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איך נשמור על בריאות גופנו?

התהליך  אודות  סדובסקי  חיים  ד"ר  של  תיאורו  הנה 
מהיצרנים:  חלק  אצל  מעובד  בשר  הכנת  של  המבהיל 
לבשר.  מים  מוסיפים  מעובד  בשר  של  מסוימים  "יצרנים 
הם טוענים שהמים מוספים כדי לרכך את הבשר, שיהיה 
כדי  נעשה  שהדבר  חושדים  צרכנים  ארגוני  אך  לאכילה,  קל  יותר 
היא  הבעיה  יותר.  עליו  ולהרוויח  הבשר  של  משקלו  את  להעלות 

שבכך רק מתחילים הנזקים.
זאת  למנוע  וכדי  יותר  מהר  להירקב  לבשר  יגרמו  שנוספו  המים   •

מוכרחים להוסיף לו פוספטים.
• התהליך הזה גורם לבשר לאבד את צבעו האדום ולכן מוסיפים לו 

צבע אדום מלאכותי כדי שייראה טרי.
כדי  בין השאר  לבשר,  מוספת  )ניטראט(  חנקני  גם חומצת מלח   •
לתת לו מראה טרי. חומר כימי זה מסוכן לבריאות כיון שהוא עלול 
חומרים  עם  להתחבר  ואז  ניטריט,  הנקרא  לכימיקל  בגוף  להפוך 
שבמזון הנקראים אמינים, וליצור ניטרוזאמינים הידועים כמחוללי 

סרטן רבי-עוצמה.
• כדי לוודא שהצבע יתפזר בשווה בכל שטח הבשר מכניסים לתוכו 

חומרים מתחלבים.
• אחרי כל הטיפול הקוסמטי הזה מרקמו של הבשר עלול להיות 

קשה כמו גומי, והפתרון - להכניס חומרים מרככים.
• בסופו של התהליך הבשר מאבד את טעמו המקורי ולכן מוסיפים 

לו מונוסודיום גלוטמאט כדי לשפר את טעמו..." 
מוצרים עתירי כולסטרול: כולסטרול הוא חומר דומה לשומן המצוי 
בדם ומגן על דפנות כלי הדם מפני שחיקה. אולם ישנם שני סוגי 
ומועיל,  מגן  כאמור  אשר   )HDL( טוב  כולסטרול  יש  כולסטרול. 
ויש כולסטרול רע )LDL(. הכולסטרול הרע גורם ללחץ דם גבוה, 

ליצירת אבנים בכיס המרה, להסתיידות העורקים ולמחלות לב. 
הכולסטרול הרע מצוי בשומנים מן החי. הן בשומני מוצרי בשר והן 

בשומני מוצרי חלב. וכן בכבד ובחלמון הביצה. 
הכולסטרול הטוב מצוי בדגי סלמון, מקרל, סרדינים, פשתן, סויה 

ועוד. 
סוכר: אחד המזיקים הגדולים המצוי בשפע במזון העידן המודרני. 
הטבעית  בצורתם  אשר  סוכר,  וקנה  סוכר  מסלק  מיוצר  הסוכר 
מכילים סיבים, מינרלים וויטמינים. אולם בסיום תהליך עיבודם הם 
משווקים לאחר שכל רכיביהם המועילים והבריאים הוצאו מתוכם 
ונותר רק הסוכר הלבן המספק פחמימות ריקות. הסוכר החום אינו 
מעט  לו  לבן שהוחזר  סוכר  אלא  בהרבה, משום שאינו  ממנו  טוב 

ממה שנלקח ממנו. 
הפחמימות  את  לפרק  שכדי  מהעובדה  נגרם  שבסוכר  הרב  הנזק 
החסרות כל תועלת הללו, נאלץ הגוף להשתמש במאגרי הוויטמינים 
והמינרלים שלו. וכך, לא רק שהסוכר אינו מועיל לגוף, הוא גם גוזל 

ממנו את אוצרותיו. בנוסף פועל הסוכר לרעה בכמה מישורים:
חלק נכבד מהילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז מושפעים מעודף 
הסוכר שבתוכם. הוכח כי צמצום משמעותי בכמות הסוכר בתפריטם 
גרם לרוגע אצל רבים מהם )ואגב, בטרם מזדרזים להשתמש במתן 
תרופות כימיות לילדים אלה, יש לבחון את מספר שעות השינה של 
הילד ואת רמת הברזל בדמו. ישנם ילדים שתרופות טבעיות הועילו 
להם מבלי שיזדקקו לתרופות הכימיות ויש לבדוק כל מקרה לגופו 

על ידי איש מקצוע מבין ומוסמך(. 
לפגיעה  וממילא  שבגוף  הסידן  מאגרי  לדלדול  גורם  סוכר  עודף 

בחוזקן של העצמות. 
בעקבות  כידוע  מתרבים  שינים  לריקבון  הגורמים  החיידקים  גם 
צריכת הסוכר. ועוד ארוכה רשימת המחלות הנגרמות על ידו. מצד 

הטבע האנושי, איננו זקוקים כלל להמתקת המים בסוכר ולתוספת 
יכול  מי שהורגל בשתיית משקאות ממותקים  גם  סוכר במאכלים. 
להפחית אט אט את כמות הסוכר עד שייהנה משתיית מים טבעיים 
שעברו סינון מהכלור ושאר החומרים המזיקים המצויים במי ברז 
רגילים. מים מסוננים גם נעימים יותר בטעמם. בעת הצורך להמתיק 
דבר מה יש להעדיף דבש או תרכיז פירות טבעי במשקה, ותמרים 
ועוד  שומשום  טחינת  גם  במאפה.  טחונים  או  שלמים  וצימוקים 
תחליף  ולשמש  המאפה  טעם  את  לשפר  יכולים  טבעיים  מוצרים 
יכולים להחליף אצל  יבשים  ופירות  פירות טריים מתוקים  לסוכר. 
כותב  הסוכר.  רוויי  הממתקים  ושאר  השוקולד  את  בכך  החפץ 
עם  הביתה  לחזור  שמחים  הילדים  בה  משפחה  מכיר  השורות 
הממתקים עתירי הסוכר שקיבלו בגן ולהחליפם בממתקים בריאים, 
או "למוכרם" לאמם ולהכניס את התמורה לקופת החיסכון הפרטית 

שלהם...
מלח: בדומה לסוכר הלבן ולקמח הלבן, מלח השולחן הינו מוצר 
המשווק לאחר שסולקו ממנו מרכיביו הבריאים. מלח הים המקורי 
נקי  מלח  בו  נותר  הזיקוק  לאחר  אולם  שונים,  ומינרלים  יוד  מכיל 
יובש  על  לשמירה  ותכשירים  הלבנה  חומרי  לו  הוחדרו  שבנוסף 
וזרימה. הללו בדרך כלל מכילים תרכובות אלומיניום מזיקות. הגוף 
זקוק אמנם למלח, אולם מלח הנמצא בגוף במידה מופרזת, גורם 
בלב  בכליות,  לבעיות  העצמות,  ולדלדול  הגוף  מן  סידן  להפרשת 
כמויות  מכיל  המודרני  המזון  ריאומטיות.  ולמחלות  הדם  ובכלי 
מלח  כאחוז  מכיל  האחיד  הלחם  אפילו  מלח.  ביותר של  מופרזות 
ובאכילת 250 גרם לחם אנו מכניסים לגופנו כחצי כפית )!( מלח. 
מוצרים עתירי מלח הינם זיתים וחמוצים שונים, פיצוחים, אבקות 
מרק )קוביית אבקת מרק עלולה להכיל כפית מלח(, צ'יפס בשקיות, 

קמח תופח מאליו, נקניקים ועוד.
)עתירי  התיבול  ועשבי  התבלינים  טעמי  רזי  את  ילמד  נבון  אדם 
וישתמש בהם להטעים את מאכליו במקום  הבריאות כשלעצמם(, 

אבקת מרק וכמויות מלח גדולות. 
האמור עד כאן, מצטבר למידע המציג תמונת מצב עגומה ואפילו 
קשה של הרגלי צריכה מזיקים. המטרה בהצגת הדברים כאן היא 
לעודד את המורגל בהם לערוך שינוי ממשי בהרגליו, שהרי הצטווינו 
בתורה לשמור על בריאות גופנו. אולם יש להיזהר מלהיכנס למתח 
אנו  עמהם   - לנו  הקרובים  את  המידה  על  יתר  ולהלחיץ  מופרז 
שיוכל  באופן  הבורא  ידי  על  נוצר  גופנו  שכן  מזוננו.  את  חולקים 
להתמודד עם רכיבים לא-בריאים החודרים לתוכו עם המזון, אולם 
עד רמה מסוימת. עלינו לעסוק בהסברה נעימה עד שכל הסובבים 
אותנו יזדהו עם הדברים ויפנימו אותם מתוך רצון טוב ושמחה ולא 
מתוך לחץ וחרדה או כפיה. וכפי שכל הצועד בדרכה הנכונה של 

תורת ה' יודע כי: "ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֶֹתיָה ָׁשלוֹם".
אמנם אין ספק כי המורגל במאכלים התעשייתיים של זמננו יתקשה 
לשנות את הרגליו, אולם גופנו נברא כחלק מן הטבע, וחובה עלינו 
ידינו. כח הבחירה  ולחדול מלהזיק לעצמנו במו  לחזור אל הטבע 
הרוחני- במסלול  הן  נכונים,  בחיים  הבוחר  ואשרי  אדם  לכל  ניתן 

נשמתי והן במסלול החומרי-גופני. 
מן הראוי לסיים נושא זה בדבריו המאלפים של הרמב"ם: "כשיאכל 
וישתה וכו', לא ישים בלבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד 
עד שנמצא שאינו אוכל שותה אלא המתוק לחיך וכו', אלא ישים 
ליבו שיאכל וישתה כדי להברות את גופו ואיבריו בלבד. לפיכך לא 
יאכל כל שהחיך מתאווה ככלב וחמור, אלא יאכל דברים המועילים 
לגוף, אם מרים, אם מתוקים. ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על 

פי שהם מתוקים לחיך". 

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



"

בשר מעובד, כולסטרול, סוכר, מלח ועוד – איך נימנע ממאכלים מזיקים, ונדע 
לבחור את המזונות הבריאים עבורנו?

האמור עד כאן, מצטבר 
למידע המציג תמונת 

מצב עגומה ואפילו 
קשה של הרגלי צריכה 

מזיקים. המטרה בהצגת 
הדברים כאן היא לעודד 
את המורגל בהם לערוך 

שינוי ממשי בהרגליו, 
שהרי הצטווינו בתורה 

לשמור על בריאות 
גופנו. אולם יש להיזהר 

מלהיכנס למתח מופרז 
ולהלחיץ יתר על המידה 

את הקרובים לנו - 
עמהם אנו חולקים את 

מזוננו. שכן גופנו נוצר על 
ידי הבורא באופן שיוכל 

להתמודד עם רכיבים 
לא-בריאים החודרים 

לתוכו עם המזון, אולם 
עד רמה מסוימת. 



 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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בין רעיונות להרגלים
יהודי עשיר חיתן את בתו עם בחור תלמיד חכם, אך 
תקופה קצרה אחרי החתונה, החתן נעלם. נפל סכסוך 
הכלה  מהעיר.  ברח  והוא  הצעירה  אשתו  ובין  בינו 
האומללה נתקעה בעגינותה ואיש לא היה יכול לסייע לה. יום 
אחד הופיע בעיר אדם והציג את עצמו כבעלה של האישה. הוא 
סיפר שהתחרט על מה שקרה ורוצה לחזור לחיות עמה או לתת 
לה גט באם תרצה בכך. האישה הלכה עמו הביתה ושוחחה עמו, 
אך משהו בלב לא נתן לה מנוחה. הוא ידע את כל הפרטים על 

חייהם המשותפים, אך משהו הציק לה.
אביה הלך להתייעץ עם רבה של פראג, הנודע ביהודה, הגאון 
של  קנקנו  על  לעמוד  כיצד  לו  הציע  והרב  לנדא  יחזקאל  רבי 
האיש. בליל שבת, הלכו העשיר וחתנו לבית הכנסת, ובכניסה 
לאולם אמר הגביר לאיש: לך אל מקומנו בבית הכנסת ואני עוד 
רגע אגיע. ואז האיש נאלם. הוא לא ידע היכן מקום המשפחה. 
האמתי  החתן  את  פגש  כי  שהודה  עד  נמרצות  מכות  בו  היכו 
לבוא  בדעתו  ועלה  אשתו  אודות  הפרטים  כל  את  סיפר  והלה 
במקומו העירה ואחת מהשתיים: או להפוך לחתנו של העשיר 

או לתבוע מתן גט תמורת סכום הגון.
עלה  כיצד  להבין  וביקש  הרב  לביתו של  רץ  הנדהם  העשיר 
איש שפל  בפשטות:  הרב  השיב  האיש.  את  כך  לבדוק  בדעתו 
לברר  יזכור  לא  ממון,  בצע  בעבור  איש  אשת  לקחת  שמוכן 
איפה מקום הישיבה בבית הכנסת. כאשר הראש נמצא במעמקי 

הרפש, לא זוכרים בכלל שיש עולם נעלה ממעל...
ועל רקע סיפור זה עולה שאלה קשה ומרתקת: כיצד אפשר 
להכיל את הדמות המפוצלת של בלעם? בכל התנ״ך אין דמות 
נביא  וקרועה כמו בלעם בן בעור. מצד אחד,  כל כך מבלבלת 
במדמנת  שלבו  שפל  יצור  שני,  מצד  בשמים,  שראשו  אלוקי 
כאחרון  בהפקרות  מתנהג  אך  עליון  דעת  שיודע  נביא  הרפש. 
המכורים לתאוותיהם. והשאלה שאמורה לסקרן כל אדם מעמיק 
היא, כיצד יתכן פיצול כזה בין התודעה הנעלית ובין ההתנהגות 

האפלה? מה בעצם מביא לחוסר הרמוניה כזה?
נתחיל עם הצד המואר של בלעם: אלו היו הימים האחרונים 
תוך  ישראל  ארץ  לכיוון  התקרבו  הם  במדבר.  ישראל  עם  של 
נותר  באזור.  החזקים  המלכים  ועוג,  סיחון  על  גוברים  שהם 
להם לחצות מדינה קטנה וחלשה ממזרח לארץ, מואב. הם לא 
מואב״  את  תצר  ״אל  אותם  ציווה  ה'  במואב,  לפגוע  התכוונו 
לגבולותיו  המתקרב  מהעם  חשש  מואב  מלך  בלק  זאת,  ובכל 

ושבר את הראש במטרה לגבור עליהם.
בלק הבין שלא יוכל להזיק להם בחרב ולכן פנה לדרך אחרת: 
גייס את  מילים. אפשר להרוג בחרב ואפשר להרוג בפה ובלק 
שישב  דגול  נביא  אל  שלוחים  שלח  הוא  המלים.  של  כוחם 
במדיין והזמין ממנו עבודה: לקלל את ישראל, ״כי ידעתי את 
אשר תברך מבורך ואת אשר יאור יואר״. כאן מפרגנת התורה 

תיאורים עצומים אודות כוחו הרוחני של בלעם. 
במדבר כד: ויישא משלו ויאמר: נאום בלעם בנו בעור... נאום 
שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדיי יחזה, נופל וגלוי 
״יודע  הכבירות:  המילים  לטעות במשמעות  אפשר  אי  עיניים. 
דעת עליון״. בלעם היה מטייל בשמים ונהירים לו שבילי רקיע 
כשבילי מדיין. איכות הנבואה של בלעם ממריאה לגבהים עם 
התיאור שמופיע במדרש במדבר רבה יד,ב: אלו תיאורים שלא 
יאומנו, שבחים שקשה להוציא אותם מהפה. אילו רמת הנבואה 
של בלעם הייתה רק זהה לנביאים אחרים - כמו אהרן או מרים, 
ירמיהו או ישעיהו – גם אז היה מדובר במעלה נדירה, אך רמת 
איכות  והייתה שווה עם  כולם  החיזיון האלוקי שלו עלתה על 

ההתגלות של אדון כל הנביאים.
לאורך  ביטוי  לידי  באות  בלעם  של  המופלאות  היכולות 
פסוקי הפרשה. אנו מקשיבים לנביא ענק שחוזה את המציאות 
מתחילתה עד סופה. העתיד פרוש לפניו כמו ההווה והוא מציע 
בלעם  רבנו.  ממשה  אפילו  כמותם  שמענו  שלא  נבואה  דברי 
הגאולה  ימי  עד  הגלות  שנות  בכל  להתרחש  העתיד  את  צופה 
את  נזכיר  אם  די  מישראל״.  שבט  וקם  מיעקב  כוכב  ״דרך  עת 
נבואתו הפלאית אודות ״עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב״, 

הנצחי  קיומו  אודות  תחזית מדהימה  זו  והרמב״ן  רש״י  לדברי 
של עם ישראל, כנגד כל הסיכויים, למרות הגזירות וההשמדות 
היל״ת שיבואו. איש לא היה יכול לצפות דבר כזה באותה עת 
כשעם ישראל לא היה יותר מקבוצת נוודים שחיפשו את דרכם 

במדבר הגדול. 
את  מגלם  בלעם  האמור,  לכל  חמור  בניגוד  שני,  מצד  אך 
מציג  הוא  שלו  הכבירה  התודעה  כנגד  האנושי.  המין  שפלות 
אסור.  מעשה  בשום  בוחלות  שאינן  שפלות  רגשיות  מידות 
ראשית: הרוע שלו. בלעם עושה שימוש ביכולות הנשגבות שלו 

כדי לקלל ולהשחית אומה שלמה שלא עשתה לו דבר.
כיצד  לכאורה  הרי  כזו:  הייתה  בלעם  של  המעשית  השיטה 
ביכולתו לקלל את ישראל? הרי נביא מאזין למה שאומרים לו 
מהשמיים ולא מדבר אל השמים? מסבירה הגמרא )ברכות ז,א(: 
״מי איכא ריתחא לפני הקב״ה? כן, דכתיב 'ואל זועם בכל יום', 
וכמה זעמו, רגע ... ואין כל בריה יכולה לכוון אותה שעה חוץ 
לכוון  יודע  היה   ... עליון'  דעת  'ויודע  דכתיב  הרשע,  מבלעם 

אותה שעה שהקב״ה כועס בה״.  
הכול תלוי בעיתוי, ולפעמים נופלים בעיתוי לא טוב ודברים 
שהקב״ה  שעה  אותה  את  לכוון  יודע  היה  בלעם  משתבשים. 
היה  בלעם  החוטאים.  עם  ומחמיר  וזועם  דין  כיסא  על  יושב 
כך  לשונאיו.  הרס  וגורם  קטרוג  דברי  ומגניב  הרגע  את  מנצל 

שמדובר באיש שפל שלא מאס בשום דרך רעה כדי להשחית. 
יותר הוא השפלות המוסרית שלו. היא באה  אך מה שגרוע 
לידי ביטוי בסוף הפרשה: תכניתו נכזבת והוא מאבד את היכולת 
לקלל את ישראל ואז מציע הצעה מגונה שאפילו קל שבקלים 
לא מעלה בדעתו: לשלוח את בנות מדיין במטרה להחטיא את 
ישראל בזנות. הרגע הזה משקף היטב מיהו ומהו. ראשו בשמים 

אבל לבו במעמקי החטא.
שמעתי סיפור בלתי רגיל מידידי הרב הראשי לשעבר, הרב 
ישראל מאיר לאו: בתחילת שנות התשעים, בשבתו כרב העיר 
תל אביב, נכנס למשרדו יהודי מלונדון וביקש לדבר עמו חמש 
דקות. קראו לו מוטל קמינסקי, חסיד גור, איש מבוגר עם זקן 
לבן. קמינסקי הניח על השולחן ספר עטוף בעיתון  ואמר ״זה 
 50 סליחה.  לבקש מהרב  ובאתי  בשואה,  חיי  תולדות  על  ספר 
עצמי״.  לנקות  רוצה  אני  וכעת  מצפוני  על  הסיפור  רובץ  שנה 
הימים  אחד  אל  אחורה,  שנה  חמישים  לאו  הרב  את  זרק  הוא 

הקשים בחייו. 
לעיירה  פרצו  הנאצים   ,1942 אוקטובר  בחודש  היה  זה 
פיוטרקוב בפולין והחלו באקציה הארורה. הם אספו את הגברים 
בכיכר העיר והעלו אותם לרכבות בדרך לטרבלינקה ואילו את 
הנשים והילדים הניחו לטפל בהם מאוחר יותר. אביו של הרב 
לאו, הרב הראשי של העיר, הצליח ברגע האחרון לסדר לאשתו 
ולישראל )לולק( הקטן עליית גג, בוידעם, בקומה הרביעית של 
בניין נטוש ובו הצטופפו עם עשרה אנשים נוספים. ביניהם אותו 

מוטל קמינסקי, שהיה אז ילד קטן, יתום שלם, מאבא ומאימא.
לפתע הם שומעים מגפיים, צעדים הולכים וגוברים ממדרגה 
יהודים  אחר  וחיפשו  לקומה  מקומה  טיפסו  הנאצים  למדרגה. 
מסתתרים. אימת מוות שררה. הם הגיעו לקומה שלהם ובאותו 
חדר הייתה ערמת קרשים. הנאצים הניחו שמישהו מסתתר תחת 
כשהיהודים  למקום,  ממקום  קרש  בסבלנות  והעבירו  הקרשים 

מצטנפים באימה מעל ראשם ממש.
אמו של הרב לאו ציידה אותו בשקית חומה עם כמה תפוחים 
קטנים. מוטל, היתום הקטן, היה רעב נורא וכשאיש לא הסתכל, 
פרצו  שעה  באותה  בדיוק  בו.  ונגס  קטן  תפוח  מהשקית  לקח 
הנאצים לחדר והוא חשש ללעוס שמא ישמעו את הלעיסות שלו 
בדומיית המוות מסביב. הוא גם חשש לירוק את התפוח שמא 
האנשים המכונסים יגלו את הגניבה. ככה ישב במשך שעתיים 
עם הפלח הנגוס בפיו. ״כעת, הוא אומר לרב לאו, באתי לבקש 
רגוע״...  ממך מחילה על הגניבה ההיא. חמישים שנה אני לא 
הרב לאו פרץ בבכי: ״סלחתי לך באותו רגע, אף שלא ידעתי עד 

עתה מכל הסיפור״.
כל  מוסרי,  נולד  לא  אחד  אף  כביר:  מסר  מעביר  הסיפור 

כלל  אך  יולד״,  אדם  פרא  ״ַעִיר  של  בצורה  לעולם  מגיע  אדם 
מצוות התורה הן רשת של מעשים קטנים, יום יומיים, המסגלים 
מוסריות נעלית. הרבה אנשים שואלים מה צריך כל כך הרבה 
מצוות  אבל  חיינו?  את  נחיה  איך  לקב״ה  אכפת  מה  מצוות? 
מעשיים  תרגילים  אלו  הבריות״.  את  ״לזכך  נועדו  התורה 

ופרקטיים לחיות לשם שמים מתוך מוסריות זכה.
וזאת הנקודה שבלעם פספס: הוא אמנם ידע הכול, הוא הכיר 
את מה שכולנו לא נבין לעולם, אבל מרעיונות לא משתנים!. 
רעיונות לא יוצרים אישיות טהורה, רק הרגלים. הרגלים מעצבים 
את החיים. אומרים ש״הרבה יותר קל ללחום למען אמת מאשר 
לחיות אותה״... אפשר לדבר על דברים מהיום ועד מחר, אך הם 
לא מחלחלים פנימה עד שעושים בפועל את הצעד הראשון. עד 
שמוצאים אבדה ומוותרים על הפיתוי לקחת אותה, עד שנוהגים 

באיפוק בעניינים שבין אדם לחברו או בין איש לאשתו.
מעשה  לידי  הנעלים  הרעיונות  את  תיעל  לא  בלעם  ומדוע 
בפועל? כאן עלינו להיכנס אל אחד היסודות המרכזיים בתפיסה 
החסידית: כדי להבין את ״בלעם״, עלינו להבין את האסכולה 
שהתיבות  הקדוש  האר״י  בספרי  מובא  ממנה.  יצא  שהוא 
״בלעם״ ו״עמלק״ משלימות זו את זו. ניקח את המילה ״בלעם״ 
שתי  נורא:  דבר  ונגלה  ״עמלק״  המילה  את  תחתיה  ונניח 
האותיות הימניות למעלה ולמטה משלימות את המילה ״בלעם״ 
ושתי האותיות השמאליות למעלה ולמטה משלימות את המילה 
״עמלק״. ללמדך ששני הצוררים הללו יצאו מאותו בית מדרש.

הם היו דומים: שניהם אנשים גבוהים שטיילו בשמים. גם על 
עמלק מוסבר במדרש שהוא לחם עם ישראל בדרכים מסטיות 
גובר״  ש״מזלם  משום  שלהם,  ההולדת  ביום  לוחמים  ושלח 
ו״לא במהרה נופל אדם ביום ההולדת שלו״. אך דבר נוסף קישר 

ביניהם: שניהם שיחקו עם רעיונות וזלזלו במעשים. 
״מליקה״,  מלשון  היא  ״עמלק״  המילה  כי  בחסידות  מובא 
סבר  עמלק  הלב.  ובין  הראש  בין  לנתק  שאף  שעמלק  משום 
שהכי חשוב לדבר על רעיונות גבוהים ופחות חשוב מה אתה 
עושה אתם. איש לא יכול לקבוע לך כיצד לחיות בשעות אחרי 
הצהריים. כמו שאומרים 'המורה לגיאומטריה לא חייב להיות 
משולש'... תורת ישראל, לעומת זאת, צועקת את ההיפך הגמור: 
ומעשים  תשובה   – חכמה  תכלית  דרבא,  בפומיה  ״מרגלא 
נוח לו שנהפכה  טובים״. ״כל הלומד שלא על מנת לעשות – 
שלייתו על פניו״. אין דבר מאוס יותר מאשר אדם ש'נאה דורש 
לא  היהודית:  המידות  תורת  כן,  אם  וזאת,  מקיים'.  נאה  ואינו 
ועוד  קטן  מעשה  בכוח  כאלו,  להיות  הופכים  נעלים,  נולדים 

איפוק קטן ועוד ויתור קטן. 
לפי היסוד הזה, מבארים הדרשנים מדרש מוזר ותמוה:

הקדמת העין יעקב: מצאתי מאמר בשם המדרש ובקשתיהו 
ולא מצאתיהו בכל התלמוד וזה נוסחו: בן זומא אומר: מצינו 
פסוק כולל יותר והוא 'שמע ישראל' וגו'. בן ננס אומר: מצינו 
פזי  בן  שמעון  כמוך'.  לרעך  'ואהבת  והוא:  יותר  כולל  פסוק 
תעשה  אחד  הכבש  'את  והוא:  יותר  כולל  פסוק  מצינו  אומר: 
בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים'.  עמד ר' פלוני על 
רגליו ואמר: הלכה כבן פזי, דכתיב: ככל אשר אני מראה אותך 

את תבנית המשכן וגו'.
הפסוק  מה  על שאלת השאלות:  מתווכחים  חכמים  שלושה 
הכולל ביותר בתורה? כלומר, מה היסוד המרכזי עליו עומדת 
האמונה  ישראל״.  ״שמע  אומר:  הראשון  כולה?  היהדות 
של  כדבריו  כמוך״,  לרעך  ״ואהבת  אומר:  השני  ה'.  באחדות 
הלל: ״זה כל התורה כולה״. אך בן פזי אומר: ״את הכבש אחד 
והלכה  הערביים״.  בין  ואת הכבש השני תעשה  בבוקר  תעשה 

כבן פזי. מה הולך כאן?
בה',  גדולה  אמונה  משתנים.  לא  שמרעיונות  היא,  הנקודה 
- לא מחזיקה מעמד. רק ״את הכבש  יהודי  גדולה לכל  אהבה 
אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים״, עוד 
הרגל טוב ועוד הרגל טוב יוצרים את השינוי ומביאים לעולם 

כולו הצלה וגאולה בקרוב ממש.

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





רוצים לדעת עוד?
לקראת החופש משרד החינוך הכין מערך מיוחד
edu.gov.il/ChildrenSafety :לשמירה על הילדים

בחופש הגדול הילדים חשופים יותר לסכנות
בואו נעבור את הקיץ בשלום

חצו רק
במעבר חציה

ילד עד גיל 9
לא חוצה כביש לבד

חבשו קסדה
בכל רכיבה

כנסו לים
ולבריכה רק

בנוכחות מציל

בים ובבריכה ילדים מתחת
לגיל 5 או שאינם יודעים
לשחות חייבים השגחה

צמודה של מבוגר

ביציאה מהרכב
וודאו שאף ילד

לא נשאר
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מסר מהחיים

בפרשה אנו מוצאים את אחד מפלאי התבל, עליו 
אמרו חז"ל כי נברא ביום השישי, לבריאת העולם, 
בעצם  שזה  השבת,  התקדש  לפני  השמשות  בין 

הרגעים האחרונים של הבריאה בששת ימי המעשה.
ומהי בעצם אותה יצירה מופלאה? ברגעים הללו בורא עולם 
ברא פה לאתון. שיוכל לדבר עם בלעם בבואו לקלל את בני 

ישראל ולהניאו מדרכו הרעה.
ידי  על  יוצא לדרכו לאחר שנשכר  מסופר בפרשה שבלעם 
בלק מלך מואב ואז האתון מערימה עליו קשיים ומכבידה עליו 
פיה  את  האתון  פותחת  אותה,  שהיכה  לאחר  ואז,  הדרך.  את 

ומתחילה דיאלוג עם בלעם.
אדם רגיל ומתורבת שהיה מגיע לסיטואציה שכזו, היה עוזב 
את האתון לנפשה ונס הביתה אל משפחתו, אם הוא לא היה 
מתעלף מפחד בדרך. והנה בלעם במקום להשתומם מהיצירה 
וטועה  שוגה  שהוא  ולהבין  אחור  צעד  לקחת  הזו,  הפלאית 

ולהציל את עורו, הוא נכנס למשא ומתן עם האתון.
יש כאן לימוד גדול אותו יש לזכור: מוטל על כל אחד ואחת 
ולהקשיב  אוזן  להטות  מבט,  להטיב  עיניים,  לפקוח  מאתנו 
לבריאה. הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסרים כל העת באמצעות 

הבריאה. צריך רק להאזין.
בלעם זלזל במסרי הבורא. גם לו יש קסמים. הוא לא התלהב 
מניסיונות האתון להכשילו וגם לא מדיבורי האתון. ליבו היה 

אטום וסתום ולכן נכשל בשליחותו ולבסוף אף שילם בחייו.

אצבעותיך  מעשה  שמיך  אראה  "כי  אומר  ע"ה  המלך  דוד 
ירח וכוכבים אשר כוננתה". הרד"ק מקשה למה זה לא הזכיר 
דוד המלך את השמש ורק מנה את הירח והכוכבים? ותירץ כי 
ביומיום רואים את הבריאה וזוכרים את הבורא. אמנם, בלילה, 
בשעת חשיכה ואופל, אז צריך תזכורות נוספות, אז יש להביט 
גם על הירח והכוכבים ולבדוק מה רצון הבורא ומה המסרים 

שהוא שולח לנו.
וער לאירועים  כל אדם בעולם צריך להיות בכל עת קשוב 
אלא  במלחמה,  שוטף  כסוס  להיות  לא   – שסביבו  ולמקרים 
לעצור, להתבונן ולקחת מוסר. כל ארוע אליו הוא נקלע וכל 
עבורו.  ומסרים  יש בהם שליחות  חווה  הוא  אותה  סיטואציה 

צריך רק להטות אוזן ולהקשיב.

ויהדות'  'מדעים  הספר  בית  תלמידי  יצאו  האחרון  בשבוע 
ולעמוד  חיות  לראות  כיף  תמיד  זה  בספארי.  סיום  למסיבת 
מקרוב אחר התנהגויותיהן אבל הפעם אתגרתי את התלמידים. 

בטקס אמרתי להם שאנחנו נוסעים ללמוד מהחיות.
היינו  לישראל  תורה  ניתנה  לולא  כי  חז"ל  דברי  ידועים 
אף  חז"ל  וכדומה.  מנמלה  זריזות  מחתול,  ארץ  דרך  למדים 
 - ארץ"  מבהמות  "מלפנו  איוב  שאמר  פסוק  לזה  מסמיכים 

למדנו מהבהמות והחיות.
ולמדו  ביניהם  התחרו  התלמידים  מרתקות.  היו  התוצאות 
לצדק,  חתירה  עקשנות,  כמו  ותכונות,  מידות  שלל  מהחיות 
וויתור, שאיפות ועוד ועוד. ללמדך, כי בורא עולם פיזר בעולמו 

מסרים. צריך רק ללקט אותם, לפקוח עין ואוזן ולקלוט.

אם כבר עמדנו על החובה והצורך להתבונן במסרים שאנו 
מקבלים מדי פעם משמים, לעצור רגע ולחשוב, אז הנה עצירה 

מעניינת שנקלעתי אליה בשבוע האחרון.
האירועים  מגני  באחד  וקידושין  חופה  לסדר  הוזמתי 
ירדתי  רק  והנה  המהודר  האירועים  לגן  הגעתי  היוקרתיים. 
מפיקת  עם  והכלה  החתן  גדולה.  המולה  רואה  ואני  מרכבי 
ואובדי  המומים  נבוכים,  לגן  בכניסה  ממש  עומדים  החתונה 
בחתונה  הישיבה  תכנית  של  הפרוגרמה  שכל  מתברר  עצות. 
עם  עומד  המארחות  צוות  השתבש,  במחשב  משהו  קרסה. 
בשולחנות  לפזר  יכולת  ללא  אך  בידיו  המשוכלל  המכשור 
באירוע  פרט  כל  כך,  כל  מושקעת  בחתונה  גדול.  והבלגן 
אורחי  של  ישיבתם  מקום  ובוודאי  פרטים  לפרטי  עד  מתוכנן 

החתן והכלה.

הכללי.  במגזר  הגדולות  החתונות  ממפיקות  באחת  מדובר 
וידוע כי אצלה  היא מוזמנת לחתונות הכי נחשבות בישראל, 
נקבע  אירוע  של  אפ  ליין  האחרון:  לפרט  עד  מתוקתק  הכול 
לפני  שעות   5 מוכן  עומד  הקמה  צוות  האירוע,  לפני  כחודש 
אירוע  לכל  במיוחד  נשכרים  גנרטורים  בפועל,  לו  שנזקקים 
הכן  תמיד  עומד  אופנוע  אפילו  צפוי,  לא  משהו  יקרה  שמא 
היה  גם  ופעם  להירגע,  מהרגע  שליחות  איזה  יצטרכו  שמא 
באירוע.  הכי חשוב  בפרט  נפלה  היא  ובדיוק  מסוק בהמתנה. 
זו עצירה משמים, ומשמים זה גם נפתר באופן הכי פחות צפוי.

נישא  הבה  כי  להם  ואמרתי  המודאגות  פניהם  את  ראיתי 
נקבע מקומות  בואו  זה.  את  לסדר  עולם  לבורא  וניתן  תפילה 
כפי רצוננו ובאופן שרירותי אפילו, ונראה איך זה יעבוד. בלית 
ברירה, זה מה שעשו. התיישבו מהר והכינו מקומות ללא שום 
סדר וחשבון. והתוצאה? מדהימה. לא נרשמה אף לא תלונה 

אחת במהלך החתונה.
דומני כי כולנו למדנו את הלקח: ההשתדלות חובה, אבל לא 

זה מה שמבטיח את התוצאה.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

צילום: לירון עמר

לפעמים צריך פשוט להקשיב לסביבה, ואפילו לבעלי החיים, כפי שהיה אמור 
בלעם לעשות • מסרים משמים יכולים להגיע בכל דרך, גם בתכנית מסודרת של 

חלוקת מקומות ישיבה בחתונה שאובדת ברגע האחרון

הרב בן ציון נורדמן



  

  

  



מבצע לרגל הפתיחה

לשלושה ימים 
בנזין 6.21 ש"ח | סולר 6.21 ש"חבלבד!!

על הבנזין 60 אג' הנחה
מכירת דלק הכי זולה בארץ )בהתחייבות(
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התגרשתי בגלל החבר הכי טוב
הוא  וכך  צעיר  אברך  כשבועיים  לפני  אצלי  ישב 
סיפר לי: 'התחתנתי בגיל די מוקדם, שנה בול אחרי 
החתונה חבקנו בן, ולאחר שלוש שנים אשתי ילדה 
יכול  לא  אני  זמן  אותו  עד  תאומים.  אלה  היו  הפעם  שוב, 
להגיד לך שהיינו הזוג הכי מושלם בעולם. היו לנו תקופות 
טוב  חיינו  הכללי  בסך  אבל  טובות,  פחות  ותקופות  טובות 

ובשלום. 
זו תקופה מאוד  לידת התאומים, הייתה  'הכל התחיל אחרי 
פעילה  שהייתה  מאישה  נפשית.  קשה  היה  לאשתי  קשה. 
בבית ובעבודה נהייתה תקופה חדשה, בה אשתי לא עשתה 
כלום בבית. הלכנו לאבחון והפסיכיאטר שלל שהיא סובלת 
לידה. כמובן שאני התחלתי לנהל את כל  מדיכאון שלאחר 
הבית חוץ מהעבודה הרגילה בה אני עובד בכל יום . טיפלתי 

באשתי בילדים ובכל צרכי הבית. 
לי,  הייתה  לא  מבחוץ  שעזרה  כך  גדולה,  משפחה  לנו  'אין 
את הכל אני עשיתי לבד בכוחות עצמי. ארבעה חודשים איך 
שהוא שרדתי אבל מהחודש החמישי הרגשתי שאני מתחיל 
לקרוס, ניסיתי למשוך עוד ועוד עד שהרגשתי שאני כבר לא 
יכול יותר. אני גם בן אדםף כמה זמן אשתי יכולה להיות כך? 

אמרתי לעצמי במעט כעס ומעט רחמים. 
'אולי משם מתחילה הטעות שלי שלא פניתי לבקשת עזרה 
קצת  וגם  לאשתי  עזרה  בבית,  עזרה  צריך  הייתי  חיצונית. 

עזרה לעצמי, במצב הקשה שהייתי נתון בו. 
'עברו עוד כמה חודשים והרגשתי שאני לא יכול יותר כבר 
לסחוב, אשתי התחילה בינתיים שיחות עם מטפלת רגשית, 
אבל אני בינתיים מתמודד. מה יהיה פה? שאלתי את עצמי 
שוב ושוב, האם הבית שלי יחזור לתפקד כבית נורמלי, האם 
אשתי תחזור להיות כמו שהיא הייתה. הייתי עצוב ומדוכא. 

הרגשתי שאני חייב לדבר על זה עם מישהו. 
'באופי שלי אני בן אדם סגור ולא נוהג לשתף אחרים במה 
שעובר עלי. היה לי רק חבר אחד מאוד טוב. אפשר להגיד 
שהוא היה החבר הכי טוב שלי, היינו באותו בית ספר יחד, 
לנו  הייתה  יחד.  עבודה  באותה  עבדנו  ואף  ישיבות  באותן 
ומדברים שעות  יושבים  היינו  ועמוקה,  טובה  חברות מאוד 
ארוכות, לא הסתרנו שום דבר אחד מהשני. היינו עוזרים אחד 
לשני, מעודדים אחד את השני והיינו היועצים אחד של השני. 
'בכל אותו זמן התביישתי לספר לחברי הטוב את מה שקורה 
חייב  שאני  הרגשתי  אך  האחרונה,  שנה  בחצי  שלנו  בבית 
לשתף אדם בעולם הזה שאני יכול לסמוך עליו במה שעובר 
מאוד  ענין  לו  שיש  לו  ואמרתי  שלי  לחבר  התקשרתי  עלי. 
דיברתי  הכל,  לו  וסיפרתי  אתו  נפגשתי  איתו.  לדבר  חשוב 

ודיברתי במשך שעה ללא הפסקה. 
אומר  הוא  שיחה  כדי  תוך  ואז  אותי  עודד  הוא  תמיד  'כמו 
לי תשמע גם לי היה את אותו סיפור עם אשתי, אבל אצלי 
הסיפור הסתיים הרבה יותר מהר מאשר אצלך. גם לי אשתי 
היא  לטפל,  הלכנו  כך,  התנהגה  הילדים  אחד  לידת  אחרי 
עזר עד שיום  לא  דיכאון אבל שום דבר  נגד  כדורים  לקחה 
אחד הרגשתי כמוך שאני כבר מתפוצץ. ניגשתי לאשתי אחרי 
שנתיים של התמודדות קשה ואמרתי לה 'אני לא יכול יותר 
להמשיך  נוכל  לא  עצמך.  את  תתפסי  לא  אם  כך  להמשיך 
הרגשתי  באמת  אבל  לב  בכאב  זה  את  אמרתי  כך’.  לחיות 
שאני לא יכול יותר, ולא אמרתי לה את זה בשביל להפחיד 
אותה פשוט לא יכולתי. וראה זה פלא, מאותה שיחה אשתי 
חיים מאושרים  חיים  אנחנו  רואה  והנה אתה  חזרה לעצמה 
היום. אני חושב - כך חברי ממשיך ואומר - שפשוט תעמיד 

אותה על המקום, לי זה עבד.
'אתה בטוח במה שאתה אומר? שאלתי אותו. והוא עונה כן 
זה מה שהיה אצלי. הודיתי לו על השיחה שהייתה חשובה לי 
כל כך, הרגשתי יותר קל ומשוחרר. כל הדרך בחזרה לביתי 
אני  אולי  לעצמי  אמרתי  חברי.  לי  שסיפר  מה  על  חשבתי 
גם אנסה. לא חשבתי לשנייה שכזה צעד, לאיים על אשתך 

כי חבר שלך אמר  כך  זה לא צעד שעושים סתם  בגירושין, 
שהוא עשה את זה... לא חשבתי באותו רגע שכזה צעד זה 
דורש ייעוץ נישואין מקצועי, להתייעץ עם רב רציני שמבין 

בנושאים האלו. 
נכון, עברתי תקופה מאוד קשה ללא קבלת  לא  'שלא תבין 
שאין  לעצמי  אמרתי  פשוט  מבחוץ,  מקצועית  עזרה  שום 
ניגשתי  על החבר שלי, שלמחרת  כך סמכתי  וכל  ברירה  לי 
קבענו  איתה.  לדבר  חשוב  משהו  לי  שיש  לאשתי  ואמרתי 
ישבתי  לישון  הילדים  את  שהשכבתי  אחרי  בערב.  שנדבר 
אתה בסלון. לא ידעתי איך להתחיל להגיד לה 'תשמעי, אני 
את  לתפוס  צריכה  שאת  חושב  אני  אבל  אותך  אוהב  מאוד 
עצמך, אני לא מוכן להמשיך כך את החיים שלנו’. היה נראה 
מילה,  לי  לא אמרה  היא  עוד שניה מתעלפת, אבל  שאשתי 

היא פשוט קמה ויצאה מהסלון בהפגנתיות. 
על  מכתב  מוצא  אני  אחד  ויום  שיחה  מאותה  שבוע  'עבר 
עוברת  אני  נכון,  כך:  לי  כתבה  אשתי  במיטה,  שלי  הכרית 
תקופה קשה, אבל אם אתה מציב לי תנאים ולא מסוגל להכיל 
אותי ולעבור איתי ביחד את התקופה הקשה שלי, אז אני גם 

רוצה להתגרש. 
כך.  שאחר  בתקופה  שהלך  מה  את  לך  לתאר  יכול  לא  'אני 
לה  אין  לי.  ועלה  צף  האחרונה  החצי שנה  התסכול של  כל 
ואני  ובשבילה  לבית  אחוז  ב100  שנה  חצי  כבר  אני  בושה, 
התחלתי לדבר לא יפה והיא כמובן החזירה לי מנה אפיים. 
כשמתחילים מלחמות של כבוד זה לא נגמר, זה רק מחריף 
שנה  חצי  לאחר  אבל  התהליך,  כל  את  אתאר  לא  ומתעצם. 
התגרשנו. אלו היו גירושין כואבים מאוד אם הרבה פגיעות 

הדדיות. 
'לאחר הגירושין נפל לי האסימון שבעצם מי שגרם לי לכל 
עכשיו  יושב  אני  שלי.  החבר  של  עצה  אותה  זה  הגירושין 
מולך, יודע שעשיתי טעות שהתגרשתי ויודע שעשיתי טעות 
נפשית  כלי, שבור  היום שבר  אני  בגירושין.  במה שאיימתי 

וגם רוחנית. הגירושין גרמו לי להידרדרות רוחנית’. 
למדתי כמה דברים חשובים. 

בחיים  קשות  בעיות  מיני  לכל  נקלעים  אנשים  לפעמים 
שדורשות ייעוץ והכוונה מקצועית וגם החבר הכי טוב שלך 
בעולם לא מבין בזה והוא רק יכול להרוס לך. חבר טוב ומבין 
יגיד אני לא מבין בזה כדאי שתלך לייעוץ מקצועי, לא רוצה 
סתם להגיד לך דברים שאולי יהרסו לך את החיים. אבל יש 
חברים שחושבים שהם חכמים ובטעות הם יכולים להרוס את 

החיים של החבר הכי טוב. 
ישנה תופעה של חברים שנהיים יועצים. מאיפה החבר שלך 
מבין בנפש האדם? מאיפה הוא מבין בייעוץ נישואין? חבר 
דיני  טוב שמבין אמור להבין להכיל להקשיב, אבל לחתוך 

גורלות, מאיפה הביטחון הזה?
למדתי שבכל אותו זמן שהיה לי קשה, נכון שהאופי שלי הוא 
שלא לשתף אנשים במה שעובר עלי אבל הייתי חייב לשתף 
התמודדתי  הכל  עם  מרבנים.  עזרה  לבקש  מקצוע,  אנשי 
לבד ואז בסוף קרסתי, לא יכולתי להמשיך יותר ואז הגיעה 
ההצעה לאשתי, הקש ששבר את גב הגמל. גרושתי כבר יצאה 
מהמצב הנפשי שהייתה בו, אבל אני עכשיו במצב נפשי קשה 

מאוד ואני צריך עזרה... סיים האברך את סיפורו העצוב.
זהו סיפורו של אותו אברך ואני בטוח שבמעט הכוונה נכונה 
הוא לא היה מתגרש. דיברתי עם כמה אנשים שהיו מעורבים 
על  חבל  שממש  הסיפורים  אחד  שזה  אמרו  הם  וגם  בעניין 
מה שקרה פה. למרות שאני לא יועץ נישואין אני רק מטפל 
רגשי, יצא לי כבר מספר פעמים לגרום לזוגות לחזור אחרי 
להם  לגרום  אזכה  בזה  לי שגם  יעזור  אולי השם  הגירושין, 

לחזור ולחיות שוב ביחד.
שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים. לתגובות 

machon.rot@gmail.com

לפעמים אנשים נקלעים 
לכל מיני בעיות קשות 
בחיים שדורשות ייעוץ 
והכוונה מקצועית וגם 

החבר הכי טוב שלך 
בעולם לא מבין בזה והוא 
רק יכול להרוס לך. חבר 

טוב ומבין יגיד אני לא מבין 
בזה כדאי שתלך לייעוץ 
מקצועי, לא רוצה סתם 
להגיד לך דברים שאולי 

יהרסו לך את החיים. אבל 
יש חברים שחושבים שהם 
חכמים ובטעות הם יכולים 

להרוס את החיים של 
החבר הכי טוב

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי





מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!

בס״ד

קונים מזגן
ומקבלים
גם 7 שנים אחריות

וגם התקנה ב-299 ₪

מתקרר... מתקרר...

חשמל החסד אלעד 
יהודה הנשיא 102 )בחניה(, 074-7576640

המבצע עד 31.7.18 או עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טל״ח 

חשמל החסד בני ברק 
רח׳ ירושלים, 30 074-7576625

התקנה ₪299 למזגן 1 כ״ס ו-1.25 כ״ס | 7 שנים אחריות למזגן טורנדו/מייסטר



ט"ז בתמוז  תשע"ח 29/6/18 12

פרשת החמגשיות בהן מואשמת 
שרה  הגב׳  הממשלה  ראש  אשת 
נתניהו לא יורדת מסדר היום. כל ערב 
במהדורות החדשות חושף הכתב הבכיר גיא 
פלג הקלטות וציטוטים נוספים על התנהלות 
לשכת ראש הממשלה. כמו בסיפור בהמשכים 
מותח ומרתק, כל ערב נפתח עם דרמה כאילו 
אין כלום, זה הנושא המרכזי שלא יורד מסדר 

היום. 
נכון, לא נעים בכלל לשמוע את כל מה 
אני חושב שגם הסיפור  שקרה שם, אבל 
הזה מיטיב ומקבע את שלטונו של נתניהו. 
סקר שפורסם השבוע מוכיח עד כמה, נדמה 
שלמרות הכניסה המתוכננת של הרמטכ"ל 
בני גנץ לפוליטיקה אין עדיין מישהו רציני 

המאיים על מעמדו של נתניהו. 
איך זה קשור לפרשיית החמגשיות? ההסבר 
הוא נורא פשוט, ככל שהתקשורת בשיתוף 
יריביו של נתניהו ימשיכו להפוך כל דבר 
לאישי, במקום לדיון מהותי, העם ימשיך 

לתמוך בו. 
נתניהו הוא מנהיג שאינו חף מטעויות, 
אבל כשהציבור רואה שבעצם מתעסקים כאן 
בדברים של זוטות פעם אחר פעם, הכל כדי 
לנגח אותו, הציבור מתחבר אליו יותר ויותר. 
זה צריך להטריד את כולנו, איך ויכוחים 
שהיו פעם בין שמאל וימין על אידאולוגיה 
ועל מהות, הפכו להיות ויכוחים של כן נתניהו 
או לא נתניהו, עד שלא נחזור לנהל דיון בכל 
נושא ברמה העניינית ופחות בזו האישית - 
נתניהו ימשיך לגרוף עוד ועוד אהדה, מה 
שיביא אותו לכנסת הבאה עם הרבה יותר 
מנדטים לליכוד מאותם שלושים מנדטים שיש 

למפלגה כיום בכנסת. 

הכיכר שייכת לכולם )גם לנו(

אירוע משיח בכיכר של חלק מחסידות חב"ד 
זכה הפעם להתעניינות רחבה. ההתעניינות 
באותו אירוע נבעה בעיקר מהחלטה אומללה 
של ראש העיר תל אביב רון חולדאי, חולדאי 
החליט שאירוע זה לא יכול להתקיים בהפרדה, 
מארגני האירוע עתרו לבית המשפט, בית 
המשפט נעתר לבקשתם והכריח את עיריית 
תל אביב לקיים את האירוע בכיכר רבין, מעוז 

החילונים, בהפרדה. 
ראש העיר הודיע בתגובה שהוא יפעל לכך 
שלא יהיו להבא אירועים בהפרדה בין גברים 

לנשים בחסות עיריית תל אביב. 
ההחלטה הזו של חולדאי כמו גם צעקות 
וסיסמאות הנזרקות לחלל האוויר על ידי חברי 
הכנסת בעיקר מהשמאל בדבר זה שאין לעשות 
הפרדה מגדרית, פירושו של דבר הוא הדרת 

חרדים. 
אותם אנשים אינם מעוניינים שתהיה הפרדה 
בין גברים לנשים, אבל לאותם אנשים בדיוק 
אין כל בעיה שהציבור החרדי יודר מכיכר 
רבין, ממקומות עבודה ומעוד מרחבים רבים 

בהם הציבור החרדי אינו יכול לדרוך. 
מוטב לחולדאי ולעוד כמה מלוחמי השוויון 
והצדק להפנים ולהבין שהציבור החרדי יהיה 
בכל מקום תוך הקפדה על כל כלליו, אין צורך 
להתפשר על ערכים ועקרונות, אותם לוחמי 
השוויון שוכחים את השוויון ואת הצדק באותו 
רגע שזה מגיע לציבור החרדי, לזה קוראים 

צביעות. 

החמגשיות עושות 
רק טוב לנתניהו
המשך העיסוק האובססיבי בפרשת החמגשיות רק 

מעצים את נתניהו, הציבור רואה שאין נגדו שום טענה 
עניינית וימשיך להצביע לו • וגם: הצהרתו של חולדאי נגד 

אירועים בהפרדה, מצטרפת למגמה של הדרת חרדים 
באירועים, במקומות עבודה ובמרחבים ציבוריים נוספים

נכון, לא נעים בכלל לשמוע את כל מה שקרה שם, 
אבל אני חושב שגם הסיפור הזה מיטיב ומקבע את 

שלטונו של נתניהו. סקר שפורסם השבוע מוכיח 
עד כמה, נדמה שלמרות הכניסה המתוכננת של 

הרמטכ"ל בני גנץ לפוליטיקה אין עדיין מישהו 
רציני המאיים על מעמדו של נתניהו. 

"



חכם מה הוא אומר / דוד חכם
ישיבה תיכונית 

"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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תורה
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||  יוסי גיטלר ||

תורה
כי מציון 

תצא 

זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  מרן  דרך  מצווה  בר  בגיל 
על מפתן ישיבת 'פורת יוסף', מאז הוא כרת ברית דמים עם 
המקום, עד יום פטירתו • מסכת חייו: מתלמיד רגיל למוסר 
שיעורים ועד לממשיך דרכו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי 
מאז  חלפו  עשורים  שני   • רבות  שנים  במשך  עטיה  עזרה 
לו  חייב  התורה  שעולם  יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש  של  לכתו 
את תקומתו והסיפורים לא מפסיקים להיחשף • נכדו הרב 

יהושע אבא שאול בשיח זיכרון מאלף ומרגש
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ורות של תלמידים יצאו מבית היוצר של ישיבת ד
הדגל הספרדית 'פורת יוסף' על גלגוליה השונים. 
לעייפה  עמוס  המזרח  יהדות  של  המזרח  כותל 
שייסודה  הוותיקה,  הישיבה  ספסלי  בחובשי 
חי'  איש  ה'בן  בעל  הגה"ק  מרן  אצל  בקודש 
בכור  כולם  הותכו  ספרד  יהדות  מנהיגי  זיע"א. 
באו  בחורים  של  רבים  אלפים  המיתולוגי.  הרוחני  ההיתוך 
בשעריו, הגו בתורה ובעמקי הסוגיות בין כתליו, ויצאו ממנו 
כשהם תלמידי חכמים מופלגים, ובשנים שלאחר מכן עולים 
בעלי  מדין,  על  יושבי  דיינים  תורה,  כמרביצי  ברמה  לכהן 

תריסין שמעמידים תלמידים הרבה.
צידוק  לא  צריך  אינו  הזה  הכביר  וההוראה  התורה  מפעל 
עלינו  נאמנים  אבל  הקמתו,  לחשיבות  הוכחה  ולא  לקיומו, 
לבו עשרות  לוח  על  הנערץ, שנשא  הישיבה  ראש  דבריו של 
הגאון  מרן  הישיבה,  של  הרוחני  קיומה  עול  את  בשנים 
באחת  בקדשו  התבטא  שכה  זצ"ל,  עטיה  עזרא  רבי  הגדול 
ההזדמנויות: "הרבה יגיעות התייגע רבי יוסף חיים ע"ה )מרן 
שלום  אברהם  יוסף  הנגיד  את  לשכנע  י.ג.(  חי'.  איש  ה'בן 
רבי  התייגעו  יגיעות  הרבה  הישיבה.  לבניית  כספו  להקדיש 
שלמה לניאדו ורבי בן ציון חזן בישיבה בעיר העתיקה. הרבה 
והתפזרנו  העתיקה  העיר  מן  כשגלינו  אנו  התייגענו  יגיעות 
בבתי כנסיות, ועד שהקמנו על תילה את הישיבה מחדש - וכל 

היגיעות הללו היו שוות כדי שיצא לנו חכם בן ציון אחד!"
ניסוחו של הגר"ע  ותמציתיות  מי שמכיר את לשונו הזהב 
הבודדים  במשפטים  הדרמטיות  את  להבין  יכול  זצ"ל,  עטיה 
שנות  כל  במהלך  המפוארת  הישיבה  שהפיקה  מה  כל  הללו. 
קיומה, לפחות עד תקופתו של הגר"ע כראש ישיבה, עדיין לא 
אותם  של  ויגיעותיהם  מאמציהם  את  להצדיק  כדי  בהם  היה 
קדמונים, שמסרו מחלבם ודמם להקמתה ובניינה, מה כן גורם 
בן  "חכם  ומשתלמת?  לרווחית  להיחשב  הכבירה  להשקעה 
ציון אחד!" מכאן נקבל קצה קצהו של מושג בקומתו התמירה 
והטמירה של ראש ישיבת 'פורת יוסף', מרן הגאון הגדול רבי 
בן ציון אבא שאול זצ"ל, שביום שני הקרוב, י"ט תמוז, ימלאו 

שני עשורים לפטירתו.

רבו מובהק

הישיבה  ראש  של  חייו  מסכת  החלה  תרפ"ד  תמוז  בכ"ט 
זצ"ל. ביום השמיני נימול על ידי רבה של ירושלים הגה"ק רבי 
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, ונקרא שמו בישראל בן ציון. בשנות 
'בני  עדת הבוכרים  ילדי תלמוד התורה של  על  נמנה  ילדותו 
ציון' בניהולו של הרב משה פרוש ז"ל, ובכ"ט תמוז תרצ"ז, 

ביום בו נכנס לנועם עול תורה ומצוות, הביא אותו אביו הגאון 
הנודעת  הישיבה  של  למפתנה  זצ"ל,  שאול  אבא  אליהו  רבי 
תלמודו  את  בה  שיקבע  במטרה  בירושלים,  יוסף'  'פורת 

בשנותיו כבחור ישיבה.
ולא ידעו האב ובנו שברגע זה נחרץ גורלו של העלם הצעיר 
רבי בן ציון, ונחרץ גורלה של ישיבת הדגל הספרדית, להיקשר 
ימיו. לא העלו על דעתם  יחדיו בקשר של קיימא עד אחרית 
שעדיו  הבחור  בין  כאן  נכרתת  דמים  שברית  רגעים  באותם 
התורה  ספוג  בבניין  המפכה  היהודית  להיסטוריה  לגדולות 
לעשות  זכה  העולה  במסילה  דרכו  את  ניצבים.  הם  בשעריו 
גדולי עולם שהעניקו  בהדרכתם הצמודה של ראשי הישיבה 
ביום  מכניסתו  התחיל  וייחודי  מופלא  קשר  בקומתם.  חמה 
הבר-מצווה להיכלה של 'פורת יוסף', אז נקשרה נפשו בנפש 
מורו ורבו מרן ראש הישיבה הגאון רבי עזרה עטיה זצ"ל, עד 
המשמעויות  כל  על  מובהק'  ל'רבו  הימים  ברבות  שהחשיבו 

הכרוכות בכך. 
סדרי הלימוד בישיבה שנפרשו משעות הבוקר המוקדמות 
ועד לתפילת המנחה, לא היה בהם 
כדי להשביע את רעבונו של הבחור 
של  ללחמה  כלות  עד  היה  שרעב 
נפוץ  מחזה  זה  היה  וכך  תורה. 
בבתי  הערב  בשעות  יושב  לראותו 
מדרשות שונים בשכונות ירושלים 
בשכונת  'צופיוף'  כמו  הסמוכות, 
הבוכרים ו'באר שבע' בשכונת בית 
ישראל, שם הכיר את ראב"ד העדה 
יונגרייז  דוד  רבי  הגאון  החרדית 
מערכת  ביניהם  ונרקמה  זצ"ל, 
בחידושי  ועמוסה  ארוכה  יחסים 
ביראת  ישרות  והנהגות  הלכה, 
ידידות  טובות.  ומידות  שמים 
הספרדי  החכם  בין  זו  מופלאה 
המבוגר  האשכנזי  לדיין  הצעיר 
של  היתירה  בהתפעלותו  ניצניה 
מכישוריו  זצ"ל  יונגרייז  הגר"ד 
הבחור  של  המקיפות  וידיעותיו 
התורה.  מכמני  בכל  יוסף'  מ'פורת 

ישיבת  של  בהיכלה  בתורה  הגה  יותר  המאוחרות  בשעות 
'חברון' בגאולה.

מלבד ראש הישיבה הותיק מרן הגר"ע עטיה, ישב הגרב"צ 
רבות גם בחברתו של ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה 
למסור  ימים  באותם  כבר  מונה  הצעיר  גילו  שלמרות  זצ"ל, 
הראשון  השיעור  בני  על  נמנה  הגרב"צ  בישיבה.  שיעורים 
אצלו  ונחשב  צדקה,  הגר"י  של  מפיו  שיעורים  את  ששמעו 
יוסף',  ב'פורת  נעוריו  בימי  הרבות  משנותיו  חבר'.  ל'תלמיד 
עדות  מנהיגי  הידועים  גילו  בני  עם  חייו  כל  למשך  התיידד 
יוסף,  עובדיה  רבי  הגדול  הגאון  הראשל"צ  מרן  בישראל: 
יוסף', הגאון  'פורת  ישיבת  יהודה מועלם מראשי  רבי  הגאון 
רבי יוסף עדס מראשי ישיבת 'פורת יוסף' והגאון רבי ציון לוי 

רבה של פנמה, זכר צדיקים לברכה.

חצי משכורת 

בט' סיון תש"ט נכנס רבינו לחופה ונשא את אשתו הרבנית 
'השקדן  של  בתו  שהרבאני,  מסעודה  הדסה  מרת  הצדקנית 
המקובל  של  נכדתו  זצ"ל,  שהרבאני  יוסף  רבי  הירושלמי' 
היו  והחתן  החותן  יחסי  זצ"ל.  שהרבאני  יהושע  רבי  הגה"צ 
אחר  שבת  בערב  בחברותא  יחד  ללמוד  נהגו  מאוד,  קרובים 

הצהריים, ויחד עמלו על חיבורים תורניים חשובים.
'פורת  של  היכלה  את  לפקוד  רבינו  המשיך  נישואיו  אחרי 
יוסף', מורו ורבו ראש הישיבה מרן הגר"ע עטיה ביקש לצרפו 
של  בהתנגדות  נתקלה  יוזמתו  הישיבה,  של  ההוראה  לסגל 
למשכורת  הכנסה  מקורות  שאין  שטענה  הגשמית  ההנהלה 
נוספת, נענה הגר"ע והצהיר שיחתכו ממשכורתו מחצית, ויתנו 
את הסכום לרבי בן ציון כמשכורת על משרתו כר"מ בישיבה. 
משראו את נחרצותו של ראש הישיבה הבינו הכול שאכן דבר 
הוא, ויש לעשות הכול כדי שרבי בן ציון אבא שאול יהיה חלק 

מצוות הישיבה.
השיעורים  מסירת  על  הגרב"צ  הופקד  הראשונות  בשנים 
 13 בגילאי  הישיבה,  בשערי  באו  עתה  שזה  הרכים  לנערים 

מלבד ראש הישיבה הותיק מרן הגר"ע עטיה, ישב הגרב"צ רבות גם בחברתו של ראש הישיבה הגאון 
רבי יהודה צדקה זצ"ל, שלמרות גילו הצעיר מונה כבר באותם ימים למסור שיעורים בישיבה הגרב"צ 
נמנה על בני השיעור הראשון ששמעו את שיעורים מפיו של הגר"י צדקה, ונחשב אצלו ל'תלמיד חבר'

 משמאל לימין: רבי יוסף חיים שרבאני, אביו רבי יהושע
זצ''ל, רבי בן ציון זצ''ל, ובנו רבי אליהו שיבדלחט"א

הגר"ע עטיה עם הגרב"צ בבחרותו
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 באבא מאיר אמר להם 
"אין בכל העולם אדם גדול כמו רבי בן ציון"

 נצר משפחת האצולה נכדו של רבינו הגאון רבי יהושע אבא שאול, בשיחה מקיפה על דמותו של הסב הגדול בצלו 
גדל עד לשנת הטו"ב בחייו • מדוע הקיץ הגר"ע עטיה בבעתה משנתו? ועל מה נחשד רבי מאיר אבוחצירא כי 
המעיט מגדלותו של הבאבא סאלי? במה התפאר רבי בן ציון בפני בנו ואיך הבין זאת הנכד? כמה דפים הספיק 

ב-10 שעות לימוד? ומי צריך לשלם למי על מסירת שיעורים בישיבה? • עטרת זקנים בני בנים

יחיד  בן  אחריו  הותיר  זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  חכם 
שממשיך ברמה את עטרת אבותיו, ועומד בראשות הישיבה 
שהוקמה על קברו של אביו, ונקראה על שם ספרו של מורה 
הדרך הנערץ 'אור לציון', הישיבה נחשבת לאחת מספינות 
הדגל של עולם הישיבות הספרדי. לרבי אליהו אבא שאול 
כמה בנים תלמידי חכמים, העוסקים בבירור מקחו של צדיק 
רבים  יוכלו  למען  עולם,  לאור  הדגול  סבם  ספרי  והוצאת 
הוא  מהאחים  אחד  חידושיו.  ונועם  אמרותיו  מזיו  ליהנות 
הגאון רבי יהושע אבא שאול, מהאברכים הבולטים בכולל 
חזון איש בבני ברק, שניחן מן שמיא גם בפה מפיק מרגליות, 
ובין היתר מוסר שיעורים בפני בחורים מישיבת פוניבז' בבני 
ברק, זאת במקביל לפעילות רבה ומסירת שיעורים לציבור 

גדול של חוזרים בתשובה ומתחזקים בעיר גבעתיים.
עד גיל 17 זכה הנכד לדלות מבארו של סבו מים עמוקים 
ועצות זהב שהעניקו לו ארחות יושר לחיים, ובשנת הטו"ב 
של  הנערצת  מדמותו  ישראל  עם  כל  עם  יחד  נפרד  לחייו 
הסב, ראש הישיבה שכל חייו היו קודש לה' ולתורתו. כעת 
לשוחח  בקשנו  והנמהר  המר  ליום  עשורים  שני  במלאות 
מעט על זיכרונותיו מן הימים בצל הסבא, ההשפעה של בעל 
ה'אור לציון' על הדור כולו, ומעט תיאורי שגב והוד משולי 
התמונות  בשיחה,  מאוד  נרגש  נשמע  יהושע  רבי  גלימתו. 
אתמול  ורק  כאילו  בחדות  עיניו  מול  צפים  ההם  מהימים 
סביו  של  ממעיינו  המתגבר  כמעיין  שופע  והוא  התרחשו, 
הגדול. הבאנו מעט מן המעט כצפיחית בדבש, לצאת כדי 

טעימה מהאור הגדול.

"מעולם לא עברתי איסור דאורייתא"

"אני לא ראוי ולא כדאי לדבר על זקני רבי בן ציון, כדי 
שנים",  הרבה  איתו  לחיות  צריך  היה  באמת  אותו  להכיר 
מסייג הגר"י אבא שאול את דברי הספדו על הסב. "אני יכול 
לומר מהמבט שלי איך שזכיתי אני לראות את הדברים, ממה 

שיכולתי לקלוט ולראות.
ולומר  להקדים  צריך  ציון  בן  רבי  על  לדבר  "כשניגשים 
דבר אחד: רבי בן ציון לא היה גדול הדור, או אחד ממנהיגי 
הדורות,  מיחידי  הדורות,  מגדולי  היה  הוא  ההוא,  הדור 
והקב"ה שתל אותו באותו דור, מה שהביא לכך שכמעט כל 
בני התורה הספרדיים, כמעט כל ראשי הישיבות הספרדיים, 
ואסביר  ותלמידי תלמידיו, כפי שאפרט  כולם תלמידיו  הם 
תורה  שומר  ספרדי  יהודי  שכל  לקבוע  ואפשר  בהמשך, 
ומצוות הושפע ממנו במישרין או בעקיפין", מפתיע הגר"י 

אבא שאול בפתח דבריו.
לפני שהוא עובר להסברים על ההשפעה הכבירה על כל 
יהושע בזעיר  קיומו של עולם התורה הספרדי, משתף רבי 
עמלו  העליונה,  הרוחנית  מעלתו  על  סיפורים  הזעיר,  מן 
אמר  "סבא  המפורסמות,  מן  שהינה  החטא  ויראת  בתורה 
פעם לאבא שלי )הגאון רבי אליהו אבא שאול. י.ג.(, 'מיום 
הייתי  במזיד'.  דאורייתא  איסור  עברתי  לא  דעתי  על  עמדי 
עובר  כן  מי  עלי?  צוחק  אתה  מה  לאבא  ואמרתי  קטן  ילד 
עבירה במזיד? אתה מכיר יהודי שומר תורה ומצוות שיעבור 

עבירה במזיד? לא הבנתי את הגדולה. 
ואיך  הזה,  בעולם  מאדם  דרוש  מה  והבנתי  "כשבגרתי 
אפשר בקלות ובלי לשים לב לעבור על אין ספור איסורים 
גודל  הסדר  את  למפרע  קלטתי  ורגע,  רגע  בכל  דאורייתא 

של אדם שיכול לעמוד ולהעיד על עצמו שמעולם לא עבר 
להתחקות  לנסות  זה  שנשאר  מה  במזיד.  דאורייתא  עבירה 

איך הוא הגיע לדרגות כאלו".
רבי יהושע מביא סייעתא לדבריו מאחד מגדולי הדורות 
הגה"ק המקובל רבי מאיר אבוחצירא זיע"א. "באבא מאיר 
אמר פעם לאנשים שהסתובבו אצלו שבכל העולם אין יהודי 
בלבד!   45 בן  אברך  אז  היה  סבא  ציון,  בן  רבי  כמו  גדול 
דבר  אומר  אתה  איך  אותו  שאלו  מאיר  באבא  של  ואנשיו 
כזה? הרי מו"ר אביך רבי ישראל אבוחצירא ה'באבא סאלי' 
אחר  אדם  על  לומר  ייתכן  ואיך  בחיים,  עמנו  עדיין  זיע"א 
שאין גדול ממנו בכל העולם? נענה רבי מאיר ואמר להם אני 
לא מדבר על מלאכים אני מדבר מבני אדם, ה'באבא סאלי' 
הוא בחינת מלאך, אני מדבר על בחינת בן אדם שחי בינינו 
לא  אני  בזה  דרגות,  לכאלו  והגיע  כמונו  ורואה את העולם 

רואה מישהו יותר מרבי בן ציון! עד כדי כך שגבו דרכיו".
נוצר  אבוחצירא  מאיר  לרבי  ציון  בן  רבי  בין  החיבור 
בעקבות מעשה מדהים, המלמד על ענוותנותו הגדולה של 
רבינו. רבי בן ציון עלה למעונו של רבי מאיר ושוחחו יחד 
בן  רבי  של  מגאונותו  מאוד  שהתפעל  מאיר  רבי  בלימוד, 
ציון שאלו לשמו ומעשיו, והוא השיב ששמו בן ציון והוא 
אברך ב'פורת יוסף', חלפה תקופה ולביתו של רבי מאיר עלו 
שמ'פורת  מאיר  רבי  כששמע  מהישיבה,  תלמידים  חבורת 
ורבי  יוסף' באו הנה, שח להם על אברך הלומד בישיבתם 
בן ציון שמו, ודיבר על קדושתו וגדלותו בתורה, התלמידים 
כשתיאר  בישיבה,  ציון  בן  בשם  בחור  שאין  ורמזו  המהמו 
להם רבי מאיר את דמותו של האיש המדובר, נענו התלמידים 
הרי זה חכם בן ציון אבא שאול והוא מראשי הישיבה. רבי 
מאיר כה התפעל ממעשה זה, שראש הישיבה קורא לעצמו 

'תלמיד בפורת יוסף' ומאז נקשרו שניהם בקשר בל ינתק.
עוד מוסיף רבי יהושע לשתף אותנו בעדויות והתבטאויות 
דוד  רבי  "הגאון  הקדוש,  הסבא  אודות  הדורות  מגדולי 
עזרא  רבי  הגאון  יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש  של  בנו  עטיה, 
עטיה, עלה לנחם בימי השבעה על הסבא, וסיפר איך שנוכח 
בעצמו לראות את אביו חכם עזרא מתעורר באמצע הלילה 
שאנשים  השיב  הבהלה  מה  על  וכשנשאל  משנתו,  בבעתה 
לא מכירים את חכם בן ציון, ולא נזהרים בכבודו, ואינו יודע 
בן  רבי  כמו של  כזו  נשמה  עוד  תרד  ביאת המשיח  עד  אם 
זה התעורר משנתו. מכאן אפשר להשיג את  ומפחדו  ציון. 

סדרי הגודל עליהם אנחנו מדברים".

טמיר ונעלם

• מהו המוטו המרכזי של סביכם רבי בן ציון, הנקודה 
הבולטת ביותר באישיותו?

"עובדת היותו איש האשכולות, איש שהכול בו", משיב 
רבי יהושע בתשובה שמעקרת את השאלה מתוכנה, "יגיעת 
התורה וידיעת התורה שהיו בו לא שייך לתאר, אמנם היה 
בעל כישרון אבל העמל והמאמץ שהשקיע בלימוד התורה 
היה  יוסף'  ב'פורת  השיעור  את  דמיון.  מכל  למעלה  היא 
מוסר כל יום במשך 4 שעות רצופות, והיה מסביר לעומק כל 
דבר, ומולו לא ישבו תמיד הראשים הטובים ביותר, כשהיה 
מסיים הוא היה ספוג כולו בזיעה וממוטט כולו, הוא מסר 

את עצמו עד כלות הכוחות.
"פעם הוא אמר לאבא שלי שהיום הבחורים מתבטלים, 

כשאני הייתי בחור למדתי 4 דפים עם רש"י ורא"ש בשעה, 
ובמשך 10 שעות רצופות כל פעם, וביחד הייתי לומד 40 דף 
בצורה כזו". ומלימוד התורה להרבצת תורה: "כל מעייניו 
עד  ספריו  בהוצאת  התעסק  לא  הוא  התלמידים,  עבור  נתן 
לאירוע המוחי שקיבל כי לא רצה שזה יפריע לו בהעמדת 
מתענה  הוא  תשובה  ימי  שבעשרת  לאבי  אמר  תלמידים, 
עבור התלמידים, אם לא כל השנה לפחות אז. וכפועל יוצא 
העוסקים  המזרח,  עדות  מבני  החכמים  תלמידי  כל  מכך 
אצל  עברו  כולם  כמעט  העניין,  בעומק  ומעיינים  בסוגיות 
הסבא זצ"ל, ומכאן גם כל ראשי הישיבות ומרביצי התורה 

השונים בעולם הישיבות הספרדי".
•רבות מדובר על שפלות הברך וענוותנותו של רבינו...

"סבא לא עבד על ענווה כי הוא לא ידע מה זה בכלל", 
לא  "הוא  הסב,  של  לאופיו  מחודשת  הגדרה  הנכד  מספק 
יהושע  רבי  אליו",  להתייחס  יש  ומה  בכלל  הוא  מה  הבין 
מספר שאירע ולא שילמו משכורות ב'פורת יוסף' והסבתא 
הציעה לו אולי יקבל את אחת ממשרות הרבנות שמציעים 
שכל  לה  השיב  ציון  בן  רבי  שונים,  ממקומות  היום  כל  לו 
לו למסור  דורשים ממנו תשלום על שמאפשרים  זמן שלא 
על  לו  ישלמו  שעוד  אבל  שותק,  הוא  בישיבה  שיעורים 
זה? "והוא באמת ככה חשב". המגיד הירושלמי רבי שלום 
שבדרון התבטא שלא הכיר אדם בעל ענווה כמו רבי בן ציון 

אבא שאול.

מי עוזר למי?

ליוויתי את סבא  יהושע משתף בסיפור אישי "פעם  רבי 
ברחוב בירושלים, והרב נסמך עלי וסייעתי לו ללכת, בשלב 
מסוים נתקלתי באבן על המדרכה וכמעט שנפלתי, מיהרתי 
לאחוז בזרועו של הרב והצלחתי להתייצב, סבא חייך ואמר 

'נו, אז מי עוזר למי ללכת'?"
הסיפורים ממשיכים לזרום ונראה שעוד נשב עד הבוקר, 
יהושע אודות הכוחות הקדושים  רבי  לקראת הסוף מרחיב 
הוא  שאול,  אבא  ציון  בן  רבי  הגדול  הסבא  של  והטמירים 
מזכיר את אמרתו של הגאון רבי יהודה צדקה שאמר פעם 
יש  ציון  בן  'לרבי  שאול,  אבא  אליהו  הרב  רבינו  של  לבנו 
האותות  על  ראשון  מכלי  בעדויות  ומכביר  הקודש',  רוח 
והמופתים שפעל ועשה הגרב"צ בקרב העם היושב בציון, 
כמו גם על עמוד גמילות החסדים שכה אפיינה אותו, דאגתו 
המילה,  של  המלא  במובן  דל  אל  משכיל  והיותו  לזולת 
רצינו  ואכן  הדברים.  תוכן  עם  למלא  אפשר  רבים  עמודים 
להביא את כולם אולם צרה היריעה מהכיל, וכמו שאומר לנו 

רבי יהושע עצמו "הזמן יכלה והסיפורים לא יכלו".
אנחנו נפרדים בתחושה שכוחו של אותו זקן מלווה אותנו 
עד היום ושומרת על פליטת עמו ישראל בכל הנצרך, זכותו 

הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן
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יותר  גבוהות  לכיתות  כר"מ  שימש  השנים  ובמשך  ומעלה, 
ואף לאברכים. כל חייו ראה לנגד עיניו מטרה אחת ויחידה 
ולהעמיד  בעולם  תורה  להרבות  ברבים,  תורה  להרביץ 
תלמידים הרבה. דגש מיוחד הניח על איכות הלימוד שיהיה 
כאב  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  ולאסוקי  לקיים,  מנת  על 
לא  רבים  הוראה  מורי  כאשר  אז  ששרר  המצב  את  לראות 
שימשו כל צרכם ולא ידעו מספיק טוב את ההלכות על בורים, 

וכך נוצרו מכשולות ותקלות ליהודים ששאלו לדעתם.
את כל כוחותיו הפנה רבינו לעיסוק עם התלמידים אותם 
הרבצת  מלבד  מאום  בעולמו  לו  היה  לא  ממש,  כבניו  ראה 
לא  אחרים  תורניים  עיסוקים  גם  תלמידים,  והעמדת  תורה 
וכל  ורובו  מצאו מקום בדל"ת אמותיו המצומצמות, ראשו 
מעייניו היו נתונים אך ורק לשומעי לקחו בשיעורים אותם 
מסר בישיבה, כך לדוגמה לא התעסק רבינו בעריכת כתביו 
השנים,  מכל  הרבים  חידושיו  את  גיליון  עלי  העלה  בהם 
חידושים רבים נאגרו במהלך השנים במחברות שכתב, אבל 
ראש הישיבה לא פינה מזמנו לשם עריכתם והוצאתם לאור. 

יתרות הזמן שהיו לו הוקדשו להרבצת תורה ברבים בלבד.
אלא  טוב  ואין  העצום,  בטוב  לראות  שנוכחו  תלמידיו 
תורה, הגנוז בין בתרי כתביו, עטו על המציאה כמוצאי שלל 
רב. קבוצה מבחירי תלמידיו לקחו על עצמם את עול העריכה 
וההוצאה לאור של כתביו, שהפכו לסדרות ספרים מרובות 
הדין.  בתי  והיכלות  הישיבות  בעולם  יסוד  ולאבני  כרכים, 
בשנת תשמ"ז נשא דברים במסיבת הודיה שארגנו התלמידים 
לרגל הוצאת הכרך הראשון מסדרת ספריו על הש"ס, ופער 
נמנע  בגינם  הסיבות  את  וחשף  השתיקה,  בחומת  צר  חרך 

מלעסוק בעריכת כתביו והוצאתם לאור בגופו. 
"לדעתי, יש יותר רווח בהעמדת תלמידים, מאשר בכתיבת 
ספרים", פתח ראש הישיבה, "ובהיות וייעדתי עצמי להעמיד 
תלמידים, מרוב עמל ויגיעה כבר לא נותר בי כוח לכתוב. וגם 
אילו הייתי מתיישב לכתוב ראשי פרקים, הייתי מוכרח לגזול 
זמן ממחשבה עליהם, והרי למלמד אין רשות לכך בכדי שלא 

יעשה מלאכתו רמיה", כמה פשוט כך מפעים.

תלמיד חכם רשום
כפי שהזכרנו, אחת הנקודות המהותיות עליהן עמד רבינו 
הייתה איכות הלימוד כדי שלא תצא חס ושלום תקלה מתחת 
התופעה  בגנות  התבטא  רבות  בישראל.  הוראות  מורי  יד 
ללא  בקיאותם  סמך  על  לפסוק  לעצמם  מתירים  שאברכים 
דברי  את  ציטט  הפעמים  באחת  הדברים.  לשורש  שיורדים 
חכם  'תלמיד  התואר  במשמעות  עטיה  הגר"ע  ורבו  מורו 
ורשום  חשוב  חכם  תלמיד  בין  "ההבדל  ורשום':  חשוב 
לתלמיד חכם פשוט, שהתלמיד חכם החשוב מורה לאמיתה 
של תורה, והשני מגלה בה פנים שלא כהלכה, וישחית את 
הגדרים",  את  ויפרוץ  התקנות  את  ויהפוך  ויהפכהו  האמת 
 - לציון'  'אור  רבינו  של  בספרו  ככתבם  מובאים  )הדברים 

חכמה ומוסר עמוד מז(.

לומר  יודע מה  כי התלמיד חכם המעיין  וביאר בהרחבה 
נראים  שטחי  שבמבט  בדברים  לחלק  ויודע  לומר,  לא  ומה 
דומים. ואילו הפחות מעיין וכביכול יודע ובקי בהלכה, יכול 
אחד  דברים  לדמות  בחשבו  לעולם,  איש  אשת  גם  להתיר 
תקלה  שתצא  גרמה  שבקיאותו  ונמצא  כהוגן.  שלא  לשני 

מתחת ידו. 
הציב  תורה,  עמלי  אברכים  בפני  שמסר  השיחות  באחת 
למטרה  לבוא  כדי  הנצרך  הסדר  ואת  ללימוד  היסודות  את 
הסופית של הוראה לרבים: "הלומד שולחן ערוך אורח חיים 
לפני שלמד בעיון סדר נשים ונזיקין, הרי זה כאילו לא למד 
כלל אורח חיים. כי לא ניתן להבין 'מגן אברהם' ללא הבנה 
הלימוד  מתוך  רק  קונים  העיון  ודרכי  העיון,  בדרכי  יסודית 
הבנת  לעומק  לרדת  המפתח  שהוא  ונזיקין,  נשים  בסדר 

הסוגיות בכל חלקי התורה".
ומסר  בישיבה  בתפקידו  רבינו  שימש  תש"ל  שנת  עד 
שיעורים עמוקים בפני התלמידים במשך 4 שעות בסדר בוקר, 
'פורת  יד  שעל  בכולל  האברכים  בין  ישב  אחה"צ  ובשעות 
במשניות  שיעור  מסר  כן  כמו  דבר.  לשואליו  והשיב  יוסף' 
זרעים וייסד כולל ללימוד ביום שישי ערב שבת קודש. בשנת 
עטיה  הגר"ע  הישיבה  ראש  ורבו  מורו  פטירת  עם  תש"ל 
יהודה צדקה את  ורעו הגאון רבי  ידידו  יחד עם  נטל  זצ"ל, 
עול הנהגת הישיבה הקדושה. כפי שפתחנו בראשית הכתבה 
ידעה  לא  שאול  אבא  לגרב"צ  עטיה  הגר"ע  של  הערצתו 
גבולות, וכמובא לעיל התבטאותו שרק עבורו שווה היה כל 
המאמץ לפתוח את 'פורת יוסף', ובחייו הביע את רצונו שמי 
שיירש אותו וימשיך את דרכו בראשות הישיבה יהיה תלמידו 

החביב רבי בן ציון.
שקדם  העשור  במשך  שכבר  לומר  ידעו  הישיבה  באי 
לפטירתו היה הגר"ע עטיה שלו ורגוע ושבע רצון מהעובדה 
והגר"י  אבא שאול  הגרב"צ  יהיו  דרכו  את  שאלו שימשיכו 
הישיבה  של  צביונה  את  שישאירו  סמך  עליהם  צדקה, 
כמתכונתה מכל השנים. בערוב ימיו לחש הגר"ע עטיה על 
בהנהגת  סומך  אני  "עליך  שאול  אבא  הגרב"צ  של  אוזנו 
הישיבה", ואכן הרגיש רבינו אחריות עצומה מהרגע שנטל 
הדרך  מן  לסור  שלא  הקפיד  ימיו  וכל  שכמו  על  העול  את 

אותה התווה רבו המובהק. 
בעת רצון גילה בפני התלמידים מצפונות לבו, על תחושתו 
בהנחלת המסורה מדור לדור כפי שקיבל מרבו, וכך למוסרה 
אותה הלאה לדורות הבאים, ואמר "הדרך אותה אני מלמד, 
עטייה.  עזרא  מרבי  קיבלתי  אותה  האמתי  העיון  דרך  היא 
והדרך בה אני מלמד את השיטה, היא הדרך אותה קיבלתי 
לימודו,  דרך  רבות עקבתי אחריו, עקבתי אחר  ממנו. שנים 

עקבתי אחר הנהגתו, עד שקיבלתי דרכו בשלימות".
ולא רק במסירת השיעורים בש"ס ראשונים ואחרונים ראה 
ההלכה  בפסיקת  גם  ורבו,  מורו  של  דמותו  את  עיניו  לנגד 
והוראה למעשה לבני ישראל את המעשה אשר יעשון והדרך 
ילכו בה, הציב מולו את דמות דיוקנו של אביו הרוחני. עד 
מחשש  ולדון  להורות  הסכים  לא  הגר"ע  של  להסתלקותו 
למתיבתא  הגר"ע  שעלה  אחרי  רק  רבו,  בפני  הלכה  למורה 
דרקיעא נעתר הגרב"צ להפצרות והחל לשבת במושבי בי"ד 

באחת השיחות שמסר בפני 
אברכים עמלי תורה, הציב את 

היסודות ללימוד ואת הסדר 
הנצרך כדי לבוא למטרה 

הסופית של הוראה לרבים: 
"הלומד שולחן ערוך אורח חיים 

לפני שלמד בעיון סדר נשים 
ונזיקין, הרי זה כאילו לא למד 

כלל אורח חיים. כי לא ניתן 
להבין 'מגן אברהם' ללא הבנה 

יסודית בדרכי העיון ודרכי העיון 
קונים רק מתוך הלימוד בסדר 
נשים ונזיקין, שהוא המפתח 
לרדת לעומק הבנת הסוגיות 

בכל חלקי התורה"
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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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ולהשיב לשואלים בדבר הלכה. לא פעם הפטיר בלשונו "בכל 
עיני",  לנגד  עזרא  רבי  של  דמותו  הוראה,  מורה  שאני  פעם 
נר  עטיה  הגר"ע  נותר  פטירתו  בכך שגם אחר  מעיד  כשהוא 

לרגליו ואור לנתיבתו.
הגאון  חברון  ישיבת  ראש  של  מפיו  נמסרה  נאמנה  עדות 
רבי  הגאון  מאביו  ששמע  מה  שהביא  כהן,  דוד  רבי  הגדול 
יוסף כהן זצ"ל, שאמר לו רבה של ירושלים הגאון רבי צבי 
פסח פראנק זצ"ל על הגאון רבי עזרא עטיה, שכאשר מדבר 
איתו בלימוד, רואה אצלו סברא ישרה כמו אחד הראשונים. 
והשיב לו רבי יוסף כהן שכאשר הוא מדבר עם רבי בן ציון 
אבא שאול היה רואה בדיוק את הנקודה הזאת, ישרות הסברא 
בדורנו.  שומעים  ולא  רואים  שלא  מה  מהראשונים,  כאחד 

)מובא בספר 'תפארת ציון' עמוד שי"ב(.

פרנס שאינו הגון

לעמוד  רבינו  ידע  הגדולה,  וענוותנו  הברך  שפלות  לצד 
החרדית.  ביהדות  אסון  הרי  תהליכים  בפני  ולהתריע  בפרץ 
היו  ושוב  שוב  התריע  עליהם  המרכזיים  הדברים  אחד 
ישראל.  בארץ  השבת  בשמירת  ונשנים  החוזרים  הכרסומים 

כך גם יודעים לספר בני משפחתו הקרובה על מקרה שאירע 
באחד מקהילות ישראל הספרדיות באמריקה, שעמדו למנות 
עליהם רב ומנהיג שאינו הגון ואינו ראוי, ואף נחשד בדעות 

אפיקורוסיות למיניהם רח"ל. 
רבינו נזעק לדבר, ואחר שדרש וחקר היטב במשך יומיים 
האיש  ואותו  הדבר,  אמת  שאכן  ושליחים  עדים  באמצעות 
שרחקו  נוכל  אלא  אינו  הקהילה  למנהיג  להתמנות  העומד 
דרכיו מדרכינו, ישב לכתוב מכתב חריף ושגרו לאותה קהילה, 
פעל והפעיל מי שיכל עד שמשימתו הוכתרה בהצלחה, ובני 

הקהילה החליטו לדחות את מינויו של הרב הקלוקל.
מפעל חייו של הגרב"צ פחות מפורסם וידוע, והיא הקמת 
הקמת  עם  הקודש.  טהרת  על  ספרדיים  תורה  תלמודי  רשת 
האחריות  את  צדקה  יהודה  רבי  עם  יחד  רבינו  נטל  המוסד 
לניהולו, במקביל נטל את מקל הנדודים וכיתת רגליו בארץ 
להעמידה  התורנית  לרשת  תרומות  לגייס  הגולה  ובפזורות 

ולבססה על תילה. 
עם הקמת תנועת ש"ס חברה הרשת לזרם של 'מעיין החינוך 
התורני', אולם לא השתייכה רשמית לתנועה הפוליטית, וזה 
בפוליטיקה.  להתערב  שלא  הגרב"צ  של  מניסיונו  כחלק 
לקראת הבחירות אפשר לתנועת ש"ס להתהדר בסיוע שהיא 
מעניקה לתלמודי התורה שתחת אחריות הרשת. דעתו בעניין 
ההצבעה בבחירות הייתה שלילית, כדעתם של רבים מראשי 
ישיבת 'פורת יוסף', הוא ציין תמיד שיש באמתחתו 4 הסברים 
לאיסור ההשתתפות בבחירות שקיבל מרבו, ידידו ורעו הגאון 

הגדול רבי דוד יוניגרייז זצ"ל ראב"ד העדה החרדית.

עדות נאמנה נמסרה מפיו 
של ראש ישיבת חברון הגאון 

הגדול רבי דוד כהן, שהביא 
מה ששמע מאביו הגאון רבי 

יוסף כהן זצ"ל, שאמר לו רבה 
של ירושלים הגאון רבי צבי 

פסח פראנק זצ"ל על הגאון 
רבי עזרא עטיה, שכאשר 

מדבר איתו בלימוד, רואה 
אצלו סברא ישרה כמו אחד 

הראשונים

לצד שפלות הברך וענוותנו 
הגדולה, ידע רבינו לעמוד 

בפרץ ולהתריע בפני תהליכים 
הרי אסון ביהדות החרדית. 

אחד הדברים המרכזיים 
עליהם התריע שוב ושוב היו 
הכרסומים החוזרים ונשנים 

בשמירת השבת בארץ ישראל

הגרב"צ עם רבי מנצור בן שמעון

הגרב"צ עם הגר"ע עטיה ר"י פורת יוסף



סיבה אמיתית 
לשמוח עד הגג

חתימת הסכם הגג באלעד 

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

101,000
125 מ"ר

החל מ-

 אפשרויות
מימון

רכישת ההשקעה 
הבטוחה

קרקע
פרטית

ליווי משרד עו"ד 
אריה ליבוביץ ושו"ת

 הנהלה
חרדית

 דו''ח שמאי
תקן 22

הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

אלעד
נופי

עתיד בהישג יד

החברה היחידה
 
המוכרת קרקע 

בבעלותה!

לא תיווך ולא אופציה
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סוגרים 
בכירי רבני הציונות הדתית יוצאים בחריפות נגד הכשרות החדשה של 'צהר', זאת לאחר משא ומתן ממושך שעלה על 
שרטון • בשיחה עם 'כל ישראל' יוצאים גדולי רבני הציונות הדתית באמירות חריפות • הגאון רבי חיים דרוקמן: "אם 
• הגאון רבי יעקב אריאל: "מי שלא תחת  הרב סתיו היה הרב הראשי, אז ארגון 'צוהר' היה מקים מערכת נפרדת?" 
הרבנות הראשית אסור לאכול אצלו, ולא משנה אם הוא משמאל או מימין" • רבה של קרית שמונה הגאון רבי צפניה 

דרורי: "בזכות 'צוהר' יהיה לרפורמים חופש והם יוכלו לתת כשרות"

צילומים: באדיבות ערוץ 7

||  יענקי קצבורג ||



23 ט"ז בתמוז  תשע"ח 29/6/18

את הצהרסוגרים 
בכירי רבני הציונות הדתית יוצאים בחריפות נגד הכשרות החדשה של 'צהר', זאת לאחר משא ומתן ממושך שעלה על 
שרטון • בשיחה עם 'כל ישראל' יוצאים גדולי רבני הציונות הדתית באמירות חריפות • הגאון רבי חיים דרוקמן: "אם 
• הגאון רבי יעקב אריאל: "מי שלא תחת  הרב סתיו היה הרב הראשי, אז ארגון 'צוהר' היה מקים מערכת נפרדת?" 
הרבנות הראשית אסור לאכול אצלו, ולא משנה אם הוא משמאל או מימין" • רבה של קרית שמונה הגאון רבי צפניה 

דרורי: "בזכות 'צוהר' יהיה לרפורמים חופש והם יוכלו לתת כשרות"

צילומים: באדיבות ערוץ 7

||  יענקי קצבורג ||
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הרבנים מ שבארגון  עידן  זה 
הרב  עומד  שבראשו  'צהר' 
השקת  על  מצהירים  סתיו,  דוד 
לרבנות  אלטרנטיבית  כשרות 
שנתקלה  היוזמה  הראשית. 
מצד  גורפת  בהתנגדות  כמובן 
ובעולם,  בארץ  כשרות  גורמי 
רבני  וזקני  כשבכירי  אנושה  מכה  שעבר  בשבוע  חטפה 
הציונות הדתית יצאו במכתב הקורא להחרים את הכשרות 

המדוברת, ותוקף בחריפות חסרת תקדים את היוזמה.
רבנים  שורת  מפתיע,  בקונצנזוס  חתומים  המכתב  על 
כמו  הד"לי,  במגזר  הזרמים  כלל  של  הראשונה  מהשורה 
חיים  הרב  גן,  רמת  של  לשעבר  רבה  אריאל  יעקב  הרב 
דרוקמן ראש ישיבות 'בני עקיבא', הרב צפניה דרורי רבה 
של קריית שמונה, הרב חיים שטיינר מרבני ישיבת 'מרכז 
הרב', הרב איסר קלונסקי רבה של גבעת מרדכי והרב זלמן 

מלמד ראש ישיבת 'בית א-ל'.
בשיחה עם 'קו עיתונות' מצהיר הרב אריאל שמעולם לא 
ואין פה חזרה לאחור. "אף פעם  תמך בכשרות האמורה, 
לא הסכמנו למהלך הזה, זה פוגע בכשרות וגורם לתקלות. 
שלהם  הכשרות  את  פתחו  ש'צהר'  הראשון  מהרגע  החל 
יש  ראשית  רבנות  כי  ופסולה,  פגומה  כשרות  אמרנו שזה 

רק אחת".
אצבע  להפנות  אריאל  הרב  בוחר  שלא,  או  במפתיע 
הפועלים  הפרטיים  הכשרות  גופי  כלפי  דווקא  מאשימה 
אבל  כזו:  סיסמא  לומר  רוצה  "אני  החרדי.  במגזר  בעיקר 
אשמים אנחנו", והרב מבהיר את דבריו: "יש רבנות והיא 
הכתובת המרכזית והעיקרית וצריך להכיר בה, מי שרוצה 
לו, אבל  מוסיפים  כל המוסיף  לו,  עליה שיבושם  להוסיף 
או  מקלות  הן  אם  משנה  ולא  פרטיות  כשרויות  כשיש 
מחמירות, אם זה בלי הרבנות הרי שהם אלו שגורמים לכל 
מי  וכל  בד"ץ  כל  אחרים.  ולא  'צוהר'  לא  האלו.  התקלות 
שמקים כשרות ולא כפוף לרבנות הראשית הוא הורס את 
הכשרות בישראל. כל מי שעושה את זה ולא משנה מאיזה 
כיוון הוא. 'צוהר' הלכו בעקבות אחרים, מכיוון שאחרים 

פתחו ערוצים פרטיים גם 'צוהר' פתחו".
ומבקש:  בתחום,  הפעילים  הכשרות  לגורמי  פונה  הרב 
הרבנות  בלי  כשרות  שפותח  מי  בראשו,  עיניו  "החכם 
בגיור,  היה  גם  זה  כך  הנזק,  כל  את  גורם  הוא  הראשית 
הגישו בג"ץ כי גיירו בבתי דין פרטיים, מי שרוצה לפתוח 
הראשית,  הרבנות  בסיס  על  רק  זה  את  שיעשה  כשרות 
ואם רוצה להוסיף ולהחמיר קדוש ייאמר לו". הרב חותם 
בקביעה חריפה ונחרצת: "מי שלא תחת הרבנות הראשית 
אסור לאכול אצלו, ולא משנה אם הוא משמאל או מימין".

מעשית, מה מורה הרב למי ששואל אם לסמוך על 
הכשרות שלהם?

"היינו מעדיפים שהם לא יתחילו בכלל עם כל זה, אבל 
כעת אחרי שהתחילו אנחנו מצהירים שאסור לאכול שם. 

אני חושב שהם טעו".
היו ניסיונות הידברות בין הצדדים?

להיות  להם  הצענו  אליהם,  "פנינו  בחיוב  משיב  הרב 
מה  יוסיפו  או  יחמירו  זה  ועל  הראשית  הרבנות  בסיס  על 
להם  שיתנו  טובות,  ממש  הצעות  להם  הצענו  שרוצים, 
מתווה  היה  הראשית.  הרבנות  בסיס  על  הכול  אבל  הכרה 
את  ויתאמו  המקומית  הרבנות  עם  ידברו  מקום  שבכל 
אותו  בסיס  על  והכול  לעשות,  רוצים  שהם  השינויים 
עיקרון שיהיה תחת סמכות הרבנות הראשית. ישבנו איתם 

ולא קיבלנו מענה, לא חזרו אלינו עם תשובה רצינית. הם 
הולכים בשלהם".

"מעשיהם אינם רצויים"
הדתית  בציונות  הרבנים  מבכירי  דרוקמן,  חיים  הרב 
חותמי  בין  הוא  אף  נמנה  עקיבא',  'בני  ישיבות  וראש 
המכתב, בשיחה עם 'כל ישראל' הוא מסביר את התנגדותו 
למהלך: "אני מתאר לעצמי שכוונתם רצויה אבל מעשיהם 
שלילי  מעשה  שזה  חושב  אני  רצויים,  אינם  וכלל  כלל 
ביותר, כי כל פגיעה באחדות של הכשרות טומנת בחובה 

סכנה של הרס הכשרות".
מערכת  התנהלות  נגד  שמועלות  לטענות  בהתייחס 
להיות  "יכול  הרב:  אומר  הראשית  הרבנות  של  הכשרות 
שיש צורך לשפר כל מה שקשור לכשרות הממלכתית, אני 
בעד שיפורים, אבל אני נגד הפרטה, כי כל הפרטה בנושא 
הוא  אם  גם  פוגע  הוא  כך  שנוהג  ומי  פגיעה.  פשוט  היא 
אינו מתכוון לכך, ואני מניח שאכן כוונותיהם רצויות, אבל 
מעשיהם בהחלט אינם רצויים, וחבל מאוד שהולכים בדרך 

הזאת".
והבעייתיות  המהלך  השלכות  על  מרחיב  הרב 

שבו: "הבעיה היא גם ממה שקורה כעת, וגם 
ממה שיצא מכך בעתיד. יש לנו מערכת 

כשרות של הרבנות הראשית, כשרות 
במערכת  צורך  אין  מאוחדת, 

נפרדת.
"לא  בעדינות:  מעיר  הרב 

נעים לי להעמיד את הדברים כך, אבל אם הרב סתיו היה 
נפרדת?  'צוהר' היה מקים מערכת  הרב הראשי אז ארגון 
ראשית  רבנות  יש  מינה?  נפקא  מאי  זה?  דבר  מין  איזה 

ואותה צריך לחזק".

"תוצאות מסוכנות"
הרב צפניה דרורי, רבה של קרית שמונה מזה חמישים 
מכתב  על  חתומים  שהיו  הבולטים  הרבנים  ואחד  שנה 
המניעים  את  ישראל'  'כל  עם  בשיחה  מסביר  המחאה, 

להוצאת המכתב ואת כל מה שמונח מאחורי הסוגיא.
מה ההבדל בין הבד"צים לכשרות 'צוהר'?

יהיו מוכנים לעבוד  "אין הבדל", משיב הרב, "אם הם 
בסדר  זה  הבד"צים  כמו  הראשית  הרבנות  סמכות  תחת 
הדברים  היו  כך  אכן  הדרך  שבראשית  ומתברר  גמור". 
הם  לנו ש"בהתחלה  דרורי מספר  הרב  אמורים להתבצע, 
משתפים  לא  הם  ובסוף  פעולה  ישתפו  שהם  לנו  אמרו 

פעולה".
עיה היא בזה שלא מתאמים עם ־הב

הרבנות או שיש 
פגמים בצורת 
הפיקוח 
של 

מדגיש  עקרונית",  היא  הבעיה  "לא, 
לבוא  יכול  גורם  שכל  מצב  "אין  הרב. 
ולומר אני מפקח על המזון והוא יהפוך 
להיות מכשיר בישראל. הוא לא ירגיש 
טוב עם ההגדרה של השגחה אז הוא 
ילך ויכתוב בלשון שלו כדי שלא יתנגש 
עושים  הם  שלהם  ובלשון  החוק.  עם 

רק פיקוח".

הרב יעקב אריאל

רבני צהר



להתראות משקפיים
שלום משקפי שמש

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

הסרת משקפיים 
בלייזר 

עושים בבית חולים

ת"א  ירושלים  חיפה  רעננה  אשדוד  ב"ש

 ללא שימוש בסכין 
 אפשרות לחזרה מיידית לשגרה 
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ארגון 'צוהר'?
"לא, הבעיה היא עקרונית", מדגיש הרב. "אין מצב שכל 
יהפוך  והוא  ולומר אני מפקח על המזון  יכול לבוא  גורם 
ההגדרה  עם  טוב  ירגיש  לא  הוא  בישראל.  להיות מכשיר 
שלא  כדי  שלו  בלשון  ויכתוב  ילך  הוא  אז  השגחה  של 
פיקוח".  רק  עושים  הם  שלהם  ובלשון  החוק.  עם  יתנגש 
כי  היא  דרורי  הרב  מסביר  מכך  כתוצאה  שתגרם  הפרצה 
אחרים  גם  ויהיו  שמפקחים  'צוהר'  שיש  ידעו  "כולם 

שיפקחו, ואין אף גורם מלמעלה שאחראי על הכול".
־הרב מודע לטענות שמעלים בארגון 'צוהר' על התנה

לות הרבנות הראשית?
כי אני לא בא כעת לבדוק את  "הם לא מעניינים אותי 
הרבנות הראשית. אני בא לדאוג שכל מדינת ישראל תתנהג 

עם פיקוח ולא בלי פיקוח, זה הכול".
יש שטוענים שאם הרב סתיו היה נבחר לרב ראשי הכול 

היה נראה אחרת.
מתחמק  הרב 
לנישה.  מלהיכנס 
לא  "אני 
ה  צ ו ר

"אני  ומגלה  פוליטיקה",  סתם  זה  לפוליטיקה,  להיכנס 
דווקא רציתי לעזור לו, אבל אני לא מדבר על הדבר הזה. 

אני לא מדבר על פוליטיקה".
צריכה  איך  הברור  הקו  בהתוויית  ממשיך  דרורי  הרב 
להתנהל מערכת הכשרות בישראל: "מה שצריך לעשות זה 
שהנושא של הכשרות יעמוד אצל אנשים שאין להם שום 
רווח מזה. הרבנות הראשית לא מרוויחה גרוש מזה שהיא 
הדברים  את  תעשה  שהיא  מאמין  ואני  לפיקוח.  דואגת 
אליה.  בטענות  נבוא  אז  בסדר  תעשה  לא  היא  אם  בסדר, 

אבל הגורם המפקח צריך להיות לא תלוי בכלום".
רק המעשים של 'צוהר' אינם טובים או שגם הכוונות 

לא רצויות?
מחפש  לא  טובות.  הכוונות  שכל  להאמין  רוצה  "אני 

כוונות רעות. אבל שיבינו שהתוצאות של מה שהם עושים 
מאוד מסוכנות לכשרות".

הטענות הם רק כלפי מיזם הכשרות של הארגון, או 
כנגד כל הפעילויות השנויות במחלוקת שלהם, כמו 

אירועי הבר-מצווה לחילונים ואחרים?
"לאף אחד אין טענות לגבי מה שהם עושים. אני הייתי 
קשור גם למיזם של החתונות שלהם, למה לא? הם עושים 
הרבנות  סמכות  תחת  שיהיו  אבל  יפים.  מאוד  דברים 

הראשית. לא מסגרת עצמאית".
אחרי המכתב עליו חתם הרב יחד עם עוד כמה רבנים, 

פנו אלכם מ'צוהר' לבוא בדברים ולהגיע להסכמות, או 
שהם לא מתייחסים בכלל לעובדה שיצאתם נגד?

להם  יש  בשטח,  מאוד  חזקים  שהם  תחושה  להם  "יש 
הרבה תעמולה, יכול להיות שזה מסנוור אותם".

ולא מעניינת אותם דעת הרבנים?
בכל  אני  ברעתם,  חפצים  שהרבנים  תחושה  להם  "יש 
למסגרת,  שיכנסו  רוצה  רק  אני  ברעתם.  חפץ  לא  אופן 

שיהיו חלק מכל מערכת הכשרות".
יש טוענים שההתנגדות של הרב היא מחמת היותו חבר 

הרבנות הראשית?
הרב מכחיש את הטענות: "אני לא חבר ברבנות הראשית. 

־אני רב עיר, רב של קריית שמונה. אני נותן כשרות למו
צרים כמו שכל אחד נותן, אבל אני לא מרוויח גרוש אחד 

מזה שאני נותן כשרות. אני לא בעל אינטרס. אני אדם 
שהרבנות הראשית סמכה עליי שאני יכול לתת כשרות אז 

אני נותן כשרות. אני לא מרוויח מזה אגורה".
־יש שאומרים שההצלחה של 'צוהר' היא בכך שגר

מה לרבנות הראשית להנגיש את עצמה יותר לציבור, 
להתייחס יותר בהארת פנים, וזה בגלל התחרות שכפתה 

עליה 'צוהר'?
"זה ממש לא נכון", מזדעק הרב, "הרבנות לא השתנתה. 
מקום שיש רב טוב הוא המשיך להיות רב טוב, מקום שיש 
רב לא טוב המשיך להיות רב לא טוב. אני כבר הרבה שנים 
ברבנות, לא יודע אם יש מישהו עם וותק יותר ארוך ממני 

ברבנות, ואני לא מכיר את כל השטויות האלו".
כמה שנים הרב כבר במערכת?

"אני כבר 50 שנה רב העיר קריית שמונה". 
מה יש לרב לומר לאנשי 'צוהר', איך הם יכולים לחזור 

בתשובה?
"אני לא רוצה שהם יחזרו בתשובה. שישמעו אותי ואת 
מה שאני אומר, אני לא רוצה מהם כלום רק שיכירו במוסד 
אנחנו  בלעדיו.  ילכו  שלא  הראשית.  הרבנות  של  הרשמי 
יכולים לדאוג שהכול יהיה בסדר, שהרבנות תכיר בהם, רק 
שיעמוד תחת פיקוחם. הם גם הסכימו, היו כבר סיכומים שהם 

אני לא חבר ברבנות הראשית. אני 
רב עיר, רב של קריית שמונה. אני 
שכל  כמו  למוצרים  כשרות  נותן 
אחד נותן, אבל אני לא מרוויח גרוש 
אחד מזה שאני נותן כשרות. אני לא 
שהרבנות  אדם  אני  אינטרס.  בעל 
יכול  שאני  עליי  סמכה  הראשית 
כשרות.  נותן  אני  אז  כשרות  לתת 

הרב דוד סתיואני לא מרוויח מזה אגורה

הרב צפניה דרורי
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הסכימו".
־אולי הר

בנות הראשית 
מערימה קשיים, 

היא הרי נשלטת גם 
בידי החרדים?

כבר  מצדנו  אנחנו  הראשית.  הרבנות  עם  ישבנו  "כבר 
הכול הסתדר. אם הולכים בדרכי שלום ובהבנה אז הכול 
שהם  במה  אותם  אשרת  אני  לנו,  שיתנו  להסתדר.  יכול 

רוצים. רק שזה הכול יהיה מוסכם ולא יפרק מסגרות".
המהלך  על  בירכו  והקונסרבטיבים  שהרפורמים  ראינו 

של הקמת הכשרות האלטרנטיבית.
"הם לא רק בירכו, הם תומכים בזה ממש".

מה זה נותן להם?
"שבזכות 'צוהר' יהיה להם חופש והם יוכלו לתת כשרות 

בארץ איפה שהם רוצים".

"כשרות מחבלת"
ספגה  "צוהר"  ארגון  של  החדשה  הכשרות  מערכת 
היא  ממנו  הדתית  הציונות  רבני  מקרב  ביקורות  מעט  לא 
מגיעה, על רקע פעילותם מחוץ לתחומי הרבנות הראשית, 
בכוחה.  ונוגס  הרבנות  של  מעמדה  על  תיגר  הקורא  דבר 

ארגוני  הצטרפו  הראשית"  ב"רבנות  המלחמה  עגלת  על 
של  היוזמה  על  שבירכו  לישראל  החדשה  וקרן  רפורמים 
ארגון "צהר", מנגד בכירי הרבנים חששו מאוד למעמדה 

של הרבנות.
שלב,  עולה  "צהר"  ארגון  נגד  הפעילות  שעבר  בשבוע 
ועדת רבנים בראשות זקני רבני הציונות הדתית מפרסמת 
בצהרים קריאה לסגור לאלתר את מערך הכשרות של צהר. 
מהלך לשיתוף פעולה שניסו הרבנים להוביל יחד עם רבני 
ובעקבות כך קוראים הרבנים לסגור  צהר עלה על שרטון 

את מערך הכשרות העצמאי של צהר.
בוועדת הרבנים של הציונית הדתית שבדקה את מערך 
הכשרות של צוהר היו חברים בכירי הרבנים של הציונות 
הרב  אריאל,  יעקב  הרב  דרוקמן,  חיים  הרב  בהם  הדתית, 
איסר קלונסקי, הרב  זלמן מלמד, הרב  דרורי, הרב  צפניה 
זלמן מלמד והרב חיים שטיינר. הרבנים קיימו פגישות עם 

בכירי הרבנים של הרבנות הראשית טרם פרסום הקריאה.
הכשרות  "מערך  כי:  נאמר  הרבנים  שפרסמו  בהודעה 
ישראל  במדינת  בכשרות  לפגיעה  גורם  האלטרנטיבית 
ומביא להנמכת רמת הכשרות, ובנוסף מהווה פגיעה קשה 

ברבנות הראשית".
עוד נאמר בקריאה כי "הרבנות הראשית לישראל נוסדה 
ענייני  כל  את  לרכז  במגמה  זצ"ל  קוק  הרב  מרן  ידי  על 
והדת תחת סמכות רבנית אחת והחלטית שתהיה  הרבנות 

מחייבת את כל הציבור בארץ בלי גופים אחרים הפועלים 
עצמאית ללא הסמכות המרכזית".

כזכור, ארגון רבני צהר נחל תבוסה של ממש בבחירות 
כשהרב  לישראל  הראשיים  לרבנים  שהתקיימו  האחרונות 
לישראל.  הראשי  לרב  נבחר  לא  הארגון,  יו"ר  סתיו,  דוד 
נראה, כי החליטו בצהר להקים מערך כשרות אלטרנטיבי 
אחריו  גרר  הנפרד. המהלך  הנישואין  רישום  לבד ממערך 
החרדי  בציבור  רבים  רבנים  של  נגד  תגובות  כאמור, 
של  כוחה  להחלשת  נחרצות  שהתנגדו  הדתית  ובציונות 

הרבנות.
הראשית,  הרבנות  מועצת  וחבר  אונו  קרית  של  רבה 
מערך  את  לבטל  צהר  לרבני  קרא  ערוסי,  רצון  ד"ר  הרב 
הכשרות שהקימו ''בארגון רבני צהר ישנם רבנים נפלאים 
שהם  בכך  מאוד  גדולה  טעות  טועים  דעתי  שלעניות 
פועלים שלא במסגרת הרבנות. בעניין הנישואין הם עדיין 
מחוברים בצורה כזאת או אחרת לרבנות אבל הכשרות היא 
אלטרנטיבית והיא תחבל וכבר מחבלת", אמר הרב ערוסי.

לדבריו, ''כל רבני ישראל צריכים להיות מאוחדים בדעה 
לבל יעבוד ארגון רבני כאלטרנטיבי לכשרות או לכל נושא 

אחר".
הרב ערוסי משמיע קריאה לרבני צהר, "אני קורא להם 
יחד עם כל הרבנים שכבר פנו אליהם בקריאה - חדלו לכם 
הראשית  הרבנות  במסגרת  יחד  לעבוד  בואו  מההיבדלות, 
נוכל  אחדות  של  בדרך  רק  יעשה,  לא  כזו  כי  לישראל 
להוציא רבנות שתשרת את העם בצורה הטובה ביותר בכל 

התחומים".
של  כשרויות  על  שדיברו  בכך  צודקים  צהר  "רבני 
רבנויות מהדרין שפועלות אבל הן פועלות מתוך הרבנות 
הראשית לישראל שנותנת להן את הכיסוי ואת הגיבוי, גם 
לישראל  לרבנות הראשית  כפופים  יהיו  הם  אם  צהר  רבני 

ויעמדו בסטנדרטים אז גם הם יקבלו את אותו גיבוי".

"אולי יקימו צבא פרטי?"
אפרתי:  ברוך  הרב  אומר  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
"לעניות דעתי, אי אפשר לקבל את העובדה שכל קבוצה 
)כשרות,  סקטוריאלי  עצמאי  דתי  מערך  לעצמה  תכונן 
גיור, נישואין(. שהרי אם זהו הכיוון, מדינת ישראל איננה 
מ'מדינה  נהפכת  היא  חילוני.  טכני  מנגנון  אלא  ד'  כסא 
אזרחים  אוסף  תהיה  היא  היהודים'.  ל'מדינת  יהודית' 
פרטיים, שהחליטו לחיות יחד, וכל קבוצה עושה לעצמה 
דין ומגבשת לעצמה זהות דתית משלה, בלי זהות יהודית 

ראשית ממלכתית".
המהלך  את  עושים  צהר  מחברי  שכמה  ספק  לי  "אין 
הכשרות.  ולחיזוק  ישראל  עם  ולטובת  שמים  לשם  הזה 

הרב  אומר  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
אי  דעתי,  "לעניות  אפרתי:  ברוך 
שכל  העובדה  את  לקבל  אפשר 
דתי  מערך  לעצמה  תכונן  קבוצה 
גיור,  )כשרות,  סקטוריאלי  עצמאי 
נישואין(. שהרי אם זהו הכיוון, מדינת 
מנגנון  אלא  ד'  כסא  איננה  ישראל 
מ'מדינה  נהפכת  היא  חילוני.  טכני 

הרב דרוקמןיהודית' ל'מדינת היהודים'.

הרב יובל שרלו
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מאוד  מזיקים  מעשיהם  טובות,  כוונותיהם  בעוד  אולם, 
של  הכשרות  מערך  זהו  מהמדינה',  הדת  'הפרדת  מאוד. 
הראשית,  הרבנות  קרי  המדינה,  שאם  משום  לענ"ד.  צהר, 
ועם  הגיור,  מערך  ועם  הכשרות,  מערך  עם  לה  אין  דבר 
יהודית?  למדינה  אותה  הופך  מה  אזי  הנישואין,  מערך 
הופכת  היא  יהודית?  זהות  בעל  לגוף  נחשבת  היא  במה 
לאומית  קטגוריה  בו  לגמרי שאין  חילוני  למנגנון  רגע  בין 
דתית. מנגנון טכני, שיש בו דברים חיוביים, אך אינו כסא 
ד' בעולם כי אם המשך הגלות, המשך קהילתי-סקטוריאלי 
קהילות  עם  חילונית  למדינה  ניהפך  לאומי-יהודי.  ולא 
הראי"ה  לנו  שמסר  מה  כל  על  חולקים  אנו  ובזה  דתיות. 
זצ"ל – 'מדינת ישראל היא יסוד כסא ד' בעולם', ומחריבים 
את מפעלו הגדול, הרה"ר לישראל. למה הקדוש ברוך הוא 

התכוון?"
לי  תהיו  'ואתם  בסיני  לנו  אמר  הקב"ה  כאשר  "האם 
ממלכת כהנים וגוי קדוש', הוא התכוון שנהיה ממלכה של 
כוהנים פרטיים ההולכים בכיוונים שונים בלי רועה רוחני 
המרכז את כולנו? שנהיה אנרכיה רוחנית? מיהו משה אם 
ומיהו  גמליאל,  רבן  מיהו  יפתח?  ומיהו  בועז,  ומיהו  כן? 

ראש הסנהדרין שבכל דור ודור? קישוט בעלמא?"
"לא זכיתי להבין את הטיעון וההשוואה של כשרות צהר, 
בבחינת  זהו  הלא  קדם.  בימי  השבטים  של  הדינים  לבתי 
שבכל  הדינים  בתי  הרי  בשעורין.  לו  והודה  חיטין  טענו 
בירושלים.  והמרכזי  הגדול  הדין  לבית  כפופים  היו  שבט, 
אפילו המינוי של הדיינים שבכל שבט, היה על פי בית הדין 
אותו  בהמשך  בדיוק  הרמב"ם  כדברי  בירושלים,  המרכזי 
מקור שציטט הרב מלמד 'אמרו חכמים, שמבית דין הגדול 
שמצאוהו  מי  כל  ובודקין:  ישראל,  ארץ  בכל  שולחין  היו 
הבריות  ורוח  נאה,  ופרקו  ושפוי,  עניו,  חטא,  וירא  חכם, 
אותו  מעלין  ומשם  בעירו.  דיין  אותו  עושין  הימנו,  נוחה 
ומשם  העזרה,  לפתח  אותו  ומשם מעלין  הבית,  הר  לפתח 

מעלין אותו לבית דין הגדול'.
שלהם,  והדיינים  המקומיים,  הדינים  בתי  אומר-  "הוי 
מגיעים מתוך מינוי של המרכז הרוחני. ומדוע? משום שרק 
כהנים'.  'ממלכת   - העצומה  האמירה  ביטוי  לידי  באה  כך 
תורה אחת המתגלה במציאות המקומית, על ידי מרכז רוחני 
וכיצד. לא רק פגיעה  והיכן  ידון  אחד, המנווט ומכריע מי 
מהותית ביהדותה של המדינה יש כאן, אלא פגיעה בסמכות 
רוב ככל זקני חכמי ישראל המתנגדים למהלך הפרטי הזה".

בצורה  הפועלת  שיהיו(,  ככל  )יקרים  רבנים  "קבוצת 
שאינה מקבלת את סמכות המוסד הדתי העליון של מדינת 
בסתירה  ופועלת  פקטו,  דה  להפרטתו  וגורמת  ישראל, 
נגד  שמוחים  עצמו  לאומי  הדתי  הציבור  גדולי  להוראת 
המעשה הזה )ובכללם נשיאי צהר בעבר(, ופועלת בסתירה 
לכמעט כל זקני חכמי ישראל המורים להם לחדול, קבוצה 
זו, מה בינה ובין דברי הרמב"ם דלעיל? האם זהו בית דין 

'משה  של  המושג  עצם  הרס  זהו  שבט?!  שבכל  לגיטימי 
קיבל תורה ומסרה'. דהיינו, היררכיית הפסיקה שבכל דור. 
בנוסף הדבר ברור שצהר אינם מבקשים להיות בית דין של 
שבט אחד, אלא בית דין נוסף לכלל ישראל. לו היה קם בית 
דין של עיר אחת בימי קדם, ומבקש להחליף את ירושלים, 

האם זה היה מותר? חס ושלום".
"זאת ועוד. הטענה שהעולם החרדי ממנה לעצמו ממילא 
בד"צ, היא טענה שאין בה ממש, משני טעמים: א. וכי אם 
הם חוטאים, אנו הציונות הדתית הנאמנים לתורת הרב קוק, 
נחטא גם כן? וכי אם יש טעות אצל אחרים זה מכשיר את 
הטעות אצלנו? ממתי הציונות הדתית גורמת להפרדת הדת 
מהמדינה? האם עברנו על דעתנו?. ב. הכשרויות החרדיות 
באות תמיד על גבי כשרות הרה"ר, ולא במקומה. הם רוצים 
תוספת חומרא. אחרי שיש כשרות של הרה"ר לישראל, בא 
החרדי ומוסיף כשרות משלו עם הידורים. זה מאד לגיטימי, 
משום שאין כאן שום תחליף למרכז הרוחני הלאומי שהוא 

הרבנות. אלא הידור על גביו ולא במקומו. 
"לעומת זאת צהר, באים לתת כשרות במקום הרה"ר ולא 
יחד עימה ועל גביה. הם אינם באים להוסיף אלא להחליף. 
זהו הבדל של שמים וארץ. לו צהר היו מוסיפים כשרות כמו 

הייתה  כזו. משום שלא  צעקה  קמה  הייתה  לא  בד"ץ, 
אך  להחליפה.  ניסיון  היה  ולא  הרה"ר,  נפגעת 

עתה מנסים לפגוע ולהחליף ולכן כל זקני 
חכמינו מתנגדים לזה.

"הטיעון הנוסף", מוסיף הרב 
ממנים  לא  "שאם  אפרתי, 

מארגון  דיינים  מספיק 
מתיר  הדבר  מסוים, 

להקים  ארגון  לאותו 
הוא  משלו,  מערכת 

טיעון מסוכן לעצם 
במדינה  קיומנו 
אחת.  ריבונית 
לא  אם  וכי 
עובדים  יקבלו 
הפנים,  למשרד 
שוטרים  או 
או  למשטרה, 
לצבא,  חיילים 
מסוים,  מסקטור 
האם זה יתיר ח"ו 

להקים  למישהו 
משרד  פרטי?  צבא 

סקטוריאלי?  פנים 
פרטית?  משטרה 

מסוכן  זה  שלא.  ודאי 

לסולידאריות ולעמידתנו כגוף לאומי אחד.
"וכך גם הרבנות הראשית. גם אם יש טענה על אפליה, 
זה אינו מתיר לאף אחד להקים אלטרנטיבה לגוף הממלכתי 
ולהפריט את כל מה שבנינו כאן מאז ימי הרב קוק. תוהו 
ובוהו יהיה כאן. אם יש בעיות, יש לתקן מבפנים, ואפשר 
שמתמנים,  לאומיים  דתיים  ערים  רבני  הרבה  יש  בהחלט. 
גם בשנים האחרונות, ודיינים רבים, בלי קשר לצהר ובלי 
לגוף סקטוריאלי אחר. אלא בצורה  או  קשר לדרך אמונה 
טבעית. לא בכדי במועצת הרה"ר יושבים לא מעט רבנים 
גדולה  רואים השתלבות  אנו  בכדי  ולא  הדתית,  מהציונות 
של רבנינו במשרות חשובות בשנים האחרונות. המציאות 

אינה בעייתית כפי שמנסים להציגה.
כשרות  מקבלת  חנות  כאשר  פרגמטי.  טיעון  גם  "ישנו 
למדי.  קלה  בצורה  עליו  להערים  יכולה  היא  פרטי,  מגוף 
הרי אם יגלו את הערמה, המקסימום שיעשו לה הוא הסרת 
הכשרות. וגם לא יפרסמו זאת )כפי שצהר אכן לא מפרסמת 
מקומות שהיא הורידה מהם את הכשרות(. מה יש לחנות 
כלום. כשרות  אותה מאכילה טריפה?  יתפסו  אם  להפסיד 
כשרות  רק  בשטח.  אמיתיות  שיניים  בלי  פועלת  פרטית 
ממלכתית, המגובה על ידי חוק ההונאה בכשרות, מסוגלת 
לאיים )סליחה על המילה אך ההכרח לא יגונה(, על חנויות 
רק  לא  כראוי  הכשרות  על  ישמרו  לא  שאם  כך  שונות, 
שיאבדו את כשרות הרבנות, אלא יאבדו את הכשרות בכלל. 
וגם יפרסמו שמם ברבים, בהיתר חוקי. כשרות ממלכתית, 

היא כשרות יעילה".
חכמים  מעיני  נעלם  כיצד  מבין  אינני  לכך,  "נוסף 
הרפורמים  הרי  הדת.  מערכי  בהפרטת  הגדול  הסיכון 
ולא  צהר.  של  הכשרות  מערך  על  ברכו  והקונסרבטיבים 
כשרות  מערך  מידיעה(  כותב  )ואני  בונים  כבר  הם  בכדי. 
הפתח  את  פרצו  שצהר  אחרי  אותם  יעצור  ומי  משלהם, 
והכשירו את היכולת להקים מערכים פרטיים חוקיים? הרי 
במו ידינו אנו מכשירים כניסה של גופים לא אורתודוכסים 
זאת  לעצור  עלינו  המפתחות.  את  להם  ונותנים  למדינה, 

טרם יהיה מאוחר מדי".
"אנשי  צהר:  לרבני  אפרתי  ברוך  הרב  פונה  לסיום 
לחזרה  'צהר  עשו  מאוחר.  לא  עוד  בכם.  חיזרו  אנא  צהר, 
ימיכם  חדשו  אלינו,  וחיזרו  בטעותכם  הודו  בתשובה', 
כקדם. עיסקו בתכנית בר המצוה לחילונים, עיסקו בהסברת 
בפירוק  ולא  ובהטבה  בטוב  עיסקו  פנים,  במאור  היהדות 
יכולת  לצהר  יש  בארצה.  האומה  לכלל  המשותף  המצע 
לעשות טוב בתחומים חשובים, וחבל שהכוח מופנה עתה 

להרס הרה"ר במקום בניין העם".

חנות  כאשר  פרגמטי.  טיעון  גם  "ישנו 
יכולה  היא  פרטי,  מגוף  כשרות  מקבלת 
אם  הרי  למדי.  קלה  בצורה  עליו  להערים 
לה  שיעשו  המקסימום  הערמה,  את  יגלו 
הוא הסרת הכשרות. וגם לא יפרסמו זאת 
מקומות  מפרסמת  לא  אכן  שצהר  )כפי 
שהיא הורידה מהם את הכשרות(. מה יש 
לחנות להפסיד אם יתפסו אותה מאכילה 

טריפה? כלום.

הרב צחי להמן
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מבומביי

נהר החידקל

הספר מסע בבלרבי דוד ששון

לבגדאד
הצצה ייחודית למסעו של הנגיד רבי דוד סלימאן ששון ובני משפחתו, 
ממוקד העסקים המשפחתי בהודו לשורשים בעיראק  • מסע המספק 
ולאישיות  העשרים,  המאה  תחילת  של  עיראק   - לבבל  נדירה  הצצה 
הנדירה של הנגיד שמשפחתו כונתה 'הרוטשילדים של המזרח' וביתו 

היה 'גשר בין יהודי המזרח למערב'

|| איילה אבן האזל  ||
צילומים: מתוך ויקיפדיה
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תר"ע ב שנת  אלול  לחודש  ימים  בארבעה  בשבת  חמישי 
)1910( בשעת בוקר מוקדמת הפלגנו מבומבאי באניית 
השייכת  טון,  מאות  תשע  בעלת  'לאקו'  קטנה  קיטור 
ורבע  עשר  בשעה  באלול,  בשמונה  בריטית.  לחברה 
ירה  שלישית  בדרגה  והקצין  במוסקאט  עוגן  הורדנו 
שני נפצים לכבוד הסולטאן פיצל בן תורכי בן סעיד בן 

סולטאן, אימאם מוסקט ועמאן. 
הוגד  הכבשן.  כתנור  הייתה  כי  לעולם,  אזכור  הזאת  העיר  "את 
הגגות  על  ישנים  העיר  אנשי  עוזו,  למרום  החום  מגיע  שכאשר  לנו 
ומרביצים עליהם מים כהשקות הצמחים. לפני שנים אחדות היו בכאן 
חרב...  הכנסת  ובית  עוד  אינן  כעת  אך  כנסת,  ובית  יהודים  סוחרים 
בבוקרו של יום האחד עשר באלול, בשעה חמש נכנסנו למפרץ הנקרא 
שאט-אל- ערב, אשר יש אומרים שהוא נחל הערבים הנזכר בישעיה 

)ישעיהו, טו, ז(".
הינה   ,1880 יליד  ששון,  דוד  ר' 
ירא  חרדי  יהודי  של  מעניינת  דמות 
אצולה  למשפת  נצר  בתכלית,  שמיים 
יהודי   – רבגונית  דמות  בגדאדית. 
לומדי  ידי  ומחזיק  במצוות  המדקדק 
יכולת  בעל  אדם  זאת  עם  יחד  תורה, 
ובעת  הטבע,  ליופי  הרגיש  ספרותית 
המסתייע  טכנולוגי  ידע  בעל  הצורך 
של  הרפתקני  למסע  בטכנולוגיה 
בבל  הצדיקים  קברות  על  השתטחות 
מודרני  )חידוש  במצלמה  ולתיעוד 

באותה עת(. 
ר' דוד נקרא על שם סבו שייסד את 
את  בנה  אביו  הששונים",  "שושלת 
שבהודו.  בבומביי  ששון'  מסחר  'בית 
פלורה  נולד בהודו לאמו מרת  דוד  ר' 
שהייתה  גבאי,  משפחת  לבית  ששון 
אישה מלומדת ומשכילה )וגם בספרות 
התורנית היו לה ידיעות רבות( שסייעה 
היהודי  החולים  בית  להקמת  רבות 
הראשון בלונדון וכן לפליטים ממזרח 

אירופה. 
מיוחדים  מחנכים  ידי  על  סבא  ישראל  ברוח  לחנכו  טרחו  הוריו 
שפת  אגסי.  שמעון  יצחק  חכם  כגון  מבגדאד,  עבורו  הזמין  שאביו 
אמו הייתה יהודית – ערבית והוא רכש שפות נוספות עברית, ערבית 

ואנגלית וידיעותיו אף כללו את השפות יוונית ומצרית עתיקה. 
בשנת 1902 עברה המשפחה ללונדון לרגל עסקים, שם נשא לאשה 
לכינוי  זכה  וביתו   )1912( מהולנד  מיוחסת  אשכנזית  למשפחה  בת 
"גשר מאחד בין יהודי המזרח ליהודי המערב". במשך השנים המשיך 
אליהו  הרב  את  בביתו  והחזיק  אבותיו  מסורת  את  ששון  דוד  הנגיד 
דסלר על מנת שילמד את בנו תורה, ואילו בתו נישאה ברבות השנים 
פילנטרופ  היה  ששון  דוד  ר'  באנגליה.  רב  שהיה  פויכטוונגר  לרב 
אשר סייע רבות ליהודים מכל קצוות תבל לביתו הגיעו פניות לעזרה 
ארץ  אתיופיה,  אפריקה,  צפון-  תימן,  פרס,  בבל,  קהילות  ממנהיגי 

ישראל ומזרח אירופה. 

המסע לבבל

בסתיו 1910 החליט ר' דוד ששון לצאת למסע יחד עם משפחתו על 
מנת לאסוף כתבי יד יהודיים לאוסף שלו "אוסף ששון", שהיה האוסף 

הגדול ביותר בזמנו, לכתבי יד עבריים שנמצא בידיים פרטיות )כיום 
לפקוד  רצונו  היה  לכך,  בנוסף  בירושלים(.  הלאומית  בספריה  נמצא 

קברי צדיקים ולהתחקות אחר מקורות משפחתו.
הפמליה הנכבדה כללה את ליידי עזרא - גברת רחל ששון, ששון 
דניאל אפנדי, פרחה ששון )אמא של ר' דוד( ובתה – מזל טוב, גברת 
 - הכול  ובסך  דניאל  ששון  צאלח  סומך,  צלאח  חכם  יעקב  חיים, 

כשמונה אנשים, לפמליה נלוו גם שני שוטרים ומשרתים. 
הנמל  לעיר  המשיכו  ומבומביי  לבומביי,  מלונדון  יצא  המסע 
קראצ'י, כיום בירת פקיסטאן – ומשם הפליגו בספינה לבצרה שבבבל. 
בבצרה כלי התחבורה העיקרי של הפמליה היה לא אחר מאשר סירה 
שבה שטו בנתיב דרך הנהרות שאט אל ערב והחידקל היישר אל עיר 

הבירה בגדאד. 
ביותר  הגדולה  המיעוט  קבוצת  היהודים  היו  עת  באותה  בבגדאד 
והם נהנו ממונופול בחלק מן הענפים המסחריים 
כורדיסטאן  של  בחלק  זאת  לעומת  והפיננסיים. 
המרכזית,  העיר  היא  מוסול  בה  העירקאית, 
היהודים רובם התגוררו בכפרים ההרריים במשך 
דורות רבים. היהודים למדו את השפה והושפעו 

ממנהיגי הסביבה. 
את  צאתנו  "לפני  המסע:  יומן  ממשיך  וכך 
בומבאי הואיל מר ששון אהרון בצוץ )משפחה 
בגדאדית נוספת שהיגרה להודו( לכתוב לידידו 
לנו  לעזור  בצרה,  פחת  כוצ'יירי,  אל  קאסם 
שאין  לבדוק  נועד  )ההסגר  ההסגר  מן  להיפטר 
אשר  מדבקת(  מחלה  בעל  הבאים  מן  מישהו 
זמן קצר  יבואו כל המגיעים מבומבאי...  לתוכו 
קיטור  סירת  לקראתנו  באה  עוגן  אחר שהורדנו 
לחוף...  קחתנו  למען  פחה  קאסים  של  פרטית 
בשעה שש פחות עשרה הגיע הרופא והוא רכוב 
על סוס. אחר שנתן לנו תעודה שמילאנו את כל 

דרישות חוקי הבריאות, הוצאנו את החפצים... 
"זמן קצר לאחר מכן שמענו הד מכונת ירייה 
והוא סימן למוסלמים להפסיק תעניתם כי חודש 
בצרה  לנמל  הגענו  עשר  בשעה  היה..  רמאדן 
קאסים  של  )ארמון(  ה"קאצר"  מול  ונעמוד 
היה  יפה  ובאמת מעשה  אורחיו.  עם  פחה... הפחה התנהג באדיבות 
העיר.  סביב  טיילנו  בבוקר  כשלנו...  אנשים  של  גדול  מספר  לאכסן 
בצרה עומדת יפה על הגדה המערבית של הפרת הנקרא כאן שאט אל 
ערב. דקלים נוטעים על שתי גדותיו מהלך של פרסאות. הבוקר היה 
קריר לגמרי אבל כשעלה היום גדל החום מאד אנוכי השכמתי ללכת 

לבית הכנסת, דרך סמטאות מלוכלכות ורחובות צרים מאד". 
הנגיד דוד ששון ביקר שלושה בתי כנסת ואף הצליח לרכוש מספר 
כתבי יד נדירים וכך מתאר הנגיד את עיר הנמל בצרה: "מסחר העיר 
ואירופה.  מהודו  המובאת  ומתכת  בד,  משי  באיסטיס,  בעיקר  והוא 
סוסים,  החוצה:  השולחים  הם  היהודים.  בידי  רבה  במידה  והוא 

תמרים, עורות אלים וצורת תורכיה ופרס..."
ר' דוד ששון לא שהה זמן ממושך בבצרה והמשיך בדרכו אל עיר 
הבירה בגדאד: "באניית הקיטור חמידאיה של חברה תורקית. בקושי 
רב מצאנו סבלים לשאת את חפצינו לאנייה כי בימי חודש הראמדן 

יעבדו רק מעט מאד במשך היום..."

קבר עזרא הסופר

בדרך לבגדאד לא פסח ר' דוד ששון על קבר עזרא הסופר: "מראה 

הוריו טרחו לחנכו 
ברוח ישראל סבא על 
ידי מחנכים מיוחדים 
שאביו הזמין עבורו 
מבגדאד, כגון חכם 
יצחק שמעון אגסי. 
שפת אמו הייתה 
יהודית – ערבית והוא 
רכש שפות נוספות 
עברית, ערבית 
ואנגלית וידיעותיו 
אף כללו את השפות 
יוונית ומצרית עתיקה



העיר בצרה

שלט האצולה של משפחת ששון



33 ט"ז בתמוז  תשע"ח 29/6/18

קבר עזרא ככיפת בית מסגד... לפני הכנסנו לבניין הקבר היה עלינו 
לפשוט את נעלינו והוא מנהג כפי שצווה משה: "של נעליך וכו'... 
למחרת חנו נוסעינו בעיר עמארה שבה עדה יהודית בת אלף וארבע 

מאות נפש". 
ר' דוד ששון ביקש לחפש בעיר כתבי קודש עתיקים, אך התושבים 
המקומיים לא הניחו לו ור' דוד ששון עזר להם "בלתת חינין ומשדר 
דוד  כותב  כאן",  בהן,  וכיוצא  קדחת  מנזלת,  התאוננו  אשר  לאלה 

ששון ביומנו, "כל תייר נחשב לרופא".
אומץ,  לאזור  נדרש  היה  נהריים  ארם  ליישובי  להגיע  מנת  על 
ביישובים אלה כל ביקור של תייר זר הפך לסצנה וביקורן של תיירות 
– שבעתיים: "הגברות אשר בחברתנו יצאו להתהלך בשוק המכוסה 
אספסוף  עליהם  נקהל  קצר  זמן  אחר  השנייה.  בגדה  העומד  בכיפה 
ויביטו עליהם בתימהון, כי מקרה יוצא מן הכלל הוא לראות בחוצות 
נשים גלויות פנים. היה צריך לקרוא לעזרה שלושה שוטרים להפיץ 

את ההמון".

מסע בגדאד

ביום כ"ג באלול הגיעה המשלחת לעיר הבירה בגדאד – העיר בה 
צמחה שושלת משפחת ששון: "בגדאד נמצאת על החידקל ועומדת 
על שתי גדותיו המחוברות על ידי גשר הסירות המפורסם והאומלל. 
גרים  ושם  הפרסי  או  המזרחי  בצד  הוא  בגדאד  של  העיקר  החלק 
היהודים, המוסלמים והנוצרים, אבל בצד המערבי גרים רק ערבים... 
"בתי בגדד בנויים כתכונת הבתים של דמשק. להם חצרות רחבות 
ידיים ולפעמים נטועים בהן עצי תפוחי זהב ושיחים. כל בית מוקף 
וכך  שטוח.  היה  והגג  לבית,  סביב  הייתה  רחבה  מרפסת  גדר... 
בשנה,  חודשים  מששה  יותר  פתוחה  כשהיא  לשינה  בו  השתמשו 
של  אמרתו  מבאר  ספק  בלי  הוא  הזה  המנהג  לבריות.  נזק  כל  בלא 
נוסף על  לי שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא...'  'נהירין  רבי שמואל 
מורכבת  פרסית  מלה  הוא  'סירדאב',  היהודים  לבתי  יש  אלה,  כל 
קרים  מים  לשמור  הוא  הארץ  שמנהג  לפי  קרים,  מים  שפירושה 
אל  מגג  לעבור  מאד  קל  אבל  במעקות,  מוקפים  הגגות  במרתפים... 
זה לאורך כל הדרך. החתולים מרגיזים את האדם  וללכת באופן  גג 
במקום הזה ומפריעים הרבה במשך הלילה, והם משוטטים סביב כל 

הבית אפילו בחדר השינה!"
1893 היה כ-30,000  יש לציין כי מספר היהודים בבגדאד בשנת 
ולפי הערכה אחרת 50,000, נושא ההערכה המספרית לא היה הצד 
החזק של האימפריה העותומנית אשר גם בגדאד הייתה חלק ממנה... 
הנושאים הקרובים לליבו של ר' דוד ששון היו בתי הכנסת ובתי 

הספר, לשמחתו בבגדאד הוא מוצא: "שבע ושלושים בתי כנסת צלאת 
)בית תפילה( חכם חזקיל. נבנה על ידי המנוח חכם חזקיל )יחזקאל( 
שלמה דוד )נפטר בשנת תרס"ט 1909( אביהם של ששון, שאול יעקב 
)ג'ק( והרי דוד. הראשון )הכוונה לבן הבכור ששון א.א.( הוא נציג 
בגדאד בבית הנבחרים התורקי. ביום הראשון של חג הסוכות תרע"א 
הזמנו לבית הכנסת לרגל הוצאת ספר תורה חדש בתפילת שחרית, 
אשר הוקדש על ידי מר שאול חזקיל לזכר אימו, אשר נפטרה לפני 
כששה חודשים. קהל רב נכח בתפילה, בתוכה רבים מראשי העדה..."

ר' דוד ששון הצליח למצוא כתב יד נדיר מהמאה ה-14 ואפילו שקל 
לבצע חפירות כדי למצוא כתבי יד נוספים "במשך שבתי ימים רבים 
בבגדאד למדתי קצת על תכונת מזג האוויר וטבע האדמה של המקום, 
לו פעולה מזיקה על הגוויל אם הרטיבות  יש  ואמצא שמזג האוויר 
מגיעה עדיו. תכונת האדמה מביאה לידי ריקבון ולכן הסרתי מליבי 
את כוונתי לחפור ולחפש עתיקות כי ידעתי אשר עמלי יהיה לשווא".

במדרש תלמוד תורה בבגדאד מצא כי מקבלים ילדים החל מגיל 5 
ובו מלמדים "שבעים מורים ואלפיים וחמש מאות תלמידים וביניהם 
הרבה יתומים... הדבר הראשון שמלמדים את הילד בכאן הוא האלפא 
לומד  הוא  לבסוף  נקודות...  הילד  את  מלמדים  זאת  אחר  ביתא... 
לקרוא תנ"ך, ובהשתלמו בקריאה מתחיל ללמוד את השרח – תרגום 
התורה בערבית. לא מתוך ספר אלא מפה לפה... את הילדים מלמדים 

גם כתיבה...גם ערבית וגם תורקית מלמדים את התלמידים".
יש לציין כי ר' דוד ששון דילג בכוונה על ביקור בית הספר הפשרני 
מתוך  וזאת  בבגדאד,  הרבנים  שנהגו  כפי  חברים"  ישראל  "כל  של 
הסתייגות מתוכנית הלימודים המדגישה את התרבות הצרפתית הזרה 

ובכך מרחיקה את התלמידים משורשיהם היהודיים. 
ונחזור ליומן המסע המרתק של דוד ששון המשלב תוך כדי מושגים 
הקהילה  ידי  על  נתמכים  המדרש  ובית  התורה  "תלמוד  באידיש: 
נדבות  מקבלים  גם  הם  'גאבילה',  ונקרא  הבשר  על  הנגבה  מהמס 
וחגיגות הברית מילה. אבל מכיוון שמקורות הכנסה אלה  בחתונות 
אינם מספיקים, המוסדות הללו זקוקים לתרומות מיהודים הבגדאדים 
בהודו, סינגפור, פינאנג וראנגון. אף הם מקבצים סכומים בהזדמנויות 
שונות ובפרט ב'יארצייט'". זו היא עדות נוספת לכך שביתו של ר' דוד 
ששון היה גשר בין מזרח למערב ובנוסף לכך בהמשך חייו הציבוריים 
הפך לגזבר של חב"ד כאשר הרבי מלובאוויץ ברח מהשלטון הרוסי 

ב-1936.
אנו  העם  להמון  השלטון  מוסדות  בין  ההתקשרות  אופן  לגבי 
תפוצת  טרום  בשלב  המקצועיים  הכרוזים  של  מהתיאור  לומדים 
העיתונות הנרחבת: "בבגדאד יש אנשים הנודעים בשם 'אהל אל – 
הוא  כרוזים מקצועיים אשר תפקידם  הם  זו. אלה  גם  אנשי  איצ'א', 
להכריז על מה נחוץ להודיע לציבור היהודי, מהסכמת בית דין ועד 
הודעת אבדה. הכרזות אלו משמיעים בכל בתי הכנסת ובפרט בבית 
מודיעים  הם  קרובות  שלעיתים  הוא  הזה  השם  טעם  הגדול.  כנסת 
הודעות אחדות ואחרי כל הודעה והודעה הם אומרים 

'עיצ'א נעלמכם', כלומר, ועוד נודיעכם".
המשך המסע נתקל בקושי וסכנת הסגר, אך לבסוף 
שוחררו וידידים רבים נתאספו ללוות את האורחים. 
"ביום השבעה ועשרים בחשון תרע"א היה פחד שמא 
חמישה   - ארבעה  במשך  בבגדאד.  חולירע  יפרוץ 
חמשה  של  בהסגר  המקום  היה  שעברו  שבועות 
ימים אשר הסירו אותו רק היום. באופן שלשמחתנו 
הגדולה אפשר היה לקיים את נסיעתנו לחילה )העיר 
בה קבור יחזקאל הנביא( ולאל-כפל... אחר עברנו על 
גשר הספינות פגשנו את מארחנו ואת העגלות סמוך 

לבית קפה".

"בבגדאד יש אנשים 
הנודעים בשם 'אהל 

אל – איצ'א', אנשי 
גם זו. אלה הם 

כרוזים מקצועיים 
אשר תפקידם הוא 

להכריז על מה נחוץ 
להודיע לציבור 

היהודי, מהסכמת 
בית דין ועד הודעת 
אבדה. הכרזות אלו 
משמיעים בכל בתי 

הכנסת ובפרט בבית 
כנסת הגדול



העיר מוסול

קבר עזרא הסופר

יהודים בבלים בקבר יחזקאל
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קבר יחזקאל הנביא

בשונה מהעיר בגדאד בה היו מוקפים יהודי העיר ברוב סוני סבלני 
ובשונה מהקהילות החקלאיות באזור מוסול בהן היהודים נהנו מהגנת 

ראש השבט, בעיר חילה רוב התושבים היו חקלאים שיעים.
טוב,  לא  באופן  בנויה  חומה,  מוקפת  מאד  קטנה  עיר  היא  "חילה 
מוקפת  ומדרום  מצפון  העתיקה...  בבל  מחורבות  נלקחו  אשר  מלבנים 
העיר חורשת תמרים... מספר התושבים בעיר חילה מגיע לחמש מאות 
נפשות... יהודי העיר... הם עניים מאד. אחדי מהם הנם תגרים פעוטים. 
הם היו תמיד עשוקים ונרדפים על ידי השייכים. עד לפני שנים אחדות", 

)כנראה הכוונה למהפכת 'הטורקים הצעירים'(.
אדום  טלאי  לשים  הצטרך  היהודי  זכויות.  מחוסר  סבלו  עמנו  "בני 
על בגדו החיצוני. הוא לא היה רשאי לרכב על חמור בעיר, ומכל שכן 
פן תותז טיפה ממנו  ביום גשם  לו להתהלך בשוק  היה  סוס. אסור  על 
אותו  לוקחים  ספק  בלי  היו  ירוק  בגד  לובש  היה  ואם  המוסלמים.  על 
ממנו ונותנים לו תחתיו מכות נאמנות. לא היה אפשר לו לנעול סנדלים 
צהובים, בהתהלכו בשוק היה עליו להתרחק מדה ידועה מהמוסלמים פן 
שולי בגדיו המדולדלים יגעו במוסלמים ויטמאום... אסור היה לו להיכנס 
בחנות, וכן לנגוע בשום מאכל שאינו יבש ואם יגע בו, אותו החלק אשר 
בו נגע יטמא ועליו לשלם בעדו. לא יבנה ביתו גבוה יותר מבית שכנו 
המוסלמי, ולא תהיה גזוזטרה הבולטת מעל לדרך, כי לא יתהלך הגוי 

תחת בית היהודי. ועוד חרפות וקלונות כאלה סבל היהודי..."
בהמשך הוא מזכיר את משפחת דניאל, משפחה חשובה אשר סייעה 
למשפחת ששון במסעה, ובהמשך נטלו חלק בהנהגת הקהילה, במיוחד 

לאחר מלחמת העולם השנייה. 
"משרדם של משפחת דניאל הוא כאן )בחילה( ומכאן הם מנהלים את 
עסקי הקרקעות. עבודת האדמה בחילה בימים אלה איננה מוצלחת כלל 

מפני שנהר הפרת שינה את אפיקו וזה השפיע לרעה על כל הסביבה".
אמש  חזר  הדרך,  את  לבדוק  לפנינו  היום  נשלח  אשר  הרכוב  "הרץ 
והגיד לנו שהכביש עודנו לא מתוקן. קאימקאם נתבקש לשלוח פועלים 
לפנות את הדרך לעגלתנו עד אל-כפל. אופן נסיעה זו יחיד הוא בדברי 
כי מעולם לא עברה עגלה על האדמה הזאת עד העת  ימי אל – כפל, 

ההיא..."
מתוכן היומן מתברר כי לא היה זה מסע תענוגות, אלא הרפתקה באזור 
קשה ומסוכן: "המשרתים עם המשאות נסעו תחילה כמשפט האורחות 
על חמורים ופרדים... בשעה עשר המשכנו את המסע, רק מר עזרא, מר 
צאלח ואנכי רכבנו על סוסים. בצהרים הגענו לנהר אג'זריה, מקום שבו 
נמצאים שטחי אדמה גדולים של דניאל - כיכר נרחב מאד. העגלות חפרו 
ירדו מהעגלה  ירד, כמובן שהרוכבים  בכאן תעלה בעומק של שלושה 
בכאן ובמקומות אחרים. במקומות ידועים מילאו את התעלות הישנות 

הללו עפר למעננו... 
ל'דניאלים'  יש  שם  סמג',  באבו  כולנו  נפגשנו  וחצי  אחת  "בשעה 
מצודת טיט, ונחנה שם לאכילת הצהריים. ראינו מצודות רבות כאלה, 
על  האיכרים  הגן  ולמען  כגורנים  בהם  משתמשים  קטנות.  יותר  אבל 
עצמם נגד התנפלות השבטים הערבים. המשכנו את דרכנו שוב בשעה 
שלוש ורבע. ביצות ומדבר מכוסה בחלקו במלחת, חילקו במידה שווה 

את המישור הגדול אשר גדר בעד האופק סביב".
כאשר השיירה הגיעה סוף סוף לאל-כפל, שם היה למשפחת דניאל 
עוצמה וכוח: "הלכנו ישר לקבר יחזקאל דרך שוק קטן אשר הדניאלים 
הפרישו בייחוד בעד המקום הקדוש הזה. מעון הדניאלים היה סמוך לגן 
החיצוני של הקבר, וסמוך לבית הכנסת... ונתענג מאד על שקיעת החמה 
מזרועות  זרוע  מהגג.  השקפנו  עליו  אשר  היפה  המראה  ועל  הנפלאה 

הפרת זורם קרוב לבית במרחק של אמות אחדות..."
דוגמא  והרי  הנביא  יחזקאל  בקבר  היהודים  נודרים  שונים  "נדרים 
אחת: שכשעזבנו את בגדאד מסרה לידי אישה אחת חתיכת זהב אשר 
כתתה בצורת עין, ותבקשני למוסרה לגבאי קבר יחזקאל אשר באל-כפל. 
היה זה נדר שנדרה לפני שנים אחדות – אם עיני ביתה שהיו חולות בעת 
ההיא תתרפאנה – היא תשלח בכל שנה לקופת יחזקאל נדבה של 'עין 

זהב' – עין ד'הב".

חורבות בבל

אנשי המשלחת התארחו במעון הדניאלים במשך ארבעה ימים ובכל 
שמו  מכן  לאחר  הנביא,  יחזקאל  בקבר  שחרית  להתפלל  נהגו  בוקר 
פעמיהם חזרה לבגדאד. לעומתם, ר' דוד ששון החליט לשלוף מצלמה, 
"להישאר כאן עד גומרי את אשר החלטתי לעשות. היה עלי לצלם את 

המקום, בפרט מבפנים הבניין, כי לא עשה שום אדם לפנים". 
מסתבר כי היו משלחות אירופאיות נוספות באותה עת באזור וכך על 
ששון  משפחת  של  הפמליה  העתיקה",  בבל  "חורבות  של  הנהר  שפת 
פגשה במשלחת של ארבעה מדענים גרמנים בראשם פרופסור קולדוואי. 
והכתובות  מהפסלים  העתקים  עשו  הגרמני  המדע  שאנשי  לאחר 

החשובות הם שלחו את העתקים לקושטא - שם זה נמצא עד היום.

ששון:  דוד  ר'  עבור  להתרגשות  מושא  היו  העתיקה  בבל  חורבות 
"איזה חורבות היו! עטי הרפה לו תוכל לתארן! ראינו את ארמונו של 
נבוכדנצאר, והאולם ר' שאר בו קרא המאורע במשתה בלשצר... ראינו 
תל גדול רחב ידיים וזקוף. אומרים שאלו חורבות של 'הגנים התלויים' 
אשר בנה נבוכדנצר. יש מנהרה מתחת לארץ אשר מובילה למרחק גדול 

מחוץ לחומה ושבלי ספק השתמשו בה בשעת מצור".
ר' דוד ששון חש אכפתיות רבה כלפי בני עמו וחש רצון עז לתרום 
את חלקו לפיתוח המדינה בעלת היופי הפראי: "בדרכנו נמצאנו בתוך 
מושבה שהיו בה מהנדסים ופועלים מהעובדים תחת השגחתו של סיר 
הפרת  זרוע  על  גדולה  תעלה  לבניין  התכנית  בעל  ווילוקוקס,  וויליאם 
העובר את הינדייה. מטרת תכניתו של סר וויליאם היא לכוון את מהלך 
החלק  בנין  שווי  את  מעריך  הוא  ממימיו.  תועלת  הפיק  למען  הפרת 
אשור,  ארץ  כל  בעד  תכניתו  שכוללת  חלקים  עשר   – מחמשה  האחד 
יהיה  תיגמר אפשר  כל המלאכה  מיליון סטרלינג. כאשר  לערך שמונה 
לפי חשבונו להשקות חמשה מיליון אקרים מתוך ארבעה עשר – חמישה 
להספיק  צורך  מבלי  הפרת-החידקל,  הדלתה  בפי  אשר  מיליון  עשר 

מקווה מים ומבלי הפריע במהלך הספינות בנהרות".
של  בתכניות  פגעו  האוויר  מזג  ופגעי  גרוע  היה  המסע  המשך 
שעה  ואחר  מסענו  את  המשכנו  רבע  פחות  שלוש  "בשעה  המשלחת: 
הגענו למוסאייב... גג המטבח של הבית אשר חשבנו ללון בלילה נפל 
קשה  מכה  כבד  גשם  אחדים...  ימים  לפי  ירדו  אשר  הגשמים  מעצמת 
אחדות  שעות  במשך  שוטף  גשם  ירד  אם  בבגדאד,  הללו  במחוזות 
כפי  ומפולת,  התמוטטות  מחשש  מבתיהם  לצאת  התושבים  מתכוננים 
שקורה לעיתים מאד קרובות. אנשים ונשים נאספים בבתי הכנסת בבכי, 
ייעצר  שהגשם  ומתפללים  בשופר  תוקעים  וסליחות,  תהילים  וקוראים 

ונותנים צדקה לעניים..."

סוף המסע כמעט והגיעו לתומו, ומשפחת ששון נפרדת מהמארחים 
הלבביים: "הגענו לבגדאד... הודינו להם )לבני משפחת דניאל( בכל לב 
על המסע הנעים מכל הבחינות... לא למותר יהיה להזכיר בכאן שתושבי 
עמם  ולהתנהג  אורחים  לקבל  שעה  ובכל  עת  בכל  מצפים  הזה  החבל 
באדיבות. הם לא חושבים מעולם שעשו די בעד האורחים, כאשר הם 
או באוכל, בעל  )שרבת(  קר  או במשקה  מכבדים את המבקרים בקפה 
זה. להיפך,  ואין כבודו נפגם לגמרי בעבור  הבית בעצמו משרת אותם 
בעצמו.  ולכבדם  לשרתם  הזדמנות  לו  שיש  מאושר  עצמו  מרגיש  הוא 
מעניין יהיה להביא כאן דברי המסורת על הכתוב 'דלתי לארח אפתח' 
גאון  אברהם  ב"ר  טוב  רבי שם  בתנ"ך של  נמצא  לב( אשר  לא,  )איוב 
המסורת אומרת 'ואנשי בבל קורין לאורח' במקום לארח, כי אכן אנשי 

בבל מצטיינים הם בהכנסת האורחים שלהם". 
ר' דוד ששון בנה בית בירושלים בשנת 1925 אך חזר לאירופה לסייע 

ליהודים טרום מלחמת העולם השנייה – ושם נפטר ב-1942.
אמונה  שילב  המיוחדת  שבאישיותו  יהודי  היה  ששון  דוד  ר'  הנגיד 
מודרנית,  טכנולוגיה  בשילוב  דתית  שמרנות  נרחבת,  והשכלה  חזקה 

עממיות צנועה ופשטות הליכות עם פילנתרופיה אליטיסטית. 
הטכנולוגיה  של  היתרונות  את  לאמץ  עמו  לבני  לסייע  חשב  דוד  ר' 
באימוצם.  הכרוך  התרבותי  המחיר  את  מהם  לחסוך  אך  המתקדמת 
הוא דרש לשכלל את השירותים הבריאותיים והחינוכיים של הקהילה, 
ולשפר את מצבם הכלכלי של המשפחות מבלי לפגוע כהוא זה באורחות 

החיים ובעקרונות הדתיים. 
הוא סימל בדרכו את ניסיונה של הקהילה העיראקית לעבור תהליך 
למסורת,  להתנכר  מבלי  והדרגתית  סלקטיבית  בצורה  מודרניזציה  של 
לפגוע  שעלולים  זרים  גינונים  לאמץ  מבלי  החיצון  לעולם  להיפתח 

באורח החיים היהודי ברוח ישראל סבא. יהי זכרו ברוך.

בני עמנו סבלו 
מחוסר זכויות. 
היהודי הצטרך לשים 
טלאי אדום על בגדו 
החיצוני. הוא לא היה 
רשאי לרכב על חמור 
בעיר, ומכל שכן על 
סוס. אסור היה לו 
להתהלך בשוק ביום 
גשם פן תותז טיפה 
ממנו על המוסלמים. 
ואם היה לובש בגד 
ירוק היו בלי ספק 
לוקחים אותו ממנו 
ונותנים לו תחתיו 
מכות נאמנות. 
לא היה אפשר 
לו לנעול סנדלים 
צהובים, בהתהלכו 
בשוק היה עליו 
להתרחק מדה ידועה 
מהמוסלמים פן שולי 
בגדיו המדולדלים 
יגעו במוסלמים 
ויטמאום...

קבר יחזקאל לפני 1950

מזח ששון בבומביי





בס"ד

והפעם: 

לפרטים ורישום: משרדי מסילה 02-5000475 שלוחה 312 
info@mesila.org או במייל

 תמיד שאלתם: 

איך יש אנשים שמחתנים את 
הילדים כמעט ללא חובות?

כסף לחיסכון בסוף כל חודש?איך יש אנשים שנשאר להם 

איך יש אנשים שהמינוס אינו
אורח של כבוד בחשבון שלהם?

כל התשובות אחת ולתמיד
בהרצאתו החדשה והמרתקת של

הרב ישראל גוטמן
על כלכלה התנהגותית

הסוד שיגרום לכם להרוויח
2 מליון ₪ בשנים הקרובות!

 

הרצאה בליווי מצגות מהווי החיים
הרב ישראל גוטמן 

מומחה לכלכלת הבית מנהל תחום משפחות במסילה )מייסד "מאזנים" לשעבר(, מפתח מודל שלושת הצעדים הקלים לשלווה כלכלית

ההרצאה ביום שלישי כ' תמוז תשע"ח )3.7.18(
בשעה 19:00 בערב בבני ברק

לאחר ההרצאה ניתן להירשם לסדנה בת 5 מפגשים חינם

לגברים בלבד
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שליחו של אדם כמותו
רק מי שמחפש עבודה נתקל בהצעות עבודה מוזרות 
עד הזויות. כששמעתי לראשונה על "העבודה" של 
חווה ידעתי שיש לי בלשון העיתונאים: סקופ ביד. 
בלוח דרושים לא תמצאו הצעת עבודה כמו העבודה 

של חווה.
עבודה כמו שלה, נרכשת לאחר שנים של מאמץ, עבודה שהיא 
קבלה "בטעות" וכידוע טעות לעולם חוזרת. מפה לאוזן עברה 

השמועה. וידיה, יותר נכון הדרכון שלה עמוס בעבודה.
קבענו להיפגש, רק שהיא נאלצה בדחיפות לעלות על טיסה 
לוורשא. "נדבר בעוד שבוע", סיכמנו, השבוע חלף, שבוע לאחר 
מכן היא כבר בפריז. עוד שבוע חלף, וגם חודש. רק בזכותה של 
השפעת שתקפה אותה, זכיתי לשמוע את הסיפור האישי שלה. 

סיפור חובק טיסות ועולם, סיפור שנע בין החיים למתים.
השולחן שלה עמוס בניירת, מאות פתקים, את כולם היא 
מתכננת לארגן ביום בו תצא לפנסיה. כן, גם בעבודה שלה, היא 
מאמינה, יגיע היום הזה. העבודה שלה כוללת טיסות אינספור, 
אבל רגע לפני שתרימו גבה בקנאה, כדאי שתדעו שמקום העבודה 

שלה הוא:
בית קברות!

"רק לפני חודש נסעתי בשליחותו של זוג, האישה מאושפזת 
עקב טיפולים רבים, ואין באפשרותה לעלות על מטוס והם שלחו 

אותי כשליחה שלהם".
כן, חווה היא שליחת מצווה. ברחבי העולם פזורים קברים 
הידועים בסגולתם. כל קבר והסגולה שלו, כל קבר וההבטחה שלו. 
לצערה של חווה ווישינסקי, יש לניסיון בעבודה הזו, ניסיון אישי.

הסיפור של חווה מתחיל שנים אחורנית. "מסלול חיי לא הכין 
אותי למציאות שנחתה עלי", היא נאנחת. "הנורה נדלקה כשהגעתי 
לגיל שידוכים, השנים חלפו, התקרבתי לשנתי השלושים, הורי 
לא הבינו למה, הסובבים אותי גם לא הבינו מדוע איני מוצאת 
את הזיווג שלי. לכאורה כל הנתונים היו בעדי, משפחה טובה, 

עבודה טובה, כסף, ובכל זאת "נתקעתי".
"לכי לעמוקה", המליצו לי. "ואני נסעתי לעמוקה ונסעתי 

למירון, השטחתי בתחינות על קברות צדיקים".
באחד הימים קיבלתי טלפון מעמיתה לעבודה. "תשמעי, דוד 

שלי טס למרוקו בימים הקרובים".
"ולמה את משתפת אותי במידע הזה?" שאלתי אותה בתמיהה.

הוא נוסע להשתטח על קברו של רבי דוד ומשה בהרי האטלס 
במרוקו.

"כן?" המשכתי לתהות בקול.
"מי שעולה ומתפלל על קברו נושא בשידוכים", היא הסבירה 
לי, "הקבר שלו הוא סגולה בדוקה לשידוכים. רבים וטובים נושעו 
משם. אולי תרצי למנות את דוד שלי כשליח מטעמך, תני לו פתק 
עם השם והבקשה ונבקש ממנו כי ישמש לך כפה, אולי הסגולה 

תעזור גם לך?" הפתיעה אותי בהצעה שלה.
"ואני", ממשיכה חווה את הסיפור שלה, "למודת סבל וכאב, 
החלטתי שאם לא יועיל, בוודאי זה לא יזיק וכך היה, דיברתי עם 

הדוד שלה, הוא הסכים בשמחה לבצע את המשימה".
"אני מבקשת להשתתף בהוצאות הנסיעה", התעקשתי וגם 
נימקתי, "כדי שארגיש כי אכן הוא שליח אמיתי עבור הבקשה 
שלי, למרות שהוא התנגד לכך בכל תוקף. אני נוסע כדי להעתיר 
על הבן שלי, וכל המתפלל על חברו נענה תחילה, אסתפק בזכות 
ובמצווה, כך אמר לי ואילו אני לא נכנעתי, לבסוף הסכים לקחת 

תשלום מסוים, את הכסף הוא תרם לצדקה".
והלא יאומן קרה, חודשיים לאחר אותה נסיעה. הציעו לה 
שידוך, היא מצאה את הבעשרט שלה. "הורי היו מאושרים, ככלה 
הייתי מאושרת לא פחות, הסבים והסבתות, הדודים והדודות, 
כולם נאנחו אנחת רווחה, זהו ירדתי מהרשימה". כך חשבה 

חווה, המציאות הוכיחה אחרת.
חווה ירדה מרשימה אחת, אך נכנסה לרשימה אחרת. "הניסיונות 
רדפו אותי", היא ממשיכה לשחזר את דרך החתחתים שהייתה 

מנת חלקה. "אם קודם לכן ציפיתי לחתן, שהרי עכשיו ציפינו 
לילד, השנים חלפו להן, הרגשתי את מבטי הרחמים שנשלחו 
לעברי, מסכנה, עד שמצאה חתן ועכשיו... שוב היא מחכה... 
הרביתי בתפילות, תרמתי כסף לצדקה. ובמקביל ניסינו להמשיך 
את שגרת החיים הרגילה שלנו, עד שנתקלתי בסיפור על אמו 

של החת"ם סופר".
"אני נוסעת לפקוד את הקבר שלה", הודעתי לבעלי. אמו של 
החת"ם סופר רייזל בת רבי אלחנן, קבורה בפרנקפורט. מייחסים 
לביקור בקבר שלה סגולה לילדים. במשך שנים לא היו לה ילדים.
"סעי לשלום והקב"ה יצליח דרכינו", בירך אותי ויצאתי לדרך.

לפני שיצאה לדרך, היא לא שכחה חברה נוספת. "ובדיוק כמו 
הטלפון שקבלתי שנים קודם לכן מחברה שסיפרה לי על הדוד 
שהולך לפקוד את הקבר במרוקו, החלטתי לשמש כשליחת מצווה. 
אנחנו באותה הסירה, אני נוסעת להתפלל על קבר שמיוחס לו 
סגולה לילדים, את רוצה למנות אותי כשליחה שלך? שאלתי 

אותה, היא הייתה נרגשת ביותר, אסירת תודה ממש".
כשחווה מדברת, אפשר לשמוע ממש את רעש גלגלי המטוס 
הניתקים מהמסלול בשדה התעופה. אפשר לראות את הנופים 
שניבטים מן הרכבת בה נסעה באירופה. היא מתארת את הדרך 

שעברה עליה עד לשם.
"זאת הייתה הפעם הראשונה שלי שיצאתי מן הארץ, היעד 
בית קברות בגרמניה, כשהגעתי לקבר שלה, עמדתי שם, מרוגשת 
כולי, הדמעות זלגו מעיני. עמדתי ושפכתי את יגוני, התחננתי 
להיוושע, ואז הוצאתי את הפתק עם שמה של חברתי, הנחתי 

על הקבר וזעקתי את שמה".
שנה לאחר מכן, היא קבלה את הידיעה המרעישה, לחברתה 
נולד בן. היא באופן אישי חוותה טרגדיה אישית, היא אבדה את 
בעלה. היא מבקשת שלא להרחיב את הדיבור על כך, קשה לה מאד.

"הקב"ה ייעד לי תפקיד בעולם, גיליתי אותו, הפכתי לשליחת 
מצווה עבור עם ישראל", היא מספרת כי לאחר שחוותה את 
האובדן, מצאה את עצמה מבקרת בבית קברות בהונגריה, שופכת 
את ליבה אל הריבונו של עולם, אצל קברו של האדמ"ור מטוש, 

הידוע בסגולתו.
"לא צריך לבקש כלום, הרבי יודע כל מה שאתה צריך", כך 
אמרו לי, וכך היה. לאחר אותו ביקור נפתח פרק חדש בחיי. 

רשימת הקברים ארוכה, ורשימת הסגולות עוד יותר.
לצד הסיפורים העצובים, כדוגמת הבקשה שקבלה מאישה 
שידעה כי חודשים ספורים נותרו לה. "קיבלתי ממנה טלפון 
שלאחריו נפגשנו, היא שכבה במיטה בבית החולים, מחוברת 
למכשירים, פניה רעות, היא חייכה כשהגעתי ובקשה משאר 
הנוכחים לצאת מן החדר, בקשה לדבר איתי בפרטיות, בקול 

חלוש שטחה בפני את בקשתה.
"ידוע ומפורסם הוא כי מי שיעלה לקברו של הנועם אלימלך 
בליז'ענסק לא ימות בלי תשובה, אני מפחדת למות בלי תשובה, 
אני ממנה אותך כשליחה שלי, ושליחו של אדם כמותו, לכי 
תעלי על קברו, העתירי עלי, ובכך אוכל לעצום עיניים בבוא 

היום בשלווה".
"מאד התרגשתי מהפגישה איתה", משחזרת חווה. "הרגעתי 

אותה, והבטחתי לצאת לדרך".
אותה אישה, מימנה את הטיסה ואת השהות. "את עושה איתי 
חסד עצום", חזרה ואמרה לי אותה אישה, מילותיה ליוו אותי 
כל הדרך לשם. "שליחו של אדם כמותו", בירכה אותי לפני 

שיצאתי לדרך.
חווה הגיעה לליזענסק. פגשה עיירה של פעם. "יכולתי לצייר 
ממש את החיים היהודיים ששקקו פה בעבר לפני עשרות שנים. 
מיהרתי לעלות על קברו, ולבצע את המשימה אליה נשלחתי".

המדהים בסיפורה של חווה, לאחר שחזרה לארץ, גילתה 
לתדהמתה כי האישה השיבה נשמתה לבורא. "מצבה הידרדר 
בפתאומיות", סיפר לה בנה. בחקירה מעמיקה יותר גילתה את 
המידע המצמרר. "היא נפטרה שעה לאחר שביצעתי את בקשתה, 

היא נפטרה בתשובה שלימה!"
שמות הגדולים שגורים בפיה. היא יכולה לספר על קברים 

מפורסמים יותר וכאלה שמפורסמים פחות.
יש לה גם קבר מלווה באזהרה. "סביו של רבי משה הלברשטאם 
מהעדה החרדית זצ"ל, האדמו"ר משאץ בלונדון, ידוע בסגולתו. 
הוא כתב כי כל מי שיגיע אליו ויעלה על קברו, ובזמן הזה יקבל 
על עצמו איזושהיא קבלה, ייוושע. אבל אבוי למי שיפר אותה 
ולכן", חווה מספרת על שליחות אליו נשלחה, היא הזהירה את 
השולח הזכירה לו כי יחשוב טוב טוב לפני שיקבל על עצמו 

את הקבלה.
היא נזכרת במקרה נוסף משמח, בו נסעה להתפלל על ילדה 
קטנה שחלתה. והיה עליה לעבור השתלה, הניתוח הצליח והילדה 
היום מתפקדת באופן מעורר השתאות. ופעם נסעה בשליחותה 
של אישה שעמדה לפני טיפול מסובך לאחר שנים של עקרות. 
"כמה בכיתי והתפללתי בשביל אותה אישה, את כל הכאב הפרטי 

שלי הכנסתי לתפילה".
אני תוהה אם התפילה או הסגולה חברו להן יחדיו ופעלו 

ישועות.
היא נזכרת. "שנה לאחר מכן, אותה אישה זכתה לחבוק בת, 

היא בקשה ממני לחזור לקבר ולהודות על הישועה".
רשימת הבקשות ארוכה, רשימת הסגולות עוד יותר. קברו 
של בעל שם ממיכלשטט בגרמניה, ידוע כבעל מופת וידוע גם 
קברו של רבי ישראל בן רבי יוסף וילדניק באוקראינה, שרבים 

שעלו על קברו נושעו.
"גם קברו של רבי יעקב אריה מרדזימין הקבור בבית עלמין 
היהודי בוורשא, ידוע כסגולה לילדים", היא ממשיכה למנות. 
אין ספק את העבודה שלה היא מכירה על בוריה. אגב, היא 
מציינת את קברו של רבי ישעייה קרסטירר בהונגריה, "מלבד 
שיש סגולה בקברו", היא מספרת, "אם תולים את התמונה שלו, 
זה ידוע כמבריח עכברים, ואם תסתכלי, ברבים מחדרי המדרגות 

תולים את תמונתו".
לאחר שראיינתי אותה, היא ביקשה ממנה לחכות עד לפרסומה. 
"יש לי סיבה, אסביר לך כשאסיים את עבודתי", אמרה והשאירה 

אותי מחכה.
כתבה רדפה כתבה. היא התלבטה רבות אם לאפשר לי לכתוב 
את סיפורה האישי. "את יודעת, זה מסוג העבודה שאם תרשמי 

את קורות החיים שלי, זה לא נשמע אטרקטיבי".
"הסיפור שלך פשוט מאיר את עניין השליחות: שליחו של 

אדם כמותו". הסברתי לה בעדינות.
כמו בכל עבודה, גם בעבודה שלה צצים קשיים. "אני טסה 
למקומות רחוקים, עלי למצוא מקום אכסניה נאות לאישה בגילי 
ומעמדי, אוכל כשר וכן יש גם בדידות שמתלווה לגיחות שלי, 
אני מזכירה לעצמי ברגעים הקשים שאני עובדת בעבודת קודש", 

לרגע היא נאנחת כשזיכרון צורב עולה בראשה.
"זוג ביקש ממני לעלות על אחד הקברים באירופה", היא 
נזהרת שלא לחשוף פרטים מזהים. "תקופה לאחר שחזרתי, 
הם בקשו ממני את כספם בחזרה. ‘הנסיעה הייתה לחינם', הם 
כעסו ואני הבנתי אותם, הם היו מתוסכלים, תסכול שהוביל 
למרירות, הרגשתי שאין זה נכון להתווכח איתם, למרות שאין 
ערובה לסגולות". בסופו של סיפור, חווה החליטה במקרה הזה 

להחזיר להם את הכסף ולספוג את העלות.
דיברנו על חו"ל, אסור לשכוח את הקברים והסגולות שנמצאים 
כאן בארץ ישראל. "עמוקה למבקשות שידוך, רבי שמעון בר 

יוחאי, קבר שמעון הצדיק, דוד המלך". 
היא מדגישה ומזכירה לנו כי לא תמיד צריכים שליחים. "כדאי 
שתזכרו, כי יש לכל אחד ערוץ ישיר עם הריבונו של עולם", היא 

חוזרת ומבקשת ממני להדגיש את הנקודה הזאת.
"את הורסת לעצמך את הפרנסה"... אני מתערבת.

"אני מעדיפה להיות מובטלת, העיקר שכל אחד באשר הוא 
ייוושע...."

סיפור לשבת  / שרה פכטר



המדהים בסיפורה של חווה, לאחר שחזרה לארץ, גילתה לתדהמתה כי האישה השיבה 
נשמתה לבורא. "מצבה הידרדר בפתאומיות", סיפר לה בנה. בחקירה מעמיקה יותר 
גילתה את המידע המצמרר. "היא נפטרה שעה לאחר שביצעתי את בקשתה, היא נפטרה 

בתשובה שלימה!"

"



תבואו יהיה טעים!

מבצעמבצע

מנה פלאפל 8 ש"ח

פלאפל יויו
אכלת חזרת

 יויו השתגע

אמרי חיים 32 פינת יצחק ניסים שיכון ו'

מבחר אייסים בטעמים  
מבחר ברדים בטעמים

בתפריט: 
שקשוקה • חביתות • טוסטים • סביח • סנדויצים • סלט 

בהרכבה אישית • מנות צ'יפס • נקנקיות שניצל סויה

כדור גלידה - 7 ש"ח 
2 כדורים - 12 ש"ח 
3 כדורים  - 15 ש"ח

יש גם 
גלידות!!! 

מבית שטראוס
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לבריאות

כאב ראש כתוצאה ממתח

סוגי כאבי הראש השכיחים כוללים מיגרנות, כאב ראש 
וכאבים   )clus ter headaches( צדעיים  כאבי  מתחי, 
אלה  ראש  מכאבי  הסובלים  רוב  בסינוסים.  הקשורים 
ירגישו טוב יותר לאחר שימוש במשככי כאבים מסוגים 
בסגנון  שינוי  כן  כמו  למצבם.  ייעודיים  חלקם  שונים, 

החיים עשוי לסייע למנוע כאבים כאלה בעתיד. 

ועדיין,   - רופא  התערבות  דורשים  הראש  כאבי  כל  לא 
תופעה  על  המתריע  אזהרה  אות  הם  הכאבים  לעתים 
מופיעים  כאשר  רופא  עם  להתייעץ  יש  יותר.  חמורה 
כאבי ראש פתאומיים וחדים במיוחד. יש לפנות לקבלת 
ראש,  חבלת  לאחר  מופיע  הכאב  כאשר  מיידית  עזרה 
או אם הוא מלווה בקישיון של הצוואר, בחום, בבלבול, 
באובדן הכרה או בכאב עז בעין או באוזן. כאב בילדים, 
גם  מהווים  מוכר  ולא  חדש  אופי  בעל  וכאב  קשישים 

אינדיקציה להגיע לרופא.

נפוצה  סיבה  שמהווה  וזה  ביותר  הנפוץ  הראש  כאב 
לאובדן ימי עבודה או לימודים, כמו גם לפניה לרופאים – 
הוא כזה הנובע ממתח או מהתנהגות לא מאוזנת. כאב 
הצוואר,  הכתפיים,  בשרירי  ממתח  כתוצאה  נגרם  כזה 
האלה  הכאבים  קשורים  לעתים,  והלסת.  הגולגולת 

למצבי עקה )סטרס(, דיכאון או חרדה. 

מי שעובדים בישיבה שעות ארוכות, אינם מקפידים על 
ואיכותיות, מדלגים על ארוחות  שעות שינה מספיקות 

או צורכים אלכוהול בכמות מוגברת – נוטים יותר לסבול 
מכאבים אלה.

כאבי ראש הנובעים ממתח, עשויים להתבטא כחגורת 
כאב העוטפת את הראש, כאב עמום – או כתחושת לחץ 
ולהופיע   – בינוני  עד  קל  להיות  עשוי  הכאב  בגולגולת. 
משתנה:  האלה  הכאבים  שכיחות  הראש.  צדי  משני 
עשר  מחמישה  יותר  של  בתדירות  להופיע  עשויים  הם 
ימים מדי חודש, ולהימשך בין חצי שעה לשבוע. כאשר 
ימים  עשר  חמישה  של  בתדירות  מופיעים  הכאבים 
בחודש ויותר, הם מוגדרים ככאבים כרוניים, ומטופלים 

בהתאם.

לטיפול  ניתנים  ממתח,  הנובעים  הראש  כאבי  רוב 
על  המבוססות  מרשם,  ללא  תרופות  בעזרת  ולהפגה 
ומותגים  )אדוויל  איבורופן,  דוגמת  פעילים  חומרים 
אחרים( חומצה אצטילסליצילית )אספירין ומותגיו(, או 

פרצטאמול )אקמול ודומיו(.

יעדיפו את התרופות שעובדת  רוב הסובלים מכאבים   
חייהם  את  לנהל  להמשיך  להם  ומאפשרת  מהר  הכי 
ללא הכאב. שילוב בין טיפול תרופתי לבין שינויים בסגנון 
יותר. בנוסף,  יעיל  יהיה  החיים וההתנהלות היום-יומית 
יש מי שייעזרו גם בשיטות טיפול אלטרנטיביות, דוגמת 
ביו-פידבק,  קוגניטיבי,  התנהגותי  טיפול  מדיטציה, 
המשלב  טיפול  או  הצוואר,  של  עדינה  ומתיחה  עיסוי 

קומפרסים חמים ומקלחות חמות.
במקביל לטיפול בכאב הראש, שהוא כמובן הכרחי על 
היום  מנת לעצור את הכאב החריף שמפריע לתפקוד 
יומי, מומלץ מאד לבדוק את הסיבות למתחים ולנסות 

לטפל גם בהם על מנת למנוע הישנות כאב הראש. 

מורכבת  כמובן  היא  ומתחים  לחץ  עם  התמודדות 
ודורשת התייחסות רצינית, אך לפני שפונים לפסיכולוג, 
דרכים  מספר  ישנן  ידיים  מרימים  פשוט  או  פסיכיאטר 
המתח  ברמת  ולשלוט  עצמנו  את  להרגיע  פשוטות 
שלהם  הראש  שכאב  שמרגישים  מי  כל  היום-יומית. 
בשימוש  להתחיל  יכולים  לחצים  או  ממתחים  נובעים 
יוגה,  עיסוי,  לנסות  מרגיעות,  תה  וחליטות  בצמחים 
פעילות גופנית ושימוש בתרופות הרגעה, גם ממרכיבים 

טבעיים.

צמחי  על  המבוססות  כאלו,  בתרופות  לבחור  ניתן   
מרפא, תרופות ללא מרשם רופא, העשויות ממרכיבים 
צמחים,  תמציות  ומכילות  ממכרות  אינן  טבעיים, 
פסיפלורה,  דוגמת  רוגע,  כמשרים  מחקרית  שהוכחו 

ולריאן, תמצית אצטרובל וצמח הקרטגוס. 
כאשר אלו לא מקלים, יש לפנות להתייעצות עם רופא.

הגוף  גם  מתחים,  להרגיע  שנצליח  ברגע  ספק,  ללא 
ויחד  ייעלמו,  הראש  לכאבי  מהגורמים  וחלק  ישתחרר 

איתם גם הכאבים עצמם. 

עלים  משירים  אחרים,  ועצים  דגניים  צמחים  זית,  עצי 
מהאנשים  חלק  הנשימה.  למערכת  שחודרים  אבקנים, 
ואף  אלרגית  לנזלת  שגורמת  לאבקנים,  אלרגיה  מפתחים 
סינית,  ברפואה  מטפל   – אליאס  טל  אלרגית.  לאסטמה 
ומומלץ  ניתן  מה  מסביר  משלימה  רפואה  כללית  במרפאת 

לעשות במקרה כזה.

לה,  שנלוות  התופעות  על  האלרגית,  והנזלת  "האסטמה 
זוהי תופעה אלרגית  מכונות בעגה הרפואית קדחת השחת. 
אליה  שמגיעים  אלרגנים,  עם  למגע  עליונות,  נשימה  לדרכי 
מקדחת  שסובלים  אנשים,  כאשר  הנשימה.  מערכת  דרך 
להפחית  צורך  יש  הסערה  בשיא  לטיפול  מגיעים   השחת, 
מצאו  שלא  מפני  מגיעים  חלקם,  התסמינים.  את  במהירות 

מענה ברפואה הקונבנציונלית". 

אבחון סיני של מקור האלרגיה
הוא  לאלרגיה:  המקור  את  המטפל  יאתר  האבחון  "בשלב 
יערוך ראיון עם המטופל, יבדוק דופק, יסתכל על הלשון, וכך 
יקבל תמונה על מצב האיברים הפנימיים של המטופל  הוא 

מנקודת מבטה של הרפואה הסינית. 

הרפואה  בריאות.  כלל  בדרך  מתמקד  באלרגיה  הטיפול 
גורמים,  הסינית רואה בריאות את המגן הראשוני של הגוף. 
כמו חשיפה ממושכת לקור, עישון, תזונה לא נכונה, או מצב 
לחולשה  גורמים  וחרדות  בדיכאון  יציב, שמתבטא  לא  נפשי 
אלרגנים  מפני  הגוף  על  להגן  ביכולת  ופוגעים  הריאות,  של 
השני  כאיבר  בכליות,  רואה  הסינית  הרפואה  חיצוניים. 
בחשיבותו. הכליות תופסות תפקיד חשוב במערכת החיסון, 
שינה,  מבעיות  כתוצאה  להיחלש  נוטה  שלהם  והאנרגיה 
הטחול  כמו  משניים  איברים  ממושכת.ישנם  ועבודה  סטרס 
עלולים  והם  נכונה,  לא  מתזונה  כתוצאה  נוזלים,  שמייצר 

לעלות לריאות ולהצטבר שם".
 

המלצות תזונתיות למניעת אלרגיה
העיכול  מערכת  בחיזוק  רואה  הסינית  העממית  "הרפואה 
למניעת  זו  ובדרך  החיסונית  המערכת  לחיזוק  חשוב  כצעד 
טרי  מזון  במקום  מבושל  מזון  אכילת  מומלצת  לכן  אלרגיה. 

ואכילת ירקות כתומים )דלעת, גזר, בטטה וכדומה(.

 מזונות מחזקים נוספים הם מרקים על בסיס גריסי פנינה, או 
מרקים כתומים, מרק עדשים וכו'. יש להרבות בצריכת דגים 
וקטניות. כדאי להימנע מאכילת מזונות מטוגנים בשמן עמוק, 
מוצרי חלב ומזונות חומציים, כמו עגבניות ופרות הדר, וממזון 

מעובד".

>

"כואב לי הראש", היא כנראה התלונה הרפואית השכיחה ביותר - בקרב נשים וגברים כאחד • 
אלא שלא כל כאבי הראש דומים זה לזה כמו גם הסיבות והגורמים לכאב • הכרת ההבדלים 
בין כאבי הראש מאפשרת לבחור בטיפול תרופתי מתאים - בין אם הוא נמכר ללא מרשם ובין 
אם במרשם בלבד, כמו גם להתאים טיפולים נוספים אחרים, שאינם תרופתיים • ד"ר ורד 
יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה  סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, 

מסבירה ומנתחת את התופעה

קדחת השחת 

סל תרופות
מפלוריש  המדף  על  לראשונה 
שטיפת   - "אפטוקל"  הישראלית: 
באפטות  להקלה  מרפא  מצמחי  פה 
צמחים  תמציות  על  מבוסס  ונגעים, 
כאפקטיביות,  המוכרות  ריפוי  מזרזות 
כשרות:  והעממית.  הרפואית  בספרות 

בד"צ העדה החרדית. 
מחיר: 80 ₪

ביוטיקייר  רשת  הקיץ  לכבוד 
משיקה: תכשיר דוחה יתושים 
  HYGIENA מסדרת 
ולמניעת  העור  להרגעת 
לבוגרים,  המתאים  עקיצות, 

ילדים ותינוקות. 
מחיר לצרכן: 9.90 ₪ ל50 מ"ל

"קמדיס" מציגה  הבינלאומית  חברת הדרמו-קוסמטיקה 
תחת המיתוג החדש מגוון תכשירים להקלה על תסמינים 
המוצר  את  לאחרונה  השיקה  החברה  בעור.  רגישים 
מעקיצות  העור  להרגעת  –תחליב   Calming Lotion

וגירויי עור שונים מסדרת RELIEF-  30 מ"ל
החדש:  האונליין  באתר  לרכישה   ₪  31.20 לצרכן:  מחיר 

www.kamedis.co.il
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"יש לי סיפור בשבילך", מספרת 
לי שליחה מאי שם בשיחת טלפון 
ביום לחוץ במיוחד. "את חייבת 
לראיין אותה אצלך ברדיו. זה אייטם שחבל 
על הזמן". אייטם נשי ועוד בעניין כזה? 
אני נדרכת והופכת ממקשיבה למאזינה 
ונחשפת לסיפורה של רעותי שהיום כבר 

חובשת וחושבת פאה.
זהו סיפור מסירות נפש של אישה צעירה 
בידור  כאמנית  ממקצועה  שמתפרנסת 
לילדים. שנים של הצלחות על במות ברחבי 
הארץ הובילו אותה לגשת גם השנה למכרז 
בעיר גדולה וסוף דבר שזכתה בסדרה של 
מופעי קיץ בגינות פתוחות לקראת החופש 
הגדול. חוזה שמן שבצידו הרבה כסף, 
פרסום בלתי רגיל ואפילו העברת מסרים 

חינוכיים בהופעות לילדים. 
באחד הימים הקשיבה רעותי להרצאה 
בדיסק שמצאה על חלון מכונית משפחתה. 
המרצה הוגדר כרב והוא הפחיד אנשים 
ובעיקר נשים והבטיח להן גיהנום אם ינהגו 
היפך הרצוי בנושא צניעות. ההפחדה דווקא 
לא עשתה עליה רושם, אך עניין הצניעות 

חזר וניעור במחשבותיה.
מסע של הרבה התלבטויות והתייעצויות 
עם שליח חב"ד באזור מגוריה המשמש גם 
כרב קהילה, הוביל אותה לעצור לרגע את 
שגרת חייה ולעשות חושבים לגבי הקריירה 
בכלל ולגבי המופע עליו עבדה והתנסתה 
במשך שנים. הייתה לה בעיה של מופעים 
מול גברים שכבר נסגרו. רעותי-תותי קיבלה 
על עצמה החלטה טובה וחשובה - להפסיק 
להופיע מול גברים ולכסות את ראשה! 
כל זאת למרות המחירים שנדרשה לשלם 

בעקבות ההחלטה.

הרבי מליובאוויטש אומר שנשות הדור 
שלנו הן דור נשות מצרים ושהגאולה מגיעה 
בזכות נשים צדקניות. זאת כאשר נשים יבינו 
ויכירו את ערכן וחשיבותן ואת תפקידן 
בקירוב הגאולה. כדי שזה יקרה אנחנו 

צריכות להחזיר לעצמנו את עצמנו... את 
פנימיותינו וצניעותנו הטבעית כפי שנקבעה 

בהלכה היהודית.
לצערנו, שלא בצדק, למושג צניעות 
אין יחסי ציבור טובים. כאשר מדברים 
על חשבון נפש ועבודה פנימית הולכים 
תמיד סחור־סחור אך המהות היא צניעות. 
לעיתים קרובות היא מתערבבת ומתבלבלת 
עם ענווה מזויפת אבל המקור לכל הוא 

'והצנע לכת עם ה' אלוקיך'.
צניעות אינה רק לבוש המהווה ביטוי 
חיצוני לצניעות נפשית. תכל'ס, עלינו לבדוק 
ולחקור בפשטות מה נדרש מאיתנו נשות 
הדור הזה ומה ה' אלוקינו דורש מאיתנו. 
בפרשת השבוע מסופר בהרחבה על נבואת 
בלעם שרצה לקלל את ישראל, אולם דבר 
רק ברכות. את  יצאו  ומפיו  לו  עזר  לא 
הסיבה לכך תולה המדרש בצניעותם של 

בני ישראל.
ועד שדבריו של בלעם הרשע המובאים 
בפרשה הם אחד המקורות שמביא הרמב"ם 
כהוכחה מן התורה לביאת המשיח! הרצון 
לקלל הופך מלכתחילה לברכה - כמו הפיכת 
הגלות, הצום וימי 'בין המצרים' לימי גאולה 
וימים טובים מלכתחילה, כפי שאכן יהיה 

בימות המשיח. 

י"ז בתמוז חל השנה בשבת. במצב כזה, 
לא רק שיש את ה"נחמה" וה"עלייה" שיש 
בשבתות של אמצע ימי 'בין המצרים', אלא 
שעוד לפני שהתחילו ימי האבל והצער באה 
השבת, דוחה את התענית ומדגישה את 
הטוב שבי"ז תמוז ובכל ימי 'בין המצרים'...

וכאשר י"ז תמוז חל בשבת – גם תשעה 
באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון... ואז, 
ה"טוב" שבימים אלו מקדים ומקיף את 
כל שלושת השבועות. כך שמלכתחילה 
לא מודגשים החורבן והגלות אלא מודגשת 
ההכנה לגאולה שבימים אלו שייהפכו 

לששון ולשמחה תיכף ומיד ממש!

תותי לא מופיעה 
בפני גברים!

היא אף החליטה לכסות את ראשה למרות 
המחירים ששילמה על החלטותיה. צניעות 
אינה זוכה ליחסי ציבור טובים מדי אך היא 

פתח למילוי רצונו של הקב"ה ולזירוז הגאולה 
האמיתית והשלמה

מסע של הרבה התלבטויות והתייעצויות עם שליח 
חב"ד באזור מגוריה המשמש גם כרב קהילה, הוביל 
אותה לעצור לרגע את שגרת חייה ולעשות חושבים 

לגבי הקריירה בכלל ולגבי המופע עליו עבדה והתנסתה 
במשך שנים.

"



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

  

  

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, 

חס וחלילה, היא גם מסוכנת. את האסונות הקשים 

המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי 

בטיחות: מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים 

להוראות המציל | מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

yam.org.il :שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר



־מדיניות ההתעלמות שרווחה לאורך השנים כלפי ילדים בעלי הפ
רעות התנהגות, המחשבה המדחיקה שבסוף זה יסתדר ואין צורך 
־לפנות לגורמי מקצוע, מפנה את מקומה לטובת גישה חדשה שה
־פציעה וחדרה לתוכנו. ההורים שעד לפני שנים אחדות חששו מת

בהורים  הזמן  עם  הוחלפו  מפניה,  להסתתר  ובקשו  הסביבה  גובת 
ההולם  את המענה  יקבל  כדי שהילד שלהם  הכל  אמיצים שיעשו 

למצוקה עמה הוא מתמודד. 

עם מודעות הולכת וגוברת לטיפול ראוי בשלבים מוקדמים, פתיחת 
עשרות כיתות שילוב בבתי הספר השונים ובתלמודי התורה, גדילה 
משמעותית במספר אנשי המקצוע בקרב המגזר והקצאת משאבים 
מטבעו,  הסגור  החרדי,  במגזר  שגם  נדמה  למיניהן,  עמותות  בידי 
התופעה צוברת תאוצה והופכת לחלק בלתי נפרד משגרת החיים. 
־ההורים האמיצים, חדורי התעוזה והנחישות, שהשכילו להעניק לי

לדיהם את המענה אליו הם זקוקים תוך התחשבות בטובת הילד כנר 
נוספים שמתמודדים עם מציאות  להורים  לרגלם, סללו את הדרך 

דומה. הם הניחו את היסודות להצלת חיים המונית. 
־על המהפכה הזאת, אחת המהפכות המשמעותיות של מדעי ההת

נהגות והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת "שתילים" בראשות הרב 
ישראל רייסנר. העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך המיוחד במגזר 
ולמו דרך  לפורצת  נחשבת  בתחום,  ביותר  והמשמעותית  ־החרדי 

בילת המענה המקצועי לילדים בעלי צרכים מיוחדים. עם למעלה 
מאלף תלמידים, 13 מוסדות ועשרות אנשי מקצוע ממגוון תחומים, 
מאפשרת העמותה את הטיפול ההולם ביותר בילדים בעלי צרכים 
נפשיות, לקויות  מיוחדים. מדובר בילדים הנושאים עמם מצוקות 
היום",  "עד  התנהגותיות.  והפרעות  תקשורתיות  בעיות  למידה, 
אומר הרב אליעזר בלוך, מנהל תלמוד תורה "שתילים" בבני-ברק, 

שהייה קצרה בין כיתות הלימוד של "שתילים", ממחישה היטב את 
־האתגרים שניצבים בפני הצוות החינוכי שאמון על המשמעת הלי
־מודית בין כתליו. "אצל חלק מהילדים", מסביר הרב בלוך, "מדו

בר בבעיה נוירולוגית כמו הפרעות קשב וריכוז שהתפתחו, בהיעדר 
טיפול מתאים, להפרעות התנהגותיות. עם זאת, חלק ניכר מהילדים 
שסובלים מהפרעות התנהגותיות, הם תוצאה של תנאים סביבתיים 
־שמשפיעים עליהם. ילדים שגדלו בבתים מורכבים או שסבלו מד

חייה חברתית, עשויים לפתח הפרעות התנהגותיות ברמות שונות". 
הפרעה  להתפתחות  והגורמים שהביאו  הילד  הסביבה של  למידת 
התנהגותית אצלו, מהווים בסיס בעל משקל רב לאופי הטיפול בו 
־בעתיד. כדי שהצוות המקצועי יוכל להעמיד את הטיפול האולטי
ולה הילד  של  ההיסטוריה  את  ללמוד  יצטרך  הוא  עבורו,  ־מטיבי 

שאנחנו  רבה,  במידה  לומר,  "ניתן  שלו.  הסיפור  את  ממנה  רכיב 
ייעודית עבור כל ילד. לאחר שלמדנו את קורות  ‘תופרים’ תכנית 
חייו והתחקינו אחר תחנות חשובות במסלול החיים שלו, כל אחד 

מהילדים מקבל את המענה שהוכן עבורו מראש במקצועיות רבה. 
ביקורי  וההורים,  הילד  פגישות עם  נעשה באמצעות  הזה  הלימוד 
בית ושיחות עם מחנכים. ככל שההורים, או המחנכים, מתעשתים 
יותר מוקדם ופונים אלינו, כך ניתן להפיק את התוצאות המרביות 

מהשיקום המקצועי". 
של  "השלב  רגישה.  זיהוי  בעבודת  ומתחיל  מורכב  הוא  התהליך 
הזיהוי הוא הקריטי ביותר עבור ההישגים של הילד בשנים הבאות. 
הורים שמגלים תושייה אינם מאפשרים למצב הזה להמשיך ופונים 
לשלוח  ומחליטים  מצב  תמונת  מקבלים  הם  שם  מקצועי,  לייעוץ 
את הילד למוסד לימודי שתואם את צרכיו. לעיתים קרובות, אולי 
אפילו יותר מכך, הזיהוי מתבצע בידי צוות חינוכי שמכיר את הילד 
ממוסד הלימודים הקודם. בהישען על המידע שאנחנו מקבלים ועל 
ההתרשמות שלנו במהלך האבחונים, מורכב התיק האישי של הילד 
־שכולל בתוכו את התכנית הייחודית שגובשה במיוחד עבורו, בה

תאם לנתונים". 
חוב אולם  ההורים,  מצד  פעולה  שיתוף  מצריכה  הזיהוי  ־עבודת 

רים בה יחד אנשי מקצוע, מורים וגננות לשעבר. "רק כשהתמונה 
למוסד  להיכנס  יוכל  הילד  מבחינתנו,  הושלמה 
הלימודים כשהוא צועד על פי התכנית שנטוותה 
לקבל  לילד  מאפשרת  התכנית  מראש.  עבורו 
סביבה מבינה, קשובה ותומכת, אבל גם דורשת 
־ממנו להעפיל להישגים לימודיים וחברתיים שי

צמיחו אותו בהתאם למצבו. אצל חלק מהילדים, 
אנחנו  מוקדמים,  בשלבים  שפונים  אלה  בעיקר 
ננקוט בגישה מונעת ופחות טיפולית. כשהילדים 
לנקוט  קל  יותר  הרבה  הגן,  בגיל  ממש  רכים, 
להשתלב  בעתיד  להם  שיאפשרו  מניעה  צעדי 
זאת,  לעומת  מובחרת.  ובישיבה  רגילה  בכיתה 
־ילדים שמגיעים לאחר כברת דרך במוסד הלימו
־דים הרגיל בו הם חוו התנגדות ודחיה מצד החב

רים והצוות החינוכי. יקבלו טיפול משקם שהוא 
כבר מורכב יותר, אך עדיין מונע מהם להידרדר 

מבחינה רוחנית ומנטלית". 

מה שהופך את מוסדות "שתילים" לחוד החנית 
של החינוך המיוחד בקרב הקהילה החרדית, זה 
־ללא ספק הצוות המקצועי מקדמת הבמה החי

שלנו  הצוות  מאנשי  אחד  "כל  בישראל.  נוכית 
נבחר בקפידה כדי לענות על הצרכים הרגישים 

־של המקום. אם בכיתה רגילה ניתן להשיג משמעת באמצעים שו
נים ומקובלים, בכיתה שמכילה שמונה-תשעה ילדים בעלי הפרעות 
תכנית  שגובשה  לאחר  שבעתיים.  מורכבת  המשימה  התנהגותיות 
וליישם אותה  ילד, על הצוות המקצועי ללמוד אותה  מקיפה לכל 
בשטח. מדובר באנשי מקצוע, כולם בעלי תארים אקדמיים והשכלה 
בנוסף, על כל  ניסיון.  ולאחר שנות  גבוהה, שנבחרו באופן מדויק 
בהם  להבין  הנלמדים,  בחומרים  בקיא  להיות  הצוות  מאנשי  אחד 

ולהעביר אותם הלאה באופן מקצועי ואיכותי". 
תלמוד  של  המאפיינים  אחד  רק  הוא  איכותי  שצוות  מסתבר  אבל 
רגילים,  מילדים  יותר  הרבה  עוד  הללו,  לילדים  "שתילים".  תורה 
קשה מאד להסתגל למצבים חדשים. אם בתלמוד תורה רגיל המורים 
מתחלפים כל שנה והילדים נאלצים להתרגל למצב החדש, לילדים 
לאחר  חדשים  למצבים  להסתגל  קשה  התנהגותיות  הפרעות  בעלי 
שהם כבר נותנים אמון במישהו מסוים שהם מכירים וחשים בטוחים 
בקרבתו. "כדי לענות על הצורך הזה, אולי אחד הצרכים החשובים 
ביותר, אנחנו שמים דגש על קביעות מצד הצוות המקצועי. האנשים 
שנבחרים להימנות על הצוות של תלמוד תורה "שתילים", בנוסף 
על הדרישות הגבוהות מהם, יצטרכו להביע נכונות לעבוד במתכונת 

קבע ולא להתחלף לעיתים תכופות. 
מול  מלאה  בשקיפות  דוגלת  תורה  התלמוד  עמדת  זאת,  עם  יחד 
ההורים, בהיותו מוסד לימודים הפועל בשיטות החדשניות ביותר, 
ננקטת גישה של שיתוף עם ההורים והגורמים הרלוונטיים. אם הורה 
־מעוניין לקבל מידע על התקדמות הילד, על החומר הנלמד או אפי

לו על המעמד החברתי שלו, הוא יוכל לקבל מידע זמין שיאפשר לו 
נגישות ושקיפות. מדובר בצעד חשוב מאד, כמעט קריטי, שנעשה 
במטרה לשתף את ההורים ולהעניק להם את החוויה המיוחדת של 

הילד בין כותלי התלמוד תורה.  

כמו כן, שומר תלמוד תורה "שתילים" על מעמדו כמוסד חרדי לכל 
־דבר ועניין. אנשי הצוות, כולם יראי שמים, מונחים על אדני החי

נוך הטהור ללא פשרות. התוכן הלימודי נבדק בדקדוק רב, לימודי 
הקודש מהווים נתח ניכר ממתכונת הלימודים והמקום כולו מושתת 
על ברכי התורה וערכי החינוך החרדי. "החזון שלנו", מסכם הרב 
בספרו  זצוק"ל  וולבא  שלמה  רבי  הגאון  דברי  על  "מבוסס  בלוך, 
‘עלי שור’. בספרו המכונן, כותב הגר"ש: "וידע זאת כל האדם. אני 
עם כוחותיי ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי בעולם. בין 
כל החיים עכשיו, אין אחד כמוני. בדורות שעברו לא היה כמוני, 
־ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, בוודאי הקב"ה שלחני לעו

לם בשליחות מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. רק אני בחד 
פעמיותי". השילוב הנדיר בין המקצועיות לבין הרמה הרוחנית, בין 

מגלה  ההורים,  לבין  הצוות  בין  הגבולות,  להצבת  האישי  היחס 
רובד נוסף בפעילות המבורכת של מוסדות "שתילים". 

החרדי,  במגזר  בתחומו  ביותר  המקצועי  תורה  התלמוד  בהיותו 
והרשות  החינוך  משרד  בפיקוח  מתקיימת  הלימודים  מתכונת 
גופים  והוקרתם של  להכרתם  זוכים  מוסדות שתילים  המקומית. 
פעולה  שיתופי  נעשים  עמם  בכירים,  מקצוע  ואנשי  ממשלתיים 
בש הספר  בית  זוכה  לו  הרב  מהאמון  "כתוצאה  שוטף.  ־באופן 

נים האחרונות, מכלל הגורמים ברשויות בכלל ובמחלקת החינוך 
גוון רגשי-נפשי קיבלו  בני ברק בפרט, מקרים בעלי  עיריית  של 
מענים כבר בשנת הלימודים החולפת ע"י הקמת כיתות ייעודיות 
וגיוס צוות מומחה לכיתות אלו, מה שמאפשר בשנת הלימודים 
הבעל"ט קליטת תלמידים מהגנים לתוכנית סדורה ומוכנה עבור 
אתגר זה. כמוסד חרדי ראשון מסוגו בארץ, אנחנו מקבלים תמיכה 
גורפת ממשרדי ממשל וגורמי מקצוע ידועים שסומכים עלינו את 
ירוכזו  בו  נפרד  אגף  פתיחת  היא  לכך  הדוגמאות  אחת   . ידיהם 
כיתות בעלי מאפיינים רגשיים. כיתות אלו ישהו בהפרדה מלאה 
־מהכיתות ההתנהגותיות מתוך ראייה מיטבית של יצירת מצע טי

פולי המאפשר צמיחה והתפתחות לתלמידים". 

מי מפחד מהפרעת התנהגות?!

"ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות למדו 
בכיתות רגילות, סבלו מדימוי שלילי 

בשל היעדר כישורים חברתיים ואף גרמו 
לנזקים פיזיים לילדי הכיתה והסביבה. 
הילדים הללו נשאו עמם מטען רגשי 

מורכב מאד, לעיתים הרסני, שגרם להם 
לסטות מהנורמות המקובלות בחברה. 

הצוות החינוכי במוסדות הלימוד הרגילים, 
מטבע הדברים, אינו מיומן מספיק כדי 
להתמודד עם הפרעות התנהגותיות, 

מה שגרם לכך שהילדים לא קיבלו את 
המענה המתאים, ההורים כעסו, הצוות 

התמרמר והדרך להידרדרות הייתה 
קצרה. כיום, הודות למהפכה שמתחוללת 
כאן בשנים האחרונות, ניתן להתגבר על 
המכשולים ולאפשר לילדים הללו לבנות 

את עצמם"

על המהפכה הזאת, אחת המהפכות 
המשמעותיות של מדעי ההתנהגות 
והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת 

"שתילים" בראשות הרב ישראל רייסנר. 
העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך 

המיוחד במגזר החרדי והמשמעותית 
ביותר בתחום, נחשבת לפורצת דרך 
ולמובילת המענה המקצועי לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים. עם למעלה 

מאלף תלמידים, 13 מוסדות ועשרות 
אנשי מקצוע ממגוון תחומים, מאפשרת 

העמותה את הטיפול ההולם ביותר 
בילדים בעלי צרכים מיוחדים

"וידע זאת כל האדם. אני עם כוחותיי 
ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי 

בעולם. בין כל החיים עכשיו, אין אחד 
כמוני. בדורות שעברו לא היה כמוני, 

ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, 
בוודאי הקב"ה שלחני לעולם בשליחות 
מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. 
רק אני בחד פעמיותי". השילוב הנדיר 

בין המקצועיות לבין הרמה הרוחנית, בין 
היחס האישי להצבת הגבולות, בין הצוות 
לבין ההורים, מגלה רובד נוסף בפעילות 

• ביקור בתלמוד תורה שתילים לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי -נפשי
• הכרת תבחיני הלקות, טיפול ומניעה

• וגם הכרת כלים חדשניים בשדה החינוכי  -  טיפולי  -  כתבת תשקיף 



־מדיניות ההתעלמות שרווחה לאורך השנים כלפי ילדים בעלי הפ
רעות התנהגות, המחשבה המדחיקה שבסוף זה יסתדר ואין צורך 
־לפנות לגורמי מקצוע, מפנה את מקומה לטובת גישה חדשה שה
־פציעה וחדרה לתוכנו. ההורים שעד לפני שנים אחדות חששו מת

בהורים  הזמן  עם  הוחלפו  מפניה,  להסתתר  ובקשו  הסביבה  גובת 
ההולם  את המענה  יקבל  כדי שהילד שלהם  הכל  אמיצים שיעשו 

למצוקה עמה הוא מתמודד. 

עם מודעות הולכת וגוברת לטיפול ראוי בשלבים מוקדמים, פתיחת 
עשרות כיתות שילוב בבתי הספר השונים ובתלמודי התורה, גדילה 
משמעותית במספר אנשי המקצוע בקרב המגזר והקצאת משאבים 
מטבעו,  הסגור  החרדי,  במגזר  שגם  נדמה  למיניהן,  עמותות  בידי 
התופעה צוברת תאוצה והופכת לחלק בלתי נפרד משגרת החיים. 
־ההורים האמיצים, חדורי התעוזה והנחישות, שהשכילו להעניק לי

לדיהם את המענה אליו הם זקוקים תוך התחשבות בטובת הילד כנר 
נוספים שמתמודדים עם מציאות  להורים  לרגלם, סללו את הדרך 

דומה. הם הניחו את היסודות להצלת חיים המונית. 
־על המהפכה הזאת, אחת המהפכות המשמעותיות של מדעי ההת

נהגות והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת "שתילים" בראשות הרב 
ישראל רייסנר. העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך המיוחד במגזר 
ולמו דרך  לפורצת  נחשבת  בתחום,  ביותר  והמשמעותית  ־החרדי 

בילת המענה המקצועי לילדים בעלי צרכים מיוחדים. עם למעלה 
מאלף תלמידים, 13 מוסדות ועשרות אנשי מקצוע ממגוון תחומים, 
מאפשרת העמותה את הטיפול ההולם ביותר בילדים בעלי צרכים 
נפשיות, לקויות  מיוחדים. מדובר בילדים הנושאים עמם מצוקות 
היום",  "עד  התנהגותיות.  והפרעות  תקשורתיות  בעיות  למידה, 
אומר הרב אליעזר בלוך, מנהל תלמוד תורה "שתילים" בבני-ברק, 

שהייה קצרה בין כיתות הלימוד של "שתילים", ממחישה היטב את 
־האתגרים שניצבים בפני הצוות החינוכי שאמון על המשמעת הלי
־מודית בין כתליו. "אצל חלק מהילדים", מסביר הרב בלוך, "מדו

בר בבעיה נוירולוגית כמו הפרעות קשב וריכוז שהתפתחו, בהיעדר 
טיפול מתאים, להפרעות התנהגותיות. עם זאת, חלק ניכר מהילדים 
שסובלים מהפרעות התנהגותיות, הם תוצאה של תנאים סביבתיים 
־שמשפיעים עליהם. ילדים שגדלו בבתים מורכבים או שסבלו מד

חייה חברתית, עשויים לפתח הפרעות התנהגותיות ברמות שונות". 
הפרעה  להתפתחות  והגורמים שהביאו  הילד  הסביבה של  למידת 
התנהגותית אצלו, מהווים בסיס בעל משקל רב לאופי הטיפול בו 
־בעתיד. כדי שהצוות המקצועי יוכל להעמיד את הטיפול האולטי
ולה הילד  של  ההיסטוריה  את  ללמוד  יצטרך  הוא  עבורו,  ־מטיבי 

שאנחנו  רבה,  במידה  לומר,  "ניתן  שלו.  הסיפור  את  ממנה  רכיב 
ייעודית עבור כל ילד. לאחר שלמדנו את קורות  ‘תופרים’ תכנית 
חייו והתחקינו אחר תחנות חשובות במסלול החיים שלו, כל אחד 

מהילדים מקבל את המענה שהוכן עבורו מראש במקצועיות רבה. 
ביקורי  וההורים,  הילד  פגישות עם  נעשה באמצעות  הזה  הלימוד 
בית ושיחות עם מחנכים. ככל שההורים, או המחנכים, מתעשתים 
יותר מוקדם ופונים אלינו, כך ניתן להפיק את התוצאות המרביות 

מהשיקום המקצועי". 
של  "השלב  רגישה.  זיהוי  בעבודת  ומתחיל  מורכב  הוא  התהליך 
הזיהוי הוא הקריטי ביותר עבור ההישגים של הילד בשנים הבאות. 
הורים שמגלים תושייה אינם מאפשרים למצב הזה להמשיך ופונים 
לשלוח  ומחליטים  מצב  תמונת  מקבלים  הם  שם  מקצועי,  לייעוץ 
את הילד למוסד לימודי שתואם את צרכיו. לעיתים קרובות, אולי 
אפילו יותר מכך, הזיהוי מתבצע בידי צוות חינוכי שמכיר את הילד 
ממוסד הלימודים הקודם. בהישען על המידע שאנחנו מקבלים ועל 
ההתרשמות שלנו במהלך האבחונים, מורכב התיק האישי של הילד 
־שכולל בתוכו את התכנית הייחודית שגובשה במיוחד עבורו, בה

תאם לנתונים". 
חוב אולם  ההורים,  מצד  פעולה  שיתוף  מצריכה  הזיהוי  ־עבודת 

רים בה יחד אנשי מקצוע, מורים וגננות לשעבר. "רק כשהתמונה 
למוסד  להיכנס  יוכל  הילד  מבחינתנו,  הושלמה 
הלימודים כשהוא צועד על פי התכנית שנטוותה 
לקבל  לילד  מאפשרת  התכנית  מראש.  עבורו 
סביבה מבינה, קשובה ותומכת, אבל גם דורשת 
־ממנו להעפיל להישגים לימודיים וחברתיים שי

צמיחו אותו בהתאם למצבו. אצל חלק מהילדים, 
אנחנו  מוקדמים,  בשלבים  שפונים  אלה  בעיקר 
ננקוט בגישה מונעת ופחות טיפולית. כשהילדים 
לנקוט  קל  יותר  הרבה  הגן,  בגיל  ממש  רכים, 
להשתלב  בעתיד  להם  שיאפשרו  מניעה  צעדי 
זאת,  לעומת  מובחרת.  ובישיבה  רגילה  בכיתה 
־ילדים שמגיעים לאחר כברת דרך במוסד הלימו
־דים הרגיל בו הם חוו התנגדות ודחיה מצד החב

רים והצוות החינוכי. יקבלו טיפול משקם שהוא 
כבר מורכב יותר, אך עדיין מונע מהם להידרדר 

מבחינה רוחנית ומנטלית". 

מה שהופך את מוסדות "שתילים" לחוד החנית 
של החינוך המיוחד בקרב הקהילה החרדית, זה 
־ללא ספק הצוות המקצועי מקדמת הבמה החי

שלנו  הצוות  מאנשי  אחד  "כל  בישראל.  נוכית 
נבחר בקפידה כדי לענות על הצרכים הרגישים 

־של המקום. אם בכיתה רגילה ניתן להשיג משמעת באמצעים שו
נים ומקובלים, בכיתה שמכילה שמונה-תשעה ילדים בעלי הפרעות 
תכנית  שגובשה  לאחר  שבעתיים.  מורכבת  המשימה  התנהגותיות 
וליישם אותה  ילד, על הצוות המקצועי ללמוד אותה  מקיפה לכל 
בשטח. מדובר באנשי מקצוע, כולם בעלי תארים אקדמיים והשכלה 
בנוסף, על כל  ניסיון.  ולאחר שנות  גבוהה, שנבחרו באופן מדויק 
בהם  להבין  הנלמדים,  בחומרים  בקיא  להיות  הצוות  מאנשי  אחד 

ולהעביר אותם הלאה באופן מקצועי ואיכותי". 
תלמוד  של  המאפיינים  אחד  רק  הוא  איכותי  שצוות  מסתבר  אבל 
רגילים,  מילדים  יותר  הרבה  עוד  הללו,  לילדים  "שתילים".  תורה 
קשה מאד להסתגל למצבים חדשים. אם בתלמוד תורה רגיל המורים 
מתחלפים כל שנה והילדים נאלצים להתרגל למצב החדש, לילדים 
לאחר  חדשים  למצבים  להסתגל  קשה  התנהגותיות  הפרעות  בעלי 
שהם כבר נותנים אמון במישהו מסוים שהם מכירים וחשים בטוחים 
בקרבתו. "כדי לענות על הצורך הזה, אולי אחד הצרכים החשובים 
ביותר, אנחנו שמים דגש על קביעות מצד הצוות המקצועי. האנשים 
שנבחרים להימנות על הצוות של תלמוד תורה "שתילים", בנוסף 
על הדרישות הגבוהות מהם, יצטרכו להביע נכונות לעבוד במתכונת 

קבע ולא להתחלף לעיתים תכופות. 
מול  מלאה  בשקיפות  דוגלת  תורה  התלמוד  עמדת  זאת,  עם  יחד 
ההורים, בהיותו מוסד לימודים הפועל בשיטות החדשניות ביותר, 
ננקטת גישה של שיתוף עם ההורים והגורמים הרלוונטיים. אם הורה 
־מעוניין לקבל מידע על התקדמות הילד, על החומר הנלמד או אפי

לו על המעמד החברתי שלו, הוא יוכל לקבל מידע זמין שיאפשר לו 
נגישות ושקיפות. מדובר בצעד חשוב מאד, כמעט קריטי, שנעשה 
במטרה לשתף את ההורים ולהעניק להם את החוויה המיוחדת של 

הילד בין כותלי התלמוד תורה.  

כמו כן, שומר תלמוד תורה "שתילים" על מעמדו כמוסד חרדי לכל 
־דבר ועניין. אנשי הצוות, כולם יראי שמים, מונחים על אדני החי

נוך הטהור ללא פשרות. התוכן הלימודי נבדק בדקדוק רב, לימודי 
הקודש מהווים נתח ניכר ממתכונת הלימודים והמקום כולו מושתת 
על ברכי התורה וערכי החינוך החרדי. "החזון שלנו", מסכם הרב 
בספרו  זצוק"ל  וולבא  שלמה  רבי  הגאון  דברי  על  "מבוסס  בלוך, 
‘עלי שור’. בספרו המכונן, כותב הגר"ש: "וידע זאת כל האדם. אני 
עם כוחותיי ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי בעולם. בין 
כל החיים עכשיו, אין אחד כמוני. בדורות שעברו לא היה כמוני, 
־ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, בוודאי הקב"ה שלחני לעו

לם בשליחות מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. רק אני בחד 
פעמיותי". השילוב הנדיר בין המקצועיות לבין הרמה הרוחנית, בין 

מגלה  ההורים,  לבין  הצוות  בין  הגבולות,  להצבת  האישי  היחס 
רובד נוסף בפעילות המבורכת של מוסדות "שתילים". 

החרדי,  במגזר  בתחומו  ביותר  המקצועי  תורה  התלמוד  בהיותו 
והרשות  החינוך  משרד  בפיקוח  מתקיימת  הלימודים  מתכונת 
גופים  והוקרתם של  להכרתם  זוכים  מוסדות שתילים  המקומית. 
פעולה  שיתופי  נעשים  עמם  בכירים,  מקצוע  ואנשי  ממשלתיים 
בש הספר  בית  זוכה  לו  הרב  מהאמון  "כתוצאה  שוטף.  ־באופן 

נים האחרונות, מכלל הגורמים ברשויות בכלל ובמחלקת החינוך 
גוון רגשי-נפשי קיבלו  בני ברק בפרט, מקרים בעלי  עיריית  של 
מענים כבר בשנת הלימודים החולפת ע"י הקמת כיתות ייעודיות 
וגיוס צוות מומחה לכיתות אלו, מה שמאפשר בשנת הלימודים 
הבעל"ט קליטת תלמידים מהגנים לתוכנית סדורה ומוכנה עבור 
אתגר זה. כמוסד חרדי ראשון מסוגו בארץ, אנחנו מקבלים תמיכה 
גורפת ממשרדי ממשל וגורמי מקצוע ידועים שסומכים עלינו את 
ירוכזו  בו  נפרד  אגף  פתיחת  היא  לכך  הדוגמאות  אחת   . ידיהם 
כיתות בעלי מאפיינים רגשיים. כיתות אלו ישהו בהפרדה מלאה 
־מהכיתות ההתנהגותיות מתוך ראייה מיטבית של יצירת מצע טי

פולי המאפשר צמיחה והתפתחות לתלמידים". 

מי מפחד מהפרעת התנהגות?!

"ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות למדו 
בכיתות רגילות, סבלו מדימוי שלילי 

בשל היעדר כישורים חברתיים ואף גרמו 
לנזקים פיזיים לילדי הכיתה והסביבה. 
הילדים הללו נשאו עמם מטען רגשי 

מורכב מאד, לעיתים הרסני, שגרם להם 
לסטות מהנורמות המקובלות בחברה. 

הצוות החינוכי במוסדות הלימוד הרגילים, 
מטבע הדברים, אינו מיומן מספיק כדי 
להתמודד עם הפרעות התנהגותיות, 

מה שגרם לכך שהילדים לא קיבלו את 
המענה המתאים, ההורים כעסו, הצוות 

התמרמר והדרך להידרדרות הייתה 
קצרה. כיום, הודות למהפכה שמתחוללת 
כאן בשנים האחרונות, ניתן להתגבר על 
המכשולים ולאפשר לילדים הללו לבנות 

את עצמם"

על המהפכה הזאת, אחת המהפכות 
המשמעותיות של מדעי ההתנהגות 
והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת 

"שתילים" בראשות הרב ישראל רייסנר. 
העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך 

המיוחד במגזר החרדי והמשמעותית 
ביותר בתחום, נחשבת לפורצת דרך 
ולמובילת המענה המקצועי לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים. עם למעלה 

מאלף תלמידים, 13 מוסדות ועשרות 
אנשי מקצוע ממגוון תחומים, מאפשרת 

העמותה את הטיפול ההולם ביותר 
בילדים בעלי צרכים מיוחדים

"וידע זאת כל האדם. אני עם כוחותיי 
ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי 

בעולם. בין כל החיים עכשיו, אין אחד 
כמוני. בדורות שעברו לא היה כמוני, 

ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, 
בוודאי הקב"ה שלחני לעולם בשליחות 
מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. 
רק אני בחד פעמיותי". השילוב הנדיר 

בין המקצועיות לבין הרמה הרוחנית, בין 
היחס האישי להצבת הגבולות, בין הצוות 
לבין ההורים, מגלה רובד נוסף בפעילות 

• ביקור בתלמוד תורה שתילים לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי -נפשי
• הכרת תבחיני הלקות, טיפול ומניעה

• וגם הכרת כלים חדשניים בשדה החינוכי  -  טיפולי  -  כתבת תשקיף 
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אסאדו בבישול ארוך  
5 קילו בשר אסאדו מס' 9

חופן עלי דפנה
כפית פלפל שחור אנגלי
כפית פלפל שחור גרוס

2 כפות מלח
ליטר רוטב ברביקיו

ליטר יין אדום
4 גזרים חצאים

6 בצלים
10 חצאים של תפו"א

אופן הכנה:
1. מערבבים את כל המצרכים למעט התפו"א 

2. מכניסים לבישול של 3 שעות לאחר 3 שעות מוסיפים את התפו"א ומבשלים שעה נוספת

*באדיבות: שף עידן בנזינו מסעדת רוזה 

מאק אנד ציז לילדים 
לקראת החופש הגדול, בו הילדים נמצאים שעות רבות בבית, סדר היום משתנה ואיתו הרגלי האכילה 

שלהם.  המותג  ברילה מציע מתכון קל להכנה, טעים וניתן להכין איתו עם הילדים:  מאק אנד ציז.

להכנת הפסטה: 
1 חבילת פנה / פנה חיטה מלאה ברילה 

6 פטריות שמפיניון מגוררות גס
1 בצל קצוץ דק

200 גרם גבינת צ'דר מגוררת 
כפית מלח 

חצי כפית פלפל שחור 
20 גר' חמאה 

לבשמל: 
2 כפות חמאה 

2 כוסות חלב 
3 כפות קמח 

כפית מלח 
קורט אגוז מוסקט 

אופן הכנה:
1. מבשלים את הפסטה ומסננים 

2. במחבת או קלחת ממסים חמאה ומוסיפים קמח ומלח, תוך כדי בחישה מוסיפים חלב  
3. מוסיפים את קערת הפסטה המבושלת. 

4. במחבת אחרת מטגנים בחמאה את הבצל , הפטריות והמלח כ-4 דקות ומוסיפים לקערת הפסטה, 
מוסיפים צ'דר מגוררת ומערבבים.

5. משמנים תבנית אפייה בחום של 180 מעלות כ-25 דקות

שבלולי שמרים 
חברת כרמית מנדבת מתכון מפנק שבלולי שמרים עם שברי אגו שוקולד לבן ואגוזים. 

רמת קושי-  קל להכנה. 

מצרכים לכ-24 שבלולים:
לבצק:

500 גרם קמח שמרים
1 מיכל שמנת מתוקה לבישול

1/4 כוס סוכר דמררה
75 גרם חמאה
1 ביצה טרופה

 
למילוי:

1 כוס ממרח אגוזים או שקדים טבעי לא ממותק 
1 כוס שברי שוקולד אגו לבן 

1 כוס אגוזים טחונים גס )לוז, פקאן, מלך(

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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6 כפות סוכר דמררה
 

אופן ההכנה:
1. מחממים מעט את השמנת והחמאה עד שהנוזלים פושרים.

2. במיקסר עם וו לישה לשים את כל מרכיבי הבצק במשך כ-3 דקות  לבצק רך ואחיד .
3. עוטפים במגבת לחה ומתפיחים במשך כ-שעה וחצי. מחלקים את הבצק לשניים.

4. על משטח מקומח מרדדים כל חלק קלות ליריעה מלבנית, ארוכה וצרה בעובי כחצי ס"מ.
5. מורחים שכבה נדיבה של ממרח אגוזים )כחצי כוס(  מפזרים מעל את שאר מרכיבי המילוי באופן אחיד.

6. מגלגלים לגליל ארוך ומהודק.
7. בעזרת סכין חדה מאוד חותכים כ-12 פרוסות עגולות ברוחב כ-2 ס"מ.

8. מסדרים את הפרוסות בתוך תבנית שקעים או קוקוטים אישיים. חוזרים על אותה פעולה גם עם החלק 
השני של הבצק. מכסים ומתפיחים שוב במשך כחצי שעה.

9. אופים בתנור בחום בינוני ,180 מעלות במשך כ-20 דקות למאפים אישיים. )המאפים מתקבלים זהובים 
ורכים – זהירות לא לאפות יותר מדיי(

פיש אנד פוטטו 
רשת גרג קפה מנדבת, מתכון  לדג עם תפוחי אדמה קריספי ועשיר בטעמים. 

חומרים – מתכון ל 4 סועדים:
קילו של פילה דג לבן נקי מעור ועצמות

פרוס לרצועות בעובי של 1 ס"מ 
שקית אבקת טמפורה )ניתן להשיג בכל סופרמרקט (

1 קילו תפו"א )קליפה אדומה (
צרור פטרוזליה 

2 שיני שום פרוסות 
4\1 כוס שמן זית 

2\1 ליטר שמן קנולה לטיגון  הדג 

אופן הכנה:
1. מבשלים את תפו"א  במים  עד לריכוך מלא ומקררים, חותכים לסירות מתבלים בשמן זית פטרוזליה ושום  

ומעבירים לתבנית אפייה, מכניסים לתנור במצב גריל ל-15 דקות בערך. 
2. בסיר גבוה מחממים על אש נמוכה את השמן  לדג. 

3. מכינים את בלילת הטמפורה לפי ההוראות ההכנה בגב האריזה. 
4. מעבירים את רצועות  הדג לבלילת הציפוי ומשם אחד אחד לתוך השמן החם. 

5. ממליחים וסופגים שאריות שמן  ומגישים לצד תפו"א ורטבים אהובים )קטשופ ,מיונז ,וכו'(

עראיס טורטייה קלוי  
המותג הקולינארי מאסטר שף מציע מתכון להכנת מנה המתאימה לשימוש בטוסטר גריל של דלונגי: עראיס 

טורטייה קלוי, עם בשר טחון. קל ומהיר להכנה, מתאים גם כארוחה משפחתית וגם כמנת אירוח. 

חומרים ל-6 מנות:
6 טורטיות 

מיונז הולנדי להברשה

למלית:
350 גרם בשר טלה טחון 

3 כפות פטרוזיליה קצוצה
2 כפות נענע קצוצה

1 כפית בהרט
מלח ופלפל שחור 

להגשה:
טחינה

סלט ירקות או ירקות חתוכים

אופן ההכנה: 
1. מכינים את מלית הבשר: מתבלים את הבשר בעשבי תיבול, בהרט, מלח ופלפל.

2. מורחים כל טורטייה במיונז, משטחים עליה שישית מכמות הבשר ומקפלים לחצי.
3. מכניסים לטוסטר  גריל של דלונגי לכ-5 דקות מכל צד עד שמשחים והבשר עשוי. לקבלת טורטיה פריכה 

במיוחד משמנים בשמן זית, לקראת סוף ההכנה ואופים עוד 2 דקות.
גיוון: ניתן להחליף את המיונז להברשת הטורטייה, במיונז מתובל בשום או מיונז ספייסי.
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
חומת העיר העתיקה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. סגי נהור
2. סוגה בשושנים

3. סולם מוצב ארצה

תשובות:

תשובות:

ֵּראִשׁית כח יב ָּרכֹות נח 2. שיר השירים ז,ג 3. ְב 1. ְב

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

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

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

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

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

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

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

1. קנה חלול,צינור דק. "____ היתה לו לרבן גמליאל" )עירובין 
מג: (

2. חוסר רצינות. "שלא ינהגו ___   ___")נדרים ב ה(
3. לוח דק של מתכת : פח. "___ של זהב" )סוכה ה.(

4. שמה הראשון של שרה. )בראשית יא כט(
6. מחמשת חומשי תורה. )בהיפוך אותיות(

פרות"  מלא   ____" גס.  אריג  רוב  פי  על  עשוי  גדול  כיס   .9
)מכשירין א ד(

10.  נוזל ריחני העשוי תמצית של צמחים או חמרים נותני ריח 
ניחוח. "וששה חדשים ב____" )אסתר ב יב( )בלשון רבים(

ו___"  שוסינו  חלק  "זה  דבר.  או  אדם  של  חלקו  מנת   .12
)ישעיה יז יד(

15. נתינה. "____שכרן של צדיקים" )אבות ב טז(
18. אלי,לעצמי. "אם אין אני ___ מי ___" )אבות א יד(

העמוד טעון גניזה

1. מנוחה,שלוה. "ושלום ו___ אתן על ישראל"  )דברי הימים 
א כב ט(

4. בשלוה,לאט. "וילך ____" )במדבר כג ג(
5. רמאות,אונאה,זיוף. "ואי אתה עושה תורתך____" )ברכות 

לא: (
7. מאותיות ה-א"ב.

8. מפרשיות השבוע.
11. צו,פקודה. "ונשמע ____ המלך" )אסתר א כ(

שנשארו  אחרים  שדה  וגידולי  תבואה  של  יבשים  קנים   .13
לאחר הדיש. "לקשש ___ לתבן" )שמות ה יב(

)בלשון  יג(  כג  )דה"ב  השיר"  בכלי  "וה____  זמר,מזמר.   .14
יחיד( )בהיפוך אותיות(

16. היקיף,סבב. "ו____ הגבול ונסב" )יהושע יח יד(
17. תיק לחיצים. "שא נא כליך ____ וקשתך" )בראשית כז ג( 

)לא בלשון סמיכות(
כג(  )ישעיה א  ורדף ____"  "כלו אהב שחד  19. שוחד,בצע. 

)בלשון רבים( )בכתיב חסר(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. התכוון,רצה. "ושאול ___ להפיל את דוד" )שמואל א יח 
כה( )בהיפוך אותיות(
20. מאותיות ה- א"ב.

1. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 
6. לחפש 7. עיין ערך 8. בינלאומי 9. לשון עם זר10. חופים 
11. רחוק מהעץ 12. בור. חסר השכלה  13. צר, צרה 14. לא 

15. אילן 16. ליטול
1. החלק הלבן בביצה הוא...

2. הליקופטר בעברית
3. גוב הוא ביתו של..

4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהם ראשי התיבות ע"ע?
8. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

9. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
10. "חוף" ברבים

11. "התפוח אינו נופל..."
12. "עם הארץ" הוא כינוי ל...

13. הוא- אויב. היא - מצב קשה
14. האם המלה שעון נזכרת בתנ"ך?

15. מלה נרדפת לעץ
16. מלה נרדפת למלה "לקחת"







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

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

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

 לקבלת פרוספקט מהודר
ולהזמנות חייגו:

מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד

בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

הכל כלול במחיר! חמישי – ראשון, כ"א-כ"ד אב, 2-5.8

המלח ים  בנירוונה  חווייתי  שבוע  סוף 
המלון היחיד עם 2 חופים נפרדים צמודים

החבילה
חבילת סופ"ש פרשת עקב

מסתיימת ההרשמה

לחבילות אמצ״ש

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

פנסיון מלא
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