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סובל מטרום סוכרת? 

הן  מתמדת  בעליה  נמצא  הסוכרת  חולי  "מספר 
המתפתחות".  בארצות  והן  המפותחות  בארצות 
מסבירה ד"ר גניה אהרון- חננאל, רופאה פנימית 
"בשנת  בסוכרת,  לטיפול   DMC במרכז  וסוכרת 
מחלת  על  הכריז  העולמי  הבריאות  ארגון   2006
הראשונה  הפעם  זו  הייתה  כמגיפה,  הסוכרת 
שחפת(  )כמו  זיהומית  שאינה  כרונית  מחלה  בה 
הנמצאים  מטופלים  עולמית.   כמגפה  הוכרזה 
)סוכר(  הגלוקוז  רמות  כלומר,  ביניים",  "במצב 
על  עונות  אינן  עדיין  אך  תקינות  אינן  בדמם 
"טרום  של  במצב  הוגדרו   - סוכרת  של  ההגדרה 
מחצי  יותר  שבישראל  היא  ההערכה  סוכרת". 
מיליון בני אדם סובלים מסוכרת ועוד כחצי מיליון 
ההערכה   65-85 בגילאי  סוכרת.  מטרום  סובלים 
היא שכל אדם שלישי סובל מסוכרת. כמו כן,  כ- 
80% מהטרום סוכרתיים אינם מודעים כלל למצב 

רפואי זה. 
בגוף  הגלוקוז  רמות  לוויסות  האחראי  ההורמון 
ידי  נקרא אינסולין. הורמון האינסולין מופרש על 
הביטא.  תאי  הנקראים  בלבלב  מיוחדים  תאים 
תאים אלה רגישים לרמות של הגלוקוז בדם וכל 
אינסולין.  בהפרשת  מלווה  הגלוקוז  ברמת  עלייה 
זוהי מערכת הורמונאלית מורכבת מאוד ומווסתת 
גלוקוז  רמות  נוספים.  הורמונים  ידי  על  להפליא 
נובעות  סוכרתיים  הטרום  בחולים  מוגברות 
ואיברים  הכבד  השריר,  תנגודת  בין  מהשילוב 
הירידה  לבין  האינסולין  של  לפעולתו  נוספים 
ביכולת של תאי הביטא בלבלב להפריש אינסולין 
אותם  רק  דבר  של  בסופו  לגלוקוז.  בתגובה 
האנשים בהם תאי הביטא יכשלו להפריש מספיק 
יפתחו  התנגודת  על  להתגבר  מנת  על  אינסולין 

סוכרת".

מהו מצב טרום סוכרת?
שיכול  ביניים  מצב  הוא  סוכרת  טרום  מצב 

להתפתח לשלושה כיוונים בעתיד:
1. להפוך לסוכרת גלויה

2. להישאר במצב הנוכחי
למצב  המטופלים  את  להחזיר  ניתן  לעיתים   .3
יודעים  תקין- לכן חשוב לאתר את החולים שלא 
לשנות  ניתן  זה  במצב  כי  סוכרתיים  טרום  שהם 
את אורח החיים והרבה פעמים למנוע את המשך 

התקדמות המצב לסוכרת
החשיבות בהגדרה של טרום סוכרת נובעת ישירות 
נמצאים  סוכרת  מהעובדה שמטופלים עם טרום 
כ-74%  ועד  בשנה   10% עד  מאוד,  גבוה  בסיכון 
גובר עוד  במהלך החיים לפתח סוכרת. סיכון זה 
היסטוריה  כגון  נוספים  סיכון  גורמי  בהינתן  יותר 
תסמונת  השמנה,  בהריון,  סוכרת  משפחתית, 

מטבולית ועוד. כמו כן, טרום סוכרת בפני עצמה 
קרדיווסקולרים  לסיבוכים  סיכון  גורם  מהווה 

)מחלות לב וכלי דם(. 
 

איך יודעים שאני טרום סוכרתי?
 ADA ) American diabetes--ה פי  על   .1
association( טרום סוכרת מוגדר כאחד מהבאים:

2. רמות גלוקוז בצום- 100-125 מ"ג/ד"ל. 
גלוקוז  העמסת  לאחר  שעתיים  גלוקוז  רמות   .3

 HbA1c - 5.7-6.4% .75 מ"ג(140-199- מ"ג/ד"ל(
אזהרה  תמרור  מהווה  סוכרת  טרום  של  אבחון 
כיוון שבניגוד למחלות אחרות בהם לא  למטופל 
הרבה  סוכרת  בטרום  בזמן  אחורה  לחזור  ניתן 
לגשת  הזמן  זה  הגלגל.  את  לעצור  ניתן  פעמים 
לרופא המטפל ולדבר על המשמעות של האבחנה 
עבור אותו מטופל. יש חשיבות עצומה להתערבות 
לשינוי  המטופל  שעידוד  כיוון  זה  בשלב  דווקא 
אורח חיים ולעיתים התאמת טיפול תרופתי יכול 
לעקב בשנים רבות את התפתחות הסוכרת ואף 

לעיתים למנוע את התפתחותה.
 

גורמי הסיכון לסוכרת:
התנגודת  את  מעלה  משקל  עודף  משקל-   

לאינסולין ברקמות השונות ולכן מעלה את רמות 
הסוכר בדם כך שככל שהמשקל עולה,  עולה גם 
השומן  רקמת  בנוסף,  בסוכרת.  ללקות  הסיכון 
הורמונאלית  מבחינה  מאוד  פעילה  רקמה  הינה 
וכן מפרישה ציטוקינים שונים. ) חלבונים שיכולים 

להפעיל את מערכת החיסון ולגרום לדלקת(. 
מדרגה  משפחה  –קרובי  משפחתית  נטייה   

את  מאוד  מעלים  מסוכרת,  הסובלים  ראשונה 
הסיכוי של האדם לחלות בסוכרת. 

 נשים שהיתה להם סוכרת בזמן ההריון בסיכון 
גבוה מאוד פתח סוכרת במהלך חייהן.

 נשים עם תסמונת הש. הפוליציסטית.
נוספים כמו כולסטרול גבוה, לחץ דם  גורמים   
סיכון  גורם  הם  אף  מהווים  בדם  ושומנים  גבוה 

לסוכרת. 
מוגברת  נטייה  ישנה  שונות  אתניות  לקבוצות   

לפתח סוכרת. 

אז מה אפשר לעשות?
המודעות  את  לעלות  מאוד  חשוב  כל  ראשית 
לנושא הטרום סוכרת והסוכרת. ה-ADA )האיגוד 
בדיקות  לעשות  ממליץ   ) לסוכרת  האמריקאי 
סקר לכל אדם מגיל 45 ומכל גיל במידה והאדם 
סובל מעודף משקל ויש לו גורם סיכון אחד נוסף 
טרום  והתגלתה  במידה  סוכרת.  להתפתחות 
משמעותי  שינוי  על  ממליץ    ADA ה-  סוכרת 
משקל  הפחתת  כולל  השינוי  החיים.  באורח 
והשמנת  משקל  מעודף  הסובלים  במטופלים 
פעילות  הגוף(,  ממשקל  לפחות   5-10%( ייתר 
שלוש  לפחות  ליום  דקות   30 קבועה-  גופנית 
פעמים בשבוע , הפסקת עישון ואיזון גורמי סיכון 
ניתן  כן,  כמו  וכולסטרול.  לח"ד  ייתר  כגון  נוספים 
לשקול תוספת תרופתית במטפורמין במטופלים 
במיוחד  סוכרת,  לפתח  ביותר  הגבוה  הסיכון  עם 
מ-  פחות  גיל   - מיוחדים  אפיונים  עם  מטופלים 
BMI ,60 מעל 35, נשים שסבלו מסוכרת הריונית 

בעבר.

*ד"ר גניה אהרון- חננאל, רופאה פנימית וסוכרת 
במרכז DMC לטיפול בסוכרת.

סל תרופות
sea band צמידים המקלים על בחילות בילדים 

ובמבוגרים. לצמידים כפתורי פלסטיק, המפעילים לחץ 
מתמשך על נקודה הממוקמת 3 אצבעות מעל שורש 
כף היד,  ועל פי הרפואה הסינית מקלה, תוך דקות,  

על תחושת הבחילה. הצמידים מתאימים לשימוש 
 )SEA-BAND( רב-פעמי וניתן לכבסם. צמידי סי בנד
בישראל נמכרים ברשתות הפארם ובבתי המרקחת 

ב-71 ש"ח 

חברת פלוריש הישראלית משיקה 
את "אפטוקל" -  שטיפת פה ייחודית 

המיוצרת מתמציות טהורות של 
צמחי מרפא, להקלה במצבי אפטות 

ונגעים בחלל הפה. כשרות הבד"צ 
העדה החרדית, ניתן לרכוש ברשתות 
הפארם ובתי המרקחת. מחיר: 80 ₪ 

ל- 200 מ"ל.

 ג'ל מקרר אנטיסטקס מסייע בהקלה 
מיידית על תחושת כבדות ועייפות 

ברגליים, וצינון והרגעת העור. מכיל 
תמצית מנטה ותמצית עלי גפן אדומה 

שמכילה נוגדי חמצון רבי עוצמה. 
משווק ברשתות הפארם, בבתי מרקחת 

פרטיים, בקופ"ח מאוחדת, מכבי 
ולאומי. מחיר מומלץ לצרכן: 79.50 ₪.

הרבה מאוד אנשים מוצאים עצמם חוזרים מהעבודה אחרי יום שלם,  שלא 
היה זמן להכניס משהו לפה, ומתחילים לזלול מכל מה שיש במקרר בלי יכולת 
לשלוט בעצמם. מי לא מכיר את הערבים בהם מחסלים קערת פופקורן או נזכרים 

שמתחשק משהו מתוק דווקא לפני השינה? 
לדברי סוזן באוורמן דיאטנית קלינית בחברת הרבלייף: "אם בעבר, מחקרים מצאו 
נכון אך  יודעים שהדבר  יותר מאכילה ביום, היום  שאכילה בלילה היא משמינה 
גם תלוי בכמות האוכל שאוכלים לאורך כל היום )הכנסה קלורית לעומת הוצאה 
קלורית(. ובכל זאת, אכילה מרובה בלילה, ובעיקר לפני השינה, עלולה להכביד 
על מערכות הגוף, לגרום לריפלוקס, לצרבות, דלקות שונות, להעלאת השומנים 

והטריגליצרידים בדם ולהשמנה בטנית".
לדבריה: "במהלך היום, אנו הרבה יותר פעילים, כך שהאוכל שאוכלים מתפרק 
לאנרגיה ולדלק שלנו לפעולות היומיומיות. אנחנו מעכלים את האוכל הרבה יותר 
יותר ביום. כשאוכלים בלילה, אנו  יעיל  וקצב חילוף החומרים  טוב בשעות היום 
ניקוי הרעלים מהכבד, לשינה  גורמים לחוסר איזון ברמות הסוכר, להכבדה על 
ערים  שאנחנו  בהנחה  בלילה,  התנועה  מחוסר  בגוף  השומן  ולאגירת  לקויה, 

בשעות היום ולא פעילים בלילה.
הזמן  וחוסר  לעבודה,  ההתמכרות  היא  בימנו  האנשים  רוב  של  הבעיות  "אחת 
ועודף המשימות בחיי היומיום, לפעמים מונע מאתנו לאכול כמו שצריך, אך עם 
להפוך את התפריט  יכולים  אנו  קטנים,  הרגלים  ושינוי  נכון של הארוחות  תכנון 
קודם  זה?  את  עושים  איך  בערב.  ושבעים  ביום,  רעבים  תהיו  בו  למצב  ולהגיע 
לתכנן את  ומתחילים  לפני השינה,  כ-4 שעות  לאכול  כל מחליטים שמפסיקים 

הארוחות מהבוקר.
להלן 5 טיפים  שיעזרו להימנע מאכילה מאוחרת של מומחי הרבלייף:

 לא יוצאים מהבית על בטן ריקה
גם אם הבוקר שלכם עמוס ולא תעזו לצאת מהבית בלי לצחצח שיניים, כך אל 
שייק  תפוח,  עם  יוגורט  להיות  יכול  זה  לבטן.  משהו  להכניס  בלי  מהבית  תצאו 
בריאות עם חלבון עם פרוסת לחם שיפון עם אבוקדו וביצה. ארוחת הבוקר צריכה 

לכלול פחמימה מורכבת וחלבון.
 אכילה כל 3 שעות 

תמנע את הרעב המוגבר בסוף היום. הרבה אנשים חוששים מהשמנה אם יאכלו 
כל 3 שעות, או חושבים שהם צריכים להיות עסוקים כל היום באוכל ובמטבח, 
אבל אכילה לאורך היום תשמור על קצב חילוף חומרים תקין ולא דורשת עיסוק 

בלתי פוסק באוכל. רק התארגנות מראש.
 מכינים אוכל בבית  

כאשר מכינים את האוכל בבית, אז ניתן לשלוט  בכמויות, ודואגים לזה שנאכל 
שיפון  מלחם  סנדוויצ'ים  מהבית:  לקחת  שאפשר  לדברים  דוגמאות  ובזמן.  נכון 
עם חלבון כמו גבינה, ביצה או ממרח טופו, קופסה עם אנטיפסטי וחזה עוף או 
ביניים כמו תמרים ושקדים, תפוח או פשטידות קטנות  וביצה, חטיפי  עם טונה 

שאפשר לקחת.
 מצחצחים שיניים מוקדם 

אם מגיעים הביתה מאוחר מהעבודה, דאגו לאכול את ארוחת הערב עוד בעבודה. 
שעת  לפני  שעות  כ-4  ערב  ארוחת  מיד  אכלו  סבירה,  בשעה  חוזרים  אתם  אם 
השינה שלכם )נסו שזה יהיה בשעה קבועה(, ואל תמשכו את האכילה אל תוך 
הלילה. צחצחו את השיניים מיד לאחר הארוחה הזו, שלא תמשיכו לאכול לאחר 

מכן.
 הימנעו מאכילה תוך כדי עבודה

עובדים.  וכשעובדים  אוכלים,  כשאוכלים  שלכם.  מהפעולות  האוכל  את  הפרידו 
אם אתם צריכים להישאר עד מאוחר כדי לעבוד מול המחשב, העדיפו לשתות 

שייק או שתו מים.
  בחרו קל ובריא ללילה

במידה ולא אכלתם מספיק לאורך היום, 
לעצמכם  הוסיפו  ארוחה,  לכם  וחסרה 
נחמה.  אכילת  ולא  בריאה,  לילה  ארוחת 
ושוקולדים,  פופקורן  נשנושים,  במקום 
קטנה  ירקות  פלטת  לעצמכם  הכינו 
שני  פלוס  אחת  ביצה  רזות,  גבינות  עם 
אכלו  ירוקים,  ושאר  תרד  עם  חלבונים 
סלט טונה בינוני או פשטידה קלה, תפנקו 

את עצמכם עם שייק חלבון ופירות יער.

סובלים < מיליון  כחצי  ועוד  מסוכרת  סובלים  אדם  בני  מיליון  מחצי  יותר  בישראל 
במהלך  מאוד  גבוה  בסיכון  נמצאים  סוכרת  טרום  עם  מטופלים    סוכרת  מטרום 
החיים לפתח סוכרת  האם ניתן למנוע את התפתחותה?  מהם גורמי הסיכון ומי 

נמצא ברשימת הטרום סוכרתי?

כיצד מפסיקים לאכול בלילה?
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד
שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

טיולים ל-4 מדינות: בלגיה, 
הולנד, לוקסמבורג ומערב גרמניה  

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות
www.shainfeld.com/dusseldorf 

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 5 קבוצות כבר מלאות!!!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

היעד החם של החורף! 
אפשרות לטיולי כוכבההצלחה חוזרת לשנה שלישית!

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה תשע"ט שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר



י"א בסיוון תשע"ח 25/5/18 4

 מדוע צריך לכבד את הזקנים?
המבין שהגוף אינו אלא מעטפת זמנית לאישיותו האמיתית של האדם, רואה 
בזקן בעל ניסיון החיים העשיר, את האדם המרומם יותר ממנו, והוא מכבד 

את אישיותו הנבונה

ְּפֵני  ְוָהַדְרָּת  ָּתקּום,  ֵׂשיָבה  "ִמְּפֵני  בתורה  הצטווינו 
בגוף  הרואה  אדם  ה'."  ֲאִני  ֵּמֱאֹלֶקיָך  ְוָיֵראָת  ָזֵקן, 
חייו,  עיקר מטרת  את  ובעוצמה החומרית  המפותח 
מביט בזקן בזלזול. שהרי אדם זה החלש בגופו והצועד לאיטו, 
מעטפת  אלא  אינו  שהגוף  המבין  אולם  חומרית.  עוצמה  חסר 
ניסיון  בעל  בזקן  רואה  האדם,  של  האמיתית  לאישיותו  זמנית 
יותר ממנו, והוא מכבד את  החיים העשיר, את האדם המרומם 

אישיותו הנבונה.
בנוסף, הכוחות החומריים שבאדם פעילים מאד אצל הצעיר 
הפנימית  לרוחניות  מאפשרים  ובכך  הזקן.  אצל  יותר  ורגועים 
וכלשון  רבה.  בעוצמה  להתבטא  ה',  בדרך  ההולך  שבזקן 
אינו  ימיו,  בעיקר  הוא  כאשר  הזה,  האדם  "...וכמו  המהר"ל 
אלוקי. אבל כאשר הוא בסוף ימיו, נסתלק ממנו כוחות הגשמי 
עד שהוא אלוקי". לכן הצטווינו בתורה לקום מפני איש השיבה 

אשר הגיע לגיל שבעים, בהיותו איש מעלה.
לפיכך, גם אדם צעיר אשר זכה לקנות לעצמו את קנין חכמת 
מעלה  איש  נעשה  התורה,  חכמת  היא  הלא  האלוקית,  האמת 
כאדם מתוקן המופלג בשנים ומצוה עלינו לעמוד מפניו. וכלשון 
והחכמים:  השיבה  אנשי  כבוד  מצות  בביאור  החינוך  ספר 
"והדרת פני זקן, פירשו זיכרונם לברכה אין זקן אלא מי שקנה 
בלשון  קנין  נקרא  ומה  קנה'.  'זה  מלשון  'זקן'  ]כלומר  חכמה 
חכמת  קנין  הוא  הלא  ונצחי.  אמיתי  קנין  רק  האלקים?  תורת 
מפני  הטעם  זקן,  בלשון  החכם  הכתוב  שהוציא  וזה  התורה[. 
שנותיו".  ברוב  הזקן  שראה  מה  בחכמתו  ראה  החכם  שהבחור 
והוסיף לבאר: "משורשי המצווה, לפי שעיקר היות האדם נברא 
בעולם הוא מפני החכמה, כדי שיכיר בוראו, על כן ראוי לבני 
אדם לכבד מי שהשיג אותה, ומתוך כך יתעוררו האחרים עליה. 
שאפילו  בקידושין  בגמרא  יהודה  בן  איסי  פירש  השורש  ומזה 
המצווה,  בכלל  הוא  ]בתורה[,  חכם  כלומר שאינו  זקן אשמאי, 
שראוי לכבדו מפני שברוב שנותיו ראה והכיר קצת במעשי השם 

ונפלאותיו, ומתוך כך ראוי לכבוד".
בזקני  רב  כבוד  נוהגים  היו  החכמים  שגדולי  מספר  התלמוד 
חייהם.  בשנות  שצברו  הכללית  החיים  חכמת  משום  הגויים, 
"רבי יוחנן הוה קאי מקמי דסבי ארמאי ]היה עומד מלפני זקנים 
אומר, כמה  ]היה  דהני  עלייהו  עדו  גויים[. אמר, כמה הרפתקי 
הרפתקאות המלמדות חכמת חיים עברו עליהם[. רבא מיקם לא 
קאי, הידור עבד להו ]רבא לא היה נוהג לעמוד מפניהם מלוא 
קומתו, אבל היה מהדרם דרך כבוד[. אביי יהיב ידא לסבי ]אביי 
היה נותן ידו לזקני הגויים לסייעם בהילוכם דרך כבוד[." ומהם 

ילמד כל אדם לכבד כל אדם מבוגר באשר הוא. 
השיבה,  ואנשי  החכמים  כבוד  מהלכות  קצר  מקבץ  לפנינו 

מתוך ספר ההלכה הבסיסי – השלחן ערוך:

• "מצות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק 
וחכים )ואפי' אינו רבו, רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו(. 
וכן מצוה לקום מפני שיבה. דהיינו בן שבעים שנה )ואפילו הוא 

עם הארץ, ובלבד שלא יהיה רשע(. 
• מאימתי חייב לקום מפניהם, משיגיע לתוך ארבע אמותיו עד 

שיעבור מכנגד פניו. ורוכב כמהלך דמי. 
• אסור להעצים עיניו ממנו קודם שיגיע לתוך ארבע אמותיו, 

כדי שלא יצטרך לקום מפניו כשיגיע לתוך ארבע אמותיו. 
המרחץ.  בבית  ולא  הכסא  בבית  לא  מפניהם  עומדים  אין   •
בבית  )ודווקא  הידור  בה  שיש  קימה  והדרת'.  'תקום  דכתיב: 

הפנימי של מרחץ, אבל בבית החיצון, עומדים(.
• אין בעלי אומניות חייבים לעמוד בפני תלמיד חכם בשעה 
ורוצה  אחרים  במלאכת  עוסק  הוא  ואם  במלאכתן.  שעוסקים 

להחמיר על עצמו לעמוד מפניו, אינו רשאי. 
לפניהם  לעבור  לכוון  הצבור  על  שיטריח  לחכם  ראוי  אין   •
שיעמדו מפניו, אלא ילך לו בדרך קצרה, כדי שלא ירבו לעמוד. 

ואם יוכל להקיף הדרך כדי שלא יעבור לפניהם, זכות הוא לו. 
• אפילו חכם שהוא ילד ]כלומר, אדם צעיר[, עומד בפני הזקן 
המופלג בזקנה. ואינו חייב לעמוד מלא קומתו, אלא כדי להדרו. 

ואפילו זקן גוי, מהדרים אותו בדברים, ונותנים לו יד לסומכו. 
• שני חכמים ושני זקנים, אין אחד צריך לקום מפני חברו, אלא 

יעשה לו הידור )ואפילו הרב לתלמידו יעשה לו הידור קצת(. 
• הרואה חכם עובר, אינו עומד עד שיגיע לתוך ארבע אמותיו. 
רבו  ]הגדרת  מובהק  רבו  הוא  ואם  יושב.  מלפניו,  שעבר  וכיון 
עומד  ממנו[.  התורה,  מחלקי  באחד  חכמתו  שרוב  מובהק: 
מלפניו מלוא עיניו ואינו יושב עד שיתכסה מעיניו או עד שישב 

במקומו. 
• אם הוא מופלג בחכמה, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק 
)מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך, נקרא מופלג בחכמה(. 

• אפילו בשעה שהוא עוסק בתורה, צריך לעמוד מפניו. 
מי שהוא  בפני  לעמוד  רשאי  בחכמה,  מופלג  אפילו  חכם,   •

בעל מעשים. 
• ראה אב בית דין, עומד מלפניו משיראנו מרחוק מלא עיניו 

עד שיעבור מלפניו ארבע אמות. 
עד  יושב  ואינו  עיניו,  מלא  מלפניו  עומד  הנשיא,  את  ראה   •
שישב במקומו, או עד שיתכסה מעיניו. וכולם שמחלו על כבודם, 

כבודם מחול. ואף על פי כן מצוה לכבדם ולקום מפניהם קצת. 
עד  יושבים  ואינם  עומדים  המדרש,  לבית  נכנס  כשהנשיא   •
שיאמר להם שבו. כשאב בית דין נכנס, עושים לו שורות עומדים 
מכאן ומכאן, עד שישב במקומו. כשהחכם נכנס, כל שיגיע לו 
בארבע אמותיו עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב, עד שנכנס 

במקומו."

דאנדי  בעיר  החולים  בבית  שמתה  זקנה,  של  ניירותיה  בין 
שבארצות הברית, מצאה אחת האחיות שיר כתוב בכתב יד צפוף 

ורועד, המובא כאן בתרגום מילולי.

ראי אותי, אחות
מה את רואה, אחות,

ומה את חושבת בשעה שאת מביטה בי?
אישה זקנה, מיותרת, לא חכמה - 

תנועותיה אינן בטוחות, עיניה בוהות.
כשהיא אוכלת, נוזל האוכל מהפה.
כשאת פונה אליה בקול רם מאוד 

כדי שתשמע סוף סוף,
היא בכלל לא עונה.

נותנת לך לעשות בה כל מה שאת רוצה.
אינה מתנגדת ואינה משתפת פעולה.

זה מה שאת חושבת, אחות, זה מה שאת רואה?
אם כן, פקחי את עיניך, אחות, 

כי את אינך רואה אותי.
אומר לך מי אני:

כשאני יושבת כאן, כל כך בשקט, 
קמה לקול הפקודה שלך, 

אוכלת בשעה שאת קובעת לי - 
אני ילדה בת עשר, עם אב, אם, אחים ואחיות,

המאוהבים כולם אלה באלה.
אני נערה בת שבע עשרה, 

החולמת על חתנה שטרם פגשה.
אני כלה בת עשרים 

וליבי נצבט בי מגודל הנדרים שאני נודרת.
אני אם צעירה בת עשרים וחמש.

אני בת חמישים - 
ילדי כבר הלכו ממני ולידי נשאר רק בעלי.

והגיעו ימי מחשך - ובעלי מת.
עכשיו אני אישה זקנה
והטבע עושה את שלו

מסיבות נעלמות נראים הזקנים כמשוגעים.
הגוף מעוקם, החן נעלם.

אבל בתוך הפגר הזקן הזה עדיין 
שוכנת נערה צעירה,

הזוכרת את השמחות ואת הכאב,
את כל עברה - 

אני עדיין... אוהבת וחיה.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות





www.big-lease.co.il
בני ברק: רחוב כהנמן 106 אולם תצוגה 
39 ירמיהו  רחוב  ירושלים:  תצוגה  רכב חדש, בכל דרך שתבחראולם 

רגע אחרי שקנית רכב בביגליס, עומד לידך רכב זהה שנרכש אצל היבואן 
בעשרות אלפי שקלים יותר. כן. עדיין יש לקוחות תמימים.

מליונר
לא מוותר על שקל

 less price
 More luxury
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תעתועי היצר
ליד  עצר  ובדרך  אחת  בעיר  לחתונה  הגיע  הבעש”ט 
אדם הולך ברחוב ולחש כמה מילים באוזנו. התלמידים 
ידו  את  לחצו  הם  גדול,  בצדיק  מדובר  כי  בטוחים  היו 
בכבוד וביקשו לדעת מה אמר לו הרבי. לאחר שראה שלא 
יצליח להיפטר מהם סיפר: יש לי ידיד נפש כבר עשרות שנים. אותו 
נכנסתי לבקרו.  ידיד נסע למסחר לתקופה ארוכה וכששב לביתו, 
על השולחן היה מונח ארנק תפוח עם כל הרווח שעשה במסחר, 
ללמדו  והחלטתי  עמלו  את  כך  להניח  הרשלנות  על  השתוממתי 

לקח. הכנסתי את הארנק לכיסי מתוך כוונה להחזירו אחר כך. 
האישה  הארנק.  מהיעלמות  הידיד  בבית  זעקה  פרצה  בינתיים 
נבוך להחזיר את  הייתי  נפל מתעלף.  והידיד עצמו  ובכתה  צעקה 

הארנק מיד והחלטתי לעשות זאת למחרת. 
בינתיים החלו לדפוק בעלי חובות על ביתו וצעקו כי הם המתינו 
חודשים ארוכים ולא יניחו לו לגנוב אותם. ראיתי שהעסק מסתבך 
ולא מצאתי את העוז להחזיר את הכסף. אחרי כמה ימים התחיל 
היצר לפתות אותי כי בין כך אינני משיב כעת את הכסף ולפחות 
אעשה עמו מסחר. היצר המשיך לפתות אותי כי כאן בעיר יחשדו 
בי ולכן עלי לעבור לעיר אחרת ושם לנסות את מזלי. היום הגעתי 
לעיר החדשה הזו ובדיוק פגשתי ברחוב את הבעש”ט. הצדיק ניגש 
ולחש לי: “עצור הכול, לך לבית ידידך והודה במעשה ואני אחראי 

כי לא יאונה כל אוון וידידך יאמין שפעלת בתום לב”.
משחר  שקיימת  שאלה  אותה  את  ושוב  שוב  מעלה  זה  סיפור 
האנושות, עוד מהזמן בו אדם וחווה כשלו בגן עדן: איך אנשים 
אינטליגנטים נופלים בהתנהגויות של הרס ופגיעה עצמית? איפה 
אותנו  מפיל  כשהוא  אומר  היצר  מה  שעה?  באותה  נמצא  השכל 

ברשת?
למעבר  התקרב  אופניים  רוכב  פולין  גרמניה  שבגבול  מסופר 
השומר  חול.  מלאה  מריצה  קשורה  האופניים  כשמאחורי  הגבול 
במעבר העריך שהוא מבריח משהו ודרש ממנו לעצור. השומר נבר 
על  התופעה  חזרה  למחרת  כלום.  מצא  לא  אך  החול  בתוך  ונבר 
עצמה. הבחור התקרב על אופניים ומאחוריו מריצה עם חול. הפעם 
היה השומר יסודי יותר ושפך את תכולת המריצה על הקרקע. הוא 
חפר בתוכה אך לא מצא כלום. ביום השלישי הביא השומר גלאי 

מתכות להעביר על המריצה אך לא מצא דבר.
ואמר:  האופניים  עם  הבחור  את  השומר  עצר  הרביעי  ביום 
“תשמע נערי, אני מוכרח לדעת מה אתה מבריח. אתן לך לעבור 

הלאה רק תגלה מה אתה זומם”.
“אני מבריח אופניים”...

נופלים  אנו  ערב  עד  מבוקר  גדולה.  אחת  הברחה  הם  החיים 
בפח של המבריח המתוחכם בעולם. אדם קם בבוקר עם תכניות 
טובות מכאן ועד אמריקה, אך תוך שעתיים הוא נופל מותש מול 
נותן להשלים משימה  התחכום והערמומיות של היצר הרע שלא 
חדשה  פרשה  להתפוצצות  עדים  אנו  חודשיים  מדי  כראוי.  אחת 
מפוארת,  קריירה  וביזע  בעמל  שבנו  אנשים  אודות  בתקשורת 
בשירות הציבורי או הפרטי, אך מאבדים הכול במחי טעות אחת 

של נפילה אחרי היצר. התאבדות בשידור חי.
את  להכיר  נדע  שאם  משום  קריטית,  ברמה  מכריע  נושא  זה 
האויב ולזהות את שיטות העבודה שלו - נוכל לסמן אותן בטוש 
זוהר ולתייג אותן מיד כשהן צצות על פני התודעה. המסרים של 
השיעור שלפנינו, יכולים לעשות את ההבדל בין חיים של הגשמה 

אישית ורוחנית ובין התרסקות כואבת.
בואו נבחן את הנושא בעזרת אות אחת בפרשת השבוע, נשא: 
במדבר ה,יב: איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. התורה 
כי האישה  זוג  בני  בין  מדברת על מקרה מצער בו מתעורר חשד 
לאיות  לב  נשים  וכאן  ולמשפחתה,  לבעלה  מהנאמנות  סטתה 
הייחודי של המילה “תשטה”: באות “שין” במקום באות “סמך”, 

מלשון סטייה ופנייה מהדרך הישרה. 
רש”י: כי תשטה - שנו רבותינו אין המנאפין נואפין עד שתכנס 
בהן רוח שטות... וכתוב בו )משלי ו, לב( נואף אישה חסר לב ]חסר 
דעה[. ופשוטו של מקרא כי תשטה - תט מדרכי צניעות ותיחשד 

בעיניו, כמו ְשֵטה מעליו ועבור )שם ד, טו(.
וכאן עלינו להעמיק ולהבין את הכוונה: הדרך האחרונה לתאר 
איש חוטא היא בתור אחד שפועל מטיפשות. בדרך כלל מתייחסים 
נהנתן,  מניפולטור,  ציניקן,  פושע,  הוא  ואומרים:  בחומרה  אליו 
חסר גבולות, אך טיפש?! למה החוטא פועל ממניע של טיפשות?! 
מעוצמת  מפחית  כאילו  נראה  הזה  המתחשב  התיאור  להיפך, 

המעשה הרע שלו, שהרי קשה לבוא בטענות לטיפש ופתי.
שלמה  האדם,  מכל  החכם  גדולה:  שאלה  וזאת   – מכך  יתירה 
המלך, מכנה את היצר הרע עצמו בתואר המזלזל והמעליב שקיים 

עלי אדמות: “כסיל”.
חסר  הוא  הרע  היצר  “כסיל”?!  עצומה:  תמיהה  עולה  וכאן 
מדובר  הרע,  היצר  כמו  ערמומית  חיה  בעולם  אין  הרי  תבונה?! 
להיכנס  לו  נותנים  לא  ואם  שבויים  לוקח  שלא  מתוחכם  באויב 
מהדלת הוא נכנס מהחלון וכשסוגרים את החלון הוא חודר מהגג. 

לקרוא לו כסיל?
אחת הסוגיות המרתקות וה’מסעירות’ בתלמוד היא ‘אגדות רבה 
בר בר חנה’. מדובר בכמה דפים במסכת בבא בתרא )עג ואילך( 
בהם מספר האמורא הבבלי על מסעות שונים שערך בעולם ובהם 
ענקיים  איים  ראה  הוא  ומוזרות.  מדהימות  טבע  לתופעות  נחשף 
שמתהפכים על גבם, הוא הבחין באנשים מתים שחוזרים לתחייה 
רבות  פרשנויות  לפי  כולו.  מהעולם  גדולים  ענקיים  יצורים  וראה 
מדובר רק במשלים שנועדו להעביר מסרים חדים ולא בסיפורים 

מציאותיים שהתרחשו כפשוטם. 
עג: אמר רבה:  הסוגיה מתחילה עם הסיפור הזה: בבא בתרא 
סיפרו לי יורדי הים: הגל הזה שמאיים להטביע את הספינה, נראה 
כמו זוהר של אש לבנה בראשו, ו]כדי להינצל ממנו[ מכים אותו 
באלות שחקוקים עליהן שמות קדושים כמו “ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה”, 
הולך  מה  נח.  הגל[  ו]אז  ֶסָלה”  ָאֵמן  “ָאֵמן  ְצָבאֹות”,  “ה’  “ָי-ּה”, 
כמו  נראה  הספינה  את  שמטביע  שהגל  הדימוי  כוונת  מהי  כאן? 

“זוהר של אש לבנה”? 
רעיון  שם(  יהוידע  בן  הגר”א,  הגדות  )ביאור  בספרים  מובא 
כיצד  עוסקים:  אנו  בה  הגדולה  מהשאלה  נסער  היה  רבה  עמוק: 
מצליח  היצר  כיצד  ענקית’?  ‘ספינה  מפילים  החיים  של  הגלים 
פשוטה:  תשובה  ענו  הים  יורדי  מפוארת?  קריירה  להרס  להביא 

היצר צובע את המעשה ב”זוהר של אש לבנה”.
היצר לא רק מעצים לממדים אדירים את התשוקה להנאה ועונג, 
אלא הרבה יותר מכך: הוא מפעיל מנגנון של שכנוע פנימי כי זה 
כנגד  רגש  של  מלחמה  רק  לא  זה  לעשותו!.  ביותר  הנכון  הדבר 
היצר  היגיון!!.  כנגד  היגיון  זה  חמור:  יותר  הרבה  אלא  היגיון, 
מפזר מסך עשן ומסביר באמצעים ריאליים כי טוב לנו ונכון עבורנו 
וכנגד ההיגיון הזה קשה להחזיק  לחטוא. הרע הוא בעצם טוב!, 

מעמד.
כמו  נראה  היצר  היה  המציאות  בתחילת  כך:  אומרים  חסידים 
השטן. הפנים שלו נראו כמו האייקון המפחיד של ‘רעל’ שמצויר 
היצר  החליט  לו.  הקשיב  לא  אחד  אף  אך  מסוכנים.  חומרים  על 
הרע לשנות את המיתוג ולבוא בתחפושת חדשה. הוא לבש טלית 
יצר טוב!. “כדאי לך לקום מאוחר, כי תוכל  וקפוטה ומגיע כמו 
כי  הצדקה,  מתן  את  לדחות  לך  כדאי  גדולה.  בכוונה  להתפלל 
מחר תיתן כפול. הדבר הנכון הוא לדבר לשון הרע ולהתקוטט עם 
החבר בבית הכנסת, כדי ללמד אותו לקח. כדאי לחטוא את החטא 
החמור של אישה סוטה ח”ו כי זה ירפא את הבדידות ויעניק תנופה 

במאבקים של חייך”.

הגמרא  שבע.  ובת  דוד  אצל  שיא  לעוצמת  הגיע  הזו  השיטה 
מספרת כי הדרך בה הפיל השטן את דוד הייתה נוראה, בדיוק כזו. 
היצר הגיע עם כוונות טובות ויראות שמים ושכנע את דוד לשמש 
היה  זה  אולם  בו.  רפויה  התאווה  תהיה  וכך  היום  מיטתו בשעות 

שקר קטלני, שכן אדרבה, “משביעו - רעב”.
היצר  פועל  כך  כי  הממחיש  סיפור  סיפר  מליובאוויטש  הרבי 
נחום מטשרנוביל היה  מול האנשים הגדולים ביותר: הצדיק רבי 
עני ואביון. החסידים תרמו לו כסף אך הוא היה נותן הכול לעניים 
ולא משאיר כלום לצרכי ביתו. כשהגיע בתו לגיל הנישואים, תכננו 
חתונה מכובדת כראוי לבתו של הרבי, אבל הגבאי ידע את האמת 

שאין בקופת המשפחה רובל אחד לממן את האירוע. 
המצב  את  הגבאי  לו  סיפר  עשיר,  חסיד  שהגיע  הבאה  בפעם 
וביקש לומר לרבי כי הוא נותן היום תרומה עבור הצרכים האישיים 
של המשפחה. אך רגע אחרי שאותו עשיר יצא מחדר הרבי, הגיע 
הרבי  דחופה.  להלוואה  זקוק  והיה  בתו  את  שחיתן  נוסף  חסיד 
הוציא את הכסף ונתן לו. הגבאי לא היה יכול להתאפק והתאונן 
בפני הרבי שהמצב בבית קשה ואיך הרבי מחלק את כספו? הרבי 
יכול לעמוד  היה  לא  השיב שהוא התכוון לקחת את הכסף, אבל 

בפני תחנוני האיש. 
אחר כך הוסיף הרבי: אני רוצה לשתף אותך בתעלומות לבבי. 
אז  לו את הכסף, אבל  רציתי לתת  כשאותו חסיד בכה על מצבו, 
נכנסה בי מחשבה, אולי עדיף לחלק את הכסף לכמה חסידים עניים 
ולא לתת הכול לאדם אחד. אחרי הכול, מדובר בסכום ענק שיכול 
לכלכל כמה משפחות. התלבטתי והיססתי ולא ידעתי מה להחליט, 
שכאשר  היא  עובדה  היצר.  של  תעלול  רק  שזה  הבנתי  אז  אבל 
חשבתי קודם לקחת אותו לעצמי, לא עלתה בי מחשבה כזו שאולי 
לאחרים,  לתת  כשרציתי  רק  אנשים,  לחמשה  אותו  לחלק  מוטב 

פתאום בא הרעיון אולי תדחה את הנתינה לחמישה נזקקים...
את  נמנע  כיצד  הרבי?  של  מביאורו  ניקח  מעשית  נקודה  איזו 

הנפילה הבאה ונשלול את תעתועי היצר?
קרוב  ששקל  הברית  בארצות  אדם  היה  נפלא:  משל  שמעתי 
ל-150 קילו. כל הניסיונות שלו לרדת במשקל נכשלו והוא תמיד 
קרס מול מגש עוגות חלביות. הוא פנה לעזרתו של איש מקצוע, 
מאמן דיאטה מהארץ שכולם סיפרו שהוא עושה נפלאות. הדיאטן 
הזה העניק לו ‘דרך תשובה’ מסודרת והוא אכן הוריד במשקל 80 

קילו.
עוגות  השולחן  על  ועמדו  יוקרתי  לאירוע  האיש  נכנס  פעם 
חלביות איכותיות שהיו יכולות לגרום לו להחזיר את כל השמונים 
כל  את  בולע  רגע  ועוד  בתאוותו  שולט  שאינו  הרגיש  הוא  קילו. 
לו  לתת  ניסה  וזה  המאמן,  אל  טלפון  הרים  בייאושו  השולחן. 
תיאורים צבעוניים אודות ה’גיהינום’ הצפוי לו אם ימעד עכשיו. 
אך כל ההסברים לא הועילו מול הקצפת של עוגות הגבינה. לפתע 
עלה בראשו של המאמן רעיון נועז: הוא אמר לו: גש מיד למטבח 
הבין  ואז  זאת  ועשה  רץ  מוכן משם. האיש  ותחטוף חתיכת בשר 
את הקטע. כעת הוא לא יכול לאכול מהעוגות החלביות. זה פשוט 

אסור. באותו רגע התאווה בתוכו מתה.
הרבי מביא נקודה ענקית: הדרך הכי טובה להילחם עם היצר, 
חכם  אדם  בכלל.  להיכנס  לו  לתת  לא  בכניסה.  אותו  לבלום  היא 
יוצר מנגנוני ביטחון ואינו נכנס לבעיות צניעות וכו’ שיסחפו אותו 
פנימה עד שיאבד את השליטה. כל דיני “ייחוד” ודיני “צניעות” 
נועדו בדיוק לכך, שהאדם יעצור את עצמו במרחק גדול מהחטא 

וכך לא ייפול פנימה. 
בכוח  היא  העבודה  עיקר  עצמו.  האדם  בתוך  מידה,  באותה 
המחשבה. לא ליפול במחשבות אסורות ושליליות שגורמות הרס 
ופגיעה עצמית. מי ששומר על המחשבה–לא צריך לדאוג מה יקרה 

במעשה

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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מקררים ביתים החל מ-₪649
מקררי מקפיא תחתון החל מ-₪2,790

מקררי 4 דלתות החל מ-₪2,990 
מקררי דלת ליד דלת החל מ-₪2,990

מקפיאים החל מ-₪749
מדיחי כלים החל מ-₪770

מזגנים כולל התקנה החל מ-₪40 לחודש 
מכונות כביסה החל מ-₪690 

תנורים החל מ-₪999 
כיריים החל מ-₪399 

מיקרוגלים החל מ-₪169 
טוסטר אובן החל מ-₪79 

מיקסרים החל מ-₪49
קומקומים החל מ-₪35

מגהצים החל מ-₪39
שואבי אבק ללא שקית החל מ-₪149

מערכת סטריאו תחנת עגינה החל מ- ₪69
מחשב ביתי עוצמתי + מסך החל מ- ₪699

הוברבורדים החל מ-₪440 

חולון סניפים חדשים!
רח׳ הפלד 7 

מתחם מבנה צמוד לרמי לוי
רעננה

 רח' החרושת 5
תל אביב-יפו 

רח׳ קיבוץ גלויות 21

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

קונים חדש 
ממחזרים ישן

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מזגנים
 במחירים הזולים בישראל

עד 60 

תשלומים

מון מחוץ למסגרת האשראי
*במי

ס)
כרטי

י ב
שרא

סגרת א
(לא תופס מ

של כל תצוגות מוצרי החשמל לבית

יג בסיוון 27.5.18רק ביום ראשון 
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לכבודה של תורה

עם  ברוב  נחוגו  השבועות,  לחג  שקדם  בשבוע 
ספר  הכנסת  מעמדי  מעשרים  למעלה  חדרה  בעיר 
באלו  אבל  בכולם,  להשתתף  הספיקותי  לא  תורה. 
את  פגשתי  התורה  לכבוד  ורקדתי  בהם השתתפתי  המעמדים 

עם ישראל במלוא תפארתו ויופיו.
אחד המעמדים היותר מרגשים בהם השתתפתי, היה הכנסת 
ספר התורה להיכל בית הכנסת בשכונת הפארק, תרומת שמעון 
טלקר ומשפחתו. הבטתי סביבי וראיתי פסיפס נאה ומרגש של 
יהודים מכל גוני הקשת, מפזזים ומכרכרים לכבוד התורה, כפי 
בכל  מכרכר  "ודוד  ו,יד(:  ב  )שמואל  המלך  דוד  אצל  הנאמר 

עוז לפני ה'".
סביבתי:  ואת  עצמי  את  שואל  ואני 
את  לכבד  רצונך  עושה.  זו  מה  לריקוד 
של  הקשר  מה  בה.  והגה  למד  התורה? 
פעם  אי  האם  הספר?  ועם  סביב  הריקוד 
הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל  שמעתם, 
ספר  עם  בריקוד  יוצא  שמישהו  כמובן, 

החוקים של מדינת ארה"ב?
החוקים  ספר  אינה  התורה  וכי 
הריקוד?  פשר  מה  אז  שלנו?  וההוראות 
ונעלה,  רוחני  דבר  היא  התורה  ובכלל, 
הריקוד לכאורה כה ארצי וגשמי. וכי כך 
בריקוד  הרוחנית?  התורה  את  מכבדים 

מעגלי ובזריקת סוכריות?!


התשובה היא אחת: שונה היא תורתנו 
תורת  שבעולם.  התורות  מכל  הקדושה 
ישראל היא תורת חיים, ויש לה משמעות 
ימי חייו של האדם, היא משנה את  לכל 
התורה  לקצה.  מקצה  והליכותיו  האדם 
הרוחנית היא זו שמקדשת את הגשמיות 
שלנו. צדיקים אמרו "לא די ללמוד דיני 

הלכה  ליישמה  יש  אלא   – הפרה'  את  שנגח  'שור  והלכות 
למעשה, שם מבחנו האמיתי של האדם".

התורה ניתנה לפני כשלושת אלפי שנה והוראותיה ופרטיה 
ודקדוקיה תקפים ואקטואליים עד לרגע זה. התורה היא נצחית.
כשדיבר רבי יונתן אייבשיץ בשבח התורה, היה אומר: מלך 
בשר ודם כשמנפיק תקנה לרחובה של עיר, יש המקיימים אותה 
באדיקות בגלל פחדם מקלגסי המלך ויש שעוברים על החוקים 
כשאיש אינו בנמצא. אבל תורת ה' שניתנה לנו אז מהר סיני 
כשיהודי  ישראל.  בני  בליבות  שנים  הרבה  כה  לאחר  עומדת 
מכבד את השבת הוא בעצם מקיים את התורה שניתנה אז, וכך 

כל מצווה. בלי שאחד מחיילי המלך ישמור עלינו.
בי"ג  הרמב"ם  קרא  עליה  נצחית,  תורה  זו  חיים,  תורת  זו 
תהי  לא  התורה  שזאת  מאמין  "אני  שחיבר:  האמונה  עיקרי 

מוחלפת ולא תהי תורה אחרת מאת ה'".


בחג השבועות אותו עברנו בשבוע האחרון אנו גם מגלים 
המעשה.  לחיי  הרוחנית  התורה  שבין  המשותף  הממשק  את 
הגמרא במסכת פסחים )סח,ב( דנה בשמחת החג ואומרת שיש 
לחלק את החג, "חציו לה' וחציו לכם", ואחרים אומרים שיש 
להקדיש את כל החג לה'. אמנם "הכול מודים בעצרת דבעינן 
נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא". התורה הולכת יד ביד 
עם ה"לכם", הגשמיות והרוחניות כרוכים זה בזה, כפי שאמרו 

חז"ל "אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח".
לכן, כשאנו חוגגים עם התורה, לא די במה שאנחנו לומדים 
את התורה ואת חוקי ה' ומשפטיו, שזה בוודאי עיקר התורה 
להורות את הדרך לרבים, אבל יש כאן פן נוסף, אנחנו רוקדים 
ריקוד לכאורה גשמי, ובכך מבטאים את החיבה לשנו לתורה 
התורה  כך שהייחודיות של  על  אנחנו מצביעים  כי  הרוחנית, 

שהרוחניות שבה מקדשת גם את הגשמיות שלנו.
זו בעצם טיבה של רקידה לכאורה כה גשמית וכה פשוטה 

לפני תורה כה רוחנית וכה נעלה.


לי לצאת, לגיחה של  בימים שקדמו לחג השבועות הזדמן 
שליחות קצרה ביוון. האמת שדי התאכזבתי מהמקום. מדינה 

נחשלת ועצלה, ובעיקר מדינה לא מתורבתת.
לא ארך לי זמן רב מאז נחיתתי במקום לקלוט שמכל חכמי 
אתונה הנודעים ומחכמת יוון כמעט לא נותר שריד וזכר. אתה 
פוגש שם אנשים כמו תקועים מלפני שנות דור, מדינה שלא 

מתקדמת ומפגרת בהרבה אחרי מדינות העולם.
לאן נעלמה תרבות יוון? לאן?

התרבות  כי  לדעת  נוכחים  ההיסטורי  בעברם  כשמתבוננים 
שלהם מעולם לא הייתה מחוברת לחיים. הייתה תרבות אבל 
כמו  החיים,  לצד  פעלה  אלא  מהחיים,  חלק  הייתה  הלא  היא 

ערך מוסף, אבל לא מחייב.
הפילוסוף  של  תלמידיו  פגשוהו  פעם 
בגסות,  מתנהג  כשהוא  אריסטו  היווני 
מורנו?  נוהג  ככה  התלמידים:  שאלוהו 
ענה להם: "כעת איני אריסטו". זו דוגמא 

לחכמה ותרבות המנותקת מצו החיים.
הפילוסוף  אריסטו,  של  מורו  גם 
התנהג  חיים  אורחות  שלימד  אפלטון 
הרבה אחרת ממה שלימד כשהוא עושה 
לבין  האישים  חייו  בין  והבדלה  אבחנה 
זו  נצח,  תורת  לא  זו  הפילוסופיים.  חייו 

לא תורת חיים.
תורת חיים יש אחת. היא המלמדת את 
בני האנוש דרך חיים ואנשים נוהגים על 
פי בכל עת. זה הופך לדרך חיים ולתמרור 

איך וכיצד יש לנהוג בחיים.
לריקוד  לצאת  יש  תורה  כזו  עם 
ברחובה של עיר. זו תורה שמקדשת את 

האדם ומשנה אותו מקצה לקצה.


כאן גם המקום להזכיר לשבח את כל 
אלו שעמלו על המלאכה ונרתמו לכבודה 
את  להזכיר  אני  רוצה  בייחוד  תורה.  של 
הפיקוח העירוני בחדרה שהיה שותף מלא לאפשר לעם ישראל 
לרקוד עם התורה ולשמוח. בשונה ממשטרת ישראל בחדרה 
תורה  ספר  היא מתנכלת לאפשרויות של הכנסת  שמסיבותיה 
– הפיקוח העירוני דווקא עומד בתווך, עוזר ומסייע להגשים 

חלומם של יהודים לשמוח עם התורה.
הוא  בריך  "קודשא  השבועות:  בחד  משוררים  אנו  וכך 
אומר לפמליא דילה: חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא דילהו 
"הקדוש  הקודש:  ללשון  ובתרגום  דילי".  בחדוותא  ועוסקין 
ברוך הוא אומר לפמליה שלו: ראו נא את בני חביבי ששוכחים 

מצרותיהם שלהם ועוסקים בשמחה שלי".
יחד שבטי ישראל

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הקשר בין כבוד התורה לריקוד לכבודה אינו סתמי, התורה מכילה ממשק של 
ממש לחיי המעשה וכפי שמתבטא בחלוקת החג – חציו לכם וחציו להשם  וגם: 

היעלמותה של תרבות יוון

הרב בן ציון נורדמן





התרוממות קטנה 
מביאה להשגות גבוהות

יפליא  כי  אישה  או  “איש 
ב(  )ו,  נזיר”  נדר  לנדור 
המילה  את  פירשו  הראשונים 

“נזיר” מלשון כתר ונזר.
והנה מצינו עניין הכתר שהוא מונח על ראש 
המלך, כלשון הרמב”ם בהלכות מלכים )פ”ב, 
והעניין  בראשו”,  כתר  “משים  שהמלך  ה”ה(, 
מעל  תכשיט  הוא  שהכתר  כך,  הוא  בפשטות 
ראש האדם, דהיינו, זו לא רק הנקודה של ראש 
אין  הכתף  על  כתר  )שכן  הגוף,  לעומת  האדם 
לו כל משמעות של גדלות( אלא למעלה מעל 
שהמלך  המלכות  מעלת  על  מראה  וזה  הראש, 
הוא מורם ומובדל משאר העם, ולכן משתחווים 

למלך, להראות שהכל בטל כנגדו.
כתב  התורה,  על  שנאמר  הכתר  ענין  וכן 
הל”ב(,  פכ”א  ביאה  איסורי  )הלכות  הרמב”ם 
שאם  הארץ,  עם  בת  אדם  ישא  “לא  וז”ל, 
אימן  שאין  יהיו,  הארץ  עמי  בניו  גלה,  או  מת 
אביה  למה  פירוש,  עכ”ל,  תורה”,  כתר  יודעת 
אחר  בחיפוש  החיים  טרדות  מפני  הארץ?  עם 
מקרים  ובהרבה  ההכרחים,  ושאר  הפרנסה 
לא  התורה  עצמה,  לתורה  סתירה  בכך  אין 
את  הוא  סותר  אך  חלילה,  לעבוד  עלינו  אסרה 
יודעים  אינם  הארץ  עמי  כי  התורה,  כתר  עניין 
דבר  מכל  ומרוממת  נבדלת  הקדושה  שהתורה 

אחר, ושהכל בטל בפניה.
וכמה הוא שיעור ההתרוממות שעליו מראה 
הכתר? בספרי הקדמונים מבואר בעניין הכתר 
אצל השי”ת, שהאין סוף מתלבש בכתר, דהיינו, 

שמידת הכתר מראה על עליונות אין סופית.
זה מראה שהוא  יש כתר,  לנזיר  זה, אם  לפי 
להתעלות  ובכוחו  בקדושה,  העם  משאר  נבדל 

על ידי כך עד בלי גבול.
ידי  על  איך  ביאור,  טעון  העניין  ולכאורה 
התאוות,  מן  הנזיר  שפירש  קטנה,  התרוממות 

עולה הוא כל כך?
אדם  מעולמנו,  משל  פי  על  יובן  העניין 
שוב  קופץ  הוא  מעלה,  להתרומם  המשתדל 
ושוב אלפי פעמים, אם נצרף את כל הקפיצות, 
מאות  שקפץ  נמצא  טפחיים,  ופעם  טפח  פעם 
הוא  הראשון,  מקומו  על  עדיין  ואעפ”כ  אמה, 
נשאר עומד על פני האדמה, ולמה? מחמת כח 
דבוק  להיות  לו  הגורם  העולם  של  המשיכה 
וקשור לארץ, ולכן גם אחרי כל קפיצותיו נשאר 

עדיין על מקומו.
כזה  לגובה  לעלות  לרגע  יוכל  אם  אבל 
מעתה  הארץ,  כדור  משיכת  מכח  שמשתחרר 

יוכל להגיע להתרוממות אין סוף וגבול.
טילים  עם  שהגיעו  כיום  רואים  אנו  ואכן 
וחלליות על לירח ושאר כוכבי הלכת, והאמת 
עצמו  מצד  בכוחו  שיש  טיל  שום  שאין  היא 
בכל  איך  וא”כ,  לירח,  עד  ולהגיע  להתרומם 
זאת הם מגיעים לכזה גובה ומרחק עצום כזה? 
מנוע  בעזרת  גדול  בכח  מתרומם  שהטיל  אלא 
מיוחד עד מחוץ לטווח כח משיכת כדור הארץ, 
דהיינו מחוץ לאטמוספירה, ומשם והלאה, מכח 
התנופה הגדולה, מתרומם הוא מעלה מעלה עד 

עצם השמים.
הנזיר,  כתר  של  המשמעות  אפוא,  זוהי, 
התרומם  כבר  התאוות  מן  שפירש  שכיוון 
עפריות  של  הטבעית  המשיכה  לכח  מחוץ 
וכיוון שהתרומם כלפי מעלה והתנתק  החומר, 
לעלות  בכוחו  יש  כבר  במעט,  ולו  החומר  מן 
במדרגות הקדושה עוד ועוד בלי גבול, והכתר 
על ראשו מראה על קדושה הפלא ופלא, שאם 
אין  האדם,  קטנות  של  מהחביקה  התנתק  רק 

גבול למדרגות הקדושה שיוכל להשיג.

נכונה  ועצה  גדול,  יסוד  הוא  זה  דבר 
אחד  כל  הגדלות,  להשגת  האדם  בעבודת 
משתדל להתרומם, אבל מחמת נפשו הקשורה 
קפיצות  ויעשה  יתרומם  אם  אף  לחומריות, 
לאלפים ולרבבות, סוף דבר הוא, שהוא נשאר 
הצדיקים,  אבל  לאדמה,  קשור  מקום  באותו 
ראשית ניתקו את עצמם בכח גדול מכח משיכת 
עד  רבות  למדרגות  התעלו  ואח”כ  החומריות, 

שאין גבול לעוצם גדלותן.
והנה כתב הרמב”ם )הלכות ת”ת פ”ג, הי”ג(, 
מי שרוצה לזכות בכתר תורה, יזהר בכל לילותיו 
ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו  יאבד  ולא 
ושתיה ושיחה וכיוצא בזה, אלא בתלמוד תורה 
ודברי חכמה”, והמובן, כי בטבע האדם קשה לו 
ללמוד בלילה, ואפילו אם הוא מתיישב ללמוד 
הוא נרדם, כי סוף כל סוף, האדם קשור לחומר, 
מי  אבל  אותו,  ומשתק  עליו  מתגבר  והחומר 
התנתק  הרי  בלילות,  ללמוד  ומתרגל  שמתגבר 

ממשיכת החומריות, ויעלה מעלה מעלה.
שבעינינו  מה  את  עינינו  במו  לראות  וזכינו 
אחד  גדול  אדם  תורה,  כתר  של  חי  ציור  הוא 
ז”ל, שהזדמן לו שלא היה לו מקום ללון, הוא 
לא התרגש והצטער חלילה, אלא בפשטות הלך 
לבית כנסת קרוב שהיה פתוח, וישב ולמד שם 
וכוונה  נבע מכח התגברות  וזה לא  עד הבוקר, 
הוא  שהרי  ללמוד,  ורצון   התמדה  של  מראש 
לילה  לעשות “משמר”  כן  לפני  לא חשב  כלל 
אלא  אחרות,  תכניות  לו  היו  וללמוד,  שלם 
פשוט הוא שהוא לא היה משועבד למיטה, אם 
יש מיטה – הולכים לישון כי צריך, ואם אין – 

יושבים בבית המדרש וישנים פעם אחרת.
מקום  כשאין  כמונו  לאנשים  קורה  ומה 
למקום  ממקום  הלילה  כל  מסתובבים  לישון? 
ניתן  בו  מקום  לאתר  כדי  העולם  את  והופכים 

בכל זאת לישון.
)פסחים ס”ח, ע”ב(  יוסף  רב  כוונת  היא  וזו 
באומרו על עצמו “אי לאו האי יומא  דקא גרים 
אי  רש”י,  ופירש  בשוקא”?  איכא  יוסף  כמה 
לאו האי יומא – שלמדתי תורה ונתרוממתי – 
הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני 
לבינם,  שכן בזכות ההחלטה לקחת את עצמי 
בידיים וללמוד תורה, להתנתק משגרת החולין 
שלה  והיישום  ההחלטה  עצם  הגוף,  ושעבוד 
הקטנה  ולו  התנתקות  יצרו  שלמעשה  בפועל, 
משגרת היומיום והשעבוד הגופני הכופה עלינו 
סטנדרטים מסויימים ושונים, עצם ההחלטה הזו 
דרכו  המנוע  למעשה  היא  היא  לשנות,  לרצות 
הארציות  של  המשיכה  מכח  להשתחרר  ניתן 
ולהתנער מהעפרוריות, מעשה זה מוציא אותנו 
סוף,  האין  למרחבי  הרוחנית  מאטמוספירה 

ונותן לנו את הכלים כדי לצמוח בלי גבול.
נזיר,  כאן בפרשת  כתב  עזרא”  והנה ה”אבן 
ובעינינו  עולם,  תאוות  עבדי  האדם  בני  שכל 
בעלי  לרשעים  היא  לכאורה שכוונתו  נראה  זה 
התאווה, אבל האמת היא שלא זו כוונת ה”אבן 
באי  כל  את  זה  בכלל  כלל  הוא  שהרי  עזרא”, 
עליהן,  דיבר  שהוא  שהתאוות  אלא  עולם, 
שצריך  והגם  אדם,  כל  של  החיים  שיגרת  הן 
לשמור על הבריאות על פי הטבע, אך עדיין אין 
צריך להיות עבד המשועבד לבקשות הגוף או 
וזאת  הבנתו  כפי  לגוף  לו  נותן  אלא  הסביבה, 

מבלי שהגוף ישלוט עליו.
אז, זוכה האדם לכתר הילומים על ראשו.  

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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 להפחית לחץ
ולשבת  מסוגל  שלא  ישיבה  בחור  עם  עושים  מה 
וללמוד יום שלם? ישבו אצלי לפני כחודשיים הורים, 
אי אפשר לתאר כאב של  ועצובים.  כואבים  היו  הם 
הורים כשהדבר הכי יקר להם בעולם מתמודד עם קשיים. הם 
החלו לספר "אנחנו ברוך השם משתדלים להיות ההורים הכי 
טובים, אולי אנחנו לא מושלמים, אבל משתדלים זה בטוח. 

"בננו בן ה15 לומד בישיבה טובה, כל השנים בבית מבחינה 
התנהגותית הכל היה אתו מושלם. בבית הספר הוא היה ילד 
היה  הוא  המקצועות  ברוב  הלימודי  בחלק  כולם.  כמו  רגיל 
בינוני ומטה, אך בחלק הוא היה מצטיין. אנו כהורים מאוד 
דוגמה  רגשית,  מבחינה  הבחינות.  מכל  בילדים  משקיעים 

אישית, אהבה, קבלה וגבולות. 
"שלחנו אותו לישיבה קטנה טובה, הכל התנהל על מי מנוחות 
עד שהוא עלה לשיעור ב', אז החלו הבעיות. המשגיח שלח 
פעם  אחרת,  בטענה  פעם  בכל  פעמים  מספר  הביתה  אותו 
וחיסורים  איחורים  החלון,  את  שבר  פעם  משתולל,  שהוא 
ועוד. בכל פעם היינו צריכים לבקש מהמשגיח שיחזיר אותו 

תוך כדי שאנו מבטיחים שנעשה את הכל. וכך שוב ושוב.
אמרנו  לו,  ומציק  כואב  מה  להבין  הילד  עם  לדבר  "ניסינו 
את  לעזוב  שרוצה  יספר  אם  גם  לצדו,  שם  נהיה  שתמיד  לו 
אבא  סליחה  אומר  ורק  מאתנו  מתחמק  היה  הוא  הישיבה. 
ואמא אני מבטיח בלי נדר שמכאן ולהבא הכל יהיה בסדר. 
מקבלים  היינו  שוב  ואז  לחודש  עוזרת  הייתה  ההבטחה 
דרישות שלום מהאחראים בישיבה עליו. לקחנו אותו למספר 
בעיה  שום  ולא  קשב  הפרעת  לא  תקין,  יצא  והכל  אבחונים 

אחרת.
שנחפש  שכדאי  מהמשגיח,  טלפון  קיבלנו  שבועיים  "לפני 
לילד ישיבה אחרת לזמן הבא. הוא לא בחור רע, הוא פשוט 
חצי  לומדים  שחצי  ישיבה  אולי  שלנו,  לישיבה  מתאים  לא 
שבורים  ממש  היינו  יסף.  ולא  פסק  לו,  מתאימה  עובדים 
לרסיסים, בכינו שנינו, מה לא טוב לילד הזה? למה הוא לא 
היינו  מקסים.  ילד  הוא  בבית  הרי  כולם?  כמו  בתלם  הולך 
אפילו מגדירים אותו כילד מושלם. נשמח אם תדבר עם הבן 
שלנו לראות מה הבעיה, אנחנו רק רוצים את טובתו", סיכמו 

ההורים בעצב.
והתחלנו  התיישב  הוא  נכנס,  והבן  מהחדר  יצאו  ההורים 
לשוחח. אנחנו משוחחים ואני מחפש להבין מה הבעיה של 
הבחור, עם מה הוא מתמודד, מחפש ולא מוצא. אני רק רואה 

בחור בוגר ואחראי, ערכי ועם לב ענק. 
תוך כדי שיחה התחלנו לשוחח על הישיבה, פתאום הבחור 
את  לך  "אגיד  אומר:  הוא  ואז  הפוגה,  ללא  לבכות  התחיל 
אותם,  לצער  רוצה  ולא  הוריי  את  אוהב  מאוד  אני  האמת, 
וללמוד  מסוגל לשבת  לא  אני פשוט  בעיה אחת,  לי  יש  אך 
יכול  לא  הארוכים,  לשיעורים  יכול  לא  בישיבה.  שלם  יום 
ללמוד משש בבוקר עד עשר בלילה. אני פשוט לא מסוגל. 
יוצא  פשוט  אני  שיעור  המגיד  את  שומע  שאני  שעה  אחרי 
החוצה ושלא תחשוב שאני לא אוהב ללמוד, אבל ברצף וכל 
כך הרבה שעות אני פשוט לא מסוגל. לפעמים כל כך קשה 
לי לשבת עד שאני מתחיל לעשות קצת בלגן, פעם בטעות 

שברתי חלון ופעם אני לא עומד בזמנים.
"גם כשהייתי ילד היה לי קשה ללמוד יום שלם, אך ההפסקות 
והמוזיקה  ההתעמלות  של  החוגים  ובעיקר  הכדור  משחקי 
לישיבה  נכנסתי  לי.  עזרו  מאוד  אותי  שלחו  שלי  שההורים 
והרגשתי שהכניסו אותי לבית כלא, סדר היום הצפוף הקשה 
שאהבתי,  לחוגים  ללכת  הפסקתי  אחת  בבת  מאוד.  עלי 
להפסקות הארוכות שהיו לי וגם לא הייתי רגיל ללמוד כל כך 

הרבה שעות ברצף. ועוד בלחץ לימודי שאם אני לא לומד אני 
נחשב לכלום. אני רוצה ללמוד בישיבה, רק שיתנו לי כל ערב 
כמו שהייתי ילד, לעשות קצת התעמלות ומוזיקה ולהפחית 

את שעות הלימוד הרבות". 
אני שואל את הבחור לאיזו ישיבה הוא היה רוצה ללכת, ואני 
זורק לו מספר שמות של ישיבות. הוא נרתע ואומר לי 'הרב 
אני לא רוצה ללכת לישיבה כזו, זה ישיבה של בחורים לא 
הכי טובים, שני בחורים מהישיבה שלי שזרקו אותם הלכו 
לשם. אני חושב שאני בחור טוב, אני שומר על עצמי, יש לי 
יראת שמים. אני רוצה ישיבה טובה רק עם קצת פחות לחץ'. 
ההורים נכנסו שוב לחדר והבחור חיכה בחוץ. הסתכלתי להם 
בעיניים ואמרתי 'תקשיבו טוב. בנכם הוא באמת בחור נפלא, 
אתם צריכים דבר ראשון להודות להשם על שיש לכם כזה ילד 
בוגר, רואים גם את ההשקעה החזקה שלכם. יש לו רק משהו 
אחד, הוא פשוט לא מסוגל לשבת וללמוד יום שלם במתכונת 
הנוכחית. הוא לא צריך לסבול מהפרעת קשב וריכוז בשביל 

שיהיה לו קשה ללמוד כך. לא כל בחור מסוגל לזה'.
אתה בטוח שאין לו שום בעיה? שאלו ההורים בפחד מעורב 
זקוק  שהוא  זה  נחרצות.  פסקתי  בעיה,  שום  בהתרגשות. 

למעט שחרור לא הופך את זה לבעיה. יש לכם ילד מדהים.
ומה נעשה? שאלו ההורים, חיפשנו לו ישיבה אחרת, אך כל 
הישיבות בסגנון הזה הם לבחורים בעייתיים. הבן שלנו צדיק 

וירא שמים. 
לאחר שיחה ארוכה סוכם שאדבר עם המשגיח של הבחור, 

לראות איך אפשר במסגרת הקיימת להקל עליו. 
חשוב לי להדגיש שבכאלו סיפורים אני נפגש בכל יום, אני 
אותה  ואפרט  האלו,  הבחורים  זעקת  את  הכתב  מעל  זועק 

בקצרה.
דבר ראשון חובה להבין שלא כל בחור מסוגל לשבת וללמוד 
יום שלם מהבוקר ועד הערב, זה פשוט לא מציאותי. ישנם 
בחור  לסידן.  הפטיש  בין  שנתקעים  בחורים  מאוד  הרבה 
ואז  ותעסוקה  סיפוק  מחפש  שלם,  יום  ללמוד  מסוגל  שלא 
הוא מתחיל לעשות בעיות, הוא נעשה מתוסכל. מתיש אותו 
הלחץ החברתי והלימודי והוא מסתבך. הישיבה מעיפה אותו 
והוא מתחבר לבחורים לא טובים כדי למלא את נפשו, ומפה 
דרכו להידרדר קלה מאוד. ישיבה רגילה עם קצת פחות לחץ 
אין בנמצא ואם יש אז על פי רוב זה מיועד לנוער מתמודד, 
ומבחינה חברתית ורוחנית זה לא מתאים לבחור כזה, מה גם 
שההורים חוששים מסטיגמה של בחור בעייתי שתיצור בעיה 
בשידוכים. הבחור נשאר בישיבה בגלל לחץ, עד שמגיע זמן 

שהוא כבר מתפוצץ ועוזב את הכל. 
תופעה  עם  הורים שמתמודדים  הרבה  כך  כל  לפניי  יושבים 
שיישאר  שמתעקשים  יש  אבל  שמבינים  הורים  יש  כזו, 
במסגרת שלו, עד שלאחר תקופה הם מגיעים שוב, כשהבן 

כבר נמצא במחוזות אחרים...
שאשכנע  התעקש  שממש  תשובה  בעל  אחד  הורה  לי  זכור 
את בנו להישאר בישיבה. "כמו שאני הייתי במסגרת הוא גם 
ניסיתי להסביר לו שאין מה להשוות  יהיה במסגרת", פסק. 

וזה לא עבד.
מספר  לכך  יש  היום,  נושר  לנוער  הסיבות  הם  מה  שואלים 
אותם  מהן,  אחת  אחת  זו  אך  בעבר,  עליהן  סיבות שכתבתי 
בחורים שנופלים בין הפטיש לסדן, שאם היה להם מענה היו 
גדלים רגיל ונשארים יראי השם. מי אני שאתערב בישיבות 
הקדושות, אך חייבים לדעת שישנם הרבה בחורים שצריכים 

מענה לזה.
כיהודי שומר תורה ומצוות ומאמין באמונה שלמה שהגענו 

לאותם  לדאוג  לי  חשוב  השם,  רצון  לקיים  כדי  הזה  לעולם 
בחורים, כי בסוף הם עוזבים את הכל עם שנאה גדולה לכל 
על  הלב  לי  כואב  ממש  החרדי.  ולעולם  לדת  שקשור  דבר 

אותם נערים. 
אחזור על בקצרה על דברים שכתבתי פעם בנושא:

ברור ללא כל עוררין, שהמסגרת של עולם הישיבות, מצילה 
יכול  לחומות  העולם שמחוץ  כאשר  בדורנו,  הנוער  בני  את 
לנפץ ולהרוס. אך יחד עם זאת, חובה עלינו, בתוך המסגרת, 
לערוך גיוונים מסוימים. זה לא מציאותי שכל בחור בגיל 13 
או אפילו 20 יקום בשש בבוקר וילמד ברצף תוך לחץ ישיבתי 

עד עשר בלילה. לא כל אחד יכול אנשים הם לא רובוטים.
שלוש  יעשו  בחורים  אם  יקרה  מה  משווע,  איזון  חוסר  זהו 
הם  אם  יקרה  אסון  איזה  גופנית,  פעילות  בשבוע  פעמים 
ציור  כגון  אוהבים,  שהם  בתחום  בשבוע  פעם  קורס  יעשו 
לעזור  כדי  בסיסים  דברים  לנער  לתת  חייבים  מוזיקה.  או 
לימודים  תחת  נמצא  ובפרט שהנער  ההתבגרות  בתהליך  לו 

אינטנסיביים רבים. חייבים איזון. 
הבסיס,  של  בסיס  לו  לתת  הכוונה  מאוזן,  כותב  וכשאני 
שיעשה התעמלות, שחייה, קורסים שהוא אוהב, הכל כמובן 
על דרך התורה והיראה ובתוך הישיבה. למה בחור שיעשה 
אותו  לשלוח  כבר  למה  בעייתי?  בחור  כבר  ייקרא  זה  את 

לישיבה טיפולית? 
לבחורים  יש  לארץ  בחוץ  החסידיות  הישיבות  ברוב  למה 
לקעמפים  בנוסף  וכו',  כל שבוע, שחיה, התעמלות  פעילות 
למה  טיולים.  להם  יש  וכן  בהרים,  בשנה  פעם  להם  שיש 

אצלנו זה מחוץ לתחום? 
בציבור,  שיש  מהגדולים  חינוך  אנשי  עשרות  עם  דיברתי 
כולל עשרות ראשי ישיבות וגם הם הסכימו איתי שזו חובת 
השעה לתת לבחורים את הדברים האלו. שזה ממש הצלת של 

עשרות אלפי בני נוער. 
אין לשנות שום סדרי ישיבה, לא אני קבעתי אותם, אבל זה 
ברור לי שהתעמלות, שחיה וכל מיני פעילויות אחרות לבני 
יותר  יהיו  תורה  הלומדים  אלו  השעה.  חובת  הם   - הנוער 
מחוזקים ומאוזנים נפשית ורוחנית וכן תופעת הנשירה תרד 

בהרבה מהמצב הקיים.
המשגיח  עם  לדבר  הוא  כלל  בדרך  לעשות  לי  שנשאר  מה 
משגיחים  ישנם  המצב.  את  לו  להסביר  ולנסות  בישיבה 
שמשתפים פעולה וישנם שלא, אני רק מבקש שיתנו לבחור 
מספר  לצאת  שיוכל  בלימודים,  לחץ  פחות  שחרור,  מעט 
פלא  זה  וראה  אוהב  שהוא  פעילות  לעשות  בשבוע  פעמים 
משגיחים  אותם  מחדש.  נולד  כמו  הבחור  המקרים  ברוב 

שמשתפים פעולה אני מקנא בזכות שלהם. 
אותו בחור שסיפרתי לכם, הגעתי עם המשגיח שלו למספר 
הסכמות. פעמיים בשבוע הוא הלך ללמוד תופים, פעם שבוע 
והנה  השיעורים.  בכל  להיות  לא  פטור  קיבל  והוא  לבריכה 
ראה זה פלא, הבחור לאחר כחודש החל ללמוד רציני יותר 
שבמעט  בחור  עוד  על  להשם  הודיתי  להשתולל.  והפסיק 

מאמץ חזר למסלול רגיל. 
ולהורים, אל תמהרו להוציא את  אני פונה מפה למשגיחים 
הבן מהישיבה, עם מעט התחשבות והתגמשות אתם תצילו 

דורות. 
שבת שלום לכל אחיי בית ישראל

machon.rot@gmail.com : לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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מהפכני  ממיזם  כחלק  ילדים  גני  ומקים  בטבריה  ישראל'  'אגודת  למזכיר  מתמנה  עשרים  בן  בחור 
שבהמשך יורחב לכל חלקי הארץ, אחרי נישואיו הוא עובר לתל אביב ומתמנה למנהל מחלקת החינוך 
לוריא,  מאיר  הרב  של  פטירתו  אחרי  עשור    שאיפותיו  את  להגשים  ומצליח  ישראל'  'אגודת  של 
מהעסקנים הבולטים בקום המדינה, ממייסדי רשת הגנים של 'אגודת ישראל' ולימים מנכ"ל החינוך 
 הצופן הסודי  העצמאי, נבר יוסי גיטלר בארכיון נכדו בעמנואל ומצא אוצרות גנוזים מלאים טוב 
מטבריה, הדאגה למשכורות הגננות בעידן הגרעון, וחילוקי הדעות בין העמותות  לא משחק ילדים

|| יוסי גיטלר ||

נתיביםמאיר 
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ל בלנק רשמי של עיריית טבריה - המחלקה ע
החתום  ילוז  יוסף  פונה  ותרבות,  לחינוך 
מטה במכתב: "כ' כסלו תש"ך. לכבוד ידידי 
תל-אביב".  נ"י  לוריא  מאיר  הר'  הנכבד 
לוריא  נוגע לדאגתו של הרב  תוכן הדברים 
הילדים החרדי בעיר. ברפרוף קל  גן  למצב 
אני מבחין במכתב אחר הנושא את התאריך 
החינוך  'ועד  של  מכתבים  נייר  על  ונכתב  תש"ך,  כסלו  י"ד 
העצמאי – טבריה', ממנו אנו למדים על הפנייה שהולידה את 

התשובה.
הרב לוריא פונה אל הרב יוסף ילוז, המוכתר בתואר מנהל 
נפתח  קצרות שהשנה  ואחרי שמזכירו  טבריה,  תורה  תלמוד 
'ביבס',  בת"ת  ילדים  גן   - כלשונו  קשים"  מאמצים  "אחרי 
לא  הגן  כי  לקבוע  מוכרח  אני  הרב  "לצערי  ממשיך  הוא 
מאריך  לוריא  הרב  שונות",  מסיבות  כראוי  להתפתח  הצליח 
בתוצאות המורכבות של הכישלון שמשפיע על צורת חישוב 
ר'  פונה  משכך  לסגירתו.  המידי  והחשש  הגן,  של  התקצוב 
מאיר בתחינה "אבקשו איפה בזה לקחת את העניין לתשומת 
לב, ולדאוג לכך שירשמו עוד כמה ילדים בגיל חובה". בסיום 
הפנייה נכתב "אני תקווה כי כבודו ייקח את העניין ברצינות, 
על אף חוסר הזמן, ויקדיש זמן לטיפול נמרץ בגן, שאין צורך 

להסביר את חשיבותו לטובת בית הספר".
וכו'  מאשר  "הנני  כך:  ילוז  יוסף  משיב  לפנייתו  במענה 
בהמשך  שלנו",  בגן-הילדים  בהתעניינותך  מאוד  ושמח 
מזדהה הכותב עם תחושתו של הרב לוריא "גם אני כואב את 
כאב הגן הזה, שלא די שלא התפתח אלא שחסרו ממנו כמה 
תלמידים בגיל חובה". כאן מפרט המנהל את דרכי הפעולה 
שינקוט כדי להעלות את הגן על דרך המלך. באמצע הדברים, 
נכנס לפתע המשפט הבא "מה שלומך ידידי?" ללא כל הקשר 
ר'  של  זכרונו  את  ילוז  המנהל  מסב  הדברים  בשולי  והסבר. 

מאיר ל"הוצאות בסך 25 ל"י שהוצאתי לגן הילדים הנ"ל".
המשפט  אחרי  גם  זו,  מכתבים  לתחלופת  נדרש  הייתי  לא 
אילולא  ידידי",  שלומך  "מה  במרכזו  והמוזר  המפתיע 
נתקלתי מיד אחריו בפתק משונה, ללא סימני היכר, שנראה 
של  כתובתו  ציון  אחרי  ועליו,  יותר,  גדול  מדף  שנתלש  כמי 
הדרמטיים  כתובים המשפטים  אביב,  בתל  לוריא  מאיר  הרב 
הבאים: "הגן בסכנה שלח משכורת לגננת. ילוז". ככה, בלי 
הקדמות וחתימות. זה נראה יותר סוג של קוד צופן שנשלח 
במלחמת העולם השנייה בין צרפת לבריטניה, אבל אולי אצל 
ילדים בארצנו הקדושה  גני  ר' מאיר לוריא המשימה להקים 

נעלה גם על זאת.

שלא תשתכח תורה
המעש  מאישי  אחד  לעולמו  הלך  מאז  חלף  עשור  רק 
כובעים  ז"ל.  לוריא  מאיר  הרב  החרדית,  ביהדות  הבולטים 
החינוך  מנכ"ל  הוא  שבהם  הבולט  לוריא,  הרב  חבש  רבים 
'אגודת  של  הגנים  רשת  בייסוד  הרב  חלקו  וכן  העצמאי, 
ישראל', עליו הרחבנו ביריעה זו. עשור אחרי פטירתו ורבים 
מחבריו ומכריו עדיין מסרבים לשכוח. כתרים רבים נקשרים 
ורענן  כצעיר  אותו  מגדירים  לצדו  שעבדו  הקרובים  לראשו, 

ברוחו, ששפע רעיונות ותכניות.
דברים כואבים נשא ידידו ח"כ הרב מנחם פרוש ז"ל בצאת 
מאוד  מעטים  אשר  איש  לפני  עומדים  "אנחנו  הלוויה.  מסע 
בדומה לו זכו לפעול ולעשות שלא תשתכח תורה מישראל". 
ילדי  רבבות  היום  לראות  זוכים  שאנו  שמה  טען  פרוש  הרב 
שניצלו,  שלמים  ודורות  וליהדות,  לתורה  מתחנכים  ישראל 
"הרי ר' מאיר היה האיש אשר פעל ועשה שיתקיימו ויתפתחו 

כל אותם המוסדות של החינוך העצמאי".
האיכות  רב  בפועלו  להתמקד  בחרנו  זו  יריעה  במסגרת 
שתהווה  ישראל'  'אגודת  של  הגנים  רשת  לייסוד  והכמות 
פלטפורמה ראויה ממנה ימשיכו התלמידים למוסדות החינוך 
העצמאי ויגדלו פאר בכרם ישראל סבא. חשיבות מרובה ראה 
במסמך  ביטוי  לידי  הדברים  שבאו  וכפי  הרך,  לגיל  בחינוך 
שגובש לקראת פתיחתה הרשמית של הרשת: "הגן - המקום 
המקום  הוא  התפתחותו,  בראשית  הילד  מבקר  בו  הראשון 
הפנייתו  לקראת  צעדיו  את  המכוון  והא  עתידו,  את  הקובע 
רצונו  על  משפיע  בגן  הילד  שמקבל  החינוך  הספר,  לבית 
שקיבל  החינוך  לפי  כשאיפתו  ששאיפתה  בסביבה  להימצא 

בגן".
בהמשך מגיעה ההתייחסות להקמת הרשת: "מרכז הגנים 
של 'אגודת ישראל', שם לו למטרה לחנך את הילדים והילדות 
בשנותיהם הראשונות, בכדי להציב עתודה לתלמודי התורה 
ובתי יעקב של החינוך העצמאי, ובעזרת צוות גננות מסורות 
הוא עמל ומצליח לחנך את הילדים בקטנותם ומחדיר בהם את 
רוח ישראל סבא, ועל ידי כך הוא מבטיח תלמידים ותלמידות 
אשר ימשיכו ברוח התורה בבתי הספר של החינוך העצמאי".

השונות  העמותות  לאיחוד  ההסבר  מגיע  זה  בשלב 
שפעלו עד אז, וכפי שיפורט בהמשך הכתבה. "עסקני חינוך 
שהתאספו לצורך זה החליטו לארגן את הגנים למסגרת אחת, 
הגנים  במרכז  מאורגנים  וכיום  פרי  נשאה  החלטתם  ואמנם 
ומעונות היום של 'אגודת ישראל' מאות גנים המחנכים אלפי 
'אגודת ישראל'  ידי נשי  ילדים מהגנים שהתנהלו עד כה על 

מרכז בית יעקב וסניפי 'אגודת ישראל'". 
נייר העמדה מסביר את הייחודיות שבפעולות אלה "מרכז 
הגנים חודר ליישובי עולים ולפינות יישוב נידחות בכדי לתפוס 

מבנה  מקום  בכל  להקים  דואג  הוא  באיבו.  בעודו  הילד  את 
לגן ולרהטו, תוך מאמצים מרובים והוצאות לאין ערוך". עד 
כאן תובנות היסוד של רשת הגנים, שלעמקי מצולותיה נצלול 

בשורות הבאות.

תן  לי הנפש
ימי היהדות החרדית בארץ ישראל היא  פרק נעלם בדברי 
רשת  הקמת  ישראל'.  'אגודת  של  הגנים  רשת  הקמת  פרשת 
הגנים הייתה אחת מאבני היסוד שהונחו בתשתית הקמת הדור 

החדש במדינת ישראל של אחרי מלחמת העולם השנייה.
עדת  מבחירי  ז"ל  לוריא  זושא  הרב  מהמקורות.  נתחיל 
של  בטבריה  ישראל'  'אגודת  סניף  את  ברמה  ניהל  סלונים, 
מעלה. בחצי ימיו מינה את בנו הצעיר מאיר, לתפקיד מזכיר 
מינוי  אותו  אחרי  שנים  עשרות  בטבריה.  ישראל'  'אגודת 
ואפשר להתחיל לסכם את ה'יש' העצום שאותו תפקיד העניק 

ליהדות החרדית בארץ ישראל.
התקופה: שנות הכ' המוקדמות. מלחמת עולם ניטשת בכל 
ומוסדות  העצמאי'  ה'חינוך  של  הפעילים  בין  רישום  עונת 
הקירוב, לרשמי בתי הספר הממלכתיים והדתי-לאומי. על כל 
נשמה נלחמו כאריות, כשזה מושך מכאן וזה מכאן. והמערכה 
לא הייתה פשוטה, לכוחות הטומאה עמדו יתרונות אין ספור, 
מרווחות,  לימוד  כיתות  קץ,  אין  עד  ומשאבים  ממון  כסף 
אביזרי עזר ואמצעי למידה שונים, ומעל הכול לימודים חינם 
הקיום  עול  תחת  נאנקו  החרדיים  המוסדות  בעוד  כסף.  אין 
מקולפים  שולחנות  צפופות,  וכיתות  במחסנים  התמידי, 
מעבר  שהיה  יקר,  לימוד  שכר  כולנה  ועל  דוקרים,  וספסלים 

ליכולות של המשפחות שרק עלו אז לארץ.
ר'  של  נכדו  לנו  מסביר  הילד,  נפש  על  במערכה  הקושי  נכדו של הרב מאיר לוריא, 

הרב זושא לוריא מעמנואל, 
העביר לידינו אוצר גנוז של 

מסמכים, הספונים בארכיון 
רב מידות בביתו שבהרי 

השומרון. הקלסרים אמנם 
לא נשלפו במבצע מזהיר של 
המוסד מתוככי מדינת אויב, 
כמו אלו של פרויקט הגרעין 

האיראני, אבל בהחלט 
יש בהם חומר רב ערך 

ומטמוניות רבות.

עם האדמו''ר מסלונים זצ''ל



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!
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להזמנות: נדב - 050-6907276
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את  לנו  חושף  שגם  מעמנואל,  לוריא  זושא  הרב  מאיר, 
הקטעים  את  מצטטים  אנו  ממנו  שברשותו  הנדיר  הארכיון 
הרבים בכתבה, נבע בעיקר בגלל שבגני הילדים למדו כולם 
יחד, רק בגיל 4 עלו לבתי הספר, ואז היו צריכים להכריע האם 
להמשיך עם יתר החברים במוסדות הממלכתיים, או לערוק 

לבתי החינוך החרדיים.
רעיון. אם הבעיה  לוריא הבליח  במוחו של הבחור מאיר 
ילדים  גני  נקים  אז  הרך,  בגיל  המשותפים  הלימודים  היא 
בית  העולה  במסילה  יצעד  הילד  הדרך  ומראשית  משלנו, 
גירד  ניצב המזכיר הצעיר שבקושי  א-ל. ממחשבה למעשה 
את שנת העשרים לחייו, ועשה מעשה - הקים גן ילדים חרדי 
בטבריה, לילדי עירו המסורתיים, שיישארו בחינוך על טהרת 

הקודש כל ימיהם.
מוכיח  כשהוא  לתפארה,  הטברייני  המוסד  לו  פרח  וכך 
הגיעו הדברים, שבאחד  כך  כדי  עד  את עצמו באופן פלאי. 
נכתב  מעמנואל,  הנכד  של  בארכיון  המתויקים  המסמכים 
של  ספר  לבית  שהיה  ביותר  מהגדולים  התלמידים  שמספר 

'החינוך העצמאי' היה בסניף השוכן בטבריה. וירא כי טוב, 
לקיים  כולה.  הארץ  לכל  המודל  את  להעתיק  מאיר  ר'  פנה 

מאמר הכתוב 'ומלאה הארץ דעה את ה''.

היסודות לגוף מאוחד
באותם ימים מונה ר' מאיר שכבר נישא והיה לאיש, למנהל 
מתוקף  העולמית.  ישראל'  'אגודת  במרכז  החינוך  מחלקת 
רשתות  שני  שתחת  הילדים  גני  על  גם  אחראי  היה  תפקידו 
ימים:  באותם  ושפעלו  ישראל',  ל'אגודת  המסונפות  הגנים 
רשת גני הילדים של 'נשי אגודת ישראל' בהנהלת הרב יעקב 
רוט, שהפעילו את הגנים בגוש-דן, ורשת הגנים 'בית יעקב' 
הגנים  את  גולדקנופף, שהפעילו  אריה  יהודה  הרב  בהנהלת 

בירושלים.

כל  את  לאחד  תכנית  הגה  הלכת  מרחיק  בחזונו  מאיר  ר' 
גני הילדים של הרשתות הנ"ל, וגנים נוספים הפזורים ברחבי 
אגודת  של  הגנים  'מרכז  שתיקרא  אחת  אגודה  לכדי  הארץ, 
ישראל בארץ הקודש' שתהווה פלפורמה להרחבת הגבולות 
מיום  במכתבו  אז.  עד  לקיימים  מעבר  נוספים  גנים  והקמת 
כ"א תמוז תשכ"ב מגולל ר' מאיר, כשעל החתום גם סגן יו"ר 
ועדת  חברי  בפני  שדרוביצקי,  שמואל  הרב  ישראל'  'אגודת 
את  ישראל',  'אגודת  העולמי של  הפועל  הועד  הכספים של 

התהליכים המתרקמים לאיחוד המתגבש.
של  החלטה  זו  שהייתה  משמע,  המכתב  בגוף  מהנכתב 
החינוך  מחלקת  את  מחדש  להפעיל  ישראל'  'אגודת  מרכז 
תקופה,  למשך  חיים  שבקה  הנראה  שככל  האגודאית, 
היא  מחדש,  המחלקה  הוקמה  לשמה  המרכזית  כשהמטרה 
כלשון המובאת שם "לטפל בראש ובראשונה בעניין איחוד 
רשתות גני הילדים של 'נשי' ו'בית יעקב'". למטרה הזו נבחר 
הרב מאיר לוריא, והוא מגולל בפני הרכב הוועדה את פועלו 
בנידון: "באנו בדברים עם ראשי ארגון 'נשי אגודת ישראל' 
בתל-אביב, ועם ראשי רשת גני 'בית יעקב' בירושלים, וכפי 
שמסתבר מתוצאות שיחותינו המשותפות, הרי עדיין לא הגיע 

הזמן לעשות איחוד מלא בין כל הרשתות".
בגינם  הסיבות  את  לוריא  הרב  מפרט  המכתב  בהמשך 
הגיע למסקנה שהעת עדיין אינה בשלה לאיחוד, ובין היתר 
כשהאחת  העמותות,  בין  כספיים  בהסדרים  הדברים  נוגעים 
דרשה לייחד עבורה תא נפרד בתוך המסגרת המיוחדת, כדי 
שתוכל להמשיך באיסוף כספים לטובת הגנים שלה, ור' מאיר 

מאותן רשימות אפשר ללמוד 
רבות על הקשיים שאפיינו את 
פעילותה השוטפת של רשת 
הגנים, העול התקציבי, כך 
נראה, היה קשה מנשוא. לא 
היו כמעט אמצעים כספיים 
שיממנו את הגנים. ובאשר 
למשרד החינוך, כנראה שאת 
נורמת הפשפוש בחורים 
וסדקים בכל הקשור למוסדות 
חינוך חרדיים היה לפקידים 
הנוכחיים ממי ללמוד.

עם מרן הגר"ח קנייבסקי

בישיבת הנהלה
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מציין על כך "והצעה זו מתקבלת על דעתנו", לעומת רעותה 
שהודיעה שלא תוכל לקבל אחריות אישית על גני הילדים 

שלה, מאחר ואין היא עוסקת בגיוס תרומות.
באופן  הסכימה  שאמנם  עמותה,  אותה  טענה  ובכלל, 
בחובו  טומן  איחוד  של  "ההסדר  האיחוד:  לרעיון  עקרוני 
סכנה כספית לקיום הגנים", וכהגדרתם "והוא קרוב להפסד 
ורחוק מכשר". את חילוקי הדעות הללו בין הרשתות חותם 
הרב לוריא במשפט "לפי כל זה יוצא שעדיין מוקדם לדבר 
על איחוד מלא של כל גני הילדים", ועל מה שכן פעל בכל 
השיחות המקדימות עם מנהלי העמותות, כותב הרב לוריא 
גוף מאוחד שכזה במשך  להקמת  היסודות  את  רק  "הנחנו 

הזמן", ומסייג "אבל זה רק כעבור תקופה מסוימת".

לבל ידח ממנו נידח
כאן עובר מנהל מחלקת החינוך לתאר את העזובה הנוראה 
למיזם  אותו  הוביל  שכנראה  מה  הגנים,  בתחום  ששוררת 
בתזכיר  אליכם  לפנות  לחובתנו  מוצאים  "הננו  האיחוד. 
גני  קיומם של  לבכם בקשר להמשכת  ולהעיר תשומת  זה, 
הילדים המוחזקים בגירעונות, ודבר גני ילדים חדשים שיש 
להקים", הרב לוריא מזדעק וכותב בהדגשה "והמצב בשטח 

זה הוא קריטי ממש ושורר בזה שטח הפקר".
מהיקפי  קלה  טעימה  מעניק  להלן  שמגיע  הפירוט 
הפעילות של אותם ימים, בהמשך נביא סקירה מקיפה יותר 
אבל  זרועות,  הגנים  רשת  אליהם שלחה  המקומות  כל  של 
מה  מאוד.  גדולים  הפעילות  ממדי  היו  הקמתה,  טרם  עוד 
שמפתיע עוד יותר מהכמות, זה האזורים, שעד היום חלקם 
נחשבים לנטולי לחלוחית של יהדות, ובהם השקיעו עסקני 

האמת של אותו עידן את מרצם ואונם.
שהם  ישראל'  אגודת  'נשי  ארגון  בשם  מוסר  מאיר  ר' 
מתעתדים לסגור בשנת הלימודים הבאה 8 גנים, במקומות 
גדרה,  )-רחובות(,  מרמורק  יהוד,  רמלה,  לוד,  דלהלן: 
אשקלון, ושני גנים בראש העין. כאן מתאונן הרב לוריא על 
מצבה הכספי הירוד של מחלקת החינוך, כשהוא תולה את 
העובדה שהמחלקה בראשותו אינה מסוגלת לסייע להצלת 
נאלצים  כמובן  "ואנו  וכלשונו  כספית,  בתמיכה  הגנים 
להם  להושיט  אפשרות  כל  לנו  ואין  היות  הצד  מן  לעמוד 
ש"למחלקת  בכך  ביותר"  המינימלית  אפילו  כספית,  עזרה 

החינוך שלנו אין שום תקציב לשום מטרה".
ובדבר הגנים החדשים עליהם כתב בראשית דבריו, מגיע 
לפתוח  צורך  יש  "מאידך,  כקודמו  מפעים  פירוט,  כאן  גם 
השנה כמה כיתות גן חדשות במקומות שבהם נערך רישום 

עפולה,  )בראשון-לציון(,  גורדון  שיכון  והם:  ובהצלחה, 
קריית מלאכי, קריית שמונה, וכו'". גם רשימה זו כקודמתה 
לא מונה אפילו נקודת ישוב חרדית אחת. מה ששוב מעצים 
את ההערכה וההתפעלות מאותם עסקני ציבור, שכל מהותם 
אמרה 'בלתי לה' לבדו'. לא עבורם עמלו, ולא למען בניהם 
יגעו, כי אם להשלים רצון ה' וחפצו באדמתו 'לבלתי ידח 

ממנו נידח'.
הרב לוריא רושם בשנית את תלונתו, אחרי שמפרט את 
כתשלומי  החדשים,  הגנים  לפתיחת  הנדרשות  העלויות 
שכירות, ריהוט וציוד. "ואין כל כתובת אל מי לפנות", הוא 
מחריף את הנימה וכותב "כל אחד מנער חצנו ממנו, ואין מי 

שירכז עניינים אלו ולדאוג להם".
בסיפא של דבריו, מדגיש הרב לוריא שוב את החומרה 
היעדר  ועל  העולמי,  המרכז  בהתנהלות  רואה  שהוא 

דברים כואבים נשא ידידו 
ח"כ הרב מנחם פרוש ז"ל 
בצאת מסע הלוויה. "אנחנו 
עומדים לפני איש אשר 
מעטים מאוד בדומה לו 
זכו לפעול ולעשות שלא 
תשתכח תורה מישראל". 
הרב פרוש טען שמה שאנו 
זוכים לראות היום רבבות 
ילדי ישראל מתחנכים 
לתורה וליהדות, ודורות 
שלמים שניצלו, "הרי ר' 
מאיר היה האיש אשר פעל 
ועשה שיתקיימו ויתפתחו 
כל אותם המוסדות של 
החינוך העצמאי".

עם מרן הגראי"ל שטיינמן

בהנחת אבן הפינה לישיבת סלונים
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וכך סיים את המכתב  ההקצבה הכספית הנדרשת לפעילותו, 
ישראל'  'אגודת  לתנועת  הדבר שאין  עצם  כי  מדגישים  "אנו 
כתובת אחראית לעניין גני הילדים", כשכאן באה לידי ביטוי 
ילדים  גני  באמצעות  שרק  הדרך,  מראשית  ועמדתו  שיטתו 
את  מגדיר  כשהוא  התורניים,  הספר  לבתי  הרישום  ירבה 
לבית  היסוד  את  מהווים  הם  "שהם  ככאלו  הגנים  השפעת 
הספר", וקובע נחרצות "מצב זה הוא טראגי ומוזר", ומוסיף 

ויש  הפקרות,  ממש  זה  נכון  יותר  להתבטאות  מותר  "ואם 
לעשות את כל המאמצים בכדי לפתור בעיה זו", וחותם "ויפה 
שעה אחת קודם!". על המכתב חתומים "בכבוד רב ובברכת 

התורה" הרב מאיר לוריא והרב שמואל שדרוביצקי.
היסודות  את  הניחו  בו  הכרוכה  והפעילות  זה  מכתב 
לאימפריה שהוקמה בעקבות כך. ההחלטה הרשמית על הקמת 
בישיבתה  ישראל'  'אגודת  מרכז  בוועדת  התקבלה  האגודה 
ארגוני  לאחד  "הצעה  הכותרת  תחת  תשכ"ג.  באייר  ו'  מיום 

הגנים והקמת מרכז הגנים של 'אגודת ישראל'".

פרוטוקולים על פנקס הבוחרים
מעמנואל,  לוריא  זושא  הרב  לוריא,  מאיר  הרב  של  נכדו 
רב  בארכיון  הספונים  גנוז של מסמכים,  אוצר  לידינו  העביר 
נשלפו  לא  אמנם  הקלסרים  השומרון.  שבהרי  בביתו  מידות 
במבצע מזהיר של המוסד מתוככי מדינת אויב, כמו אלו של 
פרויקט הגרעין האיראני, אבל בהחלט יש בהם חומר רב ערך 

נתונים  לכתיבת  מוקדשים  רבים  חלקים  רבות.  ומטמוניות 
ועובדות ממה שהתרחש בחדרים הסגורים ובדיונים התכופים 
המצהיבים  הדפים  שבשדות.  לעם  היהודי  החינוך  עתיד  על 
הנייר של  הידיים, בהתחשב בטיב  בין  לי  ומתפוררים  כמעט 
אותם ימים, הרי שהסיכון שלא אוכל להשיב אותם בשלמות 

לבעליהם טורד אותי לא אחת במהלך כתיבתי.
מה שמדהים באותם פרוטוקולים - או בלשון כותבם 'פרטי-

כל', והאמת שהוא די צודק; הרי זה מה שהוא כתב שם באותם 
בדלי נייר, את 'כל הפרטים' שנאמרו מפי המסובים באספות 
לגשת  אפשר  אם  בזוטות,  להתעסק  לנו  מה  אבל  החשובות. 
לעיקר - לנכתב, וממילא לנאמר, על ידי האישים שקוממו את 

העם הזה מאפרו, והפכו אפר לפאר.
רגע לפני שניגש לתוכן, היבט אחד יש שעליו אני מרגיש 
העניות  לומר  שלא  הדחוק,  הצמצום  והוא  להתעכב,  חובה 
המרודה שמשתקפת מהמוצר עליו נכתבו אותם פרוטוקולים 
היסטוריים. אפילו נייר ראוי לשמו לא היה להם שם במשרדי 
'אגודת ישראל' באותם שנים. העט שרבטה על החלק  מרכז 
וסופי  דפים  צדי  על  ומשונים,  שונים  מסמכים  של  האחורי 
מדפי  ואחד  המקרים,  באחד  לעשות  הגדילו  מכתבים. 
הפרוטוקול של ישיבת המרכז ב-17.06.65 הוא חלקה האחורי 
'פנקס  הנקראת  הישראלי  הפנים  משרד  מטעם  חוברת  של 
הבוחרים לכנסת לשנת תשכ"ג/ תשכ"ד'. נו, כנראה עוד לא 

המציאו אז את סעיף 'קשר עם הבוחר'.
שאפיינו  הקשיים  על  רבות  ללמוד  אפשר  רשימות  מאותן 
כך  התקציבי,  העול  הגנים,  רשת  של  השוטפת  פעילותה  את 
כספיים  אמצעים  כמעט  היו  לא  מנשוא.  קשה  היה  נראה, 
שאת  כנראה  החינוך,  למשרד  ובאשר  הגנים.  את  שיממנו 
נורמת הפשפוש בחורים וסדקים בכל הקשור למוסדות חינוך 
הם  בינתיים  ללמוד.  ממי  הנוכחיים  לפקידים  היה  חרדיים 

תלמידים המחכימים את רבותיהם.
אחד הקבצים המאגד בסיכת הידוק כמה וכמה מלבני נייר 
ועדת הגנים משנת תשכ"ג, על  ישיבת  חום עתיק, מספר על 
חדשים.  גנים  פתיחת  א.  נושאים:  שלושה  עמדו  היום  סדר 
אם  התביעה,  הפועלים.  ארגון  תביעות  ג.  מהעו"ד.  דו"ח  ב. 
רואים  אנחנו  הרשימה  בהמשך   - עולם  כימי  ימיה  שאלתם, 
הסבר מפורט "בחודש ספטמבר יעלו את משכורות הגננות" 
וכמובן הפועלים דורשים את שלהם. נשמע מוכר? אם יש את 
נפשכם לדעת מה החליטו המתכנסים לפעול בנידון, הרי שגם 
פתרון זה נראה כי לא נס לחו "מקימים ועדה שתסווג... בנוגע 
שום  בקיצור,  להשלים".  איך  הדרך  ימצאו  לאפריל-אוגוסט 

דבר לא נולד אתמול. הכול היה פה לפנינו.
ואז מגיע החלק המעשי. לא להאמין באלו תנאים התנהלו 
המוסדות שביססו את כל ה'יש' החרדי העצום במדינה. הנושא 
גנים  פתיחת  כאמור  היום, שהוא  בסדר  א'  סעיף  כמובן  הוא 
חדשים. וכך נכתב: "הרצליה: הרב שכר דירה בנווה עמל בת 
2 חדרים. לברר פרטים". עד כאן. אני ממשיך לדפדף ונתקל 

לר' מאיר לוריא הפריע 
משהו אחר לגמרי. לקראת 

סוף הדיון פנה הרב לוריא 
לנאספים ואמר "קיימת 

התמרמרות אצל הגננות, 
ואחד הסיבות האיחור 

בתשלום המשכורת", ר' 
מאיר פונה בבקשה ודרישה 

מחבריו "אנו צריכים להבטיח 
את הכספים למשכורות 

כל חודש, בכדי לשפר את 
האווירה הלא טובה". זה מה 

שטרד את מנוחתו של ר' 
מאיר יותר מכל.

עם ה'נתיבות שלום' זצ"ל

עם האדמו''ר מויז'ניץ זצ''ל
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של  רשימה  יש  הדף  בראש  ממש.  של  סנסציונית  בשורות 
יישובים - חצור, אשדוד, עפולה וטבריה. מעליהם עם סימן 
כל  מתחת  חסידים',  'כפר  של  שמה  גם  נכתב  בסופה  שאלה 
זה רשום בעט אדומה "הרב )מנחם. י.ג.( פרוש מוכן להשקיע 
לירות  אלפים  ארבעת  אלפים  לשלושת  עד  הנ"ל  במקומות 

ישראליות". כל מילה נוספת מיותרת.

מצפים לכישלון 'המרכז'
האגודאים,  הגורמים  לכלל  משותפים  כינוסים  גם  והיו 
ונשמעו בהם אמירות לא פשוטות בכלל. כך לדוגמא בישיבה 

משותפת של הנהלת 'החינוך העצמאי', הנהלת 'אגודת ישראל' 
ואת  ההקמה,  שלבי  את  שמנה  אחרי  הגנים'.  'מרכז  והנהלת 
העובדה שמשרד החינוך הקצה סך של 130,000 ל"י לייסוד 
וסידור  המשכורות,  להצמדת  בהתניה  זאת  הגנים',  'מרכז 
ההנהלה,  מחברי  אחד  מאשים  והמבנים.  והציוד  הריהוט 
שמפני הכבוד לא נציין את שמו, את הנהלת 'החינוך העצמאי' 
כמי שלא אכפת לה בכלל מקשיי הקיום התמידיים המלווים 
את הרשת, כשהוא מציין "דוגמא בולטת פרדס חנה", לא ידוע 
הלהבות  את  שהצית  השרונית  במושבה  שם  היה  בדיוק  מה 
)עיין לקמן במכתבו של הרב לוריא לחבר הכנסת מנחם פרוש. 
י.ג.(, אבל המשפט האחרון הוא הקשה מכולם "מנין הסיעות 

גם מפריע הרבה, חלק מצפים לכישלון של המרכז..."
באסיפת הנהלה נוספת מט"ו באייר תשכ"ה, נכתב בסיכום 
ור'  לוריא  מאיר  ר'  על  שמוטל  שקובעים  "הוחלט  הישיבה 
יהודה טביוביץ, ומקבלים על עצמם להיפגש עם כל הרשויות 
סוף  עד  סיכומים  ולהביא  בהם,  גנים  שקיימים  המקומיות 
יוני 65". בעמוד אחר באותו פרטי-כל אנו מתבשרים  חודש 
על עוד משימות שהוטלו על כתפי ר' מאיר "הוחלט להטיל 
ביצוע  אחר  ומעקב  לישיבות,  הזמנות  לוריא  מאיר  ר'  על 
גם  המשרד".  הנהלת  ענייני  ריכוז  ההנהלה,  של  ההחלטות 
הרב  של  כישוריו  על  כנראה  סמכו  האדמיניסטרטיבי  בחלק 

לוריא.
שנה קודם לכן, בז' אדר תשכ"ד ישבו העסקנים לדיון חרום 
בעניין הגירעונות הכבדים של רשת הגנים, והדרכים לרתימת 
בדיון  בעדן.  לסייע  המקומיות  והרשויות  הממשלה  משרדי 
נשמעת עדותו של הרב שמואל שדרוביצקי שנפגש עם אחד 
שלא  ומשפט  האוצר,  ממשרד  הנראה  ככל  צפריר,  מר  בשם 
הובן כהלכתו גרם למר צפריר  רושם לא טוב, כתיאורו של 
'אגודת  שדרוביצקי. אחד הנוכחים מציע שחברי הכנסת של 
ששלטה  'מפא"י'  השלטון  מפלגת  נציגי  עם  ייפגשו  ישראל' 
ראשי  על  וישפיעו  הארץ,  ברחבי  רבות  ומועצות  בערים  גם 
את  יקפחו  ולא  בעלויות  "שישתתפו  ההנהלה  וחברי  הערים 

הגנים שלנו".
לקראת  לגמרי.  אחר  משהו  הפריע  לוריא  מאיר  לר'  אבל 
סוף הדיון פנה הרב לוריא לנאספים ואמר "קיימת התמרמרות 
אצל הגננות, ואחד הסיבות האיחור בתשלום המשכורת", ר' 
מאיר פונה בבקשה ודרישה מחבריו "אנו צריכים להבטיח את 
הכספים למשכורות כל חודש, בכדי לשפר את האווירה הלא 

טובה". זה מה שטרד את מנוחתו של ר' מאיר יותר מכל.

היו גם כינוסים משותפים 
לכלל הגורמים האגודאים, 

ונשמעו בהם אמירות לא 
פשוטות בכלל. כך לדוגמא 

בישיבה משותפת של 
הנהלת 'החינוך העצמאי', 

הנהלת 'אגודת ישראל' 
והנהלת 'מרכז הגנים'. 
אחרי שמנה את שלבי 
ההקמה, ואת העובדה 

שמשרד החינוך הקצה סך 
של 130,000 ל"י לייסוד 

'מרכז הגנים', זאת בהתניה 
להצמדת המשכורות, 
וסידור הריהוט והציוד 

והמבנים.

מלווה את האדמו''ר מסלונים זצ''ל בכניסה לבניין החינוך העצמאי
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מדן עד באר שבע
כדי  הגנים,  רשת  של  הסניפים  מנעד  את  לסקור  הבטחנו 
הנה  אז  המטורף.  הפעילות  להיקף  מזערית  הצצה  ולו  לקבל 
של  ידו  בחתימת  פרוש,  מנחם  הכנסת  לחבר  שנשלח  מכתב 
הרב מאיר לוריא, שם רשומים כל הגנים החדשים העתידים 
מתוארך  והמכתב  מאחר  הבאה.  הלימודים  בשנת  להיפתח 
לט' בתמוז תשכ"ג, הרי שזה חלק מן הגנים שנפתחו בשנת 
הערותיו  עם  לפניכם,  המלאה  הרשימה  תשכ"ד.  הלימודים 
עם  להם  והנצרך  המבנים  לכשירות  בהקשר  לוריא  הרב  של 
פירוט העלויות, בחלק מהערים הבאנו רק מעט מדבריו בשל 

אריכותם:
"הרצליה: שכרנו במקום דירה מתאימה, בסך 75 ל"י דמי 
שכירות לחודש. במידה ויתברר שעלינו לעשות גם גדר חדשה 

נצטרך להוסיף עוד 750 ל"י.
לגן  רישום  קריית שמונה: כבר כמה שנים שאנו מקיימים 
ונאלצים לשלוח את הילדים לגנים אחרים בגלל חוסר דיור. 
כעת מציעים לנו צריף של 'עמידר' ששימש בעבר כגן ילדים 

של ויצ"ו. ויש להשקיע בשיפוץ הצריף 1500 ל"י.
באר שבע: שכון ד'. אנו עורכים כעת רישום במקום. במידה 
הגן  לפתוח  נוכל  ילדים,  של  מספיק  מספר  לנו  שיש  ויתברר 

באחד מכיתות בית הספר.
יהודים  בהרבה  מאוכלסת  הסביבה  ד'.  שיכון  טבריה: 
אנו ממשיכים   .5 גילאי   15 לגן  נרשמו  בימי הרישום  דתיים, 

לחפש מקום מתאים.
לשיפוץ,  ל"י   1500 בצריף  להשקיע  יש  מלאכי:  קריית 

ו-1000 ל"י לגדר.
חצור: עדיין לא קיבלנו פרטים סופיים לגבי דיור מתאים. 
אולם לפי הערכתנו נצטרך להשקיע במקום קרוב ל-5000 ל"י, 
בשכירות,  מקום  למצוא  ונצליח  במידה  וציוד.  ריהוט  ילדים 
לגידור  גם  ואולי  ולציוד.  לריהוט  רק  ירד  הרי סכום השקעה 

מתאים של השטח.
פרדס חנה: במקום קשה מאוד למצוא דיור בשכירות. הצענו 
לכן לחינוך העצמאי )שגם להם אין דיור מתאים(, להשתתף 
בסך 2000 ל"י לרכישת דירה, ואנו מחכים לתשובתם. )אולי 
בציטוט  למעלה,  שהעלינו  לתמיהה  התשובה  נעוצה  כאן 
טענות חברי הנהלת מרכז הגנים כלפי הנהלת החינוך העצמאי, 

עם האמירה "דוגמא בולטת פרדס חנה". י.ג.(.
רמת השרון: יש להשקיע סך 1000 ל"י בשיפוץ צריף קיים 
על יד בית הספר. וסך 1000 ל"י נוספות לגידור השטח. אולם 

אנו ממשיכים בינתיים בחיפוש מקום בשכר דירה.

ראשון לציון: שיכון גורדון. הגן במקום קיים כבר מתחילת 
שנת הלימודים שעברה, לצערנו ללא הכרה של משרד החינוך, 
שמשרד  סידורו  לשם  ל"י   1500 של  השקעה  דורש  המקום 
העצמאי  החינוך  למרכז  פנינו  לדיור  בנוגע  בו.  יכיר  החינוך 

ומחכים לתשובה. )נוסף בכתב יד: בסדר. י.ג.(.
עפולה: במשך שנת הלימודים החולפת התקיים גן לגילאי 
5-4 וכולם נרשמו כעת לגן חובה אצלנו. המצב בדיור קשה 
וידחו  ובמקרה  העצמאי  החינוך  למרכז  בהצעה  פנינו  מאוד, 
בדיור  ל"י   5000 לפחות  להשקיע  נאלצים  נהיה  בקשתנו 

מתאים.
ידי  על  שנים  כמה  כבר  גן  קיים  במקום  רמה.  רחובות: 
בגלל  והתרבות,  החינוך  משרד  ידי  על  מוכר  שאינו  הסניף, 
קיימת כעת הצעה לקבל  ומקום מתאים.  ציוד מתאים,  חוסר 
ונצטרך  לחודש,  ל"י   50 של  דירה  בשכר  מתאימה  דירה 

להשקיע במקום סכום מסוים לריהוט הגן ולציודו. ואולי גם 
לגדור שטח משחקים.

רחובות: מרמורק. במקום היה קיים גן במשך 6 שנים עד 
נרשמו  גרעונו המתמיד. השנה  ונסגר בגלל  לשנה האחרונה. 
רק 6 ילדים עקב הגירעון. דיור לגן יש בבית הספר, וצריך רק 

לשפצו קצת, אולם ספק אם הגן יוכל להחזיק את עצמו.
והדבר  ילדים,  מחוסר  הגן  נסגר  האחרונה  בשנה  לוד: 
השתקף ברישום לבית הספר השנה. היות ובונים כעת בסביבת 
בית הספר שיכונים גדולים, רצוי לרכוש מקום מתאים בסביבה 

ההיא. עדיין אין לנו הצעה מעשית.
חרדיות  בשכונות  מוקפת  השכונה  חסד.  שערי  ירושלים: 
כגון – כנסת, בתי ברוידא, שכונת מזכרת, בתי ראנד, רחביה, 
קיים  ולא  חרדיות  משפחות  מאות  מאוכלסות  אלו  שכונות 
מתאים  דיור  למצוא  בכדי  ישראל'.  'אגודת  של  אחד  גן  אף 
יש לקצוב לדעת אלו שהתעניינו בדבר סך 20000 ל"י לדמי 

מפתח או לרכישה.
ילדים  גני   3 יש במקום  ירושלים: קטמון – עולים. לרשת 
בהם לומדים 200 ילדים ב-5 כיתות. משרד החינוך והתרבות 
עד  הגזירה  תחולת  עם  להמתין  נאות  ובקושי  כיתות   2 פסל 
לקלוט  הכיתות  יוכלו  הקרובה  לשנה  הלימודים.  לסיום שנת 

לא יותר מ-105 ילד.
ירושלים: תל ארזה. גן בן כיתה אחת במצב טוב ומשוכלל. 

לפי קצב ההתרבות צריך דחוף עוד כיתה.
ירושלים: גבעת שאול. במקום נבנים עתה שיכונים דתיים 
רבים, עומדים לפתוח במקום כיתה א', וכמו כן נערך רישום 
לגן ונרשמו כ-20 גילאי 5, וישנם כל הסיכויים לקבלת ילדים 
נוספים. קיימת אפשרות לקבל במקום דירה בדמי מפתח של 

2000 ל"י.
ירושלים: נחלאות. השנה תיפתח אי"ה כיתה א', כן נערך 

רישום לגן, השכונה מאוכלסת בילדים רבים מעדות המזרח.
תל אביב: ועד החינוך של 'אגודת ישראל' בתל אביב עשה 
הכנות ראשונות לפתיחת 2 גני ילדים חדשים, בכפר שלם וביד 

אליהו".
בסיימו כותב הרב לוריא לח"כ פרוש "ברצוננו להדגיש כי 
יש מיד לקבל החלטות באלו מקומות פותחים את הגנים כי כל 
ובברכת  רב  בכבוד  התכניות.  את  לגמרי  לשבש  עלול  איחור 

התורה מ. לוריא".
כל אלו סניפים שנפתחו בשנת לימודים אחת בלבד!

ברשימה מדורגת של הנהלת מרכז הגנים נחשפים הנתונים 
שבין  בעשור  הרשת  בגני  שהתחנכו  החניכים  מספר   של 
ילדים   10,127[ גנים[ לתשנ"ג  ילדים ב-180   4,610[ תשמ"א 

ב-314 גנים[.
ולנו לא נותר אלא לסיים בברכה הכתובה בתורה 'יוסף ה' 

עליכם ככם אלף פעמים'.

במחיצת ילדי טיפוחיו

אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
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מסע 
מונטריאול
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מסע 
מונטריאול

והעלה  לקנדה,  מבעלזא במסע החיזוק ההיסטורי  למרן הרבי  ישראל' התלווה  'כל  כתב 
את רשמיו על הכתב ב'יומן מסע' מיוחד  ההכנות בארץ הקודש, התפילות וההנחיות 
על  הניצחון  המקומיים,  לגויים  וההסברה  ההיערכות  הדרמטית,  הפנים  קבלת  לנותרים, 
איתני הטבע והפרידה המרגשת  וגם: 'אדון עולם' בניגון של ימים נוראים, הבכי המרגש 

בהדלקה לכבוד רשב"י וההתוועדות האחרונה

|| פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' לקנדה ||
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מונטריאול ר העיר  של  השוקקים  חובותיה 
תוך  אל  האחרונים  בשבועות  נסחפו  שבקנדה 
התנועה  צירי  מרתקים,  אירועים  מערבולת 
מיחידות  שוטרים  נחסמו,  העיר  של  המרכזיים 
הוקמו  ענק  אוהלי  בכוננות,  הוצבו  עילית 

ומעמדי הענק פקדו את העיר בזה אחר זה. 
בכל  הדגלים, השלטים  הפנים,  מעמד קבלת 
זווית רחוב והקהל העצום שהתאסף לקבל את פני רבם וכמעט 
אך  הבאות.  על  המקומיים  לנוכרים  אותתו  האזור,  את  שיתק 
אם חשבו הם כי מעמד ה'הדלקה' לכבודו של רבי שמעון בר 
יוחאי הוא רגע השיא, עד מהרה יתברר להם כי האירוע הגדול 

עוד לפניהם. 
וספק  מעט  לא  וראיתם  קראתם  שמעתם,  בטח  זה  כל  על 
אם השורות דלעיל חידשו עבורכם דבר או השניים. בפרויקט 
ההיסטורי  למסעו  ישראל'  'כל  הצטרף  ובלעדי,  נדיר  מיוחד, 
החל  המסע,  מאורעות  את  ומשחזר  מבעלזא  האדמו"ר  של 
משלב התכנון והיוזמה ועד לחזרה ארצה, תוך חשיפת פרטים 

חדשים המספקים הצצה אל מאחורי הקלעים.

סופרים לאחור
קריית  את  הסובבות  השכונות  ותושבי  בעלזא  חסידי 
החסידות בירושלים יודעים זאת, ואין זה סוד או מעשה חריג. 
מבעלזא  האדמו"ר  מתפלל  בו  רגיל,  חול  ערב  מכל  בשונה 
ב'בית התפילה' שבביתו במניין מצומצם - בימי הספירה יוצא 
האדמו"ר לתפילת ערבית בהיכל בית המדרש הגדול, ברוב עם 
ולאחר ספירת העומר אף יכולים המתפללים לעבור ולקבל את 

ברכת האדמו"ר.
המתח  הפסח,  חג  לאחר  ספורים  ימים  אחד,  שערב  אלא 
באוויר ניכר וגם המתפללים שאינם נמנים בין חברי הקהילה 
מזהים אט אט את ההתלחשויות במסדרונות בית הכנסת. זה 
עתה נכנסו לקודש פנימה חברי משלחת מיוחדת ממונטריאול 
בכדי להזמין את רבם הנערץ, מרן האדמו"ר מבעלזא, לביקור 

היסטורי, כשעדיין נראה כי מדובר בגדר חלום. 
נענו  הוא מצרפה למעשה",  ברוך  הקדוש  טובה  "מחשבה 
יכול  לא  אך  בהזמנה  מעוניין  רבם  עם  ספק  המשלחת.  חברי 

לקבלה, או שמא מתכוון הוא לממש את ציפיותיהם.
הכריזו  המשב"קים  התקבלה.  וההחלטה  שבוע  עבר  לא 
בו  שחל  בשבוע  הצפויה  ההיסטורית  הנסיעה  על  רשמית 

העסקנים  ועל  בעומר,  ל"ג 
הקשה  המשימה  הוטלה 
מסע  ארגון  של  ביותר 
פחות  בתוך  שכזה  ענק 

משבועיים.
הוקם,  ענק  שאטער 
נשכרו  ידיים  רחבי  מבנים 
ואכילת  לינת  את  לשמש 
מטה  הרבים,  האורחים 
הוזעק  המקומי  המשטרה 
באופן  המקום  את  לארגן 
מטה  ישיבות  בטיחותי, 
רכבי  התקיימו,  סוערות 
מטוס  ואפילו  הוכנו  שרד 
פרטי נשכר בכדי לשרת את 

האדמו"ר ופמלייתו.
קפדני  תכנון  לאחר 
ומתיש, הוחלט כי האדמו"ר 
בירושלים  ממעונו  ייצא 
כי  בו  שנכפל  שלישי  ביום 
יטוס במטוס המיוחד  טוב, 

למעונו במונטריאול שבקנדה וביום רביעי שלאחר מכן ימשיך 
יעתיר  שם  שבאוקראינה,  בעלזא  העיירה  דרך  עבור  במסעו, 
בתפילה על ציוני ראשי שושלת החסידות לקראת חתונת נכדו, 

ולקראת שבת קודש ישוב למעון קדשו בירושלים.

יוזמה, תשורה והטיש של הנכד
ליזום  מבעלזא  האדמו"ר  בחר  ההיסטורי  המסע  לקראת 
מהלך מיוחד שיעודד את תלמידי הישיבות הגדולות בישראל 
ולהישאר לשקוד על תלמודם  מקנדה שלא להצטרף לנסיעה 

בספסלי הישיבה.
בהודעה שהופצה לתלמידי הישיבה ממונטריאול נאמר, כי 
בהיכל  תלמודו  על  ולשקוד  בישראל  להישאר  שיבחר  מי  כל 
יזכה להתארח במעון קדשו של האדמו"ר בסעודת  הישיבה, 

יום השבת ובקידוש שלפניו.
שבועיים  שאך  הישיבה,  שתלמידי  החשש  בעקבות  זאת, 
ההיסטורי  למסע  יצטרפו  הקיץ,  לזמן  ארצה  חזרו  כן  לפני 

שספק אם יהיה עוד כמותו.

לחסידיו  מבעלזא  האדמו"ר  של  דאגתו  בשל  בנוסף, 
בירושלים, זימן אליו את נכדו הרב שלום רוקח וביקש ממנו 
לערוך עבור כל הקהל 'פירות טיש' בליל שבת. בנוסף, ביקש 
האדמו"ר מנכדו לערוך את הסעודה השלישית ולהבדיל עבור 

אלפי החסידים בבירה.
בד בבד, ועם השלמת ההכנות הקדחתניות, הגיע האדמו"ר 
לתפילה בסמוך לשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, ועל ציון 

דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל, לקראת המסע ההיסטורי.

"קבלו את התנצלותנו"
בעלזא  עסקני  פנו  המקומית,  השלווה  הפרת  לפני  רגע 
במכתב  יהודים  שאינם  המקומיים  לתושבים  במונטריאול 
מיוחד, במהלכו התנצלו החסידים על הקשיים שייגרמו והודו 

על ההבנה.
"אנחנו מתקרבים לאירוע חשוב של קהילת חסידי בעלזא 
במונטריאול", נכתב בפתח מכתב האישי. "אנחנו נקבל בברכה 
לכבוד  רוקח,  דוב  יששכר  הרב  שלנו,  הרוחני  המנהיג  את 



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 
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הביקור הראשון שלו בעירנו מזה שני עשורים", הדגישו את 
המיוחדות שבמסע.

מעמיקה  הבנה  עם  הנסתר  בתורת  גדול  מלומד  "הרב 
ידי אלפי מעריצים מסביב לעולם,  על  נערץ  באנושות. מאוד 
וההדרכה שלו מתבקשת על ידי אנשים מכל שכבות הציבור. 
הוא ידוע בשל הגישה הייחודית שלו על השמירה והאיזון של 
החיים היהודיים הרוחניים באינטראקציה עם העולם המודרני. 
הוא מונה ב-1966 ומאז הוא הרב שמשרת לאורך התקופה הכי 

ארוכה בעולם החסידי", המשיכו העסקנים בהסבר.
"תחת הנהגתו, קהילת בעלזא התאוששה באורח נס לאחר 
ביום  מישראל  הגעתו  את  נחגוג  אנחנו  בשואה.  שהושמדה 
השמיני  עד  במונטריאול  יישאר  הרב  למאי,  הראשון  שלישי, 

למאי", נכתב בהתייחס למועדי הביקור.
"הפעילויות  כי  ציינו העסקנים  האירועים,  למיקומי  באשר 
מבנה  ליד  פארק  דו  בשדרת  באוהל  ימוקמו  העיקריות 
שיכלול  הרב  של  הזמנים  לוח  על  פירוט  ישנו  הישן.  הדואר 

במונטריאול גם אירועים פרטיים, איפה שהוא בין השאר גם 
ייפגש עם תלמידי ומנהיגי הקהילה".

עוד הוסיפו העסקנים לציין את דבר הגעת האורחים הרבים 
שהחגיגות  מצפים  אנו  הרב,  של  מעלותיו  "לאור  כי  וכתבו 
ימשכו קהל המונים מבין המקומיים שיגיע ככל הנראה לכדי 
מאות ואלפים, כמו כן אנו מצפים לאלפי מבקרים מחוץ לעיר 

כגון צפון אמריקה ואף מעבר לכך".
"בזה שאנו ממקמים את אוהל החגיגות בשדרת דו פארק, 
אנו דואגים שהם יישארו אך ורק באזור המסחרי ולא בין אזורי 
המגורים", הודגש במכתב. "אנו עובדים בשיתוף עם המשטרה 
המקומית כדי למזער את אי הנוחות למתגוררים בסביבה. יתכן 
ותהיה בעיה בגישה לרחובות הסמוכים, בעיה בתנועה באזור, 
כמו גם בעיה במציאת חניה ורעש יותר מהמצופה בדרך כלל. 
אנחנו מודעים לעובדות ונעשה כל מאמץ למזער את הבעיות 

שיצוצו", הוסיפו.
בעלזא  קהילת  הביקור,  "לאורך  כי  כתבו העסקנים  לסיום, 
לגבי  אתכם  לעדכן  מנת  על  הכל  יעשו  המקומיות  והרשויות 
הלוגיסטיקה סביב ביקורו של הרב. אנא קבלו את התנצלותנו 
או  שאלות  לכם  יש  אם  מראש.  הבנתכם  על  ותודה  הכנה 
דאגות, אנא אל תהססו לפנות אלינו. תוכלו גם לקבל עדכונים 
בטוויטר. דבר אחד אחרון, אתם מוזמנים להצטרף ולהשתתף 

במתרחש".

מונטריאול של מעלה
שיירה  התעופה  בשדה  קיבלה  האדמו"ר  מרן  פני  את 
מלכותית של רכבי שברולט עטורים בסמלי המסע, כשבראשם 
יעברו  לא  לכבוד האדמו"ר.  רכב השרד שהוכן מבעוד מועד 
כי אין אלה הרכבים המעוטרים  יתברר  דקות רבות, עד אשר 
היחידים. רוב רובם של רכבי החסידים המקומיים עוטרו אף 
הם בסמלי המסע, בצדדי הדרכים ובמרומי הגשרים המרכזיים 
בצירי התנועה נתלו שלטי ענק שקיבלו את בואו של צדיק ואף 
'עוד'  הנכרים המתגוררים בשכונות הסמוכות הבינו שאין זה 

ביקור סטנדרטי.
גם את הזכות להסיע את האדמו"ר בימי המסע, חילקו נכבדי 
החצר ביניהם. משדה התעופה למונטריאול הסיע את האדמו"ר 
יו"ר  שפירא,  חזקי  נהג  המסע  כשבשאר  הרצוג,  יעקב  הנגיד 
המסע.  ארגון  בראש  העומד  במונטריאול  הדת  מחזיקי  קהל 
את הזכות להסיע את האדמו"ר בצאת שבת מהאוהל בו נערכו 
סעודות השבת אל בית האכסניה, רכש חסיד צאנז, הנגיד מיכל 

רוזנברג.
עם הגעתו של מרן האדמו"ר מבעלזא לרחובות מונטריאול 
ריקודים,  מיוחדת,  בתהלוכה  פניו  את  לקבל  המונים  יצאו 
שטיח אדום, כשבמקביל צעדו לקראתו מאות מילדי החסידות 

כשהם מנופפים בדגלים מיוחדים. 
רחובו המרכזי של האזור, שדרת פארק, נסגר לתנועה באופן 
היסטורי ושירת ה"ברוך הבא" ו"כי אורך ימים" נשמעה מאות 

מטרים ממעונו.
לא  נדרשו  ופמלייתו  האדמו"ר  אירוח  לצורך  גם  אגב, 
רב,  קהל  לקבל  שעתיד  במעון  מדובר  שכן  הכנות,  מעט 
רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות, ועל מנת לעמוד בדרישות, 
רפאל  הנגיד  נרתם  נכבדים,  בסכומים  נאמדות  שעלויותיהן 
בביתו  האדמו"ר  את  לארח  בעלזא,  חסיד  הוא  אף  הרצוג, 

הממוקם באזור יוקרתי.
לא עברה שעה ארוכה וקבלת פנים נוספת המתינה לאדמו"ר 
לילדים,  בעיקר  שיועדה  מקודמתה  בשונה  הפעם  מבעלזא. 
המתינו מאות אברכים על פראנצ'עס מיוחדים שהוקמו בבניין 
ולצד תלמידי הכיתות הגבוהות  בית המדרש הבעלזאי בעיר, 
בחיידר קיבלו את פני רבם הנערץ בשירה. לאחר תפילת ערבית 

ואמירת 'שלום' נפרדו החסידים מרבם וכל אחד פנה לביתו.

האדמו"ר פרץ בבכי
התקיימה  עם  ברוב  מנחה  ותפילת  רבות  שעות  עברו  לא 
בשאטער הענק שהוקם לצורך המסע ההיסטורי. כאשר הפעם 
'מנחה'  תפילת  לאחר  במקום.  האדמו"ר  לראשונה  מתפלל 
ואמירת שלום של רבים מהאורחים שהספיקו להצטרף למסע 
מאירופה  וחלקם  הברית  מארצות  הגדול  רובם  אלו,  בשעות 

בבוקר ל"ג בעומר, בעוד 
חסידים רבים ממשיכים לנהור 

למונטריאול שבקנדה, החלה 
תפילת שחרית המרכזית 

בבית המדרש בעלזא בעיר.
כנהוג בבעלזא, ניגש 

האדמו"ר לתפילת 'אדון 
עולם' וברכות השחר בעמוד 

התפילה, טרם שליח הציבור. 
אלא שכאן הפתיע האדמו"ר, 

עת פצח בתפילה בנעימת 
הימים הנוראים.
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אלפי  ובליווי  ערבית  תפילת  האדמו"ר  התפלל  וישראל, 
לכבוד  המרכזית  להדלקה  עיר  של  לרחובה  יצא  החסידים 

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
החסידות  מנגידי  קבוצה  רכשה  להדלקה  הזכות  את 
תמורת סכום עתק של 40 אלף ומאתיים דולר, אותו העניקו 
המעמד.  לכבוד  לפעילותו  תשורה  כאות  העסקנים  לאחד 
החסידות  בהיסטוריית  הראשונה  בהדלקה  למעשה  מדובר 

במונטריאול בה נוכח האדמו"ר עצמו.
האדמו"ר  עמד  האלפים,  ורקדו  נעמדו  ברחובות  בעוד 
לכבודו.  שהוקמה  מיוחדת  במה  על  כשהוא  המעמד  בראש 
הרחובות החשוכים אמנם הסתירו את המאורע מפני רבים, אך 
תיעוד וידאו בלעדי שפורסם לאחר מכן באתר הרשת של 'קו 
עיתונות', 'כל הזמן', חשף את רגעי ההוד והשיא של אותו ליל 
הילולא, כאשר בשירת "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר 
יוחאי" שפך מרן האדמו"ר מבעלזא דמעות ברגש ובתחנונים.

"אדון עולם" של ימים נוראים
לנהור  ממשיכים  רבים  חסידים  בעוד  בעומר,  ל"ג  בבוקר 
בבית  תפילת שחרית המרכזית  למונטריאול שבקנדה, החלה 

המדרש בעלזא בעיר.

כנהוג בבעלזא, ניגש האדמו"ר לתפילת 'אדון עולם' וברכות 
השחר בעמוד התפילה, טרם שליח הציבור. אלא שכאן הפתיע 

האדמו"ר, עת פצח בתפילה בנעימת הימים הנוראים.
כך נמשכה כל התפילה, בעוד רגשות מעורבים אופפים את 
מתכוננים  בעודם  בעומר,  בל"ג  השנה  ראש  שהרגיש  הקהל, 

לקבלת התורה בחג הבא עלינו לטובה.
מכאן צעדו החסידים הרבים לכיוון ביתו של אחד מנגידי 
העיר, משם תצא כעבור שעה קלה תהלוכת הכנסת ספר תורה 

לבית המדרש בעלזא בעיר.
התכנית  פי  על  בעוד  אכזבה.  להם  ציפתה  שכאן  אלא 
ספר  הכנסת  תהלוכת  בראש  לעמוד  שאמור  מי  המקורית 
שונות  סיבות  שבשל  התברר,  עצמו,  האדמו"ר  היה  התורה 
האירוע  דחיית  אך  למעונו,  לשוב  האדמו"ר  נאלץ  ואישיות 
לא התאפשרה בשל המורכבות שבמבצע רחב ההיקף, שכלל 
חסימת צירי תנועה מרכזיים בעיר וכמעט השבתה תחבורתית 

באזור שלם בעיר.
לבסוף הוחלט כי מי שיעמוד בראש תהלוכת הכנסת ספר 
רוקח,  מרדכי  אהרן  הרה"צ  האדמו"ר,  של  בנו  יהיה  התורה 
ולאחר הגעת ההמונים לבית המדרש יערכו 'הפסקה' במעמד, 
שיימשך שעה קלה טרם כניסת השבת בשאטער הענק שהוקם 
בעת  הנאמרים  המזמורים  כאשר  זה,  מעין  המסע  לאירועי 

הכנסת ספר התורה ייאמרו בהשתתפות האדמו"ר וברב עם. 
לביתו,  לשוב  החל  והקהל  הסתיימו  שהריקודים  לאחר 
כך  כדי  עד  ארצה,  ניתך  עז  וגשם  השמים  ארובות  נפתחו 

ואיימו  קרסו  הענק  בשאטער  החדשניות  החשמל  שמערכות 
לבטל את טיש ל"ג בעומר המרכזי שהיה אמור להיערך תכף.

תוקנה  הטהור,  השולחן  עריכת  טרם  קלה  שעה  לבסוף, 
האדמו"ר  לצד  כאשר  לטיש,  לזרום  החל  וההמון  התקלה 
זה  שהוכתר  במונטריאול,  מויז'ניץ  האדמו"ר  ישב  מבעלזא 
והכתרת  זצ"ל  מאנסי  מויז'ניץ  האדמו"ר  פטירת  לאחר  עתה 

אביו שיבלחט"א לכס הרבנות במאנסי.
את מזג האוויר בליל השבת אפיינו רוחות סוערות במיוחד, 
שלא אופייניות לתקופה זו בשנה אף בקנדה הקרירה. רוחות 
במהירות של למעלה מ-70 קמ"ש, איימו להשבית כליל את 
בעיר,  הנערץ  רבם  עם  השובתים  בעלזא  חסידי  של  שמחתם 

במסגרת 'מסע הקודש'.
ההגברה  ומערכות  התאורה  כליל,  נסגר  הענק  השאטער 
היטלטלו מצד לצד ואיימו להתפוצץ באוויר. מפקד המשטרה 
של המחוז כולו הוזעק למקום ובשיחה עם 'כל ישראל' אמר 
קמ"ש.  מ-70  למעלה  של  במהירות  נעות  הרוחות  "כעת  כי 
יכול להחזיק מעמד ברוחות של עד 90–120 קמ"ש,  האוהל 
אם הן יתחזקו נפנה את כולם מהאזור". לבסוף, נרגעו במעט 
מהרגיל  קצר  לטיש  נכנס  והאדמו"ר  נפתח  האוהל  הרוחות, 

ופינוי האלפים נמנע. 
ההפתעה הגדולה הייתה דווקא עם סיום השולחן הטהור, 
כאשר בין רגע נרגעה הסערה, משל היה זה לא פחות מאשר 

רעש שמיימי מצד הסיטרא אחרא.

פרויקט ההסעדה
אך  לכך,  קרוב  לא  ואפילו  מירון,  לא  ממש  זה  לא. 
בכמויות  מדובר  הוותיקים  מונטריאול  תושבי  של  מבחינתם 
של משתתפים חסידיים שהעיר לא ראתה אי-פעם. היה ניתן 
עם  המרכזי  הבאגלייטען  במעמד  בבירור  הדבר  את  לראות 
צאת השבת, עת נחסם לתנועה אחד הצירים המרכזיים בעיר 

והרחוב כולו הושחר מההמון.
לחדרי  למסע  ישראל'  'כל  שליח  נכנס  מיוחד  בפרויקט 
לצורך  שנשכר  האוכל  וחדר  המטבחים  הניידים,  הקירור 
סעד  והקהל  הוכנו  מנות  של  רבים  אלפים  ההמונים.  הסעדת 
בשיטת 'מתמלא ויוצא', בעוד השורה האחת מסיימת לאכול, 
והכנה לקהל הבא – בזמן שהציבור  לניקוי  היא כבר עוברת 
הבא אחריו מופנה לשורה אחרת. בליל שבת, כשהקהל כולו 
מגיע לסעוד בו זמנית, נערכו במקום שתי נגלות של סעודות, 
שהמתינו   – לצעירים  קודם  סעד  יותר  המבוגר  הדור  כאשר 

לא. זה ממש לא מירון, ואפילו 
לא קרוב לכך, אך מבחינתם 
של תושבי מונטריאול 
הוותיקים מדובר בכמויות 
של משתתפים חסידיים 
שהעיר לא ראתה אי-פעם. 
היה ניתן לראות את הדבר 
בבירור במעמד הבאגלייטען 
המרכזי עם צאת השבת, עת 
נחסם לתנועה אחד הצירים 
המרכזיים בעיר והרחוב כולו 
הושחר מההמון.
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לפינוי המקום.
קליין,  בערל  הרב  הוא  הענק  הפרויקט  מאחורי  שעמד  מי 
החברה'  'ראש  היותו  בשל  בעיקר  בבעלזא,  מוכר  עסקן 
סעודות  את  בירושלים  האדמו"ר  בצל  לשוהים  המספק 
באולמי  השנה  ימות  בכל  והחג,  השבת  ההילולא,  השמחה, 
המרכז העולמי של החסידות בירושלים, שתרם מניסיונו הרב 

להצלחת הפרויקט.

מעמד הבאגלייטען המרכזי
עם צאת השבת, ולאחר מעמד ההבדלה אפוף ההתרגשות, 
הבאגלייטען  מעמד  לקראת  עיר  של  לרחובה  האלפים  יצאו 
כלל  מלווים  עת  ביותר,  נחשב  במעמד  המדובר  המרכזי. 

החסידים את האדמו"ר לביתו.
אגב, בשל המרחק והטרחה הכרוכה בכך, במהלך השבת לא 
שהה האדמו"ר במעונו בעיר, אלא בבניין ישיבת 'ים התלמוד' 
הסמוך לשאטער התפילות והסעודות, שפונה במיוחד לשם כך 

ותלמידי הישיבה יצאו לשבות מחוץ לעיר.
את מספרם העצום של המלווים, שהתחלקו בסדר מופתי, 
קשה לאמוד, אך הדיווחים בתקשורת דיברו על כרבבה ויותר.
'אבוקות של אור',  בראש הצועדים נסע רכב מיוחד ועליו 
מאחוריו צעדו מאות תלמידי הישיבות, שנעמדו לקראת רכבו 
ומאות  בעלזא  חסידי  מקהלת  כשמאחוריו  האדמו"ר,  של 
ולכל  המאורע,  את  פספסו  לא  הנשים  גם  וילדיהם.  אברכים 
באופן  כמובן  הדרכים.  לצד  וטף  נשים  נעמדו  הדרך  אורך 

המאפשר את שמירת גדרי הצניעות כנדרש.
המוסדות  וחברי  תלמידי  כל  יזכו  מכן  שלאחר  בימים 
כוללים,  תורה,  תלמודי  ישיבות,  במונטריאול,  הקדושים 
סמינרים ובתי ספר לבנות כאחד, לביקורים וסיורים היסטוריים 
יצא לגיחה  בנו הרה"צ אהרן מרדכי  ורבם הנערץ.  של מורם 

קצרה לטובת המוסדות בארה"ב.

'שטייעדיגע תורה'
הימים  בנעימת  והתפילה  המרגש  ההדלקה  מעמד  אם 
בא  הנעלה,  השבוע  את  להמחיש  הספיקו  לא  הנוראים 
ומיוחדת לחסידי בעלזא  המעמד החותם, התוועדות מרכזית 
המקומיים בלבד, שדימתה לא פחות מאשר סיום חגי ומועדי 
את  האדמו"ר  של  עזיבתו  טרם  ספורות  שעות  האיתנים,  ירח 

אדמת קנדה.
ישראל' לתעד את  'כל  ב'התוועדות', הצליח  הנואמים  בין 
רב מחזיקי הדת באנטוורפן, הרב אהרן שיף ואת חבר הכנסת 

ישראל אייכלר, הנמנה אף הוא בין חסידי בעלזא.

מקצועית  בווקאליות  האירוע  הנעמת  על 
הופקדה מקהלת החסידות המקומית, שכשלעצמה 
בין  המוסיקה, שכן  בעולם  מכבר שם  זה  קיבלה 
חבריה נמנים המעבד אנשי עקשטיין ובעל המנגן 
גדול  הופקד  הסולן  לתפקיד  קליין.  דוב  מאיר 
הוא  שגם  למר,  שלום  מארה"ב,  החסידי  הזמר 

חסיד בעלזא.
נגד  קשות  האדמו"ר  נאם  ההתוועדות  במהלך 
עתים  בקביעות  החשיבות  ועל  הסמארטפונים 
לתורה ובלבוש צנוע בבית ברחוב. בסיומה חילק 
 $  250,000 למוסדות  שתרמו  לנגידים  האדמו"ר 
כתרים של ספרי תורה מכסף טהור, עם הקדשה 

אישית חרוטה עליהם.
לאחר שבוע עזב מרן האדמו"ר את קנדה, אחרי 
שהותיר רושם עז בל יימחה על תושביה, חסידים 
ושאינם, הצפויים ליהנות מהשפעותיו הרוחניות 
שנים  עוד  זיכרונותיו  על  ולהתבשם  המסע  של 

ארוכות.

במהלך ההתוועדות נאם האדמו"ר 
קשות נגד הסמארטפונים ועל 
החשיבות בקביעות עתים לתורה 
ובלבוש צנוע בבית ברחוב. בסיומה 
חילק האדמו"ר לנגידים שתרמו 
למוסדות 250,000 $ כתרים של ספרי 
תורה מכסף טהור, עם הקדשה 
אישית חרוטה עליהם.
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סוד הגניוס 
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היהודי 
באחוז  התבטא  והדבר  בגאונותו,  כחריג  היהודי  העם  התפרסם  דורות  לאורך 
בלתי הגיוני של יהודים זוכי פרס נובל, אלופי שחמט, ראשי ממשלות ועשירים 
בקנה מידה עולמי  'כל ישראל' במסע בעקבות סוד הגניוס של העם היהודי 
– האם מדובר בלימוד התורה, בחינוך להשכלה, בגן תורשתי ייחודי או בתוצר 
שבחורי  שמשוכנע  החילוני  העיתונאי  וגם:    שנים?  ארוכת  הישרדות  של 

הישיבות יפתיעו את כולם

|| איילה אבן האזל ||

"
היהודים הם באופן מוזר ובולט האצולה האינטלקטואלית 
שמות  של  גדולה  רשימה  לעולם  העניקו  הם  העולם,  של 
ורפואה.  כלכלה  מוזיקה,  אומנות,  מדע,  בספרות,  מוכרים 
כשידיהם  זאת  ועשו  הזה,  בעולם  מרשים  מאבק  נתנו  הם 
הנודע  האמריקאי  הסופר  כתב  כך  גבם",  מאחורי  כבולות 

מארק טווין. 
"הגניוס היהודי" הוא תופעה שהפכה למושג, לעיתים מעורר הערכה, 
לעיתים הופך קינאה למשטמה, אך כזה שהוכח סטטיסטית וללא שמץ 
מהיהודים  גבוהים  שאחוזים  לעובדה  מתורגם  היהודי  הגניוס  ערעור. 
ניתן  מצטיינים בתחומים המצריכים אינטלקט גבוה. התחום הבולט בו 

לראות את ההתפלגות בבירור הינו באמצעות חתני פרס נובל. 
ממציא  השוודי  נובל  אלפרד  שם  על  שנה  מדי  מוענק  נובל,  פרס 
של  ראשונית  המצאה  דופן,  יוצא  מחקר  עבור  צוואתו  פי  על  הדינמיט 
ציוד או טכנולוגיה או תרומה יוצאת דופן לחברה. הפרס ניתן החל משנת 
1901 מירושתו של אלפרד נובל אשר נבהל כי פרי ידיו – הדינמיט זורע 

הרס וחורבן בעולם, והחליט לעשות מעשה על מנת להקל במקצת על 
מצפונו.

יחסית  מאד  גבוהה  הינה   – נובל  בפרס  זכתה  אשר  היהודים  כמות 
לחלקם באוכלוסיית העולם, ועומדת על פי מאה ויותר, כ-22.5%, למרות 
שהיהודים מהווים - שימו לב - פחות מחצי אחוז מאוכלוסיית העולם. זו 

היא תופעה מדהימה שאין לה אח ורע בקרב אף עם אחר.
את  להסתיר  ניסו  רבים  שיהודים  למרות  הם  הללו  ההישגים  וכל 
מוצאם בשל האנטישמיות על ידי שינוי שם או התבוללות, ולכן הנתונים 

הסטטיסטיים עשויים להיות מוטים עוד יותר לטובת בעלי מוצא יהודי.
עצמו  התהליך  בו.  לזוכים  תהילה  ומביא  בחשיבותו  ידוע  נובל  פרס 
מבוצע בצורה קפדנית וזאת אחד הסיבות שמקנות יוקרה כה רבה לפרס. 
ערפאת  יאסר  'ידידינו'  כמו  במחלוקת  שנויים  מועמדים  היו  זאת,  עם 
שנה  לאחר  רבין  ויצחק  פרס  עם שמעון  יחד  לשלום  נובל  פרס  שקיבל 
בלבד מחתימת הסכם השלום, ללא בקרה על ההסכם לטווח ארוך, לעומת 
מועמדים אחרים ראויים לא פחות ואף יותר - שהוועדה לא הכירה בהם.



פרס נובל



י"א בסיוון תשע"ח 25/5/18 32

על קצה המזלג
היהודי הראשון שקיבל את הפרס היה אדולף פון באייר, יליד גרמניה 

שבשנת 1905 היה חתן פרס נובל על תרומתו בתחום הכימיה.
המועמד  אחד  במקרה  כמובן.  בחיים  בעודם  לאנשים  רק  ניתן  הפרס 
ראלף סטיינמן נפטר שלושה ימים בטרם ההכרזה – והוועדה שלא שמעה 

על מותו הכריזה בתום לב על זכייתו בפרס נובל לפיזיולוגיה/רפואה. 
מעניין  מקרה  הינה  נובל  בפרס  שזכו  אחת  משפחה  בני  של  מציאות 
שחזר על עצמו פעמיים – אצל נילס בוהר, יהודי ממוצא דני שזכה בפרס 
נובל לפיזיקה לשנת 1922 ולאחר מכן זכה בפרס גם בנו. נילס לא גדל 
כיהודי ולא חי כיהודי, אך למרות זאת בתקופה שהנאצים פלשו לדנמרק, 
הוא נאלץ לנוס על נפשו כמו כל אחיו על ספינת דיג לעבר שוודיה. בנו 
אגה בוהר – המשיך את המורשת וזכה בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1975.

נובל  בפרס  שזכה  אמריקאי  יהודי-  ביוכימאי  קורנברג,  ארתור  כנ"ל 
לכימיה  נובל  בפרס  זכה  קורנברג  דוד  רוג'ר  ובנו   1959 בשנת  לרפואה 

בשנת 2006.
האדם המבוגר ביותר שזכה בפרס נובל הינו לאוניד הורביץ – יהודי 
ממוצא פולני שזכה בגיל 90 לעמוד על הבמה בשטוקהולם שבשוודיה, 

ולזכות לקבל את הפרס על תרומתו בתחום הכלכלה.
זוכה שאולץ לסרב לקבל את הפרס, אף הוא יהודי, בוריס פסטרניק, 
לספרות  נובל  פרס  לחתן  הוועדה  ידי  על  שנבחר  המועצות,  ברית  יליד 
לשנת 1958. עוד קודם לכן, בשנות השלושים, כשסטלין היה בשיא כוחו, 
של  קצפו  יצא  כך  ובשל  שלו  הטיהורים  במדיניות  לתמוך  בוריס  סירב 
המשטר ובוריס היה מועמד להישלח לסיביר, ורק ברגע האחרון ניצל בנס 

על ידי ששמו נמחק מהרשימה. 
כאשר התפרסמו ספריו במדינות מערב אירופה – יצאה קריאה נלהבת 
לבחור אותו לחתן פרס נובל, אך לעומת זאת ברוסיה הסובייטית התגובות 
היו הפוכות לחלוטין. לקבל פרס ממדינות מערב אירופה בשיא השלטון 
הקומוניסטי היה פשע שלא יסולח. ספרו הוכרז כ"אנטי סובייטי" ובוריס 
אולץ לעזוב את איגוד הסופרים. לאחר נפילת מסך הברזל בשנת 1989 

קיבל בנו את הפרס בשם אביו.
יהודי  קהילת  יוצאי  בקרב  מתרכזת  זוכים  של  למדי  מפתיעה  כמות 
איטליה הקטנה. אחת מהם היא ריטה לוי- מונטלצ'יני, כלת נובל לרפואה 
לשנת 1986, אותה מלווה סיפור חיים של אישה אמיצה וחדורת מטרה. 
אמה  יהודית,  למשפחה  טורינו  בעיר  באיטליה  ב1909  נולדה  ריטה 
הייתה אמנית והשתייכה למשפחה יהודית איטלקית עתיקה ואביה היה 
מהנדס חשמל ואיש עסקים. לריטה היה אח אדריכל ידוע ואחות תאומה 

שהתפרסמה כציירת. 
היו  העיקריות  הסיבות  ואחת  רפואה  ללימודי  לפנות  החליטה  ריטה 
מותה של האומנת שלה אשר השפיע עליה עמוקות. אביה התנגד נחרצות 
ילדים,  לגדל  שצריכה  אישה  עבור  המתאים  תחום  אינו  שרפואה  וטען 
לימודי  את  וניצחה.  התעקשה  ריטה  אך 
הרפואה סיימה בהצטיינות באוניברסיטה 
כרופאה,  התמחות  והחלה  טורינו,  של 
אף  הנאצים  הגזע  חוקי  הגיעו  שאז  אלא 
לאיטליה והיא נאלצה לפרוש מהתמחותה 
לתקופה  עברה  ריטה  למחקר.  ולפנות 
אף  הגיעו  הנאצים  אולם  לבריסל  זמנית 

לבלגיה והיא נאלצה לחזור לאיטליה. 
לנאצים  נתנה  לא  ריטה  שהבנתם,  כפי 
בבית  ובטורינו,  בתכניותיה,  לחבל 
ניסויים  לבצע  המשיכה  משפחתה, 
מעבדתיים וחקרה את תאי העצב בעוברי 
מחקריה  פרי  באמצעות  התרנגולת. 
תרופה  לקדם  הימים  ברבות  הצליחה 
לכת  הרחיקה  ריטה  הסרטן.  עבור מחלת 
בחדר  גנטית  מעבדה  להקים  והצליחה 
לרכוש  הצליחה  אף  היא  בביתה,  השינה 

ציוד טלסקופי עבור המעבדה. 
טורינו  לעבר  התקדמו  הנאצים  כאשר 
איטליה, שם  לדרום  לוי  נמלטה משפחת 
אופנים  על  נוסעת  הייתה  הכפרי  באזור 
מעט  לה  ימכרו  כי  לאיכרים  ומתחננת 
ביצים – אשר היו יקרי המציאות בעתות 
הביצים,  ילדיה.  עבור  כביכול  מלחמה, 
במחקרים  אותה  שימשו  לציין,  מיותר 
אותם לא זנחה אף לו לרגע. ריטה שכונתה 
כעת בשם הבדוי ריטה לופאניו הושיטה 
"מפלגת  הפרטיזנית  למחתרת  וסיוע  יד 
מזויפים  ניירות  בהנפקת  הפעולה" 
ליהודים נוספים. עם סוף המלחמה חזרה 
לעבוד כרופאה באיטליה וסייעה למאבק 
המלחמה  בעקבות  שהשתוללו  במחלות 
הוזמנה  אשר  עד  הטיפוס,  מגפת  כמו 
להצטרף למעבדת מחקר בארצות הברית. 
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לפני כשש שנים.

זוכים ישראלים
בפרס  שזכה  עגנון,  שי  הסופר  היה  ישראל  במדינת  הראשון  הזוכה 
נובל לספרות והתפרסם גם בהיותו זה שהנחיל עושר לשוני רב לדורות 
יליד מזרח  יהודי  סופר  צ'צ'קס.  יוסף  אחריו. שמו המקורי היה שמואל 
השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  משפחתו  עם  ארצה  עלה  אשר  אירופה 
אומנם בתחילת דרכו זנח שי עגנון בדומה לצעירים משכילים רבים את 
דרך התורה והמצוות, אך מאוחר יותר כאשר השתקע בארץ ישראל, חזר 

לחבוש כיפה ולקיים מצוות בצורה מלאה. 
נובל  פרס  קבלת  בטקס  עגנון  של  הפיוטיות  מילותיו  הן  יפות  מה 
המשאירות אחריהן שובל קסום: "מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב 
באחת  אני  נולדתי  מארצו  ישראל  וגלה  ירושלים  את  רומי  מלך  טיטוס 
מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים. 
בבית  הלוויים  אחיי  עם  עומד  עצמי  את  ראיתי  לילה,  בחזון  בחלום, 

המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. 
והלך עמה  עירנו  מיום שחרבה  אוזן  כל  "נעימות שכאלה לא שמעה 
שמיראתם  השירה  היכל  על  הממונים  המלאכים  את  אני  חושד  בגולה. 
ביום מה ששרתי בלילה,  שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום השכיחוני 
שאם אחיי בני עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה 
הטובה שאבדה להם. כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה, נתנו 

לי לעשות שירים בכתב."
כולנו זוכרים גם את פרופסור ישראל אומן, מתמטיקאי ישראלי וזוכה 
פרס נובל בכלכלה לשנת 2005. אומן בעל זקן לבן היורד על פי מידותיו, 
של  ברוחה  מתנהל  אשר  אורתודוקסי  יהודי  של  מעניינת  דמות  הינו 
יהדות גרמניה, "תורה עם דרך ארץ". משפחתו הצליחה לברוח מהעיר 

פרנקפורט שבגרמניה לארצות הברית חודשיים לפני ליל הבדולח. 
פרופסור אומן זכה בפרס עקב תרומתו לתחום תורת המשחקים – ענף 
בתורת המתמטיקה העוסק במחקר של קבלת החלטות ואסטרטגיה במצבי 
סדרות של  מאורגן  באופן  יסד  אשר  הראשון  הוא  אומן  ישראל  עימות. 
משחקים המראים כיצד חזרה על אותו מצב יכולה לאכוף התנהגות של 
שיתוף פעולה, גם כאשר המשחק הבודד אינו מעודד התנהגות שכזאת. 
על  המשחקים  תורת  מתחום  אומן  של  בתאוריות  משתמשים  כלכלנים 
אינטרסים של מלחמת מחירים  ניגוד  לנתח מצבים מתמשכים של  מנת 
בין יצרנים המתחרים על אותו פלח שוק. בנוסף פרופ' אומן כתב מספר 

מאמרים בנושאים תלמודיים תוך כדי שימוש בכלים מתמטיים.  

שחמט ועושר
של  מרשימה  נוכחות  בולטת  נובל  פרס  שאינם  נוספים  בתחומים  גם 
ממוצא  המצטיינים  השחמטאים  כמות   – השחמט  במשחק  יהודים. 
זוכי פרס קיוטו )המקבילה  יהודי הינה ארבעים וחמשה אחוזים. בקרב 
היפנית של פרס נובל( מככבים כמות נכבדה של יהודים. ואילו במגזין 
"פורבס" המדרג את רשימת עשירי העולם ניתן למצוא נוכחות של 11% 
כך, הינה עובדה שלא  יהודים. הישגים עצומים אלה עבור עם קטן כל 

ניתן להתעלם ממנה.
ליטול  יכלו  לא  היהודים  האמנציפציה  קבלת  בטרם  המדיני,  בתחום 
ולהיות מעורבים פוליטית אלא רק באמצעות המרת הדת. לעומת  חלק 
ממשלה  ראשי  חמישה  היו  בצרפת  האמנציפציה  קבלת  לאחר  זאת, 
שלושה  תרמה   – באיטליה  הקטנה  היהודית  הקהילה  ואפילו  יהודים, 

ראשי ממשלה מקומיים. 



היהודים המצליחים 
היו מושא לקנאה 
ולצרות עין של 
שכניהם הלא 
יהודים, אשר פתחו 
בפוגרומים, עלילות 
דם, רדיפות וגירוש. 
היהודים למדו מכך 
לקח להשקיע עוד 
יותר בקניית חכמה, 
אשר הינה ערך 
שלא ניתן לגזול כמו 
רכוש שנבזז

אולם הקונצרטים של שטוקהולם בו מוענק הפרס

שי עגנון, זוכה פרס נובל
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התחומים הבולטים ביותר בהם זוכים יהודים באחוזים מובילים 
הם פרס נובל לכלכלה ופרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה. אך מקומם של 
מתמטיקה,  כגון  נוספים  רבים  מתחומים  נפקד  לא  כמשפיעים  היהודים 
הוגי  מצליחים,  עסקים  כאנשי  ידועים  היהודים  ורפואה.  המחשב  מדעי 
וזאת מבלי להזכיר את  דעות, סופרים ומשוררים, מוזיקאים וממציאים. 

הפיכת ישראל למדינת סטארט אפ מובילה.

מפצחים את הסוד
העם  בקרב  נמצא  חכמים  אנשים  של  גבוה  כה  שאחוז  הסיבה  מה 
היהודי? נכון, נחמד לטפוח על שכמנו ולהכריז "אין כמונו בעולם". אך 

מסתבר כי יש חוקרים אשר בדקו והקדישו לסוגיה זאת גם זמן. 
בחכמת  נעוצה  הסיבה  האם  עלום?  יהודי"  גנטי  ב"קוד  מדובר  האם 
הגמרא ובדרך הלימוד הייחודית שהשתרשה בעם ישראל לדורותיו? האם 

מדובר בסיבות תרבותיות? או שילוב של כמה סיבות יחד? 
ההתקדמות  של  ישירה  תוצר  היא  נובל  בפרס  הזכייה  כל,  ראשית 
המדעית של המדינה. עובדה הגלויה לכל היא כי יהודים תושבי ארצות 
הברית זכו בהפרש גבוה יחסית לפרסים מאשר יהודים משאר המדינות. 
בן  ולכן  מתקדמת  מדעית  תשתית  אין  אפריקה  צפון  שבמדינות  בעוד 
צפון  יוצאי  הינם  אשר  נובל  פרס  חתני  שלושת   – והרוש  טנוג'י  אסרף, 

אפריקה - היו חייבים לעבור למדינה אחרת למען לימודיהם.
קוד גנטי עלום – חוקרים רבים ניסו להוכיח אך אף אחד לא הצליח 

לעשות זאת, כי אכן יש קוד גנטי שהוא אחראי על ה"גניוס היהודי".  
מוטיבציה יוצאת דופן - היו כמה חוקרים שניסו לתרץ את סוד הגאונות 
להצלחה  התרבותיות  הסיבות  אחת  שונות.  מסיבות  בסיבות  היהודית 
נעוצה במוטיבציה יוצאת הדופן אשר דחפה את היהודים להצלחה בכל 
מחיר. היהודים לאורך כל ההיסטוריה סבלו מרדיפות והתנכלויות וספגו 
לא אחת דחיה חברתית, במצב כזה היה עליהם 
מה  וכמה  כמה  פי  להוכיח  מנת  על  להצטיין 
אשר  הקשיים  אלו  היו  באירופה  שווים.  הם 
לפנות  רצו  אשר  יהודים  תלמידים  על  נערמו 
וסיימו  הצליחו  אם  וגם  גבוהים,  ללימודים 
את חוק לימודיהם וקיבלו דיפלומה גם אז לא 
הייתה דרכם סוגה בשושנים, וקידומם האישי 
נעצר בשלבים הראשונים של הסולם ההיררכי 

האקדמאי.
של  האנטישמי  הנוהג  רווח  היה  ברוסיה 
"נומרוס קלאוזוס", מכסה המגבילה את כמות 
באיטליה  גבוהים.  לימוד  במוסדות  היהודים 
פדואה  בעיר  יחידה  אוניברסיטה אחת  הייתה 
יהודי להשתלם במדעי  ניתן לתלמיד  בה היה 

הרפואה.
היהודי  שהעם  משום  זו,  תזה  של  חסרונה 
חסמים  עם  להתמודד  שנאלץ  היחיד  אינו 
שונים במהלך ההיסטוריה, ועדיין הוא היחיד 
שהתגבר עליהם באופן מרשים. למעשה, עניין 
זה עצמו יתכן ונובע מאותו סוד גאונות יהודית 

עלום.
אחד  לגזול.  ניתן  שלא  נכס   – חכמה 
היהודים  כי  גורס  היהודית  לחכמה  ההסברים 
המצליחים היו מושא לקנאה ולצרות עין של 
שכניהם הלא יהודים, אשר פתחו בפוגרומים, 
למדו  היהודים  וגירוש.  רדיפות  דם,  עלילות 
חכמה,  בקניית  יותר  עוד  להשקיע  לקח  מכך 
רכוש  כמו  לגזול  ניתן  שלא  ערך  הינה  אשר 

שנבזז. 
סיבה נוספת היא כי בעוד שבמדינות אירופה 
ללימודי  המצטיינים  את  דחפו  הנוצריות 
כמורה ובכך נסתם הגולל על העברת התורשה 
לדור ההמשך, בעם היהודי לעומת זאת, מיהרו 
בכל קהילה לשדך לעילוי של הישיבה בת של 
יישאר  ובלבד שלא  גביר  או של  ישיבה  ראש 

ברווקותו.

תורה כערך עליון
חוקרת אמריקאית בשם מרגרט מיד נשלחה על ידי הצבא האמריקאי 
לחקור את תרבות השטעטל – העיריה היהודית התוססת בימים שלפני 
במזרח  להילחם  שיצטרך  מהאפשרות  חשש  האמריקאי  הצבא  השואה. 
האזור.  של  הסוציולוגי  ההרכב  את  להכיר  חוקרים  שלח  ולכן  אירופה, 
האמריקאים לא עשו שימוש בסופו של דבר בממצאי המחקר אך מרגרט 
והמסקנה  המסקרן,  האידישאי  השטעטל  הווי  על  ספר  פרסמה  מיד  
הבולטת ביותר בספרה הוא הדבר הידוע והמוכר לכל אחד מאתנו: לימוד 

תורה כערך עליון - הוא המרכיב החשוב ביותר בהווי היהודי. 
התורה  בלימוד  ומרצם  כוחם  כל  את  להשקיע  הבנים  של  העידוד 
חינוך  עבור  לחמם  פת  על  לעיתים  לוותר  ההורים  של  הנפש  ומסירות 
הילדים - הם ערך שעבר מדור לדור. אין זה משנה, כך כותבת מרגרט מיד, 
האם מוצאם הוא מפולין או מלבנון. גם כאשר היו אלה יהודים שאינם 
שלהם  המוטיבציה  כול  את  מתבוללים,  ואפילו  ומצוות,  תורה  שומרי 

השקיעו בהשכלה.
גם מדענים ישראלי שאינם שומרי תורה ומצוות מודים בכך.  אהרון 
בלימוד  וההשקעה  החינוך  כי   - מלא  בפה  הודה  דתי,  לא  מדען  קציר, 

התורה הוא הגורם ליצירת הגניוס היהודי.
הרמב"ם  דברי  את  לדבריו,  סימוכין  מצטט  גם  כ"ץ  יעקב  הפרופסור 
על החובה ההלכתית של כל יהודי ללמד את בנו ונכדו תורה, כולל עיוור 
או חולה. החובה היא להעמיד לו מלמדים ויש להרגיל ללמוד ביום ואף 
בלילה. הרמב"ם מפרט מה הוא אופן הלימוד הרצוי, לא יותר מעשרים 
וארבע תלמידים בכיתה )לתשומת לב שר החינוך(. בעוד שבקרב העמים 
האחרים במשך אלף שנים של ימי הביניים, רק האליטה העשירה יכלה 
 - נבערים  היו  האיכרים  וילדי  לילדים,  להעניק השכלה  לעצמה  לאפשר 

אצל היהודים כל ילד החל מגיל 3 התחיל לשנן את האותיות. 
חוקר בשם ג'ון הולי, נוכרי שמקפיד בדקדקנות לקיים שבע מצוות בני 
נוח ואף עלה לארץ הקודש לאחר קריירה ככלכלן בבנק העולמי, הקדיש 
ומסקנתו  היהודי  העם  של  העצומה  חכמתו  סוד  על  למחקר  ימיו  את 
מעניינת באופן מיוחד. ג'ון מציין כי לעם ישראל ישנה השגחה אלוקית 
היהודי".  "הגניוס  שמכונה  מה  או  שכל  באמצעות  המתבטאת  מיוחדת 
באמצעות חכמה זו מוריד אלוקים שפע ממרום על פי מה שנכתב בתורה 
"ונברכו בך כל משפחות האדמה". הקשר עם התנ"ך הוא הסוד היהודי 
לקניין של חכמה, ולדבריו, עמים שהיו מחוברים לתנ"ך הצליחו מבחינה 

מדעית יותר. 
היהודית  האומה  זוכה  לה  הדופן  יוצאת  ההערצה  את  לראות  ניתן 
לו. בדרום קוריאה בבית כל אזרח  גם בדרום קוריאה – דבר שאין שני 
ומתעניינים  לומדים  החרוצים  והאזרחים  גמרא,  כרך  תמצא  ממוצע, 
באוצרות הרוח של העם היהודי – על מנת לנסות לפצח את קסם חוכמתו 

של העם היהודי.
ליוותה  תמידית  והערצה  עליון  כערך  תורה  בלימוד  האמינו  היהודים 
את הלמדנים והמתמידים, אין ספק כי פועל יוצא של לימוד והתמסרות 
ללימוד התורה הינה פיתוח השכל, ופיתוח כוח הריכוז, בהבנת דבר מתוך 

דבר ומקוריות מחשבתית.
מידיעות  גלילי  זאב  הישראלי  העיתונאי  מגלה  מפתיעות  מסקנות 
דסלר  הרב  המשגיח  של  בספרו  קריאה  לאחר  כי  מודה  זאב  אחרונות. 
וכיום  החרדית  החברה  על  תפיסתו  השתנתה  מאליהו",  "מכתב  זצ"ל, 
הוא מעריך את מנהיגי הציבור החרדי, שבעקבות חורבן השואה ובמטרה 
יצרו  ואינטלקטואלית  דמוגרפית  מבחינה  מחדש  הדור  את  להקים 
משקיעה  שהיא  הרבה  במידה  מיוחדת  היא  אשר  החרדית  החברה  את 

ומתמסרת ללימוד התורה. 
יצאו  בישיבות  הלומדים  של  העצומה  הכמות  מתוך  כי  צופה  גלילי 
אנשים  ייצאו  שבעתיד  הסיכוי  לטענתו,  הבא.  בדור  כולנו  של  הגאונים 
גאונים מקרב הציבור החרדי גדול בהשוואה לציבורים אחרים באוכלוסייה 
שלא שמים את כל מאווייהם בלימוד התורה. זאב גלילי מסכם זאת כך: 
ואינם  ואנגלית  מתמטיקה  לומדים  אינם  אומנם  החרדי  הציבור  ילדי 

מכשירים את עצמם לעולם החדש, אך בעתיד הם עוד יפתיעו את כולנו.
ידועות לקוראים, אך למען אלה הנמצאים בצד  עובדות אלה בוודאי 
כדוגמת  המדעית  ההצטיינות  כי  להזכיר  עלינו  חובה  המתרס  של  השני 
זכיה בפרס נובל הינה רק ממד שטחי וחיצוני לתופעה הרחבה והעמוקה – 
של הצטיינות היהודים בתחום הרוחני - ולשם אנו שמים את כל מאוויינו.
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מטבע
מטבע 
פוליטי

שבועות אחדים לפני השקת מטבע ה'זוז', שמיועד ליצור פלטפורמה ייחודית 
'כל  שוחח  אמינות,  מבחן  עבורם  ולבנות  בפוליטיקאים  ציבורית  לתמיכה 
ישראל' עם היזם לוי סממה, שחושף את רשימת חברי הכנסת והמועמדים 
שכבר 'סגרו' עם המטבע, מסביר את הרציונל בתרומת ה'מעשרות' לשלוחי 
חב"ד, מחדד את יתרונות המטבע ושוטח את האידיאולוגיה שהובילה אותו 

לעיסוק המסקרן 

|| פישל רוזנפלד, ניו יורק ||



ין פגישה עם משקיע אחד לשני, נכנס 'כל ישראל' לאחד ב
כולו,  ממגדלי העיר שכמעט שולטת בכלכלת העולם 
ברובע מנהטן בניו יורק, והתיישב לצד לוי סממה, יזם 
העומד בראש הסטארט-אפ 'קואליצ'יין' וניסה להבין 
במה מדובר.סממה בא מבית חב"די בצרפת, שם למד 
הוא  כעשור  ומזה  בשטרסבורג,  בישיבה  בצעירותו 
עוסק בהשקעות בענף ההייטק, פיתוח תוכנות, ויש לו גם היסטוריה 
הוא  לדבריו,  כך  כעת,  אך  הנדל"ן,  בענף  והשקעות  עסקאות  של 
עומד להשיק את פרויקט חייו בענף ההייטק. סטארט-אפ, שלדבריו 

ישנה כליל את תמונת המצב במערכת הפוליטית. 
הוא מטבע  לנו,  מציג  הוא  אותו  הגאוני  הפיתוח  מיסודות  אחד 
שלדבריו  מה  כחודשיים.  בתוך  להשיק  מתכוון  הוא  אותו  ה'זוז' 
והחכמה  המאובטחת  המערכת  המשחק.  כללי  את  לחלוטין  ישנה 

למעשה תעלים את המושג הידוע "סקר = שקר", כך הוא טוען.
הרעיון לכשעצמו, נשמע פיקנטי ביותר, ומשכנע לא פחות, אך 
עם כל זאת קשה להבין איך בדיוק הוא מצפה לשנות לחלוטין את 
המפה הפוליטית – והכל בזכות אפליקציה, חדשנית ככל שתהיה. 
הוא  הבלוקצ'יין",  הוא  בהייטק  הבא  שהשלב  למסקנה  "הגענו 
צמוד,  ומעקב  בדיקות  של  שנתיים  "לאחר  ישראל'.  ל'כל  מסביר 
הולך  כיוון  לאיזה  וחלק  חד  באופן  חודשים  כעשרה  לפני  ראינו 
שלנו,  החדש  לסטארט-אפ  אותו  לחבר  החלטנו  ואז  הבלוקצ'יין 

קואליצ'יין, בצורה שהיא תהווה ליבת המערכת שלה".
לדברי סממה, מטרתה העיקרית של קואליצ'יין היא להחזיר את 

הבחירות הדמוקרטיות לעם. "כל מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, 
הוא לבזר את המערכת הדמוקרטית הקיימת של הבחירות ולהחזיר 

את הכוח אל האנשים". 
לא מדובר כאן בסודות כמוסים, שכן בסופו של דבר רוב רובם 
הקלעים  מאחורי  דילים  נסגרים  כיצד  יודעים  ישראל  אזרחי  של 
ובחדרי חדרים. הפריימריז במפלגות הליכוד והעבודה מזה שנים, 
ויש שיאמרו שמאז ומתמיד, היו נתונים לחסדיהם של קבלני הקולות 
והסיקור  התממשו  ממש  לא  הפוליטיקאים  הבטחות  גם  למיניהם. 
התקשורתי בעניין התנהל אף הוא לא פעם באופן אינטרסנטי. "היום 
יש כמה משפחות עשירות שהן למעשה מחליטות מי יכהן בממשלה 
ומה האג'נדה לפי היא תפעל", אומר סממה ל'כל ישראל' את מה 

שרבים מעדיפים שלא לומר בקול. 
"למעשה, אנחנו רגילים לומר נציגי ממשלה, ולא הנציגים שלנו 
בממשלה, כיוון שכבר הורגלנו לכך שהם לא הנציגים שלנו", הוא 
מוסיף. לדבריו, "המערכת הזאת )קואליצ'יין, פ"ר( בעצם מאפשרת 
לנו לנהל את הקמפיינים באמצעות מטבע, בצורה פתוחה ושקופה, 
להיבחר  ואף  בבחירות  להתמודד  אחד  לכל  למעשה  שיאפשר 

במסגרתן".
יש לומר,  אחת מהמטרות העיקריות שבסטארט-אפ הדי-קסום, 
להגיע  למעשה  מכוונים  "אנחנו  הבחירות  שיטת  את  לשנות  הוא 

הפוליטית  במערכת  הבחירות  קמפיין  מימון  שבו  למצב 
יבוא מהעם, כמו בארצות הברית ובמדינות אחרות, והכל 

בצורה שתאפשר לעם ליצור חוזה חכם עם הנציג שלו".

פוליטי
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החדשנית  הטכנולוגיה  סממה,  לדברי  יתרום?  שהעם  ולמה 
ייצור  וזיופים,  פריצות  מפני  וחסין  הבלוקצ'יין  על  המבוססת 
יהיה מחויב לציבור ולמעשה יחתום עבור  מצב שהפוליטיקאי 
חכם  חוזה  על  לקמפיין,  כספית  בתרומה  ואם  בו  בתמיכה  אם  התורם, 

שמחייב אותו לקיים את הבטחות הבחירות שלו.
נחתום על חוזה  "בדיוק כמו שאם תשכור את שירותיי לפיתוח תוכנה 
שכולל סעיף של אי עמידה בלוח הזמנים, כך גם עם הפוליטיקאי. אתה, 
אחרות  או  כזו  הבטחה  ליישם  מנציגך  לדרוש  תוכל  במערכת,  כמשתמש 
כספי  ואת  את תמיכתך  יפסיד   - בה  יעמוד  לא  תקופה, שבאם  בתוך  שלו 
ל'כל ישראל'. "מערכת הקואליצ'יין כוללת  התמיכה שלך", אומר סממה 
בתוכה שורה של סוגי חוזים חכמים, מין תבניות מוכנות, על מנת לחסוך 

מהמשתמש את סוגיית כתיבת החוזה, שיותאם הן לעם והן לנציגיו".
עם זאת, אומר סממה ל'כל ישראל' כי על אף החידושים ופריצת הדרך 
שהשיגו בסטארט-אפ שלהם, הוא מתכוון להוסיף להם עוד שלל פיצ'רים, 
טכנולוגיית  של  הזה  הדבר  "כל  כך.  על  החליט  לא  עצמו  הוא  שאפילו 
הבלוקצ'יין הוא משהו שמתפתח בקצב מהיר ביותר, הרבה מעבר לצפוי. 
יש סביבו קונצנזוס עצום והוא עולם בפני עצמו. למעשה, גם האנשים הכי 
חזקים בעולם הבלוקצ'יין מודים שהם לא יודעים עד לאן זה ייקח אותם 

ומה היא הרמה המקסימלית של האפקטיביות שלה", הוא מסביר.

תחרות פוליטית
לנו עדיין לא ברור כיצד המערכת תפעל באופן אפקטיבי, במידה וחבר 
כנסת לא יעמוד בהבטחותיו. הרי בסופו של דבר החוקה לא משתנה ואין מי 
שמצפה מבית המחוקקים שייתן לטכנולוגיה כזו או אחרת סמכות שיפוטית 

כלשהי. 
אך את סממה החשש הזה לא מדאיג והוא בטוח בהצלחה מסחררת של 
יתרונות רבים. כך  הסטארט-אפ החדש שלו, שכן לדבריו עדיין למערכת 
למשל, מתייחס סממה לסוגיית התחרותיות שהמערכת תיצור ואומר ל'כל 
ישראל' כי "יבוא מועמד פוליטי מסוים ויחתום על חוזה חכם שבמסגרתו 
מיום  בתוך שנה  ושומרון  ביהודה  כל השטחים  את  להחזיר  הוא מתחייב 
היבחרו לראשות הממשלה, ובמידה ולא – הוא יתפטר. על מנת לרצות את 
הקולות בצד הזה של המפה הפוליטית יבוא מישהו אחר ויציע את אותו 
הדבר תוך שישה חודשים, מה שלמעשה ייצור תחרות בין הפוליטיקאים 

בכל תחום ובכל רפורמה אפשרית ויפעל לטובת העם".
סממה עצמו גם לא מתרגש מהטענה כי פלטפורמה שכזו מסתכנת בכך 
שוחד.  תשלומי  להעברת  מהחשש  הרשויות,  ידי  על  לשימוש  שתיאסר 
יתרום כספים  ייווצר מצב שבו תורם פוליטי למועמד מסוים  לדבריו, לא 
באופן  נבנתה  המערכת  וכל  שקופה  בצורה  זאת  שידעו  מבלי  לקמפיין 

שהפוליטיקאים הם אלה שיסרבו לקבל תרומות אנונימיות. 
"כל הנתונים במערכת יהיו שקופים לציבור", אומר סממה ל'כל ישראל'. 
"לא מדובר כאן בבעיה פשוטה ואנחנו פועלים בימים אלה לפיתוח מודל 
וגם באופן אנונימי. בן אדם שאין לו  שיאפשר תרומות גם באופן ציבורי 
מה להסתיר יתמוך באופן ציבורי ואילו בן אדם שיש לו מה להסתיר יתמוך 
נחשב  סכום  לתרום  יתאפשר  לא  התוצאה  במבחן  אבל  אנונימי.  באופן 
לקבל  יתנגד  עצמו  שהפוליטיקאי  מכיוון  אנונימית,  בצורה  לפוליטיקאי 

אותה מחשש שיטענו שהוא מקבל שוחד והוא יאבד מצביעים". 

הח"כים נוהרים
"סגרנו כבר עם כמה חברי כנסת בארץ, מכמה מפלגות, שרוצות כל אחת 
להשתמש בקואליצ'יין לפי הצורך שלהם", אומר סממה ל'כל ישראל'. "יש 
שרוצים להשתמש בנו עבור פריימריז, יש שמתכוונים להשתמש בזה עבור 

סקרים ויש שגם שוקלים את השימוש באופציית התרומות לקמפיין".
אישרו  אף  הכנסת  מחברי  חלק  סממה,  לדברי  בסיסמאות.  מדובר  ולא 
לפרסם את שמם כמי שמתכוונים "לשחק את המשחק הזה של השקיפות". 
שר  סגן  את  לראות  ניתן  סממה  בפנינו  מציג  אותו  ברשימה  למשל,  כך 
הביטחון, חה"כ אלי בן דהן מ'הבית היהודי', גם חברי הכנסת מוטי יוגב, 

בצלאל סמוטריץ' ושולי מועלם מאותה המפלגה נמצאים ברשימה.
אברהם  הכנסת  חברי  את  ברשימה  לראות  ניתן  הליכודניקית,  בגזרה 
נגוסה ונאוה בוקר. גם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שנחשב 
לאחד האנשים החזקים בימין ועשוי להיכנס לכנסת הבאה במידה ויבחר 

לעבור מהזירה המוניציפאלית לזירה הארצית, נמצא ברשימה.
לצד שמות אלה, מככבים גם פעילי ליכוד רבים שטרם התמודדו בעבר, 
ואפילו כאלה שניסו את מזלם במערכות הבחירות האחרונות ולרוע מזלם 
לא עברו את אחוז החסימה. כדוגמת משה פייגלין שהקים לפני כשנתיים 
את מפלגת 'זהות' לאחר שקיבל מקום "לא ריאלי" ברשימת הליכוד ופרש 
ממנה לאחר הפריימריז האחרונים, חה"כ לשעבר אלי ישי שהריץ בבחירות 
האחרונות את מפלגת 'יחד' עם ברוך מרזל ויוני שטבון ולא עבר את אחוז 
האיחוד  מטעם  כנסת  כחבר  בעבר  שכיהן  בן-ארי  מיכאל  וד"ר  החסימה, 

הלאומי.
מפתיע  האחרונות",  בבחירות  נכשל  ישי  שאלי  חושב  לא  ממש  "אני 
סממה בראיון 'כל ישראל', "מבחינתי, מי שנכשל הוא נבחר ציבור שהבטיח 
אחר,  דבר  כל  או  רפורמות,  להעביר  חוקים,  לחוקק  הבחירות  במערכת 
ולא עמד במילה שלו. זה הכישלון המהדהד ביותר – על אף שהם מנסים 
להסתיר זאת", הוא מסביר את עצמו. "לעומת זאת, אלי ישי, לא נכשל בכך 
שלא עמד במילתו, אלא הוא בסך הכל לא עבר את אחוז החסימה, בזמן 

שאחוז ההצבעה היה גבוה מאוד".
לדבריו, "אם הקואליצ'יין כבר היה פועל בבחירות האחרונות, אין ספק 
שאלי ישי היה עובר את אחוז החסימה, מכיוון שכל מה שנשאר לו בשביל 
לעבור את אחוז החסימה הם 5,000 קולות, ואם המערכת הייתה מאותת 
היו  הספקנים  כל  למפלגה,  בטוחים  מצביעים   120,000 שישנם  לכולם 

מצביעים גם הם עבורו והוא היה היום בכנסת".
פוליטיקה",  סובל  לא  ואני  הצבעתי  לא  מעולם  פוליטיקאי,  לא  "אני 
מבהיר לנו סממה. "אולי בגלל זה החלטתי להקים את הסטארט-אפ שישנה 

את המערכת הפוליטית ויהפוך אותה לשקופה יותר".
שנמצאים  הפוליטית  המערכת  חברי  שכל  לעובדה  לב  לשים  קשה  לא 
ברשימה "הציבורית" של משתמשי הסטארט-אפ החדש הם מהצד הימני 
של המפה. אולי מהסיבה שסממה עצמה מוכר כמי שמחזיק דעות ימניות 

ברורות.

יתרונות המטבע
סממה מוסיף ואומר ל'כל ישראל', כי על אף שהיישום שלהם מפותח 
הם  במיזם,  העיקרי  היעד  קהל  שהיא  לישראל,  אישית  התאמה  תוך 



"בדיוק כמו שאם 
תשכור את שירותיי 
לפיתוח תוכנה 
נחתום על חוזה 
שכולל סעיף של 
אי עמידה בלוח 
הזמנים, כך גם עם 
הפוליטיקאי. אתה, 
כמשתמש במערכת, 
תוכל לדרוש מנציגך 
ליישם הבטחה כזו 
או אחרות שלו בתוך 
תקופה, שבאם לא 
יעמוד בה - יפסיד 
את תמיכתך ואת 
כספי התמיכה שלך"
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מתכוונים להשיק אותו גם במדינות רבות אחרות בעולם. "ישבנו כבר עם 
בקואליצ'יין  רבה  התעניינות  שהביעו  ובסלובניה  בשוויץ  ממשלה  נציגי 

ומתכוונים להשתמש בה".
האירופי,  באיחוד  למשל  כמו  מאוחדות,  במדינות  כשמדובר  לדבריו, 
סדר  שעל  הסוגיות  על  בהצבעות  לשימוש  האולטימטיבי  בפתרון  מדובר 
להצביע  לכולם  מאפשר  ונתונים  זהות  לזייף  אי-האפשרות  שכן  היום, 
אונליין, ללא בירוקרטיות מקשות. "כל פעם צריך להתקשר ולבדוק האם 
ולוודא שהמדינה המדוברת אכן הצביעה בעד והחתימה  המהלך מאושר 
אנשים  דווקא  לראות  מעניין  "זה  סממה.  מסביר  מזויף",  לא  המסמך  או 

שעובדים בממשלות שרוצים להיות שקופים לציבור", הוא מוסיף.
כמה שווה יחידת מטבע של ה'זוז'?

בו",  אמיתי  שימוש  ויהיה  גבוה  ערך  יהיה  שלמטבע  מאמינים  "אנחנו 
הקואליצ'יין  האפשרות שמיזם  את  ופוסל  ישראל'  ל'כל  סממה  לוי  אומר 
ייכשל מאחר ואנשים יפחדו להשתמש בפלטפורמה המבוססת על מטבע 
לא מוכר ויתייחסו לזה כאל מוצר חשוד. "לא חשבתי על צורה כזאת של 
חשיבה, כל הפעילות במערכת, ובכלל זה העברת ומשיכת התרומות יתבצעו 
בשקלים, דולרים או בכל מטבע מוכר והמערכת בעצמה תבצע טרנזקציה 

שתרכוש או תמכור זוזים בשווי התרומה והמשיכה", הוא מסביר.
מדובר  ההון,  ושוק  הדיגיטליים  המטבעות  לעולם  לרגע  להיכנס  אם 
לכאורה במהלך גאוני בעל משמעות גדולה בהרבה מאשר שירות המרת 
תיצור למעשה אלפי עסקאות מכירה  כספים. שכן הטרנזקציה המדוברת 
ורכישה של מטבע ה'זוז' שיעלו את ערך המטבע באופן סדרתי וקבוע. עם 
זאת, חשוב לציין כי במידה ולמטבע לא יהיה בסיס מוצק של מחזור עסקות 
קבוע שלא תלוי במערכת, ייתכן וזה ייצור מצב שבו בתקופת בחירות שווי 
המטבע יהיה גבוה ואילו בתקופות יובש במערכת הפוליטית שוויו יצנח. 

מה שכמובן לא 'בריא' לאף מטבע.
אפליקציית  הפיילוט של  גרסת  את  ישראל'  'כל  בפני  גם  חושף  סממה 
קואליצ'יין, הנמצאת בימים אלה בהרצה בתוך קבוצה סגורה של מפתחים 
באופן  להרצה  מוכנה  תהא  אשר  עד  הפיתוח  והמשך  המערכת  לבחינת 

רשמי.
ייפתח למשתמשים ערוץ חדשות חינמי, שעובד  עם הכניסה ליישומון 
הקמת  הוא  כשהיעד  בעולם,  תקשורת  כלי  מספר  עם  פעולה  בשיתוף 
ובלעדית למשתמשי קואליצ'יין. "העובדה שבשלב  מערכת תוכן פנימית 
הזה התוכן מגיע מגופים חיצוניים לא מרתיעה אותנו מכיוון שהטכנולוגיה 
מבטיחה את אמינות ואיכות התוכן", הוא מסביר. "העובדה שכל אחד יכול 
זיוף תאפשר למשתמשים לבחור מהן  להצביע ולדרג את התוכן ללא כל 

החדשות שיוצגו להם – בהתאמה אישית", הוסיף.
ורק בעניינים  יעסוק אך  כל התוכן החדשותי  כי  ומצהיר  סממה מוסיף 
ולא  כתבות  במכירת  נעסוק  "לא  המדינה.  של  יומה  סדר  שעל  החשובים 
כל  שכן  ובצדק,  אומר,  הוא  אינטרסנטי",  או  ממומן  תוכן  כלל  נפרסם 

האידיאולוגיה שמאחורי המיזם היא שקיפות.
פייט  לערוץ החדשות משולבת מערכת תגובות חדשנית, שמנסה לתת 
תגובה  כל  כאשר  מיותרים,  טוקבקים  ולמנוע  החברתיות  הרשתות  לכלל 
ויוצרת מצב שבו פוליטיקאי  מאומתת באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין 
שמגיב לידיעה כלשהי עם הצהרה משמעותית - ייאלץ בעל כורחו לעמוד 

מאחורי דבריו.
סממה פוסל בראיון ל'כל ישראל' את הטענה שגם היום אפשר להסעיר 
דרך  שקרן,  פוליטיקאי  על  הוכחה  באמצעות  הפוליטית  המערכת  את 
היסטוריית תוצאות במנועי חיפוש כדוגמת גוגל. "צילום מסך מגוגל אפשר 
בהחלט  אבל  שבדבר,  התועלת  עיקר  שזה  אומר  לא  "אני  השיב.  לזייף", 

מדובר ביתרון משמעותי נוסף שיש ביישומון".
היתרון  זה  במקרה  גם  כאשר  סקרים,  ליצור  היישומון  מאפשר  בנוסף, 
בעת  הסקרים  ברוב  כמו  הנתונים  את  להטות  הוא שאי אפשר  המשמעתי 

הזו, ובכך לפרסם נתוני אמת. 
לכל פוליטיקאי מוצמד במערכת דף פרופיל המציג את ההיסטוריה שלט 
בעשייה הציבורית, באילו תחומים יש לו ניסיון ומה הוא מבטיח לעשות 
באמצעות  לקבל  מבקש  הוא  אותו  בתפקיד  ויזכה  במידה  בוחריו  למען 

הצבעות מצד בוחריו. 
"למעשה, זה ימנע מפוליטיקאים לייצר קומבינות שיאפשרו להם לזכות 
ניסיון  לו  שאין  רואים  האישי  ובפרופיל  מאחר  בו,  ידע  להם  שאין  בתיק 
לטובת  פועל  לא  שהוא  בכך  ציבורית  מהומה  ליצור  יכול  והוא  בתחום 
הפוליטיקאי  כזה  שבמהלך  לכך  מעבר  כמובן,  "זה  מציין.  הוא  בוחריו", 

למעשה מפר את החוזה עליו חתם בשביל לזכות בקולות הבוחרים".
פריימריז  לקיים  מאפשרת  היישומון  של  הפנימיות  הבחירות  מערכת 
לא  שהם  לתפקידים  גם  מתאימה  והיא  פוליטיות  לרשימות  מקדימים 
בהכרח פוליטיים. כמו למשל, ועדי עובדים, ועדי בתים ועוד. כמו כן, ניתן 
במקרה  כאשר  המונים,  לגיוס  ואפילו  עם  למשאלי  ביישומון  להשתמש 
הזה יהנו מנהלי הקמפיין מעמלות סליקה נמוכים מאוד מאחר והמערכת 

הפיננסית של קואליצ'יין מבצעת הכל באופן אוטומטי.
עם זאת, על מנת שהמשתמש יוכל להשתתף בבחירות ולממש את קולו 
אין  וירטואלי,  וקפדני, שעל אף שהוא  מיוחד  אימות  עליו לעבור תהליך 
אפשרות לזייפו, כך לדברי סממה, מאחר והוא מבוסס בלוקצ'יין. "זה כמו 

שאתה פותח חשבון בנק. בודקים את הזהות שלך עד הסוף".
של  הידיעה,  בה"א  המשמעותי,  היתרון  בהחלט  הוא  הזהות  אימות 
פרשת  התפרצות  אחרי  אחדים  שבועות  כשמדובר  אבל  קואליצ'יין. 
עשרות  של  אישיים  פרטים  שהדליפה  חברה  אנאליטיקה,  קיימברידג' 
כיצד  סממה  את  לשאול  אותנו  הביאה  בפייסבוק,  משתמשים  מיליוני 
ייכשל בשל חשש המשתמשים לחשוף את  הוא לא חושש מכך שהמיזם 

מאגר",  בשום  משתמש  אף  של  פרטים  שומרים  לא  "אנחנו  פרטיותם. 
מבהיר לנו סממה. "ברגע שהנתונים והפרטים מאומתים, המשתמש מקבל 
גישה לכלל האפשרויות במערכת והדאטה שלו נמחקת לצמיתות משרתי 

החברה".

"זה מיזם אידיאולוגי"
"אנחנו מאמינים שלהשתמש בזה כדי לשנות את הממשלה זה דבר טוב 
וכדי לאחד את עם ישראל זה עוד יותר טוב", אומר סממה ל'כל ישראל'. 
טובים  פוליטיקאים  הרבה  שיש  כשראיתי  למיזם  לצאת  הרצון  בי  "נולד 
שונה  חושב  אחד  בגלל שכל  אבל  לעם,  טוב  לעשות  רוצים  בארץ שאכן 
התאחד  הערבי  שהציבור  בעוד  יריבות,  מפלגות  לעשר  הפכו  הם  מהשני 
מכל  יותר  ולהשפיע  גדולה  מהומה  לעורר  שמצליחה  אחת  למפלגה 
המפלגות האחרות יחד. עצם זה שהעם מפולג, הוא זה שמפחית את כוחו 
בעשרות אחוזים ולמעשה גורם לכך שהם מאבדים את אחיזתם מיישובים 

במדינה, או לחילופין, לחקיקת חוקים הנוגדים את התורה".
"הגעתי למסקנה שבכדי לאחד בין המפלגות אנחנו צריכים קודם לאחד 
את העם ולהחזיר את ההשפעה והכוח לידיים שלו", אומר לנו סממה וטוען 
שהוא בטוח בהצלחת המיזם, למרות שעצומות עם מאות אלפי חתימות 
החתימות  כל  "את  הפוליטית.  המערכת  על  בכלל  משפיעות  כלא  הוכחו 

ברשת אפשר לזייף באמצעות בוטים. זו עצומה?" תמה.
אך לפני הכל, קשה שלא לפסוח על שיתוף הפעולה הייחודי עם חב"ד 
במיזם. "כשעשינו את המטבע, אני אישית הגעתי להחלטה שגם למטבע 
נכון  "זה  ישראל'.  ל'כל  סממה  אומר  ציבורית",  תועלת  להיות  חייבת 
גם  אבל  הפוליטי,  בהקשר  ציבוריות  תועלות  מעט  לא  עצמו  שליישומון 
למטבע עצמו יש ערך. נכון שהמטרה היא בסופו של דבר כלכלית, אך גם 

בעסקים תמיד טוב שיש עוד מטרה רוחנית שתעמוד לזכות המיזם".
כספי  את  אתן  ואז  ירוויח  שהמיזם  יחכה  שאני  שבמקום  "החלטתי 
וזאת  רווחים,  יכניס  שהמיזם  לפני  עוד  המעשרות  את  אחלק  המעשרות, 
ובתי חב"ד בכל רחבי העולם".  'זוז' לשליחי  באמצעות חלוקת מטבעות 
למטבע אמנם נכון לרגע זה אין משמעות רצינית, שכן הוא טרם הונפק ולא 

יצא לשווקים, אך בעתיד יהיה לו ערך.
מאחורי ההחלטה עומד גם מהלך כלכלי לא מבוטל, שכן עצם העובדה 
לעולם,  מסביב  מדינות  בעשרות  המפוזרים  כך,  כל  רבים  שמשתמשים 
עת.  בכל  ושוויו  ערכו  את  מעלה  בו,  סוחרים  ואף  במטבע  מחזיקים 
"הרעיון עצמו לשתף מטבעות עם הקהילות היהודיות בעולם הוא שבראש 

ובראשונה תהיה מודעות למיזם".
הרשת  של  הדיגיטלי  המטבע  ה'פייס-קון',  לגבי  מהדיווחים  בשונה 
ציבורי,  לשימוש  אותו  להנפיק  מתכוונים  לא  שהם  פייסבוק,  החברתית 
ה'זוז' כן יונפק לשימוש ציבורי. "כל מדינות העולם רצה למנוע את עידן 
המטבעות הדיגיטליים. גם אני אישית חושב שלא האמנתי מספיק בביטקוין 

כשקניתי מעט מדי מטבעות", הוא אומר ל'כל ישראל'.
הקרובים,  בחודשיים  כבר  תתבצע  ה'זוז'  מטבע  הנפקת  סממה,  לדברי 
ההון  בשוק  רגולציות  היתר  בין  הכוללים  תנאים,  לכמה  בהתאם  וזאת 
אי  שכן  לציבור,  לשימוש  קואליצ'יין  של  היישומון  ומוכנות  הדיגיטלי 
ללא  יהיה אפסי  ושוויו  היישומון מאחר  ללא  להנפיק את המטבע  אפשר 
השימוש בו, ומאידך גם אי אפשר להשיק את הסטארט-אפ ללא המטבע – 

שהוא ליבת המערכת.



"סגרנו כבר עם 
כמה חברי כנסת 

בארץ, מכמה 
מפלגות, שרוצות 

כל אחת להשתמש 
בקואליצ'יין לפי 

הצורך שלהם", יש 
שרוצים להשתמש 
בנו עבור פריימריז, 

יש שמתכוונים 
להשתמש בזה 

עבור סקרים ויש 
שגם שוקלים את 

השימוש באופציית 
התרומות 
לקמפיין"
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גאולה
"את עוזבת את הבית?"

"כן".
את לא מבינה, את בסכנה, חייך בסכנה גדולה".

"אתה לא מבין, מי שבסכנה זה אתה, אתה וכל הסובבים אותנו 
שעדיין לא גילו את האמת".

היא עמדה מולו, עיניה רושפות באור מוזר, הוא נבהל, קיווה 
שיצליח להחזיר אותה לשפיות, אבל הפעם מול המבט המפחיד 

הזה, המרוחק כל כך הבין שהוא איבד אותה.
הוא לא ידע את נפשו, על הקיר תמונה שלהם מיום הנישואין, 
זוג צעיר שהעתיד עוד לפניהם, הוא הביט בתמונה ובה חליפות, 

ולא האמין לשוני. איך זה קרה?
"אני הולכת", חזרה ואמרה בעקשנות.

"לכי, אבל את לא לוקחת את סוזי, סוזי נשארת איתי, אם תרצי 
תוכלי לבקר אותה", אמר לה והתכוון לכל מילה.

"אני אמא שלה", ענתה לו.
"ואני אבא שלה". השיב לה ונעמד בכניסה לחדרה של בתם 

התינוקת, בת השנה.
"אתה עוד תתחרט", קראה לעברו בזעם ונשארה בבית.

בדבר אחד היא צדקה, הוא התחרט, במשך שנים החרטה לוותה 
אותו, התחרט על כי האמין לה שבועיים לאחר מכן, "קנה" את 
ההצגה שלה, של האישה שחזרה הביתה, ולא הבין במוחו הצעיר, 
כי היא טוותה תכנית, וכי יום ההולדת אותו חגגו לסוזי בת השנה 

תהיה הפעם האחרונה בה יראה אותה, את בתו.

העץ הרחב מטיל את ענפיו הירוקים למרחוק, צל נעים מפיג 
את חומו המעיק של הקיץ, אני יושבת מול שתי נשים, אחיות 
למחצה, הצחוק שלהן הוא אותו הצחוק, דבורה מחייכת לעברה 
של סוזי, הן מוציאות את האלבום הישן מהתיק, ומתחילות לדפדף.
"לעולם לא אשכח את אותו היום בקיבוץ", אומרת דבורה 

ושולחת מבט לעבר אחותה המבוגרת יותר.
"ישבתי במטבח, אמא רקחה את הריבות המפורסמות שלה, כל 
חברות הקיבוץ היו עומדות בתור כדי לקבל ממנה את המרקחות 
הביתיות הטעימות כל כך, ואז נשמעה דפיקה בדלת, בפתח 

עמדה בחורה זרה,
"איך קוראים לך?" היא שאלה אותי.

"דבורה", עניתי לה.
"שם יפה, שם יפה", הבחורה הזרה אמרה לי, ואני רק ילדה 

בת ארבע, לא מבינה דבר".
"אמא", קראתי לאמי שמהרה אל הדלת.

"אני מחפשת את אריק", אמרה הבחורה כשמבטא אמריקאי 
כבד מתלווה אל דיבורה.

"תכנסי בבקשה", הזמינה אותה אמי להיכנס, "את בוודאי 
מתכוונת לאריה, בעלי שינה את שמו לאריה לאחר שהתיישב 

כאן בקיבוץ".
הן מחייכות אחת לעבר השנייה, הזיכרון עבורן מתוק. באותו 

היום דבורה קבלה במתנה אחות גדולה.
"חצי אחות", סוזי מתקנת אותי.

"לא נכון, אחות!" מתעקשת דבורה, והן שוב צוחקות, וצחוקן 
מתגלגל והודף את השרב הכבד שחדר לארצנו.

"הנה תראי, זה אבא שלנו, אריה", הן שולפות את תמונתו, 
"הוא היה שילוב של הונגרי, אמריקאי, ישראלי, שילוב נדיר אין 

ספק, הן מסכימות.
ואולי דווקא השילוב הזה גרם לו להיות אחד האנשים המיוחדים 

ביותר שהכירו.
"לאבא מעולם לא היה כסף ובכל זאת תמיד השוויץ לכולם, 
"התחלתי לעשות את המיליון השני", כששאלו אותו בתדהמה, 
"מה, אתה מיליונר? היה משיב, כן, עם המיליון הראשון לא 

הצלחתי, לכן אני מתחיל לעשות את המיליון השני".....
זכר אביהם מחזיר אותם לילדותו שנים אחורנית, אל מחוז 
הולדתו, שם החל את חייו שהתפתלו והסתעפו למקומות אליהם 

לא רצה להגיע.
אריה פריש, אריק, נולד בהונגריה,  הוא גדל בכפר בהונגריה 

שסופח במהלך המלחמה לסלובקיה.
כפר יפייפיה, שגדלו בו החמניות, הוריו נהלו מאפיה ביתית, 
ומדי יום שישי עמדו אנשים בתור כדי לטעום מהחלות המיוחדות 
שלהם, ביתם היה פתוח לרווחה, מידי שבת ישבו על שולחן השבת 
אנשים קשיי יום שהפרוטה לא היתה מצוייה בכיסם והם מצאו 

ארוחת שבת חמה בביתם של המשפחה הנדיבה.
הוריו שמרו תורה ומצוות וניסו להנחיל את מסורת אבותיהם 

גם לחמשת ילדיהם.
לולא המלחמה האיומה שקטעה את השלווה באזור, הם היו 

ממשיכים במעשי החסד שלהם שנים רבות.
"אבא שלי לא דיבר הרבה על משפחתו, כאב לו לדבר עליהם, 
העבר העיק עליו", האישה מולי מלטפת את התמונה בידה הקמוטה 
מעט. "אבא שלי", היא חוזרת ומגלגלת את המלים בלשונה, יש 

להם משמעות כפולה עבורה,
שנים לא ידעה על קיומו של אותו אבא, לאחר שפגשה אותו, 
הספיקה להנות ממנו שנים מועטות לפני שהמוות הפריד ביניהם 

,בדיוק כפי שניסה להפריד אותה מהחיים שנים רבות קודם לכן.
אבל בל נקדים את המאוחר, וכדאי שנעשה סדר בסיפור הזה שיש 
בו מן הכל, עצב, עצב גדול בתחילתו., וקורטוב של אושר בסופו.

אריה כאמור גדל בהונגריה ולפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, 
היה בין ברי המזל שזכו לצאת משם, הוא עדיין לא היה מודע 

למזלו הטוב, הוא היגר  לאמריקה במטרה אחת, להצליח.
הוא אהב את חיי הכפר אבל חלם על העולם הגדול, הוריו 
לא עצרו בעדו, "אתה רוצה לך, יהי אלוקים בעזרך", הם בכו, 
כאבו את צער הפרידה, הוא הבטיח להם שהוא עוד יצליח וישלח 

להביא אותם משם.
"אנחנו לא רוצים לעזוב, טוב לנו כאן, כאן נולדנו וכאן נסיים 
את חיינו", אמרה אמו בצחוק, ולא ידעה כי הנבואה דברה מגרונה.
והוא הגיע לאמריקה, בחור הונגרי שהשפה האנגלית ממנו 

והלאה.. אבל הרצון להצליח בוער בעצמותיו.
היא ניסתה לחטט ולגלות עוד מעברו, אבל התוצאות שלה 

לא הרחיקו לכת.
היא כן יודעת שבאמריקה זנח את הדת במשך הזמן, ולאחר 
שגילה כי כל משפחתו נכחדה התרחק עוד יותר מקיום המצוות. 
הוא מעולם לא הגיע להצלחה לה ציפה, קודם עבד בניקיון, 
במלצרות, בתפירה, לאט לאט רכש את השפה האנגלית והצליח 

ללמוד מקצוע: שרטט.
ואז הכיר את אשתו, בחורה אמריקאית נחמדה ממשפחה 

יהודיה שקבלה אותו בזרועות פתוחות,
החיים החלו לחייך אליו, כך חשב לתומו, עדיין מתגעגע לריח 

החלות בבית הוריו שאינם.
כשהציעו לזוג  לעבור לטקסס לנהל חווה אורגנית לא סרבו, 

הם דווקא התלהבו, ראו בעיני רוחם עתיד.
"נרוויח ונבנה לנו חיים של רווחה", התרגש הבחור ההונגרי 
שלמרות האנגלית השגורה בפיו, מבטאו הזר,  עדיין הסגיר את 

מוצאו.
והם הגיעו לחווה בטקסס, שם התחילו לנהל את המקום, 

למוצרים האורגניים היה אז ביקוש גדול.
אחת הקונות הקבועות היתה אישה שהגיעה בקביעות פעם 
בשבוע, משהו בה לא מצא חן בעיניו של אריק אבל הכמויות 

אותן רכשה השכיחו ממנו את החשדות.
דיבורה היה מתקתק מדי לטעמו, מן תמימות נחשית התלווה 
אליה, פעמון האזהרה נדלק פעמים רבות, רק כשצלצל הבין כי 

טעה כשהתעלם.
"אמא שלי חשה כנראה בדידות באותה תקופה", מנסה סוזי 

להסביר את השתלשלות הסיפור המצמרר.
ואותה אישה חשה בכך ונצלה את מצוקתה של אמי, אני 
נולדתי אז, ואמא שלי התמודדה עם תינוקת קטנה כשהיא רחוקה 
ממשפחתה, היא היתה זקוקה ליד תומכת ומלים חמות, ואותה 
אישה העניקה לה אותן בשפע, לאחר שנולדתי היא החלה להגיע 
עם חבילות של בגדים מהממים לתינוקת, ספרי הדרכה כיצד 
לגדל תינוקות, ואמא שלי נשבתה בקסמה לא הבינה שאותה 

אישה מובילה אותה אל תהום, ממנה לא חוזרים.
היא נשבתה בכת מסוכנת, בראשה עמד אדם שסחף אחריו 
מאות אנשים, בחודשים הראשונים היא עוד הסתירה מבעלה 
את השתתפותה בכת, עד שיום אחד החליטה שהיא מצטרפת 

אליהם, ולא היה בידו לעצור.
אריק לא ידע את נפשו מרוב צער כשגילה כי אשתו הערימה 
עליו, חשב שהצליח לשכנע אותה, הוא לא הבין איך אשתו נפלה 
במלכודת, אמריקה של אז היתה שטופה בכתות, ואנשים נהרו 

אליהם בהמוניהם.
הצער הטריף אותו, שוב חייו נהפכו למפולת של אפר.

הוא איבד משפחה ועכשיו איבד משפחה נוספת בפעם השנייה 
בחייו.

גם כשהצליח לאתר את מקום הכת, לא נתנו לו להיכנס ובטח 
שלא לפגוש את אשתו ובתו.

"זה היה נורא", סיפר להם לימים בדמעות. ולא יסף.
לאחר מסע שלם של תחנונים הוא נפגש איתה שוב, אז הבין 
סופית כי איבד את אשתו, היא לא היתה אותה בחורה איתה התחתן, 

אלא אישה שטופת מח שהאמינה באדם העומד בראש הכת.
לאחר שקיבל את האישור הסופי לכך הבין כי דרכיהם צריכות 

להיפרד, עליו לזנוח את עברו, ושוב להתחיל מחדש.
"את יהודיה", ולרגע נזכר שגם הוא יהודי, הוא דיבר אליה שוב 

ושוב, ניסה לנגן לה על המצפון וכבר לא היה מצפון.
הוא ביקש להישאר בקשר עם סוזי, פחד שבתו תישאר במקום 
המטורף הזה, אבל המציאות הוכיחה אחרת. בתו נלקחה ממנו 

בדיוק כפי שמשפחתו נלקח ממנו.
הוא עזב את טקסס, כששמע לאחר מכן  כי העימותים של 
השוטרים הכריעו את הכף, ראשי הכת נעצרו, והכת התפזרה, 
שנתיים לאחר שאשתו עזבה את הבית,  עקבותיה שלה ושל  

הבת נעלמו ואינם.
"הוא פנה  לרשויות, בכה, התחנן שיעזרו לו לאתר אותה, 

הוא לא הצליח".
שלא כמו היום, מזכירה לנו סוזי, עוד לא היו פלאפונים ובטח 
שלא רשת תקשורת, באמריקה הגדולה היה קל להיטמע ולהעלם.

קורין מעולם לא חזרה לעצמה לגמרי, היא המשיכה לנדוד 
בין כתות, מעולם לא מצאה שלווה בנפשה.

לעומתה אריק הבין שעליו לחזור לשורשיו, הוא יהודי ומקומו 
בארץ ישראל, הוא עלה לישראל והתנדב באחד הקיבוצים, שם גם 
הכירו לו את אשתו השניה לה נישא. נולדו להם ארבעה ילדים, 

דבורה הקטנה היתה אושר בפני עצמו.
"את בת הזקונים שלי", סנט בי לאורך שנים. היא נזכרת.

ואז כשסוזי הופיעה יום אחד בדלת, החיים שלו השתנו. השתנו 
לטובה. אותו קו חיים שנרדם שנים קודם לכן, התעורר.

סוזי שגדלה אצל אמה קורין, היא זוכרת בעיקר ילדות מבולבלת,, 
סוזי לא זוכרת את ימי שנותיה הראשונות כמאושרות, את סביה 
וסבתה היא מכירה רק מהסיפורים, את הדיוקן שלהם  היא מציירת 

מהזיכרונות הכאובים שליוו את אביה עד יומו האחרון.
הן נדדו ממקום למקום, כשקורין הבינה שהיא לא תצליח 
להסתיר את האמת מסוזי שגדלה למרות הנסיבות העגומות לנערה 
שמחה וסקרנית , היא ישבה איתה לשיחה, הראתה לה תמונות 
וספרה לה בקול קצת מתרגש על עברה,  סוזי גלתה  שבעצם 
יש לה אבא שמסתובב אי שם בעולם והיא חייבת למצוא אותו.
והיא מצאה, הלכה בעקבות שביבי המידע שקבלה מקורין, 

עד שהגיעה לכאן לקיבוץ ועמדה מול דלת ביתו,
כשהילדה הקטנה פתחה את הדלת היא שאלה אותה במעט 
העברית שרכשה לשמה, תחושת הבטן שלה אמרה לה כי אין 

ספק היא הגיעה למקום הנכון.
הפגישה היתה מרגשת, אריה לא ידע את נפשו מאושר,  כאילו 

החלק המת בלבו קם לתחייה.
סוזי הראתה לו את תמונתה כתינוקת.

"כן, זאת את, אני מזהה את התינוקת הקטנה שלי", ידיו רעדו.
"אמא שלך קבלה אותי בזרועות פתוחות", סוזי מחייכת לעברה 

של דבורה והיא בתמורה מחזירה לה חיוך.
"כן, אמא שלי היה לה לב רחב שהתחיל ולא נגמר", סוזי 

מאשרת.
תלאותיו של אריה לא הסתיימו, בשלב כלשהו החליט לעזוב 

את הקיבוץ.
"התלאות בחייו גרמו לו לאי שקט", אומרת סוזי, גם היא 

חוותה אי שקט, אבל מסוג אחר.
"ראיתי את המפגש עם אבא כשהשגחה משמיים ממש, והחלטתי 

שאני מחפשת את השמיים שהפגישו אותנו".
סוזי חזרה בתשובה, תהליך מהיר וקצר, "מיד כשפגשתי באמת 
שמקורה בתורה הבנתי כי הגעתי למקור שלי".כשעמדה מתחת 

לחופה עם בחור חוזר בתשובה כמוה, פרץ אביה בבכי.
"אני עזבתי את הדת, ואני חזרת אליה". התרגש.

לאורך כל תקופת החזרה בתשובה של סוזי, נפתח אביה וסיפר 
להם על הוריו ששמרו על קלה כבחמורה, על החיים שם בכפר 

בהונגריה.
סוזי המשיכה את השושלת, היא זנחה את עברה והשקיעה אל 

כל כולה בעצים שצמחו מן השורשים.
הילדים שלה.

סוזי המשיכה לשמור על קשר עם אמה קורין, "הדחקתי את 
רגשות הכעס, את המחשבות השליליות, ניסיתי לדון אותה לכף 
זכות, ראיתי בה נפש אומללה שנשבתה כמו רבים בכת, כשאמא 
הזדקנה ולא חשה בטוב, הצעתי לה את ביתי, בעלי תמך בהחלטה 
שלי, "כיבוד הורים", והיא הגיעה, אישה מבוגרת מרוקנת, עייפה 
מהחיים, היא התגוררה איתנו מספר שנים, היו לה רגעים של 
אושר, היו לה רגעים של בלבול וכעס, היא דעכה לאיטה, בימים 
האחרונים לחייה היא קראה מספר התהילים, לדעתי היא נפטרה 
בתשובה שלימה, אני זוכרת את המשפט שאמרה לי שבוע לפני 

פטירתה: "העולם הזה שייך רק לצעירים".
דבורה מביטה בסוזי בהערכה, ההתמודדות שלה כללה, בניית 

גשר בין עבר להווה, בין כעס למחילה, בין רצון לתקווה.
"לאורך השנים עבדתי וגם גידלתי את ילדי, אחד מהבנים 
שלי", סוזי מספרת בגאווה בלתי מוסתרת. "סיים את הש"ס 
שלוש פעמים", היא יודעת כי חזרתה למקור היא בזכות סביה 

וסבתה מהונגריה.
"הם נרצחו על קידוש ה'", היא אומרת, ויודעת שזכותם הגנה 

עליה והחזירה אותה ואת ילדיה למקורות.
דבורה מחייכת, היא לא מתחברת לרגשות הגאווה של סוזי, 
דבורה סיימה צבא גם היא הקימה משפחה, לצערה התאלמנה 
בגיל צעיר, והיא נותרה לגדל את שני בניה לבדה, היא מתגוררת 

באזור הגליל, בעוד סוזי השתקעה בירושלים.
"אנחנו שומרות על קשר הדוק, למרות אורח חיינו השונה", 

היא מדווחת. "אבל הילדים שלנו כמעט ולא נפגשים".
אביהם נפטר לפני מספר שנים, סוזי בכתה ימים ארוכים.

"הרגשתי שלא הספקנו מספיק", היא מתגעגעת אליו. "את 
יודעת, אני נתקלת פעמים רבות במשפטים כמו, "נו, בטח שהיא 
תמיד מחייכת, היא אמריקאית היא לא עברה כור היתוך ישראלי",
ואז אני צוחקת, אולי לא עברתי כור היתוך ישראלי, לכור 

ההיתוך שעברתי אין ארץ מוצא.

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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גלילות חציל בגבינת עיזים
מרכיבים ל- 12 יחידות:

2 חצילים
גבינת עיזים

2 קופסאות של עגבניות מרוסקות
4 שיני שום פרוסות

חופן עלי בזיליקום טריים 
1 בצל

שקית של פתיתי מוצרלה 
קורט מלח

קורט פלפל שחור
וקורט סוכר לפי הטעם

אופן הכנה:
1. פורסים את החציל לפרוסות בעובי של 1 סמ'

2. מושחים את הפרוסות בשמן זית, מפזרים מלח גס ומכניסים לתנור עד להשחמה
3. במחבת מטגנים בצל קצוץ, מוסיפים את פרוסות השום, עגבניות מרוסקות, מעט 

מלח, פלפל שחור וסוכר לפי הטעם. 
4. מוסיפים את עלי הבזיליקום, ונותנים לרוטב להתבשל מס' דקות.

5. לוקחים את פרוסות החצילים, ממלאים כל פרוסה ב50 גר' גבינת עיזים ומגלגלים.
6. שופכים לתבנית הגשה את רוטב העגבניות, מסדרים מעל את גלילות החצילים 

ומפזרים את פתיתי המוצרלה
7. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 כ- 10 דק

8. מפזרים מעל עלי בזיליקום טרי

באדיבות אלעד אמסלם, השף הראשי של רשת גרג

עוגת גבינה, וניל וריבת חלב
חומרים לעוגה בקוטר 24 ס״מ:

לקלתית:
200 גרם עוגיות שוקולד צ׳יפס מרוסקות

80 גרם חמאה מומסת

למלית גבינה:
750 מ״ל גבינה לבנה 9%
2 גביעים שמנת חמוצה

4 ביצים
200 גרם )1 כוס( סוכר

1 חבילה פודינג וניל מאסטר שף עם גרגירי וניל

לקרם ריבת חלב:
1 מיכל שמנת מתוקה 38%

2 כפות אבקת סוכר
120 גרם ריבת חלב

הוראות הכנה:
1. מכינים את הקלתית: מערבבים פירורי העוגיות עם חמאה מומסת, מהדקים לכיסוי 

תחתית התבנית וס״מ מהדפנות ומעבירים להקפאה לרבע שעה.
2. מכינים את מלית הגבינה: מערבלים במיקסר )או בעזרת מטרפה( גבינה לבנה, שמנת 

חמוצה, ביצים, סוכר ופודינג וניל לקבלת תערובת חלקה ואחידה במרקמה.
3. מרכיבים ואופים: מחממים תנור ל-190 מעלות.

4. יוצקים את המלית על הקלתית ואופים 15 דקות. מורידים את החום ל-170 ואופים עוד 
חצי שעה, עד שהוא מתייצבת בשוליים והמרכז נותר רוטט )הוא יתייצב אחרי שהעוגה 

תתקרר(. בסיום האפייה, פותחים חלקית את דלת התנור ומניחים לעוגה להתקרר 
בתוכו. מוציאים ומקררים עוד שעה בחוץ ומכניסים למקרר למשך 3 שעות לפחות ועדיף 

6 שעות.
5. מכינים קרם ריבת חלב: מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת סוכר במיקסר 

לקבלת קצפת יציבה, מוסיפים את ריבת החלב בהדרגה ומקפלים אותה פנימה בתנועות 
עדינות, כדי שלא לפגוע במרקם של הקצפת.

6. משחררים את העוגה הקרה מהתבנית ומזלפים עליה שפיצים קטנים של קרם ריבת 
חלב או מורחים עליה בצורה דקורטיבית קרם ריבת חלב )אפשר ליצור מראה גלי בעזרת 

כף(. שומרים מכוסה בקירור עד להגשה.
באדיבות: המותג מאסטר שף

פריטטה טבעונית
1/2 כוס קמח חומוס

1 כפיות אבקת אפייה
1 קורט מלח
1/2 כוס מים

1 כף שמן זית
1/2 גמבה אדומה, קצוצה לקוביות קטנות

1/2 בצל סגול, קצוץ לקוביות קטנות
1 חופן בצל ירוק קצוץ

1 חופן פטרוזיליה וכוסברה מעורב, קצוץ
1 חופן פטריות פרוסות

פלפל שחור גרוס
חריף )לפי הטעם(

הוראות הכנה:
1. יש לחמם תנור ל-200 מעלות

2. לערבב את כל הרכיבים ולאפות במחבת/תבנית ברזל יצוק למשך כ-15-20 דקות.
3. יש להקפיד שגובה המילוי לא יעלה על כ-3 ס"מ.

באדיבות: נדב מרום השף הראשי ברשת קפה גרג

בין פסח לשבועות התורה מלמדת אותנו 
שהחיים וההתקדמות הם תהליך.

עם ישראל יצא ממצרים במ”ט שערי טומאה.

יש צורך לעבור תהליך הטהרות כדי להגיע 
מוכנים למעמד קבלת התורה.

תהליך שנעשה בהדרגה. עבודה יומיומית 
והתקדמות צעד אחרי צעד.

כל יום תחום אחד יהיה בפוקוס. עליו נעבוד.

כך הדבר בקניינים רוחניים, וכך הדבר גם 
בחינוך ילדים.

זה תהליך של ילדינו ולא פחות גם שלנו.
כמה פעמים כבר אמרת לילד שלא נכנסים 

לחדר ילדים בזמן שהתינוק ישן שם. 

“אבל הייתי צריך דחוף....” הילד מתגונן. את 
מתעצבנת. “אני אומרת רק פעם אחת.” את 

גוערת בו, כועסת, רצינית לגמרי. 

אבל הנה זה קרה שוב. 
שוב הילד נכנס לחדרו של התינוק הישן, שוב 

נגע במה שאת לא מרשה, שוב פעם לקח 
בלי רשות.

ישנם דברים שאותם לא מספיק להגיד פעם 
אחת, אלא “פעם אחת אני אומרת, ושוב 

פעם”. 

יש מצבים בהם קשה לילד להתגבר על 
עצמו, על יצר הסקרנות שלו, ולראות את 

צרכי הסובבים אותו. 

כמה פעמים אגיד לילד את אותו הדבר? את 
חשה איך המרמור עולה בך. לא מתאים לך 

לחזור על דבריך שוב ושוב. זה כמו לדבר 
לקיר. מילת המפתח היא סבלנות. 

הילד ילמד להתגבר. העקביות שלך תעזור לו 
בלימוד ובהפנמה של הערכים . זהו תהליך, 

ותהליך דורש סבלנות. והתהליך שלו הוא גם 
התהליך שלנו. 

מהו התהליך שלנו, ההורים, פה בכל העסק? 
את שואלת. תהליך של בניית סמכות הורית. 
תהליך של עמידה על העקרונות שלך ברוגע 

ובסבלנות. 

בתהליך את מלמדת את הילד שלמען 
עקרונות את מוכנה לעבוד. 

בניית בית עם עקרונות דורשת השקעה 
והתמדה. בניית בית עם עקרונות דורשת 

מאתנו להכיר את בני הבית היטב. כך נוכל 
לבנות בית שבו כל ילד מקבל את מקומו. 

אשמח לעזור לך בבניית הבית שלך, כך 
שיתאים לכל ילדיך. מתלבטת מה נכון לבני 

הבית שלך? תרימי אלי טלפון ונוכל יחד 
לבדוק ולבנות את ביתך. 

 סבתא? גם לך מגיע! קבוצות הנחייה 
לסבתא שהיא גם אימא וגם חמות. לפרטים: 

0548449412

| חינוך הוא תהליך

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

2

4

1

2

3

חינוך יד ביד   # שרה לנגזם      

שרה לנגזם  0548449412 | 0544663956
רוצה לדעת עוד? בקרו באתר:

htt:/saralangzam.wixsite.com/saralangzam 
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טירמיסו עם גרגירי וניל
המותג מאסטר שף, מציע לרגל השקת פודינג וניל עם גרגירי וניל אמיתיים, מתכון 

להכנת מנה אחרונה בסגנון איטלקי: טירמיסו עם גרגירי וניל. זהירות זה ממכר!
חומרים לתבנית מרובעת בגודל 20 ס”מ:

לקרם וניל:
1 חבילה פודינג וניל מאסטר שף עם גרגירי וניל

1 מיכל )250 מ״ל( שמנת מתוקה 38%
1 קופסה גבינת מסקרפונה 

1/2 כוס חלב
50 גרם )1/4 כוס( סוכר

3 כפות ליקר אגוזים או ברנדי

לבסיס:
חבילת בישקוטים 

2 ספלוני אספרסו חזק
1/2 כוס חלב

3 כפות ליקר קפה או ליקר אגוזים או ברנדי

להגשה:
אבקת קקאו 

הוראות הכנה:
1. מקציפים פודינג וניל, שמנת מתוקה, מסקרפונה, חלב, סוכר וליקר במיקסר עד 

לקבלת קרם חלק ואחיד.
2.  מערבבים אספרסו, חלב וליקר בקערה קטנה.  טובלים את הבישקוטים 

בתערובת ומסדרים בשכבה צפופה בתחתית תבנית. 
3. מעל שכבת הבישקוטים יוצקים את הקרם ומחליקים את פני הקרם.

4. מעבירים למקרר למשך הלילה.
5. לפני ההגשה מפזרים אבקת קקאו בעזרת מסננת קטנה.

טירמיסו שוקולד טבעוני 
 

זמן הכנה: שעה כולל אפייה והרכבה | דרגת קושי – קל  | 6-4 מנות
אולגה טוכשר - עבור תנובה בגרסה טבעונית וטעימה לטירמיסו הקלאסי, שתוכלו 

להגיש לאורחים כקינוח אישי בכוסות. וכדי להדגיש את הטעמים הוספנו גנאש 
שוקולד בין שכבות הטורט לקרם ה”גבינה-קפה”.

מרכיבים לטורט הווניל:
1 כוס )240 מ”ל( משקה סויה תנובה מועשר

1/3 כוס )80 מ”ל( שמן
1/2 כוס )100 גרם( סוכר

2 שקיות סוכר וניל

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה
1 כפית חומץ )רצוי תפוחים( 
1/2 1 כוסות )210 גרם( קמח

1/2 כפית אבקת אפייה

לסירופ הקפה: 
2 כוסות )480 מ”ל( קפה רותח, שהוכן מ-2 קפסולות 

אספרסו או 2 כפות גדושות של קפה נמס
אפשרות: 1/4 כוס )60 מ”ל( ליקר דובדבנים או ליקר קפה 

לקרם ה”גבינה”-קפה:
2 מכלים )500 גרם( סויה בסגנון גבינה לבנה 

2 כפות שמן קוקוס, מומס
1 כוס )140 גרם( אבקת סוכר 

אפשרות: 2 כפות ליקר דובדבנים או ליקר קפה 
4-3 כפות אספרסו מוכן או קפה נמס חזק מוכן

לגנאש השוקולד:
100 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות
1/4 כוס )60 מ”ל( משקה סויה מועשר

להגשה:
אבקת קקאו 

שוקולד מריר, מגורר

אופן ההכנה:
 20X20 1. הטורט: מחממים את התנור ל-180 מעלות. משמנים קלות תבנית בגודל

ס”מ או בקוטר 24 ס”מ.
2. טורפים יחד בקערה גדולה את חלב הסויה, השמן, הסוכר וסוכר הווניל, עד 

שמתקבלת תערובת אחידה.
3. מערבבים את הסודה לשתייה עם החומץ ומוסיפים לקערה. מוסיפים גם את 

הקמח ואבקת האפייה ומערבבים שוב עד שמתקבלת בלילה אחידה ודלילה למדי. 
4. יוצקים את הבלילה לתבנית ואופים 25-20 דקות, עד שהטורט מזהיב. מצננים 

לחלוטין ומחלצים מהתבנית.
5. סירופ הקפה: מערבבים את כל מרכיביו בקערה ושומרים בצד.

6. קרם ה”גבינה”-קפה: מערבבים את כל מרכיביו במעבד מזון או במטרפה ידנית, 
עד שמתקבל קרם אחיד וחלק.

7. גנאש השוקולד: שמים את כל מרכיביו בקערה וממיסים במיקרוגל או על סיר 
עם אדים, עד שמתקבל גנאש אחיד וחלק.

8. הרכבת הקינוח: קורצים מהטורט עיגולים בקוטר כוס ההגשה בעזרת קורצן 
עוגיות עגול.  לחלופין, חותכים את הטורט לקוביות בגודל 2X2 ס”מ. טובלים קלות 

את העיגולים או הקוביות בסירופ הקפה ומניחים בתחתית כל כוס הגשה עיגול 
טורט או כמה קוביות קטנות. מזלפים למעלה גנאש שוקולד בעזרת כף ויוצקים 3-2 
כפות קרם, תלוי בגודל הכוס. יוצרים באותו אופן שכבות נוספות של טורט, שוקולד 

וקרם.
9. מכסים בניילון נצמד ומניחים במקרר לחצי שעה לפחות )ועד 3 ימים(.
10. לפני ההגשה מפזרים על כל מנה אבקת קקאו ושוקולד מריר מגורר.

שיטת הבריאות הטבעית על רגל אחת היא שישנה רק מחלה 
אחת, והיא צבירת רעלים, ויש רק ריפוי אחד, ניקוי רעלים.

משוואת הבריאות היא, שכאשר הגוף מפריש החוצה את כל 
הרעלים שהוכנסו בשוטף +הרעלים הצבורים בגוף, אז האדם 

יהיה בריא.
בתהליך חילוף החומרים הטבעי בגוף נוצרים כל הזמן חומרי 

פסולת שמורחקים על ידי איברי ההפרשה של הגוף על ידי 
זיעה, צואה, שתן ופחמן דו חמצני.

במשך הזמן מצטברים בגופנו עודפי פסולת ורעלים, במיוחד 
כאשר התזונה לקויה וכאשר יש חוסר בשעות שינה, עודף 

מתח ולחץ מתמיד, שמחריפים את המצב מאוד.
הצטברות הרעלים היא זו שגורמת למחלות בגוף.

לכן, מומלץ לבצע פעולות ניקוי מיוחדות, מעין טיפול 10,000 
לגוף, לפחות פעם בשנה כדי למנוע מחלות.

השיטות העיקריות לניקוי רעלים הם:
RAW-FOOD המזון הלא מבושל, הכוונה לתזונה טבעונית, 
המתבססת על ירקות ופירות חיים בלבד, כולל שקדים ואגוזים 

וגרעינים למיניהם. בשיטה זו, יש המנעות מוחלטת ממוצרים 
מהחי כמו בשר, עופות , דגים, מוצרי חלב וביצים.

עיכול חלבונים מהחי יוצר עומס רב על מערכת העיכול ויוצר 
פסולת רבה.

ההמנעות ממוצרים מהחי מפחיתה את העומס המוטל 
על הכבד והכליות וכך איברים אלו מתפנים לטפל בעודפי 

הרעילות שהצטברו לאורך שנים בגוף.
גם מזון צמחוני מבושל עשוי להיות בעייתי כי הבישול גורם 

לשינויים כימיים במינרליים מסויימים, פוגע באיכותם והופך 
את חלקם לפסולת ממש.

המעבר לתזונה טבעונית, לא מבשולת, משפרת את תהליך 
הפרשת הפסולת שנוצרת בגוף, ומשפרת את פעולת המעיים 

להגברת יציאת הפסולת מהגוף.
כדי להגיע לתוצאות טובות, מומלץ לבצע את דיאטת הרו-פוד 

לפחות 6 שבועות.

שיטה שניה לניקוי הנה שיטת הצום- מים. בצום לא אוכלים 
דבר אך כן שותים מים בלבד. הגוף מתפנה לפינוי הפסולת 

כאשר כל האנרגיה של הגוף מופנית לפינוי פסולת ולא לעיכול 
וספיגה. בזמן הצום לא נוצרת בגוף פסולת חדשה ומכאן 

שנוצרת הזדמנות לגוף להתנקות ממצבורי הפסולת הישנים. 

הוכחה לכך שהניקוי הוא הרבה יותר מאסיבי בעת הצום, היא 
שהשתן הופך לכהה הרבה יותר ומלווה בריחות חריפים, בנוסף 

יש הגברת הפרשות מכל פתחי היציאה של הגוף.

ניתן להיווכח בתוצאות החיוביות של הצום, לאחר ביצוע 
בדיקות דם שמראות את השיפור בערכי הדם.

אפשר לחיות ללא מזון למשך תקופה ארוכה עד 50 יום, בתנאי 
סביבה מתאימים, אך ביצוע צומות ארוכים מחייבים השגחה 

רפואית צמודה ואינם מתאפשרים בד”כ. את הצומות הקצרים 
בני מס’ ימים, אפשר לקיים בבית וביצוע מס’ צומות קצרים על 
מים בלבד, בהפסקים של מס’ חודשים ביניהם, שקולים לצום 
ארוך מבחינת איכות הניקוי המאסיבי שעובר הגוף בתקופה זו.

השיטה השלישית לניקוי רעלים מבוססת על דיאטת פירות. 
אכילה של פירות אורגניים בלבד, היא שיטה יעילה וקלה 

לניקוי, שכן היא לא דורשת השגחה רפואית ומאפשרת המשך 
הפעילות הרגילה. הפירות מספקים לגוף את כל הצרכים 

התזונתיים כמו סוכרים, מינרלים, ויטמינים ואנזימים בצורתם 
הטבעית והטהורה.

העיכול של הפירות דורש מאמץ עיכולי מינימלי ומאפשרת 
לגוף להתפנות למשימת ניקוי הרעלים הצבורים בו.

 
דיאטת הפירות משפרת את פעילות המעיים, מווסתת את 

מאזן החומציות-בסיסיות בגוף ומאפשרת ירידה קלה ויעילה 
במשקל. מומלץ לאכול סוג פרי אחד בכל ארוחה.

משך הזמן לביצוע דיאטת פירות לניקוי הגוף הוא כשבוע-
שבועיים והעונה המומלצת היא עונת האביב- קיץ בה יש שפע 

של פירות העונה טריים וזמינים.

| ניקוי רעלים

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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טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
לונדון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. לא יסולא בפז
2. לא כהתה עינו

3. לא לעולם חוסן

תשובות:

תשובות:

ָּבִרים לד ז 3. משלי כז, כד 1. איכה ד, ב 2. ְד

גידול  אלא   ____ "אין  לפעם.  מפעם  לספרו  בלא  השער  1.צמיחת 
שער" )מועד קטן טו.(

2.רעיון אולת,מחשבת סכלות. "עובר עברה אלא אם כן נכנס בו ____   
____" )סוטה ג.(

3.קרב,תוך. "ותורתך בתוך ___" )תהלים מ ט( )בהיפוך אותיות(
4.שאינו מסובך,שאינו קשה לתפיסה או להבנה. "כך ____ לך" )רש"י 

שמות כב ב(
5.קיצור המילה : ושלום.

יחיד(  )בלשון  ט(  טז  )שמות   "___ את  שמע  "כי  6.התלוננות,טענה. 
)בכתיב מלא( )לא בלשון סמיכות(

10.סוחר נודד. "מר ולבונה מכל אבקת ____" )שיר השירים ג ו(
סוף"  בים  טבעו  שלשיו  "ו____  ביותר,מיטב.  וטוב  נבחר  13.דבר 

)שמות טו ד(
15.צאצא,אחד מזרעו של אדם בדורות שלאחריו. "שם ושאר ו____ 

ונכד" )ישעיה יד כב(
אבד"  כ____  "תעיתי  ואובד-דרך.  לתועה  משל  אובד.  18.כ____ 

)תהלים קיט קעו(

קרע  "כל  צער,אבל,רוגז(  )בשל  רבה.  1.התרגשות 
שאינו בשעת _____" )מועד קטן כד.(

בה  נהג  "משה  ואדיבות.  רצון  של  2.נדיבות,יחס 
____    ____ ונתנה" )נדרים לח.(

3.ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע 
או להרכבה. "____ של תאנה" )כלאים א ח(

4.קיצור המילים : בסיעתא דשמיא.
5.קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

והדר   _____" תנאים.  של  מסורת  6.למד,שנה 
מפרש" )בבא קמא יג: (

או  ארעי  מגורים  בו,מעון,בית  לשכון  10.מקום 
קבוע. "חקקי בסלע ____" )ישעיה כב טז( )בכתיב 

מלא(
 "____ לארז  "והיה   ._____ ארז  12.חזק,כביר. 

)יחזקאל יז כג(
15.מראה. "לשחקים חזקים כ___ מוצק" )איוב לז 

יח(
16.קיצור המילים : הלכה ד.

העמוד טעון גניזה

 ____ עשיתוני  "אתם  יחידה,אחדות.  1.מסכת 
אחת" )ברכות ו.()בלשון רבים(

מגלת  "מצאתי  אבותיו.  על  אדם  7.התיחסות 
____" )יבמות ד יג( )בכתיב מלא(

)שבת  מפלש"  שאינו  "ל____  צר.  8.סמטה,רחוב 
טז א(

9.יסוד,עיקר. "יש ____ למקרא" )סוכה ו: (
11.מעיל עליון רחב. "מכסאו ויעבר _____" )יונה 

ג ו( )בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
13.קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית 

לב ח( )בהיפוך אותיות(
"ו____ וחקרת ושאלת היטב"  14.שאל,חקר,בחן. 

)דברים יג טו( )גוף שלישי עבר(
לזה"  חיב  שזה  יודע  אתה   _____" 16.איך,כיצד. 

)סנהדרין ג ו(
במשנה,בתוספתא   נזיקין  בסדר  מסכת  17.שם 

ובתלמודים העוסקת בדינים ובבתי דין בישראל.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

אוכל  "לעולם  הרווח.  מן  בכסף,רווח  רכוש  מקנית  מקבל  שאדם  1.רווח 
____   ____" )כתובות ט א(

)בלשון  כד(  ד  )ירמיה   "____ והנה  ההרים  "ראיתי  7.רגז,רעד,הזדעזע. 
יחיד( )בכתיב מלא(

8.שנועד ל - . "בכוס ____ ברכה" )ברכות נא.(
9.נזכר בתורה ברשימת החיות הטהורות. "איל וצבי ו____" )דברים יד ה(

11.פרפרים קטנים המזיקים ברובם לצמחים,לבגדים ולספרים. "כי כבגד 
יאכלם ____" )ישעיה נא ח(

12.הסתיר,שם במחבוא. "ה_____ לפת וצנונות תחת הגפן" )כלאים א ט( 
)בלשון הווה(

יואב ____ אחרי אדניה" )מלכים א ב כח(  "כי   .  - ל  ,הסכים   - ב  14.רצה 
)בהיפוך אותיות(

16.הפסיק את הבערה. "שבא לכבות אין אומרים לו ____" )שבת טז ו(
17.מפרשיות השבוע.

)בלשון  כב(  ט  )אסתר  לאבינים"   ו____  לרעהו  "איש  19.מנחה,תשורה. 
יחיד(

20.סוד,דבר סתר,תעלומה. "לבני ____ זה" )שבת פח.(

1. נהר הירקון 2. נס ציונה 3. טבריה 4. רחובות 5. מרכז 
שפירא 6. צ'רלס אורד וינגייט 7. באר שבע 8. געתון 9. 
רעננה 10. ראשון לציון 11. תל אביב, חיפה וירושלים 12. 
צומת השרון 13. בצרה 14. גבעת אורחה 15. ראש העין 16. 

נווה - שאנן
1. "שבע טחנות" נמצאות על...

2. שמה הקודם "ואדי חנין"
3. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

4. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

5. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. נקראת גם "עיר האבות"
8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?
10. מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?

11. שכונת נווה שאנן נמצאת בערים...
12. שמו העברי של צומת בית - ליד

13. מושב בארץ על שם עיר בעירק
14. מה שמו העברי של הר ג'וחדר שבגולן?
15. שם מקום המורכב משני אברים בגוף

16. שכונה בשם דומה בירושלים, חיפה ות"א
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"חמש־עשרה שנה שאני כבר 
מעצבת אופנה. זה התחיל בכך 
שלמדתי עיצוב ב'שנקר' ומאז אני 
לא מפסיקה ללמוד. למדתי מודעות אישית, גם 
פסיכולוגיה ואפילו לקחתי קורס נר"נ )נפש־רוח־

נשמה(". מירי עוצרת לרגע על־מנת לנשום ואני 
מסתכלת סביבי. אין ספק שהתפאורה הולמת 

את הטקסט. 
אנחנו ספק עומדות ספק יושבות בסלון הכלות 
אותו עיצבה במלון יוקרתי בירושלים ומבטי 
המתעניין מעודד אותה להמשיך במונולוג 

שהולך ונשמע יותר ויותר מפתיע.
"את רואה אותי עם מכנסיים, בלי כיסוי ראש, 
אבל אני מתפללת כל בוקר ומשתדלת לעשות 
רק טוב. אני משתדלת להיות הכי טובה שרק 
אפשר". האמת היא שאני מאמינה לה וממשיכה 
להקשיב בסקרנות. "אני מגיעה ממשפחה של 
ערכים ומסורת, הייתי מחוברת מאד לסבתא שלי 
שנפטרה לפני שנה וחצי, ואני בטוחה שהיא 
תהיה מרוצה וגאה בפרויקט שלי מכל אדם 

אחר בעולם". 
כאן אני כבר מאבדת אותה. אני עדיין לא 
מצליחה להבין מה הקשר בין המעצבת המצליחה 
ו'טראנק שואו' של קולקציה שמרנית. "תמיד 
רציתי לעשות פיצוץ בעולם האופנה. רציתי 
שכולן יראו שעשיתי מהפכה והוכחתי שאני 
יכולה לכך שהבגדים הכי קלילים ואופנתיים 
בעולם יכולים להתאים לנשים מכל המגזרים". 

היא שוב נושמת ושתינו מתיישבות.
סימן השאלה שעל פניי גורם לה להסביר: 
"לפני הכל הבאתי משהו למגזר החרדי, ואני 
אפילו לא משתמשת במילה צנוע. למילה צניעות 
אין יחסי ציבור טובים אבל הקולקציה הזאת 
שעיצבתי כולה קלאסית, מדויקת ומתאימה גם 
למגזר הדתי. אני מכירה גם את המגזר הדתי 
וגם את החילוני. הרי באתי משם. גדלתי בשני 

עולמות".
לא יודעת למה זה לא מתלבש לי טוב ואני 
לא מרפה ושואלת את האישה שמולי הלבושה 
במכנסיים את השאלה המתבקשת: "אבל מה 
לך ולצניעות?". ייתכן שזו שאלה נטולת טאקט 
אבל מירי ממשיכה בהתלהבות כובשת ובתנועות 
ידיים: "קודם כל אני אוהבת את זה. אני לא 
חושבת שביגוד חושפני יפה לאישה ואת לא 
בשנתיים  זה  על  התפללתי  אפילו  תאמיני, 

האחרונות שהיו לי שנתיים מאוד קשות".
על מה התפללת? "על זה. על הקולקציה 
הזו. בשנתיים האלו סבתא שלי נפטרה. אבא 
שלי נפטר ואני עצמי ניסיתי להיכנס להריון 
ללא הצלחה. כך שלא היה קל ורציתי להביא 
לעולם משהו אחר. רציתי להביא קולקציה צנועה 
וקלאסית שתאפשר גם לחילוניות להתלבש 

בלבוש צנוע".
של  התמונות  על  עליה,  מסתכלת  אני 
הקולקציה, ועל סלון הכלות המעוצב בו אנו 
מיוחדת  ומבינה שמדובר במישהי  יושבות 

ונדירה. היא מרגישה בטוחה יותר ומספרת לי: 
"אני רואה מישהי וישר יודעת איזו גזרה תתאים 
לה, מה הם קווי המתאר שיכבדו את גופה ומה 
הצבעים הנכונים עבורה. לכל אחת אני עורכת 
אבחון מדויק עם טוויסט מבריק ומיוחד רק לה". 
כל עסק צריך ערך מוסף. אחרי חמש־עשרה 
שנים של שירות ונתינה )והיא באמת נותנת את כל 
הלב(, היא מבקשת להביא משהו שונה, מיוחד 
ו"לקרב נשים לעצמן, לעצמיותן ולפנימיותן 
דווקא דרך הלבושים הצנועים והיפים ביותר". 
את המילים עצמיותן ופנימיותן לקחה מירי 
משיעורי הנר"נ שלמדה... "שמעי סיפור", היא 

אומרת לי. 
"רק השבוע לקוחה שהבן שלה חזר בתשובה 
נלחצה מאד מהצורך להיות צנועה בחתונתו והיא 
כמובן התקשתה לעכל את זה שהחתונה כולה 
נערכת בהפרדה מלאה מהחנייה ועד לריקודים. 
עשיתי לה שמלה בה הכל מכוסה ומתאים לאופי 
החתונה וקיבלתי ממנה למחרת החתונה הודעה 
שהיא הרגישה כל־כך נוח בשמלה למרות שהיא 
צנועה וחסודה. לפני כמה שנים ברכה אותי 
הרבנית כרמלה שאעשה רק בגדים צנועים 
ותהיה לי הצלחה גדולה. אז עוד לא האמנתי 
בזה, עכשיו אני רואה שזה אפשרי ועוד איך!", 

חותמת מירי את שיחתנו.

•••

הפסוק אומר "משכני אחריך נרוצה. הביאני 
המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך". התקופה הזו 
של 'משכני' היא זמן יציאת מצרים אז נגלה 
עליהם הקב"ה בכבודו ובעצמו ומשכם מלמעלה 
למטה. התקופה בה 'אחריך נרוצה' היא תקופת 
ספירת העומר המתאפיינת בעבודה מלמטה 

למעלה. רק לאחר מכן מגיעים 
למתן תורה – 'הביאני המלך חדריו'. המילה 
חדר היא ראשי תיבות של חסד דין רחמים, 
שלושת הקווים של דיני תורה. ולכן, הפסוק 
מסתיים במילים 'נגילה ונשמחה בך' – בעצמותו 

של הבורא שהיא התורה הקדושה.  
ביקרנו  כבר  לו.  עבר  חלף  חג השבועות 
בחדריו של המלך. השאלה היא אם נצליח 
לסחוב את הכוחות שניתנו לנו על ידו גם בימי 
הקיץ השרביים, החמים, המהבילים והלוהטים. 
האם נוכל להרים את עצמנו שוב ושוב בכוחה 
של התורה. האם יתקיים בנו "נשא" את ראש 
בני ישראל. התהליך לעולם לא נגמר. יהודי 
הוא בבחינת מהלך והוא עולה בכל שעה, בכל 
יום, בכל שבוע ובכל שנה, מחיל אל חיל עד 
לגאולה האמיתית והשלמה על־ידי משיח צדקנו, 

תיכף ומיד ממש. 
•••

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

אל תסתכלי 
עליי ככה...

״טראנק שואו״ צנוע בסלון כלות מעוצב במלון ירושלמי 
יוקרתי, חשף אותי לאישה מקסימה שעושה מהפכה באופנה. 

אין ספק שסיפורה של מירי הוא סיפור מעורר השראה



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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צרי קשר עוד היום ונבנה יחד תוכנית מותאמת עבורך, כדי שהפעם זה יהיה מושלם
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