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בין כיבוד הורים למורא מההורים

בדבר  בתורה  נאמרו  פסוקים  שני  מעשית,  מבחינה 
ְלַמַען  ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  "ַּכֵּבד  ההורים:  כלפי  הגישה 
ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֵֹתן ָלְך". "ִאיׁש 

ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו, ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו, ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם".
הפסוק הראשון מלמד את מצוות כיבוד ההורים והשני את מצוות 
יראת  של  בדרך  גם  עמהם  לנהוג  עלינו  כלומר,  מההורים.  המורא 

כבוד, ולא רק לכבדם, כמפורט להן.
אך מדוע בפסוק הראשון הוקדם האב לאם ובשני להיפך? 

"תניא, רבי אומר: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן 
מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים, לפיכך הקדים 
הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם. וגלוי וידוע לפני מי שאמר 
והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה, 
לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורא האם למורא האב". ללמדנו 

שעלינו להיזהר הן בכבוד ומורא האב, והן במורא וכבוד האם.
אשת  את  לכבד  הילדים  על  המוטלת  החובה  את  לציין  יש  עוד 
אביהם אף על פי שאינה אמם, וכן את בעל האם אף על פי שאינו 
האם  או  האב  מכיבוד  נפרד  בלתי  חלק  הוא  זה  חיוב  אביהם. 
הביולוגיים. שהרי כאשר רעיית האב או בעל האם מקבלים יחס של 
כבוד מהילדים, מתכבד בכך ההורה הביולוגי הנשוי לה או לו. אולם 
שההורה  או  התגרשו  אם  אבל  להם.  נשוי  שההורה  בזמן  זאת  כל 
יותר מחיוב הכבוד  לו,  נשוי  נפטר, אינם חייבים בכבוד מי שהיה 
להמשיך  ילדיו  את  ההורה  צווה  כן  אם  אלא  אדם.  כל  לכבד  שיש 
בכך. כמסופר בתלמוד על צוואת רבי יהודה הנשיא בשעת פטירתו. 
של  פטירתו  בשעת  רבנן,  "תנו  המעניין:  המשכו  עם  הסיפור  הנה 
היזהרו  להם:  אמר  אצלו.  בניו  נכנסו  צריך.  אני  לבני  אמר:  רבי, 
שולחן  במקומו,  דלוק  יהא  נר  שבת-[  ליל  ]ובכל  אמכם.  בכבוד 
יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה. יוסף חפני ושמעון 
ישמשוני במותי". שואל התלמוד:  והם  אפרתי, הם שמשוני בחיי 
"היזהרו בכבוד אמכם? דאורייתא היא! דכתיב: ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת 
ִאֶּמָך ]הרי החיוב לכבדה הוא מן התורה ומדוע היה צריך להזהירם 
על כך?[. אשת אב הואי ]היא הייתה רק אשת האם ולא אמם ממש[. 
התורה[,  מן  הוא  כיבודה  חיוב  ]גם  היא  דאורייתא  נמי  אב  אשת 
דתניא: כבד את אביך ואת אמך, את אביך - זו אשת אביך ]המילה 
'את' מיותרת ובאה לרבות את אשת האב[, ואת אמך - זה בעל אמך, 
וי"ו יתירה - לרבות את אחיך הגדול. ]ומשיב התלמוד:[ הני מילי 
מחיים, אבל לאחר מיתה לא ]ולכן הוצרך לצוותם על כבודה לאחר 
מותו[. נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא 
מוצעת במקומה. מאי טעמא? כל בי שמשי הוה אתי לביתיה ]לאחר 
פטירתו, בכל כניסת שבת היה בא רבי יהודה הנשיא לביתו[, ההוא 
בבין  ]באחד השבועות,  קריה אבבא  בי שמשא אתאי שבבתא קא 
על פתח הדלת[,  וקראה  כניסת השבת באה השכנה  השמשות של 
המשרתת:  האמה  ]אמרה  יתיב!  דרבי  שתיקו,  אמתיה:  אמרה 
]מאחר  כיון דשמע שוב לא אתא  יושב כאן[  שיתקו, משום שרבי 
ששמע שדבר בואו הולך ומתפרסם, יותר לא בא[. שלא להוציא לעז 
על צדיקים הראשונים ]שיאמרו עליהם שאין להם רשות לבוא לבני 

משפחתם לאחר מותם ולהתגלות ולשבת עמהם[".

ספר  מתוך  וכבודם,  ההורים  מורא  מהלכות  קצר  מקבץ  לפנינו 
ההלכה הבסיסי – השולחן ערוך:

• צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם. 
• איזהו מורא? לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד 
ולא ישב במקום  זקנים עם חבריו, או מקום המיוחד לו להתפלל. 
המיוחד לו להסב בביתו. ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו 
בפניו, אפילו לומר נראין דברי אבא. ולא יקראנו בשמו לא בחייו 

ולא במותו, אלא אומר: אבא מארי ]אבי מורי[. 
• עד היכן מוראם? היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, 
לא  בפניו,  וירקו  ראשו  על  והכוהו  בגדיו  וקרעו  ואמו  אביו  ובאו 
שציווהו  המלכים  מלכי  מלך  מן  ויירא  ישתוק  אלא  אותם,  יכלים 

בכך. 
• איזהו כבוד? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. 
ויתננו לו בסבר פנים יפות. שאפילו מאכילו בכל יום פטומות והראה 

לו פנים זועפות, נענש עליו. 
ויש  לו. ואם אין לאב,  יש  זה שמאכילו ומשקהו, משל אב, אם 
ואם אין לבן, אינו  יכול.  וזן אביו כפי מה שהוא  לבן, כופין אותו 
חייב לחזר על הפתחים להאכיל את אביו. אבל חייב לכבדו בגופו, 

אף על פי שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים. 
חייב לעמוד מפני אביו. ואם האב תלמיד בנו, כל אחד מהם עומד 

מפני השני. 
שלו  זהובים  של  כיס  נטלו  אפילו  ואם?  אב  כיבוד  היכן  עד   •
יכעוס  ולא  בפניהם  יצער  ולא  יכלימם  לא  לים,  בפניו  והשליכו 

כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. 
• חייב לכבדו אפילו אחר מותו. כיצד? היה אומר דבר שמועה 
מפיו, אומר: כך אמר אבא מארי ]אבי מורי[ הריני כפרת משכבו, אם 
הוא תוך שנים עשר חדש. ואם הוא לאחר שנים עשר חדש, אומר: 

זכרונו לברכה. 
• מי שנטרפה דעת אביו או אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם 
עד שירוחם עליהם. ואם אי אפשר לו לעמוד, מפני שנשתגעו ביותר, 

ילך לו ויניחם, ויצווה לאחרים לנהגם כראוי. 
• ראה אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר לו: עברת על דברי 
תורה, אלא יאמר לו: אבא כתוב בתורה כך וכך, כאילו הוא שואל 

ממנו ולא כמזהירו, והוא יבין בעצמו ולא יתבייש. 
• אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצות עשה בין מצות 

לא תעשה, ואפילו מצוה של דברי חכמים, לא ישמע לו. 
• ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל 
עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. ]חייב הן בהלכות כבוד ההורים והן 

בהלכות מורא בהורים[
זמן  כל  אמו,  שאינה  פי  על  אף  אביו,  אשת  לכבד  אדם  חייב   •
אבל  קיימת.  שאמו  זמן  כל  אמו,  בעל  לכבד  וחייב  קיים.  שאביו 
לאחר מיתה, אינו חייב בכבודם. ומכל מקום דבר הגון לכבדם אף 

לאחר מיתה. 
חייב אדם בכבוד אחיו הגדול, בין שהוא אחיו מאביו בין שהוא 

אחיו מאמו. 
חייב אדם לכבד חמיו. 

• אם האב רוצה לשרת את הבן, מותר לקבל ממנו אלא אם כן 
האב בן תורה. 

• המקלל אביו או אמו, אפילו לאחר מיתתן, חייב סקילה ]כשהיו 
הסנהדרין דנים דיני נפשות[ - אם הוא בעדים והתראה. אחד האיש 
ואחד האישה שקיללו. במה דברים אמורים, שקללם בשם מהשמות 
אלא  חייב  אינו  בכינוי,  קיללם  אבל  האלוקים[,  ]של  המיוחדים 
אמו  או  אביו  המכה  וכן  הגה:  מישראל.  אחד  המקלל  כמו  בלאו, 
חייב מיתה. ודווקא אם עשה בהם חבורה, אבל אם לא עשה חבורה, 

אינו אלא בלאו, כמו מי שמכה אחד מישראל. 
• היו אביו ואמו רשעים גמורים ועוברי עבירה, אסור לו להכותם 

ולקללם. 
• כל המבזה אביו ואמו, אפילו בדברים, אפילו ברמיזה, הרי זה 
ויש  ְוִאּמוֹ".  ַמְקֶלה ָאִביו  בכלל ארור מפי הגבורה, שנאמר: "ָארּור 

לבית דין להכות על זה מכת מרדות ולענוש כפי מה שראוי. 
היקף  על  מיד  עומד  אלה,  דברים  של  בפשטם  אפילו  המתבונן 
חובותינו הלכה למעשה כלפי הורינו, ועל המוטל כמעט על כל אחד 
מאיתנו לתקן את הלך חשיבתו ודפוסי התנהגותו עם הוריו. לאור 
זאת, כל מחנך צריך לראות חובה קדושה לעצמו, בפרט בדור זה, 
לחנך את תלמידיו ולהבינם את הערך העליון אשר היהדות מייחסת 
לכיבוד ההורים, וללמדם את ההלכות המעשיות המבוארות בשלחן 
נכבדים  דינים  פרטי  על  בזמננו  שהתחברו  הרבים  ובספרים  ערוך 

אלה.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



"
מדוע בכיבוד הורים מוזכר קודם האב, ואילו במורא מן ההורים מוזכרת קודם האם?

עוד יש לציין את החובה 
המוטלת על הילדים לכבד 

את אשת אביהם אף על 
פי שאינה אמם, וכן את 

בעל האם אף על פי שאינו 
אביהם. חיוב זה הוא חלק 
בלתי נפרד מכיבוד האב 
או האם הביולוגיים. שהרי 
כאשר רעיית האב או בעל 

האם מקבלים יחס של כבוד 
מהילדים, מתכבד בכך 

ההורה הביולוגי הנשוי לה 
או לו. אולם כל זאת בזמן 
שההורה נשוי להם. אבל 
אם התגרשו או שההורה 

נפטר, אינם חייבים בכבוד 
מי שהיה נשוי לו, יותר מחיוב 
הכבוד שיש לכבד כל אדם. 
אלא אם כן צווה ההורה את 
ילדיו להמשיך בכך.כמסופר 

בתלמוד על צוואת רבי יהודה 
הנשיא בשעת פטירתו. 
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₪ 5,990
₪ 6,470

חבילת ארד

מקרר בקו   
דגם: 8100

קיבולת כללית: 422 ליטר נטו • כסוף
A דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 8 ק״ג לנקו
דגם: 8100

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו   
FSE62120DWDSL :דגם

A :מכני לבן • נפח תא אפייה 65 ליטר• דירוג אנרגטי

חבילת פלטינה

₪ 8,690
₪ 10,462

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6781W :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 376 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג סימנס
WS10 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי לופרא
MSNUD66 :דגם

• נפח תא אפייה עליון 30 ליטר • נפח תא אפייה
A תחתון 57 ליטר • 4 מבערי גז • דירוג אנרגטי

חבילת יהלום

מקרר בקו בד״ץ
DN156821 :דגם

• נפח כללי 505 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ
מ.כביסה 8 ק״ג בקו

A דגם: 8512 • 1200 סל״ד • דירוג אנרגטי

תנור דו תאי בקו
KFDM62120DWDSL :דגם

 A נפח תאי אפייה 79 ליטר • לבן • דירוג אנרגטי •

מקרר פרימיום שארפ
SL- 2249/55 :דגם

• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תא אפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •
הלכתי

חבילת זהב

₪ 6,490
₪ 7,966

₪ 3,890
₪ 4,665

מקרר לנקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

• נפח כללי : 317 ליטר • תא קירור:  174 ליטר נפח אחסון
B :תא הקפאה: 64 ליטר • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
דגם: 7152

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
דגם: 6040 • נפח תא אפייה: 60 ליטר

B לבן • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
EV5600 :דגם

A 600 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,790
₪ 3,604

חבילת בסיס

₪ 4,990
₪ 6,310

במחירים שיעשו לכם שמח!חבילות חתנים של טובי המותגים 
לדוגמא ממגוון המוצרים:

מחיר למתחתן!

יבואנים רשמיים בלבד36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*
אלעד

שמעון בן שטח 8, 
מרכז רימון 

0737-218-218

 חיפה הדר
הנביאים 25

04-8678877

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

צפת
העליה ב'4

04-9040079

נתיבות
בעלי המלאכה 5,

מתחם צים סנטרס
08-9932290
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זמן לפרוש
כמאתיים  לפני  בפולין  האדמו"רים  מגדולי  אחד 
בצעירותו,  מפשיסחא".  הקדוש  "היהודי  היה  שנה 
לפני שהחל להנהיג חצר, עבד כסוחר ולא התרועע 
והוא  קשה  מחלה  אותו  תקפה  פעם  הבריות.  עם 
התקרב למות. הרופאים הבכירים נואשו מלרפא אותו. בנו נסע 

במהירות לרבו, החוזה מלובלין וביקש רחמים עבורו. 
החוזה אמר כך: כתוב בפרשת שלח "שלח לך אנשים ויתורו", 
ואפשר לפרש כי כאשר אדם מסיים את שליחותו בעולם, הקב״ה 
וכיון  עמו  ויתייעצו  ידברו  סביבו",  ש"יתורו  אנשים  לו  שולח 
שיש לו שליחות חדשה בעולם – להורות את האנשים – הוא 
מקבל עוד שנות חיים. היהודי הקדוש קיבל על עצמו להנהיג 

עדת חסידים והוא נרפא ממחלתו וחי עוד שנים רבות. 
ככל  מרתקת:  לסוגיה  אותנו  מוביל  הזה  העוצמתי  הסיפור 
שהולכת ומתארכת תוחלת החיים ואנשים מרגישים ב"ה מצוין 
פרישה  לכותרות:  חשובה  שאלה  עולה  מתקדמים,  בגילאים 

מעבודה לפי גיל. 
פרישה  גישות:  לשתי  נחלק  כיום  העולם  במדינות  החוק 
המדיניות  תפקוד.  לפי  מבחירה  פרישה  מול  גיל,  לפי  קבועה 
פנסיה  לגיל  שמגיע  שעובד  היא,  נוספות  ובמדינות  בארץ 
)בארץ: 67 לגבר, 62-64 לאישה( פורש מעבודתו, מאונס ולא 
בהגיע  ועוד,  באוסטרליה  הברית,  בארצות  מנגד,  מבחירה. 
כספי  ולקחת את  לפרוש  לבחור  זכאי  הוא  פנסיה  לגיל  העובד 
הלאה  לעבוד  להמשיך  בבחירתו  אך  עבורו,  שנצברו  הפנסיה 
ומדי שנה עובר בדיקות רפואיות לבחון את מצב התפקוד שלו 

ופורש בהתאם למצבו.
התומכים בפרישה גילאית, כפי הנהוג בארץ, מעלים טיעונים 
שונים א. מספיק לעבוד. אנשים עבדו עשרות שנים, עכשיו הגיע 
הזמן לצאת לבלות עם הנכדים. ב. כל אדם מבוגר שיוצא משוק 
ג.  העבודה, מפנה מקום לעובד צעיר שרק מתחיל את החיים. 
גלויות: העולם שייך לצעירים. אופי העבודה  בואו נאמר זאת 
קדימה  וישנה  הרף  ללא  משתנה  השוק  דינאמי,  הוא  כיום 
לעובדים צעירים וגמישים לעומת עובדים מבוגרים ומקובעים 
בשיטות עבודה ישנות. מה גם שעובד מבוגר עולה יותר מעובד 
שלו  העבודה  לתפוקת  בניגוד  שלו,  הוותק  שנות  בשל  צעיר 

שהולכת ופוחתת.
כבדי  טיעונים  מעלים  תפקודית,  בפרישה  התומכים  מנגד, 
נוצר  הוא  בימינו.  רלוונטי  אינו  הפרישה  חוק  א.  משקל: 
החיים  תוחלת  עמדה  אז  אך   ,1889 בשנת  הגרמנית  בקיסרות 
על גיל 50 ורוב העובדים לא הגיעו לגיל פרישה. כיום, תוחלת 
 85 לגיל  מתקרבת  המתקדמות  במדינות  הממוצעת  החיים 
אנשים  החיים.  באמצע  מהעבודה  נזרקים  שעובדים  יוצא  וכך 
עוד  לעבוד  הרגשתם  לפי  ומסוגלים  העבודה  למקום  שנקשרו 
שנים, מוצאים עצמם בוקר אחד בודדים בבית ללא סיבה לקום 
משפיעה  מבוגרים  עובדים  שפרישת  ברור  לא  כלל  ב.  בבוקר. 
על תעסוקת צעירים. שיעור האבטלה בארצות הברית לא עלה 
יתכן  ג.  העבודה.  במקום  מבוגרים  עובדים  השארת  בעקבות 
מנגד,  אך  ויצירתיים,  צעירים  לעובדים  זקוק  הפיתוח  שעולם 
תחומים רבים במשק זקוקים דווקא לעובדים מבוגרים שצברו 
למשל,  שיווק,  כמו  תחום  אמינות.  ומשדרים  ניסיון  סבלנות, 

נהנה מיתרון כשהמשווק הוא מבוגר ומשדר הבנה ללקוח.
מעבודה?  גילאית  פרישה  בסוגיית  התורה  עמדת  מה  ובכן, 
האם נכון לשחרר עובד ממקום עבודתו בהגיעו לגיל מסוים או 

ראוי להאריך את משך העבודה ככל האפשר?
פרשת בהעלותך מתייחסת לנושא בצורה מגובשת ומקיפה. 
למעשה, התורה היא המקום הראשון בהיסטוריה שעושה סדר 

בסוגיה, אלפי שנים לפני שעשתה זאת הקיסרות הגרמנית.
יבוא  וכך מופיע בפרשתנו: מבן חמש ועשרים שנה ומעלה 
ישוב  שנה  חמשים  ומבן  מועד:  אוהל  בעבודת  צבא  לצבוא 
ממציאה  התורה  אחד,  עוד. מצד  יעבד  ולא  העבדה  מצבא 
גיל. אנו קוראים כאן בפעם הראשונה  את מושג הפרישה לפי 
להיות לא מתאים למקום  ועובד הופך  לגיל העבודה  שיש קץ 
הלויים  משפחות  בני  הוא  כאן  הנושא  מסוים.  בגיל  עבודתו 
שסייעו לכוהנים בעבודת המשכן: הלויים היו נושאים את חלקי 
וכן  המזבח,  על  הקרבנות  עבודת  בעת  ומנגנים  המשכן, שרים 
שומרים על בית המקדש לאות כבוד. התורה קובעת שיש קץ 

מסוים לגיל העבודה: חמישים שנה.
מצד שני, פרשת השבוע מוסיפה עוד פסוק שהופך את העניין 
לשמר  מועד  באהל  אחיו  את  ושרת  ח,כו:  פרשתנו  לחלוטין: 
משמרת ועבודה לא יעבד. התורה מדגישה את ההיפך הגמור: 
מפסיק  לא  הלוי  כזה.  דבר  אין  מעבודה,  פרישה  אין  למעשה, 
לעבוד לעולם )כל עוד גופו מסוגל לכך(, יש רק הסבה מתפקיד 
לתפקיד. הלוי עוזב את משא הכלים בכתף, שהיא מלאכה פיזית 
שבוודאי אינה מתאימה לאדם אחרי גיל 50, אך ממשיך "לשרת 
את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת״. זאת הסיבה שהתורה 
חוזרת פעמיים: "ולא יעבוד עוד ... ועבודה לא יעבוד״, להדגיש 
שהוא רק לא עובד "עבודה״ פיזית, אך ממשיך לעשות מלאכה 

אחרת.
מצד שני, פרשת השבוע מוסיפה עוד פסוק שהופך את העניין 
לשמר  מועד  באהל  אחיו  את  ושרת  ח,כו:  פרשתנו  לחלוטין: 
משמרת ועבודה לא יעבד. התורה מדגישה את ההיפך הגמור: 
מפסיק  לא  הלוי  כזה.  דבר  אין  מעבודה,  פרישה  אין  למעשה, 
לעבוד לעולם )כל עוד גופו מסוגל לכך(, יש רק הסבה מתפקיד 
לתפקיד. הלוי עוזב את משא הכלים בכתף, שהיא מלאכה פיזית 
שבוודאי אינה מתאימה לאדם אחרי גיל 50, אך ממשיך "לשרת 
את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת״. זאת הסיבה שהתורה 
חוזרת פעמיים: "ולא יעבוד עוד... ועבודה לא יעבוד״, להדגיש 
שהוא רק לא עובד "עבודה״ פיזית, אך ממשיך לעשות מלאכה 

אחרת.
את  להדריך  כל  קודם  היא  הלוי  עבודת  חמישים,  גיל  אחרי 
הצעירים מניסיונו ולהוות עבורם מקור של השראה. כך קובעת 
ועוד  הברטנורא  ומבאר  לעצה״  "בן חמישים  באבות:  המשנה 
שהכוונה היא למעבר הלויים מנשיאה בכתף למתן עצה ללויים 

הצעירים.
העובד  של  החובות  מסכת  את  מרחיב  רש״י  לכך,  בנוסף 
המבוגר: רש״י ח,כו: לא יעבד עוד – עבודת משא בכתף, אבל 
חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר ולטעון עגלות, וזהו ושרת את 

אחיו.
כלי  רמב״ם  בסוגיה:  חשובים  פרטים  עוד  מוסיף  הרמב״ם 
שהיו  בזמן  אלא  אינו  הכפויה[  ]הפרישה  וזה  ג,ח:  המקדש 
נוהגת  ואינו מצווה  נושאים המקדש ]המשכן[ ממקום למקום, 
בקול,  אלא   ... בשנים  נפסל  הלוי  אין  לדורות  אבל  לדורות. 
כשיתקלקל קולו מרוב זקנה ... ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר 

שירה, אבל יהיה מן השוערים.
לעבודת  בדומה  א.  כאן:  מודגשות  חשובות  נקודות  שתי 
הוא  המודל  אבל  הגיל,  עם  נפגמת  בפה  השירה  גם  הנשיאה, 
בהתאם  פורש  שהלוי  אומר  הוי  גילאי.  ולא  תפקודי-אישי 
עוד  שהוא  כשיתכן  קבוע  בגיל  ולא  האישית  קולו  לחולשת 
לתחום  המפעל  בתוך  עובר  רק  הוא  כך,  אחר  גם  ב.  במיטבו. 
אחר, קל יותר וממשיך לעבוד עד הרגע האחרון שהוא מסוגל 

לכך בתור שוער.
לא  שקיים:  ביותר  הקיצוני  הוא  היהודי  המודל  כי  למדנו 
המודל  )כמו  גילאית  ולא  תפקודית-אישית  היא  שהפרישה  רק 
את  לעולם  מסיים  אינו  עובד  מכך:  יותר  אלא  האמריקאי(, 
עבודתו. העבודה היא חיינו. כשאינו יכול לשיר, עובר לעבודה 

אחרת בתוך המפעל שמתאימה לו.
את  אינם מקבלים  הלויים  מדוע  בעצם?  למה  היא  והשאלה 
מהחיים  וליהנות  מסוים  בגיל  עבודתם  את  לסיים  האפשרות 
של  עבודתו  כי  לזכור  חשוב  להם?  שנותר  בזמן  ומהנכדים 
להמשיך  הציווי  חובה.  אלא  בחירה,  בגדר  אינה  היא  הלוי 
גופם  לעבוד פירושו שהלוויים חייבים לעבוד במשכן כל עוד 
נושא אותם, והשאלה היא, למה לא לשחרר אנשים לנוח ולתת 

העדפה לצעירים? 
אפתח בסיפור מתוך משפחתנו: הסבא של אישתי, ר’ יצחק 
דיסקונט  בנק  סניף  את  שנים  עשרות  במשך  ניהל  ע״ה,  וולפא 
מהבנק  פרש  פנסיה,  לגיל  כשהגיע  בירושלים.  השבת  בכיכר 
נכנסו  הם  מליובאוויטש.  הרבי  אצל  לביקור  הסבתא  עם  ונסע 
בשל  בבנק  מעבודתו  פרש  כי  סיפר  וסבי  "יחידות״  לפגישת 
גילו. הרבי התפלא וטען שהוא צעיר מדי בשביל לפרוש ועליו 
הוא  שהרי  מהדברים,  הופתע  סבי  בבנק!!!.  לעבוד  להמשיך 
פרש על פי חוק ואיש לא שאל לרצונו, אך כמובן שתק מחמת 

כבודו של הרבי.
שהגיע  מכתב  הדואר  בתיבת  מצא  סבי  ארצה,  שבו  כשהם 
בעת שהותו בחו״ל. הייתה שם פנייה מהנהלת בנק פאג״י ובו 
מדיסקונט.  פרישתו  לאחר  הבנק  לשורות  להצטרף  לו  מציעים 
התגובה הטבעית הייתה לדחות את ההצעה, הוא המתין זמן רב 
למנוחה הזו, אך לנגד עיניו עמדו הדברים שנאמרו ברוח הקודש 
הנפלאה של הרבי והוא הצטרף לשורות פאג״י ועבד עוד כעשר 

שנים.  
הבטלה  קשים:  דברים  אמרו  חז״ל  לענייננו,  ישיר  בהקשר 
והערך  הכבוד  את  שומטים  הם  החולי,  מקור  הם  והשעמום 
מקצרת  הבטלה  יותר:  בוטה  ובשפה  לעצמו.  האדם  שרוחש 

חלילה את חייו של האדם.
הבטלה  כי  יונה:  רבינו   - המלאכה  את  אהוב  א,ט:  אבות 
מביאה את האדם לידי שעמום והיא מידת החולי... כי ביגיעה 
יהיה לו מנוחה ]דווקא היגיעה מקנה תחושת השלמה פנימית[. 
הם  כי  לעבוד  מפסיקים  שאנשים  לא  זה  כך:  זאת  נאמר 
מזדקנים, להיפך, הם מזדקנים כי הם מפסיקים לעבוד. פרישה 
מעבודה היא פגיעה כמעט ישירה בבריאותו של העובד. ולכן 
אל מול כל השיקולים שהובאו לעיל, כמו הצורך לתת עבודה 
לצעירים, חשוב לזכור את הנתון הזה: לשחרר אדם מהעבודה 
באמצע החיים, זה במידה מסוימת לסמן לו חלילה את תחילת 
היא  ‘פנסיה’  המילה  קשה:  אמירה  ]שמעתי  חייו.  של  הסוף 

ראשי תיבות: "פניו נפלו סוף ימיו הגיע״...[.
"אהוב את  דיוק הלשון:  את  זה מבאר המדרש שמואל  לפי 
המלאכה״ ולא סתם ‘התפרנס מן המלאכה’. חז״ל באים ליצור 
מהפכה בראש: "אהוב את המלאכה״, תעריך את המלאכה ותבין 
מהי תורמת לחיים שלך. בעוד שאצל רוב בני האדם המלאכה 
נתפסת במקרה הטוב כמו כורח, ובמקרה הרע כמו עונש )כמו 
שנאמר "בזעת אפיך תאכל לחם״(, האמת היא שהמלאכה היא 
פסגת האושר, היא המתנה הגדולה ביותר שהאדם יכול להעניק 

לעצמו. 
הגוף  עוד  כל  לעבוד  להמשיך  לצורך  פשוט  היבט  כאן  עד 
מרומם  היבט  מוצאים  הרבי  של  בתורתו  אולם  זאת.  מאפשר 
בהרבה אודות תכליתה של העשייה והמלאכה. הנושא לוכד את 

עצם משמעות חיינו.
משל ישן מספר על יהודי שנכנס לבקר בעיר אחת. בכניסה 
מדי  יותר  אדם  לאותו  היה  שלא  וכיון  עלמין  בית  עמד  לעיר 
מוכרים...  שמות  לחפש  המצבות  בין  עבר  הוא  לעשות  מה 
לפתע הבחין בתופעה מפחידה שהממה אותו. על המצבות היו 
כתובות שנות חיים מעטות מאוד. על מצבה אחת נכתב שהאיש 
חי שלוש שנים, על מצבה אחרת נכתב שהאיש חי ארבע שנים 
וכן הלאה. הוא נבהל, הוא חש שנכנס לעיר מקוללת שתושביה 

מתים בגילאי ילדים.
הפוכה:  תופעה  רואה  והנה  הכנסת  בית  לכיוון  צעד  הוא 
ההיכל מלא באנשים מבוגרים. הוא לא הצליח להבין מה הולך 
כאן. איך בית הכנסת מלא בישישים ובית העלמין בכאלו שמתו 
את  מודדים  אצלנו  לו:  להסביר  התנדב  מישהו  ילדים?  בגיל 
שנות החיים בדרך אחרת מהמקובל. אנו לא מתבוננים בתעודת 
יום  בסוף  מסמן  ובו  קטן  פנקס  מחזיק  אדם  כל  אלא  הזהות, 
אם  וי,  רושם  הוא  משמעותי  דבר  עשה  אם  לו.  היה  יום  איזה 
לא – מסמן איקס. בסוף חייו, החברא קדישא עוברים על הפנקס 
וסך הימים החיוביים שנצברו לו הוא משך השנים הנכתב על 

המצבה...
הסיפור הזה מעביר מסר עמוק: זה לא שאנו עובדים כדי לתת 
טעם בחיים, אלא להיפך: החיים נועדו עבור העבודה!. החיים 
של  רגע  עוד  הוא   – בעולם  פה  שאנחנו  רגע  וכל  משימה  הם 

עבודה המוטלת עלינו. בלי לעבוד – החיים הם חסרי ייעוד.
התפיסה החשובה שעומדת בבסיס היהדות היא כזו: לעולם 
יש מטרה, ולבני האדם יש מטרה. לא הגענו לכאן בגלל פיצוץ 
מקרי ששפך חיים על כדור הארץ, וגם לא בגלל שלהורים שלנו 
שעמם והם הביאו ילד שיטפל בהם לעת זקנה, אלא ליקום כולו 
את  שמיישם  הפועל  הוא  מאתנו  אחד  וכל  כללית  מטרה  יש 
המטרה הזו. סך רגעי חיינו הם סך המשימות המוטלות עלינו 

במימוש המטרה.  

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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המאבק והתשובה: כולנו אחים

בית  המוני  בעוד  החשכה,  רדת  עם  שבת,  בליל 
ישראל עסוקים כל אחד בקבלת השבת האישי שלו, 
נעמד  הכנסת,  בבית  ומי  הילדים  עם  במשפחה  מי 
אדם מול ביתו של ראש העיר חדרה וזעק במחאה 

כביכול ראש העיר "מכר את העיר לחרדים".
קודם כל, זה לא נכון. איש לא עומד לשנות את צביון העיר 
הוותיקה והאהובה. לא מר צביקה גנדלמן ראש העיר, לא אני 
כנבחר ציבור וגם לא אף אחד מהדתיים אותם אני מכיר. יותר 
מ 120 שנה עומדת העיר חדרה ומהווה סמל ודוגמא לדו קיום 
ולכבוד הדדי. לא איש אחד בצעקות נבזיות יצליח לשנות את 

הסדר הטוב והישן.
כן, זה ברור. אנו עומדים בחציה השני 
הדברים  ומטבע  בחירות",  "שנת  של 
בפוליטיקה יש גם צדדים לא הכי נעימים 
לשמור  שחשוב  משחק  כללי  יש  ועדיין 
בשביל  דבר  כל  עושים  לא  עליהם: 
פוליטיקה. כדאי לנו לשמור על הגבולות 
על  השתלט  לא  איש  הטוב.  הטעם  ועל 
העיר ואיש אינו מעוניין למכור או לקנות 

את העיר.

  

בהמשך השבוע במקום אחר לחלוטין 
שוב הופיעו החרדים מול האומה. סרטון 
קצר שצולם בנתב"ג הציג שליח חב"די 
לטסים  ומציע  נאמנה  מלאכתו  העושה 
הנחת תפילין. מולו מגיחה אישה, שאחר 
וחינוך  לתרבות  כפרופסור  נודעה  כך 

ומגחכת עליו ועל מלאכתו.
קל  לא  הסרטון  האמת:  על  אודה 
הדמות  מיהי  משנה  ולא  לצפייה 
שמאחורי הלעג. כל ניסיון ללעוג ולגחך 

על אדם בשל אמונתו או בכלל לבזות ענייני דת ואמונה כואב 
ומקומם. בסך הכול ביקש היהודי החביב להניח תפילין למי 
שמעוניין. הוא לא כופה דת על איש, הוא לא כובש את נתב"ג 

ולא מאלץ איש בקיום המצוות.
בשנה האחרונה יש שיח מעט מתלהם אודות 'הדתה'. איני 
שמותר  חושב  כן  אני  אבל  הספר,  בבתי  הדתה  שיש  סבור 
היהדות:  ערכי  על  ללמוד  הוא,  באשר  יהודי  לילד  וחשוב 
"שמע ישראל" ו"תורה ציווה לנו". אלו עקרונות הבסיס שלנו 

כיהודים, ואין לזה כל קשר לחרדים או לדתיים.
וחף,  נקי  שיח  על  לשמור  לנו  חשוב  כך:  ובין  כך  ובין 
ולא  היהדות  דרך  לא  זו  הקול.  הרמת  וללא  התלהמות  ללא 

וכל  נועם  דרכי  "דרכיה  דרך התורה עליה אמר שלמה המלך 
נתיבותיה שלום".

  

התשובה האמתית לכל השיח המתלהם היא החיים עצמם. 
שהוא  שאפילו  ועוצמתי,  מרגש  באירוע  השתתפתי  והשבוע 

נחוג בכל שנה ושנה, הוא מרגש ומעורר מחדש.
לתלמידי  מרגשת  סידור  מסיבת  נערכה  השבוע  שני  ביום 
נערכה  המסיבה  ויהדות'.  'מדעים  החינוך  רשת  ותלמידות 

כמיטב המסורת בין חומות העיר העתיקה בירושלים ושולבה 
עם מיטב האמנים ואישי הציבור.

להם  ציפתה  שם  ציון,  שער  למרגלות  התרכזו  התלמידים 
ליוותה אותם  ירושלמית  'כלייזמרים'  נעימה: קבוצת  הפתעה 
דרך הרובע היהודי ועד למכון 'אש התורה" מאות תיירים עצרו 
נשימתם מול עשרות התלמידים הנרגשים המלווים בכלי שיר 

וזמרה לכבוד יומם הגדול.
האזינו  המקדש,  מקום  מול  בתצפית  התורה'  ב'אש 
התלמידים לברכת ירושלים שנמסרה על ידי ממלא מקום ראש 
העיר ידידי יצחק פינדרוס שאיחל וברך את התלמידים ביומם 

הגדול לקראת קבלת סידור התפילה. משם המשיכו התלמידים 
מזה  נערכו  לו  הייחודי  הטקס  נערך  כאן  הפתקים'  ל'היכל 

חודשים ארוכים.
בצעדה ישירה ניגשו התלמידים בזה אחר זה לשולחן הכבוד 
לאחים  לב  יו"ר  סורוצקין  אליעזר  הרב  אליי  הצטרף  שם   -
ומנכ"ל החינוך העצמאי - וקיבלו לידיהם סידור תפילה, אשר 
ואז ברגעים הללו כשהם חובקים את  יום.  ישמש אותם ביום 
מה  הבנתי  לליבם  אותו  ומצמידים  הראשונה  בפעם  הסידור 

הכוח של עם ישראל.
זה  להם:  ואמרתי  דומעות  שעיניהם  ההורים  על  הבטתי 
הכוח האמתי שלנו עם ישראל, עם למוד 
סבל ותלאה, עם שסבל בגלות אחר גלות 
ולסידור  לה'  אמונים  לשמור  נותר  אבל 
יהודייה  או  שיהודי  מצב  בכל  התפילה. 
בשקט  ילחשו  הם  עצמם  את  מוצאים 
בלא  גם  כמובן  התפילה,  מילות  את 
סידור התפילה, כל יהודי מרגיש בן מלך 
בכל  העולמים  ריבון  עם  לשוחח  שיכול 

הזדמנות.
את  לראות  שהתרגשתי  ממה  יותר 
לראות  התרגשתי  המרוגשים,  הילדים 
את האהבה שהרעיפו ההורים על הילדים 
ילדיהם  את  לראות  שלהם  וההתרגשות 
והאימא,  האבא  מסורת  את  ממשיכים 
סבא,  ישראל  מסורת  והסבתא,  הסבא 

שהיא ערובת קיומנו בעולם.
ניגשו  בידיהם  התפילה  סידור  עם 
שיח  ושפכו  המערבי  לכותל  התלמידים 
לחשם לראשונה ליד שריד בית המקדש, 
בתפילה ובתקווה שייבנה במהרה בימינו, 
בזכות תפילתם הטהורה של ילדי ישראל.

  

אלא  להתעמת,  ולא  להתווכח  לא  שלנו:  הסוד  בעצם  וזה 
אנחנו  מהמפריד.  בינינו  המאחד  רב  ולהתחבר.  לחבר  לנסות 
שיש  הטובה  הנקודה  את  שבזולת,  הטוב  את  למצוא  צריכים 

לשני.
ונמצא  נשב  כולנו אחים, הבה  ולידידיי:  אני קורא לחבריי 
את הדרך המשותפת. אל נא אחיי, אל תלכו בדרכים עקלקלות, 

כי בסופו של יום כולנו אחים, יחד שבטי ישראל!
שבת שלום

בן ציון נורדמן  

מצד אחד צעקות נגד ‘מכירת' חדרה לחרדים ואישה שמפריעה לדוכן הנחת 
תפילין, ומצד שני מסיבת סידור לילדי ‘מדעים ויהדות' • עלינו להימנע מעימותים 

וויכוחים, ולנסות לחבר ולהתחבר

הרב בן ציון נורדמן





חשיבות התפילה הקצרה
נא  א-ל  לאמר  ה'  אל  משה  ויצעק 
בגמרא  איתא  יג(  )יב,  לה  נא  רפא 
)ברכות לד ע"א(, "תנו רבנן מעשה 
התיבה  לפני  שירד  אחד  בתלמיד 
בפני רבי אליעזר, והיה מאריך יותר מדאי, אמרו 
תלמידיו, רבינו, כמה ארכן זה, אמר להם, כלום 
)דברים  ביה  דכתיב  רבנו,  ממשה  יותר  מאריך 
ט( את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה, שוב 
מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי 
אליעזר והיה מקצר יותר מידי, אמרו לו תלמידיו, 
רבנו, כמה קצרן הוא זה, אמר להם, כלום מקצר 

יותר ממשה רבנו, דכתיב אל נא רפא נא לה".
זצ"ל  פינקוס  הגרש"ד  מקשה  לכאורה,  והנה 
בשלמא  עה"ת,  שמשון"  "תפארת  בספרו  
אליעזר מעלה  רבי  התלמיד שהיה מאריך, מצא 
רבנו,  משה  תפילת  אצל  מצינו  כך  שהרי  בדבר, 
ואמרו  בתפילה,  להאריך  מעלה  שישנה  וכמובן 
חז"ל )ברכות לב, ע"ב(, "כל המאריך בתפילתו, 
אין תפילתו חוזרת ריקם", אבל זה שקיצר – מה 
הביא  הראיה  ומה  אליעזר,  רבי  בו  מצא  מעלה 

מתפילתו של משה רבנו?
אבל באמת טמון כאן יסוד נפלא, גם הקיצור 
שעניינה  ונראה  מאוד,  מיוחדת  תפילה  היא 
מרומז בפסוק "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי 
ובקשתי" )בראשית מח, כב(, ותרגומו "בצלותי 
הקשת,  בעניין  אנו  רואים  והרי  ובבעותי", 
שהיודע אומנות ירי הקשת על בוריה אינו צריך 
יותר מחץ אחד בכדי לפגוע במטרה, ואם תראה 
שזורק חיצים הרבה, סימן הוא שאינו יודע לכוון 

היטב למטרה.
כג(,  ב,  ב  )שמואל  כתיב  החרב,  בעניין  וכן 
"ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש", ואמרו 
החמישית,  בדופן  ע"א(,  מט  )סנהדרין  חז"ל 
שיותר  והיינו  בו",  תלויין  וכבד  שמרה  במקום 
ממכה אחת אינו צריך מי שבקי בכך, אבל לגבי 
בו  שעשה  ע"ב(,  לז  )סנהדרין  חז"ל  אמרו  קין 
הנשמה  מהיכן  יודע  היה  לא  כי  הרבה,  פצעים 

יוצאת.
וכן בתפילה, היודע את הכתובת בבירור, יורה 
וחותכת, קורא לקב"ה  ישרה, חדה  תפילה אחת 

כביכול, ושוב אינו צריך לקרוא לו פעם נוספת.
ה,  רבה  )רות  בחז"ל  שמצינו  מה  נפלא  כמה 
ו(, על מנשה, ש"עשו לו מולה של נחושת והיו 
פלן  "צלם  צווח,  והיה  שמתחתיו  האור  מסיקין 
הועילוהו  שלא  שראה  כיון  שזבני",  פלן  צלם 
כלום, אמר, "זכור הייתי שהיה אבא מקרא אותי 
"בצר לך ומצאוך וגו' כי א-ל רחום אלהיך", אנא 
 – הא  עני  לא  ואי  טב,   – הא  עני  אי  ליה,  צווח 

כולה חדא היא כל אפיא שווין".
בזמן  הבעל  מנביאי  יותר  חכם  היה  מנשה 
קראו  הבעל  את  צריכים  הם  שכשהיו  אליהו, 
המנחה,  עד  מהבוקר  עננו"  "הבעל  גדול  בקול 
מנשה  אבל  התייאשו,  ולא  קריאה,  אחר  קריאה 
הרי היה בתוך סיר רותח, ולא היה לו פנאי לקרוא 
לכל  קרא  מועטים  ברגעים  פעמיים, אבל באמת 
שאין  גמור  בבירור  וראה  שבעולם,  זרה  עבודה 

באף אחד מהם ממש.
אחת  מקריאה  הראיה  מה  קשה,  ולכאורה 
מהירה שקרא ולא נענה שאין בו ממש, אולי אם 

היה קורא עוד פעם ועוד פעם היה נענה!
שהתל  מאליהו  למד  שכבר  הוא  הפשט  אבל 
בהם, כדכתיב, "ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו 
לו  שיג  וכי  שיח  כי  הוא  אלהים  כי  גדול  בקול 
וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ", )מ"א יח, כז(, 
דהיינו, אם באמת אלהים הוא – אין צורך לשנות 
ולשלש, אלא בפעם אחת ישמע, וידע מנשה סוד 
הכיוון והחיתוך, וקרא קריאה אחת חותכת ולא 
הוא  ברור  כי  קרא,  לא  ענהו, שוב  ומדלא  יותר, 
זרה  עבודה  כל  עבר  זה  וכסדר  בנמצא,  שאינו 
להקב"ה  כשקרא  ולבסוף  לאחת,  אחת  שבעולם 
בתפילה אחת נוראה, שמשך בה על עצמו רחמים 
אין סופיים, לא שהה בה יותר מרגע כמימרא, כי 

ידע מה הכתובת בבירור, וכך אמר, אם לא יענני 
– סימן שח"ו כל אפייא שווים.

ושמעתי על אחד מגדולי עולם זיע"א, שניגש 
בתפילה,  מאריך  שהיה  לאחד  השנה  בראש 
במחזור  כתוב  מה  לי  הראה  בבדיחותא,  ושאלו 

שלך כל כך הרבה שלא כתוב אצלי.
ונראה, שלא בא ללמדו שלא יאריך בתפילה, 
אלא בא ללמדו שיש עוד פנים למטבע, שיש גם 
לקרוא  וברור,  חד  בסכין  לחתוך  בתפילה  ענין 
מילה  וכל  ששומע,  מי  שיש  גמורה  בבהירות 
כתובה לשלחה היישר למטרה, והוא הרגש נפלא 

וסוג תפילה לעצמה.
ענין  מהו  כן,  אם  להבין  צריך  באמת  אמנם 
ומה עשה משה רבנו ארבעים  אריכות התפילה, 

יום וארבעים לילה.
ביאור העניין נראה כך, הן אמת שלתפילה יש 
התפילה  את  אדם  לוקח  וכאשר  וחיתוך,  כיוון 
שמכוון  אחת  בירייה  הרי  בידו,  כקשת  והיא 
של  שפע  וממשיך  שמים  שערי  פותח  כדבעי 
להוציא  אחת  בתפילה  ודי  סופיים,  אין  חסדים 
לזכור  עלינו  עדין  אבל  שמים,  גנזי  ולהמשיך 
מתפלל  וכאשר  עסקינן,  הקב"ה  לפני  שבעומד 
עצמם  על  חוזרים  הרי  כראשונה,  תפילה  עוד 

במהדורא תניינא כל הנוראות שנית.
בנקודה זו דומה התפילה לתורה, שהנה אמרו 
ודיבור שיצא  חז"ל )שבת פח ע"א(, "כל דיבור 
בשמים",  כולו  העולם  כל  נתמלא  הקב"ה  מפי 
דיבור  נתמלא,  אחד  שמדיבור  "וכיון  והקשו, 
רוח  הקב"ה  "הוציא  ותירצו,  הלך"?  להיכן  שני 
מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון, שנאמר, 
ואמר  עובר",  מור  נוטפות  שושנים  "שפתותיו 
רבי יהושוע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי 
ישראל  של  נשמתן  יצתה  הוא  ברוך  הקדוש 
שמדיבור  ומאחר  בדברו",  יצאה  "נפשי  שנאמר 
קיבלו?  היאך  שני  דיבור  נשמתן,  יצתה  ראשון 
והחיה  מתים  בו  להחיות  שעתיד  טל  הוריד 

אותם", ע"כ.
תורה  של  דיבור  כל  מהות  שבאמת  דהיינו, 
תופס וממלא את כל העולם ואת כל האדם כולו, 
אחד,  מדיבור  ליותר  בעולם  מקום  אין  ובאמת 
לו  ואין  סוף  לו  אין  הקב"ה  של  דיבורו  שהרי 
תכלית, אבל הקב"ה שלגדולתו אין חקר, באופן 
מופלא נותן מקום לעוד דיבור ולעוד דיבור, ועל 
עסק  ויגיעה של  יגיעה  כל  ועל  ומילה  מילה  כל 
התורה – זוכה האדם לכל האין סופיות עוד פעם 

ועוד פעם עד בלי תכלית.
וכן הוא ממש בעניין התפילה, ודאי הוא שכל 
דיבור של תפילה שחותך בכוונה ברורה ובהירה, 
רעהו,  אל  איש  ידבר  כאשר  לו  שומע  הקב"ה 
והרי זכה בזה לקשר עם הבורא ושוב אינו צריך 
מונח  כבר  זה  שבקשר  כיון  וכפילות,  לאריכות 
דרכי  מנפלאות  אבל  ותכלית,  גבול  בעל  הבלתי 
שמים, ואין לנו בזה שום תפיסה, שבכל תפילה 
האין  וכל  העוצמה  כל  מונחים  לעצמה  ותפילה 

סופיות עוד ועוד בלי תכלית.
"רבי  ע"א(,  כח  )ברכות  שאמרו  ההלכה  וזו 
מתפלל  סכנה  במקום  ההולך  אומר,  יהושע 
את  עמך  את  ה'  השוע  ואומר,  קצרה  תפילה 
שארית ישראל בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם 
היה  הקנה  בן  נחוניא  "רבי  שם,  וכן  לפניך", 
מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה 
אמר  זו?  לתפילה  מקום  מה  לו  אמרו  קצרה,  
להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה 
של  חפצא  חלות  שישנה  דהיינו  וכו',  ידי"  על 

"תפילה קצרה".
צריך  קשים,  בזמנים  ואחד  אחד  לכל  וכן 
ותפילה  וחותכת,  ברורה  קצרה  תפילה  להתפלל 
בהירות  מתוך  שבאה  זאת,  היא  מאוד  מיוחדת 

הלב ואמונה ברורה וקירבה להקב"ה.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

 צדיק כתמר יפרח"
כארז בלבנון ישגה"

תלמידי הישיבות הק' המעוניינים 
להירשם למסגרת הישיבה החדשה. 
נא להתקשר למס': 054-8408257

ברגשות רון וגיל מעומקא דליבא נשגר טנא 
מלא ברכות, לרבינו ומאורנו מורה דרכינו ומאיר 
נתיבותנו, האיש על העדה, העומד כמלאך על 
קדקדינו לגדלנו ולרוממנו, להורות הדרך ולכוון 

המסילה, בחן שיוצק בשפיפותיו מיטיב להלוך כנגד 
רוחו של כל אחד ואחד, אשר זכה ליצוק מים ע"י 
רבותיו הגדולים, קדושים אשר בארץ נ"ע, ומנחיל 

לנו מצוף נועם אמריו, 

 רבינו הגאון הגדול הנודע למשגב 

רבי אהרון יוסף 
סקלאר שליט"א 
לרגל כינונה והקמתה של הישיבה הקדושה 
"תולדות צבי" פה עיה"ק ירושלים תובב"א

יהא רעוא קדם אבוה דבשמיא, יהא זה הבית משכן 
גדול לד' ותורתו, וכבוד ד' ימלא את הבית להגדיל 
ולהרחיב גבולות התורה והקדושה בישראל, יעלו 
נא תפילותנו וברכותנו למעלה ראש, יזכה רבינו 
שליט"א לרוב נחת מכל תלמידיו כבניו, וירבה 
השי"ת גבולו בתלמידים הגונים, ונזכה במהרה 

לקבל פני משיח צדקינו, ורבינו שליט"א בראשנו, 
מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש במהרה בימינו 

אכי"ר.

המברכים בכל לב ונפש
תלמידיו ומעריציו בארה"ק ובחו"ל
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דקה לפני הגט
אחד הדברים הכואבים בעולם הוא גירושין. לא לחינם 
עליו  מוריד  שהמזבח  שמתגרש  זוג  על  בחז״ל  נאמר 
דמעות. לפני כארבעה וחצי חודשים ישב אצלי אברך צעיר 
ואמר לי כך בנחרצות: היות ואני נותן גט בעוד חודשיים וחצי, ואני 
בטוח שלא אוכל להתמודד עם כל התהליך הזה לבד, אהיה זקוק 
ממשפחתי  אחד  אף  לי  אין  התהליך.  בכל  חזקה  רגשית  לתמיכה 
שתומך בי. ההורים שלי ואחים שלי אומרים שאני עושה את טעות 
חיי על שהחלטתי מיוזמתי להתגרש. יש לך אישה טובה, 5 ילדים, 

הם אומרים לי שוב ושוב, איך אתה עושה כזה דבר? 
אבל מי הם שיגידו לי מי זאת אשתי, ממשיך האברך ומספר, אני 
חי איתה או שהם חיים איתה? אני מתמודד איתה כבר 10 שנים יום 
יום. אז בבקשה מהמשפחה שלי שלא יטיפו לי מוסר. אם המשפחה 
שלי לא יכולה לתת לי גב וכוחות, אני צריך ללכת למישהו חיצוני 

כמוך. תן לי כוחות לעבור את התהליך הזה.
היתר  בין  כואבים.  סיפורים  מיני  כל  אלי  מגיעים  רגשי  כמטפל 
יכול  לא  אני  גירושין,  או אחרי  גירושין  לפני  אנשים  אלי  מגיעים 
לתאר על הכתב את התהליכים הרגשיים הקשים שעוברים אותם 
אנשים גם כשב100 אחוז סיבת הגירושין היא מוצדקת, זהו תהליך 
רגשי קשה מאוד ולא פשוט כלל וכלל שנמשך שנים רבות ואפילו 
הם  כמה  הילדים  של  הצד  על  פה  מדבר  לא  )ואני  החיים  לכל 

עוברים, אני מדבר על בני הזוג עצמם(. 
מיוחדת  ילדות  לי  הייתה  לא   ,30 בן  אני  המשיך:  אברך  ואותו 
ומאירה, הוריי לא היו אנשים רעים אך גם לא טובים. לא זכור לי 
אי פעם שהם חיבקו אותי או אמרו לי מילה טובה. אני בטבעי אדם 
מאוד רגיש ודווקא את מה שהיה כל כך חסר לי, מעט תשומת לב, 

מילה טובה או חיבוק - לא קיבלתי אף פעם מהוריי. 
אני זוכר בגיל 13, אחרי מסיבת הבר מצווה שלי, אבי אמר לי ‘זהו 
נגמרו החגיגות, מעכשיו אתה צריך להתמודד לבד’. כאילו שעד 
בינוני  בחור  הייתי  לישיבה,  נכנסתי  איתי.  יחד  הורי התמודדו  אז 
ומטה, הצלחתי לסחוב את ימי הישיבה הקטנה והגדולה. כל אותן 
שנים, בימי בחרותי, אני לא יכול לתאר לך את הרגשת הבדידות 
שהייתה לי, הוריי לא השתנו ואני כל כך חיפשתי מעט יחס, אהבה 
ומילה טובה. ושום דבר לא קרה, נפשי זעקה הצילו והעולם המשיך 

כמנהגו. 
גדולה כן השתדל להתייחס  זכור לי שאחד מהמשגיחים בישיבה 
אלי. אבל מה זה לתת מעט יחס לבן אדם שבחיים לא קיבל חום 
יותר  לאדם  נהפכתי  לאט  לאט  תחתית.  בלי  סיר  כמו  זה  ואהבה, 
רגיש ופגיע מאוד, ובעיקר נפשי הרגישה ריקנות, היא דרשה ללא 

הרף מעט יחס ותשומת לב. 
אצלנו בקהילה מתארסים בגיל די צעיר, התארסתי בגיל 19.5 ובגיל 
20 כבר התחתנתי. להתחתן בעיניי היה החלום הכי וורוד שרק יכול 
להיות. אני אתחתן, תהיה לי אישה שתאהב אותי ותעריך אותי. ואז 

אני אהיה האיש הכי מאושר. 
כמו  וורוד  מעט  החלום  היה  הראשון  בחודש  אולי  התחתנתי, 
לסיוט  והפך  לגמרי  התפוגג  החלום  חודש  אחרי  אך  שחלמתי, 
תתעניין  בחיי,  מלאה  שותפה  שתהיה  לאישה  ציפיתי  אני  שחור. 
בי, תדבר איתי ותעריך אותי. אך הנה כל השאיפות שלי התפוגגו. 
אשתי היא לא אישה רעה, אך היא טיפוס פחות רגשני, היא יותר 

עניינית ומעשית. מה שאני הייתי זקוק לו לא קיבלתי ממנה.
כך הדבר נמשך שנים, ניסיתי לדבר על זה עם אשתי, להסביר לה 
כמה זה חשוב לי, יש לציין שהיא ניסתה אך היא ממש לא הצליחה. 
במשך השנים הלכנו לעשרות יועצי נישואין, אך שום דבר לא עזר. 
אשתי ניסתה להשתפר, להשתנות בשבילי ולתת לי יותר - אך זה 
האופי  וזה  תשתנה  לא  שאשתי  הבנתי  שהתגברתי  ככל  עבד.  לא 
שלה, ואני לא רוצה לוותר על דבר שכל כך חשוב לי בחיים - יחס 

אהבה ותשומת לב.
היה זה תהליך ארוך עד שהחלטתי שאני רוצה להפריד את החבילה 
בינינו, לקח לי חודשים לחשוב על זה עד שהגעתי למסקנה שאני 
מתגרש מאשתי. בתקווה למצוא מישהי שיותר מתאימה לי. אישה 

ואמצא שלווה  לי  יעזור  אולי השם  יותר אכפתית,  רגש,  יותר  עם 
בעולם הזה.

הסתכלתי לתוך עיניו העצובות, עיניים שכל כך רוצות אהבה וחום 
ולא קיבלו את זה אף פעם. 

אמרתי לו אולי לא הכי תאהב את הדברים שאומר לך כרגע, אך אני 
חושב שאתה לא צריך להתגרש. אני חושב שהבעיה היא לא אצל 
אשתך, אם תפתור אצלך מספר דברים אני חושב שיהיו לך חיים 
לא  זה  אישה אחרת  למצוא  עצמך.  עם  ובעיקר  עם אשתך  טובים 

פתרון, האמן לי, נתקלתי בכאלו סיפורים. 
הייתה לנו שיחה ארוכה, הסברתי לו שבגלל החוסר והחסך העמוק 
לאהבה יחס והערכה שהוא לא קיבל כשהיה ילד, אז שום אדם לא 
יכול באמת לספק לו את זה, גם לא אישה אחרת. אתה צריך לעשות 

עבודה עצמית עם עצמך, לרפא את העבר, להיות חזק נפשית. 
גם אם תהיה אישה שתעריך ותכבד אותך לפי החלום שלך זה לא 
יעזור, אתה תמיד תרגיש חוסר. אתה צריך לעשות עבודה עצמית 
בתהליך עם החוסר העמוק הזה שלא קיבלת אהבה. רק אז הרעב 

הרציני שלך לאהבה יירגע.
קשה לי לתאר לכם מה היה באותה פגישה, דמעות נשפכו שם כמים. 
אני ממליץ לך לדחות את מועד הגירושין, בינתיים נתחיל לעשות 
יחד תהליך של עבודה עצמית ואז תנסה לחזור שוב לתקופת ניסיון 

להיות עם אשתך, אם גם אז לא תהיה מרוצה תתגרש, אמרתי לו.
 - טובה  מילה  מהוריו  קיבל  לא  שבחיים  אדם  עם  תהליך  לעשות 
זה פשוט תהליך שלוקח זמן. לקח לו זמן לקבל את עצמו, לאהוב 
את עצמו, להעריך את עצמו, נפשו החלה להתרפא אט אט. הרעב 
המכרסם לקבלת אישור קבלה והכלה מאחרים החל לרדת ובמקום 

זה הגיעו אהבה עצמית, קבלה עצמית, רוגע שמחה ואושר.
להתמקד  במקום  בנישואין,  הייעוץ  מיותר  כך  כל  פעמים  הרבה 
בטיפול רגשי באחד מבני הזוג שמתמודד עם בעיה רגשית, שאם 

היא תיפתר השלום בית של בני הזוג ישתנה. 
בני  בין  התאמה  חוסר  בגלל  קורים  אינם  הגירושין  ממקרי  הרבה 
הזוג, זה פשוט קשור לחוזק הנפשי של בני הזוג ולבעיות הרגשיות 

שהם סוחבים איתם מהעבר.
לדוגמה, אם אחד מבני הזוג מבנה האופי שלו שהוא רגיש ופגיע 
יהיה חומר  זה  יגיד  הזוג  מילה שאחד מבני  מובן שכל  אז  מאוד. 
נפץ, ואז המריבות יגדלו ויגדלו, בן הזוג הרגיש והפגיע יפגע ויגיב 
בצורה משלו, הוא יכול לפגוע חזרה בצורה מאוד פוגעת ואז הבן 
זוג השני נפגע והוא מחזיר לו חזרה... וכך מתחילה שרשרת בעיות 

ומריבות שלא נגמרת. הכל בגלל שאותו אדם רגיש ופגיע מאוד. 
מקרה הפוך אדם שגדל בבית שלא נותנים אהבה ומחמאות, יהיה 
לו קשה לתת לבן הזוג מחמאות בגלל שהוא לא רגיל לתת ולקבל 

חום ואהבה. אף כזה מקרה יגרום לבעיות מרובות.
בנפשם,  ובריאים  חזקים  שלהם  לנישואין  מגיעים  שאנשים  ככול 

הסיכוי שהזוגיות שלהם תצליח גדול מאוד. 
לדוגמה אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא הרבה פחות פגיע ורגיש 
וגם אם אמרו לו משפט או שניים הוא לא יתמוטט, הוא קצת יפגע 
אך הוא ימשיך הלאה כי יש לו נפש חזקה ובריאה, וכך הסיטואציות 
לבעיות בתוך הבית יפחתו, לעומת מי שסובל מחוסר ביטחון עצמי 

שאז כל מילה שבן הזוג שלו אומר מורידה אותו לקרשים.
יחד תהליך  אותו אברך שהגיע אלי, במשך תקופה ארוכה עשינו 
אגיד  לא  הביתה.  חזר  הוא  חודשיים  לאחר  בתהליך.  עדיין  והוא 
לכם שהכל אצלו נוצץ ב100 אחוז אבל 70 אחוז מהתלונות שהוא 
התלונן על זוגתו נפלו והוא החל לחיות חיים מאושרים ושמחים. 

נפשו החלה להתרפא וכך הכל מסביב נרפא. 
תזכרו, נפש חזקה עוזרת לא רק בזוגיות אלא בכל קשר שלכם עם 
רוב  נפשית,  וחזק  חסין  בריא  אדם שהוא  בעולם.  אדם שהוא  כל 
יגיע אליהן  ייעלמו. הוא בעצם לא  הבעיות בתקשורת עם אנשים 

כלל וכלל.
שבת שלום לכל עם ישראל.

machon.rot@gmail.c לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אמרתי לו אולי לא הכי תאהב "
את הדברים שאומר לך כרגע, 
אך אני חושב שאתה לא צריך 
להתגרש. אני חושב שהבעיה 

היא לא אצל אשתך, אם 
תפתור אצלך מספר דברים 

אני חושב שיהיו לך חיים 
טובים עם אשתך ובעיקר עם 

עצמך. למצוא אישה אחרת זה 
לא פתרון, האמן לי, נתקלתי 

בכאלו סיפורים. 
הייתה לנו שיחה ארוכה, 

הסברתי לו שבגלל החוסר 
והחסך העמוק לאהבה יחס 

והערכה שהוא לא קיבל 
כשהיה ילד, אז שום אדם לא 
יכול באמת לספק לו את זה, 

גם לא אישה אחרת. אתה 
צריך לעשות עבודה עצמית 
עם עצמך, לרפא את העבר, 

להיות חזק נפשית. 
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תחת אביו
מאז פטירת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, לקח על עצמו 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  חמיו  בהוראת  שטיינמן  שרגא  רבי  הגאון  בנו 
קניבסקי את העול הרוחני של כמאה ישיבות, כוללים, בתי ספר, סמינרים, 
ארגונים ומפעלי תורה  'כל ישראל' יצא להתחקות אחר משנתו הרוחנית 
החברותות,  הארץ,  בכל  לישיבות  הנסיעות  המלא,  יומו  סדר  והחינוכית, 
בו,  שנועצים  הציבור  אישי   ,5 איש  בחזון  היומית  הקהל  קבלת  הנהגים, 
ועשרות קלסרי חידושי תורה שכתב ולא יצאו לאור  וגם: הקשר עם גדולי 

הדור, השידוך שהוסתר והשליחויות בין חזון איש 5 לחנן 10

|| יענקי קצבורג ||

לכהן
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אור בסלון ביתו של ה
שרגא  רבי  הגאון 
ברחוב  שטיינמן 
ברק,  בבני   5 ורנר 
לילה  מידי  נכבה 
אז   ,3:00 בשעה 
יומו העמוס,  סדר  את  הגר"ש  מסיים 
מכן  לאחר  שעות  שלוש  כבר  כאשר 
 - הראשון  השיעור  את  מוסר  הוא 
לפני תפילת שחרית בישיבת קהילות 

יעקב. 
מאז נפטר אביו מרן ראש הישיבה 
אביו  במצוות  עצמו  על  לקח  זצ"ל, 
הגרי"ג  מרן  ידי  על  שהוכתר  ולאחר 
של  הרוחני  העול  את  אדלשטיין 
תורה  תורה,  אורחות   - ישיבות  שש 
זרח,  נר  תורה,  של  רינה  בתפארתה, 
אמרי משה ותורת חסד באלעד. זאת 
בבני  יעקב"  "קהילות  ישיבת  מלבד 
היווסדה  מיום  עומד  בראשה  ברק 
תחת  כן  כמו  שנה.  כארבעים  לפני 

נוספות כמו "שיח יצחק"  חסותו הרוחנית נמצאות ישיבות קטנות 
ו"צעירים החדשה".

בנוסף משמש הגר"ש נשיא כולל 'צלו של היכל' ברובע היהודי 
יחזקאל  רבי  הגאון  ובנו  נבנצאל  אביגדור  רבי  הגאון  בראשות 
עטרת  של  התורה  תלמודי  כל  של  הרוחני  דרכם  מכוון  נבנצאל, 
שלמה של הגרש''ב סורצקין, נשיא ת"ת "חדרי תורה" בפרדס כץ, 
עם התקדמות הפרויקט החדש של הרב מרדכי קרליץ בטבריה ביקש 
מהגר"ש שיעמוד בנשיאותו ויכוון את דרכם של כל מוסדות החינוך 
כבר  שטיינמן  הגר"ש  למוסדות  ההקמה  ובכינוסי  בעיר,  הנפתחים 

השתתף.
ביקש  זצ"ל,  הישיבה  ראש  מרן  לאביו  השלושים  ימי  סיום  עם 
שימשיך  גליק,  נחום  הרב  איצקוביץ,  הכנסת  בית  עמותת  מנהל 
שחרית  בתפילת  בבוקר  בשבת  ואכן  הכנסת,  בבית  אביו  דרך  את 
בוותיקין לאחר השלושים, ישב הגר"ש על כיסא אביו בבית הכנסת 

וקיבל את עליית שלישי.

עומס כבד

רבות  שנים  חברותא  למד  הגר"ש  לחתונתו,  הראשונות  "בשנים 
עם חמיו מרן הגר"ח, ויחד עברו על כל הטור ושולחן ערוך, חמיו 
מרן שר התורה אף עודדו לקבל היתר הוראה מהגר"נ קרליץ, עליו 
חתם גם הגר"ש וואזנר זצ"ל, אולם הגר"ש מעולם לא רצה לעשות 
הווי  ובעיר  חי  אביו  עוד  כיוון שסבר שכל  הוראה,  בהיתר  שימוש 

כמורה הוראה בפני רבו", מספר אחד מתלמידיו ל'כל ישראל'.
זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  סבו  עם  להגר"ש  לו  היה  מיוחד  קשר 
כאשר שליחויות שהיה צריך בהן עדינות ופיקחות, או כמו שהגדיר 
זאת הגרי"ש "אני צריך שליח ת"ח ולא עסקן", הן על ידי חמיו והן 

על ידי אביו להבחל"ח, היה לשליח מב"ב לירושלים וחזור.
גודל האחריות שלקח  היממה הדרמטית בה הבינו מקורביו את 
על עצמו הייתה ביומיים של פתיחת זמן הקיץ האחרון, הגר"ש ביקר 
כעשרים  ומסר  וכוללים  ישיבות  בעשרות  ובמרכז  בדרום  בצפון, 
שיעורים כלליים ושיחות, כאשר הוא לא חוזר על עצמו ולא מוסר 
את אותה שיחה או שיעור פעמיים, כך גם בימים שלקראת חג מתן 
לדרום  מהצפון  חיזוק  בשיחות  הארץ  את  'חרש'  במהלכם  תורה, 
אסור  חיזוק,  מבקשים  שכשיהודים  אותי  לימד  זצ"ל  "אבי  באמרו 

לסרב להם".
בתשע"ד איבד הגר"ש את רעייתו הרבנית חנה שטיינמן ע"ה, בתו 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מאז בניו ובנותיו מנהלים את 
ביתו, בני המשפחה הם שדואגים לכל הצרכים הגשמיים כדי לאפשר 

לראש הישיבה את האפשרות להגות בתורה ללא 
של  שולחנו  על  מתארחים  שבת  מידי  הפרעות. 
הגר"ש כמה מתלמידיו, כאשר בכל שבת רביעית 
מתארח הגר"ש בבית חמיו מרן שר התורה הגר"ח 

קניבסקי ברחוב רשב"ם 23.
הישיבה  ראש  מרן  אביו  פטירת  לאחר  מיד 
חבורת  אנשי  כחמישים  נכנסו  זצ"ל,  הגראי"ל 
המוסר "משיבת נפש" למעונו של מרן שר התורה 
לאב  להם  שיהיה  לבקשו  כדי  קניבסקי  הגר"ח 
גדול  של  הפטירה  אחרי  מוסר,  בענייני  רוחני 
את  להם  ולהורות  ולעודדם  לחזקם  שנהג  הדור 
ר'  בן  לו  "יש  להם  השיב  הגר"ח  החיזוק.  דרכי 
שרגא, אותו תשאלו". מאז פוקדים אנשי החבורה 
מפעם לפעם את ביתו של הגר"ש שמורה להם את 
ומחשבה  מוסר  אנשי  בכחמישים  "מדובר  הדרך. 
על  לקח  שרגא  שר'  פעם,  של  במוסר  שעוסקים 
להם  ולהורות  אביו  של  דרכו  את  להמשיך  עצמו 
את הדרך", כך היו עוד אי אלו מוסדות אותם הפנה 

הגר"ח אליו אחר פטירת אביו.

סדר יומו

את  עוזב  אז  בבוקר,   6:00 בשעה  מתחיל  הגר"ש  של  יומו  סדר 
ביתו וצועד לשיעור הראשון שלאחריו הוא מתפלל שחרית בישיבת 

קהילות יעקב.
מוסר  הוא  אותו  היומי,  הגר"ש את השיעור  מכין   10:00 בשעה 

בישיבת קהילות יעקב מידי יום ביומו.
בין השעות 11:00 ל-12:00 מגיעים ילדי תלמודי תורה למבחנים, 
הישיבה  ראש  מרן  אביו  פטירת  מאז  עצמו  על  לקח  המבחנים  את 

זצ"ל.
בשעה 12:00 מתחיל הגר"ש את מסירת השיעור בישיבת קהילות 
יעקב, ולאחר מנחה מקבל קהל בביתו עד השעה 16:00 - אז יפרוש 

לארוחה קלה ולמנוחה קצרה. 
מגוון,  מקהל  מורכב  להתייעצות  ביתו  את  הגודש  הרב  הקהל 
ועתה  אביו  עם  בחייהם  דבר  בכל  נועצים  שהיו  אישים  חלקם 

בתשע"ד איבד הגר"ש 
את רעייתו הרבנית חנה 
שטיינמן ע"ה, בתו של 
מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, מאז בניו ובנותיו 
מנהלים את ביתו, בני 
המשפחה הם שדואגים 
לכל הצרכים הגשמיים כדי 
לאפשר לראש הישיבה את 
האפשרות להגות בתורה 
ללא הפרעות. מידי שבת 
מתארחים על שולחנו של 
הגר"ש כמה מתלמידיו, 
כאשר בכל שבת רביעית 
מתארח הגר"ש בבית חמיו 
מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי ברחוב רשב"ם 23.

עם חבורת משיבי נפש
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הרישום עד ליום שלישי כ"ט סיון תשע''ח )12.06.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  18:45

דברי ברכה ופתיחה    19:00

ד''ר אורן אגרנט,  מנהל המערך הקרדיולוגי 'במרכז הרפואי מעיני הישועה'   19:10
בנושא: הקרדיולוגיה בשירות בריאות הציבור  

שו"ת   20:00

צחי כנען, דיאטן קליני 'מכבי שירותי בריאות' מרחב בני ברק, עוסק בטיפול בהשמנה, מחלות כרוניות וספורט   20:15
בנושא: תזונה נכונה ללב בריא  

סיום   21:15

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

בס”ד

בתוכנית:

כנס בריאות 
בנושא: 

קרדיולוגיה

הכנס יתקיים אי"ה ביום רביעי ל' סיון תשע"ח )13.06.18(
בשעה 18:30 במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 

אולם הרצאות קומה 2
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בו  רואים  שנים  שכבר  אברכים  חלקם  מדויקת,  בבואה  בו  רואים 
מורה דרך, אך חלק הארי הם התייעצויות בענייני חינוך, תחום בו 
ושאלות  סמינרים  ישיבות,  כולל  עצום,  סמכא  בר  הגר"ש  נחשב 

פרטיות.
אחד מתלמידיו מסביר ל"כל ישראל" כי "הציבור מגיע להתייעץ 
ויש לו את התכונה של לתפוס את  משום שר' שרגא קשוב מאוד 
רבים  לא  זצ"ל,  הישיבה  ראש  מרן  אביו  כמו  דבר,  בכל  הנקודה 
לעצמו  שרגא  ר'  רושם  התייעצות  כל  בסיום  כמעט  אבל  יודעים 
יהודי הזקוק לעצה  פרטים על דף כדי לזכור לנסות לסייע לאותו 

וברכה".
מימי  יום  בכל  שמשתנה  שיעור  בביתו  מתקיים   17:00 בשעה 
השבוע, מדובר על קבוצות קבועות שעולות לבית הגר"ש לשיעור 
רמח"ל, שיעור מנחת חינוך, ושיעורים בתחומים רבים כאשר בכל 
השיעורים  אחד  מפתיע  באופן  שונה,  השיעור  משתתפי  זהות  יום 
מהעיר  היישר  המגיעים  סרוגות  כיפות  מחובשי  מורכב  הקבועים 

העתיקה בירושלים.
מידי ערב בשעה 20:00 מגיע הגאון רבי שרגא לתפילת מעריב 
בבית אביו מרן ראש הישיבה זצ"ל ברחוב חזון איש 5, שם גם מקבל 
21:30 - אז יוצא מידי פעם בפעם לישיבה אחרת  קהל עד השעה 
הרב  הוא  הללו  בשעות  לעיתים  נהגו  הארץ.  ברחבי  שבנשיאותו 
זצוק"ל,  הישיבה  ראש  מרן  אביו  של  נהגו  שהיה  רוזנגרטן  איצ'ה 
כל  במשך  אותו  שמלווה  בסול  יצחק  ר'  הקבוע  הנהג  מלבד  זאת 
היום, בימים אחרים מתקיימים שיעורים וחבורות לקבוצות נבחרות 

מהישיבות של ארחות תורה.
זרם  חצות,  אחרי  כבר  השעה  לביתו  הגר"ש  חוזר  כאשר 
כאשר  בלילה,   02:00 בשעה  גם  פוסק  לא  דלתו  על  המתדפקים 
תורה.  חידושי  לכתיבת  הגר"ש  מתיישב   - יוצא  האורחים  אחרון 
בביתו כעשר מדפים מלאים בקלסרים של חידושי תורה בכתב ידו, 
בחיי חיותו של אביו זצ"ל סירב הגר"ש להצעות להוציא את כתב 

ידו לאור, משום שעסק בהדפסת ספרי אביו, אין 
ידו  תחת  שעבר  ללא  לאור  שיצא  אביו  של  ספר 
שיצאו  הספרים  כולל  שרגא,  רבי  הגאון  בנו  של 

על דמותו של מרן ראש הישיבה זצ"ל.
החברותות הקבועות של הגר"ש הם: הרב זאב 
לוין עמו הוא לומד כבר עשרות שנים, בנו הגאון 
רבי אליעזר שטיינמן מראשי ישיבת "תורת דוד", 
אחיו  הוא  החברותא  חמישי  בימי  לשבוע  ואחת 
עטרת  ישיבת  מראשי  שטיינמן  משה  רבי  הגאון 
פטירת  עד  כשנה,  לפני  עד  בירושלים,  שלמה 
קביעות  להם  הייתה  זצ"ל,  בורנשטין  הגרש"י 
תוך  הסוגיות  לעומק  יורדים  כשהם  שנים  רבת 

עיון עמוק.
פעמים  שרגא  ר'  אצל  מנוצלות  הלילה  שעות 
שבו  חודש  אין  צדיקים,  לקברי  לנסיעה  אף 
או  במירון  הרשב"י  לציון  נוסע  אינו  הגר"ש 
לכותל המערבי בשעות הלילה המאוחרות, כאשר 
לעצמו  רשם  אותם  השמות  עבור  מעתיר  שם 
מהמבקשים עצתו וברכתו, ובבוקר ממשיך בסדר 

יומו הרגיל.

תולדותיו

הגר"ש נולד לאביו מרן הגראי"ל זצ"ל ואמו מרת תמר שטיינמן 
ע"ה ברחוב הכרמל בכפר סבא, שם, בישיבת 'חפץ חיים', הרביץ 
אביו תורה בשליחות החזון איש זצ"ל עד שמונה לר"מ בפוניבז' 
עם  שרגא  ר'  למד  בילדותו  זי"ע.  מפוניבז'  הרב  ידי  על  לצעירים 
אביו בחברותא ולא הלך לתלמוד תורה בעיר שלא היה דתי מספיק. 
המושג  את  שהחל  הראשון  היה  הוא  כי  בעבר  התבטא  הגראי"ל 
"אבות ובנים"  שמצוי היום. החברותא עם הבן ר' שרגא נמשכה 
גם בישיבה הקטנה, הגראי"ל שימש כראש ישיבה בישיבת פוניבז' 

לצעירים בה למד באותה עת בנו ר' שרגא כתלמיד מן המניין. 
בהגיעו לפרקו התארס רבי שרגא עם הרבנית חנה ע"ה, נכדתו של 
הסטייפלר ובתו של מרן הגר"ח קניבסקי, כאשר כבר בגיל 16 נסגר 
השידוך, בברכתו של הסבא ה'סטייפלר' שאף היה השדכן. הגר"ח 
התבטא לימים שכאשר ר' שרגא והרבנית חנה היו בני שלוש, הם 

שיחקו יחד סמוך לכולל חזון איש וכבר אז חשב על השידוך.
מרן  בזמנו  סיפר  לראשונה,  לאור  כאן  הרואה  מרתק  סיפור 
היה  בהן  הפעמים  באחת  זה  היה  למקורביו,  שטיינמן  הגראי"ל 
ממקורביו  ואחד  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  עם  לשוחח  בדרכו 

הראהו כי יש כבר 'נייעס' על מה דיברו גדולי ישראל...
יהודה  צבי  רבי  הגאון  כי  שחוק  בבת  הגראי"ל  סיפר  אז  או 
ראש  מרן  של  ובנו  תורה'  'ארחות  ישיבת  מראשי  אדלשטיין, 
מרנא  לבית  בחור  כשהיה  פעם  הגיע  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה 
הסטייפלר להתפלפל עמו, ה'קהילות יעקב' שאל לגילו, ומששמע 
שהוא אלטער כעס עליו, מאחר וכידוע הסטייפלר הקפיד להשיא 

צאצאיו בגיל צעיר ואחז שאין להשהות השידוך לגיל מבוגר.
אמר לו הגרצ"י, ומה אעשה שנדרתי לסיים את הש"ס, אם כך, 
של  לחתנו  )בת  ברזם  לבית  נכדה  לי  יש  והציע,  הסטייפלר  קיבל 
הסטייפלער שנפטר בגיל צעיר(, ונראה לי שתתאימו, אנחנו נסכם 

אחד מתלמידיו מגלה לנו פן 
נוסף מהנהגתו של הגר"ש: 
"כאשר באים מהנהלת מוסדות 
לבקש שייקח את הישיבה 
או המוסד תחת נשיאותו 
והכוונתו, עונה להם ר' שרגא 
'אין עניין לפרסם את שמי, אם 
למישהו יהיה טענות על הנהגה 
שאני יעצתי לכם תשלחו אותו 
אלי', בכך חוסך את פרסום 
שמו. מאז פטירת אביו מרן 
זצ"ל שמו פורסם בכל מקום 
והראש ישיבה לא היה מרוצה 
מכך".

עם מרן הסטייפלר זצ"ל

עם אביו הגדול זצ"ל

מכתב כתב יד שכתב לו אביו
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ללמוד  תגיע  בינתיים,  בסוד,  אותם  ונשמור  אירוסיכם,  על  עכשיו 
על  בפומבי  נכריז  ולכשתסיים  חובך,  את  לסיים  שנותר  מה  עמי 
האירוסין  ודבר  אביו  הסכמת  את  קיבל  הגרצ"י  ואכן,  האירוסין. 

נשמר בחשאי.
לאביו  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  נכנס  מכן,  לאחר  אחדים  שבועות 
הגדול ודילמה בפיו, הן הציעו לבתו בחור מופלא, כליל המעלות, 
בת  לפני  בתו  את  לארס  רוצה  שאינו  אלא  שטיינמן,  שרגא  בשם 
דודתה הגדולה ממנה מעט שלא תיפגע. מאידך, אינו רוצה להפסיד 

שידוך שכזה חלילה.
חכך הסטייפלער בדעתו, ולבסוף הציע, הבה נסכם בחשאי על 
אירוסי הזוג, ואי"ה לכשתתארס בת הדודה – נכריז גם על אירוסי 
בתך. וכך היה... התארסו להם שני זוגות בחשאי, ואיש לא ידע זה 

על זה עד שסיים הגרצ"י את לימודו והוכרזו אירוסיו...
שידוכים  שני  "הנה  סיפורו:  את  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  סיים 
ובמשך  בהם  מעורבים  ישראל  מגדולי  וארבעה  בפועל  שקרו 
חודשים ארוכים נשמר הדבר בסוד מוחלט, והיום, עוד טרם הגעתי 

וכבר מפרסמים מה שדיברתי..."
רבי  הגאון  בנו  בנות,  וארבע  בנים  ארבעה  שרגא  רבי  להגאון 
מאיר  הרב  באשדוד,  דוד  תורת  ישיבת  מראשי  שטיינמן  אליעזר 
שטיינמן, הרב יעקב שטיינמן והרב אברהם ישעיה שטיינמן מח"ס 

שיח המועדים. 

רבי  הגאון  הרב  הוא  הגדול  חתנו 
בזכות  שנודע  הוניגסברג,  גדליה 
סביו  על  שחיבר  הרבים  הספרים 
הגדולים מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
התורה  שר  מרן  ויבדלחט"א  זצ"ל 
הגר"ח קניבסקי, ספרים שהפכו לרבי 
מכר של ממש בזכות האותנטיות של 

הסיפורים והציטוטים המקוריים. 
רבי  הגאון  הם:  הנוספים  חתניו 
"עטרת  ישיבת  ר"מ  כהן  ישעיהו 
שלמה" בבני ברק, הגאון רבי משה 
מן והגאון רבי ישראל חיים גפן, בנו 
של הגר"מ גפן זצ"ל מראשי ישיבת 

חדרה.

שהספרים לא 
יתביישו

הספרים  אוצר  חנוכת  במעמד 
הגראי"ל  מאן  נשמת  לעילוי  החדש 
החיזוק  דברי  בתוך  הגר"ש  סיפר  בדימונה,  הגדול  הכנסת  בבית 
והברכה כי, "הורי ז"ל נזהרו שלא לקחת חובות וחיו רק לפי מה 
שיש להם. הם הקפידו על כך גם בקניית דברים נחוצים מאוד, כגון 
לקניית  אמצעים  לו  היו  לא  אבי  של  נישואיו  לאחר  קודש.  ספרי 
הספרים שכל כך נצרכו לו לתלמודו. היו לו רק כמה ספרים בודדים 
– לא היה ש"ס שלם ולא משניות. בלית ברירה היה אבי רוכש בכל 
פעם מסכת אחת מהש"ס ממעות מעשר, ומיד כשהרחיב ה' גבולו 
פדה את הספרים בכספו. מכל מקום, כשהתאפשר הדבר בידו הוא 
וקנה לעצמו ש"ס  הכניס כרכים אלו לבית המדרש לצורך הרבים 

אחר מכספו. 
בשפע.  לא  אז  גם  אך  ספרים,  מעט  רכש  מכן  שלאחר  "בשנים 
הוא הסביר לי פעם: 'אם הספר בארון והאדם אינו יודע אותו או 
הוא  לקנותו?'  מדוע   – בתדירות  בו  משתמש  אינו  פנים  כל  על 
הוסיף כי הוא חש בושה מן הספר שהוא אינו בקי בו... והנה עכשיו 
אבי  לע"נ  ספרים  הרבה  כך  כל  במסירות  אנשים  ב"ה  פה  שתרמו 
זצ"ל, העילוי נשמה יהיה אם גם ישתמשו בהם.. בואו ונקבע עיתים 
לתורה, כל אחד כפי יכולתו. אחרת הספרים סתם יתביישו ואנחנו 

נתבייש מהם..
בכינוס חבורת המוסר 'משיבת נפש' החודשי שבמעונו, חיזק את 
ענין הפרישה מתענוגות העולם הזה וסיפר על אביו: "בהרבה מימי 
וכאשר  ובצהרים,  בבוקר  כלל  אוכל  היה  לא  השבוע 
חזר לביתו אחרי מסירת השיעור בישיבה, היה פורש 
האמת  ארוחה.  כל  ללא  עוד  ללמוד  להמשיך  לחדרו 
שאבי הכ"מ היה צם כל שני וחמישי, וזאת מלבד עוד 

כמה ימים בשבוע שבהם היה צם... 
"גם אמי ע"ה סיפרה פעם כי כך מיד אחרי הנישואין 
שאמי  לאחר  אמנם,  להתענות.  במנהגו  הבחינה  כבר 
בהכנת  לסייע  החלו  אחרים  בית  ובני  נחלשה,  ע"ה 
מהנכדים  כמה  עם  בסודיות  לסכם  אבי  ניסה  אוכל, 
שלא יתנו לו אוכל ויימנעו מלדבר על כך, אך בהמשך 
בבית  לשהות  התחילו  כי  אפשרי,  בלתי  הדבר  נעשה 
זאת  כשראה  המשפחה.  מבני  שאינם  רבים  בקביעות 
אבי, הפסיק כמעט לגמרי לצום – כנראה בשל חששו 
עצמו  ומפרסם  המתענה  ערוך':  ה'שולחן  לדברי 
כך.  על  נענש  הוא  מתענה  שהוא  להשתבח  לאחרים 
כך שינה אבי ממנהגיו והסתיר כמה וכמה ענייני פת 
במלח ומים במשורה שנהג בהם עשרות שנים, והכל 

כדי להתרחק מכל סרך של פרסום ושבח".
"אבל זה היה לפי הדרגה שלו, אצלנו, אם יום אחד 
ללמוד,  יוכל  לא  כבר  ירחם..  ה'  ארוחה,  נדלג  כבר 
אבל אפשר לשבור את התאוות, אפשר להשאיר קצת 
התאוות  את  לשבור  יותר,  הטעים  מהאוכל  בצלחת 
הרבה,  שווה  כזה  דבר  וכל  הראב"ד.  תענית  בקטן, 

אפילו התגברות קטנה".

לא להרחיק ילד

החינוך  בדרך  אביו  אחז  איך  לשאלה  במענה 
הזדמנות  "בכל  השיב:  כך,  כל  עדין  בדור  הראויה 
דיבר על שלילת הכעס בחינוך. הוא הדריך לא לכעוס, 
לא להיות קשוח מדי. אבי סבר שאם צועקים על ילד 
ַלֵסדר:  - אפשר פשוט להרוג את נשמתו. ילד מאחר 
כל  את  לו  הוצאת  היום.  את  לו  הרסת  עליו?  צעקת 
בשום  אבל  להעיר,  שצריך  סבר  הוא  ללמוד.  המרץ 

אופן לא לצעוק". 
לא  פעם  אף  אבל  קלות,  מעיר  היה  עצמו  "הוא 
באמצעות נזיפות. העיר בעדינות, במילה אחת מדודה 

בכינוס חבורת המוסר 
'משיבת נפש' החודשי 
שבמעונו, חיזק את ענין 
הפרישה מתענוגות העולם 
הזה וסיפר על אביו: "בהרבה 
מימי השבוע לא היה אוכל 
כלל בבוקר ובצהרים, וכאשר 
חזר לביתו אחרי מסירת 
השיעור בישיבה, היה פורש 
לחדרו להמשיך ללמוד עוד 
ללא כל ארוחה. האמת 
שאבי הכ"מ היה צם כל שני 
וחמישי, וזאת מלבד עוד 
כמה ימים בשבוע שבהם היה 
צם... 

בשיחה לתלמידי מכינה בבית א-ל בבית אביו
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ומחושבת היטב, אבל די היה 
לא  שהתנהגות  שראינו  בכך 
בנפשו,  לו  נוגע  ממש  טובה 
היה  וזה  בחיים,  לו  הולכת 

מספיק".
דיבר  אחרת  בהזדמנות 
סמינרים  מנהלי  מספר  עם 
לקראת  במעונו  שישבו 
זצ"ל  "אבי  וסיפר:  הרישום 
החינוך  שבבתי  לכך  התנגד 
בחורה  או  בחור  יסלקו 
לא  הוא  מהדרך.  שירדו 
ומעולם  התייאש מאף אחד, 
שנראה  שבחור  הסכים  לא 
לצבא,  ילך  מהדרך  נשר  כי 
ירד  ששם  שסבר  משום 
דעתו  שמים.  ביראת  לגמרי 
להתמודד  שצריך  הייתה 
להחזיקו  דרך  בכל  ולנסות 
להורים  הוָרה  הוא  ביהדות. 

לתת  אלא  כשורה,  מתנהגים  שלא  בת  או  בן  לגמרי  להרחיק  לא 
להם הרגשה טובה עד שירגישו בושה להתרחק יותר מדי. כך יידעו 

שברגע שהם רוצים לחזור - הם יוכלו לחזור באהבה הביתה".

עם גדולי ישראל

להגר"ש קשר חם עם כל גדולי ישראל, ובראשם עם חמיו מרן 
שר התורה הגר"ח קניבסקי אצלו סועד בשבתות אחת לחודש, חמיו 
מרן הגר"ח משתעשע עמו בדברי תורה משך שעות ארוכות. מיד 
לאחר פטירת אביו קרא לו מרן הגר"ח וביקש ממנו לקחת על עצמו 
את עול החזקת כל הישיבות שאביו הקים, וכן ציווה עליו לחזק את 

הארגונים בהם תמך אביו במסירות נפש. 
לסב  אביו  בין  המקשר  שנים  במשך  היה  שטיינמן  הגר"ש 
בשליח  ברצונו  כי  שהתבטא  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  אשתו 
תלמיד חכם, ההערכה ההדדית בין שני גדולי תורה אלו הייתה מן 
המפורסמות, ורבי שרגא היה מעביר מסרים ותיאומים מחזון איש 

5 לחנן 10. 
אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  עם  עמוק  קשר  להגר"ש 
שבמשך השנים האחרונות עוד לפני פטירת אביו קבעו יחד את זמני 

הרישום לישיבות הקטנות והגדולות. 
התכתבות  הכולל  ארוכות  שנים  של  מיוחד  קשר  על  גם  נודע 
בדברי תורה עם ר"י סלבודקה הגרמ"ה הירש ור"י פוניבז' הגרב"ד 
אריה  רבי  הגאון  לחיים  חיים  בין  להבדיל  עם  גם  כמו  פוברסקי, 
פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר ברכפלד. ידידות עמוקה שלאחרונה 
כוללת מעורבות בענייני ציבור יש להגר"ש עם הרב דוד כהן ר"י 

חברון.
אחד מתלמידיו מגלה לנו פן נוסף מהנהגתו של הגר"ש: "כאשר 
באים מהנהלת מוסדות לבקש שייקח את הישיבה או המוסד תחת 
נשיאותו והכוונתו, עונה להם ר' שרגא 'אין עניין לפרסם את שמי, 
אם למישהו יהיה טענות על הנהגה שאני יעצתי לכם תשלחו אותו 
אלי', בכך חוסך את פרסום שמו. מאז פטירת אביו מרן זצ"ל שמו 

פורסם בכל מקום והראש ישיבה לא היה מרוצה מכך".
מלבד הישיבות שתחת חסותו, גם כמה סמינרים לבנות בהכוונתו, 
מדובר בסמינר זכרון חנה בעיר אלעד, סמינר הרב מאיר, הסמינר 

של הרב לוין בירושלים ועוד.
הגר"ש לא מרבה לעסוק במה שמוגדר פוליטיקה אך יודעי דבר 
עיריית  ראש  אפרתי,  הגר"י  בו  נועצים  קבוע  באופן  כי  מספרים 
אברהם  ברק  בני  העיר  ראש  סגני  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין 
ישראל  העסקן  וכן  אשר,  יעקב  ח"כ  שפירא,  ומנחם  רובינשטיין 
ראנד ועורך "יתד נאמן" ישראל פרידמן, יהודה פורת, והרב אליעזר 
מאז  עמו  עומד  גם  לאחים'  ו'לב  העצמאי  חינוך  מנכ"ל  סורוצקין 

פטירת אביו בקשר הדוק..

מכתב המשניות

כידוע, בצוואה הנדירה של מרן הגראי"ל שטיינמן, מבקש ראש 
הישיבה מ"כל מי שרוצה בטובתי שילמד פרק אחד משניות עד סוף 
י"ב חודש". מתברר שבמכתב שכתב בעבר הגראי"ל לבנו הסביר 

על חשיבות לימוד המשניות.
למד  בה  בתקופה  לבנו,  הגראי"ל  כותב  נ"י",  נח  שרגא  "לבני 
מרן  של  חמותו   - סבתו  פטירת  לאחר  ישיבה,  כבחור  בירושלים 
זצוק"ל. "בהזדמנות שזאב שליט"א ורחל תחי' נוסעים לירושלים 

ובטח תראה אותם, הנני כותב אליך דברים אחדים".
"א', הנני להזכירך עוד פעם שתשתדל ללמוד כל יום חוק ולא 
עד  לשער  יכול  אתה  ואין  משניות,   5-6 בערך  הפחות  לכל  יעבור 
עיניים  בכיליון  והנפטר פשוט שם מחכה  לנפטר,  זכות  כמה שזה 
על כל לימוד משנה או תפילה או 'ברכו' וכדומה, כי שם אין להם 
וכל מצוה מקל את  זקוקים רק להחיים.  והם  לעשות מצות כלום, 

הדינים השולטים שם ומעלים אותם למדרגה טובה".
"והשני, מה שדיברנו", ממשיך מרן ראש הישיבה במכתבו לבנו, 
"ללמוד כל יום חוץ ממה שלומדים, להכין ולחזור על השיעור, חוץ 
ואם אפשר  ותוס',  רש"י  עם  כ"ט  לימוד מדף  יום  כל  ללמוד  מזה 

להסתכל פי' הרא"ש וכו' מה טוב".
ותשתדל  י.ק.(,  תורה.  )חידושי  חדו"ת  לי  לכתוב  אבקשך  "כן 
להבין טוב מה שאתה לומד ולהוציא כל הדברים מהפה, כי על ידי 
זה נתברר הדבר בזמן שמוציאים בפה וגם זוכרים יותר טוב ובכלל 
תשתדל שכל מחשבותיך יהי' אך ורק בדברי תורה בלכתך ובשכבך 
ובקומך, כמו שכתוב בתורה. אביך". מסיים מרן זצ"ל את מכתבו 

המרגש לבנו ממשיך דרכו.

אחד מתלמידיו מסביר 
ל"כל ישראל" כי "הציבור 
מגיע להתייעץ משום שר' 
שרגא קשוב מאוד ויש לו 
את התכונה של לתפוס את 
הנקודה בכל דבר, כמו אביו 
מרן ראש הישיבה זצ"ל, לא 
רבים יודעים אבל כמעט 
בסיום כל התייעצות רושם 
ר' שרגא לעצמו פרטים על 
דף כדי לזכור לנסות לסייע 
לאותו יהודי הזקוק לעצה 
וברכה".

 

בשיחה עם מאות מחנכים בקיבוץ ח"ח

עם חמיו ואביו

הגר"ש בכנס תלמודו
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אמונה
תסריט של

במלאת השבעה לפטירתו של המשפיע הגאון רבי קלמן גולדשמיט 
זצ"ל, יצא 'כל ישראל' למסע מוסרי נוקב בין תחנות חייו במסילות 
 מהקיבוץ החילוני, הפקת הסרטים והרכיבה  האמונה התמימה 
על אופנועים כבדים אל דף הגמרא וספרי החסידות  האיש שלעג 
דבר  מכל  השכל  מוסר  שלמד  יהודים,  אלפי  וחיזק  המוות  למלאך 

ושכל חייו היו בהשגחה פרטית

|| יענקי קצבורג ||
צילומים: שלומי כהן, בנימין יורוביץ וארכיון המשפחה.
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ותר משלוש שנים לעג המשפיע הגאון הצדיק רבי קלונימוס קלמן י
גולדשמיט זצ"ל למלאך המוות, הוא סירב בתוקף לשקוע בעצבות 
מתגלגל,  בצחוק  פרץ  הוא   - בבטנו  הגידול  על  לו  נודע  וכאשר 
שלושה שבועות לאחר מכן העביר ר' קלמן מסר לבני ביתו כי הוא 
החליט שלא לעבור טיפולי כימותרפיה בשום אופן וכי הוא מטפל 

בגידול באמצעות הצחוק.
כדי  וידאו  סרטון  אז  לצלם  החליטו  סביבו  שהתאספו  המשפחה  בני 
שהשמחה של ר' קלמן תשפיע על חולים אחרים במחלה הקשה, וכך אמר 
אז ר' קלמן: "לפני שלושה שבועות, כאשר גילו אצלי את הגידול בבטן, 
בזכות  עכשיו  אצבע,  לחדור  יכול  היה  שלא  מנופח  כדור  כמו  היה  זה 
הצחוק אפשר, לא יכולתי להרים רגל ועכשיו בזכות הצחוק אפשר, זאת 

אומרת שאני מרגיש שינוי לטובה בזכות הצחוק. 
"סרטן? ביג דיל. בנק החיוכים והצחוק נפתח לפני שלושה שבועות, 
אנשים  יש  לצחוק?  זוטא  מילתא  רחל,  בן  קלמן  קלונימוס  של  הבנק 
שתאמר להם לצחוק הם לא מצליחים, אין להם את שריר הצחוק, צריך 
כל יום להיכנס לחדר כושר לשרירי הפרצוף ולהתאמן, אחר כך כשאתה 
רוצה לחייך זה בא בקלות כזו. אנשים מעדיפים לבכות 'רבותי תעזרו לי 
הקרנות. חסרון כיס, תעזרו לי מאתיים אלף דולר. הרופאים אומרים שאני 
לא יחיה'. השם ברוב טובו שם לי אקדח ואמר לי, או שאתה צוחק או 
שאני יורה בך, אמרתי אני צוחק - הוא יכול גם לירות לי טיפולי כימו, כל 

חיי התפללתי מתי לשבר את התאווה שלי".
עם זאת ר' קלמן הדגיש כי הוא אינו מורה לרבים להימנע מכימותרפיה: 
"אני רוצה להודיע קבל עם ועדה, באמת אני לא מורה הוראה, לא מורה 
הלכה, לא מורה דרך. זה הדרך שלי עם האמונה החזקה שיש לי בהשם, 
עם הביטחון שיש לי, שכמו שהוא הביא לי את זה הוא ייקח לי את זה, 
וכל זמן שהוא פה )הגידול י.ק.( ברוך הבא. השם אתי פה בתוך הצרה. 
אם הוא פה אתי אז שנינו פה באותה דירה, אז שנינו בתוך הצרה, אם 
לחוץ לי לחוץ גם לו. ואם טוב לו פה בתוך הלחץ הזה אז אני מתייעץ 
 - אתו 'השם, טוב לך בתוך הצרה?' אנחנו מתחבקים יחד בתוך הצרה 
כשתרצה תוציא גם אותי, כשיגיע הזמן הוא יוציא אותנו מהגלות. יש זמן 

שיעיף את האורח הזה מכאן. אין עוד מלבדו".
נהג להמשיל משל מעברו כבמאי: "הקדוש ברוך הוא הוא  ר' קלמן 
הבמאי והוא המפיק, הוא המחליט מי ישחק איזה תפקיד. הוא הכל. מה 
שנשאר לנו זה לעמוד מהצד ולהסתכל על ההצגה. הוא אמן, הוא מספר 
פה סיפור כל כך מורכב. עם הפרטים הרבים, אני כל לילה מתקשר עם 
הבמאי ומתאם אתו. מה יהיה הפרק הבא אני לא יודע. אני יכול להבטיח 
לו שאם אני יעשה ככה וככה והוא בתמורה יוריד ממני כל מיני עניינים".
ר' קלמן גילה כי פעמים שאל את קונו בכנות "מתוך כל השבע מיליארד 

בני אדם, למה בחרת בי להיות זה שיכניס את האורח הזה לגוף?"
ימי מחלתו  דבר את ההשגחה העליונה, בתחילת  בכל  ראה  ר' קלמן 
החליט על דיאטת ענבים בה יאכל בעיקר ענבים. "לפני שלושה שבועות 
השגחה  הענבים,  עונת  התחילה  בדיוק  הזו,  הדיאטה  את  כשהתחלתי 
פרטית. מה הייתי עושה אם הייתי מתחיל לפני שלושה חודשים, מאיפה 
הייתי משיג ענבים? אולי במאה שקל לקילו, עכשיו זאת בדיוק העונה", 

סיפר בהומור.
קרוב  כך  כל  "הוא  ולומר:  הגידול  לעבר  גופו  על  להצביע  נהג  הוא 
לבבי,  צור  ללב,  אלי  קרוב  מאוד,  אותי  אוהב  אותי,  מחנך  השם  אלי, 
ושכנתי בתוכם. כל לילה יש לי שיחה פרטית אתו, עם מי אני אדבר? עם 

פרופסורים? יש לי כאן קרוב את הפרופסור של כל הפרופסורים".
"לסבא שלי קראו קלמן. הוא היה יהודי פולני שגר בלובלין. אין לי 
הרבה פרטים אודותיו. שבעה ילדים היו לו. אבא היה הצעיר שבהם. הוא 
נולד ממש באמצע מלחמת העולם הראשונה. מעט ילדים יהודים נולדו 
את  ידעה, שהיחיד שישרוד  העליונה  רק ההשגחה  באותן שנים קשות. 

מנשוא.  מציאות קשה  לתוך  נולד  כבר  אלא שהוא  אבא.  יהיה  השואה, 
הוא לא זכה להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא נלחם על חייו, ביערות 
ובסכנות מוות. הוא פשוט לא ידע כלום. אבל מן שמיא ייעדו אותו להיות 

גשר להקמת משפחה מפוארת של ילדים יראים ושלמים. 
בשלהי  תש"ט.  שנת  של  בירושלים  מלחמה.  בתום  נולדתי  אני  "גם 
לגדול  נשלחתי  ואני  חולנית,  אישה  הייתה  ע"ה  אמי  התש"ח,  מלחמת 
שליטה.  חסר  אדם,  לפרא  הפכתי  הדברים  מטבע  חוץ'.  כ'ילד  בקיבוץ 
ההתנהגות  לצבא,  כשהגעתי  בפראות.  ומתנהל  סוסים  על  רוכב  הייתי 
הבלתי מרוסנת שלי, לא אפשרה לי להתקבל ליחידה נורמטיבית. אפילו 
משמר  של  נבחרת  ליחידה  התקבלתי  בסוף  התקבלתי.  לא  בצנחנים 

הגבול", סיפר ר' קלמן.

הלקח מההופעה
המשפיע ר' קלמן גולדשמיט זצ"ל שנפטר לפני שבוע בשנת השבעים 
לחייו, היה נחשב ל'המתמיד' של שכונת הר נוף בירושלים בהא הידיעה, 
מקורו בלובלין שם התגורר סבו ר' קלמן ז"ל, שהיה היחיד מבין אחיו 
ששרד את השואה. ר' קלמן לא זכר את סבו, הוא זכר שאמו שלחה אותו 
לקיבוץ - שם גדל ללא הוריו, כאשר גדל, תחום הקולנוע קרץ לו והוא 
בישראל,  והתסריטאים  הבמאים  איגוד  מטעם  ותסריטאי  לבמאי  הפך 
וזאת כנער חילוני לכל דבר, תינוק שנשבה של ימי תש"ט. היה נוהג לספר 
ורוכב סוסים ואף כינה את  על עצמו כיצד היה חובב אופנועים כבדים 

עצמו "פרא אדם".
רק שנים רבות לאחר מכן זנח ר' קלמן את התסריטאות ופנה לתורת 
רבי נחמן מברסלב זי"ע, הוא למד את ליקוטי מוהר"ן וידע אותם בעל פה 
ועם זאת קיבל טעם בלימוד הגמרא בה למד במשך רוב שעות היממה 
בבית הכנסת, עם חברותא ובלעדיו. תמיד נהג לומר על החברותא ש'הוא 

מלמד אותו', למרות שברוב המקרים המצב היה הפוך. 
השבוע  במשך  תורה,  של  בית  שתחי'  רעייתו  עם  יחד  בנה  קלמן  ר' 
בשבתות  מגיע  היה  כאשר  ל"משפיע"  הפך  הוא  ולמד,  קלמן  ר'  ישב 
מנגנים  שם  נוף,  הר  בשכונת  ביננשטוק  הרב  של  ברסלב  הכנסת  לבית 
בתפילה ניגוני ברסלב עתיקים ושמחים. אחר התפילה נהגו ר' קלמן ובניו 
שיבדלחט"א להזמין את הציבור להתארח בביתם ומשם יצאה השמועה 
על האיש הענק שבענקים, עובד את השם ביראה ובתמימות ותלמיד חכם 

הבקיא בש"ס, בהלכה ובחסידות.
בשנים מאוחרות יותר היה מגיע ר' קלמן לבית מדרשו של המשפיע 
הגאון רבי גמליאל רבינוביץ כתלמיד מן המנין ושומע את שיעוריו, עד 
רק אחרי  ניאות  היה  הוא  לומר שיעור.  עליו  היה מצווה  גמליאל  שרבי 

הפצרות רבות והיה פותח בסיפור או משל שמרתק את כולם.
..." חזרתו בתשובה  לפני  על התקופה של  קלמן  ר'  סיפר  בהזדמנות 

שחזרתי  קודם   – הגבול  ממשמר  שהשתחררתי  לאחר  בחור,  בהיותי 
בתשובה – יצאתי למסע בארצות אירופה. הייתי לבוש אז, כמנהג הנוער 
באותם ימים, בסגנון 'היפי', מכנסי ג'ינס קרועים, שער פרוע וכו'. באחת 
נחשב,  זמר  של  להופעה  יקר  כרטיס  רכשתי  באירופה  התרבות  מערי 
שהתעתדה להיות בתיאטרון מכובד. המקום שרכשתי היה במרכז האולם 

מול הבמה, מקום טוב ויקר.
"כמה דקות לפני תחילת ההופעה, ניגש אל מקומי איש-צוות ואומר 
לי 'סליחה אדוני, אינך יכול לשבת במקום זה' מה? הלא רכשתי כרטיס 
במיטב כספי! 'אמנם כן, אבל בלבוש כזה איננו יכולים להרשות לשבת 
במקום מרכזי כל כך, אתה מקלקל את האווירה הסולידית של ההופעה'. 
התרוממתי  מג"בניק...  כמו  מג"בניק  ומחוספס,  חזק  גבר  אז  הייתי 

"הנהג ראה אותי 
ורצה לאסוף אותי 
'טרמפ', פרץ לתוך 
המחסום בשעטה 
ונכנס עד לתחנה 
וקרא לי לעלות אל 
הרכב... השומרים 
רצו במהירות 
ובאקדחים שלופים 
לעברו, היו בטוחים 
שזה איזה מחבל 
שבא לעשות 
פיגוע... פרץ לתוך 
מחסום סגור! הם 
צעקו לו 'תוציא את 
הרישיונות שלך', 
אך דא עקא שאותו 
בר-נש מעולם לא 
הוציא רישיון..."
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והודעתי לפקיד 'אדוני, אני קניתי כרטיס במיטב כספי, אתם לא הגבלתם 
את ההשתתפות בקוד-לבוש, לכן אני לא מתכוון לזוז מהמקום הזה ויהי 

מה'. הפקיד הסתלק מהמקום. 
לאחר כמה דקות הגיעה למקומי גברת מבוגרת ומכובדת, הציגה את 
במשרד  למשרדה.  עמה  לסור  ממני  וביקשה  התיאטרון  כמנהלת  עצמה 
הכבד,  העץ  שולחן  יד  על  ומתן'  ל'משא  אותי  הושיבה  היא  המפואר 
והציעה לי פיצוי כספי גדול אם אוותר על מקומי המרכזי. אני לעומתה 
התעקשתי שלא מעניין אותי כסף - אני רוצה לשבת במקום המרכזי ויהי 

מה. 
לפתע עלה לה רעיון: היא אמרה שיש לה כמנהלת המקום יציע פרטי, 
שם היא יושבת יחד עם בעלה וצופה בפרטיות בהופעות. כעת היא מציעה 
שבעלה יעבור לשבת במקום שלי, ואילו אני אשב לצידה ביציע הכבוד... 
ג'ינס קרוע  יכולתי לסרב והסכמתי. כך ישבתי כל ההופעה עם  לזה לא 
ושיער פרוע בכורסא נוחה ומפוארת לצידה של המנהלת הנכבדה... הכל 

בשביל שלא אקלקל את האווירה הסולידית עם הלבוש המופרע שלי...
לאחר שחזרתי בתשובה, התבוננתי שוב על מעשה זה והבנתי מה לימד 
אותי הקב"ה בזה – כל יהודי יש לו 'כרטיס כניסה' לגן עדן, אפילו ריקנים 
שבך מלאים מצוות כרימון, יש לכל יהודי זכויות עצומות ומעשים טובים 
הוא  שאם  עקא,  דא  ומרכזי.  מכובד  במקום  עדן  בגן  לשבת  לו  שמגיע 
לבוש בבגדים קרועים, בגדים צואים חלילה, עבירות וחטאים, הרי שאף 
ש'הוא קנה כרטיס' ומגיע לו מצד הדין לשבת שם, מכל מקום 'אי אפשר 

להושיבו כך', הוא לא מתאים למקום.
יהודי,  כל  של  מעלתו  גדולה  כמה  יודעים  שאנו  בגלל  דווקא  לכן 
וכמה רבים זכויותיו ומעשיו הטובים, כך גדולה הנחיצות ללבוש בגדים 
לבנים  בגדיך  יהיו  עת  'בכל  לנו.  המיועד  המכובד  למקומנו  מתאימים 

ושמן על ראשך אל יחסר'..."

נשיאות חן
כל  רעשה  האחרונים  "...בשבועות  קלמן:  ר'  אמר  מדרשותיו  באחת 
הארץ על 'תספורת החובות' שביקשה הממשלה לערוך לאחד הטייקונים, 
פישמן, שהיה חייב 1.7 מיליארד ומחקו את חובותיו בעבור תשלום של 
140 מיליון. מה עלינו ללמוד מעניין זה? את גודל כוח 'מציאת חן' בעיני 
המלכות, מי שיש לו מציאת חן בעיני המלכות יכול להגיע לידי מחיקת 
בעיני  חן  למציאת  לזכות  להשתדל  עלינו  מה  מיליארדים!   של  חובות 
מלך מלכי המלכים! מי שמוצא חן בעיני המלך, אפילו אם יש לו 'חובות' 

מחטאיו למעלה ראש, יכול לזכות ל'תספורת'. 
לפני כמה ימים, כאשר חזרתי מהילולת רבי נחמן מהורדונקא המתנתי 
בתוך מסוף אוטובוסים, היה שם מחסום בפתח המסוף שחסם את הכניסה 
לרכבים פרטיים, לפתע עבר שם טנדר אחד, הנהג ראה אותי ורצה לאסוף 
לי  וקרא  לתחנה  עד  ונכנס  בשעטה  המחסום  לתוך  פרץ  'טרמפ',  אותי 
לעלות אל הרכב... השומרים רצו במהירות ובאקדחים שלופים לעברו, 
לתוך מחסום  פרץ  פיגוע...  לעשות  איזה מחבל שבא  בטוחים שזה  היו 
סגור! הם צעקו לו 'תוציא את הרישיונות שלך', אך דא עקא שאותו בר-
נש מעולם לא הוציא רישיון... אני חשבתי שבוודאי עכשיו יחרימו לו את 
הרכב, ייקחו אותו למאסר, וישפטו אותו בחומרה רבה... אך הלה הייתה 
לו מידה כזו של נשיאת-חן, והחל להתחנן על עצמו בפני השומרים שהוא 
עושה מילואים ושכח כל המסמכים וכו' וכו'... והנה לפתע אומר השומר 
כך פתאום!  לדרכך'...  וצא  'טרמפ'  'אתה משוחרר... קח את הרב אתך 
בלא שום קנס או עונש, לא האמנתי למראה עיני, זהו כוחה של נשיאת 

חן!

על זה מאריך רבנו במאמר הראשון בליקוטי מוהר"ן שהעסק בלימוד 
התורה בכוח ובעמל מביא את האדם למציאת חן, בחינת 'יעלת חן', ועל 
ידי זה מתקבלות כל התפילות והבקשות, "כי עיקר מה שאין מתקבלין 
זה  של  בלב  נכנסין  ואין  חן,  להדברים  שאין  מחמת  הוא  הבקשות 
מחמת  בלבו,  הדברים  שיכנסו  מקום  בליבו  אין  כאלו  ממנו,  שמבקשין 
שאין להמבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשין ממנו. אבל 
ונעשה  כנ"ל  וה-ח  ה-נ  ונתקשרין  נתחברין  זה  ידי  ידי התורה, שעל  על 
חן, ועל כן נקראת התורה "יעלת חן" אזי זוכה שדבריו הם דברי חן, ואזי 
נתקבלין דבריו ובקשותיו, כמו מי שמדבר דברי חן שנכנסין הדברים בלב 

המתבקש, דהיינו זה שמבקשין ממנו".
אנו בביהכנ"ס כל כך מסלסלים בתפילות ובקשות, בזמירות וניגונים, 
אבל התנאי לכל זה הוא מציאת חן, שיכנסו הדברים בלב המלך, ובשביל 
זה אנו צריכים להוסיף לזה גם את עסק התורה בכוח, אין זה עניין ששייך 
דוקא לפוניבז', זהו האל"ף בי"ת של ברסלב, התורה היא המביאה לקבלת 

כל הבקשות והתפילות..."

חשיבות מעשה 'קטן'
רבי קלמן היה רואה את התורה בכל דבר והיה רגיל לומר: "...הנה 

אנו יושבים וטועמים מהפיצוחים שהגישו כאן לשומעי השיעור, אנו 
מפצחים את הפיצוחים, מה זה פיצוח גרעינים? זו מלאכת בורר! 
אם נפצח את הקליפות בשבת שלא לאכול לאלתר נתחייב חטאת, 
זהו בורר דאורייתא! יש כאן דבר נפלא – יכול אדם לצאת לשדה, 
לעמול כל היום לברור את התבואה מן הצרורות בשמש הקופחת, 
כולו נוטף זיעה, ויתחייב משום בורר, ומאידך – חברו יכול לשבת 
בניחותא  דלעת  גרעיני  לפצח  הכנסת הממוזג,  בבית  בשיעור,  כאן 

וגם הוא עושה את אותה מלאכת בורר! לנו נראה שאין מקום כלל 
להשוות בין המלאכה של הבורר בשדה לבין פיצוח הגרעינים שלנו, 

אך באמת גם למעשה הקטן הזה של פיצוח הגרעינים יש אותה משמעות 
כמו של ברירת התבואה בשדה!

שעות  לומד  אינני  אני  בכלל?  שווה  אני  'מה  שמרגיש  יהודי  יש 
'רק'  אני  הישיבות,  בני  כמו  וביזע  בעמל  רבות 

מגיע לשיעור בערב, בבית כנסת ממוזג, שומע 
נראה  להירדם...'  שלא  ומשתדל  דברים  כמה 

'מלאכתו'  את  כלל  להשוות  אפשר  שאי  לו 
ל'מלאכה' שבשדה הגדול, בהיכל הישיבה. 
אבל באמת הקב"ה מלמד אותנו שלפעמים 

יש  הגרעין  פיצוח  של  הקטן  המעשה 
הברירה  של  משמעות  אותה  לו 

בשדה... הלימוד 'הקל' של שעה 
אחת שיעור יומי, יכול להיות 

כמו  בדיוק  משמעות  בעל 
וביגיעה  בעמל  הלימוד 
של בחור הישיבה... מה 

אנחנו מבינים..."
עוד אמר ר' קלמן: "...

התורות של רבינו עמוקות 
הכל  להבין  וקשה  מאד, 

הראשונה.  בפעם 
שוב  ללמוד  צריך 
ושוב גם בלא להבין 

"יש יהודי שמרגיש 
'מה אני שווה 

בכלל? אני אינני 
לומד שעות רבות 

בעמל וביזע כמו בני 
הישיבות, אני 'רק' 

מגיע לשיעור בערב, 
בבית כנסת ממוזג, 
שומע כמה דברים 

ומשתדל שלא 
להירדם...' נראה לו 

שאי אפשר להשוות 
כלל את 'מלאכתו' 

ל'מלאכה' שבשדה 
הגדול, בהיכל 

הישיבה"
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כל מושג בפני עצמו, רק להתפעל מיופי המילות, ולאט לאט 
מקבל את הטעם וההבנה בדברים העמוקים.

לפני עשרות שנים, בתחילת דרכי לאחר ששבתי בתשובה, 
התחלתי ללמוד בכולל המפורסם של הגר"ש בעדני בבני ברק, 
'בין  ימי  הגיעו  כאשר  ולמדנית.  ישיבתית  בצורה  'אריות'  לומדים  שם 
המצרים' פניתי בתמימות בשעת חצות היום לשבת ולומר תיקון חצות, 
כמו שכתבו הפוסקים בסימן תקנ"א, ונפלאתי לראות ששאר האברכים 
אינם עושים כן, כאשר תמהתי לפני ראש החבורה, הוא טען לי 'שהיום 
שום  להרגיש  מצליחים  שאיננו  יבשים  כך  כל  אנו  בזה,  הרגש  לנו  אין 
ולחוץ'.  השפה  מן  זאת  לומר  טעם  ואין  חצות,  תיקון  באמירת  אבלות 
תיקון חצות? אתה  הנוסח של  אי פעם את  שאלתי אותו – האם קראת 
יודע מה אומרים שם בכלל? איך אתה יודע שאין זה 'מדבר' אליך? אבל 

הוא דחה אותי ואמר 'אין לנו רגש לזה'. 
לומר  האר"י  לציון  נסעתי  שנה,  באותה  באב  בה'  כשבועיים,  לאחר 
שם תיקון חצות, והנה אני רואה שם את אותו ראש חבורה יושב ואומר 
תיקון חצות בדמעות שליש... לפתע הרגיש בי, הרים את עיניו ואמר לי: 
אתה צדקת, זהו ממש מויראדיג... זה נפלא ממש... כך גם בהרבה עניינים 
הבנה  בלי  גם  מהדברים  לטעום  למים,  'לקפוץ'  צריכים  ה',  בעבודת 

וחשק, ורק אחר כך מרגישים את המתיקות והגישמאק..."

כל מחשבה בהשגחה פרטית
שאפילו אמר ר' קלמן:  אותנו  לימד  "...רבנו 

של  בראשו  החולפת  מחשבה 
גדולה.  משמעות  לה  יש  אדם, 
רבי  זקנו  אודות  רבנו  וסיפר 
זכרונו  מהורדונקא  נחמן 
הספינה.  על  כשהיה  לברכה 
לחם  להם  היה  לא  אחד  פעם 
שהגיעו  עד  ימים  כמה  אכלו  ולא 
רק  יהודים  שם  היה  ולא  עיר.  לאיזה 
ישמעאלים, ולקח ישמעאל אחד את רבי 
נחמן הנזכר לעיל ונתן לו לאכול, והוא 
כבר לא אכל כמה ימים ונטל ידיו וברך 
לאכול  שהתחיל  וקודם  המוציא,  ברכת 
לחם  את  תלחם  אל  מחשבתו:  על  לו  בא 
כלל  ריק  דבר  אינם  שלנו  ומחשבות  עין.  רע 
בסיפור  לעיל  הנזכר  זקני  נחמן  רבי  אמר  )כך 
מעשה זו(, ולא ידעתי מה לעשות כי כבר ברכתי 
ברכת המוציא. אך אף על פי כן היה בדעתי למנוע 
כך  אחר  הזאת.  המחשבה  מחמת  כלל  מלאכול 
בא על מחשבתו: ואת העורבים ציוויתי לכלכלך, 
ואז אכל. )ואמר רבנו זכרונו לברכה בעת סיפורו 
שהעמידו  מה  מאוד  בעיני  הוטב  נראה  וזה  זאת. 
על המחשבה, שמסתמא כשבא על מחשבתו כך 

בוודאי הוא כך באמת(. עכ"ל.
מחשבה  בכל  רואה  בזה,  שמתבונן  ומי 

שחולפת בו שיש לה תכלית משמיא. אביא דוגמא לזה מהשעה האחרונה 
ממש, עליתי למונית שתסיע אותי מהר נוף לבית מדרש שלנו כאן בגבעת 
המבתר למסור את השיעור, הנהג שאל אותי האם אני מעדיף מונה או 50 
₪, והנה ידעתי שתמיד כשאני נוסע מהר נוף לגבעת המבתר יוצא המונה 
'מונה', לא  יותר מ50 ₪, ואף על פי כן עברה בי מחשבה לבקש ממנו 
ידעתי למה באה מחשבה זו ומה טעם יש בה, אבל אמרתי כיון שכך נפל 
בדעתי בוודאי אינו דבר ריק, וביקשתי שיפעיל מונה, וכאשר הגעתי לבית 
44 ₪... באמת היה כדאי לקחת מונה ולא לבזבז  המדרש יצא החשבון 
ממעות הציבור המשולמות על הנסיעה... ראו נא איך הקב"ה שולח את 

המחשבה הנכונה לאדם..."
מעט  שתה  קולה,  כוס  לו  הגשתי  אחת  פעם  מתלמידיו:  אחד  סיפר 
ואמר: "אה... קולה בתוך אושוויץ! איזה גילוי של אהבה בתוך האפילה! 
מאושוויץ",  "אדמו"ר  ייסוריי  מתוך  לעצמי  קורא  שאני  יודע  אתה  הרי 
היה  ההשמדה  מחנה  שבתוך  לעצמך  תאר  כעת,  שם.  ממש  מרגיש  אני 
מגיע מישהו לאיזה יהודי והיה מוזג לו כוס קולה צוננת בכוס זכוכית עם 
פרוסת לימון... כמה היה שמח על אותה הכוס! הטיפש היה אומר – מה 
ייתן לי ומה יוסיף לי אותה כוס בודדת? וכי בכוחה להצילני מן המיתה 
ומן הרעב, מן הייסורים ועבודת הפרך?! אבל החכם היה מבין שהקב"ה 
שולח לו נשיקה אל תוך גיא צלמוות 'גם כי אלך בגיא צלמוות – אתה 
עמדי!' פעם אחרת הבאתי כוס סודה, ואמר "'סודה' מזכיר לי תמיד 'סוד 

– ה', סוד ה' אל יראיו..."

היופי הפנימי
אמר ר' קלמן: "בגמרא במסכת תענית מסופר 'מעשה שבא רבי אלעזר 
על  ומטייל  חמור  על  רכוב  והיה  רבו,  מבית  גדור  ממגדל  שמעון  ברבי 
שפת נהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה 
הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום עליך רבי! 
ולא החזיר לו. אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך 
מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה 
מכוער כלי זה שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח 
לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי! - אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך 
לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו 
עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך 
רבי רבי, מורי מורי! אמר להם: למי אתם קורין רבי רבי? אמרו לו: לזה 
שמטייל אחריך. אמר להם: אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל. אמרו 
לו: מפני מה? אמר להם: כך וכך עשה לי. אמרו לו: אף על פי כן, מחול 
לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו. ובלבד 
ודרש:  רבי שמעון  בן  רבי אלעזר  נכנס  מיד  כן.  רגיל לעשות  יהא  שלא 
לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז, ולפיכך זכה קנה ליטול 

הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות'.
יכול  'לאומן' שעשאני', היה  'לך אמור  אני רוצה לדקדק, מדוע אמר 
לומר 'לך אמור למי שעשאני' או 'לקב"ה שעשאני', ומדוע כינה אותו כאן 

'אומן'? אלא ללמדנו, שזוהי האומנות הגדולה לברוא בריאה 
שנראית במבט ראשון כמכוערת אך באמת טמון בה יופי עצום, 
גדולה,  אומנות  זה  אין  ומדויק  יפה  שמצייר  מי  אומנות.  זוהי 
אבל מי ששותל בתוך קשקושים מכוערים יופי ומשמעות, זוהי 



"פעם אחת הגשתי 
לו כוס קולה, 
שתה מעט ואמר: 
"אה... קולה בתוך 
אושוויץ! איזה 
גילוי של אהבה 
בתוך האפילה! הרי 
אתה יודע שאני 
קורא לעצמי מתוך 
ייסוריי "אדמו"ר 
מאושוויץ", אני 
מרגיש ממש שם. 
כעת, תאר לעצמך 
שבתוך מחנה 
ההשמדה היה מגיע 
מישהו לאיזה יהודי 
והיה מוזג לו כוס 
קולה צוננת"





מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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בריאות  ברא  הוא  ולכך  'אומן'  הוא  הקב"ה  הגדולה.  האומנות 
נפלאות, שנראות מכוערות לכאורה, אך באמת יש להם יופי עצום.

אני הולך מדי פעם לשמח שבורי-נפש המאושפזים בבתי חולים לחולי 
בקול   - ושואל  בחצר,  הספסל  על  היום  כל  ששוכב  אחד  שם  יש  הנפש. 
צרוד מאלכוהול ועישון - את כל מי שעובר שם 'יש לך סיגריה?' 'יש לך 
'אני צריך סיגריה'... לכאורה, אין  לי סיגריה'  'בבקשה... תביא  סיגריה?' 
לך בריאה מכוערת מזו, הוא מוזנח לגמרי, מרושל, בעל פנים כבויות, ורק 
פיו ממלמל 'סיגריה... סיגריה...' אך ברגע שאני מביא לו סיגריה – לפתע 
פניו מאירות, והוא מעלה חיוך מתוק על פניו ואומר 'תודה רבה לך... תודה 
באמת...' זהו הבזק קטן של אור שמגלה את היופי הפנימי שלו המסתתר 
בתוך שכבות חיצוניות של כיעור. רק הקב"ה יכול לברוא כזאת אומנות, 

יופי עצום שמסתתר בתוך כיעור.
נכאים  בקול  ומבקשים  מסכן  חולה  כאותו  היום  כל  הולכים  אנחנו  גם 
'סיגריה' אנו קוראים לזה 'כסף'... כסף... כסף...  'סיגריה'... רק שבמקום 
יש  לו  למה  כסף...  כסף...  כסף...  צריך  אני  כסף?...  אולי  לך  יש  כסף... 
כסף?... למה אין לי כסף?.... כסף... כסף... אנחנו נראים אומללים לגמרי, 
אבל בפנימיותנו יש יופי עצום שמסתתר בתוך הכיעור הגדול. עלינו לזכור 

ולהאמין שיש בנו יופי נפלא שרק האומן הגדול יודע לצייר כזה ציור..."

תהיה חוש"ם
העיתונאי צבי יחזקאלי שחזר גם הוא בתשובה היישר לתורת רבי נחמן 
הוא  קלמן,  ר'  של  דמותו  על  המלמד  קצר  סיפור  בעבר  סיפר  מברסלב 
היה מתרחק מהגדרות והיה מדגיש שאפשר להישאר בהגדרה חילוני אך 
לקיים מצוות. "בתחילת דרכי פגשתי ברסלבר ותיק ומתוק בשם ר’ קלמן 
בלבד  תשובה  לבעלי  עניין  היא  תשובה  האם  אותו,  ושאלתי  גולדשמיט 
ולא לדתיים? הרי מי שדתי, כך חשבתי, לא צריך לחזור בתשובה… והוא 
ענה לי אז בשיא הרצינות, כישורי המשחק שלו ירדו לרמה שבה הייתי: 
'אל תהיה דתי', הוא אמר. 'תהיה חושם'. מה זה חושם? שאלתי. חוש”ם 
זה חילוני ושומר מצוות. תשמור מצוות עד הסוף. ותוכל כל פעם לחזור 

בתשובה על תשובה. כאילו היית חילוני".
שירת חייו פסקה כאשר כונני מד"א הוזעקו לביתו ברחוב אגסי בהר נוף 
ימים ספורים אחרי ששוחרר מבית החולים הדסה, שם, בבית בו לימד תורה 

ואמונה - החזיר את נשמתו ליוצרה.
לו  ספדו  בשכונה,  קצנלבוגן  ברחוב  הכנסת  מבית  שיצאה  בהלווייתו 
ר' אברהם בעלי  הגאון רבי גמליאל רבינוביץ, הרב צביאלי בן צור, בניו 
לפני  הזיתים.  להר  ההלוויה  יצאה  משם  שבתי,  הרב  ובנו   280 אופטיקה 
סתימת הגולל ספדו לו המשפיע ר' מוטה פראנק, ומי שהיה מופקד בכל 
יחד עם  השנים האחרונות על הבית להביא את האמנים שהגיעו לשמוח 
ר' קלמן בזמנים הקשים של המחלה הקשה – הר"ר חונה דייטש שספד 

במילות פרידה קצרות. 
מנגנים  הבעלי  לכל  אומר  תמיד  היה  זצ"ל  קלמן  שר'  הדברים  "אחד 
כי אותי לא צריך לשמח'. בתקופת  'אתם לא משמחים אותי  שבאו אליו 

כדי כך שאני  בימי שישי לשמח בבתי חולים, עד  יוצא תמיד  היה  חוליו 
ברחוב  יהודי  היה  בבתים,  לשמח  שיבוא  מחולים  פניות  עשרות  קבלתי 
24 שעות לחיות,  רק  לו  לו שיש  בירושלים שהרופאים אמרו  בינה  אמרי 
ואמר שרוצה רק את ר' קלמן, והוא בא אליו הביתה והיהודי הזה נשאר 
לחיות עוד שלושה חודשים בגלל משפט אחד שר' קלמן אמר לו 'אף אחד 
לא יכתיב לך מתי אתה חי ומתי אתה מת – יש ריבונו של עולם והוא היחיד 

שיכריע'. 
"אני רוצה לבקש מחילה בשם כל אלו שבאו לשמח אתו יחד, אם לא 
כיבדנו אותו מספיק. בשבילי אישית הוא היה מורה דרך בהרבה דברים, 
השמחה זה מה שליווה אותו ונתן לאחרים, האמונה שהוא השריש בכולם, 
אני רוצה לציין את בנו אברימי שמסר את נפשו למענו והוא הכיר לי אותו. 
והילדים שכל אחד בשמו הטוב התמסר  על האלמנה  יושר  מליץ  שיהיה 
אליו. הוא השאיר אלפי תלמידים, החזיר בתשובה אלפים שראו אותו דרך 
הסרטונים, כשהוא נכנס בפעם האחרונה לבית החולים הדסה הרופאים לא 
האמינו שייצא משם חי, ואחרי ארבע ימים הוא יצא והם אמרו 'זה לא אדם 

אלא מלאך'".
ת.נ.צ.ב.ה. 

תודה מיוחדת לאיש התקשורת מני גירא שוורץ על עזרתו הרבה.

"ללמדנו, שזוהי 
האומנות הגדולה 

לברוא בריאה 
שנראית במבט 

ראשון כמכוערת אך 
באמת טמון בה יופי 

עצום. מי שמצייר 
יפה ומדויק אין זה 

אומנות גדולה, אבל 
מי ששותל בתוך 

קשקושים מכוערים 
יופי ומשמעות, זוהי 

האומנות הגדולה. 
הקב"ה הוא 'אומן' 

ולכך הוא ברא 
בריאות נפלאות, 

שנראות מכוערות 
לכאורה, אך באמת 
יש להם יופי עצום"





יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
 יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

 ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה
 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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ישראל  בקהילות  מציינים  בהם  והדרכים  המנהגים 
את יום כ' בסיון שנקבע על ידי גדולי הדורות ליום צום 
ותפילה, לזכרם של הקדושים אשר בארץ המה שנרצחו 
על קדושת שמו יתברך במאורעות שונים במשך מאות 
  שנים לאורך ההיסטוריה היהודית הרוויה בדם ובדמע
רקע היסטורי מקיף על הסיבות שהביאו לפרץ האלימות 
חמלינצקי  בבוגדן  הפגיעה    האיכרים  במרד  הקשה 
של  המערבית  בגדה  היהודיות  הקהילות  את  שחיסלה 
נהר הדנייפר והפעם היחידה שהתואר 'הקוזאק הנגזל' 

הוענק בצדק לאדם  ארץ אל תכסי דמם

|| יוסי גיטלר ||
צילומים: ויקיפדיה

נשפך
דמם

כמים

מעצר יהודים בהונגריה
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חלק גדול מקהילות ישראל מציינות את יום ראשון ב
לרבבות  זיכרון  כיום  סיוון,  בחודש  כ'  הקרוב, 
ונרצחו  וטהורים  קדושים  במעלות  שעלו  ואלפים 
על  אוזן,  שמעתם  שלא  ומשונות  שונות  במיתות 
רבות של שנים  לאורך מאות  יתברך,  קדושת שמו 
שהתנקזו כולם לאזור התאריך הזה הנקוב בתולדות 

ימי עם ישראל בדם. כ' סיוון.
ממש  הזה  היום  את  לציין  נוהגים  ישראל  מקהילות  חלקים 
באמירת סליחות ואף בצום, בקהילות אחרות אין נוהגים בו מנהגי 
והנהגת  שמחות  מעריכת  נמנעים  אולם  וחריגים  בולטים  אבלות 

דברים משמחים ביום הזה.
מאוד.  רחב  הוא  לדורות  זה  יום  נקבע  בגינם  האירועים  מנעד 
אז  תתקל"א,  שנת  עולם,  לבריאת  הרביעי  באלף  עוד  תחילתם 
אכזרית  דם  עלילת  שבצרפת  בלוייא  בעיר  הארצות  גויי  העלילו 
שבשיאה הואשמו שלושים ואחד מיהודי העיר ברציחתו של נער 
המוקד.  על  בעלייה  למוות  דינם  נגזר  ומשפט  דין  אחרי  נוצרי, 
שעלו  קדושים   31 אותם  של  ולזכרם  מזעזע,  מאורע  אותו  לזכר 
ומגדולי  רש"י  של  נכדו  תם,  רבינו  תיקן   - לשמיים  אש  בלהבות 
בעלי התוספות, את היום הזה ליום צום וזעקה. ברוב צערו גם נפל 

למשכב 14 יום אחרי שיצאה הגזירה אל הפועל, ממנו לא קם.
מאות שנים אחר כך, בשנת ה' אלפים ת"ח, פרצו פרעות הידועים 
בהיסטוריה היהודית בכינוי 'פרעות ת"ח ות"ט', בהם נרצחו רבבות 
יהודים שמספרם לא ברור עד היום ויש האומדים אותו ב-100,000 
שרק  כמה  קדושים.   20,000 לכדי  עד  הממעיטים  ויש  יותר,  ואף 
לא יהיה גדול המספר, האכזריות והברבריות שלא ניתנת להכלה, 
המיטה על עם ישראל אסון בקנה מדה מטורף שקשה מאוד היה 

להתאושש ממנה.
בתאריך כ' בסיון פרצו גייסות הקוזאקים ימ"ש לעיירה נעמירוב 
זו הפכה לנקודת  זמן  נקודת  יהודי העיירה בשיטתיות.  ורצחו את 
נצחי  זיכרון  ליום  זה  תאריך  נקבע  כאן  כשגם  עולמית,  ציון 
למאורעות הקשות, מהנוראות שידע עמנו. במורד היריעה נקדיש 

פרק נרחב למכלול המתרחש במאורעות ת"ח ות"ט.
במלחמת  נעשה  והמדמם  הכואב  בתאריך  השלישי  הסיבוב 
העולם השנייה. לקראת סיומה, בשנים תש"ד-תש"ה, פלשו גייסות 
הגרמניים להונגריה והחלו בביצוע הפתרון הסופי ליהודי המדינה 
השאננים שלא העלו בקצה דעתם עד לאותו רגע את הצפוי לקרות. 
ונחנקו  בכבשנים  נשרפו  הונגריה  של  בניה  מטובי  אלפים  מאות 
בתאי הגזים. ה' יקום דמם. לפי חישוב רבני הקהילות עיקר השמדת 
יהדות הונגריה נעשתה בחודשים אלו סיון-תמוז, ולכן צורף הצלע 
יהודי הונגריה שנרצחו בידי  זיכרון   - כ' בסיון  השלישי לסליחות 

המרצח הנאצי.

הקרקע לפרעות הדמים

הנדבך המרכזי לכל הדעות של קביעת יום זה לדורות עולם, הן 
גזירות ת"ח ות"ט. נעניק תמונה רחבה מעט יותר להבנת האירועים 

וחלקם בפאזל הארוך של תולדות דברי ימי עמנו.
בשנת 1569 התאחדו פולניה וליטא למדינה אחת. האיחוד הזה 
הרבות  ישראל  קהילות  של  לחורבנם  והגורם  העיקרי  הזרז  היה 
העובדות  את  להקדים  צריך  מדוע  להבין  וכדי  הפרעות.  בשנות 
תחת  עת  לאותה  עד  שהיו  באוקראינה  גדולים  שטחים  הבאות: 

שליטת דוכסי ליטא עברה במסגרת האיחוד הפולני-ליטאי לידיהם 
של האצילים הפולניים.

הכללי,  מהשלטון  רבה  לעצמאות  זכה  הפולני  האצולה  מעמד 
הגדה  במדינה.  שישלוט  המלך  של  זהותו  תלוי  היה  גם  ובהם 
המערבית של נהר הדנייפר נכבשה ונשלטה בידי האצילים שכפו 
את מרותם על הטטריים שישבו בה עד אותה העת. בכירי האצולה 
השתרעו על אחוזות חקלאיות ענקיות, ושעבדו באיכרים הסלאביים 

הידועים בכינוי 'הרותנים'.
ואיפה החלק היהודי? מסתבר שהוא היה קיים ודומיננטי ביותר. 
היהודים שעד אז התרכזו בעיקר במרכז פולין, נדחקו החוצה בידי 
שכניהם שלא ראו בעין יפה את שגשוגם הכלכלי וטענו שזה מגיע 
נודדים למרחבים  רבים  יהודים  כך מצאו את עצמם  על חשבונם. 
את  מצאו  הם  אוקראינה,  ממדינת  לארצם  שהתווספו  הכבירים 
פרנסתם כמנהלי אחוזות וחוכרים מהאצילים הרבים שהקימו את 
אחוזותיהם במרחב. התוצאה המבורכת הייתה עשרות של קהילות 

יהודיות חדשות שפרחו והתרבו בגדה המערבית של הדנייפר.
אדם.  למגורי  ראויה  פחות  הייתה  הנהר  של  המזרחית  הגדה 
קרבתו לחצי האי קרים הפכה אותו לאזור ספר, ומקום גידולי פרא 
המסוכן להתיישבות. אבל גם לשם הגיעו היהודים והקימו קהילות. 
הבעיה והאסון היו נעוצים מדרום לעיקול הנהר. שם ישבו גדודי 
על  היו חבורה חצי-נוודית שחיה  הידועים לשמצה. הם  הקוזקים 
חרבה במלחמה מתמדת עם הלוחמים הטטריים. היחסים ביניהם 
ומתוחים,  רופפים  היו  הפולני-ליטאי  האיחוד  של  הכתר  לכוחות 

כששלטון הכתר מנסה כל הזמן לרדות בהם ולנצל אותם לצרכים 
צבאיים.

האצילים  כלפי  הוותיקה  המקומית  האוכלוסייה  של  הזעם 
החדשים, איך לא, הופנה גם כלפי עובדיהם - החוכרים היהודים, 
המצב נתון היה כל העת בתסיסה מתמדת. המתח הכלכלי והחברתי 
של  ולהתעוררות  ישנות  איבות  לצמיחת  הפורייה  הקרקע  היה 
אמונות שונות בקרב צאצאיו של עשו הרשע, שהלכה בידוע היא 

שאין צורך בכל סיבה שהיא, אלא פשוט עשו שונא ליעקב.
הזעם תועל עד מהרה למעשי נקמה ומרד. מובילי המערכות היו 
הקוזקים שכלוחמים מנוסים נטלו חלק בראש בכל הקרבות, ובין 
פחות משמונה פעמים. אבל  לא  ל-1638 התקוממו   1592 השנים 
עדיין לא הגענו לגפרור שהצית את האש הגדולה שבהמשך אכלה 

לחלוטין את הקהילות היהודיות בנקודה זו של הגלובוס.

הקוזאק הנגזל

ואז הגיע בוגדן חמלינצקי. האיש שהפיל את חיתתו עד מיליוני 
ומורא בכל מקום שהוזכר.  בתי אב באירופה. השם שהטיל פחד 
וכמו בכל הסיפורים הכול התחיל מפגיעה קטנה, אולי במהותה לא 
ממש פעוטה, אבל בהתחשב בתוצאות ההזויות שלה ההיא בהחלט 
מזערית. הכול התחיל בשנת 1647 כאשר אצילי פולין נכנסו בסערה 
לשטחים האוקראינים המחולקים, ואציל מקומי זוטר בשם בוגדן 
חמלינצקי מצא את עצמו נפגע ורכושו הוחרם, גם אשתו המיועדת 
נעלמה, ולפי שמועות שונות גם רצחו את בנו בן העשר. המתנכל 
הסדרתי היה אדם בשם דניאל צ'פלינסקי, שכפי הנראה היה שליחו 

של אחד האצילים הבולטים והמרכזיים אלכסנדר קונייצפולסקי.
)אולי  הנגזל  הקוזק  בקלות.  שמוותר  אדם  היה  לא  חמינלצקי 
מכאן שורש המשפט המפורסם? מה שבטוח שזו הפעם היחידה 
כיתת  שלו(,  הצינית  במשמעות  רק  ולא  נכון  היה  אכן  שהפתגם 
רגליו בבתי משפט שונים ברחבי המדינה, וכל פניותיו נענו ריקם. 
הוא הושב בבושת פנים ואז החליט לעשות מעשה. מעשה שעלה 

עם נפילת העיר בה התרכזה 
אוכלוסייה יהודית גדולה התנפלו 

חיות הטרף הקוזאקיות על 
כל אשר בשם ישראל יכונה, 

בברבריות ואכזריות שאין לתאר 
רצחו נפש את כל יהודי העיר 

אנשים נשים וטף.

קבר אחים לרבבה מיהודי בודפשט, צילום: אלמוג
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לעם היהודי בנהרות דם ואוקיינוסים של דמעות.
עליהם,  ומושל  לקצין  בוגדן  את  הקוזקים  קיבלו  ת"ח  באביב 
והוא יצא בראש פלוגות הצבא הקוזקי למערכה צבאית נגד כוחות 
הטטריים  עם  ברית  כרת  לקרב  יציאתו  טרם  האיחוד.  של  הכתר 
גדוד פרשים עם 4,000 רוכבים מאומנים  לו  הפראיים שהצמידו 
נהר  את  בוגדן  חצה  אפריל  בחודש  ביי.  טוגאי  של  בפיקודו 
הדנייפר, והביס בעוצמה את כוחות הכתר בשתי מערכות, האחת 

ב-15 במאי בנהר הצהוב והשנייה ב-26 במאי בגזרת קורסון.
וכמו כדור שלג המידרדר במורד ללא שליטה, כך הגיעו תגובות 
ההמון המשולהב בכל רחבי המדינה מניצחונותיו הסוחפים של 
בכל  קוצים  בשדה  כאש  פשטה  עממית  התקוממות  חמינלצקי. 
הקוזקים  לגדודי  חברו  מדעת  הנבערים  האיכרים  ופינה.  מחוז 
חמלו  ולא  רצחו  טבחו,  ושחטו,  אוקראינה  בערבות  ששעטו 
ביהודים שנואי נפשם, באצילים שהתנשאו עליהם ובכל מי שלא 

יישר קו עם עמדתם ומהלכיהם.
נותרו נחלתה הבלעדית של אוקראינה. גם בחבל  הפרעות לא 
במרידות  ההמונים  פתחו  בלארוס  כדרום  בימינו  המוכרת  הארץ 
והתפרעויות מטורפות, חיל הקוזקים הגיע עד לעיר פינסק. עיקר 
צבא  הקוזקים  מול  נלחם  שם  המערבית,  בגדה  נטושה  המערכה 
התחילו  הרעה.  אליהם  שכלתה  שהפנימו  היהודים  האיחוד. 
ת"ח,  שנת  של  השבועות  בחג  שראשיתו  הגדול  הבריחה  במסע 
בו תוך חילול החג מחשש פיקוח נפש, נמלטו היהודים מהכפרים 

והעיירות הנידחות לערים המרכזיות והמבוצרות.

פולח כליות ולב

אבל הגדה המזרחית בה לא הייתה נוכחות צבאית של כוחות 
המורדים  קיבלו  בשל  כפרי  קרב.  ללא  נפלה  האיחוד  של  הכתר 
והנוראות  הזוועות  את  המרחב.  את  ישראל  בשנאת  השטופים 
אין  בתיבות.  לתחום  ניתן  לא  היהודים  של  חלקם  מנת  שהיו 
מילים שמסוגלות לבטא את החייתיות והסרת צלם האנוש שנהגו 

הפורעים במי שנקלעו לידם.
הזעזוע מההיחשפות לתיאורים המבהילים של הגאון רבי נתן 
נטע הנובר שכתב ביד אמן את כרוניקת האירועים בקונטרס 'יוון 
המקלדת  אדם.  כל  של  בגוו  עזות  צמרמורות  מעבירה  מצולה' 
שהתחולל  למה  ממד  איזשהו  ולהעניק  פעולה  לשתף  מסרבת 
בחוצות הערים בפרעות האיומות. וכך מתחיל התיאור המחלחל, 
בשכל  להכלה  ניתנים  שלא  מחלקים  ידינו  על  הוא  אף  שצונזר 
אנוש: "והרבה ק"ק אחורי הנהר ניפור הקרובים אל החלל, כגון 
ק"ק פריסלאב, וק"ק בארשיבוקה, וק"ק פראטון, וק"ק באריופלין, 
וק"ק לובען וק"ק לאחווץ ואגפיהם, שלא יכלו לברוח ונהרגו על 

קדושת השם במיתות משונות ומרות.
"קצתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לכלבים, וקצתם 
קצצו ידיהם ורגליהם והשליכום על הדרך, ועברו עליהם בקרונות 
יהיו כדי  וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא  ודרכום בסוסים, 
בדמיהם  ויפרפרו  מהרה,  ימותו  שלא  בחוץ  והשליכום  להמית 
בחיק  ילדים  ושחטו  בחייהם.  קברו  והרבה  נשמתם.  שיצאה  עד 
אימותם. והרבה ילדים קרעו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקעו 
ילדים חתכו בשפוד  וקצת  והוציאו העובר וחבטו בפניהן.  בטנם 
וצלאום אצל האש והביאום אל אימותם שיאכלו מהם. ולפעמים 
לקחו מילדי העברים ועשו גשרים לעבור עליהם. לא הייתה מיתה 

משונה בעולם שלא עשו בהם".

טבח ק"ק נעמירוב

בתחילת החודש הבא כבר נבלמו כוחותיו של חמלניצקי בעיר 
הנבער  ההמון  אך  מערבה.  התקדמותו  ונעצרה  בילה-צרקווה 
חמלניצקי.  של  חיילותיו  של  הגיבוי  ללא  גם  להתמרד  התעקש 
שמו  האיחוד,  שטחי  בתוך  גייס  להקים  הצליח  אחד  קוזקי  קצין 
היה מקסים קריבונוס והוא תמך במעשי המרי של האיכרים. את 
הזוועה הגדולה חולל קריבונוס בתאריך המדובר כ' בסיון ת"ח - 
אז עלה בראש צבא גדול שהתחזה לכוח ידידותי של צבא האיחוד 

על העיר נעמירוב.
עם נפילת העיר בה התרכזה אוכלוסייה יהודית גדולה התנפלו 
חיות הטרף הקוזאקיות על כל אשר בשם ישראל יכונה, בברבריות 
ואכזריות שאין לתאר רצחו נפש את כל יהודי העיר אנשים נשים 
הדת  את  עצמם  על  לקבל  ליהודים  הוצע  עוד  בתחילה  וטף. 
אנוש  צלם  חסרי  הפורעים  עליהם  פשטו  ומשסירבו  הנוצרית, 

וטבחו ללא רחם.
במקביל המשיכה ההצלחה להאיר פנים לצבאו של חמלניצקי. 
הם הנחילו לצבא האצילים מפלה כבדה בקרב על פילאבצי, בכך 
נפתחה בפניהם הדרך עד לוורשה ללא עכבות כמעט. חמלניצקי 
גם  וזאמושץ',  כלבוב  בפולין  החרדיות  הערים  מרכזי  את  כבש 
בהם הונחה ליהודים האפשרות להמיר את דתם חלילה, והם בחרו 

קדושים  במעלות  ולעלות  ברבים  שמו  לקדש 
וטהורים לעולם שכולו טוב.

רק אחרי שמלך פולין-ליטא הציע לו הצעות 
למערכה  להיכנס  שחשש  ומתוך  מפליגות, 
נסוג  הקפוא,  הפולני  החורף  תוך  אל  כבדה 
קייב.  לעיר  והתכנס  לאחור  חמלניצקי  בוגדן 
לראשונה  המהומות  מפרוץ  שנה  כעבור 
עוד  ת"ט.  בשנת  המאורעות  שוב  התחדשו 
את  לתת  התנודות  המשיכו  רבות  שנים 
אותותיהם באדמה הדוויה. לסיכומו של טבח, 
היוון'  'טיט  בספר  המובאות  ההערכות  פי  על 
 281 נמחקו  פיידל,  נתן  בן  שמואל  הרב  של 

קהילות מרחבי אוקראינה ובלארוס.

צום ותפילה לדורות

רבינו הש"ך שקבע את משכנו באותם ימים 
השבר  את  ליבו  אל  קרוב  לקח  ווילנה  בעיר 
הנורא שפקד את עמו ישראל. השמועות הלא 
טובות ומה שראו עיניו הביאו אותו לכתוב את 
מה שכינה בשם 'מגילת עיפה', ולייסד את יום 

כ' בסיון ליום אבל ומספד לדורות עולם.
וכך כותב רבינו הש"ך זצ"ל במגילה אודות 
ולדורותיי  לעצמי  קבעתי  כן  "על  הזיכרון  יום 
ואבל  ותענית  צום  יום  בנים,  ולבני  לבנים 
ומספד וקינים, ביום כ' לחדש סיון שבו נתנה 
פרעוה  קרעוה  ועתה  מפנינים,  היקרה  תורה 
זה  יום  כי  יען  המונים,  המונים  רבים  גוים 
רעים  וחלאים  ומכאובות  לגזירות  הוא תחילה 
ונאמנים, וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים, 
כי גם גזרות תתקל"א הייתה ביום ההוא ובאותן 
הזמנים, וגם כי יום זה לא יארע בשבת קודש 
אשר  והלוחות  הקביעות  פי  על  פנים,  בשום 
בידינו מתוקנים, וחברתי אלו סליחות והקינות 
שנה  בכל  זה  ביום  לאומרים  ותחנונים,  בבכי 
אשר  איש  "וכל  וחותם  ועידנים".  עידן  ושנה 

הריחו ה׳ ביראתו ובשם ישראל יכונה, ישים על לבו אלו הדברים 
והעניינים, ויקבע עצמו יום זה לקונן עליו כעל שני החורבנים".

את המגילה פותח הש"ך במילים "הלא ידעתם אם לא שמעתם 
כל עם ה' הישרים אשר ה' קורא, עליהם ועל דברו חרדים, הנפוצים 
בד' כנפות הארץ, מפוזרים ומפורדים כל מקום אשר דבר המלך 
מר  ומספד  ובכי  צום  ליהודים  גדול  אבל  מגיע  ודתו  צבאות  ה' 
יוצע לרבים. גדולים ונכבדים לבשו שקים והעלו עפר על ראשם. 
קצינים ורוזנים ונגידים על בית ישראל ועל עם ה' כי נפלו בחרב 
בגזרות ושמדות, בידי ערלים טמאים רשעים ארורים וזדים הרגו 
ישראל  בני  וחסידים,  חסידות  ותמימים  ישרים  ורבבות  לאלפים 
היקרים והמסולאים מפז, הנחמדים וגאונים ורבנים בעלי תריסין 

המלמדים עם התלמידים".
כאן עובר הש"ך לקונן על נחיתותם של אלו בידם נפלו בחירי 
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העולם "הלוא המה בני נכר נבזים ושפלים פוחזים וריקים, הם 
המכונים בשם קוזקים. איכרים וכורמים עובדי אדמה התאספו 
קרובים ורחוקים וירימו יד במלך ושריו וסגניו, עם גדול ורם 
כענקים". כאן מכוון רבינו הש"ך למלך ולריסלאב עליו הוא 
כותב בהמשך "וראוי למנותו בין הצדיקים, כי מעולם היטב 
התאריך  את  הש"ך  רבינו  מונה  כן  כמו  היהודים".  עם  חסדו 
בו כרת אותו מלך ברית עם העם היהודי להגן עליו ולשומרו 

מפני המתנכלים.
לקבץ  "התחילו  הנורא  החורבן  את  לבכות  ממשיך  הש"ך 
עליון  חסידי  ויהרגו  העמקים,  משושנת  הנחשלים  ולזנב 
קדושות  נפשות  מאות  כמה  וחשוקים  וצדיקים  קדושים 
העמודים  אורך  ולכל  מכאן  ונאנקים".  הנאנחים  אביונות 
הרבים עליהם מתפרסת המגילה )המודפסת בחלק ממהדורות 
הספר 'שבט יהודה' על צרות ישראל(, מספר הש"ך בפרוטרוט 
ושמות  ההרוגים  מניין  עיר,  ובכל  עיירה  בכל  שהתרחש  את 
הרבנים, ועוד תיאורים מסמרי שיער שלא ניתן להעלות כמעט 

על הכתב.
את נקודת ציון התאריך והיקף האסון מבחינתו כותב הש"ך 
"וביום השלישי כ' ימים בחודש סיון שנת ת"ח, עשו הרג רב 

ממש דומה לחורבן ראשון והשני". 

האסון הראשון בשרשרת

היה  זה  תאריך  נקבע  לזכרו  הראשון  האסון  שפתחנו,  כפי 
שהיה  תם,  רבינו  של  בקהילתו  אחורה,  שנים  מאות  בכלל 
הראשון לתקן זאת. ברושמי קורות העיתים נכתב ומובא בספר 
'נטעי גבריאל' שבהגיע השמועה על דבר גזירת בלוייש לרבנו 

תם מירר בבכי וקרא לצום ולבכי, למספד ולתענית ביום ההוא.
הגאון רבינו יעקב בן הרב ר' מאיר כתב ספרים לכל קהילות צרפת 
בוהמיה וריינוס, והודיעם כי ראוי הוא יום כ' בסיון לקבעו צום לכל 
בני עמנו, וגדול יהיה כבוד הצום הזה מצום גדליה בן אחיקם, כי יום 
ולהגיד פיוט  סיון  וקיבלו היהודים עליהם לצום בכ'  כיפורים הוא, 
'חטאנו צורנו' וסליחות על גזירה בלוייש, וצדקת כל שמסרו עצמם 

על יחוד השם תעמוד לישראל סלה.
מלבד הסליחות שתיקן רבינו תם נהגו לומר את הפיוט 'למי אוי 
בדד',  ישבה  'איכה  איכה  מגילת  נוסח  לפי  שמסודרת  אבוי'  למי 
על  לראשונה  מבונא שהעלה  יעקב  רבי  בן  אפרים  רבי  קונן  ואותה 
הכתב את דבר גזירת בלוייש. אחיו של רבי אפרים רבי הלל בן רבי 
יעקב מבונא חיבר גם הוא קינה בשם 'שלומי אמוני ישראל' על סדר 

א"ב. כך החזיקו קהילות ישראל שנים רבות.
מסעות הצלב וטלטולים שונים השכיחו עם הזמן את חשיבותו של 
היום, והוא הלך ונעלם מהמסורת. עד לפרעות ת"ח ות"ט המפורטים 
לעיל, אז עלו מחדש התחושות ונקבע לזיכרון עולם יום זה כהנצחה 
עבור הנופלים. גם התווספה הקינה 'אספרה ואילילה ואספוק בכף 
מרה' של ר' תמר בן ר' מנחם העלוב, כתוספת לקינה 'למי אוי למי 

אבוי'.
'ועד  חברי  נתנו  הש"ך  קביעת  אחרי  והסופי  הרשמי  החותם  את 
המדינה  בני  של  הציבוריים  ענייניהם  את  שניהלו  ארצות'  ארבע 
סמכויות  ל'ועד'  שהעניקו  השולטות  הממשלות  מטעם  היהודיים 
פורים  שבין  בימים  לובלין  בעיר  בישיבתם  ומשמעותיות.  רחבות 
והחורבן  הקשות  הדמים  במאורעות  ה'ועד'  חברי  דנו  ת"י  לפסח 
האדיר שנמוט על עולם התורה באזורים שונים, והחליטו בקביעתם 
לקבל עליהם ועל זרעם להיות מתענים את יום העשרים לחודש סיון 
בכל שנה ושנה, ביום ההוא שהתחילה הצרה הגדולה בעיר נעמירוב 
וכוללת גם קריאת  הגדולה, התענית צריכה שתילקח בכל הרצינות 

'ויחל' שחרית ומנחה בבתי הכנסיות כמו כל תענית ציבור.
ר' מאיר בן ר' שמואל איש שעברשין כותב בספרו 'צוק העיתים' 
"ואז בשנת ת"י אחרי העצרת, נתאספו ונתיעצו פליטה הנשארת וכו', 

מסעות הצלב וטלטולים שונים 
השכיחו עם הזמן את חשיבותו 

של היום. עד לפרעות ת"ח ות"ט, 
אז עלו מחדש התחושות ונקבע 

לזיכרון עולם יום זה כהנצחה עבור 
הנופלים. 

חמילינצקי
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ואז נתאספו ראשי המדינות, כדי להסיר המכשלות והעוונות, והתקינו 
נעמרוב,  הריגת  יום  לסיון,  בעשרים  צום  וקבעו  תקנות,  וכמה  כמה 
לגזירת תתלק"א הוא מכוון ולהרבות בו סליחות ותחנונים, ולהרבות 

צדקה ולפדות בפדיונים".
גם רבינו הט"ז שנמלט בגין הגזירות מעירו אוסטראה כתב כדברים 
הבאים "שגזרו מנהיגי שלוש ארצות בצירוף גאונים להתענות בכל כ' 
בסיון משום רוע הגזירה בעוונותינו הרבים. יש לקרות 'ויחל' אפילו 
וה'  ביותר מב'  זה הוא קבוע אפילו  ה', שתענית  או  ב'  ביום  כשחל 

דאחר פסח וסוכות".
ההלכתי  בחיבורו  שמתייחס  הזמן  מאותו  הפוסקים  מגדולי  עוד   
לנידון הצום בכ' סיון, הוא רבינו המגן אברהם שאביו רבי חיים נרצח 
"צריך  וכותב  בצום  מצווה  בסעודות  שדן  חמלינצקי,  פורעי  ידי  על 
עיון כשמתענים כ' סיון במלכות פולין, אם מותר לאכול על סעודת 
מצווה". משמע שגדולי הדור ופוסקי ההלכה קיבלו על עצמם יום זה 

על כל הכרוך בו כפשוטו.

השמדת יהדות הונגריה

כפי שציינו לעיל, רבני הונגריה קבעו יום זה לתענית גם על הרוגי 
המדינה במלחמת העולם השנייה מהאשמדאי הנאצי. בפנקס היראים 
של קהילת בודפסט נכתב "בשנת תש"ו הוקבע כ' סיון ע"י הרבנים 
על  הונגריה,  לבני  ציבור  לתענית  מדינותינו  של  שליט"א  הגאונים 
הריגת אחינו בני ישראל במדינתנו משנת תש"א והלאה, ובפרט בשנת 
תש"ד תש"ה הי"ד. ולשכה שלנו הוציאה אז לאור בשם הרבנים נ"י 
מחברת של סליחות שנקבע לכ' סיון על ההריגה בשנת ת"ח במדינת 

פולין בכמה שינוים".
פעסט  בעיר  שהתכנס  הרבנים'  ש'ועד  העיד  יעקב'  'משנת  בספר 
יוצאות  בחסידיות  סיון.  כ'  תענית  את  ליושנו  החזיר  תש"ו  בשנת 
להקפיד  נוהגים  בארה"ב  וסקווירא  בירושלים  בעלזא  כמו  הונגריה 
נהגו  לא  בהם  במקומות  גם  הקדושים.  לזכר  הסליחות  באמירת 

באמירת סליחות החמירו שלא לקיים נישואין ביום זה ופוסקי זמננו 
חתונות  לקבוע  שלא  לשואלים  מורים  קרליץ  ניסים  רבי  הגאון  כמו 

ביום זה.
ונסיים בדבריו הנוקבים שתי נפש של בעל ה'יסוד ושורש העבודה' 
בהתייחסותו לתענית כ' סיון "עיקר ויסוד תענית כגון זה של כ׳ סיון 
שהיה עת צרה ליעקב גזירות גדולות בשנת ת״ח ות״ט לאלף השישי 
צריו,  סבביו  כמים  דמם  ושפם  הישראלית  אומה  של  דמן  בשפך 
והגדולים אשר היו בארץ בדור ההוא גזרו על זה תענית וקבעו בכיה 
לדורות יום אחד בשנה, ושורש התענית על ענין זה מפורש בתורתנו 
בית  כל  ואחיכם  כתיב:  ואביהוא  נדב  במיתת  שמיני  פ׳  הקדושה 
ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה', הרי לפניך מפורש יוצא מזה 
שעל מיתת הצדיקים חיוב מוטל על כל איש מישראל לקונן ולבכות 

ולהצטער"
"עיקר התענית של כ' בסיון לתת אל לבו כמעט בכל רגע על הריגת 
הצדיקים והחסידים ועל הכלל האומה הישראלית הקדושה, שנהרגו 
במיתות אכזריות משונות ונשפך דמם באותו הזמן, ולקונן ולהצטער 
בלבו על הריגת בניו של מקום ברוך הוא וברוך שמו, ובוודאי היה מזה 
להבורא יתברך שמו צער גדול כביכול, ואם נשארו בחיים היו לומדים 
תורתו הקדושה, ועושים מצותיו הקדושים כל ימיהם אשר הם חיים 
על האדמה, והיה מגיע ליתברך שמו ויתעלה נחת רוח גדול מזה. ואין 
גם על  בניו הנחמדים.  זה של הריגת  יתברך שמו צער  שכחה לפניו 
הצער וייסורי גופים שנהרגו אז מעם קדוש הישראלי הנקראים בנים 
למקום. שנעשו בהם שפטים וייסורים קשים ומרים בעת הריגתם. יש 
לנו להתבונן ולגונן ולהצטער על זה הרבה מאוד, וכוונה זו לא תעדר 
מהאדם כל יום התענית. ובוודאי תחשב לו לעבודה גדולה ועצומה 

מאוד להבורא ית"ש ויתעלה".

בספר 'משנת יעקב' העיד ש'ועד 
הרבנים' שהתכנס בעיר פעסט 
בשנת תש"ו החזיר ליושנו את 

תענית כ' סיון. בחסידויות יוצאות 
הונגריה כמו בעלזא בירושלים 

וסקווירא בארה"ב נוהגים 
להקפיד באמירת הסליחות לזכר 

הקדושים.



כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :( 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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כרזות



37 י"ח בסיוון תשע"ח 1/6/18

בשירות המולדת
כיצד נולד ‘הדוד סאם' מאמריקה, מתי התחיל השימוש ב'דוב הרוסי', מי היה הלורד קיצ'נר 
ומי ‘זכה' להופיע על כרזת המבוקש הראשונה?  קריקטורות, כרזות ואיורים שירתו מדינות 
בקמפיינים גדולים, הכריעו מלחמות והפכו לסמלים לאומיים  ‘כל ישראל' התחקה אחר 

הבולטות שבהן, כולל שרוליק שלנו וחנדלה של הפלסטינים

|| איילה אבן האזל ||

כרזות

הדוד סאם האהוב? מ דמותו של  מכיר  אינו  י 
הלבן,  והזקן  השער  בעל  המבוגר  הדוד 
בבגדים  תמיד  לבוש  לו,  שני  שאין  פטריוט 
העשויים מדגל ארצות הברית ומככב בכרזות 
האמריקני  הממשל  ידי  על  שפורסמו  שונות 
במטרה להעלות את המורל הלאומי, בעיקר 

בעת צרה. 
הדוד סאם הלא הוא אלגוריה לדמותה של ארצות הברית, 
הינו אלמנט ידוע בהאנשת מדינות, של אמריקה הגדולה ה'כול 
יכולה'. דמותו של הדוד סאם נולדה באורח משעשע מבדיחה 
מלחמת  בזמן  יורק  בניו  טרוי  במחנה  חיילים  של  צבאית 
 .U.S האזרחים. החיילים שקיבלו משלוח מזון עם הכתובית
ראשי  אל  והתייחסו  לצון  חמדו  מדי,  יותר  להם  אמרה  שלא 
התיבות כאל דוד סמואל וילסון - אלמוני שסיפק כביכול את 

המשלוח. 
הסיפור אומנם מעולם לא הוכח כי קרה באמת, אך זה לא 
מסוצ'וסטס  במדינת  הוקם  סאם  הדוד  בדמות  פסל  משנה, 
יותר  וכחמישים שנה מאוחר  הולדתו של הדוד סאם  כמקום 
הפך  והכינוי  רשמי  באופן  התואר  את  אימץ  ה-87  הקונגרס 

לכמעט ממלכתי. גם אויבותיה של ארצות הברית לא היססו 
בשחצנות  להתנגח  כדי  רק  אבל  בדמות,  שימוש  לעשות 
האמריקאית לטעמם, ובשלטונה האימפריאליסטי של ארצות 

הברית.
לצורך  סאם  הדוד 
סתם  אינה  העניין 
עוד דמות אמריקאית 
דמותו  מיתולוגית, 
בקריאות  כיכבה 
לציבור  שונות 
מלחמה,  ובעתות 
חלקה  את  תרמה  אף 
המלחמתי  למאמץ 
מתאימות  בכרזות 
לחיילים  הקוראות 
סאם  הדוד  להתגייס. 
אופיינית  דוגמא  הוא 

להאנשה של מדינה.
משנת  כרזה   >

של  הנאמנים  לאזרחיה  ובקשתו  סאם  הדוד  מככב  בה   1942
המולדת לתרום אגרות מלחמה להצלחת המלחמה.

דמות בשירות האומה

בכל  נפוצה  והיא  מסרים  להעברת  אמצעי  הינה  הכרזה 
העולם. לעיתים מדובר במסרים פוליטיים ולאומיים לעיתים 
מדובר בפרסום או תעמולה של ארגון כלשהוא או לחילופין 
פוסטר סתמי. ברחוב שלנו, הכרזה הינה פשוט מודעת רחוב 
גדולה שידועה בשמה "פשקוויל", כנראה גלגול של המילה 

"פתקי אוויל" בהברה אשכנזית )פסקיאוויל(.
הכוח של הכרזות הוא לרוב בהמחשה הוויזואלית ובתמונה 
יוצרת קירבה  תמימה שמצליחה להעביר מסר חזק. התמונה 
לאנשים ומקומות שלצופה מן השורה אין איתם קשר ישיר, 
התמונה מעוררת רגשות עזים, לעיתים התמונה יכולה להסביר 
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תהליך שקשה להסבירו במילים. 
על  רבות  פעמים  הייתה  הכרזה  מטרת  היסטורי  באופן 
מנת להפיח רוח חיים באומה, וזאת באמצעים מגוונים כגון 
האנשה של מדינה. האנשה של מדינה הינה תיאור המדינה 
או האומה כדמות אנושית. כגון הכינוי ‘אמא רוסיה' הנפוץ 
אלבניה  אמא  גאורגיה,  אמא  ארמניה,  אמא  רבות,  במדינות 
בארצות  קנדי.  שוטר  של  התיאור  נפוץ  בקנדה  הודו.  ואמא 
הברית היה נפוץ עוד בטרם נולד הדוד סאם הדמות הנשית 
נלקח  "קולומביה" – בהשראת כריסטופר קולומבוס )משם 
הושם  אחרות  במדינות  קולומביה(.  אוניברסיטת  של  השם 
דגש על פשטות הדמות כאזרח מן השורה כמו בארגנטינה 
של  )אחיו  בספרדית  "בוקר"  "גאוצ'ו",  של  היא  הדמות   -
"פונצ'ו"  המכונה  בבגד  תדיר  הלבוש  האמריקאי(  הקאובוי 
שאינם  וב'כדורים'  ארוכה  בסכין  ומצויד  שכמיה(   / )שאל 
 – נורדמן  אולה  עור.  בנרתיק  קשורות  אבנים  אלא  כדורים 

הנורבגי או "חואן דה לה קרוס" מהפיליפינים. 

כרזות מלחמה
 

מנת  על  פופולרי  אלמנט  הכרזות  היו  מלחמה  בעתות 
להעלות את מורל הציבור ולגייס את הצעירים לצבא. 

העולם  מלחמת  טרום  של  באמריקה  היהודיים  בעיתונים 
העבריים.  לגדודים  גיוס  לעידוד  כרזה  פורסמה   - הראשונה 
דוד  מגן  מתוך  יוצאת  כשהיא   – ציון  בת  מופיעה  בכרזה 
וקוראת באידיש: "ארצך הישנה – חדשה זקוקה לך! הצטרף 
של  לדמותה  האנשה  דמות  הינה  ציון  בת  העברי!"  לגדוד 

מדינת ישראל. 
אותך"  רוצה  קיצ'נר  "לורד  הידועה  הבריטית  הכרזה 
מתנדבים  בריטים  מיליון  שלושה  של  גיוס  לזכותה  רושמת 
למושא  והפכה  הראשונה,  העולם  מלחמת  לפני  לצבא 
לחיקויים רבים. לורד קיצ'נר היה באותה תקופה שר הצבא 
של בריטניה ועליו הוטלה המשימה לגיוס כוחות מתוגברים 
של אנשי צבא נגד גרמניה. באותה תקופה היה הצבא הבריטי 
דמותו  פורסמה  המוצלחת  בכרזה  בלבד.  מתנדבים  צבא   –
של לורד קיצ'נר יחד עם שפמו המזוהה כולל אצבעו המורה 

והכיתוב: הצטרף לצבא מולדתך! 

לורד קיצ'נר עצמו, שהצליח לבסס את עליונותה הצבאית 
הראשונה  העולם  מלחמת  כי  צפה  באפריקה,  בריטניה  של 
תימשך לפחות 3 שנים ותגבה קרבנות רבים. הוא עצמו לא 
כאשר  מותו  את  ומצא  המלחמה  של  סופה  את  לראות  זכה 
נשלח בשליחות דיפלומטית לרוסיה, כשבעיצומה של סערה 
בים, ספינת המלחמה בה הפליג עלתה על מוקש ימי וטבעה. 
לא  וגופתו  הפמליה  אנשי  כל  טבעו  קיצ'נר  לורד  עם  יחד 

נמצאה מעולם.

< כרזת גיוס מברזיל מתקופת המהפכה החוקתית )1932( 
"חלה עליך חובה. היוועץ במצפונך!"

כרזה  הינה  נוסטלגי,  לפריט  מכבר  זה  הפכה  אשר  כרזה 
תוצרת אנגליה שנוצרה לפני מלחמת העולם השנייה, במטרה 
ההפצצות  מפני  באזרחים  שאחז  הכבד  החשש  את  להרגיע 
הכבדות על לונדון וערים נוספות והאימה מפצצות שהכילו 

גז רעיל.
מעל  הודפסו  בפועל 
אך  כרזות,  מיליון  שתי 
התפרסמו  לא  מעולם  הן 
אלא  רחב  באופן  בציבור 
בלבד.  מצומצם  באופן 
שבכל  נוספות  כרזות  שתי 
אף  באנגליה  פורסמו  זאת 
את  להעלות  במטרה  הן 
היו:  הציבור  של  המורל 
"החירות בסכנה הגן עליה 
ו"האומץ  הכוח"  בכל 
והנחישות  העידוד 
ניצחון."  לנו  יביא  שלכם 
משתי  העתקים   800,000
בציבור,  פורסמו  הכרזות 
כי  טען  מהציבור  חלק  אך 

לא הבחין בהן וחלק אחר מן הציבור טען כי הפרסום מתנשא 
ומעורר מחלוקת. היה זה דוגמא למסע פרסום כושל ומהדהד.
מהפך,  הכושלת  הכרזה  הפכה  ה-2000  בשנות  דווקא 
כאשר נמצאה על ידי בני זוג בארגז ספרים משומשים שנרכש 
הספרים  בחנות  השלט  את  תלו  הזוג  בני  פומבית.  במכירה 
לרכוש  ומבקשים  מתלהבים  החלו  והלקוחות   – שלהם 
העתק, ומכאן הדרך לפרסומה הייתה קצרה. הציבור הבריטי 
נקשר לסלוגן ככלי מעורר השראה בעתות משבר, מהעבר אל 

ההווה, עד אשר הפך לכלי לעיצוב ותעשייה של ממש. 
אחד החיקויים לכרזה זו הייתה במלחמת העולם השנייה 
הצבא  עבור  לגיוס  קרא  אשר  סאם  הדוד  של  דמותו  עם 

האמריקני. 

ג'ון בול, שרוליק וחנדלה
ג'ון בול הינו גבר נמוך וגוץ ובעל כובע צילינדר נמוך אף 
הוא, לבוש מעיל ערב ומקטורן )סוג של ז'קט( העשוי מדגל 
כבן  לו  המשמש  בולדוג  כלב  אליו  סמוך  ולעיתים  אנגליה 
לוויה. ג'ון מסמל כמובן את דמותה של אנגליה או בריטניה, 

בדומה לדוד סם המוכר והידוע. 
ג'ון  דוקטור  של  מכחולו  פרי  הינה  ג'ון  של  דמותו 
עוד  נולד  ג'ון  סאם.  מדוד  אפילו  יותר  זקן  והוא  ארבותנוט 
נוהג  היה  הבריטי  המנדט  בתקופת  ה-18.  המאה  בתחילת 
המשורר היהודי נתן אלתרמן ללגלג על ג'ון בול – כלומר על 

האנגלי  השלטון 
השבועי  בטורו   -

בעיתון.
שרוליק  את 
בשנים  הצעיר 
והמוכר  מכולם 
פרי  לכולנו, 
מכחולו של קריאל 
)דוש  גרדוש 
הכובע  עם   )1951
והסנדלים  טמבל, 
וכמובן  התנ"כיות 
את  נשכח  בל 
החאקי,  מכנסי 
הסתם  מן  כולכם 
שרוליק  מכירים. 
האנשה  הינו 
מוצלחת של מדינת 

ישראל. 
התוסס  שרוליק 
בחזון  מתאפיין 

או  קיבוצניק  והאדמה.  הארץ  אהבת  מולדת,  אהבת  חלוצי, 
מושבניק כבר אינו משנה וכמובן חמוש בעוזי לכל צרה שלא 
לשנות  אותו  לעדכן  לנסות  אולי  שווה  היה  )בינינו  תבוא... 
ה-2000 ובמקום עוזי, שרוליק אמור להחזיק איזה סטראט אפ 
חדש(. ישראל כבר חוגגת שבעים, אבל שרוליק שלנו נשאר 
תמיד הנער הצעיר עם השיער המקורזל. הסמל של שרוליק 

כמדבקה שימש תקופה ארוכה לסימון פירות ישראלים. 

זה  מי  עצמכם  את  ותשאלו  אביב  בתל  תעברו  פעם  ואם 
הילד שמתחבק עם שרוליק שלנו בתמונה על הקיר? זה הוא 

חנדלה )ההיגוי המדוייק - חנט'לה(.
נולדה  אלא  מכרזה  לקוחה  שאינה  דמות  זאת  אומנם 
שעומד  עשר  כבן  ילד  חנדלה,  קומיקס.  כדמות  מלכתחילה 
כאשר ידיו שלובות לאחור וגבו מופנה לקורא )בהפגנתיות?!( 

נטול פנים ונטול זהות. 
הדמות החלה מתפרסמת החל מסוף שנות השבעים בעיתון 
כווייתי על ידי נאג'י אל עלי שנולד בעיירה בין טבריה לנצרת 
ולאחר מלחמת העצמאות משפחתו ברחה ללבנון. נאג'י אל 
כי היה  יש לציין  עלי אומנם לא חסך ביקורת מישראל, אך 
יוצא דופן בכך, שלא חשש מיאסר ערפאת וחבר מרעיו והיה 
נוהג להציג אותם באופן נלעג כחבר הוללים אשר חיים חיי 
לפת  המורעב  הבית  חסר  הערבי  של  גבו  על  ומותרות  פאר 

לחם. 
 – שנים  עשר  בן  לעד  תישאר  חנדלי  הילד  של  הדמות 
עם  ברח  עצמו  הוא  בו  הגיל  עלי,  אל  נאג'י  היוצר  הבטיח 
המתרחש  לכל  הגב  עם  העומד  חנדלה  ללבנון.  משפחתו 
חיצוני.  לפתרון  משאלה  ואולי  שלו  אונים  חוסר  את  מסמל 

< ג'ון בול - כרזה מתקופת מלחמת 
העולם הראשונה
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חנדלה תמיד הולך יחף ובגדיו מרופטים תדיר.
את  להציג  לי  הרשה  יקר,  "קורא  התבטא:  הדמות  יוצר 
עצמי לך. השם שלי: חנדלה, שמו של אבי: לא צריך לדעת, 
מידת  ‘פטימה'.  הקטנה:  ואחותי  ‘הנכבה'  אמי:  של  שמה 
רגליים: אני לא יודע כי תמיד אני יחף. תאריך לידה: נולדתי 
ב5 ביוני 67. הלאומיות שלי: אני לא פלסטיני, לא ירדני, לא 
כוותי, לא לבנוני, ולא מצרי אני לא אף אחד... בקיצור אין לי 
זהות, ואני לא מתכוון שתהיה לי אזרחות... אני רק בן אדם 

ערבי..."
בסוף  אותו  רצח  מתנקש  ימים.  האריך  לא  עלי  אל  נאג'י 
שנות השמונים בלונדון ממניע לא ברור. אך בישראל פורסם 

כי המניע היה התנגדותו לשלטונו של יאסר ערפאת.

הדוב הרוסי

כגון:  חיים  כבעל  תדיר  המתוארות  רבות  מדינות  ישנן 
ייחודי  הטיגריס המלזי – המייצג את מלזיה, הקיווי – עוף 
המדינה,  את  ומסמל  זילנד  בניו  ונפוץ  יענה  הבת  ממשפחת 
הדוב  וכמובן  אוסטרליה,  את  מסמל   – המתאגרף  הקנגורו 

הרוסי.
אשר  זר  דיפלומט  שכתב  מכתב  מתוך  נולד  הרוסי  הדוב 
 – בכפרים  חופשי  מסתובבים  דובים  לפיו  ברוסיה,  שהה 
כשהוא מתייחס בעצם לפלישה חד פעמית שקרתה כתוצאה 
מהחורף הקשה. מיני אז התפשט המיתוס במדינות אירופה 

ברוסיה  לפיו 
דובים מסתובבים 
קבוע  באופן 
י  ש פ ו ח ו
 . ת ו ב ו ח ר ב
אימצו  הרוסים 
הדוב  את  בחום 
כסמל  הרוסי 
ובריטניה  לאומי, 
אהבה  בתגובה 
להשתמש בדימוי 
הרוסי  הדוב  של 
את  לתאר  כדי 
שלה  המתחרה 
ת  ל ב ר ו ס מ כ

וענקית. 
< קריקטורה המתארת את הדוב הרוסי יושב על הזנב של 

החתול הפרסי ומתריס כנגד האריה הבריטי. 
לב  שימו  בדימוי,  שימוש  עשתה  בריטניה  רק  ולא 
כניסתה  בעיתונות הערבית בעקבות  לקריקטורה שהתפרסה 

של רוסיה למלחמה בסוריה לפני כשלוש שנים )2015(.
הסורי  הנחש  למלתעות  ישירות  צונח  הרוסי  הדוב   >

)באדיבות ממר"י, המכון לחקר תקשורת במזרח התיכון(

סמוקי בר

דמות  עוד 
ת  י ג ו ל ו ת י מ
ת  ו ב ר ת ה מ
ת  י א ק י ר מ א ה
של  דמותו  הינה 
סמוקי  הדוב 
המילה  )מלשון 
עשן(   -  smoke
היערות,  שומר 
על  ב1944  שנוצר 
את  להזהיר  מנת 
משריפות  הציבור 
ביער.  משתוללות 
היה:  הסלוגן 
אומר,  "סמוקי 

זהירות תמנע 9 מתוך 10 שריפות יער." 
וכיכבה  האמריקאי  הקהל  על  התחבבה  הדמות  הזמן  עם 
גם בעוד אלמנטים חזותיים כגון קומיקסים וספרים. הילדים 
לצעצוע  הפך  שהוא  עד  לדובי  נקשרו  כה  האמריקאים 
אמריקאי פופולרי, וילדים רבים נרשמו כדי לקבל את הדובי 

ובכך הפכו לשומרי יערות צעירים. כבוד.
מדובר  שכן.  מסתבר  סמוקי?  בשם  אמיתי  דוב  יש  האם 
בגור של דוב אומלל אשר ניסה להימלט משריפת יער בפארק 
לינקולן בעיר ניו מקסיקו. הדוב ניסה לטפס על עץ אך לרוע 
המזל אש אחזה בכפות רגליו האחוריות והן נשרפו. הדובי 

הקטן ניצל ומאז 
"סמוקי"  כונה 
הדוב  שם  על 
המפורסם שומר 
היערות. "סמוקי 
לנו  מזכיר  בר" 
את  הישראלים 
של  התינוק 
שכל  במבה 
מכיר,  פעוט 
נשאר  שלנצח 

עם הטיטול.
דמותו   >
בר  סמוקי  של 
אתה!"  "רק 
כוונה  מתוך 
לאמרתו הידועה 
יכול  אתה  "רק 
שריפות  למנוע 

יער".

כרזת מבוקש

השתמשו  מדינות 
לצרכי  רק  לא  בכרזות 
אלא  ופרסום,  תעמולה 
מבוקשים.  ללכידת  גם 
בדרך  כוללת  הכרזה 
או  פנים  קלסתרון  כלל 
המבוקש,  תמונת  את 
את שמו המלא וטלפון 
עם  קשר  ליצירת 
בתקופה  המשטרה. 
התקדמו  האחרונה 
מבחינה  המדינות 
 FBI-וה טכנולוגית 
פרסומים  לפרסם  החל 
בשלטי  מבוקשים  של 
אלקטרוניים  חוצות 
מה  כמובן,  וברשת 
ואיתור  ללכידת  שתרם 

מבוקשים רבים.
המבוקש  כרזת   >
בהיסטוריה,  הראשון 

תוצרת בריטניה. שמו: פרסי ליפורי מייפלטון. מכירים?

 
הקריקטורה של מוחמד

להיות מסוכנת  השפעתה של התקשורת החזותית עלולה 
ולעורר שדים, כמו שנוכחנו לדעת מהמשבר העצום שפרץ 
ב-2006 בין דנמרק לעולם המוסלמי. המהומות החלו כאשר 
‘הנביא'  של  קריקטורות  עשר  שנים  ופרסם  העז  דני  עיתון 
מוחמד רחמנא ליצלן. יש לציין כי לפי הדת המוסלמית חל 

איסור לפרסם את דמותו של מוחמד בכל אלמנט שהוא. 
המהומות שפרצו היו רק הגץ שהצית את הזרדים ובפועל 
סערו.  הרוחות  השטח  לפני  מתחת  לכן,  קודם  רב  זמן  כבר 
האירופאים הדנים, רתחו בשקט על ההשתלטות המוסלמית 
לא  הקריקטורות  גובר.  החל  וחששם  הסולד  לאפם  מתחת 
נטו חסד עם המוסלמים ובאחת הקריקטורות לדוגמא, נראה 

הנביא מוחמד כשהוא מסתיר מטען חבלה מתחת לכובעו.
המוסלמים בדנמרק לא שתקו על כך, מבחינתם היה זה בד 
אדום שהונף מול שור זועם, והפגנות אורגנו בסמוך למערכת 

העיתון, כולל איומים ברצח למאיירים שעבדו בעיתון. 
את  ולקחו  בזאת  הסתפקו  לא  מוסלמים  דת  אנשי 
אותם  והפיצו  דנמרק  לגבולות  מחוץ  לנסיעה  הקריקטורות 
בעולם הערבי מוסלמי. המהומות שפרצו בעקבות הפרסום, 
היו אלימות במיוחד כולל שריפת שגרירות דנמרק במדינות 
שונות וכללו חמישים הרוגים. ערב הסעודית ולוב החזירו את 
השגריר באופן מידי, ובנוסף, הוכרז חרם צרכנים אשר פגע 
כלכלית בחברות רבות בדנמרק. גם ברשות הפלסטינית לא 
נשארו לעשן נרגילה, אנשים יצאו להפגנות ושרפו את דגלי 
ששוחרר  גרמני  תייר  לחטוף  הוחלט  זאת,  ומלבד  דנמרק, 

לאחר זמן קצר.
הכריזה  האבסורד,  בתיאטרון  לככב  שאוהבת  איראן, 
כהמשך  "שואה"  בנושא  קריקטורות  תחרות  על  בתגובה 
היו  בתגובה  שואה.  בהכחשת  לעסוק  הידועה  למגמתה 
להחדיר  בתחבולה  שהצליחו  מתוחכמים  יהודים  כמה 
 – להיטלר  אחמדינג'אד  בין  השוואה  של  קריקטורה  איור 
הקריקטורה  את  אישרו  הפוינט  את  הבינו  שלא  והאיראנים 

ופרסמו אותה. 
כאשר  הסערה,  רוחות  שקטו  חודשים  ארבעה  כעבור  רק 

החרם על דנמרק ממשיך עד היום במדינות שונות.
גם  נפוצות  לאומי,  מסר  להעברת  כאמצעי  התמונות 
הפרסי  המפרץ  ומדינות  סעודיה  האסלאם.  במדינות 
חזרה  משיבה  ואיראן  החזיתות  בכל  נלחמות  בעקבותיה, 

מלחמה שערה, והכול בדרך הציור והקריקטורה. 

קריקטורה שפורסמה ביומון סעודי: ארה"ב שומטת   >
ממר"י  )באדיבות  איראן.  רגלי  מתחת  הגרעין  הסכם  את 

המכון לחקר תקשורת במזרח התיכון(
להם  מאפשרת  סמלים,  בין  לתמרן  אדם  בני  של  היכולת 
הפרסום  עולם  ותפיסות.  רעיונות  בין  הקשרים  על  לחקור 
עושה שימוש בסמלים פעמים רבות מחוץ להקשר המקורי 
גם  לכך  בדומה  מוצרים.  של  פרסום  לקדם  מנת  על  שלהם 
פוליטיקאים מרבים לעשות שימוש כדי לקנות אותנו ציבור 
הבחירות  לפרסומי  טוב  הקשיבו  הבאה  בפעם  הבוחרים. 
"שלום",  הבאים:  מהסמלים  אחד  הוא  הנושא  שוב  וכאשר 
על  בחזרה  שמדובר  תדעו  אז  או  "עוני",  או  "בטחון" 

סיסמאות של קידום מכירות ולא בנאום כנה ואמתי!
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נלחמים במגפת ההשמנה

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

בהחלט גורם סיכון שכדאי להילחם בו מגיל צעיר.

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

שיצליחו להחזיק את הגוף היטב לאורך כל החיים.

אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לילדינו לאכול 
המשפחה  כל  ובראשונה,  בראש  ומזין?  בריא  אוכל 

צריכה להתגייס לטובת המטרה החשובה.

 מחקרים הוכיחו כי שינוי הרגלי התזונה של כל בני 
איכות התזונה  על  בבית משפיעים מאוד  המשפחה 
האכילה  הרגלי  את  משפרת  וכמובן  הילדים,  של 
 – משפחתי  לזמן  הארוחה  את  להפוך  רצוי  שלהם. 
בלי ספר או טלפון – וכך לעזור לילדים לקבע הרגלי 

אכילה נכונים שילוו אותם כמתבגרים וכמבוגרים. 

שעת כושר 
הילדים שלנו זקוקים לשעת פעילות מדי יום. עודדו 
אותם לצאת לפעילות גופנית, משחקי כדור בשכונה, 

חוגי ריקוד, נסיעה באופניים ועוד. 

תצטרפו  אם  בריאותכם  את  לשפר  תוכלו  אתם  גם 
במדרגות  לעלייה  משפחתיות,  לצעדות  אליהם 

במקום במעלית.

הקפידו על סדר ארוחות קבוע במהלך היום, והציעו 
לילדים מגוון של מזונות בכל אחת מהארוחות: שלוש 

ארוחות עיקריות ושתי ארוחות ביניים. 

ובתכנון  הארוחה  בהכנת  הילדים  את  לשתף  כדאי 
המאכלים: ילדיכם ייהנו יותר מאכילת מאכלים שהם 

עזרו לבשל.

ארוחה בכל צבע
כדי להשיג אוכל מזין ובריא, כדאי לשלב בכל ארוחה 
ירקות ופירות מצבעים שונים. ירקות ירוקים, למשל, 
תהליכי  ונוגדים  הכבד  של  תקין  לתפקוד  הכרחיים 

ניוון ברקמות שונות בגוף.

מערכת  על  מגנים  האדומים  והירקות  הפירות   
תהליכי  מעכבים  הסגולים  והירקות  הדם,  וכלי  הלב 

הזדקנות.

מלא,  אורז  כגון  מלאים  דגנים  שלבו  ארוחה  בכל 
כוסמת, קינואה, לחם או פסטה מחיטה מלאה(, וכן 

מקור חלבון אחד – בשר, עוף, דגים או מוצרי חלב.

בריאות  שיטות  ולהעדיף  בטיגון  פחות  לבשל  כדאי 
נוכל  כך  במחבת.  והקפצה  צלייה  אפייה,  כגון  יותר 

להקטין את כמויות השומן בתפריט. 

אם אנחנו כבר מטגנים, רצוי להשתמש בשמן קנולה 
ובשמן זית במקום בחמאה או מרגרינה.

מיונז,  כגון  בתפריט,  השומנים  כמות  את  הקטינו   
רטבים לסלט ושמנת. 

אוהבים חלב
חלב,  למשל,  ביום,  חלב  מוצרי  אכילת  על  הקפידו 
ולילדיכם  לעצמכם  לספק  תוכלו  כך  וגבינה.  יוגורט 

מנה של סידן שתחזק את העצמות ואת הגוף.

לתת  כדי  הבוקר  בארוחת  החלב  מוצרי  את  שלבו   
לילדים התחלה טובה ליום מלא אנרגיה.

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

את הילדים, העדיפו משקה דיאט.

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

מחטיפים וממתקים.

ניתן  אבל  העיניים,  מחלות  כל  את  למנוע  ניתן  לא 
אמצעי  מספר  על  ושמירה  בריא  חיים  אורח  באמצעות 

בטיחות וזהירות לסייע לשמירה על בריאות העיניים.

 לקראת יום העיוורBlind Day, יום מודעות והזדהות עם ציבור 
לקויי הראיה בישראל החל ב6.6. צרפנו לכם  טיפים להגנה 

ושמירה על בריאות העיניים. 

ומומחית   M.Optom מאסטרית  יחזקאלי  אור  בת  באדיבות: 
בתחום מדעי אופטומטריה של 'תשר געש'.

 UV )ULTRA קרני  פולטת  –השמש  השמש  מפני  הגנה 
VIOLET( המזיקות לכל חלקי העין. חשיפה ממושכת לקרני 
UV מגבירה את הסיכון למחלות רשתית, התפתחות קטרקט 
שמש  משקפי  להרכיב  מומלץ  בעיניים.  ממאירים  וגידולים 

.UV בעלי עדשות החוסמות קרני
 

עיניים  בבדיקת   – עיניים  רופא  אצל  תקופתיות  בדיקות 
הקשורות  פתולוגיות  תופעות  ולאבחן  לגלות  ניתן  שגרתית 
יש  תמיד  לא  ממשי.  נזק  שנגרם  לפני  עוד  העין  לגלגל 
יכול  המוקדם  האבחון  כן  ועל  למחלה  מוקדמים"  "סימנים 

למנוע נזק בלתי הפיך של איבוד ראייה. 

מחשב,  מסכי   – דיגיטיליים  במסכים  מבוקר  שימוש 
מחיינו.  נפרד  בלתי  חלק  הם  וסמרטפונים  טאבלטים 
מכשירים אלו פולטים קרני אור כחול )בעלי אורך גל קצר( 
לטשטוש  גם  ולעיתים  ראייתית  עייפות  נוחות,  לאי  וגורמים 
כדי להימנע מתופעות אלו צריך להקפיד על  וכאבי ראש.  
מצמוץ יזום, לערוך הפסקות של כמה דקות ברצף העבודה 
לוודא את הצורך במשקפיים  וכמובן  כל חצי שעה,  לפחות 

ע"י בדיקה אצל אופטומטריסט.

 כיום קיימות עדשות בעלות ציפוי מיוחד החוסם את האור 
הכחול  ומונעות את כל "תופעות הלוואי" הראייתיות.

תשר געש היא החברה היחידה בארץ )ובין הבודדות בעולם( 
המעניקה פתרונות אופטיים ואלקטרוניים מתקדמים לכבדי 
ראייה תחת קורת גג אחת, המאפשרים להם קריאה, כתיבה, 

שימוש במחשב וגלישה באינטרנט.

 החברה הוקמה ב-1977 בקיבוץ געש, הידע והניסיון שנצבר 
בה הוא בסיס למקצועיות במתן הפתרונות לכל עיוור וכבד 

ראייה.

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

ממועצת החלב מסבירה על התופעה ומייעצת להורים 

טיפים לשמירה על 
בריאות העיניים
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סבא שלי היה רב
אחד החלקים האהובים עלי הוא לנבור בספרי 
ההיסטוריה ולגלות חלקים נסתרים, כשהאבק באוויר 
מערפל את העיניים כאילו קמים לתחייה מעגלים שטרם 
נסגרו. מצאתי אותה יושבת בין ארגזים, חלקם סגורים עם חותמת, 
חלקם פתוחים לרווחה, תוכנם זרוק בכל עבר. עיניה נוצצות כמו 

עיניהם של אנשים שהעבר נפגש בהווה שלהם.
"את מבינה את משמעות הדבר"? היא חוזרת על עצמה נרגשת. 
יש אנשים שלעולם אינם מתעייפים מחיפוש אחר קרובי משפחה 
נעלמים. נינה בסך הכל רצתה לעבור דירה. כמו כל אחד שנאלץ 
להעתיק את מקום מגוריו החלה לארוז. היא שלפה מהבוידעם את 
הארגזים הישנים בהם לא הציצה עשרות שנים, ניירת, מסמכים, 
תמונות, היא חיפשה את תמונת סבה אליעזר, תמונה יחידה אותה 
שמרה בארגז מיוחד, ואז היא מצאה את המסמך הישן, ליד השם 

אבידן באותיות קטנות: שחור על גבי לבן, אברמוביץ.
"מידי שנה אני יושבת ומספרת לילדים ולנכדים שלי על סבא 
אליעזר אותו לא זכינו להכיר, אבל הסיפור שלו הוא חלק בלתי 

נפרד מהווי המשפחתי שלנו".
נינה חזרה בתשובה, וכשמצאה את התמונה של סבא אליעזר 
הבינה למה ואיך מצאה את דרכה חזרה הביתה, כי סבא שלה 
היה רב, רב אמיתי, שייך לדור עבר. "התחננו בפניו שיהיה רב 
קהילה, והוא לא הסכים, הוא היה בן תורה אמיתי ולא רצה 

לשבת על כס הרבנות".
והנה לאחר ששלפה את התמונה שלו, הרגישה צורך להרים 
טלפון לבת דודתה שולה, איתה היא שומרת על קשר מידי פעם, 
ושם חכתה לה הידיעה הבאה. שולה החלה לבנות אילן יוחסין, 
והתגלית הבאה טלטלה אותה, גרמה לה להבין כי הסיפור של 

סבא אליעזר חייב להתפרסם.
הם שם ברחבי העולם או הארץ, מי יודע, ואני רוצה לדעת 
מקיומם, אולי נסגור מעגלים כאן למטה ונשמח אותם שם למעלה?
"התחלתי ללכת אחורנית, למצוא את השורשים של סבא 
אליעזר", ספרה לה שולמית. "שמו של סבא אליעזר אבידן, 
תמיד התפלאתי מהיכן צץ השם אבידן, בשנת 1920 ברוסיה 
השם אבידן פשוט לא נדבק, ואז גיליתי ששם משפחתו הקודם 

היה אברמוביץ".
נברתי, שאלתי ובררתי, והסיפור פשוט נפלא. הוריו התגוררו 
בגומל שם נולדו להם שנים עשר ילדים. כאשר בגרו הילדים 
ומעל ראשם ריחפה גזירת הגיוס לצבא האדום, מצאה אמם פתרון 
מושלם; הצבא לא גייס בנים יחידים, ולכן היא הלכה ורשמה 
את כל אחד מבניה תחת שם אחר, לאחד קראו גרנובקסקי, לשני 

רבינוביץ, ולאליעזר נתנה את השם אבידן.
את מבינה? מי יודע כמה מבני משפחתי הקרובים מאד פזורים 
ברחבי הגלובוס, נושאים שמות משפחה אחרים, אולי יקום יום 

אחד מי מהם ויתור אחר שורשיו ויגיע אלינו?
ובעוד השאלה נותרת תלויה באוויר, נינה שולפת את התמונה 
האחת והיחידה שיש לה מסבא אליעזר, סבא אותו לא זכתה להכיר 

אך הכירה אותו יותר מכל אחד אחר בעולם.
"הנה זה סבא אליעזר, ומעשה שהיה כך היה".... ונכדתו של 
סבא אליעזר שהיא כיום סבתא בעצמה, הופכת לרגע לילדה 
קטנה שעומדת ומקשיבה בפעם האלף לסיפור ממנו אפשר רק 

ללמוד אהבת ארץ ישראל אמיתית מהי.
סבא אליעזר וסבתא, חיו שנים רבות בגומל שבבלרוס. הם 
פתחו מסעדה, וסבא שלמד תורה הקפיד לנהל את המסעדה 
מספר שעות ביום בלבד כדי לפרנס את בני משפחתו, רוב הזמן 
אמא נהלה את המסעדה ביד רמה, בעוד הוא שוקד על התורה.

"מסעדה?" נינה צוחקת. "מסעדה בגומל היתה בעצם חדר קטן 
בעל שרפרפים לאורך הקיר, במסעדה הגישו הרינג ולחם שחור 
מאפה הבית, וחמין. הגויים היו מחכים בתור לחמין של סבתא".

וביום שישי היא חלקה את החמין שנותר לתושבים. בשעות 
הצהריים המאוחרות כל תושבי העיירה היהודים היו מטמינים את 
החמין שלהם בתנור "המסעדה" ובשבת היו צעדות של אנשים 
שבאו לאסוף את החמין מן התנור המרכזי. הקומוניזם עוד לא 

שלט, אך החל לחלחל אל אדמות רוסיה הקרות.
"כל המעוניין לשמוע על הקומוניזם מוזמן להגיע ולשמוע", 
יצאה הקריאה מגורם ממשלתי, ואכן כך היה, הם הקימו מעין 
דסק גדול אליו הוזמן המון העם, אליעזר אבידן החליט גם הוא 
ללכת ולשמוע, הוא התקבל בספר פנים יפות  ובין יתר הדברים 

כך נאמר לו בשיחה, חייו עומדים להשתנות.
מה זה קומוניזם? שאל בסקרנות.

"אתה רוצה לדעת מה זה קומוניזם?" שאל אותו הפקיד הבכיר.
"מקבלים דירה חינם, קופת חולים חינם, בריכת שחיה חינם, 
חינוך לילדים חינם, החיים שלך ישתנו לטובה! הכל חינם". הוא 

עזב את המקום וחזר הביתה לאשתו ולשנים עשר ילדיו.
משהו הטריד אותו, כל עניין הקומוניזם דרך את מנוחתו. "אין 

חינם בעולם",  חזר ואמר. ואז גמלה בו ההחלטה, אסור להישאר 
בגומל. "אנחנו עוזבים את רוסיה", הודיע לאשתו.

"מה פתאום עוזבים?"
הוא שח לה על הקומוניזם המתקרב, "אין חינם בעולם, הגיע 

הזמן לעזוב, לעלות לארץ ישראל".
"די ביסט משוגע", הזדעקה אשתו "ארץ ישראל? מי גר שם? 

אין שם כלום".
לאוזן הממוצעת ולאנשים חפי ידע היסטורי המשפט אינו אומר 
הרבה, אך באותם ימים ארץ ישראל רובה שוממה נשלטת בידי 
זרים. שלא כמו היום, טיסות ופלאפונים לא היו אפילו בגדר חלום.
"איך נצא? לאן? ומה יהא על הילדים?" אשתו השיבה לעומתו.
"אצא לדרך עד שאגיע לארץ ישראל ואז אשלח לקרוא לך".

"סבתי", מספרת נינה, "הבינה כי הוא רציני, היא נתנה לו 
את ברכתה, והתחילה להכין לו צידה לדרך, סלק מיובש, מצות, 
דגים מעושנים, הוא נפרד מילדיו ואשתו בעיניים דמעות, מבטיח 

להכין להם בית בארץ ישראל".
"חייבים לצאת מכאן, המקום הזה לא נועד ליהודים", חזר 
על דבריו. אגב, כיום המקום ריק, גומל סמוכה לעיר צ'רנוביל, 
לאחר מקרה צ'רנוביל, המקום התרוקן מיושביו. המסע היה ארוך 
ומתיש, וסבא שבנערותו למד את מקצוע הנגרות השתמש במקצוע 
על מנת להמשיך בדרכים, עבד תקופה אסף כסף והמשיך במסע. 
כשהגיע לתורכיה עצר באזור הנמל, שם הקים נגריה קטנה ועקב 
מידי יום, חיפש וחיכה לאוניה שתוביל אותו אל הארץ הקדושה. 
שנתיים ימים!!!! כן, שנתיים ימים, עבד, למד וחיכה לאוניה.

הציפיה השתלמה, כעבור שנתיים שמע על אוניה שנוסעת 
לארץ ישראל, שני יהודים נוספים הצטרפו אל הנסיעה, בשפתיים 
מלמלות תפילה הם עלו על האוניה הרעועה נרגשים. הם התקרבו 
לארץ ישראל, ראו את חופיה מרחוק אבל אז ראו סירה מתקרבת 

לאוניה. "תסתלקו, אסור לכם להיכנס לשטח המים כאן".
הר' אליעזר אבידן הביט בחופי ארץ ישראל וידע שהוא לא 
חוזר הביתה, הוא מגיע לארץ ישראל ובונה את הבית שלו כאן! 
האוניה התרחקה מעט, ואילו הוא סימן לשני היהודים הנוספים 
שהיו על האוניה, כי הוא קופץ למים. הם קפצו אחריו, ושחו 

ושחו ושחו לכיוון חוף ארץ ישראל.
"סבי הגיע לחוף קצר נשימה", ממשיכה לשחזר נינה. "את 
שני היהודים האחרים לא ראה, הוא נשכב על החול, והשקיף 
סביב, הכל חול, בקצה החוף צדה עינו צריף קטן, הוא המשיך 
לזחול לכיוון הצריף, בדלת ראה מזוזה, ומיד הבין שכאן חי שומר 
מצוות, הוא נכנס פנימה והתחבא מאימת החיילים שימצאו אותו.

משנת 1917, היה שלטון צבאי בריטי בארץ ישראל רק ביולי 
1920 הועבר השלטון ממשל צבאי למנהל אזרחי בראשות "הנציב 

העליון".
ר' אליעזר הגיע לשם באותה תקופה, בין לבין, כעבור מספר 
שעות בהם נח בצריף, נכנס השומר, יהודי שומר מצוות, מיד 
הוא הבין כי היהודי שבפנים הוא אחד משלושת הבורחים אותם 
חפשו הבריטים שראו אותם קופצים מן האוניה אל תוך המים.

"אני רעב, לך תשיג לי הרינג ולחם שחור", ר' אליעזר הוציא 
מכיסו מספר שטרות תורכיים והגיש אותם לשומר. במשך שבועיים 

נשאר בצריף כשהשומר דואג להביא לו אוכל.
"אני לא צריך כלום, אני בארץ ישראל, חתיכת הרינג עם לחם 

מספיקים לי", חזר ואמר מאושר.
כעבור שבועיים נכנס השומר לצריף ובפיו בשורה. "מחפשים 
אותך בכל מקום, הבריטים החליטו להעניק לך ולשני היהודים 

האחרים שהסתננו לכאן אשרת שהייה".
לא נחה דעתו של ר' אליעזר עד שקיבל הוכחה כי שני האחרים 
אכן זכו לאשרות הנכספות, רק אז יצא ממקום מחבואו וקיבל 
באופן רשמי "אזרחות ישראלית". הפרק הראשון בחייו תם, 

והמסך הורם על הפרק השני.
אשתו ושנים עשר ילדיו שם בגומל, קבלו מכתב מאבא. שוב 
להזכירכם, שלא כמו היום, אז מכתב שיצא לדרך היטלטל במשך 
שבועות ובינתיים הגעגועים אוכלים כל פינה בלב, חלפו שלוש 
שנים מאז עזב את ביתו, הוא התגעגע לאשתו ולילדיו, חיכה 

לרגע שיגיעו.
הוא החליט להישאר בסמוך לחוף, שם גם הקים את הנגריה שלו, 
בדיוק כמו בתורכיה שם חיכה ימים ולילות לאוניה שתיקח אותו 
למקום חפצו, ישב כאן ויחכה לאוניה שתביא לו את משפחתו. 

ובגומל הם קבלו את המכתב, והתרגשות עזה אחזה בהם.
"סבתא שלי מעולם לא לקחה את כל הילדים אתה מחשש 
עין הרע, כשיצאה מן הבית הסכימה כי רק שניים או שלושה 
ילדים יתלוו אליה, היא התברכה בילדים יפים חיצונית ופנימית 
ופחדה מאד מעין רעה של תושבי המקום", נינה מספרת כשעיניה 

מלטפות את התמונה של סבתה ניצבת לצד סבה.
"הפעם היחידה שכולם התלוו אליה הייתה כשהם עזבו את 

גומל".
היא הגישה בקשה לצאת מרוסיה, מבקשת לטייל עם ילדיה 
בתורכיה, היא השאירה את כל רכושה מאחור, הייתה חייבת 

להוכיח לשלטון כי אכן מטרתה טיול קצר.
ר' אליעזר פתח נגריה בסמוך לצריף של השומר, בתוך תקופה 
קצרה הייתה לו הצלחה מסחררת, והיה בידו לשלוח לאשתו כסף 
עבור הנסיעה הארוכה. בדרך לארץ ישראל היא "אמצה" שלושה 
ילדים נוספים יהודים שביקשו להצטרף אליהם. "נו, יש כאן שנים 

עשר, יהיו עוד שלושה".
ביום שישי בבוקר לאחר שבועות בדרכים הם הגיעו לחופי 
ארץ ישראל, הם ירדו מהאוניה, חמישה עשר ילדים כשעל כולם 

מנצחת הסבתא.
"הי אתה", קראה לעברו של בחור שהסתובב על החוף.

"אתה מכיר אחד בשם אליעזר אבידן?"
"כן".

"הוא גר קרוב?"
"כן".

"אתה יכול להודיע לו כי אשתו והילדים הגיעו".
בתוך שניות הבחור נעלם, הוא רץ נרגש אל צריפו הקרוב 

של ר' אליעזר, ידע כמה הוא משתוקק להתאחד עם משפחתו.
"הם כאן?" שאל בהתרגשות ומיהר לשים על עצמו בגדי 
חג. ביקש מן העגלון לרתום את עגלתו ומיהר לאסוף את ילדיו 
ומשפחתו אותם לא ראה שנים. דמעות של התרגשות, ניסיון 

לגשר על זמן אבוד, והם כולם בעגלה בדרך הביתה.
"איזה מקום קדוש", מחתה הסבתא דמעה כששמעה את 
הערבייה שהסתובבה שם עם סל על הראש צועקת "שעבס", רק 

חודשים לאחר מכן הבינה את טעותה.
הערביה צעקה "סברס", הכריזה על מרכולתה, רק שבאותם 
רגעים היא דמתה לשמוע אפילו את הערביה זועקת את זעקת 

השבת המתקרבת.
וכך הייתה משפחת אבידן מחלוצי ארץ ישראל, הנגריה שלו 
המשיכה לשגשג תוך שהוא מקפיד על לימוד התורה, הוא כל כך 
אהב את ארץ ישראל שבאהבתו הדביק את אשתו וילדיו, אהבה 

שעזרה להם להתגבר על קשיי הקליטה.
"לצערי לא זכיתי להכיר את סבא שלי", נינה מצטערת באמת. 
סבה נפטר עוד לפני שנולדה. נינה נולדה למציאות אחרת לגמרי.

"הציונות הרסה משפחות שלמות, נערים ונערות חיו בתחושה 
שבארץ ישראל כולם יהודים, ורבים נפלו חללים לציונות ועזבו 
את הדת, בשנת 1967 הורי נקלעו למשבר כלכלי חמור, ועזבו 

את הארץ לאמריקה, שם חיה אחותה הגדולה.
גדלתי שם, עד גיל שש עשרה, אז ביום בהיר אחד נפטר אבי, 
נותרנו לבד. בגיל שמונה עשרה החלטתי לצאת למסע עם חברה 
ברחבי ארה"ב, אז התוודעתי לסבי ביתר שאת. אמא שלי קראה 
לי ונתנה לי מזוזה. "המזוזה הזאת של סבא שלך, שימי אותה 
במזוודה וסעי איתה לכל מקום, היא תשמור עלייך". והמזוזה 

הזאת אכן שמרה עליה מכל משמר.
"מיד אחרי שאמא נתנה לי את המזוזה, חשתי תזוזה בלב, אז 
החלו לצוץ השאלות והבנתי כי סבא שלי היה רב. הבטתי בעצמי 
ושאלתי האם אחרי כל מסירות הנפש שלו לתורה ולארץ ישראל 

אני ראויה להיות הנכדה שלו?"
עם השאלות  הללו יצאה לדרך, ועם השאלות הללו התחתנה 
עם בחור שהיה בהליכי תשובה, היא הצטרפה אליו בלי היסוס, 
ידעה שהצעד הבא חייב להיות ארץ ישראל. כשהתיישבנו בתוך 
המטוס שהוביל אותנו הישר לארץ ישראל, חשבתי על ההבדלים. 
היום כל אחד שרוצה לעלות לארץ ישראל צריך פשוט לעלות 

על המטוס.
סבי נאלץ לכתת רגליו בדרכים לא דרכים, לבדו, בלי אשתו 
וילדיו, לעבוד שעות נוספות, לשבת שנתיים על החוף בתורכיה 
בתקווה שהאוניה תגיע, הוא שחה בשארית כוחותיו אל החוף, 
ואילו אני רק עולה על המטוס וכבר מגיעה לארץ ישראל, מגיע 

לו שאמשיך את דרכו".
ונינה שגדלה אמנם בבית מסורתי, "הורי הקפידו על קידוש 
בשבת, אבל מצד שני גם נסעו בשבת", נחתה בישראל וכאן 

הקימה את ביתה.
"זכיתי להקים משפחה של בני תורה, כל ילדי הולכים בדרך 
ישראל סבא, כשאני רואה את הבן שלי, המתמיד, רכון על הגמרא 
וכול כולו שקוע בלימוד, אני יודעת שסבא שלי רווה נחת בשמיים. 
סבא שלי נפטר, איך לא? בט"ו בשבט, הוא כל כך אהב את ארץ 

ישראל ותאריך פטירתו מעיד על כך יותר מכל".
נינה יושבת בין הארגזים, מחזיקה את תמונתו של סבה ויודעת 
כי נותרו עוד מעגלים שצריכים להיסגר, והיא גם יודעת שסבא 

שלה משגיח עליה שם למעלה.
הלוואי שישגיח גם עלינו.

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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פסטה ברוטב שמנת רוזה
 

חני מרגי הקונדיטורית הכינה מתכון מיוחד לפסטה לרשת סולתם, "הסיר החדש עם 
הפטנט פשוט חובה בכל בית שיש בו ילדים שאוהבים לאכול פסטה". אז הנה הקיץ 

בעיצומו, מתכון הפסטה המושלם יפנק את בני הבית 

מתכון לפסטה: 
חבילת פסטה )רצוי ספגטי(
חבילת שמנת לבישול 32%

2 עגבניות מגורדות 
2 כפות רסק עגבניות

3 שיני שום כתושות
קורט פפריקה מתוקה, מלח, 

אורגנו, פלפל שחור. 

אופן ההכנה:
1. מרתיחים בסיר מים וכפית מלח

2. כשהמים רותחים מוסיפים את הפסטה ל-10 דק' ומסננים בקלות עם סיר סינון פסטה
3. מעבירים את הפסטה המוכנה לקערה ובסיר מטגנים את העגבניות והשום על אש 

בינונית, מוסיפים רסק, תבלינים ואת השמנת 
4. כשהרוטב קצת רותח )יש בועות( וזה סמיך מוסיפים את הפסטה לרוטב, מערבבים 

שיתאחד ומפזרים פתיתי גבינה צהובה

סלט סלק ותפוחים
לכל אחד ממרכבי הסלט תכונות נפלאות התורמות לבריאותנו כגון: חמוציות עוזרות 

לירידה בכולסטרול ומנעות נזק בעור ובמוח, אגוזי המלך בעלי נוגדי חמצון גבוהים 
המונעים מחלות לב ומחזקים מערכות רבות בגוף והסלרי בן למשפחת הסוככים צמח 

תבלין מרפא המונע לחץ דם וכולסטרול גבוה ובעל ויטמינים ומינרליים רבים. רשת קפה 
ביגה מנדבת מתכון מרענן ובריאותי עם טוויסט מתקתק.

רכיבים )2 מנות(:
סלק בינוני 1 חתוך למקלות דקים. 

תפוח עץ 1 חתוך למקלות דקים. 
50 גרם אגוזי מלך שבורים. 

50 חמוציות. 
חצי גבעול סלרי פרוס דק. 

5 עלי בזיליקום פרוסים. 
100 גרם עלים צעירים או רוקט. 

30 גרם סילאן. 
4 כפות שמן זית. 
מיץ מחצי לימון. 

100 גרם גבינת רוקפור מגורדת/טבעות גבינת 
עזים מטוגנות עם קמח ביצה ופירורי לחם לבחירה.

אופן הכנה: 
נניח בקערה את הסלק ומעליו נבזוק את השמן זית, מיץ הלימון והסילאן, ומוסיף את 

יתר המרכיבים. מערבבים היטב ומעבירים  לקערת הגשה יפה מעלה מוסיף את הגבינה 
המגורדת.

אטריות עם סלמון וירקות מוקפצים
רשימת חומרים לכ-6-8 מנות:

1 חבילת מקלוני אורז רחבים
מים לבישול
מעט כורכום

מלח
1/2 ק"ג פילה סלמון חתוך לקוביות קטנות 

2 כפות שמן
מלח, פלפל שחור גרוס

 
לירקות המוקפצים :

2 כפות שמן
1 בצל גדול חתוך לרבעי טבעות

4 שיני שום קצוצות
2 קישואים פרוסים לפרוסות

1 פלפל אדום חתוך לרצועות דקות
1/2 פלפל צהוב חתוך לרצועות דקות

300 גרם ברוקולי קפוא מופשר
4 כפות רוטב סויה

מלח, פלפל

רציתי לכתוב הפעם על המילה "כן".
רציתי לבדוק יחד אתכן, מה, לדעתכן, רע 

בלהגיד "כן".
הילד מקבל את מבוקשו, והולך לדרכו שמח 

ומאושר.
תוך כדי כתיבה מצאתי את עצמי כותבת מתי 

כן חשוב להגיד לא.
אז את הדיון על המילה כן אדחה בעוד שבוע,

ונבדוק הפעם את החשיבות של "לא" ברור 
וחד-משמעי.

ואם תצאו מבולבלים בעקבות המאמרים על 
המילה "לא" אל תהססו לפנות אלי. 

ביחד נוכל לעשות סדר בבלבול ולתת לך כוח 
להעמיד "לא" במקום הנכון.

להגיד לא לילד, זה להגיד כן לגבולות. זה 
להגיד לילד שאנחנו אוהבים אותו, מוכנים 

להשקיע כוח ומוח בחינוך שלו. כמה קל 
להגיד לילד "כן חמודי, זה בסדר , אתה יכול", 

ולזכות בעוד חצי שעה של שקט והספקים 
בבית. בסירוב שלך להגיד "כן", את מוכיחה 

לילד שהוא חשוב לך, שאת ערה לצרכים 
האמתיים שלו ושאת מוכנה להקריב נוחות 

ושקט בשביל לחנך אותו.

ואולי יחשוב הילד שלא אוהבים אותו, אם 
לא מאפשרים לו ממתק נוסף, או יציאה עם 

חברים? יש הרבה דרכים להביע אהבה. הילד 
מתוסכל מהסירוב שלך? נדבר על זה שאנו 

רואים את האכזבה על פניו. שבוודאי היה 
נחמד אילו יכולנו לתת לו את כל מבוקשו. 
אבל בחיים, לא מקבלים את כל מה שאנו 

רוצים. נוכל להוסיף גם סיפור שקרה לנו בו 
לא קבלנו משהו שמאוד רצינו. נרחיב על 

מה שהרגשנו אז, לפי רמתו של הילד. נהיה 
בשבילו דוגמא חיה, של התמודדות עם "לא". 

ואיך אנחנו מצאנו דרך להיות מאושרים 
למרות ה"לא".

כן! המילה "לא" יכול בהחלט לעורר אצל 
הילד תסכול ואכזבה. רגשות לא נעימים 

אלו חשובים להתפתחות התקינה של הילד. 
חשוב לא למנוע את הילד מלהרגיש אותן. 

ההתמודדות שלו עם תסכול זה יחשל 
אותו. בעתיד, כאשר הוא לא יקבל את כל 

אשר יחשק ליבו, וירגיש מתוסכל, הוא יידע 
להתמודד עם תסכול זה.

לשים את זה בחלק השחור למטה:

שרה לנגזם
מנחת קבוצות הורים

מנחת קבוצות הנחייה לסבתא שהיא גם 
אימא וגם חמות

יועצת מוסמכת בשיטת מח אחד
sssssssssss@  | 0548449412

sssss.sss

| כן ולא ומה שביניהם

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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1 כף סילאן
צ'ילי גרוס-לבחירה

אופן ההכנה:
מרתיחים מים עם מלח ומעט כורכום, מסירים מהאש ומכניסים לתוכם את אטריות 

האורז. משהים במשך 15 דקות עד שהאטריות מתרככות, מוציאים ומסננים 
מהנוזלים. 

זורים על הדג מלח ופלפל, מחבבים מחבת עם שמן ומקפיצים את נתחי הדג 
במשך 2 דקות. מסירים מהאש ושומרים בצד.

מחממים שמן בסיר רחב ושטוח ומטגנים קלות את הבצל והשום. מוסיפים את יתר 
הירקות ומטגנים תוך כדי ערבוב במשך 3 דקות.

מוסיפים לסיר את נתחי הסלמון ואטריות האורז ומערבבים.
מתבלים בסויה, מלח, פלפל, סילאן  וצ’ילי גרוס, מערבבים ומסירים מהאש.

*המתכון באדיבות: תמי פיליפ, באדיבות סולתם

ריזוטו ירקות ירוקים וגבינות 
מותג  ברילה מפנק במתכון של ריזוטו מפסטה קטנה עם ירקות ירוקים וגבינות 

שהכינה רחלי קרוט.

מצרכים ל-8 מנות :
1 בצל לבן, קלוף

2 כפות חמאה
2 כפות שמן זית

2 זוקיני ירוקים או קישואים
3/4 כוס אפונה עדינה, מופשרת

1 ו-1/2 כוסות פסטה סטלינה )צורת כוכבים(
3 כוסות מים רותחים או ציר ירקות רותח

1/2 כוס גבינת פרמזן, מגורדת דק
מלח ופלפל שחור

אופן ההכנה:
1. קוצצים את הבצל לקוביות קטנות.

2. בסיר רחב ממיסים חמאה ושמן זית ומטגנים את הבצל עד ריכוך.
3. חותכים את הקישואים לקוביות בגודל 1 ס”מ ומוסיפים. מטגנים, תוך כדי ערבוב, 

במשך 5 דקות.
4. מוסיפים פסטה כוכבים, אפונה עדינה וציר ירקות רותח/ מים רותחים 

ומערבבים.
5. מבשלים על אש קטנה עד שהפתיתים רכים.

6. מוסיפים 1/2 כוס גבינת פרמזן ומערבבים היטב עד שהיא נמסה.
7. מעבירים לקערת הגשה, מגרדים מעל גבינת פרמזן ומגישים חם.

*להגשה: גבינת פרמזן מגורדת דק

שיפודי חלומי “על האש”
אנו רגילים לראות את גבינת החלומי בסלט או בסנדוויץ’, אבל יש דרך נוספת 

לאכול את הגבינה הטעימה. “חוות דרך התבלינים” בבית לחם הגלילית מציגה 
מתכון פשוט וטעים במיוחד שישדרג את טעם הגבינה המוכר- שיפודי גבינת חלומי 

ותבלינים על האש.

מצרכים ל-10 שיפודים:
1  ק”ג גבינת חלומי

שמן זית

תבלינים:
2-3 כפיות סומק

2-3 כפיות תערובת “מלח שום ורוזמרין”
2-3 כפיות תערובת “פילדלפיה”

אופן ההכנה: 
1. מכינים צלוחיות עם שלושת התבלינים

2. חותכים את גבינת החלומי לקוביות
3. מברישים את קוביות הגבינה בשמן זית ומצפים אותן בתבלינים השונים

4. משפדים 4-5 קוביות גבינה על כל שיפוד ומניחים לצלייה על הגריל למשך 2 דק’ 
מכל צד )עד שהגבינה מזהיבה בשוליים(.

* אפשר לשדרג באמצעות שיפוד ירקות בין קוביות החלומי: עגבניות שרי, פטריות, 
בצלצלים וקישואים.

מה עדיף תפילת החולה על עצמו או תפילת אחרים עליו?
רש"י בפרשת וירא, בסיפור על ישמעאל, מביא את המדרש על 
הפסוק "וישמע אלוקים את קול הנער וגו'" מכאן שיפה תפילת 

החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו והיא קודמת להתקבל.
דבר עם ה'. כן , אני יודע, זה לא מקורי, אבל אין לנו עניין להיות 

מקוריים. 
אנחנו רוצים ושואפים להיות צינורות להמשכת שפע אור וטוב, 

להתקרב כולנו קצת יותר לבורא ולמלא יחד את שליחותינו 
בעולם. לכן, גם אם זה לא מקורי, אבל זה אמיתי וזה עובד, אני 

רוצה לשתף אתכם. 
בחסידות ברסלב היקרה מפז, אומרים בשם רבי נחמן, שבכל 

פעם שיש לך בעיה קטנה או גדולה, דבר עם אבא, דבר עם ה', 
ובקש סיוע.

האם זה לא בעיה? האם כשיש לי בעיה ואני פונה לבורא בתחינה 
שיעזור לי ויפתור הבעיה, האם זה לא דומה חלילה שהבורא חס 

ושלום, עובד אצלי?
אז לא, התשובה היא שה' ית' רוצה שנפנה אליו בתפילה על 

בעיותינו ונדבר עמו, ההתבודדות היא כלי לחיות את ה' אבל לא 
שנהיה בטלנים ונצפה שה' ית' יעשה את כל העבודה בשבילנו. 

נניח שיש בעיה רפואית, ואני פונה לה' יתברך שייקח ברחמיו את 
הבעיה הרפואית ואם הוא יכול 'על הדרך' להעביר אותה לשונאי 

ישראל...ובזה להרגיש שעשיתי משהו ולחזור לחיים הרגילים שלי, 
אם כך אני מבין מה זה "דבר עם השם", לא הבנתי כלום!

עיקרי האמונה לפי שיטת החסידות הם שיש בורא לעולם והוא 
היה הווה ויהיה- אין שום דבר שקורה במקרה! הבורא הוא טוב 

ומיטיב, הכל הוא עושה לטובתנו והוא משגיח עלינו בהשגחה 
פרטית והכל לטובתנו!

כלומר, אם נתבונן שכלית, נבין שלא ייתכן במצב כזה כל רע. אז 
איך בכל זאת ניתן לפרש כרגע את הבעיה הרפואית שלא נראית 

כל כך טוב?
התשובה היא שבורא עולם "מייצר" לנו את הבעיות שלנו 

והאירועים הקשים והלא נעימים בחיים וזאת מתוך מטרה טובה, 
כדי להראות לנו את החסימות שבתוכנו המעכבות את החיבור 

שלנו עם אור אין סוף.
חז"ל לימדו אותנו במסכת ברכות, על הסיפור עם 400 חביות היין 
של רב הונא שהחמיצו בן לילה ואמרו לו חבריו שיבדוק היטב את 

מעשיו כי הקב"ה אינו מעניש בלי סיבה! 
הדגש בהתבודדות יהיה על הבקשה שה' יראה לי היכן טעיתי, ומה 

עלי לתקן. לא רק שייקח את הבעיה, אלא תיקון שורשי שהבעיה 
לא תחזור על עצמה שוב.

למה הדבר דומה? אם אנחנו נוסעים באוטו ולפתע נדלקת נורת 
אזהרה של מנוע מתחמם, האם נרצה לכבות את הנורה, או לטפל 

במה שהדליק את הנורה? כלומר לבדוק מדוע המנוע מתחמם 
ולא להתעלם מהמסר.

כך, בהתבודדות נבקש מה' ית' שיאיר את עיננו ושישלח לנו מסר 
ברור, מה הבעיה, במה שגינו ואיך אפשר לתקן.

המשפיע הרב אלימלך בידרמן סיפר שפעם אשה אחת סבלה 
מאוד והסבל גרם לה להסתגר בביתה ולשקוע בדיכאון. נגש אליה 

הרב ושאל אותה, כשהיית בהריון סבלת? וכשכרעת ללדת האם 
סבלת?

שום גבר לעולם לא יבין את גודל הייסורים הללו, השיבה האשה. 
ובכן, שאל הרב, האם היית בדיכאון מכך, נכנסת לדכדוך? כמובן 
שלא, השיבה האשה אני ידעתי שזה חלק מתהליך הבאת ילדים 

לעולם. ובכן, סיים הרב, כך כל סבל וייסורים , יש להם מטרה 
טובה!

ונסיים בסיפור בדידי הוה עובדא, אתמול דברתי עם ה' ובקשתי 
ממנו שיראה לי ברחמיו הרבים, היכן טעיתי ומה צריך לתקן בקשר 

לבעיית עור שמלווה אותי מזה 25 שנה בעקשנות ולא מרפה גם 
לאחר התמדה בשיטת הבריאות הטבעית..

התשובה מה עלי לעשות, האירה בי פתאום . היא היתה כתובה 
שחור על גבי לבן, בלימוד היומי בהלכה שדן ב'מקרה' בדיוק 

בעניין שלי. גם הלימוד היומי בתניא עם פירוש הרב שטיינזלץ 
הביא סיפור על חסיד של רבי זושא שמגיע אליו עם אותו עניין, 

ולמרבה תדהמתי אף בדף היומי הופיע אותו העניין ממש!
"והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות 
על הלוחות", ה' שולח לנו מכתבים כל הזמן, צריך רק לפתוח את 

העיניים ולהבין את המסר.

| מכתב מה'

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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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
סיטי לונדון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. צדיק תמים
2. צהובים זה לזה

3. צוק העיתים

תשובות:

תשובות:

1. ּבֵראׁשית ו ט 2. ׁשמֹות ַרּבה יב 3. ּדִנּיאל ט כה

יותר.            גבוה  שטח  ידי  על  הרוחות  מכל  סגור  1.שקע 
"הילילו ישבי ה_____" )צפניה א יא(

2.שיקע דבר מה בנוזל. "מי המלח ו____ בהן" )שבת 
יד ב( )בלשון רבים(

בדיבורו.                   פה,עילג,מתקשה  כבד  שפתים.   _____.3
"ישמעני פרעה ואני ____שפתים" )שמות ו יב(

ל____"  "הלכתא  ובארמית?  בעברית.  4.משיח 
)סנהדרין נא: (

כה  )בראשית  ישב"   ____ איש  "ויעקב  5.שלם,תמים. 
כז(

ב____                 באין  "הן  יריב.  על  או  שונא  על  9.התגברות 
של בשר ודם" )סוטה ח א( )לא בלשון סמיכות(

איביהם                   "בארץ  זו.  בדרך  אז,רק  רק  אז.   _____.12
____ אז יכנע" )ויקרא כו מא( )בהיפוך אותיות(

זו" )בבא קמא  13.סתירה. "___ מי ששנה זו לא שנה 
מז: (

מושפלות,ענותן,צנוע.              עינים  בעל  עינים.   _____.15
"ותאמר גוה ו_____ עינים" )איוב כב כט(

16.____ בראשו. הרגיש כאב בראשו,סבל ממחושים 
באחד מאיבריו. "____בראשו יעסוק בתורה" )עירובין 

נד.(

1.סיר גדול. "כופה עליהן _____" )תמיד ה ה(
2.רפואה,סם מרפא. "פריו למאכל ועלהו ל____" )יחזקאל מז 

יב(
3.בעל שכל,נבון. "בן ____ ישמח אב" )משלי י א(

4.פלא כפול ומכופל. "ויבלע מטה אהרן את מטותם א"ר אלעזר 
___ בתוך ___" )שבת צז.(

5.בסיס לנר. "_____ שהדליקו עליו" )שבת מד.(
6.הרים גדולים מאוד. "כאילו עוקר ____   ____" )סנהדרין כד.(

 "___ אל  מ___  מפיקים  "מלאים  גדול.  המינים,מבחר  10.מכל 
)תהלים קמד יג(

14.מפרשיות השבוע.

16.מפרשיות השבוע.
18.נקי,טהור. "זך לקחי ו____ הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

העמוד טעון גניזה

1.כושר הדבור. "ולך אתן ___  ___" )יחזקאל כט כא(
7.גרירה, המשכות אחרי,זיקה. "נטילת ידים לחולין מפני ____ 

תרומה" )חולין קו.(
8.נזדקף כמסמר. "____ מפחדך בשרי" )תהי' קיט קכ(

9.אחד מתכשיטי הנשים בימי קדם עשוי זהב או כסף. "חח ונזם 
וטבעת ו_____" )שמות לה כב(

11.קיצור שם הספר : ויקרא.
מתוחים  צדדיו  שמשני  רחב  גליל  עשוי  הקשה  12.כלי 
ב____  ובשרים  "בשמחה  ביד.  או  בקנה  עליו  עורות,מקישים 

ובכנור" )בראשית לא כז(
13.כפוף,פונה הצידה או כלפי מטה. "אילן שהוא ____ לשדה 

חברו" )בבא בתרא ב יג(
15.גאוה,יהירות. "לכן קראתי לזאת ____" )ישעיה ל ז(

17.נביא ישראל בימי אחאב ואחזיה בנו. נקרא גם בשם נוסף. 
"ויאמר אליהו ____" )מלכים א יז א(

19.מבנה של עץ,אבן,ברזל,נטוי על פני נהר,נחל,גיא וכדומה  - 
למעבר. "שעוברים על ה___" )שבת לב.(

הם  טעות  לכם  שאמרתי  "דברים  ובארמית?  בעברית.  20.אבל 
בידי ____ כך אמרו" )שבת סג: (

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.טעימה קלה,לגימה או אכילה קלה מתבשיל וכדומה כדי 
לבחון את טעמו. "____ אינה טעונה ברכה" )ברכות יד.(

6.מלך פרס. )עזרא א א(
7.חותן,אבי בעלה,או אבי אשתו.

שמערבים  מצמחים  מופקים  חומרים  או  צמח  8.חלקי 
במזונות לשם תוספת טעם או ריח. "____ כדי לתבל ביצה 

קלה" )שבת ט ה(
10.שגיאה,שגגה. "על ה____" )שמואל ב ו ז(

11.____ לילה. אמצע הלילה. "____ לילה אקום להודות 
לך" )תהלים קיט סב(

14.בן עמרי ואבי יהורם. המלך השביעי בישראל. )מלכים 
א טז כח(

15.שש,חדור עליזות. "והיית אך ____" )דברים טז טו(
ואכלה   ____ "ואתא  ובארמית?  בעברית.  הבר  17.חתול 

לגדיא" )הגדה של פסח(

1. הכהן מהלוי 2. שחיטת בהמה  3. שבעת ימי המשתה של 
נישואין 4. את האם 5. המבעה וההבער 6. ע"י חכם7. גלויות 
8. צלייה 9. שוכר 10. "מודה אני" 11. אחוזת - בית 12. בתל-
חי 13. בזכרון יעקב 14. גונן 15. הוד השרון 16. יצחק שדה

1. מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
2. "רוב שני סימנים" קשור ל...

3. המושג פנים חדשות קשוק ל...
4. את מי משלחים במצות שילוח הקן?

5. ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור...
6. ע"י מי נעשית הפרת נדרים?

7. "יום טוב שני של..."
8. את הכבד מכשירים על ידי...

9. שומר חינם, שומר שכר, ... ושואל
10. המשפט הראשון הנאמר ביום

11. שמה הראשון של תל אביב
12. היכן נמצא פסל הארי השואג?

13. היכן נמצא רמת הנדיב?
14. שמה העברי של שכונת קטמון בירושלים

15. מגדיאל, רמתיים ורמת הדר נקראות...
16. הקיבוץ "משאבי שדה" נקרא על שם...
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אדמו"ר.  של  בת  היא  עטיל 
אפשר לראות זאת כבר בהופעתה 
האצילית, המוקפדת והצנועה. היא 
מיוחסת לאחד מאדמו"ריה של חסידות 
שאת שמה קשה לבטא. אני מנסה לשים את 
האצבע על הרגע בערב בו החלטתי שעלינו 
להכיר טוב יותר. האם היה זה כאשר ספרה 
שבעוד חודש היא סוגרת מניין חתונות 
במשפחתה או כאשר הבנתי שיש לה עוד 

שלושה לחתן...
האור שקרן מפניה היה כמו שלהבת 
שעולה מאליה. אני מודה, הסקרנות היא 
זו שהביאה אותי להתעניין בה. רציתי להכיר 
את מה שמעבר לסף ביתה, את הצניעות 
שמאפיינת את בנות החסידות אליה היא 
משתייכת. רציתי לשמוע ממנה את הסיפור 
שמאחורי הסיפור ואז התברר לי ש... היא 

אלמנה.
עכשיו כבר נדרכתי. הבדידות מקשה 
עליה אך למרות שברור לה שעליה להתחתן, 
היא מתכוונת לסיים לחתן את כל הילדים 
בן־זוג.  לעצמה  לחפש  מכן  לאחר  ורק 
השיחה זרמה ועטיל נפתחה והחלה שופכת 
את לבה כמים. היא סיפרה על בעלה אותו 
כיבדה אותו בצורה שלא תיאמן. הסיפור 

שסיפרה לי הדהים אותי.
היא סיפרה שבחתונת הילד השביעי, 
כאשר בעלה נלחם במחלה והטיפולים 
השירו את שער זקנו, היא הזמינה לביתה 
מאפר מומחה של שחקנים כדי שיאפר אותו 
כך שייראה כאילו יש לו זקן... "לא רציתי 
שהסבתא שלו שהגיעה במיוחד מניו־יורק 
תדע שהבן שלה חולה כל־כך. בעלה נפטר 
חודשים מספר לאחר אותה חתונה. היה 
נדמה לי שראיתי דמעה בזווית עינה, אך היא 
שידרה חוסן נדיר ואצילות שקשה למצוא, 

כזו שמאירה מבפנים החוצה.

עולה  שלהבת  שתהא  עד  "להדליק 
מאליה". הדלקת הנרות במנורה רומזת 
על העבודה הרוחנית של האדם. אותה 

ואת  עליו להאיר את עצמו  עבודה בה 
העולם כולו ב"נר מצווה ותורה אור". רש"י 
הקדוש מסביר שקיום המצווה דורש שתהא 
שלהבת עולה מאליה. אמנם הכהן הוא זה 
שמדליק, אבל אחרי ההדלקה צריך הנר 
להאיר בכוחות עצמו ללא כל סיוע נוסף.

מה המשמעות לחיים שלנו, לעבודה 
שלנו? המשמעות היא שגם בעבודת ה' 
למרות שה' נותן לנו את הכוחות, ואף מעניק 
לנו מנה גדושה של עידוד וכוח באמצעות 
אהרון הכהן, נשיא הדור, באמצעות ההורים 
והמחנכים שלנו, בסופו של דבר אנחנו 
צריכים לדלוק מאלינו... בלי סיוע מאיש, 
בכוח עצמנו. ושימו לב למילה "שלהבת". 
לא מדובר בלהבה קטנטנה אלא בשלהבת, 
בלהבה גדולה ובוערת. והיא לא אמורה רק 
"לדלוק" אלא "לעלות", דהיינו להתקדם 
ממדרגה למדרגה בעבודת ה' ולהאיר את 

הסביבה בלי סיוע חיצוני.
כאשר  מאוד,  פשוט  קורה?  זה  איך 
הופכים את הכוח שקיבלנו מה' יתברך 
שלנו  והמחנכים  המורים  ומההורים, 
להרגלים שהופכים לטבע שני, מצליחים 
להיות בעצמנו למקור של אור, של נר מצווה 
ותורה אור. ביישום "עולה מאליה" שתי 
דרגות: בדרגה הראשונה האדם מרגיל את 
הגוף לקיים המצוות ואת השכל להיות חדור 
במציאות ה' עד ש"הרגל נעשה טבע" וגם 

בענייני הרשות הוא עוסק לשם שמיים. 
בדרגה השנייה מהותו של האדם חדורה 
בכך. וזה קורה כאשר מגלים שגופו של 
היהודי בעצמו קדוש וקשור עם הקב"ה 
לא כדבר נוסף אלא כחלק מה' יתברך. 
בדרגה הזו נפעל איחוד מוחלט של האדם 
עם ענייני אלוקות, תורה ומצוות. )זו אגב 

הסיבה לקדושת גופם של צדיקים(.

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

/mychoice.co.il

מי זו ש"עֹוָלה 
ֵמֵאֶליָה" ולמה?

סיפורה של עטיל נגע ללבי והזכיר לי את פרשת השבוע 
ואת מצוות הדלקת הנרות בבית המקדש "עד שתהא 
שלהבת עולה מאליה" • וגם, מה ההבדל בין שלהבת 

ללהבה רגילה וכיצד ניתן להבטיח שהיא תדלק מעצמה?

עכשיו כבר נדרכתי. הבדידות מקשה עליה אך למרות שברור לה 
שעליה להתחתן, היא מתכוונת לסיים לחתן את כל הילדים ורק 
לאחר מכן לחפש לעצמה בן־זוג. השיחה זרמה ועטיל נפתחה 

והחלה שופכת את לבה כמים. היא סיפרה על בעלה אותו כיבדה 
אותו בצורה שלא תיאמן. הסיפור שסיפרה לי הדהים אותי.

"



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

  

  

ברכת 
השבת

התודה והברכה לידידינו הנכבד
שותפנו במלאכת הקודש של הצלת חיים  

 בהקפדה יתרה על קדושת השבת
בעיר בני ברק

ה"ה יוסי תורג'מן הי"ו
בעלי חברת יוסי מעליות

בהערכה עמוקה על הירתמות לימין "איחוד 
הצלה" בסיוע תשלום שכר נוכרי שבת חיזוק 
משמרת בדקי קדושת השבת בעיר בני ברק 

למען חולי ישראל במקום חשש סכנה.

ולאחר שקוימה בנתינה בחינת "ובחרת 
בחיים", אף אנו נברך בברכת שותפים: "ייתן 

השם בבתיכם חיים של אושר ועושר, בריאות 
והצלחה עד בלי די כל הימים".

בזכות חיזוק והוספת משמרת וכתר הוד 
מלוכה לשבת מלכתא יזכה מע"כ וכל הנלווים 

אליו לברכת השבת הכוללת טובה וברכה 
עושר וכבוד לטוב לכם כל הימים

ניתן לתרום עבור השבתות הקרובות:

0527626649

שבת היא מלזעוק - ורפואה קרובה לבוא!

במקרה 
חירום 

רפואי חייגו



מהדורה 28 לקראת סגירה!!!

www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית של מפתח העיר

03.6748888

חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה
שלך תגיע רק בעוד שנה...

   maft@maft.co.il :עדכון תושבים ומידע: בתא קולי: 03-5746887 בדוא"ל

”מפתח העיר” מחולק בערים:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | תל אביב | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר.
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!
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