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דרך  מגרטל,  היהודי:  הלבוש  אחר  מרתק  מסע 
הג'ומה  הקולפיק,  בעקיטשע,  הגעבלימטע 
יהודי  את  מאפיין  מה 

 · וההמבורג  הפראק  ועד 
מבעלזא?  הרבי  סירב  בקשה  לאיזו  ירושלים? 
מהיכן הגיע הלבוש הישיבתי? ומה המקור לחבישת 

12השטריימל?

 לכבוד
ולתפארת

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

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

טורים ודעות

ה' נתן ה' לקח
לדמותו של רבה של לוד, 

הגאון רבי נתן אורטנר זצ"ל

22

כבר לא בדיוני

36
רובוטים, בינה מלאכותית ופיתוחי 

היי-טק שהתקשיתם לדמיין



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



כמה נוח להירגע בחיבוק שלך אמא, נוח להשתולל ולגלות את העולם,
לכן דאגנו שהחיתול שלנו יהיה נוח כמו החיבוק שלך.

 האגיס פרידום דריי החדש! בעל טכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה 
המפחיתות את התנפחות החיתול לנוחות בכל תנועה.

פחות נפוח, יותר נוח
מתקדמים ל- Huggies Freedom Dry החדש!

נוחות
בכל תנועה
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"ֹטֵרף ַנְפׁשֹו ְּבַאּפו" – מה קורה
 לאדם הכועס?

הרוחני  הנזק  אודות  חמורים  דברים  עוד  מובאים  הקדוש  בזוהר 
שגורם האדם לעצמו, בשעה שאינו מתגבר על הכעס. הנה קיצור 
דברי הזוהר )מתורגמים( על הפסוק: "ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר 

ְנָׁשָמה ְּבַאּפוֹ, ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא". 
"צווה הקדוש ברוך הוא את האדם והזהירו להישמר מאותם בני 
באותה  נפשם  את  וטימאו  רעה,  לדרך  טובה  מדרך  שסטו  אדם 
טומאה אחרת של הסטרא אחרא. שהרי כאשר ברא הקדוש ברוך 
ונפח בו נשמה  הוא את האדם עשאו בדיוקן הספירות העליונות 
העליונה,  היא  הנשמה  מביניהן  אשר  נשמה,  רוח  נפש  הכוללת 
את  לשמור  האדם  את  ולהנחות  לדעת  ובידה  עליון  כח  שהיא 
נכנסת  קדושה  נשמה  אותה  ואם  הוא.  ברוך  מצוותיו של הקדוש 
לעבודה אחרת שהיא עבודה זרה, נטמאים כל שלשת חלקיה לפי 

שכולם אחד.
ואם רואים אנו אדם שיש בו את כל הדרגות הללו כראוי, שעוסק 
בתורה ומקיים מצוות, עדיין אי אפשר לעמוד על טיבו לדעת מי 
ולהתקרב  עמו  להתחבר  טוב  אם  לנו  ויתברר  יתוודע  ובמה  הוא. 
אליו או להימנע ולהתרחק ממנו? על ידי רוגזו וכעסו אפשר לדעת 
ולהכירו מי הוא באמת. שאם יודע לשלוט בכעסו ולשמר בכך את 
נשמתו הקדושה, שלא לעוקרה ממקומה ולהביא במקומה נשמה 
טמאה שהיא בבחינת אל זר, זהו אדם כראוי, זהו עבד האלקים, 

זהו האדם השלם.
אבל אם אותו אדם לא שמר על נשמתו הקדושה בשעת ניסיון של 
כעס, אלא עקר אותה ממקומה והשכין במקומה את הסטרא אחרא, 
ודאי זהו אדם שמרד בבוראו ואסור להתקרב אליו ולהתחבר עמו. 
את  ועקר  טרף  שהרי  ]בכעסו[".  ְּבַאּפו  ַנְפׁשוֹ  "טֵֹרף  שנאמר  וזהו 
נפשו על ידי רוגזו, והשכין בקרבו אל זר. ונחשב אותו אדם עבודה 

זרה.
ואם תאמר הרי רק לזמן מה הסתלקה ממנו נשמתו ואחר כך חזרה 
אליו? לא כך! שכיון שנעקרה נשמתו הקדושה ממנו וממקומה, 
ואותה הנקראת אל זר עשקה ותפסה את מקומה, הרי היא נאחזת 
בו ואינה מניחה אותו, עד שיטהר את עצמו ממידת הכעס על ידי 
שיזהר שלא יכעס עוד, וגם יקדש את עצמו בלימוד תורה שעל ידה 
זו של הכעס מכל  טומאה  לפי ששונה  קדושה.  עצמו  על  ימשוך 
הטומאות האחרות. לפי שכל גופו נטמא על ידה מבפנים ומבחוץ, 
ָהָאָדם  ִמן  ָלֶכם  "ִחְדלּו  נאמר:  זה  ועל  נטמא.  כולו  וכל  נפשו  וגם 
ֶנְחָׁשב הּוא". כלומר התרחקו מהאדם  ִּכי ַבֶּמה  ְנָׁשָמה ְּבַאּפוֹ.  ֲאֶׁשר 
אשר החליף את הנשמה בכעסו. כי על ידי כך נחשב הוא כָּבָמה 
של עבודה זרה. והמתחבר אליו נדבק גם הוא בטומאתו". עד כאן 

מספר הזוהר.
והרי דברי מהרח"ו בשם רבו האר"י ז"ל בספר "שער רוח הקודש": 
"הנה מורי ז"ל היה מקפיד בעניין הכעס יותר מכל שאר העבירות, 
נותן טעם לזה, כי הלא  והיה  אפילו כשהוא כועס בשביל מצוה. 
הכעס  מידת  אבל  אחד.  אבר  פוגמת  עבירה  כל  עבירות  שאר  כל 
יתכעס  כי כאשר  לגמרי.  אותה  ומחליף  כולה  כל הנשמה  פוגמת 
במקומה  ונכנסת  לגמרי  ממנו  מסתלקת  הקדושה  הנשמה  האדם, 

נפש מצד הקליפה".
והוסיף עוד: "גם גורם היזק גדול אחר לעצמו. כי הנה אם עשה 
איזה  של  קדושה  נשמה  הייתה  בסיבתה  אשר  גדולה  מצוה  איזו 
על  עתה  כנודע,  לסייעו  העיבור  בסוד  בו  מעוברת  ראשון  צדיק 
ידי הכעס מסתלקת גם היא. באופן כי מי שהוא בעל כעס, כל ימי 
היותו במידה זו אי אפשר לו להשיג שום השגה ]רוחנית[, אפילו 
אם יהיה צדיק בכל שאר דרכיו. לפי שהוא בונה וסותר מה שבנה 
בכל עת שכועס". וראה עוד שם את הנזק הנגרם למעשיו הטובים 

על ידי הכעס.
התבוננות בדברים חמורים אלה, אינה אמורה להביא חלילה את 

האדם לייאוש. שהרי בכעס ישנן דרגות דרגות. ואינו דומה אדם 
שמתעורר בלבו מעט כעס, לאדם השובר כלים בחמתו. ועל כולם 
מוטלת חובת העבודה להגיע לשלימות הנכספת. אולם גם הזקוק 
לתיקון רחב ומקיף לאחר שנכשל רבות במידת הכעס באופן קשה, 
יחזק  בדברים  ההתבוננות  באמצעות  אדרבה,  אלא  יתייאש.  לא 
את עצמו בשאיפה להשקיע רבות בתיקון מידה קשה זו, שנזקיה 
כה רבים וחמורים, על פי העצות המובאות להלן, עד אשר ישוב 

למעלתו הראשונה כמבואר בזוהר הנ"ל.
אצל  הרווחת  לתחושה  בניגוד  כי  מיד,  מבין  באמור  המתבונן 
כתוצאה  הנגרם  הנזק  כי  סביבתם,  על  מורא  המטילים  הכעסנים 
שהנפגע  היא  האמת  שסביבם,  באנשים  בעיקר  פוגע  מכעסם 
על  מצביעים  מחקרים  ואכן,  עצמו.  הכועס  הוא  מהכעס  העיקרי 
נושאים  ביותר,  הקשות  המחלות  באחת  החולים  שרוב  העובדה 
בלבם כעסים בלתי נסלחים. הכועס לאורך זמן ואינו מוכן לנסות 
לסלוח, בטוח כי בכך הוא פוגע במי שפגע בו, ואינו חש שמרירות 
וכעסים אלה השמורים בלבו, מכרסמים בו עצמו ומזיקים בעיקר 

לו. הן לבריאות גופו והן לנפשו. 
הכעס  שגורם  החמורים  הנזקים  במגוון  זו  התבוננות  של  בכוחה 
לכועס עצמו, להוביל את האדם השפוי לסלידה מן הכעס ולתיעוב 
בכל  עזה  שאיפה  בו  תתפתח  כך  ומתוך  שבו.  זו  גרועה  תכונה 
מדפוסי  לחלוטין  ולעוקרה  לעד  ממנו  אותה  לסלק  ומאודו  נפשו 
יכול הוא להתקדם צעד  זו,  התנהגותו בחייו. ומשהגיע לשאיפה 
השונים  במקרים  הנכונה  ההתבוננות  דרכי  ללימוד  ולעבור  נוסף 
אשר גורמים לו לכעוס, ובכך יצליח לנטרל את הסיבה לכעס, עוד 

בטרם יגיע לכדי כעס.
כדי להשתנות מטיפוס כעסן לאדם שליו ורגוע, המתייחס באיזון 
הנכון לכל מצב, מוטל על האדם להפנים שלשה יסודות הנוגעים 

להפרעות ולמצוקות השונות המביאות אותו לכלל כעס. 
1. ראשית יחשוב ויתבונן בעובדה ש"אין אדם נוקף אצבעו ]מקבל 
עליו  גוזרים  כן  אם  אלא  מלמטה,  באצבעו[  נדקר  או  קלה  מכה 
מלמעלה". כלומר, אין צער ולו הקטן ביותר הבא עלי, שלא נגזר 
קודם לכן למעלה שאקבל אותו. ואם כן, אין שום טעם לכעוס על 
האדם שציער אותי. שהרי אינו אלא כמו מקל בידי מי שאוחז בו 
מלמעלה. וכי אפשר לכעוס על המקל? הלא נגזר עלי לסבול סבל 
זה! ודווקא אני הוא שצריך לערוך חשבון נפש מה עלי לתקן כדי 
שלא יבוא עלי עוד סבל וצער כזה. ואם כך, מדוע אכעס? וכן אם 
מישהו לקח מה שחשבתי שמגיע לי, הרי הוכח שהדבר לא היה 
מגיע לי. שהרי "אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא". 

ואם כן אין לי שום סיבה לכעוס.
2. ועוד יהרהר ויחשוב: מה אני ומה חיי? מה בכך אם אמרו דבר 
שאינו לרוחי, או שלא מילאו את רצוני? וכי מי אני בכלל? מדוע 
כל  למילוי  ראוי  ושהנני  לי  מגיעים  והגדולה  שהכבוד  לי  נדמה 
משאלות ליבי על ידי האחרים, עד כדי שהנני חש פגיעה בכבודי 
עלי  באמת  אולי  בליבי?  עולה  וזעם  מתבצע  אינו  רצוני  כאשר 
מהאחרים?  וציפיותיי  דרישותיי  ואת  הגבוהה  רוחי  את  להנמיך 
ויתבונן היטב בדברי המשנה באבות: "דע מאין באת ולאן אתה 
למקום  הולך?  אתה  ולאן  סרוחה.  מטפה  באת?  מאין  הולך!... 
וככל שירחיק את עצמו מהגאווה ומההבנה  ותולעה".  עפר רמה 
המוטעית שכולם אמורים להתנהג רק על פי רצונו ולומר רק את 

המתאים לו, כך ייקל עליו להימנע מהכעס.

דעות שונות
מגלה  הוא  כאשר  האדם  בלב  מתעוררים  הכעס  ממקרי  רבים 
שחברו מבין אחרת ממנו ואינו מסכים לדעתו. עצה טובה להתגבר 
על הכעס בזמן כזה, היא ההתבוננות באותה שעה במאמר חז"ל: 
זה  דומה  דעתם  אין  כך  לזה,  זה  דומים  פרצופיהם  שאין  "כשם 
לזה". משפט זה לא נועד לומר את הידוע, שדעות בני האדם שונות 
זו מזו. אלא ללמד שכשם שאין בנמצא אדם הכועס על חברו רק 
בגלל שפרצוף חברו אינו דומה לפרצופו, אלא מבין שלכל אדם 
חברו  על  לכעוס  סיבה  אין  כך  קיבל,  הוא  שאותו  שונה  מראה 
זה  אדם  דעתו. שהרי  עם  מזדהה  ואינו  כמוהו  מבין  בגלל שאינו 
קיבל דעה אחרת. הלך החשיבה שלו שונה משלי, הוא רואה את 
הדברים באופן שונה לחלוטין מכפי שאני רואה אותם ורק טבעי 

הוא שהבנתו תהיה שונה מהבנתי...
בטלפון  המתקשר  לאדם  זאת  להשוות  יש  הדברים  להמחשת 
הספרות  בהקשת  טעה  אך  אתמול,  בו  שטיפל  השיניים  לרופא 
וכך מתנהלת  והטלפון צלצל בביתו של פרופסור ללשון עברית. 

השיחה ביניהם:
"שלום, בקשר לשורש שטיפלת בו אתמול. יש לי בעיה".

"אינך היחיד, אתמול פנו עוד וטענו שדברי לא הקיפו כראוי את 
כל בעיות השורש".

"דווקא הבנתי את ההסבר לאחר הטיפול, אבל השורש כואב".
הנושא  אבל  כאב,  כדי  עד  מהנושא  האכפתיות  את  מעריך  "אני 

באמת מורכב".
"אז מה עושים? הפה כואב".

ולא  סמ"ך  האות  שורש  באותיות  בהרצאתי  התמקדתי  "דווקא 
בשורש הפ"ה".

"על איזו הרצאה אתה מדבר?!"
"על איזה שורש אדוני מדבר?..."

האם כאשר יתברר למתקשר עם מי הוא שוחח, הוא ימשיך לכעוס 
על התגובה שאינה מתחשבת בבעייתו? הלא חברו הבין כל מילה 
אותן  הן  שהמילים  פי  על  אף  ממנו,  לחלוטין  שונה  במשמעות 
מילים! וכיצד היה מקבל השיחה מבין את המשפט הראשון הנ"ל, 

אילו היה הטלפון מצלצל בביתו של גנן?!
כך אין לכעוס על הזולת שדעתו שונה משלנו. מוחו חושב אחרת 
והוא מגיע למסקנות שונות במה שנכון לעשות כעת. אכן, "כשם 

שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעתם דומה זה לזה".
יש לזכור שרק כאשר מדובר בחכמה האלוקית המתגלה בתורה, 
אין רשות לאיש לחלוק עליה, שהרי מדובר באמת היחידה שהיא 
מוחלטת. אבל בכל תחום אנושי, אך טבעי הוא ש"אין דעתם דומה 

זה לזה".
3. ובנוסף יפנים את ההבנה, שכל ענייני העולם כגון שיקולי כבוד, 
ממון, צבירת רכוש וכדומה, הכל בר חלוף. ואם כן אין להצטער 
צער גדול על אכזבה מדברים שאינם אלא זמניים ודמיוניים, ואין 
לכעוס על מי שגרם לאכזבה זו. שהרי אין כאן הפסד אמיתי המצדיק 
כעס. וכלשון ה"פלא יועץ": "שהכבוד והקלון וכל ענייני העולם 
הזה, הכל הבל הבלים מעשה תעתועים". ועוד, מאחר והם זמניים 
בעוד שנשמתו הינה נצחית, בוודאי שלא ירשה לעצמו שעניינים 
נצחי על  נזק  ויגרמו לה  יקלקלו את אישיות נשמתו  זמניים אלה 
בעולם,  אלו  של  מציאותם  שכל  יזכור  כאשר  ובפרט  הכעס.  ידי 
אינו אלא כדי ועל מנת שיעמוד בניסיונות הזמניים הנלווים לכסף 
ולכבוד ולכל ענייני העולם, ובכך יבנה ויעצב לעד את אישיותו. 
ואם כן, בוודאי שיש להשתמש בהם להגשמת מטרתם הרוחנית. 

וכך יעמוד בכל ניסיון בעוז כראוי, מבלי לכעוס. 

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

בניגוד לתחושה הרווחת אצל הכעסנים המטילים מורא על סביבתם, כי הנזק הנגרם 
כתוצאה מכעסם פוגע בעיקר באנשים שסביבם, האמת היא שהנפגע העיקרי מהכעס 

הוא הכועס עצמו



      חוף נפרד פרטי צמוד

בריכת מים מתוקים ענקית

ארוחות גורמה פלוס הפתעות

                     פנסיון מלא

ובריכת מי ים המלח מחוממת

                מרחצאות חמים 

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
מוקד הזמנות:

מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  במחירים אטרקטיביים   טיפולים  חדרי   32 כושר   וחדר  רטובה/יבשה  ג׳קוזי, סאונה 
ביום 3 ארוחות  נפרד   סולריום  המשפחה   לכל  פעילויות  מיוחד   קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
 שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

שבוע של חופשה מושלמת 

הכל כלול במחיר!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

ים של חוויות!ים של חוויות!
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלחחופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח

משופציםוחדרי אירוח מלון משודרג 
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לפי מה שיש לו
ביותר  הוא אחד המעשים המופלאים  הבא  הסיפור 
אודות הרבי, הרב משה בורנשטיין ראש ישיבת חב"ד 
הרב  המעשה:  מבעל  ישירות  אותו  שמע  בנתניה, 

אברהם רוטנברג, מחשובי חסידי גור בבני ברק. 
רוטנברג  התגורר   )1957-8 )תשיז-יח,  שנה  כשישים  לפני 
מטבע   .770 בניין  מול  יורק,  בניו  סבתו  אצל  שנתיים  במשך 
הדברים הוא נדבק בחיים החסידיים וזכה לקרובים רבים מהרבי. 
ליפסקר  יעקב  ר´  כיצד  ראה  השתתף,  בהן  התוועדויות  באחת 
ז"ל, בעל המכולת בשכונה, ניגש לרבי עם כוסית לחיים ומבקש 
בתמיהה:  והגיב  בו  הביט  הרבי  חברו.  עבור  לפרנסה  ברכה 
״לשם מה הוא צריך פרנסה? הרי עבור מה שהוא צריך לחיות 
יש לו, אלא שהוא רגיל ללוות כסף ולא להחזיר. כאשר יקבל על 
יקבל מהקב"ה  הוא  עוד,  ללוות  ולא  כל שלווה  להחזיר  עצמו 

ישירות!"
בהן  התוקף  אך  פרטית,  כהוראה  נאמרו  שהדברים  למרות 
נחושה:  החלטה  החליט  והוא  רוטנברג  של  ללבו  חדר  נאמרו 
יהיה מה שיהיה, הוא מהיום הזה חי עם מה שיש לו ולא נוטל 
הגיעו  אז  אך  להסתדר,  הצליח  והוא  השנים  חלפו  הלוואות. 
זו  את  וגם  שרד  הוא  הראשונה  את  הילדים.  של  החתונות 
לא  נגמרו.  פשוט  והכספים  חתונות  עוד  הגיעו  אבל  שאחריה, 
היה לו אמצעים לשלם את החתונה. חסידות גור היא מעצמה 
מהם  ייטול  כי  אליו  התחננו  הגמחי"ם  של  והגבאים  מאורגנת 
התעקש.  והוא  באזניו  הדהדו  הרבי  של  המילים  אך  הלוואה, 
פרוטה  לו  הייתה  ולא  מבניו  אחד  את  חיתן  הוא  תש"ם  בשנת 
אחת לשלם. הגיעו הדברים לידי כך שהיה עליו להזמין אוטובוס 
כדי לקחת את האורחים לאולם החתונה ולא היה לו פרוטה לתת 
לנהג. הגיע בוקר החתונה והוא קם במצב רוח מזופת. הוא ידע 

את עוצמת ה´ברוך´ שהוא נתון בו. 
החתונה  בבוקר  יוצאים  ואביו  שהחתן  גור,  חסידי  מנהג 
יחד  צעדו  הם  הכובע של שבת.  ב´ספודיק´,  לבושים  לתפילה 
מצליח  אינו  כשהאב  זכאי  בן  ברחוב  בעלז  של  המדרש  לבית 
ניגש אליו עסקן  לספוג קורטוב של נחת מהיום הגדול. לפתע 
הרב  הגאון  )אביו של  ירוסלבסקי  ר´ משה  וותיק בשם  חבד״י 
חב"ד(   רבני  דין  בית  אב"ד  שליט"א  ירוסלבסקי  יהודא  יצחק 
ושואל: "לפי הספודיק אתם עושים חתונה היום, כמה כסף חסר 
לכם"? רוטנברג היה המום, הוא לא הכיר את ירוסלבסקי ולא 
הבין מדוע פונה אליו. ירוסלבסקי הדהים אותו: "הגעתי עכשיו 
ביחידות,  הייתי  בלילה  שלשום  יורק,  בניו  הרבי  אצל  מביקור 
שלף  המגירה,  את  פתאום  פתח  הרבי  החוצה,  שיצאתי  ולפני 
ישראל.  לארץ  הרי  נוסע  ‘אתה  לי:  ואמר  דולרים  חופן  ממנה 
לפעמים פוגשים יהודי שעושה חתונה וזקוק למזומנים, אז תיתן 
לו את זה´". הרב רוטנברג נקב בסכום גבוה, והרב ירוסלבסקי 
נתן לו את מלא הסכום. נו, יותר ישיר מהקב"ה לא יכול להיות, 
וכמובן, ששמחת החתונה באותו לילה הייתה מושלמת – לא רק 
בגלל הכסף, אלא - בגלל הידיעה שהקב"ה רוקד אתו בחתונה.

החיים מזמנים לעתים צמתים קשים בהם התכניות הטובות 
על  שלקחנו  וחשוב  טוב  מנהג  יתכן  המציאות.  עם  מתנגשות 
על  טופחת  המציאות  ואז  טהורה,  שמים  יראת  מתוך  עצמנו 
פנינו ואנו יכולים להרים ידיים ולוותר. זה יכול לקרות בחיים 
הפרטיים, כשאדם מרגיש שההלכה אינה מבינה או אינה נותנת 
מענה לאתגרים עמם מתמודד, וזה יכול לקרות ברמה המדינתית, 

כשישנה טענה שאי אפשר לנהל מדינה לפי הוראות התורה. 
הישראלית  הספנות  חברת  סביב  הייתה  כזו  לדילמה  דוגמה 
של  נפוץ  ענף  היה  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה  "צים": 
לארצות  "צים"  חברת  של  באניות  סחורות  והעברת  הפלגה 
הברית. הקו בין אירופה לארצות הברית ארך כעשרה ימים והיה 
מאבק  שנים  באותן  ניהל  הרבי  השבת.  יום  את  לפגוש  מוכרח 
חובק עולם לעורר את ההנהגה הרבנית וממשלת ישראל למנוע 
את חילול השבת של הנוסעים ואנשי הצוות שהיו כולם יהודים. 

אולם אחת הטענות שעלתה כנגד גישתו של הרבי היא, שהקו 
מניב תועלת כלכלית אדירה למדינה הצעירה ואי אפשר לנהל 

מדינה לפי עקרונות דתיים.
נכון  בפרשתנו:  המרגלים  של  הטענה  הייתה  בדיוק  וזאת 
וראינו  שם  היינו  אך  הארץ,  את  לכבוש  לנו  הורה  שהקב"ה 
הביצורים  את  לחדור  היכולות  את  לנו  אין  בלתי אפשרי.  שזה 
של  בעולם  אך  למעלה,  נמצא  הקב"ה  המדינה.  את  שמקיפים 

מטה הדברים בלתי מציאותיים.
עם  ראו  שהם  האמת  את  שיקפו  שהרי  צדקו,  הם  פניו  על 
הגיעם לארץ, אך טעו טעות גמורה שהביאה לחרון אף אלוקי 
מבקש  "איני  פשוט:  משפט  אמרו  חז"ל  המוחלט:  ולכיליונם 
אלא לפי כוחן" ו"אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו". מדובר 
בעיקרון על: החיים אינם יכולים להיות יותר חזקים מהתורה, 
ואקטואלי  אפשרי  זה  כי  מעידה  הקב"ה  של  הדרישה  עצם 

ודווקא הציות לדברי ה´ יביא את הטוב האמתי.
שהוא  כזו  להיות  צריכה  יהודי  של  הגישה  כך:  זאת  נאמר 
לנו את  אין  ולא בשאלת ה"אם".  מתעסק רק בשאלת ה"איך" 
אנו  נצליח"?  "האם  או  אפשרי"?  זה  "האם  להחליט  הבחירה 
ה"איך",  בשאלת  להתמקד  עלינו  זאת  ותמורת  נצליח  בוודאי 

כיצד נממש את הוראת הקב"ה?
חז"ל  בדברים.  עצום  עומק  הרבי  הכניס  רבות  בהזדמנויות 
אמרו ארבע מילים: "אסתכל באורייתא וברא עלמא". אלו מילים 
שמעבירים גישה מהפכנית. זה לא שהעולם נברא ובמקביל יצר 
לנו להיאבק עם העולם, אלא ההיפך  הקב"ה תורה כדי לעזור 
הגמור: התורה היא התבנית האדריכלית על פיה נברא העולם. 

העולם הוא בסך הכול שטח ביטוי בו פועלת התורה.
לראות  ברצונו  איך  ובה חשב  תורה  תכנן  בהתחלה, הקב"ה 
מה  את  להגשים  כדי  העולם  את  ברא  כך  ואחר  עולמו,  את 
קודי  של  פיתוח  הכול  בסך  הוא  שהעולם  כך  בתורה.  שכתוב 
התכנות בתורה. ולכן לא יתכן מצב בו הוראות התורה יהיו לא 
רלוונטיות או החיים יהיו חזקים מהתורה, משום שהתורה היא 
שפת התכנות של העולם. היא התכנית ההנדסית שלו. היסודות 
עקרונות  הם  פועל,  הוא  פיהם  על  והכללים  אותו  המקיימים 

הצדק והיושר הכתובים בתורה.
אין זאת אלא שהקב"ה נתן בחירה חופשית ומאפשר לאדם 
עצמו  את  להשלות  יכול  לא  איש  הארוך  בטווח  אך  לטעות, 
כנגד  לוחם  הוא  התורה.  דברי  על  מלעבור  טוב  לו  שיהיה 
למחול  סירב  הקב"ה  ולכן  עצמו.  הוא  מורכב  מהם  היסודות 
למרגלים. משום שהנהגתם כפרה בעצם השליטה של הקב"ה 
בקיום  מתנהל  העולם  כי  האומרת  דרישה  הציגו  הם  בעולמו. 

עצמאי שאינו תלוי בקב"ה.
ש´מוטב  אומרת  עצמה  התורה  בהם  מקרים  ישנם  כמובן, 
לחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה´, אך זה רק במקרה 
בו התורה עצמה מציינת זאת. אך בכל מקרה אחר, עצם התביעה 
הכוחות  את  למצוא  אפשר  כי  מלמדת  התורה  של  המוחלטת 
את  תרים  הניסיון  על  דווקא ההתגברות  מזה,  ויותר  ולהתגבר, 

האדם לגבהים רוחניים שלא הכיר לפני כן.
ילקוט שמעוני בראשית רמז,ב: התורה אמרה: אני הייתי כלי 
אומנתו של הקב"ה, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה ארמון, 
אינו בונה אותו מדעת עצמו אלא לפי דעת האומן, והאומן אינו 
בונה מדעת עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו לידע היאך 
הוא עושה חדרים והיאך עושה פשפשין. כך היה הקב"ה מביט 
בי  ‘בראשית´,  תורה:  וזהו שאמרה  העולם.  את  ובורא  בתורה 

ראשית - ברא אלוקים´. 
שייכת  המרגלים  מסיפור  ההוראה  יג/40:  שיחות  ליקוטי 
הוא  המצוות  כל  בקיום  עיקרי  יסוד  והמצוות.  התורה  לכללות 
הדבר  ברור  הקב"ה,  ציוויי  הם  שהמצוות  שמכיוון  הידיעה 
והרי  כוחן.  לפי  אלא  מבקש  הקב"ה  אין  כי  לקיימם  שאפשר 
המצווה  ביכולת  אין  באם  דבר  יצווה  לא  ודם  בשר  אפילו 

לעשותו, ובפרט אומן העושה כלי שבוודאי עושה אותו באופן 
מלכי  מלך  עאכו"כ  נעשה.  בשבילו  התפקיד  למלא  שיוכל 
המלכים הקב"ה ועצם הטוב, שלא ידרוש מהמצווה דבר שאין 

בכוחו – כוח שנתן בו – לקיימו. 
לפי תפישת המדרש הזו - שהעולם הוא פיתוח של התכנית 
התורנית - ביאר הרבי דברים מעניינים )ספר השיחות תשמ"ח 
ב/589 ואילך(. כמה פעמים מובא בתלמוד הלשון "מנהני מילי 
בני  של  לאמרה  בתורה  המקור  מה  כלומר,  אינשי"?  דאמרי 
אדם  בני  לאמרת  המקור  ‘מה  צב-צג  קמא  בבבא  כמו  האדם? 
שאחרי העני הולכת העניות´, או ‘מה המקור לאמרת בני אדם 
וחז"ל  שומן´?  ליטר  כמה  לעצמו  לוקח  בעשיר  שנדבק  שמי 

מתאמצים ומוצאים לכך מקורות בתורה.
סופו:  ועד  מתחילתו  תמוה  הוא  הזה  העיסוק  שכל  וכמובן, 
בני אדם?  למה התורה צריכה להוות מקור לדברים שאומרים 
אנשים לא מפסיקים לדבר שטויות וכי כל דבר נמצא בתורה?! 
אולם חז"ל שמו לב לכמה תפישות נכונות שאמרו בני אדם, 
משום  בתורה,  מקור  להן  להיות  מוכרח  נכונות,  שהן  וכיון 

שהתורה היא שפת התכנות שיצרה את העולם.
לקשיים  שנקלע  הברית  בארצות  עסקים  איש  על  מספרים 
בשוק,  אותו  ולהטמיע  מסוים  מוצר  לפתח  ניסה  הוא  כספיים. 
תוך שהוא מתכוון לגייס כסף ממשקיעים, אך הכספים התעכבו 
מלהגיע והוא הרגיש אבוד מול החובות שהלכו ותפחו. בצר לו 
יצא מהמשרד והתיישב על ספסל בפארק העירוני. מנסה לשכוח 
מהצרות שלו. אותו פארק היה סמוך לבית "דיור מוגן" יוקרתי 
לפתע  הפארק.  אל  יוצאים  היו  מוסד  מאותו  מבוגרים  ואנשים 

התיישב לידו אדם מבוגר ושאל למה הוא מוטרד. הוא סיפר.
התעשיינים  אחד  פורד",  כ"הנרי  עצמו  את  הציג  המבוגר 
הרכבים  חברת  מייסד  הברית,  ארצות  בתולדות  הגדולים 
"פורד". "מצאת חן בעיני", אמר פורד, "ואני מאמין ביכולות 
שלך". הוא הוציא פנקס צ´קים מהכיס, כתב מיליון דולר ואמר 
כך: "תניח את הצ´ק במגירה. אל תמהר להשתמש בו, אך תמיד 
כשתגיע לנקודת שבר, תזכור שבמקרה הדחק יש לך את הגיבוי 

הזה ואתה רשאי להפקיד אותו".
אותו איש עסקים נולד מחדש. הוא ידע שאין לו מה לחשוש. 
הוא התמלא מרץ, שכנע פקידים בבנק לתת לו הלוואות, הלהיב 
ופרץ  הקשה  התקופה  את  שעבר  עד  שלו,  המוצר  עם  חברים 
ולהודות  פורד  להנרי  לרוץ  הוא  הדבר הראשון  עכשיו,  לשוק. 
לו על הישועה וההצלה. הוא מיהר לאותו "בית אבות" וביקש 
היה  ולא  כזה  איש  כאן  אין  פורד?!  "הנרי  פורד.  עם  להיפגש 
מעולם", אמרה הפקידה. הוא ניסה לתאר לה אותו, עד שהיא 
הבינה. "כן, יש כאן אדם שסובל מהזיות ומציג את עצמו בכל 
הוא  ופעם  לינקולן  הוא  פעם  פורד,  הוא  פעם  הצגות.  מיני 

דונאלד טראמפ".
אבל בשבילו זה באמת היה הנרי פורד, כי הדבר הכי חשוב 
בחיים הוא להאמין שאתה מסוגל ואת האמון הזה סיפק לו אותו 

מבוגר.
אברהם  )הרב  מלאכי  מקרית  חסיד  הבדלות:  אלפי  להבדיל 
אלתר הבר( שאל פעם את הרבי ביחידות, כיצד אפשר להתמודד 
עם כל כך הרבה מטלות, גם בבית, גם בחוץ וגם בשליחות של 
כל אחד? הרבי ענה לו כי הדבר הכי חשוב הוא להחליט שאתה 

מסוגל. אחר כך, הכול נהיה יותר קל.
פרשת המרגלים נוטעת בנו את הביטחון כי התורה היא הטוב 
האמתי והיא הפרקטיקה האפשרית היחידה. ולכן במקום לספר 
לקב"ה כמה גדולות הצרות שלנו, מוטב לספר לצרות כמה גדול 
עם  להתייעץ  צריכים  העיקרון,  את  שמציבים  אחרי  הקב"ה. 
‘עשה לך רב´ ו´ידידים מבינים´ כיצד לפתור את הבעיה, ועם 
לקראת  העולם  כיבוש  עד  קדימה  לפרוץ  הדרך  את  למצוא  זה 

הגאולה האמתית.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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הרשת המקצועית לאם ולתינוק

מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה

03-9514235
ט.ל.ח החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד

טרמפולינה רוקר
הרפתקאות באוקיינוס - 

בייבי אינשטיין

 avent בקבוקי
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

&299

בס"ד

 mam בקבוקי
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

טיולון 
ZARA- זארה

מיטת מעבר מלודי
*מותנה בקניית מזרן

כסא אוכל 
עם מגש כפול 'אפטיטו' 

Infanti מתקפל

כסא אוכל / בוסטר 
סלסה

סט משאבת חלב 
ידנית ובקבוק

Milky Way- Manual Basic 

כיסא האכלה 
LUNCH דגם

עולה ויורד, גב נשכב

&219

&25

&339

טרמפולינה/נדנדה 
Mastela מסטלה

עד 18 ק"ג

&199&149

לול קמפינג / מיטה 
ניידת לתינוק 

איזי גו

מזרן פעילות איכותי 
במגוון צבעים וגדלים

&175&119

&49

&49

עגלת טיולון 
 Bliss - בליס

קל במיוחד

&399

משאבת חלב 
חשמלית -

Milky Way Premium Care

&349 &25

&99

חדר תינוקות, מיטה ארומה שידה אגם מבית 
רהיטי טל. צבע: שמנת לבן 

מזרן מיטה צד קשה צד רך בד רשת נושם מתנה! 

&1590
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מבית אינפנטי
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זכות החפות!

אני  המתבקשת,  המרבית  בזהירות 
מבקש להביע את רחשי הלב ואת הזדהותי 
מר  חדרה,  העיר  ראש  ידידי  עם  העמוקה 
צביקה גנלדמן. אנחנו עובדים מספיק שנים 
יחדיו בהרמוניה יד ביד למען תושבי העיר 

כדי להכירו מקרוב.
מאמין  אם  כי  לחפותו,  מקווה  רק  איני 
כי ישר דרך הינו והאמת תצא לאור בעזרת 
ה' והוא ישוב בכוחות מחודשים לשרת את 
העם והעיר. כמובן, לאחר עבודת הממונים 
יעשו  כי  מקווים  שאנו  המשטרה,  וכוחות 

מלאכתם נאמנה להוציא את האמת לאור.
אדם  של  שחייו  לדעת  כואב.  זה  כן, 
וגופו  רוחו  את  ארוכות  שנים  שתורם משך 
אחד  וברגע  הפקר  כה   - ציבורית  לעשייה 
זהו  הפושעים.  כאחרון  מעצר  לתא  מושלך 
מצב בלתי נסבל של מדינה שאוהבת לאכול 
למענה  הפועלים  בכנפי  ולקצץ  ראשיה  את 

בכל לב.

  

את  בתורה  נקרא  שלח,  פרשת  השבוע 
את  לנו  מספרת  זו  פרשה  המרגלים.  פרשת 
להיכנס  המבקשים  ישראל  עם  של  סיפורם 
נציגים,  עשר  שנים  ושולחים  ישראל  לארץ 
בארץ  קורה  מה  לבדוק  שבט,  לכל  נשיא 

ישראל.
הסתיים  הזה  ידידותי  הלכאורה  הריגול 
זכו  ולא  נענשו  באסון כבד. כל אנשי הדור 
במדבר  נותרו  הם  ישראל.  לארץ  להיכנס 
לא  ואליה  לארץ  עד  הגיעו  והנורא,  הגדול 

באו. וכל כך למה?
בספרי  מסבירים  המרגלים,  חטא 
המרגלים  בהסתכלות.  מקורו  הקדמונים, 
באו עם מבט שלילי, מהסיבות שלהם, כי זו 
ארץ קשה ליישוב ולכיבוש ועם מבט שלילי 

זה הלכו לארץ, ואכן גילו שהכול פסימי.
עז  כי  "אפס  באמרם  המרגלים  צדקו 
העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות 
בכל  שם".  ראינו  הענק  ילידי  וגם  מאוד, 
מקום אליו הגיעו אכן ראו הלוויות, הפירות 
באמת היו משונים מאוד, החומות הבצורות 
אכן מפחידות ובוודאי מפגש עם בני הענק 

אינו דבר שניתן לזלזל בו.
ובכל זאת, אם היו באים עם מבט חיובי 
שבדבר  והייחודיות  הטוב  את  רואים  היו 
הבינו,  וכלב  יהושע  אשר  את  מבינים  והיו 
וכפי  לטובתם.  הנעשה  משהו  כאן  יש  כי 
שהתורה מעידה על כלב "רוח אחרת הייתה 
וניגש  חיובי  במבט  להביט  ידע  הוא  עמו". 

למשימה זך ונקי.

  

כלפי מה הדברים אמורים?
חשוד  בישראל  רבות,  כבמדינות  שלא 
למשל  הידעתם  לאשם.  מהר  די  הופך 
בבית  חשוד  לצלם  אסור  שבארה"ב 
המשפט? צילום של חשוד משליך על דעת 
בישראל  רק  השופטים.  דעת  ועל  הקהל, 
יידע  טרם  עוד  אדם,  של  דינו  את  חורצים 

הוא עצמו במה הוא נאשם.
יש לזכור כי החל תהליך ארוך, וכל עוד 
לא הוכחה אשמתו הוא רק בגדר חשוד ואל 

לנו לקבור את האדם.
אנחנו  לנו  יש  ואני שואל את עצמי: מה 
להושיב  שלנו  הלהיטות  מה  הישראלים? 
דומה  ובריח?!  סורג  מאחורי  ציבור  נציגי 
נשיא,  רב,  בכלא  שהושבנו  עד  נרגענו  ולא 

שר אוצר וראש ממשלה.
די כבר. בוא ניתן לטחנות הצדק לטחון. 
הם זכאים כל עוד לא הוכח אחרת, ובעזרת 
את  נשאיר  הבה  אחרת.  יוכח  לא  גם  השם 
הדעות הקדומות שלנו בבית ונתייחס לאדם 
כאדם ולנציג ציבור כאדם מוערך שמגיע לו 
מעט קרדיט על שנות עשייה למען הציבור.

  

מאוד",  מאוד  הארץ  "טובה  הכתוב  על 
אומר הרבי ר' חנוך העניך הכהן מאלכסנדר 
טובה  ראייה  להביא  ישראל  ארץ  סגולת  כי 
והלב.  הרוח  שפלות  ובעיקר  טובה  ועין 
מאוד",  "מאוד  במילים  נרמזים  והדברים 
שפל  הוי  מאוד  "מאוד  חז"ל  שאמרו  וכפי 

רוח".
מתבקש  כך  וכל  נדוש,  לא  פעם  אף  זה 
רבי  תפילת  את  ושוב  ושוב  שוב  להביא 
בלבנו  תן  "אדרבה,  מליז'ענסק:  אלימלך 
ולא  חברינו  מעלות  אחד  כל  שנראה 
בדרך  חברו  את  אחד  כל  ושנדבר  חסרונם, 
הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום 
שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק אותנו 
לפניך  וידוע  גלוי  כאשר  אליך,  באהבה 

שיהא הכול נחת רוח אליך".
אוכלת  'ארץ  זו  אין  אכן  כי  נוכיח  הבה 
יותר.  טובים  להיות  רוצים  אנחנו  יושביה'. 
על  אחד  טובה  ראייה  לנו  ויש  יותר.  הרבה 

השני.
שבטי  "יחד  כולנו  יום,  של  בסופו  כי 

ישראל".
שבת שלום ומבורך!
הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון נורדמן
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הלהיטות הישראלית מובילה כל חשד להרשיע את 
האדם, גם אם תהליך משפטי ארוך עדיין לפניו ואף 

אם יצא זכאי בדין • הניחו לטחנות הצדק לטחון ואל 
תערבו דעות קדומות

נשיםמסלול

עיסוק!זה יופי שלריפוי

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

2, בני ברק נון  רח' יהושע בן  קמפוס ראשי: 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, בני ברק

03-5785030

מחזור נוסף יוצא לדרך!

הצטרפי להצלחה!

תואר ראשון

 ריפוי 
בעיסוק
בשיתוף אוניברסיטת חיפה

רוצה לסייע לאנשים הסובלים מליקויים 
בתפקוד היומיומי להשתלב בשגרת החברה 
ובחיי המעשה? בואי להפוך חלום למקצוע 

מבוקש ולהרוויח בגדול!
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גי
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כנען"  ארץ  את  ויתורו  אנשים  לך  "שלח 
)יג, ב( "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת 
מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה 
באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר" 

)רש"י(
הגר"ח  מספר  כך  אחת,  באשה  מעשה 
מוסר"  ב"שיחות  זצ"ל  שמואלביץ 
עם  להשתדך  לבתה  שהוצע  )תשל"א(, 
היה  הימים  )שברבות  מופלג  חכם  תלמיד 
לאחד מגדולי ישראל( והיא התנגדה לשידוך 
זה בטענה שהחתן צולע על ירכו ואין היא 
מוכנה שבתה תינשא לבעל מום, והנה זמן 
קצר לאחר שהביעה את התנגדותה לשידוך, 
אירע שבעת שהגישה לבעלה כוס חלב חם 
את  ושברה  מעדה  מוקדמת,  בוקר  בשעת 

רגלה.
כי  ומצאה  במעשיה,  האישה  פשפשה 
בודאי נענשה על שהשקתה את בעלה בחלב 
קודם התפילה, טחו עיניה מראות שנענשה 

על שעיכבה את השידוך ההגון לבתה.
האדם  ש"אין  מהחיסרון  הנובע  זה  פגם 
מגיע  הוא  ולפיכך  עצמו",  נגעי  רואה 

למסקנות מעוותות.
אומר  הזה,  בעולם  העונשים  תכלית 
הגרח"ש זצ"ל, היא ללמד את האדם מוסר, 
כדי לאפשר לאדם להבין מתוך העונש מה 
ניתנים  לתקן,  ממנו  דורשים  ומה  חטאו, 

העונשים בהנהגה של "מידה כנגד מידה".
זה  שלימוד  אנו  רואים  במציאות  בפועל 
הוא  נוטה  מטבעו  מאוד,  עד  לאדם  קשה 
שונות  בדרכים  העונש  את  ולהסביר  לפרש 
ומשונות, ואינו מוצא את טעותו, אף שרואה 
בעליל כי העונש בא על חטא מסוים שחטא 

בו.
רק  שלא  אנו,  למדים  המרגלים  מפרשת 
האדם  את  הפוקדים  ומייסורים  מעונשים 
מהעונשים  גם  אלא  ללמוד,  עליו  עצמו 
חז"ל  נתכוונו  גם  לכך  זולתו,  על  הבאים 
מרגלים  פרשת  נסמכה  "למה  באומרם, 

לפרשת מרים" וכו'.
האמת היא שקל ללמוד מעונשים הבאים 

על  עונשים הבאים  יותר מאשר  הזולת,  על 
גופו, לפי שבעונשי הזולת אין לו כל נגיעה, 
מה שאין כן בנגעי עצמו מאחר שהוא נוגע 
בטעות  להודות  מיוחד  כח  דרוש  בדבר, 

ולקבל את הדין באהבה.
יש מקרים שבהם העונש ניתן מלכתחילה 
מספרת,  הגמרא  לאחרים,  ללמד  כדי  רק 
מבחוץ  שהתקין  אחד  בצדוקי  "מעשה 
הקטורת(,  בעניין  הצדוקים  )כדעת  והכניס 
וכו',  גדולה  שמחה  שמח  היה  ביציאתו 
אמרו, לא היו ימים מועטים עד שמת והוטל 
מחוטמו",  יוצאים  תולעים  והיו  באשפה, 
דהוא  "מחוטמו,  וברש"י,  ע"ב(  יט,  )יומא 
ראשון לאיברים ליכנס לבית", הנה, בעונש 
זה בודאי אין לומר שנענשים כדי ללמד את 
הוא  התולעים,  יציאת  בעת  שהרי  החוטא, 
מטרת  בודאי  אלא  הזה,  בעולם  אינו  כבר 
העונש היא, להראות לכולם את חטאו של 
שקיבל  בעונש,  התבוננות  ידי  על  הצדוקי, 

מידה כנגד מידה.
על  רש"י  בפירוש  יותר  מפורש  זה  דבר 
דיבת  מוציאי  האנשים  "וימותו  הפסוק, 
הארץ רעה במגיפה לפני ה'", ופירש רש"י, 
כנגד  מידה  להם  ההגונה  מיתה  באותה 
לשונם  ונשתרבב  בלשון  חטאו  הם  מידה, 
עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאים 
באותה  ה'",  "לפני  וזהו  וגו',  טבורם  לתוך 
של  מידותיו  פי  על  להם  הראויה  מיתה 
הקב"ה, שהוא מודד מידה כנגד מידה, וכל 
מנת  על  לאחרים  להראות  כדי  כאמור,  זה, 

שיקחו מוסר.
ועל מי שאינו מתבונן חלילה, או שאומר 
לעצמו אין קשר, זה מקרה, כבר נאמר עליו 
חלילה "ואם תלכו עימי בקרי וכו', והלכתי 
עלינו  שומה  לכן  בקרי",  עימכם  אני  אף 
ולקחת  ללמוד  סביבנו,  מהנעשה  להתבונן 

מוסר, "ושב ורפא לנו" ולכל ישראל אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

החובה להתבונן 
– ולקחת מוסר

ועל מי שאינו מתבונן חלילה, או שאומר לעצמו אין קשר, 
זה מקרה, כבר נאמר עליו חלילה "ואם תלכו עימי בקרי 

וכו', והלכתי אף אני עימכם בקרי", לכן שומה עלינו 
להתבונן מהנעשה סביבנו, ללמוד ולקחת מוסר

"
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מאת: יבניאל שירם

דיסלדורף,  הילטון  ברוכים הבאים למלון 
הילטון  מלונות  לשרשרת  החדשה  התוספת 
היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים.

לשינפלד תיירות שיתוף פעולה רב שנים עם 
רשת מלונות הילטון העולמית. במשך השנים, 
התארחו אורחי שינפלד תיירות במיטב המלונות 
מבית הילטון העולמית. אחרי הילטון דרזדן, 
הילטון סופיה, הילטון הואה-הין בתאילנד, 
הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון קפריסין, 
הילטון פודגוריצה, אנו גאים לארח השנה במלון 

הילטון דיסלדורף.
אנו ב'שינפלד תיירות' שמחים לארח אתכם 
במלון יוקרה זה, מלון של חמישה כוכבים שנבחר 
בקפידה על מנת להבטיח שהייה והנאה מקסימלית 
בסטנדרט אירוח גבוה ביותר, בתנאים מעולים 
ובאווירה יוקרתית כמיטב המסורת של "שינפלד 

תיירות" ורשת המלונות העולמית "הילטון".
תיהנו  דיסלדורף"  "הילטון  המלון  בבית 
מחדרים מרווחים ומפנקים, מרכז ספא חדיש 
עם מגוון טיפולי בריאות ויופי, בית כנסת, חדר 
כושר מאובזר, לובי יפהפה עם ספות מרווחות, 
חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם אוכל בשפע 

כיד המלך, אינטרנט חופשי בלובי ועוד ועוד.
החדרים והסוויטות בהילטון דיסלדורף תוכננו 
ועוצבו בסגנון מודרני וסולידי וכוללים איבזור 
עשיר שיבטיח לכם שהות נעימה ומפנקת בכל 
 ,LCD ימי החופשה. בכל חדר ממתין לכם מסך
מיני בר, פינת עבודה, פינת ישיבה, חדר אמבטיה, 

מיזוג אוויר ועוד.
לרשות אורחי המלון עומד הספא המפואר 
של הילטון, בו תוכלו ליהנות ממגוון טיפולים 
בריאות ויופי וליהנות ממגוון טיפולי מסאג' 
מידיהם של צוות מטפלים ומטפלות מקצועיים 
ומנוסים, המתמחים במגוון סגנות העיסוי: שיאצו, 
רפואי, אבנים חמות, שוודי, תאילנדי, סאונה, 

ג'קוזי, חדר כושר ועוד.
במרחק  ממוקם  דיסלדורף  הילטון  מלון 
קצר מרוב האטרקציות התיירותיות החשובות 
והמעניינות. ניתן להגיע בקלות לארמון בנרט, 
הגן היפני, בית הנרייך היינה, הטיילת החדשה על 
הריין, העיר העתיקה, בית העירייה, שדרת המלכים 
ועוד מקומות שלא תרצו לפספס בזמן שהותכם 
כאן. גם הקניונים ומרכזי השופינג נמצאים בקרבת 

מקום, לנוחיותכם המירבית.
אחרי שהתרשמתם מהמלון, מהעיר ומהיוקרה 

שתלווה את חופשת הקיץ שלכם, כדאי שתכירו 
את המטבח המיוחד של שינפלד תיירות.

אורחינו  את  לפנק  אוהבים  בשינפלד  אנו 
ולהעניק להם את הטוב ביותר. בראש ובראשונה 
זה האוכל – שפע של מטעמים ומעדנים מהמטבח 
היהודי המסורתי והכשר, עליו אחראים צוות 

שפים וקונדיטורים זוכי פרסים.
מי שטעם כבר יודע שכשזה מגיע לאוכל, 
מלווים אותנו שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, 

איכות וכמות.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
ומנה היוצאות מן המטבח, והאיכות – חבל שאי 
אפשר להעביר את הכל במילים. יש דברים שהעין 
חייבת לראות והחיך צריך לטעום כדי להבין 

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

מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, 
שף מטבח חם, שף סלטים, שף ארוחת בוקר, 
פרווה,  קונדיטור  יהודיים, שף  שף מאכלים 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים 
וקונדיטורים מהשורה הראשונה שזכו בפרסים 

בינלאומיים. 
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. מתחשק 
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותיהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, פירות העונה ומבחר 
העוגות והעוגיות המיוחדות והקינוחים שטובי 
השפים של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא 

תישארו רעבים!
בסיומה של כל חופשה אנו מקבלים לא מעט 
מכתבי תודה מאורחים שהתארחו אצלנו. רובם 
הגדול מציין לשבח את נושא האוכל לצד האיכויות 
והיתרונות הנוספים. כולם מדגישים את האיכות, 
השפע והזמינות. מהרגע שאדם קם בבוקר ועד 
לרגע שהוא הולך לישון, יש לו אוכל זמין ובשפע 
בלתי נתפס – בין אם זה בחדרי האוכל ובין אם 

זה בטרקלין האירי שפתוח עד חצות הלילה.
בשלושים השנים האחרונות למדנו שלמעלה 
משאר הדברים, שביעות רצונכם והנאתכם הם 
החשובים ביותר, ועל כן השירות שתקבלו מאתנו 
תמיד יישאר מקצועי ואישי, עם תשובה לכל 
שאלה ומענה מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד 

מאמינים שעל חופשה ברמה לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף – ככה 
עושים חופשת טופ

כשמדברים על מלון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר אי אפשר 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף הנמצא 
במיקום הטוב ביותר למבקשים לצאת לטייל במדינות אירופה 
הסמוכות. כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת הבאנו איתנו 
צוות נרחב של שפים וקונדיטורים בעלי שם, שאחראים על שפע 

של מטעמים ומעדנים 

אם אתם מעוניינם לדעת על טיולים בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג ומערב גרמניה, אם אתם מעוניינים 
בטיולי ערים, טיולי טבע, טיולי מסלול יהודיים וטיולים למשפחות, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי 

שינפלד תיירות  כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.
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תוצאות הפחד

מפיהם  שומע  אני  ולפעמים  נוער  בני  עם  הרבה  יושב  אני 
הבעייתי  מצבם  לשאלת  דומות  כך  כל  תשובות  שלוש 
אותי  הייתי מפחד שיעיפו  לא  אם  כך:  עונים  הם  בישיבה. 
מהישיבה הייתי עושה מה שאני רוצה. בלי ההורים שלי הייתי עושה 
מה שאני רוצה או אני פשוט מפחד שלא אקבל שידוך טוב, בלי זה 

הייתי עוזב את הישיבה ועושה מה שאני רוצה. 
בחורי  שלושה  מקרים,  שלושה  אצלי  היו  האחרון  ראשון  ביום 
כל  אחרת.  וממשפחה  אחרת  מישיבה  מגיע  אחד  כל  ישיבות, 
השלושה לא הסתדרו בישיבה בה הם לומדים. הסיפורים הם שונים 
עיקרון,  אותו  עם  כולם  היו  הבחורים  מפי  ששמעתי  התשובות  אך 

אתחיל מהבחור הראשון. 
קיבלתי ביום שישי שבוע שעבר טלפון בהול מהורים לבחור: אנא 
שלו  מהמשגיח  טלפון  קיבלנו  בדחיפות.  שלנו  הבן  עם  דבר  ממך 
ובקושי מגיע לתפילות. בבקשה  שהבן שלנו בקושי לומד בישיבה 
ולומד  יושב  רציני,  פעם,  היה  כמו שהוא  להיות  לו שיחזור  תגרום 
בלי כל השטויות שהוא עושה עכשיו. מה עבר עליו ומה קורה לו? 

הם לא הבינו.
ישבתי עם הבחור לשיחה ארוכה, מדובר בבחור ישיבה כבן 20, חכם 
ושנון. התחלנו לשוחח שעה ארוכה ואני לא רואה שום דבר בעייתי. 
לא  חברים  לו  אין  שלו,  המקסימים  ההורים  עם  היטב  מסתדר  הוא 

טובים. הכל בסדר. 
לי את משפט המחץ.  אז מה הבעיה פה? בסוף השיחה הוא אומר 
אגיד לך את האמת, אם לא הייתי מפחד שאם אני אעזוב את הישיבה 
לא אקבל שידוך טוב, הייתי עוזב את הישיבה מזמן. מה שעוצר אותי 
מלעזוב את הישיבה זה שאני יודע שבחור שלא לומד בישיבה מקבל 

שידוך לא טוב. אני מנסה לשרוד עד שתבוא האחת שתגאל אותי. 
אני שואל אותו ‘תגיד, ולא מעניין אותך אפילו קצת ללמוד, להתפלל, 
קצת ללמוד ספרי מוסר או חסידות?’ לא, הוא עונה נחרצות, ואין לי 
שום בעיות מהעבר, קראתי קצת ספרים על נפש האדם ואני אומר לך 
שהכל אצלי בסדר. מאז שאני זוכר את עצמי לא הייתי מסוגל לשבת 
וללמוד יום שלם. אבל כן השתדלתי ללמוד במשך השנים, כי הייתי 
בתוך הטרנד החברתי והמשפחתי. אבל זה לא הגיע ממשהו פנימי, 
כן  בעצם  אבל  לעשות.  צריך  כך  כי  והתפללתי  למדתי  שלי.  מהלב 
היו  והם  וילמד.  מאוד שאשב  עלי  לחצו  שלי  ההורים  אחד,  משהו 
משננים לי ללא הרף שזה החלום הכי גדול שלהם שאצא תלמיד חכם 
ושאשב כל חיי באהלה של תורה. כל כך אהבתי את הורי ויותר נכון 
לא רציתי לאכזב אותם, אז המשכתי ללמוד בכוח למרות שלא הייתי 
ללמוד  אהבתי  יותר  הגמרא,  ללימוד  כך  כל  התחברתי  לא  מסוגל. 

חומש והלכות. 
באיזשהו שלב הרגשתי שקשה לי והפסקתי אט אט ללמוד, ואפילו 
התחלתי לפספס תפילות מדי פעם. לאט לאט התחלתי לקרוא כל מיני 
לי להרגיש  מיני שאלות. שגרמו  כל  וספרים שהעלו אצלי  עיתונים 
ריק בליבי. אני הייתי עוזב את הישיבה מזמן, חוזר הבחור על דבריו. 
מה שמחזיק אותי כרגע בישיבה זה הפחד מה יהיה בשידוכים, מי 
רואה מספר חברים שלי שעזבו את הישיבה איזה  אני  תיקח אותי. 

שידוכים הם קיבלו...
עוד שני בחורים, אחד טען  יום  היו אצלי באותו  הזה  כמו הסיפור 
שהלחץ החברתי הגדול גרם לו ללמוד עד שהיום הוא כבר לא מסוגל 
לעשות זאת, והשני טען שוב שההורים והדודים שלו הלחיצו אותו 
מאוד שישב וילמד, הוא טען שהם אמרו לו שהם מצפים ממנו להיות 
גדול הדור והם מאמינים שהוא יגיע לזה, אבל הוא היה כל כך הרחק 

משם, כמרחק מזרח ומערב. 
צריכים  איך  בראש  פנטזיה  יש  בעולם  אדם  לכל  ואף  כהורים  לנו 

להיראות חיינו. אנחנו מציירים בדמיון איך ייראו חלומות חיינו. זה 
דבר טוב וחיובי אך לפעמים מרוב שאנחנו רוצים את הפנטזיה שלנו 
אנחנו שוכחים את מי אנחנו רומסים בדרך. לפעמים אנחנו רומסים 
ופוגעים  רומסים  אנחנו  ולפעמים  בעצמנו(  )פוגעים  עצמנו  את 

באחרים, בדרך למימוש הפנטזיה.
צריכה  הורה  כל  של  שאיפה  שכל  וברור  וודאי  להדגיש,  לי  חשוב 
ויראי  חכמים  תלמידי  טובות,  מידות  בעלי  יגדלו  שילדיו  להיות 
שמים. אך אנחנו צריכים להיזהר מללחוץ על הילד, צריכים ללמוד 
ולהכיר את מבנה נפשו של הילד, האם הוא מסוגל ללחץ הזה. מה 
שקורה כאשר אנחנו מלחיצים את הילד לעשות מעל הכוחות שלו, 

בהתחלה זה נחמד אבל בסוף זה יתפוצץ לנו בפנים. 
וללמוד  מסוגלים לשבת  היו  לא  אצלי,  כל שלושת הבחורים שהיו 
יום שלם. צריך להבין את זה, לא כל אחד מסוגל לשבת וללמוד יום 
שלם. ההורים והאנשים מסביבם הלחיצו אותם ובסוף קרה הפיצוץ 

כך שהיום הם לא מסוגלים לפתוח סידור ולהתפלל. 
ומה שמחזיק אותם בישיבה זה רק שלושה דברים: או כי יעיפו אותי 
מהישיבה, או כי לא נעים לי מההורים, או מה יהיה בגלל שידוכים. 

אין פה משהו אמיתי שמחזיק אותם, זה רק הפחד. 
כאשר אתה מפתח ומגדיל את החלקים הרוחניים שהבחור כן אוהב 
לעשות ומאהיב עליו את זה, ולא מלחיץ אותו לעשות מעל הכוחות 
לרוחניות  מחובר  יהיה  שהוא  הסיכוי  אז  שלו,  היכולת  ומעל  שלו 

ויישאר יהודי שומר תורה ומצוות גדולים יותר. 
כל שלושת הבחורים אמרו ‘רק תן לי להתחתן, אני אשתחרר לגמרי, 
האטומי  הלחץ  מרוב  פה,  קרה  מה  בעצם  רוצה’.  שאני  מה  אעשה 
הצלחת  אם  כזה,  הוא  הרעיון  התפוצצו.  פשוט  הם  בו,  היו  שהם 
לגרום לבן אדם שיעשה דברים רק בגלל פחד ולא שהוא באמת רוצה 
את זה, אז אולי בהתחלה זה יעבוד, אך בסוף זה יתפוצץ. הפחד לא 
- הבריחה היא עד  יש את הנפילה  ואז כשבסוף  זמן.  מחזיק הרבה 

הסוף.
במקום להשקיע כל כך הרבה שעות בלהגיד ללמוד עוד שעות. חשוב 
להשקיע גם באהבה לרוחניות ולדת ולימוד הגמרא, לגרום לבחורים 
את  יאהבו  הם  איך  רעיונות  מיני  כל  על  לחשוב  הדת,  את  שיאהבו 
הדת. לבדוק מה בחור אוהב ללמוד, למה הוא מתחבר. לשמוע אותו, 
לנסות  אז  גמרא,  ללמוד  אוהב  לא  לדוגמא  בחור  אם  לו.  להקשיב 
שילמד משהו אחר שהוא כן אוהב. אולי הוא מתחבר ללימוד הלכות 
של  שהרוחניות  ככל  להיות.  שצריכה  הגישה  זו  חסידות.  או  מוסר 
הבחור מגיעה מתוך חוזק שלו והנאה שלו ולא מתוך פחד, הסיכוי 

שהוא יישאר יהודי שומר תורה ומצוות גדול יותר.
חשוב לי להדגיש שישנם הרבה בחורים שאוהבים ללמוד ולא צריך 
לשנות להם כלום מסדר יומם. אני מדבר על אותם בחורים שנופלים 
ואני מדבר  הרגילים,  בכללים  לעמוד  מסוגלים  הכיסאות, שלא  בין 
על הרבה בחורים כאלו - אנא התחשבו בהם. אל תלחצו עליהם על 

חשבון הפנטזיה שלכם. 
ובדרך שהוא רץ  יהודי שרץ לעשות מצוה  הרבי מקוצק אמר שיש 
לעשות אותה הוא גונב ורוצח ועושה את כל העברות שיש בתורה. 
גם אם אנחנו רוצים לחנך את ילדינו לדרך השם, אנחנו צריכים להיות 
ערניים ולראות האם הילד באמת מסוגל נפשית ומנטלית לעשות את 
מה שאנחנו דורשים ממנו ולא בדרך להרוס את הנער, ואם הוא לא 

יכול באמת, תחברו אותו לחלקים שהוא כן מתחבר.
באחד מהמאמרים הבאים אספר על התהליך הנפשי הרוחני שעשיתי 

עם אותם שלושת הבחורים שהבאתי בכתבה הזו.
שבת מרוממת ושמחה לכל עם ישראל.

machon.rot@gmail.com :לתגובות

בחורים רבים לומדים או נשארים במסגרת רק מפחד - יעיפו אותי מהישיבה, לא נעים לי 
מההורים או מה יהיה בשידוכים  אל תממשו את הפנטזיה שלכם על חשבון הילדים

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



כמו הסיפור הזה היו 
אצלי באותו יום עוד 

שני בחורים, אחד 
טען שהלחץ החברתי 
הגדול גרם לו ללמוד 

עד שהיום הוא כבר 
לא מסוגל לעשות 

זאת, והשני טען שוב 
שההורים והדודים 
שלו הלחיצו אותו 

מאוד שישב וילמד, 
הוא טען שהם אמרו 

לו שהם מצפים ממנו 
להיות גדול הדור והם 

מאמינים שהוא יגיע 
לזה, אבל הוא היה 

כל כך הרחק משם, 
כמרחק מזרח ומערב. 

"
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   לכבוד 
ולתפארת
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על רקע מאבקם של האסירים החרדים ללבוש 
חליפה ומגבעת, יצאנו למסע מרתק אחר 
הלבוש היהודי המאפיין כיום את החרדים בארץ 
ישראל ובתפוצות· מגרטל, דרך הגעבלימטע 
בעקיטשע, הקולפיק, הג'ומה ועד הפראק 
וההמבורג ·מה מאפיין את יהודי ירושלים? 
לאיזו בקשה סירב הרבי מבעלזא? מהיכן 
הגיע הלבוש הישיבתי? ומה המקור לחבישת 
השטריימל?

|| יענקי קצבורג ||
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פני כחודש פרסם העיתונאי דוד חכם לראשונה ל
בבתי  החרדים  האסירים  על  אוסר  השב"ס  כי 
בניגוד  וזאת  וחליפות,  כובעים  הכנסת  הכלא 
החדשה  ההוראה  אז.  עד  נהוג  שהיה  למה 

הביאה להתקוממות בקרב האסירים החרדים.
חריף  מכתב  שיגר  אזולאי  דוד  הדתות  שר 
לשר הביטחון פנים גלעד ארדן תחת הכותרת 
כתב:  ובו  חרדים'  אסירים  של  הדת  בחופש  חמורה  'פגיעה 
"בשבוע שעבר קיבלתי את העתק מכתבו של מרן הראשון 
לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף אליך, בו 
וחבישת  חליפה  לבוש  בעניין  ההלכתית  העמדה  מפורטת 
מגבעת לאסירים בשעת התפילות לאלו הנוהגים בכך. דומה 
כי אין מה להוסיף על מכתבו הברור של הראשון לציון אשר 
הוא הסמכות ההלכתית לקבוע האם קיימת חובה דתית בכך 

או לא.
לא  זו  שפניה  די  לא  כי  פורסם,  אמש  ההפתעה,  למרבה 
האוסרת  חדשה  פקודה  וניתנה  המצב  הוחמר  אלא  נענתה, 
וזאת  בתפילות,  מגבעת  וחבישת  חליפה  לבישת  כליל 
יסוד  זכות  שהם  והפולחן  הדת  בחופש  חמורה  פגיעה  תוך 
המיידית  התערבותך  את  בהול  באופן  מבקש  אני  חוקתית. 
על  הקודם  המצב  ולהשבת  השערורייתית  הפקודה  לביטול 
כנו, בו יתאפשר לאסירים להתפלל על פי אמונתם". השר גם 
שיגר העתקים לרבנים הראשיים לישראל ולאביחי מנדלבליט 

היועץ המשפטי לממשלה. 
יוסף  הגר"י  לציון  הראשון  אזולאי,  השר  שציין  כפי 
לאסירים  לאפשר  פנים,  לביטחון  לשר  דחוף  במכתב  פנה 
הגיע  לסאגה  הסוף  החרדי.  בלבוש  השימוש  את  החרדים 
באמצעות פשרה שהציע ארדן, לפיה האסירים שהחזיקו עד 
אך  בהם,  ולהשתמש  להמשיך  יוכלו  וחליפות  בכובעים  כה 

האסירים החדשים יקבלו את החליפות והכובעים מהשב"ס.
כי  נכתב  יוסף  הגר"י  אל  ארדן  השר  ששלח  במכתב 
ופניתי  הקורה  לעובי  נכנסתי  הרב,  כבוד  פניית  "בעקבות 
שכבודו  לבעיה  פתרון  למצוא  במטרה  הסוהר  בתי  לנציבת 
מעמיקה  מחשבה  לאחר  כי  לבשר  שמח  אני  בפניי,  העלה 
והתייעצויות רבות, גובש פתרון המאזן בין כיבוד צרכי הדת 

הייחודים לבין צרכי הביטחון במתקני שירות בתי הסוהר".
לנוע  האסירים  יוכלו  ושבת  שישי  בימי  ראשון  "בשלב 
השבוע  באמצע  האישיות.  וחליפותיהם  מגבעותיהם  עם 
ויוצאו  הכנסת  בית  בתוך  נעול  בארון  אלו  פרטים  יימצאו 
לצרכי התפילה בלבד. בהמשך, יירכשו ערכות שיסומנו על 
של  האישיות  והמגבעות  החליפות  את  ויחליפו  שב"ס,  ידי 
האסירים להם הותרה הכנסת ציוד זה". המטרה הסופית של 
רק  יעשו שימוש  בו בבתי הכלא  השב"ס היא להגיע למצב 

בביגוד שנקנה ונבדק על ידי שב"ס. 
החרדי  הביגוד  לרכישת  להיערך  החלו  שבשב"ס  בזמן 
מרתק  למסע  יצאנו  האסירים,  כל  את  לרצות  כדי  לסוגיו 
המגלה את מנהגי הלבוש השונים. מתברר כי לשב"ס נכונה 
עבודה קשה מאוד כדי להשיג לאסירים את הלבוש המתאים, 
על פניו הלבוש החרדי דומה מאוד ושחור, אך בירור מעמיק 

יותר מגלה הבדלים עצומים.

כללי הלבוש
בכיפה  לאומי  דתי  בציבור  בעיקר  היום  הרואים  יש 
ובציציות היוצאות מן הבגד, את סימן ההיכר היהודי, ולכן 
לזה.  מעבר  מיוחדים  בגדים  ללבישת  חשיבות  רואים  אינם 
מנגד נהגו קהילות החסידים באירופה עוד מראשית תקופת 
החסידות, להקפיד על שימור מלוא הלבוש היהודי המסורתי 
של אותם אזורים, ובכך לייחד עצמם בצורה ניכרת מן הגויים, 

ועד ימינו מקפידים על כך.
לעומת החסידים, שאר שומרי המצוות באירופה הקפידו 
פחות על שימור הלבוש. בגרמניה גם הדתיים והחרדים לבשו 
בדומה לגוים, מלבד הרבנים, שלהם היה לבוש רבני. בליטא 
היהדות הייתה יותר מסורתית ושמרנית, אך בחלק מישיבות 
ישיבות  שבני  החידוש,  הונהג  ה-19  המאה  סוף  של  ליטא 
בדומה  ומגבעת קטנת שוליים,  קצר  מודרני  ילבשו מקטורן 
זה  חידוש  תקופה.  אותה  של  הנכרים  הסטודנטים  ללבוש 
הונהג ביוזמת ר' נתן צבי פינקל, "הסבא מסלבודקה", מייסדן 
של ישיבות רבות בתקופה זו, כדי לרומם את קרנם של בני 

הישיבות בעיני עצמם ובעיני הציבור. 
היה  ה-20,  המאה  של  החמישים  שנות  עד  למעשה 
לבושם של בני ישיבות ליטאים זהה ללבוש שאר הצעירים 
לבישת  כללה  העולמית  האופנה  שכן  גילם,  בני  המשכילים 
בני  בקרב  הקפדה  הייתה  לא  ומאידך  וכובע,  מקטורן 

השתנתה  השישים  בשנות  דווקא.  כהה  לבוש  על  הישיבות 
האופנה העולמית, וצורת הלבוש הפכה להמונית יותר ופחות 
של  הלבוש  צורת  על  שמרו  הישיבות  שבני  בעוד  מכובדת, 

מקטורן ומגבעת - עד ימינו אנו. 
כלל  לנחלת  זו  לבוש  צורת  הפכה  הישיבות  מעולם 
הציבור החרדי, וגם בני עדות המזרח החרדים אמצו אותה. 
נוצר מצב שבו לבוש שהיה מודרני בעבר, הפך ללבוש  כך 
דומים  להיות  שבו  הליטאים  והחרדים  בימינו,  מסורתי  דתי 

לחסידים בלבוש נבדל מכלל הציבור.
ישנה גם העדפה בלבוש היהודי לבגדים כהים יותר, שכן 
הם סולידיים וצנועים יותר, כדברי הש"ך "אין דרך הצנועים 
צניעות  דרך  הוא  השחור  וצבע  בלבושם,  אדומים  להיות 
הליטאים  אצל  והמקטורן  המגבעת  צבע  גם  לכן  והכנעה". 

נוטה יותר לשחור.
כחלק  בלבוש  השמרנות  את  תופסת  החרדית  היהדות 
אינה  הזו  הגישה  מסורת.  ושמירת  התבדלות  של  מאידיאל 
מתמקדת בלבוש בלבד אלא מתבטאת בכל אלמנט תרבותי 
זה  בהקשר  ועוד.  פרטיים  שמות  ספרות,  לשון,  כמו  ייחודי 
התבטא החתם סופר במשחק מילים ידוע על המילים בגמרא 
לכל  עקרונית  התנגדות  המבטא  התורה",  מן  אסור  "חדש 

חידוש ושינוי מנהגים. 
עקרונות מנחים של הלבוש החרדי: 

1. צניעות – על פי דברי הש"ך, "אין דרך הצנועים להיות 
והכנעה".  צניעות  דרך  הוא  השחור  וצבע  בלובשם  אדומים 
כלומר, ישנו עניין בלבוש צנוע ומעודן המכסה את רוב חלקי 
מפני  הנדרש  דבר  וענווה,  צניעות  מביע  שהוא  כיוון  הגוף 

יראת שמים.
להיות  צריך  בתפילה  העומד  האדם   – וניקיון  כבוד   .2
בבגדים מכובדים ונקיים. בנוסף, על תלמיד חכם יש שימת 
לב מיוחדת ללבושו שכן כתוב "כל תלמיד חכם שנמצא רבב 

על בגדו חייב מיתה". 
לא  "ובחוקותיהם  הפסוק  מן   – הגויים  מן  התבדלות   .3
תלכו", נדרש שעל עם ישראל להתבדל מן הגויים. המדרש 
יציאת מצרים, בין השאר, לעובדה שבני ישראל  מייחס את 

לא שינו שמם ולבושם.
4. אבלות – סיבה נוספת ללבוש השחור היא אבלות על 

חורבן ירושלים.

יש הרואים היום בעיקר 
בציבור דתי לאומי בכיפה 
ובציציות היוצאות מן הבגד, 
את סימן ההיכר היהודי, 
ולכן אינם רואים חשיבות 
ללבישת בגדים מיוחדים 
מעבר לזה. מנגד נהגו 
קהילות החסידים באירופה 
עוד מראשית תקופת 
החסידות, להקפיד על 
שימור מלוא הלבוש היהודי 
המסורתי של אותם אזורים, 
ובכך לייחד עצמם בצורה 
ניכרת מן הגויים, ועד ימינו 
מקפידים על כך.

צילום: ויקיפדיה
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הארון היהודי
במנהג  היא  מקורה  רחבה.  בד  חגורת  היא  הגרטל   - גרטל 
לענוד "אזור", כלומר – חגורה כלשהי שתפריד בין פלג הגוף 
העליון והתחתון בשעת התפילה. בשבת וביום טוב נהוג לחגור 
את הגרטל כל היום משום קדושת הימים. על פי המשנה ברורה 
לבוש  פריט  אבנט,  הגרטל  נקרא  לעיתים  חסידות.  דרך  זוהי 
מבגדי הכהונה שהיו לובשים הכוהנים בזמן בית המקדש. יש 
הקושרים את הגרטל בפסוק "והיה צדק אזור מתניו והאמונה 
דקה  חגורה  התפילה  בשעת  חוגרים  ולפיכך  חלציו",  אזור 
נוספת על גבי הגרטל. לחסידויות השונות ישנם מנהגים שונים 

לגבי צורת החגורה ועתות חגירתה.
מסופר על האדמו"ר רבי אלימלך מליז'נסק, שנהג להתפלל 
מדי יום תפילת מנחה ביחידות בחדרו. באחד הימים, החליט 
מנת  על  בחדר  להתחבא  מרופשיץ,  צבי  נפתלי  רבי  תלמידו 
נטל את  רבי אלימלך אל החדר,  רבו. משנכנס  ללמוד מדרכי 
הגרטל בידיו והחל לחגור אותו סביב מתניו. בסיבוב הראשון 
עד  וערב  גדול  רוחני  באור  מרופשיץ  הרב  חש  הגרטל,  של 
צבי  נפתלי  שרבי  עד  וגדל  האור  הלך  השני  בסיבוב  מאוד, 
רבי  עצר  מיד  התרגשות.  אנחת  ופלט  להתאפק  היה  יכול  לא 
אלימלך וקרא לתלמידו: "נפתלי צא החוצה, טוב שלא המתנת 
עד לסיבוב השלישי, אחרת לא היית יכול לעמוד באור ונפשך 

הייתה כלה כאן מאחורי הארון..."
של  תלמידו  מפרימישלאן,  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
ולא  הארוחה  לפני  דווקא  גרטל  לחגור  נהג  טוב,  שם  הבעל 
לכבוד התפילה. משנשאל פעם על מנהגו זה, נענה הרב ואמר 
לבדו',  לה'  'בלתי  שתהיה  מנת  על  הכנה  צריכה  ש"התפילה 
גם היא  גם איכר פשוט, אולם שהארוחה צריכה להיות  יודע 
רק לשם שמים, לא כל אחד יודע. לשם כך נדרשת אליה הכנה 

מיוחדת".
סיפר אחד מחסידי האדמו"ר רבי יעקב יוסף ווייס מספינקא, 
לידי  שהגיע  עד  התורה  דרך  את  הוא  נטש  השואה  לאחר  כי 
האדמו"ר  משהגיע  ו"להכעיס".  בפרהסיה  שבת  חילול 
לראשונה לארץ ישראל, לאחר השואה בשנת תשט"ז, לא יכול 
היה אותו יהודי להתאפק והוא המתין לאדמו"ר בצאתו מבית 
הכנסת בליל שבת. האדמו"ר ששימש כראש הישיבה של אותו 
יהודי לפני מלחמת העולם השנייה, זיהה אותו מיד, מבלי לומר 
"כמה  שפתיים:  במתק  לו  אמר  דתית,  הלא  חזותו  על  מילה 
שאני שמח לראותך, אבל איפה הגרטל שלך? זכורני שבישיבה 
כפי  הלימוד.  ובזמני  הארוחה  בשעת  אפילו  אותו  הורדת  לא 
הנראה אין לך אפשרות כספית לקנות גרטל, בוא לאכסנייתי 
ביום ראשון ואתן לך 'פוילישע גרטל' יפה שהבאתי אתי מניו 
יורק". החסיד אכן הגיע ביום ראשון, האדמו"ר הוציא גרטל 
ממגירת השולחן, והחל לחגור אותו למותני תלמידו לשעבר. 
"מה אומר לכם", סיפר אותו חסיד, "בכל סיבוב חשתי כאילו 
לחזור  לי  שגרם  מה  וזה  חדשה  נשמה  בי  מחדיר  האדמו"ר 

בתשובה".
וניתנו  כלל  גרטל  חוגרים  לא  רווקים   - חב"ד  בחסידות 
הוא  המנהג  החסידות.  של  דרכה  פי  על  שונים  הסברים  לכך 
שחתן מתחיל לחגור גרטל מיום חתונתו או מיום שמתפלל עם 

הסידור של הרבי אף קודם החתונה.
הנצי"ב מוולוז'ין, נהג ללכת עם אבנט רחב כמנהג החסידים. 
אגב, מתוקף היותו רב עיר נהג הוא ללכת בלבוש רבני המקובל 

בעת ההיא, שנראה כמו הלבוש החסידי בן זמננו.
"חזון- המכונים   - וצאצאיהם  איש  החזון  תלמידי  בקרב 

אישניקים" – נוהגים לחגור גרטל דקיק בעת התפילות מתחת 
לחליפה, כי כך נהג החזון איש. כמו כן ידוע שהחפץ חיים, אף 

הוא חגר גרטל בתפילה.
בקרב בני ירושלים מהיישוב הישן חסידים ופרושים כאחד - 
נוהגים ללבוש חלאט בימות השבוע, התפור עם חגורה רחבה 
בבגד עצמו ומשמש כגרטל. אם כי חסידים רבים נוהגים בשעת 
בקפטן  גם  המסורתי.  הגרטל  את  גם  עליו  להוסיף  התפילה 
חגורה  תפורה  ושבת,  ימות השבוע  של  המסורתי,  הירושלמי 
ירושלים יש סוג גרטל מיוחד  המשמשת כגרטל, אם כי לבני 
לשבת והוא רחב מאוד )כעשרה ס"מ( ועשוי ממשי ערבי לבן 
עם פסים שחורים, או פסים בצבעים שונים, ולקצהו מחוברים 
יש  כיפור  ויום  השנה  לראש  דקים.  גדילים  מיוחדת  באריגה 

גרטל זהה, אך מבד משי בצבע לבן, על פי רוב פרחוני.
לחגור  נהוג  ואחרים,  סקווירא  בעלזא,  חסידי  בקרב 
ובני  רבים  אדמו"רים  נוהגים  אף  וכך  היום  שעות  בכל  גרטל 
משפחותיהם. אדמו"רי בית נדבורנא, נוהגים להשתמש בגרטל 
התקבל  זה,  גרטל  סוג  לבן.  בצבע  ארוג ממשי  אך  המסורתי, 
אצל רבים ללבישה בראש השנה ויום כיפור, מעל הקיטל. חלק 
מבני ירושלים, בעיקר חסידי לעלוב, חוגרים גם הם גרטל מסוג 

זה מידי שבת על הקפטן הירושלמי.
בשבת, נוהגים רוב החסידים לחגור גרטל על הקפוטה, גם 
שלא בשעת התפילה. מנהג זה נובע ככל הנראה מכך שבעבר 
אסור היה לטלטל בשבת עקב אי קיומו של עירוב. גם בתצורה 
לזמני  בעיקר  המיועד  הבקיטשע,  הקפוטה  של  הפרחונית 
הארוחה, מובנה הגרטל בתפירה והוא עשוי מבד הבקיטשע. 
אולם בקרב חסידים רבים ובמקומות בהם קיים עירוב, נוהגים 

לחגור עליו גם את הגרטל המסורתי. 
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, הורה לחסידיו לחגור גרטל רגיל 
הוא  האבנט שלה  הפרחונית, מאחר שלשיטתו;  הקפוטה  על 
צאנז  בחסידות  נהוג  וכן  ממש  של  גרטל  ולא  מהבגד  חלק 
לחגור  נוהגים  ובאבוב,  צאנז  בית  אדמו"רי  בעלז.  ובחסידות 
גרטל שחור, מבד משי רחב מאוד, המזכיר בצורתו את הגרטל 

הירושלמי.
רעקל - רעקל הוא בגד ארוך בצבע שחור, המגיע עד כ-10 
ס"מ מתחת לברך. הרעקל הוא לבוש החול של רוב החסידים. 
בספרות היהודית המתארת את החיים בשטעטל נזכר הרעקל 
בדרך כלל בשם קפוטה. המונח רעקל הוא צורת הקטנה של 

המילה הגרמנית Rock' שמשמעה מעיל ארוך. 
צורת הסגירה של הרעקל שונה מאופן הסגירה הרגיל של 
בגד בימינו והיא נעשית כאשר צד ימין נמצא על צד שמאל. 
הטעם לכך הוא "בחוקותיהם לא תלכו", כלומר, רצון מכוון 
כיוון  קבלי:  טעם  המוסיפים  יש  הגויים.  ממנהג  לשנות 
שבקבלה החסד מוקבל לימין והדין מוקבל לשמאל יש לסגור 

את הימין על השמאל ובכך להגביר את החסד. 
הכפתורים  מספר  מבחינת  נבדלים  השונים  הרעקלאך  סוגי 
או העדרו של  וקיומו  או שישה(  )שניים, שלושה  שבקדמתם 

שסע מאחור.
חלוק  מעין  הוא  הירושלמי  הקאפטן   - ירושלמי  קאפטן 
ישראל בתקופת  נהוג בארץ  מפוספס, שמקורו בלבוש שהיה 
ניתן  פרס.  ועד  מפולין  המזרח,  אזור  בכל  ולמעשה  המנדט 
 .quftan ובפרסית ,qaftan למצוא אותו )ֻקְפַטאן(, בטורקית
בימות  הירושלמיות  החצרות  חסידי  את  משמש  הוא  בימינו 

החול.
הוא  "קאפטן"  או  בעקישע",  "גלאטע   - בעקישע  גלאטע 
מעיל ארוך, עשוי מבד משי שחור וחלק, המגיע בדרך כלל עד 
כעשרה ס"מ מתחת לברך. חסידי רוב החצרות נוהגים ללבוש 
קאפטן בשבתות ובחגים, אדמו"רים ובני משפחותיהם עשויים 

ללבוש אותו גם בימות החול. נקרא גם "גלאטע בעקישע".
מעיל  הוא  בעקישע  געבלימטע   - בעקישע  געבלימטע 
)קאפטן( בכך שאין  ארוך ממשי, השונה מהגלאטע בעקישע 
גם  ידוע  הוא  פרחוני.  ממשי  עשוי  ושהוא  מאחוריו,  שסע 
בשמות ז'יפיצע או חלאט. הוא משמש את החסידים הנשואים 
במהלך סעודת השבת ולתפילת המנחה שלאחריה. אדמו"רים 
ימות  בכל  פרחוני שחור  בעקישע  לובשים  ובני משפחותיהם 

השבוע, ואילו בשבתות הם לובשים בעקישע פרחוני צבעוני.
בימי  פולין  חסידויות  רוב  את  המשמש  כובע   - קאפעלוש 

קשה להניח את האצבע 
על מקורו המדויק של 
הלבוש הירושלמי. את 
הלבוש המוכר כיום כלבוש 
ירושלמי, היה נהוג ללבוש 
בארץ-ישראל כבר לפני 
מאות שנים. בלבוש זה 
התהלכו גם תלמידי 
הגר"א והבעש"ט שעלו 
ארצה והתיישבו בטבריה 
ובצפת. כך גם הלכו גדולי 
ורבני ירושלים, כמו רבי 
יהושע לייב דיסקין זצ"ל, 
רבי יוסף חיים זוננפלד 
זצ"ל ועוד. 

כיפת ראשי הישיבות אצל מרן הרב שך זצ"ל
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העליון  וחלקו  וסימטרית,  עגולה  תיתורה  בעל  הוא  החול. 
מעוגל.

עשוי  הכובע  הוט"  "ביבער  או  הוט  סאמעט   - סאמעט 
ומגיע תמיד בצבע שחור.  ארנבות  או  בונים  קטיפה מפרוות 
הסיבה לחבישת כובע קטיפה היא, על שם ראשי התיבות של 

המילה סמע"ט )כפי כתיבתה ביידיש( סור מרע עשה טוב.
ונמוך.  רחב  פרווה  כובע  הוא  שטריימל   - שטריימל 
חובשים אותו חסידים נשואים בשבתות ובחגים. בכמה חוגים 
גם  אותו  חובשים  אהרן,  תולדות  חסידות  כגון  ירושלמיים, 

בחורים מגיל בר מצווה.
של  בגזירה  השטריימל  של  מקורו  החסידית,  הגרסה  לפי 
טמאה.  חיה  של  זנב  עליהם  יעטו  היהודים  שכל  רוסי,  צאר 
הזנב  את  וכרכו  גאווה  לאות  הגזירה  את  הפכו  החסידים 
מסביב לכיפה. במשך הזמן נוספה סמליות רוחנית לשטריימל 
ולפריטי לבוש אחרים: מספר הזנבות על השטריימל - 13 או 

26 - נקבע לפי הגימטריה של שם השם.
בשקית  השטריימל  את  שעוטפים  יש  גשום  אוויר  במזג 
אחרים  הראש.  על  מונח  בעודו  עליו  להגן  כדי  פוליאתילן, 
שטריימל"  "רעגן  המכונה  יותר,  זול  שטריימל  רוכשים 

)שטריימל לגשם(, לנסיבות בהן השטריימל עשוי להינזק. 
מפרוות  העשויים  שטריימלים  דגמי  עשרות  ישנם  כיום 
הזמן  עם  העולם.  ברחבי  שונות  במדינות  ומיוצרים  שונות 
פרווה  כובע  השטריימל  היה  בתחילה  השטריימל.  התפתח 
נמוך אך עם השנים הוא נעשה לבוש אופנתי שמשתנה לפי 
טרנדים. הוא התפתח, גבה, התווספו לו צבעי פרוות שונות, 
התחילו לייצרו עם ארבע כיווני אוויר ושערות הפרווה נוצרות 
את  הפכו  הללו  השינויים  עומדות.  שהם  כך  תחילה  בכוונה 
חסידיות  ובקהילות  יותר  ומרשים  מהודר  לכובע  השטריימל 
להתפאר  חתנים  לעיתים  נוהגים  אף  הברית  בארצות  גדולות 
השטריימל  את  כספם  ממיטב  קונים  שהם  בכך  בכובעם 

המהודר ביותר.
הבאת  לאסור  תירוש  רונית  דאז  ח"כ  הציעה  כעשור  לפני 
השימוש  את  למנוע  כדי  וזאת  חיים  בעלי  פרוות  של  ייבוא 
הפרוות  שגזיזת  משום  חיים  בעלי  של  אמיתיות  בפרוות 
השונים,  החיים  בעלי  ובהרג  חיים  בעלי  בצער  כרוכה  הזו 
התורה  יהדות  מפלגת  חברי  היו  לדבר  שהתנגדו  הראשונים 
חברי  מנגד  החרדית-אשכנזית,  האוכלוסייה  את  המייצגת 
מפלגת ש"ס לא הביעו התנגדות נחרצת משום שהם מייצגים 

לבסוף,  שטריימל.  צורך  שאיננו  החרדי-ספרדי,  הציבור  את 
פרוות  ייבוא  את  האוסר  החוק  הצעת  את  הכנסת  הקפיאה 
ייאסר  ביגוד שונים  כי פרוות לצורכי  השטריימל אך אישרה 
וזאת בשל שמניעת ייבוא שטריימלים תפגע בתרבויות של בני 

מיעוטים ומגזרים.
ספודיק - כובע פרווה בדומה לשטריימל, אולם הוא גבוה 
אשלג,  )גור,  פולין  חסידי  אותו  חובשים  יותר.  וצר  יותר 
שמו  מקור  ובחגים.  בשבתות  ואלכסנדר(  סטריקוב  מודז'יץ, 

של הכובע הוא בפולנית: "תחתית".
גבוה  הוא  אולם  דומה לשטריימל,  פרווה  כובע   - קולפיק 
ממנו ונפוח ממנו. צבעו חום. חובשים אותו אדמו"רים ובני 
בעלז,  באבוב,  והונגריה:  גליציה  מחצרות  משפחותיהם 

מונקאץ' רוז'ין וויז'ניץ.
מכנסי חצי - מכנסיים המסתיימים מתחת לברך, ואת יתרת 
הרגל מכסים גרביים. אלו היו המכנסיים המקובלים לגברים 
באירופה במאות ה-19 וה-20. במגזר החרדי מקובלים מכנסי 
וגרביים  חול  בימי  שחורים  גרביים  עם  החסידי,  בזרם  חצי 

לבנים בשבת. 
בימות  חצי  במכנסי  השימוש  הצטמצם  שונות  בחסידויות 
ניכר  רוב  אולם  מודרניים.  ארוכים  מכנסיים  לטובת  השבוע 
ויז'ניץ,  כגון; סטמאר,  וגליציה  הונגריה  אנשי חסידויות  של 
צאנז, באבוב ואחרות, לובשים מכנסי חצי עם גרביים לבנים 
בשבתות וחגים בחסידות בעלזא גורבים גרביים שחורים גם 
בשבתות, אולם בחגים גם שם נהוג לגרוב גרביים לבנים עם 
מכנסי חצי. בחסידות תולדות אהרן לבוש מכנסי החצי )גרביים 
שחורים לרווקים, לבנים לנשואים( הוא חובה מגיל בר המצוה 
ומהווה חלק מתקנות הלבוש של החסידות. אדמו"רי סאטמר, 
נדבורנא, בעלזא, באבוב ואחרים נוהגים ללכת עם מכנסי חצי 

וגרביים לבנים גם בימות השבוע.
הויזען אין די זאקען )ביידיש: "מכנסיים בגרביים"( - הוא 
מכנסיהם  את  לובשים  גור  חסידי  שבו  המיוחד  לאופן  כינוי 
הארוכים: קצוות המכנס מוכנסים לתוך הגרב באזור הקרסול, 
באופן שנוצר קיפול - המזכיר קיפול של מכנס צבאי - כ-15 
קוזאקים",  "גרבי  לעיתים  מכונה  זו  שיטה  הנעל.  מעל  ס"מ 
מאחר שהסיבה ממנה נובעת שיטת לבוש זו, היא פשרה של 
חסידי האדמו"ר בעל "חידושי הרי"ם" מגור עם ממשלת פולין 
בתקופת "גזירת הלבוש", להסיר את מכנסי החצי והשטריימל 
"גרבי  מספאדיק  מורכב  שהיה  הקוזאקים  לבוש  לטובת 

כיום ישנם עשרות דגמי 
שטריימלים העשויים 
מפרוות שונות ומיוצרים 
במדינות שונות ברחבי 
העולם. עם הזמן התפתח 
השטריימל. בתחילה היה 
השטריימל כובע פרווה נמוך 
אך עם השנים הוא נעשה 
לבוש אופנתי שמשתנה לפי 
טרנדים. הוא התפתח, גבה, 
התווספו לו צבעי פרוות 
שונות, התחילו לייצרו עם 
ארבע כיווני אוויר ושערות 
הפרווה נוצרות בכוונה 
תחילה כך שהם עומדות.

ילדים חסידים במאה שערים עם כיפה לבנה. צילום: ויקיפדיה
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מתחת  להסתיר  הם  החלו  פיאותיהם  כשאת  וזקן,  קוזאקים" 
לכיפה.

הלבוש הליטאי
שונה  היה  לא  שנה  כמאה  לפני  עד  הליטאים  של  לבושם 
בצורה משמעותית מלבושם של היהודים החסידים. מי שהוביל 
לשינוי בצורת הלבוש היה מרן הגאון ר' נתן צבי פינקל זצ"ל, 
האדם  גדלות  של  בערך  הדוגלת  סלובודקה  שיטת  של  יוצרה 

בתנועת המוסר. 
ביותר.  ירוד  הישיבות  בני  של  היה מעמדם  תקופה  באותה 
בני  ואילו  המונים  סחפה  בשיאה  אז  שהייתה  ההתבוללות 
הישיבה נתפסו כעניים, בטלנים ומוזנחים. מתוך רצון לשוות 
למעמד בני הישיבה ערך נוסף וכן להגביר את חשיבותם בעיני 
עצמם, הורה ר' נתן צבי זצ"ל לתלמידיו להופיע בלבוש מודרני: 
תלמידי הישיבה נהגו ללכת בדומה ללבוש הסטודנטים באותה 
לכלל  עברה  זו  לבוש  צורת  וחליפות.  כובעים  שכלל  תקופה 

הציבור הליטאי.
הזרם הליטאי, הפתוח יותר לשינויים מאשר הזרם החסידי, 
בצבע  מודרנית  בחליפה  אירופי  המזרח  הרעקל  את  החליף 
לליטאים  פרט  הספרדי.  הזרם  גם  בעקבותיו  נוהג  וכך  כהה, 
חסידית  קבוצה  גם  המודרני  המקטורן  את  לובשת  ולספרדים 

אחת, חסידות חב"ד. 
החרדי,  למגזר  מיוחד  שאינו  לבוש  בפריט  מדובר  למעשה 
ואכן ניתן למצוא בחורי ישיבה ליטאים וספרדים, בעלי מודעות 
כגון  "חילוניות"  ביגוד  בחנויות  אותו  רוכשים  אשר  לאופנה, 

זארה או פולגת לצד חנויות ביגוד בבעלות חרדית.
פדורה  כובע  למעשה  הוא  הקנייטש   - קנעייטש  מגבעת 
הכיפה.  של  אורכה  לכל  מרכזי  אחד  בקמט  המתאפיין  שחור 
גם  ישנם  הכובע(  אחיזת  )במקום  הכובע  כיפת  של  בקדמתה 
עוד שני קמטים קטנים יותר. הכובע מיוצר כאשר כל התיתורה 
לרוב  לקאפעלוש.  בדומה  מעלה  כלפי  מוטה  אותו  המקיפה 
כלפי  התיתורה  את חלקה הקדמי של  הלבישה מקפלים  בעת 
מטה ומכאן נובע שמו של הכובע קנייטש שמשמעותו ביידיש 

קמט קטן.
את  לראשם  חובשים  הליטאי  הזרם  עם  הנמנים  החרדים 
כובע הקנייטש אשר שוליו הקדמיים נוטים כלפי מטה. כובע 
זה עשוי גם הוא לבד ובמקרים נדירים נעשה מקטיפה. כובעי 

בצ'כיה.  וגם  ובהונגריה  באיטליה  בעיקר  מיוצרים  הקנייטש 
חברות הייצור המובילות בייצור כובעי הקנייטש הן בורסלינו 

וברנדולינו. 
בכל  הקנייטש  את  לחבוש  נהוג  הליטאים  החרדים  אצל 
ואירועים  בשמחות  גם  וחגים.  בשבתות  כולל  השבוע  ימות 
נהוג לחבוש את הקנייטש.  המתלבשים אליהם בלבוש שבת, 
חסידי חב"ד חובשים אף הם את בכל ימות השבוע את כובע 
הקנייטש אשר שוליו הקדמיים נוטים כלפי מטה, אולם הקמט 
המרכזי בכיפתו של הכובע קנייטש עמוק יותר ורחב יותר והוא 

בעל שלוש צלעות.
הישיבות  ראשי  גדולי  נהגו  בעבר   - ישיבות  ראשי  כיפת 
לחבוש כיפה גבוהה ועגולה, אותה היו חובשים בעת שכובע 
ההמבורג אינו לראשם כמו בזמן הלימוד ותפילת שחרית. את 
הגראמ"מ  שמולביץ,  הגר"ח  מרנן  היתר:  בין  חבשו  הכיפה 
שך, הגרמי"ל לפקוביץ, הגר"ד פוברסקי, הגרש"ז אויערבאך, 

הגר"מ חדש זצוק"ל ועוד.
פראק - לבוש הדומה לרעקל, מעיל ארוך שחור המגיע עד 
הברך. בשונה מהרעקל יש לו שסע ארוך מאחור ושני כפתורים 
בתחילת השסע. לובשים אותו בימות החול נכבדי הליטאים, 
ציבור.  ועסקני  חשובים  רבנים  ר"מים,  ישיבות,  ראשי  כגון 
פראק,  לובש  חתונתו  ביום  שחתן  מקובל  מסוימים  בחוגים 
ובשנים האחרונות החל להיות גם חלק מלבושם של הגברים 

החרדים הנשואים בחגים ובאירועים חגיגיים.
הקאפעלוש,  לכובע  מאוד  דומה  המבּורג  כובע   - המבורג 
שלו  התיתורה  מהקנייטש,  להבדיל  במרכזו.  קמט  שיש  אלא 
חובשים  היקפה.  לכל  כלפי מעלה  מעוגלות  וקצוותיה  עגולה 
אותו נכבדי הציבור הליטאי והספרדי. שמו מגיע משם העיר 

המבורג, שבה יוצר כובע זה.
בעוד  אולם  לפראק,  במאפייניו  דומה  סירטוק   - סירטוק 
ברובו  ועשוי  יותר,  ארוך  הסירטוק  הברך,  עד  מגיע  הפראק 
בשבתות  הנשואים  חב"ד  חסידי  את  משמש  והוא  ממשי 

ובחגים.
כיפה - חרדים חובשים על פי רוב כיפה שחורה. חסידי גור 
חובשים כיפת בד קמורה וגבוהה יותר מהכיפה הרגילה. חסידי 
ברסלב, וכן חלק מהחסידים הנמנים עם החצרות הירושלמיות, 

חובשים כיפה לבנה שבמרכזה פונפון. 
מסוים.  כיתוב  שעליהן  כיפות  שחובשים  תת-קבוצות  יש 
חסידי ברסלב מפלג הננחים חובשים כיפות שעליהן הכיתוב 
בחב"ד  המשיחי  הזרם  ואנשי  מאומן",  "נ-נח-נחמ-נחמן 
חובשים בחלקם כיפה שעליה כתוב "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

החרדים הנמנים עם 
הזרם הליטאי חובשים 

לראשם את כובע 
הקנייטש אשר שוליו 

הקדמיים נוטים כלפי 
מטה. כובע זה עשוי גם 

הוא לבד ובמקרים נדירים 
נעשה מקטיפה. כובעי 

הקנייטש מיוצרים בעיקר 
באיטליה ובהונגריה וגם 

בצ'כיה. חברות הייצור 
המובילות בייצור כובעי 

הקנייטש הן בורסלינו 
וברנדולינו. 

מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל עם כיפת ראשי הישיבות. צילום: עוזי ברק
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הציבור  גוני  מכל  ילדים  כן,  כמן  ועד".  לעולם  המשיח  מלך 
החרדי חובשים כיפה עם כיתוב, ציור או דוגמה רקומה.

נעליים - חלק מהחסידים מקפידים לנעול נעליים שטוחות, 
חשש  למנוע  הרצון  הוא  לכך  שהסיבה  ייתכן  שרוכים.  ללא 
נועלים  סקווירא(  )וכן חלק מחסידי  ויז'ניץ  טומאה. אדמו"רי 

מגפיים.
להסתפר  מקובל  הליטאים  בקרב   - והפאות  הראש  שיער 
נבדלים  הם  בכך  האוזן.  מאחורי  הפאות  את  ולהסתיר  קצר, 
מהחסידים, המקפידים לגלח את שיער הקרקפת, ורובם נותנים 
לפאותיהם להשתלשל בחופשיות לצדי הראש. בחסידות חב"ד 

מגדלים פאות קצרות אך לא מוסתרות מאחורי האוזן.
אינם  החסידים  רוב  וספרדים,  מליטאים  להבדיל   - עניבה 
נוהגים לענוב עניבה )למעט הרבי מליובאוויטש, אדמו"רי בית 

רוז'ין, האדמו"ר מקארלין וחלק מחסידיו(.

הלבוש הירושלמי
הלבוש  של  המדויק  מקורו  על  האצבע  את  להניח  קשה 
היה  ירושלמי,  כלבוש  כיום  המוכר  הלבוש  את  הירושלמי. 
זה  לפני מאות שנים. בלבוש  כבר  ללבוש בארץ-ישראל  נהוג 
התהלכו גם תלמידי הגר"א והבעש"ט שעלו ארצה והתיישבו 
רבי  כמו  ירושלים,  ורבני  גדולי  גם הלכו  כך  ובצפת.  בטבריה 

יהושע לייב דיסקין זצ"ל, רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ועוד. 
בעובדה  נעוצה  זה,  לבוש  לאימוץ  פשוטה  המאוד  הסיבה 
שהסוחרים היחידים מהם ניתן היה לרכוש את המלבושים היו 

הערבים, ששלטו על המסחר באותם שנים בארץ ישראל. 
ה'ייטב  זקנו  על  הרבי מסאטמר, שסיפר  סיפור בשם  מובא 
בלבוש  צועד  ערבי  ראה  ולפתע  ברחוב  פעם  שהלך  לב', 
המסורתי - חלוק ארוך ופסים לבנים לאורך כל הבגד, ופסים 
לרוחב בשרוולים. ה'ייטב לב' התבונן ממושכות בלבוש ולאחר 
מכן ביקש מבני ביתו שיתפרו לו כזה בגד. מאוחר יותר הסביר 
כמה  כבר  לבושם  את  שינו  לא  הערבים  בני  כי  לב',  ה'ייטב 
אלפי שנים, וכי כל הישמעאלים לובשים בדיוק את אותו לבוש 
המשיך  לב'  ה'ייטב  אבינו.  אברהם  של  בנו  ישמעאל,  שלבש 
אבינו  אברהם  שאביו  מה  את  לבש  הרי  ישמעאל  בהסברו: 
וכל האבות  כך  זאת אומרת שגם אברהם אבינו הלך  הלבישו 
הקדושים הלכו בבגדים אלו. לכן גם אני רוצה ללבוש בגד זה... 
ניתן  הירושלמי,  ללבוש  ירושלים  בני  של  הקנאות  על 
ללמוד מהעובדה שכל אדמו"ר שהגיע להתגורר באותם ימים 
בירושלים, הייתה מגיעה אל ביתו משלחת מיוחדת, שהייתה 
מורכבת מבני העלייה של אנשי ירושלים, כדי לשכנעו להחליף 
ללא  בדרך-כלל,  הירושלמי,  בלבוש  החסידי  הלבוש  את 

הצלחה יתרה. 
זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  האדמו"ר  כשהגיע  למשל,  כך 
להתגורר בירושלים, עלה לביתו של האדמו"ר, מנהיג הקנאים 
בירושלים, רבי עמרם בלוי, כדי לשכנע את האדמו"ר להחליף 
כי  לו,  ירושלמי. רבי אהרן מבעלזא השיב  את לבושו ללבוש 
אינו יכול לשנות את הלבוש שנהגו אבותיו ללבוש מזה דורי 
ללבוש  זצ"ל  מבעלזא  הרבי  נהג  בשנה  אחת  פעם  רק  דורות. 
לאחר  פסח,  בערב  מצות  אפיית  בעת  הירושלמי:  הלבוש  את 

חצות היום. 
ומנהל  מייסד  ירושלים,  בני  מוותיקי  דווידוביץ,  יוסף  הרב 
מוסדות 'בית יוסף צבי' דושינסקי וחבר הנהלת 'העדה החרדית', 
מספר בשיחה מיוחדת על ההקפדה של רבו, האדמו"ר מהריח"ן 
מדושינסקי זצ"ל, בכל הקשור ללבוש הירושלמי: "מאז שהגיע 
מורי ורבי האדמו"ר מהריח"ן מדושינסקי זצ"ל לגור בירושלים 
בגדים אחרים מלבד  לא לבש  הוא  בחודש אלול שנת תרצ"ג 

הלבוש הירושלמי". 
סיפר אחד מזקני דושינסקי: "אני זוכר רק פעם אחת בלבד 
שמורי ורבי שינה ממנהגו ולבש את הבגדים הישנים שלו, עוד 
מימי שבתו בעיר חוסט בהונגריה. היה זה כשהגיע האדמו"ר 
רבי אהרן מבעלזא זצ"ל לירושלים, והוא יצא לקבל את פניו 
כדי לתת לו שלום. לכבודו של הרבי מבעלזא לבש את בגדיו 

הישנים. אבל זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שנהג כך. 
ורבי  מורי  הלך  לירושלים,  מגור  אמת'  ה'אמרי  "כשהגיע 
לקבל את פני קודשו, אך מצד שני לא רצה לשנות את הלבוש, 
מהרבי  שלום  לקבל  הלך  הוא  מקורית:  פשרה  מצא  הוא  ואז 
בגדי  את  לבש  ממילא  כבר  אז  הצהריים,  אחר  שישי  ביום 
השבת. הרבי מבעלזא הגיע באמצע השבוע ולכן לא הייתה לו 

ברירה אחרת". 
מלחמת-עולם  לאחר  שהתגורר  זצ"ל,  מסאטמר  לרבי  גם 
בני  של  משלחת  הגיעה  בירושלים,  תקופה  במשך  השנייה 
ירושלים. הם ביקשו ממנו ללבוש את הלבוש הירושלמי, אך גם 
הרבי מסאטמר סירב לבקשתם. בתור פשרה הוא הסכים ללבוש 
בתקופת שהותו בירושלים, בעת ה'שלוש סעודות', 'בקיטשע' 

בעל פסים לבנים, כמו שנהג ללבוש סבו ה'ייטב לב'. 
יש לציין, כי גם האדמו"ר מצאנז זצ"ל, שהנו נין ישיר של 
שטבל  לאחר  בצהריים,  שישי  ביום  ללבוש  נהג  לב',  ה'ייטב 
הלבנים  הפסים  בעל  ה'בקיטשע'  את  שבת,  לכבוד  במקווה 

שסבו נהג ללבוש.
לשכונת  שבת  בליל  ייקלע  כי  זר  הצ'אלמרס:  מאפייני 
אחרת.  לפלנטה  נקלע  כי  מיד  יבחין  בירושלים,  שערים  מאה 
רוב תושבי המקום לבושים בלבוש אחיד, הכולל את הקפטן 
הירושלמי הזהוב, לראשם שטריימל ולרגליהם גרביים לבנים. 
שונה  ירושלים  אנשי  של  לבושם  השבוע  ימות  בשאר  גם 
מיוחדת,  בחליפה  הולכים  הם  האנשים.  שאר  של  מלבושם 
המבליטה את הייחודיות שלהם. ניתן לזהות אותם בקלות, גם 

בין רבבות אנשים. 
ירושלים נראים זהים,  במבט ראשון, כל בגדיהם של אנשי 
בהם  די משמעותיים,  ניואנסים  הבדלי  ביניהם  קיימים  בפעל, 

ניתן להבחין רק לאחר עיון מעמיק. 
לבוש ירושלמי בימי חול:

השבוע  באמצע  הולכים  הירושלמים  ייחודית:  חליפה 
שני  עם  אך  הרגילות,  החסידיות  לחליפות  הדומה  בחליפה 
הבדלים: לחליפה תפור גרטל רחב במעט, העשוי מבד, ובנוסף, 
צווארון החליפה תפור בצורה עגולה ולא בזווית עקומה וחדה 

כמו יתר החליפות החסידיות. 
הרגילים  החסידיים  מהכובעים  נמוך  כובע   - 'סופר'  כובע: 
הסמלים  לאחד  הפך  הכובע  יותר.  רחבים  שוליים  ובעל 

המפורסמים של יהודי ירושלים.
לבוש ירושלמי בשבת:

לובשים  הבחורים  זהוב.  קפטן  לובשים  האברכים  מעיל: 

פרחוני.  שחור  'בקיטשע'  רגילה.  ירושלמית  חליפה  בשבת 
נלבש בסעודת השבת. 

האותנטיים  הירושלמים   - והבחורים  האברכים  שטריימל: 
של  השטריימל  אמנם  שטריימל.  בשבת  לראשם  חובשים   -
הבחורים אינו יקר כמו זה של האברכים, אך גם כך מחירו של 

כל שטריימל נע בין 700 ל-900 דולר. 
אלא  לבנים,  גרביים  גורבים  אינם  הירושלמים  גרביים: 

שחורים. 
לא כל הירושלמים הולכים כך. עם חלוף השנים, הם בדרך 
באחד  השתלבותם  מתהליך  כחלק  לבושם  את  מחליפים  כלל 
זאת,  למרות  'ליטאיים'.  או  כ'חסידים'  "היציבים"  הזרמים 

נחשב לבוש זה כ"לבוש ירושלמי". 

לבוש יהודי בוכרה
מרכז  במדינות  שמקורו  אותנטי  בוכרי  לבוש  הוא  הגו'מה 
ז'קט מרשים  אסיה כגון אוזבקיסטן וטג'יקיסטן. הג'ומה הוא 
בוהק  בצבע  קטיפה  מבד  יד,  בעבודת  לרוב  העשוי,  ועשיר 

וחזק, ורקומים עליו עיטורי זהב. 
מעוטר  הוא  שגם  מותאם  מיוחד  כובע  ישנו  לז'קט,  נוסף 
המתאים  מעט  שונה  וכובע  לגבר  המתאים  כובע  וצבעוני, 
הנראית  בד  חתיכת  מחוברת  האישה  של  לכובע  לאישה. 

כהינומה של כלה. 
מקור הג'ומה הוא במלבושי המלכות שהתלבשו מלכי האזור 

ועוזריהם, כגון אמיר בוכרה, והועברו במנהג מדור לדור. 

הזרם הליטאי, הפתוח 
יותר לשינויים מאשר הזרם 
החסידי, החליף את הרעקל 

המזרח אירופי בחליפה 
מודרנית בצבע כהה, וכך נוהג 
בעקבותיו גם הזרם הספרדי. 

פרט לליטאים ולספרדים 
לובשת את המקטורן 

המודרני גם קבוצה חסידית 
אחת, חסידות חב"ד. 

למעשה מדובר בפריט לבוש 
שאינו מיוחד למגזר החרדי, 

ואכן ניתן למצוא בחורי 
ישיבה ליטאים וספרדים, 

בעלי מודעות לאופנה, אשר 
רוכשים אותו בחנויות ביגוד 

"חילוניות" כגון זארה או 
פולגת לצד חנויות ביגוד 

בבעלות חרדית.

לבוש ירושלמי. צילום: ויקיפדיה
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על הקנאות של בני ירושלים ללבוש הירושלמי, ניתן ללמוד 
ימים  באותם  להתגורר  שהגיע  אדמו"ר  שכל  מהעובדה 
בירושלים, הייתה מגיעה אל ביתו משלחת מיוחדת, שהייתה 
לשכנעו  כדי  ירושלים,  אנשי  של  העלייה  מבני  מורכבת 
בדרך-כלל,  הירושלמי,  בלבוש  החסידי  הלבוש  את  להחליף 
ללא הצלחה יתרה. כך למשל, כשהגיע האדמו"ר רבי אהרן 
מבעלזא זי"ע להתגורר בירושלים, עלה לביתו של האדמו"ר, 
את  לשכנע  כדי  בלוי,  עמרם  רבי  בירושלים,  הקנאים  מנהיג 
אהרן  רבי  ירושלמי.  ללבוש  לבושו  את  להחליף  האדמו"ר 
שנהגו  הלבוש  את  לשנות  יכול  אינו  כי  לו,  השיב  מבעלזא 
נהג  בשנה  אחת  פעם  רק  דורות.  דורי  מזה  ללבוש  אבותיו 
בעת  הירושלמי:  הלבוש  את  ללבוש  זצ"ל  מבעלזא  הרבי 

אפיית מצות בערב פסח, לאחר חצות היום. 

שמחות  כגון  מיוחדים  באירועים  ללבוש  נהוג  הג'ומה  את 
משפחתיות. בעבר נלבש הג'ומה באירועים חגיגיים כחליפה 
לכל דבר, אך כיום לובשים אותו רק בחלק מהאירוע, בעיקר 
שלבשו  אלו  הם  ומקורביהם  השמחה  בעלי  הריקודים.  בעת 
לזהות  גם דרך  הייתה  זו  כגון חתונה,  את הג'ומה. באירועים 
את הורי החתן והכלה. נוסף על כך, ישנה אמונה שמי שלובש 
כפי  במשפחתו,  משמח  לאירוע  הוא  גם  יזכה  הג'ומה  את 
בוכרה  יהודי  בקרב  גם  נהוג  זה  לבוש  השמחה.  לבעלי  שיש 
שמשמרים מנהג זה עד היום ולובשים את הג'ומה באירועים 

חגיגים כגון חתונה, ברית, בר מצווה וכדומה.

הכפתן המרוקאי 
ן הוא לבוש מרוקאי מסורתי המסמל את תרבות העם.  ְפָתּ הַכּ
והחינה  המימונה  חגיגות  במהלך  לובשים  הכפתן  את 
המרוקאית, שכן הוא סוג של שמלה העשויה מבדים מבריקים 
ותכשיטים  מוזהבות  וברקמות  באלמנטים  הרקומים  ויקרים, 
ואביזרים עשירים למיניהם. אליו מתווסף תרבוש בגוון ארגמן. 
המסורתי  הלבוש  את  ללבוש  נוהגים  לא  בארץ  המרוקאים 
המסורתי  הלבוש  מרוקאי  בית  בכל  כמעט  אך  השנה  במשך 

שמור בארון מיוחד לשימוש בחג המימונה ובפורים.
את  להקיף  כדי  שהרי  היהודי,  הלבוש  סדר  נשלם  ולא  תם 

מלבושי כל העדות נזדקק לספר עב קרס בן כמה חלקים...

צילום: ויקיפדיה
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ה' נתן, 
ה' לקח

'רב מדורות קודמים' כינו אותו כולם • ככלות השלושים להסתלקותו של רב העיר לוד 
ההערצה  מבועי  אחר  גיטלר  יוסי  התחקה  זצ"ל,  אורטנר  יהודה  נתן  רבי  החסיד  הגאון 
שנבעו בלוד אחרי דמותו של הישיש הבעלזאי, שהקרין מאורו על באי העיר המעורבת, 
ורעו הגאון רבי משה נחשוני, מרבני העיר  ידידו   • שמצדם החזירו לו אהבה בכפליים 

ראשון-לציון, בדברי מספד נרגשים

|| יוסי גיטלר ||
col צילומים: עיריית לוד, ארכיון, מאיר דהאן אתר
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ב מדורות קודמים' – הוא מטבע ר
שוב  עצמו  על  שחוזר  הלשון 
על  מעלים  שאנו  פעם  כל  ושוב 
המרא  של  זכרו  את  שפתינו  דל 
דאתרא הבעלזאי, שהנהיג ברמה 
מעורבת  בעיר  נשיאותו  את 
נתן  רבי  הגאון  הוא  הלא  לוד,  כמו  ומורכבת 
יהודה אורטנר זכר צדיק לברכה, בקרב מקורביו 
ואנשים שזכרו להכיר מקרוב את אישיותו הנדירה 

והכובשת.
התואר הנכבד, שנשזר כחוט השני בכל שיחה 
והליכותיו  הרבים  פועליו  ואודות  אודותיו, 
המשמעות  את  מצדיק  אכן  בקודש,  הנאדרים 
להיתקל  לכם  יוצא  יום  בכל  לא  בו.  הטמונה 
מידותיו  פי  על  יורד  שזקנו  צורה  הדור  ברב 
שנושא  ממש,  של  פנים  הדרת  לצורתו  ומשווה 
בעיר  וזה  המילה,  מובן  במלוא  הרבנות  בעול 
שבחלק מבתי הספר שבה לומדים ילדים יהודים 
שהוא  אלא  עוד  ולא  אחת.  בכפיפה  ומוסלמים 
מבני  ומכיריו,  יודעיו  כל  על  להתחבב  מצליח 
לסמל  ולהפוך  ברית,  בני  שאינם  וכאלו  ברית 

ודוגמא לכל התושבים.
בשבוע הקרוב יתמו שלושים ימי הבכי והאבל 
יהודה  נתן  רבי  וישר,  צדיק  וחסיד  גאון  האי  על 
זצוק"ל, לא רבים מבין הקוראים הכירו  אורטנר 
הכלים  אל  נחבא  חיותו,  בחיי  ומעמדו  שמו  את 
וקיים בגופו בכל מאודו את מאמר הכתוב  היה, 
לא  בהלווייתו  גם  אלוקיך'.  ה'  עם  לכת  'והצנע 
היה  זה  כי  האישית.  לבקשתו  הספדים  נישאו 

האיש.
גילם  הוא  קודמים'  מדורות  'רב  המושג  את 
הן בחייו האישיים והפרטיים, בעבודתו עם קונו 
וחינוך ילדיו, והן בהנהגתו הרבנית הדגולה בעיר 
המחזה  את  לראות  השתאו  רבים  לוד.  רבנותו 
ישרים מבורך שגדל בתוך  דור  ה',  זרע ברך  של 
צורך  ואין  בה,  הכרוך  כל  על  ה'לוד'ית  ההוויה 

להרחיב.
של  ורעו  ידידו  נחשוני,  משה  רבי  הגאון 
הכנת  במהלך  שוחחנו  עמו  זצ"ל,  אורטנר  הרב 
הכתבה, מתאר לנו בהתרגשות את מראה הבנים 
הלבוש  כל  עם  אביהם  שולחן  על  הסמוכים 
החסידי, כולל הפאות המסולסלות בצדי הפנים, 
ומשתייכים לחסידיות מובילות ושורשיות דוגמת 
ברק.  בבני  דאראג  וחסידות  בבעלזא  אבא  בית 
ואת כל זה גידל הרב אורטנר בעיבורה של העיר 

הילדים  יכלו  בהם  היחידים  כשהמוסדות  לוד, 
בעיר,  הוא תלמוד-תורה חב"ד  להיות בקטנותם 
החסידיות  בישיבות  ללמוד  עלו  בהמשך  רק 

הנחשבות במרכזי התורה החרדיים.
מתוך  דור,  כזה  לעולם  להביא  שיכול  "יהודי 
כזה מקום, אינו אדם מן השורה. הוא צריך להיות 
היה",  שהוא  מה  באמת  וזה  לכך.  מעבר  הרבה 

הוא מסכם.

מראשון לציון ועד לוד

את הגאון רבי משה נחשוני, מרבניה הבולטים 
של הקהילה החרדית בעיר ראשון-לציון, הניצב 
בשורה הראשונה של מומחי הכשרות במערכות 
בפני  להציג  צורך  אין  ובחו"ל,  בארץ  השונות 
הקוראים הנאמנים של העיתון. רבים ודאי זוכרים 
שבת'  'מוסף  זה  גיליון  גבי  מעל  קריאתו  את 
עבורו  להתפלל  הרחב,  לציבור  ישראל'  'כל  של 

ולעורר רחמי שמים להחלמתו המהירה.
קצבורג  יענקי  עמיתי  עמו  שקיים  בשיחה 
 - 'שיבא'  החולים  שבבית  בחדרו  לבקרו  שנכנס 
שם אושפז הרב לאחר שלקה באירוע מוחי, ואת 
ביקש  שבוע,  באותו  ב'מוסף'  פרסם  רישומיה 
זכויות  הרב את עזרת עם ישראל בסיוע להגביר 

ולהביא לחזרתו לשגרה בבריאות וכוח.
אל  חזרנו  והשבוע  פרי,  נשאו  אכן  התפילות 
וגם מציין בפנינו  הרב שנשמע מאושש מתמיד, 
שבו  וכוחותיו  בוריו  על  לעמוד  שב  ה'  שברוך 
כבתחילה במה שהוא מגדיר כנסי ניסים. הסיבה 
שחייגנו אל הרב דווקא השבוע, נמצאת בחיבור 
לבין  בינו  ששררה  הגדולה  וההערצה  העמוק 
נתן  רבי  החסיד  הגאון  הוא  הלא  הכתבה,  נשוא 
יהודה אורטנר זצ"ל, רבה של העיר לוד הסמוכה.

אם לפני השיחה חשבתי שההיכרות בין הרבנים 
הנכבדים נבעה כתוצאה מהסמיכות הגיאוגרפית 
של שני הערים בהן הם פועלים ברבנות: ראשון 
וההדדי  המשותף  מהעיסוק  או  ולוד,  לציון 
בפתח  שכבר  הרי  המורכבים,  הכשרות  בתחומי 
רבות  שנים  נחשוני  הרב  אותנו  משיב  השיחה 
לאחור, עוד הרבה לפני שהרב אורטנר עלה בכלל 

על כס הרבנות בעיר לוד.
הבולטים  מתחביביו  באחד  נעוצה  ההיכרות 
הרבים  עיסוקיו  יתר  בין  זצ"ל.  אורטנר  הרב  של 
תורה  של  קרנה  והרמת  ביסוס  לטובת  הרב  של 
ישראל בכלל, פרסם מאמרי  ובארץ  בלוד בפרט 

בעיתונות  מספור  רבים  ומחשבה  השקפה  הגות 
התקופה. זאת בנוסף לקונטרס המפורסם 'אשנב 
קולחת  בשפה  אורטנר  הרב  מבאר  בו  ליהדות', 
ומובנת את עיקרי היהדות, קונטרס שבא לשימוש 
רב ולעזר עבור ארגוני התשובה במדינה, שעשו 
זה,  יסוד  ליהדות באמצעות מסמך  רבות  נפשות 

עליו עוד נרחיב בהמשך.
את מאמריו ורעיונותיו העלה הרב אורטנר על 
גבי הכתב, ופרסמם בבמות ציבוריות שונות שהיו 
בשליטת יהודים יראים ושלמים. מקום מרכזי בו 
ראו אור הגיונותיו של הרב, היה העיתון 'שערים' 
העיתון  של  הראשי  עורכו  פא"י,  תנועת  ביטאון 
באותם ימים היה הרב יהודה נחשוני זצ"ל, אביו 

של הרב משה, עמו אנו משוחחים בשבוע זה.
"אבא היה איש של הגות ומחשבה, כתב ספר 
פסח,  של  והגדה  התורה  פרשיות  על  הגיונות 
והיה בעל ידע רחב מאוד" מסביר הבן הרב משה 
להיכרות  שהביא  האישים,  שני  בין  ה'לינק'  את 
אורטנר  "הרב  אורטנר,  הרב  עם  שלו  האישית 
היה גם הוא יהודי עם ידע עצום בכל נושא ודבר, 
וגם בשושלות של  במיוחד בדברי הלכה בפרט, 
אדמו"רים, ובכלל - בכל נושא שקשור ליסודות 
של עם ישראל", האופי הדומה חיבר בין השניים, 
והערות  מאמרים  פרסם  אורטנר  נתן  והרב 
אקטואליים רבים מתובלים בהלכה ואגדה, בכל 
הציבורי,  היום  סדר  ועל  הפרק  על  שעמד  נושא 
"המאמרים של הרב אורטנר היו נפלאים ומלאים 
בצורה יוצאת מן הכלל", מתרפק הרב נחשוני על 
השורות שקרא בעיתונו של אביו, פרי יצירתו של 

הרב הבעלזאי הקדום.
"כילד אני זוכר את כושר הניתוח שלו כמופלא 
עלומיו  שנות  את  נחשוני  הרב  משחזר  מאוד", 
והוא  אמרותיו,  ובחיק  אורטנר  הרב  בקרבת 
משתף בדוגמא אחת שעולה בזיכרונו, "התעורר 
בזמנו פולמוס נרחב בחוגי הרבנים, אודות רבנים 
ציבור  של  בחופות  קידושין  לסדר  שבאו  שונים 
או  ברכה  דברי  נושאים  והיו  מהדת,  יותר  רחוק 
לטפל  ניגש  אורטנר  והרב  הלכה בשעת החופה, 
בנושא שעורר מחלוקת ציבורית האם הוא ראוי 
לאורך  הקהילות  מנהגי  את  בדק  הוא  לא,  או 
הדורות, והגיש מאמר נאה ומפורט על כל התחום 
"מומחיות  נחשוני,  הרב  טוען  בכלל",  הכולל. 
הקשור  בכל  אורטנר  לרב  לו  עמדה  יתירה 
למנהגי הקהילות במגוון נושאים, דורות ארוכים 
לאחור". והוא מדגיש "כל זה אנחנו מדברים עוד 

"כילד אני זוכר את 
כושר הניתוח שלו 
כמופלא מאוד", 
משחזר הרב נחשוני 
את שנות עלומיו 
בקרבת הרב אורטנר 
ובחיק אמרותיו, 
והוא משתף בדוגמא 
אחת שעולה 
בזיכרונו, "התעורר 
בזמנו פולמוס נרחב 
בחוגי הרבנים, 
אודות רבנים שונים 
שבאו לסדר קידושין 
בחופות של ציבור 
רחוק יותר מהדת, 
והיו נושאים דברי 
ברכה או הלכה 
בשעת החופה, 
והרב אורטנר ניגש 
לטפל בנושא שעורר 
מחלוקת ציבורית 
האם הוא ראוי או 
לא, הוא בדק את 
מנהגי הקהילות 
לאורך הדורות, 
והגיש מאמר נאה 
ומפורט על כל 
התחום הכולל. 
בכלל"

“

”
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לפני שהוא עלה על כס הרבנות בעיר לוד". הרב 
בעל  "יהודי  ההתפעלות  בביטויי  חותם  נחשוני 

תוכן שלא רואים היום".

בקדושתו של אהרן

בשנים המדוברות, עובר לבחירתו לרבה הראשי 
של לוד, התגורר הרב נתן אורטנר בעיר תל-אביב, 
סמוך ונראה למורו ורבו קדוש ישראל רבי אהרן 
מקושר  היה  אליו  עלינו,  תגן  זכותו  מבעלזא 
בקדושתו  להתקדש  וזכה  ונפשו  ליבו  נימי  בכל 
שנים  לפעם,  שמפעם  אודותיו  סיפרו  אהרון.  של 
רבות אחרי הסתלקותו של רבי אהרן זי"ע, נצפתה 
בתל-אביב,  העם  אחד  ברחוב  ההדורה  דמותו 
כשהוא עולה למעון הקודש בו חי את חייו מרנא 
היגון  רב  ההלוויה  מסע  גם  מבעלזא.  אהרון  רבי 
שעשה את דרכו בראשית חודש סיון מעיר התורה 
'קריית  העלמין  בית  לעבר  ברק  בני  והחסידות 
שאול' בתל-אביב, חלף ברחוב אחד העם, ונעצר 
וקדיש, שנפשו  עיר  האי  יד מעון הקודש של  על 

הייתה קשורה בנפשו.
ולא על ריק באו היחסים ההדוקים וההתקשרות 
של  להיותם  מעבר  מבעלזא,  אהרן  רבי  הרבי  עם 
בלב  שורשיים  בעלזא  חסידי  אורטנר  משפחת 

בעיירה  עוד  הקודש  בצל  שהסתופפו  ונפש, 
הרבי  של  הצלתו  שנס  הרי  בגליציה,  בעלזא 
מציפורני החיה הנאצית שזורים בקורות דברי ימי 
המשפחה, שנמלטה בחסדי שמים גלויים מבעוד 
ארוכה  חתחתים  דרך  העשנה.  מאירופה  מועד 
רבי  ואביו  יהודה  נתן  הרב  המשפחה.  בני  עבור 
ארחות  ועברו  גבולות  חצו  לברכה  זכרונם  משה 
בדרך  רגלית  ומשם  למצרים  שהגיעו  עד  ימים, 
היבשה לארץ ישראל, בארץ התאחדו עם סבם אבי 
רבי  ואביו  אורטנר, שהוא  בעריש  דוב  הרב  אביו 
משה לקחו חלק פעיל ומרכזי מאוד במסע ההצלה 
להצלתו  שהביאו  התחושה  הקדוש.  הרבי  של 
של הרבי חיזקה בקשר עז ואיתן את היחסים בין 
החסידים לרבם, שככלות הכול לא שכחו לרגע את 
עובדת היותם חסידים נאמנים המבוטלים כעפרא 

דארעא לכל הגה היוצא מפי הקודש.
הרב  של  הספדו  את  לשמוע  חוזרים  אנחנו 
נחשוני על הרב החכם מלוד. הקרבה הגיאוגרפית 
והידידות  האמורה בהחלט השפיעה על החברות 
נחשוני מגולל את בחירתו של  בין השניים, הרב 
רבי נתן לרב העיר לוד, כאשר במקביל נכנס הרב 
הסמוכה,  לציון  ראשון  בעיר  לרבנות  שיחנו  בר 
החל  הצעיר  והרב  התרחבה  מילדות  ההיכרות 
קודמים'  מדורות  ה'רב  של  גלימתו  את  ללחך 
הכרנו  אנחנו  "אמנם  אליו.  בסמוך  שהתמקם 
לראות  זכיתי  וגם  קדם,  מימי  עוד 
הרב  נזכר  הקדושה",  עבודתו  את 
חשוב  פרט  על  ונעמד  נחשוני, 
הרב,  של  השלמה  הנהגתו  במסכת 
"הוא היה איש הלכה, עמד ללא חת 
הוא  דבר  כל  על  ועניין,  עניין  בכל 

חשב בצורה הלכתית".
הוצאת  עובדת  את  מעלה  הרב 
הרב  של  בהלכה  העמוקים  הספרים 
השו"ת  סדרת  במרכזם  אורטנר, 
השו"ת  מכרכי  באחד  "יש  נתן',  'יד 
אלו  על  חנוכה  בנושא  תשובה 
לילדים  חנוכה  מסיבות  שעושים 
נרות  ומדליקים  אנשים,  לשאר  או 
זה  על  עמד  והוא  באירוע,  חנוכה 
או  כנסת  בבית  או  שיהיו  שחייבים 
אסור  ואחרת  אחר,  חיוב  במקום 
במסורות  הכול  והוכיח  להדליק, 
מרבנים  אחורה,  מדורות  היהודיים 
מתובל  מאוד  היה  דבר  כל  גדולים. 

ומעוגן".
לאו  יהדות,  ספרי  הוציא  "הוא 
היה  הוא  הלכה,  ספרי  דווקא 
יששכר'  ה'בני  הרבי  מצאצאי 
לזכרו,  ספר  הוציא  הוא  מדינוב, 

אלא  ותולדות,  סיפורים  רק  שם  כתב  לא  אבל 
התעמק בתאריכים, חקירות ושיטות. הוציא ספר 
על מסע הצלתו הפלאי של הרבי מבעלזא בו היו 
מעורבים עמוקות אביו וסבו". הרב נחשוני מבאר 
את מטרתו בדיבורים הללו, "מה שאני רוצה לומר 
בכל זה, שהוא לא היה רב סגור ומתוחם בהלכה 
ייצג  והוא  נושא,  בכל  מקיף  ידע  לו  היה  וזהו, 

נאמנה את הציבור החרדי בכל התחומים".

ירא הוראה

אנחנו עוברים לדבר על שנותיו כמרא-דאתרא 
לוד, על האחריות הציבורית שנטל על  של העיר 
כתפו, החשש מכל סרך איסור, והבריחה מכל דבר 
ישראל  לבר  כל-שהוא  רוחני  נזק  להביא  שיכול 
'כל  עם  בשיחה  מספר  נחשוני  הרב  הוא.  באשר 
ישראל' שכל זמן שרבה הספרדי של העיר היה חי, 
ונהג בתוקפו את הרבנות במתן כשרות לבתי עסק, 
אורטנר  הרב  נמנע  בעיר,  מזון  וחנויות  מסעדות 
שנשא בתואר רבה האשכנזי של העיר, מלהעניק 

חותמת כשרות לכל מקום שהוא.
ועמדתו,  דעתו  פי  על  יוכל,  שלא  הבין  "הוא 
נתן  לא  לכן  מעלה,  של  דין  בבית  כך  על  לענות 
הספרדי  רבה  משנסתלק  עסק".  לבתי  כשרות 
מצא  לא  כתפיו,  על  נפל  כולו  והעול  העיר,  של 
על תעודות הכשרות  ונאלץ לחתום בעצמו  מנוס 
חובתו  אחר  למלאות  הקפדה  תוך  העירוניות, 
בשמירה ובדיקה ככל הנצרך. "גם אז", טוען הרב 
ייטול  אחר  העדיף שמישהו  שיכל  "מתי  נחשוני, 

על עצמו את עול ההשגחה במקומו".
בו  לוד  העיר  של  כרבה  רבות,  שנים  במשך 
ישראל,  של  הבינלאומי  התעופה  שדה  ממוקם 
את  שנתן  אורטנר  הרב  זה  היה  גוריון',  'בן  נמל 
לנוסעים  שמוגשות  האוכל  מנות  לכל  הכשרות 
על'.  'אל  הישראלית  התעופה  חברת  בטיסות 
כיום מי שחתום על האריזות הוא בר שיחנו הרב 
הועברה  מתי  הזה,  החלק  על  גם  נחשוני.  משה 
הרב  של  מידיו  בטיסות  האוכל  למנות  הסמכות 
אורטנר לאחריותו של הרב נחשוני, יש קשר ישיר 
נתן  רבי  של  האלוקים  ויראת  המחמירה  לגישתו 
"המנות  נחשוני:  הרב  מעלה  וכך  זצ"ל.  יהודה 
של הטיסות היו בהשגחתו של הרב, עד שבשלב 
אז  עליו,  גדול  הזה  שהמפעל  הרגיש  הוא  מסוים 

הוא פרש. ואז אני נכנסתי".
מוכר,  פחות  נוסף,  פן  על  מספר  נחשוני  הרב 
בזהירותו הגדולה מכל חשש. "מדי שנה מתכנסים 
במלונות  פוריים  שיח  ורבי  לדיונים  רבים  רבנים 
ימי  "לאותם  נחשוני,  הרב  מספר  הארץ",  ברחבי 
בו  המלון  אם  רק  מגיע  אורטנר  הרב  היה  עיון 
ימות  כל  ומפוקח  כשר  היה  ההתכנסות  נערכה 

"הוא הוציא ספרי 
יהדות, לאו דווקא 
ספרי הלכה, הוא היה 
מצאצאי הרבי ה'בני 
יששכר' מדינוב, 
הוא הוציא ספר 
לזכרו, אבל לא כתב 
שם רק סיפורים 
ותולדות, אלא 
התעמק בתאריכים, 
חקירות ושיטות. 
הוציא ספר על מסע 
הצלתו הפלאי של 
הרבי מבעלזא בו היו 
מעורבים עמוקות 
אביו וסבו". 

"אמנם אנחנו הכרנו 
עוד מימי קדם, וגם 
זכיתי לראות את 
עבודתו הקדושה", 
נזכר הרב נחשוני, 
ונעמד על פרט 
חשוב במסכת 
הנהגתו השלמה של 
הרב, "הוא היה איש 
הלכה, עמד ללא חת 
בכל עניין ועניין, על 
כל דבר הוא חשב 
בצורה הלכתית".

“

”



שלא יברח לך הרעיון...

המרכז להכוון תעסוקתי, מזמין אותך להשתתף בכנס מבוא לקורס אטרקטיבי ליזמים בתחילת דרכם המעוניינים 
לחסוך את ׳זמן הטעויות׳, לסלול את הדרך לעסק בר קיימא ולהתחיל להרוויח מהמיזם 

יש לך פטנט, רעיון או סטארט-אפ?
הגיע הזמן שתרוויח ממנו!

הכנס בהשתתפות:
מר יהודה קוגן

סמנכ״ל גוגל לשעבר
Nibi.Ai ומקים סטרטאפ

 מר אלדד כהן
 המרצה המוביל את הקורס

 הכנס יתקיים במרכז להכוון תעסוקתי
יום שלישי ו׳ תמוז 19.6.18 בשעה: 19:00 

רחוב הירדן 31 קומה ד’, בני-ברק
להרשמה: 03-7707300/1

תהליך גיוס ההון  הכנת תכנית שיווקית למיזם  קנין רוחני וזכויות יוצרים  אופן הצגת הרעיון  ועוד...

 הכניסה
חופשית
ההרשמה חובה!
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השנה, ולא שהוכשר רק לצורך כינוס ספציפי זה 
ורק  כשר,  לא  השנה  כל  המלון  היה  אם  גרידא, 
לקראת בואם של יהודים חרדים הוכשר המתחם, 
הרי שלא אבה הרב להשתתף במקום שכזה, ולא 
משנה מי הרב שלקח את האחריות על העניין, גם 
אם היה זה רב מוכר ומוסמך שרבי נתן הכיר אותו, 

ובעיקרון סמך שתי ידיו עליו. הוא חשש".
חז"ל  הגדרת  כמו  אותו  מגדיר  הרב  #בקיצור 

'מיראי הוראה'?
רק  חשש  לא  "הוא  נחשוני,  הרב  משיב  "כן", 
שמים  ירא  היה  הוא  עצמו,  על  גם  אלא  לאחרים 
אמתי". הרב נחשוני מסכם את הפרק הזה בהערה 
ברח  הוא  כי  היה  לא  זה  "כל  ומתבקשת  חשובה 
מאחריות, אלא כי הוא חשב שהוא לא יכול לעמוד 
על זה במאה אחוז, אז הוא ירד מזה. כי כל דבר 

הוא דקדק שיהיה על פי הלכה".

דעתו מעורבת עם הבריות

רב  "זה  הקביעה  עצמה  על  חוזרת  שוב  כאן 
מדורות של פעם, משהו שלא רואים היום, להיות 
החומרות  כל  עם  להישאר  זה  כל  ועם  כזו  בעיר 
שלו, הוא אפילו הלך עם שטריימל בעיר הרי הוא 
ולמרות הכול כל העיר אהבה  היה חסיד בעלזא, 

אותו".
התושבים  יחסי  על  לשוחח  עוברים  אנחנו 
המקומיים עם הרב, שבעצם היה הממונה על כל 
חביב,  מאוד  אדם  היה  "הוא  שלהם,  הדת  צרכי 
דתי  בין  הבדל  אצלו  היה  לא  אחד,  לכל  ניגש 
מעמיד  מעמדות",  הבדלי  אצלו  היו  לא  לחילוני, 
הרב נחשוני את מידתו של הרב ביחס לכלל תושבי 
מגיע  "היה  הדתות.  וגם  המגזרים,  מכל  העיר 

לשמחות של כל אחד, לא משנה מי הוא".
ולמי שחושב שהדברים באו בקלות ובטבעיות, 
נחשוני היטב את תמונת המצב, עמה  משנן הרב 
קל  לא  "זה  להתמודד,  אורטנר  הרב  צריך  היה 
בכלל  שאין  מקום  חרדית,  לא  בעיר  רב  להיות 
תופעות  הרבה  עם  להתמודד  צריך  חרדי,  ציבור 
הציבור  כל  עם  ולהיות  לדבר,  מי  עם  אין  קשות, 
לא  זה  ולהצליח,  בדרכו,  ציבור שלא  ביחד,  הזה 

מובן בכלל".
המשובחת  התפוקה  על  מתעכב  נחשוני  הרב 
בניו  "כל  זצ"ל,  הרב  של  היוצר  מבית  שיצאה 
מניין  שלם,  דור  בחוץ,  הפיאות  עם  חסידים, 
שלם של אברכים חסידיים בעיר כמו לוד, כל כך 

"הוא  סתירה  ללא  ובמקביל  מהציבור",  שונים 
אהב כל אדם, הוא היה כל כך אהוד על הציבור 
אחד  אין  שם,  האנשים  את  לשאול  אפשר  בלוד, 
שלא אהב אותו", את התיאור הנלבב חותם הרב 
של  המיוחדות  הייתה  שזו  חושב  "אני  נחשוני 
הרב אורטנר", כשכוונתו כמובן לשילוב המדהים 
הנעלית  ברוחניות  התובעניים  האישיים  חייו  בין 
שלהם, לבין הנהגה רחימאית ואבהית לכל יהודי 

ואדם באשר הוא".
"הכרתי  אישית,  בעדות  מעיד  נחשוני  הרב 
הרבה אנשים בעיר לוד, בכל זאת היא עיר שכנה 
ותמיד שמעתי מהם  לנו הרבה מן המשותף,  ויש 
שהוא לא רק מעורב אלא הוא ממש כמו אבא, הוא 
היה מייעץ להם, אנשים שלא היה להם כסף היה 

עוזר להם, כל הדברים נגעו לליבו".
כשאני שואל את הרב אודות מעורבותו של הרב 
והציבורים  הדתות  בין  השלום  בהשכנת  אורטנר 
השלום'  'מנשר  רקע  על  בפרט  לוד,  בעיר 
בית  הצתת  אחרי  בעיר,  בזמנו  שפוזר  המפורסם 
כנסת על רקע לאומני, על המנשר המדובר חתמו 
12 מראשי הדתות היהודית, המוסלמית והנוצרית, 

חתימתו  התנוססה  המכתב  במרכז 
הרשמית וכתב ידו של הרב נתן יהודה 
אורטנר, יוזם המכתב ומנסחו היה הרב 
על  יותר  קצת  לשמוע  וביקשנו  זצ"ל, 

מעורבותו בחיי היומיום בלוד. 
הרב נחשוני מסתייג מהניסיון למתג 
כביכול,  פוליטית  כאישיות  הרב  את 
נכנס  לא  "הוא  להדגיש:  מבקש  והוא 
לפוליטיקה של העיר, אבל הוא כן נכנס 
שיכל  איפה  הזאת  בעיר  הקורה  לעובי 
של  אדם  היה  לא  הוא  ולסייע,  לעזור 
הכרזות בומבסטיות, הוא לא היה איש 
פוליטי, אבל בכל דבר אמר את הדעה 

שלו, ולכן יצאו גם דברים כאלו".

בחירות מפתיעות

על  נחשוני  הרב  את  שואל  אני 
לבחירה  שהביאו  והרקע  המניעים 
חסיד  אברך  של  תמוהה  הלכאורה 
בתל  רבו  שולחן  על  הסמוך  בעלזא, 
מקומו  את  לעזוב  מעלה,  של  אביב 
לעם  ולרדת  עולם,  של  בכבודו 
הרבנות  משרת  את  ליטול  שבשדות. 

בעיר פשוטה ומורכבת, מעורבת יהודים וערבים, 
ודאי לא המקום האידיאלי לאברך חסידי מסוגו. 
על  להשפיע  הייתה  אורטנר  הרב  של  "מטרתו 
יהודים כמה שיותר. להשיבם למוטב", משיב הרב 
משהו  לעשות  צריך  שהוא  הבין  "הוא  נחשוני, 

למען עם ישראל, אז הוא הלך ללוד".
נחשוני  הרב  ממשיך  הבחירות",  בעת  "זכורני 
את  הציג  "כאשר  ההיסטוריה,  את  לגולל 
משכמו  באדם  שמדובר  כולם  ראו  מועמדותו, 
אלא  עסקינן,  וקשרים  בפוליטיקה  ושלא  ומעלה, 
באמת אחד שמתכוון ברצינות לעשות את מלאכתו 
באמונה. התיאורים הללו לכאורה נשמעים לא הכי 
משכנעים בתהליך בחירת רב בישראל בימינו אנו, 
משוכת  את  לצלוח  הקריטריונים  להרחיב  מבלי 
הבחירות לא עולים תמיד בקנה אחד עם דרישות 
אבל  בישראל.  ואם  בעיר  לרב  הבסיסיות  ההלכה 
אנשים  כמה  "היו  נחשוני,  הרב  משחזר  כאן", 
ראש  את  מונה  הוא  ביניהם  וחכמים",  צדיקים 
מה  "וזה  ימים,  באותם  לוד  של  הדתית  המועצה 
שהם חיפשו, רב שיעשה את עבודתו באמת כמו 
שצריך, והם ראו בו את הדמות המתאימה", הרב 

כאן שוב חוזרת על 
עצמה הקביעה "זה 
רב מדורות של פעם, 
משהו שלא רואים 
היום, להיות בעיר כזו 
ועם כל זה להישאר 
עם כל החומרות 
שלו, הוא אפילו הלך 
עם שטריימל בעיר 
הרי הוא היה חסיד 
בעלזא, ולמרות 
הכול כל העיר אהבה 
אותו".

הרב נחשוני מעיד 
בעדות אישית, 
"הכרתי הרבה 
אנשים בעיר לוד, 
בכל זאת היא עיר 
שכנה ויש לנו הרבה 
מן המשותף, ותמיד 
שמעתי מהם שהוא 
לא רק מעורב אלא 
הוא ממש כמו אבא, 
הוא היה מייעץ להם, 
אנשים שלא היה 
להם כסף היה עוזר 
להם, כל הדברים 
נגעו לליבו".

“

”
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מוכתר בכל מדה נכונה

הרב נתן יהודה אורטנר זצ”ל, רבה הראשי האשכנזי 
של לוד, היה מנהיג גדול, ענק בתורה, חכם אמיתי, ידע 
לדבר לכל אדם ואדם בגובה העיניים. רבים העריצו את 
ידענותו הגדולה בתורה, כמי שכתב ספרי קודש ולימוד 
רבים. היה ידוע כרב גאון, עם חכמת חיים אדירה, אוהב 
האדם ואהוב על הבריות. רבים ביקשו את עצתו הטובה, 
ידע  שנשאל  שאלה  כל  הרבה.  ורגישותו  חכמת  בשל 

לענות בתבונה, בחן ובלבביות שכה אפיינו אותו.
כולם בלוד ראו ברב אורטנר את רבם. אף שהיה הרב 
ידע  הוא  כולם,  של  הרב  היה  הוא  הראשי,  האשכנזי 
להכיל את כולם, אהב את כולם ואלו החזירו לו אהבה 

והערצה לאישיותו המיוחדת.
והן  אישי  באופן  הן  להכירו  זכיתי  דתי,  כאדם 
ונהניתי  במחיצתו,  לעבוד  זכיתי  הציבוריים,  בתפקידיי 
בהסברת  העוסקים  מפירושיו  בתורה,  ידענותו  מעומק 
היהדות המיועדים בעיקר לאנשים לא דתיים, ובו מציג 
את עמדת היהדות בנושאים  רבים ומגוונים. בצד אלה 
העמיק בכתיבת ספרי קודש רבים, ידע לעסוק בדברים 
דבר  לכל  הקטנים.  בדברים  גם  אך  ביותר  המורכבים 

ועניין ייחס חשיבות, ומכאן גדלותו.
פרש   ,80 בגיל  לגבורות  בהגיעו  שנים,  שלוש  לפני 
כהונתו.  את  להאריך  היה  ניתן  שלא  לאחר  לגמלאות 
פניתי למועצת הרבנות הראשית להאריך את כהונתו עד 
למרבה  החוק  הוראות  אולם  חדשים,  עיר  רבני  למינוי 

הצער, חייבו את פרישתו.
כזה היה הרב אורטנר זכר צדיק לברכה. מנהיג שדגל 
בשלמות  התורה,  בשלמות  הוא,  באשר  האדם  באהבת 
ארץ ישראל ובניינה, כרב הראשי שהנהיג את העיר לוד 

בגאון, בתפארת ובתבונה רבה במשך כ-40 שנה.
העיר לוד כואבת מרה את פטירתו. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

עו”ד יאיר רביבו, ראש העיר לוד

נחשוני גם מסביר את הייחודיות שמצאו בו פרנסי לוד, 
לעשות  רצה  באמת  ומאידך  הליכות,  נעים  היה  "מחד 

דברים בשביל עם ישראל".
הרב נחשוני חוזר לימים בהם הסתופף בצלו של מרן 
"אני  בהוראה,  חכמים  לשימוש  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש 
יום רביעי בבית ההוראה, והרב אורטנר היה  הייתי כל 
כל יום ראשון, הוא כבר לא היה צעיר, וכל יום ראשון 
ומורה  הלכות  פוסק  וואזנר  הרב  איך  ורואה  בא  היה 
הוראות. הוא היה מאוד ענו וצנוע". על רבנים שכאלו 
נאמרו ההגדרות האמורות. "אין כאלו רבנים היום, ולא 
- אני לא מתכוון שאין רבני ערים חסידי בעלזא, אלא 
בכלל על הסגנון והדמות. הוא מסוג האנשים שהסתכלנו 

עליהם תמיד מלמטה למעלה", הוא מתאר ברטט.
הרב נחשוני עובר לשוחח על פרויקט הלכתי-כשרותי 
משותף שזכה לחלוק יחד עם הרב אורטנר. מדובר בבית 
הערים  לשני  הסמוכה  בצריפין,  הרופא'  'אסף  החולים 
המטופלים  ומרבית  ולוד,  לציון  ראשון  המדוברות 
היה  רב  עיסוק  הסמוכות.  מהערים  לאחת  משתייכים 
לשני הרבנים בתחומי הלכה רבים הנוגעים להתנהלות 
בית  של  ההלכה  בוועד  חברותם  מתוקף  החולים,  בית 
החולים, בו ישבו רבנים ידועי שם שהתגוררו בישובים 
המרכז  של  ההלכתית  דרכו  את  וניווטו  צריפין,  יד  על 
הרפואי. ועדת הרבנים גיבשה את הפתרונות ההלכתיים 
והפרקטיים לאופני ניהול רבים, בהם מתעוררים מטבע 
הדברים קשיים, וצצים שאלות שונות כמו חילולי שבת 

וכדומה.
הועד  באסיפת  ביותר  הדומיננטי  היה  אורטנר  "הרב 
מכל רבני האזור", מגלה הרב נחשוני ומעלה נשכחות, 

בשבת,  האוכל  את  להביא  איך  שאלה  "היה 
אחרי  וגם  ורובו,  ראשו  בזה  עסוק  היה  והוא 
שפסק את פסוקו עקב אחרי הנעשה לוודאות 
שהכול קורה כמו שצריך להיות", גם בנושאים 
מורכבים טכנית כמו חיבורי חשמל שונים היה 
ברור,  הלכתי  קו  והעמיד  בקי  אורטנר  הרב 
מצביע  פה  גם  דבר".  בכל  פרקטי  היה  "הוא 
הרב נחשוני על העובדה שאף אחד לא הכריח 
המסובכים  בענייניה  לעסוק  אורטנר  הרב  את 
את  לזכות  רצה  הוא  "אבל  הרופא',  'אסף  של 
שהלך  הסיבה  זו  ישראל,  לעם  ולסייע  הרבים 

ללוד ולכן נכנס לעול של בית החולים".

יחד בבית החולים

הרב  של  המופלגת  וצניעותו  ענוותנותו 
די  ראיה.  צריכים  שאינם  מהמפורסמות  הינה 
לשער,  לנו  יותר  הקוראים,  שמרבית  בעובדה 
את  הרב.  של  ומעמדו  שמו  את  הכירו  לא 
העיר  גבולות  בתוך  שמר  ויכולותיו  עוצמתו 
נחשוני  הרב  להתפרסם.  לשמו  נתן  ולא  לוד 
של  והשקט  הצנוע  אופיו  על  הוא  גם  מעיד 
למסור  שיבוא  פעם  מדי  "ביקשתי  נתן,  רבי 
משנה  לא  ותמיד,  ב'ראשון',  שיעורים  אצלנו 
כמה אנשים הגיעו להשתתף, נענה בלב שמח 
ובנפש חפצה, תמיד בא בזמן, כיבד, דיבר יפה, 
ביקש  לא  כבוד,  על  הסתכל  לא  נהנו,  אנשים 
כסף, אפילו דמי נסיעה לא היו צריכים לשלם 

לו, העיקר להרבות כבוד שמים".

ומדבר  הרב,  של  משפחתו  בני  את  זוכר  הרב 
אודות  השיחה  כל  לאורך  נגמרת  שאינה  בהתפעלות 
הבית המפואר שהקים הרב זצ"ל. היכרות עמוקה הייתה 
בשנה  דווקא  אורטנר  הרב  של  בניו  עם  נחשוני  לרב 
האחרונה, בימים שהרב אורטנר כבר שכב על ערש דווי 
ממנה  עמוקה  בתרדמת  שקוע  'שיבא',  החולים  בבית 
לא התאושש ולא קם. במקביל, אושפז אז גם בר שיחנו 
כפי שפתחנו  חמור,  מוחי  אירוע  בעקבות  נחשוני  הרב 
בראשית הכתבה. הסמיכות בין החדרים שוב חיברה בין 

שני האישים אם כי בנסיבות מצערות. 
יכלו לראות, אבל את המפגש  אמנם את הרב פחות 
עם בני משפחת אורטנר זוכר הרב נחשוני כמשהו מיוחד 
שלהם,  לאבא  ממש  של  מסירות  להם  "הייתה  ונהדר. 
עם  שם  אותם  וכשראיתי  אב,  כיבוד  על  מאוד  הקפידו 
איזו  יותר  עוד  הבנתי  החסידיים,  והגינונים  הלבוש  כל 
אישיות רמת דרג שהצליחה לגדל כזה דור בכזה מקום".
מתוך  הדברים  את  אומר  אני  שהכרתי.  מה  "זה 
אפשר  שאי  רב  של  הנעלית,  מדמותו  התפעלות 
הנרגשים  דבריו  את  נחשוני  הרב  חותם  היום",  לראות 

והמתומצתים לזכרו של ידידו ורעו.
סיון  חודש  בתחילת  ונפטר  תרצ"ה  בשנת  נולד  הרב 
תשע"ח. בכך באה לסיומה מסכת החיים החריגה מלאת 
'יד  ספרי השו"ת  את  לברכה  הרב  הותיר  אחריו  ההוד. 
נתן', ספרו במושגים יהודיים בסיסיים 'אשנב ליהדות' 
בסיס  כספר  התשובה  מארגוני  רבים  שימש  שכאמור 
לאלו שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם היהדות, 

בנים ובני בנים הממשיכים דרך אבות.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ראש העיר לוד עו”ד 
יאיר רביבו בטור 

פרידה מהרב הנערץ

הרב משה נחשוני
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ילד צעיר שנמלט מאימת הנוראה שבמלחמות, נותר 
לארה"ב,  עוקרים  שהוריו  אחרי  ישראל  בארץ  בודד 
הרבי הקדוש מגור פורס עליו את חסותו והוא צומח 
יאסי  אב"ד  על  השבעה  בימי   • בישראל  ונגיד  לרב 
גור,  חסידות  של  והתורה  התפילה  מפעלי  ופטרון 
משרטט יוסי גיטלר את פרקי חייו מלאי התהפוכות 
של הנגיד הרבני הגאון החסיד רבי שמואל שמעלקא 
אשכנזי שהלך השבוע לעולמו בשם טוב ובשיבה טובה 
בגיל  הקברים  פתיחת  החיים,  ניירות  על  הוויתור   •
ישראל'  ה'בית  מרן  של  המפתיעה  ההוראה  תשע, 
לפנות בוקר באמצע הרחוב הירושלמי והידידות עם 

המשב"ק המיתולוגי

||  יוסי גיטלר ||

במקום אחדתורה וגדולה
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במקום אחדתורה וגדולה

בישיבת חכמי לובלין במסע זר זהב של איחוד מוסדות גור תשע"א
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בעים רבים נמזגו באישיותו רבת הגוונים צ
של הנגיד הרבני הגאון החסיד רבי שמואל 
שמעלקא אשכנזי ז"ל, מהיושבים ראשונה 
מוסדות  של  ופטרונם  גור  בית  במלכות 
דרך שלא  תמים  וישר,  חסיד  רבים.  תורה 
עושה צעד בלי הסכמת רבו, גאון וחסיד, 
רב קהילת 'תפארת שמואל' בקווינס, נגיד 
המבורך בעושר רב ותומך במפעלות תפילה וחסד בהיקפים 
נדירים, ובראשם בניין בית המדרש החדש של חסידות גור 
ברחוב ירמיהו בירושלים. זו מעט מן המעט שניתן לומר על 
האיש שנלקח מעמנו השבוע כשהוא בן 86, זקן שבע ימים 

ועמוס במעשי גדולה וחסד.
בצלו של אילן יוחסין רב פארות חסה הרב אשכנזי ז"ל. 
זצ"ל שכיהן  יואל אשכנזי  הרב  לאביו  נולד  בשנת תרצ"ב 
כרבה של העיר יאסי שברומניה, עיר ואם בישראל שברבנות 
בה כיהנו גדולי עולם כמו הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא 
חותנו  אחרי  יאסי,  רבני  בשושלת  החמישי  והיה  זיע"א, 
הגאון רבי שמואל שמעלקא טוביאס זצ"ל, שהיה בנו של 
הגאון רבי אורי שרגא פייביל טוביאס זצ"ל, ונכדו של הגאון 
רבי שמואל שמעלקא טוביאס - בנו של מייסד שושלת רבני 
יאסי, הגאון רבי אהרן משה טוביאס זצ"ל בעל ה'תועפות 
ראם', שהיה אב"ד יאסי הראשון, בנו של הגאון רבי יעקב 
מלבוב זצ"ל. שושלת בית אבא זו מיוחסת עד לצדיקי בית 

נדבורנה והרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.
דבר  הוא  אביו,  ממשפחת  מלעילא  המתפצל  נוסף  ענף 
אב"ד  אשכנזי  דוד  משה  רבי  לגאון  בן  אחר  בן  היותו 
טאלטשאווא זיע"א, שהוא חותנו של הרה"ק בעל ה'ייטב 
לב' מסיגעט זיע"א - אבי שושלת החסידות לבית סאטמר-
אשכנזי  יואל  רבי  הגאון  אשכנזי  הרב  של  אביו  סיגעט. 
זיע"א  יואל'  ה'דברי  בעל  מסאטמר  יואלי'ש  רבי  והרה"ק 
היו בני דודים, ואף נקראו בשמם אחרי סבם, בנו של אב"ד 
זלאטשוב  אב"ד  אשכנזי  יואל  רבי  הגאון  טאלטשאווא, 
צדיקי  אחרי  המשפחה  בני  מתייחסים  ואילך  משם  זצ"ל. 
ורופשיץ  פרמישלאן,  בעלזא,  לבית  האדמו"רים  הדורות 
דיונה'  ה'קיקיון  בעל  כמו  הדורות  גאוני  אחר  וכן  זיע"א. 

ה'חוות דעת' ומהר"ם פאדווה.
אביו של הרב אשכנזי קומם מחדש את הריסות היהדות 
את  מטה  מטה  שהורידו  רב  בלי  עשור  אחרי  יאסי,  בעיר 
המעמד הרוחני של התושבים. אחרי הסתלקותו של הרה"ק 
כל שדרות  על  המקובל  למנהיג  זצ"ל שנחשב  משטפנשט 
הציבור ברומניה, גייס הרב אשכנזי את האדמו"ר מסקווירא 
זצ"ל וביקשו לישב ולהקים את חצרו ביאסי, כדי למלאות 
את החלל, ולהרים את קרן התורה והיהדות במקום, הרבי 
בעיר  ברמה  נשיאותו  את  וניהג  לבקשה,  נעתר  מסקווירא 

יאסי, שם גם נולד לו בנו ממשיך דרכו האדמו"ר מסקווירא.
בעבר סיפר רבי שמעלקא, שבהיותו ילד כבן תשע גזרו 
השלטונות לפנות את בית הקברות היהודי העתיק, כילד צר 
בקודש  למעלה  אבותיו  לקברות  להיכנס  התבקש  ממדים 
לבית  עצמותיהם  את  ולהעביר  יאסי,  באדמת  הטמונים 
שמעלקא  רבי  ביקר  האחרונות  בשנים  החדש,  העלמין 
עומדים  החדשים  שהקברים  לגלות  מאוד  ושמח  ביאסי, 
בשלמותם עד היום, שנים רבות אחרי שבמו ידיו ליקט את 

עצמות סביו הקדושים וטמנם מחדש.

האשרות של מנחם בגין
פסחו  לא  יאסי  תושבי  על  גם  אירופה,  יהודי  כל  כמו 
שתו  הם  התרעלה  כוס  את  השנייה,  העולם  מלחמת  אימי 
היהודי  בזיכרון  הצרובים  באירועים  ובמהירות,  באבחה 
רבבות  נרצחו  בלבד  יממות  יאסי'. בשתי  'פרעות  ומכונים 
המרצחים  של  המגואלות  בידיהם  היהודים,  יאסי  תושבי 
בנסי  הגרמני-נאצי.  הצבא  ובגיבוי  הפשיסטים  הרומנים 
ניסים באורח פלאי למעלה מדרך הטבע ניצלו בני משפחת 
ושני  ואשתו  רב העיר, שכללו את הרב  יואל אשכנזי  הרב 

ילדיו, שמואל שמעלקא ואחותו.
כעבור זמן השיג עבורם אחד מבני המשפחה המורחבת, 
ממשלת  ראש  ולימים  המחתרות  איש  עם  מיודד  שהיה 
ישראל מנחם בגין, אשרות יציאה להפלגה אל ארץ ישראל. 
על  מספרים  העיתים  קורות  רושמי  בגין,  מנחם  אפרופו 
יחסים חמים וקרובים שהיו לרבי שמעלקא אשכנזי ז"ל עם 
מנחם בגין בימיו כאיש האצ"ל והלח"י טרום הקמת מדינת 
מפני  חרדיים  בשיכונים  התחבא  בהם  בתקופות  ישראל, 

הצבא הבריטי שתר אחריו.
ימים אחדים אחרי שקיבלו לידיהם את האשרות היקרות 
שני  עם  פנים  נשוא  יהודי  הרב  בית  בפתח  הופיע  מפז, 
ילדים קטנים, לאותו יהודי הייתה אזרחות פולנית, עובדה 
אחד  כל  כאשר  מוחשית  חיים  בסכנת  אותו  שהעמידה 
היסס  לא  אשכנזי  יואל  הרב  נפש.  אותו  לרצוח  היה  יכול 
והעניק את האשרות יקרות המציאות לאותו יהודי, שהרכב 

משפחתו היה כשל משפחת אשכנזי, בן ובת בלבד.
ר'  על  מאוד  זעם  האשרות  את  שהשיג  המשפחה  דוד 
לו  נתת  לא  עושה?  שאתה  מה  מבין  אתה  לו  ואמר  יואל, 
ניירות, נתת לו חיים! וזו באמת הייתה המשמעות הפשוטה 
של הדברים. רק לאחר זמן נוסף ומאמצים גדולים הצליח 

הדוד להנפיק עבורם אשרות יציאה חדשות.
האניות,  הפליגו  משם  רומניה,  בירת  לבוקרשט  בדרכם 

הפגיז חיל האוויר הנאצי את הרכבות בתוכם שהו יהודים 
רבים שנמלטו מחמת המציק. בני המשפחה נאלצו לברוח 
גדולים תחת אש צולבת  ולרוץ רגלית מרחקים  מהקרונות 
עד שהגיעו בחסד ה' וברחמים רבים למחוז חפצם. בתחילת 
נעליו של הילד שמואל אשכנזי מעל רגליו,  מנוסתו נשרו 
והוא נאלץ להתרוצץ במשך למעלה משמונה שעות כשהוא 
אשכנזי  הרב  סבל  ימיו  כל  רגלו.  לכף  מנעל  ללא  יחף 
ריצה  מאותה  כתוצאה  רגליו  על  וקשים  שונים  מחוליים 

אומללה.
סיפונה  על  בהפלגה  המשפחה  כל  יצאו  רומניה  מבירת 
של אחת משלושת האניות היחידות שיצאו משך כל שנות 
האימה מרומניה לעולם החופשי. דוד המשפחה, זה שהשיג 
בני  את  לחלק  הציע  חיים,  להם  שהעניקו  הכרטיסים  את 
המשפחה - האבא עם הילד והאימא עם הבת - בין שלוש 
אויב,  מאש  מהם  אחת  תיפגע  חלילה  שאם  כדי  הספינות, 
תישאר נפשם של שאר בני המשפחה לפליטה, אבל האבא 
ישהו  ואשתו  ילדיו  שכל  והכריע  סירב,  אשכנזי  יואל  רבי 

יחד עמו בספינה אחת.
של  המעופפים  המרצחים  יד  השיגה  אכן  היגון  למרבה 
הורידו  המקבילות,  הספינות  שתי  את  הנאצי  האוויר  חיל 
למוות  והטביעו  האוויר,  מן  בהפגזות  ים  למצולות  אותן 
את מאות הנוסעים, שרק רצו לברוח מהמוות שהשיג אותם 
בלב ים. למצער, הייתה הנחמה במשפחת אשכנזי שנפשם 
הנוסעים  בין  לשלל.  להם  נותרה  המשפחה  בני  כל  של 
בספינה היו גם מרן אדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ וגיסו 

הרה"צ רבי משה ארנסטר זצ"ל.

ההזמנה של הרבי מסאטמר
עם  יואל  רבי  מיהר  ישראל  ארץ  בחופי  עוגן  משהטילו 
משכנו.  קבע  שם  ירושלים,  הקודש  לעיר  משפחתו  בני 
לפה.  להכניס  מה  היה  ובקושי  בבית  שררה  מרודה  עניות 
אחד מאלו שסייעו ועזרו למשפחה בחבלי הקליטה בשנים 
ישראל  ארץ  של  הראשי  רבה  היה  בירושלים,  הראשונות 
הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ששלח כספים ואספקה 

שוטפת למשפחה.
כעבור תקופה מונה רבי יואל שוב למשרת רבנות, הפעם 
בירושלים,  ישראל'  'בית  בשכונת  הכנסיות  מבתי  באחד 
תחת מקומו של הרב משה ברוין זצ"ל. בלילות שבת נהג 
ללכת להתפלל במניין עם מרן ה'בית ישראל' מגור זיע"א, 
אז בנו של מרן ה'אמרי אמת' זיע"א, שהאריך את ההפסקה 
הנהוגה בין קבלת שבת למעריב בזמן נוסף מעבר למקובל 
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד. 
על  לבעיית הטחורים מבוסס  היום הטיפול המומלץ  גם 
צמחי מרפא, אבל הדרך היא כבר מפוקחת, סטרילית ויעילה 

באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת, 
וגורמים   )rectum( החלחולת  של  התחתון  בחלק  או 
משאות  סחיבת  ממושכת,  ישיבה  ודימום.  גרד  לכאבים, 
לגרום  יכולים  בגיל,  העלייה  פשוט  או  קבע,  כדרך  כבדים 
עודף  עם  לאנשים  גם  אופייני  המצב  הבעיה.  של  להופעה 
משקל, לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים 

או עצירויות. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשרות  סיבות 
לאיברים  שגורמת  רבה  עייפות  הן:  הטבעת  פי  באיזור 
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח, לחץ תוך 
לב. אי־ספיקת  וגם  הקאות  או  רבים  שיעולים  בגלל   בטני 

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

כדי  מרפא,  פעילות מצמחי  בתמציות  ומשתמשת  העתיקה 
של  הפעילות  את  לשפר  וכדי  ברקמות  הפגיעה  על  להקל 

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

 TTM הנטורופתית הראשית בחברת M.Sc אלינה זקס
מוצרי  את  שרקחה  ומרצה  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,
החברה, מסבירה על שיטת הטיפול, "צמחים רבים נחקרים 
מהמחקרים  מובילות.  באוניברסיטאות  האחרונות  בשנים 
צמחי  מדעית.  להוכחה  העממית ניתנת  שהחוכמה  עולה 
כיום  בעולם  גדולים  מחקרים  של  במרכזם  נמצאים  מרפא 
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך, שיוכלו למנוע ולהקל 

על מחלות רבות.
TTM כללנו קרם צמחי למריחה חיצונית  "בערכה של 
צמחיות  וכמוסות  הפצוע  האיזור  את  ומרגיע  שמחטא 
התהליכים  והורדת  העיכול  מערכת  בהנעת  שממוקדות 

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

תהליכים  ומעכב  גירוי  שמרגיע  מרפא  צמח  "הממליס- 
יוצר שכבת הגנה שיעילה  דלקתיים. החומר הפעיל בצמח 
הקופטיס  את  גם  שילבנו  והרעלנים.  המזהמים  מרבית  נגד 
דימום  שעוצר  מחטאת  תכונה  בעל  מרפא  צמח    - הסיני  
אגוז  מקליפת  תמצית  שילבנו  כן  כמו  נפיחות.  ומפחית 

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את 
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה - צמח מרפא 
דלקת  ומפחית  מחטא  רקמות,  של  התחדשות  שמעודד 

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

יועץ מקצועי  עם  ומשוחחים  "בשלב הראשון מטלפנים 
ומתחילים  אחד  לכל  מתאים  לא  הטיפול   .TTM מטעם  
שנלקחות,  תרופות  הרפואי,  הרקע  לגבי  מפורט  בתשאול 

רגישוית ועוד. 
"אם יש התאמה, היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם 
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות. ואז 
מלווים  אנחנו  מגיע השלב השלישי: אחרי קבלת הערכה, 
נכונה  התקדמות  לוודא  כדי  שוטף  באופן  המטופל  את 
גם  אנחנו  לצורך.  בהתאם  מינונים  לשנות  או  התהליך  של 
דלקתיות  שמורידה  מתאימה  לתזונה  המלצות  מספקים 

ומסייעת לעיכול".
כאב  תהססו.  אל  הטבעת?  פי  באיזור  מכאבים  סובלים 
היווצרות  על  גם  להצביע  עלול  טחורים  ידי  על  הנגרם  עז 
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות 

ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון, חייגו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

אל תסבלו, תטפלו
כאבים,  על  להקלה  מרפא  צמחי 
עממית  חוכמה  הכירו  ניסיתם?  כבר 

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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מרן  שב  לא  כבר  שבתות  שבאותם  מאחר  זאת  גור,  בחצר 
ה'אמרי אמת' להיכל אחרי ההפסקה, ולא נכח בשעת תפילת 
ישראל'  ה'בית  מרן  בנו  התפלל  משכך  בביהמ"ד.  מעריב 

במניין נפרד.
באותו מניין התפלל מדי שבוע רבי יואל כשיחד עמו גם 
בנו בן הי"ב שמואל שמעלקא. מאז החלה מסכת ההיכרות 
בשנים,  הרך  לעלם  ישראל  קדוש  בין  והמפעימה  הנדירה 
שזה עתה ניצל מן התופת האיומה ומתחיל בבניית אישיותו 
ורבו,  מורו  לצד  רבי שמעלקא  ארוכה עשה  דרך  העצמית. 
מה  כל  את  בערבוביה.  שימשו  ממנו  והאהבה  שהפחד 
שסיגל לעצמו בהמשך השנים, כל מה שזכה לאצור בקרבו 
ברוח ובגשם, זקף רבי שמואל שמעלקא לזכותו של אותו 
הרבי  לו  היה  וכאם  כאב  נחית.  קא  דמשמיא  וקדיש  עיר 

הקדוש, וכפי שנרחיב מיד.
רבי  הרבי  ישראל  לארץ  הגיע  המלחמה  שאחרי  בימים 
דודו  בן  שהיה  הרבי  נדיר,  לביקור  זצ"ל  מסאטמר  יואל 
סבא,  אותו  של  שמו  אחר  נקראו  וגם  אשכנזי  יואל  ר'  של 
אשכנזי,  יואל  רבי  של  התורניות  ויכולותיו  בייחוסו  הכיר 
ומאחר וידע על העוני והמחסור מהם סובלים בני המשפחה 
בירושלים, הציע הרבי לרבי יואל לבוא יחד עמו לארה"ב, 
בצדה.  שכרה  שמתן  מכובדת  תורנית  במשרה  לשאת  ושם 
בין היתר ביקש ממנו הרבי להצטרף לצוות הישיבה שהקים 
לסייע  במקביל  וכן  ר"מ,  בתפקיד  לשאת  מונרו,  בקריית 
בעדו בגיוס תרומות מנדיבי עם, זאת אודות לכושר הרטורי 

בו ניחן, והיותו דרשן ומגיד בחסד עליון.
רבי יואל נעתר להצעה, וכשמאחוריו נותרים אשתו ושני 
המריא  בירושלים  ואחותו  שמעלקא  שמואל  הנער  ילדיו 
בניו-יורק  חיל  עשה  יואל  רבי  ניסיון.  לתקופת  לארה"ב 
והחליט על רצונו להשתקע שם, כעבור זמן מה נתמנה לכהן 
פאר כרב בית הכנסת 'אבני צדק' של קהילת יאסי בפלטבוש, 
שם התקבצו סביבו חסידים ואנשי מעשה שתהו על קנקנו 
המשובח. משראה כי עומד הוא להישאר בארה"ב, קרא רבי 
יואל לאשתו שתבוא אחריו עם שני ילדיהם הרכים לקבוע 
מושבם בניו-יורק. ואכן עמדו בני המשפחה לצאת ולעקור 

את דירתם באופן סופי מירושלים לניו-יורק.

ואשימה עיני עליו
אנחנו  זיע"א.  ישראל'  ה'בית  הרבי  מרן  התערב  אז  או 
עומד  שהוא  לפני  ספורים  ימים  תשי"ב,  שנת  על  מדברים 
לעלות על מטוס שייקח אותו לאמריקה. שעת לפנות בוקר 
מוקדמת, הבחור שמואל שמעלקא אשכנזי צועד בסמטאות 
'פארטאגס'  ללימוד  בדרכו  בירושלים  ברוך  מקור  שכונת 
בהיכלו של הרבי. ואז בהפתעה, מבלי תכנון מוקדם, מופיע 
מולו הרבי במלוא הדרו, "אתה לא נוסע לאמריקה עם אבא" 
מודיע לו מרן ה'בית ישראל' בנחרצות. הבחור נאלם דומיה, 
אינו מבין את המתרחש, הרי הכול כבר מוכן לנסיעה, הכול 

סגור מנוי וגמור. ובכלל, עם מי הוא יישאר פה בארץ, הרי 
אבא ואימא עוברים לחו"ל ופה אין לו קרוב ומודע, אז מה 

רוצה הרבי?
את  מפיו  ומוציא  הקדושות  בעיניו  בו  מתבונן  הרבי 
בדעתו  להעלות  חסידי  בחור  שיכול  ביותר  היקר  המשפט 
המריאו  ההורים  שמר.  באמת  והוא  עליך"!  אשמור  "אני 
לניו-יורק, ובנם הצעיר נותר לבדו בארץ הקודש למשמרת 
תחת חסותו של הרבי. מרן ה'בית ישראל' התכוון לכל מילה 
שאמר, החל מאותו יום זכה רבי שמואל שמעלקא אשכנזי 
לקרבה יתירה, ממש בבחינת 'ואשימה עיני עליו'. הרבי דאג 

לו לכל מחסורו וכאב היה לו.
עם בואו לגיל ישיבה, הכניסו הרבי לסניף התל-אביבי של 
ישיבת 'שפת אמת' שנפתח באותם ימים, מי שנודעת כיום 
הגדולה  לישיבה  ובהמשך  בת"א,  הרי"ם  חידושי  כישיבת 
ברחוב שפת אמת בירושלים, על יד ובסמוך לבית המדרש, 
ולמעון קדשו של הרבי. מרן ה'בית ישראל' דאג להצמיד לו 
חברים טובים וידידים נאמנים. בהמלצת הרבי נעשה לידיד 
נפשו של המשב"ק המיתולוגי לבית גור, הרה"ח חנינא שיף 

ז"ל, שהיה לו כאח קרוב.
בליל הסדר הראשון של פסח שנת תשי"ב גברה קרבתו 
לקודש, והרבי הזמין אותו להסב על שולחנו את ליל הסדר, 
נסע  כאשר  גם  כך  הקרובה.  משפחתו  ללא  ונותר  מאחר 
בלילה  כבר  אחר שנפרד  אחותו,  נישואי  לארה"ב לשמחת 
נקרא שוב על הבוקר להיכנס למעון קדשו של הרבי לסעוד 
עם הרבי את ארוחת הבוקר, כשתמה על הקריאה הנוספת 

פסק הרבי את פסוקו 'קשה עלי פרידתכם'.
בכל זמן שהותו בניכר שיגר ידידו הנאמן רבי חנינא שיף 
מכתבים ומברקים לדרוש בשלומו, והתכתבו בדברי תורה 

לכל  וחסידות, 
הללו  המכתבים 
שש  הרבי  צירף 
מכתב  שורות  שבע 
עליו  לבחור  ידו 
פרס חסותו. לקראת 
החתן  של  נישואיו 
שמעלקא,  שמואל 
הרבי  עבורו  שלח 
חריגה  ברכה  אגרת 
הכתיר  בו  ונדירה 
היתר  בין  אותו 
כמו  רמים  בתארים 
ו'מורנו  'ידידי' 
גם  ועוד.  הרב' 
מיוחדות  הדרכות 
לעתיד  וחשובות 
לו  העביר  חייו 
מכתב  באותו  הרבי 

נדיר.
עשרות  כעבור 

מנחם  רבי  הרבני  הנגיד  יחידו  בנו  של  דודים  בעת  שנים, 
מנדל אשכנזי ז"ל, שיגר הרבי ה'בית ישראל' מכתב ברכה 
ודרישת שלום עבורו עבור אביו ועבר החתן. גם מרן ה'לב 
חתונה.  לאותה  ברכה  מכתב  שלח  זצ"ל  מגור  שמחה' 
כרב  וכיהן  לרבנות,  הוסמך  ישראל'  ה'בית  מרן  בהכוונת 
בבית כנסת באחד השכונות בניו-יורק, בשנת תשמ"ו קיבל 
שמואל'  'תפארת  יאסי  קהילת  של  כרבה  הרם  המינוי  את 
בקווינס - ניו יורק. עד לפני שנתיים, במשך 30 שנה, נשא 
ברמה את תפקידו זה, במסגרתו הרבה להשפיע תורה יהדות 
וחסידות על המסתופפים בצלו, שזכו לראות יהודי עם טעם 

זקנים המשתבח והולך.

מן היושבים ראשונה
והשתקע  ישראל,  לארץ  דירתו  עקר  כשנתיים  לפני 
בקריית צאנז בנתניה. ימים רבים העביר בצל הקודש בבית 
החדש  הבניין  ממייסדי  היה  שם  בירושלים,  גור  המדרש 
ההולך ונבנה זה עתה, וכפי שצוין בנוסח מודעת התנחומים 
שהוציאו בהנהלת בית המדרש והמרכז העולמי של חסידות 
היה  המדרש',  בית  בניין  להרחבת  המייסדים  'ראשון  גור: 
חבר במועצת הנשיאות העולמית של 'איחוד מוסדות גור' 
מעמד הדורש תרומות קבועות בסדר גודל פילנתרופי אדיר, 
והעניק את רוב הונו וכספו למען הקהילה, למוסדות הצדקה 
והחסד, בתי החינוך ובית המדרש לתפילה. זכה בערוב ימיו 
הגוראי,  המדרש  בבית  כבוד  של  ולמקום  מיוחדת  לקרבה 
הספוג  העמוק  מבארו  לדלות  וניסו  סביבו  סובבו  רבים 

בתורה ויראת שמים.
אסון כבד פקד את רבי שמואל שמעלקא בשנת תשע"ג, 
מנדל  מנחם  רבי  החסיד  הנגיד  עינו,  מחמל  יחידו  כשבנו 
ממחלה  כתוצאה  צעיר,  בגיל  לעולמו  הלך  ז"ל,  אשכנזי 
הלוויה  במסע  למנוחות  הובא  הוא  אותו,  שפקדה  קשה 
ונטמן  ימי החנוכה של שנת תשע"ג,  וקודר במהלך  המוני 
הנגיד  אביו  הרבה  פטירתו  שאחרי  בשנים  המנוחות.  בהר 
ז"ל להקים על שמו ולזכרו פרויקטים רבים לטובת הציבור 

ולמען התפתחות ופריחת המוסדות. 
בשנים האחרונות נחלה כמה פעמים והבריא שוב ושוב, 
בשבועות האחרונים אושפז במרכז הרפואי 'לניאדו' בנתניה 
לאחר שחש שלא בטוב, ביום ראשון השבוע, בבוקרו של 
את  השיב  שמעלקא  שמואל  ורבי  הגוף  מדדי  צנחו  יום, 

נשמתו הזכה ליוצרה.
מסע ההלוויה ההמוני החל במקום מגוריו האחרון בשיכון 
צאנז בנתניה, שם ליוו חסידי צאנז רבים עם בני האדמו"ר 
בית  ברחבת  מכן  ולאחר  פרידה,  דברי  נשאו  שאף  מצאנז 
גור בירושלים, שם המתין קהל רב עם  המדרש של חסידי 
הגאון  נשאו  והמספד  הנהי  דברי  את  מגור.  האדמו"ר  מרן 
החסיד רבי משה חיים דנדרוביץ מראשי ישיבת 'שפת אמת', 
הגאון החסיד רבי נחמיה אלתר בן מרן אדמו"ר מגור, ונכדו, 
חתנו של בנו רבי מנחם מנדל, הרב אייזיק שוויד. נטמן בהר 

המנוחות בחלקת החסידים ליד בנו רבי מנחם מנדל ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה.

נואם בוועידת מועצת הנשיאות העולמית של איחוד מוסדות גור תש"ע, גאליפולי איטליה
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כבר לא

|| איילה אבן האזל ||

האדם,  של  מקומו  את  המחשב  כובש  צעד,  אחרי  צעד 
מדינות נאבקות על מאגרי מידע ויכולות בינה מלאכותית 
ומיליונים חוששים לעבודתם • בסין כבר מחפשים רובוט 
מורה, בדרום קוריאה יש רובוט סוהר ובאליפות הדמקה 
• כיצד יראה עתידנו? האם  העולמית נקלעו לתסבוכת 
נוחלף על ידי רובוטים? מה ניתן ללמוד מתחזיות עבר? 

ומה ההמצאות הגדולות בתולדות ישראל?

בדיוני
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יום רביעי 30.5.18 התקיים ב
באו"ם אירוע הצדעה לרגל 
חדשנות  שנות  שבעים 
של  יוזמתו  פרי  ישראלית, 
ישראל  שגריר  דנון,  דני 
השתתפו  באירוע  באו"ם. 
קהילות  ונציגי  דיפלומטים  מאות  חמש 
הכלכלה  שר  וכן  אמריקה  צפון  יהדות 
דגש  הושם  באירוע  כהן.  אלי  והתעשייה 
את  ומשנה  שינתה  ישראל  בה  הדרך  על 
העולם, וזאת באמצעות המצאות חשובות 

אשר תורמות לכלל תושבי העולם. 
החדשנות  את  הציג  גולד  דניאל  ד"ר 
סייבר  לביטחון  הקשור  בכל  הישראלית 
פרויקט  בראש  עומד  גולד  ד"ר  והייטק. 
מבורכת  המצאה  ברזל",  "כיפת  פיתוח 
הכלכלה  משרד  שערך  בתחרות  שזכתה 
כ"המצאה  ישראל  למדינת  שבעים  לציון 
תודות  וזאת  ביותר"  החשובה  הישראלית 
החיים  לאזרחים  הגנה  לתת  לאפשרות 
בשבועות  שראינו  כפי  בדיוק  אש,  תחת 

האחרונים.
‘וויז´  אפליקציית  זכתה  שני  במקום 
אחר  לא  זכתה  המכובד  שלישי  ובמקום 
מאשר חברת נטיפים, במסגרת הכנס הציג 
הטכנולוגי  המוצר  את  "נטיפים"  מנכ"ל 
 – ה"טפטפות"  במקרה  לגמרי  שהתגלה 
מוצר אשר מסייע בצמצום הרעב העולמי 
וזאת באמצעות אספקת מים נקיים לשתייה 

וחקלאות.
הנוספות  ההמצאות  התעניינתם  אם 
קי,  און  דיסק  הינן:  בתחרות  שהתחרו 
רובוט לסיוע בניתוחים, מערכת ייצור מים 
"ווטרגן", סנדלי שורש וחברת צ´ק פוינט. 
ישראל  כי  טוען  סינגר  דניאל  החוקר 
מובילה בצמרת המדינות המובילות בתחום 
הבינה המלאכותית ומימון הסטארט-אפים 
פי  על  בעליה.  העת  כל  נמצא  הישראלים 
המחקר שערך, רוב הסטארט-אפים משנת 
והמגזר  השיווק  לתחום  קשורים   2014
למגזר  מכוונים  מהם   15% ורק  הארגוני, 

הפרטי. 
בתחום  כי  מציגים  הממצאים  בנוסף, 
בריאות  הארגוניים,  היישומים  השיווק, 
גבוה  ריכוז  קיים  פיננסית  וטכנולוגיה 
צמיחה  בשלבי  סטארט-אפים  של  יותר 
הפינטק  בתחום  אמתית.  בשלות  ולקראת 
הנושאים   - הפיננסית  קרי, הטכנולוגיה   –
וביטוח  הונאות  זיהוי  היו  הדומיננטיים 
60%. תחום הפינטק הינו  ותפסו נתח של 
הפיננסית  בתעשייה  מתקדמת  טכנולוגיה 
מתמקדת  הזאת  הטכנולוגיה  הגלובלית. 
בשיפור חווית הלקוח וייעול השירות כמו 
גם בהגנה על פעילותו, ובנוסף כוללת גם 
והלוואות,  וירטואלי, שיטות תשלום  כסף 
ניתוח  אישי,  פיננסי  לניהול  תוכנות 
וטכנולוגיות  גדולים,  בהיקפים  נתונים 
ופלטפורמות למסחר והשקעות. כעת נשאר 
רק לתאגידי ענק כדוגמת אפל, מיקרוסופט 
וגוגל להתחרות על בליעת הסטארט-אפים 
הישראלים המנצחים ועל הזכות לגייס את 

העובדים המצטיינים בתחום לשורותיהם.

הבינה המלאכותית

אחר  להתחקות  יצאנו  הכנס  בעקבות 
פיתוח  בתחום  העתיד  שצופן  ההפתעות 
המלאכותית  הבינה  המלאכותית.  הבינה 
הינה ענף בתחום מדעי המחשב המתמחה 
באופן  לפעול  מחשבים  לתכנת  ביכולת 
אנושית  בינה  שאפינו  יכולות  המציג 
להתנהג  למכונה  לגרום  הכוונה,  דווקא, 
תבונה.  בעל  אדם  כמו  אינטליגנטי  באופן 
הוא  בתחום  המפתחים  של  המרכזי  היעד 
יותר.  ויעילים  חכמים  מחשבים  ליצור 
כרגע המחקר מתמקד ברמה הבסיסית של 
הבנת שפה תקשורתית על מנת לתת מענה 

תמונות  וזיהוי  ללקוחות 
ובעיקר פרצופים.

את  לבדוק  ניתן 
יכולותיה של הבינה 

ת  י ת ו כ א ל מ ה
ם  י ק ח ש מ ב
ם  י ת נ כ ו ת מ
ם  י כ י ר צ מ ה
כמו  חשיבה, 
ק  ח ש מ ב
 , ט מ ח ש ה
בה  אשר 
ה  נ כ ו ת ה
על  גוברת 

ן  ק ח ש ה
בלי  הממוצע 

של  היתרון  בעיה. 
המלאכותית  הבינה 

להשתמש  היכולת  הינה 
עצומים  מידע  במאגרי 

רב  מספר  כמו  תאורטי  ידע  של 
ולסיומו,  המשחק  לתחילת  אופציות  של 
האפשרויות  כל  את  הפורס  ובאלגוריתם 

של השחקן מספר מהלכים קדימה.
תוכנה   - "צ´ינוק"  לשוק  יצאה  בעבר 
כי  הוכח   2007 בשנת  דמקה.  למשחק 
משחק  וכל   - תפסיד  לא  לעולם  התוכנה 
הפך  בכך  בתיקו.  או  בניצחון  או  יסתיים 
למשחק  )הכוונה  פתור  למשחק  הדמקה 
התוצאות  את  לנבא  ניתן  אשר  חשיבה 
משחקים  הצדדים  שני  או  אחד  כאשר 
ביותר  הגדול  ולמשחק  מושלם(  באופן 

מבחינת מצבי לוח שנפתר.
כשהתקיימה  ב1990  התחילה  התחרות 
לבין  צ´ינוק  בין  עולם  אליפות  תחרות 
בתחילה  הברית,  מארצות  טינסלי  מריון 
האמריקאית  הדמקה  באגודת  ששו  לא 
והבריטית לקבל לשורות התחרות – תוכנה 
וטינסלי  היות  אך  מלאכותית,  בינה  בעלת 
מחא על העניין וביקש לוותר על תארו – 
אגודת הדמקה נכנעה והוחלט על קטגוריה 
חדשה "אליפות העולם אדם נגד מחשב". 
במסגרת התחרות ניצח טינסלי פעמיים את 
הייתה  התוצאה  משחקים  וב33  צ´ינוק, 
תיקו. תוכנת צ´ינוק סיימה במקום שני ולא 

הצליחה להביס את טינסלי.
מול  טינסלי  התחרה  שוב   – ב1994 
צ´ינוק, לאחר שישה משחקים עם תוצאה 
של תיקו, פרש טינסלי מסיבות בריאותיות 

מהמשחק.
ב1995 - התחרתה שוב מערכת צ´ינוק, 
וניצחה  לפרטי  דן  השחקן  מול  הפעם 
אותו 1:0, בנוסף, ב33 משחקים התוצאה 
הייתה תיקו. מאז הוחלט לא לתת לתוכנה 

להתחרות שוב בתחרות העולם בדמקה.
דומה  דוגמא  הינו   – עמוק"  "כחול 
למחשב שניצח את אלוף העולם בשחמט. 
הוא המודל הראשון המוכר של תוכנה עם 

יכולות שחמט ברמה עולמית.
"ווטסון" – הוא מחשב ששיחק טריוויה 
ו...ניצח.  פופולארית  אמריקאית  בתחרות 
הסרטן  במרכז  רפואי  למומחה  הפך  כיום 
יורק.  בניו  קייטרינג  סלואן  המפורסם 
והמלצות  רפואית  דיאגנוזה  נותן  המחשב 
לטיפולים על סמך תוצאות בדיקות ותיקים 
שלו  היתרון  אליו.  שמוזנים  רפואיים 
היא  במחלקה,  המתמחים  שאר  פני  על 
מיליון   60 לעבד  אנושית  הבלתי  היכולת 
המחשב  בנוסף  בשנייה.  טקסט  עמודי 
עוסק להנאת מפתחיו בתחום נוסף – והוא 

משמש כטבח ושף.
להתקדם  הינה  השאפתנית  המטרה 
מאד  קרובה  מלאכותית  בינה  של  לכיוון 
לבינה האנושית – אך מטרה זו כרגע נראית 
המערכות  זאת  למרות  מהשגה.  רחוקה 
שפותחו עבור המחקר בבינה המלאכותית 

– נשארו פעילות כגון "ווטסון".

 

עתיד בעלי המקצוע

בכנס  יכחדו?  רבים  מקצועות  האם 
גוגל חידוש מעניין:  האחרון שלה חשפה 
היכול לדבר  בינה מלאכותית  מחשב בעל 
אחר  בלא  שמדובר  שנחוש  בלי  אתנו 

ממכונה.
יכול להתקשר למספרה, לנהל  המחשב 
תור.  ולקבוע  וזורמת  קלילה  חולין  שיחת 
מידע  להפיק  יכלו  לא  מכונות  היום  עד 
אבל  פשוטה,  משיחה  וברור  שימושי 
בעידן העכשווי זה הולך להשתנות. כמובן 
יהיו כמה השלכות שליליות,  זה  שלשינוי 
מחשב מוצלח שכזה יצליח להתחרות עם 
שירות  לנציג  וייבחר  השירות  אנשי  רוב 
בתחום  רק  לא  אך  החברות.  ברוב  מועדף 
למשל  האם  תחרות,  תהיה  השירות  אנשי 
להרגיש  להתחיל  צריכים  חשבון  רואי  גם 

אי נוחות בכיסאם?! 
ברגע שמחשבים בעלי בינה מלאכותית 
יתחילו להבין את דפוסי הדיבור האנושיים 
 – הרלוונטי  המידע  את  רק  מהם  ולהפיק 
המחשבים יוכלו להעביר כל סוג של מידע 

עבור הארגון ולהפיק אותו באופן מסודר.
לפני  שפורסם  מחקר  כך,  על  בנוסף 
ארבעים  שבתוך  כך  על  מצביע  שנה 
המוח  על  תגבר  המלאכותית  הבינה  שנה 
חוקרים  ידי  על  בוצע  המחקר  האנושי. 
ואוניברסיטת  אוקספורד  מאוניברסיטת 
לנו  המוכר  המיליארדר  מאסק  אילון  ייל. 
זה  כי  טוען  והמאדים  החלל  חקר  מתחום 

יקרה אפילו קודם לכן.
המלאכותית  הבינה  של  ההשפעה 
המחשבים   – החיים  תחומי  בכל  תהיה 
שנת  עד   – מושלמת  בצורה  לתרגם  יוכלו 
לכתוב  יוכלו  המחשבים  בנוסף   .2024
שנת  עד  ספר  בית  ילד  של  ברמה  חיבור 
המחשבים   -  2027 שנת  עד  ואילו   .2026
במשאיות  לנהוג  אף  יוכלו  המתקדמים 
צעירים  נהגים  במקום  יותר  טובה  בצורה 

שמעט עייפים לעיתים.
המלאכותית  הבינה   –  2049 בשנת 

תכתוב ספרים רבי מכר להנאת הקוראים.
האנושי  העיסוק  כל   – שנה   120 עוד 

יבוצע על ידי מכונות בלבד.
כאלה  "מופלאות"  שיכולות  ספק  אין 
גורמות לחששות ויכולות לאיים על עתיד 

האנושות.
מכונה  לימוד  קבוצת  מנהל  לביא  עופר 
אביב  בתל   IBM של  המחקר  במעבדות 
ומדגיש  החוששים  את  להרגיע  מנסה 
הטכנולוגיה  את  להפוך  היא  המטרה  כי 
להחלפת  ולא  האדם  להעצמת  לאמצעי 
האדם. התבונה המלאכותית בשלב זה לא 

הבינה המלאכותית הינה 
ענף בתחום מדעי המחשב 
המתמחה ביכולת לתכנת 
מחשבים לפעול באופן 
המציג יכולות שאפינו בינה 
אנושית דווקא, הכוונה, 
לגרום למכונה להתנהג 
באופן אינטליגנטי כמו אדם 
בעל תבונה. היעד המרכזי 
של המפתחים בתחום הוא 
ליצור מחשבים חכמים 
ויעילים יותר. 

ברגע שמחשבים בעלי בינה 
מלאכותית יתחילו להבין 
את דפוסי הדיבור האנושיים 
ולהפיק מהם רק את המידע 
הרלוונטי – המחשבים יוכלו 
להעביר כל סוג של מידע 
עבור הארגון ולהפיק אותו 
באופן מסודר.

“

“

בינה מלאכותית

רובוט עם זרוע לסילוק פצצות
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מחליפה מקצועות כגון עורך דין, אך היא 
בהחלט משנה אותם.

רובוט סוהר ושוטר

בתחום  המעניינים  התחומים  אחד 
הרובוטיקה.  נושא  הוא  העתידני  הפיתוח 
למעשה רובוט הוא מערכת אלקטרו מכנית 
רצון  או  כוונה  של  תחושה  נותנת  אשר 
עצמאי. על הרובוט להפגין מידה מסוימת 

של תבונה אנושית.
של  הסכמה  אין  מעניין  באופן  זאת  עם 
אך  רובוט,  למושג  ההגדרה  על  החוקרים 
אחד  להכיל  הרובוט  על  כי  הסכמה  יש 
אפשרות  הבאים:  מהמאפיינים  יותר  או 
 – חישה  מכנית,  זרוע  הפעלת  תנועה, 
רווחת  או  מצוקת  את  להרגיש  היכולת 

הזולת וכמו כן פעולה על סביבתו.
בדרך  נמצא  ברובוט  השימוש  כיום 
הכרוכים  בניתוחים  ניתוח,  בחדרי  כלל 
מח,  ניתוחי  גב,  ניתוחי  זעירה,  בפולשנות 
בהם  לב,  וניתוחי  אורולוגים  ניתוחים 
הרובוט  אצל  הבולטות  בתכונות  נעזרים 

של דיוק ונגישות.
 HRS ענקית הרכב טויוטה, מציגה את
לחולים  יעזור  אשר  חכם  רובוטי  מטפל   -
את  מגיש  הרובוט  למיטה.  המרותקים 
על  שנפלו  החפצים  את  מרים  הארוחות, 
הרצפה, מסיט את הווילון והכול באמצעות 

הוראות פשוטות הניתנות דרך הטאבלט. 
בתחום משק הבית ניתן לציין את שואב 
הפך  אשר  הפופולארי   iRobot האבק 
רבים  בבתים  הבית  עקרת  של  ימינה  ליד 

בישראל.
להמתין,  מוכנים  לא  בסין,  מכאן  רחוק 
ללא  תאתרו  האוטומטיות  ובמסעדות 
קושי את הרובוטים שמתפקדים כמלצרים 
גם  לתפקיד  ייכנסו  ובקרוב  כטבחים,  ואף 
לוגיסטי.  ומנהל  אישי  עוזר  אחות,  רובוט 
על  הסינים,  מבחינת  פסוק  סוף  לא  זה 
רובוט סוהר בבית הכלא ועל רובוט שוטר 
שם  עובדים   - המשטרה  מטעם  שיעבוד 
גם  רצינית  מחשבה  ויש  המרץ.  במלא 
לפתח "מורה רובוט", שומו שמיים – לכו 
מורה,  רק  לא  זה  שמורה  לסינים,  תסבירו 
אלא דמות חינוכית הנותנת דוגמא אישית 

עמוקה לילד.
רובוטים רבים משמשים כבר עכשיו גם 
לפוצץ  וכדי  פצצות  לנטרול  הקרב  בשדה 
מל"ט  חבלה.  כחומרי  חשודים  מטענים 
רובוטיים  אמצעים  למעשה  הם  ומזל"ט 
דרגת  יש  ולחלקם  דבר  לכל  מעופפים 
יכולים  הם  שבאמצעותה  כלשהיא  חופש 

לפעול באופן חופשי.
אחרי  מפגרים  לא  קוריאה  בדרום 
שבע  לפני  כבר  פואנג  בעיר  הסינים. 
רובוטים  שלושה  לתפקידם  נכנסו  שנים 
חשש  אין  הכלא.  בבית  הסוהר  בתפקיד 
החדשים  הסוהרים  כי 
מהנהלים,  יחרגו 
חלילה  או 
ו  ר ח א י

משימה  זאת   – אותם  ולשחד  למשמרת. 
בגובה  בלתי אפשרית. הסוהרים החדשים 
מטר וחצי נעים על ארבע גלגלים ומסיירים 
כמובן  הרובוטים  הכלא.  במסדרונות 
וחיישני  במצלמות  ומאובזרים  מצוידים 
קול ותנועה. ברגע שהרובוט מזהה תנועה 
או  בריחה,  המתכנן  אסיר  כמו  חשודה, 
הרובוט  על  הנמצא  הרמקול   - אלימות 
משמיע פקודות לאסירים ואם צריך יזעיק 
תגבורת  האלחוטית  בתקשורת  הרובוט 
העתידית  הגרסה  אנושיים.  סוהרים  של 
גם  לבצע  אמורה  הרובוט-סוהר  של 
חיפוש מכני, לתשומת לב משרד הביטחון 

בישראל.
שונים  מפעלים   - התעשייה  בתחום 
מהמפעלים  אחד  רובוטים.  רוכשים 
FOXCONN  המעסיק  ביותר  הענקיים 
של  רכישה  ביצע  פועלים,  מיליון!   1.2
עשרת אלפים רובוטים המתמחים בייצור. 
דולר  אלף  עשרים  של  בעלות  רובוט  כל 
וזאת רק ההתחלה. המטרה הלא מוסתרת 
עובדים  מיליון  להחליף  הינה  של החברה 
מנתונים  כי  לציין  יש  מכניים.  ברובוטים 
"הפדרציה  המחקר  ארגון  שפרסם 
מספר   "IFR לרובוטיקה  הבינלאומית 
 1.4 הינו  בייצור  המתמחים  הרובוטים 
 0.1% מהווה  כבר  כנראה  וכיום  מיליון 

מכלל כוח העבודה העולמי.
ימי  נמל  להקים  אושר  כבר  בהולנד 
חכם בעיר רוטרדם בעלות של 4 מיליארד 
דולר – אשר מורכב כולו על בסיס מכונות 
אוטומטיות ללא מגע יד אדם, בכל הקשור 
לפריקה טעינה ושינוע של סחורות. גם כלי 
באמצעות  אוטומט  על  יעבדו  התחבורה 

סימון מגנטי למניעת תאונות. 
ומציעה  לחגיגה  מצטרפת  סוני  חברת 
כצעצוע  המשמש  רובוט  למתעניינים 
המחכה  לימוד  יכולת  ובעל  יוקרתי 

התנהגות של כלב.
ואילו, רובוט אנושי בשם "נאו" משמש 
אנושי  מרובוט  נדרש  מה  להבנה  חוקרים 
בני  של  בסביבה  כשורה  לתפקד  מנת  על 
לקשישים  לעזרה  היא  כשהמטרה  אדם. 

ועזרה בניקוי הבית וכדומה. 

הקרב על המידע

על  מאבק  עלינו?  לאיים  יכול  כן  מה 
מזהירים  מומחים  ענקיים.  מידע  מאגרי 
כי אם עתיד העולם חלילה ייהרס – הכול 
מסיבות  אך  המלאכותית  בבינה  תלוי 
אחרות לחלוטין ממה שאנו חושבים. אנו 
כעת נמצאים וחיים במהפכת המידע. הרי 
הספרייה  הכילה  ספרים  כמה  נבדוק  אם 
אלף  על  מדובר  האשורית  המלכותית 
חוקים,  שמכילים  יתדות  בכתב  לוחות 
מכתבים חשובים לשליטים זרים, תצפיות 

אסטרונומיות, פתגמים ואגדות עם. 
בעידן שלנו ניתן לכנס מידע זה בשניים 
לאט  לאט  מודרניים.  ספרים  שלושה 
עברו  הביניים  בימי  האנושות,  התקדמה 
צרור  על  לכתיבה  מגילות  על  מכתיבה 
בכתיבה  מדובר  היה  עדיין  אך   – דפים 
הספריות  ואפילו  שנים.  גבי  על  שנים  של 
אלפיים  כאלף  הכילו  באירופה  הגדולות 
הספריות  יותר,  מאוחר  יותר.  ולא  ספרים 
הגדולות של אלכסנדריה וקונסטנטינופול 
קלף.  גבי  על  לכתיבה  עברו 
מאה  היה  הספרייה  תוכן 
שווה   – מגילות  אלף 
מאות  לכמה  ערך 
שלנו.  בעידן  ספרים 
הדפוס  במהפכת 
 – ה-15  במאה 
ניתן  היה  כאשר 
להדפיס  להתחיל 
באופן  ספרים 

מיליון  לשמונה  הכמות  גדלה  מסחרי, 
ספרים חדשים מדי חודש וכיום קצב יצירת 
לפני  רק  שהיה  מזה  אלף  פי  גדול  המידע 

25 שנה. 
על  בהשתלטות  תלוי  העתיד  בקיצור, 
כניסה  שיחזיק  מי  ענקיים.  מידע  מאגרי 
יוביל   – יותר  גדולים  מידע  למאגרי 
והן  האנושי  במשאב  הן  לשלוט  ויוכל 
מדינות  לזאת  בהתאם  הכלכלי.  במשאב 
עכשיו  כבר  זאת  מבינים  רבים  ותאגידים 
ובחמש השנים האחרונות מתרחש מתחת 
טכנולוגי  חימוש  מרוץ  השטח  לפני 
כאשר  המלאכותית,  לבינה  הקשור  בכל 
מדינות ותאגידים מנסים לכבוש עוד ועוד 

טריטוריות. 
סין  רוסיה,  הם  הראשיים  השחקנים 
אינה  אומנם  רוסיה  הברית.  וארצות 
הייטק  למעצמות  בהשוואה  מתקדמת 
חזקה  תשתית  בעלת  היא  אך  יריבות, 
כבר  והיא  והטכנולוגיה  המדעים  בתחום 
הוכיחה שיש לה יתרון ידע. במידה ורוסיה 
תרצה למנף את יכולת הניתוח של המידע 
זאת  לבצע  יכולה  היא  אוספת  שהיא 
שעובדים  האקרים  המוני  באמצעות  בנקל 
על  להשפיע  מנת  על  וזאת   – בשירותיה 
על  וכן  החברתיות  ברשתות  הקהל  דעת 
מנות לקצור מידע פיקנטי על פוליטיקאים 
אמריקאים מתוך המוני מסמכים שהאקרים 
עוד  איזה  הממשל.  משרתי  אספו  שלה 
כל  למעשה  רלוונטי?  להיות  יכול  מידע 
נתונים  ועד  צריכה  מהרגלי  שהוא,  מידע 
פליטת  על  ממידע  בכבישים,  עומס  של 
אזרחי  של  עמדות  ועד  ממפעלים  גזים 
הציבורי.  בשיח  שמתבטא  כפי  המדינה 
על  מלחמה  עוד  זאת  התחתונה  בשורה 

כסף. 
סין וארצות הברית גם הן שותפות למרוץ 
מתוך הבנה כי זאת הדרך להשגת עליונות 
צבאית. סין אף הגדילה לעשות ופרסמה כי 
תוך שבע עשרה שנה היא מתעתדת להפוך 
לבינה  הקשור  בכל  חדשנות  של  למרכז 
הממשל  מתחייב  דעת  בגילוי  מלאכותית. 
בתחום,  ופיתוח  במחקר  להשקיע  הסיני 
כדי לבסס את ההגנה ואת הכוח הצבאי של 
סין על כלי בינה מלאכותית וכך להגן על 

המדינה.
את  שמובילה  הברית  ארצות  לעומתן, 
עדיין  הציגה  לא  בתחום  העולמי  המחקר 
להשגת  המירוץ  בנידון.  מסודרת  תכנית 
המלאכותית  הבינה  בתחום  מובילות 
אלא  צבאית  יכולת  על  רק  מסתמך  לא 
פרטיות.  מסחריות  יכולות  על  בעיקר 
על  לאכוף  יכול  לא  האמריקאי  הממשל 
את  עמו  לחלוק  פרטיות  מסחריות  חברות 
חידושיהן, הדרך היחידה הינה לעקוב אחר 
ולתת  הפרטיות  החברות  של  החידושים 

תמריצים לחברות אשר משתפות פעולה.

סודות העתיד

מאה  בעוד  שלנו  החיים  יראו  כיצד  אז 
שנה? "זה קצת סיכון להתחיל ולנבא מה 
העיתונאי  כותב  שנה",  מאה  בעוד  יהיה 
שבסוף  בחשבון  "קחו  טרייכנר.  יורם 
המאה ה-18 הכריזו פרנסי העיר לונדון כי 
רחובות  יתמלאו  ה-19  המאה  תחילת  עד 
את  שיחסמו  סוסים  בגללי  לונדון  העיר 
הברית  בארצות  ואילו  הכרכרות.  תנועת 
הכריז משרד הפטנטים בשנת 1899 כי כל 

מה שאפשר להמציא כבר הומצא.
הפרלמנט  הכריז  ה-19  המאה  "בסוף 
מיותרת  הינה  כי המצאת הטלפון  הבריטי 
היות ויש מספיק שליחים. בתחילת המאה 
עד  כי  העתידנית  הספרות  חזתה  העשרים 
שנת 2000 נוכל לנהוג במכוניות מעופפות 
 - שאמר  מי  אמר  זה  על  הירח.  על  ולגור 

האדם מתכנן והאלוקים צוחק".

בתחום התעשייה - מפעלים 
שונים רוכשים רובוטים. אחד 
מהמפעלים הענקיים ביותר 
FOXCONN  המעסיק 1.2 
מיליון! פועלים, ביצע רכישה 
של עשרת אלפים רובוטים 
המתמחים בייצור. 

רובוטים רבים משמשים 
כבר עכשיו גם בשדה הקרב 
לנטרול פצצות וכדי לפוצץ 
מטענים חשודים כחומרי 
חבלה. מל"ט ומזל"ט הם 
למעשה אמצעים רובוטיים 
מעופפים לכל דבר ולחלקם 
יש דרגת חופש כלשהיא 
שבאמצעותה הם יכולים 
לפעול באופן חופשי.

“
“

רובוט דמוי אדם של  טויוטה

פליאו רכב צעצוע
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חלום קטן שהתגשם
לרבים מאתנו חלום קטן, לעיתים הוא מתגשם, ופעמים 
הוא נשאר בגדר חלום. במקרים רבים החלום תלוי 
ברצון. האמרה: "אין דבר העומד בפני הרצון"... מקבלת 
משמעות כפולה מול סיפורו של ד"ר עומר גולדשטיין. כשאני 
כותבת על חלומות שהתגשמו, כאילו הגשמתי חלום קטן שלי. 

כאילו אני שותפה להגשמה.
שלושה אנשים מול שולחן אחד, התמונות רצות, ההתרגשות 
באוויר. 59 שנה לא התקיים מניין בבית הכנסת היהודי הישן 
באיבראה, עיירה קטנה באיטליה. והנה השנה התקיים מניין 
לראשונה מזה עשרות שנים. התמונות רצות, ספר תורה, יהודים 
שחבשו כיפות לראשיהם, דמעות התרגשות שהתערבבו בדמעות 

על עבר שנכחד.
אפשר אולי לצלם את השולחנות הערוכים מבעוד יום לפני 
הדלקת נרות, אפשר גם לצלם את היהודים ביום שישי בבית 
הכנסת. אבל אי אפשר לצלם את התחושה שעמדה באוויר, גם 
לא את הרהורי החרטה שתקפו חלק מהמשתתפים. ובטח שלא 

את דפיקות הלב שפעמו בליבות המארגנים.
"לא מדובר בדרמה חובקת עולם, כן מדובר במעשה שאין 
ספק שהשאיר את חותמו, בנקודה שאולי נגעה במקום עמוק 
יותר", מדגיש ד"ר גולדשטיין, רופא גסטרו במקצועו בבית 

החולים רוטשילד.
אז נכון שכדבריו "אולי לא מדובר בדרמה חובקת עולם", 
אבל אין ספק שמדובר בסיפור אנושי שיכול להרטיט לב יהודי.

" כילד גדלתי באיבראה, עיירה איטלקית עתיקה", מתחיל ד"ר 
גולדשטיין לשחזר את סיפור המעשה. "ההורים שלי חילונים 
לגמרי, הסבים שלי היו חילונים אדוקים, ובכל זאת ההורים 
שלי הבינו כי הם מגדלים משפחה יהודית. וניסו לשמר סממנים 
יהודים  לתת לנו מעט מסורת, הם דאגו לחוג את החגים בטורינו 
הסמוכה, שם מתנהלת קהילה יהודית מכובדת, נסענו לשם גם 

בשבתות, הכל כדברי הורי, כדי לתת לנו טעם יהודי בנשמה.
גדלתי בין נוצרים, אבל השתתפתי באופן קבוע בפעילויות 
של "השומר הצעיר". שלא כמו בארץ, באיטליה היה הארגון 
מקורב לבית הכנסת. תמיד ידעתי שאני יהודי, גם בבית הספר 
ידעו, והמורה היתה פונה אלי מידי יום ראשון בזמן שהם נשאו 
תפילה נוצרית, היא הייתה אומרת לי: "בזמן שחבריך מתפללים, 
אתה תחשוב על הדברים שלך", וכך בשונה מחבריו הנוצרים 

עומר קיבל את התודעה כי הוא יהודי.
בגיל 11 הוריו חזרו לארץ ואת טקס בר המצווה שלו הוא חגג 
בישראל, באותה תקופה הוא חש קרוב מאד ליהדות, "התקרבתי 
ליהדות אמנם לא ברמה שאתם מכירים, רציתי להבין ולדעת. 
בגיל 14 הורי חזרו לאיטליה לאיבראה, ואני שמרתי לא לאכול 
טרף. באיטליה אפילו בלחם אפשר למצוא שומן חזיר, אני לא 
אכלתי, שמרתי על אוכל עד כמה שידעתי, והיה ברור לי שאני 

צריך לחזור לארץ".
הוא חזר לארץ בנה כאן את ביתו ומשפחתו, סיים את לימודי 
הרפואה שלו וכיום עובד כרופא. חלום ישן שקינן בנפשו הפך 
עם הזמן לרצון עז בו שיתף את חברו, משה ויידברג מבעלי מפעל 

השוקולד המפורסם "השחר העולה".
"הקהילה היהודית באיבריאה הולכת ומאבדת קשר, היא לא 
פעילה, פעם בשנה הם נפגשים ביום כיפור בבית הקברות שם 
נערך מניין ותפילה, אני רוצה לערוך שבת אמיתית בעיירה, 
ושבית הכנסת יזכה למניין ולתפילה אמיתית", כך אמר לחברו.
הוא גם נזכר כי בהיותו ילד, פרץ ויכוח בין האנשים. לגבי 
זהותם של בתי הכנסת שבעיירה. בית הכנסת הקטן היה פעיל 
בחלקו, וראש הקהילה אמר כי לפני 59 שנה התקיים בו מניין 
כהלכתו וספר התורה שנמצא בארון הקודש הוא בן 250 שנה. 
לעומת זאת בית הכנסת החדש יותר נבנה בשנת 1885 וישנו סימן 
שאלה גדול לגבי קיום התפילות בו, הוא אמנם מפואר וגדול, אך 

בשנות השמונים לא היה להם כסף להחזיק אותו,
תושבי המקום ביקשו למכור את הבניין. "אין דבר כזה", התעקש 
הרב מטורינו ששמע את הרעיון. "ואז פרץ הוויכוח. התושבים 
טענו כי מעולם לא התפללו במבנה שיועד לבית הכנסת וממילא 

אין לו תוקף של בית כנסת".
נוצרה הפשרה שקרמה עור וגידים: בית הכנסת הגדול והחדש 
עבר לידי העירייה, אין בו ספר תורה וכיום הוא משמש כאולם 

הרצאות. בית הכנסת הקטן שייך בעצם לטורינו, הקהילה שם 
פעילה והיא מתחזקת אותו.

"הקהילה באיביאה גוססת", בביקוריו במקום, חזה ד"ר 
גולדשטיין בגסיסה במו עיניו. "המבנה של בית הכנסת ישן, ועלה 
בי רעיון, מעין צורך פנימי לעשות משהו ואפילו חד פעמי. בכל 
זאת חייתי במקום, ובכל הזדמנות אני מבקר שם", הוא מגולל את 
ראשיתו של המהלך. כאמור, הוא שיתף את חברו משה ויידברג.

"נכון", משה מאשר. וידברג שומר על מסורת, וקשור בנימי 
נפשו ליהדות אירופה. אבא שלו הוא ניצול שואה ומכאן הרגישות. 
"לאחר שד"ר גולדשטיין שיתף אותי בחלום הקטן שלו, סיפרתי 
עליו לדוד שלי, הוא דמות ידועה מאד באנגליה, יהודי בעל משפחה 
ענפה. דוד שלי נדבק בהתלהבות שלי וביקש לממן את כל העסק.

"אנחנו ניסע לשם ונעשה שם שבת", הוא חתם את השיחה. 
וידענו שאנחנו הולכים להפוך את החלום למציאות. זה לא קרה 

מיד. היו עיכובים.
"כשהתקשרתי לראש הקהילה הוא הביע שמחה על עצם הרעיון 
, אבל אמר שעכשיו זה לא הזמן, גילויי אנטישמיות והמצב בארץ, 
המלחמה בעזה, רק יגבירו את השנאה בין היהודים לנוצרים, 
נחכה עד יעבור זעם", הוא ביקש. כך חלפו להם מספר שנים, 
ושוב שיחת טלפון ושוב תיאומים חובקי עולם. והפור נפל השנה. 

שבת פרשת שלח.
הצלע השלישית מצטרפת אל המסע. ברוך שטרן מורה דרך 
במקצועו. "נכון", גם הוא מאשר בחיוך רחב. הוא חלק בלתי 
נפרד מהמסע המרגש הזה. "קיבלתי את הפנייה של הד"ר ונכנסתי 
במהירות לסיפור, היה עלינו להאכיל קבוצה גדולה של אנשים, 
יצרתי קשר עם קייטרינג "עונג שבת" בניהולו של ר' משה פרנצויס 
בשוויץ. בעברי הכשרתי מלונות בשוויץ והכרתי את העבודה 

מקרוב".
ביום רביעי הם נחתו שם. כמה אירוני, הם נחתו בזמן שאיטליה 
חגגה את יום העצמאות, בכיכר בעיירה התנוסס לו דגל פלשתין. 
והנה עוד מספר שעות קול תפילה ישמע ברחובות העיר... קבוצה 
של עשרים אנשים מלונדון, ועוד כעשרה אנשים מישראל נחתו 

בעיירה הקטנה.
ד"ר גולדשטיין הביא אתו את אביו ואת אחיו ומספר חברים 
טובים. משה וידברג הביא עמו חזן ובעל קורא. וברוך שטרן היה 

אחראי על הלוגיסטיקה.
"אנשי הקהילה שהביעו בתחילה סימן שאלה גדול לגבי כל 
הסיפור הזה קיבלו אותנו בזרועות פתוחות. מרבית בני הקהילה 
הם אנשים מבוגרים, ובחלקם מתבוללים, אפילו בנו של ראש 
הקהילה היהודית נישא לנוצרייה למגינת לבם של הוריו, גם 
הבן שאינו מתגורר במקום, כששמע על השבת מיהר להודיע 

על הצטרפותו".
ביום רביעי הם נחתו בחלקם במלון בסמוך לזמן מנחה. "אחד 
החברים שלי, מרוקאי מסורתי במקור, הוא מחויב קדיש, אצלו 
אמירת קדיש על אביו בשנה הראשונה הייתה בדמו, הוא החל 
לצעוק, נו, מניין, חייבים לארגן מניין, קדיש על אבא", מספר 

ד"ר גולדשטיין בחיוך רחב.
"שאר החבר'ה טרם הגיעו, הזעקנו יהודים מהקהילה היהודית. 
הם באו מלווים בנשותיהם, ובאופן טבעי גם הנשים נכנסו לבית 
הכנסת לעזרת הגברים, אין להם הרי מושג ולו הקלוש בכל הנוגע 
ליהדות. "צריך להוציא אותן..." הוצאנו את הנשים בעדינות, 

והסברנו לגברים כיצד לענות לאמירת קדיש..."
הכנסת.  בבית  הראשונה  התפילה  התקיימה  שישי  ביום 
ההתרגשות הייתה גדולה. עצם העובדה שתפילה אמיתית במניין 
לא התקיימה שם קרוב לשישים שנה הוסיפה חשיבות למטרה 

לשמה הגיעו.
מבעוד מועד הם דאגו להביא איתם ספר תורה, ואכן ספר 
התורה בבית הכנסת היה פסול, ספר התורה שכב שם שנים ללא 

שימוש ופטריות עובש מחקו חלק מהאותיות.
ביום שישי בבוקר נוצרה התקהלות סביב המלון, המשטרה 
קפצה על המציאה, בדרך כלל שקט שם בעיירה, הם הגיעו ושתפנו 
אותם. כך זכינו במשך השבת לליווי משטרתי לבית הכנסת, לבלש 
ששהה במלון ולשוטרים שחיכו מתחילת התפילה ועד סיומה 

כדי להחזיר אותנו לשלום.
"תארי לעצמכם, עיירה ציורית עתיקה, ועשרות חובשי כיפה 

שחורה וחליפות צועדים בה, חלקנו עם טלית, זה מראה מדהים", 
מנסה ר' ברוך שטרן לצייר את התמונה.

בשבת בבוקר זכו בני הקהילה היהודית לעלות לתורה... עיני 
כולם התלחלחו בזמן שעזרו להם לברך! "לאירוע הייתה כמובן גם 
השלכה פוליטית, לא רק משמעות יהודית, מבחינת הדתות הבהרנו 
להם שיש כאן יהודים זה מאות שנים והם עדיין קיימים", ד"ר 
גולדשטיין מצביע על נקודה חשובה שהתעוררה במהלך הביקור.
האירוע צוין כמובן בכלי התקשורת. בליל שבת התקיימה 
סעודה גדולה בה השתתפו אנשי הקהילה היהודית, ראש הקהילה 
וסגן ראש העיר. "הוא קם לדרוש והוא ידע והכיר את ההיסטוריה 
היהודית על בוריה, הוא ידע יותר מהיהודים עצמם", מאשר ר' 

ברוך בחיוך.
הסעודה התחילה, כשהמנה הראשונה הוגשה, גפילטע פיש 
יהודים שישבו לצדו של ד"ר גולדשטיין זעו בהתרגשות אדירה. 
"זה גפילטע פיש... כן, גפילטע פיש כמו פעם...", הישישים בני 
שבעים החלו להעלות זיכרונות ומול הגפילטע פיש החלו לדמוע. 
מרק העוף, העוף ותפוחי האדמה שעולים קבע על השולחנות 

שלנו הפכו שם לאטרקציה.
כל בני הקהילה היהודים, הגיעו להתארח על שולחנם במהלך 
השבת, מלבד יהודי אחד מבוגר שטרח להתקשר ולצעוק עליהם. 
הוא פחד להגיע, עדיין קומוניסט והיהדות לא הסתדרה לו עם 
הקומוניזם... "בסדר, בסדר, אל תבוא", אמרנו לו, רק שהוא כנראה 
הרגיש צורך להגיב הוא לא היה שלם עם החלטתו שלא להגיע...

"בליל שבת כשירדתי ללובי של המלון וראיתי שלושים איש 
עם כיפות שהם הוציאו מהבוידעם, מסתובבים שמחים ונרגשים, 
נפל לי פתאום האסימון: עשית משהו!" ד"ר גודלשטיין חי את 

הפרטים הקטנים מאותה השבת.
בבית הכנסת ארון קודש שחור, המספר את סיפורה של התקופה, 
בה חוקי ממלכת הנצרות אסרו על בתי הכנסת שיפנו לרחוב. בשנת 
1860 הגיע המלך אלברטו והודיע כי הוא מרשה ליהודים להקים 
בתי כנסת שיפנו לרחוב. אז בנו את בית הכנסת הגדול באיבראה. 
שנתיים לאחר מכן הוא ירד מכס השלטון וכל ארונות הקודש 
נצבעו בשחור, שמו חרות על אחד מהם זכר לתקופת תור הזהב...

 אברך אחד שהתהלך ביניהם באותה שבת, הוא בן העיירה. נולד 
לאמא יהודייה ואבא גוי, במשך השנים הוא התקרב ליהדות וחזר 
בתשובה, הוא למד בישיבה בטורינו הגיע גם הוא להשתתף בשבת.
מקרה אחד שעדיין מלווה את ד"ר גולדשטיין, היה המקרה 
שארע עם חברו יואל. "לפני כחודש וחצי בזמן שהתחלתי לארגן 
את הנסיעה ניגש אלי החבר שלי יואל כדי להתייעץ איתי בעניין 

רפואי", משחזר ד"ר גולדשטיין.
"הוא סיפר לי כי החבר שלו קיבל מכה רצינית בראש ומצבו 
קשה, אמרתי לו שיגיע לבית החולים ,ואכן הוא הגיע, בבית 
החולים מצבו הידרדר, הוא החל לגסוס, רק אז הזמינו אמבולנס 
והעבירו אותו לבית החולים רמב"ם, שם הבהילו אותו לחדר 
ניתוח, אבל כנראה שהוא הגיע לשם מאוחר מדי, וכשהוצא 
מחדר הניתוח, הוא היה במצב קשה: לא דיבר ואפילו לא הגיב. 
הסיפור הזה הטריד אותי, אולי היינו צריכים לשלוח אותו מיד 

לרמב"ם... משם הוא נשלח אגב לבית לווינשטיין".
בזמן שהתחלתי להתארגן לנסיעה לאיטליה, דיווח לי יואל על 
מצב החולה. "אולי אתה בא איתנו להתפלל באיטליה", הצעתי 

לו, והוא הסכים. הוא הצטרף.
כאמור ר' משה דאג להביא חזן ובעל קורא. בבית הכנסת ניגש 
אלי יואל ואמר לי בהתרגשות אתה יודע מי החזן הזה? מה המקצוע 
שלו? מי? שאלתי אותו. "זהו הפרמדיק שהציל את החבר שלי, 
והנה נפגשנו כאן באיטליה..." כשחזרנו לארץ יואל סיפר לי כי 

החבר שלו החל להגיב, הוא הזיז אצבע ומצבו מעט השתפר.
כולם חזרו עמוסי חוויות, השיחות עם אנשי הקהל, המבטים 
של התושבים הנוצריים, התגובות מסביב. "תביני, כשעשיתי 
לבן שלי פדיון הבן, עשו גם לי, גם אני בן בכור", מתרגש ד"ר 
גולדשטיין, בתור ילד איטלקי לא הייתי עושה את זה, דווקא 

כילד ישראלי עשיתי את זה.
חילונים שחיים בארץ לא מבינים מה זה אלפיים שנות גלות. 
צריכים לטוס עד לכפר באיטליה כדי להבין את זה... ואולי גם 

לקרוא על זה.

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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פרויקט  לקדם  "החלטנו 
דולר  ולתרום  מיוחד  חונכות 
של הרבי להגרלה שתיערך בין 
המורות המשתתפות במיזם. וזה סיפורו של 
הדולר שנתרם על־ידינו", מספרת ציפורה 
בהתרגשות וממהרת להוסיף: "וכל זה 
לרפואתו השלמה של בעלי שלמה יהודה 

בן רייזל שושנה".
אז הנה הסיפור כפי שסיפרה לנו ציפורה: 
על  בהגרלה  בעלי  זכה  "בשנת תשל"ז 
נסיעה לרבי. באותם ימים הוא שירת בצבא 
בתפקיד בכיר וערב הנסיעה החליט לעשות 
התוועדות בה סיפר לחיילים ולחיילות 
"שלו" אודות הנסיעה המתוכננת לרבי 

והציע להם לכתוב לרבי.
"עד מהרה נערמו על שולחנו מכתבי 
רבים שכתבו כל המשתתפים. בטרם יצא 
עם ה'כבודה' שנערמה על שולחנו, ניגש 
אליו קצין דרוזי בשם יוסוף שסיפר 'אני נשוי 
כבר עשר שנים ואין לנו ילדים'. הוא הוסיף 
ושאל 'האם גם אני יכול לכתוב ולבקש 
ברכה מהרבי?'. בוודאי, ענה לו שלמה 

בעלי שיהיה בריא.
"כששלמה חזר ערכנו התוועדות גדולה 
בביתנו הקטן. ו... גם יוסוף הגיע. אשתו 
הייתה לבושה ומכוסה כמיטב המסורת 
הדרוזית וכאשר מזגנו לה כוס יין היא סירבה 
לשתות אותו כפי הנהוג אצלם. חלפו רק 
תשעה חודשים מאותה התוועדות ושיחת 
טלפון מיוסוף סיפרה כי נולדו להם תאומים 

בן...
"יוסוף המשיך לשמור איתנו על קשר 
במשך שנים רבות והתגאה תמיד בפני 
אנשים בילדים שלו ואמר לכולם ש'אלה 
הם הילדים של הרבי הצדיק מאמריקה'. 
לפני שנתיים הזמינו אותנו יוסוף ואשתו 

לחתונת התאומה ומול כל הקהל בחתונה, 
הוזמן בעלי לבמה להיות נוכח במעמד 

סיפור נס הילדים...".
אז זהו סיפורו המרתק של הדולר שקיבל 
שלמה יהודה בן רייזל שושנה באותה ביקור 
כ'זוכה בגורל'. את הדולר  בבית חיינו 
הזה תרמו הוא ואשתו לפרויקט החונכות 
ולרפואתו של שלמה יאריך ה' ימיו ושנותיו 
בטוב ובנעימים מתוך בריאות איתנה אכי"ר.

  

ועתה לפרשת השבוע, מה עלינו ללמוד 
מסיפור שילוח המרגלים על־ידי משה רבנו 
עליו השלום? הרבי מסביר כי סיפור זה 
שבישראל  האחדות  נקודת  את  מדגיש 
ובתורה: גם עבודתו הפרטית של כל אחד 
ואחד מישראל כפי שמחולקים זה מזה, 
כולל ובמיוחד בעניין ד"לדעתך" שהוא 
עיקר מציאות האדם שיש לו דעה משל 
עצמו שהרי "אין דיעותיהם שוות" צריכה 
להיות חדורה בנקודת האחדות שלמעלה 
מהתחלקות, כפי שמתבטאת לכל לראש 

באהבת ישראל ואחדות ישראל.
כאשר האדם מתבונן בדעתו )"לדעתך"( 
בצרכיו של הזולת כדי לעזור ולסייע בכל 
המצטרך לו, הן ברוחניות והן בגשמיות, 
וכפי שאומרים בדיבור )ועקימת שפתיו 
הוי מעשה( בהתחלת כל יום לפני התפלה: 
"הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת 
לרעך כמוך, הוא ממלא את רצון ה'. אמנם 
נכון שהקב"ה לא הורה על שילוח המרגלים 
ונתן זאת לשיקול "דעתו" של משה רבנו, 
אך שילוחם נעשה באחדות כפי שכתוב 

"כולם אנשים, ראשי בני־ישראל המה".

הילדים הדרוזים 
של הרבי 

מה חיפשו זוג חב"די בחתונתה של צעירה דרוזית, 
ולאיזו מטרה הסכימו שניהם לתרום דולר מהרבי? • 
מדוע סירבה אם הכלה לשתות בביתם של בני הזוג 

החב"די ומה אפשר ללמוד משילוח המרגלים?

"יוסוף המשיך לשמור איתנו על קשר במשך שנים רבות 
והתגאה תמיד בפני אנשים בילדים שלו ואמר לכולם 
ש'אלה הם הילדים של הרבי הצדיק מאמריקה'. לפני 

שנתיים הזמינו אותנו יוסוף ואשתו לחתונת התאומה ומול 
כל הקהל בחתונה, הוזמן בעלי לבמה להיות נוכח במעמד 

סיפור נס הילדים...".

"



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

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

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

העבודה בבני ברק
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טרטליני שמנת פסטו
לפעמים המנות  הפשוטות בלווי הרוטב הנכון הן הכי מוצלחות, 

רשת קפה גרג מעניקה מתכון טרטליני עם רוטב שמנת פסטו שכולם אוהבים 

חומרים לבצק ) 4 מנות(:
200 גר' קמח לבן 

2ביצים 
קורט מלח

כף שמן זית

 חומרים להכנת מלית הטרטליני:
300 גר' פטריות שמפיניון קצוצות גס
200 גר' פטריות פורטובלו קצוצות גס

100 גר' פטריות יער קצוצות גס
עלים מענף טימין

שן שום כתושה 
חצי כפית מלח

4 כפות שמן זית

חומרים להכנת הרוטב:
500 מ"ל שמנת מתוקה 15% 

50 גר' חמאה
כף פסטו איכותי

קורט מלח
חופן פטריות שמפניון חתוכות לרבעים

אופן הכנת הבצק: 
מעבדים במעבד מזון את כל המרכיבים יחד עד לקבלת פירורי בצק מוציאים מן המעבד ומאחדים לכדור 

בצק עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר למשך חצי שעה. 

אופן הכנת המלית:
מזלפים את שמן הזית על מחבת חמה עד לעישון השמן מכניסים את פטריות השמפיניון ואת פטריות 
הפורטובלו ומטגנים עד להשחמה, מוסיפים את פטריות היער ולאחר דקה מוסיפים את השום הכתוש 

ועלי הטימין. מטגנים לדקה נוספת ומורידים מהאש, מעברים למסננת על מנת לנקז את הנוזלים 
ומוסיפים תיבול לפי הטעם ) מלח, פלפל(, מעבירים לשקית זילוף.

אופן הכנת הטרטליני:
מחלקים את הבצק לשניים ומשטחים בעזרת כף היד, מעבירים במכונת הפסטה בשלב העבה בין 4-5 
פעמים על מנת ליצר גלוטן, לאחר מכן יש לרדד את הפסטה בעזרת המכונה עד לעובי של מילימטר.

קורצים מהבצק עיגולים של 6-7 ס"מ ומרחים מים בעזרת מברשת.
מזלפים מסה בכמות של כפית בכל עיגול ומקפלים לחצי כצורת ירח באמצאות האצבעות מהדקים את 

העיגולים ומחברים שתי קצוות יחד ליצירת צורת טרטליני.
מרתיחים מים בסיר עמוק.

אופן הכנת הרוטב:
מקפיצים במחבת את פטריות השמפיניון עם החמאה ומעט שמן זית עד להשחמת הפטריות. מוסיפים 

את שאר המרכיבים ומערבבים עד לקבלת נוזל אחיד.

אופן הכנת המנה:
מניחים את הטרטליני בסיר עם המים הרותחים עד לציפה של כל הטרטלינים. מסננים ומעבירים למחבת 

הרוטב מקפיצים מעט עד להשתלבות מלאה עם הרוטב ומעבירים לצלחת הגשה.
המלצת הגשה: גבינת פרמזן מעל .

פשטידת ספגטי עם גבינות וברוקולי 
השילוב של פסטה וגבינות תמיד מנצח. המותג ברילה מציע מתכון של פשטידת ספגטי  בצורת  עוגה, 

עם גבינות ופרחי ברוקולי,  המהווה ארוחת ערב  חגיגית או כמנת אירוח לכל אירוע.

מצרכים לתבנית קפיצית בקוטר 24:
1 ראש ברוקולי

1 חבילה ספגטי מספר 5 
150 גרם גבינה בולגרית או פטה עיזים רכה

250 גרם )מיכל( גבינת ריקוטה או גבינת שמנת
125 גרם )1/2 קופסה( קוטג'

150 גרם גבינה צהובה מגורדת דק
4 ביצים

מלח ופלפל שחור

אופן הכנה:
1. חותכים את הברוקולי לפרחים שווים בגודלם, קצת יותר קטנים מרוחב התבנית, ומבשלים בסיר עם 

מים רותחים במשך 10 דקות. מסננים. הברוקולי לא מוכן עד הסוף וזה בסדר.
2. מבשלים את הספגטי בסיר עם מים רותחים לפי הוראות היצרן.

3. בקערה גדולה שמים גבינה בולגרית, ריקוטה, קוטג', ביצים וגבינה צהובה ומערבבים היטב.
4. מוסיפים את הספגטי ומערבבים.

5. משמנים תבנית קפיצית בחמאה ומניחים מתערובת הספגטי והגבינה עד 1/3 גובה.
6. מפזרים פרחי ברוקולי עם הראש כלפי מטה ומכסים בספגטי שנותר.

7. אופים בתנור שחומן מראש ל-180 מעלות במשך 30 דקות או עד שהפשטידה זהובה.
8.  ופכים, מצננים לגמרי ורק אז חותכים.

קלצונה 
טונה סטארקיסט מציעה מתכון בריאות עם טעם עשיר שמתאים לבראנץ' צהריים מושלם וקליל באווירה 

הנכונה, קלצונה במילוי פטריות, פלפלים, ברוקולי, גבינות )לנוהגים( וטונה עם פלפל חריף
 

מצרכים ל-4 יחידות:
לבצק:

4 כוסות קמח
1 כף סוכר

1 כפית מלח
1 כף שמרים יבשים

1/4 כוס שמן זית
1/2 1 כוסות מים מהברז.

           
מלית:

1 קופסת טונה סטארקיסט עם פלפל חריף
5 פטריות פרוסות ומטוגנות במעט שמן זית

3 ברוקולי מאודה
2 פלפלים קלויים

טפנד:
1 כוס רוטב עגבניות

זיתים/ עגבניות מיובשות / פסטו – 
מוכן או כוס רוטב עגבניות )1 כף מכל טפאנד(

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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עלי בזיליקום קצוצים
150 גרם  גבינה בולגרית

150 גרם מוצרלה מגוררת
1 ביצה טרופה להברשה

הוראות הכנה:
הכנת הבצק: 

1. מערבלים קמח, מים, שמן זית, שמרים וסוכר. 
2. עם קבלת הבצק מוסיפים מלח וממשיכים ללוש עד קבלת בצק אחיד.

3. מכסים את הקערה ומתפיחים שעתיים עד הכפלת הנפח. 
4. מחלקים את הבצק ל-4 כדורים, מרדדים על נייר אפיה מקומח קלות לעיגול, מורחים על חציו טפנד 

או רוטב עגבניות, גבינות, אחד מהירקות ועלי בזיליקום. חשוב להקפיד להשאיר שוליים ללא רוטב ומלית.
5. מקפלים לשניים ומהדקים את השוליים בעזרת מזלג. חורצים קווים לעיטור הבצק לפני האפייה 

ומברישים בביצה טרופה.
6. אופים 15 דקות בחום 220 מעלות עד שהמאפים שחומים. 

תבשיל ירקות ג'מייקה 
הקיץ כאן וזה הזמן לארח לארוחה טובה סביב השולחן. מותג כלי הבישול cucina-mia בשיתוף עם 
כוהנת הבישול הבריא פיליס גלזר, מציעים מתכון לתבשיל ירקות ג'מייקה בסוטאז' אחד. אי ג'מייקה 

פעם הייתה פרשת דרכים לתרבויות אירופה, אפריקה ודרום אמריקה, בין היתר, כך שהתבשילים שלהם 
מכילים שילוב טעמים מיוחד. בתבשיל זה תמצאו סידן, ברזל, סיבים תזונתיים, נוגדי חמצון. במידה 
והתבשיל מוגש עם אורז – גם חלבון מלא. את התבשיל מומלץ להכין בסוטאז' 4 שכבות איכותי של 

cucina-mia על מנת לשמר את העסיסיות ורכיבי הבריאות של התבשיל.

מצרכים:
8 מנות

2 כפות שמן קוקוס
1 בצל קצוץ

3 שיני שום כתושות
1 בטטה גדולה, מקולפת וחתוך לקוביות

1 גזר גדול פרוס בינוני
2 גבעולי סלרי, קצוץ )ללא עלים(

1 פלפל אדום קצוץ גס
1 קופסא גדולה קוביות עגבניות

3 כפות רוטב סויה
3 כוסות מים

2 כוסות שעועית שחורה מבושלת, 
או 1 קופסא שעועית שחורה

1-2 כפיות אבקת קארי
מלח ופלפל שחור/פלפל חריף לפי הטעם

1/2 כוס כוסברה
1/2 כוס בוטנים קצוצים )לקישוט(

להגשה: 
אורז מלא או אורז אדום מבושל

אופן ההכנה:
1. בסוטז', מחממים את שמן הקוקוס ומטגנים את הבצל עד שהוא מתרכך. מוסיפים שום, בטטה, גזר, 

סלרי ופלפל אדום וממשיכים לטגן בבחישה מדי פעם עד שהירקות מזהיבות קלות.
2. בוחשים פנימה את יתרת החומרים מלבד הכוסברה והבוטנים, מביאים לרתיחה, מכסים ומבשלים 

כ- 20-25 דקות עד שהירקות מוכנים.   טועמים ומתקנים תיבול. ניתן להוסיף מעט מים רותחים לתבשיל 

אם הוא יבש מדי.
3. מגישים על אורז מלא, אורז אדום או קוסקוס מקמח מלא, מקשטים בכוסברה ובוטנים ומגישים. )ניתן לבשל 

את הכוסברה עם התבשיל במקום להשתמש בה לקישוט(.

עוגת גבינה עם שוקולד ואוכמניות
מצרכים לקרמבל עוגיות חמאה:

300 גרם קמח
200 גרם חמאה

100 גרם אבקת סוכר
כפית תמצית וניל איכותית

1 ביצה

מצרכים למלית גבינה ושוקולד לבן:
500 גרם גבינה לבנה 9%

250 גבינת שמנת 30%
150 גרם סוכר

כפית מחית וניל
14 גרם ג'לטין

50 גרם מים
3 חפיסות שוקולד לבן 

150 גרם שמנת מתוקה 
500 גרם שמנת מתוקה

מלית אוכמניות/ ריבת אוכמניות 
מוכנה לשימוש כ- 350 גרם

אופן ההכנה:
מכינים את הקרמבל עוגיות חמאה:

1. במעבד מזון שמים יחד קמח, חמאה וסוכר ומעבדים בפולסים קצרים עד לקבלת פירורים.
2. מוסיפים את הביצה והווניל ומעבדים רק עד קבלת בצק אחיד. נא להיזהר שלא לעבד את הבצק יתר 

על המידה .
3. מרדדים את הבצק לעובי אחיד של 1 ס''מ . 

4. אופים בתנור מחומם מראש ל-170 מעלות למשך 15-20 דקות.
5. מצננים וטוחנים במעבד מזון שוב. מחלקים את הקרמבל ל 2- קערות. באחת שמים 3/4 מהכמות 

ובשניה את הרבע הנותר.
6. מחממים 50 גרם חמאה ומוזגים לקערה שבה הכמות הגדולה של הקרמבל. מערבבים היטב ומהדקים 

לתחתית של תבנית בקוטר 26.

מכינים את המוס גבינה:
7. משרים את הג'לטין במים.

8. בקערה שוברים את השוקולד הלבן, מרתיחים 150 מ"ל שמנת מתוקה ומוזגים על השוקולד, מחכים 
דקה ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד לקבלת קרם שוקולד חלק ומבריק.

9. בקערה גדולה שמים יחד גבינות, סוכר ווניל. מערבבים היטב עד לקבלת מסה אחידה וחלקה. 
10. מחממים את הג'לטין במיקרו רק עד המסה ) 20 שניות לערך ומערבבים אותו לשוקולד. לאחר מכן 

את השוקולד מקפלים למסת הגבינות(
11. מקציפים 500 מ''ל שמנת מתוקה ומקפלים למסת הגבינות .

12. יוצקים את המסה המוכנה על הקרמבל חמאה ומעבירים לקירור של 5 שעות לפחות.

מלית אוכמניות וקישוט: 
13. לוקחים קערה קטנה שמים אותה הפוכה על העוגה, מפזרים את הכמות הקטנה של הקרמבל 

מסביב. 
14. מרימים את הקערה בעדינות ומסדרים מעל את מלית האוכמניות .

באדיבות: חברת כרמית 
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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
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
ארמון לוקסמבורג בצרפת

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. רחץ בניקיון כפיו
2. רחב ידיים

3. ראשית חוכמה

תשובות:

תשובות:

1. ּתִהּלים כו, ה - ו 2. ּתִהּלים קד, כה 3. ּתִהּלים קיא י

מחבירו                 אדם  יפטר  "אל  לימוד.  תורה,פרק  דבר   .1
אלא מתוך ____  ____" )ברכות לא.(

שתסס.                            ענבים  מיץ  העשוי  משכר  משקה   .2
"וישת מן ה____" )בראשית ט כא(

החמישית                     המחלקה  ראש  דוד.  בימי  אסף  מבני   .3
של המנגנים בכלי שיר בבית השם. "זכור ויוסף ו____" 

)דברי הימים א כה ב(
במקרא.                         שנזכרו  העצים  ממיני  לאחד  שם   .4

"אשים בערבה ברוש _____" )ישעיה מא יט(
5. קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

6. אבי אבנר שר צבא שאול. )בהיפוך אותיות(
 "____ דבר-מלך  "באשר  ממשלה,שליטה,שררה.   .9

)קהלת ח ד(
11. אך,רק. "ולא זו ____" )ברכות א א(

12. אבי ישי אבי דויד שנולד מבועז ומרות המואביה.      
"ותקראנה שמו ____" )רות ד יז(

14. שם החודש השנים-עשר החל בניסן. )אסתר ג ז(

כמענק  פוסקים  הכלה  הורי  או  החתן  שהורי  כסף  סכום   .1
לבניהם לנישואיהם. "שטרי ____ וכדרב גידל אמר רב" )מועד 

קטן יח: (
2. קיצור השם : רבי משה בן מימון.

3. מפרשיות השבוע.
4. כח,גבורה,אומץ. "תדרכי נפשי ____" )שופטים ה כא( )בכתיב 

מלא( )בהיפוך אותיות(
5. חוק,משפט. "להנתן ___ בכל מדינה ומדינה" )אסתר ג יד(

6. דברי הבל. "הכל הבל ו___   ___" )קהלת א יד(
9. קהל,עדה,חבורה. "אל תפרש מן ה____" )אבות ב ד( )בכתיב 

חסר(
11. גדל. "נטעך ת____" )ישעיה יז יא( )בלשון יחיד,עבר(

12. קיצור המילים : מנין בני ישראל.
דברי  "הנה  כללית.  אחת,בהסכמה  בדעה  אחד.   _____  .14

הנביאים _____ אחד" )דה"ב יח יב(

העמוד טעון גניזה

1. חדר כניסה,מסדרון. "העולם הזה דומה ל____ בפני העולם 
הבא" )אבות ד טז(

בלא  העולם  מן  נפטר  "אינו  וטפשות.  טמטום  הלב.   _____  .7
____ הלב" )כתובות קה.(

מו.(  )ברכות  מברך"  ואורח   ____ הבית  "בעל  פרס,חתך.   .8
)בלשון עתיד(

9. צווי,פקודה,הוראה. "כי הואיל הלך אחרי ____" )הושע ה יא(
שנזכרה  הראשונה  הדעה  הראשון,בעל  התנא   .____ תנא   .10

במשנה או בבריתא. "היינו תנא ____ איכא" )ברכות מח: (
11. ישיבה. "רב לכם ____ בהר הזה" )דברים א ו(

12. פחד,מורא,יראה. "ומנוס נסו ולא הפנו ____ מסביב" )ירמיה 
מו ה(

13. כעס,קצף. "ב_____ ובחמה" )דברים כט כז(
מאוד.  נתחלחל,רגז  חדודים.  חדודים  נעשה   ______  .15

"שנעשה חדודים חדודים כל ____" )סנהדרין צד.(
16. הגות,הגיון-הלב,הרהור. "חם לבי בקרבי ב____ תבער אש" 

)תהלים לט ד( )לא בלשון סמיכות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

התחשבות  ללא  הכתובה  המילה  לפי  החוק,דין  חומר   .1
ירושלים אלא על שדנו בה  "לא חרבה  ובאדם.  במסיבות 

___   ___" )בבא מציעא ל:(
7. מושב של חבר שופטים לשפוט בו בני אדם. "משכימין 

ובאין ל____    ____" )סנהדרין ה ה(
8. שירה,צהלה. "באו לפניו ב___" )תהלים ק ב(

10. שם נוסף לגדעון השופט. "ויקרא לו ביום ההוא ___" 
)שופטים ו לב(
13. מהאמהות.

15. בן הרן,אחי אברהם. )בראשית יא כז(
16. כלי עגול עשוי חרס או מתכת וכיוצא בזה להחזיק בו 
נוזלים או חמרים שונים. "____ הקמח לא תכלה" )מלכים 

א יז יד(
17. נע מסביב,היקיף. "מצאני השמרים ה____"  )שה"ש ה 

ז( )בלשון רבים,עבר( )בכתיב חסר(
18. הנה. "____שלך לפניך" )בבא מציעא ו ג(

טו(  כא  )ישעיה   "____ חרבות  מפני  "כי  נס,נמלט.   .19
)בלשון יחיד,עבר()בהיפוך אותיות(

1. תענית 2. הונאה 3. אתרוג 4. מלקות 5. ארון קודש 6. 
נעילת נעליים 7. ציצית 8. תפילין 9. העמודים עליהם נגלל 
ספר תורה 10. חוטי הציצית 11. עד רבע היום 12. להקל 
13. בעולם הזה ובעולם הבא 14. ברכת כהנים 15. מוקצה 

16. בראש בחתן לפני החופה
1. "... חלום", "... דיבור", "... ציבור"

2. רימה המוכר בשישית המחיר - הרי זו...
3. כינויו "פרי עץ הדר"

4. "ארבעים חסר אחת" הוא כינוי לעונש...

5. בבית כנסת, עליו פרוכת
6. ברכת "שעשה לי כל צורכי" נתקנה על...

7. "ארבע כנפות" הוא כינוי ל...
8. "מעברתא" היא חלק מ...

9. "עץ חיים" הוא כינוי ל...
10. מהם "גדילים"?

11. זמן קריאת שמע של שחרית עד מתי?
12. השלם: "ספק ברכות ל..."

13. שכר כיבוד הורים היכן הוא?
14. עליה לדוכן קשור ל...

15. כסף אסור בשבת בנגיעה כי הוא...
16. יש נוהגים לשים מעט אפר בראש. מתי?
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

ביצת ההפתעה: האם זה בריא? 

מתברר שהכולסטרול המגיע מהתזונה הוא לא הרכיב 
הכולסטרול  עליית  על  המשפיע  בכלל(  )אם  העיקרי 
בדם. זאת ועוד: תינוקות מגיל חצי שנה שלא מקבלים 
ומעיכוב  מאנמיה  לסבול  עלולים  ליום  אחת  ביצה 
משמעותי בגדילה. ומה עם החשש מאלרגיה? גם כאן 

יש חדש.
שני ששון, דיאטנית קלינית בסטודיו סי, הרשת הנשית 
המובילה בישראל לעיצוב, חיטוב, כושר והרזיה מסבירה 
יודעים,  שאנו  שחשבנו  מה  את  ומפריכה  בהרחבה 
חביתות,  ללא  חיים  לעצמכם  לתאר  יכולים  "אתם 
אתם  אחרות:  ובמילים  מאפים?  ומיני  פנקייקס  עוגות, 
יכולים לתאר לעצמכם חיים ללא ביצים? מוצר הצריכה 
הבסיסי הזה מצוי כמעט בכל בית, ולא בכדי. אם אתם 
טבעוניים, מן הסתם תגידו בלהט שלכל דבר יש תחליף, 
להכין  אפשר  נכון:  וזה  לכך.  הסיבות  את  תפרטו  וגם 
בביצים,  שימוש  ללא  גם  וחביתות  עוגות  פשטידות, 
זאת,  למרות  אבל  לטובה.  מפתיעה  אפילו  והתוצאה 
מתברר שלא לכל דבר יש תחליף, וכשמדובר בביצים – 
אכן לא קיים תחליף אחד, מרוכז, המכיל את כל השפע 

התזונתי שיש בהן. 
עם השנים הפכו הביצים למוצר שנוי במחלוקת, בשל 
הכמות הגבוהה של הכולסטרול שהן מכילות )250-300 
עובדות  על  הצביעה  בביצה אחת(. הסטטיסטיקה  מ"ג 
חד משמעיות: יותר כולסטרול, יותר מחלות לב וכלי דם, 
לדעוך.  הביצים  של  הפופולריות  החלה  לכך,  ובהתאם 
אלא שגם בעניין הזה חל שינוי מפתיע: מחקרים חדשים 
מעידים כי הכולסטרול המגיע מהתזונה הוא לא הרכיב 

הכולסטרול  עליית  על  המשפיע  בכלל(,  )אם  העיקרי 
בדם. 

ואם הכולסטרול שבביצים הוא כבר לא בעיה אקוטית, 
אפשר פשוט ליהנות משפע הרכיבים התזונתיים שבהן: 
כל  את  לגופנו  המספק  מלא,  בחלבון  עשירות  הביצים 
ברזל,  מכילות  גם  והן  לו,  הדרושות  האמינו  חומצות 
אבץ, סידן וויטמין B12. תכולת החלבון והברזל הגבוהה 
שבביצים הופכת אותן למזון מומלץ גם עבור אוכלוסיות 
החלבון  כמות  בשל   - ספורטאים  כגון:  ספציפיות, 
המצומצם  מהתפריט  כחלק    - כליות  חולי  הגבוהה, 

המותר להם, ועוד". 

לגדול חופשי
להוסיף  ממליץ  הבריאות  "משרד  ששון,  מוסיפה  עוד 
תכולת  בשל  שנה,  חצי  מגיל  התינוק  לתפריט  ביצים 
הברזל שהן מכילות, משום שבגיל זה ואילך קיים סיכון 
עוד  וזה  פעוטות.  בקרב  בברזל(  )מחסור  לאנמיה  גבוה 
השנה  פורסמו  שתוצאותיו  מחקר,  במסגרת  הכל:  לא 
בגילאי  ילדים  נבדקו   ,Pediatrics היוקרתי  במגזין 
במדינות  באקוודור.  חודשים  תשעה  ועד  שנה  חצי 
בניגוד  זמין,  אינו  ולברזל  לחלבון  המקור  מתפתחות 
גדילה,  בעיות  יוצר  זה  ומחסור   – המפותחות  למדינות 
הבאות לידי ביטוי בגובה או במשקל נמוך בקרב תינוקות 
וילדים. כך באקוודור, כמו במדינות מתפתחות נוספות, 
כמעט מחצית מהילדים עד גיל חמש לא מממשים את 
במסגרת  נבדקו  בכדי  לא  שלהם.  הגדילה  פוטנציאל 
המחקר יתרונותיה של הביצה - מוצר זמין וזול יחסית, 

לאוכלוסייה  בקלות  לספק  ניתן  שאותו 
המקומית. 

חודשים,  שישה  במשך  נערך  המחקר 
לשתי  הילדים  חולקו  שבמהלכם 
 83 מנתה  ההתערבות  קבוצת  קבוצות. 
ואילו  יום,  מדי  ביצה  שקיבלו  ילדים, 
תינוקות,   80 שמנתה  הביקורת,  קבוצת 
התערבות  ללא  רגיל,  תפריט  צרכה 
חד  היו  המחקר  תוצאות  החוקרים. 
בקבוצת  ליום  ביצה  תוספת  משמעיות: 
אחוזים   47 ב-  הפחיתה  ההתערבות 
לגדילה  תרמה  היא  הגדילה,  עיכוב  את 
לגובה, הפחיתה את כמות הילדים שלקו 
משמעותי  באופן  והורידה  משקל  בתת 
את כמות הסוכרים הפשוטים מהתפריט 
לקבוצת  בהשוואה  זאת  שלהם. 
הביקורת, שבה כאמור, הילדים לא אכלו 

כלל ביצים.
המחקר  כי  להדגיש  שוב  חשוב 
במדינה  החיים  תינוקות  בקרב  בוצע 
למשל.  לישראל,  בניגוד  מתפתחת, 
גדול  הוא  מזון  מצרכי  היצע  בישראל 
והחלבון  הברזל  ומקורות  יותר  הרבה 
אותם:  לנצל  ומומלץ  יותר,  זמינים 
תפריט עשיר בברזל כמו עוף, בשר, דגים 
וקטניות, בשילוב ביצים מגיל חצי שנה, ישפיע לטובה גם 

על ילדינו, כחלק מחשיפתם למגוון רחב של מזונות".

זהירות, אלרגיה?
תינוקות,  בקרב  לאלרגיות  כמקור  ידוע  הביצה  "חלבון 
הפעוטים.  לילדיהם  ביצים  לתת  חוששים  רבים  והורים 
פי  על  אולם  מוצדק.  הזה  החשש  שנה  חצי  גיל  עד 
חשובה  היא  שנה  חצי  מגיל  לביצים  חשיפה  מחקרים, 
ביותר, שכן דווקא אי החשיפה של התינוק לביצים בגיל 
הזה עלול לגרום לו לאלרגיה לביצים בהמשך. עם זאת, 
יש לנהוג בחוכמה ובזהירות – את הביצה יש לתת לתינוק 
בכמות קטנה, וללא כל מזונות אחרים, והדבר נכון לגבי 
כל מזון משלים הניתן בפעם הראשונה לתינוק, והעלול 
- כדי לבדוק את הסבילות של  לגרום לתגובה אלרגית 
התינוק לסוג המזון. יש לזכור כי 50% מהילדים הסובלים 
בין  בהמשך,  ממנה  להחלים  עשויים  לביצים  מאלרגיה 

גילאי 3-5".

על בטוח
"למרות יתרונותיה הרבים של הביצה", מסכמת ששון, 
"חשוב לזכור כי אוכלוסיית תינוקות מצויה בסיכון גבוה 
יש  ולכן  הסלמונלה,  מחיידק  כתוצאה  לתחלואה  יותר 
אותן  ולאחסן  מלא  באופן  הביצים  את  לבשל  להקפיד 

בקירור על מנת למנוע מחיידק הסלמונלה להתפתח. 
לאחר שבושלו כראוי, הביצים יעניקו לילדיכם ויטמינים, 
לגופם,  חיוניות  שומן  וחומצות  חלבונים  מינרלים, 

שיסייעו לגדילתם התקינה".

נרפאים  שאינם  כרוניים  מפצעים  סובלים  ישראלים  אלפי 
ומעמידים, חלק מהחולים, בסכנת חיים. 

להעניק  במטרה  שהוקם  חדש,  שירות  הוא  לפצע"  "מרפא 
טיפול רב-מערכתי בביתם של מטופלים עם פצעים קשיי ריפוי, 
בכלי  מחלות  רקע  על  וכיבים  סוכרת  פצעי  לחץ,  פצעי  כגון: 
ולחומרתו.  ניתן בהתאמה לסוג הפצע, להיקפו  הדם. הטיפול 
אותן  בתרופות  המטופל,  של  הרקע  במחלות  התחשבות  תוך 
הוא נוטל ובתזונתו. השירות פרטי וניתן בפריסה ארצית, מידי 
רופאים ואחיות בעלי ניסיון, רב שנים, בריפוי פצעים מורכבים. 
וטיפול  תשלום  ללא  טלפוני  ראשוני  ייעוץ  כולל  השירות 
מהחולים  למנוע  כדי  מתקדמות,  ובטכנולוגיות  בגישות  מקיף 

ומהמשפחות סבל מיותר והתדרדרות רפואית בת מניעה. 

קשיי  "פצעים  השירות:  ומנהלת  אחות  רבה-סבאג,  מיכל 
החולים  שרוב  משום  משפחתית',  ל'מחלה  הופכים  ריפוי 
חשיבות  רואים  אנו  בהם.  בטיפול  ולתמיכה  לעזרה  זקוקים 
רבה בהעצמת המטפלים העיקריים, ובליווי צמוד למשפחות. 
בהענקת מידע, בהדרכה ובמתן פתרונות טיפוליים מתקדמים. 
רבים  מקצוע  אנשי  בין  תיאום  לעיתים,  דורש,  בפצע  הטיפול 

ואנו משמשים כגורמים המקשרים המנהלים את המחלה.

בטיפול  לעצמאות  חיוניים  ומשפחתו  למטופל  ידע  הנחלת 
מחלות  לאיזון  החלמה,  המעודדת  מותאמת  לדיאטה  היומי: 
הישנותם  ולמניעת  בפצע  והמערכתי  המקומי  לטיפול  הרקע, 

של פצעים".

נרפאים  אינם  הם  כאשר  ככאלו,  מוגדרים  ריפוי  קשיי  פצעים 
ללא התערבות טיפולית בתוך כשלושה שבועות, ולפעמים גם 
חודשים ושנים. עם פצעים קשיי ריפוי נמנים: פצעי לחץ, פצעי 
ניתוח  ופצעי  ועורקיים, פצעי טראומה,  ורידיים  כיבים  סוכרת, 

שהסתבכו.
 

מוגבלות  עם  אנשים  גם,  סובלים,  ריפוי  קשיי  מפצעים 
בתנועתם, חולים רתוקים למיטות, חולים סיעודיים, חולי סרטן, 
לפנות  מומלץ  ועוד.  נרפאים  שאינם  מורכבים  ניתוחים  פצעי 
מיד לטיפול רפואי כאשר מופיעים סימנים אופייניים לפצעים 
כרוניים דוגמת: זיהום מקומי המאופיין באודם, נפיחות וכאבים. 
הפרשות מרובות, דימום ועצמות וגידים חשופים במקרים של 
פצעים עמוקים. ייעוץ, אבחון וטיפול מערכתי מוקדם מאיצים 

החלמה ומונעים סיבוכים רפואיים וסכנת חיים. 

ורקמות  תאים  של  מחודשת  צמיחה  לעודד  הטיפול  מטרת 
ריפוי  קשיי  פצעים  לריפוי  מלאה.  להחלמה  החיוניות  חיבור 
שמטרתם  מקומיים,  וטיפולים  מערכתיים  טיפולים  נדרשים 

ליצור תנאים אופטימליים שיעודדו את תהליך הריפוי הטבעי.
שירות "מרפא לפצע" - 08-6386414

>
יצא להן שם של פצצות כולסטרול, והזהירו אותנו שלא להגזים באכילתן, אבל 
מחקרים חדשים טומנים בחובם הפתעה בכל הנוגע לביצים • כולסטרול, לא 

מה שחשבתם

"מרפא לפצע" - טיפול 
בפצעים קשיי ריפוי 

סל תרופות
חברת סופהרב משיקה: כמוסות ליקוויד ג'ל עם 
הזמינות  להגברת  המהפכני  הכורכומין  פטנט 
הייחודי  ההרכב  בעל   ®BCM-95  - הביולוגית 
להשיג  ניתן  כורכום.  ושמני  טהור  כורכומין  של 
להשיג בביתי הטבע ורשתות הפארם. אריזות של 

30 כמוסות רכות.
מחיר מומלץ לצרכן: 129 ₪

גלו את מבצע החודש על מוצרי הסופר-פוד של 
גבוהים,  תזונתיים  ערכים  בעלי  צמחים',  'ברא 
ויטמינים,  מינרלים,  סידן,  בחלבון,  עשירים 
אחד  מוצר  רוכשים  חמצון:  ונוגדי  אנזימים 
הזול  ומקבלים את השני,  מהמוצרים שבמבצע 
מבינהם, ב-50% הנחה. ניתן לרכוש את המוצר 
הפארם,  ורשתות  המרקחת  בתי  הטבע,  בבתי 

וחנות הקונספט של 'ברא צמחים'

כינים  - מכשיר חדשני להשמדת   Novokid
וביצי כינים ולטיפול מונע. המכשיר, שמשווק 
פעמי.  רב  לשימוש  מיועד  בסופר-פארם, 
העלות  את  מוזיל  נובוקיד  במכשיר  שימוש 
למשתמשים כבר אחרי 2-3 טיפולים, לעומת 
את  בשוק.  המצויים  בתכשירים  השימוש 
המוצר ניתן להשיג ברשת סופר-פארם ברחבי 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

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

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

ההרשמה בעיצומה! 6 קבוצות כבר מלאות!!!

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות

www.shainfeld.com/dusseldorfwww.shainfeld.com/clip66 הכנסו לקישור וצפו בסרט
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