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עצות מעשיות להתגבר על הכעס

גם לאחר הפנמת שלשת היסודות המביאים לכעס, עלול העובד 
על תיקון מידת הכעס למצוא את עצמו כועס נגד רצונו. לעיתים 
שלא  בעצמו  בטוח  היה  שכבר  לאחר  קשה  נפילה  זו  תהיה  אף 
יגיע שוב להתפרצות כה חמורה. אולם יש לזכור שזהו טיב וטבע העבודה 
הרוחנית, ככתוב: "ֶׁשַבע ִיּפוֹל ַצִּדיק ָוָקם". הוא נופל, אך עדיין נקרא צדיק, 
משום שאיננו מתייאש ושואף מיד לקום. הוא כמובן נזהר מאד שלא ליפול, 
ניסיון כזה אם ישוב,  אולם מכל נפילה לומד הוא כיצד יש להתמודד עם 
וממה עליו לגדור את עצמו ולהיזהר יותר כדי לא ליפול שוב, עד הגיעו אל 

השלימות הנכספת.
ואם כך בכל עבודה רוחנית הרצופה עליות וירידות עד ההתייצבות במקום 
הנכון והטוב, קל וחומר בתיקון מידת הכעס, אשר בעת התפרצותה קיימת 
בה בעיה מיוחדת המקשה מאד על תיקונה. שהרי כידוע, הבעיה המרכזית 
בתיקון מידת הכעס נעוצה בהתלהטות הפתאומית, שאינה מעניקה מרווח 
זמן להתבוננות בדרכי ההתגברות על הכעס. לכן, במלחמה קשה זו שכנגד 
יצר הכעס יש לנקוט בתחבולות שונות שתסייענה ללוחם השואף לניצחון, 

בבחינת הכתוב: "ְבַתְחֻּבלוֹת ַּתֲעֶׂשה ְּלָך ִמְלָחָמה". 
להלן תחבולות אחדות ועצות מעשיות להתגברות על הכעס:

• עשה משהו לפני שתדבר בכעס
קבל על עצמך לבצע פעולה קבועה מסויימת, לפני כל התבטאות או מעשה 
הנעשה מתוך כעס. למשל, ללבוש חולצה שתיועד לכך, או למזוג משהו 
בזה  המטרה  הפנימי.  בחדר  מגבת  לקפל  אפילו  או  מעט,  ולשתות  לכוס 
גדולה.  תועלת  להביא  שבכוחו  דבר  להתבוננות.  זמן  מרווח  יצירת  היא 
לעצמו בשעת  יאמר  אם  הכעס,  מידת  על  העבודה  תקופת  בתחילת  שהרי 
ההתעוררות של הכעס: "לא אכעס!" יודע הוא מראש שהאמירה לא תעזור 
הפעולה  לאחר  רק  אבל  "אכעס,  לעצמו:  יאמר  אם  אבל  יכעס.  אכן  והוא 
שקיבלתי על עצמי לבצע קודם", ייקל עליו להתבונן במה שקרה ולבחון 
שוב ושוב את כדאיות הכעס, מתוך העלאתו במחשבתו את כל אשר למד 
ואולי  בשליטה  יהיה  הנוכחי  יותר שהכעס  גדול  הסיכוי  כך  הכעס.  בגנות 

אפילו יבוטל.
• הסר את מבטך ממי שהינך כועס עליו

כאשר הכעס מתחיל להתעורר בלבך כלפי מישהו, הסר את מבטך ממנו. 
הוא ממשיך במעשה  אם  בפרט  הכעס.  בך  יגבר  כך  יותר  בו  ככל שתביט 
המכעיס אותך. ויש הממליצים להרים את גבות העיניים ולכווץ את המצח 
בשעת כעס, פעולה זו נחשבת כמזרזת את הרגיעה ואפילו מונעת לחלוטין 

את הכעס. שווה לנסות. 
• קנוס את עצמך

החלט לעצמך שאם תכשל שוב בכעס חמור, תקנוס את עצמך בקנס אשר 
הימנעות  למשל,  נעים.  יהיה  לא  הוא  אולם  בו,  לעמוד  מסוגל  הנך  אמנם 
בו; תרומת סכום מוגדר  במשך שבוע מאכילת מאכל אהוב שהנך מורגל 
מראש לצדקה; ללבוש בגד ישן או בגד אחר שאינו אהוב עליך; וכל ענישה 
עצמית סבירה אחרת. ואם יוכח שקנס מסויים אינו יעיל, יש לעבור לקנס 
משמעותי ומרתיע יותר. ובלבד שיהא זה דבר שבידך לעמוד בו ואינו גורם 

לך לדכדוך ולעצבות או ליאוש.
• הרגל עצמך לדבר תמיד בנחת

שנן לעצמך תמיד: יהיה אשר יהיה, אינני מגביה קולי על שום אדם בכל 
נורא המבקש להתפרץ,  וזעם  וגם אם ארגיש בתוכי תבערה פנימית  מצב. 
אמשיך לדבר בנחת )או לפחות אשתוק, מתוך שיחה פנימית עם עצמי כיצד 

נכון וטוב להתייחס למקרה המכעיס שלפני(.
• כח השתיקה

על התועלת בהנהגה זו כותב ה"פלא יועץ": "ואף אם לבו בוער כאש וחמתו 
בערה בו, לעצור במילים יוכל! ואז יהיה הכעס עקר, שאינו עושה פירות. 
כי ידוע שעבירת הכעס גוררת עבירות רבות ורעות. כגון: אש המחלוקת, 
וקללה, וכהנה רעות רבות. והשתיקה בעת כעס, כמים לאש. וידוע מאמר 
רבותינו זיכרונם לברכה על הפסוק "ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי-ָמה", שאין העולם 

מתקיים אלא על ]בזכות[ מי שבולם פיו בשעת מריבה".
בתחילת  הרמב"ן  עומד  מהכעס,  להינצל  כדי  בנחת  הדיבור  חשיבות  על 
איגרתו המפורסמת לבנו. וכך הוא מדריכו: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך 
בנחת, לכל אדם, ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להחטיא 

בני אדם." 
• אסוף מידע, כתוב ושנן.

ובפרט  בנפשו,  לקנות  רוצה  שהאדם  רוחני  קניין  כל  לגבי  נכונה  זו,  עצה 
בתיקון מידת הכעס. שכן עצם ההשקעה באיסוף המידע ובכתיבתו, מסדרת 
משנן  האדם  וכאשר  לתודעה.  אותם  ומחדירה  במחשבה  הדברים  את 
ביצירתו המוגמרת את פרי מחקרו, הרי הוא חש בהכרח הזדהות מיוחדת עם 
הדברים הנכונים שכתב הוא עצמו מכל לבו. הנה דברי ה"פלא יועץ" בזה: 
"ידוע חומר הכעס, כמה החמירו בש"ס ובזוהר הקדוש ובכתבי האר"י ז"ל, 
תסמר שערות אנוש. ולפי חומר שבו, האיש החפץ חיים, ויש לו בטבע מידת 
וסייגים  בגדרים  עצמו  לגדור  ותעצומות,  עוז  ברוב  יגבר,  בכוח  לּו  הכעס, 
וילקט כל מאמרי  והגדר הגדול שירשום בכתב  להציל נפשו מרדת שחת. 
לו  ויהיה  ז"ל,  האר"י  ודברי  הקדוש  וזוהר  ומדרשים  בש"ס  ז"ל  רבותינו 
לזיכרון בעיניו, ובהם יהגה מדי יום יום, למען יירא ויפחד ויחזור לאחוריו".

• הוכרחת לכעוס? התפייס מהר
אחת מדרכי הפעולה המסייעות להתגבר בעתיד על הכעס, מתבטאת בחינוך 
החזרה  עם  מיד  ולריצוי,  להתנצלות  מהירה,  ולהתפייסות  לרגיעה  העצמי 
מעצמו  שדורש  מי  שהרי  הכעס.  בחטא  הנפילה  לאחר  עצמית  לשליטה 
להירגע מיד לאחר שלא עמד בניסיון ונכשל בכעס, ומבלי לחשוש לפחיתות 
כבודו הוא מתנצל בפני האדם שיצא עליו קצפו, מכשיר הוא בכך את עצמו 
להיות שקול יותר לפני שיכעס כאשר יגיעו הניסיונות הבאים. וכבר סלולה 
בפניו הדרך להתגבר בעתיד בייתר קלות על יצר הכעס, עד שלא יכעס כלל. 
ונסיים בעצתו הנפלאה של הרמב"ם, אודות השימוש הנכון שניתן להשתמש 
במידת הכעס כמעטפת חיצונית בעת הצורך. עצה זו מסייעת - לאחר אימון 

- לפתרון בעיות, לאיזון נפשי נכון, ולהתגברות על כעס אמיתי:
• הרגל עצמך להראות בעת הצורך רק כעס הפנים

כידוע, המחסום העיקרי הניצב בפני המבקש לתקן את מידת הכעס שבו, 
הוא הצורך להתמודד עם בעיות שפתרונן מחייב נזיפה וכעס כלפי האנשים 
ישנם  הלא  אבל  לכעוס.  רוצה  "אינני  היא:  המתסכלת  תחושתו  שסביבו. 
מצבים בהם אם לא אכעס, לא יחול לעולם השינוי המתבקש אצל ילדיי; 
אצל בעלי; אצל רעייתי; אצל עובדיי; שכניי וכו'. איך אפשר אם כן להפסיק 
לכעוס לחלוטין? הרי לפעמים יש צורך אמיתי בכעס??" הנה עצתו הנפלאה 
של הרמב"ם בספר המדע, אשר משום יקרת וחשיבות כל דבריו, נציגם כאן 

במלואם:
עד הקצה  וראוי לאדם שיתרחק ממנה  עד למאד,  היא  רעה  מידה  "הכעס 
האחר. וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם 
רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור - אם היה פרנס, ורצה 
כדי  כועס,  שהוא  בפניהם  עצמו  יראה  למוטב,  שיחזרו  כדי  עליהן  לכעוס 
לייסרם, ותהיה ]אבל תהיה[ דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כאדם שהוא 
חכמים  אמרו  כועס.  אינו  והוא  כעסו,  בשעת  כועס  כאילו[  ]נראה  מדמה 
הראשונים: 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה'. ואמרו שכל הכועס 'אם 
חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו'. 
שינהיג  עד  הכעס,  מן  להתרחק  ציוו  לפיכך  חיים.  חייהם  אין  כעס  ובעלי 
עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. וזו היא הדרך הטובה. ודרך 
ואינם משיבין, עושין  ואינן עולבין, שומעים חרפתם  הצדיקים הן עלובין 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  'ְואֲֹהָביו  ועליהם הכתוב אומר:  בייסורים,  מאהבה ושמחים 

ִּבְגֻבָרתוֹ'."
כלומר, ישתמש במעטפת החיצונית של מראה הכעס, רק כדי להבהיר את 
בליבו  אבל  כראוי.  יתנהגו  אדם  בני  שאותם  כדי  שנעשה  המחדל  חומרת 
פנימה יהיה רגוע ושליו באמצעות ההתבוננות הראויה המובאת לעיל. אמנם 
יש להיזהר בזה, שמראה הכעס החיצוני לא יעורר את הכעס הפנימי. אבל 
בהישג ידו של כל אדם בר דעת לפעול לחינוכו העצמי בעניין זה הנדרש 
לבין  בין מראה הכעס החיצוני,  הנכון  לאיזון  הגיעו  עד  אדם,  לכל  כמעט 
הרוגע הפנימי המוחלט. ואדרבה, יש בזה בכדי לתרום רבות לרוגע הפנימי. 
שהרי משיג הוא את מטרתו - לפתור את הבעיה שהתעוררה ופתרונה מחייב 
נזיפה - מבלי שיכעס באמת. וכש"הכעס" החיצוני נעשה מתוך שיקול דעת 
לתועלת  הנדרשת  ייראה במידה  גם  הוא תמיד  פנימית,  רתיחה  ולא מתוך 

העניינית, מבלי להפריז במראה הזועם כמצוי אצל הכועסים באמת. 
ועובד ומתמודד ומתגבר על  נטייה מיוחדת למידת הכעס,  ומי שנולד עם 
יותר ממי שנולד  הרבה  גדול שכרו  עצמו,  את  עד שמתקן  זו,  מידה קשה 
עם אופי רגוע יותר. שהרי "לפום צערא, אגרא ]לפי הצער, השכר[". והוא 
המלך האמיתי המושל ברוחו אשר עליו נאמר: "טוֹב ֶאֶרְך ַאַּפִים - ִמִּגּבוֹר. 

ּומֹׁשֵל ּבְרּוחוֹ - מִֹּלכֵד עִיר".

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



"הכעס מידה רעה 
היא עד למאד, 

וראוי לאדם 
שיתרחק ממנה 

עד הקצה האחר. 
וילמד עצמו שלא 
יכעוס, ואפילו על 

דבר שראוי לכעוס 
עליו. ואם רצה 

להטיל אימה על 
בניו ובני ביתו, או 
על הציבור - אם 
היה פרנס, ורצה 

לכעוס עליהן כדי 
שיחזרו למוטב, 

יראה עצמו בפניהם 
שהוא כועס, כדי 

לייסרם, ותהיה 
]אבל תהיה[ דעתו 

מיושבת בינו לבין 
עצמו.

"

כאשר הכעס מתחיל להתעורר בלבך כלפי מישהו, הסר את מבטך ממנו. ככל שתביט 
בו יותר כך יגבר בך הכעס, בפרט אם הוא ממשיך במעשה המכעיס אותך
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 90%
שיש לך יונדאי חדשה

לרגל הפתיחה עד 90% מימון לרכבי יונדאי החדשים

בואו לבקר באולם תצוגה החדש ששת הימים 22 בני ברק )מול קניון איילון(

לתיאום נסיעת מבחן:
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אין יהודי אבוד
דייטונה  לעיר  סמוך  שנים,   24 לפני  היה  זה 
בפלורידה. שני בחורים צעירים בשם אהרן ליפסקר 
ושלומי גרוסמן יצאו בנסיעה ארוכה לכיוון מיאמי. 
ולחייהם  לרווחתם  שדואג  “אלף”,  בארגון  פעילים  היו  הם 
הרוחניים של אסירים יהודיים בבתי כלא בארצות הברית וכעת 
גויים.  אסירים  אלפי  בין  בודד  יהודי  אסיר  אצל  מביקור  שבו 

לפניהם עמדה דרך ארוכה של 280 קילומטר עד מיאמי.
תחנת  נואשים  חיפשו  הם  יורד.  הדלק  מד  כי  הבחינו  לפתע 
את  לבלות  שייאלצו  אפשרות  על  לחשוב  וחששו  קרובה  דלק 
נסעו. ברגע האחרון מצאו תחנה  בו  הנידח  הלילה על הכביש 
קטנה. עובד התחנה שמילא את המכל, הביט בהם שוב ושוב 
ולהתלוות אליו  יהיו מוכנים לצאת מהרכב  וכשסיים שאל אם 
למשרדו? הבחורים נעשו עצבניים. הם בעצמם לא הבינו מדוע 
הסכימו לו, אבל מסיבה כלשהי נענו. הם צעדו עמו וראו איש 
זקן יושב ובוהה. העובד פנה אליו: “אבא, הנה הם, באו לקחת 

אותך!” 
הבחורים התבלבלו ולא ידעו מה לומר. הזקן התעניין מאיפה 
הם מגיעים? הם סיפרו כי הם חסידים של הרבי מלובאוויטש 
יהודי בודד להניח תפילין.  והתגלגלו לאזור כדי לעזור לאסיר 
וביקש מהם לשבת. הוא סיפר מעשה  הזקן ההמום פרץ בבכי 
בני משפחתו  כל  לפני השואה בבית חסידי.  גדל  מדהים: הוא 
נפשו  המלחמה,  את  שרד  שגופו  ובעוד  הגרמנים  בידי  נרצחו 
הבין  ולא  לאמריקה  הפליג  הוא  הרוס  המחנות.  באדי  נשרפה 
איך  הבין  לא  בעיקר  הוא  נורמליים.  חיים  לחיות  אפשר  כיצד 
יהודים ממשיכים לשמור תורה ומצוות? הוא היה נחוש להשאיר 
מאחוריו כל זכר לעברו היהודי. בתחילה גר במיאמי, אך כיוון 
שהיה שם בית כנסת רפורמי, זה לא היה מספיק רחוק בשבילו. 
הוא עבר לאותה עיירה קטנה ליד דייטונה בה היה בטוח שלא 
ממנה  ילד  גויה,  אישה  עם  התחתן  הוא  לעולם.  יהודים  יראה 
שלושה ילדים וכאן הוא גר עשרות שנים. אחד הילדים היה זה 

שמילא עבורם את מכל הדלק.
לזפזף  והחל  להירדם  הצליח  לא  אחד  לילה  חלפו,  השנים 
בין ערוצי הטלוויזיה. באחד מערוצי הכבלים ראו אדם מבוגר 
שמדבר בהתלהבות באידיש. הוא היה המום. הוא לא שמע את 
השפה הזו עשרות שנים. על המסך גלש כיתוב שזאת התוועדות 
הוא  בברוקלין.  מליובאוויטש  הרבי  מדרשו של  בבית  חסידית 
הסתקרן להקשיב ושמע את הרבי אומר כי הנביאים מבטיחים 
ויהודייה  יהודי  כל  יאסוף  והקב”ה  נידח”  ממנו  יידח  ש”לא 
ויוביל אותם אל הגאולה. לא חשוב איך יהודי נראה ואיך נראים 

חייו, אף אחד לא יינטש. שום יהודי לא ילך לאיבוד.
הוא הרגיש שהרבי מדבר אליו ישירות ואומר: אתה בן לעם 
עשרות  למשך  התנתקת  אם  וגם  בן,  ונשארת  בן  היית  היהודי, 
שנים. בבוקר הוא אסף את בני משפחתו וגילה שהוא יהודי. הוא 
אמר כי הייתה לו הלילה התגלות והרבי על המסך הבטיח שיום 
אחד יבואו לקחת אותו. ולכן כשבאתם הנה, סיכם בהתרגשות, 

הבן שלי נכנס ואמר: ‘אבא, הנה הם, באו לקחת אותך’!... 
לסוגיה מרתקת בפרשה  הסיפור העוצמתי הזה מביא אותנו 

שמוארת באור יקרות על ידי הרבי, ומדגישה את דרכו הייחודית 
של הרבי כנשיא הדור, שבשבת הקרובה – ג’ בתמוז יציינו בכל 

העולם כולו את יום ההסתלקות שלו לפני 24 שנים.
בתקופת  ביותר  הקשה  במערכה  עוסקת  השבוע  פרשת 
מנהיגותו של משה. זו הפעם הראשונה שקמים אנשים ושוללים 
ומכריזים  אישית  אותו  מוחקים  הם  שלו.  הסמכות  עצם  את 
מפורשות: תסתלק לנו מהחיים! מי זה משה ואהרן שהשתלטו 

עלינו ומדברים בשמו של האלוקים?
שניים.  רק  מזכיר  עצמו  משה  אך  רבים,  היו  המרד  מובילי 
מזכיר  הוא  דברים  בספר  ישראל  תולדות  את  מסכם  כשהוא 

משום מה רק שתי דמויות:
דברים יא,ו: ואשר עשה לדתן ואבירם בני אליאב בן ראובן 
אשר פצתה האדמה את פיה ותבלעם את בתיהם ואת אוהליהם 

ואת כל היקום אשר ברגליהם.
קו:  תהלים  מפורשת:  יותר  עוד  בצורה  אומר  המלך  דוד 
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה’, תפתח ארץ ותבלע דתן 

ותכס על עדת אבירם. 
זה לא עדת קורח, זה אפילו לא קורח עצמו, זה לא און בן פלת 
ואפילו לא 250 ראשי העדה אנשי שם. כל אלו ‘נמרים של נייר’ 
שכמה גערות מצד משה מחזירות אותם לגודל הטבעי שלהם. 
הסיפור האמתי הוא עדת דתן ואבירם. אלו זוג אנשים מסוכנים 
העונש  מלבד  אתם  להתמודד  קונבנציונלית  דרך  הייתה  שלא 

הנורא שלא חזר על עצמו עוד: בליעה באדמה.
הפעם  זאת  להם?  הציק  מה  הזה?  הזוג  של  הסיפור  מה 
מהם  מגלה  לא  הפרשה  וכל  בתורה  מוזכרים  שהם  הראשונה 
עצמת  הוא  מגלה  כן  שהפרשה  היחיד  הדבר  ממשה.  רוצים 
את  תבעו  שהם  מוכיחים  התיאורים  שלהם.  היוקדת  השנאה 
הראש של משה. בעוד שקורח ומאתיים חמישים ראשי העדה 
ביקשו ‘בסך הכול’ שליטה, כבוד, אינטרסים, הם נאבקו במשה 

ישירות.
מהם,  פוסקות  הבלתי  ההצקות  כל  אחרי  רבינו  משה  אבל 
הצעד הראשון שעושה משה הוא בהחלט לא צפוי: הוא פונה 
אליהם ומבקש ליצור מולם שיח. זה בהחלט צעד מפתיע, משום 
אתו  מתקוטטים  הם  במחלוקת”.  “מוחזקים  היו  כבר  שהם 
שישים שנה ומה פתאום ישתנה משהו עכשיו? להיפך, עכשיו 
הישגים  לקצור  והתחילו  גל  על  שעלו  סוף  סוף  מרגישים  הם 
מול משה – וכיצד יוותרו עכשיו? התגובה שלהם צפויה: הם 
כאמור  במילים קשות  ומגיבים  בידו המושטת  לאחוז  מסרבים 

לעיל: “לא נעלה”. 
למחרת מגיע העונש הנורא: ה’ מצווה את משה להרחיק את 
העם מאוהלי דתן ואבירם כי עומדת להתרחש קטסטרופה. הם 
ובתיהם עומדים לקרוס לתוך האדמה. וכאן מגיע פסוק תמוה 

ביותר:
במדבר טז: וידבר ה’ אל משה ואל אהרן לאמר: הבדלו מתוך 
העדה הזאת ואכלה אתם כרגע... דבר אל העדה לאמור: העלו 
]התרחקו[ מסביב למשכן קרח דתן ואבירם: ויקם משה וילך אל 
דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל: וידבר אל העדה סורו נא 

מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה.
את  להרחיק  אותו  שלח  שהקב”ה  בעוד  מוזר:  משהו  קרה 
האנשים מאוהלי דתן ואבירם, משה הלך “אל דתן ואבירם”!. 
למה הלך אליהם כנגד ציווי ה’? ובפרט שלא אמר להם כלום 

בפועל?
המדרש )תנחומא ח( טוען כי משה החליט ביוזמתו להתרות 
הגבורה,  מפי  משה  ששמע  “ואע”פ  המתקרב.  האסון  אודות 
לא אמר להם עד שהלך והתרה בהם שנאמר ... ‘וילך אל דתן 

ואבירם’”.
ציווה  לא  הקב”ה  א.  להבנה:  מאוד  קשים  הדברים  אבל 
להתרות בהם. ב. הרי לא אמר להם כלום בפועל וכיצד התרה 
בהם? לכן רש”י מעניק פרשנות הפוכה לחלוטין: ויקם משה - 

כסבור שיישאו לו פנים ולא עשו.
ההיפך הוא הנכון: משה עשה ניסיון אחרון לעורר אותם. כן, 
עד שנקרתה בפניו ההזדמנות להתפטר מהרוח הרעה שרודפת 
כן  אולי  זאת ברגע האחרון  ניסה בכל  הוא  אותו שישים שנה, 
ציווה  לא  ה’  הרי  בכלל:  ברור  לא  עדיין  אבל  פנים.  לו  יישאו 

אותו לעשות זאת? וגם לא אמר להם כלום בפועל?
את  מעתיק  רש”י  כביר:  רעיון  מליובאוויטש  הרבי  אומר 
המלים “ויקם משה” כדי לרמוז לפירוש ישן שלו בפרשת חיי 
“תקומה  רש”י:  ופירש  עפרון”  שדה  “ויקם  נאמר  שם  שרה. 
הייתה לו שיצאה מיד הדיוט ליד מלך”. היינו שהביטוי “ויקם” 

מסמל הזדקפות, נשיאת ראש ורוממות.
משה לא היה רשאי לומר כלום לדתן ואבירם, משום שכבר 
ישראל,  קהל  כל  לב   – שלו  הלב  עדיין  אבל  הגזירה.  נחתמה 
הקושרים  לזוג  להניח  לו  אפשר  לא   – היה  ישראל  של  אוהבן 
ללכת מהעולם במיתה משונה. ולכן הצעד האפשרי היחיד היה 
“ויקם משה”!. להזדקף בעמידה של גדולה וכך לחלוף על יד 
האוהל של דתן ואבירם ביחד עם זקני ישראל ואולי התהלוכה 
המרשימה תזעזע אותם. נאמר זאת כך: משה הלך אל האוהל 
שלו, עטה את גלימת הראשון לציון הרקומה בפסי זהב – וייחל 

שמה שלא עשו המילים, תעשה זקיפות הקומה.
‘ויקם משה’ באה  ליקוטי שיחות כח/102: הוספת המילים 
של  באופן  הייתה  ואבירם  דתן  לאוהל  משה  שהליכת  ללמד 
ש’כסבור  משום  מעם,  מורם  מלך  כמו  לו’,  הייתה  ‘תקומה 
ולכן  שיישאו לו פנים’, שההליכה הזו תגרום לשאת לו פנים. 
משה הלך עם זקני ישראל, אף שה’ לא ציווה על כך, אלא כדי 
שההליכה תהיה באופן של ‘ויקם’. ומובן שלא היה בכך סתירה 
]התרחקו[ מסביב למשכן קורח’, משום שמשה  לציווי ‘העלו 
לא אמר להם כלום, רק קיווה שהליכתו באופן של גדולה תפעל 

הכנעה וביטול. 
האם  מה חשב משה?  את השאלה,  מעלה  זה  וכמובן, שכל 
של  שנה  שישים  אחרי  אותם?!  לשנות  בדעתו  העלה  באמת 
רדיפות שרדפו אותו ללא סוף, כשהם סוף סוף מרגישים הצלחה 

וסחף במרד מולו – הם ייכנעו?!
לא  שאדם  במפורש  מובא  הלכתית,  מבחינה  שגם  במיוחד 
צריך למחול למי שעלול לנצל את המחילה כדי להמשיך להרע 
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כל אחד שקורא את הסיפור של דתן ואבירם מתפלא: כיצד זכו לצאת ממצרים? הרי 

כתוב ששמונים אחוז מבני ישראל מתו בשלוש ימי האפלה והם בוודאי היו רשעים אחרי 

שהלשינו לפרעה על משה?  

"
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יהיה  לא  “והמוחל  תרו,ד(:  רבינו  )שו”ע  לו 
 ... אא”כ  מיד  לו  ימחול  אלא  מלמחול  אכזרי 
חושש שלא יבא לעצמו איזה רעה ע”י שימחל 
לחיי  קודמין  דחייו  למחול  צריך  אינו  דאז 

חברו”.
הרבי  של  העמוקה  הפרשנות  הנה 
את  שהניעה  העולם  לתפישת  מליובאוויטש 
משה רבנו. משה רבנו הביט אחרת על יהודים. 
הוא האמין - כדבריו הידועים של ספר הכוזרי 
של  שנפשו  אומר  הוי  ישראל”.  ב”סגולת   -
ממש”,  ממעל  אלוקה  “חלק  היא  היהודי 
והיא  הכבוד  כיסא  תחת  נחצב  שלה  השורש 
חפצה בטבעה להתכלל באלוקות. ולכן, משה 
השתכנע  לא  הוא  שלהם.  לחטאים  האמין  לא 
מעידה  רק  בחטא  ראה  הוא  שלהם.  מהרוע 
זמנית המנוגדת לאופיו האמתי של האדם, וכיון 
בבחינת  להיות  לעולם  הופך  לא  החטא  שכן, 
שיצעד  אדם  גם  כך:  זאת  נאמר  “חזקה”. 
בן  יישאר   - חתול  כמו  ארבע  על  שנה  שישים 
אדם. וגם יהודי שיחטא שישים שנה – יישאר 

יהודי החפץ בטבעו בטוב. 
פוגע  כשאדם  אצלנו,  הנקודה:  כל  וזאת 
הלב.  מכל  זאת  עשה  שהוא  סבורים  אנו  בנו, 
מה  בודקים  אנו   - סליחה  כשהוא מבקש  אבל 
הפוך.  עבד  זה  משה  אצל  שלו...  האינטרס 
לא  הוא  הפוכה.  הייתה  שלו  האדם”  “תפישת 
כן  הוא  ואבירם,  דתן  של  לכישלונות  האמין 

האמין לבקשת הסליחה שלהם.
מרכזי  יסוד  זהו  חסידי,  בחידוש  מדובר  לא 
המפורש בתורה עצמה: במדבר ה,יב: איש כי 
תשטה אשתו ומעלה בו מעל - סוטה ג,א: אין 
רוח  בו  נכנסה  כן  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם 

שטות.
הוא  היהודי  של  החטא  כי  מדגישה  התורה 
שהוא  אלא  זה  אין  העצמית.  ממהותו  סטייה 
טעה, מעד, נסחף בלהט החיים הטובים ואיבד 
יהודי  גם  שכן,  וכיון  העצמית.  השליטה  את 
להשתנות.  ברגע  יכול  שנה,  שישים  שטועה 

“כסבור שיישאו לו פנים”
לקו”ש שם/102: מזה לימוד נפלא באהבת 
ישראל, למרות שהיה זה לאחר גזר דין ולאחר 
שהקב”ה סגר בפניהם את השער ואמר ‘העלו 
רבנו,  משה  זאת  בכל  קורח’,  למשכן  מסביב 
בכל  יהודי  לכל  ישראל שלו  אהבת  גודל  מצד 
מרדת  להצילם  כיצד  עצה  חיפש  שיהיה,  מצב 
שאולה. עאכו”כ כשמדובר על יהודים שאינם 
במעמד  היותר  לכל  אלא  ח”ו,  בה’  מורדים 
מוטל  העמים,  בין  שנשבה  תינוק  של  ומצב 
מיני  בכל  בו  התלוי  לעשות  אחד  כל  על  חוב 
התחכמות ותחבולות לקרבו לאבינו שבשמים.

לעניות  עצומה  נקודה  להוסיף  אפשר  כאן 
דעתי שאינה מובאת בשיחה, אבל מרימה את 
משה  למעשה,  חדשים.  לגבהים  כולו  הרעיון 
ואבירם  דתן  על  משהו  ידע  הוא  צדק.  רבנו 
לוקחים  כאשר  כעת.  עד  הזכרנו  לא  שאנחנו 
בחשבון גם את ההיבט הזה בהיסטוריה שלהם, 

הכול משתנה.
כל אחד שקורא את הסיפור של דתן ואבירם 
זכו לצאת ממצרים? הרי כתוב  מתפלא: כיצד 
ימי  ישראל מתו בשלוש  ששמונים אחוז מבני 
האפלה והם בוודאי היו רשעים אחרי שהלשינו 

לפרעה על משה?  
נקודה  מובאת  יונתן  בתרגום  מכך:  יתירה 
ממצרים  לצאת  רצו  לא  באמת  הם  מופלאה. 
נאמר:  בשלח  בפרשת  במקרה.  רק  וניצלו 
בארץ  הם  נבוכים  ישראל  לבני  פרעה  “ואמר 
מתבקשת:  והשאלה  המדבר”,  עליהם  סגר 
יצאו  הם  הרי  ישראל”?  “לבני  אמר  כיצד 
מזמן ממצרים? רש”י עונה שהכוונה היא ‘על 
נקודה  כותב  יונתן  תרגום  אבל  ישראל’,  בני 

מרתקת:
ישראל  לבני  פרעה  ואמר  יד,ג:  שמות 
נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר - תרגום 
ויימר פרעה לדתן ולאבירם בני ישראל  יונתן: 

דמשתיירון במצרים.
פרעה  עם  נשארו  ואבירם  שדתן  מתברר 
במצרים, כבר אז הם טענו: “נתנה ראש ונשובה 
לרדוף  פרעה  עם  יצאו  שהם  אלא  מצרימה”. 
וכשראו  למצרים  להחזירם  ישראל  בני  אחרי 
את הנס של קריעת הים, קפצו המימה וניצלו. 
עם  טבעו  לא  מדוע  הזה?  לנס  זכו  כיצד  אבל 

המצרים?
מהרי”ל  בחידושי  מובא  מופלא  הסבר 
לפני  ירושלים  של  הגדולים  מרבניה  דיסקין, 
זכות  בעלי  היו  ואבירם  דתן  שנה:  כ-130 
בסוף  ישראל.  עבור  נפשם  מסרו  הם  עצומה. 
ישראל”  בני  “שוטרי  כי  מסופר  שמות  פרשת 
תקפו את משה ואהרן על כך שבגללם החמיר 
תבן  קיבלו  אז  עד  השעבוד.  תנאי  את  פרעה 
מוכן ועכשיו עליהם להכין גם את התבן. רש”י 
אומר שם שהשוטרים החצופים הללו היו דתן 
בני  ש”שוטרי  נאמר  זה  לפני  והנה  ואבירם. 
ישראל” הוכו בידי המצרים על כך שהיהודים 
לא עמדו במכסות. מסירות הנפש של השוטרים 
שלא  העובדים  על  הלשינו  שלא  בכך  הייתה 
עמדו במכסות, אלא חטפו את המכות בעצמם. 
וכיון ש”שוטרי בני ישראל” הם דתן ואבירם - 

מובן שגם כאן אלו דתן ואבירם.
את  ידע  רבנו  משה  מובן:  הכול  ועכשיו 
יש  יהודי מנותק,  אין  יהודי אבוד,  אין  האמת. 
אפילו  ברורה:  עובדה  ומבולבל.  טועה  יהודי 
שישים  אותו  שרודפים  ואבירם  כדתן  רשעים 
שנה, במקרה אחר, הם חטפו מכות כדי להציל 
יהודים. זה הביטוי שהזכיר הרבי פעמים רבות: 

“ביהודים צריכים להבין”!.
הרב  אצל  הרבי  התעניין  פעם  ולסיום: 
האם  בפילדלפיה,  השליח  טוב,  שם  אברהם 
עומד בקשרי ידידות עם שחטר? הרב שם טוב 
ענה בחיוב. הרבי התעניין כיצד שחטר מסתדר 
גער  יודע.  בפרנסה? הרב שם טוב ענה שאינו 
אתו?!  בידידות  אתה  ככה  בשליח:  הרבי 

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 

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

כבד קצוץ/גאלע

ש"ח 
בלבד

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

לשבוע 
בלבד!



שלום כיתה י'

כבר כמה ימים שבכיתה י' יש מריבה גדולה. 
לא בדיוק ברור על מה רבים וגם לא ברור איך 
ושני  מריבה  כאן  יש  כי  ברור  התחיל.  הכול 
צדדים, אלו בכה ואלו בכה. התוצאה הכואבת 
זה  עם  זה  מדברים  לא  הצדדים  ששני  היא 

ושומרים טינה זה לזה.
הכנסת  בית  אל  הדברים  הגיעו  כך  כדי  עד 
הנערים  אחד  שעלה  בשעה  הספר.  שבבית 
דיוק  וליתר   – חבריו  מיהרו  התפילה,  לעמוד 
– שונאיו לצאת מהיכל בית הכנסת, כדי שלא 

להשתתף בתפילתו. שנאת חינם קלאסית.
ואתגרתי  תפילתם  אל  הצטרפתי  שני  ביום 
שלושה תלמידים מבעלי הניצים. אמרתי להם 
השבוע  קוראים  אנו  אותה  התורה  בקריאת  כי 
אנו מתוודעים למחלוקת הגדולה בהיסטוריה, 
מחלוקת קורח ועדתו, וביקשתי מהם שיקשיבו 
אחד  כל  לפתור  וינסו  בתורה  לקריאה  היטב 
בדרכו היכן התחיל המחלוקת בין קורח ומשה 

רבינו?
לקריאת  היטב  יקשיבו  גם  לנפשי:  אמרתי 
לכל הפחות  יריבו  ולא  יהיה שקט  גם  התורה, 

בשעת הקריאה וגם אולי ייצא מזה שלום.

  

אחד  כל  עם  ישבתי  התורה  קריאת  לאחר 
היו  התוצאות  שלהם.  לפרשנות  והקשבתי 
בפרשה  אחר  במקום  גילה  אחד  כל  מרתקות, 
את תורף המחלוקת ואת הנקודה בה החל גרעין 

המחלוקת להתלקח.
אנו  בפרשה  השני  בפסוק  כי  טען  הראשון 
רואים את סלע המחלוקת. "ויקומו לפני משה". 
לך  יש  משה?  לפני  עצמך  את  שם  אתה  מה 
טענות? יש לך דעה שונה? אבל מה זה "ויקומו 
לפני משה"? הקימה הזו היא שעמדה בעוכרם 

ושהכריזה על מלחמה.
אתר  על  הטורים  בעל  אכן  כי  לו  אמרתי 
מציין כי "ויקומו" )168( בגימטריה שווה של 

"לחלק" )168(. הקימה הזו הייתה למחלוקת.
בו  הוא מצא את המקום  התלמיד השני אף 
החלה המחלוקת. לדבריו, בפסוק ג' אנו קוראים 
"ויקהלו על משה ואהרן". מה פשר ההתקהלות 
הזו? יש לך טענות? בוא ותשמיע אותם בחדרי 
חדרים. מי שיש לו הוכחה על חבריו יודע איך 
להוכיח אותו בהצנע ובשקט ולהעמיד אותו על 
דבר אמת. ההתקהלות המיותרת הזו מוכיחה כי 

פניהם היה למלחמה למן הרגע הראשון.
בלשון  לו שכשנדייק  ואמרתי  עמו  הסכמתי 
לו  היה  לכאורה  משה",  על  "ויקהלו  הכתוב 
לומר "ויקהלו אל משה", אלא שהכוונה שלהם 

הייתה להיקהל עליו במחלוקת.
בחידוש  אותי  הפתיע  השלישי  התלמיד 
כי  מוכיחה  בפרשה  הראשונה  המילה  משלו: 
פניהם הייתה לרעה ולא לטובה, למחלוקת ולא 
לבד?  לוקח  אתה  מה  קורח.  "ויקח"  לשלום. 
בורא עולם נותן את הכבוד ואת הכסף, מי שמך 
זה  לי,  מגיע  חושב  כשאדם  לעצמך?  לקחת 
וגרעין  ליבת המחלוקת  זה   – ואפסי  אני  שלי, 

ההתלקחות. מכאן הכול מתחיל.

ורש"י  גדולים  לדעת  שכיוון  לו  אמרתי 
 – קורח  ויקח  העניין.  את  מדגיש  כבר  הקדוש 
משהו.  שלקח  מצאנו  לא  לקח?  מה  ולכאורה 
את  לקח  פירושים:  שני  מחז"ל  רש"י  ומבאר 
את  שלקח  או  ולהתפלג,  נבדל  להיות  עצמו 
הפירושים  ושני  בדברים.  הסנהדרין   ראשי 
עולים בקנה אחד עם הרצון להכתיב את סדר 

היום ולקחת את החוק בידיים.

  

לסינגפור  נשואות  העולם  עיני  היו  השבוע, 
נשיא  בין  פסגה  פגישת  נערכה  שם  הרחוקה. 
הצפון  הרודן  לבין  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
משתאה  עמד  העולם  און.  ג'ונג  קים  קוריאני 
המנהיגים  שני  שהפגינו  הידידות  לנוכח 
היריבות  בעלי  להיות  אמורים  היו  שלכאורה 

הגדולים ביותר.
איני מחסידיו הגדולים של הנשיא טראמפ, 
אבל הוא מוכיח לעולם כי אפשר אחרת. שנים 
כלום  הניבו  לא  המעצמות  בין  יריבויות  של 
קוריאה  צפון  את  חישלו  הם  ההיפך,  לעולם. 
ואתגרו אותה לייצר נשק והרתעה לעולם. הם 
יידע  לא  שלעולם  כך  מהעולם  אותה  הרחיקו 
העולם מה באמת מסוגל הרודן הצפון קוריאני 

לעולל.
הכלה  עם  והבנה,  שלום  עם  זאת,  לעומת 

והכרה, ניתן להשיג יותר. הרבה יותר.

  

מגדולי  אחד  של  במעונו  בביקורי  השבוע, 
בפירוש  עיניי  את  האיר  הוא  שליט"א  ישראל 
נפלא. המשנה אומרת "אל תדון את חברך עד 
עד  אומר,  הפשוט  והפירוש  למקומו".  שתגיע 
באותה  במקומו  ותהיה  שלו,  במצב  שתעמוד 

סיטואציה.
אבל ישנו ביאור נוסף ומאיר עיניים: כשמגיע 
פעל  עליך,  דיבר  פלוני  רחוקה,  שמועה  אליך 
נגדך – אתה מיד יוצא להתקפה חזיתית. רגע, 
בדיוק  איך  אותו  תשאל  למקומו,  לך  תבדוק, 
היה הדבר, למה חרה אפו? על פי רוב, לאחר 
בדיוק  לא  הוא  העוקץ:  יוצא  מדוקדק  בירור 

אמר, הוא לא התכוון, זה לא נכון.
מריבה, כל מריבה, נוצרת בדרך כלל מגפרור 
הדעת  על  עולים  לא  מעשה,  בשעת  קטן. 
נראה  זה  כלל,  בדרך  וההשלכות.  הממדים 
משהו מקומי, נגע קטן ולא אלים. אך, כשהאש 

מתלקחת, קשה לעצור את הסחף והלהט.
חובה עלינו לעצור את אש המחלוקת כשהיא 
נמוכה וקטנה. לבוא ולברר ולהגיע למקומו של 
נוכל  באמת  ואז  מגעת  שידינו  כמה  עד  השני 
להכיל איש את רעהו ולחיות בשלום ובשלווה, 

זה לצד זה.
יחד שבטי ישראל!

שבת שלום וחודש מבורך
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.orgil : לתגובות

הרב בן ציון נורדמן
מילה של עין 

מקצועית

הלל כהן, אופטימטריסט ראשי

שומרים על העיניים שלך

עדשות מולטיפוקל 
לילדים?!

היא:  הבדיקה  בחדר  ביותר  הנפוצות  השאלות  אחת 
איך ניתן לעצור\לעכב עליה במספר?

המיופיה )קוצר ראיה( הפכה למגיפה כלל עולמית, ומחקרים 
מוכיחים  שכ-80% מהאנושות בחלקי העולם השונים, סובלים 

ממנה.
ישנם  כמה גורמים לעליה במספר:

גנטיקה  קריאה מרובה   שינוי קימור הקרנית
 שימוש נרחב בטכנולוגיה  התארכות גלגל העין  אי חשיפה 

מספקת לשמש.
לגבי קריאה מרובה ושינוי מבנה הקרנית, ניתן להיעזר 
במשקפיים ביפוקליים או עדשות מגע קשות. הפעם נתמקד 
בהתארכות גלגל העין, כשזו בעצם הסיבה המשמעותית ביותר 

לעליה במספר.
במשקפיים רגילים או בעדשות מגע רגילות, התיקון האופטי 
משפיע על מרכז הרשתית בלבד, כשהחלקים הנמצאים מחוץ 
למרכז )בפריפריה( לא נהנים מתיקון אופטי מלא, סובלים 
משינוי הקימור שלהם, מתארכים, וגורמים לשינוי מבני של 

גלגל העין.
עדשות המגע המולטיפוקליות נותנות פתרון אופטימלי הן 
למרכז הראיה והן לפריפריה. פתרון זה מציע מינימום אזורי 
טשטוש על הרשתית. התוצאה היא שלילת הסיבה להתארכות 
גלגל העין, ובכך שמירה על המספר או לפחות –ללא שנוי 

משמעותי.
יתרון זה לא ניתן להשיג במשקפיים מולטיפוקליים, כיון 

שעיצוב העדשות שלהן משפיע רק על מרכז הרשתית.
עדשות אלו מתאימות לילדים ולנוער ודורשות שיתוף פעולה 
מלא בין המטפל למטופל. היות ומדובר בגילאים צעירים מאד, 

שת"פ עם ההורים הוא תנאי הכרחי להצלחה במשימה.
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כשמנסים למצוא היכן התחיל גרעין המחלוקת של קורח 
ועדתו להתלקח, מגלים כמה וכמה אפשרויות • פסגת 
השלום בסינגפור מוכיחה שתמיד עדיף להכיל ולגשת 

לשני בשלום ובהבנה



      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 

מלון משודרג 
וחדרי אירוח 

משופצים

הכל כלול במחיר!

ים של חוויות!ים של חוויות!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח
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התגרשו והתחתנו שוב
כפי שידוע, מסכת גירושין זו טראומה לא פשוטה. מגיעים 
אלי כל מיני מקרים, סיפורים והתמודדויות. בין הסיפורים 
מגיעים אלי אנשים לפני גירושין או אחרי גירושין, חלקם 

במצב נפשי לא פשוט וקל. 
להתגרש  החלטתו  את  הביע  הוא  אברך,  אלי  הגיע  כשנתיים  לפני 
סופית מאשתו. הוא הגיע רק בשביל דבר אחד, שאתן לו כוחות נפש 
לעבור את כל התקופה הזו של הגט. הוא אפילו לא רצה להסביר לי 
מדוע הוא מקבל את ההחלטה הכל כך רצינית בחייו. באופן אישי 
אני משתדל מאוד כשאדם מגיע אלי שהוא רוצה להתגרש, על אף 
ולנסות  הסיפור  את  לשמוע  נישואין,  יועץ  ולא  רגשי  מטפל  שאני 

לעזור כך שהאדם לא יעשה את הצעד הזה. 
על פי רוב אנשים אחרי הגט מתחרטים וחווים סבל וכאב רב, וכפי 
שהבאתי מספר פעמים שהרב שמחה כהן אמר לי שמתוך ניסיון שלו 
99 אחוז מהאנשים שהתחתנו שוב לא היה להם יותר אושר והצלחה 
מאושרים  אותם  עשו  לא  השניים  הנישואין  ראשון.  בזיווג  מאשר 
יותר. בהרבה מאוד מהמקרים זה יושב על בעיות רגישויות של אחד 

מבני הזוג או אפילו שניהם. 
ברוב המקרים אנשים שומעים בקולי, אך ההחלטה של אותו אברך 
הייתה חד משמעית, אני מתגרש זה סופי וסגור, הוא לא היה מוכן 
שלא  הרעיון  את  לו  הסברתי  לו.  להסביר  שניסיתי  למה  לשמוע 
שורפים את מה שיש בגלל מה שאין, מה שהבאתי במאמר כאן לפני 

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

באור ובחיובי במה יש. 
הסברתי לו שהוא צריך לעשות עבודה עצמית עם עצמו, לרפא את 
אך  אחרת,  לו  וירגישו  יראו  דברים  ואז  נפשית,  חזק  להיות  העבר, 
שום דבר לא עזר, הוא נשאר בהחלטה שלו, ‘אני לא יכול לחיות עם 
כזו אישה, הדברים שני זקוק להם ושכל כל חשובים לי אין לי אותם. 
אני מוכן לשרוף את מה שיש לי בגלל מה שאין לי. נכון שהיא לא 
אישה רעה ואולי אישה טובה במובנים מסוימים אך היא ממש לא 

בשבילי’. 
אני לא יכול לתאר על הכתב את תקופה הקשה שעברה עליו. כמה 
שניסיתי להניע אותו מלבצע את הצעד הזה זה פשוט לא עזר. גם 
לא יועץ הנישואין שהוא הלך אליו ואמר לו שהוא עושה את טעות 
11 ילדים  חייו. והמעניין הוא שגם אשתו לא רצתה להתגרש, וכן, 

היו לו בבית. 
אני זוכר היטב את היום שבו הוא הגיע אלי אחרי שנתן גט לאשתו. 
לא  הוא  חצי שעה.  ללא מעצורים במשך  ובכה  מולי  ישב  רק  הוא 

הצליח להוציא הגה מפיו רק דמעות גדולות וכאובות ירדו מעיניו. 
האמת שגם לי זלגו דמעות ליבי נקרע לראות אותו במצב הזה. אותו 
אברך שכר דירה לבד ועבר לגור בצפון הארץ. הוא הפסיק להגיע 
בגלל המרחק. אך שמרתי איתו על קשר טלפוני. האדם היה שבר כלי 

כפשוטו. אך ניסיתי לעודד ולחזק אותו כמיטב יכולתי. 
לאחר חודשיים אני מקבל ממנו טלפון, ‘מרדכי’, הוא אומר, ‘אני 
לא  הגיע.  והוא  פגישה  לו  קבעתי  בדחיפות’.  אותך.  לפגוש  רוצה 
צריך היה ללמוד חכמת הפנים בשביל לזהות על פניו את המשבר 
הגדול בו הוא נמצא. הוא ישב מולי מספר דקות ושתק, היה נראה 
שהוא בורר את המילים שהוא הולך להוציא, ואז הוא אמר ‘צדקת, 
טעיתי. טעיתי טעות גדולה שהתגרשתי, הייתי צריך להקשיב לקולך. 
כפי שאמרת בחרתי לשרוף את מה שיש בגלל מה שאין. אבל הבעיה 
שלי שאפילו עד היום אני לא יכול להבין איך אפשר לחיות מבחינה 
רגשית את האין. כאשר אין לי את מה שאני רוצה זה מפריע לי מאוד. 
אני רוצה את מה שאין ואני לא מוכן לוותר עליו, ואז אני לא מצליח 

לשמוח ולחיות עם מה שיש’. 
הייתה זו שיחה ארוכה והסברתי לו על השלמה. זה לא נקרא ייאוש 
זה פשוט להשלים מבחינה רגשית שזה המצב הקיים וזהו, עד שלא 
תשלים מבחינה רגשית שזה הבעיות אצל בן הזוג שלך ולא תוכל 
לשנות אותו לעולם. לא תוכל לשמוח עם מה שיש. המחשבות על 

מה שאין יגיעו אליך שוב ושוב. 
כמובן שאפשר להתפלל להשם. כיהודי שמאמין שתפילה לא חוזרת 
ריקם, אפשר וחובה להתפלל להשם שדברים ישתנו. אבל עם זה יש 
צורך להשלים עם דברים בחיים. ככל שניסית להיאבק וליצור שינוי, 
גם לך היה קשה  וכך  יותר לעשות שינוי,  כך אשתך היה לה קשה 

לשמוח ולהתמקד בדברים החיוביים שיש באשתך. 
ההשלמה היא לא רק בחיי הנישואין, זה יכול לקרות בהרבה מקרים 
צריך  שאדם  בחיים  לפעמים  יש  מאוד.  כואב  זה  אם  וגם  בחיינו, 
להשלים עם דברים, להרפות ולשחרר. ואז קורה משהו נפלא, אבן 
כבדה יורדת מהלב. זה לא ייאוש, זה פשוט הכרה במציאות, מה אני 
יכול לשנות ומה לא, ועם מה שלא - פשוט להשלים שזה המציאות. 
גם בשביל ההרגשה והרוגע הנפשי שזה נותן, וגם לא להפסיד את 

מה שיש. 
בתאונה  נפגע  הוא   .35 בגיל  צעיר  אדם  אצל  לבקר  הלכתי  פעם 
קשה ואיבד את שתי רגליו. הוא סיפר לי שלילה אחרי לילה במשך 
שלאבד  עוררין  שום  ללא  ברור  וזה  מצבו,  על  בכה  הוא  חודשים 
והמוגבלות הפיזית  רגליים אי אפשר לתאר את הסבל הנפשי  שתי 
שנוצרת. ‘היה עדיף מותי מחיי’, סיפר. ‘היה זה לילה אחד, בכיתי 
מאוד, ביקשתי מהשם שאני לא רוצה לחיות בעולם הזה. למה זה 
הגיע לי. בכיתי ובכיתי כמו שלא בכיתי כל ימי חיי, ואז השם האיר 
לי הארה, שזה מה שהוא רוצה והגיע הזמן פשוט להשלים, אני יכול 
לבכות כל חיי על שתי רגליים שאין לי ואז לפספס את כל החיים שכן 
יש. אז קיבלתי החלטה פשוט להשלים, הבנתי ששתי רגלים לעולם 
לא יהיו לי. השלמתי רגשית שאין לי שתי רגליים’. חיבקתי ונשקתי 

את אותו אדם על תעצומות נפשו. 
אני שומע על זוגות ששנים רבות רבים וכל אחד מנסה לשנות את 
השני כפי שהוא היה רוצה או כפי שהיא הייתה רוצה. שנים של כאב 
רב, במקום לקחת את ההשלמה הרגשית שזה מה שיש ואז לשמוח 

ולהתמקד במה שיש ולהתאחד מהאור שיש. 
ולעשות  לטיפול  או  ליעוץ  ללכת  אפשרות  יש  אם  שבחיים  כמובן 
שינוי זה טוב ונפלא. אך כאשר רואים שזה הבן אדם וזה האופי שלו 
למרות הטיפול, מאוד קשה להפוך לאדם את האופי שהוא חי עמו 
עשרים או שלושים שנה, ואז מגיע זמן ההשלמה. חבל לשרוף את 

מה שיש בגלל מה שאין.
נפשי.  לשחרור  גורמת  וההשלמה  רב  לסבל  גורם  הפנימי  המאבק 
בדרך כלל כשאנחנו משלימים עם דברים שאין בידינו לשנות, אנחנו 
להגיד  לי  חשוב  עצמנו.  עם  נפשית  חזקים  יותר  הרבה  מרגישים 

שצריך להיות חכם ולדעת עם מה צריך להשלים ועם מה לא. 
היה זה תהליך עם אותו אברך עד שהוא הפנים את נושא ההשלמה 
מבחינה רגשית. בין היתר גם נכנסנו קצת לעבר הכאוב שלו. לאט 
‘אני  לי  אמר  הוא  המפגשים  באחד  לעצמו.  חזר  אברך  אותו  לאט 
חושב שאני יכול לצאת שוב לשידוכים’. אתה רק זוכר, אמרתי לו, 
שבכל אישה יהיו לה חלקים טובים יותר וחלקים פחות טובים ויהיו 
זה ברוך השם  דברים שתהיה צריך להשלים איתם. הוא אמר ‘את 

הבנתי’. 
השם נתן את המילים בפי ואמרתי לו אז אולי כבר תחזור לאשתך 
הראשונה, יש לך אישה שאהבה אותך, כמובן לא מושלמת אך בכל 

אופן, ובעיקר 11 ילדים בבית שאוהבים אותך ומחכים לך. 
התהליך  אחרי  אליה  חוזר  הייתי  אותי,  הפתיע  הוא  האמת,  את 
אותי  תרצה  לא  בחיים  היא  אך  לכך.  מוכן  מרגיש  ואני  שעברתי 

בעולם אחרי מה שהיה בינינו. 
לעולם אינך יודע, אמרתי לו. אתה רוצה שאנסה? שאלתי בזהירות. 

תנסה, הוא אמר, אבל לא נראה לי שתצליח. 
ולאחר  שם,  חסידים  היו  שהם  לאדמו”ר  ניגשתי  דשמיא  בסיעתא 
השתדלות מרובה הם התחתנו שוב. אני רק יכול להגיד שהם כבר 

יחד חצי שנה והם חיים חיים מאושרים. 
קשה  ממש  ואם  שאין.  מה  בגלל  שיש  מה  את  שורפים  לא  תזכרו, 
לכם עם מה שאין, אז פשוט תשלימו רגשית שזו המציאות ותיהנו 

ממה שיש. 
שבת שלום לכל עם ישראל. 

machon.rot@gmail. com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

 ההשלמה היא לא
רק בחיי הנישואין, זה 

יכול לקרות בהרבה 
מקרים בחיינו, וגם 
אם זה כואב מאוד. 
יש לפעמים בחיים 

שאדם צריך להשלים 
עם דברים, להרפות 
ולשחרר ההשלמה 

היא לא רק בחיי 
הנישואין, זה יכול 

לקרות בהרבה 
מקרים בחיינו, וגם 
אם זה כואב מאוד. 
יש לפעמים בחיים 

שאדם צריך להשלים 
עם דברים, להרפות 

ולשחרר



מתדלקים . חוסכים . ומחזקים
את שומרי השבת.

אהוד קינמון 37 בת ים, העבודה 37 אשדוד, מושב אמונים

 סניף חדש! 
בקרית אריה 

היצירה 12 פתח תקוה 
רמזור אחד מצומת גהה



רשת תחנות הדלק היחידה ששומרת שבת 
הגענו אליכם!

מבצע פתיחה על כל תדלוק מעל 
200 ש"ח כרטיס מועדון שחוסך 

המון וכוס קפה מהנה!
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הכירו:   
שיעור א' 

תשע"ט
מלאים  הכמעט  הנתונים  אבל  בעיצומה,  עדיין  הרישום  עונת 
רק  נכנעו  ישיבות  איזה   • נחשפים  כבר  הגדולות  מהישיבות 
מסע  לישיבות,  התרומות  'מחירון'  הרשמים,  לטרנד  השנה 
ששומרות  והישיבות  ופוליטיקאים  רבנים  באמצעות  הלחצים 
על המסורת ויתחילו את הבחינות רק בסוף תמוז • וגם: היכן 
מצטרפים ר"מים חדשים, איפה מפצלים את שיעור א' ובאלו 

ישיבות נערכים להתרחבות

||  יענקי קצבורג ||
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ישיבת פוניבז'
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הרישום כ עיתונות',  ב'קו  נחשף  שכבר  פי 
הלימודים  שנת  לקראת  הגדולות  לישיבות 
תשע"ט החל מוקדם מהצפוי, הרישום מתנהל 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  כאשר 
רק  לא  בשטח,  מתבטא  והדבר  איננו,  זצ"ל 
באופן  והוקדמו  שנפרצו  המבחנים  בזמני 
רשמי, אלא גם בהכרעות להורים, כאשר בעבר מאות הורים 
נהגו הלכה למעשה להיכנס ולהתייעץ וככל שקבע ופסק כן 

עשו. 
החדשות  הישיבות  בין  הקשה  התחרות  זאת,  מלבד 
הביאה לפיצוץ מוקדם של ההרשמה, הבירורים והמבחנים. 
הנתונים שנחשפים בכתבה זו עשויים אמנם להשתנות משום 
פוניבז'  חברון,  למשל  כמו  והגדולות  החזקות  שהישיבות 
ותפרח, עדיין לא החלו לבחון, ואת התשובות ימסרו באופן 
רשמי רק בעוד שבועיים, אך גם בישיבות הללו יודעים פחות 
לשיעור  התלמידים  של  המסתמנת  הרשימה  את  יותר  או 
מאחר  במעט,  ישתנו  כן  המספרים  זאת  למרות  תשע"ט.  א' 
ועשרות בחורים שלא יתקבלו לישיבות החזקות, ילכו לבסוף 

לישיבות אחרות. 
נוסף  פרט  להציג  בחרנו  קודמות,  לשנים  בניגוד  השנה, 
והוא מספר הבחורים בכל ישיבה וישיבה, יצאנו לבדוק עם 
התלמידים  מספר  את  הארץ  בכל  הגדולות  הישיבות  מנהלי 
הלומדים כיום בישיבה, בתוספת מספר הבחורים שהתקבלו 

לשיעור א' לזמן אלול. 
הנתונים מפתיעים ביותר: ישיבות רבות רשמו השנה ירידה 
חדה בביקוש, וכמובן שאין המקום לדרג זאת בפומבי, אך מי 
בכתבה  למספרים  דאשתקד  המספרים  בין  השוואה  שיערוך 
לפני  או  שעברה  בשנה  שיצאו  חדשות  ישיבות  כי  יגלה  זו 
כשנתיים בקול רעש גדול רושמות ירידה פתאומית, והישיבות 

החזקות והותיקות ממשיכות להוביל במקום הראשון. 
מתברר כי הגבעה המפורסמת בבני ברק ממשיכה למשוך 
אליה מאות בחורים, היישוב הדרומי המרוחק עדיין בפסגת 
מאות  לנהור  ימשיכו  תקווה  לפתח  ההורים.  אצל  הביקוש 
תמשיך  מרדכי  וגבעת  קפדנית,  בהנהגה  החפצים  בחורים 
כי  ניכר  הישיבות.  בחורי  של  השאיפות  בפסגת  להיות 
וכך  ישיבות,  על  משפיעות  תמיד  לא  פוליטיות  תהפוכות 
מצד משפחות  בעיקר  כי  אם  עצום,  ביקוש  בחדרה  לישיבה 

השייכות לפלג הירושלמי. 
עשרות  לראות  בהחלט  וניתן  השנה  נפרצה  זו  חומה  גם 
כמו  ישיבות  מעדיפים  הירושלמי  לפלג  השייכים  בחורים 
להבחין  ניתן  מאידך  נוספות.  רבות  וישיבות  תפרח,  חברון, 
גם בחורים הנחשבים ניטרליים המעדיפים ישיבות השייכות 
שמועה"  "מאירת  ישיבת  למשל  כמו  הירושלמי,  לפלג 
באשדוד בראשות הגאון רבי נחום רוזנבלט המוביל קו ייחודי 
בלימוד הסוגיות והנושא הפוליטי אינו על סדר היום בישיבה, 
למרות השתייכות הישיבה לקהילת הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל 

בעיר אשדוד.
מספר  אחרי  דופן  יוצאת  להצלחה  השנה  שזכתה  ישיבה 

מיר  ישיבת  היא  מסוימת  ירידה  של  שנים 
של  שירותיו  את  השנה  ששכרה  ברכפלד 
בכיר הרשמים ר' אורי זלזניק, שהצעיד את 
בפעילות  וזאת  יותר  נחשק  למקום  הישיבה 

של יותר מחצי שנה. 
קיימו  לא  עקרוני  שבאופן  ישיבות  גם 
ערכו  השנים,  כל  הרישום  סביב  פעילות 
אהרן"  "יד  ישיבת  כמו  פעילות,  השנה 
השנה  מינו  שם  איכנשטיין  הגר"י  בראשות 
את נכדו של הגר"ש וולבה זצ"ל לרשם, גם 
יצא לראשונה הגר"ב  בישיבת "תורת זאב" 
הגר"ד  המועצת  חבר  עם  יחד  סולובייצ'יק 
כהן לכנסים עם ראשי ישיבות ברחבי הארץ. 
ישיבה חדשה לבני הקיבוץ בלבד הוקמה 
כחמישים  לומדים  ובה  מאיר  בית  במושב 
בראשות  הישיבות,  עולם  מכל  בחורים 
והרב  ססובסקי  נח  הרב  עומדים  הישיבה 
יצחק  הרב  הוא  והמשגיח  שפירא  אהרן 

פרנקל.
על  אלו  בימים  מופעלים  כבדים  לחצים 
ישיבותיהם  לשורות  לקבל  הישיבות  ראשי 
וקשרים,  פרוטקציות  באמצעות  בחורים 
במרכז המאבק נמצאים בחורים מבני עדות 
המזרח אך לא רק. תרומה של 50,000 דולר 
לישיבה בכוחה לקדם את קבלתו של בחור 
בינוני לישיבה בליגה א'. בתיהם של גדולי 
חברי  לשכות  בבקשות,  מוצפים  ישראל 
אלו  בימים  כי  יודעים  כבר  והשרים  הכנסת 

ינסו להפעיל דרכם קשרים. 
בהקשר הזה נודע לנו כי בנו של עורך דין 
מישיבה  שלילית  תשובה  קיבל  ידוע  חרדי 
הדור  מגדולי  אחד  בירושלים,  מבוקשת 
נחשבו  הבחור  כי  מכתב  שיגר  הליטאיים 

והבחור  הספיקה  לא  זו  בקשה  גם  אך  ממש"  "כנכדו  אצלו 
עולם  של  הביקוש  בפסגת  לא  אך  טובה  ישיבה  על  התפשר 

הישיבות. 
רשם מנוסה אומר ל"קו עיתונות": "הקשרים והפרוטקציות 
שאם  קלטו  הישיבות  ראשי  העבר,  מן  מועילים  פחות  כבר 
השר מתקשר לא בהכרח יש לו אינטרס אישי עם הבחור אלא 
גורמים כפו עליו את הטלפון והוא עשה זאת כמי שכפאו שד. 
הוא  מועיל  שכן  הדבר  מועילים.  לא  כבר  רבנים  מכתבי  גם 
תרומה נדיבה לישיבה ולא מדובר בפחות מעשרים אלף שקל 

- ראשי הישיבות במצוקה כלכלית ויש שמנצלים זאת".

הרשימה

281 בחורים, התקבלו  ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים - המונה 
רבי  50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון  א'  לשיעור 
רבי  והגאון  סמפולינסקי  מרדכי  רבי  הגאון  ויינפלד,  צבי 
ארון  של  בנייתו  ונשלמת  הולכת  אלו  בימים  פוזן.  אברהם 
קודש חדש ומפואר לעילוי נשמת ראש הישיבה הגר"מ חדש 

זצ"ל.

ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה מונה 650 בחורים. 
ראשי  הבוחנים:  בחורים.   130 השנה  א'  לשיעור  התקבלו 
רבי  הגאון  דיסקין,  דב  ברוך  רבי  הגאון   – הישיבה  ורבני 
רבי  הגאון  יהודה אדלשטיין,  צבי  רבי  הגאון  גרבוז,  איתמר 
והגאון  לבה  נחום  רבי  הגאון  הקיבוץ  וראש  קלרמן  יחיאל 
חזקיהו  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין:  אוסטרן.  אהרן  רבי 
נמצאת  השנה  ויסבלום.  אברהם  רבי  והגאון  מישקובסקי, 
זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  בפטירת  הכבד  האבל  בצל  הישיבה 
ומציינת זאת בבחינת ישיבה על קברו ועוסקת בבניית קמפוס 
מפואר לבית מדרש שימנה 1000 מקומות ובנוסף 500 מיטות 

לפנימייה אשר נקרא שמה "קרית איילת השחר".

ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה – הישיבה מונה 385 בחורים, 
המדרש  בבית  במקומות  לחץ  בעקבות  שנה,  מכל  בשונה 
בחורים.  מ-70  יותר  א'  לשיעור  התקבלו  לא  ובפנימייה, 
רבי  והגאון  רוזן  יגאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח הגאון רבי צבי דיאמנט. 

עובדיה  רבי  הגאון  בראשות  ד'  ברמות   – יוסף'  'אהל  ישיבת 
יוסף והגאון רבי דב טורק, ישיבה הנחשבת כיום מאוד בכותל 
המזרח של הישיבות הספרדיות, הישיבה מונה 230 בחורים, 

לשיעור א' התקבלו כשישים תלמידים.

גם ישיבות שבאופן עקרוני 
לא קיימו פעילות סביב 

הרישום כל השנים, ערכו 
השנה פעילות, כמו ישיבת 

"יד אהרן" בראשות 
הגר"י איכנשטיין שם 

מינו השנה את נכדו של 
הגר"ש וולבה זצ"ל לרשם, 

גם בישיבת "תורת זאב" 
יצא לראשונה הגר"ב 

סולובייצ'יק יחד עם חבר 
המועצת הגר"ד כהן 

לכנסים עם ראשי ישיבות 
ברחבי הארץ

ישיבת הגר"ח מן ההר



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

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

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

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

תדיראן
שיא המזגן.

ההמלצה של המתקינים המקצועיים:

בחרתם במזגן מבית תדיראן? בחרתם מזגן עם דירוג אנרגטי גבוה
לחיסכון בחשמל, פעולה שקטה במיוחד,  מגוון רחב של תפוקות

וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... בשתי מילים: שיא המזגן

מזגני תדיראן ב'שיא החשמל והמיזוג'
גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

36
תשלומים

נבדק ואושר לשימוש בשבת ויו"ט
ע"י מכון מדעי טכנולוגי להלכה

בראשות הגרי"ל הלפרין
שליט"א
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בית  בעיר  בקמפוס  הממוקמת  )גיל(  התורה'  'באר  ישיבת 
בחורים.   68 לישיבה  התקבלו  בחורים,  כ-300  המונה  שמש, 
מנחם  רבי  והגאון  ליבוביץ  משה  יעקב  רבי  הגאון  הבוחנים: 
רבי  עוברים אצל ראש הישיבה הגאון  דויטש, כשלאחר מכן 
גבריאל יוסף לוי לראיון. השנה הוחלט שלא לעבור את ה-70 
כלל  אלא  בדירות,  בחורים  לשכן  ייאלצו  לא  ובכך  בחורים 

בחורי הישיבה יהיו בקמפוס החדש.

 68 התקבלו  תלמידים,  כ300  המונה   – יעקב'  'באר  ישיבת 
כשחלקם  שפירא,  הגרד"י  עצמו  רה"י  הוא  הבוחן  תלמידים. 
שמעון  ר'  הגאון  הישיבה  ר"מ  בנו  אצל  נוסף  מבחן  עוברים 
הישיבה  למדנותו.  בעומק  הישיבות  בעולם  הידוע  שפירא 
מבחורים  השיעור  של  והחזק  הגדול  הגרעין  את  מקבלת 
הישיבה,  ואברכי  בוגרים  בני  וכן  בישיבה  לומדים  שאחיהם 
חסרת  בצורה  נוסקת  האחרונות  בשנים  הישיבה  כך  עקב 
תקדים, על הרישום מופקד המשגיח הג"ר אריה שפירא, מסת 
הנרשמים חצתה השנה את רף ה250 תלמידים אך בהוראתם 
של רה"י ושל המשגיח הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ' בררו 

רק בחורים איכותיים ביותר.

התקבלו  בחורים,   160 המונה   – ברק  בבני  מאיר'  'בית  ישיבת 
דניאל  רבי  הגאון  הר"מים  הבוחנים  בחורים.   27 א'  לשיעור 
גינזבורג והגאון רבי בנימין כץ. המראיין: המשגיח הגאון רבי 

יונתן שרגא דומב.

ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק – הישיבה מונה 500 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 100 בחורים. קיים מגוון רחב של בוחנים: 
ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר וכן הר"מים הגאון 
אדלשטיין,  ישראל  רבי  הגאון  ליפקוביץ,  יצחק  אברהם  רבי 
והגאון  שפירא  טוביה  רבי  הגאון  קופשיץ,  נפתלי  רבי  הגאון 
רבי יואל מקלב, השנה ראשי הישיבות הקטנות התבקשו שלא 
לגבאי,  אלא  אונגרישר  הרב  לרה"י  הרישום  בעניין  להתקשר 

כדי שלא להפריע לו בעבודתו בישיבה.

ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – המונה 500 בחורים, התקבלו 
הגר"ב  הישיבה  ראש  הם  הבוחנים  בחורים.   120 א'  לשיעור 
ויסבקר והר"מים הגאון רבי שרגא פישהוף, הגאון רבי יהודה 
אריה רפופורט והגאון רבי צבי ויסבקר. עקב הצפיפות תיבנה 
תלמידי  ילמדו  שם   - המדרש  מבית  חלק  מעל  גלריה  השנה 

הישיבה בסדרים.

100 בחורים, התקבלו  ישיבת 'בית שמואל' בירושלים – המונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   25 א'  לשיעור 

יצחק עהרנפלד. המראיין המשגיח הגאון רבי נחום בויאר.

ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה – הישיבה מונה כ-100 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 15 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון 
רבי אבינועם פוסטבסקי, המראיין המשגיח הגאון רבי שמעון 

סנדומירסקי. 

ישיבת ברכת אפרים: הישיבה מונה 300 בחורים, כאשר מספר 
ראש  הבוחנים:   .60 הוא  הבאה  לשנה  שהתקבלו  הבחורים 
הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי והר"מ הגאון רבי מאיר ויזמן 
דבר. ההצלחה המיוחדת  ידועים בעולם הישיבות כשם  אשר 
של הרישום הייתה כי הרישום התנהל על ידי בוגרי הישיבה 
הישיבות  של  המזרח  מכותל  הבחורים  טובי  את  שרשמו 
הספרדיות. בשנה זו נכנס משגיח נוסף לצוות ההשגחה, הגאון 

רבי ישראל מאיר שמעוני, מבוגרי הישיבה.

התקבלו  בחורים,   120 המונה   – ברק  בבני  יעקב'  'גאון  ישיבת 
לשיעור א' 30 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זאב 
ברלין חתנו של מרן הגראי"ל זצ"ל, והגאון רבי נתן זוכובסקי. 
המראיינים: המשגיח הגאון רבי נחום ברנשטיין, והרב מאיר 
פרישמן. השנה לקראת אלול הבעל"ט יחנכו את בית המדרש 
החדש "היכל הגאון רבי אהרון לייב" שנבנה ברוב פאר והדר 

בימים אלו.

ישיבת 'גבעת שאול' בירושלים –  המונה 130 בחורים, התקבלו 
30 בחורים, הבוחנים: הגאון רבי אליעזר שפירא  לשיעור א' 
יצוין  מנדלסון,  יהודה  רבי  הגאון  והמשגיח  הישיבה,  מראשי 
שזו הישיבה בין היחידות ששומרת על לימוד המוסר מיסודו 

של המשגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל.

בחורים, השנה   220 מונה  הישיבה  'גרודנא' באשדוד –  ישיבת 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   46 א'  לשיעור  התקבלו 
ונדרולדה,  הגר"י  הר"מים:  בוחנים  בנוסף  שמידע.  הגר"מ 

הגרמ"י פלס, לאחר מכן עולים לראיון אצל המשגיח הגרח"י 
הגר"ש  מרן  לה  ודאג  שסמך  הישיבה  שזאת  יצוין  ברינגר. 

אויערבאך זצ"ל בכל נפשו.

התקבלו  בחורים,   420 המונה   – יעקב  באר  'גרודנא'  ישיבת 
לשני  א'  שיעור  יתחלק  שנה  כבכל  בחורים.   82 א'  לשיעור 
דרבקין  צבי  רבי  הגאון  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  שיעורים. 
פלונצ'ק  יצחק  רבי  הגאון  והר"מים  הקר,  יצחק  רבי  והגאון 
המשגיח  אצל  ראיון  עוברים  בנוסף  שיף.  חנניה  רבי  והגאון 
הגאון רבי ישראל שלום איראם, השנה נערכים לבניית חדרי 
פנימייה נוספים בקמפוס עקב מחסור במקום, בנוסף הישיבה 

לא מעסיקה רשמים כשיטה.

בחורים,   140 המונה   – עילית  במודיעין  אמת'  'דברי  ישיבת 
הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים.   20 א'  לשיעור  התקבלו 
הגאון רבי זבולון שוב והגאון רבי יהודה אריה כץ. המראיין 
הגאון רבי צבי פוברסקי מייסד הישיבה, השנה מונה משגיח 
חדש לישיבה, הגאון רבי שמעון פרידמן לשעבר מישיבת באר 
זמן אלול  יעבור שיפוץ לקראת  בית המדרש  כן  ישראל, כמו 

הבעל"ט.

בחורים,   250 המונה   – בירושלים  )סילבר(  חכמה'  'דרך  ישיבת 
התקבלו 50 בחורים לשיעור א'. הבוחנים: הר"מים הגרמי"ל 
זק"ש, הגר"י גולדשטיין והגר"א פרלמן, המראיינים: המשגיח 
הגר"ד גולד, הגר"א וילנר והגר"ב גרילק, השנה יותקנו מזגנים 

חדשים בחדרי הפנימייה.

בחורי  כ-25  המונה   - בירושלים  )עלזאס(  אליהו  דעת  ישיבת 
בחורים   20 של  א'  שיעור  לראשונה  השנה  פותחת  קיבוץ, 
עלזאס,  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים  מצוינים, 

והגאון רבי אליהו וינר.      

בחורים,   170 המונה   - עילית  בביתר  ההר  מן  הגדולה  הישיבה 
הישיבה  ראש  הוא  הבוחן  בחורים.   50 א'  לשיעור  התקבלו 
ברמן.  משה  רבי  הגאון  המראיין:  ההר,  מן  חיים  רבי  הגאון 

השנה נערכים בישיבה להרחבת בית המדרש.

200 בחורים, התקבלו  הישיבה הגדולה 'ראשון לציון' – המונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   48 א'  לשיעור 
ישראלי,  יאיר  רבי  ומנהלה הרוחני הגאון  דרוק  ישראל מאיר 
ברלין  שרגא  רבי  והגאון  גולדברג  ניסן  רבי  הגאון  והר"מים 
נחמיה  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין:  זצ"ל.  הגראי"ל  נכד 
פרידלנדר, והגאון רבי אוריאל פרוכטר, השנה נבחרו בקפידא 
בני עליה לשיעור א' מתוך למעלה מ-200 נרשמים, והרישום 

נסגר מוקדם מתמיד.

בחורים,   250 המונה   - בירושלים  )לנדא(  יצחק'  'היכל  ישיבת 
התקבלו לשיעור א' 56 בחורים, הבחורים עוברים מבחן וראיון 
אצל הגאון רבי מיכאל סגל, הרב זוננפלד והרב שפריי. השנה 
נוסף כוח חדש לצוות הישיבה הגאון רבי בנימין שמואלביץ, 

על מלאכת הרישום עובד בנו של רה"י הרב יהודה לנדא.

התקבלו  בחורים,   1400 המונה   – גבעת מרדכי   - ישיבת חברון 
הגאון  הישיבה  ראשי  הם  הבוחנים  בחורים,   180 לבחינה 
הרישום  על  האחראי  חברוני,  יוסף  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי 

וכן  בישיבה  משגיח  ויסבלום  חיים  הרב  הוא  חברון  בישיבת 
מכלל  יצוין שבשונה  קרלנשטיין.  הרב שלמה  הישיבה  מנהל 
כך  הזמן,  לסוף  ונראה  סמוך  בוחנים  ב'חברון'  הישיבות, 

שצפויות 'נפילות' של בחורים לטובת ישיבות אחרות. 

ישיבת חברון 'החדשה' – המונה 70 בחורים, התקבלו 32 בחורים 
לשיעור א', השנה זאת שנה השנייה לרישום לבני שיעור א', 
הבוחן הוא ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אריאלי, המראיין 
דוב  ברוך  רבי  והגאון  פרבשטיין,  יחיאל  יצחק  רבי  הגאון 
גרוזובסקי, יצוין שבשנה הקרובה נערכים למעבר לבניין אחר.

ישיבת חכמת שלמה )נויבירט( – המונה 100 בחורים, קיבלה 20 
בחורים, הבוחן הוא ראש הישיבה הגאון רבי בנימין דרייפוס, 

המראיין: המשגיח הגאון רבי אברהם אריה לוי.

ישיבת 'יד אהרון' בשכונת קטמון בירושלים – הישיבה מונה 115 
בחורים, כמיטב המסורת וכמידי שנה בשנה בישיבה התקבלו 
לשיעור א' רק 22 בחורים, כחוק ולא יעבור של ראש הישיבה 
הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, הבחורים עוברים מבחן וראיון 

אצל ראש הישיבה לאחר בירור מקיף.

ישיבת 'כנסת הגדולה' )חברון ר' הלל( במודיעין עילית – המונה 
ר"מ  הבוחן  בחורים.   40 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,   180
הישיבה הגאון רבי שמואל שפירא והמראיין המשגיח הגאון 
לבחינה  נכנס  המבחנים  את  שעובר  מי  פוסרינו.  יחזקאל  רבי 
ראש  של  בנו  זקס,  זאב  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל 

ומייסד הישיבה הגאון רבי הלל זקס זצ"ל. 

בחורים,   85 מונה  הישיבה   – ברכסים  חזקיהו'  'כנסת  ישיבת 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   20 א'  לשיעור  התקבלו 
המראיין  שמואלי.  יעקב  רבי  והגאון  מן  יהושע  רבי  הגאון 

המשגיח הגאון רבי בנימין בוימל.

 350 מונה  הישיבה   – באלעד  )אטינגר(  יחזקאל'  'כנסת  ישיבת 
גדול,  ביקוש  בחורים מתוך   80 א'  לשיעור  בחורים, התקבלו 
אטינגר,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
והר"מ הגאון רבי אריה פרידמן, המראיין: המשגיח הגאון רבי 
חזקיהו קצבורג, יודעי דבר מספרים כי ישיבת 'כנסת יחזקאל' 
היא אחת הישיבות היחידות שמצליחה לתמרן בפילוג הליטאי 
ומגיעים אליה בחורים מכל הפלגים, בשנה האחרונה התקיימו 

מספר סיומי ש"ס על ידי תלמידי הישיבה. 

התקבלו  בחורים,   493 המונה   – חדרה   – יצחק'  'כנסת  ישיבת 
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   100 א'  לשיעור 
רבי  הגאון  הר"מים  וכן  נוביק.  והגר''ט  ארנברג  יהושע  רבי 
דויטש, שבוחנים אף הם בשעות  דוד  רבי  והגאון  דוד מינצר 
העומס. לאחר שנתיים של עבודה בבניית חדרי פנימייה כעת 
בירכו על המוגמר, יצוין שהחדרים בבניין החדש ברמה גבוהה 

ומפוארת.

 400 מונה  הישיבה   – עילית  במודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת 
ראש  הבוחנים:  בחורים.   76 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
הישיבה הגאון רבי שמעון נוביק והגאון רבי אליעזר שטיינוז. 

המראיין: המשגיח הגאון רבי יהושע עלזאס. 

ישיבת אור ישראל
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380 בחורים,  ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות – הישיבה מונה 
שיעורים,  לשני  יחולק  והוא  בחורים   80 א'  לשיעור  התקבלו 
עוברים  הבחורים  זליבנסקי,  והגר"א  כהן,  הגר"י  הבוחנים: 
לאחר מכן להתברך אצל ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק 

הכהן קוק. 

התקבלו  בחורים,   220 המונה   – חמד  יצחק'  'מאור  ישיבת 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   55 א'  לשיעור 
בישיבה  אנגלנדר.  יעקב  רבי  הגאון  והר"מ  יעקובזון  מנחם 
מבטיחים לחלק מהבחורים שמתקבלים שבעתיד יתקבלו ללא 

בחינה לישיבת בית מתתיהו.

 - רוזנבלט  הגר''נ  בראשות  באשדוד  שמועה  מאירת  ישיבת 
המונה 120 בחורים, בנוסף ישנו כולל של 80 אברכים, התקבלו 
רבי  והגאון  הישיבה,  ראש  הבוחנים:  בחורים,   30 א'  לשיעור 
וכן  מרגלית  שלמה  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין  כהן.  אהרון 
הגאון רבי אריה דוברוב, השנה נערכים לבניית פנימייה חדשה, 

כמו כן יהיה מינויים של אנשי צוות חדשים לישיבה.

התקבלו  בחורים,   650 מונה  הישיבה   – ברכפלד  'מיר'  ישיבת 
הגאון  הישיבה  ראשי  הם  הבוחנים  בחורים.   82 א'  לשיעור 
רבי אליעזר יהודה פינקל והגאון רבי נועם אלון, המראיינים: 
אליהו  רבי  והגאון  הכסטר  ראובן  רבי  הגאון  המשגיחים 
גודלבסקי. השנה צמצמו את מספר הבחורים, בשימת דגש על 

איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.

אהרן',  'יד  ישיבת  של  הסניף   - בירושלים  אשר'  'משכן  ישיבת 
בחורים.   20 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,   85 מונה  הישיבה 
הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין וחתנו 

הגאון רבי צבי שחור. 

בחורים   70 מונה  הישיבה   – תקוה  בפתח  דוד'  'נחלת  ישיבת 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   20 א'  לשיעור  והתקבלו 
הגאון רבי דוד סלומון והגאון רבי משה ברנשטיין, והמשגיח 

הגאון רבי אברהם שפירא.

 100 מונה  הישיבה   – עילית  במודיעין  בנימין'  'נחלת  ישיבת 
בחורים, התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה 
רבי  הגאון  המשגיח  המראיין:  יעקובוביץ'.  דניאל  רבי  הגאון 

אריה נפתלי לנג. 

בחורים   250 מונה  הישיבה   – בחיפה  הלויים'  'נחלת  ישיבת 
והתקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאון 
רבי אליהו וינקלר והגאון רבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: ראש 
אורי  רבי  הגאון  והמשגיח  וייס,  מאיר  ישראל  הרב  הישיבה 

ויסבלום. 

התקבלו  בחורים,   150 מונה  הישיבה   – עפולה'  'נחלת  ישיבת 
לשיעור א' 35 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הרב בלום 

והרב לנג, המראיין: המשגיח הגאון רבי בנימין בויאר. 

ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם - הסניף של ישיבת 'אורחות 
א'.  לשיעור  בחורים   50 התקבלו  בחורים,   130 המונה  תורה' 
פיינשטיין.  זאב  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
שמואל  רבי  והגאון  ברוורמן,  אליהו  רבי  הגאון  והר"מים 

אנסבכר. המראיין: המשגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין.

 300 מונה  הישיבה   – בירושלים  )קפלן(  הדעת'  'נתיב  ישיבת 
ראשי  הבוחנים:  בחורים.   74 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם 
יצוין  שטיגל,  מתתיהו  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין  זיסקינד. 
המקום,  חוסר  בעקבות  לבחורים  דירות  שוכרים  היו  שבעבר 
קרלין  מוסדות  בבניין  נוספת  מסודרת  לפנימייה  נכנסו  השנה 
רבי  הגה"צ  על  קלים  לא  ימים  עברו  השנה  כזכור,  בשכונה, 

נפתלי קפלן שב"ה שב לאיתנו. 

האחרון  בקיץ  שנפתחה  אהרון(  )דעת  החדשה'  'קפלן  ישיבת 
הר  בשכונת  התשובה"  "אורות  מוסדות  של  המפואר  במבנה 
נוף בירושלים ומונה 50 בחורי קיבוץ מטובי הישיבות גדולות, 

פותחת שיעור א' של 40 בחורים.

מונה  הישיבה   – בירושלים  )וולפסון(  החכמה'  'נתיבות  ישיבת 
600 בחורים, והתקבלו לשיעור א' 140 בחורים. הבחינות אצל 
הגאון רבי מנחם זורייבין והגאון רבי בצלאל קרויז ואצל ראש 
הישיבה הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, השנה התקבלו מספר 

גבוה של בחורים ממודיעין עילית.

ישיבת 'נתיבות התורה – אור יהושע' המכונה סניף של ישיבת 
 30 א'  לשיעור  קיבלה  בחורים,   86 מונה  שמש,  בבית  תפרח 
יוסף  רבי  בחורים, הבוחנים בישיבה הם ראש הישיבה הגאון 
המשגיח  המראיין  ברונר.  שלמה  רבי  והגאון  רובינשטיין  דוד 

הגאון רבי אפרים אדלר. 

בחורים,   350 מונה  הישיבה   – ברק  בבני  'סלבודקא'  ישיבת 
התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה וחבר 
רבי  הגאון  הירש,  רבי משה הלל  הגאון  גדולי התורה  מועצת 
מרדכי כהן והגאון רבי שמואל זקס. לראשונה נרשמו בחורים 
עם  המזוהות  מישיבות  רק  ולא  הליטאיות,  הישיבות  מכלל 
הישיבה  ראשי  הם  זה  למצב  שתרם  מה  סלבודקה,  קהילת 

הגרמ"ה הירש והגאון רבי דוב לנדא.

אזרחי  הגרב"מ  שבראשות  בירושלים  ישראל'  'עטרת  ישיבת 
חבר מועצת גדולי התורה – המונה 250 בחורים, התקבלו 50 
בחורים, הבוחן הוא הגאון רבי בן ציון אזרחי, מראיין: הגאון 

רבי מרדכי סטפנסקי. בשנה האחרונה מזרזים את הליך הבניה 
במשכן החדש של הישיבה בעיר מודיעין עילית.  

ישיבת 'עטרת שלמה' בקמפוס 'שדי חמד' - הישיבה מונה 530 
השיעור  בחורים,   140 א'  לשיעור  התקבלו  השנה  בחורים, 
יחולק ל-3 ויימסר על ידי הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, הגאון 
ראש  וינברגר. הבוחנים:  יהושע  רבי  והגאון  לווי  אליעזר  רבי 
אליעזר  רבי  והגאון  סורוצקין  בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה 
הגאון  המשגיח  הוא  המראיין  חסידא.  מנחם  רבי  והגאון  לוי, 
רבי יוסף דיוויס. השנה אמנם קוצץ מספר הבחורים שהתקבלו 
את  שמציב  קפדני  סינון  ונערך  מאחר  וזאת  לאשתקד,  ביחס 

הישיבה בטופ של הרישום השנתי.

ישיבת פוניבז' בבני ברק – הישיבה מונה 1200 בחורים, בישיבה 
עדיין אין בחינות והבחינות יתחילו באזור כ"ה תמוז. לשיעור 
א' צפויים להתקבל לא פחות מ-250 בחורים. הבוחנים: נשיא 
ברמן,  הגרח"פ   - הר"מים  אצל  וכן  כהנמן,  הגר"א  הישיבה 
עוברים  הבחורים  מלר.  והגרי"ש  לוי  הגר"ד  מילר,  הגר"ד 
הבחינות  בסיום  קלרמן,  אליהו  הרב  המשגיח  אצל  לראיון 
נערכת ישיבה בבית אמו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, שם 
מרנן  התורה  גדולי  מועצת  וחברי  הישיבה  ראשי  משתתפים 
קבלת  על  ומחליטים  פוברסקי  והגרב"ד  אדלשטיין  הגרי"ג 

הבחורים. 

ישיבת פוניבז' בבני ברק שם גם כמיטב המסורת עוד לא החלו 
הוא  א'  לשיעור  הצפי  בחורים,   900 מונה  הישיבה   – לבחון 
כ-112 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ 
וכן הגר"י זלושינסקי. בימי עומס של נבחנים  והגר"א דויטש 
מצטרפים לצוות הבוחנים גם הר"מים הגרי"מ דז'ימיטרובסקי 
והגר"ח הבלין, כמו כן עוברים לראיון אצל המשגיח הגרא''א 

דסלר. הרב אהרון זלזניק נותן תשובות לנבחנים בכ"ג תמוז. 

 380 מונה  הישיבה   – בירושלים  וגן  בבית  תורה'  'קול  ישיבת 
ראש  הם  הבוחנים  בחורים,   76 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
בניית  באמצע  הישיבה  שלזינגר,  שלמה  רבי  הגאון  הישיבה 
ארון קודש חדש בהיכל בית המדרש, יצוין שהישיבה ממשיכה 

לחצים כבדים מופעלים 
בימים אלו על ראשי הישיבות 

לקבל לשורות ישיבותיהם 
בחורים באמצעות פרוטקציות 

וקשרים, במרכז המאבק 
נמצאים בחורים מבני עדות 

המזרח אך לא רק. תרומה 
של 50,000 דולר לישיבה 

בכוחה לקדם את קבלתו של 
בחור בינוני לישיבה בליגה 

א'. בתיהם של גדולי ישראל 
מוצפים בבקשות, לשכות 
חברי הכנסת והשרים כבר 
יודעים כי בימים אלו ינסו 

להפעיל דרכם קשרים

ישיבת קול תורה
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לאחר ששנה שעברה עשתה  'החדשה',  בסגנון  את המהפכה 
שינוי מהותי. הבחורים החדשים שהתקבלו לאחר סינון קפדני 
יחולקו לשני שיעורים, שיימסרו על ידי הרבנים וולפין ושכטר. 
כמו כן מונה הרב יוסף קונשטט לכהן כמשיב לבני שיעור א', 

ול'כל ישראל' נודע כי צפויים מינויים נוספים בקרוב. 

התקבלו  בחורים,   270 המונה   – ברק  בבני  מלך'  'קרית  ישיבת 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחן:  בחורים.   72 א'  לשיעור 
הבלין.  ישראל  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין:  רימר,  בנימין 
הישיבה:  לצוות  חדשים  ר"מים  הצטרפו  האחרונה  בשנה 
הגאון רבי דוד ליכט והגאון רבי יעקב קארפ - לשעבר מישיבת 

חדרה ק"ס.

ישיבת 'הגאון רבינו חיים עוזר' בבני ברק – המונה 120 בחורים, 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   30 א'  לשיעור  התקבלו 
הגרמ"צ ברלין, הר"מים הגאון רבי מנחם מנדל וולפא והגאון 

רבי יחיאל ברלין.

ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל - ה'סניף' של ישיבת 'אורחות 
70 בחורים.  290 בחורים, התקבלו לשיעור א'  תורה'. המונה 
הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט, והר"מים 
פישל.  יקותיאל  רבי  והגאון  שכטר  בונים  משה  רבי  הגאון 
הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי יוסף פלונצק 

והגאון רבי שמעון עמנואל.

לשיעור  התקבלו  בחורים,   45 המונה  בנתניה  'ראדין'  ישיבת 
א' 25 בחורים, יצוין שבשונה משנה שעברה בה ניסו לפתוח 
שיעור א' ללא הצלחה, השנה הצליחו במשימה. הבוחנים הם: 

הגאון רבי מיכאל גוגיג והגאון רבי יואל שפירא.

ישיבת 'רוממה' שעל ידי מוסדות חזון עובדיה 
התקבלו  בחורים,   140 המונה   - בירושלים 
לשיעור א' 40 בחורים, הבוחנים: הגאון רבי 
לאחר  חיות,  שמואל  רבי  והגאון  עזרן  אייל 
הגר״מ  המשגיח  אצל  ראיון  עוברים  מכן 
בעקבות  עליה  חלה  שהשנה  יצוין  חמד. 
כניסתו לתפקיד בישיבה של ראש ישיבת חיי 
חדש  קו  שמכניס  עזרן,  הרב  לשעבר  תורה 

בסגנון ישיבת 'חברון' שם למד בבחרותו.

ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות מיסודו של הגר"י 
התקבלו  בחורים,   200 המונה   - זצ"ל  מאיר 
ראש  הבוחנים:  בחורים.   42 א'  לשיעור 
גרשנוביץ  יהודה  צבי  רבי  הגאון  הישיבה 
רבי  הגאון  המראיין:  לב,  דוב  רבי  והגאון 
האחרונות  בשנים  פרוכטר.  צבי  שלמה 
יודעי  לישיבה,  להגיע  בביקוש  עליה  ישנה 
פרוכטר  לרש"צ  ההצלחה  את  מנכסים  דבר 

המוסיף רוח צעירה לישיבה.

חלקיה  בית  במושב  שמועות'  'שערי  ישיבת 

בראשות  בחורים   60 קיבלה  הישיבה  בחורים,   250 המונה   –
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  שפירא.  והגר"א  הגרנצ"י 
פינקוס  יעקב  ישראל  רבי  הגאון  והר"מים  שפירא,  אריה  רבי 
והגאון רבי יוסף פישהוף. המראיין המשגיח הגאון רבי יעקב 

שטרנשוס.

ישיבת 'תושיה' בתפרח – הישיבה מונה 900 בחורים, התקבלו 
160 בחורים, בשונה מכלל עולם הישיבות רק לאחר י"ז בתמוז 
רבי  הגאון  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  המבחנים.  ימי  יתחילו 
אביעזר פילץ ביחד עם הגאון רבי יעקב שיינברג, לאחר מכן 
עוברים אצל הגאון רבי מנחם בן מנחם, וכן אצל הגאון רבי 
ברוך לוין, המראיין הוא המשגיח הגאון רבי דניאל ארנפרוינד.

ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד - השייכת לרשת הישיבות של 
'ארחות תורה', המונה 700 בחורים, התקבלו לשיעור א' 180 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי, 
דוד  אלעזר  רבי  הגאון  רוטשילד,  אפרים  רבי  הגאון  הר"מים 

אפשטיין והגאון רבי רפאל גפן, והגאון רבי חיים יעקב כגן.

מונה  הישיבה  בירושלים,  )סולובייצ'יק(   - זאב'  'תורת  ישיבת 
280 בחורים, התקבלו לשיעור א' 58 בחורים, הבחורים עוברים 
מבחן סינון אצל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, 
וכן אצל הר"מ הגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ, המראיין: 
המשגיח הגאון רבי אפרים אנסבכר, יצוין שהשנה עזב הגאון 
רבי ירוחם דגני שכיהן כר"מ שיעור א', ובמקומו ימונה הרב 

שלאנגר לר"מ שיעור א' לאחר שעד כה שימש כ'משיב'. 

בחורים,   110 המונה  בירושלים  )ליזרוק(  משה  תורת  ישיבת 
התקבלו לשיעור א' 28 בחורים. הבוחנים ראש הישיבה הגאון 
רבי איסר ליזרוק, הגאון רבי שמואל שולמן והגאון רבי פנחס 

כהן, השנה רוב שיעור א' בנוי מתלמידי ישיבות ירושלמיות.

 "הקשרים והפרוטקציות 
כבר פחות מועילים מן 
העבר, ראשי הישיבות 

קלטו שאם השר 
מתקשר לא בהכרח יש 

לו אינטרס אישי עם 
הבחור אלא גורמים כפו 

עליו את הטלפון והוא 
עשה זאת כמי שכפאו 
שד. גם מכתבי רבנים 

כבר לא מועילים. הדבר 
שכן מועיל הוא תרומה 

נדיבה לישיבה ולא מדובר 
בפחות מעשרים אלף 
שקל - ראשי הישיבות 

במצוקה כלכלית ויש 
שמנצלים זאת"

ישיבת עטרת שלמה

ישיבת חברון
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מאוסטרליה
בית שמש

עד
באמצע העשור השמיני לחייו החליט גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, הצדיק הישיש 
רבי אברהם צבי בעק, לעזוב את קהילתו הענפה ולעלות לחון את עפר ארצנו הקדושה 
• נס ההצלה ממלחמת העולם השנייה, הלימודים אצל מרן ה'אמרי חיים' מוזיניץ 
זיע"א, הרבנות בקהילה החרדית במונטווידאו בירת אורוגוואי וכהונת הפאר בקהילה 
המפורסמת 'עדת ישראל' במלבורן האוסטרלית • השתלשלות הקמתה של קהילת 
'עדת ישראל' והרבנים ידועי השם שכיהנו בה • וגם: העלייה האחרונה שנקנתה בדפי 

גמרא, הנפילה למשכב למחרת הנחיתה וברכת החודש בקול רם

||  יוסי גיטלר ||



ב' בתמוז תשע"ח 15/6/18 22

התעופה ת בשדה  היוצאים  באולם  ניכרה  רבתי  כונה 
בעליל  שגרתי  לא  מחזה  באוסטרליה.  הבינלאומי 
התיירים  המוני  של  המשתאות  לעיניהם  נחזה 
של  המוכר  המונוטוני  למראהו  שרגילים  והטסים, 
של  הייתה  מולם  שנפרשה  התמונה  התעופה.  שדה 
ילדים  ונשים,  אנשים  מבוגרים  של  רבות  עשרות 
קרובה  מדמות  פרידה  של  צורב  ובכאב  בצער  המלווים  ובחורים, 
ואישית, אדם ישיש בא בימים שבקושי מהלך על שתי רגליו. ונראה 
אותם  נוטש  הוא  כאשר  עליהם  חרב  זה  ועולם  עולמם,  כל  שהוא 

מאחוריו לאנחות.
והם ראו טוב. אנשי קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה 
המומים ומתקשים לעכל את עזיבתו הפתאומית של רבם הנערץ זה 
בעק,  הלוי  צבי  אברהם  רבי  הצדיק  הגאון  שנה,  משלושים  למעלה 
שהחליט בפתע פתאום להגשים את משאלתו ולעלות לחון את עפרה 
של ארץ אבותינו, להשתקע לצמיתות ולהיוותר בה עד זקנה ושיבה. 
את מקום מגוריו החדש קבע בעיר בית שמש, סמוך ונראה למעונו של 
חתנו הגה"צ רבי ישראל חיים הכהן קאהן האדמו"ר מ'נחלת אהרן', 
האדמו"רים  של  ואחיהם  זצ"ל  אהרן'  מ'תולדות  האדמו"ר  של  בנו 
מ'תולדות אהרן' ו'תולדות אברהם יצחק', בשכונת רמת בית שמש ב'.
ביום שעזב את קהילתו האוהבת, הפתיעו אותו בחורי הישיבה עמם 
התפלל מדי בוקר תפילת שחרית שנמשכה למעלה משעה, היה זה יום 
יום בו קוראים בתורה בתפילת הבוקר, הקריאה  שני בשבוע שעבר, 
לא  30 שנה במשך  לפני  עצמו  הגאב"ד  התורה שכתב  בספר  הייתה 
פחות מ-18 שנים. הבחורים קנו לגאב"ד את עליית לוי במכרז פתוח 
של לימוד דפי גמרא, הסך הכולל של הדפים אותם התחייבו הבחורים 
ללמוד בסיומו של מעמד המכירה עמד על 500 דפי גמרא! משם פנה 
הגאב"ד כשספר התורה תחת שחיו לעבר המטוס שייקח אותו לארץ 

ישראל.

רבנות חובקת עולם
רבי  הצדיק  הגאון  של  אורו  זרח  תרפ"ו  בשנת 

כשהחלו  הונגריה.  במדינת  הלוי  צבי  אברהם 
בפרוץ  בעבים,  אירופה  שמי  להתקדר 

הגרא"צ  נמלט  השנייה,  העולם  מלחמת 
יחד עם אחיו לעיר בודפסט ההונגרית, 

בריחה זו עמדה לו להינצל מהשואה 
האיומה והותירה את חייו לפליטה, 
שניאותו  הרבים  ועבור  עבורו, 
מכן.  שלאחר  בשנים  לאורו 
אמו  וכן  אחרים,  אחים  שני 
הי"ד,  ע"ה  שרה  מרת  הצדקנית 
המוות  בכבשוני  במלחמה  נספו 

הנאציים.
עלה  הקשה  המלחמה  תום  עם 

ולמד  ישראל,  בארץ  ישב  ארצה, 
האדמו"ר  מרן  של  בישיבתו  תורה 

בשיכון  זצוק"ל  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי 
רבות,  שנים  כעבור  ברק.  בבני  ויז'ניץ 

בשנות הכ' לערך, עקר מושבו לבירת אורוגואי 

- מונטווידאו, שם כיהן ברמה כאב"ד הקהילה החרדית בעיר.
במונטווידאו,  הרבנות  תקופת  את  הגרא"צ  סיים  תשמ"ח  בשנת 
לכהן  עלה  שם  אוסטרליה,  המרוחקת  ליבשת  מקומו  את  והעביר 
פאר ברבנות הקהילה החרדית הגדולה והידועה 'עדת ישראל' בעיר 
'עדת ישראל'.  מלבורן, מעמדו היה רם ביותר והוא הוכתר לגאב"ד 
כן עמד עד כעת בראש מערכת הכשרות של הקהילה היהודית  כמו 

האוסטרלית.
שלושים שנה ארכה תקופת תור הזהב של יהדות מלבורן, במהלכה 
ניאותו לאורו הסתופפו בצלו ושאבו מלוא חופנים תורה יראת שמים 
ומשאלתו  רצונו  את  להביע  החל  לאחרונה  טובות.  ומדות  חסידות 
ואחר שהבין מרופאיו שבאם  הכמוסה לשוב לארץ חמדת אבותינו, 
בחר  בהקדם,  זאת  ויעשה  שיזדרז  מוטב  לארץ  לעלות  הוא  חפץ 
להונג-קונג,  אותו  שהביא  המטוס  על  לעלות  האחרונים  בשבועות 
ומשם בטיסה ישירה לנמל התעופה 'בן גוריון' לדרוך על אדמת ארץ 

ישראל.
הירושלמיים  למלבושים  המסורתי  לבושו  את  החליף  בארץ 
האותנטיים המקובלים מזה דורות בקרב אנשי היישוב הישן, תרמה 
בה  ב',  בית שמש  רמת  בשכונת  החדשה,  מגוריו  מקום  עובדת  לכך 
הרה"צ  הגדול  לחתנו  בסמיכות  הישן,  הישוב  אנשי  של  גדול  ריכוז 
בנו  מ'נחלת אהרן', שהוא כאמור  חיים קאהן האדמו"ר  ישראל  רבי 
מ'תולדות  האדמו"ר  זצ"ל,  קאהן  יעקב  שמואל  רבי  האדמו"ר  של 
אהרן' המשויכת גם היא ליישוב הישן וזרם 'העדה החרדית', ואחיהם 
אהרן'  'תולדות   - קהילותיהם  בראשות  המכהנים  האדמו"רים  של 

ו'תולדות אברהם יצחק'.
ישראל  רבי  הרה"צ  המפורסם,  החתן  של  דמותו  על  רגע  נתעכב 
בתאריך  הגאב"ד,  של  בתו  שרה,  מרת  לרבנית  שנישא  קאהן,  חיים 
י"א סיון תשל"א. אחרי פטירת אביו האדמו"ר מ'תולדות אהרן' זצ"ל, 
מונה לרב קהילת 'תולדות אהרן' בירושלים, אחר תקופה עבר לעיר 
כרבה  לכהן  עלה  שם  ב',  בית-שמש  ברמת  מושבו  וקבע  שמש  בית 
של הקהילה ברמת בית שמש. כמו כן נודע בציבור בתוארו האדמו"ר 
'פרח  ישיבת  ראש  קאהן  אהרן  רבי  הרה"צ  הוא  בנו  אהרן'.  מ'נחלת 
מטה אהרן' בבית שמש, וחתנו הוא הרה"צ רבי יהודה אליעזר דוד 
נישלאס אב"ד סערדהאלי ודומ"ץ בבית הדין של 'העדה 

החרדית'. 
הגרא"צ  שהנהיג  המרכזיים  הדברים 
בקהילתו במלבורן, הם להקדים את קבלת 
שבת המלכה בתוספת זמן. כמו כן הקפיד 
בדברים  וידברו  ישוחחו  שלא  מאוד 
וקריאת  התפילה  בשעת  בטלים 
בית מדרשו, בעקבות  בהיכל  התורה 
יברך  הציבור  ששליח  תיקן  כך 
ולשונם  פיהם  ששומרים  אלו  את 
מלדבר בתפילה בתפילת 'מי שברך' 
הגה"ק  ידי  על  שתוקנה  מיוחדת 
בעל התוספות יום טוב זיע"א, אחרי 

פרעות ת"ח ות"ט.
מחידושיו  ספר  לאור  הוציא 
המבוססים על תורת תלמידי ה'בעל שם 
תחת  מויז'ניץ,  הקדושים  ורבותיו  טוב' 

השם 'ויצב אברהם'.



בני הקהילה נפרדים בשדה התעופה

יממה לאחר נחיתתו 
חש ברע ומצבו 
הידרדר לפתע, 
בניו של הגאב"ד 
המתגוררים בארה"ב 
נקראו לבוא ארצה, 
וחשש כבד הזדחל 
בלבות חסידיו 
ומעריציו. קבלת פנים 
המונית שתוכננה 
להיערך ביום חמישי 
בערב בוטלה עקב 
מצבו הרפואי, ומרן 
האדמו"ר מויז'ניץ 
הגיע לעיר בית שמש 
לבקר את הגאב"ד 
הנודע השוכב 
במיטתו



אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פרשת חקת | ד' - ט' תמוז | 17-22.6.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

קרטון עוף

לק"גלק"גלק"גלק"ג

יום
ג'

1290249029902903890
1 ליטר

יום
מיץ ענביםב'

תירוש כרמל
צוואר

קפוא
חזה/כרעיים

קפוא
פילה מדומה

קפוא
גרונות עוף

קפוא

קפוא

טריקפוא 3 ק"ג ב-

לק"גלק"ג109 לק"ג 5901990 1790

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מבצע קיץ

2990

הקיץ הזה
תהיו כל הזמן בשריים
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"קשה עלי פרידתכם"
קהילתו  לבני  הנערץ  הגאב"ד  פנה  העיר  את  עזיבתו  עם 
שנפשם אליו הומה, במכתב מלב אל לב בו כתב את הדברים 
הנרגשים הבאים: "בלב הומה רגשי אהבה וידידות, הנני בזה 
במילים ספורות לכל חברי קהילתנו הק', ותושבי עירנו שיחיו, 
הפרידה  מכתב  את  הגאב"ד  פותח  יבורך",  בשמו  אחד  כל 
המפורט, "כידוע אשר מעולם היה בדעתי לדור בארץ ישראל, 
הזמן  הוא  שכעת  הוחלט  הרופאים  עם  ודברים  דין  ואחר 
לנסיעה כזה, לכן בדעתי להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל 

בימים הקרובים בעזרת הש"ת".
אחרי שמסיים לתאר בפני צאן מרעיתו את טיעוניו לעלייה 
לארץ, ממשיך הגאב"ד וכותב "ולכן, באתי בזה להעלות את 
קהילתנו  אנשי  אהובי  ידידי  לכל  פרידה,  בדברי  לבבי  רגשי 
אחר  ליבי,  אל  מאוד  הקרובים  מדרשנו  בית  ומתפללי  הק', 
אשר יחדיו עסקנו בתורה ובתפילה, ובעבודת הבורא, ואהבת 

השי"ת, זה שלושים שנה".
הגאב"ד ממשיך ומודה לכל אלו שעמדו לימינו בכל עשרות 
השנים ששימש כרבם ומורה דרכם: "ועוד באתי בזה בברכת 
כל  במשך  לימיני  עמדו  אשר  אלו  לכל  הטוב,  והכרת  תודה 
השנים, ולאלו אשר עדיין עומדים לימיני בכל עת ובכל זמן, 
לעזר לסמך, הן בגוף הן בנפש והן בממון, ואם באתי לפרסם אי 
אפשר כי רבים הם". הגאב"ד מבטיח לאנשיו "ובוודאי אשר 
קשר הידידות ימשיך הלאה, ובעזרת השי"ת אמשיך להתפלל 
ולהעתיר אל ה' עבורם כל הימים, וזיכרונם לא ימוש מדעתי".
הוא פונה לחסידיו ותלמידיו שנותרו מאחור על אדמת ניכר 
"כן אבקש מידידיי שגם הם ימשיכו להעלות אותי בזיכרונם, 
ב"ב  ולבריאות  השלימה  בריאותי  למען  ובצעקה  בתפילה 
שיעסקו  ואבקש  ישראל,  חולי  שאר  בתוך  שתחייה  הרבנית 
בהזדמנויות  מפי  שנשמעו  חסידות  ובמילי  התורה,  בדברי 
באהלך  'אגורה  הפסוק  בי  שיתקיים  ה'  אל  ואתפלל  שונות, 
עולמים', שיאמרו דברי שמועה מפי, ויהיו חידושי מתבדרין 
בי מדרשא" חותם הגאב"ד הישיש את מכתב הפרידה שגרם 

לעיניים אוסטרליות רבות לדמוע ממושכות.

כל 'עדת ישראל' יעשו אותו
עם בואו של הגאב"ד לארץ ישראל, יצאנו להתחקות מעט 
הקהילה  ישראל',  'עדת  הקודש  עדת  של  תולדותיה  אחרי 
החרדית המרכזית במלבורן. יותר משהתחקינו אחר אורחותיה 
שעמדו  הרבנים  תחלופת  אופן  אותי  תפס  הקהילה,  של 
בה מהקמתה,  הרבנים שכיהנו  כל  הקהילה.  הנהגת  בראשות 
הגלובוס,  פני  על  אחרת  יהודית  בקהילה  הנהגתי  מקרע  באו 
ועזבו אותה לטובת קהילות אחרות. ייחודיות נוספת של רבני 
קהל 'עדת ישראל', היא עובדת היותם ידועי שם, מפורסמים 
לגודלה  הלימה  ללא  בתבל,  ישראל  קהילות  כל  בקרב  מאוד 

ומידת השפעתה של הקהילה.
קהילה  הינה  שבמלבורן-אוסטרליה  ישראל'  'עדת  קהילת 
די חדשה. הקמת הקהילה הייתה פועל יוצא כתוצאה מבואם 
שבדרך  השנייה,  העולם  מלחמת  פליטי  חרב,  שרידי  עם  של 
נפלו לאוסטרליה הרחוקה, לפעמים בשליחותם של  דרך  לא 
שמצאו  הניצולים  היהודים  מרבית  למיניהם.  הצלה  ארגוני 
מסורתו  אחר  שנהו   - הונגרי-יקי  ממוצא  היו  במלבורן  מנוח 
הקהילה  שעשתה  הדרך  זיע"א.  סופר'  ה'חתם  של  השמרנית 
עד שהגיעה למצבה הנוכחי, קהילה חסידית למהדרין עם כל 
שפרסו  הרבנים  בתחלופת  נעוץ  החיצוני,  והלבוש  הסממנים 

את חסותם על הקהילה.
תחילה אכן היה בעיר רק בית כנסת אחד בו התפללו בנוסח 
במנהגי  שנהגו  התושבים  ריבוי  עם  בהמשך  בלבד,  אשכנז 
חסידות וצעדו לאור תורת מרן אור שבעת הימים ה'בעל שם 
טוב' זיע"א, נוסד בית כנסת שני שם היה נוסח התפילה נוסח 
ספרד. שני בתי הכנסיות שוכנים זה לצד זה באהבה ואחווה 

.OAK שלום ורעות בבניין הקהילה שברחוב
כיום נחשבת קהילת 'עדת ישראל' לקורת הגג העליונה של 
מרבית בני היהדות החרדית של מלבורן, לצד קהילות קטנות 
הקהילה  מכולם.  והמשפיעה  הדומיננטית  היא   - בעיר  יותר 
יותר,  מודרני  חינוך  של  במסלול  לבחור  אפשרות  מעניקה 
כמו  יותר,  קפדני  חינוך  לעומת  התורה',  'יסודי  הנקרא  בזרם 
לדוגמה מוסדות לימוד בשפת האידיש ועוד, הנקראים בשם 

'דברי אמונה'.

מארי דארעא דאוסטרליה
ברוב  מסקרנת.  במלבורן  שכיהנו  דאתרא'  ה'מארי  תופעת 
המקרים מדובר בגאוני עולם שהעניקו חמה בקומתם, ומעלתם 
לידם  אינתה  ה'  יד  לאחת.  עד  מפורסמת  והרוחנית  התורנית 
לבוא לשמש ברבנות דווקא בקהילה לכאורה נידחת, ביבשת 

הרחוקה והחדשה בתבל, ומשם נפוצו על פני כל הארץ.
רבה הראשון של הקהילה, היה הגאון הגדול רבי יעקב יצחק 
לאחר  תשי"ב,  בשנת  למלבורן  הגיע  ניימן  הרב  זצ"ל,  ניימן 
הגרי"י  בהונגריה.  פאפא  בעיירה  הוראה  ומורה  כרב  שכיהן 
ניימן היה מי שהעמיד את יסודות הקהילה ובעצם בנה אותה 
ביבשת  ניימן  הגרי"י  ישב  וחצי  שנה  אחרית.  ועד  מראשית 
התורה  תלמוד  כתקנו,  מתנהל  שהעסק  וכשראה  המרוחקת, 
שהקים מתבסס, והתקנות שתיקן חדרו עמוק להווי הקהילה, 

עבר לכהן כרבם של חסידי בעלזא במונטריאול שבקנדה.
לעיר  הגיע  ניימן,  הגר"י  של  עזיבתו  אחרי  תשט"ו,  בשנת 
שהיה  דאתרא  המרא  זצ"ל,  שטרן  בצלאל  רבי  האדיר  הגאון 
תבל.  רחבי  בכל  ההלכתי  הפסיקה  בעולם  ביותר  המפורסם 
הגאון האדיר רבי בצלאל שטרן, למי שלא יודע, הוא מחברם 
של סדרת השו"ת 'בצל החכמה', ספר השו"ת הנחשב כעומד 
בשורה הראשונה של פוסקי ההלכה לדורותיהם. אחד הספרים 
שרבים מפוסקי זמננו מסתמכים עליו בפסיקת הלכות. במשך 

את  והרחיב  הקהילה  בראשות  שטרן  הגר"ב  עמד  שנה   15
גבולותיה לממדיה הנוכחיים.

בשנת תש"ל שוב הוחלפה ההנהגה ועטרת הרבנות הוטלה 
על כתפיו של הגאון רבי אלימלך אשכנזי זצ"ל. הרב אשכנזי 
היה מתלמידיו של הגאון הצדיק רבי מאיר שפירא מלובלין, 
וזכה לחבוש את ספסלי ישיבתו הידועה 'ישיבת חכמי לובלין'. 
אחרי 17 שנה, בשנת תשמ"ז, עבר הגר"א אשכנזי לכהן כרבה 
של העיירה סיגעט האמריקאית, עד פטירתו בשנים האחרונות. 
בין תושבי המקום, יש שתולים ברב אשכנזי את הפיכתה של 
מאופיו  בשונה  חסידי.  גוון  לבעלת  ישראל'  'עדת  קהילת 
הגר"א  זצ"ל,  שטרן  הגר"ב  החכמה'  'בצל  בעל  של  השמרני 
אשכנזי זצ"ל הפיח רוח חסידות בתושבי המקום ועודד אותם 

לעבור ללבוש החסידי המקורי.
קיץ  בשלהי  זצ"ל,  אשכנזי  הגר"א  של  עזיבתו  אחרי  שנה 
תשמ"ח, הגיע הגאב"ד הנוכחי, הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי 
אחרי  הכתבה,  בראשית  כאמור  הגיע,  בעק  הגרא"צ  בעק. 
כהונה ארוכה ברבנות מונטווידאו בירת אורוגואי, זאת לאחר 
שינק מתורתו של הרבי מרן ה'אמרי חיים' מויז'ניץ בישיבתו 

בבני ברק, ונחשב לאחד מגדולי מקורביו.
במשך שלושים שנה הנהיג הגה"צ את בני קהילתו בהנהגה 
בנפשו  קשורה  הקהילה  בני  של  נפשם  ואבהית.  רחימאית 
תקופת  את  לחתום  החליט  האחרון  שבחודש  הגאב"ד,  של 
מנהיגותו הרמה ולעבור לארץ ישראל באחרית ימיו. כעת נותר 
בעק  הגרא"צ  תחת  פאר  לכהן  יעלה  מי  ולראות  להמתין  רק 
בראשות הקהילה היהודית בנקודה המרוחקת ביותר בגלובוס.

ארץ ישראל נקנית בייסורים
בנמל  ה-85  בן  הישיש  הגאב"ד  נחת  האחרון  רביעי  ביום 
ומצבו  ברע  חש  נחיתתו  לאחר  יממה  גוריון'.  'בן  התעופה 
הידרדר לפתע, בניו של הגאב"ד המתגוררים בארה"ב נקראו 
ומעריציו.  חסידיו  בלבות  הזדחל  כבד  וחשש  ארצה,  לבוא 
בערב  חמישי  ביום  להיערך  שתוכננה  המונית  פנים  קבלת 
בוטלה עקב מצבו הרפואי, ומרן האדמו"ר מויז'ניץ הגיע לעיר 

בית שמש לבקר את הגאב"ד הנודע השוכב במיטתו.
במהלך השבת נרשם שיפור ממשי במצבו של הגאב"ד, כבר 
ביום שישי ערב שבת קודש החל הגאב"ד להתאושש, ובמהלך 
השבת ירד לתפילות בבית הכנסת 'ויצב אברהם' שנבנה עבורו 
ונקרא על שם ספרו. החסידים והמעריצים הרבים שגדשו את 
בית הכנסת בתפילות השבת, עלזו לראות את הגאב"ד משתתף 
החודש  ברכת  את  ומברך  התפילות,  כל  במהלך  יחד  עמם 
בקול רם כהרגלו מימים ימימה. עם הגאב"ד התפלל גם חתנו 

האדמו"ר מ'נחלת אהרן'.
בנו  לקיים  בתפילה  ולהעתיר  להמשיך  מתבקש  הציבור 
בן שרה,  צבי  רבי אברהם  הגאון הצדיק  עבור  ישראל,  חכמי 

לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.



הקפיד מאוד שלא ישוחחו 
וידברו בדברים בטלים בשעת 
התפילה וקריאת התורה 
בהיכל בית מדרשו, בעקבות 
כך תיקן ששליח הציבור יברך 
את אלו ששומרים פיהם 
ולשונם מלדבר בתפילה 
בתפילת 'מי שברך' מיוחדת
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מתוך האהללא ימושויהושע 
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||  יוסי גיטלר ||

תרגיל הטעיה של פורקי עול הביא קבוצת מעפילים חרדית לעלות לספינה ולהפליג 
בעיצומו של יום השבת, אחד הנוסעים לא מצליח להתנער מהתחושה הקשה ומביא 
לעולם היהודי את אחד החיבורים המונומנטליים והנצרכים ביותר על הלכות שבת, 
כשגם הוא לא חולם שהספר יהפוך לנכס צאן ברזל ופריט חובה בכל ארון ספרים יהודי 
• חמש שנים לפטירת מקים עולה של שמירת שבת, הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט 
זצ״ל, ראש ישיבה ומחבר ספר ״שמירת שבת כהלכתה״, ´כל ישראל´ חושף קווים 
וגם: תלמידים מספרים על אופיו של ראש הישיבה הנחבא אל  לדמותו הנשגבה • 

הכלים והצעתו המקורית של מרן הגראי״ל שטיינמן זצ״ל ויהושע 
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חבת ההפלגות בנמל מרסיי הצרפתי. ר
העלם הצעיר עמד נבוך. מביט נכחו 
לעלות  בדריכות.  מהולה  בעצבות 
נפש  פיקוח  האמנם  לעלות?  לא  או 
זה או דמיון בלבד. בסופה של  הוא 
התלבטות הצליחו הסובבים לשכנע 
ספק  של  גדר  על  עונה  הנוכחי  מצבו  שאכן  אותו 
מסרב  עדיין  מוחו  לספינה,  עלה  הוא  נפש.  פיקוח 
חמש  אחרי  אלו.  ברגעים  עמו  שקורה  את  לעכל 
ויתר  לא  בהן  שנים  חמש  ותלאה,  סבל  של  שנים 
עושה  כשהוא  עכשיו  דווקא  יו״ד,  של  קוצו  על 
טובה,  לארץ חמדה  בדרכו  הראשונה  הפסיעה  את 
סירבה  הרגשות  סערת  שבת.  חילול  לו  סיבבו 
לשכוך. הלבטים לא פסקו לרגע. האם פעלתי נכון 

או שמא הוטעיתי.
פני  על  המרה  האמת  צפה  ספורים  ימים  אחרי 
הקבוצה  על  הנמנים  הפוחזים  הצעירים  המים. 
רק  נוספת  יממה  להמתין  לנכון  ראו  לא  המפליגה 
 - מבריק  בתרגיל  האחרים.  של  אדיקותם  בגלל 
את  בקרבם  לטעת  הצליחו  הם  לפחות,  מבחינתם 
ייכנסו  הספינה  על  כעת  יעלו  לא  שאם  התחושה 
העלם  את  שבת.  הדוחה  נפש  פיקוח  של  למצב 
לו.  בא  יגור  אשר  את  הממה.  החשיפה  הצעיר 
הרגע הזה נצרב בתודעתו של יהושע הצעיר כאחד 
הנמוכים שחווה מעודו, אבל עבור העם היהודי היה 
באחד  זכה  בעקבותיו  המכוננים,  הרגעים  אחד  זה 
הבאים  שבת,  בהלכות  היסודיים  הפינה  מאבני 
לשימוש תדיר אצל כל הגילאים, המינים, המגזרים 

והרמות.

נכס צאן ברזל

היהודי.  העם  מתוכו  הנפיק  ספור  אין  ספרים 
גדולי עולם אדירי תבל ומצוקי ארץ חיברו חיבורים 
הפכו  אף  חלקם  בקודש,  נאדרים  ויקרים  חשובים 
ספרים  ארון  מאף  יעדרו  שלא  ברזל  צאן  לנכסי 
יהודי. אבל יש ספר אחד, שחיבר אותו יהודי שאין 
אבל  בהלכה,  ואליפותו  בתורה  גדולתו  על  חולק 
הראשונה  השורה  על  נמנה  אינו  לכאורה,  עדיין, 
דווקא  והנה,  לדורותיו.  היהודי  העם  מנהיגי  של 
ספר  יהיה  האיכות  רב  שספרו  רק  שלא  זכה  הוא, 
הספר  יהיה  גם  שהוא  אלא  יהודי,  בית  בכל  חובה 
המשומש והנצרך ביותר, ועוד לכל בני הבית ללא 

הבדל - לפחות פעם בשבוע.
וזה לא שאין עוד ספרים שתראו בכל ארון ספרים 
יהודי, ואין בית שמוקם בלעדיהם, יש ויש, ובכמות 
גדולה ומכובדת - אבל לא תמיד מעיינים בהם, הם 
ואין פעולות ומעשים התלויים בהם  לא הכרחיים, 
בו  עוסקים  שאנו  זה  יהודי  של  ספרו  מידי.  באופן 
כעת שונה מהם במובן הזה. לא רחוק מלומר שיש 
הטור  וסט  המפוארים  הגמרא  כרכי  שאת  יהודים 
עשירית  כמו  משהו  פותחים  הכבד,  ערוך  -שולחן 

אותו  של  ספרו  את  שולפים  הם  בהם  מהפעמים 
לחץ  ותוך  בבהילות  כלל  ובדרך  מהארון,  מחבר 

בשעת הדחק.
אם אחרי כל ההקדמה הזו עדיין לא הבנתם למי 
כיוונו דברינו, נפתור לכם בזאת את החידה. הספר 
הנקרא  שבת  הלכות  על  המונומנטלי  החיבור  הוא 
בשם ´שמירת שבת כהלכתה´, ומחברו הגאון רבי 
יהושע ישעיה נובירט זצ״ל. ועל ספרו שהפך לאבן 
יסוד לכל העוסק בהלכות החמורות שהם כהררים 
להינצל  שזכה  מחברו  ועל  בשערה,  התלויים 
מהמלחמה האיומה, לעלות לארץ ישראל, ולהקים 
אימפריה של הרבצת תורה ומסירת ההלכה, נתעכב 

ונרחיב - עד כמה שתשיג ידינו - בשורות הבאות.

רב המחתרות

תלמודו  שקובע  יקי  ממוצא  יהודי  מביא  מה 
בית  בשכונת  תורה´  ´קול  הגדולה  בישיבה  ברוגע 
שכזו,  מופת  יצירת  לאור  להוציא  בירושלים,  וגן 
מבלי שייתן דעתו מלכתחילה שהיא תהפוך ללחם 
התשובה  את  למצוא  כדי  יהודי.  בית  בכל  חוק 
הזמן  במנהרת  לחזור  עלינו   - המטרידה  לשאלה 
ערב   - התר״צ  שנות  לשלהי  לאחור,  שנים  עשרות 

פרוץ מלחמת העולם השנייה.
מביט  ברלין  מרבני  נויבירט  אהרן  רבי  הגאון 
נרשמות  שלטוניות  תמורות  סביב.  במתחולל 
ימ״ש  היטלר  אדולף  הצורר  גרמניה.  במדינתו; 
עולה לשלטון, והקרקע כבר אינה יציבה כשהייתה. 
האנטישמיות  והתגברות  הבדולח  ליל  מאורעות 
באופן כללי, מביאים אותו לעשות מעשה. את בנו 
ילדים  במשלוח  משגר  הוא  ישעיה  יהושע  הילד 
מיוחד לבלגיה, הוא עצמו עם אשתו הרבנית ושאר 
אישור  במסגרת  להולנד  לעבור  מצליחים  הילדים 
כניסה  אשרות  שהעניקה  הולנד;  מלכת  של  חריג 
הייתה  נויבירט  משפחת  גרמניים.  רבנים  ל-42 

בתוכם.
עוזה,  במלוא  המלחמה  שפרצה  לפני  רגעים 
הספיק רבי אהרן להביא אליו את בנו יהושע ישעיה 
המשפחה  את  ולאחד  הולנד,  בירת  לאמסטרדם 
הצלתם;  בנס  הראשון  הנדבך  זה  כבראשונה. 
בהולנד.  ההונגרית  בשגרירות  היה  השני  הנדבך 
אישורי  הנפיק  העולם,  אומות  מחסידי  השגריר, 
שאפשר  מה  המשפחה,  לבני  הונגריים  אזרחות 
עצם  על  הכרה  ולקבל  ברחוב,  להסתובב  להם 
קיומם. כעבור שנה כבשו גייסות הנאצים את הולנד 
לכלכל  האפשרויות  מיהודים.  בטיהורה  והחלו 
התנהל  והכול  הכיבוש,  מרגע  צנחו  המשפחה  את 

באמצעות תלושי מזון שחילקו הגרמנים.
ואז אירע המפנה. המשפחה שסבלה מחרפת רעב 
קבועה  חודשית  משכורת  לקבל  החלה  ממש,  של 
כנגד  שפעלה  ההולנדית,  מהמחתרת  ומכובדת 
כך  שהיה  מעשה  משום  למה?  זאת  וכל  הנאצים. 

יהודים רבים, אותם  נמנו  היה: על חברי המחתרת 
יהודים באו בדרישה למנהיגי המחתרת למנות להם 
רב ומנהיג, כפי שלנוצרים, להבדיל, יש כומר צמוד. 
המנהיגים שמעו וייטב בעיניהם, ואמרו למבקשים 
ואנחנו  הזה,  לתפקיד  שמתאים  איש  לנו  תביאו 
נעניק לו את המינוי הרשמי. הלוחמים נקבו בשמו 
הוטלו  והלאה  יום  ומאותו  נויבירט,  רבי אהרן  של 

כל צרכיהם על כתפי המחתרת.
משפחת  בני  התחבאו  שנים  חמש  במשך 
המחתרת  באמסטרדם.  נסתרת  בדירה  נויבירט 
סיפקו להם  קיומם  על  וההולנדית שידעו  היהודית 
מעניינות  ועובדות  רבות  תלאות  בהיחבא.  מזון 
הסתתרות,  שנות  חמשת  אותם  כל  במהלך  נרשמו 
והלוא הם כתובים על מאמר דברי הימים של רבי 
זצ״ל בהקדמה למהדורה השלישית  יהושע ישעיה 

והמורחבת של ספרו המפורסם.

בגלל הפלגה אחת

אדמת  על  המשפחה  בני  נותרו  שנה  במשך 
ניצולים  קבוצת  התגבשה  תש״ו  באביב  אירופה. 
בלתי- בצורה  ולעלות  הגבולות  את  להבריח 

התחילו  לא  הקשיים  הקדושה.  לארצנו  לגאלית 
בחופי  שפטרלו  הבריטיות  המלחמה  ספינות  מול 
את  לחון  מעפיל  מכל  למנוע  בכדי  ישראל  ארץ 
הלבן  הספר  כללי  את  ולהפר  חלילה,  הארץ  עפר 
בשביל  רק  קודם.  הרבה  עוד  אלא  לשמצה,  הידוע 
לצאת מהולנד היו צריכים חברי הקבוצה להתחפש 
במדי הצבא האמריקאי, ולצעוד שעות ארוכות עד 

שהגיעו למחוז חפצם - העיר מרסיי שבצרפת.
דרכן  את  שעשו  האניות  הפליגו  מרסיי  מנמל 
לעבר המזרח התיכון. ביום שבת קודש עגנה בחוף 
הקבוצה  לחברי  לארץ.  לקחתם  המיועדת  האנייה 
לספינה  ולעלות  מידית,  להתארגן  שעליהם  נאמר 
שולטת  השבת  ארצה.  לדרכה  ומיד  תיכף  שיוצאת 
נפלה  לבסוף  מאוד.  צר  הדתיים  וליהודים  בכיפה 
ההחלטה שמדובר בפיקוח נפש הדוחה שבת, וכל 

חברי הקבוצה עלו על הספינה שהפליגה בשבת.
בחור אחד היה שלא השלים עם המצב האומלל 
נויבירט  ישעיה  יהושע  זה  היה  עליו.  שנכפה 
המעפילה  המחתרתית  הקבוצה  חברי  על  שנמנה 
לארץ. הסיטואציה ציערה אותו למאוד. כל הימים 
הקשים של המלחמה שרדנו והצלחנו לשמור שבת 
הצעיר,  העלם  הרהר  כבחמורה,  קלה  על  ולהקפיד 
אל  אויב  מארץ  יוצאים  כשאנחנו  עכשיו  ודווקא 
ארץ חמדת אבותינו, אנו נאלצים לחלל את השבת. 
להישאר  שהאלטרנטיבה  שהראו  חישוביו,  אבל 
בודד בצרפת ללא כסף אוכל ורכוש עונה על הגדרת 

פיקוח נפש, הכריעו את הכף לטובת ההפלגה.
נודע שבכלל מעשה  כשאחר כל הדברים האלה 
תרמית היה פה, ויכלו להמתין בניחותא עד לצאת 
שהוכרחו  מה  וכל  עוגן,  להרים  אז  ורק  השבת 
לעלות בשבת אינו אלא פרי מוחם הקודח של כמה 
היציאה  את  לזרז  שרצו  הנוסעים  מבין  עול  פורקי 
לדרך, ולכן גרמו לשומרי השבת להסיק שאין מנוס 
יהושע  של  שחמתו  הרי  השבת,  את  לחלל  אלא 
ישעיה בערה בו. כל ימיו טרדה את מנוחתו עובדה 
מקוממת זו. וכאן ניטעו הזרעים לאילן רב הפארות 
בצל  לחסות  הספיקו  שכבר  האנשים  רבים  שכה 

ענפיו: הספר ´שמירת שבת כהלכתה´.
עליו  רע  ולבו  הספינה  סיפון  על  שעמד  בשעה 
על חילול השבת, גמלה החלטה בקרבו של יהושע 
השבת.  עבור  משהו  אעשה  אני  הצעיר:  ישעיה 
כעבור זמן הנץ הרעיון של כתיבת ספר שירכז את 
לכל  שווה  בשפה  לשבת,  הנוגעות  ההלכות  כל 
נפש. וכך החל מפעל החיים מפירותיו נהנו ונהנים 
אלפים ורבבות בכל קצווי תבל שלא נוקפים אצבע 
בשבת בלי לבדוק מה כתבו על כך ב´שמירת שבת 

כהלכתה´.

נס בבית השופט

להחלטה  הביא  ההפלגה  סיפור  רק  לא  אבל 

מנמל מרסיי 
הפליגו האניות 
שעשו את דרכן 
לעבר המזרח 
התיכון. ביום שבת 
קודש עגנה בחוף 
האנייה המיועדת 
לקחתם לארץ. 
לחברי הקבוצה 
נאמר שעליהם 
להתארגן מידית, 
ולעלות לספינה 
שיוצאת תיכף 
ומיד לדרכה 
ארצה. השבת 
שולטת בכיפה 
וליהודים הדתיים 
צר מאוד. לבסוף 
נפלה ההחלטה 
שמדובר בפיקוח 
נפש הדוחה שבת, 
וכל חברי הקבוצה 
עלו על הספינה 
שהפליגה בשבת.

“
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אבל  בפטיש,  המכה  החותם,  היה  הוא  האמיצה. 
קדמו לו שני אירועים שונים, בהם ראה רבי יהושע 
ישעיה זצ״ל עין בעין את חשיבות שמירת השבת 
התרחש  הראשון  המקרה  שתרחם.  היא  ושיכולה 
התחבאו  כאשר  המלחמה,  בעידן  אחותו,  עם 
הבת  הולנד.  בירת  באמסטרדם  המסתור  בדירת 
ידי  על  נשלחה  הארי  למראה  דמה  פניה  שתואר 
אב המשפחה, רבי אהרן נויבירט, לעבוד כמשרתת 
להציל  הייתה  מטרתו  באמסטרדם,  הנכרים  בבתי 
הגרוע  בו  במצב  המשפחה,  מן  אחד  נצר  לפחות 
מכל יארע והנאצים יעלו על מקום מחבואם וירצחו 

אותם נפש.
הבת מצאה עבודה בביתו של לא פחות מאשר 
ממקום  בהולנד.  העליון  המשפט  בית  שופט 
שהותה כתבה לאביה שקשה עליה העבודה, בפרט 
ביום השבת, אז צריך לעבוד הכי קשה, כדי להכין 
את הבית ליום המנוחה שלהם שחל ביום ראשון. 
המשרתת  את  החשיבו  שכמובן  הבית,  בעלי 
דעתם  בקצה  העלו  ולא  כמותם,  לגויה  החדשה 
יותר  רב  הספק  ממנה  דרשו  ביהודייה,  שמדובר 

בשבת קודש.
לבתו  אהרן  רבי  קרא  הבאה  השבת  לקראת 
במקום  שהתה  שלכאורה  למרות  הביתה,  שתשוב 
והן  לנאצים  ההסגרה  מבחינת  הן  יותר,  בטוח 
מבחינת הביטחון התזונתי, אבל השבת הייתה מעל 
הכול וביום שישי שבה הבת לחיק משפחתה. מה 
ראשון,  ביום  לשמוע  המשפחה  בני  נדהמו  מאוד 
האוויר  חיל  מטוסי  הפציצו  השבת  שבמהלך 
מעביד,  אותו  של  וביתו  אמסטרדם,  את  הגרמני 
פצצה  של  ישירה  פגיעה  ספג  העליון,  שופט 
שהחריבה אותו עד היסוד. רק לחשוב שהיא הייתה 

נמצאת באותה שעה שם בבית.
מקרה נוסף אירע דווקא עם אב המשפחה. ביום 
הבית  בני  פנו  למשכב,  אהרן  רבי  נפל  הימים  מן 
לרופא המקומי וביקשו הימנו מרשם לתרופה עבור 
אביהם החולה, ואם כבר שהו אצל הרופא הוסיפו 
לבקש שיואיל בטובו לרשום גם מרשם לרעל נגד 
עכברים, מאחר וסבלו רבות באותה תקופה ממכת 
הבקשות  לשתי  נעתר  הרופא  בביתם.  העכברים 

ורשם את שני המרשמים המבוקשים.
התרופה  לצנצנת  אהרן  רבי  ניגש  השבת  ביום 
והנה היא מרה כלענה. רבי אהרן הרהר לרגע ואז 
בשבת  התרופה  את  ייטול  שלא  נחרצות  הודיע 
מכיוון שאסור לאכול בשבת דבר מר. את הטיפול 
אתחיל ביום ראשון, חישב לעצמו. אתא יום ראשון 
התרופות  בין  עובר  הוא  לביקור,  מגיע  והרופא 

נגד  הרעל  צנצנת  ועל  התבלבל  שהרוקח  ומגלה 
את  לאכילה, רשם בטעות  עכברים המסוכן מאוד 
שמירת  שבזכות  למפרע  התברר  התרופה.  שם 
אהרן  רבי  ניצל  ודקדוקיה  פרטיה  כל  על  השבת 

ממוות בטוח בהרעלה.
בנו  של  עיניו  מול  הם  גם  עמדו  אלו  סיפורים 
התורה  דברי  כל  את  הכתב  על  להעלות  בבואו 

הזאת.

״אאלץ להחזירך להולנד״

נולד בי״ד אדר א´  נויבירט  הרב יהושע ישעיה 
תרפ״ז בעיר הלברשטאדט שבגרמניה, לאביו רבי 
כפי  במברגר.  לבית  חיה  שרה  מרת  ואמו  אהרן 
אחיו  שני  אמו  אביו  הצליחו  עתה,  עד  שהארכנו 
בשלום  ולעבור  מסתור,  במקום  להסתתר  ואחותו 
המלחמה  אחרי  השנייה.  העולם  מלחמת  ימי  את 
דרכו  ועשה  מעפילים  לספינת  כאמור  הצטרף 

ואחיותיו  אחיו  הוריו  ארצה. 
עם  יותר  מאוחר  אליו  הצטרפו 

הקמת המדינה בשנת תש״ח.
אותם  עצרו  לארץ,  בואם  עם 
לחוף,  בירידתם  הבריטים 
המעצר  במחנה  אותם  ושיכנו 
ממחנה  שחרורו  בעת  עתלית. 
הגאון  פניו  את  קיבלו  המעצר 
רבי יעקב כץ מחיפה והגאון רבי 
רבות  שפעלו  גרינפלד  שלמה 
את  הפנה  כץ  הרב  לשחרורו. 
הנער יהושע נויבירט לירושלים 
אל ישיבת ´קול תורה´ בשכונת 
חסה  בישיבה  בעיר.  וגן  בית 
הישיבה  ראש  של  אילנו  תחת 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  מרן 
אויערבאך זצ״ל, הפך לתלמידו 
מעתיק  לתואר  וזכה  המובהק 
של  ביותר  המוסמך  השמועה 
פוסק הדור הנערץ, עד פטירתו.

ולספסל  לישיבה  דרכו  אבל 
מובנת  הייתה  לא  המדרש  בית 
לחשוב.  שניתן  כפי  מאליה 
השלישית  למהדורה  בהקדמתו 
´שמירת  הפופולרי  ספרו  של 
מגולל  בה  כהלכתה´,  שבת 
הרב זצ״ל את תולדות חייו ונסי 
נויבירט על  הצלתו, מספר הרב 

אנשים שונים שניסו לייעץ לו לשלוח ידו במסחר 
וסחורה, כדי שיהיה באפשרותו לכלכל את עצמו 
ואת משפחתו שיקים בעזרת ה´. הספקות ניקרו את 
לבו, מחד חשקה נפשו בתורה, מאידך מה יענה על 
טענת הפרנסה. בצר לו בחר לכתוב מכתב מפורט 
במדינת  אירופה  אדמת  על  שהה  שעוד  לאביו 
הולנד, במכתב גולל את צדדי הספק מכל היבטיהם 

והמתין לתשובה.
התשובה  באגרת  מלבוא.  איחר  לא  המענה 
את  אהרן  רבי  אביו  לו  כתב  מהולנד  ששוגרה 
הדברים הבאים: “מי שעזר עד היום יעזור הלאה! 
תורה,  ילמד  שבני  כדי  שואה  שנות  חמש  עברנו 
אם צריכים לצאת לעבודה - אאלץ להחזיר אותך 
אהרן  רבי  סיים  תורה״,  רק  תלמד  אתה  להולנד! 
עם  רחוקה.  לבן השוהה בארץ  דברי תשובתו  את 

ישראל כולו חייב הכרת הטוב להוראה 
אבא  של  מלב  שהגיעה  זו  נחרצת 
הוא  מתנה  איזה  שיער  לא  שכנראה 

 מה מאוד נדהמו 
בני המשפחה 

לשמוע ביום 
ראשון, שבמהלך 

השבת הפציצו 
מטוסי חיל האוויר 

הגרמני את 
אמסטרדם, וביתו 
של אותו מעביד, 

שופט העליון, ספג 
פגיעה ישירה של 
פצצה שהחריבה 

אותו עד היסוד. 
רק לחשוב שהיא 

הייתה נמצאת 
באותה שעה שם 

בבית.
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מעניק לעולם ההלכה בהתעקשותו. רבי יהושע 
עצמו מכנה את הרגע הזה כנס הצלתו הרוחנית, 
וכך כתב בהקדמתו לספרו “אחרי הצלה גשמית 
משך שנות המלחמה, ניצלתי שוב והפעם הצלה 

רוחנית״.
עוד  הסס  לא  מהולנד  הברור  המענה  אחרי 
תורה´,  ´קול  לישיבת  פעמיו  ושם  יהושע  רבי 
בהיכלה קיבל בצמא את דברי תורתם של ראשי 
זצ״ל  מיכל שלזינגר  יחיאל  רבי  הגאון  הישיבה 
והמשגיח  זצ״ל,  קונשטט  ברוך  רבי  והגאון 
של  בפטירתו  זצ״ל.  אייזמן  גדליה  רבי  הגה״צ 
שלזינגר  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
רבי  הגאון  מרן  פאר  תחתיו  לכהן  נכנס  זצ״ל 
שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל. בנקודת זמן נוצר 
הצעיר  לגאון  הדור  פוסק  בין  המיוחד  הממשק 
שהחל לפרוס כנפיים ולהתגדל למעלות נשגבות 

ורמות על מבועי התורה וההלכה.

לך אסור!

למרן  נויבירט  הרב  בין  המיוחדים  היחסים 
שמירת  הגרש״ז זצ״ל הביאו לעולם את החיבור́ 
החותמת  את  לו  והעניקו  כהלכתה´,  שבת 
יצאו  פיו  שעל  המעשית  וההסמכה  ההלכתית 
ועל פיו יבואו כל בית ישראל. מרן הגרש״ז ראה 
שכאשר  מסופר  ממש.  האישית  כיצירתו  בספר 
מרן  של  הסכמתו  את  נויבירט  הגרי״י  ביקש 
ספר  על  ´וכי  ואמר  מרן  נענה  לספר,  הגרש״ז 
שונות  בתקופות  לתת הסכמה?´  צריך  אני  שלי 
היה מרן הגרש״ז מעיין בספר בסעודות השבת 
השיב  מנהגו,  לפשר  כשנשאל  בביתו,  הפרטית 
חובה  הוא  חש  אז  לספר,  הסכמה  נתן  שאם 
שאכן  לוודא  ושוב  שוב  בו  הנכתב  על  לעבור 

הכול נכון כשר וישר.
נותר  לעת,  מעת  ועלה  מעמדו שהלך  כל  עם 
בכל  הכלים,  אל  ונחבא  צנוע  נויברט  הגרי״י 
הקשור ליגיעתו האישית בלימוד התורה. בשעות 
הקדושה  בתורה  ולהגות  לשבת  נהג  אחה״צ 
לצעירים  תורה´  ´קול  ישיבת  של  בהיכלה 
מכורתו כאחד הלומדים, אז באה לידי ביטוי גם 
חריפותו וקליטתו המהירה את המתרחש סביבו. 
ל´כל  מספר  השנים  מאותם  התלמידים  אחד 
את  הגרי״י  הפגין  בו  חריג  מקרה  על  ישראל´ 
בהיכל  תלמודו  על  ביושבו  חוץ  כלפי  שנינותו 

הישיבה.
בתקופה המדוברת התעורר שיח נרחב אודות 

כנגדם  להיתר  שצידדו  היו  דיסקים,  צריבת 
וחילוקים  הגבלות  היו  לאיסור.  שפסקו  היו 
שעסקו  המדרש  בתי  בהיכלות  אז  שהתבדרו 
נטען  לגביהם  האקטואלית,  ההלכתית  בסוגיה 
שבהתקיים התנאים האמורים מותר לצרוב, כגון 
ומכירה  מסחר  לצורך  הצריבה  נעשית  לא  אם 
הדיסק  את  רוכש  היה  לא  שהצורב  או  לרבים, 
בלאו הכי. בהיכלה של ´קול תורה´ דנו קבוצת 
הבחורים  ואחד  האמור,  בנידון  בלהט  בחורים 
מתקיימים  כאשר  שמתירה  הסברה  את  העלה 
הבחורים  של  האחר  חלקם  האמורים.  התנאים 

שאחזו בדעתם לאיסור לא קיבלו את דבריו.
לפינתו  מיהר  האוסרים  הבחורים  מן  אחד 
בדבר  לשאלו  נויבירט  הגרי״י  של  השקטה 
מותר,  שאכן  השיב  הגרי״י  האמור.  ההלכה 
פסק  את  וסיפר  הדיונים  לשולחן  שב  הבחור 
ההלכה של הגרי״י, עמיתיו קיבלו את התשובה 
ניגשו לגר״י השקוד על תלמודו  וכך  בהפתעה, 
אותה  ובפיהם  זה  אחר  בזה  בחורים  שני  עוד 
כל  זהה.  כמובן  היה  שקיבלו  המענה  שאלה, 
את  הרב  של  מפיו  ישירות  לשמוע  רצה  בחור 
התשובה, וכך כשניגש הבחור הרביעי לשולחנו 
בפעם  השאלה  אותה  את  והרצה  הגרי״י  של 
הרביעית, הבין הגרי״י כי משהו מונח פה מתחת 
לו  אמר  הפעם  והדומות,  הנשנות  לשאלות 
הגרי״י “לך אסור!״ כך בשנינות יקית אופיינית 

הדף את השאלות התכופות שהפכו למטרד.
שיעור קבוע בגמרא והלכה נהג הגרי״י זצ״ל 
שנה,   23 במשך  בשבוע  ימים  שלושה  למסור 
ששכן  ופשוט  קטן  כנסת  בבית  נערך  השיעור 
מגוריו  בשכונת   7 ברויאר  ברחוב  בית  במרתף 
אחד  מאזינים.  כמניין  בו  והשתתפו  וגן,  בית 
מתאר  קלרמן,  אלי  הרב  הקבועים,  הנוכחים 
והנהגתו  צניעותו  על  השיעור  מתוך  אפיזודות 
הפשטנית של הגרי״י, במאמר שפרסם לזכרו של 
הגר״ בגיליון התורני ´המעיין´ )תשרי תשע״ד(: 
הוא  וצנועה.  פשוטה  הייתה  שלו  ה´  “עבודת 
לא   - פשוטה  בדירה  וחי  בפשטות  לבוש  היה 
הוא  שונים  במקרים  כורסה;  או  ספה  בה  היו 
יושב  שאני  “נניח  השבועי  בשיעורו  לומר  נהג 
כלל  שלו  ה´סלון´  ואכן  לי״...  שאין  בכורסה 
 - וארון ספרים  כסאות פשוטים  עץ,  רק שולחן 
לגדולתו העצומה  לא התאים  זה  ממבט ראשון 
בהנחלת  הגדולים  למעשיו  ובהלכה,  בתורה 
ההלכה, במעשי החסד הנרחבים שלו, ועוד, אך 

זו הייתה דרכו״.

משכיל אל דל

וקומתו  התורנית  בגדלותו  התעסקנו  רבות 
הרוחנית. נעניק הצצה קטנה גם למפעלות החסד 
לרווחת  אצבעותיו  בעשרת  שקומם  הכבירים 
הוא  שבהם  המפורסמות  אחת  החרדי;  הציבור 
הגמ״ח הנודע המכונה על שם משפחתו ´גמ״ח 
שגלגל  מדה  קנה  בכל  חסד  ארגון  נויבירט״, 
הכללי  הסך  שונות  הערכות  ולפי  עתק,  סכומי 
אזור  סביב  סובב  בחייו  נויבירט  הגרי״י  שנתן 
המיליארד דולר. אחיו של הגרי״י לקח את עול 

ניהול הסניף הבני-ברקי של הגמ״ח.
נוטלי  של  חלקם  מנת  היו  נוקשים  כללים 
ההלוואות בגמ״ח נויבירט. כללים אלו היו סוד 
לרבים מעמיתיו  הצלחתו של הגמ״ח, שבניגוד 
בתזרים  ולעיכובים  לקשיים  מעולם  נקלע  לא 
ההלוואה  פירעון  אם  הדגמה:  לשם  המזומנים. 
היה מתעכב ביום אחד, כבר היו מופקדים מיד 
הצ´קים של הערבים. כך הצליח הגמ״ח לצלוח 
חוסנו  והתקופות.  המשברים  כל  את  בהצלחה 
בו  לרבים לבטוח  וגרם  דבר  היה לשם  הפיננסי 
לגל הפקדות של  עצומות, מה שהביא  בעיניים 
סכומי כסף גבוהים בקופת הגמ״ח, מה שהוסיף 

עוד יותר לאפשרויות נטילת ההלוואות.
שנזקקים  צדקה  לגבאי  גם  נחשב  לכך  מעבר 
הפקידו  ידועי שם  נגידים  לפתחו,  שיחרו  רבים 
אצלו את כספי הצדקה שלהם, שלעיתים הסתכמו 
בסכומי עתק, ביודעם שעליו ניתן לסמוך נאמנה 
המלצה  מכתבי  גם  הנכונות.  לידיים  שיעבירם 
כתב לאביונים שסובבו על הפתחים, וידעו כולם 
שעל חתימתו אפשר לסמוך ללא עוררין ופקפוק.

שלל  על  ארוכות  ולכתוב  להאריך  אפשר 
עמם  התעסק  זצ״ל  נויברט  שהרב  נושאים 
הקשור  בכל  כמו  חותמו.  את  בהם  והטביע 
ישראל,  ארץ  בשדות  השבע  שנת  לשמירת 
בפירות  שביעית  בגידולי  המתמיד  עיסוקו 
וירקות; המהפכה שחולל בתחום הבשר הכשר; 
פעילותו הענפה לשמירת טהרתו של עם ישראל 
בוועד  חבר  היותו  מתוקף  המקוואות  וכשרות 
המשפחה´;  לטהרת  הארצי  ´המרכז  רבני 
חילונים  עיתונים  מכירת  להפסקת  הרב  עמלו 
פרצות  ומניעת  וגן  בית  בשכונת  בקיוסקים 
ולא תמו  היריעה  אולם קצרה  צניעות בשכונה. 

השבחים והפעולות שפעל לדורות.

לכתיבת  נויבירט  הגרי״י  הקדיש  אותו  הרב  הזמן  אף  על 
לזאת  בנוסף  עולם,  לאור  הוצאתם  ומלאכת  ספריו  ועריכת 
תורה  מוסדות  להקמת  להביא  מנת  על  וכוחו  מזמנו  השקיע 
שכונת  התרחבות  עם  הציבור.  כלל  לתועלת  חסד  ומפעלי 
נוצר  ופריחת עולם התורה הירושלמי בשנת תש״נ,  וגן  בית 
להתקבל  שהתקשו  בחורים  עבור  קטנה  ישיבה  לייסד  צורך 
מהתחרות  כתוצאה  זאת  בירושלים,  הנחשבות  לישיבות 
שנוצרה בקבלת התלמידים מה שהביא לכך שבחורים צעירים 
שלא הוגדרו כבחורים מצוינים מצאו את עצמם ללא ישיבה 

שתיאות להכניסם בין שורותיה.
בהוראת רבו מרן הגרש״ז אויערבאך זצ״ל נטל על עצמו 
את  והקים  המשימה,  את  כהלכתה´  שבת  ה´שמירת  בעל 
מרשים  בבניין  הזה  היום  עד  השוכנת  שמואל´  ´פני  ישיבת 
בלב שכונת בית וגן, במרומי רחוב הפסגה. מספר שנים לאחר 
מכן, בוגרי הישיבה הקטנה גדלו, וכאב אוהב ורחימאי הקים 
עבורם הגרי״י את הישיבה הגדולה ´חכמת שלמה´ השוכנת 
אף היא במיקום סמוך לבניין הישיבה הקטנה. תלמידי הישיבה 
ורבים מבוגריה מתארים את  נקשרו לרבם בעבותות אהבה, 
ובנה  שהעמיד  כגורם  ממנו  לקבל  שזכו  החם  והיחס  הקשר 
והמשיכו  נישאו  הישיבה  בוגרי  הרוחני,  עולמם  את  עבורם 
את דרכם ספונים באוהלה של תורה, כשדמותו נותרת עבורם 

כסמל של אב רוחני ומורה דרך.

הגראי״ל  מרן  הישיבה  ראש  בהוראת  שנים,  כעשר  לפני 
בית  בשכונת  נוספת  ישיבה  לייסד  הוחלט  זצוק״ל  שטיינמן 
כאשר  המשימה,  את  שכמו  על  נטל  נויבירט  הגרי״י  וגן. 
בראשות הישיבה הוא העמיד את הגאון הרב דניאל וולפסון, 
מרן  שלמה´.  ´חכמת  בישיבתו  ישיבה  כראש  אז  עד  שכיהן 
מצוינים  תלמידים  עבור  הישיבה  את  לייסד  הורה  הגראי״ל 
הישיבה  של  שמה  והתפרסם  נודע  אכן  וכך  כישרון,  ובעלי 
העמיד  וולפסון  הגר״ד  של  לצידו  הישיבות.  עולם  ברחבי 
נויבירט, וכך  בראשות הישיבה אף את בנו הגאון רבי ברוך 
נתיבות חכמה – וולפסון´, ששכנה אף היא  נוסדה לה ישיבת́ 

במרחק של רחוב אחד ממיקומה של הישיבה הקטנה. 
תוך מספר שנים התבססה הישיבה וזכתה למקום של כבוד 
בכותל המזרח של עולם הישיבות בארה״ק, כאשר מידי שנה 
ומבקשים  הישיבות,  מעולם  הבחורים  טובי  אליה  נוהרים 
להימנות על שורותיה. וכך, בשנים האחרונות קודם פטירתו, 
נויבירט להקים מבצר משולש של תורה בשער  זכה הגרי״י 
הכניסה לשכונת בית וגן, בטבורו של רחוב הפסגה בו שכנו 
המדרש  מבתי  נשמע  בוקר  מידי  אשר  הישיבות,  שלושת 
תלמידים  לאלף  קרוב  של  הטהור  מפיהם  בוקע  התורה  קול 

ואברכים נוספים הלומדים בכוללים הקיימים בישיבה. 
שהביא  זה  היה  שטיינמן  הגראי״ל  שמרן  העובדה  בשל 
ולתלמידיה,  לרבניה  מיוחד  קשר  חש  הוא  הישיבה,  לייסוד 

ובמהלך שנותיה הראשונות של הישיבה הוא אף היה מגיע 
מידי חודש מבני ברק לירושלים, על מנת למסור שיעור כללי 
בהיכל הישיבה. הקשר המיוחד שנרקם היה עבור התלמידים 
הצעירים כמגדלור של אש למול עיניהם, וייצר בישיבה אווירה 
ההשקעה  ואכן,  ובמוסר.  בעיון  ושקידה  להתמדה  מחייבת 
לצד  לפניה,  הולך  הישיבה  של  ושמה  פרי  נשאה  העצומה 
ויראת  לתורה  תלמידים  המגדל  כמקום  הוותיקות,  אחיותיה 
שמים, בהתמדה ובעיון, באווירה טהורה ונקיה בין כתלי בית 
המדרש. לפני כשנתיים נוצר צורך במציאת פתרון עבור מאות 
התלמידים ששכנו בצפיפות בהיכל הישיבה שהיה קיים מאז 
ייסודה, והישיבה העתיקה את משכנה למיקום חדש בשיפולי 

השכונה, סמוך לישיבת ´עטרת ישראל´ ברחוב קאסוטו.
נויבירט מאוגדות  ייסד הגרי״י  כיום, כלל הישיבות אותם 
תחת מוסדות ´נשמת אהרן ויעקב´. בראשות ישיבת ´חכמת 
שלמה´ מכהנים כיום בנו הגאון הרב שמחה נויבירט, והגאון 
הרב בנימין דרייפוס מכהן כאמור בראשות הישיבה הקטנה, 
וולפסון  הגר״ד  עומדים  חכמה´  ´נתיבות  ישיבת  בראשות 
הנהגתו של  תחת  מאוגדות  המוסדות  כלל  נויבירט.  והגר״ב 
נויבירט אשר ממשיך את מורשת אביו  בנו הגאון רבי ברוך 
כל  ולהחזיק את הישיבות מתוך דאגה אישית לצרכי  לקיים 

תלמיד ותלמיד.

והחוט המשולש לא במהרה ינתק
שלוש הישיבות בשערי ´בית וגן´ שנוסדו, הוקמו ועמדו תחת נשיאותו של הגרי״י נויבירט זצ״ל
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מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית
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תורת 
המשחקים

במשחקי  בעיקר  הפנוי  בזמנם  הילדים  עסקו  המחשב,  עידן  טרם 
מסוימים  משחקים   • חברה  ומשחקי  קופסא  משחקי  רחוב, 
נועדו  חלקם  לאחרונה,  הומצאו  אחרים  שנים,  אלפי  כבר  קיימים 
לאריסטוקרטים בלבד ואחרים הומצאו דווקא לחיילים • מי המציא 
ישראלי  משחק  איזה  במקורות?  מוזכר  הוא  והיכן  השחמט  את 
פופולארי בכל העולם? בכמה דולרים נמכרה המצאת המונופול? 

ואלו משחקי חברה אימצנו מתרבויות אחרות?

||  איילה אבן האזל ||
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תורת 
המשחקים
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התאפיינו י והשמונים  השבעים  שנות  לדות 
במשחקי רחוב רבים ועליזים שאחדים מאתנו עוד 
בשעשוע.  עליהם  להתרפק  ונהנים  היטב  זוכרים 
קסומים  היו  המחשב  עידן  טרום  של  ילדות  חיי 
מעין כמוהם, כשכל הילדים ברחוב היו מעבירים 
המשחקים  כי  מסתבר  יחדיו,  הילדות  שנות  את 
היום  עד  מושרים  אליהם  שנלוו  המשחק  ושירי 

בקרב ילדים וילדות כאחד. 
כך למשל "אן דן דינו, סוף על הקטינו

סוף על הקטי קטו)ן(, אליק בליק בום"
ויש המשך בחלק מן הגרסאות:
"בום בום בום, מתחת לאלבום, 

שם תראה אותי, ביום הולדתי
המלך אמר לספור עד עשר 1,2,3"...

הוא  שם  הקרואטית,  בשפה  כנראה  למשחק  המקור 
בשפה  לשיר  מאד  וזהה  תינו"  תן  "אן  במילים  מתחיל 

העברית.
המשחק שימש אותנו כדרך ילדותית לקבלת החלטות, 
היינו מתאספות בעיגול, כל אחת הייתה מושיטה את רגלה 
קדימה והילדה ששרה את השיר - בכל הברה הצביעה על 
מפאת  בהתחלה  קבוע.  סדר  לפי  אחרת  ילדה  של  נעליה 
אך  אקראית,  בהגרלה  שמדובר  חשבתי  הצעיר,  גילי 
כמובן שלאחר שגדלתי הבנתי כי מדובר בחישוב פשוט 
שניתן לעשות על פי מספר ההברות וכך לחשב מי תצא 
השתדלתי  ותמיד  לעצמי,  שמרתי  הסוד  את  ה"תופסת". 

לחשב שזאת לא תצא אני...
של  סוג  דומה:  במשחק  להיזכר  שלא  אפשר  ואיך 
משחק נוסף אשר התקבל כסוג של פתרון ילדותי במקרה 
של סכסוכים. יש לו גם כמה כינויים נוספים כ"אבן לוש" 
או "אבן שוק", "אבנירו מספרים" או סתאם "אבן יארו", 
בשם  המשחק  את  מכיר  אתה  אולי  ירושלמי  אתה  ואם 

"אבן ג’וק".
המשחק אינו המצאה ישראלית והוא מוכר ביפן תחת 
השם  תחת  ובאינדונזיה  באיטליה  פון",  קין  "ז’אן  השם 

"פיל, אדם, נמלה."
מכירים?  אתם  אומה"  לאה  דה  "הקווה  המשחק  את 

"הקווה דה לה אומה קווה קווה קווה 
בשמלת טריקו טריקו טריקו טראק 

ולא ולא ולא ולא ולא 
אחת שתיים שלוש ארבע חמש"

מהאומה  הישר  אלינו  חדר  הזה  המשעשע  המשחק 
הצרפתית. כל הילדות היו מסתדרות במעגל, כף יד ימין 
מעל כף יד שמאל – של החברה שעומדת בצד ימין, ובכל 
של  היד  כף  על  אחת  משתתפת  חובטת  שיר  של  הברה 
הילדה שלשמאלה – בהברה הבאה תורה של המשתתפת 
הבאה וכן הלאה. הסיבוב מסתיים כאשר השיר מסתיים, 
הילדה  של  בידה  לחבוט  תורה  שהגיע  המשתתפת  ואז 
שלשמאלה מצליחה לבצע זאת - בטרם האחרונה הספיקה 

למשוך את ידה.
בעלת  היא  לעברית  ביותר  הקרובה  הגרסה  כי  מסתבר 
גרסה  יש  כך  בשל  אולי  לרוחנו,  לחלוטין  הזרות  מילים 
הדתי/ לילד  במיוחד  האלפיים  שנות  של  יותר  מעודכנת 
חרדי, המסתיימת "הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם 

ונשאם עד העולם..." 
בין משחקי הרחוב שונים, לא אשכח את שנות ילדותי 
בשכונת הר נוף. אחד התושבים אשר גר בשכונה תקופה 
קצרצרה, היה בעל טרקטור! לעיתים אחר הצהריים היו 
כף  על  לעלות  ממנו  ומבקשים  מתאספים  הרחוב  ילדי 
לטפס  מצליחים  היו  הילדים  כל  איכשהוא  הטרקטור. 
מתחיל  הנהג  היה  אזי  הטרקטור,  כף  תוך  אל  ולהיכנס 
מתמוגגים  היינו  הילדים  ואנו  אט  אט  הכף  את  לעלות 
בצהלה ובלב מתפללים שמשחק זה - להורים, לעולם לא 

ייוודע...
ואם במשחקי רחוב עסקינן, איך אפשר לא להזכיר את 
משחק הקלאס – משחק חצר הנפוץ אצל הבנות ומקורו 
מתברר אי שם הרחק בתקופה הרומית הקדומה. החיילים 
עוטה  גופם  כאשר  הקרב  בשדה  לרוץ  צריכים  היו  אשר 
את  ישפרו  המשחק  באמצעות  כי  האמינו  כבד,  שריון 
תפקוד הרגליים בשדה הקרב, רק במאה העשרים המשחק 
לימי  עיקרי  תעסוקה  למקור  והפך  הבנות  אצל  התפשט 

צהריים משמימים. 
ובקלאס,  בחבל  לשחק  המשכנו  הבנות  שאנו  ובעוד 
הבנים אספו בחשק רב את האג’ואים או הגוגואים, תלוי 

לקרוא  באדיקות  התמידו  הירושלמים  גרים.  אתם  היכן 
לחרצני המשמש אג’ואים, כמו השם של הגרעין בערבית, 
כמו  גוגואים  להם  קראו  האחרות  הערים  יושבי  ואילו 
רחובות  מילדי  חלק  את  להוציא  העולם,  מדינות  בשאר 
הפרי  של  הגרעינים  את  לכנות  התעקשו  מה  שמשום 

הכתום בשם אג’וקים.
לפני  קצר  זמן  יחסית,  קצרה  הייתה  המשחק  תקופת 
בית  בחצר  זה  היה  כלל  ובדרך  הגדול  החופש  תחילת 
הספר. למשחק מספר גרסאות, הגרסה הפופולרית מכולן, 
היא כמובן המשחק המתבסס על עקרון הקליעה, מכינים 
שונים,  בגדלים  חורים  המכסה  ועל  נעלים  קופסת  בבית 
כל  ליד  כאשר  השונים,  לחורים  לקלוע  להצליח  המטרה 
קל  גדול אשר  חור  במספרים.  הערך שלו  את  רשום  חור 
לקלוע לתוכו יקבל ערך נמוך, חור קטן בגודל בלתי סביר 

יקבל בהתאמה ערך בלתי סביר כמו מאה אג’ואים... 
כנראה  היו  החמישים  שנות  של  לילדים  זאת  לעומת 
בבית  לטרוח  נאלצו  לא  הם  ולכן  בשפע,  אדמה  שטחי 
באדמה  גומה  חפרו  פשוט  אלא,  קרטון,  קופסת  ולהכין 

ולשם היה צריך לנסות ולקלוע. 
רבים  ילדים  האג’ואים,  של  הקצרה  עונתם  בשל 
בתלילות  יורד  שערכם  מהאג’ואים  להתפטר  מעדיפים 
ל"קולולולו"  הופך  המשחק  וכך  הלימודים  שנת  בסוף 
העונה  שסוף  ביודעם  ביותר,  הבוגרים  הילדים  שעושים 

מתקרב והאג’ו הקטן כבר לא יהיה שווה הרבה.

שעשוע ודרך לימוד
כבר בתקופות העבר הרחוקות המשחק שימש כפעילות 
פנאי עבור ילדים ולעיתים גם הורים שהיו מצטרפים יחד 
משחק  כמו  חגיגי,  למשחק  או  משותף  משפחתי  להווי 

הסביבון בחנוכה.
הבגרות,  ועד  הינקות  מגיל  האדם  את  מלווה  המשחק 
תרומה  למשחק  לגיל.  בהתאם  משתנה  המשחק  סוג  רק 

חשובה בכל הקשור להתפתחות תקינה של הילד.
להשתעשע,  מרץ,  לפרוק  אמצעי  משמש  המשחק 
נעשות  המשחק  פעולות  העולם.  להכרת  דרך  ולמצוא 
ילדותית  ואפילו  כלשהיא  משמעות  לו  הגורמת  בכוונה 
ומחדש  מתחים  מפיג  הילד  המשחק  באמצעות  בחיים. 

כוחות.
ככלי  ומשמש  וחינוכי,  טיפולי  ככלי  משמש  המשחק 
לימודי בדרך עקיפה. תחומים אשר ניתן לשפר באמצעות 
למידה  שפה,  קוגניציה,  מוטוריקה,  השאר:  בין  המשחק 
כישורים  ודמיון,  יצירתיות  ופיזיקה,  הטבע  חוקי  של 
חברתיים, התחום הרגשי-נפשי – באמצעות המשחק ניתן 

לתת ביטוי לחרדות לרצונות 
ולמאווים של הילד, המשחק 
אף גורם להנאה ורגיעה אצל 
שהמבוגרים  מבלי  הילד 

"יתערבו לו".
מתהליך  נכבד  חלק 
נמצא  הפעוט  של  הלמידה 
חושית  התנסות  באמצעות 
רב  משקל  ניתן  זה  בגיל   -
באמצעות  המציאות  לחיקוי 
משמשים  אשר  משחקים 
העתיד  לתפקיד  כהכנה 
בוגר.  כאדם  חובות  ומילוי 
התנסות  משמש  גם  המשחק 
משמעותית  חברותית 
– ה"חיברות"  בתהליך 
ותרבותית  התנסות חברותית 
לפעוט  המקנה  מתמשכת, 
תרבות  וערכי  כללים 
בהתאמה לחברה בה הוא חי. 
בסיסי  בתהליך  מדובר 
האישיות,  בעיצוב  וקריטי 
ודפוסי  הרגשית  ההתנהלות 
החשיבה של האדם בחברה. 
התהליך הינו תמידי - מתחיל 
המוות  עד  וממשיך  בילדות 
התהליך  בו  בחיים  שלב  אין 
מאפשר  המשחק  נפסק. 

לילדים להעשיר ולפתח את הדמיון שלהם.

בתקופת האדם הקדמון
 

המשחק אינו המצאה מודרנית. ממצאים ארכיאולוגיים 
העתיק.  בזמן  אף  ומבוגרים  ילדים  משחקי  על  מעידים 
בדרום עיראק המודרנית נמצא משחק בן עשרים משבצות 
ושבע דיסקים לכל שחקן, ועשרות חיילים בצורת קונוס, 
או  זה  למשחק  שייכים  החיילים  האם  ברור  לא  כאשר 

למשחק אחר.
גם במצרים העתיקה ועד לרומי נמצאו משחקי ילדים 
ושבע  עשרים  בני  משחק  לוחות  מעניינים:  ומבוגרים 
משבצות ובני 33 מעגלים, חיילים בצורות שונות, קוביות 
מסוגים שונים )לאו דווקא בעלי 6 צלעות( בובות, דמויות 
של אנשים וחיות קטנות כבשים, לטאות, תנינים, ציפורים 
ארבע  ולו  קטן  עץ  וסוס  עץ  עשוי  כדור  חמר,  העשויות 
גלגלים – בדומה לסוסי עץ המשמשים משחק לזאטוטים 

עד ימינו. 

GO – גו
ביותר  העתיק  הלוח  משחק  של  היפני  שמו  הוא  גו 
בהיסטוריה שחוקיו ידועים לנו עד היום. המשחק מיועד 
בסין  הם  המשחק  מקורות  ולבן.  שחור   - שחקנים  לשני 
באלף השנייה לפני הספירה. ושמו בשפה הסינית "משחק 

הכיתור." 
ולכל  אריסטוקרט  לכל  חובה  הייתה  המשחק  ידיעת 
אומנויות  מארבע  חלק  עצמו,  את  שמכבד  סיני  מלומד 
גוצ’ין.  בשם  כלי  על  ונגינה  ציור  קליגרפיה,  שכללו 
המשחק הועבר כעבר זמן ליפן, ומהנדס גרמני שעבד ביפן 
מסודרת  בצורה  החוקים  את  כתב  עשרה  התשע  במאה 
במדינות  תאוצה  וצבר  חדר  המשחק  כך  שפרסם,  בספר 
אירופה. המשחק פופולארי מאד עד היום במזרח הרחוק 
על  בתחרויות  להתחרות  יכולים  ממש  של  ומקצוענים 

אלפי דולרים.

שחמט
המשחק   - השחמט  משחק  על  כמובן  לדלג  אפשר  אי 

לוח כללי משחק העתיק בעולם
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שנחשב כמשחק אריסטוקרטי של החברה הגבוה מצריך 
טקטיקה ואסטרטגיה מחושבת ואפשר לכתוב עליו כתבה 
משחק  גם  המכונה  השחמט  משחק  עצמו.  בפני  שלמה 
הוא  השם  מקור  העולם.  בכל  נפוץ  משחק  הוא  המלכים 
"מארב  לעברית  ובתרגום  מט"  "שאה  בפרסית  כידוע 
נוטים  שרבים  כפי  )ולא  אונים".  חסר  "מלך  או  למלך" 

לחשוב המלך מת(. 
הרבה מדינות טוענות לכתר המצאת השח, אך כנראה 
שמקור המשחק אינו בפרס או סין או מצרים אלא בהודו, 
המשחק חדר לאירופה יחד עם הצלבנים ששבו ממסעות 
הצלב. היה אפילו רב רפורמי שהתיימר לטעון כי שלמה 

המלך הוא זה שהמציא את המשחק ולא אחר... 
רבותינו  בדברי  המשחק  מוזכר  שבו  הראשוני  המקור 
הוא בפירוש רש"י על תלמוד בבלי – מסכת כתובות. גם 
רבי יהודה הלוי מזכיר את המשחק בספרו הכוזרי במאמר 
חמישי ס’ כ’ "ועל כן לא יתכן כי ינצח החלש את החזק 
בשחוק האשקוקי )כינוי למשחק שחמט( הנקראת שטרנג’ 
בערבי, ולא יאמר "הצלחה" ו"רע מזל ארדשיר" במלחמת 
האשקוקי, כאשר יאמר במלחמת שני מלכים נלחמים, כי 
סיבות הארדשיר ומלחמת השטרנג’ נמצאות כולן, וינצח 
שצריך  טבעית  סיבה  יירא  ולא  תמיד,  בהנהגתו  החכם 
מחמת  נוכרי  בעת  אלא  מקרית,  סיבה  ולא  בה  להתנות 

ההתעלמות: וההתעלמות נכנס בסכלות כאשר אמרנו". 
יהודים רבים היו מצטיינים במשחק השחמט. ידוע כי 
היה  עזרא  אבן  אברהם  רבי  הלוי,  יהודה  רבי  של  חתנו 
כתב  ואפילו  שיר  על המשחק  כתב  אשר  גאון,  שחמטאי 

חידה. 

החבילה הגיעה
שהגה  ישראלי  משחק  הינו,  הגיעה"  "החבילה 
הסאטיריקן אפרים קישון בשנות ה-60 של מדינת ישראל. 
השחקן  על  לקבלה  מנת  על  אך  בדואר,  מגיעה  חבילה 
לבירוקרטיה  כיאה  ותעודות  מסמכים  בשלל  להצטייד 
זהות שעל  תעודת  יושר מהמשטרה,  תעודת  הישראלית: 
מנת לקבלה יש להצטלם, ועל מנת להצטלם על השחקן 
ללכת חיש להסתפר. לאחר שהשחקן מצטייד באישורים 
באופן חלקי, )כל השחקנים מתחרים על אותם מסמכים( 
באישור  כמובן  צורך  יש  כך  לשם   – לנמל  להגיע  עליו 
של  נישואין  בתעודת  צורך  שיהיה  ויתכן  לנמל,  כניסה 
על  אישור  דרכון,  מילואים,  פנקס  לידה,  תעודת  סבתא, 
תשלום המס הכנסה, ולבסוף אישור על חיסון נגד כלבת...

הוא  התחנות  כל  את  עבר  השחקן  כאשר  הבא  בשלב 
הסכום  את  בידו  ויש  ובמידה  מכס  תשלום  לשלם  נדרש 
המתאים – הוא הזוכה המאושר בחבילה. לתפארת מדינת 

ישראל.

מונופול
פי  על  מכיר.  שלא  ילד  שאין  הלוח  משחק   - מונופול 
בעיצומן  ב1935  הברית  בארצות  הומצא  המשחק  הידוע 
של שנות השפל הגדול – שנים לא קלות מבחינה כלכלית. 

אדם מובטל בשם צ’ארלס דארו שחלם יום אחד להתעשר 
ששיווקו  פרקר  לאחים  אותו  ומכר  המשחק  את  המציא 
את המשחק בהצלחה מסחררת, חברת המשחקים ניצלה 
מסכנת פשיטת רגל ואותו עני מבוטל אכן התעשר. מיתוס 
נחמד המתאים לחלומם של אמריקאים רבים, אך האמת 

היא למעשה שונה לחלוטין. 
אליזבת  ממרילנד ששמה  אישה  המציאה  את המשחק 
)ליזי(, כשלושים שנה קודם לכן. ליזי יצרה את המשחק 
על מנת להזהיר מפני אילי הון אמריקאים ומרודפי בצע 
אחרים, כהגדרתה, כדוגמת ג’יי. פי. מורגן- שהיה בנקאי 
מיליארדר אמריקאי ששלט בהון הכלכלי באמריקה, בין 
ריכוז  של  למגמה  אותה  והוביל  העולם,  מלחמות  שתי 
ולא  לקפיטליזם  התנגדות  במשחק  ראתה  ליזי  עסקי. 
"חלילה וחס" תמיכה בו. למשחק היא קראה בשם "בעל 

הבית" ואף רשמה פטנט על המשחק.
אופן המשחק היה מעט שונה מהמקובל כיום, במשחק 
לבחור  ניתן  שהיה  כללים  מערכות  שתי  היו  המקורי 
הייתה  אחת  מערכת  לסירוגין.  בהם  לשחק  או  ביניהם 
"מונופוליסטית" - כפי המוכר לנו ומערכת נוספת הפוכה 
 - במשחק  הון  נוצר  כאשר   – מונופוליסטית"  "אנטי   –
המסקנה  הכלל.  מן  יוצא  בלי  השחקנים  כל  מרוויחים 
השנייה  שהדרך  יבינו  שכולם  היא  אליה  כוונה  שליזי 

ה"אנטי מונופוליסטית" עדיפה. 
הגרסה  דווקא  הפוך,  היה  כמובן  שקרה  מה 
פג  כאשר  להצלחה.  שזכתה  זאת  היא  ה"מונופוליסטית" 
תוקף הפטנט מיהרה ליזי לחדש את המשחק ולשדרגו עם 
משבצות חדשות עבור בית כלא ותחנת רכבת ובכך לרשום 
הגרסאות  באחד  שיחק  דארו  צ’ארלס  אותו  חדש.  פטנט 
אותו  ומכר  פיתח את המשחק   – – התלהב  של המשחק 
לאחים פארקר. האחים שילמו לגברת ליזי 500 דולר עבור 
זכויות הפטנט שלה ועל מנת לשווק את המשחק בצורה 
מוצלחת הוסיפו לו סיפור של מובטל עני בשם צ’ארלס 
דארן שחלם יום אחד להתעשר. ליזי ניסתה להתנגד, אך 
לא היה בכוחה להילחם בתקשורת ובאמצעים משפטיים 

מול המשווקים הערמומיים. 
בשם  וכונה  הקטנטונת  לארצנו  הגיע  המשחק  ב1940 
"ריכוז" )המשחק לא כונה בשם מונופול בשל אי קבלת 
ניתן  היה  במשחק  האמריקאים(  הזכויות  מבעלי  אישור 
וג’נין.  שכם  עזה,  כגון  שונות  בערים  מגרשים  לרכוש 
המגרשים היקרים ביותר היו אז בתל אביב אך גם בירושלים 
היו  זולים... השטרות במשחק  היו  ובחיפה המחירים לא 
"רד  למשבצת  מגיע  היה  השחקן  וכאשר  בלירות  כמובן 
להטלה  להמתין  או  תור  להפסיד  נאלץ  הוא  מצרימה" 

כפולה או לחילופין לשלם 50 לירות ולצאת לדרך מיד. 
רק מאוחר יותר בשנות ה-60 יצא המשחק בשמו המקורי 
מונופול. בשנות האלפיים כבר ניתן לשחק במשחק ללא 
שטרות, עם כרטיסי אשראי ומחשבון אלקטרוני שמעביר 
את הכסף משחקן לשחקן. כעת רק נותר לעדכן את הגרסה 

למטבע וירטואלי...

הגמד והענק
בשונה ממשחקי הקופסא היה המשחק "הגמד והענק" 
בפורים,  בעיקר  בו  לשחק  שנהוג  חברתי  סוג של משחק 
במשחק  משתתף  כל  חברתי.  גיבוש  היא  המטרה  כאשר 
מקבל על עצמו שני תפקידים, מצד אחד "גמד" ומצד שני 

המשחק אינו המצאה מודרנית. ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על משחקי ילדים ומבוגרים 
אף בזמן העתיק. בדרום עיראק המודרנית נמצא משחק בן עשרים משבצות ושבע דיסקים 
לכל שחקן, ועשרות חיילים בצורת קונוס, כאשר לא ברור האם החיילים שייכים למשחק זה או 

למשחק אחר.

רמיקוב
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אחרים  משתתפים  שני  לו  מייעדים  ומאידך  "ענק", 
במשחק אחד "גמד" והשני "ענק". על כל משתתף להכין 
מכין  מי  יודע  אינו  הוא  אך  שלו  לענק  משמחת  תשורה 

עבורו ומי למעשה ה"גמד" שלו. 
ויש  עבודה  ובמקומות  ספר  בבתי  מקובל  המשחק 
המשחק  המקוונת.  ברשת  המוניים  משחקים  אפילו 
חברים,  בין  ענק  "גמד  נקרא:  ביותר  והגדול  המפורסם 
אנשים,  כאלפיים  מונה  המשחק  גמורים"  וזרים  מכרים 

הוא מתקיים מידי חג פורים ומשמש גם כמשלוח מנות. 
בשמות  בעולם  שונות  במדינות  גם  מקובל  המשחק 
ובמדינות  בפורטוגל  אנגלית,  דוברות  בארצות  אחרים: 
בספר  הסודי"  "החבר  מכונה  הוא  אמריקה  דרום 

ובארגנטינה "החבר הבלתי נראה."

פאזל
יוצר  הראשון  הפאזל  כי  הכול  על  מוסכמת  עובדה 
ג’ון  בשם  מפות  ויוצר  חרט  ידי  על   1760 בסביבות 
וחתך  לכן  קודם  שייצר  מפה  לעץ  חיבר  ג’ון  ספילברי. 
אותה לחלקים כאשר כל חתיכה הייתה מדינה וכך נוצר 
בריטיים.  לתלמידים  גיאוגרפיה  ללימוד  לימודי  משחק 
יותר  יש  בו  פזל  נחשב  במיוחד  מאתגר  פזל  כלל  בדרך 
יצא הפאזל  מ3000 חלקים, אך בספטמבר לפני שנתיים 
ששמו "הבלתי נשכחים" ששבר שיא עולמי - מדובר על 
והומצא  פותח  הפאזל  חלקים.  מ40,320  המורכב  פזאל 
ומשוגע  שמתעניין  למי  כלשהיא  גרמנית  חברה  ידי  על 

לדבר...
אין סוף להמצאות. במשך השנים נוצרו מספר פאזלים 
ייחודים בתחום, פאזל כוכבים אשר זוהר בחשיכה, פאזל 
של ורדים עם ריח הוורדים, פאזל בעלי חיים עם פרווה, 
להרכיב  ניתן  הזה  הפאזל  את   – אחיד  בצע  בעל  פאזל 
רק על ידי צורת החלקים, פאזל פוטומוזאיק – החלקים 
הם תמונות של נושא מסוים כמו דגלי המדינות השונות 
יוצרים פזל  ורק לאחר ההרכבה – הגוונים של החלקים 
מימד  תלת  פאזל  הארץ,  כדור  של  תמונה   – אחר  גדול 
מצופים  הפאזל  של  החלקים  כאשר  ממדי  דו  פאזל   -
בשכבה דקה הנותנת למסתכל אשליה של תלת ממד, פזל 

מארבע  יותר  שיש  או  מיותרים  חלקים  עם  מאתגר–פזל 
חלקים בארבע פינות... נראה אתכם.

רמיקוב
שנות  במהלך  שפותח  הישראלי  המשחק  רומיקוב, 
המשפחה  משחקי  משלושת  לאחד  נחשב  ה-50, 
חפיסת  על  המשחק  נשען  בבסיסו  בעולם.  המובילים 
של  הדמויות  את  מתרגם  שהוא  אלא  המוכרת,  הקלפים 

נסיך, מלכה ומלך למספרים מ11 עד 13.
ידי אפרים הרצנו המנוח, אביהם  המשחק הומצא על 
של בעלי חברת  'קודקוד' מריאנה ומיכה הרצנו. המשחק, 
בערד  החברה  במפעל  מיוצר  כחול-לבן,  תוצרת  שכולו 
ומיוצא ליותר מ-50 מדינות בכ-22 שפות ובכ-2 מיליון 
המשחק  של  הרבה  הצלחתו  לאור  שנה.  כל  עותקים 
מסביב לעולם יזמו מריאנה ומיכה ב-1991, את אליפות 
העולם ברומיקוב הנערכת אחת לשלוש שנים, ותתקיים 

בעוד כמה חודשים בירושלים.
אז לפני שניגשים לקנות מחשב לילדים, שווה להיזכר 
יוכרזו  תכף  ואולי  הוכרנו,  כולנו  שפעם  במשחקים 

כמשחקי נוסטלגיה עתיקים.

בין משחקי הרחוב שונים, לא אשכח את שנות ילדותי בשכונת הר נוף. אחד התושבים 
אשר גר בשכונה תקופה קצרצרה, היה בעל טרקטור! לעיתים אחר הצהריים היו ילדי 
הרחוב מתאספים ומבקשים ממנו לעלות על כף הטרקטור. איכשהוא כל הילדים היו 
מצליחים לטפס ולהיכנס אל תוך כף הטרקטור, אזי היה הנהג מתחיל לעלות את הכף 
אט אט ואנו הילדים היינו מתמוגגים בצהלה ובלב מתפללים שמשחק זה - להורים, 

לעולם לא ייוודע...

איקס עיגולשחמט לואיס



29 בני ברק א' בשבט תשע"ח 17/1/18

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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לבריאות

מהם הסיכונים בחשיפה לשמש?

"לעור יש "זיכרון" טוב והוא צובר קרינה במהלך 
קשרים  מנהלת  ירחי  ננסי  מדגישה  השנים", 
לה  ו-  וישי  קוסמטיקה  הדרמו  במותגי  רפואיים 
רוש פוזה מסבירה על הסיכונים ועל האפשרויות 
נראית  הזו  מהקרינה  "חלק  בפנינו,  העומדות 
לכל  גורמת  לשמש  חשיפה  לא.  וחלק  לעין 
)בדרגות  כוויות  למשל:  כמו  מיידים  נזקים  מיני 
מחקרים  פי  על  ואדמומיות.  שלפוחיות  שונות( 
האחרונות  השנים  במהלך  שנערכו  אינטנסיביים 
ממצאים  התגלו  השמש,  אל  חשיפה  בנושא 
שמעידים שחשיפה אל השמש מעלה את הסיכון 

להתפתחות סרטן העור בהמשך.

לחשיפה  נוספות  סכנות  קיימות  לכך,  בנוסף 
למצב של אי הגנה מהשמש כמו למשל: הופעה 
של   DNA ב-  פגיעה  סרטניים,  קדם  נגעים  של 
)ריבוי  העור  של  מוקדמת  הזדקנות  התא, 
העור,  של  צהבהב  גוון  פיגמנטציה,  קמטים(, 
נמשים, רפיון של העור ומרקם גס, מחוספס ולא 
שטחיים  דם  נימי  של  הופעתם  העור,  של  נעים 
על העור ולכן חשוב, במיוחד עקב העובדה שאנו 
חמה  כמדינה  שידועה  ישראל  במדינת  חיים 
יש  תקופה.  כל  רופא  אצל  בדיקה  לערוך  מאוד, 
הרבה דרכים למנוע את הנזקים האלו. אל תגיעו 
אף  או  פנים  למתיחת  נזקקים  אתם  בו  למצב 

לגרוע מכך, לניתוחים כירורגיים".

משמעות מספרי תכשירי הגנה מהשמש
בריכה,  בים,  לבילוי  יוצאים  שהם  לפני  "אנשים 
על  לשמור  רוצים  העבודה,  אל  אפילו  או  קניון 
בריאותם ובריאות עורם ולכן מתמרחים במקדמי 
כיצד  היא  הגנה שונים. שאלה קבועה שנשאלת 
העור?  לסוג  ההגנה  תכשיר  את  להתאים  ניתן 
עם  )אנשים  מאוד  בהיר  עור  עם  אנשים  ובכן, 
שיער בהיר ובדרך כלל גם עיניים בהירות( צריכים 
להתמרח עם מקדם הגנה 40-50SPF. אנשים עם 
גוון עור בהיר יכולים להשתמש עם מקדם הגנה 

SPF 30-35. אנשים עם עור "בינוני" )גוון עור בהיר 
עד כהה( יכולים להשתמש עם תכשיר הגנה של 
צריכים  כהה  עור  עם  אנשים  SPFואילו   15-30

."SPF 15 להשתמש עם מקדם הגנה

שהעור  לאחר  לעשות  מה   – מהשמש  הגנה 
נכווה?

ובנוסף  לייבוש של העור  גורמת  "כוויה מהשמש 
גמישים  פחות  להיות  הקולגן  לסיבי  גם  לכך 
הגנה מהשמש  על  ולא שמרתם  במידה  מפעם. 
העור  לחות  על  לשמור  מאוד  חשוב  ונשרפתם, 
על מנת לאזן את ה- PH של העור ובעצם לעזור 
לשקם את הרקמה שנפגעה. בכוויות בדרגות 1-2 
מומלץ לשים קומפרס קר או אפילו לשטוף את 
האזור במים קרים. ניתן גם להתיז ספריי קר על 

המקום או למרוח אלוורה על העור".

דרכים להתמודדות מפני השמש
• בעודכם יוצאים אל השמש חשוב מאוד לזכור 
להשתמש במקדם הגנה גבוה אך בהתאם לעור 
הפנים. לאחר  עור  של  לאזור  ובמיוחד  שלכם 
מספר שעות בהם ביליתם בשמש ניתן לחזור על 
הפעולה על מנת לוודא שהעור לא יינזק ובסופו 

של דבר יישרף.
• אם אתם מתכננים ללכת לבריכה או לחילופין 
וזה  המים  מן  ביציאה  מיד  להתנגב  עליכם  לים, 
נוטה למשוך אליו קרני שמש  מכיוון שעור רטוב 

צורבות.
גם  הגנה  חשוב להקפיד על מריחת מקדם   •
באזור השפתיים על ידי שפתון וגם האוזניים בעל 

מקדם הגנה גבוה.
לטייל  מאוד  מומלץ  לטייל?  ללכת  רוצים   •
באזורים  ולא  חורשות  כמו  צל  עם  באזורים 
כן,  כמו  מדברים.  כמו  שמש  ושטופי  פתוחים 
מומלץ ללכת עם שרוולים ארוכים על מנת למנוע 

לוודא הגנה מהשמש כמה שניתן.
לשתות  מאוד  חשוב  בשמש  שהייה  בעת   •

והרבה על מנת למנוע התייבשות.
• אם אתם חושבים ששימוש בכובע לא עוזר, 
כובע  לחבוש  מאוד  מומלץ  ובגדול.  טועים  אתם 

על מנת להימנע ממכת שמש ולהגן על הפנים.
• משקפי שמש אינם רק ליופי אלא גם להגנה. 
חשוב מאוד לקנות משקפי שמש שמסננים קרינת

.UV
לקיץ  תורמת  אינה  הארץ  כדור  התחממות   •
אנו  ולכן  להפך  אלא  חם  פחות  להיות  הישראלי 
גבוהה  ידי מודעות  צריכים להיערך בהתאם. על 
של  חבישה  שעות,  כמה  כל  התמרחות  יותר, 
נוכל  מרובה  שתייה  וכמובן  שמש  ומשקפי  כובע 
מכוויות,  לסבול  מבלי  בכיף  הקיץ  את  להעביר 

אדמומיות ושלפוחיות.

בריאותנו  על  לשמור  לנו  יסיעו  טיפים  אילו 
מסכנות השמש?

בחודשי הקיץ החמים, השמש הים תיכונית אשר 
להיות  הופכת  הקטנטונת,  ארצנו  את  פוקדת 
הבעייתיים  הגורמים  לאחד  וחמים  נעים  מעצם 
אקרמן,  להבית  ד"ר  לדברי  לעור.  והמסוכנים 
שמרבית  לזכור  "חשוב  עור:  לרפואת  מומחית 
בעשורים  העור  על  נצברים  השמש  מנזקי 
חשוב  העור.  על  שיראו  לפני  הרבה  הראשונים- 
לא להיות שאננים ולסגל הרגלים הכוללים מיעוט 

חשיפה לשמש ושימוש מושכל במסנן קרינה." 

עור  לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 
בשירותי בריאות כללית, נותנת טיפים שיסיעו לנו 

לשמור על בריאותנו מסכנות השמש:
1. קרם הגנה כדרך קבע – יש למרוח קרם הגנה 
פחות  לא  אך  הקיץ,  בחודשי  שבשגרה  כדבר 
חשוב גם בחודשי החורף. נזקי השמש מצטברים 
צובר  העור  השנים.  במהלך  אט  אט  העור  על 
מסוים  בשלב  ביטוי  לידי  מגיעים  אשר  נזקים 
חשוב  כן,  על  מראש.  לצפות  יודעים  שאיננו 
לשמור על העור לאורך זמן ובצורה קבועה מפני 

קרני השמש ולא רק בעת ביקור בחוף הים.
2. כיסוי מלא – חשוב למרוח קרם הגנה על כל 
האזורים החשופים בגוף ולא רק על עור הפנים. 
הצוואר,  היד,  גב  על  פוסחים  לא  השמש  קרני 

אפרכסות ועל קרחות.
מסנן  לבחור  חשוב   - קרינה  מסנן  בחירת   .3
קרינה עם מקדם SPF של 30. מסנן קרינה בעל 
  .UVB מקרינת  ל-95%  מעל  מכסה  זה  מקדם 
ברוב המקרים אין צורך במסנן קרינה בעל מקדם 
גבוה מ-30. חשוב לבחור מסנן קרינה שמכיל גם 

 .UVA סינון מקרני
תירוצים,  לנו  יהיו  שלא  כדי   – שימוש  נוחות   .4
חשוב לבחור מסנן קרינה נוח לשימוש. מה שלא 
יש  כיום  בשוק  קבוע.  להרגל  יהפוך  לא  לנו  נוח 
מגוון רחב של תכשירים בצבעים ומרקמים שונים 
נוזליים,  חומים,  שקופים,  לבנים,  הגנה  )מקדמי 
התכשירים  וכד'(.  בקרם  או  ספריי  בתצורת 
וכן לכל סוג של  וסוגי העור  גווני  מותאמים לכל 

פעילות.
5. מתי להתמרח? יש למרוח את מסנן הקרינה 
כ-30 דקות בטרם היציאה לשמש. על גבי מסנן 

הקרינה ניתן למרוח מייק אפ ולא להפך.
הלחים  הקיץ  בחודשי   – בקיץ  הפנים  טיפוח   .6
רצוי להשתמש בתכשיר הגנה המכיל בתוכו רכיב 
במוצר  שימושים  שני  קיבלנו  למעשה  כך  לחות, 

אחד.

>

קרני ה- UVA הארוכות, הנוכחות לאורך כל השנה, אפילו בימים מעוננים, וחודרות 
לעומק העור, יכולות לגרום לנזקים בלתי הפיכים לעור • נזקים לדוגמה: פגיעה בגוון 

העור )האפרה(, נזקים מבניים )קמטים, התרופפות( ונזקים במערכת החיסונית של העור 
)נפילת ההגנות החיסוניות( 

שוק מקדמי ההגנה מפני השמש מתרחב 
משנה לשנה, וכולל מבחר עצום של מקדמי 

הגנה לפנים ולגוף.
 לפניכם סקירת מוצרים לקיץ הקרוב:

אולטרסול  פישר:  מד"ר  ובלעדי  חדש 
ביותר  הטובה  ההגנה   SPECTRUM
 - ביותר  הרחב  בספקטרום  מהשמש 
פנים  קרם  בסדרה:   .Ultra Protection
תחליבי  וספריי  שקוף  ספריי   ,50SPF
50SPF, תחליב הגנה SPF50 בשפופרת



 







הגנה  תחליב 
של  מהשמש 
להגנה  מוסטלה 
 SPF50 גבוהה מאוד
 +  UVBקרני מפני  הן 
 .UVA מקרני  והן 
לשימוש  בטוח 
וילדים,  לתינוקות 

לגוף ולפנים

גארד  סקין 
הגנה  קרם 

לפנים,
 29.90 מחיר: 
להשיג   ₪

בטלפארמה



גאה  גארד  סקין 
ספריי  סקין  ווט  להשיק 
 50SPF לילדים  שקוף 
ספוג  בוב  במהדורת 
מחיר: 50 שח צילום מוטי 

)Custom(  פישביין

רוש-פוזה  לה 
הגנה  תחליב 
ס  ו י ל ת נ א

פלואיד, 
מחיר: 79 ₪ 

יובנה - תרסיס הגנה 
הגנה  ותחליב  לגוף 
 ₪  99 מחיר:  לפנים 

לכל מוצר

הגנה  קרם 
 A V E N E
מחיר   –50SPF
 ₪  89.90 מבצע: 

בטלפארמה



 protection plus
פלוס  פרוטקשן 
של  ולגוף  לפנים 
 ₪  134 מאג'יריי 
ואצל  במכונים 

קוסמטיקאיות

 ספריי וישי 
 ,+50 להגנה 

מחיר: 109 ₪ 



קרם  וישי 
 +50 הגנה 
לפנים,  גוון 
מחיר: 79 ₪ 

 SPF 30 קליניק 
 Virtu-Oil Body Mist
שקוף  יבש  גוף  שמן 
מפני   SPF30 עם 

השמש. 
מחיר: 199 ₪  

הגנה  ספריי 
 - מהשמש 
ל  ו ס ר ט ל ו א
מחיר   – ספורט 
 ₪  62.90 מבצע: 

בטלפארמה

SPF 30 Anti- קליניק 
 Wrinkle Face Cream
 SPF30 עם  הגנה  קרם 
מרכיבי  גם  הכולל 
למניעת  אייג'ינג  אנטי 
הנובעת  הזדקנות 

מחשיפה לשמש. 
מחיר: 165 ₪









להתראות משקפיים
שלום משקפי שמש

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

הסרת משקפיים 
בלייזר 

עושים בבית חולים

ת"א  ירושלים  חיפה  רעננה  אשדוד  ב"ש

 ללא שימוש בסכין 
 אפשרות לחזרה מיידית לשגרה 



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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כלכלי  ויועץ  רגשי  מטפל 
נפגשו בחתונה של מכר משותף. 
"תגיד", פונה הרגשי לכלכלי, "יש 
לי שאלה". "קדימה, שאל", עונה 
הכלכלי. "הרבה אנשים שיודעים שאני 
מטפל רגשי מתקשרים אליי במשך היום 
ושואלים שאלות ואני מוצא את עצמי פותר 
בעיות בטלפון מבלי שיגיעו אליי לפגישה 

בתשלום. מה לעשות?".
הכלכלי מקדיש לרגשי כמה דקות בהן 
הוא מלמד אותו את עקרונות השוק החופשי 
על רגל אחת וחותם בשורת החשבון. "הא 
לך שיעור מעשי אחרי התיאוריה שלימדתי 

אותך. ואני לא מקבל כרטיסי אשראי". 

אין ספק שחייה של זיוה רצופים קשיים 
ומרורים. סיפורה מאפסן שורה של טלטלות 
משפחתיות, אישיות, כלכליות ועכשיו 
באמצע החיים גם הזוגיות שלה עלתה על 
שרטון. זיווה היא מטפלת רגשית... ניתן 
היה להניח שהיא תתפרנס בכבוד מהכישרון 
שלה להקשיב בסבלנות לסיפוריהן של נשים 
שמגיעות אליה, אך לא ברור מתי, היכן 
שהוא בדרך היא החליטה בשביל הקב"ה 

איך עליו לתת לו את פרנסתה...
היא בעלת יכולות הקשבה והכלה נדירות 
במיוחד, וזה מה שהיא עושה כמעט בלי 
לקחת תשלום. ו... נשים מנצלות אותה, את 
טוב ליבה ואת הידע הרב שצברה בקורסים 
והכשרות שונים ומשונות. הן – הנשים 
– יוצאות ממנה מסופקות ורגועות. היא 
– זיווה – הולכת ושוקעת לתוך עצמה 
ובעצם מונעת את כל הטוב הזה מביתה 

ומילדיה שלה.
העיקרית  שמטרתה  לה  להזכיר  כדי 
היא  משפחה  ובעלת  לילדים  כאימא 
להיות בשמחה, אני מסייעת לה לראות 
שה' שהעניק לה את היכולות, שהביא אל 
פתח ביתה ואוזנה את הלקוחות, רוצה שהיא 
תתפרנס מזה. שהיא תתמחר את זה ותגבה 
על זה תשלום מלא. אין שום סתירה אצל 
ה' יתברך בעובדה שהלקוחות מתרפאות 
והיא מתפרנסת. להיפך, זה צינור השפע 

שלה ושלהן.

ובתוך  ה' רוצה שנפעל בתוך הטבע 
מערכת הכללים שלכאורה מסתירה את 
צריכים  האור האלוקי. בעבודת האדם 
סותרים:  לכאורה  דברים  שני  להיות 
עבודה והשתדלות לפרנסה לפי דרך הטבע, 
ומאידך, הכרה והבנה ברורה שאין בכך 
כלום שכן הקב"ה הוא זה שממציא לנו 
את פרנסתנו למעלה מהטבע. זאת יחד עם 
השתדלות שלנו בתוך הטבע. וזה גם מה 
שכתוב בפסוק "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר 
תעשה". עלינו לעשות כלי טבעי לברכת 
ה' אבל לדעת שהכלי אינו זה שמביא את 

הפרנסה כי אם ה' יתברך ורק הוא.
לפעול  יש  ה'  בעבודת  גם  במקביל, 
מצד אחד מתוך קבלת עול, ללא שיקולים 
רציונאליים, ולקיים את התורה והמצוות 
בלי שאלות. מאידך, לזכור שהכל, גם 
היכולת שלנו לקיים את התורה והמצוות 
ולנצח במלחמת היצר היא אך ורק בכוחו 
של הקב"ה המחייה ומהווה אותנו בכל 
רגע ורגע. הדבר צריך להיות חדור בנו עד 
כדי כך שנרגיש בטלים לגמרי לקב"ה כמו 
בסיפור הידוע על החסיד שחזר בשעת לילה 
מאוחרת מהתוועדות חסידים ברוסיה של 

פעם.
"מי זה הולך ברחוב?", שאל השוטר 
את החסיד. והחסיד ענה "ביטול הולך". 
כן. גם מול הגוי, השוטר, יהודי עונה, 
ברוסית, שפת הגויים, שהוא כולו בטל 
לקב"ה. מה הקשר בין הגוי הערל לקדושה, 
למונח שכולו אמונה? אז זהו שכך ה' רוצה 
שנפעל בטבע – נזכור שהטבע כולו לא קיים 
ללא רצונו של הקב"ה, נחשוב ונאמר את 
זה אפילו כאשר אנו "כפופים" למגבלות 

הטבע.

לא חייבים להיות עשירים כקורח, משום 
שהעשיר הוא השמח בחלקו. והחלק הטוב 
ביותר שיכול להיות בחייו של אדם היא 
ברכת ה'. זו נובעת מההבנה, מההכרה 
ומהאמונה שכל מעשינו ועבודתנו אינם 
אלא השתדלות בלבד והעשירות איננה 

תלויה בהם אלא בה'. 

בכל אשר 
תעשה...

חייבים לעשות כדי לזכות לברכת ה', אך 
בואו לא נתבלבל, העשייה איננה יותר 

מאשר השתדלות שאין לה כל ערך ללא 
ברכת ה' • וגם, מדוע פנה המטפל הרגשי 

לייעוץ כלכלי...



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

  

  

  

החברה היחידה

המוכרת קרקע

בבעלותה!
לא תיווך

ולא אופציה

הכי חשוב
 לדעת!!!





ב' בתמוז תשע"ח 15/6/18 42

עוגת שוקולד חגיגית 
חברת כרמית חולקת מתכון מפנק לעוגת שוקולד חגיגית וצבעונית.  המתכון עשיר בשוקולד וקל להכנה. 

מצרכים לעוגה לתבנית בקוטר 24 ס"מ:
200 גר' שוקולד מריר שבור לחתיכות

1/2 כוס סוכר לבן
1/4 כוס סוכר חום דחוס

200 גר' חמאה חתוכה לקוביות
5 ביצים

5 כפות קמח תופח
 

לציפוי:
100 גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות

1/3 כוס שמנת מתוקה
 2 חבילות וופלים אגו בטעם שאוהבים

מרשמלו בטעם / בצורה שאוהבים
בייגלה מצופה שוקולד אגו בטעם שאוהבים

סוכריות על מקל בטעם שאוהבים
חופן מטבעות שוקולד 

 
אופן ההכנה:

1. מחממים תנור מראש ל-180. 
2. ממיסים שוקולד, שני סוגי סוכר וחמאה.  

3. מוסיפים את הביצים אחת, אחת ומערבבים, שימו לב שהשוקולד לא יהיה חם מידי.  
4. מוסיפים את הקמח ומערבבים עד שהתערובת חלקה ללא גושים. 

5. מעבירים לתבנית משומנת ואופים כחצי שעה, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא עטוף פירורים לחים.
6. מצננים את העוגה לחלוטין, משחררים בזהירות מהתבנית והופכים על צלחת הגשה כך שהצד התחתון של 

העוגה יהיה עכשיו העליון. 
7. מביאים שמנת מתוקה לסף רתיחה, מוסיפים שברי שוקולד מריר, ממתינים דקותיים ומערבבים עד 

שמתקבל מרקם חלק של גנאש שוקולד. 
8. מורחים את הגנאש שוקולד על כל העוגה, כולל הדפנות. מדביקים ציפוי של וופלים מבסיס לעוגה כמו גדר. 

9. ממלאים את החלק העליון בשלל ממתקים צבעוניים ומשמחים.
*יש לשמור את העוגה בטמפרטורת החדר, אך לשים לב שזאת לא תעלה על 30 מעלות. )לא לשמור במקרר, 

הממתקים יאבדו את הברק ויספגו לחות(

ניוקי ברוטב ערמונים
איך להרשים את האורחים במנת ניוקי מנצחת? רשת בתי הקפה ביגה מציעה מתכון -  ניוקי ערמונים נימוח 

בפה.

מרכיבים:
1 ק"ג תפו"א אדום אפוי בתנור על מלח גס

160 גר' ריקוטה
50 גר' חמאה צהובה בטמפ' החדר

35 ג' פרמז'ן מגורד
15 גר' מלח דק

2 חלמונים
1 ביצה

250 גר' קמח לבן

אופן הכנת הבצק:
לאפות את תפו"א על מלח גס בתנור בחום של 180 מעלות, עד לריכוך כ- 45 דק'.

לאחר האפייה יש לקלוף כשהתפוח אדמה עדיין חם ולמעוך עם מועך תפו"א למחית. 
להוסיף למחית  את החלמונים והביצה, המלח והגבינות ולערבב קלות.

להוסיף את החמאה והקמח ולערבב היטב עם לקקן.

הכנת הניוקי:
לחלק את הבצק שנוצר ל- 4 נקניקים דקים ולחלק כל נקניק לקוביות של 2ס"מ /2ס"מ.

לחלוט את הניוקי במים רותחים עד שהם צפים.

להכנת הרוטב:
יש להמיס במחבת 60 גר' חמאה  עד הזהבה.

להוסיף 50 גרם אפונת גינה.
חופן מיקס פטריות ) שימז'י,חורש,יער ופורטובלו( חתוך גס.

5 ערמונים קצוצים.
1 שן שום פרוסה.

1 כפית מחית כמהין/שמן כמהין )להשיג במעדניות מובחרות(.
100 מ"ל  ציר ירקות.

אופן הכנה:
להביא לרתיחה עד לקבלת רוטב סמיך ולהוסיף את הניוקי

לפזר מעט פרמז'ן מעל ולהגיש.

פסטה ורודה 
פסטה ורודה היא חגיגה לעיניים ולחיך, מתאימה כמנה מושלמת לארוחה משפחתית חגיגית, או כמנה מיוחדת 

במיוחד לאירוח. מותג הפסטה המוביל ברילה מעניק מתכון של פסטה ורודה עם רוטב פסטו. 

מצרכים:
1/2 חבילה פסטה בבטה 

2 סלקים
מלח 

לרוטב פסטו )ישאר לכם ממנו לעוד מנות(:
2 חבילות עלי בזיליקום

4 שיני שום, קלופות
1/2 כוס שמן זית

מלח ופלפל
1/2 כוס צנוברים, קלויים

1/2 כוס גבינת פרמזן, מגורדת דק
ניתן להשתמש במקום ברוטב פסטו קנוי

להגשה:
עלי בזיליקום

גבינת פרמזן, מגורדת דק

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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אופן הכנה:
1. מבשלים את הסלקים עד ריכוך בהרבה מים.

2. טוחנים את הסלקים ביחד עם 4 כוסות מים עד שנוצר רוטב ורוד במרקם חלק.
3. מרתיחים את הרוטב הורוד וממליחים. מוסיפים את הפסטה ומבשלים עד שהפסטה רכה. מסננים.

4. פסטו: טוחנים את כל המצרכים עד שנוצר רוטב פסטו במרקם שאוהבים. טועמים ומתקנים תיבול אם יש 
צורך.

5. מניחים את הפסטה בקערה גדולה, מניחים מעל תלוליות של רוטב פסטו ומגישים עם עלי בזיליקום וגבינת 
פרמזן מגורדת.

קיש בטטה וכרשה 
קיש הוא המנה האהובה והפופולרית בדיוק כמו עוגת גבינה. קבלו את ההצעה של תנובה – קיש טבעוני זהוב 

במילוי בטטה וכרישה. מאת: אולגה טוכשר

זמן הכנה – שעה ורבע | דרגת קושי – בינוני | תבנית בקוטר 24 ס"מ

מרכיבים: 
1/2 חבילה )450 גרם( בצק פריך מרודד למאפים 
מלוחים של מעדנות, מופשר לפי הוראות היצרן 

שמן זית לטיגון
8 גבעולי כרשה )החלק הלבן בלבד(,

חתוכים לפרוסות ברוחב 2 ס"מ
1 בצל סגול גדול, חצוי ופרוס

4 שיני שום, קצוצות
3 בטטות בינוניות, קלופות וחתוכות לקוביות קטנות 

אפשרות: 1 כף עלי תימין
מלח, פלפל שחור גרוס

3 כפיות גדושות שמרי בירה או פירורי לחם

למלית:
2 מכלים )500 גרם( סויה בסגנון גבינה לבנה 

1/2 כוס )120 מ"ל( משקה סויה תנובה במתיקות מופחתת
6 כפות קמח עדשים או קמח חומוס או קמח לבן

1 כפית אבקת אפייה
3 כפות שמרי בירה

קורט כמון 
1/4 כפית אגוז מוסקט

אופן ההכנה:
1. מרדדים קלות את הבצק, מעבירים לתבנית ומהדקים היטב לתחתית ולדפנות. בעזרת סכין חדה חותכים 

את שאריות הבצק שגולשות מעבר לשפת התבנית. דוקרים את התחתית בכמה מקומות בעזרת מזלג.
2. מחממים שמן זית במחבת על אש בינונית וצורבים את פרוסות הכרשה 4 דקות מכל צד, עד שהן מתחילות 

להשחים. מעבירים לצלחת.
3. מוסיפים למחבת מעט שמן זית ומטגנים את הבצל במשך כ-10 דקות, עד להזהבה. מוסיפים את השום 

ומטגנים כ-2 דקות נוספות. מוסיפים את הבטטה ומטגנים 15-10 דקות, עד שהיא מתחילה להתרכך. מוסיפים 
את התימין, מלח ופלפל שחור, מערבבים ומכבים את האש.

4. מחממים את התנור ל-180 מעלות.
5. המלית: שמים בקערה את הסויה בסגנון גבינה לבנה, חלב הסויה, הקמח, אבקת האפייה ושמרי הבירה 

ומערבבים. מוסיפים את הכמון, אגוז המוסקט, מלח ופלפל ומערבבים שוב. מוסיפים לקערה את תכולת 
המחבת ומערבבים עד לאיחוד.

6. יוצקים את המלית על הבצק שבתבנית ומיישרים. מסדרים למעלה את פרוסות הכרשה ומפזרים את שמרי 
הבירה או פירורי הלחם. אופים כ-25 דקות, עד שהקיש מתייצב ומזהיב )אם הכרשה משחימה יותר מדי, אפשר 

לכסות את התבנית בנייר אלומיניום(. 
7. מצננים לפחות 10 דקות לפני שפורסים ומגישים, כדי שהמלית תתייצב.

איך מכינים מראש? 
שומרים עד שלושה ימים במקרר, מכוסה היטב. לפני ההגשה מחממים בתנור 15-10 דקות ב-180 מעלות.

גאלט אגסים ומסקרפונה 

12 מנות | קל | זמן הכנה: 25 דקות

מרכיבים:
כ-1/2 חבילה )כ-500 גרם( בצק עלים,

מופשר לפי הוראות היצרן  
1 גביע )225 גרם( מסקרפונה השף הלבן, 

בטמפרטורת החדר 
1/2 1 כפות )20 גרם( סוכר 

1/2 כפית קינמון

לאגסים:
3 אגסים, פרוסים דק

1 כף מיץ לימון
1/2 1 כפות קורנפלור

1/4 כוס )50 גרם( סוכר
1 כפית תמצית וניל

25 גרם חמאה מומסת

לסירופ הסוכר:
1/4 כוס )50 גרם( סוכר  

1/4 כוס )60 מ"ל( מים

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור ל-180 מעלות. מערבבים בקערה את המסקרפונה, הסוכר והקינמון ומניחים בצד.

2. בקערה נפרדת מערבבים בעדינות את פרוסות האגסים עם מיץ הלימון, הקורנפלור, הסוכר, הווניל 
והחמאה.

3. חותכים מהבצק עיגול בקוטר של כ-25 ס"מ ומעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפייה.
4. מורחים על הבצק את תערובת המסקרפונה, ומשאירים שוליים נקיים ברוחב 1 ס"מ. מסדרים את פרוסות 
האגסים במעגלים על המסקרפונה – מתחילים מהשוליים ומתקדמים כלפי המרכז. צובטים את שולי הבצק 

ומכסים בהם מעט את האגסים. 
5. אופים 35-30 דקות, עד שהבצק מזהיב והאגסים משחימים מעט. 

6. בינתיים מכינים סירופ סוכר: מחממים את הסוכר והמים במחבת קטנה על אש בינונית, עד שהסוכר נמס.  
7.מברישים בעדינות את הגאלט החם בסירופ הסוכר. מומלץ להגיש בליווי קרם פרש.

מאת: אבינועם  ארביב- עבור תנובה
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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.



45 ב' בתמוז תשע"ח 15/6/18

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:
ניו יורק סיטי

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. אבד חסיד מן הארץ
2. אבן נגף

3. אובד עצות

תשובות:

תשובות:

1. ִמיָכה ז ב 2. ְיׁשְעָיהּו ח יד 3. ּדָבִרים לב כח

1. פינה,ביחוד פינת רחוב. "לא נצרכה אלא ל____   ____ 
הסמוכה" )שבת ז: (

2. כלי עץ,כעין אח גדול,לזרות בו את התבואה. "אשר זרה 
ב____ ובמזרה" )ישעיה ל כד(

העם.             את  ומדריכה  נבואה  דברי  המשמיעה  אשה   .3
"ודבורה אשה ____" )שופטים ד ד(

4. צעיף על ראשה כשהוא משורבב על עיניה. "אם יש עדים 
שיצאת ב_____" )כתובות ב א(

5. אבי גמליאל הנשיא לשבט מנשה. )במדבר א י(
6. קיצור המילים : ו ימים.

7. מה המספר? מה השיעור? "____ ימי שני חייך" )בראשית 
מז ח(

מקצצים                 היו  שהכותבים  הסופרים,סכין  תער   .11
והקלמוס"  "ה____  בו ראשי הקולמוס לכתיבה.  ומחדדים 

)כלים יב ח( )בהיפוך אותיות(
ב____-  באין  "שלושה  צפוי.  בלתי  במפתיע,באופן   .13

הדעת" )סנהדרין צז.( )בכתיב חסר(
15. שיש בו,שהוא מכיל. "חבית ____ דבש" )בבא קמא י ד(

1. בת צדוק,אשת עוזיה מלך יהודה ואם יותם בנו שמלך אחריו. 
)מלכים ב טו לג(

2. הענפים העליונים בעץ. "בראש ___" )ישעיה יז ו(
3. הנביא, בן ברכיה בן עדו.

4. יורדי ה___. ספנים,מלחים המפליגים באניות בימים. )תהלים 
קז כג(

5. שפחתה של שרה. )בראשית טז א(
6. אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום ה____" 

)ראש השנה ד ד(
10. מעון ארעי. "והוא ישב פתח ה___" )בראשית יח א( )בלשון 

רבים( )בכתיב חסר(
13. מפרשיות השבוע.

15. ____ שכל. עיון,הבנה טובה. "מפרש ו____ שכל" )נחמיה ח 
ח( )בהיפוך אותיות(

לחם,           מבצק  לאכילה,עשה  להכשירו  בתנור  בצק  שם   .16
עוגה וכדומה. )בלשון עבר,יחיד( )בהיפוך אותיות(

17. לחם ___. לחם בצמצום. "לחם ___" )ישעיה ל כ(

העמוד טעון גניזה

למצפה  גדליה  אל  שבאו  החיילים  משרי  המעכתי,אחד  בן   .1
המעכתי"  בן  "ו__  נבוכדנאצר.  בימי  ירושלים  שנחרבה  לאחר 

)מלכים ב כה כג(
7.  זן ממשפחת הסוסים. "וה___ מתר")כלאים ח ה(

אלו  "הרי  דבר-מה.   אל  אחר  גוף  חלק  או  יד  נגיעה,קרוב   .8
מטמאין אדם וכלים ב___")כלים א א(

9. מפרשיות השבוע.
11. ירד. "עם יבוס והיום ___ מאד" )שופטים יט יא(

יהויקים המלך לאסור את  בן עזריאל אחד מאלה ששלח   .12
ברוך בן נריה הסופר ואת ירמיה הנביא. "ואת ____ בן עזריאל" 

)ירמיה לו כו(
14. דפיקה,פעימה. "ותתפעם לשון פעימה ו____" )רש"י דניאל 

ב א(
לידי  רגלך  יבא  שלא  "כדי  נעלים.  בלי  יחף,היות  הליכה   .18

____" )יומא עז.(
19. שאינו כהן. "לא יקרב איש ____ אשר לא מזרע אהרן הוא" 

)במדבר יז ה(
20. משבט בנימין. "ואת צביא ואת ___")דה"א ח ט(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. מבנות איוב. "ושם השלישית ____   ____" )איוב מב יד(
8. רחב מאוד,משתרע לכל צד. "זה הים גדול ו____    ____" 

)תהלים קד כה(
ועל  הממזרת  "על  יהושע.  בימי  שנתגיירו  הגבעונים  מן   .9

ה_____" )כתובות ג א(
10. מטמון,אוסף של חפצים יקרי ערך. "_____ נחמד" )משלי 

כא כ(
12. רעש,שאון. "קול ____ כקול מחנה" )יחזקאל א כד( )בכתיב 

מלא(
14. _____   ו_____.  כן! בודאי! בהחלט! "ויאמר יהונדב  ____   

ו____" )מלכים ב י טו(
16. חתן,מי שארס אישה ועדיין לא נשאה. "______ וארוסתו" 

)כתובות יג: (
"ה____  17. חריץ שהמחרשה עושה באדמה בחורשה אותה. 

ואמת המים" )כלאים ג ב(
18.   לצרה. שותף לסבל ולצער. "ו____ לצרה" )משלי יז יז(

1. מועצה אזורית 2. ראשון לציון 3. כפר עלמא 4. גזר 5. עין 
גדי 6. הרצליה 7. נחל ארנית 8. עמרי מלך ישראל 9. בריכת 
רם 10. ירחיו 11. לא, בגלל מליחות המים 12. כפר חב"ד 13. 
ברחובות 14. בעמק יזרעאל התיכון 15. מערבית לירושלים 

16. בבנימינה

1. שער הנגב הוא: נחל, הר, קיבוץ, מועצה איזורית?
2. בסמל עיר זו כתוב "מצאנו מים"

3. בכפר זה שליד צפת גרו הגרים מסאן ניקנדרו
4. בה התגלה לוח חקלאי עתיק ובו שמות 

החודשים

5. קוראים לה גם חצצון תמר
6. נוף-ים היא שכונה ב...

7. מעררת ארנית שליד טירת הכרמל נקראת 
על שם...

8. על ידי מי נבנתה לראשונה העיר שומרון?

9. שמה של הבריכה בדרום-מזרח החרמון
10. ליד עיר זו - נחל אלישע
11. האם יש דגי בים המלח?

12. תנועה חסידית ידועה ולה ישוב בארץ

13. היכן נמצא מכון ויצמן?
14. גניגר היא קבוצה השוכנת ב...

15. היכן הוא הר הטייסים?
16. היכן נמצאים יקבי אליעז?







הרגע האחרון להרשמה!!!

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

03.6748888

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

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

 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

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

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!

עדכונים: בתא קולי: 03-6748872  בדוא"ל: maft@maft.co.il  בפקס: 03-6782060 
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