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נשים דעתן קלה

הקטנים,  בפרטים  להתבונן  האישה  המיוחדת של  יכולתה  משום 
נהגו חכמי ישראל  יותר את התמונה הכוללת,  בעוד האיש רואה 
נראית  היתה  ההחלטה  בהם  בנושאים  גם  בנשותיהם  להיוועץ 
ברורה. שכן יתכן מאד שהיא תפנה את תשומת לבו לפרטים קטנים 

אך משמעותיים, אשר הבעל לא הבחין בהם.
רבן  את  להעביר  ישראל  חכמי  ביקשו  שכאשר  מסופר  בתלמוד 
גמליאל מנשיאותו, החליטו למנות במקומו לתפקיד הרם את רבי 
כאשר  אולם  בו.  מעלות שהצטרפו  כמה  עזריה משום  בן  אלעזר 
את  לקבל  יאות  אם  ושאלוהו  החלטתם  על  אלעזר  לרבי  בישרו 
]אלך  ביתי  באינשי  ואמליך  "אזיל  להם:  השיב  הנשיא,  משרת 
ואתייעץ עם אנשי ביתי[. איזיל ואימליך בדביתהו ]הלך והתייעץ 
עם אשתו[". וראה שם שלבסוף לא קיבל את עצתה. מדוע אם כן 
שאל אותה מלכתחילה? כדי לוודא שאין פרט מסוים שהוא כאיש 
לא הבחין בו והיא כאשה מסוגלת לראותו. רק לאחר ששמע את 
החששות שהעלתה בפניו וראה כי חשש אחד אינו מוצדק והשני 

הסתדר מאליו, ניאות לקבל את התפקיד. 
ועוד אמרו חז"ל: "האישה מכרת באורחים יותר מהאיש". כלומר, 
יש לה טביעות עין לזהות נכונה את טיבו של המתארח לפי פרטים 
קטנים שמבחינה בו ובהתנהגותו, יותר מהבעל הנוטה לתת אמון 
בכל אורח. לפיכך, המבקש לפתוח עסק בשותפות עם זולתו, אך 
לאחר שדנו על כך בביתו או סעדו יחדיו, הוזהר על ידי אשתו כי 
אדם זה אינו אדם ישר, ישקול שוב מחדש ויבדוק היטב אם לקדם 

את השותפות או לבטלה...
אבל לענין הדעת, 'נשים דעתן קלה'. דבר כבד קשה להזזה. אולם 
דעת  אין  מסקנה,  שהסיקה  לאחר  גם  כלומר  קלה.  דעתן  הנשים, 
האישה כבדה עד שקשה להזיזה, אלא גמישה היא יותר מהאיש 
וזה לטובת הקן המשפחתי  - החלטתה.  ונוחה לשנות את דעתה 
שהגבר העז והתקיף, וממילא מתקשה לשנות את דעתו, חי עם בת-

זוג נוחה וגמישה )ובלבד שיעניק לה את צרכיה הנפשיים כראוי(. 
וזה דבר נפלא מפלאי הבורא, שהאישה הרכה הגמישה והעדינה, 
שורשה במדת הגבורה הבאה לידי ביטוי ברור בעת הצורך בהיותה 
וזה הוטבעו בה משום תפקידה  חומה שומרת ועוצרת. שהרי זה 

הנשגב - להביא את פנימיות הבית לשלימות הרצויה.
גם כישרונה המיוחד של האישה בדיבור וכלשון חז"ל 'תשעה נטלו 
נשים', דבר שאגב, הוכח כיום על ידי מחקרים וסטטיסטיקות, נעוץ 

בתפקידה המיוחד של האישה כַׂשרת הפנים של הקן המשפחתי.

עיקר הבית

הנה לשון ספר הזוהר: "תא חזי ]בא וראה[, בזמנא דבר נש הוא 
בביתיה, עיקרא דביתא דביתהו ]בזמן שהאדם בביתו, עיקר הבית 
דביתהו  בגין  ביתא  מן  אתעדי  לא  דשכינתא  בגין  אשתו[.  היא 
משם,  מסתלקת  ואינה  בבית  שורה  הקדושה  שהשכינה  ]משום 
לפי  שבבית.  והשפע  הקדושה  סיבת  היא  אשר  אשתו,  בזכות 

שהאישה שורשה במלכות[".
שהיא  מלכות  בספירת  הנקבה  ששורש  שלפי  יובן,  זאת  לאור 

האישה חשה  לכן  הבית',  'עקרת  הנקראת  הקדושה  סוד השכינה 
מטבעה את ענייני פנימיות הבית )גם אם היא אישה העובדת מחוץ 
לבית( והיא עיקרו של הבית, יותר מהאיש החש וחי יותר את ענייני 

העבודה.
ִאָּׁשה.  ִיָּקֵרא  "ְלזֹאת  ועוד אומר הזוהר מה שיש ללמוד מהפסוק: 
דא היא דלא ישתכח כוותיה ]זו היא שלא יימצא כמותה[. דא היא 
יקרא דביתא ]זו היא כבוד ביתי[. כולהון נשין גבה, כקופא בפני 
בפני  כקוף  בפניה,  הנשים  ]כל  אישה  יקרא  לזאת  אבל  נשא.  בני 
לאחרא  ולא  לזאת  דכולא  אישה[. שלימו  יקרא  לזאת  אבל  אדם. 
]השלימה שבכולן זאת ולא אחרת[. כולא הוא מלי רחימותא ]כל 
שהאיש  שנאמר  ]כמו  אמר  דאת  כמה  וחיבה[  אהבה  דברי  אלה 
אומר לאשתו להוסיף אהבה וחיבה[: "ַרּבוֹת ָּבנוֹת ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאְּת 

ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנה".
דברים אלה שנאמרו על ידי אדם הראשון, מלמדים כיצד על כל 
שישנן  פי  על  שאף  להפנים,  הבעל  על  לרעייתו.  להתייחס  אדם 
בזו  שבחר  לאחר  שונות,  מעלות  להן  שיש  בעולם  נוספות  נשים 
האחת  כאל  אליה  להתייחס  עליו  לאשה,  אותה  לשאת  והחליט 

והיחידה אשר כל השאר בפניה פחותות וחסרות.
ועוד מגלה שם הזוהר, שעל האדם הנשוי ישנה שמירה מיוחדת 
את  הוא  וכאשר שומר  בזכות אשתו.  וכדומה,  דרכים  סכנת  בעת 
מצות נדה בכל ההרחקות הראויות, זוכה באותם ימי האיסור לקבל 
קדושה  רוחנית  השראה  ידי  על  אחרת,  מזווית  טהורה  שלמות 
ומיוחדת המשלימה לו את חסרונו. עיין שם בכל דברי הזוהר בזה. 
בבית  שהותם  שעות  רוב  במשך  הילדים  של  הקשר  עיקר  שהרי 
דיבור  הרבה  נדרש  ילדים  חינוך  שלצורך  ומכיוון  האם.  עם  הוא 
המסביר, מאיר, משכנע, מעיר, מעודד ומשבח, קיבלה האישה כלי 
מיוחד זה. ואכן, בעל המודע לתכונה בסיסית חשובה זו שהוטבעה 
אלא  דיבורה,  בריבוי  קץ  שאינו  רק  לא  ביתו,  לטובת  ברעייתו 

אדרבה, הוא מטה באהבה ובסקרנות אוזן קשבת לדבריה. 

  

לידי  הבאות  השלכותיו  עם  כאן  האמור  הגדול  ביסוד  המתבונן 
חז"ל  והגדרות  ובביטויי  לנשים  הנוגעים  התורה  בחוקי  ביטוי 
אודותיהן, יוכל להבין לאחר התבוננות נכונה גם את שאר ההלכות 
הדברים,  בתחילת  כאמור  שכן  כאן.  הוזכרו  שלא  חז"ל  ומאמרי 
התורה תורת אמת היא ומגדירה בהגדרות הנכונות והמדויקות כל 
חלק משני חלקי האדם השלם, החלק הזכרי והחלק הנקבי, מבלי 

לעסוק בחסרונות או בהענקת ציונים. 
לפי טבעו  קיבל  הזכרי אשר  מובנת העובדה, שהחלק  זאת  לאור 
באמצעות  הרוחנית  מדרגתו  את  בעצמו  לבנות  החובה  את  העז 
מברך  המצוות,  כל  קיום  ובאמצעות  פנוי,  זמן  בכל  תורה  לימוד 
את בוראו בברכת שלא עשני אישה, על שאינו כחציו השני העדין 
ואילו החצי השני הנקבי מברך את  זה.  מטבעו שאינו חייב בכל 
בוראו על שעשאו כפי שהוא ופטרו מחובת הלימוד ומחובת קיום 
רוחני  ייווצר  זה,  חצי  כי  האלוקי  הרצון  משום  מהמצוות,  חלק 
וגמיש  בנפשו  עדין  יהיה  להתבגר,  יקדים  ברייתו,  מטבע  יותר 

על  המוטלת  הרוחנית  העבודה  מטרחת  פטור  יהיה  וכך  באופיו, 
חציו האחר. וזאת כדי שיתפנה לעבודתו הגדולה ביצירת בני הדור 
הבא ובטיפול בהם כראוי מתוך ישוב הדעת. שהרי החיוב בלימוד 
תורה בכל עת בעומק, והחיוב בקיום כל המצוות כגבר, עלול מאד 

להקשות על מילוי תפקיד נשגב זה כראוי. 
לשלמות  הגעתה  את  האישה  תפסיד  שלא  כדי  כאמור,  אמנם 
הרוחנית, היא קיבלה מראש כלים רוחניים שאינם זקוקים למערכת 
לעיל.  וכמבואר  הראויה  לשלמות  להגיע  כדי  הגבר  של  המצוות 

אלא שהגבר מודה על שיצירת מדרגתו ניתנה בידו.
זוהי סיבת ההבדל הניסוחי שבין הברכות. האישה מברכת בלשון 
חיוב )ברוך שעשני...( ואילו האיש בלשון שלילה )שלא עשני...(.

איש  איש  אחד,  ביום  למלוכה  שהוכתרו  מלכים  לשני  משל 
במדינתו. האחד נולד כנסיך בבית מלוכה, והאחר עמל רבות כדי 
להגיע למלוכה. בנאום ההכתרה אמר הראשון: "אני מודה לאל על 
שנולדתי כאן, כנסיך, וזכיתי להגיע ליום הגדול הזה". ואילו השני 
אמר "אני מודה לאל על שלא נולדתי כנסיך, ובכל זאת הוא אפשר 
האישה  כך  הזה".  הגדול  ליום  להגיע  פרטי,  עמל  באמצעות  לי, 
מודה לאלקים במילים: "ברוך שעשני כרצונו" ואילו האיש אשר 
מראש,  מתוקן  נוצר  שלא  על  מודה  יותר,  רב  רוחני  לעמל  נולד 

ברמתה הרוחנית של האישה.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

הנשים, דעתן קלה. כלומר 
גם לאחר שהסיקה מסקנה, 

אין דעת האישה כבדה עד 
שקשה להזיזה, אלא גמישה 

היא יותר מהאיש ונוחה 
לשנות את דעתה - החלטתה. 

וזה לטובת הקן המשפחתי 
שהגבר העז והתקיף, וממילא 

מתקשה לשנות את דעתו, 
חי עם בת-זוג נוחה וגמישה 

)ובלבד שיעניק לה את צרכיה 
הנפשיים כראוי(

מעמד האישה ביהדות: מהי המשמעות של הביטוי "דעתן קלה"? ומדוע מברך הגבר 
בלשון שלילה, בעוד האישה מברכת בלשון חיוב?
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תעלומת ירושלים
השייח מוחמד טאנטווי היה מנהיג אוניברסיטת אל 
זאהר בקהיר והסמכות הרוחנית המובילה בקרב העולם 
האסלאמי הסוני, אדם שהשפיע באופן ישיר על למעלה 
ממיליארד סונים. פעם קיבל השייח לפגישה אישית את 
הפגישה  לאו.  מאיר  ישראל  לישראל,  הראשי  הרב  )להבדיל( 
התנהלה באווירה מכובדת ובסיומה פנה הרב לאו אל המארח 

והזמין אותו לביקור גומלין בירושלים. 
יבקר  שהוא  ברוגז  השיב  השייח  ברגע.  התחלפה  האווירה 
שלו  הדרכון  על  יחתמו  פלשתינים  שוטרים  כאשר  בירושלים 
בכניסה לעיר. הרב לאו הגיב בחיוך כי לא צריך לעשות עניין 
מחותמת, "הדרכון שלי נחתם בחותמת מצרית בכניסה לקהיר 
וקיבלתי זאת ברוח טובה". - "אין מה להשוות", הגיב השייך 
ואילו  המצרי  לעם  השייכת  מדינה  היא  "מצרים  קול,  בהרמת 

ירושלים נגזלה בכוח מהעם הפלשתיני".
בכתבי  בקי  שהנך  לי  ידוע  השייך,  "אדוני  הרצין.  לאו  הרב 
האסלאם וגם בתנ"ך, שמעתי שכתבת דוקטורט על היחסים בין 
הקוראן והתנ"ך. ובכן בספרי התנ"ך מופיעה המילה "ירושלים" 
יותר מ-600 פעם, המילה "ציון" מוזכרת עוד 200 פעמים ובכל 
פעמים  כמה  אדוני  לי  יאמר  לירושלים.  ערגו  יהודים  הדורות 
מוזכרת העיר בקוראן?" נוצרה שתיקה בחדר, משום שהתשובה 
ידועה: ירושלים לא מוזכרת בקוראן אפילו פעם אחת. העיר לא 
התפתחות  וזאת  המוסלמי  לעם  מקודשת  כעיר  בעבר  נחשבה 

יחסית חדשה שהם קידשו אותה.
עד כאן הסיפור, הוא נהדר, אבל ישנה בעיה גדולה. למזלנו, 
לצאת  לאו  לרב  הניח  ולכן  עליה  עלה  לא  טאנטאווי  השייח 
בתורת  גם  שלהבדיל,  היא  המדהימה  האמת  כמנצח.  מהחדר 
ישראל, המילה "ירושלים" אינה מוזכרת אפילו פעם אחת. נכון 
שהעיר מוזכרת בספרי הנביאים והכתובים מאות פעמים, אבל 
ביותר  העיר הקדושה  התורה שירדה מהשמיים,  בתורת משה, 

בעולם אינם מוזכרת כלל.
וזה לא שהתורה מתעלמת מהעיר, פרשת השבוע היא פרשת 
הקשורות  מצוות  מובאות  הפרשה  אורך  לכל  ירושלים.  העיר 
קרבנות,  דיני הקרבת  לרגל שלוש פעמים בשנה,  עלייה  בעיר, 
אכילת פירות מעשר שני בתחומי העיר ועוד, אך התורה מדברת 
שוב ושוב על "המקום אשר יבחר ה'" אך בלי לנקוב בשמו. בלי 

לגלות היכן ממוקמת אותה עיר מקודשת בעולם. 
בפרשתנו  מופיעה  פעמים!  מ-16  פחות  לא  המחשה,  לשם 
לבדה המילה "המקום" או "במקום אשר יבחר ה'" ואפילו פעם 

אחת לא נאמר איפה אותו מקום. 
הפלא היותר גדול הוא, שכאשר פרשתנו עצמה רוצה לתאר 
הראשונים  הפסוקים  רב.  בפירוט  זאת  עושה  היא  מקומות 
גריזים  בהר  והקללה  הברכה  טקס  את  לקיים  מצווים  בפרשה 
ובהר עיבל בעת הכניסה לארץ, והתורה שופכת מלים על גבי 

מילים כדי לוודא שנבין היטב את הנ.צ. )נקודת ציון(. 
פרשתנו יא,כט: והיה כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר אתה 
בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה 
על הר עיבל: הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש 

בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה. 
התורה  למה  גרזים?  הר  מדין  שונה  ירושלים  דין  מדוע 

מערפלת את כתובת המקום אשר יבחר ה'?
שטח  מקום.  שום  אז  הייתה  שירושלים  לתרץ  אולי  אפשר 
שומם ונידח שאיש לא הכיר אותו, במיוחד שבני אותו עם נולדו 
על אדמת המדבר ולא ביקרו מעולם בארץ ולכן לא היה טעם 
לייחס את בית המקדש אל אותה נקודת ציון נידחת ולא מוכרת.
ועוד  רבנו  שמשה  שברור  משום  עצומה,  היא  השאלה  אך 
רבים הכירו היטב את ירושלים. הרי כבר פעמיים סיפרה התורה 

ההיסטוריה  של  והמכונן  הגדול  האירוע  א.  הזה:  המקום  על 
היהודית – עקדת יצחק על המזבח – התרחש "בארץ המוריה 
ב. אחרי  על אחד ההרים אשר אומר אליך", דהיינו הר הבית. 

ששב אברהם אבינו כמנצח ממלחמת 
צדק  "מלכי  לקראתו  יצא  המלכים, 
מלך שלם" ומובא במדרש ש"שלם" 

היא ירושלים. 
המדרש מוסיף בראשית רבה נו, כי 
חיבור  הוא  "ירושלים"  הכינוי  עצם 
בתורה  ההם  האזכורים  שני  של 
אבינו  אברהם  שאמר  "יראה"   –

ו"שלם" שבראשה עמד מלכי צדק. 
ואם כן, השאלה גדולה ומתבקשת: 
ידועה  הייתה  ירושלים  שהעיר  כיון 
עשירה,  כה  היסטוריה  ובעלת  לכל 
מה יותר חשוב ומכבד מלייחס אליה 
היא  זו  ואכן  המקדש?  מקום  את 
מורה  בספרו  הרמב"ם  של  תמיהתו 
פרק  ג  חלק  נבוכים  מורה  נבוכים: 
אצלי שהמקום אשר  ספק  ואין  מה: 
ייחדו אברהם בנבואה היה ידוע אצל 
שאברהם  רבים,  ואצל  רבינו  משה 
עבודה,  בית  זה  שיהיה  אותם  צווה 
כמו שאמר ]אחרי העקדה[ "ה' ִיְרֶאה 
בהר ה' ֵיָרֶאה" וביאר המתרגם: כאן 
לבני  ה'  ייראה  ]כאן  ה'  את  יעבדו 
הזכירו  לא  מדוע  אבל  רש"י[.  עמו, 
בפירוש בתורה ולא ייחדו ורק נרמז 

עליו: 'המקום אשר יבחר ה''?
הראשון  הכלל  הרמב"ם:  עונה 
את  לשמור  הוא  ומתן  משא  בניהול 
שרוצה  אדם  לחזה.  קרוב  הקלפים 
מגלה  אינו  מסוים,  חפץ  לקנות 
למשל,  לנכס.  מוקדמת  להיטות 
לקנות  מכוניות  למגרש  שנכנס  אדם 
רוצים  והחליט עם אשתו שהם  רכב 
את ההונדה האדומה שחונה בפינה, 
בוחן  במגרש,  סיבוב  קודם  עושה 
שהמוכר  ואחרי  המכוניות  כל  את 
התעייף הוא פולט בתמימות: "ומה 

הסיפור של ההונדה שם בפינה"?
אברהם  על  התורה  מספרת  כך 
אבינו שבא לקנות את מערת המכפלה 
מראש  ידע  אברהם  שרה.  לקבורת 
המכפלה,  מערת  את  לקנות  שבא 
נכנס  שאברהם  מספרת  התורה  אך 
איזו  יש  אם  בתמימות  ושאל  לשדה 
שעשה  לאחר  פנויה?  קבר  חלקת 
בהערת  זרק  בשטח,  תמים  סיבוב 
למערה  במיוחד  מתחבר  שהוא  אגב 

בצד השדה...
את  מטשטשת  שהתורה  הסיבה  את  הרמב"ם  מסביר  בכך 
ירושלים: אתה לא מגלה מוקדם מדי את האדמה שהנך הולך 
מראש  יודעים  היו  שאויבינו  לעצמנו  נתאר  לקנות.  או  לכבוש 
נואשים  קרבות  מנהלים  היו  לירושלים,  בדרך  ישראל  שעם 
במטרה להניא אותנו מכך. הם גם היו משחיתים את העיר לפני 

שלא  עדיף  עצמם  ישראל  בני  עבור  גם  בידינו.  נופל  שהייתה 
יידעו מראש איפה מקום המקדש, כי אז היו פורצים קרבות בין 

השבטים עצמם מי יזכה לקבל מגרש עם נוף לעיר העתיקה...
עד כאן ההסברים הפשוטים 
טשטוש  אודות  הרמב"ם  של 
מקום הקודש והמקדש. מכאן 
ורוחני  מעמיק  לרעיון  נעבור 
משמעות  שנותן  הרבי  של 
עילאית למקומה של ירושלים 

בחיינו העכשוויים.
אטנער  חיים  רבי  הגאון 
נמנה על שיירי כנסת הגדולה 
היה  הוא  פולין,  יהדות  של 
שהוסמך  גדול  חכם  תלמיד 
לרבנות עוד על ידי גדולי הדור 
המלחמה  פרוץ  לפני  הקודם. 
ומשם  ללונדון  להגר  הספיק 
כראש  וכיהן  הברית  לארצות 
חפץ  המכובדת,  הישיבה 
חיים, בניו יורק. במשך השנים 
ובין  בינו  עמוק  קשר  נרקם 
ופעם  מליובאוויטש  הרבי 
ביחד  יחידות  לפגישת  הגיע 

עם אשתו, הרבנית אסתר. 
באותן שנים הם חוו עוגמת 
הצעיר,  בנם  עצומה.  נפש 
ירד מדרך התורה  )ג'ק(  יעקב 
עם  שהתרועע  עד  והמצוות 
בנות שאינן יהודיות והתעורר 
יחפוץ  שהוא  אמתי  חשש 
לאישה.  מהן  אחת  לשאת 
הכאב של ההורים היה עצום, 
הם לא דיברו על כך עם איש 
הצליחו  לא  הרבי  עם  ואפילו 
על  הנושא  את  להעלות 
העלה  הרבי  אך  שפתותיהם. 
ושאל  מעצמו  הנושא  את 
מדוע אינם מזכירים את הבן? 
וסיפרה  בבכי  פרצה  האימא 
את הסיפור כמו שהוא. הרבי 
'היות  כי  ואמר  רגע  חשב 
בארץ  נמצא  שלו  שהשידוך 
אותו  לשכנע  עליכם  הקודש, 
לטוס לארץ והשי"ת כבר יזמן 

אותו למצוא את שידוכו'.
התעודדו  ההורים 
הרגישו  הם  מהדברים, 
שנפתח להם פתח חדש וישבו 
על  לילד  לספר  בהתלהבות 
שלו  הראש  אך  הרבי.  הוראת 
ארץ  אחר,  במקום  היה  כבר 
ישראל לא עניינה אותו, גם נערות ישראליות לא הלהיבו אותו 
והוא התעקש שבכוונתו לנהל בית אמריקאי, כמו כאן. התגובה 
מהם  אובד  שהילד  חשו  והם  ההורים  את  הפילה  שלו  הצוננת 
ואז  שקרה,  מה  סיפרו  הרבי  אצל  שהיו  הבאה  בפעם  סופית. 
ברירה  לא תהיה  כן  "אם  תגובתו המדהימה של הרבי:  הגיעה 

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



החיים היום מתוכנתים 
לחפש אהבה ובחירה, 

איש לא מדבר היום על 
בסיס של יראה ומחויבות 
מוחלטת. אך האמת היא 
שאהבה אינה מספיקה. 
משום שאהבה דועכת, 

זהו טבעה, לפעמים 
נגמר החשק ומצב הרוח. 

מעבר לכך, אוהב נוטה 
פעמים רבות להקל ראש 

בביצוע המשימה. הוא 
יודע שהמלך – האבא – 

יסלח לו בכל מקרה. ולכן 
התורה תובעת לבסס 
את הקשר עם הקב"ה 

על יראה, לדעת שאנחנו 
מייצגים את הקב"ה 

וההשפעה של המצוות 
היא הרבה יותר גדולה 
מההבנה שלנו והמצב 

רוח הנקודתי כרגע.
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וארץ ישראל תצטרך לבוא אליו". האימא 
אך  הכוונה,  מה  ולשאול  לקפוץ  רצתה 
'תסמכי  וכאילו אמר:  בעלה רמז לעצור 

על הרבי'.
אטנער  וגברת  שבועות  כמה  חלפו 
יורק.  בניו  תכשיטים  לחנות  נכנסה 
בה  שטיפלה  צעירה  עובדת  שם  הייתה 
הגברת  יהודייה,  אימא  כמו  באדיבות. 
אטנער מיהרה אל בעלת החנות לרחרח 
התברר  הולכת'...  היא  ולאן  באה  'מאין 
שהצעירה היא אחיינית שלה מתל אביב 
ולפני שבועיים התקשרה שהיא מוכרחה 
לתפוש אוויר ורוצה לבוא לניו יורק. זה 
אצל  היחידות  אחרי  ספורים  ימים  היה 
הפעילה  הנמרצת  אטנער  הגברת  הרבי. 
והבחור  שהנערה  עד  שצריך  מי  את 
נפגשו וברוך ה' הם נשואים כבר עשרות 

שנים...
המשפט הזה של הרבי – "אם כן אין 
ברירה וארץ ישראל תצטרך לבוא אליו" 
– הוא נקודת העניין. הרבי מליובאוויטש 
החיים",  "ספר  דברי  את  בנושא  מצטט 
כ-500  לפני  גרמניה  שכתב אחר מגאוני 
שנה, הרב חיים בן בצלאל, אחיו הגדול 

של המהר"ל מפראג. 
הנטייה הבסיסית של כולנו היא ליצור 
אחר.  מקום  לכל  ירושלים  בין  הפרדה 
בחוץ  שדר  "מי  אומרת:  עצמה  הגמרא 
אלוקה".  לו  שאין  כמי  דומה   – לארץ 
אולם כאן באה התורה להעביר את המסר 
התורה  שונה".  אינה  "אמריקה  ההפוך: 
"המקום  כללי  באופן  לכתוב  מקפידה 
אשר יבחר ה'", כדי להעביר מסר כביר: 
עיר  לירושלים.  שלכם  המקום  את  עשו 
כיצד  השראה  של  מקור  היא  הקודש 
שלך!  בבית  החיים  להיראות  צריכים 
באמסטרדם.  או  יורק  בניו  אביב,  בתל 
הקדושה של ירושלים כה גדולה, שהיא 
נותנת ליהודי את הכוח לקחת את העיר 
שלו  בפינה  ולחיות  שהולך  מקום  לכל 

כאילו הוא בירושלים.
לכך  ובראשונה  בראש  היא  הכוונה 
שבכל פינה בעולם יהודי מכוון את רגליו 
ירושלים  כך  אליה.  ומתפלל  לירושלים 
במלבורן  גם  כוח  ומעניקה  עמו  נמצאת 

או בלוס אנג'לס
אך הכוונה היא עמוקה יותר: העובדה 
ביוהנסבורג,  או  אביב  בתל  גרים  שאנו 
או  בברלין  באוגוסט  מטיילים  שאנו 
ברמה  לרדת  מתירה  אינה  בזנזיבר, 
הרוחנית. להיפך, התורה סותמת ואומרת 
"המקום אשר יבחר" - כדי לומר: ה' בחר 
גם במקום שלך, הוא רוצה להרגיש בנוח 

במלבורן כאילו היא ירושלים.
ממנה:  מרכזית  שאין  אחת  דוגמה 
המילה  כי  המדרש  דברי  קודם  הוזכרו 
"ירושלים" היא חיבור של "יראה-שלם". 
מוסבר בספרי חסידות כי המילים "יראה-
שלם" רומזות ליראת שמים שלמה. שכן 
שמים.  יראת  של  מוקד  היא  ירושלים 
כאשר אדם עומד על יד הכותל, הוא לא 
יוציא טלפון וינהל שיחה עסקית דחופה. 
יד  על  שווארמה  מנת  יאכל  לא  גם  הוא 
הכותל. הלב מתמלא יראה וכבוד לנוכח 

ההרגשה הרוחנית בעיר.
והדרישה מאתנו היא לחיות בכל מקום 
עם אותה הרגשה ש"הנה ה' ניצב עליו". 
"ועתה  הקודמת:  בפרשה  נאמר  כך 
ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך? כי 
אם ליראה את ה'". הקב"ה רוצה שנירא 
גם  אלא  אותו,  נאהב  רק  שלא  ממנו. 
נחשוש לעבור על המצוות. שנדע שעיני 
ה'  שהוראות  שנרגיש  אותנו,  מלוות  ה' 
כולו  היקום  על  המשפיע  רציני  עסק  הן 
על  נשמור   - החשק  כשנגמר  גם  ולכן 

המחויבות כלפיהן.
אהבה  לחפש  מתוכנתים  היום  החיים 
בסיס  על  היום  מדבר  לא  איש  ובחירה, 
של יראה ומחויבות מוחלטת. אך האמת 
משום  מספיקה.  אינה  שאהבה  היא 
לפעמים  טבעה,  זהו  דועכת,  שאהבה 
לכך,  מעבר  הרוח.  ומצב  החשק  נגמר 
ראש  להקל  רבות  פעמים  נוטה  אוהב 
שהמלך  יודע  הוא  המשימה.  בביצוע 
ולכן  מקרה.  בכל  לו  יסלח   – האבא   –
עם  הקשר  את  לבסס  תובעת  התורה 
הקב"ה על יראה, לדעת שאנחנו מייצגים 
היא  וההשפעה של המצוות  את הקב"ה 
הרבה יותר גדולה מההבנה שלנו והמצב 

רוח הנקודתי כרגע.
ברמב"ם  מובא  יותר,  יסודי  באופן 
)יסודי התורה ב,ב( שהדרך ליראת שמים 
בנוכחות  מעמיקה  התבוננות  מתוך  היא 
ה' בעולמנו ובהשגחה הפרטית על האדם 
עצמו. כך מאריך רבנו הזקן בתחילת פרק 
בקשר  ההתבוננות  מתוך  כי  בתניא  מא 
הישיר בין האדם והקב"ה – כדברי חז"ל 
"בשבילי נברא העולם" – נוצרת היראה. 
זו אם כן הדרך לבנות את ירושלים בלב 

ובכל נקודה בעולם בה נמצאים. 
לפני  שהתרחש  נהדר  בסיפור  נסיים 
כמאה שנה: בסוף ימי שלטון העותומנים 
התפרסמה  שנה,  כמאה  לפני  בארץ, 
שמועה כי השלטון התורכי עומד לגרש 
מהארץ כל יהודי שלא נולד בה אלא אם 
לכל  או  בארץ  נולד  כי  להוכיח  יוכל  כן 
היו  בירושלים  כך.  על  ישבע  הפחות 
אחרות  ממדינות  ארצה  שעלו  יהודים 
והם פנו בבהלה לרב יהודה לייב מימון, 
ממנהיגי תנועת 'המזרחי', בשאלה האם 
נולדו  שהם  לשקר  להישבע  להם  מותר 
נוספים,  לרבנים  פנה  מיימון  הרב  כאן? 
הם דנו שעות רבות בשאלה, אך אף אחד 
האחריות  את  עצמו  על  לקחת  רצה  לא 
בהחלטה חמורה כזו. הרב ציטרון, רבה 
של פתח תקווה, הציע לשאול את חמיו, 
הרוגוצ'ובר,  רוזין,  יוסף  הרב  הגאון 
תשובת  התורה.  חדרי  בכל  בקי  שהיה 
שמותר,  "ודאי  לבוא:  איחרה  לא  הרב 
דורשת  שם  ע"ה".  דף  כתובות  עיין 
הגמרא את הפסוק )תהלים פז(: "ולציון 
יאמר איש ואיש יולד בה )תהילים פ"ז( - 
אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה" 
לראותה  "המצפה  רש"י:  שם  ומפרש 
והחיבור  הדרישה  בזכות  מבניה".  יקרא 
בבניינה  לראות  נזכה  ירושלים,  אל 

במהרה בימינו ממש. 

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

 עם האמניות: לירן ברוש וצוות שחקניות 'פואנטה' • הזמרת אסתי בר נתן 
•  אריאלה הופמן בכינור ולופר • מיכל רהט על תופים

שחקניות מקצועיות | להקת מחוללות | הרכב נגניות בכלים חיים בניצוחה של עדנה גיאת | שירה בציבור    

יום ראשון א' אלול תשע"ח 12.8.2018 היכל התרבות פתח תקווה
כרטיסים במכירה מוקדמת במוקדי המכירה  לפרטים 039112002 ובקופת היכל התרבות באשראי בלבד 03-9125200

פתיחת שערים בשעה 19:30 | תחילת המופע בשעה 20:00 | 

הלליקה
אימפרוביזציה במקצב חדש

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

 א. בראך משיקה
קונספט חדשני

תיאטרון, מוסיקה 
ומחול על במה אחת. 

והפעם את קובעת 
את הקצב!

דברי ברכה:
הרב ליאור גלזר 
שליט"א

המופע 
המרכזי 
לנשים 

ובנות

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

 כניסה:
 ₪ 30

בלבד!
בסבסוד מחלקת תרבות

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מרצה צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
הגב׳ שני דברייב, מחלקת אזרח ותיק  

משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
בסניף בני ברק ואלעד מזמין

גמלאים חדשים ליום מידע בנושא 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי ד' אלול, 15.8.18
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 9 6 9 6 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד
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כולנו ַּפָּקִחים

דם  מקפיאות  כשזעקות  נוראים  רגעים  היו  אלו 
בתחילת  היה  זה  שמים.  קורעות  בחלל,  נשמעו 
שם  הארץ,  שבצפון  מגדל  ביישוב  בצימר  השבוע 
שהו כמה משפחות, בילו בטוב ובנעימים, כשלפתע התקדרו 

השמים בעבים, אסון נורא קרה.
ילדה בת 5, אביטל ניזרית, בתם של אריאל ושירה מרחובות, 
בתם של קדושים ונכדתה של בבא חאקי, נפלה לבריכה בצימר 

וטבעה למוות. אסון בלתי נתפס.
לבצע  וניסה  למקום  הגיע  וחובשים  רופאים  של  ענק  צוות 
בבכיות  וקראו  כולם  נעמדו  המשפחות  בני  החייאה.  בילדה 
ירד  "דודי  הקשה:  הגזירה  נגזרה  משמיים  אך  תהילים  פרקי 

לגנו ללקוט שושנים".
אביטל ע"ה היא קרבן נוסף של ימי החופש. בכל שנה ושנה 

אנו משלמים מחיר דמים כבד בימים אלו של החופש.
אנו לא מבינים ולא יודעים לערוך חשבונות שמים בשאלה 
דוֹל  ַהָגּ ֳחִרי ָהַאף  את? ֶמה  ַהזֹּ ָלָאֶרץ  ָכה  ָכּ ָעָשׂה ה'  של "ַעל ֶמה 
ה?" מחובתנו רק כהורים וכמחנכים לשמור ביתר שאת על  ַהֶזּ
ימים  שאלו  יודעים  אנו  ואם  בידינו.  המופקדים  הפיקדונות 
נכניס  לא  נשמור על האוצרות שלנו שבעתיים.   - יותר  קשים 
וצעדי  ונשתדל לשמור היטב על צעדינו  עצמנו למקום סכנה 

ילדינו.
חז"ל אומרים "העושים לו נס מנכים מזכויותיו". מי שניצל 
מקזזים  בשמים  בחינם.  בא  לא  זה  למשל,  דרכים  מתאונת 
מזכויותיו עבור אותו נס. פותחים את ספר הזיכרונות ומוחקים 
הנס  מול  נמחק  והוא  בעבר  שעשיתם  טוב  מעשה  של  סעיף 
המיידי והישארותכם בחיים. תגידו אתם, זה שווה לכם? האם 
ניתן  יגיעה ומרדף אחרי הזכויות? האם  נוותר על  כה בקלות 
בשאט נפש למחוק סעיפי זכויות מהרזומה שלנו? לא כדאי לנו 

להתאמץ קצת ולא להזדקק לניסים?!

  

כמה מרטיט היה לשמוע את דברי החיזוק והביטחון, מלאי 
עמד  בדבריו  נזרית.  אריאל  הילדה,  אבי  שהשמיע  האמונה, 
על כך שהקב"ה לא מנסה אותנו לחינם. יש לכל אדם תפקיד 
בעולם ואביטל ע"ה סיימה תפקידה בגיל כה צעיר. אולי כאן 
בארץ זה כואב, טרגדיה ושכול, אבל בשמים הקב"ה בוודאי 

שש ושמח עם נשמה נקייה וצדיקה.
שמים  דין  ומצדיק  בצרתו  אחרים  מחזק  האב  את  לשמוע 
באהבה - היה מרגש מחזק ומעודד גם יחדיו. כלי התקשורת 
ההורים  ששידרו  והאמונה  הביטחון  מעוצמת  נפעמים  עמדו 
היקרים שקידשו שם שמים דוקא בשעתם הקשה. מן השמים 

ינוחמו ויידעו אך טוב מהיום.
את  הכיתי  "לשווא  אומר  הנביא  מוסר.  לקחת  עלינו  אבל 
תמרור  עבורנו  הוא  כזה  מאורע  כל  לקחו".  לא  מוסר  בניכם 

אזהרה: אל תנהגו כפי שנהגתם עד עתה.
אז ברור לכול, כי בפשטות הכוונה קודם לשפר את המעשים 
בין אדם לקונו, תיקון רוחו ונפשו של האדם. אבל לא פחות 
מכך, יש כאן מסר מהדהד לתיקון הליקויים ושמירה על הגוף. 
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", זהו חוב גמור ראשון במעלה.

ימין  ולהביט  עין  לפקוח  והמחנכים  ההורים  עלינו  חובה 
לזעוק, עד  נקודות תורפה, להתריע, למחות,  ושמאל, למצוא 
לאחר  אשמים  לחפש  חוכמה  אין  הרעה.  ימי  יבואו  לא  אשר 
המעשה, זה גם טוב, כי חייבים לתת דין וחשבון כדי להרתיע 
להבא, אבל החוכמה הגדולה ביותר, להציל עוד לפני שמגיעה 

שעת הצרה.
על  להגן  טצדקי  כל  ויעשה  יחפש  צימר,  שבבעלותו  מי 
להרים  צעירים,  בפני  נאותה  הגנה  להתקין  בשעריו.  הבאים 
מחיצות ותריס בפני האויב, זה מלאך המוות, שאורב במקומות 

אלו ומחכה לטרף קל.
עין  לפקוח  ומתריע,  שומר  להיות  יכול  מאתנו  אחד  כל 
ולהתקשר למוקד 106 על כל מפגע; להתקשר לכוחות ההצלה 

על כל צרה שלא תבוא, להיות ערניים.
כל אחד מאתנו ַּפָּקח על עצמו ועל ילדיו ועל הסביבה. יש 

לנו אחריות.

  

השמירה על הגוף במצוות חז"ל היא אחת הערכים הנעלים 
התורה  של  הוראה  זו  בחיים",  "ובחרת  ביותר.  והמקודשים 
שלא השתנתה באלפי השנים האחרונות, ולא תשתנה לעולם. 
צריך  יהודי  למוות.  חיים  בין  שאלה  לספק  להיכנס  לנו  אסור 

לבחור בדרך החיים.
מתוקף תקפידי כיו"ר ועדות בעיריית חדרה, קורה לא פעם 
והחברות מנסות לשכנע אותנו כי הם הספקים הטובים ביותר 
הפרמטר  בעיניי,  בעיר.  הנוי  לפינות  או  השעשועים  לגינת 
לו  יש   – תקן  תווי  יותר  שמביא  מי  התקן.  תווי  הוא  היחיד, 

סיכויים גדולים יותר.
כשבנינו את פארק 'נחל חדרה' בעיר, לחמתי ונאבקתי שוב 
ליצור  לנו  אסור  הדבר.  בנפשנו  התקן.  תווי  את  לראות  ושוב 
סכנת  של  למצב  להגיע  שלא  ובוודאי  נפשות  ספק  של  מצב 
דמים. זו אחריותנו, וכל אחד מאתנו יכול וצריך להיות שגריר, 

לפקוח עיניים ולראות היכן יש מכשול, והיכן ניתן לתקן.
לחופש,  לצאת  וצריך  מותר  בבית.  להישאר  צורך  אין  לא, 
אבל עם עיניים פקוחות. "ראה אנוכי", אומר הכתוב בתחילת 

הפרשה, ראה, הבט לצדדים, אל תהיה שאנן.
כשאנחנו  בחיים:  וצעד  פסיעה  כל  לגבי  אמורים  והדברים 
ונעשה  בבטיחות  אותם  נחגור  לילדים,  קודם  נדאג  באוטו, 
בטיולים,  באוטו. כשאנחנו  חלילה  אותם  לא לשכוח  תזכורת 
אבטחה  בליווי  מסומנים  במקומות  רק  ונטייל  עליהם  נשמור 

ותיק רפואי. בימים חמים, נצטייד בהמון מים ולא ניכנס חלילה 
למקומות מועדים לפורענות.

כדאי להיות חכמים, הרואים את הנולד.

  

רק  מוותרות.  ולא  עוזבות  לא  הזמנים  בין  אסונות  כאמור, 
כואבות  טרגדיות  וכמה  כמה  אירעו  האחרון  רביעי  ביום 
חתן  דרסינובר,  אריאל  בפניהן:  עומד  אינו  שהלב  וזועקות 
שעמד להינשא בעוד פחות מחודש ימים, נפצע בתאונת דרכים 
בכביש 446 ונפטר מפצעיו. ובאותו יום, הגב' יעל בסיס ע"ה 
אם לארבעה נהרגה בתאונת דרכים בעיירת הנופש וואל טורנס 

שבאלפים הצרפתים.
בראשו,   14 בן  נער  ערקי,  אחיה  נחבל  יום  באותו  ושוב 
מספר  וכעבור  הכרתו  את  ואיבד  הירדן  לנהר  קפיצה  במהלך 
שעות נפטר. כמה טביעות היו רק בקיץ האחרון ואך בניסים 
שרדו הילדים. לפני שבועות ספורים טבע תינוק בן שנתיים אף 

הוא בבריכה פרטית בראשון לציון.
ואנחנו שואלים את עצמנו: האם יש רע בעולם? והרי "דרך 
דרך הטוב  היא  הוא שדרכו  ברוך  והקדוש  להיטיב",   - הטוב 
מגיע  כן  מאיפה  אז  בריותיו,  עם  להיטיב  רק  רוצה  בוודאי 

לעולם הרע?
כי "בשעה שברא  ז( מספרים  רבה  )קהלת  חכמינו במדרש 
גן עדן  הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני 
מה  וכל  הם,  ומשובחים  נאים  כמה  מעשי  ראה  לו:  ואמר 
שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 

עולמי".
נמצאנו למדים שיש יכולת בידי האדם לקלקל ולהחריב את 
לקלקול  הכוונה  בפשטות  העולם.  את  לתקן  גם  כמו  העולם 
ותיקון העולם החומרי, לנתץ בית, להרוס גשר ולייבש ימים. 
השדה"   עץ  "האדם  כי  יודעים  אנו  דברים  של  בעומקם  אבל 

והאדם בהתנהגותו גורם תיקון לעולם וחלילה גם חורבן.
כיהודים  שאנחנו  ונכון  משמים,  נוראה  גזירה  שזו  נכון  אז 
שהם  מאמינים  שאנחנו  ונכון  באהבה,  שמים  דין  מצדיקים 
לחשבון  קריאה  כאן  יש  זאת  ובכל  בעולם,  תפקידיהם  סיימו 
שלנו  ובמעשינו  עולמות  לברוא  ניתן  אנו  במעשינו  כי  הנפש 

ניתן להחריבם חלילה. והבחירה היא בידינו.
היקרים  האוצרות  על  לשמור  בחיים,  לבחור  שנדע  ולוואי 
טוב  שמחה  אך  ונדע  דרכינו  את  להטיב  בידינו,  המופקדים 

וחסד.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום וחודש מבורך

בן ציון )בנצי( נורדמן

לנוכח האסונות החוזרים ונשנים, שנמשכו השבוע בטביעת הפעוטה אביטל ניזרית 
ע”ה ביישוב מגדל שבצפון, נדמה כי יש כאן קריאה לחשבון נפש פנימי • וגם: על 

כולנו לפקוח עין, ערנות מונעת אסון ועשויה להציל חיי אדם

הרב בן ציון נורדמן





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

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:

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

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד



"פתוח תפתח" –
 גם בגמילות חסדים

מאחד  אביון  בך  יהיה  "כי 
ולא  לבבך  את  תאמץ  אחיך...לא 
תקפוץ את ידך... כי פתוח תפתח 
את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר 

יחסר לו")טו, ז-ח(
וכמה  הצדקה,  מצוות  על  נצטווינו  כאן 
ללמוד  לנו  יש  ונפלאות  חשובות  הלכות 
סוף  ברמב"ם  וכמפורט  אלו,  מפסוקים 

הלכות מתנות עניים, עיין שם.
ע"ב(  מט  )סוכה  חז"ל  בדברי  אמנם 
מבואר, שישנה מצווה הגדולה מן הצדקה, 
חסדים  גמילות  גדולה  אלעזר,  רבי  "אמר 
יותר מן הצדקה, תנו רבנן, בשלשה דברים 
הצדקה,  מן  יותר  חסדים  גמילות  גדולה 
צדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו בין 
בין  חסדים  גמילות  לעניים,  צדקה  בממונו, 
לעניים ובין לעשירים, צדקה לחיים, גמילות 

חסדים בין לחיים בין למתים".
להלכות  השייכות  הלכות  הרבה  והנה 
גמילות חסדים,  גם בהלכות  נוהגות  צדקה, 
והן הלכות חשובות מאוד, ונזכיר אחת מהן.
כתב הרמב"ם בסוף הלכות מתנות עניים, 
רעות  פנים  בסבר  לעני  צדקה  הנותן  "כל 
אלף  נתן  אפילו  בקרקע,  כבושות  ופניו 
זהובים – אבד זכותו והפסידה, אל נותן לו 
עמו  ומתאונן  ובשמחה,  יפות  פנים  בסבר 
על צרתו, שנאמר "אם לא בכיתי לקשה יום 
תחנונים  עמו  ומדבר  לאביון",  נפשי  עגמה 
וניחומים, שנאמר "ולב אלמנה ארנין", שאל 
העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו – פייסהו 
בדברים, ואסור לגעור בעני או להגביה קולו 
עליו בצדקה, מפני שלבו נשבר ונדכא, מפני 
"לב  אומר,  הוא  והרי  ונדכא,  נשבר  שליבו 
ואומר,  תבזה",  לא  אלוקים  ונדכא  נשבר 
"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים", 
אלא  לו,  אוי  העני  את  שהכלים  למי  ואוי 
בדברים,  בין  ברחמים  בין  כאב,  לו  יהיה 

שנאמר "אב אנכי לאביונים".
הלכה זו נוהגת גם בעניין גמילות חסדים, 
בידך  ואין  מי שמבקש ממך טובה מסוימת 

למלאותה, הרי אפילו אם המבקש אינו עני 
המבוקש  הדבר  לעניין  עכ"פ  אבל  בממון, 

הוא עני, ויתכן שלבו שבור מחמת כך.
עם  שעסקם  לאלו  במיוחד  נוגע  הדבר 
מורים,  או  ספר  בתי  מנהלי  כגון  הציבור, 
שאנשים  קורה  חנות,  בעל  ואפילו  פקיד, 
למלא  בידם  אין  שבאמת  טובות  מבקשים 
לזכור  עליהם  כל  עם  אך  מבוקשם,  את 
שלעניין זה הם עניים, ועל זה כתב הרמב"ם, 
לו", כפל  "ואוי למי שהכלים את העני אוי 

את הדברים להראות את נוראות הדבר.
זה  אין  הטובה  שלמבקש  כשנראה  וגם 
כתיב,  זה  על  הרי  נפש,  פיקוח  של  בגדר 
מחסורו  די   – לו  ידך  את  תפתח  פתוח  "כי 
אשר יחסר לו", כל אחד לפי צרכיו, וחז"ל 
סוס  אפילו  בכך,  שהתרגל  שלמי  לימדונו 

לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו.
כל שכן כשבא מישהו ומבקש שתלמדנו 
למוסד  בנו  ואת  אותו  שתכניס  או  תורה, 
 – בקשתו  את  למלאות  בידך  ואין  חינוכי, 
ח"ו,  להעליבו  שלא  להיזהר  שצריך  כמה 
זה  ועל  לעוזרו,  או  לעודדו  לפייסו,  אלא 

נאמר, "והיה מעשה הצדקה שלום".
דברים אלו אקטואליים לצערנו בתקופה 
למוסדות  הרישום  תקופת  השנה  של  זו 
כמה  שנה,  מידי  שנה"ל  פתיחת  וערב 
הנושא  על  הממונים  אותם  להיזהר  צריכים 
מנהלי  וכמה  כמה  אחת  ועל  הפקידים,  הן 
יהיו  הרמב"ם  דברי  שכפל  המוסדות, 
גבי  על  שחורה  באש  עיניהם  מול  חקוקים 
אש לבנה, "ואוי למי שהכלים את העני אוי 

לו".
בתורה  האמורות  לברכות  שנזכה  ויה"ר 
כי  לו  בתתך  לבבך  ירע  ולא  לו  תתן  "נתון 
בכל  אלהיך  יהוה  יברכך  הזה  הדבר  בגלל 

מעשך ובכל משלח ידך".

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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הדבר נוגע במיוחד לאלו שעסקם עם הציבור, 
קורה שאנשים מבקשים טובות שבאמת אין 
בידם למלא את מבוקשם, אך עם כל עליהם 

לזכור שלעניין זה הם עניים, ועל זה כתב 
הרמב"ם, "ואוי למי שהכלים את העני אוי לו", 
כפל את הדברים להראות את נוראות הדבר.

"
   biu.ac.il    |   מוקד המידע לשירותך: 9392*

לומדים.
עובדים. 

מתפרנסים.
רוצים ללמוד מקצוע שיאפשר לכם 

 השתלבות מהירה בשוק העבודה
ושכר מהגבוהים במשק? 

 יודעים לזהות הזדמנויות? 
התקשרו כבר עכשיו!

קמפוס נפרד | שכ"ל אוניברסיטאי | התוכנית מאפשרת שילוב של עבודה ולימודים

נהנים מביקוש גבוה בשוק העבודה 
גופים אזרחיים | בנקים | חדרי עסקאות | מגוון חברות מובילות

Ch.dep@biu.ac.il  |  077-2753094  |  077-2753098

מכינה קדם אקדמית לגברים,
 100% מימון לזכאים

 מהרו לשריין את מקומכם,
ההרשמה למכינה נסגרת

נהנים ממסלולי לימוד מותאמים

* קבלת סטודנטים חרדים בלבד, עפ"י כללי המל"ג | פתיחת התכנית מותנית במספר המשתתפים.

 מסלול לנשים:
BA בפסיכולוגיה

 מסלול לגברים: 
 BA בניהול לוגיסטיקה

כלכלה ולימודים בין תחומיים

wer
t



המחירים יוצאים לבין הזמנים

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

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

אלי  הגיע  כשנה,  לפני  זה  היה 
וחשובה,  טובה  ממשפחה  בחור 
את  ועזב   20 בגיל  היה  הוא 
פאותיו  את  חתך  למד.  הוא  בה  הישיבה 
והשאיר  הקטן  זקנו  את  גילח  הארוכות, 
לראשו כיפה קטנה לזכר... למרות המראה 
ענקיים  ונשמה  לב  שלו,  החדש  החיצוני 
היו לו. הכל בחוץ זה כיסויים, אך בנקודה 
צריך  רק  וקדושים.  טובים  כולם  הפנימית 

להאיר את הגחלת הפנימית.
לא אכנס לסיפור החיים הקשה שעבר על 
הבחור בימי ילדותו, זו לא המטרה בכתבה 
לו לשבתות אלי הביתה,  הזו. הייתי קורא 
מנסה לחמם את נפשו, ליבו ונשמתו במעט 

אור. 
החברים  עם  בלילות  מסתובב  היה  הוא 
שאין  מקומות  מיני  בכל  שמצא,  החדשים 
לי  מספר  היה  הוא  לפורטם.  המקום  כאן 
שהרב שהוא היה הולך אליו, היה מפרט לו 
בפרטי בפרטות את העונש הגדול שמחכה 
לו בגיהינום על המקומות שהוא מסתובב 
הזהרתי  שלא  זה  אחרי  תגיד  "אל  בהם. 

אותך", היה אומר לו אותו רב. 
עזר ההפחדות  זה  ומה אתם חושבים?  נו, 
של אותו רב? ממש לא ולא. הבחור הגיע 
אותו  מעניין  היה  לא  כבר  שזה  למצב 
ההפחדות הללו והוא הפסיק להגיע אליו. 

זה  והיה  אלי  הגיע  שהוא  סובב  הקב"ה 
בתקופה בה הוא פרק מעליו ממש כל עול 
של תורה ומצוות. ישבתי איתו לילה אחד 
לקיים  ורצון  חשק  לי  'אין  לי  אמר  והוא 
אף מצווה מהתורה, אני מצדי סיימתי עם 
'תקשיב,  לו  אמרתי  לדת'.  שקשור  מה  כל 
אני לא אומר לך מה לעשות והאם להיות 
אני  ומה לעשות,  ללכת  איפה  לא,  או  דתי 
בטוח שאתה מספיק גדול ויודע מה שאתה 
עושה. ואני מבין אותך טוב טוב ואני אוהב 

אותך איך שאתה...'
לך  יש  אישית,  טובה  לי  תעשה  'אבל 
ונעניתי  שאלתי  ביום?'  פנויות  דקות  שתי 
בחיוב, 'אם כן, תבטיח לי שתגיד בכל יום 
פרק אחד של תהילים, זה לוקח בדיוק דקה 
איפה שאתה  זה בלילה  ותגיד את  שתיים. 

מסתובב'. 
מבטיח  אני  טוב  לך  עושה  זה  אם  'טוב, 
להגיד', אמר הבחור. חודש עבר והנה אני 
אמרתי  שוב  לטובה.  שינוי  בו  שחל  רואה 
לו, 'יש לך זמן שלוש דקות בכל יום? תלמד 
משנה אחת בכל פעם. רק משנה אחת וזהו. 

לא יותר. אל תעשה יותר מזה כלום'. 
'דווקא אני נהנה מהפרק תהילים בכל יום, 

ליום', הוא  גם עם משנה  מבטיח להתחיל 
ענה. 

עבר עוד חודש, ישבתי עם הבחור לשיחה 
ארוכה לעומק הליל. והוא אומר לי 'מרדכי 
החשק  לי  לחזור  שמתחיל  מרגיש  אני 
והרצון לשוב ולקיים את התורה והמצוות. 
פרק התהילים היומי שלי והמשנה הבודדת 
הדקות  מספר  נשמתי.  את  להאיר  החלו 
יום החלו לשנות משהו בליבי.  הללו בכל 
הייתי מסתובב בלילות בכל מיני מועדונים 
למיניהם, אבל זכרתי שהבטחתי לך להגיד 
מבלה  שאני  איפה  בלילה  תהילים  פרק 
ומסתובב. אז כל באמצע כל הבלגן הייתי 
עוצר ואומר תהילים. להגיד פסוק תהילים 
בכזה מקום חשוך, משהו בנשמה שלך חייב 
פתאום להתעורר. לאט לאט הרגשתי אחרי 
להסתובב  נעימות  ואי  בושה  פסוק  אותו 
לגמרי  שהפסקתי  עד  שהסתובבתי,  איפה 

ללכת לשם'.
היום  בחור  שאותו  לכם  להגיד  יכול  אני 
התארס  הוא  השם  וברוך  בישיבה  לומד 

לפני כשבועיים. 
להמחיש  כדי  הזה  הסיפור  את  מביא  אני 
בחיים,  הקטנים  הדברים  של  הכוח  כמה 
קטנות  הכי  אפילו  האור  של  הנקודות 

שמשנות לנו את החיים. 
התחלת שינוי בנקודות של אור זה לא רק 
ברוחניות, זה בכל תחום בחיים. פעם היה 
מאוד,  ביקורתי  אופי  לו  אדם שהיה  אצלי 
הוא היה מבקר ומעיר לילדיו ולאשתו ללא 

הרף. 
עצמו,  עם  שינוי  לעשות  רצה  מאוד  הוא 
בוא  לו  אמרתי  קשה.  מאוד  לו  היה  אבל 
דקות  חמש  הנקודות.  של  בשיטה  תתחיל 
אתה   - ולבקר  להעיר  לך  כשבא  ביום 
רק  ומעודד.  מחמיא  ורק  ושותק,  מתגבר 
היום תמשיך  בכל שאר  ביום,  דקות  חמש 

להעיר ולבקר ולא להחמיא ולעודד. 
מעשר  דקות,  לעשר  נהפכו  דקות  חמש 
דקות  מעשרים  דקות,  לעשרים  דקות 

לשעה, עד שהאדם השתנה בס"ד לגמרי. 
להפוך מאדם ביקורתי לאדם אחר ולהחליט 
לשנות את זה, זה לא פשוט, אך רק חמש 
דקות ביום לא לבקר ולהעיר ורק להחמיא 
מה  וזה  בהחלט.  אפשרי  שהוא  דבר  זה 

שעושה בסוף את השינוי.
יהודי חוזר בתשובה, הוא  פעם היה אצלי 
אמר לי חזרתי בתשובה אבל הייתי מעשן 
שתי  יום  בכל  מעש  הייתי  מאוד,  כבד 
קופסאות מלברו אדום. כשהגיעה שבת זה 
להפסיק  בשבילי  אפשרי  בלתי  פשוט  היה 

לעשן בשבת. 
הוא סיפר לי איך הוא הצליח להתגבר בסוף 
שבכל  פשוט  'התחלתי  בשבת.  עישון  על 
שבת אני מעשן סיגריה אחת פחות, במקום 
שתי קופסאות בשבת הורדתי סיגריה אחת. 
וכך משבת לשבת הורדתי עוד סיגריה ועוד 
סיגריה עד שהפסקתי לעשן בשבת לגמרי'. 
רוב האנשים שרוצים לעשות שינוי בחיים 
שלהם בכל נושא שהוא, לוקחים על עצמם 
בכמות  או  כוחם  מעל  דבר  או  אחת  בבת 
שינוי?  לעשות  רוצים  אתם  מידי.  גדולה 
קחו לכם משהו קטן אבל בו תתמידו בכל 
שלקחתם  הזה  הקטן  שהדבר  אחרי  יום, 
נותן  וזה  אליו  התרגלתם  כבר  עצמכם  על 
וכך  קטן  עוד משהו  תוסיפו   - סיפוק  לכם 

תמשיכו הלאה הלאה. 
אין אחד שלא יכול לעשות משהו הכי קטן 
בשביל שינוי, כל אחד יכול רק דקה אחת. 

שירדו  אנשים  או  נוער  בני  אלי  מגיעים 
מהדרך. אני אומר להם תיקחו משהו אחד 
הזו  הדקה  עם  גם  שתרגישו  אסור  קטן. 
לחץ. אם קשה לכם תעשו חצי דקה. קשה 
משהו  עצמכם  על  תקבלו  דקה,  חצי  לכם 

שהוא עשר שניות. 
פעם היה אצלי בחור, הוא ממש פרק מעליו 
כל מצווה שרק שייכת השם ישמור. שאלתי 
אותו את השאלה הידועה, יש לך דקה זמן? 

והוא פשוט לא היה מוכן, גם לא דקה.
בסוף אמרתי לו יש לך עשר שניות. רק תגיד 
בכל יום את המשפט שאגיד לך עכשיו, זה 
יודע  אני  'השם  שניות.  עשר  רק  לך  ייקח 
שאתה אוהב אותי'. אותו בחור באמת אמר 
את זה בכל יום וזה מה שבסוף החזיר אותו 

חזרה ליידישקייט. 
מדרך האור להאיר. כשאתה מתחיל לעשות 
דברים של אור, הסיפוק והאור גורמים לך 

להוסיף עוד דברים. 
אם אתם אחים יקרים שלי נמצאים באיזה 
מצב של קושי בחיים שלכם, בין רוחני בין 
נפשי בין גשמי. תגידו לעצמכם מה הדבר 
הקטן ביותר שאני יכול לעשות כדי לשנות 
העולם,  ואת  עצמי  את  ולהאיר  המצב  את 
שהתחלתם  הקטן  הדבר  שאם  תראו  אתם 
יהפוך  איתו,  שהתחלתם  הקטן  הנר  איתו, 
ותגבר  תגבר  שרק  ענקית  למדורה  לבסוף 

תמיד בעזרתו יתברך.
היקרים  ישראל  עם  לכל  שלום  שבת 

והקדושים. 
machon.rot@gmail.com  :לתגובות

לרוב האנשים קשה להתמודד עם שינוי גדול ודרמטי או החלטה מהותית, הרבה יותר 
ליום  תהילים  מפרק  שהתחיל  הבחור  של  סיפורו   • קטנות  לנקודות  אותה  לפרק  קל 

והתארס לפני שבועיים 
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כחול לבן שחור

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, הנחה השבוע את 
כל בתי החולים הממשלתיים ברחבי הארץ להיצמד 
לתקנות להעדפת תוצרת כחול-לבן במסגרת תהליכי 
הרכש שהם מקיימים. ההנחיה באה בעקבות ישיבה 
שקיימו איתו על הנושא נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא 
והתעשייה.  הכלכלה  במשרד  כחול-לבן  מטה  וראשי  ברוש, 
האנשים  רוב  גם  חיובי,  נשמע  זה  שהתפרסמו  הכותרות  מן 
את  שיחזק  טוב  תהליך  כאן  שהתרחש  הרושם  מקבלים 

התעשייה הישראלית. האם אכן זה כך?
גוף  כאשר  כי  קובעות  לבן  כחול  לתוצרת  העדפה  תקנות 
ציבורי מקיים מכרז, עליו להעדיף את תוצרת הארץ גם אם 
הייצור  באזורי  )תלוי  אחוזים   10-20 בין  יותר  יקרה  היא 
בארץ(. כלומר, המוצר הישראלי הוא ירוד באיכותו, או שהוא 
גבוה במחירו, ולכן נדרשות התקנות להעדפת תוצרת הארץ. 
היה  לא  תחרותי,  במחיר  היה  הישראלי  המוצר  אילו  שהרי 
מעדיפים  היו  הרכש  אנשי  טבעי  באופן  בתקנות,  צורך  שום 
את המוצר הזול. כלומר, כאשר הצרכן הישראלי נדרש לשלם 
יותר, כדי לקבל את אותו המוצר שיכול היה לקבל בזול, אזי 
נמצא הצרכן מפסיד. נמצאנו במצב בו יצרן ישראלי כלשהו 

מרוויח, על חשבון הצרכן הישראלי. 
במקרה זה של מערכת הבריאות, האבסורד גדול הרבה יותר. 
מערכת הבריאות יש לה תקציב מוגבל )כמו כל מערכת(, ובו 
תועלת  מקסימום  להביא  כדי  מאמץ  כל  לעשות  צריכה  היא 
עבור צרכי הבריאות של אזרחי ישראל. כאשר ישנה הנחיה 
להעדיף תוצרת ישראל שהיא יקרה יותר, או גרועה יותר, הווה 
אומר שכדי לשרת את האינטרסים של היצרנים הישראלים, 
הולכים  אינם  הבריאות  מערכת  של  המוגבלים  המשאבים 
במלואם אל מטרתם. זה אומר שיחסר ציוד, יחסרו תרופות, 

יחסרו שירותים. את המחיר ישלמו החולים. והמתים. 
הישראלית  התעשייה  גם  אלא  נפגעים,  הצרכנים  רק  לא 
יצרן  מעדיפים  כאשר  מצרפי  באופן  דבר  שום  מרוויחה  לא 
זו  ישראלי”  “מוצר  ראשית  מיובא.  מוצר  פני  על  ישראלי 
בישראל.  במלואו  שמיוצר  מוצר  שום  כמעט  אין  פיקציה, 
למשל, מזגן המיוצר בארץ מורכב מסוללת קירור המיובאת 
ומנוע חשמלי  מסין,  מיובאת  אלקטרונית  מקוריאה, מערכת 
המיובא מגרמניה. בקיצור, “התעשייה ישראלית” היא קצת 
את  “מחזקת”  בארץ  המזגן  הרכבת  עצם  האם  פיקטיבית. 
לא.  היא  התשובה  כלשהו?  באופן  הישראלית  התעשייה 

ההסבר מעט מורכב. 
התפיסה האינטואיטיבית של רבים היא שייצוא זה טוב, כי זה 
מייצר תעסוקה למפעלים בארץ ומכניס מטבע חוץ. הייבוא 
נתפס לא טוב, כי הוא לא תורם לתעשייה בארץ, וגורם לכסף 
לצאת לחו”ל. לכן, אליבא דגישה זו, ככל שנייצר יותר, נייצא 
זו  גישה  ישתפר.  הכלכלי  מצבנו  כך  פחות,  ונייבא  לחו”ל 
והייצוא תלויים  שגויה מן היסוד, הסיבה פשוטה – הייבוא 

לחלוטין זה בזה. 
גם  גדל  הייבוא  כאשר  בנתונים,  לראות  ניתן  השנים  לאורך 
בעקבותיו.  יורד  השני  יורד  מהם  אחד  כאשר  גדל,  הייצוא 
ייבוא ויצוא הם שני צדדים של אותה המטבע. ההסבר לכך 
פשוט – כאשר מייצאים סחורה, מקבלים בתמורה מטבע זר. 
אילו שימושים ניתן לעשות במטבע זר? הרי אי אפשר לאכול 
דולרים. השימוש הסופי היחיד שיש למטבע זר, הוא רכש של 
ידיים בדרך,  יכול להחליף כמה  זה  )כמובן,  מוצרים בחו”ל 

אך זה השימוש הסופי(. 
באם לא מתקיים ייבוא במקביל לייצוא, אזי ערכו של השקל 
מייצאים  אם  לדוגמה,  החליפין.  שער  מנגנון  בגלל  נשחק 

הרבה  כאן  מצטבר  אזי  לארה”ב,  ישראליים  מוצרים  הרבה 
דולרים. כאשר יש עודף של דולרים בשוק החליפין, אזי ערכו 
חזק”,  “שקל  יש  כאשר  עולה.  השקל  ושל  יורד  הדולר  של 
משלמים  הם  כי  לייצא,  משתלם  לא  בישראל  ליצרנים  אזי 
דולרים  בתמורה  מקבלים  אך  בשקלים,  והוצאות  שכר 
כל  דורשים  )וזו הסיבה שהם  נמוך  הוא  שערכם בשוק כעת 
העת מבנק ישראל להחליש את השקל ולרכוש דולרים(. וכך 
הופך  הישראלי  הייצוא  אזי  ייבוא,  מתקיים  לא  שאם  נמצא 
המפעלים  אזי  ייבוא,  היעדר  בגלל  כלומר,  משתלם.  לבלתי 

הישראליים נמצאים מפסידים מהיעדר ייצוא. 
שיש  מוצר  מוכר  אחד  שכל  זה  בינלאומי,  בסחר  התועלת 
ובזול  בקלות  מייצר  שהוא  מוצר  כלומר  בו,  יחסי  יתרון  לו 
לעומת מדינות אחרות, ובתמורה מייבא מוצר שמדינה אחרת 
יודעת לייצר בזול אך הוא יקר כאן. למשל, לישראל משתלם 
לרכוש ביגוד מתוצרת סין כי שם כוח העבודה זול, ולמכור 
הצדדים  שני  וכך,  לא.  ובסין  לייצר  יודעים  כאן  טכנולוגיה 

נמצאים משפרים את מצבם. 
ישראל”  “תוצרת  מוצר  רוכש  בישראל  הצרכן  כאשר  לכן, 
במקום מוצר מיובא, הוא אמנם מחזק איזשהו יצרן ספציפי, 
כי  בכללותה.  הישראלית  לתעשייה  בכלום  מועיל  לא  אך 
אמנם כעת יצרן א’ מכר מוצר והרוויח, אך ליצרן ישראלי ב’ 
נמצא  והוא  לייצא את המוצר שלו לחו”ל  כעת לא משתלם 
ניזוק, כיון שהוא רכש  מפסיד. בד בבד, הצרכן עצמו נמצא 
“מוצר ישראלי” יקר יותר. בסיכום סופי, העדפה של תוצרת 

ישראלית לא מועילה לתעשייה, ופוגעת בצרכן. 
חשבון  על  הבריאות  במערכת  ישראלית  תוצרת  של  העדפה 
לתעשייה  ציוני.  לא  זה  פטריוטי,  לא  זה  ביותר,  החלשים 
הישראלית זה לא תורם, אך פוגע גם פוגע בחולים שתקציב 
הבריאות מצטמצם דה פקטו. כל רשות ממשלתית המשתפת 

פעולה עם התקנות, למעשה פוגעת בשירות לאזרח. 

הפחיתו מיסים
השבוע רשמה מדינת ישראל ציון דרך כלכלי חשוב, כאשר 
S&P העלתה את דירוג האשראי של ישראל.  חברת הדירוג 
כלומר, על פי הניתוח של מומחי החברה, איתנותה הכלכלית 
תוכל  לא  שהמדינה  הסיכון  את  מקטינה  ישראל  מדינת  של 
היא  הדירוג  העלאת  של  המשמעות  חובותיה.  את  לפרוע 
)הריבית תלויה בסיכון  יקטנו  שהריביות על חובות המדינה 

של המלווה(, מה שנקרא - הוצאות המימון יפחתו.  
שלא במפתיע, “חברתיים” לסוגיהם ממהרים ומקטרים בעזוז 
רווחה”,  “יותר  הציבורית,  ההוצאה  את  להגדיל  הצורך  על 
המדינה  של  הכלכלית  האיתנות  נואו.  יו  חינוך”  “יותר 
מבחינתם זה רק תוצאה של “הגדלת פערים”. רק ראו שקל 
הצורך  על  מיד  וזועקים  אחראית,  מדיניות  בגלל  שנחסך 
החיוני, המיידי והדחוף לבזבז אותו מיידית. בזבוז זה חברתי, 
הכי  היא  מדיניות אחראית   – הפוכה  לא. המציאות  אחריות 
חברתית. היא חברתית כלפי החלשים וחברתית כלפי משלמי 

המיסים. 
“יותר   = תקציב”  “יותר  של  הפבלובית  המשוואה  ראשית, 
בעשור  למשל,  כך  מוחלטת.  אמת  מלהיות  רחוקה  רווחה”, 
האחרון תקציב החינוך הוכפל, תוצרי החינוך נשארו גרועים 
עדיין  ממש(.  מינוריים  )השיפורים  המידה  באותה  כמעט 
זכאים  אינם  הציבורית  החינוך  מערכת  מבוגרי  כמחצית 
הרווחה  לאמור,  עשור.  לפני  כמו  בערך  בגרות,  לתעודת 

הציבורית נשארה כשהייתה, והכסף שהציבור מוסיף ומשלם 
פשוט נבלע במנגנון. עדיין ישנם מורים גרועים, עדיין מורים 
המוני  עדיין  להצלחות,  וללא קשר  וותק  לפי  רק  מתוגמלים 
לאורך  במערכת  ומרופדים  שזורים  מיותרים  פונקציונרים 
יותר.  עליהם  משלמים  פשוט  אנחנו  שכעת  רק  ולרוחב, 

אחריתה של “הוצאה חברתית”. 
תביא  מסוימת  מטרה  על  הוצאה  שהגדלת  יתכן  אמנם, 
מטרה.  תקדם  הוצאה  שהגדלת  הכרח  זה  אין  אך  לקידומה, 
ישנם מקרים בהם הגדלת ההוצאה תביא לקידום המטרה, אך 

לרוב לא באופן פרופורציונלי להוצאה. 
האידאל הפרוגרסיבי של “לקחת מהעשירים ולתת לעניים” 
מנגנוני  באמצעות  הפועל  אל  לצאת  מצליח  באמת  לא 
לוקחים,  גם  לוקחים  מהעשירים   - בחציו  רק  אלא  המדינה, 
אך העניים לא מקבלים. ולא רק העשירים, גם מעמד הביניים 
יודעת לקחת,  נטל המיסוי של המדינה. המדינה  את  מרגיש 
“לתת”  של  בחלק  )יחסית(,  יעילים  שלה  המנגנונים  בזה 
המנגנונים מוטים כלפי וועדי עובדים, מקורבים ושאר מרעין 
בפער  שחיתות.  היא  התוצאה  שוויון,  הוא  האידאל  בישין. 
הזה שבין חלום על חברה שוויונית לשברו, מתקיימת בריונות 
הממשלתית  הרווחה  שמערכת  כך  על  לדבר  שלא  חברתית. 
בתחום.  אלופים  הרי  וישראלים  היקף,  רחב  לניצול  מועדת 

שזה יותר “לקחת מהעשירים, ולחלק למתחזים ונוכלים”. 
את  לאבד  הזמן  עם  נטייה  להם  יש  סמכות  בעלי  אנשים 
הדבר  נכון  לסמכותם.  הכפופים  אנשים  כלפי  הרגישות 
בשוט  המחזיק  הורים.  ואפילו  מורים  שוטרים,  לפרקליטים, 
זה מה שמביא להגברת  הזמן  ועם  לגב המוצלף,  רגיש  אינו 
הצליפה. לא מרוע, אלא פשוט משחיקת המודעות והרגישות. 
כך גם היחס של ה”חברתיים” כלפי האדם העובד - המודעות 

למשמעות המיסוי נשחקת. 
חובה לזכור תמיד - הפקעה שרירותית של פרי עמלו של אדם, 
זהו מעשה ברוטלי מאד. המיסוי אמנם לגיטימי, שהרי ישנם 
צרכי ציבור שאינם יכולים להתמלא אלא בדרך זו, אך עדיין 
הוא ברוטלי. הוא מכאיב. הוא מציק. הוא מקומם. במיוחד 
שאלה המשלמים הכי הרבה מס, הם אלה המקבלים הכי מעט 
“מיותר”  לא  הכסף  המקרים,  של  מוחלט  וברוב  בתמורה. 

להם, ולקיחתו מהם כואבת גם כואבת. 
אך החברתיים איבדו כל רגישות לברוטליות המופנית כלפי 
גם  אז  מס,  לקחת  לגיטימי  אם  מבחינתם  המיסים,  משלמי 
ההוצאה  את  “להגדיל  העיקר  מס.  הרבה  לקחת  לגיטימי 

החברתית”
מבחינתם ככל שהמדינה תוציא יותר כך זה “יותר חברתי”, 
במערך  נמצאים  לא  פשוט  מהם  נלקח  שהכסף  ואלה 
עמוד  מהווים  ה”חלשים”  רק  פונקציה,  לא  הם  השיקולים. 

אש אשר מכשיר כל אמצעי לסיפוק צרכיו. 
וכך, מוצאים אנו עצמנו מחד גיסא עם קולות לא מבוטלים 
עם  גיסא  ומאידך  במיסים,  העם  ולייסר  להכביד  הדורשים 
מנגנון שלטוני אשר הכסף אינו מחלחל דרכו לחלשים אלא 
מזה,  נוצר  לא  שוויון  לחץ.  ולקבוצות  איגודים  לחברי  רק 

הרווחה לא גדלה מזה, אך הפגיעה גדלה גם גדלה. 
החליפו ראש - הכי חברתי זה להשאיר את הכסף ביד של מי 
שעבד בשבילו - משלם המיסים. אמנם נאלצים אנו לקיומה 
של מערכת מיסוי, אך תמיד יש לוודא ולשאוף שהפגיעה הזו 
תהיה מינימלית ככל האפשר. קיומם של חלשים אינו הצדקה 
המימון,  הוצאות  ירידת  עם  וכעת,  חזקים.  כלפי  לבריונות 
להיות  צריך  ה”דיפולט”  בהוצאות.  לחסוך  הזדמנות  ישנה 

“איזה מס אנחנו מורידים?” 



בצעד פופוליסטי החליט סגן שר הבריאות להעדיף תוצרת כחול-לבן בבתי חולים, צעד 
שיבוא לבסוף על חשבון החולים עצמם • וגם: העלאת האשראי של ישראל אינה סיבה 

להגדיל את ההוצאה הציבורית
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 בפולין קראו לזה שנירר, בישראל קראו לזה שצ'רנסקי • מחנך של דורות היה הרב בנימין 
החינוכית  המסגרת  את  וקומם  מאיר,  רבי  אביו  של  מורשתו  את  שהמשיך   – שצ'רנסקי 
שהלך  יעקב  בית  של  האבא  על  מספרים  וידידים  מכרים  המשפחה  בני  ישראל.  לבנות 
ילד קטן לתוך  יוסף בבכי סוער בטלפון? מתי השתחל  • מדוע פרץ מרן הגר"ע  לעולמו 
 • ישראל?  לבנות  מקצועיים  הכשרה  מסלולי  שייסד  הנחשון  ומי  אוכל?  חדר  של  חלון 
המתקפה על חברי הכנסת שפוצצה את הכינוס האגודאי, ניסוח ההסכמים הקואליציוניים 
וההכרה הממשלתית בתארי 'המכון למורות' • בלעדי ל'כל ישראל': יו"ר החינוך העצמאי 
ישיבת בריסק  לייזרזון חושף את תמליל השיחה עם ראש  יוסף  המיתולוגי הרב אברהם 

הגרמ"ד סולוביצ'ייק ביום שאחרי הפטירה

||  יוסי גיטלר ||

אבי בית 
יעקב
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מבנה היה נמוך. קומה מינוס אחת. החלונות ה
בלטו קצת החוצה. כמה סנטימטרים מעל 
לקרקע. בתוך האולם הגדול שמתחת ישבו 
עולות  מלחמה,  פליטות  ילדות,  עשרות 
ארוחת  את  ואכלו  החמישית,  העלייה 
נפתח  באמצע  שלהם.  היומית  הצהריים 
החלון כדי חרך צר, אל חללו השתחל פלג 
גופו העליון של ילדון קטן, לא מוכר. כמה דקות של תרגילים 
אקרובטיים והוא נחת על רצפת חדר האוכל של 'בית חנה' 
בשדרות בן גוריון שבמרכז תל אביב. דקה אחרי זה הוא פתח 
במהירות ועוצמה את הדלת של חדר האוכל, והכניס פנימה 
שיירה של בנות שהחזיקו בידיים זר פרחים ענק ועלוני ברכת 

המזון.
הילדות  אביב.  בתל  יעקב'  'בית  חניכות  היו  הילדות 
ידי  על  שנלקחו  אומללות  נשמות  היו  הגיעו  שאליהן 
מי  הישראלי.  ההיתוך  בכור  לשמד  הישראליים  השלטונות 
ששלח אותן היה המנהל שלהם הרב מאיר שצ'רנסקי, שרצה 
רכות,  ילדות  אותן  של  ללבן  להגיע  איך  הדרך  את  למצוא 

שלא שפר עליהן הגורל.
לילד הקטן הזה בנימין. בנימין שצ'רנסקי. הוא היה הבן 

של המנהל.
החודש הוא הלך לעולמו בגיל 86. מאחור הותיר רבבות 

תלמידות בוכיות שחבות לו את עולמם הרוחני והמקצועי. 
וייסד מסלולי השתלמות  הוא היה הנחשון שקפץ למים, 
וגם  שהעז  היחיד  הקודש.  טהרת  על  מבוקשים  למקצועות 
על   A-B לתוארי  החינוך  משרד  הכרת  את  לקבל  הצליח, 
הלימודים של בנות הסמינר, כשבתכנים לא התפשר על קוצו 

של יו"ד מהמורשת והמסורת הטהורה.
באותה נשימה חשוב לספר על מעורבותו העמוקה ועובדת 
מסלולי  להקמת  שהביא  מהתהליך  נפרד  בלתי  חלק  היותו 
חצי  לפני  'אחיה',  החרדי  החינוך  במכון  מורים  הכשרת 
יובל שנים. זאת במטרה לסדר לצעירים החפצים להשתלם 
הטובה  בצורה  עליהם  המוטל  את  לעשות  החינוך  במקצוע 

ביותר.
וממשיך  המורה'  'בית  מנהל  שצ'רנסקי,  מנחם  הרב  בנו, 
דרך אביו בהנהלת המסלול להכשרת מורים במכון 'אחיה', 
שלי  "אבא  ישראל'.  'כל  עם  השבעה  ימי  במהלך  שוחח 
את  להמשיך  זה  בחיים  שלו  שהשליחות  פעמים  כמה  אמר 
המורשת של אביו רבי מאיר", הוא אומר לנו. מה היא אותה 
של  המושגים  את  "להנחיל  מנחם  רבי  מיד  מסביר  מורשת, 

צניעות בנות ישראל, בשנים האחרונות גם הוציא לאור ספר 
בנושא".

הבן רבי מנחם מספר על התרומה הגדולה ביותר של אביו 
מקצועות  שילמדו  שנלחם  זה  הוא  "בכלל,  החרדי.  לעולם 
בסמינרים כדי שבנות ישראל לא ירעו בשדות זרים. אבל", 
הוא  הוא מסייג, "כאשר פתח את חדר המחשבים בסמינר, 
כמה  ועד  במחשב,  הטמונות  הסכנות  על  חריף  מכתב  כתב 
להשתגע  עלולים  שלנו  שהחיים  וכמה  ממכר,  המחשב 

בעקבות המחשב, מה שאכן התברר היום שזה מה שקרה".

בית ספר בין המזרנים
מסכת חייו מלאי העשייה והפעולה החלו בשנת תרצ"ב, 
ז"ל –  נולד לאביו המחנך הדגול, הרב מאיר שצ'רנסקי  אז 
בעיר ז'גערזש שבפולין. בגיל שנה עלו הוריו ארצה, ובשנת 
תרצ"ג התיישב בעיר תל אביב. כבר באותה שנה פעל אביו, 
בעיר העברית  לבנות  חינוך  בית  רבי מאיר, להקמת  החסיד 
שש  מולאים  בנימין  כשלבנו  אחרי,  שנים  חמש  הראשונה. 
שנים, ניצח על תנופת הקמת הסמינר למורות וגננות, שהיה 

הראשון מסוגו בארץ – גם הוא בתל אביב.

על שנות ילדותו של אביו שעיצבו את אישיותו, מספר לנו 
בנו רבי מנחם. "הוא נולד לתוך בית בו נשמו אויר אחר, אויר 
של 'חינוך'. הוא נולד לאבא שכבחור צעיר כבר החל בהקמת 
'בית יעקב'. הוא פתח את המוסד בעיירת הולדתו ז'גערזש, 
פרבר של העיר לאדז' שבפולין, המניע שלו היה נורא פשוט: 
הרבי מגור אמר שבכל עיר יהיה 'בית יעקב', ובלאדז' כולם 

היו עסוקים במסחר, אז הבחור הצעיר נטל עליו את העול.
"בגיל שנה עלה ארצה, ואביו תרם את נפשו למען הקמת 
זרם סוג  יעקב' בישוב החדש, כך שבעורקים  ו'בית  החינוך 
מתוך  ימיו  כל  חי  יעקב',  ו'בית  חינוך  למען  עשיה  של  דם 
המטרה  למען  הכול  על  חייו  בימי  וויתר  ברורה,  שליחות 

הנעלה".
לתוך הלהט הזה לחינוך דורות העתיד, גדל הילד שהיה 
לנער, רבי בנימין ז"ל. כילד התחנך בתלמוד תורה 'סיני' בתל 
אביב עיר מגוריו. משסיים את חוק לימודיו בחיידר – עלה 
בתל  ימים  באותם  שהוקמה  אמת'  'שפת  ישיבת  של  לסניף 
אביב, שלימים נקראה בשם ישיבת 'חידושי הרי"ם' הניצבת 

עד היום הזה לתפארה בצפון תל אביב.
בשנים מאוחרות יותר, עלה לישיבה הגדולה 'שפת אמת' 
בירושלים, סמוך ונראה לבית מדרשם והמקומות בהם פעלו 
זכו  גור. זכה רבי בנימין למה שלא  רבותיו הקדושים לבית 
שעמדו  גור  בית  אדמו"רי  כל  של  קורתם  בצל  ונכח  רבים, 
בראש הנהגת העדה בארץ ישראל. החל משנותיו האחרונות 

על קרבתו לגדולי הדור 
ורועי עדת ישורון מספר 

הרב לייזרזון: "היה מקורב 
מאוד למרן ה'בית ישראל' 

זי"ע, שהיה מתחשב בדעתו 
בכל העניינים הציבוריים. 

יחד עם ידידו הרב שמואל 
מרדכי מינץ ז"ל, שלימים 

מונה להיות המזכיר הכללי 
של אגודת ישראל. יחד הם 

היו נכנסים לרבי להתייעצות 
והדרכה ושאר עניינים".
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מרנן  בניו  בשלושת  המשיך  זי"ע,  אמת'  ה'אמרי  מרן  של 
מנחם'  ו'הפני  שמחה'  ה'לב  ישראל'  ה'בית  האדמו"רים 
זי"ע, שהנהיגו את העדה הקדושה בעשרות השנים שלאחר 
מגור  אדמו"ר  מרן  כ"ק   – לחיים  חיים  בין  ולהבדיל  מכן, 

שליט"א בצלו הסתופף בשני העשורים האחרונים.
בט"ו באב תשי"ב נישא לבתו של הרב עקיבא בנצלוביץ 
ז"ל, שהיה מחשובי חסידי גור בקריית אתא. לפני 12 שנה 
התאלמן רבי בנימין ז"ל מאשתו, כעבור שנה נישא בשנית 
לאשתו שתבלחט"א בתו של הרב אברהם רוזנטל, מחסידי 
הייתה  בני המשפחה  עדות  אביב, שעל  ותל  יורק  בניו  גור 
בשנותיו  נציין,  אגב  בהערת  כוחותיה.  בכל  לו  מסורה 
רבי  חתנו  בבית  רוזנטל  הרב  לפרקים  התארח  האחרונות 

בנימין שנהג בו בכבוד גדול.
את מסירות נפשו של אביו להקמת בית חינוך לבנות על 
טהרת הקודש, ניתן לגולל על פני יריעות שלמות. ראשיתו 
של המוסד המפואר שידוע היום לשם ותהילה בכל קצוות 
ארץ - היה על ספסל ברחוב רוטשילד בתל אביב, בהמשך 
משפחת  של  הצר  קיתונה  בתוך  לפעול  ה'מוסד'  עבר 
שצ'רנסקי. בשעות הבוקר המוקדמות, כשמרבית בני גילם 

נמים על יצועם בשלווה, היה האבא רבי מאיר מעיר את בנו 
- ומזרזם לקום ולסדר את המיטות  יחידו בנימין ואחיותיו 
לתלמידות  וכסאות  שולחנות  לסדר  ותמורתם  והמזרנים, 

שכבר יופיעו בפתח הבית )ספר(.

מעבר לקווי האויב
כילד רך היה שותף רבי בנימין לפעולות הרואיות של אביו 
לחלץ נשמות אבודות, שנשבו בזרועות הטומאה ומפלגות 
הכפירה. אביו שיגר אותו למשימות מיוחדות מעבר לקווים, 
בתוך שטח האויב החילוני. היו אלו הימים שאחרי חורבן 
במחנות  שוכנו  פליטים  ילדים  כשהמוני  אירופה,  יהדות 
עולים בקיבוצי השומר הצעיר מתוך מטרה נבזית להעבירם 

על דת אבותיהם.
היהודי  היישוב  בתולדות  רשומים  הימים  אותם  קורות 
בארץ ישראל כשנות מאבק קשות ומרות. חלקו של בנימין 
הקטן היה רב ביותר בכל המערכות הללו. קומתו הנמוכה 

האויב  לקווי  מעבר  לחדור  לו  אפשרו  התמים  ומראהו 
ולהשתחל אל תוך המחנות הסגורים בהם הוחזקו הילדים 

האומללים.
עם אחד המקרים הבולטים, שהיה דווקא בעיר תל אביב, 
פתחנו את הכתבה. שם תיארנו את בנימין הקטן שמשתחל 
יעקב.  בית  לחניכות  הדלת  את  ופותח  האוכל  חדר  מחלון 
הילד ידע היטב מה צפוי לו אם ייתפס בידי אנשי המחנה. 
רחמים לא היו שם מדי הרבה. אבל הוא חירף את נפשו כדי 
חייהן  את  ולהציל  פליטות  אותם  עם  ליצור קשר  שיצליחו 

הרוחניים. 
הבניין אליו חדר בנימין הקטן, שכאמור לעיל נקרא 'בית 
בעיקרו  מיועד  היה  חנה,  בשם  אישה  של  שמה  על  חנה' 
אך  שצ'רנסקי,  מנחם  הרב  לנו  מספר  פרדסאים,  להכשרת 
למתלמדים  התוחלת  חסרת  הארוכה  וההמתנה  מאחר 
מנהליו,  את  התישה  המקום  ספסלי  את  ויחבשו  שיבואו 
הוסב המקום לקליטת ילדי העלייה החמישית, ולאותם בנות 

רצה רבי מאיר לפנות, וילדו הקט עמד לימינו לסייעו.
הרב מנחם שצ'רנסקי, מספר לנו את הווי החיים של אותם 
ימים שהיה מנת חלקם של סבו רבי מאיר ואביו רבי בנימין. 
ידע  נוסע מהבית עם כובע ברט לראשו,  "כאשר סבא היה 
אבא שאבא שלו נוסע עוד פעם כדי לחדור לקיבוץ ולברר 
את מי ניתן להוציא מהקיבוץ, כאשר השיטה הייתה למצוא 
שמע  וכאשר  הילדה  את  לדובב  מובהקות,  יהודיות  פנים 
וחוזר  בסיסיים  פרטים  שואל  היה  היו,  חרדים  שהוריה 
לביתו, משם היה מברר על יהודי חרדי עם שם משפחה זהה, 
אותו היה שולח לקיבוץ ולבקש את 'קרובת משפחתו', זאת 
לאחר שהיה סבא רבי מאיר מתחייב לכל ההוצאות, ובמידת 

הצורך לוקח לבסוף את הנערה לביתו לגדלה".
שבתות רבות עשה הילד בגפו, אביו שוטט במרחבי ארצנו 
הקדושה ללקט נשמות נידחות לבתי הספר, ולשדל את אנשי 

"הופתעתי", סיפר מרן 
הגרמ"ד, "שבשנים 
האחרונות, כאשר רבי 
בנימין היה מגיע לביתי 
ושופך את ליבו, על 
ההידרדרות בעקרונות 
החינוך של בנות ישראל. 
זה כאב לו עד עמקי 
נפש", תיאר מרן הגרמ"ד 
בהתפעלות. "ולמה אני 
מספר לך זאת", שאל מרן 
הגרמ"ד את הרב לייזרזון, 
"כדי שתדע רבי אברהם 
יוסף, מה זה נקרא עסקן 
של דור קודם. זה לא עסקן 
של הדור הזה", פסק הגאון 
שליט"א את פסוקו.
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עיר ועיר לפתוח בחלקתם 'בית יעקב' לבנות המקום. בתוך 
כל זה נצרבה אישיותו של רבי בנימין שהמשיך ביתר שאת 

וביתר עוז במורשתו של אביו מורשת בית יעקב.

הבכי של הרב עובדיה
ניהול  של  המושכות  לידיו  עברו  אביו  של  בפטירתו 
החינוך  של  החנית  כחוד  שם  לעצמו  קנה  שכבר  הסמינר 
החרדי לבנות ישראל. בין אלו ששלחו את בנותיהם לסמינר 
ה'ישועות  מרן  ברק,  שבבני  ישראל  גדולי  את  למנות  ניתן 
את  לשלוח  שמח  שהוא  שהתבטא  זי"ע,  מויז'ניץ  משה' 
בנימין  רבי  מנהלו  עם  לדון  יכול  הוא  בו  למקום  בנותיו 
בענייני חינוך. בשולי הדברים נעיר, שכילד זכה רבי בנימין 
ללמוד עם הרבי הישועות משה את הספר 'חובות הלבבות', 
ומשם הייתה היכרותם המוקדמת. גם מרן ה'קהילות יעקב' 

זצ"ל שלח את בנותיו לסמינר שצ'רנסקי.
את  והניח  דבר,  לשם  הפך  אביב  בתל  שצ'רנסקי  סמינר 
'בית יעקב' שבאו בעקבותיו. בשנת  היסודות לכל מוסדות 
הסמינר  את  לחלץ  הדגל  אל  בנימין  רבי  נקרא  תשד"ם 
'הישן' בירושלים ממצוקתו ולנהלו במשך זמן, לפני עשרים 
המוסד  ניהול  עול  את  שכמו  על  ליטול  התבקש  שוב  שנה 

הירושלמי הוותיק ונענה בשמחה.
גם את הסמינר בביתר עילית היה זה רבי בנימין שלקח על 
עצמו את עול הקמתו לפני 14 שנה. בני המשפחה מספרים 
על אותה תקופה של הקמת הסמינר בביתר, שהייתה קשה 
ומורכבת מאוד עבור ר' בנימין באשר אשתו ע"ה שכבה על 
מיטת חוליה בבית החולים, ועם כל זאת אזר כגבר חלציו 
שזכה  עד  הקורה  לעובי  נכנס  רשותה  את  שביקש  ולאחר 
עיר  לבנות  החינוך  מצבר  את  ולהקים  המוגמר  על  לברך 

התורה והחסידות שבערי יהודה.
מתלמידותיו  ובת  בת  לכל  דאגתו  על  מפעים  סיפור 
מספרים בני המשפחה. אחת מתלמידות הסמינר הייתה בת 
של  יהדותה  אודות  ברחוב  רינונים  ונשמעו  רוסיה,  לעולי 
המשפחה. המנהל רבי בנימין פנה למרן הגאון רבי עובדיה 

יוסף זצ"ל, אותו הכיר מתפקידו כרבה הראשי של תל אביב, 
ושאלו על הדבר כדת מה לעשות. הרב עובדיה השיב לרבי 
בנימין שהתיק של אותה משפחה נמצא בדיון בבית הדין, 

ולכשתתקבל הכרעה ימסור לו את שהוחלט. 
כעבור ימים אחדים מקבל רבי בנימין טלפון, על הקו מרן 
'אני  לקו  מעבר  הקול  נשמע  שצ'רנסקי'  'הרב  יוסף  הגר"ע 
יושב כאן עם הרב אלישיב. התרנו את המשפחה', תוך כדי 
הדברים פרץ מרן הגר"ע יוסף בבכי סוער, כאשר רבי בנימין 
של  והשמחה  הזכות,  על  מהתרגשות  השני  מהצד  מצטרף 
טיהור שמה של משפחה בישראל, עם כל הקושי שבדבר. 
הרב מנחם שצ'רנסקי מוסיף לנו פרט מרתק, ומספר שאביו 
רבי בנימין וסבו רבי מאיר, היו שניהם חתומים על תעודת 

הרבנות של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

"בשמירה על הגחלת
אין פשרות"

כל ימיו היה חרד ודואג על פך השמן הטהור 
לדברים  ביטוי  יעקב.  בית  בנות  חינוך  של 
הגרמ"ד  מרן  עליו  שאמר  בדברים  לראות  ניתן 
המיתולוגי  העצמאי  החינוך  ליו"ר  סולוביצייק 
בסמוך.  שיובאו  לייזרזון,  יוסף  אברהם  הרב 
בנאמנות  עליו  ידיהם  את  סמכו  ישראל  גדולי 
החינוך  ועדת  לחבר  מונה  בברכתם  מוחלטת, 
שעל יד מועצת גדולי התורה, והוביל את מערכות 
היהדות החרדית בנושאי החינוך. כן היה מיוזמי 
שנערך  יעקב'  לבית  תאמר  'כה  כינוס  ומארגני 
בבנייני האומה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל 

שליט"א.
ישראל  אגודת  אנשי  של  הכינוסים  באחד 
דברים  נשא  החינוך,  בנושאי  האחרונות  בשנים 
התערבות  על  זעק  לבו  ומנהמת  שצ'רנסקי  הרב 
משרד החינוך בתכני הלימוד. בין היתר אמר את 
הדברים הבאים: "מאז ומתמיד כאשר באו גזירות 
בניגון  'וימאן'  מיד  לומר  ידענו  יהדות  בנושאי 
של שלשלת. חבל שלא קמו בראשית הניסיונות 
הנואלים של משרד החינוך, לומר את ה'וימאן', 
למרבה הצער כמו שבמשרד החינוך קם דור חדש 
שלא ידע את יוסף, גם אצלנו קם דור חדש שלא 

מכיר את דרכי המלחמה, וסבור אולי שבדרך של הידברות 
ופשרות אפשר לשמור על הגחלת".

הרב צבי חסיד, מנכ"ל זק"א תל אביב ומזכ"ל סמינר 'בית 
יעקב' בתל אביב, סיפר על מסירותו הגדולה של רבי בנימין 
ז"ל לתלמידותיו. "אמר לי פעם השרת הוותיק של הסמינר 
אותו  שואל  אני  בנימין',  רבי  כמו  היום  'אין  אביב  בתל 
וממתין  בלילות  כאן  יושב  'הייתי  ככה  מספר  והוא  למה? 
שילך הביתה כדי לנעול את הבניין, עד שהייתי מוצא אותו 
מנמנם על העט, באמצע מכתב, באמצע כתיבה של אגרת 
לתלמידה' ואז היה שואל אותי השרת בערגה 'איפה יש היום 

כאלו מנהלים?' וזה נכון, כי אין דבר כזה היום".
בנימין  הרב  של  דמותו  את  ותיאר  המשיך  חסיד  הרב 
הבנה  חוש  בעל  פיקח.  איש  היה  בנימין  "ר'  שצ'רנסקי. 
וניתוח. תמיד שמע, הפנים וניתח את הדברים עד לפריסה 
של משנה ברורה בכל נושא שעלה על הפרק. לא בכדי היה 
מבאי ביתם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים שכולם 
בקרית  האישי  בביקורם  זאת  והביעו  פועלו  את  העריכו 

לתוך הלהט הזה לחינוך 
דורות העתיד, גדל הילד 

שהיה לנער, רבי בנימין ז"ל. 
כילד התחנך בתלמוד תורה 

'סיני' בתל אביב עיר מגוריו. 
משסיים את חוק לימודיו 

בחיידר – עלה לסניף 
של ישיבת 'שפת אמת' 

שהוקמה באותם ימים בתל 
אביב, שלימים נקראה בשם 

ישיבת 'חידושי הרי"ם' 
הניצבת עד היום הזה 

לתפארה בצפון תל אביב.
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לתל  רגליהם  כיתתו  כולם  אביב.  בתל  יעקב  בית  החינוך 
נותר  היום  שעד  הוותיק  למוסד  הוקרתם  את  להביע  אביב 
כמעט יחיד כמוסד על של כלל ישראל, אשר חובשות את 
והחוגים,  העדות  מכל  ליטאים  לצד  חסידים  בנות  ספסליו 

ומוציא דורות של מורי מורות ומחנכות".
בנימין,  רבי  מילא  תפקידים  של  מאוד  רחב  מנעד 

שהיה  הראשון  האגודאי  תפקידו  את  למנות  ניתן  בתוכם 
מזכיר סניף אגודת ישראל בתל אביב, חבר ועד החינוך, חבר 
הנהלת אגודת ישראל הארצית, חבר הועד הפועל של אגודת 
ישראל, חבר הנהלת חברא-קדישא תל אביב, חבר מועצת 
המקובל  המושג  את  ייסד  זה  כשבתפקידו  אביב,  תל  העיר 
תורנית',  תרבות  'מחלקת  ונקרא  בארץ  רבות  בערים  כיום 
דבר  את  ברמה  השמיע  בהם  פורומים  ספור  אין  ובעוד 
היהדות החרדית. מעולם לא אכזב את שולחיו וידע להביא 
והמצוות.  התורה  שומרי  לציבור  הנדרשים  ההישגים  את 
במשך שנים רבות היה מנסח את ההסכמים הקואליציוניים 
המתרחש  בכל  עמוקות  מעורב  והיה  ישראל,  אגודת  של 
אגודת  של  העליונים  במוסדות  חברותו  מתוקף  והנעשה 

ישראל.
כאשר  גם  טעמו.  פג  ולא  ליחו  נס  לא  ושיבה  זקנה  עד 
רצה לפרוש לפנסיה ולהקדיש את חייו ללימוד התורה, מנע 
ממנו מרן ה'פני מנחם' מגור זי"ע את הדבר, באמרו 'זה אינו 
עבורך, אתה חייב להמשיך ולפעול למען חינוך בית יעקב'.

המתקפה על לורנץ ופרוש
היו"ר המיתולוגי של החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף 

לייזרזון מדבר בהערכה רבה על דמותו של הרב שצ'רנסקי 
רוח  ואת  וספק את האגודאיות שלו,  ינק  בנימין  ז"ל. "רבי 
החינוך, מאבא שלו רבי מאיר שצ'רנסקי זצ"ל, שהיה מאישי 
לייזרזון  הרב  אומר  הקודם",  הדור  של  הבולטים  החינוך 
בנימין  "רבי  ימי השבעה.  ישראל' במהלך  'כל  בשיחה עם 
את  רק  לא  מאביו.  ירש  הכול  השנים.  כל  אביו  בצל  חסה 
הסמינר הוא לקח, אלא גם את הלהט, הברע'ן והחיות, איתם 
בנה את כל היסודות של חינוך בנות ישראל בדרך ישראל 

סבא".
הכרתם את הרב שצ'רנסקי?

הרב לייזרזון מתפלא על עצם השאלה. כמי שליווה את 
שהיה  כמי  מראשיתה,  ישראל  בארץ  החרדית  הציבוריות 
שם בכל השלבים של הנחת היסודות לבניינה המחודש של 
היהדות הנאמנה בשנות התקומה, ובדגש על נושא החינוך - 
בתפקידיו הרבים, ועל כולנה עמידתו בראש המוסד החרדי 
השנים  בכל  העצמאי'  'החינוך  ביותר  והמשפיע  היוקרתי 
האחרונות, ועוד ינובון בשיבה – כל זה ועוד, מביא בהכרח 
על  שניצבו  אלו  כל  עם  לייזרזון  הרב  של  קרובה  להיכרות 
בנימין  הרב  כמובן  בתוכם  האגודאית,  הפעילות  כביש 

שצ'רנסקי ז"ל.
לעצם השאלה מתייחס הרב לייזרזון "את ר' בנימין הכרתי 
בהנהלת  חבר  להיות  כשנבחרתי  שנה,   40 למעלה  לפני 

'אגודת ישראל'. הייתי צעיר החברים ושם הכרתי אותו".

היו"ר המיתולוגי של 
החינוך העצמאי הרב 

אברהם יוסף לייזרזון מדבר 
בהערכה רבה על דמותו 
של הרב שצ'רנסקי ז"ל. 

"רבי בנימין ינק וספק את 
האגודאיות שלו, ואת רוח 

החינוך, מאבא שלו רבי 
מאיר שצ'רנסקי זצ"ל, 

שהיה מאישי החינוך 
הבולטים של הדור הקודם", 

אומר הרב לייזרזון בשיחה 
עם 'כל ישראל' במהלך ימי 

השבעה.
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לייזרזון מספר על הישיבה הראשונה בה השתתף  הרב 
אסיפה  "הייתה  ישראל.  אגודת  בהנהלת  המניין  מן  כחבר 
ישראל,  אגודת  של  הרבנים  מועצת  את  בחרו  בה  חגיגית 
אגודת  נשיא  של  בניהולו  'דבורה'  במלון  היה  המעמד 
הרא"י  לוין",  מאיר  יצחק  רבי  שבכהונה  החסיד  ישראל, 
לייזרזון מרחיב על מה שהיה באותה אסיפה מכוננת "שם 
בחרו את ראש ישיבת 'שפת אמת' לימים מרן ה'פני מנחם' 
מגור זי"ע, הגה"צ רבי יוחנן סופר האדמו"ר מערלוי זצ"ל, 

וראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שלמה ברמן".
הרא"י חושף פרט מרתק מאותו כנס, על דבריו של הרב 
רקע  על  תוקף  משנה  שמקבלים  דברים  שצ'רנסקי,  מאיר 
בשבועות  מהם  ששבענו  וההקלטות  ההדלפות  פרשיות 
חדש  ואין  שיהיה,  הוא  ומוכיחים שמה שהיה  האחרונים, 
תחת השמש. "אני זוכר אפיזודה. היו שם כל חברי הכנסת 
עלה  מאוד,  תקיף  היה  שצ'רנסקי  מאיר  ורבי  אגודה.  של 
לדוכן וצעק שהמנהיגים הם לא הח"כים אלא גדולי ישראל. 
הליטאים  בין  למתיחות  גרם  וזה  גדולה,  סערה  עורר  זה 
בפני  זה  את  לומר  האומץ  את  היה  מאיר  לרבי  לחסידים. 
הח"כים. זה היה תקופה של מתיחות עם הליטאים. שלמה 

לורנץ ומנחם פרוש הגיבו ברמקול והישיבה התפוצצה".

התפטרות  משותפת 
מהתנועה

בנימין  "רבי  הבן,  שצ'רנסקי  הרב  של  לדמותו  נחזור 
היה דמות", הוא אומר, "בתור עסקן צעיר הוא בלט מאוד 
בתקיפות  דבריו  את  משמיע  היה  הוא  המרכזית.  בסיעה 
בהנהלת 'מרכז אגודת ישראל'. אחרי שקיבל לידיו את ניהול 
הסמינר נערכו ישיבות ה'מרכז' בבניין של הסמינר בדרום 
הסיעה  של  הפוליטיות  ההתייעצויות  מרבית  תל-אביב. 
המרכזית היו שם, כי רק שם לא היה חשש להדלפות, כי 

היה הרחק ממרכז העיר".
הרב  מספר  ישורון  עדת  ורועי  הדור  לגדולי  קרבתו  על 
זי"ע,  ישראל'  ה'בית  למרן  מאוד  מקורב  "היה  לייזרזון: 
עם  יחד  הציבוריים.  העניינים  בכל  בדעתו  שהיה מתחשב 
ידידו הרב שמואל מרדכי מינץ ז"ל, שלימים מונה להיות 
המזכיר הכללי של אגודת ישראל. יחד הם היו נכנסים לרבי 

להתייעצות והדרכה ושאר עניינים".
בהזדמנות זו נוסיף אנחנו את ששמענו השבוע מבנו של 
טובים,  לחיים  שיבדל  שצ'רנסקי  מנחם  הרב  בנימין,  רבי 
שתיאר את ביקורי החג הקבועים שנהג לערוך יחד עם אביו 
הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  של  בבתיהם  ומועד,  חג  עת  בכל 
זצ"ל וחלקם שחיים עמנו עד היום. "כולם קיבלו את אבא 
חוצת  הערכה  לו  הייתה  גדולה,  ובחביבות  פנים  במאור 

מחנות מצדם של כל גדולי ישראל", הוא מספר.
שלהם:  האגודאית  הפעילות  אל  חוזר  לייזרזון  הרב 
 - ישראל  באגודת  חדש  דור  וקם  ימים,  הגיעו  "כאשר 

בנימין  הרב  ושניהם,   – הפוליטית  ההנהגה  התחלפה 
תקופה  תוך  הגישו  מינץ,  מרדכי  שמואל  והרב  שצ'רנסקי 

קצרה התפטרות ממוסדות תנועת 'אגודת ישראל'".
#היה לכם קשר אישי ברמה היומית?

יומי",  יום  קשר  לנו  היה  העצמאי'  ב'חינוך  "בתפקידיי 
ניסיונות  להיראות  התחילו  כאשר  "במיוחד  נזכר,  הוא 
רבי  החינוך,  משרד  מצד  הלימודים  בסדרי  להתערבות 
בנימין לא נח ולא שקט בכל פעם מחדש רתח וזעם ופעל 

בכל מאודו להעביר את רוע הגזירה".
ביחסים  השניים  החזיקו  האחרון  היום  שעד  מתברר 
ובכלל בכל  לפני פטירתו,  יומיים  "ביקרתי אצלו  קרובים. 
שבגבורה  בטוח  הייתי  פעמים.  עשרות  כמה  התקופה 
לייזרזון  הרב  מקונן  להתגבר"  יצליח  הוא  שלו  הנפשית 
שגם  ההלוויה  לפני  שעה  לשמוע  נדהמתי  לצערי  "אבל 

הדמות הזו נעלמה לנו".

"עסקן של דור קודם"
"לאחרונה אני מבקר לעיתים דחופות במעון קדשו של 
ראש ישיבת בריסק מרן הגאון האדיר רבי משולם דוד הלוי 
"ביום  לייזרזון,  הרב  מספר  סולובייצ'יק", 
עמוס  ברחוב  לביתו  עליתי  האחרון  שישי 
השיחה  במהלך  בשיחה.  והארכנו  בירושלים 
עלה זכרונו של רבי בנימין ז"ל, ומרן הגרמ"ד 
מה  לך  ואגיד  "בוא  האלה:  כדברים  לי  אמר 
זה עסקן של דור קודם. הכרתי את רבי בנימין 
את  הכרתי  וגם  שנה.  מחמישים  למעלה  לפני 

הסמינר בתל אביב, ואת החינוך שנתנו שם.
"הופתעתי", סיפר מרן הגרמ"ד, "שבשנים 
האחרונות, כאשר רבי בנימין היה מגיע לביתי 
בעקרונות  ההידרדרות  על  ליבו,  את  ושופך 
החינוך של בנות ישראל. זה כאב לו עד עמקי 
נפש", תיאר מרן הגרמ"ד בהתפעלות. "ולמה 
אני מספר לך זאת", שאל מרן הגרמ"ד את הרב 
לייזרזון, "כדי שתדע רבי אברהם יוסף, מה זה 
של  עסקן  לא  זה  קודם.  דור  של  עסקן  נקרא 

הדור הזה", פסק הגאון שליט"א את פסוקו.

יהי זכרו ברוך.

הרב צבי חסיד, מנכ"ל זק"א 
תל אביב ומזכ"ל סמינר 'בית 
יעקב' בתל אביב, סיפר על 
מסירותו הגדולה של רבי 
בנימין ז"ל לתלמידותיו. "אמר 
לי פעם השרת הוותיק של 
הסמינר בתל אביב 'אין היום 
כמו רבי בנימין', אני שואל אותו 
למה? והוא מספר ככה 'הייתי 
יושב כאן בלילות וממתין שילך 
הביתה כדי לנעול את הבניין, 
עד שהייתי מוצא אותו מנמנם 
על העט, באמצע מכתב, 
באמצע כתיבה של אגרת 
לתלמידה' ואז היה שואל אותי 
השרת בערגה 'איפה יש היום 
כאלו מנהלים?' וזה נכון, כי אין 
דבר כזה היום".



כ"ט אב תשע"ח 10/8/18 22

אדיר 
בממלכה
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בגיל 91 הלך לעולמו רבה האחרון של מרוקו, הגאון רבי אהרון מונסונגו 
• בנו הגאון רבי יוסף, ממרביצי התורה בירושלים, מספר ל'כל  זצ"ל 
ישראל' על ההשתלשלות שהובילה את הילד הצעיר מפאס לפסגת 
חייקין,  הגר"ח  של  היחידה  הסמיכה   - המרוקאית  הרבנות  עולם 
לכתובת  וייל  הגר"נ  של  והמכתב  רוטנברג  הגר"י  של  הנדיר  הביטוי 
בלתי נודעת • מתי חילץ הגר"א מונסונגו את הגרש"מ עמאר מבית 
הכלא? מדוע לא מכהן כיום רב ראשי במרוקו? ולמי יועד הכיסא הריק 
קרבה  יחסי  נקשרים  כך  וגם:   • מרוקו?  מלך  של  ההשבעה  בחגיגות 
בין רב מרוקאי לאדמו"רי סאטמר ופשווארסק, והאדמו"ר רבי יחיאל 

אבוחצירא בדברי זיכרון לרעהו הגדול

||  יענקי קצבורג ||
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שיירה המלכותית דהרה ברחוב הראשי של ה
נשיא  ישב  המפואר  הרכב  בתוך  קזבלנקה. 
העיר  תושבי  נאצר.  עבד  ג'מאל  מצרים 
שמרוקו  הנדיר  במחזה  לצפות  יצאו  כולם 
לא הורגלה בו. בתוך הצופים היו גם בחורי 
הנשיא  המקומית.  שלום'  'נווה  ישיבת 
במתגודדים,  והביט  ברכבו  ישב  המצרי 
ואז בפתאומיות פנה אל המלך המרוקאי שישב לצדו ושאל 
יהודים? קחו אותם לכלא,  יש אצלכם  עוד  במשטמה "מה? 
למה אתם נותנים להם להסתובב ברחובות?" לא עברו דקות 
היהודית  החזות  בעלי  כל  את  עצרה  המרוקאית  והמשטרה 
ששהו באזור, והשליכה אותם אל בית הכלא, בתוך העצורים 
כרבה  יכהן  שלימים  מי  עמאר,  משה  שלמה  הבחור  גם  היה 

הראשי של מדינת ישראל, וכרבה של ירושלים עיר הקודש.
יום.  ילד  מה  ידעו  לא  והבחורים  גדול,  היה  הלחץ  מפלס 
אולם לא חלף זמן רב והם מקבלים הודעה על שחרורם המידי 
הגיע  ואף  שעות,  באותם  להם  שדאג  מי  המרוקאי.  מהכלא 
רבה הראשי של הממלכה  היה  ברכבו לאסוף את הבחורים, 

הגאון רבי אהרון מונסונגו שהשבוע הלך לעולמו בגיל 91.
את הסיפור הזה מספר לנו בנו, הרב יוסף מונסונגו, תושב 
שכונת בית וגן בירושלים. הרב מונסונגו שיחי', מדבר אתנו 
דקות לפני שמסע ההלוויה יוצא לדרכו. בין המספידים יהיה 
גם רבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר, שלפי האמור 
ההקשר  את  הרב.  של  פעילותו  אודות  במרוקו  מהכלא  יצא 
שמצליחה  בשיחה  יוסף  רבי  לנו  עושה  לנספד  המספיד  בין 
שעה  בעוד  לצאת  העומדת  מההלוויה  הלחץ  חרף  להתנהל 
קלה. אני זוכר את אבא אומר לנו אז "זה פיקוח נפש, פדיון 
שבויים, חייבים להציל אותם, ובאמת אבא נכנס יחד עם ד"ר 
בן זקן, שהיה נשיא הקהילה והפעיל את קשריו, עד ששחררו 

אותם".

הסמיכה היחידה של 
הגר"ח חייקין

מונסנגו  ידידיה  רבי  הדיין  עמו  את  דן  במרוקו  פאס  בעיר 

זצ"ל, קשיי החינוך החמירו מיום ליום ולא היה קל לחנך את 
הילדים. ישיבות לא היו באותם ימים באפריקה, לעומת עולם 
התורה שפרח אז במדינות אירופה. המוכשרים מבין הילדים 
ומלמדים  מורים  אצל  הכנסת  בבתי  תלמודם  משנת  את  קנו 
שידעו תורה והלכה. אבל מקום לימוד מבוסס לא היה עבור 
הנפשות הרכות. גם העניות המרודה שאכלה בכל פה ביהדות 

מרוקו תרמה לחוסר בחינוך יהודי בסיסי.
בכל  פעלו  שאנשיה  'אליאנס',  אנשי  חדרו  הזו  לפרצה 
קצוות תבל להחדיר את רוח ההשכלה לילדי ישראל. השיטה 
הייתה פשוטה, הקמת בתי ספר ומוסדות לימוד חינם אין כסף 
ברירות.  הרבה  היו  לא  אפריקה  צפון  ליהודי  המעוניין.  לכל 
אלטרנטיבה לא הייתה, והפיתוי הכספי הכריע את הכף. כך 
בין  הרוחני  עולמם  את  שאבדו  רבות  נשמות  לידיהם  נפלו 

כותלי בתי הספר שלהם.
רבי  ישראל.  בכרם  מחבלים  אותם  הגיעו  פאס  לעיר  גם 
ידידה הדיין הבין את האסון שטמון באותו בית ספר תמים, 
רבי  ראה  התורה  בחכמת  אני'.  'כשר  כאומר  טלפיו  שפשט 
ידידה את הנולד, ושלח את בנו אהרון ללמוד תורה מפי יהודי 
הילד  קנה  הזמן  ביתר  המסורה.  מפי  תורה  שקנה  בימים  בא 

אהרון את חכמת הצורפות מאחד הצורפים המקומיים.
מאת ה' הייתה זאת. כאשר הקים הרב הראשי של קולמר, 
הרב ארנסט נתן וייל, את ישיבת 'חכמי צרפת' בכפר ניודורף 
שליד שטראסבורג, הוא חיפש בחורים שמוצאם מהעיר פאס 
שמקובל  משום   – למה  וזאת  בישיבתו,  שילמדו  המרוקאית 
היה שרבי אלפס מקורו היה מאותו עיר ועל שמה נקרא. והרב 
וויל היה כל בוקר לומד גמרא עם רי"ף ור"ן, ומאוד אהב את 
הלימוד הזה, אז והתעניין לדעת האם יש קהילה באותה עיר. 
הוא שלח מכתב בשפה הצרפתית ומיען אותו לבית דין צדק 
רבני של העיר פאס, בהעדר כתובת רשמית זה מה שהוא בחר 

לכתוב.
הדיין  ידידה.  רבי  הדיין  של  הדואר  לתיבת  הגיע  המכתב 
ישיבה  שפותח  וויל  הרב  שכותב  וראה  המכתב  את  פתח 
וממליץ לשלוח את הילדים לשם. בנו הקטן של הדיין, הנער 
אהרון, ראה את הכתוב ופנה לאביו בבקשה מפתיעה, 'אבא, 
שלח אותי לישיבה', רבי ידידה הביט בבנו ושאלו אתה באמת 
ואביו  בחיוב,  השיב  הנרגש  הבן  הזו?  לישיבה  לנסוע  רוצה 

נעתר לבקשתו.
מלחמת  שלהי  היו  הימים  פשוטה,  הייתה  לא  ההחלטה 
בן  לה  לאקס  מפאס שבמרוקו  המעבר  אבל  השנייה,  העולם 
הצרפתית קם והיה. יחד עם עוד בן דוד הפליגו באנייה ונכנסו 

המכתב הגיע לתיבת הדואר 
של הדיין רבי ידידה. הדיין 
פתח את המכתב וראה 
שכותב הרב וויל שפותח 
ישיבה וממליץ לשלוח את 
הילדים לשם. בנו הקטן של 
הדיין, הנער אהרון, ראה את 
הכתוב ופנה לאביו בבקשה 
מפתיעה, 'אבא, שלח אותי 
לישיבה', רבי ידידה הביט 
בבנו ושאלו אתה באמת 
רוצה לנסוע לישיבה הזו? הבן 
הנרגש השיב בחיוב, ואביו 
נעתר לבקשתו.
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לישיבה. במשך 7 שנים למד בהתמדה רבה בישיבה עד שזכה 
של  תלמידו  הישיבה  מראש  ודיינות  לרבנות  סמיכה  לקבל 
החפץ חיים, הגאון רבי חיים חייקין זצ"ל, שלפי הנטען מעולם 
לא הסכים להעניק סמיכה לאיש, מלבד לאותו בחור מרוקאי 

שגלה למקום תורה וקבע את מושבו בישיבתו.

הכרעת הגרי"ז לחזור למרוקו

רבי  הגאון  פאריז,  רבני  של  למעונם  הבחור  עלה   23 בגיל 
יעקב רוטנברג והגאון רבי שמואל יעקב רובינשטיין. מכתבו 
כמו  משמעות  רבי  משפטים  הכיל  רוטנברג  הרב  של  הנלהב 

הביטוי 'הנרות הללו קודש הם' שכוון כלפי אהרון הצעיר.  
הבחור הצעיר עמד על פרשת דרכים. מחד עמדה האפשרות 
לעלות לארץ הקודש ולהתעלות במעלות התורה והיראה בין 
מאידך  בארץ,  אז  הוקמו  שכבר  הקדושות  הישיבות  כותלי 
ביקש הגר"ח חייקין מתלמידו חביבו להישאר בישיבה ולכהן 

רבי  עמדה התחושה של  הכול  מעל  אבל  הוראה.  כמורה  בה 
אהרון הצעיר שהוא צריך לחזור למכורתו במרוקו ולהשיב את 

נפש הנוער אל אביו שבשמיים. 
רבי  הגאון  דבר  של  בסופו  קיבל  הזו  הקשה  ההכרעה  את 
יצחק זאב הלוי סולובייציק מבריסק זי"ע, שמפעם לפעם הגיע 
לנפוש בשוויץ. רבי אהרון עלה למעונו ושטח בפניו את צדדי 
והוסיף  מולדתך',  לעיר  'תחזור  בחדות  ענה  הגרי"ז  השאלה. 
'אם הייתי יכול הייתי שולח איתך עם בני רפאל, אבל אני צריך 

אותו'.
הבחור הצעיר שאת קורותיו גוללנו עד כאן, הוא לא אחר 
שלישי  ביום  שהשבוע  זצ"ל,  מונסונגו  אהרון  רבי  מהגאון 
91, זקן ושבע ימים. בנו רבי יוסף  הסתלק לבית עולמו בגיל 
ששוחח עמנו תיאר את הקורות עמו, וממשיך לספר על היום 
בו החל אביו להפריח את השממה הרוחנית שהייתה במרוקו 

באותם שנים.
לפרוח  המרוקאית  הרבנות  מסכת  החלה  ואילך  "מכאן 
שיהדות  עולה  ומדבריו  מספר,  הוא  מעולם"  היה  שלא  כמו 
מרוקו זכתה לענק רוחני שהשפיע מהודו וכוח תורתו על העם 
שבשדות, שכמה לקורטוב של יהדות שכה היה חסר באותם 
אזורים. "אבא כיתת את רגליו מעיר לעיר, בשליחותו של מרן 
הגרי"ז מבריסק זי"ע, והקים מוסדות תורה וחינוך בכל רחבי 
מרוקו, ישיבות ותלמודי תורה לצעירי הצאן. בקזבלנקה הקים 
גדולי  ויצאו  העיר  בחורי  למדו  שם  שלום'  'נווה  ישיבת  את 
עמאר  הגרש"מ  ירושלים  של  רבה  הראשל"צ  בהם  ישראל, 
הגאון  כר"מ  כיהן  מסוימת  תקופה  רביבו.  ניסים  רבי  והגאון 

רבי ישככר מאיר, לימים ראש ישיבת 'הנגב'.
היהודים המקומיים עזבו את המדינה מיום ליום ועלו לארץ 
הפנימיות  והמלחמות  הרדיפות  בצרפת.  ומקצתם  ישראל, 
במרוקו גרמו ליהודים רבים להגר ממולדתם ולעבור למקומות 
בטוחים יותר. "יהודים רבים הפצירו באבא שיעזוב את מרוקו 
להם  השיב  אבא  "אבל  הבן,  מספר  ישראל",  לארץ  ויעבור 
ולהציל  מבריסק  הרב  של  הוראתו  את  למלא  כדי  פה  שהוא 
שהו  המשפחה  בני  והבורות".  הכפירה  מציפורני  הנוער  את 
בארץ ישראל וצרפת, רק הרב נותר עם רעייתו והוריו במרוקו, 
תורה  להרביץ  חייו:  כמשימת  שראה  למה  חייו  את  להועיד 

בצעירי הצאן.

הבכיות של הרב טולדנו
זצ"ל  הרב  בין  מיוחדת  ידידות  נוצרה  פעילותו  במסגרת 

לגאון רבי רפאל ברוך טולדנו. "לרבי רפאל ברוך היה אכפת 
מאוד ממה שקורה עם הנוער במרוקו, גם למו"ר אבי היה קשה 

מאוד לראות את המצב". 
רבי יוסף מספר שבאחד הימים נקלע רבי רפאל ברוך טולדנו 
הלילה  באמצע  ששמע  סיפר  אהרון  רבי  ואביו  לקזבלנקה, 
בכיות בבית, הלך לבדוק מה מקור הבכי, ומצא שיוצא מחדרו 
של הצדיק הרב טולדנו, ומה היה בוכה? היה חזור על המשנה 
'אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו 
נכנס  אבא  עצומות.  בבכיות  המשנה  על  חזר  ככה  אימתי', 
ושאל את הרב על מה בוכה? השיב לו הרב תראה את הנוער, 
תראה מה שקורה, ילדים שלנו לומדים במוסדות של גויים, אני 

מרגיש אחריות עצומה על מה שקורה.
"ענה לו אבא, כבוד הרב אתה דיין מפורסם ואני אברך צעיר, 
אותך אנשים מכבדים, תביא סכום של כך וכך, ואני יקים בית 
נקים  זה בצורה מתוחכמת:  נעשה את  ובתחילה  לבנים,  ספר 
בית ספר יהודי ונגיד שצריך להוציא את הילדים שילמדו אצל 
יהודים ולא אצל גויים, וזה נעשה במסגרת של ישיבה תיכונית, 
שהיו לומדים שלוש שעות לימודי קודש, ואחרי זה מקצועות, 
וככה משכו את הנוער והעלו אותם על דרך ישראל סבא. מכאן 
נבע החיבור החזק בין מור אבי לרבי רפאל ברוך זצ"ל", מסיים 

רבי יוסף את הסיפור.

עבדות ולא שררה
עם פטירתו של אביו רבי ידידיה, שמעבר להיותו דיין היה 
את  אהרון  רבי  בנו  בפני  הציעו  מרוקו,  של  הראשי  הרב  גם 
הראשית.  והרבנות  הדיין  משרת  אביו.  של  הרמים  תפקידיו 
"אבא הסכים לקבל את המינוי רק כדי שיוכל להשפיע יותר על 
האידישקייט במרוקו, אבל התנה תנאי שלא יקבל כל תשלום 
עבור תפקידיו הרשמיים", מספר לנו השבוע בנו רבי יוסף, "לי 
באופן אישי נראה", הוא אומר, "שבזכות זה הייתה לו הרבה 
את  להם  היו  שלא  למרות  הקהילה,  נשיאי  על  השפעה  יותר 

אותם דעות כמוהו".
באותם שנות שובע חידש כנשר נעוריה את ענייני הכשרות 
באוכל ובמקוואות ברחבי מרוקו, העמיד הדת על תילה, וכל 
את  להם  לסדר  לשם  נוסע  היה  יהודים  כמה  של  ישוב  מקום 
יחד עם מומחים למקוואות  ענייני היהדות, היה מסתובב  כל 

ומסדר את כל מה שצריך. גם ליבוא של בשר כשר הוא דאג.
אביו,  פטירת  עת  תשנ"ד,  משנת  נמשכו  רבנותו  שנות 
בריאותיות  נסיבות  שנים.  שבע  לפני  רעייתו  לפטירת  ועד 

עם פטירתו של אביו רבי 
ידידיה, שמעבר להיותו דיין 

היה גם הרב הראשי של 
מרוקו, הציעו בפני בנו רבי 
אהרון את תפקידיו הרמים 

של אביו. משרת הדיין 
והרבנות הראשית. "אבא 
הסכים לקבל את המינוי 

רק כדי שיוכל להשפיע יותר 
על האידישקייט במרוקו, 

אבל התנה תנאי שלא יקבל 
כל תשלום עבור תפקידיו 

הרשמיים", מספר לנו השבוע 
בנו רבי יוסף, "לי באופן אישי 
נראה", הוא אומר, "שבזכות 

זה הייתה לו הרבה יותר 
השפעה על נשיאי הקהילה, 

למרות שלא היו להם את 
אותם דעות כמוהו".



להסתכל ליוקרה בעינים. ויסטה
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וישהה אצל בניו במודיעין עילית  הובילו לכך שיעלה ארצה 
ואצל בנו רבי יוסף שמשוחח עם 'כל ישראל' ומתגורר בשכונת 

בית וגן בירושלים.
ההערצה של בית המלוכה לרב שלא נטל שקל על משרתו 
בארמון  אבו  לא  ארצה  עלייתו  אחר  וגם  גבולות,  ידעה  לא 
המלוכה להציב אישיות אחרת שתכהן כרב במקומו של רבי 
אהרון. כל אותה עת ניהל את ענייני הרבנות ממלא מקומו של 
הרב,  של  האישית  לבקשתו  כהונתו  בעת  מונה  שכבר  הרב, 
בכדי לנהל את ההליכים הרשמיים מול השלטונות. עד כדי כך 
הגיעו הדברים, שבשנים האחרונות בימי החגיגות להמלכתו 
של המלך, היה מניחים כיסא נוסף עם שמו של הרב, למרות 
בשלומו  מתעניין  היה  תמיד  המלך  יופיע.  שלא  ברור  שהיה 

ודורש במצב בריאותו.

ישראל",  ילדי  חינוך  הייתה  אבא  של  היחידה  "המטרה 
מדגיש בנו רבי יוסף, "גם לבנות הוא פתח סמינר בקזבלנקה. 
לא היה אז מושג כזה אצל אנשים לשלוח בנות לסמינר, והוא 
עבר אצל אותם אנשים לשכנע אותם". עוד דבר מפעילותו של 
אביו חושף רבי יוסף, "אבא היה עמל מאוד לשלוח בחורים 
אותם  להציל  כדי  ישראל,  בארץ  לישיבות  יכול,  שהיה  כמה 
מ'עליית הנוער'. ואכן ברוך ה' זכה להקים דור ישרים מפואר, 

זרע ברך ה'", מציין רבי יוסף בסיפוק.
תשעה ילדים, בנים ובנות, הותיר אחריו הרב לברכה, שניים 
מבניו מתגוררים בישראל והיתר בצרפת. הראשון שבהם הוא 
מונסונגו  שמואל  רבי  בנו  מצרפת,  אדרעי  יהודה  רבי  חתנו 
'דרכי  בישיבת  תורה  מרביץ  מונסונגו  יוסף  רבי  בנו  מפאריז, 
בשכונת  המתגורר  למתחזקים,  ובכולל  מנחם  בקריית  חיים' 
'בית וגן' בירושלים, חתנו הרב ניסים זרביב, חתנו הרב שלום 
מסיקה מרביץ תורה בפאריז, חתנו הרב מסעוד דרעי מצרפת, 
חתנו הרב משה זרביב רב בית כנסת בצרפת, חתנו הרב ראובן 
אמויאל ר"מ בישיבת 'אוצר התורה' בפאריז, ובנו רבי ידידיה 

מונסונגו מקריית ספר.

היחסים עם סאטמר ופשווראסק
ר' יוסף מספר לנו שהיה פעם מחנה קיץ של הישיבה באקס-

באותה  שהיה  פרוגמנסקי,  מרדכי  רבי  הנודע  והגאון  לה-בן, 
תקופה בישיבה בצרפת, ביקש מרבי אהרון שלא ייסע למחנה 
כי  לנסוע  שצריך  התעקש  אבא  "אבל  בישיבה,  עמו  ויישאר 
צריכים אותו שם במחנה", משחזר רבי יוסף, "הוא היה שוחט 
והיו צריכים מי שידאג לאוכל כשר עבור התלמידים  ומנקר, 

שם". 
רבי מרדכי הודיע לבחור אהרון שאם הוא נוסע הוא מצטרף 
לי  סיפר  עמו,  יחד  להיות  רצה  מרדכי  שרבי  "הסיבה  אליו, 
אבא – בגלל שבמחנה הופיעה אישיות שדעתו של רבי מרדכי 
הייתה חלוקה עליו בהשקפה, וחשש מהשפעה שלילת שתהיה 
ממנו  למנוע  ניסה  לכן  לגדולות,  שעדיו  הבחור  נפש  על  לו 
לנסוע, וכאשר לא עלה בידו אזי לפחות הצטרך עמו ללוותו 

לשמור עליו בשטח", מספר הבן.

בשנותיו בישיבה לא חזר הביתה למרוקו כל השנים, בחגים 
חיים  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה,  ראש  שולחן  על  סמוך  היה 
חייקין זצ"ל, רבי יוסף מספר לנו שבאחד מלילות הסדר באחד 
הישיבה,  לראש  האפיקומן  את  שגנב  אביו  זה  היה  השנים, 
השיב  בתמורה,  ירצה  מה  ונשאל  להשיבו  התבקש  כאשר 
ראש  עם  דעה  יורה  בהלכות  יומי  שיעור  לקבוע  רוצה  שהוא 
נענה  והוא  חייקין  הגר"ח  בעיני  חן  מצאה  הבקשה  הישיבה. 
ברצון, ומיד אחר חג הפסח כבר התחילה השותפות החדשה 

בעוז ותעצומות.
חייקין,  הגר"ח  של  חטאו  יראת  מדת  היא  ברבים  ידועה 
בחששו כי רב מטעות חלילה, לא אבה רבי חיים לפסוק הלכה, 
כמו שנקרא בחז"ל 'ירא הוראה', מאחר ובכל אקס-לה-בן לא 
ההלכתיות  הפסיקות  כל  להוראה,  המוסמך  יהודי  עוד  היה 
נסמכו על הבחור אהרון מונסנגו, שכאמור לעיל היה היחיד 
וגם  כשרות,  בנושאי  כך  עצמו,  חייקין  מהרב  לסמיכה  שזכה 
על  שהתבקש  הצעיר  אהרון  רבי  זה  היה  מקוואות  בהלכות 
ידי רבו להכריע בנידונים קשים וסבוכים. "כשהיה שומע את 

הדעה שלו הוא היה נרגע שהכול בסדר".
יחסים מיוחדים היו לרבי אהרון זצ"ל עם הרה"ק מסאטמר 
לילדי  דאגתו  שכידוע  זי"ע,  יואל'  'דברי  בעל  יואלי'ש  רבי 
צרפת הייתה רבה, ואף הקים ארגוני הצלה מיוחדים להעברת 
הילדים אל מקומות מבטח רוחניים בארה"ב. "הרבי מסאטמר 

היה אוהב אותו הרבה". 
חייו עם  בימי  רבי אהרון  אחד הקשרים המופלאים שרקם 
רבי  הקדוש  הצדיק  עם  התקשרותו  מסכת  היה  ארץ,  צדיקי 
בעיר  שפעל  מעלה  משרפי  אחד  זי"ע,  מפשווארסק  איציק'ל 
שהה  בה  שנה  מחצי  התחילה  הכרותם  שבבלגיה.  אנטוורפן 
רבי איציק'ל בישיבת אקס-לה-בן, בזמן שהותו של רבי אהרון 
אלו  השניים  נקשרו  זו  השנה  "במחצית  המניין.  מן  כתלמיד 

לאלו לכל ימי חייהם" מסביר הבן את פשר היחס המיוחד.

התקופה האחרונה
בשנים האחרונות, זמן מועט לפני פטירת רעייתו עבר אירוע 
מוחי, שהקשה עליו למסור שיעורים. "בשנים האחרונות הוא 

ידועה ברבים היא מדת 
יראת חטאו של הגר"ח 

חייקין, בחששו כי רב 
מטעות חלילה, לא אבה 
רבי חיים לפסוק הלכה, 

כמו שנקרא בחז"ל 'ירא 
הוראה', מאחר ובכל 

אקס-לה-בן לא היה עוד 
יהודי המוסמך להוראה, 
כל הפסיקות ההלכתיות 
נסמכו על הבחור אהרון 

מונסנגו, שכאמור לעיל היה 
היחיד שזכה לסמיכה מהרב 

חייקין עצמו, כך בנושאי 
כשרות, וגם בהלכות 

מקוואות היה זה רבי אהרון 
הצעיר שהתבקש על ידי 

רבו להכריע בנידונים קשים 
וסבוכים. "כשהיה שומע 
את הדעה שלו הוא היה 

נרגע שהכול בסדר".



29 כ"ט אב תשע"ח 10/8/18

כל  אותו  מביא  הייתי  היה מתפלל,  "הוא  הבן,  אומר  סבל", 
בוקר לישיבה שלנו, דרכי חיים, והיה מתפלל עם הבחורים, 

והייתי מחזיר אותו הביתה".
"ביום  אביו.  עם  האחרון  השבוע  את  משחזר  יוסף  רבי 
יחד, הכול היה טוב.  ואכלנו  ראשון הרגיש טוב, היה בבית 
לבית  נסענו  קורה,  מה  ידענו  ולא  הקאות  התחילו  בערב 
חולים, והבעיה הייתה שהיה לו חיידק בקיבה ולא ידעו איך 

להתמודד עם זה".
ולקראת  וחתניו,  בניו  נוכחים  היו  הנשמה  יציאת  במעמד 
המשפחה  בני  עם  יחד  מצרפת  גם  רבים  הגיעו  ההלוויה 

היהדות  את  שהציל  למי  אחרון  כבוד  לחלוק  המורחבת, 
במרוקו.

ישראל' רבה של  'כל  ביכה בשיחה עם  עם תום ההלוויה 
רמלה, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, את האבדה הגדולה, 
אישיות  בניה,  מטובי  אחד  את  איבדה  ישראל  "ארץ  ואמר 
מיוחדת וכבירה, זכיתי להכיר אותו לפני הרבה שנים, בשנת 

תשל"ט כאשר הגעתי בפעם הראשונה למרוקו.
ללמוד  תורה,  למקום  גלה  הוא  שמצעירותו  לדעת  "צריך 
תורה מפיו של הרב חייקי, מתלמידיו המובהקים של החפץ 
'אוצר התורה' במרוקו, כל הדיינים  יסד את  ובהמשך  חיים, 

וגדולי התורה ממרוקו הם אלו שלמדו אצלו בישיבה, ביניהם 
רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר, שגם הספיד בלוויה והזכיר 

את אותם ימים".
"הוא היה הדמות של עולם הישיבות, הוא ייצג את עולם 
סניפים  להקים  וכפר  כפר  בכל  רגליו  את  כיתת  הישיבות, 
ל'אוצר התורה', וכל התלמידים שלמדו שם יצאו בני תורה, 
הוא חיזק וביסס את היהדות והישיבה שלו קיימת עד היום 

במרוקו".

"הוא היה הדמות של עולם 
הישיבות, הוא ייצג את 
עולם הישיבות, כיתת את 
רגליו בכל כפר וכפר להקים 
סניפים ל'אוצר התורה', וכל 
התלמידים שלמדו שם יצאו 
בני תורה, הוא חיזק וביסס 
את היהדות והישיבה שלו 
קיימת עד היום במרוקו".
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||  איילה אבן האזל ||

מסע 
צילומים: ויקיפדיה.

קון טיקי 
הכירו את סיפורו של המסע ההרפתקני באוקיינוס על פני רפסודה עתיקה 
• מי היה תור היידראל – הנורווגי החשוב ביותר במאה העשרים? מה עלה 
יש  והאם  יום?   101 שנמשך  שיט  למסע  שיצאו  ואנשיה  הרפסודה  בגורל 

אינדיאנים באוקיינוס השקט? • וגם: חידת הפירמידות באיים הקנריים 
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יום י עצמו  מצא  כך  לוויה.  בני  וחמישה  תוכי  רפסודה,  ם, 
אחד בחור נורווגי שלא חשש לעולם לחתור נגד כיוון הרוח. 
המסע הנועז אומנם נשמע דמיוני, אך הינו אמיתי לחלוטין.

בחיים  שקץ  אמיץ,  נורבגי  הרפתקן  היה  היידראל  תור 
האורבניים המודרניים והחליט לעשות מעשה, תוך שאיפה 
לחזור ולחיות בחיק הטבע הבראשיתי ומבלי צורך להיות 

תלוי בקדמה ובתיעוש המודרני.
במאה  ביותר  החשוב  "הנורווגי  בתואר  תור  זכה  לחינם  לא 
נולד  תור  נורבגיה.  מלך  מאת  הצטיינות  אות  וקיבל  העשרים״ 
 16 בגיל  וכבר  בנורבגיה  אמידה  שנים למשפחה  וארבע  לפני מאה 
בשלה אצלו תובנה כי העולם שהפך מודרני הרחיק לכת משורשיו 
האמתיים. לכן החליט תור לבחור מקום נידח - שיד האדם המודרני 

טרם קלקלה. 
לאחר מחשבה בחר תור לעבור לגור באיי פולינזיה – משמעות 
המרכזי  בחלק  ממוקמת  פולינזיה  איים״.  ״הרבה  ביוונית:  השם 
והמזרחי של האוקיינוס השקט, מדובר למעשה במשולש של איים 
כאשר קדקוד הבסיס השמאלי הינה מדינת ניו זילנד, קדקוד הבסיס 
הימני הם איי הפסחא וקדקוד הראש הם איי הוואי )המדינה מספר 

חמישים של ארצות הברית(. 
פולינזיה אומנם רחוקה מרחק רב מאד מאירופה, כך חשב תור, 
אך עם זאת, ניתן להשיג בה את הצרכים החיוניים הדרושים למחיה. 
תור, שהיה בחור משכיל ולמד באוניברסיטה זואולוגיה וגאוגרפיה, 
על  לו את המסע כמסע מחקרי  יממנו  כי  מוריו  החליט לשכנע את 
נדידת בעלי החיים השונים לאי. מוריו עזרו לו לשכנע את הוריו כי 
ייקחו חלק במימון המסע, וכך בגיל 22 יצא תור לדרכו יחד עם אשתו 

הצעירה בת העשרים. 
במים,  עשיר  אי  וגילו  בהאיטי  לגור  תחילה  בחרו  ואשתו  תור 
פירות מתוקים ומזג אוויר נוח. האי היה נראה כגן עדן עלי אדמות. 
תור הכיר באי פולינזי זקן אשר סיפר לו אגדות עם שעברו מאב לבן 
פי האגדה לפולינזיה הגיע האב הקדמון  אודות העם הפולינזי. על 

של המשפחה ששמו היה ״טיקי״ ממדינה גדולה במזרח. 
למעשה, ממזרח לאי אין אף מדינה מלבד דרום אמריקה שנמצאת 
סתרה  המקומי  הזקן  לו  שסיפר  האגדה  קילומטר,   8,000 במרחק 
לחלוטין את דעות החוקרים שמוצא העם הפולינזי הוא מאזור דרום 

שמקורה  הבטטה  צומחת  באי  כי  תור  הבחין  בנוסף  אסיה.  מזרח 
ספקנות  להביע  התחיל  תור  אמריקה.  דרום  ביבשת  הינו  הבלעדי 
בתאוריות המחקריות, היות ומסע ימי מדרום מזרח אסיה לפולינזיה 
לכיוון  גמור  ובניגוד  למזרח,  ממערב  קילומטר  אלפים  עשרת  הינו 

הרוח ולזרם המים שתמיד נעים ממזרח למערב.

התגלית המסעירה שהתקבלה בבוז
בשלב זה, תור ואשתו הבינו כי קיימים כמה חסרונות בחיים באי 
תור  אשתו.  בבריאות  שפגע  בתרופות  המחסור  היתר  בין  הבודד, 
השנייה,  העולם  מלחמה  בתקופת  זה  היה  לנורבגיה,  חזרו  ואשתו 
התחיל  המלחמה  לאחר  בגרמנים.  ונלחם  למחתרת  התגייס  ותור 
תור לפרסם מחקרים אודות ״אינדיאנים באוקיינוס השקט״, כאשר 
הגיעו באמצעות  כי המתיישבים הראשונים  הינה  הטענה המרכזית 
רפסודות מעץ בלזה ושטו בעזרת הזרמים של הרוח והמים שנעים 
אינו  סיבוב כדור הארץ מדרום אמריקה לפולינזיה. המרחק  בכיוון 
הגורם הקובע, טען תור. המחקרים עוררו בוז ולעג רב ומתנגדיו טענו 

כלפיו ״נראה אותך מגיע מפרו לפולינזיה על גבי רפסודת בלזה״...
לא אחד כמו תור היידראל ייכנע. האתגר שהוצב מולו של החוקר 
החליט  תור  דמיונו.  את  הצית  רק  דבריו,  בצדקת  שהאמין  הצעיר 
להיענות לאתגר ולבנות רפסודה מעץ בלזה ולהפוך להיות ספן נועז 
בדומה לוויקינגים הקדומים. לרפסודה קרא בשם ״קון טיקי״, על שם 
ראש השבט האינדיאני שהוביל את המסע מערבה מפרו לפולינזיה 

לפני מאות שנים. 
ב1947, בהיות תור בן 33, הוא החל לבנות את הרפסודה כדי לצאת 
ימים מפרו לפולינזיה – בצד השני של האוקיינוס,  למסע של 101 
יחד עם צוות של שישה אנשים. אורך המסע כ- 6,000 קילומטרים. 
תור עמד על כך כי אנשי הצוות יהיו חסרים ידע ימי כדי שמתנגדיו 
לא יוכלו לטעון כי מסע כזה צלח בזכות יכולות וכישורים שלא היו 

לאינדיאנים בזמנו. 
חברי הצוות היו: מהנדס מכונות בשם הרמן ואצינגר - שבצע את 
המדידות, הצייר וחבר הילדות של תור אריק הלסברג - שידע לעשות 
וטורשטיין  הוגלאנד  קנוט  האלחוטנים:  ניווט,  במכשירי  שימוש 

חברי המסע העבירו 
את הזמן על פי סדר יום 
קבוע, כולל תורנות היגוי 
והכנת ארוחות, ובזמן 
החופשי עסקו החברים 
בציור, נגינה או קריאה. 
המזון שהוכן מבעוד 
מועד כלל: אגוזי קוקוס, 
בטטות, ו-275 גלון 
מים שהחלו להתעפש 
אחרי חודשיים. בדיעבד 
התברר כי לאורך 
המסלול, הים שופע 
דגים כגון, דגי הטונה 
מהם ניתן לאכול 
ולשבוע. 

ספינת עצי גומא
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דניאלסון  בנגט  השוודי  החוקר  היה  השישי  הצוות  ואיש  ראבי, 
שבדיוק סיים מסע מדעי באמזונס. 

בשלב הבא, תור ואצינגר טסו במיוחד לאקוודור על מנת לחטוב 
עצים מסוג בלזה לבניית הרפסודה. תשעה קורות מעצים יבשים 
)בניגוד לעצות שקיבל שהמליצו על עצים לחים( נבחרו ונקשרו 
הרפסודה  רצפת  על  בברזל.  שימוש  ללא  קלועים,  בחבלים  יחד 
הניחו לוחות בלזה ומחצלות קלועות, במרכז הרפסודה נבנה תא 

קטן עשוי קנה במבוק ומחופה עלי בננות. 
הרפסודה נבנתה כהעתק מדויק של רפסודות עתיקות מהתקופה 
וליתר  יום  ב97  המסע  תקופת  את  העריך  תור  בפרו.  הקדומה 
ביטחון צייד את הרפסודה במזון, ציוד ומים לתקופה של ארבעה 
חודשים. על הרפסודה הניפו דגל שעליו הסמל שהפך לאגדת ״קון 

טיקי״.

המסע יוצא לדרך
סוף המסע לדרך מפרו בדרום אמריקה  סוף  יצא  ב28.4.1947 
הראשונים  בימים  רבים.  וצופים  צלמים  תקשורת,  כלי  בנוכחות 
המסע לא היה קל – הים היה סוער מאד וחברי הצוות היו חסרי 
של  הפרימיטיבי  ההיגוי  מנגנון  ההיגוי,  במשוט  בשימוש  ידע 
והתכנית  הרפסודה  את  להפוך  איים  לווייתן  הרפסודה התקלקל, 

העיקרית של המסע אבדה. 
המשיך  המסע  החוף,  של  הזרמים  מתחום  שיצאו  לאחר  אך 
ליממה.  80 ק״מ  זרם האוקיינוס במהירות של  בקלות באמצעות 
הרפסודה אשר נבנתה בשיטות העתיקות של האינדיאנים הייתה 
ספגו  החוף  על  ייבוש  עברו  הבלזה שלא  עצי   – ביותר  מוצלחת 
להיבלע  הקליעה  לחבלי  ואפשר  אותם  שריכך  מה  מים,  לתוכם 
בתוכם – כך לא נגרם חיכוך בין הקורות לחבלי הקליעה והרפסודה 

זכתה ליציבות והצילה את חברי המסע מסכנת חיים. 
חברי המסע העבירו את הזמן על פי סדר יום קבוע, כולל תורנות 
היגוי והכנת ארוחות, ובזמן החופשי עסקו החברים בציור, נגינה 
או קריאה. המזון שהוכן מבעוד מועד כלל: אגוזי קוקוס, בטטות, 
ו-275 גלון מים שהחלו להתעפש אחרי חודשיים. בדיעבד התברר 
ניתן  מהם  הטונה  דגי  כגון,  דגים  הים שופע  המסלול,  לאורך  כי 

לאכול ולשבוע. 
הארוכה  הדרך  כל  את  בשלווה  הרפסודה  לה  הפליגה  כך 
גלי  דרך  קשר  על  שומרים  המסע  חברי  העת  כשכל  באוקיינוס, 
הרדיו עם העוקבים הרבים אשר ציפו בדריכות לתוצאות המסע. 
חברי  נהנו  וכך  גשום  לאזור  הרפסודה  הגיעה  חודשיים  כעבור 
המסע ממים טריים, ולקראת סוף המסע, הצליחו להתגבר על שתי 

סופות בסמוך לפולינזיה עצמה. 
ביום ה-93 היה נדמה כי חברי המסע הגיעו אל היעד, היה זה 
היה  האי  אך  פוקה״,  ״פוקה  ששמו  האיים  בסדרת  הראשון  האי 
אליו.  דרכם  את  לנווט  הצליחו  לא  והם  למסלולם  מעבר  מרוחק 
לאחר שלושה ימים הגיעו חברי המסע לאי נוסף – תושבי האי ניסו 
להגיע אליהם עם סירות, אך לרפסודה לא התאפשר לעבור דרך 
פתח שונית אלמוגים צר ולעגון. ביום המאה ואחד למסע נסחפה 
הרפסודה לשונית אלמוגים, וכך הסתיים לו המסע הארוך שארך 
השחורות.  התחזיות  כל  אף  על  וזאת  בניצחון,  חודשים  שלושה 
אך  השונית,  על  תקועה  לרפסודה שנשארה  נגרם  רב  נזק  אומנם 

חברי הצוות הצליחו לרדת בשלום אל האי.
ספרו  קורותיו.  כל  את  המתעד  המסע  במהלך  יומן  כתב  תור 
הקון  במוזאון  ניצבת  טיקי  הקון  וספינת  עולמי  מכר  לרב  הפך 
בין  תור  גילה  יותר  מאוחר  הזה.  היום  עצם  עד  בנורבגיה  טיקי 
היתר במסגרת מחקר שהוביל בדרום אמריקה, מכשיר היגוי שהיה 
בשימוש בקרב השבטים האינדיאנים הקדומים ואפשר להם לנווט 

בים ולנסוע למסעות ממושכים באוקיינוס השקט. 
בעקבות הצלחת המסע, הוכח כי לא ניתן לשלול את התאוריה 
ותור החל לקבל התנצלויות ממתנגדיו הרבים שלעגו לו. למרות 
האוכלוסייה  רוב  כי  די.אן.אי.  בדיקות  ביצוע  לאחר  התברר  זאת 
המקומית מגיעה מאזור אסיה, אך למעשה יש אחוזים קטנים של 

תושבים שאכן הם אינדיאנים במקור. 
אי אפשר שלא להעריך את מאמציו ההרואיים של תור. תוצאות 
הייתה  אכן  טכנית  כי  ספק  מכל  למעלה  להוכיח  הצליחו  המסע 
לאיי  אמריקה  דרום  מחופי  הארוך  המסע  את  לבצע  אפשרות 
פולינזיה באמצעות כיוון זרמי הרוח והמים שאינם משתנים ופונים 
תמיד מערבה בכיוון סיבוב כדור הארץ, ביום ובלילה ובמשך כל 

עונות השנה. סיבוב זה לא השתנה במשך כל תולדות האנושות. 

ממרוקו לדרום אמריקה
מסעות  כמה  עוד  תור  ביצע  המוצלח  טיקי  הקון  מסע  לאחר 
ימיים בחייו. תור האמין כי המדענים של ימינו מזלזלים בטכניקות 
של העולם העתיק. אחד מהמסעות היה על מנת להוכיח כי ספינות 
הגומא של העולם העתיק היו יכולות לשוט זמן רב )בל נשכח כי 
בניגוד  ביאור(,  גומא  עץ  תיבת  בתוך  מוצפן  היה  רבנו  משה  גם 
שבועיים  בים  להחזיק  יכולות  גומא  ספינות  כי  המקובלת  לדעה 

בלבד בשל ספיגת המים בקנים אשר עלולה לגרום לטביעה. 
עתיקים,  מצריים  שרטוטים  סמך  על  בנה  הפעם  הספינה  את 
לצורך כך קנה תור בשנת 1969 12 טון של קני פפירוס ויחד עם 
חמשה  באורך  העתיק  בסגנון  גומא  עצי  ספינת  נבנתה  מומחים 

עשר מטרים. 
הפעם, כלי השיט יצא לדרכו מנמל בעיר סאפי במרוקו לכיוון 
תור,  לונצואלה.  צפונית  האטלנטי  באוקיינוס  אי   – ברבדוס  האי 
שהאמין באחווה עולמית, בחר את החברים למסע - שבעה אנשים 

מלאומים שונים ואת דגל האו״ם הניף על התורן. 
הספינה שטה מרחק של 5,000 מטרים במשך 56 יום אך לרוע 
המזל, פגמים התגלו בה, ובנוסף סערות עזות איימו על הצוות עד 

אשר נאלצו לנטוש את הסירה. 
הרוח  את  היידראל  כתור  לאדם  הוציא  לא  כזה  אירוע  גם  אך 
מהמפרשים, תור שם לב כי קיים דמיון שלא ניתן להתעלם ממנו 
להן  הדומות  הספינות  לבין  המצריות  העתיקות  הספינות  בין 
תוצרת האינדיאנים מדרום אמריקה, ולכן, לאחר עשרה חודשים, 
כאשר החליט שוב לבנות ספינת מעצי גומא, הפקיד את עבודת 
בדרום  אגם   – טיטיקקה  מאגם  אינדיאנים  בידי  דווקא  הבנייה 

אמריקה בגבול בוליביה–פרו. 
לבניית  עולמיים  כמומחים  ידועים  זה  מאזור  האינדיאנים 
ספינות מעצי גומא. אומנות שזירת הקנים המיוחדת עוברת אצלם 
מאב לבן במשך מאות שנים. חבריו של תור נסעו לאזור והסבירו 
לתושבים המקומיים במה מדובר, ולאחר מכן נערכה תחרות על 
זוכים  מנת למצוא את המומחים בתחום. לאחר שנבחרו ארבעה 

מאושרים הם הוטסו למרוקו על מנת להתחיל בבניית הספינה. 
הייתה זו ספינה מושלמת באורך 12 מטרים שאף מהנדס בכיר 
לא יכול לבנות בצורה דומה. כולל ירכתיים מחודדות המתנשאות 

הספינה שטה מרחק 
של 5,000 מטרים במשך 
56 יום אך לרוע המזל, 
פגמים התגלו בה, 
ובנוסף סערות עזות 
איימו על הצוות עד 
אשר נאלצו לנטוש את 
הסירה. 

הקון טיקי במוזאון באוסלו
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גבוה באוויר כחרטומית – פרט חשוב שהיה זהה אף בספינות הים 
התיכון של העולם העתיק. הפעם הספינה עברה את המסע בשלום 
וצלחה דרך ימית של 6,100 קילומטר ממרוקו לאי ברבדוס – ב57 

ימים.

מסע בים סוף
תור ההרפתקן לא חשב לשבת בחיבוק ידיים – לדידו היה זה רק 
עניין של זמן עד אשר יצא למסע נוסף. הפעם הייתה המטרה להוכיח 
כי בזמן העתיק היה קשר בין התרבויות העתיקות: מסופטומיה – 
אזור השוכן בין נהר הפרת לנהר החידקל, ועמק האינדוס – פקיסטן 

ומערב הודו ואפריקה. 
שוב נבנתה ספינת גומה שכונתה ״טיגריס״ על שם נהר החידקל 
)בלועזית מכונה החידקל טיגריס(. אך לאחר מסע ארוך ביום סוף 
– אף מדינה באזור לא אפשרה לחברי המסע לעגון בתחומה בשל 

מלחמות פנימיות. לאות מחאה שרף תור את הספינה.

חידת הפירמידות העתיקות
העתיקות.  הפירמידות  של  סודן  את  גם  לחקור  חיפש  תור 
הפירמידות מהוות חידה עד היום, ולארכיאולוגים לא ברור מי בנה 

אותן ולצורך מה?
את  שבנתה  המצרית  התרבות  בין  קשר  למצוא  שאף  תור 
האינדיאנים  של  העתיקות  התרבויות  לבין  במצרים  הפירמידות 

בדרום אמריקה שבנו פירמידות ידועות במקסיקו. 
הקנרים  באיים  הנמצאות   – נוספות  פירמידות  חקר  בנוסף 
השייכים לספרד, פירמידות אלה דומות דמיון עז לפירמידות של 

האינדיאנים. 
באי היו 9 פירמידות, אך 3 מתוכן נהרסו והאבנים שמשו כחומר 
בניה זול. כיום ניצבות 6 פירמידות במקום, כאשר בהתחלה סברו 
הכול מתוך בורות, כי מדובר בסך הכול באבנים שאיכרים מקומיים 
הסכים  לא  תור  השדה.  בצדי  בערמות  וערמו  משדותיהם  סקלו 
כי לא מדובר בערימת אבנים  והוכיח  בקלות עם התאוריות הללו 
סתמית אלא כאלה שמישהו סיתת את צלעות האבן של הפירמידות. 
ואבני  יישור  עברה  הפירמידה  הוקמה  עליה  האדמה  לכך,  בנוסף 

אבני  ולא  במיוחד  שהובאו  מיוחדים  ליבה  סלעי  הינם  הפירמידה 
שדה רגילות. 

מיוחדת,  יש משמעות אסטרונומית  לפירמידה  כי  גם  גילה  תור 
הפירמידה  לגג  לעלות  ניתן   - בקיץ   – בשנה  ביותר  הארוך  ביום 
מאחורי  שוקעת  השמש  כפולה.  שקיעה  ולראות  ביותר  הגבוהה 
ולאחר מכן  ומופיעה בשנית,  וחוזרת שוב  אותו  עוברת  גבוה,  הר 
נוסף. לכל הפירמידות היה אף מכנה משותף  שוקעת מאחורי הר 
בקצה  ועמדת  במידה   – המערבי  בצד  שהותקן  מדרגות  גרם  של 
המדרגות, היית יכול לראות פעם בשנה - ביום הקצר ביותר בחורף 

, את הזריחה.
דרך  ציון  היו  והפירמידות  יתכן  כי  השערה  להעלות  ניסה  תור 
האי  של  הילידים  כי  היום,  לנו  שידוע  מה  באניות.  הים  ליורדי 
המכונים ״גואנצ'ים״ שחיו באי בטרם הכיבוש הספרדי, היו גרים 
במערות מתחת לפירמידות. לאחר הכיבוש הספרדי הילידים נטמעו 
בקרב הכובשים הספרדים כליל ולא נותר כיום שום זכר לתרבותם 

ושפתם.

תולה את המשוטים 
״הגיע הזמן לתלות את המשוטים ולדהור אל השקיעה״, כך אמר 

תור כשהריח את מותו הקרב לפני 16 שנה. 
את סוף חייו החליט תור להעביר דווקא בכפר איטלקי קטן בשם 
השמשי  האוויר  מזג  לו  חסר  שבנורבגיה  מאחר  מיקרי״,  ״קולה 
ובמזג האוויר הטרופי - חש געגוע להרים ולקור הסקנדינבי. הכפר 

האיטלקי שימש עבורו אם כן כפשרה מוצלחת. 
בסוף ימיו ראיין אותו כתב הארץ משה גלעד, ואנו בני הציבור 
והפיתוחים  הטכנולוגיה  כל  אף  שעל  כך  על  האמונים  החרדי 
יכולים  ירידת הדורות עם השנים,  שלכאורה מאד מתקדמים חלה 
של  הבסיסיות  הטעויות  אחת  תור:  שאמר  הדברים  עם  להזדהות 
אנחנו  שאם  לחשוב  נוטים  שאנחנו  תור,  טוען  המודרני,  האדם 
מבני  אינטליגנטים  יותר  אנחנו  כפתורים,  כמה  על  ללחוץ  יכולים 
טיפשים  יותר  ולא  חכמים  יותר  לא  אנחנו  קדומות.  תרבויות 
מהאנשים שאכלסו את כדור הארץ בזמן הקדמון, גם אז היו גאונים 

וכנראה גם כאלה שאינם.

את סוף חייו החליט 
תור להעביר דווקא 
בכפר איטלקי קטן בשם 
״קולה מיקרי״, מאחר 
שבנורבגיה חסר לו מזג 
האוויר השמשי ובמזג 
האוויר הטרופי - חש 
געגוע להרים ולקור 
הסקנדינבי. הכפר 
האיטלקי שימש עבורו 
אם כן כפשרה מוצלחת. 

הרפתקאות קון טיקי

תור היידראל
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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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הנער משה

משפחת פלינקר הצליחה לברוח מהולנד ולמצוא 
מחסה בבלגיה. ובעוד יומנה המפורסם של אנה פרנק 
נכתב בהולנד ממנה ברחה משפחת פלינקר, יומנו של 

הנער החרדי משה פלינקר נכתב במקום מחבואם בבלגיה.
בין דפי היומן מקופלים האמונה והתקווה, הכאב והבדידות, 
ומבין המלים צפות ועולות קורותיה של משפחה אחת ששמרה 

על קלה כבחמורה גם בימים קשים.
האב הצליח בעזרת כספו להשיג רישיון שהות בבלגיה ולהאריכו 

עוד ועוד, עד ל-7 באפריל 1944.
משה, ששהה בבית עם אמו ועם שתי אחיותיו הגדולות, נתפס, 
נשלח אל המחנות ולא חזר עוד. אולם דפיו נותרו בחדר, מחכים 

לאחיות שיבואו ויאספו אותם. והם באו, והדפים חיים...
הבית היה חשוך מעט. הן דילגו במהירות בין רהיט אחד 

למשנהו, מתקשות להאמין כי יושבי הבית אינם.
הכתובת היא אותה כתובת, רחוב קולונל פיקאר 1 בבריסל 
סקארבק, שם גרה המשפחה לפני מאסרה. דממה מאיימת מקדמת 

את פניהן. הן אינן מבחינות באות חיים.
אסתר ממשיכה לשוטט בין החדרים במהירות, לוחשת בשקט 
את שמות אחיה ואחיותיה. מי יודע? אולי הם מתחבאים כאן, 
היכן שהוא? היא מפחדת להתעכב, הפחד הפך לבן לווייתה 

הקבוע בשנים האחרונות, והוא עדיין לופת ומאיים.
והנה, בפינת החדר היא מוצאת ספרים, בגדים ושלוש מחברות. 
היא ממהרת לאסוף את המחברות. האפלולית מרתיעה אותה, 
והיא יוצאת בזריזות מן החדר. אך הנה, מזווית העין היא מבחינה 

בדף אחד שנותר על הרצפה, כנראה נתלש מהמחברת.
היא מהססת לרגע ואז ממשיכה בדרכה החוצה. אז עוד לא 
ידעה את ערכן של המחברות. לימים, כשתגלה זאת, תבכה על 

הדף ההוא שלא הרימה.
"עד יומה האחרון הצטערה על כך", מספרת אחותה רבקה 
שחיכתה אי שם בווילה למישהו שיבוא ויאסוף אותה. אסתר 
ולאה מיהרו לצאת מהבית, נפרדות מהמקום שהעניק להן פעם 
תחושה של משפחה. לאחר חקירה קצרה עשו דרכן אל הווילה, 

שם קיוו למצוא את אחותן רבקה.
הווילה הייתה מוקפת בפארק גדול ויפה. רבקה הביטה בשערי 
הברזל המעוטרים שסגרו על הווילה הגדולה וראתה בדמיונה 
עשרות הורים צובאים על השער, מבקשים בחזרה את ילדיהם.

"כך דמיינתי מדי יום", אומרת רבקה שוויבר ממרחק של 
שנים, "אבל זה לא קרה, אף הורה לא בא לשער לחפש אותנו".
אולם יום אחד ציפתה לה הפתעה. אסתר ולאה, אחיותיה 
הגדולות, הגיעו לחפש אותה. ולא רק אותה מצאו, שתי אחיות 
נוספות ואח קטן נמצאו חיים ושלמים, וכך התאחדה לה משפחת 

פלינקר.
שמחתם של חמש אחיות ואח שמצאו אלו את אלו יכולה 
הייתה להיות מושלמת, אילולי האובדן הקשה והנורא של הוריהם 

היקרים ושל אחיהם משה בן השש עשרה, שלא חזרו משם...
שלוש המחברות התגלו כאוצר בלום. המחברות שהביאה 
אסתר מן הבית לא היו אלא רשימותיו של אחיהם, אותן רשם 

בזמן שהתבודד בחדרו, נחבא מעין כל.

 

וגן"  רבקה שוויבר יושבת במרפסת ביתה בשכונת "בית 
בירושלים, מול נוף מרהיב, ומחזיקה בידיה את הרשימות שקובצו 

לספר.
למרות השנים שחלפו, זכרו של האח משה חי וקיים בביתה. 
בין עשרות תמונות הנכדים שלה, מפארים את קירות ביתה שירים 
שכתב, ממוסגרים במסגרת. שירים שזועקים יותר מכל את כאבו 

של העם היהודי.
"רק בן שש עשרה", היא לוחשת, "ותראי מה הוא כתב".

שעות לאחר מכן, כשישבתי מול היומן וקראתי את מה שכתב 

בחור צעיר שהתחבא בבלגיה, נותרתי נפעמת כמוה. הוא כמעט 
ולא נגע בעצמו, כל מה שכתב היה הגיגים עמוקים של בחור 
הנמצא בעיצומה של מלחמה איומה, וקושר את גורלו הפרטי 

בגורלו של העם היהודי כולו.
"הייתה לו הזדמנות לברוח לשווייץ", מספרת אחותו, "אבל 
הוא לא עשה זאת, וכשהמורה שלו שאל אותו: מדוע לא ניצלת את 
ההזדמנות כשעברת את הגבול לבלגיה, להמשיך הלאה לשווייץ 
או לצרפת? והלא כל נער שיכול היה לברוח מן הגרמנים הוא 
נצר לעמנו, לתקוות עתידנו? השיב משה: נכון, אבל היאך הייתי 

יכול לברוח מעמי בעת שהוא בצרה כה גדולה?"
כזה היה משה. את היומן כתב בעברית רהוטה ותקנית, אחת 
משבע השפות בהן שלט. בין דפיו צרר את חוויותיו ואת הרהוריו 
בזמן שישב עם משפחתו בת תשע הנפשות במקום מפלט־לא־

מפלט בבלגיה אליה נמלטו מהולנד. יומן שהוא תעודה, תעודה 
שהיא תשובה לשאלה הגדולה: "מה חשו הנמלטים?" 

מחשבות  הדפים,  מבין  עולות  וגאולה  אמונה  מחשבות 
שמתלכדות לכדי תמונת ביוגרפיה ומצביעות על חינוך ועל בית 

שנתנו לו ראייה עמוקה על המתרחש.

 

משה פלינקר הצעיר היה בן למשפחה שומרת מצוות שהייתה 
קרובה מעט לחסידות גור. היומן שהותיר אחריו מעביר את 
התחושות, בין הדפים נשקפים התיאורים החיים, ההתלבטויות, 

והכאב החי מסוגל להזיז גם אדם אדיש ממקומו.
דפי היומן הגיעו בזמנו גם לידיו של הסופר ש"י עגנון, שהביע 
התפעלות מסגנון כתיבתו ומעושר לשונו של הנער משה. והוא 

לא שקט עד שדפי היומן הגיעו לכדי תיעוד היסטורי.
"האירוני והמדהים הוא, שבזמן שיומנה המפורסם של אנה 
פרנק נכתב במקום מחבואה בהולנד, כתב משה, שברח מאותו 
אזור בהולנד, את יומנו בבלגיה", אומרת אחותו, "אבל בניגוד 
ליומנה של אנה פרנק, יומנו של הנער החרדי לא התפרסם. הייתי 

רוצה שכולם יקראו את מה שכתב.
"גדלנו בהולנד", היא פותחת בסיפורו המצמרר של היומן, "אבי, 
אליעזר נח פלינקר ז"ל, פרנס את משפחתנו בת שבע הנפשות 
בכבוד, וחיינו ברמה כלכלית גבוהה. אבא עבד ביבוא וביצוא 
ועסק בניירות ערך. הוא שכר לכולנו מורים פרטיים שיוסיפו על 

לימודינו בבית הספר, ובייחוד השקיע בלימודו של משה.
"בבית דיברנו הולנדית, אך משה ידע גם עברית ואידיש, ולמד 
צרפתית, אנגלית, גרמנית, רומית ויוונית. הוא השתדל גם ללמוד 
ערבית, כפי שנשקף מיומנו, וזאת משום שחשב כי זאת שפה 

חיונית עבור מי שמתעתד לעלות לארץ ישראל בעתיד.
"בסתיו 1939 חגג את בר המצווה שלו. הוא נשא דרשה בעברית, 
ומאות המוזמנים שנכחו באולם התרשמו עמוקות. אפילו בעיתונות 

היהודית נתנו אזכור לדרשת בר המצווה שלו.
"אמא הייתה אישה מיוחדת, שדאגה לכל מחסורנו וקיימה כל 
מצווה, קלה כבחמורה. כאשר התחלנו לסבול מההפצצות, לא 
דמיין אף אחד את אשר מחכה לנו. החלו לעצור אנשים, ואבא 

הבין שחייבים לברוח. השמועות המשיכו לזרום.
"בעזרת כסף רב הצליח אבא להשיג רישיון שהות בבלגיה, 
ובאישון לילה, תוך סכנה גמורה, הצלחנו לעבור את הגבול. לא 
עברנו כל המשפחה יחד, משום שהסכנה הייתה גדולה מדי, אלא 
בזוגות. לשמחתנו ולמזלנו עברנו כולנו בשלום והתאחדנו בעברו 
השני של הגבול. כאן, בבלגיה, הצלחנו להסתתר, אולם אז החלה 
תקופה קשה לא פחות. הפחד מכל צלצול בדלת שיתק אותנו, 
וחיינו כאנוסים בצל האינקוויזיציה. קשה היה לנוע ברחובות, 
מי שנתפס ללא ניירת נעצר מיד. קניית אוכל הפכה לדבר מסובך 
ביותר, ובעיקר העיקה עלינו הישיבה בבית, בפחד מפני העתיד. 
ולמרות זאת חשנו כי מזלנו שפר עלינו! סוף כל סוף אנחנו ביחד"...

רבקה נעצרת לרגע, פותחת את יומנו של משה שמתחיל בט"ו 

כסלו תש"ג בבריסל, ומצביעה על קטע מתוכו הממחיש את סדר 
יומם המתסכל.

"היום לימדתי בבוקר שוב את אחיותי. לפני זה הנחתי תפילין. 
אחרי שלימדתי את אחיותי לא עשיתי עוד כלום מלבד שאכלתי 
ושיחקתי בקלפים. אז היום גם כן לא עשיתי הרבה, אבל אני 
מקווה שאקבל מחר מאיזה איש גמרא. באמת כבר הייתי צריך 
לקבל היום גמרא מאיזה שוחט. אבי הלך אליו היום ואשאלהו 
שיביא לי מן השוחט, אולם השוחט נצרך בעצמו לגמרא זו, ועל 
כן לא הביא אבי לא כלום. אבל מחר אולי אקבל מאיש אחר גמרא 
חולין, ואם לא – אשאל מן השוחט גמרא אחרת... היום היה כתוב 
בעיתון שהמצב ברוסיה הוא אינו טוב בשביל הגרמנים, הרוסים 
עשו התקפה גדולה מדרומה לסטלינגרד, אולי תעלה בידם ויגאל 
הקב"ה אותנו באופן זה מן הצרה הגדולה שאנו בה היום, כבר 

הגיעה העת להיגאל...".
"ולמרות הצרות, הפחד והאימה", ממשיכה רבקה לספר, 
"לעולם אזכור את השבת שלנו. בליל שבת שרנו, הקפדנו על 
זמירות שבת למרות הסכנה. ישבנו כל המשפחה סביב השולחן, 
מול המאכלים שאמא טרחה ועמלה על הכנתם, ושרנו. לא מיהרנו 

לסיים את הסעודה אלא להיפך, הארכנו אותה.
"במשך השבוע ניסה אבא להמשיך בשגרה מסוימת למרות 
הבלתי אפשרי, ניסה לסחור בניירות הערך שלו ולהביא אוכל 
הביתה. אמא הייתה מתוחה מאוד ורצתה שנברח לשווייץ. בחנוכה 

הצליח אבא להשיג נרות למרות המצב".

 

ושוב מצביעה רבקה על קטע מיומנו של משה אחיה.
"ביום חמישי שעבר הדלקנו בפעם האחרונה בחנוכה זו נרות, 
זכינו עוד להדליק שלושתנו, אבי, אחי הקטן ואני, את שמונת 
הנרות. אף על פי שקשה מאוד להשיג נרות, התאמצנו ויכולנו 
לקנותם ביוקר. בשירי את השיר האחרון של ‘מעוז צור’ תמהתי 
על הקבלת הדברים לצרותינו, היום באמת פנים אחדים יש לכל 
צרותינו, מן הראשונה ועד הצרה הגדולה של היום, צעקה אחת 
עולה מכולם, באיזה מקום שתהיה – הצעקה שתעלה משם תשווה 

לחברתה בקצה הארץ השני".

 

ימים קשים עברו על משפחת פלינקר, והזוועות המשיכו להגיע 
לאוזניהם. אנשים נעצרו מדי יום, נחטפו ונשלחו למחנות עבודה, 
אבל אלו היו השמועות הקלות, בהן עוד האמינו. פה ושם הסתננה 
שמועה על רצח יהודים, שמועות שלא גירדו את קצה הזוועה 

כפי שהתרחשה באמת...
הידיעות שהמשיכו לזרום גרמו למשה צער גדול, והוא כמו 
נהפך לאדם אחר. בבקשו להשתתף בצרת הרבים הטיל על עצמו 
איסורים רבים, הפסיק לאכול בשר, חמאה או כל מוצר אחר אותו 
ראה כמותרות, לא הסכים לקנות בגדים חדשים, וניסה למעט 

בהחלפת בגדיו ככל האפשר.
למרות האיסור החמור להקשיב למקלט הרדיו הרכיב משה 
מקלט בעצמו והקשיב בחדרו לחדשות על התקדמות המלחמה. 

כל כולו כאב את כאבו של העם היהודי.
אבי המשפחה, שהצליח להשיג רשיון שהות בבלגיה, הצליח 

להאריכו בעזרת כסף. "שהכסף יהיה לכפרה", היה אומר.
הוא הצליח בכך פעם ועוד פעם. אולם בסופו של דבר, גם 

הכסף וגם התעודות לא הועילו.

 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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את אותו יום נורא זוכרת רבקה בבירור.
"היה זה ערב פסח. אמא עמלה שעות להכשיר עופות, ולאחר 
שעזרנו לה למרוט את הנוצות היא שמה אותם במלח. לאחר 
מכן שלחה אותי, את שתי אחיותי ואת אחי הקטן לבית המרחץ, 

להתרחץ לפני החג.

"אמא, אסתר, לאה ומשה, נותרו בבית. בדרך 
חזור מהאמבטיה הציבורית פגשנו ברכבת את אבא, 
שהחזיק בידו קרש בשביל שולחן הסדר; הוא לא 
ויתר במאומה על קיום המצוות. שמחת חג קטנה 

ניתרה לה בלב הכואב.
"אבל אז התהפך הכל לרעה. מתחת לבית בו 
התגוררנו שכן בית קפה, וכשירדנו מהרכבת וצעדנו 
לכיוון הבניין, הבחנו בבעלת בית הקפה מנפנפת 

לנו מרחוק ומסמנת לנו שנתרחק.
"הבנו את הרמז. מראה השוטרים שהקיפו את 
הבניין הבהיר לנו שאנו בסכנה. בבת אחת נגוזו 
התקוות. ערב פסח תש"ד הפך ליום אבל. ז’אק, 
מלשין ידוע, בא לדירת המשפחה במפתיע בלוויית 
שני אנשי גסטאפו. העופות והמצות לא הותירו ספק 
כי יהודים אנחנו. אמא, אסתר, לאה ומשה נעצרו.
"אמא הגיבורה עוד הספיקה לקחת אתה את 
המצות למחנה האיסוף במיכלן", מוחה רבקה דמעה 
מעיניה, "עדויות רבות קיבלתי לאחר המלחמה 

מאנשים שזכו לקבל ממנה חתיכת מצה.
"ובינתיים לקח אבא את ארבעתנו ומיהר למצוא 

מחסה באחד מבתי היתומים שבעיר. 
אבל  פתוחות,  בזרועות  אותנו  קיבלו  "הם 
ההרגשה הייתה זוועתית. את ליל הסדר חגגנו שם, 
עטופי אבל ויגון, ובצאת החג היה אבא מוכרח 
לעזוב ולמצוא לעצמו מקום מסתור אחר. אנחנו 
נותרנו בבית היתומים, בלי לדעת שאכן, עוד מעט 
נהפוך ליתומים..."האב נתפס לבסוף כשנמצא 
משוטט ברחוב בחיפוש אחר מקום מחסה. הוא 
נשלח למיכלן, ושם התאחד עם אשתו, עם בנו 

ועם שתי בנותיו.
התחנה הבאה שלהם הייתה אושוויץ.

 

"בזמן שהם היו שם, עושים את דרכם אל מותם, 
הסתובבנו אנו בין בתי היתומים. הפרידו בינינו. 
בתחילה היינו בבית יתומים שנוהל על ידי יונה 
טיפנברונר, שהיה דתי, אולם לאחר מכן התגלגלנו 
בין מקום אחד למשנהו, כשאנחנו מנסות בכל כוחנו 

לשמור על המסורת של הבית היהודי.
"המנהל היה אדם חם שניסה להיות אב לכולנו, 
אצלו שמרנו שבת והצלחנו לאכול כשר. אבל 
בהמשך התגלגלנו למקומות שונים שם כבר נתנו 

לילדים בשר לא כשר, בתירוץ שהמצב מחייב.
לינקביק.  הילדים  לבית  נשלחנו  "מבריסל 
התגלגלנו מבית יתומים אחד למשנהו, חלקם מיסודו 
של הארגון הכפרני ‘השומר הצעיר’, ובכל זאת 

לא הפסקנו להזכיר לעצמנו מאין באנו.
של  צמוד  מעקב  תחת  הפחד,  בצל  "חיינו 
הגסטאפו. זכינו לביקורות פתע שלהם, וחלק 
מהנערים ומהנערות הבוגרים נלקחו ונשלחו אף 
הם למחנה השמדה. בכל רגע היו חיינו נתונים בצל 

סכנה קיומית. לא ידענו מה ילד יום.
"לקראת סוף המלחמה פיזרו אותנו, הילדים, 
בין הגויים. חלק מן הילדים נשלחו למנזר, שם 
השגיחו עליהם הנזירות, וחלק נשלחו למשפחות. 
ובכל אותו הזמן קיווינו, שכשנצא משם נפגוש את 

ההורים ואת האחים שלנו".
רבקה הייתה בין הבודדים שזכו לפגוש את רוב 
בני משפחתם. לאה ואסתר שרדו, אכן, את התופת 
שבאושוויץ, אולם אמא לא חזרה משם. לאחר 
שהתאחדו ניסו האחיות לברר מה עלה בגורל 

אביהן ומשה.
ובו  מכתב  קיבלנו  מאומצת  חקירה  "לאחר 
עדות כי אבי היקר ואחי משה האהוב לא שרדו 
את צעדת המוות ונקברו בקבר אחים גדול. ישבנו 
מיד להתאבל עליהם, אבל היומן שמצאנו כעבור 
זמן היווה עבורנו נחמת־מה. הידיעה שזכינו לאח 
קדוש, ששפתיו ממשיכות לדובב מן הקבר, מנחמת 

אותנו במעט...".

 

"האמונה שהייתה נר לרגליו של אחי צריכה להמשיך להשפיע 

על עם ישראל", היא אומרת ושפתיה רועדות, "וכשקראתי את 
הדף האחרון ביומנו התקשיתי להפסיק לבכות. נראה כאילו 

הוא ניחש את סופו".
הנה, כך הוא כותב: "הנני יושב על יד החלון ומתכונן לתפילת 
מנחה, מביט אני לפני והנה הכל אדום, כל האופק אדום, השמים 
מכוסים ענני דם. נפחד אני ממראה זה, מהרהר אני במוחי מאין 
באו עננים אלה, ענני דם מאין אתם? אבל פתאום הכל בהיר לי, 
הכל מובן, הכל פשוט, האינך יודע? מימי הדם, הימים שנהיו 
על ידי מיליוני היהודים שנשבו ומי יודע איפה הם, הננו אנחנו, 
ענני הדם, מימי הדם באנו, ממקום אחיך ממקומות עמך לתת לך 

שלום, הננו עדים מעמך, שולחנו להראותך צרותיו....
"יושב הנני נוכח השמש, עוד מעט ותשקע כבר, קרבה לאופק, 
אדומה היא כדם, כאילו נוטפים ממנה אגלי דם, כבר כמה ימים 
בשעת בין הערביים אדומה היא, אבל באמת אינו קשה לי כלל 
וכלל, האין די לבכות בימי צרה אלה? הלא כל צד ופינה שפונים 
– רק צרות, שם נחטפו זקן וזקנה, ושם יש לך בן עמך שממונו 
הולך ונפחת בימים אלו, ובכל פעם, בפגשי בבן עמי, שואל 
אני את עצמי: משה, מה עושה אתה לזה? מרגיש אני אחראי 
בשביל כל צרה וצרה, ושואל אני את עצמי אם לוקח אני עוד 

חלק בצרתם של בני עמי.
"מקודם, לפני שלושה ארבעה חודשים, לא היה לי קשה 
לענות על שאלות אלה, כי בכל נימי ליבי ובכל נפשי הייתי קשור 
בעמי ואחי, אבל עתה הכל נשתנה. חש אני את עצמי כאילו כל 
זה אינו נוגע עוד לי... חש אני את עצמי כאילו מת הנני... סיום 

יומני, תודה לה’...".

 

רבקה מביטה בי בשתיקה, ועצב תהומי מתגלה לפתע בעיניה 
החכמות. "זכינו כולנו להקים משפחות לתפארת", היא אומרת.

"אחותי הגדולה, אסתר, האריכה ימים ונפטרה בשיבה טובה 
לפני כשנה, מזכירה עד יומה האחרון את הדף ההוא שלא הרימה. 
ואני כל הזמן חושבת על אחי שהתבודד בחדרו באותם זמנים 
ומילא דפים, בשעה שאני כלל לא ידעתי על כך... חייבים לפרסם 

את יומנו, לא מגיע לו?"...

האחיות לבית פלינקר והאח הקטן שהו בבתי היתומים שהוקמו 
בבלגיה במהלך המלחמה עד סופה.

מעטים יודעים על אותם ילדים שנשלחו לבתי הילדים ולבתי 
היתומים בבלגיה במשך מלחמת העולם השנייה.

הילדים שהיו רשומים בכרטסת של הגסטאפו היו בסכנה 
מתמדת. בכל רגע היו בני השטן עלולים להתייצב ולשלחם 

לגורלם המר.
בעת שרוכזו הורי ילדים רבים במחנה המעצר, במיכלן או 
בדוסין, ומשם נשלחו אל מותם, חיו רבים מילדיהם באורח רשמי 
כיהודים וזכו לקבל חינוך יהודי, וכל זאת באישורם של הנאצים.

סילבן ברכפלד, בספרו "ילדי החיים", מנסה לתעד את עדויות 
הילדים על אשר התרחש שם ולענות על שאלות ועל קושיות 
רבות. מתברר כי בנוגע לבתי הילדים יש צד חיובי וצד שלילי, 

בעד ונגד.
מצד אחד ילדים רבים ניצלו באמצעות אותם בתי ילדים, 
אולם מצד שני בתי הילדים היוו מלכודת שמטרתה לשים יד 

על הילדים היהודים.
מתברר כי הילדים היו בני ערובה בידיהם של הנאצים שניסו 
לעבוד גם בלוחמה פסיכולוגית. הגרמנים רצו שהיהודים יאמינו 
שהמשלוחים יוצאים למחנות עבודה, וקיומם של בתי הילדים 
העניק תחושה של סדר מסוים. כל שוכני המוסדות היו רשומים 
בכרטסת של הגסטאפו בשדרות לואיז בבריסל, העתק אחד של 

הרשימה נמצא במטה אי"ב.
חשוב להדגיש, כי למרות הביקורת נגד עצם קיומם של 
בתי הילדים, אין עוררין כי מנהלי בתי הילדים עשו הכל כדי 
להציל כמה שיותר ילדים. הם החביאו ילדים שלא היו ברשימה, 

וכשהגיעו הנאצים לביקורת – העלימו אותם.
בקנוניה עם רופא איש מחתרת ננקטה דרך אחרת להצלת 
ילדים. לילדים מבתי הילדים או ממחנה מיכלן שאושפזו בבית 

החולים הונפקה תעודת פטירה ולאחר מכן הם הוחבאו.
כמו כן, תפריט האוכל בבתי הילדים מראה על רצון לשמור 
על תזונת הילדים. המנהלים ניסו ליצור לילדים סדר יום בתוך 

הבלבול, על אף שלא יכלו לצאת מטווח מגוריהם.
הילדים שיחקו תמיד בשקט. לעיתים שוכנו שמונים ילדים 
בבית ילדים אחד - במקרים כאלה השכיבו שלושה במיטה אחת. 
כמו כן דאגו לרחוץ אותם ולתת להם מפעם לפעם ממתקים 

שהצליחו להשיג.
כל בית ילדים זכה לביקורי הגסטאפו. יום אחד באו קצין 
גרמני וחיילים לרחוב "הפטריוטים". הם רצו להוציא את כל 
הילדים ולקחת אותם, אבל מר טיפנברונר התווכח עם הקצין 
בטענה שהדבר אינו אפשרי. במהלך השיחה נודע לקצין כי 
הם למדו בעבר באותו בית הספר, והידיעה השפיעה עליו. הוא 
מיהר לעזוב את המקום, ובכך ניצלו הילדים ממוות בטוח. גם 

רבקה, ששהתה אז באותו בית ילדים, ניצלה.
כעבור שעה קלה הגיע לידיהם של המנהלים מידע כי מחר 
יבואו לעצור את הילדים, והם פיזרו אותם במהירות במשך 

הלילה לבתי ילדים אחרים.
זהו רק קצה של פרשה גדולה, המספרת על אנשים רבים 
ויקרים שהיו שותפים להצלתם של מאות ילדים. לאחר המלחמה 
היה כל אחד בטוח שבמהרה יבוא תורו לפגוש את הוריו, אולם 

לא כך היה.
ילדים רבים אומצו על ידי זרים, לעיתים יצאו לארצות רחוקות 
כמו ארצות הברית, קנדה אוסטרליה וארץ ישראל, ולא פעם 
נתקלו בקשיים רבים. יהודים רבים שלא עברו את אימי המלחמה 
התקשו להבין את בעיותיהם המיוחדות של ילדי בתי הילדים.

אולם אין ספק שמדובר בהצלה עצומה. בסך הכל חמש מאות 
ילדים יהודים ניצלו בבלגיה הכבושה בשבעה בתי ילדים ובתי 

יתומים, וכל אחד מהם הוא עולם מלא.

ילדי החיים

יהודי בקומך/יהודי בשבתך
יהודי בלכתך/יהודי בעמידתך

יהודי במחשבותיך/יהודי במעשיך
יהודי בצרותיך/יהודי בשמחותיך

יהודי בדברך/יהודי בשתיקתך
יהודי בשתייתך/יהודי באכילתך

יהודי בעסקך/יהודי בלומדך
יהודי בחייך/יהודי במיתתך
יהודי בשמים/יהודי בארץ

יהודי נולדת/יהודי תמות

קטעים מיומנו של הנער 
משה פלינקר הי"ד

שיר שכתב:
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מה גורם לכם
 הממתיק המלאכותי? 

נמצאות  הסוכרת,  ומחלת  ההשמנה  "מגפת 
ד"ר  מדגישה  ובעולם",  בארץ  מתמדת  בעליה 
למדעי  המחלקה  קלינית,  דיאטנית  סאלם  חגית 
עודפת של  "צריכה  אריאל,  אוניברסיטת  התזונה 
אי  השמנה,  תחלואות:  למספר  מקושרת  סוכר 
בהתפתחות  משמעותי  )גורם  לגלוקוז  סבילות 
במטרה  ועוד.   2 סוג  סוכרת   ,)2 סוג  סוכרת 
להוריד את צריכת הסוכר, התפתחה תעשייה של 
ממתיקים מלאכותיים, שצריכתם נמצאת בעליה. 
מהווים   לסוגיהם,  המלאכותיים,  הממתיקים 
פחות  כאופציה  שנחשבה  המתקה  אפשרות 
מזיקה. לשימוש בהם כשלעצמו אין יתרון תזונתי, 

והשיקול לשימוש נובע 
מול  תועלת  משכלול 

נזק.

מלאכותיים  ממתיקים 
פלא,  תרופת  אינם 
תרופה  מהווים  ואינם 
אלא  להשמנה, 
שמאפשר  תחליף 
במאזן  מסוימת  ירידה 
הקלורי,  הצריכה 
שתוביל  במטרה 
עליה  לאי  או  לשליטה 
במשקל לאורך זמן. זהו 
לאור  משמעותי  יתרון 
מגפת ההשמנה על כל 
תחלואותיה. ממתיקים 
רבות  נחקרו  אלו 
בטיחותית,  מבחינה 
לוואי  ותופעות  רעילות 
לגבי  הסכמה  וישנה 

בטיחותם. 

על  עונים  הממתיקים  האם  השאלה,  נשאלת 
מטיבים  הם  האם  נלקחים?  הם  לשמה  הצפייה 
להשמנה  ביחס  הבריאותי,  במעט את המצב  ולו 
ובכלל? מחקרים חדשים רבים בדקו את השפעת 
מוצגים  להלן  מטבולית.  מבחינה  הממתיקים 

מדגם של מחקרים שנעשו על בני אדם:
מחקר שנעשה ע"י הסוכנות הבינלאומית לחקר 

הסרטן, שהינה חלק מארגון הבריאות העולמי, 
בדק כ- 60,000 נשים ומצא, שככל שתדירות 

ומשך השימוש בממתיקים מלאכותיים עולה, כך 
עולה הסיכון לחלות בסוכרת סוג 2. כמו כן נמצא 

קשר בין צריכת ממתיקים מלאכותיים לאורח 
חיים לא בריא: BMI )מדד מסת הגוף המודד את 

היחס בין משקל הגוף לגובה( גבוה יותר, פחות 
פעילות גופנית ועישון. חשוב להדגיש, שהמחקר 

מעיד על קשר בין ממתיקים מלאכותיים לסוכרת 
ולא על סיבה ותוצאה. מסקנת החוקרים: 

צריכת ממתיקים מלאכותיים לא יכולה להיחשב 
אלטרנטיבה בריאה למניעת סוכרת סוג 2.

בניתוח מספר מחקרים רב )מטא אנליזה( 
שמטרתם לבדוק גורמי סיכון למחלות לב וכלי 
דם )מחלות קרדיווסקולריות(, נמצא שצריכת 
ממתיקים מלאכותיים, קשורה באופן מובהק 

לעליה בהיקף מותניים, עליה בסיכון לסינדרום 
מטבולי, יתר לחץ דם, עליה בסיכון לשבץ מוחי, 

ועליה בסיכון לחלות בסוכרת סוג 2. מחקרים 
רבים ושונים ברחבי העולם, מצאו קשר בין 

צריכת ממתיקים מלאכותיים לעליה במשקל/ 
עליה ב BMI/ עליה בשכיחות של אי סבילות 
לגלוקוז /עליה בסיכון לחלות בסוכרת סוג 2."

יש לכך מספר הסברים אפשריים:
1. טעמם המתוק של ממתיקים אלו יגרום בפועל 
לדחף לאכול משום שהוא עשוי לגרום להפרשת 
)מלבד  הקולטן מטרתה  אינסולין, שהרי הפעלת 
עונג הטעם המתוק( להודיע על הגעת מזון עתיר 
סוכר. מחד רמת האינסולין בדם עולה, מנגד אין 
ירידת  התוצאה:  הגלוקוז,  ברמת  ממשית  עליה 
ודחף  רעב  תחושת  ובפועל-  הגלוקוז.  ברמת 

לאכול.
עשרות  פי  מתוקים  מלאכותיים  ממתיקים   .2
ואף אלפי מונים מסוכר. החיך מתרגל למתיקות 
לירידה  להתרגל  במקום  מכך,  כתוצאה  גבוהה. 
בצריכת מתוק, ממתיקים מלאכותיים מעלים את 
הסף. כך, שמתיקות טבעית של מוצרי מזון )כגון 

פירות( כבר לא מספקת.
3.  בהיבט הפסיכולוגי, ישנו מנגנון "פיצוי" שותים 
לאכול  "מותר"  לכן  מלאכותי,  ממתיק  עם  קפה 
סך  שבו,  ייתכן מצב  דבר,  כך שבסופו של  עוגה, 

הצריכה הקלורית גבוהה יותר. 
נוספת:  מהשפעה  חשש  יש  הרחוק,  בטווח   .4

טעם  בעל  מוצר  הינם  מלאכותיים,  ממתיקים 
מתוק מחד, אל ללא ערך קלורי מאידך, לכן עשוי 
להיווצר קישור חדש: מתוק, לא תורם קלוריות?! 
שעלול  מצב  בחופשיות(.  ממנו  לצרוך  ניתן  )לכן 
לפגוע במאזן ובשליטה על מנגנוני הרעב והשובע.

"כבר בשנת 2009 האגודה האמריקאית לסוכרת, 
יומית  שצריכה  היא,  שמסקנתו  מאמר  פרסמה 
של משקאות דיאט נמצאה קשורה באופן מובהק 
לעליית רמת גלוקוז בצום, עליה בהיקף מותניים 
ולסוכרת סוג 2. ובשנת 2018, פרסמה נייר עמדה 
שבו נראה שינוי משמעותי בהתייחסות לממתיקים 
נכתב:  מלאכותיים, 
המחקרים  רב  "אומנם 
בשימוש  יתרון  מראים 
מלאכותיים  בממתיקים 
לירידה במשקל, אבל כמה 
קשר  מראים  מחקרים 

לעליה במשקל". 

בממתיקים  שימוש 
מלאכותיים דומה, ל"להיות 
או  עם"  ולהרגיש  בלי 
לוותר  לא  כלומר  להיפך, 
אך  המתוק,  הטעם  על 
ורגשות  הקלוריות  עול  בלי 
בריאות,  כמקדמי  האשם. 
פתרונות  שאין  יודעים  אנו 
קסם. אין דיאטה - יש אורח 
שגם  כנראה  בריא.  חיים 
ממתיקים  של  במקרה 
מלאכותיים אין קיצורי דרך.

למרות כל זאת, בעידן של 
תזונתית,  המלצה  כל  אישית,  מותאמת  רפואה 
כולל המלצה לצריכה או אי צריכה של ממתיקים 
אלו, צריכה להתקבל לפי צרכיו האישיים של כל 

מטופל.

ממתיקים  של  לצריכה  ההמלצה  לסיכום: 
יתרון  להם  שיש  מההנחה  נובעת  מלאכותיים 
יחסי, על פני הסוכר מבחינה מטבולית. מחקרים 
ההנחה.  בסיס  את  מערערים  בתחום  חדשים 
מועטה  אף  שצריכה  מראים  רבים  מחקרים 
מבחינה  מטיבה  לא  מלאכותיים  ממתיקים  של 
מטבולית, ואף מעלה את הסיכון לחלות בסוכרת 
סוג 2. על פי האמור לעיל נדרשת בחינה מחדש 
מלאכותיים  ממתיקים  לצריכת  ההמלצות  של 
בשאיפה  ולחפש,  לחקור  להמשיך  ובמקביל 

למצוא תחליפים יעילים ובריאים יותר".

שהולכת  עולמית  מגפה   -  2 סוג  *סוכרת 
התפתחותה  האחרונים.  בעשורים  ומתעצמת 

קשורה בשילוב גורמים גנטיים וסביבתיים.

וממשיך  הדנטין,  תעלות  וחשיפת  השן  אמייל  משחיקת  מתחיל  זה 
ברגישות לחום וקור. תתפלאו לגלות כמה קל לטפל ברגישות בשיניים • 

ד"ר גיא טוביאס מנהל מדעי קולגייט מסביר את התופעה

קמת בבוקר, התארגנת לעבודה, שלחת את הילדים, חשבת שיהיה רעיון 
והופ השן מגיבה בכאב. אתם לא  טוב לחטוף משהו בדרך, הכנסת לפה 
לבד - סקרים מראים כי עד 57% מהאוכלוסייה הבוגרת חוו רגישות שיניים.

אז מה קורה בתוך השן שגורם לאותה תחושה לא נעימה?
או  אמאייל  נקראת  החיצונית  השכבה  שכבות:  משלוש  בנויה  שלנו  השן 
זגוגית השן – רקמה חזקה  שמגנה על השן מפני מפגעים והתבלות. השכבה 
מיקרוסקופיות  מצינוריות  בנויה  והיא   )Dentin( דנטין  נקראת  האמצעית 
עדינות מלאות בנוזל, כשבקצה הצינורית מצוי עצב אשר  בתגובה לגירוי 
בתוכה  השן  מוך  היא  הפנימית,  השלישית,  השכבה  כאב.  תחושת  יעביר 

מצויים כלי דם, עצבים וכלי לימפה.

מצב  החניכיים.  ברקמת  שעטופה  הלסת,  עצם  בתוך  שוכנת  השן  כידוע, 
בעקבות  לקרות  יכול  זה   – נחשפת  הדנטין  שכבת  כאשר  נוצר  הרגישות 
נסיגת חניכיים, או כתוצאה משחיקת שכבת האמייל. כך או כך, הצינוריות 
המרכיבות את הדנטין הופכות חשופות לסביבה החיצונית וכל גירוי )קור, 
חום, מזון או נוזלים( גורם לתזוזת הנוזל בצינורית ומפעיל את קצה העצב. 

התוצאה: כאב מיידי.

איך מזהים רגישות בשן?
רגישות כתוצאה מדנטין חשוף היא מצב מתסכל, אשר מתבטא בכאב קצר 
וחד שמתעורר בכל פעם בעקבות גירוי חיצוני. מטופלים רבים מדווחים כי 
עיקר הרגישות נגרמת עקב חשיפה לקור )75% מהמתלוננים( וצריכת מזון 
ממותק. גם שחיקה הנגרמת על ידי צחצוח אגרסיבי וצריכה מופרזת של 
מזונות חומציים )פירות הדר, ומשקאות איזוטוניים העשיריים בפחמימות( 

יכולים להתבטא בחשיפת שכבת הדנטין.

האם ניתן להימנע מתופעת הרגישות?
בהחלט. יש לזהות את הגורמים המובילים לכאב ולהימנע מהם. כאמור, 
הגורמים לחשיפת הדנטין  יכולים להיות למשל צחצוח טראומטי ושימוש 
במברשת לא מתאימה – כך שאם אתם מפעילים כוח רב בזמן הצחצוח 
בפעולת  מרוכזים  ואיננו  מוטרדים  או  ממהרים,  אנחנו  כאשר  קורה  )זה 
גבי  )על  רכים  סיבים  בעלת  שיניים  למברשת  לעבור  מומלץ  הצחצוח(, 
עטיפת המברשת מצוינת מידת קשיות הסיבים( ולהקפיד על צחצוח עדין. 
סיבה אחרת לרגישות יכולה להיות צריכה מופרזת של מזון חומצי. במקרה 
לכמה  אותו  ולפזר  מרוכז,  באופן  חומצי  מזון  לאכול  לא  לשאוף  יש  כזה 

ארוחות קטנות.

איך מומלץ לטפל בשיניים רגישות?
יתר. הראשונה פועלת על  קיימות שתי שיטות עיקריות לטיפול ברגישות 
העצבים המצויים בקצות תעלות הדנטין באמצעות מלחי אשלגן. השיטה 
השנייה מבוססת על חסימה מכאנית ואיטום תעלות הדנטין. את האיטום 
לאיטום  חומרים  המכילה  אחת  עיקריות:  טכנולוגיות  בשתי  לבצע  ניתן 
המספקים הקלה מתמשכת בפני רגישות, והשנייה מספקת הקלה מיידית 

.Pro-Argin בפני רגישות בנוסף להקלה מתמשכת. כדוגמת טכנולוגיית

טכנולוגיית Pro-ArginTM מכילה Arginin, חומצת אמינו המצויה ברוק 
מגן  יוצרת  )קלציום קרבונט(, שכבת האיטום  סידן  ותרכובת  באופן טבעי 
לתחושת  בגורמים  לטפל  ומסייע  הפתוחות  הדנטין  תעליות  את  האוטם 
הכאב. יתרון נוסף הוא כי שכבת המגן עתירת הסידן עמידה בפני התקפות 
מצויה   Pro-ArginTM טכנולוגיית   לשן.  נוספת  הגנה  ומספקת  חומצה 
הקלה  מייצר  והוא  רגישות,  לשיניים  הייעודיות  השיניים  ממשחות  בחלק 

מיידית.

נמצא קשר בין שימוש בממתיקים מלאכותיים לאורח חיים לא בריא, 
השמנה, עישון ופחות פעילות גופנית • ממתיקים מלאכותיים אינם 
ומשך  שתדירות  ככל  כי  מצאו  גם  חדשים  מחקרים  פלא,  תרופת 
לחלות  הסיכון  עולה  כך  עולה  מלאכותיים  בממתיקים  השימוש 

בסוכרת סוג 2*

מה גורם לנו 
לרגישות בשיניים?

 

 

 אמאייל

 דנטין

 מוך השן

 דנטין חשוף

 חניכיים נסוגות
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הפרעות קשב וריכוז- כיצד מתמודדים?

לחלוטין",  ידועה  אינה  עדיין  והיפראקטיביות  וריכוז  קשב  להפרעות  "הסיבה 
מדגישה יוכי עזיז, "אך בקרב המומחים קיימת הסכמה כי מדובר בשילוב של 
מספר גורמים: נפשיים, פיזיולוגים וסביבתיים. לכן, הטיפול בהפרעות אלו צריך 

להיות טיפול משולב, על מנת לתת מענה לכלל ההיבטים".
חוקרים של הפרעת קשב וריכוז בשילוב היפראקטיביות בקרב ילדים, משערים 

כי בעיות אלו מושפעות מתזונת הילד:
• חסר ברכיבים תזונתיים, הנובע מתזונה לקויה, עשירה בסוכרים ופחמימות 

ריקות ועתירת אלרגנים, האופיינית לתזונה המערבית.
• חוסר איזון כימי במוח הבא לידי ביטוי בבעיות התנהגות, 

• הפרעות קשב, התנהגות אובססיבית וקשיי למידה.
• אלרגיות ואי-סבילות למזון

• היפוגליקמיה
• הרעלה על ידי מתכות כבדות; בדיקות מעבדה הראו בילדים 

אלה רמות גבוהות יחסית של אלומיניום ועופרת המעוררות
• בעיות קשות במערכת העצבים בילדים

• מחסור בסרוטונין במוח
אבץ,   ,B ויטמיני של  נמוכות  רמות   – תזונתיים  חסרים   •

מגנזיום, סידן, ברזל וחומצות שומן חיוניות

עושים? מה   אז 
טריים  איכותיים,  מרכיבים  הוא  ועשירה  נכונה  לתזונה  הבסיס 
ולא מעובדים ושילוב מאוזן של המרכיבים השונים, שלכל אחד 

מהם תפקיד חשוב בתפקוד המערכות השונות בגוף:
פחמימות מורכבות -  אלו ספקיות האנרגיה של הגוף, החיונית 
 ,B מקבוצת ויטמינים  מספקות  פחמימות  היום-יומי.  לתפקוד 
של  המטבוליים  והתהליכים  העצבים  מערכת  על  האחראים 
ותורמים  תקין  לעיכול  המסייעים  תזונתיים  וסיבים  הגוף, 

לתחושת שובע לאורך זמן.
אורז,  אדמה,  תפוחי  מורכבות:  בפחמימות  עשירים  מאכלים 

מלאים,  מדגנים  לחם  לסוגיה,  שעועית  חומוס,  עדשים,  כמו  קטניות  בטטה, 
סולת )קוסקוס(. 

ושרירים,  חדשות  רקמות  לבניית  הכרחיים  החלבונים  חלבונים – 
הובלת  על  אמונים  בזיהומים,  הנלחמים  חיסון  כגופי  משמשים 
בגוף. המים  מאזן  את  ומווסתים  ומהם  התאים  אל  בדם  וחמצן   מזון 
מאכלים עשירים בחלבונים: ביצים, בשר ועוף דלי שומן, קטניות שונות וטופו.

שומנים – השומנים אמנם זוכים ליחסי ציבור שליליים, אך הם חלק בלתי נפרד 
מרוכז,  אנרגיה  כמקור  חשיבות  רב  תפקיד  וממלאים  המזון  אבות  מחמשת 
גופנו.  תאי  של  הבניין  כאבני  משמשים  שומנים  בנוסף,  ובידוד.  הגנה   חומר 
מצריכה  ולהימנע  השומן  סוגי  בין  להבדיל  חשוב  בשומן:  עשירים  מאכלים 
מטוגנים,  ומאכלים  במאפים  שמן,  בבשר  המצוי  רווי  ושומן  טראנס  שומן  של 
טחינה  אבוקדו,  ושקדים,  באגוזים  המצוי  רווי  בלתי  שומן  פניהם  על  ולהעדיף 

ובשר בקר רזה.
 

העצמות  בניית  הוא  העיקרי  שתפקידו  חשיבות  רב  מינרל  הוא  סידן  סידן – 
והשיניים. הסידן אחראי על תפקודה של מערכת העצבים, פעולתם התקינה 

של מנגנוני קרישת הדם ופעולה תקינה של בלוטת התריס.
 מאכלים עשירים בסידן: מוצרי חלב צאן, מוצרי שומשום כגון טחינה וחלבה, 

ברוקולי, כרובית, דגים עם עצמות, שקדים, דגנים מלאים, גרעינים וזרעים.

והמוגלובין  בדם  ההמוגלובין  יצירת  הוא  הברזל  של  העיקרי  - תפקידו   ברזל 
על  נוסף  השונים.  הגוף  לתאי  חיוני  חמצן  ומספקים  המניידים  בשריר, 

וחיוני  החלבון  של  החומרים  בחילוף  חשוב  תפקיד  ממלא  הברזל  כך, 
בשלבי  המצויים  ילדים  של  והשכלית  הגופנית  בריאותם  על  לשמירה 
אנמיה,  גדילה,  לעיכובי  לגרום  עלול  בברזל  מחסור  והתפתחות.  גדילה 
ועוד. שיער  נשירת  עייפות,  בריכוז,  בעיות  המוח,  של  תקינה  לא   התפתחות 
ביצה,  חלמון  טחינה,  אגוזים,  קטניות,  דגים,  בשר,  בברזל:  עשירים  מאכלים 

ירקות ירוקים, דגנים מלאים.
 להשלמת התזונה, חשוב לשלב ירקות ופירות טריים מכל הצבעים. 

חוזרים לאכול בריא!!!
השגרה,  של  בשבירה  הילדים  רוב  אצל  מתאפיינת  הגדול  החופש  תקופת 
בטיולים ובנסיעות. אלו מלווים כמעט תמיד גם בשינוי של הרגלי האכילה של 
הילדים – את מקומן של הארוחות המסודרות והמאוזנות מחליפים אכילה בחוץ 
גורמת  בבוקר  לקום  צריך  שלא  העובדה  וחטיפים.  בגלידות  וריבוי  ובמסעדות 

לכך ששעת ההליכה לישון נעשית מאוחרת מהרגיל וכך גם שעת הקימה. 

אז איך חוזרים לשגרה? 
• עם החזרה לבית הספר יש להחזיר לילד את הרגלי התזונה הנכונים, תוך 

הקפדה על שעות ארוחה קבועות ותפריט מאוזן ובריא.
בוקר  ארוחת  עם  יומו  את  לפתוח  צריך  הילד  הלילה,  של  הצום  לאחר   •
שתיתן לו הרגשת שובע, ותסייע לו להיות מרוכז, רגוע וערני בלימודים. מומלץ 
זו תכלול את כל אבות המזון: פחמימות, חלבונים, שומנים טובים,  כי ארוחה 
ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים. ניתן לשלב בארוחה פירות, לחם מחיטה 

מלאה, ביצים, מוצרי חלב, טונה או סרדינים, טחינה, ממרח שקדים ועוד.
גם בעת ארוחת עשר יש לדאוג לצייד את הילד בארוחה בריאה הכוללת   •
בית  לוותר על הממרחים המתוקים. לאחר  ורצוי  ופרי,  ירק  פחמימות, חלבון, 
ספר, עם חזרתו של הילד הביתה, חשוב לקבל את פניו עם ארוחת הצהריים 

מזינה, שתמנע נשנושים מיותרים.

עזיז ממליצה על כריכים בריאים לארוחת בוקר:
ארוחת סנדוויץ', המורכבת מכריך עם ירק ופרי שהותאמו בתשומת לב, אינה 
סתם ארוחת ביניים אלא ארוחה מאוזנת ומלאה המכילה את כל אבות המזון: 

שונים  ממרחים   ,  B מקבוצה  ובוויטמינים  מורכבות  בפחמימות  עשיר  הלחם 
ומינרלים  בוויטמינים  עשירים  והירק  והפרי  ופחמימות,  שומן  בחלבון,  עשירים 

חיוניים. 
עשיר  אחוז.   5 גרם(   50( לבנה  גבינת  כפות   2 חי,  לחם  פרוסות  מ-2  כריך   •  

בחלבון ובסידן. 
• כריך מ-2 פרוסות לחם חי וחלבה )25 גרם(. עשיר בשומן. 

עשיר  שמן.  במעט  מטוגנת  ביצה  מ-1  חביתה  חי,  לחם  פרוסות  מ-2  כריך   •
בחלבון. 

• כריך מ-2 פרוסות לחם חי ואבוקדו. עשיר בשומן. 
)30 גרם( כפות סלט טחינה.  • כריך מ-2 פרוסות לחם חי, 2 

עשיר בשומן. 
• כריך מ-2 פרוסות לחם חי ופרוסת גבינת טופו מתובלת )5 

אחוז(. עשיר בחלבון ובסידן. 
• כריך מ-2 פרוסות לחם חי, 1 פרוסת גבינה צהובה )30 גרם( 

ומעט מיונית. עשיר בחלבון ובסידן. 
• כריך מ-2 פרוסות לחם חי, ביצה קשה ומעט מיונית. עשיר 

בחלבון. 
)50 גרם(.  • כריך מ-2 פרוסות לחם חי, 2 כפות סלט חומוס 

עשיר בחלבון. 
ו-2 כפות חמאת בוטנים. עשיר  • כריך מ-2 פרוסות לחם חי 

בשומן. 
 

בלחמניה  להחליף  ניתן  החי  הלחם  פרוסות  שתי  את  הערה: 
מלחם /חי מלא או בפיתה עשירה בסיבים תזונתיים.

הולכים לישון בזמן
כשמדובר  כולנו.  של  היומיומי  לתפקוד  הכרחית  טובה  שינה 
בילדים בגילאי בית הספר, יש לשינה חשיבות מכרעת בתפקוד 
בגיל  לילדים  שינה,  רופאי  המלצות  פי  על  בלימודים.  ובריכוז 
היסודי דרושות לפחות 10 שעות שנת לילה בכדי לתפקד היטב 

ביום המחרת, ולמתבגרים בגיל תיכון דרושות לפחות 9 שעות שינה בלילה.
קבועות  שינה  לשעות  שוב  הילדים  את  להרגיל  מומלץ  ללימודים  החזרה  עם 
ומספקות. ניתן לבצע זאת בהדרגה, ולהקדים בכל יום את שעת ההליכה לישון 
ברבע שעה או בחצי שעה. בנוסף, מומלץ להפסיק הרגלים אחרים שהילדים 

אימצו לעצמם בחופש כגון הרדמות מול הטלוויזיה.
מלבד הקפדה על שגרה בריאה, גם תוספי בריאות עשויים לתרום להשתלבות 
לימודים  לשנת  בדרך  העמוסה  הלימודים  בשגרת  ילדכם  של  ובריאה  חלקה 

מוצלחת!

העזרות הקטנות גדולות: 
מלבד הקפדה על שגרה בריאה, גם תוספי תזונה עשויים לתרום להשתלבות 

חלקה ובריאה של ילדכם בשגרת הלימודים העמוסה.
אומגה 3: חומצות שומן המסייעות בין השאר בשמירה על ריכוז ובסיוע לטיפול 

בהיפראקטיביות והפרעות קשב.
B בכמוסה אחת המהווה כלי  B קומפלקס: מינון מוגבר של משפחת ויטמיני 

טיפולי יעיל לחיזוק מערכת החיסון ולמניעת חולשה ועייפות.
הרדיקלים  בנטרול  יעיל  שנמצא  עוצמה  רב  חמצון  נוגד  רכיב  פיקנוגנול: 
החופשיים בגוף. פיקנוגנול חיוני לתפקודי המוח ומסייע להמרצת מחזור הדם, 
לשיפור הזיכרון ולשמירה על תפקוד קוגניטיבי תקין. בנוסף, פיקנוגנול נמצא 

יעיל כתחליף לריטלין. 
ספירולינה: אצה ייחודית שמוכרת גם בתור "מזון-על" בזכות תכולתה העשירה 
ויטמינים, מינרלים,  חיוניים לבריאות. ספירולינה עשירה בחלבון,  בחומרי מזון 
לרבות  השונות,  הגוף  מערכות  לחיזוק  ומצוינת  חמצון  ונוגדי  שומן  חומצות 

מערכת החיסון ומהווה השלמה תזונתית נהדרת לבני נוער. 

בשילוב  וריכוז  קשב  הפרעת  של  חוקרים   • וריכוז  קשב  להפרעות  ישיר  באופן  מקושר  אוכלים  שילדנו  המזון 
היפראקטיביות בקרב ילדים, משערים כי בעיות אלו מושפעות מתזונת הילד • יוכי עזיז, נטורופתית בכירה בחברת 

הוויטמינים סולגאר וסופהרב מכינה אותנו לחזרה ללימודים

השקוף  הקרם  את  משיקה  "כמיפל" 
המסייע  בשפתיים  קור  לפצעי  "סוריפקס" 
העקצוץ,  על  מקל  הריפוי.  זמן  את  לקצר 
הריפוי  זמן  את  מקצר  שלפוחיות,  מפחית 
ומונע מהגלד להיסדק. מחיר: 50 ₪ להשיג: 

בסניפי רשת סופרפרם ללא מרשם רופא

אומגה 3: חומצות שומן המסייעות 
בין השאר בשמירה על ריכוז ובסיוע 
לטיפול בהיפראקטיביות והפרעות 

קשב. סופרהב קידס

Autan -אוטן מציע: תרסיס ספריי ללא גז היחיד 
בארץ להגנה - דוחה קרציות, יתושים ומיני 

עקיצות של חרקים שונים.  ומעניק הגנה עד 8 
 , DEET שעות!  אינו מכיל את החומר הפעיל
ללא ריח לוואי וללא תחושה דביקה על העור. 

מחיר מומלץ  לצרכן:   17.90 ₪, תכולה: 100 מ"ל

סל תרופות



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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"בעלי הוא דוקטור רוף, ואני מורה 
הגעגוע  את  רואה  אני  לעברית", 
בעיניה של האישה הצנומה לידי. והיא 
ממשיכה בלהגה: "המקצועניות שלו 
זה גגות והמקצועניות שלי זה חינוך". רגע, זה 
לא נגמר. "אז תמיד יש לנו הרבה עבודה", היא 
כאילו מנסה לשכנע אותי שהיא ובעלה אינם 
מיותרים בעולם הזה. בטח לא בחלק הזה של 
העולם. "הרבה בעיות בגגות יש פה בניו־יורק 
גם בחורף וגם בקיץ. סיפורים עם סנאים..." 
ואני לא נותנת לה לסיים את המשפט ושואלת: 

ומה עם חינוך?
היא מסבירה לי כמו לילדה בכיתה ג' שהיא 
כבר שנים לא עוסקת במקצועניות שלה. "מאז 
נולדו לי הבנות הקטנות אני בחרתי להיות אימא 
במשרה מלאה ואני לחנך את הילדים הפרסונל 
שלי". בינינו קוראות יקרות, בשבוע החם, הדביק 
והרטוב שעשיתי בתפוח הגדול, כבר ראיתי הכל. 
תשעים ושבעה אחוזי לחות בניו־יורק של ערב 
חודש אלול וכלום כבר לא מצליח להפתיע אותי.
זו שיושבת לידי ומלהגת באוזניי לא  גם 
מצליחה להפתיע אותי. אני רואה בה אישה 
נחמדה שמחפשת חברה ואוזן קשבת ומשתדלת 
למלא את התפקיד בהצלחה. תוך דקות ספורות 
האחדות'  ב'שיט  אורחת  שאני  מזהה  היא 
וממהרות לשאול אם אני המרצה. אנחנו יושבות 
בספינה שמפליגה על מימי ההדסון וה' הטוב 
שולח לנו משב של רוח נעימה שמקררת במעט 
את החום האיום והלח של אוגוסט בעיר הגדולה.

מה אני עושה פה? באתי להרצות בפני הנשים 
המחוללות מתחת לסיפון לצלילי מוזיקה שאיש 
לא היה מרשה לעצמו לשמוע בארץ. אבל כאן, 
בניו־יורק, החרדים הם אחרים. ומשום מה הם 
מכילים כמעט כל שיר בעברית. אני יושבת 
למעלה, על הסיפון, מקשיבה לאישה החביבה 
שלצידי ונהנית מבריזה קלה שמתחזקת עם 

תנועת הספינה במים.

  

"תראי כמה אוהבים פה את המוזיקה של 
הארץ", אומרת לי פתאום גב' רוף שמחייכת עד 
הגג. וכל הטוב הזה לא מכין אותי כי־הוא־זה למה 
שמצפה לי מעבר לפינה או יותר נכון מהצד השני 
של חרטום הספינה. אני רק מסיימת למסור את 

ההרצאה שלי שעוסקת כצפוי בכוחן של נשים 
לשנות, בפעילותן למען אחדות וקירוב לבבות 
ובפער בין הרצוי למצוי ובין גולה לגאולה, 
והנה עטה עליי קבוצה של ישראליות שמכנות 
את עצמן "הר נופיות".... כבר עשרים שנה הן 
"תופסות" אמריקה ועכשיו הן תופסות אותי 
ורוצות שאספר להן עוד על הרבי, עוד על חב"ד, 
עוד על חסידות ועוד על ראיית עולם חיובית.

"תראי", אומרת לי אחת וכולן משתתקות 
ומפנות את מבטן לאישה שברירית למראה. 
"לפני שנה הבת שלה החליטה לקפוץ מגובה 
לעולם שכולו טוב והשאירה אותה לגדל את 
הנכד הקטן ולטפל בחתן ההמום, אבל היא 
לא נשברה. היא הכי חזקה מכולנו. היא מרימה 
אותנו כל הזמן ומלמדת אותנו לראות את ה' 
בכל דבר. היא מראה לנו שאין לנו יכולת לראות 
אפילו לא חלק מהתמונה השלמה. תסתכלי 
עליה ותראי אמונה". אני מסתכלת ורואה אותה 

מחייכת במבוכה.
בבית, אחרי שחזרתי לפינה שלי, כשאני 
עדיין שטופה באדרנלין מההרצאה, מהשיט, 
מהלחות ומכל מה שעבר עליי היום, אני נכנסת 
למרשתת כדי לדלות עוד פרטים על אותה 
בת שקפצה אל מותה. הרבה פרטים אני לא 
מצליחה למצוא אבל... אני עומדת נדהמת לנוכח 
הנתונים המחרידים. בשנתיים האחרונות עשו 
זאת עשרות צעירים וצעירות ממשפחות חרדיות 
ואף חסידיות. אני יושבת ובוהה המומה במסך 
ומחליטה שעלינו - כהורים – מוטלת החובה 
"לראות" את הילדים שלנו. להקפיד להתעניין 
במה שמעסיק אותם ופשוט להיות ערניים לכל 

סימן של מצוקה.
המעשה הוא העיקר: אל תתנו לחיים לנהל 
את עצמם. היו פרו־אקטיביות. קחו אחריות! 
כן. גם על הילדים הבוגרים שלכן. היו שם ואל 
תחששו להתעניין ו"להיכנס לפרטיות", אתן 
רוצות בטובתם ורוצות אותם בחיים לאורך ימים 
ושנים טובות עד מאה ועשרים. אתן חייבות 
לעשות זאת כי אין מי שיעשה זאת במקומכן.

  

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

רק באמריקה 
/ פרקי מסע

"את הטור הזה הייתי מעדיפה לא לכתוב", אומרת 
מירי שניאורסון שהייתה על ספינת האהבה בט"ו באב 
האחרון. אימהות יקרות, שימו לב לתמרור האזהרה 

המהבהב שהיא מציבה לפניכן!

גם זו שיושבת לידי ומלהגת באוזניי לא מצליחה להפתיע 
אותי. אני רואה בה אישה נחמדה שמחפשת חברה ואוזן 

קשבת ומשתדלת למלא את התפקיד בהצלחה

"



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

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

להזמנות: 052-809-8880

ש"ח כבד קצוץ/גאלע
בלבד

לשבוע בלבד!

ש"ח 
בלבד

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים

 והפסטלים 

רק 3.5 ש"ח
ל-100 ג’
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מאפינס ירקות לילדים
החופש הגדול זהו זמן נהדר לבילוי משותף עם הילדים. וכמה נהדר להכין יחד אוכל טעים, שיהיה גם מזין ובריא 

וגם זמן איכות וכיף יחד עם הקטנים. חברת Nany, בראשות השף נדב חג'ג', יחד עם הגר עוז, מחברת הספר 
"לאכול בריא זה משחק ילדים", מגישים החופש מתכון מפנק, מנחם ועם מרכיבים בריאים! כן – אפילו מאפינס 

יכול להיות גם בריא! המאפינס לא תופחים מאוד לכן ניתן להשתמש בכל קמח שאתם אוהבים, או לערבב בין 
קמחים וכמובן גם להכין מקמח ללא גלוטן.

מצרכים: 
1 כוס קמח )לבן/כוסמין/ תמי/ עדשים/ אורז(

1 כפית אבקת אפייה
קורט מלח

רבע כוס חלב קוקוס/ שקדים/ סויה או אחר
3 כפות שמן זית- אם לא אוהבים את הטעם אפשר להחליף בשמן אחר

 Nany 1 כף גדושה של טפנד זיתים של
Nany כ-5-6 עגבניות שרי חצויות לחצי או כפית ממרח עגבניות מיובשות של

חצי כפית אורגנו 

אופן ההכנה:
1. אופים את עגבניות השרי החצויות כ-10 דקות בתנור, או מקפיצים אותן קלות במחבת כ-2 דקות – ומקררים. 

2. שמים בקערה קמח ואבקת אפייה ומוסיפים את שאר הרכיבים לפי סדר הופעתם. מערבבים עד קבלת בלילה 
חלקה די סמיכה )אם היא נוזלית מידי ניתן להוסיף 2-3 כפות קמח(. טועמים ומוסיפים מטפנד הזיתים לפי 

הטעם. 
3. מוסיפים את עגבניות השרי או כפית ממרח עגבניות מיובשות של Nany ומערבבים. 

4. ממלאים תבניות קאפקייקס בבלילה עד למחצית התבנית ואופים ב-180 מעלות עד שהמאפינס שחומים 
מלמעלה ומוכנים גם מלמטה. 

5. מקררים ומגישים לצד סלט רענן. 

העוף של רחליטה
מתכון באדיבות חברת "סולתם"

 
מרכיבים )6-5 מנות(:

6 כרעיים
6 גמבות אדומות וצהובות חתוכות לקוביות 6 בצלים חתוכים לקוביות

3 כפות פפריקה מתוקה+ 1 כף למריחת העוף
4 כפות כמון

5 כפות שמן זית

1 כפית מלח
1.5 כוס מים רתוחים )שיגיע לגובה העוף(

 
ההכנה:

1.  לסדר בתבנית בצל חתוך וגמבות שעורבב בכמון ופפריקה .
2.  להניח מעליהם את הכרעיים

3.  למרוח היטב את הכרעיים בתערובת שמן זית פפריקה וכמון
4.  לצקת מים רותחים בגובה הכרעיים.

5. לחמם תנור ל-190 מעלות  בערך 40 דקות
6. לאחר שהמים נספגים , הרוטב סמיך, והעוף מקבל השחמה יש לכסות את הסיר להנמיך החום ל-150 מעלות 

לעוד 25 דקות.

פסטה עגבניות 
רשת קפה גרג מנדבת מתכון פסטה עגבניות מפנק במיוחד המתכון פשוט וקל  להכנה כך, שאפילו הילדים יוכלו 

להכינו לבד

מרכיבים: 
200 גר פסטה ספגטי

4 עגבניות
2 שיני שום כתוש

מלח לפי טעם
חצי כפית סוכר

קופסת רסק עגבניות
 

אופן הכנה לפסטה:
1. להרתיח סיר מים עם כף מלח

2. להוסיף את הפסטה למים
3. בישול של 7 דק

4. להוציא את הפסטה למסננת , להוסיף כף שמן ולערבב את הפסטה- לשים בצד
 

אופן הכנה:
1. שמים בסיר כף שמן זית

2. מוסיפים את השום הכתוש ומטגנים מספר שניות
3. קוצצים עגבניות לקוביות קטנות ומוסיפים למחבת

4. מוסיפים חצי כפית סוכר 
5. מוסיפים חצי כפית מלח

6. מבשלים על אש נמוכה 20 דק

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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7.  מוסיפים את רסק העגבניות ומערבבים היטב
8. מוסיפים 10 כפות מים

9. טועמים ומוסיפים מלח לפי הצורך
10. מומלץ להוסיף 3-4 עלי בזיליקום לרוטב

11. שופכים את הפסטה לסיר הרוטב ומבשלים כ-5 דק'

דייסת שיבולת שועל 
כיף להתעורר בבוקר לארוחה טעימה, מזינה ובריאה שתמלא אתכם באנרגיות לכל היום. 

המותג אלפרו מציע מתכון לדייסה ממכרת, דייסת שיבולת שועל עם חלב שקדים אורגני ללא סוכר בריא ומלא 
בכל טוב. כל מה שנשאר לכם זה לנסות

מצרכים ל-4 מנות:
1 ליטר אלפרו משקה שקדים אורגני ללא תוספת סוכר

160  גרם שבולת שועל
חופן אגוזים

4  כפות קוקוס טחון
גרעיני דלעת

1  כפית קינמון
קמצוץ מלח

ניתן להמתיק בסילאן לפי הצורך

הוראות הכנה:
1. בסיר קטן מרתיחים את משקה השקדים ללא תוספת הסוכר.

2. מוסיפים את שבולת השועל ומבשלים עד שהיא רכה. מוסיפים קינמון ומלח.
3. מעבירים את הדייסה המוכנה לקעריות הגשה

4. מוסיפים אגוזים / שקדים קצוצים, גרעיני דלעת וקוקוס טחון 
ומגישים!

טארט שוקולד 
חברת כרמית מעניקה מתכון שוקולד מפנק ועשיר בטעמים – טארט שוקולד מריר. 

מצרכים: 
בצק פריך שוקולד

360 גרם קמח
200 גרם חמאה

100 גרם אבקת סוכר

40 גרם אבקת קקאו
1 ביצה

מילוי שוקולד: 
300 גרם  שוקולד צ'יפס מריר 

60% מוצקי קקאו 
300 מ''ל שמנת

מלית נוגט לזילוף:
250 מ"ל שמנת מתוקה 

3 כפות ממרח נוגט/ אגוזים
2 כפות פודינג וניל

מלית מסקרפונה לזילוף
50 גרם גבינת מסקרפונה

50 גרם שמנת חמוצה
20 גרם אבקת סוכר

זסט מחצי לימון

מכינים את מלית השוקולד: 
1. מרתיחים את השמנת המתוקה ויוצקים על השוקולד צ'יפס , מחכים דקה ומערבבים היטב בעזרת מטרפה 

עד שנוצר קרם חלק.
2. מכינים את מלית הנוגט לזילוף 

3. בקערת מיקסר  שמים יחד את השמנת, הפודינג והנוגט. מערבבים במהירות נמוכה ולאט לאט עולים 
להקצפה מהירה יותר. כשמרקם מתייצב מעבירים לשק זילוף עם צנתר משונן ומעבירים לקירור. 

קרם מסקרפונה: 
1. במיקסר עם וו מטרפה )בלון( מקציפים יחד את כל החומרים עד שמתקבל קרם חלק ויציב, יש להיזהר שלא 

להגיע להקצפת יתר.
2. מעבירים לשק זילוף עם צנתר משונן

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות. במיקסר עם וו גיטרה שמים קמח, קקאו, סוכר וחמאה ומערבבים עד שנוצרים 

פירורים כמו קוסקוס. מוסיפים את הביצה  ומעבדים ממש מעט רק עד לקבלת בצק אחיד. 
2. מרדדים את הבצק ומצמידים לתבנית פאי משומנת.

3. על הבצק מניחים נייר אפיה או ניילון נצמד ובתוכו קטניות יבשות כבדות- חומוס/ שעועית . זה יצור משקולת 
וימנע תזוזות של הבצק. אופים ביחד עם המשקולת כ15 דקות, מוציאים את המשקולת ואופים עוד 15 דקות. 

4. מצננים ויוצקים את המילוי
5. מקררים את הטארט כ3-4 שעות . 

6. מזלפים את המלית נוגט והמסקרפונה לסירוגין, תחילה נקודות גדולות ולאחר מכן ממלאים את כל הטארט 
בגדלים שונים. ניתן לשמור במקרר עד 3 ימים.
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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:
מעיין אלרועי

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. ובא לציון גואל
2. ואהבת לרעך כמוך

3. והגית בו יומם ולילה

תשובות:

תשובות:

ְּקָרא יט יח 3. ]ְיהֹוֻשַׁע א ח 1. ְיַשְׁעָיהּו נט כ 2. ַוִי

1. בן ארץ מצרים. "איש ____" )בראשית לט א(
2. קבלת העונש באהבה וביחוד: הודאה בצידקת השם. 

"מקראות של ____ הדין" )עבודה זרה יח.(
3. עוצם,עוז. "הנהר ב___ רוחו" )ישעיה יא טו(

הזה"                  הגדול  הגוי  ונבון  עם-חכם   ____" אכן,אמנם.   .4
)דברים ד ו(

5. גזר-עץ,בול-עץ. "____ שקבעו בנדבך" )כלים כ ה(
6. נרחב,משתרע על פני שטח רב. "זה הים גדול ו____    

_____" )תהלים קד כה(
)לא  כא.(  סוטה  )רש"י  זמן"  "ב____  ארכה.  מתן   .10

בלשון סמיכות(
13. הכהן הגדול במקדש שילה. )שמואל א א ג(

15. בחור,צעיר לימים.  "בן מי-זה ה____" )שמ"א יז נו(
16. שותף לסבל ולצער.  "ו____ לצרה" )משלי יז יז(

17. נכרי שהתיהד. "לעולם אינו ___ עד" )ברכות מז: (

יז( )לא  1. גערה. "נשמעים מ____ מושל בכסילים" )קהלת ט 
בלשון סמיכות(

2. מעלה קושיה. "שכן דרך הש"ס ה____ מהפך"  )רש"י שבת 
קד.(

3. תמים,נאמן,צדיק. "____ אתה וטוב" )שמואל א כט ו(
4. שוב,עוד. "מה חובתי ____ ואעשנה" )סוטה כב: (

6. השפיל,עשהו נמוך משהיה. "____ לו מקום כשיושב בדין" 
)רש"י מועד קטן טז: (

8. מרמה,רמאות,אונאה. "החזיקו ב____ מאנו לשוב" )ירמיה ח 
ה(

11. שלטון. "____ על הצבור" )שקלים ה ב( )בלשון רבים(
13. בעל זיכרון,מי שכוח זיכרונו חזק.

15. מאותיות ה-א"ב.
16. צור,סלע קשה.  "פרסות סוסיו כ___" )ישעיה ה כח(

העמוד טעון גניזה

1. הקצף העולה ברתיחת רוטב בשר או מזון אחר בקדרה. "על 
המלח ועל ה____" )נדרים נה: (

5. נוסף על הדברים הקודמים. "ואף ___ זאת" )ויקרא כו מד(
7. עוות,אי יושר.  "ממך ____ פה" )משלי ד כד(

9. התחברות אנשים לשם מרד.   "עתליה את בגדיה ותקרא ___  
___" )מלכים ב יא יד(

בדיו"  אלא  ש____  דבר  בכל  "ולא  הכתב.  על  כתב,העלה   .10
)סוטה ב ד( )בלשון עבר(

12. מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר המותר. 
"מכלל לאו אתה שומע  ____" )נדרים יא.(

13. נשיא בית-אב לשבט שמעון. )במדבר כה יד(
י ט(  14. אגודה של שיבולים. "לא יעשה אותן ____" )מנחות 

)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
15. לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה____" )ישעיה טז ד(

17. יתרון. "כי מה ___" )קהלת ו ח()בהיפוך אותיות(
18. בגדודים,בסך. "כבני ____" )ראש השנה א ב(

19. קיצור המילים : תפילת נעילה.

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. דבר מועט,דבר קטן. "ראשיתך ___" )איוב ח ז(
5. ציר,שליח,רץ מהיר. "שלחו ___" )ישעיה טז א(

7. זכאי בדין,צודק.  "את ה___" )דברים כה א(
8. קריאת שמחה בפיו של מי שניצל מצרה גדולה. "ה____ 

נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(
9. גובה. "שמים ל___" )משלי כה ג(

ו(  ה  )ישעיה   "____ "ואשיתהו  ושמם.   מוזנח  שדה   .10
)בהיפוך אותיות(

11. קיצור המילים : י קדושות.
12. מפרשיות השבוע.

14. חלחלה,חרדה. "יאחזמו ____" )שמות טו טו(
יחיד(  )בלשון  כח(  )איוב לח  "____ טל"  16. רסיס,טיפה. 

)לא בלשון סמיכות(
18. נבל,רשע. "ו___ כליו רעים" )ישעיה לב ז(

19. עוגה,רקיק. "שלשה סלי ____" )בראשית מ טז( 
)דברי  צרה"  בכל   ____" מהומה,החריד,הבהיל.  הביא   .20

הימים ב טו ו( )לא בלשון סמיכות(

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. 
טפשות 7. מטבעות קדומות 8. בית יעקב לכו והלכה  9. בת 
10. מערב 11. חוצץ 12. קיבוצי 13. תם ונשלם שבח לקל 

בורא עולם 14. ליטול 15. לטאטא 16. הריק
1. "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

11. התנגד בתקיפות, "יצא..."
12. המלים: עדר, עם, הם שם - עצם - ...

13. תושלב"ע פירושו...
14. מלה נרדפת למלה "לקחת"

15. "לכבד את הבית" פירושו...
16. הוריק או הריק את הפח?







הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'
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אבי בית יעקב
לדמותו של מנהל הסמינר הרב בנימין 
שצ'רנסקי זצ"ל • פרופיל

14

אדיר 
בממלכה

בגיל 91 הלך לעולמו רבה האחרון 
של מרוקו, הגאון רבי אהרון מונסונגו 
זצ"ל • בנו הגאון רבי יוסף, ממרביצי 
התורה בירושלים, מספר ל'כל ישראל' 
על ההשתלשלות שהובילה את הילד 
הצעיר מפאס לפסגת עולם הרבנות 
המרוקאית • מתי חילץ הרב את 
הגרש"מ עמאר מבית הכלא? מדוע 
לא מכהן כיום רב ראשי במרוקו? ולמי 
יועד הכיסא הריק בחגיגות ההשבעה 
של המלך? • וגם: כך נקשרים יחסי 
קרבה בין רב מרוקאי לאדמו"רי 
סאטמר ופשווארסק | 22

מסע קון טיקי

30

סיפורו המדהים של ההרפתקן 
הנורבגי והשיט על גבי אסדה

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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