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מנהיג של דור
תחנות חייו של מרן ראש הישיבה 

זצ"ל  • למה בכה אחרי הביקור 
אצל החזון איש והמסע המשותף 

עם מרן הרבי מגור? הסיבה 
בגללה לא אכל ביום ראשון של 

חנוכה והנימוק בגללו סירב 
להצעת 'העדה החרדית'
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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

לשעה ולדורות
שנה לפטירת מרן: רשימה חלקית 

של הדברים שקבע בשעתו 
והייתה להם אחיזה והמשכיות 

לאורך השנים • חוק הגיוס ומשה 
ליאון, קבלת ילדים למוסדות 

והקשר עם חב"ד 



יש להדליק נרות 
רק בחנוכייה 

העשויה מחומר 
בלתי דליק.

אין להשאיר 
את הנרות 

דולקים ללא 
השגחה.

מניחים את 
החנוכייה על משטח 
יציב וחזק כדי שלא 
תיפול ותבעיר אש 

בחלל הבית.

לא מדליקים 
נרות ליד 

וילונות וחומרים 
דליקים.

מרחיקים 
חנוכייה דולקת 
מהישג ידם של 

ילדים.

כבאות והצלה לישראל
חג שמח ובטוח!

נרות חנוכה מדליקים בבטיחות



רש"י 5, בני ברק

ם י ע צ ב מ
יוצאי דופן לרגל הפתיחה  4₪ ב-300

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **
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מה קורה לשור וחמור 
שחורשים יחד?

ַיְחָּדו". לפי  ּוַבֲחמֹר  ַתֲחרֹׁש ְּבׁשוֹר  הצטווינו בתורה: "ֹלא 
הפשט, השור, כידוע, הינו עז באופיו וחזק בגופו, הרבה 
בשניהם  חרישה  ממנו.  והחלש  האדיש  מהחמור  יותר 
יכולה  לעגלה,  או  למחרשה  יחדיו  רתומים  הם  כאשר 
לגרום צער לחמור שלא יעמוד בקצב הנמרץ של השור. והרי זה 

צער בעלי חיים. 
עבודתם  כזה. בעת  אינו  ואילו החמור  גירה  בנוסף, השור מעלה 
יחדיו, עלול החמור להביט בקנאה בשור הלועס מזון, בעוד שהוא 
כדי  ורעב.  תאב  נותר  והוא  מקיבתו  מזון  להעלות  אפשרות  חסר 

מנוע צער זה מהחמור, אסרה התורה לחרוש בהם יחדיו.
אולם על פי הסוד, מצד שורשם הרוחני, השור הינו בבחינת חלק 
בסטרא  שורשו  החמור  ואילו  הקדושה,  שבצד  והגבורה  הדין 
אחרא. רתימתם יחדיו כאן, גורמת לחיבור עליון שורשי של שני 
ויורדת  המשתלשלת  שלילית  להשפעה  וממילא  קשים,  כוחות 

לעולם הזה.
שני  יחדיו,  וחמור כשמתחברים  "שור  הקדוש:  הזוהר  דברי  הנה 
משורש  היינו  הקשה,  הדין  מצד  השור  לעולם.  הם  רעים  פגעים 
הגבורה דקדושה. כאשר מתחבר עמו חמור שהוא מסטרא אחרא, 
הם שני פגעים קשים לעולם. ולכן כתוב 'ֹלא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשוֹר ּוַבֲחמֹר 
ַיְחָּדו'. ]לשון הזוהר: "שור וחמור כד מזדווגן כחדא, תרין פגעין 
ואתדבקותא  איהו  קשיא  דדינא  סטרא  שור  לעלמא.  אינון  בישין 
דסטר קדישא איהו. חמור כד אזדווג בהדיה דאיהו מסטרא אחרא, 
תרין פגעין בישין אינון לעלמא... ובגין כך ֹלא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשוֹר ּוַבֲחמֹר 
ַיְחָּדו"[. ובזוהר פרשת קדושים: "מצד הקדושה נקרא שור ומצד 
וכו'.  תחרוש  לא  נאמר  זה  ועל  חמור.  נקרא  החיצונים  של  אחר 
את  לחבר  מעורר  הוא  זה  ידי  לפי שעל  ביחד.  ערבוב  לא תעשה 
הסטרא אחרא יחד )עם הקדושה לקחת ממנה כח( להרע ולהזיק 
לעולם. ומי שמפריש אותם, מרבה שלום בעולם" ]לשון הזוהר: 
"מסטרא דא אקרי שור ומסטרא דא אקרי חמור, ועל דא כתיב לא 
תחרוש וכו'. לא תעביד ערבובייא כחדא בגין דאתער לאתחברא 
סטרא אחרא כחדא לאבאשא עלמא, ומאן דפריש לון אסגי שלמא 

בעלמא"[.

הרמוניה זוגית

לעומת הנזק הנגרם כתוצאה מערבובם של שני ניגודים קיצוניים, 
הזכר  למשל,  תועלתי.  ולקשר  לחיבור  המיועדים  ניגודים  ישנם 
בפרט.  האדם,   - הבריאה  ובנזר  בכלל,  הטבע  שבעולם  והנקבה 
באדם, דווקא השוני שבין הזכר לבין הנקבה, הוא היוצר שלמות 
"ָזָכר  האדם:  בבריאת  ככתוב  יחדיו.  בהתאחדם  אדם,  של  אחת 
ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם, ַוְיָבֶרְך אָֹתם, ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם". הרי לנו שהזכר 

נקראים בשם אדם. לפי ששני חצאים שונים אלה,  יחד,  והנקבה 
הבורא  גילה  אולם  אחד.  לאדם  ומתאחדים  זה  את  זה  משלימים 
כאשר  רק  להם,  ומועיל  טוב  זה  משלים  שאיחוד  בתורתו,  לבניו 
טבילה  לאחר  מנידתה  נטהרה  והאישה  כהלכה  נשואים  הזוג  בני 
גוי,  במקווה. אבל בהיעדר אחד מאלה, או שהאחד יהודי והשני 
לעיל  המוזכרים  אלה  מכל  יותר  אף  החמור  מזיק,  ניגוד  כאן  יש 

וכפי שנבאר. 
שורשי  בין  חיבור  יוצרים  כהלכה,  וקידושין  חופה  היהודי,  אצל 
שני חלקי הנשמות, והן נעשות אחת. ובזמן שהאישה גם טהורה 
נשמתי  רוחני  חיבור  יוצרת  התקשרותם  הרי  הנידה,  מטומאת 
זה  משפיעים  הם  מתאחדים  שהם  שבשעה  עד  החצאים  שני  בין 
של  הכללית  ברמה  והן  לעצמם  הן  ונשגב,  רב  רוחני  שפע  לזה 
הבריאה. וככל שהם אנשים קדושים וטהורים בתורה ובמצוות, כך 
משפיעים הם שפע רב יותר לכל הבריאה. אולם אם אינם נשואים, 
או שהאישה לא נטהרה לאחר נידתה, במקום קשר בריא ומועיל, 
נעשה  ממש,  אחד  אדם  של  אחת  לשלימות  שניהם  את  המרומם 
ובתיקוני  החמור.  כרת  באיסור  ניזוקים  ושניהם  ביניהם  "ֶקֶצר" 
הזוהר כתוב שאדם שאינו נשוי אשר נכשל באיסור נידה, מפסיד 

את זיווגו השייך לשורש נשמתו משום מעשה חמור זה.

הפסד זיווגו המקורי ותיקונו

הנדרשת  הרבה  הזהירות  משמעות  את  לעיל  שהקדמנו  לאחר 
מניגודים הגורמים למעין קצר חשמלי, כגון בשר וחלב, כלאיים 

ועוד, יובנו טוב יותר דברי תיקוני הזוהר הללו בענייננו. 
התקשו  וחבורתו  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  מובא  הזוהר  בתיקוני 
בהבנת הפסוק: "ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ה' אלקיך, ֹלא 
השונים  הנושאים  שני  בין  הקשר  מהו  ִאּמוֹ".  ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל 
לחלוטין המופיעים יחדיו בפסוק אחד? "קם רבי שמעון על רגלוי, 
פתח בקלא סגיא ואמר: 'אליהו אליהו, נחית הכא ברשותא דמארך 
ואנהיר עינוי דאלין סבין בהאי מלה' ]קם רבי שמעון על רגליו פתח 
והאר  אדונך  ברשות  כאן  נחות  אליהו,  אליהו  ואמר:  גדול  בקול 
עיני החכמים בזה הדבר[". אליהו הנביא הופיע ומבלי להתעכב 
ּוַבֲחמֹר  ְּבׁשוֹר  ַתֲחרֹׁש  'ֹלא  הכתוב  סוד  "זהו  הסוד:  פי  על  הסביר 
ה',  לבית  זרעו  את  נותן  לא  ישראל,  שזהו  הבכור,  כאשר  ַיְחָּדו'. 
כלומר בדרך של קדושה, הרי מערבב את זרעו בדבר אסור, כחלב 
]זרעו הטהור בבחינת שור  לערבב שור  וגורם  המתערבב בבשר. 
שהוא טהור[ בחמור, שזהו כלאיים, מין בשאינו מינו ]כלומר, סוף 
הפסוק העוסק בבשר וחלב מלמד על תחילתו העוסק בסוד שמירת 
הברית[". אמר לו רבי שמעון: והלא שור הוא מצד הטהרה וחמור 
מצד הטומאה, שזהו כלאיים טוב ורע. אבל חלב הוא מצד הטהרה 

ובשר גם הוא מצד הטהרה? השיב לו אליהו הנביא: ודאי כך הוא. 
אבל סוד זה התגלה בפסוק: "ַוּיֹאֶמר אלקים ּתוֵֹצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה 
ְלִמיָנּה". שאף על פי שיש כמה חיות טהורות, צריכות להיות כל 
חיה למינה, זיווג זכר ונקבה מאותו מין. ואף כאן בבשר וחלב, יש 
ונקבה משני מינים שונים, אף על פי שכל אחד  זכר  בהם בחינת 
מהם טהור בפני עצמו. ומי שנותן זרעו במי שאינה ראויה לו, אותו 
בן הנוצר משניהם הוא בבחינת סוף הפסוק העוסק בתערובת בשר 
בוודאי  יוחאי:  בר  רבי שמעון  לו  אמר  מינו.  מין בשאינו  בחלב, 
זהו ביאור סוד הפסוק. וזהו שאמרו חכמים על העלול להפסיד את 
זיווגו שמשורש נשמתו: "שמא יקדמנו אחר ברחמים". שתפילת 
האחר מתקבלת לקחת את בת זוגו הטובה של זה, בגלל העוון הזה 
שנתן זרעו לאשה נדה או לגויה. וזוהי מידה כנגד מידה. ועם כל זה 
אם חזר בתשובה, עליו נאמר "ָוָׁשב ְוָרָפא לוֹ" וניתנת לו בת זוגו. 
וכמו שנאמר על התורה: "ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּרָך". זוהי התורה שהיא 
רפואה והיא חיים. וכמו שכתוב: "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה". 

עד כאן דברי תיקוני הזוהר. 
מה שאין כן כאשר היא טהורה לאחר ספירת שבעה ימים נקיים, עם 
הבדיקות כהלכה וטבילה במקווה, הרי כאמור שניהם יחד יוצרים 
ובעולמות  הפרטי  הרוחני  בשורשם  נשגבות  רוחניות  השפעות 
העליונים בכלל. שהרי האדם הוא סולם מוצב ארצה, אשר ראשו 

מגיע השמימה.
העולם  בחיי  גם  רבה  תועלת  בתוכו  טומן  זה,  נשגב  רוחני  עניין 
מגיעים  הרווקות,  בתקופת  קדושתם  על  ששמרו  זוג  בני  הזה. 
ללא  נפלא,  באופן  בזה  זה  הנקשרים  טהורים  בלבבות  לחופתם 
הגיעם  עד  מתעכבים  אינם  גם  הם  העבר.  מן  ומשקעים  צלקות 
לגיל מבוגר וקשה מכמה בחינות, כמצוי אצל מי שאינו מקפיד על 
שמירת נגיעה האסורה בתקופת הרווקות. אצל שומרי הנגיעה, גם 
בחירת בן/בת הזוג נעשית באופן יותר שכלי ואובייקטיבי, כאשר 
הבחירה נעשית ללא שום מגע יד. ואף לאחר נישואיהם מפיקים 
הם תועלת רבה מהאושר שבאחד, ללא השוואות לקודמים וללא 

זיכרונות וגעגועי שוא מעיקים. 
וכשבני הזוג נשואים ומקפידים כהלכה על שמירת מצוות טהרת 
סוגי  לכמה  החשיפה  את  מעצמם  שחוסכים  מלבד  המשפחה, 
וריענון  חידוש  את  הם  חווים  גם  בריאותיים,  וסיכונים  מחלות 
מאיר  רבי  וכלשון  מחדש.  חודש  בכל  שביניהם  המיוחד  הקשר 
וכפי  לחופה".  כניסתה  כשעת  בעלה  על  "חביבה  בתלמוד: 
שהתבאר בהרחבה לעיל בפרק "יציאה מהשגרה". ובפרט כאשר 
חייהם מלווים בשמירת קדושת העיניים והמחשבה, מתוך אהבת 
והכרת ערך טהרת הנשמה השוכנת במח. וכפי שהצטווינו בתורה: 
"ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". מאושרים הם ושמחים 
זה בזה. שהרי מי שאינו מגרה את עצמו, הוא אדם רגוע, המלא 

אושר וסיפוק ממה שיש לו.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



בני זוג ששמרו על קדושתם בתקופת הרווקות, מגיעים לחופתם בלבבות טהורים 
הנקשרים זה בזה באופן נפלא, ללא צלקות ומשקעים מן העבר



 

חנוכיה  סופגניה  חלב

החל מי״ג בכסלו תשע״ט )21.11.18( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

מארז יופלה תות
100 גרם×12 יח'

מארז זוג חרמון 
250 גרם×2 יח'

מארז זוג פרילי 
500 גרם×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גרם×8 יח'

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

עיצוב
מיוחד לחנוכה! 

מארז שהופך 
לסביבון

YOLO BLACK 
 בטעמי כדורי שוקולד 

ובנופי פאי

קרם פרש 
200 גרם

מיוחד 
לחנוכה! 

מעולה עם 
לביבות

חדש 
על המדף!
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מסירות נפש
לפני כשנתיים נפטר בכפר חב"ד יהודי יקר בשם 
סיפרו  ילדיו  ה"שבעה",  בימי  וישצקי.  שלמה  ר' 
מעשה מופלא מהימים בהם היה ילד קטן ברוסיה: 
הממשלה  הקומוניסטי,  השלטון  של  האימים  ימי  היו  אלו 
אטמה את בתי הספר היהודיים וכל ילדי המדינה היו חייבים 
כל  האתיאיסטית.  ברוח  הממשלתי  הספר  בית  אל  לצעוד 
יום היה אתגר מחדש, אבל עיקר הקושי היה ביום השבת, 
לכתוב  מוכרחים  היו  והילדים  מבחנים  נערכים  כשהיו 
ולחלל את השבת במזיד. שלמה וישצקי היה ילד בן תשע 
וכל פעם מצא תירוצים כיצד להתחמק מהמבחן, פעם היה 

חולה ופעם כאבה לו היד וכו'.
שבת אחת תוכנן מבחן ארצי, המורה קראה ביום שישי 
את אמו של שלמה, הגברת חאשע וישצקי והזהירה שהיא 
מכירה את כל התרגילים, אך מחר לא יעזור לה כלום. אם 
הילד לא יכתוב את המבחן כולו, היא תלשין עליהם לקג"ב 

והאימא תישלח למחנה עבודה בסיביר.
בשבת בבוקר יצאה האימא עם הילד מהבית ולבה הלם. 
במזיד?  שבת  לחלל  בנה  את  מובילה  כיצד  עושים?  מה 
בדרכם פגשו שני חסידים דגולים: בעלה, ר' משה וישצקי 
ולא  ור' מענדל פוטרפס. שני הגברים הביטו בה מודאגים 
היו מסוגלים לומר מילה. האימא והבן צעדו דרוכים לכיוון 
עמוקה.  בוצית  שלולית  האימא  ראתה  ולפתע  הספר  בית 
בלי לחשוב פעמיים הטיחה את הילד לתוך הביצה ושלפה 
והמנהלת  הספר  לבית  הגיע  ורטוב  מלוכלך  החוצה.  אותו 
המודאגת שלחה אותו הביתה בצעקות להחליף בגדים שלא 

יצטנן. 
שני החסידים הגדולים נדהמו לראות את הילד שב הביתה 
עם אמו רטוב ומלוכלך. הם לא הבינו מאיפה אישה 'רגילה' 
כשצעדתי  הסבירה:  היא  כזה?  למעשה  כוחות  שואבת 
היה  זה  נזכרתי פתאום באבא שלי.  לבית הספר,  הילד  עם 
חודש תשרי תרפ"ח, החודש האחרון לשהותו של האדמו"ר 
דין  גזר  עליו  הוציאו  ימ"ש  הקומוניסטים  ברוסיה.  הקודם 
מוות ולאחר לחץ בינלאומי החליטו לגרש אותו מהמדינה. 
זאת  ממנו.  להיפרד  סביבו  חסידים  בחודש תשרי התאספו 
הייתה סכנה נוראה משום שהחדר שרץ מרגלים, אך אבי, ר' 

שלמה רסקין, נסע להיות עם הרבי. 
היה  ולא  ומותש  מקורר  הביתה  שב  הוא  החודש  בסוף 
יכול להוציא הגה מהפה. אנחנו, הילדים הקטנים, התאספנו 
יכול  היה  לא  אבי  הרבי?  אמר  מה  להבין  וניסינו  סביבו 
להוציא מילה, אך באלם, בלי קול, עלה על השולחן ועשה 
תנועות של ריקוד, כאילו מחקה את הרבי. לפתע נטל לידו 
חומש וסימן לנו כי הרבי לקח בידו את ספר התורה בשמחת 
תורה ובקול סדוק אמר כי הרבי הכריז ש'צריך למסור את 

הנפש על חינוך הילדים'. ואבי נפל מותש מהשולחן.
אמרה  הממשלתי,  הספר  בית  אל  שלמה  עם  כשצעדתי 
האישה, צפה בעיני רוחי דמותו של אבא שקורא בלי קול 
'צריך למסור את הנפש על חינוך הילדים' וידעתי מה עלי 

לעשות...
האדירה  לתמיהה  הסבר  של  גרעין  ישנו  הזה  בסיפור 
אדם  ייכנס  "לא  ברור:  כלל  מלמדים  חז"ל  בפרשתינו; 
למקום  ולהיכנס  פזיז  מעשה  לעשות  אסור  סכנה".  למקום 
האחריות  את  מסירה  כזה  למקום  הכניסה  שכן  מסוכן, 
האלוקית מהאדם והוא הופך להיות מופקר לחסדי הטבע. 
ברורים  כללים  לפי  פרטית  בהשגחה  מנוהל  שהעולם  ואף 

מפקירה  סכנה,  למקום  הכניסה  זאת  בכל  ועונש,  שכר  של 
להינזק  לו  מגיע  אין  אם  גם  להיפגע  יכול  והוא  הנכנס  את 

לפי מעשיו.
הגמרא מביאה דוגמה קשה לכך )חגיגה ד,ב(: פעם אמר 
קולעת  מרים  את  לי  הבא  לך  שלו,  לשליח  המוות  מלאך 
השיער. הלך השליח והרג בטעות את מרים מגדלת הילדים. 
שאל מלאך המוות את השליח כיצד יכול היה לקחת אישה 
שלא נגזר עליה למות? סיפר השליח כי באותה שעה הייתה 
האישה מדליקה את התנור והניחה בטעות את המוט שהאש 
בראשו על רגלה והיא נכוותה ונשרפה, וכיון שהייתה כבר 

בתוך סכנה – יכול היה לקחת את נשמתה.   
וכאן עולה שאלה עצומה: כיצד יוסף הצדיק מפקיר את 
חייו ונכנס ללוע הארי? ביודעו את שנאת וקנאת אחיו אליו, 

איך משיב לאביו "הנני" וצועד לבדו לדותן?
הארוך  הסיפור  את  וישב מתחילה  פרשת  ידוע:  הסיפור 
ביותר בתורה, זה שמתפרס על פני שלוש פרשיות ומתאר 
מתפתחת  האחים  בין  אבינו.  יעקב  של  בביתו  האסון  את 
מריבה קשה שהופכת לשנאה, לקנאה ולנתק גמור. שלוש 
פעמים כותבת התורה "וישנאו" אותו, עוד פעם נאמר שהם 
"קינאו" בו ועוד נאמר שהם "לא יכלו דברו לשלום". יום 
אחד יוצאים עשרת האחים לרעות את הצאן בשכם. הערב 
בחזקת  הדרכים  לילדיו,  דואג  יעקב  שבים.  לא  והם  יורד 
סכנה והם יהודים בודדים בין המון עמי הארץ. הוא קורא 
שלום  ואת  אחיך  שלום  את  ראה  נא  "לך  ומצווה:  ליוסף 
הצאן והשיבני דבר". וכאן במקום להתנצל ולומר 'אבא לא, 
הם שונאים אותי ומסוכן לשהות אתם לבד', יוסף מתייצב 
ועונה מילה אחת: "הנני". יוסף יוצא לדרך וההמשך ידוע: 
הוא לא חוזר, ובמקומו שבים האחים עם כתונת יוסף טבולה 

בדם ואומרים: "טרוף טורף יוסף חיה רעה אכלתהו".
והשאלה זועקת: כיצד מסבך את עצמו יוסף בסכנה כזו?

נזכר  היה  אבינו  שיעקב  פעם  בכל  כי  מציין  המדרש 
כיצד  מתהפכים:  היו  מעיו  "הנני",  בודדת  מילה  באותה 
יוסף  עצמו  את  הפקיר  איך  בסכנה המתקרבת?  הרגיש  לא 
בשליחות אביו? בראשית רבה פד,יג: היה אבינו נזכר ומעיו 

מתחתכים, יודע היית שאחיך שונאים ואמרת הנני?!
כמובן, התשובה הפשוטה היא שיוסף לא העלה בדעתו 
אותו,  מחבבים  לא  שהם  הבין  הוא  השנאה.  עוצמת  את 
מכריזים  ישורון  שבטי  עשרת  בו  מצב  ועד  מכאן  אבל 
"לכו ונהרגהו" או "לכו ונשליכהו באחד הבורות" - הדרך 
ארוכה. אבל בואו נשים לב לפרט הבא שהופך את השאלה 

לחמורה ועצומה:
לו.  אודות הסכנה שנשקפת  אזהרה מקדימה  קיבל  יוסף 
נכנס.  בור  לאיזה  היטב  ידע  הוא  הפתעה,  הייתה  לא  זאת 
התורה מספרת כי יוסף הגיע לשכם ולא מצא את אחיו. לפתע 
אומרים  אחיך  כי שמעתי  ליוסף  ומספר  "איש"  אליו  פונה 
"נלכה דותינה". פירושו השני של רש"י הוא ש"דותן" הוא 
כותב שלא מדובר  ועיקרי  כפירוש ראשון  שם מקום, אבל 
זו קריאת אזהרה ליוסף: "שמעתי  בשם מקום אלא הייתה 
מבקשים נכלי דתות להמית אותך בהם". המילה "דת" היא 
להמית  כדי  נכלוליים'  'חוקים  מבקשים  והם  "חוק"  כמו 
יוסף  כיצד  ממש:  לתעלומה  השאלה  הופכת  וכאן  אותך. 

הולך למקום בו מתכננים להרוג אותו?   
המכילתא אומר יוסף מסר נפשו לכבוד אביו. אף שידע 
רצון  את  להגשים  הרצון  אך  נכנס,  אליה  הסכנה  גודל  את 

אביו עלה על הכול. 
מבחינה  ארוך  דיון  זהו  ראשית,  הרבי:  שואל  אבל 
הלכתית, האם מותר למסור את הנפש עבור מצווה שאינה 
משלוש מצוות החמורות? הרמב"ם למשל מכריע בהלכות 
צריך  שאינו  מצווה  על  נפשו  שמסר  שאדם  התורה,  יסודי 
למסור עליה "הרי זה מתחייב בנפשו". ואם כן אסור ליוסף 

להכניס את עצמו לסכנה גמורה עבור כיבוד הורים.
למסור  טעם  כל  אין  ביותר:  החזקה  השאלה  וזו  שנית 
אבא  מימוש.  לידי  תבוא  לא  עצמה  השליחות  שכן  הנפש 
ומבקש  לילדים  דואג  הוא  ספציפית,  למטרה  אותו  שלח 
לחזור ולספר את שלומם, אך כיון שיוסף לא יחזור, הדאגה 
ייצור  רק  יוסף  ואדרבה,  סיפוקה.  על  תבוא  לא  אבא  של 
דאגה חדשה אודות עצמו שלא ישוב הביתה. ולכן לטובת 
השליחות הדבר הנכון יותר היה שיוסף יעביר את המשימה 
למישהו אחר וכך אבא יקבל את המידע וגם חייו של יוסף 

יישמרו?
 החתם סופר מעצים את השאלה בסיוע הברקה למדנית: 
פעמים רבות שאדם יוצא לדרך, מקנן בו ספק אודות הצפוי 
כי  מספרת  הגמרא  המשימה.  של  ההצלחה  וסיכויי  לו 
החכמים היו עושים לעצמם סימנים ביציאה לדרך כדי לנסות 
לצפות את העתיד. רב היה בודק אם מזדמנת לו במהירות 
מעבורת )ספינה( לעבור את הנהר וזה סימן שהדרך מתחילה 
טוב. שמואל היה בודק מה למד היום בישיבה, ורבי יוחנן 
היה שואל תינוק הולך ברחוב מה למד היום ולפי זה משער 

את העתיד.
אמור  היה  יוסף   - הללו  המדדים  שלוש  כל  לפי  והנה 
פעמוני האזהרה  כל  נוראה.  סכנה  בפני  ניצב  להבין שהוא 
שיהיה  לפני  הביתה  לחזור  ולצוות  לרעום  אמורים  היו 
שיוסף  משום  נכשל,  ה"מעבורת"  סימן  ראשית,  מאוחר. 
הגיע לשכם והתבשר שאחיו עזבו את המקום והלכו למקום 
באזניו,  כתותחים  לרעום  אמור  היה  ה"לימוד"  סימן  אחר. 
ערופה"  "עגלה  פרשת  את  אביו  עם  למד  שיוסף  משום 
המדברת על הסיפור הנורא של "חלל הרוג בשדה ולא נודע 
מי הכהו". וגם סימן ה"ינוקא" נכשל, משום שהאיש שפגש 
את יוסף תועה בשדה, הזהיר אותו מפורשות כנ"ל כי אחיך 

מבקשים נכלי דתות להמית אותך.
ואם כן, השאלה כפולה ומכופלת: מה עמד בראשו של 

יוסף כשהתעלם מכל פעמוני האזהרה?
מסביר על כך הרבי, יוסף ידע היטב לאן הוא הולך, הוא 
היה  לא  אבל  האחרונה,  דרכו  שזאת  להיות  יכול  כי  הבין 
יוסף  הורים.  כיבוד  על  נפשו  למסור  צעד  הוא  לו.  אכפת 
חשב על אחיו והתכוון להפגין בעיניהם מהו כיבוד הורים 
ועד מסירות נפש, כי יוסף ידע את הסוד: הדרך הכי טובה 

להעביר מסר היא לשלם עליו ביוקר. 
סיפור  מסתתר  אבינו,  יעקב  משפחת  של  הסיפור  בתוך 
כתוב  הוא  אבל  במפורש,  אותו  מציינת  לא  התורה  נוסף: 
בין השורות. השבטים לא כיבדו את יעקב. הם לא נהגו בו 
ביראת יתר. אנו זוכרים את הכעס של יעקב עליהם בפרשה 
את  לבקש  בלי  שלמה  עיר  לחסל  הולכים  שהם  הקודמת 
דעתו, כאילו אין אבא בבית. מעבר לכך, עצם השנאה ליוסף 
מעידה על חוסר ההערכה לאבא, שהרי הם שנאו את יוסף 
של  לסיפור  מצטרף  זה  כל  וכמובן  אליו.  האב  אהבת  על 
מיטת  את  מעביר  הוא  אביו.  יצועי  שמחלל  הבכור  ראובן 
על  האב  את  לשאול  בלי  רחל,  לאוהל  בלהה  מאוהל  האב 
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נושא כה רגיש.
ולהעמיד את האבא  יוסף בער בכבוד אביו, הוא רצה לשנות את האווירה 
במרכז, והדרך הכי עוצמתית להעביר מסר היא לשלם עליו. לא לתת נאום – 
אלא לעשות את זה. ולכן יוסף הלך לאחיו בגבורה כדי להפגין כבוד לאבא ואם 
אבא אמר – עושים. ואמנם זה לא השפיע עליהם באותו רגע, אבל מעשה של 

מסירות נפש משנה את העולם ויוצר חריש שנותר לנצח.
ואף שיוסף לא היה חייב לעשות זאת מבחינה הלכתית, כיבוד הורים הוא 
שדבוק  "חסיד"  היה  יוסף  אבל  הנפש,  את  עליהם  שמוסרים  מהמצוות  אינו 
לחסיד  יותר מהחיוב.  הדין,  לפנים משורת  עושה  וחסיד  עצמותו  בכל  באביו 
בעצמותיו  ובוער  במשהו  פרוץ  הדור  את  שרואה  שמי  היא  וההלכה  אכפת, 

לעורר את העם לתשובה – מותר לו למסור את הנפש על כל מצווה. 
של  תמוהים  דברים  ובהירה,  פשוטה  אך  גאונית  בצורה  הרבי  מבאר  בכך 
מדגישים  אנו  הללו"  "הנרות  בנוסח  המתקרבים.  החנוכה  ימי  לגבי  הרמב"ם 
כוהניך  ידי  על  הזה  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשית   .... התשועות  "על 
הקדושים". וכך מפליא הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה: "עד שריחם עליהם 
אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכוהנים הגדולים 

והרגום והושיעו ישראל מידם". 
והשאלה היא מה ההדגשה "הקדושים", "הגדולים"? בפרט בדברי הרמב"ם 
"הכהנים הגדולים" – והרי רק כהן אחד יכול להיות "כהן גדול" ולא כל צבא 

חשמונאי היו כהנים גדולים?
הרמב"ם מתכוון לתרץ שאלה גדולה על קורות הימים ההם: על פי ההלכה 
הפשוטה, אנשי חשמונאי לא נדרשו לצאת למלחמה ואולי אפילו נאסר עליהם 
לעשות זאת. ההלכה קובעת שיוצאים למלחמה רק כנגד גזירת הגוף, כנגד אויב 
שבא לסכן חיים, אולם במקרה של סכנת הרוח, כנגד אויב שאוסר קיום מצוות, 
לא יוצאים למלחמה אלא מי שאונסים אותו לעבור עבירה "ייהרג ואל יעבור". 
אולם בכל ההיסטוריה היהודית לא מצאנו גיוס המונים ויציאה למלחמה יזומה 

על רקע דת. זאת הייתה המלחמה היחידה בהיסטוריה על רקע דתי. 
היו  שהם  משום  למלחמה,  טבעי  סיכוי  היה  לא  הזה  במקרה  מכך:  יתירה 
מעטים כנגד רבים וחלשים כנגד גיבורים. קבוצה בת אלפי איש כנגד האימפריה 
היוונית. ולכן יתכן שהיה אסור להם לסכן חיי אלפי יהודים לשם מאבק חסר 

סיכוי. כיצד אפוא יזם מתתיהו את המרד העצום?

אנשים  היו  הם  הגדולים",  "הכוהנים  אחת:  במילה  הרמב"ם  כך  על  עונה 
גדולים, ולמדנו ש"אדם גדול וחסיד ירא שמים" שרואה את מצב הדור פרוץ 
ובוער בעצמותיו לצעוק שאי אפשר יותר, מותר לו למסור נפשו כדי לזעזע את 
הציבור. כוונתם של החשמונאים במרד הייתה בעיקר עבור היהודים עצמם ולא 
)רק( כנגד היוונים. זאת הייתה הדרך העוצמתית להעביר את המסר. כי אם אתה 
רוצה לעשות שינוי, אל תדבר – תעשה. תזרוק את עצמך לעורר את הלבבות.  

בתוך הסיפור של משפחת יעקב אבינו, 
מסתתר סיפור נוסף: התורה לא מציינת 

אותו במפורש, אבל הוא כתוב בין השורות. 
השבטים לא כיבדו את יעקב. הם לא נהגו בו 
ביראת יתר. אנו זוכרים את הכעס של יעקב 

עליהם בפרשה הקודמת שהם הולכים 
לחסל עיר שלמה בלי לבקש את דעתו, 
כאילו אין אבא בבית. מעבר לכך, עצם 

השנאה ליוסף מעידה על חוסר ההערכה 
לאבא, שהרי הם שנאו את יוסף על אהבת 

האב אליו. וכמובן כל זה מצטרף לסיפור של 
ראובן הבכור שמחלל יצועי אביו. הוא מעביר 
את מיטת האב מאוהל בלהה לאוהל רחל, 

בלי לשאול את האב על נושא כה רגיש

"
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רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



נר גדול היה פה

ישראל  עם  את  להחטיא  ביקשו  היוונים 
אותם  'להעלים'  אותם  חיפשו  בעיקר  אבל 
מהחוצות, בפרהסיה, ברחוב. אם תהיה יהודי 
בביתך – פחות מפריע לנו. יותר מפריע לנו זה 
שאתם פועלים למען היהדות בראש חוצות. 
מתאספים ללמוד תורה, שומרים שבת וחודש 

ומלים את הילדים בקול רעש גדול.
שלו  בפרסום  גם  הוא  היהדות  של  הקיום 
ניסו  בספרד  דייקא.  ובפרהסיא  כל  לעין 
לא  וזה  במרתפים  כיהודים  לחיות  האנוסים 
ושניים  דור  לאחר  שכחו  ככולם  רובם  עבד. 
והחיבור  ההתאספות  רק  כיהודים.  מקיומם 
המחזיקה  היא  לזה  זה  ישראל  בני  של 

ומקיימת אותם.
את  לחלל.  היוונים  ביקשו  זה  ואת 
שהפרהסיה  ברגע  כי  ידעו  הם  הפרהסיה. 
היהדות  על  לשמור  קשה  יהיה  כבר  תחולל 
והכריזו  המכבים,  הגיעו  ואז  פנימה.  בבית 
וללחום  להפגין  יצאו  הם  אלי".  לה'  "מי 

ביוונים דווקא בחוצות, וניצחום.
נס החנוכה היה הדלקת נרות בית המקדש 
על  אומרים  כבר  שחז"ל  וכפי  בטהרתו, 
לאורה  "וכי  המקדש  בבית  שדלקה  המנורה 
הוא צריך?", אלוקים שהוא יוצר אור ובורא 
בבית  נרות  לשבעה  זקוק  הוא  האם  חושך, 
המקדש? אלא אומרים לנו חכמינו "עדות היא 
בישראל".  שורה  שהשכינה  עולם  באי  לכל 
לכל  עדות  הם  מדליקים  שאנו  הללו  הנרות 

העולם שיש לנו אלוקים והוא שומר עלינו.
היוונים:  כלפי  שלנו  הניצחת  התשובה  זו 
בראש  נרות  להדליק  המרחב,  את  להאיר 
חכמינו  קבעו  לכן  הנס.  את  לפרסם  חוצות, 
את  להדליק  ומתי  היכן  מיוחדות  הלכות 
נרות החנוכה, כדי למקסם את החשיפה. זהו 
פתח  על  להניחו  מצווה  חנוכה  "נר  שאמרו 
שורה  שהשכינה  עדות  זו  מבחוץ".  ביתו 

בישראל.
נאמר  היוונים  על  המכבים  בניצחון  ולכן, 
"והדליקו נרות בחצרות קדשיך וקבעו שמונת 
ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". 
המכבים לא הדליקו את הנרות בצנעה, בבית 
פנימה, אלא יצאו החוצה "בחצרות קדשיך", 

למען ישמעו וייראו.

  

המחלוקת  סלע  ועודנה  הייתה  הפרהסיה 
בכל הדורות. בניגוד לדעה הרווחת אין כפיה 
דתית בישראל. דא עקא, כשהדברים מגיעים 

למרחב הציבורי יש להסתכל על כך אחרת.

במרחב  כשפוגעים  הם  והתסכול  הכאב 
הכללי, המשותף בין הבריות.

מעולם לא יצאה היהדות הדתית  למאבק 
על חילולי השבת הפרטיים בבית האזרחים. 
הזולת.  בבית  שקורה  במה  עוסקת  לא  היא 
בחילול  הוא  כשהמדובר  למאבק  יצאו  כן 
שבת המוני ברחוב, בפרהסיה. מדינה יהודית 
כערך  השבת  שמירת  את  דגלה  על  שחרתה 
השבת  את  ולחלל  לזלזל  יכולה  לא  עליון 

בריש גלי.
לרחוב ישנה אמירה חשובה. מטוס אל על 
בשבת  לטוס  יכול  לא  ישראלי  מותג  שהינו 
ה'  חילול  משום  בכך  יש  הציבורי,  במרחב 
כפול ומכופל. לעומת זאת מותג וסמל יהודי 
שם  מקדש  הוא  קוו  הסטטוס  על  ששומר 

שמים הרבה יותר מכל אחד אחר.
מהווים  כיהודים  אנחנו  כי  לזכור  לנו  יש 
סמל ודוגמא ובעיקר אור לגוים. הם מביטים 
חייבים  אנחנו  ובהערצה.  בקנאה  עלינו 
לשמור על הנכסים הערכיים והמסורת אותם 
קיבלנו מבית אבא ואימא, כי זה מה ששומר 

עלינו ומבדל אותנו מכל העמים והלאומים.

  

ימים  הם  החנוכה  ימי  החיובית:  ובזווית 
ושר  הנרות  סביב  מתאחד  ישראל  עם  שכל 
המלך  שלמה  הנפלאות".  ועל  הניסים  "על 
ע"ה המשיל את נשמת האדם לנר )משלי כ, 
פתילה  אותה  כמו  אדם".  נשמת  ה'  "נר  כז( 
שמושכת את השמן והחלב מלמטה ושורפת 
דווקא  האדם.  כן   – ומחממת  ומאירה  אותו 
מתוך עולם הזה והבליו הוא יכול להתרומם 

ולהאיר לסובביו.
להידלק  שיכולה  גחלת  ישנה  יהודי  בכל 
מחדש בכל רגע נתון. וכפי שלמד רבי ישראל 
לילה  בשעת  שתפר  חייט  מאותו  מסלנט 
אפשר   – דולק  שהנר  זמן  "כל  מאוחרת: 

לתקן".
כל אדם הוא נר מאיר. יש המאירים לאחרים 
ויש המאירים לעצמם אבל בטבעו אדם הוא 
מאיר לסובביו. לכל אדם יש תרומה בעולם, 
את  למצוא  ונשכיל  ולוואי  מיותר.  אדם  אין 
נפיץ  ויחדיו  שמסביבינו  אחד  בכל  גם  האור 
מדורת  ענקית,  ומדורה  שלהבת  גדול,  אור 

השבט, כי כולנו אחים, יחד שבטי ישראל.
שבת שלום חנוכה שמח
בידידות ואהבה גדולה

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן

ערכה של מצוה
)לז, כא( אמר  ויצילהו מידם  וישמע ראובן 
שכשיהא  ארץ,  דרך  תורה  "למדתך  יצחק,  ר' 
אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, 
עליו  מכתיב  שהקב"ה  ראובן  ידע  שאילו 
טוענו  היה  מידם",  ויצילהו  ראובן  "וישמע 
בועז  יודע  היה  ואילו  אביו,  אצל  ומוליכו 
קלי",  לה  "ויצבט  עליו,  מכתיב  שהקב"ה 

עגלים פטומים היה מאכילה".
ר' סימון ורבי יהושע ברבי סימון בשם ר' לוי 
אמרו, לשעבר, היה אדם עושה מצוה והנביא 
כותבה, ועכשיו, אדם עושה מצוה מי כותבה?, 
חותם  והקב"ה  כותבים,  המשיח  ומלך  אליהו 
"אז  ג(  )מלאכי  דכתיב,  כההוא  ידיהם,  על 
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע 
ולחושבי  ה'  ליראי  לפניו  זיכרון  בספר  ויכתב 

שמו", )ויקרא רבה ל"ד, ח(
גודל  את  בנפשם  שיערו  לא  ובועז  ראובן 
ראובן  בעיני  דומה  והיה  מעשיהם,  וחשיבות 

שבסה"כ הוא מציל את אחיו.
יוסף חלילה, הרי  אבל באמת לו היה נהרג 
היה בטל כל עם ישראל ותכלית בריאת העולם 
הייתה מתבטלת, כמבואר בחז"ל שעם ישראל 
יכול להבנות רק בצירוף שנים עשר השבטים 
יחדיו, ולא יתכן קיומו של עם ישראל בפחות 
מכך, ועוד, לולא יוסף, היה העולם כולו כלה 
בשבע שנות הרעב שהיו עתידות לבוא ושהיו 

הכי קשות בהיסטוריה.
יותר  מעט  טורח  היה  אם  גיסא,  מאידך 
במצווה, והיה מוליכו תיכף על כתפיו לאביו, 
מצרים  גלות  כל  את  ישראל  מעם  חוסך  היה 

הקשה.
כנ"ל, כל המו"מ של בועז עם רות, הוא ענין 
של לידת דוד המלך ע"ה ומשיח צדקנו, ואבות 
המצווה,  בעניין  עסוקים  כשהיו  אלו,  העולם 

ולא שיערו  כך,  כל  לא החשיבו את מעשיהם 
בנפשם שעשייתם זו תיכנס לתורה ותקבע את 
עתידו של עם ישראל לנצח נצחים, אלא חשבו 
יחיד שאינו  פרטי של  הוא מעשה  שמעשיהם 
מתפשט מעבר לגבול המעשה הנראה לעיניים.

ידמה  אל  עתה  שגם  חז"ל,  סיימו  זה  ועל 
ומעשינו  חתומה,  כבר  שהתורה  שכיון  האדם 
חשיבות  ואין  הנביאים,  בספרי  נכתבים  אינם 
לגבי  יחיד  כל  של  המצווה  במעשה  מיוחדת 
לא  כולו,  ישראל  עם  של  והנצחיות  העתיד 
יהודי  כל  של  טוב  מעשה  כל  אלא  הדבר,  כן 
כדי  עד  ישראל,  עם  של  עתידו  לבניין  נכנס 
צדקנו  ומשיח  הגאולה  מבשר  שאליהו  כך 
הם הם עצמם הכותבים והחוקקים את מעשה 
המצווה, וכי בו תלוי עתיד שליחותם, והקב"ה 

חותם על ידיהם.
"הוי  מ"א(,  פ"ב  )אבות  חז"ל  שאמרו  זהו 
זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע 
על  רק  לא  והכוונה  מצוות",  של  שכרן  מתן 
ועוה"ב,  גן עדן  השכר הנפלא של המצווה – 
אלא גם אין אתה יודע איזה עניין גורלי עומד 
ותלוי במעשה זה, הן בנוגע לעתידו של אדם 
ישראל,  עם  לכלל  בנוגע  והן  המצווה,  עושה 
פשוט  המצווה  מעשה  נראה  בעיניך  אם  ואף 
ומלך  הנביא  אליהו  רק  אבל  חשוב,  ובלתי 
ועומדים  ערכו,  את  היודעים  הם  המשיח 
ומצפים בכליון עיניים מתי יעשה את המעשה 
הלב,  ובשמחת  בהרחבה  בשלימות,   הזה 
של  העתיד  את  לבנות   – עליו  חותם  והקב"ה 
השלימה  הגאולה  את  ולהביא  ישראל  עם 

במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

אל ידמה האדם שכיון שהתורה כבר חתומה, ומעשינו 
אינם נכתבים בספרי הנביאים, ואין חשיבות מיוחדת 
במעשה המצווה של כל יחיד לגבי העתיד והנצחיות 

של עם ישראל כולו, לא כן הדבר, אלא כל מעשה טוב 
של כל יהודי נכנס לבניין עתידו של עם ישראל, עד 

כדי כך שאליהו מבשר הגאולה ומשיח צדקנו הם הם 
עצמם הכותבים והחוקקים את מעשה המצווה, וכי בו 

תלוי עתיד שליחותם, והקב"ה חותם על ידיהם

"
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מאבקה של היהדות היה ונשאר על 
הפרהסיא • היוונים חיפשו לעקור את 

היהדות בפומבי, והפרסומי ניסא של חנוכה 
מיועד לציין בדיוק את העובדה הזו • גם 

בדורנו, מאבקי השבת הם דווקא על דמותה 
של הפרהסיא הישראלית



v

לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

במזרחי טפחות הבנקאי שלי

תמיד יודע להציע 
את מה שהכי משתלם 

ומתאים לעסק שלי
שמעון כהן, בעל חנות 'צעצועינו'

סניף כהנמן, בני ברק
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תחנות חייו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל נמתחות על כמה יבשות וסוגי משרות 
שונים • מדוע ביקש מחולה שחפת שירק למבחנה שלו? למה בכה אחרי הביקור אצל החזון איש 
והמסע המשותף עם מרן הרבי מגור? הסיבה בגללה לא אכל ביום ראשון של חנוכה והנימוק 

בגללו סירב להצעת הדיינות ב'העדה החרדית' • לדורו אבד

||  יוסי גיטלר ||

של דורמנהיג 
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נה חלפה מאז פטירתו של מנהיג הדור, מרן ראש ש
הזמן,  במהלך  זצ"ל.  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה 
נחשפו פרטים רבים על תקופת חייו של מרן זצ"ל 
מרן  כי  לציין  חשוב  ראשית  בצעירותו.  בשוויץ 
יחד עם  הגראי"ל שהה בשווייץ ככל הנראה ברוב התקופה 

הרב משה סולובייצ'יק, אלא שהיו זמנים שנפרדו דרכיהם. 
"עץ  בישיבת  הייתה  בשווייץ  מרן  של  הראשונה  התחנה 
חיים" במונטריי, לשם הוזמן על ידי הנהלת הישיבה לבקשת 
זצ"ל בשנת תרצ"ז. התחנה השנייה  לייבוביץ'  מרן הגרב"ב 
של מרן הגיעה בשנת תרצ"ט, כאשר הוא ור' משה עזבו את 
הישיבה, ועברו לעיירה "בה" הסמוכה, שם מסופר שהתפללו 
כאשר  שר,  אייזיק  ר'  הגאון  עם  יחד  ת"ש  ר"ה  תפילות  את 

זה  כל  מונטריי,  את  לעזיבתם  ממש  סמוך  היה  זה  לכאורה 
לאחר שעזבו כאמור את ישיבת עץ חיים.

שם   - "שאונברג"  העבודה  מחנה  הייתה  שלישית  תחנה 
מיוחד  מחנה  היה  זה  עבודה  מחנה  כביש,  בסלילת  עבדו 
ייתכן  תש"א,  חשוון  בחודש  הוקם  והוא  דתיים,  ליהודים 
שהגראי"ל והגר"מ שהו קודם לכן בעוד מחנה מעבר כזה או 
בו שהו. במהלך  היה המחנה המרכזי  כנראה  זה  אבל  אחר, 
נשלח  כך  ובשל  ריאות  בדלקת  מרן  חלה  במחנה  שהותו 
מרן,  שסיפר  מה  לפי  שחפת,  לחולי  חולים  בבית  לאשפוז 
אחד ממלוויו ביקש מחולה שחפת שיירק למבחנה בה הייתה 
בדיקה שלו, כך היה, אולם הרופא שבדק אותו ראה שאין לו 
למרות  הבדיקה,  בתוצאות  ופקפק  שום תסמין של המחלה, 
בשל  ולו  חזרה,  לקבלו  חששו  במחנה  דבר  של  בסופו  זאת 

החשש הקל שהוא חולה, ועל כן שוחרר. 
ללוצרן,  הגיע  מכן  ולאחר  "בה",  לעיירה  מרן  חזר  משם 
בשם  יהודי  שריכז  מקומיים  ישיבה  תלמידי  של  קבוצה  אל 
יצחק הרץ, שלקח את מרן כמגיד שיעור עבורם, ולאחר מספר 
חודשים התאקלם איתם יחד שוב בישיבה במונטריי, כקבוצה 
נפרדת שכונתה "לוצרן גרופ", אותה לימד עד נישואיו בטבת 
והשתדל  שהה  שם   - ללוגאנו  עבר  נישואיו  לאחר  תש"ד. 

לעלייתו ארצה, עד שהצליח לעלות בסיון-תמוז תש"ה.

אי"ש החזון
מרן  בין  קיימא,  של  קשר  נקשר  לארה"ק  עלותו  עם  מיד 
ה"חזון איש" זצ"ל למרן זצ"ל. ה'חזון איש' עמד על טבעו 
עד  והוקירו  העריכו  בתורה,  העמוקה  גדלותו  ועל  הפלאי, 
מאד. מרן החזו"א זצ"ל, הורה לו לעזוב את לימודו בישיבת 
תורה  הרבצת  למען  תקווה,  בפתח   – ישראל"  ארץ  "תורת 
ויראה. ובד בבד ביקש מהנהלת ישיבת "חפץ חיים" בכפר-
סבא, לקבל את מרן זצ"ל עליהם לראש ישיבה. לצד הגאונים: 
רבי דוד רוטנברג ורבי שמואל אליהו אורלנסקי, מרן שימש 
מרן  כאשר  רבה,  בהצלחה  שיעורים  וכמגיד  ישיבה  כראש 

החזו"א מעודד ומדרבן רבים לשלוח את בניהם לישיבה זו, 
"כי שם ישנו אדם גדול העומד בראש".

אחד מיני רבות, מוצאים אנו עדות מפורשת של הגאון רבי 
אליעזר אלפא זצ"ל במכתב שכתב לבנו הגאון רבי שמריהו 
החכמים  תלמידי  מחשובי  וכיום  בישיבה  תלמיד  אז  אלפא, 
את  מעיד  הוא  בו  בתמר'(  'אעלה  בספר  )פורסם  ברק,  בבני 
מרן  "דודנו  בזה"ל:  זצ"ל  איש"  ה"חזון  מרן  מפי  ששמע 
שהייתי  האחרונה  בפעם  בפירוש  לי  אמר  זצ"ל  איש  החזון 
אצלו, שהרבה הרבה יכול אתה להתעלות ולהצליח משיעורי 

ראש הישיבה )הרב שטיינמן(".
וסיפר הגאון רבי נתן זוכובסקי – ראש ישיבת "גאון יעקב" 
שעסקו  אלו  מאביו,  בילדותו  התייתם  שכאשר  בבני-ברק, 
בחינוכו היו אלו בני ביתו של מרן החזו"א, והם באו לסבו 
ואמרו לו שיסע ללמוד בישיבה ב"כפר סבא", כי שם מכהן 
מרן הגאון רבי אהרן ליב זצ"ל כראש ישיבה, ומרן החזון איש 
מפליג לאין שיעור בגדלותו... בספר "פאר הדור" מספר על 
לישיבה בכפר סבא:  איש"  הגדולה של מרן ה"חזון  קרבתו 
צא"י  תנועת  של  מיסודה  סבא  בכפר  חיים'  'חפץ  "ישיבת 
ישיבה  כראש  עליה  הפקיד  הוא  המלאה.  מחסותו  נהנתה 
כולל  ראש  )כיום  ממקורביו,  שטיינמן  לייב  אהרן  הג"ר  את 
אברכים דפוניבז' בבני ברק(, ובכלל היה נכנס בעובי הקורה 
ועל סידורה מתעניין  בכל ענייני הישיבה ושוקד על תקנתה 
בפרטות בהתקדמותו הרוחנית של כל תלמיד מייעץ לר"מים 
עניני  זהו  משל  התמסרות  של  שיא  במידת  והכל  ולמחנכים 

האישי ממש". 
ענייני הישיבה גרמו לו אף הם להיות בקשר אמיץ, שלא 
שהשמיע  זצ"ל,  איש"  ה"חזון  מרן  של  ידו  מתחת  ידו  זזה 
בפניו רבות מדברי תורתו שהרצה לפני התלמידים ומרן זצ"ל 
היה מאיר ומעורר היכן שהיה צריך תיקון, בכך זכה מרן, אף 

לצקת מים – מאוצר תורתו של מרן החזו"א זצ"ל.
"משמר  בספרו  זצ"ל,  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  הגאון 
הלוי" על בכורות, מעיד את אשר שמע מפי מנהל הישיבה 
"ועוד  הזהב:  בלשונו  ז"ל,  ריין  אברהם  הרב  בכפר-סבא 
הביא לכפר סבא להיות ר"מ להישיבה את הגאון מופת הדור 
רוח  נפח  מדיליה  דנפח  ומאן  זצ"ל,  השחר"  ה"אילת  רבינו 
של אהבת תורה ושקידת התורה, ללא מיצרים, לעלות ולגדול 
ולצמוח ולפרוח בתורה ויראה, ואך ורק לדבר בם... ותכתב 
סיכמתי  ר' אברהם:  לי אביכם  לדור אחרון מה שסיפר  זאת 
שיקבל  החודשית  המשכורת  גובה  על  זצ"ל  הגראי"ל  עם 
כשלעצמה,  זעומה  משכורת  בישיבה,  ר"מ  בהיותו  מאתנו 
ובכל  אז.  הישיבה  של  ביותר  הדחוק  הכספי  למצב  בהתאם 
אף  באפשרותי  הי'  לא  המשכורת  תשלום  יום  חודש  ראש 
פעם לשלם את המשכורת במלואה, רק חלק ממנה, לפעמים 
ניסן ותשרי  יותר, ודיברנו שבחדשים  20 אחוז ולפעמים  רק 
את  לו  אשלם  כלל,  בדרך  יותר  גדולות  הישיבה  כשהכנסות 
היתרה שהצטברה במשך כל החורף או הקיץ. והנה כשבאתי 
לשלם לו את היתרה אמר לי הגראי"ל "ב"ה הצלחנו לעבור 
את כל הזמן החורף או הקיץ עם מה שקבלתי בלי שנשארו 
לנו חובות כך שאינני זקוק להיתרה..." אמרתי לו: "אבל זה 
'אין לקחת מכספי הישיבה כשאין  לי:  והשיב  מגיע לכם?! 
העליונה!..."  על  זצ"ל  הגראי"ל  יד  והייתה  בכך..."  צורך 

עכ"ל של הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל. 
סיפור מבהיל זה מעיד על כוונותיו הטהורות של מרן זצ"ל, 

כבר אז כאברך צעיר 
להרביץ תורה, מבלי 
עם  כי  כך  על  לקבל 
זעומות,  פרוטות 
לשם  אחת:  במטרה 
אותם  את  שמים! 
הללו  הנפש  תכונות 
לב,  וזוך  טוהר  של 
פניות,  כל  בלא 
בכך,  רווח.  כל  בלא 
 – אלו  בתחושות 
ה"חזון  מרן  חש 
כבר   – זצ"ל  איש" 

במפגשם הראשון.

בכי מפני 
הכבוד

הרבנית  סיפרה 
ע"ה  שטיינמן  תמר 
כשחזר  אחת  שפעם 
זצ"ל  מרן  בעלה 
לאחר  ברק  מבני 

שהיה אצל מרן החזו"א זצ"ל אמר לה בכאב גדול: "יותר אני 
מופלג  באופן  שכיבדני  מכיוון  איש,  לחזון  לנסוע  רוצה  לא 
ונגרם לי כבוד גדול מזה, והנני מפחד שאם יש לי עוה"ז אז 
רבות  שנים  אחר  )לימים,  העוה"ב".  כל  את  עכשיו  אפסיד 
מגור  האדמו"ר  מרן  כ"ק  עם  ביחד  זצ"ל  מרן  נסע  כאשר 
שליט"א לארה"ב למסע חיזוק, כששב לבית התפרץ בבכי מר 
לפני הרבנית, על הכבוד הרב שקיבל שם, עד שכמעט חלשה 
דעתו. אז אמרה הרבנית ע"ה לנכדים: "אני נזכרת שכזה סוג 
בכי בכה סבא כאשר שב מביקור בבית ה"חזון איש" שכיבדו 

מאד, ולא יכולתי להרגיע אותו..."(.
והעיד הגאב"ד הגאון רבי נסים קרליץ, כי הינו זוכר היטב 
מרן  שם  שביקר  בעת  החזו"א  מרן  אצל  פעם  היה  שכאשר 
האברך  מיהו  הבית  בני  לכל  לפלא  היה  זה  כי  וסיפר  זצ"ל. 
כל-כך!  מכבדו  איש  החזון  שמרן  סבא  מכפר  הזה  הצעיר 
עוד אמר בהזדמנות אחרת: "אני שמעתי דברי הערכה רבים 
מהחזו"א על הגראי"ל". ובפעם אחרת נשאל הגר"נ קרליץ – 
מדוע נכנע בכזו הכנעה נדירה למרן, וכל מה שמורה הרי הוא 
מציית ומורה כן ללא עוררין? השיב: "אני בעיני ראיתי כיצד 
מרן ה'חזון איש' קם לכבודו של רבי אהרן ליב כשהיה בגיל 

פחות מבן ארבעים".

מנהג היה נוהג מרן ה"חזון איש" ללוות לפתח הבית את 
אצל  כלפיו.  חיבה  אותות  ולהראות  לכבד  ברצונו  שהיה  מי 
היה  אצלו  ומדוד  שקול  היה  מעשה  שכל  איש'  ה'חזון  מרן 
ביותר,  מכובדים  אנשים  רק  הבית,  לפתח  עד  ללוות  נוהג 
אצל  הנוהג  היה  בשונה  אולם,  הדור.  גדולי  של  גודל  בסדר 
מרן זצ"ל שעל אף היותו צעיר בשנים היה מרן החזו"א נוהג 
כלפיו בכבוד השמור לגדולי הדור. בשלב מסוים נמנע מרן 
מפני  שהוא  הבינו  מקורביו  החזו"א,  אצל  מביקורים  זצ"ל 
הסלידה הנוראה מכבוד, שנחל ממרן החזו"א זצ"ל. )דברים 
דומים נשמעו לאחרונה מפי מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי: 
"אני בעיני ראיתי כיצד החזו"א ליווה את הרב שטיינמן עד 
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לדלת"(. את ספרו "חזון איש" על מסכת מקוואות - נתן לו מרן 
זצ"ל במתנה מבלי שהיה מוכן לקבל תמורתו כסף מחירו, וטען 
תורה'',  לעמלי  לחלק  שאוכל  למען  לי  תרם  מישהו  "כבר  כי 

ולכך נתן לו החזו"א את הספר בחינם.
את  איש"  ה"חזון  מרן  מטיל  היה  שונים  ציבור  בנושאי  גם 
ורבו  בעיניים עצומות.  עליו  סומך  זצ"ל, כשהוא  על מרן  ידיו 
ועוד.  כולל "חזון איש",  בזה, כמו לדוגמא בהקמת  העובדות 
ופגישות רבות בארבע עיניים היו בין השניים  שיחות ארוכות 
דרכי ההשקפה  לו  מנחיל  זצ"ל  והפרט, כשמרן  הכלל  בענייני 
ישיבת  ראש  לנדאו  דוב  רבי  הגאון  התבטא  לימים  וההנהגה. 
"סלבודקה", ומחשובי תלמידי ה"חזון איש": "רבי אהרן ליב 
הוא כ'בבואה' של החזון איש", "הוא הולך בדרכו ולמד היטב 

את סגנונו ודעותיו של החזו"א". 

בספר 'מעשה איש' מובא בשם מרן זצ"ל שסיפר פעם כמסיח 
לפי תומו: שפעם אמר לו ה"חזון איש" שהוא זקוק לו )-למרן 
זצ"ל(, יען כי ישנו אדם שנלחם על עניין מסוים, שלפי ההלכה 
אין לו שום זכות טענה בזה, וכאב לו למרן ה"חזון איש" זצ"ל 
ולא  זה,  על  להילחם  שיפסיק  הזהירו  עצמו  החזו"א  כך.  על 
הועיל הדבר, ויותר לא יכול לומר לו כי חושש משום "נגיעות", 
לו, וחשש בעצמו  נובע מכך שפלוני לא שומע  )ששמא כעסו 
שמא כוונותיו נוגעות מכך שמבקש להשקיט את סערו(, ולכן 
לחדול  פלוני  על  להשפיע  שאלך  זצ"ל(  מרן   -( ממני  ביקש 

ממלחמתו בנושא זה שאינו קשור אליו כלל... 
כאשר הרב מפוניבז' – הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל 
עלה לארץ, והיה מתמיד להיוועץ בכל ענייני הישיבה עם דעתו 
של מרן ה"חזון איש" זצ"ל, היה זה מרן החזו"א זצ"ל שהורה 
לו להעמיד את מרן כראש הישיבה לצעירים פוניבז' – שעמדה 
כראש  ובמקביל  יומיים.  שיעורים  ימסור  במסגרתו  להיווסד, 
עליונה,  רוחנית  כסמכות  ישמש  בו  פוניבז'  המרכזי  הכולל 

לשיעורים כללים ושיחות מוסר מידי שבועיים. 

כמעט בעדה החרדית
אף לאחר מינויו בפוניבז', תקופה מסוימת נשאר לגור בכפר 
סבא, והיה נוסע דבר יום ביומו לבני-ברק לישיבת פוניבז', שם 
היה נותר עד הערב וחוזר לביתו. כאשר הרב מפוניבז' מבקש 
מהתלמידים שידאגו לו לאוכל לארוחת הצהריים, כי בלעדי זה 
תלמיד  מספר  אגב  בדרך  מעניינת  )אנקדוטה  יאכל...  לא  הוא 
קטנה  בישיבה  "בלומדי  קויט:  שמואל  הרב  ההיא,  מהתקופה 
שבכיכר  אנג'לס  לוס  בבנין  בהיווסדה  שפעלה  פוניבז'  של 
הישיבה, הייתי מביא יום יום ארוחת צהריים מבתי אבות למרן 
על  שאלני  פעם  סבא.  בכפר  עדיין  שגר  הישיבה,  ראש  זצ"ל 
תוספת מסוימת מה היא?! והשבתי לו: "דומני שזה קישואים 
שנתמעכו..."  מבושלים 
מאד",  טעים  "זה  והוספתי: 
"הראית  וביה  מיניה  השיבני 
שברא  מאכל  דבר  מימיך 

הקב"ה שאינו טעים?!..."(. 
כראש  שימש  בה  בתקופה 
)סביבות  בכפר-סבא  ישיבה 
שנות הכ'( - קיבל הצעה מראשי 
גרשון  )הרב  החרדית'  'העדה 
שיינברגר  יוסף  והרב  שטמר 
והראב"ד  הגאב"ד  בשליחות 
וכחבר  כדיין  לשמש  דאז( 
הגדול  הדין  בבית  המניין  מן 
שבסופו  הצעה  בירושלים, 
הפועל  אל  יצא  לא  דבר  של 
העדיף  שמרן  מאחר  מצדו, 
להרביץ תורה לתלמידים - ולא 
לשמש כיושב על מדין, למרות 
שהוסמך לכך על ידי רבו הדיין 
אומתה  זו  )ידיעה  דבריסק. 
מרן  של  ומשפחתו  ביתו  לבני 
זצ"ל, ע"י קרובי השלוחים הרב 

שטמר והרב שיינברגר(.
בכפר-סבא היה זה מקום שממה מבחינה רוחנית, אז התאמץ 
כך  ולצורך  הישיבה,  מגבולות  לצאת  שלא  במיוחד  זצ"ל  מרן 
הזמנים  בין  ובימי  בישיבה,  ורק  אך  להתפלל  ביותר  התאמץ 
היה צורך לטרוח טורח מרובה בכדי להשיג מנין, וכן בשבתות 
ובימים טובים. מקורבו ותלמידו מאז הגאון רבי יצחק לבה טרח 
ישיבתי  במניין  להתפלל  שיסכים  מצומצם  מנין  להשיג  רבות 

ובמתינות, משאת נפשו של מרן זצ"ל. 
אגב, באותם השנים מרן זצ"ל טרח והוציא לדפוס לפני שנים 
רבות את הספר 'אור השנים' של רבי ארי' לייב עפשטיין זצ"ל, 
ספר נדיר שהוא אחד משני הספרים הבודדים שקיבל הסכמה 
ומצווה,  מצווה  כל  לפני  ההכנה  את  מביא  ושבו  מהגר"א, 
מועיל  וזה  היות  הזה,  הספר  את  שהדפיס  שהסיבה  והסביר 

ליראת שמים. 
לפנינו ציטוט מההקדמה שכתב מרן זצ"ל לספר: "הספר הוא 
בצירוף  ביומו,  יום  מדי  האדם  לעבודת  מסודר  המצוות,  מנין 
המצוה,  לקיום  מזומן  שיהא  עשייה.  כל  לפני  בפה,  אמירה 
המצוות,  בעשיית  הוא  בעוה"ז  האדם  עבודת  עיקר  הוא  והנה 

גם בנושאי ציבור שונים 
היה מטיל מרן ה"חזון 

איש" את ידיו על מרן זצ"ל, 
כשהוא סומך עליו בעיניים 

עצומות. ורבו העובדות 
בזה, כמו לדוגמא בהקמת 

כולל "חזון איש", ועוד. 
שיחות ארוכות ופגישות 
רבות בארבע עיניים היו 

בין השניים בענייני הכלל 
והפרט, כשמרן זצ"ל 

מנחיל לו דרכי ההשקפה 
וההנהגה. לימים התבטא 

הגאון רבי דוב לנדאו 
ראש ישיבת "סלבודקה", 
ומחשובי תלמידי ה"חזון 

איש": "רבי אהרן ליב הוא 
כ'בבואה' של החזון איש", 

"הוא הולך בדרכו ולמד 
היטב את סגנונו ודעותיו 

של החזו"א". 
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ועל יסוד זה סובב והולך הספר. וספר כזה משנה צורך הוא 
לנו, כי בספרים מסוג זה במיוחד, יש אפשרות לתאר לעצמו 
כל  בקיום  ליוצרו,  עבודתו  נראה  תנועה  שמכל  השם  עובד 
והמזכים  הזוכים  ולהיות  ובהתרגשות...  באהבה  מצוותיו, 

בקיום המצוות כרצונו יתב'..."
כהיום  רובם  אשר  לצעירים,  פוניבז'  מישיבת   – תלמידיו 
על  מספרים  בישראל,  מכובדות  משרות  כנושאי  משמשים 
דמות אבהית ואצילית, מוערכת במיוחד. שהשקיע מאמצים 
נכונה  והבנה  ישרה  דרך   – בתלמידים  להחדיר  מרובים 
את  להנעים  המתיק  והפשט,  הבהירות  כח  עם  יחד  בלימוד. 
השיעורים בפשטות עצומה, בהנחילו הרגשה כאילו לא נאמר 
דבר קשה במיוחד. כשלמעשה רק אחרי עיון היטב בכל נבכי 
הסוגיות – היו יכולים להבחין ולהשים לב בכמה נקודות הוא 
עמום  – במשפט  נחסכו  הערות  וכמה  נגע במהלך השיעור, 

שדיבר. 
לא  בסוגיא  נקודה  להשאיר  שאין   – היטב  החדיר  בעיקר 
התלמידים  ענין.  בכל  ולהעיר  הדעת  את  ולתת  דיה,  ברורה 
הוא  כי   – הרגישו  הראשונות  בשנים  גם  אז  שכבר  מספרים 
הינו דמות עילאית, והתייחסו אליו ביראת כבוד עצומה, אף 
חוצפה  של  בודד  במקרה  מלבד   –( קולו  את  שהרים  מבלי 
שהתנהג  מבלי  או  אימה,  שיטיל  ומבלי  גבולות(,  חוצה 
לעניין  כשהתייחס  עצמו  זצ"ל  מרן  ושלטון.  כבוד  בגינוני 
השפעה  הרבה  אין  שלי,  "מהניסיון  אמר:  משיעוריו  באחד 
על נפשות צעירים בצעקות ובכעס, אדרבה מבלי להרים את 
הקול, בצורה יפה ונעימה – אך עם תוקף, השגתי את כל מה 

שחפצתי להשיג...".
הזולת  בכבוד  רגשות  על  המלמד   - מפעים  סיפור  עוד 
בישיבת  כר"מ  משמש  שהיה  בזמן  כאחד:  ופשטות  וענווה 
זמן  ולפני  חברו,  עם  קל  בריב  היה  אחד  תלמיד  פוניבז', 
נתן  ולא   - שיעורים'  ה'חדר  דלת  את  סגר  השיעור  התחלת 
ליריבו להיכנס. הבחור צעק לו מבחוץ כי הראש ישיבה - מרן 
זצ"ל כבר הגיע והוא עומד בפתח יחד עם שאר התלמידים, 

ורוצה להיכנס, אך הבחור לא האמין לו. ולא שרצה חלילה 
לפגוע במרן זצ"ל - אלא שלא האמין לדבריו. וכך, כמה דקות 
המתין מרן זצ"ל, עד שהתלמיד פתח את הדלת. וכאשר פתח 
לדעת  שלא  כדי  לאחור,  ראשו  את  לסובב  זצ"ל  מרן  מיהר 
יראה בבושתו.  ובכדי שלא  מיהו התלמיד שסגר את הדלת, 

לחדר  התלמידים  רוב  שיכנסו  עד  לאחור  בראשו  והחזיק 
שיעורים, שאז כבר לא יוכל להבחין, מי היה הסוגר.

בשנים המאוחרות יותר – כאשר פתח חתנו הגאון רבי זאב 
ברלין את ישיבת "גאון יעקב", הוא מינה את חותנו מרן זצ"ל, 
לראש הישיבה. במשך שנים מרובות שימש מרן זצ"ל כראש 
בפועל  הישיבה 
העליונה  וכסמכות 
עד  הישיבה.  של 
האחרונות  לשנים 
זצ"ל  מרן  שימש 
הישיבה,  כנשיא 
שיעורים  ומוסר 
לעיתים  ושיחות 

תכופות. 
האחרון  בעשור 
העביר  לחייו 
מספר  בביתו  מרן 
בגמרא.  שיעורים 
הערב  בשעות 
שיעור  מוסר  היה 
במשנה  הלכה 
כן  וכמו  ברורה, 
העביר שיעור מוסר 
והשקפה מדי שבוע 
ה'  דרך  ספר  מתוך 
וספרי  הרמח"ל  של 

תשכ"ג  בשנת  חיים.  ורוח  החיים  נפש  מוולוז'ין,  חיים  הרב 
פעל מרן ראש הישיבה זצ"ל לעידוד הקדשת החיים ללימוד 
תורה בכוללים. כך היה בין היוזמים של הוצאת "עמלה של 
תורה" באותה שנה, קונטרס שליקט הרב שלמה ברוודה ומרן 

הרב שטינמן כתב לו את ההקדמה, בעילום שם.

בכל קצוות תבל
פוניבז'.  כולל  ראש  לתפקיד  מונה  מכן  לאחר  כשנתיים 
לריכוזי  מחוץ  גם  כוללים  פתיחת  עודד  הנהגתו  בשנות 
בהקמת  וסייע  יזם  הוא  הוותיקים.  החרדים  האוכלוסייה 
שלמה"  "עטרת  כמו  אברכים,  אלפי  שבהן  כוללים  רשתות 
בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין, "יששכר באהליך" 
הרב  בראשות  עוז"  ו"מגדל  וייסבורד  אלחנן  הרב  בראשות 
יחזקאל אתרוג, וכן סייע כלכלית לכוללים ולמוסדות תורה 
קרנות  יזם הקמת  תורמים.  בידיו  בכספים שהפקידו  נוספים 
סיוע כלכלי לאברכים והורה לנדיבים להעדיף הפניית כספי 

צדקה לתרומות לכוללים ולאברכים על פני מטרות אחרות. 
המשיך  המבוגר,  גילו  למרות  יותר,  מאוחרות  בשנים  גם 
באירופה  החרדיות  בקהילות  חיזוק  במסעות  הגראי"ל 
ובאמריקה חלקם הבולט יחד עם מרן הרבי מגור שיבלח"ט, 
בחלק  וישיבות  תורה  תלמודי  לפתיחת  הביאו  אלו  ביקורים 
מהמקומות שבהם ביקר. בביקורו בארגנטינה בשנת תשס"ו 

הצטרף לחרם של הקהילה היהודית במקום על קבלת גרים.
כששהה מרן זצ"ל בארצות הברית עם תלמידיו ומקורביו, 
השירה  נעצמו,  "העיניים  הנוכחים:  אחד  מכן  לאחר  רשם 
על  כמנחה  ירצו  לקל  הבת  עם  הבן  שבת  'השומר  גברה 
מחבת'. שקלנו וטרנו, שוחחנו בדברי תורה, המשכנו לשיר. 
תוך מספר שניות התברר שהוא  רבנו מהורהר.  נראה  לפתע 
כנפי  על  מפליג 
שנים  הזיכרונות, 

רבות לאחור".
זה  היה 
המלחמה  בזמן 
 , ה א ר ו נ ה
שוויץ  שלטונות 
כל  את  הכניסו 
למחנה  העקורים 
התקבצו  עבודה. 
מכל  יהודים  אז 
אירופה.  קהילות 
מבית  אחד 
אחד  נותרו, 
איש  ממשפחה. 
ספון  היה  איש 
בכאבו, בגעגועיו 
שהיה  לבית 
ואיננו. בשבת לא 
לעבוד,  הוצרכו 
והיו יושבים יחד 
השבת.  לשולחן 
כל אחד הביא מנגינה מהבית, צליל שנותר. זה שר "ברוך קל 
עליון", בנעימה שהביא מהבית בפולין, והאחר הביא מנגינה 
השבת  זמירות  כולנו  אצל  התגבשו  כך  באוקראינה.  מהבית 

מכל רחבי אירופה. 
שרים  שהיו  משם  ההיא  המנגינה  את  זכר  לא  הגראי"ל 
את  לפזם  משה  רבי  הגאון  בנו  החל  לפתע  בביתו.  לימים 
נעימת הזמירות מימי ילדותו. הוא לא ידע מה מקורה ומניין 
לאוזן.  ערבה  מנגינה  זו  "הייתה  המקורבים:  מספרים  באה. 
היו הצלילים בקצב המארש, מושרים בפי  תוך מספר דקות 

כולנו. בקול שהולך ומתגבר לכבוד שבת".
יום פטירתו של מרן זצ"ל חל בערב הדלקת נר ראשון של 
באנקדוטה  לסיים  מאשר  יותר  מתאים  אין  ולפיכך  חנוכה, 
היה  שנים:  ארבע  לפני  בחנוכה  הישיבה  ראש  עם  שארעה 
זה בחנוכה תשע"ד, אז נרשמה תכונה רבתי ביישוב הצפוני 
תורה"  של  "רינה  ישיבת  בהיכל  וביותר  כרמיאל,  והמרוחק 
הגראי"ל  אכל  בוקר  באותו  הישיבה.  ראש  של  בואו  לרגל 
כהרגלו את ארוחת הבוקר מעט מן המעט למרות שהייתה דרך 
ארוכה לפניו. בכל אותן שעות, מספרים מקורביו כי הגראי"ל 
הגראי"ל  הגיע  השקיעה  לפני  שעה  חצי  מאומה.  אכל  לא 
לאכול. שעת ההדלקה של  הסכים  לא  אז  אלא שגם  לביתו, 
מועיל  האם  בדעתו  נמלך  והגראי"ל  מתקרבת  חנוכה  נרות 
'שומר' לעניין זה, כפי שמועיל כשאוכל לפני תפילת מעריב. 
המסקנה הייתה שהדלקת נרות היא מדרבנן, ועל כן מחמירים 
יותר ולא מסתמכים על שומר, שלא יבואו להקל בהם. למרות 
שהיו בבית כמה וכמה שומרים - לא הסכים מרן זצ"ל ממרום 

גילו לאכול ולשתות שום דבר לפני ההדלקה.
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*שארית, הרב רובין, הרב גרוס בסניף ב"ב בלבד

על המבצעים
אשר חוללו באשפר

אשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל לקרטון אחד בלבד
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
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קרטון חזה/
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא

עוףבקר
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לשעה 
ולדורות

מסמרות רבות הציב מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בציבוריות החרדית של 
מדינת ישראל  • ככלות שנה לפטירתו, נזכרנו ברשימה חלקית של הדברים שנקבעו 
בשעתו והייתה להם אחיזה והמשכיות לאורך השנים גם אחרי לכתו, עד לימינו אנו • חוק 
הגיוס ומשה ליאון, קבלת ילדים למוסדות והקשר עם חב"ד • פרשן ‘קו עיתונות’ עו"ד 
אבי בלום בקווי אופי להנהגתו הציבורית של ראש הישיבה ותמלולי שיחה נדירים מהפגנת 
המיליון נגד חוק הגיוס

||  יוסי גיטלר ||
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ערת חוק הגיוס ניצבת שוב על סדר היום ס
בין  הוויכוח  ישראל.  במדינת  הציבורי 
אגודת ישראל לדגל התורה וש"ס בשאלת 
היחס לנוסח הצעת החוק שגובשה במשרד 
הביטחון וזוכה לתמיכת אביגדור ליברמן 
הראשון  השנה  יום  בצל  לפיד,  ויאיר 
בני  של  הגיוס  פתרונות  לאבי  שנחשב  מי  של  לפטירתו 
הישיבות בשני העשורים האחרונים, מחזירים אותנו לאחור 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  ופסיקותיו  הכרעותיו  אל 

שטיינמן זצ"ל בתפוח האדמה הלוהט והרגיש.
חברי  כי  שהזכירו  מי  היו  החוק  לחקיקת  שקדמו  בימים 
הכנסת של 'דגל התורה' מחויבים לשלושת הכללים שטבע 
מרן  הסכים  לא  עליהם  הדברים  זצ"ל.  הישיבה  ראש  מרן 
מהמגזר  גיוס  סרבני  על  פליליות  סנקציות  היו  להתפשר 
והגדרת  ואיום,  נורא  השם  חילול  בו  שראה  דבר  החרדי, 

מכסות לתלמידי ישיבה החייבים בגיוס.
בדיוני  היה  בסוגיה  זצ"ל  מרן  עסק  בה  הראשונה  הפעם 
הפטור  מתווה  גובש  אז  התש"ס,  שנות  בתחילת  טל  ועדת 
העליון  המשפט  שבית  אחר  בצה"ל,  משירות  ישיבות  לבני 
מחזיק  הביטחון  שר  לפיו  אז  עד  שהיה  ההסדר  כי  קבע 

בסמכות לפטור את בני הישיבות משירות אינו חוקי.
בעקבות הפסיקה עלה הצורך לחוקק חוק שיסדיר בצורה 
ברורה את מעמדם של בני הישיבות במדינת ישראל. הכנסת 
הקימה את 'ועדת טל' בה היו חברים נציגים מכלל הציבורים 
וכן נציגות חרדית שהונהגה מרחוק על ידי מרן ראש הישיבה 
בבני ברק. מרן עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שנשא 
מרן  את  הסמיך  התורה'  'דגל  תנועת  של  ההנהגה  בעול  אז 
ראש הישיבה זצ"ל לטפל בנידון והפנה אליו את כל הפונים 

בעניין.
הפעם השנייה הייתה עשור לאחר מכן, בעת דיוני 'ועדת 
פסל  שבג"ץ  לאחר  שבאו  התש"ע,  שנות  בראשית  שקד' 
את חוק טל בטענה לחוסר שיווין. הנציגות החרדית הייתה 
מפולגת בשאלה האם ליטול חלק בדיוני הועדה אולם נציגיו 
בקבלת  חלק  ולקחו  בדיונים  ישבו  הישיבה  ראש  מרן  של 

ההחלטות.
גם היום, כאשר השאלה צפה שוב, עם פסילת התיקון לחוק 
לפיד שעבר בתחילת הקדנציה הנוכחית, שואבים העוסקים 
בעניין את השראתם מכוחו וקביעותיו של מרן ראש הישיבה 

זצ"ל שקבע מסמרות ברורות וקביעות שאינן ניתנות לדיון.

משה ליאון מדור לדור

זה עתה שככו הדי הבחירות המוניציפליות שהטריפו את 
זה הייתה משמעות רבה להכרעותיו  דעת כולנו. גם בנושא 
של מרן ראש הישיבה. אחדות מהן המשיכו גם לאחר לכתו. 
בבחירות  ליאון  במשה  תמיכתו  היא  ביותר  הבולט  המקרה 
לראשות העיר ירושלים במערכת הבחירות של שנת תשע"ד.

לבסוף  שניצח  ברקת  ניר  העיר  ראש  התמודד  ליאון  מול 
הישיבה  ראש  מרן  של  הכרעתו  גדול.  לא  בפער  ליאון  את 
זצ"ל איחדה כמעט את כלל הציבור החרדי סביב מועמדותו. 
תנועות 'דגל התורה' וש"ס התייצבו בעוז מאחורי מועמדותו 
של ליאון שהוצנח אז מגבעתיים, מה שעמד בעוכריו, ב'אגודת 
ישראל' אמנם לא יצאה קריאה רשמית להצביע עבורו אבל 
ב'שלומי אמונים' בראשות סגן השר פרוש שנחשב למקורב 
5, עם ציר שלומי אמונים-דגל התורה,  מאוד לבית בחזו"א 
עשו הכול לבחירתו. בחסידויות אחרות היושבות בירושלים 

ההוראה הייתה שונה ולא נאמר בה מפורשות למי להצביע.
ברגע האחרון אף הופיע מרן ראש הישיבה לצד מרן שר 
באולמי  מרשים  בחירות  בכינוס  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
אירוע  הבחירות.  שלפני  השבת  במוצאי  בירושלים,  'תמיר' 
דומה נערך גם הפעם הזו בהשתתפות מרן הגר"ח קנייבסקי 

ומרן הגרי"ג אדלשטיין ושאר חברי מועצת גדולי התורה.
האחרונות  בבחירות  גם  המשיך  זו  תמיכה  של  כוחה 
לפני כחודש. עת התמודד שוב ליאון וגם הפעם כמו בפעם 
הקודמת בתמיכה אקטיבית חזקה של דגל התורה בראשות 
שר  ומרן  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  מנהיגיה 

התורה הגר"ח קנייבסקי.
ראש  מרן  שהתווה  דרך  אותה  של  המשכיותה  זו  הייתה 
של  בנצחונו  מרובה,  בהצלחה  גם  והפעם  זצ"ל,  הישיבה 

ליאון אחרי שני סיבובים מותחים.

מבית שמש לחב"ד

ההיסטוריה  שם  כי  אם  דומה,  היה  המקרה  שמש  בבית 
רחוקה עוד הרבה יותר.

בבית  התורה'  'דגל  הנהגת  את  מצאו  תשס"ט  בחירות 
דני  המכהן  העיר  ראש  במיוחד.  כואבת  בסיטואציה  שמש 
ועקנין התעמר בה לאורך כל הקדנציה, כמו גם ביתר חלקי 
גרינברג,  שמואל  שבה,  הבכירים  אחד  החרדי.  הציבור 
העירייה לאחר שההימור  הודח מעבודתו באחת ממחלקות 

בבחירות שלפניהם כשל, וועקנין צעד כל הדרך אל הנקמה.
לקראת תום הקדנציה החלו להישמע זמירות חדשות מפיו 
של ועקנין. הוא ניסה להתקרב לחרדים ועמד על סיפה של 
חתימת הסכם עם דגל התורה לתמיכה בו. רגע לפני החתימה 
ראש  מרן  של  למעונו  התנועה  ועסקני  המועצה  חברי  עלו 
הישיבה זצ"ל בבני ברק ושטחו את הצדדים. היה ברור להם 
שמרן לא ייקח סיכון גדול כל כך לתמיכה במועמד המתחרה 
של  מצדו  משמעותיים  נקמה  לצעדי  שיוביל  מה  החרדי, 
אז  החרדי-חברתי שהריץ  הגוש  כישלון  במקרה של  ועקנין 

לראשונה את משה אבוטבול לראשות העיר.
את  להעביר  הישיבה  ראש  מרן  הורה  הרבה  להפתעתם 
תמיכת דגל התורה למועמד החרדי משה אבוטבול. הנימוק 
התגבש  לאט  לאט  בו.  לתמוך  חובה  חרדי,  יש  שאם  היה 
אבוטבול  משה  של  מועמדותו  מאחורי  החרדי  הקונצנזוס 
שנבחר לראשות העיר. מרן אף יצא מגדרו והגיע לעיר בית 

שמש לכינוס תמיכה חסר תקדים באבוטבול.
על עצמה שוב התמיכה של  חזרה  בבחירות של תשע"ד 
הסיבובים  בשני  הפעם  גם  באבוטבול.  הישיבה  ראש  מרן 
הוא ניצח על חודם של קולות. היה זה אחד המרוצים היותר 

קריטיים של הציבור החרדי והוא הצליח בהם.
גם כאן חזרה על עצמה ההיסטוריה שוב. למרות הקולות 
שהושמעו להרצת מועמד ליטאי לראשות העיר נפלה בסופו 
שוב  לתמוך  ישראל  גדולי  של  במעונם  ההכרעה  דבר  של 
באבוטבול. למרבה הכאב הוא לא נבחר וראשת העיר עליזה 

בלוך נטלה לידיה את מושכות ניהול העיר.

הפעם השנייה הייתה 
עשור לאחר מכן, בעת 
דיוני 'ועדת שקד' 
בראשית שנות התש"ע, 
שבאו לאחר שבג"ץ 
פסל את חוק טל בטענה 
לחוסר שיווין. הנציגות 
החרדית הייתה מפולגת 
בשאלה האם ליטול חלק 
בדיוני הועדה אולם נציגיו 
של מרן ראש הישיבה 
ישבו בדיונים ולקחו חלק 
בקבלת ההחלטות
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"הוא היה אחד בדורו 
ואחרון בדורנו, מנהיג 

שרואה את קהלו לנגד 
עיניו בכל רגע מחייו, 

אך מבין באותה נשימה 
שאי אפשר להתעלם 
גם מקהלים אחרים. 

גדול הדור, אולי הגדול 
האחרון.

"ניתן לומר עליו, שגם 
את הרחוק ביותר 

מתפיסתו, הוא הבין טוב 
מחבריו להנהגה. הוא 

ידע לרדת לעומק הבנת 
נפש צעירי הצאן, למרות 
מרחק השנים הרב והיותו 

הקשיש שבין ראשי 
הישיבות"

סופה של מחלוקת

נושאים רבים ומגוונים נוספים נקבעו בהיכלו של מרן ראש 
הישיבה זצ"ל. ניתן למנות את הקשר עם חסידות חב"ד כאחד 
הבולטים שבהם. בימי מרן הרב שך זצ"ל נפערו תהומות של 

איבה בין הצדדים שהגיעו לממדים מפלצתיים של ממש.
בימיו של מרן ראש הישיבה הגיעה המחלוקת הזו לסיומה 
חב"ד,  שבהנהגת  מהבולטים  כמה  בביתו  אירח  מרן  הטוב. 
כמו החוזר רבי יואל קאהן, בצעד שגרר גם ביקורת רבה בתוך 
נאמן'  'יתד  גם עקיצות מעטו של עורך  הרחוב הליטאי, כמו 
ראש  אבל  שך.  הרב  של  מדרכו  סטייה  בכך  שראו  לשעבר, 
הישיבה לא נרתע וכיום כמעט ולא ניכרים עוד רישומיה של 

אותה מחלוקת נוראה.
זצ"ל  מרן  עשה  החינוך  למוסדות  ילדים  קבלת  בנושא  גם 
מהפכה של ממש, כאשר מסמס את המיתוס של מניעת קבלת 
ילדים למוסדות מסיבות כאלו ואחרות, התיעוד הידוע "גאווה 
בסוגיה  חשיבה  לשינוי  הביא  בשעתו  שהופץ  גאווה"  גאווה 

הרגישה והנפיצה ובעל ההשלכות לדורות.

המנהיג האחרון

פרשן 'קו עיתונות' עו"ד אבי בלום משרטט את תפישתו על 
הנהגתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, אותו הוא מכנה 'המנהיג 
האחרון': "הוא היה אחד בדורו ואחרון בדורנו, מנהיג שרואה 
את קהלו לנגד עיניו בכל רגע מחייו, אך מבין באותה נשימה 
אולי  הדור,  גדול  אחרים.  מקהלים  גם  להתעלם  אפשר  שאי 

הגדול האחרון.
הוא  מתפיסתו,  ביותר  הרחוק  את  שגם  עליו,  לומר  "ניתן 

הבין טוב מחבריו להנהגה. הוא ידע לרדת לעומק הבנת נפש 
צעירי הצאן, למרות מרחק השנים הרב והיותו הקשיש שבין 
יחידי שהבין את נפש בוגר  ראשי הישיבות; הוא היה מנהיג 
הישיבה שעזב את ספסלי הישיבה כדי לעשות לביתו, למרות 
הוא  פרסה;  ת"ק  על  ת"ק  ממנו  מרוחק  היה  האישי  שעולמו 
הרחוב  של  הרוח  הלכי  את  מכולם  טוב  שזיהה  האיש  היה 
הישראלי בשנות האלפיים, על אף שיום הולדתו קדם בשנה 

לפרוץ מלחמת העולם. לא השנייה. הראשונה" הוא מדגיש.
רבבות  ספריו,  "יעידו  בלום  אומר  בתורה"  גדלותו  "על 
יכול להעיד כל  תלמידיו ושומעי לקחו. על כישורי ההנהגה, 
מי שבא עמו במגע. לא היה שמרן ממנו" הוא מונה "לא היה 
סגפן כמוהו – ובהשלמה שנראית כה מנוגדת, לא היה פרגמטי 
הוא  הספר,  בבתי  הסלקציה  סוגיית  בפניו  כשהועלתה  ממנו. 
הרים את קולו, השלו תמיד, ופוצץ את המורסה. לא פרומקייט 

וקנאות לשם שמיים, אלא 'גאווה, גאווה, גאווה'.
"הוא ידע להכיל גם את מי שסר מן הדרך הסלולה, לחצוב 
עבורו מסילות ולתכנן מסלולים – כדי לאפשר גם למי שמש 
מהאוהל, להישאר בעולמה של תורה ולהוסיף להיקרא חרדי, 
לחוש חלק מהקהילה ולשמור על הרצף – בשליחת הילדים 
האיש  הקירוב,  מוסדות  אבי  היה  הוא  התורה.  למוסדות 
שבשנות עלומיו )תשעים ואילך( המריא לכל רחבי הגלובוס 
כדי להשפיע ולהקרין על קהילות יהודיות בצרפת ובארה"ב. 
מגדיר  בינלאומי"  משפיע  אלא  ישראלי  מנהיג  היה  לא  הוא 

בלום.
"מעל לכל" הוא ממשיך "תיזכר דמותו בהוויה הציבורית, 
כמי שידע להכיר במציאות המשתנה ולא לסטות מדרך העפר 
שסלל בימי קום המדינה מרן החזו"א זצ"ל, אשר הפכה ברבות 
מהרחבת  מנוס  שאין  הבין  הוא  מסלולים.  רב  לנתיב  הימים, 
דרך העפר וסלילתה, והקפיד שלא לדחוק את הציבור החרדי 
לעימות חזיתי מול המדינה. הוא חיפש כל סדק שיאפשר לעגל 
פינות ולהחליק קצוות ובלבד שהמהות של שימור צביון עולם 
לא  סוסים.  ומרוצי  כבישים  חסימות  בלי  תיפגע.  לא  התורה, 

סאטמר אנחנו וגם לא נטורי קרתא.
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שלום מבחירה

לרחובות,  החרדי  הציבור  יצא  שבה  היחידה  הפעם 
בתקופת הנהגתו שלאחר פטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
חוק  נגד  ירושלים  ברחובות  המיליון  חצי  בהפגנת  הייתה 
הגיוס אחרי שכבר אושר בכנסת. בלום מספר על אנקדוטה 
ראש  מרן  של  הייחודית  משנתו  על  רבות  ללמד  בה  שיש 
הישיבה זצ"ל, ואירעה באותם ימים: "בסוג של העזת פנים 
שהייתה אופיינית לבאי ביתו, שידעו כי לכל תמיהה יינתן 
מענה מחודד – הוא נשאל לאחר מכן, מדוע חרג ממנהגו. 
הועלתה בפניו השאלה, מדוע הכריע לצאת ולהפגין דווקא 
סוסים  יש  כשעוד   – לפני  ולא  התרוקנה  שהאורווה  אחרי 
של  ברחובה  להיקהל  אם  בזנבות?  למשוך  וניתן  בסביבה 
עיר ולכנוס את כל היהודים, מה טעם לעשות זאת אחרי ולא 

לפני שנפל הפור?
לא  הפגנה  שום  ולכן  מהערבים  יותר  שונאים  "אותנו 
בשיחה  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  השיב  עוזרת",  הייתה 
שתומללה והובאה בשעתו מעל דפי 'קו עיתונות' )בית ספר 
"כשקמה  רוחו.  הלך  את  ומשקפת   ,)26.2.14 לפוליטיקה, 
תצעק  אלוני  שולמית  שאם  אמר  שך  הרב  התויירה  דגל 
בכנסת שצריך לגייס בחורי ישיבה, אין מה לענות לה כי היא 

לא רוצה לשמוע אלא שונאת אותנו ולא משנה מה נענה".
"היהודי הקשיש מכולם הבין לא רק את הלך הרוח של 
הציבור החרדי אותו הנהיג" מסביר בלום את הסיפור "אלא 
זיהה את תחושתו של הציבור הישראלי-חילוני. הוא הבין 
כי עצרת חצי המיליון תשנה את הלך המחשבה של הבוחר 
הבג"ץ  נגד  מיליון  החצי  שהפגנת  כפי  בדיוק  הישראלי, 
הרי  בג"ץ  המשפטי.  השן  במגדל  הרוח  הלכי  את  שינתה 
שינה מאז את אורחות חייו והלכי פסיקותיו, חזר בתשובה 
שלמה והתייצב לצדנו, בכל הנושאים המהותיים שעלו על 
חוקי  לביטול  ועד  הליב"ה  מלימודי  הציבורי:  היום  סדר 
תקצוב  לקיצוץ  ועד  שמש  בבית  חוזרות  מבחירות  הגיוס, 
חוזרת  היא  ריקם.  חוזרת  אינה  כידוע,  הפגנה  הישיבות. 

כבומרנג" אומר בלום בהומור.
החילויינים",  את  לשכנע  כדי  לא  עצרת  לעשות  "צריך 

היא  ההפגנה  לשכנע.  מי  את  "אין  הגראי"ל,  המשיך 
יותר מסוכנות מסנקציות  בשבילנו. הרי סנקציות כלכליות 
פליליות, אבל בסנקציות פליליות יש חילול ה' גדול וביזוי 

כבוד התורה, ועל זה יש חובת מחאה".
מי  שאל  באמריקה,  ההפגנות  את  לעשות  לא  למה  "אז 
"אם  ובוטלה.  בחו"ל  שתוכננה  להפגנה  וכיוון  ששאל 
כלום",  לנו  עוזר  היה  לא  זה  לארץ  בחוץ  הפגנה  הייתה 
השיב הגראי"ל לשאלה בנימוק שהזכיר את הטינה שרחש 
"את  בגויים,  ישראל  דיבת  להוצאת  זצ"ל  שך  הגראמ"מ 
הגויים באמריקה לא מעניין עולם התורה בישראל. אובמה 
היה  הוא  ישראל.  כלל  נגד  שלנו  במחלוקת  משתמש  היה 
אומר שאם היהודים רבים בארץ ישראל, סימן שהם חלשים 
מבינות  היו  העולם  אומות  פחות.  בהם  להתחשב  וצריך 
היהודים  גם  כי  לחשוש  בלי  האיראנים  עם  לדבר  שאפשר 
מול  ישראל  בעם  לפגוע  רוצים  לא  אנחנו  ביניהם.  רבים 
אומות העולם ולכן את המחאה על חילול ה' הגדול צריך 

לעשות בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ".
הרענן  מחשבתו  הלך  את  היטב  אפיינה  הזאת  "השיחה 
של המנהיג הבא-בימים. האיש שהקפיד להעביר את המסר 
וגם  בדייקנות מהוקצעת. להפגין כברירת מחדל ממוקדת, 
זאת מבלי להוציא את דיבת הארץ רעה בקרב העמים, ותוך 

הימנעות מהתססת הרחוב הישראלי נגד החרדים.
'איש  של  דמותו  עם  שנותיו  כל  לאורך  שזוהה  "האיש 
חב"ד,  מנהיגי  את  שאירח  הליטאי  המנהיג  השלום', 
מרן  עם  משותפים  למסעות  שיצא  הישיש  הישיבה  ראש 
היה  שכיבושו  משלט  כל  על  שוויתר  מי  מגור,  האדמו"ר 
כרוך במחלוקת, הסתער כארי על כל מי שהעז לדחוק את 
הפיכתנו  גבול  שעל   – קיצוניים  למחוזות  החרדי  הציבור 
לבלתי לגיטימיים ברחוב הישראלי. כשזה קרה, התברר לכל 
כי דבקותו בדרך השלום, לא נעשתה בשל חוסר אפשרות, 
מלחמותיו  את  למלחמה.  לצאת  ונפשית,  אישיותית 
מטרה,  שמסמן   – מיומן  כטקטיקן  ניהל  הוא  הספורות, 

ומזהה את הדרך לכיבושה.
"הוא היה גנרל שידע להילחם ללא חת" מסכם בלום את 
הישיש  המנהיג  בקפידה.  קרבותיו  את  ברר  "אך  תובנותיו 
מכולם הבין שציבור של כמיליון איש, חובה לנהל בתבונה 
נגד  ולכן,  במלחמה,  ולא  במו"מ מתמשך  בהתססה,  ולא 
למלחמת  יצא  הוא  לשוליים,  כולנו  את  להוריד  שניסה  מי 

חורמה".

 הוא נשאל לאחר מכן, 
מדוע חרג ממנהגו. 
הועלתה בפניו השאלה, 
מדוע הכריע לצאת 
ולהפגין דווקא אחרי 
שהאורווה התרוקנה ולא 
לפני – כשעוד יש סוסים 
בסביבה וניתן למשוך 
בזנבות? אם להיקהל 
ברחובה של עיר ולכנוס 
את כל היהודים, מה טעם 
לעשות זאת אחרי ולא 
לפני שנפל הפור?

"אותנו שונאים יותר 
מהערבים ולכן שום 
הפגנה לא הייתה 
עוזרת", השיב מרן ראש 
הישיבה זצ"ל בשיחה 
שתומללה והובאה 
בשעתו מעל דפי 'קו 
עיתונות' "כשקמה דגל 
התויירה הרב שך אמר 
שאם שולמית אלוני 
תצעק בכנסת שצריך 
לגייס בחורי ישיבה, אין 
מה לענות לה כי היא 
לא רוצה לשמוע אלא 
שונאת אותנו ולא משנה 
מה נענה"
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03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוג':

< מקרר 1חבילה
450 ליטר

< מכונת כביסה
6 קילו

< תנור משולב גז

₪
ל-36 חודשים
100

רק ב-

רק ב'שיא החשמל' חבילות נדוניה שוות במיוחד!

₪3590

< מקרר סמסונג
   כולל משמרת שבת
 < מכונת כביסה

   אלקטרולוקס 7 ק"ג
< תנור דו תאי מהדרין 

3חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
180

רק ב-

₪6490
רק -

< מקרר שארפ מהדרין
500 ליטר

< מכונת כביסה זנוסי
7 ק"ג 

< תנור דו תאי מהדרין

2חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
158

רק ב-

₪5690
רק - רק -

מבחר מקררי 
סמסונג
עם התקן
משמרת השבת
במחירים
ל-36 חודשיםהכי זולים!

94 רק ב-

₪ 600-1500
תווים מתנה

₪ 1000+ 
תווים מתנה

₪

580 ליטר
מהדרין

מקרר 
שארפ

₪3390

ל-36 חודשים
30

₪1090

מייבש כביסה
7 ק"ג
5 שנים אחריות

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

ל-36 חודשים
30

₪790

מייבשי 
כביסה

החל מ-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

רק -

ל-36 חודשים
50

תנור
דו תאי

רק ב-

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
50

מזגן
1 כ"ס

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

₪1090
רק -

ל-36 חודשים
50 רק ב-

מכונת כביסה 
בוש 7 ק"ג
ללא מגע טאצ'

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
33 רק ב-

מכונת כביסה
 לאבאמט
8 ק"ג, 1000 סל"ד

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1190
רק -

₪ 700+ 
   תווים מתנה

גם המחירים הזולים ביותר
וגם תווי קניה במתנה!

שיא השווה!
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כוח דלתא: 
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||  איילה אבן האזל ||

תיאורם של שלושה מהמבצעים החשאיים ביותר, במסגרתם 
נלחמו חיילי יחידת העילית של צבא ארצות הברית בטרור 
במדינות סוריה, איראן ואפגניסטן • בסוריה נגד הואגנרים 
הרוסים, באיראן נגד כוחות שהשתלטו על בניין השגרירות 
ומבצע אנקונדה בהרי טורה בורה שבאפגניסטן

 המבצעים
 החשאיים
שנחשפו

כוח דלתא: 
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שבוע סיפק צה"ל הצצה לאימונים של יחידת ה
עם  חיילים  נצפים  בסרטון  בצה"ל,  הקומנדו 
השונים.  היחידה  בתרגולי  מטושטשות  פנים 
כגון:  תרחישים  מגוון  של  תרגול  על  מדובר 
עזה  במרחב  לוחמה,  של  שונות  זירות  שתי 
מול ארגון חמאס ובלחימה מול החיזבאללה 
בצפון. בעקבות כך, היה מי שניסה לדרג את יחידות הקומנדו 
העולמיות, אין ספק שלצה"ל שמור מקום של כבוד בחמישייה 
מצבא   SAS כוח  נמנים  המתחרים  עם  כאשר  הפותחת. 
בצבא  והנועזות  המפורסמות  היחידות  אחת  וכן  בריטניה,  
העיקרי  שיעודה  דלתא",  "כוח  בשמה  הידועה  הברית  ארצות 

הוא לוחמה בטרור. 
כאשר  חיילים,  מאלף  פחות  של  יחידה  הינה  דלתא  כוח 
וסגור  מבודד  מקום  הינו  היחידה  בסיס  לוחמים.  הם   250 רק 
הנקרא "פורט בראג" במדינת צפון קרוליינה בארצות הברית.  
המתקן הוא מהמתקדמים מסוגו בעולם ובעל אפשרות להצגת 

תרחישים שונים וכולל מתקני אימונים רבים. 
לבושי  אינם  היחידה  לוחמי  על החשאיות,  מנת לשמור  על 
גם  בצבא.  כמקובל  קצוצה  תספורת  אינה  ותספורתם  מדים, 
כשהלוחמים במקרה כן לובשים מדים, אין על המדים אף פרט 
מזהה, לעיתים הם עונדים את סמל פיקוד הכוחות המיוחדים 
היחידה  חיילי  דופן,  יוצא  באופן  הברית.  ארצות  צבא  של 
לובשים קסדות שחורות המכונות "קסדות ההוקי" אשר שונות 
מקסדות שאר החיילים ביחידות השונות, והפכו לסימן ההיכר 

שלהם.
על מנת להתקבל ליחידה יש צורך בוותק של שנתיים וחצי 
לרב"ט  שמקבילות  דרגות  בעלי  האמריקני,  הצבא  בשירות 
הגיבוש  הצבא.  של  הכושר  בתנאי  ועמידה  רס"ר,  או  בצה"ל 
ליחידה הינו הגיבוש הקשה ביותר לצבא ארצות הברית וכולל 
קשה,  בשטח  ימים  מספר  של  רצופה  תנועה   – בשטח  ניווט 
חוסנו  את  שבודקים  רבים  מנטליים  מבדקים  לכך  ובנוסף 

הפסיכולוגי של המועמד. 
כפיפות  סמיכה,  שכיבות  רגילים:  באימונים  מתחיל  הקורס 
3.2 ק"מ, זחילה מהופכת ושחיה של מאה מטרים  בטן, ריצת 
גדל,  והמרחק  המשקל  בשלב,  שמתקדמים  ככל  מלא.  בלבוש 
הולך  סטנדרטי,  לא  בשטח  לניווט  המוקדש  שהזמן  בעוד 
ומתקצר. בחלק המנטלי כל מועמד עובר דרך פסיכולוג ודרך 
שאלות  המועמד  את  שואל  אחד  כל  כאשר   – היחידה  מפקדי 
את  להתיש  במטרה  חריגה  גוף  תנועת  וכל  תשובה  כל  ובוחן 
התקבל  האם  למועמד  אומרים  הזה  השלב  בסוף  המועמד. 

ליחידה. 
גם כאן לא נגמרה הדרך, על המועמדים שהתקבלו לתפקיד 
שייכנסו  לפני  מבצעים"  "הכשרת  שנה  חצי  של  קורס  לעבור 
לחימה  ואמצעי  יכולות  משלב  הקורס  כלוחמים.  ליחידה 
ירי  אימוני  וכולל:  בעולם  ביותר  המתקדמים  טכנולוגים 
מדויקים במטרות נייחות וניידות, מצבים הכוללים בני ערובה, 
בניית פצצות, פריצה לבתים, מכוניות וכספות וטכניקות ריגול. 
בסיום הקורס מתבצע מבחן שידוע לשמצה. מה כולל המבחן – 

לא מתפרסם. מידע מסווג. 
טרור  אירועי  כמה  בעקבות  ה-70  בשנות  הוקמה  היחידה 
למעשה,  ב1976.  פראנס'  'אייר  מטוס  חטיפת  כגון,  עולמיים, 
מפורסמות  ואינן  חסויות  נשארות  היחידה  של  הפעולות  רוב 

כלל לציבור, רק כאשר משהו משתבש המבצע מפורסם ונודע 
לקהל הרחב. בהתאם לזאת, לצורך הכתבה לא נוכל לציין את 

המבצעים הרבים המוצלחים של היחידה.

כוח דלתא נגד רוסיה

סיפור שחשף לפני כמה חודשים מזכיר המדינה של ארצות 
הברית, מייק פומפאו, מספק הצצה קטנה לפעילות מוצלחת של 
פרטית בשם  מיליציה  מיחידת  חיילים  נגד  דלתא שנלחם  כוח 
גז  שדות  על  להשתלט  בניסיון  הרוסי,  הצבא  בשירות  "וגנר" 

ונפט באוטונומיה כורדית בצפון סוריה. 
הסתערו  האמריקאית  הקומנדו  מיחידת  בלבד  לוחמים   40
על חיילי המיליציה הרוסית וחיילי סוריה, בסוף המבצע נספרו 
אחד.  חייל  אפילו  נפצע  לא  האמריקאי  כשבצד  הרוגים   300
את  להסתיר  שביכולתה  כל  המועצות  ברית  עושה  עכשיו  עד 

המבצע כאילו לא היה.
הכול החל כאשר חיילי מארינס מיחידת הקומנדו "הכומתות 
באמצעות  קונקו  הנפט  שדה  של  השטח  את  סקרו  הירקות" 
תמונות וסרטונים שקבלו מרחפנים באזור, והבחינו להפתעתם 
בפעילות חשודה. שדרים שנקלטו בשפה הרוסית – היו פקודות 

לצאת בשעות החשכה ולכבוש את שדה הנפט בו שהו גם חיילי 
פיקוד  לבסיס  שהיות  ללא  הועבר  המידע  אמריקאים.  אבטחה 
אבטחה  בפעילות  הנפט  שדה  באזור  המוצבים  דלתא  ולחיילי 

יחד עם חיילים כורדים. 
הצבא האמריקאי פנה לכוחות הרוסים לקבלת הבהרה ואף 
שדה  את  לכבוש  וינסה  במידה  כליל  יחוסל  הכוח  כי  הוסיפו 
באזור  כוחות  להם  אין  כי  ציינו  הרוסים  המפקדים  אך  הנפט. 

והם אינם יודעים על מה מדובר. 
בשעה 15:00 החלו 500 חיילי וגנר בסיוע חיילים השייכים 
טנקים  ב27  מלווים  הנפט,  שדה  לכיוון  לנוע  אסאד  לכוחות 
בפנטגון  בכירים  לדרגים  הועבר  המידע  משוריינים.  ורכבים 
נכנס  האמריקאי  האוויר  חיל  בקטאר.  האוויר  חיל  ולבסיס 
לכוננות. בשלב זה נכנס חיל תגבור של 16 חיילים מהכומתות 
מלאי  משוריינים  רכבים  ב4  מלווים  כשהם  לכוננות,  הירוקות 

של מזון, מטולי נ"ט ואמצעים לראיית לילה. 
מעבר  התמקמו  הרוסים  שהטנקים  לאחר   20:30 בשעה 
הגבול, נפתחה האש. ברבע שעה הראשונה, התקשרו הקצינים 
האמריקאים לקצינים בצבא הרוסי ובקשו לחדול מהאש, מכיוון 
שההתקפה לא חדלה, נערכו החיילים להשיב במתקפה ולהגן 
על עצמם באש מקלעים ובטילי נ"ט. אך השיירה הרוסית עדיין 
המשיכה אל עבר שדה הנפט בחסות ארטילריה כבדה. מטוסי 
חיל האוויר הצטרפו לזירה אחד אחרי השני, ופתחו במתקפה 
לזירה  שהוזעקו  הירוקות  הכומתות  חיילי  במקביל,  אווירית. 

נסעו באורות כבויים וניווטו בעזרת אמצעים לראיית לילה. 
סיימו  האוויר  חיל  מטוסי  כאשר   23:30 השעה  לאחר  רק 
את ההתקפה, חיילי הכומתות הירוקות הצטרפו לשטח וביחד 
שהחלו  התוקפת  בשיירה  החיילים  עבר  אל  להתקדם  החלו 
לצעוד רגלית אל עבר שדה הנפט. באמצעות מערכות נ"ט, אש 
מקלעים, ובאמצעות לייזר, סימן כוח הקרקע עוד מטרות וגם 
2:00 בלילה  הללו הושמדו על ידי המטוסים, עד אשר בשעה 
התקבלה ידיעה כי הצבא הרוסי הולך ונסוג. הכוח האמריקאי 
הפצועים.  את  לאסוף  הרוסים  לחיילים  ואפשר  נשקו  את  נצר 
שהתלווה  הדמוקרטיים"   הסוריים  מ"הכוחות  לוחם  מלבד 
לכוח האמריקאי וחייל אחד שכמעט נפגע כאשר סימן מטרה, 

יצא הכוח האמריקאי בשלום. 
מידע על המבצע טפטף טיפין טיפין אל כלי התקשורת. רק 
במבצע  היו  כי  להודות  הרוסים  הסכימו  שבועות  כמה  לאחר 
עשרות חללים רוסיים. גורם רשמי של משטר אסאד הודיע כי 
היו מאה חללים סורים. מדוע נותרו החיילים הרוסים ללא שום 
סיוע אווירי? על כך יש שמסבירים כי מדובר במחלוקת פנימית 
בממשל הרוסי. בצד שכנגד, האמריקאים לא מיהרו להתרברב 
בסיפור המבצע המוצלח כדי לשמור על שקט יחסי עם הרוסים. 

טופר העיט או "אור הערב"

מבצע טופר העיט הוא אחד המבצעים של כוח דלתא שלרוע 
המזל התנהל בחובבנות ונכשל במבחן המציאות.

קבלת פנים לבני הערובה על ידי סגן נשיא ארצות הברית ג'ורג' הרברט ווקר בוש

תמונה קבוצתית של 52 בני ערובה המשוחררים  בבית החולים בגרמניה



25 כ"ב כסלו תשע"ט 30/11/2018

היחידה הוקמה 
בשנות ה-70 בעקבות 

כמה אירועי טרור 
עולמיים, כגון, חטיפת 

מטוס 'אייר פראנס' 
ב1976. למעשה, רוב 

הפעולות של היחידה 
נשארות חסויות 

ואינן מפורסמות כלל 
לציבור, רק כאשר 

משהו משתבש המבצע 
מפורסם ונודע לקהל 

הרחב

השנה היא 1979, מהפכה שלטונית מתחוללת באיראן, המוני 
בעקבות  האמריקאית  השגרירות  בניין  על  צרים  סטודנטים 
קריאתו של הנשיא החדש חומייני לפגוע באינטרסים אמריקאים 
וישראלים. התירוץ היה אישורו של הנשיא ג'ימי קרטר לנשיא 
איראן המודח להיכנס לארצות הברית על מנת לטפל במחלת 
הסרטן בה חלה. הייתה זו נקמתו של העם האיראני באמריקאים 
וכן על  אשר תמכו עשרות שנים בשלטונו של השאה הפרסי, 
מעורבותם של האמריקאים בהפלתו של ראש ממשלת איראן 

האהוב מוחמד מוסדאק כמה עשרות שנים קודם לכן. 
המפגינים טענו כי בין אנשי השגרירות ישנם מרגלים שכל 
הראשוני  בשלב  האסלאמית.  במהפכה  לפגוע  הינה  מטרתם 
המטרה של המפגינים הייתה למשוך את תשומת הלב העולמית, 
וגם חברי הסגל הדיפלומטי האמינו כי הממשלה החדשה תסלק 
את המפגינים תוך זמן קצר, אך לאט לאט השתנו פני הדברים. 
המפגינים החליטו להסב את מתחם השגרירות האמריקאי לבית 

כלא מאולתר והעצורים הוחזקו כבני ערובה. 
במתחם השגרירות היו באותה עת 90 בני אדם, 66 מהם היו 
לברוח  הצליחו  אמריקאים  שישה  המהומה  בתוך  אמריקאים. 
הבריטי  השגריר  של  בביתו  הסתתרו  האחורית,  הכניסה  דרך 
לשישה  הקנדי.  השגריר  של  בביתו  מקלט  קבלו  מכן  ולאחר 
טיסה  על  לעלות  הצליחו  והם  מזויפים,  דרכונים  ארגנו  הללו 
השגריר  בסיוע  קנדי,  סרט  הפקת  של  כיסוי  בסיפור  מסחרית 

.CIAהקנדי ובסיוע ה
לאחר שבועיים תמימים שוחררו הנשים והאפרו–אמריקאים, 
הכריז  קרטר  הנשיא  ואזרחים.  דיפלומטים  שבויים   52 ונותרו 
איראנים בארצות  נכסים  איראני, הקפאת  נפט  יבוא  איסור  על 
הברית בשווי של שמונה מיליארד דולר וכן גירוש של אזרחים 
אירנים מאדמת ארצות הברית. אך הממשל החדש באיראן תבע 
הסגרה של השאה הפרסי והתנצלות על הפעולות בעבר תמורת 
שחרור השבויים. הנשיא קרטר סירב ופנה לתכנן פעולה צבאית 
לשחרור כל השבויים. בשלב זה התפטר מזכיר המדינה סיירוס 

ואנס. 

תכנית המבצע

במחוז  לפעולה  בסיס  ליצור  אמורים  היו   – ראשון  בשלב 
מדברי בסביבת העיר "יזד" – שכונה "מדבר 1", מדובר ברצועת 
ולמסוקים.  הרקולס  מסוג  תובלה  מטוסי  עבור  ארעית  נחיתה 
בשלב שני – לאחר תדלוק המסוקים, כוחות קרקע היו אמורים 
לעלות על המסוקים לעבר היעד הבא – ליד טהראן "מדבר 2". 
וחילוצם,  השבויים  כלואים  בו  המתחם  על  השתלטות  לאחר 
הכוחות היו אמורים לעבור במסוקים לבסיס חיל האוויר מחוץ 
לטהראן, ושם מטוסי התובלה היו ערוכים לקלוט אותם ולחלץ 
קרב.  מטוסי  של  אווירי  כיסוי  תחת  לאיראן  מחוץ  אל  אותם 
מפקד חיל הנחתים הסתייג מהמבצע על סמך ניסיונו בקוריאה, 

והתריע כי תכנית המבצע מכילה חורים רבים, המבצע מורכב, 
תלוי בהרבה משתנים ולא "אפוי" די צורכו, למרות זאת המבצע 

יצא לדרכו.
כבר בשלב הראשוני חלו שיבושים וסופת חול נמוכה גרמה 
לא  והם  מהמסלול,  לסטות  המסוקים  שמונת  מתוך  לשניים 
הגיעה אספקה של  לאחר שכבר  וזאת   "1 "מדבר  ליעד  הגיעו 
היה  ולא  מכניות  בבעיות  נתקל  שלישי  מסוק  וציוד.  לוחמים 
כשיר להמשך הפעולה. לאור זאת החליטו מובילי המבצע כי 
ניתן בצורה כזאת להמשיך את המשימה בצורה מוצלחת,  לא 

והם התחילו לפנות את המסוקים והציוד מהאזור.  
במהלך הפינוי אירע אסון כבד, כאשר אחד המסוקים שבדיוק 
סיים לתדלק ממטוס תובלה שעמד לפניו  – החל להמריא תוך 
כדי שהוא גורם לסופת חול לשבש את הראות. מכוון המטוסים 
שעמד עם פנס על מנת להורות לטייס את הדרך – צעד אחורנית 
קשר  את  המסוק שאיבד  והטייס שעל  הסופה,  בשל  במהירות 
ורק  ועם המכוון הצליח להבחין אך  העין עם המטוס שלפניו 
נע  המסוק  כביכול   – בטעות  זאת  ופירש  לאחור  שנסוג  בפנס 
אחורנית ולכן ניסה "לתקן" את התנועה קדימה - המסוק פגע 
המטוס  לתוכו.  והתרסק  שליטה  איבד  התובלה,  מטוס  בזנב 
בלהבות  לעלות  החלו  בדלק  עמוסים  שהיו  והמסוק  הפגוע 
מסביב  טיס  וכלי  נהרגו  לוחמים   8 נמנע.  בלתי  היה  והפיצוץ 

נפגעו אף הם. 
את  פינו  במצרים,  כלל  בדרך  המוצבים  פינוי,  מטוסי  שני 
הפצועים. הבהלה וחוסר הסדר גרמו לבלבול ולנטישה חפוזה 
 – ולא הושמדו  נותרו מאחור  ובלתי אחראית, שישה מסוקים 
כיום הם בשימוש של הצבא האיראני, בנוסף נותרו בשטח גופות 
סודיות של המבצע. בעקבות הכישלון,  ותוכניות  לוחמים  של 
מונה רפי איתן איש המוסד הישראלי ליועץ כוח דלתא בתחקור 
של  יתר  מעורבות  כי  הייתה  המסקנות  אחת  האירוע,  פרטי 

הנשיא קרטר היא זאת שעמדה לרועץ. 
כאמור, הפעולה הצבאית של כוח דלתא נכשלה והחטופים 
בקרטר  התמיכה  כך  בעקבות  משנה.  יותר  לאחר  רק  שוחררו 

צנחה והוא הפסיד את כהונתו בבחירות.
ברוס לאנגן, בן למעלה מ80, היה בין החטופים, והוא מתאר 
את חייו מתקופת השבי, כעבור תקופה החטופים נלקחו ופוזרו 
ואילו הוא הוחזק בבידוד – כשלושה  בין בתי הכלא במדינה 

שבועות בתא קטן ללא אור מלבד חלון מלוכלך בראש התא.
זיהו חלק מבני הערובה את אחמדינג'ד נשיא איראן  לימים 
הערובה  בני  את  שכלאו  החמושים  מהסטודנטים  כאחד   -
השירות  אנשי  ידי  על  שצולמו  תמונות  השגרירות.  בבניין 
נתנו   – שנים  כמה  כעבור  ופורסמו  באיראן  הסובייטי  החשאי 
רובה  נושא  כשהוא  אחמדינג'ד  נראה  בתמונה  אישוש,  לכך 
קלצ'ניקוב. עם זאת עד היום - איראן מכחישה בתוקף כי הוא 

היה מעורב בתקרית. 
אחד  את  למנות  איראן  התכוננה  אף  שנים  עשר  כעבור 
המעורבים בפרשה – חמיד אבוטלבי - לשגריר באו"ם, בתגובה 
לכך יזם הסנטור טד קרוז חוק האוסר על נציגים לאו"ם שהיו 
ריגול  או  הברית  ארצות  נגד  ביטחונית  בפעילות  מעורבים 

להיכנס לארצות הברית. החוק התקבל פה אחד. 

סמל יחידת כוח דלתאכוח מהיחידה באפגניטסן )ויקיפדיה(
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מבצע אנקונדה
 

מבצע  היה  שונים  ליקויים  באשמת  נוסף שהתפרסם  מבצע 
אנקונדה. היה זה כמה חודשים לאחר ה-11 בספטמבר, ארצות 
הברית פתחה בתגובה לאסון התאומים, במבצע צבאי נרחב על 
אדמת אפגניסטן בכוחות הטליבן ובאל קעידה, ללוחמה לצד 
ארצות הברית הצטרף גם כוח הצבא החדש של אפגניסטן שזה 

עתה שוחרר מכוחות הטליבן. 
באותה  נמלטו  אל-קעידה  ארגון  וראשי  הטליבן  כוחות 
של  הארוכה  מידם  בורה"  "טורה  בהרי  והסתתרו  תקופה 
האמריקאים. לאחר תקופה של שקט הם החלו להתלכד בעמק 
שאח – אי – קוט ובראשם אוסמה בן לאדן, וממקום הכינוס 

החדש החלו לצאת פעולות טרור נגד השלטון החדש. 
בתגובה יצא לדרך מבצע אנקונדה – כנחש המתפתל סביב 
טורפו, מועך וחונק אותו עד מותו. המבצע לא היה חף מבעיות, 
בשלב ראשוני היו צריכים לוחמים לחדור לאזור, להשיג מידע 
כוחות  אמורים  היו  במקביל,  אווירי.  סיוע  ולכוון  מודיעיני 
אזור  את  לצמצם  מנת  על  כפר  אחרי  כפר  לכבוש  הקרקע 
העמק  אל  הטליבאן  של  התנועה  נתיבי  על  ולשלוט  הלחימה 
כל   – לסיום  התארגנות.  נקודות  ליצור  מנת  על  זאת  וממנו, 

הכוחות היו אמורים לכבוש את העמק במקביל. 
כבר בשלב הראשוני, נתקלו הלוחמים בתקיפה של לוחמים 
אפגנים שישבו בעמדות ממוגנות ובעלי יתרון גאוגרפי ומנעו 
לעמדותיהם.  להגיע  במסוק  או  ברגל  שהגיעו  מהלוחמים 
שלהם  הקרבה  בשל  אווירי  לסיוע  לקרוא  יכלו  לא  הלוחמים 
ללוחמי הטליאבן והחשש מירי דו צדדי, ובנוסף לכך התנאים 
הגיאוגרפים גרמו פעמים רבות לסיוע להגיע למיקום לא מדויק. 
רקטות נ"ט ששלחו הלוחמים הטאליבנים הצליחו להפיל כמה 
מסוקים. המקרה החמור ביותר אירע כאשר מסוק הוריד קבוצת 
לוחמים בתוך העמק במקום ליד העמק והלוחמים נאלצו לנהל 

קרב נסיגה קשה אל מחוץ לעמק.
שהוסב  מיוחד  תובלה  מטוס  עם  אירעו  נוספים  כשלים 
יכולתו  למטרות הפצצה וכונה "ספינת טילים מעופפת" בשל 
לשאת חימוש רב. המטוס הוזעק לעזרת הלוחמים בשטח אך 
כי  מוטעית  הנחה  והניח  האויב  בחיילי  הבחין  לא  כאשר  עזב 
לא נשקפת ללוחמים סכנה מידית – הנחה שהתגלתה כשגויה. 
בניווט במטוס – הופצצה  נוסף אירע כאשר בשל בעיה  כשל 
שיירה של הכוחות המיוחדים וחיילים אפגנים מהצבא החדש 

שסייע לארצות הברית, מה שמכונה "ירי דו צדדי". 
אחד מהקרבות הקשים ביותר במלחמה כולה, והקרב הקשה 
ביותר במבצע היה הקרב בו השתתף כוח סיור מיוחד מיחידת 
עמדות  לתפוס  מנת  על  לקרב  שהצטרף    Navy SEALS
נ"ט  תצפית. הכוח הגיע בשלושה מסוקים אל האזור. רקטות 

ניל  שנורו על המסוקים הצליחו להעיף החוצה את רב טוראי 
רוברטס. משכך הוחלט באופן מידי לשנות את מטרת הפעולה, 
את  גבתה  שהסתבכה  הפעולה  ולחלצו.  רוברטס  את  לאתר 
נוספים.  לוחמים  של  ופציעה  לוחמים  שבעה  עוד  של  חייהם 
לבסוף אותר רוברטס עם קליע בראשו ולא ברור או נתפס ונורה 

או נהרג במהלך הקרב. 
כאשר לבסוף תפסו הלוחמים את עמדותיהם, על פי התוכנית 
במהלך  והקנדים.  האמריקאים  הצלפים  של  פעולתם  החלה 
הקרב צלף קנדי חמוש במקלע כבד, שבר שיא בצליפה כאשר 
RPK ממרחק של 2,430  פגע בלוחם טליבאן חמוש במקלע 
מטרים וזאת בעזרת כוונת טלסקופית שחוברה למקלע. השיא 
 2,310 של  ממרחק  שצלף  אמריקאי  לצלף  שייך  היה  הקודם 
מטרים. בשלב האחרון החלו כוחות לרדת ולכבוש את העמק 

כאשר הם נתקלים בהתנגדות מועטה.
פצועים.  ו82  הרוגים   7 עם  הסתיים  המבצע  הכול  למרות 
לתושייה  תודות  בקרבות  ניצח  לכאורה  האמריקאי  הצבא 
מרכז  האמריקאים,  החיילים  של  הלב  ולאומץ  לנחישות 
הטליבאן החדש ספג מאות קורבנות ומרכזו החדש התמוטט. 
לקרוא  ניתן  לא  כזאת  לפעולה  כי  מציינים  המסתייגים  אך 
אל  אנשי  רוב  ולמעשה,  מהקן  עפה  הציפור  כאשר  הצלחה 

קעידה והטליבאן פשוט נמלטו מהאזור עד להודעה חדשה.
המסקנה היא כי מדינות כמו ארצות הברית אומנם מובילות 
מבחינה טכנולוגית ומשקיעות שפע של משאבים כספיים  על 
מנת להיאמן את הלוחמים ולבצע את המבצע על הצד הטוב 
של  העיקשת  הגרילה  ללוחמת  תחליף  אין  לעיתים  אך  ביותר 

הלוחמים הפשוטים. 

כבר בשלב הראשוני, 
נתקלו הלוחמים בתקיפה 
של לוחמים אפגנים 
שישבו בעמדות ממוגנות 
ובעלי יתרון גאוגרפי 
ומנעו מהלוחמים שהגיעו 
ברגל או במסוק להגיע 
לעמדותיהם. הלוחמים 
לא יכלו לקרוא לסיוע 
אווירי בשל הקרבה שלהם 
ללוחמי הטליאבן והחשש 
מירי דו צדדי, ובנוסף לכך 
התנאים הגיאוגרפים גרמו 
פעמים רבות לסיוע להגיע 
למיקום לא מדויק

מבצע טופר העיט - ברקע מטוס ומסוק שרופים וכן מטוס שננטש בשלמותו באתר מדבר 1

)BBCברוס לאנגן, בן ערובה ששוחרר )פורסם ב

שיבתם של בני הערובה מונצחת על גבי בול
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ילדי הטירה
הרב סלומון שיינפלד שנולד בד' באדר 1912 
ונפטר בד' באדר 1984 ייזכר לעד בליבם של 

ילדי טירת קלונין.
קשה להאמין שבחדרי האירוח המפוארים של טירת 
קלונין שבאירלנד, טירה שנראה כאילו נלקחה מאגדות 

הילדים, שכנו ילדים יהודים.
אבל הם, אכן, היו שם. הם שוכנו שם בעזרתו של 
יהודי שוויתר על כל ירושתו כדי לרכוש את הטירה מידיה 
של אלמנה, והרב שיינפלד הוא ששיקם אותם וזקף את 
קומתם לאחר שנות האימה שחוו. שם מצאו היתומים 
מזור לנפשם, ומבין כותלי הטירה יצאו לדרך חדשה, 

דרך חיים...

"מחר אתה מגיע לאירלנד!" רעם קולו של הרב שיינפלד 
מבעד לשפופרת.

"אבל אני מלמד", ניסה הרב ישראל כהן, מלמד בבית 
הספר "אביגדור", לערער על הקביעה.

"שמעת מה אמרתי?!", דחה הרב שיינפלד את הערעור. 
"בלי שאלות ובלי תירוצים! הכרטיסים ממתינים לך 

במשרד שלי!"
הרב שיינפלד לא הותיר מקום לוויכוחים. עוד באותו 
יום, בשעת אחר הצהריים, הגיע הרב ישראל למשרדו של 
הרב שיינפלד, שם המתינו לו הרב וגברת רות לנזר. הם 
הסבירו לו, כי מכיוון שלו ולאשתו, גברת טרודי, אחות 
בהכשרתה, יש ניסיון בטיפול בילדים ששרדו את המלחמה, 

הרי שאין מתאים מהם למשימת "טירת קלונין"...
זמן קצר אחר כך עלו הרב ישראל ורעייתו טרודי 
על הרכבת המובילה לדבלין שבאירלנד. טרודי אחזה 
בזרועותיה את בנה בן השנה, ומחשבה כאובה פילחה 
את מוחה; היא ידעה כי עוד מעט תידרש לטפל בעשרות 

ילדים שלא זכו למה שהבן שלה זכה...

 

זמן קצר קודם לכן הסתיימה מלחמת העולם השנייה. 
ברגע בו הוכרז על כניעתם של הנאצים, כאשר הניח 
מלאך המוות את נשקו, החלה מלחמת החיים, מלחמה 

על החיים שהצליחו לשרוד את התופת הנוראה.
ממחנות ההשמדה נותרו יתומים רבים, אולם רבות 
ממדינות העולם הפנו להם את גבן. שערי אנגליה נסגרו 
בפני אותם יתומים אומללים בטענה היבשה ש"המכסה 

מולאה! אין עוד מקום לפליטים...".
אבל הרב שיינפלד לא הרים ידיים. הוא הפעיל את כל 
כוח שתדלנותו ועשה שעות רבות במשרדי הממשלה 
השונים, עד שקיבל אישור מממשלת אירלנד לקלוט 

ילדים יהודים.
האישור ניתן בתנאי שלילדים יימצא מקום מגורים, 
והרב שיינפלד התכונן לעשות הכל על מנת לעמוד בתנאי. 
כאשר הרבנית שטרנבוך ניצבת לעזרתו כיד ימינו, החל 
הרב שיינפלד במאמצים להשיג מקום מגורים הולם עבור 
פליטי המלחמה. הטירה הקסומה בקלונין אותרה, ובעזרתו 
של הרב יעקב לביא נרכשה בכסף מלא. גברת אולגה אפל 
ניהלה את ההכנות ביד רמה, וביומנה העלתה רישומים 

מפורטים מאותם ימים מלאי עשייה.
"הטירה עמדה שם במלוא הדרה", היא כותבת שם, 
"מרשימה וקסומה כאילו נלקחה מספר אגדות. אבל לא היה 
לי זמן להתענג על המראה! הייתי חייבת לעבוד ומהר!"
הטירה טבלה ביערות מוריקים בסמוך לעיר דבלין, 
וגברת אפל מיהרה להפעיל את נשות דבלין. בדבלין פעל 
ארגון חסד גדול שבראשו עמדו נשות הקהילה היהודית, 
וגברת אפל פנתה אליהן וסיפרה להן על הפליטים הקטנים 

העומדים להגיע הנה בחוסר כל...

נשות דבלין נרתמו במהירות לעזרה. תוך ימים ספורים 
נאספו עשרות מיטות, כלי מיטה ומאות פריטי ריהוט 

וביגוד.
בטרם הספיקו הפעילים לארגן את הטירה לאכלוסם 
של הפליטים, התקבלה ההודעה כי הספינה שמובילה 
את הפליטים עומדת לעגון בנמל. הרב שיינפלד פעל 
בחירוף נפש על מנת להביא אותם לאירלנד. הוא שיחד 
את האנשים הנכונים, והצליח להביא מספר ילדים גבוה 

ממה שאושר לו.
"לא אוכל לשכוח את אותו יום בו הגיעו מאה הילדים 
הראשונים", כותבת גברת אפל ביומנה, "אספנו אותם 
מהספינה. הם עמדו שם, עשרות נערים ונערות, מחזיקים 
פניהם.  ניכרה על  את הקטנים על הידיים. העייפות 
התבוננות בפניהם העלתה, כי הם יותר אנשים קטנים 

מאשר ילדים, ילדים שהתבגרו בטרם עת...".
"האנשים הקטנים האלה", כותבת גברת אפל, "התיישבו 
על ספסלי האוטובוס בדומייה, בעוד עיניהם זועקות את 

השאלה:'מה יהיה אתי?'...".
אף אחד מהפעילים לא ידע לתת תשובה מלאה לשאלה 
הנוקבת. כל מה שיכלו נשות דבלין היהודיות להציע באותו 
בוקר לילדים היה ארוחה חמה. והיה בה, בארוחת בוקר 

זו, משום סימן לתחילתה של דרך חדשה, דרך חיים...
"עין לא נותרה יבשה בזמן שהילדים אכלו ארוחת 
בוקר", כותבת גברת אפל ביומנה, והשורות מטושטשות 

בדמעות שיבשו על הדף...

 

"באותו זמן שהילדים עשו את דרכם מדבלין לטירה 
ששכנה במרחק ארבעים מיל משם", מספר הרב ישראל 
כהן, "היינו אובדי עצות. ידענו שהילדים בדרך, והרהיטים 
עוד לא הגיעו. מזג האוויר היה סגרירי, אולם שמש חמה 
הבליחה מבין העננים לכמה שעות וחיממה את האזור כולו.

"כשהגענו סיירנו בטירה הגדולה והמרווחת שכללה 
ארבע קומות, ועד שהילדים הגיעו כבר היה הכל מתוכנן. 
הסלון הענק שבקומת הכניסה יהפוך לבית כנסת, וחדרי 
השירות הצמודים אליו ישמשו ככיתות לימוד. המטבח 
הסמוך היה צמוד לחדר אוכל גדול. בקומה השנייה ישוכנו 
הבנות ואנשי הצוות, ובקומה השלישית יתגוררו הבנים. 

לבחורים שכרנו חדר בעיר דבלין.
"האוטובוסים הגיעו, והילדים שירדו הביטו בהשתאות 
אל בית העתיד שלהם. הרהיטים עדיין לא הגיעו, והילדים 
התרוצצו מעט בשטח הריק ואז יצאו החוצה, למרחבי 
הדשא שסביב הטירה. הם התענגו על השמש החמימה 

שכאילו קידמה אותם בברכה".
"למפרע התברר", מספר הרב כהן, "כי העיכוב בהגעת 
הרהיטים היה לטובה. ארגון הרהיטים במקומם שבר את 
הקרח. כולם, קטנים כגדולים, מיהרו להושיט יד. בליל 
של שפות מילא את חלל האוויר: אידיש, צ'כוסלובקית 
והונגרית התערבו זו בזו, אבל כולם הבינו אחד את השני.

"המולה של עשייה העסיקה את כולם. שולחנות לכאן, 
מיטות לשם. המדריכות החלו לסדר את כלי המיטה בעוד 
הבנות עוזרות להן, ואילו הבנים נרתמו להובלת הריהוט 
הכבד. העיסוק הקל על חבלי הקליטה, וקשרים ראשונים 
בין אנשי הצוות לבין הילדים נרקמו אז, בשעת ארגון 

הטירה למגורים...
"באותו ערב ישבנו כולנו סביב השולחנות, ארוחת 
ערב חמה וטעימה הוגשה. הרב שיינפלד רכש גנרטור 
משומש מספינה בצפון אירלנד, אבל טרם הספקנו להתקין 
אותו. את נורות הלוסטרה החליפו, לעת עתה, עשרות 
נרות שדלקו על השולחנות והאירו למחצה את פניהם 
העייפות של הילדים. גם באור הקלוש ניתן היה להבחין 

בזיק של תקווה שניצת בעיני הילדים".
הרב ישראל כהן שאף להכניס את הילדים לשגרת חיים 

מבורכת, מהר ככל שניתן.
נקבעו זמני תפילה, וילדי הטירה התפללו שלוש תפילות 
ביום באולם הכניסה שהוסב לבית כנסת. הילדים עברו 
מבחנים שנועדו לדרג את רמתם, ולאחר מכן חולקו 
לקבוצות לימוד. מדי בוקר נמסרו שיעורי תורה על ידי 

הרב ישראל כהן, הרב בלואיר והרב שוורץ.
את הבנות לימדה שיינדי טמפלר, המוכרת כיום כרבנית 
פלס מירושלים, בלונקה פדרוויס, ומדריכה נוספת שנודעה 

לימים כרבנית סולובייצ'יק.
"האווירה במקום הייתה מלאת תקווה", משחזר הרב 
כהן, "ניסינו להחדיר אושר, ולו במעט, בליבם של ניצולי 

התופת".

 

"הילדים התנהגו בבגרות מדהימה", מספר הרב ישראל 
כהן, "במבט לאחור זה פשוט בלתי נתפס. הם היו שרידים 
למשפחות שלמות שנמחקו במחי יד, חלק מהם היו הפליט 
האחרון ממשפחה שמנתה עשרות רבות של נספים, אבל 
באותם ימים לא היה להם זמן להביט לאחור. הם היו 
עסוקים, כולם, בבניית העתיד שלהם, בניסיון להנציח את 
משפחותיהם שנכחדו. השבתות והחגים הותירו בי רושם 
אדיר, ובשעה שהילדים שרו זמירות שבת – ניתן היה 
לעצום את העיניים ולדמיין את ההורים שלהם מצטרפים 

אליהם בשירה מגן עדן"...
הרב כהן מספר על שבת אחת, בה התארחו ילדי הטירה 
ואנשי הצוות בעיר דבלין. הילדים חולקו בין משפחות, 
וכולם נפגשו בבית הכנסת. "לפני תפילת ערבית", נזכר 
הרב כהן, "עלה אחד הילדים לדרוש. הוא היה ילד קטן, 
יתום ששרד את מחנות המוות לבדו, והדרשה שלו הייתה 
מפעימה. הוא תיבל את דבריו בפסוקים ובמדרשים כשעיניו 

בורקות, ולנו לא נותר אלא למלמל: אשרי יולדתו...".
המשפחות היהודיות בדבלין תרמו רבות, במיוחד 
הנשים. בכל קושי בו נתקלנו הן ניסו להושיט יד ולעזור. 
אך היו גם מתנכלים. בכנסיית דבלין עמד הכומר המקומי 
והזהיר את התושבים הגויים מפני ילדי הטירה הנגועים 
במחלות שונות, אבל זה לא עזר לו. בדלווין הסמוכה 
לדבלין היו חנויות רבות, ולילדי הטירה היה מה להציע 
להן. ילדים רבים הצליחו להסתיר במהלך המלחמה 
תכשיטים שונים, והיו שהביאו אתם גרבוני משי, שהיו 
שווים הון באותם ימים. כאשר הגיעו לחנויות, מיהרו 
הסוחרים לקנות מהם את הסחורה, וההיכרות עם ילדי 

החמד הובילה לאהבה ולהערכה הדדית.

 

וכמו באגדות התגורר בטירה משרת משכבר הימים. 
שמו היה אוליבר, והוא היה מוכן לעשות הכל בשביל 

"הרב שיינפלד והילדים שלו".
לאוליבר הייתה כרכרה גדולה רתומה לסוסים, וכאשר 
התנדב להסיע את הילדים ברחבי הטירה, לא היה גבול 
לאושרם. הקטנים שביניהם הביעו את תחושתם בצהלות 
שמחה בכל פעם שעלו על המרכבה, וחשו כנסיכי אבירים...
הטירה הייתה מוקפת ביערות ובחורשות, בנהרות 
ובאגמים, והמקום המרנין נוצל עד תום לטובת הבראת 
נפשם של ילדי המחנות. המדריכים והמדריכות טיילו עם 
הילדים בין העצים שעות על גבי שעות, טיולים שהיו 

כמים חיים על נפשות פצועות ושסועות. 

 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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יהודי דבלין היו לעזר רב. בהקשר זה נזכר הרב ישראל 
בשבת הראשונה שלהם בטירה.

"אשתי רצתה להדליק נרות, אולם לפתע התברר שאין לנו 
פמוטות. במהירות אלתרנו חצאי תפוחי אדמה ותקענו בהם 
את הנרות. במוצאי שבת, לאחר ההבדלה, שאלתי את הרב 

שיינפלד היכן אוכל השיג פמוטות.
"'אתן לך שם של ג'נטלמן בדבלין', אמר הרב שיינפלד,'תגיד 

לו שאני שלחתי אותך'.
"ואכן", מספר הרב כהן, "ביום שלישי ניגשתי לחנותו 
הקטנה ששכנה במרכז, פתחתי את הדלת והמראה שנגלה 
לעיני הותיר אותי מסומר למקומי. מאחורי הדלפק ישב יהודי 
בעל זקן ארוך, לראשו כובע ומולו פתוחה גמרא, אולם משני 

צידיו הזדקרו נרות שנועדו להדלקה בכנסייה...
לב  ושם  הפתוחה  מהגמרא  עיניו  את  הרים  "היהודי 
לתדהמתי.'אין מה לעשות', פלט,'צריכים פרנסה'. התאוששתי 
איכשהו וביקשתי ממנו זוג פמוטות. הוא מיהר להעמיד זוג 

פמוטות על הדלפק.
"הוצאתי את הארנק וביקשתי לשלם, אבל בן שיחי סירב 
בתוקף. גם כאשר הפצרתי בו שוב ושוב, לא זז מעמדתו.'הרב 
שיינפלד שלח אותך לכאן', אמר,'ולכבוד הוא לי לעזור לו'. 
ממהלך השיחה עמו הבנתי כי שמו הוא הרב שטיינברג, וממש 
בסמוך לחנותו שוכן מקווה ופועלת מאפייה פרטית.'אתה 

מוזמן בכל עת', הוא אמר. 
"נפרדנו בחום", מספר הרב כהן, "ולמחרת קיבלתי לטירה 

משלוח של מאפים חמים...".
יהודי אחר תושב דבלין הפעיל לפרנסתו פאב מקומי. כאשר 
שמע על ילדי הטירה – נרתם לעזור. מדי בוקר הופיע בעצמו 
בחצר הטירה כשהוא נושא עמו ביצים טריות. בתמורה ביקש 

רק דבר אחד: שהרב כהן ישחק מולו שח-מט...
"הקהילה היהודית בדבלין אינה קיימת כיום", חותם הרב 
כהן, "אך טוב ליבם של בני הקהילה דאז לא יימחה מליבותיהם 

של מאות ילדים יהודים".

 

הרב פלס ואשתו עבדו גם הם בטירה עם אותם ילדים. 
כיום הם גרים בארץ, וממרחק של שנים הם משחזרים את 

דברי הימים ההם.
"הם היו ילדים מדהימים", פותח הרב פלס. "אנחנו באנו 
עם ציפיות להתפרצויות בכי, לביעותים ולסיוטים אתם נצטרך 
להתמודד, אבל עד מהרה הסתבר שבאותם ימים היו הילדים 
עסוקים בניסיון לבנות את עצמם, ברצון להמשיך את השושלת 
שנגדעה. הסבל נשקף בבירור מעיניהם, אך הצוות מעולם לא 

מצא את עצמו במצב של חוסר אונים.
"הילדים שוחחו במספר שפות, אבל אנו הצלחנו להבין את 
כולם. שפת הלב היא ששלטה בכיפה. עסקנו במתן יחס אישי 
צמוד לכל אחד מהילדים, לימדנו אותם, והשקענו שעות בדאגה 
לכל פרט, החל בתפריט הארוחות וכלה בצרכים הרוחניים, 

בסדרי התפילה ובתמיכה בשיעורי עזר".

 

גם דרמות מרגשות עד כדי זעזוע לא חסרו בין כתלי הטירה. 
הדרמות הללו התרחשו בעיקר כאשר מי מהילדים קיבל מידע 
לפיו הוא אינו שריד אחרון למשפחתו! יש לו עוד קרוב וגואל 
בעולם! לעיתים היו אלו אבא ואמא ממשיים, מוחשיים ממש, 
שבאו "לאסוף" את הבן או את הבת לאחר שנות פרידה ארוכות 

ואכזריות.
"לעולם לא אשכח את היום בו קיבלתי מכתב ובו מידע 
שאמם של האחיות וואזנר, ניצולות אושוויץ, עודנה בחיים. 
האחיות הופרדו לפני שנים מהוריהן, ולאחר המלחמה הפכה 
אמן כל אבן במטרה למצוא אותן. לבסוף נודע לה שהן בטירה, 
והיא מיהרה לשלוח מכתב אל הצוות", כותבת גברת אפל 

בזכרונותיה.
"הזרועות שלי רועדות בתשוקה לחבק את בנותי", כתבה 

האם, וידיה של גברת אפל שאחזו במכתב רעדו אף הן.
מאותו הרגע החלה התרוצצות על מנת להשיג לבנות ויזה. 
הקונסוליה בדבלין פעלה במהירות וסיפקה להן את הוויזה, 
והבנות הוטסו מאירלנד לניו יורק לאחר פרידה מרגשת מצוות 

הטירה.
את הסוף המפתיע לא יכול היה איש לדמיין. התברר כי 
גם האב לבית וואזנר שרד את המלחמה, והמשפחה כולה 

התאחדה בניו יורק.

בחורה נוספת הייתה נסערת ונרגשת כאשר קיבלה דרישת 
שלום מאחותה שהגיעה מקנדה. כל בדל מידע הצית את הדמיון, 

כל אות חיים עורר התרגשות בקרב כולם.
אחד הילדים הגיע לטירה מבלי כל פרט מזהה, את גילו ניחשו 
אנשי הצוות רק לפי שיני החלב שלו. והנה, במהלך התקופה 
התבררו פרטים אודותיו והתברר כי אמו נמצאת בחיים! קשה 
לתאר את השמחה האדירה שאחזה באיש הקטן, שגילה לפתע 

כי יש לו אמא, אמא אמיתית, כמו בחלומות...
חיים, אחד מילדי הטירה, היה כבן שמונה בלבד, אך הוא 
התברך בשכל חריף ובזיכרון נדיר. ילדי הטירה כינו אותו "ר' 
חיים", בחיבה ובהערכה. חיים היה אוד מוצל מאש. אמו, אחיו 
ואחיותיו, נרצחו באושוויץ, אבל ביום מן הימים התגלה כי 

אביו שרד את אימי המלחמה ונותר בחיים.
"ר' חיים" ואביו זכו להתאחד במנצ'סטר, ומשם נסעו ללונדון. 
חיים הקטן השקיע עצמו בלימוד התורה, וכיום הוא נחשב 

לאחד מגדולי תלמידי החכמים בלונדון.

 

הימים היו עמוסים בעבודה. המורים השקיעו זמן ומאמץ 
כדי ללמד את הילדים את השפה האנגלית, בידיעה ששפה זו 
תשמש אותם בעתיד. ומעל לכל נשאו המדריכים והמדריכות 
תפילות חמות ונרגשות להצלחתם של הילדים. הם ידעו, כי 

התפילה היא המפתח לכל הצלחה.
השאלה שריצדה באותם ימים בחלל האוויר יותר מכל 
הייתה: "מה יהיה אתי?!" את השאלה הזאת שאלו עשרות 
הילדים, מדי יום, מדי שעה... לכולם היה ברור שהשהות בטירה 
זמנית, וכי כל אחד יצטרך למצוא, בשלב מסוים, את עתידו.

ואז, ביום מן הימים, הגיעה גברת הנדלר לביקור בטירה 
כשבפיה הבשורה: "יש מסמכי עלייה לעשרים וחמישה ילדים! 
ממתינים להם כבר בארץ ישראל!". היא נשלחה לכאן כדי 

להכין את הילדים לעלייה.
השמועה פשטה במהירות. אדון באום ואשתו מממנים את 
הוצאות הטיסה לפריז, ומשם יפליגו הילדים באונייה לארץ 
ישראל. הקבוצה הראשונה התכוננה לצאת לדרך, ועל קורות 

אותו יום מספרות השורות ביומנה של גברת אולגה.
"אני מביטה אחורנית, ל-24 בינואר 1949", כותבת גברת 
אולגה, "אותו בוקר סגרירי עם קרני שמש שהצליחו לפלס 
דרך כשליווינו קבוצת ילדים לשדה התעופה. המטוס כבר 
חיכה להם. הילדים החזיקו בידיהם הקטנות את האוכל הארוז 
שהכנו להם, יהודית לואי החזיקה בחזקה את בובתה, ודוב 
החזיק את ספריו. מספר נשות דבלין היקרות ועוד אנשים יקרים 
מדבלין$ באו להגיד'שלום' לקבוצה הראשונה של הילדים 
שעזבו בדרכם לארץ ישראל. הרב שיינפלד לחץ את ידיהם 
של כל הילדים, בירך כל אחד מהם אישית, ואנו נדהמנו מכך 
שהוא יודע את שמו של כל אחד מהם. מנהל שדה התעופה 
אמר בהתרגשות: "אנחנו זוכים לעשות כאן מה שמשה עשה 

לפני 4,000 שנה"...
הילדים עלו על המטוס ובאוזניה של גברת אולגה הדהדה 
השאלה – "גברת אפל, מה יהיה אתי?!" – כאלפי תופים 
אפריקניים. הדמעות סימאו את עיניה בידיעה שהנה, היום 
הזה מתחילים עשרים וחמישה ילדים את עתידם בארץ ישראל. 
לאט לאט מצאו כולם את עתידם. קבוצה נוספת של ילדים 

הייתה אמורה לצאת ימים ספורים לאחר מכן לארץ ישראל.
חלק מן הילדים, שזכו למצוא את בני משפחותיהם, התאחדו 

אתם במדינות שונות באירופה ובאמריקה.
חלק מהבחורים שמצאו עבודה בדבלין התקבלו ללימודים 
בבתי ספר חרדיים בלונדון, ולחלקם האחר סידרו אנשי הטירה 

לימודי מקצוע.
"עזבנו את הטירה רק לאחר שהיא התרוקנה מכל יושביה", 
מספרת גברת טרודי כהן. "כל הילדים סודרו! את הבת האחרונה 
שנשארה ללא סידור לקחנו אתנו, וזמן קצר לאחר מכן מצאה 

אותה בת את אמה והן התאחדו".
"הייתה זו תקופה מופלאה", מסכמים בני הזוג כהן, "ידענו 
שעשינו מעשה נאצל. ידענו כי זכינו לשקם עשרות ילדים 

ולהעניק להם אידישקייט וחינוך חרדי".

 

שנים רבות חלפו מאז, ולפני מספר שנים החליטה ג'ודי 
קפלן, בתו של הרב לביא, הנדיב שרכש את הטירה, לתרום 

ספר תורה.
הכנסת ספר התורה עוררה זכרונות והולידה רעיון לערוך 

כנס בו ייפגשו יחד כל ילדי טירת קלונין ואנשי הצוות.

"אחוזי התלהבות ארזנו מזוודה", מספר הרב ישראל כהן, 
"הגענו ללונדון לאחר טיסה נעימה, והיינו אמורים לבלות סוף 
שבוע יחד עם כל הילדים שבגרו בבית הארחה בסטמפורד 
היל. היינו מלאי ציפייה לפגוש את כולם. אמנם במשך השנים 
שמרנו על קשר ומפעם לפעם קיבלנו טלפונים מרחבי העולם 
שדרשו בשלומנו, אבל מפגש של ממש עם כל הילדים טרם 

התרחש"...
"ואז הם צעדו פנימה. חיים הילץ, מאיר שטערן, יצחק 
רייזמן, חיים ליס, חיים אייזן ושמעון קליין, עם נשותיהם. 
הנה מאטיל ושיינדי ובעליהן, והם כבר לא ילדים. חלקם כבר 
סבים וסבתות. הם המשיכו לזרום פנימה. הנה וולטר, שידוע 
כאחד הארכיטקטים הגדולים בלונדון, והנה חיים שהצליח 

מאוד בעסקיו. הנה נעמה שנישאה לאברך חשוב.
"ניסיתי לבלוע הכל בעיני", משחזר הרב כהן בגרון חנוק 
ועיניו דומעות שוב, "זיהיתי אותם לפי החיוך, לפי ההבעות. 
גם אני כבר לא הייתי אותו מלמד צעיר ונמרץ שהגיע לטירה 

עם רעייתו ועם בנו בן השנה.
"לאחר ההתרגשות הראשונית התמקמנו בחדרים, ובערב 

הייתה אמורה להתקיים הכנסת ספר התורה".
"היית צריכה לראות אותם רוקדים", מספרת טרודי, ששימשה 
כאחות בטירה, "הם רקדו יחד, נאחזים זה בזה, נפשותיהם 
כרוכות בחבל של זכרונות משותפים. המכנה המשותף לכולם 
היה אושר, אושר של אנשים שבעצם חייהם חשו ניצחון על 
המגף הנאצי שאבד מן העולם. אנו, הנשים, עמדנו בצד והעלינו 
זכרונות קטנים ומתוקים. נזכרנו בלביבות של חנוכה שיצאו 

הרב יעקב לביא 
רוכש הטירה

ילדים  קבוצת  להביא  כשהחליט  ב-1946, 
מצ'כוסלובקיה, הגיע הרב שיינפלד להתייעץ עם 
הרב יעקב לביא, שהיה ידוע בנדיבותו הרבה ברחבי 
ואופטומטריסט  רוקח  היה  לביא  הרב  מנצ'סטר. 
במקצועו. הוא החזיק ברשת בתי מרקחת כמו גם 

בעסק יינות שירש מאביו.
הרב לביא ומלכה, רעייתו, היו ידועים בהכנסת 
האורחים הגדולה שלהם. הרב לביא היה הראשון 
שהקים במנצ'סטר את בית הספר היסודי הראשון, 
והדבר היה סמל לדאגתו הגדולה לילדי ישראל. הוא 
חש את כולם כילדיו, על אף שהוא היה מטופל בשבעה 

ילדים משלו.
הרב שיינפלד ביקש ממנו למצוא מקום שישרה 
הרגשת רוגע וביטחון עם שלווה ואספקה סדירה 
של אוכל, כיוון שבבריטניה של אותם ימים, אחרי 

המלחמה, שרר עדיין קיצוב במזון.
הרב יעקב לביא חיפש מקום טוב במחיר מוזל, שם 
יוכלו לספק מחסה לילדים הפליטים, ובמהלך חיפושיו 

הגיע לטירת קלונין.
"אני עוד זוכרת את אותו בוקר בו הצטרפתי לטיסה 
לאירלנד עם הורי", מספרת בתו, גב' יהודית קפלן. 
"לבשתי מעיל ועליתי למסוק הזעיר. נאלצתי לשבת 
מעט  מפחידה  הייתה  הטיסה  באמצע,  בצפיפות 
והאווירון הקטן היטלטל ימין ושמאל, מעלה ומטה. 
הטירה מלמעלה הייתה מרשימה במיוחד, המדשאות 
וגני הירק סביבה והנהרות שהקיפוה השלימו את 
התמונה, ואבא החליט בחיוב. המטוס הזעיר נחת, 
ואבא ואמא ירדו וניגשו לחתום חוזה עם בעלת המקום, 

אלמנה שעמדה להינשא שנית ולעזוב את המקום".
וכך, בזכות נדיבותם הרבה של הרב יעקב לביא ושל 
מלכה אשתו, הפכה טירת קלונין ל"טירת הילדים". היא 
הייתה מקום אידיאלי שהצליח לענות על כל צרכיהם 

של אותם ניצולים.
ילדי הטירה מביטים לאחור ומודים עד עצם היום 
הזה למשפחת לביא, על המחסה המופלא שהעניקה 
להם. וכאן מגלה גברת קפלן טפח נוסף ממסירותו של 
אביה: "רק שנים לאחר מכן נודע לי, שבכדי להציל 
את אותם ילדים – ויתר אבא על כל כספי הירושה 
שקיבל. הוא השאיר לעצמו חנות יין וממנה פרנס את 
משפחתו ואת ילדיו, ואילו את כספי הירושה העמיד 
לרשותם של ילדי ישראל ששרדו את מחנות המוות"...
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מתוקות יתר על המידה, נזכרנו בשן הראשונה שנפלה 
לאברהם דב הקטן, ותמונות של נכדים ונכדות החליפו 
ידיים. היה לפנינו עוד סוף שבוע שלם להעלות יחד זכרונות 

מן העבר".
אחרי הכנס חולקה חוברת בה כונסו יחד דברי תודה 
וברכה מילדי הטירה שכבר בגרו והיו לאנשים. כך כתבה שם, 
למשל, אווה רובינשטיין, אחת מהילדות ששהתה בטירה, 
נישאה לבחור ממקסיקו שלא עבר את השואה, והקימה עמו 
משפחה לתפארת: "אני אסירת תודה לכם, הזכרונות שלי 
מעורפלים כיוון שהגעתי לשם היישר ממחנות ההשמדה, 
אבל מספר תמונות לא יימחו מראשי. השטח הענק של 
הטירה בו התרוצצנו במעגלים, הבגדים היפים שניתנו לנו, 
מסיבת החנוכה. לא אשכח את המדריכה בלונקה שקראה 
אתנו מדי ערב קריאת שמע, ולא אשכח את ג'ודי מלמדת 

אותנו אנגלית וחומש". 
אולגה גרוסמן, תאומה ששרדה את מנגלה, כתבה כך: 
"הנכד שלי שאל אותי מה פשר המספרים הירוקים שחרותים 
על זרועי, ובלי להתבלבל עניתי לו: דוד, כשתהיה מבוגר 
מספיק, תדע עד כמה סבתא אולגה וסבא רפאל היו אמיצים 

כדי להמשיך לחיות למען הדור הבא.
"לעולם אזכור את טירת קלונין כטירה אמיתית", כתבה 
אולגה גרוסמן, "שם למדנו לשחק כילדים. שם הבנו, כעבור 
זמן, ש'מחבואים' הם משחק ולא ניסיון להתחבא מהגרמנים 
ימ"ש, שם ישבנו במשך שעות וגמענו בצמא לימודי יהדות, 

מה שנבצר מאתנו במשך שנים.
"ב-1979 הגענו אני ובעלי רפאל, ניצול אושוויץ גם הוא, 
לבקר את הרב שיינפלד", כתבה אולגה, "להפתעתי הוא זיהה 
אותי מיד.'שלום ילדתי, את אולגה!', הוא אמר,'העיניים 
שלך תמיד דיברו', ואז רשם בספרו את שמי החדש ואת 
תאריך ביקורי והביע את התפעלותו מהשידוך שלי.'הרב 
שיינפלד', אמרתי לו,'אני רוצה שתדע שהיית כמו אבא 
בשבילנו', והוא ענה לי:'לא, לא הייתי אבא. הייתי רק שליחו 

של הקדוש ברוך הוא'...".

 

לפני הסעודה זרק מישהו לחלל האוויר: "מן הראוי שנעלה 
לקברו של הרב שיינפלד, שאחראי למציאותנו כאן היום".

הקריאה שנזרקה לחלל הובילה את כל משתתפי הכנס אל 
בית הקברות, שם נכרה קברו של הרב שיינפלד.

הם עמדו שם, ניצולי הטירה ובני משפחותיהם, מוקפים 
באנשי הצוות מאותם ימים, סביב קברו של אדם נאצל 
שדורות חבים לו את קיומם. האוויר הצונן חדר אל מתחת 
למעילים, הכוכבים נצנצו מבעד לערפל שאפף את שמי 

הלילה של לונדון.
"ילדיו" הרבים של הרב שיינפלד קראו בלחש פרקי 
תהילים, כשדמעות מציפות את עיניהם, ולרגע נדמה היה 

כי הרב שיינפלד משקיף מלמעלה בחיוך על פועלו.
השאלה שריחפה עשרות שנים קודם לכן, "מה יהיה 

אתי?!", באה סוף סוף אל יישובה...

ילדי וינדמיר
ב-1945, מיד לאחר ששככו הדי מלחמת העולם 
השנייה, מיהרו רבים לעזור לילדים הפליטים. בוינדמיר 
הקימו קרן כספים ודאגו למעון הולם עבור שלוש 

מאות ילדים מניצולי המחנות.
"שלחו אותי לקורס מדריכים ומיד לאחר מכן 
נשלחתי למחנה וינדימיר", מספר הרב ישראל כהן 
על ראשית דרכו בטיפול בילדים ששרדו את השואה, 
"אשתי טרודי, אחות במקצועה, הגיעה גם היא לשם. 
היינו לבושים כחרדים, ומשום כך, מיד בהגיענו, ניגשו 
אלינו האחראים והזהירו אותנו שלא להחזיר בתשובה!
"לא השלמנו עם ההוראה", משחזר הרב כהן, 
"ניהלנו ויכוחים נוקבים עם המדריכים החילוניים. 
הרי רבים מהילדים הגיעו במקור ממשפחות שומרות 
תורה! האם אפשר להתעלם מרצונם הברור של ההורים 
שנטבחו ונשרפו – שילדיהם ימשיכו את דרכו ויגדלו 

כיהודים שומרי תורה ומצוות?!
"וכך, למרות הפקודה הברורה'לא לצוד נפשות' 
עשינו את שלנו בדרכנו, והצלחנו להשפיע על קבוצה 
גדולה של ילדים להמשיך באורח חיים חרדי", חותם 
הרב כהן. "רבים מהם הפכו ברבות הימים למחנכים 
גדולים בלונדון, ועד היום אנחנו בקשר עם רבים מהם. 
ב-1947 נקראנו על ידי הרב שיינפלד לטירת קלונין 

שבאירלנד, ומשם הכל היסטוריה"...

האמבולנסים היו מוכנים, נושאים בתוכם מטבח כשר 
מצויד במזון רב, בסידורים, בתפילין ובמכשור רפואי 
משוכלל. היו אלו "אמבולנסים יהודיים להצלת יהודים", 
"תרומה להצלת יהודי אירופה", אותם העביר הרב 
שיינפלד למספר צ'פלנים )אנשי דת( בצבא האמריקני.
באמבולנסים הללו נסעו הצ'פלנים, חיילים יהודים 
ששירתו בצבא האמריקני, ברחבי אירופה המדממת, 
כשהם תרים אחר שרידים יהודים הזקוקים למענה 
ולסיוע. ואכן, יהודים רבים מצאו באמבולנסים הללו 

את התקווה האבודה.
בפעילות זו עסק הרב שיינפלד ב-1944, אך פועלו החל 
שנים קודם לכן. הרב ד"ר סלומון שיינפלד נולד לאביו, 
ד"ר ויקטור שיינפלד, בלונדון בד' באדר 1912 ונפטר 
בד' באדר 1984. באותן שנים לא פעלו באנגליה בתי 
ספר חרדיים, ומשום כך עשה אביו עלייה לארץ ישראל, 
על מנת לחנך את בנו ברוח התורה. אולם לאחר מספר 
שנים בארץ חזרה המשפחה לאנגליה וד"ר שיינפלד 

פתח תיכון חרדי לבנים.
בגיל חמש עשרה נשלח סלומון שיינפלד הצעיר 
לישיבת "טורנה" בסלבודקה, שם למד עם רבי מיכאל 
בער וייסמנדל, אחת הדמויות שהתפרסמו בתקופת 
מלחמת העולם השנייה, ולרב וייסמנדל הייתה עליו 

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

באוניברסיטת קניגסברג.
ב-1933 חזר ללונדון במטרה להמשיך את פעילותו 
הרבה של אביו. אביו הקים וניהל תיכון חרדי לבנים, 
וסלומון הצעיר המשיך והקים חמישה תיכונים נוספים, 

ולאחר מכן גם בתי ספר יסודיים.
באותה תקופה החלו להגיע השמועות על האנטישמיות 
שמתפשטת באירופה, ורבני בריטניה נאספו לאסיפה. 
הם החליטו לפעול להצלת יהודי אירופה לפני שיהיה 
מאוחר מדי, והרב שיינפלד נרתם למשימה באופן מיידי.

לא היה זמן לתכנון תכניות, היה צורך בפעולה מיידית. 
הרב שיינפלד ארגן במהירות מאות ויזות וכרטיסי טיסות 
צ'רטר, ובתחבולות רבות הצליח להביא למקום מבטחים 
אלפי יהודים, משפחות על ילדיהן, כשלצורך כך הוא 

משחד מכיסו הפרטי מאות פקידים.
בין השנים 1928 ל-1939 הצליח לשכנע הורים רבים 
בווינה למסור לידיו את ילדיהם, כשהוא מבטיח לקחת 
אותם עימו לבריטניה, לפרוס עליהם שם את חסותו 

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

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

כבניו ממש!
"הרב שיינפלד ידע לשבת אתנו ולהרעיף עלינו חום 
ואהבה ללא גבול", מתרפקים "ילדיו" של הרב שיינפלד 
על הזכרונות. "הוא היה שר לנו שירי ילדים אהובים 
ועושה הכל כדי להנעים לנו את החיים", הם מספרים.

כאשר פרצה המלחמה נעשו דרכי הפעולה קשות יותר. 

כמעט בלתי אפשרי היה להציל יהודים. הדרכים נחסמו 
באין יוצא ואין בא, אולם הרב שיינפלד לא אמר נואש. 
הוא הפעיל קשרים מרובים ומאמצים עצומים על מנת 

להבריח ולהציל עוד יהודי ועוד יהודי...
וכאשר הייתה אירופה סגורה ומסוגרת בתכלית, השקיע 
הרב שיינפלד את כל כוחו בילדים שהיו זקוקים לו, הוא 
דאג למחסורם וניהל ביד רמה את בתי הספר שהקים, 
כשהוא רותם לעזרתו את אנשי הקהילה היהודית בלונדון.

ואז הגיע היום בו התאמתו השמועות. סיפורי אימה 
על המתחולל על אדמת אירופה הגיעו לאוזניו, זוועות 
מחנות ההשמדה, הרג ההמונים, האקציות והטרנספרים...

ליבו של הרב שיינפלד נשבר לרסיסים, אולם עם שוך 
הדי הקרבות ידע כי חייבים לפעול ביתר שאת. הוא עיצב 
את האמבולנסים להצלת יהודים, ושלח אותם לקציני 
הדת היהודיים בצבא האמריקאי, כדי שהללו יאתרו 

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

כשהוא מעביר אותם באוניות למקום מבטחים.
הצבא המשחרר דרש מהרב שיינפלד ללבוש מדים 
במהלך מסעותיו ברחבי אירופה. ואכן, הרב שיינפלד לבש 
מדים צבאיים וחבש כובע צבאי, וכך המשיך בפעילותו.

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

ברשימת החיילים, אולם עד מהרה התבררה הטעות.
הרב שיינפלד חזר לאנגליה, והמשיך לטפל בכל אותם 
ניצולים, ביניהם המשלוח האחרון של הילדים אותם 
העביר מצ'כוסלובקיה, ניצולי טירת קלונין, תוך כדי 
שהוא ממשיך לפתח את החינוך החרדי ברחבי בריטניה.

הרב שיינפלד היה לוחם אמיתי. הוא לא עשה הנחות 
לעצמו, וגם לאחר שבץ שתקף אותו המשיך בפעילותו 

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

הרב שיינפלד השיב את נשמתו לבוראו ביום הולדתו 
ה-72, כצדיקים שה' משלים שנותיהם מיום ליום, אולם 

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

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

את זכרו בליבם לעד...

חייו ופועלו של הרב ד"ר סלומון שיינפלד



רוצים 
להגיד לי 
שעוד לא 

התחסנתם?!

גשו עוד היום למרכז הרפואי הקרוב לביתכם

לפרטים חייגו: 507* מכל טלפון נייד

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

לאומית מזמינה אותך ואת בני משפחתך
להתחסן נגד השפעת.

החיסון ניתן במרכזים הרפואיים של לאומית,
ללא תשלום וללא צורך בתיאום תור מראש. 

מתחסנים ונהנים 
מחורף בריא יותר!
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דלקת ריאות, חיסונים 
וכל מה שביניהם

הנה כמה דברים שאתם חייבים לדעת מחלות החורף • שפעת ודלקת ריאות 
פוגעות כמעט בכל שכבות האוכלוסייה ולעתים, אף עלולות להסתבך ולגרום 
לנזקים בריאותיים חמורים • אז מהו הטיפול המומלץ במחלות אלו איך ניתן 

למנוע אותן ומי נמצא בסיכון? 

חברת הפארמה "כצט" )CTS( מרחיבה את סדרת "טפטפים" לפעוטות 
וצוואר  גב  חזה,  על  למריחה  משחה  קולדי",  "טפטפים  ומשיקה: 
התינוק המסייעת בהקלה על תופעות הצינון והשיעול של תינוקות 

ופעוטות מגיל 3 חודשים המכילה חומרים טבעיים 
מנטה,  אקליפטוס,  שמני  של  מיוחד  בשילוב 
חוחובה בתוספת ויטמיןE  ואלוורה, ללא פרבנים 

 .₪  39.90  : לצרכן  מומלץ  מחיר   .SLS וללא 
שמצטרף  חדש  מוצר  הינו  קולדי,  טפטפים 
אפג'ל,  טפטפים  הכוללת:  "טפטפים",  לסדרת 

טפטפים  הנשימה,  לרענון  שמנים  טפטפים 
מגבונים רכים לאף. ניתן להשיג ברשתות הפארם 

ובבתי המרקחת הפרטיים ללא מרשם רופא.

כיצד נעביר את החורף עם כמה שפחות ימים במיטה? חברת ברא צמחים פיתחה את סדרת מוצרי 
'ברא מגן', המבוססת על פורמולות צמחי-מרפא שנרקחו על בסיס ידע וניסיון קליני רב-שנים, 

שתסייע לכם לעבור את החורף בשלום. הסדרה הינה פרי פיתוח כחול-לבן והיא מכילה תמציות 
צמחים מרוכזות, בתמציות נוזליות, בטבליות ובתרסיסים. הפורמולות הצמחיות מיוצרות תחת 

בקרת איכות ותנאי ייצור קפדניים, תוך 
שימוש בחומרי הגלם האיכותיים 

ביותר ובשיטת ה'מיצוי השלם', 
לשמירה על מקסימום 

הרכיבים העיקריים בצמח. 
הפורמולות כשרות למהדרין 
)בהשגחת הבד"ץ חוג חתם 

סופר, בני ברק(. סדרת 'ברא מגן' 
של ברא צמחים, ניתנת לרכישה 

במבצע מיוחד של 20% הנחה 
עד סוף חודש נובמבר במחיר 

של בין 50 ₪ - 96 ₪  ל- 100 
מ"ל תמצית או 60 טבליות.

מותג התינוקות האמריקאי המוביל NUBY, מציג שואב נזלת איכותי 
ומאפשר  הקטנטנים  של  באפם  הגודש  על  להקל  המיועד  לתינוקות 
בשלום.  הנלוות  וההצטננויות  הקרות  החורפיות  העונות  את  לעבור 

ואפקטיבית  מידית  להקלה  מעוצב  המותג  של  הנזלת  שואב 
באף הסתום. ביכולתו להקל על הגודש באף באופן בטוח 

והיגייני באמצעות פיית סיליקון רכה, קלה לניקוי ועדינה 
לאף התינוק. הוא מנקה את הסינוסים מנזלת ויכול גם 
רגישות  שיעול,  כגון:  אחרים  תסמינים  במניעת  לסייע 
וההיגיינית  הבטוחה  ההקלה  אוזניים.  וכאבי  בקיבה, 
מהגודש מסייעת לתינוק לחזור לנשימה קלה ולהרגשה 

טובה. הערכה כוללת קופסת נשיאה היגיינת לשמירה 
על המוצר. מחיר: 39.90 ₪.

חברת הביו טכנולוגיה הישראלית "אמורפיקל" המתמחה בפיתוח תרופות ותוספי תזונה ייחודיים 
בסיס  על  "אמורפי"  סידן  )Density( תוסף  "דנסיטי"  ומניעת מחלות עצם, משיקה את  לטיפול 
פותח  התוסף  אחרים.  נפוצים  מתוספים   2 לפי  מעל  של  ספיגה  יכולת  בעל  ייחודי,   ביו-מינרל 
לנשים וגברים כאחד, לתקופה שלפני ובמשך גיל המעבר וכמובן בגיל השלישי. לנשים לאחר לידה, 
ולכל העוסקים בספורט. פיתוח ישראלי ביו טכנולוגי - בהשראת הסרטן  לסובלות מבריחת סידן 

דרך  פורצת  כחברה  אמורפיקל,  חברת  הכחול. 
למטרה  לעצמה  שמה  הסידן,  תוספי  בתחום 

למוצרים  והטכנולוגיה  המדע  את  לתרגם 
הטיפול  את  שיקדמו  נוספים  מהפכניים 
חייהם  איכות  את  וישפרו  עצם  במחלות 
דנסיטי  את  עולם.  ברחבי  ונשים  גברים  של 
לרכוש  ניתן  בקפליות,  האמורפי  הסידן   -
ברשתות הפארם, בתי המרקחת, בתי הטבע, 
ממחיר  החל  החברה  ובאתר  שופרסל,  רשת 
מינון  לאריזה,  קפליות   60 ל-  ש"ח   180 של 

לחודש ימים. באישור הבד"צ העדה החרדית

סל תרופות

לגרום  העלולות  מחלות  שתי  הינן  ריאות  ודלקת  "שפעת 
לסיבוכים שונים", מציינת דר' ביביאנה חזן, מנהלת היחידה 
העמק,  רפואי  במרכז  זיהומים  ומניעת  זיהומיות  למחלות 
עפולה ומסבירה כי "בפרט בתינוקות וקרב מבוגרים ואנשים 
עם מחלות כרוניות, שמצויים גם בסיכון מוגבר לחלות  וגם 
ידי  על  נגרמת  אלה.שפעת  ממחלות  כתוצאה   להסתבך 
כאבי  נזלת,  חום,  בשיעול,  ומתבטאת  האינפלואנזה  וירוס 
לגרום  עלולה  היא  מהמקרים,  בחלק  וחולשה.  שרירים 
לסיבוכים קשים יותר, החל בדלקות אוזניים, דלקת ריאות 
בתקופת  עונתית,  מחלה  הינה  שפעת  לבבית.  פגיעה  וכן, 

הסתיו והחורף )בין נובמבר ועד מרץ(.

דלקת ריאות נגרמת כתוצאה ממספר וירוסים או חיידקים, 
שחודרים לדרכי הנשימה, וגורמים לתהליך דלקתי בבועיות 
הריאות בהן נעשה שיחלוף החמצן מהאוויר לגוף. המחלה 
חזה,  וכאבי  חום  שיעול,  נשימה,  לקשיי  היתר  בין  גורמת 
הזיהום  להתפשטות  לגרום  מסוימים  במקרים  ועלולה 
וכן להביא לאי ספיקה  דרך זרם הדם לשאר רקמות הגוף 

נשימתית. דלקת ריאות היא מחלה שקיימת כל השנה.

דלקת  לשפעת.  ריאות  דלקת  בין  להבדיל  קשה  לפעמים 
ריאות שהיא לעיתים סיבוך של שפעת היא בין גורמי המוות 
מחלות  עם  מבוגרים  בקרב  בעיקר  בישראל,  המובילים 
פנאומוקוקלית  ריאות  דלקת  החורף.  בעונת  ובעיקר  רקע 
נגמרת על ידי "חיידק הפנאומוקוקוס" והיא אחת מהסיבות 
מסווגת  זו  ריאות  דלקת  בעולם.  ומוות  לאשפוז  המובילות 
שאינו  באדם  הופיעה  המחלה  כאשר  הקהילה"  כ"נרכשת 
כפולשנית  ומסווגת  חולים,  בבית  הקודם  בחודש  שהה 
כאשר החיידק גורם מעבר לזיהום בריאות גם לזיהום בזרם 

הדם".

מי נמצא בסיכון?
"כיוון שבאופן טבעי מערכת החיסון שלנו נחלשת עם הגיל, 
גם אצל  ועולה  גבוה בתינוקות  בזיהומים  הסבירות ללקות 
בני 65 ומעלה. אנשים ללא טחול או עם טחול לא מתפקד 
)למשך טלסמיה או אנמיה חרמשית(, אנשים עם אי ספיקת 
כליות כרונית )כולל אלה שמטופלים בדיאליזה(, אנשים עם 

שתל כוכליארי, חולי HIV, אנשים שמטופלים בסטרואידים 
ביולוגים(,  טיפולים  הקרנות,  )כמו  חיסון  מדכא  בטיפול  או 

חולים מושתלים".

מה יש לעשות?
לפני תחילת  כל שנה,  יש להתחסן  "כנגד מחלת השפעת 
החורף )לקראת סוף אוקטובר(. ההמלצה כוללת כל אדם 
מעל גיל 6 חודשים, כולל עובדי בריאות, נשים הרות וחולים 

מדוכאי חיסון )החיסון בזריקה הוא מומת(.

חיסונים  שני  קיימים  מפנוימוקוקוס  ריאות  דלקת  כנגד 
למניעה. חיסון אחד הוא חיסון וותיק בשם "פניאומובקס", 
המומלץ לאנשים עם מחלות רקע ולאנשים מגיל 65.החיסון 
של  למניעה  יעיל  והוא  החיידק,  של  זנים   23 כנגד  פעיל 
הדם,  לזרם  החיידק  של  חדירה  יש  בה  חודרנית,  מחלה 
ולמניעה של דלקת קרום המוח. יעילותו למניעה של דלקת 

ריאות לא חודרנית מוגבלת. 

בשנים האחרונות, ישנו חיסון חדש הנקרא "פרבנר 13" אשר 
לצורך  בישראל  שנולד  תינוק  לכל   2007 משנת  מזה  ניתן 
החיסון  יעילות  בתינוקות.  המוח  קרום  דלקת  של  מניעה 
היות  מבוגרים  בקרב  ריאות  דלקת  של  למניעה  גם  הינה 
שהינו יעיל כנגד 13 הזנים הנפוצים של החיידק. החיסון מגן 
אוזניים,  ריאות,  לדלקות  הגורם  פנאומוקוק  החיידק  בפני 
המוח.  קרום  לדלקת  גם  קשים  ובמקרים  בדם  זיהומים 
שיעור  משמעותית  ירד  החיסון  לאחר  כי  הראו  מחקרים 

התחלואה בשל החיידק פנאומוקוק.

להתחסן  כדאי  מרבית  הגנה  לקבל  בכדי  כי  לזכור  חשוב 
 ,13 פרבנר  שנה,  מדי  שפעת  חיסון   - החיסונים  בשלושת 
מספר  ופניאומובקס,  החיים,  לכל  מספיקה  אחת  מנה 
מדובר  )האם  בריאותו  ובמצב  המטופל  בגיל  תלוי  המנות 
כבר  להתחסן  חשוב  חיסוני(.  דיכוי  עם  או  בריא  במטופל 

בימים אלו".

*דר' ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת 
זיהומים במרכז רפואי העמק, עפולה
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למה יש בעולם הזה צרות וקשיים? 
למה לא הכל הולך לנו חלק ופשוט? 
מכל  ולנוח  קצת  לשבת  אפשר  אי 

הטרדות? 
פרשתנו פותחת במילים "וישב יעקב" – 
יעקב רצה קצת שלווה, לשבת בשקט. והנה, 
מתברר שזה לא רצוי. על המילים "וישב יעקב" 
אומר רש"י: "ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ 
עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב 
בשלווה, אומר הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה 
שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב 

בשלווה בעולם הזה?!"
נראה בפשטות כי בקשתו של יעקב "לישב 
בשלווה" לא הייתה דבר רצוי, ואף היה בזה 
חיסרון וכעין חטא. אבל איך ייתכן שיעקב, 
המובחר שבאבות, יבקש דבר שאינו חיובי?! 
יתרה מכך, מהמשך מאמר חז"ל הנ"ל משמע, 
שזו דרכם של צדיקים בכלל - "צדיקים מבקשים 
זו הדרך החיובית  - ואם  לישב בשלווה..." 
והמתאימה לצדיק, מדוע אין הקב"ה שבע 

רצון מזה?
ברור לנו שהצדיקים המבקשים לישב בשלווה 
אינם מחפשים נוחות, רווחה או חיים קלים, אלא 
כל כוונתם היא לשם שמיים. הם מבקשים את 
השלווה והמנוחה, רק כדי שיוכלו להתעלות 
יותר בעבודת ה' ולהגדיל את שם ה' בעולם, 
מבלי שיהיו מופרעים על ידי כל מיני בעיות 

וקשיים. אם כך, למה זה לא טוב?
פי  על  אף  כזאת,  היא ששלווה  התשובה 
שהכמיהה אליה נובעת מן הקדושה - אין מקומה 
בעולם הזה, אלא רק בעולם הבא. שם, בגן עדן, 

יושבים הצדיקים "ונהנים מזיו השכינה". 
אבל כאן, בעולם הזה? הדגש הוא על עבודה, 
על התמודדות עם קשיים ובעיות. עבודת ה' 
מתוך שלווה היא בבחינת שכר עבור הצדיקים, 

אך אינה בבחינת עבודה. 
שכל  נזכור  לעבוד!  באנו  איתנו?  ומה 
התמודדות מקדמת אותנו בעבודת ה'. כל קושי, 
טומן בחובו סיכוי לשיפור ולהתקדמות. כל 
חוסר מנוחה הוא אפשרות להתעלות ולצמיחה. 
נסי להיזכר בקושי שקידם אותך, שעזר לך 
לעבור שלב, וחשבי עם עצמך - האם היום במבט 
לאחור היית מוותרת עליו ועל ההישג שאליו 
הגעת בזכות אותו קושי? אם נביט על כל קושי 
כעל אתגר חדש בעבודה, נצליח ליהנות מהדרך, 

ונעבוד את ה' בשמחה!
https:// צפו בסרטון לכל אחת-וישב: 
www.youtube.com/watch?v=W-

hcze0QpA8

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

רק קצת שלווה



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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
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קיש ים תיכוני 
חברת כרמית חולקת מתכון חורפי מפנק וקל הכנה – קיש ים תיכוני מבצק טרליני מיני כעכים. 

מצרכים: 
לתחתית:

חבילת טרליני מיני כעכים איטלקיים )בטעם שאוהבים(
75 גר׳ חמאה מומסת.

למלית:
פלפלים אדומים קלויים )ניתן גם לקנות מוכנים(

50 גר׳ גבינת פטה
זיתי קלמטה ללא חרצנים

שמנת מתוקה לבישול 200 מ״ל
2 ביצים

טימין
אגוז מוסקט

מלח ופלפל שחור

אופן הכנה:
1. טוחנים את הטרליני במעבד מזון עם החמאה המומסת. מעבירים לתבנית, משטחים ומהדקים לדפנות.

2. מסננים את הפלפלים הקלויים מהנוזלים ומסדרים אותם על הקלתית. מפזרים גם את הזיתים ומפוררים גבינת פטה 
בין הפלפלים.

3. יש לערבב בקערה עם מטרפה ידנית את השמנת, ביצים, טימין, אגוז מוסקט, מלח ופלפל שחור. 
4. מחממים תנור ל - 170 מעלות ורק כאשר התנור הגיע לטמפרטורה הרצויה שופכים את הבלילה על הקלתית ומכניסים 

לתנור. אופים כ 10 דקות בטמפרטורה של  170 מעלות ואח״כ מנמיכים לחום של 150 מעלות.
5. אופים עד להשחמה, כ- 35 דקות.

פסטונה
'בסטארקיסט' מצאו את השילוב המנצח של 'פסטונה' - פסטה בשילוב טונה המוסיפה עסיסיות וטעמים מיוחדים 

המוסיפים טוויסט ייחודי למנה שלכם. הטונה, הינה מקור איכותי  לחלבונים מן החי הנחשב למקור טוב לאספקת חומצות 
אמינו חיוניות אשר ספיגתם בגופנו טובה יותר מאשר אילו שמקורם מהצומח. ובנוסף קלה לעיכול ומספקת עושר רב של 

רכיבי תזונה חיוניים אחרים. 
פסטה ברוטב עגבניות, אנשובי, צלפים, טונה מעושנת ופרמזן )לנוהגים(

מצרכים ל-5 מנות:
קופסת טונה מעושנת

500 גרם ספגטי
1 בצל סגול בינוני קצוץ

2 שיני שום קצוצות
2 כפות חמאה

800 גרם עגבניות מרוסקות
עלי בזיליקום
1 כף צלפים

2 פילטים של אנשובי קצוצים
עלי פטרוזיליה קצוצים – להגשה

מלח
פלפל

1 כפית סוכר
1/3 כוס שמן זית

1/2 כוס ממי הבישול של הפסטה

להגשה:
גבינת פרמזן מגוררת

הוראות ההכנה:
1.מבשלים את הספגטי במים רותחים וכפית מלח, מסננים ומשאירים חצי כוס ממי הבישול לרוטב.

2. מטגנים בצל ושום בשמן הזית והחמאה.
3. מוסיפים את העגבניות ומי בישול הפסטה, טונה מעושנת ,אנשובי, צלפים, מלח, פלפל, בזיליקום וסוכר.

4. מבשלים עד שהרוטב מסמיך.
5. מוסיפים את הפסטה, מערבבים ומגישים עם גבינת פרמזן ופטרוזיליה קצוצה מעל.

ספגטי מיטבולס
ארוחה בסיר אחד - קציצות אליפות ברוטב עגבניות. קל, מהיר, טעים ובלי ללכלך הרבה כלים באדיבות אסם

רשימת המצרכים ל- 4 מנות:
1 חבילת ספגטי פרפקטו 

חומרים למיטבולס:
1/2 קילו בקר טחון

3 כפות פירורית זהב אסם
1 בצל מגורר דק וסחוט

1 תפוח אדמה קטן מגורר דק וסחוט
3 שיני שום קצוצות

1 כפית מלח
פלפל שחור

2 ביצים
1/2 צרור פטרוזיליה קצוצה דק, דק

חומרים לרוטב )הכנה 30 דקות(:
3 כפות שמן
3 שיני שום

1 צנצנת רוטב פרפקטו קלאסי 
4 כוסות מים

4 גבעולי בזיליקום מופרדים לעלים

להכנת המיטבולס
מערבבים את כל החומרים לתערובת אחידה ומניחים במקרר לחצי שעה. מגלגלים כדורים בגודל 3 ס"מ ושומרים אותם 

בצד.

להכנת הרוטב
מחממים שמן בסיר רחב, מוסיפים שום, רוטב פרפקטו ומים ומביאים לרתיחה. מוסיפים את הקציצות ומבשלים כ - 10 

דקות או עד שהכדורים מתייצבים.
שוברים את הספגטי לחצי ומוסיפים לסיר. מערבבים, מנענעים בזהירות עד שהפסטה טובעת ברוטב, מכסים וממשיכים 

לבשל עד שהכדורים מבושלים והפסטה מוכנה.

מיני לביבות גבינה ושוקולד
"רגע מתוק של שוקולד עלית" מציג מתכון מתוק ושוקולדי במיוחד, פינוק מושלם לילדים בחנוכה - מיני לביבות גבינה 

6
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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ושוקולד שמכינים בקלי קלות והן גם ללא גלוטן

זמן הכנה: שעה | רמת קושי: קל | כמות: 20 לביבות קטנות 

מצרכים ללביבות:
250 גרם )1 מכל( גבינת ריקוטה או גבינה לבנה

70 גרם )1/3 כוס( סוכר
1 ביצה

1 כפית תמצית וניל
קורט מלח

50 גרם )5 כפות( קורנפלור
100 גרם שוקולד חלב

לרוטב שוקולד:
100 גרם שוקולד מריר

125 מ"ל )1/2 מכל( שמנת מתוקה

להגשה:
אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. בקערה מערבבים יחד גבינה, סוכר, ביצה, וניל, מלח וקורנפלור עד שמתקבלת תערובת אחידה.

2. קוצצים את השוקולד לפיסות דקות ומוסיפים לבלילה בערבוב.
3. מחממים שמן במחבת ומטגנים לביבות קטנות עד שהן מזהיבות מ-2 הצדדים.

4. מוציאים על גבי צלחת עם נייר סופג.

רוטב שוקולד: 
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים שמנת וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד שהכל נמס והתערובת אחידה.
3. מגישים את הלביבות עם הרוטב החם.

סופגניות טבעוניות בניחוח וניל 
המותג אלפרו  משקאות  מהצומח, מציג לכבוד חג החנוכה מתכון לסופגניות טבעוניות, קטנות ומפנקות. הסוד: מעדן 

וניל פרווה של אלפרו. היכונו להסתער

מרכיבים:
1 גביע מעדן וניל אלפרו

1 כוס קמח תופח
½ כוס משקה סויה 

1 כף סוכר
1 כף טחינה
שמן לטיגון

להגשה:
סוכר+ קינמון

אופן הכנה:
1. מערבבים את כל החומרים בקערה.

2. מחממים שמן לטיגון עמוק
3. מרטיבים את הידיים ויוצרים כדורים קטנים מהבצק- מטגנים את הכדורי הבצק במשך כ-2 דקות מכל צד, עד שהם 

שחומים. מוצאים לצלחת עם נייר סופג. 
4. בקערה קטנה מערבבים סוכר וקינמון- מגלגלים את הסופגניות החמות ומגישים.

סופגניות במילוי וניל 
אסטלה מציעה מתכון לסופגניות, עם מילוי וניל. במקום להשתמש במקל וניל, משתמשים בפודינג וניל המכיל גרגירי 

וניל בפנים. 

מצרכים לכ-15 סופגניות: 
לבצק:

625 גרם קמח )4.5 כוסות(
50 גרם שמרים טריים )1 קוביה(

250 גרם מים )1 כוס מים(
62 גרם סוכר )5 כפות(

2.5 גרם מלח )חצי כפית(
4 חלמונים )63 גרם(

כף רום )12 גרם(
42 גרם חמאה מומסת )3 כפות(

למלית וניל:
500 מ"ל שמנת מתוקה

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל 

למלית שוקולד:
500 מ"ל שמנת מתוקה

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל 
250 גרם שוקולד מריר מומס חם 

למלית ריבת חלב:
500 מ"ל שמנת מתוקה

1 חבילה פודינג וניל עם גרגירי וניל 
60 גרם ריבת חלב

הוראות הכנה:
1. מכינים את הבצק: מכניסים את כל חומרי הבצק למערבל עם וו לישה. מערבלים על מהירות נמוכה עד איחוד 

החומרים, ואז מגבירים למהירות גבוהה ולשים כ-10 דקות.
2. משטחים את הבצק לצורה מלבנית על מגש עם נייר אפייה ומכסים בניילון נצמד.

3. מניחים בצד להתפחה של 30 דקות במקום סגור, חמים ולח )לדוגמא- תנור מכובה שיש בתחתית שלו  קערה של מים 
רותחים(.

4. לאחר שעברו 30 דקות, מורידים את הנפח של הבצק ע"י שיטוח שלו. מכסים שוב בניילון הנצמד, ומכניסים למקרר 
להתפחה נוספת של שעה. 

5. מרדדים את הבצק לעובי של כ-2 ס"מ, קורצים עיגולים בעזרת קורצן חלק בקוטר 5.5 ס"מ, ובתוכו קורצים עיגול נוסף 
בקוטר 3 ס"מ ומוציאים אותו, לצורת סופגנייה עם חור בפנים. )את שאריות הבצק שמים בצד ומרדדים מחדש על מנת 

לקרוץ סופגניות נוספות.( 
6. מניחים כל עיגול על ריבוע קטן של נייר אפייה.

7. מניחים להתפחה אחרונה של 45 דקות במקום סגור, חמים ולח.
8. בינתיים מכינים את המלית: מקציפים את כל החומרים יחד ושומרים בקירור. 

9. מטגנים את הסופגניות: מחממים שמן עמוק )רצוי לטמפרטורה של 180 מעלות(. מכניסים את הסופגניות לשמן כך 
שהן במגע ישיר עם השמן ומשחררים בעדינות את נייר האפייה. מטגנים עד להשחמה בצד אחד, לאחר מכן הופכים את 

הסופגניות עד להשחמה בצד השני. מצננים על נייר סופג.
10. ממלאים בקרם: מעבירים את הקרם לשקיות זילוף וממלאים את החור שיש בסופגניות. מומלץ לזלף מעל הסופגנייה 

באופן דקורטיבי.

המתכון באדיבות אסטלה, בעלת אסטלה כיתת אומן לקונדיטוריה
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
גשר המיתרים

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. טבור הארץ
2. טוב הדבר בעיניו

3. טוב כלב חי מן האריה המת

תשובות:

תשובות:

ְֵּראִשׁית מא לז 3. קֶֹהֶלת ט ד 1. ׁשֹוְפִטים ט לז  2. ב

"ובגבולין ובלשון ___" )סנהדרין  1. לשון-הדיוט,ניב-המוני. 
קא: (

2. כונה רעה,זדון,מזימה. "השליך עליו ב____" )במדבר לה 
כ(

3. בא בימים,זקן מאוד. "לשמוע דברי עתיק __" )ברכות יז.(
4. קרבן שאדם מתחייב להביא. "ואם ____ או נדבה            זבח 

קרבנו" )ויקרא ז טז( )בהיפוך אותיות(
5. לנצח,לעולם. "____ בלי ירח" )תהלים עב ז(

7. נישחת,מקולקל. "ובתבואת רשע ____" )משלי טו ו(
ו____   ____ ולכל  אדם  של  בראשו  "בראתי  שערה.   .10

בראתי לו גומא" )נידה נב: (
יז(  "ארזים ____ ברותים" )שיר השירים א  11. קורה,קרש. 

)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
12. בן אביה )אבים( מלך יהודה. )מלכים א טו ח(

מהם                הפרישו  לא  שעדין  לפירות  או  לתבואה  כנוי   .14
תרומה ומעשר. "אבל אכל ____" )ברכות ז א(

16. קול חזק,הנשמע למרחוק. "קול ____" )דברים כז יד(

1. גזר-עץ,שבב. "מכניס לתוכן ____ ודולקת" )ברכות נג: (
2. אבן-רחיים. "בחורים ____ נשאו" )איכה ה יג(

סביבותיו.                לכל  פתוחים  חדרים  או  שבתים  גדול  בנין   .3
"המוכר בית לחבירו ב___" )בבא בתרא סא: ( )רבים(
5. בעלה של יעל שהרגה את סיסרא. )שופטים ד יא(

8. זך,צח. "אור ____ הוא בשחקים" )איוב לז כא( )בלשון 
נקבה(

9. להבה,אש מתלקחת. "לא תכבה להבת ____" )יחזקאל 
כא ג(

"לא  למקום.  ממקום  סחורתו  עם  המחזר  סוחר,רוכל   .11
)בלשון  נה.(  )עירובין  בתגרים"  ולא  ב____  לא  תמצא   

יחיד(
13. באותו היום גופו. "____ ביום" )ידים ד א(

14. תרועה,רעש,המולה. "למה תריעי ____" )מיכה ד ט(
עלי"  קמו   ____" ובכוונה.  במזיד  רע  רשע,עושה   .15

)תהלים פו יד( )בלשון יחיד(

העמוד טעון גניזה

1. כליה,אבדן,מגפה. "יהלך מ___" )תהלים צא ו(
4. קנה שהיו מוחקים בו את המידות,סרגל שהיו מסירים 
בו את החומר העודף על המידה. "אין עושין ה____ של 

דלעת" )בבא בתרא פט: (
ודומם" )איכה  "טוב ו____  6. מצפה,מחכה בכליון-עינים. 

ג כו(
7. נסוג,מורחק,גולה. "וגלמודה גלה ו___" )ישעיה מט כא( 

)בלשון זכר(
8. חום רב ויובש,להט רב. "ולא יכם ____ ושמש" )ישעיה 

מט י( )בהיפוך אותיות(
10. בריחה,ריצה מהירה להימלט מרודפים. "תצאו וב____ 

לא תלכון" )ישעיה נב יב(
הרבה"   ____ תוחב  תופר  "כשהוא  נעיצה,תקיעה.   .12

)רש"י מועד קטן י.( )בלשון יחיד(
14. סוד,דבר-סתר. "מי גילה לבני ___" )שבת פח.(

16. בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע. "ה___ קטנית" )ביצה 
א ח( )בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(

ח(  מז  )ישעיה   "____ "שמעי-זאת  מפונק,ענוג,רך.   .17
)בלשון נקבה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

תענית  )רש"י   "____ לשון  "כבושין  וכבישה.  סחיטה,לחיצה   .1
טו.(

א(  יד  דברים  )רש"י   "____ ולא  נאים  "להיות  חתוך,שרוט.   .6
)בלשון יחיד(

7. תל,קיר. "נצבו כמו ____ נזלים" )שמות טו ח(
8. בן מחול. אחד מארבעת האנשים ששלמה המלך עלה עליהם 

בחכמתו. )מלכים א ה יא(
9. איזה. "____סמוך למנחה" )שבת ט: (

10. זרות,דבר זר,סביבה זרה. "וטהרתים מכל ____" )נחמיה יג ל(
 "___ היא  זו  השאלתני  שלא  "כמותך  בלב.  איבה  שמירת   .13

)יומא כג.(
15. מדוכא ומדוכדך,עצוב ונבוך. "____ וזעף" )מלכים א כא ד(

על  "ודרך  גבעה,רמה.  במות.   - המילה  מן  פיוטית  סמיכות   .17
____ ארץ" )עמוס ד יג(

18. תואנה,טעם למראית עין,פתחון פה. "שנתנה ____ לדבריה" 
)כתובות כב.(

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 
7. סבון 8. בן 9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית 
עתיקה 13. מר, מרה 14. הערכה מחדש 15. פעם בחודש 

16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5.  "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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ד
ח

א
 כ

ם
שי

לנ
ם ו

רי
גב

 ל
ת

ד
ע

יו
מ

ה 
ע

ד
מו

ה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

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

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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