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השיבנו
לקראת ימי התשובה והדין המשמשים ובאים עלינו לטובה, יצא 
‘כל ישראל' לסקור את ארגוני התשובה הפעילים במהלך כל ימות 
השנה בקרב העם שבשדות ובחוצות הערים להשיב לבם לאבינו 
שבשמים • הכימאי והאסטרו-פיזיקאי, איש תנועת ‘הליברלים 
העצמאיים' והחרם הכפול על ‘ויטה' • כל ימיו בתשובה | 14

ונשובה

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



באולמי "היכלי הפאר"
)היכלי מלכות לשעבר( 

רחוב שלמה המלך 18 בני ברק

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בימי ראשון ושני, כ"ב - כ"ג אלול
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

מקום מיוחד לנשים  )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

לקראת החגים!
עשרות אלפי פריטי הלבשה ממיטב המותגים!

בבני ברק
2 ימים של מכירת חסד

מקום
 חדש!

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 

390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 
ברון כובעים חסידיים

470 ₪כובעי גור 100% לבד תוצרת  הונגריה
169 ₪כובעי גור 100% צמר 

470 ₪כובעי בנד-אפ )כפל( 100% לבד תוצרת הונגריה
650 ₪כובעי רוצ'ה חסידי 

MG מוצרי
100 ₪פינת עודפים חליפות ובעקיטשע’ס

50 ₪מכנסיים מדוגם
20 ₪וסט מדוגם

6ב-80גופיות טריקו פלאי 
זוג ב-30 ₪ גאטקעס

4ב-100 ₪ חולצות רויאל 

ברודווי
315 ₪חליפה ח”ב
430 ₪קפוטה ח”ב
270 ₪פרחוני ח”ב

590 ₪חליפה ב”מ 3 חלקים
390 ₪קפוטה ב”מ
220 ₪פרחוני ב”מ
490 ₪מעיל חורף

80 ₪מכנס / וסט חלק
 50 ₪ 2 ב-90 ₪חולצות וולטקס 55% כותנה

 75 ₪ 2 ב-140 ₪חולצות מדיסון 60% כותנה אל קמט
60 ₪ישיבה חלאט

95 ₪ישיבה חלאט פרחוני
3 ב-99 ₪חולצות חסידי
החל מ-18 ₪חגורות איכות תשמישי קדושה

החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

680 ₪חליפות ארוכות
300 ₪חליפות נוער

180 ₪חליפות ילד פאביו
60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה
 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור - חלק

 75 ₪, 3 ב-180 ₪חולצות ורונה שחור -  דוגמה

 75 ₪, 3 ב-150 ₪חולצות פאביו גבר עודפים

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-45 ₪חגורות

חליפות דניאלי
250 ₪חליפות קצרות

180 ₪מעילי צמר
350 ₪פראקים

70 ₪מכנסיים אלגנט
3 ב-100 ₪חולצות

3 ב-200 ₪חולצות מילנו / מקס לורן 
6 ב-50 ₪גרביים 100% כותנה

 50 ₪חגורות 100% עור פרה 
 30 ₪עניבות



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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אחת מתחלואי הגישה החינוכית בזמנינו, היא ההקצנה 
הנתפסת אצל רבים בשאלה אם להעניש. יש הפוסלים כל 
סוג של ענישה ולעולם אינם תקיפים ביחסם לילדיהם לא 
במעשים ואף לא בדיבורים, גם כאשר הילד מגזים שוב 
ושוב בהתנהגותו השלילית. ויש האומרים: "ללא מכות הילד לא 

יתחנך". ולכן הם נוקטים בדרך זו כשיטה קבועה בחינוך.
תורת ישראל מלמדת אותנו שאלה ואלה, טועים הם. הורה המכה 
הזמן מאבד את כח  כל מחדל שעושה, מלבד שעם  על  ילדו  את 
גורם  רק  אלא  בנו,  את  מחנך  אינו  גם  הוא  שבהכאה,  ההרתעה 
רואה  או מישהו  לו לפחד מלבצע פעולות מסוימות כאשר אביו 
את מעשיו. אולם כאשר יהיה לבדו, יעשה ככל העולה על רוחו. 
ובדרך כלל אף יהיה באותה שעה גרוע יותר, בדומה לקפיץ דרוך 
שהשתחרר. שככל שדרכו אותו יותר, כך יקפוץ לגובה רב יותר. 
מלבד זאת, בגישה זו עלול האב להרוס ולשבור את נפש ילדו עד 
כדי נזק בלתי-הפיך לכל ימי חייו. )וראה עוד אודות האיזון הנכון, 

לעיל בפרק "דרך החינוך"(.
בא  לסוף  ביתו,  בתוך  יתירה  אימה  בתלמוד מבואר שכל המטיל 
אם  גם  יתירה,  תקיפות  של  בדרך  כלומר,  וכו'.  עבירות  ג'  לידי 
את  משיג  הוא  הרי  נכונה,  להנהגה  ביתו  בני  את  להביא  כוונתו 
ההיפך ממטרתו. והדברים נכונים הן כלפי רעייתו והן כלפי בניו 

ובנותיו.
והפוסקים  חז"ל  בדברי  מבואר  מקומות  בכמה  זאת,  ולעומת 

שלעיתים אין מנוס מהענשת הילד המפריז בהתנהגות שלילית.
שילוב זה של אזהרה מהטלת אימה יתירה מול הבהרה שבמקרים 
הזהב  לשביל  מוביל  הענישה,  את  לגמרי  לחשוך  אין  מסוימים 

שעניינו נתינת המשקל העדין והמקום הנכון לענישה.
כלומר, הענישה אינה ואסור שתהיה שיטה קבועה בחינוך, אך על 
הילד לדעת שכאמצעי אחרון קיימת אפשרות כזו שאולי ישתמשו 
בה. רק כך אין הילד ניזוק בנפשו מתוצאותיה ההרסניות של שיטת 
יצרים  על  להתגבר  יותר  לו  קל  זאת  עם  ויחד  הקבועה,  הענישה 

טבעיים המתעוררים ומושכים להתנהגות שלילית.

  

נסביר ונרחיב את הדברים יותר.
כאשר חז"ל ביקשו לבאר את משמעות אזהרות הענישה שבתורה, 
המשילו את הדבר למלכה חדשה שעמדה להיכנס בפעם הראשונה 
לא  עדיין  אשר  המלך,  הנישואין.  חגיגת  לאחר  המלוכה  לארמון 
האולם  דרך  הארמון  אל  להכניסה  בחר  החדשה,  ברעייתו  בטח 
לענישה.  המשמשים  כלים  ושאר  שוטים  תלויים  כתליו  שעל 
להכות  נוהג  שהמלך  בחושבה  ופחדה  החדשה  המלכה  נבהלה 
את אשתו על כל משגה שתעשה. מיד הרגיעה המלך ואמר לה: 
"הללו - לעבדים ולשפחות שימרדו בי. אבל את - לאכול ולשתות 

ולשמוח". 
דוגמא זו ממחישה בצורה נפלאה כיצד יש להתייחס לענישה.

הקשר האמיתי והקבוע של המלך עם רעייתו החדשה, הוא קשר 
של ידידות, שמחה וקירבה - "לאכול ולשתות ולשמוח".

הענישה  לאמצעי  מודעת  שתהיה  לכך  דאג  הוא  זאת  עם  אך 

וניסיונות של  פיתויים  בפני  היא לעמוד  שבארמון, שהרי עתידה 
קושרי קשר המנסים מדי פעם להדיח את המלך, ומסר זה שהועבר 
בוודאי  יתרום  הענישה,  אולם  דרך  הכניסה  באמצעות  אליה 
לנאמנותה ולרציפות היחס הטוב והבריא שלה עם המלך. ביודעה 

בסתר ליבה מה צפוי לקושרים קשר כנגד המלך.
וכאשר הבינה אחרת לרגע ונבהלה, מיד הבהיר המלך את הדברים 
דאג להעביר את מסר  גם  הוא  והרגיעה לחלוטין במילים חמות. 
ולשפחות"  לעבדים  "הללו  לגמרי.  לאחרים  כמופנה  האזהרה 
כלומר עלייך אני סומך לחלוטין. וגם את זאת יש ללמוד. יש לפתח 
לעולם  כך  ]משום  בעיני עצמו.  הילד  חיובית של  תדמית עצמית 
לילד  או  גנב!"  "אתה  שלו:  שאינו  דבר  שלקח  לילד  לומר  אין 
שלא דיבר אמת: "אתה שקרן!" מילים אלה גורמות לילד תדמית 
עצמית שלילית ובשלב מסוים הוא עלול להזדהות איתן לעולם. 
"זה אני, וזהו". הערה וביקורת מסוג זה צריכות להיאמר כאשר הן 
משולבת בתדמית חיובית: "ילד טוב כמוך הזהיר תמיד בכך וכך 
)וכאן ייאמרו דברים חיוביים על הילד, ורק דברים נכונים שהוא 
באמת טוב בהם( לא מתאים לו שייקח דבר שאינו שלו / שיאמר 

דבר שאינו דבר אמת וכדו'[.
לכך התכוון הבורא בכותבו את אמצעי הענישה המופיעים בתורה, 
וכך צריכה להיות גישתנו לענישה בחינוך הילד. הילד צריך לדעת 
שהיחס האמיתי והקבוע שלו עם הוריו הוא יחס של קירבה ידידות 
ואהבת אמת. אך עם זאת עלינו לדאוג לכך שיהיה מודע לאפשרות 
ענישה אשר יתכן שישתמשו בה כאמצעי אחרון במצב של חוסר 

ברירה.

  

ומה קורה כאשר אין מנוס וחייבים להעניש? האם נפרצים אז כל 
הגדרים והכל מותר??

תורת ה' מלמדת אותנו שגם כאשר קיים הכרח להעניש, עדיין אין 
להעניש אלא על פי התנאים הבאים:

תנאי ראשון: הענשה מתוך אהבה. "ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר 
להענשה  כדוגמא  נקט  הכתוב  ְמַיְּסֶרָּך".  אלוקיך  ה'  ְּבנוֹ,  ֶאת  ִאיׁש 
הראשון  התנאי  זהו  בנו.  את  האב  הענשת  את  אהבה,  עמה  שיש 
להענשה, הענשה מתוך אהבה. אב אשר כעסו הוא המנחה אותו 
ודאגה לחינוך הבן,  ולא התבונה הבאה מאהבה  בנו  בעת הכאת 
אסור לו להכות באותה שעה! והדברים מבוארים בדברי הגר"א 

ז"ל באבן שלמה וזו לשונו:
"כשמכה את בנו לא יכהו מכת אויב דרך כעס, רק כוונת ההכאה 
תהיה להצילו מן העתיד ולא יעוול עוד את דרכיו. וכשרואה שרבה 

חמתו עליו, לא יכה אותו כלל בעת ההיא". עד כאן דברי הגר"א.
הכאה הבאה שלא מתוך אהבה, עלולה להיות מכת אויב, ואע"פ 
ושלא  מבוקרת  לא  בעוצמה  באה  כזו  הכאה  שהרי  אביו.  שהוא 
ביחס נכון לגודל חטא הילד, דבר שהוא עוול לכשעצמו. ומה גם 
 - נקמה  כגון  להתערב,  יכולות  רעות  מידות  הרבה  כזה  שבאופן 
לצער את המצער, וכבוד - להראותו שחזק ממנו, וגאווה ואכזריות 
וכו'. והגרוע מכל הוא שהילד מרגיש וקולט בחיישנים הרגישים 

של דעתו, כי אין הכאה זו מתוך אהבה, ומסיק מתוך כך שאם כן 
בוודאי שבאה מתוך שנאה. ומסקנת הבן שהאב שונאו, אין גרוע 

מזה, וכדלהלן.

  

תנאי שני: אין מענישים אלא רק כאשר ברור להורה שהילד ידע 
והזיד בזה. אבל אם אינו  נוהג שלא כראוי,  בשעת מעשה שהוא 
יודע שמעשה זה אסור, אין להענישו בשום פנים ואופן. הענשת 
מרוב  כי  המוטעית  למסקנה  הילד  את  תביא  כזה  במקרה  הילד 
שנאה ששונאים אותו הוריו, הכוהו ללא כל סיבה. וככל שהדבר 
חוזר על עצמו כן מתחזקת הרגשתו, ואף הוא שונאם. וממילא כל 
דבר טוב שמלמדים אותו מתקבל אצלו ככפיה וכרעה, עד שמצפה 
הוא בפנימיותו ליום שלא יזדקק להוריו או אז יוכל להתרחק מהם, 

ולבעוט בכל הערכים שלימדוהו.

  

תנאי שלישי: גיל הילד. מסופר בתלמוד:
הגדול  לבנו  מחי  דהוה  גברא  לההוא  חזיתיה  רבי  דבי  "אמתא 
]האמה שבבית רבי יהודה הנשיא ראתה את אותו אדם שהיה מכה 
את בנו שכבר היה גדול בגילו[. אמרה להווי ההוא גברא בשמתא 
דקעבר משום ]אמרה: יהיה אותו אדם בנידוי משום שהוא עובר 
על איסור[ ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל - במכה לבנו הגדול הכתוב 

מדבר".
ופירש רש"י: דקא עבר משום ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל, "דכיוון 
וכן  מכשילו".  איהו  ליה  והוה  באביו,  מבעט  שמא  הוא,  דגדול 
אותו. שהרי  מנדין  היו  גדול,  לבנו  "המכה  ערוך:  בשולחן  נפסק 

עובר על ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל". ע"כ.
והריטב"א ז"ל בחידושיו כתב על דברי התלמוד הנ"ל: "ונראים 
הדברים דלא ]שלא[ גדול גדול ממש, אלא הכל לפי טבעו שיש 
בר  יהא  לא  אפילו  כי  במעשיו.  או  בדיבור  כנגדו  שיתריס  לחוש 
מצוה, אין ראוי להביאו לידי מכה או מקלל אביו. ומשום דאורחא 
]ומשום שבדרך כלל הדבר מצוי  כי האי  דמילתא דבגדול שכיח 

בגדול, לכן[ נקט גדול".

  

תנאי רביעי: "כי מחית לינוקי, לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא" 
ילד, לא תכהו אלא בשרוך הנעל"![ כלומר,  ]"כאשר אתה מכה 
גם אם הגעת למסקנה שאין מנוס מלהכות את בנך לשם חינוכו, 
לעולם לא תהיה המכה קשה ואכזרית, אלא רק מעירה מן המצב 

הנוכחי של התנהגות שלילית מוגזמת, ומזהירה על הטוב.

יסודות החינוך – 
האם להעניש, וכיצד?

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



ארבעה כללים חשובים בנושא הענישה: האם צריך להעניש ילד על התנהגות לא טובה, 
ואם כן, כיצד נכון להעניש אותו?



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת

מנצחת ת  ו נ אמי של  שנה   40

עושים סוף
שנה למחירים!

ומקבלים 
מוצר שני 
בשקל!

03-5795171 ברק,  בני   16 הבעש"ט  רח' 
פתוח: א'-ה' 10:00-21:00, יום ו': 10:00-13:00

מזגן 1 כ״ס

139₪ ₪ 5,004
תשלומים

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל
49₪ ₪ 1,76431₪ ₪ 1,116

תשלומים
x36 x36 x3650₪ ₪ 1,800

תשלומים
x36

קונים ממגון מוצרי החנות ומקבלים מתנה יוקרתית בשקל

בס"ד

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

₪ 1

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

36
תשלומים

מקרר שארפ
4 דלתות  נפח כ-650 ליטר

מקפיא ענק
7 מגירות  נפח כ-350 ליטר

מכונת כביסה
6 קג' 1000 סל"ד

תנור דו תאי

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל

תשלומים

ועוד עשרות מוצרים ומתנות המשתתפים במצבע מוצר שני בשקל

ה בלבד
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה
ח 

טל"

מטחנת בשר
₪599

תווי שי
 ₪ 700 

אופצי' 
ל-5 שנים
 אחריות

HOOVER

רכינוע
₪ 890

Hoverboard
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לתקן מה שפגמנו
קבוצת  ישבה  הקומוניסטיים,  והאימה  הזעם  בימי 
עם  ולמדה  המחתרתיות  הישיבות  באחת  בחורים 
חאצ'ע  ר'  הי"ד.  פייגין  יחזקאל  ר'  הרה"ח  המשפיע 
עורר על המצב הרוחני שאינו כדבעי והחבר'ה פרצו 
בבכי. כמה דקות אחר כך, נשמעה צפירה חרישית שהייתה קוד 
מוסכם על כך שבלשים קומוניסטיים מתקרבים לאזור. החבר'ה 
הרגליים  את  תפשו  רגע  ותוך  כאלו  באירועים  מורגלים  היו 

ונעלמו.
נקודה  על  חאצ'ע  ר'  המשפיע  עורר  שוב,  כשהתאספו 
מעניינת: כאשר דיברתי אתכם על רוחניות, פרצתם בבכי. אך 
עשה  אחד  כל  בכה.  לא  אחד  אף  גשמית,  סכנה  פרצה  כאשר 
זו שיטתו של היצר,  בדיוק מה שצריך כדי להינצל מהסכנה... 

מסיט אותנו מן המעשה.
עמודי  לשלוש  ביחס  אלול  בחודש  נפש  חשבון  כשעורכים 
כיצד  השאלה:  ועולה  והחסרונות  הכשלים  צפים  החיים, 
מתקנים? איך נראה מחדש את פנינו בפני הקב"ה? איך חוזרים 

בתשובה?
בעל התשובה המפורסם ביותר הוא ללא ספק רבי אלעזר בן 
דורדיא. הגמרא מספרת )ע"ז יז,א( שהיה נהנתן ותאוותן מהסוג 
הייתה אישה חוטאת שלא חטא עמה. פעם  ולא  ביותר  הגרוע 
שמע על אחת שגרה במקום מרוחק ולוקחת שכר רב במעשיה. 
הוא עשה את כל הדרך עד אליה ובתוך הדברים אמרה לו: 'אתה 
אבוד, לך אין תקנה. אתה הרשעת כל כך שהאלוקים לא יכפר 
לך'. הוא הזדעזע לשמוע מילים כאלו מאדם כמותה ונשבר עד 
היסוד. הוא יצא החוצה ופנה אל גרמי הטבע שיתפללו עבורו. 
כאשר כולם סירבו לו, אמר: 'אין הדבר תלוי אלא בי'. הוא געה 
בבכייה נוראה עד שפרחה נשמתו. יצאה בת קול וקראה: "רבי 

אלעזר בן דורדייא מזומן לחיי העולם הבא".
הרושם הראשוני מהסיפור הוא שעיקר התשובה הוא החרטה 
עד  לחוש  אמור  הקב"ה  אל  להתקרב  שרוצה  אדם  העבר.  על 
עומק נפשו את הנזק הנורא שחולל עם החטא ולצעוק במר נפשו 
על גודל שפלותו. רק בשלב השני, אחרי שגאוותו התפרקה עד 
מכאן  לעזוב  נחושה  החלטה  ולקבל  קדימה  ללכת  עליו  עפר, 

ואילך את מעשיו הרעים.
התשובה:  גדרי  ד:  פרק  התשובה  שער  הלבבות  חובת 
הראשון, החרטה על מה שקדם לו מן העונות. והשני, שיעזבם 

ויסור מהם. 
העיקר  א,י:  יונה  לרבנו  תשובה  בשערי  חריפה  יותר  בלשון 
הראשון: החרטה, יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה' וישיב אל 
מעשיו  על  ויתחרט   ... העוון  על  ושלם  ונקם  עונש  יש  כי  לבו 
הרעים ויאמר בלבבו מה עשיתי? איך לא היה פחד אלוקים לנגד 
עיני?. העיקר השני: עזיבת החטא, יעזוב דרכיו הרעים ויגמור 
בכל לבבו כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד. העיקר השלישי: 

היגון, יגדיל יגון בלבבו ... וייאנח במרירות לב.
הרמב"ם, לעומתם, כותב את אותם הדברים רק בסדר הפוך: 
רמב"ם תשובה ב,ב: ומה היא התשובה? שיעזוב החוטא חטאו 
ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד ... וכן יתנחם 

על שעבר שנאמר 'כי אחרי שובי נחמתי'.
לפי הרמב"ם מצוות התשובה היא הפוכה בדיוק מדברי רבינו 
יונה: על החוטא להניח הצידה את העבר, להסירו ממחשבתו, 
ותמורת זאת לקום מהכורסה ולשנות את החיים. התשובה היא 
שלי  בחיים  הנדרשים  השינויים  את  לחולל  הנחושה  ההחלטה 
כדי לקחת אותם למקום אחר. רק אחר כך בתור "וכן", מוסיף 
הרמב"ם כשלב שני, שהחוטא צריך גם להצטער על מה שהיה 

בעבר. 
רבינו הזקן מוכיח זאת מהלכה נוספת בשולחן ערוך: מובא 
"מבלי  נחשבים  מזל(  )משחקי  בקובייה  שמשחקים  שאנשים 
זאת  בכל  לעדות.  ופסולים  לבטלה,  חייהם  את  מבלים  עולם", 
ולראיה  בתשובה  מהרהר  מהם  שאחד  שברגע  בהלכה  נפסק 
שובר את שולחן הקזינו בו משחק – הוא נחשב מיד צדיק גמור. 

מכאן שעיקר התשובה היא עניין של רגע: זה לא תהליך חרטה 
שנמשך חודשים כמו שהביא רבינו יונה, אלא החלטה נחושה 

לקבל עול מלכות שמים ולקחת את החיים למקום אחר.
לשוב  לילדיו  שהבטיח  אדם  על  נחשוב  דומה?  הדבר  למה 
בציפייה,  לו  הם המתינו  לפארק,  איתם  ולצאת  הביתה  מוקדם 
שב  בלילה  מאוחר  העניין.  מכל  ושכח  בעבודה  שקע  הוא  אך 
וקלט את  על הדלת  וראה את התיקים ממתינים בעצב  הביתה 
שקלקל. לשיטת רבינו יונה, עיקר בקשת הסליחה היא להתבונן 
כמה הכאיב להם, ואילו הרמב"ם סובר להיפך: תבכה אחר כך, 
מה שחשוב עכשיו הוא להחליט לשנות את הסדרים כדי להיות 
אבא טוב יותר. התשובה האמתית היא לבוא הביתה עם מידע 

קונקרטי מה בכוונתי לעשות כדי שזה לא יקרה שוב 
למה זה חשוב? משתי סיבות: עניינית וטקטית. ראשית – וזה 
רעיון עמוק: היהדות מבוססת על מבט קדימה. החיים היהודיים 
מבוססים על הגישה שהאדם נועד לעשות ולתקן את עולמו ולכן 
שצריך,  מה  ואילך  מכאן  לעשות  היא  עלינו  המוטלת  המצווה 
אין  עם האתמול.  להתעסק  מצווה  עלינו  הטיל  לא  אך הקב"ה 
מאתנו תביעה להישבר ממה שלא נעשה. אמנם כדי שהקרבה 
לה' מכאן ואילך תהיה שלמה, יש להתחרט גם על האתמול, אך 

זהו רק פרט בתוך ההתקרבות מכאן ואילך.
שנית, ברמה הטקטית )ראו לקו"ש י/149(: יש משהו מסוכן 
בכי אמתי מטהר את  להיות תחליף לעשייה.  בבכי. הוא עלול 
הנפש – אבל מרגיע. בכיתי, כואב לי, ואני בסדר. אבל רגע, מה 
בכוונתי לעשות מחר כדי שהדברים יהיו שונים? שום דבר, כבר 
הבעתי חרטה. ולכן הדבר החשוב הוא להביט לעצמי בעיניים 
ובכנות כיצד אני מתכוון לעשות משהו אחרת  ולהרהר ביושר 

כדי לפתור הבעיה.
אבל כיצד מתמודד הרמב"ם עם סיפור הגמרא על רבי אלעזר 
בן דורדייא? הרי אלעזר התעסק רק עם קבלת ייסורים על העבר 

ובכל זאת הוכשר חלקו לגן עדן? 
הרבי הביא כמה פעמים נקודה מופלאה מהאר"י הקדוש: רבי 
יוחנן כהן גדול  אלעזר בן דורדייא היה גלגול נשמתו של רבי 
ונכנס עם הזכויות שלו לגן עדן. יוחנן )שחי כמאתיים שנה לפני 
החורבן השני( היה כל ימיו כהן גדול קדוש וטהור וצבר זכויות 
גרוע.  היה  שלו  הסוף  ורק  ומחשבה,  דיבור  במעשה,  עצומות 
רבי אלעזר בן דורדיא היה הפוך ממנו: כל חייו היו מסכת של 
כישלונות ורק הסוף שלו היה טוב. והיות שהיה גלגול של יוחנן, 

נכנס עם הזכויות שלו לגן עדן.
הנקודה שהאר"י רוצה לחדד – כותב הרבי מליובאוויטש – 
היא מופלאה: עם בכיות לא נכנסים לגן עדן. עם כל ההערכה 
יכולה להחליף את חובת  לעומק החרטה של ראב"ד, היא לא 

העשייה.
עד כאן דובר על רמה בסיסית של תשובה, כזו שכוחה יפה 
להפסיק את רצף העוונות ולפתוח את הדלת מכאן ואילך עבור 
מהרמב"ם.  לעיל  כמובא  למעלה,  יישמעו  שתפילותיו  האדם 
אולם אנו רוצים לטפס גבוה יותר ולהגיע לרמת תשובה מעולה, 
כזו שמשפיעה גם על העבר וכותבת את סיפור חיינו מחדש. היא 
מסוגלת להפוך את הזדונות ההן, של העבר – שהתרחשו לפני 

עשרות שנים – לזכויות. 
במקרא,  ביותר   – והתמוהים   – המופלאים  הסיפורים  אחד 
הוא ההנהגה של יוסף עם אחיו. מצד אחד, יוסף מתגלה בסוף 
ומפרנס  לאחיו  וסולח  שמוחל  וחנון,  רחום  אציל,  כאיש  ימיו 
אותם על חשבונו עד סוף ימיהם בארץ גושן. אך מצד שני, קודם 
ונוראה  איומה  שנראית  בדרך  מתנהג  הצדיק  יוסף  קורה,  שזה 

בממדים שאי אפשר לתאר אותם.
שולח  לא  אפילו  שלו.  לאבא  טלפון  מרים  לא  הוא  ראשית, 
הודעת וואטספ. הוא מניח לאבא להתייסר 22 שנה עם התחושה 
הנוראה שיוסף מת. בכל שנה אבא אומר עליו קדיש ועורך סיום 
מסכת ביום הפטירה שלו... אך יוסף לא עושה את המינימום כדי 
לספר 'לא רק שאני חי, אלא הפכתי להיות היהודי החשוב ביותר 

בכל ההיסטוריה. אני יושב בגג העולם, אני זוכה לכהן כמשנה 
למלך מצרים'. 

עליהם  להתנפל  במקום  למצרים,  מגיעים  כשאחיו  שנית, 
הוא  שנה,   22 נפגשו  שלא  לאחים  כיאה  ונשיקות  בחיבוקים 
הוא  המשקל.  משיווי  אותם  ומוציא  החיים  את  להם  מטריף 
את  אוסר  ימים,  לשלושה  לכלא  מכניס  בריגול,  אותם  מאשים 
ומה שגרוע  למצרים.  בנימין  את  להוריד  אותם  ומאלץ  שמעון 
מכל, הוא יוצר עלילת שווא חמורה כנגד בנימין עצמו. בנימין - 
אחיו האהוב מאימא רחל, האח היחיד שלא היה שותף במכירה 
- מגלה ערב אחד כי בשק שלו נמצא הגביע של המלך, והוא 
כמעט נמכר לעבדות באשמת גניבה מופרכת שלא הייתה ולא 

נבראה.
יתירה מכך: המדרש מגלה כי יוסף תכנן זאת שנים ארוכות. 
זה לא שיוסף התגלגל לכך בזעמו על אחיו כשראה אותם מול 
עיניו. בכלל לא. שנים ארוכות הוא יושב וארב להם בפינה עד 
שלוש  מראש  העמיד  יוסף  כי  מסביר  המדרש  למצרים.  שירדו 
תקנות חשובות, שתכלית כולן הייתה לוודא שאחיו יהיו חייבים 

להגיע למצרים – ולפגוש בו. 
במצרים  בר  לשבור  רשאי  שאדם  הייתה  הראשונה  התקנה 
בר  שמוכרים  תיקן  הוא  שכניו.  עבור  ולא  משפחתו  עבור  רק 
ליחידים ולא לסיטונאיים. והוא קבע שכל אדם שמקבל אוכל, 
צריך לרשום את שמו ואת שם אביו. כך יוסף היה יכול להיות 
ישגרו  ולא  בעצמם  למצרים  לרדת  חייבים  יהיו  שאחיו  בטוח 
שכן או סוכן, וכן הם יציינו את שמם ושם אביהם – וכך יקבל 

בזמן אמת את המידע שהם כאן.
ולא צריך להיות מפרש דגול כדי לתמוה מה רצה יוסף להשיג 
במסע הקשיחות שלו מול אחיו? ובעיקר, כיצד עולל זאת לאביו 

האהוב ולבנימין שנשאר נאמן לו כל ימיו?
מקץ-ויגש  בפרשיות  רבים  במפרשים  שמובא  מהלך  ישנו 
עליו  שמוטלת  מהחלומות  הבין  יוסף  אחת:  שלו  והנקודה 
לשוב  להם  לגרום  כלומר,  באחיו,  למשול  ענקית.  שליחות 
שעם  ידע  יוסף  במשפחה.  והקנאה  השנאה  חטא  על  בתשובה 
ישראל לא יכול לקום על מצע נורא כזה בו אבותינו מתנהגים זה 
לזה כמו שבט פרימיטיבי חסר גבולות. ולכן – למרות געגועיו 
העצומים לאביו – יוסף שולט ברגשותיו וממתין לשעת הכושר 

להעביר אותם מסע של תשובה.
אותם  להביא  מתכנן  הוא  מושלמת:  היא  יוסף  של  התכנית 
שקלקלו  מה  את  לתקן  להם  ולגרום  בדיוק  פינה  לאותה  שוב 
הגבוהה  ברמתה  תשובה  שכן  שהחסירו.  מה  את  להשלים  אז. 
באותה  שוב  עומד  שהאדם  כזו  המשקל"  "תשובת  היא  ביותר 
סיטואציה והפעם מתקן את מה שקלקל. הפעם הוא מכוון את 

האנרגיה לכיוון החיובי תמורת השלילי.
יוסף תובע מהם להוריד את בנימין למצרים ואז מסכסך בין 
אחיו לבנימין. הוא גורם להם להאמין שבנימין הוא גנב שפל 
ועלוב, והתגובה הטבעית ביותר מבחינתם היא להתנער מהאח 
הגנב ולאפשר לו להימכר לעבדות. יתירה מכך: יוסף עושה זאת 
דווקא לבנימין, כדי לעורר שוב את הקנאה והשנאה בין בני לאה 
על  בזעם  כי השבטים הפטירו  ואכן המדרש מספר  רחל,  לבני 

בנימין: "גנב בן גנבת". גנב בן רחל שגנבה את התרפים.
בהיסטוריה:  המרשימים  ההיפוך  מרגעי  אחד  מתחולל  ואז 
יהודה מתייצב מול יוסף ומכריז כי מה שהיה לא יהיה. אנחנו 
בגרנו, השתנינו והפקנו את הלקח. יותר לא נפקיר אח ואפילו 
זה. יהודה מפקיר את חייו  אם קיימות כל הסיבות לעשות את 

להישאר לעבד במקום בנימין ולהחזיר את אחיו לאביו הזקן.
היא  מושלמת  תשובה  ביותר:  המעולה  התשובה  רמת  וזאת 
כזאת בה משלימים את מה שפגמנו בעבר. אנו לא רק מקבלים 
מכך:  יותר  הרבה  אלא  ואילך,  מכאן  להשתנות  עצמנו  על 
ממלאים מחדש את אותו חור שנפער אז. עוקרים את אותו הבור 

שנחפר בעבר תחת חיינו..

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





 רחוב אשתורי הפרחי 8, גאולה  ירושלים
טלפון: 02-5381956| פתוח : א-ה 10:00-2:30
09:30-11:30  ' 4:30-8:30, יום ו אחה"צ 

מקרר נירוסטה 613 ליטר

+ מוצר שני בשקל
138₪ ₪ 4,968

תשלומים
x36

₪ 1

הובר בורד 
₪ 890

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

תווי שי
₪ 700 

₪ 1

מכונת קפה
₪599

700₪ 700₪

נספרסו ®

מתנות
בשקל!

מוצר השבוע!
תקף לשבוע בלבד, מיום הופעת העיתון.

קונים ממגון מוצרי החנות
ובוחרים מוצר שני בשקל

מחסני שטרן חשמל מחלקים

36
תשלומים

בקניה מעל 1500 ₪
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מחיר !
פיצוץ

מתחייבים 

למחיר הנמוך 

ביותר!
!
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מכירים טובה

גדול,  ועשיר  נכבד  יהודי  על  מספרת  האגדה 
הרגל.  את  ופשט  וזהבו  כספו  כל  את  איבד  שפעם 
הוא ישב בבית מדוכדך וקבל על מצבו: מילא, הוא 
ידידיי  נעלמו  להיכן  אך  כספי,  את  איבדתי  אומר, 
ורעיי? מסתבר שהם לא היו חברים שלו, הם היו חברים של 
הכסף שלו, וברגע שאין לו כסף ואין לו השפעה – ממילא עזבו 

אותו לאנחות.
התורה מלמדת אותנו דרך חיים הפוכה מזה. יש עניין ושמו 
נשאר  חיובי, אתה  דבר  לך פעם  מי שעשה   – "הכרת הטוב" 
חייב לו. שלמה המלך מגנה בחריפות את אלו שמשלמים רעה 
תחת טובה: "משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו" 

)משלי יז, יג(.
השבוע,  בפרשת  לנו  מספרת  התורה 
תאנתו  שביכרה  אדם  על  תבוא,  כי 
להביא  לירושלים  עולה  והוא  בשדהו 
ל  ָכּ ֵמֵראִשׁית  "ְוָלַקְחָתּ  ביכורים:  מנחת 
ֲאֶשׁר ה'  ֵמַאְרְצָך  ִביא  ָתּ ֲאֶשׁר  ָהֲאָדָמה  ִרי  ְפּ
ֶאל  ְוָהַלְכָתּ  ֶנא,  ַבֶטּ ְוַשְׂמָתּ  ָלְך  נֵֹתן  ֱא-ֹלקיָך 
ן ְשׁמוֹ  ֵכּ קוֹם ֲאֶשׁר ִיְבַחר ה' ֱא-ֹלֶקיָך ְלַשׁ ַהָמּ

ָשׁם".
אותו  הדרך  על  לנו  מספרים  חכמינו 
בית  אל  לבואו  עד  המנחה  מביא  עשה 
מתאספים  היו  ואזור  עיר  בכל  המקדש: 
בעלי פירות ביכורים רבים יחדיו ויוצאים 
שור  ירושלים,  לעבר  עליזות  בשיירות 
היו  נגינה  וכלי  זהב  מצופות  שקרניו 
עברה  בו  מקום  ובכל  לפניהם,  צועדים 
ממלאכתם  עוצרים  אנשים  היו  השיירה 
ומקדמים בכבוד את פני מביאי הביכורים.
התורה  קבעה  מדוע  למה?  כך  וכל 
מעמד  על  הזו  הגדולה  החגיגה  את 
לבית  שדהו  ביכורי  את  החקלאי  הבאת 

המקדש?!
"ּוָבאָת  הסיבה:  את  התורה  לנו  מגלה 

י ַהּיוֹם לה'  ְדִתּ ִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו ִהַגּ ָיּ ֵהן ֲאֶשׁר ִיְהֶיה ַבּ ֶאל ַהכֹּ
ע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו".  ַבּ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ִנְשׁ אלוקיך ִכּ
אומר רש"י מחז"ל: "ואמרת אליו - שאינך כפוי טובה". מטרת 
והמחולות  לירושלים  בהעלאה  הגדולה  והטירחה  הביכורים 
בדרך לבית המקדש – הכל כדי להוכיח ולהראות כי אינך כפוי 
טובה והינך מכיר תודה למי שהביא אותך עד הלום והביא לך 

פירות לרוב.
זהו לימוד גדול עבורנו ועבור כל איש ישראל: הכרת הטוב 

זו מעלה גדולה ביותר גם בין אדם לחברו וגם בין אדם לקונו.

  

ובכעסו,  בכיסו  בכוסו  ניכר  האדם  כי  חכמינו  אמרו  אם 
במעמדו  קרי  בכיסאו,  וצחות:  הלצה  בדרך  להוסיף  אף  ניתן 
ובמשרתו. אם הוא יודע להתייחס להמוני העם הנמצא למטה, 
ולדבר עמם כשווה בין שווים, הרי הוא "אדם", אם לא – הוא 
מענטש.   – 'אדם'  להגדרת  זכאי  לא  אבל  הכול,  להיות  יכול 
מרום  גם  השני  את  ולהוקיר  לכבד  שיודע  מי  הוא  מענטש 

מעמדו וייחוסו הרם ולהתייחס אליו כבימים ימימה.

והאהבה  , לחום  אני עד לחיבוק העז  בשבועות האחרונים 
של  הטוב  הכרת  ולחבריי.  לי  מקרין  בכללותו  ישראל  שעם 
העם.  למען  בפעילות  אותי להמשיך  זו שמניעה  היא  הציבור 
של  אחרת  או  כזו  התנהלות  על  הכועסים  שיש  ברור  נכון, 
עסקנים, אבל ברוח ימים אלו כדאי גם אותם לדון לכף זכות. 

הם באמת עסוקים.
שואלי  את  מצייד  והיה  לבריות  שהטיב  החכם  על  מסופר 
והלוא  השיב:  מעשיו  לפשר  כשנשאל  קטנות.  באבנים  עצתו 

תיכף תזרקו עליי אבנים, מעדיף אני את האבנים הקטנות אותם 
בחרתי בקפידה...

אין כאן בקשה להשיב תודה, אין כאן ענין של החזרת גמול 
טובה?  לך  עשו  תכיר.  רק  הכרה.  של  בסיסי  עניין  כאן  יש   –

תגיד תודה, תעריך, תוקיר.
ומידה כנגד מידה, כפי שאנחנו מתנהגים כאן בעולם – כך 
על  איש  זכות  לומדים  אנחנו  אם  ברחמיו.  הבורא  עמנו  נוהג 
זקוק  אינו  ומי  ינהג עמנו הבורא,  כך  רעהו, אחד על השני – 

לזכויות בימים אלו?!

  

לאחר  כי  ופרסמתי  הודעתי  כבר 
התלבטות לא קלה חברתי לניר בן חיים, 
את   . וליהדות  למסורת  כבוד  עם  אדם 
האמת אני אומר: היו לי הצעות במפלגות 
אך  הראשון,  המקום  את  לקבל  אחרות 
בחברתם  מעוניין  שאני  מכיוון  סירבתי, 
של אנשים שאכפת להם מהזולת, אנשים 
יושרה,  של  אנשים   , העיניים  גובה  של 

של חן וחסד ורחמים .
שבטי  'יחד  של  בחבירה  רואה  אני 
אחדות   – כולנו'  של  ל'העיר  ישראל' 
ובזוהרו.  ביופיו  ישראל  עם  של  שבטית 
הרי  והעדות.  החוגים  הגוונים,  מכל 
אז  אחים",  ישראל  "כל  יום  של  בסופו 
גם אם יש לנו חילוקי דעות במעטפת – 
אבל הבסיס הוא אותו בסיס נקי וחף מכל 
פוליטיקה. אחים אנחנו, בנים לאב אחד.

בימים  פונה:  אני  ורעי  ידידיי  ואליכם 
אלו אני עושה סבב בעיר לשמוע אתכם 
בכל  משתדל  אני  העיניים.  בגובה  שוב, 
ליבי  את  להגביה  שלא  השנה  ימות 
ולהישאר קשוב לרחשי הכלל, ובכל זאת, 
בימים אלו אני שומע וקשוב אליכם, ורוצה לקבל הערותיכם, 

כדי לדעת לתקן בפעם הבאה.
של  הימים  והם  הנוראים",  "ימים  נקראים  האלו  הימים 
ההזדמנות השנייה. גם למי שנפל, יש סיכוי לקום שוב מחדש. 

אז חברים, תנו הזדמנות בשבילכם ולמענכם, בשביל כולנו.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום

אדם ניכר גם בכיסאו – כשהוא מקבל תפקיד ציבורי, ונבחן האם הוא יודע להתייחס 
לכל אחד ואחד בגובה העיניים • זו גם הסיבה לחיבור בין 'יחד שבטי ישראל' ל'העיר 

של כולנו' במרוץ למועצת העיר חדרה 

הרב בן ציון נורדמן
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"שובי בתולת ישראל"
הרמב"ן  "בתולה",  הוא  אלול  חודש  של  מזלו 
אומר,  פ"ה(  אות  ח"א  ומוסר  בחכמה  )הובא 
הקב"ה  של  האהבה  על  להורות  בא  זה  שדבר 
נוספת,  כוונה  כאן  שיש  נראה  אמנם,  ישראל.  לכנסת 
והנה  בעלה,  תחת  שסטתה  לאשה  נמשל  החוטא  אדם 
תיתכן  כיצד  כן,  ואם  לבעלה,  אסורה  שקלקלה  אישה 
אלא  בקב"ה?  שבגדו  לאחר  ישראל  כלל  מצד  תשובה 
אל עם  קורא  בכוחה של התשובה שהקב"ה  שהתחדש 
ישראל – "שובי בתולת ישראל" )ירמיה לא, כ(, הקב"ה 
קורא לכנסת ישראל "בתולה", כלומר כאילו מעולם לא 

חטאה.
ועומק הדברים הוא על פי מה שכתב רבינו יונה ביסוד 
עשה,  אשר  פשעיו  כל  ישליך  ההוא  "ביום  התשובה: 
ויעשה עצמו כאילו בו ביום נולד ואין בידו לא זכות ולא 
חובה, וזה היום תחילת מעשיו", תשובה, אין משמעותה 
רק שאין לו חטאים – אלא כמו שכתב רבינו יונה "ואין 

בידו לא זכות ולא חובה" – גם זכויות אין לו!
"מדרכי  כותב:  ה"ד(  )פ"ב  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 
אותו  ואיני  אחר  אני  כלומר   – שמו  התשובה...ומשנה 
האיש שעשה את אותן המעשים". גם אישה שלא חטאה 
נקראת  לא  עדיין  ובטהרה,  בקדושה  חייה  וכל  מעולם 
בתולה, תשובה היא "כאילו בו ביום נולד", כמו בתולה 
– הקשר הראשון עם בעלה! כל מה שהיה בעבר – הן 
לטוב הן למוטב – כאילו לא היה, הכל מתחיל מחדש! 

זוהי עבודת חודש "אלול".
הנביא ישעיה )לג, יג( אומר: "שמעו רחוקים אשר עשיתי 
המאמינים   – רחוקים  ופרש"י:  גבורתי",  קרובים  ודעו 
תשובה  בעלי   – הקרובים  מנעוריהם,  רצוני  ועושים  בי 
נורא,  חידוש  רש"י  לנו  חידש  מחדש".  אלי  שנתקרבו 
בפשטות היינו מתייחסים לאלו שעושים את רצון הבורא 
מנעוריהם כקרובים יותר מאלו שאך זה עתה התקרבו אל 
הקב"ה – מגלה לנו רש"י, אדרבא, ההרגל של ה"עושים 
רצוני מנעוריהם" הוא חיסרון – והם נקראים "רחוקים"!
נקודה זו הייתה אחת מהעבודות המרכזיות בקלם, הסבא 
מקלם רבי שמחה זיסל זיו )בחכמה ומוסר ח"א אות פג( 
שיש  בילדותנו,   בהם  שהתחנכנו  דברים  מדוע  תמה 
אלוקים בורא שמים וארץ וכי הוא משגיח על כל ברואיו, 
דברים   – וכד'  סוף  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  סיפור 

מופלאים ביותר, בכל זאת אין אנו מתפעלים מהם?
פשר הדבר – אומר הסבא מקלם – הוא מפני ששמענו 
היה  כששכלנו  בילדותנו  לראשונה  האלה  הדברים  את 
 – קלישתא'  ב'דעת  הייתה  וההבנה  והידיעה  חלוש, 
ואותה ידיעה חלשה וקלושה נעשתה חלק מאתנו, וכל 

ימי חיינו אנו מתהלכים עם אותה תפיסה!
בפעם הראשונה שהאדם לומד " בראשית ברא אלקים" 
לומד  שוב  הוא  מכן  שלאחר  בשנה  חמש,  בגיל  הוא 
את  יודע  כבר  הוא   – בעיניו  חידוש  לא  והדבר   – זאת 
שהוא  למה  הזאת  הידיעה  את  מייחס  הוא  כלומר  זה, 
למד בשנה שעברה, וכך גם בגיל עשר, הוא לומד שוב 
את הדברים – ושוב אין הוא רואה בהם חידוש – הוא 
יודע אותם כבר מגיל חמש! וכך גם בגיל עשרים ובגיל 
בגיל  הראשונה  לידיעתו  מתייחסת  ידיעתו   – ארבעים 

חמש! 
הראשון  האדם  כמו  נברא  היה  האדם  אילו  ובאמת, 
בקומתו ובצביונו, פיקח ובעל שכל של אדם בן עשרים, 
הוא לא היה מחזיק מעמד מרוב התפעלות והתרגשות! 
אם יבוא לפנינו אחד, יקח גיליון נייר פשוט ויכין מטוס 
הכנפיים  וכל  המטוס  בזנב  ימשוך  כנפיים,  שש  בעל 
כן,  ואם  פלא שכזה!   – גבול  ללא  נתפעל  יזוזו...כולנו 
מדוע יוצא אדם לרחוב,  רואה נמלה בעלת שש רגליים, 
ולא עשויה מנייר – אלא בעל חיים עם מח לב ועיניים – 
עולם שלם! הלא כל הספריות שבעולם לא יוכלו להכיל 

את גודל הפלא שבבעל חיים זעיר זה!

הראשונה  שבפעם  מפני  מתפעלים?  אנו  אין  מדוע 
תפיסה של  ובאותה   – בני שנתיים  היינו  נמלה  שראינו 
גיל שנתיים, אנו מתהלכים עד עצם היום הזה! וכן היא 

תפיסתנו בכל חלקי החיים.

התבוננות בפלאי הבריאה
אדם נכנס  לחנות ורוצה לקנות חפץ, אבל הוא מצטער 
חמשה  מחירו  זה  וחפץ  שקלים,  עשרה  רק  ברשותו   -
בכמה  נאמד  שעושרו  מיליונר  אמנם,  שקלים,  עשר 
עשרות מיליוני דולרים, כשהוא נכנס לחנות, גם אם אין 
בכיסו דולר אחד בלבד, אין בליבו שום צער – הוא יודע 

שרכושו נאמד בעשרות מיליונים!
נצייר לעצמנו מצלמה משוכללת המצלמת בצבעים חיים 
וברורים, מצלמה זו מסוגלת לפעול במשך שמונה עשרה 
מה  כל  שנה,  שמונים-תשעים  במשך  ביממה  שעות 
שהמצלמה מצלמת נאגר במיקרו פילם קטן – אין צורך 
מעצמה  נשטפת  פילם...העדשה  להוסיף  או  להחליף 

באופן קבוע במים השומרים עליה מכל קלקול...
כמה שווה מצלמה שכזו? לפחות מיליון דולר.

והנה יש לנו – לכל אחד ואחד מאתנו – שתי מצלמות 
הלב?  וכמה  המוח?  שווה  וכמה  עיניים,  שתי   – כאלו 

וכמה תינוק בבית? 
אם כן הוא הדבר, מדוע איננו מאושרים? הלא העושר 

שלנו נאמד בעשרות עשרות מיליונים!
נביא דוגמא נוספת, נצייר לעצמנו יהודי זקן לפני מאה 
שם  יש  עדן",  "גן  מהו  לנכדו  מתאר  שנה,  וחמישים 
יוצאים מים  מקום מגורים מסודר, במקום אחד מהקיר 
קרים, במקום שני יוצאים מים חמים...אין צורך לטרוח 
ולשאוב מים מהבאר, אם רוצים לבשל אין צורך לטרוח 
בהבערת האש, מניחים את הסיר במקום המיועד – והוא 
מתבשל...וכשהבגדים מתלכלכים, מניחים אותם בארגז 

מיוחד, והם יוצאים משם נקיים...
עלי  עדן  "גן  בעצם  הם  כיום,  שלנו  החיים  הרגלי 
אין  מקיומם,  מתפעלים  אנו  אין  מקום  ומכל  אדמות", 
זאת אלא מפני ההרגל – התפיסה שלנו לגבי העין, כמו 
לגבי רמת החיים בה אנו מורגלים, וכמו לגבי מציאות 
השמש והירח, לכל מציאות העולם הזה – היא תפיסה 

של ילד בן חמש!
יראתם  "ותהי  ואומר:  כך  על  מתלונן  ישעיה  הנביא 
הנביא  יג(,  כט,  )ישעיה  מלומדה"  אנשים  מצות  אותי, 
הנעשות  המעשיות  המצוות  קיום  על  רק  מתלונן  לא 
כמצות אנשים מלומדה, אלא על "יראתם אותי" – על 
יכולה להיות  גם היא  יראת שמים,  יראת שמים, אפילו 
מחשבה!  בלי  הרגל,  מתוך  להיעשות   – "מלומדה" 
בתפיסה שלנו בקב"ה, בסידור ובחומש, גם היא תפיסה 
זהו "רחוקים" ממש – עובדים את  בן חמש,  ילד  כשל 
הקב"ה ממרחק של שלושים שנה – מאז שהכירו אותי 
לראשונה, רק מי "שנתקרבו אלי מחדש" – מי שהתחדש 

עכשיו – הוא הוא ה"קרוב"!
לב  שמים  היינו  אילו  "נשמת",  אומרים  אנו  שבת  בכל 
חיים  החפץ  התפעלות,,  מלאי  היינו  ומילה,  מילה  לכל 
חמש  ישנן  במזון  שבברכת  לב  שמנו  האם  פעם:  שאל 
ייטיב  הוא  מטיב,  הוא  הטיב,  "הוא   – בקשות?  עשרה 
לחן,  לעד,  יגמלנו  הוא  גומלנו,  הוא  גמלנו,  הוא  לנו,, 
לחסד ולרחמים, ולרווח, הצלה והצלחה, ברכה ]מלשון 
בריכה, שפע של חסד[ וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה 
]גם אם יש פרנסה, לא תמיד יש לו לאדם כלכלה, במה 
לכלכל את עצמו[, ורחמים וחיים ושלום, וכל טוב ומכל 
טוב לעולם אל יחסרנו!" – האם שמנו לב לכל הבקשות 
הללו, לא, ומדוע – מפני שהתרגלנו לברך ברכת המזון 

כבר בגן הילדים.
להיות  ה"מלומדה",  את  לעקור   – האלול  עבודת  וזוהי 

שנתקרבו  תשובה  "בעלי  בבחינת  "בתולה",  בבחינת 
חיבה  כמו  השם  בעבודת  החיבה  את  לעורר  מחדש", 
לעבודת  לגשת  חידוש,  של  הרגשה  לכלתו,  חתן  של 
לסידור,  שניגשים  הראשונה  הפעם  זו  כאילו  השם 
להתפעל מכל הלכה, מכל ברכה ומכל הרגשה רוחנית. 
כי ההתחדשות היא כח התשובה, זהו אדם חדש לגמרי 

– זוהי העבודה של אלול.

צורת העבודה של ההתחדשות
נביא כמה דוגמאות לצורת העבודה של ההתחדשות. על 
הזכות הגדולה בלימוד התורה חז"ל אומרים "שמו"ר לג, 
א(: "אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי, כביכול 
מכוניתו  את  מוכר  אדם  לעצמנו,  נתאר  עמה",  נמכרתי 
לפלוני תמורת חמשה עשר אלף שקלים, הקונה משלם 
את הכסף והמוכר מוסר לו את המפתחות, לפתע פונה 
למקום  עכשיו  אותי  "תסיע   – לו  ואמר  למוכר  הקונה 
רוצה  הקונה  מה  מבין  ולא  מופתע  המוכר  פלוני!" 
ממנו, והקונה בשלו – "שילמתי לך, ועליך להסיע אותי 
למקום שאני צריך...", מה עונה לא המוכר- "אתה חושב 
שתמורת חמשה עשר אלף שקלים קנית גם מכונית וגם 

נהג?!".
אוחזין  "שנים  לומד  אדם  היא!  כך  לא  התורה  אבל 
נותן  עם  יחד  התורה  את  קנה  הוא   – והנה  בטלית...", 

התורה, יחד עם הריבונו של עולם!
מהי משמעות הדבר "כביכול נמכרתי עמכם"! אם אדם 
יקנה מכונית יחד עם עוג מלך הבשן – לא יהיו לו דאגות 
פרנסה כל ימי חייו, עוג מלך הבשן כבר יביא לו את כל 
צרכיו, וכשאדם לומד תורה, קונה תוספות, קונה מערכה 
הקב"ה  את  קנה  כביכול  הוא   – איגר  עקיבא  רבי  של 

עצמו!
כאילו  ישראל  של  לועו  "הסוטר   – נוסף  חז"ל  מאמר 
שמענו   – ע"ב(  נח  )סנהדרין  השכינה"  של  לועו  סוטר 
וראינו את מאמר חז"ל זה פעמים רבות והוא לא עושה 
 – זה  חז"ל  ונמחיש את מאמר  נבוא  רושם,  עלינו שום 
כשיהודי נותן סטירה לחבירו, למי הוא סוטר" לשכינה 

הקדושה! נורא!
אנו  איך  לחבירו?  סוטר  שיהודי  קורה  איך  כן  ואם 
ממשיכים לדבר לשון הרע למרות כל ספריו של החפץ 
בגיל   – הראשונה  בפעם  ששמענו  שמאז  משום  חיים? 
ארבע – שאסור לדבר לשון הרע, שצריך לעשות חסד 

וכו', נשארנו מאז עם אותה התפיסה.

"שובי בתולת ישראל"
וזוהי  התשובה,  חודש   – אלול  חודש  של  מהות  זוהי 
העבודה בחודש זה – "בתולה", לגשת לכל דבר כאדם 
חדש "שאין לו לא זכות ולא חובה". לגשת אל הסידור 
כאילו זו הפעם הראשונה שאנו מתפללים, הכניסה לבית 
הכנסת – כאילו זו הפעם הראשונה שאנו נכנסים לבית 
גר  מי  הזה?  הבית  מהו  ולהתבונן,  לחשוב   – הכנסת 
כאן? הקב"ה! והנה אנחנו נכנסים כאן בפעם הראשונה 

"להיפגש" עמו.
אבל  גזלנו..."  בגדנו,  "אשמנו,   – וידוי  אומרים  כולנו 
לחשוב! "אשמנו" – אני אשם! אדם רגיל תמיד להאשים 
על  פעם  חשבנו  האם  בגדתי!  אני   – אחרים..."בגדנו" 
איננו  למה  גזלן!  –אני  "גזלנו"  כ"בוגדים"?  עצמנו 
להתבונן  התרגלנו!  כי   – מתוודים  כשאנו  מזדעזעים 
ולחשוב על המילים כפשוטן, להתחדש – להרגיש כמו 

"בעלי תשובה שנתקרבו אלי מחדש" – זוהי תשובה!

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מוצר שני בשקל
זה השיא החמישי שלנו!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

קונים ממגוון מוצרי החשמל
ובוחרים מתנה יוקרתית בשקל!

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

699699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

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

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:
מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

 890₪

קופון מיוחד
לקוראי

'קו עיתונות'
מקפיא 6 מגירות

*בהצגת קופון זה *לא כולל מתנה  *בתוקף עד 6.8.18

החל מ: ₪990

החל מ-

ל-36 חודשים
וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪4990

החל מ-

ל-36 חודשים
138
מקרר שארפ
4 דלתות, הגדול

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

 רק ב-

27
מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!
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לרדת מהעץ

ישב אצלי לפני כשנה אברך וזה הוא סיפורו העצוב: 
הילד  אני  לגמרי,  טובים  היו  שלי  והנערות  הילדות 
מקסימים  הורים  היו  הורי  עשר,  מתוך  העשירי 
אותי.  כיבדו  ותמיד  וחום  אהבה  לי  נתנו  תמיד  וטובים, 
הייתי  ומרגשת,  שמחה  חתונה  הייתה   ,22 בגיל  התחתנתי 

האחרון מתוך עשרת הילדים שמתחתן. 
הייתה לי אישה טובה, קיבלתי אפילו דירה. בעצם הכל היה 
אבל  בעולם,  מאושרים  הכי  הזוג  היינו  לא  אומנם  טוב,  לי 
היינו חיים טוב, למדנו לכבד אחד את השני. נולדו לנו שני 

ילדים והכל הלך למישרין – עד לאותו יום. 
יום אחד אשתי פגעה בי מילולית בצורה קשה מאוד. הייתי 
בהלם, במשך חמש שנים ביחד היא לא דיברה אלי בצורה 
כזו. לא יכולתי לשתוק ולהבליג. אמרתי לעצמי על כזה דבר 
צריך ללמד אותה לקח, אחרת בפעם הבאה היא תדבר אלי 
והתחלתי ממש  פי  את  אני פתחתי  גם  ואז  בכבוד.  לא  יותר 
לפגוע בה בחזרה כהוגן, כמו שאף פעם לא דיברתי אליה. וכי 
אתה חושב שאשתי שתקה, היא הראתה לי מי יותר שנון חד 

ויודע לפגוע יותר חזק...
ואז היא החלה לפגוע בי יותר חזק באישיות שלי, הייתי שוב 
בהלם. חשבתי לעצמי מה? חמש שנים אני נשוי לה וזה מה 

שהיא באמת חשבה עלי כל השנים הללו? 
וכך, במשך שעתיים רבנו בשביל כל החמש שנים שאף פעם 
לא רבנו בהן... כל פגיעה אפשרית שיכולה להיות פגענו אחד 
הגדול  מהעץ  לרדת  ומסוגל  מוכן  היה  לא  אחד  אף  בשני. 
עץ  על  פה  עולים  שאנחנו  הרגשתי  עליו.  שעלינו  והמסוכן 

מסוכן, שלא בטוח אם נצליח לרדת מהעץ הזה בחזרה. 
אומרים שמה שהוצאת מהפה שלך אין לזה דרך חזרה, כבר 
יכול להגיד  אמרת, אבל מילים שעוד לא אמרת תמיד אתה 
אותם מתי שהוא כשתרצה. היה קול בראשי כל הזמן שאמר 
הייתי  יכולתי,  לא  כבר  אך  זה',  ברגע  תפסיקו  ‘תירגע,  לי 
באמצע מלחמה וכבר לא הייתה לי שליטה על מכונת היריה 

שבי. 
כשקמנו,  בבוקר  למחרת  אשכח.  לא  שאותו  לילה  זה  היה 

הפסקנו לדבר אחד עם השני. לא דיברנו כחודש ימים. 
כל הזמן שני קולות רצו בראשי, קול אחד אמר לי עזוב. בוא 
תגמור את הסיפור יפה, תתנצל על איך שדיברת, תהיה גיבור 
וחזק ותמשיך הלאה את החיים. אבל הקול השני לא נתן לי 
מנוחה - אני לא אוותר לה, היא התחילה את כל המריבה הזו. 
אבל זה לא רק זה, בעצם בכל מה שהיא דיברה התגלה כל מה 
שהיא חושבת עלי, איזה סוג אדם אני, ואם היא חושבת שאני 
כזה אדם רע אז מה יש לי לחיות איתה, אני אתגרש ממנה. אני 

לא חי עם בן אדם שחושב ואומר עלי כאלו דברים איומים. 
באותו זמן לא חשבתי לעצמי ובעצם שכחתי איך שאני גם 
עליה  אמרתי  אני  ומה  פוגענית,  מאוד  בצורה  עליה  דיברתי 
הוא  כועס  וגם שכחתי שבשעה שאדם  ועל האישיות שלה, 
כך. אדם  להגיד דברים שהוא לא באמת חושב  יכול באמת 

שכועס אומר דברים שהוא לא באמת מאמין להם. 
יכלה לרדת מהעץ שעלתה עליו.  גם לא  כנראה אשתי  אבל 
וכך, ככל שעבר הזמן מילאתי את ליבי בשנאה עמוקה אליה. 

שכחתי את כל חמש השנים היפות שהיו לנו יחד. 
כדור השלג החל להידרדר לתהום ולא היה לו מעצור. 

עבר חודש בו לא דיברנו אף מילה בינינו, ולאחר חודש שוב 
היה זה לילה אחד, לא אפרט מה קרה אבל זה הגיע לפיצוץ, 
אך  בשני,  אחד  מילולית  לפגוע  לילה  באותו  שוב  התחלנו 
יותר  היו  הפגיעות  השנאה  ליבוי  של  חודש  אחרי  הפעם 

כואבות. בלהט הויכוח צעקתי לה בוא נתגרש וזהו. 
לישון  הלכתי  מהבית,  ויצאתי  שלי  התיק  את  איתי  לקחתי 
פרודים  אנחנו  היום  קצרה,  היה  הדרך  מכאן  שלי.  במשרד 

והולכים בתהליך של לקראת גט. 
אנשים  יש  חזק.  מאוד  מסר  הזה  בסיפור  להביא  רוצה  אני 
בחיים  גדולים  דברים  מפסידים  סתם  אפילו  או  שמתגרשים 
שלהם, בגלל שהם לא יכולים לרדת מהעץ. הם עלו על עץ 
לפעמים  מהעץ.  לרדת  יכולים  לא  כבר  הם  ואז  גבוה  מאוד 
אנחנו צריך לדעת לעשות את הסטופ, את העצור. די, תפסיק, 

תעצור ברגע זה את המריבה. 
יש דברים שעושים או אומרים, שאחרי זה מאוד לא פשוט 
ואתה  אחוז  במאה  צודק  אתה  אם  גם  בחזרה.  מזה  לחזור 
מרגיש ויודע שעשו לך עוול, אתה צריך לחשוב בראייה יותר 
להיות  יכול  מעצמי.  רוצה  שאני  מה  זה  האם  לדעת  רחבה, 

שאני לא אוכל אחרי זה לרדת מהעץ שטיפסתי עליו. 
רגשית  נפגע  אדם  כאשר  כי  קשה,  מאוד  שזה  היא  הבעיה 
והוא כועס והאגו שלו נרמס. קשה לו לשלוט בעצמו. אבל 
אין מה לעשות, לפעמים אתה חייב לעשות את העצור ועדיף 
לעשות את זה כמה שיותר מוקדם במריבה. כי ככל שנכנסים 
לעומק המריבה - השנאה צומחת וגוברת, ואז לרדת מהעץ 
קשה מאוד לשני הצדדים. בפרט כאשר מתחילים להתערב 
בני המשפחה משני הצדדים ולכל אחד יש את ההצעות שלו 

וההערות שלו... 
כל כך ריחמתי על אותו אברך, על אשתו ועל ילדיו, אמרתי 
לעצמי, ממש לא מגיע להם להתגרש, לא חבל? הם פשוט רק 

צריכים לרדת מהעץ ומהר, לפני שיהיה מאוחר. 
ששתי  דאגתי  ארוכות.  שיחות  איתו  לי  היה 

המשפחות לא יתערבו יותר בסיפור הזה, דיברתי עם מספר 
רבנים וברוך השם בשניה האחרונה לפני הגט הם חזרו, זה 
לקח לי כוחות נפש עצומים. אדם שנמצא במלחמת כוחות, 
לו  ולגרום  מהעץ  אותו  להוריד  קשה  מאוד  ובאגו,  בכבוד 

להתנצל על מה שהיה. 
אבל אחרי שיורדים מהעץ רואים שממש חבל שטיפסנו על 

כזה עץ גבוה וזה לא היה כזה נורא לרדת מהעץ הזה...
היפות  השנים  בחמש  כמו  טוב,  חיים  הם  השם  ברוך  היום 
שהיו להם, והם תמיד יודעים שלא כדאי לטפס על עץ גבוה 
שאחרי זה מאוד קשה לרדת ממנו, וגם אם התחלת לטפס - 
צריך אחד גיבור ואמיץ שידע לעשות סטופ ולעצור ופשוט 
לרדת מהעץ. כן, לא קרה כלום לאף אחד שהוריד את ראשו 

בשעת מריבה ושתק...
שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים. לתגובות 

machon.rot@gmail.com

לפעמים ויכוח מיותר וקצת אגו עשויים להידרדר למצב של פירוק משפחה ובית רק 
בגלל שאף אחד מהצדדים לא יודע להתעשת ולרדת ראשון מהעץ

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

 היה זה לילה שאותו לא
אשכח. למחרת בבוקר 

כשקמנו, הפסקנו לדבר 
אחד עם השני. לא דיברנו 

כחודש ימים. 
כל הזמן שני קולות רצו 
בראשי, קול אחד אמר 
לי עזוב. בוא תגמור את 

הסיפור יפה, תתנצל על 
איך שדיברת, תהיה גיבור 
וחזק ותמשיך הלאה את 
החיים. אבל הקול השני 

לא נתן לי מנוחה - אני לא 
אוותר לה, היא התחילה 

את כל המריבה הזו
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השיבנו     ונשובה
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השיבנו     ונשובה

ובאים  המשמשים  והדין  התשובה  ימי  לקראת 
ישראל’ לסקור את ארגוני  ‘כל  יצא  עלינו לטובה, 
התשובה הפעילים במהלך כל ימות השנה בקרב 
לבם  להשיב  הערים  ובחוצות  שבשדות  העם 
והאסטרו-פיזיקאי,  הכימאי   • שבשמים  לאבינו 
איש תנועת ‘הליברלים העצמאיים’ והחרם הכפול 

על ‘ויטה’ • כל ימיו בתשובה

||  יענקי קצבורג ||
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עמדנו בימי הרחמים והסליחות, וכשלפנינו ב
תשובה  ימי  עשרת  הקיר  מאחורי  ניצבים 
כל  אחרי  לבדוק  יצאנו  הכיפורים,  ויום 
אותם אנשים וארגונים שעוסקים בתשובה 
הימים  בפרוס  רק  לא  השנה,  ימות  כל 
רשימה  אחד  לפונדק  קיבצנו  הנוראים. 
ארוכה של ארגונים ומוסדות שתשובה היא 
תחום התמחותם העיקרי ובו הם עוסקים כל העת. שמענו 
הרשמים  את  והבאנו  הפעילות  שמאחורי  האנשים  את 
האוכלוסייה  רבדי  מכל  שבאים  והשבים,  המתחזקים  של 

הישראלית.
מהראשונים  בתשובה  החזרה  ארגון  הוא  ערכים  ארגון 
בארץ. הארגון הוקם בשנת תשל"ט על ידי הרבנים אברהם 
בקר ויחיאל פריד, שפרשו שנים לאחר מכן מהארגון לטובת 

ארגון קטן יותר בשם 'אפיקים'.
לחילונים  סמינרים  הארגון  קיים  פעילותו  בראשית 
הרצאות  נערכו  שבו  הארחה,  בבית  שבוע  של  במתכונת 
מגוונות. הסמינרים התקיימו בבית ההארחה 'שערי אברהם', 
נערכים  כיום  שברכסים.  חדש'  'אור  בפנימיית  מכן  ולאחר 
שבוע,  סופי  של  במתכונת  בעיקר  מלון,  בבתי  הסמינרים 
מיום רביעי עד מוצאי שבת. מתקיימים סמינרים לאקדמאים 

וללא אקדמאים, והמרצים והתוכן מותאמים למשתתפים. 
איש  וליס,  יוסף  הוא  מנהלו  מתרומות.  מתקיים  הארגון 
הראשונים  מהסמינרים  באחד  בתשובה  שחזר  עסקים 
החודשי  במגזין  פעילותו  את  מתאר  הארגון  הארגון.  של 

'השיבנו'. 
הארגון מפעיל את עמותת 'מנוף' - המרכז למידע יהודי, 
הארגון  עורך  כן  כמו  ותיעוד.  הסברה  כמחלקת  המשמשת 
מקסיקו  הברית,  ארצות  בהן  שונות,  במדינות  סמינרים 
הזהות  וחיזוק  התבוללות  למניעת  כאמצעים  וארגנטינה, 

היהודית.
נמנים  ובהווה,  בעבר  בארגון,  הידועים  המרצים  בין 
הרבנים צבי ענבל, משה גרילק, מרדכי נויגרשל, וניסים יגן.

בתשובה  חוזר  ישראלי,  כימאי  הוא  ענבל  צבי  הרב 
חרדי, מראשוני המרצים בתנועת התשובה, ממקימי ארגון 

"ערכים" להחזרה בתשובה ומבכיריו. ענבל הוא בעל תואר 
שני בכימיה מטעם הטכניון.

ברכבת  והמסחר  התנועה  מנהל  ענבל,  ארנסט  היה  אביו 
ישראל. ענבל חזר בתשובה במהלך שירותו הצבאי, בתהליך 
שימש  הימים  ששת  במלחמת  והלאה.   1972 משנת  שהחל 
)עד פציעתו במלחמה( כקצין בחטיבת חרמ"ש, ובמלחמת 

יום הכיפורים פיקד על מעבדה כימית ניידת של צה"ל.
עצמאיים  ליברלים  לסיעת  השתייך  בתשובה  חזרתו  עד 
חזרתו  לאחר  דתית.  כפייה  נגד  בליגה  פעיל  והיה  בחיפה, 
ניסה להקים  בתשובה הקים את ארגון "תנועת בני תורה", 
לסגירת  והביא  שנכשל  ניסיון  שגב,  בגוש  חרדי  יישוב 

הארגון. 
הרב ענבל למד במשך כמה שנים בישיבת כנסת חזקיהו 
אברכים.  בכולל  לימודיו  את  המשיך  מכן  לאחר  ברכסים. 

הוא הושפע רבות מהרב משה שפירא ומהרב בן מנת. 
הוא השתתף בהרצאות של "אל המקורות", ועם הזמן היה 
ולהחזרה  היהדות  תודעת  להפצת  "ערכים"  ארגון  ממקימי 
בתשובה. ענבל משמש כמרצה ב'ערכים' בישראל ובעולם, 
תחום הרצאותיו העיקרי: התנגדות לתורת האבולוציה, דת 
בערוץ  משודרות  הרצאותיו  הקודש.  לשון  ומסתרי  ומדע 
"הידברות" ונמכרות במשרדי "ערכים". ענבל נחשב בעיני 
ומתנגדי  "ערכים",  של  האינטלקטואלי  החנית  כחוד  רבים 
"חופש",  באתר  רבות:  אתו  מתפלמסים  בתשובה  החזרה 
אלונה  ועוד.  להם',  תאמינו  'אל  בספרה  גרינבוים  רבקה 
ענבל  של  שעות  ארבע  בת  הרצאה  כי  העידה  איינשטיין 
הרב  עוסק  הרצאותיו,  מלבד  בתשובה  לחזור  אותה  הניעה 
ענבל למחייתו בכימיה, בעיקר ככימאי מזון.  בנו הוא הרב 

יהושע ענבל.

מאבקים במיסיון
פעילי  "חבר  בשם  תש"י  בשנת  נוסד  לאחים  יד  ארגון 
המחנה התורתי". בראש הארגון עמד הרב שלום דב ליפשיץ 
ופעלו בו גם הרבנים שלמה נח קרול, אברהם רביץ ומנחם 
היה  הראשיים  דרכו  ממורי  אחד  ארטן.  אברהם  וכן  כהן 
הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, רבה של בני ברק. חלק מפעילי 
תשמ"ט,  בשנת  פרשו  כהן,  מנחם  הרב  בראשות  הארגון, 
בגלל המחלוקת בין החסידים לליטאים, והקימו את ארגון 
תשע"א  בסוף  ליפשיץ  הרב  פטירת  לאחר  לאחים".  "לב 
עומד בראש הארגון בנו, הרב ישראל לייב, ששימש קודם 

לכן כסגן יו"ר הארגון.
עולים  בקרב  פעילותו  עיקר  הייתה  הראשונות  בשנים 
תורה  בהפצת  הארגון  עסק  מכן  לאחר  המזרח.  מארצות 

בקרבם בעיירות הפיתוח, במסגרת פרויקט 'ישיבות לעם'.
הארגון עסק גם בתחומים נוספים, בעיקר מאבק במיסיון. 
שהארגון  קהילות  כ-100  פועלות  בישראל  הארגון,  לדברי 
מיליוני  על  עומד  תקציבן  ככתות,  או  כמיסיונריות  מגדיר 
במצוקה,  משפחות  הוא  שלהם  היעד  וקהל  לשנה  דולרים 
עובדים  עשרות  בת  מחלקה  לארגון  נפשית.  או  חומרית 
ומאות מתנדבים, חלקם אנשים שהיו בעצמם חברים בכתות 

או בקהילות אלו. הם נפגשים עם חברים בקהילות האמורות 
הארגון  של  המאבק  עיקר  מהן.  להתנתק  לשכנעם  ומנסים 
יהודים  פעילות  סביב  האחרונות  בשנים  נסוב  זה  בתחום 
קרישנה.  בהרא  גם  ובעבר  סיינטולוגיה  ה',  עדי  משיחיים, 
אלה.  קבוצות  נגד  ציבורי  גם מאבק  מנהלים  הארגון  אנשי 
הארגון מבצע "פעילות מונעת" של חיזוק הזהות היהודית, 

בעיקר בקרב עולים מרוסיה, בעזרת ימי עיון וכדומה.
הארגון עוסק בחילוץ נשים יהודיות שנישאו למוסלמים 
הארגון,  נתוני  פי  על  ערביים.  בכפרים  ילדיהן  עם  וחיות 
זה,  מסוג  מקרים  על  בשנה  דיווחים  כ-500  אליו  מגיעים 

חלקם מלווים בתיאורים של התעללויות וכליאה.

יד לאחים איים בחרם צרכנים 
חרדי, על חברת 'ויטה' כדי 
שתפטר את אדוארדו קמפוס, 
מנהל כוח אדם במפעלה 
באשדוד, שהיה פעיל ב"עדי 
ה'". בדצמבר 1999 פוטר 
קמפוס מעבודתו, מה שגרם 
להתארגנות חרם צרכני נגדי 
ביוזמת עיתון "הארץ" וחבר 
הכנסת אילן גילאון )מרצ(. 
הארגון טען כי "עדי השם" 
היא כת מיסיונרית, והעובדה 
שקמפוס פועל בה מסוכנת 
לכל מי שעובד סביבו משום 
שהוא עלול להעבירו על דתו. 
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'ויטה'  חברת  על  חרדי,  צרכנים  בחרם  איים  לאחים  יד 
כדי שתפטר את אדוארדו קמפוס, מנהל כוח אדם במפעלה 
פוטר   1999 בדצמבר  ה'".  ב"עדי  פעיל  שהיה  באשדוד, 
נגדי  צרכני  חרם  להתארגנות  שגרם  מה  מעבודתו,  קמפוס 
)מרצ(.  גילאון  אילן  הכנסת  וחבר  "הארץ"  עיתון  ביוזמת 
והעובדה  מיסיונרית,  כת  היא  השם"  "עדי  כי  טען  הארגון 
משום  סביבו  שעובד  מי  לכל  מסוכנת  בה  פועל  שקמפוס 

שהוא עלול להעבירו על דתו. 
קמפוס עצמו טען שהוא אינו מנסה לשכנע עובדים אחרים 
הוא  פיטוריו  למען  שמופעל  הלחץ  וכי  דתם,  את  להמיר 
בעקבות  לעבודה  הוחזר  קמפוס  שלו.  הדת  בחופש  פגיעה 
החרם הנגדי, אולם בתנאים לא-נוחים, שהביאו אותו בסופו 
חברת  הזדרזות  פיצויים.  תמורת  פרישה  להסדר  דבר  של 
'ויטה' להודיע על פרישת קמפוס לארגון "יד לאחים" עוררה 

זעם רב בקרב יוזמי החרם הנגדי. 
ארצות  של  המדינה  מחלקת  של  האדם  זכויות  בדו"ח 
הברית בשנת 2000 דווח כי הארגונים החרדיים "יד לאחים" 
איומים  מההתנכלויות,  גדול  לחלק  אחראים  לאחים"  ו"לב 
רפורמים  יהודים  וכן  אוונגליסטים,  נוצרים  כלפי  והטרדות 
וקונסרבטיבים. בדו"ח של שנת 2001 נכתב כי בניגוד לשנים 

קודמות לא התקבלו דיווחים על התנכלויות כאלה.
לפני כשמונה שנים דחה בית משפט השלום בבאר שבע 
תביעה של עמותת "נחלים בנגב" ועוד, נגד הרב יהודה דרעי 
אחראים  שהנתבעים  טענו  התובעים  לאחים".  "יד  וארגון 
לנזק שנגרם להם בעת אירוע הטבלה לנצרות של שתי נערות 
גרמו  שהנתבעים  הוכח  לא  כי  פסק  המשפט  בית  יהודיות. 

לנזק.

המקבילה הליטאית
ארגון הפעילים לב לאחים הוא ארגון חרדי ליטאי בישראל 
שהתפלג מיד לאחים בשנת תשמ"ט. הארגון מקיים שיעורי 
נאבק  חרדיים,  למוסדות  ילדים  רישום  למען  פועל  תורה, 
בהתבוללות ובמיסיון ומלווה חוזרים בתשובה. אנשי הארגון 
פרשו מ"יד לאחים" על רקע הקמת דגל התורה ובתמיכת מרן 
הרב שך זצ"ל. בראש הארגון עומד מאז הקמתו הרב אליעזר 

סורוצקין. נשיא הארגון היה מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל. 
לב לאחים מקיים מדרשות לצעירים חוזרים בתשובה בגיל 
הרצאות   - שלהבת  מדרשות  את  וכן  הערב,  בשעות  תיכון, 

תורניות לנשים ולנערות.
המחלקה למאבק במיסיון ובהתבוללות - עוסקת בהצלת 
נשים יהודיות מנישואי תערובת ונאבקת בניסיונות מיסיונרים 

וחברי כתות לבצע המרת דת בקרב יהודים.
מחלקת סיוע ברישום של ילדים חילוניים ומסורתיים לבתי 
המחלקה  התורני.  החינוך  ומעין  העצמאי  החינוך  של  ספר 

סייעה במהלך השנים לרישומם של אלפי תלמידים.
וצעירות  לצעירים  לייעוץ  פתוח  קו   - שומע  לב  מוקד 

הסובלים מצוקות רגשיות ולהוריהם.
מוקד "ללמוד וללמד" - התאמת לימודי חברותא ומציאת 

רב אישי לחוזרים בתשובה.
רשת כוללים מקומיים לבעלי תשובה - במסגרת מלאה או 

חלקית, וכן שיעורים לקהל הרחב.
מרכז הארגון נמצא בנתניה, וסניפים נוספים ישנם בנתניה, 
העובדים  לסגל  בנוסף  ועוד.  רחובות  חדרה,  תקווה,  פתח 
ומיעוטם  מתנדבים  רובם  פעילים,  כ-3,000  הארגון  מעסיק 
מקבלים שכר סמלי. בראש המערכת החינוכית-ייעוצית עומד 

הרב אורי זוהר. 
של  גדול  ארצי  כנס  מתקיים  הפסח,  חג  לאחר  שנה,  מדי 
הארגון  מתנדבי  אלפי  משתתפים  בו  ברק,  בבני  הארגון 
בראשות חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' וראשי 

ישיבות.

הארגון הותיק
מוסדות  ידי  על  אביב  בתל  נוסד  ונשמע"  "נעשה  ארגון 
ישיבת אור שמח בירושלים ביוזמתם של מספר אנשי הסברה 

גרילק.  מנחם  ובראשם  התשובה,  בתנועת  ופעילים  יהודית 
פעילות הארגון נעשתה מתוך דירה שכורה בשדרות רוטשילד 
שבמרכז תל אביב, ומשכה אליה רבים מתושבי העיר, בעיקר 

מקרב האוכלוסייה הצעירה והמשכילה, ובהם גם ידוענים. 
היהדות  תחומי  בכל  מגוונים  שיעורים  כללה  הפעילות 
וברמות השונות: פרשת השבוע, נ"ך, הלכה, ספרות המוסר 
למתחילים  בתלמוד  עיון  שיעורי  וכן  ישראל,  ומחשבת 
מהצוות  מרצים  מפי  הרצאות  ניתנו  כן  כמו  ולמתקדמים. 

הקבוע של "נעשה ונשמע" ומרצים אורחים. 
"נעשה  של  והאינטנסיביות  המרכזיות  הפעילויות  אחת 
רבות- קבוצות  עבור  במקום  שנערכו  עיון  ימי  היו  ונשמע" 

משתתפים. בין המשתתפים: יחידות צבאיות ותלמידי תיכון 
מגוש דן. 

לצד שיעורים, הרצאות וימי עיון ניתנו הכוונה וייעוץ אישי 
על ידי אנשי "נעשה ונשמע", רבנים ואנשי מקצוע.

בין המרצים ומוסרי השיעורים היו הרב אריה וינברג זצ"ל 
)לימים ראש ישיבת 'לב בנים'(, הרב משה פרנק )לימים יו"ר 
דגל התורה בירושלים(, משה גרילק, שמואל חסידה )עורכי 
שנפלד(,  משה  של  )בנו  שנפלד  יעקב  יהדותך"(,  את  "דע 
מרדכי ארנון, הרב חיים זוננפלד, רבה של נווה אביבים. בין 

המרצים האורחים: הרב חיים פרידלנדר והרב אפרים צמל. 
מ"נעשה  שיצאו  המפורסמים  בתשובה  החוזרים  בין 
וידאל  נסים  זוהר, האסטרופיזיקאי ד"ר הרב  אורי  ונשמע": 
שראיון נרחב עמו יפורסם במוסף ראש-השנה הבעל"ט של 

'קו עיתונות'.

מבצר התשובה
בשכונת  תשובה  לבעלי  ישיבה  היא  החיים  אור  ישיבת 
הבוכרים בירושלים, בראשות הגאון רבי ראובן אלבז. נקראת 
"אור  ספרו  שם  על  הידוע  זי"ע,  עטר  בן  חיים  רבי  שם  על 

החיים". 
ידי הרב אלבז בשנת תשכ"ט בדירה  על  הישיבה הוקמה 
בשכונת הבוכרים וכללה קבוצה בת ארבעה עשר תלמידים. 
תלמידיה  רוב  תלמידים.  מאות  כשלוש  הישיבה  מונה  כיום 
נמנים עם עדות המזרח. כיום הישיבה שוכנת במבנה החדש 

שברחוב עזרא שבשכונת גאולה. 
החיים  אור  מוסדות  מונים  בירושלים,  לישיבה  בנוסף 
גנים,  יום  מעונות  כולל  הארץ.  ברחבי  שלוחות  עשרות 
תלמודי תורה, בתי ספר, ישיבות וכוללים. כמו כן מתקיימים 
מיוחדים  סמינרים  וכן  הארץ  רחבי  תורה  ושיעורי  הרצאות 

להדרכה לזוגות נשואים. 



הסרת משקפיים בלייזר 
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במשך 20 שנה מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מסר בישיבה 
שיעור בימי חמישי. 

הנהלת הישיבה עורכת סיורי היכרות לקבוצות של צעירים 
ליהדות  להתקרב  בוחרים  חלקם  זאת  ובעקבות  חילוניים, 
בישיבה  נערכת  אלול  בחודש  הישיבה.  ספסלי  את  ולחבוש 

אמירת סליחות בהשתתפות אורחים רבים. 
אמנים  צה"ל,  קציני  הישיבה  של  ובוגריה  תלמידיה  בין 
בניזרי  שלמה  הישיבה,  מבוגרי  שניים  לשעבר.  וספורטאים 
לכנסת. ש"ס  מפלגת  ברשימת  בעבר  שולבו  חוגי,   ועופר 

הסברה סרוגה
מעייני הישועה היא תנועת תשובה דתית לאומית. התנועה 
המנהל  בוארון,  אביחי  עו"ד  ידי  על  שנה   15 לפני  הוקמה 
אותה. לתנועה מרכזים המכונים בתי מים )ראשי תיבות "מרכז 
יהודי למודעות"(, בחיפה, כפר סבא וירושלים. פעילי התנועה 
שבוע,  בסופי  הארץ  ברחבי  הסברה  עמדות  כמאה  מפעילים 
שבהם מציעים לעוברים ושבים להניח תפילין ומחלקים נרות 
בלימודי  להעמיק  המבקשים  יהודים  הסברה.  וחומרי  שבת 
יהדות משאירים את פרטיהם אצל הפעילים והתנועה מתאמת 
התנועה  החלה   2011 בשנת  מגוריו.  באזור  חברותא  עבורם 
זו  זוגות נשואים להפעלת עמדות הסברה. על פעילות  לגייס 
זכאים בני הזוג למלגה סמלית אשר יוצרת אצלם מחויבות רבה 
יותר. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהכפלת היקף החברותות 

המתואמות פי ארבעה. 
מטרה נוספת של התנועה היא חיזוק מקומם ומעמדם של 
בשיח  בפרט,  התנועה  עם  המזוהים  והרבנים  בכלל,  רבנים 

הציבורי בתוך הציבור הדתי לאומי. 
התנועה הוציאה עלון פרשת שבוע בשם מעייני הישועה. 
בשנת 2013 שינה את שמו ל'ישראלי', ובאפריל 2015 הוצאתו 
בהמשך  אשר  אינטרנט,  אתר  הפעילה  התנועה  הופסקה. 

הושבת. משנת 2013 מפעילה דף פייסבוק. 
נשיא התנועה מיום היווסדה היה הגאון רבי מרדכי אליהו 
זצ"ל. כיום נשיאות התנועה כוללת את הרבנים הגאונים הרב 

שמואל אליהו, הרב שלמה אבינר והרב יעקב אריאל.

תשובה על המסך
המופיע  פי  על  שהוקם,  ארגון  הוא  הידברות  ארגון 
בפרסומיו, "במטרה לעסוק בהסברה יהודית ובקירוב, ומתוך 
כך, להציג את הפנים היפות של היהדות." יו"ר הארגון הוא 

הרב זמיר כהן; מנכ"ל הארגון הוא דוד תופיק.
פעילותו העיקרית של הארגון בישראל היא הפעלת ערוץ 
 2008 הידברות בטלוויזיה הרב-ערוצית. הערוץ הוקם בשנת 
ומשודרות בו הרצאות וסדנאות בנושאים כגון אמונה, חינוך, 
שלום בית, אהבה, שם האדם, יהדות ומדע, ישראל והעמים 
הערוץ  לילדים.  תכניות  גם  בערוץ  קשיים.  עם  והתמודדות 
משדר 24 שעות ביממה, למעט שבתות וחגים. שידורי הערוץ 
מועברים גם באתר האינטרנט של הארגון. בערוץ מרצים הרב 
זמיר כהן, הרב דוד לאו, הרב שלום ארוש, הרב מיכאל לסרי, 
הרב שמחה כהן, הרב יצחק פנגר, הרב אהרון לוי, הרב אורי 
זוהר, הרב ראובן זכאים, הרב יגאל כהן, הרב יוסף בן פורת, 
הרב  הוא  הערוץ  מנהל  ועוד.  "ערכים"  מארגון  מרצים  וכן 

זאביק הראל. 
וכיום   ,)97 ובלוויין )אפיק  הערוץ שודר בתחילה בכבלים 

.TV ובפרטנר tv הערוץ משודר גם בסלקום

תורת הרב קוק
ראש יהודי היא עמותה שמטרתה העמקת הזהות היהודית. 

הארגון פועל ברוח הציונות הדתית. לתנועה סניף מרכזי בתל 
אביב, וכן סניפים בירושלים ובמקומות נוספים בישראל. 

היישוב  תושבי  חששו  אוסלו,  הסכם  לאחר  תשנ"ד  בשנת 
מקבלי  על  להשפיע  כדי  לפנותם.  שעלולים  בחברון  היהודי 
שבי  ישיבת  אנשי  בהם  היישוב,  אנשי  החליטו  ההחלטות, 
חברון, לצאת במסע ההסברה 'חברון מאז ולתמיד'. בעקבות 
הצלחת הקמפיין החליטו מנכ"ל הישיבה דאז, ישראל זעירא, 
והאברך גיא עשת, להעביר את מרכז הפעילות מחברון לתל 
אביב, כדי להפיץ שם את תורת הרב קוק. בעקבות פגישה עם 
מוטי קרפל, פרסומאי שחזר בתשובה בעצמו, הוחלט על השם 

'ראש יהודי'. 
יושב ראש ומקים הארגון הוא ישראל זעירא. לארגון מועצה 
ציבורית, שבראשה עמד יעקב נאמן, והיו חברים בה הרב מוטי 
אלון, ד"ר יעקב ויינרוט, פרופ' יהודה סקורניק ופרופ' יהודה 
בין הרבנים הבולטים הפועלים במסגרת התנועה  פרידלנדר. 

נמצא הרב אורי שרקי. 
הארגון מקיים מגוון פעילויות תורניות: שיעורים, הדרכת 
בתהליך  הנמצאים  זוגות  ליווי  חתונה,  לקראת  וחתנים  כלות 
מצווה,  בר  לקראת  לילדים  בתורה  קריאה  לימוד  תשובה, 
בתשס"ט  ועוד.  סמינרים  עיון,  ימי  חגיגיות,  שבת  קבלות 
אביב,  בתל  בתשובה  לחוזרות  פנימייה  הארגון  חנך   )2009(

בסמוך לכיכר דיזנגוף. 
של  בעיקר  רבים,  וספרונים  ספרים  לאור  מוציא  הארגון 
ובהירים  נוחים  וביאורים  פירושים  בתוספת  קוק,  הרב  כתבי 
המותאמים לציבור הרחב, בעיקר מאת הרב יובל פרוינד. בין 
השנים תשס"ז-תשע"ד פרסמה העמותה עלון שבועי שנקרא 
הארגון  כן,  כמו  כלכליות.  מסיבות  שנסגר  יהודי",  "בראש 
סייע בהקמה של גרעין תורני ביפו המורכב ממספר משפחות 

שמטרתו לחזק את האוכלוסייה היהודית במקום.
שנכתבו  לילדים  קומיקס  חיבורי  גם  לאור  מוציא  הארגון 

ואוירו בידי נתנאל אפשטיין, ובראשם סדרת "הגיע הזמן". 
וחילוניים  דתיים  ציבור  אנשי  להיפגש  נהגו   2016 בשנת 
הארגון  באולם  אופנהיימר  ויריב  שרקי  אורי  הרב  דוגמת 
שיזם  מפגשים  סדרת  במסגרת  לשיח  אביב  תל  במרכז 
העיתונאי והקולנוען נדב גדליה ואשר נועדו לחבר בין קצוות 

העם וליצור הידברות.

ובשופר גדול יתקע
"שופר  עמותת  את  הקים  יצחק  אמנון  הרב  שופר:  ארגון 
פעולה  לאחר ששיתף   ,1986 בשנת  יהדות"  להפצת  ארגון   -
עם ארגון ערכים שעוסק בהחזרה בתשובה. במסגרת "שופר" 
ברחבי  יצחק מערכת של החזרה בתשובה  אמנון  הרב  מנהל 
מספר  מעסיק  "שופר"  יהדות.  תוכני  והפצת  והעולם  הארץ 
כוללת  פעילותו  מתנדבים.  ואלפי  בשכר,  פעילים  של  קטן 
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הרצאות כנסים, סמינרים בסופי שבוע, פעילות רדיו טלפוני 
והפצת תקליטורים. באתר האינטרנט של הארגון קיים מידע 
רב על פעילויותיו, מאמרים, האזנה וצפייה בהרצאות חיות 

ושידורים חוזרים ללא תשלום. 
הכנסים בהשתתפות חברי הארגון מתקיימים מספר פעמים 
ונערכים באולמי שמחות או באולמי תרבות ברחבי  בשבוע 
ישראל, וכן בערים מרכזיות באמריקה ובאירופה. הסמינרים 
בצפון  מלון  בבית  בחודש,  פעם  מתקיימים  השבוע  בסופי 
הארץ כאשר כמה ימים לפני כן יוצאים צוות משגיחי כשרות 
תוכני  בהם  התקליטורים  המטבח.  והכשרת  לפיקוח  מיוחד 
הארץ  רחבי  בכל  מחולקים  יצחק  אמנון  הרב  של  הרצאות 

בדרך כלל בחינם. 
שבמסגרתן  מנויים,  תכניות  מספר  מציע  "שופר"  ארגון 
להשתתף  זכאות  או  ותקליטורים  קלטות  המנויים  מקבלים 
באחד הסמינרים, תמורת התחייבות כספית למטרות הארגון. 
על פי דוחות שנמסרו לרשם העמותות קיבל הארגון תרומות 
בשנים  כאשר   2013 בשנת  ש"ח  מיליון  כ-5.8  של  בסך 
האחרונות חלה ירידה בהיקף התרומות עקב מאבקו של הרב 

אמנון יצחק כנגד ערבי שירה וזמר חסידי בציבור החרדי. 
ממיליון  למעלה  בחינם  בדואר  נשלחו  תש"ע  בשנת 
תקליטורי 'אנציקלופדיה אטרקטיבית' לכל בית אב בישראל 

ובהם תוכני הרצאות ושיעורים של הרב אמנון יצחק. 
'עולם התשובה'  ספרי  אלפי  בחינם  חולקו  בשנת תשע"ז 
תמלילי  של  ודיאלוגים  תורה,  דברי  שכוללים  הארץ  ברחבי 
תשס"ה  השנים  באזור  שנעשו  יצחק  אמנון  הרב  הרצאות 

לתשס"ח. 
בעבר הארגון הפיץ את השבועון החינמי "ארבע כנפות" 
של  פוליטיקה  הם  המאמרים  נושאי  החרדי.  למגזר  המיועד 
ודברים המתרחשים  ישראל, פוליטיקה עולמית, אקטואליה 
חרדיים  לעיתונים  בדומה  מפורסמים.  רבנים  של  בשולחנם 
אחרים לא היו ב"ארבע כנפות" כתבות בנושאי ספורט, פשע 

ואלימות או שאר תרבות חילונית. כמו כן, הארגון הפיץ גם 
למגזר  המיועד   "Shofar News" החינמי  השבועון  את 
 2008 שנת  בשלהי  להתקיים  חדלו  אלו  עיתונים  החילוני. 

מבעיות תקציביות. 
הארגון מפיץ מזה שנים עלון פרשת השבוע "גנזי המלך" 

עבור בתי כנסת ברחבי הארץ. 
הרב אמנון יצחק מדגיש בהרצאותיו כי על אף שמשמש 
כראש הארגון, הוא איננו חבר בעמותה ואינו מקבל משכורת 
במסעותיו  והדלק  הרכב  הוצאות  ואת  בארגון,  פעילותו  על 

להרצאות מממן מכספיו הפרטיים.

תולדות ישורון הוא ארגון ישראלי לחזרה בתשובה של 
עולים מברית המועצות לשעבר. 

הארגון נוסד בשנת 2000 על ידי הגאון רבי יצחק זילבר 

זצ"ל, שעלה מברית המועצות ועל ידי תלמידיו, מבוגרי 
קהילות  להקים  במטרה  במוסקבה,  חיים"  "תורת  ישיבת 
הארגון  בארץ.  המועצות  מברית  העולים  לציבור  דתיות 
הגראי"ל  אלישיב,  הגרי"ש  מרנן  של  בעידודם  הוקם 
והרב  יוסף  עובדיה  הרב  קנייבסקי,  הגר"ח  שטיינמן, 

מרדכי אליהו. 
ערב  כוללי  רשת  פעילויות:  של  רחב  מגוון  לארגון 
ישיבה,  ספרים,  הוצאת  לנשים,  תורה  שיעורי  לגברים, 
בפרויקטים  תמיכה  תשובה,  לבעלי  סמינרים  גמ"ח, 
שיעורי  שו"ת,  פרסום  ליהדות,  מרוסיה  עולים  לקירוב 

תורה, הרצאות ומאמרים.
מנהיגו הרוחני של הארגון כיום הוא הרב בן-ציון חיים 
זילבר בנו של הרב יצחק. מנכ"ל הארגון הוא אברהם כהן.

ארגון "שופר" מציע מספר 
תכניות מנויים, שבמסגרתן 

מקבלים המנויים קלטות 
ותקליטורים או זכאות 

להשתתף באחד הסמינרים, 
תמורת התחייבות כספית 

למטרות הארגון. על פי דוחות 
שנמסרו לרשם העמותות 

קיבל הארגון תרומות בסך של 
כ-5.8 מיליון ש"ח בשנת 2013 
כאשר בשנים האחרונות חלה 
ירידה בהיקף התרומות עקב 
מאבקו של הרב אמנון יצחק 
כנגד ערבי שירה וזמר חסידי 

בציבור החרדי. 
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||  יוסי גיטלר ||

אז נדברו 

עשור לפטירתו של בעל 'אז נדברו' - הגאון רבי בנימין 
יהושע זילבר זצ"ל • פשפוש בארכיונים חושף את 
הסיעה הרביעית שכמעט הוקמה ב'אגודת ישראל' 
ונעצרה בעקבות איום הפרישה • מהבית החסידי 
בטריסק לישיבה בוורשה, מהרכבת לבריסק ומשם עד 
לכבשן המוסר של נובהרדוק במעזריטש • הליטאי 
היחיד במועצת החסידית וראש הישיבה שעודד את 
חב"ד • פוסק הלכה עניו וחסיד והאמירה של החזון 
איש על ספרו הראשון "ספר של ריחיים על צווארו" 
• בנימין הצדיק

יראי ה'
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נימין הצדיק' היה תואר אצולה נכבד שהוענק ב
לאחד מגאוני דורנו, הגאון רבי בנימין יהושע 
שנים  עשור  ימלאו  עתה  שזה  זצ"ל,  זילבר 
להסתלקותו. הכינוי החשוב לא הוענק לו, כפי 
שניתן היה לחשוב, בימי גדולתו ורום תפארתו 
דווקא  אלא  ישראל,  בארץ  הבוגרות  בשנותיו 
בישיבת  תלמודו  על  השקוד  בשנים  רך  נער  עוד  בהיותו 

נובהרדוק במעזריטש.
מה הביא את חבריו לספסל הלימודים לגדלו על פניהם 
ולרוממו כצדיק. את התשובה מספק מי שנמנה באותם ימים 
על עדת תלמידי נובהרדוק, שמואל בן ארצי, חמיו של ראש 
הממשלה בנימין נתניהו, שכתב בזיכרונותיו על רבי בנימין 
כדברים האלה: "הוא בא אלינו מהישיבה הקטנה בבריסק, 
הוא מיעט בלימוד מוסר, הוא היה ב'חבורה' אבל לא עבד 
ב'פעולות'. היה מתמיד, והתפלל בשקט בניגוד לנובהרדוק. 
בגלל  לב  תשומת  משך  הוא  אותו,  והערצנו  בו,  קינאנו 
ההתמדה והעדינות שלו. היה נחשב ל'פרומער' מיוחד, הלך 
עם ידיים על ליבו תמיד. אמרו עליו שנולד בלי יצר הרע..."

מטריסק לוורשה ומבריסק 
למעזריטש

כבן  שבפולין  כטריסק  בעיר  נולד  יהושע  בנימין  רבי 
למשפחה חסידית לאביו רבי ברוך זילבר. את מסירות נפשו 
המשפחה  בני  מתארים  בנו  של  התורה  ללימוד  אביו  של 
בעובדה שרבי ברוך לווה כספים בסך 30 זלוטי בכדי לממן 
את הוצאות הנסיעה של בנו לישיבה בבירת פולין וורשה. 
בישיבה  הצעיר  בנימין  התאקלם  לא  ההשקעה  למרות 
בוורשה והוא פנה לשוב לבית אביו. על אם הדרך כשהוא 
יושב ברכבת שמובילה אותו חזרה לטריסק הפגישה אותו 
ההשגחה העליונה עם יהודי שסיפר לו על קיומה של ישיבה 

בעיר בריסק ורבי בנימין החליט להועיד פניו אליה.
עבר  ואז  בבריסק  בנימין  הנער  ישב  שנתיים  במשך 
לכבשן המוסר הגדול בישיבת נובהרדוק בעירייה מעזריטש 
ידי  על  פותחה  יודע,  שלא  למי  נובהרדוק,  שיטת  בפולין. 
'הסבא מנובהרדוק' הגה"צ רבי יוסף יוזל הורביץ מתלמידיו 
ונחשבת  עבודתו העצמית  זי"ע, מתוך  ישראל מסלנט  רבי 
מהאדם  תובעת  נובהרדוק  המוסר.  שיטות  שבין  לקיצונית 
שיוכל  כדי  פיתוייו,  על  הזה  העולם  של  כללית  הפקרה 
אותו  המרחיקות  לו,  שיש  העצמיות  מהנגיעות  להשתחרר 

מקרבת אלוקים.
תלמידי ישיבות נובהרדוק פעלו כמעין תנועה מהפכנית 
שמטרתה לכבוש כמה שיותר צעירים יהודים. הם השתדלו 
להצילו  מטרה  מתוך  אחד,  כל  כנפיהם  תחת  להכניס 
או  הקומוניסטי  לכיוון  היהודי  ברחוב  העצום  מהסחף 

הצטרף  הזה  הרקע  על  הנראה  ככל  המשכילי-החילוני. 
יהושע לישיבת המוסר  הנער הפולני-חסידי רבי בנימין 

הליטאית נובהרדוק. 
בישיבת  למד  זילבר  הגרב"י  עם  יחד  שפתחנו  כפי 
ארצי  בן  ארצי.  בן  שמואל  גם  שבמעזריטש  נובהרדוק 
סיפר שהוא והרב זילבר הגיעו לישיבת נובהרדוק ביחד. 
וכעבור זמן קצר לאחר הגעתו לישיבה של בנימין הצעיר, 
שלא מכבר הגיע לגיל בר מצוה, הדביקו לו חבריו את 

הכינוי 'בנימין הצדיק', כשמה של דמות תלמודית. 
זילבר  הרב  כי  סברו  הישיבה  שתלמידי  הסביר  הוא 
כמקובל  כך  כל  אינטנסיבית  בצורה  במוסר  עסק  לא 
הוא  מידותיו,  על  לעבוד  צריך  היה  לא  "כי  בנובהרדוק 
למאמץ  נזקק  לא  הצעיר  שהנער  העובדה  צדיק".  נולד 
של  קנאתם  את  עוררה  המידות  תיקון  בעבודת  רב 
תלמידים 'מוסרניקים' אשר עמלו קשות על לימוד מוסר 

בהתפעלות כדי לתקן את מידותיהם.
להערכה יתרה זכה 'בנימין הצדיק' גם בעיני רבותיו. 
הרימו  בישיבה  תורה  בשמחת  כשרקדו  הפעמים  באחד 
הבחורים את ראש הישיבה ר' דוד בליאכר על הכתפיים 
והעלה  ירד  דוד  ר'  אולם  יפרח',  כתמר  'צדיק  ושרו 
במקומו את 'בנימין הצדיק'. "זכורני כיצד תפס בו ר' דוד 
יצא  ליבנו  ביחידות,  עמו  ורקד  תורה  בשמחת  בליאכר 

מקנאה", כתב בן ארצי בזיכרונותיו.

"ספר של 'רחיים על צווארו'"

בשנות השואה איבד רבי בנימין את כל בני משפחתו. 
תרצ"ג  ובשנת  למכה  רפואה  הקדים  עצמו  בנימין  רבי 
עלה יחד עם קבוצה מתלמידי נובהרדוק לארץ, והקימו 
את ישיבת 'בית יוסף' בבני ברק. לאחר תקופת לימודים 
לאחר  זילבר.  הרב  נעלם  ברק,  בבני  בישיבה  קצרה 
שבנובהרדוק  וידע  מאחר  אך  התחתן,  שהוא  נודע  זמן 

מתחתנים מאוחר עזב את הישיבה.
והחסידות  התורה  בעיר  מגוריו  עם  הזמן  במשך 
הבולטים  ממקורביו  לאחד  בנימין  רבי  היה  המתפתחת 
בהספדים  מאוד.  אותו  שהעריך  איש'  ה'חזון  מרנא  של 
ציין אחד הדוברים כי ה'חזון איש' חתם אגרות ששלח 
מאוד  נדיר  ביטוי  באהבתו',  'דבוק  במילים  זילבר  לרב 
שמבטא את יחסו המיוחד של ה'חזון איש' לר' 'בנימין 
הצדיק'. בהסכמתו לאחד מספריו של הרב זילבר, שיצא 
לאור בעת שהיה כבן שלושים, כותב עליו ה'חזון איש': 
'אשרי חלקו שנפלו לו בנעימים בדרך אמת לעיון להבין 

ולהשכיל'.
בנישואין  שתמך  איש',  ה'חזון  עם  כששוחחו  פעם, 
עלולים  צווארו  על  שריחיים  החשש  על  מוקדם,  בגיל 
על  איש'  ה'חזון  הצביע  בתורה,  להתמדה  להפריע 
על  הלכה'  'מקור  זילבר,  הגר"ב  של  הראשון  ספרו 
מסכת שבת, ואמר: "זה ספר של 'ריחיים על צוארו'" - 
ללמדנו שנישואין בגיל צעיר אינם מחייבים את הפסקת 

ההתפתחות בתורה.
למרות התחושות של תלמידי נובהרדוק אותם ביטאנו 

לעיל, שרבי בנימין זילבר לא נזקק ללימוד המוסר ולעבודת 
תיקון המידות, המציאות הוכיחה שהוא דווקא עסק רבות 
בעניינים אלו, ובשונה ממה שמקובל לצפות מאיש הלכה 
השנים  במהלך  מזמנו.  ניכר  חלק  זה  לתחום  הקדיש  הוא 
הוכר הרב זילבר גם כאיש מוסר מובהק, מהשרידים שנותרו 
ושל  כנושאי דגלה של תנועת המוסר בכלל  אחרי השואה 

נובהרדוק בפרט. 
האישית.  בעבודתו  מתחיל  באישיותו  המוסרי  הצד 
עריכת  על  שונות  קבלות  נזכרו  אחריו  שהותיר  בפתקים 
זהירות  יומי, על התחזקות בלימוד תורה ועל  חשבון נפש 
מכעס. את עבודתו האישית לא הפסיק גם לעת זקנה, ואכן 
אחד הפתקים הללו נכתב לפני כ-15 שנה, כשכבר היה בן 
קרוב לגיל שמונים. בנו של רבי בנימין סיפר כי בצעירותו 
ראה את אביו הולך הלוך ושוב ועורך חשבון נפש על מה 

שעבר עליו במשך היום.
ספרי  הם  לאור  שהוציא  הספרים  כחמישים  מתוך  רבים 
מלווים  הראשונים  רבותינו  של  ספרים  כלל  בדרך   - מוסר 
לספרי  בניגוד  שהוציא,  המוסר  ספרי  את  שלו.  בפירוש 
זו הוא  ההלכה שלו, נהג לפרסם בעילום שם. את הנהגתו 
או  שלשואל  חשוב  הלכה  דברי  שבפרסום  בכך  הסביר 

למקשה יהיה למי לפנות בבירור ההלכה, מה שלא נצרך כל 
כך בענייני מוסר, שאותם אפשר היה לפרסם בעילום שם.

בין השאר הוציא הגר"ב זילבר לאור את החיבור במוסר 
של הרא"ש 'אורחות חיים'. לחיבור זה צורפו מראי מקומות 
ידי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כשבצד  שנכתבו על 
הגר"י  חברון  ישיבת  ראש  של  'עיונים'  הודפסו  הגיליון 
סרנא. הגר"ב גם ההדיר לראשונה מכתב יד את חיבורו של 

רבנו יונה 'שערי העבודה' והוציא אותו לאור.

פזר נתן לאביונים

גיל  עד  לעצמו  שאימץ  הנובהרדוקאיות  ההנהגות  אחת 
למשך  דיבור  בתענית  התבודדות   - ה'בדידות'  היא  זקנה 
הכיפורים.  יום  אחר  עד  אלול  חודש  מראש  יום,  ארבעים 
והולך  משפחתו  את  עוזב  זילבר  הרב  היה  אלו  בימים 
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לאחת הישיבות כדי להגות בתורה בפרישות ולהתכונן לימים 
ונזקק  חולה  היה  כשכבר  האחרונות,  בשנותיו  גם  הנוראים. 
לעזרת אחרים, השתדל לשמור לפחות על חלק מהנהגות אלו. 
ולא רק בימים הנוראים היה לומד בישיבה. למעשה, רוב חייו 

היה בעצם 'אברך' בישיבות.
ופוסק  רוחני  כמשגיח  שימש  מסוימות  תקופות  במשך 
ברוב  אולם  בירושלים,  התלמוד'  'בית  כמו  שונות  בישיבות 
הזמן לא היה לו מקור פרנסה קבוע, וחלק מפרנסתו התבסס 
אביי  בשדרות  ביתו,  גם  לאור.  שהוציא  הספרים  מכירת  על 
וניכר בו כי בעליו לא  4 בבני ברק, היה עלוב למראה,  ורבא 
השקיע בגשמיות. למרות מצבו הכספי, כשביקשו ממנו צדקה 
היה מפזר ביד רחבה כאדם עשיר. היה איתן באמונתו במידת 
הביטחון בה' ולא היה מודאג מהשאלה ממה יתפרנס מחר כפי 

המסורת מבית נובהרדוק.
אחד מבני המשפחה מספר לנו על מידת הפרישות והחסידות 
שאימץ לעצמו. כך למשל, הגר"ב זילבר היה מקפיד לשבת על 
לספה,  נכדו  אותו  הוביל  כשפעם  להישען.  ולא  הכיסא  קצה 
הוא  בנוחות,  לשבת  הסבא  מוכרח  יהיה  ששם  תקווה  מתוך 

התיישב גם שם על הקצה, למרות אי הנוחות הגדולה יותר.
יחף  כיפור  ביום  ללכת  מקפיד  היה  האחרונות  שנותיו  עד 
לגמרי, גם ללא נעלי בד. הייתה תקופה בה היה בירושלים ביום 
כיפור, והיה מתפלל ותיקין בישיבת 'בית התלמוד' בסנהדריה 

ולאחר מכן הולך יחף עד ישיבת 'איתרי' שבדרום העיר.
כובע,  לחבוש  מקפיד  "היה  נכדו,  מספר  מברך",  "כשהיה 
כבר  זה  בברכה  ה'  לשם  מגיע  וכשהיה  הברכה.  כבוד  משום 
היה ממש טקס, כמו כהן גדול שמזכיר את השם המפורש ביום 

הכיפורים".

מן ההר אל העם

שנשים  אמר  הוא  לברכה.  בבקשות  אליו  פונים  היו  רבים 
אפילו  לברכה  בבקשה  לידה  מחדר  אליו  להתקשר  יכולות 
באמצע הלילה, ונשים אכן עשו זאת, והוא נענה להן גם כאשר 
לא ידע מי הפונה. נכדו מספר לנו על מקרה בו התקשרה אישה 
עדין  רפואי  הליך  באמצע  היה  שהרב  בעת  ברכה  וביקשה 
אולם  רבע שעה,  בעוד  לה שתתקשר  לומר  רצה  הוא  וכואב. 

הסבא רבי בנימין התעקש לענות על מבוקשה בו במקום.
מובן שכאיש מוסר אמיתי, מנהגי חסידותו באו לידי ביטוי 
גם בתחום שבין אדם לחברו. פעם שבר את שתיקתו בחודש 
אלול, עליה הקפיד כשישים שנה ויותר, כדי לשוחח עם כלה 
יתומה שלא היה לה אבא שיעשה זאת לפני חופתה. בהזדמנות 
אחרת נעלם לכמה דקות ברגעי ההוד שלפני התקיעות בראש 
השנה כדי לעודד אישה שידע שהייתה מדוכדכת. "צריך לדעת 

מתי להפסיק מתענית הדיבור", אמר. 
למרות שמספרים עליו שנדיר מאוד היה לראות אותו צוחק 
ובדרך כלל הסתפק בחיוך, הוא היה חביב מאוד כלפי מי שפנה 
אליו. לא היו לו 'משמשים', ובכלל לא נתן שישמשו אותו כל 
עוד היה מסוגל לכך. נכדו מספר שהסיע אותו מאות פעמים 
לו  לא אמר  קרה שהוא  לא  ומעולם  וערבית,  מנחה  לתפילות 

בגמר הנסיעה 'יישר כח'.
פרישותו מענייני העולם הזה לא מנעה אותו מלהיות מעורה 
נכדיו  את  בשבת  לבחון  נוהג  היה  הוא  במשפחתו.  בנעשה 
בני  של  הבריאותי  במצבם  מתעניין  היה  וכן  לימודיהם,  על 

המשפחה ובמצב השידוכים וכל היתר.

דרך המוסר ושיטת החזון איש

בעולם הישיבות מקובל לומר שהחזון איש התנגד לשיטת 
דגש  מתן  תוך  נעשית  ה'  שעבודת  סבר  איש'  ה'חזון  המוסר. 
על לימוד ההלכה, העיון בה והדקדוק בקיומה, בעוד שחכמי 
המוסר נתנו מקום רב לעבודת המידות ולעבודה על החלקים 
הפחות הלכתיים של התורה. לפי בעלי דעה זו, ה'חזון איש' 
כתב את ספרו 'אמונה וביטחון' כנגד שיטת המוסר. הרב זילבר, 

כמי שהיה מחובר לשתי הדרכים הללו, לא יכול היה להשלים 
עם הפירוד שיש ביניהן, וכתב את הספר 'תורת היראה' שנועד 

להראות את ההרמוניה שבין שתי הגישות.
הרבה מדרכו ההלכתית קיבל מה'חזון איש'. הוא סבר שאין 
להחמיר ואין להקל בפסיקה, אלא ללכת כפי ההלכה. במיוחד 
בהלכות שבת ושמיטה הלך בדרכו של ה'חזון איש'. יחד עם 
זאת היה בעל אומץ לב בפסיקה. בהקדמת פירושו 'בית ברוך' 
המשנה  בין  דעות  חילוקי  ישנם  בהם  שבמקרים  כותב  הוא 
בין  ראשו  את  הכניס  לפעמים  הוא  איש'  ה'חזון  לבין  ברורה 
יותר,  נכונה  לו  שנראתה  הדעה  כפי  והכריע  הגדולים  ההרים 

ולא תמיד הסתפק בכלל ההלכתי של פסיקה כבתראי.
על דרכו ההלכתית הוא כותב בעצמו בהקדמת ספרו 'מקור 
הלכה' שבאמת אין לו שיטה ודרך, ו'אינני אלא כעני המלקט 
וטוען  יותר  מעמיק  הוא  אולם  מלכים'.  משולחן  פירורים 
ושכל  נכונה,  אחת  דרך  שאין  ההנחה  מתוך  יוצאת  שדרכו 
התכלית  את  להשלים  באות  וכולן  אהובות,  הן  הלימוד  דרכי 
דומה  טענה  טוען  הוא  המרכזית.  לנקודה  ולהגיע  האמתית 
גם ביחס לדרכי עבודת ה', לפיה אסור לאדם לחשוב שרק לו 

נתגלו דרכי הלימוד והיראה האמתיים.
נעשית  האמת  הגאולה  שערב  כך  על  חז"ל  מאמר  את  גם 
עדרים עדרים והולכת לה, הסביר בכך שכל אחד חושב שדעתו 
בדעות  כלל  מתחשב  ואינו  הצודקות  היחידות  הן  רבו  ודעת 
אחרות, מה שגורם לכך שהאמת הולכת לה. בהקשר לכך הוא 
מביא את דברי ר' עקיבא איגר, שלעתיד לבוא יתגלה שלמרות 
שכל צדיק וצדיק עבד את ה' בדרך אחרת, הרי שכל הדרכים 

הן בעצם דרך אחת.
אצלו  שהאמת  סובר  חוג  שכל  העובדה  מאוד  לו  כאבה 
בלבד. כשהוא דן בשאלה האם פאה נוכרית מותרת או לא, הוא 
מסביר שמטרתו בדיון זה שכל אחד יידע שגם בשיטתו ישנה 
בהקדמתו  חברו.  על  להתנשא  לו  שאל  כך  בעייתית,  נקודה 
לחלק ה-14 של ספרו 'אז נדברו' הוא כותב: "שכל יחיד ועדה 
ישתדל להבין גם החוג השני, בבחינת אלו ואלו דברי אלוקים 

חיים".
הרב זילבר היה נאה דורש ונאה מקיים. בסדרת ספרי השו"ת 
שלו המכונים 'חילופי מכתבים' - 'אז נדברו', הוא מביא בדרך 
כלל גם את מכתבי השואלים במלואם, כי 'שאלת חכם - חצי 
עליהם.  שחלק  לאלו  גם  בכבוד  להתייחס  ידע  הוא  תשובה'. 
כך גם רחש כבוד לעמדתו ההלכתית של הראי"ה קוק בנושא 
ה'חזון  מרן  ורבו  מורו  של  דעתו  את  שנגדה  למרות  שמיטה 

איש' זי"ע.
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חיבורו 'בית ברוך' שהוא ביאור על הספר 'חיי אדם' מתוך 
מה שהעלה מלימודו בש"ס ופוסקים בתוכם גם המשנ"ב, בא 
כחלק מהשקפת עולמו שיש להנגיש את לימוד ההלכה לבני 
ישראל. דעתו הייתה שהספר 'משנה ברורה' ארוך ומורכב 

מדי ואינו שווה לכל נפש ולכן דגל בלימוד הספר 'חיי אדם' 
שהוא מתומצת יותר ומביא את הפסיקה ההלכתית בקלות 

ובמהירות למוחו של הלומד. החיבור כלל 3 כרכים והגיע עד 
להלכות ברכת הנהנין.

כחלק מחלומו להנחיל את ההלכה לעם ישראל הוא כתב, 
על פי הצעתו של האדמו"ר מביאלא, ספר בשם 'ברית עולם', 
המתמצת את הלכות שבת. ככל הנראה זה היה הספר הראשון 
שנים  במשך  כהלכתה'.  שבת  ה'שמירת  לפני  עוד  זה,  מסוג 
שימש הספר להקניית הידע הבסיסי של הלכות שבת במוסדות 

חינוך שונים.
שיכירו  השם  יראי  לציבור  להחדיר  מעייניו  בראש  העמיד 
בכך שלכל מצב בו נתון האדם יש התייחסות הלכתית ברורה. 
בשם  העיניים  שמירת  על  לספרו  קרא  מדוע  הסביר  הוא  כך 
עניין  רק  אינם  אלו  עניינים  שגם  להודיע  ההסתכלות',  'תורת 
ביחס אליהם משנה  יש  ואחרים, אלא  למעשי חסידות כאלה 
למרות  כי  כותב  הוא  זה  לספרו  בהקדמה  סדורה.  הלכתית 
שיחשדו בו שהוא מאלו המחפשים חומרות, הרי שיגיעה רבה 
הוא השקיע דווקא כדי למצוא היתרים. עם-זאת חשוב לציין 
את פסיקתו ההלכתית הנודעת שהתירה לנשים לנהוג ברכבים 
שבדור  האחרים  ההלכה  פוסקי  של  להכרעותיהם  בניגוד 

בראשם מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע.

"הוא בא אלינו מהישיבה 
הקטנה בבריסק, הוא מיעט 
בלימוד מוסר, הוא היה 
ב'חבורה' אבל לא עבד 
ב'פעולות'. היה מתמיד, 
והתפלל בשקט בניגוד 
לנובהרדוק. קינאנו בו, 
והערצנו אותו, הוא משך 
תשומת לב בגלל ההתמדה 
והעדינות שלו

הרב זילבר. צילום: בן ציון לוי ויקיפדיה
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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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בת  נדברו'  'אז  השו"ת  סדרת  הוא  והידוע  הגדול  ספרו 
ה-14 כרכים. בכל ענפי התורה וההלכה.

יתירה  ועניוות  ברך  שפלות  על  מספרים  המשפחה  בני 
נכדו  בפסיקת ההלכה.  זילבר  הרב  מנת חלקו של  שהייתה 
מספר כי פעם נשאל הרב זילבר על ידי אישה שאלה מסוימת 
ולא היה שלם עם התשובה שנתן לה. למרות שכבר עבר את 
גיל השמונים, נסע הרב עם הרבנית לביתה של אותה אישה 

כדי לומר לה שתשאל רב נוסף.
אשתו הראשונה, אם שמונת ילדיו, נפטרה לפני כעשרים 
וחמש שנה. הספדו המרגש זכור עד היום לבני המשפחה. 
להשתקע  יכול  שהיה  הלילות  על  לה  הודה  הוא  בהספד 
בתורה, וגם הזכיר את שנות הרעב בהם חיו יחדיו. כשהוצע 
כבת  שהייתה  המיועדת,  הכלה  חששה  שוב  להתחתן  לו 
כבן  כבר  אז  שהיה  החתן  של  המבוגר  מגילו  חמישים, 
מתפלל  שהוא  הרגעה  דברי  לה  שלח  זילבר  הרב  שבעים. 
בכל יום על אריכות ימים, כך שאינה צריכה לחשוש. לימים 
הדברים הוכיחו את עצמם, ואשתו נפטרה כשלושה שבועות 

לפניו.

בעד חב"ד ואגודת ישראל

למרות קרבתו הרוחנית והמנטלית לציבור הליטאי ולרב 
שך זצ"ל, ידע הרב זילבר לנקוט דרכים עצמאיות. הדוגמא 
הבולטת לכך היא החלטתו בבחירות תשמ"ט שלא לתמוך 
בפילוג מאגודת ישראל. הגרב"י זילבר, לא ראה צורך לפגוע 
במסגרת הפוליטית הקיימת וקרא להישאר באגודת ישראל. 
זילבר כתב על כך שהוא בטוח שדבריו בנושא באים  הרב 
מלב טהור, כי אין לו שום נגיעה אישית, ואף סיפר כי סכומי 
שמצפונו  כדי  בחזרה  הוחזרו  אליו  שנשלחו  גדולים  כסף 

יהיה נקי.
אגודה  של  התורה  גדולי  מועצת  התרוקנות  בעקבות 
כחבר במועצה  לכהן  זילבר  הרב  מונה  הליטאים,  מחבריה 
כי  אומרים  יש  בה.  היחיד  הליטאי  החבר  והיה  החסידית, 
האחרונות  שבשנותיו  לכך  הגורמים  בין  הייתה  זו  עובדה 

התגורר חלק ניכר מזמנו בביתר עלית.
בעצם ימי המחלוקת שהתבססה רבות על החרמת חסידות 
חב"ד מצדו של הרב שך, הופיע הרב זילבר בכינוס חב"די 
של  יחס  בספריו  נקט  כמו-כן  אביב.  בתל  שהתקיים  גדול 
הגדול  בחיבורו  למשל,  חב"ד.  לאדמו"רי  והערצה  הוקרה 
"כן  בהקדמה:  כותב  הוא  אדם'  'חיי  ספר  על  ברוך'  'בית 
וביחוד  הבאתי דברים מ'שלחן ערוך' של הגרש"ז מלאדי. 
הדינים שהשמיטם ה'חיי אדם', משום שאינם מצויים ביותר, 

משולחנו  רוב  ע"פ  העתקתים 
הערוך של הגרש"ז, שכולל בדבריו דברי ה'שלחן ערוך' 

ונושאי כליו בקצור. וג"כ דייקתי להעתיק לשונו ממש, כי 
סגנונו צח ונקי ולפעמים במילים ספורות הוא מיישב כמה 

קושיות בבת אחת".

נגד הליכוד בעד ארץ ישראל

מזכיר  תקופה  באותה  שהיה  שטוקהמר,  אבישי  הרב 
בערוץ  יעקובי  ליואל  בראיון  סיפר  התורה,  גדולי  מועצת 
7 על הרצינות והאחריות בה התייחס הרב זילבר לתפקיד. 
לדבריו, לא עבר כמעט יום בלי שהרב זילבר התקשר אליו. 
דעותיו  על  לדון  כשבאים  כי  אמר  שטוקהמר  הרב 
תחומים  שני  בין  להבחין  יש  זילבר  הרב  של  הפוליטיות 
ויחסו  לליכוד,  ובעיקר  הפוליטי,  לימין  יחסו  שונים: 
לגופו",  ישראל. "הוא סבר שצריך לדון בכל מקרה  לארץ 
אומר הרב שטוקהמר. "לא תמיד היה כדאי יותר להצטרף 
לממשלת הליכוד. הוא סבר שמפלגת העבודה מקיימת את 
הבטחותיה יותר מאשר הליכוד". יש אומרים כי יחסו הצונן 
של הרב זילבר לליכוד נובע גם ממשקעים שהיו לו מעיירת 
הולדתו, שם הרוויזיוניסטים היו בין אלה שהתחרו בעולם 

התורה וגרפו אחריהם צעירים מבתי המדרש. 
אולם בכל הנוגע לארץ ישראל היה הרב זילבר מהנחרצים 
שבין חברי המועצה. הרב זילבר עמד יחד עם חברים אחרים 
מאחורי גילוי הדעת החריף שפרסמה המועצה נגד הסכמי 
אוסלו, שם נאמר כי כל נטישת חלקים מארץ ישראל תכניס 

את יושבי ארץ ישראל כולה למצב של פיקוח נפש.
נוספות.  בדרכים  התבטאה  ישראל  לארץ  העזה  אהבתו 
הוא היה מציין לא פעם כי מאז שהגיע לארץ ישראל לפני 
כ-75 שנה לא עזב אותה מעולם. באחד מכרכי 'אז נדברו' 
מופיעה תשובה שלו בה הוא טוען כי נסיעה לקברי צדיקים 
לארץ  עלבון  הינה  לארץ  לחזור  מנת  על  אפילו  בחו"ל 
"והאם  כותב:  הוא  בנוסף  בה.  ולצדיקים הטמונים  ישראל 
יש לנו חלק ונחלה בארץ הדמים, ארץ ארץ אל תכסי דמם 
וינקום דם עבדיו השפוך". למרות שהוא נוטה לאסור זאת 
לגמרי, הוא נמנע מכך בגלל דבריהם של פוסקים קודמים 

מהם משתמע שהיציאה על מנת לחזור מותרת.
שצורף  לפני  עוד  הכלל-ישראלית,  אחריותו  של  גילוי 
לפני  שכתב  בדברים  לראות  ניתן  התורה,  גדולי  למועצת 
צריך  תגדל  התשובה  שתנועת  כדי  לפיהם  שנה,  כ-25 
לימודים  לבין  בתשובה  החזרה  בין  קשר  אין  כי  להסביר 
גם  הדבר,  שכך  יובן  כאשר  להערכתו,  בישיבה.  מלאים 

ההתנגדות לתנועת התשובה תקטן.

"הגוש המיוחד - ארצי"

בעיתון 'דבר' מתאריך 03/07/1990 אנו נחשפים לאירוע 
מכונן בתולדותיה של אגודת ישראל שרק אחר איומיו של 
התורה  גדולי  ממועצת  לפרוש  זילבר  הרב 
נמענה. מדובר היה בהקמת סיעה 
תחת  ישראל,  באגודת  חדשה 
ארצי'   – המיוחד  'הגוש  השם 
החסידיות  מחסידי  שתורכב 
הקטנות, דוגמת ערלוי וסדיגורא. 
וטען  למהלך  התנגד  זילבר  הרב 
כך  על  התייעצות  נערכה  שלא 

בישיבת מועצת גדולי התורה.
הירושלמי  הסופר  של  בכתבתו 
תחת  יום  באותו  נכתב  זבולוני  נח 
 – באגו"י  זוטא  'פילוג  הכותרת: 
גדולי  ממועצת  התפטר  זילבר  הרב 
התורה'. כי פילוג זוטא חל במועצת 
ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי 
בעקבות התפטרותו של אחד מעמודי 
יהושע  בנימין  הרב  שלה,  התווך 
זילבר, במחאה על הקמת סיעה חדשה 

באגו"י נוסף לשלוש הקיימות.
זבולוני  הסביר  זילבר",  "הרב 
לקוראיו, "הליטאי האחרון במועצת גדולי התורה היה קרוב 
בעבר לרב שך, התפטרותו באה במחאה על שלא התייעצו 
עם מועצת גדולי התורה לגבי הקמת סיעה חדשה במפלגה, 
יוחנן  הרב  ואנשי  מסדיגורא  האדמו"ר  מחסידי  המורכבת 

סופר מערלוי, שניהם חברי מועצת גדולי התורה".
הרב  של  ההתפטרות  ממכתב  ציטוטים  הביא  זבולוני 
זילבר אותו חתם במשפט חריף: "אני רואה בסיעה החדשה 
נוסף בכלל ישראל אשר גרם  ופירוד  חורבן אגודת ישראל 
העלול  בתרחיש  זבולוני  סיים  הידיעה  את  הבית".  חורבן 
לקרות כתוצאה מההתפטרות, והיא עריקתו של הרב זילבר 
לחברות במועצת גדולי התורה של דגל התורה. "מקורבים 
ויצטרף למועצת  זילבר יחצה את הקווים  כי הרב  סבורים, 
גדולי התורה של המפלגה החרדית המתחרה 'דגל התורה' 

שבראשה עומד הרב שך" כתב.
יומיים לאחר מכן פרסם נח זבולוני צפירת הרגעה בעיתון 
'דבר' בתאריך 02/08/1990, תחת הכותרת 'הרב זילבר לא 
מקורביו  את  זבולוני  הרגיע  נמנע'  באגו"י  הפילוג  יתפטר 
נמנע  ובכך  בו מהתפטרותו  חזר  זילבר  בנימין  "הרב  וכתב 
בו  חזר  זילבר  שהרב  מדווח  זבולוני  באגו"י",  נוסף  פילוג 
הסיעה  "יוזמי  החדשה.  הסיעה  הקמת  ביטול  בעקבות 
החדשה עמדו לקיים היום כינוס יסוד לסיעה, אולם איומי 
הסיעה  מקימי  לחץ  והפעלת  זילבר  הרב  של  ההתפטרות 
בוטל כינוס היסוד וצפוי ביטול ההתארגנות להקמת הסיעה 

החדשה".

גרוע ורגוע

בעשרת  חולה.  זילבר  הרב  היה  האחרונות  בשנותיו 
החודשים האחרונים לחייו התקשה גם בנשימה והיה צורך 
הישועה'  'מעייני  הרפואי  במרכז  האחיות  אותו.  להנשים 
שהיו אחראיות על מכונת ההנשמה סיפרו שמעולם לא ראו 
כשנאלץ  רגוע.  כך  כל  גם  גרוע שהוא  כך  כל  במצב  חולה 

להתאשפז אמר: 'אני מקבל עליי הכול באהבה'.
הותיר  בפטירתו,  צ"ג  בן  היה  זצ"ל  זילבר  בנימין  רבי 
ביניהם:  התורה,  בכל מקצועות  רבים  ספרים  ברכה  אחריו 
עולם, מקור הלכה, שביתת הארץ, משנת  ברית  נדברו,  אז 
על  פירושים  וכן  ההסתכלות,  תורת  היראה,  תורת  בנימין, 
אגרת  העבודה,  שערי  תשובה,  שערי  יונה:  רבינו  ספרי 
התשובה, ספר היראה, ארחות חיים להרא"ש, בית ברוך על 

'חיי אדם' ועוד ספרים וקונטרסים.
ז.י.ע.
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אקולוגיה,
 פוליטיקה 

ומה שביניהם
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אקולוגיה,
 פוליטיקה 

ומה שביניהם
גזי  גוויעת ימת אורל – אסון אקולוגי המשפיע על מיליוני בני אדם, פליטת   
על  וגם  משתפרת  שדווקא   – האוזון  בשכבת  הפגיעה  המואצת,  החממה 
פעילי  בין  המלחמה   – הגשם  יערות  ובירוא  חומצי  גשם  החדשה:  התופעה 

איכות הסביבה לבעלי אינטרסים שאף הסתיימה ברצח

||  איילה אבן האזל ||
צילום: ויקיפדיה
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השקיפו כ האמריקאים  האסטרונאוטים  אשר 
מהחלל בספינת החלל "אפולו", כדור הארץ 
נראה   - מהחלל  הנשקף  הכחול  הכדור   –
תופעת טבע יפה ואפילו זרימת העננים בין 
היבשות נראתה כתמונת נוף רגועה ושלווה. 
החלל,  בטכנולוגיית  השיפור  אולם, 
תמונות  גם  זמן  כעבר  לראות  לנו  אפשר 
הארץ,  כדור  את  מקיפים  אטמוספריים  רעלים  מטרידות: 
סופות חורף וקיץ עזות, חורי ענק בשכבת האוזון המגנה 
על כדור הארץ מפני קרניים אולטרא סגוליות, יערות עד 

המתחילים להיכחד, ומדבריות מתרחבות.
וסכנה.  חרדה  מפחד,  חופשי  להיות  הינו  ביטחון 
גרעינית  משואה  הפחד  אחז   – הקרה  המלחמה  בתקופת 
תפיסה  החוקרים  מציעים  כיום  בעולם.  גדולים  חלקים 
אירועים  גם  הכוללת  "ביטחון"  המושג  של  יותר  רחבה 
המדרדרים את איכות חייהם של תושבי המדינה. "ביטחון 
סביבתי" – ההכרה בכך שאיומים על מערכות חיים כמו 
התחממות גלובלית, דלדול האוזון ואבדן יערות טרופיים 
פחות  לא  האנושות  לעתיד  חשובים  ימיים  גידול  ובתי 

מאיום של שואה גרעינית.

ימת אורל המתייבשת 
ימת אורל באסיה המרכזית – הימה שהייתה הרביעית 
בשלושים  וגוועת.  לאיטה  מתייבשת   - בעולם  בגודלה 
שלישים,  בשני  קטן  המים  מי  מפלס  האחרונות  השנים 
הירידה החדה נוצרה בשל הטיה של כמויות מים עצומות 
קירגיסטן,  קזחסטן,  המדינות  לטובת  השקיה  לצורכי 

טג'יקיסטן, טורקמניסטן ואוזבקיסטן. 
שאיבת המים התבצעה במסגרת תכנית השקיה שנהגתה 
המטרה  כאשר   – המועצות  ברית  של  השלטון  בתקופת 
הייתה השגת שליטה בשוק הכותנה העולמי וכן אפשרות 
המאה  של  השלושים  בשנות  ודגן.  אורז  מלון,  לגידול 
 – תעלות השקיה  ולהקים מערכת  לחפור  הקודמת החלו 
הגנה  אמצעי  ללא  פרימיטיבית,  בצורה  נחפרו  רובן  אך 
12% מתעלות ההשקיה  רק  כיום  מפני חלחול והתאדות, 
המים  הטיית  המזל  לרוע  וכך  מים,  אובדן  מפני  מוגנות 
שספקה פרנסה לעובדי האדמה באזור גרמה לנזק סביבתי 

כבד. 
בברית המועצות ידעו על כך ומהנדס רוסי צוטט, כבר 
מאליו  ברור  כי   – הקודמת  המאה  של  השבעים  בשנות 
הטית  וכך  נמנע.  בלתי  הוא  הימה  של  מוחלט  שייבוש 
על  משווע,  אחריות  בחוסר  הוכפלה  ואף  נמשכה  המים 
מנת להכפיל את קצב ייצור הכותנה. עד היום אוזבקיסטאן 

נמנית עם יצואניות הכותנה המובילות בעולם. 
 – עלתה  שסביבה  התהום  ובמי  הימה  במי  המליחות 
וכיום קיימת סכנה לאספקת המים עבור חמשה מיליון בני 
המים  מפלס  ירידת  בעקבות  הימה.  בסביבת  החיים  אדם 
נחשפו שטחים עצומים של אדמה מלוחה, הרוח הנושבת 
נושאת עמה מלחים אלה, הגורמים לנזק אקולוגי לשדות 
יתר הפכה אדמת מרעה  ולכדי מרעה. השקיית  מעובדים 
לאדמות בוץ, מקורות מים זוהמו בחומרי הדברה ודישון, 
מה שהוביל להידרדרות חמורה בבריאותם של בני האדם 

במדינות הללו. 
הדייג החשובה  לחיסול תעשיית  הובילו  אף  השינויים 
– כיום, נמל הדייג נמצא מרחק של 120 קילומטר מהימה, 
והמקום מהווה אטרקציה תיירותית לבית קברות לאניות 
דרסטית.  בצורה  הצטמצם  החיים  בעלי  ומגוון  נטושות, 
בגודל   – מלוח  לאגם  להצטמק  צפויה  הימה  הזה  בקצב 
שישית מגודלו לפני חמישים שנה והפתרונות לא מצויים 

בהישג יד. 
בנוסף לכך התברר כי באי במרכז הימה – הוקמה בשנת 
1948 מעבדה לפיתוח נשק ביולוגי – הפעילות שהייתה בה 
סודית וחסויה עד היום. ב1992 ננטש האי לאחר התפרקות 
הצבא הסובייטי וברית המועצות. משלחות מדעיות אישרו 

כי מדובר באתר ניסוי, מחקר, והטמנה של נשק ביולוגי. 
המדינות באזור, מלבד קזחסטן, עניות ביותר והכנסתן 
65 אחוזים בלבד מהממוצע בברית המועצות  עומדת על 
לשעבר... האוכלוסייה גדלה במהירות ותמותת התינוקות 

הכנסה  כמקור  בחקלאות  תלויות  הללו  המדינות  רבה. 
עיקרי, כך שכל פגיעה והפחתה בשימוש של מי ההשקיה 
אלא  הכי,  בלאו  הנמוכה  החיים  ברמת  לירידה  יוביל 
חקלאות  לענפי  להפנותם  סיוע  המשקים  שיקבלו  במידה 
חיונית  דוגמא  היא  זו  השקיה.  צריכים  שאינם  נוספים 
להתעלם  ולא  לקחים  להפיק  המתפתחות  המדינות  עבור 

מהסכנות וההשלכות על הסביבה האקולוגית.

פליטת גזי החממה 
אקולוגיה  המושגים  של  )שילוב  האקופוליטיקה 
המדענים  את  הטרידה   – האטמוספרה  של  ופוליטיקה( 
כבר לפני שנים, ולפני 26 שנה הוחלט לקיים את "ועידת 

ריו דה ז'נרו" – ועידה מיוחדת בהשתתפות מדענים ונציגי 
ממשלות בעקבות העשור החם ביותר שנרשם אי פעם. 

תחולל   – הגלובלית  ההתחממות  כי  הזהירו  המדענים 
שינויים הרסניים: מפלס המים בים יעלה, קרחונים יפשירו 
הוועידה  במסגרת  דופן.  יוצאות  סערות  ותתחוללנה 
לטפל  שמטרתה  מיוחדת,  אמנה  על  הנוכחים  התחייבו 
בגורמים האנושיים הגורמים לשינויי אקלים, קרי, צמצום 

פליטת דו תחמוצת הפחמן וגזי "החממה".
זמן  הארץ  כדור  ליושבי  שאין  חושבים  המדענים  רוב 
התעשייתית,  המהפכה  מאז  בנושא.  לתשובות  לחכות 
בהשפעותיה  ופוגעים  לאטמוספרה  נפלטים  רבים  גזים 
העיקרי  המרכיב  הינו  הפחמן  תחמוצת  דו  המבודדות. 
גז המתן שכמותו פחותה אך באטמוספרה הוא גדל  ואף 
במהירות. פליטת גז המתן נובעת מבעלי חיים, גידול אורז 
בטמפרטורה  לעלייה  הגורם  והובלתו,  טבעי  גז  ומהפקת 

יער גשם שנשרף במקסיקו לצורך חקלאי

יערות הגשם של פרו
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 3 בעוד  לעלות  צפויה  אשר  הגלובלית 
יינקטו  לא  2100 אם  עד  צלזיוס  מעלות 
החממה  מגזי  חלק  מניעה.  פעולות 
אפקט   – רב  זמן  באוויר  נשארים 
מאות  עוד  ויימשך  יתמיד  ההתחממות 
שנים, ולכן בעיית האקלים חמורה יותר 

משהיא נגלית לנו כרגע. 
לקבל  המסרבת  נגדית  טענה  ישנה 
גורמים  האנוש  בני  כי  העובדה  את 
כי  וטוענת  הגלובלית  להתחממות 
כחלק  נובעת  בטמפרטורה  העלייה 
בעולם  שקורה  אקלימי,  דפוס  משינויי 
זו  טענה  אולם  שנים.  למאות  אחת 
איבדה אט אט את תוקפה. האו"ם הקים 
בסיוע מאות מדענים צוות בין ממשלתי 
ומסקנתו   - האקלים  שינויי  לחקירת 
להימלט  יכולים  אינם  האדם  בני  כי 
בבעיה  לחלקם  הקשור  בכל  מאחריות 

והתוצאות יהיו מזיקות ויקרות מאד. 
תוצאות ההתחממות הגלובלית יגרמו 
חזיתות:  בכמה  שליליות  לתוצאות 
מפלס המים יעלה עד מטר אחד – בשל 
יתחממו,  החורפים  קרחונים,  הפשרות 
ייכחדו,  שלמות  אקולוגיות  מערכות 
יגרמו  ובצורת  שיטפונות  של  השילוב 
במדינות  להתפרץ  טרופיות  למחלות 
את  הנושאים  חרקים  באמצעות  קרות 

המחלות הללו ועוד.

פרוטוקול קיוטו
כלל  בדרך  הן  וסין  הברית  ארצות  אירופה,  מדינות 
המדינות האחראיות על פליטת דו תחמוצת פחמן בעולם 
וחלקן עומד על 73 אחוזים. ארצות הברית נמצאת במקום 
הראשון בפליטת דו תחמוצת פחמן לאטמוספרה הנובעת 
לא  ותעשיות  מכוניות,  מיליון  מאה  הגבוהים,  מהבניינים 

כל כך יעילות. 
הוא  כיום  סין  של  חלקה   – לדאגה  מקור  היא  סין  גם 
הולך  שרק  חלק   – בעולם  חממה  גזי  בפליטת  כ-15% 
וגובר. לשם כך נוצר "פרוטוקול קיוטו", שמטרתו לצמצם 
אקלים  שינויי  שימנעו  ברמות  החממה  גזי  פליטת  את 

מסוכנים. 
בסופו של דבר המדינות המתפתחות כדוגמת סין והודו 

דחו את מסקנות פרוטוקול קיוטו בשל העלויות הכספיות 
לטריליון  והמגיעות  מכך,  כתוצאה  הנוצרות  הגבוהות 
דולר. בשורה התחתונה, אם בקיצים הקרובים תזיעו יותר 

מבשנה שעברה - דעו מי האשם... 

גשם חומצי 
גשם חומצי הינו תופעה בעייתית המצויה בעיקר בסין. 
התופעה נוצרת מהפחם - שמהווה מקור רעיל לתחמוצת 
הארץ  לכדור  חוזר  הזיהום  באטמוספרה.  וחנקן  גופרית 
עבר  שהמזהם  לאחר  כלל  בדרך  חומצי,  גשם  של  בצורה 
מרחק גדול, המזיק למקורות המים וחקלאות. בשל כך גם 
ניזוקות   - קוריאה  ודרום  יפן   - סין  המדינות השכנות של 

מהעניין ורוגזות על חוסר אחריותה. 
גשם חומצי הוא סיבה מרכזית לגוויעת היערות שהולכת 
למאגרי  נזק  מתכות,  של  לקורוזיה  גורם  הוא  ומתרחבת, 
המים ופגיעה בחקלאות. האדמה החומצית פוגעת בשורש 
אשלגן,   - וחיוניים  מינרלים חשובים  ומונעת  הצומח  של 

סידן, מגנזיום ועוד. 
אצל  בעיקר  בריאותיות  לבעיות  גורם  החומצי  הגשם 
וזיהומים בדרכי הנשימה.  ילדים ומבוגרים כגון, אסטמה 
ולבסוף, החומציות חודרת למי השתייה וגורמת להרעלת 
עופרת ומחלות ממאירות. באיטליה אף נאלצו להזיז יצירת 
העיר  בכיכר  ממקומה  אנג'לו  מיכאל  האמן  של  מתכת 
לאחר  למוזיאון,   – מבטחים  למקום  ולהעבירה  פירנצה 
אכלה  החומציות  כאשר  חומצי,  גשם  בעקבות  שניזוקה 

במתכת. 
ומדובר  היות  קטנה  התופעה  בישראל  כי  לציין  יש 
במדינה עם מזג אוויר יבש. התופעה נפוצה בעיקר במדינות 
אולם  משקעים,  ומרובה  לח  אוויר  מזג  עם 
הגשם   - האוויר  זיהום  רמת  שגוברת  ככל 
החומצי משליך גם על מקומות אלה. על פי 
מגיעים  החומצי  מהגשם  הנזקים  הערכות, 

למאות מיליארדי דולרים בשנה.
טובות בעתיד,  אין בשורות  הכול  למרות 
סין לא מתכוננת לצמצם את פעילותה אלא 
ומדינות  הפחם  שריפת  קצב  את  להגדיל 

שונות כגון הודו הולכות בעקבותיה.

שכבת האוזון
ידועה,  סוגיה  היא  האוזון  שכבת  סוגיית 
לעתיד.  תקווה  לראות  ניתן  בה  דווקא  אך 
להצטבר  החלו  מדעיים  מחקרים  כאשר 
שגורמת  הסביבתי  הנזק  על  ולהצביע 
הפעילות האנושית, התפתח בהדרגה משטר 

בין לאומי. 
היכול  רעיל  גז  אומנם  הוא  האוזון 
אך  שונים,  וגירויים  נשימה  לקשיי  לגרום 
דווקא  כי  מתברר  העליונה  באטמוספרה 
מגן  שכבת  הארץ  לכדור  מספק  האוזון 
של  סגולית  האולטרה  הקרינה  מפני  חיונית 

ימת אורל 1985

יער האמזונס בברזיל
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בעיקר  מדלדלת  האוזון  שכבת  כי  גילו  מדענים  השמש. 
נוצרה  ההידלדלות  כי  הוכיחו  והם  אנטרקטיקה  מעל 
מחומרים כימיים – כמו אלה המשמשים בייצור תרסיסים. 
כתוצאה מהידלדלות שכבת האוזון בני האדם חשופים 
אף  נגרם  ונזק  העור,  סרטן  במיוחד  בריאותיות,  לסכנות 
אוזון  מדלדלי  רבים  גזים  פליטת  וביבשה.  בים  ליצורים 
מגבירה את הצטברות גזי החממה העלולים לגרום לשינויי 

אקלים חדים בשל ההתחממות הגלובלית. 
העניין,  לטובת  ותרמו  אחת  יד  עשו  העולם  מדינות 
דוגמא  המהווה  דרך  פורץ  הסכם  על  חתימה   - והתוצאה 
ואחת  העשרים  המאה  תחילת  עד  כי  פעולה,  לשיתוף 
יצמצמו את פליטת החומרים הכימיים המסוכנים המכונים 

"פראונים" לחצי מרמתם בשנת 1986. 
ההסכם התקבל באהדה רבה היות והמדינות החתומות 
על ההסכם - אחראיות על יותר משמונים אחוזים מפליטת 
הפראונים בעולם. בנוסף, בשנים המאוחרות יותר בוצעו 

הסכמים נוספים ברוח אותו הסכם משמעותי. 
להעמיד  המדינות  הצליחו  זאת  בסוגיה  כי  לציין  יש 
כגון  טווח,  קצרי  אחרים  עניינים  לפני  הסביבה  הגנת  את 
הגנה על השקעות ועל משרות בתעשייה הכימית. בעקבות 
את  האחרונות  שנה  בעשרים  שבדקו  מחקרים   - ההסכם 
שכבת האוזון, גילו כי המצב השתפר בחלק העליון ביותר 
של שכבת האוזון, אך בחלק התחתון המצב מורכב יותר 
– ההתחממות הגלובאלית משנה את הטמפרטורות והדבר 
מעכב את השיקום. מדענים מקווים כי באופן טבעי החור 

באוזון יתוקן, אך לדבריהם יידרשו לכך עשרות שנים.

 

בירוא יערות
מהיר  אך הקצב  גלובאלית,  תופעה  הינה  יערות  בירוא 
טרופיים  יערות  הארץ:  כדור  דרום  מדינות  בקרב  יותר 
מזרח  ובדרום  באפריקה  והדרומית,  המרכזית  באמריקה 

אסיה, נעלמו בקצב מפחיד. 
האקולוגיות  במערכות  חשוב  תפקיד  בעלי  הם  יערות 
של כדור הארץ ובשמירה על השונות הביולוגית בעולם. 

היערות מגנים על האטמוספרה ואף על משאבי האדמה. 
מאתיים ושמונה דונם של יערות נכחדים בממוצע כל רגע 
בעולם. במקומות כמו ברזיל, אינדונזיה ומלזיה הרס יערות 
הגשם גורם כליה על יצורים חיים וצמחים הייחודים לאזור 
הטרופי. יערות הגשם מהווים מקור מחיה לכשני שלישים 
ממיני הזוחלים והצמחים בעולם. חוקרים אף מעריכים כי 
החיים  ומיקרואורגניזמים  חרקים  צמחים,  מיליוני  מאות 
ביערות הגשם טרם התגלו. ליערות הגשם מוצמד לעיתים 
גם הכינוי "בית מרקחת" בשל היותו מקור לתרופות רבות 

ונדירות. 
היות  מחלוקת,  מעוררת  הסוגיה 
והסיבה לבירוא יערות נובעת כתוצאה 
מעוותים...  כלכליים  מתמריצים 
מפריע  כלכלית  צמיחה  לעודד  הרצון 
היערות,  לבירוא  קץ  לשים  למאמצים 
למרות שישנן הוכחות שדווקא מדינות 
היערות  כריתת  קצב  את  המגבילות 
קצב  בהגברת  ביותר  המהירות  הן 

הצמיחה הכלכלית שלהן.
תופעת בירוא יערות הגשם ולעיתים 
שריפתם על מנת להכשיר את הקרקע 
ולעיתים  ולחוות  חקלאיים  למשקים 
דאגה  מעוררת  מחצבים,  הפקת  לשם 
שינויי  של  הראות  מנקודת  במיוחד 
חיוניים  הירוקים  הצמחים  אקלים. 
דו  מהאטמוספרה  מסלקים  והם  היות 
פוטוסינתזה  בתהליך  פחמן  תחמוצת 
ופולטים  חמצני  דו  פחמן  נושמים   -
רבות  פעמים  מכונים  כך  בשל  חמצן, 
יערות הגשם בשם "הריאות של כדור 

הארץ". 
המרחיקים  הטבעיים  התהליכים 
כריתת  עם  נהרסים  החממה  גזי  את 
היערות, וכשהיערות נגדעים ונשרפים 
הפחמן  תחמוצת  דו  כמות  גדלה 
הנפלטת לאטמוספרה. לכן בירוא היערות הרסני כפליים. 
נעשה  השמונים  בשנות  הטרופיים  היערות  דלדול  קצב 
במהירות רבה כל כך עד שהמכון למשאבי עולם דיווח כי 
"שטח הגדול פי שלושה משטחה של צרפת הוסב לצרכים 

אחרים". 
מספקות  אשר  חברות  מתאר  היערות  בירוא  תהליך 
עצים  בכריתת  והחלו  דרך  פרצו  עולמי,  מידה  בקנה  עץ 
לאזורים  להגיע  לאיכרים  וקל  פשוט  היה  מכן  לאחר   –
שהיו מרוחקים ובלתי נגישים. האיכרים המנסים להגדיל 
את שטח אדמותיהם מציתים אש הבוערת ביער חודשים 
אלפי  של  למרחק  מתפשטות  והשריפות   – שלמים 
העונתיים  הגשמים  שמגיעים  עד  ובוערות  קילומטרים 

ומכבים את האש. 
להאיץ  כדי  חדשים  שטחים  שורפים  אף  האיכרים 
צמיחה של עשב טרי, וישנם חוואים המכשירים שטחי ענק 
מעוניינת  אינן  אשר  אירופה  מדינות  עבור  סויה  לגידולי 

גנטית.  להתערבות  מחשש  הברית  ארצות  תוצרת  בסויה 
אינה  האדמה  כי  לחקלאים  מתברר  עונות  כמה  כעבור 
פורייה כפי שחשבו והם ממשיכים הלאה, מציתים חלקות 

נוספות והרס יערות הגשם הוא בלתי נמנע. 
שטיסתה  )המעבורת  קולומביה  החלל  ממעבורות 
האחרונה הסתיימה באסון( התפרסמה תמונה של בעירה 
לחלוטין  ריקים  השמים  כאשר  באמזונס,  הגשם  ביערות 
אף  השריפות  כי  הייתה  העגומה  המסקנה  מעננים. 
המתאפיינים  ביערות  הגשם  מאזן  על  לרעה  משפיעות 

בכמות גשמים רבה במיוחד. 
החוואים  בין  באמזונס  מתחוללת  אמיתית  מלחמה 
הקטנים  האיכרים  לבין  הבינלאומיות  ותעשיות  הגדולים 
על  לחץ  הפעילו  רבים  ארגונים  הסביבה.  איכות  ופעילי 
ממשלת ברזיל לעצור את חלוקת רישיונות כריתת העצים 
ביערות הגשם בתחומה וממשלת ברזיל נכנעה ועצרה את 

חלוקת הרישיונות לחוואים ולחברות מסחריות. 
כך  על  שתקו  לא  המסחריות  החברות  ובעלי  החוואים 
ועוררו מהומות אלימות במסגרתן נרצחה אחת הפעילות 
דורותי  ה-73.  בת  סטאנג  דורותי   - היערות  כריתת  נגד 
נולדה באוהיו ארצות הברית ובשנות ה-60 עברה לברזיל, 
לאיכרים  סיוע  ונתנה  העניים  למען  פעילה  נעשתה  שם 
דורותי  יערות.  בשריפת  צורך  ללא  האדמות  את  לעבד 
עזרה לאיכרים בהגנה מפני חבורות פשע שעבדו בשרות 
מאדמתם.  חלקים  מהם  לגזול  ורצו   – הגדולים  החוואים 
הכיתוב:  עם  טי-שרט  חולצת  ללבוש  נוהגת  הייתה  היא 

"מות היער הוא סוף חיינו". 
לפני כ-3 שנים, כאשר הלכה לאסיפה קהילתית, עקבו 
אחריה שני חמושים ולאחר מכן חסמו את דרכה. השניים 
שאלו אותה האם היא חמושה והיא ענתה כי הנשק היחידי 
אך   - להתקדם  ניסתה  ואז  שלה,  התנ"ך  הוא  שבידה 
לסמל  הפכה  דורותי  למותה.  עד  בה  וירו  מיהרו  השניים 
הגשם  יערות  במיוחד  היערות,  לשימור  המלחמה  של 
ענק  בתאגידי  ולמלחמה  האינדיאנים,  זכויות  באמזונס, 
ועל  הבקר,  תעשיית  לטובת  יערות  ושורפים  הכורתים 
בעלי  אקולוגיות,  מערכות  מקומיות,  אוכלוסיות  חשבון 

חיים והאקלים המשתנה.

הדלדלות שכבת האוזון מעל אנטרטיקה 2006

נזקים של גשם חומצי בצ'כיה
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הציור שאיחד בין אם לבת

גם היום, שישים שנה אחרי, מודה לאה ויין 
לאלוקים על כשרון הציור שבו ניחנה. מכל 
מאות הציורים שציירה, את הפורטרט שציירה 
לפני עשרות שנים תזכור כציור היקר ביותר. "זאת הבת 
שלי!", התעלפה אישה למראה הציור שהיה תלוי על קיר 
משרדו של פעיל שסייע לניצולים מהתופת. "וזה הציור 

שלי!", מתגאה לאה ויין.
גם היום מושכת ידה במכחול. למרות גילה המתקדם 

היא יושבת מדי בוקר ומציירת.
את סדנאות הציור שלה הגבילה לקבוצות קטנות, על 
אף הביקוש הרב. "בכל זאת, הזדקנתי", היא מסבירה 

כמתנצלת.
לאה ויין, המתגוררת באנגליה מזה שנים רבות, חולמת 
לסגור את הסדנאות, לארוז את הציורים ולעלות לארץ. 
אולם המשפחה שהקימה וגרה לצידה מונעת ממנה לעשות 

את הצעד הזה.
היא מורה בכירה לציור, נשואה, אם לחמישה וסבתא 
לשבעה עשר נכדים, כן ירבו. לפני מספר שנים יצאה 
לפנסיה מעבודתה כמורה במכללה, אולם היא ממשיכה 
להעביר סדנאות לציור ולקבל פניות פרטיות, ומלבד 
זאת גם מוצאת זמן לשבת ולצייר את הציורים שתמיד 
חלמה לצייר. אף פעם לא היה לה זמן לכך, והנה, עכשיו 

עיתותיה בידיה...
לאה ויין היא אחת מאלו שהפכו את כישרונותיהם 
ותחביביהם לפרנסה. מאז ומתמיד נמשכה לצבע ולמכחול, 

וברבות השנים הפך הכישרון למקור פרנסה.
"עולם הציור הוא אינסופי", היא משתפכת, "כל אחד 
נמשך לתחום אחר; ויזואלי, פסטורלי, בדיוני, מחיי היום 
יום... הציור מנקה את הנשמה. אפשר לצעוק בו בלי 
לדבר, לשפוך על הבד סודות אפלים. כל מחנך מתחיל 

יאמר לך, שדרך הציור אפשר ללמוד רבות על הילד".
היא מתמחה בעיקר בציור פורטרטים. "כבר בגיל תשע 
הייתי נוטלת עיפרון ומנסה לצייר את בני המשפחה שלי. 
הדמיון בין הדמויות המצוירות לבין בני המשפחה הותיר 

את כולם המומים".
עם השנים הפך הכישרון לפרנסה קלה. "בקייטנות 
קיץ הייתי גובה תשלום ומעבירה לבנות שעה של ציורי 

פנים. זאת הייתה חוויה מעניינת עבורן.
"אבי ז"ל חינך אותנו תמיד להביט בעין מעריכה על כל 
כשרון שניתן לנו מאת הקדוש ברוך הוא. כל כשרון ניתן 
כדי שנשתמש בו לעבודת ה’, וחייבים תמיד לזכור זאת".

מאז החלה להעביר סדנאות ציור, מקפידה לאה להעביר 
לנשים ולבנות את המסר כי הציור יכול לשמש כלי חשוב 

בחיים.
היא מזכירה את מאמר חז"ל, כי "דירה נאה מרחיבה 
דעתו של אדם", שהרי על ידי הציורים אפשר לקשט 
בית שלם וליצור אווירה נעימה, בית שנעים לגדול בו...
אבל מה שהפך את הציור לדרך חיים עבורה, היה 

דווקא המקרה המרגש שארע לפני שישים שנה בערך.

 

"בזמן מלחמת העולם השנייה הצליחו פעילים נמרצים 
להבריח מאירופה לאנגליה מאות ילדים. הורי ז"ל היו 
פעילים מאוד בתחום, הם הקדישו ימים ולילות למטרה 

קדושה זו.
"הרב סלומון שיינפלד היה יהודי יקר שהקדיש לילות 
כימים להצלת ילדים יהודים ששרדו את השואה האיומה. 
הוא העביר מאות יהודים למקומות מבטח, כשהוא דואג 

לרווחתם ולכלכלתם.
"כל מי שקרא מעט על קורות אותם ימים, יודע כי 
לאחר שמלחמת העולם הסתיימה, החלה מלחמת החיים. 
הרב שיינפלד ידע שנותרו יתומים רבים ניצולי מחנות 
ההשמדה, אבל אנגליה לא הסכימה לקלוט פליטים 
נוספים. בפי הפקידים הייתה טענה לקונית אך מזעזעת: 

‘המכסה מלאה!’"
"אלא שהרב שיינפלד לא הרים ידיים. הוא נכנס ויצא 
אצל שרי ממשלה, עד שהצליח לשנות את ההחלטה. 
בעקבות שתדלנותו נאותה אירלנד לקלוט ילדים יהודים, 

ובתנאי שיהיה להם מקום מגורים.
"וכך נכנס הרב שיינפלד לפעולה, כשלצידו ניצבת 
הרבנית שטרנבוך כיד ימינו. בעזרתו של הרב יעקב לביא 
נרכשה הטירה בקלונין, והפעילים החלו להכין את הטירה 
לבואם של ילדי המלחמה", ממשיכה לאה ויין לשחזר.

"הטירה שכנה בסמוך לעיר דבלין, והרב סלומון 
שיינפלד ביקש להסתייע ביהודי העיר. הוא יצר קשר 
עם נשות דבלין – ביניהן אמי אסתר – שעמדו בראש 
ארגון חסד, וביקש את עזרתן, והללו נרתמו במלוא הכוח. 
הן אספו ריהוט וכלי מיטה רבים, ובנוסף קיבצו תרומות 

רבות ככל האפשר. הכל נעשה במהירות.
"לא אוכל לשכוח את היום בו הגיעו מאה הילדים 
הראשונים", נזכרת לאה, "אספנו אותם מהאונייה, אמא 
שלי לקחה אותי אתה כדי שאעזור לה באותו היום. הם 
עמדו שם, עשרות נערים ונערות, מחזיקים את הקטנים 
על הידיים. העייפות ניכרה על פניהם, ממתינים בגבורה 

לחיבוק אוהב וחם שנמנע מהם בכל שנות המלחמה.
"הרב שיינפלד שחירף את נפשו כדי להביא את הילדים 
בשלום, שיחד את מי שצריך היה לשחד, ולבסוף הצליח 
להעביר מספר ילדים גבוה יותר משאושר לו, ניצח על 

הכל ברוב אונים ובמרץ נעורים", היא נזכרת.
לאנשים  הפכו  החיים  הללו, שבנסיבות  "הילדים 
קטנים, התיישבו על ספסלי האוטובוס בדומייה בעוד 
עיניהם זועקות את אובדנם ואת חוסר האונים שלהם", 

היא משחזרת.
נשות דבלין היהודיות הכינו לילדים ארוחת בוקר חמה, 
ארוחת בוקר ראשונה על אדמת אירלנד. "עין לא נותרה 
יבשה בזמן שהילדים אכלו ארוחת בוקר", נזכרת לאה.

"באותם ימים שררה בקהילה אווירה מיוחדת, כולם 
הבינו שמדובר בנקודת זמן היסטורית. הייתה בנו הבנה 
שאנחנו נוטלים חלק בהצלתם של אודים מוצלים מאש, 

שרידים למשפחות ענפות שהיו ואינן עוד.
"אני באופן אישי הייתי מזועזעת", משחזרת לאה. 
"כנערה צעירה, בכל עת שהבטתי באותם ילדים, חשתי 
שהטרגדיה של העם היהודי נשקפת מולי במלוא עוצמתה.

"לא רק אמא וחברותיה עזרו לילדים הניצולים. השמועה 
שפשטה ברחובות דבלין הובילה רבים מתושביה להושיט 

סיפור לשבת  / שרה פכטר



גם היום, שישים שנה אחרי, מודה לאה ויין לאלוקים על כשרון הציור שבו ניחנה. 
מכל מאות הציורים שציירה, את הפורטרט שציירה לפני עשרות שנים תזכור כציור 
היקר ביותר. "זאת הבת שלי!", התעלפה אישה למראה הציור שהיה תלוי על קיר 

משרדו של פעיל שסייע לניצולים מהתופת. "וזה הציור שלי!", מתגאה לאה ויין
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עזרה. הם הגיעו והכינו ארוחה חגיגית לקבל בה את פני 
הבאים, ובנוסף הציעו עזרה בכל המתבקש. העזרה, אכן, 

הייתה נחוצה בדחיפות רבה, בכל תחום שהוא...
"גם לאחר שהילדים שוכנו בטירה בסמוך לדבלין, לא 
יכלה אמא שלי לשבת בשקט. היא נסעה כמה וכמה פעמים 
למטבח הטירה כדי להושיט עזרה בקילוף ירקות ובניקיון. 
חלק ניכר משיחת הבריות באותם ימים נסבה על אותם ילדים. 
כולם דיברו על הילדים האומללים שהופרדו ממשפחותיהם, 
התפללנו בשבילם שהם ימצאו את קרוביהם ויתאחדו אתם 
בהמשך הדרך, אם כי המצב היה לוט בערפל וידענו שרבים 
נספו וכבר אינם בין החיים. רשימות מסודרות עדיין לא היו, 

כך שהילדים נעו בין תקווה לחרדה".
"את זוכרת את הילדים שהגיעו? איך הם התנהגו? מה הם 

עשו?", אני שואלת.
"כן", היא עונה מיד. "הילדים התנהגו בבגרות מדהימה, 
הם היו שרידים למשפחות שלמות שנמחקו, וניכר היה עליהם 
באותם ימים שהם עסוקים לגמרי בעתיד שלהם, בניסיון 
להנציח את משפחותיהם שנכחדו. השבתות והחגים בהם 
התארחו אצלנו מספר ילדים הותירו בי רושם אדיר. הם 
התנהגו למופת, וכששרו זמירות שבת ניתן היה לשמוע בשירים 
של כל אחד מהם את השירים ששרו בעבר בשולחן השבת 

שלהם...", היא נזכרת ודמעות עולות בעיניה.
"הילדים התגוררו בטירה בקלונין, שם טופלו  בידי אנשים 
יקרים, אולם לפעמים, בשבתות, ביקשו מאתנו לארח אותם, 
ואנו, כמובן, הסכמנו בלב שלם ובנפש חפצה. לא אשכח את 
אחת השבתות שבהן התארחו הילדים בעיר דבלין וחולקו בין 
המשפחות. התפללנו בבית הכנסת במקום, ואז, לפני תפילת 
ערבית, עלה אחד הילדים לדרוש. הוא היה ילד קטן, יתום 
ששרד את מחנות המוות לבדו, והדרשה שלו הייתה מפעימה. 
הוא תיבל את דבריו בפסוקים ובמדרשים כשעיניו בורקות, 

ולנו לא נותר אלא למלמל: אשרי יולדתו...".

 

"באחד הימים קיבלו הורי פנייה לארח בביתנו מספר בנות 
ניצולות שהצליחו להגיע לאנגליה", מספרת לאה. "הם נענו 
ברצון, וגם אני התרגשתי מעצם הרעיון". לאה מספרת על 
שהתרחש לפני עשרות שנים, ונדמה כי גם היום חי הזיכרון 

במוחה כאילו היא חיה את אותם רגעים שוב.
"אני הייתי אז בחורה צעירה, ואת חדרי חלקתי עם הבנות 
הקטנות והמפוחדות שאיבדו את כל היקר להן ברגע. הייתה 

זו תקופה בה עצב ותקווה הילכו יחדיו".
לאה מתארת את שעות אחרי הצהריים בהן דרבנו אותה 
הוריה להעביר סדנאות ציור לאותם ילדים אומללים שהגיעו 

מן התופת.
"הילדים עצובים מאוד, אין להם חשק להשתלב במציאות, 
הם עדיין בשלב ליקוק הפצעים המדממים, חלק מהם חזו 
במחזות איומים", אמרו לה ההורים, "הם כמעט אינם מדברים, 

אך אנו יכולים רק לנחש מה הם עברו, נראה לנו שהציור הוא 
דרך לפתוח להם את הנשמה. דרך המכחול אפשר לבטא את 

הכאב, את הדאגה ואת הכיסופים".
לאה נענתה לאתגר ברצון. "למרות גילי הצעיר ציירתי 
ציורים מדהימים, והילדים שמחו ומצאו נוחם במכחול ובצבע.

"נהניתי מכל רגע, הייתי מלאה תחושה שאני עוזרת לשקם 
אותם, וזה נתן לי כוח. גם בנות שבתחילה הביטו במכחול 
ובדף שמולן במבט עוין נשברו כשראו את שאר הילדים 
מתחילים לאחוז במכחול ולצייר. הציורים שהם ציירו היו 
מדהימים, יכולתי לראות את הרגשות שלהם מתערבבות בים 

הצבעים, להריח את פחד המוות מן הדפים.  
"היו רגעים שכמעט נשברתי, ואז אבי ז"ל היה טופח לי 
על השכם. ‘את לא מבינה איזה חסד גדול את עושה אתם’, 

היה מעודד אותי.
"צריך לזכור שאז לא היו פסיכולוגים שטיפלו בהם", 
אומרת לאה באירוניה. "כולם נלחמו על שארית השפיות 
שעוד נותרה, ולאיש לא היה זמן לטפל בפצעי העבר שהיו 

בשפע... הילדים קיוו לפגוש את אחד מהוריהם לפחות".
השהות של הילדים והילדות בטירה הייתה קצרה, זו הייתה 
בסך הכל תחנה בדרך להמשיך הלאה, לארץ ישראל. היו גם 
כאלה שהצליחו להתאחד עם מי מבני משפחותיהם. חלקם 
היגרו דווקא לארצות הברית. כל ילד שמצא בן משפחה עורר 
את התקווה אצל שאר הילדים, שאולי גם הם ימצאו מי מבני 

משפחותיהם ויתאחדו עימהם בבוא היום.
לאה לא חלמה לרגע שדרך הציורים שלה היא תצליח 

לאחד משפחה.
"את הסיפור הזה אנצור בליבי עד יומי האחרון", היא אומרת 
וקולה רועד מהתרגשות, "את הסיפור הזה אני מספרת בתחילת 
כל סדנא שאני מעבירה! היה כדאי כל כשרון הציור שחנן 
אותי אלוקים, רק בכדי שאזכה למה שזכיתי אז", היא קובעת, 
ולאחר ששומעים את הסיפור שלה אי אפשר שלא להסכים.

"באחד מן הימים הגיעה אלינו ילדה קטנה ומפוחדת שלא 
הוציאה מילה מהפה. היא לנה אצלנו תקופה אך לא נפתחה 
כלפינו, היא סירבה לדבר או לצאת מהקיפאון שאחז אותה. 
ניסיתי לשכנע אותה לצייר, אך נתקלתי בסירוב חוזר ונשנה 

מצידה.
"יום אחד עלה רעיון בליבי. ‘את מרשה לי לצייר את 

פנייך?’ שאלתי אותה, ולהפתעתי היא הסכימה.
"התיישבתי וציירתי את פניה", מספרת לאה, "עמלתי 
שעות על התמונה שלה. כשסיימתי את המלאכה והיא הביטה 

בתמונה, התפשט חיוך ראשון על פניה.
"את התמונה תליתי על הקיר בסלון, ומספר ימים לאחר מכן 
נפרדתי ממנה. היה זה כאשר אחד מן הפעילים שעבדו למען 
הפליטים ביקר בבית הורי. הוא ראה את התמונה בסלון בית 
הורי וביקש רשות לקחת אותה. הסכמתי בלי לדעת שזאת רק 
ראשיתה של הדרמה, שעל המשכה שמעתי רק כעבור שנה...".

ומעשה שהיה כך היה.
בגמר המלחמה המשיכו להגיע פליטים נוספים לאנגליה. 
אחת הניצולות נכנסה למשרדו של אותו פעיל, ודקה לאחר 
מכן פרצה בשאגה עזה. ביד אחת הצביעה על התמונה וכעבור 

"עולם הציור הוא 
אינסופי", היא 

משתפכת, "כל אחד 
נמשך לתחום אחר; 

ויזואלי, פסטורלי, 
בדיוני, מחיי היום 

יום... הציור מנקה 
את הנשמה. אפשר 

לצעוק בו בלי לדבר, 
לשפוך על הבד 

סודות אפלים. כל 
מחנך מתחיל יאמר 

לך, שדרך הציור 
אפשר ללמוד רבות 

על הילד"

"הטירה שכנה 
בסמוך לעיר דבלין, 

והרב סלומון שיינפלד 
ביקש להסתייע 

ביהודי העיר. הוא יצר 
קשר עם נשות דבלין 
– ביניהן אמי אסתר – 
שעמדו בראש ארגון 

חסד, וביקש את 
עזרתן, והללו נרתמו 

במלוא הכוח
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רגע קרסה תחתיה והתעלפה.
גם לאחר שהעירו אותה מעלפונה, היא המשיכה להצביע 

על התמונה ביד רועדת.
רגעים ארוכים חלפו עד שהצליחה להוציא מפיה את 

המילים הבאות: "זאת הבת שלי!"
"את מבינה?!", מתרגשת לאה מחדש, "הציור שלי איחד 
אם ובתה! ייתכן שהן היו נפגשות בכל מקרה, אבל עצם 
העובדה שהציור קיצר את הדרך למפגש ביניהן נותן לי 

סיפוק אין קץ".
במשך שעות הסתובבה לאה נרגשת, מנסה לעכל את גודל 
הנס. "את מבינה את כוח הכשרון שאלוקים נתן בידייך?" 

שאל אותה אביה.
"קשה לתאר את האושר שאחז בי, תחושת יצירה אמיתית 
מילאה אותי, תחושה עזה שלא חזרה מאז אותו מקרה", 

היא משחזרת וקולה המבוגר נסדק...
"או אז ידעתי, כי במתנת הציור שקיבלתי יש הרבה מן 

השליחות. ובמשך השנים הבאות הפכתי את השליחות 
למקצוע, המקצוע שנתן לבעלי את האפשרות לשבת וללמוד 
במשך שנים. מכרתי תמונות רבות, מספר מוזיאונים באנגליה 
רכשו ממני במחיר נכבד יצירות שלי. אולם היצירה היקרה 
ביותר היא אותה תמונת פורטרט של הילדה ההיא שנפגשה 
עם אמה. והיום אני רוצה לעלות לארץ ולהספיק לצייר את 

ארץ ישראל"...

חייו ופועלו של הרב ד"ר סלומון שיינפלד
 

"אי אפשר שלא להזכיר את דמותו, חייו ופועלו של הרב ד"ר סלומון שיינפלד", אומרת 
לאה, "הוא בעצם מי שעמד מאחורי הדרמה, שהרי הוא זה שבעצם הציל את כל 
אותם ילדים ששהו גם בבית הורי". בשורות הבאות נמתח קווים לדמותו הייחודית.

האמבולנסים היו מוכנים, נושאים בתוכם מטבח כשר מצויד במזון רב, בסידורים, 
בתפילין ובמכשור רפואי משוכלל. היו אלו "אמבולנסים יהודיים להצלת יהודים", 
תרומה להצלת יהודי אירופה, אותם העביר הרב שיינפלד למספר צ’פלנים )אנשי 

דת( בצבא האמריקני.
באמבולנסים הללו נסעו הצ’פלנים, חיילים יהודים ששירתו בצבא האמריקני, 
ברחבי אירופה המדממת, כשהם תרים אחר שרידים יהודים הזקוקים למענה ולסיוע. 

ואכן, יהודים רבים מצאו באמבולנסים הללו את התקווה האבודה.
בפעילות זו עסק הרב שיינפלד ב-1944, אך פועלו החל שנים קודם לכן. הרב 
ד"ר סלומון שיינפלד נולד לאביו, ד"ר ויקטור שיינפלד, בלונדון, בד’ באדר 1912, 
ונפטר בד’ באדר 1984. באותן שנים לא פעלו באנגליה בתי ספר חרדים, ומשום 
כך עשה אביו עלייה לארץ ישראל, על מנת לחנך את בנו ברוח התורה. אולם לאחר 
מספר שנים בארץ חזרה המשפחה לאנגליה וד"ר שיינפלד פתח תיכון חרדי לבנים.
בגיל חמש עשרה נשלח סלומון שיינפלד הצעיר לישיבת "טורנה" בסלבודקה, 
שם למד עם רבי מיכאל בער וייסמנדל, אחת הדמויות שהתפרסמו בתקופת מלחמת 

העולם השנייה, ולרב וייסמנדל הייתה עליו השפעה רבה.
שנתיים לאחר מכן חלה אביו, ד"ר ויקטור שיינפלד, ובתום תקופת מחלה קצרה 
בת חודשיים נפטר לבית עולמו, אולם סלומון הצעיר לא נטש את הלימוד. למרות 
אבלו הכבד המשיך ללמוד בישיבה וגלה עימה למקום תורה. הוא זכה לקרבה גדולה 
מצד ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל דוד אונגר, ובד בבד עם לימודיו בישיבה קיבל 

סלומון הצעיר תואר דוקטור על לימוד רש"י באוניברסיטת קניגסברג.
ב-1933 חזר ללונדון במטרה להמשיך את פעילותו הרבה של אביו. אביו הקים 
וניהל תיכון חרדי לבנים, וסלומון הצעיר המשיך והקים חמישה תיכונים נוספים, 

ולאחר מכן גם בתי ספר יסודיים.
באותה תקופה החלו להגיע השמועות על האנטישמיות שמתפשטת באירופה, 
ורבני בריטניה נאספו לאספה. הם החליטו לפעול להצלת יהודי אירופה לפני שיהיה 

מאוחר מדי, והרב שיינפלד נרתם למשימה באופן מיידי.
לא היה זמן לתכנון תכניות, היה צורך בפעולה מיידית. הרב שיינפלד ארגן במהירות 
מאות ויזות וכרטיסי טיסות צ’רטר, ובתחבולות רבות הצליח להביא למקום מבטחים 
אלפי יהודים, משפחות על ילדיהן, כשלצורך כך הוא משחד מכיסו הפרטי מאות פקידים.
בין השנים 1928 ל-1939 הצליח לשכנע הורים רבים בווינה למסור לידיו את 
ילדיהם, כשהוא מבטיח לקחת אותם עימו לבריטניה, לפרוס עליהם שם את חסותו 

ולהעניק להם חינוך יהודי טהור.
מראהו המרשים וידיעותיו התורניות שכנעו הורים רבים, ולימים התברר עד כמה 
בני מזל היו אותם ילדים שהצטרפו אליו לבריטניה. הרב שיינפלד דאג להם למקום 
מגורים וללימודים, ובדיעבד התברר כי הוא זה שהציל את חייהם! רבים מאותם 

ילדים לא פגשו שוב את בני משפחותיהם שעלו השמימה באש הכבשנים...
כל אותם ילדים, שהיום הם כבר סבים לנכדים ולנינים, מספרים בהתפעלות כיצד 
כל אחד מהם הרגיש כבן יחיד. ואכן, בהזדמנויות שונות בהן נפגשו, לאחר עשרות 
שנות פרידה, נדהמו הללו לגלות כי הרב שיינפלד זוכר כל אחד ואחד מהם בשמו. 

הם היו חקוקים על לוח ליבו כבניו ממש.
"הרב שיינפלד ידע לשבת אתנו ולהרעיף עלינו חום ואהבה ללא גבול", מתרפקים 
"ילדיו" על הזכרונות. "הוא היה שר לנו שירי ילדים אהובים ועושה הכל כדי להנעים 

לנו את החיים", הם מספרים.

כאשר פרצה המלחמה, נעשו דרכי הפעולה קשות יותר. כמעט בלתי אפשרי היה 
להציל יהודים. הדרכים נחסמו באין יוצא ואין בא, אולם הרב שיינפלד לא אמר 
נואש. הוא הפעיל קשרים מרובים ומאמצים עצומים על מנת להבריח ולהציל עוד 

יהודי ועוד יהודי...
וכאשר הייתה אירופה סגורה ומסוגרת בתכלית, השקיע הרב שיינפלד את כל כוחו 
בילדים שהיו זקוקים לו, הוא דאג למחסורם וניהל ביד רמה את בתי הספר שהקים, 

כשהוא רותם לעזרתו את אנשי הקהילה היהודית בלונדון.
ואז הגיע היום בו התאמתו השמועות. סיפורי אימה על המתחולל על אדמת אירופה 

הגיעו לאוזניו, זוועות מחנות ההשמדה, הרג ההמונים, האקציות והטרנספרים...
ליבו של הרב שיינפלד נשבר לרסיסים, אולם עם שוך הדי הקרבות ידע כי חייבים 
לפעול ביתר שאת. הוא עיצב את האמבולנסים להצלת יהודים, ושלח אותם לקציני 
הדת היהודיים בצבא האמריקאי כדי שהללו יאתרו ניצולים על אדמת אירופה העשנה.

הרב שיינפלד לא הותיר את המלאכה לאחרים בלבד. בעצמו יצא לאירופה וחיפש 
ילדים שניצלו. ללא לאות טייל בין משפחות פולניות שהואילו בטוב ליבן להחביא 
ילדי יהודים בשנות המלחמה, וביקש מהן להחזיר את הילדים לחיק עמם. רבים 
מבני אותן משפחות לא ידעו אפילו את שמותיהם האמיתיים של הילדים שנמסרו 
לידיהן. הרב שיינפלד הפעיל את כל כוח השפעתו, הוא דיבר בנעימות, שילם בכסף 
ובתכשיטים וכך הצליח לגאול עשרות ילדים מבין האומות ולהשיבם לחיק עמם, 

כשהוא מעביר אותם באניות למקום מבטחים.
הצבא המשחרר דרש מהרב שיינפלד ללבוש מדים במהלך מסעותיו ברחבי אירופה. 

ואכן, הרב שיינפלד לבש מדים צבאיים וחבש כובע צבאי, וכך המשיך בפעילותו.
פעם, כשיצא עם החיילים, סטה מהמסלול כיוון שמיהר לפגישה חשובה בנוגע להצלת 
יהודים, ועד מהרה התברר כי הפגישה ההיא הצילה את חייו. החיילים האמריקאיים 
נקלעו למארב אש ונהרגו עד האחרון שבהם, ואילו חייו של הרב שיינפלד היו לו 
לשלל. בתחילה דווח בעיתונים כי הרב שיינפלד מצא את מותו, מכיוון ששמו הופיע 

ברשימת החיילים, אולם עד מהרה התבררה הטעות.
הרב שיינפלד חזר לאנגליה, ממשיך לטפל בכל אותם ניצולים, ביניהם המשלוח 
האחרון של הילדים אותם העביר מצ’כוסלובקיה, ניצולי טירת קלונין, תוך כדי שהוא 

ממשיך לפתח את החינוך החרדי ברחבי בריטניה.
הרב שיינפלד היה לוחם אמיתי. הוא לא עשה הנחות לעצמו, וגם לאחר שבץ שתקף 

אותו המשיך בפעילותו וחיבר מספר ספרים, ביניהם סידור עם פירושים.
כל מי שהכיר את הרב שיינפלד, מתאר אותו כסמל מידת הענווה. אכן, הוא מעולם 
לא החשיב את עצמו או את מעשיו. הוא הדגיש תמיד כי כל מה שהוא עושה – הרי 
הוא עושה לכבודו יתברך, וכאשר שיבחוהו בפניו והזכירו לו כמה נפשות הציל, היה 

מגיב בצניעות אופיינית: "וכמה נפשות לא הצלתי?"...
הרב שיינפלד השיב את נשמתו לבוראו ביום הולדתו ה-72, כצדיקים שה’ משלים 

שנותיהם מיום ליום, אולם מורשתו לא נפסקה במותו.
בסטמפורד היל הוקם על שמו בית אבות גדול, המשמש כבית חם ואוהב לזקנים 
ולחולים, זכרו מונצח בבתי הספר שהקים, ובבית הכנסת שייסד מתפללים בני 

הקהילה עד היום.
ומעל לכל, ממשיכים "ילדיו" ו"נכדיו" של הרב שיינפלד, אלו שניצלו בזכותו, 
לגדל דורות של יהודים נאמנים לה’ ולתורתו. וכולם, אלפים במספר, נוטרים את 

זכרו בליבם לעד.
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קפאין: למה זה טוב לנו?

הוכיח  הרוקחות(  )מדעי  הפרמקולוגיה  תחום 
של  ביותר  הגדולה  התרומה  כי  האחרונות  בשנים 
מסתבר  הפנים.  עור  נזקי  לתיקון  קשורה  הקפאין 
העור  את  גם  אלא  אותנו  רק  מעיר  לא  שהקפאין 
ברמה  הממריצות  להשפעותיו  מעבר   - שלנו 
הפנימית, הכוללות יכולת ריכוז גבוהה יותר, האצת 
שיפור  ההרזיה,  לתהליך  התורמת  חומרים  חילוף 
האפקטיביות והאינטנסיביות של האימון והפעילות 
הספורטיבית, מסתבר שהקפאין הוא מרכיב בעל 
סגולות משמעותיות גם ברמה החיצונית, כמשפיע 
 על "עוררות עורית" ובעיקר על עוררות עור הפנים.

קפאין?   מהו 
את  המדמה  טבעי,  מעורר  חומר  הוא  הקפאין 
בפולי  המצוי  מתאמפטמין,  החומר  של  פעולתו 
ובעשב  הגוארנה  בשיח  ובקקאו,  בתה  קפה, 
הן  העיקריות  הפרמקולוגיות  תכונותיו  המאטה. 
מערכת  גירוי  המרכזית,  העצבים  מערכת  גירוי 
הנשימה וגירוי קצב הלב, והשפעתו תלויה בכמויות 
למשפחת  שייך  הקפאין  והנצרכות.  המומלצות 
הממריצים הנקראים מתיל-קסנטינים. והוא נמצא 

באופן טבעי ביותר מ-60 מיני צמחים. 

לשיפור  בקפאין  הקוסמטיקה  משתמשת  איך 
הקולטנים  את  כמגרה  ידוע  הקפאין  הפנים?  עור 
היוצרים עוררות ונמרצות, ולפיכך שילובו בתכשירי 
לילה המשולבים עם רטינול, תורם לעוררות בייצור 
המצויים  ויטמינים  ושאר  היאלרונית  חומצה  של 
חמצון  כנוגד  הוכח  הקפאין  בנוסף,  פנינו.  בעור 
ובעל תכונות אנטי-דלקתיות ארוכות טווח, ולפיכך 
הפחתת  רוזציאה,  באקנה,  לטיפול  אפקטיבי  הוא 

אדמומיות, ולאחר חשיפת יתר לשמש. 

העורית,  ההזדקנות  כנגד  כסייען  ידוע  הקפאין 
תורם  הוא  חמצון(  )נוגד  אנטיאוקסידנט  ובהיותו 
להצערת העור ולדיכוי נראות כתמי השמש. מעבר 
קפאין   10% של  מינון  כי  הוכיחו,  מחקרים  לכך, 

ימים,  כ-28  של  תקופה  למשך  מריחה,  בתכשירי 
תרמו לשיפור בעיית נראות הפסוריאזיס. 

רואים לך בעיניים שעוד לא שתית קפה 
בתכשירים  נבדקה  הקפאין  יכולת   - נוסף  יתרון 
לעיניים למטרת הקלה בתסמיני נפיחויות ושקיות 
על רקע בצקתי, והוכח שהקפאין מפחית נפיחויות 
לעור  הבין-תאי.  מהחלל  נוזלים  לניקוז  סיוע  ע"י 
לו  רק  הייחודיות  תכונות  ישנם  עיננו  סביב  העדין 
- חוסר בבלוטות חלב, רגישות, רשת נימים דקיקה 
של  מרובה  ותנועתיות  ודק,  עדין  מרקם  וצפופה, 
מצמוץ והבעות פנים מרובות. תכונות אלו גורמים 
לפגיעה באסתטיקה עם חלוף השנים. במחקרים 
האחרונים הוכח כי תכשירי עיניים המכילים קפאין 
וע"י  תאי,  הבין  מהחלל  הנוזלים  לניקוז  מסייעים 
 כך תורמים להפחתת נראות הנפיחויות והשקיות.

הקפאין יעלה לך לראש
האבקה  ועיסוי  קפאין  שמריחת  מחקרית,  הוכח 
צמיחת  לעידוד  לתרום  עשויה  השיער,  בשורשי 
זקיקי השיער. לפיכך החלה תעשיית הקוסמטיקה 
לפתרון  ותכשירים  קפאין  תחליבי  קרמים,  בייצור 
הקרקפת. עור  על  ולשמירה  ההתקרחות   בעיית 

בקפאין? אותך  יפנקו  טיפולים   אלו 
אחד הטיפולים האפקטיביים לשיפור מראה העור, 
המתבצעים במכון מקצועי, כולל מסכת קרם אנטי 
אייג'ינג המועשרת בקפאין ומאזנת את רמת הלחות 
בעור, תוך החלקת קמטוטים והענקת מראה זוהר. 
הטיפול משלב חומצות AHA+BHA עם תמציות 
התורמים   E ו-)   )A עוצמתיים  וויטמינים  צמחים 
מתיחתו  העור,  מראה  לשיפור  קצר  זמן  תוך 
בחומרי  העור  מועשר  הטיפול  במהלך  והבהרתו. 
 הזנה ומרכיבי אנטי-אייג'ינג המטפלים בנזקי הגיל. 

טיפול נוסף המוצע במכונים, כולל קרם עיניים רב 
תכליתי ייעודי בעל פונקציות משלימות, המועשר 

חלבונים(  )שברי  ביו-פפטידים  וכולל  בקפאין 
חדשניים ופעילים. הטיפול תורם להגברת תחלופת 
סביב  באזור  עור,  נזקי  ומניעת  תיקון  תוך  התאים 
המוצעים  האפקטיביים  הטיפולים  אחד  העיניים. 
על ידי קוסמטיקאיות מקצועיות, הוא שימוש בקרם 
הטיפול  בקפאין.  המועשר  בעייתי  לעור  טיפולי 
הבלוטות(  )חלב  הסבום  ייצור  רמת  את  מפחית 
משלב  הטיפול  הבעייתי.  העור  נזקי  צמצום  תוך 
במתינות את הקרם עם מבהירי עור קלים באופן 
הדרגתי. תוצאת הטיפול היא קילוף עדין של העור 
העור. במרקם  משמעותי  ושינוי  הבהרה   הבעייתי, 

בסרום  משתמשים  הקוסמטיקה  ממכוני  חלק 
מתאים  בקפאין,  המועשר  כהויות  להפחתת 
המתאר  קו  להפחתת  ומיועד  העור  סוגי  לכל 
מסייעים  הטיפול  מרכיבי  העיניים.  סביב  )קונטור( 
תוך  כהויות  לטשטוש  עייפות,  סימני  להפחתת 
סביב  ושקיות  נפיחויות  והפחתת  קלה,  הבהרה 
הניקוז  פעולת  את  מגביר  הטיפול  העיניים. 
הנימי.  הדם  מחזור  בהמרצת  התומכת  הטבעית 
במהלך הטיפול מועשר העור בבניאצינמיד ויטמין 
צמחי  ובסקוואלן  חוחובה,  ,שמן   E ויטמין    ,B3
העיניים.  סביב  העדין  העור  ולהזנת  להעשרה 
הארת  תוך  חיוני  ריענון  מעניקים  אלו  טיפולים 
העור. מרקם  לשיפור  ומובילים  העיניים,   אזור 

הלגה רקנטי היא מפתחת שיטת שלושת השלבים 
המבוססת  שימור,  שינוי,  טיפול,    Helga של: 
כולל  טיפול  ועל  מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על 
הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש 
בין  משלבת  שפיתחה  השיטה  והסימפטומים. 
תוספי  נכונה,  לתזונה  )תפריטים  פנימית  עבודה 
חיצונית  עבודה  לבין  החיים(  באורח  ושינוי  מזון 
מתקדם(,  ומכשור  קרמים  ייעודיים,  )תכשירים 
היוצרים מעטפת טיפול כוללת והוליסטית, בעלת 

השפעה משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

אכילת אגוזים במקום פחמימות יכולה לשפר את רמות הסוכר בדם אצל 
אנשים עם סוכרת מסוג 2

לבריאות  ותורמת  הסוכרת  איזון  את  באגוזים משפרת  החלפת פחמימות 
אור  שראה  חדש  מחקר  קובע  כך   ,2 מסוג  סוכרת  עם  אנשים  אצל  הלב 
בעיתון המדעי Diabetologia.  מדענים מקנדה דיווחו כי אכילת כ-70 גרם 
של אגוזים ביום במקום פחמימות משפרת את הבריאות, ומספקת הוכחה 
עם  אנשים  עבור  בריאים  שומנים  צריכת  של  החיובית  להשפעה  נוספת 

סוכרת מסוג 2. 

קשיו,  אגוזי  שקדים,  היו  במחקר  המשתתפים  אכלו  אותם  האגוזים  סוגי 
מקדמיה, אגוזי לוז, צנוברים, אגוזי פקאן, פיסטוק חלבי, ואגוזי מלך. בעוד 

אגוזי הקשיו עשירים יותר בפחמימות, האחרים דלים בפחמימות.  

גייסו 117 בוגרים עם  חוקרים מאוניברסיטת טורונטו וביה"ח סנט מייקלס 
אכילת  האם  להעריך  כדי  באינסולין,  מטופלים  שאינם   ,2 מסוג  סוכרת 
אגוזים נמצאת בקורלציה עם רמות ה-HbA1c  ועם רמות השומנים בדם, 

שני מדדים שמהווים סמן חשוב לבריאות המערכת הקרדיו וסקולרית. 
המשתתפים במחקר חולקו באורח אקראי לשלוש קבוצות, שקבלו דיאטה 
שונה למשך שלושה חודשים. קבוצה ראשונה קבלה כ-70 גרם של תערובת 
אגוזים ליום, הקבוצה השנייה קבלה כ-30 גרם תערובת אגוזים ליום וחצי 
מאפין מחיטה מלאה )מּוִפין, עוגה קטנה ועגולה, האפויה בתבנית משוקעת 
או בסלסילה(, והקבוצה השלישית קבלה מאפין שלם מחיטה מלאה ליום. 

כל הדיאטות כללו מספר קלוריות זהה, אולם אלה שאכלו כמות גדולה יותר 
יותר של שומנים בריאים ופחות פחמימות.  של אגוזים צרכו כמות גדולה 

אגוזים הם מקור טוב לשומנים לא רווים, שאינם מעובדים וממקור טבעי. 

גרם תערובת אגוזים הציגה   70 גילו שהקבוצה שקבלה  "הממצאים שלנו 
ירידה משמעותית בערכי ה-HbA1c בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות," 
אמר ד"ר דיויד ג'נקינס )David Jenkins ( שעמד בראש המחקר. "מצאנו גם 
רמות נמוכות יותר של LDL כולסטרול – ה"כולסטרול הרע" שמהווה גורם 
)Cyril Kendall( מצוות  ד"ר סירל קנדל  וסקולריות.  סיכון למחלות קרדיו 
החוקרים, הוסיפה: "השיפור בערכי הסוכר בדם והשומנים שניתן להשגה 
להיות  ויכול  משמעותי  הוא  חיים  וסגנון  תזונה  בהרגלי  שינוי  באמצעות 
תרומה חשובה לטיפול בסוכרת מסוג 2. אגוזים הם אופציה בריאה וטעימה 

עבור אנשים עם סוכרת מסוג 2 שרוצים להגיע למשקל בריא." 

בסוכרת  לטיפול   DMC במרכז  קלינית  דיאטנית  בקר,  מזור  עינת  לדברי 
והשמנה: "ניתן לסכם ולומר כי אגוזים הם בחירה מועדפת בתוכנית דיאטה 
מאכילת  ליהנות   2 מסוג  סוכרת  עם  לאנשים  שמסייעת  פחמימות,  דלת 
שומנים בריאים, להצליח לשפר את איזון רמות הסוכר בדם וגם להפחית 
הפחתת  עיקרון  את  המשלבת  בריאה  אכילה  על  הדגש  שימת  משקל. 
גם  כמו  באגוזים,  המצויים  רווים  בלתי  שומנים  הוספת  לצד  הפחמימות 
 2 מסוג  סוכרת  עם  לאנשים  לסייע  יכולה  ובטחינה  באבוקדו  זית,  בשמן 
הפחמימות,  כמויות  מבחינת  בסוכרת.  )רמיסיה(  הפוגה  עד  אפילו  להגיע 
השומנים והחלבונים בתפריט – ההמלצות משתנות כתלות במספר גורמים 
אישיים ולכן מומלץ לפגוש דיאטנית לצורך הרכבת תפריט אישי באמצעות 

הולטר סוכר. 

ושליליים, שמשאירים את  חיוביים  נוצרו כל כך הרבה מיתוסים בריאותיים,  סביב הקפאין 
עור הפנים.  בשיקום  – הקפאין מחולל פלאים  בטוח  דבר אחד   • בעיקר מבולבלים  כולנו 
אז איך זה בדיוק עובד, כיצד עושים בו שימוש מכוני הקוסמטיקה, ומהם מגוון הטיפולים 

הקיימים • כל התשובות של הלגה רקנטי בפנים

תראו מה חופן 
אגוזים יכול לעשות  
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עדיין היה חם במירון. חם מאד 
בשעות היום אפילו שאנחנו כבר 
פער  אלול.  חודש  של  בעיצומו 
הטמפרטורות בין היום והלילה מזכיר את 
דכדוך הסתיו למרות השמש הקופחת. זו 
שעת בוקר מאוחרת וליד הציון מתגודדת 

קבוצת נשים. אחת מהן בולטת בגובהה.
"למה את חושבת שתקבלי שידוך טוב?", 
אני שומעת אותה אומרת וממשיכה: "אפילו 
לי, הבת של השדכנית, לא מצאו מישהו 
שיתאים". אני מנסה להבין מי נגד מי ומבינה 
שכולן בעד כולן אך קולן ממשיך להישמע 
ברמה גם כשאני מנסה להתרכז בתוך עצמי 
ולהתעלם מ"רעש הרקע". כל אחת מהן מנסה 
להבליט את חוכמתה בקולניות והסיפורים 

נשפכים כמים. 
רווקה חסרת שיניים מתייעצת איתי בקשר 
לשידֶעך שלה. היא לא בטוחה אם עשתה 
נכון או לא כאשר דחתה את הצעתו להתחתן 
איתה. "את חבדניקית. זה בטוח" היא קובעת 
נחרצות ופונה אליי בקול מצווה: "תעזרי לי! 
מה אומר הרבי שלכם? אני אוהבת אותו מאד. 
אפילו קניתי אות בספר התורה שלו". אין לי 
מספיק מידע כדי לעזור לה ואני שואלת אותה 

מה אומרים לה הרבנים שלה.
סיפוריהן של שאר  כמו  הסיפור שלה 
המתגודדות סבוך ומורכב. בבית הספר היסודי 
בו למדה הייתה תמיד כבשה שחורה. גם 
כשכל השיניים עוד היו בפיה וגם כאשר 
שיערה עדיין היה שחור ויפה. "כשהייתי ילדה 
אימא שלי נישאה בפעם השלישית. עברתי 
חיים לא פשוטים גם במובן הכלכלי וגם 
במובן החברתי. אלה היו חיים של מסירות. 
עכשיו אימא שלי נשואה כבר עשרים שנה 

ואני עדיין מחפשת".
מתברר כי חוסר הביטחון שלה הביא לכך 
שהיא פחדה להתחתן. "הדברים שהילדות 
אמרו לי בבית הספר עדיין מהדהדים במוחי, 
אבל היום אני כבר מוכנה לעשות כל דבר, 
כל מה שיידרש, כדי להגיע ליעד. אני יודעת 

שה' רוצה שאהיה שמחה ומאושרת".

עוד אני מנסה להבין את הסיטואציה, מגיח 

מאי שם נער צעיר עם מבט עצוב ועיניים 
וזיפיו  השחורים  בגדיו  ועייפות.  טובות 
הכהים מהווים ניגוד מוחלט לבגדים הבהירים 
והשיער המלבין של הנשים, בנות, רווקות, 
גרושות המתגודדות בקרבתי. "את הרבנית 
של מירון", אומר הבחור לחסרת השיניים. 
"יש לך אולי כוס ערק? אם לא, אז תביאי 
בקבוק בירה"... והיא מחייכת לעברו חיוך של 
חמלה עניינית ואומרת: "לך לאכול משהו. 
או אולי תתפלל לרבנו". הוא מסתכל בה 
בייאוש ואומר קצרות: "אני עייף, אני עייף".

אני חושבת לעצמי שמצאתי אצל רשב"י 
דור מבולבל, עייף, מיואש ועצוב אבל בדרך 
החוצה אני רואה את הנער ישן במתיקות 
מאחורי אחד העמודים הרחבים והמצלים 
אצל רבי שמעון ובטוחה שהוא מצא מנוחה. 

פרשת השבוע היא פרשת כי תבוא אותה 
נקרא לעולם בחודש אלול, בחלקו השני, 
הסמוך לראש השנה. המצווה הפותחת את 
הפרשה היא מצוות ביכורים. עלינו להביא 
לכהן את החלק הראשון והמובחר של פירות 
ומעשנו. בעומדנו בשנים־עשר  עבודתנו 
הימים האחרונים שלפני יום הדין, עלינו 
לזכור שניתנה לנו ההזדמנות לתקן בכל יום 
חודש נוסף מחודשי השנה ולצעוק אל ה' 
שיביא לנו את המשיח עוד טרם תיכנס השנה 
החדשה עלינו לטובה. או אז נוכל לקיים 

בגשמיות את מצוות הביכורים.
עתה, בימים אלו שהם ימי רצון, ימים בהם 
מאירות י"ג מידות הרחמים והמלך בשדה, הם 
זמן מסוגל לקום ולזעוק אל ה' – אבא! אנחנו 
עייפים כבר. אנא, אבא. תרחם! הוצא את בניך 
בני ישראל מהגלות המרה הזו והביאנו תיכף 
ומיד ממש אל בית מקדשך. אמן, כן יהי רצון.

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

/co.il

למה דחיתי את הצעת 
הנישואין שלו?

בקבוצת הנשים שהתגודדה סמוך לציונו של רבי 
שמעון לא הייתה אף לא נשואה אחת • מה חיפשו 
וגרושות במירון? מה אמרה  רווקות  אותן נשים 
'הגבוהה' ומה אמרה 'חסרת השיניים'? • ומה עלינו 

לבקש מה' רגע לפני תחילת השנה החדשה?

מתברר כי חוסר הביטחון שלה הביא לכך שהיא פחדה 
להתחתן. "הדברים שהילדות אמרו לי בבית הספר 
עדיין מהדהדים במוחי, אבל היום אני כבר מוכנה 

לעשות כל דבר, כל מה שיידרש, כדי להגיע ליעד. אני 
יודעת שה' רוצה שאהיה שמחה ומאושרת".

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון  
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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למגמת חזנות ונוסח מורחבת - אלי יפה
פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ט | אוקטובר 2018

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916

אלול
 זמן הרחמים והסליחות 

 זמני הסליחות:
 מניין ראשון 24:40

מניין שני שעה לפני הנץ
לפני אמירת הסליחות שיחת חיזוק מידי לילה 20 דקות 

בברכה הגבאים

שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26  בני ברק  

מען למכתבים
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עוגת תפוחים וטופי קרמל מלוח
המותג אלפרו מציע לכבוד ראש השנה עוגת פרווה מנצחת, עוגת תפוחים מתובלת עם טופי וקרמל מלוח טעימה מאד.

מרכיבים לעוגה בקוטר 20 ס"מ:
לבצק:

2 תפוחים בינוניים, קלופים
3 כפות סירופ מייפל טבעי

3 כפות זרעי פשתן טחון
1/3 כוס מים פושרים

100 גרם )1/2 כוס( סוכר חום
80 מ"ל )1/3 כוס( שמן

80 מ"ל )1/3 כוס( משקה שקדים אורגני ללא סוכר 
1 כף חומץ 5%

1 כפית סודה לשתייה
180 גרם )1 כוס + 4 כפות( קמח כוסמין מלא

1.5 כפיות אבקת אפייה
קורט מלח

1/2 כפית קינמון
1/2 כפית אבקת ג'ינג'ר

1/4 כפית הל טחון )אופציונלי(
חופן אגוזים, קצוצים גס )אופציונלי(

להגשה:
מעט אבקת סוכר

חופן שקדים פרוסים קלויים
סילאן 

אופן הכנה:
1. מחממים את התנור ל-175 מעלות. מרפדים את תחתית התבנית בעיגול נייר אפייה ומשמנים את הדפנות.

2. מוציאים את ליבת התפוחים וחותכים אותם לקוביות קטנות בגודל 1 ס"מ על 1 ס"מ. מעבירים לקערה, יוצקים מעל 
את המייפל, מערבבים ומשאירים בצד.

3. מניחים בקערת ערבוב גדולה את זרעי הפשתן הטחונים, יוצקים מעל את המים, מערבבים ומשאירים לכמה דקות.
4. מוסיפים לקערה את הסוכר, השמן ומשקה השקדים ומערבבים היטב. מוסיפים את החומץ והסודה ומערבבים שוב.

5. מנפים פנימה את שאר המרכיבים היבשים ומערבבים עד שמתקבל בצק סמיך.
6. מוסיפים את התפוחים במייפל והאגוזים ומערבבים שוב עד שהם נטמעים בבצק.

7. מעבירים את הבצק לתבנית, מיישרים ואופים כ-50 דקות, או עד שהקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא לח ללא פירורים. 
אם העוגה משחימה מהר מדי מלמעלה, מכסים את התבנית בנייר כסף.

8. מכינים את הרוטב: מניחים בסיר קטן את כל רכיבי המתכון, למעט המלח, מביאים לרתיחה ומבשלים על אש הכי 
נמוכה כ- 15 דקות, עד שמתקבל רוטב קרמל סמיך. מוסיפים את המלח לפי הטעם ומערבבים.

9. מוציאים את העוגה מהתנור ומצננים, תחילה בתוך התבנית ולאחר מכן מחוצה לה על הרשת.
10. מפזרים מעט אבקת סוכר ומגישים עם רוטב טופי קרמל מלוח בצד.

טיפים נוספים: ניתן להחליף את קמח הכוסמין בכמות זהה של קמח רגיל או קמח מלא.
הבצק יוצא סמיך וזה בסדר, באפייה התפוחים מגירים נוזלים.

תשתמשו בתבלינים בהתאם לטעם האישי.
אפשר להשתמש בכל זן תפוחים שאוהבים. מומלץ להשתמש בזנים עסיסיים ולא קמחיים, כמו גרני סמית, יונתן,

פינק ליידי.
ניתן להחליף את האגוזים בשקדים או אגוזי פקאן, או להשמיט אותם מהמתכון.

עוגת שושנים דבש
חברת שמרית, לרגל ראש השנה מתכון לעוגת דבש עסיסית ויפה, טעימה ומרשימה, בצורת שושנים עם חתיכות 

נתלשות, ללא צורך בחיתוך. השימוש במתכון בנטורינה על בסיס שמן קוקוס של שמרית, המשמשת כתחליף לחמאה או 
מרגרינה. בהגשה שולפים כל פרוסה בקלות ונהנים. 

מצרכים )ל- 3 יחידות עוגה(: 
1 ק"ג קמח 

1 שקית שמרים טריים שמרית
1 כף מלח )20 גר'( 

¼ כוס סוכר )50 גר'( 
L 2 ביצים גודל

100 גרם נטורינה רכה על בסיס קוקוס  
¼ כוס דבש )80 גר'(

½1 כוס וחצי מים פושרים )360 מ"ל(

למלית: 
5-6 כפות נטורינה על בסיס קוקוס מומסת

¾ כוס סוכר חום מעורבב עם כף קינמון טחון

להברשה לאחר האפייה:
 4 כפות דבש מדוללות בכף מים רותחים

אופן ההכנה:
1. בקערת מערבל עם וו לישה מערבלים קלות את הקמח, הסוכר והמלח. מוסיפים בהדרגה את יתר החומרים ומערבלים 

כ- 10 דקות עד לקבלת בצק חלק ואחיד.
2. משמנים מעט את הבצק, עוטפים בניילון נצמד ומשהים למנוחה עד הכפלת נפח למשך שעה וחצי עד שעתיים.

3. מחלקים את הבצק לשלושה חלקים שווים, כל חלק מרדדים למלבן דק בגדול 
30X40 ס"מ. מסירים שוליים מיותרים ומברישים במרגרינה המומסת. מפזרים שליש מהמלית ומרדדים קלות.

4. מגלגלים לרולדה ומניחים בתבנית אפייה מרופדת בנייר אפיה, שהתפר פונה מטה. בעזרת מספריים חדות ונקיות 
חותכים מהבצק כמעט עד סופו חתיכות בעובי של ס"מ. חתיכה ראשונה נשארת במרכז, חתיכה שנייה מניחים לכיוון ימין 

וחתיכה שלישית פונה לכיוון שמאל. חוזרים על סדר הפעולות עד לקצהו של הגליל ומסיימים בחלק הפונה ישר.
5. מכסים ומניחים לתפיחה נוספת כחצי שעה. 

6. מחממים תנור ל °175 מעלות ואופים כ- 15-20 דקות עד שהמאפה שחום ותפוח.
7. מוציאים מהתנור ומברישים בדבש. מצננים ומגישים.

עוגת דבש ללא גלוטן 
רשת קפה ביגה מעניקה מתכון עוגת דבש ללא גלוטן. חגיגית, מתאימה כקינוח לסעודות החג ונימוחה בפה.

מתכון לכ-3 עוגות בתבנית אינגליש קייק:
מצרכים:

120 ג' )חצי כוס( סוכר לבן
120 ג' )חצי כוס( סוכר חום כהה

300 ג' )כוס ורבע( שמן סויה
360 ג' )כוס וחצי( דבש

280 ג' )6 יחידות( ביצים
420 ג' )3 כוסות( קמח לבן ללא גלוטן מנופה

10 ג' )כפית גדושה( אבקת אפייה
6 ג' )כפית מחוקה( קינמון טחון

3 ג' )חצי כפית( סודה לשתייה אבקה
3 ג' )חצי כפית( מלח

2 ג' )קורט( ציפורן טחון
200 ג' תה )שלושת רבעי כוס מים + תיון אחד(

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-160 מעלות.

2. מכינים את התה. שמים בכוס מים רותחים ומכניסים את התיון- שמים בצד להתקרר.  
3. מערבבים בקערה יבשה בצד את כל החומרים היבשים: קמח, אבקת אפייה, סודה, מלח ותבלינים.

4. במיקסר מצויד במטרפה, טורפים את הסוכר הלבן, הסוכר החום, השמן והדבש לתערובת הומוגנית. מוסיפים את 
הביצים למיקסר ומערבבים היטב.

5. מוסיפים את החומרים היבשים ומערבבים במהירות איטית עד לתערובת חלקה.

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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6. מוסיפים את התה בהדרגה.
7. מחלקים לתבניות אפייה. כ-600 גרם לתבנית אינגליש קייק קלאסית.

8. אופים במשך כ-40-45 דקות. 
9. מניחים להתקרר בחוץ לפני שאורזים.

 
טיפ: מומלץ לתת לעוגה לנוח יום לפני שטועמים, העוגה רק תהיה טובה יותר .

חגיגת טחינות בצבעים
חברת "אחוה", מגישה מבחר טחינות צבעוניות - טחינה ירוקה, צהובה, אדומה, סגולה ולבנה, מבוססות טחינה גולמית 

ללא תוספת מלח של "אחוה", שמהוות יחד קשת מרהיבה של טחינות בצבעים. לכל טחינה טעם עשיר ומיוחד, בשילוב 
רכיבים המתאימים לצבע, שיוצרים יחד חגיגה של צבעים וטעמים. מתכונאי: חיים שתיים; צילום: סיגל לדנהיים

 
מצרכים )ל-5 מנות טחינה צבעוניות(: 

טחינה ירוקה 
1 כוס טחינה גולמית 

3/4 כוס מים
מיץ מחצי לימון

1 כוס עלי כוסברה
1 כוס עלי פטרוזיליה

5-6 עלי נענע
1 כפית מלח ים

טחינה צהובה
1 כוס טחינה גולמית 

3/4 כוס מים
מיץ מחצי לימון

1 כף גדושה אבקת כורכום טחון
1 כפית כורכום חי מגורד דק 

1 כפית שטוחה ג׳ינג׳ר מגורד דק
1 כף שטוחה גזר מגורד דק

1 כף דבש
חצי כפית מלח ים

מעט פלפל לבן טחון

טחינה אדומה
1 כוס טחינה גולמית 

3/4 כוס מים
מיץ מחצי לימון

1 כף פפריקה מרוקאית מתוקה
1 כף פפריקה הונגרית חריפה

1 כף רסק עגבניות מרוכז
1 כפית מלח ים
חצי כפית כמון 

4 עגבניות שרי חתוכות דק דק

טחינה סגולה
1 כוס טחינה גולמית 

3/4 כוס מים
מיץ מרבע לימון

2 שיני שום מגורדות
חצי סלק מבושל ומגורד דק

1 כף סומק
1 כפית מלח ים

טחינה לבנה
1 כוס טחינה גולמית 

3/4 כוס מים
מיץ מחצי לימון

2 שיני שום מגורדות
1 כפית מלח ים

1 כפית כמון

אופן ההכנה:
1. לטחינה צהובה/אדומה/סגולה/לבנה: יוצקים בקערה את הטחינה, מוסיפים את המים ומערבבים. מוסיפים את שאר 
המרכיבים ומערבבים עד לקבלת סמיכות רצויה. מוסיפים מים אם הטחינה סמיכה מדי, טועמים ומתקנים לפי העדפה 

אישית.
2. לטחינה ירוקה: יוצקים בקערה את הטחינה. מוסיפים מים, לימון, מלח ומערבבים. טוחנים את הירוקים בבלנדר 
מוט עד לקבלת מחית אחידה סוחטים את הנוזלים לתוך קערת הטחינה ומערבבים. מוסיפים את העלים הטחונים 

לאט וטועמים, כל אחד לפי טעמו. מערבבים עד קבלת סמיכות רצויה. מוסיפים מים אם הטחינה סמיכה מדי, טועמים 
ומתקנים לפי העדפה אישית.

פיצה ביתית מושלמת
שנת הלימודים התחילה וזה הזמן לפנק את המשפחה עם פיצה מעשה ידיכם, בניגוד למה שחושבים, להכין פיצה בבית 

זה ממש לא מסובך והרבה יותר טעים, אז תגידו להתראות למשלוחים

רשימת המצרכים ל – 6 מנות: 
לבצק:

1 קילו קמח שמרים לפיצה ופוקאצ'ה אסם 
3 כפות סוכר גדושות

3 כפות גבינה לבנה או שמנת חמוצה
1/2 כוס שמן

2 3/4 כוסות מים פושרים
1 כף מלח

לרוטב:
1 בצל קצוץ

2 כפות אורגנו
1 כף תבלין מרגריטה לפיצה

2 עגבניות מגוררות
מלח ופלפל

1 קופסת רסק עגבניות בינונית )260 גרם(
1/3 כוס מים

2 כפות פפריקה
4 כפות שמן

גבינה צהובה או מוצרלה מגוררות

להכנת הבצק:
1. שמים בקערת המיקסר קמח, גבינה, שמן מים ומלח. מערבלים 10 דקות )הבצק דביק מאוד בשלב זה(.

2. עוטפים בשקית ומתפיחים שעה.
3. אחרי שעה לשים שוב ומחלקים את הבצק ל - 2 חלקים )כל חלק יהפוך לפיצה(.

4. מקמחים ומרדדים.

להכנת הרוטב:
5. מטגנים את הבצל עם שמן עד שקיפות.

6. מוסיפים אורגנו, תבלין מרגריטה עגבניות, מלח ופלפל, רסק עגבניות ומים, מערבבים ומביאים לרתיחה.
מוסיפים את הפפריקה והשמן.

להכנת הפיצה:
7. מורחים את הרוטב, מפזרים גבינה צהובה או מוצרלה מגוררות ותוספות שאוהבים - עגבניות שרי, אורגנו, בזיליקום, 

זיתים ועוד.
8. אופים בתנור על חום של 180 מעלות, עד שהפיצה מזהיבה.

מתכון: אופירה פחימה לאסם / צילום: שרית גופן / סטיילינג: ענת לבל / הכנה: ענת לבל

2 1

4

5

2

14

ים
הי

נד
 ל

גל
סי

ם: 
לו

צי

רון
וק

 ש
חן

ם: 
לו

צי

שר
וק

 ט
גה

ול
 א

ם:
לו

צי



כ' אלול תשע"ח 31/8/18 44

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הר חרמון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. גילה את לבו
2. גלגל חוזר בעולם
3. גמל פורח באוויר

תשובות:

תשובות:

1. ִמׁשֵלי יח, ב 2. שבת קנא 3. שבועות כט

וכביסה.                   ניקוי  כחומר  בו  השתמשו  המשנה  בימי   .1
"קמוניא ו____" )שבת ט ה(

2. היה חזק ורם,היה תקיף. "וקדרים ____ ישע" )איוב 
ה יא( )בלשון יחיד,עבר(

3. קומה בבית. "היו שתיהן ב___" )שבת יא ב(
4. באופן יפה,היטב. "יש ____ דורש ואין ____ מקיים" 

)חגיגה יד: ( )בהיפוך אותיות(
5. מכוסה כתמים של גוון אחד על גבי גוון יסודי אחר 
)בראשית  ו____"  נקד  "כל שה  בגד.  כעין טלאים על 

ל לב(
6. נישא על פני המים,שט. "שמן שהוא ____ על גבי 

יין" )טבול יום ב ה( )בהיפוך אותיות(
10. חצי,מחצית. "ותהי ה____ חלק" )במדבר לא לו(

11. בן עוזיאל בן קהת בימי משה. )שמות ו כב(
12. מקולל. "במארה אתם ____" )מלאכי ג ט( )בלשון 

יחיד(
מכלבא  דעניא   ____" ובארמית?  בעברית.  אין   .13

ו____ דעתיר מחזירא" )שבת קנה: (
14. מרמה,עושק. "ומרמות ו____" )תהלים י ז(

1. עיקש וסרבן,שאינו רוצה לקבל את מרות הסמכות העליונה. 
"זקן ____" )סנהדרין יא א(

)בלשון  א(  יד  דברים  )רש"י   "____ ולא  "נאים  חתוך,שרוט.   .2
רבים(

יין.            חביות  או  תבואה  בו  לאצור  קרקעי  תת  מרתף,מחסן   .3
"לא את הבור ולא את ה____" )בבא בתרא ד ב(

4. רשע,נוכל. "נאספו עלי ___" )תהלים לה טו( )יחיד(
תנועה  ידי  על  הנתקעת  ברגית  מתכת  עשוי-יתד  מכשיר   .6
וה____"  "והמפסלת  חור.  בו  וקודחת  חומר  לתוך  סיבובית 

)כלים יג ד(
8. קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך ___ או 

מתוך הסגר" )נגעים א ג(
11. הנחה. "שתהא ____ כנגד הלב" )ברכות יג: (

13. דבר-חמדה,מה שעינו או ליבו של אדם חומדים. "והיה כל-
____ עיניך" )מלכים א כ ו(

15. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(
16. מפרץ. "לשון ה____" )יהושע טו ה(

18. כנוי לחרוץ ושקדן במלאכתו. "ו____ חרוצים" )משלי י ד(

העמוד טעון גניזה

1. מנחה,מתנה. "לרבקה ו____" )בראשית כד נג( )בלשון יחיד(
5. פרסום לשבח,תהילה. "____ טוב" )אבות ב ז(

7. אוכף לרכיבה. "ו____ המדית" )כלים כג ב(
9. אשת בועז,המואביה.

10. חשב כי פלוני עשה דבר-מה. )ביחוד שלילי(  "מכאן ל___ 
את חברו" )ברכות לא: ( )בלשון עבר(

12. קיצור המילים : איסור דרבנן.
13. מלוח. "הרי עלי כבשר ____" )נדרים ב ד(

עם  "הפנים  חיים.  ובבעלי  באדם  והנשימה  הריח  אף,איבר   .14
ה____" )יבמות טז ג(

15. אדם צדיק,אדוק באמונתו. "ירא __")ברכות ח.(
17. איזה. "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (

19. לוח עץ לציד עופות. "וה___ והפלצור" )כלים כג ה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

)בלשון  יז(  ג  )דברים  הפסגה"   ____" הר,מדרון.  מורד   .1
יחיד(

5. ילדים קטנים. "אנשים ונשים ו____" )ירמיה מ ז(
7. נשגב,עצום. "הן-אל ___ ולא נדע" )איוב לו כו(

8. ליצן,המרבה להתלוצץ,קל דעת. "ו____ לא שמע גערה" 
)משלי יג א(

מצהיל"  שלה  "ה_____  לבן.    שיהפוך  עד  דבר  ניקוי   .9
)רש"י שבת קמ.( )בכתיב חסר(

10. בחל,התיחס באי-רצון אל-. "ואם בחקתי ____" )ויקרא 
כו טו( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר(

12. בזוי,מושחת. "נתעב ו____" )איוב טו טז(
14. חדר,לשכה. "אל ___ הרצים" )מלכים א יד כח(

כל  בטרם  מלך  אשר  עולם  "אדון  יצור,בריה,נברא.   .15
____ נברא" )אדון עולם,שחרית(

16. גזירה,חיתוך. "לשון כסוח ו____" )רש"י שמות טו ב(

1. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. 
בסיפור אלישע והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש 
ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל 8. המים המרים במרה 
9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל 11. במלחמת ברק 
בסיסרא 12. נבל 13. עוזיהו המלך 14. יוסף 15. שאול 16. 

דברים

1. כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה

9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?
10. שמו האחר של גדעון

11. נחל קישון "השתתף" בקרב זה
12. כשמו כן הוא. מי?

13. מי בנה את אילת?
14. מי מכונה "בכור שור"?

15. "הכה... באלפיו"
16.באיזה חומש נאמר "ארמי אובד אבי"?







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
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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
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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
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כ' אלול תשע"ח 31/8/18

השיבנו
לקראת ימי התשובה והדין המשמשים ובאים עלינו לטובה, יצא 
‘כל ישראל' לסקור את ארגוני התשובה הפעילים במהלך כל ימות 
השנה בקרב העם שבשדות ובחוצות הערים להשיב לבם לאבינו 
שבשמים • הכימאי והאסטרו-פיזיקאי, איש תנועת ‘הליברלים 
העצמאיים' והחרם הכפול על ‘ויטה' • כל ימיו בתשובה | 14

ונשובה

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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