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י"ז בחשוון תשע"ט 26/10/18

"אבנים 
עם לב אדם" 

מסע אל בתי כנסת עתיקים בישראל ששוחזרו 
- מעכו, צפת וטבריה, ועד לחברון וירושלים 

• מדוע מחקו המתפללים את הנחש, סמלו 
של שבט דן, מקיר בית הכנסת "עדס"? • 

איזו כתובת חרוטה התגלתה במנורה שהגיעה 
מקהילת פדובה? • בסמוך לאיזה בית כנסת 

עמד עמוד קלון? • ומדוע נעצר הפרופסור בן 
ציון טבגר כשניסה לסלק את המזבלה ממקום 

בית הכנסת "אברהם אבינו" בחברון? |14

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



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



*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

אף אחד לא
בוחר

מתי להיות

חולה

מכבי זמינה עבורכם גם 
ביום הבחירות לרשויות המקומיות

יום שלישי, כ״א בחשון )30.10(
ומעמידה לשירותכם

מוקד לרפואה דחופה
פתוח ברציפות בין השעות 22:00 - 9:00

רפואת משפחה | רפואת ילדים | טראומה | שירותי משרד

רח׳ רבי עקיבא 86 בני ברק

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
מכבי מזמינה אתכם 3040503040

להקדים רפואה ולהגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות שגרה
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משמעות צבעי הספירות 

לפי תורת הסוד, ראשית ההארה הזכה אשר ממנה נבראה 
כל  את  בתוכה  שכללה  כתר,  ספירת  היא  הבריאה,  כל 
זוהר.  לבן  אור  הוא  כתר  ספירת  של  צבעה  הספירות. 
המייצגים  והצבעים  הספירות,  כל  משתלשלות  וממנה 
אותן, כל אחת בצבע שונה. בספרו “פרדס רימונים" האריך הרמ"ק 
ז"ל בבירור הצבע המייצג כל ספירה מעשר הספירות, ושם הוא 
מסביר שבוודאי אין הכוונה בזה שיש להן צבעים ממשיים, אלא 
שהצבעים מייצגים את פעולת אותן ספירות. אמנם ודאי ששורשו 
הרוחני של כל צבע בעולם הזה, הוא באותה ספירה הגורמת לו 

לפעול כפי שהוא פועל. הנה מעט מדבריו: 
"פעמים רבות ימצא המעיין בספרי המקובלים ובזוהר, יחוס גוונים 
ידועים ]מסוימים[ אל כל ספירה וספירה. ראוי למעיין להיזהר, ואל 
יעלה על לבו ומחשבתו שיהיו דברים כפשוטן ח"ו, לפי שהגוון 
הוא דבר הנגשם ]נתפס בצורה גשמית[, והוא אחד מתארי הגשם 
במקרי  שיתואר  ראוי  אין  גשם,  שאינו  ומה  ומקריו.  ]הגשמיות[ 
הגשם ח"ו. והחושב שהגוונים ההם בספירות כפשוטי המאמרים, 
הוא מחריב העולם ונמצא מגשים ח"ו. לכן ראוי למעיין להיזהר 

בעניין זה. 
משל  הוא  שבספירות[,  הגוונים  בהבנת  ]והנכון  בגוונים  והנרצה 
בזה,  המשל  העליונים.  מהשורשים  הנמשכות  הפעולות  אל 
להיות  האדום.  אליו  שיתייחס  ראוי  במלחמה,  הנוצח  הגבורה 
שדרכו לשפוך דמים אדומים, וגם כן האדום - הוראת ]מורה על[ 
הדין  מקום  לכן  מבואר.  זה  ועניין  אף.  ושטף  חימה  האכזריות,  
החזק, נייחסהו באדמימות. ועוד, שאין ספק שהדברים האדומים 
]בעולם הטבע[ נמשכים מכוח השורש ההוא, כאשר בארנו בשער 

מהות והנהגה.
להיותם  הלבנים  ומדרך  והשלום.  הרחמים  על  מורה  הלבן  וכן 
בעלי רחמים, כמו הזקנים ובעלי שיבה, אשר אין מדרכם לצבוא 
צבא. ולכן כאשר נרצה לייחס השלום והחסד והרחמים, נייחסהו 
בלבנינות. ואין ספק שהדברים הלבנים ]בעולם הטבע[ הם נמשכים 

מכוח השורש ההוא, כאשר בארנו בשער הנזכר. 
והמשכת  הספירות  פעולות  אל  מבוא  לגוונים  שיש  ספק  ואין 
ִׁשְפַעם. ולסיבה זו, כאשר יצטרך הממשיך להמשיך ]האדם המבקש 
הספירה  שם  נגדו  יצייר  מהחסד,  רחמים  שפע  לעולם[  להוריד 
]יצייר במחשבתו שם ספירת 'חסד' בגוון העניין הנצרך אליו לפי 
גוון המידה. אם חסד גמור -ללובן גמור. ואם לא כל כך, יצייר לובן 
כסיד ההיכל[ וכיוצא בזה, כמו שנבאר בשער הכוונה. וכן כאשר 
ויצטרך אל המשכת הדין, אז יתלבש האדם  ירצה לפעול פעולה 
וכן  באודם,  ההוי"ה  ]במחשבתו[  ויצייר  אדומים,  בבגדים  ההוא 
יתעטף  ורחמים  יצטרך חסד  וכאשר  והממשיכות;  לכל הפעולות 

לבנים.
ולנו בזה ראיות ברורות מהכהנים שהמשכתם מצד החסד, ובגדיהם 
בגדי לבן, להורות על השלום. וזה עניין כהן גדול ביום הכיפורים, 
שהיה מעביר זהבים ]פושט בגדי זהב[ ולובש לבנים ]בגדי לבן[, 

מפני שעבודת היום בבגדי לבן. 
לב  על  ]שהיו  לכך[, אבני החושן  ]וההוכחה  בזה  ...והעד הנאמן 
הכהן הגדול בשעת עבודתו בבית המקדש[, שהן י"ב אבנים ]כל 
ישראל  שבטי  י"ב  המשכת  לפי  מתייחסים  שונה[,  בצבע  אחת 
הרוחני  שורשו  פי  על  צבעה,  לפי  נבחרה  אבן  ]כל  גבוה  ממקום 

של כל שבט[.
זה טעם הלבנת לשון של זהורית ]לשון צמר בצבע אדום, שהיה 
משתנה בבית המקדש בדרך נס ללבן, ובישר על כפרת עוונותיהם 
העליון,  בשורש  הדין  בהתבטל  כי  הכיפורים.  ביום  ישראל[  של 

יתבטלו הענפים התחתונים. וכמו שהמקור אשר בו עיקר היתלות 
האודם היה משתנה מדין לרחמים, כן הענף התחתון היה משתנה 

מאודם ללובן". 
עוד כתב הרמ"ק ב"פרדס רימונים" שהצבע הלבן הוא צבעו של 
המלאך מיכאל, הממונה על הנהגת קו החסד. ואילו הצבע האדום 

הוא צבעו של המלאך גבריאל, הממונה על קו הגבורה. 

לבן מול שחור, כחול מול אדום

שבבחינת  החסד,  קו  ספירות  את  המייצגים  הצבעים  ככלל, 
ואילו  והכחול-תכלת.  הלבן  צבעי  הם:  ונותנים,  כזכר  משפיעים 
שבבחינת  והגבורה,  הדין  קו  ספירות  את  המייצגים  הצבעים 
עוצרים ומקבלים, הם: צבעי האדום והשחור. הוא השחור אשר 
להחזירם.  מבלי  אצלו  ולהשאירם  האור  קרני  את  לקבל  טבעו 
מעין  יותר.  נמוכה  בדרגה  אך  לאדום,  השחור  נחשב  ביסודו 
המבואר בתלמוד: "דם שחור ]דם שנמצא שחור[, אדום הוא. אלא 
מבלי  ומעכלת  המקבלת  האדומה,  האש  גם  ]והשחיר[".  שלקה 
לתת, משאירה בעולם הטבע שרידים מפויחים בצבע שחור דווקא. 
האדום של השמים בשעת השקיעה,  צבעם  יותר,  העמוק  ברובד 
בטרם רדת החשכה השחורה, מבטא את המעבר אל שעות שליטת 
כוחות הסטרא אחרא. בבחינת הכתוב: “ָּתֶׁשת חֶֹׁשְך ִויִהי ָלְיָלה, ּבוֹ 

ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתוֹ ָיַער".
ומאידך, המים השקופים מטבעם ודומים ללבן, נראים לעין בימים 
שהשמיים  סיבה  )מאותה  דווקא  כחול-תכלת  בצבע  ובאגמים 
נראים בצבע זה - מרכיבים מסוימים שבמים ובאוויר קולטים טוב 
יותר את הגלים הכחולים שבקרני השמש(. גם את החוט המרכזי 
בו כורכים את יתר חוטי הציצית, המגינה על האדם ושומרת עליו 
בזמן סכנה, הצטווינו לצבוע בצבע התכלת המופק מהחילזון הימי.

תכלת הרקיע והציצית

"היה ר' מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין ]שנבחר 
דומה  וים  לים,  דומה  שהתכלת  מפני  הציצית[?  חוטי  לצביעת 
לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. שנאמר 'ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת 
ּוְכֶעֶצם  ]הכחולה-תכולה[  ַהַּסִּפיר  מלבן[  כצורת  לבינה.  ]מלשון 
וכתיב  עננים['  ללא  הבהירים  השמים  ]כתכלת  ָלטַֹהר  ַהָּׁשַמִים 
'ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא'." שכן שמונת חוטי הלבן והתכלת 
לובש  אל  מורידים  היו  כהלכה,  עשויים  שהיו  בזמן  שבציצית, 
עליו  והחסד, שמגנים  ספירות הרחמים  פעולת  הציצית את שפע 
ספירת  זוהי   - הדין  )שורת  הדין  משורת  לפנים  צדדיו,  מארבע 
פי קו הדין והאמת(. ומשחרב בית המקדש  הגבורה הפועלת על 

ונגנז החילזון די בלבן שבציצית, להוריד שפע ללובש הציצית. 
והכסף  לאדום,  הנוטה  הזהב   - הנוצצות  המתכות  של  צבען  גם 
יותר של האדום והלבן  - אינו אלא התגלות גבוהה  הנוטה ללבן 
הגבורה,  בספירת  שורשו  לאדום  הנוטה  הזהב  הבריאה.  שבטבע 
והכסף הנוטה ללבן שורשו בספירת החסד. שילובם יחד יצר את 

שלימות ההשפעה הרוחנית של הספירות העליונות לעולם הזה, 
דרך המרכז הרוחני, המשכן, ועבודת הכהן הגדול; משום כך היו 
עמודי המשכן עומדים על אדני כסף והם עצמם מצופים זהב. וכמו 
כן יריעות המשכן ובגדי הכהן הגדול, היו ארוגים מחוטי פשתן לבן 
)“ֵׁשׁש"( וחוטי צמר תכלת, עם חוטי צמר ארגמן ואדום )“ְותוַֹלַעת 
ָׁשִני"( וחוטי זהב. הראשונים, הלבן והתכלת, וכן הכסף, מספירות 
החסד. ואילו האחרונים, הארגמן האדום והזהב, מספירות הגבורה. 
הספירות  של  הרוחנית  ההשפעה  שלימות  את  יצר  יחד  שילובם 

העליונות, לעולם, דרך המשכן ועבודת הכהן הגדול.
הכלים  את  לסמן  ישראל  בעם  המנהג  פשט  לחינם  לא  אכן, 
אדום,  בצבע   - בגבורה(  )ששורשו  בשר  מאכלי  בהם  שמבשלים 
ואילו את הכלים שמבשלים בהם מאכלי חלב )ששורשו בחסד( - 

בצבע כחול דווקא.
נפלא הדבר שגם בעולם הטבע, צבעם של אלה המעניקים מלמעלה, 
כחול ולבן, ואילו של אלה המקבלים מלמטה, חום ואדום: השמים 
משפיע  בבחינת  שהם  מלמטה,  והאדמה  והארץ  ממעל,  והעננים 
מלמעלה ומקבל מלמטה, כחסד מול גבורה, כזכר וכנקבה. שהרי 
כל פרטי הבריאה נבראו על ידי האל האחד על פי עקרון הספירות 
וגווניהן, כפי שקבעה חכמתו יתברך. לפיכך הדבר בא לידי ביטוי 

בכל תחום, הן בעולם עצמו, והן בכל פרטי הבריאה.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

 וכן הלבן מורה על הרחמים
והשלום. ומדרך הלבנים 

להיותם בעלי רחמים, כמו 
הזקנים ובעלי שיבה, אשר 

אין מדרכם לצבוא צבא. 
ולכן כאשר נרצה לייחס 

השלום והחסד והרחמים, 
נייחסהו בלבנינות. ואין ספק 
שהדברים הלבנים ]בעולם 
הטבע[ הם נמשכים מכוח 

השורש ההוא, כאשר 
בארנו בשער הנזכר

לבן וכחול מול שחור ואדום: מהי משמעותם של הצבעים בטבע, ועל מה הם מרמזים על 
פי תורת הסוד?



• קולקציית מעילים ישירות מהיצרן בדגמים יחודיים ובשלל צבעים • לילדים נשים ונערות
• מעילי פוך • מעילי גשם• שכפצים במבחר ענק דגמים

עקב הגזירות הכלכליות על עולם התורה

מכירת מעילים השנתית
אין כל סיבה לשלם על ביגוד ביוקר

זה מוצר צריכה בסיסי!

שבט ל'  שלישי  ביום  בס"ד  תתקיים  המכירה 
באולם שע"י כולל בר שאול | בין השעות 16:00-22:00

קולקצית 

מעילים  

ישירות 

מהיצרן
לצרכן

ימים שני ושלישי כ/כ״א חשוון 29/30 למיניינם
באולם ברסלב, רח' שלמה המלך 5 בני ברק 

יום שני משעה 22:00 -16:00 | יום שלישי משעה 13:00-22:00

מאות 
פריטים 
במחירי 

חיסול
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ילדי הנס

את הסיפור הבא שמעתי מהמרצה החסידי הרב י"י 
גייקובסון: יש לו ידיד בשם גארי טורגו, הוא מנהל סניף 
בנק במידלנד, מישיגן. גארי שומר שבת, מניח תפילין 
גארי  אחד  בוקר  תורני.  חיים  אורח  ומנהל  בוקר  מדי 
קיבל טלפון נזעם מלקוח של הבנק. "אתה לא מתבייש?! ככה 
יהודי?! אבא שלך מתהפך בקבר ומתבייש בהתנהגות  מתנהג 

של הבן שלו". גארי התאמץ להרגיע אותו ולהבין מה קרה. 
שנה   40 ולפני  אוהיו,  מדבלין,   ,91 בן  מבוגר  באיש  מדובר 
הוא לקח הלוואת משכנתה מהבנק. הבית עלה אז 40,000 דולר 
כל  קטן  סכום  להחזיר  נדרש  הוא  הסכום.  כל  את  לווה  והוא 
חודש ומעולם לא פיגר בתשלומים. לפני שנה, אשתו נפטרה. 
הוא היה מבולבל ומדוכא ולא שילם את חובו. הוא גם לא פתח 
מעטפות דואר. עכשיו הוא עושה מאמצים לחזור לחיים ומגלה 
את  העביר  הבנק  ובתגובה,  תשלומים,  שבעה  החסיר  שהוא 

הנכס לעיקול. 
"תתבייש לך, הטיח האיש המבוגר בבנקאי, הבית שלי שווה 
היום 850,000$, ועבור הלוואת משכנתה בסך 40,000$ מלפני 
40 שנה, ושבעה תשלומים שלא נפרעו, אתם מעבירים את הנכס 

לעיקול?!". האיש ניתק את הטלפון בזעם. 
גארי ניגש אל הפקידים, בירר את הנושא ושמע שהתיק יצא 
מאחריות הבנק ועבר הלאה לעיקול. גארי ביקש לשמוע את סך 
יתרת כל החוב של הזקן והתברר שהחוב כולו, כולל הוצאות 
משפט, עומד על 5200$. גארי הוציא פנקס צ'קים אישי, כתב 
את הסכום וביקש מהפקיד לפעול מול עורכי הדין ולסגור את 
ההלוואה. אחר כך שלח מכתב אישי לאותו לקוח: "החוב שלך 
טופל ושולם, תהנה מהבית שלך, חיים טובים". גארי לא שמע 

ממנו יותר ושכח מהסיפור. 
חלף זמן והוא מקבל טלפון מעורך דין בדבלין. "גארי, אתה 
המשכנתא?".  עם  בעיה  לו  שהייתה  המבוגר  האיש  את  זוכר 
גארי היה צריך רגע להיזכר. "ובכן, אותו יהודי נפטר אתמול, 
לפני מותו הוא ביקש ממני בקשה מוזרה: לשנות את הצוואה 
ולכתוב כי הוא מטיל עליך את האחריות על מכירת הבית שלו. 
הוא מבקש שתעביר את כל ה-850,000$ למטרת צדקה שנראית 
שכר  יקבל  כמובן  שגארי  הוסיף  הוא  טוב  דין  עורך  כמו  לך". 

טרחה סביר על הטיפול בנכס. 
שהיו  צדקה  מטרות  לו  ידוע  אם  הדין  עורך  את  שאל  גארי 
קרובות ללבו? "הוא אהב את מדינת ישראל". גארי ערך רשימת 
עשרה ארגוני צדקה בארץ, הורה לעורך הדין למכור את הבית 
ולהעביר לכל ארגון 85,000$. הוא הוסיף והדגיש באזניו כי לא 

ייקח לעצמו דולר אחד על הטיפול בנכס. 
עורך הדין השתתק ואז אמר לגארי: "תשמע, אני נוצרי קתולי, 
בחר  ה'  למה  עצמי  את  שאלתי  ותמיד  תנ"ך  לקרוא  אוהב  אני 
בכם להיות העם הנבחר שלו? עכשיו אני מבין את הבחירה"... 
הרבי מליובאוויטש מחדד רעיון כביר: ההבדל בין ישמעאל 
ליצחק הוא לא בתכונות או בכישורים. הוא בעצם הקיום. יצחק 
היה ילד של נס, ישמעאל היה ילד של טבע. יצחק היה ילד של 
כנגד  נולד  יצחק  העולם.  של  ילד  היה  ישמעאל  ואילו  הקב"ה 
 99 בן  מופלג  קשיש  היה  אברהם  ראשית,  אפשרי.  סיכוי  כל 
שאינו יכול ללדת, כפי ששרה צחקה למשמע בשורת המלאכים 
זקנה  אישה  הייתה  עצמה  שנית, שרה   . זקן"  "ואדוני  ואמרה: 
"אחרי  בעצמה:  שהעידה  כפי  הלידה  גיל  את  מזמן  שעברה 

בלותי הייתה לי עדנה". והדבר המדהים מכול: לשרה לא היה 
אין  עקרה  "שרי  נח:  פרשת  בסוף  התורה  שאמרה  כפי  רחם, 
לה וולד". גם בגיל שלושים היא לא הייתה יכולה ללדת. ולכן 
הלידה של יצחק הייתה פשוט התפרצות של חסד אלוקי. הוא 

לא היה ילד מכאן. 
הסיפור  שכן  כזו,  לידה  מצורת  רק  לצאת  יכול  ישראל  ועם 
ומעבר  לחוקים  מעבר  מעלה,  של  נציגות  להיות  הוא  היהודי 
לכללים. דיברנו כמה פעמים על השאלה למה ה' צריך לבחור 
בכלל במישהו? ה' ברא את כל בני האדם ועליו לבחור בכולם? 
היא,  התשובה  האחרים?  פני  על  אחד  ילד  מעדיף  הוא  מדוע 
שבני אדם צריכים דוגמה, מורי דרך, והתפקיד של עם ישראל 

הוא להיות "ממלכת כהנים". מודעת פרסום של האלוקים. 
התפקיד התובעני הזה מתחיל מכך שאנו שייכים לו, שעצם 
הקיום שלנו הוא מתנה ממנו. רק כך אפשר לצלוח את האתגרים 
עמד  ישראל  עם  המצוות.  וקיום  האמונה  כנגד  העומדים 
בניסיונות מטורפים במהלך ההיסטוריה ויהודי עומד באתגרים 
כי  האמונה.  את  זונחים  איננו  אך  רגע.  ומדי  יום  מדי  עצומים 
נולדנו לתוך קשר שהוא גדול מאתנו עצמנו. האלוקים הוא לא 

רק משהו שלמדנו עליו או שמענו אודותיו, הוא עצם הקיום. 
עליו  למד  האלוקים,  את  הכיר  רק  זאת,  לעומת  ישמעאל, 
כותב  רש"י  שלו.  החיים  בצורת  התברר  וזה  אודותיו,  ושמע 
דבר מבהיל: שורש המריבה של ישמעאל - בגללה היו חייבים 
להרחיקו מבית אברהם - היה ששמע שאברהם מתכוון לתת את 
עיקר ירושתו ליצחק. זה הטריף אותו והביאו "לצחק" ביצחק, 
אלו  זה:  על  נחשוב  דמים".  "שפיכות  הוא:  הפירושים  שאחד 
ניסיונות יהודים עברו במהלך החיים ומעולם לא פקפקו באהבתו 
זה  אלא  ירושה?!  בגלל  מורד  ישמעאל  ואילו  האלוקים,  של 

ההבדל בין מי שלומד את האלוקים למי ששייך לאלוקים .
ישמעאל  בין  ההבדל  א/19:  שיחות  ליקוטי  הרב:  וכלשון 
ליצחק היה שישמעאל נולד באופן טבעי, לא דרך נס, אבל יצחק 
נולד באופן נסי. לא הייתה כל התכנות טבעית שאברהם ושרה 
כזה  דבר  להתרחש  שיכול  האמין  לא  איש  לילד.  יזכו  בגילם 

ואפילו אברהם עצמו התקשה להאמין שיזכה לנס כזה. 
ילדים  שמחנכים  הורים  ישנם  קשר:  סוגי  שני  מסמל  הדבר 
להכיר באלוקים באופן שכלי – זאת דרכו של ישמעאל. היה לו 
אבל  בקיומו של האלוקים,  ההיגיון להשתכנע  ואת  את השכל 
אין בכך ביטחון שהחינוך יחזיק מעמד מול הספקות והאתגרים 
של החיים. כך אירע אצל ישמעאל שכאשר שמע שיצחק יקבל 
הירושה, מרד באברהם עד שהיו חייבים להרחיקו מביתו. אולם 
דרך החינוך היהודית היא להרגיל לקשר שהוא למעלה מהטבע 
ולמעלה מהגבלות, שהוא מקיף את עצם מציאותו של הילד וכל 
מציאותו. מהרגע שהוא נולד, הוא נס מהלך, הוא שייך לקב"ה 
יהודי אמתי,  ילד כזה מזכה בנחת  וכל חייו הם באופן אלוקי. 

שאינו מוגבל ואין לו סוף. 
מעבר לכך, היותנו ילדי הנס היא חיונית בשביל מה שאנחנו 
יצחק אבינו – ראו שהעולם הוא  משדרים לעולם. כשראו את 
פלא, שהוא מתנהל מלמעלה. אם שרה יכולה להניק ילדים בגיל 
תשעים – כנראה שהחיים יותר רציניים ממה שחושבים. וכך זה 
עם זרעו של יצחק עד היום הזה. הנביא אומר: "אתם עדי נאום 
ה'". אם מישהו מחפש ראיות לכך שיש משהו למעלה – מספיק 
להביט על עם ישראל: אם אנחנו קיימים למרות כל מה שעברנו 

- ה' בוודאי קיים. 
נציין  בדיוק  הזה  השבוע  הבא:  המדהים  לדבר  לב  שימו 
השואה  בוא  את  שבישרו  המרכזיים  האירועים  לאחד  שנה   80
פרץ   ,1938 בנובמבר   10 תרח"צ,  מרחשוון  טז  בליל  האיומה. 
בכל רחבי גרמניה פוגרום מאורגן שנודע בתור "ליל הבדולח". 
משום הזכוכיות המנופצות שעפו לכל עבר. באותו לילה נמהר 
נרצחו 400 יהודים, עשרות אלפים נשלחו למחנות ריכוז, כמעט 
שוברו,  העלמין  בתי  מצבות  חוללו,  בגרמניה  הכנסת  בתי  כל 

ואלפי חנויות יהודיות נפרצו ונבזזו. 
אבל קרה עוד משהו: לפני מספר שבועות ביקר שליח הרבי 
במשרדו  טייכטל,  יהודה  הרב  ברלין,  של  ורבה  מליובאוויטש 
של נשיא גרמניה, שטיינמאייר. הוא סיפר על הוראתו של הרבי 
מדליק  כך שהוא  ועל  עיר  ברחובה של  חנוכה  מנורת  להדליק 
ביותר, ב"שער ברנדנבורג",  כזו במקום החושך האיום  מנורה 
הסמל של גרמניה. הנשיא שאל מי ידליק את החנוכייה? הרב 
אמר כי זה עוד לא סגור. הנשיא הציע את עצמו. הוא אמר כי 
ישמח להיות זה שיניף את הנס היהודי. וכך שמונים שנה אחרי 

ליל הבדולח, יאיר נשיא גרמניה את האור הנצחי. 
כעת אפשר לסגור את הפינה האחרונה ולהבין את משמעות 
של  מהותו  כל  מרומם:  הסבר  בספרים  ראיתי  "יצחק":  השם 
ואומרים  היהודי היא לעורר צחוק. האויבים שלנו לועגים לנו 
שאנו נתפורר כמו קורי עכביש. שלא נחזיק מעמד מול שבעים 
זאבים. הם לועגים לאמונה ולתמימות שלנו. אך אנחנו צוחקים 
ורעיונות  כשאידאות  ונופלות,  קמות  כשאומות  כולם.  על 
מתחדשות בכל שנתיים, האמונה היהודית חיה, פועמת והקיום 

היהודי ייכון לנצח עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. 
ישעיהו מג: כי תעבר במים אתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי 
תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך ... כל הגויים נקבצו 

יחדו ויאספו לאומים מי בהם יגיד זאת?! 
הגויים מתאספים ואינם מסוגלים להבין מי מהם חווה ניסים 
נזרק  ונהרות לא שטפוהו,  כאלו? מי מבני האומות עבר במים 

לאש והלהבה לא שלטה בו?! 
יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת!. אתם עדי נאם ה' 
ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא 

לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. 
נוסיף בקצרה כי בכך מבאר הרבי את החידוש המרכזי שהיה 
אברהם  אולם   ,13 בגיל  בהיותו  נימול  ישמעאל  יצחק:  אצל 
הצטווה למול את יצחק בהיותו בגיל שמונה ימים. מה הסיבה 
מודע  הילד   ,13 בגיל  ברית  עורכים  כאשר  אדרבה,  הרי  לכך? 
למה שעושה ונכנס לברית מרצונו. בניגוד לילד בן שמונה ימים 
בכל  הכלל  הרי  וכך  בה?  שש  אינו  והוא  בו  נעשית  שהברית 
המצוות כולן שהן מתחילות בהדרגה בגיל חינוך כשהילד מבין 

מהו עושה? 
בעצם  לקב"ה  שייך  יהודי  ילד  הנקודה:  טמונה  כאן  אולם 
אנחנו  הרגש,  בתחום  רק  לא  ההבנה,  בתחום  רק  לא  מהותו. 
הלידה,  ברגע  כבר  מתחיל  הזה  העמוק  הקשר  אחד.  פשוט 
שלו,  הפנימי  האני  את  עצמו,  את  לגבש  מתחיל  רק  כשאדם 
את הוריו ואת משפחתו – ואז הוא גם מכיר את הקב"ה. הוא 
פשוט צומח אל תוך השליחות האלוקית: להיות ממלכת כוהנים 

ולהכין את העולם לגאולה שלמה.

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





המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לכל המשפחה 
של פרלשטיין

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות 19:30-18:00

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:30, 17:30, 18:30

 בתאריכים הבאים:
ט"ו חשון 24.10.18
כ"ט חשון 7.11.18
י"ג כסליו 21.11.18
י"ד טבת 12.12.18
י"ח טבת 26.12.18

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ט חשון 
28.10.18

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל 
מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמאיות 

ופיזיוטרפיסטיות
 שילוב של תחומי התעמלות 

מגוונים 
 כל שיעור בן שעה

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

מקהלה

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

אפרת  בהדרכת   
בן מנחם מיסוקולוגית  

.m.a
לפיתוח  מומחית 

קול ושירה נכונה

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי
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כן, זה לא סיסמה

בבית  מליצה.  לא  וזו  בישראל,  דבר  נפל  השבוע, 
הכנסת הגדול בחדרה עלה בלהבות ספר תורה עתיק, 
והגווילים המפויחות נותרו שותקות בדממה. הכאב 
הוא של כלל הציבור בעולם היהודי. אין מי ששומע 
או רואה את יריעות ספר התורה בוערות ושרופות, וליבו לא 

נחרד.
הוראות  ובו  ישראל,  עם  של  הספרים  ספר  היא  התורה 
אלוקים לעמו כיצד לנהוג, זו התורה אותה קיבלנו בהר סיני, 
ימינו  ועד  לזקנים  ויהושע  ליהושע  מסרה  רבינו  משה  ואשר 
מיוחס  ואשר  העתיק  התורה  בשריפת ספר  הנורא  אנו. השבר 

בכל  ולנהי  לבכי  גרם  קודמים,  לדורות 
שדרות הציבור.

מקום  הגדול  הכנסת  בבית 
חדרה  של  הראשי  רבה  קרא  השריפה, 
ורנר  יחיאל  דוד  רבי  הגדול  הגאון 
ותשובה  התעוררות  שליט"א למסע 
ניתן מעט  כי  וליום אבל ותענית. אפס, 
יש  להתנחם בעובדה שלא פשע שנאה 
לפי  אלא  ואנטישמיות  איבה  ולא  כאן 
בלתי  באדם  מדובר  המשטרה  חקירת 
זה  הספר.  את  ששרף  ונורמטיבי  שפוי 
חדרה  את  מכיר  מאליו, אני  ברור  היה 
שנים רבות, את התושבים היקרים ואת 
הייתי  בעיר.  הנושבת  המיוחדת  הרוח 
אדם  שאף  הראשון  הרגע  למן  בטוח 

שפוי בדעתו לא עשה זאת.
"לעיני  במילים  מסתיימת  התורה 
של  והצוואה  ההוראה  זו  ישראל".  כל 
משה רבינו כותב התורה אל עמנו: "כל 
ששומרת  זו  היא  אחדותה,   – ישראל" 

מאוחדים  כשאנחנו  פגע.  ומכל  צרה  מכל  עלינו  ומגינה 
ומלוכדים – אזי התורה שומרת עלינו ומכוונת את דרכינו. אבל 
כשאנחנו חלילה מתפלגים ומתקוטטים אח נגד אח - אין לנו 

את הזכות שבשמירת התורה.

  

פרשת השבוע, פרשת וירא, עוסקת באברהם אבינו, ראש בני 
ישראל, היהודי הראשון שקרא תגר על אלילי הרחוב, לא סגד 

יהדותו  הכרת  לצד  תרח.  אביו  פסילי  את  וניתץ  זרה  לעבודה 
מדגישה התורה ומספרת בהרחבה יתירה את מידת החסד שלו, 
זו המידה אותה הטביע בעם ישראל לדורות, כפי שאמרו חז"ל 
כי "כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של 

אברהם אבינו: רחמן, ביישן וגומל חסדים".
החמלה.  הרחמים,  החסד,  מידת  את  ייצג  אבינו  אברהם 
אנוש,  צלם  הוא  באשר  ואדם  אדם  לכל  ביתו  את  פתח  הוא 
הפתוח,  בביתו  סועדים  כשהיו  יחידיו.  בניו  היו  כולם  כאילו 
היו מבקשים לשלם לו שכר, היה מסרב אברהם לקחת ואומר 
להם "תברכו למי שהמזון שלו". באמצעות הכנסת האורחים 

הוא קרב את אחיו, כי הוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות וכך 
התחברו אליו ואל רצונותיו.

שבאו  המלאכים  לדם.  דם  בין  הפלה  לא  אבינו  אברהם 
ובכל   , זרים   - לו כערבים  נדמים  היו  אליו בשליחות הבורא, 
זאת יצא אליהם בחולשתו ובמחלתו, הביא להם מים לרחוץ 
רגליים, וטרח להכין להם סעודה דשנה. "והוא עומד עליהם 
לטובתם  ודואג  אחריהם,  מקרוב  ועוקב  משגיח  העץ",  תחת 

ולרווחתם.
וכשאלוקים ראה את מידת הקרבתו עבור הזולת, עבור השני, 

הוא נגלה אליו, כפי שנאמר "וירא אליו ה' באלוני ממרא". כי 
כשעם ישראל מאוחד הוא זוכה לגילוי שכינה.

  

הישורת  לקראת  עומדים  אנו  אלו,  בימים  לחולין:  בחזרה 
סוד  זה  אין  המוניציפליות.  הבחירות  במערכת  האחרונה 
שהתלבטתי רבות לאן אני מצטרף אם בכלל. ההכרעה נפלה 
בשיתוף עם ידידים, שותפים נאמנים, חברים טובים, ובעצתם 
 – לכולם   . הדור  וגדולי  הרבנים  של 
את  בחדרה  מחפשים  ברור:  היה  לכולנו 
המאחד מעל פני המפלג. לא עוד מפלגה 
רחבה, מאירה,  תנועה  סקטוריאלית, אלא 

מזהירה.
להצביע  לבחור,  באים  כשאנו  כי 
היא  מי  קודם  לנו  חשוב  ולהשפיע, 
המפלגה  ביותר,  החברתית  המפלגה 
שיורדת אל העם, קשובה לרחשי הציבור, 
לקונצנזוס,  קרובה  האנשים,  ללב  מבינה 

אכפתית ודאגנית.
מי ידאג מחר לעובדים?

מי אכפת לו מהתושבים?
מי מטפל במסכנים?

מי תומך באנשים הפשוטים?
מי יגונן על קשיי היום?

אלא  מוטו  רק  לא  והוא  שלנו,  המוטו 
דרך חיים, אותו סיגלנו אני וחבריי:

כן – לחמלה.
כן - לגמילות חסדים.

כן - לזכויות העובדים.
כן - לאהבת חינם.
כן - לאוזן קשבת.

כן - לשיתופי פעולה.
עבורכם. למי  שעושה  למי  חיובי.  שחושב  תצביעו למי 

שאומר כן.
יחד שבטי ישראל – כן בקלפי!

שבת שלום ובחירות נכונות!
הרב בן ציון )בנצי(נורדמן

שריפת ספר התורה בחדרה מזכירה לנו את צוואתו של משה רבנו ע"ה, להתלכד 
ולהתאחד וכך התורה תשמור עלינו • בשבוע הקרוב, כאשר תצאו להצביע בקלפי, 

חשבו נא מי באמת יעזור לכם, יסייע ויושיט יד, הצביעו למי שחושב חיובי

הרב בן ציון נורדמן



אין זה סוד שהתלבטתי רבות לאן אני מצטרף אם בכלל. ההכרעה נפלה בשיתוף 
עם ידידים, שותפים נאמנים, חברים טובים, ובעצתם של הרבנים וגדולי הדור . 

לכולם – לכולנו היה ברור: מחפשים בחדרה את המאחד מעל פני המפלג

"





כוחה של 
שתיקה 

אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  ויאמר 
בנך  את  חשכת  ולא  הזה  הדבר  את  עשית 

)כב, טז(
הגדלות  הייתה  בעצם  מה  המקשים,  יש 
נכונותו  העקידה?  במעשה  אברהם  של 
לשחוט את בנו? וכי מה היה יכול לעשות? 
בנך...  את  נא  "קח  עליו  ציווה  הקב"ה  הרי 
שלא  יכול  היה  האם  לעולה",  לי  והעלהו 

לשוחטו?.
זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  מסביר 
דרשו  וכך  בפסוק,  כאן  טמון  העניין  שסוד 

חז"ל במדרש )ויק"ר פכ"ט, ט( 
הצורך  מה  ה'",  נאם  נשבעתי  "בי 
יוחנן  ר'  בשם  אבא  בר  ביבי  ר'  לשבועה? 
אמר,  עמד אברהם אבינו בתפילה ותחנונים 
גלוי  רבש"ע,  לפניו,  ואמר  הקב"ה  לפני 
וידוע לפניך, בשעה שאמרת לי "קח נא את 
להשיבך,  מה  בליבי  היה  יחידך",  את  בנך 
לי  אמרת  אתמול  לומר,  מה  בליבי  והיה 
אתה  ועכשיו  זרע",  לך  יקרא  ביצחק  "כי 
לי לעולה"?, אלא כשם  "והעלהו  לי  אומר 
שהיה לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא 
לא  וכאלם  אשמע  לא  כחרש  השיבותיך, 
יפתח פיו, כך, כשיהיו בניו של יצחק באים 
מזכיר  תהא  רעים,  ומעשים  עבירות  לידי 
מכיסא  ועמוד  אביהם,  יצחק  עקידת  להם 

הדין לכיסא הרחמים". 
אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל 
לפחות רוצים להגיב איזו תגובה, אני מוכן 
שיידע  לפחות  אבל  הכל,  לי  יעשה  שחברי 
שהוא לא נהג עימי בצדק, מה? גם זה אסור 

לי?
יכול  העקידה,  על  הקב"ה  כשציווהו 
אברהם לומר, "רבש"ע, אני מוכן, אבל רק 
קטנה,  אחת  שאלה  רק  מה,  דבר  לי  תסביר 
ישראל?!  עם  ייבנה  שממני  הבטחתני  הרי 
שאל  לא  הגיב,  לא  אבינו  אברהם  אבל 
לא  הקב"ה  זה  שבשכר  וביקש  שאלות, 
לבקש  עבירות,  יעשו  ישראל  כשעם  יגיב 
יכול,  היה  לא  הוא  זה  שימחל,  מהקב"ה 
זאת  רק  עבירות?  על  למחול  ניתן  כיצד 
פי, גם אתה רבש"ע,  ביקש, אני סגרתי את 

אל תעשה כלום, כביכול.
בפרשה  שלו,  הראשון  הניסיון  לא  וזה 
לך  "לך  עליו,  מצווה  הקב"ה  הקודמת 
זה  היה  אביך",  ומבית  וממולדתך  מארצך 

דבר קשה מאוד עבור אברהם אבינו, אברהם 
מאוד  קשה  עמל  הוא  בחרן,  ביתו  את  בנה 
להחזיר את כל אנשי המקום בתשובה, עוד 
הקב"ה  והנה  לפניו,  הייתה  רבה  עבודה 
אומר לו לך לך ! ומבטיח לו שיהיה לו שפע 
וכל טוב במקום החדש, ומה עושה אברהם? 
לא שואל שאלות, אלא מיד, "וילך אברהם 
משליך  הוא  אלוקים",  אליו  דיבר  כאשר 

מאחריו את הכל והולך!
הוא  סוף  סוף  הכל,  זה  אין  ועדיין 
הראשונה  בפעם  והנה  כנען,  לארץ  מגיע 
בהיסטוריה האנושית נהיה רעב בעולם, אין 
מה לאכול, הרי הוא היה יכול לבוא בתלונה 
אל  לך  "לך  לי  אמרת  הרי  רבש"ע,  ולומר, 
הארץ אשר אראך", ויהיו לך ברכה והצלחה 
וכל טוב, ועתה כשהגעתי לכאן, אין לי מה 
פעם  כן,  לפני  היה  שלא  דבר  זה  לאכול, 
ראשונה שאין מה לאכול, ומה עם ההבטחה 
אמר  לא  הוא  אבל  רבש"ע?,  לי,  שהבטחת 

מילה!
עד  חיים  אנו  זו  שתיקה  ובזכות  זה  ועל 
אבותינו  של  הרועמת  השתיקה  על  היום, 

הקדושים! 
חיים אנו בעולם מאוד ייצרי ואמוציונלי, 
ידיעות  מועברות  הבזק  במהירות  בו  עולם 
אפילו  לפעמים  ואחרות,  כאלו  תגובות  או 
לנושא  מודע  עצמו  העניין  שבעל  לפני 
רצות  אצות  התגובות  הידיעה,  או  השיחה 
מגיב  פלמוני,  כך,  מגיב  פלוני  ומתפרצות, 
נגיב,  לא  שאם  לנו  נדמה  ולכאורה  כך, 
ניחשב  דבר  חורפינו  ונשיב  ובעוצמה, 
אותנו,  ומלמדים  חז"ל  באים  לחלשלושים, 
"תולה ארץ על בלימה", אין העולם מתקיים 
אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה, הכח 
לא  וביכולת  בכח  הטמונים  והעוצמה  הזה 
מה  בוודאות  כשיש  גם  להגיב  ולא  להשיב 
להשיב,  לנצור אש, ולא להגיב, עוצמה זו 

יש בה כדי לקיים את היקום כולו.
ודרך לבנים, לו נאמץ  מעשי אבות סימן 
זו, כמה טובים  נפלאה  מעט מזעיר ממידה 
ויפים יהיו חיינו וחיי זולתנו, סביבתנו זרענו 

וזרע זרענו, אכי"ר.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

אנגלית - מתחילים
 15 מפגשים )60 ש״ל(

+ סדנא מיוחדת לחסרי ידע

עלות למשתתף - 300 ₪
הפתיחה בקרוב

מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

15 מפגשים )60 ש״ל(

אנגלית - מתקדמים

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

We have 
the best 
English
teachers*

יש לנו את המורים הטובים  *
ביותר לאנגלית!
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אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אבל לפחות 
רוצים להגיב איזו תגובה, אני מוכן שחברי יעשה לי 
הכל, אבל לפחות שיידע שהוא לא נהג עימי בצדק, 

מה? גם זה אסור לי?



בוחרים
אסור לפספס! 
חגיגת מבצעים חסרי תקדים

קנדלברה החל מ- 5,135 ₪זוג פמוטים רק 2,950 ₪

ח ט.ל.  . ע צ ב מ ה ן  ו נ ק ת ל ף  ו פ בכ  .01 .11 .18 ד  ע ף  ק ו ת ב ע  צ ב מ ה  . ם י ש ד ח ם  י פ ר צט מ ו ן  ו ד ע ו מ י  ר ב ח ל ע  צ ב מ ה

0 3 - 5 7 0 3 4 9 8  ,8 2 א  ב י ק ע י  ב ר  ' ח ר ק  ר ב י  נ ב
0 2 - 6 51 4 0 2 6  ,5 ם  י ר ש נ י  פ נ כ  ' ח ר ם  י ל ש ו ר י
02-5383853 השבת(,  )כיכר   2 ישראל  מלכי  רח'  ירושלים 
 , ר כ י כ ב  , ה ש ד ח ה ת  ו נ ח ה  ,3 ל  נ י מ ר ט ג  " ב ת נ
0 3 - 9 7 5 7 0 8 1  , ן י ע י ד ו מ ה ק  פ ל ד ל  ו מ
08-9186633 שמן,  בן  יער  דניאל  כפר  המפעל  חנות 

חנוכיה רק 4,800 ₪סט גביע וצלחת רק 790 ₪



י"ז בחשוון תשע"ט 26/10/18 12

רבי שלמה

בביתו של  ביקרתי במרכז הארץ,  לפני מספר שנים 
שרציתי  פרויקט  איזה  על  דיברנו   ,35 כבן  יהודי 
שהשיחה  וככל  ארוכה  שיחה  לנו  הייתה  לעשות. 
התארכה התפעלתי ממנו מאוד. אברך חסידי ירא שמים, בעל 
מידות טובות ומיוחדות, אברך שיושב ולומד מבוקר ועד ליל. 
אחד  של  תמונה  רואה  ואני  ביתו  קירות  על  מסתכל  אני 
האדמו"רים תלויה על קיר הסלון ולידה תלויה תמונה נוספת 

של ר' שלמה קרליבך.
הוא ראה שאני מסתכל כך בעיון על התמונות ואמר לי 'אתה 
לר'  חסידי,  יהודי  שלי,  הקשר  מה  עצמך  את  שואל  בטח 
שלמה קרליבך, ועוד שאני שם את התמונה של רבי שלמה 

ליד אחד האדמו"רים החסידיים של הדור הקודם?'
לי  יודע אם היה  ר' שלמה קרליבך לא  בוא ואספר לך, בלי 
עם  היום מתחתן  כנראה שהייתי  וסביר  ליהדות  בכלל  קשר 
גויה אי שם בקליפורניה. הוא ניגש לארון בסלון הוציא משם 
רואה  אני  אבי',  זה  רואה,  'אתה  לי,  והראה  תמונות  אלבום 
שרשרת  ארוך  שיער  עם  לראשו,  כיפה  בלי  אדם  בתמונה 
ועגילים. זה אבי לפני וזה אבי אחרי, והוא מראה לי תמונה 
של אבא שלו כהיום, שפשפתי את עיניי, בתמונה הוא נראה 
אחרת לגמרי - זקן גדול לראשו, פיאות ארוכות ושטריימל, 

זה מהחתונה שלי, הוא אומר. 
וכך הוא סיפר לי 'אבי היה גר בקליפורניה שבארצות הברית. 
לא  ספר  בבית  למד  הוא  ליהדות,  קשר  היה שם  לא  להוריו 
נתק מוחלט מהיהדות.  לו.  בר מצוה לא עשו  ואפילו  יהודי 
אבי למד באוניברסיטה הוא הכיר בחורה גויה, הם התחברו 
וקבעו כבר תאריך לחתונה. כמה חודשים לפני החתונה אבי 
פגש בר' שלמה קרליבך. הוא הופיע אז באוניברסיטה שאבי 

למד בה. 
רוב ההופעה מספר אבי, בכיתי ללא הפוגה. ר' שלמה שם לב 
אליו, ניגש אליו בסיום ההופעה והחל לדבר איתו. הם החלו 
היהדות  על  ר' שלמה החל לדבר עם אבי  על קשר.  לשמור 
כמה שהיא טובה ומתוקה, כמו שרק אדם כמו ר' שלמה היה 

יכול להציג אותה. 
ביטל  אבי  קרליבך  ר' שלמה  בזכות  ביניהם התהדק.  הקשר 
את החתונה והחל להתקרב ליהדות. ר' שלמה קרליבך היה 
חסידיו  בין  נהיה  עד שאבי  התהדק  הקשר  שלו.  גם השדכן 

הקרובים. 
ויגורו  לארץ  שיעלו  להוריי  אמר  הוא  השנים  במשך 
שלמה  ור'  דתית  מבחינה  התחזקו  מאוד  הוריי  בירושלים. 
שלח אותם לאחת החסידויות שהיו שם. אבי נהיה חסיד של 
אותו אדמו"ר אך נשאר נאמן לר' שלמה קרליבך. בזכות ר' 
בקליפורניה  גר  היה  לך שאבי  תאר  יהודי,  היום  אני  שלמה 

ולא היה פוגש את ר' שלמה, איזה קשר ליהדות היה לי. 
ומצוות בזכות  אנחנו היום משפחה שלמה ששומרים תורה 
ר' שלמה. יש לך בכלל מושג כמה עשרות אלפי יהודים הוא 
החזיר בתשובה. את כל היהדות שלנו אנחנו חייבים לו, אתה 
אבא  פעם  תערובת?  מנישואי  הציל  הוא  אנשים  כמה  יודע 
עשרות  הציל  שלמה  ר'  שלו  מהחברים  שרק  לי  סיפר  שלי 

מלהתחתן עם גוים וגויות.
ר' שלמה קרליבך, למרות כל חילוקי הדעות סביבו, אי אפשר 
להתווכח על כך שהיה איש מורם מעם שהחזיר אנשים רבים 
בתשובה. גרם לאנשים לחזור לכור מחצבתם ונתן להם את 

הזהות היהודית שלהם ואף חיזק אותה בכדי למנוע נישואי 
רוחו  נפשו  את  מסר  הוא  ספק  שום  ללא  וכדומה.  תערובת 

ונשמתו למען יהודים אחרים.
המחזקים  מהשירים  קרליבך  שלמה  ר'  את  מכירים  רבים 
שלמה  את  מכירים  אולי  הרבה  לא  אבל  שלו.  המיוחדים 
אין אומנם הרבה  קרליבך המורה הרוחני. את התורות שלו 
ספרים שכתבו. אך הייתה לו גאונות לקחת את התורות הכי 
עמוקות ולהפשיט את זה לרמה שכל אדם יכול להבין. הוא 
האור  את  והציג  היהדות,  את  השבת,  את  החגים,  את  לקח 
והמתיקות של היהדות. עד שהיהודי שנמצא במצב הכי שפל 
לא יוכל להתנגד לה. השירים שלו הפכו את מילות התפילה 
למשמעות הרבה יותר עמוקה. מילות התפילה מקבלות עומק 
והבנה אחרים. תפתחו את סדרת הספרים לב השמים, יש על 
חגי תשרי חנוכה ופסח שיחות של הרב שלמה קרליבך שערך 

הרב שמואל זיוון. 
ראיתי מכתב מעניין שחסיד ברסלב שואל את הרב אליעזר 
שלמה  לרב  בנוגע  מיבנאל(  הצדיק  )מוהרא"ש  שיק  שלמה 

קרליבך. )קרדיט מוסדות היכל קודש ברסלב(.
חל  בחשוון,  ט"ז  היום,  ורבי שליט"א.  מורי  קדושת  לכבוד 
יום פטירתו של ר' שלמה קרליבך ז"ל המכונה בפי העולם ר' 
שלוימל'ה הרבי המרקד. ידוע שהייתה עליו מחלוקת גדולה 
מצד הציבור החרדי ואין כאן המקום להאריך בזה, אך מצד 
ולמצוות,  לתורה  נשמות  אלפי  קירב  שהוא  איך  רואים  שני 

ועוד מהאנשים הכי רחוקים מהקדושה.
והנה, לא רק ששיריו וסיפוריו מושרים ומסופרים עד היום, 
שלו  והניגונים  לחו,  נס  לא  לשנה  שמשנה  בחוש  נראה 
מתפרסמים יותר ויותר בעולם. מה היה הסוד של ר' שלמה 
קרליבך שבזכותו זכה לקרב כל כך הרבה יהודים אל הקדוש 
ברוך הוא? האם זה בזכות המוזיקה שלו או בזכות התמימות 

שלו?
רבינו  והעצות של  דיבר המון מהתורות  ידוע שהוא  בנוסף, 
תוכלו  האם  פעמים.  כמה  אתכם  נפגש  ואף  מברסלב  נחמן 

לספר לנו על כך?
תשובה: שלום וברכה אל עידו נ"י, לנכון קבלתי את מכתבך.

מבתי  נושרים  המון  בתשובה  והחזיר  כשר  איש  היה  הוא 
חרדים שאני מכיר אישית, והוא היה תלמיד של הגאון הגדול 
רבי אהרן קוטלר זצ"ל ואחר כך התקרב אל חסידות חב"ד, 
ומשם הלך אל חסידות ברסלב, והיה בעל כישרון גדול וכן 
וכו'  וכו'  וירודים  נפולים  כוח המושך למשוך המון  לו  היה 

והחזירם למוטב, ועשה המון בעלי תשובה.
היו  לא  מעשיו  אבל  מאוד,  כשר  איש  היה  בעצמו  הוא 
מתאימים להלכה וכו', ולכן הייתה עליו המון התנגדות מצד 
הציבור החרדי, אבל כולם החזיקו שיש לו כח גדול להחזיר 
ניגונים מהלב, והניגונים שלו יש  ניגוניו שהיו  בתשובה עם 

להם חן מיוחד וכו' שהם מושכים את לב השומעים וכו'.
אחר כך הלך בדרך של חסידות איזביצא ותמיד דיבר מתורת 
חסידות איזביצא. הכרתי אותו טוב טוב, הוא היה רגיל לבוא 
ניגונים  כמה  מדרשי  בבית  והלחין  חיבר  וגם  הרבה,  אליי 

מפורסמים שלו, יהי זכרו ברוך. עד כאן.
מספר דוגמאות למשפטים שאמר ר' שלמה 

1. יש שני מיני קדושות. קדושה אחת היא הקדושה של משה 
ויותר  קדוש,  יותר  להיות  איך  אותי  רבנו מלמד  רבנו. משה 

קדוש, ויותר קדוש. הקדושה השנייה היא של אהרון הכהן. 
אהרון הכהן מלמד אותי איך לוותר על הקדושה שלי בשביל 
אדם אחר. געוולד, איזו קדושה! על הכהנים נאמר: ׳לנפש 
כלומר,  מצווה׳.  מת  ׳יצא  רש״י:  ופירש  בעמיו׳  יטמא  לא 
כהן מחויב לקבור מת, אם אין אחרים שמתעסקים בקבורתו. 
אהרון הכהן אומר לנו: אסור לי להיטמאות! אבל אם מישהו 

צריך אותי אני מוכן לעשות בשבילו הכל!
2. אני לא מפחד משום דבר בעולם, אבל מדמעות של בן אדם 

אני מפחד… 
3. כתוב בתורה: ׳ואהבת לרעך כמוך׳ מי זה רעך? זה האדם 
צריך  אתה  מישהו  עם  שתדבר  פעם  בכל  לצידך.  שעומד 
הוא  מישהו,  עם  מדבר  כשאני  אליו.  ליבך  כל  את  להפנות 
אפשר  רגע.  באותו  בשבילי  בעולם  שנמצא  היחיד  האדם 
להציל את נפשו של אדם על ידי שתאמר לו כמה שהוא טוב 

ויפה. 
4. אם אני אוהב מישהו, ואני רואה מישהו אחר שלא אוהב 
אותו,  כמה שאוהבים  יש  לעשות!  יכול  אני  מה  טוב  אותו, 
וכמה שלא אוהבים אותו. אבל כשאני אוהב מישהו מעומק 
אוהב  שלא  מישהו  יש  אם  לסבול  יכול  לא  אני  הלב,  עומק 
אותו. לכן בראש השנה אנחנו מתפללים: ״וידע כל פעול כי 
אתה פעלתו״. אני לא יכול לסבול אם נשאר, אפילו באלסקה, 

גוי אחד שלא יודע שיש אלוקים חיים בעולם.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים. לתגובות

machon.rot@gmail.com

השבוע בט"ז חשון חל היארצייט של ר' שלמה קרליבך, האיש שעד היום עשרות אלפי 
יהודים בכל העולם מתחזקים מניגוניו ומתורותיו. אביא כהקדמה את דבריו של הרה"ק 

ר"מ מאמשינוב זצ"ל שאמר על ר' שלמה קרליבך - היו צדיקים שהחיו מתים, אבל 
קרליבך דבר גדול עושה, הוא מחיה את החיים. 

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי

 רבים מכירים את ר' שלמה
קרליבך מהשירים המחזקים 

המיוחדים שלו. אבל לא 
הרבה אולי מכירים את שלמה 

קרליבך המורה הרוחני. את 
התורות שלו אין אומנם הרבה 

ספרים שכתבו. אך הייתה לו 
גאונות לקחת את התורות 

הכי עמוקות ולהפשיט את זה 
לרמה שכל אדם יכול להבין. 

הוא לקח את החגים, את 
השבת, את היהדות, והציג את 

האור והמתיקות של היהדות
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שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מייבשים
ממגוון 

המותגים

4 השיאים שלנו
במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

לפני שהגשם
יפתיע אתכם...

נכנסים היום לרשת 
'שיא החשמל והמיזוג' 
ובוחרים מייבש כביסה 

מאחד מהמותגים
המובילים במחירים
המשתלמים ביותר!

ל-36 חודשים

22
החל מ: ₪790

מזגן לחדר 
שינה

החל מ: ₪1090

החל מ-

ל-36 חודשים
30

מזגן 
לסלון

החל מ: ₪2090

החל מ-

ל-36 חודשים
58

מזגן 
3 כ"ס

החל מ: ₪3190

החל מ-

ל-36 חודשים
88
מזגנים קונים רק ב'שיא החשמל והמיזוג'

! ם י מ ו ל ש ת  3 6 - ב ם  ג ו ם  י ל ו ז י  כ ה ם  י ר י ח מ ה ם  ג

מיזוג אוויר החסכוני ביותר
בחשבון החשמל! 

התקנה יהודית איכותית ומקצועית!
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"אבנים 
עם לב אדם" 

|| איילה אבן האזל ||

מסע אל בתי כנסת עתיקים בישראל ששוחזרו - מעכו, צפת 
וטבריה, ועד לחברון וירושלים • מדוע מחקו המתפללים את 
הנחש, סמלו של שבט דן, מקיר בית הכנסת "עדס"? • איזו 
כתובת חרוטה התגלתה במנורה שהגיעה מקהילת פדובה? 
• בסמוך לאיזה בית כנסת עמד עמוד קלון? • ומדוע נעצר 
הפרופסור בן ציון טבגר כשניסה לסלק את המזבלה ממקום 

בית הכנסת "אברהם אבינו" בחברון?

צילומים: ויקיפדיה.
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מסורת נוספת שהייתה 
קיימת במקום הוא 
"עמוד הקלון". בחצר 
בית הכנסת הייתה 
קבועה כמין מדרגה 
ועליה עמוד קלון 
שכונה "הקונה" - 
שני ווים היו קבועים 
למעלה בגובה ראשו 
של האדם ושם היו 
מעמדים איש או אישה 
שעברו על מצוות הדת 
והמוסר, על צווארו 
היו שמים כאין חישוק 
המחובר לווים וסוגרים 
אותו במנעול, על פני 
החוטא היו צועדים, 
העוברים ושבים ובזים 
לו... 

מה וכמה בתי כנסיות עתיקים נחרבו במרוצת הגלות, כ
חלקם שפר עליהם גורלם ושוחזרו. ביניהם ניתן למנות 
את בית כנסת הרמח"ל בעכו, בית כנסת האר"י בצפת, 
בית הכנסת במוצא ועוד. מדובר על בתי כנסיות לפי 
המבנה  החסידים.  וגם  הספרדים  האשכנזים,  מנהגי 
העתיק של בית הכנסת מעניק הוד קדומים והסיפור 
מאחורי כל בית כנסת משרה אווירת מסתורין. לגעת באבן ולממש 

רגב היסטוריה.

בית כנסת רמח"ל בעכו

בית כנסת רמח"ל בעכו העתיקה – נוסד בשנת 1743 עם עלייתו 
עם  יחד  מאיטליה  ארצה  לוצאטו,  חיים  משה  רבי  הרמח"ל,  של 
משפחתו. את מושבו קבע הרמח"ל סמוך לנמל הים – בחדרים שהיו 

קבועים בחומה ומקיפים את מסגד אל ג'זאר. 
בית הכנסת נמצא ברחוב ה"שוק" - הרחוב המרכזי בעכו העתיקה. 
על פי האגדה בית הכנסת היה מבנה גדול ומרשים, ולפיכך התקנא 
בו השליט הבדואי של עכו, והחרים את המבנה ומעליו בנה מסגד. 
 – ליהודים  הכנסת  כבית  שישמש  צר  קיתון  ליהודים  נתן  כתחליף 

ואותו קיתון צר משמש כבית כנסת עד עצם היום הזה. 
במקום ישנו מרתף תפילה לפי דרישת הרמח"ל, על מנת לקיים את 
דברי הפסוק "ממעמקים קראתיך ה'", ואף על הפרוכת נרשם פסוק 
שרידי  את  במסגד  לגלות  ניתן  עקשניים  מספיק  ואתם  במידה  זה. 
בית הכנסת המקורי, בדמותם של החלונות העגולים הדומים דמיון 
מפתיע לצורת החלונות בבית הכנסת, כך טוען אלי חזן, גבאי בית 
הכנסת. בנוסף לכך הוא מספר כי בעברו העז והציץ לתוככי המסגד 
ובערבית  בעברית  הרשומות  הדיברות  בעשרת  להבחין  היה  וניתן 

בכניסה למסגד...
והנשים  נשים,  עזרת  כולל  אינו  דופן,  יוצא  באופן  הכנסת,  בית 
ולהציץ מבעד לחרכים, על  רגילות לעמוד מחוץ לבית הכנסת  היו 
ספר  קיים  הכנסת  בבית  השופר.  וקול  התפילות  את  לשמוע  מנת 
תורה המיוחס לתקופתו של הרמח"ל, העשוי מעור צבי ורשום בדיו 
שנעשה מתמיסה של קליפות רימונים. האותיות בספר כבר דהו ולכן 

לצערנו, ספר התורה למעשה פסול לקריאה וטעון גניזה. 

בית כנסת האר"י בצפת

העתיק  האר"י,  שם  על  עתיקים  כנסיות  בתי  שתי  ישנם  בצפת 
שביניהם הוא בית הכנסת הספרדי הנמצא מעל בית העלמין העתיק 
ובסמוך למוזיאון בית המאירי. בית הכנסת העתיק נוסד במאה ה14 
וכונה בהתחלה בית כנסת על שם אליהו הנביא. הרב משה באסולה, 
כי הכינוי הוא על שום  שביקר באזור במאה ה-15, מספר באיגרת 
קבלה שהייתה, כי אליהו הנביא התפלל בבית הכנסת ומאוחר יותר 

גם האר"י התפלל ולמד בו. 
מחצית  נספתה  שבהן  קטלניות  אדמה  רעידות  שתי  היו  בהמשך 
מן הקהילה היהודית, ואף בית הכנסת נחרב - אך שוקם לאחר מכן, 

בזכות תרומתו של נדבן איטלקי בשם יצחק גואטה.
בית כנסת האר"י האשכנזי – ממוקם בשדה שעל פי המסורת בו 
תפוחין  "חקל  השבת.  פני  את  לקבל  יוצאים  היו  ותלמידיו  האר"י 
קדישין" )שדה התפוחים הקדוש(. מתי נבנה בית הכנסת? אין לכך 
מדובר  האחרונות  בשנים  שהוצב  השילוט  פי  על  ברורה.  תשובה 
אינו  השילוט  אך  האר"י,  של  פטירתו  לאחר  שנים   6 של  בתקופה 

מבוסס כל צורכו. 
קהילת  של  הכנסת  בית  בסיס  על  נוסד  הכנסת  בית  כי  הנחה  יש 
דוד שלמה  רבי  כמו  ואדמו"רים  יוון, במשך השנים חסידים  יוצאי 
אייבשיץ ורבי חיים טירר נהגו להתפלל בו ובית הכנסת הפך לבית 
רציני  נזק  ספג  הזה  הכנסת  בית  גם  ספרד.  נוסח  של  המרכזי  כנסת 
ברעידת האדמה ולמעשה נחרב, למעט ארבעת עמודים ששרדו ויש 
 ,1857 בשנת  בהמשך,  שרד.  הדרומי  הכותל  שרק  שאומרת  טענה 
נבנה מחדש, ושנת הבניה הונצחה בכתובת אבן בחזית בית הכנסת 
בשנת  ז"ל/  האר"י  מרן  הכנסת  בית  זה  הזה/  המקום  נורא  "מה 

ומקדשי תיראו", תיראו בגימטריה – 1857.
בבית הכנסת ארון קדוש עתיר ממדים ומגולף ביד אמן – הדומה 
בסגנון לארונות קודש במזרח אירופה, הארון בעל פיתוחים צבעונים 
של סמלים יהודיים, צמחים ובעלי חיים מוצנעים וזאת בשל התנגדות 
רבה של צפת לדמות של חיות על ארון הקודש בבית הכנסת. בבית 
הספרדים  ממנהגי  הושפעו  אשר  ייחודיים  מנהגים  ישנם  הכנסת 
וממנהגי האר"י שהיה מעורב בעצמו. לדוגמא: בראש חודש קריאת 

ההלל נעשית בלא ברכה. 

בית הכנסת העתיק במוצא 

בית הכנסת העתיק במוצא שוכן ליד מוצא המקראית. בסביבתו 
ישנם מעיינות מים ושרידים ארכיאולוגים מהתקופה של נחלות בני 
ישראל ומתקופת בית שני. בית הכנסת הוקם במקור כ"חאן" – מלון 
אורחים, על ידי יהושע ילין מעסקניה הבולטים של ירושלים, בשנת 
1871 – כפי שחקוק עד היום על קשת הבית, ונוסד על בסיס מבנה 
לנוסעים  דרכים  כמלון  שימש  המבנה  כאשר  לכן,  קודם  עוד  עתיק 

מיפו לירושלים. 
1905 באה קבוצת רבנים להתארח בחאן וכששמעו שאין  בשנת 
מבנה  בתוך  כנסת  בית  להקמת  כסף  אספו  מיד  כנסת  בית  במקום 
החאן. בתקופת פרעות תרפ"ט ננטש המבנה ולאחר מכן היה חלק 
בשנת  ימינו.  של  ציון  מבשרת  עם  יחד  "קולוניה"  הערבי  מהכפר 
שוחזר  במקום,  להתיישב  יהודיות  משפחות  של  חזרתן  עם   ,1961
בית הכנסת. לצדו התגלו שרידים של יישוב רומאי בשם "קולניה". 

וכך מצאנו בתלמוד בבלי:
ונקרא  "משנה: מצות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים 
מוצא יורדין לשם ומלקטין משם מורביות )קבוצת ענפים( של ערבה 
ובאין וזוקפין אותן בצידי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח. 
גמרא: תנא מקום קלניה הוה ותנא דידן מ"ט קרי ליה מוצא איידי 
דמיפק מכרגא דמלכא קרי ליה מוצא )שם המקום הוא קלניא. ומדוע 
קראו התנא מוצא? כיוון שהמקום פטור ממס, המלך קרא לו מוצא(".

בית כנסת על שם רבי יוחנן בן זכאי - 1027בית כנסת אברהם אבינו לאחר הטבח בחברון
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בהמשך היו שתי 
רעידות אדמה קטלניות 
שבהן נספתה מחצית 
מן הקהילה היהודית, 
ואף בית הכנסת נחרב 
- אך שוקם לאחר מכן, 
בזכות תרומתו של נדבן 
איטלקי בשם יצחק 
גואטה.



בהסתמך על דברי הגמרא זוהה המקום בוודאות כיישוב היהודי 
העתיק מוצא.

ובפירוש ברטנורה מובא: "בגמרא אומר ששמו קלני"א. עוד היום 
כך הוא שמו. והערבים מצויים שם. והמקום רחוק מירושלים מעט. 
נקרא "מוצא" שהיה מוצא  ולפיכך  ופירוש קלני"א – חופשי ממס 

ממס המלך בשביל הערבה שלוקחים משם". 

"החורבה" ברובע היהודי

או  החסיד"  יהודה  רבי  חורבת  שבחצר  יעקב  בית  כנסת  "בית 
מפואר  גבוה  מבנה  כיום  הוא  העתיקה,  בעיר  "החורבה"  בקיצור 
את  סביבתו  על  המאציל  ממדים,  עתירת  כיפה  בעל  ידיים  ורחב 
שידוע  כפי  מכירים.  אמיתים  צ'למרים  שרק  הירושלמית  ההוויה 
לכולנו, בית הכנסת עמד בחורבנו שנים רבות, רק קשת אבנים עגולה 

בודדה, שוחזרה ממנו לאחר הכיבוש הירדני. 
החסיד"  יהודה  רבי  "חורבת  הנוסף  בשמו  שנודע  הכנסת  בית 
נבנה לפני כמאתיים שנה, בידי עולים ממדינות אשכנז ובראשם רבי 
יהודה החסיד. לרוע המזל לא הספיק כספם של היהודים להחזיר את 
החובות על הבניה, ולפיכך נחרב בחמת זעם על ידי הערבים שבנו 
אותו. לאחר מכן נבנה שוב בידי תלמידי הגאון מווילנה והפך להיות 
בית הכנסת האשכנזי המפורסם בעיר העתיקה בירושלים, עד שנחרב 

על ידי הלגיון הירדני. 
אוהד  שהיה  קלרסון  רון  ג'ון  המפורסם  האמריקני  העיתונאי 
יהודים, היה באזור בדיוק ברגע שהירדנים החליטו להפגיז בחמת 
של  לגל  אותו  והפכו  בו,  שהיו  התורה  ספרי  על  המבנה  את  זעם 
אבנים. ג'ון הצליח להנציח במצלמה, חייל ירדני עומד בטבורו של 

המבנה ובידיו מגילת קלף נידף מתוך ספר תורה... 
העתיק  המבנה  את  הירדנים  החריבו  כיצד  מתאר  הוא  במאמרו 
במטרה אחת יחידה - לא להשאיר לו זכר. וכך הוא מתאר: "על קרעי 
קיר אחד התנדנד לוח עם עשרת הדיברות. רק זה נשאר כאן כמזכרת 

וכאות אזהרה, לעולם קל הדעת ולארגון האומות חסר הישע..."
מתחת  נמצאו  הכנסת  בית  לשיקום  עבודות  בעת   2003 בשנת 
מהתקופה  ורחוב  שני  בית  מתקופת  טהרה  מקוואות  למבנה, 
בית  במרתף  לראותם  וניתן  שומרו  שנמצאו  הממצאים  הביזנטית. 
הכנסת. בית הכנסת אף מתהדר בארון הקודש הגבוה ביותר בעולם. 
מסורת נוספת שהייתה קיימת במקום הוא "עמוד הקלון". בחצר 
שכונה  קלון  עמוד  ועליה  מדרגה  כמין  קבועה  הייתה  הכנסת  בית 
האדם  של  ראשו  בגובה  למעלה  קבועים  היו  ווים  שני   - "הקונה" 
ושם היו מעמדים איש או אישה שעברו על מצוות הדת והמוסר, על 
צווארו היו שמים כאין חישוק המחובר לווים וסוגרים אותו במנעול, 

על פני החוטא היו צועדים, העוברים ושבים ובזים לו... 

בית כנסת היכל שלמה בעיר דוד

בכפר  שהוקם  תימני  כנסת  בית  הוא  שלמה  היכל  הכנסת  בית 
ארצה  עלו   1884 בשנת  בירושלים.  העתיקה  לעיר  סמוך  השילוח 
לרוע  בירושלים.  להתיישב  ובאו  תימן  יוצאי  יהודים  של  קבוצה 
פקפקו  טיבם,  את  בהתחלה  הכירו  שלא  ירושלים  תושבי  מזלם, 
ללא  שנשארו  התימניות  המשפחות  מצאו  בררה  בלית  ביהדותם. 
קורת גג לראשם, בעוני ובמחסור, מערות על המדרון מהערבי של 
של  הערביים  התושבים  בין  לגור שם,  לעבור  והחליטו  הזיתים  הר 

כפר השילוח. 

ארון הקודש בבית כנסת עדס מעליו היה חקוק סמל שבט דן ששוחזר כיום
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בשלב זה נעשתה קריאה לעשירי העיר לא לנטוש את המשפחות 
בצרתם, ועשיר יהודי בשם בועז הבבלי הכריז כי הוא תורם חלקת 
1600 אמות קרקע לטובת הקמת בתים עבור המשפחות  אדמה של 
הללו. המקום כונה "כפר התימנים" או "כפר השילוח" ובית כנסת 

"היכל שלמה" הוקם במקום. 
בשנת תרצ"ו )1938( בעקבות מאורעות תרפ"ט, תקופה שהייתה 
היהודים  את  הבריטים  אילצו  וערביים,  יהודים  בין  מאד  מתוחה 
מפרעות  עליהם  להגן  להתחייב  יכלו  ולא  היות  להתפנות,  במקום 
הערבים. שלמה מדמוני, תושב הכפר, חירף את נפשו על מנת לחלץ 
את ספר התורה אך נרצח בידי הפורעים, וספר התורה שהיה במקום 
חולל. בשנים האחרונות התחולל מאבק משפטי על מנת לקבל חזרה 
לידיים יהודיות את מבנה בית הכנסת, ומשפחת אבו נאב שהתגוררה 
במבנה פינתה את הבית לטובת היהודים. וכך לפני 3 שנים במסגרת 
במבנה  התפילות  שוב  חודשו  במקום,  חזרה  היהודית  ההתיישבות 

בית הכנסת.

בית הכנסת "ציון המצוינת" ברובע 
המוסלמי

עולים  ידי  על   1863 בשנת  הוקם  המצוינת  ציון  הכנסת  בית 
מגליציה – בחצר גליציה ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. 
הרובע  בגגות  וישיבה  יהודים  בתים  למספר  כינוי   – גליציה  חצר 

המוסלמי - מערבית לרחוב חברון ומזרחית לשוק הקצבים. 
שמו השני של בית הכנסת הוא "דעם קייסערס שול" - בית הכנסת 
הוקירו  אותו  יוזף  פרנץ  האוסטרי  לקיסר  כשהכוונה  הקיסר,  של 
של  ה-80  הולדתו  יום  לכבוד  זאת,  רק  ולא  הירושלמים.  היהודים 
בשעה   –  1910 באוגוסט   18 באב,  י"ג  חמישי  יום  הדגול,  הקיסר 
הלכו  ומשם  הכנסת  בבית  רבים  יהודים  התאספו  בצהריים,   14:00
תשועה  "הנותן  בברכת  הקיסר  את  לברך  מנת  על  לכותל  יחדיו 

למלכים." 
תרפ"ט,  לפרעות  בהמשך   –  1936 בפרעות  נחרב  הכנסת  בית 
בשנת  ליושנה."  "עטרה  אגודת  ידי  על  ה-80  בשנות  שוב  ושוקם 
תשמ"ח עברה חצר גליציה לחזקת משפחתו של הרב יצחק שלמה 
זילברמן, ולאחר השיקום העבירו לבית הכנסת "ציון המצוינת" את 

ישיבת "אדרת אליהו". 

בית הכנסת של ראשוני החסידים 
בטבריה 

הכנסת  בית  הנוסף  בשמו  או  החסידים  ראשוני  של  הכנסת  בית 
קרלין סטולין נבנה ב1786 בטבורה של חצר היהודים בעיר טבריה, 
מנדל  מנחם  רבי  ידי  על  נבנה  הכנסת  בית  הכנרת.  לשפת  סמוך 
החסידים.  עליית  בראש  שעמדו  מקליסק  אברהם  ורבי  מוייטבסק 
עברו  מכן  ולאחר  ובפקיעין  בצפת  החסידים  התיישבו  בתחילה 
הכנסת  לבית  סמוך  כנסת  בית  להם  הקצו  המקום  תושבי  לטבריה. 
הספרדי אך ה"שידוך" לא עלה יפה, היות ומנהג החסידים להתפלל 
עברו  לפיכך  הספרדי,  הכנסת  בית  למתפללי  שהפריע  גבוה  בקול 
החסידים להתפלל בביתו של רבי מנחם מנדל מוויטבסק והבית הפך 

צר ולא הכיל את כל המתפללים. 
שלוש  של  בית  ובנה  ביתו  את  להרחיב  החליט  מנדל  מנחם  רבי 
קומות – קומה ראשונה – מרתף, קומה שניה – בית מגורים וקומה 
שלישית – בית כנסת. לכבוד הקמת בית הכנסת נשלחה אליו במתנה 
פרוכת, תרומת קהילתו של רבי ברוך ממז'יבוז'. כעבור תקופה אף 
פרצה מגפה קשה לא עלינו בעיר, קהילת החסידים הסתגרה בביתו 

של רבי מנחם מנדל וניצלה כולה. 
לבנו  הבית  עבר  מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  של  פטירתו  לאחר 
אדמה  רעידת  בעקבות  ב-1837  תקופה  כעבור  משה.  רבי   – יחידו 
אמצעים  מספיק  היה  לא  הקהילה  לבני  אך  בחלקו,  הבית  נהרס 

לשקמו והוא עמד חרב תקופה של שלושים שנה. 
של  ובמצוותו  טבריה  בעיר  גדולה  קהילה  הקימו  קרלין  חסידי 
כספים  לגייס  לאירופה  שליחים  נשלחו  מקרלין  )השני(  אהרון  רבי 
על מנת לשקמו, בשלב זה התפילות התקיימו בקומה התחתונה של 
הבית, ואל הקהילה שלח רבי אהרן מקרלין ספר תורה שכתב, תיבה 
ועמוד תפילה מעץ. רבי משה מסטולין ורבי אברהם אלימלך מקרלין 
שנספו בשואה עוד הספיקו לבקר בבית הכנסת ורבי אברהם אלימלך 
אמר כי "כל אחד יכול להרגיש קדושת הרה"ק הרבי רבי מנחם מנדל 

זצ"ל ששורה במקום זה".

רבי מנחם מנדל החליט 
להרחיב את ביתו ובנה 
בית של שלוש קומות 
– קומה ראשונה – 
מרתף, קומה שניה 
– בית מגורים וקומה 
שלישית – בית כנסת. 
לכבוד הקמת בית 
הכנסת נשלחה אליו 
במתנה פרוכת, תרומת 
קהילתו של רבי ברוך 
ממז'יבוז'



בית הכנסת אברהם אבינו המשוחזרציון המצוינת



לשכת הרבנות הראשית                  המועצה הדתית בני ברק

נפלה עטרת ראשנו      ברוך דיין האמת
אוי לספינה שאבד קברניטה

המומים ומזועזעים מהסתלקותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול מעוז ומגדול, 
צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, עבד ה' מנעוריו אשר נשא את משא העם 
במשך 40 שנה בעירנו ובתפוצות ישראל, קירב לבבות עם ישראל לאבינו 
התורה  במכמני  נפלא  גאון  הליכותיו,  ובנועם  שפתיו  במתק  שבשמים 

והוראה, חיבר חיבורים בתורה, בנגלה ובנסתר, יראתו קודמת לחכמתו

כבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הגדול

הרב שלמה ב"ר יחיא

קורח זצוק"ל
רבה הראשי של העיר בני ברק

בעל "עריכת שולחן" ועוד
הלוויתו התקיימה אתמול יום שני י"ג מר חשון תשע"ט ונטמן בבית החיים סנהדריה בירושלים

מבכים מרה
רבני המועצה הדתית            הנהלת המועצה הדתית ועובדיה
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בית כנסת עדס בירושלים

בית כנסת הזה אינו עתיק כמו קודמיו. בית הכנסת נוסד בתחילת 
נחלאות  בשכונת  החלאבית  עדס  משפחת  ידי  על  שעברה  המאה 
ועל שם  יאשיהו עדס  בירושלים. בית הכנסת קרוי על שם עובדיה 
הזמן  ותמורות  מלחמות  כמה  עבר  הכנסת  בית  עדס.  יצחק  יוסף 

הותירו בו את רישומם. 
פגעו  פגזים   – העצמאות  ובמלחמת  הראשונה  העולם  במלחמת 
בית  שימש   – הימים  ששת  במלחמת  ואילו  להרס,  וגרמו  במבנה 
הכנסת  בית  הקרקע.  לפני  מתחת  ורובו  היות  זמני  כמקלט  הכנסת 
מיוחד בציורים האומנותיים המקשטים את קירותיו, הציורים בוצעו 
בתחילת המאה על ידי אמנים מבית הספר בצלאל ובהנחיית האמן 
יעקב שטארק – שחתימתו אף מתנוססת בקצה הקיר באחת הפינות. 
ארון הקודש הענק המפאר את בית הכנסת, עשוי עץ מצופה צדף 
והובא במיוחד מחאלב – חלקים חלקים. בבית הכנסת שמור העתק 
של כתר ארם צובא עליו שמרה הקהילה היהודית כהקדש )העותק 

המקורי נמצא ושמור בהיכל הספר במוזיאון ישראל(.
העיטורים על הקירות הם סמלי עשרת השבטים, כאשר סמלו של 
שבט דן – הנחש נמחק בידי המתפללים, היות והוא ניצב ממול עזרת 
נשים ועל פי הקבלה – אישה שרואה נחש או אפילו ציור של נחש, 

עלולה להפיל חלילה. 
בשנת 2009 בית הכנסת הזמין אמן מיוחד מצרפת על מנת לשחזר 
את העיטורים האמנותיים שעל הקירות – שנעשו לפני מאה שנה, אך 
התוצאה לא הייתה טובה והעבודות הופסקו והושלמו מאוחר יותר 

על ידי רשות העתיקות בליווי יד בן צבי.
אחד המסורות היפות של בית הכנסת הוא מנהג שירת הבקשות 
שממשיך מידי ערב שבת לאחר הסעודה בלילות החורף. לכל פרשת 
שבוע יש את המאקם שלו – ולפיו נקבעים המנגינות אותן ישוררו 
של  קבוצות  לשתי  מחולקת  הבקשות  שירת  אמירת  הכנסת.  בבית 
מתפללים – קבוצה אחת בצד ימין וקבוצה אחת בצד שמאל כאשר 

בתי הפיוטים וקטעי הסולו מחולקים לחילופין בין שתי הקבוצות.
 

בית הכנסת "אברהם אבינו" בחברון

ההיסטוריה של בית הכנסת אברהם אבינו מגיעה גם היא למאה 
והקימו  לחברון  ספרד  מגירוש  גולים  הגיעו  כאשר  לספירה,  ה-16 
הכנסת  בית  אשכנזי.  מלכיאל  הרב  עמד  בראשם  הכנסת,  בית  את 
קרוי בשם זה על שם מעשה שאירע, כאשר ביום הכיפורים התאספו 
הגיע  לפתע  למניין.  עשירי  יהודי  להם  חסר  והיה  לתפילה  יהודים 
 – יום הכיפורים  ומיד במוצאי  והשלים את המניין  יהודי לא מוכר 

לו  ואמר  הרב  של  בחלומו  יהודי  אותו  הופיע  החג  במוצאי  נעלם. 
כי הוא אברהם. בעקבות כך מכונה בית הכנסת על שמו של אברהם 

אבינו. 
בפרעות תרפ"ט לא חמלו הערבים על בית הכנסת והחריבו אותו, 
מזבלה  ציבוריים,  בו שירותים  הקימו  לבזות את המקום  מנות  ועל 
ודיר עיזים. בית הכנסת נחשף על ידי פרופסור בן ציון טבגר לאחר 
חפירות וניקוי המזבלה, והוא נעצר כמה פעמים תוך כדי עבודתו על 
ידי הממשל הצבאי במקום שטען כי הוא שופך זבל לחצרות השכנים 

הערבים וכי הוא מהווה גורם מתסיס ומפריע לצבא בעבודתו. 
ידי  על  אם  מחדש  לשחזרו  מנת  על  רבות  פעל  טבגר  פרופסור 
תמונות ואם על ידי זיכרונות של ניצולי הטבח. למקום הוחזרו ספרי 
לירושלים.  ונלקחו אחרי פרעות תרפ"ט  בו  התורה העתיקים שהיו 
בית כנסת בנוסח חב"ד העתיק ביותר בעולם - נמצא בחדרון בקומה 
מחב"ד  האדמו"ר  קנה  החדרון  את  הכנסת,  בית  של  התחתונה 

האמצעי.

בתי הכנסת הספרדים ברובע היהודי

בתי הכנסת הספרדים ברובע היהודי הוא כינוי למתחם של ארבע 
משמרות  ברחוב  הרובע,  בקצה  הנמצאים  חשובים  כנסיות  בתי 
הכהונה ובסמוך למגרש החניה של הרובע. בתי הכנסת הוקמו על 
ידי גולים מגירוש ספרד לפני כחמש מאות שנה, עד לאותה תקופה 
המושלים  של  האיסור  עקב  בירושלים  גדולים  כנסיות  בתי  היו  לא 
את  הטורקים  כבשו  תקופה  באותה  אך  הממלוכים,  המוסלמים 

במלחמת העולם 
הראשונה ובמלחמת 
העצמאות – פגזים 
פגעו במבנה וגרמו 
להרס, ואילו במלחמת 
ששת הימים – שימש 
בית הכנסת כמקלט 
זמני היות ורובו 
מתחת לפני הקרקע. 
בית הכנסת מיוחד 
בציורים האומנותיים 
המקשטים את 
קירותיו, הציורים בוצעו 
בתחילת המאה על ידי 
אמנים מבית הספר 
בצלאל ובהנחיית 
האמן יעקב שטארק 
– שחתימתו אף 
מתנוססת בקצה הקיר 
באחת הפינות

חצר גליציה

בית הכנסת אברהם אבינו בחברון
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חדשים.  כנסת  בתי  לבנות  ליהודים  והתירו  ירושלים 
אך  לחלוטין,  נפרדת  כניסה  היה  כנסת  בית  לכל  בעבר 

כיום מדובר במתחם אחד מחובר. 
מכולם,  החשוב  הוא  זכאי  בן  יוחנן  רבי  הכנסת  בית 
בו ממונה באופן קבוע הראשון לציון וסמוך לכיפתו היו 
זית  שמן  וצנצנת  שופר  הירדני  הכיבוש  בטרם  מצויים 
לעתיד לבוא - עבור משיח בן דוד, טוענים כי מקורם של 
השופר והצנצנת הוא בימי בית המקדש השני – ומציאתם 
תביא לגאולה )כיום הוצבו תחתם שופר וצנצנת שמן זית 

חלופיים(. 
בית הכנסת מכונה כך על פי המסורת כי במקום עמד 
בית מדרשו של רבי יוחנן בן זכאי. שם נוסף הוא "קהל 
הכנסת  בבית  גרנדה(.  קאל  אל  )בלאדינו  גדול"  קדוש 
והסיבה  קדוש  ארונות  דופן שתי  יוצאת  בצורה  מצויים 
העותומנים  השליטים  של  גזרה  בשל  כנראה  היא  לכך 
הציעו  לפיכך  הקוראן,  ספר  גם  יהיה  הכנסת  בבית  כי 
פתרון גאוני להקים עוד ארון קודש וכך לצאת ידי חובת 

השלטונות.
בית הכנסת "אליהו הנביא" היה מכונה בתחילה "קהל 

תלמוד תורה" מכאן ניתן להסיק ששימש בהתחלה כתלמוד תורה. 
או שמא שימש כחדר נספח לבית הכנסת ריב"ז – וכשבית הכנסת 
כי  שאומרת  דעה  יש  כנסת.  לבית  הלימוד  חדר  גם  הוסב  צר,  הפך 
בית הכנסת שימש לעולים מארצות אשכנז בטרם הושלמה בנייתו 
בו  התפילה  נוסח  היום  עד  זו  ומסיבה  "החורבה"  הכנסת  בית  של 

הוא אשכנזי. 
בית הכנסת קרוי על שמו של אליהו הנביא, על שם מעשה שהיה 
באחד מימי הכיפורים, כאשר חסר עשירי למניין לפתע הופיע יהודי 
והשלים את המניין ומיד במוצאי החג נעלם. מיד הבינו המתפללים 
בצד  הוצב  הנביא  אליהו  ישב  בו  הכיסא  הנביא...  אליהו  זה  שהיה 

צפון של בית הכנסת והיווה סגולה לנשים עקרות. 
לאחר מלחמת העצמאות נהרס בית הכנסת ונשדדו הכיסא המיוחס 
וארון הקודש, במקום זאת הובא ארון קודש ייחודי מאיטליה ואליו 
נלוותה מנורה שהוסבה למנורת חשמל ונתלתה בתקרת בית הכנסת. 
למרבה  ואז  ניקוי,  לצורך  המנורה  הורדה  ארוכה  לא  תקופה  לפני 
הפלא, התגלתה כתובת חרוטה עליה, אותה רשם לפני מאתיים שנה 
בכל  לנשמתו,  אזכרה  להגיד  הוא מבקש  ובה  פדובה  יהודי מהעיר 
ליל יום כיפור לאחר כל נדרי, וזאת בניגוד לנוהג המקובל להזכיר 
את הנשמות לאחר קריאת התורה. מאז נוהגים לעשות אזכרה לאותו 
במה  על  בחזית  מוצב  מקורי  עץ  ספסל  כיפור.  יום  ליל  בכל  יהודי 
לאחר  מקומית  בחנות  המתפללים  אחד  מצא  הספסל  את  מוגבהת, 

מלחמת ששת הימים, ולפיו שוחזרו שאר הספסלים.
וכן  נשים  לעזרת  האזור  שימש  במקור   – האמצעי  הכנסת  בית 
מקהילות  העולים  זרם  כשגבר  אך  המתפללים.  עבור  סוכה  לבניית 
ספרד, הוסב לבית כנסת. שמו הנוסף של בית הכנסת האמצעי - "בית 

הכנסת קהל ציון."
בית הכנסת האיסטנבולי - הוקם האחרון מבין כולם, בשנת 1753. 
בית הכנסת בנוי לפי מסורת יהודי איטליה – הבימה ממוקמת בסמוך 
וספסלי  הקודש,  ארון  ניצב  בו  אשר  המזרחי  הכותל  מול  לכותל 
המתפללים ניצבים בשני צדי המעבר בין הארון לתיבה בצורת מבנה 
דו קוטבי. בנוסף פתח הכניסה הראשי נמצא בסמוך לארון הקודש. 

נוסח התפילה הוא ע"פ נוסח הספרדים והפורטוגזים. 
בתי הכנסת נמוכים בצורה משמעותית ממפלס הרחוב – ההפרש 
הראשונה  הסיבה  סיבות,  מכמה  כנראה  וזאת  מטרים  שלושה  הוא 
לא  מנת  ועל  מהשלטונות  הכנסת  בית  את  להסוות  מנת  על  היא 
יהיה  הכנסת  בית  שמבנה  אסור  פיהם  שעל  עומר  חוקי  על  לעבור 
גבוה יותר ממבנה המסגד המוסלמי. סיבה נוספת היא על פי הפסוק 
"ממעמקים קראתיך ה'" ועל פי מאמר חז"ל "על יעמוד אדם במקום 
גבוה ויתפלל... לפי שאין גבהות לפני המקום." לאחר נפילת הרובע 
ובעת הכיבוש הירדני בתי הכנסיות הפכו לאורות סוסים ולמכלאות 
צאן, ורק לאחר שחזרו לחזקת ידיים יהודיות שוקמו בתי הכנסיות 

ואף הוקם בהם מוזיאון קטן עם פרטי יודאיקה היסטוריים. 

תכנית בתי הכנסת הספרדים
חייל ירדני בטבורו של  החורבה, ובידיו מגילה של ספר תורה

משה אבוטבול. הניסיון שימשיך את התנופה!

באהבה רבה,
משה אבוטבול ראש העיר בית שמש

וסגן יו"ר המרכז לשלטון המקומי

בס"ד

25 שנים של עשייה עם הפנים קדימה

אחי ורעי תושבי בית שמש היקרים, 

בראשית דברי הנני להודות לכם על שזכיתי במשך עשור לשמש אתכם כראש העיר ולהביא לפיתוחה ולשגשוגה של 
עירנו היקרה בית שמש.

מכובדת  גדולה,  לעיר  הפכנו  קטנה  ומעיר  שמש  בית  לעיר  אדירה  תנופה  של  שנים  הינם  אלו  שנים  ספק,  ללא 
הנני  הקרוב.  שלישי  ביום  אי"ה  שתיערך  הבחירות  מערכת  של  האחרונה  בישורת  נמצאים  אנו  כעת  ומשמעותית. 

לבקש מכל תושבי עירנו היקרים להגיע, להצביע ולהכריע את המשך העשייה בעירנו.

אני שמח שבתפקידי האחרון, כראש העיר, פעלתי במישורים רבים מאוד. אך עלי להדגיש את הדברים העיקריים 
שאשמח מאוד שיעמדו מול עינכם בעת קבלת ההחלטה במי לבחור לראשות העיר.

ניסיוני במערכת המוניציפאלית הינו קריטי להתפתחות העיר, וכולל חצי יובל שנים כחבר מועצה, סגן ראש העיר 
ומ"מ, מתוכם עשר שנים כראש עיר עם קואליציה רחבה ומגוונת מכל סיעות הבית.

 בשנים אלו פעלנו לסלילתו של כביש 38 שכולם נהנים ממנו, סיום כביש 10 וכעת אנו בעיצומו של סלילת כביש 5. 
כמו גם הקמנו מערכת תחבורתית משודרגת המונה כ- 50 קווי אוטובוס מכל רחבי הארץ.

 זכינו להקים בעיר מועדוני נוער, בית הבנים, מועדון לקהילה האתיופית, אודיטוריום בבית הספר ברנקו וייס 
ואולם הספורט הסמוך לברנקו וייס, על שם הנשיא המנוח שמעון פרס. אולמות ספורט, טיפות חלב, מעונות יום, 

מקוואות ובתי כנסת לציבור.

בנינו אלפי יחידות דיור לכלל המגזרים בעיר ובכך הבאנו ב"ה פתרון הולם למצוקת הדיור.

בנינו כ-500 כיתות לימוד, גני ילדים ובתי ספר, בנינו את המרכז להתפתחות הילד בגבעת שרת. אנו בתנופת 
הבנייה של היכל התרבות והכינוסים, ובשבועות הקרובים נחנוך בע"ה את אצטדיון הכדור רגל החדש.

סייענו בהקמת שלושה קניונים בעיר, דבר שמוסיף לכלכלת העיר ולהוספת מקומות עבודה.

הבאנו לעיר את משרדי הממשלה, ע"מ שיתנו שירות טוב ונגיש לתושב: משרד הפנים, רשות המיסים, משרד 
הקליטה, ביטוח לאומי ועוד.

סיפחנו 3,000 דונם לתעשייה ממטה יהודה לצורך פיתוח אזורי תעשייה ומפעלים אשר נמצאים כעת בתנופת 
הקמה. כמו כן הקמנו את החברה הכלכלית ותאגיד המים לשיפור התשתיות בעיר.

ארגנו אלפי אירועים תרבותיים למען תושבי העיר לכל הקהלים והמגזרים.

כלל  ולריכוז  התושבים  לכלל  יותר  טוב  שירות  למתן  נעימי  בקניון  מכובד  למבנה  העירייה  בניין  את  העברנו 
מחלקות העירייה במקום אחד.

מרכז להבה ללימודי מחשב, פרויקט מחשב לכל ילד, מחשב לכל מורה וכיתות חכמות, ומלגות לסטודנטים.

הקמנו כ- 100 פארקים וגני משחקים בעיר וכן יזמנו את מהפכת הפחים המוטמנים בשכונות.

כל הדברים היפים הללו ועוד רבים שלא פורטו כאן, נעשו הודות לתמיכתכם בי בעבר. לכל הדברים העצומים הללו 
הנאמדים במיליארדים רבים, זקוקים לסיעתא דישמיא ולניסיון רב, דבר שברוך ה' יש לי.

מכאן אני פונה אליכם בפנייה נרגשת, רגע לפני, תנו לי את הכח להמשיך ולשרת אתכם שנים נוספות, המשימות הן 
רבות ואני אפעל לבצעם, לשם כך אני זקוק לתמיכתכם ולחיזוקכם בהצבעה בקלפי.

אני נגיש למענכם שנים רבות וכך אשאר גם לאחר שאבחר בשבוע הבא אי"ה.
אני מודה לכם מאוד על העבר ובע"ה גם על העתיד המשותף ביננו גם בשנים הבאות.

משה 
אבוטבול
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צ  מת 
דרכים



23 י"ז בחשוון תשע"ט 26/10/18

שנה לפטירתו של מייסד מכון 'צומת' ואבי הפתרונות הטכנולוגים בהלכה, 
 • משמעותיות  ציון  ונקודת  חייו  תולדות  עם  ישראל'  'כל  רוזן,  ישראל  הרב 
הפתרונות המעשיים במאמר פרי עטו, וההספד המלא של הרב יעקב אריאל 

המגדיר את אישיותו •  רוזנים נוסדו יחד

||  יוסי גיטלר ||

צ  מת 
דרכים

צילומים: שלומי כהן, בנימין יורוביץ וארכיון המשפחה.
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עוד כתב: "אכן, הסיבה לאי 
יכלתנו לממש 'מלחמה' 
זו מצויה ב'אויב הפנימי' 
שלנו, בקרב אחינו יהודי 
השמאל, ובראשם חלק 
משופטי בג"ץ אשר זכויות 
אדם והומאניזם כלפי 
אויבים עדיפים בעיניהם 
על פני ביטחון המדינה 
ואזרחיה, כלפיהם אין לי 
פתרון! הם אחים-אויבים 
וחלילה 'להלחם' בם. רק 
בשכנוע, ובעיקר בהסברה 
חדה ואף מגויסת, אולי 
נצליח להפיג את 'אויבותם' 
או לפחות לדחוק אותם 
לשוליים".

מנם בציבור החרדי לא כולם קיבלו את יוזמותיו. כמה א
שתחדרו עמוק יותר לשמרנות החרדית כך פחות תמצאו 

את מהפכותיו באות לידי ביטוי. אבל אחרי הכל לא 
ניתן להתעלם מההשפעה והתרומה האדירה שהייתה 
לרב ישראל רוזן, מייסד ויו"ר מכון 'צומת', על שילוב 

ההלכה בטכנולוגיה, ומציאת פתרונות הולמים לכל סיטואציה.
הרב ישראל רוזן נולד בחודש אייר תש"א, ונפטר לפני שנה בי"ג 
בחשוון תשע"ח בגיל 76, מלבד תפקידו כראש מכון 'צומת' לענייני 
הלכה וטכנולוגיה וראש מערכת השנתון 'תחומין' שבהוצאת המכון 
ייסד גם הרב רוזן את מינהל הגיור וכיהן כדיין במינהל. כמו-כן היה 
עורך עלון פרשת השבוע הדת"ל 'שבת בשבתו' וכתב טור פובליציסטי 
בעלון. עיסוק רב היה לו בענייני פרשנות התנ"ך על פי חז"ל. עמדותיו 

היו שמרניות-ימניות בתחומים הפוליטיים ובתחומים דתיים.
ציון.  בת  ולאמו  רוזן  דב  לאביו  אביב  בתל  נולד  ישראל  רבי 
והוסמך  ביבנה',  ו'בכרם  החדש'  'היישוב  בישיבת  בבחרותו  למד 
לב'  ב'מכון  אלקטרוניקה  למד   1976–1973 בשנים  לרבנות.  שם 
והוכשר בהם למהנדס. בתחילת הדרך עבד  בר-אילן  ובאוניברסיטת 
ב'מכון המדעי טכנולוגי להלכה' שבירושלים בהנהגת הרב הלפרין, 

ובשנת 1976 הקים את מכון 'צומת' בראשו עמד.
במכשירים  הלכתיים-טכניים  בפתרונות  עסק  המכון  במסגרת 
כדי לאפשר שימוש בהם במסגרת  בעיקר אלקטרוניים,  טכנולוגיים, 
לסוגיות  המוקדש  'תחומין'  השנתון  את  יזם   1980 בשנת  ההלכה. 
תורה, חברה ומדינה. זכה לכמה פרסי הוקרה, כמו באפריל 2008 אז 
זכה ב'פרס לב' שניתן על ידי 'מכון לב', בנושא תורה ומדע. ובמרץ 

2011 זכה ב'פרס ירושלים' שמוענק בכנס ירושלים של ערוץ 7.
התגורר בחייו באלון שבות, והיה נשוי לאשתו שלומית, בתו של 
ראש  רוזן,  יגאל  רבי  הגאון  הוא  אחיו  אב לחמישה.  והיה  גרדי,  נתן 
ישיבת 'אור ישראל' בפתח-תקווה ומהרבנים הבולטים ב'דגל התורה'. 
מדרשת  ראש  הוא  אביה,  הרב  נוסף,  בן  רוזן.  יקהת  הסופר  הוא  בנו 

השילוב נטור, לשעבר ראש מדרשת 'עין הנציב'.

בשדה הגיור
הרב רוזן ראה במינהל הגיור, אותו ייסד, את מפעל חייו. הוא ניסה 
בעמידה  שיאופיין  אחיד,  גיור  לתהליך  להוביל  זה  בתחום  בפועלו 
בסטנדרטים כלליים לכל הגיורים הנעשים על ידי המינהל. הוא התנגד 
לא  או  אקדמיים  )גופים  חיצוניים  מגורמים  המינהל  על  לביקורת 
את  ותוציא  המינהל  את  תחליש  זו  שביקורת  בטענה  אורתודוקסים( 
ידם של החרדים על העליונה בכל הקשור לנושא הגיור, בזמן שהוא 

אחז בעמדות דתיות לאומיות מתונות יותר.

בשנת תשס"ו התייחס לסכנה שבה היו נתונים אז תושבי עוטף עזה 
בשל הרקטות שנורו עליהם בתדירות גבוהה מרצועת עזה שבשלטון 
חמאס. לדבריו, על פי המוסר המערבי המקובל, המדינה אינה יכולה 
היה  מוסרי  לכן  אזרחים.  ממנה  שייפגעו  החשש  מפאת  אש  להשיב 
לדעתו להקים 'מיליציות בלתי נשלטות' של צעירים בני האזור אשר 
משום  יעילה  אינה  ההצעה  לדבריו,  ואולם,  שערה.  מלחמה  ישיבו 

שגורמי שמאל בתקשורת יחשפו את התוכנית.
בינואר 2010 פרסם מאמר בשם 'ונוספו ערביי ישראל )ובג"ץ( על 
הראשון,  בערוץ  זחאלקה  ג'מאל  ח"כ  של  ראיון  בעקבות  שונאינו', 
הרעיון  ועוד.   443 בכביש  לנסוע  לפלסטינים  להתיר  בג"ץ  החלטת 
שעמד בבסיס דבריו של הרב רוזן היה, כי היהודים בישראל נמצאים 
כל  ישראל.  מדינת  של  הקיום  זכות  נגד  וארסית  קשה  מתקפה  תחת 
להם  הפכו  ההתנתקות(  תוכנית  )כמו  שביצעו  האמון  בוני  הצעדים 
לרועץ, וכל מה שנעשה לטובת זכויות האדם של ערביי ישראל ויהודה 
ינוצל בסופו של דבר כנגדם. לכן הוא קרא: "הגיעה העת  ושומרון, 
'להכריז מלחמה' על ערביי ישראל, וכמובן פלשתינאי יו"ש, שאינם 
נאמנים למדינה לפי מבחנים ברורים שיוגדרו, ולהגדירם כ'אויבים'. 
)כמו  גם קולקטיביות  זכויות,  ה'מלחמה' תהיה במסגרת של שלילת 
הנאמנות  במבחן  עומדים  שאינם  זמן  כל  תחבורה(,  בעורקי  נסיעה 
אינם  ההיבחרות,  זכות  ובוודאי  לכנסת,  ההצבעה  זכות  גם  למדינה. 
ובוודאי  אי-נאמנות,  בשל  בהם  לכרסם  ומותר  מסיני'  למשה  'הלכה 

מטעמי ביטחון ו'הבא להורגך'".
מצויה  זו  'מלחמה'  לממש  יכלתנו  לאי  הסיבה  "אכן,  כתב:  עוד 
חלק  ובראשם  השמאל,  יהודי  אחינו  בקרב  שלנו,  הפנימי'  ב'אויב 
עדיפים  אויבים  כלפי  והומאניזם  אדם  זכויות  אשר  בג"ץ  משופטי 
פתרון!  לי  אין  כלפיהם  ואזרחיה,  המדינה  ביטחון  פני  על  בעיניהם 
הם אחים-אויבים וחלילה 'להלחם' בם. רק בשכנוע, ובעיקר בהסברה 
חדה ואף מגויסת, אולי נצליח להפיג את 'אויבותם' או לפחות לדחוק 

אותם לשוליים".
קרא  איתן',  'צוק  למבצע  שהוביל  הנערים  שלושת  רצח  בעקבות 
למחבלים  מוות  עונש  ולקבוע  ישראל  למדינת  עציון  גוש  את  לספח 

משוחררים שחזרו לעסוק בטרור.
שבעתיים  חמורים  "מעשיהם  כתב:  ח'דיר  אבו  מוחמד  רצח  על 
מי  כלפי  אקדחו  את  כיון  הוא  הממשלה.  ראש  רוצח  עמיר,  מיגאל 
)כמעשה  אישי  אויב  בו  שראה  מתוך  המסילה  מן  להגותו  שתכנן 
שמעון ולוי בשכם, וכמובן אין במילים אלו שום שמץ של קורטוב, 
הצדקה או סינגור(. חיות הטרף, רוצחי הנער משועפאט, צדו למוות 
חף מפשע, יושב קרנות תמים. רצח לשם רצח לשם ספורט לשם פורקן 
לשם חייתיות. אני נחנק מדמעות עד לאיזה בור תחתיות ניתן לשקוע", 
כתב הרב שנחשב, כאמור, לאחד מבכירי הוגי הדעות בציונות הדתית.
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד. 
על  לבעיית הטחורים מבוסס  היום הטיפול המומלץ  גם 
צמחי מרפא, אבל הדרך היא כבר מפוקחת, סטרילית ויעילה 

באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת, 
וגורמים   )rectum( החלחולת  של  התחתון  בחלק  או 
משאות  סחיבת  ממושכת,  ישיבה  ודימום.  גרד  לכאבים, 
לגרום  יכולים  בגיל,  העלייה  פשוט  או  קבע,  כדרך  כבדים 
עודף  עם  לאנשים  גם  אופייני  המצב  הבעיה.  של  להופעה 
משקל, לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים 

או עצירויות. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשרות  סיבות 
לאיברים  שגורמת  רבה  עייפות  הן:  הטבעת  פי  באיזור 
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח, לחץ תוך 
לב. אי־ספיקת  וגם  הקאות  או  רבים  שיעולים  בגלל   בטני 

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

כדי  מרפא,  פעילות מצמחי  בתמציות  ומשתמשת  העתיקה 
של  הפעילות  את  לשפר  וכדי  ברקמות  הפגיעה  על  להקל 

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

 TTM הנטורופתית הראשית בחברת M.Sc אלינה זקס
מוצרי  את  שרקחה  ומרצה  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,
החברה, מסבירה על שיטת הטיפול, "צמחים רבים נחקרים 
מהמחקרים  מובילות.  באוניברסיטאות  האחרונות  בשנים 
צמחי  מדעית.  להוכחה  העממית ניתנת  שהחוכמה  עולה 
כיום  בעולם  גדולים  מחקרים  של  במרכזם  נמצאים  מרפא 
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך, שיוכלו למנוע ולהקל 

על מחלות רבות.
TTM כללנו קרם צמחי למריחה חיצונית  "בערכה של 
צמחיות  וכמוסות  הפצוע  האיזור  את  ומרגיע  שמחטא 
התהליכים  והורדת  העיכול  מערכת  בהנעת  שממוקדות 

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

תהליכים  ומעכב  גירוי  שמרגיע  מרפא  צמח  "הממליס- 
יוצר שכבת הגנה שיעילה  דלקתיים. החומר הפעיל בצמח 
הקופטיס  את  גם  שילבנו  והרעלנים.  המזהמים  מרבית  נגד 
דימום  שעוצר  מחטאת  תכונה  בעל  מרפא  צמח    - הסיני  
אגוז  מקליפת  תמצית  שילבנו  כן  כמו  נפיחות.  ומפחית 

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את 
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה - צמח מרפא 
דלקת  ומפחית  מחטא  רקמות,  של  התחדשות  שמעודד 

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

יועץ מקצועי  עם  ומשוחחים  "בשלב הראשון מטלפנים 
ומתחילים  אחד  לכל  מתאים  לא  הטיפול   .TTM מטעם  
שנלקחות,  תרופות  הרפואי,  הרקע  לגבי  מפורט  בתשאול 

רגישוית ועוד. 
"אם יש התאמה, היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם 
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות. ואז 
מלווים  אנחנו  מגיע השלב השלישי: אחרי קבלת הערכה, 
נכונה  התקדמות  לוודא  כדי  שוטף  באופן  המטופל  את 
גם  אנחנו  לצורך.  בהתאם  מינונים  לשנות  או  התהליך  של 
דלקתיות  שמורידה  מתאימה  לתזונה  המלצות  מספקים 

ומסייעת לעיכול".
כאב  תהססו.  אל  הטבעת?  פי  באיזור  מכאבים  סובלים 
היווצרות  על  גם  להצביע  עלול  טחורים  ידי  על  הנגרם  עז 
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות 

ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון, חייגו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

אל תסבלו, תטפלו
כאבים,  על  להקלה  מרפא  צמחי 
עממית  חוכמה  הכירו  ניסיתם?  כבר 

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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 "הוא לא עשה שום דבר 
על דעת עצמו. היו לו דעות 
משל עצמו והוא הביע 
אותן בהרבה הזדמנויות, 
אך בנוגע ליישום ההלכה 
בחיי המעשה, הוא התייעץ 
עם גדולי הדור. בכל דבר, 
קטן וגדול, הוא התייעץ עם 
גדולי הדור מכל החוגים.

הרב רוזן היה חבר נשיאות מפלגת הבית היהודי. באוגוסט 2017 הודיע על 
פרישתו מהמפלגה, לאחר שיועצת התקשורת של השר נפתלי בנט הצהירה 

על שייכותה לדברים הנוגדים את הדת וההלכה.

"סולם מוצב ארצה"
הציונות  רבני  ומבכירי  גן,  רמת  של  רבה  קורעים  דברים  נשא  בהלווייתו 
הדתית, הרב יעקב אריאל, שהגדיר את אישיותו של הרב רוזן ז"ל, בדברים 
שאמר "קשה לעמוד כאן להספיד תלמיד חכם, איש מעשה פורץ דרך, קשה 
לומר את המשפט ר' ישראל ז"ל. ידענו שהוא חולה, אך סברנו שהחולי הזה 

יעבור ולא ציפינו, אך לצערנו 'ניצחו אראלים את המצוקים'.
הרב אריאל המשיך: "יעקב נקרא בשני שמות: בשם יעקב ובשם ישראל. 
השם יעקב מציין את העקב, את הבסיס החומרי הכלל אנושי, הארצי, הלאומי 
של עם ישראל. עם ישראל המיוחד, נוסף לו שם שמבטא את הרובד הגבוה 
יותר – ישראל, על שם 'כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל'. לא להתמודד 
רק עם אנשים, אלא להתמודד עם רעיונות נשגבים. לעם ישראל יש שאלות 
רוחניות כבדות וגדולות. יש לעם ישראל ייעוד גדול כלפי העולם – להעלות 

את הארציות השמיימה ולהוריד את האידאל האלוקי הנשגב לארץ.
"ר' ישראל פרץ דרך בנושא הזה. מצד אחד הוא 'התעסק בשפיר ושליה', 
זה  כל  אך   – ובטכנולוגיה,  במכשירים  הארץ,  ביישוב  ארצית,  בפוליטיקה 
האלה  המכשירים  כל  את  לעלות  איך  יותר:  הרבה  גבוה  ייעוד  לצורך  היה 
ולהפוך אותם לכלים של עבודת ה', לפתח את הארץ, את האדם, וגם ליישם 
את התורה הענקית הגדולה הזאת בחיי המעשה. נדירים הם האנשים בחיינו 
שיכולים ומסוגלים לעשות את הדבר הזה. או שאנשים חיים בעולם הרוח אך 
מנותקים מן העולם, או שחיים בעולם הארצי ומנותקים מן הרוח, ולפעמים 
חיים במציאות של פשרות כאלו או אחרות. אך החיבור נפלא – להיות למטה 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  שה'סולם  ישראל,  להיות  למרומים,  השאיפה  עם 
ולרדת  לעלות  עת  בכל  הזמן,  כל  בו.  ויורדים  עולים  השמיימה', שמלאכים 
לרדת  הרוחניים,  והכיוונים  הרעיוניות  ההלכתיות,  הסוגיות  את  לברר  ושוב 
למטה ולהעלות את הכלים המעשיים למעלה. יחידים הם האנשים האלה כמו 

ר' ישראל, וכולם חבים לו תודה.
"כאן אני רוצה להדגיש" המשיך הרב אריאל "הוא לא עשה שום דבר על 
הזדמנויות,  בהרבה  אותן  הביע  והוא  עצמו  משל  דעות  לו  היו  עצמו.  דעת 
אך בנוגע ליישום ההלכה בחיי המעשה, הוא התייעץ עם גדולי הדור. בכל 
דבר, קטן וגדול, הוא התייעץ עם גדולי הדור מכל החוגים. הוא זכה למעמד 
לנושאים  בנוגע  בישראל  ודעות  מחלוקות  יש  החוגים.  בכל  ומכובד  חשוב 
שונים, אך אין מי שעוסק בשאלות מורכבות בנושא טכנולוגיה ואינו מעריך 
את ר' ישראל ואת דעתו. אין אחד שלא הכיר אותו ושלא התייעץ איתו. הוא 
היה מבאי ביתם של הרב אלישיב, הרב אוירבך, הרב ישראלי, הרב נויבירט 

ואחרים.
"בחיבור הזה שבין הארץ לשמיים קל מאוד ליפול למטה או להידרדר לאט 
לאט, לפתוח פתח לכל מיני דברים שיש בהם מדרון חלקלק ושסופם גורם 
להישאר  למעלה,  לעלות  לחילופין  קל  התורה.  מן  המעשה  חיי  של  לניתוק 
שם ולהתנתק מחיי המעשה. לא פשוטה היא הדרך הזו שיש בה שילוב של 

שמיים וארץ.
"צריך לומר משהו נוסף שאני חושב שיש בו מעין צוואה רוחנית שלו. בעוד 
רגע קט ייכנסו לתוך חיינו מכוניות חשמליות ומכוניות אוטומטיות, ושבת מה 
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"למשפחה אני רוצה לומר: 
זכיתם באדם גדול. המשיכו 
את הדרך, המשיכו ללכת 
בדרכו. לכל אלה שמעריכים 
ומכבדים אותו, נאמר 
שהכבוד וההערכה הנכונים 
הם להמשיך וללכת בדרכו 
עד ביאת משיח צדקנו 
במהרה בימינו, אמן".

תהא עליה?! אפשר על ידי פטנטים שונים, שעוני שבת למיניהם, למצוא 
את הדרך לתכנן ולהתאים את הנסיעה מראש, לפני השבת. דברתי איתו לא 
פעם ולא פעמיים על האפשרות הזו. הוא אמר: חס ושלום! צריך לשמור 
ביטחון,  לאנשי  עוקפים.  פתרונות  מיני  כל  לחפש  ולא  השבת  רוח  על 
עסק  ובזה  המתאימים,  הפתרונות  את  למצוא  חייבים  ולרופאים  לחולים 
אני  שבת!  ולהישאר  להיות  חייבת  שבת  הרחב  לציבור  רבות.  ישראל  ר' 
רואה זאת כצוואה רוחנית שלו. צריך לשמור על קדושת השבת ועל רוח 
השבת. צריך למצוא פתרונות במקום שבאמת צריך. מעלית שבת הותרה, 

אך מכונית – זה משהו אחר. הוא התלבט בשאלות האלו.
"בוודאי אפשר היה להגיע לכיוונים אחרים. הוא חשש מהם מאוד, כי 
בו  שיש  איש  אלא  רוח,  איש  רק  היה  לא  הוא  מעשה.  איש  גם  היה  הוא 
שילוב מופלא בין ידע עמוק בהלכה לבין הכרת המציאות והמעשה. הוא 
הבין בצורה מעמיקה והכיר בצורה פקחית את המציאות. השילוב ביניהם 
בגמרא  נאמר  תמורתו.  לנו  ייתן  מי  ישראל.  ר'  של  המיוחדת  דרכו  זוהי 
שיעקב אבינו לא מת. ישראל – בוודאי לא מת, שכן כאמור השם ישראל 
מבטא את הרוח. אנו נקראים על שם ישראל – עם ישראל, ארץ ישראל, 
הדרך  נשאר,  הרעיון  אבדה,  לא  הרוח  מת.  לא  ישראל  ישראל.  מדינת 
והכיוון נשארים איתנו, וצריך ללכת בדרך שהוא התווה לנו, להגדיל תורה 

ולהאדירה.
הדרך,  את  המשיכו  גדול.  באדם  זכיתם  לומר:  רוצה  אני  "למשפחה 
המשיכו ללכת בדרכו. לכל אלה שמעריכים ומכבדים אותו, נאמר שהכבוד 
צדקנו  משיח  ביאת  עד  בדרכו  וללכת  להמשיך  הם  הנכונים  וההערכה 

במהרה בימינו, אמן".

רשימת הפתרונות
במאמר שפרסם בעבר מנה את חלק מפתרונותיו במסגרת פעולתו במכון: 
חשמלית  נכים  לעגלת  הלכתי-טכני  לפתרון  הרעיון  את  הגה  'צומת'  מכון 
פניתי  זרם חשמלי' כבר בשנתו השניה של המכון. בתשל"ז  'שינוי  בשיטת 
תשובתו  עם  שהתפרסמה  בנדון,  מפורטת  בשאלה  ישראלי  שאול  לרב 
ממייסדי  מאיר,  יאיר  של  מאמרו  בתוך  ואילך(   37 )עמ'  ח'  כרך  ב'תחומין' 
ה'גרמא'  בשיטת  ראשית  הפעלה  כולל  הפתרון  הותיקים.  ומעובדיו  המכון 
וזרם  מתח  מקבל  המנוע  ההפעלה  מרגע  והחל  לפרטה(,  המקום  זה  )שאין 
מינימליים כל הזמן. 'זרם זחילה' זה מוגבר ומווסת באמצעות ידית ההפעלה 

או מנוף הג'וי-סטיק.
אוירבך, שביקשני  הגרש"ז  'נולד' במחיצתו של  היישום הראשון  בפועל 
למצוא פתרון לנכה בשכונת שערי-חסד בירושלים, והוא אישר את השיטה, 
בשם  גם  מוכר  זה  יישום  השנים.  במרוצת  שונים  נכים  אלינו  הפנה  ואף 

'קלנועית שבתית' המופצת ע"י חברות שונות בארץ ובחו"ל.
והנה קטע ממכתבו של הגר"י נויבירט אלי ממנ"א תשנ"א, בעקבות ביקורו 
באחד הקיבוצים בו חזה בשימוש בעגלת הנכים בפועל: "זכיתי לראות את 
פרי מחשבתו לעזור לנכים לעבור ממקום למקום בש"ק ובחגים, ואמירנא ליה 
יישר כוחכם... רצוני להעיר שתי נקודות על העתיד, אולי כת"ר יזכה לזכות 
להפעילו  יוכלו  לא  הפנס  שגם  אפשרות  קיימת  האם  בזה...  גם  הרבים  את 
בשבת, כי כעת אם לוחצים על הכפתור הפנס הזה ידלק, לרבות גם הנורות 

האחוריות.
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שהפולס  להתקין  ניתן  אם  לראות  שמח  הייתי  "ועוד 
החשמלי יעבוד מכניסת השבת, ואין בו תצרוכת גדולה של 
חשמל. אנא ואנא למצוא פתרונות מעשיות לקראת "הדור 

הבא" של עגלות מעין אלה, וע"ז תתברכו מן השמים".

גלאי מתכת
בפתחי  המוצב  מתכת'  לגילוי  ה'שער  את  מכירים  הכל 
משרדי ממשלה, קניונים ומקומות רבים נוספים. גם רחבת 
חולים,  לבתי  כניסות  וכן  כאלו,  בשערים  מצויידת  הכותל 
'מתגלה'  מתכת,  ובכליו  החולף,  אדם  וכד'.  מלון  לבתי 
באמצעות שדה אלקטרו-מגנטי המושפע ומשתנה מהעברת 
שינויים  קולטת  רגישה  אלקטרונית  מערכת  בתוכו.  מתכת 
אלו ומתרגמת אותם למתחים ולתדרים שונים. בנקודת סף 
שהוגדרה ככמות מתכת 'לא רצויה' מופעלות נוריות )בדרך 
וזמזום  המתכת(  עצמת  לפי  מדורגות,  נורות  שורת  כלל 

להתרעה.
בבי"ח  המכפלה,  במערת  המערבי,  הכותל  בשערי 
הפועל  שבת  ציוד  הותקן  נוספים  ובמקומות  צדק  שערי 
)ע"י  'שבת'  במצב  וכדלהלן.  זרם',  'שינוי  עקרון  פי  על 
מחשב  פקודת  באמצעות  או  שבת,  מערב  המופעל  מתג 
החול:  בימות  למצב  ביחס  שינויים   4 מתרחשים  מרחוק( 
א. כל הנוריות מתבטלות, וכן הזמזום והממסרים הפנימיים 
נמצא  שהשער  מציינת  קבועה  נורה  ב.  אותם.  המפעילים 
מורגש  קבוע  זרם  ג.  מתאים.  שילוט  בצד  'שבת',  במצב 
והוא  מתכת,  מעבר  ללא  גם  המגנטי,  בשדה  בתמידות 
לטובת  המותקן  מד-זרם(  )או  מד-מתח  ב'שעון'  מתבטא 
איננו  ד. לכן, כשעובר אדם עם מתכת הוא  סידור השבת. 
רק  היא  המגנטי  השדה  על  השפעתו  מעגל.  שום  סוגר 
על  הנזכר.  ב'שעון'  המחוג  בתזוזת  המתבטא  זרם,  שינוי 
הסקאלה מצוייר קו אדום, המכוייל לאותה נקודה שבימות 
החול מופעל בה זמזם ההתרעה ונדלקות הנוריות. השומר 
בכליו  מתכת  שנושא  במי  ומבחין  השעון  במחוג  צופה 
רבנים  לאישורים  זכתה  על המותר.השיטה  בכמות העולה 

מובהקים.
השיטה שהותקנה בגלאי מתכת ידני מבוססת על 'שינוי 

סלולארי,  מטלפון  המוכר  רוטט,  רכיב  רטט'.  עוצמת 
'הושתל' בידית הגלאי, ובמצב 'שבת' הוא רוטט כל היום 
את  מקרב  המאבטח  כאשר  מורגשת.  אך  נמוכה  בעוצמה 
מתגברת  הרטט  עוצמת  הנבדק,  שאצל  למתכת  המכשיר 
ומורגשת היטב. לפנינו ניצול נוסף של עקרון 'שינוי זרם' 

בלבד.
יישום זה ביום ד' באייר תשס"ה,  נויבירט אישר  הגר"י 

בתוספת הסבר:
מעגל  פתיחת  או  סגירת  כאן  אין  כי  לראות  "נוכחתי 
זרם,  שינוי  רק  אלא  הזמן,  כל  פועל  המעגל  כי  חשמלי, 
הגרש"ז  מו"ר  דעת  שלפי  הזרם,  החלשות  או  התחזקות 
אוירבך זצ"ל אין בו כל איסור. והנ"ל אישר דבר זה גם לפי 

שיטת החזו"א זצ"ל, כי אין כאן לא בונה ולא סותר".

מצלמת טלוויזיה במעגל סגור
המקילות,  תשובותיהן  את  הבאתי  י"ד  כרך  ב'תחומין' 
והגר"י  זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  של  בנדון,  לשאלותיי 
בקשר  בהרחבה,  הנושא  נידון  כה  בכרך  גם  נויבירט. 

למצלמות הכותל המערבי.
המצלמה  שאם  היא,  ההלכ-טכנית  עמדתנו 
בסביבתה,  תנועה  חיישן  ואין  ברציפות,  פועלת 
במקום  גם  בשבת,  העדשה  לפני  לעבור  מותר 
מצלמות  כמו  משמעותי,  בטחוני  חשש  בו  שאין 
הבאים,  מי  לדעת  הבתים  בפתחי  המותקנות 
ואולי  גניבות,  למניעת  עובדים  תנועת  לבדוק 
עין  תחת  העובר  אדם  בעלמא.  לסקרנות  אפילו 
המצלמה אינו גורם לשום מעגל חשמלי להיפתח 
או להיסגר, אלא רק לשינוי לעומת המצב הקודם. 
הרצים  ובתדרים  בזרם  במתח,  מתבטא  זה  שינוי 
השינויים  בשניה.  פעמים  מיליוני  ושוב  רצוא 
הם  הצבע  שינויי  וגם  במסך,  לתמונה  מתורגמים 

רק שינויים בסריקה מתמדת.
איסור  אין  מובהקים,  פוסקים  דעת  על  כאמור, 
כלל לחלוף תחת עין המצלמה ו'להצטלם' למסך 
לטובת  אפילו  נעשה  במצלמות  שימוש  מחשב. 

המשגיח  לביקור  כתחליף  חליבה,  על  בשבת  השגחה 
בבחינת 'יוצא ונכנס'.

'עיבוד  תוכנת  התפתחה  האחרונות  בשנים  כן:  על  יתר 
תמונה' הגורמת לכך ששמירת המידע בדיסק המחשב איננה 
התוכנה  כאשר  רק  מתרחשת  אלא  כולו,  היום  כל  רציפה 
למה  ביחס  להגדרה(  הניתן  )באחוז  שינוי  שחל  מבחינה 
זו מתפשטת והולכת והיא נפוצה  שהיה קודם לכן. שיטה 
גם  ביותר לא רק במצלמות ביטחוניות מובהקות. בעינינו 
כולו  הציוד  שכן  זרם',  'שינוי  אלא  אינו  'עיבוד התמונה' 

עובד ברציפות, ואין מיתוג של מעגל חשמלי.

 בכ"א בחשוון אתה חייב
נבחרת שעובדת בשבילך!

איזה לחץ... כאילו שהקול 
שלי יכריע. סך הכל פתק.

נו...
על שנתיים ארנונה שלא שילמת זה סך הכל פתק...

 אוי איך תיזזת את העיר, הפעלת את 
כל חברי הרשימה, הגעת להסדר ונדהמת 
מהשירות כשעמדת רגע לפני התמוטטות

 וכשהגיע 
פתק העיקול

סך הכל 
פתק....

לא?
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בסערות 



31 י"ז בחשוון תשע"ט 26/10/18

בסערות 
תימן

ראש רבני תימן בארץ הקודש ורבה של בני 
ברק, הגאון הגדול רבי שלמה קורח, בעל 
'עריכת שולחן' זצוק"ל שחיבר עשרות  ספרים 
בגמרא הלכה וקבלה הלך השבוע לעולמו 
אחר מחלה • הרב הרשמי היחיד בעיר התורה 
והחסידות, הפעילות האינטנסיבית בימי עליית 
יהדות תימן והאחות החטופה • המפלגות 
שעצרו את פעילות המטות ערב החבירות 
לרשויות, הודעת האבל של ש"ס, וההכרעה 
הפוליטית האחרונה • והמלך שלמה

||  יוסי גיטלר ||
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ברק, ה בני  העיר  ואב"ד  הספרדי  הראשי  רב 
זצוק"ל, בעל  הגאון הגדול רבי שלמה קורח 
בשנת  כסליו  י"ז  ביום  נולד  שולחן',  'עריכת 
רבי  לאביו  תימן,  בירת  צנעא  בעיר  ה'תרצ"ו 
יחיא זצ"ל, בנו של הגאון רבינו עמרם קורח 
סערת  ובעל  תימן  של  האחרון  רבה  זצוק"ל 
זצוק"ל בעל משכיל  קורח  יחיא  רבינו  הגאון  ונכדו של  תימן, 

דורש ומרפא לשון ואלמו מרת נעמי ע"ה.
בילדותו  בצנעא.  מפוארת  רבנים  משפחת  הייתה  משפחתו 
רבה  קורח,  עמרם  הרב  סבו  ואצל  צאלח  חיים  הרב  אצל  למד 
לארץ  עלה  תש"ט  בשנת  תימן.  יהדות  של  האחרון  הראשי 

ישראל והתגורר עם אביו וסבו בירושלים.
ויראה. כאשר  תורה  וספג  נתחנך  הגדול  זקנו  ברכיו של  על 
הסב  של  קשריו  מחמת  מוות,  שערי  עד  והגיע  בילדותו,  חלה 
עם בית המלוכה בתימן, עלה בידו להביא רופא מיוחד שיבדוק 
את מצבו, וכך השתלשל המעשה עד שבסופו של דבר החלים 
שאפסה  בתחילה  היה  נראה  כאשר  עת,  באותה  לאיתנו.  וחזר 
ידים  הרימו  בו  שטיפלו  והרופאים  הילד  של  מרפואתו  תקווה 
מלרפאותו, שמעה זאת זקנתו הצדקנית, אשת מהר"י קורח בעל 
'משכיל דורש' זצ"ל, קראה בקריאה נרגשת: "חס ושלום, הוא 

עוד יחיה שנים רבות, ועתיד להיות גדול בישראל!".
בשנת תש"י עלה עם אביו וסבו לארץ ישראל, ועמם קבע את 
מושבו בירושלים עיה"ק. בד בבד, זמן קצר ממש לאחר עלייתו 
ארצה, נכנס ללמוד בישיבת 'מקור חיים', בראשות הגאון רבי 
ברוך יצחק לוין זצ"ל, ושם שקד על תלמודו בשקידה עצומה 

ללא הפוגות.
שקידתו  מחמת  כי  בערגה,  מספרים  תקופה  מאותה  חבריו 
למשכב,  ונפל  אירע  כימים,  לילות  זצ"ל  הגאון  של  העצומה 
להקדיש  "עליך  לו,  ואמר  בו  גער  הישיבה  ראש  זאת  כשראה 
זמן גם לצורך מנוחת הגוף, כדי שתוכל ללמוד תורה בהרחבת 

הדעת".
ידי מרן  על  רבות  נתמכה  חיים'  'מקור  ישיבת  כי  לציין,  יש 
בכדי  ממון  הישיבה  לראש  העניק  אף  והוא  זצ"ל,  איש  החזון 
לרכוש מיטת קומתיים, בעבור הגאון רבינו זצ"ל, ובה ישן גם 
הגר"ש גריידי שליט"א ראש השוחטים בירושלים. לאחר מכן 
למד בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה, אצל הגאון רבי יעקב 
ניימן זצ"ל, לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, 

בה יצק מים אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'.

בעת צר ומצוק

זו, אשר הייתה תקופה קשה מאד מבחינה רוחנית  בתקופה 
נפשו  את  זצ"ל  הגאון  מסר  ארצה,  עלייתם  לאחר  תימן  לעולי 
תקופה  מאותה  ידידיו  עם  ויחד  במחנות,  תימן  עולי  למען 
כיתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר, לחלץ נערים רכים מן 
המפולת הרוחנית ששררה באותו הזמן, ולהביאם לחסות תחת 

כנפי השכינה.
מדובר בתקופות עליהם נטען כעבור שנים, כי נחטפו ילדים 
לאימוץ אצל משפחות אחרות  התימנית  רבים מהעדה  וילדות 
ימים  באותם  שנעלמה  זצ"ל  הרב  של  אחותו  ילדים.  חשוכות 
נמצאת בתוך אותה סטטיסטיקה ולדבריו של הרב היא נחטפה 
נבזות של השלטון  פעולות  אותם  ידי השלטונות במסגרת  על 

הישראלי בימי הקמת המדינה.
כמו כן, באותם ימים הוקם ארגון בני הישיבות יוצאי תימן, 
היא  המוצהרת  מטרתו  כאשר  בראשו,  עומד  זצ"ל  כשהגאון 
על  רבות  להשפיע  ובכך  הישיבות,  בני  של  קרנם  את  לרומם 

יוצאי תימן, כדי שיכניסו את בניהם לישיבות קדושות.
יוצא לאור מדי תקופה בטאון  כחלק מפעילות הארגון היה 
תימן  ורבני עדת  גדולי  דברי  היה מובאים  בו  'המסילה', אשר 
זצוק"ל, לצד אברכים וצורבים צעירים, ושם היה כותב הגאון 
זצ"ל מאמרי מוסר הגות ומחשבה אשר גרמו לרבים מבני העדה 

להכניס את בניהם לישיבות הקדושות. 
רבים רבים מבני התורה מעדת תימן המעטירה חייבים לו את 
חייהם הרוחניים, באשר הוא זה שהחזיר עטרה ליושנה, עטרת 
תפארת גולת יהדות תימן. כאשר קשה לדמיין כיום את העדה 
המפוארת הזו, שלמרות כל מה שעבר עליה, והניסיון להעביר 
עליה את הכורת הרוחני חלילה, על ידי מרשיעי ברית הציונים, 
אנשי הקיבוצים ותנועת מפא"י שעשו כל דבר העולה על הדעת 
להשכיח שם ישראל ולנסות למחוק את המסורת העתיקה של 
בה'  דבקים  שנותרו  רבים  בה  נותרו  המעטירה,  תימן  יהדות 

ובתורתו, והקימו משפחות לתפארת כרם בית ישראל.
נפשם,  שמסרו  וגאונים  צדיקים  אותם  של  בזכותם  זאת  כל 
פשוט כמשמעו, למען עתידם של צעירי הצאן מהעדה הקדושה, 
חילצו אותם מתוך המחנות הסגורים בהם הוחזקו עם נחיתתם 
והתורה  החינוך  במוסדות  לקידומם  ודאגו  הקודש,  בארץ 
האיתנה  המורשת  את  והעבירו  הקודש,  טהרת  על  שנוסדו 

היה  הללו  הכבירות  הפעולות  בכך  הדורות,  שרשרת  בהמשך 
זצ"ל  קורח  רבי שלמה  הגאון  רבינו  עזה,  וחוליה  נאמן  שותף 
שזה עתה עזב את עולמנו בו הרבה כל כך הרבה תורה עבודה 

וגמילות חסדים.

הרב הרשמי היחידי

יצק  לייקווד, שם  בישיבת  ללמוד  נסע  לימים, בשנת תש"ך 
זצ"ל, אשר קירבו  מים אצל רבו המובהק, מרן הגר"א קוטלר 
אליו קרבה יתירה, ועד סוף ימיו היו שיחותיו ואמרותיו שגורות 

בפי רבינו זצ"ל.
לחבר  שנתמנה  עד  פוניבז',  בכולל  למד  נישואיו  לאחר 
הרבנות בבני ברק, ולאחר מכן כרבה הראשי של העיר. כל חייו 
עמל בתורה עד כלות הכוחות ממש, וסיפורים רבים מתהלכים 
חריפותו  המיוחדת,  ענוותנותו  האנפין,  רבת  דמותו  סביב 
ובתורה  שבכתב  בתורה  התורה,  חלקי  בכל  ושליטתו  גאונותו 

שבעל פה, בנגלה ובנסתר.
כל  מסוגו,  היחיד  היה  ברק  בני   של  הראשי  לרבה  מינוי 
על  אינם מוכרים רשמית  והחסידות  בעיר התורה  יתר הרבנים 
ממשלתית  להכרה  שזכה  היחיד  היה  קורח  הרב  המדינה.  ידי 

ברבנותו ולתקן של הרבנות הראשית.
חיבורים רבים בכל חלקי התורה חיבר הגאון זצ"ל בימי חייו, 
כאשר בפרט היה מן הראשונים שעמדו לבאר ולברר את מנהגי 
תימן בשפה ברורה ובנעימה ולקבצם יחד, וזאת עשה בסדרת 
ספריו הבהירים 'עריכת שולחן' י"ג חלקים ועל הגדה של פסח. 
כן הוציא לאור את החיבורים 'שפת מלך' 'אהבת מלך' ו'זמנים 
'תשובה  שו"ת  חלקים,  ו'  להרמב"ם  תורה  משנה  על  למלך' 
ספר  על  ברכה'  'חיי  ישרים',  'בסוד  אמונתי',  'זאת  כהלכה', 
הנפש',  'חכמת  דעת',  'ראשית  צדיקים',  כולם  'ועמך  תהלים, 

'רוח טהרה' על משניות טהרות ו'יש בורא עולם'.
יש לציין כי כפי שמסרו בני משפחתו, סדרת ספרים שלימה 
רבים  כתבים  מלבד  זאת  הדפוס,  מכבש  על  ממש  נמצאת 

שהשאיר בכל מקצועות התורה.
קשים  בייסורים  ונתייסר  הרב  חלה  האחרונים  בחודשים 

כחלק מפעילות הארגון 
היה יוצא לאור מדי תקופה 

בטאון 'המסילה', אשר בו 
היה מובאים דברי גדולי 

ורבני עדת תימן זצוק"ל, 
לצד אברכים וצורבים 

צעירים, ושם היה כותב 
הגאון זצ"ל מאמרי מוסר 
הגות ומחשבה אשר גרמו 

לרבים מבני העדה להכניס 
את בניהם לישיבות 

הקדושות
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ובנסתר, יראתו קודמת לחכמתו כבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הגדול 
הרב שלמה ב"ר יחיא קורח זצוק"ל, רבה הראשי של העיר בני ברק בעל 'ערכית 

שולחן' ועוד".

האבל במערכת הפוליטית

תנועת ש"ס ביטלה את ישיבת הסיעה בכנסת ואת הפעילות במטות בבני ברק 
והוציאו הודעת אבל על הסתלקותו, בה נאמר כי: "תנועת ש״ס ובראשה מרנן 

טהורה  באמונה  הנוראים  ייסוריו  את  קיבל  אך  ומרים, 
המר  ביום  פטירתו השבוע  עד  דברים,  וללא  אומר  ללא 

והנמהר, יום שני י"ג מרחשון תשע"ט.

אשכבתיה דרבי

ברק,  בבני  מדרשו  מבית  יצאה  הגדולה,  הלווייתו 
שליט"א  תימן  יהדות  רבני  גדולי  מר  בבכי  קוננו  ובה 
יצא  מכן  לאחר  שבחבורה.  הגדול  של  הסתלקותו  על 
ולאחר  סנהדריה,  החיים  לבית  לירושלים,  הלוויה  מסע 
נגדע  בפטירתו  הגדול.  זקנו  לצד  נטמן  נוספים  הספדים 
הדור  גדולי  של  אורם  מנוגה  שהנחיל  דעה,  לדור  שריד 

הקודם לדורנו אנו.
בימים  יושבים שבעה  זצ"ל,  הגאון  בני משפחתו של 
13 בני  שלישי ורביעי ישבו בבית בתו ברחוב בית יוסף 
חשמונאים  בישוב  ומוצ"ש  שישי  חמישי  ובימים  ברק, 
ברחוב שתילי זיתים 12. ניתן יהיה להתעדכן בכל מהלך 

ההספדים והשבעה, בטל- 03-3088885.
ברק,  בבני  הדתית  והמועצה  הראשית  הרבנות  לשכת 
פרסמו למחרת הפטירה הודעת אבל כואבת, בה נכתב: 
לספינה  אוי  האמת,  דיין  ברוך  ראשנו,  עטרת  "נפלה 

שאבד קברניטה.
ורבנו  מורנו  של  מהסתלקותו  ומזועזעים  "המומים 
הגאון הגדול מעוז ומגדול, צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, 

עבד ה' מנעוריו אשר נשא את משא העם במשך 40 שנה 
בעירנו ובתפוצות ישראל, קירב לבבות עם ישראל לאבינו 
נפלא  גאון  הליכותיו,  ובנועם  שפתיו  במתק  שבשמים 
בנגלה  בתורה,  חיבורים  חיבר  והוראה,  התורה  במכמני 

חיבורים רבים בכל 
חלקי התורה חיבר 

הגאון זצ"ל בימי חייו, 
כאשר בפרט היה מן 

הראשונים שעמדו 
לבאר ולברר את מנהגי 

תימן בשפה ברורה 
ובנעימה ולקבצם יחד, 

וזאת עשה בסדרת 
ספריו הבהירים 'עריכת 
שולחן' י"ג חלקים ועל 

הגדה של פסח. 

נלךלאורם

בבני ברק

מובילים מהפכה אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט
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ורבנן מועצת חכמי התורה, בראשות מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, 
גברא  האי  ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו  נציגיה 
רבא, גאון התורה וההלכה, רבי שלמה קורח זצוק״ל, זקן 

רבני עדת תימן ורבה של העיר בני ברק.

"עמד בקשרי ידידות אמיצים בעצה וההלכה עם מרן 
והעמיד  זצ״ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  הגאון  הרועים  אביר 
ש״ס  ותנועת  התורה  חכמי  מועצת  לאלפים.  תלמידים 
אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם 
התורה והרבנות, לקהל עדת תימן ולכלל עם ישראל ומן 

השמים ננוחם". 
בבני  ברשימה מאוחדת  הרצים  חרות'  ו'ותיקי  'כולנו'  היהודי',  'הבית  בסיעת 
רשימת  יו"ר  הפטירה.  ביום  המטה  את  ולסגור  הפעילות  את  לעצור  הורו  ברק, 
'מאוחדים' המונה את כל המפלגות המנויות, ויו"ר ועד העובדים של עיריית בני 
ברק, שלמה גורי, מסר בכאב: ״מורי ורבי למעלה מ-40 שנה הלך היום לעולמו. 

בכל נושא שהייתי צריך התייעצתי איתו, כולל בעסקים".
הייתה  זצ"ל  שלמה  רבי  של  האחרונות  הציבוריות  ההחלטות  אחת  כי  יצוין, 
ישראל'  'אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  של  מועמדם  עבור  להצביע  הוראתו 
רחמים'  'כיסא  ישיבת  ראש  של  לעמדתו  הצטרף  בכך  פרוש,  ישראל  באלעד, 

ומנהיג תנועת 'יחד' הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א.

"לא מפחד מהמוות"

עם הסתלקותו, נזכרו רבים בדברים שאמר הגר"ש זצ"ל, חודשים לפני פטירתו 
בנאום שנשא בפני תלמידיו, בבית מדרשו 'קהל חניכי הישיבות', ברחוב מיימון 

בבני ברק.
עוד קודם בואו דבר הגעתו לשיעור גרם להתרגשות גדולה בקרב הציבור וקהל 
קשה  ניתוח  בעקבות  שבועות,  כמה  במשך  מהם  נעדר  שהרב  לאחר  תלמידיו, 
והחלמה ארוכה בבית חולים בירושלים, ממנה החלים מעט אולם השבוע הכריע 

אותו מחלתו.
בימי  קבוע  40 שנה, שנמסר  מזה  בבית מדרשו  לשיעור הקבוע  הגיע  הגר"ש 
ראשון. הרב הגיע יחד עם בנו הגאון הרב עמרם קורח. הרב דיבר בפני תלמידיו 
האחרונים,  בחודשים  עליו  שעבר  מה  ועל  החיים  מציאות  על  השקפתי  מוסר 
"באתי לכאן בלי להכין כלום, דעו לכם תמיד אמרתי בשיעורים שבן אדם צפוי 
ראיתי אצלי, התנהגתי בכל הכללים  ומה שצפיתי אצל אחרים  להפתעות בחייו 
על  שמרתי  כביכול,  מקפידים  שהרופאים  מה  וכל  חיטה  אכלתי  לא  הרפואיים 
נפשי, אבל ההפתעה באה ממקום אחר שלא צפינו. צדיק הוא ה' וצדיק משפטו. 
אמנם התחנכתי לבוז להבלי העולם. אבל עכשיו הכל מתגמד, אין לשום דבר ערך 

לא רבנות ולא כסף.
יכול לשמוע שום דבר מהוויות העולם, היום אני חש את זה שהכל  "אני לא 
הבל וריק. מסכנים הצעירים שמחכים לקבל סטירת לחי לא הופתעתי והכנתי את 
עצמי. ידעתי כי לא לעולם חוסן. אוי לנו מיום הדין, איך נעמוד בפני בורא עולם, 
מה נשיב ומה נאמר לו. אם יש משהו שאני יכול להעביר, הכל כתוב בספרים אבל 

היום אני מרגיש הכל במוחשי.
"אנחנו עומדים בפני מציאות קשה. אני לא מפחד מהמוות, מה שמפחיד איך 
יבוא  יום  ומי שלא,  בדין. מי שמאמין מילט את עצמו,  נעמוד  ואיך  פנינו  נישא 
ויזכירו לו מה מעשיו ומה כוחו. כנס זה הוא חשבון נפש על הטלטלה שאנחנו 
עוברים. תראו את בני הישיבות כביכול הם עניים הם העשירים האמתיים. הייתה 
לי בעיה של צהבת שהתפשטה בכל הגוף ועשו טיפול וב"ה, ויש עוד בעיה שא"א 
לעשות שום דבר. ומשאירים את זה לרחמי שמים ואני מבקש שתמשיכו להתפלל.

מה  זה  אותה,  שקיבלתי  כמו  לבוראה  הנשמה  את  שאחזיר  מודאג  רק  "אני 
בתשובה  לחזור  אשתדל  אני  אותי,  מדאיגים  לא  הדברים  שאר  אותי  שמדאיג 

ועכשיו אברך 'הגומל' ונגיד 'נשמת' ביחד".
את  השיב  הוא  והשבוע  בירושלים  למנוחה  קורח  הגר"ש  חזר  הנאום  לאחר 

נשמתו הטהורה ליוצרה.

הזכות לבחור

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

בס"ד

זו מפלגה המורכבת מנציגים שחייבים רק  כי    
לתושבים!

  כי אנחנו רוצים עיר עם צביון תורני שמעניקה 
עוד  לא  לתושביה.  זכויות  ושיוויון  הוגן  שירות 
הקצאות למקורבים, לא עוד ביטולי דוחו”ת רק 
למקושרים, לא עוד פקידים עצלים. התחייבנו 

לשרת ציבור וכך נעשה. 

זכויות החלטנו  כי במקום להתלונן על קיפוח    
- כל תושב  לעשות מעשה. אם נהיה חזקים 

ירוויח!

הציבור  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  כי    
משיטת  אכזבתו  את  בקול  מביע  בבני-ברק 
השיטה  אנחנו  בעיר.  הישנה  ה”בחירות” 
שלכם! לידיים  הכח  את  שמחזירה  החדשה 

כפי  כפיים  וניקיון  ביושרה  פועלים  אנחנו  כי    
שהורה לנו רבינו הגדול מרן ראש הישיבה איש 

שליט”א! מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  האמת 

  כי אנחנו זקוקים למקומות תעסוקה, לפתרונות 
תחבורה יעילים, לחניונים, ולעיר נקיה שנעים 

לגור בה. תגידו ‘הן’ ותקבלו!

שירותים  לקבל  מגיע  ולעובדים  לאברכים  כי    
בעירייה כולל קבלת קהל גם ביום שישי מבלי 

בעבודה.  או  בכולל  יקרות  שעות  להפסיד 

  כי חסרים לנו גני ילדים, כיתות לימוד, מבני ציבור, 
גינות משחקים, והעיריה לא נותנת לנו מענה. 

זכות בחירה. תבחרו את הכי טוב  יש לכם  כי    
‘הן’ תבחרו  עבורכם. 

למה להצביע ‘הן'?
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"וארשתיך לי לעולם"

וכולם  אחת,  מצווה  היא  תפילין  מצוות 
מקיימים אותה ככתוב בתורה, לעשות רצון 
הבורא. ואולם, אופנים רבים לקיים מצווה זו. 
רוב בני האדם יניחו את התפילין על יד שמאלם, המיעוט 
יניחו את התפילין על יד ימינם. יש שיניחו את התפילין 
בישיבה ויש שיעשו זאת בעמידה. יש שיכרכו כריכות 
של יד מהפנים אל החוץ, ויש שיעשו זאת מן החוץ אל 
הפנים. יש שיניחו בתי תפילין גדולים ככל האפשר, יש 
שיניחו תפילין שבתיהן זעירים, יש שיניחו זוג תפילין 
אחד ויש שיניחו שניים, ביחד או בזה אחר זה. והכל 
על פי ההלכה, על פי שיטות הפוסקים וכמסורת עדות 

ישראל בכל אתר ואתר.
ברם, כל אימת שיהודי כורך תפילין של יד על זרועו 
ומעטר עצמו בתפילין של ראש, הרי הוא מעורר רעש 
גדול בשמים. קיום אות התפילין מעיד כאלף עדים על 
הקשר בין היהודי לבוראו, כאמור: "והיה לאות על ידכה 

ולטוטפות בין עיניך".
ולצד כל אלו, טעם מיוחד יש בהנחת התפילין של רבי 

יהודה אריה וליס...

 

יהודה אריה וליס מתגורר בביתו ברעננה. הדיבור קשה 
עליו ובתו לאה משלימה את דבריו. בנו, רבי יוסי וליס, 
מכהן כמנכ"ל ערכים, ואת הצלחתו הגדולה זוקף אביו 

לזכות מצוות התפילין.
"בבית בו גדלנו", מספרת לאה, "היה למצוות התפילין 
ערך עליון, מיוחד במינו. מצוות התפילין הושרשה בנו 
מקטנותנו, והבנים שבינינו ידעו נאמנה שלעולם לא יוותרו 

על מצוות תפילין". 
רבי יהודה וליס, ממרום גילו, מהנהן בהסכמה. הסיפור 

המרטיט שלו מסביר הכל.
הסיפור לוקח אותנו עשרות שנים לאחור, אל העיירה 
קונין שליד לודז' אשר בפולין. יהודה היה החמישי מבין 
ששת ילדיו של רבי חיים יוסף וליס, ששימש כמלמד 

בחיידר הקטן שבעיירה.
יהודה וליס, או כפי שכינו אותו כולם – יוד'ל הקטן, 
נולד בשנת תרע"ט, 1910. בשנת תרפ"ט, כשהגיע לגיל 
עשר, נשלח בגפו לעיר לודז', לקנות חכמה ודעת בבית 

מדרשו של האדמו"ר מסוכטשוב.
חייו של יוד'ל לא היו קלים באותה תקופה. הוא היה 
ילד בן עשר, בסך הכל, שנחבט באחת לקרקע החיים. 
לא פעם ולא פעמיים עלה יוד'ל הקטן על יצועו כשבטנו 
הומה מרוב רעב, לאחר שכל דבר מאכל לא בא אל פיו 
במשך כל היום. בשבתות ובחגים הייתה התקווה מפעמת 
בו. הוא היה נעמד אחרי התפילה ליד בית הכנסת אפוף 
בושה, בתקווה שאחד מגבירי העיירה יבחין בו ויזמינו 

לסעוד על שולחנו את סעודת השבת או החג.
בלילות היה יוד'ל ישן במחסנים טחובים, על מזרן 
ישן שנפרש על ארגזי עץ. אולם למרות הצער הגשמי, 
חי יוד'ל הקטן את חייו מתוך שמחה. האושר שחווה 
בלימוד התורה היה גדול וחזק מצער המחסור והעניות.

כך עברו על יוד'ל שנתיים ימים, לאחריהן עבר לבית 
מדרשו של האדמו"ר מסטריקוב, שם למד עד פרוץ מלחמת 

העולם השנייה.

 

"בשנות המלחמה הראשונות", מספר ר' יהודה וליס, 
"נלקחתי למחנה העבודה נוי בנצ'ו שעל גבול פולין-

גרמניה. אנו, עובדי המחנה, הועסקנו בהנחת פסי רכבת. 
עבודת פרך קשה ביותר.

"העבודה במחנה הייתה לשנתיים בלבד. ממחנה 
העבודה בנוי בנצ'ו נשלחתי בטרנספורט לאושוויץ, היישר 
לסלקציה האכזרית שחרצה את גורלם של מאות אלפי 
יהודים לחיי שעבוד וסבל או למוות מיידי בתאי הגזים"...

יוד'ל נמנה על "בני המזל" שדינם נחרץ לחיי עבדות, 
אבל בכל זאת, לחיים ולא למוות. על זרועו הוטבע מספר, 

והוא נשלח לאלתר לעבודה.
"במעבר לאושוויץ איבדתי את מזוודתי בה היה כל 
רכושי עלי אדמות". יוד'ל מפסיק לרגע מדיבורו, ניכר 
עליו כי החזרה לאותם רגעים קשה עליו ביותר. "בתוך 
המזוודה היה גם זוג התפילין היקר שלי, ומאותו יום 

הפסקתי להניח תפילין", נשנק יוד'ל.
בתו, לאה, ממשיכה בנקודה בה הפסיק. "התחנה הבאה 
אחרי אושוויץ הייתה מחנה ההשמדה דכאו, שם הועסק 
אבא, תחת הקור המקפיא של מזרח אירופה, בחטיבת 
עצים להסקה. שם גם אירע המקרה הבא, שהוביל לתפנית 

בחייו"...
היה זה באחד מימי העבודה. יוד'ל כרת עצים בסמוך 
למסילת הרכבת, כאשר הבחין לפתע ברכבת המתקרבת 
מכיוון מזרח. הרכבת האטה מעט מנסיעתה, ולפתע ראה 
יוד'ל יד מבצבצת מאחד הקרונות ומשליכה לכיוונו חבילה 

קטנה. 
יוד'ל היה בטוח, לתומו, כי מדובר בדבר מאכל. הוא 
רץ אל הצרור הזעיר והרים אותו מן הארץ. אולם כאשר 
פתח אותו, גילה לתדהמתו כי הסמרטוט הקרוע והמוכתם 

מכיל זוג תפילין שחורות זעירות.
יוד'ל רץ אחרי הקרון וצעק באידיש: "התפילין שלך!", 
אולם קול זקן ורועד ענה לו מחשכת הקרון: "מעתה 

הם שלך".
יוד'ל לא ידע את נפשו מרוב שמחה. הוא הרים עיניים 
לשמים והודה לבורא יתברך על חסדו. ומאותו יום חזר 
להניח תפילין. מדי יום חסך שינה מגופו הרצוץ והשכים 

שעה קודם, הניח תפילין בהיחבא וקרא קריאת שמע 
בכוונה. את התפילין עטף יוד'ל בחרדת קודש והניחן 

בתוך כרית הקש שעל מזרנו.
השמועה עברה מפה לאוזן. יהודים נוספים במחנה 
שמעו על התפילין שהגיעו למחנה והתחננו לקיים את 
המצווה, ויוד'ל נענה ברצון. הוא שיתף את כל מי שרק 

ביקש במצוות הנחת תפילין.

 

יוד'ל נלחם לשרוד. הוא ירד במשקל ועורו צפד על 
בשרו, אולם יצר החיים היה חזק. יותר מכל החזיקו אותו 
התפילין. התפילין הקדושות והישנות אותן הניח דבר 
יום ביומו נתנו טעם לחייו. הן אימצו את כוחו וגרמו לו 

להיאחז בציפורניו בכל שביב של תקווה.
אולם באחד הימים אירע דבר. היה זה כאשר בני השטן, 
קלגסי האס. אס. נקשו במגפיהם המסומרות על רצפת 
העץ של ביתן האסירים. "חיפוש פתע!" הכריזו. כולם 
הצטנפו על מקומם באימה. ברור היה לכל מהו גורלו של 

מי שיימצא אצלו דבר מה שהחזקתו אסורה.
באותו חיפוש ארור התגלו התפילין...

הנאצים השתוללו כחיות טרף. הם ערכו חקירה מהירה 
לבירור העניין, ותוך זמן קצר הגיעו אל יוד'ל, בעליו של 

התפילין.
שני קצינים הפילו אותו ארצה בגסות. "אתה מואשם 
בריגול!" צרחו עליו והדפו אותו קדימה. "ואנו נערוך 
לך משפט ראווה, כיאה למרגל שאיים לסכן את שלום 

האימפריה הנאצית".
תוך דקות נצטוו כל יושבי המחנה להגיע אל רחבת 
המסדרים. מזי רעב, חיוורים ורועדים מקור, התאספו 
כולם ברחבת המסדרים. בקדמת הרחבה הוצב שולחן 
ומאחוריו התיישב מפקד המחנה בתפקיד השופט. קצין 
זוטר הקריא בגרמנית את כתב האישום: "אסיר מספר... 

מואשם בריגול לטובת מדינות האויב".
הס הושלך בקהל שצפה במתרחש, על אף שגזר הדין 
היה ידוע מראש. מפקד המחנה התרווח על מקומו, זחוח 
כולו, והקריא את גזר הדין לפרוטוקול: "אני גוזר את דינו 

של המרגל למוות בתלייה!"
התליינים, בני השטן, מיהרו לעבור לשלב הביצוע. בו 
במקום נקשר יודל לעמוד התלייה שהיה במקום, וסביב 

גרונו נכרכה עניבת חנק. 
יוד'ל הועלה על ארגז עץ מאולתר, פניו החיוורות 
בלאו הכי הלבינו עוד יותר, ולפתע נשמע קולו של מפקד 

המחנה. "מה בקשתך האחרונה?"
ברכיו של יוד'ל פקו. כל גופו רעד. אבל הוא ידע היטב 
את אשר יבקש. "אני רוצה להתפלל בפעם האחרונה עם 

התפילין".

סיפור לשבת  / שרה פכטר



סיפורו הבלתי ייאמן של רבי יהודה וליס. הסיפור שפרסומו היה נפילת אבן הדומינו 
הראשונה בחשיפת זהותו של החייל הגרמני אוטו.
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לאה, בתו של יוד'ל, אינה עוצרת את דמעותיה. "אבא ביקש 
למות עם התפילין, הוא הרגיש שהוא חי בשביל התפילין, 

וכך רצה גם לסיים את חייו".
ואכן, התפילין נמסרו לו. יוד'ל, כשעניבת החנק לצווארו, 
הפשיל את שרוול זרועו השמאלית, בירך בקול "על הנחת 

תפילין" והחל כורך את הרצועה על זרועו הגרומה.
לאחר שכרך שבע כריכות על שמאלו, התעטר בתפילין של 
ראש, ולבסוף ענד על אצבעו את שלוש טבעות האירוסין של 
התפילין, כשהוא מונה אותן בקול רם, בגאווה יהודית שלא 
נס לחה גם נוכח צחוקו האימתני של השטן: "וארשתיך לי 
לעולם", "וארשתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים",  

"וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'"...
יוד'ל עומד ומתפלל עם התפילין, ואסירי המחנה, צילי 
אדם שמעיין דמעותיהם יבש כבר לפני שנים, החלו לייבב 

כתינוקות.
הדמעות החלו לזרום על הלחיים הסדוקות והיבשות, 
יהודים שהמוות היה להם לבן לוויה, יהודים שעיניהם כבו 
ונשמותיהם כמעט פרחו, לא יכלו לעמוד במחזה הנורא של 
יהודי המתייחד עם קונו בדבקות, כשעניבת חנק כרוכה לגרונו.

יוד'ל סיים להניח תפילין ולהתפלל, ואז הניח יד ימינו על 
פניו וזעקה אדירה בקעה מגרונו: "שמע ישראל ה' אלוקינו 
ה' אחד, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 

מאודך..."
הבכיות הלכו וגברו. יהודי המחנה החלו בוכים בקול 
והמקום היה לחרדת אלוקים. מפקד המחנה כבר החל להצטער 
על האישור שנתן לנידון למוות להתפלל עם התפילין. ההצגה 

שהוא תכנן לעשות מול האסירים החלה להתקלקל.
"נו, תלה אותו כבר!" קרא לעבר התליין. התליין הפסיק 
את יוד'ל בגסות מתפילתו והתכונן לביצוע גזר הדין. דממה 
השתררה. הנה, עוד מעט יעזוב יוד'ל את ארץ החיים ויצטרף 

לבני משפחתו, בגן עדן של מעלה...
אולם לפתע הופיע במקום קצין גרמני, אוטו טייבת' שמו. 
"הקצין הזה ריחם עלי", מספר יוד'ל. "למה?" שואלת לאה. 
"כי הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, החליט להושיעני", 

משיב יוד'ל בפסקנות.
הקצין ניגש למפקד המחנה ודיבר אתו בגרמנית: "למה 
אתה עושה ליהודי הזה טובה? אתה גואל אותו מייסוריו 
בעונש קל כזה? לדעתי, מוטב שתגזור עליו מאה מלקות 

ורק אחר כך תשליך אותו לתאי הגזים".
ההצעה המרושעת מצאה חן בעיני מפקד המחנה שנודע 
באכזריותו. "הורידו אותו ותנו לו מאה מלקות", הורה לתליין 

ומיהר לעזוב את המקום.
וכך, במרכז הרחבה, כשתפילין לזרועו ולראשו, הופשט 
יוד'ל מחולצתו, ראשו הוכפף לבין ברכיו, ולצידו התייצב 
גרמני גס נפש וגדל גוף כשבידו רצועת עור עשויה מזנב 
שור והחל מצליף בו. גל העצמות שענה לשם יוד'ל ספג את 

המכות בדממה ובצידוק הדין.
"עם כל מכה עלתה רוחי למעלה, רקיע אחר רקיע, עד כסא 
הכבוד", משחזר יוד'ל בדמעות וקולו הזקן נסדק, "ובכל 
אותה עת הצדקתי עלי דין שמים באהבה, כשאני ממלמל 
'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך'... 

בהצלפה הארבעים התעלפתי".
כשהתעורר מעלפונו מצא יוד'ל את עצמו שוכב בטרנספורט 
שיעדו – תאי הגזים. כמין השלמה של קורת רוח הציפה 
אותו. הוא שכב, שקוע בדמדומים, וחיכה לסופו שיגאל אותו 
מייסוריו. ידוע ידע, כי לכשיעלה למעלה ימתינו לו מלאכי 
השרת ויובילוהו אל מתחת לכסא הכבוד, אל מחיצת הרוגי 

מלכות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם...
עשר דקות חלפו עליו כך, אך לפתע הופיע מולו אוטו 
טייבת', הקצין הגרמני. אוטו סימן לו לעמוד על רגליו וללכת 
אחריו, ויוד'ל פעל כמכונה, בלי לחשוב. הקצין החזיר אותו 

לביתן החיים ונעלם...
"ימים רבים חלפו עד שפצעי המכות הגלידו, אולם בכל 
אותם הימים לא ראיתי שוב את אוטו", מספר יוד'ל. "למעשה, 

מאז לא שבתי לראות אותו לעולם".

 

ימים קשים עברו על יוד'ל במחנה, אולם הוא שרד. בסתר 
ליבו ידע, כי לא לנצח יוכלו הארורים לטבוח בבניו של הבורא 
יתברך. הוא זכר את מאמר הכתוב )איוב כ"ח ג'(: "קץ שם 

לחושך", וייחל ליום בו יגיע קיצה של החשכה הנוראה.
ואכן, היום המיוחל הגיע. בבוקר אחד דלפו השמועות 
שהאמריקאים מגיעים. האסירים המתינו בקוצר רוח לבואם, 

והגרמנים החלו להרוס את המחנה ואת הביתנים, במטרה 
להשמיד ראיות. לבסוף, כאשר היו האמריקאים קרובים, 
השאירו הגרמנים את היהודים ביער הסמוך והם עצמם נסו 

על נפשם.
למחרת בבוקר, כשהגיעו חיילי צבא ארצות הברית אל 
המחנה, הם מצאו שם רק שרידי בטון ושלדי מתכת. הגרמנים 

התאמצו רבות לטשטש את הזוועות שביצעו.
"והם מצאו גם את אבא שלי, עור על עצם, כשהוא נובר בין 
גלי ההריסות ומחפש לשווא את זוג התפילין שלו", מספרת 

לאה ומוחה דמעה מעיניה.
"אבא הקריב את נפשו למען זוג התפילין, ומשלא מצא 

אותן, ציפה בקוצר רוח לזכות בזוג נוסף".

 

לאחר המלחמה נישא יוד'ל לרעייתו, אולם מנת ייסוריו 
לא תמה. כשביקש לעלות לארץ ישראל יחד עם זוגתו, היה 
עליהם להסדיר כמה וכמה מסמכים כדי לקבל אישור עלייה, 

סרטיפיקט, אותו חילקו האנגלים במשורה. 
"נשים הרות וילדים זכו לקבל את האישור המיוחל", מספרת 
לאה, "אבל הגברים נאלצו להמתין לעלייה השנייה. אמי, 
שנותרה יתומה מכל משפחתה ובאותה עת ציפתה לילד 
משלה, מצאה את עצמה מצוידת באישור עלייה – אולם 

ללא בעלה שנותר מאחור...".
אבל יוד'ל לא ויתר. ללא מסמכים וללא אישור עלייה 
עלה במינכן על רכבת לכיוון מרסיי, שם עגנה האונייה בה 

התעתדה אשתו להפליג לארץ ישראל.
ברכבת התחבא יוד'ל בכל מקום אפשרי, כדי להימנע 
מהבדיקות הקפדניות שנערכו במעברים שבין הארצות. 
כשהגיע למרסיי התגנב למשאית בכניסה לנמל, אולם הבדיקות 
שם היו קפדניות במיוחד, והיות שחזותו הוכיחה עליו כי הוא 

יהודי – התבקש להסגיר את עצמו.
אבל יוד'ל העז פניו. "ארבע שנים הייתי במחנה ריכוז ולא 
פחדתי מהמוות!" נורו המילים מפיו מול שוטרי הגבול, "וגם 

עכשיו אינני מפחד! הניחו לי להיכנס!".
והם נתנו לו להיכנס, כשהם מזהירים אותו שלא להסתבך. 
אלא שיוד'ל, תלמיד ישיבה ששרד את השואה, היה בעל 
כושר הישרדות נדיר. בהפסקת הצהריים של סבלי הנמל 
התחזה לסבל. הוא משך כובע על עיניו והרים ארגז תפוזים 
על כתפו, וכך עלה על האונייה. הוא היה נמוך קומה ודמותו 
נעלמה בין הסבלים שהובילו את הארגזים אל מחסן המזון. 
שם התחבא יוד'ל, בין קופסאות שנזרקו עליו וכמעט חנקו 
אותו. הוא לא העז לזוז עד שנשמעה הצפירה שסימנה כי 

האונייה יוצאת לדרך...
יוד'ל ידע שאין עליו ניירת והיה עליו לחפש דרך לעבור 
את ההפלגה בלי להסתכן. ולפתע עלה רעיון במוחו. על 
האונייה היה בר של שתייה, ויוד'ל ידע כי שם יוכל להתקבל 
ללא שאלות מיותרות. הוא חמק מן המחסן ועלה אל הסיפון. 

הוא ניגש לבר והחל לעזור לברמן.
כמצופה, לא שאל הברמן הרבה שאלות והשנים התיידדו 
עד מהרה. יוד'ל התחבב במהרה על כל אנשי הצוות. הוא 
ידע לשחד אותם בכוסיות יין רבות, והדבר הקל על שהותו 
באונייה. במהלך ההפלגה הצליח גם ליצור קשר עין עם 
אשתו. בלי שהשניים יצרו קשר של שיחה ביניהם, היא חשה 

ביטחון ואושר שהוא כאן לצידה.
"לא ידעתי איך ארד מהאונייה", מספר יוד'ל. "כשחילקו 
מסמכים כדי לרדת ממנה לקחתי שניים, אחד לאשתי ואחד 
לי. כולם אהבו אותי וזה היה מחזה מעניין. לאחר שהאונייה 
הטילה עוגן ירדתי ממנה בביטחון עצמי מופגן, כשכל אנשי 

הצוות מנופפים לי לשלום".
כשהאונייה עגנה בנמל חיפה, נלקחו הנוסעים למחנה 
עתלית. בקשתו הראשונה של יוד'ל בביקורו של רבי אריה 
לוין שם הייתה – זוג תפילין. רבי אריה לוין ביקש להבריח 

אותו משם, אולם הוא סירב.
"כל זמן שאני בארץ ישראל לא אכפת לי איפה אמות!", 
אמר. "אחת היא לי אם נפשי תצא בעתלית או בירושלים. 

העיקר הוא שאני שרוי על אדמת הקודש"...
אולם השהות במחנה לא הייתה אינסופית. לאחר תקופה 

יצאו יוד'ל ואשתו מן המחנה והגיעו לתוככי הארץ.
"זכינו ובננו הבכור נולד בארץ ישראל", חותם יוד'ל את 

סיפורו המרגש ובקולו נשזרת נימת גאווה ואושר.
במשך השנים עסק ר' יהודה וליס באריגת טליתות, תוך 
שהוא מקיים מצוות הנחת תפילין בחיבה יתירה. הוא שאמרנו, 
לכל יהודי הנחת תפילין משלו, ויש הנחת תפילין של ר' 

 "היה למצוות 
התפילין ערך עליון, 
מיוחד במינו. מצוות 
התפילין הושרשה 

בנו מקטנותנו, והבנים 
שבינינו ידעו נאמנה 

שלעולם לא יוותרו על 
מצוות תפילין". 

רבי יהודה וליס, 
ממרום גילו, מהנהן 
בהסכמה. הסיפור 

המרטיט שלו מסביר 
הכל

הדמעות החלו לזרום 
על הלחיים הסדוקות 

והיבשות, יהודים 
שהמוות היה להם לבן 
לוויה, יהודים שעיניהם 

כבו ונשמותיהם 
כמעט פרחו, לא יכלו 

לעמוד במחזה הנורא 
של יהודי המתייחד 

עם קונו בדבקות, 
כשעניבת חנק כרוכה 

לגרונו
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מה ההבדל בין אי סבילות 
ללקטוז לאלרגיה לחלב?

היא  ללקטוז  אי-סבילות 
בכאבי  המתאפיינת  תסמונת 
בעקבות  הבטן  נפיחות  או  בטן, 
החלב(.  )סוכר  לקטוז  צריכת 
כתוצאה  נוצרים  אלו  תסמינים 
של  תת-עיכול  או  מתת-ספיגה 
ממחסור  כתוצאה  הלקטוז, 
את  המפרק  לקטאז,  באנזים 
אינו  הלקטוז  כאשר  הלקטוז. 
מגיע  הוא  הדק,  במעי  מתפרק 
על  פירוק  עובר  ושם  הגס  למעי 
ידי חיידקי המעיים. אחד מתוצרי 
את  שיוצר  מימן,  הוא  הפירוק 

התסמינים האופייניים הללו.

לאי- הגורמים  מהם 
סבילות ללקטוז?

חסר  הוא  לתסמונת  הגורם 
באנזים לקטאז, המפרק את סוכר החלב, הלקטוז. חסר 

זה יכול להיות ראשוני או משני.
לאי- יותר  השכיח  הגורם  בלקטאז:  ראשוני  מחסור 
סבילות ללקטוז ומקורו גנטי. יכול להיות מחסור חלקי 
המקרים  ברוב  אולם  בילדות,  להופיע  יכול  מלא.  או 
גיל  בסוף  להופיע  מתחילים  הראשונים  התסמינים 

ההתבגרות וההתפתחות איטית ונמשכת שנים רבות. 
באופן נורמלי קיימת ירידה הדרגתית בפעילות האנזים 
עם העלייה בגיל, אולם קיימת וריאציה גנטית, היכולה 
בגילאים  גם  האנזים  של  קבועה  פעילות  להבטיח 

מבוגרים. 
במעי  מפגיעה  כתוצאה  נוצר  בלקטאז  שניוני  מחסור 
טיפולים  ממושכים,  ו/או   חריפים  שלשולים  בעקבות 
תרופתיים מסויימים ועוד. עשוי להתרחש בכל גיל, אך 

שכיח יותר בילדים. 

איך ניתן להבחין בין אי-סבילות ללקטוז לבין 
אלרגיה לחלב?

אחת  ולכל  מזו,  זו  מהותית  שונות  התגובות  שתי 
אלרגיה  שונים.  ומאפיינים  שכיחות  גורמים,  מהן 
לגרום  היכולה  החלב,  לחלבון  חיסונית  תגובה  לחלב: 
נדירה  לחלב  אלרגיה  בגוף.  רב-מערכתיים  לתסמינים 
יחסית באוכלוסייה, ובמקרים אלה יש להימנע לחלוטין 

מצריכת מוצרי חלב.
אי-סבילות ללקטוז: חוסר היכולת של מערכת העיכול 
לעכל באופן מלא את סוכר החלב, הלקטוז. התסמינים 
מדובר  לא  כלומר  בלבד,  העיכול  במערכת  נוצרים 
ואין צורך להימנע לחלוטין מצריכת  בתגובה חיסונית, 

מוצרי חלב.

איך מאבחנים אי-סבילות ללקטוז?

העלמות  כלומר  קלינית,  כלל  בדרך  היא  אבחנה 
האבחנה  את  מלקטוז.  הימנעות  לאחר  הסימפטומים 
לאחר  בנשיפה  מימן  בדיקת  ידי  על  לתקף  אפשר 

שתיית תמיסת לקטוז סטנדרטית. 
מצבים  לבין  ללקטוז  סבילות  אי  בין  להבחין  חשוב 
במערכת  תסמינים  לאותם  לגרום  שיכולים  אחרים 
לא  תזונתיות  מהגבלות  להימנע  מנת  על  העיכול 

נחוצות.  

מהי השכיחות של אי-סבילות ללקטוז?
אינה  ללקטוז  אי-סבילות  של  האמיתית  השכיחות 
בהגדרות  השתמשו  שונים  שבמחקרים  מכיוון  ידועה 
שונות של התסמונת ובאבחון התסמינים הקשורים בה. 
בנוסף, רוב האנשים עם ספיגה לקויה של לקטוז אינם 
חשים תסמינים של אי-סבילות ללקטוז, ולהיפך, לחלק 
אי-סבילות  של  תסמינים  על  שמדווחים  מהאנשים 

ללקטוז אין למעשה ספיגה לקויה של לקטוז. 

מהן ההשלכות של הימנעות ממוצרי חלב?
מוצרי החלב מהווים מרכיב תזונתי חשוב שיש בכוחו 
רבים,  אנשים  והבריאות.  התזונה  כלל  את  לשפר 
ללקטוז,  באי-סבילות  כלוקים  עצמם  את  הרואים 
צורכים  מכך  וכתוצאה  חלב,  מוצרי  מצריכת  נמנעים 
נוספים,  תזונה  ורכיבי  סידן  של  מספיקה  לא  כמות 
וויטמינים   A ויטמין  אשלגן,  אבץ,  מגנזיום,  ביניהם 
בריאותיות  השלכות  להיות  יכולות  לכך   .B מקבוצה 

העצם  בצפיפות  ירידה  כמו 
ואוסטיאופורוזיס בהמשך החיים. 

אי- עם  אנשים  האם 
יכולים  ללקטוז  סבילות 

לאכול מוצרי חלב?
בסבילות  רבה  שונות  קיימת  כן! 
ללקטוז בקרב אנשים עם עיכול 
ניתן  לא  לכן  לקטוז,  של  לקוי 
נסבל  שיהיה  סף  ערך  לקבוע 
עבור כל האנשים. מסתבר שרוב 
האנשים עם אי סבילות ללקטוז 
יכולים לצרוך עד 12 גרם לקטוז 
הלקטוז  לתכולת  ערך  )שווה 
ללא  אחת  בפעם  חלב(  בכוס 
תסמינים או עם תסמינים קלים 
של  יותר  גדולה  כמות  בלבד. 
אם  נסבלת  להיות  יכולה  לקטוז 
)עד 24 גרם( או אם מוצרי  היא מחולקת במשך היום 

החלב נצרכים יחד עם מזונות נוספים )15-18 גרם(.

ניתן  בהן  התזונתיות  האסטרטגיות  מהן 
להעזר? 

לכל  אישית  תוכנית  אישית: מומלץ להתאים  התאמה 
להקל  שמטרתה  ללקטוז,  אי-סבילות  עם  מטופל 
להבטיח  מנת  על  התזונה,  את  ולשפר  התסמינים  על 
תוך  נוספים  תזונה  ורכיבי  סידן  של  מתאימה  צריכה 

שמירה על צריכה קלורית נכונה. 
של  יחסית  נמוכה  כמות  המכילים  חלב  מוצרי  אכילת 
לקטוז: קיימים מוצרי חלב המכילים כמויות קטנות של 
גבינה  כמו  בשלות  גבינות  למשל  טבעי,  באופן  לקטוז 
 100 ל-  לקטוז  גרם   0.2 עד  )מכילות  ובולגרית  צהובה 
גרם(.   100 ל-  לקטוז  גרם   1.5 עד  )מכיל  וקוטג'  גרם( 
בנוסף קיימים מוצרי חלב, כמו חלב דל לקטוז, אליהם 
ואינם  כמעט  שהם  כך  הייצור  בתהליך  לקטאז  הוסף 

מכילים לקטוז.
אכילת מוצרי חלב בכמות קטנה במשך היום: על מנת 
לבחון את רמת הסבילות ללקטוז מומלץ לצרוך כמויות 
קטנות של חלב ומוצריו ואחר כך להגדיל את הכמות. 
כדאי לנסות מנות קטנות, לעיתים תכופות במשך היום. 
למשל לשתות ½ כוס חלב מספר פעמים במשך היום.

בארוחה:  נוספים  מזונות  בשילוב  חלב  מוצרי  אכילת 
כדאי לשלב את מוצרי החלב בארוחות. אכילת תערובת 
של מזונות גורמת לשחרור איטי של הלקטוז מה שמקל 

על עיכולו במערכת העיכול.
שימוש בתוספת לקטאז: לפני אכילת מוצרי חלב ניתן 

להיעזר בתוספת לקטאז בנוזל או בטבליות. 

לא  והחורף מביאים עמם  בעונת המעבר  השינויים האקלימיים 
מעט "צרות" כגון מחלות ויראליות ואלרגיות  המשפיעות לרעה 
על עור הפנים והגוף, השיער ועוד.. ההשלכות על העור עלולות 
להתבטא בסבוריאה והחרפה של אקנה, רגישות יתר, אדמומיות, 
לגרום  עלולים  אלה  שינויים  בעור.  קיצוני  ויובש  גרד  קשקשת, 
דב  דוקטור  ועוד.  סדוקות  ציפורניים  בעין,  ליובש  לנטייה  גם 
סטמפלר, מומחה ברפואת עור ויועץ למותג דוקטור עור מסביר 

ומייעץ

עור יבש
גיל  גאוגרפי,  מיקום  כגון  רבות  מסיבות  להיגרם  עלול  יבש  עור 
)הזדקנות העור(, תדירות השימוש במים וסבון, מחלות ותרופות. 
גם עונות השנה משפיעות על עורנו, כאשר בחורף היעדר לחות 
או מחוממים  בחדרים ממוזגים  ושהות  לרוחות  באוויר, חשיפה 
באוויר  היובש  בשל  להתייבש.  לעור  גורמים  המידה  על  יתר 

מומלץ , בעונה זו, להכפיל את תדירות שימון העור. 

וחלק,  רך  שהוא  בריא  מעור  בשונה  יבש?  עור  נאבחן  כיצד   •
ברק.   חסר  וכן  וסדוק  גמישות  חסר  מחוספס,  הינו  היבש  העור 

בנוסף, ייתכנו גם גרד ורגישות יתר לגירויים סביבתיים. 

ושימור  נטפל? בסיס הטיפול בעור היבש  וכיצד  נמנע  כיצד   •
ושתיה  לחותו  על  מתמדת  שמירה  הינו  בריא,  עור  מרקם 
במקלחת  ממושכת  משהייה  הימנעות  יועילו  כן,  כמו  מרובה. 
חמה ושימוש רב בסבון, הגנה מהקור והרוח )ע"י כובע, כפפות 

וצעיפים(, שימוש במכשיר אדים, פעילות גופנית ועוד. 

• לשמירת הלחות בפנים, מומלצת רחיצה פעם או פעמיים ביום 
האיפור(  הסרת  )לשם  השינה  לפני  יסודית  רחיצה  היותר.  לכל 
רצוי  מקרה,  בכל  סבון(.  עם  בהכרח  )לא  בבוקר  במים  וריענון 
להשתמש במים פושרים שאינם חמים מדי. בנוסף רצוי להימנע 
שומני  את  ממיסים  שאלו  כיוון  אלכוהול,  המכילים  מתכשירים 

העור. 

לאחר הניקוי מומלץ להשתמש בקרם לחות המיועד לעור יבש 
עור  של  במקרה  עור.  ד"ר  של  "נוטריק"  מסדרת  קרמים  כגון, 
 ,  Sebo or face רצוי להשתמש בקרם לחות  ומגורה,  אדמומי 

.Milk skin Alpha ובמקרה של נטייה לפצעונים בקרם לחות

שפתיים יבשות: 
המבנה הפיזיולוגי של השפתיים )חשופות ונטולות בלוטות הזעה 
ושומן( הופך אותן לפגיעות ורגישות יותר. חשיפתן ללחות ויובש 
שכיחה  התופעה  היובש.  להופעת  הסיבות  אחת  הינה  לסירוגין 
יותר בחורף כאשר רוחות קרות מייבשות את השפתיים במהירות. 

יבוא לידי ביטוי באיבוד לחות,  יובש בשפתיים  כיצד נאבחן?   •
גם  להתפתח  עלולים  קרובות  לעיתים  גמישות,  ואיבוד  חספוס 

קילופי עור וסדקים כואבים. 

השפתיים.  בליקוק  להגזים  לא  חשוב  תחילה,  נטפל?  כיצד   •
הליקוק אמנם מרגיע באותו הרגע, אך לטווח הארוך מחמיר את 
המצב, וזאת כיוון  ששכבת הרוק המכסה את השפתיים מתאדה 
הטובה  הדרך  העור.  התייבשות  קצב  את  ומגבירה  במהירות 
והנכונה לשמירה על לחות השפתיים, תעשה ע"י מריחת שפתון 

טיפולי, בעל מסנן קרינה, לעיתים תכופות במשך היום. 
כדי  עור  לרופא  לפנות  כדאי  הטיפול  אף  על  נמשך  היובש  אם 
לשלול אפשרות של דלקת שפתיים אלרגית, פטריה, או דלקת 

הקשורה בנזקי השמש. 

הילד מתלונן על כאבי בטן לאחר ששתה כוס שוקו? אתם מרגישים שפתאום מוצרי חלב עושים לכם 
בלאגן במעיים? אולי אתם סובלים מאי סבילות ללקטוז! • מהי אי-סבילות ללקטוז ומה זה אומר לגבי 
התזונה שלכם? מהם הגורמים ואיך תדעו להבחין למה הילד שלכם אלרגי? • הידעתם: אנשים עם אי-

סבילות ללקטוז יכולים לאכול מוצרי חלב! 

כיצד העור שלנו יעבור 
את החורף בשלום?

מציע  הבינלאומי  הדרמו-קוסמטיקה  מותג   VICHY
והזנת  לחיזוק  יומי  ]מאיץ[  בוסטר   Minéral 89 את: 
ממעיינות  טרמליים  מים  של-89%  שיא  בריכוז  העור 
המסייע  יומי  יום  לשימוש  היאלורונית,  חומצה   + וישי 
בחיזוק שכבת ההגנה של העור ועמידותו כנגד מפגעים 
חיצוניים. להשיג בבתי מרקחת פרטיים ברחבי הארץ, 
ידי צוות בית המרקחת.  ייעוץ מקצועי על  תוך קבלת 

מחיר: 119 ₪

"כצט" )CTS( מרחיבה את סדרת "טפטפים" לפעוטות ומשיקה את "טפטפים פרסטי", טיפות 
הראשונה  מהשן  שיניים  לניקוי  פעמי  רב  ואצבעון 
הטיפות  חודשים.  שלושה  מגיל  לשימוש  המאושר 
מסיבי  מגיע  אשר  טבעי  ממתיק  'קסיליטול',  מכילות 
קליפת גזע העץ, שאינו מתפרק כמו סוכר ולכן מסייע 
בשמירת החומציות )Ph( הניטרלית של הפה. בנוסף 
ובכך מגן על  הוא מונע מהבקטריה להידבק לשיניים, 

השן מיצירת חורים ועששת. מחיר: 29.90 ₪

 )CTS( כצט  הפארמה  חברת 
בישראל:  לראשונה  משיקה 
תחליב   "Femina Hemp"
רחצה אינטימי המעושר בשמן 
מזרעי  המופק  טהור-   HEMP
קנאביס לשמירה על ההגיינה. 

מחיר: 34.90 ₪

סל תרופות



שיצעידו אותך קדימה  עם פרנסה מכובדת!הכוון מציעה לך מגוון קורסים יחודיים

צאו מהקופסא
ובואו

להרוויח יותר!

לפרטים והרשמה:

03-7707300/1

מחסור חמור בלוקחי דמים
זו ההזדמנות שלך!

מרכז הכוון בשיתוף ״טרם איכילוב״
משיקים קורס שאיבת דם ורידי ייחודי

רק 48 שעות לימוד בשילוב סטאז׳
ויש לך מקצוע מבוקש!

קורס לקיחת דמים 

ללא צורך במחשב גברים ונשים

גברים 

אתה בכושר? בוא להרוויח מזה!
מרכז הכוון בשיתוף ״כושר גייט״

משיקים קורס ייחודי וראשוני!
בוא להיות מדריך כושר גופני 

ובריאות,

מדריכי כושר
גופני ובריאות 

לימודי תעודה 

|

|

יש לך ידיים טובות?
בוא להוציא מהן זהב!

מרכז הכוון ו״מכללת הבונים״ מציעים
ורווחי  יצירתי  נדרש,  מקצוע  לך 
במיוחד! כל הכלים הנדרשים לביצוע 

ופיקוח על עבודות גבס וצבע

בניה בגבס וצבע

גברים 

גברים 

בזמן שלכולם חם - תעשו כסף!
הקיץ  כל  ליהנות  רוצה  אתה  גם 

מהכנסות גבוהות במיוחד?
מזמין  תעסוקתי  להכוון  המרכז 
הכי  המקצוע  את  ללמוד  אותך 

מבוקש והכי לוהט.

קורס מתקיני מזגנים

         לזכאים אופציית מימון נוספת

| מימון מלא לזכאים

תמיד חלמת לעבוד בהייטק ולהרוויח
עשרות אלפי שקלים בחודש?

מרכז הכוון ו״המכללה למנהל״ מציעים 
לך מקצוע מבטיח! בשלוחה החרדית 

של המכללה מנהל בעיר אלעד

גם את יכולה לעבוד בהייטק
ולפרנס בכבוד!

מרכז הכוון ו״המכללה למנהל״ מציעים 
לך מקצוע מפרנס בשלוחה החרדית 

של המכללה מנהל בעיר אלעד

קורס בדיקות
QA תוכנה

גברים 
     תוך 12 חודשים בלבד ויש לך תעודת

      גמר ממשלתית  |

גברים 

אתה מוכשר? בוא להיות מפתח תוכנה ולהתפרנס בכבוד!
 Full ״ בהצעה מיוחדת לפרנסה משתלמת: מתכנתAVRATECH / מרכז הכוון בשיתוף ״השתדלות

Stack המתמחה בכמות גדולה של טכנולוגיות ושפות פיתוח בעולם המתקדם והחדשני

Full Stack Web Development המקצוע החם בשוק

הקורס יתקיים בשעות הערב |

קורס ניהול
MCSA רשתות



נשים 
ISTQB כולל התמחות בינלאומית 

     ותעודת גמר ממשלתית | 
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״מדוע  הילד,  שאל  ״סבא״ 
נראה ה' לאברהם אבינו ואינו 
נראה לנו?״ וה"צמח צדק" ענה: 
״כשיהודי צדיק מחליט בגיל תשעים ותשע 
 למול את עצמו, ראוי הוא שה' ייראה אליו״.

לכאורה זו לא תשובה ברורה, האם רק 
צדיק שמל את עצמו בגיל כזה ראוי שה' 
לכלום? סיכוי  אין  ולנו,  אליו?   יתגלה 

כתוב בתחילת הפרשה: "וירא אליו ה'". אל 
מי? לא כתוב. ברור לנו שמדובר באברהם 
אבינו, אבל מכאן אפשר ללמוד דבר חשוב 
ואפילו מעודד – לא רק אברהם. כל אחת 
מאיתנו צריכה להרגיש כאילו ה' נראה אליה 

בכל פעם שהיא נקלעת למבוי סתום.

קדושה  של  כזה  לגילוי  הפוטנציאל 
והארה אלוקית קיים בכל אחת מאיתנו. 
קיבלנו בירושה מאברהם את כל ענייניו. 

יש לנו את זה בגנים שלנו...
אבל לא די בכך. כמו שענה הצמח צדק, 
צריך כאן מאמץ. האור האלוקי נמצא בנו, 
הסיכוי קיים, אבל מי שרוצה לראות ממש 
ראוי. כדי להיות  חייב להתאמץ   בעין, 

לכל אחת ואחת יש את הניצוץ שאיתו תוכל 

להידלק ולהדליק את הזולת, ולזכות בגילוי 
אור התורה והמצוות. האם זה באמת יקרה? 

זה כבר תלוי במאמצים שלנו.

אז איך עושים את זה? נחזור שוב לפסוק 
הפותח את הפרשה. "וירא אליו ה'" – אליו, 
אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. עלינו לעשות 
הכול "אליו". להכניס את האלוקות בכל 
מעשה שאנו עושות בעולם. גם דברים 
גשמיים כמו בישולים, כביסה, ניקיון, קניות, 
עבודה – להרגיש את האלוקות בכל דבר.

ואז – הראייה והניצוץ שבך יתאחדו 
לאבוקה אחת גדולה שתגרש את חושך 
הגלות, ותביא את הגאולה הפרטית שלך, 

ואת הגאולה של כולנו. 

רוצה להדליק את הניצוץ? להיות עטופה, 
להרגיש את קרבת ה', ולהכניס משמעות 

בחיי היום-יום שלך? זה אפשרי! 
מירי שניאורסון-הבחירה שלי

מאמנת ויועצת עסקית ואישית, מרצה 
ומנחה לנשים ונערות.  

054-9292901

להדליק 
את האש

כאשר הרבי שלום בער )הרש"ב( 
היה ילד בן חמש, הוא נכנס לחדרו 

של סבו, הרבי ה"צמח צדק". זה היה 
בשבוע של פרשת וירא. 

הפוטנציאל לגילוי כזה של קדושה והארה 
אלוקית קיים בכל אחת מאיתנו. קיבלנו 

בירושה מאברהם את כל ענייניו. יש לנו את 
זה בגנים שלנו...

"



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

  

א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6אשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

כשאני רוצה בשר איכותי

אני בוחר אשפר!

בשר
להשיג ברשתות שיווק המובחרות ובסניפי אשפר:איכותי

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה 
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עוגיות אוזני פיל שוקולד
שדרוג שוקולדי לעוגיות הקלאסיות – עוגיות מבצק עלים פריך במילוי שוקולד, נשנוש ממכר ליד הקפה 

זמן הכנה: שעה | רמת קושי: קל | כמות: 40-50 עוגיות קטנות

מצרכים לעוגיות:
100 גרם שוקולד פרה מריר

20 גרם חמאה )לגרסה פרווה קראו הערות(
500 גרם )1/2 חבילה( בצק עלים על בסיס חמאה, מופשר

100 גרם )1/2 כוס( סוכר לבן

אופן ההכנה:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. מוסיפים חמאה וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד 

שהכל נמס והתערובת אחידה.
2. מצננים את התערובת במקרר במשך כ-30 דקות, ומדי פעם מערבבים אותה בעזרת לקקן, עד שהיא מגיעה 

למרקם נוח למריחה.
3. מפזרים סוכר על משטח העבודה ומניחים עליו את יריעה הבצק.

4. מפזרים סוכר גם על החלק העליון של הבצק ומרדדים בעדינות בעזרת מערוך, על מנת שהסוכר יידבק 
לבצק. אין צורך לרדד ממש דק.

5. מחלקים את יריעת הבצק ל-2 חלקים שווים.
6. מורחים מחצית מתערובת השוקולד על גבי כל חלק בשכבה אחידה ודי דקה.

7. מגלגלים משני הצדדים )כמו ספר תורה( ומניחים על גבי תבנית מרופדת בנייר אפייה.
8. חוזרים על הפעולה עם החלק השני של הבצק ויתרת המילוי.
9. מצננים את הגלילים שהתקבלו במשך 20-30 דקות במקפיא.

10. חותכים לעוגיות בעובי 1/2 ס"מ ומניחים במרווחים על גבי תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה.
11. מחממים תנור ל-190 מעלות.

12. אופים במשך 10-15 דקות או עד שהעוגיות מזהיבות.
13. מצננים לחלוטין ושומרים בקופסה אטומה.

טיפ של עלית:
1. לגרסה פרווה ממירים את החמאה במרגרינה ומשתמשים בבצק עלים רגיל.

2. במקום סוכר לבן אפשר להשתמש באבקת סוכר בכמות זהה לתוצאה עדינה יותר )ופחות פריכה(.
3. במקום שוקולד מריר אפשר להשתמש בשוקולד חלב באותה כמות, אך העוגיות יצאו מתוקות יותר.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה של עלית

פסטה איטלקית
חברת איזולה-ביו )Isola-Bio(, המותג האיטלקי האיכותי של משקאות תחליפי חלב צמחיים, מגישה לרגל יום 
הפסטה הבינלאומי מתכון למנת פסטה עשירה ומגוונת, קלת הכנה וטעימה, עם רוטב קרמי של קונפי עגבניות 

ותימין, היכולה להתאים כמנה לארוחת צהריים, ערב ולאירוח. מתכון איטלקי מנצח

מצרכים )לכ-4 מנות(: 
320 גרם פסטה בצורת מפלדיני 

400 גרם עגבניות שרי או עגבניות תמר בשלות
400 גרם עגבניות מקולפות

2 שיני שום
250 מ"ל משקה שיבולת שועל איזולה-ביו 

1/2 כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור גרוס טרי

3 כפיות שמן זית 
16 ענפי תימין טרי

קורט סוכר
גבינת פרמזן מגוררת/ פרמזן מן הצומח 

אופן ההכנה:
להכנת קונפי עגבניות: 

1.לשטוף את העגבניות היטב, לייבש ולחצות אותן. לרפד מגש אפייה בנייר אפייה עבה ולשמנו קלות במעט 
שמן. 

2. לסדר את חצאי העגבניות על המגש בשכבה אחידה, כשצדן החתוך פונה כלפי מעלה. 
3. לזרות מלח ופלפל שחור גרוס על העגבניות, לפזר עליהן מעט סוכר וכמחצית מענפי התימין. להכניס את 

המגש לתנור שחומם מראש ל-100 מעלות ולאפות את העגבניות במשך כשלוש שעות. לפתוח את דלת התנור 
מעת לעת כדי לשחרר את האדים. העגבניות יאבדו מנפחן, אך יישארו עסיסיות. 

4. לטגן שתי שיני שום קלופות במחבת עם 3-2 כפיות שמן זית עד להזהבה. למעוך את העגבניות הקלופות עד 
לקבלת תערובת במרקם לא חלק ולאסוף את נוזלי העגבניות לכלי. לחתוך אותן בסכין ובמזלג ולהוסיף את 

השום. לתבל את העגבניות במלח ובפלפל. אם הן חמוצות מדי, להוסיף קורט סוכר.
5. להוסיף מחצית מקונפי העגבניות ואת המחצית הנותרת של ענפי התימין. לשמור מעט מהענפים לקישוט. 

לבשל על אש גבוהה וללא מכסה במשך כ-15 דקות עד שהרוטב יצטמצם. לבחוש מדי פעם.
6. להוסיף את משקה שיבולת השועל ולהמשיך לבשל במשך דקות אחדות, עד לקבלת רוטב אדום בהיר 

במרקם קרמי. להוסיף את יתרת קונפי העגבניות ולכבות את האש.
7. לבשל את הפסטה עד שהיא מעט קשה )אל דנטה(. לסנן את הפסטה ולהקפיץ אותה בקערה עם הרוטב 

הקרמי. 
8. לסיום, לפזר על המנה מעט גבינת פרמזן )לטעמכם(, להניח כמה ענפי תימין ולהגיש.

קריספיתה 
על פיתות טחינה כבר שמעתם? חברת “אחוה” בשיתוף אורן בקר ונורית פלד, בלוג טעמיים כי טוב, מגישים 

פיתות טחינה במעטה פריך ובטעם ממכר. ההכנה קלה ומתאימה לאירוח ולארוחה משפחתית מענגת

מצרכים לקריספיתה: 
1 כוס טחינה גולמית 
חצי כוס חלב קוקוס 

3 כפות מים
1 כפית שטוחה אבקת אפיה

1 כפית שטוחה כורכום
1 כפית בהרט

3 ביצים
1 כפית מלח

8 כפות בצל יבש מטוגן )להשיג במרכולים(

למלית: 
2 כוסות רצועות פרגית או קוביות טופו

2 כפות שמן 

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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1 בצל סגול גדול חתוך לקוביות
3 פלפלים בצבעים חתוכים לקוביות 

2 שיני שום פרוסות דק
1 כוס קוביות עגבניות ללא הקליפה והגרעינים

מלח, פלפל, צ'ילי, כמון לפי הטעם
1כוס מים רותחים

1כף אבקת מרק בטעם עוף
1 כף מייפל

חופן עלי כוסברה

לקישוט: קוביות אבוקדו, עלי כוסברה טריים, עירית קצוצה וקליפת ליים או לימון מגוררת

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל חומרי הקריספיתה יחד, חוץ מהבצל המטוגן, לעיסה אחידה במרקם שמנתי, מניחים בצד 

לכמה דקות. 
2. מחממים מחבת, כשהמחבת חמה מרססים בשמן ויוצקים במרכז מצקת מהבלילה. 

מפזרים על הבלילה מיד פירורי בצל מטוגן יבש.
3. מטגנים על להבה נמוכה במחבת מכוסה 2.5 דקות. השוליים צריכים להזהיב והחביתית נראית כנפרדת 

בשוליה מהמחבת. הופכים בזהירות, מטגנים חצי דקה מהצד השני, מוציאים לצלחת הגשה. 
4. באותה מחבת, מטגנים ב-2 כפות שמן בצל, מוסיפים את קוביות הפלפלים, השום והעגבניות, מתבלים לפי 

הטעם במלח, פלפל, צ'ילי וכמון. 
5. מוסיפים לתבשיל שתי כוסות רצועות  פרגית או את קוביות טופו. מערבבים כמה דקות, מוסיפים מים 

ואבקת מרק. 
6. מוסיפים כף מייפל ועלי כוסברה, מבשלים חצי שעה. מסירים את המכסה, מבשלים למשך 12 דקות נוספות 

על להבה נמוכה. טועמים, מתקנים תיבול. 
להגשה: שמים קריספיתה בצלחה, יוצקים מעל מהתבשיל. 

מקשטים את המנה בקוביות אבוקדו, עלי כוסברה טריים, עירית קצוצה וקליפת ליים מגוררת מעל.

צילום והכנה: טעמיים כי טוב, הצצה למטבחים של אורן בקר ונורית פלד.

הנשנוש החורפי: קרמבו 
עונת החורף והקרמבו בפתח...חברת כרמית חולקת מתכון ביתי לממתק הרשמי של החורף  - קרמבו עשיר 

ומפנק.

תחתית בצק פריך שוקולד:
360 גרם קמח

200 גרם חמאה
100 גרם אבקת סוכר
40 גרם אבקת קקאו

1 ביצה

אופן ההכנה: 
1. מחממים תנור ל180 מעלות. במיקסר עם וו גיטרה שמים קמח, קקאו, סוכר וחמאה ומערבבים עד שנוצרים 

פירורים כמו קוסקוס. מוסיפים את הביצה ומעבדים ממש מעט רק עד לקבלת בצק אחיד. 
2. מרדדים את הבצק וקורצים עיגולים בקוטר של כ- 4 ס"מ.
3. אופים בתנור 10-12 דקות, מצננים לטמפרטורת החדר.  

4. מסדרים את תחתיות הקרמבו על גבי תבנית.

הכנת המרנג : 
100 גרם חלבון ביצה

200 גרם סוכר + שקית סוכר וניל
בקערה חסינת חום שמים את החלבונים והסוכר יחד ומערבבים היטב על גבי סיר אדים כפול )בן מארי( עד 
שכל גרגרי הסוכר נמסים לגמרי. מעבירים את החלבונים למיקסר עם וו מטרפה ומקציפים במהירות גבוהה 

עד שמתקבל קצף יציב ומבריק. מעבירים לשק זילוף עם פיה עגולה גדולה. מזלפים את המרנג על כל תחתית 
קרמבו בתנועה סיבובית וכלפי מעלה.

שמים את התבנית במקפיא עד להתקשות המרנג.

הכנת שוקולד:
250 גרם שוקולד אגו מריר 60% מוצקי קקאו

100 גרם חמאת קקאו )ניתן לרכוש בחנויות לאפיה או בבית טבע( או לחלופין להוסיף לשוקולד 3 כפות שמן 
קנולה

1. בקערית עמוקה ממיסים יחד – בבן מארי או במיקרו, את השוקולד וחמאת הקקאו )או השמן( עד למרקם 
אחיד.

2. יש לטבול את הקרמבואים שקפאו בקערית השוקולד המומס עד לציפוי מלא. 
) J 3. ניתן לאחסן במקפיא או במקרר עד יומיים. )אנחנו בטוחים שהם יתחסלו עוד קודם

חורף חמים ומתוק !                            
מתכון: שני סגדן צילום: אמיר מנחם

פסטה קונצילה ריגטה 
המותג ברילה מפנק במתכון מנצח לפסטה קונצילה ריגטה עם עגבניות שרי צלויות, קלמטה ומוצרלה.

מרכיבים:
1 חבילה )500 גרם( קונצילה ריגטה

סלסילת עגבניות שרי בשלושה צבעים
4 כפות שמן זית

3 שיני שום חצויות
מלח ופלפל גרוס

1 כוס זיתי קלמטה מגולענים
עלים קצוצים מ-6 גבעולי אורגנו

1 מוצרלה פרסקה
מעט פרמזן מגוררת

 
 הוראות הכנה:

1. במחבת ברזל לוהטת צולים את עגבניות השרי עם שום ושמן זית עד שהן מזהיבות ומאבדות נפח. 
מוסיפים מלח ופלפל, זיתים ואורגנו ומערבבים. מורידים מהכיריים.

2. בסיר עם מי מלח רותחים מבשלים את הפסטה.
3. מוסיפים את הפסטה המבושלת עם מעט ממי הבישול למחבת עם העגבניות ומקפיצים יחד. 

מוסיפים קרעים של מוצרלה פרסקה ואם רוצים גם פרמזן ומגישים.

1

4

5

5

2

ביו
ה 

ול
איז

צ 
יח

ם: 
לו

צי

אי
גב

ק 
פי

 א
ם:

לו
צי



י"ז בחשוון תשע"ט 26/10/18 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. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
קבר רחל אמנו

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. בא אל המנוחה ואל הנחלה
2. בא במשפט עימו

3. באמת ובתמים

תשובות:

תשובות:

1. ּדָבִרים יב ט 2. ְיׁשְעָיה ג יד 3. ׁשֹוְפִטים ט טז

1. השתרעות,השתטחות בפישוט הגוף. "עשאה ל____ 
מקבלת טמאה" )סוכה א יא(

2. רשת שהדיגים פורשים על פני המים לדוג בה דגים.               
"משטח ____ תהיה בתוך הים" )יחזקאל כו ה( )יחיד(

3. חותן אהרן הכהן. )שמות ו כג(
4. קיצור המילים : נרו לנצח יאיר. )בהיפוך אותיות(

יח(  מט  )ישעיה  אני"   ____" שבועה.  של  נוסח   .5
)בהיפוך אותיות(

חכמים.                      שמנו  נזיקין  אבות  מארבעה  אחד   .6
"השור והבור וה____" )בבא קמא א א(

10. קיצור המילים : יין קידוש זמן.
קילוח  הרחקת  לשם  המזחילה  בקצה  קטן  צינור   .12
בתרא  )בבא  חזקה"  לו  אין  "ה____  הכותל.  מן  המים 

ג ו(
בראש  עמדו  אחיו  ואבירם  הוא  אליאב.  בן   .14

המתקוממים      על משה במדבר. )במדבר טז א(
)בלשון  ד(  לב  )ישעיה   "____ "ולשון  כבד-פה.   .15

יחיד(
18. כן להבא! ולואי יהיה כך לשנה הבאה. "____ לחי" 

)שמואל א כה ו(

 "____ להם  יש  "שנשברו  לטובה.  לדבר,שינוי  תיקון,תרופה   .1
)חגיגה טו.(

2. יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב ה(
3. זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, שטף 

מים. "ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
4. כנוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם יהודה. 

"ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
6. זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ(

קעו(  קיט  )תהלים  אבד"  "כ___  דרך.  ואובד  לתועה  משל   .8
)בהיפוך אותיות(

11. רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו(
13. הוכחה,מופת. "אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(

15. ברור. "____ לי שבילי דשמיא" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד( 
)בהיפוך אותיות(

17. שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח(
18. מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני ____" )תענית ג ח(
20. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה:206

העמוד טעון גניזה

1. אם לא תסתפק במועט ותרדוף אחרי רבות וגדולות לא תשיג 
ולא כלום.  "_____ מרובה לא _____" )ראש השנה ד: (

5. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(
7. התקרבות,גישה. "משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (

9. דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט(
10. שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז(

12. מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א(
14. בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: (

ו____"  השמיני  "ומיום  כן,ואילך.  הזה,אחרי  הזמן  אחרי   .16
)ויקרא כב כז(

ו____  ואש  "דם  זקוף.  עמוד  בצורת  ערפילי  עמוד,חומר   .19
עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(

21. נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: (
22. קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

כב  )איוב  יושע"  "ו____    _____  1. ענו,צנוע,שפל ברך. 
כט(

7. גרגרי תבואה קלויים בעודם באיבם. "ולחם וקלי ו____" 
)ויקרא כג יד(

8. הטיל חובה,עשה דבר לחובתו של פלוני. "ואין ____ לו 
אלא בפניו" )גיטין א ו( )בלשון יחיד(

9. תואר כבוד לצדיק גדול. "עמוד ה____" )ברכות כח: (
הקציר.   לפני  עומדת  והיא  שהבשילה  תבואה  ביחוד   .11

"מגדיש ועד ____" )שופטים טו ה(
ביותר  החזק  המלך  צובה,שהיה  ארם  רחוב,מלך  בן   .13

בימיו של דויד. )שמואל ב ח ג(
16. מעשה תועבה. "לרבעה ____" )ויקרא יח כג(

17. צח,נקי,טהור. "שמן זית ____" )שמות כז כ(
19. יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על ___")עירובין פג: (

20. דבר שנגנב. "תמצא בידו ה____" )שמות כב ג(

1. אלישע 2. חנוך 3. בן ארבעים 4. קורח ועדתו 5. העי 6. 
לא 7. חנה 8. עמלק 9. ישעיהו 10. אליהו 11. הגר12. שמשון 

13. איוב 14. בנימין 15. מלכי-צדק מלך שלם 16. גיבור
1. על מי קראו "עלה קרח"?

2. שם העיר הראשונה?
3. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאשה?

4. האדמה בלעה אותם חיים

5. עיר שנכבשה לאחר הנפת כידון
6. מי ישבה תחת התומר?

7. מי אמרה "אל תדברו גבוהה גבוהה"?
8. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים?

9. שר שירת הדוד לכרמו
10. הלך על ידי אכילה אחת 40 יום

11. שפחה מצרית
12. מי הרג 1000 איש בלחי של חמור?

13. מי אמר: "ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך"?
14. מי קיבל חמש חליפות שמלות?

15. מי היה "כהן לאל עליון"?
16. "טוב ארך אפים מ..."
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