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הצבעים בבריאה: חיובי ושלילי

חלילה לחשוב שישנן ספירות חיוביות וטובות שהן 
ורעות  שליליות  ספירות  וישנן  החסד,  קו  ספירות 
הוא  כולן  מקור  שהרי  הגבורה.  קו  ספירות  שהן 
הטוב המוחלט. ואדרבה, קו ספירות הגבורה הוא 
קו מדת האמת. ולכן היה אמור העולם להיברא רק בהנהגה 
זו. אלא ששיתף הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים הבאה 
מצד החסד, במידת הדין הבאה מצד הגבורה, וכך ברא את 
בעולמינו  הגבורה  ספירות  פעולות  שתוצאת  רק  עולמו. 
שלאמיתו  בעוד  כקושי,  המוגבלת,  בתפיסתו  לאדם  נראית 
"כל  בתלמוד:  חז"ל  וכדברי  האדם  לטובת  הכל  דבר  של 

דעביד רחמנא לטב עביד".
ובלבד  ומועיל,  טוב  שורש  מייצג  צבע  כל   - בצבעים  וכן 
שהצבע  הרע  היצר  למשל,  לרעה.  בו  ישתמש  לא  שהאדם 
השחור מייצג אותו, נרמז בנאמר בתורה: “טוֹב ְמאֹד". לפי 
שאצל המשתמש בו ככלי לעבודת ה' על ידי שמתרחק ממנו, 
טוב  הוא  הרי  פיתוייו,  כל  על  ומתגבר  מפניו,  עצמו  וגודר 
קבוע,  במצב  נשאר  האדם  היה  זה,  יצר  אילולי  שכן  מאד. 

ללא יכולת לרומם את נשמתו, לבנות ולעצב את אישיותו.
זאת ועוד. כאמור, הצבע השחור רק קולט אור ואינו מחזיר 
והנה  השלילי.  את  כמייצג  לכאורה  נחשב  ולכן  מאומה, 
למרבה הפלא, על התפילין להיות צבועות בשחור! אולם 
שבאמצעות  הסוד,  חכמי  דברי  פי  על  במשהו  יובן  הדבר 
סביב  הנכרכות  והרצועות  התפילין,  שבבתי  הפרשיות 
עבר  אל  האדם  מעורף  ומשתלשלות  הראש,  וסביב  היד 
חזהו, מתחבר האדם בשעת הנחת התפילין אל אור האין-

הנשגב  האור  שפע  את  קליטתן  באמצעות  ברוך-הוא,  סוף 
והארתן פנימה בגוף אל נשמת האדם המקבלן. 

הרי לנו ששימוש נכון בצבע השחור הקולט אור יותר מכל 
רבה  בעוצמה  הרוחני  ברובד  לפעול  לו  גורם  אחר,  צבע 
לטובת האדם, עד כדי שהוא הצבע הבלעדי בו אנו נדרשים 
אותיות  את  ולכתוב  התפילין,  ורצועות  בתי  את  לצבוע 
פרשיות התפילין בדיו שחור דווקא. לכן הכותב את פרשיות 
ואפילו בזהב, פוסל אותן על אף  התפילין בכל צבע אחר, 
כוונתו הטובה. שהרי דומה הוא למבקש להוליך זרם חשמלי 
התורה  אותיות  גם  ולכן  חשמל.  מוליך  שאינו  יקר  בחומר 
נכתבות בדיו שחור, והמביט בהן בשעה שמגביהים את ספר 
התורה בציבור לפני או אחרי הקריאה בתורה, מושך לעצמו 

הארה עליונה, כמבואר בדברי האר"י. 
השחורות  הרצועות  שתי  מבין  בעניין.  פרט  ועוד 
ארוכה  הימנית  הרצועה  ראש,  של  מתפילין  המשתלשלות 
יותר מהשמאלית. וזאת לפי שהתפילין פועלים באדם בעת 
)הם  והגבורות  הימין(  ספירות  קו  )הם  שהחסדים  הנחתם, 
באופן  אליו  יבואו  לעולם,  היורדים  השמאל(  ספירות  קו 
בבחינת  במעט,  רק  והגבורות  רב,  בשפע  יהיו  שהחסדים 
מן  למעט  דוגמה  לנו  והרי  מקרבת".  וימין  דוחה  “שמאל 
צילום  במחקרי  ההלכה.  מפרטי  פרט  בכל  הטמון  העומק 
הילת האדם, הוכח כי צבעי ההילה משתנים מאדם לאדם. 
בצילומים אלה נצפו הילות בצבעי סגול )נדיר מאד(, כחול, 
תכלת, ירוק, צהוב, אדום. ובמקרים נדירים מאד, אפילו לבן. 
האדם  שכאשר  במחקרים,  לאחרונה  שהתברר  הדבר  נפלא 
מניח תפילין, צבע הילתו משתנה מיד לצבע גבוה ומרומם 

יותר. שהרי הוא חיבר את עצמו באותה שעה לאור האין-
סוף.

ה'  לעבודת  להירתם  וצריך  יכול  בבריאה  כוח  שכל  נמצא 
יתברך, שהרי הוא נברא באופן שיהיה מסוגל לשמש ככלי 
ְּבָכל  ֵאת ה' אלקיָך  לעבודת ה'. כמבואר במשנה: “ְוָאַהְבָּת 
הרע".  וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  בשני  לבבך,  בכל  ְלָבְבָך, 
וספיגה,  לקיחה  כגון  שלילית  הנראית  תכונה  גם  כלומר, 
 - הנכון  במקום  בה  משתמשים  אם  חיובית  להיות  יכולה 
ללא  ומעניק  הנותן  האין-סוף  מאור  וקדושה  הארה  לספוג 

גבול.
יתירה מכך. בזוהר מבואר שהבריאה החומרית עשויה באופן 
במבניהם  הקיים  שינוי  כל  ואפילו  פרט בטבע,  כל  שמבנה 
בהתאם  נעשה  דומים,  להיות  האמורים  פרטים  שני  של 
לדרישה הרוחנית המיוחדת לכל פרט. למשל, במחקרי חוש 
הבדלים  קיימים  כי  הפלא  למרבה  התברר  האנושי,  הראיה 
ברמות יכולת הראיה בין אלו של הגבר לבין של האישה, עם 
עליונות נשית המסייעת לה בשמירת מצות טהרת המשפחה. 
נשים  שונים,  צבעים  בין שבעה  הגבר מבחינה  בעוד שעין 
מצוי  צבעים  עיוורון  גם  צבעים.  בעשרה  מבחינות  רבות 
הגברים  מספר  כי  נמצא  מקיף  במחקר  גברים:  בקרב  יותר 
הלוקים בעיוורון צבעים, כמעט כפול ממספר הנשים. עוד 
לזהות דם  ביכולת   - בין השאר   - פוגע  זה  הוכח שעיוורון 
המעורבב עם חומרים אחרים של הגוף )הסוג הנפוץ ביותר 
של עיוורון צבעים מוגדר כחוסר יכולת להבדיל בין אדום 

לירוק או לזהות אותם כראוי(.
טובה  יכולת  נדרשת  המשפחה  טהרת  בהלכות  כידוע, 
ואכן  לאשה  בעיקר  נוגעות  אלה  הלכות  צבעים.  באבחון 
היא זו שקיבלה את יכולת ההבחנה בצבעים שונים, בכמות 

ובאיכות טובים יותר מאשר האיש.

המסר שבצבעי הקשת בענן

לימוד סוד הקשר שבין הצבעים השונים לבין הנהגת הדין 
כאשר  מדוע  במשהו  להבין  לנו  מאפשר  בעולם,  והחסד 
מבקש האלקים לרמוז לאנושות לאחר המבול שאינו משחית 
- על אף מעשיהם הרעים של בני  נוסף  את העולם במבול 
האדם - רק משום הבטחתו, הוא מראה זאת באמצעות קשת 

ענק הנפרשת מעליהם בשמים בשלל צבעים. ככתוב: 
ָהָאֶרץ.  ּוֵבין  ֵּביִני  ְּבִרית  ְלאוֹת  ְוָהְיָתה  ֶּבָעָנן  ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  “ֶאת 
ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  ֶּבָעָנן  ַהֶּקֶׁשת  ְוִנְרֲאָתה  ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָנן  ְּבַעְנִני  ְוָהָיה 
ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר. ְוֹלא  ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל  ְּבִריִתי ֲאֶׁשר 

ִיְהֶיה עוֹד ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר".
תופעת  אלא  אינו  בענן  הקשת  שמראה  פי  על  אף  כלומר, 
העליונה  ההשגחה  מקרי.  אינו  הקשת  הופעת  עיתוי  טבע, 
מצרפת את התנאים הטבעיים היוצרים את מראה הקשת, רק 
בעת כעס וחרון-אף עליון, בגלל מעשיהם השליליים של בני 

האדם. וזאת כדי ליידעם, שהנהגת הגבורה אשר על פי הדין 
והאמת הייתה אמורה לפעול כעת ולהוריד מבול על הארץ, 
משתנה בשעה זו ועוברת להנהגת חסד ורחמים, רק בזכות 

ההבטחה האלוקית שלא יהיה עוד מבול. 
בעולם  הדין  ריכוך  תהליך  על  מורה  הקשת  צבעי  דירוג 
שאר  דרך   - לדין  הרומז  מהאדום,  שעה,  באותה  הרוחני 
הצבעים, ועד הכחול - הרומז לחסד - כסדר הספירות. מראה 
מרהיב ומרשים זה של קשת בשמים לעין כל, נועד להעביר 
מסר לבני האדם אודות מצבם הרוחני העגום באותה שעה, 
שמירת  מפגם  ובפרט  הרעים,  ממעשיהם  לשוב  ולעוררם 

קדושת הברית
צבעי  באמצעות  לזכור  האדם:  ביד  נתון  הבחירה  כוח 
הקשת את החטא שגרם למבול, או להפוך אותם לדגל חטא 
המבול; לחיות חיים טובים ובריאים על פי הוראות הבורא, 
או להיכנס לסכנת כשל המערכת החיסונית ולחיות חיי סבל 
בעולם הזה ובעולם הבא. ובכך יהיו מוגנים ושמורים מצד 

האמת, ולא רק משום חסד ההבטחה האלוקית.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

 נמצא שכל כוח בבריאה
יכול וצריך להירתם לעבודת 

ה' יתברך, שהרי הוא נברא 
באופן שיהיה מסוגל לשמש 

ככלי לעבודת ה'. כמבואר 
במשנה: “ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' 
אלקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך, בכל 

לבבך, בשני יצריך, ביצר 
טוב וביצר הרע". כלומר, גם 
תכונה הנראית שלילית כגון 
לקיחה וספיגה, יכולה להיות 

חיובית אם משתמשים בה 
במקום הנכון - לספוג הארה 

וקדושה מאור האין-סוף 
הנותן ומעניק ללא גבול
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ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:
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מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!
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מזל יהודי
עופר פטרסטבורג נמנה על העיתונאים הכלכליים 
חברת  רכשה   2013 בשנת  בישראל.  הבכירים 
את  האתוויי' האמריקאית  'ברקשייר  הענק  אחזקות 
חברת 'ישקר' הישראלית, זאת הייתה בזמנו העסקה 
יצא  תקופה  באותה  הישראלי.  המשק  בתולדות  הגדולה 
וורן באפט, בעל חברת  לעופר פטרסבורג ללוות מקרוב את 

האחזקות, ואת ביל גייטס, שהוא חבר דירקטוריון שם.
פטרסבורג ניהל שיחה עם ביל גייטס על כסף ועל מה הוא 
יכול לקנות עם עשרות המיליארדים שיש לו ואז גייטס הפתיע 
עם משפט סתום: "אני יכול לקנות כל שאחפוץ בעולם חוץ 

משבת אחת של יהודי". 
המשפט  מאחורי  שעמד  הסיפור  הנה  עופר,  ומספר 
המתגורר  מצוות  תורה  שומר  יהודי  ברנהרד,  קיווי  הסתום: 
בדרום אפריקה, הוא מרצה בכיר בתחום העסקים והכלכלה 
כיצד  מלמד  בו  מכר  רב  ספר  הוציא  ברנהרד  המודרנית. 
להעתיק "תכונות של נמרים" לעולם העסקי. ברנהרד מוזמן 
לפורומים עסקיים בינלאומיים ופעם קיבל טלפון מגורם בכיר 
בכירי  בפני  להרצאה  להזמינו  שביקש  מיקרוסופט  בחברת 

החברה בהשתתפותו של ביל גייטס.
קיווי נתן הסכמה עקרונית, אולם התברר כי הרצאתו חלה 
בשבת ועל כן סירב לעשות זאת. הגורם הבכיר במיקרוסופט 
היה בטוח שזה עניין של כסף והציע להגדיל את הסכום עבור 
ההרצאה, אך לשווא. ברנהרד עמד בעקשנות על עמדתו וסירב 
במיקרוסופט  החליטו  דבר,  של  בסופו  המפתות.  להצעות 
לדחות את פתיחת הכנס ליום חול כדי לא לוותר על ההרצאה. 
על זה אמר מר גייטס אפילו עם כל כספי לא הצלחתי לקנות 

שבת אחת של יהודי.
אלוקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  היהודי:  של  תפקידו  זהו 
לדבוק  החיים,  בבסיס  משמעות  של  עמוק  רובד  להציף 

במצוות ה' לא לחפש הקלות ולא לחקור אחר עתידות.
ָהָאֶרץ  ֶאל  א  ָבּ ה  ַאָתּ י  ִכּ יח:  דברים  בפרשתנו  המופיע  כפי 
תוֲֹעבֹת ַהּגוִֹים ָהֵהם:  ֲאֶשׁר ה' אלוקיך נֵֹתן ָלְך ֹלא ִתְלַמד ַלֲעׂשוֹת ְכּ
ֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעוֵֹנן ּוְמַנֵחׁש  נוֹ ּוִבּתוֹ ָבּ ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבּ ֹלא ִיָמּ
ה  ה ּוִבְגַלל ַהּתוֵֹעבֹת ָהֵאֶלּ ל עֵֹשׂה ֵאֶלּ י תוֲֹעַבת ה' ָכּ ׁף ... ִכּ ּוְמַכֵשּ

ְהֶיה ִעם ה' אלוקיך.  ִמים ִתּ ֶניָך: ָתּ ה' אלוקיך מוִֹריׁש אוָֹתם ִמָפּ
עונה  שאומרים  )זמנים(  עונות  נותני  אלו   - ְמעוֵֹנן  רש"י: 

פלונית יפה להתחיל בה דברים חדשים.  
הדעת:  את  עליה  לתת  שראוי  מרתקת  שאלה  עולה  וכאן 
משה רבנו בפרשת השבוע ממשיך להכין את עם ישראל אל 
אמונות  את  מאחוריהם  לנטוש  אותם  ומזהיר  לארץ  הכניסה 
נוגעת  החריפות  ההזהרות  אחת  במצרים.  שצברו  ההבל 
ליהודי  בפרט:  ובאסטרולוגיה  בכלל  במיסטיקה  לעיסוק 
פי  על  מהלכיו  את  ולחשב  השמים  מפת  עם  להתעסק  אסור 

ההורוסקופ. לגוי מותר, ליהודי אסור.
והשאלה הגדולה היא: למה? איזה ערך זה סותר? וכי לא 
וכי  אנחנו הם אלה שמאחלים "מזל טוב", "מזל וברכה"?! 
לא יצאנו עכשיו מחודש אב ש'מזלו רע' לעומת חודש אדר 
ש'מזלו טוב'?! וכי באנו להכחיש את המציאות הברורה שיש 

אנשים מבורכים בעלי מזל וכאלו חסרי מזל?!
האסטרולוגים מחלקים את השמים לשנים עשר אזורים, מה 
שנקרא 'גלגל המזלות', וכאשר השמש, הירח או שבעת כוכבי 
הלכת עומדים על גבי מיקום מסוים בגלגל המזלות, המפגש 
שנולד  אדם  לדוגמא,  לארץ.  מסוימת  אנרגיה  מקרין  ביניהם 
אופיו   – שור  מזל  במיקום  נמצאת  השמש  בו  ובשעה  ביום 

הוא אחד ואדם שנולד ביום ובשעה שהירח נמצא במזל עקרב 
אופיו הוא אחר .

בנושא  מעיסוק  להימנע  ומצווה  התורה  באה  זאת  בכל 
ואדרבה: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". פירוש הציווי "תמים" 
לדעת הרמב"ן הוא "שלם". כמו הקרבן שצריך להיות תמים 
בלי מום, כך יהודי צריך להיות מסור לקב"ה בכול!. הוא לא 
יכול להתפלל לה' אבל כשמדובר על החלטה אם לפתוח עסק 
או לקנות חנות במיקום ספציפי – להתייעץ עם האסטרולוג. 

אם מאמינים אז מאמינים בכול.
נדרוש  לבדו  וממנו   ... לבדו  אליו  לבבנו  שנייחד  רמב"ן: 
הטעם שפירש  וזהו   ... חסידיו  מאנשי  או  מנביאיו  העתידות 
אלקיך,  דה'  בדחלתא  תהא  שלים   – תהיה'  'תמים  אונקלוס 

שלא תהיה חסר ביראתו.
בתמימות  עמו  התהלך  רש"י:  אחר:  פירוש  מביא  רש"י 
ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך 

קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו.
)'נאיבי'(, ובקיצור להפסיק להיות  תמים כמו פשוט, חלק 
'יהודי', כזה שדואג כל הזמן. תמורת זאת לסמוך על הקב"ה 
לתת  ויותר  לדאוג  פחות  טוב.  למקום  הדברים  את  שיוליך 
כותי  גוי  על  הגמרא  מספרת  כך  לעבוד.  העליונה  להשגחה 
ולא  ונשמע'  'נעשה  להכריז  מיהרנו  כיצד  רבא  את  ששאל 
"תומת  ענה:  רבא  החוזה?  של  הקטנות  האותיות  את  קראנו 

ישרים תנחם". הלכנו עמו בתמימות והאמנו לו.
מדוע  הבעיה?  מה  למה?  הגדולה:  השאלה  עולה  וכאן 
טכנאי  להזמין  דין,  עורך  עם  להתייעץ  לרופא,  ללכת  מותר 
למכונת הכביסה ואסור ללכת לאסטרולוג? למה הכול צריך 

להיות אסור?
"רבי  קנו,א:  שבת  סתומות:  מילים  כמה  אומרת  הגמרא 

יוחנן אמר: אין מזל לישראל". 
ידוע המדרש על אברהם אבינו, שהחוזים בכוכבים אמרו 
שלא יזכה ללדת ילדים, ואכן הפתרון היחיד שהציע הקב"ה 
עוד  המזל.  את  לשנות  כדי  ושם אשתו  את שמו  לשנות  היה 
מספרת הגמרא מעשה מיוחד במינו )תענית כה,א(: רבי אלעזר 
בן פדת חלה ואיבד את ההכרה. באו החכמים לבקרו וראו את 
פניו מחייכות ובוכות וניצוץ של אש יוצא ממצחו. כשהתעורר 
סיפר שראה את הקב"ה יושב לידו והוא החל לבכות למה נגזר 
לו את  לו הקב"ה האם בשביל לשנות  נורא? ענה  עליו סבל 
המזל, כדאי לברוא את כל העולם מחדש?! רבי אליעזר שאל 
רוב שנותיו? הקב"ה  חי את  או שכבר  לפניו  רוב החיים  אם 
ענה שהוא כבר חי את רוב חייו. ענה רבי אלעזר שאם כך לא 

כדאי לברוא את העולם מחדש. 
מוכח מכל זה שמזל הלידה הוא גורם רב עוצמה, ואם כן 
מכך  יתירה  לישראל"?  מזל  "אין  הפשט  מה  השאלה  עולה 

והוא העיקר: מדוע אין מזל רק "לישראל"? 
נשים  יותר.  הרבה  ועצומה  חזקה  השאלה  האמת,  למען 
לב לתובנה הבאה: לא רק שהמזל קיים, אלא אנו מתחשבים 
נמנעים  או  עושים  אנו  למעשה.  הלכה  עניינים  בכמה  בו 
מלעשות פעולות שונות בגלל השפעת המזל. כמה דוגמאות: 
המקור הכי חשוב למעלת 'יום ההולדת' הוא בדברי התלמוד 
רצון  עת  הוא  ולכן  גובר  מזלו  ההולדת  שביום  הירושלמי, 

לקבל כוחות להתחלה טובה של השנה החדשה. 
ומה  בכשפים  מתעסק  היה  עמלק  ר"ה:  ירושלמי  תלמוד 
היה עושה? היה מעמיד חיילים ביום ההולדת שלהם, משום 
שלא במהרה אדם נופל ביום ההולדת שאז המזל השולט ביום 

ההוא - עוזר.
ועוד כמה מקורות מהסוג הזה:  תענית כט,ב: בר ישראל 
דאית ליה דינא בהדי נכרי, לישתמיט מיניה ב]חודש[ אב דריע 
מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה. רמ"א תקפג,ב וט"ז 
שם: מי שישן בראש השנה - מזלו יישן במשך כל השנה. שו"ע 
רבינו הזקן רעא,ג: יש נזהרים שלא לקדש בשעה ראשונה של 
הלילה )דהיינו שעה שביעית אחר חצות היום ]שבימי הקיץ 
אז חוזרים מבית הכנסת[( ... לפי שבשעה הראשונה הוא מזל 

מאדים וסמא"ל מושל עליו. 
הציווי  ובין  הללו  הנחרצים  המקורות  בין  מתווכים  כיצד 

"תמים תהיה" ו"אין מזל לישראל"? 
יורה דעה סימן קעט:  יוצר הבחנה ברורה: רמ"א  הרמ"א 
במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל - לא יעשה ולא יסמוך על 

הנס, אלא שאין לחקור אחר זה משום תמים תהיה.



והשאלה הגדולה היא: 

למה? איזה ערך זה סותר? 

וכי לא אנחנו הם אלה 

שמאחלים "מזל טוב", "מזל 

וברכה"?! וכי לא יצאנו 

עכשיו מחודש אב ש'מזלו 

רע' לעומת חודש אדר 

ש'מזלו טוב'?! וכי באנו 

להכחיש את המציאות 

הברורה שיש אנשים 

מבורכים בעלי מזל וכאלו 

חסרי מזל?!

"
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המזל,  בהשפעת  כלל  מזלזלים  שאיננו  כן  אם  מוכח 
ואדרבה סבורים כי גרמי השמים מקרינים על מהלך החיים 
היא  והשאלה  הזה.  בנושא  להתעסק  מרבים  שלא  אלא 
כפולה: אז כן יש מזל או אין מזל לישראל? ובעיקר, למה 

ליהודים זה אסור ולגויים מותר?
נפלא:  ביאור  מוצאים  מליובאויטש  הרבי  בשיחותיו של 
כאשר הנביא ישעיהו רוצה לתאר את ייעודו של עם ישראל, 

הוא אומר את המילים הנפלאות הבאות:
ישעיהו מג: אתם עדי נאם ה' ועבדי אשר בחרתי - למען 
תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי 

לא יהיה.
ה' עם אחד מכל  - הסיבה שעבורה בחר  הייעוד היהודי 
הוא  תפקידנו  מציאותו.  על  "עדים"  להיות  היא   - העמים 
פרי  הם  הכללים  וכל  הגלגל  את  המניע  כוח  שיש  להוכיח 
של  האדיר  המפעל  את  רואים  חוץ  שכלפי  למרות  יצירתו. 
והכוכבים  הירח  השמש,  כי  להשתכנע  ועלולים  הטבע 
פועלים מעצמם, תפקידו של יהודי להוכיח כי "הטבע" הוא 
דרכו  העבודה  כלי  הכול  בסך  הוא  "אלוקים".  בגימטרייה 
פועל האלוקים בעולם ולכן ברצותו מרחיב וברצותו מקצר.

למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו אדם שרואה חוטב עצים 
מכה עם הגרזן ביער והוא יחשוב כי הגרזן עצמו חטב את 
העץ. ברור שהגרזן הוא רק הכלי דרכו פועל החוטב. דוגמה 
אחרת: אדם שמשתתף בתיאטרון בובות ומתרשם כי הבובות 
כל כך מוכשרות שהן מציגות מעצמן הצגה מופלאה. זאת 
אמירה שמתאימה לילד, אך אדם בוגר מבין כי הבובות הן 
כך  בידיו של המפעיל המתחבא מאחורי המסך.  מריונטות 
בדיוק תפקידו של עם ישראל, להיות מורי הדרך לחיים של 
את  ומפגינים  הטבע  מעל  שמתעלים  אלו  להיות  משמעות. 

ההכרה כי הטבע מסתיר את הכוח הגדול מאחוריו.
העובדה  עצם  קיומו.  בעצם  כל  קודם  זאת  עושה  יהודי 
האומה  כנראה  אלא  בלבד  זו  ולא  כאן,  עוד  שאנחנו 
המשפיעה ביותר בעולם יחסית לגודלנו – היא הלעג הגדול 
ביותר לכללי המזל. היא ההוכחה הטובה ביותר שהמזל הוא 
אינו יותר מהמלצה בעיני בורא עולם. לכל העמים במהלך 
ההיסטוריה היה תאריך תפוגה, הם חלפו ונשכחו ונותרו רק 
בוויקיפדיה, ואילו אנחנו קיימים ונצחיים ובכך מעידים על 

קיומו של הנצח.
מעשינו  באמצעות  זאת  עושים  אנו  לכך  מעבר  אולם 
ההתרחקות  ידי  על  היא  לכך  העוצמתיות  הדרכים  ואחת 
מאסטרולוגיה ופנייה ישירה אל הקב"ה. פנייה לאסטרולוגים 
לקבל הכוונה, מעצימה את השליטה העצמאית של הטבע 
לדבוק  הפוך:  לפעול  מצווה  יהודי  ואילו  השמים,  וגרמי 
גרמי  של  העצמאי  תפקודם  את  לשלול  ובכך  ה'  בדרכי 
תחתיו  משתנים  כולם  כי  להוכיח  מכך:  יתירה  השמים. 

בהתאם לרצון הבורא. 
מזל  "אין  למושג  ומעמיק  חדש  פירוש  מקבלים  כעת 
יש  למזל  כוח.  חסר  הוא  שהמזל  איננה  הכוונה  לישראל". 
של  בידיו  עצום  כוח  הפקיד  שהקב"ה  כמו  כוח,  בהחלט 
הוא  סופי!.  לא  הוא  המזל  יהודי,  אצל  אך  בכלל.  הטבע 
וצדקה.  ידי תפילה, תשובה  יכול להשתנות על  גמיש, הוא 
מהקצה  אותו  ולשנות  המזל'  'בעל  אל  לפנות  יכול  יהודי 
אל הקצה, ולמעשה זה בדיוק תפקידנו בעולם: להפגין את 

הזכות לשחק עם המזל. 
הגמרא )שבת קנו( מספרת שני סיפורים כדי להוכיח את 
הרעיון - שיש מזל אך הוא גמיש. לשמואל, האמורא הבבלי, 
עמדו  פעם  דגול.  אסטרולוג  שהיה  אבלט  בשם  ידיד  היה 
שניהם ביציאה מהעיר וראו חוטבי עצים יוצאים לעבודתם. 
אבלט הצביע על יהודי אחד ואמר שהוא לא ישוב מהעבודה. 
הוא צפוי למות בשדה. שמואל הגיב שזה לא בטוח. בערב 
חוטבי העצים שבו וגם אותו אחד היה ביניהם. אבלט נדהם, 
הוא מעולם לא טעה בתחזיות שלו. שמואל ניגש אל אותו 

חוטב ושאל איזה מעשה טוב עשה? 
אחד  כל  באחווה.  חיה  החוטבים  חבורת  כי  סיפר  הלה 

כך  ואחר  גדול  לסל  אותו  זורקים  הם  מהבית,  לחם  מביא 
מתגברים  ככה  בשווה.  לכולם  ומחלק  הסל  עם  אחד  עובר 
על ימים קשים בהם אין לאחד מהם יותר מדי אוכל להביא 
מהבית. היום, הוא סיפר, היה תורי לעבור עם הסל והבחנתי 
כי אחד החברים לא שם כלום בפנים. כנראה ביתו היה ריק. 
מהבית.  הבאתי  שאני  ממה  כפול  ושמתי  כלום  אמרתי  לא 

קם שמואל וצעק: "עכשיו הכול ברור, צדקה תציל ממוות". 
ועוד מספרת שם הגמרא את המעשה הידוע על בתו של רבי 
עקיבא, שניצלה ממות ביום חופתה בעקבות שנתנה צדקה 

לעני.
אם כן, במקום להקשיב למזל - יהודי מתעלה מעל המזל. 
הציווי  מחדש.  אותו  כותב  יהודי   - לגורל  לציית  במקום 
הציווי  את  תקיים  פירושו  אלוקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים 
הגדול "אם בחוקותי תלכו" ואז תראה שהטבע כולו משתנה 
ולכן מה שמותר  תחתיך. כל הכללים מאבדים את תוקפם. 
הוא  מהטבע,  חלק  הוא  שהגוי  משום  ליהודי.  אסור  לגוי, 
ואילו היהודי אמור להרים את  חלק מהמשחק של ההסתר 

הראש ולראות את המפעיל מאחורי תיאטרון הבובות.
תקציב  להשיג  שצריך  מלך,  של  בן  נסיך,  לעצמנו  נתאר 
זה  מהם.  לקבל  כדי  הפקידים  אל  ומתחנף  מהעירייה  קטן 
מגוחך, זה טוב בשביל אחרון העם, אבל אתה נסיך, בן של 
מלך, הנך יכול ללכת ישר לאבא והוא יכופף את כל הכללים 
ישירות  גבוה, תפנה  זה הציווי "תמים תהיה": לך  תחתיך. 

אל המקור.
ביאר הרבי מליבאוויטש במשך השנים  הזה,  היסוד  לפי 
של  הלידה  "יצחק":  השם  פשר   .1 כבירים:  רעיונות  שני 
הילד היהודי הראשון בעולם הלכה קשה. הוזכרו קודם דברי 
המדרש כי על פי כללי המזל, אברהם ושרה לא היו יכולים 
התגברו  וככה  הכללים  את  עבורם  שינה  והקב"ה  להוליד, 
ו(יצחק. הגמרא בשבת שם  )ישמעאל  וילדו את  על הקושי 
במערב,  היה  צדק  כשמזל  נולד  אברהם  כי  הסבר  מוסיפה 
שהוא מקום קר, ולכן לא היה יכול להוליד. הזיז הקב"ה את 

מזל צדק למזרח, שהוא מקום חם וככה השתנה טבעו.
וכאן עולה השאלה, למה זה נדרש ללכת ככה? עם קושי 
טבעי עד כדי שצריכים להזיז את המזל ממקומו כדי ללדת 

את הילד היהודי הראשון בעולם?
ש"צחוק  משום  "יצחק",  בשם  נקרא  הילד  מכך:  יתירה 
היה  נולד  כשהוא  לי".  יצחק  השומע  כל  אלוקים,  לי  עשה 
בעולם צחוק גדול של התפעלות מהלידה בגיל מופלג כזה. 
והשאלה היא מה משמעות השם הזה? למה לקרוא לילד על 

שם זה שצחקו בגללו?
עונה הרבי את יסוד היסודות )לקו"ש ג/783(: זה לא קרה 
כך במקרה, כל תפקידו של היהודי בעולם הוא לעורר צחוק 
מכל  צחוק  האמיתות,  מכל  צחוק  הכללים,  מכל  צחוק   –
דפוסי המחשבה. יצחק הגיע לעולם דווקא בצורה כזו של 
כיפוף כללי הטבע, כי זה תפקידו: לעלות מעליהם עד בעל 

המזל בעצמו.
האומרת  הלכה  ישנה  מיתה:  חייב  ששבת  גוי  הלכת   .2
כי גוי ששבת חייב מיתה. לא זו בלבד, אלא גם אם החליט 
גרמי  על  נאמר  שכן  מיתה.  חייב   – שלישי  ביום  לשבות 
השמים ש'יום ולילה לא ישבותו' ולכן אסור לשום אדם – 
מלבד היהודי – להפסיק לעבוד. ההלכה הזו חשובה כל כך, 
עד שאדם שעובר תהליך גיור ומתלמד לשמור שבת, חייב 
לעשות מלאכה קטנה בשבת, כדי לא לעבור על הציווי 'גוי 

ששבת חייב מיתה'.
וזאת כמובן הלכה משונה: ממה נפשך, אם מצווה לנצל 
שביעית  נח  יהודי  למה   – העולם  את  לשכלל  כדי  רגע  כל 
מחייו? ואם מצווה לשמור שבת – מה בכך שגם גויים ייהנו 

מזה?
תפקידו  טו/56(:  )לקו"ש  במינו  מיוחד  רעיון  הרבי  ענה 
הוא  הטבע.  שכלול  למען  רגע  כל  לנצל  בכלל  האדם  של 
חלק מהטבע, נזר הבריאה, ותפקידו לקדם את הטבע. אולם 
לטבע  שמעבר  מה  אל  להתעלות  נוסף:  תפקיד  יש  ליהודי 
וטעם  משמעות  לתת  הגלגל,  את  המניע  הכוח  את  ולגלות 
לכל העשייה הטבעית – ולכן התחדש לגביו דין חריג שעליו 

לשבות ליום אחד כמו שביתת הקב"ה.
ישראל  כנסת  בנישואי  הגדול  טוב  למזל  ה'  נזכה בעזרת 

והקב"ה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

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

אם כן, במקום להקשיב 

למזל - יהודי מתעלה מעל 

המזל. במקום לציית לגורל 

- יהודי כותב אותו מחדש. 

הציווי "תמים תהיה עם ה' 

אלוקיך", פירושו תקיים את 

הציווי הגדול "אם בחוקותי 

תלכו" ואז תראה שהטבע 

כולו משתנה תחתיך. כל 

הכללים מאבדים את 

תוקפם. ולכן מה שמותר 

לגוי, אסור ליהודי. משום 

שהגוי הוא חלק מהטבע, 

הוא חלק מהמשחק של 

ההסתר ואילו היהודי אמור 

להרים את הראש ולראות 

את המפעיל מאחורי 

תיאטרון הבובות.

"
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המלך בשדה

ימי  אלול,  חודש  השנה,  סוף  של  אלו  ימים 
הנפש,  חשבון  של  ימים  הם  והסליחות,  הרחמים 
איש איש ועבודתו, איש איש ומשאו. כמו שלהבדיל 
בכל סוף שנה קלנדרית יש סיכום שנת המס, כמו כן, 
יש לנו כיהודים את הסיכום שלנו, לשנה החולפת, וגם קבלה 
לעתיד, כיצד לנהוג וכיצד ניתן לשפר את הדרכים והקשר שלנו 

עם המשפחה ילדינו/תלמידינו החברים והידידים.
בהחלט  היא  תשע"ח,  שנת  על  אחורה  מביטים  כשאנחנו 
ובכל  ובתרבות  הייתה שנה מאתגרת, בכל התחומים, בחינוך 
עשייה אחרת. פעלנו בשנה האחרונה להרחבת המענה החינוכי 

והגדלנו  הרחבנו  בחדרה,  לתלמידים 
בעיר  והנופש  התיור  מקומות  את 
לכל  חוויה  להעניק  כדי  ובאזור, 
היינו  ובעיקר,  מבקר.  ולכל  תושב 
הציבור,  של  הלב  לרחשי  קשובים 
השתתפנו בשמחותיהם ולא עלינו גם 
בצרותיהם. היינו שם לצדכם בכל עת.
בערב  לבוא  חכמה  לא  באמת  זו 
בחירות ולחזר אחרי קולות מתנדנדים 
להיות  היא  החוכמה  צפים.  וקולות 
השנה.  ימות  בכל  שותפים  באמת 
המוטו שלנו שהיא גם השם שמלווה 
אחד:  הוא  האחרונות  בשנים  אותנו 
הרבים,  מכריי  ישראל".  שבטי  "יחד 
ורעיי מהעיר ומחוצה  ידידיי  מוקירי, 
אפשר  אי  אותי  כי  יודעים,  כבר  לה 
לקנות בכסף או בשווה כסף. רק בדבר 
באחדות,  אותי:  'לקנות'  אפשר  אחד 

בערבות הדדית ובשותפות אמת.
זה  ואת  כיהודים,  שלנו  הבסיס 
יצחק  רבי  הגדול  מהגאון  למדתי 
מועצת  חבר  שליט"א  גרוסמן  דוד 
מגדל  של  ורבה  הראשית  הרבנות 
מה  זה  שלנו.  השותפות  זו  העמק, 
אלפיים  כבר  אותנו  ומחזיק  שהחזיק 

שנים בגלות. לא התפזרנו, לא נפרדנו ככל הלשונות, נשארנו 
אחד, כי בכל מקום בו ילך יהודי ויפגוש עוד יהודי, ישמח עמו 

וירגיש עמו שותף למסע הגלות.
איזו סיבה יכולה להיות לנו יהודים בארץ ישראל לפרק את 
החבילה הטובה הזו שקיבלנו מהבורא?! למי יש בכלל זכות 
אחים.  שותפים,  אנחנו,  יהודים  לרעהו?!  איש  בין  להפריד 
את  לו  שיבטיחו  מבניו  אבינו  יעקב  ביקש  האחרונים  ברגעיו 
האחדות, שהיא מה שתחזיק אותם לאורך כל ימיהם בגלויות 
בקול  יחדיו  וזעקו  מיטתו  את  הקיפו  הם  יהיו.  בהם  השונות 

גדול: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
כי זה היסוד של כל יהודי ולכן הצטווינו לקרוא זאת פעמיים 
לנו  שגילו  וכפי  אחד",  ה'  ישראל,  "שמע  וערב:  בוקר  ביום, 

חכמינו בעלי המדרש את כוונת השבטים: "כשם שאין בלבך 
אלא אחד – כך אין בליבנו אלא אחד".

ממשיל  ה'תניא'  בעל  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  האדמו"ר 
לשדה.  היוצא  למלך  אלול  בחודש  האלוקית  ההתגלות  את 
שכשהוא נמצא בהיכל מלכותו אין המוני העם יכולים להיכנס 
אליו ולדבר עמו, רק יחידי סגולה ומובחרים זוכים להיכנס אל 
המלך. אבל כשהמלך יוצא מעיר הבירה אל השדה, אל העם, 

יכול ורשאי כל אדם לגשת אליו ולשוחח עמו. והמלך, מצידו, 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  כל הבאים בסבר  מקבל את 

לכולם.
אל  היוצא  מלך  כמו  הוא  הוא  ברוך  הקדוש  אלול,  בחודש 
אל  להגיע  ועיקר  כלל  פשוט  זה  אין  כולה  השנה  כל  השדה. 
אלול,  חודש  של  אלו  בימים  אבל  בארמונו,  שנמצא  הקב"ה 
אלוקים כביכול יוצא להמון העם, הוא נמצא בשדה, קל יותר 

להגיע אליו ולהתחבר.

להבדיל  חיים.  לדרך  השראה  לשאוב  ניתן  זה,  משל  ברוח 

ובכל  שליט,  או  מלך  אינו  הציבור  נציג  הבדלות,  אלפי  אלף 
נדירות  לעיתים  ורק  להגיע אליהם  אנשים שקשה  ישנם  אופן 
ויש את אלו  יוצאים ברוב טובם אל הקהל המחכה להם,  הם 
איתם  לדבר  ניתן  סחבקים,  העיניים,  בגובה  הם  השנה  שכל 
ולא  הגובה  על  עצמם  את  מרגישים  לא  הם  איתם.  ולהסתדר 

מתנכרים לציבור. הם חלק מהם.
אתה  ההצבעה שלך,  זכות  את  ולממש  לבחור  בא  כשאתה 
קודם בודק מי זמין עבורך, מי שם לצידך. אתה מחפש להתחבר 
למי שמגיע אל השדה הפרטי שלך, כי זה הממשק האמיתי בין 

הבוחרים לנבחרים: זמינות ומבט בגובה העיניים.

בוודאי  עצמי,  על  מדבר  אני  אין 
מחובתי  אבל  המקום,  כאן  שלא 
ידידיי  ורעיי,  לאחיי  ולבשר  להודיע 
שמלווים אותי כבר שנים רבות בשדה 
אנו  אלו  בימים  כי  והעשייה,  החינוך 
ומחפשים,  תרים  ובודקים,  שוקלים 
אחר המפלגה שתרבה באהבת רעים, 
את  ותגבש  השורות,  את  תאחד 
ויחד  אחד,  איש  כולנו  כי  ההמונים, 

שבטי ישראל.
אסור לעשות דברים בפזיזות, ולכן 
ולצאת  מלפרסם  כה  עד  נמנע  אני 
החוצה בהצהרות כאלו ואחרות. אני 
מעדיף לסיים את הבדיקה המעמיקה, 
אותנו  לקבל  מוכן  מי  מקרוב  לראות 
מי  עודף,  כסרח  ולא  אמת  כשותפי 
מוכן להיות חלק מאיתנו ולצידנו, ולא 
בפוליטיקה,  גם  כי  פוליטי,  גוש  רק 
הבסיס  והם  ויושר,  אחדות  צריך 

והיסודות לכל פעילות חברתית.
פוליטיקה  כי  החושבים  ישנם 
ספינים,  תחמנויות,  שקרים,  משמעה 
אני  נכון.  לא  זה ממש ממש  להם,  לבשר  לי  צר  מניפולציות. 
כהמשך  הפוליטית  לפעילות  נכנסתי  כך,  מרגיש  לא  בוודאי 
בין  לשלב  מנסה  ואני  החינוכית,  לעשייתי  ובמקביל  ישיר 

השניים, כי גם פוליטיקה צריכה חינוך מחדש.
כשנמצא את המפלגה המאחדת והמחברת ביותר את כולנו, 
והיא לא סקטוריאלית ולא מגזרית אלא כלל ישראלית – שם 
בסופו  כי  ולעשייה,  ליצירה  שותפים  להיות  להתחבר,  נשמח 

של יום, רק האחדות תנצח.

יחד שבטי ישראל, והפעם לא רק כסיסמה!
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

כשבוחר מחפש עבור מי להצביע, הוא בוחן את נציגיו קודם כל לפי רמת הזמינות 
והמבט בגובה העיניים • הרב בן ציון נורדמן מסביר כיצד יתמודד בבחירות 

הקרובות למועצת העיר חדרה

הרב בן ציון נורדמן



  

  

  



יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622 

 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

 zoreftami@gmail.com

שדי חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

 להתחלה חדשה...

1,500 שקלים ומקבלים מתנה לבחירתכם  קונים מוצר חשמלי מעל 

רשימת המתנות המלאה בסניפי הרשת

מתנה

כיריים

טוסטר אובן

מיקרוגל דיגיטלי מיקסר מגהץ קיטור

סט סירים

שובר מתנה לפוד אפיל

42 ליטר
 3 שנים אחריות

שובר קניה בסך 500 שקלים
לקניה בחנות כלים פוד אפיל 

 9 חלקים (מתאים לאינדוקציה) 
 בשווי 550 ש“ח

4 להבות
מבערי SABAF איכותיים

ר   25 ליטר
       W900          

פיליפס  
גהוץ רציף   

קערה 4 ליטר
  650 וואט 
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"אני לדודי ודודי לי"

היסוד של כל התורה כולה הוא האמונה, אמונה בה' 
יהודי  ישראל,  בחכמי  אמונה  בתורה,  אמונה  יתברך, 
מהשגתו  למעלה  שהם  בעניינים  גם  להאמין  מחויב 
בו  להאמין  שצריך  הדברים  אחד  שלו.  מההרגשים  ורחוקים 
הוא, שחודש אלול הוא דבר עצום ונורא, כידוע, רבותינו גדולי 
מרן  דברי  ידועים  מאלול,   – גדול'  'עסק   – רעש  עשו  ישראל, 
הגרי"ס זצ"ל, שכל ימות השנה צריכים להיות כמו אלול, ואלול 

עצמו ודאי ש'אלול' הוא.
ומספרים על מרן הגרי"ס זצ"ל שמר"ח אלול היה שרוי בפחד 
איום ונורא, ופעם שאל אותו יהודי אחד, "מה הפחד, וכי אלול 
הוא דוב"?! ענה לו ר' ישראל, "אלול מפחיד אף יותר מדוב! 
הכה  הדוב  את  גם  הארי  את  "גם  אמר,  ע"ה  המלך  דוד  שהרי 
פחד,  לא  הוא  ומהארי  מהדוב   – לו(  יז,  א'  )שמואל  עבדך" 
ואעפי"כ מעיד הוא על עצמו כי "סמר מפחדך בשרי וממשפטיך 
יראתי" )תהלים קיט, קכ( – אחז בו פחד נורא מפני משפט ה' 

בראש השנה"!
הפחד  "ממה  לעצמו,  תוהה  אדם  זאת,  להבין  קשה  לנו  והנה 
שנה  חמישים  ואף  ארבעים  עשרים,  כבר  חי  אני  הן  הגדול? 
א"כ,  אמות...מהו,  עתה  שבדיוק  תיתי  מהיכי  חי,  אני  ועדיין 
עניינה של הבקשה שתקנו חז"ל בנוסח תפילת ימים אלו "זכרנו 

לחיים מלך חפץ בחיים"?..." לשם כך נדרשת מאתנו אמונה.
המצוות  בספר  הרמב"ם  של  הנפלאה  לשונו  היא  כך  ובאמת, 
ולא  ולהפחד ממנו,  יתעלה  יראתו  ד(, "שציוונו להאמין  )מ"ע 
נהיה ככופרים ההולכים בשרירות לבם ובקרי, אבל נירא ביראת 
יראת  כי  תירא'",  אלקיך  ה'  'את  אומרו  וזהו  עת,  בכל  עונשו 
–היא  רצונו  לעוברי  מעניש  שהקב"ה  העובדה  עצם   – העונש 
להאמין  האדם  ועל  בשכל  נתפשים  אינם  שבאמת  מהדברים 

בהם!
יתירה מזאת, אותה היראה הנדרשת מאתנו בתקופה זו היא דבר 
עמוק עוד יותר, שהרי כל חיי האדם בחסד ה', מזון, מים, הכל 
כים  שירה  מלא  פינו  "ואילו  חסדים,  מליארדי  השי"ת,  בחסד 
ולשוננו רינה כהמון גליו...אין אנחנו מספיקין להודות על אחת 
מאלף אלפי ורוב ריבי רבבות" של חסדים שעושה הקב"ה עמנו.
לחיות  מאוד  לו  קשה  ורחמים,  חסד  של  לחיים  שמורגל  אדם 
בפחד ויראה מהשי"ת, הוא אינו מסוגל לתפוס שכעת בר"ה הוא 
עומד למשפט שבו נקבע כל עתידו לטוב ולמוטב, ובאפשרותו 
אותו,  הסובבת  למשפחה  לו,  דברים,  לשנות  מעשיו  ע"י  כעת 
ואף לכל עם ישראל! ואעפי"כ חובה עליו להאמין בכך! לדעת 
הנם  אלו  שימים  העובדה  וגם  אמת,  ותורתו  אמת  שהקב"ה 

בבחינת 'ימים נוראים' זוהי אמת של תורה.

"ממך אליך אברח"

ישנם שני אופנים כיצד לזכות בדין הנורא של ר"ה, אדם יכול 
להיעשות צדיק בדינו, וזאת ע"י תשובה שעניינה תיקון ושיפור 
בתוך  הימצאות  ע"י   – נוספת  אפשרות  ישנה  אך  המעשים, 

ה'חביקה' של הרבש"ע, בדברינו הבאים מתמקד באופן השני.
נוראות  את  כולו  חש  הוא  שבו  במצב  עומד  יהודי  זו  בתקופה 
הימים, כביכול הוא 'מחובק' בזרועותיו של הקב"ה, ובו בזמן 
הוא נעמד למשפט אצלו, תחושת הקרבה והפחד אופפות אותו 
יחדיו, מתוך כך כל הנהגתו בחודש זה שונה לחלוטין מהנהגתו 
הקדושה  של  'חביקה'  בתוך  הימצאות  במקביל,  השנה,  כל 
גורמת לכך שההנהגה עמו תיעשה ע"י דינים אחרים לגמרי, כי 
יהודי שמתקרב לבוראו – "יושב בסתר עליון בצל ש-די יתלונן" 
)מתוך  אברח"  אלי  "ממך  בבחינת  להינצל,  אפשרות  לו  יש   –

פיוטו של ר' שלמה איבן גבירול(
כבר נודעו דברי הקדמונים ש'אלול' הוא ראשי תיבות של "אני 
שזו  יתכן  ולא  ידידות,  של  מיוחדת  סוגיה   – לי"  ודודי  לדודי 
זו   – 'ידידות'  שמיה  לאו  זמנית  וידידות  מאחר  זמנית,  ידידות 

המתאים  הזמן  הם  אלו  שימים  בהכרח  בחפצא,  ידידות  אינה 
מתוך  מהדין  וההינצלות  יתברך,  הבורא  עם  שייכות  לקניין 
חביקה של הקב"ה ע"י בניין השייכות והקשר עמו, היא עיקר 

עבודת היום.
זהו אחד מיסודות היהדות שכה נשכחו מאתנו – שה'אידישקייט' 
שלנו. המצוות והתפילות, אינם 'כפתורים' שלוחצים עליהם ותו 
לא, ודאי שישנם סדרים בעולם, סדרים של תפילה, סדרים של 
הוא  הכל  של  היסוד  אבל  דשמייא,  סייעתא  של  וסדרים  תורה 

שהקב"ה הנו "אלקים חיים".
"חטאו  נז(,  פ"א,  )איכ"ר  חז"ל  בדברי  מבואר  העניין  עומק 
דכתיב  בכפלים  ולקו  ירושלים'  חטאה  'חטא  דכתיב  בכפלים 
'כי לקחה מיד ה' כפליים בכל חטואתיה', ומתנחמים בכפלים 
צריכים  והדברים  אלקיכם'".  יאמר  עמי  נחמו  'נחמו  דכתיב 
ביאור, ראשית, מה הכוונה "חטאו בכפלים", שנית, מהו "לקו 
בכפלים", הן הקב"ה תמיד מעניש מידה כנגד מידה ולא יותר, 
מלבד זאת, אם חטאו בכפלים הרי לקו על שני החטאים, וכיצד 
יתכן שילקו ב'כפלים'? גם עניין הנחמה בכפלים אינו מובן כל 

כך.
ביאור העניין כך הוא, לכל מעשה ישנן שתי השלכות על האדם 
שתשרתו  חפץ  והוא  מכונית  לו  שיש  אדם  לדוגמה  העושה, 
מונח  בשמירתו,  מתרשל  הוא  אם  עליה,  לשמור  עליו  כראוי, 
במעשהו חטא ועונש כאחד. כל זאת בחפץ דומם כמכונית, אבל 
כאשר מדובר באדם חי – אמירת מילה הפוגעת בחבר, כאן כבר 
ומלבד  נגדו,  כל עצם מה שחטא  הוא בכפלים, ראשית  החטא 
זאת נוצר אצל אותו חבר רוגז על החבר הפוגע בו, רוגז שיכולות 

להיות לו השלכות רבות מעבר לעצם הפגיעה.
וכל שכן כשמדובר במלך מלכי המלכים הקב"ה, הן כבר כתב 
המקום  לפני  נחשב  שהחוטא  ה"ו(  פ"ז  תשובה  )הל'  הרמב"ם 
"משוקץ ומרוחק ותועבה", כי מלבד אותן חמש דקות שביטל 
לכן  השי"ת,  תורת  כלפי  עלבון  כביכול  גם  בזה  מונח  תורה, 

"תעזבני יום יומיים אעזבך" )ילקו"ש דברים רמז תתעג(.
ירמיה הנביא זועק, "תופשי התורה לא ידעוני" )ב, ח( הקב"ה 
הוא "אלקים חיים", ותורתו – "תורת חיים", המשגיח ר' ירוחם 
את  עזב  ולפתע  הסטנדר  ליד  שיושב  אדם  אומר,  היה  זצ"ל 
הגמרא, גם אם יחזור, עליו לדעת כי כשהוא הלך גם הגמרא שלו 
הלכה, וגמרא אינה חוזרת כל כך מהר...זוהי הסיבה שלא רואים 
הצלחה בלימוד, כי תורה אינה מכונה, מי שלומד דף גמרא לא 

בהכרח שידע אותו, לשם כך נדרשת סייעתא דשמייא.
כמו כן, מביא ר' ירוחם )דחו"מ ח"ב אות ע( את דברי הפייטן 
ליוצר יום ב' של שבועות איך שהקב"ה רצה כמה פעמים להוריד 
את התורה לארץ והיא סירבה, היה זה בזמן אדם הראשון ואחר 
כך האבות הקדושים, עד שהגיע זמן משה רבנו שלא היה שום 

טענה ומפריע, וגם התורה בעצמה חמדה ורצתה לרדת.
דף  ליטול  די  לא  עצמה,  על  'בעלים'  היא  שהתורה  לנו,  הרי 
גמרא ליד ולהתחיל אז ללמוד, יש לחיות את התורה תמיד בכל 
זהו בעצם החינוך הראשון  ]במאמר המוסגר,  ובכל שעה!  עת 
ביהדות שמעניקים לתינוק, עוד לפני שהוא בכלל לומד לדבר, 
מלמדים  משה",  לנו  צוה  "תורה  לומר  יכול  שהוא  לפני  עוד 
אותו לנשק ספרי קודש, כשנופל ספר אומרים לו "תרים ותיתן 
נשיקה"! והרי לאבנים לא נותנים נשיקה, רק לדבר חי, ל"תורת 

חיים"[, זהו "חטאו בכפלים".
העולם,  בורא  ע"י  שנענש  אדם  בכפלים",  "לקו  בעניין  גם  כך 
את  לו  מעניק  לא  הקב"ה  כל,  ראשית  כפול,  עונש  בזה  מונח 
הטובה שהיה אמור לעניק לו, אולם מלבד עונש הפסד הממון, 
הוא מפסיד גם את כל הטובות הנפלאות הטמונות בברכתו של 

השי"ת, כי הוא כביכול העליב אלקים חיים.
לנו  יחזיר  גם תיראה הנחמה – "בכפלים", כאשר הקב"ה  וכך 
את ארץ ישראל, מלבד מה שנזכה לקבל שוב את כל הטובות 
שהיו לנו בעבר, נזכה גם להיות חבוקים עם השי"ת מתוך קירבה 
ואהבה, וזוהי השפעת טובה בכפלי כפלים. הקב"ה אומר, "אם 

אב אני איה כבודי"? )מלאכי א, ו( – כביכול ה' יתברך מרגיש 
את העלבונות, הוא חש מי באמת אוהב אותו!

לקנות שייכות עם "אלוקים חיים"

זוהי הסוגיא של חודש אלול – "אני לדודי ודודי לי", לקנות את 
השייכות ל"אלקים חיים" ואת השייכות ל"תורת חיים", וכלשון 
הזה של מרן החזו"א במכתבו ללומדי התורה, "והעיקר לדעת 
לפני מי אתה עמל" – כי לא מדובר על 'מכונה' כי אם על "תורת 

חיים"!
 – 'יראת שמים'  הנקראת  עבודת האלול  עניינה של  זהו בעצם 
נגדך,  פועלת  שכביכול  מכונה  איזו  כאן  שאין  בעובדה  להכיר 
מדובר בהשי"ת שישנה אפשרות, כביכול, להתפייס עמו, ואם 

אדם מראה לבוראו שאכפת לו ממנו, כאן טמונה הצלתו.
כי  "ודע,  תשובה,  שערי  ספרו  בריש  יונה  רבו  דברי  ידועים 
עונשו  מאוד  עליו  יכבד  לשוב מחטאתו  יתאחר  כאשר  החוטא 
בכל יום, כי הוא יודע שיצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, 
ובידו  ברעתו,  והנו  במרדו  עומד  והוא  התשובה,  הוא  והמנוס 
לצאת מתוך ההפיכה, ולא יגור מפני האף והחימה, על כן רעתו 
רבה, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה על העניין הזה )קהלת רבה 
בבית האסורים  לסטים שחבשם המלך  לכת של  'משל  לב(,  ז, 
בית  שר  בא  מהם,  אחד  ונשאר  ויעבורו  פרצו  מחתרת,  וחתרו 
הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור, ויך אותו 
במטהו, ואמר לו קשה יום! הלא המחתרת חתורה לפניך ואיך 

לא מהרת המלט על נפשך?!".
אותו  "והרי  מקשים,  כולם  מיד  הדברים,  את  כשקוראים  והנה 
אסיר עשה מעשה טוב – הוא לא ברח?!" התירוץ הוא פשוט, 
אין הכוונה שהוא לא רצה לברוח, אלא שתחושתו הייתה, "לא 
נורא כל כך להימצא כאן בבית הסוהר". בתחושה זו מונח זלזול 
בעונשו של המלך – בעיני אותו אסיר אין הבדל בין אסיר לבין 

בן חורין.
אבל אדם שאכפת לו והוא מפחד, נשען על אותה שייכות שישנה 
בימים אלו, וכשאדם נמצא בתוך החביקה של הקב"ה אין לו מה 
לפחד, "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך, אליך לא יגש" )תהלים 
צא, ז(, זהו עיקר עניינו של בן תורה – השייכות ל"תורת חיים", 
הלימוד  שבסיום  אותנו  לימדו  בילדותנו  הרבש"ע,  עם  קשר 
מתוך  גמרא  סוגרים  נשיקה,  לה  ומעניקים  הגמרא  את  סוגרים 
וזוהי גם צורתו של  פיוס! זוהי צורתו האמיתית של בן תורה, 

חודש אלול – "אני לדודי ודודי לי".
כביכול,  הוא,  האלול  בעבודת  ביותר  והחשוב  הראשון  החלק 
מרבים  לא  כבר  היום  רבותי,  הקב"ה!  את  את  להעליב  שלא 
שני  שישנם  לדעת  צריכים  אולם  תורה,  ביטול  עניין  על  לדבר 

סוגים של ביטול תורה.
סוג אחד הוא ההקפדה הנוראה על כל רגע מהחיים שיהא מנוצל 
ללימוד, לפי זה בחור שאוכל פרוסת לחם נוספת מעבר לנצרך 
לו, מונח במעשהו עוון ביטול תורה על אותן שתי דקות שבזבז 
אחותו  שכשהגיעה  זצ"ל  הגר"א  עם  המעשה  ]וידוע  כך!  על 
לבקרו לאחר שלא ראה אותה למעלה מעשרים שנה, הוא דיבר 
עימה מספר מילים כדי לקיים את החיוב, ומיד חזר ללימודו![.

אולם ישנו סוג נוסף של ביטול תורה, חוסר לימוד הנובע מאי 
קשה  הקדושה!  התורה  כלפי  עלבון  כביכול,  זהו,  אכפתיות, 
לעצמו  נתאר  אולם  למעשה,  הדוגמאות  את  מהפה  להוציא  לי 
בחור ישיבה שנכנס לחדרו בפנימיה, סוגר את הדלת, ונשכב על 
מיטתו ומתחיל בקריאת ספר מתח, זהו ביטול תורה מסוג אחר 
לגמרי, הוא מתנהג כאילו התורה פשוט אינה קיימת! התנהגות 

זו מהווה פגיעה ב"תורת חיים" וממילא גם ב"אלקים חיים".

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



'אלול' – סוגיה מיוחדת של 'ידידות' ולכן זהו הזמן המתאים לקניין השייכות עם הבורא 
יתברך )מעובד משיחת מוסר של הגרש"ד פינקוס זצ"ל לימים נוראים(



דרושים!
טכנאי מחשבים בת״א

העבודה כוללת תמיכה טכנית בציוד המחשוב בבתי הספר
ארגון וניהול שוטף של כל המחשבים בבית הספר

משרה מלאה / חלקית
א׳-ה׳ | 7:45 – 16:05

שכר: 6,000 ₪
+ נסיעות

למשרה מלאה

יום הסברה יתקיים אי"ה:

ביום שני ט' אלול 20/8/18 בשעה 14:00
בהכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 קומה 4. ב״ב

03-7707300/1

הרשמה
חובה!

  דרישות:

• ניסיון בהתקנות: תוכנות ודרייברים למיניהם, 
מדפסות,  מקרנים, וכו'

• שליטה בניהול רשתות

• טיפול טכני במחשבים ניידים נייחים וטאבלטים

מקרן  כמו  נלווה  בציוד  וטיפול  הפעלה   •
אינטראקטיבי, לוח אינטראקטיבי )חכם( וכו'

• יתרון לבעלי ניסיון בהדרכת ילדים



ו' אלול תשע"ח 17/8/18 12

עוף לי מהבית 

ישנם נושאים שאני כותב וליבי בוכה 
מכאב. הכתבה הזו היא אחת מהם. 

נפגשתי לפני כחודש עם אבא, בנו בן 
לאט  והחל  כשנה  לפני  הישיבה  את  עזב  ה17 

לאט להידרדר ברוחניות. 
וכך סיפר לי האבא: יש לי חמישה בנים ושלוש 
בנות, זה הוא בני הבכור. תמיד היה לנו איתו 
בעיות וסיפורים. הוא לא הסתדר בחיידר שבו 
למד, לא בישיבה וגם לא בבית שלנו. היה לנו 
כל  פורץ  היה  הוא  גבולות,  של  בעיות  איתו 
לי  היה  יום  לו. כמעט בכל  וגבול ששמנו  גדר 

ולאשתי ויכוחים איתו. 
מהפרעת  סובל  הוא  אך  טוב,  ילד  היה  הוא 
עם  קשה  לנו  והיה  חמורה  וריכוז  קשב 
אני  הגבולות.  ופריצת  שלו  האימפולסיביות 
זה  אומר  שאבא  מה  שכל  בית  לתוך  שגדלתי 
להגיד הפוך  לא מעז  ואף אחד  קודש קדשים, 
שלי  הילד  מגיע  פתאום  מאמא,  או  מאבא 
ועושה מה שהוא רוצה, לא שומע לי ומתחצף. 
אולי זו הייתה טעות שלנו שלא הלכנו אף פעם 
איך  ללמוד  כדי  ואשתי,  אני  מקצועי  לטיפול 
שמים גבולות לילד. לקח לי שנים להבין שכמו 
שילד צריך אהבה, הוא צריך לא פחות מזה גם 
גבולות. גם לשלוח את הילד לטיפול - אף זה 
לספר,  האבא  המשיך  תחשוב,  אל  נעשה.  לא 
היה לנו המון זמנים שהיה כיף ביחד. הבן שלי 
לא ילד רע. הוא היה עוזר לנו הרבה בבית, אולי 
לנו הייתה בעיה איך לתקשר איתו... אבל ככל 
הגבולות  ופריצת  הוויכוחים  עברו,  שהשנים 
של הילד הלכו וגברו. לפני כשנה הוא עזב את 
הישיבה בה למד, אתה לא מבין כמה מלחמות 
בדעתו  איתן  נשאר  הוא  אך  איתו,  לנו  היו 

שלישיבה הוא לא חוזר. בשום פנים ואופן. 
לפני כחודש הוא קנה מכשיר סלולארי לא כשר 
לו  וזרקתי  עליו  איימתי  הביתה,  אותו  והכניס 
לא  דבר  שום  אך  לפח,  החדש  הסלולארי  את 
עזר. הלכתי לאדמו"ר שלי והוא יעץ לנו להציב 
אולטימטום לבן שלנו, שאם הוא נכנס הביתה 
נזרוק  אנחנו  הזה  המכשיר  עם  אחת  פעם  עוד 
אותו מהבית. אני הולך היום להגיד לו את זה 
בנחרצות, אמר האבא. עדיף לזרוק תפוח אחד 
שלא  בשביל  שלך,  הבן  שהוא  למרות  רקוב, 
מגיע  אני  בעצם  הילדים.  שאר  את  לי  יהרוס 
הדבר  את  עושה  אישור שאני  לי  אליך שתיתן 

הנכון. 
לא  בעדינות,  לו  אמרתי  ממליץ,  הייתי  לא 
דפק  ישר  והאבא  דבריי  את  להמשיך  הצלחתי 
יהיה  לא  הוא  ואמר:  השולחן  על  באגרופו 
אצלי בבית, אני לא אחזיק אותו בבית אם הוא 
יחזיק את האייפון הזה. קיבלתי הוראה ברורה 
האייפון  את  מחזיק  הוא  אם  שלי,  מהאדמו"ר 
יום  חצי  אחרי  יחזור  הוא  אותו.  להעיף  בבית 
אותו  ללמד  הצלחנו  לא  הביתה,  בתחנונים 
גבולות כל החיים, הגיע הזמן לכך. האדמו"ר 
אמר שרק כך הוא ילמד. אתה תראה שהוא עוד 

יתחנן לחזור הביתה. 

לו,  ואמרתי  ידו  את  תפסתי  בעיניו,  הסתכלתי 
אם  אבל  שלך,  האדמו"ר  זה  מי  יודע  לא  אני 
את  ולהציל  שלך  הילד  על  לרחם  רוצה  אתה 
נפשו ונשמתו, תשמע לי ואל תעשה את הצעד 
הזה. אני מבקש ממך ברחמים, תציל את הילד 
יחזור  לא  הוא  אם  איתו.  לדבר  לי  תן  שלך, 
הביתה אחרי שתעיף אותו מהבית, אתה מוכן 
פה  לוקח  אתה  שלך?  הבן  את  לאבד  באמת 

הימור מסוכן. 
ב99  לו,  אמרתי  בתחום,  ניסיון  קצת  לי  יש 
הקושי  למרות  נתקלתי,  שאני  מהמקרים  אחוז 
מילדיהם  שאחד  הורים  אצל  שבדבר  והכאב 
נשר מהדרך. אם הם התמידו ונתנו אהבה לילד, 
בסוף  שהוא,  איך  אותו  ואהבו  אותו  כיבדו 
לא  אולי  שלו,  לשורשים  בחזרה  חזר  הילד 
תמיד כמו החלום שחלמו ההורים שהוא יהיה 
חוזרים  תמיד  הם  בסוף  אבל  לחלוטין.  חרדי 
ממשיכים  שלא  הורים  זאת  לעומת  לשורשים, 
של  הסיכוי  אותו,  ולקבל  לילדם  אהבה  לתת 
נערה לחזור לכור מחצבתם הוא  נער או  אותו 

קלוש ביותר. 
אני באופן אישי כשהתייעצתי עם הרבה מגדולי 
להמשיך  דבר,  אותו  את  לי  אמרו  כולם  הדור, 
לאהוב ולחבק את הילד ולא לזרוק אותו - רק 

כך יש סיכוי שהוא יחזור. 
זה ידוע לכל את דעת מרן הרב שטיינמן זצ"ל 
מה  אדלשטיין,  גרשון  הרב  מרן  ויבדלט"א 

דעתם בנוגע לנוער שנשר. 
פישהוף  אברהם  הרב  שאל  בה  הקלטה  ישנה 
זה,  בנושא  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  את 
האם אב צריך לנזוף בבן נושר שמחלל שבת? 
אותו?  לשנוא  אחרת?  דרך  יש  "וכי  והשיב: 
)או - לגרום לו לשנוא אותך?( זה רק יגרום לו 
יותר!" מרן אף אמר באותה שיחה  להתקלקל 

שמסתמא גם אברהם אבינו התנהג כך.
גרשון  הרב  מרן  מפורסמת,  נוספת  בדוגמה 
עם  הולך  שבחור  במקרה  כי  אמר  אדלשטיין 
לאבא  סיגריה,  מוציא  והבחור  בשבת  אביו 
אסור להגיב וכן אם הבחור מביא לבית דברים 
רק  ויש  לילד,  כלל  להגיב  לא  החינוך,  נגד 
להכיל ולקבל את הילד למרות שזה קשה, ויש 
אם  וגם  ותמיכה,  אהבה  לילד  ולתת  להרבות 
פרק מעליו עול תורה ומצוות לגמרי, שכן בסוף 
ופועלים  האהבה והתמיכה אינם חוזרים ריקם 

את פעולתם.
גם במקרים שההורים היו תמיד בסדר עם הילד 
ונתנו לו אהבה והציבו גבולות ברורים, והילד 
נשירה  מהדרך.  נשר  אופן  בכל  ישמור  השם 
לדוגמה  סיבות,  מיני  מכל  להיות  יכול  יכולה 
מחברים לא טובים, פגיעה בישיבה בה למד או 
חשיפה לתכני אינטרנט לא מסונן. אם יש קשר 
טוב בין ההורים ובין הילד ואם הוא אוהב את 
אותם  יכבד  הוא  מהדרך,  שנשר  למרות  הוריו 
להוציא את  לא  לדוגמה  יבקשו ממנו  הם  ואם 
לכך  יסכים  הוא  הילדים,  שאר  לפני  האייפון 

למרות שנשר מהדרך. 

ובתור  חרדי  בעברו  שהיה  אדם  לי  אמר  פעם 
שנשר  בגלל  מהבית  אותו  זרקו  הוריו  בחור 
מהדרך, "אם ההורים שלי מוכנים לקבל ולאהוב 
אותי רק אם אני דתי בדיוק כמותם, סימן שהם 
לא באמת אוהבים אותי. לא התחצפתי אליהם 
אותי  להעיף  מסוגלים  היו  הם  אם  כלום,  ולא 
לא  הם  אז   - חרדי  לא  שאני  בגלל  רק  מהבית 

ההורים האמיתיים שלי".
הייתה לי שיחה ארוכה עם האבא ולצערי הוא 
לא היה מוכן לשמוע בקולי. תן לי צ'אנס, תן לי 
זה  זה, התחננתי. על  לדבר עם הבן שלך לפני 
אין מה לדבר, אצלי הוא לא יהיה אם הוא יחזיק 

את האייפון בכיס, הוא אמר בסיום השיחה. 
יעזוב  לא  שבנם  בליבי  ואיחלתי  התפללתי 
ואני  נענתה  את הכל. אך כנראה שתפילתי לא 
מבכי,  נשנק  וקולו  אבא  מאותו  טלפון  מקבל 
צדקת, איבדתי את הבן שלי. לא שמעתי בקולך 
יום  עוד  הביתה  חוזר  הוא  שאם  לו  ואמרתי 
אחד עם האייפון אחליף מפתח בבית והוא לא 
ייכנס הביתה יותר. הוא כמובן לא שמע בקולי 
והחלפתי מפתח, וזהו, מאותו לילה בני לא חזר 
שהוא  בטוח  הייתי  יומיים,  יום  עברו  הביתה, 
יחזור, אבל זהו. שמעתי שהוא שכר דירה בתל 
תורה  עול  כל  מעליו  ופרק  חברים  עם  אביב 

אפשרי. 
כל כך כאב לי, אני לא יכול לתאר לכם איך ליבי 
שבור לשמוע את זה מהאבא. יש צעדים בחיים 

שעושים ומשלמים עליהם מחיר כבד. 
שהבנים  הוא  באשר  יהודי  לכל  מאחל  אני 
יש  אם  אבל  השם,  בדרך  ילכו  שלו  והבנות 
התמודדות לאחד מהבנים שלכם, חובה לחרוק 
שיניים ולהתאמץ לאהוב להכיל ולקבל, למרות 
הבן  את  תצילו  כך  רק  שבדבר.  הגדול  הקושי 

שלכם ואת כל הדורות הבאים אחריו. 
ישנו ספר מעשה איש על תולדות חייו של בעל 
החזון איש ושם כתוב, ואני מצטט מתוך הספר 
כשעלתה  היתה,  רבינו  "דעת  במילה:  מילה 
לילדיהם  הורים  בין  היחסים  שאלת  הפרק  על 
למשכם  שינסו  רח"ל,  רעה  לתרבות  שיצאו 

בעבותות אהבה, ולא לדחותם חלילה.
נידרדר להיות מחלל שבת  "מעשה באב שבנו 
שירכוש  בבקשה  בנו  הגיע  ולימים  בפרהסיא, 
לכך  שמוכן  האב  אמר  נוסעים.  מכונית  בעדו 
בתנאי שיבטיח לבל ייסע בשבתות. הבן סירב 
כשהגיע  גדלה.  ביניהם  והמתיחות  להבטיח, 
הדבר אל רבינו שלח אל האב לייעצו, שבמקרה 
היחסים  לרקמת  הרקע  כל  את  ידע  והוא  ־  זה 
ללא  לבנו  המכונית  את  שייתן  כדאי   - ביניהם 
השפעתו  תגדל  זו  בדרך  דווקא  כי  תנאי,  שום 

עליו...".
השבוע התחלתי בס"ד להיות בקשר טלפוני עם 
שהמצב  השם  בעזרת  מקווה  ואני  בחור  אותו 

ישתפר, ושהשי"ת יעזור לו וכל עם ישראל.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים : לתגובות 

machon.rot@gmail.com

גם כשהילד בדרך לנשור – חובה להתייחס אליו באהבה וחיבה, אחרת תאבדו אותו 
ואת צאצאיו לתמיד • הסיפור הכואב של הוראת האדמו"ר והילד שעזב את הבית

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



הורים שלא 

ממשיכים לתת 

אהבה לילדם 

ולקבל אותו, 

הסיכוי של אותו 

נער או נערה 

לחזור לכור 

מחצבתם הוא 

קלוש ביותר. 

"
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שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מקרר
סמסונג

החל מ: ₪3390

החל מ-

ל-36 חודשים
94

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪4990

החל מ-

ל-36 חודשים
138

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב
דו תאי מהדרין

מקרר שארפ
4 דלתות, הגדול

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב

החל מ: ₪1190

החל מ-

ל-36 חודשים
33
וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מכונת
כביסה
7 ק"ג

החל מ: ₪1490

החל מ-

ל-36 חודשים
42

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

כולל 
משמרת 

השבת

5 שנים 
אחריות 
מלאה!!!

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

מוצר שני בשקל
זה השיא החמישי שלנו!

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

מגהץ קיטור
טפאל

מכונת קפה
נספרסו

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

שואב אבק 'הובר' 
 2100W ,ציקלוני

790700599

699699890

550699599

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪

קונים ממגוון מוצרי החשמל
ובוחרים מתנה יוקרתית בשקל!

מבצעי
טרום החגים

מתחילים עכשיו
ועד גמר המלאי!

1₪

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 
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ויאמרו
הנה 

יום הדין
פרויקט   – הישיבות  בהיכלי  הנוראים  הימים  לקראת 
מיוחד • כל בלטה נספרת ומנוצלת, עבור שלושה ימים 
של עבודה פיזית זוכים במקום מכובד, המחיר לבוגרים 
כאשר  שקל  ב-2500  ומסתיים  שקל  ב-250  מתחיל 
נגידים ישלמו גם עשרת אלפים דולר • וגם: העול הכבד 
ובחדר  המדרש  בבית  משפחותיהם  ובני  הר"מים  של 
האוכל, הבוגרים שראשי הישיבה מסרבים להעניק להם 
מקום ובעלי התפילה: נוסח פורטמן, נוסח חברון, הבעל 

תפילה של תפרח, ונוסח "אחד המשגיחים"

|| יענקי קצבורג ||
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אז ומתמיד שימש תפקיד גבאי המקומות מ
הישיבות,  בהיכלי  הנוראים  בימים 
זוכים רק מתי מעט  לו  יוקרתי  כתפקיד 
נבחרים  הגבאים  נבחרים.  בחורים 
והמשגיחים,  הישיבה  ראשי  ידי  על 
מרן  שלהם.  אריכתא  כידא  ומשמשים 
הגראמ"מ שך זצ"ל היה מקבל את הגבאים במעונו ומראה 
להם חביבות יתירה, תוך שהוא מעתיר מברכותיו לזיווגים 
הגונים. ואכן, מידי שנה נבחרים גבאים חדשים בשל אירוסי 
הגבאים שכיהנו בשנה שעברה. בנוסף בפוניבז' מסתובבת 
הימים  מקומות  על  שאחראים  הגבאים  כי  המספרת  אגדה 
לוינשטיין  הגר"י  מרן  מהמשגיח  ברכה  להם  יש  הנוראים 

זצ"ל שיתארסו באותה השנה.
באחת השנים, כאשר החל לעלות כוחו של הבג"צ, שאל 
מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בבדיחותא את הגבאים על מקומות 
כאומר,  עליכם?"  לבג"צ  אפשר  "היכן  הנוראים:  הימים 
לפנות  לאן  לו  יש  האם  מההחלטות,  מרוצה  שאינו  בחור 
ולבקש לשנות את ההחלטה? לפי הכללים, כל גבאי זכאי 
נישואיו,  לאחר  שנים  שבע  למשך  הנוראים  בימים  למקום 
וזאת גם כשהוא אינו מתפלל בישיבה מידי יום במשך כל 

ימות השנה.
אדיר  לוגיסטי  פרויקט  הם  הנוראים  לימים  ההכנות 
ממדים, שעליו מפקדים כמה אחראים בכל ישיבה וישיבה, 
מחדרי  באחד  מיוחד  חפ"ק  הקמת  מצריך  הזה  המערך 
הישיבה, בדרך כלל בחדר הת"ת )תומכי תורה(. כל בלטה 
צפוי  המדרש  שבית  משום  היטב,  מנוצלת  המדרש  בבית 
במהלך  הרגיל  המקומות  ממספר  מקומות  כפול  להכיל 

השנה. 
הבחורים האחראים נקראים "גבאים" ועושים זאת לשם 
"העסקנים"  אלו  יהיו  כלל  בדרך  תמורה.  כל  וללא  שמים 
ויראי שמים שנפשם חשקה  - בחורים טובים  של הישיבה 
בעסקנות. הפעילות סביב הכנת בתי המדרש של הישיבות 
אך  האלול,  זמן  תחילת  עם  כבר  מתחילה  הנוראים  לימים 
אמירת  של  הראשון  מהיום  בכך  יעסקו  פומבי  באופן 

הסליחות - שבוע לפני ראש השנה. 
תיבת  במודעות.  מתמלאות  בישיבות  המודעות  לוחות 
בקשות נפתחת ובה מתבקשים הבחורים להניח פתקים עם 
הבקשות המיוחדות שלהם והגבאים מתחשבים בהם בעת 
ישיבה  בן  כל  יודע  הפתקים  מלבד  המקומות.  מפת  הכנת 
שיש  צעיר  בחור  דומה  אינו  קשרים,  בהפעלת  צורך  שיש 
לו אחים מבוגרים בישיבה שדואגים לו למקום נח, לבחור 
הפרוטקציות  הגבוהים.  בחלונות  אלו  לקשרים  זכה  שלא 
הללו פועלות גם כאשר הבחור הוא "בן של" אחד הר"מים 

או המשגיחים ולגבאים יש אינטרס לצ'פר אותו. 
אפשרות נוספת לקבל מקום נח ומכובד היא להציע עזרה 
בחורים  ישנם  נוראים,  לימים  והמפות  המקומות  בסידור 
צעירים שיעבדו קשה כמה לילות ברצף בארגון בית המדרש 
והקמת הגלריות )קומה שנייה זמנית י.ק.( כדי לקבל מקום 
פיזית  עבודה  כוללת  העבודה  הנוראים.  בימים  כבוד  של 

על עצמם  לוקחים  הלוגיסטית  ואת העבודה  בעיקר מאחר 
סולמות  על  טיפוס  מזגנים,  התקנת  על  מדובר  הגבאים. 
לסידור תאורה, הבאת סטנדרים מבתי כנסת סמוכים ועוד. 
יחסית  ונח  מכובד  מקום  למען המטרה החשובה של  הכל 

בראש השנה וביום כיפור. 
בית  שבסידור  להבין  צריך  נח"  "מקום  על  כשמדברים 
המדרש נספרות הבלטות בבית המדרש וכל מתפלל מקבל 
בלטה עד בלטה וחצי, את הסטנדר בעת תפילות העמידה 
נוהגים להרים ולהניחו על הספסל שלפניו - אחרת לא שייך 
בחורים  של  מיוחדות  בקשות  כמובן  יש  במקום.  לעמוד 
שממדי גופם לא מאפשרים עמידה במקום צר כל כך. ועל 

כך בהמשך.
הגבאים  ידי  על  הוא  גם  מוקם  מיוחד  טלפוני  חפ"ק 
לטובת בוגרי הישיבה שמתעקשים להגיע ל"ימים הנוראים" 
לישיבה בה הם למדו בצעירותם. בוגרים בשנה הראשונה 
ישבו בשנה הקודמת טרם  בו  לרכוש מקום במקום  זכאים 
לבוגרי  יותר  רבה  חשיבות  מייחסים  היו  "בעבר  חתונתם. 
בית  במרכז  כבוד  של  מקומות  מקבלים  היו  והם  הישיבה, 
להידחק  שנאלצו  הבחורים  אצל  זעם  שעורר  מה  המדרש, 
לשולי בית המדרש או לקומה שנייה. היום הכללים השתנו 
והבוגרים  עדיפות  יש  בישיבה  כיום  הלומדים  ולבחורים 

הבוגרים  את  לשכנע  מונחים  הגבאים  פחות.  'נספרים' 
מגבאי  אחד  לנו  אומר  התענוג",  על  לוותר  המתקשרים 

ישיבה מפורסמת בירושלים. 
הישיבה,  על  עצום  כלכלי  נטל  היא  הבוגרים  "הגעת 
הם משלמים כמה מאות שקלים על המקום בבית המדרש 
ובפועל מגיעים גם לחדר האוכל והישיבה לוקחת בחשבון 
ומכינה כפול אוכל. הבחורים גם יוצאים נפסדים ש'החציו 
ובהרבה  עמוס  אוכל  שהחדר  מכך  נפגע  שלהם  לכם' 
אוכל  ללא  נשארים  ה'צדיקים' שמאריכים בתפילה  מקרים 

בסעודות". 
מתברר כי גם משפחות הר"מים מגיעות בימי ראש השנה 
לישיבה ובני המשפחה אוכלים בחדר האוכל. "בישיבה יש 
22 אנשי צוות ולכל אחד מהם יש משפחה ברוכת ילדים כ"י. 
ובסמוך  צוות  איש  לכל  טובים  לסדר מקומות  הגבאים  על 
הקרובים  ביותר  מבוקשים  מקומות  לילדיו.  מקומות  לו 
לעמוד התפילה או לבימה נמסרים לידי ילדים קטנים, שרוב 
התפילה מסתובבים בחוץ. בחדר האוכל יש להכין שולחן 
יותר  טוב  שירות  שמקבלים  הצוות  ואנשי  לר"מים  מכובד 
מן הבחורים, הדבר מכביד מאוד על הישיבה אבל אין ממש 
ברירה. למרות שאין סדרי לימוד בימי ראש השנה ואין ממש 
יגיעו,  והמיישיבים  המשגיחים  וכל  הקיבוץ  שראש  סיבה 
בשיחה  י.ג.  הגבאי  מסביר  מהאווירה",  חלק  שזה  כנראה 
עם "קו עיתונות". "עכשיו הימים של ההחלטה, שכל אברך 
שלו  לישיבה  לנסוע  כדאי  האם  שלו  השיקול  את  יעשה 

בראש השנה", הוא מסכם.

מסורבי כניסה

גבאי של ישיבה מדרום הארץ משתף את "קו עיתונות" 
גדולה  נעימות  אי  וגורמות  המתקבלות  רוחניות  בהכרעות 
מקרים  "יש  הישיבה.  מראשי  הוראות  שמקבלים  לגבאים 
זמר, מרצה בכיר,  ידוע,  שאחד הבוגרים הופך לבעל מנגן 
הישיבה  "ראשי  הגבאי,  בדחן", מסביר  אפילו  או  עיתונאי 
בתפילות  לרפיון  תגרום  בוגר  אותו  של  שהגעתו  חוששים 
שמדובר  במיוחד  הדין',  ב'יום  היום'  ל'שיחת  יהפוך  והוא 
ב'חזן' או זמר שמגיע לחדר אוכל ומתכבד בקידוש והופך 
לדמות מרכזית בעיצומו של יום ראש השנה. ראשי הישיבה 
ולומר  בתוקף  לסרב  לגבאים  הוראה  ונותנים  מתערבים 
לאותו בוגר שאין מקום עבורו, הדבר יוצר מתחים גדולים 

והגבאים לוקחים זאת על עצמם". 
"היו שנים שהדבר הפך לדרמה פוליטית, לאחר שפעיל 
פוליטי מוכר מבוגרי הישיבה ביקש להגיע ואין דעת ראשי 
הישיבה נוחה ממעשיו הפוליטיים, ומנגד מצדו של הבוגר 
החלו איומים וגם הצעות לתשלום גבוה עבור המקום - אך 

שום דבר לא הועיל". 
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והמקום  קבוע  מחיר  יש  המדרש  בית  בהיכל  למקומות 
נשמר רק לאחר שהתשלום מתבצע בכרטיס אשראי בלבד. 
החל מ-250 שקל למקום ועד ל-2500 שקל. יש גם נגידים 
נכבדים המסוגלים לכך ותורמים עבור מקום מכובד סכומי 
אבל  קיימת,  "התופעה  דולר.  אלפים  עשרת  עד  של  עתק 
צריך לדעת שגם הנגידים הנכבדים הללו מסתפקים במקום 

צר מאוד כשאר בני הישיבה ונדחקים בין ההמונים".
לתמיכה  הת"ת,  לקופת  נכנס  הישיבות  ברוב  הכסף 
עבור בני הישיבה הנזקקים. ובישיבות אחרות נכנס לקופת 
הישיבה הכללית. ההוצאות עבור הימים הנוראים בישיבות 
שמצריך  מה  כפולה,  היא  המתפללים  כמות  עצומות,  הם 
התקנת מיזוג נוסף בבית המדרש, הישיבות שוכרות מזגנים 
נוהגים  זאת  מלבד  הישיבה.  גג  על  הממוקמים  גדולים 
הנצרך  בכמות החשמל  לעמוד  כדי  מיוחד  גנרטור  לשכור 
לבית המדרש וחדרי הפנימיה בלי להסתכן בקריסת החשמל 
בעיצומו של החג. העלות של המערך הזה היא לרוב עשרות 

אלפי שקלים עד מאה אלף שקלים בישיבות הגדולות. 

בקשות מיוחדות

מושגים  של  שלם  עולם  מגלה  הבקשות  לתיבת  הצצה 
"מזרח  הקשה.  הלוגיסטי  המערך  על  הרבה  המלמדים 
כמעט  נמשכת  נוראים  בימים  העמידה  תפילת   - צו"לים" 
הבחורים  בכך.  יסתפקו  לא  הבחורים  מן  רבים  אך  שעה, 
גם  לכך  מעבר  בתפילתם  מאריכים  לצדיקים  הנחשבים 
שעתיים ויותר, הבעיה שעלולה להיות היא שאותם בחורים 

יוצרים פקק בבית המדרש. 

אחד הבחורים מסביר לנו את ההלכה "אסור לעבור 
לפני המתפלל בתוך ארבע אמותיו, מפני שהעובר לפניו 
ויש אומרים, שטעם  לו לכוון בתפילתו.  עלול להפריע 
האיסור, מפני שהמתפלל עומד לפני השכינה, והעובר 
בשאלה  הפוסקים  נחלקו  השכינה.  בכבוד  פוגע  לפניו 
היכן בדיוק אסור לעבור, לדעת ה'אליה-רבה', האיסור 
הוא רק ממש מול פניו של המתפלל, שרק מי שעובר שם 
מפריע לו בתפילתו. כלומר, רוחבו של אדם בערך חצי 
מטר, לפיכך אין לעבור באותו חצי מטר שמול פניו עד 
למרחק של ארבע אמות )כשני מטר י.ק.(. ואילו לדעת 
לראות  יכול  שהמתפלל  מקום  בכל  ה'מגן-אברהם', 
בתוך ארבע אמותיו – אסור לעבור, מפני שהעובר שם 
עלול להסיח מעט את דעתו של המתפלל. עוד נחלקו, 

לפני  ולעמוד  לבוא  לאדם  מותר  ה'אליה-רבה',  שלדעת 
המתפלל בתוך ארבע אמותיו ולהישאר לעמוד שם. כי רק 
מפריע  הוא  פניו,  שמול  האמות  ארבע  את  חוצה  כשהוא 
לו בתפילתו, אבל אם הוא בא מהצד ונשאר לעמוד לפניו, 

אינו מפריע כל כך. ולדעת ה'מגן-אברהם', אסור לאדם 
להיכנס לתוך ארבע האמות שלפני המתפלל". בישיבות 
נוהגים כדעת המחמירים במיוחד בימים הנוראים. ועל 
מקבלים  בתפילתם  להאריך  הרגילים  בחורים  אותם  כן 
אפשרות למקום ב"מזרח" מה שמאפשר להם להאריך 

בתפילה מבלי להפריע לאחרים. 
בקשה מוכרת נוספת בתיבת הבקשות היא "צדדים", 
כלומר לשבת בצדי הספסל סמוך למעבר, מה שמאפשר 
העמידה  תפילת  בעת  המדרש  מבית  וכניסה  יציאה 
הבחורים  ממקומם,  אחרים  מתפללים  להקים  ומבלי 
להסביר  נדרשים  הספסל  בצדדי  לשבת  שדורשים 
מדוע המקום נחוץ להם, אם מסיבה בריאותית הסיכוי 
שבקשתם תתמלא עולה. בוגרי ישיבה הדורשים לשבת 
בצדדי הספסל יידרשו לשלם הרבה יותר כסף – כמעט 
פעמים  הרבה  באה  הנוחות  רגיל.  מקום  ממחיר  כפול 
מקום  שיעדיפו  יש  הרוחניים,  השיקולים  חשבון  על 
נח בסוף בית המדרש ולשמוע פחות את החזן מלשבת 
המצריך  מקום  ספסל",  ב"אמצע  המדרש  בית  בראש 

עמידה על הרגליים פעמים שעות ארוכות.
הפוכות  בקשות  גם  הבקשות  בתיבת  יש  מנגד, 
הנחשבים  במקומות  דווקא  לשבת  הדורשים  מבחורים 
לאלו  מעלה  גם  הוא  ספסל"  "אמצע  טובים,  לפחות 
המתפללים ללא ההפסקה וסובלים מן העוברים ושבים 

המאלצים אותם לזוז באמצע התפילה.
של  ללקסיקון  האחרונות  בשנים  שנוסף  נוסף  מושג 
עוד ועוד ישיבות הוא ה'גלריות'. בגלל העומס העצום 
מקימים בישיבות מעין קומה שנייה מברזלים כתוספת 
של עשרות עד מאות מקומות להיכלי הישיבות. הבוגרים 
המתעקשים להגיע לישיבה ואורחים נוספים מן האזור 
יקבלו מקומות בגלריה, יש גם את אלו שיעדיפו מקום 

בגלריה משום שדווקא שם הרבה פחות צפוף.
בפתח  מספר,  יש  המדרש  בבית  וסטנדר  מקום  לכל 
כל  שמות  עם  הרשימות  את  למצוא  ניתן  המדרש  בית 
המתפללים בבית המדרש, לצד מפות ענק אותן עורכים 
הסופית  לרשימה  עד  ולילות  ימים  במשך  הגבאים 

המתקבלת בערב ראש השנה. 

ההכנות לימים הנוראים 
הם פרויקט לוגיסטי אדיר 

ממדים, שעליו מפקדים כמה 
אחראים בכל ישיבה וישיבה, 

המערך הזה מצריך הקמת 
חפ"ק מיוחד באחד מחדרי 

הישיבה, בדרך כלל בחדר 
הת"ת )תומכי תורה(. כל 

בלטה בבית המדרש מנוצלת 
היטב, משום שבית המדרש 

צפוי להכיל כפול מקומות 
ממספר המקומות הרגיל 

במהלך השנה

 גם משפחות הר"מים 
מגיעות בימי ראש השנה 

לישיבה ובני המשפחה 
אוכלים בחדר האוכל. 

"בישיבה יש 22 אנשי צוות 
ולכל אחד מהם יש משפחה 

ברוכת ילדים כ"י. על הגבאים 
לסדר מקומות טובים לכל 

איש צוות ובסמוך לו מקומות 
לילדיו. מקומות מבוקשים 

ביותר הקרובים לעמוד 
התפילה או לבימה נמסרים 

לידי ילדים קטנים, שרוב 
התפילה מסתובבים בחוץ

הגר"א פילץ בימים נוראים

ישיבת חברון
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הניגונים

חברון
מרכזי  נוסח  הוא  חברון  של  נוראים  ימים  תפילת  נוסח 
ונוהג בישיבות ובבתי כנסת שהוקמו על  בציבור הליטאי, 
ידי יוצאי חברון, ומשם התפשט אף לכלל הציבור. מסורת 
לפני  שהתפלל  זצ"ל,  שבדרון  שלום  מהרב  היא  הנוסח 
העמוד בתפילת מוסף של ראש השנה. בשנותיו הראשונות 
הוא נצמד לנוסח הוותיק של הרב שלמה צימבליסט זצ"ל 
)ראש ישיבת תפארת צבי(, הרב צבי קופשיץ, הרב אליהו 
שמקורו  מונוטוני  נוסח  מנדלסון,  מנחם  חיים  והרב  פרוש 

מישיבת טלז. 

עם השנים החל הרב שבדרון לפתח את נוסח התפילה, 
נגינה לחלקים  ושילוב קטעי  וסלסולים משלו.  ניגונים  עם 
חלקם  שונים,  ממקורות  שאב  שיריו  את  מהתפילה. 
כמו  משכניו  חלקם  החסידית,  המשפחתית  מהמסורת 
חסידי  ניגון  שפתינו',  'ארשת  )כגון  ליכטנשטיין  הלל  ר' 
שהותאם לתפילה הליטאית(, ר' אליהו פרוש החזן בשערי 
זלמן  הרב  על  בחלקם  התבססו  וניגוניו  שנוסחאותיו  חסד 
ו'מה נאמר  יתקע'  'ובשופר גדול  )כמו  סנדר כהנא שפירא 
הנה  )'כי  גולדשטיין  הירשל  ר'  מהחזן  וחלקם  לפניך'(, 
כחומר', 'ויאתיו'( ועוד. כיום החזן בחברון בימים נוראים 

הוא הרב ירחמיאל טוקר. 
בהזדמנות נשאל ר' שלום שבדרון על מקורות הניגונים, 
שהושחלו לתוך ה"נוסח". הוא נאות להסכים ולגלות טפח: 
"המנגינה של 'אמנם יצר סוכן בנו' ]ליל יוה"כ[ הוא ניגון, 
ששמעתי בילדותי מפי נער ב'בית היתומים דיסקין', בשעה 
צעירים  שם.  הלימודים  בהיכל  ממולי  ספסל  על  שישב 
ייסורי נפש מגוונים,  היינו, ישבנו ולמדנו. הנער היה בעל 
כשהתיישב ללמוד רווח לו קצת ופעמים רבות נכנס בתוך 
התנועע  התקרה,  על  הביט  שם,  אי  עיניו  את  נעץ  עצמו, 
נחרט  הניגון  הזה.  הניגון  את  לב  שובת  בנעימה  וזמזם 
במוחי ולימים שיפצתי אותו, התאמתי לו את תיבות הפיוט 

'אמנם כן יצר סוכן בנו'". פעם אמר ר' שלום לנכדו: אה, 
ראוי לבכות, רק כשאני נזכר באותו ילד צעיר גועה בניגוניו. 
של  עתיק  ניגון  הוא  הכפורים  יום  ליל  של  נא"  "סלח 

חסידי חב"ד. 
גולדשטיין  הירשל  ברבי  מקורו  כחומר"  הנה  "כי 
על  התחבר  ובמקורו  בעיקרו  הניגון  ממנצ'סטר  המפורסם 
שלום  ור'  מלכינו"  "ממקומך  המילים  על  שחרית  קדושת 

העתיקו על "כי הנה כחומר". 
"ויאתיו כל לעבדיך" גם הוא של ר' הירשל גולדשטיין, 
ניגנו  ר' שלום שמע אותו בישיבת גייטסהד באנגליה, שם 
אותו בליל יום טוב ב"קדיש". ר' שלום שחיפש שנים רבות 
של  מתוכנו  התלהב  זה,  בפרק  המילים  את  שיבטא  ניגון 

הניגון והעתיקו לפיוט "ויאתיו". 
"יעלה תחנונינו" מקור הולדתו ברבי אברהם אליהו קפלן 
זצ"ל שהתפלל לפני העמוד בישיבת סלבודקא בחו"ל. מידי 
שנשאר  האחד  והניגון  "יעלה"  על  חדש  נוסח  חיבר  שנה 
מאז הוא זה שמתנגן בישיבת חברון קרוב ליובל וחצי. ר' 
שלום גם הוא המשיך בניגון זה. ועד היום. ר' שלום אמר: 
לי  יש  אבל  קאתו,  מדידי  לא  הניגונים  משלי,  אינו  "הכל 
חוש להלביש ניגון לתיבות. כמובן, גם שיניתי קצת לכאן 

ולשם". 
"ובשופר גדול יתקע" אינו ניגון אלא נוסח. והוא מבוסס 
נאמר"  "מה  הניגון של  זי"ע.  סענדר שפירא  זלמן  רבי  על 
ביום הכיפורים גם הוא מרבי זלמן סענדר. )שני האחרונים 

הם ע"פ עדות של ר' דוד מור ור' יהודה שינקר(. 
הפרק  היה  הידיעה,  בהא  ה'קטע'  ואולי  הקטעים,  אחד 
"ויאתיו כל לעבדך" אין בתקופתנו דוגמא של בכי בסגנון 
מה  המחכה".  "אשרי  של  במושגים  המסווג  בכי  שכזה. 
שריגש את ר' שלום הן המילים עצמם, בתיאור הנכסף על 
"ויכירו  בעין  עין  ויראו  יבינו  כ-ו-ל-ם  שיחד  שעה  אותה 
כח מלכותך" גם הרחוקים יבואו לשמוח, לראות "וישמעו 

רחוקים ויבואו". 
בשנים המאוחרות מצא ר' שלום ניגון מיוחד ל"ויאתיו". 
הבחורים  זה.  פרק  של  הגעגועים  עם  יפה  שמשתלב  ניגון 
אהבו את הניגון, והקהל שר יחד עמו בשמחה מרגשת, ואז 
הונפו  ר' שלום  זרועותיו של  הידיים ממרחק,  את  רק  ראו 
אומר  וכולו  ולמטה,  למעלה  ולשם,  לכאן  הצדדים,  לכל 

סערה של "ויהללוך כל אפסי ארץ". 
רינה!  הרים  "ויפצחו  הקטע  לסיום  והתקרבו  משהלכו 
ר' שלום,  נקטע קולו של  ויצהלו איים במלכך", כאן כבר 
נשתנק. ידיו כבר רפו מבכי, אבל הוא התאמץ להמשיך עם 
וירוממוך  עליהם  מלכותך  עול  ויקבלו  בהתלהבות:  כולם 
בקהל עם. עד ש"נשבר", השתתק ולא יכל להמשיך. קולו 
נגדע ונקרע בבכי כיסופין, היה זה בדרך כלל באותו רגע, 
שהניגון השתלב עם המילים וישמעו, רחוקים, ויבואו ו... 

יבואו.
הציבור הבין לליבו של השבור ר' שלום, נתנו לו ליבב 
ולשאוג  להתחזק  להתייצב,  שהצליח  עד  ארוכה,  שניה 

בסערה אדירה מתוך הטלית - "ויתנו לך כתר מלוכה"! 

עם הסיום ר' שלום נהג לתת דרור לרגשותיו: הוא הגביה 
בזריזות את הטלית על ראשו כיסה בה את כל הפנים ונפל 
על ה"עמוד", ובכה כתינוק, בקול גדול, ביבבה משתלחת. 
ומי ששמע את המשך התפילה שלאחריה "ותמלוך אתה ה' 
לבדיך" כשיצאה מפי הגה"צ ר' שלום הבין לליבו הכוסף 

לימים שה' ימלוך לבדו...

נוסח פורטמן

ר' משה פורטמן זצ"ל היה הבעל תפילה הידוע הראשון 
של ישיבת פוניבז', ר' משה למד בישיבת פוניבז' בליטא, 
שרד את השואה, ולאחר מכן המשיך גם כאן בארץ-ישראל 
חזן  היה  משה  ר'  מפוניבז'.  הרב  מרן  ממקורבי  כשהיה 
'מוסף' כשיבדלחט"א הגר"צ אייזנשטיין היה בעל תפילה 
'שחרית', לאחר שעבר התקף לב לא יכול היה יותר לגשת 
לפני העמוד בישיבה, או אז החל הגאון רבי צבי אייזנשטיין 

ישיבת חברון

הגאון רבי שלום שבדרון

גלריה
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אייזנשטיין  הגר"צ  היה  שנה  שבכל  מסופר,  במוסף,  לגשת 
עולה לביתו ומבקש את רשותו לגשת לעמוד. בנוסף מרן הרב 
שך זי"ע ביקרו אחרי מוסף בשנה הראשונה בה לא בא לשמש 

בעל תפילה.
הרה"ג  הוא  בירושלים  מאוד  מפורסם  נוסף  תפילה  בעל 
שלמה ברוורמן מבתי ברוידא, ששימש כר"מ בעץ חיים. נוסח 
אייזנשטיין  הגר"צ  של  לנוסחו  כבסיס  משמש  שלו  התפילה 
ברוידא  בבתי  התיבה  לפני  עובר  כיום  פוניבז'.  מישיבת 
התורה  שר  מרן  של  מחותנו  ברוורמן,  יהודה  רבי  הגאון  בנו 
הגר"ח קניבסקי וראש ישיבת מאה שערים וכן גיסו של הגר"צ 

אייזנשטיין.
מן הראוי לציין כי נוסח זה תפס גם בקהילות רבות בארץ 
ובעולם, ובעיקר בקהילות של 'חניכי הישיבות' המזוהות עם 

בוגרי פוניבז', ובישיבות רבות המושתתות על סגנון פוניבז'.

מקור הניגון של תפרח

העמוד  לפני  מתפללים  היו  תקוה  בפתח  לומז'ה  בישיבת 
רבי אהרן יונה פיונטק, רבי רפאל שפירא )מנהל ישיבת "באר 
יעקב" ואחיו של מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל י.ק.(, ולהבלח"א 

רבי ישעיה קרלינסקי שמשמש היום כבעל תפילה בישיבת 
תפרח, הנוסח של שלשת הבעלי-תפילות הללו הוא אב-
טיפוס ייחודי של נוסח הישיבות הקדום, בשילוב עם הנוסח 
הליטאי העתיק של רבי זרח ברוורמן תלמיד המהרי"ל דיסקין 

שהשתמר בעיר פתח תקוה. 
שעיה  ר'  עובר  גבורות,  לגיל  שהגיע  למרות  היום,  עד 
שעיה  "לר'  בתפרח.  תושיה  בישיבת  התיבה  לפני  קרלינסקי 
יש ניגונים מיוחדים שכולם מחכים להם כל השנה, בסליחות 
הראשונות כולם רגילים לניגון במיוחד "סלח נא" – הקול שלו 
עיתונות'  ל'קו  אומר  גילו",  למרות  האזור  בכל  ונשמע  בוקע 

תלמיד ישיבת תפרח.

נוסח המשגיח

נוסח נוסף המקובל בישיבות הוא נוסח "אחד המשגיחים" 
ריבלין,  זלמן  מנוסח  קצת  "הושפע  סגל,  דן  רבי  הגה"צ  של 
לפני   - פוניבז'-פורטמן  נוסח  הוא  דן,  ר'  של  הנוסח  בסיס 
שמועות  אייזנשטיין.  הרב  של  הסולמות  וטיפוסי  השינויים 
אומרות שר' דן שימש בתור ילד כמשורר במקהלתו של זלמן 

ריבלין", אומר לנו אחד התלמידים.

הכסף ברוב הישיבות נכנס 
לקופת הת"ת, לתמיכה 
עבור בני הישיבה הנזקקים. 
ובישיבות אחרות נכנס לקופת 
הישיבה הכללית. ההוצאות 
עבור הימים הנוראים בישיבות 
הם עצומות, כמות המתפללים 
היא כפולה, מה שמצריך 
התקנת מיזוג נוסף בבית 
המדרש, הישיבות שוכרות 
מזגנים גדולים הממוקמים על 
גג הישיבה. מלבד זאת נוהגים 
לשכור גנרטור מיוחד כדי 
לעמוד בכמות החשמל הנצרך 
לבית המדרש וחדרי הפנימיה 
בלי להסתכן בקריסת החשמל 
בעיצומו של החג. העלות של 
המערך הזה היא לרוב עשרות 
אלפי שקלים עד מאה אלף 
שקלים בישיבות הגדולות

הגאון רבי צבי אייזנשטייןפורטמן. צילום פיני שפירא, באדיבות בחדרי חרדים



 ברכותינו לאלפי הלומדים והבוגרים
 ול-63 המלמדים החדשים

ששובצו במשרות מובילות בתלמודי תורה
במסגרת פרויקט ההשמה של אחיה

להיות מלמד בוגר אחיה

בס"ד

 יועץ
 השמה

אישי

מרצים 
מקצועיים

 החזר
שכר לימוד 

לזכאים

שלוחות 
ברחבי 
הארץ

הבחירה של המנהלים

בכיר: מוסמך  תעודת  ללימודי  להרשמה 
 <חינוך רגיל <חינוך מיוחד <גיל הרך <נוער בסיכון
073-3742560 ארצי:  מוקד 
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דן ידין עמו
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של  קבורתו  מקום  על  יומין  עתיק  היסטורי  ויכוח 
מאבק  רקע  על  שוב  לאחרונה  עולה  יעקב  בן  דן 
המתפללים באטימת הקבר על ידי רשויות המדינה 
• הפולמוס ההיסטורי בין אשתאול, הר תבור ומפלי 
הבניאס, הקביעה של הבאבא סאלי והמסורת של 
ודעת  המקורות  השיטות  סיכום  פריינד:  הגר"א 
גדולי ישראל על מיקומו של הציון הקדוש • ברזלים 
ואטימות  שדודים  סולאריים  לוחות  עקומים, 
בלוקים: הפעילים שנלחמים בציפורניים להשאיר 
ישראל'  'כל  עם  מדברים  פתוח  המתחם  את 
היסטורי  נכס  בהפקרת  המדינה  את  ומאשימים 
על  הוא  "המאבק  ברמ"י:  טוענים  מנגד  קדוש, 

חוות סוסים ולולי תרנגולים" • תחקיר

||  יוסי גיטלר ||
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ל מי שחלף אי פעם על אם הדרך משפלת יהודה כ
לכיוון בית שמש, זכה קרוב לוודאי לשזוף עיניו 
על   ,44 כביש  מעיקולי  באחד  המכריז  בשלט 
מקום קבורתו של אחד משבטי י-ה - דן בן יעקב 
ע"ה. מי שגם ניסה לעלות ולבדוק במה מדובר, 
בתוך  קבר  חלקת  לאחרונה,  עד  לפחות  מצא, 
מבנה ישן, המוקף בחדרי לינה ואולמות לימוד 
של ישיבת מתחזקים שקבעו משכנם בנקודה זו, ומתחזקים את 

הציון הקדוש.
והיסטוריונים,  חוקרים  בין  נוקב  ויכוח  ניטש  הדורות  בכל 
המסורת  יעקב.  בן  דן  של  המוסמך  קבורתו  מקום  אודות 
המקובלת היא, שקבר דן נמצא במיקום הנוכחי של 'יער צרעה' 
הסמוך לעיר בית שמש, וזאת בשל היות המקום בתחום נחלת 
שבט דן, וכן ב'ספר-הישר' נכתב כי קבר-דן מצוי באשתאול: 
"ויקברו את ארונות מטות אבותיהם... איש בנחלת בניו... ודן 

נקבר בעיר בניו באשתאול".
ביום שלישי הקרוב, ט' אלול, יציינו המוני בית ישראל את 
יום השנה לפטירתו של דן בן יעקב. יצאנו להתחקות מעט אחר 
מקום מנוחתו כבוד. אין ספק שהציון בכביש 44 יהיה השבוע 
ואלפים  מאות  אותם  כל  האם  אך  אדם,  הומה  וגדוש  מלא 
שיפקדו את המקום יעשו את הדבר הנכון גם במקום הנכון? 

לא ברור. השאלה הזו, כך נראה, תמשיך להדהד.

הספקות: צוקי ארבל, הר תבור 
או הבניאס

לצד האגדה על הציון בין צרעה ובין אשתאול, חוקר ארץ 
ישראל, יהודה זיו, מצביע על ישוב, הנקרא היום 'כפר דניאל', 
ונמצא אף הוא בנחלת השבט )יושב כיום על המחלף המחבר 

את הכבישים 6 ו-1 ונקרא על שמו 'מעבר דניאל'. י"ג.(.
הכפר יושב על מקומו של כפר ערבי לשעבר - כפר דניאן או 
דניאל, שבדורות קודמים היה קרוי תחילה כפר-דאן. שם זה 
בא לו מן הקבר המקודש שבתוך מסגד הכפר המכונה 'מקאם 
לוד  ערביי  יעקב.  בן   - דן'  הנביא  'קבר  כלומר  דאן',  א-נבי 
וסביבותיה נהגו לעלות לכאן לרגל ולהשתטח על הקבר בקיץ, 
בשפלת  מהגבוהים  הוא  שביישוב  התל  עונת-הקציר.  כתום 
על מרחבי-נוף  צופה  והוא  פני-הים(,  )111 מטר מעל  יהודה 
שעל  יתכן  זיו,   יהודה  משער  לפיכך,  דן,  נחלת  של  בצפונה 

מקום זה הצביעו בני-דן, בשעתו, על קבר-אביהם.

נמצאים  דניאל,  וכפר  צרעה  יער  האמורים,  המקומות  שני 
שיטה  לפי  אולם  דן.  שבט  של  השיפוט  שטח  בתוך  לפחות 
הארבל,  צוקי  בין  בכלל  הוא  דן  של  מנוחתו  מקום  נוספת 
הצופה על ים-כינרת. מסורת זו מובאת לראשונה ביומן-המסע 
ארבעת  על  שם  המספר  לספירה(,   1047  ( ח'וסרו  נאד'ר  של 
אל- עלי  הנוסע  ואילו  השלום,  עליו  יעקב  בני  של  קבריהם 

את  במקום  מונה  ואף  יותר,  מפרט  לספירה(   1173( הראוי 
שמות בעלי-הקברים: דן, ישכאן )יששכר(, זבולון וקאד )גד(. 
רושם קורות הימים, שיהאב א-דין יאקות, כבר מביא בספרו 

)1225 לספירה( מסורת זו כעובדה מוגמרת וברורה.
לעומת כל אלו, יש את המקור התורני הקדום, והוא הספר 
תבור  הר  "למזרח  כך:  י"א  בפרק  הכותב  ופרח',  'כפתור 
כעין  ישן,  ציון  ושם  דנה,  היום  לו  קורין  מקום,  שעה  כחצי 
הציונים הישנים, ולדרומו הנחל, וקורין לבעל אותו ציון, דנה 
בן  דן  שם  כי  אמרתי  אז  דיין,  הוא  אצלם  וחאכם  חאכם,  אל 
יעקב, וקורין לו כך על שם 'דן ידין עמו'". המיקום הוא סמוך 

למסלול המשתרע על יד מפלי הבניאס.
מה שבטוח הוא שלא נראה כי בעידן הקרוב תהיה הכרעה 
השיטות  על  קצר  סיכום  לרגע  נערוך  ואם  בנושא.  ברורה 
שלפנינו  שהנתונים  הרי  דן,  של  קבורתו  מקום  לגבי  השונות 
השיטות  את  כאן  נביא  הבאה,  התמונה  את  משרטטים 

והמקורות כפי שהם:
1. אשתאול )האתר הרשמי(.

"ודן נקבר בעיר בניו באשתאול". ספר הישר, יהושע.
"דן... נקברו עצמותיו באשתאול". ספר 'סדר הדורות'.

"דן... מנוחתו באשתאול". ספר 'חיבת ירושלים'.
בספר  כתוב  לערטוף,  הסמוך  אשוע  כפר  הוא  "אשתאול, 
הישר כי שם נקבר דן בן יעקב. שם צרעה. יש אומרים ששם 

קבר שמשון הגיבור". ספר 'טוב ירושלים'.
2. הר תבור.

"למזרח הר תבור כחצי שעה... ושם ציון ישן וקורין לו דנה 
אל חאכם. וחאכם הוא אצלם דיין... שם דן בן יעקב אבינו עליו 
רוב  תמצא  והנה  עמו.  ידין  דן  על שם  כך  לו  וקורין  השלום, 
על שם  נקרא  והכפר  בא"י,  מפוזרים  בכפרים  השבטים שהם 

אותו השבט הישן שם". ספר כפתור ופרח.
3. בניאס.

הנביא  עדוא  קבור  האילן,  תחת  העיר  בפתח  שם  "בנייס, 
ואשתו. וקרוב לו שבואל בן גרשום בן משה רבינו ע"ה. וקרוב 
לו דן בן יעקב אבינו עליו השלום. ושם על ראש ההר מקום 
מעמד בין הבתרים לאברהם אבינו עליו השלום". איגרת מספר 

'יחסותא דצדיקייא'.

הרב וייספיש מספר על 
נזקים שנגרמו למקום 
כתוצאה מאיטום המקום. 
"היה תורם שהביא לנו 
לוחות סולאריים להפיק 
מהם חשמל לתאורה 
ומיזוג אויר, והם לקחו 
את זה ואי אפשר להשיג 
את זה בחזרה, זה נזק של 
כמה אלפי שקלים, זה גם 
מכעיס את התורם שמביא 
משהו וזה נלקח".
"זה לא יאומן שמדינת 
ישראל לא שומרת על 
המקום הקדוש שלהם" 
הוא אומר בשורת סיכום 
עגומה.



 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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גדולי ישראל וקבר דן
בשיחה עם הרב דוד וייספיש )28(, מאנשי בית שמש, הפעיל 
בפרט  יעקב,  בן  דן  ציונו של  על  לשמירה  הקשור  בכל  רבות 
לאור הניסיונות החוזרים ונשנים לאטום את המבנה, ולחסום 
לו  מניין  לכל  ראשית  אותו  אנחנו שואלים  אליו.  הכניסה  את 

המקור המייחס את המקום הזה דווקא לקברו של שבט דן.
את יסודותיו הוא תומך בציטוט ממה שהבאנו לעיל, הדברים 
הברורים שנכתבו ב'ספר הישר', אותם הבאנו למעלה. "מעבר 
לכך", הוא אומר לנו, "ראינו רבים מגדולי ישראל שכן הגיעו 
למקום, עלו על הציון וערכו שם תפילות, ביניהם אפשר למנות 
והגה"צ רבי אשר  זצ"ל  וולטוך  יוסף  את המקובל הידוע רבי 
פריינד זצ"ל", בהקשר לרבי אשר פריינד מציין הרב וויספיש 
מוצאי  כל  במקום  להופיע  היום  עד  מקפידים  קהילתו  שבני 
מלווה-מלכה,  סעודת  שם  ועורכים  גנרטור  מחברים  שבת, 
מלבד בשבת מברכים בהם שוהים בני הקהילה באתרא קדישא 
מירון. "היו עוד צדיקים, גם האדמו"ר מביאלא נראה לי היה 
שם", הוא אומר, אבל מסכם ומודה: "אני באמת לא יכול לומר 

בוודאות שזה המקום, אבל כך מקובל".
יחסו  על  והמפתיע  המעניין  הסיפור  את  נוסיף  זו  בנקודה 
סיפור  דן.  של  קבורתו  מקום  לקביעת  סאלי  הבאבא  מרן  של 
שמצאנו בספר 'אור ישראל' על תולדותיו של מרן סידנא באבא 
סאלי זי"ע, וכך נכתב שם באות ט' בשם הספר 'ישראל סבא': 
"וכשהגיעו לאשתאול ליד הציון המתקרא 'דן בן יעקב', ביקש 
הנהג לעצור כדי להיכנס ולהשתטח על קברו של דן בן יעקב, 
אמר לו רבינו שיעצור את מכוניתו מול הציון וימתין. ואז ישב 
ולאחר שתי דקות של  קימעא,  רבינו בתוך המכונית מהורהר 
התבוננות ביקש רבינו מן הנהג להמשיך לנסוע, כי אין זה קברו 
של דן בן יעקב, אלא קברו של איזה שייח' ערבי". הרי שמרן 
הבאבא סאלי פסק שבכלל מדובר במקום קבורתו של שייח' 
כדן  האומה  מקדמוני  אחד  של  בקברו  לא  וודאי  עלום,  ערבי 

בן יעקב.
במתחם  היום  קורה  מה  ההווה,  אל  מהעבר  נעבור 

הציון? אני פותח את השיחה.
"כרגע אין שם כלום".

ישיבת 'חוט של חסד' כבר אינה קיימת במתחם?
"לא, הם פונו מהמקום ולא חזרו".

מאבק: אטימה ואטימות
הרב וויספיש, יחד עם עוד כמה יהודים מודאגים, פתחו את 
'מטה המאבק להצלת קבר דן בן יעקב', דרכו, כך הם מקווים, 
יצליחו למנוע את האטימות החוזרות ונשנות של מתחם הציון. 
אנחנו  בנידון,  הרשויות  מול  המערכה  בחזית  שעומד  כמי 

מבקשים לקבל מעט רקע ומידע על המתרחש במקום.
במתחם  העניינים  השתלשלות  את  לנו  לגולל  תוכל 

הציון? אני מבקש.
קבעה  חסד'  של  'חוט  וישיבת  "מאחר 
ב'מנהל  המדובר,  במתחם  מושבה  את 
את  יפה  בעין  ראו  לא  ישראל'  מקרקעי 
העובדה שבחורי הישיבה שוהים במתחם 
השייך להם, ובאו לפנות אותם מהמקום".

מתי כל זה קורה?
הפקחים  הגיעו  שנים.  שלוש  "לפני 
של המנהל והורידו שם הכול, הורידו את 
המבנים מסביב, את המקווה, והשאירו רק 

את הקבר עצמו, בלי שום דבר מסביב".
באים  שלב  באיזה  קורה?  מה  ואז 

לאטום את המבנה של הקבר עצמו?
מהמנהל  שוב  באו  בערך  שנה   "לפני 
את  לאטום  רוצים  שהם  איום  והציבו 
מימשו  הם  חודשים  כמה  כעבור  המבנה, 
את האיום, ובאמת באו וסתמו את המבנה 
של הקבר. הלכו אנשים ופתחו מחדש, אז 
שוב  וסתמו  חודשיים  אחרי  שוב  באו  הם 

פעם, וכך זה חזר על עצמו כמה פעמים".
מי פתח את הקבר שוב?

יהודים  לשם.  שמגיעים  "החבר'ה 
באזור  להתפלל  קדוש  מקום  שמחפשים 
וזה המקום היחיד שיש להם,  בית-שמש, 
ונכנסו  שוב  פתחו  הם  נפש  במסירות  אז 
של  ציונו  לפני  לחש  צקון  לשפוך  פנימה 

דן בן יעקב ע"ה.
"הם פתחו את הקבר והציבור זורם לשם 
שבהמשך  וייספיש,  הרב  אומר  בהמוניו" 
לאותם  משתייך  אינו  כי  ידגיש  הדברים 
אנשים השוהים במקום דרך קבע וחפצים 
להשתלט על המתחם, אלא דואג לרווחת 
מפעם  המקום  את  הפוקדים  המתפללים 

לפעם לשפוך צקון לחשם בפני הבורא.

האשמות: לוחות שדודים 
ומטעים

הרי  שוב?  הקבר  את  לאטום  צורך  במנהל  ראו  מדוע 
לדבריך הישיבה ששכנה במקום, והייתה הבעיה העיקרית 

של המנהל, פונתה ולא חזרה למתחם.

אנשים  מיני  כל  שבאים  שם.  שמשתלטים  טוענים  "הם 
שונים  גורמים  של  מהשתלטות  חוששים  והם  שם,  וישנים 
שייקחו לעצמם את המקום, אבל", מדגיש הרב וויספיש, "זה 
ממש לא נכון, אין לאף אחד כל כוונה כזו, בסך הכול מדובר 
באנשים תמימים ישרי דרך שרוצים להתפלל בקבר קדוש, וזה 

האתר הקדוש היחיד שיש להם בסביבה".
וויספיש:  הרב  כדברי  הם  מתפללים  של  נוסף  מאפיין 
על  שמצביע  שלט  ורואים  הסמוך  בכביש  שחולפים  "אנשים 
נתפלל  ניכנס  בוא  לא,  למה  לעצמם  ואומרים  תפילה,  מקום 
קצת. אומרים כמה פרקי תהלים וזהו, אין שם שום דבר אחר, 

ולא אף כוונה אחרת", הוא קובע בנחרצות.
מה אתה מציע לאנשי המנהל לעשות?

אלא  גנב  עכברא  ש'לאו  חז"ל  כמאמר  טוען  וייספיש  הרב 
חורא גנב'. "בואו תעשו סדר, תקחו את המקום ותנהלו אותו. 
זה  את  תנהלו  בואו  מתנהל?  שזה  הצורה  על  טענות  לכם  יש 
המקומות  לפיתוח  הארצי  למרכז  תעבור  שהאחריות  אתם, 
שיסדרו  אותו.  ויתפעלו  האתר  את  ישפצו  ושהם  הקדושים, 
את המקום" הוא מבקש, וטוען בהגיון "אין שום סיבה לסגור 
מקום רק כי יש חשש שמישהו אחר ישתלט, יש לכם טענות? 
לסגור  בעולם  צידוק  אין  המקום,  ניהול  את  עצמכם  על  קחו 

בפני מאות אנשים מקום תפילה קדוש".
מה בעצם החלק שלך בסיפור הזה?

"אני לא קשור לאף אחד מהאנשים שרוצים אולי להשתלט 
אחרי  התחיל  למקום  "החיבור  מיד.  מבהיר  הוא  המקום"  על 
לאתר  גבוהה  די  בתדירות  להגיע  התחלתי  שנתיים  שלפני 
לסגור  שרוצים  תלה,  שמישהו  מודעה  ראיתי  ופתאום  הציון, 
את המקום, וזה מאוד הדאיג אותי, אז פניתי לכל מי שיכולה 
להיות לו השפעה על העניין, מהמנהל ומשרד הדתות, אנשי 
עיתונאים  גם  שלחתי  שקשור,  מי  וכל  הקדושים,  המקומות 

שיבקשו תשובות, אבל אף אחד לא ענה לנו ולא התייחס.
הריסה  כל  יהיה  שלא  לנו  הבטיחו  הקדושים  "במקומות 
ואיטום", הוא מאשים, "אבל בפועל הגיעו אנשי המנהל וסגרו 
שעבדו  לאנשים  אודות  ורק  כאמור,  אותו  אטמו  המקום,  את 

במסירות נפש פתחו את המקום".
את הפעילות הזו מובילים הרב וויספיש וחבריו כבר למעלה 
משנה. בגילוי לב הוא אומר לנו שכבר חשב להתייאש. "ראיתי 
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שאוטמים שוב פעם ועוד פעם, והמקומות הקדושים כל הזמן 
טענו  ואז  כלום,  קרה  לא  ובפועל  לשפץ  שהולכים  הבטיחו 
לבנות  ואז  המקום  את  לסגור  כל  קודם  צריכים  לשפץ  שכדי 
שאמר  ומוצלח  מוכר  מאוד  מהנדס  הבאנו  אז  מחדש,  אותו 
שהמבנה יציב וחזק, וכל הדיבורים על צורך באטימה הם כסות 

עיניים למטרה האמיתית שלהם".
שהיא?

לבוא  ויפסיקו  להם,  שיימאס  המתפללים,  את  "לייבש 
ולפקוד את הקבר".

מה האינטרס שלהם בזה?
"יש בכל האזור מסביב מטעים ששייכים לקק"ל והם רוצים 
את  לייבש את המתפללים, לאטום  מנסים  אז  כל השטח,  את 
המבנה, וככה אנשים יפסיקו להגיע לשם ואז יוכלו להשתלט 

על כל האזור".
אז למה לא הורסים את המבנה וזהו?

"כי זה מבנה עתיק מאוד, של למעלה ממאה שנה לכאורה, 
ואסור לשבור אותו".

פעם  שהתרחשו  כפי  האטימה  שלבי  את  מפרט  דוד  רבי 
אחר פעם. "בהתחלה סגרו את המקום עם שתי ברזלים לשני 
הצדדים, אחר כך הגדילו לעשות והניחו סלעים גדולים על כל 
המקום וגדרו את כל האזור, והנה כעת הגיע שוב צו התראה 

לסגירת המקום".
כתוצאה  למקום  שנגרמו  נזקים  על  מספר  וייספיש  הרב 
סולאריים  לוחות  לנו  שהביא  תורם  "היה  המקום.  מאיטום 
להפיק מהם חשמל לתאורה ומיזוג אויר, והם לקחו את זה ואי 
אפשר להשיג את זה בחזרה, זה נזק של כמה אלפי שקלים, זה 

גם מכעיס את התורם שמביא משהו וזה נלקח".
"זה לא יאומן שמדינת ישראל לא שומרת על המקום הקדוש 

שלהם" הוא אומר בשורת סיכום עגומה.

פעילות: הנגשה לנכה והילולה 
המונית

אתם מקבלים סיוע מנבחרי הציבור החרדיים?
את  האיטום,  בעת  בזמנו,  ששלח  אייכלר  הרב  את  "היה 
העוזר שלו. הוא גם ערך על זה דיון בכנסת, אבל למעשה לא 

השתנה כלום".
לפניות  בוועדה  שנערך  דיון,  באותו  התבטא  אייכלר  ח"כ 
שיהודים  שנים  מאות  "זה  בראשותו.  שהתכנסה  הציבור 
ציונו  כי שם מקום  פי מסורת שקובעת  על  מתפללים במקום 

תיפסק.  לא  שהמסורת  לדאוג  עלינו  חובה  יעקב,  בן  דן  של 
המקום  תחזוקת  את  גם  לידם  לקחת  האחראים  הגורמים  על 
גורמים  של  מצדם  לאיום  הנתונים  המתפללים  של  וביטחונם 

מפוקפקים השוהים במקום".
אתם רואים תוצאות מהפעילות?

אולי  ניסיונות לאטום שוב את המקום, אבל  "יש כל הזמן 
משפיעים  עושים  שאנחנו  התקשורתי  והלחץ  שלנו  הפעילות 

על מקבלי ההחלטות שנמנעים מלבוא שוב. מי יודע".
מעבר  הציון,  במתחם  שלכם  הפעילות  כוללת  מה 

למאבק על פתיחתו?
כמו  מינימליות,  תשתיות  בו  במקום שאין  ומדובר  "מאחר 
מים חשמל מיזוג אויר ואפילו שירותים, אנחנו צריכים לדאוג 
להכל מאל"ף ועד תי"ו. בשנה שעברה ערכנו פה הילולא גדולה, 
בגלל שהנושא היה חם ובלט בכותרות, אז הגיעו המונים, והיה 
צורך להתארגן בהתאם. וכן במהלך השנה כולה דואגים לספק 

את הצרכים הבסיסיים של המבקרים והמתפללים.
"כתובת המייל שלי מופיעה על דף בכניסה למקום, וכל מי 
שיש לו פנייה או טענה וכל דבר אחר פונה אלי. כך לדוגמה 
היה לנו אדם נכה שלא הצליח להיכנס לציון ודאגנו לו שתהיה 
פעולות  עוד  וכן  התנא.  של  ציונו  על  להתפלל  האפשרות  לו 

רבות".
מה צפוי לנו בהילולה הקרובה, ביום שלישי הבעל"ט?
בהשתתפות  הילולה  סעודת  גדול,  אירוע  נעשה  ה'  "בעזר 
נציין  וכך  הארץ,  חלקי  מכל  יזרמו  שכנראה  רבים,  אנשים 
בכבוד גדול את יום פטירתו של דן בן יעקב". איך שלא יהיה 
שתיערך  ההילולה  לסעודת  בחום  מוזמנים  הנאמנים  קוראינו 

ברוב פאר והדר במתחם הציון ביער צרעה בואכה בית שמש.

תשובות: אתר קדוש או חוות 
סוסים?

פנינו לראש עיריית בית שמש, משה אבוטבול, ושאלנו אותו 
פעולות  נעשו  והאם  במתחם,  לנעשה  מודעת  העירייה  האם 
וייספיש  דוד  הפעיל  שמתאר  שכפי  המתפללים,  עבור  מצדה 
ולומר  להקדים  חשוב  הרשויות.  של  זרועם  מנחת  סובלים   -
בזו  אלא  שמש,  בית  של  השיפוט  באזור  נמצא  לא  שהמקום 
ברור  משכך  יהודה',  'מטה  הסמוכה  האזורית  המועצה  של 
ובמקרה  העירייה,  התנהלות  על  טענה  חלילה  מפנים  שאיננו 
רגיל לא היינו אמורים לקשר בכלל בין השניים. רק שהחיבור 
בין תושבי העיר לציון הקדוש, והעובדה שהפעילים המרכזיים 
למענו הינם תושבי בית שמש, הביאו אותנו לפנות לראש העיר 

שכידוע לבו חם לכל דבר שבקדושה.
ראש העיר השיב לנו שהנושא מוכר לו, והוא אכן התערב 
המקום.  אטימת  את  למנוע  כדי  השפעתו  את  להפעיל  וניסה 

"וכשהגיעו לאשתאול 
ליד הציון המתקרא 'דן בן 
יעקב', ביקש הנהג לעצור 
כדי להיכנס ולהשתטח על 
קברו של דן בן יעקב, אמר 
לו רבינו שיעצור את מכוניתו 
מול הציון וימתין. ואז ישב 
רבינו בתוך המכונית מהורהר 
קימעא, ולאחר שתי דקות 
של התבוננות ביקש רבינו 
מן הנהג להמשיך לנסוע, כי 
אין זה קברו של דן בן יעקב, 
אלא קברו של איזה שייח' 
ערבי". הרי שמרן הבאבא 
סאלי פסק שבכלל מדובר 
במקום קבורתו של שייח' 
ערבי עלום, וודאי לא בקברו 
של אחד מקדמוני האומה 
כדן בן יעקב.
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הדתות  לשר  מכתב  העיר  ראש  שיגר  זו  פעילותו  במסגרת 
דוד אזולאי, בו גולל את קורות האתר ותיאור המצב הנוכחי, 
אומר  "לדעתי",  הזה.  הכאוב  בסיפור  לטפל  בקשה  בצירוף 

אבוטבול, "הוא טיפל ופעל בנושא".
לפיתוח  הארצי  המרכז  התייחסות  את  ביקשנו  בנוסף 
המקומות הקדושים. גורם בכיר ב'מרכז' מסר בתגובה לפניית 
'כל ישראל': "האתר אינו קשור אלינו כלל וכלל!" הכתובת 
היחידה היא לדבריו מנהל מקרקעי ישראל. הגורם הוסיף כי 
"שנים שאין לנו כל קשר למקום. בעבר הייתה הבטחה ברורה 
לרב הכותל ולאנשי המרכז שהאתר ישוקם באמצעות המנהל. 
לצערי" חותם האיש את דבריו "הבטחות לחוד וביצוע לחוד".
בשורה התחתונה הביקורת מתנקזת כולה לעברה של מנהל 
משיקולים  העומדים,  שהם  נטען  כלפיהם  ישראל.  מקרקעי 
כאלו ואחרים, מאחורי ההתנכלות והאיטום של האתר הקדוש. 
וביקשנו  ישראל,  מקרקעי  מנהל  דוברת  צבר,  לאורטל  פנינו 
כי מדובר בכלל  לנידון. בדבריה טענה צבר  את התייחסותה 
בקבוצת אנשים שהשתלטו על אדמות המדינה שבמתחם ללא 
אישור ובניגוד לחוק, חיברה אותו באופן לא מורשה לחשמל 

חוקית,  לא  בבנייה  בשטח,  הקימה  ואף  ולמים, 
מבנים לא מאושרים ולא בטוחים המשמשים ללינה 
טהרה,  מקווה  כנסת,  בית  מטבח,  משרד,  ומגורים, 

כולל, עזרת נשים,  ועוד שימושים.
לגבי האמירות על סיכומים מול אנשי המקומות 
הבלתי  שהמבנים  "לאחר  הכותל.  ורב  הקדושים 
חוקיים נהרסו לפי צו ע"י קק"ל והועדה המחוזית", 
ישראל  מקרקעי  רשות  נציגי  "נפגשו  מספרת,  היא 
עם רב המקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, 
פעולות  ביצוע  על  סוכם  בפגישה  האתר.  בשטח 
השטח  הקצאת  לקראת  במתחם  השימוש  להסדרת 

למשרד הדתות.
להסכמות,  ובהתאם  הסיכום  שהושג  "אחרי 
שער  והתקינה  ברזל  בגדר  השטח  את  רמ"י  גידרה 
אשר  המקום,  שוהי  לתמונה  נכנסים  כאן  בכניסה". 
הרב וייספיש עצמו העיד שאכן הם אלו שפרצו את 
המחסומים שהוצבו. "חלק מהשוהים במקום בחרו 
לפעול בניגוד לחוק ולהשחית את הגדר, אשר פורקה 

ע"י אלמונים עוד באותו לילה", מאשימה אורטל.
טענות  אורטל  העלתה  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
ויתבררו  שככל  טענות  המקום,  שוהי  על  קשות 
גדול  ספק  להטיל  בכדי  בהם  שיש  הרי  כנכונות, 
הקדוש.  באתר  המתגוררים  של  כוונותיהם  בטוהר 
מדובר  לא  ולהבדיל:  להדגיש  חשוב  )כאן 
בפעילים ואנשי המטה להצלת הקבר, שהם אנשים 
נורמטיביים לחלוטין שפוקדים את המקום מדי פעם, 
אלא באלו השוהים במקום כל העת, והפכו אות אתר 

הקבר למשכן קבע. נותיר לכל אחד מקוראינו להחליט לבדו 
את טיבם של בריות המתגוררות במקום מסוג זה. י"ג.(. אלו 
לפניות  הועדה  בכינוס  אייכלר  ישראל  ח"כ  אמר  שעליהם 
לידם  לקחת  האחראים  הגורמים  "על  בנושא:  לדיון  הציבור 
של  מצדם  לאיום  הנתונים  המתפללים  של  ביטחונם  את  גם 

גורמים מפוקפקים השוהים במקום".
הפולשים  את  שימשו  הגדר  נבנתה  מהם  אשר  "החומרים 
חושפת,  היא  סוסים",  וחוות  תרנגולים  לול  בשטח  להתקין 
"פעילויות אשר כידוע אין דבר וחצי דבר בינן לבין תפילה, 
ומהוות הסגת גבול באדמות הציבוריות", את תגובת המנהל 
חתמה השורה הלאקונית: "הרשות תמשיך לפעול לפי החוק, 
והמבנים  הקדושים,  המקומות  רב  עם  שהושג  הסיכום  ולפי 
שהוקמו בניגוד לחוק יפונו. במקביל לקידום תהליך הטיפול 
המקומות  רב  עם  הסיכום  לפי  במתחם  המרכזי  במבנה 

הקדושים".

"החומרים אשר מהם 
נבנתה הגדר שימשו את 
הפולשים להתקין בשטח לול 
תרנגולים וחוות סוסים", היא 
חושפת, "פעילויות אשר 
כידוע אין דבר וחצי דבר בינן 
לבין תפילה, ומהוות הסגת 
גבול באדמות הציבוריות", 
את תגובת המנהל חתמה 
השורה הלאקונית: "הרשות 
תמשיך לפעול לפי החוק, 
ולפי הסיכום שהושג עם 
רב המקומות הקדושים, 
והמבנים שהוקמו בניגוד 
לחוק יפונו. במקביל לקידום 
תהליך הטיפול במבנה 
המרכזי במתחם לפי הסיכום 
עם רב המקומות הקדושים"
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|| איילה אבן האזל ||

הגאון 
האלמוני

יותר מיובל שנים חלפו מאז נפטר בגלות אורוגוואי חכם שושני ז"ל, 
תלמיד חכם עצום, ששמר בקנאות על אלמוניות ואפילו שמו הפרטי 
ויזל, הפילוסוף עמנואל לוינס  • בין תלמידיו: אלי  לא נודע בוודאות 
מרדכי  פרלמן,  הלל  הפרטי:  שמו  חידת   • רוזנברג  שלום  ופרופ' 
גאון  או  מרוקאי  חכם  היה  האם   • שושן?  בן  מרדכי  או  רוזנבאום 
נס הצלתו  וגם:   • לישראל?  ומתי עלה  נדד  לאן  היכן צמח,  ליטאי? 

מציפורני הנאצים 
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ר שושני היה כינוי בדוי לגאון נסתר שנדד מ
התלמוד  במכמני  ושלט  העולם  ברחבי 
ואף בחכמת הקבלה, ובין השאר היה לו 
ידע רב בשאר החכמות כגון פילוסופיה, 
)הוא  מתמטיקה, פיזיקה, ספרות, שפות 
עתיקות  שפות  משלושים  ביותר  שלט 
ומודרניות(, תיאולוגיה, והיה מדהים את כל שומעיו בגאונות 

עצומה שלא נודעה בדור שלנו. 
ורבים  עבה  ומסתורין  סודיות  חומת  בנה  שנים  במשך 
לימוד  את  מתארים  לקחו  שומעי  אותה.  לחקור  נלהבו 
מתחת  העומק  בחיפוש  במקוריותו,  כמיוחד  שלו  הגמרא 
לכמה רבדים, ולפעמים דווקא כאשר נדמה כי הכול פשוט, 
מהנהגותיו  אחת  מורכב.  הנושא  כמה   - להפך  מוכיח  היה 
הייתה להרצות שעה שלמה ולשכנע ברעיון כלשהוא ולאחר 
מכן כאשר כולם השתכנעו, להפריכו במחי יד. הוא לא חדל 
הקודמות,  מסקנותיו  את  ולבחון  תלמודו  על  לחזור  לעולם 

לעיתים סתר אותן ובנה חדשות. 
בכמה  עבר  השנייה  העולם  במלחמת  נדודיו  במסגרת 
ואורגוואי,  הברית  ארצות  ישראל,  ארץ  אירופה,  מדינות 
הרחבה.  מחכמתו  רבים  תלמידים  ולימד  למד  מדינה  ובכל 
חכם שושני היה בעל קשרים עם רבי יחיאל יעקב וינברג בעל 
"השרידי אש", וכן עם האדמו"ר מחב"ד אתו למד בחברותא 
)עוד בטרם הפך הרב מנחם מנדל  בתקופת שהותו בצרפת 
האדמו"ר  עם  ומאידך  קוק  הרב  ועם  לאדמו"ר(  שניאורסון 

מסאטמר. 

עם תלמידיו נמנים: פרופסור אנדרה נהר - פילוסוף יהודי 
צרפתי, הרב יהודה ליאון אשכנזי )מניטו(, אלי ויזל – חתן 
צרפתי  יהודי  פילוסוף   – לוינס  עמנואל  לשלום,  נובל  פרס 
נודע, ופרופסור שלום רוזנברג. האבסורד הגדול שתלמידיו 
לו את תורתם, הפכו למפורסמים,  חייבים  כי הם  שטוענים 

ואילו הוא נותר באלמוניותו. 
בביתו יסד חכם שושני באופן קבוע שיעור על נפש החיים 
זאת, היה  רבי חיים מוולוז'ין לשומעי לקחו. עם  ספרו של 
מסתיר מאד את הנהגותיו עד שישנם כאלה שפקפקו בהיותו 
יהודי שומר מצוות... יש לציין כי היו גם רבנים שהסתייגו 
מאישיותו וחששו מפניו כמו רבי מרדכי פוגרמנסקי מצרפת. 
מעורפלים  נותרו  והם  היות  רבים,  חקרו  חייו  קורות  את 
כי  במאמרו  רושם  ויזל  אלי  הקפיד.  עליה  החשאיות  בשל 
"חכם שושני יכול היה לומר שהוא בא מארץ המשתרעת בין 
מארקש ווילנה, בין קישנוב וצפת, כלכותא ורומא, זה היה 

תלוי במצב רוחו".

חידת שמו האמיתי
ישנה הסכמה כללית כי מר שושני או פרופסור שושני וגם 
חכם שושני הינו יליד ליטא, שם נולד בכ"ח בטבת תשכ"ח 

)9 בינואר 1895(.
תעלומה.  רבות  שנים  היה  שושני  חכם  של  האמתי  שמו 

מספרים כי מעולם לא עלה לתורה בבית הכנסת על מנת שלא 
ייוודע שמו לציבור. אלי ויזל שהיה תלמידו בצרפת, טען כי 
שמו האמתי היה מרדכי רוזנבאום, אך יתכן ששם זה נולד 
כתוצאה מתעודת זהות בה השתמש מר שושני משנת 1952. 
הייתה זאת תעודת זהות של יהודי מרוקאי בשם מרדכי בן 

שושן )שושן בתרגום רוז(. 
של  רצונו  את  כיבד  ויזל  אלי  כי  רבים,  טוענים  זאת,  עם 
רבו והמשיך לשמור על חשאיות בנוגע לשמו האמתי, ואכן 
לאחר  חודשיים  כי  מצוין,  בעיתון  ויזל  אלי  של  במאמר 
לא  ויזל  אלי  רב.  קשר  אתו  יצר  שושני  חכם  של  פטירתו 
מציין את פרטי הרב, אך משערים כי מדובר ברב מאיר מינץ 
ממונסי שהיה ראש ישיבת "בית תורה", נפטר בשנת תשמ"ח 
ונקבר בבית העלמין בבני ברק. הרב מסר לו כי הוא אחיין 
של חכם שושני. אותו רב אף גילה לו מה שמו האמתי של 
חכם שושני, אך השביע אותו לא לגלות זאת, על מנת לכבד 
את רצונו של חכם שושני. אלי ויזל מספר כי היה ניתן לראות 

דמיון חיצוני למרות הבדל השנים, בין הדוד לאחיין. 
יהודי  הכיר  כי  מעיד  אבינר  שלמה  הרב  גם  לכך,  בנוסף 
חרדי בשם משה שויבר אשר חכם שושני היה מתגורר בביתו 

עוד בימי ילדותו היה ניכר שושני בכישרונו הבלתי 
והתלמוד  התנ"ך  את  הפנומנאלי.  ובזיכרונו  רגיל 
ידע בעל פה. תלמידיו מספרים כי הוריו היו עורכים 
עמו מופעים ומציגים לראווה את כשרונו וחוקרים 
לו,  שנגרמה  הטראומה  בשל  כי  משערים  רבים 
טרח כל חייו להסתיר עצמו מעין כל. אך מאידך 
גיסא שמא הייתה סיבה רוחנית אחרת לכך? האם 

בחר להיות אחד מל"ו צדיקים נסתרים ביודעין? 

עם זאת, טוענים רבים, 
כי אלי ויזל כיבד את 

רצונו של רבו והמשיך 
לשמור על חשאיות 

בנוגע לשמו האמתי, 
ואכן במאמר של אלי 
ויזל בעיתון מצוין, כי 

חודשיים לאחר פטירתו 
של חכם שושני יצר 

אתו קשר רב.

צילום המצבה

הרב יהודה לאון אשכנזי
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תקופה. הרב אבינר ניסה לברר עמו, מה היה שמו האמתי של מר 
שושני? האם הלל פרלמן? ומשה שויבר השיב, כי למר שושני 
הייתה אחות שהתגוררה בנו יורק וכלתה אישרה מפורשות, כי 

שמו של מר שושני היה הלל פרלמן.
ובכך מתברר למעלה מכל ספק כי אכן הלל פרלמן ומר שושני 
מתלמידיו  כמה  קראו  בהמשך  אדם.  אותו  זה  שושני  חכם  או 

לבנם הלל, על שמו של חכם שושני.
שמות  כגון  נוספים,  פרטים  חושף  לוין  יעל  ד"ר  של  מחקר 
הוריו של חכם שושני, אביו מנס – מנחם ואמו פייגה. אחותו – 
שרה הייתה אמו של הרב מאיר מינץ ממונסי ושם סבו היה הלל.

פירורים מתולדות חייו 
רגיל  הבלתי  בכישרונו  שושני  ניכר  היה  ילדותו  בימי  עוד 
פה.  בעל  ידע  והתלמוד  התנ"ך  את  הפנומנאלי.  ובזיכרונו 
ומציגים  מופעים  עמו  עורכים  היו  הוריו  כי  מספרים  תלמידיו 
לראווה את כשרונו וחוקרים רבים משערים כי בשל הטראומה 
מאידך  אך  כל.  מעין  עצמו  להסתיר  חייו  כל  טרח  לו,  שנגרמה 
להיות  בחר  לכך? האם  רוחנית אחרת  סיבה  הייתה  גיסא שמא 

אחד מל"ו צדיקים נסתרים ביודעין? 
הוא  הלא  שושני,  חכם  את  תפסה  הראשונה  העולם  מלחמת 
רבי  היה  הישיבה  ראש  שערים.  במאה  בישיבה  פרלמן,  הלל 
והן  בכישרונותיו  הן  בישיבה התבלט  זצ"ל.  ראב  מנחם שלמה 
בהתמדתו העצומה. בנו של רבי מנחם שלמה מספר, כי הבחור 
בחורים  וכמה  הוא  פורים  ובחג  אביו  על  התחבב  פרלמן  הלל 
הגיעו עם משלוח מנות ובתוכו בקבוק יין עטוף עם עטיפה של 
כי  רבי מנחם שלמה חשד  ידועה, סגור בחותם שעווה.  פירמה 
הבחורים זוממים משהו, הזמין את הבחורים לטעום ומזג להם 
מן היין לבדוק מה יברכו עליו... הבחינו הבחורים כי לא הצליחו 
זה  היה  ושתו...  'שהכל'  בירכו  בצחוק,  פרצו  הרב.  את  'לסדר' 

'בורשט' )מיץ סלק(...
לאחר מכן הקים הראי"ה קוק את ישיבתו בעיר יפו, ובעקבות 
פרלמן  הלל  הבחור  עבר  ראב,  שלמה  מנחם  הרב  של  המלצה 
לעבור  חריג  צעד  זה  היה  לא  ימים  באותם  החדשה.  לישיבה 
מישיבה במאה שערים לישיבה של הראי"ה קוק – מרכז היישוב 
קוק,  לראי"ה  הדוק  בקשר  נקשר  פרלמן  הלל  הבחור  החדש. 
כאילו   – בחו"ל  שהותו  בתקופת  הראי"ה  של  בביתו  והתגורר 

היה בנו ממש. 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה עזב את ארץ ישראל ועבר 
לארצות הברית, הרב קוק דאג לשלוח מכתב לרבי מאיר ברלין 
כנראה  בהמשך  כלכלית.  מבחינה  לתלמידו  שיעזור  מנת  על 
הצליח והרוויח כסף רב בבורסה, אך הפסיד הכול במשבר שנות 

השלושים שפקד את ארצות הברית.
אלג'יר,  כגון  אפריקה,  צפון  לארצות  עזב  השלושים  בשנות 
ומלחמת העולם השנייה תפסה את חכם שושני דווקא בצרפת. 
בתקופת המלחמה אירע לו נס כאשר הגסטפו תפס אותו, והיות 
ולא היו בידו מסמכים ועקב היותו נימול, הואשם כי הוא יהודי. 
חכם שושני ניסה להסביר לחוקרים כי הוא מוסלמי והרי גם 
המופתי  את  והזמינו  היססו  לא  הנאצים  נימולים.  המוסלמים 
הראשי של צרפת על מנת לבדוק את הדברים. המופתי הסתגר 
עם מר שושני בחדר במשך חמש שעות ולאחר מכן יצא החוצה 

ואמר כי מדובר באיש מוסלמי קדוש. 
המצוטטת  הסיפור  של  אחרת  בגרסה 
רוזנברג, חכם שושני  מפיו של פרופסור 
ניסה להבריח את הגבול מצרפת לשוויץ 
גרמני  קצין  אותו  בגבול עצר  הניטרלית, 
שושני  חכם  לזהותו.  אותו  ששאל 
למתמטיקה  כפרופסור  עצמו  את  הציג 
מגרמניה. ענה הקצין, אין לך מזל יהודון 
חכם  למתמטיקה.  פרופסור  עצמי  אני 
וענה לקצין: אשאל  שושני לא התבלבל 
אותך שאלה – במידה ותדע לענות עליה 
- תירה בי. במידה ולא תדע את התשובה 
שאלות  לשאול  מבלי  אותי  תשחרר 

נוספות. השאלה אותה שאל חכם שושני אומנם לא התפרסמה, 
אך תכניתו של חכם שושני צלחה והוא עבר את הגבול לשוויץ 
יצחק  בארות  בקיבוץ  והתגורר  ארצה  עלה  מכן  לאחר  בשלום. 
לדרום  ועבר  לצרפת  חזר  שוב  מכן  ולאחר  נוספים,  ובמקומות 

אמריקה. 

חכם מרוקאי או גאון ליטאי?
בעיתון  גלעדי  ד.  בשם  עיתונאי  של  מאמר  לקרוא  מעניין 
מתאר  הוא  באוניה",  "פרצופים  הכותרת  תחת   1952 בשנת 
בלשון מליצית את אחד הנוסעים האהודים בספינה: חכם יהודי 
בשם מרדכי בן שושן, יליד צפון אפריקה ששימש כדרשן בבתי 
כנסיות בצרפת. יהודי לבוש קרעים אך אין תוכו כברו. זה הוא 
המדרשים,  התלמוד,  בים  אלוף  כשחיין  השוחה  חכם  תלמיד 
לך  שיש  שאלה  וכל  "חיצוניים".  ומדעים  ואחרונים  ראשונים 
יתרץ בק"ן טעמים. ואין מאמר חז"ל שאינו מכיר כלשונה לפי 
הדף והעניין. הגדה או הלכה. ידיעותיו שופעות כמעיין המתגבר 
ומדרשיו מפליאים את אוזני ולב שומעיו ודיבורו שוטף בריבוי 
לשונות. ואם על ידען אומרים שהוא "עילוי" על אדם כגון זה 

אומרים שהוא "גאון". 
שופטים,  פרופסורים,  רבים  חשובים  אנשים  הפליגו  באנייה 
היה  שושן,  בן  מרדכי  הזה,  היהודי  אך  ושד"רים,  קונסולים 
אם  לקחו,  שומעי  לצידו  ניצבים  היו  תמיד  שבהם.  הפופולארי 
הסיפון  על  שעלה  ובין  הסוכות,  חג  לכבוד  שהוקמה  בסוכה 
הלילה  את  לבלות  בוחר  היה  מספסליו  אחד  שעל   – העליון 

כשהוא מכורבל במעילו מצינת הים.
ומבני  באוניה  כל המחלקות  היו חסידים מבין  לחכם שושני 
כל הגילאים. רק חידה הייתה לד. גלעדי, הכיצד זה אותו גאון 
נותר אלמוני? ומדוע אינו נחשב בין הגאונים של הדור? ולמה 

חיצוניותו העלובה מביישת את פנימיותו העשירה?
שמו.  זימל  מר  עשיר,  אמריקאי  יהודי  היה  מהנוסעים  אחד 
והערב  השכם  שושני  חכם  את  לשדל  ניסה  טוב  יהודי  אותו 
בדולרים  נדיבה  תרומה  ואף  הולמים  מלבושים  לקבל  יאות  כי 
שתספיק למחיתו בימים הראשונים בארץ. אך כל בקשותיו היו 
השאר  בין  מתווכים,  לגייס  ניסה  אמריקאי  יהודי  אותו  לשווא. 
פנה לשופט אזולאי שהיה נשיא בית הדין המחוזי בחיפה, אך גם 
השופט אזולאי לא הצליח להזיז את חכם שושני מדעתו. לא נחה 
דעתו של אותו יהודי אמריקאי עד אשר הבטיח לחכם בן שושן 

באנייה הפליגו אנשים 
חשובים רבים פרופסורים, 

שופטים, קונסולים 
ושד"רים, אך היהודי 

הזה, מרדכי בן שושן, היה 
הפופולארי שבהם. תמיד 
היו ניצבים לצידו שומעי 

לקחו, אם בסוכה שהוקמה 
לכבוד חג הסוכות, ובין 

שעלה על הסיפון העליון 
– שעל אחד מספסליו היה 

בוחר לבלות את 
הלילה כשהוא 

מכורבל במעילו 
מצינת הים

פרופסור שלום רוזנברג

אלי ויזל
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תורה.  להרבצת  ישיבה  להקמת  בדולרים  ניכר  כסף  סכום 
הנדבן  אך  יודע,  איש  אין  הנדיבה  העצה  בגורל  עלה  מה 
כ"מעשה  הגדול  באולם  ושם  האוניה  לבטן  ירד  המאוכזב 
נואש" פיזר את הדולרים לעולים החדשים שזה עתה עלו 

ארצה. 
מנהל  וייס,  מר  אף  היה  שושן  בן  חכם  של  נלהב  חסיד 
וערב  צהריים  בוקר  בבריסל.  היהודית  הסוכנות  משרדי 
במשך שישה ימים – משך הנסיעה באוניה מצרפת לישראל, 
היה מר וויס כתלמיד בפני רבו, יושב לרגליו ושותה בצמא 

את דבריו. היה זה מחזה לא נדיר למצוא את מר 
זה עתה  וויס בצד אחד משנן את תלמודו שלמד 
אזולאי  השופט  את  שכנגדו  ובצד  ישכח,  שמא 

משנן את לקחיו. 
כשהגיעה האוניה לחוף החליט מר ויס לעשות 
הסכים  שלא  שושן,  בן  חכם  את  ולשכנע  מעשה 
בשום אופן ליטול טובת הנאה מתלמידיו, כי יאות 
להתארח בביתו בירושלים עיר הקודש – וכי אין 
אכסניה יאה לתלמיד חכם יותר מעיר שחוברה לה 
אמר  וכמעט  בדעתו  נמלך  שושן  בן  חכם  יחדיו. 
אומר להגיד הן, כאשר צץ מאי שם יהודי מפריס 
שושני  וחכם   – בחיפה  בביתו  לדור  שהזמינו 
משכנו  את  לקבוע  הייתה  המקורית  שתכניתו 

בחיפה, קיבל את ההצעה. 
את  לו  העבירו  המציאה,  על  ששו  מיד  חיפה  יהודי 
ואולי  בבתיהם.  לשהות  הזמנות  לו  והוסיפו  כתובותיהם 
גם ישיבה יקים בעיר חיפה – יפת הנוף ודלת דמויות הוד 
משאלה  עצמו,  את  גלעדי  ד.  שואל  שושן?  בן  של  מסוגו 

שלא התגשמה...

ומה מספרים תלמידיו?
תלמידיו טוענים כי לא היה קל להיות תלמיד שלו, בשל 
"מורה  היה  כי  כתב  לווינס  עמנואל  ועוקצני.  חריף  היותו 
מופלא ואכזרי". תלמיד אחר מספר כי לא היה מקפיד על 
הופעתו החיצונית כלל והיה דומה לקבצן. אשתו של אחד 
התלמידים לא הסכימה כי ילמדו בביתו ולכן נאלצו ללמוד 

ברציפי הרכבת התחתית. 
היה  זלזול,  בהבעת  מחברתו  התרחק  מי  שאי  אימת  כל 
חכם שושני מביע קורת רוח. יחד עם זאת מעריציו ותלמידיו 
והוא היה מעודד אותם  ידיעותיו,  היו מהופנטים לעוצמת 

להשתפר ולהתקדם כל הזמן ברוחניות.
רשלנות  בו  היו  כי  בהערצה  מתאר  רוזנברג  פרופסור 
מוגזמת וכבדות תנועה אך הוא - פרופסור רוזנברג, ראה בו 

ענק מלא כוח ותנועה.
בפגישה  שושני.  חכם  עם  פגישות  שתי  תיאר  ויזל  אלי 
ואילו  כנווד,  לבוש  מוזר  כאיש  בפניו  הוצג  הראשונה 
הפגישה השנייה הייתה לאחר שנתיים, בעיצומה של נסיעה 
ברכבת כאשר הכין הרצאה לצעירים על ספר איוב, אותה 
היה אמור לשאת במסגרת שבת קהילתית. לפתע פנה אליו 
מאן דהוא ותוך כדי יידיש צורמת חטף לו את הספר מידיו. 
כאשר הרים את עיניו בהפתעה ראה מולו את חכם שושני 
מלמד  אתה  בציניות,  אותו  ושאל  גלוי  בבוז  אליו  שהביט 
איוב? ופתח בשורה ארוכה של שאלות שהותירה את ויזל 
ויזל אינו  עם פה פעור. על פי הרמה שהציב חכם שושני, 
אולי  שצריך.  כפי  באיוב  הראשון  הפסוק  את  אפילו  מבין 
שושני  חכם  אף  ירד  לתחנה,  הגיעה  כשהרכבת  כך,  בשל 

והודיע לו חד משמעית כי הוא מצטרף אליו להרצאה. 
מכן  ולאחר  הרצאתו  את  לשאת  לו  אפשר  שושני  חכם 
מלכה".  שבת  של  "סודה  על  לדרוש  והחל  פיו  את  פתח 
"מדוע  מעולם:  עליהם  חשבתם  שלא  מהותיות  שאלות 
סוד  "מה  שולטת?"  היא  מה  "על  מלכה?"  מכונה  היא 
כוחה?" הצעירים היו מוקסמים. לאחר מכן נשא אף הוא 
הרצאה על ספר איוב – ויזל מתאר את ההשראה האדירה 

שקיבל בזכות אותה הרצאה כמשהו מעשיר, פרובוקטיבי 
ומסנוור. לסיום לא שכח חכם שושני להקניט את ויזל )חתן 
פרס נובל לשלום(: "כעת תוכל לדבר על ספר איוב בצורה 
ויזל כרוך אחרי  יותר...!" מאותה שבת היה  אינטליגנטית 

חכם שושני וקיבל אותו כמורו ורבו.
יליד  יהודי  שושני  חכם  של  דמותו  את  תיאר  לימים 
והוגה בתורה בעזרת  יושב  כי "תמיד ראו אותו  אורגוואי, 
נשים של בית הכנסת, בשבת היה מתפלל בבית הכנסת של 
חסידי סאטמר. בנוסף היה לובש לעיתים שתי זוגות תפילין 
שנוהג  עונה  היה  מגולח  הוא  מדוע  אותו  יחדיו, כששאלו 
לפי דברי הקבלה לגבי הדר בחו"ל, היה מקפיד לאכול רק 
אוכל טבעוני ומבשל את האוכל בעצמו בלבד. אותו יהודי 
אף ציין כי חכם שושני הוא זה שלימד אותו את דרשת הבר 

מצווה בעבור מאה דולר ששילם לו אביו".

המסתורין סביב פטירתו
ללא  בדיוק,   72 בגיל  באורוגוואי  נפטר  שושני  מר 
מותו  סיבת   )1968( תשכ"ח.  טבת  כ"ו  בתאריך  משפחה, 
לידו  היה  רוזנברג  פרופ' שלום  תלמידו  לב.  התקף  הייתה 
בשעת מותו. הפלא הגדול הוא שבשעת מותו נמצא בכיס 
חולצתו מספר טלפון של אדם בשוויץ שהכיר אותו היטב, 
אך כאשר התקשרו למספר, התברר כי אותו אדם נפטר 24 

שעות קודם לכן...
אלי ויזל שהיה גם סופר, רשם את נוסח המצבה:

הרב והחכם שושני ז"ל
לידתו וחייו סתומים בחידה

נפטר ביום שבת קודש כ"ו טבת תשכ"ח.

"תמיד ראו אותו יושב והוגה בתורה 
בעזרת נשים של בית הכנסת, בשבת 

חסידי  של  הכנסת  בבית  מתפלל  היה 
לובש לעיתים שתי  בנוסף היה  סאטמר. 

מדוע  אותו  כששאלו  יחדיו,  תפילין  זוגות 
הוא מגולח היה עונה שנוהג לפי דברי הקבלה 

לגבי הדר בחו"ל, היה מקפיד לאכול רק אוכל 
טבעוני ומבשל את האוכל בעצמו בלבד" 

לא נחה דעתו של אותו 
יהודי אמריקאי עד אשר 
הבטיח לחכם בן שושן 

סכום כסף ניכר בדולרים 
להקמת ישיבה להרבצת 

תורה. מה עלה בגורל 
העצה הנדיבה אין איש 

יודע, אך הנדבן המאוכזב 
ירד לבטן האוניה ושם 

באולם הגדול כ"מעשה 
נואש" פיזר את הדולרים 

לעולים החדשים שזה עתה 
עלו ארצה

מר או חכם שושני

הרב ראב ראש ישיבת מאה שערים
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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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הסוד הגדול

סיפורם הבלתי ייאמן של דניאל ושל הלן סנחז 
ממקסיקו, שגילו ביום בהיר אחד כי הם יהודים, צאצאים 
למגורשי ספרד. דניאל והלן יצאו למסע לגילוי זהות 
הוריהם, ובין לבין גם מצאו את נשמותיהם האבודות 

של צאצאי אנוסים רבים.
את הסוד הגדול גילה אביו של דניאל סנחז לבנו ביום הולדתו 
השבעים ושבע. "התכנסנו כולנו לחגוג לאבי מסיבת יום הולדת", 

מספר דניאל שבעצמו נושק היום לשנתו השבעים.
"בכל מהלך המסיבה שמנו לב כי אבא נסער מאוד", מספר 
דניאל, "אבל לא היה לנו ברור מדוע. היום היה אמור להיות יום 
שמחתו של אבא. הוא היה במצב בריאותי טוב, נראה צעיר יחסית 
לגילו, מוקף במשפחה חמה ואוהבת, ילדים, נכדים ונינים. מה 

כבר יכול לגרום לו לסערת נפש ביום שכזה?!"
רק בסוף היום, כאשר ישבו דניאל ואביו לשיחה בארבע עיניים, 
התבררה התעלומה. באותו יום נפלה על אביו של דניאל "פצצה". 
באותו יום, כמה שעות לפני מסיבת יום הולדתו, סיפרה לו אחותו 
הגדולה את הסוד המשפחתי, אותו סוד שהיא ושאר בני המשפחה 

הצליחו להעלים ממנו במשך עשרות שנים.
"אביך נמסר לאימוץ על ידי אישה יהודייה ספרדייה למפקד 
צבא מקסיקני", כך אמרה לו. "אין לנו פרטים מדויקים על נסיבות 
האירוע, מדוע הוא נמסר לאימוץ, אנחנו רק יודעים בבירור כי 

הוא מאומץ".
הגילוי הרעיד את כל המשפחה.

 

אבל כשדניאל הנרעש סיפר את החדשות לאשתו הלן, נפלה 
עליו פצצה נוספת, השנייה באותו היום. "גם לי יש שורשים 

יהודיים", אמרה הלן בפשטות.
"שם נעוריה של אמי הוא מרטינס, ושל אבי אנקירה. כמדומני 
שמקור השמות שלהם הוא מרטינשטיין או אניקברג. מכל מקום, 
אמי תמיד דיברה על שורשיה היהודיים, אבל מעולם לא הקדשתי 

לכך מחשבה יתירה", סיפרה.
הלן נדבקה בהתלהבותו של בעלה, ודניאל היה נרגש ונסער 
עד עמקי נשמתו. "עלינו למצוא את השורשים שלנו!" הכריז, 
"הבטחתי זאת לאבי. אמרתי לו, לאחר שסיפר לי על הגילוי שטלטל 

אותו, כי אהפוך כל ארכיון בעולם עד שאגיע לחקר האמת".
וכך, לראשונה בחייו, התוודע דניאל סנחז למושג "אנוסי ספרד".

 

"במשך שנים חיים אני ואשתי הלן כאן, במקסיקו", מספר 
דניאל, "אנו מנהלים חווה מצליחה. הלן עבדה במשך שנים, 
עד לגיל הפרישה, כעובדת סוציאלית, ובמקביל גידלנו שלושה 
ילדים לתפארת. אנו מוקפים בנכדים מקסימים, ופתאום בא 
הגילוי המשפחתי הזה, שייתכן ואני נצר לאנוסי ספרד. הגילוי 
הזה עצר לי את החיים! לפתע הבנתי שאני לא יכול להמשיך 

בחיי כך סתם, כאילו כלום לא קרה".
כשדניאל חוזר לאחור, אל תחילת המסע לגילוי שורשיו, ניכרת 
עליו התרגשות רבה. המסע המרתק, שהוא נתון עדיין בעיצומו, 

גורם לו להתרגש שוב ושוב.
"שיתפתי את הילדים שלי ברצון שלנו, ולהפתעתי הם תמכו 

בנו מאוד והעניקו לנו את ברכת הדרך", מספר דניאל.
"הבן שלי, אריק, תושב סן אנטוניו, סיפר לי כי הוא פגש זוג 
שליחים מארץ ישראל ואולי הם יוכלו לעזור בעניין. הוא ישמח 

לקשר בינינו".
אריק מאשר את הדברים ומשחזר: "אכן, פגשתי את אותו שליח 

במקרה, ממש במקרה. התחלנו לדבר וסיפרתי לו על הספרים 
של אבי ועל המחקר שגם אני שותף לו. השליח לא היה המום. 
הוא סיפר לי, כי ברחבי מקסיקו וסאן אנטוניו מתגלים מדי שנה 
מאות יהודים כצאצאי אנוסי ספרד. הוא הזמין אותנו לבלות אצלו 
את השבת, כדי שנוכל להתקדם ביחד בחקר הסיפור ובהיכרות 
עם היהדות. ואכן, מאז גילוי הסוד המשפחתי שלנו נמצאת 
כל המשפחה בתהליך של שינוי ושל הכרת היהדות. אבי ואני 
מצטרפים לשיעורי תורה באופן קבוע, מתרגשים מהחזרת העטרה 

ליושנה במשפחתנו".
קשר זה הוביל, אכן, בהמשך הדרך גם  לקשר הדוק  עם רב 
הקהילה בסן אנטוניו, הרב שיינברג, אך בל נקדים את המאוחר.

 

הצעד הראשון שעשו דניאל ובניו במסע לחקר שורשיהם היה 
לחרוש את כל הארכיונים בדרום מערב ארצות הברית: בטקסס, 

בקליפורניה, באריזונה וביוטה. 
"ביקור בארכיונים אינו דומה לביקור תיירותי", מנסה דניאל 
להסביר, "מדובר בשעות של דגירה, חיטוט, חיפוש מסמכים, 
התאמת מסמכים מסוימים וצילום של מאות ואלפי ניירות. עבודה 

מתישה, ללא ספק.
"אבל", הוא ממהר להרגיע, "כשאתה מגלה פתאום שיוך 
משפחתי כלשהו, או התאמה בין שמות, חולפת בך התרגשות 

עצומה ששווה את כל שעות ההשקעה שלך".
בתחילה חיפשו דניאל ואשתו הלן כל חומר שקשור באנוסי 
ספרד ובשורשיהם המשפחתיים, כשהם מגיעים בחיפושיהם לכל 
ארכיון קיים. הם הגיעו גם לארכיונים השייכים לאוניברסיטאות, 
ואספו וליקטו משם חומרים בסבלנות מרובה. הגילויים החדשים 

הסעירו אותם.
במהלך השיטוטים בין ארכיון אחד לשני החליטו בני הזוג 
לבקר גם בישראל, והביקור הותיר בהם רושם עז. תחושת שייכות 

אפפה אותם, והם חזרו הביתה בידיעה שהם עוד יחזרו לכאן.
"הסוד של הזהות שלנו היה טמון עמוק כל כך, וחלפו שנים 
כה רבות של היטמעות בין הגויים, עד שכבר שכחנו, ולא רק 

אנחנו, כי הורינו היו ב-1919 יהודים".
הכאב ניכר בקולו של דניאל, אבל מהר מאוד נשזרת נימת 

תקווה בקולו. אותה תקווה שמלווה אותו בשנים האחרונות.

 

דניאל סנחז נטש את כל עיסוקיו והקדיש את זמנו למשימה 
אחת בלבד: גילוי סוד שורשיו.

במשך שנתיים ישב והעלה על הכתב, בסבלנות אין קץ, את 
כל מסכת הגילויים שלו. "במהלך הסיורים שלנו בין ארכיונים 
וספריות", הוא מספר, "ניסיתי ללמוד מה קרה ליהודי ספרד 
במהלך השנים. כאשר התוודעתי למה שעברו יהודי ספרד בתקופת 

האינקוויזיציה, הרגשתי כיצד נשמתי רועדת.
"רק המחשבה על כך שבני משפחתי, אבות אבותי, טעמו את 
נחת זרועה של האינקוויזיציה, או חיו בצל אימת התליינים לובשי 

השחורים, העבירה בי צמרמורת עזה"...
דניאל המשיך בעבודת הנמלים שלו, עד שספרו הראשון, 
העוקב אחר היהודים בתקופה שלפני האינקוויזיציה בזמן גירוש 

ספרד ולאחר מכן, ראה אור.
הספר הפך להצלחה, והתגובות לא אחרו לבוא. כל מי שראה 
עצמו קשור בצורה כלשהי לאנוסי ספרד קרא בשקיקה את הספר 

כולו.
במקביל החלו דניאל והלן להכין מצגות על תקופת האנוסים 

מספרד, וכאשר היו המצגות מוכנות פתחו דניאל ורעייתו במסע 
חובק עולם, במטרה להרצות על הנושא שבער בעצמותיהם: 

"אנוסי ספרד".
במפתיע, ואולי לא במפתיע, חשפו בפניהם המצגות האור־

קוליות שלהם אנשים נוספים במצבם.
"זוג מקולורדו יצר אתנו קשר לאחר אחת ההרצאות שלנו", 
מספר דניאל. "הם ביקשו להיפגש אתנו. הפגישה אתם הייתה 

מרגשת, והסיפור האישי שלהם כאב לנו מאוד".
לפניכם סיפורם של בני הזוג מקולורדו, כפי שסופר לדניאל 
ולאשתו: "שירתי בצבא הקבע עד האסון הפרטי שלנו", כך הבעל. 
הוא ואשתו התחתנו, ושנה לאחר מכן נולדה להם בת שהיסבה 

להם אושר גדול. אושר שנקטע כשמלאו לה שנתיים.
"הבת שלנו נפטרה ממחלה שלא ידענו את מקורה", סיפרו 
ההורים בדמעות, "ובניתוח שלאחר המוות בישר לנו הרופא, כי 

הבת שלנו נפטרה ממחלה גנטית יהודית".
"מחלה גנטית יהודית?!" בני הזוג היו בטוחים שהם שומעים 
לא נכון. וכי מה להם וליהודים?! "אתה בטוח?!", שאל הבעל. 
"כן, בטוח לגמרי", השיב הרופא, "זאת מחלה גנטית שמוצאים 
כמותה רק אצל בני העם היהודי, האם יש קשר משפחתי בינך 

ובין אשתך?"
צער האובדן לא טשטש את הגילוי המפתיע, ובתום תקופת 
האבל החליטו בני הזוג לבדוק את השורשים היהודיים שלהם. 
ההרצאה של דניאל והלן רק הדליקה אצלם נורה אדומה. הם 
הבינו שהם שייכים לאותם שורשים יהודיים שאבדו ונטמעו בין 

הגויים במהלך שנות הגלות.

 

סיפורם המצמרר של בני זוג נוסף בשם סנצ'וס, דמה להפליא 
לסיפורם של בני הזוג מקולורדו. היה זה לאחר שבתם בת השמונה 

נפטרה ממחלה ים־תיכונית נדירה.
"האם את יהודייה?" שאל רופא בית החולים את האם. "מה 
פתאום?! מדוע אתה סבור כך?" שאלה האם, והרופא הסביר 
בפשטות: "המחלה ממנה נפטרה הבת היא מחלה שנמצאת רק 

אצל בני העם היהודי"...

 

שני הזוגות שחברו למסע הגילויים של הלן ושל דניאל מצאו 
ניחומים בגילוי שהגיע בעקבות האסון. הם הבינו כי יש משמעות 
לאסון הנורא, וכי באובדן יקיריהם – כואב ככל שיהיה – פותחים 

הם עצמם במסע חדש בחייהם...
"קיבלתי כוח ואנרגיות שלא ידעתי שקיימים בתוכי", מספר 
דניאל, "המשכנו לחפש עוד תיקים, ולא בכל מקום קיבלנו מענה. 
במקומות מסוימים אמרו לנו שאין תיקים ושיש קושי למצוא 
חומר בארכיונים, צריך לדעת היכן לחפש והדבר איננו פשוט...".

אבל דניאל אינו מקבל את הדברים כפשוטם. חשד כבד מקנן 
בליבו, כי במוסדות הקתוליים ברחבי ספרד קבור מידע רב. מידע 

שהם אינם מעוניינים שיצא לאור.
לאחר חיפוש ארוך ומעמיק, הבין דניאל כי שורשיהם של 
הוריו ושל הורי אשתו מתאימים לתמונה כולה. שמות המשפחה 

השתנו מעט במהלך השנים, אולם הם התאימו באופן מדויק.
הצעד הבא היה ביצוע בדיקות ד.נ.א. בדיקות שנועדו לגלות 
מהיכן הגיעו הוריו והורי אשתו ולאיזו קהילה ספרדית הוא 
שייך, שכן הקהילות הספרדיות משתרעות לאורך כל מקסיקו, 

צפון טקסס וניו מקסיקו.

סיפור לשבת  / שרה פכטר





37 ו' אלול תשע"ח 17/8/18

 

אבל הנושא שמציק לדניאל יותר מכל, הוא עברם של אבותיו 
ושל אבות אבותיו בצל האינקוויזיציה.

"למרות שחלפו מאז מאות שנים", רועד קולו של דניאל, "אני 
חש כאב לב אמיתי רק מעצם המחשבה על חיים בצל אימת 
כנופיית השטן, שכינתה את עצמה – לגודל האבסורד – בשם 
'דת האהבה והרחמים'... התליינים צמאי הדם התעללו במי 
שנחשד אצלם כיהודי במסכת עינויים מטורפת שרק מוח מעוות 

וחולני יכול להמציא.
"כאשר למדתי את החומר בכיתי בלי סוף", הוא מספר ודמעות 

עולות שוב בעיניו. "בכיתי וכתבתי, בכיתי וכתבתי"...
דניאל שולף מתיקו ארבעה ספרים. שלושה מתוכם הם סיכום 
מחקרו על אנוסי ספרד וצאצאיהם, והספר הרביעי הוא סיפור 
דמיוני ברוח אותה תקופה, על מסלול תלאותיה של משפחה 

יהודית מספרד.
דניאל מנסה להבין כיצד חשו אבות אבותיו בשעה שהסתתרו 
במרתפים וקיימו את מצוות דתם בסתר, עד כמה חשו מפוחדים 
והאם אלו שהלכו אל המוקד ששו ושמחו על שניתנה להם 

ההזדמנות לתקן את עברם...

 

עקשנותו של דניאל במחקרו הובילה אותו לגילויים מעניינים. 
בגאווה  הוא מספר  כאחד,  ומצמרר  על אחד מהם, מרתק 

ובהתרגשות.
"היה זה ביום בהיר ונחמד, השמש זרחה לה והפרחים פרחו 
בכל פינה", מתאר דניאל במטרה להדגיש את הניגוד המשווע 
בין מזג האוויר הנעים לבין החוויה הקשה שעבר במרתפי המנזר. 
"קיבלתי מידע כי במנזר קתולי באזור ניו מקסיקו אפשר למצוא 
גל זיכרון לקורבנות היהודים מאותה תקופה. זה עניין אותנו, 

ונסענו לשם".
המידע התברר כמוצדק בעליל. בכניסה לאותו מנזר קתולי 
ישן ועתיק היה ציון עתיק שבו הוזכרו הקורבנות היהודיים 

מתקופת גירוש ספרד.
מול המנזר הקתולי, בארמון עתיק לא פחות, שכן מוזיאון.

"נכנסתי פנימה", הוא משחזר, "ובכניסה התבקשתי שלא 
להכניס מצלמה. מהר מאוד הבנתי למה..." עווית של סלידה 

חולפת על פניו של דניאל כאשר הוא נזכר באותם רגעים.
"'בבייסמנט ששוכן בתחתית הבניין', סיפר מנהל המקום, 

'שרפו את גופותיהם של המורדים היהודים'.
"בלב הומה ביקשתי לרדת לשם, והמנהל, שונא יהודים 
שכמותו, נלהב לשמש כמדריך. ירדנו במדרגות וכעבור זמן 
קצר מצאתי את עצמי עומד, במרחק נגיעה, מול מכשירי עינויים 
מטילי אימה בני מאות שנים. מכשירי המתכת עמדו שם דוממים, 
אולם אילו היה להם פה – לבטח היו סיפורי זוועות נשפכים 

שם כמים...
"יצאתי משם מזועזע", מספר דניאל, "כשאני מבטיח לעצמי 
שלא אניח לעולם לשכוח את מה שקרה בספרד לפני מאות שנים!"

 

הסיפור הבא שהגיע לפתחו גרם לדניאל לצאת שוב לדרך. 
היה זה כאשר אדם ששמו כיום הוא ראובן פנה אליו בשאלה: 
"האם נכונה העובדה שאתה חוקר ומרצה בעניין אנוסי ספרד, 

ובעצמך הנך נצר לאנוסים?"
לאחר שדניאל אישר את הפרטים בפניו, ביקש ממנו איש שיחו 
להגיע לכתובת מסוימת, כשהוא מבטיח לדניאל שלא יתאכזב.
"מיהרתי להגיע אליו", דניאל משחזר את פרטי המקרה, 

"ומצאתי אותו ממתין לי נרגש בבית סבתו.
"'סבתי האהובה נפטרה, ואני הגעתי לכאן בכדי לפנות את 
הדירה לקראת שיפוצה מחדש', סיפר ראובן. '"ראה מה מצאתי 

כאן'".
דניאל צעד אחריו במסדרון הצר, עד שראובן נעצר לצד חתיכת 
עץ קטנה שבלטה מן הקיר. "במשך שנים ראיתי כאן על הקיר 
את חתיכת העץ הזו, ומעולם לא תהיתי על עצם קיומה", סיפר 
ראובן, "אבל לרגל השיפוצים הזזתי את כפיס העץ, ונפעמתי 

לגלות מתחתיו חור בקיר ובתוכו קופסה בגודל בינוני".

ראובן שלף את הקופסה בנוכחות דניאל ופתח אותה. בפנים 
שכבו להן מספר מזוזות ומגן דוד. ולפתע פתאום פרץ בבכי. 

הגילוי הסעיר אותו.
סיפורו של ראובן הסתיים בצורה מפתיעה. הגילוי הסעיר 
אותו מאוד, והוא ניגש אל רב יהודי לברר על עברו. עד מהרה 

התברר כי הוא בן לעם היהודי ונצר לאנוסי ספרד.
"הוא עובר כיום תהליכי גיור", חותם דניאל את סיפורו של 

ראובן.

 

בפיו של דניאל יש סיפור נוסף, מפעים ומרגש לא פחות.
"אדם נוסף ביקש ממני להתלוות אליו לבית הקברות בו 
קבורה אם סבתו. הוא ביקש לשפץ את המצבה על קברה, ואז 
גילה כי מתחת לכיתוב בספרדית מוטבע משפט בעברית. הוא 

קילף וחצב עד שהמשפט הופיע בשלמותו.
"'היא כנראה הייתה שייכת לאנוסים מספרד', הסברתי לו, 
'והיא רצתה שאחרי מותה מישהו מבני משפחתה יגלה וידע 
שהיא נפטרה כיהודייה למרות שנקברה כקתולית. והנה, היא 

קיבלה את מבוקשה. גילית שורש? לך וחקור אחריו!'"

 

הספרים, המצגות, ההרצאות ושנים של שיטוט ואגירת חומר, 
עשו את שלהם.

המשימה הבאה שמסמן דניאל לעצמו היא הקמת מרכז 
זיכרון – כדוגמת יד ושם – לאנוסים מספרד. "היהודים סבלו, 
חיו באימה ובפחד, עברו עינויים זוועתיים והועלו על המוקד, 
ואני חש צורך עז להקים מקום שבו יוכלו כל הצאצאים של 
האנוסים מספרד לבוא, לשמוע, לקבל מידע, לחקור, ובעיקר 

לזכור! לא לשכוח!"
בשנים האחרונות נקבצו סביב דניאל ורעייתו כשישים משפחות 

המצהירות כי הן צאצאיהם של האנוסים מספרד.
"החלום שלנו הוא להקים קהילה, להתגייר ולעלות לארץ 
ישראל, להקים מקום יישוב בנגב, להפריח את השממה", אומר 
דניאל בעיניים חולמות ומפיו נשפכים ציטוטים מן התנ"ך בעניין 

קיבוץ הגלויות לארץ הקודש.
"בשנה האחרונה ביקרנו מספר פעמים בנגב. יצרנו קשרים, 
ואנחנו מאוד רציניים. לצד הלימודים האינטנסיביים שלנו – 
החותרים לכיוון גיור כהלכה – אנחנו רוצים לסלול את דרכנו 

לארץ ישראל", הוא מספר.
הלן מסבירה לי כי מדובר במשפחות משכילות אקדמאיות 
שמוכנות לוותר על רווחה כלכלית בארצות הברית למען מטרה 

בה הם מאמינים בכל ליבם. 
"איננו מבקשים תמיכה כלכלית מהמדינה", היא אומרת, 

"כולנו נגיע לישראל מבוססים לגמרי".
ועד שהחלום יתגשם, ממשיכים דניאל והלן לבקר בקביעות 

מספר פעמים בשנה בישראל.
"ילדינו הנשואים והנכדים הבוגרים יותר הבטיחו לנו כי באשר 

נלך ילכו אחרינו", הם מציינים בגאווה ובאושר.
"המשפחה שלנו מאוד מלוכדת, והבנים שלנו הם חלק 
בלתי נפרד מכל תהליך החיפוש והגילוי של הסוד המשפחתי 

שהתעורר", אומר דניאל.
"ההשגחה הפרטית סובבה שהגילוי נפל עלינו בתקופת חיים 
בה יכולנו להקדיש את מרב זמננו לעניין. ואכן, מדובר בנושא 

גורלי שדורש השקעה של משאבים וזמן יקר", מוסיפה הלן.
ורגע לפני שאנו נפרדים, הם מושיטים לי הזמנה פרי יוזמתם 

בשיתוף מועצת הנגב.
"במהלך ימי חול המועד סוכות תיפתח לקהל הרחב מצגת 
היסטורית שתפעל במשך כל שעות היום, על האנוסים האמריקאים 
הספרדים. המצגת, עליה עמלנו רבות, תסקור את התהליך הארוך 
שעברו היהודים בתקופת תור הזהב, בזמן גירוש ספרד, תחת 
אימי האינקוויזיציה, ותעקוב אחר מה שעבר על האנוסים ועל 

צאצאיהם.
"מבחינתנו מדובר בהנחת אבן הפינה למוזיאון היסטורי 
שאותו עוד נקים בהמשך", הם מבטיחים, ובינתיים נראה שהם 

מתכוונים לעמוד מאחורי ההבטחה.

רק בסוף היום, 
כאשר ישבו דניאל 

ואביו לשיחה בארבע 
עיניים, התבררה 

התעלומה. באותו יום 
נפלה על אביו של 

דניאל "פצצה". באותו 
יום, כמה שעות לפני 
מסיבת יום הולדתו, 

סיפרה לו אחותו 
הגדולה את הסוד 
המשפחתי, אותו 

סוד שהיא ושאר בני 
המשפחה הצליחו 

להעלים ממנו במשך 
עשרות שנים

הצעד הראשון שעשו 
דניאל ובניו במסע 

לחקר שורשיהם 
היה לחרוש את כל 
הארכיונים בדרום 

מערב ארצות הברית: 
בטקסס, בקליפורניה, 

באריזונה וביוטה. 
"ביקור בארכיונים 
אינו דומה לביקור 

תיירותי", מנסה 
דניאל להסביר, 

"מדובר בשעות של 
דגירה, חיטוט, חיפוש 

מסמכים, התאמת 
מסמכים מסוימים 

וצילום של מאות 
ואלפי ניירות. עבודה 

מתישה, ללא ספק
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סל תרופות
"כמיפל" משיקה את הקרם השקוף "סוריפקס" 
את  לקצר  המסייע  בשפתיים  קור  לפצעי 
מתוחכם  וירוס  מאותו  שסובל  מי  הריפוי.  זמן 
"סוריפקס" הוא   )1 )מסוג  "הרפס סימפלקס" 
פתרון שקוף המסייע להקל על התסמינים של 

פצעי קור בשפתיים בכל השלבים. 
סופרפארם  רשת  בסניפי  להשיג   ₪  50 מחיר: 

ללא מרשם רופא

בעולם,  והטוב  המתקדם  השמיעה  מכשיר 
אלה  בימים  מושק  גרמניה   HANSATON תוצר 
שמיעה.  מכשירי  גל  חברת  ידי  על  בישראל 
בעל  והזעיר,  החדשני  השמיעה  מכשיר 
זיהוי  ויכולת   SHD 360° מהפכנית  טכנולוגיה 
העיצוב  פרסי  בכל  זכה  אקטיבית,  דיבור 
והטכנולוגיה לשנת 2018 ונבחר כמוצר השנה 
בתחום מכשירי שמיעה. לפרטים: 02-6254904

פורמולת   -  Kang Ning Wan  – ואן  נינג  קאנג 
צמחים סיניים שמבוססת על מרשם סיני עתיק 
בבעיות  לטיפול  שנים  רב  מוניטין  בעל  יומין, 
עיכוליות נפוצות. מוצרי הקיץ של ברא משווקים 
השני  המוצר  מיוחד,  במבצע  )אוגוסט(  החודש 
ניתן לרכוש את המוצרים בבתי  ב- 50% הנחה. 

הטבע, בתי המרקחת ורשתות הפארם

כיצד תסייעו לתינוק 
להתפתח שכלית?

חדשות  ויכולות  מתפתח  התינוק  מוח  יום,  בכל 
כל  לאורך  מתמשך  התהליך  בפניו.  נפתחות 
תקופת הינקות ואחריה. סימילאק למהדרין מבית 
שכלית  התפתחות  כמקנה  מדעית  שהוכח  אבוט, 
השמנים  הרכב  בזכות  יונק  תינוק  של  לזו  דומה 
 3 אומגה  מסוג  שומן  בחומצות  המועשר  הייחודי 
ו-6 בכל השלבים, מגיש לכם מידע ועצות להגברת 

ההתפתחות השכלית של תינוקכם.

מערכת החושים 
באמצעות החושים, נחשף התינוק לגירויים, אוסף 
יוצרים  החדשים  הגירויים  מידע.  וצובר  נתונים 
לו  גשרים שמאפשרים  מוחו של התינוק  בקליפת 
לגירויים  מקנה  התינוק  חדשות.  פעילויות  לבצע 
הן  הראשונות  תנועותיו  מתפתח.  וכך  משמעות, 
עם  פסיבית.  היא  החושית  וקליטתו  רפלקסיביות 
הזמן התינוק מפגין יוזמה חושית בהתמודדותו עם 

גירויים.

מומלץ לחשוף את הילד למגוון מרקמים, רעשים, 
התנסותו:  את  שיעודדו  וריחות  טעמים  תמונות, 
במרקמים  אוכל  למגע,  שונים  בדים  עם  ספרים 
בה.  לנוע  לו  ואפשרו  בטוחה  סביבה  צרו  מגוונים. 
חשוב לשוחח עם התינוק כבר מגיל אפס ולשיר לו.

מוטיבציה
מוטיבציה היא כוח ההנעה של האדם, דחף חיוני 
לתינוק  גורמת  המוטיבציה  להתפתחותו התקינה. 
במיומנויותיו.  ולשלוט  בעיות  לפתור  להתאמץ 
דחף  אלא  שכלתנית,  ברירה  אינה  מוטיבציה 
רגשיים  מרכיבים  גם  לו  נוספים  שבהמשך  מולד 

וחברתיים.
שירגיש  כדי  התינוק  של  לעשייה  להגיב  חשוב 
מקדיש  שהוא  למאמצים  מודעת  שהסביבה 
התינוק  לתהליך.  שותפים  והיו  הגיבו  לפעולה. 
ירגיש אם אתם קשובים ומעניקים תשומת לב, וזה 

ישפיע באופן ישיר על ההתפתחות הקוגנטיבית.  

חיקוי
באמצעות  עוצמתי.  למידה  מנגנון  הוא  חיקוי 
ויכולת  שונים,  בתחומים  התינוק  מתקדם  החיקוי 
החיקוי משתכללת עם הזמן. בחודשים הראשונים 
בעצמו:  יצר  שהתינוק  לפעילויות  מוגבלת  היא 
התינוק  אותו,  מחקה  ומבוגר  מגרגר  התינוק  אם 
לחקות  מתחיל  התינוק  בהמשך  הקול.  על  יחזור 

התנהגויות שקלט מהסביבה.
לבין אנשים  בין התינוק  גירויים  אינטראקציה: צרו 

אחרים – השמיעו קולות, שירו שירים, צרו משחק 
מראות  לחקות  לתינוק  יגרום  זה  פנים.  מול  פנים 

וצלילים שנחשף אליהם.

פתרון בעיות
ולפצח  סביבתו  לחקור את  דחף  עם  נולד  הפעוט 
רק  בעיות  לפתור  מסוגל  הוא  בתחילה  משימות. 
מבצע  הוא  יותר  מאוחר  בשלב  פיזית,  בהתנסות 
הגמול  וטעייה.  ניסוי  של  מקדים  תהליך  בראשו 
הפתרון.  בעצם  טמון  חווה  שהפעוט  הראשוני 
הוא  בהצלחתו:  תכיר  שהסביבה  רוצה  בהמשך 

מוחא לעצמו כפיים וכדומה. 

הקפידו להעביר לתינוק משוב משלבים ראשוניים. 
דוגמאות  ותנו  הבעיה  בשלב  התפעלות  הפגינו 
הילד, אלא  אינה לפתור במקום  לפתרון. המטרה 

לסייע לו למנוע תסכול. 

תזונה נכונה
חשיבות  בעלת  היא  ובריאה  נכונה  מלאה,  תזונה 

מרבית להתפתחות השכלית של התינוק בשנתיים 
הראשונות לחייו. 

ומאוזן. מאכלים עשירים  הציעו לתינוק מזון מגוון 
שומן  חומצות  של  יחסית  גבוהה  וברמה  בברזל 
להתפתחות  בניין  אבני  הם  ו-6   3 אומגה  מסוג 
המוח ומערכת העצבים: אבוקדו, טחינה, שמן זית, 

חלווה, ועוד. 

ישראל:  אבוט  המנהלת המדעית של  דוייב,  רונית 
"ההתפתחות היא נושא חשוב ומשמעותי להורים 
לתינוקות וילדים, והם משקיעים הרבה תשומת לב 
לתחום הזה. אנו בסימילאק למהדרין שמים דגש 
וההרכב  התינוקות,  של  השכלית  ההתפתחות  על 
בכל  המועשר  למהדרין,  סימילאק  של  ייחודי 
אומגה  מסוג   LC-PUFA שומן  בחומצות  השלבים 
קוגנטיבית  להתפתחות  כמסייעות  שהוכחו  ו-6   3
לקבל  לתינוקות  מסייע  יונק,  תינוק  של  לזו  דומה 

את מלוא התנאים לגדול בצורה טובה". 

בברזל  עשירים  מזון  מוצרי  של  נכון  שילוב  עם  בברזל?  ממחסור  סובלים 
בתזונה היומית, תוכלו להעלות את רמת הברזל ולדאוג לספיגה טובה יותר. 

אלטמן מציגה טיפים שיעשירו את תזונתכם בברזל:

סידן  לספיגת  גם  המשמש  המסלול  הוא  בגוף  ברזל  לספיגת  המסלול   •
ואבץ, כך שאם משלבים מזונות עשירים בברזל עם מזונות עשירים בסידן 
אוכלים  אתם  אם  לדוגמה:  הקליטה.  אזורי  על  ביניהם  יתחרו  הם  אבץ,  או 
דגני בוקר מועשרים בברזל, הוספת חלב, שעשיר בסידן, יפחית את כמות 

הברזל הנספגת. 

משפר את ספיגת ברזל, כך שאם תאכלו דגני בוקר מועשרים   C ויטמין   •
בברזל לצד מיץ תפוזים – תגבירו את ספיגת הברזל.

• ברזל מהחי – נקרא ברזל HEME . סוג ברזל זה זמין יותר לגוף מאשר ברזל 
בכמות  ברזל.  מ"ג  כ-3.2  יש  סטייק  גרם  ב-100  למשל,  צמחיים.  ממקורות 
תרד זהה יש 2.7 גרם, אבל הברזל בבשר זמין פי 6 יותר מאשר הברזל בתרד. 
עם זאת, חלבונים מהבשר ישפרו את ספיגת הברזל ממקורות צמחיים, כך 

שתקבלו יותר ברזל מן התרד אם הארוחה תכלול גם בשר.

• חלבוני בשר ודגים משפרים את ספיגת הברזל. לעומת זאת, חלבוני ביצה 
הם בעלי השפעה הפוכה על ספיגת ברזל. 

• דגנים – פיאטים הנמצאים בדגנים מעכבים את ספיגת הברזל אבל אם 
תוסיפו לארוחת דגנים ויטמין C או בשר הם ינטרלו את אפקט עיכוב הספיגה. 

• ויטמין C מגביר את ספיגת הברזל. למשל, כוס מיץ תפוזים יכולה להגביר 
את ספיגת הברזל בארוחה. 

כרוב  אפונה,  פלפלים,  כמו   C ויטמין  המכילים  וירקות  בשר  של  שילוב   •
ניצנים  וברוקולי יגדילו את ספיגת הברזל בארוחה. 

•  שתייה קפה ותה: שתיית קפה ותה בין הארוחות לא תשפיע על קליטת 
הברזל. משקאות אלו מכילים תאנין הפוגע בספיגת ברזל מן הצומח. חומר 

זה אינו פוגע בספיגת ברזל מבשר מבושל. 

– נמצא כי משקל עודף משפיע על סטטוס הברזל  • שמירה על המשקל 
לספיגת  מפריעה  אשר  לדלקתיות  גורמת  שהשמנה  שמשום  ייתכן  בגוף, 

הברזל. 

• תוספי תזונה – אם אתם אנמיים וזקוקים לתוספת ברזל, ברזל בטכנולוגיה 
ברזל  הינו   SiderAL  – פטנטית 

הליפוזום- בטכנולוגיית 
זמינות  להגברת  סוכרזום 
תופעות  והפחתת  ביולוגית 

 – העיכול  במערכת  לוואי 
הניתן לצריכה ללא קשר עם 

סוג המזונות או זמני הארוחות. 
חברת  של   comfort ברזל 
ליפוזומלי  ברזל  הוא  אלטמן 
במיוחד  טעים  בטעם  המצטיין 

נוחה  אבקה  ובצורת 
המיוצר  לשימוש, 
של  מהודרת  בכשרות 

בד"צ מאור הכשרות.

>

כשתינוק נולד, נפח מוחו הוא רק רבע מנפחו הסופי • מתקיים תהליך 
משמעותי של התפתחות המוח בשנים הראשונות • קבלו מידע ועצות 

להגברת ההתפתחות השכלית של תינוקכם

טיפים להעשרת 
התזונה בברזל

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות





הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין  אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
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"את ילדותי ונעוריי עשיתי במושב. 
רק כאשר בגרתי, זכיתי לחזור בתשובה 
ולהפוך לחבדניקית מן המניין. באותן 
שנים ראשונות לא ממש הבנתי את 
ההבדלים בין חסידים למתנגדים והייתי מגיעה 
מידי שבוע עם הטנדר שלי לרחוב רשב"ם בבני 
ברק. שם מסרתי שיעור תניא בביתה של אישה 

יקרה.
"הבעיה התחילה כאשר הנחתי על הטנדר 
שלי שלט "היכונו לביאת משיח". למי שזוכר 
הייתה זו הכרזה שמילאה את הארץ והופיעה 
גם על מה שהיה אז שלט החוצות הגדול ביותר 
במזרח התיכון, על האיילון, מול מתחם הבורסה 
ברמת גן. בפעם הראשונה בה הגעתי עם השלט 
לרחוב הבני ברקי, צבאו על הטנדר נערים רבים 

ורגמו אותו )ואותי בתוכו( באבנים...
"חוזרת  בתור  לעשות.  מה  ידעתי  "לא 
בתשובה" ידעתי שעליי לפנות לרב. בצר לי 
פניתי לרב קנייבסקי, הסטייפלר, אביו של רבי 
חיים קנייבסקי. הרב קנייבסקי הפנה אותי לבית 
הדין של הרב ניסים קרליץ. מה החליטו הרבנים? 
אם הייתי לומדת מגיל קטן, אולי הייתי יודעת 

מראש מה יהיה פסק הדין.
"הרבנים פסקו שהנערים פטורים שכן שלושה 
פגיעתן רעה... חרש, שוטה וקטן. הם שפגעו 
 – בהם  פטורים. אחרים שפגעו   – באחרים 
חייבים... והיות שהיה מדובר בילדים, הרי שהם 
אינם ברי עונשין והם פטורים. מה גם שחוקי 
המדינה אינם מחילים אחריות פלילית על קטינים, 

כך שזהו גם מצד דינא דמלכותא.
"אבל כל זה לא נקודת הסיפור. אני מספרת את 
זה כדי להעביר מסר. המסר הוא שמי שמקבל על 
עצמו עול תורה ומצוות יודע שבכל דבר ועניין 
בחיים יש לפנות לרב, לבית דין, לדעת תורה. 
המסר הוא שיש מעלינו סמכות תורנית ועלינו 
לפעול ולציית להוראותיה גם אם נגרם לנו נזק 
גדול. כבוגרת החינוך הממלכתי היה לי מאוד 
קשה לקבל את זה, אבל הנה, תראי אותי היום..."

  

חברתי ששיתפה עמי את הסיפור, אינה מוכנה 
להיחשף. נזכרתי בסיפורה בשבוע הקודם כאשר 
ראיתי שני אברכים ליטאיים ונשותיהם ב'אהל' 
לי  סיפרו  הנשים  מליובאוויטש.  הרבי  של 
שבעליהן הגיעו על־מנת לבקש סליחה מהרבי 
על משובות נעורים בהן פגעו בכבוד החסידות, 
בכבוד חב"ד ובכבוד הרבי. חשבתי לעצמי... מי 
יודע, אולי אלה הם שניים מאותם ילדים שרגמו 

את מכוניתה...

  

נכנסו לחודש הרחמים והסליחות ועכשיו אנו 
יוצאים לפגוש את המלך בשדה. לא פלא אם כן 
שבפרשת השבוע אנו למדים על מצוות מינוי 
מלך. בכניסה לארץ מקבלים בני ישראל את 
המצווה לשים עליהם מלך. מדוע זקוקים בני 
ישראל למלך שישליט את מרותו עליהם, הרי 

המלך של עם ישראל הוא הקב"ה?!
התשובה היא שכאשר בני ישראל נמצאים 
במצב נחות, הם צריכים מלך. כי אותו הם מכבדים 
וממנו הם מפחדים. המלך מביא אותם למעשה 
להתבטל לקב"ה. אבל באמת, כאשר עם ישראל 

במצב נעלה, הוא עדיין זקוק למלך?
התשובה החיובית נובעת מכך שהמלך )המורם 
מהעם( מגיע לדרגות גבוהות יותר ו"מושך" איתו 
את העם, ובכך מסייע להם להתקרב לקב"ה. 
ומכיוון שמכל דבר יש ללמוד הוראה בעבודת 
ה׳, ההוראה היא למנות עשה לך רב או משפיעה 
גם בזמן הגלות בו אין ממנים מלך. כל אחד 
צריך שיהיה לו רב ובמיוחד בדור הזה, הדור 

של עקבתא דמשיחא.

  

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

טסו לבקש 
סליחה בקווינס

מה חיפשה חוזרת בתשובה טרייה יחסית בבית 
הדין של הרב קרליץ ומדוע נרגמה מכוניתה 

באבנים? • מדוע זקוקים יהודים למלך כאשר יש 
להם את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך־הוא?

נכנסו לחודש הרחמים והסליחות ועכשיו אנו יוצאים 
לפגוש את המלך בשדה. לא פלא אם כן שבפרשת 

השבוע אנו למדים על מצוות מינוי מלך. בכניסה לארץ 
מקבלים בני ישראל את המצווה לשים עליהם מלך

"



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

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 כדי שתבואו מוכנים
 לוועדות הרפואיות

 אתם צריכים להרגיש
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל 
 להצלחה, לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש

 את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 

 התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה

 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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ארוחה קרה לצהריים
החום הישראלי ידוע במעלותיו הגבוהות וההשפעה שלו עלינו, מחקר שנערך מצא כי בקיץ אנחנו פחות 

רעבים לעומת החורף בו אנו מתנחמים במרקים חמים ותבשלים כבדים. הגוף דורש מאתנו בתקופת החמסין 
ארוחות קלות כמו פשטידות קציצות סלטים פסטה ועוד... בקיץ קיימת נטייה מובהקת למזונות הדורשים זמן 

הכנה קצר יחסית – אידוי, הקפצה, צלייה או אפילו ללא כל בישול. בנוסף לכך טמפרטורת האוכל משפיעה 
עלינו ארוחה חמה מחממת את הגוף וכך גם מכבידה עליו ומעייפת. אז לכבוד החודש הכי חם בשנה 'טונה 

סטארקיסט' מציעה מתכון קל להכנה בטמפרטורה הנכונה, טעים במיוחד, עשיר בחלבון ובריאות והכי חשוב, 
תוכלו להכין לכל המשפחה ארוחה בדקה!

שבלולי קרפ במילוי גבינת שמנת, טונה ועירית
35-40 שבלולים

מצרכים לקרפים:
4 ביצים

1/4 כוס מים
1 כוס קמח
1 כוס חלב

1/2 כפית מלח
1 כף חמאה מומסת +מעט חמאה לשימון המחבת

למלית:
קופסת טונה בשמן זית כתית מעולה

250 גרם גבינת שמנת
עירית קצוצה

הוראות הכנה: 
1. טורפים את מצרכי הקרפים בקערה, עד לבלילה חלקה ללא גושים, ומכניסים למקרר לשעה.

2.משמנים מחבת טפלון בחמאה, יוצקים חצי מצקת מהבלילה, מסובבים את המחבת כדי שהבלילה תכסה 
את כולה ותיווצר שכבה אחידה ודקה.

3. מטגנים עד הופעת בועות והופכים לצד השני ל-10 שניות.
4. מערבבים את מצרכי המלית.

5. מורחים את עלה הקרפ השכבה אחידה ולגלגל. 
6. פורסים לשבלולים )כמו סושי( ומסדרים בצלחת הגשה.

כרובית ממולאת בשר ברוטב עגבניות 
החגים מתקרבים וזה הזמן להרשים את האורחים. המותג מאסטר שף מציע מתכון לכרובית ממולאת בשר 

ברוטב עגבניות, מנה מהממת למרכז השולחן שתגרוף מלא מחמאות.  

חומרים ל-6 מנות:
1 כרובית גדולה

למלית:
חצי קילו בשר בקר טחון

1 בצל קצוץ דק דק
2 שיני שום קצוצות

½1- פלפל צ׳ילי קצוץ
1 כף רסק עגבניות מאסטר שף

½ כוס עגבניות חתוכות דק מאסטר שף
2 כפות פטרוזיליה קצוצה

1 ביצה
מלח ופלפל שחור

לציפוי:
1 ביצה טרופה

½ כוס פירורי לחם מאסטר שף

לרוטב:
2 כפות שמן זית

2 קופסאות עגבניות חתוכות דק מאסטר שף
2 כפות רסק עגבניות מאסטר שף

מלח ופלפל
מעט סוכר

2 גבעולי בזיליקום

הוראות הכנה:
1. מחממים תנור ל-200 מעלות.

2. מערבבים את חומרי המלית. שומרים במקרר.
3. חותכים את הגזע של הכרובית כדי לפנות מקום למילוי, ומקפידים להשאיר את הפרחים מחוברים.

4. מביאים לרתיחה סיר עם מי מלח ומבשלים את הכרובית 10 דקות. מייבשים היטב ומעבירים לתבנית 
מרופדת בנייר אפייה. 

5. מניחים אותה הפוך וממלאים את החלל הפנימי בתערובת הבשר. הופכים חזרה, כך שהכיפה תהיה למעלה.  
מברישים בביצה טרופה ומצפים בפירורי לחם.. 

6. אופים חצי שעה או עד שהבשר עשוי.
7. בינתיים מכינים רוטב עגבניות: מחממים סיר קטן עם שמן זית. מוסיפים את יתר החומרים ומבשלים 10 

דקות, טועמים ומתקנים תיבול. מעבירים לצלחת הגשה.
8. מניחים את הכרובית החמה על רוטב העגבניות ומגישים.

סלט פסטה חגיגי
לקראת החגים הקרבים, המותג ברילה מציע מתכון לסלט פסטה חגיגי טעים ויפייפה!  האורחים כבר בדרך 

ואתם רוצים להפתיע בסלט שיקשט את שולחן החג שלכם בלי הרבה מאמץ- קבלו מתכון שיפתיע את כולם.

מרכיבים:
חצי חבילת פסטה מסוג פרפלה

סלסלת פטריות שמפיניון חתוכות לרבעים
4  פטריות פורטובלו חתוכות לקוביות

200  גרם חזה עוף חתוך לקוביות בגודל של כ- 2-3 ס"מ
100  גרם כרוב לבן חתוך לרצועות דקות

100  גרם כרוב אדום חתוך לרצועות דקות
2  גבעולי בצל ירוק קצוץ

2  כפות שמן זית
חצי כפית מלח
כפית פפריקה

לויניגרט:
4  כפות שמן זית

5  כפות חומץ בן יין
1  כף סילאן

1  שם שום כתושה
כפית חרדל דיז'ון

חצי כפית פלפל שחור גרוס
כפית שטוחה מלח

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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לעיטור:
100  גרם פקאן קלוי

50  גרם חמוציות

הוראות הכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן ומסננים.

2. במחבת מניחים 2 כפות שמן זית ואת קוביות העוף , הפטריות המלח והפפריקה, מערבבים ומטגנים עד 
להשחמה של קוביות העוף, מסירים מהאש ומצננים.

3. מערבבים היטב את כל מרכיבי רוטב הויניגרט
4. מרכיבים את הסלט: הפסטה, הירקות הטריים , העוף והפטריות

5. מוזגים את הרוטב ומערבבים
6. מפזרים מעל פקאן קלוי וחמוציות

 

עוגת תפוחים וקרמל 
לרגל ראש השנה המותג אלפרו מציג מתכון טבעוני חגיגי ומדהים במיוחד לעוגת תפוחים וקרמל עם קרם וניל 

ושקדים. קינוח פרווה פשוט מושלם.

מרכיבים:
לעוגה בגודל תבנית 26

לתפוחים בקרמל ועיטור שקדים:
3  תפוחים ירוקים, מקולפים ופרוסים לפלחים
75  גרם מרגרינה בטעם חמאה או שמן קוקוס

1  כוס סוכר חום
3  כפות אלפרו סויה לבישול

1/2  כוס שקדים מולבנים פרוסים

לבלילה:
1  כוס משקה שקדים אלפרו

1  גביע מעדן סויה אלפרו בטעם קרמל
1  כוס סוכר 

1  כפית תמצית וניל 
קמצוץ מלח

1/3  כוס שמן קנולה
2  כוסות קמח לבן
3  כפות קורנפלור

1  שקית אבקת אפייה

לקרם וניל-שקדים
1  כוס משקה שקדים אלפרו
1  כוס שמנת מתוקה פרווה 

1  חבילת אינסטנט פודינג וניל

הוראות הכנה:
1.  מחממים תנור ל-170 מעלות. מרפדים 2 תבניות בקוטר 26 ס"מ בנייר אפיה. 

2 . לקרמל: במחבת עמוקה על אש בינונית ממיסים מרגרינה / שמן קוקוס. מוסיפים סוכר חום,          
מערבבים עם כף עץ ומביאים לבעבוע עדין. מנמיכים את האש, מוסיפים אלפרו סויה לבישול ובוחשים 

נמרצות. כאשר התערובת מסמיכה, מסירים מהאש ויוצקים 2/3 מהקרמל מעל תבנית מרופדת בנייר אפייה. 
מוסיפים לקרמל הנותר במחבת שקדים מולבנים פרוסים ומערבבים היטב. מניחים בצד. 

3. מסדרים את פלחי התפוחים על צידם הישר על פני הקרמל, ומצמידים כלפי מטה.
4. לעוגה: בקערה טורפים משקה שקדים עם מעדן בטעם קרמל עד שהתערובת חלקה. מוסיפים סוכר, 

תמצית וניל ומלח ומערבבים היטב. מוסיפים שמן ומערבבים שנית. 
5. בקערה נפרדת מנפים קמח, קורנפלור ואבקת אפייה. מערבבים היטב.

6.מוסיפים את החומרים היבשים לרטובים, ובוחשים רק עד שאין גושים. יוצקים חצי מהבלילה על  התבנית עם 

התפוחים, ומחליקים אותה עד לכיסוי מלא של התפוחים. יוצקים את החצי השני לתבנית השנייה ומיישרים. 
7.מכניסים את שתי התבניות למדפים שונים בתנור ואופים במצב טורבו כ-35 דקות, עד שהבלילה מתמצקת 

ומשחימה וקיסם הנכנס לתוכה יוצא יבש. מוציאים מהתנור ומניחים להצטננות מוחלטת. 
8. לקרם וניל-שקדים: יוצקים לקערת מיקסר משקה שקדים, שמנת מתוקה פרווה ואינסטנט פודינג וניל. 

מקציפים על מהירות גבוהה עד שמתקבל קרם יציב. מכניסים לשקית זילוף עם צנתר עגול.
9.מרכיבים את העוגה: מזלפים את קרם הווניל על חצי העוגה ללא התפוחים. לוקחים את חצי העוגה עם 
התפוחים והקרמל, והופכים בזהירות מעל קרם הוניל כך שהצד של התפוחים יהיה העליון )אפשר להיעזר 

בצלחת(. מסירים את נייר האפייה מעל החלק העליון של העוגה. מניחים את השקדים המקורמלים שנותרו 
במחבת במרכז העוגה )אם הקרמל טיפה התמצק, מחממים שנית ואז יוצקים מעל מרכז העוגה(. מגישים או 

שומרים במקרר בכלי אטום עד 3 ימים.

קציצות דגים
לקראת חגי תשרי, רשת קפה ביגה, מעניקה מתכון טעים במיוחד ועשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – קציצות 

דגים.

מרכיבים לכ- 7 מנות: 
1000 ג' דג לבן קצוץ
70 ג' כוסברה קצוצה

70 ג' פטרוזיליה קצוצה
250 ג' בצל לבן קצוץ

50 ג' פירורי לחם
2 ביצים

5 ג' פלפל שחור
10 ג' מלח דק .

יש לערבב היטב את כל המרכיבים. לשים במקרר כדי שהמסה תתייצב ולכדרר כל קציצה ל-40 גרם.
לאחר מכן יש לצרוב את הקציצות משני הצדדים במחבת עם שמן קנולה. להעביר אותן לסיר עם רוטב 

הפלפלים.

רוטב פלפלים לקציצות הדג
מרכיבים:

200 מ"ל שמן קנולה
10 גרם כמון

20 גרם פפריקה מרוקאית
10 ג' סוכר

20 ג' מלח דק
50 ג' אבקת מרק 

2 יח' פלפל מתוק יבש
20 ג' פלפל ירוק חריף פרוס

150 ג' שיני שום פרוס גס
100 ג' רסק עגבניות

2.200 ליטר מים
75 גרם כוסברה טרייה קצוצה
1.700 קילו פלפל אדום פרוס

אופן הכנה:
1. יש לחמם סיר עם 100 מ"ל שמן קנולה, להוסיף את הפלפלים ולבשל כ-10 דקות, להוסיף את הפלפל 

החריף, לאחר מכן להוסיף את השום ולבשל 6 דקות נוספות. להוסיף את הרסק, לערבב ולבשל כ- 2 דקות.
2. במקביל לערבב 100 מ"ל שמן נוספים עם הכמון, פפריקה, מלח, אבקת מרק וסוכר.

3. להוסיף את התבלינים כולל הפלפלים היבשים לסיר עם המים, בנוסף להוסיף מחצית מכמות הכוסברה 
לכסות ולבשל חצי שעה. בסוף הבישול להוסיף את יתר הכוסברה ואם יש צורך לתקן טעמים.
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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:
נהר הירדן

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. קו לקו
2. קוטל קנים

3. קול דממה דקה

תשובות:

תשובות:

1. ְיׁשְעָיהּו כח י2. ַסְנֶהְדִרין לג 3. ְמָלִכים א יט יב

 "____  -  ____ שאול  בא  "כי  ספק,בודאי.  בלי   .1
)שמואל א כו ד(

2. כמו,למשל,לדוגמה. "בארץ ____ הלוף" )פאה ו י(
3. פרי בראשית התפתחותו. "פרחה הגפן פתח ה___" 

)שיר השירים ז יג(
במקרא.                       שנזכרו  הריחניים  הבושם  מצמחי  אחד   .4

"____ וכרכם" )שיר השירים ד יד(
5. קיצור המילים : י ימי תשובה.

7. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" 
)פרה יב ט( )בלשון רבים(

יא  א  הימים  )דברי  האחוחי"   ____" דוד.  מגיבורי   .10
כט(

12. לעולם,לנצח. "טהורה עומדת ____" )תהלים יט י(
14. כינוי ליין.   _____  -  הענבים )בראשית מט יא(

ברוציהן   - ה___  "מדות  נוזלים.  בה  למדוד  מידה   .15
קדש" )מנחות ט ה(

1. אין ואפס,הבל. "והמפנה לבו ל___" )אבות ג ד(
2. האיר,הופיע,זוהר. "ו____ השמש" )קהלת א ה(

3. קיצור המילים : יין שרף.
4. צד זכות,הכרעה לטובת מישהו. "ל____ זכות" )אבות א ו(

5. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
7. איסוף,ליקוט. "____ ושריפה" )סנהדרין קיב.(

10. האם משום כך? "____ לזאת" )ירמיה ה ז(
)בבא  דאגמא"   ____" ובארמית?  בעברית.  מבצר,מצודה   .11

בתרא קכז.(
12. ידיעה,דעת,חכמה. "ותשאל לך חכמה ו____" )דברי הימים 

ב א יא(
13. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.

14. בעת ההיא. "___ישיר משה" )שמות טו א(
15. שניתן לרפא אותו. "____ רפואה הוא" )חולין קכא.(

העמוד טעון גניזה

1. ספל. "ה____ של המנורה" )רש"י שמות ל,ז(
6. ערבוב. "בכף דרך ____ " )רש"י שבת קמ.(

 "____ "צקון  רבה.  ובכונה  בלחישה  הנאמרת  לתפילה  כנוי   .8
)ישעיה כו טז(

9. התאוה,רצה מאוד. "כי למצותיך _____" )תהלים קיט קלא( 
)גוף שלישי,עבר(

הכי   ____ "אמר  פומבדיתא.  ישיבת  ראש  בבל.  מאמוראי   .11
קאמר רגילה" )כתובות סה.(

12. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.
14. כנוי כבוד לבורא עולם. "____ זה הקדוש ברוך הוא" )מנחות 

נג.(
15. בתוכה. "אשר הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

16. חזק,רב-כח,אמיץ. "____ העם הישב בארץ" )במדבר יג כח( 
)בהיפוך אותיות(

17. מאחורי. "עומד ____ כתלנו" )שה"ש ב ט(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. מקום של כינוס או מסיבה. "פתחו כולם בכבוד ____" 
)ברכות סג: (

6. לחלוטין.  "שאינן משוחררין ____" )חגיגה ד.(
ח(  כז  )משלי   "____ "כצפור  למקום.  ממקום  עבר   .8

)בלשון נקבה(
9. קיצור המילים : כנף רננים.

10. כנוי ליממה,יום ולילה. "הרי זה חושש מ____    ל____" 
)גיטין ג ח(

ח  )ישעיה  הגוים"   ____ הירדן  "עבר  פלך,מחוז,אזור.   .11
כג(

13. רמש טורף,מהיר תנועה בעל רגלים פרוקות מרובות. 
"מרבה רגלים זה ____" )חולין סז: (

16. הכהן הגדול בשילה. )שמואל א ד טו(
17. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "ושל אגוז שיש להן 

____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
18. תכף,לאלתר,בלא שהיה. "שנותנין עיניהן ____ נשרף" 

)שבת לג: ( )בהיפוך אותיות(

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6. חימה 7. 
עכסה בת כלב 8. שמואל לשאול 9. בוזי 10. ימימה, קציעה 
וקרן הפוך 11. שאול 12. בת שבע 13. דברים 14. ישכיה 

ונחמיה 15. ירובעל 16. נבל
1. עיר שנכבשה לאחר הנפת כידון

2. מי ישבה תחת התומר?
3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. "מענה רך ישיב..."
7. מי רצתה גולות?

8. מי אמר למי "נצח ישראל לא ישקר"?

9. אביו של הנביא יחזקאל
10. בנותיו של איוב היו...

11. "הכה... באלפיו"
12. מי היתה אמו של שלמה המלך?

13. באיזה חומש נאמר "ארמי אובד אבי"?
14. מי קרא לירושלים "עיר הקודש"?

15. שמו האחר של גדעון
16. כשמו כן הוא. מי?
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מורנו ורבנו הגאון הגדול
שמעון בעדני שליט"א

רבי 
חבר מועצת חכמי התורה

מורנו ורבנו הגאון הגדול
רבי יצחק יוסף שליט"א

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

ד:
מ
ע
מ
ב

ְשמֹוע ֶאל ָהִריָנה
ִל

ה
ָל

ְתִפי
ֵאל ַה

ְו

ביום חמישי י"ב אלול התשע"ח 23.8.18
בשעה 9:00 בערב פתיחת שערים 

באולם הפיס העירוני משואות, רח' ירושלים 1 ב"ב

ם
קלי

ש
 10

סד 
סוב

מ
ה 

ס
ס כני

טי
כר

כרטיסים ניתן להשיג בבנין העיריה רח' ירושלים 58 קומה רביעית חדר 420 ובטלפון : 03-5776117  שי לכל
שתתף

מ
ספר

סליחות

נא
להביא
שופרות

שתתפות החזנים והפיטנים 
ובה

אליהו אוזן

בליווי תזמורת אנדלוסית 
משה לוק  

 יהודה מלכה
   משה קליין



1

ו' אלול תשע"ח 17/8/18

ידין דן
עמו

ויאמרו הנה יום הדין
פרויקט מיוחד: ההכנות לימים 

הנוראים בישיבות כבר החלו

14

ויכוח עתיק יומין על מקום קבורת דן בן יעקב 
מתעורר על רקע מאבק המתפללים באטימת 
הקבר • הפולמוס ההיסטורי בין אשתאול, הר 
תבור והבניאס, קביעת הבאבא סאלי והמסורת 
של הגר"א פריינד: סיכום השיטות • ברזלים 
עקומים, לוחות סולאריים שדודים ואטימות 
בלוקים: הפעילים שנלחמים בציפורניים 
מאשימים את המדינה בהפקרת נכס היסטורי 
קדוש, מנגד טוענים ברמ"י: "המאבק הוא על 
חוות סוסים ולולי תרנגולים" • תחקיר | 22

הגאון האלמוני

30

מי אתה 'חכם שושני'? הגאון 
האלמוני שהסתיר את זהותו

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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