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60 שנה של הרבצת תורה ונשיאה בעול 'מפעל הש"ס' הגיעו לסיומם במוצאי 
השבת האחרונה • הגאון הצדיק רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל, זקן ראשי 
הישיבות החסידיות ומראשי 'מפעל הש"ס' ומהיושבים ראשונה במלכות בית 
צאנז, הלך לעולמו בגיל 87 • דברים מאלפים שנאמרו מפיו על ימי החנוכה 
לקראת חודש כיסלו בפתחו אנו עומדים וזיכרונות שהעלה ממורו ורבו הגאון 
משטעבין זצ"ל | 14

היה דבר ה' 
אל אליהו

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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יסודות החינוך – 
להעניש או לעודד?

של  הנפלאים  מדבריו  הענישה  בנושא  קצר  ציטוט  הרי 
הגר"ש וולבה זצ"ל, בספרו "עלי שור": "...דווקא הקשר 
העמוק בין אבות וילדים הוא הוא המכוון את הילדים אל 

דרך השם.
אי לזאת, חייבים לשמור על הקשר הטבעי הזה לבל ינתק לעולם. 
כי הרבה  ביתו,  יתרה בתוך  כיצד? אסור לאדם להטיל אימה  הא 
היחס  את  המקלקל  דבר  לך  אין  מורא.  רוב  על  באים  קלקולים 
הלבבי בין אבות לבנים כמו רוב מורא. כשהילדים עוד רכים, על 
האבות לדאוג ליום שבו יעמדו על דעתם, פן ח"ו מהתקבץ רשמים 
שליליים, מרוב פחד והטלת אימה בבית - יבעטו בהוריהם ויילכו 

לדרכם!
הכלל הגדול בהנהגת הבית ובחינוך הוא: 'אמר רבא בר הונא: אף 
על גב דאמור רבנן ]אף על פי שאמרו חכמים[ שלשה דברים צריך 
אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה וכו' צריך למימרניהו 
כדי  בנחת  לאומרם  ]צריך  מיניה'  דליקבלינהו  היכי  כי  בניחותא 

שיקבלו ממנו[.
אם  אף  מתקבלים.  אינם  וסבלנות  בשקט  נאמרו  שלא  דברים 
את  האב  ישלה  בל   - כדבריו  לעשות  נחפזים  האב  צעקת  לשמע 
עצמו לחשוב כי נודעת לצעקתו השפעה חינוכית מתמדת. אך ורק 
יכולים לחנך, בשקט ובסבלנות, ואל תבוא הבהילות  ב"ניחותא" 

והרוגזה במלאכת ה' - חכמת החינוך!
והרגל  החיים  הכרח  ראשון,  מושכל  שאצלך  מה  בעצמך:  הגע 
מדות,  שבירת  חדשה,  תורה  ילדך  בשביל  זהו  שנים,  מעשיריות 

ובעיקר: גזרה בלתי מובנת לו!
אין  לעשות,  שנדרש  מה  ומיד  תיכף  עושה  אינו  הילד  אם  גם 

להענישו תיכף, אלא להעמידו על חובתו בתקיפות שקטה.
אין להשתמש בכח, כגון: 'אל תצא החוצה' – וסוגרים בפניו את 
הדלת. ילד צריך להתרגל להבין, שגם אם הדלת נשארת פתוחה, 
היינו  ולא בגלל שנעלו את הדלת לפניו.  יצא בגלל הציווי,  שלא 
'לא תוכל - לית לך רשו!' ]בפסוק נאמר: 'ֹלא תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך' 

ותירגם אונקלוס: 'לית לך רשו' כלומר, אין לך רשות[.
ְבנוֹ,  ׂשוֵֹנא  ִׁשְבטוֹ  'חוֵֹׂשְך  לדעת:  יש  בעונש,  הכרח  יש  פעם  אם 
מבט  גם  'שבט':  בגדר  הנם  דברים  הרבה   – מּוָסר'  ִׁשֲחרוֹ  ְואֲֹהבוֹ 
זועף, גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסיפיה דקרא 
יוכיח: ‘ואוהבו שחרו מוסר'. 'מוסר' הוא מה שנוגע ללבו של הבן, 
ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת צער כל דהו מצד הוריו! 
זהו  בהם  רגיל  ממנת הממתקים שהוא  קצת  מהילד  שוללים  ואם 

כבר עונש מורגש מאד. ומה גם שלילת כל המנה!
ְלַאַחד  ַמְקלוֹת,  ְׁשֵני  ִלי  'ָוֶאַּקח  שאמר:  בנביא  מצאנו  ועוד:  זאת 
וגם  נועם,  גם מקל  חְֹבִלים', הרי שיש  ָקָראִתי  ּוְלַאַחד  נַֹעם  ָקָראִתי 
שגם  ְבנוֹ',  ׂשוֵֹנא  ִׁשְבטוֹ  'חוֵֹׂשְך  באמרו,  המלך  שלמה  מכוון  לזה 
במקל נועם יכול אדם לייסר בנו ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל 

חובלים!
ומהו "מקל נועם" בחינוך? נקוט כלל זה בידך: עידוד משפיע יותר 

מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או עונשים".
עד כאן דבריו הנפלאים של הרב זצ"ל.

מהמסופר  ללמוד  יש  הענשה  במקום  העידוד  שיטת  חשיבות  על 
בעת  שנענתה  היא  תפילתו  שדווקא  ילדים  מלמד  על  בתלמוד 
המיוחדת  בהנהגתו  הדבר  סיבת  את  חז"ל  ותלו  גשמים.  עצירת 
עם הילדים וכעדות עצמו: "ואית לי פירא דכוורא ]יש לי חפירה 
את  שמאבד  ילד  ]כל  דפשע  מאן  וכל  דגים[  של  קטנה(  )-בריכה 
מפתה  ]אני  מינייהו  ליה  משחידנא  ללמוד[  רוצה  ואינו  חשקו 
ומשחד אותו בהם[ ומסדרינן ליה ]ומסדרם לפניו, כלומר הנתינה 
של  במילים  אותו  ]ומפייס  לה  ומפייסינן  נעימה[  בדרך  נעשית 
חיבה והסבר התועלת שתהיה לו מלימוד[ עד דאתי וקרי ]עד שבא 

מרצונו ולומד[.
אמנם ברור הוא שאת דרך העידוד וסוגי פרסי העידוד יש להתאים 
לכל גיל כראוי לו, עד הגיל בו מבשיל הבוגר ומגיע להבנה אמיתית 
שיש להשקיע בלימוד ובעיצוב אישיותו כמטרה בפני עצמה ללא 
צורך בפרסים. וכלשון חז"ל: "שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה".

הנה לשון הרמב"ם:
"נער קטן הביאוהו אל המלמד ללמוד תורה, וזה הטוב הגדול לו 
]עבורו[ לעניין מה שישיג מן השלמות. אלא שהוא למיעוט שניו 
]גילו הצעיר[ וחולשת שכלו אינו מבין מעלת אותו הטוב, ולא מה 
שיגיענו בשבילו ]ולא את מה שיגיע אליו באמצעות אותו הטוב[ 
שלם  יותר  שהוא  המלמד,  יצטרך  בהכרח  לפיכך  השלמות.  מן 
ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו, לקטנות 
לך  ואתן  למד  תאנים,  או  אגוזים  לך  ואתן  קרא  לו:  ויאמר  שניו. 
מעט דבש. וכשיגדיל ויחזק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה 
אצלו נכבד מלפנים, וחזר לאהוב זולתו ]דברים אחרים[, יזרז אותו 
ויעורר את תאוותו באותו הדבר החמוד לו, ויאמר לו מלמדו: קרא 
לקרוא.  ישתדל  ובזה  חמודים.  בגדים  או  יפים  מנעלים  לך  ואתן 
וכאשר יהיה יותר שלם בשכלו ויתבזה בעיניו זה הדבר גם כן, ישים 
נפשו למה שהוא גדול מזה, ויאמר לו: למוד פרשה זו או שער זה 
ואתן לך דינר אחד או שני דינרים... וכשיהיה דעתו גדול, ונקלה 
בעיניו זה השיעור, וידע שזה דבר נקל, יתאווה למשהו שהוא נכבד 
מזה, ויאמר לו רבו: למוד כדי שתהיה ראש ודיין, ויכבדוך בני אדם 
ויקומו מפניך, כגון ]כמו שמכבדים וקמים לפני[ פלוני ופלוני". עד 

כאן לשונו.
הרי לנו שאין ללמד ולהטיל מטלות מתוך הנחתת הוראה וכפיה. 
אלא אדרבה עלינו להתמיד במציאת דרכים כיצד לחבב ולהאהיב 
על הילד את הלימוד ואת שאר המטלות שעליו, ולעודדו לבצע את 

הנדרש מתוך שמחה ושלימות פנימית.
כך גדל ילד בריא בנפשו, מפותח בשכלו, ושלם בלימודיו.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

 אמנם ברור הוא
שאת דרך העידוד 
וסוגי פרסי העידוד 

יש להתאים לכל גיל 
כראוי לו, עד הגיל בו 
מבשיל הבוגר ומגיע 

להבנה אמיתית שיש 
להשקיע בלימוד 
ובעיצוב אישיותו 

כמטרה בפני עצמה 
ללא צורך בפרסים. 

וכלשון חז"ל: "שמתוך 
שלא לשמה יבוא 

לשמה"



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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איש תם
שהיו  אחים  בשני  מעשה  מדובנא:  המגיד  מספר 
ואילו  לב,  ורע  אדם  פרא  היה  הגדול  בתכלית.  שונים 
השני היה שתקן ועדין. האח הפרא היה מתנכל לאחיו 
האח  אולם  אותו,  ומכה  משחקיו  את  מקלקל  הצעיר, 
הגדול  האח  חזר  פעם  ושותק.  דמעותיו  את  כובש  היה  הצעיר 
של  סבלנותו  פקעה  היום  וחבול.  פצוע  בוכה,  כשהוא  הביתה 
האח הצעיר והוא השיב לו כגמולו. האבא ראה זאת והצטרף אף 

הוא להפליא את מכותיו באח הגדול.
לא  אותי?  מכה  אבא  בי,  לתמוך  במקום  המום:  היה  הלה 
מספיק שאחי הכאיב לי ואף אבא מעניש אותי?! הסביר האב: 
"כשאתה מכה אותו תמיד, הוא שותק ולא עושה דבר. אם הפעם 
מה  לתאר  יכול  אני   - בחזרה  יד  עליך  והרים  סבלנותו  פקעה 

עוללת לו קודם..."
זה עונה המגיד מדובנא על הנמשל בפרשתנו, מדוע  במשל 
נוקט יעקב בדרך מירמה בכדי ליטול הברכות מעשיו, ואם כן 
עשו  של  בשיטותיו  משתמש  אבינו  יעקב  אם  מובן:  הנמשל 
הרשע, אפשר להבין מה עשו עולל קודם, ועד כמה זאת שיטה 

ראויה להשיב לו....
עד כאן פירוש אחד פשוט. ובכל זאת, הלב אינו נותן מנוחה: 
גם אם זה כשר – זה בוודאי לא נעים, ולמה היו הדברים חייבים 
להתנהל דווקא באופן העקום הזה? האם לא היה עדיף לפעול 
בדרך ישרה יותר, למשל שרבקה תלך אל יצחק ותבקש לתת את 

הברכות ליעקב?!
השבת  דרשת  את  שסיים  אחד  קהילה  רב  על  סיפור  ישנו 
"כדי  כי בשבת הבאה תעסוק הדרשה בחומרת השקר.  והכריז 
שתבינו אותה טוב יותר, אנא תקראו את פרק כ"ח בספר ויקרא 
לפני הדרשה". בשבת שלאחר מכן, שאל הרב בפתח הדרשה: 
"כמה מכם קראו את ויקרא פרק כ"ח"? כמעט כל הידיים באולם 
הורמו. חייך הרב: "יש רק 27 פרקים בספר ויקרא, כעת אמשיך 

בדרשה על השקר"..
מתוך 365 איסורים בתורה, יש רק עבירה אחת עליה צווינו: 
"תרחק"!. לא רק שאסור לחטוא בה, אלא חובה לברוח ממנה 
כמו מאש. לא להתקרב אליה, לא להתחיל אתה אפילו בצורה 
קדושים:  בפרשת  ככתוב  "שקר",  באיסור  כמובן  מדובר  קלה. 

"מדבר שקר תרחק". 
עד  הקדושים,  האבות  היו  ביושר  במיוחד  שהצטיינו  אלו 

שאפילו בלעם הרשע כינה אותם "ישרים":
עבודה זרה כה: 'הלא היא כתובה על ספר הישר' )יהושע י,יג( 
– מהו ספר הישר? זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, 
כדברי בלעם: 'תמות נפשי מות ישרים' )שנאמר בהם 'גוויעה' 

ולא מיתה(.
ובין שלוש האבות עצמם, מי שמתואר בצורה בולטת כאיש 
הנערים  ויגדלו  כה,כז:  בראשית  אבינו:  יעקב  הוא  והגון  תם 
ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים - 
רש"י: 'עשו איש יודע ציד' – לצוד אביו ולרמותו, שואלו: היאך 
מעשרין המלח והתבן? סבור אביו שמדקדק במצות. 'יעקב איש 
תם' – אינו בקי בכל אלה, כלבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות 
קרוי תם. מיכה ז,כ: תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם – רש"י: 

תיתן את מידת האמת של יעקב לבניו. 
וכאן עולה שאלה עצומה שלא צריך אפילו להציג אותה. היא 
מעוררת תחושה עמוקה של חוסר נוחות בכל פעם שעולה על 
השולחן: איך זה שדווקא יעקב אבינו, מי שהיה באופיו "איש 
תם יושב אהלים" - מעורב בפרשייה שאבא שלו מגדיר אותה 
אחיך  "בא  לעשיו:  אומר  יצחק  "מרמה"?  המפורשת  במילה 
במרמה ולקח ברכתך". כן, 'אני מצטער אבל אחיך רימה והטעה 

אותי. 

מעידה  שהתורה  מי  מתנהג  ככה  האם  זועק:  הגון  אדם  וכל 
עליו "איש תם יושב אהלים"?!

להתנהל  צריך  היה  זה  למה  הוא  להבין  קשה  שיותר  מה 
בצורה כה עקומה? מה המסר מהתנהגות כזו? האם רבקה לא 
וכך  הייתה לגשת לבעלה ולספר את האמת אודות בנם הגדול 
היה מעביר את הברכות ליעקב?! ראוי לזכור כי יצחק ורבקה 
יותר  הזהב,  חתונת  פעמיים  כמעט  שנים,   84 כבר  נשואים  היו 
מתוחלת החיים השלמה כיום )20 שנה עד לידת הילדים ובעת 
היה  הסתם  שמן  כך   ,)64 בני  ועשו  יעקב  היו  הברכות  מעשה 
ביניהם אמון טוב, ומדוע העדיפה לפעול בדרך כל כך מורכבת?
שלמה  עולם  לתפיסת  אותנו  מכניס  נפלא  בהסבר  הרבי 
הקבועה  הדרך  כביר:  מסר  ומעבירה  חב"ד  בכתבי  המובאת 
להתמודדות עם היצר היא רמאות. השיטה בה בחר יעקב אבינו 
היא לא דיעבד ולא כורח, אלא יש בה מסר אודות הדרך היום-

יומית בה אמור יהודי להתנהל בגישתו מול העולם הגשמי.
הצדיק רבי נחום מטשרנוביל, מראשוני אדמו"רי החסידות, 
היה עני ואביון. אמנם החסידים תרמו לו כסף רב, אך הוא היה 
מעביר הכול לעניים ולא משאיר כלום לצרכי ביתו. במשך שנים 
חיו בני הבית בעוני ושתקו, אך בתו התבגרה והגיעה לתקופת 
הרבי.  לבת  כראוי  מכובדת  חתונה  תכננו  והחסידים  הנישואים 
אולם הגבאי ידע את האמת שאין בקופת המשפחה רובל אחד 

לממן את האירוע. 
פעם הגיע חסיד עשיר לבקר את הרבי, הגבאי גילה באזניו את 
המצב וביקשו לומר לרבי כי הסכום שיעביר היום הוא תרומה 
יוצא  לראות את החסיד  עבור המשפחה. הגבאי המתין במתח 
מחדרו של הרבי וליטול את הכסף, אך רגע אחרי שיצא העשיר, 
דחופה.  להלוואה  זקוק  והיה  בתו  את  נוסף שחיתן  חסיד  נכנס 

הרבי הוציא את הכסף ונתן לו את הסכום. 
שהמצב  והתאונן  להתאפק  יכול  היה  לא  המתוסכל  הגבאי 
באמת  שהוא  השיב  הרבי  כספו?  את  הרבי  מחלק  ואיך  קשה 
התכוון לקחת את הכסף, אבל לא היה יכול לעמוד בפני תחנוני 
האיש. ואז הוסיף ואמר כך: אני רוצה לשתף אותך בתעלומות 
הנכלוליות  דרכיו  אודות  היום  שגיליתי  עמוקה  בתגלית  לבבי, 
של היצר: כשאותו חסיד נכנס ובכה על מצבו, רציתי לתת לו 
אחרת:  מחשבה  בי  נכנסה  אז  אבל  שקיבלתי,  הכסף  את  מיד 
אולי עדיף לחלק את הכסף לכמה חסידים עניים ולא לתת הכול 
לאדם אחד? אחרי הכול, מדובר בסכום ענק שיכול לכלכל כמה 
משפחות. התלבטתי והיססתי ולא ידעתי מה להחליט. אבל אז 
תפשתי שמדובר בתעלול מרושע של היצר. הוא מתחפש ליצר 
טוב ומציע הצעות הגונות כביכול - ובלבד שאדחה את הנתינה 
ולא אתן את הכסף. עובדה היא שכאשר חשבתי לקחת הכסף 
לעצמי, לא עלתה בי מחשבה לחלק אותו לחמשה אנשים, רק 
את  לפזר  אולי  הרעיון  עלה  פתאום  לאחרים,  לתת  כשרציתי 

הנתינה לחמישה נזקקים...
הנכונה  הדרך  העניין:  כל  להבנת  המפתח  הוא  הזה  הסיפור 
שזאת  משום   - רמאות  באמצעות  היא  היצר  עם  להתמודד 
גדולים  היצר אנשים  דרכה מפיל  הדרך הקבועה שלו. השיטה 
את  אומר  לא  הוא  קונבנציונלית:  לא  מושחתת,  טקטיקה  היא 
האמת, הוא לא בא בלבושי יצר רע ומציג את הדברים כפי שהם, 
מה  על  נתחרט  כך  ואחר  לחטוא,  טוב  ולא  לחטוא,  שמסוכן 
שקרה, אלא יוצר מצג שווא. הוא לובש את בגדי יעקב ובא כיצר 
טוב. הוא מספר לנו שזה טעים, וזה ישנה לנו את החיים, ואנו 
נלמד דברים על עצמנו שלא ידענו, ובכלל אפילו על פי הלכה 

זה הדבר הנכון לעשות
מפעיל מנגנון של שכנוע פנימי כי זה הדבר הנכון לעשותו!. 
זה לא רק מלחמה של תאווה רגשית כנגד ההיגיון, אלא הרבה 

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


מתוך 365 איסורים 

בתורה, יש רק 
עבירה אחת עליה 
צווינו: "תרחק"!. לא 
רק שאסור לחטוא 

בה, אלא חובה 
לברוח ממנה כמו 

מאש. לא להתקרב 
אליה, לא להתחיל 
אתה אפילו בצורה 
קלה. מדובר כמובן 

באיסור "שקר", 
ככתוב בפרשת 
קדושים: "מדבר 

שקר תרחק". 

"
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ומסביר  עשן  מסך  מפזר  היצר  היגיון!.  כנגד  היגיון  זה  חמור:  יותר 
טוב!,  בעצם  הוא  הרע  לחטוא.  עבורנו  נכון  כי  ריאליים  באמצעים 

וכנגד ההיגיון הזה קשה להחזיק מעמד.
חסידים אומרים כך: בתחילת המציאות היה היצר נראה כמו השטן. 
הפנים שלו נראו כמו האייקון המפחיד של 'רעל' שמצויר על חומרים 
לו. החליט היצר הרע לשנות את  מסוכנים. אך אף אחד לא הקשיב 
המיתוג ולבוא בתחפושת חדשה. הוא לבש טלית וקפוטה ומגיע כמו 
יצר טוב!. "כדאי לך לקום מאוחר, כי תוכל להתפלל בכוונה גדולה. 
כדאי לך לדחות את מתן הצדקה, כי מחר תיתן כפול. הדבר הנכון הוא 
לדבר לשון הרע ולהתקוטט עם החבר בבית הכנסת, כדי ללמד אותו 
לקח. כדאי לחטוא את החטא החמור של אישה סוטה ח"ו, כי זה ירפא 

את הבדידות ויעניק תנופה במאבקים של חייך".
היום יום כג סיון: היצר הרע ... לפעמים הוא שועל פקח שבחיות 
מתלבש  הוא  ולפעמים  תחבולותיו.  להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים 

בלבוש צדיק, ענו ובעל מידות טובות.
דווקא  מדוע  נבין  כעת  נפלאה:  נקודה  חב"ד  ספרי  מוסיפים  כאן 
יעקב היה זה שנקט בנשק המרמה? למה מי שבאופיו היה "איש תם 

יושב אהלים" נדרש לגזול את החנית של המרמה מיד היצר? 
הגמרא מספרת כך )בבא בתרא נח(: האמורא רבי בנאה היה מתקן 
מערת  תוך  אל  ירד  פעם  שלהם.  הגבולות  את  ומסמן  הקברים  את 
והגיע  והאימהות  האבות  של  הקברים  גבולות  את  סימן  המכפלה, 
לקברם של אדם וחווה. יצאה בת קול ועצרה אותו מלהתקדם: מספיק 
אדם  בפני  להביט  רשאי  ואינך  הראשון  אדם  של  בדיוקנו  שהבטת 
אבינו,  יעקב  של  פניו  הוא  הראשון  אדם  של  דיוקנו  עצמו.  הראשון 

שכן "שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון".
יעקב אבינו היה המשך מנשמתו של אדם הראשון ולכן נדרש לתקן 
את חטא עץ הדעת, והחטא ההוא התרחש באמצעות הפעלת השיטה 
המלוכלכת של היצר: לא היה בו את האומץ להגיד לחווה, תשמעי, 
זה באמת רע לעבור את רצון האלוקים, אבל בכל זאת תעשי את זה, 
בזר של שושנים. הוא אמר לה את  אלא הוא עטף את הפרי האסור 
תהפכי להיות אדם אחר. "והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע ... כי טוב 
העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ למראה". ולכן חווה 
נראה כמו רע, היא לא  התבלבלה לגמרי. היא הייתה בטוחה שהרע 

העלתה בדעתה שהוא יכול להיראות טוב. 
ולכן יעקב אבינו – שפניו הם כפניו של אדם הראשון – נדרש להיות 

זה שישיב ליצר באותו מטבע ויחשוף את השיטות שלו עצמו
מה משמעות הרעיון הלכה למעשה? כיצד אמור יהודי להפעיל את 
בכל  רבות:  בשיחות  המובא  נהדר  רעיון  ישנו  בחייו?  הרמייה  דרכי 
ההתנהלות של יהודי מול החיים הגשמיים הוא נדרש לדרכי רמייה. 
הגשמי,  העולם  אל  מתקרב  הוא  עשו,  בגדי  את  לובש  הוא  פניו  על 
ביום ראשון  ושותה, הוא לובש בגדי חול  ואוכל  ניגש לשולחן  הוא 
בבוקר והולך לעבודה, הוא חי חיים משפחתיים, כאן היצר הרע לא 
מפריע לו משום שהוא שמח שהיהודי מתעסק עם ענייני העולם. אולם 
למלא  הוא  הללו  המעשים  לכל  מתחת  היהודי  של  האמתית  הכוונה 

בהם תפקיד נעלה. לשרת דרכם את ה' ולהעלות אותם לקדושה.
השגחה  לראות  כדי  משפחתו,  את  לפרנס  כדי  לעבודה  יוצא  הוא 

פרטית בעבודתו ולקדש את המקום בו הוא פועל.
משל למה הדבר דומה? חסידים מספרים משל על משמעות שתיית 
לחיים בהתוועדות. מעשה בבן מלך שנשלח לאזור מרוחק כדי לחנך 
את האיכרים הפשוטים שם. חלפה תקופה ארוכה והוא קיבל מכתב 
שמחתו  את  לפרוק  רצה  והוא  גאו  בקרבו  הגעגועים  שלו.  מאבא 
בריקוד. אך כיצד ירקוד פתאום באמצע היום? האיכרים יצחקו ממנו. 
מה עשה? הוציא בקבוק משקה וכולם פרצו בריקוד. אלא שהם רקדו 

בגלל הוודקה והוא רקד בגלל הגעגועים לאבא שלו.
וכך המשמעות של שתיית המשקה: היצר הרע נותן לנו לשתות כי 
הוא חושב שנצא בריקוד של הוללות, אבל היהודי מרמה אותו ושותה 

לשם געגועיו לקב"ה

15 בני ברקכ"ט חשוון תעש"ט 7/11/18

מה חשוב לדעת 
לפני שיפוץ?

חברת e.p.t שמתמחה בכל סוגי השיפוץ והבניה, מציעה את שרותיה המקצועיים 
והאמינים • לחברה המלצות רבות על עבודות מעולות של אינסטלציה, גבס, 

חשמל, מרפסות, ריצוף, צבע ושפכטל • מהיום הכל תחת קורת גג אחת
הילה פלאח

הרחבת וסגירת מרפסות

המתבצעות  נרחבות  בנייה  הרחבות  של  בעידן 
שנה   20-25 מלפני  בניין  כמעט  אין  במדינה, 
בניית  שוקלים  לא  בו  שהדיירים  ואחורה 
בעוד  כידוע  ואחרות.  כאלו  והרחבות  מרפסות 
בניינים  הקודמת  המאה  של   60 ה-  שנות  שעד 
מספר  במשך  פתוחות  מרפסות  עם  נבנו  רבים 
עשורים, לפתע המרפסות נעלמו לתוך הדירות 
שמש.  מרפסת  ללא  להיבנות  החלו  והדירות 
עד שלקראת שנות ה-80, מרפסות שמש החלו 
העובדה  לאור  וזאת  החדשים,  בבניינים  לצוץ 
כל  ואין  שמש  שטופת  במדינה  חיים  אנו  כי 
סיבה שלכל דירה לא תיבנה גם מרפסת שמש. 
ונוחה  יפה  מרפסת  עם  להתחדש  תוכלו  אצלנו 

ובעבודת גימור מעולה.

גבס
עבודות גבס הן פתרון מושלם לעיצוב מחדש, 
בעבר  אחרים.  רבים  ושימושים  חלל,  חלוקת 
המון  שהצריך  דבר  ובלוקים,  בבטון  השתמשו 
בגבס  משתמשים  היום,  קשה.  ועבודה  זמן 
לצרכים רבים. עבודות הגבס הן מהירות, קלות 
בו  שאין  בית  למצוא  קשה  והיום  ופשוטות, 
לפחות קיר גבס אחד. אצלנו תוכלו להזמין את 
כל סוגי עבודות הגבס, כולל תקרות גבס ובניית 

חדרים שלמים מגבס.

כל סוגי השיפוצים
שיפוץ דירה בה אתם גרים או עומדים להיכנס 
ששיפוצניק  חשוב  רציני  עניין  הוא  בה  ולגור 
מומלץ ידאג לבצע את העבודה בצורה הטובה 

והמהירה ביותר.
לשיפוץ  ביותר  הנוחה  התקופה  שלרוב  למרות 
אוויר  מזג  הפרעות  אין  בה  הקיץ,  תקופת  היא 
מחוץ  להימצאות  גמישות  יותר  ויש  אחד  מצד 
כלכלית.  ישתלם  לא  כזה  שיפוץ  אבל  לבית, 
לכל  החורף,  לתקופת  השיפוץ  את  לקבוע  נסו 

המוקדם לאחר חגי תשרי.

ריצוף רגיל / פרקט
בית  בכל  משמעותי  הכי  החיפוי  היא  הרצפה 
רבה  חשיבות  יש  הבית.  מחללי  אחד  ובכל 
לבחירת החומרים, לצבעים, לחיבורים, לגודל, 
הפרמטרים.  כל  בין  לשילובים  וכמובן  לצורה 
גדול  חלל  להפוך  אפשר  הנכון  הריצוף  בעזרת 
וחשוך  קטן  חדר  לשדרג  או  ונעים  לחמים  וקר 
למואר ואטרקטיבי. הכל טמון בבחירה הנכונה. 
סוגי  לכל  עבודה  הצעות  לקבל  ניתן  היתר  בין 
עבודות הצבע והשפכטל, אינסטלציה, עבודות 

חשמל ועוד.
  כמו כן, ישנה מחלקת מטבחים ופינות אוכל, 
זולים,  הכי  ובמחירים  טובה  הכי  באיכות 
זול,  יותר  מחיר  ותמצא  "במידה  בהתחייבות. 
מנהל  מבטיח  במחיר",  ההפרש  את  תקבל 

העבודה אהוד.
לפרטים והזמנות: 052-7657956



נשאת ונתת 
באמונה?

החשבון,  יום  בבוא  לבוא,  לעתיד 
כשאדם נלקח לבית עולמו הוא נשאל לפי 
הראשונה  השאלה  שאלות.  כמה  חז"ל 
והמרכזית היא: "נשאת ונתת באמונה?" 
היו  הזה  בעולם  ומתנך  משאך  האם 

באמונה?!
ידע  דורש  מו"מ  שניהול  מסתבר, 
ומקצועיות, הבנה והכרה, ובעיקר יושרה 
הסתיימו  בהן  אלו,  בימים  ואמונה. 
הערים  )מלבד  הארץ  ברוב  הבחירות 
ההולכות לסיבוב שני ומכריע(, מתקיימים 
באינטנסיביות מו"מ תוך ליליים, במטרה 
המירב  את  ולהפיק  התוצאה  את  למקסם 

והמיטב מהבחירה.
של  היסוד  מה  מו"מ?  עושים  איך  אז 
שני  ובין  אנשים  שני  בין  ומתן  משא 
זה מלמדת אותנו התורה  גם את  גופים? 
פרשת  הקודמת,  בפרשה  אלו.  בפרשיות 
הראשון  המו"מ  על  למדנו  שרה,  חיי 
עם  מתמקח  אבינו  אברהם   – בעולם 
עפרון החיתי על רכישת מערת המכפלה. 
מערת  את  למטרה  לו  סימן  אברהם 
אל  פונה  הוא  הראשון  בשלב  המכפלה. 
שלו  הצורך  את  להם  ומסביר  חת  בני 
והוא  היות  באדמתם  רעייתו  את  לקבור 
גר ותושב עמהם. בשלב השני הוא מבקש 
לרכוש רק את המערה "ויתן לי את מערת 
שדהו".  בקצה  אשר  לו,  אשר  המכפלה, 
ובשלב האחרון עפרון אומר לאברהם כי 
הוא מוכן לתת לו את השדה ואת המערה 
עבור  לשלם  דורש  אברהם  אך  בחינם. 

השדה.
את  זו  מעסקה  למדו  המקרא  מפרשי 
 .1 אנשים:  בין  המו"מ  של  היסוד  כללי 
שכנגד.  הצד  מנהגי  את  להכיר  הצורך 
 .3 המו"מ.  שלבי  שבתכנון  החשיבות   .2

כיצד יש לסגור עסקה כראוי.

  

תולדות,  פרשת  השבוע,  בפרשת  גם 
אנו מגלים משאים ומתנים שהתנהלו בין 
אבותינו והם הם קיומם של העולם, מאז 

ועד הלום: הידברות, מיקוח, הצלחה.
עשיו הרשע שב מהשדה, לאחר שהרג 
ומותש  עייף  הוא  בבל,  מלך  נמרוד  את 
ומבקש אוכל. יעקב אבינו מסכים להעניק 
לרגל  בישל  אותו  העדשים  נזיד  את  לו 
אבל   – אבינו  אברהם  של  במותו  האבל 
יש לכך תג מחיר: מכירת הבכורה מעשיו 

ליעקב. זהו מו"מ קצר ותכליתי.
נוטל  יעקב  את  מגלים  אנו  בהמשך, 

אחיו  פני  על  במרמה  אביו  ברכות  את 
מול  להתמקח  יעקב  נדרש  כאן  עשיו. 
משתאה  בני?"  אתה  "מי  יצחק.  אביו 
האב, ויעקב עונה בחכמה: "אנוכי, עשיו 
את  לבחון  האב  מנסה  שוב,  בכורך". 
שלבש  הבן  את  וממשש  הדברים  נכונות 
את מדי אחיו השעירות, וכך הוא מצליח 
קבלת  של  המשימה  את  ולצלוח  לגבור 

הברכות שיועדו לו.
הצדדים:  בין  התמקחות  של  טיבה  זו 
החשדנות הראשונית שיש – והיא טבעית 

לחלוטין; הבדיקה וסגירת המעגל.
 - שהוא  מקום  בכל  למו"מ  בבואנו 
בחניון  בעירייה,  כנסת,  בבית  בבית, 
לבדוק  לנו  מותר  כי  נזכור,   – ובסופר 
שומה  בבד  בד  אבל  מולנו,  העומד  את 
השני,  הצד  של  לראש  להיכנס  עלינו 
אותו  מניע  מה  אותו,  מעניין  מה  להבין 
לקנות/למכור ואז נוכל לסגור את העסקה 

לרווחת ולשמחת שני הצדדים.

  

לחודש  נכנסים  אנחנו  אלו  בימים 
כסליו. דרשו הדורשים כי כסליו מרמז על 
כיס ולב – שני מצרכים מבוקשים בעולם. 
כיס רחב, ולב לא פחות רחב – אלו מנועי 

הצלחה בכל עניין שהוא.
שני  כי  יודע  מו"מ  שמתחיל  מי  כל 
בפנים.  להיות  חייבים  הללו  הנושאים 
)לא  וכמה  מה  מקבל  מי   – התשלום  גם 
הלב  וגם  בהתנדבות...(  מו"מ  עושים 

וההכרה )כן, הוא שווה את זה...(. 
בחדרה  הציבור  ברורות:  כאן  ייאמר 
מו"מ.  בשום  חלילה  למכירה  עומד  לא 
לאזרח  וסיוע  בנתינה  שלנו  העקרונות 
למבחן.  עומדות  אינן  הן  אף   – הקטן 
חדרה  עיריית  מול  שלנו  ומתן  המשא 
והתושבים  הבוחרים  לטובת  נטו  הוא 
כלי  את  רק  מחפשים  אנחנו  כולם. 
לנו להנגיש את  ויעזור  העבודה שיועילו 
העירייה לתושבים; להקל ולו במעט את 
לכל  ולסייע  השרירותית  הבירוקרטיה 

פונה.
מובטחני שבמו"מ טוב נגיע לתוצאות 
ובשבילכם.  למענכם  ביותר,  הטובות 
ה'  בעזרת  תמיד.  לימינכם,  כאן  אנחנו 
כי  ללב,  הכיס  בין  לחבר  שלנו  השאיפה 

אנחנו אחד, יחד שבטי ישראל.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך,

הרב בנציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן

6 תובנות 
ממעוף הציפור 

בחרתי  לצעירים:  שייך  העולם   .1
חוד  הם  כי  בהם  דווקא  הטור  את  להתחיל 
החנית ומפיצי הבשורה. תנועת ש"ס טיפחה 
חדורי  צעירים  של  רחבה  שדרה  וגידלה 
אמונה, אהובים ומלאי אנרגיות ומוטיבציה 
שמכירים ובקיאים בשפת הדור החדש, דור 
ברכיו  על  ושצמחו  חברתיות  רשתות  של 
של מרן זצ"ל ודרכו ועל גאוותו הספרדית, 
והם אלה שלהם מגיע את התודה וההערכה 
על ההישגים המרשימים של התנועה ולהם 
הקרוב  לעתיד  פניה  את  צופה  התנועה 
כל  כנגד  בהצלחה,  הכלליות  בבחירות 
החובה  וראשיה  התנועה  ועל  התחזיות, 
לטפח אותם ולתת להם את המרחב התפעולי 
להם  לאפשר  החובה  התנועה  בוגרי  ועלינו 
ולכוון  המושכות  את  להם  ולתת  להוביל 

אותם בעצה טובה מתוך ניסיון.
וגדל  שהתחנך  כמי  יורוך:  אשר  ככל   .2
שמאל  על  לך  יאמרו  אם  שגם  הבסיס  על 
שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, גיחכתי 
המאמרים  הסדרות,  על  גדול  בגיחוך 
נגמר. הבחירות לרשויות  והפרשנויות שזה 
אמונים  אנחנו  האמת  ברגע  כי  הוכיחו 
בבחירות  ש"ס  יורוך.  אשר  לככל  ונאמנים 
זרועות,  בשתי  פועלת  שהיא  הראתה  האלו 
היא  והעיקרית  החשובה  הראשונה,  הזרוע 
צמאים  שהיו  הספרדים,  התורה  בני  זרוע 
מרן  של  פטירתו  אחרי  והוראה  להנהגה 
והוכיח את  וזה התבטא  זצ"ל  הרב עובדיה 
עצמו במסע הקודש ובמסירות נפש של מרן 
שלום  חכם  המועצת  נשיא  הישיבה  ראש 
במסע  לעיר  מעיר  רגליו  את  הכהן, שכיתת 
שעורר והדליק את בתי המדרש, האברכים 
ובני הישיבות ואיחד שוב את השבט סביב 

הנהגה אחת וגאוות יחידה.
3. נציגי ש"ס ברשויות: הזרוע השניה הם 
המקומיות,  ברשויות  המבטיחים  הנציגים 
נציגים אותנטיים שמכירים, מדברים ובעיקר 
ובהתאמה  ושולחיהם  עירם  למען  פועלים 
באים,  הם  שממנה  לאוכלוסייה  מושלמת 
הבוחרים  לטובת  הקדנציה  במהלך  פועלם 
היא  והתקווה  כוחם  להכפלת  הנותנת  היא 
כנציגים  לקלפי  אותם  להביא  ידעו  שהם 
נכון  הכלליות.  בבחירות  גם  התנועה  של 
לומר ורצוי להדגיש כי בבחירות לרשויות, 
הבחירות אישיות על סמך היכרות ונגישות 

על  העובדה  הנה  והנה  המקומי,  הנציג  עם 
הם  ברשויות  ש"ס  שנציגי  התוצאות  פי 
וכן,  יעילים,  והכי  זמינים  הכי  הנציגים 
ובמקומות  שיפרו  לשפר  צריך  איפה שהיה 
להחליף  לנכון  ראתה  הארצית  שההנהגה 
החליפו  יותר  ראויים  יותר  לנציגים  נציגים 
ושינו, ולכן לא פלא שש"ס זכתה לראשונה 
נציגים  לה  היו  במקומות שלא  גם  בנציגים 

הרבה שנים.
כל  מתוקנת  מדינה  בכל  סקרים:   .4
הסוקרים והסוקרות ואולי בדגש על סוקרות 
היו עפות הביתה למצוא פרנסה אחרת. שוב 
פעם  הסקרים,  כל  מעל  היא  ש"ס  כי  הוכח 
אחר פעם בתקופה האחרונה הם ניסו באופן 
להראות  מציאות  לשום  תואם  שלא  נפשע 
נתוניהם  את  ראה  והציבור  נמחקת  כי ש"ס 
המוטים כתורה למשה מסיני והאמינו לזה, 
אבל אז הגיעו התוצאות לבחירות ברשויות 
צמחה  ש"ס  ההיפך.  את  בדיוק  והוכיחו 
מחזיקה  והיא  קולות  אלף  מ25  בלמעלה 
הרבה  הכי  עם  תנועה  של  המדהים  בנתון 
נציגים.   165 כלומר,  במועצות,  נציגים 
הבחירות  תוצאות  ורע.  אח  לו  מספר שאין 
כי  רציונלית  תקווה  בי  מפיחות  לרשויות 
ש"ס אכן יכולה לחזור לתוצאה דו ספרתית 

בבחירות הכלליות.
5. ההנהגה: במעט שכן עסקתי בבחירות 
נוכחתי  לסייע  כנה  רצון  מתוך  לרשויות 
עתירת  חכמה  והנהגה  לצוות  ונחשפתי 
הסיכויים  למול  סיכונים  שלוקחת  ניסיון, 
ובתבונה פוליטית מדהימה שקשובה לאנשי 
השטח, החל כמובן ביו"ר שלנו אריה דרעי 
והניסיון,  הידע  עתיר  זצ"ל  מרן  שליחו של 
בקשיחות  המקהלה  על  המנצח  ועד 
אופיינית הידועה של חיים ביטון דרך ומעל 
עם האנשים הטובים בבחורינו כמו ח"כ ינון 
אזולאי. וכמו שאומר הפתגם, לא מחליפים 

סוסים בעליה.
מסקנתי  לסיום,  פילוג:  מול  אחדות   .6
מהבחירות האלו שהציבור הספרדי, תלמידי 
שבע  הינו  באמת  דרכו,  נאמני  זצ"ל,  מרן 
ממחלוקות ורוצה אחדות, מבקש לאחד את 
השורות, צמא להיכנס תחת מטריה אחת של 
משנאה  לו  נמאס  חכמים.  ומועצת  תנועה 
ואיבה, מפירוד ופירור של המחנה הספרדי 

הטהור של מרן זצ"ל. 

איציק סודרי / יועץ תקשורת, לשעבר דובר תנועת ש"ס

מבוא: אודה ואבוש שאלו הבחירות הראשונות 
בחיי מאז עמדתי על דעתי וזכות הצבעתי 

שלא מימשתי את זכותי להצביע לתנועת ש"ס 
וזו מהסיבה הפשוטה ששהיתי בחו"ל בנסיבות 

אישיות ואולי ומכאן אוכל להביע את תבונתי 
בכמה עניינים על התהליכים ממעוף הציפור, 

כלומר המטוסים.
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אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר

נציגים המעוניינים לקיים חלוקה באזוריהם יפנו לטלפון: 050-5265553
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בחרו לציית לדעת תורה ולקריאת מורינו ורבינו,
עמוד הענווה, הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד

*מעופות שנשחטו לפני שבועיים בלבד!

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

268,247

268,247
קרטון עוף

1690לק"ג(*טרי)קפוא

268,247

דעת תורה ניצחה

ק"ג עופות

החלוקה עד יום שישי ט' כסלו 17.11.18
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היה דבר ה' 

60 שנה של הרבצת תורה ונשיאה בעול 'מפעל הש"ס' הגיעו לסיומם במוצאי השבת האחרונה. 
• הגאון הצדיק רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל, זקן ראשי הישיבות החסידיות ומראשי 'מפעל 
הש"ס' ומהיושבים ראשונה במלכות בית צאנז, הלך לעולמו בגיל 87 • דברים מאלפים שנאמרו 

מפיו על ימי החנוכה לקראת חודש כיסלו בפתחו אנו עומדים וזיכרונות שהעלה ממורו ורבו הגאון 
משטעבין זצ"ל • אליהו מלאך הברית

אל אליהו

||  יוסי גיטלר ||
צילומים: ארכיון חסידות צאנז ומשה גולדשטיין
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רבי ק הנודע  הגאון  עמד  שנים  לשישים  רוב 
ישיבת  בראש  זצ"ל  שמרלר  שמואל  אליהו 
נמנים  תלמידיו  אלפי  על  המעטירה.  צאנז 
ויושבי  הוראה  מורי  ורבנים,  ישיבות  ראשי 
רמים  בתפקידים  פאר  המכהנים  מדין  על 

ומפוארים בכל קצווי תבל. 
של  והמובהק  הגדול  תלמידו  היה  זצ"ל  שמרלר  הגרא"ש 
והעריכו  שחיבבו  זי"ע,  מצאנז  חיים'  ה'שפע  בעל  האדמו"ר 
מאוד. הוא שמינה אותו לראש ישיבה מתחילת הדרך בהנחת 
בתורה  עימו  השתעשע  ביומו  יום  ומידי  הישיבה,  יסודות 
והלכה, סמך את ידו על שיקול דעתו, עד שהיה למוציא דברו 

בכל העניינים התורניים וההלכתיים.
גדלותו התורנית המדהימה והמקיפה בכל מקצועות התורה, 
מדורי  ד'  עובדי  חסידים  כמדת  מדהימה  חן  בענוות  משולבת 
בפיקחותו  ידוע  והיה  נכונה,  מדה  בכל  היה  מוכתר  דורות. 
העצומה ויכולתו לרדת לעומק לבותיהם של תלמידיו, אליהם 
הוא מקושר בכל נימי נפשו. במתק שפתותיו הזכיר תמיד את 
שדמותם  גליציה  וגדולי  גאוני  של  והמשומר  העתיק  טעמם  
ראש  של  באישיותו  וזווית  פינה  בכל  ומתגלמת  משתקפת 

הישיבה שהלך השבוע לעולמו.
להיות  ירושלים,  של  מבארה  לדלות  בבחרותו  זכה  הוא 
וצדיקי  ארץ  ומצוקי  גאוני  של  במחיצתם  ולשהות  בקרבתם 
העמיד  ממימיהם,  משקה  להיות  מכן  לאחר  זכה  הקודם,  דור 
תלמידים לאלפים משך עשרות השנים, זכה ובניו מכהנים אף 
הם למרביצי תורה ופוסקי הלכה, ותורתו מתבדרת בבי מדרשא 

בסדרת ספריו 'דברי אליהו'. 
בכל שיחה עמו שאבו הנוכחים טיפה מן הים מאוצרו הבלום 
חכמים  שימוש  התורה,  יגיעת  של  רבות  שנים  במשך  שנאגר 
ועניני הציבור. פנינים ומרגליות שפעו מפיו  והנהגת הישיבה 
ובמיוחד  הדור  גדולי  עם  בקשריו  עלומות  נקודות  בהאירו 
מורו ורבו בעל ה"שפע חיים" זצוק"ל, ובהתוותו דרך ומסילה 

לבאים בשערי הלימוד והדעת.

חנוכה במשנת צאנז

בעמדנו על מפתן ימי האורה ימי החנוכה הממשמשים ובאים, 
ועם פטירתו הכואבת בשבוע בו חל ראש חודש כסלו, העלינו 
על הכתב מקצת מדברים ששוחח בעבר עם הסופר התורני הרב 
טוביה פריינד בגודל מעלת ימי החנוכה ואת התחושות בהיכלו 
באותם  זיע"א  מקלויזנבורג  חיים'  ה'שפע  מרן  ורבו  מורו  של 

ימים.
הגדול  המדרש  בית  בהיכל  החנוכה  ימי  את  לתאר  "אין 
בשאר  "אם  זצ"ל  הישיבה  ראש  אמר  שבנתניה"  צאנז  בקרית 
ימות השנה המקום היה הומה ביהודים רבים, אישי שיבה ובני 
לתורה  מקומם  את  שם  הקובעים  ובחורים  אברכים  תשחורת, 
בצילא  ההמונים  מסתופפים  חנוכה,  שבלילות  הרי  ותפילה, 
התרוממות  של  למעמד  ניסא,  לפירסומי  ובאים  דמהימנותא 

הנפש וקנין יסודות נצח. 
להשתתף  החסידים  נדרכים  ומעלה  המנחה  משעות  "כבר 
בהדלקת הנרות, קהל הקודש ממתין להופעתו של הרבי בשערי 
החנוכה.  ימי  של  המיוחד  הפלפול  השיעור,  לאמירת  ההיכל, 
בין מאות החסידים, נמנים אברכים תלמידי חכמים מרא משנה 
ומרא שמעתתא הבקיאים באלפי דפי גמרא, תלמידים נאמנים 

לרבי מצאנז-קלויזנבורג ההולכים ומתחממים לאורו".
זצ"ל  שמרלר  הגרא"ש  תיאר  המיועדת"  השעה  "בהגיע 
כולו  כל  יפעתו,  במלא  זי"ע  האדמו"ר  מרן  כ"ק  היה  "נראה 
אומר כבוד, הוד והדר. הוא נכנס כשבידו ערימת ספרים, אוחזם 
בשתי ידיו. כמנהגו בקודש בכל אחד מלילות חג החנוכה, נערך 
חנוכה.  בימי  עמוק  פלפול  התורני,  משאו  לשאת  זי"ע  כ"ק 
החסידים מתכוננים ומטים אוזנם כאפרכסת כל חפצם להביט 
בקודש בהעלותו את אור הנרות על מנורתו הטהורה, ולאחר 
שירות זמירות ושירות ותשבחות של כמחצית השעה, התכוננו 

לשמוע היטב את משא הקודש שנמשך שעה ארוכה".
זצ"ל  הישיבה  ראש  המשיך  בהיכל",  העומדים  "בין 
במוחו.  ניקרה  טורדנית  ששאלה  ישיש  חסיד  "היה  בתיאורו, 
ימי החורבן הנוראים, בתקופת  זכר עוד את הרבי מלפני  הוא 
היותו רב קהילות החרדים בעיר קלויזנבורג. גם אז הרבי עמד 
את  לומר  וכשהגיע  יום,  בכל  שיעורים  ומסר  ישיבה  בראשות 
השיעור היומי היה תשוש באפיסת כוחות בהיות כי היה לאחר 
שעות רבות של לימוד והכנה בשעות הקטנות של הלילה, הוא 
היה כל כך חלש ותשוש, עד שלא היה יכול לשאת את הגמרא 

הענקית תחת בית שחיו.
"אותו יהודי מבוגר סיפר: כי אחד התלמידים ששימש כגבאי, 
לידו  המיועד  השולחן  על  והניחה  הגמרא  את  עבורו  החזיק 
אמור הרבי לשבת לאמירת הפלפול. הדברים לא נראו לאותו 
חסיד ישיש שעמד בהיכלה של קרית צאנז בנתניה. אם אז, טרם 
עבר הרבי את חרפת הרעב, עבודת הפרך, עשרת המכות שניתך 

על ראשו בהילקח ממנו בניו הק' אל תוך כבשונות האש ע"י 
מלאכי  של  בצילם  הנוראים  והחיים  ימ"ש,  הארורים  הנאצים 
החבלה שהיו בלתי נסבלים – היה האדמו"ר כל כך חלוש עד 
שהתקשה להחזיק גמרא אחת, הכיצד הוא מחזיק עתה עשרות 
ספרים בבת אחת למרות שלרשותו עומדים כמה גבאים צעירים 

המבקשים לשמשו?!
"לאחר אמירת הפלפול, הוא נעמד בקרבתו, ניגש אל הרבי 
לו  השיב   – האיומה'  'לפני השואה  ליבו:  על  את אשר  ואמר 
הרבי - 'בעצמי לא ידעתי ולא הערכתי כמה כוחות נפש וגוף 
טמונים וחבויים בכל נפש יהודי. ולכן תשש כוחי אחרי לימוד 
ארוך והרגשתי כי איני יכול לשאת אפילו ספר קל. ברם בימי 
הסבל הנוראיים בהם התגברנו ושרדנו, גיליתי בכל יום מחדש 
שיש בנפש היהודית כוחות אדירים ועליונים ועליו רק לגלותם 
היו מלותיו של הרבי  אלו  ומצוות...'  לתורה  ולהשתמש בהם 
ההדלקה  מהלך  בכל  נפעם  שעמד  ישיש  חסיד  לאותו  זי"ע 
אליהו  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  סיים   - הפילפול"  ואמירת 

שמואל שמרלר זצ"ל את המעשייה.

"אתה חי כמו פריץ"

שכיח  "מחזה  זצ"ל,  הגרא"ש  הישיבה  ראש  ציין  "אגב", 
כוחות  באפיסת  לשיעור  נכנס  הרבי  את  לראות  היה  ביותר 
ידי הגבאים, והנה בו ברגע שפתח באמירת  כשהוא נשען על 
וחיות – הוא פשט  השיעור, היה נהפך לאיש אחר מלא מרץ 
ומיד בסיומו של השיעור חזר למצב של   - ולבש צורה  צורה 
תשות כוח. ארע פעם לאחר השיעור שאחד מראשי הישיבות 
הגבאים  לשיעור,  בנוגע  ולשאול  אליו  לגשת  חפץ  בו  שנכח 
שידעו עד כמה הרבי חלש רצו למנוע זאת מבעדו, אבל הרבי 
הבחין בו וקרא לו לחדרו, שם החל כל השיעור מחדש ובמשך 

שעות ארוכות פלפל עמו בתורה ללא ששת לבו לחולשתו".
זצ"ל  שמרלר  שמואל  אליהו  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
לשאול  מאפשר  זי"ע  חיים'  ה'שפע  היה  האם  לשאלה  השיב 
שאלות באמצע השיעור. "לגבי אם היו יכולים לשאול באמצע 
היה  הוא  אבל  זאת,  אהב  כך  כל  לא  זי"ע  הרבי  השיעורים, 
סבלן חזק... גם אלו שהרבו בקושיות באמצע תמיד היה עונה 
במתק ובסבלנות, אך למרות שלא אהב את הקושיות באמצע, 
אהרן  רבי  הגאון  כי  זוכר  אני  חזקה.  מקושיא  נהנה  היה  הוא 
כהן זצ"ל ראש ישיבת חברון הגיע להשתתף בשיעוריו ושאל 

קושיות בשיעור".
ראש הישיבה זצ"ל הרחיב על נסיבות בואו של ראש ישיבת 

חברון לנתניה והשתתפותו בשיעוריו של הרבי מצאנז.
להתארח  נהג  הקיץ  בחודשי  זצ"ל,  כהן  אהרן  רבי  "הגאון 
בנתניה. הוא היה שוהה בקרית צאנז והגיע לשיעור של הרבי 
זי"ע, הוא התאכסן בביתי והרבי הגיע יום אחד לביתי לבקרו. 
בהיותו בנתניה אכן השתתף בשיעוריו של הרבי שכיבדו כערכו 
ואף ביקרו בביתי. העניות ששררה בביתי בימים ההם אין לתאר 
ואין לשער. הכיסאות שישבו עליו ממש התנדנדו. שני בחורים 
כהן  אהרן  רבי  והגאון  שהרבי  עת  כסא,  כל  במשענת  החזיקו 
ישבו עליו לבל יתמוטט חלילה, עד כדי כך היתה העניות. אך 

 הגאון האדיר ראש ישיבתנו זצוק''ל - עם יבדלחט''א הגאון
רבי דן סגל שליט''א
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הקיר  כי  שהבחין  הרבי  הבית,  פרוזדור  את  צבעו  אלו  בימים 
ִוי ַא-ָּפֶריץ...' ) - אתה חי  מסויד הצביע ואמר לי: 'ִדי ֶלעְּבסט 
כסא  על  ישב  רגע  לפני  כי  הרגיש  לא  כלל  הרבי  פריץ(  כמו 

שהתנדנד כולו...
איש  היה  זצ"ל  כהן  אהרן  רבי  הגאון  חברון  ישיבת  "ראש 
בעל  של  חבורתו  אל  שהסתפח  'חסידישע-נשמה'  קדוש, 
ה'שומרי אמונים' הגה"ק רבי אהרל'עה ראטה זי"ע" סיפר ראש 

הישיבה זצ"ל. 
הגרא"ש שמרלר הוסיף על ראשי ישיבות ליטאיות נוספות 
רבי  הגאון  "גם  בנתניה.  מצאנז  הרבי  של  לשיעוריו  שהגיעו 
יחזקאל סרנא זי"ע ראש ישיבת חברון היה שוהה בנתניה בבין 
שבאחת  זכורני  הפרטי.  חדרו  את  עבורו  נתן  והרבי  הזמנים, 
השנים הגיע לנתניה מספר ימים לאחר בר המצוה של כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א, והרבי ערך לכבודו סעודה מיוחדת במקום 
וגאונים  רבנים  עוד  היו  השתתף.  לא  בה  עצמה  המצווה  בר 
שבאו למנוחה בנתניה ולא דילגו על בית מדרשה של צאנז. אני 
זוכר את הגאון רבי יעקב קמינצקי זי"ע שהגיע והתפעל מאוד 

על הקמת הקריה החרדית".

קבלת התורה שבעל פה

בהיכלה  העניינים  סדר  לתיאור  שב  זצ"ל  שמרלר  הגרא"ש 
של צאנז בעת הדלקת הנרות. "לאחר שהיה מסיים את הפלפול, 
לערך.  שעה  חצי  למשך  והתעוררות  חסידות  דברי  נושא  היה 
הרבי זי"ע היה מעורר במיוחד בימים אלו של ימי אור החנוכה 
אור תורה, יש להתחזק בלימוד תורה שבעל פה, שבכלל בכל 
כוחו השקיע רבות שכל אחד ישקיע את כוחו ביגיעת וידיעת 
תורה שבעל פה. ועל כך הקים את המפעל הגדול בית היוצר 

לתלמידי חכמים 'מפעל הש"ס'..." 
לא  נחרבו  הארורה  ואומר שבשואה  חוזר  היה  זי"ע  "הרבי 
תורה שנכחדו  אדירי  גם  אלא  יהודים  מיליוני  הגופים של  רק 
לתלמידי  מיועדים  שהיו  בחורים  תלמידים  המוני  ונעקדו, 
קידוש  על  ונרצחו  נספו  העתיד  דור  של  והגדולים  החכמים 
וצדיקי  מגאוני  תורה  חידושי  וכתבים  ספרים  והמוני  השם, 
הדורות נשרפו וירדו לטמיון, ואבדו ונעלמו מן העולם. הרבי 

ודברותיו  שיחותיו  בכל  דרך,  בכל  אלו  הריסות  לשקם  ביקש 
הדגיש שאת ה'יצר-הרע' ניתן לנצח רק בלימוד התורה ביגיעה 

והתמדה. והוא עצמו היה הדוגמא לכך".
"בעניין זה שימי החנוכה הוא זמן קבלת תורה שבעל פה" 
הדגיש הגרא"ש שמרלר זצ"ל "יש לציין את המובא בספר 'מגן 
אברהם' על התורה להמגיד מטריסק זי"ע, פרשת מקץ שאמר: 
כן  כמו  שבכתב,  תורה  קבלת  זמן  הוא  השבועות  שחג  'כשם 
החנוכה  בימי  ולכן  פה,  שבעל  תורה  קבלת  זמן  הוא  בחנוכה 

צריך כל איש לקבל עליו לעסוק בתורה שבכתב ושבע"פ'.
"ודבר נחמד הובא בספר 'בני יששכר' )מאמרי חודש כסלו(, 
טעם מנהג אכילת מאכלי חלב בחנוכה הוא, כיון שחנוכה כעין 
מתן תורה, הוא כותב: 'שהיוונים רצו לבטל את התורה מישראל 
ולהגביר חכמות החיצוניות, והנה כאשר התנוסס השי"ת עמנו 
הראה לנו נפלאותיו במנורה ובשמן הרמוזים לחכמה ולתורה 
מן השמים, והימים האלה הם כעין נתינת התורה... והנה לזכר 
זה שבימים האלה הוא כעין נתינת התורה, הנה נעשה הנס ג"כ 
לבטל  שרצה  האויב  את  יהודית  שהאכילה  חלב  מאכלי  ע"י 
התורה מישראל, ועי"ז היה התחלת הנס, ליהודים הייתה אורה 

זו תורה ומנהג אבותינו תורה היא'..."

"עוד יבוא לך לשימוש"

#ראש ישיבת צאנז זצ"ל, העלה מאוצרותיו בתקופות רבותיו 
מדור קודם, ובתוך דבריו סיפר: "הגאון מטעשבין זי"ע קודם 
שהקים ישיבתו 'כוכב מיעקב' היה מוסר שיעור בישיבת 'חיי 
עולם', ונפל בגורלי שאני אקח אותו כל פעם לשיעור )ראה על 

כך בהרחבה בהמשך(.
"בדרך זכיתי לשאול אותו שאלות וקושיות, חוץ מצדקותו 
שאלתי  פעם  בהיקפו.  מדהים  נדיר  זיכרון  לו  היה  ופרישותו 
כי  ואמר:  נענה  זי"ע  הגאון מטשעבין  מסויימת,  קושיא  אותו 
זכור לו כי לפני שנים רבות ראה את הקושיא הזו בספר 'מחזה 
אברהם' לרב מבראדי רבי אברהם שטיינברג זי"ע ומאז לא ראה 
ה'מחזה  בעל  של  לנכדו  אותי  הפנה  הוא  אך  הספר,  את  יותר 
אברהם' שהתגורר בת"א ואמר לו שלבטח אצלו תוכל לראות 
ולעיין בספר. ברבות הימים כשמצאתי את הספר ראיתי כי הוא 
חזר על הדברים ממש אות באות. וזה לא היה אצלו כל חידוש 

אלו היו מעשים שבכל יום".
ראש הישיבה העלה בשיחו עובדא מאלפת: "פעם אמר לי 
הגאון מטשעבין: 'הרי אתה חסיד צאנז, בוא ואראה לך בתוך 
קטע שלם בספר 'דברי חיים' הכותב בענייני קבלה, בעניין שמן 
אם צריך להיות משל ציבור או לא'. והראה לי הגאון מטשעבין 
זי"ע כי בתוך כל הדברי קבלה יש קושיא למדנית חזקה, וציין 
בפני כי ציבור הלומדים אינו מבחין בזה בהיות כי קטע זה הוא 
בתוך דברי קבלה ולכן מדלגים על קושיא זו. אך אמר לי: 'ִדי 
)- בטוחני כי קושיא זאת  ָנאך צּוִניץ קּוֶמען',  ִדיר  ֶועט  קושיא 
עוד תשמש אותך, הדברים עוד יהיה לך תועלת מקושיא זו..."

"כפי שסיפרתי קודם הרבי זי"ע היה דורש כל לילה מלילות 
חנוכה והיה אומר פלפול שלם, וציטט קושיא מ'הדברי חיים' 
ואמר פלפול שלם על דבריו. לאחר מכן נכנסתי בקודש פנימה, 
והראיתי לו את אותו הקטע מהד"ח המדבר שם בענייני קבלה 
שהגאון מטשעבין זי"ע הראה לי בשעתו. הרבי הודה לי מאוד, 
לו,  הוא החל בקושית הד"ח שהראיתי  חנוכה  ובליל שני של 
אתמול.  שאמר  מהמהלך  ההיפך  זו,  בקושיא  לפלפל  והאריך 
ולאחר מכן כשהדפיסו את הדברים הקדימו קודם את הפלפול 
לילה  ולאחר מכן הדפיסו את הפלפול של  ביום השני  שאמר 

הראשון.
וסיים הגרא"ש זצ"ל את סיפורו: "זו היתה ראייתו הרחוקה 

הרבי זי"ע היה דורש כל לילה 
מלילות חנוכה והיה אומר פלפול 

שלם, וציטט קושיא מ'הדברי 
חיים' ואמר פלפול שלם על 

דבריו. לאחר מכן נכנסתי בקודש 
פנימה, והראיתי לו את אותו 

הקטע מהד"ח המדבר שם 
בענייני קבלה שהגאון מטשעבין 

זי"ע הראה לי בשעתו
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באמרו,  הדברים  את  לי  כשהראה  זי"ע  מטשעבין  הגאון  של 
תועלת  לך  יהיה  עוד  קּוֶמען',  צּוִניץ  ָנאך  ִדיר  ֶועט  קושיא  'ִדי 

בקושיא זו... אי היתה לו ראיה רחוקה. מוֹיֶרעִדיְגן קּוק..."

ה'כותב' של הרבי

עוד סיפר הגרא"ש שמרלר זצ"ל: "הייתי נוכח כשהרבי זי"ע 
הגיע בפעם ראשונה לארץ ישראל והגיע לבקר את הבריסקער-
כי  הבחין  והוא  עניין,  באיזה  עמו  לדבר  הרבי החל  זי"ע,  רב 
הוא אינו מגיב. כעבור כמה דקות שהרבי ישב בדומיה פנה אל 
הגאון מבריסק ואמר לו: 'שזוכר שיעור אחד שהרב אמר פעם 
להרצות  החל  והרבי  צעיר',  בחור  בהיותו  בוורשה,  בביקורו 
אותה  עם  אז,  כל השיעור שהשמיע  הגאון מבריסק את  בפני 
מנגינה ואותם ה'קנייטשן' שהדגיש, הבריסקער-רב יצא ממש 
מגדרו והתפעל מאוד מזכרונו וחריפותו של הרבי... הרבי זי"ע 
ואמר  מקומות,  בהרבה  וחכמה  תורה  לקנות  ונסע  יתום  היה 
היה אחד הפעמים שזכה לשמוע מתורתו של הגאון  לי שזה 

מבריסק זי"ע".
אחד מתפקידיו הבולטים והנעלים של הגאון המופלג רבי 
הרבי  של  ה'כותב'  בהיותו  היה  זצ"ל  שמרלר  שמואל  אליהו 
והביאם  גיליון  עלי  התשובות  את  העלה  הוא  זי"ע,  מצאנז 
נשגבה  קודש  עבודת  על  ויסופר  סופר  רבות  פנימה.  בקודש 
זו. ראש הישיבה שיתף בפנינה אחת מאוצרו הטוב מתקופה 

מיוחדת זו, וכך אמר:
"מי שהתקרב אל הרבי הבחין שבעריכת תשובותיו להלכה 
על  המלמד  אחד  סיפור  אספר  ונשגבים.  טמירים  עניינים  היו 
מקרה  התרחש  בארה"ב  התגורר  שהרבי  בעת  'פעם  הכלל: 
נורא מזעזע, אברך אחד מחסידיו נכנס למעלית מקולקלת שלא 
בור  אל  נפל  האברך  התמוטטה,  וקרקעיתה  תילה  על  עמדה 
המעלית וכל עצמותיו התרסקו. לאחר שחולץ קבעו הרופאים 

שימיו ספורים.
ולרפואה  ולברכה  לטובה  להזכירו  הרבי  אל  הגיעו  "הוריו 
שלימה, מיד כשהרבי שמע על כך  התיישב לכתוב 'תשובה' 
עצמות  כי  בארוכה  והוכיח  טריפה,  בדיני  שעיקרה  הלכתית 
מרוסקות באופן כזה, לא נחשב 'טריפה' בהלכות כשרות, וכי 
ניתן לחיות כך גם תקופה ארוכה וממושכת. לאחר סיום כתיבת 
התשובה וחתימתה החל האברך להחלים באופן בלתי מוסבר 
והיום האברך הזה הוא אב וסב למשפחה ענפה בקרית צאנז. 
'כל מי שהיה קרוב לרבי זי"ע ידע כי בתשובותיו ההלכתיות 

יכול היה לשנות סדרי בראשית'..."
ישראל  מגדולי  עוד  על  הוסיף  גם  זצ"ל  שמרלר  הגרא"ש 
שהחזיקו בקשר עם ה'שפע חיים': "הפוניביז'ער-רב זי"ע היה 
הגיע  בכל פעם שנסע לארה"ב  זי"ע  הרבי  עם  הדוק  לו קשר 
פעם  כל  קלויזנבורג  עם  קשר  לו  היה  זי"ע,  מהרבי  להיפרד 
שנסע לארה"ב הגיע להיפרד. ופעם כיבד אותו באמירת שיעור 

בישיבה".

למטה מי' טפחים

הרבי החל להרצות בפני 
הגאון מבריסק את כל השיעור 
שהשמיע אז, עם אותה מנגינה 
ואותם ה'קנייטשן' שהדגיש, 
הבריסקער-רב יצא ממש מגדרו 
והתפעל מאוד מזכרונו וחריפותו 
של הרבי... הרבי זי"ע היה 
יתום ונסע לקנות תורה וחכמה 
בהרבה מקומות, ואמר לי שזה 
היה אחד הפעמים שזכה לשמוע 
מתורתו של הגאון מבריסק זי"ע
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על ימי החנוכה סיים ראש הישיבה זצ"ל בקטע מיוחד מספר 
השל"ה. "בשל"ה הק' ]בתוכחת מוסר על חנוכה, ח"ב, עניני 
ולהודות  להלל  נתקן  החנוכה  ימי  של  שעיקרו  כתב,  תפלה[ 
להשי"ת על כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצות, א"כ הימים 
הקדושים האלה ראויים ביותר להתמדת תורה משאר הימים, 
ביטול  בהם  נוהגים  העולם  רוב  ובעו"ה  כולם,  כנגד  ת"ת  כי 
תורה והולכים אחר ההבל וכו', השומע ישמע ויתעורר בימים 
ההם ביתר שאת בתורה ומצות". "כדאי לעיין שם" הוא אמר. 

והוסיף כי בספה"ק 'דברי חיים' מובא משל נפלא:
"מלך, כשיושב בעיר משכנו לא יוכלו פחותי הערך ובפרט 
המעונשים ע"פ דתי המלך לבוא לפניו ולהתחנן לו, כי המה 
נוסע  שהמלך  בשעת  אולם  המלך,  בהיכל  ליכנס  מתועבים 
במסגר  היושבים  הענושים  בתי  לבקר  ודרכו  המדינה  פני  על 
'הושיעה  לפניו:  ומתחננים  במלך  דבקים  כולם  אז  כלואים, 

נא'... 
"אומר הרה"ק בעל הדברי חיים זי"ע, כך הוא הנמשל, בבוא 
ימי החנוכה התעוררות הק'  עת התעוררות האור הקדוש של 
לקדושה,  שחוץ  במקום  ואפילו  למרחוק  מאד  מאד  מתעורר 
הקב"ה מוריד את הקדושה למטה מעשרה לרה"ר, וגם אותם 
ולבקש  להחזיק  יכולים  מהקדושה  הנידחים  הערך  פחותי 
יקיאו  כי ח"ו הוא בתוך חיצונים,  וגם  נפשם מאת המלך  על 
חיל שבלעו. לכן כדאי מאוד לנצל ימי החנוכה הבאים עלינו 

לטובה".

"השכינה שורה עליו"

באחת השנים סמוך ליום ההילולא לפטירתו של מורו ורבו 
וידנפלד  ישיבת טשעבין הגאון הצדיק רבי דוב בעריש  ראש 

ועל  אודותיו  מזיכרונותיו  זצ"ל  הישיבה  ראש  העלה  זצ"ל 
פועליו הכבירים ואישיותו הנאצלת.

על הפעם בה זכה לראשונה לחזות בתואר זיו פניו, 
ולשאול את פה קדשו של הגאון מטשעבין זי"ע סיפר: 
"הפעם הראשונה שזכיתי לראות את הגאון מטשעבין 

זי"ע, היה חודשיים לאחר עלותו לארה"ק. ראיתיו אותו 
יחד עם הגאון בעל ה'חזון איש'. היה זה בהלוויתו של 

אחד ממנהיגי אגודת ישראל הג"ר משה בלוי, שהתקיימה 
בחודש סיון שנת תש"ו בירושלים. החזון איש הגיע מבני 
ברק להשתתף כדי לחלוק לו כבוד האחרון. הלוויה יצאה 

מחצר בית החולים 'שערי צדק', שם הגיע החזו"א והמתין, 
מטרים ספורים על ידו עמד רבינו הגאון מטשעבין, באמצע 

נתקל מבטו של החזו"א ברבינו שעמד מולו, אני שעמדתי 
בסמיכות מקום, ראיתי איך שהחזו"א מביט בהתפעלות על 
פניו הקדושות והזוהרות של רבינו, ומשך זמן רב לא הסיר 

מהם את עיניו. משפנה ללכת שאל: מיהו היהודי הזה? 
משענו לו שזהו הגאון מטשעבין שזה עתה עלה לארה"ק, 

התבטא ואמר 'מי זעט אז די שכינה רוהט אויף אים',  )- 
'מבחינים שהשכינה שורה עליו'). 

את  לו  שישגו  ביקש  לביתו,  החזו"א  כששב  כי  "מסופר, 
סיפרו  אח"כ  ממושכות  בו  ועיין  מישרים',  ה'דובב  ספרו 
'לא  באמרו:  שבהספר,  מחידושים  מאד  התפעל  שהחזו"א 
האמנתי שנשאר יהודי כזה אחרי המלחמה', מאז היה מרבה 

מאד בשבחו.
הסיפור,  ידוע  "כן,  עוד:  הוסיף  זצ"ל  שמרלר  הגרא"ש 
שחשש  לנכרי,  בפסח  ספריו  כל  את  מוכר  היה  שהחזו"א 
שמא יש בהם חמץ, ורק ספרו של הגאון מטשעבין השאיר 
ענה  מטשעבין,  לגאון  זאת  וכשסיפרו  בפסח.  בהם  לעיין 
שבכל  ראיה  מכאן  לפסח,  זה  את  משאיר  אם  בענוותנותו: 

השנה אינו מעיין בהם..."  

ראיתי איך שהחזו"א מביט 
בהתפעלות על פניו הקדושות 
והזוהרות של רבינו, ומשך זמן 

רב לא הסיר מהם את עיניו. 
משפנה ללכת שאל: מיהו 

היהודי הזה? משענו לו שזהו 
הגאון מטשעבין שזה עתה עלה 

לארה"ק, התבטא ואמר 'מי זעט 
אז די שכינה רוהט אויף אים'
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וחיי עולם נטע בתוכנו

'חיי עולם' - הישיבה החסידית הוותיקה בירושלים עיה"ק, 
והצמיחה  תלמידים,  רבבות  של  היתוך  וכור  יוצר  בית  היתה 
מתוכה לגיונות של תלמידי-חכמים מופלגים, ביניהם מצדיקי 
את  זו  ישיבה  בהיכל  שקנו  עליה  בני  דשופריא,  קרתא  שפירי 
עולם,  גאוני  תורה  הרביצו  כותליה  כשבין  תלמודם.  משנת 
הגאון  שיעורים  ולמסור  תורה  בה  להרביץ  הגיע  ובתוכם 

ה'טשיבינער-רב' זי"ע.
בין כותלי הישיבה ישב בחור צעיר, שיגע ועמל על תלמודו 
'סדר  לאחר  אחד  יום  שמרלר.  שמואל  אליהו  בשם  בהתמדה, 
הגאון  שאר-בשרו  עולם'  'חיי  ישיבת  ראש  הזמינו  הלימוד', 
כל  בפי  נקרא  ]שהיה  זצ"ל,  שמרלר  צבי  נפתלי  רבי  הצדיק 
נפתלי'[,  'אמרי  בעל  'רבי-הערשלע-שמרלר'  החיבה  בכינויו 
שיעורים  למסור  מטשעבין  הגאון  של  בואו  על  לו  ובישר 
בישיבה, ומבקש להטיל עליו 'תפקיד' חשוב, שהוא שהוא ייסע 
ללוותו ולקחתו מביתו שבשכונת 'שערי חסד' לישיבה ולאחר 

השיעור ילווה אליו חזרה לביתו. 
בחורי  מכל  שדווקא  על  שהתפלא  שמואל  אליהו  הבחור 
הישיבה בחרו בו כ'מלווה' של הגאון מטשעבין, שאלו: 'מדוע 
בחרו דווקא בי'? נענה ראש הישיבה הגרנ"צ זצ"ל ואמר לו: 'כי 
נאמר לי ע"י הגאון מטשעבין ששוחח עמך בלימוד, ומאד נהנה 
מבקיאותך ומסברותיך הקולעות, ולכן בחרו בך שתלווה אותו 
לישיבה ובחזרה אל ביתו'... כמובן שהבחור שש על התפקיד 
גודל הזכייה שנקלע  ידע את  הנאמן שהוטל עליו, אך מאידך 
אליו, וידע לנצל כל דקה במחיצת קדש של גאון ישראל עמוד 
לשאוב  זכה  ומאז  מיוחדת.  לקרבה  זכה  כן  ובגלל  ההוראה, 
זי"ע  מטשעבין  הגאון  ובמשנתו.  בו  ולהתדבק  תורתו  מבאר 
קרבו מאד, וזכה להיות נמנה על אחד מבני חבורתו ומתלמידיו 

הקרובים.
ראש הישיבה הגאון רבי אליהו שמואל זצ"ל התייחס לזכייה 
מטשעבין  הגאון  את  ללוות  בחרותו,  בימי  זכה  לה  המיוחדת 
"אינני  מדהימה.  חן  בענוות  בביטול  ובחזרה  לישיבה  מביתו 
שיבוא  בחור  חיפשו  בי...  שבחרו  הסיבה  הייתה  זו  אם  יודע 
פעם  בכל  אליו  אלווה  שאני  בגורלי  שנפל  וזכיתי  לקחתו, 

לשיעור..."
יום סיפר הגרא"ש שמרלר  עד הדרך אותה היה עושה מדי 
לביתו  עולה  הייתי  מונית(.   -( ב'טעקסי'  אותו  "לקחתי  זצ"ל: 
ואומר לו כי 'הטקסי' כבר ממתין למטה, מיד פנה וירד למטה. 
בני  בפני  להשמיע  שהולך  ה'שיעור'  את  משמיע  היה  בדרך 
הישיבה. ותוך כדי יכולתי לשאול את השאלות והקושיות שהיו 
לי והוא היה מתרצם. כך הבנתי אחר כך את השיעור טוב יותר... 

כי הכל כבר תורץ לי קודם לכן..." 
"התלמידים היו מקשים לו בשעת אמירת השיעור, אבל הוא 
לא סבל זאת, כי השאלות היו מאבדות את רצף אמירת הדברים. 
אבל הוא בעדינותו היה עונה לכל שואל בכזו הארת פנים שלא 
יתואר. גם לאחר השיעורים היו נעמדים סביבו ויכלו להתפלפל 
ואחד.  אחד  לכל  עונה  ובמתיקות  שהשמיע,  הדברים  על  עמו 

ורק לאחר שסיים פנה חזרה לביתו והייתי מלווהו".

"חוץ מצדקותו ופרישותו 
היה לו זיכרון נדיר מדהים 

בהיקפו. פעם בהיותנו בדרך 
שאלתי אותו קושיא מסוימת 

בעניין 'ציפורי מצורע', והגאון 
מטשעבין זי"ע נענה ואמר לי: 

שזכור לו, שלפני שנים רבות 
ראה קושיא זו בספר 'מחזה 
אברהם' לרב מבראדי הגאון 
רבי אברהם שטיינברג זצ"ל, 

ומאז לא ראה יותר את הספר

אסיפת מפעל הש"ס

אסיפת נשיאות מפעל הש''ס תשע''ח - הגאון הגדול רבי יצחק 
זילברשטיין שליט''א רבה של רמת אלחנן נושא דברים
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שקעה השמש בצהריים

זו  מתקופה  מאוצרותיו  העלה  זצ"ל,  הגאון  הישיבה  ראש 
וסיפר: "חוץ מצדקותו ופרישותו היה לו זיכרון נדיר מדהים 
מסוימת  קושיא  אותו  שאלתי  בדרך  בהיותנו  פעם  בהיקפו. 
ואמר  נענה  זי"ע  מטשעבין  והגאון  מצורע',  'ציפורי  בעניין 
לי: שזכור לו, שלפני שנים רבות ראה קושיא זו בספר 'מחזה 

זצ"ל,  שטיינברג  אברהם  רבי  הגאון  מבראדי  לרב  אברהם' 
ומאז לא ראה יותר את הספר. אך הוא הפנה אותי לנכדו של 
בעל ה'מחזה אברהם' שהתגורר בתל אביב, ואמר לו שלבטח 
את  כשמצאתי  ימים  לאחר  בספר.  ולעיין  לראות  תוכל  אצלו 
הספר, ראיתי כי חזר על הדברים ממש אות באות. וזה לא היה 
אצלו כל חידוש, אלו היו מעשים שראיתי בכל יום, לא אשכח 
- איך  ווי קען מען דאס?  כי כבחור צעיר שאלתי את עצמי: 
יכלים להגיע לכך... לצטט על הלשון ספרי אחרונים. זה שהיה 
בקי על פה בש"ס וראשונים זה לא היה כל חידוש, הפלא היה 

שידע לצטט תשובות האחרונים מלה במלה".
"פעם קיבלתי מכתב מהרבי שאלה שהיתה בישיבת 'ראשית 
הצעה  והיתה  נשיאותו,  תחת  שעמדה  במונטריאול  חכמה' 
לרכוש מבנה המשמש כבית תיפלה, אולם בעבר שימש מבנה 
ולהסיבו  לחזור  מותר  האם  הרבי  והסתפק  כנסת',  ל'בית  זה 
לביהמ"ד. וביקש הימני שאכנס לביתו נאוה קודש של הרבי 
הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע לשאול את חוות דעתו הרמה. 
והוסיף הרבי וכתב לי במכתבו, שהיות ומשער שהוא עצמו לא 
ירצה לפסוק, ויורה לפנות להרב מטשעבין, לכן מצרף בתוך 
ובמכתב  השאלה.  תורף  עם  לטשיבינער-רב  מכתב  המעטפה 
הרחיב מה שהעלה בסוגיא זו בכמה צדדים לכאן ולכאן. ואכן 
כפי שכתב לי הרבי כך היה, שהרבי מבעלזא הפנה אותו לגאון 
באמצע  היה  הוא  הטשיבינער-רב  אל  כשנכנסתי  מטשעבין. 
לימודו, אך אמרתי לו שיש לי מכתב שאלה הלכתית מהרבי, 
הגשתי לו את המכתב, ולאחר שקרא את המכתב פסק ואמר: 
'דער קלויזנבורגער-רב האט ברייטע פלייצעס צו מכריע זיין 
אליין'... - 'לרב מקלויזנבורג יש כתפיים רחבות דיין להכריע 

בזה בעצמו'... והכניס המכתב בתוך הגמרא שלמד.
הרבי  אותו  הספיד  מטשעבין  הגאון  הסתלקות  "לאחר 
בישיבת 'חיי עולם' שרבינו כיהן כנשיאה וראש הישיבה טרם 
במעמד  השתתפו  אלפים  מיעקב'.  'כוכב  ישיבתו  את  פתח 
ההספד עד שכל האיזור מסביב היה מלא באנשים. ראש ישיבת 
ההספד,  את  פתח  זצ"ל  שרייבר  שלמה  הגאון  עולם'  'חיי 
ולאחר מכן הספיד קרוב לשתי שעות הרבי זי"ע. ומנהגו היה 
להזכיר מדברי תורתו של הצדיק הנפטר, כדי שיהא שפתותיו 
דובבות. ואכן הרבי זי"ע נשא פלפול שלם שהתבסס על תורה 
עמוקה בספרו 'דובב מישרים', בדין "שנים אומרים מת ושנים 
זעק הרבי בקולי קולות:  אומרים לא מת", ובאמצע הפלפול 

די  אז  דאס,  יידן פארשטיין  ירושליימער  צו  נישט  ווייס  'איך 
הייליגער  דער  וואס  טאג  דעם  אין  גיגאנגען  אונטער  איז  זון 
אנשי  אם  יודע  'אינני   - גיווארן'  נסתלק  איז  טשעבינר-רב 
ירושלים חשים ויודעים כי עם הסתלקותו של הרב מטשעבין 
זי"ע שקעה השמש בצהרים'! ומיד בסיום משפט זה, התמוטט 
ונפל ארצה מתעלף. הייתה בהלה גדולה בתוך הקהל, לאחר 
שעוררוהו לא יכול היה להמשיך באמירת הפלפול, הוא פשוט 
נועם שיחו  את  הגרא"ש שמרלר  סיים  היה בהלם מפטירתו" 

וזיכרונותיו בקודש.
יהא מליץ יושר על כל עם ישראל.



ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה

רפואית מורכבת.
 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של

הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 
וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991
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עשורים של פעילות שקטה למען הציבור נגדעו השבוע עם לכתו של השר הרב דוד אזולאי 
ז"ל • ראש המטה לשעבר של השר, ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס, משרטט קווי זיכרון לדמות 
הייחודית בנוף הפוליטי הישראלי • איך פעל למען מערכת הבחירות האחרונה ממיטת חוליו 
בבית החולים? מדוע הוכתר כ'אבי האסירים'? ואילו מסרים העביר לאפיפיור כשליח של עם 

ישראל? • וגם: כל החקיקות והתיקונים לטובת שולחיו

||  יוסי גיטלר ||

ויהי           לכל 
דרכיו משכיל
דוד

צילומים: יעקב כהן, ארכיון.
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כיהן כחבר מועצת העיר 
עכו מטעם 'אגודת 
ישראל' במשך שלוש 
קדנציות, מ-1978 עד 
1993, במרבית השנים 
עד לתשמ"ט, היה 
זה עוד לפני הקמת 
תנועת ש"ס ובאגודת 
ישראל הייתה נציגות 
ספרדית במיקומים 
ומקומות שונים. בין 
היתר היה ממונה על 
שירותי הרווחה, וחבר 
הנהלת רשת המתנ"סים 
העירונית. היה מקורב 
לרב העיר הגאון הצדיק 
רבי שלום לופס זצ"ל 
והחשיבו למורו ורבו 
המובהק.

הכנסת ה שבחברי  והשלווים  השקטים  אחד  היה  וא 
ובכלל מהצנועים שבין באי המשכן שבגבעת  החרדיים, 

רם. אבל את השם שלו לא היה כמעט מי שלא הכיר.
מהכנסת ה-14 ולמשך 6 מושבי כנסת, עד לזו הנוכחית 
– הכנסת ה-20, הוא כיהן כחבר כנסת מטעם תנועת ש"ס, ובכנסת 
הנוכחית גם כשר הדתות. בכנסת ה-15 כיהן בממשלה בתפקיד סגן 
שר הפנים, ובחודשים האחרונים התפטר מכהונתו בכנסת לטובת 
יו"ר  ינון אזולאי שעד אז שימש כעוזרו הפרלמנטרי של  בנו ח"כ 

התנועה שר הפנים אריה דרעי.

אבל במערכת הפוליטית
עם   1963 בשנת  ועלה  ב-1954  במרוקו  נולד  ז"ל  אזולאי  השר 
משפחתו לישראל. הוא כיהן כחבר כנסת ברציפות, כאמור, וכמו 
הציבור  לפניות  והוועדה  הסביבה  והגנת  הפנים  וועדת  כיו"ר  גם 
ספר  את  שעיצבו  חוקים  של  שורה  חוקק  אזולאי   .1996 משנת 
לכבאות  הארצית  הרשות  חוק  ובהם:  ישראל  מדינת  של  החוקים 
והצלה שעיגן את מעמדם של לוחמי האש. חוק הפוליו המאפשר 
שקבעה  מיוחדת  וועדה  בראש  עמד  אזולאי  פוליו.  לנפגעי  פיצוי 
במחנות  השוהים  ישראל  ביתא  הפלשמורה-  בני  של  מעמדם  את 
באתיופיה, כאשר הוועדה שבראשותו קיבלה את ההחלטה להעלות 

את שארית הפליטה מאתיופיה.
אזולאי  הפנים.  שר  כסגן  אזולאי  כיהן   2001-2003 השנים  בין 
היה אחד מחברי הכנסת האהודים ביותר במשכן, הוא היווה גשר 
אזולאי הותיר אחריו  יהודיים לערבים.  ובין  בין דתיים לחילוניים 
אישה וארבעה ילדים בנו הוא ח"כ ינון אזולאי. עו"ד עודד פלוס, 
מנכ"ל המשרד לשירותי דת, ספד לשר שאת משרדו ניהל: "פטירתו 
שר  היום  איבדנו  ישראל,  לעם  קשה  אבדה  היא  אזולאי  השר  של 
מעמדו  העם.  כלל  למען  פעל  הציבורית  שבעבודתו  דרך  ומורה 
בכהונתו  ובכנסת.  לפעילותו בממשלה  הודות  של המשרד שודרג 
המשרד לשירותי דת רשם הישגים רבים בתחומי הכשרות הקבורה 

שיפור השירות במועצות הדתיות". 
לציון  הראשון  הראשית  הרבנות  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב 
איבד  הדת  ושירותי  הרבנות  "עולם  אמר:  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
דוד  הרב  השר  ידידנו  ומעריציו,  תומכיו  מגדולי  אחד  את  היום 
אזולאי זכרונו לברכה שפעל ללא לאות בדרכו השקטה הייחודית 
ישראל  ומסורת  הרבנות  כבוד  על  לשמירה  שמים  ולשם  בעוצמה 
ולשמירת זהותה היהודית של המדינה, וזכה להעמיד דורות ישרים 

ההולכים בדרכו. תנחומיי למשפחתו היקרה".
מתנועת ש"ס נמסר: "תנועת ש״ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת 
חכמי התורה בראשות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט״א, 

יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, המומים וכואבים 
ירא שמים בתכלית, ראש  את לכתו בטרם עת של שלוחא דרבנן, 
אזולאי  דוד  הרב  דת  לשירותי  דבר שבקדושה, השר  לכל  וראשון 

ז״ל.
"הרב אזולאי שהחל את דרכו הציבורית בשדה החינוך, התמסר 
מרן  של  בשליחותו  ש״ס  תנועת  כנציג  הכלל  למען  לעשייה  כולו 
פנים,  ועדת  וכיו״ר  נמרץ  כנסת  כחבר  זצוק״ל  יוסף  עובדיה  רבנו 
ונצורות למען הציבור המוחלש והכל במאור פנים,  ופעל גדולות 
בענווה וביושר. כשר לשירותי דת הוביל מהפכה בהנגשת שירותי 
הדת לכל פונה, בחיזוק מערכת הכשרות, הגיור והקבורה ובהעמדת 
הדת על תילה. "פטירתו היא אבידה קשה לתנועת ש״ס ולכל עם 
ישראל,  שנעזר בו עשרות בשנים וראה בו סמל ומופת לאיש ציבור 
מן המעלה הראשונה. זכה לראות דור ישרים מבורך, צאצאים יראי 
ה'. אנו משגרים תנחומים לבנו, ממשיך דרכו, ח״כ הרב ינון אזולאי 

הי״ו ולכל בית ישראל, ומן השמים ננוחם".

חבר מועצה מאגו"י
מצאצאי  אזולאי,  פרלה  ואמו  מסעוד  לאביו  במקנס  נולד  דוד 
9, עלתה משפחתו לישראל  החיד"א. בב' אייר שנת תשי"ד. בגיל 
והתיישבה בישוב הצפוני רכסים. בצעירותו למד בישיבה התיכונית 
לאחר  קרבי.  כחובש  בצה"ל  ושירת  בחיפה,  לציון'  'הראשון 
שחרורו, למד בסמינר למורים, ועבד כמורה בעיר עכו בה התגורר, 
וגם ניהל בית ספר של החינוך העצמאי בעיר. בחינוך עסק עד לשנת 

 .1993
ישראל'  'אגודת  מטעם  עכו  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  במקביל, 
עד  השנים  במרבית   ,1993 עד  מ-1978  קדנציות,  שלוש  במשך 
ישראל  ובאגודת  ש"ס  תנועת  הקמת  לפני  עוד  זה  היה  לתשמ"ט, 
היה  היתר  בין  ומקומות שונים.  נציגות ספרדית במיקומים  הייתה 
ממונה על שירותי הרווחה, וחבר הנהלת רשת המתנ"סים העירונית. 
היה מקורב לרב העיר הגאון הצדיק רבי שלום לופס זצ"ל והחשיבו 

למורו ורבו המובהק.
ראש  כסגן  הפנים  משרד  מטעם  כיהן   1996–1993 בשנים 
המועצה, ולאחר מכן כראש המועצה האזורית נחל עירון )שפורקה 
הקרואה  הוועדה  חבר  היה  ובסמ"ה(.  עירון  למעלה  מכן  לאחר 
ביישוב  וחבר המועצה הממונה  של המועצה הדתית קריית-אתא, 

חצרות יוסף, שהוקם עבור עולים מאתיופיה.
עשרה  הארבע  ומהכנסת  לכנסת,  לראשונה  נבחר   1996 בשנת 
כיהן ברציפות כחבר כנסת במשך כ-22 שנים עד לכנסת העשרים 

ב-2018.
הסביבה  ואיכות  הפנים  ועדת  כיו"ר  כיהן   2001–2000 בשנים 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת»פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש»ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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של הכנסת. הרבה לעסוק בזכויות אסירים, נושא שהיה קרוב ללבו, 
וקיים סיורים רבים בבתי כלא.

2001–2003 כיהן כסגן שר הפנים בממשלתו הראשונה  בשנים 
של אריאל שרון. במהלך כהונתו במשרד הפנים מונה על ידי שר 
הפנים ויו"ר ש"ס דאז אלי ישי, לעמוד בראש צוות מקצועי שיפעל 
ששהו  ישראל,  ביתא   - הפלאשמורה  בני  של  מעמדם  לבדיקת 
ורבה  הראשל"צ  חברים  היו  המקצועי  בצוות  באתיופיה.  במחנות 
של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, אז אב בית דין בפתח 
תקווה, שריכז את המחקר ההלכתי, דוד אפרתי לשעבר ראש מינהל 
יוסף  הרב  אדר,  הר  מועצת  ראש  ואז  הפנים,  במשרד  האוכלוסין 
של  עוזרו  קנר,  חיים  הדין  ועורך  אתיופיה,  יהדות  של  רבה  הדנה 
ופסיקת מרן  הוועדה  אזולאי, שריכז את פעילות הצוות. בעקבות 
הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, התקבלה החלטת ממשלה 

לאפשר כניסתם של שארית יהודי אתיופיה.
לאחר הבחירות לכנסת 
נבחר  עשרה  השמונה 
כיו"ר  נוספת  לכהונה 
והגנת  הפנים  ועדת 
הוא  ב-2011,  הסביבה. 
לחברו  כיסאו  את  פינה 
כהן,  אמנון  ח"כ  לסיעה 
ראש  ליושב  והתמנה 

הוועדה לפניות הציבור.
לכנסת  בבחירות 
במקום  הוצב  ה-19 
ש"ס.  ברשימת  השמיני 
היה  הבחירות  לאחר 
הפנים  בוועדת  חבר 
בוועדה  הסביבה,  והגנת 
המיוחדת לפניות הציבור, 
ובוועדת  הכנסת  בוועדת 

הכספים.
לכנסת  בבחירות 
במקום  הוצב  העשרים 
ש"ס,  ברשימת  החמישי 
הממשלה  הרכבת  ועם 
לענייני  כשר  לכהן  החל 
מאי  מחודש  דתות, 
2015. מעט לאחר כניסתו 

יכול  אינו  כי  ואמר  הרפורמים  כנגד  בחריפות  התבטא  לתפקיד, 
להגיד שהם יהודים, לאחר שדבריו עוררו סערה, סייג אותם במעט. 
בוועדה  מחבורתו  והתפטר  הכותל  למתווה  התנגד  הממונה  כשר 
המשותפת עם רה"מ ושרת המשפטים האמורה להחליט האם לאשר 

הרחבת ושיפוץ רחבת 'עזרת ישראל' המעורבת בכותל המערבי.
בכהונתו בכנסת היה אזולאי גם חבר בוועדת הכספים, ובוועדת 
החוץ והביטחון. חבר בשדולות למען הדיור הציבורי, למען העסקה 
ישירה, למען השתלבות תעסוקתית של המגזר החרדי, למען אנשים 

עם מוגבלויות, למען חיזוק הפריפריה, ולמען השלטון המקומי. כן 
פעל  כן  לישראל.  חוקית  בלתי  הגירה  למניעת  השדולה  יו"ר  היה 
לסבסוד משפחתונים וצהרונים למשפחות מעוטות יכולות, לסיוע 

של משרד הבריאות לילדים נכים, ולסיוע למפוני גוש קטיף.

תיקונים וחקיקות לטובת הציבור
ויזם  חוק,  הצעות  כ-780  אזולאי  הגיש  בכנסת  כהונתו  במהלך 
לגנים  כניסה  דמי  גביית  על  האוסר  חוק  ובהם:  חוקים,  מספר 
ונציג הסיעה  גפני  דגל התורה ח"כ משה  יו"ר  )יחד עם  ציבוריים 
את  הקובע  הזמן  קביעת  לחוק  תיקון  חנין(.  דב  ח"כ  המשותפת 
מועדי שעון הקיץ בישראל )יחד עם ח"כ אלי אפללו(. תיקון לחוק 
הגנת השכר הקובע את המועד שבו יש לתת לעובד את תלוש השכר 

ופרטים שחובה לציין בו )יחד עם יו"ר 'העבודה' לשעבר ח"כ שלי 
יחימוביץ וח"כ משה שרוני(. תיקון לחוק המקרקעין הקובע כי אם 
מרחב  בניית  לשם  דירתו  את  להרחיב  מעוניין  משותף  בבית  דייר 
מוגן, יידרשו לשם כך הסכמתם של 60% מבעלי הדירות )לעומת 

75% עד אז(.
אדמה(,  רעידות  מפני  דירות  )חיזוק  המקרקעין  לחוק  תיקון 
לבצע  כדי  מהדיירים  הנדרש  ההסכמה  רף  את  הקטין  היתר  שבין 

"נכון שהוא היה מאוד 
עדין, אבל כשזה היה 
מגיע לרפורמים, או 
לגיוס בני הישיבות, 
הוא היה נעמד כאריה. 
אני זוכר את ההצבעה 
המפורסמת על חוק 
המרכולים, הוא מאוד 
לא הרגיש טוב, הוא אמר 
אני יבוא בכל מחיר. כל 
נושאי המאבקים היה 
חשובים לו וכשר הייתה 
לו שותפות בהכול והיה 
מעורב בכל הפרטים".
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חיזוק מבנה לפי תמ"א 38 )יחד עם נציג ויו"ר המפד"ל ח"כ זבולון 
להתקין  לנהיגה  מורים  המחייב  התעבורה  לפקודת  תיקון  אורלב(. 
לכבאות  הארצית  הרשות  חוק  לוי(.  יצחק  ח"כ  עם  )יחד  דיבורית 
והצלה )הצעתו מוזגה בהצעת חוק ממשלתית שבאה בעקבותיה(. 
רשויות  ראשי  של  אבטחתם  את  המסדיר  העיריות  לפקודת  תיקון 
לפקודת  תיקון  פינס-פז(.  אופיר  ח"כ  עם  )יחד  מאוימים  מקומיות 
שאינם  עלמין  בתי  הפוטר  )פטורין(  הממשלה  ומסי  העירייה  מסי 
'דגל התורה' משה  נציגי  )יחד עם  רווח מתשלום ארנונה  למטרות 

גפני ואורי מקלב(.
רישיונו  הארכת  את  המאפשר  לישראל  הכניסה  לחוק  תיקון 
הומניטריים  מטעמים  סיעודי,  טיפול  במתן  המועסק  זר  עובד  של 
מיוחדים, גם אם העובד לא הועסק בכל פרק הזמן אצל אותו מטופל 
פוליו המרחיב  לנפגעי  פיצוי  לחוק  תיקון  ועדה.  סיעודי, בהמלצת 
את תחולתו גם על מי שנפגעו מחוץ לישראל )יחד עם ח"כ מהליכוד 

דין  פסק  כי  הקובע  האוכלוסין  מרשם  לחוק  תיקון  פיניאן(.  ציון 
הצהרתי של בית דין רבני לעניין יהדותו של אדם בתובענה של בעל 
דין שהוא תושב בענייני נישואין וגירושין, יחייב, ככלל, את רישומו 

של אותו אדם כיהודי במרשם האוכלוסין.

המשך הדורות
עקב   ,2018 במרץ  ב-12  הסרטן.  עם מחלת  כ-13 שנה  התמודד 
החוק  במסגרת  מהכנסת  התפטר  אותו,  שתקפה  המחלה  החמרת 
ינון אזולאי, שמוקם במקום  בנו  ואת מקומו בכנסת תפס  הנורווגי 
ה-16 ברשימת ש"ס בבחירות לכנסת העשרים. הוא המשיך לכהן 
כשר לענייני דת עד ה-12 באוקטובר, אז החליף אותו השר אריה 

דרעי, בהוראת היועמ"ש עקב החמרת המחלה.
לרשויות  הבחירות  יום  הקודם,  שלישי  ביום  מהמחלה  נפטר 
המקומיות, בהלוויתו השתתפו אלפים בהם השרים יו"ר ש"ס ושר 
הפנים אריה דרעי, שרת התרבות מירי רגב, השר לענייני ירושלים 
זאב  ירושלים  העיר  ראשות  את  יום  באותו  שהפסיד  והמתמודד 
אלקין. הספידוהו הרבנים מרן נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום 
כהן, מרן הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, ורבה של ירושלים 

הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר.
מותו,  לאחר  כשיום  בירושלים  סנהדריה  הקברות  בבית  נקבר 
קיימה הממשלה ישיבת אבל. ובמהלך ימי השבעה הגיעה כל צמרת 
בניו  את  לנחם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בראשות  המדינה 

בתוכם הח"כ המכהן ינון אזולאי.
השר דוד אזולאי היה נשוי לפנינה ואב לארבעה. ב-2016 לאחר 

שנות מגורים רבות בעכו, עבר להתגורר בקריית שמואל בחיפה.

עול של עם ישראל
ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס ששימש עד לכניסתו לכנסת כרמ"ט 
של השר דוד אזולאי ז"ל במקביל לחברותו במועצת העיר ירושלים 
מספר בשיחה עם 'כל ישראל' כי הוא השר אזולאי היה איש צנוע 
שברח מכל פרסומת. "הוויכוחים שהיו לי איתו הרבה פעמים היו 

כאשר הצעתי לו להתראיין ולספר על פועלו והוא אף לא הסכים".
ח"כ מלכיאלי מספר על אדם חרוץ שהיה מגיע כל בוקר מוקדם 
לעבודה. ממוקד מאוד. דבק ברבותיו שהם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

והרב לופס מעכו זצ"ל. "הוא היה מאוד איש משפחה".

על  איתו  יושב  "כשהייתי  נשכחת.  אנקדוטה  מעלה  מלכיאלי 
יהיו  היה מתנה שלא  תמיד  הוא  ואחרים  כאלו  סיורים  תכניות של 
סעודות וארוחות לכבודו, חבל על הכסף הוא היה אומר. הוא ברח 

מכל דבר. הוא לא רצה שישקיעו בו".
ח"כ מלכיאלי מספר על ביקור שערך עם השר בתקופתו כראש 
בארץ  נפיץ  אירוע  התרחש  ימים  באותם  הוותיקן.  במדינת  המטה 
ישראל במהלכו הוצתה כנסייה נוצרית. השר אזולאי ז"ל חש צורך 
רב להסביר בפני האפיפיור וראשי הכמורה שאין למעשה כזה כל 
זה.  מסוג  מעשה  לכל  מתנגדת  שהיהדות  ולהיפך  ביהדות  בסיס 
"בדחילו  לעניין:  ז"ל  השר  ניגש  בו  האופן  את  מתאר  מלכיאלי 
ניסח את  הוא  ישראל,  עם  ראה את עצמו כשליח של  הוא  ורחימו 
על  שמונח  עול  שזה  הרגיש  הוא  מהמקורות,  בקפידה  מילותיו 

כתפיו".
אוצר  את  לראות  ופמלייתו  ז"ל  אזולאי  השר  הורשו  בוותיקן 
העתיק  היהודיים  הספרים 
ראה  "הוא  שם.  שמאוחסן 
 1,200 בן  בבלי  שם תלמוד 
דמעות"  זלגו  ועיניו  שנה 

משחזר מלכיאלי.
שמים  שם  קידש  "הוא 
חשש  לא  מיוחדת,  בצורה 
לומר את האמת אבל בדרכי 
"הוא  מאפיין.  הוא  נועם" 
ואופוזיציה  קואליציה  כלל 
חש  הוא  וחילונים,  דתיים 
באמת שליח אמתי שאכפת 

לו ודיבר מעומק הלב".
בכבודו   זהירותו  על 
מרחיב  אדם  כל  של 
יושבים  "היינו  מלכיאלי: 
ותמיד  עבודה  פגישות 
כבודו  על  מקפיד  היה 
מהנוכחים.  אחד  כל  של 
שלו  למאבטחים  אפילו 
שיהיה  דואג  היה  בחו"ל 
יושב  היה  אם  אוכל.  להם 
שגרירים  עם  פגישות 
היה  במסעדות  ונכבדים 
אוכל  להם  שיוציאו  מבקש 
החוצה. הוא היה מביא להם מתנה איזה מזכרת או שי ואומר תודה 

רבה למרות שלא היה חייב בכלל".

אבי האסירים
ז"ל  השר  של  והתעניינותו  מעורבותו  על  מספר  הכנסת  חבר 
האחרון.  בשבוע  עלינו  שחלפה  המוניציפלית  הבחירות  במערכת 
מה  לדעת  התעניין  הוא  החולים,  בבית  קודם  שבוע  אצלו  "הייתי 
קורה בכל עיר, היה לו מאוד חשוב לשמוע מה קורה עם התנועה. 
הוא היה מאוד חלש אבל שאל למי צריך להרים טלפון? התנועה 

הייתה מאוד חשובה לו".
מה הנושא שבער לשר ז"ל?

מלכיאלי.  ח"כ  אומר  הפשוטים"  מהאנשים  לו  אכפת  "היה 
"הנושא שהוא דיבר כל הזמן היה שכר הבלניות והקברנים הוא דאג 

לעניים ולא לעשירים".
איתו  לדבר  תמיד  המשכתי  כנסת  לחבר  שמוניתי  אחרי  "גם 

במליאה, איש פיקח מאוד" הוא אומר.
איך השתלב האופי העדין שלו עם התקיפות מול הרפורמים?

"נכון שהוא היה מאוד עדין, אבל כשזה היה מגיע לרפורמים, או 
לגיוס בני הישיבות, הוא היה נעמד כאריה. אני זוכר את ההצבעה 
המפורסמת על חוק המרכולים, הוא מאוד לא הרגיש טוב, הוא אמר 
וכשר  לו  חשובים  היה  המאבקים  נושאי  כל  מחיר.  בכל  יבוא  אני 

הייתה לו שותפות בהכול והיה מעורב בכל הפרטים".
איך ראה את תנועת ש"ס?

"הוא ראה את תנועת ש"ס כצוואה של הרב עובדיה. הפילוג של 
החתרנים כאב לו כל הזמן. הוא דיבר כל הזמן נגד החתרנות ואיך 
שאנשים  כך  על  עובדיה.  הרב  של  מהצוואה  לאנשים  אכפת  שלא 

דואגים ליוקרה ולעצמם ולא לשם שמים".
הוא ראה בש"ס תנועה חרדית או עממית?

"הוא ראה בש"ס תנועה חברתית ספרדית שזה הבית של עולם 
התורה הספרדי".

ח"כ מלכיאלי מספר על תחומי אחריותו של השר אזולאי שהיה 
הרבה  מהם  והביא  בתנועה  והדרוזי  הערבי  המגזרים  על  אחראי 

קולות "הוא היה קשור אליהם".
עוד נקודה מאיר מלכיאלי. "השר אזואלי היה 'אבי האסירים', כל 
פנייה של אסיר שהייתה מגיעה אליו, אם שלא קיבל אוכל בזמן או 
שקיצרו לו את החופשה, הוא היה משתולל כמו נמר, הוא לא היה 

מוכן שיגעו בזכויות של אסיר בפיפס אחד. זה נגע לו ללב".

ח"כ מלכיאלי מספר על 
תחומי אחריותו של השר 
אזולאי שהיה אחראי על 
המגזרים הערבי והדרוזי 

בתנועה והביא מהם 
הרבה קולות "הוא היה 

קשור אליהם".
עוד נקודה מאיר 

מלכיאלי. "השר אזואלי 
היה 'אבי האסירים', כל 

פנייה של אסיר שהייתה 
מגיעה אליו, אם שלא 

קיבל אוכל בזמן או 
שקיצרו לו את החופשה, 

הוא היה משתולל כמו 
נמר, הוא לא היה מוכן 

שיגעו בזכויות של אסיר 
בפיפס אחד. זה נגע לו 

ללב".
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שדה הארכיאולוגיה מספק דרמות למכביר שכרוכים בהן תאוות ממון ומלחמה 
שתיים  כמותן,  מאין  חשובות  היסטוריות  תגליות  שלוש  להלן   • הלאומיות  על 
נדע  וודאית  תשובה  אותנטיות?  תגליות  אכן  הן  האם  במחלוקת,  שרויות  מהן 

כנראה רק לעתיד לבוא

||  איילה אבן האזל ||

כסף, תככים ומזימות – 

העתיקות 
שהסעירו 

את העולם 
המודרני
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בוושינגטון ל התנ"ך  מוזיאון  נאלץ  שבוע  פני 
ים  ממגילות  שש  כי  מביכה,  ידיעה  לפרסם 
השמורות  מגילות  עשר  חמשה  מתוך  המלח 
מהתצוגה.  והוסרו  כמזויפות  התגלו  במוזיאון 
וקטעי  מגילות  מאות  הן  המלח  ים  מגילות 
בתקופת  שהתגלו  המקדש,  בית  מימי  מגילות 
קום המדינה במדבר יהודה על ידי הבדואים, ורובן שמורות 

במוזיאון ישראל. 
בשנות ה2,000 החלו לצוץ בשוק הצעות רכישה למגילות 
רלוונטי  חשד  ומעורר  תמוה  באופן  חלקן  כאשר  נוספות, 
לאוונגליסטים – קבוצה נוצרית התומכת בישראל. המגילות 
נמכרו בכסף רב ברחבי העולם. את פרשיית הזיוף האחרונה 
גילו באמצעות חוקר תנ"ך, שפרסם מאמר כי שש מגילות הן 
זיוף וזאת לאחר בדיקה של סוג הנייר וסוג הכתב. בעקבות כך 
נשלחו המגילות לבדיקה בגרמניה ושם נקבע כי אכן מדובר 

בזיוף. 
ומתהדר   – שנה  לפני  שהוקם  מוזיאון  התנ"ך,  מוזיאון 
הקשורים  עתיקים  פריטים  מ-40,000  למעלה  המונה  באוסף 
תנ"כי  מזון  לטעום  ניתן  אף  במוזיאון  התנ"ך.  לתקופת 
על  באה  הידיעה  תמרים.  ודבש  פיתה  דמוי  לחם  ממש:  של 
זיוף  של  תופעה  כי  מסתבר  אך  בהיר,  ביום  כרעם  המוזאון 
פריטים ארכיאולוגים אינה יוצאת דופן וכנראה, זאת לא תהיה 
הפעם האחרונה, שזיוף עתיקות מבוצע בצורה כה מתוחכמת.

מצבת מישע – 
דרמה בלב המדבר

נדירה  במחצית השנייה של המאה ה-19 התגלתה כתובת 
נדדו  בה  מואבית  עיר   – דיבון  בעיר  הירדן  ומסתורית בעבר 
בני ישראל בדרכם לארץ ישראל. הבדואים שלא ידעו לקרוא 
את הכתב, הסתירו את התגלית מפני תיירים אירופאים, מלבד 
כומר גרמני אחד שהתחבר עימם. הבדואים לקחו את הכומר 
לאזור הכפר דיבון שנמצא שלושים ק"מ מזרחית לים המלח 
גדי, ושם הציגו בפניו אבן בזלת שחורה מלוטשת,  עין  מול 
תחת  בגלוי  העומדת  סנטימטר,  שבעים  על  מטר  של  בגודל 

כיפת השמיים. 
עוף השמיים הוליך את הקול, והארכיאולוג צרפתי הנודע 
ומיהר  המסתורית  התגלית  על  שמע  גאנו   – קלרמון  שארל 
לנסות ולהשיג העתק נייר - גבס של הכתובת. במהלך יצירת 
העתק הבדואים חשו להגיע למקום, במחשבה כי האירופאים 
ובתגובה  בה,  הטמון  אוצר  בשל  במצבה  התעניינות  מגלים 
תוך  ברחו  הצרפתי  הארכיאולוג  ושליחי  מריבה,  פרצה 
את  לערב  מיהר  הצרפתי  הארכיאולוג  נפגם.  שההעתק  כדי 
השליטים העותומאניים שילחצו על הבדואיים למכור עבורו 
את הכתובת. בתגובה להתערבות העותומאנית, הבדואים לא 
רק שלא הסכימו למכור את הכתובת אלא, החליטו לנפץ את 

הכתובת לרסיסים. 
בלית בררה נאלץ הארכיאולוג לאסוף את הרסיסים, ועמיתו 
הארכיאולוג הבריטי המפורסם צ'ארלס וורון, הצליח למצוא 
עוד שני שברים מהכתובת וביחד הצליחו לבנות ולשחזר 34 
36 שורות בכתובת. גובה האבן לאחר החילוץ  שורות מתוך 

הוא כמטר ורוחבה שישים סנטימטר. לאחר פיענוח הכתובת 
היא  הלשון  כי  התברר  עברי,   - פינקי  בית  באלף  שכתובה 

מואבית – לשון הקרובה לעברית המקראית. 

פיענוח הכתובת המסתורית

מואב:  מלך  משע  את  המתארת  פתיחה  פסקת 
ַהִד מָֹאב  ֶמֶלך  ּכמִֹש]ית[  ן  ֶבּ ֵמַשע  )=אנוכי(   ָאנִֹך 

ְוָאנִֹך  שנה(  )=שלושים  ָשת  ְשֹלִשן  מָֹאב  ַעל  ָמַלך  ָאִבי  יבִֹני. 
ָמַלְכִתי ַאַחר ָאִבי. ַהִקְרָית ִלְכמֹש ּוְלמָֹאב. 

ָוֵאְשְבּ  מישראל:  גיבורים  שבי  המתארת  פסקה 
ראה שמואל  במואבית,  ֶאת ֲאִרֵאל )גיבור  ִמָשם  )=שביתי( 
שבא  דוד  מבית  יהודה  מלכות  גבור  ב', כ"ג, כ'( ָדִודֹה )אולי 

ִקרָית.  לסייע לישראלים(, ַוֶאְסֲחֵבֻה ִלְפֵני ּכמֹש ַבּ
פסקה המתארת את חיזוק הביצורים והשערים בערי מואב 
ִקְרחֹה  )את(  ִנִתי  ָבּ ָאנִֹך  ִדיבֹן.  ַעל  )בנוסף(  ָלֶסֶפת  החדשות: 
ְוחַֹמת ָהעֶֹפל  העיר(,  )מביצורי  ַהַיֲעֵרן  חַֹמת  )את(  )=העיר(, 
ִנִתי )את( ִמְגְדֹלֶתָה  ִנִתי )את( ְשָעֵריָה ְוָאנִֹך ָבּ )=המצודה(. ְוָאנִֹך ָבּ
ְוָאנִֹך  המלך(,  )בית  ֶמֶלְך  ת  ֵבּ ִנִתי  ָבּ ְוָא נִֹך  שלה(,  )המגדלים 
ֶקֶרב ַהִקר  ֵלאי ָהָאש]ּוַח ְלַמ[ִין )סכר למאגר מים( ְבּ ָעִשִתי )את( ִכּ
ֲעשּו  ָהָעם:  ְלָכל  ַואַֹמר  ּבִקְרחֹה.  ַהִקר  ֶקֶרב  ְבּ ֵאן  ּובֹר  )העיר(. 
ִרִתי ַהִמְכְרָתת )מפעל מים( ַלִקְרחֹה  ֵבתֹה. ְוָאנִֹך ָכּ ר ְבּ ָל ֶכם ִאש בֹּ
ְוָאנִֹך  ֲערֵֹער,  )את(  ִנִתי  ָבּ ָאנִֹך  ִיְשָרֵאל.  ַאִסֵרי  )עזרת(  ְבּ )לעיר( 
מֹת )בית  ָבּ ת  ֵבּ ִנִתי  ָבּ ַאְרנֹן. ָאנִֹך  ְבּ ַהְמִסָלת )הדרך(  ַעִשִתי )את( 
י ִעִין )עיים=הרוסים( ֶצר ִכּ ִנִתי )את( ֶבּ י ָהֻרס ֻהא. ָאנִֹך ָבּ במות( ִכּ

י  ִא[ש ִדיבֹן ֲחִמִשן )הושיב בדיבון חמשים משפחות(, ִכּ ]ִהא ְבּ
ָכל ִדיבֹן ִמְשַמַעת )נשמעת לי(. ְוָאנִֹך ָמַלְכ.

למעשה מדובר בסנסציה דרמטית - עדות מישע מלך מואב 
המתאר את ניצחונו על מלכות ישראל בתקופת שלטונם של 
מלכים בית עומרי. הכתובת עוררה רעש גדול ותדהמה בעולם 
בשל היותה העדות הראשונה, החוץ מקראית למסופר בתנ"ך. 
"ומישע מלך מואב היה נקד והשיב למלך ישראל מאה אלף 
ויפשע מלך  ויהי כמות אחאב  אילים צמר.  ומאה אלף  כרים 

מואב במלך ישראל." 
בכתובת רושם מישע מלך מואב, תודה לאלוהיו בעקבות 
השחרור מעול השעבוד, כיבוש ערי ארץ ישראל ועל תנופת 
מישע  הצליח  הניצחון  בעקבות  מואב.  בארץ  גדולה  בניה 
ועד  בדרום  המלח  ים  מקצה  אדמותיה  את  למואב  לספח 
מדויקים  שמות  מופיעים  אף  בכתובת  בצפון.  מואב  ערבות 
זאת  המייחסים  שיש  דודה"  "אריאל  השם  וכן  מהתקופה 
ישראל. את המצבה העביר הארכיאולוג הצרפתי  לדוד מלך 

למוזיאון הסורבון בפריז.

משה מוזס וילהלם שפירא

הארכיאולוג  בידי  ושחזורה  האבן  לחילוץ  מהעדים  אחד 
הצרפתי, היה מוזס שפירא, שיחד עם עוזרו סלים, קלט מהר 
ומיהר  מואביות,  בעתיקות  הטמון  העסקי  הפוטנציאל  את 

מוזיאון התנ"ך, מוזיאון שהוקם 
לפני שנה – ומתהדר באוסף 

המונה למעלה מ-40,000 
פריטים עתיקים הקשורים 
לתקופת התנ"ך. במוזיאון 

אף ניתן לטעום מזון תנ"כי 
של ממש: לחם דמוי פיתה 
ודבש תמרים. הידיעה באה 

על המוזאון כרעם ביום בהיר, 
אך מסתבר כי תופעה של זיוף 

פריטים ארכיאולוגים אינה 
יוצאת דופן וכנראה, זאת לא 

תהיה הפעם האחרונה, שזיוף 
עתיקות מבוצע בצורה כה 

מתוחכמת

בית טיכו - ביתו של מוזס שפירא

כתובת יהואש
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לקשור קשרים עם בדואים מהאזור. 
מוזס וילהלם שפירא היה יהודי מומר, אספן וחוקר עתיקות 
היה  הולדתו  ערש  העות'מאנית.  בתקופה  בירושלים  שחי 
 - אדוקה  יהודית  למשפחה  באוקראינה  כיום  קמניץ  בעיר 
מתלמידי הגאון מווילנה. כאשר בגר, הסתובב משה, לימים 
מוזס שפירא, ברחבי אירופה, והחליט להמיר את דתו לנצרות 
רח"ל. לאחר מכן בגיל 26 עלה ארצה והתגורר ברובע הנוצרי. 
"משומד"  אותו  וכינתה  אותו  החרימה  היהודית  הקהילה 
הנוצרית  האירופאית  בקהילה  זאת  לעומת  המיסיון",  ו"עבד 
הצליח להשתלב כסוחר ממולח, ובעל שליטה בשפות רבות. 

תיירים,  דת,  אנשי  לירושלים  נוהרים  היו  תקופה  באותה 
לתיירים  ומזכרות  עתיקות  חנות  פתח  ומוזס  דיפלומטים 
ברובע הנוצרי והביקוש היה רב: ספרים עתיקים, ספרי תורה 
וגולת  אנדרטאות  עציצים,  כדים,  ומזוזות,  מגילות  פסולים, 
הכותרת: "חרסים מואבים" אשר גילה בחפירות בהן השתתף. 
את העתיקות היה נוהג לרכוש ברובן מפלאחים ערביים. לצדו 
עבד מדריך תיירים ערבי – נוצרי: סאלים אל חורי שהיה ידוע 
בתור נוכל ערמומי. שפירא שהגיע לישראל בלי אף פרוטה, 
הפך לאדם אמיד ורכש עבור אשתו ובנותיו בית אחוזה נאה 
עם גן סביב המכונה "בית רשיד" – לימים בית טיכו המוכר 

במרכז העיר ירושלים. 
בינלאומיים  קשרים  מערך  לבנות  הצליח  שפירא  מוזס 
מחקר,  ומוסדות  אוניברסיטאות  מוזיאונים,  אירופה:  ברחבי 
והיה עסוק תדיר: רוכש, מוכר, מייעץ ומתייעץ עבור אספנים 
יהודיות  קהילות  נוצרים,  דת  אנשי  ארכיאולוגים,  שונים, 

נידחות ובדווים ערבים מרחבי המדבר.
כתוביות  עם  חרסים  מאות  בחנותו  צצו  במהירות  כך 
למוזיאון  נמכר  חרסים  מאות  כמה  של  אוסף  מואביות. 
מוזס  של  שמחתו  אך  פרטיים.  לאספנים  והשאר  בגרמניה 

לא האריכה ימים, הארכיאולוג הצרפתי הגיע לחנותו באחד 
למוזאון  שנמכר  לאוסף  זהה  חרסים  אוסף  וגילה  הימים 
הגרמני. לאחר חקירה מעמיקה, הכריז הארכיאולוג הצרפתי 
היה  כי  טען  הנכלם  מוזס  מזויף.  האוסף  כי  ועידה  עם  קבל 
קרבן תמים למזימתו של שותפו סאלים, והמוניטין שלו נפגע 

אך למרות זאת, אט אט הצליחו עסקיו של מוזס להתאושש.
תגלית  על  שוב  מוזס  דיווח  שנה  עשרה  חמש  כעבור 
מבדואים  רכש  אשר  עתיקות  קלף  מגילות   15 מרעישה, 
במדבר יהודה. המגילות נמצאו על פי דבריו במערות באזור 
המדבר. מדובר היה בכתב העברי הקדום ביותר שהתגלה עד 
כה, וכמובן שהתגלית עוררה הדים עזים בכל העולם. כאשר 
אותם  רכש  כי  מוזס  ענה  הקלפים,  באמיתות  אנשים  פקפקו 
ישקיע  אדם  כי  הדעת  על  יעלה  ולא  בפרוטות  מהבדואים 

מאמץ רב בזיוף כאשר הרווח על כך מועט ביותר.
אנשים  לעניין  מנת  על  לגרמניה  ונסע  מיהר  שפירא  מוזס 
ברכישה של המגילות העתיקות, וידע כי יוכל לדרוש עליהן 
כסף רב, טבין ותקילין, במקביל ניסה לעניין גם את קרן ארץ 
ישראל שמקום מושבה בלונדון. אז הצטרף לחגיגה המוזאון 
הבריטי בלונדון שאף הציג שתיים מן המגילות לציבור הרחב. 
כולל  המגילות  את  לראות  נהרו  אירופה  רחבי  מכל  אלפים 
ראש ממשלת בריטניה. הסכום אותו דרש מוזס עבור המגילות 
היה סכום לא מבוטל של מיליון לירות שטרלינג, וזאת למרות 

פקפוקים אחדים שהחלו סביב בנוגע לאמינותם.
רעש  הארכאולוגיה  ועולם  נגמרו  לא  בעניין  הפקפוקים 
ארץ  וחוקר  הקרן  מראשי  קונדר,  קלוד  כאשר  כמרקחה, 
על  מערער  הוא  ובו  "הטיימס"  בעיתון  מאמר  פרסם  ישראל 
אמיתות המגילות, בתואנה כי לא ייתכן שמגילות עור יישמרו 
כמעט בשלמותן במזג האוויר הישראלי. לאחר מכן פרסם גם 
"כתב  בעניין,  דעתו  את  הצרפתי  הארכיאולוג  גאנו,  קלרמון 
עברי  בכתב  תורה  משנה  ספר  של  בעולם  עתיק  היותר  היד 

קדום, הוא הזיוף היותר חצוף ונועז בעולם."
לסברתו של קלרמון גאנו אין מדובר במגילות קלף אמתיות 
אותם  ויישנו  ישנים  תורה  מספרי  שנגזרו  ברצועות  אלא 
כמגילות  אותם  להציג  הצליחו  כך  כימיקלים,  באמצעות 

עתיקות.
מיד לאחר מכן התפרסמו עוד חוות דעת נוספות של מומחה 
המוזאון הבריטי ושל מומחים נוספים מגרמניה – כולם סברו 
כי אין מדובר במגילות קלף עתיקות, כפי שטען מוזס שפירא, 
ואחת הסיבות הייתה כי המגילות כתובות בכתב מרובע, שלא 

התפשט בישראל לפני שיבת ציון בתקופת עזרא.
באשמה  הפעם  הקלון,  לעמוד  שפירא  מוזס  הוצמד  וכך 
לונדון  את  עזב  המושפל  מוזס  היסטוריות.  מגילות  זיוף  של 
שקוע  כשהוא  מטרה,  ללא  אירופה  במדינות  לנוע  והחל 
דעתו.  צלילות  את  איבד  לאט  ולאט  לצווארו,  עד  בחובות 
לבסוף הגיע לבית הארחה קטן בעיר רוטרדם בהולנד, כעבור 
הארחה.  בבית  בחדרו  בכפו  נפשו  את  לקחת  החליט  יומיים 
את המגילות רכש בסכום זעום של עשר לירות סטרלינג ו-5 
פני סוחר ספרים מהמוזיאון הבריטי. בשנת 1887 הציג אותן 
25 לירות סטרלינג  סוחר הספרים בתערוכה ודרש מחיר של 

ומאז נעלמו עקבותיהן.
ניקלסון,  צ'ארלנס  סר  היה  הרוכש  כי  הרווחת  הסברה 
המגילות  גם  בביתו,  שריפה  פרצה  כאשר  תקופה  וכעבור 

כעבור חמש עשרה שנה דיווח 
מוזס שוב על תגלית מרעישה, 
15 מגילות קלף עתיקות אשר 
רכש מבדואים במדבר יהודה. 
המגילות נמצאו על פי דבריו 

במערות באזור המדבר. מדובר 
היה בכתב העברי הקדום 

ביותר שהתגלה עד כה, וכמובן 
שהתגלית עוררה הדים עזים 

בכל העולם כאשר פקפקו 
אנשים באמיתות הקלפים, ענה 
מוזס כי רכש אותם מהבדואים 

בפרוטות ולא יעלה על הדעת 
כי אדם ישקיע מאמץ רב בזיוף 

כאשר הרווח על כך מועט ביותר

קלרמון גאנו הארכיאולוג הצרפתי

המערות בים המלח בהן התגלו המגילות

 מצבת מישע - כתובת מסתורית

שהבדואים לא הצליחו לקרוא
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העתיקות עלו באש. 
1948 כאשר התגלו מגילות  נקודת המפנה הייתה רק בשנת 
נוספות במערות ים המלח – מגילות הקומראן המוכרות לכולנו, 
כי  למסקנה  הגיעו  המודרניים  החוקרים  כלי  באמצעות  כאשר 
דווקא  כי  החוקרים  הבינו  אז  שני.  בית  לתקופת  שייכים  הם 
טוב  סיכוי  יש  היבש  האוויר  מזג  עם  יהודה  במדבר  במערות 
שמגילות הקלף העתיקות ישמרו במשך אלפי שנים ללא פגע. 
במקביל החלו כמה חוקרים לערער את הטענות של החוקרים 
היסטורי  בפספוס  כאן  מדובר  כי  בטענה  מוזס,  נגד  הקודמים 
והחמצה גדולה, והמגילות אותן הציג מוזס שפירא היו מגילות 

מקוריות...
בזיוף  מדובר  כי  סוברים  עדיין  אחרים  חוקרים  זאת  לעומת 
מושלם. מצד תוכן המגילה מדובר למעשה בחומש דברים עם 
צורת  מצד  לכולנו.  המוכר  המסורה  מנוסח  מעט  השונה  נוסח 
דומות  במגילות  כלל  מופיעה  לא  הזו  הכתב  צורת   – הכתב 
בנוסף  מישע.  בכתובת  רק  אלא  הקומראן  במערות  שנמצאו 
קטנות  עור  חתיכות  עשר  מחמישה  מורכבת  הייתה  המגילה 
דופן  יוצאת  היא  זו  חיבור  צורת  אנכית.  בצורה  המחוברות 
באופן  מחוברת  נמצאה  אחת  מגילה  רק  הקומראן  ובמערות 
וכך  מאוזן.  באופן  המחוברות  המגילות  שאר  לעומת  דומה, 
טיגאי  החוקר  הצרפתי.  הארכיאולוג  של  ההשערה  מתבססת 
כותב בספרו כי גילה אחרי מסע מחקר מעייף, את ספרי התורה 
של  שוליהם  מתוך  כי  וגילה  שפירא,  למוזס  שייכים  היו  אשר 
ספרי התורה חתך שפירא חתיכות זהות בגודלם המרכיבות את 

המגילה המזויפת.
עם מי הצדק כנראה שלא נדע לעולם. לנו רק נותר להעלות 
השערה האם ייתכן כי המגילות שמוזס הציג נפסלו בשל מחקר 
המוניטין  ואולי שמא בשל  ארכיאולוגים  קנאת  או בשל  חלקי 
יחדיו?  הסיבות  מכל  ואולי  בהם?  המחזיק  של  המפוקפק 
ובמידה ואכן מדובר בזיוף, האם מוזס הסוחר הממולח לא ידע 

על כך והולך שולל?!
התגלו  טלביה,  בשכונת  פח  גגון  על  שנים,  הרבה  לפני  לא 
ברוח,  הגגון  יציבות  לחיזוק  שימשו  אשר  אבן  ראשי  ארבעה 
האבן  ראשי  ארבעה  כי  מסתבר  מומחים  של  בדיקה  לאחר 
המכונים  נוספים  זיופים  מאשר  אחרים  לא  הם  המפוסלים 
זייף עוזרו הנודע של מוזס שפירא- סלים  "המואביים", אותם 

בכישרון אומנותי. 

כתובת יהואש

א[חזיהו מ]לך[ ...]י[
הדה ואעש את ה]...[
ה כאשר נמלאה נ]ד[

בת לב אש בארץ ובמד
בר ובכל ערי יהדה ל

תת-כסף הקדשם לרב
לקנת אבן מחצב ובר

שם ונחשת אדם לעשת
במלאכה באמנה ואעש
את בדק הבית והקרת ס

בב ואת היצע והשבכ
ם והלולם והגרעת וה
דלתת והיה הים הזה

לעדת כי תצלח המלאכה
יצו - שם ה' - את עמו בברכה

עוד ויכוח שמסרב לדעוך ואף הועבר לתביעה בבית משפט 
בשל חשד לזיוף עתיקות, הוא דיון על כתובת עתיקה הכתובה 
 30 24 ס"מ על  בכתב עברי עתיק, על גבי אבן שחורה ברוחב 
יהואש".  "כתובת  ומכונה  מישע,  לכתובת  בכתב  וזהה  ס"מ 
עשרת  המלח.  ים  מאזור  או  ירדן  מדרום  הובאה  עצמה  האבן 
יהואש  הוראת  את  מתארות  האבן  גבי  על  החקוקות  השורות 
המלך לבצע שיפוץ בבית המקדש הראשון, כולל פניה לכוהנים 
מחצב.  ואבני  עצים  קניית  מהציבור,  כסף  תרומות  לאסוף 
לידיו  התגלגלה  מסודרות,  לא  בחפירות  שהתגלתה  הכתובת 
של סוחר עתיקות בשם: "חסן עקילאן" אשר העביר אותה לידי 

אספן עתיקות בשם עודד גולן. 
המאורע מתואר בספר מלכים וספר דברי הימים, והיא כתובה 
כמותו,  מאין  חשוב  בממצע  מדובר  המלך.  מפי  ראשון  בגוף 
המתאר אירוע כפי שהוא מוזכר בתנ"ך בצורה מדויקת ביותר. 
2001 והתגלתה לפי הטענה,  האבן הוצגה לפני הציבור בשנת 
בחפירות מקריות ממזרח להר הבית. למרות שלא חסר חוקרים 
הטכנאי  למשל  כמו  אותנטית  תגלית  הינה  האבן  כי  הקובעים 
אחרים  רבים  דבורצ'יק,  מיכאל  הגיאולוגי,  המכון  של  הראשי 

בקהילה המקצועית קיבלו את התגלית בחוסר אמון. 

שהיא  קבעו  האבן  את  שבדקו  גאולוגים  שני  של  צוות 
מזויפת, מעבדה במוזאון ישראל שתפקידה היה לגלות את גיל 
האבן לא הצליחה לגבש החלטות חד משמעיות. גם מהבחינה 
המופיע  בית",  "בדק  בביטוי  השימוש  ערעורים  היו  הלשונית 
בכתובת היא במשמעות אחרת ממשמעותה בעברית המודרנית, 
בלשון המקרא הכוונה למושג בדק בית – לסדקים שיש לתקן 
באמיתות  התומכים  זאת  לעומת  עצמה.  התיקון  לעבודת  ולא 
הכתובת טוענים כי הדרך ליצור אבן מקורית היא כה מורכבת 
ומסובכת כולל צוות מומחים וידע מקצועי נרחב שפשוט שווה 

כבר לזייף כסף...
למתנגדים לאמינותה של האבן יש תשובה גם לכך – וההסבר 
של  והמניעים  יתכן  כי  גיחוך,  ומעלה  רב  בדוחק  לכך  שנמצא 
של  בכתובת  להשתמש  מנת  על  ודתיים,  לאומים  הם  המזייף 
ארץ  של  וההיסטוריה  ישראל  עם  לתולדות  כבסיס  יואש, 

ישראל... 
באופן  נפסק  באבן  וחקיקה  לחריטה  מומחה  של  בבדיקה 
נחרץ כי אין שום אפשרות בעולם לחקוק 200 אותיות וסימנים 
ברור  קדום(  שהוא  עוררין  )שאין  סדק  ובה  קשה  אבן  גבי  על 
וזאת מבלי לשבור את הלוח ומבלי שתקטע רציפות  לאורכה, 

החקיקה משני צדי הסדק. 
האבן  את  העבירו  כאשר  הבדיקות  כל  במהלך  המזל  לרוע 
ממקום אחד למשנהו – נשברה האבן, אך כאשר נשברה האבן 
נתגלה לחוקרים כי בעומק הסדק ובו וכן באותיות עצמן ישנם 
גרגרי זהב. על פי השערת המכון הגאולוגי, הזהב הוא תוצאה 
של התכה שניתן לשייך אולי לשריפת ירושלים בעת החורבן - 

עוד הוכחה לאמיתות של האבן.
כעבור שנתיים, וועדה מקצועית מטעם רשות העתיקות קבעה 
לאחר חקירה כי הכתובת מזויפת, ועודד גולן הואשם בידי רשות 
העתיקות, כי הוא עומד בראש רשת בינלאומית לזיוף עתיקות, 
שלקחו  דיונים  ספור  אין  לאחר  המשפט  בית  זאת  לעומת  אך 
עשר שנים ופסק דין ארוך, זיכה את מחזיק הכתובת – ומסקנתו 

כי לא בוצע שום זיוף. 

נקודת המפנה הייתה רק בשנת 
1948 כאשר התגלו מגילות 
נוספות במערות ים המלח – 
מגילות הקומראן המוכרות 
לכולנו, כאשר באמצעות 
כלי החוקרים המודרניים 
הגיעו למסקנה כי הם שייכים 
לתקופת בית שני. אז הבינו 
החוקרים כי דווקא במערות 
במדבר יהודה עם מזג האוויר 
היבש יש סיכוי טוב שמגילות 
הקלף העתיקות ישמרו במשך 
אלפי שנים ללא פגע

מוזס וילהלם שפירא

מצבת מישע במוזיאון הלובר בפריס
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לולי תורתך שעשועי
הקור היה עז, אוכל לא היה, ובכל זאת, בחורי 
הישיבה שהוגלו לסיביר לא ויתרו, שמרו מצוות 
והתפללו. ר' רפאל ולדשיין היה אז בחור צעיר 
שנקרע באחת מחיים של תורה, מהורים מגוננים, היישר 
למחנה עבודה בסיביר, ולמרות זאת הצליח לשרוד את 
הקור של סיביר ואת הרעב הנורא, והכל בזכות האמונה 

שעטפה אותו ואת בני החבורה שאתו.
היו שם גם הסופר ר' דוד זריצקי, הרב אורלנסקי והגאון 
רבי יעקב גלינסקי. הם השרו על כולם כוח ואמונה, וגם 
דבריו של ראש הישיבה שלו, מרן הרב אלחנן וסרמן 
הי"ד, החזיקו אותו ועודדו אותו בין ניסיון אחד למשנהו.

כולם בשכונה מכירים את הרבנית טייבע שטרן. ביתה 
פתוח עשרים וארבע שעות ביממה, הסירים שעל הגז 

מבעבעים והאוכל שבתוכם מיועד לכל רעב ונדכא.
"כל החסד כאן בבית, מקורו באבא שלי", היא מצהירה. 
האב, ר' רפאל ולדשיין, יושב בבית בתו הרבנית טייבע 
שטרן, בעוד היא טורחת על הסירים המיועדים לכל דכפין. 
והוא, בחיוך שובב שנוגד את גילו המתקדם, מלקט קרעי 

זכרונות לפסיפס מושלם.
"בסיביר, בניגוד למה שחושבים, לא היה שלג", הוא 
פותח, "כששומעים את המילה 'סיביר' רואים מיד בדמיון 
מקום מושלג. אבל אני, בחודשים בהם שהיתי שם, לא 

ראיתי ולו פתית שלג אחד.
"הקור הוא כבר סיפור אחר, ואם מדברים על קור, איך 
אפשר לשכוח את הרעב המחריד?!", הוא ממהר לאזן 

מיד את התמונה.
מול הסירים המבעבעים ושלל ריחות התבשילים קשה 
להבין מהו רעב של בחור צעיר שבמשך חודשים לא הכיר 
טעם אחר מלבד טעמו של לחם שחור, שרוף לפעמים, 
ומים. אבל כשר' רפאל מתחיל לדבר, עוברות פניו להבעה 
אחרת. הוא מתרכז בעצמו, ותוך דקות מרחפת בחדר 
נוכחותו של עולם אחר, עולמו של בחור שנאסר ושהה 

בכלא סיביר חצי שנה.

 

היה זה בראש השנה של שנת תש"א. בעיצומה של 
וחיילים  שוטרים  ברנוביץ'  לישיבת  נכנסו  התפילה 
סובייטים, שאחזו בידיהם רשימה ארוכה של בחורים 
והחלו להקריא ממנה שמות. כולם שתקו. הם היו צעירים 

תמימים שלא ידעו כיצד עליהם לנהוג.
"הוא לא כאן", השיבו על כל שם שהוכרז. רפאל 
ולדשיין בן החמש עשרה שמע את שמו והבין שהוא 
צריך לברוח. הוא זז באיטיות צעד אחר צעד לכיוון 
היציאה, הצליח לצאת וברח לכיוון ביתו. אמו ואחיו 

הצעיר שהו בבית.
"אל תישאר פה, תנסה לברוח, החיילים מתקרבים גם 
לכאן", האיצה בו אמו. היא ידעה כי החיילים לא יעזבו את 
משפחתה מכיוון שבעלה למד בישיבה, וחשבה שאותה 
ואת האח הקטן לא ייקחו לסיביר, אולם חייו של בנה 

רפאל, הגדול יותר, נתונים בסכנה.
רפאל מיהר לשמוע בקול אמו. ואכן, דקות קצרות 
לאחר מכן ראה את החיילים מתקרבים לכיוון ביתם. הוא 
הצטרף לשני בחורים שנמלטו אף הם, ויחד הלכו במשך 
שש שעות רצופות עד שהצליחו להגיע לעיירה סוסיק, 

שם דאגו להם יהודים טובים.
אולם הוא לא נותר חופשי למשך זמן רב. לאחר השבת 
שבילה אצל משפחה טובת לב שם פניו לבית הכנסת. תוך 
דקות הקיפו שוטרים את בית הכנסת ועצרו את כולם שם. 
לרפאל לא הייתה תעודת זהות מכיוון שעוד לא מלאו 

לו שש עשרה שנה.
החקירה הצולבת נערכה כעבור דקות בתחנת המשטרה. 
"אתה ולדשיין? והיכן אביך ואחיך?", לאחר שראו שהוא 
באמת אינו יודע מאומה עזבוהו לנפשו ונעלוהו בתא מעצר.
"הייתי בחור צעיר מאד, ויהודים שדאגו לי העבירו 
לי מזון לתא המעצר", הוא מספר, "השוטר הרוסי לא 
מנע זאת מהם, ובליבי תהיתי מה עלה בגורל אמי ואחי. 
למחרת בבוקר, מוקף בעשרים שוטרים, הובילו אותי 
לרכבת", ר' רפאל ולדשיין צוחק כשהוא מספר זאת. 
"עד היום אני משועשע מכך שעשרים שוטרים שומרים 

על בחור חסר כל בן חמש עשרה".
כשהגיעו לתחנת הרכבת, שאל השוטר שעמד ליד 

הקרונות את המפקד: "מי זה?"
"הוא רוצה להיות רב!", השיב המפקד.

"רב?", שאל השוטר.
"נו, רב זה כמו כומר", הסביר המפקד.

"הלה לא העז להתווכח אתו, ועל אף שלא הבין מה 
פשעי – הכניס אותי לאחד הקרונות שחנו במקום. היו 
שם שלושים קרונות, ולאחד מהם הוכנסתי. בקרון שהו 
כעשרים גויים ליטאים פשיסטיים שהואשמו בעבירות 
שונות. כולם נדונו לעבודת פרך בסיביר", מספר ר' רפאל.

"הקרונות יצאו לדרך, ומהר מאד קשרתי קשרים טובים 
עם שאר יושבי הקרון שריחמו עלי, הצעיר מבין כולם. מדי 
יום חילקו לנו מנת לחם ונקניק בשרי, אך אני לא נגעתי 
בנקניק. חילקתי אותו בין הגויים בקרון, והם מצידם גמלו 
לי בצורה אחרת: כאשר חילקו לנו כוס מים חמים ליום, הם 
נתנו לי שתי כוסות. ובינתיים, במהלך הנסיעה המתישה, 
היה לי זמן להרהר בשינויים שחלו אצלי בזמן כה קצר".

 

אביו של ר' רפאל שימש כמשגיח בישיבת ברנוביץ' 
של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד, וכולם 
כינוהו "שערשובר" על שם מוצאו מהעיירה שערשוב. 
הוא כיהן כמשגיח גם בישיבות קטנות נוספות שהוקמו 

על ידי תלמידיו של הסבא מנובהרדוק.
אמו של ר' רפאל הייתה נכדתו של הסבא מנובהרדוק, 
ואחיה ידוע כגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל.

באותה עת, כאשר ישב בקרון, נזכר ר' רפאל בבר 
המצווה שלו.

"בגיל בר מצווה יצאתי לדרך ארוכה וקשה אך שווה, 
לישיבתו של רבי אלחנן וסרמן. נסעתי לוורשה, התקבלתי 
לישיבה ושקדתי על לימוד התורה. כשהגיעו ימי בין 
הזמנים לא היה לי כסף לנסיעה הביתה, אך אבי הפתיע 
אותי באחד הימים כשבא לבקר אותי. הוא לקח אותי 
לטיול למיר, שם התגוררו דודי, אחי אמי, מרן הגאון 

רבי חיים שמואלביץ ואחיו.
"איש לא ידע אז שתהיה זאת פגישתם האחרונה", 

הוא מזכיר.
"לאחר מכן חזרתי לישיבה ואבא רצה לחזור לאמא 

ולישיבה שלו, אולם אז נכנסו הגרמנים לפולין וכל מעברי 
הגבול נסגרו. אבא נותר כלוא במיר הליטאית בלא אפשרות 

יציאה משם.
"גם בישיבה החלו העניינים לבעור. בראש השנה החלו 
הגרמנים להפציץ ממטוסים את ברנוביץ'. התפילות היו 
נרגשות ונאמרו בכוונה עצומה, בין פצצה לפצצה זעקנו 
לישועה. ביום השני של ראש השנה החליט רבי אלחנן 
וללכת לכיוון מיר. משפחות רבות  לעזוב את העיר 
מברנוביץ' הצטרפו אלינו; הנשים והילדים היו בעגלות, 
ואילו הגברים והבחורים פסעו ברגל. בזכרוני עדיין מרחף 
מראהו של הגרב"ד פוברסקי כילד קטן הצועד יחד עם 

בני משפחתו.
"השמועות אמרו שפולין התחלקה בין גרמניה לרוסיה 
ומיר נפלה בחלק הרוסי. בהתייעצות דחופה הוחלט 
שהישיבות ישימו דרכן לעבר וילנה, מכיוון שוילנה עוברת 
לשלטון ליטאי. ואכן, ישיבות רבות, ביניהן ישיבות מיר, 

ברנוביץ' וקמניץ, מילאו את הרכבות.
"מהר מאד עברה וילנה לשלטון רוסי קומוניסטי. באותה 
תקופה של המעבר ניצלו ישיבות רבות את ההזדמנות כדי 
לקבל היתרי יציאה. אחת מפעולות ההצלה המפורסמות 
הייתה של תלמידי ישיבת מיר שניצלו בזכות השגריר 

היפני אשר הנפיק להם ויזות לשנחאי.
"בניסן הפסיקו הרוסים לתת אשרות יציאה. השערים 
ננעלו, ואנחנו בישיבה התאמצנו להמשיך ללמוד בשקידה. 
היינו אי של שפיות בתוך ים של שמועות על הנעשה 

בפולין ובסביבותיה.
"אולם אז החלו להיטפל אלינו. ראש הישיבה, רבי 
אלחנן, נאלץ לברוח מחשש שיעצרו אותו, ובנו הרב 
נפתלי ניהל את הישיבה. המעניין הוא, שרבי אלחנן וסרמן 
צפה את שיתרחש, ובמעין נבואה שיצאה מפיו שמעתי 
את הדברים הבאים: 'עת לעשות לה' הפרו תורתך, כאשר 
ה' רוצה להביא צרה על עם ישראל, הוא גורם שהישיבות 
ייסגרו וכך לא יוכלו ללמוד תורה, והתורה הרי מגינה 
על עם ישראל וכך מביא עלינו את הצרה, אני מפחד 
מהפירוש הזה אם הוא עלול להתבצע בדור שלנו'... כך 

אמר הרב אלחנן וסרמן.
"והוא צדק", מספר ר' רפאל, "כאשר בחורים רבים 
נשלחו לסיביר ושאלו אותו לדעתו על מצב היהודים תחת 
השלטון הרוסי, אמר רבי אלחנן כי הוא מפחד מפני הגרוע 
מכל. כוונתו הייתה לשואה האיומה שעדיין לא ידענו 
עליה מאומה, השואה שהתרחשה תחת השלטון הגרמני".

ואכן, עם כיבוש וילנה נלקח הגאון רבי אלחנן וסרמן 
על ידי הגרמנים ונהרג על קידוש ה' בתמוז תש"א. הי"ד.
"והנה אני מוצא את עצמי לבדי בקרון הרכבת, בין 
הגויים המגושמים", ממשיך ר' רפאל לטוות את חוט 
הרהוריו באותה נסיעה ארוכה, "שבועיים חלפו עלי, 
וביום האחרון לנסיעה נעצרה הרכבת בסיביר באמצע יער 
גדול. כל אותו יום לא בא דבר מאכל אל פי, בעוד לשאר 

הגויים יושבי הקרון היה בשר מעושן שהביאו אתם".
"מה יהיה אתך?", דחקו הערלים בבחור היהודי. "אני 
אחכה עד מחר", השיב להם כשהרעב מכרסם בו בכל פה.

"ומה יהיה מחר?", המשיכו לשאול, "מחר אראה כבר 
מה לעשות", דחה אותם.

"למחרת, בעשר בבוקר, נפתחו דלתות הקרון, ויושביו 
נצטוו לצאת ולעמוד בחוץ", מספר ר' רפאל. "הקור היה 
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עז, ולפתע קלטתי בזווית עיני קבוצה של בחורי ישיבה 
ובראשה אדם מזוקן יורדת מאחד הקרונות במרחק מה. 
למרות השמירה ההדוקה ניצלתי את דקות המהומה 
המעטות והלכתי לעברם. הצלחתי להגיע אליהם וסיפרתי 
להם שמזה יממה שלימה לא בא דבר מאכל אל פי. היה 

להם לחם וסרדינים והם נתנו לי מיד מנה.
"מסתבר שאותו אדם מזוקן היה הרב אורלנסקי, שכיהן 
כראש ישיבה בברנאו. הבחורים שאתו היו תלמידי ישיבת 

קלעצק", מספר ר' רפאל.
"הרב אורלנסקי, אגב", הוא מוסיף, "היה היחיד 

שהצליח לשמור על זקנו במחנה סיביר".
באזור  בסיביר  עבודה  למחנה  כולם  הגיעו  הם 
קראסנויארסק. במקום שהו בני ישיבה רבים שהיוו 
כעשרים וחמישה אחוזים מיושבי המחנה, אולם שלא 
כאחרים שעסקו רק בהישרדות, היו בחורי הישיבה עסוקים 

בשמירה על קיום המצוות ועל קידוש ה'.
למרות הבדיקות הקפדניות הצליחו הבחורים להשאיר 
ברשותם מספר זוגות תפילין, מה שנתן להם כוח ומרץ 

בין עבודת פרך אחת לשנייה.
רפאל הצעיר לא נשלח לעבודה מפאת גילו הצעיר, 
ואת זאת הוא זוקף להצלתו. מכיוון שלא עבד, דאג רפאל 
לבחורים שנאלצו לעבוד. במשך היום לא נכנס לפיהם 
דבר מאכל, ורק בערב זכו במנת לחם עלובה ובמעט מים.
"הייתי מחמם עבור הבחורים את המים כדי שיוכלו 
לחמם בהם את גופם הדווי", הוא מספר, "אספתי קליפות 
תפוחי אדמה, הצלחתי להבעיר אש ובישלתי את הקליפות 
במים. קשה להסביר את הטעם שחשתי כאשר שתיתי 
את מרק הקליפות. הרגשתי שזכיתי בסעודת מלכים. כל 

חתיכת לחם מעופש נתגלתה כאוצר פז.
"את צום יום כיפור אני זוכר עד היום. כמובן, כולנו 
צמנו. את מרק האתמול החבאנו, ולאחר הצום, כשביקשנו 
ללגום ממנו, גילינו שהוא החמיץ. ובכל זאת שתינו ממנו.

"הרעב הציק לי קשות", משחזר ר' רפאל, "הבטן הייתה 
מכווצת ורק המילה 'אוכל' גרמה לנו לכאב. והנה משמים 
סידרו לי עבודה שסיפקה לי מזון: במטבח חילקו את הלחם 
מדי יום למספר חלקים שווים. אם חלק אחד היה יוצא 
גדול יותר, הורידו ממנו חתיכה. העובד שעסק בחיתוך 
הלחם לאלפיים עובדים היה זקוק לעוד זוג ידיים והציע 
לי לעזור לו. קפצתי על המציאה, וכך חתכתי ואכלתי 
את השאריות, כשאני מוזהר כי במטבח אני יכול לאכול 
כמה שאני רוצה, אך אבוי לי אם אקח לצריף. היו אלו 
השבועות הטובים ביותר שלי, הרעב שקט מעט. ועל אף 

האזהרה הצלחתי לחלק משאריות הלחם גם לאחרים.
"ריחמתי עליהם, הם עבדו שתים עשרה שעות ללא 
הפסקה", הוא מספר, "שהיתי בצריף אחד עם חמישים 
בחורים, ביניהם ר' דוד זריצקי, שלימים הפך לסופר ידוע.

"'אצלנו בסיביר', אמר לי אז ר' דוד, מנסה להכין אותי 
לחיים בסיביר, 'המוות הוא הדרגה הנמוכה ביותר של 

הייסורים'"...

 

ר' רפאל ניסה בכל כוחו לשמור על יהדותו. הוא הקפיד 
להתפלל והצליח גם להניח תפילין מדי יום בצריף ולחזור 

על לימודיו בתורה שבעל פה מזכרונו.
שאר הבחורים ניסו ככל יכולתם לשמור שבת על ידי 
מתן שוחד, וגם אלו שעבדו ניסו, בתחבולות שונות, 
למעט בחילולי שבת ולהפוך איסורי דאורייתא לדרבנן.

"אני זוכר בחור מישיבת ראדין, ר' יוסף הורודישץ 
שמו, שנפגע קשות ברגלו בשעת חטיבת העצים", מספר 
ר' רפאל, "'ודאי אתה מתייסר בכאבים חזקים', ניסיתי 
להשתתף בייסוריו ונפעמתי מתשובתו. 'כן', אמר לי ר' 
יוסף, 'אבל כל הייסורים שווים, מכיוון שהרופא נתן לי 
שחרור מהעבודה למספר ימים, כך שאת השבת הקרובה 

לא איאלץ לחלל'!
"מסירות הנפש שלו זעזעה אותי", מתפעל שוב ר' 
רפאל, "ובכלל, גדלות נפשם של בחורי הישיבה אינה 

ניתנת לתיאור".
אכן, הוא עבר ימים קשים מבחינה פיזית־גופנית, אך 

מבחינה רוחנית הוא רק גדל והתעלה.
חצי שנה חלפה על יושבי המחנה בסיביר, והנה הפתעה. 
אמריקה, שעזרה רבות לרוסיה במלחמתה נגד גרמניה, 
קיבלה מהרוסים מחווה בדמות שחרור כל האזרחים 

הפולנים שהוגלו לסיביר.
"באותו שבוע היה מצב האוכל קשה ביותר", מספר 

ר' רפאל, "הלחם אזל ונתנו לנו קמח, את הקמח ערבבתי 
עם מים, ואת התערובת הדלוחה אפיתי. אכלתי את הלחם 
השרוף למחצה מבלי להתלונן. כשהקמח נגמר קיבלתי 
חיטה, וגם אותה ערבבתי עם מים ואפיתי, וגם את הפחמים 

השחורים כמעט אכלתי, הכל אכלתי.
"באותו שבוע אפיתי מהחיטה שבע 'לחמניות' והחלטתי 
לאכול בכל יום 'לחמנייה' אחת, אבל כשקיבלנו את 
הבשורה המדהימה שאנו משתחררים אכלתי את כולן 

בבת אחת", הוא מחייך בקונדסות.
לאחר שארזו את רכושם הדל בצרורות בלויים, עברו 
כולם למפקדה הראשית בסיביר, קיבלו תעודת אסיר 
משוחרר, מסמך שהיה שווה ערך ברוסיה של אז, צוידו 
בכיכרות לחם, בכרטיסי נסיעה לג'מבור ובסכום כסף, 

ושולחו לדרכם.
"אולי ניסע יחד", הציע לו הרב אורלנסקי שהופרד 

מאשתו בדרכו לסיביר ורצה לחפש אותה.
ר' רפאל הצטרף אליו, גם הוא רצה למצוא את משפחתו 
שלו. בעיר הסמוכה קארניסיא עלו למשרד המשטרה, 
מפקדת הנ.ק.ו.ד, וביקשו מידע. השוטר החל לחפש 
ברשימות, ולבסוף שלח אותם למפקדה הראשית, שם 

עבד יהודי בשם שפירא.
"מחר תהיה לי תשובה עבורכם", אמר השוטר היהודי 
הקומוניסטי, ובפנותו לרב אורלנסקי הוסיף: "אני רואה 

שאתה רב, בואו תשהו אצלי היום".
הם נענו לבקשתו של אותו יהודי הרחוק מיהדות ולא 
האמינו למראה עיניהם: דגים מלוחים? תפוחי אדמה? 

אוכל ללא בעיית כשרות? אכן, משמים דאגו להם.
"לקראת הלילה נשלחתי לישון אצל סגנו, יהודי שמגדל 
חזירים", משחזר ר' רפאל, "ובבוקרו של יום, סתם כך, 
פרצה השאלה מפי, האם יש לו תפילין. הלה ענה בחיוב, 
אולם התפילין שלו התפוררו מיושן ומחוסר שימוש. הוא 

הביט בי בפליאה, עוקב אחרי כשאני מתפלל".
למחרת התבשר הרב אורלנסקי כי יש בידיהם את 
כתובתה של אשתו. "נפרדנו", מספר ר' רפאל, "הוא 
קנה כרטיס לאונייה ואני שמתי פעמי לג'מבור, שם, ידעתי, 

נמצאים חברי מסיביר.
"בדרך זכיתי לקנות חלב והטעם החיה את עצמותי, אולם 
בג'מבור קיבלתי את הטעם האמיתי לחיי. אחד הבחורים 

סיפר לי כי ראה את אמי במרחק כמה תחנות רכבת!"
למרות הקור והגשם לא בזבז ר' רפאל זמן. הוא יצא 
לדרך. הפגישה המרגשת נערכה כעבור שעות, בעיצומם 
של ימי החנוכה. "נר לא יכולנו להדליק, אבל הפגישה 
שלנו הדליקה את כל הנרות שבעולם", הוא מספר ועיניו 

מאירות.
"עצרו אותנו מיד לאחר שהלכת", התחילה לספר אמו, 
"בחדר המעצר היה חלון קטן ושכנעו אותי לשלשל דרכו 
את אחיך הקטן", קולה נשנק. קשה לה לדבר על כך. אילו 
הייתה יודעת כי בכך היא שולחת אותו אל מותו – לא 
הייתה עושה זאת בעד שום הון שבעולם, אולם מי יכול 
היה לידע, כי סיביר – אליה הייתה אמורה להישלח יחד 

עימו – היא קרש ההצלה עבורם?
היא נשלחה לסיביר בעוון בעלה שלימד תורה, ועבדה 
במחנה סמוך לכפר. למזלה ניצלה מעבודת אדמה קשה 
כאשר שמעו שהיא מומחית לתפירה. הם היו זקוקים 
למנהלת עבודה, וכך זכתה לעבודה טובה ולאוכל טוב. 
כשהשתחררה עשתה דרכה לג'מבור, מקווה לפגוש שם 

את בנה.
שישה בחורים, ביניהם ר' דוד זריצקי, עברו עם ר' 
רפאל לגור ביחד עם אמו, שניסתה ככל יכולתה להקל 

מעליהם את התנאים הקשים.
"אמא קמה מדי יום לפנות בוקר ובישלה לנו דבר מאכל 
כדי שאנחנו, הבחורים, נצא לעבודה מחוזקים. רבים מתו 
אז מרעב, אך גם מייאוש ומחוסר תקווה. היא, ברוך ה', 

סיפקה לנו תקווה.
"הרעב היה קשה, וכולנו עבדנו כדי לשרוד", מספר 
ר' רפאל, "אני עבדתי בבית חרושת לייצור שמן אגוזים, 
וניסיתי לחזור למסלול חיים. באחד מן הימים מצאתי יהודי 
חולה שוכב על הרצפה לאחר שכמה ימים לא נכנס אוכל 
לפיו. מצבו היה קשה ואנו הבהלנו אותו לבית החולים. 
אמא ואנחנו חסכנו מפינו, ואני נשלחתי מדי יום להביא 
לו מנת אורז מדודה. בכל יום הלכתי שעתיים עם מנת 

האורז והבאתי לו אותה.
"כדי שתבינו רעב מהו, אספר לכם כי ביום שהגעתי 
לבית החולים ונודע לי שהוא נפטר, עוד לפני שהספקתי 
להצטער על פטירתו – בלעתי במספר כפיות את האורז 

שהבאתי עמי עבורו...
"שלחתי מכתבים כדי לדעת מה עלה בגורלו של הרב 
אורלנסקי, אולם הוא הקדים את מכתב התשובה והגיע 
אלינו ברגליו באחד מן הימים, רעב ותשוש. הוא סיפר 

כי גילה, לצערו, שאשתו נהרגה על קידוש ה'.
"שלחתי מכתבים לארץ ישראל אל רבי בן ציון ברוק 
שעלה לפני המלחמה לארץ ישראל והקים שם את ישיבת 
נובהרדוק", מספר ר' רפאל, "למזלי זכרתי את הכתובת, 
בתי נייטין 2 בירושלים, והמכתב הגיע ליעדו. רבי בן 
ציון דאג מיד לשלוח לנו מארץ ישראל חבילה מלאה 
בכל טוב, רק שעד שהיא הגיעה אלינו הפרישו ממנה 

הרבה מעשרות...
"עזרה נוספת הגיעה אלינו מסמרקנד, ומלבד חבילה 
יקרה – הגיעה משם לבקשתי מסכת גיטין. ההתרגשות 
הייתה עזה. שלחנו בקשות לעזרה לארגונים יהודים ברחבי 
ארצות הברית, וכל חבילה התקבלה בשמחה. שקי קמח 
עטופים בבדים הפכו לאוצר, מכיוון שגם את הבדים 

מכרנו תמורת כמה פרוטות...
"לצערנו הבנו שהשמועות על ההשמדה הנוראה של 
יהדות אירופה בידי הגרמנים  נכונה. אבי נהרג באמצע 
שיעור שמסר, ואחי נהרג עם בני ישיבתו הי"ד. רק אמא 
ואני נותרנו בחיים, אך למרות הכאב והאבל היינו מלאי 
הודיה לה' על ששרדנו את המלחמה בשלום יחסית, הן 

פיזית והן רוחנית.
"בזמן ששהינו שם הצלחנו להקים מניין של הפליטים 
היהודים במקום. היה זה מניין ראשון מזה שנים ברוסיה 

הקומוניסטית".

 

המלחמה תמה, ור' רפאל ואמו עשו את דרכם לפולין, 
שם היה ריכוז של ניצולים, שם גם קיבלו דיווח מצמרר 

על מותם על קידוש ה' של בני משפחתם.
"אמא ניסתה בכל כוחה לקבל עליה את הדין. אני זוכר 
שבערב פסח ממש הודיעו לנו שרכבת באה לקחת אותנו 
לצ'כוסלובקיה. היו לנו מצות ויין צימוקים ולמרות הכל 
היה זה אחד מלילות הסדר המרגשים ביותר שאני זוכר: 

ליל הסדר בקרון הרכבת בחברת ניצולים נוספים".
מצ'כוסלובקיה עברו בני המשפחה לצרפת, ומשם דאג 
דודם, הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל, להביאם לאמריקה, 
שם הקים ישיבות עם הגאון רבי אהרון קוטלר זצוק"ל 

ועם הרב זאקס.
"באמריקה חזרתי ללמוד בישיבת מיר עם בחורים רבים 
ניצולי שנחאי, ובטעם לימוד התורה המתוק שחשתי אז, 
ניסיתי למלא את החסר", מספר ר' רפאל, "לא למדתי כך 
בכל שהותי בסיביר ובאוזבקיסטן, והנה, כאן הגשמתי 
את חלומי ללמוד וללמוד ללא הפסקה. לא היו צריכים 
לדרבן אותנו, הבחורים, שתינו בצמא את לימוד התורה".

אמו של ר' רפאל הקימה מחדש משפחה עם רבי חיים 
זאב פינקל, משגיח בישיבת מיר בירושלים, ועברה לגור 
שם, ור' רפאל בנה הצטרף אליה במהרה. גם הוא הקים 

משפחה, ועז היה רצונו לגור לצידה בארץ ישראל.
הוא מזכיר את דבריו של הגאון, רבי יעקב גלינסקי 
ששהה אתו בסיביר, אודות אותה תקופה נוראה: "מי 
חלם שם על הקמת משפחה או על חופש? שם חלמנו 
רק על קבורה בקבר ישראל, והנה, ברוך ה' זכינו ויצאנו 

משם והקמנו בתים בישראל".
"ואכן, מאז שעליתי לירושלים ועד היום אני מתגורר 
בה", מתגאה ר' רפאל. ילדיו, נכדיו וניניו, הולכים בדרך 
התורה, והוא ממשיך לשקוד על התורה, רווה נחת מכולם.

 

"כשאני שומע את המילה 'רעב', אני רוצה להגיד לכם", 
הוא חותם את סיפורו המופלא, "שאתם לא יודעים רעב 

מהו!"
כמי שאכל חצי שנה לחם ופחמים, וברוך ה' יודע מה 
זה רעב, אני יכול לומר רק, שאם עברנו את זה – נעבור גם 
את כל משברי התקופה של היום, העיקר לשקוע בלימוד 
התורה, שהרי 'לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעוניי'"...
ובתוך כדי דיבור ממש משקיע ר' רפאל את ראשו 
בגמרא הגדולה שלפניו, בעוד בתו הרבנית שולחת חבילות 

אוכל לרעבים.
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תעוף על עצמך

היה זה לפני כעשר שנים, הייתי אז אחראי בישיבה 
ומייעץ  מטפל  גם  והייתי  )מתמודד(  נושר  לנוער 
יום אחד נסעתי ברכב ועלה  לאנשים באופן פרטני. 
לי רעיון בראש, להוציא ספר, ממש ראיתי בדמיוני איך הספר 
מצליח בעזרת השם ואיך הספר נמכר בהרבה מאוד עותקים. 
התבשלתי ברעיון הזה וככול שחשבתי על הרעיון יותר ויותר 
הגעתי למסקנה שזה דבר נכון וטוב שאעשה. ישבתי באותו 
לו  אני מספר  ובאמצע השיחה  דיברנו  ידיד שלי.  עם  שבוע 
על הרעיון שעלה בליבי. ואת שלל הרעיונות איך אני הולך 

בעזרת השם לממש את זה. 
אני אומר  לי מה  לי, תשמע  כדי שיחה הוא אומר  תוך  ואז, 
לך, לדעתי חבל לך על כל ההשקעה הזו, מי יקנה את הספר 
הוא  בה  לי ההרצאה של חמש  לתת  הוא התחיל  וכך  הזה? 
מנמק ומסביר רק מדוע לא כדאי לי לממש את החלום הקטן 

שלי - להוציא את הספר. 
בגלל שהחשבתי את אותו ידיד לאדם חכם ומבין עניין, דבריו 
מאוד השפיעו עלי, ואחרי אותה שיחה באותו לילה חשבתי 
ברצינות האם כדאי להוציא את הספר או שמא לא כדאי לי. 

ספקות ניקרו בראשי ואז אני זוכר שקיבלתי מהשמיים הכוונה, 
ואמרתי לעצמי מרדכי, אם אותו ידיד גם אם אני מחשיב אותו 
לאדם חכם - יכול לגרום לי שלא למשש את החלומות שלי, 
אז אני פשוט לא מוכן לשמוע בקולו. ואז החלטתי שאני כן 
הולך להוציא את הספר. לא אתן לאדם חיצוני שישפיע על 
החלומות שלי, אני לא רוצה לקבל אנרגיה שלילית מבחוץ. 
את  שנוגד  משהו  לשמוע  מוכן  לא  אני   - לעצמי  ואמרתי 

החלומות שלי. 
לאחר כשנה ברוך השם אותו ספר יצא לאור יחד עם חברי 
כחודש  לפני  השם  וברוך  ולדר,  חיים  חיים  הרב  הסופר 

הוצאתי את הספר החמישי יחד עם ולדר.
אני לא בא בסיפור הזה לספר לכם על עצמי, אני בא להגיד 
שהוא  תחום  בכל  פנטזיות,  חלומות,  לכם  יש  שאם  לכם 
בחיים, תאמינו בעצמכם. תעשו את זה וגם אם אדם חיצוני 
סיכוי  שאין  לכם  ואומר  האנרגיה  כל  את  לכם  מוריד  אומר 

לרעיון המקסים והעוצמתי שלכם - אל תקשיבו לו. 

בדרך כלל אנשים שאומרים לך נגד החלומות שלך, זו בעיה 
שלהם, כי הראיה שלהם קצרה, אין להם מספיק דמיון ותעוזה 

לראות את מה שאתה רואה. 
הם מדברים ואומרים לך כי זה מגיע מתוך הפחדים שלהם, 

חוסר הביטחון שלהם, ראיית השחורות שלהם. 
מיני  כל  שעושים  לפני  להתייעץ  כדאי  שלא  אומר  לא  אני 
לשמוע  טוב  תמיד  ומאמץ.  זמן  כסף  שדורשים  פרויקטים 
מאנשים אחרים, אך לעולם אל תשמעו לאדם שאומר לכם 

לא. 
פעם חשבתי, תאר לך מרדכי שהיית שומע בקול אותו ידיד 
ולא היית מוציא את הספר הראשון. בטוח שלא היית מוציא 
את כל הספרים האחרים ולא היית עושה את כל מה שנלווה 

לספרים.. 
שלך,  בעוצמות  שלך,  בכוחות  להאמין  לך  נותן  טוב  חבר 
שאתה יכול, אתה חזק, אתה תצליח. חבר טוב מנסה לעזור 

לך להגשים לך את החלומות שלך. 
יש את החלק  אבל גם בתוך הנפש שלנו ישנם שני חלקים, 
שאומר לך תעשה תצליח תתאמץ, ויש את החלק השני במוח 
שלנו שאומר לנו ישר עזוב אל תעשה, אתה לא תצליח, אולי 
יקרה לך משהו ואולי תפסיד את הכסף ואולי ואולי ואולי... 
השאלה לאיזה חלק בתוכי לשמוע, לחלק שאומר לי לא ולא 
ולא או לחלק שמחזק אותי ומעצים אותי. אלה שלא מוכנים 
יכולים  לא  מעט.  להפסיד  מוכנים  אפילו  או  סיכונים  לקחת 

להצליח. 
צריך לדעת כמה כוח ענק יש לנו, למה שנחנו מוצאים מהפה, 
ליזום  לעשות  רעין  לי  יש  לכם  אומר  שחבר  הבאה  בפעם 
ומחזקים  מעודדים  אתם  האם  עצמכם  את  תבדקו  ליצור, 
אותו, נותנים לו גב שהוא יכול ויצליח, או שאתם מורידים לו 
את כל החלום במחי יד, בשניה אחת. )בדרך כלל אם אנחנו 
לעצמנו,  זה  את  עושים  גם  אנחנו  לאחרים,  זה  את  עושים 

אנחנו לא מספיקים מאמינים בעצמנו(.
בגלל  שנגדעו  לאנשים  יש  חלומות  כמה  יודעים  לא  אתם 
אנשים אחרים שהורידו להם את כל הביטחון העצמי. אפילו 
בסוף  אתה  פרקטי,  תהיה  מציאותי,  תהיה  כגון  משפטים 

את  לאנשים  להוריד  יכולים   - רחוק  מידי  עף  תסתבך, אתה 
החלום שלהם.

שהיו  העולם,  בכל  גדולים  מצליחנים  אנשים,  מלא  ישנם 
זה  מפנטז,  אתה  להם  אמרו  ואנשים  גדולים  רעיונות  להם 
אובמה, שחלם  לשעבר  ארצות  נשיא  את  ראו  מציאותי,  לא 
חלום  להם  שיש  ישנם  ברוחניות  גם  ולהבדיל  נשיא.  להיות 
להם  להרוס  בשניה  יכול  ואתה  רבנים,  השם,  עובדי  להיות 

את החלום.
אני משתדל מאוד לכל אדם בעולם שמגיע אלי, גם אם הוא 

יגיד לי משהו שלא נראה לי ריאלי אני מעודד אותו. 
זכור לי לפני חמש שנים חבר טוב שלי שגר בניו יורק ולמד 
איתי יחד בישיבה, התייעץ לדעתי בתור חבר על איזה חלום 
של עסק שהוא רוצה לעשות. בשנייה הראשונה ששמעתי את 
מידי',  עצמו  על  עף  הבחור  'תשמע  של  תחושה  לי  היה  זה 
אבל מיד נזכרתי בכלל שהצבתי לעצמי, אני לא אהרוס לאדם 
את החלומות שלו. אם לי יש בעיה לראות את מה שהוא רואה 

- זה בעיה שלי ולא שלו. 
דיברנו שיחה ארוכה, עודדתי אותו ואכן הוא צדק הוא הצליח 
באמת לפתוח רשת ענקית ברחבי ארצות הברית. תוך הצלחה 

גדולה בסיעתא דשמיא.
שוב אדגיש כמובן שצריך לעשות כל דבר מתוך שיקול הדעת 
ולהתייעץ עם האנשים הנכונים, בפרט כשזה נוגע לכספים. 
אבל לעולם אל תתנו לאף אדם בעולם לגדוע את הפנטזיות 

שלכם. אני מאמין באנשים ואני מאמין בחלומות שלהם. 
אני מאמין שלאנשים יש כוחות לעשות דברים שהם לא חלמו 
על זה בכלל. אני מאמין וזה גם המציאות שמה שאדם חולם 
ושואף הוא יכול להגיע לזה ואף אחד בעולם לא יכול להגיד 
לו אחרת, וכמובן וזה דבר ראשון שהכל בסיעתא דשמיא כי 
בלי סיעתא דשמיא אנחנו לא יכולים להזיז אפילו את האצבע 

הקטנה.
machon. לתגובות  היקרים.  ישראל  עם  לכל  שלום  שבת 

rot@gmail.com

אל תמהרו להרוס לאנשים אחרים את החלום שלהם, לפעמים במשפט אחד אתם 
עשויים לקבור לחבר את הצלחתו העתידית • וגם: אדם שנוטה לבקר רעיונות של 

אחרים, מדכא גם רעיונות של עצמו

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



ישנם מלא אנשים, מצליחנים גדולים בכל העולם, שהיו להם רעיונות גדולים ואנשים אמרו 
להם אתה מפנטז, זה לא מציאותי, ראו את נשיא ארצות לשעבר אובמה, שחלם להיות 
נשיא. ולהבדיל גם ברוחניות ישנם שיש להם חלום להיות עובדי השם, רבנים, ואתה יכול 

בשניה להרוס להם את החלום.

"
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אמרו חז״ל: "שני דברים קדמו 
ואיני  וישראל,  תורה  לעולם, 
יודע איזה מהם קודם, כשהוא 
דבר  ישראל  בני  את  צו  אומר 
 אל בני ישראל אומר אני ישראל קדמו".
כלומר מעלתם של ישראל גדולה יותר 
ממעלת התורה! אבל, כדי שמעלתם של 
ישראל תבוא בפועל ובגלוי, צריך להיות 

קיום התורה. 
נבאר זאת בעזרת משל: ״משל למלך 
שיש לו בנים בתוך ביתו ויש לו עבד זקן 
ביניהם שהוא מלמד את בניו דרכים נאים 
ומעשים טובים...", מעלתם של ישראל היא 
בעצם מציאותם, כמו בנים אהובים מעצם 
היותם בנים, אך דברי התורה – מחנכים את 
ישראל במצוות, כמו העבד הזקן במשל, 
ואז יש לבנים דרכים נאים ומעשים טובים, 

ומעלתם גלויה.
בשיחת פרשת תולדות תשנ"ב, אומר 
הרבי כי ההתקשרות של ישראל לקב"ה 
היא מצד עצם הנשמה, וזה היסוד לעבודת 
ה' של כל היום. זה נשמע רעיון גבוה אבל 
למעשה כל אחת מאיתנו יכולה לעשות זאת 

מדי יום, בתחילת היום. 
היום  את  מתחילות  כשאנו  הכיצד? 

באמירת "מודה אני". 
לב  נשים  הדברים?  בין  הקשר  מה 

למילים – "מודה אני לפניך". כאשר המילה 
הראשונה היא "מודה", עוד לפני שיש את 
ה"אני", טרם קיומה של מציאות מסוימת - 

כבר ישנה התבטלות והודאה לה'. 
כך מתחיל יהודי את יומו, בביטול מוחלט 
לקב"ה. אחרי השינה שבה החזיר את נשמתו 
לבורא )השינה היא אחד חלקי שישים 
מהמוות(, כאשר נשמתו חוזרת אליו, הוא 
מודה לה' ומבהיר, קודם אתה – הקב"ה, 
ורק אחר כך "אני" – מציאותי הגשמית. 

נשים לב שאמירת "מודה אני" היא עוד 
לפני נטילת ידיים, עוד לפני קיום מצוות. 
זאת מפני שהביטול המוחלט לקב"ה הוא 
הדבר  זה  שלנו.  לחיים  והבסיס  היסוד 
הראשון שאנו עושים מדי בוקר והוא זה 
שאמור להנחות אותנו לאורך היום כולו.

"מודה אני" – לא רק בבוקר. איפה בחיים 
שלך את מוצאת את עצמך חסרת אונים 
מול המציאות הטופחת? אני מזמינה אותך 
לכתוב רשימה של הכרת תודה על בסיס 

יומי כדי לשנות את חייך.

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

/mychoice.co.il

התבטלות 
והודאה לה'

כך מתחיל יהודי את יומו, בביטול מוחלט 
לקב"ה. אחרי השינה שבה החזיר את 
נשמתו לבורא )השינה היא אחד חלקי 

שישים מהמוות(, כאשר נשמתו חוזרת אליו, 
הוא מודה לה' ומבהיר, קודם אתה – הקב"ה, 

ורק אחר כך "אני" – מציאותי הגשמית

"



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

 40 שעות לימוד | 800 ₪ בלבד!
תחילת הלימודים: י״ד כסלו - 22.11.18 | ימי חמישי | 18:00-21:30

שמונה מפגשים 

• שוק הנדל״ן - מגמות
• עסקאות אקזיט

• מבוא לתמ״א 38 
• מימון ותחשיבים בעולם הנדל״ן 

• אדריכל - תכנון ובניה 
• הבטי מסוי ומשפט

להשתלב בתחום רווחי ומבוקש

קורס ניהול
ויזמות נדל״ן

רבי עקיבא 86, קומה 9, בני ברק
www.achimglobal.com

> הקורס לגברים בלבד.

לפרטים והרשמה: 8609*
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עוגת שוקולד, קפה ואגוזים
אם מתחשקת לכם עוגה פשוטה וטעימה ליד הקפה – לכו על העוגה הזאת. היא משלבת בתוכה 

שלושה טעמים של שוקולד מריר, קפה ואגוזים, מכינים אותה בכמה דקות של עבודה, מבלי ללכלך יותר מדי 
כלים, וכמה שהיא פשוטה, ככה היא טעימה.

זמן הכנה: שעה / רמת קושי: קל / כמות: תבנית אינגליש קייק באורך 30 ס"מ

מצרכים:
120 גרם )1/2 כוס( סוכר חום כהה

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

L 3 ביצים
קורט מלח

1 כפית אבקת נס קפה
1/2 כפית תמצית וניל

100 גרם )3/4 כוס( קמח
75 גרם )3/4 כוס( אגוזים טחונים

1 כפית אבקת אפייה
50 גרם שוקולד מריר פרה

25 גרם אגוזי מלך

לתערובת השוקולד:
50 גרם שוקולד מריר

1/2 כפית אבקת נס קפה
60 מ"ל )1/4 כוס( חלב

לקישוט:
20 גרם אגוזי מלך קצוצים

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים את התבנית.

2. בקערה גדולה טורפים יחד סוכר חום כהה, סוכר לבן, שמן, ביצים, מלח, נס קפה ווניל עד שמתקבלת 
תערובת אחידה.

3. מוסיפים קמח, אגוזים טחונים ואבקת אפייה ומערבבים רק עד שמתקבלת תערובת אחידה.
4. קוצצים את השוקולד והאגוזים ומוסיפים פנימה. מערבבים עד שהם נטמעים בתערובת.

5. יוצקים בערך 2/3 מהתערובת לתוך התבנית ומיישרים את החלק העליון.
שוברים את השוקולד לקוביות.

6. בקערה קטנה ממיסים יחד שוקולד, נס קפה וחלב במיקרוגל או על בן מארי עד שמתקבלת תערובת אחידה.
7. מוסיפים את תערובת השוקולד המומס לתוך 1/3 הבלילה שנותרה ומערבבים היטב.

8. יוצקים את הבלילה השוקולדית על גבי הבלילה בתבנית.
9. בעזרת סכין יוצרים צורת שיש. מפזרים אגוזי מלך קצוצים מעל.

10. אופים במשך 35-45 דקות או עד שהעוגה תופחת, מזהיבה וקיסם הננעץ במרכזה יוצא עם פירורים לחים.
11. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר ומגישים.

טיפ של עלית 
גרסה פרווה: כדי להכין את העוגה ללא מוצרי חלב פשוט משתמשים בחלב סויה במקום החלב הרגיל באותה 

כמות.
אם לא אוהבים נס קפה אפשר להשמיט ותתקבל עוגת שוקולד ואגוזים.

במקום אגוזי מלך אפשר להשתמש בשקדים, פיסטוקים, קשיו או פקאנים באותה כמות.
שומרים את העוגה בקופסה סגורה במקרר עד 5 ימים. מומלץ להוציא כ-1/2 שעה לפני ההגשה לטמפרטורת 

החדר, אז היא במיטבה מבחינת המרקם.

סלט בטטה עשיר
רשת קפה גרג מציעה מתכון בריאות לסלט בטטה, להכנה קלה בבית.

באדיבות אלעד אמסלם, השף הראשי של הרשת.

סלט בטטה:
2 יח בטטה

150 גר' גבינת פטה 5%
חופן אגוזי מלך

מרכיבים- לבסיס הסלט: 
מיקס חסות

גזר
כרוב לבן

כרוב סגול
מלפפון ירוק
עגבניות שרי

רוטב לסלט:
*ניתן לקנות רוטב ויניגרט הדרים מוכן

רבע כוס שמן זית
חצי כפית מלח

רבע כוס מיץ תפוזים
כפית חרדל גרגירים

2 כפות סילאן

אופן הכנה:
1. חותכים בטטה אחת קטנה לקוביות ומכניסים לתנור עד שמתרככות 

2. בעזרת קולפן מגלפים רצועות בטטה דקות - לאורך
3. מחממים שמן בסיר וזורקים פנימה את רצועות הבטטה- טיגון קל עד להזהבה )ציפס בטטה(

4. חותכים גס את כל הירקות ומערבבים בקערה
5. מערבבים את כל מרכיבי הרוטב ביחד ושופכים על הירקות החתוכים

6. מפזרים את קוביות הבטטה על הסלט
7. מגרדים בפומפייה גבינת פטה מעל הכל

8. מניחים בערימה במרכז הסלט את הצ'יפס בטטה
9. מפזרים שברי אגוזי מלך מעל הכל

1

2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח

4

2
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חלה מתוקה 
כל קונדיטור יאמר לכם בצורה הברורה ביותר, שחלות, כמו כל מאפה, יגיעו לתוצאה המושלמת 

ביותר, כאשר תשתמשו במרגרינה איכותית וייעודית במיוחד לאפייה. בשימוש במוצרים איכותיים, תהנו 
ממרקם בצק משופר ומחלות רכות ואווריריות לאורך זמן. כדי לתת מענה לחסרונות של המרגרינה אך לזכות 

ביתרונותיה ותרומותיה למאפה פיתחו ב'שמרית' את מרגרינה שמרית – ללא שומן מוקשה כלל, המהווה פתרון 
מושלם עבורכם. בשימוש במרגרינה שמרית תיהנו מאיכות בצק נעימה ונוחה לעבודה, מחלה שנשארת טרייה 

לאורך זמן רב יותר ובמרקם מיוחד ומשופר וכמובן לחלה בטעם מושלם. מתכון מבית שמרית לחלה מתוקה 
ורכה במיוחד: 

מצרכים ל-2 חלות:
1 שקית קמח )1 ק"ג(

1 שמרים טריים שמרית )50 גרם( 
)M( 2 ביצים

1 כף מלח )16 גרם(
¾  כוס סוכר )150 גרם(

½ מרגרינה ללא שומן מוקשה- שמרית )100גרם(
½ 1 כוסות מים )370 מ''ל(

אופן ההכנה:
1. בקערת מערבל עם וו לישה מערבלים קלות את הקמח והשמרים

2. מוסיפים את הסוכר, הביצים, המלח והמרגרינה של שמרית, מוסיפים בהדרגה את המים וממשיכים לערבל 
כ-10 דקות. 

3. משמנים את הבצק מכל צדדיו, מניחים בקערה ומכסים בניילון למשך כ-שעה וחצי או עד הכפלת הנפח.
4. מעבירים את הבצק למשטח עבודה ומחלקים ל-2, מכל חלק יוצרים 3 רצועות אותן קולעים לחלה. 

5. מניחים בתבנית אפייה משומנת ומכסים למשך כ-40 דקות. 
6. מברישים בביצה טרופה ומפזרים שומשום/ קצח/ זרעים/ גרעינים. 

7. אופים בתנור שחומם מראש ל-175 מעלות כ-30 דקות או עד שהחלות מוזהבות.

מרק עדשים ועשבי תיבול
החורף כבר נוקש בחלון ומכיוון שאי אפשר להעביר חורף בלי מרק עדשים עם טעמים עמוקים של 

ירקות, תבלינים ונגיעות פסטה, החטיבה הקולינרית של אסם מגישה עבורכם מתכון חובה לחורף.

רשימת המצרכים )ל-6 מנות(
2 כפות שמן זית

1 בצל חתוך לקוביות קטנות
2 גזרים חתוכים לקוביות קטנות

3 גבעולי סלרי חתוכים קטן
1/4 כרישה קצוצה דק

1 שורש סלרי קצוץ קטן
1 תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות

1 כוס עדשים ירוקות
2 ליטר מים

1 כוס שימורי עגבניות שלמות
1 כף רסק עגבניות איכותי

1 כף אבקת מרק עדשים של אסם
1 זר כוסברה קצוץ גס

1 כוס פסטה צדפים קטנים של אסם מבושלת

אופן ההכנה )שעה אחת(:
1. חותכים את כל הירקות לגודל הרצוי.

2. מחממים סיר, שמים 2 כפות שמן ומטגנים את הירקות עד להזהבה.
3. מוסיפים כף אבקת מרק עדשים ומטגנים דקה עד שהטעמים נפתחים.

4. מוסיפים רסק עגבניות, שימורי עגבניות ומים ומביאים לרתיחה.
5. מנמיכים את האש ללהבה הכי נמוכה.

6. מתבלים במלח ופלפל ומבשלים כחצי שעה.
7. לאחר חצי שעה מוסיפים כוסברה קצוצה, קונכיות פסטה ומגישים.

מרק עגבניות 
רשת החנויות Spices )ספייסז(, המציעה חוויה קולינארית טוטאלית של שילוב טעמים, ריחות 

וצבעים וכן מגוון רחב של מוצרים, חומרי גלם לאפייה ובישול, כלים מקצועיים למטבח הביתי ועוד, מציעה 
מתכון להכנת מרק עגבניות מהיר הכנה. 

חומרים לסיר 5 ליטר:
3 בקבוקי ׳פאסטה׳ Passata עגבניות )700 ג' ליחידה(

שפופרת קטנה של מחית פפריקה מתוקה הונגרית 
1 כף מחית שום הונגרית 

כפית מחית צ'יפוטלה 
1.4 ליטר מים 

מלח/ פלפל
3 שרוולי ציר ירקות מרוכז או 3 כפות אבקת ציר בטעם ירקות

חבילת פניני ניוקי מוכן 

להגשה:
צנצנת פסטו
פרמז'ן לגרור

אופן ההכנה: 
1. מכניסים את כל החומרים לסיר. 

2. מביאים לרתיחה ומבשלים עוד כ- 15 דק'. 
3. טועמים ומתקנים טעמים. 

4. לקראת סיום הכנת המרק מוסיפים חב' פניני ניוקי ומבשלים עוד כ- 5 דק'. 
5. מסירים מהאש ומגישים מיד.

בהגשה ניתן להוסיף לצלחת כפית פסטו ולגרר מלמעלה פרמז'ן

3
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
סיאול בירת דרום קוריאה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. לא יסולא בפז
2. לא טמן ידו בצלחת

3. לא ידע נפשו

תשובות:

תשובות:

1. איכה ד, ב 2. משלי יט כד 3. ִאּיֹוב ט כא

 "____ ישלם  הכבשה  "ואת  פעמים.  ארבעה,ארבע  פי   .1
)שמואל ב יב ו(

שונים.                  סרק  עצי  בו  שגדלים  גדול  אדמה  שטח   .2
"יבא את רעהו ב____" )דברים יט ה(

3. בוקר,שחר. "יצאה ה___" )יחזקאל ז י( )בכתיב מלא(
פיך"             ולא  זר   ____" שבח.  דברי  שיבח,פאר,אמר   .4

)משלי כז ב( )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
5. שותף לסבל ולצער. "ו___ לצרה" )משלי יז יז(

8. צנף,השמיע )סוס או איל( קולו. "רעהו ____" )ירמיה ה 
ח ( )בלשון רבים,הווה(

10. רכוש,מטען. "ואת ה___ לפניהם" )שופטים יח כא(
12. מכירה. "אין ____ אלא לשון מכירה" )סוטה יג.(

14. אספה,פגישה. "אלא למקום ה___" )ראש השנה ד ד(
18. בתוכו,בקירבו. "והגית ____ יומם ולילה" )יהושע א ח(

1. ממזג יין או משקה אחר שנמסך. "לחקר ____" )משלי כג 
ל(

שבעין"   ____" בפינתה.  ומתיבש  העין  מתוך  המופרש  לח   .2
)מקואות ט ד(

3. התגברות,עליה. "של ____ המים" )רש"י בראשית ח ה(
4. בקיצור נמרץ,במהירות. "____ רגל אחת" )שבת לא.(

להביא  אחשוורוש,שנצטוו  של  הסריסים  משבעת  אחד   .5
לפניו את ושתי המלכה. "ויאמר ___" )אסתר ז ט(

7 יחס של בוז,סלידה. "כל לבב ב____   ____" )יחזקאל לו ה( 
)בהיפוך אותיות(

הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   11
עירך   ___" מהם.  רחוקים  לעניים  ידאגו  בטרם  בקירבתם 

קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(
14. כנוי למרתף או למערה באדמה המשמשים כלא. "כי שמו 

אתי ב____" )בראשית מ טו(
15. ריר,לח הפה. "מכלמות ו____" )ישעיה נ ו(

העמוד טעון גניזה

הניבים  שבין  והמחודדות  הארוכות  השיניים  מן  אחת  כל   .1
והטוחנות בפי חיות טרף. "בפימו ____" )תהלים נח ז( )בלשון 

יחיד(
6. מקולקל,פסול,משום שהבאיש. "היא והלחם ____" )מנחות 

ב ג( )בלשון יחיד(
7. מושל,שליט. "____ ושפט" )שמות ב יד(

8. קיצור המילים : בלי ספק. )בהיפוך אותיות(
9. רשום את שלשת האותיות המרכיבות את הגימטריה : 282  

)מימין לשמאל(
שיצא  לולד  גרם  "מי  ברותחין.  או  באש  צרוב,שניכוה   .10

____" )ויקרא רבה פרשה טו פרק ה(
12. קיצור המילים : נעשה ונשמע.

13. כנוי לבנים,צאצאים. "מנע ממך  ____    _____" )בראשית 
ל ב(

16. עלילה. "הן ___ עלי" )איוב לג י()בלשון יחיד(
17. רגל תותבת. "הקטע יוצא ב__ שלו" )שבת ו ח(

18. מיטה,ספה למשכב. "אם אעלה על ____ יצועי" )תהלים 
קלב ג(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

אותו  "ומלבישין  מעלה.  רמי  לאנשים  מיוחד  עליון  בגד   .1
____ הראויה לו" )שבת קכח.(

6. מרצפת לבנה שהיו אופים וצולים עליה. "ואין מלבנין את 
ה___" )ביצה ד ז( )בלשון יחיד(

7. הציק,עינה. "ראיתי את ה___ אשר")שמות ג ט(
 ____ "מפריח  אחד.  בזמן  שנולדו  חיים  בעלי  של  דור   .9

ראשונה" )בבא בתרא ה ג( )בכתיב מלא(
תבשיל  לעיבוי  בשמן  מרובך  או  ברותחים  חלוט  קמח   .11

נוזלי. "ולרקיקין וחציו ל__")מנחות פט.(
13. מקום נידח ושומם שאין בו דרכים אל מקום ישוב. "ב__ 

לא דרך" )תהלים קז מ()בכתיב מלא(
15. קיצור המילים : יחי לעד.

א(  עט  )תהלים  ל____"  ירושלם  את  "שמו  תל-חורבות.   .16
)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

17. חוקי התורה ודיניה.  "____ תורה" )ידים ג ב(
בלשון  )לא  ג(  ו  )ויקרא   "____ הכהן  "ולבש  בגד,לבוש.    .19

סמיכות(
מלך  צדק  אדוני  של  בריתו  בעלי  מחמשת  חברון.  מלך   .20

ירושלים שעשו מלחמה עם יהושע. 

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 
5. שאול 6. בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. 
יששכר 12. גיובר 13. חגי, זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, 

בעובדיה  16. סיסרא
1. מהם בתי חצרים?

2. איזה נביא ראה סיר נפוח?
3. מיהו אב לחמש בנות?

4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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קפיצות 
סוכר

מאכלים "ללא סוכר": 
על מאכלים רבים קיים הכיתוב "ללא סוכר" 
רמות  את  מעלים  הם  הכתוב  אף  על  אך, 
מאכלים  הסוכר  שבמקום  מכיוון  הסוכר 
מסוים  מסוג  סוכר  תחליפי  מכילים  אלו 
תחליפים  כן,  כמו  כוהליים.  סוכרים  הקרוי 
קמח  גם  ולעיתים  פחמימות  מכילים  אלה 
בקבוצה  בדם.  לסוכר  הוא  גם  שמתפרק 
הסורביטול,  את  למשל  למצוא  ניתן  זו 
ב"ול"  שמסתיים  נוסף  שם  וכל  הקסיליטול 
עם  אך  למאכלים  מתיקות  תורמים  אשר 
בגלל  לפיכך,  קלוריות.  של  מופחתת  רמה 
את  לבדוק  מומלץ  הפחמימתית  תרומתם 
לפני  התווית  גבי  על  הפחמימות  כמות 
האכילה ולא לטעות ולחשוב שמאכלים אלו 

אינם משפיעים על רמת הסוכר.

לחמניות מסוגים שונים: 
חצי באגט ובייגל שווי ערך ל-4-6 פרוסות 
לחם כלומר, ערכם הקלורי והפחמימתי 
גבוהים מאוד. אם בכל זאת אתם רוצים 

לאכול לחמנייה אז עדיף לבחור בלחמנייה 
קלה או לאכול חצי לחמנייה רגילה. חשוב 
לשים לב כי צבע הלחמנייה אינו מעיד על 

סוג הקמח שלה, כך למשל, לחמנייה חומה 
אינה מכילה בהכרח 100% קמח מלא. היא 

עשויה להכיל קמח לבן וצבע מאכל חום 
כדוגמת קרמל. מזונות מסוימים, גם אם 
נראים מומלצים, עלולים להוביל לעליית 

סוכר משמעותית.

פעילות יום יומית: 
החנו את הרכב רחוק יותר מהעבודה, גן 
הילדים או כל מקום אחר, עלו במדרגות 

במקום במעלית וכדומה, כל זאת על מנת 
ליהנות מרמות סוכר נמוכות יותר. 

אוכל שומני: 
מזונות העשירים בשומן והמכילים גם 

פחמימות כדוגמת פיצה, צ'יפס והמבורגר 
בלחמנייה יכולים לגרום לעליית סוכר 

ממושכת כיוון שנוכחות השומן מעכבת את 
פירוק הפחמימה לסוכר. עניין זה חשוב 

במיוחד לידיעה עבור סוכרתיים שמודדים 
סוכר מספר שעות לאחר ארוחה. במקרים 

בהם נאכל מזון משולב עם כמות גדולה 
של שומן ופחמימות יתכן ורמות הסוכר יהיו 

גבוהות בטווח של מספר שעות קדימה.

מטלות הבית: 
מעבר לאימוני כושר, ניקיון הבית או עבודה 
בגינה יכולים להוריד את רמות הסוכר בדם. 
רבות מן המטלות השגרתיות שאנו מבצעים 

בביתנו נחשבות כפעילות ספורטיבית 
מתונה אשר משפיעה לטובה על רמות 

הסוכר בדם. 

פירות יבשים: 
פירות נחשבים בריאים בגלל נוכחות 

הוויטמינים, מינרלים והסיבים תזונתיים 
שבהם. יחד עם זאת, פירות מכילים סוכר 
ובפירות יבשים תכולת הסוכר גבוהה עוד 

יותר, ביחס לגודלם. שתי כפות של צימוקים 
/ 2 תאנים / 3 משמשים מיובשים - שווי 
ערך למנת פרי שלם וכל מנה כזו מכילה 

כ-3 כפיות סוכר.

מחלות: 
רמות הסוכר בגוף עולות כאשר הגוף נלחם 

במחלה. יש לשים לב כי תרופות מסוימות 
עלולות גם הן להשפיע על רמות הסוכר. 

בחלק מהמחלות קיים מצב של אובדן 
נוזלים עד להתייבשות, מצב שעלול גם 

הוא לגרום לעלייה ברמות הסוכר. לכלל 
האנשים ולסוכרתיים בפרט חשוב להקפיד 

על שתייה מספקת בעת מחלה. 

לחץ נפשי: 
במצבי סטרס ומתח נפשי הנובעים מסיבות 

שונות, משתחררים הורמונים שעלולים 
להוביל לעלייה ברמות הסוכר. הדרך 

להתמודד עם מצבים כאלה היא דרך ניהול 
הרגשות השליליים שמתעוררים באמצעות 

טכניקות שונות כגון: התעמלות, תרגילי 
נשימות, מדיטציה, שיחת טלפון עם אדם 

קרוב, הקשבה למוסיקה אהובה ועוד. 

אלכוהול: 
אלכוהול נקי נוטה להוריד את רמות הסוכר, 
לעיתים עד לרמות נמוכות במיוחד. מסיבה 

זו חשוב ללוות את שתיית האלכוהול עם 
אוכל, לבדוק סוכר מספר פעמים בשעות 

שלאחר שתיית האלכוהול ולסוכרתיים, 
מזריקי האינסולין – לא להוסיף אינסולין על 

אלכוהול.
לסיכום, חשוב לזכור כי כל דבר משפיע על 
התחברות  אינדיבידואלי.  באופן  אחד  כל 
לסייע  יכולה  דקירות  ללא  רציף  סוכר  למד 
ואלו  יותר  אלו מאכלים משפיעים  ולהחליט 
לעזור  ובכך  בגוף  הסוכר  רמות  על  פחות 

לסגל לעצמו אורח חיים בריא.
במרכז  קלינית  דיאטנית  בקר,  מזור  עינת 

DMC לטיפול בסוכרת

סיגל חובב דיאטנית ראשית אופטימל ליף  – המרכז הישראלי להרזייה רפאית אומרת 
כי מהיום שואלים: "מה אחוז השומן שלך?" ולא "מה המשקל שלך?"

ירידה  משקל גוף האדם )בק"ג( כולל את משקל הרקמות: שומן, שריר, עור ועצם. 
ועליה ברקמת השריר.  ירידה ברקמות שומן  זו המבטאת  היא  הגוף  נכונה במשקל 
מדד שומן בגוף נמדד באחוזים והוא מייצג את אחוז רקמת השומן מסך כל המשקל 
אחר  מעקב  דם(.  מבדיקות  לנו  המוכר  בדם"  שומנים  "פרופיל  למושג  קשר  )אין 
וכן  שלהם  השומן  רקמת  ממשקל  להפחית  הרוצים  לאנשים  חשובה  שומן  רקמות 

לספורטאים המעוניינים להגדיל את מסת השריר בגופם.

איך מודדים אחוז שומן?
קרניים  באמצעות  מימית  תת  שקילה  על  מבוססת  ביותר  המדוייקת  השיטה   •

מיוחדות. מדידה זו ניתנת לביצוע בתנאי מעבדה עם מכשור מיוחד.  

)זרוע,  בגוף  איזורים  במספר  עור  קפלי  המודד  "מצבט"  ידני,  מכשיר  קאליפר,   •
השומן.  אחוז  את  המחשבת  לנוסחה  מכניסים  הנתונים  את  וירך(.  בטן  מתניים, 

במדידה מסוג זה חשובה המיומנות כדי להגיע לנתונים מדוייקים.

• מכשיר אינפרא אדום המודד את היחס בין שומן לשריר ע"י גלים הקרובים לאינפרא 
אדום. המדידה מתבצעת באיזור הזרוע בלבד ונחשבת מדוייקת.

• מכשיר מדידה חשמלי - המדידה מבוססת על גשש אלקטרוני המוליך זרם וסוגר 
מעגל חשמלי בגוף. על המכשיר עומדים ברגליים יחפות כדי לבדוק התנגדות לזרם. 
מאחר שלתא שומני מוליכות נמוכה לזרם חשמל, ניתן לחשב את אחוז השומן. שיטה 
זו נפוצה ביותר כיום אך, יש לזכור, כי היא רגישה לתנודות של נוזלים בגוף ולכן יש 

לבצע אותה בתדירות גבוהה כדי לבחון מגמה כללית. 

המלצות כלליות ממוצעות של אחוזי שומן:
לנשים 30 – 22 אחוז שומן

לגברים 25 – 18 אחוז שומן
של  אינטנסיביות  ומידת  בריאותי  מצב  לגיל,  הנתונים  את  להתאים  יש  חישוב  בכל 
יש  וכמובן, שעל מנת להתאים תפריט לצורך הורדת אחוזי השומן  גופנית.  פעילות 

להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך.

כל פתרונות ההרזיה 
פתרונות  כל  את  הכוללת  חדשה  רפואיים  מרכזים  רשת  הינה  לייף  אופטימל 
והשמנת  וטיפול בהשמנה  קיים מערך, אבחון  .ברשת  גג אחת  קורת  ההרזיה תחת 
ובשילוב מעטפת שירותים  יתר באמצעות מערך הרופאים הטובים ביותר בישראל, 

הוליסטית הנבנית בהתאמה אישית לכל מטופל.  

המרכז מציע ניתוחים בריאטרים כגון קיצור קיבה, שרוול, מעקף, טיפול בבלון הרזיה 
מתכוונן )ספאצ(, תרופות הרזיה, טיפולים רגשיים, מאמני כושר אישיים עד הבית, 
בדיקות רפואיות קבועות למיון ומעקב, פלסטיקה – כירורגיה לעיצוב הגוף וכן טיפולי 

עיצוב הגוף ללא כירורגיה. 

לדברי יהב שוורץ, סמנכ"ל השיווק של רשת אופטימל לייף, משרד הבריאות הגדירה 
לאחרונה את נושא עודף המשקל והשמנה כמחלה לכל דבר. מתוקף הצהרה הזו, 
והעלאת  לקידום  האחרונות  בשנים  שנעשית  המשמעותית  בעבודה  ובהתחשב 
היחידי אשר  הישראלי  הוא המרכז  לייף  אופטימל  לנושאים של השמנה,  המודעות 
מציע טיפול מקיף, הוליסטי וייחודי בהשמנה, ובהבאה לירידה אחראית במשקל, כמו 

גם לשמירה על ההצלחות לאורך זמן".

האחראית  הדרך  את  מציע  לייף  באופטימל  והטיפול  המיון  מערך  שוורץ,  לדברי 
והמקצועית ביותר בשילוב בכירי הרופאים בישראל. המטופל באופטימל לייף מגיע 
בראש ובראשונה לרופא ממיין אשר יגדיר לו מספר דרכי פעולה. "יש המון אחריות על 
המטופל לרזות" טוען שוורץ, "אך עד היום, אף אחד לא הצליח לרכז, בצורה אחראית, 
רפואית, מקצועית ותוך שימת דגש על רמת שירות גבוהה את סל האפשרויות העומד 

בפני כל אדם". 

>

כמעט כל דבר שאנו עושים משפיע על רמות הסוכר שלנו. 
הכרת הגורמים שמובילים לשינוי ברמות הסוכר חשובה על 
מנת לשמור על רמות סוכר מאוזנות וכן, עבור סוכרתיים 

בשביל למנוע את סיבוכי הסוכרת השונים • אז מה מעלה או 
מוריד את הסוכר? • עינת מזור בקר, דיאטנית קלינית במרכז 

DMC לטיפול בסוכרת עם התשובות

כמה אחוזים?
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ַנְדּביק ֵעיַנִים, ַנְצ

 
ּוְנַצּיר ּפה ְוִריִסים
 

ּׁשֹחר.
ׁש ַה

ת ַהּטּו
ּבֶעְזַר 6

ָאז ַמה ּצִריְך?
 זּוג ּגְרּבִים

ֶמר ּגֶפן
 ֶצ

ת
ת ּדּקֹו

ִמּיֹו
 ּגּו

ׁשֹחר
ׁש 

 טּו

ּׁשּוט
ֶסֶרט ּפּפּיֹון ְלִק

 

ת
 ֵעיַנִים ָזזֹו

ׁשּבלּוִלים
 

ִמּזּוג ּגְרּבִים
ׁש. 

ּמּו
ׁש

ִמּכַלל 
ׁשּיְצאּו 

ִמְצאּו זּוג ּגְרּבִים 
ָתם ַלּפח, ּבֹואּו ְוִנּצֹר

ְמקֹום ִלְזרֹק אֹו
ּב

 
ׁשּבלּוִלים

ת 
ֵמֶהם ּבּבֹו

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ַקל
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ט בנתיב זההחסדחמישישי
חדש!

פינת צעצועים 
במחירים מוזלים! 
בסניפים: נויפלד, 

קוטלר, אלעד-הרי"ף. 
בקרוב- באלעד 

שמעיה.

כ"ז בחשון-א' בכסלו5-9.11.18

עד שישימבצעים בימי שני

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

8-9
ל' בחשון-א' בכסלו

כוסות יהלום/צבעוני
'מעולה'

4 ב-
1090

רביעיית טונה
במים/בשמן צמחי/ קנולה

'מעולה'

1790

ביסלי נאשוס

רביעיית במבה

200 גר'

4*60 גר'
10אסם

10
4 ב-

חזה/כרעיים עוף

כרעיים עוף תפארת

מחפוד

שארית קוד:8006200

2990

2790

לק"ג

לק"ג

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

10
2 ב-

קפה נמס
כולל מוקה ווניל

קליק שקיות/
טבלאות

רסק עגבניות 22%

סוגים שונים

570 גר'
'מעולה'

משחת שיניים טוטאל

עוגיות ברמן

קוד: 615301
75 גר'

סוגים שונים
600 גר'

אבקת כביסה 
ביומט
1.25 ק"ג

אבקת כביסה
אריאל
1.25 ק"ג

890 1990

1090
3 ב-

רסק תפו"ע
ללא סוכר

ויטה

10
38901390 ב-

790 סוגים שונים
דאודורנט אקס

10

20
5 ב-

שלישיית שוקולד
ורד גליל

מריר

890

מים בטעמים/
ספרינג תה

סוגים שונים
1.5 ליטר

1290
3 ב-

החורף כאן וזה 'מעולה'
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