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סיפורים נדירים מהגאון רבי טוביה 
שכטר זצ"ל על ה'חזון איש'

טובים מאורות

20

50 חוקי מרפי הנפוצים ביותר, 
חוק הפטרי והפרקינסון ועוד

כשהכל משתבש

28

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

האיש עלהחומה
הגאון רבי אביגדור נבנצל בראיון: 

"הרובע היהודי קדוש בהרבה ממאה 
שערים. חייבים לדעת שהדרכים 

המובילות לכותל המערבי לא אחת 
אירעו בהם מקרי סכנה, ויש לנהוג 
בהם משנה זהירות, ולא להיכנס 
להרפתקאות שיש בהן סיכון" • 
מדוע בחר להתגורר ברובע, מינוי 

בנו תחתיו, הפסקים הנדירים מרבו 
הגרש"ז אוירבעך זצ"ל ועוד |12
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פעילות ללא הפסקה במהלך ימי בין הזמנים
על ידי עירית אלעד בשיתוף 'אקשן לנד'

בפארק אלעד ע"ש דונלד ברמן

שלושה שבועות של לונה פארק ענק וחוויתי!

י ִד ּו ה י ן ׂ ו ר ט ָא י ֵת

לב משמחי

הפקת ענק
חדשה

הלוי עופר של

יצחייק שי זביב       מוסיקה: עידן ליפא, אליעזר יוסי דיין, יונתן דנינו, לזר, אביתר שחקנים: עופר הלוי,

בשבוע האחרון של בין הזמנים - מופעים בכל ערב! הכניסה חופשית

יום שני כ"ה אב בשעה 20:00
באמפי פארק

ההצגה של חיים ולדר 'המעיל שהציל'

יום שלישי כ"ו אב בשעה 20:00
באמפי פארק

מופע חדש של שימי אילוזיני

יום רביעי כ"ז אב בשעה 20:00
באמפי פארק

עקב הביקוש הרב, הצגת 'הגולם מפראג' 
עולה שוב לבמה, לאחר אתנחתא של שנים!

יום חמישי כ"ח אב בשעה 20:00
באולם הספורט רחוב אבטליון

ההצגה 'מה פיתום' של רבי שרגי

אין כניסה עם אופניים והוברבורד | חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק | האירוע בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

לשכת ראש העיר

מרכז קהילתי אלעד
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לונה פארק נייד עם מת

למידע נוסף על שעות פתיחה, תחבורה ציבורית, והזמנות לקבוצות צלצלו:  0732-400-410

עלות כניסה למתקן בודד ענק
תושב חוץ ₪10
תושב אלעד ₪5

כניסה לכל המתקנים הקטנים
תושב חוץ ₪20

תושב אלעד ₪10

ההטבות לתושבי אלעד 
בהצגת תעודת תושב 

חדשה עם תמונה

ימי שישי
10-13:30

שעות 
פתיחה

בוקר מי"ד אב עד כ"ח אב - 10:00-13:30
ערב מי"א אב עד כ"ח אב - 16:00-23:00



בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

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

ליל שישי עם 
מקהלת מלכות

בהרכב מיוחד
בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

מגלשות מים 
אטרקטיביות

 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

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

הספא פתוח במוצאי שבת ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה 

שבת הבאה!
מלון נירוונה ים המלח )ליאונרדו קלאב(

חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב, 2-5.8
שבת פרשת ׳עקב׳

6
בכרטיסתשלומים

אשראי

נותרו חדרים אחרונים לאמצ״ש!
י״ז - כ״ד באב )29.7-5.8(
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חשיבות הצבעים בהלכה
ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  "ֹלא  בתורה:  הצטווינו 
בשר  איסור  כלומר,  ִאּמוֹ".  ַּבֲחֵלב 
יחד,  אכילתם  על  רק  חל  אינו  בחלב 
אלא אפילו על בישולם יחד. אחד מסודות סיבת 

האיסור טמון בנושא בו אנו עוסקים. 
בעולם  פרט  שכל  הכלל,  הוא  העניין  ביסוד 
הגשמי מושרש במקבילו בממד הרוחני. ובפרט 
נזר הבריאה, האדם, שהוא כסולם המוצב ארצה 
חיובית  פעולה  וכל  השמימה,  מגיע  ראשו  אך 
בעולמות  גם  פועלת  כאן  שפועל  שלילית  או 
בשר  המבשל  לפיכך,  העליונים.  הרוחניים 
צבעו  ולכן  הגבורה,  ספירות  בקו  ]ששורשו 
אדום[, בחלב ]ששורשו בקו ספירות החסד, ולכן 
צבעו לבן[, יוצר הוא בכך על דרך המשל מעין 
'קצר חשמלי' בעולמות העליונים וגורם לנזקים 
ולהרס רוחני המקרינים על כל הבריאה. לעומת 
זאת, לפני שמקדשים על היין ]שגם הוא שורשו 
משום  יותר,  ונמוך  עדין  ברובד  אך  בגבורה, 
שמקורו בצומח[ רצוי למוזגו במים ]ששורשם 
בחסד, אך ברובד עדין ונמוך מהחלב, הבא מן 

החי[ כדי למתק גבורות בחסדים. 
הגבורה,  בסולם  דירוג  שקיים  לפי  וזאת 
דרגת  החומרי:  ברובד  בהתאם,  ובהתגלותו 
במצבים  רק  איסור  דרגת  לחלוטין,  איסור 
אסור  האדום  הדם  מותר.  ודרגת  מיוחדים, 
שאין  די  לא  כך  ומשום  לחלוטין.  באכילה 
לאכול אלא רק בשר שנשחט בשיטת השחיטה 
היהודית, המסלקת את הדם מהבשר יותר מכל 
שיטות אומות העולם, אלא שבנוסף יש למלוח 
)וזאת  דמו  כל  שיצא  עד  הבשר  את  לצלות  או 
תוצר  הוא  שגם  הלבן,  לחלב  גמור  בניגוד 
הבשר  באכילה(.  ומותר  הבהמה,  מגוף  היוצא 
ללא  לבדו  רק  באכילה  מותר  אדום,  הוא  שאף 
חלב, ואילו היין האדום שמקורו בצומח מותר 
בשתייה. ואדרבה, טוב למוזגו במים )השקופים( 
ששורשם בספירת חסד, כדי למתק את הגבורות 

בחסדים. 
כללי  על  ההקפדה  של  המועילות  השלכותיה 
פי  על  העולם  בורא  ידי  על  שנקבעה  ההלכה, 
השורשים הרוחניים של הבריאה שברא, נראות 
מוכיחים  מחקרים  החומר.  בעולם  גם  בבירור 
את  ולקלקל  להזדהם  ממהר  שבבשר  הדם  כי 

הבשר, בגלל חיידקים המתרבים בו במהירות. 
משום כך, בשר בהמה שנשחטה ונמלחה כדין, 
שומר על טריותו יותר מכל בשר אחר, והסיכוי 
לנזק בריאותי העלול להיגרם ממנו, בפרק זמן 

סביר ביחס לבשר אחר, רחוק ביותר.

משמעות הצבעים בגוף האדם

לבנות,  עצמות  משלד  מורכב  האדם  גוף  עיקר 
שהאדם  נמצא  אותן.  החופה  אדום  ומבשר 
'גבורה'.  וממעטפת  פנימי  מ'חסד'  מורכב 
דווקא  נוצר  האדום  שהדם  הדבר  נפלא  אולם 
להורות   - הרוחני  מההיבט  הלבנות.  בעצמות 
שגם הגבורה באה מתוך חסד. כלומר שהנהגת 
מתוך  באה  בעולם,  לסבל  הגורמת  הגבורה 
ידי  שעל  לפי  החסד.  להנהגת  בדומה  הטבה, 
חטאיו,  מכתמי  האדם  מתנקה  והקושי  הדין 
וגם מתרומם להתבוננות נכונה על תכלית חייו. 
הּוא  רחמים[  ]שם  "הוי"ה  הכתוב:  בבחינת 
ָהאלקים ]שם דין[" - שהדין עצמו הוא רחמים. 
לבנות  כדוריות  מכיל  האדום  הדם  מאידך, 
מזיקים.  מחיידקים  הגוף  על  להגן  שתפקידן 

חמצן  מספקות  שבדם  האדומות  הכדוריות 
וזהו  ולקיימם,  להחיותם  הגוף  תאי  לכל  ומזון 
בבחינת ספירת הגבורה שהיא מידת הדין. לפי 
שהבורא אשר ברא את הנבראים אמור לפרנסם, 
הלבנות  הכדוריות  אך  )כביכול(.  הדין  מצד 
שלא  חסד.  תפקידן  החיידקים  את  המשמידות 
דואג  גם  אלא  ברואיו,  את  רק שהבורא מפרנס 
להגן עליהם ולהשמיד את האויבים החיצוניים 

הבאים עליהם משום מעשיהם.

משמעות הצבעים בעולם הצומח

בזמנינו  ומתגלה  הולך  הצמחים,  בעולם  גם 
השונים,  הפרטים  של  צבעם  שבין  הקשר 
למערכת  במקביל  ותועלתם,  תכונותיהם  לבין 

הרוחנית של כל אחד מהצבעים.
מחקרים חדשים מגלים כי קבוצות פירות וירקות 
דומים של חומרי  זהה, מכילה מרכיבים  בצבע 
תזונה, הנדרשים לאדם מאד לשמירת בריאותו 
ירקות  למשל:  מחלות.  בפני  ולהתגוננות 
אדום,  פלפל  עגבנייה,  כגון  אדומים,  ופירות 
רימון,  שדה,  תות  אדומה,  אשכולית  אבטיח, 
ומועילים  ללב  בריאים  הינם  שחורים,  וענבים 
גדולה  כמות  מכילים  שהם  כיון  הדם  למערכת 
כגון  הלבנים  הירקות  ואילו  נוגדי-חמצון.  של 
הגוף  לחיסון  מועילים  ושום  לפת  צנון,  בצל, 
המכונה  השום,  בפרט  חיידקים;  ולהשמדת 
ברפואה האלטרנטיבית 'אנטיביוטיקה טבעית'. 
הרי לנו שפעולות האדום והלבן בעולם הצומח, 
שבכדוריות  והלבן  האדום  לפעולות  מקבילות 

הדם, והכל במקביל לשורשיהם הרוחניים. 
המתבונן בעולם הטבע, יוכל למצוא רמז מעניין 
לקשר שבין צבעם של הירקות והפירות השונים, 

לבין תועלתם לחלקים מסוימים בגוף האדם:
הירקות הצהובים, כגון תירס, שעועית צהובה, 
ופלפל צהוב, מועילים לבריאות העיניים, וצבעם 
באמצעותו  אשר  האור  לצבע  דומה  הצהוב 

העיניים רואות. 
חסה,  כרוב,  כגון  הירוק,  הצבע  בעלי  הירקות 
אנזימים  אדם  בגוף  מעוררים  ופטרוזיליה, 
הירוק  ככל  ממאירות,  במחלות  הלוחמים 
האוויר  את  ומטהר  רעלים  המסלק  שבטבע, 
על  ושומר  הפוטוסינתזה  תהליך  באמצעות 

איכות הסביבה.
דלעת,  גזר,  כגון  הכתומים,  והפירות  הירקות 
משמש, ומנגו, מועילים לבריאות העור, שצבעו 

קרוב לכתום. 
נפלא הדבר שאפילו צורת הפירות, מרמזת על 
בהיותם  האדם,  בגוף  המסוים  לאיבר  תועלתם 
בהרחבה  כמובא  איבר.  לאותו  במראם  דומים 
בצמד העמודים הבא. דבר המצביע כבדרך אגב, 
על הבורא האחד עקב ריבוי פרטי עולם הטבע 
בעיני  להצטייר  העולם  עלול  הנפלא שסביבנו, 
מפרטים  כמורכב  חייו,  בשגרת  הטרוד  האדם 
ממרוצת  העוצר  אולם  ביניהם.  קשר  כל  שאין 
ההרגל ומתבונן בעולם בעיון, יכול הוא לראות 
את טביעת החותם של הבורא האחד, בהקבלה 
הצומח,  הדומם,  פרטי  בין  הקיימת  הנפלאה 
החי, והאדם. דבר המסביר גם את פשר דמיונם 
שלהם,  אי'  אן  ה'די  במבנה  רבים  יצורים  של 
מבלי להזדקק להסבריהם התמוהים של מאמיני 

האבולוציה. 
על  מקומות  בכמה  בדבריהם  עמדו  חז"ל 
שונים.  פרטים  בין  בבריאה  הקיימת  ההקבלה 

בתלמוד מובאת רשימת תקופת הריונותיהם של 
בעלי חיים שונים ושל מקבילם בעולם הצומח: 
"תרנגולת - לעשרים ואחד יום, וכנגדה באילן - 
לוז. כלב - לחמישים יום, וכנגדו באילן - תאנה. 
 - באילן  וכנגדו  יום,  ושנים  לחמישים   - חתול 
תות. חזיר - לששים יום, כנגדו באילן - תפוח. 
שועל - שישה חדשים, וכנגדם באילן ]כלומר, 
טהורה  דקה  בהמה  תבואה.   - הצומח[  בעולם 
- לחמישה חדשים, וכנגדן באילן - גפן. בהמה 
גסה טמאה - לשנים עשר חודש, וכנגדו באילן 
- דקל. טהורה - לתשעה חדשים, וכנגדה באילן 
המקבילים  רבים  צמחים  ישנם  בנוסף,  זית".   -
נקראו  שאף  ויש  שונים  חיים  לבעלי  בצורתם 

בשמם של אותם בעלי חיים.
רבנן:  "תנו  חז"ל:  אומרים  חולין  ובמסכת 
החולדה".  מן  חוץ  בים,  יש  ביבשה  שיש  כל 
החי  סוס  יש  וכנגדו  יבשה  סוס  יש  כלומר, 
נחש  יש  בים.  כלב  ויש  ביבשה  כלב  יש  בים. 
צב  ויש  ביבשה  צב  יש  בים.  נחש  ויש  ביבשה 
פיל  יש  בים.  פרה  ויש  ביבשה  פרה  יש  בים. 
אריה  ויש  ביבשה  אריה  בים.  פיל  ויש  ביבשה 
ביבשה  שישנה  חולדה  מלבד  הלאה,  וכן  בים. 
במובא  נעוצה  לכך  שהסיבה  ]יתכן  בים  ואינה 
דחף  ישנו  שלחולדה  שלפי  ירושלמי  בתלמוד 
פנימי ליטול מזון ממקום אחד ולהניחו במקום 
אחר, גם אם לבסוף אינה חוזרת לשם לאוכלו, 
יושבי  לפיכך בספר התהלים נמשלו בני האדם 
הנה  ממנה.  לקחים  להפיק  לחולדה,  היבשה 
לשון התלמוד ירושלמי על הפסוק "ִׁשְמעּו זֹאת 
הוא  "למה  ָחֶלד":  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ַהֲאִזינּו  ָהַעִּמים  ָּכל 
מושל ]ממשיל[ כל באי העולם בחולדה? אלא 
מה החולדה הזאת גוררת ומנחת, ואינה יודעת 
גוררין  העולם  באי  כל  הן  כך  מנחת,  היא  למי 
ואינן  רכוש[,  ]צוברים  ומניחין  גוררין  ומניחין, 
יודעין למי הן מניחין. 'ִיְצּבֹר ְוֹלא ֵיַדע ִמי אְֹסָפם'. 
" בעל חיים זה, אשר משום חשיבות הלקח שבא 
ללמד את בני האדם החיים ביבשה, הם נקראים 
על שמו "יושבי חלד", אינו קיים בים. וראה עוד 
בספר "הצופן" אודות משמעות שמותיהם של 
בעלי חיים שונים. השמות מלמדים על מהותו 
אולם  לאדם.  מסר  בהם  ויש  חיים  בעל  כל  של 
שזוהי  משום  מהחולדה,  נלמד  המרכזי  הלקח 
בעולם  בהיותו  האדם  של  המרכזית  טעותו 
הזה. הוא מתמקד בחומר ושוכח שעליו לצבור 

בעיקר תורה ומצוות לחיי הנצח[.
ובזוהר הקדוש מובא עוד בשם רבי שמעון בר 
לכל  המקבילות  רוחניות  בחינות  שישנן  יוחאי 
פרט הקיים בעולם הזה. הנה לשון הזוהר: "אמר 
רבי שמעון: אוי להם לבריות שאינם משגיחים 
]שאינם שמים לב[ ואינם יודעים. בשעה שעלה 
במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא לברוא עולמו, 
כל העולמות עלו במחשבה אחת. ובמחשבה זו 
העולם  כנגד  הזה  העולם  ועשה  כולם...  נבראו 
של מעלה וכל מה שיש למעלה כדוגמתו למטה, 
אחד.  והכל  בים  כדוגמתו  למטה  שיש  מה  וכל 
הזה  בעולם  ברא  המלאכים.   - בעליונים  ברא 
אגב  וכדרך  לוויתן".   - בים  ברא  אדם.  בני   -
בים,  לאדם  שהמקביל  הזוהר,  מדברי  למדנו 
הקיימים  הפרטים  כל  את  שברא  הלוויתן.  הוא 
הנחשפים  נפלאים  רמזים  בהם  והטמין  בעולם 

בפני המתבונן בהם.
מרכיביה  שכל  והרמונית,  נפלאה  בריאה  אכן, 
ַרּבּו  "ָמה  האחד:  הבורא  על  כאחד  מכריזים 

ַמֲעֶׂשיָך ה'! ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת".

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



נפלא הדבר 
שאפילו צורת 

הפירות, מרמזת 
על תועלתם 

לאיבר המסוים 
בגוף האדם, 

בהיותם דומים 
במראם לאותו 

איבר. כמובא 
בהרחבה בצמד 
העמודים הבא. 

דבר המצביע 
כבדרך אגב, על 

הבורא האחד עקב 
ריבוי פרטי עולם 

הטבע הנפלא 
שסביבנו, עלול 

העולם להצטייר 
בעיני האדם 

הטרוד בשגרת 
חייו, כמורכב 

מפרטים שאין כל 
קשר ביניהם

"



המחירים יוצאים לבין הזמנים

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה/ צבירה | 300 יח' מלאי מינימום | בתוקף עד ה-16.8.18

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72



ט"ו אב תשע"ח 27/7/18 6

כבוד ואהבה
מספר המקובל רבי חיים ויטאל, תלמידו הגדול 
ברחובות  רבו  עם  צעד  פעם  הקדוש:  האר"י  של 
וצעד  אחד  חכם  תלמיד  אותם  עקף  ופתאום  צפת 
להרגיש  לו  ולגרום  בכבודו  לפגוע  כדי  האר"י  לפני  דווקא 
דווקא  והלך  בהכנעה  זאת  קיבל  האר"י  ממנו.  גדול  שהוא 
אחריו, וגם כשאותו חכם פנה לדרך אחרת, המשיך האר"י 
לצעוד אחריו. רבי חיים ויטאל העיר לרבו כי הוא מכשיל את 
אותו חכם, משום שהלה אינו יודע את גדלותו האמתית של 
האר"י. ענה לו האר"י דבר מדהים: יש מצווה לכבד תלמידי 
חכמים וכיון שהכבוד של אותו אדם הוא ללכת לפניי – אני 
מחויב לספק לו זאת.)שער המצוות להאר"י הקדוש פרשת 

קדושים(.
הוי אומר שהכבוד האמתי הוא לאפשר לזולת אפילו את 
שמעמידה  זולתנית  כה  תכונה  הוא  כבוד  שלו.  השיגעונות 

את הזולת במרכז - כולל אפילו כאשר הוא טועה ומתבזה
ט"ו  יום  המיוחדים בשנה  הימים  את אחד  נציין  השבוע 
רבים  שמעסיק  המרתק  הנושא  את  לבדוק  הזמן  וזה  באב 
ערובה  אינה  הזוג  בני  בין  האהבה  מדוע  כולו,  בעולם 

לנישואין מוצלחים וארוכי טווח.
מתקופת  החשובים  ההלכה  מספרי  אחד  "כלבו",  בספר 
הראשונים )לא ברור מי מחברו(, מובא הסבר חשוב לתכליתו 
של החג החדש – ט"ו באב. על פניו אפשר לתמוה שמדובר 
בחגיגה שנראית לא מובנת כאשר בנות ירושלים מחוללות 
וקוראות לבחורים "שא נא עיניך וראה"? מסביר הכלבו כי 
היה זה החג של המעוכבים. זאת הייתה חגיגה של מועד ב' 
עבור הבנות המבוגרות שלא נישאו והקהילה חוללה אירוע 
יוצא דופן בכרמים כדי לשדך אותם. בכך מובנת העובדה 
ש"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב", משום 

שאין שמחה כזוג מעוכב שזוכה להקים ביתו.
מגעת  שידו  מי  כל  כי  תימה?  זה  ואין  סב:  סימן  כלבו 
בשביל  המנהג  אבל   ... שם  שולחה  היה  לא  בתו  להשיא 
עד  יושבות  והיו  להשיאן  משגת  אביהן  יד  שאין  הבנות 

שתלבין ראשן אם לא המנהג הזה.
כנראה  צניעות,  מטעמי  החגיגה  בוטלה  החורבן  לאחר 
שאיננו עומדים במדרגה רוחנית שמאפשרת מנהג כזה לשם 
שמים, ובאמת מגילת איכה מקוננת במיוחד על אובדן חג 

השידוכים הירושלמי:  
שוממים,  שעריה  כל   ... אבלות  ציון  דרכי  א,ד:  איכה 
כהניה נאנחים בתולותיה נוגות – תרגום איכה: בתולותיה 
וביום  באב  עשר  בחמשה  לצאת  שהפסיקו  על  סופדות 

הכיפורים לחול במחול.  
עכ"פ לרגל ט"ו באב, אין מתאים יותר מלדון במועד ב' 
של כולנו. למען האמת, לא רק הרווקים זקוקים למועד ב', 
סובלים  שלהם  השני  החצי  את  למצוא  שזכו  הנשואים  גם 
מחיכוכים בתוך המערכת הזוגית, וזאת ההזדמנות המתאימה 

להניע מחדש את גלגלי הקשר בתוך הבית פנימה.
אחד המוקשים העיקריים במערכות יחסים, הוא: חלוקת 
המרחב  מתן  אמנות  פשוטות:  ובמילים  בבית.  המרחב 
)או  הזוג  בן  של  הייחודית  לאישיותו  בלע"ז(  )'ספייס' 
רוצה  בה  האישית  ולדרך  לשאיפותיו  לרצונותיו,  הילדים(, 
לנהל את חייו. בלי שאף אחד מתכוון לכך, האהבה מובילה 
לעתים לשתלטנות ולניסיון לנהל את חייו של הזולת, המצב 
הזה מוביל לביקורתיות יתר ולאווירה רעילה של מתן הערות 

בלתי פוסקות, מה שמוביל לתחושה מהצד השני כי הוא לא 
מוערך מספיק ומכאן קצרה הדרך להתפרקות הקשר ח"ו. 

מתכוון  אינו  הפוגע  הזוג  שבן  הוא,  המדהים  הדבר 
לפגוע או לשדר עליונות. להיפך, הוא פועל בכלל מאהבה 
אבל  הפרטנר.  חיי  את  לשפר  רוצה  הכול  ובסך  ואכפתיות 
אלו  מצד  מאהבה,  פורצות  ביותר  המסוכנות  המלחמות 
זה  ]אולי  לחיות.  לזולת  נותנים  לא  אבל  להועיל  שרוצים 
עומק הפירוש "שנאת חנם", שנאה שלא מתכוונים לה והיא 

פורצת בכלל מתוך אהבה[. 
ובין  "אהבה"  בין  מאזנים  איך  לברר  המקום  זה  ובכן, 
קרובה,  חיים  מערכת  אחד  מצד  מנהלים  כיצד  "כבוד"? 
משותפת ומאוחדת, כזו שיש בה גם שיח פתוח וביקורתיות, 
אך בד בבד כזו שמקפידה על השונות של בני הזוג ואינה 

שוללת את חירותם? 
מסביר הרבי על פי דברי הרמב"ם הלכות אישות טו: ציוו 
ואוהבה  מגופו  יותר  אשתו  את  מכבד  אדם  שיהא  חכמים 
ולא  הממון,  כפי  בטובתה  מרבה  ממון  לו  יש  ואם  כגופו. 
יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דבורו עמה בנחת ולא יהיה 
עצב ולא רוגז. וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה 

יותר מדי.
המערכת הזוגית מבוססת על שני יסודות: אהבה בין בני 
ובין שני היסודות הללו, מקדים  זה לזה.  הזוג, ומתן כבוד 
הרמב"ם את הכבוד. כאילו רוצה לומר: איפה שיש כבוד – 
תהיה גם אהבה, אבל איפה שיש אהבה – לא בטוח שיהיה 

כבוד, ובסוף גם אהבה לא תהיה. 
יתירה מכך: הכבוד צריך לעלות על האהבה. בעוד שביחס 
לאהבה נאמר: "אוהבה כגופו", ביחס לכבוד כותב: "מכבד 
את אשתו יותר מגופו ... מכבדת את בעלה יותר מדי", הוי 
אומר שמתן הכבוד לבן הזוג צריך להיות הרבה יותר ממה 
לעולל  מוכן  שהאדם  מעשים  ישנם  לעצמו.  האדם  שדורש 
לעצמו - אך אסור לעולל אותם לבן זוגו. הוא נדרש להגן על 

כבוד הזולת יותר מכבודו האישי.
והשאלות הן: מה ההבדל בין ה"אהבה" ובין ה"כבוד"? 
מדוע ה"כבוד" קודם ל"אהבה"? ולמה הכבוד צריך להיות 

במידה גדולה כזו שהיא "יותר מגופו ... יותר מדי"?
על  עומדים  כשעמ"י  דברים,  בפרשת  למדנו  עכשיו  רק 
שפת הארץ המובטחת. אומר רש"י א,ד: אמר משה: אם אני 
מוכיחם קודם שייכנסו לקצה הארץ, יאמרו מה לזה עלינו? 
מה היטיב לנו? לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ועוג לפניהם 

והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחם.     
מסביר הרבי על פי דברי הרמב"ם לעיל. הרמב"ם מדגיש 
אחר  ורק  "כבוד"  כל  קודם  הוא  לקשר  הנכון  הבסיס  כי 
ביסודה תכונה  כזה: אהבה היא  כך "אהבה״. ההבדל הוא 
אגואיסטית, זאת תכונה שנובעת ממני ובה אני עומד במרכז. 
שאני  השלימות  ואת  שלי  הנוחות  את  מחפשת  האהבה 
משיג דרך הזולת. הכבוד, לעומת זאת, הוא תכונה הפוכה, 
במרכז  הזולת  את  מעמיד  הכבוד  וזולתנית.  אלטרואיסטית 

ומעניק לו את המרחב להיות מה שהוא.
איפה  ביותר לקשר:  הגדול  היסוד  מלמדנו הרמב"ם את 
שאדם  משום  לנצח.  האהבה  תשרור   – לזולת  כבוד  שיש 
מעריץ את מי שמזכיר לו כמה הוא גדול. אולם איפה שיש 
רק אהבה – לא בטוח שישרור כבוד, ובסוף גם אהבה לא 
תהיה. יתירה מכך: צריך להעניק כבוד "יותר מגופו", שכן 

מותר לאדם לתבוע מעצמו להתקדם ולהשתנות, אך אין לו 
את הרשות לתבוע זאת מזולתו. כאן נדרש תמיד להיות זה 

שמעריך ומבטא את מה שיפה בזולת.
מאמר ד"ה כי נער ישראל ואוהבהו תרס"ו: מורגל בלשון 
את  מה שאוהב  זהו   - לזולתו  אוהב  דאהבה שהוא  העולם 
עצמו. והאמת הוא כן דאהבה היא חוזרת אל האוהב ]היא 

סובבת סביב האוהב[.
או  ביקורת  מניעת  השלילי,  הצד  על  דיברנו  כאן  עד 
האמתי  הבסיס  אך  כבוד,  ומתוך  שלום  בדרכי  העברתה 
לזוגיות צריך להיות חיובי ואקטיבי. לא צריך רק להתמודד 
הקשר.  ובניית  התקרבות  של  מצע  ליצור  אלא  בעיות,  עם 
היא  הדעת  על  להעלות  שאפשר  ביותר  הטובה  העצה 

קביעות של תקשורת. 
ההלכה היא מעריצה גדולה של מעשים קטנים וקבועים. 
לדרך  גבוהים  אידיאלים  להפוך  היא  ההלכה  של  הגאונות 
חיים פשוטה, וזאת בכוח מעשים קטנים וקבועים. כשאדם 
למשל מוציא את הארנק מהכיס בשבת ומשאיר אותו בבית 
והוא  מאחרים  שונה  הזה  שהיום  בעוצמה  מרגיש  הוא   –
האמתיים  שהחיים  היא  ההלכה  של  התפיסה  יותר.  קדוש 
נמצאים במעשים הקטנים והקבועים וקביעות קטנה יכולה 

להציף את כל הטוב שבנו.
שכתבתי  בשיעור  עוד  )ראו  קשר  בניית  לגבי  בדיוק  כך 
הקרבן  כי  ובמדרש  בגמרא  מובא  תשע"ו(:  פנחס  לפרשת 
הכבש  התמיד",  "קרבן  היה  המקדש  בבית  ביותר  החשוב 
מוקרב  שהיה  השני  והכבש  בבוקר  מוקרב  שהיה  האחד 
במשך  כי  ד,ה(  תענית  )ירושלמי  מספרים  חז"ל  בערב. 
שלוש שנים צרו הרומאים על ירושלים ולא הצליחו לבקוע 
מישהו  סיפר  אז  אך  ידיים,  להרים  עמדו  הם  החומות.  את 
למצביא הרומאי כי יש מצווה השומרת על העיר באופן נסי. 
לפנות בוקר בכל יום, הכוהנים משלשלים על החומה שתי 
קופות עם זהב והגויים מתחת לחומה מעלים להם בחזרה 
שני כבשים לקרבן התמיד. המצביא הרומאי החליט לעשות 
שלשלו  כשהכוהנים  בתמוז,  עשר  שבעה  וביום  סוף  לזה 
כרגיל את קופות הזהב, העלו הרומאים בחזרה שני חזירים. 
התמיד  קרבן  הקרבת  הראשונה  בפעם  נמנעה  בוקר  באותו 

ובאותו יום – שבעה עשר בתמוז - נפרצו חומות ירושלים.
קראתי פעם פרשנות רבת עוצמה לסיפור: כל עוד ישנה 
ואחד  בבוקר  אחד  קטנה,  היא  אם  אפילו  בקשר,  קביעות 
בערב – אי אפשר לפרוץ את החומות ולשבור את הקשר. 

אולם ברגע שחרבה הקביעות – הכול מתמוטט.
על  מקבלים  זוג  בני  כאשר  ההצלחה:  סוד  היא  קביעות 
עצמם לשבת מדי ערב רבע שעה ולשוחח, כך הם מתחילים 
טבע  קושי.  כל  ישרדו  הם   – אותו  מסיימים  או  היום  את 
הדרך  היא  תקשורת  הכוונה".  מעורר  ש"קול  הוא  האדם 
הטובה ביותר לחוש זה את זה והקביעות הופכת את הקשר 

לבסיס איתן שגובר על כל הקשיים.
הלב  לרופא  הרבי  המפורסמת שהעניק  העצה  בדיוק  כך 
המפורסם בארה"ב ד"ר ווייס: "אני יושב עם הרבנית עשרים 
דקות לכוס תה מדי ערב – והדקות הללו יקרות בעיני כמו 
בעזה"ש  ונזכה  נצליח  נעשה,  בבוקר".  התפילין  הנחת 

לישועה פרטית ולישועה כללית בקרוב ממש.  

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

ישראל  בית  עמך  רבבות  כמו  האחרון,  בשבוע 
ביקרתי בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, השריד 
האחרון שנותר לנו לפליטה מבית המקדש בו שרתה 
שהתפילות  תלפיות  לתל  שהפך  מקום  השכינה, 

עולות ממנו השמימה.
בכותל המערבי אתה חש מתחבר לחורבן שקרה כאן אל מול 
עינינו. בכותל אתה מתחבר למורשת עם ישראל שאבלה 1,950 

שנה על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו.
גובה,  רחב  פיגומים  במנוף  מבחין  אני  הזה,  במקום  וכאן 

שמסתיר את רוב הנוף היפה של הכותל, 
תפקידו  מה  מגבוה.  העומדים  לאלו 
מתעניין.  לא  איש  המכוער?  המנוף  של 
באתר  תשתיות  בעבודות  עסוק  כנראה 
הקדוש. אבל הרב אליעזר סורוצקין יו"ר 
אמר  לאחים'  ו'לב  העצמאי'  'החינוך 
בית  את  לבנות  התחילו  לשונו:  בצחות 

המקדש...
עמו  מביא  הרס  כל  בדיחה.  לא  וזו 
בניין, כל כישלון מביא הצלחה, וכל צרה 
מביאה בכנפיה בשורה טובה. כי כך דרכו 
של עולם וכך יצר הקב"ה את עולמו: רק 
לאחר שהזריעה נאכלת ונרקבת - או אז 

היא יוצאת ומצמיחה זרע חדש.
דרבנן(  )-שלוחא  שד"ר  פעם  לי  אמר 
תכופות  לעיתים  נוסע  שהיה  נכבד 
עבור  כספים  לגייס  ואירופה  לארה"ב 
דלת  טריקת  כל  על  חינוך שניהל:  מוסד 
כי  ליעד.  מתקרב  שהנך  יודע  אתה   –
הדלת  מגיעה  דלת  טריקות  תשע  אחרי 
הנפש  עוגמת  כל  על  ומכפרת  העשירית 

של קודמיה.
נחמה  כך  יסודות,  צריך  שבניין  כשם 

ונחרב  וגאולה צריכה גלות וחורבן. ומשעה שישראל הוכתה 
ביתה, מיד באותו רגע החל מסע הגאולה של בני ישראל. אמור 
מעתה: בני ישראל לא נמצאים בגלות 1950 שנה, אלא במסע 

ארוך של גאולה, ולוואי שכבר נזכה לראותה.

הרב  בשם  שמספר  נחמד   טור  השבוע  לי  הראה  ידיד 
מפוניבז' אמירה נאה ומשמעותית. היה זה בימים של מלחמת 
הקמת  את  לתכנן  החל  כבר  מפוניבז'  והרב  השנייה,  העולם 

קריית ישיבת פוניבז' המעטירה בלב בני ברק.
עכשיו?  אותו:  ושאלו  שלומו  ודורשי  עסקנים  אליו  באו 
בימים אלו שעם ישראל כה חרד לגורלו וכל כך לא בטוח לגבי 
העתיד? והרי באותם ימי צר התקדם הגנרל רומל בדרכו לאל-

עלמיין שבמצרים במטרה להגיע אל ארץ ישראל ולכובשה.
היא  אם  גם  ישיבה,  אקים  "אם  ואמר:  הרב מפוניבז'  נענה 

מתוך  דווקא  כי  נוספת,  ישיבה  תקום  חורבותיה  על  תיחרב, 
החורבן מגיע הבניין".

זה היה הלך מחשבתו של מי שהקים את הישיבה המעטירה 
וזכה להעמיד דורות של תלמידים העוסקים בתורת ה'. דוקא 
הכול  ולהקים  עצמו  את  להרים  ידע  והאפר,  השכול  מתוך 

מחדש.
כי זה סודו של היהודי, המתנער וקם מאפרו.

כפעם  כמנהגי  הדרים,  בכלא  ביקרתי  באב  תשעה  בערב 
בפעם. אמרתי להם את עיקרי הדברים הללו כי שווה להתאמץ, 
גם אם ניכשל, כי דווקא מתוך הכשילון תצמח הישועה. מלא 
לעשות כלום – לא קורה כלום. מלעשות ולנסות – קורה הרבה. 
המכשולים  כל  נגד  גם  ולהתחזק  איתן  לעמוד  אותם  חיזקתי 

והקשיים שנקרו בדרכם.
ואז קם אחד מהאסירים, בחור נחמד, ושואל: "כבוד הרב, 
ואני  חייכו  חבריו  טוב!".  הכול  מדבר?  אתה  קשיים  אלו  על 
ושוב,  שוב  כששאל  ואז  עליי,  מגחך  הינו  כי  לתומי  סברתי 
עם  הזדהיתי  וממש  לו  טוב  כי  חש  הוא  שבאמת  השתכנעתי 

הבחור.
והוא מספר: התדרדרתי מעבירה לעבירה ומניסיון לניסיון, 
הקב"ה עצר אותי באחת, זה לא חסד? כאן אני מתרגל לחיות 
את חיי מחדש, ומכין את צעדיי לקראת היציאה מכאן בבוא 

היום, וכי יכולתי לבקש טוב מזה?

ואז גיליתי, שאני אולי מדבר על כך, ואבל שם בפנים, יש 
שכבר הגיעו להכרה הזו. כי רק מתוך הנפילה תצמח העלייה. 

מתוך החושך – זורח האור.

)כד,  מכות  במסכת  לנו  מספרים  לברכה  זכרונם  חכמינו 
עקיבא,  ורבי  יהושוע  ורבי  אלעזר  ורבי  גמליאל  "רבן  א(: 
הצופים  להר  שהגיעו  כיון  לירושלים,  עולים  היו  אחת  פעם 
קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית 
קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי 
עקיבא משחק. אמרו לו: "מפני מה אתה 
אתם  מה  "מפני  להם:  אמר  משחק?", 

בוכים?".
והשחוק  הבכייה  מאחורי  שמונח  מה 
לנגד  הקיים  הבסיס  על  מחלוקת  הוא 
כי  ובצדק,  סברו  ישראל  חכמי  עינינו. 
החורבן לנגד העיניים, שועלים הילכו בו, 
למה זה לא נבכה? אבל רבי עקיבא, ראה 
כאן בחורבן דווקא את סוד התקומה. כמו 
אותו גרעין שנרקב ומצמיח עץ לתפארת 
תהיה  לא  החורבן  ללא  כי  שמח.  ולכן 
עקיבא  רבי  ידע  ועכשיו  תקומה.  אח"כ 
כי לאחר החורבן יבוא בניין בית המקדש 

השלישי והנצחי שלא ייחרב לעולם.

אנו למדים  ואתחנן,  בפרשתנו, פרשת 
ישראל  בני  את  רבינו  משה  הכנת  על 
אודות כניסתם לארץ ישראל. הוא אומר 
יעברו  שהם  התלאות  את  ומספר  להם 
בימים הראשונים בכניסתם לארץ ישראל 
עד שיתיישבו בטח. הוא מספר להם שהם 
יצטרכו לעמול ולהילחם בשבעה האומות שמיישבות את ארץ 

הקודש עד אשר "נתנם ה' אלוקיך לפניך והשמידם".
כי זו תכליתו של האיש היהודי: ללחום ולקבל. אין יהדות 
על מצע של חסה. תזיע, תעמול, תיכשל, ואז תקום שוב, וכמו 
שאמר שלמה המלך ע"ה החכם מכל אדם: "שבע ייפול צדיק 
ימי  כל  על  תכפר  והיא  התקומה  תבוא  הנפילה  לאחר  וקם". 

הנפילה.
קוראים  אותו  נבואתו  בדברי  ישעיהו  הנביא  אמר  וכה 
וגבעה  הר  וכל  יינשא,  גיא  "כל  נחמו:  שבת  של  בהפטרה 
מעט  רק  לבקעה".  והרכסים  למישור,  העקוב  והיה  ישפלו, 

סבלנות והרבה אמונה.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

דווקא כשנמצאים במצב הנורא מכל, אז צריך כבר להתחיל לתכנן את הבניה 
והשיקום שאחרי • סיפורו של הרב מפוניבז', המקור בדברי חז"ל והאסיר 

מהכלא שהפתיע

הרב בן ציון נורדמן
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לימוד עם הבנים
הוא חלק 
מעבודת ה'

בשעה  ז(  )ו,  לבניך"  "ושננתם 
שיהודי הולך לבית הכנסת למשך 
של חצי שעה, חש הוא שבזמן הזה 
את  בכך  וקיים  במצווה  עסק  הוא 
יושב  זאת, כאשר הוא  רצון בוראו, לעומת 
ולומד גמרא  עם בנו במשך חצי שעה פרק 
"אלו מציאות", קיימת בו תחושה שהקריב 
והיה  שלו,  מהחיים  שעה  חצי  הילד  עבור 
זה 'בזבוז זמן' עבורו הרי בזמן הזה יכולתי 

להקיף יותר וללמוד איזו סוגיה חשובה.
פעמים רבות, אב הלומד עם בנו נראה כמו 
אותה בובה עם קפיץ, שכשנפתחת הקופסה 
'מסכן'  אב  אותו  וכך  מזנקת החוצה...  היא 
עושה  הוא  בנו,  עם  מעט  ללמוד  שצריך 
זאת מחוסר ברירה, ובמשך כל הלימוד הוא 
מביט בשעון מתי כבר יסתיים העניין והוא 

יוכל לשוב ללימודו או לעיסוקיו.
לוקחות  מצוות  מוטעית,  תחושה  זוהי 
כמה  בשעון  מביט  אינו  שאדם  וכשם  זמן, 
זמן אורכת לו תפילת שחרית או מנחה, או 
כך  שבת,  סעודת  בביתו  נמשכת  זמן  כמה 
עם  הלימוד  על  מבטו  להיות  צריך  בדיוק 

בנו, כי זו אחת מהמצוות המוטלות עליו.
האמת היא, שבאופן כללי ישנם בעניין זה 
כמה דברים שאיננו מבינים אותם די הצורך.

הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל לימד אותנו 
להתעסק  צריך  "יהודי  ביהדות,  יסודי  כלל 
בבניה, אך הוא איננו קבלן, וגם אם לא סיים 
את מלאכתו, הוא מקבל הוא שכר על עמלו 

שעמל.
כשם שברור לכל אחד שדרושה השקעה 
בגופו,  בריא  שיגדל  כדי  בילד  יומיומית 
מאכלים  להאכילו  ידאגו  לא  הוריו  ואם 
בממתקים  רק  להסתפק  לו  ויניחו  בריאים, 
אך  למחרת,  ימות  לא  הוא  אמנם  ועוגות, 

שלושים,  לגיל  ויגיע  כשיתבגר  בהחלט 
ארבעים וכו' הוא יסבול ללא ספק מבעיות 
נכונה  זאת, כל אכילה  ולעומת  בריאותיות, 
בילדותו מוסיפה לו בריאות לטווח הארוך, 
לבנו  לדאוג  מהאב  נדרש  ממש  בדיוק  כך 
כבר  מה  לחשוב,  לו  ואל  רוחנית,  מבחינה 
לימוד?  של  שעה  רבע  אותה  לילד  תועיל 
אב הלומד עם בנו יום יום, או לכל הפחות 
בזמנים קבועים, כגון בימי שישי, בשבתות 
אחה"צ, או ב'בין הזמנים', גורם לכך שילדו 
יגדל בריא בנפשו, ממש כאכילת אוכל בריא 

במקום סוכריות.
סגולה  הוא  הבנים  עם  לימוד  ובכלל, 
של  תורה  מיוחדת,  תורה  היא  זו  להצלחה, 
"ושננתם  מצוות  קיום  על  נפש,  מסירות 

לבניך".
ע"א(  כא  )ב"ב  חז"ל  דברי  ידועים 
מלמדו  אביו   – אב  לו  שיש  מי  בתחילה, 
תורה, מי שאין לו אב – לא היה למד תורה 
וכו', עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו 
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה 
ובכל עיר ועיר", בתחילה לא היה קיים כלל 
המושג של "תלמוד תורה" או "חיידר", מי 
לא  היה  שלא  ומי  למד,   – אבא  לו  שהיה 
אבא – לא למד,  ואכן, לרוב הילדים לא היו 
אבות, עלינו להבין כי אין תחליף לתורה של 
אבא, זו היא קדושה אחרת, תורה המקושרת 
בדברי  שמבואר  כפי   [ סיני  הר  מעמד  עם 

מהר"ל, וכן בשל"ה הקדוש[.
עם  הלימוד  שזמן  אפוא,  לחוש,  עלינו 
חלק  הוא  חינוכם  כי  מבוזבז,  אינו  הבנים 

בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

כמו  נראה  בנו  עם  הלומד  אב  רבות,  פעמים 
הקופסה  שכשנפתחת  קפיץ,  עם  בובה  אותה 
'מסכן'  אב  אותו  וכך  החוצה...  מזנקת  היא 
זאת  עושה  הוא  בנו,  עם  מעט  ללמוד  שצריך 
מביט  הוא  הלימוד  כל  ובמשך  ברירה,  מחוסר 
בשעון מתי כבר יסתיים העניין והוא יוכל לשוב 

ללימודו או לעיסוקיו.

"



ישיבה חרדית טכנולוגית
"טל חרמון"

 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
לגילאי -14 16

בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

קודש ולימודי ליבה  ויוכל לבחור בין לימודי מקצועות:  
החשמל, המחשבים או מסגרות מבנים ורתכות.  

ובשעות אחה"צ יוכל לבחור  בחוגים שונים:  
• רכיבה על סוסים   • מגרש הספורט   • מוזיקה ועוד.

צוות הר"מים  והמורים המקצועיים שלנו סבלני ומכיל,  
כמו גם הצוות הטיפולי, מנוסה ומסור.

הכיתות קטנות עד 15 תלמידים, תנאי פנימייה מעולים, 
טיולים וימי פעילות מגוונים ומאתגרים. 

לפרטים נוספים: משרדי הישיבה:  04-6983095 | נייד: 050-4944333
הסעות מטבריה, ירושלים ובני ברק

הכוונה רבנית צמודה
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חליפה 2 חולצות 2 חפתים 2 חגורות

3 עניבות

חליפה

199₪ 280₪ 150₪ 50₪ 70₪

50₪

קולקציה חדשה

2 מכנסיים 3 גרביים2 מכנסיים
10₪ 380₪ 120₪ 150₪

קולקציה חדשה
חליפה
60% צמר

חליפה
199₪

2 מכנסיים
100₪ 120₪

2 חולצות
120₪

חגורות
30₪

פפיון
20₪

עניבות
10₪

שלייקס
20₪

חליפת ווסט
100₪

3 מכנסי
 כותנה

לוהטים!לוהטים!מבצעי קיץמבצעי קיץארזנו לכם

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

ים
בר

ג

אופנה 
לגברים וילדים 
איכותית

 ירושלים: יחזקאל 6 02-5825317 ׀ לוד: צמח צדק 6 08-6747178
בני ברק: מהרש"ל 1 03-6165501

 לסניף בני ברק למשמרת ערב
 03-6165501 ׀ 053-3391691

054-8487338

M

דרוש עובד קבוע
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שערים",  ממאה  בהרבה  קדוש  היהודי  "הרובע 
הרובע  של  רבו  נבנצל,  אביגדור  רבי  הגאון  אומר 
• על מגורים במקום סכנה:  היהודי ל"כל ישראל" 
הכותל  אל  המובילות  שהדרכים  לדעת  "חייבים 
המערבי לא אחת אירעו בהם מקרי סכנה, ויש לנהוג 
בהם משנה זהירות, ולא להיכנס להרפתקאות שיש 
'ונשמרתם  של  הציווי  את  לזכור  צריך  סיכון,  בהן 
לנפשותיכם'" • מדוע בחר להתגורר ברובע היהודי, 
פוסק  מרבו  הנדירים  הפסקים  תחתיו,  בנו  מינוי 
בשבת  חשמל  על  זצ"ל  אוירבעך  הגרש"ז  הדור 

ועוד • מיוחד 

||  יענקי קצבורג ||
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בישראל ה נולד  נבנצל  אביגדור  רבי  גאון 
לבית  ע"ה  והלדה  נבנצל  יצחק  לד"ר 
חורב  בישיבת  למד  בילדותו  הולנדר. 
של  תלמידו  היה  שם  תורה,  קול  ובישיבת 
זצ"ל  אוירבך  זלמן  רבי שלמה  הגאון  מרן 
גם  ושם  המובהק,  לתלמידו  היה  ובהמשך 
רבי  הגאון  מוסר מהמשגיח,  שיעורי  שמע 
גדליה אייזמן זצ"ל. שירת בצה"ל ביחידת זיהוי וקבורה של 
כיפור.  יום  במלחמת  שירת  זו  ובמסגרת  הצבאית,  הרבנות 
בקרב  ארוכה  תקופה  שהה  הגליל  שלום  מלחמת  לאחר 
והעביר  לבנון  של  המזרחית  בגזרה  שריון  בגדוד  תלמידיו 

שיעורים לחיילי ישיבות ההסדר.
 – החומות"  שבין  ירושלים  של  "רבה  משמש  הגר"א 
לחידוש  ושותף  תשל"ג  מאז  העם,  בשפת  היהודי  הרובע 
היישוב היהודי בין החומות, בעקבות מלחמת ששת הימים. 

בה  משמש  הכותל  ישיבת  של  הראשונות  שנותיה  מאז 
על  ובשיחותיו  בדרשותיו  ידוע  הרב  כר"מ.  נבנצל  הגר"א 
הרב  "שיחות  בסדרה  הכתב  על  שהועלו  השבוע,  פרשת 
בישיבת  כר"מ  גם  משמש  הוא  האחרונות  בשנים  נבנצל". 
להניח  במנהגו  נודע  המערבי.  לכותל  הסמוכה  אריה  נתיב 

תפילין בכל שעות היום, כמנהג הגר"א. 
באדר א' תשס"ח פרש רשמית מתפקידו כרבו של הרובע 
היהודי ותחתיו הוכתר בנו, הגאון רבי חזקיהו נבנצל שמחזיק 
גם את כולל "צלו של היכל" בנשיאות מרן שר התורה הגר"ח 

קניבסקי.
באדר א' ה'תשע"ו נפטרה אשתו הרבנית שפרה ע"ה, בתו 
של הגאון רבי חיים זאב פינקל זצ"ל, שהיה משגיח בישיבת 
מנהלת  שהייתה  אלבק,  פליאה  של  אחיהם  הוא  הרב  מיר. 
ישעיהו  פרופ'  ושל  במשרד המשפטים,  האזרחית  המחלקה 

נבנצל, פיזיקאי. 
שלמד  כפסקים  המקרים  במרבית  פוסק  נבנצל  הגר"א 
הידועים  מפסקיו  אחד  זצ"ל.  אוירבך  הגרש"ז  מרן  מרבו, 
בשם הגרש"ז הוא שמיניקות תאכלנה ביום כיפור בשיעורים 

מתחילת הצום, אם עלולה להיות פגיעה בייצור החלב. 
על חשמל בשבת אמר בעבר: "שמעתי מהגרש"ז אוירבך 
להט,  חוט  ללא  חשמלי  כלי  וכיבוי  הדלקת  לגבי  זצ"ל 
יצחק שיש בזה איסור מוליד,  שמעיקר הדין לא סבר כבית 
ולא כחזון איש שיש בזה איסור בונה וסותר. אמנם למעשה 
ודאי לא התיר הגרש"ז אוירבך זצ"ל הדלקת וכיבוי מכשירים 

אלה בשבת".
לקראת יישום תכנית ההתנתקות חתם על כרוז הקובע כי 

אסור להשתתף בפינוי יישובים.
הגר"א נבנצל הוציא מספר קונטרסים במשך השנים בשם 
יצחק  ד"ר  אביו,  של  ההולדת  יום  לכבוד  יקרא"  "ביצחק 
נבנצל. כן הוציאו תלמידיו ספרים עם הערותיו, בהם המשנה 
הלכה  וספרי  אריה, תשס"ד(,  נתיב  ישיבת  )בהוצאת  ברורה 

בענייני השירות הצבאי. 
בין ספריו: שו"ת "ביצחק יקרא", הערות "ביצחק יקרא" 
על "משנה ברורה", ירושלים במועדיה - על הגדה של פסח 
חול  השבועות,  חג  על  יצאו  נוספים  כרכים  פסח.  וענייני 
הספרים  ופורים.  נוראים  ימים  שבת,  המצרים,  בין  המועד, 
כרכים של שיחות  חזקיהו. חמישה  בנו, הרב  ידי  על  נערכו 
על פרשת השבוע בעריכת תלמידו, הרב יוסף אליהו. ובנוסף 
הופיעה סדרת ספרי שיחות מוסר של הגר"א נבנצל על ימים 

נוראים.

על הר ציון ששמם
ברוחו  להישאר  מסוגל  הוא  איך  הרב  את  שואלים  אנחנו 
האיתנה, מול המראות הנצפים מעבר לחלון, של ההר השמם 

ששועלים מהלכים בו.
הרב משיב בסיפור היסטורי: "היה זה בעת שעלה הגאון 
רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים בעל האדר"ת זצ"ל, לכהן 
חפצו  ירושלים  בני  המוני  העתיקה,  ירושלים  של  כרבה 
כשבכך  רבות,  שנים  הרבנות  ועול  בעטרת  נושא  לראותו 
מרן  דאז,  ירושלים  של  רבה  מקומו של  את  למלא  אף  יוכל 
הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל, שכבר היה באותם ימים זקן 
בשנת  בלבד,  שנים  ארבע  כעבור  לב  למגינת  אולם  וחלוש, 
נלקח רבי אליהו דוד בסערה השמימה לקול בכיות  תרכ"ו, 

צאן מרעיתו בפרט, והמוני בני ירושלים בכלל. 
"ראש המספידים בהלווייתו הכאובה ורבת היגון היה מי 
שאת מקומו התעתד האדר"ת לירש - מרן הגאון רבי שמואל 
סלנט זצ"ל, שתיאר בקול בוכים כי ליבו הרגיש של האדר"ת, 
לא עמד לו כאשר הביט כל שעות היום למול גלות השכינה 
בהר הבית, ובירושלים הדוויה הנטמאת על ידי זרים בראש 

כל חוצות, ולכן הוא נדם לפתע.
"לו היה לי את ליבו של בעל האדר"ת", מתבטא הגר"א 
נבנצל באורח נדיר בנימה אישית, "מסופקני אם הייתי יכול 

לעמוד בכך, לצפות שנים רבות כל כך בהר ציון ששמם..."
מה אכן מעלתם של בני ירושלים, בדגש על יושבי העיר העתיקה, 

על פני שאר יושבי ארץ ישראל וארצות העמים?
"בספר הזוהר", פותח הרב בציטוט פחות מוכר, "מתואר 
בני  שאמרו  ישראל,  ארץ  לבני  בבל  בני  בין  שהיה  הוויכוח 
צריכים  במרחק  ביושבם  שהם  מישראל,  לעמיתיהם  בבל 
יותר להתאבל על החורבן הנורא שכה רחוק מחייהם, אך בני 
ישראל השיבו להם, שאתם המתאבלים על עצמכם בהיותכם 
ואילו  יותר,  גדולה  שאבלותכם  אתם  חושבים  לכן  במרחק, 
שלא  מקום  ליד  אנו  ודרים  מקרוב,  השכינה  שרואים  אנו 
זזה הימנו שכינה, ואנו מביטים בדמע על שכינתא בגלותא, 

אבלותנו גדולה וחזקה יותר". 

"בספר הזוהר", פותח 
הרב בציטוט פחות מוכר, 
"מתואר הוויכוח שהיה 
בין בני בבל לבני ארץ 
ישראל, שאמרו בני בבל 
לעמיתיהם מישראל, 
שהם ביושבם במרחק 
צריכים יותר להתאבל על 
החורבן הנורא שכה רחוק 
מחייהם, אך בני ישראל 
השיבו להם, שאתם 
המתאבלים על עצמכם 
בהיותכם במרחק, לכן 
חושבים אתם שאבלותכם 
גדולה יותר, ואילו אנו 
שרואים השכינה מקרוב, 
ודרים אנו ליד מקום 
שלא זזה הימנו שכינה, 
ואנו מביטים בדמע 
על שכינתא בגלותא, 
אבלותנו גדולה וחזקה 
יותר". 
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בהיותנו  אנו,  "דווקא  זמננו:  בני  על  לשוחח  עובר  הרב 
וביגון  בצער  בהביטנו  השכינה,  למקום  מקום  בקרבת  דרים 
להתאבל  גדולה  היותר  החובה  עלינו  בשממתו,  החורבן  על 
העולם  הרי  מעט,  נחשוב  אם  השכינה.  צער  על  ולהצטער 
פני  על  קיימים  ק"מ  מיליון   527 למאוד,  הוא  גדול  כולו 
הגלובוס כולו, והק"מ הכי נחשב והכי נחשק הוא הק"מ שבין 
החומות, אליו כולנו מייחלים בבניית בית המקדש בב"א. עצם 
ההסתכלות על הכותל ומקום המקדש מוסיפה קדושה בנפש 
האדם כמובא ב'כלי יקר', אך אין הדבר אלא למי שראוי לכך. 
כמו שרואים אצל טיטוס הרשע שאע"פ שהסתכל על המקדש 

נשאר טיטוס הרשע".
וחורבן  השכינה  צער  את  אנו  בימינו  לחוש  ביותר  היעילה  הדרך  מה 

הבית?
"מורי ורבי וקרוב משפחתי מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ 
זצ"ל היה אומר תדיר, שכל מצב שנמשך על פני זמן מרובה, 
אדם  של  מצב  היה  לו  לדוגמה  ולכן  במהרה,  אליו  מתרגלים 
גוסס שיכול להיוותר בגסיסתו זמן רב, היו מתרגלים אף למצב 
זה, ולא היו יראים שיום המיתה קרב ובא. זו הסיבה העיקרית 
עם  לחיות  התרגלנו  בגלות,  שאנו  שנה  אלפיים  שאחרי  לכך 

המצב הנורא, שאכן חסרים אנו כל כלי תפארתה. 
את ההעדר  ולהרגיש  לחוש  הדרך  מהו  לדעת  "אם חפצים 
והחורבן, יש ללמוד ולהכיר היטב את מהלך ימי הזהר שהיה 
ומעלתן,  הקרבנות  סוגי  מהם  משכנו,  על  שוכן  הבית  בהיות 
מהו סדר עבודת הכהנים בזוהרם הייחודי, ואף שירת הלויים 
הנודעת, ואלו ניסים התרחשו בה בקביעות תמידיים כסדרם, 
וככל שיעמיקו ויכירו יותר את מעלותיו ויתרונותיו של משכנו 
יום  מידי  נוחלים  שאנו  ההפסד  מהו  יכירו  כך  השכינה,  של 
תהיה  לבנייתו  והכמיהה  נעדרתו,  אודות  הבכי  ויגבר  ביומו, 

עצומה ונשגבה.

התחרדות הרובע
בחז"ל  מובא  חשוב,  דבר  כאן  להעיר  "וראוי 
שכשהחשמונאים כבשו את הכותל המערבי, היו בצער וקבעו 
כולם  כיום  ואילו  המערבי,  הכותל  של  מצבו  על  תפילה  ימי 
ריקודי שמחה מיוחדת.  בו  ורוקדים  מגיעים לכותל בשמחה, 
אני זוכר שמרן הגרש"ז אוייערבאך זצ"ל, וכן הגאון רבי נחום 
הכותל  ליד  לרקוד  הראוי  מן  זה  שאין  הורו  זצ"ל  פרצוביץ 
מפאת צער החורבן, ואף אני נוהג כך, למעט בשמחת תורה או 

הכנסת ס"ת", ממשיך הרב נבנצל. 
"ובדבר הדין לרקוד לכבוד יו"ט במוצאי יו"ט, או לשמחת 
פורים. אנשים עושים את זה, אך אני לא חושב שמרן הגרש"ז 
היה עושה את זה. וכי הרב אמר את דבריו שלא לרקוד – על 
לצורך  וריקוד  זמנים!  כאלו  על  שדיבר  ודאי  הרי  רגיל,  יום 

מצוה כגון לשמח יתום. עדיף שירקדו ברחבה העליונה, ולא 
ברחבת התפילה.

הגב  את  להפנות  שאין  שנוהגים  אלו  על  פעם  "נשאלתי 
לכותל, שהמדובר הוא בכל שטח רחבת התפילה, וכן אני נוהג 
בהקפות  אך  התפילה.  רחבת  סוף  עד  אליו,  הפנים  עם  ללכת 
בשמחת תורה כשרוקדים בשמחת תורה, קשה להקפיד בזה, 
אמנם כאשר הפנים כלפי הס"ת מותר אפילו אם הגב מופנה 
לכותל. וכן בשעת קריאת התורה, מותר לעמוד עם הגב לכותל 

לצד הספר תורה בכדי להאזין לקריאה".
האם תושבי העיר העתיקה צריכים גם הם להשאיר אמה על אמה 

מגולה בבית?
"וודאי שתושבי העיר העתיקה צריכים להשאיר בבית אמה 
הבית.  בתוך  לחורבן  זכר  שצריך  כיון  לחורבן,  זכר  אמה  על 
אבל העיקר זה לקחת את העניין ללב, ולהרגיש את החורבן. 
ואף שאי אפשר לחשוב על זה עשרים וארבע שעות ביממה, כי 
רוצים שגם נלמד תורה בשמחה, מכל מקום כמה שיכול ליקח 

את העניין ללב כך יותר טוב".
איך הרב 'נפל' לרובע היהודי?

"עוד בהיותי אברך צעיר לימים בשנת תרכ"ח הגעתי ללמוד 
חרדים  אנשים  כמעט  בו  היו  לא  זמן  באותו  היהודי,  ברובע 
והערבים הרבים  בו,  היו  גם לא  רבים  ד', אך חילוניים  ויראי 
עליהם,  היהודים  פחד  נפל  ליהודים,  בסמיכות  שהתגוררו 
רגלית  יום  בכל  הלכתי  רחביה,  בשכונת  שהתגוררנו  ולמרות 

מביתי לרובע היהודי בכדי ללמוד בו כל היום.
זה  בבניין  כאן  לגור  עברנו  תשל"ג  בשנת  יותר  "מאוחר 
את  לעזוב  החילוניים  החלו  ואז  ז"ל,  אבא  ידי  על  שנבנה 
המקום, והחלה השכונה להתחרד יותר ויותר, קהילת ברסלב 
שהתגוררו  רבים  היו  שלא  ולמרות  במקום,  להתפתח  החלה 
שבאו  רבים  לאלפים  תלפיות  תל  היה  המערבי  הכותל  כאן 

לשפוך צקון לחשם בו.
"האמת שהרבה קודם לכן התחיל חיזוקה של השכונה, ידוע 
הדבר שהרמב"ן זיע"א, היה הנחשון שהעלה את ירושלים על 
ראש שמחתו, וחפץ היה בכל מאודו להשיב את מעמדה הרם 
והגיע להתיישב  זה לאחר שעלה מגולת ספרד,  היה  לאיתנו, 
בה  דרו  ימים,  באותם  תיאר  שהוא  וכפי  העתיקה,  בירושלים 
רק שני יהודים צבעים, ולא היה אפילו ספר תורה להתפלל בו, 
ועמל הרמב"ן זיע"א ללקט יהודים שיבואו להקים את משכנם 
היהודי  הישוב  את  לחדש  החל  ובכך  העתיקה,  בירושלים 
בעיר העתיקה, שמיני אז הלך והתעצם, ולמעט הימים קודם 
המלחמה, השתדלו כל הימים יהודים רבים לשבת בה וליהנות 

מאיכותו של המקום".
כנסת  'בית  העתיקה  בעיר  הוקם  הרמב"ן  של  שמו  על 
מכהן  אף  ובו  מדרשו,  לבית  זאת  המייחסים  שיש  הרמב"ן', 
הגר"א נבנצל כרב בית המדרש וממנו על כל העיר העתיקה, 
כשלפני שנים מספר מינה לצדו, בברכת גדולי ישראל, את בנו 

ממלא מקומו הרב חזקיהו.

"מורי ורבי וקרוב 
משפחתי מרן הגאון 
רבי חיים שמואלביץ 
זצ"ל היה אומר תדיר, 
שכל מצב שנמשך 
על פני זמן מרובה, 
מתרגלים אליו 
במהרה, ולכן לדוגמה 
לו היה מצב של אדם 
גוסס שיכול להיוותר 
בגסיסתו זמן רב, היו 
מתרגלים אף למצב 
זה, ולא היו יראים שיום 
המיתה קרב ובא. זו 
הסיבה העיקרית לכך 
שאחרי אלפיים שנה 
שאנו בגלות, התרגלנו 
לחיות עם המצב 
הנורא, שאכן חסרים 
אנו כל כלי תפארתה. 
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"רבים הם אלו שבאים להקים את 
החומות",  שבין  בירושלים  ביתם 
מספר הרב, "והדבר מרנין את הלב, 
שבאים  גדולים  בצדיקים  לחזות 
במקום  להתפלל  תכופות  לעתים 
מעולם,  שכינה  הימנו  זזה  שלא 
השומם,  חורבנה  על  ולהתאבל 
נשכחות,  הרב  מעלה  זכורני",  כך 
"שמרן הגאון רבי חיים שמואלביץ 
שבת  ערב  מידי  מגיע  היה  זצ"ל 
קודש לכותל המערבי והיה מתפלל 
השכינה,  צער  על  ולחש  בדבקות 
וכן  והפרט,  הכלל  מועקות  ועל 
פינקל  ביינוש  בנימין  רבי  הגאון 
מידי  רבות  שנים  מגיע  היה  זצ"ל 
ותיקין  לתפילת  בבוקרו  בוקר 

בכותל המערבי.
מהקדמונים  הדבר  "וידוע 
מידי  מגיעים  הקדושים  שהאבות 
המנחה,  בתפילת  קודש  שבת  ערב 
באים  רבים  שרבים  הסיבה  וזו 
המערבי,  בכותל  השבת  את  לקבל 

בזמן שהוא עת רצון מיוחד. היום עובדים רבים אף על פיתוח 
בית הכנסת של החורבה, ויש צורך לעמול שייעשו הדברים 
של  בסיועו  נעשים  כשהדברים  הנצרך,  בכל  ההלכה  פי  על 

הגאון רבי שמחה קוק שהצטרף לכך.

הכל מעלין לירושלים
הגרח"ז  חמי  מורי  לביתו של  קשור  כשהייתי  "בצעירותי 
פינקל זצ"ל, היה לי עם ישיבת מיר המעטירה, ואף ביקשתי 
שירושלים  לאחר  זצ"ל,  פינקל  ביינוש  מרבי  בשעתו 
לכאן  הישיבה  את  שיעביר  הירדני,  השלטון  השתחררה 
למקום מקודש זה, שבו התורה תשמע ברמה כיאות לישיבת 
מיר ששמה הולך לפניה בכל קצוות תבל, אמרתי שאני מוכן 
אף לסייע במציאת מקום הולם וראוי לכך, אך הדבר לא יצא 

אל הפועל בשעתו", מספר הרב.
לכותל  היהודים  של  שובם  את  זוכר  שהרב  הראשונה  הפעם  מתי 

אחרי מלחמת ששת הימים?
הכותל  כיבוש  לאחר  השבועות  חג  את  היטב  זוכר  "אני 
המערבי בשנת תשכ"ז, היו בכותל המערבי כמאה אלף איש, 
אז  אחת,  בבת  יהודים  הרבה  כך  כל  שייכנסו  מסוכן  והיה 
לכותל  כולם בבאת אחת  ייכנסו  עצרו חלק מהאנשים שלא 
המערבי, וכך נכנסו בכמה פעמים, וזכיתי אף אני להתפלל בו 
תפילת מוסף, ועוד עומד בזיכרוני התרגשות הגדולה שאחזה 
והתפללנו  לתלפיות,  בנוי  המערבי  הכותל  את  בראותי  בי 

בכוונה במקום שלא זזה הימנו שכינה לעולם.
רובם של תושבי הרובע  ורוב  זכינו בחסדי שמיים  "כיום 
הן  מיוחדת  אוכלוסייה  וישנה  ד'  יראי  יהודים  הינם  היהודי 
בעבודת ד', והן במידות ודרך ארץ, כשאיש את רעהו יעזורו 
ולאחיו יאמר חזק, וזאת הרבה בזכותו של בני ממלא מקומי 
ולכבד  להאהיב שם שמים,  וליל  יומם  חזקיהו, שעמל  הרב 
הרובע  הנקרא  הזה,  המקודש  המקום  בתוככי  הבריות  את 

היהודי".
האם מה שנאמר בהלכה 'הכול מעלין לירושלים' מדובר אף ביתר 

העיר ירושלים? 
הרב משיב גם כאן ב'מעשה רב'. "לפני שנים רבות הגיעו 
בני זוג בשאלה לפני מורי ורבי מרן הגאון רבי שלמה זלמן 
אויערבאך זצ"ל, הבעל חפץ להישאר לדור בירושלים בסמוך 
האישה  ואילו  תלמודו,  על  לשקוד  יוכל  בו  לימודיו  למקום 
חפצה להעתיק מגוריה למקום מרוחק יותר מהעיר ירושלים, 
ואמר מרן הגרש"ז שיש לבעל כוח לתבוע שידורו בירושלים, 
שהרי שנינו שהכול מעלין לירושלים. ושאלתי את מרן האם 
זכות  הישנה,  ירושלים  באחת משכונות  המתגורר  לבעל  יש 
תביעה שחפץ הוא לדור בעיר העתיקה שהוא הידור בקיום 
הכול  שיש  בחיוב  מרן  לי  והשיב  לירושלים.  מעלין  הכול 

מעלין לירושלים העתיקה שבין החומות.
נאמר  לירושלים  מעלין  הכול  של  הכלל  כי  ספק  "אין 
בהחלט אף על תושבי ירושלים הנצרכים לבא לעיר העתיקה, 

שהיא בחומות ירושלים מקדמת דנא, ולמרות הקושי שבדבר, 
תבוא  כן  לעשות  שיכול  ומי  גדולה,  חשיבות  שישנה  דומני 
ירושלים  ירושלים אינה  עליו הברכה. וטעם הדבר, כי שאר 
שהכול  מפני  הוא  בט"ו  מגילה  בה  שקורין  ומה  האמתית, 

נמשך אחר העיר העתיקה, כי יש בתים שמחברים".
'בית  את  "כשבנו  בעניין.  מרתקת  אנקדוטה  מביא  הרב 
היתומים דיסקין' ואז עוד לא היו בתים שיחברו אותו לשאר 
העיר, נשאל מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל על זמן 
קריאת המגילה שם, והשיב שהיות וכאשר המהרי"ל דיסקין 
כסף  אוסף  שהוא  אמר  הוא  יתומים,  בית  לבנות  כסף  אסף 

בשביל בית יתומים ב'ירושלים', אז זה ירושלים..."
לסיכום הנושא אומר הרב: "וודאי הוא הדבר שיש מצוה 
להתיישב בעיר העתיקה, שהמשנה הרי אומרת הכול מעלין 
מי  כי  השם',  'אהבת  במצות  כלול  זה  ואולי  לירושלים, 
שאוהב אותו רוצה להיות קרוב אליו. עם זאת מרן הגרש"ז 
העתיקה,  לירושלים  ונראה  סמוך  המתגוררים  שאלו  פסק 
אינם צריכים לעשות קריעה בבגדיהם גם אם לא היו במקום 
עת  וזאת משום שבידם לבא אל המקום בכל  יום,  שלושים 

שיחפצו בו".

פסק מרן הגרי"ש
מה עם הסכנה שבהתיישבות במקום זה? הקשינו.

שונא  שעשיו  בידוע  היא  שהלכה  חז"ל  דברי  "ידועים 
ליעקב, וקיימת סכנה מיוחדת של הגויים כלפי ישראל, ולכך 
יש לנקוט במשנה זהירות בהליכה במקומות הסמוכים לכותל 

המערבי".
הוא  דבריו. אחד מהם  לחיזוק  כמה מעשיות  מוסיף  הרב 
על אביו ד"ר יצחק נבנצל ז"ל, שביקש בשנת תשל"ג לקבוע 
את מקום משכנו בעיר העתיקה, "ואני", מציין הרב, "בעצת 
היה  כשבתחילה  היהודי,  ברובע  להתגורר  עברתי  רבותיי 
שומם מבלי יושב, אך עד מהרה הגיעו רבים וטובים להשתכן 

בה ולזכות בקדושתה". 
הגר"א  מכהן  וארוכות,  רבות  שנים  במשך  שנה,  מאותה 
נבנצל כרבה הרשמי של העיר העתיקה, על פיו ישק כל דבר 
לעניין  חוזר הרב  הוא הדבר",  "ידוע  בין חומותיה.  הנעשה 
הוא  ובקרבתו  השילוח  במעיין  הדרומי  "שהאזור  הראשון, 
יותר מוסמך כמקום שהיה מוקף חומה מימות יהושע, ושם 
אכן קיימת מצוה לדור, אך יש ליזהר רבות מפני הסכנה שם".

ובתפקידו כרב במקום מורכב שכזה גם הסיפורים זורמים. 
"באחד הימים", מספר לנו הרב, "הגיע אחד מתושבי הרובע 
היהודי ועמו עובד ערבי שעבד אצלו בסבלות, והיה זה יום 
חם, הוא הגיע כולו מתנשף אלי בשאלה שמבקש הוא לשאול 
את דעתי, אותו מוסלמי סיפר כי בשל צום הרמדאן הוא צם 
ולא הכניס דבר לפיו במשך היום כולו, ובשל החום המעיק 
והעבודה הרבה שעבד אצל היהודי, חש כי חייב הוא להרטיב 
במשהו את פיו לרוויה, וביקש את הרב אם יוכל להורות לו 
לו  השבתי  הרמדאן.  צום  למרות  כך  בשל  לשתות  שניתן 

"בצעירותי כשהייתי 
קשור לביתו של מורי 

חמי הגרח"ז פינקל 
זצ"ל, היה לי עם 

ישיבת מיר המעטירה, 
ואף ביקשתי בשעתו 

מרבי ביינוש פינקל 
זצ"ל, לאחר שירושלים 

השתחררה השלטון 
הירדני, שיעביר את 

הישיבה לכאן למקום 
מקודש זה, שבו התורה 

תשמע ברמה כיאות 
לישיבת מיר ששמה 

הולך לפניה בכל קצוות 
תבל, אמרתי שאני מוכן 

אף לסייע במציאת 
מקום הולם וראוי לכך, 

אך הדבר לא יצא אל 
הפועל בשעתו", מספר 

הרב.

אצל מרן שר התורה
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שמוזמן הוא לפנות אל ה'קאדי', שכנראה רגיל בשאלות מעין 
אלו, ולבטח יוכל להשיב לו תשובה ראויה..."

"אין ספק", משנן הרב, "חייבים לדעת שהדרכים המובילות 
אל כותל המערבי לא אחת אירעו בהם מקרי סכנה, ויש לנהוג 
בהם  שיש  להרפתקאות  להיכנס  ולא  זהירות,  משנה  בהם 

סיכון, צריך לזכור את הציווי של 'ונשמרתם לנפשותיכם'.
"זכורני שבאחד הימים שאל יהודי את מו"ר מרן הגרש"ז 
אוייערבאך זצ"ל אם בנסיעתו לכותל המערבי כשחולף הוא 
במקומות שדרים בהם הישמעאלים, אם צריך לברך תפילת 
הדרך, ואמר לו הרב שיכול הוא לברך ללא שם ומלכות מפני 
הסכנה, אך לא הייתה דעתו נוחה מכך שמאוחר יותר פרסם 
זה  לומר בכל פעם שנוסעים למקום  כאילו הרב מורה שיש 
בזה  שיש  ומשום  ומלכות,  שם  אמירת  ללא  הדרך  תפילת 

משום 'ולא ימס את לבב אחיו'. 
"כמו כן באחת הפעמים לאחר שדקרו כאן יהודי עד מוות 
מרן  של  לפתחו  השאלה  נשאלה  המוסלמי,  ברובע  בלכתו 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מאת היהודים שדרו ברובע המוסלמי, 
אם מפאת הסכנה עליהם לעזוב את מגוריהם ברובע המוסלמי, 
והוא הורה שלא לעזוב את הבתים, מחמת החשיבות הגדולה 

שיש במגורים של יהודים בעיר העתיקה.
"מקרה נוסף מעניין אירע לפני שנים מספר, אודות ערעור 
שערערו המוסלמים על אחד הבתים שנרכש ברובע, ומעשה 
אירע והגיע דיון זה לפני השופט בשבת, ואז היה אמור לתת 
את פסקו לשבט או לחסד, ונוצרה השאלה האם מותר לתת 
לגוי שיביא את המסמכים בפני השופט להוכיח שהבית נרכש 
כהלכה והוא בבעלות היהודי, וכשבאו לשאול האיך לנהוג, 
מיוצאי עדות המזרח, שהוא  אמרתי שיבקשו מיהודי שהוא 
יעשה זאת ויבקש מגוי שיביא את המסמכים הללו לשופט, כי 

הרמ"א מחמיר בענין זה אף באמירה לעכו"ם".
בין  בחוץ  כאן  האורבים  רעתנו  מחורשי  להינצל  אפשר  איך 

הסמטאות?
"התורה הקדושה אומרת במפורש, אם שמוע תשמע לכל 
אלו  גם  בישראל,  ברכה  ותתקיים  טוב  יהיה  אזי  ד',  מצוות 
להגביר  בעדם  לסייע  יוכל  ידי  ועוצם  כוחי  כי  פעם  שחשבו 
תחושת הביטחון, יודעים היום בבירור שכוחי ועוצם ידי אינו 
לילך  ד'  בקול  השמיעה  ורק  תחילה,  שחשבו  כפי  חזק  כה 
להינצל  להצלחה  היחידה  הערובה  היא  ובמצוותיו  בתורתו 
מכל רע. נשאלתי לא אחת האם אין לחוש ללכת דרך השוק 
מצוה  ששלוחי  כיון  המערבי,  בכותל  להתפלל  בכדי  הערבי 
אינם ניזוקים, ואמרתי שאינני יודע את המצב שם, אך אם זה 

מסוכן, אסור ללכת משם ולהכניס עצמו למקום סכנה".

מעלת התפילה בכותל
ביקשנו מהרב להרחיב על מעלת התפילה בכותל המערבי 

מקום שלא זזה הימנו שכינה מעולם.
מקדשינו',  בית  'שריד  דווקא  נקרא  המערבי  "הכותל 
למרות שישנו גם כותל דרומי ומזרחי. שכן בקינות לתשעה 

בפנים'  צר  עשה  אשר  'זכור  בקינת  באב 
'על פתח הר הבית החל לבוא, ביד  כתוב 
צד  על  להחריבו,  טפסריו  ראשי  ארבעה 
כותלנו  אחר  וצג  בו,  לזכר השריד  מערבי 
לא רב ריבו', ומבואר שרק הכותל המערבי 
הוא שריד לבית המקדש. וכן חז"ל אמרו 
הכתלים  שלושת  שאת  איכה  במדרש 
מהכותל  חוץ  להחריב  הצליחו  הנוספים 
אולי  כיום  שיש  הכתלים  ושאר  המערבי, 

אינם מהמקדש. 
"רבותינו האריכו בדבר מעלת התפילה 
שמעולם  לכך  והמקור  המערבי,  בכותל 
הוא  הכותל המערבי,  מן  זזה השכינה  לא 
רבה  ובמדרש  רבה,  השירים  שיר  במדרש 
שנינו על הפסוק 'ומשה היה רועה' הה"ד 
'וד' בהיכל קדשו' א"ר שמואל בר נחמן עד 
שלא חרב בית המקדש הייתה שכינה שורה 
בתוכו, שנאמר 'ד' בהיכל קדשו', ומשחרב 
לשמים  השכינה  נסתלקה  המקדש  בית 
שנאמר 'ד' בשמים הכין כסאו'. ר"א אומר 
לא זזה השכינה מתוך ההיכל שנאמר 'והיו 
עיני ולבי שם' וגו', וכן הוא אומר 'קולי אל ד' אקרא ויענני 
מהר קדשו סלה', אע"פ שהוא חרב הרי הוא בקדושתו, בא 
אמר  בירושלים',  אשר  האלוקים  'אל  אומר  כורש  מה  וראה 
אחא  א"ר  משם,  זז  אינו  האלוקים  חרב  שהוא  אע"פ  להן 
לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי שנאמר 'הנה זה עומד 
אחר כתלנו'. וכן שנינו בזוהר דאמר רב יהודה מעולם לא זזה 
זה עמד  'הנה  דכתיב  דבי מקדשא  שכינה מכותלא דמערבא 
אחר כתלנו', וסימן טוב הוא בפסוק 'כי ד' אלוקיך בקרבך קל 
לא  דלעולם  לרמז  המערבי',  'כותל  בגימטריא  ונורא',  גדול 

זזה שכינה מהכותל המערבי.
יותר  ושם הוא מקום השכינה הלב  "ויש להוסיף, שהיות 
פתוח בתפילה ומתקבלת היא בשמיא. ואף ששנינו בברכות 
הכותל  מקום  מכל  כנגדו,  שכינה  ולומד  שיושב  יהודי  שכל 
המערבי זהו 'מקום' השכינה, ומקום שהשכינה בו היא מעלה 
שבכותל  בזמן,  הוא  שהחילוק  לומר  מסתבר  ולא  מיוחדת. 
אצל  כן  שאין  מה  שנים,  אלפי  כבר  שורה  השכינה  המערבי 

הלומד שרק כשמתחיל ללמוד השכינה שורה כנגדו.
מדי  יותר  להגיע  שלא  שהקפידו  שיש  להדגיש,  "ראוי 
לכותל המערבי, למען לא יהפכו כותלי הקודש אצלו ככותלי 
משכן  המערבי  הכותל  יהיה  שלא  מקפיד  אני  ואף  ביתו, 
תפילתי הקבוע, בכדי שנחוש בייחודיותו של מקום מקודש 

זה שלא זזה הימנו שכינה מעולם".
מדוע נבחר הכותל המערבי יותר מכל הכתלים האחרים?

"יש אומרים שזה בגלל שנבנה מנדבות עניים, וכן כי רק 
הכתלים,  מכל  שלם  יותר  או  פחות  נשאר  המערבי  הכותל 
ויש שאוסרים  והכותל הדרומי אולי אינו מכותלי הר הבית, 
להיכנס לשם. ושאלוני האם מעלת התפילה המיוחדת בכותל 
המערבי, היא דווקא במתפלל ברחבת התפילה שבכותל, או 
פינקל  ביינוש  בנימין  רבי  הגאון  והדוד  מרחוק.  ברואהו  גם 
יותר  מעלה  זו  המקדש,  מקום  את  שכשרואים  אמר  זצ"ל 
מלהתפלל בכותל. והכותל הקטן שהוא המשך קטע מהכותל 
של  המשכו  בדיוק  זהו  המוסלמי,  ברובע  שנמצא  המערבי 
הכותל, וזה כמו הכותל המערבי עצמו. ומה שהרמב"ן פירט 
במכתב לבנו את המקומות שהתפלל בהם בהיותו בירושלים, 
ולא הזכיר את הכותל המערבי. אולי הטעם הוא שבימיו עוד 
או  הכותל,  מקום  את  ידעו  שלא  בגלל  או  שם,  התפללו  לא 

שעוד לא קבעוהו למקום תפילה.
קודש  כנגד  המכוון  במקום  המערבי  הכותל  "במנהרות 
שכן  זה,  במקום  בתפילה  מיוחד  ענין  שיש  נראה  הקדשים, 
הוא  הדגה  במעי  היה  הנביא  יונה  שכאשר  בחז"ל  כתוב 
התפלל בכמה מקומות, ואחד המקומות זה כשהיה מול בית 
קודש הקדשים, ושם הביאור שהתפלל כשהיה בתהום מתחת 

קדש הקדשים".

דיני הכותל המערבי
מה דעת הרב לגבי התקרבות עד הכותל עצמו?

בשנים האחרונות מינה 
הגר"א את בנו הגאון 

רבי חזקיהו הלוי למלא 
את מקומו ולסייע לו 

בעבודת הקודש, והוא 
בכוחותיו הנמרצים 

פועל גדולות ונצורות 
בענייני הכשרות 

הנוגעים לכל חנויות 
המזון ברובע היהודי. 

רק ביום תשעה 
באב האחרון נדרשה 

התערבות נגד דוכן 
שמכר בייגלאך בצום. 
פקחים פעלו לסלקו.

אצל מרן הגראי"ל
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עשרות  כמה  הפחות  לכל  ולהתרחק  לחשוש  שיטות  "יש 
בלבד.  ס"מ  כמה  מתרחק  ואני  המערבי,  הכותל  מקיר  ס"מ 
אמרו לי בשמו של הגאון הגדול רבי מרדכי מן זצ"ל שסיפר, 
שמקובל הדבר ממרן החזו"א שהורה לא התקרב עד לאבני 
הכותל, אמנם הגר"מ מן זצ"ל סיפר שהיה עם מרן החזו"א 
בכותל המערבי, וראה את החזו"א מניח ראשו על ידיו שהיו 
ליגע  מותר  האם  בנידון  אך  ומתפלל.  הכותל  על  שעונות 
שנוי במחלוקת,  ביניהם. הדבר  נכנסות  לא  כשידיו  באבנים, 
ועדיף להחמיר, ואני משתדל שלא ליגע באבני הכותל ממש".

מה בדבר אלו שנוהגים לנשק את אבני הכותל?
בילדותי  ניחא.  גדולה  אלוקים  קרבת  זה  בדבר  "מי שחש 
חינכוני לנשק את אבני הכותל. אך צריך לדעת שאם אכן הדבר 
אסור מה שייך בזה קרבת אלוקים, אמנם יש הסוברים שנגיעה 
בכותל מותרת, וודאי ניתן אף לנשקם. ולגבי הישענות עליו 
יש  זה קשור לשאלה שנידונה אם  כגון בנפילת אפיים. ענין 
'תשמיש'  נחשב  זה  גם  או לאו, שהרי  מעילה באבני הכותל 

בהם.
ישנם  המוסלמי  שברובע  כך  על  מה  זמן  לפני  "נשאלתי 
של  המשכו  הינו  הבית  מקירות  שאחד  ערבים,  של  בתים 
הכותל המערבי, ושאלו אותי אם יהודי רוצה לקנות בית כזה 
בחדר  יעשה  מה  שתלוי  ואמרתי  לעשותו.  הדבר  ראוי  האם 
שאחד מקירותיו הוא הכותל, אם ישתמש בו לתורה ולתפילה 
מה טוב, אבל אם לא אין ראוי לקנותו. ואם רוצה לבנות קיר 

חוצץ בין הכותל לחדרו, רשאי לעשות כן".
מה עם אלו שנהגו להניח פתקים בין אבני הכותל?

אלא  תפילה,  'קורא'  אינו  הקב"ה  בזה,  ענין  שום  "אין 
'שומע' תפילה. בנוהג שבעולם אדם כותב לחברו פתק בשל 
אינם  והם  ביניהם  שנאה  שיש  או  סיבות,  משלושה  אחת 
מדברים אחד עם השני, או שאי אפשר להשיגו, או שהחבר 
ישכח בלי שיותיר בידיו פתק לזיכרון, והרי אצל הקב"ה אין 
את הסיבות הללו, אז מדוע לשלוח לו פתקים. ובכלל הטמנת 
לחשוש  יש  כך,  נוהגים  שיש  למרות  הכותל  אבני  בין  פתק 
שאפילו אם ידיו לא נכנסות בין האבנים, הרי כשמניח שם את 
אפילו שמניחו שם  הכותל,  באבני  הוא משתמש  הרי  הפתק 

לצורך תפילה, והדבר לא פשוט להיתר".
בשערים  לעבור  שנאלצו  הכותל  לבאי  בעיה  התעוררה  לאחרונה 

אלקטרוניים, מקובל בשם הרב שהדבר מותר...
"השערים האלקטרוניים בכניסה לכותל עוברים עם כניסת 
גדולי  ידי  על  הלכתית  אושר  והדבר  שבת,  למתכונת  השבת 
הרבנים בראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. ושאלוני האם 
מותר לכתחילה לעבור בשערים כשעובדים במתכונת שבת. 
להיכנס  שלא  מחמירים  ויש  בהם,  לעבור  שמותר  ועניתי, 
עם מתכות. וכבר רבו בו הקולמוסים, וה'משנת יוסף' הביא 
כמתעסק  דהוי  להיתר  ההוראה  גדולי  בזה  שהורו  משמו, 
ענין  שום  לו  ואין  יודעין,  ובלא  תומו  לפי  שהולך  בעלמא 
והנאה מזה, והגם שבכללות נהנה שעושים ביקורת בטיחות, 
אבל לא אותו מצלמים, אלא אנשים שנראים כחשודים, וגם 

בלי קשר אליו יש שמירה שם גם בלי הצילום".
של  תמונות  ולילה  יומם  שמעבירות  המשטרה  מצלמות  עם  ומה 

העוברים והשבים בכותל במעגל סגור?
"באמת שאלו אותי האם מותר לעבור ברחבת הכותל בשבת 
כשתמונתו נקלטת במסך. נראה הדבר שכל הסיבה לאסור זה 
רק משום 'מכה בפטיש', כי רצון המשטרה לקבל תמונה של 

לכאורה  רגיל  באדם  אבל  המתפללים, 
זה לא שייך, כי אם אינו זורק אבנים או 
משהו כזה אין להם שום ענין בתמונה 
שלו, וכי יש להם ענין לראות אם הוא 
ספרד,  נוסח  או  אשכנז  נוסח  מתפלל 
בפטיש  מכה  זה  שאין  נראה  ולכך 
ומותר לעבור שם בשב"ק. ו'רושם' או 
'כותב' לא שייך לכאן כי אין זה ליופי, 
וכן התמונה לא נחשבת 'בונה'. ובדבר 
בכותל  המצלם  שתייר  לעתים  המצוי 
בשבת, יש לגעור בו בנימוס, ואף יתר 
גם  החילוני  יצלם,  הגוי  אם  כי  מכך, 

יצלם בעקבותיו".
המועד  בחול  לרגל  בעליה  ענין  יש  האם 
'ארבעים  תהילים  ובאמירת  המערבי  לכותל 

יום' בכותל?
40 יום, היום  "בדבר אמירת תהלים 

תהילים,  יום  ארבעים  יום.  ארבעים  אומרים  דבר  כל  על 
ארבעים יום פרק שירה, ואיני יודע מנין המקור לזה. ומי שכן 
לבא  יכול  שלא  יום  כשיש  אם  בכותל,  יום  מ'  לעשות  נוהג 
על  מדוע  וצ"ע  שכן,  נוהגים  במקומו.  שליח  לשלוח  מועיל 
אמירת  ובדבר  שליח...  יעשה  לא  יום  מ'  שירה  פרק  אמירת 
יום  בכל  הלל  'הקורא  בגדר  אי"ז  יום,  בכל  חי'  כל  'נשמת 
הרי זה מחרף ומגדף', כי לא אומר את זה על נס שקרה לו. 
ומספרים שראו פעם אחת את מרן החפץ חיים אומר 'נשמת 
כל חי' באחד מימי השבוע, אך איני יודע אם אמרו כל יום. 
כבר  היום  אבל  רצון,  עת  זהו  הלילה  שבחצות  הוא  ודאי 
אומרים גם בשעות אחרות, לי מספיק לומר נשמת לילה אחד 

בשנה בליל הסדר חוץ מימי שבתות ויו"ט".

חיזוק הרובע
ורוצה  דברינו  את  הקורא  יהודי  לכל  להיות  שצריכה  השאיפה  מהי 

להתחזק מהרב בעניין ירושלים?
ביומו  יום  מידי  מתפלל  הוא  באשר  יהודי  שכל  "דומני, 
שלכל  חושב  ואני  ברחמים,  לציון  בשובך  עינינו  ותחזינה 
יהודי לשאוף להגיע לכותל המערבי שלש  כל  הפחות צריך 
מעלתה  על  ללמוד  וכדאי  שראוי  וודאי  בשנה,  פעמים 
וקדושתה של ירושלים, שיש הרבה על כך בספרי המדרשים 
וההלכות, וכמובן רק בהיתר ולא באיסור, כמו אלו שמעודדים 
וראוי  ההלכה.  פי  על  שאסור  דבר  שזהו  הבית,  להר  לעלות 
לומר שגם כשיבוא משיח צדקנו בב"א וייבנה בית המקדש, 
מקום  זהו  תפילה חשוב, שכן  מקום  יישאר  הכותל המערבי 

שהתפללו בו גדולי ישראל במשך אלפי שנים.
אחד מהדברים החשובים עליהם עומד הגר"א נבנצל בכל 
וכל  היהודי  הרובע  של  ורוחניותו  צביונו  משמר  הוא  כוחו, 
הסובב אותו. "אנשי העירייה רצו לקיים פסטיבל נודע וגדול 
הובא  כשהדבר  כמובן,  העתיקה.  העיר  חומות  בין  דווקא 
לידיעתי, התנגדתי לכך בכל תוקף, ועמלתי בכל דרך אפשרית 
למנוע את הביזיון במקום המקדש. אחד הנציגים החילוניים 
אמר לי: כבוד הרב, אסור לשכוח שהרובע היהודי אינו מאה 

שערים..."
ממאה  בהרבה  קדוש  היהודי  שהרובע  לך  אחדש  "אני 
חמורה  המקום,  של  בקדושתו  שלכם  פגיעה  וכל  שערים, 
שכונה  בכל  או  שערים  במאה  מפגיעה  בהרבה  ומסוכנת 

ירושלמית אחרת". 
בשנים האחרונות, קיימת פעילות רוחנית רחבה בירושלים 
חרדיות  משפחות  של  רבות  עשרות  כיום  החומות,  שבין 

מגדלות את בניהן ברובע.
בשנים האחרונות מינה הגר"א את בנו הגאון רבי חזקיהו 
והוא  הקודש,  בעבודת  לו  ולסייע  מקומו  את  למלא  הלוי 
הכשרות  בענייני  ונצורות  גדולות  פועל  הנמרצים  בכוחותיו 
ביום תשעה  רק  היהודי.  ברובע  המזון  חנויות  לכל  הנוגעים 
בייגלאך  שמכר  דוכן  נגד  התערבות  נדרשה  האחרון  באב 

בצום. פקחים פעלו לסלקו.
הקודש"  "קהילות  של  "במקהלות"  לירחון  מיוחדת  תודה 

בירושלים. 

"נשאלתי לפני זמן 
מה על כך שברובע 
המוסלמי ישנם בתים 
של ערבים, שאחד 
מקירות הבית הינו 
המשכו של הכותל 
המערבי, ושאלו אותי 
אם יהודי רוצה לקנות 
בית כזה האם ראוי 
הדבר לעשותו. ואמרתי 
שתלוי מה יעשה בחדר 
שאחד מקירותיו הוא 
הכותל, אם ישתמש בו 
לתורה ולתפילה מה 
טוב, אבל אם לא אין 
ראוי לקנותו. ואם רוצה 
לבנות קיר חוצץ בין 
הכותל לחדרו, רשאי 
לעשות כן".

עם הגר"א בקשי דורון
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טובים 
מאורות

נדירים  תמלילים  לידינו  הגיעו  זצ"ל,  שכטר  טוביה  רבי  הנגיד  הרבני  לגאון  השבעה  ככלות 
זי"ע  איש  החזון  מרן  הדורות  גאון  בצל  החיים  על  זצ"ל  המנוח  הגאון  סיפר  בהן  שיחות,  של 
והעמדה  תמיכה,  לקבלת  הסירוב  המדויקת,  הרפואית  האבחנה  שבת,  במוצאי  ההבדלה   •
התקיפה על בקשת החלמה לבחור שקורא בספרים חיצוניים • וגם: מתי עמד החזון איש שעה 
ארוכה ושוחח עם בני זוג בשער חצרו? מדוע לא הסכים להתכבד בברכה בחופתו של מרן שר 
התורה? מה הורה להקים במקום מרחב מוגן? האם מסר החזון איש שיעורים ברבים? ומדוע 

הפך מלמד תשב"ר לחלבן? • בצלו של אי"ש האלוקים

||  יוסי גיטלר ||
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של  במעונו  נמשך  שנה  שישים 
הגאון החסיד רבי טוביה שכטר זצ"ל 
החזון  מרן  שייסד  הקבוע  השיעור 
מרן  ריתק  רבות  שנים  זי"ע.  איש 
ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגאון 
שעה  במשך  השומעים  את  זצ"ל 
ארוכה בווילה של רבי טוביה שכטר 
ברחוב האדמו"ר מגור. הבית הפרטי שנטוע בין שורות 
ברק  בני  שכונות  את  שמרכיבים  הדביקים  הבניינים 
הוותיקות, לא הרחק מביתו של מורו ורבו של בעל הבית 
מרן החזו"א זי"ע, חיזיון בלתי נפרץ בהווי הבני ברקי. 
שבוע שעבר נדם הקול והסתיימה שירת חייו של הנצר 
המעטירה  שכטר  משפחת  של  פארה  קודמים,  לדורות 
ז"ל,  שכטר  יעקב  רבי  הרבני  הנגיד  של  בניו  ומאחרוני 

שהלכו לעולמם בשנים האחרונות בזה אחר זה.
את  בכתובים  החזו"א  מרן  העיד  יעקב  רבי  אביו  על 
בניו  כל  את  ומחנך  שמים,  ליראת  "מסור  הבא  הדבר 
טרוד במסחרו  הוא  כי  אם  ומצוות.  תורה  ליראת שמים 
את  התורה",  בדרך  בניו  לחנך  לבו  מוסר  ובעסקיו, 
הדברים כתב לראשי ישיבת פוניבז' בתוך מכתב המלצה 
עבור ר' חיים שכטר ז"ל, בנו של ר' יעקב ואחיו של ר' 
עצתי  פי  "על  כי  אודותיו  מספר  החזו"א  שמרן  טוביה, 
נסע בנו הנוכחי לירושלים, ולמד בישיבת 'עץ חיים' זה 
כשנתיים בערך, לפי תנאי החיים שמה חשש בבריאותו, 
ולכן החליט אביו שיחי' להכניסו לישיבת פוניבז', בתור 
תלמיד יקבל אחד מתלמידי הישיבה לרב". והוסיף לציין 
"אביו הוא איש אמיד, ואין רצונו שייהנה בנו מהישיבה 
בחינם, בנו הוא בעל מידות טובות ונוחות מאד, ושקדן 
ושואף לתורה בכל מגמתו, והנני חותם בברכה, הדוש"ת 

באהבה רבה, יום ב' ח' חנוכה תש"ה בני ברק. אי"ש".
לגדולי  מקורב  היה  שכשלעצמו  האבא,  היה  זה 
למשל  כך  רק.  לא  אבל  החזו"א,  מרן  בראשם  ישראל 
ישראל  ארץ  אדמת  על  הראשונות  שבשנותיו  מסופר 
הצלתו  נס  )כשעל  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 
כל  עם  יחד  גלויים  שמיים  בחסדי  הישרדותו  ומסכת 
י"ג.(,  ורחבה.  נפרדת  יריעה  לייחד  יש  המשפחה,  בני 
נסע כמה פעמים לירושלים, והתקבל במעונו של הרבי 
מגור מרן ה'אמרי אמת' זי"ע, ואף נשלח על ידיו לכמה 
עד  ובדבקות  באמונה  ביצע  אותם  קודש  שליחויות 

שהתקשר לחלוטין לרבי מגור זי"ע. 
בין יתר הדברים מספרים הנכדים, על בקשה מיוחדת 
לו  שעלתה  משאלה  הרבי,  עבור  למלא  שהתבקש 
סיום  על  לבשר  משבא  רב,  ובהון  כבירים  במאמצים 
יבחר  ברכה  באיזה  אמת'  ה'אמרי  מרן  שאלו  המשימה 
חייו  ימי  לכל  עושר  בהבטחת  האם  הטוב,  הכרת  כאות 
הדורות.  כל  סוף  עד  אבות  בדרך  ההולכים  לבנים  או 
מיד באפשרות השנייה. אבל  ובחר  היסס  לא  יעקב  רבי 
אז אמר לו הרבי את זה כבר יש לך... רבי יעקב ההמום 
והרבי מברך אותו שיהיו לו שתי  לא הספיק להתעשת, 
כל  סוף  עד  יהודי  ונחת  ואושר  עושר  יחד,  הברכות 
כמה  עצמו  עם  יעקב  ר'  ישב  קמעא  משנרגע  הדורות. 
אירופה  מאדמו"רי  אחד  של  בברכתו  נזכר  ואז  דקות 
שברכו בבנים טובים ההולכים בדרך אבות, הרבי מגור 
בקדושתו, הרגיש שעל רבי יעקב חלה כבר ברכה מסוג 
זה, ולכן העניק לו את האפשרות הראשונה וכרכם יחד 

זה בזה.
לתוך הבית הזה נולד הגאון המנוח רבי טוביה שכטר 

זצ"ל.

עודף של 9 לירות
בעת מלחמת השחרור לא הייתה דרך סלולה ובטוחה 
להישאר  שכטר  יעקב  ר'  נאלץ  וכך  לירושלים,  לעלות 
בזיו  לחזות  הזכות  ממנו  ונמנעה  אביב  תל  בעיר  רחוק 
ימים, חג  פניו של רבו הקדוש מגור. מה עוד שבאותם 
השבועות תש"ח, הלך לעולמו הרבי מרן ה'אמרי אמת' 
ולבנו שמילא את מקומו, מרן הרבי ה'בית ישראל' מגור 

זי"ע, לא הספיק עוד ר' יעקב להיכנס. לעומת זאת, בנו 
רבי טוביה זכה להימנות על מקורביו ובאי חצרו של מרן 
בהן  מכן  שלאחר  השנים  בעשרות  זי"ע  ישראל'  ה'בית 

הנהיג ברמה את עדת הקודש בירושלים. 
בצוק העתים החל רבי יעקב להתקרב למעונו של מרן 
יעקב לבן בית  רבי  החזו"א בבני ברק. מהר מאוד הפך 
מרן  בין  הראשונה  ההיכרות  את  החזו"א.  של  במעונו 
באופן  השיחות  באחת  טוביה  ר'  תיאר  לאביו  החזו"א 
הבא. הפעם הראשונה בה נפגשו מרן החזו"א ואביו של 
החזון  התגורר  שם  רוקח,  בגבעת  בבית  היה  טוביה,  ר' 

איש באותה עת. 
הנגיד רבי יעקב שכטר חפץ מאוד לתמוך במרן זי"ע 
ששרר  הקשה  הכלכלי  המצב  את  לראות  שנוכח  אחר 
בביתו. החזו"א התנגד לקבל מתנת בשר ודם ולא אבה 
לקחת פרוטה מידו של הרב שכטר, משראה כי לא יצליח 
יעקב  רבי  פנה  העיקש,  מסירובו  החזו"א  את  להניע 
לאפיק אחר וביקש לקנות את תשעת הכרכים שכבר יצאו 
והחזו"א  התעריף  מה  שאל  הוא  החזו"א,  מתורת  לאור 

ביקש לירה בודדת על כל כרך.
הרבנית שישבה כל הזמן בחדר הפנימי נכנסה לחדרו 
של בעלה הגדול וטענה שלא יהיה בזה מן הצדק לדרוש 
עלו,  הגיליונות  "מחירי  הספרים,  על  פעוט  כה  סכום 
אין  ומשכך  הרבנית  טענה  התייקרו",  הספרים  כריכות 
לכרך.  לירות   2 של   ממחיר  לרדת  ואופן  פנים  בשום 
רבי טוביה, "רצה הרי לתת כמה שיותר,  סיפר  "אבא", 
בחזון  כספית  לתמוך  הייתה  בכלל  המקורית  ומטרתו 
לירות   18 ושלשל  ההזדמנות  את  מיד  ניצל  ולכן  איש, 
ממנו  ביקש  בתגובה  זי"ע  מרן  איש.  החזון  של  לידו 
להשאיר לו את פרטיו, את שמו וכתובתו על דף שהיה 

מונח על השולחן. וכך עשה אבא".
"למחרת היום מתדפק שליח על דלתו של אבא, ומניח 
אבא  של  לתמיהתו  השולחן.  על  לירות   9 ובו  צרור  לו 
לכסף זה מה הוא עושה, השיב השליח שנשלח על ידי 
הדברים  את  יעקב  לרבי  לומר  שביקש  איש  החזון  מרן 
מעשה  בשעת  התנגדות  הבעתי  לא  אמנם  הן  הבאים: 
על  ברבנית שעמדה  לפגוע  כדי שלא  וזה  היקר,  לסכום 
הדרישה לייקר את המחיר, אבל הוא נותר יצוק בעמדתו 
שלא לקבל על הספרים מעבר ללירה בודדת לכרך, ועל 
כן הוא משיב בזאת את היתרה מן העסקה. מאז", סיפר 
רבי טוביה ז"ל, "נתקשר אבא בקשר עז וחזק למרן רבינו 
תחילה,  בו  להיוועץ  מבלי  אחד  צעד  עשה  ולא  זי"ע 
החשיב אותו למורו ורבו המובהק שעל פיו ישק דבר". 
יחד עמו הביא רבי יעקב את בניו הרבים, בתוכם את רבי 

טוביה.
מתלמידיו  לאחד  טוביה  רבי  היה  הימים  ברבות 
ומתורת  מתורתו  והשקה  דלה  החזו"א,  של  המובהקים 

תלמידיו, בראשם מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל - אליו היה 
קשור מאוד, ונחשב לאחד ממעתיקי השמועה כמסורתה 
שעבר  ושבוע  לדורותיהם,  איש  החזון  תלמידי  בקרב 

הסתלק לבית עולמו כשהוא בן 96, זקן ושבע ימים. 
הגאון  בנו  פניו  על  הלך  פטירתו  לפני  שבועות  כמה 
רבי זאב שכטר ז"ל, עקב מצבו הרפואי הסבוך לא עדכנו 
את האב בפטירת בנו וכך הלך מן העולם לפגוש את בנו 
חביבו מבלי שידע על לכתו. ביריעה זו קיבצנו תמלולי 
עובדות  מעשיות  טוביה  רבי  סיפר  בהם  נדירות  שיחות 
איש,  החזון  מרן  בצל  לחוות  שזכה  מהשנים  וזיכרונות 
הסופר  בהם  מקשיבים  חברים  בפני  נאמרו  הדברים 
התורני הרב טוביה פריינד שהעביר לנו את הדברים, והם 

מובאים לפניכם כמתכונתם.

מוטב ימות זכאי
סיפר רבי טוביה עובדת יסוד ממרן החזו"א, וכך אמר: 
זצ"ל  איש  שהחזון  גריינמן  חיים  רבי  מהגאון  "שמעתי 
ולברך  לאחל  לו  דברים שקשה  שיש שלשה  אומר  היה 
בא  כאשר  הוא  שבהם  הראשון  אליו.  שבאים  ליהודים 
למעונו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לבקש ברכה או 
להתייעץ עבור שידוך, קשה לו לתת לו את מבוקשו כי 
הרי עדיף שלא יתחתנו. השני הוא כאשר בא אחד שיש 
לו דין תורה עם מישהו, ומבקש על הצלחתו מול השני 
שמתדיין איתו, מי יאמר עם מי הצדק, ולכן באמת מה 
שהיה נוהג תמיד לומר לאנשים כאלו היה רק 'שתינצל 
מכל   -( בייזען'  אלע  'פון  באידיש:  ובלשונו  רע'  מכל 
בחור  על  מבקשים  כאשר  הוא  השלישי  י"ג(.  הכעסים. 
בספרים  שקורא  כאחד  ידוע  הוא  אבל  למשכב  שנפל 
חיצונים, החזון איש נקט בשפה מאוד חריפה והתבטא 
הלא עדיף שימות זכאי, כי אין ספק שספרים אלו יקלקלו 

אותו".
ואמר:  ז"ל  טוביה  רבי  הוסיף  העדות  את  משסיים 
"אינני יכול להוסיף על דברי החזו"א, אבל בבחינת 'דור 
דור ודורשיו' רק אומר שאם החזו"א אמר בשעתו דברים 
הנפש,  את  לקלקל  שעלולים  חיצונים  ספרים  על  אלו 
ולבחור כזה אין כדאי להתפלל לרפואתו. אולי בזמנינו 
יכולים לומר דבר זה על כלי האינטרנט, אלו המשחיתים 
את הנפש, ובמצב כזה עדיף שיהיה זכאי מאשר חייב..."

במענה לשאלתו של הרב פריינד שהקשה האם החזון 
תורה,  דברי  בפניו  מי שהרצה  לכל  איש הקפיד להאזין 
השיב רבי טוביה: "אמנם כן. היו נכנסים והיה מקשיב, 
הגמרא.  סוגיות  את  ולהבין  ללמוד  איך  להם  הורה  כך 
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מה  את  הבין  מיד  החזו"א  בקצרה,  היה  זה  כלל  בדרך 
שהלה מתכוון לומר, ותוך כדי היה מדריכו איך להקשות. 
ברטלר  יחזקאל  רבי  )הגאון  יחזקאל  רבי  גיסי  אבל 
עמו  משוחח  היה  בן-ביתו,  שהיה  י"ג(  שיבדלחט"א. 

רבות ומתפלפל עמו ברתחה דאורייתא שעות רבות".
פריינד  הרב  המשיך  ברבים?  שיעור  פעם  אמר  החזו"א 

להקשות.
"לא", השיב רבי טוביה, "שמעו אותו במסירת שיעור 
של  וביארצייט  אביו  של  ביארצייט  בשנה.  פעמיים  רק 
הפעמים  היו  ואלו  ברבים,  שיעורים  מוסר  היה  אז  אמו 

היחידות בשנה שיכלו לשמוע את קולו".

דבר שאינו נשמע
ברק  בני  בעירו  החזו"א  מרן  הקים  שלם  עולם 
תלמידים  ועדת  וחסד  תורה  מוסדות  השואה.  אחרי 

לאורך  המסורה  את  שהמשיכו 
שנת  תש"ח,  בשנת  הדורות. 
של  בעיצומה  המדינה,  הקמת 
מרן  ביקר  השחרור  מלחמת 
בני  בעיר  מבריסק  הלוי  הגרי"ז 
מעט  להתרחק  במטרה  ברק, 
מהדי ההפגזות שמלאו את עירו 

ירושלים. 
התלווה  ברק  בבני  בשהותו 
אליו יהודי בשם רבי דוד פרנקל 
שהסתובב עם הרב מבריסק בכל 
הקים  החזו"א  שמרן  המקומות 
והחסידות.  התורה  בעיר  ויסד 
הרב  פנה  הסיור  של  בשיאו 
והפטיר  למלווהו  מבריסק 
גיקענט  ער  האט  'דאס  באידיש 
וואס  יידן  אונגארישע  די  מיט 
האבען אים גיפאלגט' ) - את זה 
הוא )החזו"א( יכול היה לפעול 
ההונגריים  היהודים  עם  רק 

שצייתו לו. י"ג.(.
את  שסיפר  ז"ל  טוביה  רבי 
באותה  הוסיף  הזה  הסיפור 
שיחה  על  לספר  הזדמנות 
החזו"א,  מרן  עם  בעבר  שניהל 
במהלכה שח רבי טוביה אודות 
שהיה  רוחני  ומפגע  מכשול 
החזון  אם  למנוע  לדעתו  ניתן 
אותו  נגד  חוצץ  יוצא  היה  איש 
על  לו  השיב  איש  החזון  מיזם. 
לי  'שומעים   : לישנא  בהאי  כך 
כי אני לא אומר, אם הייתי אומר 

לא היו שומעים לי'...
חשוב  ברק,  בני  ובנושא 
להזכיר את מעורבותו ותרומתו 
לעזר  בעמדו  העיר  לבניין  ז"ל  טוביה  רבי  של  הכבירה 
למען  הוזיל  רב  ממון  זי"ע.  איש  החזון  מרן  ורבו  מורו 
פיתוחה ושגשוגה של בני ברק החרדית, את כספו שעשה 
מעיסוקיו הרבים בתחום היהלומים הוזיל עבור מוסדות 
גם  כללי  ובאופן  בפרט,  בעיר  שהוקמו  וחינוך  תורה 
גדול  נתן כסף  ונחשבות  גדולות  למוסדות של חסידיות 
ותרם רבות לביסוסם ופיתוחם. רוב הדברים נעשו מתחת 
לרדאר בצנעה וללא פרסום כמיטב המסורת. רבים בעיר 
התורה והחסידות חבים לו את קיומם בזכות המשאבים 

שהעמיד לימינם.

שכן רע בנתניה
פעם  בכל  בנתניה,  טוביה  רבי  התגורר  רבות  שנים 
ששאל את מורו ורבו החזו"א בנוגע למעבר דירה נענה 

אור  מקרין  בנתניה  שמושבו  טען  איש  החזון  בסירוב. 
יהדות על כל הסביבה ואסור שיעזוב את האזור. השינוי 
של  למעונו  עלה  טוביה  כשרבי  תש"ח,  בשנת  התרחש 
ביטוי  ובפיו  הביתה  חזר  הקטן  שבנו  וסיפר  החזו"א 
זול שלא היה צריך להכירו, לשאלת אביו השיב  רחובי 
הילד ששמע את המושג השלילי מאחד מילדי השכנים, 
כאן כבר לא יכול היה החזו"א למנוע ממנו את מבוקשו, 
התורה  לעיר  דירתו  את  לעקור  טוביה  לרבי  ואישר 

והחסידות, עם שכנים הולמים וסביבה נקייה.
לרבי טוביה היה דוד מבוגר, רבי מרדכי ויזל ז"ל שהיה 
ואחיות,  אחים  לעשר  אח  היה  מרדכי  אותו   - אמו  אח 
רבי  היה העשיר מכולם.  ולפני מלחמת העולם השנייה 
טוביה תיאר את אישיותו של הדוד "הוא היה איש עם 
לב טוב ובעל חסד גדול שסייע למשפחה ובפרט לחמיו. 
אצל  כמהנדס  שימש  השנייה  העולם  מלחמת  בזמן 
אבל  מומחה,  כך  כל  מהנדס  שהיה  לא  ימ"ש,  הנאצים 
הוא  כי  אותם  לשכנע  הצליח  לו  בחסדי שמיים שעמדו 
מהמהנדסים הגדולים בעירו, משמיים סיבבו את הדבר 
הנאצי  לצבא  תכנן  הוא  גילו.  למרות  בחיים  שיישאר 

גשרים ומקלטים מיוחדים.
"באותה תקופה רציתי לספק עבודה בדרך כבוד לדודי 
רבי מרדכי ז"ל, שהגיע לארץ ישראל בעירום ובחוסר כל 
כשעלה  מקפריסין.  בריטי  מחנה  דרך  הזעם  ימי  לאחר 
לארה"ק לאחר המלחמה הצעתי לו לבנות מקלט מיוחד 
בביתי, כזה שיהיה עמיד אפילו נגד פגיעה ישירה, הוא 
חזקה,  ויציקה  עבה  ברזל  ברשת  מזוין  מגג  אותו  בנה 
ומעל הגג שכבה של חול ומעליו שוב בטון, ומעליו חלל 
ושוב  חול  ושוב  הישירה  הפגיעה  רסיסי  יתפזרו  בתוכו 

בטון. בקיצור מרחב מוגן כמו שצריך".
את כל הבית הזה הותיר רבי טוביה מאחוריו בנתניה. 
המשיך  כמתוכנן",  המקלט  את  בנה  מרדכי  רבי  "ואכן 
בנתניה  השארתי  זה  כל  את  "אך  לספר,  טוביה  רבי 
בבני  כמעט  דומה  בית  ובנינו  הבית,  עם  יחד  ומכרתיו 
ברק. כשביקשתי לבנות את המקלט גם בבית הבני-ברקי 
לי  אמר  עצתו  לפי  הוא  אך  לחזו"א,  הדבר  את  סיפרתי 
זצ"ל,  שפירא  זליג  ורבי  מקווה.  אבנה  מקלט  שבמקום 
והדרכתו  בשליחותו  שבנה  רבינו,  ונאמני  ממקורבי 
מקוואות רבים בכל ארץ ישראל, בנה אצלי את המקווה 
הכשר  שהוא  בלבד,  זריעה  אוצר  עם  ההידורים,  בכל 

לרוב שיטות הראשונים".

לשחק בזקן של אבא
מנהגיה,  החסידות,  לעולם  איש  החזון  של  יחסו  על 
העיסוק  אגב  טוביה  רבי  נזכר  דרכה,  ומורי  הקפדותיה 
מקווה  בניית  לבכר  החזו"א  ובהוראת  המקווה,  בנושא 
על פני מרחב מוגן דירתי. "החזון איש חיבב ואהב מאד 
את החסידים", אמר רבי טוביה, "היה לו קשר מיוחד עם 
גם שיבח את מנהגי  כך  ומנהיגי עולם החסידות.  גדולי 
החסידים ועל עמידתם האיתנה על שמירת סדרי הקבלה. 

משנפתח האסם לא הפסיק רבי טוביה לשפוע מעשיות. "אספר לכם עוד סיפור מופלא על 
רוח הקודש בהיכל קדשו". וכך היה דבר המעשה: "היה יהודי בבני ברק בשם מנדלוביץ', 
היה לו רפת ובכל יום היה מביא חלב לחזו"א. יום אחד שלח החזו"א לומר לו שלא צריך היום 
להביא לו חלב. לאחר מכן התברר, שבאותו יום נתערב החלב עם חלב מגולה, שהחזו"א 

הקפיד שלא לשתות ממה שהיה מגולה, ואת כל זה הרגיש ברוח קדשו".
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חיוך,  מעלת  אנקדוטה  טוביה  רבי  מציין  זכורני", 
"שכאשר נולד לאחד ממקורביו שהיה מגולח בנו בכורו, 
טוב,  מזל  בברכת  ממנו  ולהתברך  לרבינו  לבשר  ובא 
לאחר שבירכו רבינו, פנה ואמר לו: 'דע לך כי הילדים 
הקטנים מאד אוהבים ציפן דיא בורד' )לשחק עם הזקן 

של האבא. י"ג(..."
מעלותיו  על  שיחה  באותה  האריך  טוביה  רבי 
הרוחניות של מרן החזו"א ושמירתו את עצמו מכל נדנוד 
בשמחת  טוביה  רבי  נזכר  היתר  בין  חלילה.  וחטא  עוון 
הנישואין של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
תקוה,  בפתח  צבי  באולם  התקיימה  "החתונה  נכח,  בה 
ניגש  ולא  בפינה  שעומד  ראיתי  לחופה,  הגיע  והחזו"א 
אין  מדוע  מהנוכחים  לכמה  אז  שאלתי  החופה.  מתחת 
איש  שהחזון  לי  ענו  בחופה.  ב'כיבוד'  אותו  מכבדים 
וזאת  ונשים,  אינו חפץ לגשת מפני שעמדו שם אנשים 
לא  שניהם  שעמדו  במקום  אך  בנפרד,  שעמדו  למרות 

חפץ לגשת, ולכן עמד מתבודד בפינתו". 
רבי טוביה  סיפר  זכרו של מרן שר התורה,  ומשעלה 
נמצא  היה  קנייבסקי  חיים  "רבי  אודותיו.  מזיכרונותיו 
רבות בבית דודו החזון איש, מהפעמים הרבות שביקרתי 
את החזו"א זכורני שהיה נמצא בבית, שוכב על הספה, 

ולומד בחדרו האישי של החזו"א".

רוח קדשך
סתמית  החדר שאלה  לחלל  זורק  פריינד  טוביה  הרב 
רוח  איש'  ה'חזון  של  בהיכלו  ראיתם  האם  כביכול. 
מחיי  וכרכים  ספרים  הרבה  כך  כל  יצאו  הרי  הקודש? 
עדים  והייתם  ראיתם  האם  הדור,  מופת  שהיה  ההוד 
בהחלט  הייתה  נראה,  כך  זו,  שאלה  כאלו?  לפלאות 
וגילה  לבו,  טוביה פתח את מצפוני  רבי  במקומה. שכן 

כמה סיפורים להם היה עד נאמן וכך סיפר:
"היה זה בכ"ו שבט תש"ז. חמותי ע"ה עמדה ללדת 
מבתה  נכדים  שני  לה  היו  שכבר  לאחר  מבוגר,  בגיל 
הבכירה, אשתי שתחי' הייתה מקשה לילד, והייתה בבית 
גם  ששניהם,  אמר  הרופא  אביב.  בתל  דנציגר  חולים 
להישאר  יוכל  לא  ולכאורה  בסכנה,  העובר  וגם  האימא 
בחיים רק אחד מהם רח"ל. על פי הלכה מצילים כמובן 
את האימא. המצב היה קודר וחמי רבי לייב רוזנברג ז"ל 

בכה מאד, והיה שבור ומודאג. 
עמי  יחד  רגעים  באותם  הוא  גם  היה  ז"ל  מורי  "אבי 
בבית החולים, ואמר לי: בוא נקפוץ במהירות לביתו של 
ה'חזון איש' לבקש ממנו ברכה. הגעתי עם טקסי כעבור 
7-8 דקות, ובהזכירי את העניין לפניו, ענה כשחיוך רחב 
פרוס על פניו: 'לך לטלפן מה המצב כעת'. החזו"א יצא 
למצוא  אוכל  היכן  לי  להראות  כדי  לרחוב  ביחד  איתי 
במהירות טלפון, זה היה בהמשך רחוב רש"י במשתלת 
אנילביץ', הגעתי לשם, וראה זה פלא, בטלפון של בית 
הרים  הטלפון,  את  תרים  שהפקידה  במקום  החולים, 
טוב,  מזל  רבה  לי בשמחה  ואמר  את השפופרת,  חותני 
ברוך השם נולדה בת והכול בסדר. ראינו בעליל שה'חזון 
איש' הרגיש ברוח קדשו את הקורה באותה שעה. בחסדי 

שמיים בת זו גדלה ואף התחתנה עם גיסי היקר רבי אשר 
ישעיה ווסינג שליט"א.     

טוביה  רבי  פנה  לא?!"  או  הקודש  רוח  זה  "נו, 
לנוכחים. "זה לא סתם סיפורים, אלו דברים להם הייתי 

עד בעצמי".

ההפצצה בתחנה המרכזית
הוסיף רבי טוביה עוד סיפור "בזמן מלחמת השחרור, 
בשנת תש"ח, בזמן שהייתה הפצצה קשה של חיל האוויר 
לכוחות  לסייע  במטרה  אביב  תל  העיר  על  האיטלקי 

באותו  שהוקמה.  היהודית  המדינה  על  שצרו  הערביים 
יום יצאתי בשעות הצהרים לשמירה מול 'טול כרם', שם 
היו מחנות של חיילי צבא עיראק, כשהייתי כבר בעמדת 
להם  למסור  הורי  עם  טלפוני  קשר  השגתי  השמירה 
דרישת שלום ממני ולקבל מהם ברכה. כשביקשתי לדבר 
אתם בטלפון, אמר לי אחד האחים שההורים יצאו לבני 
ברק אל ה'חזון איש', ובין השעות 4 ל-5 אחה"צ, יחזרו 

עם האוטובוס לתחנה המרכזית בתל אביב. 
רבי  גולל  הייתי",  מצב  באיזה  לתאר  יכולים  "הנכם 
יום  שבאותו  "לאחר  יום,  אותו  מאורעות  את  טוביה 
הגיעו חדשות נוראיות על הפצצת התחנה המרכזית בתל 
אביב בשעה  16:30 והדיווחים סיפרו על כ-200 הרוגים 
יצאה  נפשי  הפצצה.  באותה  רבים שהיו  פצועים  מלבד 

ועדת  עולם שלם הקים מרן החזו"א בעירו בני ברק אחרי השואה. מוסדות תורה וחסד 
המדינה,  הקמת  שנת  תש"ח,  בשנת  הדורות.  לאורך  המסורה  את  שהמשיכו  תלמידים 
במטרה  ברק,  בני  בעיר  מבריסק  הלוי  הגרי"ז  מרן  ביקר  השחרור  מלחמת  של  בעיצומה 

להתרחק מעט מהדי ההפגזות שמלאו את עירו ירושלים. 
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לשמוע פרטים ושמות ההרוגים, ממש נורא ואיום, כך 
סובבתי בבהלה, עד שה' היה בעזרי והשגתי קשר עם 
הבית, באותה שיחה בישרו לי הורי כי ניצלו בנס, הם 
רבינו  בזכות  וזה  הנוראה,  בזמן ההפצצה  היו שם  לא 
ה'חזון איש', שעיכב אותם, ליווה אותם החוצה, ושוב 
שעה  עמם  התעכב  וכך  חצירו,  שער  ליד  אותם  עיכב 
אצלו,  נדיר  שהיה  דבר  לבית,  מחוץ  בשיחה  ארוכה 
שהרי אף פעם לא היה עומד בחוץ ומדבר, ורק כעבור 
שעה ארוכה, הפסיק את שיחתו ופטרם לשלום והלכו 

הביתה. 
גן  "בדרך נסיעתם חזרה הביתה, כשעוד היו ברמת 
שהיה  מי  וכל  האוטובוס  נוסעי  ההפצצה,  את  שמעו 
או  זעם,  יעבור  עד  הקרקע  על  והשתטחו  יצא  בדרך 
העיכובים  מכל  פרטית  ההשגחה  את  בחוש  ראו  אז 
הנורא,  מהאסון  להינצל  כדי  איש'  ה'חזון  שעיכבם 
להתחולל,  העומד  את  קודשו  ברוח  ידע  ובוודאי 
ברוך  הבורא  גדלות  את  ראינו  להצילם.  שליח  והיה 
חתם  הסיפור  את  הנביאים".  עבדיו  דרך  שעושה  הוא 
רבי טוביה במסר מהדהד "צריך להתחזק מאד להיות 
קשורים ביותר להקב"ה ובעבדיו הקדושים, ולדעת מה 
מביא אנשים ילודי אישה לדרגות כאלה, ושים חלקנו 

עמהם".
לשפוע  טוביה  רבי  הפסיק  לא  האסם  משנפתח 
רוח  על  מופלא  סיפור  עוד  לכם  "אספר  מעשיות. 
"היה  המעשה:  דבר  היה  וכך  קדשו".  בהיכל  הקודש 
יהודי בבני ברק בשם מנדלוביץ', היה לו רפת ובכל יום 
היה מביא חלב לחזו"א. יום אחד שלח החזו"א לומר 
לו שלא צריך היום להביא לו חלב. לאחר מכן התברר, 
שבאותו יום נתערב החלב עם חלב מגולה, שהחזו"א 
זה  כל  ואת  מגולה,  שהיה  ממה  לשתות  שלא  הקפיד 

הרגיש ברוח קדשו".

רופא כל בשר
הרפואה  בשבילי  בקי  היה  החזו"א  שמרן  ידוע 
בדיאגנוזות  ביותר  הבכירים  הרופאים  את  והדהים 
שניפק תחת ידו לעומת תחזיותיהם. באותו שיח סיפר 
באישיותו  הזה  החלק  על  גם  לנוכחים  טוביה  רבי 
המקיפה של החזו"א. "אספר סיפור נורא שבדידי הווה 
עובדה", פתח וסיפר, "לאחר נישואיי היו לי כאבי ראש 
עזים, אחרי שעשיתי בדיקות מקיפות אמרו הרופאים 
את  ידעו  לא  עדיין  המוח.  בתתון  גידול  אצלי  שגילו 
מכשירי  היו  לא  עדיין  אז  הגידול,  של  וגדלו  היקפו 
לא הצליחו להבחין  עיניים, אבל  לרופא  והלכו  סיטי, 

כראוי את הגודל. היה אחד שקראו 
לו ד"ר מוך מתל אביב שאמר שזה 
גדול, וד"ר וואלף מנהל בית חולים 
הקרנות.  לעשות  הורה  אביב  מתל 
ביום  ליום שלישי. כשבאתי  קבעו 
שלישי אמרו לי שיש תקלה ודוחים 
את ההקרנות למחרת ליום רביעי. 

טוביה  רבי  ממשיך  "בינתיים", 
בסיפור המצמרר, "נזכר אבי מורי 
שלא שאל על כך את החזו"א, אבא 
ומשהציג  לביתו.  במהירות  הגיע 
קפץ  החזו"א  בפני  הדברים  את 
רבינו ממקומו וגער באבא: 'אינני 
ההקרנות'!  את  לעשות  מרשה 
אותו  צונדאק,  לד"ר  אותי  ושלח 
ד"ר היה אחד משני  אחים יהודים 
לא  הם  אבל  מגרמניה,  שעלו 
לטפל  רצו  ולא  מהחזו"א  שמעו 
והורה  לחזו"א  חזרתי  בעניין. 
שבדק  אחרי  לנדא.  לד"ר  לפנות 
במסגרת  הוא  שהגידול  קבע  אותי 
לטפל  צריכים  ולא  המוח  בתתון 
בזה". רבי טוביה חתם את הסיפור 
קדשו  ברוח  הדברים  את  ראה  "החזו"א  באמירה 

ובחכמת תורתו".
בתשעה  שנה  "באותה  סיפר:  מקרה  אותו  על  ועוד 
יד  על  החזו"א  עבר  גדולה,  מנחה  תפילת  לאחר  באב 
'אתה  לי:  ואמר  אלי  התקרב  התפללתי,  בו  השולחן 
עוד טרם אכלת? תלך מיד הביתה לאכול'. לא עניתי, 
התלבטתי אם לבטל את הצום, הרגשתי מעולה. ברם 
וסיפרתי  זליג שפירא,  רבי  הרה"ח  את  פגשתי  בצאתי 
מרגיש  הנני  לו:  ואמרתי  החזו"א,  לי  שאמר  את  לו 
בטוב, ואינני רואה צורך להפסיק את הצום. הוא ענה 
לי בתוקף: 'אם החזו"א אמר לך שתלך הביתה לאכול, 
הייתה  זו  בקולו'!  לשמוע  חובתך  מיד!  זאת  תעשה 
צום  השלמתי  שלא  בחיי  והיחידה  הראשונה  הפעם 
בתשעה באב". רבי טוביה סיים באיחול לכולם "השם 

יעזור הלאה שנהיה בריאים ושלמים".

פרנסה בערב יום כיפור
מכאן עבר רבי טוביה לספר על ההנהגות בבית מרן 
תפילת  "אחר  השבת.  צאת  בעת  שבוע  מדי  החזו"א 
ערבית במוצאי שבת אמר 'ויתן לך', ולאחר מכן נכנס 
הרבנית  הבדלה.  ועשה  הרבנית  של  לחדרה  החזו"א 
אותה  שהסתיר  גבוה  מזנון  בצד  החדר,  בקצה  עמדה 
בזמן  ישב  החזו"א  ההבדלה.  נר  את  והחזיקה  לגמרי 
ההבדלה, ובסיומה רק טעם מהיין, מולו ישב רבי דוד 
יחזקאל ברטלר  יבדלחט"א רבי  גיסי  זצ"ל, או  פרנקל 
שליט"א, והם שתו את רוב הכוס. אחר כך מילא שוב 
נוכחים שם,  ילדים  כמה  מסתכל  והיה  יין,  הגביע  את 
ממנה,  שתו  והילדים  לתחתית,  מהגביע  מזג  זה  ולפי 
ואחר כך היה מאחל לכל אחד 'א-גוטע וואך' - שבוע 
טוב. אני לקחתי את שלושת בני, רבי שמואל, רבי זאב 
שם,  נוכחים  שיהיו  שליט"א  נפתלי  ורבי  י"ג(  )ז"ל. 
בעל  מרן  של  ההבדלה  מצלוחית  ללגום  הם  אף  וזכו 

החזו"א". 
מצאצאי  ז"ל,  שרייבר  משה  רבי  הרה"ח  לי  "סיפר 
מרנא בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שהיה מתושבי עירנו בני 
ברק, שנכנס לחזו"א בערב יום כיפור לקבל ממנו ברכה 
עם  נשמע  'ומה  החזו"א  אותו  שאל  כשנכנס  כמנהגו. 
פרנסה'? ענה לו רבי משה: 'מי יש לו בראש בערב יום 
כיפור עניינים אלו'? החזון איש הגיב בפליאה עצומה 
אפשר  הפרנסה  של  חשיבותה  מדברים?  הנכם  'מה 
וקדוש  גדול  יום  שזה  עצמו,  הכיפורים  מיום  ללמוד 
ביותר של השנה, והמקום הקדוש ביותר בבית המקדש 

הכהן  ביותר  הנבחר  והאדם  הקדשים,  קודש  הוא 
הגדול, איש קדוש שרק הוא יכול להיכנס למקום קדוש 
זה ולא אחר, ורק פעם בשנה ביום הכיפורים, וכל אדם 
לא יהיה בו, ומה הייתה תפילתו בצאתו מהקודש? מלא 
בענייני פרנסה - שנת דגן תירוש ויצהר, שנת הרווחה 
מגדים  ימתיקו  שנת  וגשומה,  טלולה  שנה  והצלחה, 
ומימינו תברך, שנת שובע,  את תנובתם, שנת לחמינו 
שנת פרי בטננו ופרי אדמתנו תברך, שלא יצטרכו עמך 
בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר בתתך ברכה במעשה 

ידיהם...' ככה השיב לו מרן החזון איש".  
ואם בענייני פרנסה עסקינן, הוסיף רבי טוביה לספר 
גם את המעשה הבא. "פעם כשנכנסו הורי לחזון איש 
את  יעקב,  רבי  אבי  שאל  נושאים,  כמה  על  להתייעץ 
לחו"ל  לפעם  לצאת מפעם  לו  מותר  איש האם  החזון 
לרגל עסקיו. ענה לו החזו"א שלמסחר מותר כשדעתו 
זו,  שאלה  כששאל  נוכחת  שהייתה  אמי  אבל  לחזור, 
של  ריבונו  אותו  הלא  החזו"א  את  ושאלה  התערבה 
עולם שזן מפרנס לכל נמצא גם בארץ ישראל, והשגחתו 
למה  אז  בתורה,  כמפורש  גדולה,  יותר  ישראל  בארץ 
לצאת לחו"ל? ענה לה החזו"א שאם היא במדרגה כזו 

בוודאי שאין צורך לצאת לחו"ל".

התרגיל למתחרה הפיקטיבי
סיפר  איש  החזון  של  הגינותו  ומדת  ישרותו  על 
היה  זצ"ל  מורי  "אבי  הבא.  המעשה  את  טוביה  רבי 
תורה.  בשמחת  הראת'  'אתה  אמירת  את  לקנות  רגיל 
בעל  הגאון  אצל  תורה  שמחת  בהקפות  גם  נהג  וכך 
העמידו  והעליות,  ההקפות  מכירת  בהכרזת  החזו"א. 
ניסו לנצל את  אחד שיעלה את המחירים, אנשים שם 
נדיבותו של אבא כדי שיתרום סכום גבוה יותר, מבלי 
שהמתחרה כביכול יתכוון באמת לקנות ולשלם כל כך 
הרבה, אלא רק כדי לגרום שיעלה את המחיר עשה כן. 
ואז לחש החזון איש לאבא 'אל תיתן יותר', הוא רצה 
היה מרוצה  יישאר עם הקניה... הוא לא  ש'המתחרה' 

מניצול סתמי, וסבר שיש בכך משום חשש גניבה".
ישרות  עם  חינוך  סיפורי  ומשלב  מוסיף  טוביה  רבי 
לפני  להתלונן  שבא  תינוקות  מלמד  "היה  והוגנות. 
החזו"א שמפחד שעובר יום יום על 'עושה מלאכת ה' 
רמיה', מפני שהוא ותרן ורך כלפי הילדים, ואינו יודע 
לדרוש בחזקה ולהיות עקבי בדרישותיו כלפי חניכיו. 
מלמד.  להיות  ראוי  עצמו  את  רואה  אינו  הוא  משכך 
אותו  את  והכרתי  מאחר  בעניין,  קצת  מעורב  הייתי 
מלמד, וכשיצא המלמד  שיבח אותו החזו"א מאד וציין 
את ישרותו, והוסיף ואמר לי: 'לו נאה ולו יאה להיות 
מלמד תינוקות, ודווקא מפני שירא שמא עובר, שמא 
אינו מחנך כראוי, רק לכן יצליח מאד עם התלמידים', 

מאוחר יותר גם שיבח אותו החזו"א בפניו.
טוביה,  רבי  שפע  אחר",  במלמד  מעשה  "ושוב 
"שהורי הילדים לא היו מרוצים ממנו, וגם הוא הרגיש 
שאין מרוצים ממנו. נכנס אל החזו"א לשאול כדת מה 
תלמוד  דוחה  לא  יחיד  'צרת  החזו"א  לו  ענה  לעשות, 
התחושה  עם  הביתה  ללכת  לו  ונתן  דרבים',  תורה 
שמאבד את מקום פרנסתו ושעליו לעזוב את ההוראה 
לתשב"ר. באותו ערב שלח החזו"א לקרוא לו והציע לו 
שיתפרנס מלא פחות מאשר חלוקת חלב בבתים. ואכן 
היה  לחלבן,  ממלמד  יהודי  אותו  הפך  מהיום-למחר 
נהיה  איך שמלמד בתלמוד תורה מכובד  נורא לראות 
מחלק חלב בבתים, אך כולם שיבחו אותו על ההכנעה 
בהתבטלות  בחייו  זה  מפנה  שקיבל  איך  העצומה, 
והכל בכזו אמונת חכמים". את  גמורה בפני החזו"א, 
באי  היו  "אלו  במשפט  טוביה  רבי  חתם  דבריו  נועם 
ביתו של החזון איש זי"ע". וגם הוא זצ"ל היה בתוכם, 

וכעת נפקד מקומו מעולמנו הדל.
יהי זכרו ברוך.
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על חוק מרפי שמעתם מן הסתם, אבל האם אתם יודעים מי היה מרפי 
שעל שמו קרוי החוק? • מה אומרים על כך המומחים? ומה קורה כאשר 
חתול נופל ועל גבו פרוסה מרוחה בחמאה? • קבלו את 50 חוקי המרפי 
• וגם: על 'חוק הפטרי' בארגונים עסקיים ועל 'חוק  המפורסמים ביותר 
פרקינסון' המסביר מדוע בקרב ארגונים בירוקרטים ככל שהעבודה שלהם 

מצטמצמת כך הם זקוקים ליותר עובדים.

||  איילה אבן האזל ||
צילומים: ארכיון, ויקיפדיה

משתבשכשהכל 
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כל דבר שיכול להשתבש אכן ישתבש
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מאתנו לא נתקל בחיי היום יום ב"חוק מרפי" 
אחד או שניים? להלן מקבץ של חמישים מן  
בועטים  פעם  שמידי  המשעשעים  החוקים 
בנו ומזכירים לנו כי לשווא נתעצבן - והכול 

חוקי שריר וקיים. 
אם משהו יכול להשתבש הוא ישתבש, ואם משהו יכול שלא 

להשתבש הוא עדיין ישתבש. 
זה  את  שידע  מישהו  היה  תמיד   – שישתבש  מה  ישתבש 

מראש .
קמח  מוכר  כשאני  גשם,  יורד   – בשוק  מלח  מוכר  כשאני 

בשוק – נושבת הרוח.
בדלת  נכנס  זאב  ביתו,  מפתח  נמר  מגרש  שאדם  בזמן 

האחורית.
המספר  בדיוק  הוא  שקיבלת  המספר   – קובייה  במשחקי 

שהיית צריך בתור הקודם.
הוא  לשיחת טלפון חשובה, האדם שיתקשר  כאשר תחכה 

האדם האחרון שהיית רוצה לדבר אתו.
כל דבר שתחפש – יימצא תמיד במקום האחרון שתחפש בו 
)חוק הגיוני במיוחד בהתחשב בכך שאחרי המציאה מפסיקים 
לחפש(. כלל המשך: מה שזה לא יהיה, הוא יימצא במקום הכי 

פחות צפוי.
תמיד תשב מאחורי האדם הגבוה ביותר בשורת הכיסאות.

אם הכול נראה כשורה, כנראה פספסת משהוא.

כלי נגינה מתפרקים, נקרעים או נאבדים בתזמון הרע ביותר- 
סמוך לתחילת ההופעה.

הנגנים שטעו בתווים יובילו תמיד את אלה שצדקו בהתחלה.
משפט פתיחה טוב יגיע תמיד אחרי שעשית מעצמך אידיוט 

מוחלט.
מי שנוחר חזק יותר הוא זה שנרדם ראשון.

טקס  להוצאות  הפוך  ביחס  עומד  הנישואין  חיי  אורך 
החתונה.

אל תיתן לעובדות להרוס תאוריה יפה.
הפוכה  תוצאה  יניב  פעם,  עבד  שכבר  ניסוי  בשנית  לבצע 

מתוצאת הניסוי המוצלח.
התאוריה הפשוטה ביותר תנוסח באופן המסובך ביותר.

תמיד   – הקבועים  קבועים.  יישארו   – משתנים  גורמים 
ישתנו.

תקלה תתרחש רק לאחר מבחן הבקרה הסופי.
ביום שהחלטת לא להביא מטריה – ירד גשם. וכמובן, אם 

הבאת מטריה – היא תישאר מיותמת.
עניבה חדשה מושכת מרק.

ואם  הקמח,  נגמר   – עוגה  לאפות  שהחלטת  ביום  בדיוק 
נגמר, או  כבר טרחת לרדת למכולת – מתברר שגם שם הוא 

שהמכולת נסגרה.
אירוע חשוב  –  מתרחש  לדפוס  העיתון  ירד  כאשר  בדיוק 

שאסור להתעלם ממנו.
משך הזמן להגיע למקום מסוים – ארוך יותר מזמן החזרה, 
הזמן מתארך ככל שמדובר במקום שאין לך חשק להגיע אליו 

ואתה נאלץ לעשות זאת מכורח הנסיבות.
כל אבן שתיכנס לך לנעל תנדוד תמיד נגד שיפוע הלחץ – 

היישר לנקודה הלוחצת ביותר.
מה  הוא  האוויר  מזג   – לו  מצפים  שאנו  מה  הוא  האקלים 

שאנו מקבלים.
כשגשם מתחיל לרדת בזמן לא צפוי – תמיד יהיה זה מבול.

תפקידו של המנהל הוא להקשות עד כמה שאפשר לגמור 
את העבודה.

כל פעם שתפתח את הפה, איזה אידיוט יתחיל לדבר.
אם הקהל יכול להריע בזמן הלא נכון, הוא לא יהסס לעשות 

זאת.
רק לאחר שגזזנו ציפורניים נגלה שאנו זקוקים להם.

אלה שצריכים לעבור את המרחק הקצר ביותר, תמיד יגיעו 
באיחור. זה שגר ממש ממול, יגיע אחרון.

את  קנית  שכבר  לאחר  יום  בדיוק  לחנויות  יצא  המבצע 
המוצר במחירו המלא. לחילופין, תגיע לחנות ותגלה שבדיוק 

אתמול הסתיים המבצע על המוצר שאתה חייב לקנות.
תזכה בלוטו יום לאחר ההלוויה שלך.

מלבד המצרכים להם אתה זקוק, הכול בחנות יהיה בהוזלה.
בתור לקופה, התור שלידך נע תמיד מהר יותר. אם תעבור 
יותר. אל  לתור השני, פתאום התור הקודם יתחיל לרוץ מהר 
תנסה לעבור שוב, אז עשויה להתרחש הפסקת חשמל בסופר 

ושני התורים יפסיקו לנוע.
היום היחידי בו הילדים יתעוררו לפניכם – יהיה ביום שבת, 

כלל זה תקף גם בימי חופש.
תמיד בבוקר הכי לחוץ – הנעל של הילד תאבד. כשתמצאו 

אותה יתברר ששכחתם היכן הונחה הנעל הראשונה.
כשתרצה לשתות המים יהיו חמים מדי, במפתיע, כשתרצה 

להתקלח – המים יהיו קרים מדי.
ששכחת  לפתע  תיזכר  במיטה,  תירדם  כמעט  כאשר  רק 
לא  שהדלת  תיזכר  השני  בניסיון  בסלון.  האור  את  לכבות 

נעולה, ובשלישי שהשארת אוכל מחוץ למקרר.
מיליארד   1,000 שיש  לו  תאמר  כאשר  מיד  לך  יאמין  אדם 
כוכבים ביקום, אבל כמה שלטים תתלה ובאיזה גודל שיהיו – 

הם לא ימנעו ממנו לגעת בצבע טרי.
ובגרסה החרדית: 

על  חזק  הכי  שידפוק  זה  תמיד  שבת  בשולחן  בזמירות 
השולחן – הוא הסועד שאין לו שום חוש קצב.

שדבר  הסיכוי  כך  שבת  לסעודת  עייף  יותר  שתגיע  ככל 
התורה יהיה ארוך יותר, שיגיע אורח בלתי צפוי וכולם ייאלצו 

להמתין ושהאוכל טרם התחמם מספיק.
בשנייה שתחזיק יותר מ'ברכת הלבנה' אחת ביד – זה הרגע 
בו כולם יזרקו לך את שלהם כדי שתחזיר לבית הכנסת. ועוד 
הכי  העץ  מאחורי  יתחבא  תמיד  הירח  הלבנה:  מברכת  אחת 

גדול.
האחרון שיכנס לבית הכנסת ביום שישי – תמיד ייכנס עם 

שיער רטוב.
יש  גדול – כך  יותר  בראש השנה, ככל שהכובע של החזן 

סיכוי שתבלה יותר זמן בבית הכנסת.
אמרו  איש  ו-15  התיבה  על  שדפקו  למרות  חודש  בראש 
הזה תשכח  לקטע  תגיע  ויבוא", כשאתה  "יעלה  בקול  לפניך 
לומר. כלל זה תקף גם לגבי 'על הניסים' ו'רצה' בברכת המזון.

יכבה את התאורה בבית, בדיוק כשאתה  תמיד שעון שבת 
שקוע בקריאת הכתבה הכי מעניינת )מקווים שזה לא קרה לכם 

ברגע זה...(.
סיכוי  יש  ידייך,  מעשה  עוגה  שלחת  אם  מנות,  במשלוח 
שתקבלי אותה מאוחר יותר במשלוח מנות אחר. המלצה: אל 

תנסו לברר כמה ידיים עברו בדרך.

ראשית הדרך
בעת  שמשמעותו  רציני  כחוק  בשעתו  התקבל  מרפי  חוק 
מה  שכל  בחשבון  קחו  שהוא,  כל  פרויקט  או  מבצע  תכנון 
כי  טוענת  נוספת  גרסה  להשתבש.  עשוי   – להשתבש  שיכול 
ואחת  דרכים לבצע משהו,  יש שתי  הינו, אם  הנוסח המקורי 

הדרכים עלולה להסתיים באסון, אזי מישהו יעשה זאת.
להשתבש  העשוי  דבר  קיים  אם  יותר:  המתקדמת  ובגרסה 

הוא ישתבש, וזה יקרה בעיתוי הגרוע ביותר.
את  ולנהל  הפעילות  בתכנון  תמיד  להתכונן  מומלץ  לכן 
סיכויי הפרויקט בהתאם לתרחיש הגרוע ביותר – כך במקרה 

של תקלה, ניתן יהיה להגיב בהתאם.
הולט  אלפרד  של  בספר  נמצא  זה  לחוק  הראשוני  התיעוד 

מי

חוק מרפי התקבל בשעתו 
כחוק רציני שמשמעותו 
בעת תכנון מבצע או 
פרויקט כל שהוא, 
קחו בחשבון שכל מה 
שיכול להשתבש – עשוי 
להשתבש. גרסה נוספת 
טוענת כי הנוסח המקורי 
הינו, אם יש שתי דרכים 
לבצע משהו, ואחת 
הדרכים עלולה להסתיים 
באסון, אזי מישהו יעשה 
זאת.ובגרסה המתקדמת 
יותר: אם קיים דבר העשוי 
להשתבש הוא ישתבש, 
וזה יקרה בעיתוי הגרוע 
ביותר.
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שרשם בשנת 1877: "נמצא שכל דבר שיכול להשתבש בים 
של אפשרויות, ישתבש יותר מוקדם מאשר מאוחר".

בסך  היה  מרפי  מרפי.  היה  המושג  את  שטבע  האלמוני 
הכול אדם טוב ובוודאי לא חשב להיות מפורסם בעטיו של 
חוק כזה, בסך הכול היה האיש מהנדס פיתוח ששירת בשנות 
ארצות  של  האוויר  בחיל  הקודמת,  המאה  של  הארבעים 
הוא התפרסם בשל   - עצמו  פי החוק שלו  על  אבל  הברית. 
שלכם  התפקיד  מה  )תלוי  משעשעת  או  מתסכלת  אפיזודה 

בסיפור(. 
פרויקט  רציני,  מחקר  על  מרפי  עבד  עבודתו  במסגרת 
בעת  לעמוד  מסוגל  אדם  בן  בה  הלחץ  מידת  של  לבדיקה 
האטה פתאומית. במהלך הניסוי נקשר טייס למזחלת שהונעה 
במהירות על ידי מנוע רקטי קטן. מבעוד מועד הוצמדו לגוף 
בזמן  גופו  מצב  את  למדוד  אמורים  שהיו  חיישנים  הטייס 
האצה והאטה. עם סיום הניסוי התברר כי החיישנים לא מדדו 
דבר, מאחר שהחיישנים חוברו בצורה לא נכונה, לא רק זו, 

התברר כי כל החיישנים חוברו באופן הפוך.  
בצורה  לחלוטין  השתבש  מרפי,  עמל  עליו  המחקר 
אם  כי  שזיהה,  הסינדרום  את  מרפי  טבע  אז  ומני  מגוחכת. 
ישנו סיכוי לביצוע טעות, אחד מאנשי הצוות יעשה בשגגה 
את אותה הטעות.  או לפי ההסבר שנתן בנו של מרפי, "אם 
הדרכים  ואחת  המלאכה,  את  לעשות  אחת  מדרך  יותר  יש 

תסתיים באסון, אז מישהו אכן יעשה אותה כך". 
מנהל  את  העיתונאים  שאלו  עיתונאים  במסיבת  כאשר 

הפרויקט סרן ג'ון פול סטאפ, כיצד אף אדם לא נפגע קשות 
מרפי  חוק  כי  סטאפ  הסביר  המסוכן?!  מהניסוי  כתוצאה 
נלקח בחשבון וכי חשוב לשקול את כל האפשרויות בטרם 

ביצוע הניסוי. 
העיתונאים שלא הכירו את החוק, שמעו עליו לראשונה, 
ומכאן התפרסם החוק בעיתונים והתחבב במהירות על כלל 

הציבור.

הצד של החמאה
כידוע, אם פרוסת לחם מרוחה בחמאה )או בשוקולד או 
בכל ממרח שהוא( תיפול על הרצפה, תמיד יהיה זה על הצד 

המרוח...
כולנו:  אצל  המפורסם  ההיתולי  המרפי  חוק  נלקח  מכאן 
תיפול   – הרצפה  על  שנופלת  בחמאה  מרוחה  לחם  פרוסת 

לרוע מזלנו, תמיד על הצד המרוח.
למעשה מסתבר כי לעובדה הזאת יש הסבר מדעי הנעוץ 
הפרוסה,  של  הזוויתית  המהירות  פרמטרים:  בשלושה 
ההתחלתי  הגובה  שלה,  ההתחלתית  האנכית  המהירות 

)הגובה של השולחן, צלחת או היד בטרם נפלה הפרוסה(.
על  מת'יוס  לרוברט  בשעתו  ניתן  הומוריסטי  מדעי  פרס 
מכונה  כי,  לקהל  בשידור  והוכיח  שערך  החשוב  הניסיון 
סנטימטרים,   76 בגובה  טוסטים משולחן   100 הפילה  אשר 
89 מהטוסטים נפלו על הצד המרוח בחמאה. עם זאת כאשר 
הצד  על  נפלו  טוסטים   19 רק   - כפול  בגובה  היה  השולחן 

המרוח בחמאה.
על  וזאת  הנפילה  של  האנכית  המהירות  את  לשנות  ניתן 
ידי דחיפת הפרוסה בעת הנפילה כלפי מטה – במצב זה יש 
לפרוסה פחות זמן להסתובב ואז אולי לא תספיק לעבור את 
הפרוסה  דחיפה  זאת  לעומת  הראשונות.  מעלות  התשעים 
יותר  רב  זמן  לפרוסה  תעניק   – מעלה  כלפי  הנפילה  בעת 
מאתיים  את  תעבור  הפרוסה  כי  מצב  יש  ואז  להסתובב, 

שבעים מעלות סיבוב ותיפול שוב על הצד ה'נכון'. 
כמובן שדחיפה מדי חזקה כלפי מעלה – נותנת לפרוסה 
תשעים  ועוד  מעלות  ששים  מאות  שלוש  לעבור  אפשרות 

מעלות, ושוב הפרוסה נופלת על הצד המרוח...
ואילו דחיפה חזקה מאד כלפי מעלה – הסתכנתם בפגיעה 

של הפרוסה בצד המרוח אי שם  בתקרה. 
של  הזוויתית  המהירות  את  לשנות  ניתן  כי  לציין  יש 
יותר  או מהר  יותר  לגרום לה להסתובב לאט  כדי  הפרוסה, 

ובכך לחרוג מן התחום המסוכן.
הדיון המעמיק בשורשי הנושא הביא דיון פורה עוד יותר 
המרוח  "חתול  הפופולארית  בספרות  שמכונה  מה  לגבי 
פרוסה  שאם  כך  על  מדבר  המשעשע  הפרדוקס  בחמאה". 
המרוחה בחמאה תיפול תמיד על הצד המרוח ולעומת זאת 
חתול אשר נופל תמיד נופל על רגליו ולא על הגב, וזאת בשל 
רפלקס מולד של החתול לכוון את עצמו בעת נפילה ליפול 
גבו  ועל  מגובה  נזרק  וחתול  במידה  קורה  מה   - רגליו  על 

קשורה פרוסה מרוחה בחמאה?
הוא  רגליו אך מאידך  על  ליפול  ינסה החתול  גיסא  מחד 
במידה  ולמעשה  בחמאה,  המרוח  הצד  על  ליפול  אמור 
ומתקיימים שני התנאים הללו, החתול היה מסתובב באוויר 

מבלי לפגוע לעולם ברצפה! 
מת'יוס אינו מנסה לטעון כי כל החוקים של מרפי בעלי 
היפותטי  חוקים  במקבץ  מדובר  כי  יסכים  אחד  וכל  הגיון, 
חוקי מרפי  חוקיות. המסקנה ממקבץ  כל  שאין בהם כמעט 

כי בלתי אפשרי לבצע פעולה או תכנית חסרת כל תקלות.
מסקנה נוספת שניתן ללמוד מחוקי מרפי, כי כל חוק נושא 
אתה  לך שאכן  ובכך מבשר  בעליו  החיים של  מניסיון  עמו 
לא האידיוט היחיד, אלא יש עוד רבים בסביבה שמתנהלים 
בצורה מגושמת ממש כמוך. אנחנו יצורים בני אנוש ומועדים 
לטעות, כנ"ל גם הטכנולוגיות שלנו שאינן מושלמות. תארו 
לכם, אומרים המומחים, עולם בו הכול היה מושלם והרכב 
אז?  קורה  היה  מה  במוסך,  לתיקון  נזקק  היה  לא  פעם  אף 
אסון  לא  זה  שלנו  בעולם  נעלמת.  הייתה  הרכב  תעשיית 

לטעות ולהיכשל. 

חוק פרקינסון
"חוק  הינו  מרפי  חוק  של  התאום  האח  שהינו  נוסף  חוק 
פרקינסון". החוק נקרא על שם מי שפרסם אותו -  היסטוריון 

בריטי בשם נורת'קוט פריקנסון. 
בתמצית קובע החוק כי "העבודה מתרחבת באופן הזה כך 

שהיא מנצלת את כל הזמן המצוי שעומד לשם ביצועה".
את  משעשע  באופן  מסביר  פרקינסון  שהוציא  הספר 

החסרונות של ארגונים בירוקרטים על סמך ניסיונו:
העבודה  לכמות  פרופורציה  בלי  העובדים  בכמות  גידול 
הזמן  כמות  את  להגדיל  נטייה  יש  לאדם  לבצע.  שצריך 
שעומד  הזמן  למיצוי  עד  המטלה  ביצוע  לשם  הנדרשת 
הפקידים  כמות  את  הזמן  כל  להגדיל  יש  לפיכך  לרשותו. 

במסגרת עבודתו עבד 
מרפי על מחקר רציני, 

פרויקט לבדיקה של 
מידת הלחץ בה בן אדם 

מסוגל לעמוד בעת האטה 
פתאומית. במהלך הניסוי 

נקשר טייס למזחלת 
שהונעה במהירות על ידי 

מנוע רקטי קטן. מבעוד 
מועד הוצמדו לגוף הטייס 

חיישנים שהיו אמורים 
למדוד את מצב גופו 

בזמן האצה והאטה. עם 
סיום הניסוי התברר כי 

החיישנים לא מדדו דבר, 
מאחר שהחיישנים חוברו 

בצורה לא נכונה, לא רק 
זו, התברר כי כל החיישנים 

חוברו באופן הפוך. 

פרקינסון בביקור בישראל
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בארגון. כתוצאה מכך מספר הפקידים בארגון ממשלתי גדול 
למרות שהעבודה הממשית והיעילה אינה גדלה. וזאת כתוצאה 
1. הפקיד רוצה להגדיל את מספר פיקודיו ולא  משני כוחות: 
אחד  נוספת  עבודה  מייצרים  הפקידים   .2 יריביו.  מספר  את 

עבור האחר. 
מסקנה זאת גילה פרקינסון לאחר שמצא כי ככל שהשליטה 
ומספר  בחשיבותה  קטנה  לים  מעבר  במושבות  הבריטית 
בה  העובדים  מספר  גדול  כך  קטן,  המלכותי  בצי  האניות 

ובמשרד המושבות דווקא גדל.
אישור  כיצד   – תקציבים  לאישור  ההחלטות  קבלת  תהליך 
הקמת כור גרעיני לוקח עשר דקות ואילו תקציב להקמת סככת 
כור  בהקמת  כי  לכך  ההסבר  ישיבות.  מספר  מצריך  אופניים 
ויכול להעריך  אינו באמת מבין  גרעיני אף אחד מהמחליטים 
האם סכומי הכסף באמת מוצדקים או לא, לעומת זאת כל אחד 
הכסף  סכום  האם  להעריך  ויכול  אופניים  סככת  להקים  יכול 
הנדרש מוצדק ולכן הדיון מתארך עד שכל אחד מסיים להגיד 

את שלו בעניין.
חמשה  מספיקים  פרקינסון  לטענת   – היעילות  אי  מקדם 
עד שלא  ועולה  עולה  לניהול ממשלה, המספר  בלבד  אנשים 
ניתן לנהל דיון אפקטיבי, ולכן מקימים "קבינט מצומצם". יש 
אף נוסחה מצורפת לאי יעילות המורכבת ממספר פרמטרים: 

מספר החברים, גילם, אורך השולחן שלידו הם יושבים וכו'.
מגדר  מפואר  למבנה  המוסד  של  מעבר   – בניינים  הקמת 
תהליך  את  מכל  יותר  מסמן  בשבילו,  במיוחד  שהוקם  הרגיל 

השקיעה של הארגון.
ניפוי האישיות או נוסחת הקוקטיל – על ידי ניתוח מסיבת 

הקוקטיל/דינר רואים מי האנשים החשובים באמת.
גורם  כושל  אך  קנאי  מתוסכל,  עובד  בו  מהלך   – שיתוק 
ולבסוף  יד,  ולאזלת  הארגון  בתהליך  מוטיבציה  לחוסר 

לשיתוקו ולפירוקו.
שאלת הפנסיה או גיל הפרישה – מנהל בכיר ומנוסה שעובד 
וכיצד  ביניהם.  הקונפליקט   - והעילוי   הצעיר  היורש  בצל 
את  יירש  שהצעיר  כדי  לפנסיה  לפרוש  בכיר  למנהל  גורמים 

מקומו.

עיקרון ההפטרי
עיקרון ההפטרי הינו אח נוסף של חוק מרפי. בבסיס החוק 

כל  ויוזז מתפקידו  יקודם  מוצלח  עובד  כל  כי  הטענה,  ניצבת 
בסופו  יתקבע  והוא  בהצלחה,  תפקידו  את  מבצע  שהוא  זמן 
של דבר, בתפקיד הראשון שאותו לא יבצע כהלכה. בתפקיד 
הרעיון  ייעצר.  וקידומו  כשרון  כחסר  יתקבע  הוא  האחרון 
סביבנו  חטופה  מהצצה  אך  מחקרי,  באופן  הוכח  לא  מעולם 

ניתן לראות הוכחות לכך בפועל בכמה ארגונים. 
כאשר   ,1968 בשנת  פיטר  ג'יי  לורנס  הטביע  העיקרון  את 
ומשעשעת.  הומוריסטית  בצורה  ניהול  בעיות  על  ספר  כתב 
בתפקידם  מוצלחים  עובדים  היררכי  בארגון  כי  הסביר  לורנס 
עובד  של  הפוך  )מצב  רמה  ועולים  השנים  במהלך  מקודמים 
שיורד שלב, כמעט ואינו קורה במציאות( ההנחה השנייה היא 
כל תפקיד צריך מיומנויות אחרות, פועל צריך מיומנות טכנית 
של  שכישוריו  ככל  ניהול.  כישורי  צריך  מנהל  ואילו  גבוהה 
אף   – יקודם  יותר שהוא  גבוה  סיכוי  יש  יותר,  טובים  העובד 
תאמו  והם  החדש  התפקיד  את  תואמים  לא  שכישוריו  פי  על 

בהצלחה דווקא את התפקיד בו הצליח.
השיטה להימנע ממלכודת זאת היא לקדם את העובד אך ורק 
אכן בעל הכישורים להצליח בתפקיד  הוא  כי  והוכיח  במידה 
הבא. התוצאה תהיה כי רק עובדים מתאימים יקודמו ועובדים 
ידי שיפור  על  כגון  יתוגמלו באמצעים אחרים  טובים אחרים 

בשכרם או בתנאי עבודתם

מה אומרים המומחים?
כל  יחד עם  ודרש לבטלם  נגד חוקי מרפי  גם מי שיצא  יש 
פינקי  ולאלתר. פסיכיאטר בשם ד"ר  המחשבות הפסימיות – 
נוטים להשתמש  פיינשטיין טוען כי מדובר בחוקים שאנשים 
בהם על מנת להסביר את כישלונותיהם ואכזבותיהם. מן בדיחה 
לגיטימציה  מתן  היא  כזאת  חשיבה  של  המשמעות  צינית. 
החיובית  החשיבה  אחוזי  והקטנת  ודאגנית  שלילית  לחשיבה 

והתקווה שמשהו טוב עומד לקרוא ולא משהו לא נעים. 
לפי פינשטיין, האדם שמנהל אורח חיים בריא אינו מתייאש 
ומאמין שמה שהוא עושה עשוי להצליח וגם במידה והוא חווה 
קדימה.  האמיצה  ובדרכו  ברוחו  פוגע  לא  הכישלון  כישלון, 
לוקח  אלא  מרפי  בחוק  כישלונו  את  מתרץ  אינו  בריא  אדם 

אחריות על מעשיו וחוזר עליהם במידת הצורך עד שיצליח. 
להבא, ממליץ ד"ר פינשטיין, במקרה של כישלון או אכזבה 
- הסתכלו על חצי הכוס המלאה במקום להתנחם בחוק מרפי...

יש גם מי שיצא נגד חוקי 
מרפי ודרש לבטלם יחד עם 
כל המחשבות הפסימיות 
– ולאלתר. פסיכיאטר 
בשם ד"ר פינקי פיינשטיין 
טוען כי מדובר בחוקים 
שאנשים נוטים להשתמש 
בהם על מנת להסביר את 
כישלונותיהם ואכזבותיהם. 
מן בדיחה צינית. 
המשמעות של חשיבה 
כזאת היא מתן לגיטימציה 
לחשיבה שלילית ודאגנית 
והקטנת אחוזי החשיבה 
החיובית והתקווה שמשהו 
טוב עומד לקרוא ולא 
משהו לא נעים. 

פריקנסון

כריכת המהדורה הראשונה של הספר של פריקנסון



 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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מטיילים בבין הזמנים

בצוק מנרה חוגגים בבין 
הזמנים עשרים - באקסטרים 

מה הייתם לוקחים אתכם 
לסיבוב על מאדים?

באתר התיירות הצפוני הנמצא 
הציר  על  שמונה,  לקריית  סמוך 
המרכזי של אתרי השיט ומסלולי 
ביותר  הפופולריים  הטיולים 
בצפון, מציעים לקהל המשפחות 
שונות  אקסטרים  פעילויות 
הארוך  ברכבל  נסיעה  ביניהן- 
אורך  מטר   1,940[ במדינה  
ממנו  בשיא[  גובה  מטר  ו-750 
הגולן,  והרי  הגליל  נוף  נשקף 
הרים  במגלשות  חווייתית  נסיעה 
מטר,   1,200 שאורכו  במסלול 
מתחם טרמפולינה בנג'י לילדים, 
קירות טיפוס לילדים ולמבוגרים, 
בגובה  ממצוק  סנפלינג   גלישת 
43 מטר בליווי הדרכה מקצועית, 
שביל  מקצועי,  וקשת  חץ  מתחם 
תשלום(,  )ללא  יחפות  רגליים 
משפחות  ניווט  יצירה,  מתחמי 
במעלה  ציון  בנקודות  אתגרי 
רכבת  של  מיוחד  מסלול  הצוק, 
מיוחדות  בנקודות  העובר  הצוק 
שלל  ועוד  הצפון  בגבול 
לילדים,  המתאימות  פעילויות 
רמת  לפי   – ומבוגרים  נוער 
הרכבל  והאקסטרים.  האתגר 
כרוכות  באתר  הפעילויות  ורוב 

בתשלום.
למעוניינים בחופשה חווייתית 
בגליל,  שגרתית  לא  משפחתית 

הצוק  במעלה  נמצא 
מתחם האירוח מנרה 
חדרי   55 ובו  לודג' 
מאובזרים  אירוח 
 , ם י ח פ ו ט מ ו
חדרים  גם  ביניהם 
ם  י מ י א ת מ ה
גדולות.  למשפחות 
מציע  המתחם 
כרטיס  שונות,  לינה  אפשרויות 
הפעילויות  לכל  חופשי  כניסה 
בוקר  ארוחת  מנרה,  בצוק 
הרבנות  בהשגחת  )כשר  גלילית 
וספר  כנסת  בית  שמונה(,  קריית 
ורכיבה,  ניווט  מסלולי  תורה, 
בטבע,  משפחתי  בישול  מתחמי 
זריחה  סיורי  עששיות,  סיורי 
נותרו  מיוחדות.   פעילויות  ועוד 
אחרונים  משפחתיים  מקומות 
הקרובה  הזמנים  בין  לחופשת 

ולהמשך חודש אוגוסט.  
כמה זה עולה לנו?

מבצע מיוחד לרוכשים כרטיס 
ומגלשות:  רכבל  של  משולב 
צפוני  קיאקים  לשייט  כרטיס 

בתוספת של 32 ₪ בלבד.  
מתי?

במהלך  באתר  הפעילות  זמני 
וחודש  הזמנים  בין  חופשת 
9:30-   - א'-ו'  בימים   - אוגוסט 

17:00.  בתאריכים ג', י"א אלול 
לרכבל  האתר  ייפתח   )14,22.8(

לילי עד השעה 20:30.  
היכן?

צוק מנרה, קרית שמונה 
יש עם מי לדבר?

 | לודג'   04-6908198
צוק מנרה 04-6905830

במכון  המדע  גן  מוזיאון  של  הקיץ  תערוכת 
מאדים".  על  "סיבוב  מדעי-  לחינוך  דוידסון 
להצצה  המבקרים  יזכו  התערוכה  במסגרת 
תנאי  על  ילמדו  מאדים,  השכן  הלכת  כוכב  על 
המחיה של האסטרונאוטים, מהם הקשיים ויענו 

על השאלה המסקרנת ביותר - מה צריך לקרות כדי שיום 
אחד נוכל לחיות על כוכב הלכת האדום.

מטרת התערוכה "סיבוב על מאדים" של מכון דוידסון 
המבקרים  של   סקרנותם  את  לעורר  היא  מדעי,  לחינוך 
השמש  במערכת  ביותר  המדובר  הלכת  כוכב  סביב 
שלנו. המבקרים יהפכו לחוקרי חלל ויזכו ללמוד בצורה 
במאדים.  החיים  על  לדעת  שצריך  מה  כל  את  חווייתית 
על  לחיות  אומר  זה  מה  מעמיק,  באופן  יבינו  המבקרים 
ואילו קשיים  זה מרגיש להיות אסטרונאוט  מאדים, איך 
ואתגרים קיימים, כל זאת על ידי חווית התנסות עשירה, 

טכנולוגית ומגוונת.
המבקרים ייקחו חלק פעיל בתערוכה ויוכלו להשתתף 
צוות  על  "לפקד"  כמו  שונות  ופעילויות  במשימות 
זה  איך  להרגיש  מאדים,  את  החוקרים  אסטרונאוטים 
ללכת על מאדים באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה 
תנאי  את  ולחוות  וירטואלי  חלל  רכב  על  לנהוג   ,VR-
המחייה של אסטרונאוטים במאדים במבנה ''האביטאט'' 

שנבנה במיוחד עבור התערוכה.
הפעילויות המרכזיות בתערוכה יכללו:

 .VR משקפי  באמצעות  מאדים  על  הליכה  הדמיית 
באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה ירגישו המבקרים 
שהם מטיילים במאדים וחוצים מכתש, במסגרת משימה 

לתיקון רכב חלל שהתקלקל
ובחירת  חיפוש  בתנאי שטח המאדים,  וירטואלי  סיור 

מקום אידיאלי להקמת בית בהתאם לתנאי טמפרטורות, 
קרינה וחקלאות

נהיגה מרחוק על רכב חלל וירטואלי המיועד למשימות 
חקר וחיפוש אחר סימני חיים במאדים

לשגר  אפשר  בו  ביותר  הקצר  הזמן  ומציאת  חישוב 
חללית למאדים מכדור הארץ

מתגוררים  בתוכו  מיוחד  מבנה  ב"האביטאט",  ביקור 
אסטרונאוטים וחוקרי חלל בשהותם בחלל 

לפי  גילם  ומה  בחלל  המבקרים  של  המשקל  חישוב 
שנות מאדים

להכין  המבקרים  יוכלו  שבה  חלל",  "סלפי  עמדת 
אותה  לשלוח  דיגיטליות,  חלל  חוקרי  תעודת  לעצמם 

לעצמם ולשתף.
כמה זה עולה לנו?

דרך  כרטיסים  למזמינים   / למשתתף   ₪  50 מחיר: 
נכים   / ותיקים  / לאזרחים  האתר תינתן הנחה של 10% 

תינתן 50% הנחה / כניסה חינם לילדים עד גיל 5
מתי?

בין ה-  ויתקיימו  הפעילויות מתאימות לכל המשפחה 
31.8 – 16.7

בשעות 09.00 – 12.00 ובין 16.00 – 20.00
חניה חינם

היכן?
גן המדע ע"ש קלור נמצא במכון דוידסון לחינוך מדעי, 

הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ברחובות.

אתר החרמון הפך לאתר בילוי פעיל בקיץ ובו שלל אטרקציות 
תלת  בישראל,  מסוגם  יחידים  קרטינג  רכבי  המשפחה:  לכל 
לתנועת  באתר  שהוכשרו  במסלולים  עצמית  לנהיגה  גלגליים 
עבירות  ביכולת  מצטיין  אך  ממונע,  אינו  הקרטינג  הרכבים. 
שטח  נסיעת  ומעלה.   15 מגיל  בקרטינג  הנהיגה  בשטח.  גבוהה 
כ- 850  ומתאימה לאוהבי האקשן,  ובטיחותית, מאתגרת  מהנה 
ומשם  ברכבל  מגיעים  למסלול  היציאה  לנקודת  בירידה.  מ' 
יבשה באבובי  גלישה  מתגלגלים בכלי החדש חבושים בקסדה. 
לכל  חווייתית  אטרקציה  עוד  היא    )tubing summer( קיץ 
המשפחה , מכירים  את מורדות החרמון בישיבה על אבוב. )מגיל 

.)5
האתר משתרע על פני שטח של כ- 2,432 דונם, בגובה 1,600 
– 2,040 מטר מעל פני הים. בקיץ נהנים המבקרים באתר מעליה 
ברכבלים לפסגות החרמון,  לגובה 2040 מ' מעל פני הים לתצפית 
מרהיבה,  אורך הרכבל 1250 מ' ומשך הנסיעה בו אורכת כ 15 
דקות לכל כיוון, הרכבל פועל בכל עונות השנה, העלייה מותרת 

בכל גיל, עד שתי נפשות במושב. מתחם "מזחלות האקסטרים", 
מתפרש על פני מסלול באורך 1 ק"מ,  המזחלת נעה על מסילה 
ומגיעה למהירות של עד 45 קמ"ש, הגולש שולט באמצעות בלם 
וסיבובים מפתיעים  ירידות  בנוי מעליות,  יד במהירות. המסלול 
בין נופי החרמון הפראיים. השימוש במזחלות מגיל 10 ומעלה 
בזוגות  או  כבודד  במזחלת  לגלוש  ניתן  ס"מ(.   140 )ומגובה 

ומדובר בחוויה מלאת ריגוש והתלהבות. 
סיורים מודרכים ללא תשלום מתקיימים, בשיתוף פעולה עם 
החברה להגנת הטבע. אוהבי הטיולים והלכת ייהנו ממגוון רחב 
קרב  על  יסופר  בסיור  שונות.  קושי  בדרגות  טיול  מסלולי  של 
כיבוש מוצב החרמון במלחמת יום הכיפורים, קרב שהפך לסמל 

ומיתוס, במהלכו זכה החרמון לכינוי "העיניים של המדינה". 
מסילה  מתקן   .SKY RIDER ייחודי,  מתקן  באתר:  חדש 
חוויה  יספק  הקרקע,  מעל  תלויה  הרים  רכבת  בסגנון  מעגלי, 
מהנה לכל המשפחה. זוגות, זוגות יעלו המבקרים לסיבוב חוויתי 
אורך  באוויר.  תלויות  ורגליהם  וחגורים בבטחה  ישובים  כשהם 

מדובר  דקות.  כשתי  אורך  הנסיעה  וזמן  מ'   320 כ-  המסלול 
)גובה  עמודים  על  בנוי  בישראל! המתקן  מסוגו  ראשון  במתקן 
15 מ' מעל פני הקרקע(,  העמודים בנקודה הגבוהה ביותר הינו 
בכל  יעבוד  המתקן  האקסטרים.  מזחלות  באזור  ממוקם  המתקן 

ימות השנה חורף וקיץ. 
כמה זה עולה לנו?

הכניסה לאתר בקיץ והסיורים ללא תשלום, השימוש במתקנים 
ובאטרקציות בתשלום

SKY RIDER מחיר: 30 ₪ לסיבוב לאדם. מתאים: לילדים 
מבוגר  בליווי  חייבים   8 גיל  עד  ילדים  מ'.   1.20 וגובה   6 מגיל 

)מעל גיל 14(. 
רכבל: 49 ₪ לאדם

מזחלת: 30 ₪ לאדם. 
כרטיס משולב לרכבל ולמזחלות: 79 ₪ לאדם

יש עם מי לדבר?
לפרטים והזמנות: 1599-550-560

החום מעיק והילדים עם היד על ידית הדלת, מבחינתם לצאת לטייל כל יום, כל היום • אין ברירה חייבים למלא את החופש ואת 
הבטריה לשנה החדשה אז אתם אורזים ויוצאים, מזיעים והולכים • לפניכם כמה הצעות טובות לבילוי עם המשפחה במקומות עם ערך 
מוסף, עם פעילויות מאתגרות והכי חשוב: גם מקומות עם מיזוג שיצנן לכם את החופש הגדול • תהנו ואל תשכחו את כללי הבטיחות 

כמו בכל אתרי הסקי 
באירופה 
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'אפולוניה' חוויות עד שעת 
לאור עששיות בתל אפק לילה מאוחרת

רשות  חמישי  יום  עד  ראשון  מיום  יולי-אוגוסט  בחודשים 
גם בשעות  ליהנות מאפולוניה  והגנים מזמינים אתכם  הטבע 
הערב הנעימות. נוסף על הבריזה, הנוף, השקיעה, השקט של 
הלילה והשביל המואר והמונגש אנו מזמינים אתכם להוסיף 
משפחתית  מזכרת  ולבנות  יום,  בכל  אחרת  חוויה  לטיול 

משותפת.
חידה  כתב  עם  עצמאי  טיול   – חידאפולוניה  ראשון:  ימי 

החושף פינות נסתרות בשטח הגן הלאומי.
לצעירים  עצמית  הפעלה  חוברת   – צעיר  פקח  שני:  ימי 

הפקח  התחייבות  ובסיום  ההורים,  בסיוע 
הצעיר.

יצאו  מודרכים  סיורים  שלישי:  ימי 
בסבבים לכל המשפחה. הסיורים מותאמים 

לאנשים המוגבלים שמיעה.
ימי רביעי: מציירים עם אומני אפולוניה 
את  ינחו  הלאומי  הגן  מתנדבי  אמנים,   –

המשתתפים בסדנת ציור.
אימון   – אפולוניה  אבירי  חמישי:  ימי 

אבירים צעירים עם תלבושות ואביזרים. 
היכן?

גן לאומי אפולוניה
מתי?

הגן הלאומי יפתח את שעריו משעה 8:00 
עד 22:00.

בשעות  ואוגוסט,  יולי  בחודשים  חמישי  עד  ראשון  ימי 
-17:00 19:30. כניסה אחרונה לגן בשעה 21:00 

כמה זה עולה לנו?
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

חוברת פקח צעיר-  ניתן לרכוש יחד עם תג בקופת האתר 
תמורת 10 ₪, החוברת זמינה גם באתר רשות הטבע והגנים, 

ניתן להדפיס ללא תשלום. עלות תג בלבד – 6 ₪.

גחליליות. לאורך  וניכנס ללילה כמו  נצא לסיור באור אחרון 
המבצר  העתיק,  הקארדו  האבנים,  של  סיפורם  את  נספר  הסיור 
המרשים ואפילו החלונות המיוחדים יספרו לנו את סיפורם. נלמד 
השפעות  את  ונחפש  השמיים  גרמי  את  נכיר  הלילה,  חוקי  את 

האדם על הסביבה. 
היכן?

גן לאומי ירקון - מתחם תל אפק 
מתי?

חמישי 16.7
כמה זה עולה לנו?

בהרשמה ותשלום מראש בטלפון 3639*
ילד   ,₪ 45 40 ₪; מנויים: מבוגר  ילד   ,₪ 50 מחיר: מבוגר 

₪ 35

בין הכרמים: טיולים בסימן יין 

'ארץ הגליל' טיולי ג’יפים בין 
כרמי היין המלבלבים

מודרך  ג'יפים  טייל 
נתחיל  זרחי.  יורם  עם 
באחד  הטיול  את 
ברמת  מהיקבים 
בין  לטיול  ונצא  דלתון 
המלבלבים  הכרמים 
יוחנן.  הר  במורדות 
נסיעה  יכלול  הטיול 
הסברים  חווייתית, 
גבול  על  נוף  ותצפיות 
הצפון, מעיין נובע בעין 
עלווה, צמחיית נחלים, 
להליכה  אפשרות 
רגלית קצרצרה במהלך 

הטיול והפסקת אבטיח 
משך  המעיין.  ליד  קר 
וחצי  כשעה   – הטיול 
את  להאריך  )ניתן 
של  בתוספת  הטיול 
שעה  לכל  ש”ח   200
מיוחד  מחיר  נוספת(. 
 600 לבאי הפסטיבל – 
 8 או   7 לג’יפ  ש”ח 
מקומות. הטיול יתקיים 
הפסטיבל  ימי  בכל 
בטלפון  מראש  בתאום 
050- , 04-6980434 –

5316140

"טוסקנה גלילית" - טיול סיפור בכרם וביקב

והיין  הטבע  לחובבי  מיוחדים  טיולים 
במסלולי הליכה ונסיעה בשבילים ובכבישים 
המתפתלים בנופי "טוסקנה הגלילית" של הרי 
הגליל. נעמיק אחרי סיפור היין המדהים של 
יקבי הבוטיק בגליל, נתבשם מאויר הפסגות 
הצלול ונתקרר בבריכות מים שבאזור שמורת 
"בטרואר"  רגלית  הליכה  נשלב  עמוד.  נחל 
את  נפגוש  נחבאים,  בכרמים  נבקר  הייחודי, 
נטעם  השנה,  כל  בכרם  שמטפלים  האנשים 
הגפנים  של  הזנים  על  ונלמד  מגוונים  יינות 

נאכל  וכמובן  ביקבים  ונסייר  נבקר  בכרם, 
 225 מטעמים כפריים מהגליל. מחיר לאדם: 
עם  בוקר  ארוחת  במיניבוס,  הסעה  כולל   ₪
רגלי  טיול  היקב,  של  המבקרים  במרכז  יין 
מודרך, סיור בכרמים עם טעימות יין וכיבוד, 
ביקור וסיור ביקב הכולל טעימות יין משובח 

וארוחת צהריים גלילית. 
מותנה ברישום מראש ומינימום משתתפים. 

לפרטים והרשמה: רוני, 052-5524178

'ג'יפים בין הכרמים– כרם בן זמרה

טיול ג'יפים מודרך עם 
אורי גץ, מתחיל בשמורת 
הנמצאת  זימרה  בן 
כרם  למושב  בסמוך 
נבחין  בטיול  זמרה.  בן 
ענבי-מאכל  כרם  בין 
ונבקר  יין  ענבי  לכרם 
ניטע.  עתה  שזה  בכרם 
נמשיך למעיין עין עלווה 
היפהפה בואכה נחל גוש 
בשרידי  נבקר  שם  חלב, 
מהמאה  הכנסת  בית 
השנייה. בטיול משולבים 

נושאים  במגוון  הסברים 
התיישבות,  טבע,  כגון: 
טובה  שכנות  גיאולוגיה, 
סביבנו  הכפרים  בני  עם 

ועוד.
לבאי  מיוחד  מחיר 
  ₪  700  – הפסטיבל 
 600 מקומות,   7 לג'יפ 
מקומות.   5 לג'יפ    ₪
ימי  בכל  יתקיים  הטיול 
הפסטיבל בתאום מראש, 

טלפון  050-7630889 
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מטיילים בבין הזמנים

החופש הגדול, חודשי הקיץ מהווים משימה לא קלה למשפחות עם ילדים, מציאת פתרונות לבילוי כייפי, איכותי 
ולא יקר. צוות ווישטריפ ערך עבורנו מספר מסלולי טיול נעימים ומזמינים המתאימים לבילוי גם בחודשי הקיץ 

החמים וכולם בחינם. רק ללחוץ על האפליקציה ולצאת לדרך.

מגוון מסלולי טיול חינמים לכל המשפחה

לאורך  לכולם  המוכר  האופניים  מסלול  עם  נתחיל 
דן,  גוש  של  הנהר  הירקון,  אביב.  בתל  הירקון  פארק 
התיכון  הים  אל  לשפכו  עד  העין  ראש  ממעיינות  זורם 
לרכיבת  מסלולים  מספר  הירקון  לאורך  רידינג.  באזור 
את  לכם  בחרנו  המשפחה,  לכל  המתאימים  אופנים 
המסלול המעגלי הנוח היוצא מהגן הטרופי בגני יהושע, 
של  ההיסטורי  מיקומן  טחנות,  עשר  לעבר  ממשיך 
טחנות הקמח העתיקות על הירקון וחוזר דרך המועצה 
אופניים  לטיול  ההתחלה.  נקודת  אל  יפה  לישראל 
באפליקציית  הבא  לקישור  היכנסו  ניווט  הוראות  עם 
WishTrip - https://www.wishtrip.com/

trek/10250000017504

אנחנו ממשיכים עם הירקון בטיול הליכה קצר המשלב 
מים והרבה צל, פתרון מושלם לשעתיים של פעילות עם 
ילדים בחופשת הקיץ. הטיול בירקון החינמי יוצא מכפר 
גדות  לאורך  אקליפטוס  בחורשות  עובר  הבפטיסטים, 
הנחל, במספר נקודות צל ניתן להשתכשך במים הירקון 
 5 לכביש  מתחת  הגשר  מעבר  חציית  לאחר  הנעימים, 
ישנה בריכה טבעית רחבה ונוחה המתאימה לרחצה לכל 
הפקאנים  לחורשת  להמשיך  מאוד  מומלץ  המשפחה, 
המקסימה ולהנאות מהעצים המרשימים. לטיול הרגלי 
https:// עם פינות החמד בירקון היכנסו לקישור הבא

www.wishtrip.com/trek/10250000023299

רמת הנדיב

נחל כזיב

נחל אל על

ליל ירח מלא בעמק המעיינות 

פארק  הנדיב,  רמת 
של  בדרומו  היפה  הטבע 
להנאות  מאפשר  הכרמל 
טיול  מסלולי  ממספר 
הטיול  מסלול  חינמים. 
יוצט  עקב  אל  מנצור  אל 
הסמוך  השבילים  מכיכר 
השביל  החנייה.  למגרש 
ים  חורש  בצמחיית  עובר 
שיחים  של  נמוכה  תיכוני 
של  דקות  מספר  ולאחר 

הליכה נכנס השביל אל חורשת אורנים בה מסתתרת הוילה הרומית העתיקה 
והמרשימה הקרויה מנצור אל עקב. מהמקום תצפית נוף יפה במיוחד אל 
מישור החוף, מנתניה שבדרום ועד לחיפה שבצפון. נקודת התצפית נמצאת 
גבי רכס חוטם הכרמל, אליו מגיעים נשרים רבים במטרה לתפוס את  על 
חוויה  בגובה.  ולעלייה  לתעופה  המסייעים  חמים  אוויר  זרמי  התרמיקות, 
וניווט  המסלול  אל  הגעה  עקב.  אל  ממנצור  בנשרים  לצפות  היא  נהדרת 
https://www.wishtrip. הבא  בקישור  באפליקציה  נמצאים  במסלול 

com/trek/10250000021438

בחרנו  לכת,  למטיבי 
בנחל  המצוין  המסלול  את 
כזיב בגליל העליון המערבי 
עם  רבים  מעיינות  הכולל 
עצי  בצל  שכשוך  ברכות 
נחל  הגבוהים.  הדולב 
בזכות  איתן  נחל  הוא  כזיב 
הנובעים  רבים  מעיינות 

לאורכו. המסלול בין 20 ק"מ מתאים למטיבי לכת בלבד והוא מהמסלולים 
המומלצים ביותר לצעירים הנמצאים בחופשת הקיץ, שאורך המסלול אינו 
מוצלת  הנחל  לאורך  ההליכה  מנות,  ממושב  יוצא  הטיול  אותם.  מרתיע 
לכל הטיול ובמרחק הליכה יחסית קצר מגיעים אל נביעות המים. מצודת 
מומלץ  בנחל.  ביותר  המיוחדות  החן  מנקודות  הם  טמיר  ועין  המונפורט 
להצטייד בפנס ולהיכנס לניקבת המים הקצרה בעין טמיר, חוויה נהדרת. 
https://www.wishtrip. הבא  הקישור  על  לחצו  כזיב  בנחל  לטיול 

com/trek/10250000010295 ותהנו מיום מקסים של הליכה.

מלטף  רוח  ממשב  ליהנות  בואו 
הכינרת,  לכיוון  נשימה  עוצר  ונוף 

הגליל ורמת הגולן.
נסייר לעת ערב ברחובות העיירה 
ובית  הטהרה,  מקווה  היהודית, 
הכנ'סת המפואר, הנמנה עם המבנים 
העתיקים והמרשימים בארץ. סיורים 
בליווי מתנדבי גן קהילה – מדריכים 

מתנדבים של רשות הטבע והגנים.
היכן? 

גן לאומי כורזים
מתי?

ימי חמישי בחודשים יולי-אוגוסט, בשעות -17:00 
 20:00

 כמה זה עולה לנו?
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 

למנויים.

ברמת  חופשה  המתכננות  משפחות 
אל  בנחל  קסום  מטיול  יהנו  הגולן, 
איתן.  לאבני  אליעד  היישובים  בין  על 
זה מומלץ לערוך  טיול  בחופשת הקיץ, 
אל  הירידה  המוקדמות,  הבוקר  בשעות 
חשופים  ממנו  והיציאה  הנחל  ערוץ 
להיכנס  לא  מנת  על  ולכן  לשמש, 
להתחיל  ממליצים  אנו  החמות,  לשעות 
בנחל  המיוחד  זריחה.  עם  הטיול  את 
הבזלת  בין  הסלעים  מעבר  הוא  על  אל 

זה  מעבר  הלבן,  הגיר  לסלע  השחורה 
מתרחש בעקבות תהליכי שחיקה ובלייה 
שזכו  מפלים  והיווצרות  הסלעים  של 
המסלע.  פי  על  והשחור  הלבן  לשמות 
המסלול אורך כ-4 שעות והוא בן 5 וחצי 
לחצי  מושלם  פתרון  לערך.  קילומטרים 
יום פעילות בחופשה משפחתית בגולן. 
הקישור  על  לחצו  על  אל  בנחל  לטיול 
https://www.wishtrip. הבא 

com/trek/10250000009449

המסורת  את  ממשיכים 
תחת  השלישית:  בפעם 
מלא  ירח  'ליל  הכותרת 
יתקיים  המעיינות'  בעמק 
רביעי  ביום  העמק  ברחבי 
שכולו  לילה  ה-25.7 
פעילויות ליליות. במסגרת 
הלילה המיוחד שמארגנת 

המעיינות,  עמק  האזורית  המועצה 
אתרי התיירות ברחבי המועצה יפתחו 
רגילות  לא  בשעות  שעריהם  את 
פעילויות  עם  אירועים  שלל  ויקיימו 
במחירים  רובם  למשפחות,  מיוחדות 
למשתתף.  בלבד   ₪  15 של  סמליים 

הקטנות  השעות  ועד  הערב  במהלך 
לינת  שקיעה,  טיולי  בנוסף  יתקיימו 
שטח באתרים שונים, טיולי עששיות 
במזג  ונוספות  רבות  חוויות  ועוד 
הערב  שעות  של  האידיאלי  האוויר 

והלילה בעמק המעיינות.  

נהר הירקון

בין ערביים בכורזים
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דוגמאות לפעילויות מיוחדות באתרי התיירות: 

לילות שאן בירח מלא  ספידי כיף
הינו  ביתר  מבוא  כיף  ספידי 
רבות.  שנים  מזה  שבת  שומר  אתר 
בספידי כיף תמצאו חוויה משפחתית 
ולונה  מים  פארק  הכוללת  מדהימה 

פארק. 
פארק המים מופרד ממתקני הלונה 

פארק ושעות הבריכה הן נפרדות. 
היכן?

מבוא ביתר
יש עם מי לדבר?

052-3385029

ירח מלא - גן השלושה ערב צילום גן השלושה

     Ice Peaks מטפסים ונהנים!היכל הקרח

הקיץ הזה בורחים 
והלחות  מהחום 
הקרח  למרחבי 
היכל  של  הקרירים 
בחולון.  הקרח 
בהיכל  מבלים 
 5 הולדת  יום  שחוגג 
פעילויות  מגוון  עם 
החברים  עם  כיפיות 
המשפחה.  כל  ועם 
יחולקו  מתנות  שלל 
בחודשי  למחליקים 
הקיץ: בכל יום יוגרלו 5 כרטיסי כניסה חינם בין עולים על משטח ההחלקה, 
החלקה  סדנאות  מתקיימות  במקום  אמנותית,  החלקה  מופעי  יתקיימו 
למתחילים ומתקדמים וב-31 לאוגוסט תתקיים הגרלה ענקית בה יחלק ההיכל 
לזוכים מתנות שוות במיוחד חופשת סקי זוגית חלומית, אירוע יום הולדת על 
חשבוננו )עד 30 מחליקים( , קורס החלקה משפחתי )עד 10 משתתפים( , נעלי 

החלקה מקצועיות ועוד ועוד.
היכל הקרח מזמין אתכם בחודשים יולי -אוגוסט לשלל פעילויות כיפיות 

לכל המשפחה.
איפה ומתי?

 01.07-31.08 בהיכל הקרח ice peaks פארק פרס חולון.
גילאים: החל מגיל 5

כמה זה עולה לנו?
 70 ₪ ל-45 דקות, מגוון הטבות דרך ארגונים וחברות האשראי.

יש עם מי לדבר?
03-5323008

בבין  עושים  מה  אז 
חוויה  מחפשים  הזמנים? 
לכל  המתאימה  אתגרית 
את  לנו  יש  המשפחה? 
והמושלם  המהנה  הבילוי 

עבורכם!
iclimb ירושלים מזמין 
הטיפוס  למתחם  אתכם 
לאתגר את עצמכם ולעמוד 
למעלה  שתגדירו.  ביעדים 
מסלולים  של  מ"ר  מ-750 
המתאימים  מדהימים 
הגילאים  לכל  ומיועדים 
מתאים  המטפסים,  ולכל 

במיוחד לבחורי ישיבה.
פעילות  לצד  וכיף  הנאה  משלבת  הטיפוס  חוויית 
גופנית המהווה אתגר ותורמת לצמיחה אישית וחברתית 
של  דפוסים  פיתוח  העצמי,  הביטחון  חיזוק  מתוך 
התמודדות  אישית,  הישגיות  חיזוק  והתמדה,  נחישות 
עם אתגרים, חשיבה ותכנון צעדים להצלחה. השילוב 
בין כיף לאתגר, הוא שילוב אמיתי ומתאים לכל אחד - 

בהתאם להצלחה האישית שלו. 
לכם  ממתינה  וקבוצתית  משפחתית  אישית,  חוויה 

אצלנו ב- iclimb ירושלים.
זמן הבילוי- ללא הגבלה

המקום ממוזג ונעים.

חניה בשפע
מתי?

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים': 
א,ב,ג – 11:00-22:45 

ד,ה – 11:00-23:45 
ו – 11:00-16:30 

מוצ"ש – שעה וחצי לאחר צאת השבת עד 23:45
היכן?

איצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1 ירושלים
יש עם מי לדבר?

לפרטים והזמנות: 02-6482264

את  לראות  אתכם  מזמן  שאן  בית  הלאומי  הגן 
קולי  האור  במופע  לחיים  מתעוררת  ההיסטוריה 
נשכחת  בלתי  מחוויה  ליהנות  בואו  שאן",  "לילות 

לכל המשפחה.
מיצגים  ובו  ייחודי  לילי  סיור  הנו  שאן"  "לילות 
חי  יישוב  לתחייה  המקימים  מורכבים,  אור-קוליים 
שנים  אלפי  במשך  היסטוריות  והתרחשויות  ותוסס 
כדי  להיות  חייבים  שאן,  לילות  שאן.  בית  בעיר 

להאמין.
היכן?

גן לאומי בית שאן
מתי?

, כל חצי שעה -  22:00  עד 24:00   ,25.7 רביעי 
מופע.

ה  מ כ
זה עולה 

לנו?
 2 5 %
ה  ח נ ה

על 
י  ר י ח מ
הכניסה 
במיוחד 
ל  י ל ל

ירח מלא.
יש עם מי לדבר?

להקדים  מומלץ   ,04-6481122 מראש:  הרשמה 
להירשם, על בסיס מקום פנוי

סיורים  ייצאו  המלא  הירח  ליל  במסגרת  המעיינות  בפארק 
22:00 וסיור זריחה  מודרכים ברכבים חשמליים בשעות 20:00, 
על  )בר  בר-אופן  על  סיורים  יתקיימו  בנוסף   .05:00 בשעה 
אופניים..( הכוללים רכיבה משותפת וכוס בירה מהחבית בשעות 

21:00 ו-23:00; 
חומה  באתר  סחנה  גן-השלושה  הלאומי  בגן 
 ,20:30( מיוחדים  עששיות  סיורי  שני  יתקיימו  ומגדל 
במיצג  והשתתפות  באתר  חוויתי  ביקור  הכוללים   )21:00
יישוב  והקמת  לקרקע  עלייה  המדמה  חדש  אינטראקטיבי 
חומה ומגדל. במיצג לוקחים המבקרים חלק בחוויית העלייה 
ההתכנסות,  מרגע  ומגדל.  חומה  יישובי  של  הקרקע  אל 
הנסיעה במשאיות, בניית נקודות הישוב החדשות ועד היום. 

משך הסיור שעה וחצי. 
באתר התיירות נהריים בגשר יתקיימו שני סיורי עששיות 
 – הממלוכי  והחאן  הירדן  גשרי  הבריטית,  המשטרה  אל 
21:30(, ובנוסף סדנאות אפיית פוקאצ'ות ריחניות   ,20:00(
להנאת  ושופץ   1924 מאז  ששרד  לבנים  תנור  על  וטעימות 

המבקרים באתר )19:00,20:30(;
במרכז הצפרות 'מקור החסידה' בכפר רופין שני סיורים 
רכובים מודרכים – בשעה 19:00 סיור דמדומים הכולל בין 
היתר גם מפגש עם הציפורים המתכוננות ללינת לילה ובשעה 
6:00 סיור צפרות בזריחה הכולל גם תצפית אל הזריחה מעל 

חם,  קפה  עם  יחד  הדגים,  בבריכות  הבוקר  ציפורי  ואל  ההרים 
משקפות וחוויות וסיפורים מרתקים.  

במרכז המבקרים 'ביו-תור' בקיבוץ שדה אליהו יקיימו שני 
טיולי 'בשביל החלב' )20:00, 20:45( הכוללים טיולים מודרכים 
לרפת בשעת החליבה, ביקור במחלבה, טעימות גבינות מקומיות 

ועוד.  

לקהל  יפתחו  תרומות  שדי  במושב   – הפרחים'  'מוזיאון 
המבקרים את ביתה וחצרה של האמנית מירי אברהם - ובו אוספי 
פורצלן,  כלי  הצרפתי,  הרנסנס  בסגנון  עתיקות  ארכיטקטורה, 
תכשיטים ועבודות וכן אוספי ווינטג' ייחודיים אשר אספה במשך 
מודרכים  סיורים  המרתק.  חייה  סיפור  את  המספרות  שנים   30
יתקיימו ב-19:00, 21:00, 23:00. ניתן לבקר עצמאית בבית 

בין השעות 19:00-2:00. 
בפארק החיות האוסטרלי 'גן גורו' שבו חיים בעלי חיים 
מודרכים  סיורים  יתקיימו  חופשי  באופן  וקנגורו  אוסטרליים 

בשעות 20:00 ו-22:00.
בגני  שקיעה  טיול  ביניהן  נוספות  פעילויות  יתקיימו  עוד 
חוגה בין השעות  19:30-20:30, 25% הנחה על כניסה למיצג 
'לילות שאן' בגן הלאומי בית שאן בין השעות 22:00-24:00 
]מיצג בכל חצי שעה( ועוד. בנוסף תוצע לקהל המטיילים לינת 
גן השלושה- הלאומי  בגן   - מראש  וברישום  בתשלום  שטח 

סחנה, בגני חוגה ובגן הלאומי כוכב הירדן.  
כמה זה עולה לנו?

  - באתר  מראש  וברישום   ₪  15 במחיר  הפעילויות  רוב 
  /http://maianot.smarticket.co.il

יש עם מי לדבר?
המוצעות  הפעילויות  שלל  על  ומלאים  נוספים  לפרטים 

 /http://maianot.smarticket.co.il-
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מטיילים בבין הזמנים
עמק המלךכלייזמרים בצפת

קייקי כפר בלום

אייסלנד - החלקה על הקרח

תל חצור

בית שערים פותחת שעריה 

במרחק הליכה קצר משער האשפות ומהכותל המערבי, 
בערוץ נחל הקדרון שבין עיר דוד להר הזיתים, משתרע עמק 
המלך. עצי זית מוריקים, חומות העיר העתיקה המתנשאות 
אווירת  יוצרים  מרחוק,  המגיעים  פעמונים  וצלילי  ברקע 

קדומים קסומה ועוצרת נשימה. 
את פני הבאים יקדם אוהל אירוח בסגנון קדום, סדנאות 
סדנת  מטבעות,  הטבעת  חלילים,  הכנת  לילדים-  פעילות 
תוכלו  אלה,  כל  לצד  ועוד.  גמלים  על  רכיבה  פסיפס, 
להצטרף ללא תשלום לסיורים מודרכים לאורך ערוץ הקדרון 
ולהתפעל מ"פטרה של ירושלים"- מצבות האבן העצומות 
שנה.  כאלפיים  לפני  המקום  בסלעי  שנחצבו  והמפוארות 
זכריה  קבר  אבשלום,  כיד  מוכרות  המרשימות  המצבות 
וקבר בני חזיר. אם תרצו להתרענן מעט במימיה הקרירים 
 - האדמה  בבטן  פנסים  לאור  ולצעוד  השילוח  נקבת  של 
תוכלו לעשות זאת )בתשלום סמלי(. הדרך אל הניקבה היא 

בפני  חוויה 
עצמה והיא 
ת   ל ל ו כ
ה  ע י ס נ
ה  נ ה מ

ברכב שטח חשמלי.
מתי?

אב- י"א   ,23/7-2/8 התאריכים  בין  תתקיים  הפעילות 
כ"ח אב )לא כולל ימי ו'(

האתר יהיה פעיל בין השעות 12:00-18:30.
כמה זה עולה לנו?

חינם
יש עם מי לדבר?

לבירורים והזמנות *6033

השייט בירדן הפך לפני למעלה משלושה עשורים למוקד 
שמצפינים  ומהעולם  מהארץ  מבקרים  לאלפי  משיכה 
לגליל העליון ולקיבוץ כפר בלום לבילוי מהנה במי הירדן 
הצוננים. הדן, החצבאני והבניאס מצטלבים יחד ונשפכים 
ישראל. הנחלים  ביותר במדינת  לירדן שהוא הנהר הגדול 
זורמים בקצב, פיכפוך המים, הצמחיה מסביב והנוף הגלילי 
מייצרים תפאורה מושלמת לבילוי בקייקי כפר בלום אתר 
השייט המוביל בישראל המתמחה בשייט משפחתי, אתגרי 
פעילויות  לעוד שלל  בנוסף   ,  Kayakids לקטנטנים  וגם 

לכל המשפחה.

עונת השייט הרשמית בקייקי כפר בלום, נפתחת בחודש 
אפריל, עם בוא האביב ומסתיימת בסוף אוקטובר עם בוא 
הסתיו. מדובר על חוויית קיץ אולטימטיבית שמציע הצפון 

לאלפי נופשיו ותייריו. 
נפתח  בלום,  כפר  בקייקי  המשפחתי  השייט  מסלול 
את  מוביל  הקריר  החצבאני  הלל,  בבית  השילוח,  בנקודת 
בקייק  הירדן,  אל  הגולשים  הנחלים  מפגש  דרך  הסירות 

זוגי או בסירה משפחתית. במהלך המסלול נהנים 
מיישרים  המפלון.  במסלול,  השיא  מחוויית 
חרטום, יושבים על רצפת הסירה ונהנים מהרגע, 
לא לשכוח לחייך – מצלמים!!  קיימת אפשרות 
בגליל,  הארוך  האתגרי  במסלול  שייט  להזמנת 
ובנוסף,  בלום,  בכפר  לאתר  החצבני  ממורדות 
מגיל  קטנים  לילדים   "  Kayakids  " שייט  גם 

שנתיים וחצי ועד חמש בליווי הורה.
האתר מציע אפשרויות בילוי נוספות, לקבוצות 
החבלים  פארק  ולבודדים:  למשפחות  ומחו"ל,  מהארץ 
האתגרי "טופ רופ" מספק חוויה משלימה לשייט. האומגה 
קיר הטיפוס המתנשא  לצד  אומץ,  חוויה של  למים תספק 
העצים. במתחם  צמרות  בין  וגשרי החבלים  מ'   12 לגובה 
 D3 החץ וקשת יהנו במיוחד הילדים. הקולנוע הרב חושי
ממדים.  בשלושה  "וירטואלי"  סוער  נהרות  שייט  יספק 
נפלא  כפתרון  הקמפינג  מתחם  את  ימצאו  השטח  אוהבי 
שירותים,  וכולל  מסודר  המתחם  חסכונית,  לחופשה 
לפיקניק  מטופחים  דשא  ומרחבי  חמים  מים  מקלחות, 

משפחתי. 
מתי?

השייט  גילאי  לגבי   .15:30–  10:30  : פעילות  שעות 
המותר לילדים, יש לברר טלפונית. 

יש עם מי לדבר?
WWW.KAYAKS.  ,1-700-50-66-11 לפרטים:  

CO.IL
כמה זה עולה לנו?

מחיר שייט במסלול המשפחתי: 98 ₪ לאדם.

'אייסלנד',  מתחם 
במיוחד  הובא 
בהשקעה  מאוסטריה 
של כמיליון יורו, מדובר 
ההחלקה  במתחם 
הגדול והחדיש ביותר בארץ. המתחם משתרע על שטח של 
כ-1800 מ"ר, מצויד במשטח החלקה מקצועי ברמה גבוהה 
ובסטנדרטים בינלאומיים, מאובזר בציוד חדיש, עשוי קרח 
אמיתי המציע חוויית בילוי והנאה לטווח רחב של גילאים 

מגיל 5 ואילך.
לראשונה  ל'אייסלנד'  השנה  הובאו  הרך  הגיל  לטובת 
יחד  לשבת  ילדים  לשני  המאפשרים  פילים  בצורת  בובות 
בנוסף  זאת  מאחורה,  מנווט  ההורים  אחד  כאשר  ולהחליק 
לבובות כלבי הים והפינגווינים שמסייעים לקטנים. לרשות 
המבקרים יעמוד צוות הדרכה מקצועי ומיומן ובנוסף, השנה 
מנת  על  להחלקה  מותאמות  נעליים  זוגות  עשרות  נרכשו 

לעמוד בביקוש הרב. 
היכן? 

אצטדיון ארנה בירושלים
מתי? 

 8.7.2018  עד 31.8.2018 בין השעות 09:00-22:00 
בין התאריכים 23.7-26.7.18  )במשך 4 ימים בלבד( תערך 

פעילות מופרדת בין בנים ובנות בשעות הפעילות 
כניסה אחרונה בשעה 21:00 

כמה זה עולה לנו?
30 ₪ מגיל 5 עד 18 - 40 ₪ מגיל 18

5 ומעלה. אין מכירת כרטיסים  45 דקות ומגיל  ההחלקה 
מוקדמת רק בקופה בזמן פעילות. המתחם נגיש

ניתן לרכוש עזרים להחלקה על בסיס מקום פנוי בעלות 
של 5 ₪ בלבד.

יש עם מי לדבר?
לפרטים נוספים: 02-6424040

בבית  מודרכים  סיורים 
הפותחים  הקלאסית,  שערים 
המשנה  עולם  אל  צוהר 

ומורשת העם היהודי.
היכן? 

גן 
לאומי בית 

שערים
מתי?

יום  כל 
בחודשים 
י  ל ו י
ט   ס ו ג ו א ו
ת  ו ע ש ב

10:00, 11:00 ו-12:00.
כמה זה עולה לנו?

דמי  על  נוסף  תשלום  ללא 
הכניסה לאתר, חינם למנויים.

פותח  חצור  תל  לאומי  גן 
חצור,  תל  ערב.  לעת  שעריו  את 
מזוהה  עולמית,  מורשת  אתר 
אולי   – המקראית  חצור  עם 
ישראל  ארץ  בערי  הגדולה 
המאוחרת.  הכנענית  בתקופה 
החשובים  הממצאים  עם 
מאין  מרשים  מים  מפעל  נמנים 
ומבנים  כנעני  ארמון  כמוהו, 
הקדומה. הישראלית   מהתקופה 

ו  פ ר ט צ ה
ו  נ י ל א
ת  י י ו ו ח ל
ביקור בשעת 
נעימה  ערב 
ת  כ ר ד ה ב
גן  מתנדבי 
אנו  קהילה. 
ם  י ח י ט ב מ
קר  תה 
ה  כ ר ד ה ו
חם.  מלב 

היכן?
 גן לאומי תל חצור

מתי?
ביולי-אוגוסט,  חמישי  ימי 

בשעות 16:30, 18:00
 כמה זה עולה לנו?

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה 
לאתר, חינם למנויים.

הכלייזמרים  פסטיבל 
את  פותח  הוותיק  הבינלאומי 
הפסטיבל.  של  הרביעי  העשור 

ה-פסטיבל של חובשי הכיפות
כולו  שכל  היהודי  הפסטיבל 
המוזיקה  שימור  היא  והווייתו 
הבמות  על  והצגה  היהודית 
הגדולות בבירת מוזיקת הנשמה.

הצרפתית  הכלייזמרים  להקת 
כל  "בייגלע ארקעסטרא" מגיעה 
את  איתנו  לחגוג  מפריז   הדרך 
עם  להיווסדותה  העשור  חגיגות 

וניגוני  ביידיש  קברט  שירי 
חתונה עממיים.

הכלייזמר  גדולי 
והמוכשרים  הוותיקים 
מוסא  זוהר,  ישראל  כמו 
מירל  כץ,  יהודה  ברלין, 
בימות  על  יופיעו  רזניק 

הפסטיבל.
תהיה גם הופעה לילדים 
עם  מיוחד  מופע  עם  ערב  מידי 
כלים לא שגרתיים ומופע מוזיקלי 

עם סיפורי חסידות.
היכן?

ה-31  הכלייזמרים  פסטיבל 
בצפת

מתי?
 14-16 באוגוסט ג'-ה' אלול

כמה זה עולה לנו?
והכניסה  למשפחות  מתאים 

חופשית
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ממלכת פליימוביל בגן הבוטניתערוכת על הקצה 

הפופולריות  התקופות  אחת  היא  הקיץ  של  הזמנים"  "בין 
ביותר לטיולים בטבע, כאשר רבבות מטיילים מנצלים את אווירת  
החופש  כדי לטייל בשמורות הטבע והגנים הלאומים וגם ליהנות 
משלל פעילויות והדרכות המוצעות לקהל הרחב. יחד עם זאת כדי 
שהטיול יהיה מוצלח וייזכר כחוויה חיובית עם טעם לעוד כדאי 

להקפיד על מספר כללים שיבטיחו את חזרתכם בשלום.

להלן מספר כללים שריכזה רשות הטבע והגנים למטיילים 
בטבע:

הכנה מקדימה:
אומנם כיף ומרגש לעיתים להיות ספונטני ולרוץ לעבר מסלול 
טיול בלי הכנה מראש, אבל כדי לסיים את הטיול בטבע באופן 
מוצלח ולא אחרי עיכוב רציני ולא מתוכנן בלוחות זמנים במקרה 
המסלול  את  לתכנן  כדאי  הרע,  במקרה  אווירי  חילוץ  או  הטוב 
כמות  הטיול,  משך  אורכו,  כגון  בפרטיו  בקיאים  ולהיות  מראש 
מים נדרשת, דרגת קושי ולאיזה סוג מטיילים הוא מותאם, בין אם 

משפחות וגיל ילדים מסויים ובין אם מטיבי לכת .  

להישאר על המסלול:
כדי שהטיול יתחיל ויסתיים כמו שצריך, חשוב להצטייד במפת 

המוצבות  השילוט  הנחיות  את  לקרוא  מעודכנת,  שבילים  סימון 
בשטח.  הפקחים  להנחיות  ולהישמע  המסלול  בתחילת  בשטח 
הישארו בשבילים המסומנים שתוכננו בקפידה ואל תתפתו לחרוג 
שכדאי  נוף  או  עניין  מוקד  איזה  שיש  לכם  נראה  אם  גם  מהם 
לראות או לגלות. הדבר עלול לגרום לאיבוד הדרך, לפגיעה בטבע 

ולסיכון חייכם.

לטייל רק בשעות האור:
הקפידו כי טיול ברגל יתחיל בשעות הבוקר המוקדמות ויסתיים 
טרם החשכה. ההליכה בשעות החשכה מסוכנת ואסורה בהחלט. 
איבדתם  הזמנים. אם  בלוחות  ליתר בטחון קחו מרווחי בטיחות 
את דרככם והלילה קרב, הישארו בקרבת הציר המקורי וצרו קשר 

טלפוני לסיוע. 

הצטיידו בהתאם:
לצד  הטיול.  לאופי  בהתאם  מספקת  מים  כמות  עמכם  קחו 
נעלי  לטיולים,  ונוח  מתאים  לבוש  מתאים:  ציוד  עם  היערכו  זה 

הליכה, קרם הגנה, כיסוי ראש וגם טלפון נייד עם סוללה טעונה.

עדכנו את מי שצריך בדבר הטיול:
ולהשאיר  המסלול  בפרטי  לכם  הקרובים  את  לעדכן  מומלץ 

הודעה בכתב באתרי הרשות או על חלון הרכב בה יפורטו פרטי 
המטייל, טלפון, המסלול המתוכנן, מספר משתתפים ולוח זמנים. 
במסלול  תתעכבו  או  לאיבוד  ותלכו  במידה  ביותר  קריטי  הדבר 

ושעת החשכה תתקרב.

שימרו על עצמכם אבל גם על הטבע:
עליו.  לשמור  וחשוב  כולנו  של  הוא  ישראל  של  היפה  הטבע 
הימנעו מלהשאיר לכלוך אחריכם וקחו עמכם שקית זבל לאיסוף 
הפסולת במהלך המסלול. פסולת האדם, מעבר לכך שהיא פוגעת 
בנוף - היא מסוכנת לבעלי החיים שעלולים לחלות, להיחנק ואף 
אותן  תאכילו  ואל  הבר  מחיות  מרחק  שימרו  מאכילתה.  למות 
גם אם נראה לכם שזה מתבקש, מאחר והדבר משנה את אופיין 

והתנהגותן וגורם להן לפתח תלות בבני האדם. 
והסברה  נציב עשרות תחנות מידע  "בין הזמנים"  ימי  במהלך 
ברחבי הארץ באזורי הטיול הפופולריים ומעבר להדרכה והכוונת 
המטיילים במסלולי הטיול תוכלו לקבל בהן תזכורת לכללי הטיול 

הבטוח. כי מטיול נכון חוזרים בשלום.

6 כללים לטיול מוצלח בטבע

בתערוכה  סיכונים:  לקחת  תתכוננו 
במוזיאון  המשפחה  לכל  החדשה 
ליהנות  והגדולים  הקטנים  יוכלו  המדע 
כמו  אינטראקטיביים  מוצגים  מעשרות 
על  הליכה  קבוצתית,  חשמלית  רולטה 
עמדות  מצחיקים,   משקפיים  דק,  חבל 
שיבחנו  סרטונים  עצמך',  את  'בחן 
ויעניקו  סיכונים  נוטלי  אתם  האם 
נוספות  פעילויות  ושלל  אישית  הערכה 
התערוכה  המשפחה.  לכל  המתאימות 

במסגרת עונת ישראל צרפת 2018.
היכן?

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד קרית 
המוזיאונים.

מתי? 
במהלך יולי כל יום חוץ מיום ראשון 

בין 10-18 שישי בין 10-14
במהלך אוגוסט בכל יום בין 10 ל-19 

בשישי בין 10-14 
כמה זה עולה לנו?

משפחתי  כרטיס  חינם,   –  5 גיל  עד 
)הורים/סבים וכל ילדיהם/נכדיהם( 160 

 ₪
מחירים במהלך חופשת הקיץ  1.7.18 
60 ₪, כרטיס  ילד/מבוגר    :31.8.18 –

משפחתי 220 ₪ 
תושב  כרטיס  למחזיקי  הנחות 
הביטחון,  כוחות  חיילים,  'ירושלמי', 

נכים, גמלאים, מועדוני לקוחות
יש עם מי לדבר?

 02-6544888

ספינת  בתערוכה  סיכונים:  לקחת  תתכוננו 
בובות  קסומות,  טירות  ענקית,  פיראטים 
הפעלה  תחנות   25 ענקיות,  פליימוביל 
ומתקנים לילדים הכוללות ספורט אתגרי כמו 
קיר  מכשולים,  מסלולי  מגלשות,  אומגות, 
הבוטני  בגן  הקיץ  לכם  מחכים  ועוד  טיפוס 
הורים  המשפחה,  כל  ירושלים.  רם  בגבעת 
חוויתי  מבילוי  ליהנות  מוזמנים  וילדים, 
בממלכת  אתגרית  ספורטיבית  ופעילות 
לראשונה  שהגיעה   PLAYMOBIL

בישראל לגן הבוטני.
לשחק  הילדים  יוכלו  פליימוביל  בממלכת 
כיד  וליצור  לבנות  פליימוביל,  במשחקי 
הדמיון הטובה עליהם, ליהנות מפינות כיבוי 
כבאית  לרשותם  יועמדו  בהם  ומשטרה  אש 
הגן  ברחבי  לרוץ  משטרה,  וניידת  אמתית 
בנוסף  אתגרי.  ספורט  בפעילות  ולהתנסות 
הילדים  ילמדו  בהם  תחנות  בגן  יופעלו 

חלק  נוספים.  ועולמות  וטבע  צמחים  על 
בו  התגליות'  ב'שביל  נמצא  מהפעילות 
זהב,  לחפש  הילדים  עם  ההורים  מוזמנים 

לשחק עם מים, ליהנות ממשחקי חול ועוד.
היכן?

הגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם 
מתי? 

עד ה-31 באוגוסט 2018.
ראשון עד חמישי בוקר בין 09:00-13:00 
ערב בין 16:00-21:30 שישי – 09:00-13:00 

כניסה אחרונה כשעה לפני סגירה.
כמה זה עולה לנו?

כרטיס רגיל מגיל שנתיים ומעלה – 89 ₪  
מבצעים בכל חברות האשראי של +1 1

השונים  בוועדים  מוזלים  כרטיסים 
ובמועדוני כוחות הביטחון. 

יש עם מי לדבר?
לפרטים והזמנת כרטיסים: בימות 6226* 
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מחשבה יוצרת מציאות

עד היום חשבת על עצמך "אין לי סיכוי", "אצלי זה 
זה  "אצלי  יכולה",  לא  "אני  מכורה",  "אני  בגנים", 

אכילה רגשית, ואני כל היום עצבנית" וכו', וכו', וכו'.

המשפחה  לכל  לספר  דאגת  הללו  המחשבות  את 
שלך, לחברות שלך, לשכנות. למה? באמת למה?

את  לעצמך  לתרץ  צריכה  היית  פשוטה:  התשובה 
סגנון האכילה שלך, והתירוץ הכי טוב, הוא להעביר 
לא  "זה  אחר,  משהו   / מישהו  על  האשמה  את 
זה  אשמתי,  לא  "זה  שלי",  הגנים  זה  )אכלתי(,  אני 

הרגשות שלי".

 וכל המחשבות האלו...
 וכל הדיבורים האלו...

הובילו אותך לתוצאה שבה את נמצאת כעת.
אז, זהו, את הולכת כעת לעצור את המעגל 

 השלילי, את הולכת להפוך את המעגל לחיובי יותר.
כן, הבריאות בראש שלך! הבריאות בפה שלך!

"הכל מתחיל בראש", 
זהו משפט מוכר לכולנו.

הראש- המח, הוא העליון מבין כל האיברים, הוא 
 השולט, המפקד על כל האיברים,

 ומכאן לאימרה הידועה-
כשהמח שולט על הלב, והלב שולט על הכבד 

 האדם הוא כ- מלך. 
 )ר"ת מח, לב, כבד(

ואפשר להוסיף ה' בסוף- הוצאה לפועל ואז הרי 
את "מלכה".

מבט על הנפילות
חולפים,  ברגשות  מלאים  מגוונים,  חיינו  ימי 
ופחות. יותר  נעימות  בסיטואציות   במשברים, 
הקשיים, המשברים מובילים אותנו לצמיחה, שלולא 
הקושי לא היינו מגיעים לכך. הרי אישה היושבת על 
מגיעה  הקושי  אחרי  תינוק,  יולדת  המשבר-אח"כ 

השמחה.

גם לנו, בתהליך יש קשיים, כלשוננו- אתגרים.

גבוה,  יותר  למקום  אותנו  מעלה  אתגר  כל 
אם  בין  יותר.  מהיר  להילוך  אותנו  מעביר 
לוותר  בחרנו  אם  ובין  בכבוד,  באתגר  עמדנו 
בכבוד( לוותר  כדאי  לעצמנו  גם  )אגב,   לעצמנו. 
בין  בחיינו,  המצבים  של  הנכונה  בתפישה  כשאנו 
בעליה ובין בירידה, לא ניבהל, לא נילחץ, לא נילחם, 
עומס  של  בתקופות  עצמנו  על  מסקנות  נסיק  לא 
על  סטיגמה   - שליליות  תוויות  נדביק  לא  ולחץ, 

עצמנו. 

אדרבה, ניתן לעצמנו כוח, נבהיר לעצמנו שכך 
דרך העולם ובעז"ה, במהרה, הגל חולף, ושוב נוכל 

להרים ראש קדימה כבעבר. )ניתן להתייחס לימי 

האהבה וימי השנאה כלשון רבינו תם המובאים 
בספר "עלי שור"(

"לא בחיל ולא בכח"
לך  "יעשה  "זה ממש משמין",  לך שוקולד",  "אסור 
"את  תיראי",  את  איך  יודעת  "את  בגרות",  פצעי 
חייבת לסגור את הפה", "את רוצה להיראות כמו...", 
כבר  "תראי  עלייך",  להסתכל  יוכל  לא  אחד  "אף 

עכשיו איך את נראית", "את לא מפסיקה לזלול"...
די! לא רוצה לשמוע את הקולות האלו יותר!

ומבפנים,  מבחוץ  אלי  שמגיעים  האלו,  הקולות  כל 
את  מערערים  שלי,  העצמי  הדימוי  את  מערערים 
לומר  ניתן  וכמעט,  שבי,  הפנימית  והשלווה  הרוגע 
מוציאים אותי מדעתי. ומה שבטוח ניתן לומר יוצרים 
ממש  אומרים,  שהם  ממה  ההפוכה  המציאות  את 

גורמים לריאקציה.
הקולות  כל  מול  חזקה  להיות  ורוצה  צריכה  אני 
האלה. לא לתת להם לחדור לתוכי, לא להאזין להם. 

 אני עומדת לשנות את המנגינה.
אני יודעת היטב: לא בחיל ולא בכח, כן ברצון 

 ובאמונה,
רק בדרך הזו מגיעים לעשיה המבורכת שמובילה 

לתוצאה הרצויה.
ואני עונה בקול בוטח לכל הקולות שמסביבי:

"מותר לי לאכול הכל"
שמובילה  מאוזנת  לא  כמות  יש  משמין!  "אין 

להשמנה".
"אני לא בדיאטה"

"אני בוחרת לאכול בריא ומאוזן"
"אני נראית מצוין, טוב לי עם עצמי, ואני אוהבת את 

עצמי כמו שאני"

שאני  כפי  בדיוק  להתנהל  הכוחות  כל  את  לי  "יש 
רוצה להתנהל"

למה  לנו  מסבירה  רגשית,  מטפלת  אינגבר,  יעל 
זה  את  ללמוד  "הלכתי  הזה,  בעיסוק  בחרה  היא 
כדי לתת מענה לנשים שהיו מאוד חסומות, נשים 
שבאו לקבוצה או לטיפול אבל תכל'ס לא עשו עם 
הרבה  שעשו  או  אותן.  חסם  משהו  כלום,  עצמם 
דברים אך לא ראו תוצאות בשטח, כי משהו בפנים 
השומנית  ההגנה  שכבת  את  לשחרר  להן  נתן  לא 
של  שילוב  עושה  אני  הפרטניים  במפגשים  שלהן. 
החסימות  על  שעובד  רגשי  טיפול  עם  קאוצ'ינג 
המדויקות. וב"ה זה עובד חזק מאוד. אני מטפלת גם 
בתחומים נוספים מעבר לירידה במשקל. גם בעיות 
פיזיוליוגיות וגם נפשיות,  כי גוף ונפש הולך ביחד.  

כידוע- נפש בריאה בגוף בריא. 

לשאלות עבור יעל אינגבר, ניתן ליצור קשר :
052-7613207

כיום קיימות מגוון רחב של מגדלות המסייעות לכבדי 
  m.optom ראיה • בת אור יחזקאלי אופטומטריסטית
ב'תשר געש' מסבירה על הסוגים השונים של המגדלות 

ועל השימושים השונים בהן

הקריאה היא חלק בלתי נפרד מחיי העולם המודרני. אנשים אשר התרגלו 
והם עלולים להגיע  וכדומה,  כל חייהם לקרוא עיתונים, ספרים, מכתבים 
למצב בו הם מתקשים לעשות זאת. אחד מהפתרונות הנפוצים למתקשים 
בקריאה הוא שימוש בזכוכית מגדלת. זכוכית מגדלת היא עדשה קמורה 
במונח  השימוש  למרות  עצם.  של  מוגדלת  דמות  לקבלת  המשמשת 

"זכוכית מגדלת", העדשה יכולה להיות עשויה מפלסטיק.
ישנם זכוכיות מגדלת בעלות עוצמות הגדלה שונות )2X עד X12(. לא 

תמיד "זכוכית מגדלת חזקה יותר – טובה יותר" וזאת משתי סיבות:
ככל שהמגדלת בעלת עוצמה חזקה יותר - יש יותר עיוותים אופטיים ולכן 
שטח הפנים שלה קטן יותר, ואז יהיה צורך להזיז אותה יותר בשביל לקרוא 
שורה שלמה. כמו כן, ככל שהמגדלת בעלת עוצמה חזקה יותר הטווח שבו 

ניתן להחזיקה מן הדף ולראות ברור קטן יותר.
יש הנעזרים בזכוכית מגדלת לא לצורך קריאה, אלא כדי להתבונן בדברים 

קטנים במיוחד )יהלומנים, סופרי סת"ם...( 
ישנו מגוון רחב של זכוכיות מגדלת, חלקן אף מגיעות בשילוב עם תאורה:
• מגדלת ידנית Hand magnifier –כשהמגדלת מונחת על הדף היא אינה 
מגדילה, יש להרחיקה מהדף עד לקבלת ההגדלה הרצויה. ככל שנרחיק 

את המגדלת יותר – נקבל הגדלה גדולה יותר, אך אם נרחיק יותר מדי 
)מעבר למרחק המוקד( נקבל דמות הפוכה. חשוב לזכור שכדי לקרוא עם 

מגדלת ידנית צריך יציבות של היד.                                               
• מגדלת שולחן Stand magnifier – זוהי מגדלת בעלת מתקן או רגליות 

שמונחות על הדף וכך נפתר הצורך לאחוז אותה באוויר. מגדלת כזו 
נותנת הגדלה קבועה, כיוון שאין אפשרות לשנות את המרחק בין הזכוכית 

מגדלת לדף.
מגדלת סרגלית Bar magnifier - מכסה שטח של שורה שלמה בספר. 
החיסרון שלה הוא שהיא מגדילה מעט יחסית למגדלות אחרות והיא 

נותנת הגדלה של האותיות במישור האנכי בלבד.                                                                                        
                                                     Bright field מגדלת בועה •

• מגדלת צווארית Needle work magnifier – מגדלת שתלויה על הצוואר 
ונוחה מאוד לעבודת יד או תפירה. 

משקפיים  בעזרת  גם  בקריאה  הקושי  את  לפתור  שניתן  לציין  חשוב 
מיקרוסקופיים שפותרים את הצורך לאחוז בזכוכית מגדלת ומשאירים את 
"הידיים פנויות"  או בעזרת מכשירי הגדלה אלקטרונים )טמ"ס – טלוויזיה 
במעגל סגור(. היתרון של מכשירי הטמ"ס  הוא שבנוסף לאפקט ההגדלה 
ביחס  שלהם  הקונטרסט  ומידת  צבען  את  לשנות  גם  ניתן  המילים,  של 

לרקע.
המעניקה  בעולם(  הבודדות  )ובין  בארץ  היחידה  החברה  היא  געש  תשר 
גג  קורת  תחת  ראייה,  לכבדי  מתקדמים  ואלקטרוניים  אופטיים  פתרונות 
לכתוב  לקרוא,  לעיוורים  המאפשרים  ותוכנות  ציוד  מגוון  ומציעה  אחד, 
והידע  געש  בקיבוץ  ב-1977  הוקמה  החברה  מחשב.  באמצעות  ולגלוש 
והניסיון שנצבר בה הוא בסיס למקצועיות במתן הפתרונות לכל עיוור וכבד 

ראייה.

בוודאי שמעת על כך, שהמחשבה שלנו עשויה להשפיע על מציאות חיינו, ואם 
המחשבה משפיעה קל וחומר שדיבור משפיע • יעל אינגבר, מטפלת רגשית 

מסבירה מדוע צריך להתחיל לגעת בנפש בכדי להגיע לתוצאות בגוף

זכוכיות מגדלת

בימים  משיקה  מדיטרנד  התרופות  חברת 
ג'ל,   קול  פרסקינדול   סדרת  את  אלה 
חבלות  בכאבים,  מידית  להקלה  המיועדת 
חמש.  גיל  מעל  לילדים  ומתאימה  ומכות  
עם  קירור  וספריי  קירור  ג'ל  כוללת  הסדרה 
אפקט קירור מתמשך אשר נשאר לאורך זמן, 

נעים למגע ונוח למריחה. מחיר: 59.90 ₪

Nutri Care מציגה: כמוסות מגנזיום 
ציטראט בשילוב ויטמין 6B, להעשרת 

התזונה היומית במינרל החיוני עם יכולת 
ספיגה מירבית בגוף. כשרות: בד"ץ העדה 

החרדית. 
מחיר לצרכן: 70 – 90 ₪ )לאריזה של 60 

כמוסות(. להשיג ברשתות הטבע והפארם 
ובבתי מרקחת

תפרחת  למניעת  תכשיר   – אבילון 
שמפרידה  הגנה  שכבת  יוצר  חיתולים 
לחלוטין בין העור ליציאות למשך 3 ימים 
ומסובסד  זמין  קאבילון  אחד!  בטיפול 
בקופות החולים. למבוטחי מכבי – חינם, 
מאוחדת 59 ₪ לאומית  69 ₪ ניתן לרכוש 
את התכשיר באופן פרטי בסופר פארם 

במחיר 185 ₪

סל תרופות
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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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הוא עזב את היהדות, 
והיא מצאה אותה

היא גרמנייה שהשתוקקה לבקש סליחה מהעם 
היהודי, והוא יהודי שרצה לבקש סליחה מהנרצחים. 
החיים הפגישו ביניהם, והסוף מפתיע. הסיפור שלה 
כל כך עצוב, וכל כך שמח. מסוג הסיפורים שאם תכתבו אותם 

על דף, צד אחד יהיה זורח, והצד השני אפל.
אכן, יש סיפורים בחיים שההפי-אנד שלהם הוא שילוב של 
שמחה ועצב. אי אפשר לברוח, אי אפשר לטייח ואי אפשר לכתוב 
אחרת. גם היא הייתה רוצה סיומת קצת שונה, אבל היא אישה 
עם אמונה חזקה, ויודעת שאם הקדוש ברוך הוא החליט שכך 

ייכתב הסיפור, אין לה זכות להתנגד.

היא לא יודעת איפה הסיפור שלה מתחיל, היא כן יודעת היכן 
הוא נגמר. הוא הסתיים בגיל שבעים, עם הרבה הפתעות וגם צער, 

ועם הרבה תקוות והמון תפילות.
אני יושבת מולה, פניה אינן חרושות קמטים, היא אישה שהחיים 

הסבו לה – לצד המכשולים – הרבה נחת ויופי.
"נולדתי באוסטריה", היא משחזרת, "גדלתי בבית שהיה בו 
שפע, עד שפרצה המלחמה. אני זוכרת את עצמי, ילדה צעירה, 
מסתכלת על מאות היהודים שנלקחו מבתיהם. שמענו את הצעקות, 
ידענו שמשהו קורה, הייתה מלחמה שם בחוץ, ועל אף שהחיים 
שלנו המשיכו כרגיל ולא סבלנו מרעב או מהשפלות, חשנו תחושה 

נוראה.
"אמא, מה עושים להם? שאלתי את אמא שלי יום אחד. והיא, 
לא תאמינו, פרצה בבכי. וגם אני בכיתי, ואחר כך סיפרתי לחברות 

שלי שהורגים את היהודים, והתחלנו לבכות".
רק שהבכי הזה הוביל לסילוקה מבית הספר.

"'חמור מאוד העניין!' שמעתי את המנהלת בשיחה עם ההורים 
שלי, 'הבת שלך בוכה על היהודים?!' היא צעקה על ההורים 

שלי, ואני הושעיתי למשך חודש ימים.
"כשחזרתי נאלצתי לשמוע שיעורי הסתה נגד העם היהודי", 
היא מספרת, "ועדיין, בלב הילדותי שלי לא האמנתי להם, ידעתי 

שהם משקרים.
"איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים בבת אחת הם אנשים 
רעי לב ואכזרים? איך? זה לא ייתכן, אני חייבת להבין מה קורה 
פה!"אבל הזמן חלף, המלחמה האכזרית הסתיימה, ורות מצאה 

את עצמה מתמודדת עם החיים עצמם.
"נרשמתי ללימודים בגרמניה", היא מספרת, "ורק שם גיליתי 
את עומק הטרגדיה היהודית. נשברתי לגמרי כאשר גיליתי מה 
עשה העם שלי לעם היהודי. ואז, לא תאמיני, התנדבתי לעבוד 

עם ניצולי שואה".
רות מוחה דמעה ושולפת תמונות מן האלבום. בתמונות 
משתקפת דמותה לצד הניצולים שבהם טיפלה. "עבדתי עם 
ניצולים בודדים, כאלה שאיבדו את הכל. רציתי לשמוע הכל, 
רציתי לדעת מה עשו להם, ולמה. וככל שחקרתי, וככל שהעמקתי, 

כך חשתי תחושת הזדהות אמיתית".

ואז קרה הלא ייאמן.
רות הכירה ניצול שואה שאיבד את משפחתו, ולאחר מכן גם 
את אמונתו, והשניים החליטו להינשא. "אני זוכרת עד היום את 
החתונה הצנועה שערכו הורי", היא נזכרת, "אמי הייתה מאושרת. 
היא הרגישה שחתן יהודי שניצל מהמלחמה הקשה יהיה התרומה 
שלה לכפר על אי היכולת שלה להושיט יד בתקופת המלחמה. 
המצפון שלה בער בה מבפנים ועד יומה האחרון היא דיברה 

עליו, על המצפון הזה שייסר אותה קשות".
רות התחתנה עם אהרן ששינה את שמו לארי, ויחד עברו בני 

הזוג לאיטליה, שם היא קיבלה עבודה כמנהלת מוסד לנערות.
אולם בעוד היא התעניינה בשורשיו של בעלה, העדיף אהרן 
שלא לדעת או לחקור. להיפך. הוא התעקש להתחיל הכל מחדש, 

למחוק כל זיכרון מן העבר.
"הוא ניסה וגם הצליח חלקית, ובד בבד לצד השיקום שלו 

מסיוטי המלחמה הקמנו יחד משפחה יפה. נולדו לנו שלושה 
בנים ובת, והחיים היו יפים. ועדיין חיפשתי".

רות נאנחת ושולפת תמונות. הם היו משפחה מאוד מאוחדת. 
"הנה תמונה שלנו בטיול באמריקה, והנה אנחנו בטיול באירופה", 
רות מתגאה בילדים שלה, "הקמנו משפחה חמה ואוהבת, משפחה 
שהשקעתי בה את כל כולי. אהבתי כל ילד שנולד, וידעתי שמדובר 
בנחמה אמיתית לבעלי. התחננתי בפניו שיספר להם על המשפחה 

שאיבד, אבל הוא היה עקשן ולא הסכים.
"בשלב מסוים הבנתי שככל שאלחץ עליו – כך אאבד אותו", 

היא משחזרת, "אז הפסקתי".
המהפך הגדול אירע כשהיא עבדה בספרייה, שם מצאה ספרים 
על היהדות. "זה כל כך ריתק אותי", היא מספרת, "ששקעתי בהם 

במשך שעות ולא יכולתי להפסיק".
מבחינתה, החלק הטרגי  שבסיפור הוא, שבכל החידושים 
המסעירים שגילתה על היהדות לא הייתה לה כל יכולת לשתף 
את בעלה. היא נאלצה להסתיר מפניו את המשיכה החזקה שלה 

ליהדות.  
"אז לא היו טיפולים נפשיים כמו שיש היום", נאנחת רות בצער 
עמוק על השנים הארוכות שהפסיד בעלה כיהודי נאמן לדתו. היא 
משערת כי אם היה מסכים לקבל טיפולים כאלה, אולי היה מצליח 
להתגבר על המשברים שחווה ולהתחבר מחדש לדתו ולאמונתו.

מכל מקום, היא, במקביל, החלה לבקר בשיעורי תורה וללמוד 
עוד ועוד. "ערב אחד חזרתי הביתה והתחלתי להפריד בין בשר 
לחלב", היא מספרת, "וכשבעלי נכנס למטבח, הוא הבין הכל 

בלי שדיברתי. הוא סובב את הגב ויצא בכעס עצום.
"באותו לילה ביקשתי ממנו שישתחרר, אמרתי לו שהבריחה 
שלו מהדת הכי יפה בעולם רק עושה לכולנו עוול, אבל הוא 

המשיך לשתוק, שתיקה רועמת, כואבת ומכאיבה כאחד.
"הימים חלפו, ואני המשכתי ללמוד ולהחכים. אחרי שלוש 
שנים של לימודים ידעתי הלכות על בוריין, וכל כך רציתי לשמור 
את ההלכות האלה, אבל לא הייתה לי אפשרות. בעלי היהודי 
סירב לחיות כיהודי..."רות מוחה דמעה, והסיפור המזעזע שלה 
מעביר בי צמרמורת. יש בו כל כך הרבה מורכבות, דרמה, דמעות 

והתרגשות.
השנים חולפות, ורות הולכת ומתחזקת, אבל הכל קורה מבפנים. 

הידע שלה הולך ומעצים, ואז קורה הרע מכל.
שנים יפות של נישואין ומשפחה, לצד השתיקה הרועמת של 
החלק היהודי של בעלה, הסתיימו בטרגדיה. "באחד הימים חטף 

בעלי שבץ וכוח הדיבור ניטל ממנו. הוא הפך לסיעודי".
רות נזכרת בימים ארוכים ובערבים ארוכים עוד יותר, ואין לה 
כוח לספר על הקשיים העצומים שכרוכים בטיפול בבעל סיעודי.
"הילדים נרתמו לעזור, עברנו לדירה אחרת, מצבנו הכלכלי 
הורע, ובמקביל גם נפטרו הורי. חשתי בודדה, בלי משפחה 
תומכת, והיה לי קשה מאוד. רק הידיעה שאם אשבר הילדים 

שלי יאבדו גם אמא – גרמה לי להמשיך ולשרוד".
המהפך הגדול אירע כשהיא קיבלה הצעה להגיע לישראל. 
"הציעו לי לבוא לנהל בית ספר נוצרי בירושלים, ואני הסכמתי. 
רציתי לעזוב את החיים במקום שהזכיר לי רק את הצרות שלי".
רות עלתה לישראל עם ילדיה ועם בעלה הסיעודי. "ניהלתי 
בית ספר נוצרי, אבל הלב שלי היה יהודי, בתוכו דלק הניצוץ. 
המעניין הוא שהילדים שלי השתלבו בארץ, אבל הם הודיעו לי 
שהם לוקחים את העניין כפרויקט משפחתי..."כעבור שנתיים 

למגוריהם בארץ נפטר בעלה.
"זה היה יום מאוד עצוב, יום הפטירה שלו", היא מספרת 
וקולה נשבר, "התעקשתי שהוא ייקבר בקבורה יהודית אמיתית, 
וכשעמדנו יחד סביב הקבר שלו, אני והילדים שלא זכו לשמוע 
ממנו על עברו היהודי, הספדתי אותו ואמרתי לילדי: דעו לכם, 
שאבא שלכם עבר על בשרו את הטרגדיה הנוראה של העם היהודי. 
הוא התרחק והתרחק, בעל כורחו ושלא בטובתו, אבל עתה הוא 

זוכה לחזור לצור מחצבתו, למקורות שלו".
רות מתרגשת ומוחה דמעה מעיניה, וגם עיני אינן יבשות. אכן, 
השואה הנוראה יצרה טרגדיות מתמשכות שהלב מתקשה להכיל...

סיפור לשבת  / שרה פכטר



 

"הימים חלפו, ואני 
המשכתי ללמוד 

ולהחכים. אחרי שלוש 
שנים של לימודים 
ידעתי הלכות על 

בוריין, וכל כך רציתי 
לשמור את ההלכות 

האלה, אבל לא 
הייתה לי אפשרות. 
בעלי היהודי סירב 

לחיות כיהודי..."רות 
מוחה דמעה, והסיפור 
המזעזע שלה מעביר 

בי צמרמורת. יש בו כל 
כך הרבה מורכבות, 

דרמה, דמעות 
והתרגשות.

"
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קחו למשל את בנות ישראל 
הן  גאות  בכרמים.  המחוללות 
שבנות ישראל הן. לבושות בגדי 
לבן שאולין/ מתנהלות באחווה ורעות אחת 
עם חברתה, וכך גם מצליחות להשיג את 
המטרה הקדושה ולמצוא את בחיר ליבן.

היו  הן  לו  קורה  היה  לכם מה  תארו 
מהססות, נרתעות או מבוהלות מכך שהן 
עדיין לא מצאו את השידוך המתאים. ומה 
היה קורה אם חלילה הן היו נתקעות במקום 
של בושה וכלימה על מצבן ומעמדן הגרוע 
מבלי שתהיה להן היכולת להרים את עצמן 
ולהתקדם הלאה לעבר המטרה, או יותר נכון 

לעבר הגאולה הפרטית שלהן.
שהן  הסיפור  את  דמיינו  זה  כל  על 
מספרות לעצמן... משהו כמו "אני לא 
מספיק מיוחסת". או אולי "אני לא יפה 
מידי", או אפילו "לא עשירה מספיק כדי 
שאוכל להשיג לי את הבחור ולהקים איתו 
בית". הרי אין ספק שכל אותן מחשבות 
זדון היו מעכבות את הגאולה הפרטית 

והכללית. לא?

השם הרפואי למחלה בה הגוף מתקיף את 
עצמו הוא 'מחלה אוטואימונית'. התייחסות 
שלילית של אדם ליכולות ולכוחות שלו 
מפילה אותו לפעמים לערש דווי והתוצאות 
יכולות להיות חלילה בלתי הפיכות. כן, 

ממש כך!
באב,  לט"ו  באב  ט'  שבין  בשבוע 
במציאות הישראלית שבין חורבן לתקומה, 
בין הירידה הכי גדולה של עם ישראל לשפל 
המדרגה ובין היום כמוהו לא היו ימים 
טובים לישראל, יש לזכור כי לא לחינם 
אמר לנו הנביא "מהרסייך ומחריביך ממך 
יצאו". מנגנון ההרס העצמי של עם ישראל 
ידוע ומפורסם. רק הוא מכיר ויודע את 
נקודות התורפה שלו ורק הוא יכול להרוס 
במחי יד או בהנפת מקלדת את המרקם 

העדין שנוצר כאן בשבעים שנות )סוג של( 
שלטון יהודי בארץ ישראל. בדיוק כמו אותן 
בנות ישראל נהקטע הקודם שיכולות לרגע 
להתבלבל בין תפקידן כמחוללות ולהפוך 

חלילה למחללות.
בשם  שנרמז  הגאולה  מסימני  אחד 
גאולה הוא גילוי. ככל שמתקרבים לרגע 
המכונן, הכל מתגלה, הכל חשוף, זמין, 
פרוץ ופרוע יותר מתמיד. אבל זה לעומת 
זה עשה אלוקים. החיבור הפנימי של כל 
יהודי לקב"ה יכול להתגלות בכל רגע ולחבר 
את הנקודה שבנפש לרצון ה'. עתה נותרו 
לנו שבעה שבועות עד לתחילתה של השנה 
החדשה וזה הזמן לנצל כל רגע על מנת 
לגלות את הגאולה בחיים שלנו ולהחיש 

גאולה לעם ישראל ולעולם כולו.

כפל הנחמה שבהפטרת השבת – שבת 
נחמו, נובע מכך שעלינו להינחם על שני 
המקדש  בית  מעלת  שחרבו.  מקדשות 
הראשון היא שהיה בו גילוי אלוקות בדרגה 
גבוהה מאוד. בית המקדש השני התבסס 
על עבודת האדם ללא גילוי שכינה בדרגה 
גבוהה. בזה השלישי מהרה ייבנה יהיו שתי 

המעלות יחד:
יהיה בו גילוי אלוקות בדרגה נעלית 
ביותר תוך שהוא יקובע בעולם, בטבע 
העולם, בגשמיות, באופן נצחי. )משום 
שהוא בא לאחר עבודת התחתון, ואז יש לנו 
את ה'כלים' להכילו בעולם(. עכשיו מובן 
למה שתי נחמות. נחמו נחמו, כפל נחמה, 

כפל מעלה. הבלי גבול בגבול.

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

/mychoice.co.il

המחלה 
האוטואימונית 
של העם היהודי

קל מאוד לעבור את הגבול שבין מחוללות 
)בכרמים( למחללות )שם שמים( • מה מחבר 
גאולה לגילוי? • נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. 

מדוע מתחילה ההפטרה בכפל נחמה?

על כל זה דמיינו את הסיפור שהן מספרות לעצמן... 
משהו כמו "אני לא מספיק מיוחסת". או אולי "אני לא 
יפה מידי", או אפילו "לא עשירה מספיק כדי שאוכל 

להשיג לי את הבחור ולהקים איתו בית". הרי אין ספק 
שכל אותן מחשבות זדון היו מעכבות את הגאולה 

הפרטית והכללית. לא?

"



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

פרס סגן שר הבריאות 
שנת 2018

125x175 575431    חיה

סגן שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות
 בנושא פרסומי איכות הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה

וכן בתחום הרפואה וההלכה

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה או רפואה והלכה יוכל לגשת כל מי שחיבר 
מאמר מדעי או ספר שהתפרסם בין השנים 2013-2018. 

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום הבריאות והרפואה הינם:
  • איכות הפרסום בהיבט המקצועי • איכות הפרסום בתרומתו לקידום
הבריאות והרפואה • איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

תחומים מומלצים בתחום הבריאות והרפואה:
 • בריאות הציבור • שוויוניות במערכת הבריאות בארץ • צרכנות בריאות

• אורח חיים בריא • רפואה מונעת • רפואה וסביבה • שיקולי עלות תועלת 
במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות לאתגרים של מחר.

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם:
 • איכות הפרסום בהיבט ההלכתי ותרומתו בספרות התורנית • מחקרים הלכתיים 

הדנים בנושאי רפואה והלכה • סיכומים יסודיים של נושא/נושאים הקשור/ים 
לבריאות בהלכה מכל היבטיו • שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה:
 • היבטים הלכתיים בקצות החיות )לידה ומוות( • תרומות והשתלות איברים 
• היבטים הלכתיים של דילמות אתיות ברפואה • שמירת הגוף והנפש בהיבט 

ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים ותורניים הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 
הפרס השני בסך 30,000 ש"ח 

והפרס השלישי בסך 20,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הפרסומים לשיפוט הוא:
י"ט באלול תשע"ח 30 באגוסט 2018. 

מועד להענקת הפרסים ייקבע ויפורסם בהמשך. 

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור בארבעה עותקים 
ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למייל : prasRVH@MOH.GOV.IL או 

למספר פקס 02-5655993 או במספר טל: 02-5081325
בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.
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כדורי הפירה של מייה
בין 15-20 כדורים // זמן הכנה: כשעה וחצי

 המצרכים: 
5 תפוחי אדמה, מקולפים,
 מבושלים ויבשים מנוזלים

 רבע כוס קמח
 25 גרם חמאה

 1 ביצה 
 מלח 
פלפל

 למילוי:
1 חבילה גבינת טוב טעם 

 100 גרם גבינה בולגרית 24% גלילית 
 1 בצל סגול, קלוף, קצוץ ומטוגן

 1 כפית תימין 
 מלח 
פלפל

 לציפוי: 
 1 כוס פירורי לחם 

 1 כף קצח

 לטיגון:
שמן קנולה

אופן ההכנה:
 1. מועכים את תפוחי אדמה עד לקבלת מחית חלקה.

2. מערבבים בקערה את המחית שהתקבלה עם הקמח, החמאה, הביצה, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת 
 אחידה.

 3. מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את כל המרכיבים עד לקבלת מרקם אחיד.
4. מכינים את הכדורים: מרטיבים את הידיים ויוצרים מתערובת תפוחי האדמה כדורים )בערך בגודל פינג 
 פונג(. יוצרים גומה במרכז כל כדור וממלאים אותה בתערובת הגבינה. סוגרים ומהדקים לקבלת כדור חלק.

5. מערבבים בצלחת שטוחה את פירורי הלחם והקצח, ומגלגלים את כדורי תפוחי האדמה בתערובת 
שהתקבלה כך שיהיו מצופים היטב מכל הצדדים.

6. מחממים את השמן בסיר עמוק או מחבת רחבה ועמוקה, ומטגנים את הכדורים עד להשחמה. מעבירים 
לצלחת עם נייר סופג, ומגישים.

100% רעננות: כדורי תפוחי האדמה ישמחו לקבל מטבל שמח ומרענן לצדם; זה יכול להיות רסק עגבניות 
לילדים, יוגורט, צזיקי, ואפילו גוואקומלי.

המתכון באדיבות: טרה

פנקייק בסגנון אמריקאי 
 

תמיד נחמד לפנק את המשפחה בפנקייקים טעימים בסגנון אמריקאי לארוחת בוקר. הפנקיים מגיעים עם 
פריטר זהוב וריח שקשה לעמוד בפניו. המתכון ללא גלוטן

 
מרכיבים:

Mix Patisserie – C 280 גרם תערובות של
250 מ"ל חלב

2 ביצים
1 קורט מלח
2 כפות סוכר

חצי כפית אבקת אפייה
מעט חמאה

 
אופן ההכנה:

1. קחו קערה גדולה ערבבו את הביצים את הקמח ואת החלב הסוכר והמלח עד שתקבלו תערובת אחידה 
וחלקה.

2. הניחו את התערובת בצד למשך כ-20 דקות.
3. קחו מחבת בקוטר של 13 ס"מ , חממו כפית של חמאה ולאחר מכן מזגו מצקת מלאה בבלילה.

4. טגנו את הפנקייק בשני הצדדים עד שהוא נהפך חום זהוב
5. העבירו לצלחת והמשיכו לטגן את שאר הבלילה כאשר אתם מניחים את הפנקייק על הפנקייק הקודם.

 
הצעת הגשה:  

פנקייק זהוב עם ריח נהדר; מומלץ להגיש חם עם ציפוי דבש, סירופ  מייפל או ריבה: 
פינוק אמיתי!

Schär :המתכון באדיבות

בוריטו אפוי עם טורטייה
המותג מאסטר שף מציע מתכון להכנת בוריטו אפוי מטורטייה, מתאים לאירוח,  קל ומהיר להכנה  ומקשט כל 

ארוחה. 

מאפה בוריטו גדול 
חומרים ל-12-14 מנות:

6 טורטיות מאסטר שף קוטר 25 
1 כוס גרגרי תירס

200 גרם צ׳דר מגוררת
200 גרם גבינה צהובה 

למלית שעועית:
2 כפות שמן זית
2 בצלים קצוצים

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

3

2

12

3

אי
גב

ק 
פי

 א
ם:

לו
צי

אוכל



45 ט"ו אב תשע"ח 27/7/18

3 שיני שום קצוצות
1 פלפל אדום קצוץ

2 קופסאות שעועית אדומה מאסטר שף
1 קופסה עגבניות חתוכות דק מאסטר שף

מלח ופלפל
כפית שטוחה כמון

כפית אורגנו יבש

להגשה: 
שמנת חמוצה

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-190 מעלות.

2. מכינים מלית שעועית: בסיר עם שמן זית מטגנים בצלים עד להזהבה. מוסיפים שום ופלפל ומטגנים עוד 
2 דקות. מוסיפים שעועית ועגבניות, מתבלים במלח ופלפל, כמון ואורגנו ומבשלים 10 דקות או עד לאיחוד 

טעמים.
3. מרכיבים את המאפה: משמנים תבנית ומניחים טורטיות בחפיפה, לריפוד התבנית וליצירת שוליים. מפזרים 

חצי מכמות הגבינות, מעליהן יוצקים מלית שעועית, מעליה תירס, ומסיימים בגבינות. סוגרים את שולי 
הטורטיות על גבי המליות, מניחים עוד טורטייה לסגירה אם צריך. מברישים במעט שמן, מניחים נייר אפייה 

ומעליו כלי כלשהו שישמש כמשקולת ואופים 20 דקות. מוציאים את המשקולת ונייר האפייה ואופים עוד 15 
דקות להזהבה יפה ופריכות.

4. הופכים לקרש חיתוך, חותכים למנות ומגישים.

מאפינס טונה עם עשבי תיבול וגבינה בולגרית
מצרכים:

)כ- 20 מאפינס בינוניים(
3  קופסאות טונה עם עשבי תיבול 5% לא מסוננות

1 כוס קמח לבן
1.5 כוסות קמח מלא
2 כפות אבקת אפיה

3 ביצים 
1 כף חרדל דיז'ון גרגרים

1 גביע שמנת לבישול 15% )לנוהגים(
חצי כפית בזיליקום מיובש

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
כוס אפונה קפואה שהושרתה במים רותחים

2 כוסות עגבניות שרי
100 גרם גבינה בולגרית מפוררת 5% )לנוהגים(

ניתן להוסיף מצרכים נוספים או להחליף את הירקות בירקות אחרים כגון – תירס, זיתים, גזר ועוד.
ניתן להכין כמה סוגים שונים של מאפינס באותה התבנית על ידי הוספה של ממרחים וטעמים – פסטו, עגבניות 

מיובשות, אבקת שום ועוד.

אופן ההכנה:
1. חוצים את עגבניות השרי ומכניסים לתנור בטמפרטורה גבוהה ל-20 דקות.

2. מנפים את הקמח הלבן, המלא ואבקת האפיה לקערה גדולה. 
3. מוסיפים ביצים, חרדל ושמנת מתוקה, ומערבבים.

4. מקפלים לתוך התערובת את הירקות, הגבינה והטונה )עם השמן(.
5. ממלאים תבנית שקעים ששומנה בשלושת רבעי מגובה השקעים בתערובת שהוכנה, אופים 20 דקות בתנור 

שחומם מראש ל- 200 מעלות עד שהמאפינס מזהיבים.

המתכון באדיבות 'טונה סטארקיסט'

בראוניז משויש עם שוקולד וגבינת ריקוטה
חברת כרמית מציעה מתכון מפנק בטעם עשיר של שוקולד שלא תרצו להפסיק לנשנש

אביזרים: תבנית בגודל של X 23 22, מזלג, נייר אפייה, מטרפה ידנית, קעריות לערבוב

מצרכים:
180 גרם חמאה 

3 טבלאות שוקולד מריר 60% מוצקי קקאו )250 גר( 
חצי כוס סוכר

קורט מלח
3 ביצים

2/3 כוס של קמח לבן
4 כפות מלאות קקאו משובח

כפית תמצית וניל

מצרכים לחלק של הגבינה:
250 גרם גבינת ריקוטה

1 ביצה
2 כפות קורנפלור

3 כפות סוכר
2 טבלאות שוקולד לבן )170 גר'( 

4 כפות חלב

אופן ההכנה:
1. ממיסים יחד בפולסים קצרים במיקרוגל שוקולד מריר, סוכר וחמאה

2. מערבבים היטב בעזרת מטרפה
3. מוסיפים את הווניל והמלח ואת הביצים אחת אחת ובמהירות 

4. לאחר מכן מבליעים לתוך התערובת את הקמח והקקאו 
5. ממיסים בקערה נפרדת את השוקולד הלבן ואת החלב עד להומוגניות

6. בקערה נוספת טורפים יחד את הריקוטה, הביצה, הקורנפלור והסוכר, מקפלים לתוך התערובת את 
השוקולד הלבן המומס

7. משמנים קלות תבנית- רצוי לרפד בנייר אפייה, מעבירים את הבלילה הכהה לתבנית שופכים מעליה את 
בלילת הגבינה ובעזרת מזלג יוצרים מראה משויש בין השניים. 

8. אופים בחום של 170 מעלות, כחצי שעה- לא יותר, מצננים ואז מגישים כקוביות.
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הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



"בלשון לימודים 1
ט"ו אב תשע"ח 27/7/18

סיפורים נדירים מהגאון רבי טוביה 
שכטר זצ"ל על ה'חזון איש'

טובים מאורות

20

50 חוקי מרפי הנפוצים ביותר, 
חוק הפטרי והפרקינסון ועוד

כשהכל משתבש

28

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

האיש עלהחומה
הגאון רבי אביגדור נבנצל בראיון: 

"הרובע היהודי קדוש בהרבה ממאה 
שערים. חייבים לדעת שהדרכים 

המובילות לכותל המערבי לא אחת 
אירעו בהם מקרי סכנה, ויש לנהוג 
בהם משנה זהירות, ולא להיכנס 
להרפתקאות שיש בהן סיכון" • 
מדוע בחר להתגורר ברובע, מינוי 

בנו תחתיו, הפסקים הנדירים מרבו 
הגרש"ז אוירבעך זצ"ל ועוד |12
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