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המנהיג שפרץ דרך והנהיג ברמה קהילה 
ירושלמית בגישה של מיינסטרים הלך לעולמו 
אחר מחלה קשה • הגאון הצדיק רבי נתן יהודה 
לייב מינצברג, האדמו"ר מ'קהל עדת ירושלים 
- קהילת המתמידים', הסתלק בשבוע בו נישא 
נכדו, בן לחתנו הגר"מ הירשמן שיבדלחט"א • 
בטלו המתמידים | 14

איננו
'המתמיד'

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*
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ממתי צריך לחנך את הילדים?

לשמור  בלולב.  חייב  לנענע,  היודע  קטן  רבנן.  "תנו 
תפילין, אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אביו לומדו 
ָלנּו  ִצָּוה  ‘ּתוָֹרה  היא?  מאי  תורה  שמע.  וקריאת  תורה 
מֶֹׁשה מוָֹרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב' קריאת שמע מאי היא? פסוק 

ראשון". 
מדברי חז"ל אלה יש ללמוד שאין לבחור את תכני ונושאי החינוך 
באקראי וכפי המזדמן לנו, אלא יש להקדיש מחשבה ותשומת-

לב לבדיקת ובחינת בשלות הילד בכל שלב משלבי התפתחותו, 
ולהתאים את הנושא החינוכי ליכולתו ובשלותו באותו גיל.

רק  לא  לו,  בשל  אינו  שעדיין  לנושא  לחנכו  שמנסים  ילד 
ההפך  את  ומשיגה  מזיקה  גם  היא  לטמיון,  יורדת  שההשקעה 
הילד  מאבד  הנוכחי  כישלונו  בעקבות  שכן  ממטרתה.  הגמור 
את האמון ביכולתו להתמודד עם העניין, ובעקבות הלחץ שחש 
גם מפתח  הוא  להתמודד,  לו  היה  קשה  כאשר  תקופה,  באותה 

סלידה ודחיה עמוקה מאותו נושא חינוכי.
מאידך ברור שאין ְלַאֵחר בשום אופן את הגיל הנכון והמתאים. 
נושא  באותו  לחינוך  בשל  הילד  היה  בו  שבגיל  לאחר  שהרי 
יקשה מאד ‘לשתול'  וגובשה בלעדיו,  מסוים, עוצבה אישיותו 
להישאר  עלול  והוא  יותר,  נושא בשלב מאוחר  אותו  בלבו את 

בקרבו לנצח כנטע זר שאינו נקלט היטב.
בשל  בעת שהילד  נושא,  לכל  בגיל המתאים  הבא  חינוך  אולם 
לו, משתלב ומתערה היטב באישיות הנבנית של הילד - כרכיב 
חלק  להיות  והופך  הבצק,  לישת  בעת  היטב  המתערב  מאפה 

מאישיותו ממש.
קיצורו של דבר, הקדמת יתר - כמוה כאפיה בטרם נילוש הבצק. 
ואילו איחור יתר - כמוהו כניסיון לערב את אותו רכיב לאחר גמר 

הלישה, ובמקרים מסוימים - לאחר האפייה.
מהיום  כבר  עליהם  להקפיד  שיש  נושאים  ישנם  כי  לציין  יש 
כגון  הילד.  של  והבריא  הטוב  חינוכו  למען  ללידה,  הראשון 

ראיה, שמיעה, ואווירה כללית נינוחה בבית.
מילים  או  בעינו  נקלט  צנוע  שאינו  מראה  אשר  יומו  בן  תינוק 
שאינן נקיות נקלטו באזנו, הרי כבר נפגם משהו בחינוכו. ונבאר 

את הדברים.
על דברי דוד המלך בתהילים: “ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה', ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
את  כי  בתלמוד  מובא  לך[".  שגמל  הטוב  כל  ]את  ְּגמּוָליו!  ָּכל 
דבריו אלה כיון לתקופת היניקה. משום שאף על פי שכל אברי 
גוף האדם כגון העיניים, האוזניים, האף, הפה, הידיים, הרגליים 
יוצא  והחיות,  הבהמות  בגוף  למיקומם  בדומה  ממוקמים  וכו' 
דופן הוא מקום היניקה. שאצל הבהמות והחיות מקום היניקה 
סמוך למקום הטינופת, ואילו אצל האדם הדדים ממוקמים סמוך 
למקום בינה ]הלב[. ומדוע? כדי שלא ייקלט מראה פגום בעיני 
ששינה  זה  משינוי  דוד.  הודה  כך  ועל  היונק.  האנושי  התינוק 
הקב"ה מן הטבע הכללי, למדים אנו עד כמה יש לייחס חשיבות 
לשמירת עיני התינוק שלא יקלטו מראה שאינו צנוע ]והתמונה 
ששום  בהיפנוזה  העוסקים  בקרב  ומפורסם  כידוע  נשארת! 
לבל  נקיים  שאינם  לדיבורים  הדין  והוא  נמחקת[.  אינה  תמונה 
ייקלטו באוזני התינוק. לעומת זאת, דיבורים והתנהגות חיובית, 
אצל  היטב  נקלטים  וכדו'  חסד  זכות,  לימוד  תורה,  דברי  כגון 

גדולי  וכהנהגת  בסביבתו  המתרחש  לכל  מטבעו  הער  התינוק 
]ועיין עוד במדרש שעוד בתקופת ההריון שומע הילד  ישראל. 

וחש במתרחש סביבו. והמסקנה ברורה[.

  

מהגיל  עוד  הילד  לנפש  נדרשת  בבית  נינוחה  כללית  אווירה 
הרך ביותר כאוויר לנשימה. משום כך יש להימנע מכל ריב או 
אווירת לחץ בבית, ובפרט מריב ומחלוקת לעיני הילדים. לכן, 
גם במקרה בו הורה חולק על דעת ההורה השני, ובפרט בנושא 
הביקורת  ילדיו.  לעיני  זאת  להראות  לו  אל  לילדים,  הקשור 
ההערות והדיונים ייעשו במקום אחר, ואילו בפני הילדים יובאו 
הדברים מתוך חזית אחידה. ילד הגדל עם מחלוקות בין ההורים 
היטב  זאת  לנצל  לומד  לחינוך,  הקשורים  בנושאים  בפרט   -

וההורים עומדים בסופו של דבר חסרי אונים מולו.

  

וולבה  הגר"ש  של  היקרים  מדבריו  קטע  נצטט  זה  פרק  לסיום 
זצ"ל אודות גיל החינוך:

הנכונה  הכניסה  הוא  רש"י,  דברי  לאור  החינוך  של  "עניינו 
למצב  מגיב  הילד  כאשר  לנער.  חנוך  זהו  ההתחלה.  בנקודת 

מסוים, צריכים לזרוע בו מה שהוא מוכן לקלוט באותו זמן.
 - המתאימה  הזריעה  או  השתילה  ללא  עוברת  הזו  כשהתקופה 

נעשה מאוחר מדי.
מכאן עולה דרישה ברורה כלפי ההורים: עליהם להכיר פחות או 
יותר את התקופות שילד עובר במהלך הגידול שלו ולהתאים את 
הדרישות ליכולתו של הילד בכל תקופה. אם מפריזים בדרישות 
שהילד לא יכול לעמוד בהן, כשהילד עדיין אינו מספיק מבוגר 
כדי להבין מה רוצים ממנו, יוצא מזה קלקול גדול בחינוך. זריעה 
דבר  ידי  על  להתפתח  יכול  לא  הילד  להיקלט.  יכולה  לא  כזו 
שהוא לא מבין. הילד צריך להתקדם בשלבים, ולעבור בהדרגה 

את התקופות השונות של הילדות.
אין אנו עוסקים כאן בהגדרת התקופות. זה עניין לשיחה אחרת. 

כאן ננסה רק לראות את העקרונות של החינוך על פי התורה.
הילד  יכולת  בין  התאמה  לחוסר  מצויות  דוגמאות  מספר  נביא 

לבין הדרישות שדורשים ממנו:
הצליחו  שהן  בזה  מתפארות  אימהות  הנפוצים:  הדברים  אחד 
לחנך את התינוקות לנקיות )-גמילה מהרטבה( בגיל מוקדם. ככל 
ש"הצליחו" בגיל מוקדם יותר - כך תגדל הגאווה שלהן. מקובל 
היום, ואני מקבל את הדעה הזו, שאם מכריחים ילד מוקדם מדי 
שהילד  זמן  יבוא  שלו.  ההתפתחות  לכל  מזיק  זה   - נקי  להיות 
הרבה  בצורה  מתפתח  הנושא  ואז  נקי,  להיות  ירצה  בעצמו 
יותר הרמונית. דוגמא נוספת: פעמים רבות לא מתייחסים ולא 
דבר  זה  משחק  הילד.  של  המשחק  עניין  את  מספיק  מחשיבים 
רציני מאוד אצל הילד. ר' ישראל סלנטר ז"ל אומר: כאשר ילד 
משחק בקרש בתוך אמבטיה ואומר שזו אנייה, אם לוקחים ממנו 
את הקרש הזה הרי זה ממש כמו שהיו מטביעים ספינה אצל אדם 

מבוגר. אדם שמפריע לילד במשחק שלו - גוזל משהו מן הילד.
ומקובלים.  ידועים  מוסכמים,  דברים  כעין  שהם  דברים  ישנם 
דרך משל: בסעודת שבת דורשים מהילדים לשבת ליד השולחן 
במשך כל הסעודה, אף שהסעודה נמשכת שעה או שעה וחצי, 
יכול  לא  ילד  אפשרי.  בלתי  זה  צעיר  לילד  יותר.  אף  ולעיתים 
זמן. הוא מוכרח להסתובב. לשבת  לשבת בשקט כל כך הרבה 
זה הרבה מן למעלה מן הכוחות שלו. אם  במשך כל הסעודה, 
הרבה  שהוא  דבר  לעשות  עליו  שכופים  הרי   - אותו  מכריחים 
למעלה מכוחותיו, ולא צריך להסביר עד כמה זה לא טוב. הכוונה 
את  מכריחים  כך  לשם  אבל  לבנות;  רוצים  טובה,  בעצם  היא 
הילד, והילד איננו יכול להיבנות עם דרישות שהן מעל ליכולתו. 
התוצאה מזיקה לילד. הנזק גדול וניכר במיוחד בגיל ההתבגרות. 
יותר  כי כל הפרעה קטנה בזמן הזריעה, עלולה להביא מאוחר 

לידי תוצאות חמורות". עד כאן דברי הרב וולבה זצ"ל.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

 אווירה כללית נינוחה
בבית נדרשת לנפש 

הילד עוד מהגיל הרך 
ביותר כאוויר לנשימה. 
משום כך יש להימנע 

מכל ריב או אווירת לחץ 
בבית, ובפרט מריב 

ומחלוקת לעיני הילדים. 
לכן, גם במקרה בו הורה 

חולק על דעת ההורה 
השני, ובפרט בנושא 

הקשור לילדים, אל לו 
להראות זאת לעיני ילדיו

ברור שאין ְלַאֵחר בשום אופן את הגיל הנכון והמתאים. שהרי לאחר שבגיל בו היה 
הילד בשל לחינוך באותו נושא מסוים, עוצבה אישיותו וגובשה בלעדיו



 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

 lg849 מקרר

₪ 5590

ש כביסה 7ק״ג 
מייב

אינדיסיט ניופאן

₪ 899

ש
מכונת כביסה בו

₪ 1299
  ₪ 489

קומקום +
 בלנדר + 

מצנם

מבצע מטורף 
עד גמר המלאי!! 

שעות 
 72

של מחירי כאסח!!!!

₪ 99

מעבד מזון 1000 וואט
 36 חלקים

 fp822110 
m

oulinex

כולל התקן 

שבת 
מהדרין
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החיים שאחרי
השבוע החל כינוס השלוחים העולמי בשכונת 
קראון הייטס בניו יורק, כנס עמוס רגשות. אלפי 
הפנים  שהם  תבל  רחבי  מכל  שלוחים  אלפי 
אבא,  אל  בפשטות  באים  היהודי,  העולם  של  האמיתיות 
מדהים  סיפור  הנה  הרבי,  של  הק'  ציונו  על  ומתרפקים 
זוג  היו  בקהילתנו  בארה"ב:  השלוחים  מאחד  ששמעתי 
בנם  עליכם,  ולא  עלינו  לא  נורא.  אסון  שעברו  הורים 
הצעיר נפטר באופן פתאומי. הבן היה כל עולמם והם לא 
היו מסוגלים להתנחם. הם לא מצאו טעם בהמשך החיים 
בלעדיו. הם הלכו לרבנים שונים וכל אחד ניחם בדברים 
אחרים. רב אחד אמר שהילד כיפר על עם ישראל בלכתו, 
קודם  מדור  נשמה  של  גלגול  היה  שהוא  אמר  אחר  רב 
שהייתה צריכה להשלים תיקון של כמה שנים, ורב שלישי 

הסביר שמדובר בניסיון כואב שבא לבחון את אמונתם.
את  מצאו  לא  והם  לאוזניהם  נכנסו  לא  הדברים 
האנרגיה להמשיך. ידיד קרוב עורר אותם ללכת אל הרבי 
מליובאוויטש. הם בכו והרבי בכה איתם יחד. לפתע פנה 
הרבי ושאל: "אם הבן שלכם היה עובר דירה למקום אחר 
בו אינכם יכולים לראות אותו – האם תחזיקו מעמד"? הם 
ענו "כן. זה יהיה עצוב וקשה אבל אפשרי". הרבי המשיך 
חבילות  לשלוח  שביכולתכם  לכם  יאמרו  "ואם  ושאל: 
ולהיות בטוחים שהוא מקבל  נמצא הבן  בו  לאותו מקום 
אותם – האם תשלחו לו"? – "בוודאי, ענו ההורים". ובכן, 
אמר הרבי, "הבן שלכם נמצא בשמים והחבילות שתשלחו 
לו - כמו קדיש, משניות ומתן צדקה – יגיעו אליו ויועילו 
לנשמתו". בפעם הראשונה חשו ההורים עידוד. הם הבינו 
שהמוות הוא לא סוף הקיום, הוא סוג חדש של תקשורת. 

הוא לא גמר, אלא מעבר לעולם אחר.
בפרשה:  השאלות  לשאלת  אותנו  מוביל  הזה  הסיפור 
האירוע  שרה,  פטירת  סיפור  עם  מתחילה  השבוע  פרשת 
יונה" במסכת אבות הוא הניסיון העשירי  שלדעת "רבינו 
שעמד בפני אברהם אבינו. העובדה שזהו הניסיון האחרון 
מלמדת כי היה זה הקשה מכולם. הניסיון בחן את השאלה, 
האם  והשפלה?  נפש  מפח  אחרי  ימשיך  אברהם  האם 
כביכול  והוא  הפוך  קרה  שהכול  לאחר  ה'  לרצון  יתמסר 
ניזוק מהמעשה הטוב ואף נאלץ להשפיל את כבודו בפני 

עפרון?
כשאברהם  קדימה.  לשעוט  ימיו  כל  רגיל  היה  אברהם 
קפץ לאש של נמרוד או מסר את בנו לעקדה, הוא חולל 
היה  הוא  לה'.  התקרבות  של  והרואית  חיובית  פעולה 
נתון תחת פרץ רגשות של הקרבת קרבן. אך האירוע של 
פטירת שרה הפיל אותו אל קרקע המציאות והכריח אותו 
להתעמת עם ההיפך: שרה נפטרה בעקבות העקדה, והוא 
גם אמור להוציא ממון רב ולהשפיל את כבודו בפני עפרון 
כדי לקנות חלקת קרקע בארץ ישראל שהובטחה לו שנים 

רבות קודם מאת ה'. 
כך מבארים המפרשים את פשר אריכות הפסוקים אודות 
המשא ומתן שניהל אברהם עם עפרון, ולכאורה מה לדברי 

תורה ולסיפור סחר-מכר שאין בו משמעות תורנית? 
מדרש הגדול: בוא וראה ענוותנותו של אברהם אבינו, 
עולם  עד  הארץ  את  ולזרעו  לו  לתת  הקב"ה  שהבטיחו 
ועכשיו לא מצא קבורה אלא בדמים מרובים – ולא הרהר 

אלא  עוד  ולא  תגר,  קרא  ולא  הקב"ה  של  מידותיו  אחר 
אנכי  ותושב  'גר  בענווה, שאמר  הארץ  יושבי  עם  שדיבר 
עמכם'. אמר לו הקב"ה: אתה השפלת עצמך, חייך שאני 
אשימך אדון ונשיא עליהם.  ומאליה עולה השאלה מה בין 

סיפור מצער כזה ובין "חיי שרה"?
נושאי  בחינת  לאור  יותר  גדולה  השאלה  מכך:  יתירה 
מתרחקת  שרה  לפסוק,  שמפסוק  רושם  עושה  הפרשה. 
הסיפור  מהעבר.  רחוק  זיכרון  להיות  והופכת  מהתודעה 
הראשון בפרשה הוא, כאמור, סיפור קניית המערה לקבורה 

שרה, מה שמעביר את שרה מאדם חי אל ההיפך מזה.
הסיפור השני הוא הליכת העבד להביא אישה ליצחק. 
החיים מוכרחים להימשך ואברהם עובר לבנות את הדור 
מסתיים  והסיפור  ליצחק  רבקה  את  מביא  העבד  הבא. 
אך קשות מבחינתה   – דרך הטבע  אמנם  – שהן  במילים 
של שרה: "וינחם יצחק אחרי אמו – משמתה הוא מתנחם 

באשתו" )רש"י(.
והסיפור החותם את הפרשה הוא הכואב ביותר: אברהם 
מתחתן שוב ומביא לביתו את קטורה. שרה הופכת באופן 
רשמי להיות דמות מהעבר. איך כל זה נכנס תחת הכותר 

"חיי שרה"? האם אין זה הפוך מתוכן הפרשה?!
מורה  שנה   30 במשך  הייתה  הונור  מילדרדר  גברת 
דפק  אחד  ערב  אייווה.  במדינת  מוין  דה  בעיר  לפסנתר 
על דלת ביתה ילד בן 11, קראו לו רובי, וביקש להירשם 
לשיעורים במוסיקה. אמו המתינה ברכב ולא נכנסה ורובי 
תשמע  שהיא  רוצה  מאוד  והוא  חד-הורית  שאמו  סיפר 
אותו מנגן. בדרך כלל העדיפה גברת הונור לקבל תלמידים 
נגע בליבה והיא  בגיל צעיר ממנו, אבל משהו בילד הזה 

הסכימה.
רגישות  חסר  היה  רובי  התחרטה.  היא  מאוד  מהר 
רגיש  היה  ולא  המקצבים  את  תפש  לא  הוא  מוסיקלית, 
לטונים. היא הייתה מוותרת עליו ברצון, אבל רובי לא נתן 
הזמן  כשכל  בהדרגה  והתקדם  והתאמץ  התמיד  הוא  לה. 
הוא חוזר על משפט אחד: "אולי אימא שלי תשמע אותי 
והיא  לשיעורים  לבוא  רובי  הפסיק  אחד  יום  מנגן".  פעם 
לה  הייתה  לא  שלה,  המתבגר  בגיל  לבה.  בסתר  שמחה 

סבלנות לתלמידים מהסוג שלו.
הזמנה  ושלחה  ההורים  לכל  קונצרט  ערכה  זמן  כעבור 
מאוד  והתנצל שאמו  טלפון  החזיר  הוא  רובי.  של  לביתו 
חולה ולכן לא הופיע לשיעורים, אבל הוא רוצה להשתתף 
בקונצרט. "אני מבטיח להתאמן ואת תראי שיהיה בסדר". 
הגיע  ואז  נהדר  עברה  ההופעה  הגדול,  הערב  הגיע 
מדובלל  שערו  מקומטים,  היו  בגדיו  רובי.  של  תורו 
הלבישה  לא  שלו  אימא  "למה  בקהל:  לחישות  והחלו 
אותו לערב החגיגי"? רובי התיישב מול הפסנתר ודממה 
ניגן את  השתררה בקהל. נשמה חדשה התעברה בו. הוא 
הקונצ'רטו מס. 21 של מוצארט וזה היה נפלא. אצבעותיו 
נעו באלגנטיות על הפסנתר, הן רקדו בעליזות לצליליו של 
המלחין האגדי. אחרי שש וחצי דקות הוא סיים בקרשנדו 
את  לקח  הביישן  רובי  במחיאות.  הגיב  והקהל  קולני 
המיקרופון וביקש לומר משהו: "חברים, אימא שלי הייתה 
חרשת, היא מעולם לא שמעה אותי, אבל קיננה בי תקווה 
שיום אחד היא תתחיל לשמוע ולהאזין לנגינה שלי. לפני 

מספר  ולפני  הנוראה,  במחלה  חלתה  היא  חודשים  כמה 
הראשונה  בפעם  היא  שהערב  הבנתי  נפטרה.  היא  ימים 
זה  את  לעשות  התאמצתי  אז  מנגן,  אותי  לשמוע  יכולה 

מיוחד"...
את  מצית  הוא  אבל  מחבר,  שמעתי  הזה  הסיפור  את 
השאלה שכל אדם שנפרד מאדם יקר, מתענה ומתייסר בה: 
האם אותו אהוב עדיין שומע אותי? האם הוא יודע שאינני 
לעשות  יכול  שאני  משהו  יש  האם  להתגעגע?  מפסיק 

למענו ולעילוי נשמתו?
המוות מכריח אותנו להתמודד עם אותם חלקים שאיננו 
דברים  לבחון  רגילים  אנחנו  איתם.  להתמודד  אוהבים 
פיזיים ומדידים, ואילו המוות מעורר גם אצל הרציונליים 
ואינו  נראה  אינו  פיזי,  שאינו  מה  על  מחשבות  שבינינו 
מדיד: האם משהו קיים מעבר למה שנראה בעינינו? האם 

יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עבור מי שכבר איננו?
שמציג  התשובות  משתי  ללמוד  ניתן  הזו  השאלה  על 
על  מבוססת  והשניה  סופר  הכתב  מתוך  הראשונה  הרבי, 
תורת החסידות, היהדות טוענת שלא רק שהנפש החיונית 
קיימת למעלה, אלא נשארת קשורה עם העולם הזה. היא 
מרגישה את הילדים, כואבת את כאבם, אפשר לגשת אל 
למעלה  הנשמה  רחמי  לעוררות  ולהתחנן  הקבר  מקום 
עלינו, והמעשים הטובים שעושים הילדים לעילוי נשמתה 
לנושא  החשוב  המקור  הבא.  בעולם  לזכותה  נרשמים 
פ"ב  כלה  במסכת  המובא  מרטיט  מדרשי  סיפור  הוא 
יצחק מווינה,  )רבי משה בן  זרוע  ומועתק בתשובות אור 
מגדולי רבני אשכנז לפני כ-800 שנה, מורו של המהר"ם 

מרוטנברג(.
ערום  שהיה  אדם  בחלומו  שראה  עקיבא  ברבי  מעשה 
ושחור כפחם, והיה סוחב על ראשו מטען גדול של קוצים 
ורץ כמרוצת הסוס. שאלו רבי עקיבא: מדוע עובד קשה כל 
כך? אם עבד אתה ואדונך עושה לך כך, אפדה אותך מידו, 
אל  האיש:  אותו  אמר  אותך.  מעשיר  אני  אתה,  עני  ואם 
תעכבני, שמא ירגזו הממונים עלי. כיון ש'מת אני', ובכל 
יום ויום שולחים אותי לחטוב עצים ושורפין אותי בהם. 
שבאת  בעולם  מלאכתך  היתה  מה  עקיבא:  רבי  לו  אמר 
לעשירים  פנים  ונושא  הייתי,  גבאי המס  לו:  אמר  ממנו? 
עליך  הממונים  מן  שמעת  כלום  לו:  אמר  עניים.  והורג 
אם יש לך תקנה? אמר לו: שמעתי מהם דבר שאינו יכול 
להיות, שאילו היה לי בן שעומד בקהל ואומר "ברכו את 
ה' המבורך", ועונין אחריו "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" 
אולם  הפורענות.  מן  אותי  מתירין  מיד   - קדיש  יאמר  או 
עזבתי אשתי מעוברת, ואיני יודע אם ילדה זכר ומי ילמדו 

תורה. 
כיון  עליו.  ושאל  והלך  גדול,  צער  עקיבא  רבי  הצטער 
שבא לאותו מקום, שאל אודות האיש ואמרו לו: ישחקו 
עצמותיו של אותו רשע. שאל על אשתו ואמרו לו: ימחה 
זכרה מן העולם. שאל על הבן, אמרו הרי ערל הוא ואפילו 
והושיבו  ומלו  עקיבא  רבי  נטלו  עשה.  לא  מילה  מצות 
לפניו, ולא היה מקבל תורה, עד שישב עליו ארבעים יום 
בתענית. אחר כך לימדו תורה וקריאת שמע ושמונה עשרה 
ברכות, והעמידו לפני הקהל ואמר "ברכו את ה' המבורך" 
עד  ואגדות,  הלכות  ותלמוד,  משנה  לימדו  ועוד  וקדיש, 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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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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שנתחכם מאוד והוא רבי נחום הפקולי )וכמה תלמידי חכמים יצאו ממנו(. באותה 
שעה התירו המת מן הפורענות, ובא לרבי עקיבא בחלום, ואמר: יהי רצון שתנוח 

דעתך בגן עדן, כשם שהנחת את דעתי והצלתני מדין גהינם.
 בכך מבארים ספרי ליקוט בני ימינו את שם הפרשה "חיי שרה" וכן "ויחי יעקב": 
נגמרה, אלא עברה לצורת חיים אחרת. קודם היא חיה  כי שרה לא  ההדגשה היא 
בתוך גוף ועכשיו הנשמה חיה למעלה והיא זקוקה ומתחננת למעשים של הילדים 

למטה. 
בכך מבאר בעומק רב ה"כתב סופר" את ההדגשה "תנו לי אחוזת קבר ואקברה את 
מתי מלפני": אברהם מדגיש באזני עפרון כי הוא קובר רק את הגוף המוטל לפניו, 
היא  אימנו.  נפשי שהייתה שרה  חלק  מאותו  נפרד מ"שרה",  אינו  אופן  בשום  אך 

ממשיכה להתקיים בקרבו ובעולם העליון לעד.
וכאן מגיע ביאורו הנפלא של הרבי: הפרשה נקראת "חיי שרה" כדי להעביר מסר 
הוא ממשיך  מת.  באמת  לא  הוא   – אדם  מורשתו של  את  כאשר ממשיכים  כביר: 
לחיות ביתר עוצמה גם אחרי מותו. דבר אמתי אינו יכול להיפסק ולכן חייה של שרה 
המשיכו בכל התוקף גם לאחר לכתה. ולמעשה, זה הסיפור הגדול של הפרשה: נקרא 
שוב ונשים לב לדבר מופלא: כל מהלך הפרשה מתאר איך אברהם עבר להגשים את 

חלום חייה של שרה, את כל מה שניסתה לעשות במהלך חייה ולא הספיקה. 
ובין אברהם: אברהם הוא "אב  וויכוח תהומי בינה  לאורך חיי שרה, היה פעור 
המון גויים", השליחות שלו הייתה אוניברסאלית: להביא את בשורת האמונה באל 
אחד לכל באי עולם, יהודים ומי שאינם כאלו. האמונה של אברהם מקובלת כיום 
על בני שלוש הדתות ואינה ייחודית רק לבני העם היהודי. יתירה מכך: לאברהם יש 
שני ילדים ושלוש נשים: ילדו הגדול של אברהם הוא "ישמעאל", אברהם אהב אותו 
מאוד וביקש "לו ישמעאל יחיה לפניך" )כפי שהארכנו בשבוע שעבר(, ואברהם היה 
נשוי לשלוש נשים שבאו מכל קצות האנושות. מדרש ילקוט שמעוני )איוב ח סימן 
תתקד( מביא ששרה הייתה מזרעו של שם, קטורה מזרעו של יפת, והגר מזרעו של 

חם. 
שרה, לעומת זאת, הייתה פרטיקולארית, היה לה ילד אחד ובעל אחד. כל עולמה 
היה הקמת העם היהודי. בעוד שאברהם הוא אבי המון גויים, שרה היא אם העם 
ושרה הגיע  בין אברהם  יצחק. העימות  זרעו של  היו להקים את  היהודי. כל חייה 
לשיא כאשר שרה רואה את ישמעאל "מצחק" עם יצחק והיא נחרדת. היא תובעת 
מאברהם לגרש את הפרחח מיד מהבית, אך אברהם מסרב בתוקף. העימות בין הקמת 

האומות להקמת העם היהודי מגיע לשיא – ורק הקב"ה מכריע ועושה שלום בית.
ובעוד שלאורך חייה של שרה, אברהם התעמת אתה, לאחר מותה עזב אברהם את 
דרכו האישית ועבר להגשים את חלום חייה של שרה. להגשים עבורה את מה שלא 
הספיקה בעצמה. להמשיך הלאה את "חיי שרה". כעת נקרא שוב את שלוש סיפורי 
הפרשה שהוזכרו בתחילה: הסיפור הראשון מספר על קניית מערת המכפלה בארץ 
ישראל. זה הנכס הראשון בהיסטוריה שנקנה עבור העם היהודי. הרעיון היהודי הפך 
מאידיאה, משאיפה, לטאבו וקושאן נדלנ"י בארץ. הסיפור השני מספר איך אברהם 
שולח את העבד למרחקים להביא את רבקה, והתורה מסיימת "ויביאה האוהלה שרה 
אמו". לומר שנוצר המשך לשרה. נמצאה הנפש היחידה בעולם שיכולה להמשיך 
את משימת חייה של אימנו הראשונה. )ואכן, רבקה אוהבת את יעקב, כמו ששרה 

אוהבת את יצחק(. 
ויולד ממנה  ביותר הוא, שאברהם מתחתן עם הגר  והמרשים  והסיפור השלישי 
ילדים – אך התורה מסיימת: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני  חמישה 
הפילגשים נתן מתנות וישלחם מעל בנו". כאן אברהם מכריע באופן סופי בעד זרעה 
של שרה. כתיבת צוואה היא רגע שאי אפשר לטייח בו. זה בדיוק האירוע בו חייב 
אברהם להכריע אחת ולתמיד: שרה או הגר? שרה או קטורה? יצחק או ישמעאל? 

והוא מכריע בדרכה של שרה. 
ולכן אין פלא שהפרשה נקראת "חיי שרה": משום שכאן הגיעו לשיא חייה של 
שרה. חיים אמתיים, כאלו שלא פוסקים, שלא נגמרים, שממשיכים לפעום בחום גם 

כשהמפעיל עצמו כבר איננו.
לא  הם  ההורים.  של  המצבה  נוסח  על  שהתווכחו  משפחה  בני  על  פעם  קראתי 
הצליחו להכריע וכתבו לרבי. הרבי ענה שיש שני סוגי מצבות: מצבת אבן דוממת 
בבית הקברות, ו'מצבה חיה' בדמות התנהגותם של הילדים. לכן אם מישהו איננו 
של  לזכרם  יותר  טוב  באופן  להתנהג  יכול  הוא  הדוממת,  המצבה  מנוסח  מרוצה 

ההורים, ובכך לערוך מצבה חיה עם הדמות החשובה בעיניו.
השלוחים  כנס  הזה:  השבוע  בסוף  היהודי  העולם  שיציין  למאורע  ההקשר  זהו 
העולמי של שלוחי הרבי מליובאוויטש. כל מי שזכה להשתתף שם יודע שהתחושה 
היא אחת: "חיי שרה". "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", ההצלחה של השלוחים, 
העובדה שהם עומדים בצדקותם וביראת השמים שלהם ומחנכים דורות של חסידים 
העוצמתי  הביטוי  היא   – בעולם  ביותר  והנידחים  הרחוקים  החורים  בתוך  כמותם 
פרטית  לגאולה  כולנו  על  ומעתיר  מרעיתו  צאן  את  הרועה  עזב  שלא  לכך  ביותר 

וגאולה כללית כפשוטו בקרוב ממש.

מעלת 
המבשר טוב 

ולבכותה  לשרה  לספוד  אברהם  ויבא 
)כג, ב( נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, 
שנזדמן  העקידה  בשורת  ידי  שעל  לפי 
בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה 

נשמתה ממנה ומתה )רש"י(
אנו  יכולים  ורבים  נפלאים  לימודים 
מהם  אחד  העקידה,  מפרשת  להשכיל 
נלמד מפסוק זה, עד כמה צריכים להקדיש 
הנאמרים  לדברים  לב  ותשומת  זהירות 

לזולת!
לשרה  לבשר  שבא  השליח  אותו  הנה 
דבר  של  בסופו  נשאר  אכן  יצחק  בנה  כי 
לה  לספר  קודם  שהתחיל  אלא   בחיים, 
שנזדמן  איך  העניינים  השתלשלות  על 
סיים את  ורק אח"כ  יצחק לשחיטה,  בנה 
דבריו ואמר לה שבסופו של דבר ניצל ולא 
נשחט, ותוך כדי שיחה זו נבהלה שרה עד 
שפרחה נשמתה ומתה, והרי המבשר, בא 
היה  ואילו  טובים,  דברים  לבשר  ונתכוין 
מקדים ואומר בתחילת דבריו, שרה, ברוך 
השם, יצחק בנך חי, ורק אח"כ היה מספר 
לה את כל הקורות אותו ואת השתלשלות 
העניינים, איך שהובל לעקידה, וכו’ וכו’ 
בחיים,  את השמחה שנשאר  להגדיל  כדי 
בשלום,  מקומו  על  בא  הכל  היה  אזי 
אלא שבחוסר שימת לב ובחוסר זהירותו 
בבשורת  ואיחר  רעים  בדברים  הקדים 
זה פרחה נשמתה של שרה,  הטוב, ברגע 
טוב,  שליח  להיות  היה  שיכול  זה  ותחת 

הפך לשליח השטן.
עבורנו  וחשובה  גדולה  הערה  היא  זו 
ולימוד רב בשבילנו שעלינו להיות זהירים 
שאחד  יום,  שבכל  מעשים  שכן  וערניים, 
מספר לחברו איזה דבר, כגון, "נכון שהבן 

שמעתי  הספר?  בית  עם  לטיול  נסע  שלך 
שהייתה תאונה קשה עם האוטובוס- אבל 
השניה  הזה,  הקטן  הרגע  בסדר",  הכל 
להודעה  התאונה  הזכרת  שבין  הזאת 
ליבו  את  להקפיץ  מספיקה  בסדר,  שהכל 
תמיד  שלא  הוא  ונכון  האב,  אותו  של 
המקום  על  חלילה  מת  שמישהוא  רואים 
כאן  הייתה  אך  לב,  התקפת  שקיבל  או 
דקירה בלב, והמבשר הזה, אם אינו השטן 
חבריו,  וחברי  מחבריו  הוא  אבל  ממש, 
והדוגמאות לכך הן רבות למכביר, ואשרי 

השם אורחותיו ורואה את הנולד.
טובה  מידה  "גדולה  חז"ל,  ולמדונו 
ממידת פורענות", אם שמועה רעה יכולה 
ברגע אחד כל כך להרע, כל שכן בשורה 
כך  כל  לנו  נראית  היא  אם  אפילו  טובה, 
קטנה ולא משמעותית, מחיה היא את הלב 
קצת  המאחר  אדם  אם  כגון,  הנפש,  ואת 
להגיע הביתה, וטורח להתקשר לבני ביתו 
לאחר  נאלץ  ושהוא  בסדר  שהכל  ומודיע 
התחשבות  של  אחר  מקרה  כל  או  מעט, 
כלפי  ובפרט  לחברו,  אדם  בין  בזולת, 
ההורים, והרעייה שטבעם להיות מודאגים 

וחרדים על בניהם או על בעליהן.
שרה,  הראשונה  מאמנו  ונלמד  הבה 
על  רעה  שמועה  ששמעה  ברגע  שמתה 
בנה, וניזהר תמיד לבשר טובות לסובבים 
כך  כל  רגישה  בתקופה  ובמיוחד  אותנו, 
שלא  בה  שעה  או  יום  אין  לצערינו,  בה 
כאלו  בטחוניים  אירועים  מתרחשים 
המילים  את  לברור  חשוב  כמב  ואחרים, 
גם  וכמובן  להורים,  כלשהיא  בהודעה 
כמו  לחברו,  אדם  ובין  לאשתו,  איש  בין 
טוב  שלבשר  הקדושה,  בתורתנו  שמצינו 

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

"גדולה מידה טובה ממידת פורענות", אם 
שמועה רעה יכולה ברגע אחד כל כך 

להרע, כל שכן בשורה טובה, אפילו אם היא 
נראית לנו כל כך קטנה ולא משמעותית, 

מחיה היא את הלב ואת הנפש

המשך מעמ' 6
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עד שישימבצעים בימי שני
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03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: 
הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20  |בת ים: ניסנבאום 
25|  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

סוגים שונים
עלית

קפה נמס
כולל מוקה ווניל

קליק שקיות/
טבלאות

רסק עגבניות 22%

סוגים שונים

570 גר'
'מעולה'

אצבעות שוקולד 

משחת שיניים טוטאל

עוגיות ברמן

קוד: 615301
75 גר'

סוגים שונים
600 גר'

שני-רביעי
5-7.11.18
כ"ז-כ"ט בחשון

עוגה מהירת הכנה
סופלה קוד:55475/בראוניז קוד:44203

'מעולה'

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

רביעיית טונה
במים/בשמן צמחי/ קנולה

'מעולה'

סימילאק
מוגבל ל-2 יח'

900 גר'

סוגים שונים
רטבי 'מעולה'

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

2*400 גר'
אסם

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

זוג שקדי מרק פתית תלמה
250-300 גר'

ללא לקט השדה, כרובית וברוקולי
700 גר'

סנפרוסט

ירקות קפואים
קוד:31501/301833/431518/

8453844/8453837
ר. שמאי

אשפתון שטוח
5 חב' במארז

ר. שמאי

מרכך כביסה בדיןשקיות מזון/הקפאה
לא כולל בייבי

960 מ"ל

850 גר'
עלית

קוסקוס ללא מלא/פתיתים שוקולית
'מעולה'/אטריות סבתא

גריסים/חיטה
1 ק"ג

מיה 500 גר'

חזה/כרעיים עוף

כרעיים עוף תפארת

מחפוד

שארית קוד:8006200

אבקת כביסה 
ביומט
1.25 ק"ג

אבקת כביסה
אריאל
1.25 ק"ג

890 6990199010
2 ב-

1090
3 ב-

מים בטעמים/
ספרינג תה

סוגים שונים
1.5 ליטר

1290
3 ב-

25
2990 ב-

ליח'
3 ב-1390

10
2 ב-
890

שני-רביעי
5-7.11.18 כ"ז-כ"ט בחשון

מעדן באדי
קוד:20252/86240/86233

תנובה

890
4 ב-

750 גר'
טרה

משקאות חלבגבינה לבנה
סוגים שונים

1 ליטר
תנובה

שמיניית יופלה פרי
תנובה

מעדן יולו
סוגים שונים

תנובה

8-9
ל' בחשון-א' בכסלו

כוסות יהלום/צבעוני
'מעולה'

4 ב-
1090 10

21790 ב-

ביסלי נאשוס

רביעיית במבה

200 גר'

4*60 גר'
10אסם

10
4 ב-

ליח'
8901290 25

212901290 ב-

890

1790

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

1.75 ק"ג
טבעול

ליח'
3990

2990

2790

לק"ג

לק"ג

1390

790

199010
3 ב- 1090990

ליח'

סוגים שונים
דאודורנט אקס

10

20
5 ב-
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המערכה מאחורינו, 
המלאכה לפנינו

השם,  בעזרת  הבחירות,  יום  את  השבוע  עברנו 
אבל,  הפרמטרים,  בכל  רצון  משביעות  התוצאות 
וזה העיקר, יש לנו לתת שבח והודיה לבורא עולם 
שהמערכה מאחורינו בלי נזקים, ובעיקר בין אדם לחבירו. זו 
את  שמכבדת  מערכה  והוגנת,  נקייה  מכובדת,  מערכה  הייתה 

נושאיה ומשתתפיה.
לאזרח  לתושבים,  להעניק  באים  בחירות,  כל  הבחירות, 
הקטן, את הזכות לשנות, להשפיע. בתקופה האחרונה הקדשתי 
את טוריי ומאמריי בקריאה לחבריי ולידידיי ולכל עם ישראל: 
בואו לשנות. בואו להשפיע, אל תשבו בבית ותקטרו, תבואו 
עכשיו, הזדמנות בידכם להוביל שינויים משמעותיים ועמוקים.

שלא  אנשים  הרבה  שישנם  אמת, 
מתעניינים  לא  הם  להצביע.  יוצאים 
רוב  אבל  ובסביבתם,  בעיר  בנעשה 
האנשים, כן אכפת להם, ולאנשים האלו 
זו הזדמנות לשנות ולהתחיל משהו חדש. 
הנבחרת של 'העיר של כולנו' היא נבחרת 
נקי  דף  חדש,  דף  לפתוח  מצוינת שבאה 
את  ואזרח  אזרח  לכל  שיעניק  ואיכותי, 

הזכויות המגיעות לו באופן שווה.
המערכה אולי מאחורינו אבל המלאכה 
לפנינו. עכשיו הזמן לאחד וללכד את כל 
הפלגים, לא להביט אחורה על יריבויות 
קטנות ומשקעים מזערים, אלא להסתכל 
והמעשים  הימים  על  ולהסתער  קדימה 
שעוד נכונו לנו. משלבים ידיים וניגשים 
להטיב  ועשייה,  מלאכה  שנות  לחמש 
את  ולחבק  אחד  כל  בידי  לסייע  לזולת, 

האחר.
שנים  בחמש  פעם  להגיע  חוכמה  אין 
לא  גם  זה  הבוחר.  של  קולו  את  ולבקש 
פייר ולא הוגן. אני וחבריי הבטחנו - וגם 
קיימנו בעבר – שנהיה כאן כל הזמן, בכל 
חמש השנים הבאות, קשובים לכל אחד, 

זמינים לכל בעיה ונכונים לכל פעולה.
סיבה  מכל  בנו,  בחר  שלא  מי  גם  לנו,  הצביע  שלא  מי  גם 
כאן  אנחנו  כן,  שצריך.  מה  כל  ולבקש  להתקשר  יכול  שהיא, 

בשבילכם. כן, לוקחים אחריות. כן, עומדים בהבטחתנו.

  

ביום הבחירות התבשרנו על פטירתו של אדם מיוחד במינו, 
השר  ז"ל,  אזולאי  דוד  הרב  הנפש,  ועדין  מידות  אציל  איש 
לציין  חייב  אני  ארוכות,  שנים  שהכירו  כמי  הדת.  לשירותי 
לשבח את יעילותו, מסירותו והתמסרותו לענייני הכלל והפרט, 

הכל בשקט וללא פרסום מיותר.
אמנו  שרה  על  קוראים  אנו  שרה,  חיי  פרשת  בפרשתנו, 
 – לטובה"  שווין  "כולם  חז"ל  ודרשו  שנים,   127 שחיתה 
שנותיה של שרה היו כולן שווים לטובה, גם שנות הצעירות 
וגם שנות הזקנה. היא לא השתנתה לרעה והשנים לא הקהו את 

מידותיה הטובות.
השר אזולאי, לא גבה ליבו ולא רמו עיניו, גם בהיותו יושב 

הרגיש  לא  הישראלית,  ובהוויה  בעשייה  מרכזיים  בצמתים 
גאווה ולא חש מורם מעם. הוא היה שווה בין שווים, פשוט 

בין פשוטים, אזרח בין אזרחים.
והוא ידע לנצל את ימיו ושעותיו לסייע בידי כל יהודי ויהודי 
ללא כל הבדל גזע, דת ומין, ואת המידה הטובה הזו יש לקחת 

ממנו.

  

את  שלימד  עקיבא  רבי  על  המספר  מופלא  מדרש  ישנו 
תלמידיו תורה. ביקשו להתנמנם, סיפר להם רבי עקיבא סיפור, 

ומיד שבו לתלמודם, ומהו אותו סיפור?
בזכות  מדינות?   127 על  למלוך  ראתה אסתר המלכה  "מה 
שסבתה שרה חיתה 127 שנים". כשסיים לומר רבי עקיבא את 
הדרוש הזה, מיד התעוררו התלמידים. ולכאורה מה חידש רבי 

עקיבא בדרוש נפלא זה שעורר את התלמידים?
גודל  כי רבי עקיבא הראה להם את  גדולי המוסר  מבארים 
שרה  נכדתה  את  זיכה  אמנו  שרה  של  שנה  כל  הזמן.  יקרת 
חודש  כל  אומר,  הווי  נוספת.  במדינה 
שבוע  כל  בעיר,  הנכדים  את  מזכה 
בשכונה, כל יום ברחוב, כל שעה בבית. 
וכי מותר לנו לוותר על שעה מהחיים? זה 

מה שעורר את התלמידים.
יש  אדם:  כל  עבור  גדול  לימוד  זהו 
תמיד  לא  ולעשות.  לפעול  יכולת  לנו 
התוצאות הם כאן ועכשיו, לפעמים אנחנו 
משקיעים לטווח ארוך. הצבענו השבוע, 
בכבוד  אותנו  שייצגו  אנשים  בחרנו 
במועצה, בואו ניתן להם את הצ'אנס. את 
ההשקעה של השבועות האחרונים, נאכל 

בעזרת ה' בחמש השנים הבאות.

  

לבורא  ושבח  הודיה  מלא  פינו  שוב, 
ולכל  למסע,  לשותפיי  אודה  עולם. 
רוצה  אני  בנו.  ותומך  שתמך  הציבור 
גנדלמן ראש  ידידי מר צביקה  לברך את 
שנבחר  ובעתיד,  בעבר  חדרה  עיריית 
ולעמוד  הבוחרים  רצון  את  למלא  שוב 

בראשות עיריית חדרה.
ברכה לשותפיי היקרים, מר ניר בן חיים עו"ד נתן לבייב וכל 
הנציגים היקרים שזו להם ההתמודדות הראשונה. מניסיון אני 
אומר להם, אין כמו עזרה וסיוע למי שזקוק לו. תמשיכו בדרך 

זו, ו"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".
שבת שלום

הרב בן ציון נורדמן

אחרי ההצלחה בבחירות, הרב בן ציון נורדמן בטור הודיה מיוחד – לבורא עולם 
ולתושבי העיר שנתנו לו שוב את אימונם • וגם: מילות פרידה משר הדתות הרב דוד 

אזולאי ז”ל

הרב בן ציון נורדמן
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

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

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

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

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

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

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

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

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

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

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

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

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

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

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

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

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

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

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

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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לבד, אבל לא ככה

אבל  פוליטיקה,  אוהב  איני  פוליטיקה,  איש  איני 
הייתי חייב לכתוב את השורות הבאות למען הנוער 
והילדים שלנו. אחרי ימי הבחירות האלו, אני חושב 
כבד.  נפש  חשבון  בו  לעשות  שצריך  ענין  פה  שיש 
אקדים, לפני זה שבטוח לי שכל יהודי חרדי לדבר השם צריך 
למפלגה  לו,  לאיפה שאמרו  ולהצביע  רבותיו  בקול  לשמוע 

לתמוך  בחרו  שרבותיו  ולמועמד 
בהם. על זה אני לא מדבר ואין לי 

שום עוררין.
אני מדבר על משהו אחר לגמרי, 
על הצורה בה נעשו הדברים, ועל 
ולילדים  לנוער  שיש  ההשפעות 
בכל  רואים  שהם  מה  שלנו, 

הקמפיין הזה.
חרדים  נוער  ובני  ילדים  האם 
המאבקים  כל  את  שרואים 
בחודשים  פה  והדיבורים 
ובכנות,  שואל  אני  האחרונים? 
ילד  יוצא  חינוכי  מסר  איזה  עם 
אחרי  הזו,  המערכה  מכל  תמים 
שהוא רואה את כל הבלגן שקורה 

מסביב?
לי  שיצא  אחרי  זה  את  אומר  אני 
הרבה  עם  השם  ברוך  להיפגש 
ושמעתי  אברכים.  וגם  נוער  בני 
הדיבורים  את  מהם  מהרבה 
מה  שכל  הבאים,  והמשפטים 
האחרונים  בחודשים  פה  שקורה 

לא מוסיף להם לאמונת חכמים. 
רואה שמפלגה חרדית אחת תוקפת  תגיד לבחור שהוא  מה 
את השנייה, והן לא מצליחות להגיע לאחדות יחד? הרי אם 
המטרה ברורה להגדיל תורה ולהאדירה, אז למה כל הבלגן 
ישיבה  שבחור  חושבים  אתם  האם  מסביב?  שקורה  הזה 
שמים  ביראת  לו  מוסיף  זה  האלו  המאבקים  את  שרואה 

משהו?
איני רוצה לפרט דברים ומשפטים שנאמרו מכל הצדדים, כי 

אז חס וחלילה גם אני אמצא את עצמי חלילה מצטרף לכל 
המעגל הזה, שאני ממש לא רוצה להיות שותף בו. 

כיהודים  אנחנו  שאם  חושב  אני  כי  הדברים  את  כותב  אני 
כמה  שמשתדלים  כאלה  לפחות  )או  השם  לדבר  חרדים 
שיותר( רוצים שהבנים שלנו ילכו בדרך אבותינו. הצורה בה 
התנהלו הבחירות האחרונות, לא רק שהיא לא מועילה, היא 

ונפשית  רוחנית  מבחינה  שלנו,  הילדים  לחינוך  מזיקה  אף 
יחד.

גם אם החליטו בכל מפלגה לרוץ בנפרד, השאלה היא איך 
הם עושים את זה ובאיזה צורה. למרות שבני נוער אמרו לי 
יחד? הרי המטרה  - מה באמת? הם לא מצליחים להסתדר 

היא משותפת. 

שלנו  ומהנוער  מהילדים  לו  שאכפת  שמי  נפש  חשבון  זה 
לנוער שלנו  יש  כך  גם  חישוב מסלול מחדש.  לעשות  צריך 
התמודדויות וקשיים מבית ומבחוץ, לא צריך להוסיף לו עוד. 
יהודי  כל  על  שחובה  לי  שברור  דברי  את  אסייג  אני  ושוב 
החרד לדבר השם לשמוע בקול רבותיו ולהצביע למי שאמרו 
להצביע. אני מדבר אך ורק על הצורה בה דברים התרחשו ועל 
בצורה  משפיעה  שהיא  כך 
ובני  הילדים  על  שלילית 
הנוער שלנו ועל הכאב שלא 
הצלחנו להגיע בציבור שלנו 

לאחדות בין כל הפלגים.
פעם  ראיתי  דומה  בעניין 
כתוב שהרבה חושבים שאדם 
בגלל  עדן  מגן  גורשו  וחוה 
הרי  דעת.  עץ  מפרי  שאכלו 
השם  שאכלו  שאחרי  כתוב 
יתברך דיבר איתם והם עדיין 

היו בגן עדן. 
מתי הם גורשו מגן עדן - רק 
רעים  דברים  שדיברו  אחרי 

אחד על השני. 
אדם  את  שאל  הקב"ה 
והוא  עשית?  מה  הראשון 
עמדי  נתת  אשר  האישה  ענה 
היא נתנה לי מן העץ ואוכל, 
אשתו.  את  האשים  הוא 
חוה,  את  שאל  וכשהקב"ה 
היא לא אמרה שהיא פיתתה 
ואוכל, הנחש  את אדם הראשון, אלא אמרה הנחש השיאני 

פיתה אותי. 
ראה הקב"ה ששניהם מאשימים, מדברים דברים רעים אחד 
על השני ולא מנסים להגן אחד על השני, אז גירש אותם מגן 

עדן.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים. 

machon.rot@gmail.com לתגובות

גם אם כל מפלגה החליטה להתמודד לבד בהוראת רבותיה, יש דרך וצורה לעשות 
זאת, מבלי לפגוע באמונת חכמים של הדור הצעיר, שלא חסרות לו התמודדויות גם 

בלי הקמפיינים שליוו את מערכת הבחירות האחרונה

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



מה תגיד לבחור שהוא רואה שמפלגה חרדית אחת תוקפת את השנייה, והן לא 
מצליחות להגיע לאחדות יחד? הרי אם המטרה ברורה להגדיל תורה ולהאדירה, אז למה 
כל הבלגן הזה שקורה מסביב? האם אתם חושבים שבחור ישיבה שרואה את המאבקים 

האלו זה מוסיף לו ביראת שמים משהו?

"



דרושים
שרוציםאנשים
יותר!

תנאים סוציאליים מלאים, אין צורך בנסיון קודם
35 ש"ח לשעה + בונוסים!

למחלקת גיוס הכספים
של 'שינובר גרופ'

בבני ברק ובביתר עילית

סניף בני ברק: 077-9973814
סניף ביתר עילית: 077-9577041

יותר פרנסה! יותר הנאה! 

יש לך
די.אן.איי

של
מנהל?

העבודה במרכז העסקים
)B.B.C( בבני ברק

binifried85@gmail.com :לפרטים

לרגל פתיחת מחלקה נוספת

דרוש
מנהל צוות
טלמרקטינג
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הטכנולוגי
||  יוסי גיטלר ||

הרב
בימי השבעה לפטירתו של מייסד המכון המדעי טכנולוגי להלכה, הגאון רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, 
העלינו מחדש את הראיון האחרון אותו העניק ל'כל ישראל' בימים שאחרי נפילתו למחלה, ממנה 
לא קם עד לפטירתו המצערת בשבוע האחרון • פרופיל מקיף על האיש וההלכה ועל המכון אותו 
הקים בעשר אצבעותיו • הקשר החם עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, צוותי הטלוויזיה שרדפו אחריו, 

הטלפונים ממרן הגרש"ז אוירבעך זצ"ל וההתכתבות עם האפריקני המלומד
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ם פטירתו השבוע של הגאון רבי לוי יצחק ע
הפתרונות  של  עולם  מקים  זצ"ל,  הלפרין 
המדעי  המכון  ומייסד  בהלכה  הטכנולגיים 
המקיף  והפרופיל  לשיחה  חזרנו  טכנולוגי, 
יענקי  הכישרון,  ברוך  עמיתי  עליו,  שערך 
לא  ממנו  למשכב  נפל  בו  בשבוע  קצבורג, 
לפניכם  היא  הרי  שעבר.  בשבוע  הסתלקותו  ליום  עד  קם 

במלואה.

עולם שהיה

לדמותו  מצערות  בנסיבות  נחשפנו  האחרונים  בימים 
יצחק  לוי  רבי  הגדול  הגאון  של  האנפין  ורבת  הייחודית 
בירושלים.  להלכה  טכנולוגי  המדעי  המכון  ראש  הלפרין, 
היה זה כאשר מעד בדרכו מהמכון לתחנת האוטובוס לביתו, 
ונחבל קשות בראשו. בחסדי שמים מצבו הולך ומשתפר מיום 

ליום.
כל מבקר בפעם הראשונה בין כותלי המכון, משפשף את 
של  שמו  בין  כך,  כל  הבולט  המשווע,  הניגוד  לנוכח  עיניו 
יומיומית  בהתמודדות  המקיפה,  פעילותו  ותחומי  המכון 
עם כל חידושי הטכנולוגיה המתקדמים ביותר, לבין מראהו 
בשערי  המכון,  שוכן  בו  הישן,  הערבי  המבנה  של  העלוב 
שכונת בית וגן, מבנה קטן חד קומתי, שכבר לפני שנים הוצא 

עליו צו הריסה.
לביקור בחדרו הקטן  הפלא מתעצם שבעתים, כשנכנסים 
והצר של ראש המכון. מתוך חדר זה הוא חולש על פעילות 
בשאלות  ומכריעים  דנים  זה  בחדר  עולם.  זרועות  חובקת 
כבדות משקל העולות על הפרק בכל תחומי המדע לענפיהם 
השונים. כאן עוסקים בטכנולוגיות החדישות ביותר בתחומי 
מורכבות  רפואיות  שאלות  מלבנים  כאן  והחלל.  המיחשוב 

בנושאי השתלות איברים ובנושאי פוריות או גנטיקה.
ואילו הרב הלפרין עצמו יושב על כסא פשוט ליד שולחן 
פשוט עוד יותר. לצידו ניצבות מספר כונניות ספרים עתיקות, 
שולחנו  על  קודש.  בספרי  לעייפה  עמוסות  ליפול,  מטות 
נערמת ערימת ספרים ישנים ובלויים, מעלי ניחוח עתיק יומין, 
והוא מנותק כליל מכל הסובב אותו, שקוע בכתיבת תשובה 
פעם...  כמו  כותב  הפלא  ולמרבית  דפים,  על  רכון  הלכתית, 
בעט פשוט על גליונות נייר. אין בנמצא בחדרו שום מחשב, 
מכל סוג שהוא. למרות שכבר עסק במשך השנים באין ספור 
שאלות הלכתיות הקשורות למחשב ולמיכשור הנגזר ממנו, 
ולא  להקלדה  לא  במחשב  כלל  משתמש  אינו  עצמו  הוא 
לחיפוש במאגרים תורניים למיניהם. הוא לומד וכותב בדיוק 
כפי שלמדו אבותינו ורבותינו זה מאות שנים ללא שום שינוי.
כבר  ניתן  המכון  כותלי  בין  קלה  לשעה  חטוף  מביקור 
ללמוד מעט על היקף הפעילות העצום, בתוך שגרת העבודה 

הקדחתנית.
הצפיפות המחניקה במבנה הישן היא ללא נשוא. מסתבר 
מתייצבים  ומהנדסים,  רבנים  המכון,  אנשי  כל  היו  אילו  כי 
לעבודתם במקום, בעת ובעונה אחת, לא היה איש מהם מוצא 
פינה מסודרת לעצמו. רק מאחר שחלקם עושים את עבודתם 
מביתם או ממשרדם, דרך המחשב והאימייל, וחלק אחר יורד 

לשטח, במסגרת הפעילות, ניתן להסתדר בדרך כל שהיא.
אם לא די בכך, חסומים כל המסדרונות הצרים במקררים, 
מכשירים  הרבה  ובעוד  מפורקים,  במזגנים  אפיה,  בתנורי 
חשמליים אחרים, גדולים או קטנים, כמו קולרים ומיני ברים, 
מיחמים ופלטות חשמליות. לרגע נדמה לנו כי הגענו ליריד 
מיכשור  לתיקון  למעבדה  לחילופין  או  חשמל  מוצרי  של 

חשמלי. כעבור זמן קצר מתברר כי אלה הם מכשירי חשמל, 
של  ההלכתי  אישורו  את  מבקשים  יבואניהם  או  שיצרניהם 
המכון, והם באמצע תהליך הבדיקה הקפדנית של רבני המכון 
ומהנדסיו, הנמשכת לעתים חודשים ארוכים, עד שהם זוכים 

לאישור הסופי.
טכנולוגי  המדעי  המכון  מוכר  והיבואנים  היצרנים  בקרב 
להלכה בכינויים נוספים, כמו "מכון ההלכה" או "מכון הרב 
"מכון  הוא  כי  מסכימים,  כולם  אחד  דבר  על  אך  הלפרין". 
התקנים" של הציבור החרדי, ואישור הלכתי מטעמו הוא כמו 

"תו תקן" הלכתי.
המכון.  כותלי  בין  שגרתי  עבודה  יום  בכתב  לתאר  קשה 
בעת  נושאים,  ספור  באין  מטפל  עובדים  של  מצומצם  צוות 

ובעונה אחת.
או  יצרנים  מול  הרף  ללא  מתבצעת  השגרתית  הפעילות 
יבואנים, המבקשים, כאמור, אישור הלכתי למוצריהם, מול 
וועדי בית, המבקשים להתקין מעליות שבת  יזמים  קבלנים, 
או מתמודדים עם בעיות של משאבות חשמליות, ובעיקר מול 
בתי חולים, מלונות ומוסדות ציבור אחרים, המעונינים ביעוץ 

הלכתי להפעלת מערכות שונות.
יחד עם זאת, זורמות לשם כל העת פניות ושאלות הלכתיות 
וחדרו של הגרל"י  כי המכון, בכלל,  מכל קצוי תבל. דומה, 
והמרכזי  הגדול  ההוראה"  כ"בית  משמשים  בפרט,  הלפרין 
למדע  הקשורות  ההלכתיות  השאלות  לכל  בעולם  ביותר 
וטכנולוגיה. בכל יום רגיל מגיעות לכאן עשרות רבות, ואולי 

מאות, שאלות טלפוניות, בפקס ובאימייל.
חלק הארי של השאלות השגרתיות, שעליהן משיבים רבני 
חשמלי.  במיכשור  בשימוש  עוסקות  ביומו,  יום  דבר  המכון 
הקיימים  השונים,  לסוגיהם  החשמליים,  המכשירים  כמספר 
בשוק, כך מספר השאלות המגיעות למכון. כל מכשיר חשמלי 
גם  נפקד  לא  בעקבותיו.  המתעוררות  ההלכתיות  והשאלות 
בעניני  התחומים,  בכל  אחרות,  הלכה  שאלות  של  מקומן 
כשרות ופסח, שאלות רפואיות שונות, מקואות, גילוח, ועוד 

רבות כהנה וכהנה.
נוסף עליהן נערמות בכל יום על שולחנו של הרב הלפרין 
או  מתקדמים,  טכנולוגיים  פיתוחים  אודות  חדשות,  שאלות 
אודות תגליות מדעיות שונות. כמעט כל חידוש מדעי, מכל 

אחרת,  או  כזו  שאלה  בצורת  דרכו,  את  מוצא  שהוא,  סוג 
לשולחנו של הרב, שנדרש לחוות את דעתו עליהן ולהכריע 
בנושאי  רבות  שאלות  גם  אליו  מגיעות  לכך,  מעבר  בהן. 
בנקאות וכספים, או בנושאי חקלאות ומצוות התלויות בארץ, 
ואפילו שאלות בעניני אבן העזר, של ממזרות ופסולי חיתון 

וכדומה.

מרדף בדרך לאוטובוס

הפעלתנית  העשיה  קדחת  בתוך  השגרתיים  הדברים  אחד 
מכל  תקשורתי,  סיקור  הוא  המכון,  כותלי  בין  הרוחשת 
הסוגים, הן של עיתונות כתובה והן של תקשורת אלקטרונית. 
מטבע הדברים הוא מסקרן מאד כלי תקשורת רבים, יהודים 
ולא יהודים כאחד, וכבר זכה לסיקור תקשורתי, כזה או אחר, 
למכון  מגיע  שבוע,  בכל  כמעט  העולם.  ברחבי  פינה  בכל 
צוות טלוויזיה של תחנה כל שהיא על פני מרחבי הגלובוס, 
לעריכת כתבה וראיונות עם אנשי המכון. מלבד צוותות של 
תחנות טלוויזיה מערביות, מכל רחבי ארה"ב ומדינות מערב 
העמים,  חבר  ממדינות  צוותות  במכון  ביקרו  כבר  אירופה, 
ששידרו  אמריקה,  ומדרום  הרחוק  המזרח  מן  מאוסטרליה, 

כתבות אוהדות ומרתקות אודות המכון.
לפני שנים מספר ביקר במכון צוות טלוויזיה הולנדי, לשם 
הכנת כתבה על פעילותו. הם התפעלו מאד מצניעותו הרבה 
עברו.  בימים  כמו  חייו  אורח  את  שמנהל  הלפרין,  הרב  של 
במיוחד הם התרשמו מכך שעם סיום יום עבודתו במכון הוא 
נוסע במונית או ברכב  ואינו  חוזר לביתו באוטובוס ציבורי, 

עם נהג צמוד.
הם ביקשו את רשותו של הרב הלפרין לצלם אותו גם בדרכו 
בפרטיותו  יפגעו  שלא  בתנאי  לבקשתם,  נעתר  והוא  למכון, 
ולא יפריעו לסדר יומו. למחרת, בשעת בוקר מוקדמת מאד, 
החיים  גשר  שברחוב  מביתו  יורד  הלפרין  שהרב  בשעה 

 הגרל''י הלפרין בחתונת בנו, עם מרן הגרש''ז אויערבאך זצ''למסייר בתערוכת המכון עם נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס
והגה''צ ר' אלעזר בריזל זצ''ל

במהלך ערב עיון במשנתו ההלכתית של מרן הגרש''ז אויערבאך זצ''ל

 עם גאב''ד ראדומישלא ונשיא התאחדות החרדים בלונדון הגה''צ
רבי אלחנן היילפרין זצ''ל
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הסמוך  בתיה"  "זכרון  בביהכ"נ  שחרית  לתפילת  בירושלים 
לביתו, שם הוא משמש כרב, המתין לו כבר הצוות ליד ביתו 
גם בצאתו מביהכ"נ  כך עשו  לביהכ"נ.  אותו בדרכו  וצילמו 
בחזרה לביתו. כעבור שעה קלה, כשיצא מביתו בדרכו למכון, 
39, הלכו  כשהוא צועד רגלית עד לתחנת האוטובוס של קו 
עד  אותו  וצילמו  לאחור,  כשפניהם  הטלוויזיה,  צלמי  לפניו 
מכוניתם  לתוך  קפצו  הם  ברגע  בו  לאוטובוס.  שעלה  לרגע 
האוטובוס  לתחנת  עד  לנסוע  והזדרזו  בסמוך,  שהמתינה 
הסמוכה למכון, בכניסה לשכונת בית וגן. שם המתין לו כבר 
מהאוטובוס  בירידתו  אותו  לצלם  מנת  על  הטלוויזיה,  צוות 

וצעידתו למכון.
במקורם.  השורות  כתיבת  לשעת  )נכון  היום  גם  כי  יצוין, 
הרב  ממשיך  לחייו,  התשיעי  בעשור  גילו,  ממרומי  י"ג(, 
לתחנת  מביתו  צועד  הוא  בוקר  בוקר  זו.  בדרכו  הלפרין 
ניילון  שקית  כשבידו  למכון,  האוטובוס  ומן  האוטובוס 
את  שוב  עושה  הוא  היום  בצהרי  ומסמכים.  בניירות  גדושה 
זמן  את  הביתה.  ומהאוטובוס  לתחנה  מהמכון  חזרה,  דרכו 
הנסיעה באוטובוס הוא מנצל לכתיבת תשובותיו ההלכתיות 

או להגהת התשובות שהוקלדו עבורו.

הקמת המכון

של  קטנה  קבוצה  שנים.  מיובל  למעלה  לפני  זה  היה 
ראתה  בתחומו,  אחד  כל  עולמי,  שם  בעלי  דתיים,  מדענים 
הקשות  מוסריות   – התורניות  הדילמות  את  רוחה  בעיני 
ענפי  של  המואצת  להתפתחות  במקביל  להיווצר  העלולות 
המדע והטכנולוגיה, לצד הבעיות ההלכתיות כבדות המשקל 

שיתעוררו בעקבותיהן.
בין  אינם  כבר  אנשיה  שמרבית   – זו  נבחרת  קבוצה  על 
לב,  זאב  פרופ'  כמו  מפורסמים,  מדע  אנשי  נמנו   – החיים 
חתן פרס ישראל לפיסיקה; פרופ' בנימין זאב פרנקל, גם הוא 
פרופ'  לוי;  יהודה  פרופ'  עולמי;  שם  בעל  פיסיקאי  כקודמו 
בכירים  מדענים  אליהם  חברו  לימים  ועוד.  הלפרין  אברהם 
נוספים מעולי ברית המועצות דאז, כמו פרופ' ירמיהו ברנובר 

ופרופ' גרשום רוזנשטיין.
הם חלמו יחד על הקמת מוסד מרכזי, שבו יפעלו זה לצד 
זה רבנים גדולי תורה ופוסקי הלכה עם מהנדסים ואנשי מדע, 
יחקרו יחד את כל ההתפתחויות החדישות, ילבנו היטב את כל 

הצדדים ההלכתיים וינסו לתת תשובות ופתרונות מתאימים.
לצורך מימוש החלום חברו יחדיו ארבעה גופים מכובדים, 
הרי  ו"מכון  הרצוג"  הרב  "יד  תורניים,  מחקר  מוסדות  שני 
"אגודת  עת,  באותה  שפעלו  מדעיים,  ארגונים  ושני  פישל", 
אנשי מדע שומרי תורה" ו"ארגון המהנדסים הדתיים", והם 

יסדו יחד את המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
הכולל  מתוך  נבחר  הרבנים  צוות  של  הראשון  הגרעין 
שם  פישל.  הרי  במכון  שפעל  ודיינות  לרבנות  הייחודי 
בוגרי  האברכים  וטובי  מבחירי  עשרות  הימים  באותם  למדו 
רובם של  רוב  הישיבות הקדושות. במשך השנים התפרסמו 
לומדי אותו הכולל כחשובי הרבנים, הדיינים וראשי הישיבות 

בארצנו הקדושה.
של  מצומצם  מספר  בקפידה  נבחרו  אברכים  אותם  מבין 
תלמידי חכמים מופלגים, אשר ניכרת היתה בהם הנטיה לברר 
אליבא  שמעתתא  ולאסוקי  ולרחבו  לעומקו  הלכתי  נושא 
לקבוצת  לחבור  הכבדה  המשימה  הוטלה  עליהם  דהלכתא. 
המדענים האמורה שליוותה אותם בצעדיהם הראשונים, יחד 
עם מספר מהנדסים צעירים נוספים, ולסייע במימוש החלום.

ייחודי  מטבע הדברים, כמו כל מוסד חדש, מה גם מוסד 
אליו  התלוו  מופשטים,  חלומות  ברכי  על  שנבנה  זה  מסוג 
חבלי לידה. בשנותיו הראשונות של המכון עדיין לא התגבשה 
אם  מועדות,  פניו  לאן  ברור  היה  לא  הציבורית.  דרכו  כליל 
הלכתיים  במחקרים  העוסק  מחקר,  מכון  להיות  אמור  הוא 
תיאורטיים ובהוצאה לאור של ספרות ענפה בנושאים אלו, או 
שהוא מתעתד להיות מוסד יישומי, החותר למצוא פתרונות 

מעשיים לכל הבעיות המתעוררות.
בנוגע  דיעות  חילוקי  פעם  לא  התגלעו  מייסדיו  בין 
היתרי  לצמצום  בפעילות  להתרכז  אם  פעילותו,  לתחומי 
עבודה לתעשיה בשבת, או להשקיע את עיקר כובד המשקל 
מכלול  על  שב"ס,  משטרה,  צה"ל,  הממלכתיות,  במערכות 
הבעיות המתעוררות שם, או שמא עדיף בכלל לעסוק בפיתוח 
וישום פתרונות לציבור הרחב. חילוקי דיעות נוספים היו גם 
ואת  – מפלגתית,  הפוליטית  זיקתו  הציבורי,  ביחס למעמדו 
סמכותם של מי מגדולי התורה הוא מקבל עליו. אפילו שמו 
הרשמי של המכון היה נתון לויכוחים במשך תקופה ארוכה, 

כתוצאה מחילוקי דיעות עקרוניים אלו.

מבין בני הקבוצה הנבחרת של רבני המכון בלט מיד עילוי 
צעיר ומבריק, בתחילת העשור הרביעי לחייו. הגאון רבי לוי 
"חיי  תורה  בתלמוד  ירושלים, שהתחנך  יליד  הלפרין,  יצחק 
נסע  מכן  כשלאחר  הקטנה,  בישיבה  גם  למד  שם  עולם", 
ללמוד בישיבת סלבודקה בבני ברק, וכבר הספיק לכהן כר"מ 

ומרביץ תורה בישיבת "תורת אמת" חב"ד.
ניווט  המכון,  פעילות  של  התווך  עמוד  שהיה  זה  הוא 
ובמשך השנים התמנה  פעילותו,  את תחומי  וקבע  דרכו  את 
לעמוד בראשו. הוא זה שדאג כל השנים להשאיר את המכון 
מחוץ לכל זיקה פוליטית מחד, ומאידך לשמור על קשר הדוק 
עם גדולי הרבנים ופוסקי ההלכה מכל החוגים, למן הרבנים 

הראשיים לישראל לדורותיהם ועד לרבני העדה החרדית. 

בהכוונת מרן הגרש"ז

עד ליום יסוד המכון מילא הרב הלפרין את כרסו אך ורק 
בש"ס ופוסקים. מעולם לא למד לימודי חול, מעבר ללימודי 
הירושלמיים  התורה  בתלמודי  שנלמדו  הבסיסיים  החשבון 
של אותם הימים. מעולם לא פתח ספר מדעי מכל סוג שהוא, 
ולא ידע לשנן אפילו נוסחה מתמטית או פיזיקלית אחת. לא 
שהוא  כעקרון  באנגלית,  אחת  מילה  לכתוב  או  לקרוא  ידע 
שומר עליו בקנאות רבה, מטעמים השמורים עמו, עד עצם 

היום הזה.
כברק  המהירה  בתפיסתו  כולם  מבין  התבלט  הוא  דווקא 
ובהבנתו החודרת. קבוצת הפרופסורים והמדענים, שבחלקם 
עם  תורה  אסכולת  וחניכי  גרמניה  יוצאי  "יקים"  היו  הגדול 
דרך ארץ, עמדו משתאים לנוכח האברך הירושלמי החסידי, 
אשר ברגעים ספורים היה קולט נוסחאות ויסודות פיזיקליים 
עליהם הם עמלו שבועות ארוכים, ועוד ידע לשאול שאלות 

או להוסיף הבהרות שהם עצמם לא חשבו עליהן.
מתוך  המוץ  את  לברור  תמיד  ידע  הנדירים  בכשרונותיו 
סחור  וניסוחים  הקדמות  על  מיותר  זמן  לבזבז  מבלי  התבן, 
נושא  שבכל  המרכזית  הנקודה  את  מיד  רואה  הוא  סחור. 
וענין. בכוח הגיונו הבריא, שהושחז באלפי דפי גמרא, העמיד 

פעמים רבות את בני שיחו המהנדסים והמדענים פעורי פה.
לארה"ב  הלפרין  הרב  כשיצא  יותר,  מאוחר  מספר  שנים 
לשם לימוד נושא המעליות על בוריו, נפגש שם עם מהנדסי 
מעליות בכירים. הוא ניהל עמם שיחות ממושכות באמצעות 
מתורגמנים, מאחר שאינו דובר מילה אחת באנגלית. במהלך 
אותו  ושאלו  להתאפק,  מהנדסים  אותם  יכלו  לא  השיחות 
דרך המתורגמן באיזה טכניון למד כבודו? להפתעתם הרבה 
ספר  מבית  בגרות  תעודת  בידו  רק שאין  לא  כי  להם,  השיב 
ספר  בית  של  גמר  תעודת  אפילו  לו  שאין  אלא  יסודי,  על 
נאלץ  הדברים,  פשר  את  יותר  להבין  בו  משהפצירו  יסודי. 
הרב הלפרין להטעים את בני שיחו הלא יהודים במשמעותו 
החשיבה  בדרך  אזניהם  את  ולשבר  גמרא",  של  "ראש  של 
מי  לעצמו  ומסגל  רוכש  אותו  ההגיוני  והניתוח  הייחודית 

ששוקד על התורה יומם ולילה.
ימים  באותם  הצעיר,  הגאון  על  עינו  את  שם  שעוד  מי 

 במהלך יום עיון שנערך מטעם המכון לבכירי חברת החשמל, הגרל''י הלפרין עם כ''ק גאב''ד אונגוואר הגר''מ קליין
זצ''ל ורבה של רחובות הגר''ש קוק

הגרל''י הלפרין נושא דברים בתחנת הכח באשקלון

לצד הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו
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ראשונים של יסוד המכון וקביעת דרכו, היה פוסק הדור מרן 
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

כידוע,  בשעתו,  נחשב  היה  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז 
הטכנולוגיות  השאלות  בכל  העליונה  ההלכתית  לסמכות 
החדישות. בהיותו כבן עשרים וחמש הפתיע את עולם התורה 
בספרו "מאורי אש" בנושאי החשמל לאור ההלכה. מאז עסק 
מרן  עם  ארוכות  בהם  ונתן  נשא  אלו.  נושאים  בחקר  רבות 
בשנת  המדינה  קום  עם  ובע"פ.  בכתב  זצוק"ל  איש  החזון 
תש"ח הטיל עליו הרב הראשי דאז הגריא"ה הרצוג זצ"ל את 
המשימה לברר וללבן את השאלות הטכנולוגיות המתעוררות 

במערכות המדינה הצעירה.
בשכונת  התגוררו  המכון  מייסדי  מהמדענים  גדול  חלק 
ביתו  מבאי  והיו  חסד,  שערי  לשכונת  הסמוכה  רחביה 
הקבוע  השבועי  שיעורו  שומעי  על  נמנו  הם  הגרש"ז.  של 
ב"אגודה שוהל", וגם היו מתייעצים עמו רבות בכל עניניהם 
הפרטיים. כך שטבעי בהחלט היה שהגרש"ז יהיה מעורה בכל 
הנעשה במכון מראשית הווסדו, ושימש בכל השנים ככתובת 
המרכזית להתייעצויות עמו בכל הנושאים שטופלו בין כותלי 
המכון, כפי שהעיד על כך בעצמו באחת מהמלצותיו החמות 
לטובת המכון: "כי הנני מכיר מפעל גדול וחשוב זה מראשית 
והנני  בראשו,  העומד  הדגול  הגאון  ידידי  את  וכן  היוסדו 
להגיד נאמנה שהם עושים גדולות ונצורות להרחבת שלטון 

ההלכה כמעט בכל התחומים".
בכשרונותיו  מיד  הגרש"ז  הבחין  החדה  עינו  בטביעות 
הנדירים של הרב הלפרין ובתכונותיו היחודיות המסייעות לו 
להבין את המציאות על בוריה ולרדת לעומקה של הלכה. הוא 
קירב אותו מאד, הדריך אותו בדרכו, והיה מתייחס בהערכה 

רבה ובכובד ראש מוחלט לדעתו.
תלמידיו של הגרש"ז בישיבת "קול תורה" מאותם הימים 
מסדריו  לו  להפריע  יכול  היה  לא  דבר  שום  כי  מספרים 
אופן  בשום  מסכים  היה  ולא  בישיבה,  הקבועים  ומשיעוריו 
להתייחס ולענות על נושאים אחרים שאינם קשורים ללימודי 
של  שדלתו  הלפרין,  הרב  היה  הכלל  מן  יוצא  הישיבה. 
ובכל שעה, הן בביתו  הגרש"ז היתה פתוחה בפניו בכל עת 
הן בישיבה והן בדירת המסתור בשכונת שערי חסד שם היה 
לומד בהתבודדות. גם כשהיה מתקשר טלפונית לישיבה, היה 
הגרש"ז נחפז לשוחח עמו ולענות לו, בשל החשיבות הרבה 

שייחס לפעילותו של המכון ושל הרב הלפרין.
בערוב ימיו, כשהיה הגרש"ז נשאל אודות הגרל"י הלפרין, 
אלי  מגיע  הלפרין  הרב  היה  שבעבר  בעוד  כי  משיב  היה 
דעתי  חוות  ולשמיעת  להתייעצויות  מאד  גבוהה  בתדירות 

ההלכתית, הרי היום אני עצמי מפנה אליו שאלות...
יחסו של הגרש"ז אל הרב הלפרין היה כשווה בין שווים, 
והיה מתחשב מאד בדעתו. לא אחת התגלעו ביניהם ויכוחים 
בנושאים הלכתיים שונים, שנמשכו חודשים ארוכים, בכתב 
היו  פעם  כשבכל  פנים,  אל  פנים  ובפגישות  הטלפון  דרך 
ממשיכים מן הנקודה בה הפסיקו. כל אחד מהם מנסה להביא 
ראיות חדשות לצדקת טענותיו, ובצוותא היו נושאים ונותנים, 

בונים וסותרים.

יצלצל  הלפרין  הרב  של  בביתו  שהטלפון  היה  נדיר  לא 
הקו  כשעל  מוקדמת,  בוקר  או בשעת  מאוחרת  לילה  בשעת 
בפשטות  להזדהות  שנהג  כפי   – אויערבאך"  זלמן  "שלמה 
פירכה  להיפך  או  לדבריו  חדשה  ראיה  ובפיו   – מדהימה 

לטיעוניו של הרב הלפרין.
מסויימת,  בהזדמנות  בשעתו,  התבטא  הלפרין  הגרל"י 
במהלך דברים שהשמיע במסגרת יום עיון שנתי במשנתו של 
מרן  שחיבבו  היתרה  החיבה  לדעתו  כי  אויערבאך,  הגרש"ז 
הגרש"ז היתה דווקא משום שלא הסכים עמו בכל דבריו והעז 
גם לנסות להתווכח עמו. כשהיה סבור אחרת היה עומד על 
והגרש"ז  כמובן,  הכבוד  וביראת  ארץ  בדרך  בתוקף,  דעתו 

אהב זאת מאד.
האדם  משקל  השפעת  יחס  כמו  סבוכים,  נושאים  היו 
בירידה במעלית, או גדרי "סוף טומאה לצאת" ביחס לטומאת 
כהנים בבתי חולים, שבהם נחלקו רבות, והדברים מופיעים 
כבר בכתובים. במקרים כגון אלו היה הגרש"ז מציע לפנות 
כ"בורר"  שישמש  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  למחותנו 

ביניהם ויכריע ביושר דעתו הרחבה עם מי הצדק.
גם מרן הגרי"ש אלישיב היה מעורה רבות בפעילות המכון 
תמיד  מקבל  היה  הוא  ואף  לקיומו.  הראשונים  בעשורים 
בחיבה ובהערכה רבה את הגרל"י הלפרין, שהיה מגיע אליו 
לעתים תדירות להתייעץ עמו בכל נושאי המכון. הרב הלפרין 
היה בין היחידים ממש שהגרי"ש אלישיב היה פותח בפניהם 
את דלתות ביהכ"נ "אהל שרה", שם היה שוקד על תלמודו 

כשהוא סגור ומסוגר.
הגרי"ש  קיבל  שהוזכרו  ההלכתיים  הנושאים  בשני  אגב, 

אלישיב את דעתו של הרב הלפרין.

מאמרים נדירים

פרסם  בהלכה,  החשמל  בעניני  אש"  "מאורי  ספרו  מלבד 
מאמרים  מספר  הצעירות  בשנותיו  אויערבאך  הגרש"ז  מרן 
למיכשור  הקשורים  בנושאים  ויסודיים  חשובים  הלכתיים 
חשמלי בשבת, כמו בשאלת פתיחת מקרר בשבת או בשאלת 
השימוש במיקרופון או במכשירי שמיעה בשבת. המאמרים 
הזכרון  בספר  כמו  שונים,  תורניים  בקבצים  פורסמו בשעתו 
"מזכרת" שיצא לזכרו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל, או בקבצי 
"נועם" שהיו פופולאריים מאד בשעתו, אך כיום אינם נגישים 

דים לציבור התורני הרחב.
המכון  כי  הלפרין  מהרב  הגרש"ז  ביקש  תשל"ח  בשנת 
מאמרי  את  במרוכז  לאור  יוציא  להלכה  טכנולוגי  המדעי 
ההלכה הללו. הגרל"י הלפרין ראה זאת לכבוד גדול והסכים 
מיד בשמחה. קודם הוצאת הספר הפציר בו הגרש"ז לעבור 
הערותיו  מרבית  את  הערותיו.  את  ולהעיר  המאמרים  על 
בגוף  תיקונים  ערך  ולפיהן  הגרש"ז,  קיבל  הלפרין  הרב  של 

בטביעות עינו החדה הבחין 
הגרש"ז מיד בכשרונותיו 
הנדירים של הרב הלפרין 
ובתכונותיו היחודיות 
המסייעות לו להבין את 
המציאות על בוריה ולרדת 
לעומקה של הלכה. הוא 
קירב אותו מאד, הדריך 
אותו בדרכו, והיה מתייחס 
בהערכה רבה ובכובד ראש 
מוחלט לדעתו

הגרל''י הלפרין בסוד שיח עם מרן הגר''ע יוסף
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הטקסט או שציין זאת בהערת שולים.
להדפסה  הגרש"ז  מסר  ההלכתיים  המאמרים  עם  יחד 
בפרסום ראשון גם שני מכתבים נדירים שקיבל בשעתו ממרן 
שיצא  הספר  בשבת.  חשמליות  להפעלות  בנוגע  איש  החזון 
בשבת"  חשמל  בענייני  מאמרים  "קובץ  השם  תחת  לאור 
מאד  גדול  ענין  ועורר  גלים  הכה  מהדורות  בכמה  ונדפס 
בעולם התורה, הן בשל מאמריו של הגרש"ז אויערבאך והן 
בשל מכתבי החזו"א, שאלו כמו אלו מהוים עד היום יסודות 
בשבת  חשמליות  בפעולות  הכרוך  בכל  איתנים  הלכתיים 

ומהוים אבני יסוד בפסיקה התורנית בנושאים אלו.
את הפתיחה לספר בשם המכון כתב הגרל"י הלפרין. בתוך 
הספרות  במסגרת  בזה,  להגיש  אנו  "שמחים  כתב:  הדברים 
לבירור  מאמרים  קובץ  ידינו,  על  לאור  היוצאת  ההלכתית 
ומחקר הלכתי בעניני חשמל בשבת, מאת מעכ"ת מרן הגאון 
המפורסם פאר הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך שליט"א". 
הגרש"ז.  של  לעיונו  כולו  הספר  את  הביא  ההדפסה  לפני 
כשהבחין בשורות הללו בתוך דברי הפתיחה נתכרכמו פניו. 
הוא פנה אל הרב הלפרין ואמר: "על הכל אני מוכן לוותר, 
אני ממך להשמיט מתוך  אבל את התואר פאר הדור מבקש 
"הורגלתי  חן:  בענוות  דבריו  את  בהסבירו  הפתיחה".  דברי 
ומוגזמים לרוב,  כבר שאנשים כותבים עלי תארים מופרזים 
ואינני  לרצוני,  מנוגד  שהדבר  למרות  כלל.  ערכי  כפי  שלא 
אוהב זאת, בלשון המעטה, קשה לי כבר למחות על כך כל 
פעם מחדש. אולם כשמדובר בתארי כבוד כמו "פוסק הדור" 
בדרא  חד  הנני  כאילו  היא  שמשמעותם  הדור",  "פאר  או 

והגדול מכולם, זאת אינני מוכן לסבול כלל"... 

הנודע של  הופיע ספרו  כעבור שש שנים, בשנת תשמ"ו, 
הגרש"ז אויערבאך "מנחת שלמה", הכולל שאלות ותשובות, 
של  אחיינו  ע"י  נערך  הספר  הלכות.  וחקרי  ענינים  בירורי 
של  הרבים  כתביו  מתוך  אויערבאך,  דוד  הג"ר  הגרש"ז, 
הגרש"ז ומתוך מאמרי הלכה שפורסמו על ידו במשך השנים 
בחיבורים ומאספים שונים, ויצא לאור בהוצאת ישיבת "שער 
השמים", שהגרש"ז שימש כנשיאה. בתוך ספרו זה נדפסו גם 
המאמרים ההלכתיים שהתפרסמו קודם לכן ב"קובץ מאמרים 

בעניני חשמל בשבת", יחד עם מכתבי החזו"א להגרש"ז.
הגרש"ז  מיהר  הדפוס  מבית  החדש  הספר  שהגיע  ביום 
לשגר את הספר, ביד אחיינו עורך הספר, לביתו של הגרל"י 
מאד  התרגש  הלפרין  הרב  לבבית.  הקדשה  בצירוף  הלפרין, 

ממחווה מיוחדת זו, ומיהר להחזיר מכתב תודה נרגש.
מספר הרה"ג אהרן גולדברג, נכדו חביבו של הגרש"ז, כי 
לסייע  שנה  בכל  כהרגלו  הגיע  תשמ"ז  שנת  של  פסח  בערב 
ביד הסבא הגדול בסידור מגרות שולחנו ומיון הררי הכתבים 
והמכתבים התורניים שהצטברו בהן במהלך השנה האחרונה. 
הנכד היה ממיין את המסמכים והכתבים, בהתאם להוראות 
הסבא, שהיה חורץ את דינם לשבט או לחסד. רוב רובם של 
וביניהם גם הרבה  המסמכים היו מוצאים את דרכם לגניזה, 
כתבים  או  עצמו  הגרש"ז  של  תורתו  מחידושי  טיוטה  דפי 
רק מיעוט קטן של  ענין להניחם למשמרת.  שלא מצא בהם 

המסמכים היה הגרש"ז שומר ברשותו.
במהלך המיון מצא הנכד מכתב תודה וברכה של הגרל"י 
הלפרין לרגל הוצאת הספר "מנחת שלמה". הוא היה בטוח 
מכתבים  מאות  של  כגורלם  לגניזה,  זה  מכתב  של  דינו  כי 

זאת  להשאיר  הגרש"ז  לו  סימן  הרבה  להפתעתו  לו.  דומים 
עין,  וטובת  טובות  מידות  של  מכתב  "זה  באומרו  במגרה, 

כדאי שתשאיר אותו".
פשר  את  לו  הסביר  כך,  על  מתפלא  שהוא  בו  משהבחין 
"מנחת שלמה",  לאור את הספר  להוציא  הדברים. כשעמדו 
את  גם  בתוכו  לכלול  מתכוונים  הם  כי  העורכים  לו  סיפרו 
המאמרים ההלכתיים בעניני חשמל בשבת וחילופי המכתבים 
עם מרן החזון איש. הגרש"ז עצמו ברוב צדקותו היה סבור כי 
יוציא  יתכן שלאחר שביקש בשעתו מהרב הלפרין שהמכון 
אותם  שידפיס  הוגן  זה  אין  עולם  לאור  הללו  את המאמרים 
עתה בעצמו, ואולי תהיה להם תרעומת על כך. אך העורכים 
יסוד מתורתו  זה אמור להיות ספר  עמדו על דעתם, כי ספר 
ומשנתו של הגרש"ז, ובלתי אפשרי שחלק מרכזי וחשוב כל 

כך מכתביו לא יופיע בו.
 – בדבריו  הגרש"ז  המשיך   – לאור  הספר  כשיצא  "מיד 
הרבה,  לשמחתי  הלפרין.  הרב  אל  אותו  לשלוח  הזדרזתי 
קבלתי ממנו מכתב תודה. לא זו בלבד, שאין בדבריו שמץ כל 
שהוא של קפידא עלי, אלא שהוא מעתיר עלי תודות וברכות 
לרוב. מכתב כזה שכולו מידות טובות וטובת עין רוצה אני 

להשאיר אצלי".
כשנה קודם הסתלקותו נודע להגרש"ז אויערבאך שבמשרד 
הדתות דאז החליטו לקצץ משמעותית בתקציב המכון המדעי 
טכנולוגי להלכה, דבר שמעמיד בסכנה את כל קיומו. ידיעה 
זו הסבה לו עגמת נפש וצער רב, בהכירו בחשיבותו העצומה 
מוקדמת  בוקר  בשעת  לדורנו.  הגדולה  ונחיצותו  המכון  של 
התקשר להרב הלפרין ושאל במה הוא יכול לעזור בענין. הרב 
הלפרין הציע שהגרש"ז יפנה בכתב או בע"פ לגורם מסויים 
בעל השפעה במשרד. אך הגרש"ז שלל זאת, שכן לדבריו הוא 
מכיר היטב את אותו גורם ואינו תולה בו שום תקוות. לעומת 
זאת הגרש"ז עצמו הציע מיוזמתו כי הוא יכתוב מכתב שיהיה 
יודיע את צערו ברבים, והוסיף כי  ממוען להרב הלפרין, בו 
הרשות נתונה להשתמש במכתב זה, בכל דרך שתמצא לנכון, 

כולל פרסומו ברבים.
חריג  מכתב  וכתב  מגדרו,  הגרש"ז  יצא  ביום  בו  ואכן 
בתוכנו, לאור הנסיבות המיוחדות, ונדיר בעוצמת הניסוחים 
החריפים שבו: "שלו' וכט"ס לידידי הדגול הגאון המפורסם 
הרב לוי יצחק הלפרין שליט"א ראש המכון המדעי הטכנולוגי 
להלכה, שמעתי בצער רב שמשרד הדתות ביטל והפסיק ליתן 
שהייתם  הקבוע  התקציב  את  בראשו  עומד  שכ"ת  למכון 
ידוע ומפורסם  ונפלא הוא בעיני הרי המכון  מקבלים תמיד, 
שהוא נחוץ וחשוב מאד לביצור השבת ולעווד הרבה דברים 

הספר שיצא לאור תחת 
השם "קובץ מאמרים 

בענייני חשמל בשבת" 
ונדפס בכמה מהדורות 

הכה גלים ועורר ענין גדול 
מאד בעולם התורה, הן 

בשל מאמריו של הגרש"ז 
אויערבאך והן בשל מכתבי 

החזו"א, שאלו כמו אלו 
מהוים עד היום יסודות 

הלכתיים איתנים בכל הכרוך 
בפעולות חשמליות בשבת 
ומהוים אבני יסוד בפסיקה 

התורנית בנושאים אלו

הגרל''י הלפרין עם הרבנים הראשיים לישראל הקודמים, הגר''י מצגר והראשל''צ הגרש''מ עמאר

מרן הגר''ע יוסף זצ''ל בביקור במכון

 הנשיא לשעבר מר עזר וייצמן בביקור בחדרו של ראש המכון
הגאון רבי לוי יצחק הלפרין

 בחתונת בתו של הגרל''י הלפרין )עומד מאחור( יושבים מימין
 לשמאל, כ''ק האדמו''ר מאלכסנדר זצ''ל, מרן הגרי''ש אלישיב
זצ''ל, הגר''מ הלברשטאם זצ''ל
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בתחומי החיים בארץ ובגולה, ולכן אבקש מאד מכ"ת שלא 
לפנות  בהקדם  ולהזדרז  להתאמץ  ויראה  ינוח  ולא  ישקוט 
לכל אלה אשר בידם לתקן זאת, ולכל הפחות יחזירו למצב 
שהיה קודם, למען תוכלו להמשיך בעבודתכם החשובה מאד 

להשלטת התורה".

פרויקט שערי צדק

אחד הפרויקטים המרכזיים שהמכון עסק בו במשך שנים 
ארוכות הוא תכנון המרכז הרפואי של שערי צדק מן המסד 

ועד הטפחות לאור ההלכה.
החולים  כשבית  המכון,  של  הראשונות  בשנותיו  זה  היה 
שערי צדק שכן עדיין במבנה ישן דו קומתי ברחוב יפו, סמוך 
רשות השידור.  אולפני  כיום  לתחנה המרכזית, שם שוכנים 
בהתאם למדיניות בית החולים שהותוותה ע"י המייסד ד"ר 
משה וואלך, ונמשכה גם ע"י מנהל בית החולים אחריו, ד"ר 
פאלק שלזינגר ז"ל, השתדלו תמיד להתאים את ארחות בית 
החולים לציבור החרדי, בסידורי הכשרות, באווירת השבת, 

התפילות ועוד.
שבשיפולי  החדש  הרפואי  המרכז  בבניית  כשהחלו 
כל  על  קומות,  רבי  מבנים  של  ענק  בקומפלקס  הרצל,  הר 
הכל  לתכנן  הצורך  התעורר  המתקדם,  המודרני  המיכשור 
בהתאם להלכה. לשם כך פנתה הנהלת בית החולים למכון 
את  עצמו  על  ליטול  בבקשה  להלכה  טכנולוגי  המדעי 
המלאכה המורכבת, להיות מעורב בכל שלבי תכנון המבנה 
חימום  אויר,  מיזוג  מעליות,  כמו  התשתיות,  מערכות  וכל 
טומאת  לבעיית  הפרדה  סידורי  אוטומטיות,  דלתות  מים, 
כהנים, ציוד מטבחים, ועוד ועוד, ולמצוא את הדרך להפעלת 
כל המערכות בהתאם להלכה, יחד עם מתן תשובות הולמות 
המתעוררות  הלכתיות  שאלות  מאות  לעוד  פתרון  והצעות 
רפואי  ציוד  הפעלת  בשבת,  כתיבה  בנושאי  החולים  בבית 

מודרני, בעיות כשרות ופסח, וכהנה וכהנה.
הפניה למכון נעשתה בעצה אחת ובהסכמתו המלאה של 

הרב הפוסק של בית החולים באותם ימים, הגאון הנודע רבי 
יצחק יעקב וייס זצ"ל, בעל ה"מנחת יצחק", שכיהן כגאב"ד 
לצורך  הדור.  פוסקי  מגדולי  לאחד  ונחשב  החרדית  העדה 
זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  את  אליו  צירף  הוא  הענין 
הסבוכות  ההלכתיות  השאלות  בכל  יחדיו  להכריע  מנת  על 

הקשורות לתכנון המרכז הרפואי החדש.
שני הפוסקים המפורסמים הללו, שעל פיהם ישק כל דבר 
בבית החולים, סמכו את ידיהם בחום רב על הגאון רבי לוי 
יצחק הלפרין, כי הוא יהיה הסמכות ההלכתית לכל השאלות 
שיוצעו,  הפתרונות  ולכל  הטכנולוגיה  בנושאי  ההלכתיות 

בהתייעצות עמם.
מטעם בית החולים שימש הסמנכ"ל דאז, מר נחום פסין, 
כאחראי על בניית המרכז הרפואי החדש, ולצידו אמרכל בית 
החולים, מר חיים פרידברג, שריכז את העבודה מול המכון. 
הם, וכל יתר מהנדסי בית החולים, וכל הגורמים הרלוונטיים, 
איש איש בתחומו, עמדו במשך שנים בקשר רצוף עם הרב 
מובאת  היתה  פתרון  הצעת  כל  המכון.  ומהנדסי  הלפרין 
בה  מתעמק  שהיה  אויערבאך,  הגרש"ז  מרן  של  לשולחנו 
ומלבן אותה יחד עם הרב הלפרין, ולאחר מכן היתה מובאת 
פוסק  יצחק,  המנחת  בעל  הגאב"ד  של  הסופי  לאישורו  גם 

בית החולים.
שיתוף הפעולה ההדוק בין בית החולים שערי צדק לבין 
המכון המדעי טכנולוגי להלכה היה לברכה לשני הצדדים. 
פרויקט כביר היה בשעתו לספינת הדגל של פעילות המכון, 
מודרניות,  מערכות  להפעיל  שניתן  ועדה  עם  קבל  להוכיח 
דרישות  כל  לאור  ומתקדם,  חדיש  רפואי  מרכז  זה  במקרה 

ההלכה.
טכנולוגיה,  בנושאי  רכש  שהמכון  התובנות  מן  הרבה 
בהם,  משתמש  שהוא  והיישומים  הפתרונות  מן  הרבה  כמו 
בתחומים שונים, באו לעולם בעקבות פרוייקט זה של המרכז 

הרפואי שערי צדק.
בעיית הקיטור המשותף לבשר ולחלב או למאכלים כשרים 
מערכת  תכנון  בעת  הלפרין  הגרל"י  ע"י  התגלתה  וטריפה 
המטבח של המרכז הרפואי. עד לאותה שעה לא עלתה על 
דעתו של איש כי יש בכך בעיה כל שהיא. במערכות כשרות 
שבושלה  למהדרין  כשרה  תוצרת  מייצרים  היו  מהודרות 
ועובדה במערכת קיטור שהיה משותף לקו יצור של נבלות 
וטרפות, מבלי שאיש יבחין בבעיה. כך גם באולמות השמחה 

היו מבשלים במטבח כשר למהדרין באמצעות קיטור משותף 
כשרים  לא  או  רגילה  בכשרות  כשרים  סמוכים  אולמות  עם 
משתמשים  היו  תורה  ומוסדות  בישיבות  אפילו  לחלוטין. 
במטבחים  שבושלו  וחלב  בשר  למאכלי  משותף  בקיטור 

נפרדים לחלוטין.
עד שהגיע הגרל"י הלפרין ועורר כי הקיטור החי בולע טעם 
מכאן ופולטו שם. כך שתבשילים כשרים למהדרין עלולים 
וכן  נבלות וטרפות,  ובלועים בבליעות של  להיות מעורבים 
תבשילי בשר עם חלב או מוצרים כשרים לפסח עם מוצרי 
חמץ. הוא פרסם את הדברים בשעתו בקונטרס מקיף בשם 
"בישול במערכת קיטור". בתחילה לא אבה איש להטות אוזן 
וראשי  רבנים מפורסמים  וביניהם  וטובים,  רבים  לטענותיו. 
מערכות כשרות גדולות, ניסו לדחותן באלף ואחד תירוצים, 
בעוד שהוא עמד בתוקף על דעתו כי יש כאן מכשול עצום, 
להוכיח  התאמץ  הוא  בדיעבד.  אפילו  להתירו  מקום  שאין 
מציאותית,  מבחינה  והן  הלכתית  מבחינה  הן  כדבריו, 
כשבמקביל גם הציע הצעות פתרון שונות, להפרדת הקיטור 

או לפגימת טעמו.
וייס,  הראשון שהתייחס לכך בכתב היה הגאב"ד הגרי"י 
הרב הפוסק של בית החולים שערי צדק. בתשובתו שנדפסה 
אח"כ בספרו "מנחת יצחק" חלק ט' סי' ע"ד, הוא מתייחס 
כל  "לברר  הלפרין  הרב  של  המיוחד  לקונטרס  בפרוטרוט 
החששות שיש בזה", והוא מחוה את דעתו "באיזה הצעות 

שמן הראוי לתקן בזה".
כיום  הרחב.  הציבור  בקרב  הדברים  התקבלו  אט  אט 
מקובל הדבר לאיסור גמור ללא כל עוררין, ואין שום מערכת 
כשרות, אפילו בכשרות רגילה, שמשתמשת בקיטור משותף 
הכשרות  מערכות  כל  וחלב.  לבשר  או  כשר  וללא  לכשר 
עם  בקשר  השנים  במשך  עמדו  ובעולם,  בארץ  המהודרות, 
הקיטור,  למערכות  בנוגע  להלכה,  טכנולוגי  המדעי  המכון 

וכולם פועלים לפי הצעות המכון והנחיותיו.
והממושכים  המעמיקים  ההלכתיים  המחקרים  כל  גם   
מעליות  פעילות  אודות  המכון,  כותלי  בין  שבוצעו 
אוטומטיות בשבת וההשפעות עליהן, היו בעקבות פרוייקט 
הקמת המרכז הרפואי של שערי צדק, כשביקשו להתאים את 

המעליות החדישות ביותר לשימוש בשבת לכתחילה. 
מחקרים אלו היו פרי השקעה של שנים, בלימוד הנושא 
בתחום  המומחים  גדולי  כל  עם  וליבונו  ולעומקו  לרוחבו 

''מרן הגר''ע יוסף זצ''ל בערב עיון לרגל צאת ספרו הראשון של הגרל''י הלפרין ''מעשה וגרמא בהלכה

מרן הגרש''ז אויערבאך זצ''ל בחתונת בתו של הגרל''י הלפרין

הגרל''י הלפרין עם האדמו''ר הנתיבות שלום מסלונים זצ''ל
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לארה"ב  פעמים  מספר  הלפרין  הרב  יצא  כך  לצורך  זה. 
הגרש"ז  מרן  של  ובעידודו  צדק  שערי  ביה"ח  בשליחות   –
אויערבאך – לפגישות עבודה מעמיקות עם בכירי מהנדסי 
תפיסתו  ידיעותיו,  מעושר  ממש  שהשתוממו  המעליות, 

המהירה והבנתו הקולעת, כפי שכבר סיפרנו קודם לכן.
החידושים  לכל  מלא  שותף  היה  אויערבאך  הגרש"ז 
והתגליות שהיה הרב הלפרין מגלה בנושא מורכב זה. הוא 
היה מתעניין ללא הרף אצל הרב הלפרין על כל מה שנתחדש 

לו בענין, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה הלכתית.
כמובן, שהוא היה שותף מלא גם בתכנון מעליות השבת 
כאשר  ודקדוקיהם.  פרטיהם  כל  על  החדש,  הרפואי  במרכז 
ראה צורך, היה הגרש"ז יוצא בכבודו ובעצמו לבדוק ולראות 
הכל בעיניו. לשם כך גם טיפס בשעתו על גג המבנה הענק, 
לבדוק מקרוב את פיר המעלית, המשקולת ופרטים נוספים, 
את  מכן  לאחר  מעדכנים  הלפרין,  הרב  עם  יחד  כשהוא, 

הגאב"ד בעל המנחת יצחק וזוכים גם להסכמתו.
בכל פעם שהיה הרב הלפרין חוזר מחו"ל בנושא המעליות 
לא היה הגרש"ז יכול להתאפק, והיה סקרן מאד לשמוע הכל 
מידית. באחת הפעמים הוא פגש את הרב הלפרין, למחרת 
שובו מארה"ב, באמצע רחוב יפו, בואכה שוק מחנה יהודה, 
והתמרמר בפניו על שעדיין לא טרח לעדכן אותו בחידושים 
בו  הפציר  הוא  המעליות.  בנושא  לו  שנתחדשו  האחרונים 
על  ועכשיו,  כאן  במקום,  בו  בתמציתיות  לו  לספר  במפגיע 
כל מה שלמד בחו"ל. וכך במשך שעה ארוכה עמדו השנים, 
והגרל"י הלפרין, על מדרכת רחוב  מרן הגרש"ז אויערבאך 
ונוסחאות  טכנולוגיים  מושגים  יחדיו  וגוללו  הסואן,  יפו 
פיזיקליות לצד מונחים תורניים והגדרות הלכתיות הנגזרות 

מהם.

הדרכת הגר"מ פיינשטיין

חקר  לצורך  בארה"ב  הלפרין  הרב  של  ביקוריו  במהלך 
נושא המעליות נפגש גם מספר פעמים עם פוסק הדור מרן 
כבר  פיינשטיין  הגר"מ  זצ"ל.  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון 
פגש את הרב הלפרין שנים ספורות קודם לכן, כשעשה את 
והתפעל מאד  צעדיו הראשונים במכון, בעודו אברך צעיר, 

מכשרונותיו העצומים ומגדלותו בתורה.
בתוך מכתב ברכה, משנת תשל"א, על קונטרס הלכתי של 
הרב הלפרין בנוגע לחימום וקירור אוכל בבתי חולים, כותב 
נפלא  ובקי  גדול  ת"ח  הוא  "שהמחבר  פיינשטיין:  הגר"מ 
עם  להתחשב  ראוי  כן  על  אשר  האחרונים,  רבותינו  בדברי 

דבריו".
נוסף  חיבור  אודות  תשל"ג,  משנת  אחר,  ברכה  במכתב 
מפרי עטו של הרב הלפרין, כתב הגר"מ: "הנה ידידי... ת"ח 
הטבע  חכמת  בעניני  גדולה  ידיעה  לו  יש  וגם  בתורה  גדול 
הנוגע לדיני התורה... ואני מכיר לגברא רבא המחבר... אשר 
מאורי  ובפוסקים  בגפ"ת  גדולה  בידיעה  בתורה  גדול  הוא 
עינינו וגם בדברי רבותינו האחרונים וגדולי דורות אלו, אשר 
על כן אני אומר שספרו הוא ספר חשוב, וראוי ללומדי תורה 
להתעמק בדבריו שיהיה זה לתועלת גדול להבנת כמה דברים 
וגם לאסוקי דינא למעשה... אבל מכיון שהוא ת"ח גדול ראוי 

להתענין ולהתחשב בדבריו בכל הסוגיות..."
פיינשטיין שהרב הלפרין הגיע לארה"ב  כששמע הגר"מ 
בנושא המעליות שמח מאד, ואמר לו כי הוא באמת מתחבט 
רבות בנושא זה. בעבר היה נוהג להתיר את השימוש בשבת 
מהרב  ששמע  מאחר  אך  אוטומטית,  הנקראת  מעלית  בכל 
והיא  אוטומטית,  אכן  היא  שכזו  מעלית  כל  לא  כי  הלפרין 
מושפעת ללא הרף מכובד האדם ומשקלו, הוא רוצה לשמוע 

מפיו את הדברים לאשורם.
בחודשי  לארה"ב  הלפרין  הרב  שהגיע  הפעמים  באחת 
של  הקיץ  במחנה  בקאנטרי  פיינשטיין  הגר"מ  שהה  הקיץ, 

הרב  את  הזמין  הוא  ירושלים".  "תפארת  ישיבת  ישיבתו, 
כשהוא  ימים,  כמה  במשך  במחנה  אצלם  להתארח  הלפרין 
מנצל את ההזדמנות ללבן עמו בצוותא את נושא המעליות 
ימים  באותם  אחרים.  טכנולוגיים  הלכתיים  נושאים  ועוד 
בחיק  ארוכות  שעות  הלפרין  והרב  פיינשטיין  הגר"מ  ישבו 
הטבע, יחד עם מהנדס המכון, מר דב ציוני, שהגיע עם הרב 
חברת  של  הבכיר  המעליות  מהנדס  ועם  מהארץ,  הלפרין 
כשהם  ויר"ש,  חרדי  יהודי  שהיה  קורנבליט,  מר  "אוטיס", 
רבים  מתגודדים  וסביבם  הנושאים,  כל  את  ומלבנים  דנים 

מתלמידי הישיבה, שגילו ענין רב בדיונים מרתקים אלו.
תלמידים מאותה תקופה שלפני כארבעים שנה, מספרים 
הדיונים  אחד  במהלך  שנתגלע  ויכוח  על  רבה  בהשתאות 
לבין הרב הלפרין בהבנת שורה מסויימת  בין הגר"מ  הללו 
בשבת.  ניצוצות  להבערת  בנוגע  מגדים",  ה"פרי  בדברי 
להוכיח  מנסה  מהם  אחד  כשכל  פה,  בעל  התנהל  הויכוח 
כדבריו ולשכנע את השני בצדקתו. תלמידי הישיבה, שעמדו 
מסביב, רצו גם הם לעמוד על פשר הדברים. הם מיהרו לבית 
אורח  ערוך  שולחן  כרכי  עמם  הביאו  המחנה,  של  המדרש 
חיים, דפדפו לדברי הפרי מגדים וניסו לרדת לעומק דבריו. 
כשהבחין בכך הגר"מ פיינשטיין ביקש להגיש לו את אחד 
הספרים, עיין בו בריכוז רב דקות מספר, ולאחר מכן הרים 
את ראשו, ולהפתעת הכל הודה בענוות חן כי הצדק עם הרב 

הלפרין.
פיינשטיין  הגר"מ  מרן  של  הסתלקותו  לפני  וחצי  כשנה 
ההזדמנות  את  שניצל  כמובן  בארה"ב.  הלפרין  הרב  ביקר 
פיינשטיין.  הגר"מ  הדור  פוסק  בביתו של  גם  לבקר  והזדרז 
את הדלת פתח בפניו הנכד הרב מרדכי טנדלר, שהיה משמש 
את הסבא הגדול בשנותיו האחרונות. הוא התנצל בפני הרב 
הלפרין, ואמר כי הוא יודע היטב עד כמה הסבא מחבב אותו 
וכמה הוא שמח תמיד לקראת בואו. אך הבוקר הסבא חש 
ברע, והרופא שהוזעק אליו ציוה על מנוחה מוחלטת והורה 
שלא להכניס אליו איש. הרב הלפרין הפציר מאד בנכד, כי 
כדי לשאול בשלומו של הגר"מ  ורק  אך  להיכנס  לו  יורשה 
עמו  יכנס  ולא  שם  יתיישב  לא  כי  והבטיח  מפיו,  ולהתברך 

בדברים, והלה נעתר לו.
כשנכנס לחדרו של הגר"מ, היה סבור כי ימצא אותו שוכב 
יושב  במטה, לאור מצבו הרפואי, אך להפתעתו ראה אותו 
ליד השולחן ולומד. כשהבחין בו הגר"מ קם מיד לקראתו, 
רץ אליו בזרועות פתוחות והזמין אותו לשבת. הוא התחיל 
מיד לשוחח עמו בדברי תורה, בשאלות הלכתיות אקטואליות 
שעסק בהן באותה שעה. הרב הלפרין הרגיש שלא בנוח, וגם 
היה צר לו מאד על שהוא מחמיץ הזדמנות פז לשוחח עם 
פוסק הדור. הוא התנצל בפני הגר"מ על שהוא מסרב לשבת 
ולשוחח, באומרו כי בריאותו של הרב חשובה לו מכל, וגם 
של  ידו  את  לחץ  הוא  לנכד.  הבטחתו  את  להפר  יכול  אינו 
הרב, איחל לו ברכת רפואה שלמה ואריכות ימים ונתברך על 
מתעקש  כשהגר"מ  מראש,  שהבטיח  כפי  לצאת,  ופנה  ידו, 

ללוותו עד לפתח הבית.
להם  הזדמן  חבל שלא  כי  הגר"מ  לו  אמר  יציאתו  בטרם 
לשוחח בתורה ובהלכה, כהרגלם תמיד, אך ברצונו לפחות 
להעניק לו תמורת זאת מתורתו שבכתב. שלף מן הארון סט 
והושיט  כרכיו,  שבעת  על  משה",  "אגרות  שו"ת  של  שלם 

זאת להרב הלפרין כמתנת פרידה.

ידו כיד מרן הגר"ע

בין הגרל"י הלפרין  נוצרו  ידידות הדוקים במיוחד  קשרי 
לבין הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, עוד מן הימים בהם 
כרב  מכן  ולאחר  יפו  אביב  לתל  הראשי  כרב  הגר"ע  כיהן 
של  נאמן  ידיד  ימיו  כל  היה  יוסף  הגר"ע  לישראל.  הראשי 
במכון,  פעמים  מספר  ביקר  בראשו,  העומד  ושל  המכון 

הוא היה שותף מלא גם 
בתכנון מעליות השבת 

במרכז הרפואי החדש, על 
כל פרטיהם ודקדוקיהם. 

כאשר ראה צורך, היה 
הגרש"ז יוצא בכבודו 

ובעצמו לבדוק ולראות 
הכל בעיניו. לשם כך גם 

טיפס בשעתו על גג המבנה 
הענק, לבדוק מקרוב את 
פיר המעלית, המשקולת 

ופרטים נוספים

בסידור קידושין בחתונת נכדו

 עם פרופ'
 ירמיהו
 ברנובר
 ז''ל ואסיר
 ציון מר נתן
 שרנסקי
 לאחר צאתו
 מבריה''מ
 בביקור
במכון

 הגרל''י הלפרין
 בראשות ישיבת

 ועדת הרבנים
 בנושא חברת

 החשמל,
 שהתקיימה בין

כותלי המכון
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השתתף בכל אירוע מטעם המכון שהוזמן אליו, ונענה תמיד 
בשמחה לכל קריאה ובקשה.

מכתבי  של  רבות  עשרות  ידו  מתחת  יצאו  השנים  במשך 
תמיכה והמלצה במכון, יחד עם אישורים הלכתיים לפתרונות 

המכון ופיתוחיו.
באחד ממכתביו הוא כותב: "המכון הטכנולוגי בראשותו 
של הגאון המפורסם לתהלה רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א 
העוסק בפתרון הלכתי לבעיות הטכנולוגיה בבקיאות רבה, 
רבות  ופעלו  ההלכה,  בעניני  והן  הטכניים,  בענינים  הן 
לשמירת השבת ולפתרונות בענין בשר בחלב ובעיות טומאה 
ודין  דת  יודעי  לכל  ידועה  וחשיבותו  ועוד,  חולים  בבתי 

ושומרי מצוותיו"...
במכתב המלצה אחר שיצא מתחת ידו לפני כשנתיים כתב: 
טכנולוגי  מדעי  המכון  עבור  לב  בכל  בזה  ממליץ  "הריני 
להלכה פעיה"ק ירושלים ת"ו, בראשותו ומיסודו של מזכה 
יצחק הלפרין שליט"א,  לוי  רבי  ידידי הגאון הגדול  הרבים 
אשר מטרתו קודש לפתור בעיות הלכתיות אשר נוצרו עקב 

הקידמה והטכנולוגיה"...
מרן הגר"ע יוסף היה סומך "בעינים עצומות" על הגרל"י 
באזני מקורביו  לא פעם  כפי שהתבטא  ועל פסקיו,  הלפרין 

ובאי ביתו.
וטכנולוגיה, שהיה  למדע  הלכה הקשורים  עניני  בכל  כך 
מתייעץ בהם עם הגרל"י הלפרין ומפנה אליו שאלות. וכך גם 
בעניני הלכה אחרים. על תשובה הלכתית מקיפה שערך הרב 
הוסיף  כהן,  ספק  שהיה  למי  גיורת  נישואי  בנושא  הלפרין, 
נעמו,  כי  דבריו  לב  בכל  "קראתי  ידו:  בכתב  הגר"ע  מרן 
ואני מסכים עם כל מה שכתב... יפה דן יפה הורה, וה' עמו 

שהלכה כמותו ויגדיל תורה ויאדיר".
יוסף, יחד  בעת שהגיע הרב הלפרין לביקור אצל הגר"ע 
חברת  של  הארצי  העובדים  ועד  וראשי  המכון  מהנדסי  עם 
כל  לעיני  הלפרין,  הרב  של  ידו  את  הגר"ע  תפס  החשמל, 
"דעו  בקול:  והכריז  ש"ס,  תנועת  שרי  וביניהם  הנוכחים, 

לכם, כי ידו כידי ופיו כפי"...
כשהיה  יוסף,  הגר"ע  של  ממש  האחרונות  בשנותיו  עוד 
היה  טכנולוגיים,  בנושאים  הלכתית  תשובה  בכתיבת  עוסק 
בעת  דעתו.  חוות  את  לשמוע  הלפרין  להגרל"י  מתקשר 
במיקרופון  שימוש  על  הלכתית  תשובה  בכתיבת  שעסק 
בשבת ולשמיעת דברים שבקדושה, וכן בעת שכתב תשובה 

יוסף  הגר"ע  מרן  התקשר  גילוח,  למכונות  בנוגע  הלכתית 
בכבודו ובעצמו להרב הלפרין וביקש ממנו כי יואיל לטרוח 
להגיע למעונו, על מנת ללבן עמו בצוותא את צדדי השאלות 

להיתר או לאיסור.
שיחה  במהלך  באקראי,  יוסף  הגר"ע  פעם  כששמע 
לו בביתו את סדרת ספרי  כי אין  טלפונית עם הרב הלפרין 
"טהרת הבית", מפרי עטו של הגר"ע, שיצאו לאור באותה 
תקופה, הזדרז מיד באותו יום לשלוח אליו את הספרים, ביד 

שליח מיוחד, בצירוף הקדשה חמה ולבבית.

מכתבים מאפריקה

סדרת ספרי המחקר ההלכתי שיצאו לאור ע"י המכון היא 
הם  הלפרין.  הגרל"י  של  עטו  מפרי  רובם  מאד.  מרשימה 

עוסקים ומקיפים את כל תחומי המדע והטכנולוגיה.
את עינינו צדו דוקא שני ספרונים, שנדפסו על נייר כרומו, 
ספרונים  שני  מושך.  גרפי  ובעיצוב  רכה  צבעונית  בכריכה 
בנושאים מרתקים מאד, אשר מאחורי כל אחד מהם סיפור 

מרתק לא פחות.
קיום  בנושא  שמים",  אסק  "אם  הספר  הוא  הראשון 
המצוות בחלל, שיצא לאור במלאת שלושים למותו הטרגי 
שנספה  ז"ל,  רמון  אילן  אל"מ  הישראלי  האסטרונאוט  של 
באסון התרסקות מעבורת החלל "קולומביה" בשנת תשס"ג.
הפנה  לחלל,  המעבורת  המראת  לפני  ספורים  שבועות 
שליח  קאניקוב,  צבי  חיים  הרב  באמצעות   – רמון  אילן 
שאלה   – שבפלורידה  נאס"א  החלל  מרכז  אזור  ורב  חב"ד 
הלכתית להגרל"י הלפרין, אודות קביעת יום השבת בחלל. 
וחצי  שעה  בכל  הארץ  כדור  את  מקיפה  המעבורת  שכן 
היא  24 שעות  בת  רגילה  יממה  כך שבמשך  הקפה שלמה. 
כבר הספיקה להקיף את כדור הארץ כשש עשרה פעם. הרב 
בשעתו  שזכתה  בענין.  הלכתית  תשובה  לו  שיגר  הלפרין 

לפרסום עצום בתקשורת העולמית.
על  במכון  שקדו  המעבורת,  התרסקות  של  האסון  לאחר 
עריכת מחקר הלכתי מקיף בנושא זה, תוך התייחסות פרטנית 
והוא  בחלל,  המצוות  וקיום  ומועדים  זמנים  סדרי  לקביעת 

יצא לאור בעידוד סוכנות החלל הישראלית.
מנהל סוכנות החלל הישראלית דאז, פרופ' אבי הר אבן, 
גם  ולו  שותף,  להיות  הוא  לי  "לכבוד  פתיחה:  בדברי  כתב 
בקדמת  הנמצאים  בנושאים  הדן  הקובץ  להוצאת  במעט, 
לסוגיות  הלכתיים  פתרונות  מציאת  תוך  הטכנולוגיה 

השונות".
אודות  עתך",  "אמונת  הספר  הוא  שראינו  השני  הספרון 
קובץ  הוא  הראשון  חלקו  המודרני.  בעידן  ואמונה  תורה 
לאור  וטכנולוגיה  מדע  בנושאי  הלפרין  הרב  של  שיחות 
נצחיות  בעניני  מכתבים  חילופי  הוא  השני  וחלקו  ההלכה, 

התורה והאמונה.
תושב  גוי  עם  הם  הלפרין  הגרל"י  של  המכתבים  חילופי 

מרן הגר"ע יוסף היה סומך 
"בעינים עצומות" על 
הגרל"י הלפרין ועל פסקיו, 
כפי שהתבטא לא פעם 
באזני מקורביו ובאי ביתו.

כך בכל עניני הלכה 
הקשורים למדע וטכנולוגיה, 
שהיה מתייעץ בהם עם 
הגרל"י הלפרין ומפנה אליו 
שאלות. וכך גם בעניני הלכה 
אחרים

 מרן הגר''ע
 יוסף זצ''ל

 משתתף ביום
 עיון משותף

 לרבני ומהנדסי
 המכון עם

 בכירי חברת
 החשמל

 נראים גם הגר'
 נויבירט זצ''ל

 ויבלח''ט
הגר''ש קוק

 מרן הגר''ע יוסף
 זצ''ל משתתף ביום
 עיון משותף לרבני
 ומהנדסי המכון
 עם בכירי חברת
 החשמל נראים גם
 הגר' נויבירט זצ''ל
ויבלח''ט הגר''ש קוק

 מרן הגר''מ פיינשטיין זצ''ל בדיון הלכתי עם הגרל''י הלפרין
)משמאלו( ומהנדסים בנושא המעליות

בראשות ועדת הרבנים המיוחדת שהתכנסה במכון

עם חברי הבד''ץ של קהל מחזיקי הדת בעלזא
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אופאוקו- קוואדוו  מר  אפריקה.  שבמערב  גאנה  מדינת 
על  הפיקוח  יחידת  כראש  המכהן  מלומד,  אפריקני  אנטווי, 
הרב  אל  פנה  גאנה,  של  המרכזי  המסחרי  בבנק  האשראי 
1994 בכתב  הלפרין בעקבות כתבה שהתפרסמה בפברואר 
העת היוקרתי "ניוזוויק" על המכון ועל העומד בראשו. הוא 
שהשתקפה  כפי  הלפרין,  הרב  של  מאישיותו  מאד  התרשם 
בכתבה האמורה, ופנה אליו בכמה שאלות באמונה שהציקו 

לו.
כתוצאה מכך, התפתחה ביניהם התכתבות ענפה ומעניינת, 
שהתמשכה שנים ארוכות. במהלכן התבררו והתלבנו פרקים 
שלל  נידונו  עולם,  של  ברומו  העומדים  הדברים  מן  שונים 
תורתנו  ישראל,  אמונת  של  עולם,  של  מכבשונו  נושאים 
בנוגע  ובמיוחד  ועוד,   ועוד  הקודש,  וארץ  הקדושה 

להתייחסות אליהם בתקופתנו הסוערת רבת התהפוכות.
הגיע  שהספר  רחוקים,  בקירוב  העוסקים  מגדולי  אחד 
זה הוא  כי לדעתו ספרון  לידיו, כתב בשעתו להרב הלפרין 

"כוזרי בן ימינו".

"מתרכזים בחיובי"

ואלו היו דבריו האחרונים של הרב במענה לשאלותיו של 
כתב 'כל ישראל' באותם ימים.

אנחנו משוחחים עם הרב ושואלים ראשית למצבו הרפואי, 
אחרי הנפילה. בנו הגאון רבי אברהם משה הלפרין, רב קהל 
חסידים רמות פולין ואב"ד בד"צ אונגוואר, משיב: "בחסדי 
הנפילה.  לאחר  ימים  מספר  במצבו  ניכר  שיפור  חל  שמים 
אנחנו מתפללים ומקווים כי מצבו ילך וישתפר עוד ועוד עד 

מהרה הוא ישוב לאיתנו ויחזור לעבודת הקודש".
מהו רגע השיא של הרב בעבודת הקודש במכון?

יום  כל  מסוים,  רגע  על  להצביע  קשה  הלפרין:  הגרל"י 
ויום נושא בכנפיו אתגרים חדשים. כל חידושי הטכנולוגיה 

ותגליות המדע המתקדמים ביותר עושים את דרכם במהירות 
כל  על  דעת  וחוות  ייעוץ  לקבלת  המכון,  כותלי  בין  אל 
התמודדות  שכל  כך  האפשריות,  ההלכתיות  ההשלכות 
מתאימה עם האתגרים הנציבים לפתחינו, כל פתרון מוצלח 
לבעיה שהתעוררה, כל המצאה יישומית שמסייעת לשמירת 
בפני  חדש  שיא  מהם  אחד  כל  מהווים  והמצוות,  התורה 

עצמו".
מי הוא הפוסק שליווה אתכם הכי הרבה מן החיים עמנו 

ומאלו שאינם?
"היינו ועודנו בקשר הדוק עם כל פוסקי ההלכה של דורנו 
ושל הדור הקודם, כל החוגים מכל המגזרים. כמובן שהפוסק 
שליווה אותנו בכל דרכינו לאורך כל השנים היה מרן הגאון 
רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, אשר העיד לא פעם בכתב כי 

הוא מלווה את המכון מיום היווסדו".
היו במהלך השנים כאלו שניסו להפריע?

"אכן, כמו בכל דבר טוב. אנחנו תמיד מעדיפים להתרכז 
השנים  רבת  בפעילותינו  לכך.  לב  לשים  ולא  החיובי  בפן 
היא  התורה  כי  מחדש  פעם  כל  לראות  נוכחים  אנו  במכון, 
תורת חיים, ויש בה מענה ברור ותשובות אמתיות ומושלמות 
חדשים  המתעוררות  והדילמות,  הבעיות  השאלות,  לכל 

לבקרים בעקבות התפתחות המדע והטכנולוגיה".
"אנו קוראים לכל אחד ואחד לשים לב לכל הסובב אותו 
והמתרחש סביבו, כאשר כיום על כך צעד ושעל מתעוררות 
ובוודאי  השבוע  ימות  בכל  חדישות,  הלכתיות  שאלות 
בשבתות וחגים. אנו עומדים תמיד לשרות הציבור, במענה 

הלכתי, בייעוץ ובמתן פתרונות ניאותים".

יחד עם המאמרים 
ההלכתיים מסר הגרש"ז 

להדפסה בפרסום ראשון גם 
שני מכתבים נדירים שקיבל 

בשעתו ממרן החזון איש 
בנוגע להפעלות חשמליות 
בשבת. הספר שיצא לאור 

תחת השם "קובץ מאמרים 
בענייני חשמל בשבת" 

ונדפס בכמה מהדורות הכה 
גלים ועורר ענין גדול מאד 

בעולם התורה
בדיון הלכתי עם מרן הגר''ע יוסף זצ''ל

הגר''ד לאו בביקור בחדרו של הגרל''י הלפרין

 הרב הראשי לישראל הגר''ד לאו בביקורו במכון עם
הגרל''י הלפרין

 האדמו''ר רבי ברוך אבוחצירה בביקורו במכון
אצל ראש המכון הגרל''י הלפרין

 הגרל''י הלפרין בדיון הלכתי סוער עם  הגר''פ הירשפרונג זצ''ל גאב''ד מונטריאול
בביקורו במכון



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



כ"ד בחשוון תשע"ט 2/11/18 26



27 כ"ד בחשוון תשע"ט 2/11/18

המנהיג שפרץ דרך והנהיג ברמה קהילה ירושלמית בגישה של מיינסטרים 
הלך לעולמו אחר מחלה קשה • הגאון הצדיק רבי נתן יהודה לייב מינצברג, 
האדמו"ר מ'קהל עדת ירושלים - קהילת המתמידים', הסתלק בשבוע בו 
נישא נכדו, בן לחתנו הגר"מ הירשמן שיבדלחט"א • בטלו המתמידים

||  יוסי גיטלר ||

איננו
'המתמיד'
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כמו כן, הוא הדגיש את 
הצורך בלימוד מעמיק 
של התורה שבכתב, 
משום שלדעתו ניתן 
להבין מסגנון הכתובים 
ומדרשות חז"ל עליהם 
את מגמתה של כל 
מצווה ואת הדרך הנכונה 
בעבודת ה'

שהתחולל ה מה  את  להגדיר  ניתן  כך  רק  לם'. 
הידועה  המתמידים',  'קהילת  אנשי  בקרב 
ירושלים',  עדת  'קהל  הרשמי  בשמה  גם 
כאשר נודע על פטירתו של מורם ורבם, כ"ק 
באמצע  זצ"ל,  מינצברג  לייב  רבי  האדמו"ר 

השבוע הקודם.
התדהמה,  שררה  משפחותיהם  ובני  החסידים  בקרב  רק  לא 
החרדית,  היהדות  בכל  דיו  מפורסם  היה  מינצברג  הגרי"ל 
על  קטן, מהשמועה  לו  זעזוע  יחוש  מספיק בשביל שכל אחד 
הסתלקותו כשהוא בן 75 בלבד. בפרט שלא נודע ברבים קודם 
בית  הטהור.  בגופו  שמות  שעשתה  הקשה  מחלתו  דבר  לכן 
מדרשו המתנוסס לתהילה בטבורו של רחוב מנחת יצחק, אחד 
הליבות הנושמות של השכונות החרדיות בירושלים, מעין גשר 
גור  חסידות  של  הגדול  לביהמ"ד  בעלזא  קריית  בין  המחבר 
מדי  חרדים  יהודים  המונים  אליו  שסוחף  מה  ירמיהו,  ברחוב 
מפעם  נעזרו  אף  ולכאורה  ודאי  נתקלו  אלה  כל  ומועד.  שבת 
לפעם במבנה עם הבטון החשוף השוכן, משוך מעט כלפי פנים, 

באמצעו של הרחוב המבוקש והיוקרתי.
שחתנו  העובדה  היא  הכואבת,  לפטירה  נוסף  מצער  היבט 
הירשמן  מתתיהו  רבי  הגאון  זצ"ל,  מינצברג  הגרי"ל  של 
עמד  שאף  קדשים,  ללימוד  גבוה  כולל  ראש  שיבדלחט"א, 
בראש מוסדות 'מתמידים' במשך למעלה מעשרים שנה, מחתן 
ביום שלישי הקרוב את בנו, נכד הגר"ל מינצברג זצ"ל ובנו של 

הגר"מ הירשמן שליט"א.

האדמו"ר וראש הישיבה
ויש  ירושלים',  עדת  מ'קהל  האדמו"ר  אותו  המכנים  יש 
שיקראו אותו על שם סדרת ספריו 'בן מלך' – בעל ה'בן מלך' 
לוחות  על  שנמרחו  השונות  האבל  במודעות  מעיון  זצ"ל, 
התעמולה  תשפוכת  את  קט  לרגע  וכיסו  בירושלים,  המודעות 
החרדי  הקול  אחר  המחזרות  השונות  המפלגות  שמנהלים 
בקרב  לגרי"ל  שהיו  הרבות  בפנים  להיווכח  ניתן  הירושלמי, 
למחבר  ועד  ישיבה  לראש  נערץ  ומעריציו, מאדמו"ר  מוקיריו 

ספרים ידועים בתורה ואגדה.
לאחרונה  ואושפז  הקשה  מהמחלה  סבל  האחרונות  בשנים 
בתפילה  מרבים  תלמידיו  כאשר  החולים  בבית  פעמים  מספר 
להחלמתו, דבר פטירתו, הדי פתאומית, היכה, כאמור, בהלם 

את תלמידיו. 
ב'  באדר  י"ב  בתאריך  בירושלים  נולד  מינצברג  הגרי"ל 
מלחמת  של  בעיצומה  זצ"ל  מינצברג  אלימלך  לרבי  תש"ג, 
השחרור, כשהיה בן 5, נהרג אביו מפגז שנורה על ידי הלגיון 
הירדני בשכונת 'בית ישראל', והוא גדל בבית הרב הגאון רבי 
ישראל יצחק רייזמן זצ"ל שכיהן כדיין ומו"צ בעדה החרדית. 
'ישיבת המתמידים'  16 התמנה למדריך ב"חבורות" של  בגיל 
זצ"ל,  קליין  לייב  אברהם  הרב  של  הנהגתו  תחת  אז  שהייתה 

ומסר שם שיחות מוסר ומחשבת ישראל.
רבי  18 התחתן עם הרבנית חנה, בתו של הרב הגאון  בגיל 
בין  למד  הפוסקים'.  'אוצר  מכון  מראשי  ברנד,  דוד  אליעזר 
הגאון  של  בראשותו  בירושלים  קמניץ  בישיבת  בכולל  השאר 
רבי מרדכי אליפנט, ובכולל "מגלה עמוקות - לב יהודה", שם 

למד מקרא במשך כמה שעות ביום.
הישיבה.  מראשות  פרש  זצ"ל  קליין  הרב  הזדקן  כאשר 

תלמידי הישיבה הפעילו לחצים על הרב מינצברג זצ"ל שיסכים 
לבסוף, לאחר שהרגיש שדברים שאמר  נעתר  והוא  להחליפו, 
שבו  בשבת  ב'טיש'  זצ"ל  ישראל'  ה'בית  מגור  האדמו"ר  מרן 

השתתף הם סימן משמים שעליו לעשות זאת.
הרב מינצברג זצ"ל, מסר שיעורים מלבד בש"ס גם במחשבה 
של  קלטות  בכ-4,500  מוקלטים  השיעורים  וכדומה.  ובמוסר 
90 דקות, שחלקן שוכתבו ונערכו כספרים. שיעורים אלה, על 
למחלוקת  הרקע  הימים  ברבות  היו  העצמאי,  וסגנונם  תוכנם 

נגדו. וכפי שנרחיב בהמשך.
הותיר אחריו את בנו, הרב אלימלך מינצברג, מנהל חינוכי 
בתלמוד התורה 'צאן קדשים' בביתר. בן נוסף, הרב ברוך מרדכי 
הירשמן  מתתיהו  רבי  הגאון  וחתנו  קהילה  רב  הוא  מינצברג, 
שליט"א, ראש כולל גבוה ללימוד קדשים שעמד בראש מוסדות 
'מתמידים' במשך למעלה מעשרים שנה. כמה מגיסיו הם הרב 
ר"מ  ברנד,  חיים  והרב  פרוש  חיים  שלום  הרב  פישר,  שלמה 

בישיבת 'לוצרן' בשוויץ ואביו של הרב שמואל ברנד.

חיבור לבורא
שיטת החינוך וההנהגה של הגרי"ל מינצברג זצ"ל התאפיינה 
בשאיפה להתחברות טבעית לתורה ולמצוות ובניסיון לבאר את 
טעמי המצוות בדרך המתיישבת על הלב. לדעתו, קיום המצוות 
המובילה  ורגשי,  נפשי  קשר  ללא  לעשייה  גורם  הבנתן  ללא 

לעיתים לאדישות רוחנית.
כן, הוא הדגיש את הצורך בלימוד מעמיק של התורה  כמו 
שבכתב, משום שלדעתו ניתן להבין מסגנון הכתובים ומדרשות 
הנכונה  הדרך  ואת  מצווה  כל  של  מגמתה  את  עליהם  חז"ל 

בעבודת ה'.
במאמר מקיף תחת הכותרת 'האור הגנוז בחמשת הספרים' 
לעם  הקב"ה  בין  ביחס  פן  מציג  חומש  שכל  שיטתו  מוצגת 
ישראל, ומכאן חילופי הסגנונות בין החומשים. לדבריו, תרי"ג 
לפי מגמת  חולקו לחומשים השונים  וסיפורי המקרא  המצוות 
רבים שחזרה על מצווה  הוא מראה במקומות  עוד  כל חומש. 
נובעת מהבדל סגנון בטעם המצווה, ומכל שינוי ניתן ללמוד פן 

נוסף בעבודת ה'.
במהות  לגעת  תלמידיו  את  הדריך  זצ"ל  מינצברג  הגרי"ל 
הוא  זו  לדרך  עצמית.  ורמאות  פלפולים  ללא  פשוטה,  בדרך 
בגמרא  העיונית  הלימוד  שיטת  גם  הפשט".  "עומק  קורא 
ושורשי  מהות  להבנת  בחתירה  מתייחדת  בישיבתו  ובפוסקים 
בשיטת  הנהוגה  משפטית  בהגדרה  מסתפקת  ואינה  הדברים 

הלמדנות הקלאסית ברוב הישיבות הליטאיות.
מחוגים  בשונה  בה'.  האמונה  ביסודות  רבות  עסקה  הגותו 
המולידה  עצמאית,  חשיבה  עודד  הוא  החרדית  ביהדות  רבים 
אמונה אמתית. בספריו, ובעיקר ב'בן מלך - חכמה ומוסר' ו'בן 
מלך - שיר השירים', הוא מדגיש שחובתו העיקרית של יהודי 

נובעת מהקשר המיוחד בין האלוקים לבין עם ישראל.
הקשור  בכל  למעט  יש  בדורנו  כי  גרסה  החינוכית  גישתו 
היופי  את  להדגיש  המחנכים  על  העונש.  ליראת  או  לענישה 
יהודי  להיות  האושר  ואת  והמצוות,  התורה  של  והחשיבות 
מהדרך  ניכר  באופן  שונה  זו  שיטה  התורה.  את  לקיים  הזוכה 

החינוכית המקובלת בעדה החרדית, שהיא קשוחה יותר.
מינצברג  הגרי"ל  בשיטתו,  השכלתניים  להיבטים  במקביל 
זצ"ל החשיב גם את פיתוח הרגשות בעבודת ה', כגון תפילה 



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית
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"המסקנה המתבקשת", 
אמר הרב מינצברג, 
"כששומעים שמישהו 
דיבר כך וההוא עשה 
ככה – אל תאמין, 'פתי 
יאמין לכל דבר'. "יש 
אינטרסנטים הנתפסים 
במילה ובונים ממנה 
תילי תילים של שמעות 
שקריות, כמו במקרה 
הזה לצערי".

ולראיית  לאופטימיות  נטתה  המעשית  הדרכתו  בהתלהבות. 
התורה והמצוות כחובה נעימה. התורה והמצוות אינן שוללות 
בצדק,  בו  לחיות  האדם  את  מדריכות  אלא  הזה,  העולם  את 
ביושר ובקדושה. הוא ראה בדרך עבודת ה' בתנועת החסידות 
השנים  במאתיים  שהתפתחו  הישיבתי,  בעיון  ובמקביל 
האחרונות, הארה מחודשת, המלמדת שישנן תובנות שהדורות 
האחרונים זוכים להן יותר מהדורות הקודמים, ויש בכך לבשר 

את הפצעת אורו של משיח.
בספר 'בן מלך - גלות וגאולה', ביאר הרב מינצברג שהשואה 
היא תהליך אלוקי שנעשה בסיום הגלות, ומאז מתחיל תהליך 
של הכנה לגאולה שמתבטא בחזרת עם ישראל לארצו, הביטחון 
החרדיות  הקהילות  של  המואצת  והתפתחות  בארץ,  השורר 
החילונית  לישות  להתנגדותו  במקביל  זאת  ישראל,  בארץ 

השולטת במדינה.

תורתו וספריו
תלמידי הרב מינצברג ערכו את חידושיו והוציאו עלון בשם 

"תורה ודעת", וכן קבצים נוספים עם חידושיו.
)על שם אביו  גם בסדרת הספרים "בן מלך"  נכתבה  תורתו 
הרב אלימלך מינצברג(. עד כה יצאו לאור כרכים על: המצוות 
התמידיות במקדש, חכמה ומוסר, מידת הביטחון, שבת קודש, 
בין  וחג השבועות,  ספירת העומר  נוראים,  ימים  סוכות,  פסח, 
המצרים - גלות וגאולה, חנוכה וט"ו בשבט, שיר השירים, ימי 
הפורים, הגדה של פסח. בסדרת בן מלך על התורה יצאו לאור 
חומש  על  כרכים  שני  וכן  בראשית.  חומש  על  כרכים  שלושה 
את  המציגים  מאמרים  צורפו  הראשון,  הכרך  בתחילת  שמות. 
חז"ל  והעיון בדרשות  לימוד התנ"ך  בעניין חשיבות  השקפתו 

על המקרא, וכן מאמרי יסוד בשיטתו הפרשנית.
על הספרים הסכימו עמוד ההוראה מרן פוסק הדור רבי יוסף 
שלום אלישיב זצ"ל, מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל, מרן 
ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך זצ"ל, ורבנים נוספים. לספרים 
קרויזר,  זונדל  )הרב  ירושלים  מזקני  כמה  של  מכתב  גם  צורף 
ר' מרדכי אהרן שיינברגר, ר' חיים בנימין לוצקין ועוד( בשבח 

הכתבים.

חב"ד ו'המתמידים'
אחר  בחייו.  המפנה  נקודות  מן  אחת  הייתה  לחב"ד  גישתו 
שתקף בחריפות את דרכה התראיין לשבועון כפר חב"ד ותיקן 

את הדברים.
"אני נוהג לעיין בספרי הרבי. הוא היה חד בדרא בכישרונותיו 
וחד בדרא בגאונותו", אמר הרב מינצברג בראיון, "ואם בקשר 
ליהודים  היה הרבי חד בדרא – הרי בקשר  וגאונותו  ללימודו 

שקירב והחזיר בתשובה הרבי היה חד בכל הדורות".
במהלך הראיון הנדיר, התייחס הרב מינצברג לשלוחי חב"ד 
הפזורים ברחבי העולם. "מפעל השליחות הוא אחד הדברים הכי 
יפים ביהדות. כמה יהודים הוא קירב והחזיר בתשובה", אמר 
דמותו של הרבי מליובאוויטש  על  מינצברג בהתפעלות,  הרב 
זצוק"ל. "המרגש הוא לראות איך זה ממשיך לפרוח. לא מכבר 
נתקלתי בתמונה של אלפי השלוחים הניצבים בחזית. מרגש! 

מרגש! לא רק ממשיך לפרוח אלא הולך ומתחזק".
סופה  לשם־שמיים  שהיא  כנסיה  שכל  אבות  בפרקי  "כתוב 
ה'לשם־ על  הוכחה  לשום  זקוקים  לא  כמובן  אנחנו  להתקיים. 
שמיים' של הרבי. גם אלו שהיו מתנגדים לדרכו הודו בפה מלא 

כי כל כולו מסירות לקב"ה. שהוא יהודי שכולו מסירות־נפש.
לשם־שמיים  שהיא  כנסיה  'שכל  כך  על  שהבאתי  המשנה 
האמיתי  ההסבר  זה  להצלחה.  הסבר  מהווה  להתקיים',  סופה 
אלא  מתקיימים  רק  שלא  ומפעליו  פעולותיו  של  הגדול  לסוד 

הולכים ומתחזקים", אמר מנהיג קהילת ה'מתמידים'.
הרב מינצברג התייחס גם לתקופה בה דיבר נגד חב"ד. "לכל 
דבר שבקדושה יש התנגדות", אמר לשבועון 'כפר חב"ד', "ככל 
הראשון  המנהיג  יותר.  גדולה  ההתנגדות  יותר  גדול  שמנהיג 
שסלל דרך והיתה לו התנגדות חזקה היא משה רבינו, המנהיג 
הראשון של העם היהודי. כך גם מנהיג בעל שיעור קומה כמו 
מצד  התנגדות.  שהייתה  טבעי   - מיוחדת  שיטה  שחולל  הרבי 
אחד זו עובדה ואין מה לעשות. מצד שני הבשורה הטובה היא 

שבסוף האמת מנצחת. גם כאן. רואים את זה בפועל".
הרב מינצברג דיבר ספציפית על דבריו שפורסמו בשמו בנוגע 
ליובאוויטש,  על  שהעלילו  לדברים  מודע  "אני  ואמר.  לחב"ד 
שאמרו  הדברים  כל  וכזב.  שקר  וזה  נגלה  לומדים  שלא  כגון 
כשמישהו  שקר,  זה  ליובאוויטש  על  אמרתי  שכביכול  בשמי 
אמר מילה מיד הוציאו אותה מהקשרה ואינטרסנטים בעלי עניין 

ניפחו את זה בכלל לא בהקשר ובתוכן שבו נאמרו הדברים".
על  'מבינות'  להגיד  ואעז  אבוא  שבכלל  אני  מי  "ובכלל 
מישהו כמו הרבי? הרי על זה בדיוק נאמר: 'אל תגעו במשיחיי 

ובנביאיי אל תרעו'".
"כששומעים  מינצברג,  הרב  אמר  המתבקשת",  "המסקנה 
שמישהו דיבר כך וההוא עשה ככה – אל תאמין, 'פתי יאמין 
ממנה  ובונים  במילה  הנתפסים  אינטרסנטים  "יש  דבר'.  לכל 

תילי תילים של שמעות שקריות, כמו במקרה הזה לצערי".
וציטוטים  משפטים  אודות  היתר,  בין  נשאל,  מינצברג  הרב 
רבים שיוחסו לו, בהם תקף את האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, 
את דרכו ואת משנתו - והשיב למראיין, כאמור, כי רבים מתוך 
הדברים הוצאו מהקשרם, חלקם בדיות, ומקצתם כלל לא הובנו 
כהלכה. במילים פשוטות: 'לא אמרתי ומה שאמרתי שובש ולא 

יצא מפי בסגנון שהוצג'.
אבל מרפרוף באחד הקבצים שיצאו מבית מדרשה של קהילת 
המתמידים - 'על התורה ועל התמורה', ניתן למצוא בראשיתו 
פרק המכונה 'במקום הקדמה', ובו דברים שאמר הגרי"ל בכינוס 
אברכים לפני שנים אחדות, במהלכם מתח ביקורת נוקבת ויצא 
בקצף רב על חסידות חב"ד ומנהיגה, האדמו"ר מלובאוויטש 

זצ"ל.
גם בארכיון קהילת המתמידים שמורות הקלטות רבות, מפי 
מנהיג הקהילה, בהן הוא נשמע מצליף בשבט חובלים, על כל 

הקדוש והיקר לחסידות חב"ד ומורה דרכה.
את  וריכך  טעמו  את  שינה  שהגרי"ל  פתאום,  קרה  מה  אז 
מהקשרם  הוצאו  ש'הדברים  טענה  כדי  עד  הנוקשה,  עמדתו 
את  ביקשו  לרב  שנעשו  תקשורתיות  פניות  נכונים'?  ואינם 
תגובתו לדילמה. הגרי"ל סרב להתייחס לתוכן הדברים והשיב:
"מה שאמרתי בעבר, נשאר נחלת העבר. היום המצב שונה".
מה זאת אומרת? שאל הכתב, אדם אובייקטיבי הצופה מהצד 
בשני המאמרים, רוצה לדעת מהי ההשקפה הנכונה, שבה דוגל 

ראש הישיבה - הראשונה או האחרונה?
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במרוצת הזמן, הלכה 
והתרחבה הקהילה עד 
שהוחלט למנות את 
ההגראי"ל לרב ומנהיג, 
בשל דמותו הדומיננטית, 
אישיותו המיוחדת, 
ידענותו המופלגת 
בתורה, ומשנתו הבהירה 
בענייני השעה

"זו לא גמרא שיש להבין אותה. אינני אחראי למחשבותיו 
השקפה  יש  השתנו.  התכנים  גם  השתנו.  העתים  איש.  של 
הזמן  רוח  פי  על  משתנה  היא  ואחר  מסוים  לזמן  התקפה 

והנסיבות. אין בכך סתירה".

ממתמידים שכונתי לקהילה

'ישיבת המתמידים' היתה בשנת תש"ח.  תחילת דרכה של 
לקראת  הסתיימו  השונות  בישיבות  הסדרים  תקופה,  באותה 
מעש.  באפס  בלילות  הסתובבו  מהתלמידים  ורבים  הערב 
בפני  לעמוד  הצליח  שלא  הנושר,  הנוער  התרבה  בנוסף, 
הפיתויים הציעה החילוניות, והם פזלו לעבר ההווי והתרבות 

הקלוקלת.
לפתוח  ירושלמים,  עסקנים  מספר  על-ידי  הוחלט  או-אז 
ופרסים  טיולים  להם  הוצעו  הישיבות.  לתלמידי  ערב  ישיבת 
ומילאו  לאתגר  נענו  הבחורים  לימוד.  של  לשעתיים  בתמורה 

את שערי בית הכנסת שבו התקיימו הלימודים.
הוותיקים,  של  מקומם  את  תפסו  חדשים  שנים,  חלפו 
בשלב  חברתי.  גיבוש  על  שמרו  עדיין  אך  בגרו  התלמידים 
מסויים ביקש הגאון רבי אשר לוסטיגמן, מחשובי המשגיחים 
כנסת  בית  לפתוח  המתמידים,  בהנהלת  חבר  שהיה  בבעלזא, 
עבור יוצאי ה'ישיבה'. דווקא הרב לייבל מינצברג, שכבר נמנה 
אינם  שהמתמידים  טען  הוא  התנגד.   - הישיבה  רבני  עם  אז 
'קהילה' ולא 'חסידות' ואין להם צורך בבית כנסת סקטוריאלי. 
בבתי  ראשון  כנסת  ובית  מניין,  התארגן  בסוף  איכשהו,  אבל 

וורשה הפך להיות פעיל.
במרוצת הזמן, הלכה והתרחבה הקהילה עד שהוחלט למנות 
את ההגראי"ל לרב ומנהיג, בשל דמותו הדומיננטית, אישיותו 
המיוחדת, ידענותו המופלגת בתורה, ומשנתו הבהירה בענייני 

השעה.
גם כאשר נוסדו מספר בתי כנסת, המשיך הגרי"ל להתפלל 
בבתי הכנסת הסמוכים למקום מגוריו. רק כאשר עבר להתגורר 
הקהילה  מרכז  הוקם  וכאשר  בירושלים,  יצחק  מנחת  ברחוב 
בסמוך לביתו, החל לקבוע תפילותיו במקום, בבחינת 'ההכרח 

לא יגונה'.
בכותל  ישב  לא  הוא  הליכותיו.  בכל  בפשטות  נהג  הגרי"ל 
המזרח, בשום אופן. הוא הסתפק בישיבה על הספסל הראשון 
שבו יושבים זקני העדה. גם בבתי הכנסת של הקהילה ברחבי 
כבוד  מגינוני  והתנזר  מהמזרח  מרחק  על  שמר  הוא  הארץ, 
למיניהם. עד לאחרונה, גם נהג לנסוע באוטובוסים ולא ראה 
בכך פחיתות כבוד. כאשר חסידיו דחקו בו לנסוע במונית, טען 

ש"חבל על הכסף, אני מסתפק בנסיעה באוטובוס".

בניו אחריו
מונה הקהילה כאלף משפחות. מלבד  נכון לשנת ה'תש"ע 
המרכז בירושלים לקבוצה קהילות בביתר עילית )כשלש מאות 
משפחות(,  חמישים  )כמאתיים  שמש  בבית  וכן  משפחות(, 
ב-2008,  )נוסדה  עילית  שבמודיעין  ברכפלד  אחוזת  בשכונת 

כוללי  מחזיקה  הקהילה  ובטבריה.  משפחות(  כמאה  מונה 
חינוך  מוסדות  וכן  אלה,  במקומות  כנסיות  ובתי  אברכים 
הישיבה  ה'".  "תורת  הגדולה  הישיבה  בהם  שונים,  לגילאים 
אייזנשטיין  נפתלי  הרב  בראשות  התלמוד"  "אור  לצעירים 
שמש  בבית  קדשים"  "צאן  תורה  ותלמודי  עילית,  בביתר 

ובביתר עילית.
הקהילה פרסמה תקופה ארוכה עלון דו שבועי בשם "תורה 
ודעת" העוסק בפרשת השבוע, שיחות מוסר ועוד, ואוגד לספר 
עלון  מוציאה  היא  כרכים.   6 לאור  יצאו  עתה  עד  שנה.  מדי 
שבועי בשם "לוח מתמידים" המסקר את הפעילות במוסדות 
בהלכה  מאמרים  קובצי  הקהילה  מוציאה  כן  כמו  הקהילה. 
"בן  הספרים  סדרת  ואת  ירושלים"  "מאורות  בשם  ובאגדה 

מלך" מאת הרב מינצברג.
ייסוד  יום  באדר,  לכ"א  בסמוך  שנה  מדי  עורכת  הקהילה 
הישיבה, מסיבה מרכזית. עוד מקיימת הקהילה מדי שנה 'שבת 
'לך-לך', בהשתתפות מאות  התאחדות' במירון בשבת פרשת 
שיעורים  של  שעות  כשמונה  כוללת  השבת  הקהילה.  חברי 
מאת הרב מינצברג. במוצאי שבת מקיימים "חלאקה" במקום, 

בליווי תזמורת.
ראש   - הירשמן  יוסף  הרב  הם  בקהילה  בולטים  רבנים 
ישיבת שומרי החומות, הרב מאיר סירוטה )מו"צ(, הרב משה 
שיינברגר, הרב צבי ריבלין )מו"צ( הרב בן ציון גוטפרב והרב 

משה מינצברג.
ישראל  באגות  אמונים  שלומי  לסיעת  משתייכת  הקהילה 

בראשות סגן שר החינוך מאיר פרוש.
בחג הפסח תשע"ו מינה הרב מינצברג את בנו הרב מרדכי 
עילית,  בביתר  התמר  בשכונת  הקהילה  של  הכנסת  בית  לרב 
ואת הרב יהודה קליין לרב בית הכנסת של הקהילה בשכונת 
הדקל בעיר. הרב משה שיינברגר הוא רב בית הכנסת בשכונת 
בית  לרב  חזן  הלוי  חיים  הרב  מונה  שמש  בבית  שם.  הגפן 
הרב  מונה  שמש  בית  ברמת  ומנוחה,  נחלה  בשכונת  הכנסת 
חיים יוסף מינצברג )מו"ץ( ובשכונת חפציבה מונה גיסו הרב 
אברהם ברנד. קהילה נוספת קיימת בשכונת רמת בית שמש ג'.

היחס לקנאים
מהמסגרת  כחלק  בתחילה  נחשבה  המתמידים  ישיבת 
והאידאולוגית של העדה החרדית. בחודש חשוון  הקהילתית 
שעיריית  לאחר  הגופים,  שני  בין  הקשר  רשמית  חדל  תשנ"ה 
הכנסת  בית  לבניית  רוממה  בשכונת  מגרש  הקצתה  ירושלים 
המרכזי של הקהילה. הדבר התקבל בקרב אנשי העדה החרדית 
עם  פעולה  שיתוף  לכל  המתנגדים  מעקרונותיה,  כסטייה 
פורשי  של  קהילות  שתי  קמו  כך  בעקבות  "הציוני".  הממסד 
המתמידים, בשם "תפארת ירושלים" ו"אנשי ירושלים". בשנת 
בשם  חוברת  החרדית  העדה  מתוך  הקנאים  הוציאו  תשס"א 
מינצברג  הרב  שבהם  ציטוטים  ובה  ירושלים",  של  "כאבה 
מזלזל לכאורה ברבנים שונים ובשיטת לימודם. עם זאת, חלק 
עם  קשר  לקיים  ממשיכים  החרדית  העדה  של  הבד"צ  מרבני 

הקהילה ועם הרב מינצברג עצמו.
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מלאך המוות? 
מלאך מושיע 
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מלאך המוות? 

פרופיל לדמותו של מרואן אשרף, המרגל שמסר מידע לישראל במשך התקופה הארוכה 
ביותר - עשרים ושמונה שנה • פתרון החידה, האם היה אשרף מרגל איכותי או סוכן מצרי? 

ושאלת מותו המסתורי, מי הזמין אותו וכיצד התרחשו הדברים? 

||  איילה אבן האזל ||
צילומים: ויקיפדיה.

מלאך המוות? 
מלאך מושיע או
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מרואן היה בעל יצר הרפתקנות 
בולט, אגו מפותח, ושאיפתו 

להגדיל את הונו לא ידעה שובע, 
כל התכונות הללו בשילוב עם 

היחס המתסכל שקיבל מחמיו – 
נאצר, הובילו אותו לרעיון ליצור 

קשר עם המודיעין הישראלי 
ולמכור לו מידע

ין שאר עלילות הריגול שידעה ישראל, בולטת ב
פרשייתו של מרואן אשרף. מרואן אשרף היה 
ישראל  עם  פעולה  ששיתף  דופן  יוצא  מרגל 
כעשרים  במשך  ביותר.  ארוכה  תקופה  במשך 
ערך  יקר  חומר  אשרף  מסר  שנים  ושמונה 

תמורת כסף רב. 
ערב מלחמת יום כיפור, קיים אשרף פגישה 
גורלית עם נציגי ישראל והזהיר אותם כי מלחמה בפתח, תודות 
לכך ישראל הצליחה לבצע כמה פעולות של הרגע האחרון בנוגע 
של  חתנו  היה  אשרף  מרואן  הכול,  לפני  אך  צבא.  אנשי  לגיוס 
של  הסתרים  יועץ  נאצר,  של  מותו  ולאחר  נאצר  מצרים  נשיא 
ממרפסת  בנפילה  צפוי  הבלתי  מותו  לאחר  גם  סאדאת.  הנשיא 
מכובדת  בלוויה  נקבר  הוא  זהותו,  נחשפה  כבר  כאשר  ביתו, 
במצרים. האם היה מרגל נאמן או שמא היה סוכן כפול? על כך, 

נשתברו קולמוסים רבים.
לא  שעורכו  מידע  לתת  מכובדת,  ממשפחה  למצרי  גרם  מה 

יסולא בפז לישראל?
מרואן אשרף נולד במצרים ב1944 וגדל כצעיר מוכשר, בעל 
מראה מרשים וכריזמטי בוגר עתודה צבאית, שהשתלם בתחום 
הכימיה. במסגרת לימודיו באוניברסיטה פגש את בתו של נשיא 
מצרים ג'אמל עבד אל-נאצר, והשניים החליטו להינשא. למרות 
שנשיא מצרים לא תמך בבתו, בני הזוג התחתנו. נאצר לא בטח 
בחתנו הטרי ומרואן אשרף, זכה לתפקיד זוטר בארמון הנשיאות 

והיה תחת מעקב תמידי. 
ה-60  בשנות  לנסוע  החליטו  התינוק,  ובנו  אשתו  מרואן, 
ללונדון להמשך לימודיו של מרואן – מאחר והמשכורת שמרואן 
קיבל לא הספיקה להם. מרואן אהב להמר, והוא ואשתו חיפשו 
חיי נהנתנות בלונדון היקרה, כשהם נהנים מתמיכה כלכלית של 

זוג עשיר מכווית שהעריצו את נאצר. 
כי  ובקש מבתו  משנודע הדבר לנאצר, החזיר אותם למצרים 
הוראה  הזוג  קיבל  זה  בשלב  סירבה.  היא  אך  מבעלה,  תתגרש 
להסתפק בחיים צנועים יותר, ולמרואן אשרף ניתן אישור לנסוע 

ללונדון אך ורק כדי לסיים עבודות ולהיבחן. 
מרואן היה בעל יצר הרפתקנות בולט, אגו מפותח, ושאיפתו 
בשילוב  הללו  התכונות  כל  שובע,  ידעה  לא  הונו  את  להגדיל 
עם היחס המתסכל שקיבל מחמיו – נאצר, הובילו אותו לרעיון 
ליצור קשר עם המודיעין הישראלי ולמכור לו מידע. מיד לאחר 
הישראלית  השגרירות  אל  טלפון  מרואן  הרים  ההחלטה,  קבלת 
ברורה  לא  מסיבה  המודיעין,  נציג  עם  לשוחח  ובקש  בלונדון 

השיחה נדחתה והרעיון ליצירת קשר לא יצא לפועל. 
בפעם השנייה שהחליט לנסות ליצור קשר, בסוף שנת 1970, 
נוצר הקשר המיוחל עם שלוחת המוסד ומיד אף נקבעה פגישת 
היכרות בינו לבין דובי, סגן ראש השלוחה, בבית מלון בלונדון. 

אשרף הציג בפגישה את בקשתו - מידע תמורת כסף וביקש מאה 
אלף דולר עבור כל פגישה. 

כבר מהפגישה הראשונה חזר דובי למוסד עם פרוטוקול מסווג 
של  סודי  ביקור  במהלך  סובייטיות,   – המצריות  השיחות  של 
נאצר. בפרוטוקול מופיעה בקשה של נאצר לאספקה של מטוסי 
קרב להפצצת שדות התעופה הצבאיים של ישראל. במוסד ניהלו 
כמה וכמה דיונים על גיוסו של הסוכן החדש – והיה ברור לכולם 
נגישות לחומר רב. ראש מפקדת  יקר ערך עם  כי מדובר בסוכן 
המוסד באירופה שמואל גורן התרשם כי אין מדובר בסוכן כפול 
שהעביר  והמידע  החומר  כלכליים.  בקשיים  מצוי  אשרף  וכי 
מנת  על  שונים  מקור  כינויי  ותחת  זהירה  בצורה  הופץ  מרואן 
קיבלו  אחד  כמקור  החומר  את  אחד.  באדם  מדובר  כי  להסוות 
אך ורק ראשת הממשלה גולדה מאיר, משה דיין שר הביטחון, 
הרמטכ"ל חיים בר לב ואחר כך מחליפו דוד אלעזר, ראש אמ"ן 

אהרן יריב ולאחריו מחליפו אלי זעירא.
ויותר בצמרת הביטחון  יותר  בשלב זה, החל אשרף להתברג 
סאדאת  כשלאחריו  נאצר,  של  מותו  עם  החל  השינוי  המצרית. 
נאצר  של  משפחתו  לנשיא.  במפתיע  הפך  שולית,  דמות  שהיה 
לא ראתה את הנשיא החדש בעין טובה. מנגד, מרואן עזר לנשיא 
בתמורה  וסאדאת  נגדו,  האופוזיציה  גורמי  את  להביס  החדש 
נתן לו תפקידים נחשקים, על מנת להוכיח כי יש לו תומכים גם 

במשפחתו של נאצר. 
מצרים  קיבלה  דרכו   – הסעודי  התיק  את  לידיו  קיבל  מרואן 
תזרים כלכלי של כסף, וכן את התיק של לוב תחת שלטונו של 
קאדפי. באמצעות קאדפי, הצליחה מצרים להשיג אמצעי לחימה 
למכור  סירבה  שצרפת  צרפתיים  תקיפה  מטוסי  כגון  שונים 
הימים.  ששת  ממלחמת  כלקח  לישראל  או  למצרים  ישירות 
ושימש  סאדאת  של  לפגישותיו  אשרף  נלווה  תפקידו  במסגרת 
כיועץ, אשרף הצליח להניח את ידו על כל מידע סודי, אסטרטגי 

מדיני וצבאי שישראל רצתה וביקשה אודות מצרים.
אפילו  ולעיתים  לחודש  אחת  להתנהל  המשיכו  הפגישות 
שתיים בחודש. תמיד היה זה דובי שנפגש עם מרואן, ופעם אחת 
להחניף  מנת  על  וזאת  זמיר  צבי  המוסד  ראש  גם  אליו  הצטרף 
וכאמצעי  לישראל  מוסר  שהוא  החשוב  המידע  עבור  לאשרף 
לטיפוח האגו. החומר המרעיש שסיפק מרואן נבדק באופן תמידי 

ונמצא אמין. 

התרעה של 44 שעות
בשנת 1972, בתחילת הסתיו, החליט סאדאת לצאת למלחמה 
בספרי  מופיע  זה  מידע   – הקרוב  ובזמן  ישראל  נגד  כוללת 
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האם היה זה בעקבות חשיפת 
זהותו בידי הישראלים? האם 
יד אדם דחפה אותו? האם היו 
אלה המצרים? לחילופין האם 
היו אלה הישראלים הסוברים 
כי היה סוכן כפול?

צבי זמיר ראש המוסד לשעבר

הזיכרונות של הרמטכ"ל המצרי וראש אג"ם שלו. סאדאת 
החליט לא להמתין להגעה של מטוסי תקיפה ארוכי טווח 

וטילי סקאד. ומרואן דיווח על כך באופן מידי לישראל. 
לבסוף החליט להמתין היות והבין כי צבא מצרים טרם 
יותר,  מאוחר  חודשים  כמה  ישראל.  על  למתקפה  מוכן 
כאשר שוב בשלה ההחלטה אצל סאדאת לצאת למלחמה 
למוסד הישראלי, אך  כך מרואן  על  דיווח  – שוב  באביב 
גם  למלחמה,  לצאת  סוריה  של  מוכנותה  אי  בשל  שוב 
תכנית זאת נדחתה. בפעם השלישית כאשר קיבלה ישראל 

התרעה ממרואן, הייתה זאת התרעה אמיתית. 
ישראל  במדינת  שררה  כיפור,  יום  מלחמת  פרוץ  לפני 
שאננות רבה. למרות ידיעות שהחלו להגיע אט אט מכיוונו 
של אשרף מרואן, כי מלחמה באופק – השתררה תיאוריה 
למתקפה,  ארוכה  אינו  מצרים  כי  הבכיר  הדרג  בקרב 
אכן מתכננת  כי מצרים  לא האמין  איש באמ"ן  ולמעשה, 
זה  בשלב  הנשק.  מלאי  כל  את  לה  אין  עוד  כל  מלחמה 
ובישראל  חדש  סובייטי  בנשק  מתחמשות  וסוריה  מצרים 
בעיקר מרוכזים בבחירות לממשלה – עקב סיום הקדנציה 
של גולדה מאיר. האופוריה שרתה בישראל וניצחונה של 
בספטמבר  ב25  ודאי.  כמעט  היה  בבחירות  מאיר  גולדה 
חוסיין מלך ירדן קבע פגישה דחופה עם גולדה מאיר ומסר 
לה כי מצרים וסוריה מתכננות מלחמה נגד ישראל אך הוא 
העבירה  מאיר  גולדה  פעולה.  לשתף  סירב  אישי  באופן 
זעירא  ולאלי  דיין  משה  הביטחון  לשר  הלאה  המידע  את 
ראש אמ"ן, אך הם הרגיעו את גולדה מאיר והסבירו לה כי 
מדובר במידע שגוי. למרות זאת החליט הרמטכ"ל לתגבר 
את הכוחות ברמת הגולן ב20 טנקים כדי לסייע לגדודים 

שמוצבים שם דרך קבע. 
על  אמ"ן  לראש  מודיעיני  מידע  הגיע  בספטמבר  ב30 
תרגיל שעושה מצרים – האמור להסתיים בצליחת תעלת 
את  מה  משום  העביר  לא  זעירא  אלי  אמ"ן  ראש  סואץ, 
הידיעה לאף גורם נוסף. לאחר המלחמה התברר בדיעבד 
כי היה מדובר במידע מדויק. גם כאשר היה ברור כי כוחות 
מצרים וסוריה מתעצמים מבחינה צבאית, בישראל מנהיגי 
על  הורו  ולא  מהקיבעון,  להשתחרר  הצליחו  לא  המדינה 
וכך המשיך רצף ההתרעות עד אשר  גיוס מילואים כללי. 
פרצה לבסוף המלחמה שגדעה את אופוריית ששת הימים, 

והפכה לקטסטרופה.
יצר  יום הכיפורים – מרואן שהיה בפריז  ערב מלחמת 
קשר עם מפעילו בלונדון וביקש לדבר בבהילות עם ראש 
המוסד על "הרבה כימיקלים" - שם קוד למלחמה גדולה 
שעומדת בפתח. יום למחרת הגיע אשרף ללונדון ואז נודע 
לו כי המלחמה תתחיל למחרת. בפגישה לילית שערך יחד 
עם זמיר, נתן אשרף את כל המידע שהיה לו, כולל שעה 
כשהכוונה  אחרון"  "אור   - המלחמה  לתחילת  משוערת 
לאור  השעה  שונתה  האחרון  ברגע  אך   .17:40 לשעה 
ולפי דרישת הסורים. אשרף  ראשון ב6 בבוקר – כפשרה 

שעזב את מצרים יום קודם, לא ידע על כך. 
מרואן הציע כי ישראל תפרסם את הידיעה על תכניות 
יבינו  במצרים  וכך  בתקשורת  למלחמה  לצאת  מצרים 
שאיבדו את אלמנט ההפתעה. אך היו לרעיון מתנגדים. שר 
יאשימו את  וכי  לישראל  יזיק  כי הפרסום  הביטחון חשש 
ישראל שהיא זאת שפותחת במלחמה, גם משה דיין התנגד 
ונרחב והסתמך על ראש אמ"ן, אלי  גדול  לגיוס מילואים 

זעירא, שפקפק בנכונות הידיעה.
הלילה  ברגע האחרון הפך את  לישראל  המידע שהגיע 
נפרס  סדיר  צבא  ההחלטות,  מקבלי  עבור  שימורים  לליל 
תחילת  לפני  שעות  וארבע  החזית,  בקו  רבה  במהירות 
המלחמה, התחילו לגייס את מערך המילואים. בכך נמנע 
בידי  הגולן  רמת  נפילת  חלילה  כולל  יותר,  חמור  נזק 

הסורים.
ובישראל – עם סיום מלחמת יום כיפור שגבתה קרבנות 
רבים, המדינה עברה טלטלה ומשבר רציני וחמור. במוסד 
הקימו ועדת חקירה לבדוק את השאלה האם מרואן אשרף 
היה סוכן כפול, אולם מסקנות הוועדה שללו אפשרות זאת. 
ומי ששילם את המחיר היה רמטכ"ל המלחמה דוד אלעזר 
שהגיש את התפטרותו מתפקידו, וזאת למרות שהמלחמה 
האחרון  יומו  עד  ישראל.  בניצחון  ניסי  באורח  הסתיימה 
חש דוד אלעזר כי נעשה לו עוול, וחי בתחושה של שברון 

לב, לבסוף נפטר בגיל 50 בלבד מהתקף לב. 
קנאים  מרואן  על  קמו  לאחר המלחמה  ואילו במצרים, 
פרשיות שחיתות שנקשרו בשמו,  כמה  ועקב  עמו,  מקרב 
מרואן נאלץ לעבור לתפקיד אחר - ראש "הרשות הערבית 
לתיעוש". בתפקיד זה היה אחראי על ייצור הנשק במצרים. 
את  גם  לעזוב  אשרף  נאלץ  סאדאת  הנשיא  רצח  לאחר 

תפקידו האחרון והוא עבר ללונדון, שם חי כאיש עסקים.

ה"מלאך" נחשף
הגורל בסופו של דבר לא שפר על מרואן אשרף, וזהותו 
 - בריתו  בני  מאשר  אחר  לא  ידי  על  בהדרגה  נחשפה 
ידיעה בעיתונות  1991 התפרסמה  הישראלים. כבר בשנת 

המצרית על כך שמרואן אשרף מכר מידע לישראלים.
את  זעירא  אלי  לשעבר  אמ"ן  ראש  פרסם   1993 בשנת 
היה  אשרף  מרואן  כי  טענתו  את  העלה  ואז  זיכרונותיו 
אותו  וכינה  בשמו  מפורשות  נקב  לא  זעירא  כפול,  סוכן 
"המידע". זעירא מעלה נגדו )ובעקיפין נגד המוסד שגייס 
אותו( תהיות קשות: כיצד לא חשש מרואן אשרף להיכנס 
לשגרירות ישראל אשר בוודאי סוכנויות ביון רבות עוקבות 
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במצרים  ומצליח  מכובד  שאדם  יתכן  כיצד  שניה,  תהיה  אחריה? 
מוכן לבגוד בעמו? תהיה שלישית, מדוע שלוש פעמים נתן אשרף 
אזהרות למלחמה? האם לא היה זה מעשה מתוכנן על מנת לבדוק 

את פרק הזמן בו ישראל מצליחה לגייס אנשי מילואים? 
בעקבות כך בשנת 2002 חיבר העיתונאי וההיסטוריון רונן ברגמן 
שחי בלונדון ספר בנושא, תוך שהוא משכנע את קוראיו כי מרואן 
שהיה  "בבל",  הכינוי  את  עבורו  והצמיד  כפול,  סוכן  היה  אשרף 
בעיקר  כונה  אשרף  המוסד  במסדרונות  לחלוטין,  פיקטיבי  כינוי 
לא  הוא  הבכיר  המצרי  הגורם  כי  ברגמן  רושם  בספרו  "המלאך". 
"החתן".  מכנה  הוא  אותו  נאצר  של  משפחתו  קרוב  מאשר  אחר 
העיתונאים המצריים הצליחו לגלות את הרמז הלא מסובך, והבינו 

כי מדובר באשרף מרואן. 
בתגובה התראיין מרואן אשרף לעיתון המצרי היומי "אל אהרם" 
והכחיש את הדברים. ברגמן הגיב בראיון משלו בו נקב מפורשות 
העולם,  רחבי  בכל  התפרסמו  הדברים  אשרף.  מרואן  של  בשמו 
ובישראל אסרה הצנזורה הצבאית לפרסם אותם, אך לאחר שלושה 

שבועות נאלצה להתיר לפרסם את הידיעה. 
בשנת 2004 פרסם אלי זעירא ספר נוסף ובו נקב מפורשות בשמו 
של מרואן אשרף תוך טענה כי היה סוכן כפול. לאחר מכן התראיין 
צבי זמיר ראש המוסד והאשים את אלי זעירא בחשיפה עם נזק לגיוס 

עתידי של סוכנים עבור המוסד.
בשנת 2005 לאחר שכבר נחשפה זהותו של מרואן אשרף – שודר 
במצרים טקס חגיגת פרוץ "מלחמת אוקטובר" בטקס נראה מובארק 
לוחץ את ידו של מרואן אשרף, ומלווה אותו להנחת זר פרחים על 
קברו של נאצר. העיתונאי רונן ברגמן טען בעקבות פרסום השידור 

כי זאת הוכחה לכך שאשרף מרואן היה אכן סוכן כפול.
ומה טוענים המצרים?

ביניהם,  כפול  סוכן  היה  מרואן  אשרף  כי  הטוענים  יש  במצרים 
אשרף  כי  דיווח  סעיד,  מונעם  אל  עבד  ביטחון  לענייני  המומחה 
מרואן עבד עבור מערכות הביטחון של מצרים והיה חלק מתכנית 
הגנראל  גם  זאת תומך  ההונאה של מצרים ערב המלחמה. בטענה 
יום  במלחמת  מצרים  של  המודיעין  אגף  ראש  שהיה  נסאר,  פואד 

כיפור.

רצח או התאבדות?
נפל מרואן בן ה-63   ,2017 ביוני  תקופה לא ארוכה לאחר מכן, 
ממרפסת ביתו בלונדון וצנח היישר אל מותו. הסקוטלנד יארד החל 
בחקירה כעבור כשנה הוחלף צוות החקירה, אך גם הצוות החדש 

העלה חרס בידו.

יד  האם  הישראלים?  בידי  זהותו  חשיפת  בעקבות  זה  היה  האם 
אדם דחפה אותו? האם היו אלה המצרים? לחילופין האם היו אלה 

הישראלים הסוברים כי היה סוכן כפול?
השאלות לא נגמרות, הן רק מתחילות. אשתו של אשרף מאשימה 
פורסם  המצרית  שבעיתונות  למרות  הישראלי.  המוסד  את  במותו 

לאחר מותו של מובארק כי הנשיא המצרי הזמין את הרצח.
ראש  לבין  זמיר  צבי  במלחמה  המוסד  ראש  בין  בוררות  בהליך 
את  הוא שהדליף  זעירא  אלי  כי  נקבע  זעירא,  אלי  במלחמה  אמ"ן 
ישראלים  לעיתונאים  "בבל"  המכונה  המרגל  של  האמיתית  זהותו 

ולא ישראלים, ובכך הביא למותו במתכוון או שלא במתכוון.
זעירא  כי  חשד  לחקור  החלו  אף  ישראל  ומשטרת  השב"כ 
היועץ המשפטי  אך  מרואן,  מדינה בחשיפת שמו של  סודות  גילה 
ויינשטיין, החליט לסגור את התיק ב2012 כאשר  לממשלה יהודה 
אחת הסיבות הייתה גילו המבוגר של זעירא שהיה אז בן 84 ותרומתו 

רבת ההיקף לביטחונה של ישראל במשך השנים.

צופה שנרדם
"צופה  בספרו  ופורסם  יוסף  בן  אורי  פרופסור  שערך  מחקר 
שנרדם" )2001( מוכיח כי אשרף מרואן היה מרגל אמיתי של ישראל 
ולא היה סוכן כפול. התאוריה על היותו סוכן כפול הופצה כאמור 
התביעה,  את  ממנו  להסיר  מנת  על  זעירא,  אלי  אמן  ראש  ידי  על 
צריך  שהיה  כפי  המלחמה  פרוץ  בטרם  התרעה  העביר  לא  מדוע 
לעשות, ולהפילה על המוסד ועל מפעיליו של אשרף מרואן. התרעת 
המלחמה אמורה הייתה להגיע מ"אמצעי איסוף מיוחדים" שאמ"ן 
זעירא תחושה  נתן  זעירא, כל העת  ניהולו של אלי  והיו תחת  בנה 
למקבלי ההחלטות כי האמצעים המיוחדים פועלים, אך לא מניבים 

אף חומר הרתעתי. 
בגישה זו תומכים ראש המוסד צבי זמיר ואריה שליו שהיה בכיר 
באמ"ן. אריה שליו אף טוען כי גם כאשר היה מרואן סוכן של ישראל 

שקל איזה ידיעות להעביר ולא הסכים לבגוד בארצו באופן גורף.
והוסווה  במצרים  הממשל  ידי  על  הנראה  ככל  בוצע  מותו 

כהתאבדות.
מכובדת  להלוויה  אשרף  מרואן  זכה  מותו  לאחר  הכול,  למרות 
במצרים, אך היום במצרים יש רבים הנוטים להאמין כי הוא "מכר 

את נשמתו לשטן". 

מרואן אשרףהתרעה מודיענית שהביא אשרף לפני פרוץ מלחמת יום כיפור
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"מי אני?"

שישים שנה אחרי, והם, אותם אנשים, אודים 
מוצלים מאש ששיקמו את חייהם ככל שידם 
מגעת, עדיין מסתובבים כשמועקה תמידית 
מלווה אותם. מועקה של אי ידיעה. חלקם הקימו משפחות, 
הם מתהלכים בינינו ונראים כשאר האנשים בני גילם, 
אולם הבדל מהותי חוצץ ביניהם לבין כל השאר. הם 

אינם יודעים את זהותם.
מאות ואלפי ניצולים יהודים ששרדו את השואה ניסו 
במהלך השנים לטוות מחדש את קרעי חייהם, לאתר 

פיסות מידע.
חלקם הגיעו לפתרון, אך חלקם אינם יודעים עד היום 
מהו שמם האמיתי, היכן נולדו, מתי נולדו ומי ההורים 

שלהם.
חוסר הידיעה כואב, והספק מציק ומטריד. ומתוך 
המצוקה קמו כמה וכמה ארגונים שמנסים לעזור ולסייע 

בעניין. אחד מהם הוא ארגון "זהות אבודה".
ב"זהות אבודה" מאגר שמציג כרטיסי מידע הכוללים את 
תמונותיהם של אותם ניצולי שואה, כילדים וגם כבוגרים. 
כל כרטיס מספר את מעט המידע שהניצול יודע לספר על 
עצמו. בכרטיס מפורטים מפגשים – אם היו כאלו – עם מי 
מבני משפחתו או עם נציגי המשפחות שסייעו בהצלתו, 

ומוצגות בו המזכרות הבודדות שיש בידי הניצול.
בעזרת הארגון הצליחו חלק מן הניצולים לעלות במהלך 
השנים על עקבותיהם של בני משפחותיהם ולהתאחד 
עימהם. השמחה העצומה שאפפה את האיחוד היא שמחה 
מיוחדת ומרגשת, שמחה של התרת הספקות. אבל עדיין 

נותרו רבים שזהותם עלומה מעיניהם.
תארו לעצמכם, שלרגע אחד לא הייתם יודעים מהו 
שמכם האמיתי ומיהם הוריכם הביולוגיים. אנו רחוקים 
מזה כל כך, עד שקשה לנו אפילו לדמיין את המציאות 
הנוראית הזו. כדי לקרב את התחושה בכל זאת אל הלב, 
נדמיין לעצמנו חור שחור שנותר ריק עשרים וארבע שעות 
ביממה, שלוש מאות שישים וחמישה יום בשנה. אתה 
מסתכל לשם ומתאמץ לזהות משהו – אבל כלום! זה 

רודף, מתסכל, ומעורר תהיות לאורך כל הדרך.
ניצולי השואה הללו, שזהותם עלומה ונסתרת מעיניהם, 
חיים לפי השערות. הם משערים את גילם, משערים את 
מוצאם ומחפשים באדיקות אחר כל בדל מידע – ולו 

הקטן ביותר – שישפוך אלומת אור על עברם.
הם שרדו את השואה כילדים, חלקם שהו אצל משפחות 
פולניות שלא תמיד ידעו את שמם האמיתי. חלק מהם 
נושאים שמות בדויים, שניתנו להם כאשר חצו גבולות 
בצורה בלתי חוקית ונאלצו לשנות את שמם. לרוע המזל 

לא נותר בידיהם מסמך שיעיד על השם האמיתי.
בגמר המלחמה התגייסו ועד ההצלה של אגודת ישראל 
וכמה אנשים פרטיים למשימה רצינית, משימת הצלת 

ילדים מוחבאים.
הצלת הילדים המוחבאים הייתה משימה בלתי קלה 
כלל ועיקר, בהתחשב בעובדה כי המידע היה, בדרך כלל, 
חסוי, וכי משפחות פולניות רבות לא רצו לוותר על הילד. 
כאשר התגלו ממדיה הגדולים של התופעה, הייתה בכך 

הפתעה. התברר כי גם בשיא המלחמה, כאשר עונש חמור 
הוכרז על מי שיסייע בהחבאת יהודים, נמצאו לא מעט 

משפחות שהסתירו תינוקות יהודיים.
אולם גם כאשר הגיע מידע על ילדים יהודים מוחבאים, 
וגם כאשר הצלתם הצליחה, פעמים רבות לא היה המידע 
מושלם וזהותם של הילדים הניצולים נותרה עלומה 

ואבודה...
את  לפתור  מנסים  בתחום  רבים  פעילים  כאמור, 
התעלומות הללו, ותקצר היריעה מלהכיל ולפרט את 

כולם. נזכיר רק כמה מהם.
אחת הפעילות הבולטות בתחום היא אווה פלורסהיים. 
אווה, בת לאם שוודית ולאב נורבגי )או להיפך...(, עלתה 
ארצה בשנות ה-60, התגיירה ונישאה לבחור ישראלי, 
והיא פעילה, בין היתר, בחברה הגנאולוגית של הגליל.

מזה יותר מעשר שנים היא מסייעת בפענוח מקרים של 
"זהות אבודה" של ילדי השואה, אלו שהופרדו ממשפחתם 
ומחפשים עד היום תשובה לשאלה הנוקבת והמזעזעת 

כל כך: "מי אני?"
הדרך לתשובה, כפי שאנו יודעים, אינה תמיד פשוטה, 
אולם אווה מלאת שמחה וסיפוק על כך שהצליחה לעזור 

בפתרון כמה וכמה תעלומות.
החיים נמשכים. והילדים, כיום מבוגרים, אינם עוצרים 
את מהלך החיים עד שימצאו את זהותם, אולם חייהם 
מלווים בחיפוש מתמיד, ובלילות הם חולמים שאולי 
מישהו ייזכר בהם ויבוא לחפש אחריהם, לחפש ולמצוא...

גם שאול ויעל הולנדר עוסקים בתחום זה שנים. גברת 
הולנדר מציינת את שיתוף הפעולה המתמיד עם אווה 
פלורסהיים, שהקדישה שנים בהתנדבות כדי לעזור לכל 

אותם אנשים שמחפשים את זהותם. 

סיפורה של אריקה

אריקה, כך היא זוכרת את עצמה, התוודעה לעובדת 
היותה חסרת זהות רק בגיל שלוש עשרה. עד אז הייתה 
בטוחה ששני הוריה הפולניים הם הוריה הביולוגיים, וכי 

אחיה ואחיותיה הם שלה לכל דבר.
שערה הכהה ועיניה השחורות הם שהצליחו לעורר 
את לעגם של ילדי בית הספר. "את יהודייה מלוכלכת", 

הטיחו בה.
אריקה רצה בוכה לאמה, לספר על ההשפלה, ושם 
ציפתה לה ההפתעה. "זה נכון", אמרה לה אמה, "היית 
תינוקת קטנה שרק נולדה, העבירו אותך לאישה פולנייה, 

הבריחו אותך מהגטו, וכך הגעת אלינו".
הידיעה נחתה על אריקה כרעם ביום בהיר, וכאשר 
התאוששה מעט ביקשה מאמה המאמצת פרטים על 
משפחתה האמיתית. אולם לאם המאמצת לא היה שמץ 

של מושג מי הם הוריה.

וכך יצאה אריקה למסע חיפושים שנמשך עד עצם היום 
הזה. "אם רק הייתה לי תעודת לידה, תעודה אחת מזהה", 
מנקרת מחשבה בראשה מזה עשרות שנים. מחשבה שטרם 

באה על יישובה...

סיפורה של קלרה

הפניה הנרגשת הבאה שנחתה על שולחנם של העוסקים 
בתחום, היא רק אחת מרבים. 

"שמי קלרה. טרם מותה גילתה לי אמי כי אני מאומצת. 
לדבריה נולדתי כיהודייה כשרה והוברחתי אליה בזמן 
מלחמת העולם השנייה. המידע הימם אותי, ואני זקוקה 
לעזרה. כל מה שאני יודעת הוא את שמי הפרטי הקודם. 
אמי המאמצת סיפרה לי עוד, כי יש לי אח. היא נקבה 
בשם המחנה וזהו כל המידע שברשותי. אנא, עיזרו לי 

למצוא מי אני".
מכתב מצמרר זה הוא רק אחד מיני רבים.

סיפורה של חווה

לסיפורה של חווה, תינוקת שנולדה בסוף המלחמה 
ונמסרה לידי הורים פולניים, יש התחלה אבל אין סוף. 
היא התחתנה ועלתה לישראל, זכתה להקים משפחה 
לתפארת, אבל הרצון למצוא את שורשיה אינו מניח לה.

היא המתינה בחיפושיה עד לאחר שהוריה המאמצים 
נפטרו. היא לא רצתה להכאיב להוריה היקרים שמסרו 
את נפשם בעבורה ודאגו לה עד נישואיה, ולכן לא ניסתה 

לחפש אחר מוצאה בעודם בחיים כדי לא לצער אותם.
אבל לאחר שפרשה מעבודתה ולאחר שהוריה המאמצים 
הלכו לעולמם, התעורר בליבה, באופן אוטומטי, הרצון 
אותו הדחיקה שנים עמוק בליבה. תמיד השתוקקה לחפש 
את שורשיה, ולאחר שהוריה נפטרו החלה לעסוק בכך 
באופן פעיל. כיום היא עסוקה בחיפוש אחר הזהות האבודה 
של התינוקת שנולדה מתישהו, היכן שהוא, להורים שיש 
להם שם וזכר, ואשר זכו – ללא ידיעתם – להקים דור 

שלם...
במסגרת חיפושיה שלחה חווה מכתב לרון לאודר 
שהקים ארגון המסייע לניצולי מלחמת העולם השנייה 

למצוא מידע על עברם.
בארגון עשו מאמצים כבירים, ולפי הנתונים הדלים, 
כמו התג שהיה על בגדה כשהגיעה לצרפת ועליו השם 
"חווה לרנר", ניסו לעלות על עברה. האם יש לתג משמעות 

סיפור לשבת  / שרה פכטר



ניצולי שואה רבים נפלטו מגיא ההריגה כשהם אינם יודעים מאין באו, מה שמם 
האמיתי ומי היו הוריהם. רבים הלכו לעולמם בלא ששאלות אלו באו על פתרונן. 
אך היו כאלו שזכו וגילו את זהותם לעת זקנתם. הנה סיפורם הבלתי ייאמן של 

כמה מהם
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מסוימת? והרי ברור כי מישהו פנה אל "אגודת ישראל" 
בבקשה להוציא את הילדה מאותה משפחה פולנית. כלומר, 
מישהו ידע שתינוקת נמסרה לידיהם. אולי הוא שרשם את 

שמה על התג?
החיטוט בארכיונים הוביל למידע, כי אדם בשם יונה ד. 
שלח מכתב בסוף המלחמה מהמחנה בו שהה, ובו ביקש 
למצוא את קרובת משפחתו, חווה לרנר, שנולדה ב-1942 
ונלקחה לפני כחצי שנה מביתה של משפחה פולנית. אותו 
יונה נקב בשמה של הפולנייה שטיפלה בה במסירות ושראתה 
בה את בתה ממש. הפעילים ביקשו את התינוקת מידי האם 
המאמצת, אולם היא סירבה להחזיר אותה והם נאלצו לחטוף 

אותה מן הבית.
המכתב נשלח מאוחר מדי, ויונה לא הצליח לאתר אותה. 
לפי המידע שיערו בארגון כי חווה היא אותה "חווה לרנר". 
הם ניסו לאתר את אותו יונה, אך עקבותיו נעלמו. אולי עלה 

לישראל, אולי היגר לארצות הברית, מי יודע?
בהתבסס על מידע זה, חיפשו אנשי הארגון מידע על משפחה 
בשם "לרנר" באותה עיר בו התגוררה המשפחה הפולנייה 
ששמה לא ידוע ובערים שמסביב, אך לא מצאו משפחה 
בשם זה. במקביל חיפשו בארגון מידע על אותו יהודי בשם 

יונה שחיפש אותה.
"אפילו במשרד הפנים הפכנו כל שם לרנר שעלה משנה 
מסוימת לארץ", משתפת אותי חוי בחיפושים שהפכו לחלק 

מחייה ולחלק מחיי בני משפחתה הקרובים.
כל בדל מידע נסרק, כל ידיעה – ולו הקטנה ביותר – נבדקת. 
רבים וטובים נרתמו לעזור לה, הם חיפשו בכל ארכיון אפשרי, 
אולם בארכיונים בגרמניה, בפולין ובצרפת מעולם לא נענו 

לבקשת החיפוש שלה.
אשה שעובדת עם המכון הגנאולוגי סרקה כל מסמך שעשוי 
אולי להועיל. ויליאם נובק, שחי בשיקגו ואשר היה אחראי 
בזמנו על מבצע הצלת אותם ילדים אבודים, ניסה ככל יכולתו 
לעזור לה, אך ללא הצלחה. במסמכי "אגודת ישראל" דאז 

אין מידע על עברה.
מטרתם של ארגוני ההצלה באותם ימים הייתה להציל את 
הילדים כמה שיותר מהר, ומשום כך לא התעכבו המצילים 

על זהותם המדויקת של הניצולים.
מכל מקום, מכתב רודף מכתב, בדל מידע רודף בדל מידע, 

והניסיון לחבר פאזל שיהווה רצף הגיוני נמשך...

סיפורו של חיים

חיים, לעומת זאת, חיפש ומצא!
כשחיים החל במסע לחיפוש שורשיו, הוא ידע רק שהוא 
שהה בבית יתומים בפולין. הוא לא ידע מי היו הוריו, היכן 
חיה משפחתו, או כל פרט אחר שיכול לשפוך אור על עברו.
הוא בגר והיה לנער, ואז החליט לפרסם בעיתון בקשה, 
האם יש מישהו שיש בידיו פרטים על ילדים ששהו באותו 

בית יתומים בין השנים 1940 ועד לסיום המלחמה.
"קיבלתי מכתב מאדם שטען כי הוא זוכר אותי", הוא 

מספר, "הוא שהה יחד אתי בבית היתומים!"
התפנית האמיתית בסיפורו של חיים התרחשה, כשאותו 

אדם סיפר במכתבו כי הוא זוכר את אביו של חיים.
"לעולם לא אשכח את אבא שלך", כתב האיש במכתב 
ארוך ומנומק, "היינו שם קבוצה גדולה של ילדים, עצובים 
ובודדים. הרעב לא פסח על בתי היתומים בתקופת המלחמה. 
אני זוכר בוקר אחד בו טיפסנו אל חצרו של איכר שהתגורר 
בסמוך כדי לקחת משם תפוחי אדמה. הרעב הכה בנו ללא 
רחם. ואז, יום אחד הוא הופיע, אבא שלך, במדי צבא. הוא 
הצליח להסתנן פנימה, והתחנן לפגוש את התינוק שלו. הוא 
חילק לנו מיני מתיקה, מצרך נדיר עד בלתי קיים... היינו אסירי 
תודה. שאלתי אותו לשמו, אני לא יודע למה, אבל אני זוכר 

שהוא ענה לי ואמר: 'שמי מיכאל נובגרוצקי'...
"ואז העבירו אותך", המשיך האיש במכתבו. "הם חילקו 

אותנו לקבוצות, ואת התינוקות – ואותך ביניהם – העבירו 
לבית יתומים אחר".

לולא נתקל אותו אדם בבקשה של חיים, קרוב לוודאי 
שחיים לא היה פותר את תעלומת שורשיו עד עצם היום הזה.

לאחר שקיבל את שם אביו, החל חיים במסע החיפושים. 
הוא עדיין אינו יודע בוודאות האם השם הידוע לו כשמו של 

אביו, הוא אכן שמו של אביו הביולוגי.
החיפוש כלל שליחת מכתבים, ביקור בארכיונים, פגישה 
עם אנשים, כשבסופו של דבר גילה כי אביו ואמו נרצחו על 

קידוש ה', בעוד הוא, התינוק, ניצל.
"לאחר מסע ארוך של חיפושים מצאתי דוד אבוד", מספר 
חיים, "הדוד שניצל מן התופת התרגש עד מאד לגלות שיש 

לו אחיין חי.
"'אני זוכר שנולדת, ואני גם זוכר את הצער של ההורים 
שלך ויחד עם זאת את התקווה כי תינצל', סיפר הדוד. 'אחיך 
הגדול נספה יחד אתם, ואני מרגיש שאתה בן משפחה שלי'.

"אולי לא זכיתי לפגוש את הורי", חותם חיים את סיפורו 
ודמעה גולשת מעינו, "אבל עצם הידיעה מאין באתי הביאה 

מרגוע לנפשי!"
סיפורו של חיים הוא אחד מני רבים, כפי שחיים מוסיף 
בעצמו: "אין ספק שבעולם מסתובבים רסיסי מידע. לכל 
אחד יש שורש, לכל אחד יש שם, צריך רק לגלות את הזהות 

האמיתית...".

סיפורה של רחל

סיפור מצמרר נוסף הוא סיפורה של רחל רוזנבלום.
"נולדתי כבת יחידה להורי", היא מספרת, "אשה נוצרייה 
הסכימה לקבל אותי לידיה תמורת תשלום, כאשר הורי חשו 

כי טבעת החנק מתהדקת סביבם".
רחל גדלה כנוצרייה, אבל תמיד חשה דחייה מסוימת מצד 
האשה לה קראה "אמא". "בתוך תוכי ידעתי שאני לא שייכת 

לשם", היא משחזרת.
בגיל שש חשפה "אמה" את סודה. "אני לא אמא שלך", 
אמרה לה, "את יהודייה, אבל כדאי לך, לטובתך, להתנצר!" 
היא שלחה אותה למנזר בניסיון למחוק ממוחה כל בדל זיכרון 

מילדות רוויית יהדות.
"אנשים טובים שמעו עלי בגמר המלחמה והצליחו לחלץ 
אותי מהמנזר", מספרת רחל. שנים קשות עברו עליה, אבל 
המזל הגדול שלה היה, שהיא הסתובבה כשבידה תעודת לידה.

"זה היה המזל שלי!", היא אומרת, "בעזרת תעודת הלידה, 
הצליחו להרכיב לי כרטיס". אחד מהדודים שלה, שניסה 

לאתר קרובים ששרדו את המלחמה, גילה כי היא בחיים.
"כשנפגשנו הייתי נרגשת", נזכרת רחל. "חלמתי לפגוש 

אחים או אחיות".
אז נכון שרחל לא גילתה אחים אבודים, וזאת מן הסיבה 
הפשוטה, שהוריה היו זוג צעיר בתחילת דרכם והיא הייתה 
בת יחידה, אולם היא שמחה לגלות כי היו לה הורים נפלאים.

"דודי סיפר לי עליהם, ואני הצלחתי להתחקות אחר גורלם 
ולדעת את יום עלייתם בסערה השמימה. כיום יש להורי מי 
שיזכור אותם, מי שילמד לעילוי נשמתם, וילדים ונכדים 

שנקראו על שמם"...
אבל כאמור, לא כולם בני מזל.

בעזרת הארגון הצליחו 
חלק מן הניצולים 

לעלות במהלך השנים 
על עקבותיהם של בני 

משפחותיהם ולהתאחד 
עימהם. השמחה 

העצומה שאפפה את 
האיחוד היא שמחה 

מיוחדת ומרגשת, 
שמחה של התרת 

הספקות. אבל עדיין 
נותרו רבים שזהותם 

עלומה מעיניהם

הידיעה נחתה 
על אריקה כרעם 

ביום בהיר, וכאשר 
התאוששה מעט 

ביקשה מאמה 
המאמצת פרטים על 
משפחתה האמיתית. 
אולם לאם המאמצת 

לא היה שמץ של מושג 
מי הם הוריה
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מי נמצא בסיכון 
לקבלת שבץ?

מנהל  ונוירולוג,  מוח  מצנתר  אוריון,  דוד  ד"ר 
מרכז השבץ בבית חולים שיבא מסביר ומפרט 
מי בסיכון גבוה לקבל שבץ ומהם התסמינים 

שכדאי לשים לב אליהם:

מי בסיכון?
לחץ דם גבוה- אנשים עם היסטוריה רפואית 

של לחץ דם גבוה, הינם בעלי סיכון גבוה 
פי 2.5 לסבול משבץ, מאשר אנשים ללא 

היסטוריה רפואית של לחץ דם גבוה. 

פרפור פרוזדורים- פרפור פרוזדורים יכול 
להופיע אצל אדם בוגר בכל גיל אך שכיחותו 

גוברת עם השנים, נפוץ בכ-10% מאוכלוסיית 
המבוגרים בני 75 ומעלה. ללא השגחה או 

טיפול, התופעה עלולה לגרום לסיבוכים 
רפואיים חמורים כגון אי ספיקת לב ושבץ 
מוחי. הסיבה לכך היא מכיוון שקצב הלב 

הבלתי סדיר גורם לדם להצטבר בחלל 
בעליות בלב שנקרא אזנית, וכתוצאה מכך 
עלול להיווצר קריש דם אשר עלול להגיע 
אל כלי הדם במוח, לגרום פגיעה בזרימת 

הדם לאזור במוח וכך לשבץ מוחי. בישראל 
מתרחשים  20,000 מקרי שבץ מוחי בשנה, 

כאשר כ-4000 מהם קורים על רקע של 
פרפור פרוזדורים. עבור חולים אלו, מתבצעת 

 CHADS-VASC הערכה רפואית הנקראת
אשר מסייעת לאבחן את רמת הסיכון של 
המטופל ללקות בשבץ מוחי ואת הטיפול 
המונע בדילול דם שמתאים לו. ההערכה 

משקללת גורמי סיכון כמו גיל עם התייחסות 
לחולים צעירים, יתר לחץ דם, סוכרת, אירוע 

מוחי קודם ומעניקה ניקוד לכל נבדק ישנה 
גם התייחסות למחלות קרדיו-ווסקואלריות 

ומגדר. 

מעשנים- העישון מהווה זרז להתפתחות 
טרשת עורקים ולהעלאת רמות גורמי 

הקרישה בדם, ואף מקדם את הנזק הנוצר 
בדופן כלי הדם בצוואר במוח. מכאן, 

למעשנים סיכון כפול ללקות בשבץ מאשר 
ללא מעשנים. 

סוכרת- סוכרת שאינה מאוזנת עלולה לגרום 
לחסימה בכלי הדם הקטנים באיברי הגוף 

השונים כמו מעיים וכליות ולחסימת כלי דם 
במוח המובילים לשבץ מוחי.

עודף משקל- הסיכון ללקות בשבץ מוחי 
גבוה יותר בקרב באנשים בעלי עודף משקל. 
הסיכון הגבוה ביותר קיים בקרב אלו הנוטים 

להשמנה במרכז הגוף, השמנה בטנית - כרס 

 גדולה בהשוואה להיקפי ירכיים צרים.

 מהם התסמינים לשבץ?
התסמינים לשבץ יכולים להופיע ימים 

ושבועות או דקות בודדות לפני הופעת השבץ 
ויכולים לכלול חולשה ביד רגל או פנים, 
הפרעה בתחושה, קושי פתאומי בדיבור 

או בהבנת מילים, טשטוש ראייה פתאומי, 
סחרחרות, קושי פתאומי בהליכה, איבוד שווי 

משקל, צניחה של זווית הפה. 

במידה והבחנתם באחד או יותר מהתסמינים 
יש לפנות מידית לבית החולים לקבלת  הללו 
מכרעת  חשיבות  ישנה  אלו,  במקרים  טיפול. 
יעיל  טיפול  להעניק  מנת  על  מהירה  בהגעה 

למזעור הנזקים. 

מובהקים  סימנים  אין  רבות  פעמים  כן,  כמו 
לשבץ, לכן יש צורך בבדיקות הדמיה הכוללות 
כלי  את  המדגים  ניגוד  חומר  עם  מוח    CT
של  סוג   – קרוטיד  דופלקס  המוחיים,  הדם 
בעורק  הדם  זרימת  את  המודד  אולטרסאונד 
נוספות  ובדיקות  הקרוטיד המוביל דם למוח, 
הצורך  ובעת  דם  בדיקות  אק"ג,  הכוללות 

. MRI

פסוריאזיס - מהי וכיצד מתמודדים?
, המחלה  יום המודעות הבינלאומי למחלת העור פסוריאזיס חל ב- 29.10 
עומדת על 3% מהאוכלוסייה בעולם, כ- 240,000 איש בארץ על פי אגודת 

הפסוריאזיס הישראלית. 

פסוריאזיס הנה מחלת עור כרונית אשר גורמת לתאי העור להתחלק בקצב 
מחוספסים  נגעים  הינן:  המחלה  השלכות  הנורמלי.  מהקצב  יותר  מהיר 
הפסוריאזיס  של  הביטוי  אופי  הגוף.  על  המופיעים  עור  מקשקשי  וגדולים 
בכל  מופיעה.   היא  בו  באזור  והן  בגודל ההשלכות  הן  לאדם,  שונה מאדם 
ודואגת  בגוף  נשארת  היא  מתפרצת,  שהיא  ומהרגע  כרונית  היא  המקרים 

להופיע לסירוגין במיוחד בזמן מצבי לחץ.

בינלאומית של חברת הדרמו-קוסמטיקה,  פייבראל מנהלת הדרכה  דניאל 
רבדים  ישנם  מדבקת,  מחלה  אינה  פסוריאזיס  כי    מסבירה  "קמדיס" 
למחלה, ללא קשר למין או גיל. האזורים השכיחים ביותר בהם היא דואגת 

להתפרץ הם אזורים חבויים או בקרקפת.

טיפולים  הם  כיום,  למחלה  שקיימים  הטיפולים  כי  מוסיפה  פייבראל 
ויטמין  של  נגזרת  או  קורטיזון  כגון  ורפואיים  חיצוניים  תכשירים  באמצעות 

D . אולם, החיסרון בהם שלא ניתן להשתמש ממושכות, בשל הקורטיזון.
השמש  קרינת  בגלל  במחלה  להקלה  עוזרים  המלח  ים  באזור  טיפולים 

שאופיינית למקום.

שניתן  הוא  שלהם  המשמעותי  היתרון   – דרמו-קוסמטיים  תכשירים 
הופעות  בין  ההפסקות  את  להאריך  כן  ועל  זמן,  לאורך  בהם  להשתמש 
המחלה. התכשירים הדרמו-קוסמטיים נותנים מענה חיוני לשימוש ממושך. 
הם כוללים מרכיב אלרגני נמוך, מונעים זיהומים חיידקיים, ונוחים למריחה 

ולשטיפה מין העור.  

מהם המוצרים המיועדים לטיפול בתסמיני הפסוריאזיס ?

יובש  להפחתת  טיפולי  גוף  קרם   -  PSO SKIN BODY CREAM
יעיל  ונמצא  במיוחד  פותח  אותו.  ומרגיע  בלחות  העור  את  מזין  וקילופים. 
קלינית לעור עם נגעים יבשים ואדומים המכוסים בשכבת קשקשים. פועל 
טבעי  באופן  לו  המעניק  לקמדיס  ובלעדי  מרוכז  צמחים  הרכב  באמצעות 
גם את צבעו הייחודי. הקרם נספג במהירות תוך שהוא מקל על עור מגורה 
ילדים  למבוגרים,  במיוחד.  יבשות  עור  שכבות  בהסרת  מסייע  ואף  ומגרד 

ותינוקות מעל 6 חודשים.  

שמפו  ואדמומיות.  מגורה  לקרקפת  טיפולי  שמפו   -  PSO SHAMPOO
ונוטה  טיפולי שפותח להקלה מהירה על קרקפת יבשה, מגורה, אדמומית 
ובלעדי  מרוכז  צמחים  מיצוי  באמצעות  פועלת  הפורמולה  לקילופים. 
לקמדיס ומסייעת בהפחתת גרד, בשיקום שכבת ההגנה הטבעית של העור 

ובמניעת הישנות הסימפטומים. מתאים למבוגרים ולילדים מעל גיל 3. 

טיפים אשר קלים להתמודדות עם פסוריאזיס:
קרם לחות - עור יבש עלול להתפתח לדרגות של אזורים אדומים ומגרדים 

לכן הקפידו להימרח בקרם לחות איכותי. 
העור.  את  מרגיעה  פושרים  במים  הגוף  השריית   - פושרים  במים  השריה 
מומלץ להוסיף מלחים, מוצרי שיבולת שועל, שמני אמבטיה, או ג'ל רחצה 

המכיל פחם או זפת, אלו יוסיפו חומרים חיוניים לעור ויעזרו בטיפולו.
הגרד  תחושת  את  יגביר  רק  הגירוד  ומציק,   שמגרד  למרות   – תגרדו  אל 

ויחמיר את מצב העור וייצור זיהום. 
חיו אורח חיים בריא - אורח חיים המכיל אכילה נכונה, פעילות ספורטיבית 
ועיסוק בנושאים שעושים לנו טוב, יגבירו את המצב הרוח. אנשים מספרים 
ולכן שמירה על אורח חיים בריא  כי מצבם החמיר כשהמתח הנפשי עלה 

עוזר לחיים טובים יותר גם עם פסוריאזיס.

/https://www.kamedis.co.il :למידע נוסף

>

שבץ מוחי הינו מצב חירום רפואי בו מתרחשת הפרעה באספקת הדם למוח 
את  קובע  אשר  זה  הוא  במוח  הפגיעה  מקום  נוירולוגי.  נזק  להיגרם  ועלול 
אופי התסמינים ואת הפגיעה כתוצאה מהשבץ • כיום, מדובר באחד מגורמי 
התמותה המרכזיים במדינת ישראל ובעולם וגורם משמעותי לנכות במבוגר 

• לקראת יום השבץ הבינלאומי, כל מה שאתם צריכים לדעת

קצרים
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נולדתי בליל שבת פרשת חיי 
שרה. בכל שנה מחדש, שרה 
בשבת  נפגשות  ואני  אימנו 
הזאת, ואני משתדלת ללמוד 

ממנה עוד ועוד.
השנה בחרתי להתחקות אחרי הזוגיות 
שלה, וללמוד איך גישרה שרה על הפער 
בראיית העולם שלה לעומת ראייתו של 
אברהם אבינו, פער שנבע מהשורש 

הרוחני השונה שלהם.
שרה הבחינה בחברות הבעייתית של 
יצחק עם ישמעאל ואילו אברהם לא 
תפס זאת והתווכח איתה, עד שהקב"ה 
אמר: "שמע בקולה", ויש האומרים 
שמע בקול-ה', כי שרה היא קולו של 

ה' העובר דרכה. 
גם בגישתם אל סיפור העקדה ניכר 
הדברים  את  ראה  אברהם  ההבדל: 
מלמעלה, לכן שרד את בשורת העקדה, 
אבל שרה – כמו כל אימא יהודייה, פרחה 

נשמתה.
התורה מלמדת כי זה סוד ההצלחה 
של הנישואים. הקב"ה נותן לכל אחד 
את מה שהוא צריך ולא את מה שהוא 
רוצה. הנישואין נועדו להשלים לכל צד 
את מה שחסר בו ולא להעצים את מה 
שכבר יש בו. ולכן לא צריך להיבהל 
מהפער ומהבדלים בין בני הזוג, אלא 
להפך – זה מה שד' נתן, זה מה שאנחנו 

צריכים. ועם זה צריך לעבוד.
ועל מי מוטלת האחריות למשימה 
הזו? הקב"ה הורה למשה לפני מתן 

תורה: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני 
ישראל". הוא דיבר תחילה עם הנשים, 
של  "דרכן  המדרש:  משום שכדברי 
אנשים לילך אחרי נשים" ו"הן מנהיגות 
האחריות?  מי  על  לתורה".  בניהם 
עלינו, הנשים. גבר יכול לרצות לחיות 
בהרמוניה, אבל אין לו את הסבלנות ואת 
הידע כיצד לעשות זאת. האישה קובעת 
איך ייראה הבית והיא יוצרת גשר לקשר.

אבל העבודה בתוך הבית פנימה, אינה 
מספיקה. וגם אם לרגע יש לך ספק, שמא 
הקב"ה רוצה להחזיק את ישראל עוד רגע 
אחד בגלות, ויש לו נחת רוח מהעבודה 

הזו, לא כך הדבר.
נכתב במסכת פסחים "כל מה שאומר 
לך בעל הבית עשה חוץ מצא". אנחנו 
כאן על תקן אורחים, ד' הוא בעל הבית. 
כל מה שבעל הבית אומר, אנו צריכים 
לעשות, חוץ מ"צא". איננו מסכימים 
להישאר בגלות, להישאר במצב של 
ואנו  אבינו,  לשולחן  מחוץ  "צא", 
מבקשים ותובעים כביכול מהקב"ה: הבא 

כבר את הגאולה האמיתית והשלמה!
באילו תחומים בחיים שלך את מוצאת 
שכל האחריות מונחת עלייך? האם גם 

את רוצה לעשות שינוי בחייך?
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" 
- אימון וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, 
http://www. | מנחה ושדרנית רדיו

/miri-mychoice.co.il

האחריות על 
האישה

התורה מלמדת כי זה סוד ההצלחה 
של הנישואים. הקב"ה נותן לכל אחד 
את מה שהוא צריך ולא את מה שהוא 
רוצה. הנישואין נועדו להשלים לכל צד 
את מה שחסר בו ולא להעצים את מה 

שכבר יש בו. ולכן לא צריך להיבהל 
מהפער ומהבדלים בין בני הזוג, אלא 

להפך – זה מה שד' נתן, זה מה 
שאנחנו צריכים. ועם זה צריך לעבוד.

"



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

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 אשראי
 כפולה
 לא נוכל
להציע לך

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
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מרק לזניה עם רביולי ותרד
מצרכים:

2 כפות שמן זית
1 בצל

4 שיני שום ישראלי קלוף ושטוף של טעם הטבע 
1/2 כפית צ'ילי גרוס

2 קופסאות שימורים עגבניות מרוסקות
3 כפות רסק עגבניות

1/3 שקית תרד של טעם הטבע
כפית שטוחה אורגנו יבש

כפית מלח
3 כוסות מים רותחים

כוס גבינה צהובה מגורדת או פרמזן
10 עלי בזיליקום

1 שקית רביולי גבינה קלאסי

אופן הכנה:
1.  קוצצים את הבצל לקוביות ואת התרד לרצועות דקות.

2. בסיר גדול מחממים שמן זית ומטגנים את הבצל, על אש נמוכה, במשך 3 דקות. מוסיפים את השום ומטגנים 
עוד 2 דקות.

3. מוסיפים צ'ילי, אורגנו, תרד, רסק עגבניות ועגבניות מרוסקות וממשיכים לבשל עוד 2 דקות תוך כדי ערבוב.
4.  מוסיפים מים ומלח ומבשלים במשך 15 דקות.

5. אם רוצים להגיש את המרק מיד ממשיכים בשלבי ההכנה, אם לא, סוגרים את האש, שומרים את המרק 
במקרר ולפני ההגשה מחממים וממשיכים בשלבי ההכנה.

6. מוסיפים לסיר את הרביולי, מבשלים 2 דקות עד שהרביולי מתרככים ומעבירים לצלחות.
7. כשהמרק עוד רותח בצלחת, מפזרים גבינה צהובה מגורדת ועלי בזיליקום קצוצים.

באדיבות: שטראוס "טעם הטבע"

קינוח גאלט תפוחי עץ 
חברת כרמית מעניקה מתכון קינוח מפנק - גאלט תפוחי עץ עם שוקולד לבן

 קל להכנה. 

מצרכים לבצק:
50 גר׳ אבקת סוכר )2.5 כפות(

100 גר׳ חמאה

1 ביצה שלמה
1 חלמון ביצה

200 גר׳ קמח לבן )1 כוס(

אופן ההכנה:
1. במיקסר עם וו גיטרה, מעבדים את אבקת הסוכר והחמאה עד שמתקבל מרקם סמיך.

2. מוסיפים את הביצה והחלמון ומעבדים עד לקבלת מרקם אחיד וקרמי.
3. מוסיפים את הקמח ומעבדים רק עד שנוצר בצק.

4. מוציאים מהמיקסר ומשטחים.
5. עוטפים היטב בניילון נצמד ומקררים לפחות שעה.

מצרכים לגאלט:
4 תפוחים מזן שאוהבים )רד דלישס, פינק ליידי, גראני סמית׳(

בצק טארט
2 כפות סוכר חום

1 כפית קינמון
1 טבלת אגו שוקולד לבן 

1 ביצה להברשה

הרכבה:
1. חוצים את התפוחים, מגלענים, ויוצרים מכל חצי מניפה.

2. מרדדים את בצק הגאלט לעיגול כמה שיותר סימטרי.
3. חוצים את טבלת שוקולד ל-2, את החצי הראשון קוצצים באופן גס ומפזרים חתיכות של שוקולד לבן בין 

התפוחים. את החצי השני קוצצים גס ושומרים בינתיים בצד.
4. מקפלים את שולי הבצק שהשארנו בצורה חופפת, כך שנקבל שולי גאלט מסודרים. 

5. מורחים ביצה על הבצק הנראה לעין. מפזרים סוכר וקינמון מעל מניפות התפוחים בצורה אסתטית.
6. אופים בתנור שחומם ל-180 מעלות כ-20 דקות. לאחר 20 דקות, מוציאים את הגאלט ומפזרים את שארית 

השוקולד הלבן הקצוץ,  מחזירים לתנור עד שהבצק משחים וקרם השקדים זהוב מאוד. התפוחים יקורמלו 
במהלך האפייה וכן השוקולד הלבן.

עוגיות שוקוצ'יפס 
.XXL רשת קפה ביגה חוגגת את עונת השוקולד. וחולקת מתכון קינוח חגיגי - עוגיות שוקוצ'יפס

מתכון לכ-15-20 עוגיות גדולות

רכיבים לבצק עוגיות שוקוצ'יפס:
240 גרם חמאה בטמפרטורת החדר

200 גרם סוכר לבן
240 גרם סוכר חום כהה

4

2

1

23

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח תןאוכל
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4 גרם מלח ) חצי כפית (
)XL 120 גרם ביצים ) 2 יחידות

420 גרם קמח מנופה
3 גרם אבקת סודה לשתייה )חצי כפית(

150 גרם שוקוצ'יפס מריר
120 גרם שוקולד חלב קצוץ
100 גרם אגוזי פקאן קצוצים

 
אופן הכנה:

1. במיקסר עם וו גיטרה נקציף חמאה עם הסוכר הלבן והחום והמלח.
2. נוסיף את הביצים  ואת הקמח מנופה עם אבקת הסודה לסירוגין , ונערבל רק עד שהמסה אחידה.

3. נוסיף את השוקולדים והפקאן הקצוץ.
4. נחמם תנור ל 165-170- מעלות.

5. נגלגל כדורי בצק של כ- 80-100 גרם.
6. נסדר ברווחים על גבי מגש ונייר אפייה.

7. נאפה כ 10 דקות בהתאם לגודל העוגייה וסוג התנור.
8. העוגיות יישארו רכות ואפויות חלקית במרכזן בגמר האפייה.

9. נניח להתקרר בחוץ ונארוז בצנצנת עוגיות.

צ'ורוס ופונדו שוקולד
חג החנוכה מתקרב ובא לנו לגוון את הסופגנייה שלנו במתכון לצ'ורוס מטריף וטעים במיוחד, קבלו מתכון עם 

תוצאה של הנאה מובטחת מאת המותג מאסטר שף 

אביזרים: 
שקית זילוף

צנתר כוכב בינוני 
מחבת

מספריים 

מצרכים:
100 גרם חמאה 

כוס חלב 
3 כפות סוכר

כוס ורבע קמח מקצועי מאסטר שף
1 ביצה 

שמן קנולה לטיגון

לציפוי:
קערה גדולה עם 100 גרם אבקת סוכר וכף קינמון מעורבבים

100 גרם מטבעות שוקולד חלב
100 גרם מטבעות שוקולד לבן 

400 גרם קרם קוקוס

ההכנה:
1. מחממים בסיר חמאה, חלב וסוכר עד להמסה מכבים את האש. מוסיפים את הקמח מערבבים היטב 

ומוסיפים במהירות ביצה וממשיכים לבחוש עד לקבלת תערובת הומוגנית, מעבירים את התערובת לשקית 
זילוף.

2. במחבת רחבה מחממים שמן מזלפים את הצ'ורוס וחותכים עם מספריים באורך הרצוי, מטגנים עד להזהבה 
ומעבירים לנייר סופג.

3. מסדרים את הצורוס בצלחת הגשה, מפזרים מעל אבקת סוכר וקינמון.

*למפנקים במיוחד, מומלץ להגיש עם פונדו שוקולד חם.
הכנת פונדו שוקולד- מניחים את השוקולדים בקערות נפרדות ומחלקים את קרם הקוקוס לשתי הקערות, 

ממיסים במיקרוגל בפולסים קצרים )זהירות שלא ישרף( ומערבבים היטב. עד לקבלת קרם שוקולד, במקרם 
אחיד.

מגישים לצד הצ'ורוס וטובלים בהנאה.

מרק סלק
מצרכים:

1 אריזה סלקים מבושלים טעם הטבע
2 גזרים, קלופים

1 בצל, קלוף
1 כף שמן זית

2 ליטר מים רותחים
1 כף אבקת מרק

מלח ופלפל שחור
2  כפות רסק עגבניות

אופן ההכנה:
1. מגרדים את הסלקים על פומפייה ומעבירים לסיר המרק.

2. מגרדים את הבצל והגזר ומעבירים גם אותם לסיר.
3. מוסיפים כף שמן זית ומטגנים עד שהגזרים מתחילים להתרכך. בערך 8-10 דקות.

4. מוסיפים מים רותחים, אבקת מרק, מלח, פלפל ורסק עגבניות ומבשלים במשך 30 דקות או עד שהגזרים 
רכים לגמרי.

5. מגישים חם עם שמנת חמוצה או יוגורט )ניתן להשתמש ביוגורט דל לקטוז( לגרסה חלבית או בלעדיהם 
לגרסה פרווה.

באדיבות: שטראוס "טעם הטבע"

45

1

3

5



כ"ד בחשוון תשע"ט 2/11/18 44

קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
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מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
תצלום אויר של טבריה

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. האיר עיניו
2. האף תספה צדיק עם רשע?

3. הבה נתחכמה לו

תשובות:

תשובות:

1. ְירּוׁשְלִמי מֹוֵעד ָקָטן פג ב 2. בראשית י"ח ,כג 3. ׁשמֹות א י

1. אחד מכלי המערכת שהיו על שולחן הפנים במשכן       
ובבית המקדש. "וקשותיו ו____" )שמות כה כט( )לא 

בלשון סמיכות( )בלשון יחיד(
2. מקום לא ישר. "לאור ו___" )ישעיה מב טז( )בלשון 

יחיד(
3. שארית,מה שנשאר. "מפרשות ומה ____" )כריתות 

ב ה(
4. תן,הבה. "לעלוקה שתי בנות ___   ____" )משלי ל 

טו(
5. אומן היוצר כדים. "כגון הכד מבית ה____" )פסחים 

נה: (
7. נבון. "נוצר תורה בן ____" )משלי כח ז(

צדק"  "ו___  צדק.  משפט  להוציא  וזריז  חרוץ   .11
)ישעיה טז ה( )בכתיב מלא(

רתחיה"   _____" רותח.  שרתח,תבשיל  בשר  נתח   .13
)יחזקאל כד ה(

14. מזהירה כשמש. "____ כחמה" )שיר השירים ו י( 
)בהיפוך אותיות(

15. כפפה,כסיה. "____ לוקטי קוצים" )כלים כו ג(

1. זמן פנוי. "לא היה לנו ____" )סנהדרין סח.(
2. עוונך כופר,נסלח לך. "אמר לו ____ לך" )שבת ל.( )בהיפוך 

אותיות(
3. פתרון,פרוש,באור. "ומי יודע ___ דבר" )קהלת ח א(

4. מפרשיות השבוע.
5. הלכה קבועה לכל הדורות. "____ עולם" )שמות ל כא(

שבמקרא                   "כתובים"  בספרי  המשלים  ספר  של  שמו   .7
המיוחס לשלמה המלך.

11. קיצור המילים : בעל פה.
12. רעש,שאון. "קול ____ הגשם" )מלכים א יח מא(

13. שם מליצי ליין. "ודם ענב תשתה ____" )דברים לב יד(
14. קטן. "בעוף ה____" )חולין ג א(

15. מפרשיות השבוע. )בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

1. ויכוח,ברור דברים על ידי דיוקים דקים,קושיות ותרוצים,משא 
ומתן הילכתי חריף. "וב____ התלמידים" )אבות ו ה(

6. שומר שכר,מי שקיבל על עצמו לשמור חפץ של חברו בשכר 
קצוב. "___ שכר" )בבא מציעא ז ח(

7. רקב,ריקבון. "שרשם כ___ יהיה" )ישעיה ה כד(
8. דבר אחר. "זאת ועוד ____" )סנהדרין קד.(

 ____ "ואת  אחרים.  לנוזלים  או  למים  גדול  קיבול  כלי   .9
הנחשת" )מלכים ב כה יג(

"של  פציעה.  בעד  לנחבל,פיצויים  החובל  שמשלם  קנס   .10
אחרים ____ למי" )בבא קמא פז.(

13. בלתי ישר,צבוע,שפיו וליבו אינם שווים. "כלו ____ ומרע" 
)ישעיה ט טז( )בלשון רבים(

14. זבל. "כ___ על פני" )מל"ב ט לז( )בכתיב מלא(
16. מהיר לכעוס,כעסן,שאינו סבלן. "____ אפים" )משלי יד יז(

17. טענות ומענות. "_____ ודברים" )כתובות י ו( 

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. בפועל,במציאות,כמשמעו. "כי תפגע יכול פגיעה ____" 
)בבא מציעא לג.(

4. ענו,צנוע מאוד. "ושפל ____" )תענית טז.(
6. נועם הקול,ניגון. "____ וקולו ערב")תענית טז.(

א(  כד  )ישעיה  ובולקה"  הארץ   ____" הריק,החריב.   .8
)בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(

9. בו קבור אהרן הכהן. "___ ההר")במדבר לג לח(
10. מעונם של צדיקים. "ואהל ____" )משלי יד יא(

12. אור,זוהר. "ואל תופע עליו ____" )איוב ג ד(
15. קבוצה,מחלקה. "ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה 

___ ליצים ו___ חניפים"  )סוטה מב.(
16. עודף,נוסף,שיש בו יותר מן הרגיל או מן הראוי. "____ 

בידיו וברגליו" )בכורות ז ו(
17. שן של מפתח או כל זיז במכשיר. "כדי לעשות ממנו 

____" )שבת ח ו(
"ויצא ל___ אתי" )שמואל ב כב  18. רווחה,חופש,ישועה. 

כ(

1. אלישע 2. חנוך 3. בן ארבעים 4. קורח ועדתו 5. העי 6. לא 
7. חנה 8. עמלק 9. ישעיהו 10. אליהו 11. הגר 12. שמשון 

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

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

4. האדמה בלעה אותם חיים

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

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

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

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

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

15. מי היה "כהן לאל עליון"?
16. "טוב ארך אפים מ..."
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03-5356555
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

בוחרים
בשיא!

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

לרגל שבוע הבחירות:

מקרר
שארפ
4 דלתות

החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים

מקרר
בלומברג
4 דלתות

החל מ: ₪4490

החל מ-

ל-36 חודשים

מקרר
450 ליטר
DF

החל מ: ₪1490

החל מ-

ל-36 חודשים
41 124 110

התקן 
משמרת 

השבת

מאושר 
משמרת 

השבת

כאסח מחירים לשבוע בלבד!
ימים ראשון-שישי << י"ט-כ"ד חשוון | 28.10-2.11

מכונת 
כביסה
5 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

מקרר
260 ליטר
DF

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

 מייבש
כביסה

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

תנור
דו תאי

החל מ-

ל-36 חודשים
41

החל מ: ₪1490

מדיח 
כלים

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מזגן
1 כ"ס

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

 כיריים
קרמיות

החל מ-

ל-36 חודשים
19

החל מ: ₪690

 BI תנור
פירוליטי

החל מ-

ל-36 חודשים
47

החל מ: ₪1690

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

תנור בנוי
BI

החל מ-

ל-36 חודשים החל מ: ₪690
19

מכונת 
כביסה
פתח עליון

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

מקרר 
סמסונג

החל מ-

ל-36 חודשים
60

החל מ: ₪2190

מכונת 
כביסה
8 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

שיא
רף גבוה

במבחן התוצאה

מאושר 
משמרת 

השבת

עם קונדנסור

מייבש 
כביסה

מאות מוצרים משתתפים במבצע, לדוג':

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