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מדוע התרבו מחלות הנפש בימינו?

מספרם של הסובלים ממחלות נפש גבוה מאד בזמננו. 
אנשים רבים אשר היו כל ימיהם בריאים בנפשם, בעלי 
וניהול, מוצאים לפתע את  ביטחון עצמי וכושר שיפוט 
עצמם סובלים מחרדות מופרזות ובלתי הגיוניות, פחדים 

דמיוניים, דיכאונות מכאיבים ושאר מחלות נפש.
רק במקרים מועטים מופיעות מחלות הנפש ללא סיבה נראית לעין. 
ברוב המקרים הן מגיעות לאחר משבר הנוחת על האדם בעוצמה 
לגבי  לדעת  יש  זאת  את  אך  נפשית.  ולהפרעה  לזעזוע  לו  וגורם 
כל המקרים: כשם שבבריאות הגוף טיפול מונע מסייע לבריאות 
הנפש.  בבריאות  כך  להגיע,  למחלה  מאפשר  ואינו  להימשך 
הטובים  בזמנים  עוד  ילדינו  ואת  עצמנו  את  לחנך  שנקדים  ככל 
כאשר הכל כשורה, לחיות נכון ולהבין כראוי את מטרת הקשיים 
והמשברים בחיי האדם ותועלתם, כך נדע להתמודד עם כל קושי 

ומשבר ולצאת מהם בשלום במידה וחלילה יגיעו.
נתבונן אפוא בדרכי הטיפול המחשבתי המונע, אשר יש בהם גם 
להקל ובמקרים מסוימים אפילו לרפא את האדם הנמצא במשבר 

נפשי.

הפסיכיאטריה המודרנית והאדם
המתאימה  והדרכה  כלליות  עצות  בגדר  הינם  הנכתבים  הדברים 
לאדם המצוי, על פי היסודות הבסיסיים ביותר של היהדות. אולם 
למטפל  לפנות  יש  פרטנית,  התייחסות  הדורשים  חולי  במצבי 

מקצועי ירא-שמים לקבלת מענה ההולם כל מקרה לגופו. 
הוא  נפש  בפגועי  כיום  המתבצע  מהטיפול  חלק  הצער,  למרבה 
אחד החטאים הגדולים כלפי בני אדם בעידן המודרני ונובע ברובו 
מההתייחסות למין האנושי כאל חלק ממשפחת החיות והבהמות 
– בניגוד גמור לגישת תורת ישראל. הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה 
מקישות  פרויד,  של  בשיטתו  נרחב  שימוש  העושות  המודרנית 
ולמדות במחקריהן מתגובתם של בעלי חיים לתגובתו של האדם 
)בעיקר בפסיכולוגיה ההשוואתית שקבלה תנופה עצומה מעבודתו 
 George( רומנס  ג'והן  ג'ורג'  המובהק  ותלמידו  דארווין  של 
יש  חיים  לבעלי  כי  להוכיח  ניסה  רומנס   .)John Romanes
הוא  האדם  דבר  של  שלאמיתו  בעוד  בסיסית"(  אנושית  "תודעה 
נזר הבריאה אשר חשיבתו ודפוסי התנהגותו באים מנפש ונשמה 
כיום  הגישה  מדי  רבים  במקרים  סופיים.  אין  עומק  רבדי  בעלות 
ואין ספק  למטופלי נפש הינה מתנשאת ולעיתים אפילו אכזרית, 
לסלוח  ותמאן  בזעם  תתייחס  האנושות  בהם  ימים  יבואו  שעוד 
לאחדות מצורות ה"טיפול" המקובלות כיום. אמנם נכון הוא שאי 
אפשר לשחרר חולה נפש המתפרע ומהוה סכנה לסביבתו ובוודאי 
ועד  מכאן  אולם  ברחובות,  חופשי  להתהלך  לו  לאפשר  שאין 
מכות חשמל והחדרת חומרים כימיים בכמות נדיבה לגופו, הדרך 
בראש  להיות  בפסיכיאטריה  העוסק  מקצוע  איש  כל  על  רחוקה. 
ובראשונה אדם מבין וטוב לב, הניגש בחרדת קודש לכל מטופל. 

שהרי המטופל כמטפל, אדם אשר נברא בצלם.
••התמדת בריאות הנפש נעוצה בארבעה גורמים עיקריים:

א. הבנת משמעות הסבל בחיים ותועלתו
ב. הימנעות ממתח נפשי מיותר ומזיק

ג. התייחסות מאוזנת ונכונה למחדלי הסביבה
ד. שהייה מספקת בחיק הטבע

  

כלל א': הבנת משמעות הסבל בחיים 
ותועלתו

הסיבה העיקרית לרוב המשברים הנפשיים היא תחושת האין אונים 
וחוסר היכולת להתמודד עם קושי או סבל מתמשך, או כזה המגיע 
נראה בקצה המנהרה. במצבים  אינו  והאור  רבה,  לפתע בעוצמה 
עד  ומאיים,  מפחיד  בעולם  ועזוב  בודד  לחוש  האדם  עלול  אלה 
מאד  הרחוק  דמיוני  לעולם  אותו  המכניסה  נפשית  שבירה  כדי 

מהמציאות האמיתית סביבו. 
המעניין הוא שגם אנשים משכילים בעלי אופי סמכותי ורציונאלי 
אשר שימשו בתפקידי מפתח פיקודיים, מסוגלים ליפול למשברים 

נפשיים הכוללים חרדות ופחדים דמיוניים. 

יותר קל לא להיכנס למשבר מאשר לצאת ממנו.  כמובן שהרבה 
ואכן, באמצעות התבוננות נכונה, ניתן למנוע את תחושת המתח 
מהם.  נפגע  שכבר  מי  של  מסבלו  להקל  ואף  למשבר,  הקודמת 
קשיים,  עם  להתמודדות  נפשית  מוכנות  יוצרת  זו  התבוננות 
והטוב  בעולם  הסבל  סיבת  החיים,  משמעות  הבנת  באמצעות 
והתועלת שישנם בו או שיבואו בסופו של דבר ממנו. וכשהנפש 
הקשות  מההתפתחויות  נבהלת  אינה  מתרחש,  אשר  את  מבינה 

ואינה נשברת.
נבאר את גישת היהדות לנושאים אלה, ומתוך כך תיסלל מאליה 

הדרך אל השלווה ושמחת החיים.
אבן היסוד אשר עליה בלבד ניתן להשתית את ההבנה כי קיימת 
סיבה לסבל, סיבה אשר נועדה לטובת האדם, וכי במה שנראה רע 

טמון טוב, היא האמונה בהשגחתו העליונה של האלוקים.
אדם היודע כי העולם נברא כדי להיטיב לאדם, ואין מקרה בעולם. 
ויודע בדיוק  ידי הבורא הצופה את העתיד  אלא הכל מושגח על 
מה טוב באמת לכל אחד, מבין היטב כי בן-אנוש המוגבל מטבע 
התמונה  את  להכיר  יכול  אינו  ראייתו,  ובטווח  בחכמתו  בריאתו 
השלימה ולדעת מה טוב לו באמת. למשל, איש אינו יכול לראות 
היה  והוא  מצליח  היה  שכשל  העסק  שאילו  ולדעת  העתיד  את 
מתעשר כפי שתכנן, היה עושרו מזיק לחינוך ילדיו והם היו סרים 
היה  זה  שעושר  לאפשרות  מתייחס  לא  גם  הוא  הישרה.  מהדרך 
שנרצחו  אנשים  כאותם  חייו,  את  לסכן  ואפילו  לו  להזיק  אמור 

בגלל עושרם. 
כך גם הנולד מכוער במראהו או עם מום או מחלה כרונית, או אדם 
אשר הגיע למצב קשה זה במרוצת ימי חייו, אינו מעלה בדעתו את 
האפשרות שהוא, בהיותו עדיין נשמה ללא גוף, ביקש זאת טרם 

לידתו כדי לתקן משהו ממעשיו בגלגולו הקודם.
על האדם החי בעולם להפנים שבוראו אוהב אותו וחפץ בשלומו 
ובטובתו. ואם כן בוודאי שיש סיבה לסבלו אשר כל כולו מכוון 

ונועד בוודאי רק לטובתו.

כלל ב’: הימנעות ממתח נפשי 
כחלק מניסיונות האדם במהלך ימי חייו, אמור הוא להימצא מידי 
עמהם.  ולהתמודד  נפשי  וללחץ  למתח  הגורמים  במצבים  פעם 
לפיכך עשויה נפש האדם באופן שתוכל לעמוד במתחים ולחצים 

מבלי לקרוס  - אולם עד גבול מסוים. 
שונות  בתקופות  אדם  כל  על  הבאים  והמתחים  הלחצים  ואכן, 
בחייו באים באופן שלא יעברו את גבול יכולת העמידה של אותו 
אדם. שכן אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם, אלא אם 
הוא יכול לעמוד בו )בלשון חז"ל: "אין הקב"ה בא בטרוניה עם 
ואינו מבקש אלא לפי כוחן"(. אולם כשם שביד האדם  בריותיו, 
ניתן כח הבחירה לבחור בטוב או ברע, לשמור את מצוות בוראו 
בסופו  כאשר  לו,  להזיק  או  גופו  את  להבריא  עליהן,  לעבור  או 
ביד  כך  הרעה,  או  הטובה  בחירתו  בתוצאות  נושא  הוא  דבר  של 
האדם לבחור בשמירה על נפשו מנזקי מתחים ולחצים מיותרים או 
לחושפה להם, כאשר בסופו של דבר הוא נושא בתוצאות בחירתו.

אדם הבוחר להחדיר למוחו ולתודעתו מידע מיותר המותח אותו 
ומלחיצו – בנוסף למתחים הרגילים שבחיים – באמצעות צפייה 
בסרטי מתח ואימה, מחליש את יכולת העמידה שלו בלחצים ואף 
מפחיד  שהעולם  ושקרית  מוטעית  בתחושה  חי  הוא  מכך,  גרוע 
ומועד לפורענות במידה רבה פי כמה וכמה מהמציאות האמיתית 
תמונה  בפניו  הציבו  למוחו  שהכניס  התכנים  שהרי  חי.  הוא  בה 
הוא  כאשר  וכך,  ואימה.  פחד  וצרות,  אלימות  שכולו  עולם  של 
חווה במרוצת ימי חייו מתח נפשי עז כתוצאה ממשבר כל שהוא, 
צפות ועולות מתת הכרתו כל התמונות הקשות שאגר במוחו והן 
קורס מבחינה  הוא  עד אשר  ענק,  דמיוני  לאיום  יחדיו  מצטרפות 

נפשית.
ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֻתרּו  "ְוֹלא  בתורה:  הצטווינו  עקרון  אותו  פי  על 
ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם". כלומר, 'אשר אתם נוהים 
וסרים אחריהם'. הדבר נאמר בפסוק כקביעת עובדה שהאדם נוהה 
אחר עיניו ולבו, משום שללא השתדלות ועבודה פנימית להימנע 
הגורם  הסקרנות  יצר  ויצריו.  החומרי  הגוף  נטיית  תהיה  זו  מכך, 
לעיניים וללב לתור כאותו תייר המחפש מה לראות, ויצר התאווה 
המבקש ליישם את אשר נקלט בחוש הראיה ובהרהורי הלב ומפיל 
את האדם לעבירה אשר תחילתה תאווה וסופה ייסורים. הנה דברי 

ספר החינוך בביאור מצוה יקרה זו:
"ענין לאו זה, שנמנענו שלא נייחד מחשבותינו לחשוב ]שלא יהיה 
הדעת  היפך  שהם  בדעות  להרהר[  למחשבותינו  נאפשר  בו  זמן 
שהתורה בנויה עליו. לפי שאפשר לבוא מתוך כך למינות. אלא אם 
יעלה על לבו רוח ]חשק, רצון[ לחשוב באותן דעות הרעים, יקצר 
האמיתיים  התורה  בדרכי  לחשוב  ]אותם[  וישנה  בהם,  מחשבתו 

והטובים. 
שלא  זה  ובכלל  עיניו.  מראה  אחר  האדם  ירדוף  שלא  כן  וכמו 
לרדוף אחר תאוות העולם הזה, כי אחריתם רעה וכדי בזיון וקצף. 
זו מינות.  ְלַבְבֶכם'  ָתֻתרּו ַאֲחֵרי  'ְוֹלא  זיכרונם לברכה:  וזה שאמרו 
ֶאל ָאִביו אוָֹתּה  'ַוּיֹאֶמר ִׁשְמׁשוֹן  זנות. שנאמר:  זו  ֵעיֵניֶכם',  'ְוַאֲחֵרי 

ַקח ִלי ִּכי ִהיא ָיְׁשָרה ְבֵעיָני'. 
שורש מצוה זו ניגלה, כי בזה ישמר האדם מחטוא לה' כל ימיו. 
והמצווה הזאת באמת יסוד גדול בדת. כי המחשבות הרעות אבות 
הטומאות, והמעשים ילדיהן, ואם ימות האדם טרם יוליד אין ֵזֵכר 
ממנה.  יוצאות  הטובות  שורש שכל  המניעה  זאת  נמצאת  לבנים. 
שאמרו  מה  בפיך[  מורגל  ]ויהא  בפומך  מרגלא  ותהא  בני  ודע 
זיכרונם לברכה: עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה. שאם 
אחריה  תימשך  אחת,  פעם  הרעה  תאוותך  למלאות  דעתך  תשית 
כמה פעמים, ואם תזכה להיות גיבור בארץ לכבוש יצרך ולעצום 
עיניך מראות ברע פעם אחת, יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים. 
הסובאים  כי  שותיו,  אל  היין  כמשוך  הבשר  תמשוך  התאווה  כי 
לא תשבע נפשם לעולם ביין אבל יתאוו אליו תאווה גדולה, ולפי 
הרגילם נפשם בו תחזק עליהם תאוותם, ולו ישתו שם כוס מים יפוג 
יקוד אש תאוות היין ויערב להם. כן הדבר הזה, כל איש בהרגילו 
ובהימנעו  יום,  יום  הרע  יצרו  עליו  יחזק  בהן  ובהתמידו  בתאוות 
ֶאת  ָהֱאֹלִקים  'ָעָׂשה  כי  ויראה  היום,  כל  ישמח בחלקו תמיד  מהם 

ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשבֹנוֹת ַרִּבים' ללא תועלת של כלום...".
האדם  נמשך  וקדושה  צניעות  מצד  האסורים  שבעניינים  וכשם 
הן  שנפגע  וסופו  הסקרנות,  יצר  משום  ולבו  עיניו  אחר  לתור 
הרגישות  באיבוד  והן  האסור  במראה  הטהורה  נשמתו  בהכתמת 
הוא  נמשך  כך  הזה,  בעולם  הפרטיים  בחייו  ההנאה  רגש  ורמת 
המוצגים  אלו  כגון  שליליים  תכנים  אחר  יצרית  סקרנות  מתוך 
באינטרנט, בטלויזיה ובסרטי מתח ואלימות, לצפות בהם ולרגש 
בזוהמת  נשמתו הטהורה  הן בהכתמת  וסופו שנפגע  עצמו מהם, 
יכולת  בשחיקת  והן  הרעות,  המידות  ושאר  האכזריות  מידת 

עמידתו במתחים ולחצים הבאים עליו במרוצת ימי חייו.
התקשורת  של  השלילית  ההשפעה  את  הוכיחו  רבים  מחקרים 
הנפשית  בריאותם  על   – וסרטים  טלוויזיה  בעיקר   – הוויזואלית 
בין  כך.  על  חולק  אין  וכיום  ומבוגרים  ילדים  של  והגופנית 
דימוי  הסוגים,  מכל  אלימות  שנמצאו:  השליליות  ההשפעות 
הלימודיות,  ביכולות  פגיעה  המשכל,  ברמת  פגיעה  נמוך,  עצמי 
חסרת  מתירנות  שליליים,  בתכנים  לצפייה  כפייתית  התמכרות 
גבולות, אלכוהוליזם והשמנת יתר. ב-1993 האגודה האמריקנית 
לפסיכיאטריה הצטרפה לארגונים מקצועיים אחרים בקריאה לתת 
את הדעת על חומרי והרגלי הצפייה משום שאין ספק כי "תכנים 
של  ורווחתם  לבריאותם  סיכון  כגורם  נמצאו  בטלוויזיה  אלימים 

הילד המתפתח והנוער, וליציבות של משפחותיהם."

כלל ג': התייחסות מאוזנת ונכונה 
למחדלי הסביבה והסובבים

אדם החי בתחושה מוטעית שאינו רצוי בעיני האנשים עימם הוא 
חי ואותם הוא פוגש, וכי הוא מוקף באנשים רעים ומנוכרים, עלול 
להגיע עם הזמן למסקנה שכל העולם שמסביבו רע ומנוכר וכי הוא 
חרדות  במהירות  לפתח  הדרך  קצרה  ומכאן  קבוע.  בסיכון  נמצא 

ופחדים עד כדי מחלת נפש.
כדי לא להגיע חלילה למצבים אלה, על כל אדם לחנך את עצמו 
ואת ילדיו לשלש הנהגות גדולות ונכבדות עליהן הצטווינו בתורה, 
מצוות  ככל  אך  שבהן,  המצווה  משום  לקיימן  עלינו  אמנם  אשר 
התורה אף בהן טמונה תועלת נפלאה לאדם המרגיל את עצמו בהן 

עד היותן כחלק בלתי נפרד מאישיותו. והן:
א. "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך".

ב. "ֹלא ִתּקֹם".
ג. "ֹלא ִתּטֹר".

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



ככל שנקדים לחנך את עצמנו ואת ילדינו עוד בזמנים הטובים כאשר הכל כשורה, כך 
נדע להתמודד עם כל קושי ומשבר ולצאת מהם בשלום במידה וחלילה יגיעו



אמא לבת מתבגרת?
יש דברים שכדאי 
שתשמעי עליהם

בוני עולם בשיתוף מכבי בני ברק
מזמינים אותך אמא יקרה

 לכנס העצמה אישית מול אתגרי גיל ההתבגרות

עם הרבנית ימימה מזרחי תחי׳
ביום רביעי כ״ח בתמוז 11.7 

הכניסה חופשית לחברות כל קופות החולים
 

ההרשמה מראש חובה בטל׳: 03-9491200
תחילת ההרצאה בשעה 19:45

אולמי התמר, רחוב עזרא 20, בני ברק

היבטים בגינקולוגיה 
של  נערות מתבגרות

ד״ר רות גייסט
רופאת נשים מכבי ב״ב

דברי ברכה 
מר אליהו עובדיה 

מנהל מרחב מכבי בני ברק 
המהפכה השקטההרב א. לבנון, בוני עולם

 בוני עולם במעגלי החיים
גב׳ י.ד. ברונר 

האם זו רק דיאטה תמימה?
הפרעות אכילה ותזונה נאותה

רוחמה פרנקל - דיאטנית מכבי ב״ב

מה עובר על הילדה שלי?
דילמות של אמא והעצמה אישית

הרבנית ימימה מזרחי תחי׳

בשיתוף המשרד 
לשירותי דת

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,
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משמעות הגורל

לילו,  לתוך  נכנס  כבר  הלילה  תשכ"ב,  שנת  פורים 
את  לילה,  באותו  עצמות  חודר  היה  יורקי  הניו  והקור 
הקור הזה לא חשו אלפי החסידים שהיו עומדים צפופים 
חג  בהתוועדות  מליובאויטש  הרבי  לדברי  אוזן  וכרויי 
של  בנושא  בהרחבה  עסק  בדבריו  הרבי  נעלית.  כך  הכל  הפורים 
"גורל החיים" והזכיר את הסיפור המעניין הבא: החסיד רבי יוסף 
היה אחד מתלמידי החכמים המופלגים שהצטופפו  מבישנקוביץ 
למשרת  בטוח  במסלול  התקדם  הוא  הזקן.  האדמו"ר  של  בחצרו 
עם  התייעץ  פעם  הקהילה המתאימה.  את  וחיפש  מכובדת  רבנות 
רבו היכן לחפש משרה ולתדהמתו ענה הרבי: "לטובת נשמתו יותר 
טוב שיהיה בעל עגלה". כן, החסיד שלמד יומם ולילה נועד לסגור 
ההמום  יוסף  רבי  כעגלון.  ולתפקד  מגפיים  ללבוש  הספרים,  את 
ניסה לדחות את רוע הגזירה ועיכב את המעבר לשלב הבא בחייו. 
חלפו עשר שנים ורבי יוסף קיבל הצעת רבנות בעיר ליעפלי, הוא 
נזכר בדברי הרבי והבין שעם כל הצער, הגיע הזמן לקיימם. חודש 
ימים התהפך מצד לצד עד שאזר אומץ והלך אל מושב העגלונים. 

הוא פלט בשפה רפה כי ברצונו ללמוד עגלונות.
ממקצוע  יותר  תצליח  ההגעלה  "במקצוע  לצחוק.  החלו  הם 
את  מושחים  איך  אותו  ולימד  עליו  ריחם  מהם  אחד  העגלה". 
יוסף,  רבי  לעגלה.  הסוסים  את  מחברים  וכיצד  בזפת  הגלגלים 
שהיה עדין נפש ולא מורגל במלאכה כזו, התלכלך בכל גופו, אחד 
מהסוסים הצליף בו עם זנבו וכמעט עקר את עינו. עייף ושבור חזר 
הביתה והחל לנקות עצמו מהזפת. אשתו ישבה ובכתה, היא כבר 
שמעה מהשכנות שבעלה ירד מדעתו והחליט להפוך לעגלון. הוא 
סיפר לה את דברי הרבי והיא שינתה את דעתה ועודדה את רוחו. 

היא אמרה שתמכור את תכשיטיה ותקנה עבורו סוס ועגלה. 
חלפה שנה בה השתנו חייו מהקצה אל הקצה ובמקום להעמיק 
אנשים  ומוביל  גלגלים  מושח  עצמו  את  מצא  בהלכה,  בסוגיות 
מעיר לעיר. ערב אחד ישב באחד המלונות, לפתע ניגש בעל המלון 
עמו  לצאת  ורוצה  באזור  הפריצים  אחד  אצל  שעבד  יהודי  והציג 
רק  ייצאו  יוסף הסכים לקחתו אך התנה שהם  ר'  לנסיעה בבוקר. 
אותו  להעיר  וביקש  בזלזול  הגיב  האיש  בבוקר.  התפילה  אחרי 

כשעה לפני היציאה.
באמצע הלילה, התעורר האיש משנתו ושמע קול בכי מהחדר 
ואומר תיקון חצות  יושב על הרצפה  יוסף  ר'  לידו. הוא ראה את 
בבכיות. המנגינה הכואבת בה שפך את ליבו, המיסה את ליבו של 
היהודי. בבוקר ראה את ר' יוסף מתפלל ברגש ובהתלהבות והוא 
נזכר באשתו  נזכר בבית שבו גדל, באביו שהיה מתפלל כך, הוא 
ובילדיו היהודיים אותם נטש בשביל חלומות על התעשרות בעיר 
דרך  לו  שיורה  יוסף  ר'  בפני  התחנן  הוא  נשבר.  וליבו  הגדולה 
אותו  שקירב  האמצעי  האדמו"ר  אל  אותו  לקח  יוסף  ר'  תשובה. 
מאוד. אחר כך אמר הרבי לר' יוסף כי שליחותו כעגלון הסתיימה 

והוא רשאי לחפש רבנות.
הגענו  עוצמה:  רב  מסר  מהסיפור  הפיק  מליובאוויטש  הרבי 
לעולם הזה משום שממתינה לנו שליחות מסוימת. העובדה שהגענו 
או  מישהו  בלעדינו.  להסתדר  יכול  אינו  העולם  כי  אומרת  לכאן 
משהו זקוקים לתרומה ולעשייה שלנו. כל אחד יכול להביט סביבו 
ולחשוב על התרומה הייחודית שלו למקום אליו הגיע, למשפחה, 
לבית הכנסת, לוועד ההורים של בית הספר, למקום העבודה שלו. 

ואם הוא זוכה לתרום שם – כנראה שזאת משימת חיים עבורו.
הסוגיות  אחת  את  מאירים  הרבי  של  כך  כל  הבהירים  הדברים 
המרתקות ביותר בתורה המופיעה בפרשתינו, סוגיית חלוקת הארץ. 
הגיעו  ישראל  ובני  במדבר  הנדודים  שנות  ארבעים  הסתיימו 
אל שפת הארץ המובטחת. זה הרגע בו עברו לדבר ביזנס ולחלק 
את הנחלות בין שנים עשר השבטים ומאות אלפי בני המשפחות 
הקרקעות  את  יקבלו  שבטים  אלו  להחליט  הרגע  הגיע  שלהם. 
סביב  לכיס  היקרות  הקרקעות  את  ירושלים,  סביב  ללב  הקרובות 

התיכון  הים  מי  את  בשרון,  החוף  קו  שפת  לאורך  שמריהו,  כפר 
בהם התגלה הגז של יצחק תשובה ואלו שבטים ייאלצו להסתפק 

בשטחי הפריפריה המרוחקים.
וכאן הצביע הקב"ה על דרך חריגה כיצד לקיים את החלוקה: 
הגדול,  הכוהן  אלעזר,  תחילה,  שלבים:  בשני  התבצעה  החלוקה 
שאל באורים ותומים והאירו בו אותיות שם השבט וכן האותיות 
הצביעו על השטח הספציפי שהוא יקבל. )אותיות החושן האירו 
וכך הרכיבו את שם השטח שנועד לשבט(. אולם משום מה, לא 
הסתפקו בגילוי השכינה המפורש הזה ואחר כך הפעילו גם שיטת 
ההגרלה. אלעזר הוציא שני פתקים משתי קופסאות שעמדו לפניו 
ותומים.  באורים  הנאמר  את  בדיוק  תאמה  ההגרלה  פלא  ובאורח 
רש"י מעצים את חשיבות ההגרלה בכך, שהגורל עצמו היה מדבר 

ואומר את שמות הזוכים והשטחים.
בשיטת  השתמש  לא  מעולם  הקב"ה  פשוטה:  היא  והתמיהה 
העומדות  במשימות  העם  של  הוודאות  את  לחזק  כדי  ההגרלה 
לפניו. הוא לא בחר במשה באמצעות הגרלה, הוא לא בחר בשבט 
למלחמה  לצאת  לא  או  לצאת  הורה  לא  וגם  גורל  באמצעות  לוי 
דרך לוטו. הגרלה נתפסת כמו שיטה לאנשים חלשים, כאלו שאינם 
יודעים לקבל החלטות ומעדיפים להשליך את הבחירה על מישהו 
אחר, סמכותי יותר מהם. מה שכמובן לא קיים בעולמו של הקב"ה.
מכל ההחלטות החשובות בעולם, מדוע חלוקת הארץ נעשתה 

באמצעות גורל? 
השאלה גדולה הרבה יותר: הבה נחדד יותר את חשיבות הגורל 
ונשים לב כמה משקל הופקד בידיו. נחזור לקטע התורה שהובא 
לעיל ונשים לב לסתירה חזקה בין הפסוקים: בהתחלה נאמר: "לרב 
תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו ייתן נחלתו", 
משמע שהחלוקה התבצעה בצורה הגיונית ושקולה. שבט מרובה 
באוכלוסין קיבל שטח גדול, בעוד ששבט מועט באוכלוסין קיבל 
שטח קטן. רש"י מוסיף כי הייתה התחשבות גם בערך השטחים. 
ברור שדירת שלושה חדרים בתל אביב שווה יותר מדירת שבעה 
ולכן הייתה התחשבות גם בכמות המטרים שכל  חדרים בירוחם, 
במקום  שקיבלה  המטרים  בערך  גם  אך  לקבל  צריכה  משפחה 

ההתיישבות שלה.
ואז בא הפסוק הבא ואומר ההיפך: "אך בגורל יחלק את הארץ 
כל  ולא התבצעה  רנדומאלית  הייתה  רב למעט". החלוקה  בין   ...
בין  נתווך  חלוקה הגיונית בהתאם לפרופורציות השבטיות. כיצד 

הפסוקים?
בתחילה  כי  כותב  רש"י  אפשרויות:  שלוש  מביאים  המפרשים 
גובתה בדברי החושן  התבצעה חלוקה הגיונית, אחר כך היא רק 
ובאמצעות ההגרלה. רש"י: לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו 
ריבוי  לפי  הכול  שהרי  שווים,  החלקים  היו  שלא  ואף  רב,  חלק 
השבט חלקו החלקים. ]ואחר כך[ לא עשו אלא ע"י גורל והגורל 

היה על פי רוח הקודש.
הרמב"ן חולק על רש"י באריכות ומקשה, שלפי זה הגורל לא 
נתן כלום ומה מדגישה התורה "אך בגורל"? הרי החלוקה התבצעה 
הלך  הכול  הפוכה:  בשיטה  הולך  ולכן  הגורל?  עריכת  לפני  כבר 
יקר או הרבה  יקבל,  לפי הגורל. הגורל קבע איזה שטח כל אחד 
יקר, ורק בתוך שטח השבט גופא, חילקו את השטחים לפי  יותר 
גודל המשפחה. הרמב"ן מביא ביאור משלו ואילו הברבנאל מביא 
פירוש אחר, לא נכנס לביאור כל אחד מהם אך המעיין בהם עדיין 

ישאר בנקודות שעדיין צריכים ביאור ובירור.
הרעיון  מגיע  כאן  פורים,  מהתוועדות  לפתיחה  ישיר  בהמשך 
הכביר של הרבי: זה בעצם הרעיון של "חלוקת הנחלות בארץ". 
"הנחלה"  ממתינה  אחד  לכל  הכללית:  החיים  למשימת  רמז  זהו 

הפרטית שלו, בה יגדל משפחה וממנה יקרין מאורו על הסביבה.
הרבי מצביע על כך שהפרשה מגלה נקודה מהממת: הקשר בין 
האדם לנחלה שלו, למשימות שנועדו לו הוא קשר של "גורל". זהו 

קשר עצמי שלמעלה מטעם ודעת. המשימות שנבחרו עבורו אינן 
תלויות בהסבר כזה או אחר, אלא הן פשוט מה שעלה בהגרלה. 
היא  והמשמעות של הרעיון  ימימה.  מימים  לו  זה התיקון שנועד 
כבירה: כמו כל דבר טוב, השלמת המשימה בחיים כרוכה פעמים 
רבות בקשיים. אך כיון שהמשימה נבחרה עבורנו ב"גורל", אין לנו 
"למה  לנו את האפשרות לשאול:  אין  ידיים.  להרים  את הבחירה 
אני"? "ולמה דווקא במקום הזה"? אין לנו גם את הבחירה לבקש 
החלפת משימה או שדרוג מסלול. שכן הקשר שלנו אל המשימה 

הוא עצמי - וכיצד אפשר להחליף את ייעוד החיים?
אולם בכל זאת, אצל כל אחד עולה לעתים השאלה: מתי מותר 
ולבקש  להתייאש  רשאי  אדם  בו  השלב  מגיע  מי  ידיים?  להרים 

חופש? 
תצא(  כי  פרשת  ד  שיחות  )ליקוטי  נפלאה  בצורה  ביאר  הרבי 
נידון במחלוקת ידועה בין החכמים: בסוף מסכת גיטין  כי הדבר 
דנים חז"ל באיזה מקרה מותר לבני זוג להתגרש? מהו השלב בו 
אנשים יכולים להגיע למסקנה 'זה לא בשבילי'? רבי עקיבא אומר: 
"אפילו מצא אחרת נאה הימנה". בית הלל אומרים: "אם הקדיחה 

תבשילו". בית שמאי אומרים: רק אם "מצא בה ערוות דבר".
בכלל.  החיים  לשליחות  נוגעת  הזו  המחלוקת  כי  הרבי  הסביר 
השאלה היא, מהו השלב בו אדם רשאי לעזוב את מקום שליחותו 
אם  אומר:  עקיבא  רבי  בשבילי?  לא  ובהשלמה:  בעצב  ולומר 
מצא מקום עבודה "נאה" יותר, שמביא לו יותר שמחה. בית הלל 
"הקדיחה  אם  רק  מספקת.  סיבה  אינה  שזאת  ואומרים  חולקים 
תבשילו", כלומר, רק אם הוא רואה חוסר הצלחה במשימתו. בית 
דבר",  ערוות  בה  מצא  "אם  רק  ואומרים:  יותר  מחמירים  שמאי 

כלומר, רק אם השליחות מביאה חלילה לכישלון הלכתי.
חוסר  שרק  הלל,  בית  כדברי  היא  ההלכה  כי  ממשיך  הרבי 
יכול להעיד על כישלון השליחות ובלא זה, יש להמשיך  הצלחה 
ידועים  אולם  הימנה".  נאה  אחרת  "מצא  אם  ואף  האפשר  ככל 
דברי הגמרא כי כל "המגרש את אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו 
דמעות" ולכן בעניין היסודי הזה שהוא מהות החיים, ראוי להחמיר 
יותר כדברי בית שמאי ולא למהר ולקבל החלטות פזיזות על עזיבת 

השליחות.
לפני סיום, ראוי להצביע על כלל אצבע כלשהו לזיהוי השליחות 
האישי  הכישרון  כאשר  כך:  זאת  לומר  שאפשר  נדמה  האישית. 
הדברים  השליחות.  שזאת  כנראה   – במקום  הצורך  עם  נפגש 
נלמדים מאסתר: כאשר היכולת שלה לשאת חן וחסד נפגשה עם 

הצורך המקומי ממנה – "לעת כזאת הגעת למלכות".
לא  קשיים  מוצא  שהאדם  היכן  נוסף:  אצבע  כלל  מוסיף  הרבי 
צורך  על  מעידה  הסביבה  לעתים  השליחות.  במילוי  מבוטלים 
קשיים  לנגדו  צצים  אך  לכישרונותיו,  בהתאם  למלא  יכול  שהוא 
בלתי אפשריים שהוא עצמו אינו יודע להסבירם. הנה זה גופא סימן 
נועדו לו משמיים. ראו לדוגמא אגרות קודש ה, א'רנז  שהדברים 
אבל  הוטב,  ו"בחיצוניות  בית  בשלום  מקשיים  שסבלו  זוג  לבני 
בפנימיות עדיין אינו כדבעי, כבר כתבתי לו... שדווקא בזה נחוצה 
מוכח  וההסתרים  ההעלמות  מריבוי  כי  ביותר,  גדולה  התאמצות 
אשר זהו דווקא מעיקר הבירורים שלו. וכמובן מכתבי האריז"ל... 
הנשמות דדורותינו אלה היו כבר בעולם ובאים עתה בגלגול לתקן 
שחסרו  עניינים  ובאותם  מצות...  התרי"ג  בקיום  שהחסירו  מה 

בפעמים הקודמות... ההתנגדות של היצר הרע היא בכל התוקף".
כל  בהתקבצות  כי  לז  פרק  בתניא  הזקן  רבנו  בדברי  נסיים 
הבירורים הפרטיים בעולם, זוכים לגאולה השלמה שהיא השלמת 
כ"ק  מפי  הובטחנו  כבר  והרי  העולם.  בכללות  הבירור  תהליך 
אדמו"ר כי "נשלמה עבודת הבירורים" ולא נותר אלא לפתוח את 

העיניים ולראות בגילוי השכינה בקרוב ממש.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 





סיבה אמיתית 
לשמוח עד הגג

חתימת הסכם הגג באלעד 

בעקבות חתימת הסכם הגג באלעד ובניית אלפי דירות בהרחבת גבולות 
של היישוב אלעד, הזדמנות נדירה לקרקע פרטית בפרויקט 'נופי אלעד'.

101,000
125 מ"ר

החל מ-

 אפשרויות
מימון

רכישת ההשקעה 
הבטוחה

קרקע
פרטית

ליווי משרד עו"ד 
אריה ליבוביץ ושו"ת

 הנהלה
חרדית

 דו''ח שמאי
תקן 22

הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

אלעד
נופי

עתיד בהישג יד

החברה היחידה
 
המוכרת קרקע 

בבעלותה!

לא תיווך ולא אופציה 95,000&

8 יחידות אחרונות בחלקה ב' החל מ -

SALE
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העושים והמתלוננים

עדים  אנו   – פנחס  פרשת   – השבוע  בפרשת 
דור  במדבר,  ישראל  כלל  אצל  הנהגה  לחילופי 
הקודם  בטור  שעסקנו  כפי  מצרים.  יוצאי  דעה, 
במה שמסופר בפרשה הקודמת, על הגזירה הנוראה שניחתה 
עליהם, כאשר נגזר על משה למות במדבר והוא לא יכניס אותם 

לארץ ישראל.
זה  הבא,  המנהיג  העמדת  את  מתארת התורה  זו  בפרשה 

שיביא אותם אל ארץ חמדה טובה ורחבה.
משה הרועה הנאמן דואג לעתידו של כלל ישראל גם בדור 

בשביל  מבקש  הוא  וכך  אחריו,  שיבוא 
הרוחות  אלוקי  ה'  "יפקוד  מרעיתו:  צאן 
איש על העדה", כדי שחלילה לא יישארו 
כלל ישראל "כצאן אשר אין להם רועה".
הרועה  לבקשת  נענה  ברחמיו  הקב"ה 
למנות  משה  את  מצווה  והוא  הנאמן, 
תחתיו את תלמידו יהושע בן נון, יהושע 
הוא זה שזוכה לקבל את שרביט ההנהגה 
ממנו  מקבל  הוא  רבינו,  משה  מאת 
ישראל  ספינת  את  ינהיג  והוא  'סמיכה', 

אל חוף מבטחים.
יהושע  זכה  במה  השאלה?  ונשאלת 
של  מבניו  ואף  ישראל,  זקני  מכל  יותר 
להיות  ובעצמו,  בכבודו  רבינו  משה 

מנהיגם של ישראל?
הדברים  משמעות  על  ללמוד  ננסה 
מדברי החומש במקום אחר, )שמות לג, 
מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן  "יהושע  יא( 
היה  שיהושע  חז"ל  מבארים  האוהל", 
של  מדרשו  בבית  הספסלים  את  מסדר 
משה. הנה מעלה מיוחדת זו שהייתה בו 

מלמדת אותנו יסוד נכבד, יהושע שהיה תלמידו המובהק של 
ובכל אופן הוא  יקר בעיניו לאין ערוך,  זמנו היה  משה, אשר 
לא חיכה שאחרים יעשו זאת, לא התלונן חלילה מדוע לא כל 
אל  בעצמו  נרתם  פשוט  הוא  הספסל,  את  לעצמו  מסדר  אחד 
העשייה המבורכת, הוא קם בעצמו וביצע את עבודת קודש זו, 
ללא היסוס, כדי להרבות תורה בישראל, הוא רואה בכך זכות, 
ללמד  יכול  רבינו  שמשה  לכך  הנצרכים  התנאים  את  להכין 

תורה לכלל ישראל בצורה הראויה ביותר.
וכאן בפרשתנו אנו לומדים כי הזכות להנהיג את כלל ישראל 
הזו  החיובית  העשייה  אל  שנרתם  מי  של  בידיו  דווקא  ניתנת 
מאונו  ותורם  מאמץ,  שום  מעצמו  חוסך  שאינו  זה  בגופו, 

ממרצו ומזמנו היקר לטובת כלל ישראל.
  

כי  ולומר  לקטלג  ניתן  והעשייה,  החינוך  בשדה  מניסיוני 
אם  גם  העושים,  והעושים.  המרוצים  לשניים:  נחלק  העולם 

יש עליהם תלונה, ועל מי אין? אבל בכל זאת הם עם העיניים 
קדימה, מי שלא עושה לא טועה, ולכן הם לא אמורים להתרגש 

מכל אמירה. הם בהחלט בקטגוריה של העושים.
ויש את אלו מהיציע: נותני העצות, המתלוננים. זה לא טוב 
וזה לא טוב. אם אתה מפרסם על הופעה והמקום מפוצץ ואין 
מקום לזוז – למה פרסמת. אתה לא מפרסם - למה לא סיפרת?
ענין.  ומעורר  מיזם חדשני  לחדרה  בשבוע האחרון הבאתי 

את  קודם  מקדם  לא  אתה  למה  ושאלו:  המתלוננים  באו  מיד 
רק   – לך  אומרים  מביא  לא  וכשאתה  בעיר?  שיש  המיזמים 

בחדרה אין מיזמים מבחוץ.
בהחלט  ואפשר  מוניציפליות,  בחירות  טרום  בעונת  אנחנו 
השנים  חמש  במשך  בעשיה  שקוע  היה  מי  לראות  כבר 

האחרונות ומי בטרוניה בהשגות, בשאילתות ובקושיות.
מחודשת,  לבחינה  לביקורת,  מקום  יש  שתמיד  ספק  אין 
האופטימיים,  העושים,  עם  ומזדהה  מעדיף  אני  אישית  אבל 
לא  עושה  שלא  'מי  טועים.  הם  כשלפעמים  גם  הפועלים, 

טועה', אומר העולם, והוא לא טועה...
מבסוטים  לא  המתלוננים  החבר'ה 
ותמיד ימצאו על מה לבכות ולקונן. אבל 
מה שלמדנו מדברי חכמים הוא שבכייה 
שהבכייה  לכך  גורמת  בסוף  חינם  של 
לבכייה  הופכת  והיא  חינם  על  תהיה  לא 

אמיתית, עם סיבה.
וכל כך למה?

בשמים  כי  הדורות  גדולי  הסבירו 
גומלים לאדם "מידה כנגד מידה", אדם 
עצוב  ואדם  שמחה,  לו  גומלים  שמח 
היבט  גם  בזה  ויש  עצבות.  לו  גומלים 
שקשה  אף   - שמח  כשאדם  יותר:  עמוק 
לו – אומרים בשמיים, הוא שמח? אפילו 
יותר,  אותו  נשמח  בוא  לו?  טוב  שלא 

שיהיה לו באמת על מה לשמוח.
אפילו  ונרגן,  עצוב  אדם  זה,  וכנגד 
הוא  למה  בשמים:  אומרים  לו,  שטוב 
עדיין  כנראה שהוא  לו?  עצוב? לא טוב 

לא יודע מה זה לא טוב...
מגיע  לא  מתלונן  אדם  היטב,  נזכור 
מקום,  לשום  להעפיל  יצליח  ולא  הלב  את  אוכל  הוא  הרחק, 
ואילו אדם שמח ומרוצה, תמיד ימצא את חצי הכוס המלאה, 

וחייו יהיו מאושרים וטובים יותר. בידינו הדבר.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

בכל מקום יש שני סוגים של בני אדם – אלו שעושים, ולפעמים גם טועים, ואלו 
שמתעסקים בתלונות וחיפוש בעיות • לקראת הבחירות המוניציפאליות אפשר 

כבר לעקוב ולגלות, מי שייך לאיזו קטגוריה

הרב בן ציון נורדמן



אין ספק שתמיד יש מקום לביקורת, לבחינה מחודשת, אבל אישית אני מעדיף ומזדהה 
עם העושים, האופטימיים, הפועלים, גם כשלפעמים הם טועים

"



שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

עקב הביקוש הוספנו טיסות ישירות
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הקדמת? הרווחת! הפתעה ענקית למתקשרים
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הקנאות האמיתית היא 
קודם כל כלפי עצמו

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי 
ולא  בתוכם  קנאתי  את  בקנאו  ישראל  בני  מעל 
כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן 

לו את בריתי שלום" )כה, יא-יב(
היא  "הקנאה  וז"ל:  יט(  )פרק  ישרים  מסילת  בספר  כתב 
ענף מאהבת ה', שיהיה האדם מקנא לשם קדשו, שונא את 
משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו 
שאוהב  מי  כי  פשוט  וזה  וכו',  מתרבה  וכבודו  נעשית  ית' 
את חברו אי אפשר לו לסבול שיראה שמכים את חברו או 
את  שאוהב  מי  גם  לעזרתו,  שיצא  ובוודאי  אותו,  מחרפים 
ח"ו  אותו  שיחללו  ולראות  לסבול  יוכל  לא  יתברך  שמו 

ושיעברו על מצוותיו", עכ"ל.
והנה, הגם שכבר ציוותה התורה: "הוכח תוכיח את עמיתך" 
לכך  וידאג  לאדם  לו  אכפת  דהיינו, שיהיה  יז(,  יט,  )ויקרא 
מידת   – ה'  בדרכי  וילכו  המצוות  את  ישמרו  חבריו  שגם 
הקנאות היא יותר מכך ויש לה משמעות נוספת, שאם רואה 
ולהחריש  להתאפק  יוכל  לא  יתברך,  רצונו  על  שעוברים 
ויתעורר בהתלהבות יתירה, ולבו אש להבה, וימחה בחוזקה 
ובתוקף גדול על חילול שמו יתברך, וישפוך כאש חמתו על 
אויבי ה', גם אם יהיה זה בצורה חריגה ולא בדרך מקובלת.

כמובן צריך לזה זהירות רבה, שהמחאה תהיה במקום הנכון, 
ה'  חילול  מהקנאה  יצא  שלא  הנכונה,  ובמידה  הנכון  בזמן 

ח"ו, אלא רק ריבוי כבוד שמים וקידוש ה'.
לאמיתו של דבר, אין הקנאה לשמו ית' משמשת דווקא בינו 
שהיצר  רואה  כאשר  עצמו,  ובין  בינו  גם  אלא  זולתו,  לבין 
על  קנאה  יעורר  עבירה,  באיזו  ומכשילו  עליו  מתגבר  הרע 
עצמו בעוז ובתעצומות, ויגער ביצר הרע ויעשה סייג וגדר 

לעצמו שלא יעבור על זה עוד.
לדוגמא, מה שמספרים חז"ל )שבת קנ, ע"ב(, מעשה בחסיד 
החליט  כך  וכשראה  שדהו,  בתוך  פרצה  לו  שנפרצה  אחד 
בלבו לגדור אותה, אחר נזכר שיום שבת היום, ונמנע אותו 

חסיד ולא גדרה לעולם.
שנכשל  כשראה  לעצמו,  האדם  בין  קנאות  לנו מעשה  הנה 
והקל בכבוד שבת קודש, קנס את עצמו שלא יגדור את שדהו 
אף אם יפסיד הפסד גדול, ובזה הראה את חרדתו הגדולה 

לקדושת השבת וכבוד שמים.
אחד  חכם  תלמיד  בחור  על  שמספרים  מה  נוספת,  דוגמא 
הלכה  חברו  ע"י  נשאל  סעודתו  שבתוך  וולוז'ין,  בישיבת 
אחת, והוא לא ידע, וכל כך חרה לו הדבר עד שקם באמצע 
עצומה  בהתמדה  ולמד  וישב  המדרש  לבית  ורץ  הסעודה 

במשך שבע שנים, עד שנהיה ת"ח גדול ומופלג מאוד.
הקלה  בעצמו  שהרגיש  במה  לקנאות  דוגמא  עוד  לנו  הנה 
גדול  מעשה  שעשה  עד  דעתו  התקררה  ולא  שמים,  בכבוד 

ומוגזם – בינו לבין עצמו, בקנאותו לשם ה'.
כך צריך להרגיש ולעשות כל מי שאהבת ה' בוערת בקרבו, 
ובעיקר בינו ובין לבו, על כל הקלה שמרגיש בנפשו בכבוד 
ואליהו  כפנחס  ויביא,  ירבה  שמים  וכבוד  ותורתו,  הקב"ה 

הנביא.
מציב  לעצמו,  האדם  שבין  הקנאות  בעניין  לעיל  האמור 
למעשה מראה לכל מי שמתעורר לקנאות על מעשי זולתו, 
האדם  יתבונן  יתברך,  ה'  בכבוד  פגיעה  המהווה  מעשה  

קודם כל בעצמו פנימה ויבדוק היטב עד כמה חרד הוא בינו 
לבין עצמו לכבודו יתברך, וכמה הוא מיישם קודם כל את 
הקנאות כלפי עצמו הוא, ועל מעשיו הוא, ורק אז יוכל לקנא 
הנכון  ובזמן  במקום  בתנאים,  זולתו,  מעשי  כלפי  ה'  קנאת 

כדי לקדש שם שמים באמת.

בריאות הנפש והגוף באים 
על האדם מכח השלום 

הרי ידוע לנו שהקב"ה שונא זימה, אם כן, כאשר נכשלו בני 
גדול,  כעס  כביכול  הרגע  באותו  היה  מדין,  בבנות  ישראל 
ושנאה ופירוד בין הקב"ה לעמו אהובו, ואם ח"ו היה שבט 
שלם  שבט  חסר  היה  הרוגז,  של  ההוא  ברגע  כלה  שמעון 
מישראל, והיו כל ישראל אובדים לעולמי עולמים, שהרי אי 

אפשר לישראל שיהיו פחות משנים עשר שבטים.
אם כן, כמה גדולה היא זכותו של פנחס, שהרי ע"י קנאתו 
ישראל  בין  הלב  וקירבת  האהבה  את  והחזיר  שלום  עשה 
זכה  מידה,  כנגד  מידה  כן  ועל  כמקדם,  שבשמים  לאביהם 
עולם,  לכהונת  שזכה  וזה  שלום,  של  לברכה  עצמו  הוא 
להקריב קרבנות לריח ניחוח אשה לה', שעולה לפני הקב"ה 
להם  ומשפיע  ישראל  בעמו  רוצה  הקב"ה  ואז  רוח,  לנחת 

ברכה וחיים.
ימים  לאורך  לעצמו, שזכה  לו  גם  למתנה בשלום  גם  וזכה 
וכמו  תכלית,  אין  עד  לחיות  העולם,  סוף  עד  חיים  ושנות 
שאמרו חז"ל במדרש כאן )ילקו"ש רמז תשעא(, "פנחס הוא 

אליהו".
הגוף,  ונזקי  המחלות  שכל  הספורנו,  מבאר  העניין  ופירוש 
בנוי ממה שהגוף בנוי מכוחות שונים והפוכים זה מזה, ואם 
קורה חלילה  שיסודות הגוף  וכוחותיו אינם במיזוג הנכון, 
שאחד מתגבר או נחלש, ואינם פועלים ביחד באיזון הנכון 
ובהרמוניה מושלמת, הגוף נחלה, ואף מפסיק לפעול, אבל 
זה  זה עם  פנחס שקיבל ברכת שלום, כל כוחותיו השלימו 

בצירוף מושלם, וממילא חי הוא לעולם.
רדיפת השלום  גדולה למעשה בשכר  למדים הלכה  נמצינו 
לבריאות  גדולה  סגולה  הוא  שהשלום  המחלוקת,  וגנות 
הגוף, ולהיפך, מחלוקת מביאה מחלות וצרות רח"ל, ובפרט 
בדורנו המחלה הנוראה והארורה רח"ל, שמשתוללים תאי 
הגוף, ופורצים וגדלים באין סדר ומשטר, ה' ישמרנו ויצילנו, 
כל אחד  קול של המחלוקת! התפרצות של  זוהי ממש בת 
מתפרצת  וקפידות  המחלוקת  מגיפת  וכאשר  השני,  לגבול 
בבית, בשכונה, בעיר ובמדינה, גם צדיקים החיים כל ימיהם 
בשלום נפגעים רח"ל, וכמו בזמן פנחס, שהיו בסכנה לא רק 

החוטאים אלא כל ישראל.
שלום  המשכין  שכן  וכל  מריבה,  בשעת  פיו  החותם  אבל 
בין אנשי סביבתו, הרי שמביא חיים ובריאות נפש וגוף על 

כולם, ויזכה לברכת שלום עד עולם.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



ציוותה התורה: "הוכח 
תוכיח את עמיתך" )ויקרא 

יט, יז(, דהיינו, שיהיה 
אכפת לו לאדם וידאג 

לכך שגם חבריו ישמרו 
את המצוות וילכו בדרכי 

ה' – מידת הקנאות 
היא יותר מכך ויש לה 

משמעות נוספת, שאם 
רואה שעוברים על רצונו 

יתברך, לא יוכל להתאפק 
ולהחריש ויתעורר 

בהתלהבות יתירה, ולבו 
אש להבה, וימחה בחוזקה 

ובתוקף גדול על חילול 
שמו יתברך, וישפוך כאש 
חמתו על אויבי ה', גם אם 

יהיה זה בצורה חריגה ולא 
בדרך מקובלת
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הייתי ממשפחת הפשע 
הכי גדולה בעיר

של  רחב  מגוון  עם  להיפגש  לי  יוצא  רגשי  כמטפל 
הפעם  זו  אבל  אנשים,  של  שונים  וסוגים  אנשים 
לספר  חייב  ואני  סיפור  בכזה  שנתקלתי  הראשונה 
אותו. אקדים ואדגיש כי הסיפור הוא אמיתי לחלוטין, רק עם 

מעט שינויים כדי לטשטש את זהות המספר. 
לפני כחודש אני מקבל שיחת טלפון, 'שלום וברכה כבוד הרב 
מרדכי רוט'. אני לא רב, אני ישר מתקן אותו, והוא ממשיך 
'אני גר באזור המרכז, הגעתי אליך דרך אחד הספרים שכתבת 
יחד עם הסופר חיים ולדר, רצינו להתייעץ בנוגע לבן שלנו'.

קבענו פגישה, אני פותח לו את הדלת ורואה לפני אדם, בגובה 
משוער של מטר תשעים וחמש, עם כתפיים רחבות. מישהו 
שלא כדאי לפגוש בסמטה אפלה. לבושו לא היה כחרדי, הוא 
לבש מכנסי ג'ינס, חולצת טריקו ובמקום כיפה לראשו היה 
לו כובע שמש. הוא מתכופף אלי, תופס לי את היד ומנשק 
שהוא  תוך  בעדינות,  אומר  הוא  הרב',  כבוד  'שלום  אותה, 
'היה  לפגישה.  דקות  בחמש  שאיחר  פעמים  מספר  מתנצל 

פקקים, מצטער, סליחה'. 
בהיפוך מוחלט, לצדו, בנו שאחז בידו התברך בפאות ארוכות 
שהשתלשלו מאחורי אוזניו. בקיצור האב והבן ממש לא היו 

נראים דומים, לפחות לא בלבוש ובמראה החיצוני.
ישבתי עם האב כשהבן מחכה בחוץ, והוא סיפר על בנו ועל 
ההתמודדות אתו. הוא מספר שהוא כבר חוזר בתשובה כ10 
שנים, 'לי היה קשה להסתדר עם הקודים של הציבור החרדי, 
הנה אתה רואה יש לי טלפון כשר, אני גם לומד בכולל חצי 
מצד  אך  שאתנהג,  רוצה  השם  שכך  בזה  מאמין  אני  כי  יום 
שני קשה לי עם כל מיני כללים שיש בציבור שלכם, לדוגמא, 
אחד מהדברים שלא שיניתי, אתה רואה איך שאני לבוש, אני 

נשארתי לבוש כמו בזמן שהייתי חילוני'. 
כל השיחה הוא דיבר בצורה עדינה ומנומסת מאוד, ולמרות 
דקות  כמה  בכל  בנו,  עם  חווה  שהוא  הקשה  ההתמודדות 
כגון  אמונה  על  שהעידו  וביטויים  משפטים  ממנו  שמעתי 
שעובר  מה  כל  על  לטובה,  הכל  מהשם,  הכל  השם,  בעזרת 
עליו. האמת שממש קינאתי בו על האמונה הטהורה, החזקה 

והפשוטה שיש לו. 
זר כי יראה את אותו אדם לא יקשר בין המראה החיצוני שלו 
לבין הפנימיות שלו. אוי כמה שהמראה החיצוני משקר אותנו 
פעמים  הרבה  כך  כל  הרי  יודע.  אינך  לעולם  פעמים.  הרבה 
ואנחנו  כלום  אחרים  אנשים  על  יודעים  לא  באמת  אנחנו 
יכולים לשפוט לחתוך ולפסוק ולהסתכל בצורה שלילית על 
נסתכל  אם  לעומק.  יותר  קצת  בדקנו  שבאמת  לפני  אנשים, 

מעט עמוק יותר בטוח שנראה דברים שלא ראינו לפני זה. 
המצב  דשמיא  ובסייעתא  בנו  ועם  אתו  המשיכו  המפגשים 

השתפר. 
היה זה באחד המפגשים, אמרתי לו שאני מאוד מעריך את 
האמונה, טוב הלב והעדינות שלו. ואז הוא אמר 'האמן לי, 
כך  כל  הייתי  לא  בחיי,  עשיתי  ומה  אני  מי  יודע  היית  אם 

מעריך אותי'. 
אמרתי לו 'תקשיב, אני יודע מה שאני רואה מול עיניי ואני 

מאחל לעצמי אמונה חזקה בהשם כמוך'. 
'טוב', הוא אמר, 'אם השם סיבב כך אז אספר לך. אך לפני 
כן אני רוצה להראות לך משהו', הוא פותח מעט את חולצתו 
נוראית.  צלקת  שם  הייתה  שלו,  הבריח  עצם  את  לי  ומראה 

'אתה רואה? מפה נכנסו לי שלושה כדורים...'
לא  חילונים,  אנשים  הם  "ההורים שלי  לספר:  והוא התחיל 
ידענו הרבה על יהדות, שמרנו רק על צום כיפור ועל כשרות 
עוסק  היה  אבי  לדת.  שלנו  הקשר  הסתכם  בזה  בסיסית, 
בעסקאות לא כשרות. הוא היה בעצם אחד ממשפחות הפשע 
הגדולות שהיו עד לפני עשר שנים באזור המרכז. בעיר בה 
איזה  ניהלנו  בעיר.  גדולה  הכי  הפשע  משפחת  היינו  גרנו 
וזה היה בעצם כיסוי לכל מה  וגדול בעיר  עסק מאוד מוכר 

שעשינו. 
"אני נולדתי לתוך כל הבלגן הזה ובתור הבן של... הייתי גם 
מעורב בכל העסקים, לא הכרתי משהו אחר. זה כלל הרבה 
מאוד אלימות, פשע, סחר בלתי חוקי ועוד מלא דברים שאין 
על  המשטרה  אותי  תפסה   17.5 בגיל  לפרטם.  המקום  פה 
שאיימתי ברצח על אדם מסוים, היו לו שיחות מוקלטות ולא 
יכולתי לברוח מזה. אבי, שהיה לו כסף רב, לקח עורכי דין 

טובים ובסוף ישבתי רק שנה וחצי בכלא. 
קורה  היה  מה  יודע  ולא  כך  להמשיך  יכולים  היו  "החיים 
הלאה ולאן הייתי מתקדם, אלמלא הגיע הסיפור הבא. היה 
זה תקופה שהיינו במתח עם אחת ממשפחות הפשע שבעיר, 
אנחנו איימנו עליהם והם גם איימו עלינו, היה זה ויכוח רציני 
על אחד מהשטחים בעיר למי הוא שייך. באחד הלילות הייתי 
בעסק, לא חשבתי שזה יגיע לזה, כי אחרי הכל אנחנו היינו 

נקראים המשפחה הבלתי מעורערת והחזקה בעיר. 
נכנס  ופתאום  שלי  הסלולר  במכשיר  שיחה  באמצע  "הייתי 
כדורים.  שלשה  לכיווני  וירה  פנים  רעול  איש  בריצה  לעסק 
נפלתי על הרצפה ואיבדתי את ההכרה. אני לא זוכר שום דבר 
מאותו לילה. שלושה שבועות הייתי בלי הכרה בטיפול נמרץ. 
חבר  בגלל  להאזין  התחלתי  בי  שירו  לפני  בתקופה  "דווקא 
טוב שחזר בתשובה בדרך לא דרך לשיעורים של הרב חיים 
תבין  דתית.  אותי מבחינה  לחזק  ים, שקצת החלו  רבי מבת 
ואמרתי  חולים  בבית  במיטה  שכבתי  הייתי,  קרימינל  איזה 
'אלוקים רק תעזור לי להרוג את מי שעשה לי את זה ואחרי 

החולים  מבית  שהשתחררתי  עד  בתשובה'.  חוזר  אני  זה 
המשטרה כבר תפסה את מי שעשה את זה והוא קיבל בכלא 
6 שנים. הסיפור הזה גרם לי כנראה איזה שהוא זעזוע פנימי 
גם  התחלתי  לאט  ולאט  בדת,  יותר  להתחזק  והתחלתי  קטן 
לשמוע הרצאות מוקלטות של הרב יוסף מוגרבי, גם הוא רב 

מבת ים, שדבריו גרמו לי יותר ויותר להתחזק. 
"התחלתי ללמוד בכל יום תורה ולאט לאט הרגשתי שאני לא 
הייתי  לא  אבי, פשוט  עם  יחד  לעבוד  להמשיך  יותר  מסוגל 
שלמדתי  ככול  שלי.  לנפש  קורה  שמשהו  הרגשתי  מסוגל. 
שלמדתי  ככל  אחר.  לאדם  נהפך  שאני  הרגשתי  תורה  יותר 
יותר ויותר שמרתי על התורה, לא הייתי מסוגל פשוט לעשות 

את מה שפעם הייתי עושה. 
"באופי שלי הייתי אדם עם מידות רעות מאוד. יכולתי להרביץ 
מצפון.  וייסורי  אשמה  רגשות  טיפת  בלי  דם  זוב  עד  לאדם 
הייתי יכול בכיף אחרי זה לשבת ולאכול. רגוע ושליו. הגעתי 
לי  הייתה  אדם,  לאף  רגש  טיפת  לי  הייתה  לא  למצב שכבר 
מערכת אינטרסים שמי שפגע לי אפילו באחד מהאינטרסים 

הללו היה מסתכן וחוטף בכל צורה שהיא. 
"לאחר תקופה, יום אחד ניגשתי לאבי ואמרתי לו שאני רוצה 
לעזוב את כל העסק. אבי מאוד כעס ולא היה מוכן לכך אך 
לא הייתה לו ברירה והצבתי לו עובדה מוגמרת. לאט לאט 
התחזקתי יותר בענייני תורה ומצוות. אז חרדי אתה לא יכול 
לקרוא לי, כי אני לא מתנהג לפי כל הכללים של חרדי מצוי, 

אך אני מאוד משתדל לשמור ולעשות את רצון הבורא".
הסתכלתי על האדם שמולי ואמרתי לעצמי בליבי תראה כמה 
באמת רוחניות אמיתית, תורה ויראת שמים אמיתית הופכים 
אדם מן הקצה לקצה. משנים לו את המידות, את החיים שלו, 

משנים לו הכל ב-180 מעלות. 
אמרתי לעצמי זה האדם שיושב מולי שהיה עוסק בפשעים 
הגרועים ביותר, זה האדם שהיה יכול להכות אדם עד זוב דם 
ללא טיפת רגשות אשם. זה הוא? תראו איך הוא מדבר, באיזו 

עדינות, איזו אמונה ויראת שמים יש לו. 
היה לי קשה לקשר בין הדמות שהוא סיפר עליה לאדם שישב 
מולי. כל אדם יודע שאם הוא אפילו מעט עובד על מידותיו 
ונכונה,  בריאה  בצורה  לאלוקים  קשור באמת  להיות  ומנסה 
הוא מרגיש שהוא נהפך לאדם אחר. אני מספר את הסיפור 
הזה כי הייתם צריכים להבין ולראות את האדם הזה, לשמוע 
וקשר  אמיתית  רוחניות  באמת  איך  ולראות  שלו  העבר  את 
הקצה  מן  שלו  החיים  את  לאדם  לשנות  יכולים  לאלוקים 

לקצה.
 : והקדושים. לתגובות  ישראל היקרים  שבת שלום לכל עם 

machon.rot@gmail.com

את סיפורו של האדם עדין הנפש ובעל האמונה שהגיע לייעוץ, לא הייתם יכולים 
להעלות על הדעת • איש הפשע חסר הרחמים, ששיחות מוסר ולימוד התורה הפכו 

לאדם שונה לחלוטין

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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נתיני 
הסולטן
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שלטונו  את  מחדש  וביסס  בבחירות  שניצח  אחרי  שבוע 
מצב  את  לבחון  גיטלר  יוסי  יצא  הטורקית,  הממלכה  כסולטן 
היהודים הנתונים תחת מרותו של הנשיא רג'יפ טאיפ ארדואן 
המתלהמת  שהרטוריקה  מתברר  מפתיעות:  התוצאות   •
היחס  עם  בהכרח  מתכתבת  אינה  היהודית,  המדינה  כלפי 
• רבה הראשי של  שמעניק הפחה הטורקי לנתיניו היהודיים 
השליט,  של  ומקורבו  ידידו  חליבה,  יצחק  רבי  הגאון  טורקיה 
טוען בשיחה ל'כל ישראל' שבכל בעיה הוא מוצא אוזן קשבת 
האשכנזית  הקהילה  ורב  חב"ד  שליח   • הממשל  בכירי  אצל 
הרב מנחם מנדל חיטריק, מגולל את ההיסטוריה היהודית על 
אדמת טורקיה ומוכיח שהקהילה האשכנזית קדמה לרעותה 
הספרדית במאות שנים • מתי נהרו בחורים מפולין והונגריה 
היהדות  מצב  ומה  שבטורקיה?  המובחרות  בישיבות  ללמוד 

במדינה כיום?

||  יוסי גיטלר ||
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להפוך  בדרכו  ארדואן  טאיפ  רג'יפ 
ה-21.  המאה  של  הטורקי  לסולטן 
אחרי כהונה רצופה משנת תשס"ב, 
ואחריתה  ממשלה  כראש  חלקה 
כנשיא, כבש בשבוע הקודם נשיאה 
כס  את  הטורקית  הרפובליקה  של 
השלטון שוב. אחד הדברים עליהם הצהיר שיהיו מהראשונים 
ישלוט  זה  אחרי  הממשלה.  ראש  משרת  ביטול  הוא  לבצע, 
הקילומטרים  ב-780,580  מיצרים  ללא  שלטון  הנשיא 
הרבועים המשתרעים מהים האגאי ועד הים השחור ומחברים 

את שתי היבשות - אסיה ואירופה - לגוש אחד.
המשך  למען  הצביעו  הענקית  המדינה  מתושבי   52.2%
את  ומנעו  למיתולוגי,  הופך  אט  שאט  הנשיא  של  שלטונו 
הכניסה להרפתקה של סיבוב שני, שיכול היה לסכן את המשך 
שלטונו של הסולטן בעיני עצמו. כמו בכל אירוע שמתרחש 
בעולם, יהודים בכל מקום שהם נושאים עיניהם למצב אחיהם 
שבגולה, העלולים להיות מושפעים מתהליכים שמתרחשים 
במקום מגוריהם. במיוחד נכון הדבר כאשר עוסקים במדינה 
והגדולות  החזקות  המוסלמיות  המדינות  אחת  טורקיה,  כמו 
האנטי-ישראליות  עמדותיה  את  מקצינה  הזמן  שעם  בעולם, 
המודרני  מייסדה  של  החופשי  מחזונו  דור  שנות  ומתרחקת 
הגמוניית  את  שחיסל  זה  שהיה  אטאטורק,  כאמל  מוסטפה 
הנדרשים  הצעדים  את  עושה  יורשו  דווקא  והנה  הסולטנים, 

להחזרת 'עטרה' ליושנה.
היהודים  של  מצבם  על  משפיעים  הללו  השינויים  האם 
תושבי ואזרחי טורקיה? האם יש שינוי באורחות חייהם בגין 
התנכלות ואיבה מצד השלטון או התושבים, ומה בכלל היקפה 
ומעמדה של היהדות במדינה המוסלמית. את התשובות לכל 
ומנהיגים  רבנים  עם  בשיחות  להשיג  ניסינו  הללו  השאלות 
העומדים בראשות קהילות ישראל בטורקיה, וניאותו לשתף 
היהודי  לעבר  זרקור  נפנה  קודם  אבל  עמם.  בקורות  אותנו 

הזוהר של חבל הארץ המדוברת.

מימי בית שני
שנים  מאות  נמצאת  טורקיה  של  היהודית  ההיסטוריה 
של  שלטונה  )תקופת  הביזנטית  בתקופה  עוד  אחורה. 
בידי  לנפילתה  עד  בכיפה  ששלטה  הרומית,  האימפריה 
הסולטן התורכי ופתיחתו של עידן האימפריה העותומאנית(, 
ניתן  עתיקים  מרישומים  ישראל.  מארץ  יהודים  אליה  הגיעו 
להיווכח שההתיישבות היהודית בתורכיה עתיקה עוד הרבה 
לעיר  שהיגרו  יהודים  על  מעידות  היסטוריות  עדויות  יותר, 
כשבית  הקטנה'(,  'אסיה  גם  )המכונה  'אנטוליה'  התורכית 
תימוכין  אבל  בירושלים,  מכונו  על  עמד  עוד  השני  המקדש 

הסולטנים  בו שלטו  העידן  רק מטרום  כאמור,  יש,  ממשיים 
התורכיים על מרבית כדור הארץ.

אחרי  הטורקית  היהודית  הקהילה  קיבלה  גדול  חיזוק 
בתיהם  את  לעזוב  שאולצו  היהודים  האכזרי.  ספרד  גירוש 
באיזט  הסולטן  ידי  על  בחום  הוזמנו  ופורטוגל  בספרד 
ספרד  מגורשי  בה  ישבו  שנים  מאות  במשך  לתורכיה.  השני 
ונחשבו ללוז החברה היהודית בתורכיה, מספרם מנה על פי 
ההערכות כ-300,000 נפש, כולם יהודים שומרי תורה ומצוות 
הוכיחה  הסולטן  חכמתו של  כבחמורה.  קלה  על  המקפידים 
את עצמה, כאשר היהודים נטלו חלק מרכזי בתעשייה ובחיי 
תרבות,  רפואה,  כמו  נוספים  במקצועות  גם  כמו  המסחר, 
והזניקו משמעותית את הכלכלה הטורקית,  ואחרים,  ספרות 
מה שהעלה במאוד את קרנה בהיבט הבינלאומי, עד שהפכה 

למעצמה השלטת על מדינות רבות בעולם.
ביצירתו האנציקלופדית  ז"ל,  אייזנשטיין  דוד  יהודה  הרב 
בניו-יורק,  תרע"ב  ישראל' שנדפסה בשנת  'אוצר  המדהימה 
מתאר את סיפורה של יהדות טורקיה, שלדבריו מכונה על ידי 
הסופרים היהודיים בשם 'תוגרמה', "לפי המסורה", טוען הרב 
אייזנשטיין, "היה ליהודים קולוניא )מושבת מהגרים( במחוז 
בערי  התפזרו  כך  ואחר  מוקדון,  אלכסנדרוס  בימי  תיסאליא 
ביזאנטין )מדינות האימפריה הביזנטית(, ובפרט באדרינופול 

)קונסטיננפול - איסטנבול של היום(".
ברוסא  בעיר  נוסדה  יהודית  "קולוניא  שם:  מובא  עוד 
אז  שהייתה  טורקיה(  מערב  בצפון  עיר   - ימינו  של  )בורסה 
בירת תורקיא", באנציקלופדיה נטען שאגדת עם מספרת על 
בשנת  העיר  את  כבש  כאשר  אורכאן  הסולטן  שהטיל  גזירה 
הביא  ותמורתם  העיר,  תושבי  היהודים  כל  את  לגרש   ,1326
שהיו  נוספות  ומארצות  דמשק  של  היהודים  תושביה  את 
תחת שליטתה של האימפריה הביזנטית. לתושבים החדשים 
נתן הסולטן רישיון לבניית בית כנסת, ולפי הנכתב בחיבורו 
ההוא  הכנסת  שבית  הרי  אייזנשטיין,  הרב  של  המונומנטלי 

עודנו קיים "והוא בית התפלה היותר ישן בתורקיא".

מפולין לטורקיה
אירופה,  לעבר  טורקיה  של  התרחבותה  מתוארת  בהמשך 
ושמחתם של היהודים שישבו בערים שנכבשו על ידי הצבא 
באותו  מעתה.  עליהם  שישלוט  החדש  השלטון  על  התורכי, 
לפי  תורכיה.  יהדות  של  הזהב  תור  תקופת  התחילה  עת 
המסופר מתקבלת תמונה מעניינת מאוד, ממנה עולה שמרכזי 
התורה שבטורקיה עלו במעלתם עוד יותר מאשר מקבילותיה 
האירופיות, מעמדם הרם בעולם התורה הגיע עד כדי כך שגם 
מארצות אירופה כמו פולין והונגריה, גלו תלמידים לישיבות 
ב'אוצר  נכתב  וכך  כתליהן,  בין  תורה  ללמוד  כדי  התורכיות 
ישראל': "קהילת אדרינופול 
ונוסדה  להתפתח,  החלה 
שם ישיבה אשר אליה נהרו 
וגם  מתורקיא,  תלמידים 

מאונגריא ופולין".
200 שנה נמשכה התקופה 
של  רישומיו  פי  על  הזו 
במהלכן  ישראל',  ה'אוצר 
שגשגו היהודים בכל שטחי 
המסחר במדינה. גם משרות 
ביותר  בכירות  רשמיות 
נפתחו בפניהם, כמו היהודי 
בתפקיד  שכיהן  פחה  יצחק 
הרופאים'  'ראש  של  הרם 
מוראד  הסולטן  של  בחצרו 
השני, והתעטר בתואר 'חכם 
השליט  אצל  גם  באשי'. 
'מוחמד המנצח' שכבש את 
קושטא ושלט בה בין השנים 
היהודים  זכו   ,1451-1481
בתפקידי  וכיהנו  לעדנה, 
היהודי  הרופא  כמו  מפתח 
יעקב שמונה לשר האוצרות 
משה  והיהודי  בממשלתו, 
האישי  רופאו  שהיה  הטון 

של המושל.
את  הזכרנו  כבר  ואם 
היום  עד  לנו  המוכר  התואר 
ראוי  באשי',  'חכם  של 

להזכיר את הראשון שנשא בתואר הרם, הלא הוא רבי משה 
היועצים אצל המופטי ראש  "ישב בבית  קפסאלי שכמתואר 
כוחם  לבא  ונחשב  היוני",  מהפטריארך  ולמעלה  האולימא 
ומייצגם הרשמי בכל דבריהם מול השלטונות.  של היהודים 
את  מגלה  אייזנשטיין  שהרב  טובים,  כך  כדי  עד  היו  חייהם 
הפרט המפתיע הבא, שהוא ככל הנראה המשך למה שנאמר 
הספרדיות  לישיבות  שנהרו  האשכנזיים  הבחורים  על  לעיל 
אחיהם  עם  ויאחזו  באו  אשכנז  מיהודי  "ורבים  בטורקיה: 

בתורקיא".
וכמו בימים ההם כך בזמן הזה, נהנים יהודי טורקיה מרב 
ראשי המוכר באופן רשמי על ידי השלטונות כמייצג הרשמי 
של הדת היהודית, ולפי מה שנאמר לנו, הרי שדבריו מקבלים 
אוזן קשבת בלשכת הנשיא, וצרכי הקהילה היהודית הגדולה 
שבטורקיה זוכה לתשומת לב ובקשותיה מתמלאות בכל נושא 

שהיא זקוקה לו.

הרב של ארדואן
שנחשב  חליבה,  יצחק  הרב  מאייש  הבכיר  התפקיד  את 
לידיד אישי של הנשיא רג'יפ ארדואן ותומך בשלטונו. בעבר 
חולל הרב חליבה סערה גדולה כאשר התראיין לכלי תקשורת 
חרדיים בארץ, וגינה את התנהלותה של מדינת ישראל בגבול 
עם עזה, ובכך הצטרף למתקפות שיצאו באותם ימים מבית 
בפרט  מפתיעה,  אינה  הרב  של  עמדתו  באנקרה.  המלוכה 
שלומם  לשמירת  האינטרס  את  בתוכו  משקללים  כשאנו 
מופקד,  הוא  עליהם  היהודית  הקהילה  בני  של  וטובתם 
ונחוץ עשרת מונים על פני כמה הצהרות מילוליות  שחשוב 

שאין בהן כל משמעות.
בעקבות הבחירות בהן נבחר שוב הנשיא ארדואן לתקופה 
נוספת, תקופה שתקיץ ככל הנראה את הקץ על הדמוקרטיה 
הצלחה  מאחל  שמצדו  חליבה,  הרב  עם  שוחחנו  הטורקית, 
רבה לנשיא בהמשך כהונתו. "הקהילה היהודית הייתה מאז 

עכשיו 
זה סופי.

לפי המסופר מתקבלת 
תמונה מעניינת מאוד, 
ממנה עולה שמרכזי התורה 
שבטורקיה עלו במעלתם 
עוד יותר מאשר מקבילותיה 
האירופיות, מעמדם הרם 
בעולם התורה הגיע עד כדי 
כך שגם מארצות אירופה כמו 
פולין והונגריה, גלו תלמידים 
לישיבות התורכיות כדי ללמוד 
תורה בין כתליהן

הרב חיטריק
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ומתמיד בשלום עם הקהילה המוסלמית", טוען הרב חליבה, 
העות'מאניים.  בשלטון  זה  ואחרי  הביזנטית  בתקופה  "עוד 
היהודים הרבו לבוא לטורקיה, גם כי הדפוס העברי הראשון 
הוקם בטורקיה, תמיד חיו באחווה עם שכניהם המוסלמים, 

וכך זה ממשיך עד היום".
ועד  הקהילה  התרחבה  ספרד  גירוש  "אחרי  מציין:  הרב 
את  ומזכיר  גדול".  יהודי  מרכז  להיות  המקום  היום ממשיך 
שהרחבנו  וכפי  העולמי,  התורה  כמרכז  טורקיה  של  עברה 
הגולה,  פני  את  האירו  טורקיה  "גדולי  הקודמות:  בשורות 
מכל העולם הריצו שאלות לטורקיה לשאול את פי הרבנים 
שישבו פה, והרבה שו"תים נכתבו פה". משחזר הרב בערגה. 

הרב נולד בטורקיה?
נישאתי  בטורקיה,  צבא  עשיתי  בטורקיה,  נולדתי  "אני 
לאשה ילידת טורקיה מהעיר איזמיר, וגר גם היום בטורקיה, 

אבל למדתי בארץ ישראל".
באלו ישיבות למד הרב?

"ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים".
הרב  נותר  כאמור,  איזמיר  העיר  לבת  נישואיו  אחרי 
בסולם  שלב  אחר  שלב  עולה  כשהוא  בטורקיה  להתגורר 

הרבנות וההוראה במדינה.
באיזה שלב הרב מתמנה לרבה הראשי של המדינה?

"בשנת 2002".

הרבנים שכיהנו בתפקידי מפתח בשנותיו הראשונות של 
הרב על אדמת טורקיה אחרי נישואיו, היו הגאונים רבי רפאל 
אלו  עולם  גדולי  שני  של  בצלם  חביב.  בן  משה  ורבי  סבאן 
הרב  חיקה.  דרכם  ואת  ינק  ממשנתם  חליבה,  הרב  הסתופף 
דיין  למשרת  התקבל  הדרך  שבראשית  לנו  לספר  ממשיך 
בבית הדין הגדול, ומאז הוא משרת בקודש בתפקידי הרבנות 
למינוי הרם  זמנו להתמנות  הגיע  ב-2002, כאמור,  השונים. 
בו הוא מחזיק עד היום, משרת הרב הראשי ליהדות טורקיה. 
לשמוע  מבקש  אני  יצחק,  רבי  של  האישי  חייו  וממסלול 
יהדות  את  שמרכיבים  והאיכות  הכמות  הקהילה,  אופי  על 

טורקיה, המרוכזת בעיקר בעיר איסטנבול.
כמה משפחות מרכיבות את הקהילה היהודית?

"ההשערה היא שבכל טורקיה יש 18,000 יהודים בערך".
הרב עצמו חי בעיר הגדולה איסטנבול בה הריכוז הגדול 
והדומיננטי ביותר של חיי היהדות. "קהילה נוספת עם כמה 
המדינה  רחבי  ובכל  איזמיר,  בעיר  קיימת  משפחות  מאות 
עשרות  כמה  אחת  שבכל  קהילות  עוד  ושם  פה  מפוזרות 

משפחות בלבד", מסכם לנו הרב.
איזה מוסדות מחזיקה הקהילה?

"יש בתי ספר, יש מוסדות לימוד, יש שחיטה כשרה..."
כלומר, כל צרכי הדת מתנהלים כסדרם?

אוכל  יש  שוחטים,  לנו  יש  מוהלים,  לנו  יש  ודאי.  "ודאי 
בכשרות מהודרת, הרבנות הראשית מפקחת על הכשרות, יש 

הכול".
מה ההגדרה הרשמית של התפקיד בו מחזיק הרב?

"התפקיד מגדיר אותי כמייצג הרשמי של העם היהודי מול 
השלטונות הטורקיים".

ברחבי  רבות  קהילות  עוד  שקיימות  לנו  מסביר  הרב 
של  למרותה  כפופות  דבר  של  בסופו  כולן  אבל  המדינה, 
הרבנות הראשית, ולעומד בראשה שזה הרב הראשי. כמו כן 
יש רבני ערים שבידם סמכות לערוך קידושין ולספק את כל 

צרכי הדת של הקהילה היהודית.

אנטי ישראלי - לא אנטישמי
כל הדרך שעשינו  לאורך  לנקודה הרגישה.  הגענו  עכשיו 
שקשורים  האנשים  הכתבה,  הכנת  על  העבודה  במהלך 
לקהילה היהודית בטורקיה ושוחחו עמנו בימים האחרונים, 
שיתפו פעולה וזרמו במהלך כל השיחה, הכול עד לרגע בו 
בכלל  ליחס של הממשל  להיות קשור  נגענו במשהו שיכול 
על  לדבר  שלא  במדינה,  היהודית  לקהילה  בפרט,  והנשיא 
ישראל  ממשלת  כלפי  המקומית  הממשלה  של  התנהלותה 
כחוט  דומיה.  כולם  נאלמו  רגע  באותו  היהודים,  ומדינת 
השני נשזרה תגובה זו אצל כל המרואיינים. חלקם אף התנו 
הקשר  עם  שאלות  שהיא  צורה  בשום  להזכיר  שלא  מראש 
פוליטי או מדיני. בין השיטין ניתן היה להבחין בפחד וחשש 
את  כמובן  כיבדנו  הללו.  הרגישים  בנושאים  בחישה  מכל 

בקשותיהם ולא הפנינו שאלות מכשילות לפתחם.
בכל זאת, פטור בלא כלום אי אפשר, ואנחנו מנסים לגשש 

בעדינות אצל הרב חליבה את דעתו על יחס השלטונות, ועל 
מופקד.  הוא  עליה  הגדולה  הקהילה  צרכי  מול  התנהלותם 
התשובה ניתן לומר הייתה צפויה מראש. לפי מה שהספקנו 
הקהילה  בתוככי  וקורה  מתרחש  שבאמת  מה  על  ללמוד 
הטורקית, הרי שלכאורה יש בה גם הרבה מן האמת. בפרט 
כאשר הדברים נשמעים מפיו של הרב שיושב על תקן רשמי 
מטעם המדינה, ומשכורתו משולמת מקופת האוצר הטורקי, 
עובדה שיש בה ללמד רבות על היחס החיובי לדת היהודית.

הרב גם מספק הוכחות ואסמכתאות לטיעונים על מצבם 
השפיר של היהודים בטורקיה, לפחות עד היכן שיד הממשל 
פורקנם  את  שמוצאים  משועממים  נערים  יש  אם  כי  מגעת. 
דתיים,  וסמלים  למוסדות  והתנכלות  יהודים  אחרי  ברדיפה 
הרי שהשלטונות ממהרים להתנער מהם, ובשורה התחתונה 
גם מספקים את הסחורה, בדמות תקציבים ייעודיים ואישורים 

ככל הנצרך עבור מבני הדת ומוסדות הקהילה וכל היתר.
של  שהתפרעותם  היא,  לעלות  שיכולה  היחידה  הטענה 
ובעוינות  ישראל  מדינת  נגד  בהסתה  מקורה  נערים  אותם 
נתניהו.  שמפגין הנשיא ארדואן מול ראש הממשלה בנימין 
במוחם הצר הם לא מצליחים להבדיל בין מדינת ישראל לבין 
ובלא  שיניים  בחריקת  לספוג  שנאלצים  היהודים,  שכניהם 
תדירות,  ויותר  ליותר  ההתנכלויות שהופכות  את  פחד  מעט 

לאורך כל הדרך שעשינו 
במהלך העבודה על 

הכנת הכתבה, האנשים 
שקשורים לקהילה 

היהודית בטורקיה ושוחחו 
עמנו בימים האחרונים, 

שיתפו פעולה וזרמו 
במהלך כל השיחה, הכול 

עד לרגע בו נגענו במשהו 
שיכול להיות קשור 

ליחס של הממשל בכלל 
והנשיא בפרט, לקהילה 
היהודית במדינה, שלא 

לדבר על התנהלותה של 
הממשלה המקומית 

כלפי ממשלת ישראל 
ומדינת היהודים, באותו 
רגע נאלמו כולם דומיה.

הרב חליבה בביקור בישראל

הנשיא ארדואן
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בפרט בהתחשב בהסלמה ביחסים שבין מדינת ישראל לרשות 
ידי  על  רשמית  הנתמך  בעזה,  החמאס  וארגון  הפלסטינית 
טורקיה. החיבור המסוכן הזה שעושים הצעירים המוסלמיים 
כלפי  המופנים  השנאה  פשעי  לכל  המקור  הוא  בטורקיה, 
בתי כנסת ובתי עלמין במקרה הטוב, וכלפי תושבים יהודים 
במקרה הפחות טוב. אבל עדיין ככלות הכול, לפי התיאורים 
לדאגה,  גדול  מקום  הרי שאין  ששמענו השבוע מאיסטנבול 

ומצבם של היהודים די טוב.
הזו,  ההקדמה  כל  את  יודעים  כבר  שאנחנו  אחרי  לכן, 
הרב,  מפי  הבאה  התשובה  את  לשמוע  מפתיע  לא  ממש 
במענה לשאלתי איך מגדיר הרב את יחס השלטונות לקהילה 
גמור,  בסדר  "מצוין,  היסוס:  ללא  מיד  הוא משיב  היהודית, 
טוב מאוד". כמו שהקדמנו לא באמת ציפינו לתשובה אחרת. 
"היחסים טובים מאוד בינינו ובין הממשלה", מוסיף ומחזק 

הרב.
בניסיון להבין לעומק את טיב היחסים בין הנהגת הקהילה 
לממשל, ביקשתי מהרב לפרט יותר עם מי הוא עומד בקשר 
מבין בכירי השלטון, עם מי מהם יחסיו מעולים והוא נפגש 
עמו ללא עכבות. הרב פונה מיד לקדקוד ומספר על מערכת 
קשר  אליו,  עצמו  ארדואן  הנשיא  בין  ואוהדת  חמה  יחסים 
ולמעמד  המקומית  לקהילה  לסייע  כדי  ומנותב  שמנוצל 
היהודים בכלל. "אני מכיר את הנשיא", הוא אומר, "והיו לנו 

הרבה פגישות".
לכם  סידר  הוא  הצורך?  בשעת  לימינכם  עומד  הנשיא 

דברים שביקשתם?
כל  את  לנו  מסדר  והוא  פונים  אנחנו  בעיות  לנו  "כשיש 
לשני  משתמע  שאינו  משפט  בעוד  הרב  מפתיע  הבעיות", 

פנים.
כל הניסיונות לקבל בכל זאת 
למצב  התייחסות  שהיא  איזו 
הביטחוני הלא פשוט, ותחושת 
תושבי  של  הרעועה  הביטחון 
טורקיה היהודים עולים בתוהו. 
הרב ממשיך ומתעקש שחייהם 
של היהודים במדינה זורמים על 
מי מנוחות בשלווה ובטח ללא 

הפרעה כלל.
עם  מתח  של  בתקופות 
הקהילה  בני  ישראל,  מדינת 

חוששים מהמצב?
"למה חוששים? אנחנו תחת 
הוא  הממשלה!"  של  חסות 

משיב בנחרצות.
בטוחים  מרגישים  היהודים 

ללכת ברחוב?
"כן כן", עונה הרב בטון של 
השאלה  מה  מבין  שאינו  מי 

בכלל.
אנחנו  המערבית,  ובגדה  בעזה  צה"ל  של  פעילות  כשיש 
מדווחים על הפגנות זעם גדולות והמון משולהב שמסתער על 
מוסדות יהודיים, אלו דברים שלא ניתנים להכחשה, ותיעודם 
ידו של כל אחד.  נמצא בהישג  המצמרר של אותם אירועים 
כשאני מעלה את העובדות הללו בפני הרב הוא עוצר אותי 
מדגיש  ושוב  אותי",  תשאל  אל  פוליטיים  "עניינים  ומבקש 

"לקהילה יש הכול".
הרב  הזה  בשלב  כי  הסאה,  את  הגדשתי  שכבר  כנראה 
מבקש לסיים את השיחה בכדי שיתאפשר לו להמשיך בדיון 
חשוב בדיני גירושין שעומד כעת על שולחן בית הדין ומצפה 
להכרעתו, אנחנו מסיימים את השיחה המרתקת באיחולי כל 

טוב והצלחה מרובה שמרעיף עלינו הרב.

חב"ד ללא חב"ד
לרב  ממשיכים  אנחנו  הרפובליקה  של  הראשי  ומרבה 
מנחם  הרב  באיסטנבול,  חב"ד  ושליח  האשכנזית  הקהילה 
מנדל חיטריק. כתבנו שליח חב"ד, אבל אם יזדמן לכם לקפוץ 
ארוכות  שעות  תחפשו  אם  גם  לטורקיה,  הקרובה  בתקופה 
אחר שליח חב"ד או בית חב"ד כל מאמציכם יעלו בתוהו. אין 
מוקד פעילות רשמי של תנועת חב"ד במרחבי טורקיה כולה, 
זרם  כל  של  דתית  פעילות  שאוסר  הטורקי  החוק  בגלל  וזה 
ותנועה שמרכזה מחוץ לטורקיה. מקורה של פקודה זו נמצא, 

כמה מגוחך, דווקא בחזונו של מייסדה של טורקיה המודרנית 
החילונית.  במדינתו  דתית  מהקצנה  שחשש  תורק,  אתא 
כיום מנוצל החוק דווקא על ידי השמרנים הדתיים בראשות 
ארדואן שמצליחים כך להדוף כל פעילות דתית שאינה עולה 

בקנה אחד עם השקפתם המוסלמית קיצונית.
על שם  הנקרא  הסיבה שלא תמצאו אתר רשמי  כן  אם  זו 
תנועת חב"ד, שכידוע יעודה הרשמי היא הפצת הדת היהודית 
ברחבי העולם כולו. הרב חיטריק משמש בתואר רב הקהילה 
אחיו  כשאר  שליחותו  את  מקיים  בפועל  אבל  האשכנזית, 
הפזורים ברחבי הגלובוס. מסעודות שבת המוניות לאורחים 
במסגרת  הכול  אבל  שבשמים.  לאבינו  לבבות  לקירוב  ועד 

החוק והמתאפשר במדינה בה הוא פועל. 
גם בשיחה זו הוקדמה מראש הדרישה שלא לעסוק בכלל 
בנושאים פוליטיים, כשאמרנו בשיחת ההכנה שאנו מעוניינים 
לשאול כמה שאלות בעקבות הבחירות האחרונות לנשיאות 
כולה תעסוק  רק כשסייגנו שהשיחה  בסירוב מוחלט,  נענינו 
אך ורק בחיים היהודיים במדינה, ולא בשום נושא בעל זיקה 

פוליטית נעתר הרב לבקשה ונאות לשוחח עמנו.
כמה משפחות מונה הקהילה בראשה עומד הרב?

"יש 14.000 יהודים באיסטנבול". כזכור, הרב חליבה פירט 
מקודם בהרחבה שבטורקיה כולה יש 18,000 יהודים, רובם 
מפוזרים  והשאר  באיזמיר,  מיעוטם  באיסטנבול,  המכריע 
מבהיר  חיטריק  הרב  נידחים.  ארץ  בחבלי  קטנות  בקהילות 

אם יזדמן לכם לקפוץ 
בתקופה הקרובה לטורקיה, 
גם אם תחפשו שעות 
ארוכות אחר שליח חב"ד 
או בית חב"ד כל מאמציכם 
יעלו בתוהו. אין מוקד 
פעילות רשמי של תנועת 
חב"ד במרחבי טורקיה 
כולה, וזה בגלל החוק 
הטורקי שאוסר פעילות 
דתית של כל זרם ותנועה 
שמרכזה מחוץ לטורקיה

ארדואן עם נשיא איראן רוחאני ונשיא רוסיה פוטין

הרב חליבה עם הנשיא אובמה



100,000 אנשים הפסיקו לעשן
ב-3 השנים האחרונות, עכשיו תורך!

למידע על סדנת גמילה, פנה לקופת החולים שלך

ואנחנו יודעים ש...
אתה יכול להפסיק לעשן!

אנחנו יודעים
שהפחידו אותך
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נשיאותו,  שתחת  האשכנזית  לקהילה  משתייכים  כולם  שלא 
אלא חלקם ספרדים וחלקם האחר אשכנזי.

הקהילה  שלפיו  מעניין  חישוב  עורך  חיטריק  הרב 
האשכנזית מקורה קדום הרבה יותר מאשר רעותה הספרדית, 
וזה בניגוד לתדמיתם של יהודים יוצאי טורקיה כיום, שעלולה 
להטעות כביכול ייסודה של הקהילה היהודית היא מבני עדות 
המזרח, שנהו בהמוניהם לעבר טורקיה אחרי גירושם מספרד 
בית  חורבן  מלפני  עוד  בטורקיה  חיים  "יהודים  ופורטוגל. 

ראשון!" קובע הרב. 
מימי  יהודית  נוכחות  על  עדויות  הבאנו  הכתבה  בתחילת 
בית  בימי  שכבר  מתעקש  כאמור,  חיטריק  הרב  שני,  בית 
ראשון הגיעו יהודים להתיישב על אדמת טורקיה. "היהודים 
האשכנזית  הקהילה  ספרד,  גירוש  לפני  עוד  בטורקיה  גרו 
קיימת כבר 2700 שנה, והקהילה האשכנזית היא עתיקה יותר 
בואם  לפני  עוד  קיימת  הייתה  הרי  היא  מהקהילה הספרדית, 
של מגורשי ספרד". אחרי הגירוש הגדול השתנתה הדמוגרפיה 
יותר  הספרדית  הקהילה  "כיום  המזרח.  עדות  בני  לטובת 
אחיהם  על  בכמותם  הספרדים  עלו  ספרד  מגירוש  גדולה, 

האשכנזים".
שתי העדות מתנהלים כקהילות נפרדות?

"כולם מאוגדים תחת הקהילה היהודית של טורקיה".
מי סמכות העל של הקהילה היהודית הטורקית?

ברב  מכיר  הראשי, הממשל  הרב  הוא  חליבה  יצחק  "הרב 
לקהילה  אבל  המאוחדת.  היהודית  הקהילה  כמנהיג  חליבה 
במנהגים  הדת,  נושאי  בכל  מלאה  אוטונומיה  יש  האשכנזית 

ועניינים מנהליים".

והיא מוכרת רשמית על ידי השלטונות?
כרב  חליבה  יצחק  ברבי  רק  היא  הרשמית  ההכרה  "לא. 
זו  ובהתאגדות  המאוחדת,  היהודית  הקהילה  של  הראשי 

בלבד".

המשגיח של המטוסים
אנחנו עוברים לשוחח על מסלולו האישי של הרב חיטריק, 
ומתעניינים למדת הזמן שהוא עושה בטורקיה. "אני כבר 20 

שנה בטורקיה, באיסטנבול". משיב הרב.
וזה במסגרת מפעל השליחות העולמי של חב"ד?

"כן. אבל התפקיד הרשמי שלי הוא רב הקהילה האשכנזית".
בנוסף לתפקידיו המקומיים הרב מנחם מנדל חיטריק חבר 
גם בוועידה המתמדת של וועידת רבני אירופה. כפי שכתבנו 
בטורקיה,  בינלאומי  ארגון  של  דתית  פעילות  על  איסור  חל 
"כל  חב"ד.  של  הטיקט  תחת  מתנהלת  אינה  הפעילות  ולכן 
הרב  מדגיש  האשכנזית",  הקהילה  במסגרת  היא  הפעילות 

באוזנינו שוב ושוב, ואפשר בהחלט להבין אותו.
כשרות  משגיחי  כמו  לטורקיה,  שנקלע  יהודי  למעשה, 
ואחרים, ימצא את כל מה שהוא צריך אצל הרב, כמו בבתי 

חב"ד בכל מקום אחר בעולם?
"ברור ברור. אנחנו מקבלים אצלנו בבית כל אחד, מספקים 
כל מה שצריך, יש סעודות שבת. כל מה שעושים בבתי חב"ד 
האשכנזית".  הקהילה  במסגרת  עושים  אנחנו  העולם  בכל 

משנן הרב שוב.
#מה כמות האנשים שמתארחת בסעודות שבת?

תלויה  להגיע. הכמות  מי שרוצה  לכל  "הסעודות פתוחות 
בכמה משתנים, לפעמים מגיעים יותר ולפעמים פחות. בדרך 

כלל מדובר באנשים שמחוץ למדינה".
כמו משגיחי כשרות?

הם  כלל  כי בדרך  נמצאים,  "דווקא משגיחי כשרות פחות 
חוזרים לארץ בשבתות, וגם בימות החול פחות רואים אותם, 

הם עסוקים בעבודתם".
ותרמילאים ישראליים?

גם כאן התשובה חוזרת על עצמה. "באזור שלנו באיסטנבול 
כמו  באזורים  יותר  שוהים  הם  ומטיילים,  תרמילאים  אין 

אנטוליה והסביבה".
יש שליחים נוספים של חב"ד בטורקיה?

"יש את הרב פרוש שהוא שליח בצד האסייתי של טורקיה, 
בצד השני של איסטנבול".

למי שמכיר את גודלה של איסטנבול אפשר בהחלט להבין 
הייתה  העיר, שבעבר  עיר.  באותה  בשני שליחים  הצורך  את 
תושבים.  מיליון  מ-18  פחות  לא  מונה  המדינה,  של  בירתה 
קצת  מתגוררים  ישראל  מדינת  שבכל  הרי  אלינו,  בהשוואה 

יותר משמונה מיליון איש.
מה קורה בערים אחרות?

הרב חוזר על מה ששמענו מהרב חליבה. "כ-800 יהודים 
יש באיזמיר, לא יודע אם יש בהם שומרי תורה ומצוות, ויש 
עוד כמה בודדים מפוזרים בכל המדינה". הרב מתעכב לרגע 
על אפיונם הדתי של האזרחים. "כל יהודי בהמשך עוד ישמור 

תורה ומצוות בעזרת ה', לאט לאט".
גם הקהילות הללו שורשן במתיישבים הקדומים, או שהם 

חדשים שמקרוב באו?
"כולם נמצאים שם כבר מאות ואלפי שנים. יש קהילה עם 
השורשים  היתר  כל  וגם  שנה,  מ-2000  למעלה  בת  מסורת 
שלהם עתיקי יומין ונטועים עמוק באדמת טורקיה. יש קהילות 
יהודיות בטורקיה שכבר מוזכרות בתנ"ך, הנביא עמוס מזכיר 

ערים בטורקיה".
יש גם מהגרים יהודים שהגיעו מארצות אחרות והשתקעו 

בטורקיה?
יהודים,   14,000 היא  השם  ברוך  הקהילה  מאוד.  "מעט 

קהילה לא קטנה".
והצטרפו  אחרים  ממקומות  שהגיעו  כאלו  ביניהם  ויש 

לקהילה?
הם  פה,  שגרים  מאנשים  בעיקר  מורכבת  הקהילה  "לא. 

ואבותיהם, מאות ואלפי שנים".
אלו שירותי דת מציעה הקהילה בטורקיה?

מקוואות   4 על  למדים  אנו  ומדבריו  והולך  מפרט  הרב 
כנסת  בתי   17 לבדה.  איסטנבול  בעיר  שפזורים  מהודרים 
ופותחים  העיר  ברחבי  פאר  ברוב  תלם  על  הניצבים  פעילים 
ובתוכם  שבת,  מדי  מתפללים  למאות  לרווחה  שעריהם  את 

5-6 שמתקיימים בהם מניינים על בסיס יומי. כמו כן יש בית 
מקום  הוקדש  כתליו  בין  אך  דתי,  אינו  שאמנם  יהודי,  ספר 
לקיום תפילות ונערך בו מניין קבוע כל יום. בית ספר לשומרי 
תורה לא קיים בטורקיה, ואין מסגרת לימודים דתית-חרדית 
במדינה. ילדיו של השליח הרב חיטריק לומדים בבית הספר 

הווירטואלי של תנועת חב"ד העולמית.
מה שכן קיים במדינה היא, מערכת כשרות המשגיחה על 
כמה עשרות מפעלים שנמצאים בכל פינה במדינת הענק, גוף 
הכשרות נתון תחת סמכותה של הרבנות הראשית לטורקיה, 
ומי שמנהל אותו הוא בר שיחנו השליח הרב חיטריק שממונה 
על כל שלבי ההכשרה וההשגחה על המוצרים במדינה. מעבר 
לכך, גם כל מנות האוכל הכשרות של חברת התעופה הטורקית 
'טורקיש-אירליינס', נמצאות תחת פיקוחו האישי והצמוד של 
הרב חיטריק, ואם שאלתם על הכמות - אז מדובר בלא פחות 

מ-600 מנות אוכל ליום, סכום מכובד לכל הדעות.

בית אבות, בית חולים וכולל 
למבוגרים

מהפעמים הקודמות שסיקרנו את החיים היהודיים ברחבי 
בימי  לימודים  של  ייחודית  תופעה  לראות  נוכחנו  העולם, 
מתכנסים  אז  המדינות,  ברוב  הלאומי  החופשה  יום  ראשון, 
ילדי המשפחות היהודיות, במקרים רבים מדובר בישראליים, 
מה  יהודיים,  יסוד  במושגי  אופקים  ומרחיבים  ידע  וקונים 
שנחסך מהם כל ימות השבוע בגין מסגרת הלימודים הכללית 
הנוהג  אודות  חיטריק  הרב  אצל  מברר  אני  לומדים.  הם  בה 

האמור, האם הוא נוהג גם בטורקיה ובעירו איסטנבול.
הרב משיב בחיוב. "ודאי ודאי, יש מסגרות בימי ראשון ויש 

כאלו גם בשבת".
קיימות בטורקיה. משהו אחר  לא  ונוער  לבחורים  ישיבות 
שכן קיים ודי מסקרן חושף לנו הרב, והוא דבר קיומו של כולל 
לאנשים מבוגרים, "יש כולל למבוגרים, אנשים יושבים באחד 
אותם   - שיעורים  יש  בכולל,  כמו  ולומדים  הכנסיות  מבתי 
מוסרים הרב פרוש ואנוכי, ועוד רבנים שיש פה בעיר, והמקום 

מתנהל כמו כולל של ממש.
פסח  סדרי  יש  ופורים,  בחנוכה  גדולים  אירועים  לנו  "יש 
ציבוריים", בסיכומו של עניין חותם הרב בנימת סיפוק "ברוך 

ה' יש פעילות יהודית".
הנראה  ככל  בה  בעיר,  הקיים  נוסף  חשוב  יהודי  מוסד 
משקיעים יותר במבוגרים מאשר בצעירים, הוא בית אבות או 
מושב זקנים יהודי, המתופעל על ידי יהודים ונמצא בבעלות 
יהודית מקומית, הישישים שבין כתליו זוכים ליחס חם ומכבד 

מהפעמים הקודמות 
שסיקרנו את החיים 

היהודיים ברחבי העולם, 
נוכחנו לראות תופעה 

ייחודית של לימודים בימי 
ראשון, יום החופשה 

הלאומי ברוב המדינות, אז 
מתכנסים ילדי המשפחות 

היהודיות, במקרים רבים 
מדובר בישראליים, וקונים 

ידע ומרחיבים אופקים 
במושגי יסוד יהודיים, 
מה שנחסך מהם כל 

ימות השבוע בגין מסגרת 
הלימודים הכללית בה הם 

לומדים.

ארדואן מוסר הודעה לאומה
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"הדבר הכי מסוכן 
לקהילה הוא לא העניין 
הפוליטי ולא הביטחוני, 
הדבר הכי מסוכן היא 
ההתבוללות. ולכן צריך 
לדאוג שיהודים ילמדו 
תורה ויקיימו מצוות. 
ובזה צריך לעסוק, ולא 
להתמקד בפוליטיקה 
ומחלוקות ודברים כאלו".

ולסיפוק כל צרכי הדת שלהם, גם האוכל המוגש לשוהים 
הראשית,  הרבנות  של  ההידור  בתכלית  למהדרין  כשר 
עובדה שאין לזלזל בה כלל כשמדובר במדינה כמו טורקיה.
"יש מוסדות צדקה וחסד. יש בית חולים יהודי", ממשיך 

הרב לפרט.
מה פירוש בית חולים יהודי?

150 שנה  ונבנה לפני  'אור החיים',  "בית חולים שנקרא 
על ידי משפחת כדורי, והוא מספק שירותי רפואה ליהודים 

פעמים מסוימות בסבסוד. והכי חשוב שהאוכל בו כשר.
מה הרמה הדתית השלטת בקהילה?

"ליהודים  וקובע,  הרב  משיב  חרדים",  יהודים  פה  "אין 
חרדים אין מה לחפש פה".

שהתחזקו  משפחות  "יש  לציין:  זאת  עם  מוסיף  הרב 
ועברו  מכאן  עקרו  הם  אז  ומצוות,  תורה  לשומרות  והפכו 
להתגורר במדינות אחרות, הם גלו למקום תורה, למקומות 
יהודי  חינוך  עם  תקינים,  חרדים  יהודיים  חיים  בהם  שיש 
הקימו  הארץ,  כל  פני  על  אלו שנפוצו  יהודים  טוב".  יותר 
ליוצאי  השראה  מקור  המהוות  תבל  ברחבי  אור  נקודות 
טורקיה, "במסגרת זו יש לנו הרבה קהילות חרדיות ודתיות 
דוגמאות  מביא  הרב  בארה"ב".  כמו  לארץ  ובחוץ  בארץ 
שלאחרונה  טורקיה  יהודי  של  קהילה  לנו  "יש  עדכניות 
התמסדה ופתחה בית כנסת ברעננה, יש קבוצה של יהודים 

יוצאי טורקיה שהקימו קהילה בברוקלין".
אין ליהודי חרדי אפשרות לעבור לטורקיה?

שצריך,  כמו  יהודי  חינוך  פה  אין  בכלל,  פשוט  לא  "זה 
הילדים שלנו לומדים בבית ספר 'אונליין' של חב"ד".

מאוד.  לטוב  נחשב  טורקיה  יהודי  של  הכלכלי  המצב 
יהודיות  דמויות  ועל  רב  עושר  על  מספר  השולט  המיתוס 
כשאנחנו  הטורקית.  בכלכלה  מפתח  תפקידי  שתופסות 
ספקות  מעט  מטילה  תשובתו  לדבר,  הרב  את  שואלים 

באגדות על הזהב הטורקי.

לבל ידח ממנו נידח
מה מצבם הכלכלי של יהודי טורקיה?

התשובה  זו  מקום".  בכל  כמו  פחות,  ויש  יותר  "יש 
היבשה. "יש לנו ברוך השם בקהילה מוסדות צדקה וחסד 
ויחידים,  למשפחות  ונצרכים  לנזקקים  מאוד  שמסייעות 
מעניקה סבסוד ללימודים שונים בבתי ספר, גם בית הספר 
היהודי חי מצדקה ותרומות – יש הורים שאין באפשרותם 
לממן את הלימודים לבנים שלהם והם חיים ממלגות". טוב, 
כל  עם  לנזקקים,  סיוע  על  שגאוותה  קהילה   – נאמר  מה 
מגיע  וכאן  פילנתרופי.  כמעוז  אותה  להגדיר  הכבוד, קשה 
משפט שמאזן מעט את התמונה אם כי עדיין לא הופך את 
טורקיה לחריג בהרבה ממקומות אחרים, "ובהחלט יש גם 

כאלו שחיים ביותר רווחה, יש מהכול".
הציבור  של  ולתחושות  הביטחוני  למצב  באשר  מה 

ברחוב הטורקי?
"אני מעדיף לא להרחיב בנושאי ביטחון. 'הנה לא ינום 
ולא יישן שומר ישראל' הבורא יתברך שומר על כולם בכל 

מקום, גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ".

חריגה  אבטחה  יש 
ומוסדות  הדת  סמלי  על 

הקהילה?
מה  את  "עושים 
את  הרב  פוסק  שצריך". 
מבינים  ואנחנו  פסוקו, 
משהו  לחלץ  נצליח  שלא 

מעבר.
#שמענו מהרב הראשי, 
צרכי  שכל  חליבה,  הרב 
וללא  בשפע  ניתנים  הדת 
לדעה  שותף  הרב  בעיות, 

זו?
ארוכה  שתיקה  אחרי 
חוזר הרב שוב על סירובו 
"אני  בנידון.  לעסוק 
עם  מתעסק  לא  ה'  ברוך 
זה  בשביל  השלטונות, 
תפקידם  שזה  אנשים  יש 
רק  מתעסק  אני  להתעסק, 

בתורה ומצוות".
מילה לסיום באופן כללי על הקהילה?

"הדבר הכי מסוכן לקהילה הוא לא העניין הפוליטי ולא 
צריך  ולכן  ההתבוללות.  היא  מסוכן  הכי  הדבר  הביטחוני, 
צריך  ובזה  מצוות.  ויקיימו  תורה  ילמדו  שיהודים  לדאוג 
לעסוק, ולא להתמקד בפוליטיקה ומחלוקות ודברים כאלו".

אכן  התופעה  ההתבוללות,  לנושא  נדרשנו  כבר  אם 
נפוצה בטורקיה כמו שהיא באה לידי ביטוי בארה"ב?

בניגוד לתחושה הרווחת כביכול במדינות של יוצאי עדות 
שהאסון  מתברר  ההתבוללות,  תופעת  קיימת  לא  המזרח 
החמור המאיים על עתיד העם היהודי כולו, קיים גם קיים 
הרלוונטיים  והגורמים  בעם  פשה  הנגע  כאשר  בטורקיה, 
פועלים בקדחתנות למצוא תרופה למכה. "כמו בכל מקום 
בגלות  זמן שנמצאים  כל  גויים,  עם  יהודים  בעולם שחיים 
עד לביאת משיח צדקנו אנחנו מתמודדים על התבוללות", 
אומר הרב בצער גדול, כאשר כאבו ניכר היטב בין המילים, 
דבר  לכל  מעבר  ליבו  תשומת  את  תופס  זה  שנושא  ונראה 

אחר, והפעילות שלו רבה לעצור את הנגף אשר החל בעם.
הרב מרוצה מהמצב הקיים? אנחנו שואלים לסיום.

"כן. אבל כמובן שתמיד אפשר להוסיף ולעבוד עוד".
מה אכן צופן בחובו עתידם של יהודי טורקיה, זאת לא 
ניתן לדעת מה שנותר לנו הוא להסתמך על אבינו שבשמים 
ולקוות שיטה לב מלכים ושרים לטוב, ועל כך נאמר הכלל 

העתיק שתקף גם היום: 'ימים יגידו'.

הפגנות באיסטנבול

איסטנבול. צילום ויקיפדיה
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ימיה 
האחרונים 
של ירושלים 

מי"ד בניסן עד ט' באב, במשך חמישה חודשים, נלחמו המורדים היהודים 
בצבאו של טיטוס תוך תחבולות שונות וטכסיסי לוחמה  •  הסכסוך הפנימי 
הרומאיים  החיילים  עריקת  הדור,  למנהיג  החוצפה  המרד,  מפקדי  בין 
 • בתמוז   בי"ז  המצור  סוללות  והשלמת  החומות,  בפריצת  וכישלונותיהם 

הצצה היסטורית לשבועות האחרונים לפני חורבן בית שני

||  איילה אבן האזל  ||
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 קסטור החל 
לנפנף בידיו ולבקש 
רחמים מטיטוס, 
כמה מהלוחמים 
שעל החומה תמכו 
בקסטור וברצונו 
להיכנע, כנגדם 
צעקו החיילים 
הנותרים כי הם 
אינם מוכנים 
להיכנע למרותו של 
טיטוס, שלפו את 
חרבם והחלו כביכול 
לדקור את עצמם 
למוות בעודם 
נופלים לאחור

"
בו  היום  הוא  בתמוז,  י"ז 
ירושלים  חומות  נפרצו 
ראשון  בית  בתקופת 
זה  יום  ובתקופת בית שני. 
בין  ימי  תחילת  את  מציין 

המצרים עד ט' באב. 
בית  שלהי  של  ירושלים 
שני הייתה בנויה על פני שטח 
העתיקה  מהעיר  שניים  פי  רחב 
 1,800 על  עמד  ושטחה  ימינו  של 
דונם. בתוכה היו ארמונות ושכונות, בדומה לערים 
אחרות באימפריה הרומית, העיר הוקפה בחומות 

בצורות עם מגדלים הנישאים ובולטים למרחק.
בכל  מפורסם  היה  הורדוס  שבנה  המקדש  בית 
היה  ותוכו  גודלו,  בשל  הרומית  האימפריה  רחבי 
מרוצף בסוגי שיש שונים וזהב והוא נישא לגובה 
היא  שאף  הבית,  הר  רחבת  מעל  מטר   70 של 
בית  התחתית.  מהעיר  יותר  הרבה  גבוהה  הייתה 
בחומות  להישען  חייבים  היו  הבית  והר  המקדש 
תמך אדירות. ההיערכות לקראת ההמון של עולי 
הרגל שפקד את בית המקדש כלל בין היתר סלילת 
והכשרת  מים  אספקת  שווקים,  בניית  דרכים, 
של  חשיבותה  שני,  בית  בשלהי  לינה.  מקומות 
ירושלים עלתה בעקבות המוני האדם אשר פקדו 
לאחת  הפכה  והיא  המקדש  בית  ואת  העיר  את 

הערים הגדולות באימפריה הרומית. 
בעקבות המרד הגדול נשלחו כוחות מתוגברים 
להכניע את מרד היהודים. הלגיונות שנשלחו היו 
הלגיונות "המובחרים" ביותר והיו בעלי התמחות 

מיוחדת בלוחמת מצור. 
קיימות עדויות רבות להשתתפות הלגיון העשירי 
מצב  כחיל  הושאר  והלגיון  היות  המרד,  בדיכוי 
בחורבות ירושלים ומחנה הקבע שלו היה ממוקם 
באזור מערב ירושלים במשך כמאתיים שנה לאחר 
המרד הגדול. אחת מהעדויות הבולטות הן טביעות 
חותם שהותיר הלגיון על גבי לבנים ורעפים שייצר 
שם  את  כוללת  החותם  טביעת  מתפקידו,  כחלק 

הלגיון העשירי "פרטנסיס" בלטינית.
של  עמד  טיטוס  של  בצבאו  החיילים  כל  סך 
היהודים  למורדים  זאת  לעומת  אלף,   65,000
'סיקריקים,  או  'הקנאים'  כונו  אשר  בירושלים, 
תחת  חיילים   15,000 בלבד.  לוחמים   23,400 היו 
פיקודו של שמעון בר גיורא – שליש מהם אדומים 
)ממוצא אדומי( אשר נחלצו לעזרת תושבי העיר, 
6,000 חיילים תחת פיקודו של יוחנן מגוש חלב, 
בן  אלעזר  של  פיקודו  תחת  חיילים   2,400 ועוד 
שמעון – שחברו מיד לאחר המצור לכוחותיו של 
יוחנן מגוש חלב. שלושת המפקדים היו מסוכסכים 

ביניהם. 
זכאי  בן  יוחנן  רבן  היהודים,  המורדים  לעומת 
בירושלים  הדין  בית  חברי  מבין  לפליטה  שנשאר 
שלום  שוחר  היה  ירושלים,  על  המצור  בזמן  וחי 
רבן  על  הקנאים.  של  לדרכם  נחרצות  והתנגד 
יוחנן בן זכאי מסופר כי ראה את דלתות המקדש 
שנפתחות מאליהן והכיר כי זה סימן מנבא רעות, 
עתיד  שסופך  אני  "יודע  ואמר  בדלתות  גער 
להיחרב", לבסוף הצליח בתחבולה לצאת מחומות 
אספסיינוס  את  פגש  מת,  פני  העמיד  כאשר  העיר 
קיסר )אביו של טיטוס אשר חזר בשלב זה לרומא( 

וקיבל בהבטחה ממנו את העיר יבנה וחכמיה.
מסופר על הקנאים שלא בחלו בהריגת אחיהם 
הגדול  הכהן  ובהריגת  ירושלים  תושבי  היהודים 

חנן בן חנן שיצא כנגדם חוצץ. 

הפתעה בערב פסח
חומות  מול  הרומאים  החיילים  של  הופעתם 
פסח,  ערב  של  בבוקרו  ניסן,  בי"ד  ירושלים 
היו  אז  שעד  היהודים,  העיר  תושבי  את  הפתיעה 

עסוקים במלחמות פנימיות ביניהם.
 – ירושלים  נגד  המערכה  של  הראשון  השלב 
בין המורדים לבין  התחיל בצורה של התנגשויות 

הכרעה  ללא  שהסתיימו  רומי  בצבא  החיילים 
הרומאי  הצבא  יד  גברה  דבר  של  בסופו  ברורה. 
וחיילי המורדים נאלצו לסגת בהדרגה אל מאחורי 

חומות העיר.
בשלוש  מוקפת  הייתה  עת  אותה  של  ירושלים 
חומות. צבא רומי הגיע מוכן להבקיע את החומה 
 – מתתיהו  בן  יוסף  של  התיאור  לפי  השלישית. 
אגריפס  איתנה,  פחות  הייתה  השלישית  החומה 
הראשון הצליח רק להניח את היסודות לה והקמתה 
הושלמה בחופזה על ידי המורדים. הביצורים של 
החומה השלישית לא היו חזקים כמו של החומות 
נוחים  היה  באזור  התנאים  לכך  ובנוסף  האחרות 
לחומה  בניגוד  לחומה  סמוך  עד  להתקרבות 
וחלק  הבית,  הר  המזרחית של  החומה  הראשונה, 
בגאיות  מוקפים  שהיו  השלישית  החומה  מן  קטן 

)נחל קידרון וגיא בן הינום( ומורדות תלולים. 
הייתה  לא  עדיין  החומה  הבקעת  זאת,  עם 
משימה כה פשוטה, גובה החומה היה מעל עשרה 
מטרים  כחמשה  היה  ביסודותיה  רוחבה  מטרים, 
לגובה  שהתנשאו  רבים  מגדלים  היו  החומה  ועל 
שיחקה  השעה  החומה   גובה  מעל  מטר   10 של 
הובקעה  השלישית  החומה  הבקעת  לטיטוס,  לו 

הסוללה   – עפר  סוללות  באמצעות 
והיא  ועפר,  אבנים  עץ,  מבולי  הוקמה 
סמוך  עד  החומה  מול  בשיפוע  טיפסה 



שרידי בית יהודי מעיר העליונהאיל ניגוח משוחזר

חומות העיר העתיקה כיום



מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  אטרקטיביים   במחירים  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

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

מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד

בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

 ארוחות 
עשירות

בריכת מים
מתוקים ענקית

 ג׳קוזי
ובריכת ים המלח

 ראשון - ראשון י״ז-כ"ד באב,
29.7-2.8 הכל כלול במחיר!

 חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב,
2-5.8 הכל כלול במחיר!

חופים2
ארוחות3נפרדים

ביום

חבילת סופ״שחבילת אמצ״ש
פרשת עקב

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

הכל כלול 
1במחיר אחד

נותנים לכם את כל החבילה

מסתיימת ההרשמה!

03-6190086

 לקבלת פרוספקט מהודר
ולהזמנות חייגו:

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות
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כאשר שמע על 
שריפת מחסני 
התבואה זעק רבן 
יוחנן בן זכאי מתוך 
צער. מיד נודע 
הדבר לאחיינו של 
רבן יוחנן, אבא 
סיקרא, שהיה אחד 
מראשי הבריונים 
והטיל את חיתתו 
על הכול, נאלץ רבן 
יוחנן להשיב לאבא 
סיקרא כי הייתה 
זאת אך ורק זעקת 
שמחה... 

הסוללה  בקצה  גובהה.  לרום 
מיושר,  לחימה  משטח  נבנה 
שאפשר לצבא הרומי להציב עליה אילי 
מאמצי  ולמרות  בחומה,  שנגחו  ניגוח 
השלישית  החומה  האמיצים,  המורדים 

נבקעה. 
כוח  להקצות  טיטוס  תכנן  מכן  לאחר 
אחד להבקעת החומה הראשונה שהגנה 
הכוח  את  ואילו  העליונה,  העיר  על 
מבצר  לכיוון  לשלוח  טיטוס  תכנן  השני 
שכונת  דרך  הורדוס,  שהקים  אנטוניה 
ודרכה  אותה  לכבוש  כדי  זיתא",  "בית- 

לחדור להר הבית. 
היה  אנטוניה  מבצר  את  לכבוש  כדי 
על טיטוס להבקיע את החומה השנייה, 
הקרבות במערכה זו עלו ברמה. וכל צד 

ניסה לטיל את חיתתו על הצד שכנגד. 
מבצע השתלטות על החומה לא צלח 
וטיטוס הורה על קידום מגדל מצור אל 
מגדל  השנייה.  בחומה  המגדלים  אחד 
מצור היה כלי ללוחמת מצור אשר היה 
החומה  מול  אל  ונגרר  עץ  כולו  עשוי 
גלגלים(  בו  מותקנים  היו  כלל  )בדרך 
אפשר  והוא  רב  היה  המגדל  של  גובהו 
חומות  על  לוחמים  להנחית  לטיטוס 
'בגובה  העיר  אל  חצים  לירות  העיר, 

העיניים' ולצפות על הנעשה בה.

כישלון ראשון לטיטוס
שמעון בר גיורא ניסה להרוויח זמן כדי להיערך 
לטובתו,  יהיו  המערכה  שתנאי  וכדי  למתקפה 
את  שלח  הוא   - בתחבולה  נקט  הוא  כך  ולצורך 
אחד מחייליו בשם "קסטור" להציג משחק הונאה 

כלפי טיטוס. 
החל  הניגוח  איל  שבו  ביום  באייר,  י"ב  ביום 
ועשרה מחייליו  קסטור  הגיחו  את המגדל,  לזעזע 
מבעד לגדר שעל החומה. קסטור החל לנפנף בידיו 
שעל  מהלוחמים  כמה  מטיטוס,  רחמים  ולבקש 
כנגדם  להיכנע,  וברצונו  בקסטור  תמכו  החומה 
צעקו החיילים הנותרים כי הם אינם מוכנים להיכנע 
למרותו של טיטוס, שלפו את חרבם והחלו כביכול 

לדקור את עצמם למוות בעודם נופלים לאחור. 
כי  להבין  מבלי  במחזה  צפו  ואנשיו  טיטוס 

מדובר במחזה תעתועים, וטיטוס הורה 
להשבית את מלאכת איל הניגוח – וכך 
להתארגן  יקר  זמן  המורדים  קיבלו 
למערכה ולהכין את הכוחות למלחמה 
בתוככי העיר. אך כאשר קלט טיטוס כי 
את  להאיץ  פקד  מיד  בהונאה,  מדובר 
קרס  שלבסוף  עד  הניגוח  איל  מלאכת 

אחד המגדלים של המבצר.
לאחר שנפרצה החומה חדר טיטוס 
עם כוח בן אלף לוחמים אל העיר, הם 
דרך  העיר  תוך  אל  בזהירות  התקדמו 
הרובע החדש בו היו חנויות צמר, שוק 
הנפחים.  של  המלאכה  ובית  הבגדים, 
עומק  אל  הרומאי  הכוח  הגיע  כאשר 
כוחות  אותם  תקפו   – הפנימית  העיר 
מגוש  ויוחנן  גיורא  בר  שמעון  של 
מגגות  אותם  התקיפו  חלקם  חלב: 
מהסמטאות,  התפרצו  חלקם  הבתים, 
העליונים  מהשערים  הגיחו  וחלקם 
בשומרים  לחומה  מחוץ  ללחום  ויצאו 
על  שנשארו  המובהלים  הרומאים 
מהמגדלים  קפצו  השומרים   - החומה 

ונמלטו בחזרה אל המחנה. 
גדול,  היה  המלחמה  שאון  קול 
האגפים  משני  הגיעו  לעזרה  צעקות 
מחוץ  שנדחקו  הרומאים  החיילים   -
לחומה והחיילים שנלכדו בתוך העיר. 
הלוחמים היהודים התרבו מרגע לרגע 
העיר  סמטאות  עם  היכרותם  בזירה, 
שהעמיד  מה  בשטח,  היטב  הורגשה 
להם יתרון בולט והביא לפגיעות רבות 
בצד הרומאי. טיטוס הצליח למתן את 
התקיפה בסיוע חיל קשתים שחיפה על 
הכוח הרומאי עד נסיגתו מחוץ לשטח, 

מעבר לחומה.
לטובתם  זמני  ניצחון  סמנו  היהודים  המורדים 
והסתובבו שכורי ניצחון, הייתה להם התחושה כי 
טיטוס שוב לא יעז להסתכן בפריצה לעיר, תקווה 

שהתבדתה במהרה.
בניית  על  ופקד  המקורית  לתכניתו  חזר  טיטוס 
ארבע סוללות עפר מחוץ לחומה השנייה: שתיים 
אל עבר מצודת אנטוניה ושתיים אל עבר החומה 
הראשונה – מה שיאפשר לכבוש את הר הבית ואת 

העיר העליונה.
בנוסף טיטוס הורה לכוחותיו לנסות לכבוש שוב 
את החומה – אך המורדים היהודים חסמו בגופם 
החיילים  כניסת  את  ומנעו  בחומה  הפרצה  את 

הרומאים.

רעב מול משכורות זהב
תשלום  מועד  חל   – אייר  י"ב  יום,  באותו 
המשכורות התלת שנתי של הצבא הרומאי, בטקס 

הנאספים  החיילים  ימים.  ארבעה  שנמשך  מרשים 
עטויים שריון מלא צועדים עם נשק שלוף, הפרשים 
דאגו לרכב על סוסים מקושטים, וכל שטח המחנה 
נצץ מברק הזהב והכסף. חומות העיר וגגותיה היו 
עמוסים ביהודים אשר עלו להביט במחזה המרשים 

והמאיים.
את  לבנות  הרומאים  המשיכו  לכך  במקביל 
בט"ז  השנייה.  החומה  על  ללחום  העפר  סוללות 
המשכורות,  תשלום  של  האחרון  ביום  באייר, 
השנייה  החומה  על  להשתלט  הרומאים  הצליחו 
כדי  זאת  הצפוני,  החלק  הריסת  על  הורה  וטיטוס 
למעט  אנטוניה,  מבצר  מול  העבודות  על  להקל 
העליונה,  לעיר  יותר  קרוב  שהיה  הדרומי  החלק 
למנוע  כדי  אבטחה  משמרות  עם  הושאר  אשר 

מהמורדים להגיח מהעיר העליונה ולתקוף.
המצור שהיה על העיר כבר יותר מחודש התחיל 
להשפיע על תושבי העיר. מים אומנם לא היה חסר, 
היה  70 לספירה(  )שנת  כי החורף של אותה שנה 
המים,  בבורות  שהצטברו  רבים  בגשמים  מבורך 
לאחר  וזאת  היטב,  מורגש  היה  האוכל  חסרון  אך 
שהבריונים שרפו את מחסני התבואה 
מנת  על  ירושלים  עשירי  הגדולים של 
להילחם.  ירושלים  אנשי  את  לחייב 
כאשר שמע על שריפת מחסני התבואה 
זעק רבן יוחנן בן זכאי מתוך צער. מיד 
נודע הדבר לאחיינו של רבן יוחנן, אבא 
הבריונים  מראשי  אחד  שהיה  סיקרא, 
והטיל את חיתתו על הכול, נאלץ רבן 
הייתה  כי  סיקרא  לאבא  להשיב  יוחנן 

זאת אך ורק זעקת שמחה... 
צריך  היה  שנמצא  המזון  מעט  את 
לא  דהו  שמאן  כדי  בהיחבא  לאכול 
התחזק  הרעב  מזונך.  את  יחטוף 
והם  ברירה  הייתה  לא  ולנצורים 
בחיפוש  לחומה  להסתנן מחוץ  נאלצו 
ארבו  הרומאים  אך  מאכל,  מזון  אחר 
רובם.  את  לתפוס  והצליחו  למסתננים 
גורלם של מזי רעב אלה לא שפר והם 
מספר  שונות.  בתנוחות  ונצלבו  עונו 
נוצר  אשר  עד  רב  כה  היה  הנתפסים 
גם  מנגד,  הצליבה.  במקומות  עומס 
הקנאים ארבו למסתננים והיו מתנכלים 

להם.

מנהרת האש
עסוקים  היו  הרומאים  זה  בשלב 
אימתניות  עפר  סוללות  בבניית 
לשבש  שביכולתם  כל  עשו  והמורדים 

מגוש  יוחנן  העבודות.  את 
מנת  על  תחבולה  הגה  חלב 
לשבש את תכניות הרומאים 



טביעת חותם של הליגיון העשירי

דגם של בית המקדש השני

"
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מתחת  מנהרות  כריית  באמצעות  וזאת 
קרקע הר הבית עד מיקום הסוללות על 

מנת למוטטן.
קורות  באמצעות  חיזק  הוא  המנהרה  דופן  את 
עץ חזקות דיין ואת חלל המנהרה הוא מילא חומרי 
בעירה. טיטוס דרבן את חייליו לסיים את עבודות 
שבועיים  ולאחר  במהירות,  הסוללות  בניית 
העלה  יום  באותו  עוד  תילן.  על  עמדו  הסוללות 
טיטוס את מכונת המלחמה על גבי הסוללה, אך 
בעוד המכונה מתקדמת על עבר מצודת אנטוניה 
יחד עם החיילים, ירד יוחנן אל המנהרות והעלה 
אותן באש על כל תכולתן. קורות העץ שהחזיקו 
כולל  מיד  והתמוטטו  באש  עלו  המנהרה  גג  את 
אדיר  ברעש  ומכונות המלחמה שקרסו  הסוללות 
חייליו  דיכא את  הנועז  פני האדמה. התכסיס  אל 

של טיטוס והוריד לטמיון את כל עמלם.
הסוללות  הריסת  על  פיקוד  שמעון  לקח  כעת 
המתינו  לא  הרומאים  העליונה.  העיר  שמול 
מנת  על  מקסימלית  ברמה  עליהן  לגונן  וניסו 
מצור.  אילי  באמצעות  החומה  ביקוע  את  לזרז 
יומיים לאחר השמדת הסוללות שכוונו אל מבצר 
אנטוניה, בעוד הרומאים מתחילים לנגח בחומה, 
אל  בהפתעה  חדרו  מובחרים  לוחמים  שלושה 
הרומאיים  החיילים  על  הסתערו  המכונות,  עבר 

שהוצבו במקום והעלו את המכונות באש. 
מיד לאחר מכן הצטרפו חיילים נוספים לגבות 
אותם, תוך כדי כך, כוח נוסף עלה על החומה ומנע 

רומאים.  חיילים  של  גיבוי  הבאת  ירי  באמצעות 
קרב קשה התפתח באזור המכונות, כאשר למרות 
עזב  לא  היהודי  הכוח  העזה,  הרומאית  ההתקפה 
את המקום עד אשר חומר הבעירה חדר את חיפוי 
העור שהיה מונח על המכונות והעלה אותן באש.

רוממה  המבצע  שהצלחת  היהודים  המורדים 
את רוחם רדפו אחרי החייל הרומאי עד המחנה, 
המחנה  שומרי  המחנה.  שומרי  עם  נאבקו  שם 
הרומאי  בצבא  הנוהל  לפי   – נסוגו  לא  הרומאים 
דינם  אחת  נסוגים  נמצאו  אשר  המחנות  שומרי 
מוות, ואלה האחרונים העדיפו למות מות גיבורים 
המורדים  פלישת  את  מנעו  וכך  משמרתם  על 
נאלצו  ממושך  קרב  לאחר  למחנה.  היהודים 
ואף טיטוס לדברי  היהודים לסגת לתוך החומות 

ההיסטוריון דיו קיסוס – נפגע קשות בכתפו. 
היו  זה  בשלב  הרומאים  החיילים  מן  הרבה 
על  לגבור  יצליחו  שלא  והשתכנעו  מיואשים 
ההיסטוריון  משימתם.  את  ולהשלים  היהודים 
רומים  חיילים  של  תופעה  מתאר  גם  דיו  הרומי 
במחשבה  היהודים,  שורות  אל  לערוק  שהחליטו 
המשקפת  עובדה  לעולם.  תיכנע  לא  העיר  כי 
מורל ירוד בקרב צבאו של טיטוס וכי מצבם של 

המורדים לא היה חסר סיכוי. 

מצור והרעבה
טיטוס נאלץ לבצע הערכת 
המצב  לנוכח  מחודשת  מצב 
ברירה  לו  נותרה  ולא  הקשה 
של  באופציה  לנקוט  אלא 
העיר.  על  מאסיבי  מצור 
מייגעת  אופציה  זאת  הייתה 
הרומי  הצבא  תהילה.  וחסרת 
דייק  הקמת  לטובת  נרתם 
סביב  הדוק  מבנה  כמין   –
ככל  כלל  הוא  העיר,  חומות 
הנראה חומה רציפה, מגדלים, 
ועמדות  מוגנים  פתחים 
הגנה, או לדעת חוקר אחר – 
המבנה לא כלל חומה רציפה 
משמר,  מגדלי  שורת  אלא 
היו  לא  ביניהם  שהמרווחים 

מוגנים בחומה. 
תוך שלושה ימים הושלמה 
הקמת הדייק, ולא התאפשרה 
תוך  אל  מזון  הברחת  שוב 
העיר. ייסורי הרעב היו קשים 
יוסף  זאת  מתאר  וכך  מנשוא. 
ניתוק  עם  "יחד  מתתיהו:  בן 

תקווה  כל  היהודים  מן  נשללה  היציאה,  דרכי 
והרעב, שהלך והתעצם, כילה  להציל את נפשם, 
את העם משפחה אחר משפחה ובית אב אחר בית 
אב. הגגות היו עמוסים נשים ועוללים מעולפים, 
הסמטאות מלאו גוויות של זקנים. נערים ובחורים 
העיר  בכיכרות  סחור  סחור  שוטטו  רעב  נפוחי 
כרוחות רפאים ונפלו במקום שבו מצאו גורלם... 
עד  קשה  כה  רעב  למצוקת  שהגיעו  אנשים  היו 
כי חיטטו בביבים ובגללי בשר יבשים ואכלו מן 
מראהו  היה  שלפנים  ודבר  שם,  שמצאו  הזוהמה 

בלבד מעורר בהם גועל, היה אתם מזונם."
על  עולים  היו  הרומי  בצבא  מהחיילים  רבים 
החומה ומגרים את הנצורים עם שפע מזונם. בשל 
המצור הכבד, גיחות המורדים הושבתו, היהודים 
היו חלושים ולא כשירים למלחמה. טיטוס המתין 

כמה ימים לכניעת העיר אך זה לא קרה. 
טיטוס נאלץ לפנות שוב לפקד על צבאו לבניית 
מקודמותיהן.  וגדולות  חדשות  סוללות  ארבע 
העצים  כל   – בעצים  היה מחסור  העיקרי  הקושי 
נאלצו  הרומים  והחיילים  נכרתו  הקרוב  בטווח 
עבודתם  על  ורטנו  ממרחקים  עצים  לשאת 
המפרכת. ארבע הסוללות היו מוכנות אך היהודים 
שהיו על מגדלי המבצר המטירו אל עבר החיילים 
באש  השיבו  והרומאים  ולפידים  חצים  סלעים, 

ממכונות המלחמה. 
לחדור  הרומאים  הצליחו  דבר  של  בסופו 
ולערער  החומה  מתחת  אבנים  ארבע  ולשלוף 
מגוש  יוחנן  שבנה  המנהרות  יסודותיה.  את 
הראשונות  הסוללות  את  למוטט  מנת  על  חלב 
אשר  הנצורים  אך  החומה,  בהתמוטטות  סייעו 
נוספת  בחומה  הרומאים  את  הפתיעו  לזאת  ציפו 
שנפרצה,  זו  מאחורי  בזריזות  לבנות  שהצליחו 
ואשר מנעה מהרומאים שציפו לפרוץ אל המצודה 

את תכניתם. 

השלמת הסוללות
בליל ה' בתמוז בשעה 2 לאחר חצות, חדר כוח 
משימה רומאי קטן של 24 חיילים אל עבר פרצה 
של  הבאה  התכנית  זאת  הייתה  אנטוניה.  בחומת 
טיטוס שנועדה לאפשר את עליית הכוחות אל הר 
היהודים  הזקיפים  עבר  אל  התקדם  הכוח  הבית. 
על  להשתלט  והצליח  בהם  טבח  המנומנמים, 
החומה. במקביל, כוח נוסף חדר אל הר הבית דרך 
הלילי  הקרב  חלב.  מגוש  יוחנן  שחפר  המנהרות 
ולהריגה  לאנדרלמוסיה  וגרם  מנשוא  קשה  היה 
לסגת  היה אפשר  לא  חיילים משני הצדדים.  של 

לאחור ובסופו של דבר גבר הצד של המורדים.
לאחר כשבוע של היערכות, בי"ג בתמוז, שוב 

קורות העץ 
שהחזיקו את גג 
המנהרה עלו באש 
והתמוטטו מיד כולל 
הסוללות ומכונות 
המלחמה שקרסו 
ברעש אדיר אל פני 
האדמה. התכסיס 
הנועז דיכא את 
חייליו של טיטוס 
והוריד לטמיון את 
כל עמלם



ציור של דיוויד רוברטס 1850 חורבן בית שני. מיקום הרומאים מצפון מזרח לעיר.

מבנה מערך הכוחות של הרומאים

"
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הפעם  אך  לילית,  למתקפה  הרומי  הצבא  נערך 
קרב  ותוך שאגות  ערוכים  היהודים  החיילים  היו 
היהודי  הצד  הפעם  הרומאים.  כלפי  התפרצו 
הרומאי  הצד  זאת  ולעומת  כואבות,  אבדות  ספג 
טעויות  למנוע  מנת  על  בסיסמאות  השתמש 
בזיהוי. בסופו של דבר לאחר שעות של לחימה, 
מצודת  עבר  אל  לאחור  הרומאי  הצד  נסוג  שוב 

אנטוניה. 
טיטוס  נאלץ  במערכה  הכישלונות  לנוכח 
בו  יום  בתמוז,  בי"ז  הסוללות.  לשיטת  לחזור 
עקב  במקדש  התמיד  קרבן  הקרבת  נפסקה 
מחסור בכבשים, סיים טיטוס את הקמת הסוללה 
חז"ל  דברי  כוונת  זאת  כנראה  להשמדת המבצר. 
בזה  כשהכוונה  העיר",  חומות  הובקעו  בו  "יום 
מצודת  עם  מאוחדת  שהייתה  הבית  הר  לחומת 

אנטוניה. 
היו  ותושבי העיר  בינתיים הרעב בעיר החריף 
על  מאכל.  דברי  אחר  בחיפוש  לבתים  פורצים 
הגוססים היו נערכים חיפושים וחיטוטים בבגדים 
למציאת אוכל ראוי לשמו וגם בתוך הבתים איתור 
המזון הוביל לתגרת ידיים בין בני הבית, ולכן מי 
שהיה רוצה לאכול ללא חשש היה נאלץ לרדת אל 

עבר תעלות הניקוז מתחת לעיר ולאכול. 
לאחר סיום הקמת הסוללות מול מבצר אנטוניה 
החליט טיטוס על הקמת מערך חדש של סוללות 
מול הר הבית, שתיים אל מול החומה המערבית 
המורדים  הצפונית.  החומה  מול  אל  ושתיים 
ולמרות  מזון  מחוסר  תשושים  היו  היהודים 
הסוללות.  בהקמת  ולחבל  לנסות  הוסיפו  זאת 
להצית  הייתה  המורדים  בתכנית  הבא  השלב 
למנוע  בכדי  הבית  להר  המובילה  האכסדרה  את 

מהרומאים גישה להר הבית. 
את  היהודים  הלוחמים  מילאו  בתמוז  בכ"ז 
החלל בין קורות הגג לבין התקרה של האכסדרה 
תוך  ונטשו את עמדות השמירה,  בעירה  בחומרי 
כדי שהציגו עצמם כחסרי כוח. החיילים הרומאים 
באמצעות  לטפס  ומיהרו  בתרמית  הבחינו  לא 
סולמות שהציבו לגג האכסדרה, תוך שעה הייתה 
היית  זאת  רומאים,  בחיילים  מלאה  האכסדרה 
העת בה הלוחמים היהודים בחרו להצית אש ובה 

נלכדו עשרות חיילים רומאים שנשרפו למוות.
להעלות  הרומאים  בחרו  היום  אותו  למחרת 

באש גם את האכסדרה הצפונית.
לאחר שלושה שבועות הסוללות מול הר הבית 
הרומאי  הצבא  שירו  הבליסטראות  מוכנות,  היו 
לנזק  גרמו  לא  לכן  קודם  עוד  החומות  עבר  אל 
ניסיון לחתור מתחת היסודות של  גם  משמעותי. 
עתה  משמעותי.  לנזק  גרמו  לא  הצפוני  השער 
עברו הרומאים להתקפה משולבת באמצעות אילי 
ניגוח לכיוון הפינה הצפון מערבית של הר הבית 

ובמקביל חיילים רומים טיפסו על סולמות. 

שהחיילים  עד  המתינו  היהודים  הלוחמים 
מכונות  נאלצו  ואז  החומה  לראש  הגיעו  הרומים 
לפגוע  לא  מנת  על  להרפות,  עליהם  שגוננו  הירי 
בהם – ותקפו אותם בעוצמה. ליגיונרים רומאים 
הצליחו  טרם  אך  החומה,  על  שטיפסו  רבים 
הם  נהרגו.  עצמם  על  ולהגן  המגן  עם  להתארגן 
לחומה  מעבר  שבלטו  הסולמות  ראשי  את  דחפו 
שעליהם.  הרומים  החיילים  כל  עם  יחד  לאחור 

ושוב הצבא הרומאי נאלץ לסגת לאחור. 

שריפת בית האלוקים
להשתלט  מהניסיונות  טיטוס  הרפה  זה  בשלב 
השערים  את  להצית  והורה  הבית  הר  חומות  על 
כסף. האש  הצפוניים של המתחם שהיו מחופים 
נתפסו  היהודים  החיילים  במהירות.  התפשטה 
ונסוגו  לכבותה  ניסו  לא  השרפה,  למראה  הלם 
לאחור תוך פינוי עמדות ההגנה על החומות. האש 
למחרת  שלמחרת.  ביום  וגם  היום  כל  השתוללה 
בט' באב הורה טיטוס לכבות את האש, על מנת 
לאפשר לצבאו לגשת לבית המקדש באין מפריע.

השאלה כעת הייתה רק שאלה של זמן. בי' באב 
מורעבים  המקדש  בית  בתוך  התבצרו  היהודים 
הבית  הר  רחבת  אל  שיצא  רומי  כוח  ותשושים. 

הלוחמים  את  מתמשך  לקרב  גרר 
דרך  מהעזרה  שהגיחו  היהודים 
הוכרע  לא  הקרב  הנשים,  עזרת 
פרשים  כוח  לשלוח  נאלץ  וטיטוס 
תוך  אל  היהודים  את  שהניס 
המקדש. לאחר מכן שב טיטוס אל 

תצפיתו ממרומי מגדל אנטוניה.
זהה  קרב  חזר  שלמחרת  ביום 
על עצמו ושוב הלוחמים היהודים 
אשר  עד  שערה  מלחמה  החזירו 
המקדש  בית  לתוך  לנוס  נאלצו 

ולהתבצר בו.
מול  עומדים  הרומאים  בעוד 
החיילים  אחד  זרק  המקדש,  בית 
האש  בוער,  עץ  גזיר  הרומאים 
מכל  המקדש  בלשכות  התפשטה 
של  אימים  זעקות  לקול  עבריו 

הלוחמים היהודים.
המר  הסוף  את  מתאר  וכך 
העצמית  הקרבתם  ואת  והנמהר 
רומי  ההיסטוריון  היהודים  של 
כאילו  "היהודים...  קיסוס:  דיו 
מצאו פיסה של מזל טוב נדיר בכך 
בקרבת  על  להילחם  שבאפשרותם 
הגנתו...  על  וליפול  המקדש 
נגד  קומץ  רק  היו  שהם  ולמרות 

עד  נכבשו  לא  הם  בהרבה.  עליהם  שעולה  כוח 
שחלק מהמקדש הועלה באש. אז הם קיבלו את 
חרבות  על  עצמם  משליכים  חלקם  ברצון,  מותם 
אחרים  זה,  את  זה  הורגים  חלקם  הרומאים, 
אל  קופצים  ואחרים  שלהם,  חייהם  את  לוקחים 
וישועה ושמחה  תוך הלהבות... זה היה הניצחון 

בשבילם שהם מתו יחד עם המקדש." 
של  ידיהם  רפו  המקדש  בית  חורבן  לנוכח 
המורדים היהודים. היהודים שנתפסו, כולל זקנים 
ניסו  המורדים  מן  חלק  במקום.  נטבחו  וילדים, 
להימלט אל פנים העיר העליונה שטרם נפלה בידיו 
של טיטוס. מהמגדלים ומהחומות צנחו גופות אל 
העזרה. בסביבות המזבח הצטברו גופות על גבי 
זרם במורד מדרגות ההיכל ושטף  גופות. דם רב 
תקפו  ההיכל  גג  על  שהיו  הכוהנים  הכול.  את 
עם  ברזל  מוטות  השלכת  ידי  על  הרומאים  את 
בסיסי עופרת שבמבנה גג המקדש. מספר חיילים 
רומאים נכנסו אל ההיכל עם לפידים והציתו את 
שערי ההיכל, והכוהנים האחרונים ששרתו בהיכל 

בית אלוקים נאלצו לחדול לנצח.
בן מתתיהו: "מלחמת האחים  יוסף  כותב  וכך 
היא שהכריעה את העיר, ואילו הרומאים הכריעו 
את מלחמת האחים שהייתה קשה בהרבה מחוזקן 

של החומות".
לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

בעוד הרומאים 
עומדים מול בית 

המקדש, זרק אחד 
החיילים הרומאים 

גזיר עץ בוער, האש 
התפשטה בלשכות 

המקדש מכל 
עבריו לקול זעקות 

אימים של הלוחמים 
היהודים

טיטוסשער טיטוס

חורבן ושֵרפת ירושלים. ציור משנת 1503–1504 )משוער(

"
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ככלות השבעה על מזכירה המיתולוגי של הוועד הפועל העולמי, ואחד הדמויות 
המזוהות ביותר עם תנועת 'אגודת ישראל', הרב משה מנחם גבירץ ז"ל, שמע 
יוסי גיטלר את קולות הנהי והבכי של ידידיו ומוקיריו, אנשי 'אגודת ישראל' שעשו 
במחיצתו עשרות שנים וזכרו לא מש מנגד עיניהם • מזכיר מועצת גדולי התורה 
לשעבר הרב שמואל אבישי שטוקהמר, בגילויים חדשים על יחסיו האישיים של 
ומדוע נמנע ברגע האחרון לעזוב את עבודתו, הרב  ישראל  גדולי  רבי משה עם 
ברוך ברנדווין נזכר בקפה ובעוגות שהגיש לו האיש שלא העלה בדעתו שמשרתו 
הרמה מגדילה אותו על פני כל אדם אחר וח"כ ישראל אייכלר מגולל בהספד ארוך 
את ייחודיותו של האיש שקישר את כל המרגליות בתוך חבל אחד: "גם כשהיה הר 
געש ציבורי מסביב, גם בשעות משבר ופילוגים, הוועד הפועל העולמי נותר אי 

קטן של רוגע ושלוה"  • פרח לו איש האמת

על הכולשגישר 

המזכיר

||  יוסי גיטלר ||
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"
היד הזו זכתה ללחוץ כל כך הרבה ידיים קדושות, 
רק על זה בלבד מגיע שיכבדו אותך", את המשפט 
זיע"א, למזכיר  ה'פני מנחם' מגור  הזה אמר מרן 
שאל  שהאחרון  לאחר  גבירץ,  משה  רבי  הנאמן 
הקודש.  מאת  רבה  כה  לקרבה  זכה  מה  על  אותו 
ואכן עמדה לו לרבי משה זכות זו, של קבלת פני 
מכל  ישראל  ומאורי  גדולי  את  לקבל  השכינה, 
מזכ"ל  בתפקיד  שנותיו  עשרות  כל  במשך  והחוגים  העדות 
הוועד הפועל העולמי, והממונה על 'בית פנחס', המקום בו 
התכנסו קברניטי היהדות החרדית לקבוע אל הדרך בה ילכו 

והמעשה אשר יעשו.
גדולי  מועצת  כמזכיר  שכיהן  מי  שטוקהמר,  אבישי  הרב 
התורה בין השנים תשמ"ט – תשנ"ו, ובעוד מגוון תפקידים 
את  היטב  והכיר  האחרונים,  בעשורים  אגודאיות  ומשרות 
דמותו ואישיותו הנאצלת של רבי משה ז"ל, ומי שגם מספר 
לנו את הסיפור עמו פתחנו, נזכר בגעגוע רב בידיד הוותיק, 

האיש שידע לגשר על כל פער וגישה. 
לחיים  שאבדל  "אני,  אומר:  הוא  ישראל'  ל'כל  בשיחה 
עבדתי  מאוד  רבות  שנים  אליו,  קרוב  מאוד  הייתי  טובים, 
בוועד הפועל העולמי, הייתי בחברות הדוקה עמו. אני יכול 
לומר שוב את כל מה שאומרים עליו, הוא היה יהודי נעים 
ישראל  גדולי  כל  את  לקבל  שזכה  יהודי  היה  הוא  הליכות, 
מהדורות האחרונים, כל מנהיגי היהדות החרדית שהיו באים 
יכול לאשר שכל  להתכנס בבית הוועד הפועל העולמי, אני 

מה שאמרו עליו וכתבו עליו אמת ויציב.
בעובדה  אבישי  ר'  מבטא  המשרה  של  המשמעות  את 
הבאה. "היום יש ברוך ה' לכל אדמו"ר וראש ישיבה, גבאים 
ונהגים וכל מה שצריך, אבל אז בימים ההם הוא היה צריך 
לקחת מונית או רכב, לעבור מגדול לגדול ולהביא את כולם 
הרבי  אחד  ברכב  יחד  לשהות  יכלו  כך  המועצת,  לישיבות 
שזכה  זה  היה  והוא  ואחרים,  שמואלביץ  חיים  רבי  מגור 
להביא את כל אותם גדולים לישיבת המועצת". כך שלא רק 
תואר בעלמא היה לו לרבי משה אלא מלאכת קודש של ממש 

שלא רבים זוכים לה.

"את 'אגודת ישראל' לא 
עוזבים"

ה'בית  מרן  מגור,  הרבי  עם  מיוחדת  קרבה  לו  "הייתה 
ישראל'". ובהקשר זה חושף ר' אבישי שיחה, שיש בה הרבה 
מן החידוש, שהתנהלה בין הרב גבירץ למרן ה'בית ישראל, 
ראשון.  בכלי  משה  ר'  מידידו  אבישי  ר'  שמע  הסיפור  את 
ישראל',  ב'אגודת  לו משכורת  תקופה שלא שילמו  "הייתה 
הוא  לו עבודה במקום אחר עם משכורת מכובדת,  והוצעה 

"הייתה תקופה שלא 
שילמו לו משכורת ב'אגודת 

ישראל', והוצעה לו עבודה 
במקום אחר עם משכורת 

מכובדת, הוא נכנס לרבי 
מגור הבית ישראל וסיפר 
שחושב לעזוב את אגודה 

ולעבור לעבוד בעבודה 
מכניסה יותר. אמר לו 

ה'בית ישראל': 'את 
אגודת ישראל לא עוזבים', 
בעקבות הדברים האלו אכן 

נותר רבי משה במשרתו 
האגודאית. מה שמפתיע 

בסיפור הזה, היא העובדה 
שביום בו פרש מאגודת 
ישראל, מעבודתו בוועד 

הפועל, בשל גילו המבוגר, 
אזי מיד עם פרישתו גילו 

אצלו את המחלה שממנה 
נפטר. האגודה שמרה עליו 

ואכן את 'אגודת ישראל' לא 
עוזבים". 
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נכנס לרבי מגור הבית ישראל וסיפר שחושב לעזוב את אגודה 
ולעבור לעבוד בעבודה מכניסה יותר. אמר לו ה'בית ישראל': 
'את אגודת ישראל לא עוזבים', בעקבות הדברים האלו אכן 
נותר רבי משה במשרתו האגודאית. מה שמפתיע בסיפור הזה, 
היא העובדה שביום בו פרש מאגודת ישראל, מעבודתו בוועד 
הפועל, בשל גילו המבוגר, אזי מיד עם פרישתו גילו אצלו את 
המחלה שממנה נפטר. האגודה שמרה עליו ואכן את 'אגודת 
ישראל' לא עוזבים". מסכם ר' אבישי את תובנותיו מהסיפור.

"פעם הוא הראה לי תמונת פספורט של מרן ה'בית ישראל', 
גב התמונה מתנוססת חתימת קדשו של ה'בית ישראל'  ועל 
אני  לו על התמונה,  זאת אומרת שהרבי חתם  בשמו המלא. 
מניח שהוא ביקש זאת מהרבי, וזה דבר נורא מעניין שהרבי 
מגור חתם על גב תמונתו שלו, את התמונה הזו הוא החזיק 

בארנקו האישי בצמוד אליו".
ואכן, פרק של היסטוריה נחתם בירושלים כאשר הוצמדו 
גבירץ.  מנחם  משה  רבי  של  לשמו  לברכה  זכרונו  המילים 
'אגודת  הקדושה  התנועה  עם  ביותר  המזוהים  מהאישים 
השנים,  במהלך  תפקידים  במגוון  בה  ששימש  ומי  ישראל', 
הפועל  הוועד  של  פעילותה  כל  על  ברמה  פיקד  ובשיאם 
הכללי,  כמזכירה  בשמשו  ישראל'  'אגודת  של  העולמי 
על  לגשר  שידע  החוגים,  מכל  ישראל  גדולי  של  מקורבם 
והלך  התקופה,  ומאורעות  הזמן  במרוצת  שנפערו  הפערים 
בן  כשהוא  טובה  ובשיבה  טוב  בשם  לעולמו  שעבר  בשבוע 

.86
כאיש 'אגודת ישראל בירושלים' אך סמלי הוא שרבי משה 
ריבלין  למשפחת  נצר  אמו  מצד  בירושלים,  עשירי  דור  הינו 
המפורסמת מעולי עליית הגר"א לארץ ישראל. אביו היה רבי 
צאנז,  בית  במלכות  ראשונה  מהיושבים  ז"ל,  גבירץ  יהודה 
מקורבו ועושה דברו של האדמו"ר מרן ה'שפע חיים' מצאנז-

לכל  במקביל  ונושאים.  תחומים  במגוון  זצ"ל  קלויזנבורג 
פעילותו האגודאית היה רבי משה הגבאי הדומיננטי והמוערך 
של בית הכנסת 'משכן שמעון' בשכונת מגוריו 'קריית משה 

בירושלים.

אב הבית
בב' אב תרצ"ב נולד בירושלים. את מסלולו המקצועי החל 
בלשכתו  לעבודה  התקבל  עת  תשי"ב,  בשנת  שנים   66 לפני 
נשיאה  זצ"ל,  לוין  מאיר  יצחק  הרב  הסעד,  ושר  חה"כ  של 
המיתולוגי של 'אגודת ישראל' וחתנו של מרן ה'אמרי אמת' 
מגור זיע"א. תחילה עסק בביטאון התנועה 'המודיע', ובתום 
העולמי  הפועל  הועד  של  המזכירים  לאחד  מונה  חודש 
הרם  לתפקיד  דרכו  נסללה  כשמשם  ישראל',  'אגודת  של 
'אגודת  של  העולמי  הפועל  הוועד  מזכ"ל  של  והמשמעותי 

ישראל'. 
על הדרך גם כיהן לתקופה כמזכיר סיעת 'אגודת ישראל' 
בכנסת, ואף מונה לאחראי על ניהול 'בית פנחס', הבניין בו 
ברחוב  הפועל  לוועד  ששייך  התורה  גדולי  מועצת  מתכנסת 
שומר הכותל בירושלים, תפקיד אותו נשא עד ליומו האחרון, 
כשבשנים האחרונות זכה לעדנה כאשר מועצת גדולי התורה 
חזרה להתכנס כבראשונה, ובאותו מיקום כמו בשנים עברו. 
בין יתר משרותיו עבר תחת שרביטם של יושבי הראש הרב 
מאיר  יהודה  הרב  וח"כ  שרר  משה  הרב  לוין,  יעקב  פנחס 

אברמוביץ וכן המזכ"ל אותו החליף הרב אברהם הירש.
הגוף  של  הכללית  ומשמעותו  הארכאי  לשמו  תהיתם  אם 
עליו הופקד רבי משה, הרי שיש להבין את חשיבותו באותם 
שנים, הימים בהם כוננה את עצמה מחדש היהדות החרדית 
שיהפוך  המשרפות  מאפר  עתידה  את  ובנתה  ישראל,  בארץ 
ברבות הימים לפאר והדר של עולם התורה והחסידות הפורח. 
'הוועד הפועל' הגוף בעל הסמכויות הרב  בעידן שכזה היה 
עת  כשבאותה  אחרת  חרדית  תנועה  כל  של  היעדרה  ביותר. 
עדיין לא הוקמו מפלגות האחות 'דגל התורה' וש"ס, והתנועה 
ופעלה  כולה  החרדית  היהדות  עמדת  את  שייצגה  היחידה 
בסמכותה, ובסמכות גדולי הדור מכל העדות והחוגים, הייתה 

'אגודת ישראל העולמית'.
היה  לא  הפועל  שהוועד  לכך  יש  גדולה  משמעות  בנוסף 
את  ריכז  אלא  ישראל,  במדינת  המתרחש  כלפי  רק  רלוונטי 
פעילותן של כל שלוחות 'אגודת ישראל' ברחבי העולם, כמו 
השורה  בריטניה.  דוגמת  השונות  אירופה  וארצות  בארה"ב 
התחתונה היא שמדובר בגוף עתיר כוח והשפעה, שהמחזיק 

 "בדרך כלל אדם בסדר גודל 
כזה לא מסתכל על אף אחד, 

לא סופר איש, יש לו את 
המשרה שלו וזהו. אצל רבי 
משה לא רק שהביע חיבה 

וקידם בהארת פנים כל אחד 
ואחד, עוד היה מכניע את עצמו 
בפני כל אחד שנקלע למשרדו. 

אחת הסיבות שמועצת גדולי 
התורה התכנסה כל השנים, 

עוד בתקופות של גדולי 
ישראל מהדור הקודם, דווקא 

אצלו, הייתה בגין גישתו 
האוהבת והמחברת של רבי 
משה, שבמחיצתו נפלו כל 

המחיצות". 
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בו יש בידו לחולל תמורות מרחיקות לכת בעולם היהודי בכל 
רחבי תבל. ואת התפקיד הזה נשא רבי משה בגאון.

אחד ממלוויו הרבים של רבי משה היה איש החסד הידוע, 
הרב ברוך ברנדווין, מאנשי 'אגודת ישראל' בירושלים וחבר 
ישראל'  ל'כל  שבשיחה  ברוממה,  הקהילתי  המנהל  הנהלת 
נשמע כאוב ואבל על לכתו של הדמות שמלווה אותו משחר 

ימיו בפעילות הציבורית.
מה אתה זוכר מהשנים שהכרת את רבי משה?

צאנז  קריית  כתושב  שנים,  הרבה  משה  רבי  את  "הכרתי 
זכיתי להכיר עוד את אביו ר' יודל ז"ל, שהיה מאלו שהקימו 
תושבי  כל  זצ"ל.  מצאנז  לרבי  מאוד  וקרוב  צאנז  קריית  את 
השכונה הביטו עליו בהערצה ותלו בו עיניים. הוא היה יהודי 
מיוחד מאוד. את ההנהגה המיוחדת שלו העביר לילדים שלו, 
את רבי משה אני עוד זוכר מהתקופה שהייתי ילד בשכונה, 
אגודת  של  העולמי  הפועל  ועד  כמזכיר  בתפקידו  ואח"כ 
ישראל, תפקיד שנתן לו השפעה כבירה על היהדות החרדית 

בכל העולם, היה לו תפקיד עולמי".
מה המאפיין הבולט של רבי משה?

ר' ברוך שם את האצבע על המהות שבאישיותו האצילה 
של רבי משה, שבאה לידי ביטוי דווקא בגלל התפקיד הרם 
גודל כזה לא מסתכל על  בו החזיק. "בדרך כלל אדם בסדר 
וזהו. אצל  לו את המשרה שלו  יש  אף אחד, לא סופר איש, 
כל  פנים  בהארת  וקידם  חיבה  שהביע  רק  לא  משה  רבי 
אחד ואחד, עוד היה מכניע את עצמו בפני כל אחד שנקלע 
כל  התכנסה  התורה  גדולי  שמועצת  הסיבות  אחת  למשרדו. 
השנים, עוד בתקופות של גדולי ישראל מהדור הקודם, דווקא 
אצלו, הייתה בגין גישתו האוהבת והמחברת של רבי משה, 

שבמחיצתו נפלו כל המחיצות". 
בר שיחנו נזכר בכל פרט: "בכל פעם שנכנסנו היה מגיש 
לשולחן שתיה ואוכל ומציע לכולם לאכול ולשתות. זה היה 
שידע  הפרטיות  ברמת  הן  נוח,  בו  הרגיש  אחד  שכל  מקום 
להעניק לכל אחד, הסודיות שכה אפיינה אותו, והן מתחושת 
הביתיות והחמימות שהשרה על כל סובביו. וזה בהחלט תרם 

לכך שגדולי התורה בחרו להתכנס דווקא במקום הזה".
ר' ברוך מזכיר את התבטלותו המלאה של רבי משה למורו 
ורבו הרבי מצאנז, "אני זוכר את ההכנעה שלו לרבי, הוא הרי 
הרבה יותר מבוגר מהרבי שיהיה בריא, וכל פעם שהיה נכנס 
אליו, איזה ביטול והכנעה שהקרין. לכל גדולי ישראל שבאו 
בצל קורתו, לכולם היה כנוע, ומבוטל לכל מה שיצא מפיהם, 
כיבד אותם בצורה יוצאת דופן ומתוך הערצת אמת. לא רואים 
ר'  אומר  המעשית  ברמה  גם  היום".  כזו  הכנעה  של  סגנון 
הפועל  אל  מכוח  להוציא  ועמל  במסירות  פעל  "הוא  ברוך: 
את כל מה שרצו וביקשו גדולי הדורות. החיוך שלו וההכנעה 

שלו הם אחד הדברים שחסרים היום מאוד בעולמנו".
"הוא היה דמות מיוחדת שזכתה לכבוד מכולם", מתרפק 
לשום  להידחף  ניסה  לא  "מעולם  הזיכרונות,  על  ברוך  ר' 
יוצא  היה  שלו  לכת'  ה'והצנע  בו,  שיכירו  חיפש  לא  מקום, 
מגדר הרגיל. הוא לא חשב אף פעם להיות גדול ממישהו אחר 
בגלל שיש לו את התפקיד הרם. תמיד עמד בצד, לא חיפש 
את המזרח ולא את גינוני הכבוד. כיבד כל אחד, מיעט לדבר 
ולא בלט בכלל, לא דבק בו מאום מכל השחצנות של הדור 
ובצניעות  של היום. בדור שכזה הוא היה חד בדרא בענווה 
אדם  כל  לקבל  של  החלק  רואים.  מעין  עליו  ששמרו  שלו 
בסבר פנים יפות היה אחד החלקים הבולטים באישיות שלו, 

זה משהו שחסר מאוד לראות בדור שלנו".
מאיפה היו לו הכוחות האלו?

"את הכוחות הוא קיבל מהוריו, מאבא שלו רבי יודל זצ"ל, 
על  מאוד  וחבל  קודם,  דור  של  מידות  עם  צנועים  אנשים 

האבדה של האיש הצנוע והמיוחד הזה".
במסגרת פעילותו היה גם ארגון הכנסים והמעמדים של תנועת 'אגודת 
כמו  שונות  התכנסויות  הש"ס,  סיומי  החמה,  ברכת  זה  אם  ישראל', 
הכנסייה הגדולה, גם אתם הייתם חלק מהפקתם של אותם מעמדים, 

מה אתה יכול לספר לנו על העבודה המשותפת שלכם?
"ברור שעבדנו הרבה ביחד. ולכן אני אומר שכאחד שעבר 
מועצת,  כשהיה  הפועל  ועד  במסגרת  גם  ביחד,  הרבה  עמו 
מזכ"ל  יושב  שמולנו  הרגשנו  לא  פעם  אף  המקרים,  ובכל 
עצמו,  על  הסתכל  לא  פעם  אף  הוא  העולמי,  הפועל  הוועד 
לא חשנו שיש צורך לפחד ממנו, או לחשוש לדבר על נושאי 
כך חמימה  כל  אווירה  הוא השרה  שיחה מסוימים בקרבתו, 

וחווייתית סביבו, שכולנו היינו כאיש אחד בלב אחד. 
"הוא היה שותף בכל כך הרבה סוגי ארגונים וגופים, ואף 
פעם לא בלטה דמותו כמי שאחראי מלמעלה על כל הדברים. 
לעצור  כשניסינו  גם  ועוגות,  קפה  והכין  אותנו  כיבד  הוא 
בעדו הוא לא הבין למה, הרי אתם אורחים שלי. אף פעם לא 

הרגישו שהוא מעל מישהו שנמצא כאן, יהיה מי שיהיה. יהי 
זכרו ברוך", חותם ר' ברוך את הזיכרונות הקצרים, לדמות של 

מי שהיה עבורו מודל לחיקוי בשדה הציבורי.

מחרוזת של יהלומים
סגן יו"ר הכנסת ח"כ ישראל אייכלר, איש 'אגודת ישראל' 
נרגשים  פרידה  דברי  נשא  שנים,  עשרות  אבריו  רמ"ח  בכל 
מטעם הוועד הפועל העולמי ובשם התנועה כולה, את משאו 
הועד  מזכיר  גבירץ  משה  רבי  את  להספיד  "נתבקשתי  פתח 
את  להספיד  יכול  אינני  ישראל.  אגודת  של  העולמי  הפועל 
והאישי של  הטוב  חיוכו  על  לבכות  בלי  הציבורית  פעילותו 
רבי משה גבירץ, שנדם. החיוך הטוב, שיחסר לכולנו באגודת 

ישראל".
רבי משה:  של  הייחודיות  מעלותיו  את  מנה  אייכלר  ח"כ 
פשוט  חוט  כמו  ישראל  באגודת  עצמו  את  ראה  משה  "רבי 
עצמו  את  מחשיב  אינו  החוט  חוט?  של  תפקידו  מה  בלבד. 
ומקשר  ויקרות  קשות  אבנים  לתוך  חודר  הוא  אבל  לכלום, 
בלב, החוט מקשר  קטן  חור  ידי  על  גדולה.  אותם למחרוזת 
ומחבר בין יהלומים אבנים טובות ומרגליות לשרשרת אחת 
השרשרת  כל  חזק,  כשהחוט  פנינים.  מחרוזת  של  גדולה 
מחזיקה מעמד שנים רבות. אם החוט מתרופף, כל השרשת 
עלולה להתפרק לגורמים קטנים. רבי משה היה חוט השני של 
הועד הפועל העולמי, חוט שעבר בין כל חלקי אגודת ישראל 

אבניה ופניניה, בשישים שנה האחרונות. 
"רבי משה היה שליח נאמן ליישם את המטרה של 'אגודת 
ישראל'. המטרה נכתבה כבר לפני מאה ושש שנים כשהוקמה 
את  והמצוות  התורה  ברוח  'לפתור  תרע"ב:  בשנת  האגודה 
ישראל'.  עם  בחיי  הפרק  על  יום  יום  כל השאלות שתעלינה 
אוהליך  טובו  'מה  בקטוביץ'.  הראשונה  בהחלטה  נכתב  כך 
חה"כ  המליץ  בפרשה",  נאמר  ישראל',  משכנותיך  יעקב 
אייכלר בהספדו, "המשכן הראשון שלו היה בית הכנסת שבו 
התפלל ולמד והחזיק בגבאות עשרות בשנים. המשכן השני 
היה הרעיון של אגודת ישראל, לאחד את כולם לאגודה אחת. 
זה היה התפקיד שלו כמזכיר הוועד הפועל העולמי. זו הייתה 

הדמות של רבי משה". 
ח"כ אייכלר המשיך את הלימוד מאותו פסוק "רש"י אומר 
על הפסוק 'מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל' - גם 
כשהן חרבין. גם כשבתי המקדש חרבין, עדיין הם מכפרים. 
גם כשהאגודה התפזרה לסיעות ומפלגות, עדיין הוועד הפועל 
איחד את היהדות החרדית באמריקה ואירופה וארץ ישראל, 
כולם תחת כיפה אחת. גם כשהיה הר געש ציבורי מסביב, גם 
בשעות משבר ופילוגים, הוועד הפועל העולמי נותר אי קטן 
והגורמים  רבי משה איחד את כל הסיעות  ושלוה.  רוגע  של 
גדולי התורה  מועצת  הועד הפועל את  לארח במשרדי  וזכה 

שנים רבות.
"אינני רוצה לומר שהוא היה השריד האחרון לוועד הפועל 
של  בחיוך  כך  על  מוחה  היה  עצמו  שהוא  משום  העולמי, 
ביטול. הוא התנהג בענווה ופשטות גדולה, כמזכיר ותו לא", 
המשיך ח"כ אייכלר והזכיר: "בכל התקופות, בכל מצב, היה 
רבי משה כעבד נאמן לגדולי התורה, גם בעת התבגרותו. הוא 
היה עומד ברעד לפני מרנן האדמו"רים שליט"א, כבחור צעיר 
ואברך צורב, בדחילו ורחימו, למרות שכבר עמד בקשר אתם 

במשך עשרות שנים". 
כיבד את  רבי משה  איך  ראו  "עיניי  אישית העיד:  בעדות 
גדולי  למועצת  שהגיעו  והרבנים  הגדולים  האדמו"רים  כל 
התורה. הוא התכונן בדחילו ורחימו וניצב כחייל בשער הועד 
בהכנעה.  מהם  אחד  כל  לקבל  נרגש  וניגש  ונרעש  הפועל, 
נהרה גדולה נשפכה על פניו כשזכה לקבל את הרבי מצאנז 
שליט"א בחדרו, כמו חסיד צעיר שהרבי הגיע אל ביתו ואמר: 

'איך בין דאך א צאנזער' )- אני הרי חסיד צאנז(.
"רבי משה לא עזב את אגודת ישראל, ואגודת ישראל לא 
עוזבת אותו". סיכם ח"כ אייכלר. "יהי רצון שיזכה להתפלל 
רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  שיעשו  ישראל  כלל  עבור 
שהעם  שהכרת,  ישראל  גדולי  אצל  ובקש  לך  שלם.  בלבב 
על  לשמור  ישכילו  בפרט,  ה'  לדבר  והחרדים  בכלל  היהודי 
חוט  אותו  על  כולנו  את  המקשר  החוט  על  האחדות,  כוח 
כי רק בכוח אחדות הלבבות, עם  שני של מחרוזת הפנינים. 
כל חילוקי הדעות, נוכל למלא את יעדיה של אגודת ישראל 
על  העולות  השאלות  כל  את  והמצוות  התורה  ברוח  לפתור 
הפרק". חתם חבר הכנסת אייכלר את משא ההספד על המנוח 

הדגול.

ח"כ אייכלר מנה את 
מעלותיו הייחודיות של 

רבי משה: "רבי משה 
ראה את עצמו באגודת 
ישראל כמו חוט פשוט 
בלבד. מה תפקידו של 

חוט? החוט אינו מחשיב 
את עצמו לכלום, אבל 
הוא חודר לתוך אבנים 
קשות ויקרות ומקשר 

אותם למחרוזת גדולה. 
על ידי חור קטן בלב, 

החוט מקשר ומחבר בין 
יהלומים אבנים טובות 

ומרגליות לשרשרת 
אחת גדולה של מחרוזת 

פנינים. כשהחוט חזק, 
כל השרשרת מחזיקה 

מעמד שנים רבות. אם 
החוט מתרופף, כל 

השרשת עלולה להתפרק 
לגורמים קטנים
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מי את אמא שלי?
ישנם סיפורים עם התחלה, אבל בלי סוף.

כאשר מדובר בסיפור פיקטיבי, הפתרון פשוט, דיו, 
עט, מספר משפטים, והסיום מסתדר. אבל מה קורה 
כשהסיפור אמיתי? מה קורה כשאין לך את הסוף המתאים? מה 
קורה כשהלב חושק בסיומת אבל ההיגיון עוצר ואומר, הסוף הזה 

יהיה אולי הסוף של כל הסיפור?
אני יושבת מול שרה, מול שלל מסמכים ועדויות, מידי פעם 
היא פורשת ידיים לצדדים בתנועה של מה אני יכולה לעשות. "לא 
שיתפתי את הילדים שלי במה שעובר עלי", היא נאנחת. אינה רוצה 

לספר להם מידע שיערער אולי את ביטחונם העצמי.
היא הרי האם ועליה לגונן עליהם מפני הרע שבעולם, כיצד 
תיקח אחריות ותפיל עליהם תיק מלא רוע? כן, כך היא מרגישה, 

התיק הזה, התיק והמסמכים שבידיה, מלאים ברוע.
"התלבטתי רבות אם להתראיין", שרה לוחשת, ואכן, במהלך 
הראיון, היא יותר מסתירה מאשר מגלה. "תראי, הסיפור שלי מאד 

קשה לי, מאז הגילוי עוברים עלי ימים כואבים מאד".
"אולי תסגרי את התיק, תחזרי להיות מי שאת?" אני מגששת 

בעדינות.
"אי אפשר", היא משיבה כשכאב חריף מתלווה לדבריה. "גם 

קודם לכן, לא הייתי אני ממש".
את ילדותה שרה זוכרת דווקא כמאושרת. "כבת יחידה בין שני 
אחים הורי הרעיפו עלי מכל טוב, אמא שלי טיפחה אותי מאד, 
גדלתי בשכונה אמידה, להורי עסק מצליח, אני זוכרת את ההערות 
שנשלחו לעברי מידי פעם. ‘הי, למה את לא דומה לאחים שלך?', 
‘העור שלך שחור, ואמא שלך לבנה', או לחילופין "חשבתי שאתם 

אשכנזים!"
ילדים אומרים את אשר על ליבם, וכך בעצם גיליתי את עובדת 
היותי מאומצת. בגלל ההערות של הילדים בשכונה, בבית הספר, 
הטחתי בפני אמא שלי כשהייתי בת שש, כי אני יודעת שאני לא 
הבת שלה. היא הייתה בהלם, ודקה לאחר מכן, חיבקה אותי "את 
הבת שלי, ואני אמא שלך ואין שום דבר שיהרוס את זה בעולם, 
הבנת?" היא פרצה בבכי מר ונסער, ואני הבנתי בחוש של ילדה 

שפגעתי בה קשות".
השנים חלפו, והלחשושים הפכו לתופעה קבועה; גם היא, גם 
האחים שלה מאומצים. הוריה המאמצים הבינו שלילדים משלהם אין 
להם סיכוי, מעמדם הכלכלי איפשר להם לפנות לערוץ אחר, אימוץ.
"במשך שנים, הרהרתי ביני לבין עצמי, מי זאת אמא שלי - 
האמיתית, דמיינתי את עצמי פוסעת ברחוב ופוגשת אותה, ציירתי 
אפילו דמות בראשי, דמות דומה לדמות שלי, רק הוספתי לה 
עשרים שנה. ביום גשום אחד, ראיתי אישה מתקרבת לעבר הבית 
שלנו, אולי זאת אמא שלי? אולי היא באה לספר שגילו לה כי 
נלקחתי ממנה בטעות ועכשיו היא רוצה אותי, והיו שנים שפשוט 
הדחקתי את המחשבות. תראי, את צריכה להבין", שרה נאנחת 
לרגע, "קיבלתי הכל, אהבה, השכלה, חום בית, ולכן זה מדהים 
אותי שלמרות הכל, רציתי לדעת מאין באתי, מי הם הורי הביולוגים 

ומדוע הם מסרו אותי לאימוץ?"
בגלל עורה הכהה, חשדה שרה כי אולי היא בעצם תינוקת תימנית 
שנגזלה בכוח מרשות הוריה, אמרו להם שהתינוקת מתה, כשבעצם 
היא נמסרה לאימוץ. הגרסה הזאת התחזקה בראשה משנה לשנה. 
"ואולי דבקתי בגרסה זו, בגלל שהיא הכי התאימה לי. לא יכולתי 

לחשוב לרגע כי אמא שלי האמיתית ויתרה עלי מרצון".
שרה, שגדלה במשפחה דתית, אומצה בחו"ל ועברה גיור כנדרש. 
לאחר שנישאה והקימה משפחה, התעורר בה רצון עז לגלות את 
עברה, הגם שלא הייתה יכולה להזמין מסלול חיים טוב יותר משלה.

"לאחר שסיימתי את לימודי התיכון שלי, הורי מימנו את לימודי 
האקדמאים, הוצאתי תואר ולאחר מכן פניתי ללמוד מקצוע בתחום 
רפואי, ריפוי בדיבור. אולי הרצון העז שלי לעזור לילדים לרפא את 
השפה שלהם הוא ניסיון לרפא את המחשבות שלא הרפו ממני".
במהלך לימודיה במכללה, השתתפה בשיעורי יהדות, "נכון, 
גדלתי במשפחה דתית, אך השיעורים עוררו בי רצון עז להתקרב 
יותר, שנתיים לאחר מכן עמדתי מתחת החופה עם בעל תשובה, 

והחלטנו להקים בית אמיתי של תורה".
הם הגשימו את חלומם, וביתם עמוס בארונות ספרים. זהו בית 
שילדים מתוקים עם כיפה ופאות משתובבים בו. "אלו הקטנים 

שלי, הגדולים בישיבה", היא מספרת בגאווה לא מוסתרת.
"כאמא לילדים, המחשבות הטרידו אותי ביתר תוקף. איך אמא 
שלי ויתרה עלי? ואולי היא לא ויתרה?  אולי נלקחתי ממנה בכוח?״

מזלם של אחיה המאומצים שפר, הם ידעו בדיוק מאין הגיעו. 
הוריהם נספו בתאונת רכים והם אומצו על ידי דודתם חשוכת 
הילדים. שרה זכרה היטב את בכיה של אמה, כשהטיחה בה שהיא 
אינה בתה.  מחשש לחזור ולפגוע בה, היא התיישבה לשיחה רצינית 

עם אביה רק משאמה נפטרה.

"לפעמים כדאי להישאר עם המציאות כמות שהיא, לא כדאי 
להעיר שדים משנתם", אמר לה אביה שוב ושוב. היא לא ידעה 

עד כמה הוא צדק.
"זה לא הרפה ממני, אני חייבת לגלות את מוצאי, להגיע אל 
שורשיי, ואולי אפילו, אולי לגלות שבכל זאת כן, יש לי משפחה 

נוספת, וכמוני גם הם חיכו ליום שנפגש".
נושא האימוץ, הוא נושא מורכב איך שלא תביטו עליו: מזווית 
המאומץ, ההורים הביולוגים, ההורים המאמצים. תמיד יש שאלות, 

חששות, לבטים, פחדים.
גם רונית קרצנר, בת יחידה מאומצת, החליטה בגיל ארבעים, 
לצאת ולחפש את אמה הביולוגית. היא תיעדה בסרט את הקורות 
אותה. "אבא שלי נסע הרבה לנסיעות עסקים ולפני כל נסיעה 
הושיט אצבע והורה לי על מזוודה שנחה בארון למעלה ואמר לי: 
אל תגעי במזוודה שנמצאת כאן". רונית, ילדה טובה וממושמעת, 
צייתה לאביה. רק שנים לאחר מכן, בגיל ארבעים, היא מצאה את 
עצמה, לאחר מותו של אביה, עוד לפני ההלוויה, מטפסת על כיסא 

ומורידה את המזוודה האסורה.
ביד רועדת החלה לחטט בין המסמכים והתמונות, נכון, היא ידעה 
מגיל צעיר מאד, אולי צעיר מדי, שהיא מאומצת, והנה שחור על 
גבי לבן, המסמך עליו חתמו הוריה המאמצים, היא נולדה לאמא 

אחרת, הם גידלו אותה!
היא מחליטה לצאת למסע, היא חייבת את זה לעצמה, נפשה 
לא תנוח ולא תשקוט. מי ילדה אותה? למה מסרו אותה? רונית 
קרצנר מצאה את עצמה בגיל ארבעים, מתמודדת עם שאלת הזהות 

האישית שלה.
"אני לא חיפשתי את הזהות שלי, דווקא סופי, חברה טובה שלי, 
מאז היינו שתינו סטודנטיות בצרפת, האיצה בי לחפש את אמי. 
כשהגעתי לצרפת כדי לפגוש אותה, ואני כבר אם לבנות בעצמי, 

רק אז הבנתי מה היה חסר לי כל השנים".
הפגישה שנערכה ביניהן הייתה מרגשת, הן בכו מהתרגשות, אך 
דמיון לחוד, ומציאות לחוד. אמה לא הייתה מעוניינת להמשיך את 
הקשר. אולי בגלל המשפחה החדשה שהקימה? פחדה בגיל שישים 
להתמודד עם עבר לא פשוט. כך או כך, החיפוש שהתחיל והסתיים, 
לא נגמר בהפי אנד. ואולי כן, "אין ספק שזכיתי לרוגע מסוים, אני 

יודעת מאיפה הגעתי", רונית מסכמת סופו של מסע מתיש.
לכל ילד מאומץ "מזוודה" אישית שלו, רבים מהילדים תוהים 
מי הוריהם הביולוגים, חלקם מדמיינים את המפגש שלא תמיד 

יתקיים בעתיד, ורובם מפנטזים על היום שיצאו לחפש.
"מתי צריך לספר לילד כי הוא מאומץ?" השאלה מטרידה אנשים 
רבים. גם לרונית אין תשובה חד משמעית, "בגיל צעיר מדי הילד 
מפתח חששות, בגיל מבוגר יותר הוא מאבד את האמון בהוריו 

המאמצים, חש כי חי בשקר עד עתה".
יכול כל מאומץ או  18 לפי חוק האימוץ הבינלאומי  בגיל 
מאומצת לגשת ולפתוח את תיק האימוץ, לקבל פרטים על משפחתו 
הביולוגית. מאומצים רבים יעדיפו לשכוח את החלק הזה ששייך 
לעברם ולהתמקד במשפחה האוהבת שלהם, "חלקם מפחדים לפגוע 
במשפחה המאמצת", אומרת רונית, ומעידה על עצמה כי חששה 
לפגוע במשך השנים בהוריה היקרים ולכן רק לאחר מותם העזה 
לעשות את הצעד שהוביל לתהליך החיפוש שהסתיים במציאת 

האם ובקריסת חלום.
מדהים לגלות שכמעט כל המאומצים, עוברים תהליכים דומים. 
"כשחיפשתי את תעודת הלידה המקורית שלי, נאמר לי שהיא 
איננה", משחזרת רונית, "וזה מקומם. בתהליך אימוץ מסודר, 
קורעים את תעודת הלידה המקורית ועורכים אחת חדשה, ההסכם 
נערך בין ההורים המאמצים למדינה ולאם, ומה עם הילד? הוא לא 
קיים? מנפיקים לו תעודה אחרת, כאילו בכך מקבלים ילד עם דף 
חלק. אין דבר כזה! המחקרים מוכיחים, כי גם תינוק בן יומו, מגיע 
עם היסטוריה. ננסי קרי, אישה אמריקאית, אם מאמצת, הוציאה 
ספר שהפך לרב מכר בנושא האימוץ. לטענתה אין תחליף לאם 
ביולוגית. גם המאמצת המושלמת לא תהווה תחליף לאם ביולוגית.
"אי אפשר לזלזל בקשר דם! זה לא טבעי שאישה תגדל ילד 
שילדה אישה אחרת, נכון, שהנסיבות גורמות לכך. אני תמיד 
חשבתי שמספיק להעניק אהבה, והייתי מלאת אהבה כלפי הילדה 
שאימצתי, אך במציאות, אהבה אינה מספיק חזות הכל, קשר הדם 

קובע לא פחות".
היא גם טוענת בספרה כי אחוז גבוה של ילדים מאומצים, סובלים 
מדיסלקציה שנובעת מחוויה טראומתית. "ילד שהוצא מחזקת 
אמו הביולוגית, גם אם הסיבה מוצדקת ביותר, עובר טראומה", 
השאלות והתהיות עלו בראשה לאחר שזכתה ללדת ילד, שנתיים 
לאחר שאימצה את בתה הבכורה. אז הבינה שמסירת  ילד לאמוץ 

הוא מעשה המנוגד לגמרי לתהליך הטבעי של היקום.
רוב האימהות שמסרו את ילדיהן לאמוץ, חיות עם מצפון מעיק 

כל חייהן. מידי שנה מגיעים ללשכות האימוץ בארץ, כ-300 פניות 
של ילדים המחפשים את אמותיהם וכ-280 פניות של אימהות 

המבקשות לדעת האם מחפשים אותן.
"זאת אומרת", רונית מאשרת את האחוזים, "שקשר דם הוא 
קשר חזק יותר מכל, וכי אימהות גם עשרים שנה אחרי, שמחות 

ליצור קשר עם פרי בטנן".
אחת המטרות של רונית קרצנר הוא לעורר מחשבה בקרב ציבור 
המאמצים, ציבור ההורים, ואולי לשנות את המדיניות הגורפת 
לפיה תעודת הלידה המקורית מבוטלת אוטומטית, עם תחילתו 

של תהליך אימוץ.
ילדים מאומצים תוהים בשלב מסוים בחייהם מי ילד אותם, 
לאן הם שייכים, בגיל צעיר הם עסוקים כמו כולנו בבניית קריירה 
ופעמים רבות רק בהמשך הדרך, לאחר ששבעו מהמרוץ, הם 

נוקטים צעד של ממש שיוביל למפגש.
"במהלך החיפושים שלי נתקלתי באדם בן שישים שהתחיל 
לחפש את אמא שלו", מספרת רונית. כנראה שהכמיהה היא נקודה 

פנימית שמחכה להגיע אל חקר האמת ולהירגע.
ובחזרה לשרה, שגם היא החליטה שהגיעה שעתה של המזוודה 
הנסתרת שלה לרדת מן הארון. הגילוי הימם אותה והציב אותה 

בפני דילמה קשה ביותר.
מילא החלק הראשון של הגילוי, "את נולדת באיראן!" אתו היא 

יכולה להתמודד, ארץ המוצא לא "עושה" את האדם.
החלק השני ריסק אותה למשך ימים. "נולדת למשפחה מוסלמית!"

"אז איך הגעתי אליכם?" שרה פחדה לשאול, ואביה לא רצה 
לפרט. אך העובדה נותרה בעינה.

היא נולדה לאם מוסלמית, גוירה וגדלה כיהודייה.
"את מבינה את זה? אני שרה היהודייה, שומרת תורה ומצוות, 
בת לאישה מוסלמית מאיראן? ולו יצויר כי הייתי נשארת באיראן, 
הייתי אולי היום איראנית ממוצעת, מוסלמית שאינה מכירה במציאות 

העם היהודי.
"ההיגיון לא תופס את המציאות הזאת. כל המפגשים המרגשים 
והתרחישים שציירתי במשך חודשים, נמחו באחת. תרחיש אחר, 
אותו אפילו לא דמיינתי, הופך להיות סיפור חיי: בית מוסלמי, 
שפה זרה, שנאה בעיניים, אני אפילו לא מכירה את השפה הפרסית. 
האם יש טעם בכלל לפגוש אמא כזאת, ולו יכולתי להגיע לאיראן, 
למצוא את המשפחה שלי ולעמוד מולם, האם הם היו עומדים שווי 
נפש מול בת משפחתם היהודייה? הם הרי אמורים לשנוא אותי? 
האם אני רוצה להכיר את האישה הזאת?" ספק היא  שואלת ספק 

קובעת עובדה.
והתשובה מרסקת אותה שוב, "במובן מסוים כן, אני רוצה לדעת 
מי היא, למה? היא בטח לא תארה לעצמה שהבת שלה שנמסרה 

לאמוץ, גדלה כיהודייה בארץ ישראל".
אין ספק שבסיפור שלה מעורבים כל הרכיבים הדרושים לדרמה 

אמיתית, והאירוניה שולטת בו.
"תגידי, אני יכולה לספר לילדים שלי שיש להם סבתא מוסלמית?" 
היא לא מבקשת תשובה, את התשובה היא יודעת. לא, היא לא רוצה 
לספר להם, אבל אז מתעורר הפן הנוסף בלב; ומה עם האמת? 
מותר לך להסתיר מהם פיסת אמת זו? לטובתם עדיף שתשתוק, 

למה לייסר אותם? מדוע להבעית את שנתם בלילה?
"נפגשתי עם אישה נוספת, שאומצה בגיל שבוע, בגיל עשרים 
וחמש פנו אליה דרך השירות למען הילד כדי לומר לה שמחכה 
לה מכתב מאמה הביולוגית, המפגש לקבלת המכתב נערך עם 
עובדת סוציאלית. לקח לי זמן רב להחליט אם לקחת את המכתב 
או לא, בשעת המפגש התברר לי כי המכתב נשלח לשירות שנה 
קודם לכן ולא בעת שנמסרתי לאימוץ", כך היא אמרה לי, ופחדה 

לפתוח אותו, לא ידעה מה כתוב בו.
"ואם האם תרצה לפגוש אותה, היא חששה גם מעצם המפגש ומה 
יהיה אחרי המפגש? אותה אישה, כיום חברה טובה שלי, החליטה 
להחזיר את המכתב, ולהישאר עם הידיעה שהוריה המאמצים הם 
ההורים שלה, ובהמשך גם הסבא והסבתא של ילדיה, אני מקנאה 

בה, מקנאה בהחלטה שהיא לקחה, ובשלמות החלטתה".
שרה  הייתה מעדיפה לגלות כי נלקחה ממשפחה תימנית ונמסרה 
לאימוץ, היא אישית הייתה שמחה לו יכלה לאמץ לעצמה כל 

תרחיש אחר, מלבד זה שהתגלה לה.
"אבא שלי שיאריך ימים שוהה בבית אבות, הוא הזהיר אותי 
כי עדיף שאשאיר את המידע שלי חסוי למעלה בארון ולהמשיך 
את שגרת חיי למטה, לפעמים אני שואלת את עצמי למה? למה 

לא הקשבתי לו?"
יצאתי מהפגישה כשהזעקה שלה מלווה אותי. כעיתונאית אסור 
לי לפתוח תיקי אימוץ אחרים בלשכות האימוץ, אני כן יכולה 

לפתוח את תיקי הנפש.

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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לבריאות

כך תשמרו מהרעלה

ובין השאר  טובים,  עימה הרבה דברים  עונת הקיץ מביאה 
מחוץ  אחת  לא  במהלכה  מבלים  עצמנו  את  מוצאים  אנו 
לבית, בחוף הים, בבריכה ובאירועים שונים. אבל לצד הכיף, 
החום הישראלי מביא עימו גם שני דברים שחיידקים מאוד 
והלחות  מטפסת  כשהטמפרטורה  ולחות.  חום  אוהבים: 
בקיץ  מכך,  כתוצאה  במזון.  החיידקים  גם  מתרבים  עולה, 
וכן  המעי  של  זיהומיות  מחלות  בהתפתחות  עלייה  חלה 
בשכיחות הרעלות המזון, שנובעות בחלקן מהיגיינה ירודה 
להרעלת  הסימנים  מזון.  של  ראויים  לא  אחסון  ומתנאי 
יכולים להיות שלשול, הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש,  מזון 

צמרמורות, בחילות, חום ואף כאבי שרירים. 

חשוב לדעת: 
בטמפרטורת החדר חיידקים המצויים במזון מכפילים   •
ריבוי חיידקים מגביר את הסכנה  את עצמם כל 20 דקות. 
להתקלקל  עלול  מזון  בחורף  אם  מחלות.  להתפתחות 
בטמפרטורת החדר בתוך שעתיים, בקיץ תהליך זה יתרחש 
או  למקרר  האוכל  את  להכניס  רצוי  לכן  שעה.  לאחר  כבר 
 למקפיא כמה שיותר מהר כי קור מונע את התרבות החיידקים. 
• רבים חוששים שהכנסת אוכל חם למקרר עלולה לקלקל 
את המקרר, אך אין בכך ממש. יש לכוון את המקרר הביתי 
מתחת  מעלות  ל-18  המקפיא  ואת  צלזיוס  מעלות  ל-6-5 
לאפס. אם מדובר בכמויות גדולות של מזון המיועדות לכמה 
ארוחות, יש לחלק אותן לאחר הבישול לכלים נפרדים, עדיף 
בכלי זכוכית. כמויות קטנות יותר מתקררות מהר יותר ואין 

צורך להוציא מהמקרר בכל פעם את כל הכמות. 
מומלץ להפשיר מזון במקרר ולא בטמפרטורת החדר.   •
 24 בתוך  במקרר  מפשיר  ק"ג  כשני  במשקל  קפוא  מזון 
שעות. אפשר גם להפשיר מזון מחוץ למקרר במים קרים. 
יש אפשרות להפשיר מזון גם במיקרוגל - בתנאי שמתכננים 

לבשלו מייד.
• כדי שמזון יהיה בעל ערך תזונתי ויתרום לבריאות שלנו, 
הוא חייב להיות איכותי וטרי. אלא, שברוב המקרים לא ניתן 
לנו  שאין  מכיוון  האריזה  על  שמוטבע  התאריך  על  לסמוך 
לצלחת  שהגיע  עד  המזון  של  והִאחסון  השינוע  על  מידע 

שלנו.

איך תשמרו על המזון מפני חיידקים?

בשר ודגים 
ניתן לשמור בשר ודגים טריים באריזה מהסופרמרקט   •
השני.  ביום  אותם  להקפיא  גם  אפשר  יומיים.   עד 
לזמן  ולו  להפשיר,  עלולים  קפואים  ודגים  בשר   •
רצוי  לכן  חיידקים.  להתפתחות  מצע  ולהפוך  קצר, 
לבית  מהחנות  האלו  המוצרים  את  להעביר  מאוד 
במקרר.  מיד  ולאחסן  המתאפשרת   במהירות 

את  לבדוק  צריך  התפוגה,  מועד  לבדיקת  במקביל   •
המוצר עצמו. בשר צריך להיות בגוון ורוד בהיר או אדום ולא 
אפרפר. דג צריך להיות מוצק וללא ריח מפוקפק. אם הדג 

שלם, יש לוודא שהעיניים צלולות ולא עכורות. 
• קופסת טונה משומרת שנפתחה ניתנת לשימוש בתוך 

יומיים בתנאי שתוכן הקופסה הועבר לכלי עם מכסה. 
• דגים מעושנים כמו סלמון יש לארוז היטב ולקרר וניתן 
להשתמש בהם בתוך שבוע מהפתיחה )כדאי לשמור בחלק 

האחורי של המקרר(. 
עד  חריימה אפשר לשמור במקרר  כמו  דגים  תבשילי   •

שלושה ימים, אך עדיף לצרוך אותם בתוך יומיים. 

פירות 
• פירות אוהבים להבשיל בטמפרטורת החדר ושמירתם 
של  )גם  שלהם  הארומה  ועל  הטעם  על  משפיעה  בקירור 
עגבניות(. ברגע שהפרי בשל, ההידרדרות בטעמו ובארומה 

מהירה – במיוחד באקלים החם שלנו.
• הבשלת יתר מורידה את כמות ויטמין C המצוי בפירות 
כדאי  שלהם.  התזונתי  הערך  לאובדן  ומובילה  השונים 
לשמור פירות במקרר )חוץ מבננות( כדי להאט את תהליך 

הריקבון. 

ירקות 
• עדיף לצרוך ירקות טריים שלמים בתוך שלושה ימים, אך 

ניתן לשמור אותם עד חמישה ימים במקרר. 
וירקות הוא שינוי  המדד לבדיקת תקינותם של פירות   •

צבע הקליפה שעלול להצביע על הימצאות חומרים רעילים. 
למשל, צבע ירוק שמתפתח על הקליפה של תפוחי אדמה 
 .)solanine( מעיד על נוכחות של חומר רעיל בשם סולנין
גם בנבטים שמופיעים על תפוח האדמה.  זה נמצא  חומר 
• אם קליפת תפוחי האדמה מתחילה להיות ירוקה - יש 
ולהשתמש  הירוק  החלק  את  לחתוך  אסור  אותם.  לזרוק 
לקלף  אפשר  ירוק,  צבע  ללא  נבטים,  הופיעו  אם  בשאר. 

אותם מתפוח האדמה לפני השימוש.

ביצים 
ולא  שלהן  הקרטון  בתוך  בקירור  ביצים  לשמור  עדיף   •

להעבירן למתקן לשימור ביצים שבדלת המקרר. 
• צריך לבדוק תמיד אם הן סדוקות. את הביצים הסדוקות 

יש לזרוק. 
• ביצים עשויות להישמר כ-5-3 שבועות במקרר, בתנאי 

שנקנו לפני התאריך המודפס על האריזה. 
• אפשר לבדוק בקלות אם הביצה טרייה: מכניסים אותה 
היא   - הקערה  בתחתית  שוקעת  היא  ואם  מים  לקערת 
טרייה. אם היא צפה על פני המים, היא לא טובה למאכל.  

גבינות 
מקור  להיות  עלול  רכות  גבינות  על  המתפשט  עובש   •
ועוד.  ליסטריה  קולי,  סלמונלה,  כמו  מסוכנים  לחיידקים 
נבגי העובש  כי  אסור להסיר רק את החלק הנגוע בעובש, 
עובש  פיתחו  לא  שעדיין  הפנימיים  בחלקים  גם  מצויים 

הנראה לעין. 

מכשיר ה PainShield, של חברת ננו ויברוניקס, 
להקל  המאפשר  מהפכני,  ישראלי  פיתוח  הוא 
הפוגעים  מתמשכים  כרוניים  בכאבים  ולטפל 

באיכות החיים ומקשים על שגרת היום. 

גידים  ומתיחת  בדלקות  לטיפול  מיועד  המכשיר 
ופגיעה  התכווצויות  ספורט,  פציעות  ושרירים, 
ברקמות רכות, כאבים הנובעים ממקור אורתופדי 
או עצבי, קרע חלקי בגיד, כאבי פרקים, תסמונת 
בעקבות  פגיעות   ,)CTS( הקרפלית  התעלה 

מחלת הסוכרת וכאבים באגן.

בכאבים  לטיפול  יעיל  המכשיר  נמצא  בנוסף, 
קרע  כמו  עצבי  או  אורתופדי  ממקור  ובפגיעות 

חלקי בגיד, שבר הליכה, דורבן ועוד.

)"על-קול"(  אולטרסאונד  גלי  מייצר  המכשיר 
אשר מועברים לאזור הטיפול. גלים אלו מופקים 
בעזרת מדבקה והינם בעוצמה נמוכה המאפשרת 
טיפול ממושך שאינו מפריע לפעילות היום יומית 

של המטופל. 

השימוש  ונוחות  בקלות  המכשיר  של  ייחודיותו 
הכואב,  לאיבר  הנצמדת  מדבקה  באמצעות   –
כדי  תוך  היום  בשגרת  להמשיך  המטופל  יכול 
וכו'.  העבודה  בזמן  השינה,  בזמן   - הטיפול  
המכשיר יכול לשמש כטיפול יחיד להקלה בכאב 
הניתן במרפאות הכאב  לזה  כטיפול משלים  וכן 

והפיזיותרפיה. 

הטיפול הינו נקודתי ומקומי ובעוצמה נמוכה ולכן 
ניתן להשתמש בו לאורך זמן.

בטוח  לשימוש,  ונוח  קל   PainShield ה- 
וגופים  לטיפול ובעל אישורים ממשרד הבריאות 
הברית  ובארצות   )CE( באירופה  רגולטורים 

)FDA( ומעניק תחושת הקלה תוך זמן קצר. 

מ.ד.ס  המכשיר:  ורכישת  נוסף  מידע  לקבלת 
www.painshield.co.il 1700-505-508 ,פארם

הקיץ הישראלי מביא עימו גם שני דברים שחיידקים מאוד אוהבים: חום ולחות, ועם 
החיידקים - כך עולה הסיכון ללקות בהרעלת מזון • איילת נדיב, דיאטנית קלינית 

ואחראית מקצועית מחלקת דיאטה ברשת סטודיו סי, מביאה שורת טיפים לשמירה 
על המזון והבריאות 

פיתוח ישראלי של 
מכשיר אישי חדשני 
לטיפול יעיל בכאבים

סל תרופות
הישראלית  פלוריש  חברת 
משיקה את המוצר השני בסדרת 
וטיפול  להקלה  המרפא  צמחי 
"אפטוקל"  הפה  בחלל  בנגעים 
על  מבוסס  ג'ל,  תכשיר  והפעם 
לרכוש  ניתן  צמחיות.  תמציות 
ברשתות הפארם ובתי המרקחת, 

במחיר של 49.90 ₪

חברת סופהרב משיקה: כמוסות ליקוויד 
המהפכני  הכורכומין  פטנט  עם  ג'ל 
BCM-  - הביולוגית  הזמינות  להגברת 

95® בעל ההרכב הייחודי של כורכומין 
ניתן להשיג להשיג  כורכום.  ושמני  טהור 
אריזות  הפארם.  ורשתות  הטבע  בביתי 

של 30 כמוסות רכות. 
מחיר מומלץ לצרכן: 129 ₪

וטבליות  בטיפות  הדס  של   12B 1000
במינון  הן  ייחודי,  תוסף  הינו  מציצה, 
המוגבר של 1000 מק"ג והן בהיותו מבוסס 
המאפשרת  קובאלאמין,  מתיל  מולקולה 
אל  ישירות  הוויטמין  של  מיטבית  ספיגה 
מחזור הדם. מומלצת בין היתר למעשנים 
כליה.  מבעיות  הסובלים  ולאנשים 

בהשגחת בד"צ בעלז. מחיר: 59.9 ₪



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

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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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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לאה רוצה להביא את הסיפור 
האישי שלה לעולם. היא יודעת 
שהיא יכולה לסייע לרווקות רבות 
לצאת מאותו לופ אין סופי בו הן 
נמצאות, ולכן היא משתפת אותי בגילוי לב 
בסיפור האישי שלה. "כבר לא האמנתי שזה 
יכול לקרות לי", פתחה לאה את סיפורה 
שהצליח להפתיע גם אותי. "שעון החול 
תיקתק ואת יום ההולדת ארבעים כבר חגגתי 

בדומיה דקה...".
אני מכירה את לאה למעלה מחמש־עשרה 
שנה. דרכינו הצטלבו בפרויקטים שונים 
למען נשים חרדיות ותמיד ידעתי שלאה 
רווקה. אבל ידעתי כמו עוד הרבה אחרות 
שהיא לא מהסוג הלאה, העייף והממורמר. 
תמיד עם חיוך שנח לה בזווית הפה, תמיד 
מוצאת מילה של אמונה, ודברי ביטחון 

ועידוד שגורים על שפתיה.
ידעתי  לא  שאף  שייתכן  היא  האמת 
שהיא בת ארבעים. בכלל, להיות רווקה 
בת ארבעים במגזר החרדי, זה קשה עד 
בלתי נסבל. מעבר לעובדה שצריך לתת 
"תשובות" לכל העולם, צריך לתת תשובות 
לעצמנו וזה כבר הרבה יותר קשה. "שאלתי 
את עצמי מה אני עושה עם עצמי ופתאום 
קלטתי שאני מאבדת את זה. מאבדת את 
עצמי ואת עצמיותי. אין אופק. אין בחורים 
שווים. והיו לי אפילו מחשבות ותוכניות 
כיצד אשמר את היכולת שלי להרות וללדת 

בעתיד. 
"בור גדול של ריק נפער בקרבי ותחושת 
כישלון איומה הציפה אותי. 'תראי מה נהיה 
ממך. תסתכלי על עצמך', אמרתי לעצמי. 
'את אפס'... התנגן לי תקליט בראש. היצר 
החל לחפור ולשאול שאלות כמו 'למה זה 
קורה דווקא לי? איפה ה' בעולם שלי?'. 
הגעתי כבר לשלב בו רציתי להיות שקופה. 
הייתי מרירה, כבר לא רציתי לשמוע עצות 
ורעיונות מאף אחת ואחד. ובדיוק באותו 
שבוע בו לדעתי הגעתי לנקודת השפל, 

הגיע גם השידוך המי־יודע־כמה. 
להיפגש,  הפסקתי  לא  מעולם  "הרי 
גם כשהייתי מיואשת ממש. שלמה היה 

גרוש עם שלוש בנות. ואני הרי הצבתי 
לי גבול של שני ילדים גג... הוא היה בן 
תורה שיושב ולומד ואני מצידי מצליחנית 
בתחום הנדל"ן, אשת עסקים ממולחת 
שרוצה לצידה גבר עשיר ומפרנס. נו, זה 
לא מתאים אמרתי לעצמי ועם זאת הלכתי 
לפגישה ראשונה. כנראה שהפחדתי אותו 
כפי שעשיתי לכל קודמיו. אבל הפעם היה 
שם משהו אחר ואני לא יודעת להסביר 

לעצמי מה היה שם. 
"משום מה החלטתי הפעם שאני הולכת 
על זה בכל הכוח. אחרי שבוע אינטנסיבי של 
פגישות, שלמה ביקש להפסיק. הוא אמר 
שזה לא מתאים. זו הייתה הפעם הראשונה 
בחיי בו לקחתי את המשפט הזה ללב. בחיים 
לא התרגשתי ממשפט כזה והפעם שלחתי 
חברות וקרובות משפחה שידברו על לבו. 
שלחתי את אחותי ואת אחייניתי )הנשואה(, 
את השכנה של אימא שלו ואת חברה של 
אחותו. ושלמה היה נחוש בדעתו שהשידוך 

הזה לא מתאים...
"כנראה שכל מה שהבאתי איתי היה 
לעשות  החלטתי  עבורו...  מידי  יותר 
עבודה והלכתי למאמנת אישית מהציבור 
החסידי. היא החזירה לי את הביטחון בה', 
את הביטחון בעצמי ואת הביטחון במוסד 
הנישואים שאבד לי טרם פגשתי את שלמה. 
הבנתי שעלי לשנות כמה דברים בגישה 
ובהתנהגות שלי ובעיקר לסמוך ולבטוח 
בה' יתברך, שאם זה שלי - זה שלי. בתחילה 
נלחמתי כארי כי הייתי בטוחה שזה הגורל 
שלי. הייתי בטוחה ששלמה הוא המזל שלי 
ולא היה לי ספק שאני מנהלת את העניינים. 

אני לא רגילה להפסיד בעסקים...".
את ההמשך תוכלו לקרוא בטור של 
השבוע הבא עלינו לטובה, טור המסעות 

והמטות.
  

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

/mychoice.co.il

רווקה בת ארבעים 
  חלק א' 

לאה רוצה לספר לעולם. לאה רוצה לעזור 
לבחורות ונשים רגע לפני ייאוש • היא רוצה 
שתשמעו את הסיפור שלה וכן תנסו אותו 
בבית. כי אם לה זה הצליח, אין סיבה שלכן 

זה לא

"כנראה שכל מה שהבאתי איתי היה יותר מידי עבורו... 
החלטתי לעשות עבודה והלכתי למאמנת אישית 

מהציבור החסידי. היא החזירה לי את הביטחון בה', את 
הביטחון בעצמי ואת הביטחון במוסד הנישואים שאבד 

לי טרם פגשתי את שלמה"

"



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

דות אור אבנר כפר סיטרין
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 מתיבתא  ישיבה קטנה  ישיבה גדולה

התקשר עכשיו
ותאם ביקור

התרשמות בישיבה
04-990-2-990

טכנאי
מחשבים
תעודה של 
microsoft
טכנאי סלולר
תעודה של 
topedu

לימודי 
סת"ם

ומשגיח
כשרות

חוגים: 
אומנות, 

גיטרה,
נגרות, 

מוזיקה, ציור 
וחדר כושר

לימודי 
גמרא
 בעיון

תעודת
בגרות מלאה

ותעודה
טכנולוגית 

טכנאי
והנדסאי 

תקשוב

על מורדות הר הכרמל אל מול נוף מרהיב, 
שוכנת ישיבת אור אבנר - סיטרין המשלבת 

בין לימודים תורניים ויראת שמיים ובין 
לימודי מקצוע ברמה גבוהה.

צוות חינוכי מסור, תנאי פנימייה מעולים 
ואווירה רגועה, הופכים את הישיבה בכפר 
סיטרין למקום שמעצב את עתידם התורני 

והמקצועי של תלמידי הישיבה.

מתחיל
בלימוד 

מהנה

עתיד
מצוין

ב"ה
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עוגת שמרים במילוי שוקולד ואגוזים
אין כמו ריח של עוגת שמרים הנישאת בכל הבית, כדי לבשר על שבת שמתקרבת. והפעם הבאנו לכם מתכון 
נוסטלגי ומשפחתי במיוחד המבוסס על מתכון קלאסי של סבתא, עם מעט עדכונים והתאמות. בצק שמרים 
עשיר שמרדדים דק-דק, במילוי שוקולד ואגוזים )אפשר גם תוספות אחרות(, ובתום האפייה מתקבלת עוגת 

שמרים ריחנית ופשוט מושלמת
מתכון: נטלי לוין לעלית, צילום וסטיילינג: דניה ויינר ודיאנה לינדר

זמן הכנה: יותר מ-3 שעות | רמת קושי: בינוני | כמות: 2 עוגות בתבנית אינגליש קייק באורך 27 ס"מ

מצרכים
לבצק:

500 גרם )3 וחצי כוסות( קמח
10 גרם )1 כף( שמרים יבשים או 30 גרם שמרים טריים

100 מ"ל )1/2 כוס( שמן
75 גרם )1/4 כוס ועוד 2 כפות( סוכר

1 ביצה
2 חלמונים

180 מ"ל )3/4 כוס( מים
קורט מלח

1 כפית תמצית וניל

למלית שוקולד:
200 גרם שוקולד מריר פרה

100 גרם חמאה )או שמן קוקוס לגרסה פרווה(
50-60 גרם אגוזים קצוצים

ביצה טרופה להברשה

לסירופ:
125 מ"ל )1/2 כוס( מים

100 גרם )1/2 כוס( סוכר

אופן ההכנה:
בצק: בקערת מיקסר עם וו לישה מעבדים יחד קמח, שמרים, שמן, סוכר, ביצה, חלמונים, מים, מלח ותמצית 

וניל במשך כ-10 דקות עד שמתקבל בצק אחיד, רך ומעט דביק.
בידיים מקומחות יוצרים מהבצק כדור, מעבירים לקערה מקומחת קלות, מכסים ומתפיחים במשך כשעה או 

עד שהבצק מכפיל את נפחו.
מלית שוקולד: קוצצים את השוקולד ושמים בקערה. מוסיפים חמאה )או את שמן הקוקוס( וממיסים יחד 

במיקרוגל או על בן מארי, עד שהכל נמס והתערובת אחידה.
מצננים את התערובת במשך כשעה בטמפרטורת החדר, עד שהיא מגיעה למרקם של ממרח.

עיצוב העוגות: מחלקים את הבצק ל-2 חלקים.
על משטח מקומח מרדדים כל חלק למלבן בעובי של כ-1/2 ס"מ.

מורחים מחצית מכמות מלית השוקולד בשכבה דקה.
שלב 1 : 

מפזרים אגוזים קצוצים.
שלב 2:

מגלגלים לרולדה הדוקה.
שלב 3:

מלפפים את שתי הרצועות שנוצרו כך שתיווצר צורת בורג.
מעבירים לתבנית וחוזרים על הפעולה עם החלק השני של הבצק ויתרת המילוי.

אפשר לגוון ולהכין מהחלק השני של הבצק צורת בורג קלאסית, לא קראנץ: מחלקים את הבצק ל-2 חלקים, 
מרדדים כל אחד מהם למלבן, מורחים מילוי ומגלגלים לרולדה הדוקה. בסוף פשוט יוצרים צורת בורג מ-2 

הרולדות הקטנות יותר ושמים בתבנית להתפחה.
מכסים את העוגות ומתפיחים בטמפרטורת החדר במשך כשעה או עד שהן כמעט מכפילות את נפחן.

מחממים תנור ל-170 מעלות.
מברישים את העוגות התפוחות בביצה טרופה בעדינות.

שלב 4:
אופים במשך 28-35 דקות או עד שהעוגות תפוחות, זהובות ויציבות.

סירופ: בסיר קטן שמים מים וסוכר ומחממים לרתיחה. חשוב לוודא שכל הסוכר נמס. מבשלים עוד 1-2 דקות 
לאחר הרתיחה ומסירים מהאש.

מברישים את העוגות בסירופ בנדיבות כשהן יוצאות מהתנור
טיפ של עלית:

• העוגות במיטבן ביום ההכנה. אם רוצים לשמור אותן לאורך זמן, אפשר להקפיא אותן אפויות לחלוטין ואז 
פשוט לחמם מעט לפני ההגשה. החימום מחזיר אותן לחיים.

• מומלץ להגיש את העוגות חמימות ולא קרות מדי.
• אם לא אוהבים אגוזים, אפשר להשמיט אותם מהמלית ורק למלא בשוקולד.

• אפשר למלא את הרולדות בכל מילוי אחר שאוהבים.

 סלט קוסקוס
תשכחו מארוחה חמה וכבדה שאחריה בא לנמנם. המותג מאסטר שף מציע לקיץ מתכון ל סלט קוסקוס  

מרענן, עשיר בירוקים עם חמוציות ופירות העונה. הסלט מתובל בלימון ריחני, שיקצור מחמאות בכל ארוחה. 
מתכון קיץ קליל וטעים 

אביזרים: 
קערה לערבוב, קערה להגשה

מצרכים:
2 כוסות קוסקוס בינוני )חבילה(

חצי כפית מלח
2 כוסות מים רותחים

2 כפות שמן זית 
1 כוס סלרי קצוץ כולל העלים

חצי כוס נענע קצוצה
1 כוס פטרוזיליה קצוצה

4 משמשים או 2 אפרסקים או 2 נקטרינות חתוכים לקוביות קטנות
1 כוס פקאן קלוי

חצי כוס חמוציות מיובשות

לרוטב:
1/2 כוס מיץ לימון  )מיץ משני לימונים(

4 כפות שמן זית
קורט פלפל שחור גרוס

מעט מלח
כף סילאן

להגשה: 
רבע כוס טחינה מלאה 

חצי כפית מלח
חצי כוס מים

אופן ההכנה:
מכינים את הקוסקוס: מערבבים היטב 2 כוסות קוסקוס, 1/2 כפית מלח, 2 כפות שמן זית ו-2 כוסות מלאות 

מים רותחים. מכסים למשך 5 דקות ומפוררים עם מזלג.  מניחים בצד ומצננים. 
בינתיים מכינים את הרוטב: מערבבים מיץ לימון, שמן זית, פלפל שחור, מלח וסילאן.  

מרכיבים: בקערה מערבבים את הקוסקוס, סלרי, פטרוזיליה, נענע, פירות, פקאן קלוי וחמוציות. שופכים מעל 
את הרוטב ומערבבים היטב.

מסדרים את הסלט בקערה או צלחת הגשה ומגישים את הטחינה לצד הסלט.

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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סלמון מקורמל על סלט אטריות יפני
חברת "אחוה", חברה לשף אבי ביטון, ויחד מגישים מנת דג עסיסי וסלט אטריות יפני, בשימוש טחינה גולמית. 

מנה מנצחת, קלת הכנה ומתאימה לארוחת צהריים או ערב ולאירוח חגיגי. 

מצרכים )ל-2 מנות(: 
2 פרוסות פילה סלמון

2 כפות סילאן
1/4 כפית חרדל

2 כפות סויה
1 כף שמן זית

קורט מלח
קורט פלפל

לסלט:
2 כוסות אטריות ביצים

צרור כוסברה
צרור בצל ירוק

2 גזר חתוך לגפרורים
2 פלפל אדום פרוס דק

1 צ'ילי טרי
חופן בוטנים

ויניגרט: 
1/4 כוס טחינה אחוה ללא מלח 

2 כפות שמן שומשום
2 כפות סויה

1/2 כפית סוכר
1/4 לימון סחוט 

1 כף שמן זית
קורט מלח

אופן ההכנה:
1. מערבבים את חומרי המשרה של הדג ועוטפים בו את הדג מעל הכיוונים. צולים את הדג במחבת. בינתיים 

מכינים סלט מכל חומרי הסלט למעט הבוטנים.
2. בבלנדר מוט מכינים את הויניגרט, מתבלים את הסלט באמצעותו ומגישים את הדג לצד הסלט עם בוטנים 

מלמעלה.

טארט עגבניות, גבינת עיזים ובצל מקורמל
אפייה: תנור מחומם ל-180 מעלות, תבנית X3322 מרופדת בנייר אפייה

חומרים  לטארט:
200 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

150 גרם )1+1/4 כוסות( קמח חיטה לבן בהיר 
150 גרם קמח חיטה מלא 100% דק

1 כפית מלח
1 ביצה

1 כף חלב

למלית:
3 כפות שמן זית

1 בצל גדול פרוס דק
170 גרם גבינת עיזים

500 גרם עגבניות תמר פרוסות דק לאורך
עלי בזיליקום לקישוט

אופן הכנת הטארט:
מכניסים את החמאה, הקמחים והמלח לקערת מעבד מזון ומעבדים בפולסים לקבלת פירורים. מוסיפים את 

הביצה והחלב וממשיכים לעבד עד שמתקבל בצק.
מעבירים את הבצק למשטח מקומח קלות ומשטחים לצורת דסקית. עוטפים בניילון נצמד ומקררים לפחות 30 

דקות )עד יום אחד, וניתן לשמור עד חודש במקפיא(.
מוציאים את הבצק המצונן מהמקרר, מרדדים ומניחים בתבנית קיש. מורידים את השאריות משולי התבנית 

ומעבים את השוליים בשכבה נוספת מהשאריות.
מחוררים את הבצק במזלג. מניחים נייר כסף על הבצק ומעליו משקולת אפייה )או 1-2 חופני קטניות יבשות, 

שימנעו מהתחתית לתפוח במהלך האפייה(.
אופים כ-20 דקות במרכז התנור, עד לקבלת גוון זהוב בהיר מסביב לשוליים.

מסירים את נייר הכסף בעדינות וממשיכים לאפות כ-10-8 דקות, עד שכל הבצק זהוב. מוציאים מהתנור 
ומקררים בתבנית על רשת צינון.

אופן הכנת המילוי:
1. בזמן שהטארט נאפה, מחממים 2 כפות שמן זית במחבת רחבה מעל אש בינונית. מוסיפים בצל, מלח 

ופלפל שחור ומטגנים 20-10 דק' תוך ערבוב לעיתים קרובות עד לקבלת גוון חום-זהוב.
2. מעבירים את התנור למצב גריל )חום עליון גבוה עם ונטה(.

3. מעבירים את מילוי הבצל המקורמל אל הטארט האפוי ומכסים את כל התחתית במילוי.
4. מפזרים מעל הבצל את גבינת העיזים המפוררת.

5. מסדרים את העגבניות מעל גבינת העיזים, כאשר העגבניות חופפות זו על זו כמעין רעפים.
6. מתבלים במלח ופלפל שחור ומזלפים את כף שמן הזית הנותרת מעל.

7. מכסים את קצות הטארט בנייר כסף כדי למנוע מהם להישרף.
8. מניחים את הטארט בקומה העליונה של התנור וצורבים 4-3 דקות עד שהגבינה מקבלת גוון זהוב.

9. מקשטים בעלי בזיליקום טריים.
10. ניתן להגיש חם או בטמפרטורת החדר.

באדיבות: הילה יבניאלי-בוכריס, מומחית האפייה של "הטחנות הגדולות של א"י"

נתחי ברמונדי בסלסלת צ׳ילי 
הנה מה שאתם רוצים להכין היום בצהריים, או לארוחת הערב הקלילה הבאה שאתם 

מארגנים: נתחי ברמונדי בסלסלת צ'ילי ובצל ירוק. המתכון של הדס ניצן

רכיבים ל-4 מנות
4 נתחי ברמונדי עם עור

לסלסה:
1 צרור בצל ירוק 

2 שיני שום
4 כפו שמן זית

פלפל צ'ילי )לפי הטעם(
מעט מלח

אופן ההכנה :
סלסה: 

1. פורסים את הבצל הירוק לפרוסות דקות, מהראש עד לתחילת החלק הירוק כהה פורסים דק את השום ואת 
הצ'ילי. 

2. מחממים במחבת את שמן הזית יחד עם פרוסות השום והצ'ילי. 
3. מוסיפים את הבצל ומטגנים 3-2 דקות עד לריכוך הבצל. מתבלים במעט מלח ושומרים בצד. 

באותה המחבת מטגנים במעט שמן את נתחי הדג- מתחילים בצד העור ואחרי 3-2 דקות הופכים ומטגנים את 
הצד השני. 

4. הגשה: מעבירים את הדג המוכן לצלחות הגשה ויוצקים את הסלסה מעל. 
)אפשרי על הגריל או בתנור(

2 1
2

3

4

5
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הפרלמנט של סינגפור

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. דבר דבור על אופניו
2. דברים כדרבונות
3. דורש טוב לעמו

תשובות:

תשובות:

1. ִמׁשֵלי כה יא 2. קוהלת יב, יא 3. ֶאְסּתר י ג

1. סוחר,רוכל המחזר עם סחורתו ממקום למקום.                  "לא 
ב____ ולא בתגרים" )עירובין נה.( )בלשון יחיד(

ה____"  ואת  הנשים  את  "וירא  ולבנות.  לבנים  כולל  שם   .2
)בראשית לג ה(

3. מזכיר,לבלר בימי קדם. "מבין ו__הוא" )דה"א כז לב(
 209  : הגימטריה  את  המרכיבות  האותיות  את  רשום   .4

)מלמעלה למטה(
5. מים הנובעים בתוך באר או במעין. "וימצאו שם באר ____    

____" )בראשית כו יט(
)ישעיה כא  "תעה לבבי ____ בעתתני"  7. חיל,רעדה,זעזוע. 

ד(
9. בן ענת,השופט השלישי בישראל. )שופטים ג לא(

הרחים           את  "ומרחיקין  הרחים.  באבני  תחתונה  אבן   .12
שלשה מן ה_____" )בבא בתרא ב א(

לחימום  גחלים  בו  שמבעירים  מכשיר  או  מתקן  תנור,   .13
החדר. "אשר על ה____" )ירמיה לו כג(

)יונה  ונחם"  ישוב  יודע   ____" אולי,שמא.  יודע.   _____  .14
ג ט(

1. תכשיט שהשתמשו בו בימי הקדם לקישוט הזרוע או הרגל. 
"____ וצמיד" )במדבר לא נ( )בלשון רבים(

2. בת שאול המלך. )שמואל א יד מט(
3. עומד. "והנה שלשה אנשים ____" )בראשית יח ב( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
4. האם,האומנם. "____ יקום יעקב" )עמוס ז ב(

5. מעשה שנעשה בזמן הנכון. "ו__   __ מה" )משלי טו כג(
6. בן עובדיהו,אחד משרי הצבא שהיה ממונה על שבט זבולון 

בימי דויד.  )דברי הימים א כז יט(
ש____  תלמיד  "או  באש.  חריכתו  ידי  על  מאכל  קלקול   .10

תבשילו" )ברכות יז: ( )גוף שלישי,עבר(
תקריב"  כרמל   ____" תבואה.  גרגרי  של  גריס,פתיתים   .14

)ויקרא ב יד(
17. זקן. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

העמוד טעון גניזה

)שיר   "____ ידי  מעשה  "חלאים  באמנות.  העוסק  איש   .1
השירים ז ב(

4. בן יפת שממנו יצא אחד הגדולים שבעמים בימי קדם. "ומגוג 
ו___" )בראשית י ב(

7. כנוי לתכשיט שהיה תלוי  על מצחו של הכהן הגדול. "ועשית 
____ זהב טהור" )שמות כח לו(

8. אבי שלום מלך ישראל. )מלכים ב טו י(
9. מניעה,עיכוב. "כל___ שאינה הימנא")גיטין ז ו(

11. קול ___. קול חזק הנשמע למרחוק. "כל איש ישראל קול 
____" )דברים כז יד(

12. כחוש,צנום. "מדוע אתה ככה ____" )שמואל ב יג ד(
למחסה  לראשו  חובש  שאדם  מתכת  עשוי  קסדה,כובע   .13

מפגיעות. "צנה ומגן ו__" )יחזקאל כג כד(
14. משבטי ישראל.

 " יהושע.  ידי  על  שנכבש  בנימין  שבט  בנחלת  כנעני  ישוב   .15
אשר בידך אל ה____" )יהושע ח יח(

16. חודש עברי.
18. קיצור המילים : תפילת השחר.

19. התכוון,רצה. "ושאול ___ להפיל את דוד" )שמואל א יח כה( 
)בהיפוך אותיות(

20. מאותיות ה- א"ב.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. שר צבאו של יבין מלך חצור בתקופת השופטים. )שופטים ד 
ב(

6. מנוי וגמור,מוסכם בהחלט,קיים ועומד. "ולא נגאל היה ____ 
לו" )ערכין ט ד(

7. קיצור המילה : פירוש.
ו____"  חסד  עשות  זכר  לא  אשר  "יען  לחץ,הציק,עינה.    .8

)תהילים קט טז( )בלשון עבר(
9. יצא בשלום,לא ניזק. "הסכן נא עמו ו____" )איוב כב כא(

10. שדה שנחרש. "מה נאה אילן זה ומה נאה____ זה" )אבות ג ז(
בעזות  כהן  ראית  "אם  רבה,עקשנות.  חוצפה   .____ עזות   .11

____" )קידושין ע: (
)האדרת,שחרית  עולמים"  לחי  והשגב  "ה____  שגב,גדלות.   .12

לשבתות ולמועדים(
14. מולדת,מקום-מוצא. "_____ ומלדתיך " )יחזקאל טז ג( )גוף 

ראשון(
)אבות  "יהי כבוד חברך ____ עליך כשלך"  15. אהוב,נעים,יקר. 

ב י(

1. בהר ציון בירושלים 2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 
5. מסוף נפט 6. הפארק הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות 
אבנים גדולות במעגל 8. מצדה 9. יריחו 10. ראש פינה 11. 
צפת 12. בסמוך למעגל מיכאל, אל ים התיכון 13. בדרום 

14. אילניה 15. שכונה בירושלים 16. שתיים
1. היכן נמצא "קבר דוד"?

2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...
3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?

4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה

9. נקראת גם "עיר התמרים"
10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

11. בירת הגליל העליון
12. היכן נשפך נחל תנינים?

13. עוצם הוא ישוב בדרום או בצפון הארץ?
14. שמה הקודם של סג'רה

15. "שבת אחים" היא...
16. כמה פסגות להר מירון?
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שבוע אחרי שארדואן ניצח 
בבחירות וביסס את שלטונו 

כסולטן הממלכה הטורקית, 
יצא יוסי גיטלר לבחון את מצב 

יהודי טורקיה • הרב הראשי 
הגאון רבי יצחק חליבה, ידידו 

של ארדואן, טוען שהוא מוצא 
אוזן קשבת אצל בכירי הממשל 
• שליח חב"ד הרב מנחם מנדל 
חיטריק, מגולל את ההיסטוריה 

היהודית על אדמת טורקיה 
• מתי נהרו בחורים מפולין 

והונגריה ללמוד בישיבות 
טורקיה? ומה מצב היהדות 

במדינה כיום?

ימי החורבן
הסיפור שלא הכרתם: החודשים 

האחרונים לפני חורבן הבית

22

14

הסולטן
נתיני

אי של שלווה

30

פרופיל מיוחד לדמותו של הרב 
משה גבירץ ז"ל

הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  
מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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