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עטרת מלוכה – 
כיסוי ראש לאשה ולגבר

רבים  אצל  נתפסת  לאשה,  הראש  כיסוי  מצוות 
רווקה  בין  ההבדל  מה  וכי  פשר.  חסרת  כמגבלה 
שאין שערה נחשב כדבר שיש להצניע לבין נשואה?
מן  הוא  נשואה  באשה  הראש  כיסוי  ובפרט שחיוב 
התורה ממש. על אשה נשואה ששרכה דרכיה וגרמה לבעלה 
לחשוד בה, נאמר בתורה: "ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ה', 
ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה. ְוָנַתן ַעל ַּכֶּפיָה ֵאת ִמְנַחת ַהִּזָּכרוֹן ִמְנַחת 
ְקָנאֹת ִהוא". ביאור המילה 'פריעה' בעברית היא 'גילוי'. גילוי 
נועד להראות לה שאינה ראויה למעמד  זו  ראשה של אישה 
העניין  מה  הסבר.  דורש  והדבר  נשואה.  אישה  של  הנכבד 
את  ולכסות  להסתיר  עליה  שבגינו  נשואה,  באשה  המיוחד 

שיער ראשה בכיסוי כל שהוא?
מעלה  כלפי  הצומח  הראש  ששיער  מבואר,  הסוד  בתורת 
בחלקו העליון של הראש, שייך למידת הדין ]בניגוד לשיער 
מידה  החסד[.  למידת  ששייך  מטה,  כלפי  הצומח  הזקן, 
המבטאת, כידוע, קושי ודינים תקיפים. אצל האישה ששורשה 
הכללי בספירת גבורה, מהרגע שנישאת ונעשית עקרת הבית 
כיסוי שיער ראשה מהווה  שהיא בבחינת השכינה הקדושה, 
המכסה  האישה   - היא  מגינה  ובכך  העליונים.  הדינים  כיסוי 
את ראשה – על כל בני ביתה, ואף גורמת לשפע חסדים טובים 

לרדת אליה ואליהם.
הראש  בכיסוי  נכון  במבט  פי הפשט, המתבונן  על  גם  אולם 
בה  יש  המשפחה  ואחדות  בית  שלום  כמה  רואה  באשה, 

במצווה יקרה זו. 
ראשית, כיסוי הראש מאז החופה, מסר הוא לבעל: "את אחד 
היחיד  האדם  הוא  שהרי  לך".  רק  שומרת  אני  יופיי  מעיקרי 
המותר בראיית שערותיה. והמציאות מוכיחה שמסר זה נקלט 

ללא מילים ושניהם רגועים יותר. 
גורמים  ממנה  להרחיק  לאשה  מסייע  הראש  כיסוי  בנוסף, 
עבירה,  לדבר  לפיתוי  קרבן  המחפש  שלילי  אדם  שליליים. 
ראש  כיסוי  בעלת  לפתות  לנסות  יותר  גדול  מחסום  יחוש 
מכריז  הראש  שבכיסוי  החזק  המסר  ראש.  גלויית  מאשר 
כלפי כל אדם בסביבה: "אני, הנני אישה צנועה השומרת על 
אילו  מתפרקים  היו  לא  בתים  כמה  מרחק!".  שמור  כבודה. 
הייתה האישה מכסה את ראשה וחוסכת מעצמה את הנפילה 

ברגע של חולשה?
ישנה גם השפעה רבה  ועוד. בכיסוי הראש של האישה  זאת 
על חינוך הילדים לעדינות ולמשמעת ולהקניית יראת שמים 
בלבבם. שהרי יש הבדל גדול בין ילד הרואה את אמו פרועת 
וכל  ילד הרואה את אמו כשראשה מכוסה תמיד.  ראש לבין 
זה  עם  ויסכים  בכך  יחוש  נפשית  רגישות  בעל  שהוא  אדם 
בוודאי. ואם מקפידה בהידור על כיסוי ראשה, זוכה )מבחינה 
סגולית( לרוות נחת של אושר מילדיה, בראותה אותם עולים 
לגדולה. כמסופר במסכת אבות דברי נתן על הכהן הגדול רבי 
ונתזה  אחד,  הגמון  עם  להסיח  "שיצא  קמחית,  בן  ישמעאל 
צינורא ]טיפת רוק[ מפיו ]של ההגמון[ ונפלה על בגדיו. ונכנס 
להיטהר[.  ]עד שהספיק  גדולה תחתיו  בכהונה  ושימש  אחיו 
וראתה אותן אימן ]קמחית[ בו ביום שני כהנים גדולים. ראוה 
חכמים ואמרו: מה זכות היה בידך? ואמרה: מעולם לא ראו 
את  החלפתה  בשעת  גם  כלומר,  ראשי".  שיער  ביתי  קורות 

עד  וכדומה,  בסדין  עצמה  את  מכסה  הייתה  ראשה,  כיסוי 
שהקורות אשר התקרה עומדת עליהן בביתה, לא ראו מעולם 
את שיער ראשה. זהו כוחו של כיסוי הראש, לסייע להצלחת 

הילדים ולעלייתם לגדולה. 
כיסוי  עקב  יופיין  את  להפסיד  החוששות  נשים  ישנן  אמנם 
הראש. ואינן יודעות שמלבד כל המעלות הנ"ל, יש להבדיל 
ה'חן'  ואילו  חומרי.  יותר   - ה'יופי'  'יופי'.  לבין  'חן',  בין 
וכבר  היופי.  מעוצמת  החן  עוצמת  היא  גדולה  לכן  רוחני.   -
מעידות הנשים, שעם כיסוי הראש מקבלת האשה חן מיוחד 
אצילי  נכבד,  למראה  אותה  מרומם  וזה  בפניה.  אור  וכמין 
יותר מההיבט החומרי שראו בה קודם.  ומואר. מראה הנאה 

אשר עם כל חן תפארתו, איננו מראה ייצרי אלא אצילי.
נמצא שהמסתכלת על מצוות כיסוי הראש מזווית נכונה, רואה 
את שלל המעלות הנפלאות שיש בה. והרי הכיסוי בעיניה - 

כעטרת מלוכה לראשה של בת מלך.

  

ומדוע מכסה היהודי את ראשו? 
הרוחנית.  בעלייתו  קשיים  לעצמו  גורם  ראש,  בגילוי  ההולך 
השראת  של  חיובית  השפעה  ישנה  הראש  שלכיסוי  משום 
כי  ראשך,  "כסי  בתלמוד:  וכמובא  האדם.  על  שמים  יראת 
שתהיה  כדי  ראשך,  ]כסה  דשמיא  אימתא  עלך  דלהוי  היכי 
יוצר  הראש  שכיסוי  הוא,  הדבר  ביאור  שמים[."  יראת  עליך 
תחושה פנימית איתנה, שהאדם כפוף לאל עליון שכל מעשי 
בני האדם גלויים לפניו, וכי העולם אינו הפקר. עניין זה מוכח 
מהמציאות אצל כל בעל 'רגש רוחני' בסיסי המניח כיפה על 

ראשו מתוך הכרה במציאות הבורא.
אולם מלבד התועלת האישית שמפיק גבר המכסה את ראשו, 
של  למלכו  הוא  נאמן  כי  העולם  כלפי  בכך  מכריז  גם  הוא 

עולם. דבר הנכלל במצווה העליונה - קידוש ה'. 
את מעלת ההקפדה על הופעה המכריזה על נאמנות לחיי תורה 
ומצוות, הפליא להמחיש האדמו"ר מסלונים זצ"ל. וכך הוא 
אמר: "נתאר לעצמינו מדינה בה חלק מהאזרחים מרדו במלך. 
באותה תקופה קשה, קבוצת אנשים מתוך האזרחים הנאמנים 
למלך קיבלה על עצמה ללכת עם פיסת בד שתיתפר על שרוול 
חולצתם, ועליה יהיה הכיתוב: 'אני נאמן למלך'. כאשר המרד 
אנשי  כמובן שאת  ביותר?  אליו המלך  יקרב  מי  את  יסתיים, 
אותה קבוצה שלא חששו לפרסם ברבים את נאמנותם למלך 
אנו  גם בענייננו.  בו. כך  היו כאלה שמרדו  עוד בתקופה בה 
חיים בתקופה בה רבים אינם נוהגים על פי חוקי המלך. ואף 
על פי שרק מיעוטם בזדון ורובם בשגגה מתוך בורות, על כל 
פנים ישנה כאן בחינה מסוימת של מרידה במלכות ה'. והנה 
הולך לו יהודי ברחוב עם כיפה ]או יהודייה בלבוש צנוע[ הרי 
הוא מכריז בכך: 'אני נאמן למלך!' את מי יקרב אליו המלך 
בעת תפארת מלכותו - באחרית הימים כשיבוא משיח? הלא 
בתקופת  בהופעתם  להכריז  חששו  שלא  אותם  את  בוודאי 

המרד כי נאמנים הם למלכו של עולם".

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



ההולך בגילוי ראש, גורם 
לעצמו קשיים בעלייתו 

הרוחנית. משום שלכיסוי 
הראש ישנה השפעה 

חיובית של השראת יראת 
שמים על האדם. וכמובא 
בתלמוד: "כסי ראשך, כי 
היכי דלהוי עלך אימתא 

דשמיא ]כסה ראשך, 
כדי שתהיה עליך יראת 

שמים[." ביאור הדבר הוא, 
שכיסוי הראש יוצר תחושה 

פנימית איתנה, שהאדם 
כפוף לאל עליון שכל מעשי 

בני האדם גלויים לפניו, וכי 
העולם אינו הפקר

"

בכיסוי הראש של האישה ישנה גם השפעה רבה על חינוך הילדים לעדינות ולמשמעת 
ולהקניית יראת שמים בלבבם



T
M

 &
 ©

 D
C

 C
om

ic
s. 

(s
19

)

כיף ליהנות    על הדרך

תות בננה
בננה

חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה
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חובת השעבוד
בעיר  ותיק  הוא שליח  גורביץ  הרב שמואל 
חב"ד  בבית  שיעור  סיים  פעם  בצרפת.  ליאון 
הוא  עמו.  לשוחח  ביקש  המשתתפים  ואחד 
חזן,  מר  בשם  גדול,  יהודי  עשיר  שלו,  מכר  על  סיפר 
הבוקר  קיבל  מוקדמת  התרעה  כל  ללא  לצרה.  שנקלע 
מכתב ממס הכנסה בו מצהירים שערכו אומדן מחודש 
כפי  מס  משלם  אינו  הוא  ולדעתם  שלו  העסק  של 
המתחייב. עליו להשלים כעת למפרע סכום ענק של 800 
העסק  הוא התמוטטות  דבר  פירושו של  פרנק.  מיליון 
וחושב  לחלוטין  נואש  האיש  מוחלטת.  רגל  ופשיטת 
אמר  ממך,  מבקש  אני  ביותר...  הגרועים  הדברים  על 
מליובאוויטש  הרבי  אל  לפנות  גורביץ,  לרב  המקורב 

בבקשת ברכה עבורו.
הרב גורביץ' נעשה נבוך. הוא אינו מכיר את מר חזן 
וזה די מוזר לבקש ברכה עבור אדם שהסתבך עם מס 
הכנסה. מה שגם שמעתה כל יהודי בעיר שיש לו בעיה 
עם מס הכנסה, יבוא לבקש ברכה בבית חב"ד... מצד 
נוראים  מעשים  על  ומדבר  במצוקה  שרוי  יהודי  שני, 
וכיצד אפשר לעמוד מהצד? לפתע עלה במוחו רעיון: 
יכתוב לרבי שאם  כי  ואמר  הוא פנה אל אותו מר חזן 
הוצאות  את  לממן  עצמו  על  מקבל  הוא  לו,  יעזור  ה' 
ימים  באותם  לפתוח.  מבקשת  שהקהילה  הילדים  גן 
ביקשו  הצעירים  וההורים  להתבסס  החלה  הקהילה 
את  עצמו  על  מי שייקח  היה  לא  אך  יהודי,  גן  לפתוח 
גורביץ'  הרב  של  במוחו  ועלה  הכבדות,  ההוצאות 

שהזכות הזו תישמר לאותו עשיר.
אבל  פעמית,  חד  תרומה  לתת  מילא  היסס.  חזן  מר 
כולל  ילדים  גן  של  קבועות  הוצאות  עצמו  על  לקחת 
הרב  הסכים.  הוא  דבר  של  בסופו  וכו'?!  משכורות 
גורביץ' כתב לרבי, כשבתוך תוכו הוא בטוח שלא תצא 
תשובה על סוג כזה של מכתב. למחרת מתקשר המזכיר 
והמזוזות.  התפילין  את  לבדוק  הורה  הרבי  כי  ואומר 
הוא קנה מיד תפילין ומזוזות מהודרות, והרב גורביץ' 

לא שמע ממנו יותר. 
שהלה  בעיר  להתפרסם  החל  שבועות  כמה  אחרי 
מנהל משא ומתן עם מס הכנסה והם מוכנים להתפשר 
ולהוריד את הסכום בחצי, לארבע מאות מיליון פראנק. 
מתחילה  שהברכה  ואמר  קשר  אתו  יצר  גורביץ'  הרב 
הוא  אך  בעסקה.  חלקו  את  למלא  ועליו  להתקיים 
לגמרי.  לו  שיוותרו  אפשרות  על  לרבי  שכתב  התעקש 
עד שביום שישי אחד מתקשר  עוד תקופה,  כך חלפה 
אותו יהודי ומבקש לראות את הרב גורביץ'. ביד רועדת 
הציג מכתב משלטונות המס בו מצהירים כי נפלה טעות 
בחישובים שלהם והם מבטלים את כל החוב, ולא עוד, 
מאה  של  יתרה  לו  חייבים  שהם  להם  שהתברר  אלא 
כי עברו שנים מהסיפור  לציין  מיותר  מיליון פראנק... 

ואותו יהודי ממשיך במימון הוצאות הגן מדי חודש...
מאחורי הסיפור עומדת תובנה עמוקה מאוד: בחיים 
אדם  בו  כזה  עולם  ברא  הקב"ה  שעבוד,  להיות  חייב 
חייב לקבל על עצמו עול כלשהו ואינו יכול לחיות חיים 

קלים, אולם עומדת בפני האדם האפשרות לבחור את 
העול שיקבל עליו: הוא יכול לקבל "עול תורה", שהוא 
עול נעים ומרומם יותר, ואז ייחסך ממנו לסבול מ"עול 
דרך ארץ", שהוא עול קשה וכבד יותר. ולהיפך: יכול 
להסיר מעצמו חלילה "עול תורה" ואז יצטרך לשלם פי 

שניים ב"עול דרך ארץ".
העולם הוא מקום שהאדם חייב להיות משועבד בו. 
לו.  בגורמים אחרים מחוץ  הוא מוכרח להרגיש תלות 
המטרה העיקרית בכך היא אנטי אגו: הטרדות ממיסות 
את הגאווה ומכריחות אותו לפתוח את הראש למשהו 
מחוצה לו. להכיר בצורך שלו לפנות לאלוקים ולגלות 

רגישות לסביבה שהוא תלוי בה.
זאת הסיבה שגורמת לעובדה מרתקת: נשים לב שבין 
זה  הוא  הבריאה,  נזר  האדם,  דווקא  בטבע,  החיים  כל 
פרנסה.  להשיג  כדי  מפרך  עמל  ולעבור  להזיע  שצריך 
אף אחד מבעלי החיים אינו צריך לנהל עסק חודש שלם 
אוכלים  ביערות  החיים שמתקיימים  בעלי  לחיות.  כדי 
במקום  שחיים  ואלו  השני(  את  )אחד  ליד  הבא  מכל 
מזון האדם. העובדה  מזונם מתוך  יישוב, מוצאים את 
שחיי האדם הם שונים מעידה כי יש בכך כוונה עמוקה: 
טרדות הפרנסה הם דרך להגן כנגד האגו המתפרץ של 

ההצלחה.
בפרשתנו,  בפשט  קושייה  לבחון  נוכל  זה  פי  על 
בראשית- בחומשים  הגדולות  התמיהות  אחת  שהיא 
שמות: שלוש פעמים מתייחסת התורה לאורך תקופת 
מוצגים  שנים  מספרים  שלושה  במצרים,  השעבוד 
אודות משך התקופה הקשה ששהו אבותינו בעבדות, 
אך למעשה אף אחד מהמספרים לא התקיים במציאות. 
למרות שמדובר בהבטחה אלוקית מפורשת, היא אינה 
מתקיימת כפשוטה. והשאלות אותן עלינו לברר הן: א. 
והוא  ב.  היסטורי?  לתיאור  נתונים  שלושה  יתכנו  איך 
מהנבואות  להיחלץ  אבותינו  הצליחו  כיצד  העיקר: 
הרעות על השעבוד ולהופכן לתקופה נפלאה במצרים? 
יכול להיות סוד ההיחלצות מהשעבוד  הסוד שלהם 

שלנו. 
מרנינה:  עובדה  להדגיש  בא  יעקב"  "ויחי  הפסוק 
בפעם הראשונה בחייו, יעקב זכה "לחיות". יעקב אבינו 
שכל חייו התחנן "לישב בשלווה" ותמורת זאת מצאו 
אותו כאב וצער כל ימיו, כדבריו לפרעה: "מעט ורעים 
זכה  ימיו,  בסוף  מצרים  בארץ  דווקא   – חיי"  שני  היו 
יעקב להגשים את תחינתו ולסיים את החיים ב-17 שנים 
מאושרות בהן היה מוקף בילדיו ונכדיו כשיוסף מושל 

על המדינה מעל.
לחיות  המום:  עומד  לחשוב  שעוצר  אחד  וכל 
לשם  הייתה  לשם  הירידה  מטרת  כל  הרי  במצרים?! 
עצמן,  הללו  השנים   17 אותם"?  וענו  "ועבדום  גזירת 
גזירת  התקיימה  בהן  שנים   210 מאותן  כחלק  נמנות 
חיי  להיות  ואיך הפכה התקופה  וענו אותם"  "ועבדום 

נחת עד שנאמר בהן "עוד ינובון בשיבה"?
אודות  ההיסטורי  הבירור  את  פותחת  הזו  והשאלה 

משך השעבוד במצרים: הפעם הראשונה בה מדבר ה' 
על הגלות הצפויה במצרים היא ב"ברית בין הבתרים". 
אברהם אבינו מגיע ארצה וחווה התגלות רבת עוצמה, 
ה' כורת עמו ברית נצחית וצופה את העתיד לקרות עם 

צאצאי אברהם:
2.  בראשית טו: ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא 

להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה.
בברית בין הבתרים מובטח אברהם כי צאצאיו יתענו 
השנים  חולפות  בהמשך,  שנה.   400 במצרים  ויסבלו 
ועם ישראל יורד למצרים ואחר כך יוצא משם בניסים 
אנו  והנה  שהיה  מה  את  מסכמת  והתורה  עצומים, 
יב: ומושב בני ישראל  למדים על מספר חדש: שמות 

אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה.
בסיכום מה שכבר קרה, התורה מעידה כי עם ישראל 
שמצאנו  ולאחר   .400 ולא  שנה   430 במצרים  שהה 
מציגים  חז"ל  עצמה,  בתורה  סותרות  גרסאות  שתי 
נתון שלישי ואחר לחלוטין: בעת שיעקב נפרד מילדיו 
שיורדים עם בנימין לפייס את השליט המצרי, הוא רומז 

על התקופה שעומדת בפתח:
שבר  יש  כי  שמעתי  הנה  ויאמר  מב,ב:  בראשית 
במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות – 
רש"י: רדו שמה – ולא אמר: לכו, אלא רמז למאתיים 

ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמניין 'רדו'.
שהו  לא  ישראל  בני  למעשה  כי  מעידים  חז"ל 
אלא  שנה,   430 שלא  וחומר  וקל  שנה   400 במצרים 
עתיקה:  היא  והקושיה  שנים.   210 רק  משועבדים  היו 
ישבו  שנה  מאות  וארבע  שלשים  וכי  בא:  מכילתא 

במצרים?! והלא לא היו במצרים אלא 210 שנים? 
יתירה מכך – וזאת השאלה הנוגעת בעיקר לענייננו: 
גם המספר 210 אינו משקף את השעבוד בפועל, שהרי 
210 השנים במצרים היו ימי סבל. להיפך, כאן  לא כל 
נאמר "ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה", היינו שחלק 
הייתה  שלא  כזו  במידה  טובות  היו  במצרים  מהשנים 

אפילו בארץ ישראל. 
הרבה  נמשכו  במצרים  הטובות  השנים  ועוד:  זאת 
ה-210.  מתוך  שנים   94 לפחות  יעקב.  מותו של  אחרי 
החל  לא  השבטים  אחד  חי  עוד  שכל  אמרו  חז"ל 
השעבוד, ולוי שהיה אחרון השבטים למות, הסתלק 94 
שנים אחרי שירד למצרים. כך שהשעבוד החל לפחות 
לכל  נמשך  ובמילא  למצרים  ההגעה  אחרי  שנים   94

היותר 116 שנים )210 פחות 94(. 
לא זו בלבד: דעות אחרות גורסות כי משך השעבוד 
86 שנים, כמניין שנותיה של מרים  במצרים נמשך רק 
ונרמז בשמה  , שנולדה בעת שהחל השעבוד  הנביאה 
86 בעת יציאת  "מרים" מלשון "מרירות", והייתה בת 
מצרים. כך שלפי הפרשנות הזו רוב השנים במצרים היו 

נוחות וטובות!
]דלא  לוי  של  שנותיו  נמנו  למה  רש"י:  וכפי שכתב 
כשאר השבטים[? להודיע כמה ימי השעבוד: שכל זמן 
שאחד מן השבטים קיים לא היה שיעבוד ... ולוי האריך 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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ימים על כולם. פירוש המזרחי על רש"י: ושנות לוי משירד למצרים עד מותו 
הם 94 שנה ... תוציאם מה-210 שנה ונמצא שלא היו ימי השעבוד רק 116 

שנה.
והשאלה גדולה: כיצד קרה שגזירה מפורשת של ה' בברית בין הבתרים 

לא באה לידי פועל?
ההסבר לכך כפי שפתחנו קשור עם דברי הגמרא סוף קידושין: רבי שמעון 
כדי  בשדה  תמרים  )מייבש  קייץ  צבי  ראיתי  לא  מימיי  אומר:  אלעזר  בן 
לאוכלם( וארי סבל )נושא משאות כדי להתפרנס( ושועל חנווני ]מנהל חנות 
לפרנסתו, אלא[ הם מתפרנסים שלא בצער ... מה אלו שלא נבראו לשמשני 
מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס 

שלא בצער?! אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי.
וכאן עומדת בפני האדם האפשרות לבחור צורת עול נעימה יותר. הוא יכול 
לומר לקב"ה 'אני מוכן לעבור את התיקון שלי באמצעות יגיעה ב"עול תורה" 

וכך נוכל להפחית ב"עול הפרנסה"' .  
כותב הרבי בליקוטי שיחות א/5: הכוונה האמתית שנתנו לאדם את דאגות 
 – ויוצא מהמציאות שלו  נעשה שבור בעצמו  זה  ידי  הפרנסה, משום שעל 
... במילא מובן שהענין יכול להעשות גם ברגע  ונעשה כלי לאור הקדושה 
ויפעל את מה שצריך  יפיק את הכוונה הפנימית שבזה  רגע אחד  אחד, אם 

לפעול.
כעת נוכל להבין מה קרה עם בני ישראל במצרים. ישנו מאמר מופלא בספר 
הזוהר )ח"ג קנג,א(: וימררו את חייהם – היא התורה )שהיא חיינו(. בעבודה 
קשה – זו קושיא, בחומר – זה קל וחומר, בלבנים – זה ליבון הלכה. ובכל 
עבודה בשדה – זו ברייתא. שאין בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני 
התורה במחלוקת שנויה, הללו מכשירים ומטהרים והללו פוסלים ומטמאים.
מה שקרה הוא, שכאשר יעקב ירד למצרים הוא הורה לבניו לפתוח "בית 
תלמוד". ואכן כל עוד חיו השבטים, בני יעקב, הם שברו את הגוף והראש 
והיו טרודים מ"ליבון  יהודה  ישבו בישיבה שפתח  ולילה  יום  בעמל תורה. 
וענו  ידי חובת "ועבדום  יצאו  ובכך  ותירוץ והבנת סברא.  הלכה", מקושיה 
פסוק  מבין משמעות  אדם שאינו  תורה,  עמל  סבל של  היה  העינוי  אותם". 

ואינו יכול להירדם בלילה.
במצרים  שגדל  החדש  הדור  יעקב,  בני  השבטים,  כל  שמתו  אחרי  אולם 
סגר את הספרים והעדיף לעשות כסף כחלק מהאומה המצרית – ואז נאלץ 
הקב"ה להחזיר את הילדים אליו בדרך אחרת, קשה ונוראה: "ועבדום וענו 

אותם" כפשוטו.
ובלשון הרב ליקוטי שיחות טו/408-9: כל פרטי העבודה בגלות מצרים 
– קיימים גם באופן רוחני בלימוד התורה. ולכן בשעה שיהודי יגע בעבודה 
גלות  של  הקשה  העבודה  חובת  ידי  יוצא  הוא  התורה,  לימוד  של  הקשה 
מצרים ואינו צריך לעשותה בגשמיות... אולם לאחר סיום התקופה הראשונה, 

שנעשה חסר ביגיעה בתורה – התחיל שעבוד מצרים כפשוטו.
הנה וארט חריף: גביר אחד נכנס פעם למעונו של החפץ חיים וביקש לקבל 
עצה בעניין שנוגע לו. הוא ייסד לפני שנים קופת גמ"ח וקרן נוספת להחזקת 
חשבון  על  זמן  ממנו  גוזלת  הללו  בקרנות  ההתעסקות  אך  חכמים,  תלמידי 

העסק והוא שוקל למסור את ניהולן לידי עסקנים אחרים בקהילה.
וחסד  טוב  "אך  כג:  במזמור  לו  והראה  תהלים  ספר  פתח  חיים  החפץ 
ירדפוני כל ימי חיי". מדוע מבקש דוד המלך שטוב וחסד ירדפו אותו? הרי 
רדיפה היא כינוי לגורמים שדולקים אחרי האדם כדי להזיק לו? דוד היא צריך 

לבקש 'אך טוב וחסד ימצאוני תמיד כל הימים'? 
אלא אחרי האדם מוכרח לרדוף מישהו. החיים אינם יכולים להיות נוחים 
וקלים, ולכן בקשתו של דוד המלך הייתה שהרודפים יהיו טוב וחסד ולא חס 
ושלום עניינים אחרים. גם אתה, סיים החפץ חיים ואמר לאותו גביר, תודה 
להיפך,  חלילה  ולא  כסף,  ממך  לקבל  שמבקשים  מכך  רדוף  שהנך  לקב"ה 

שאתה תבקש מאחרים כסף... 
בכמה  הרבי  מבאר  בכך  כי  ויחי(  כ  לקו"ש  בארוכה  )וראו  בקצרה  נעיר 
פטור  היה  לוי,  שבט  במצרים,  שלם  ששבט  הפלאית  העובדה  את  מקומות 
לחלוטין מעבודת השעבוד לפרעה. כך מוכח מכך שמשה ואהרן יצאו ונכנסו 

בארמון פרעה ולא היו מוכרחים להשלים מכסות עבודה.
אחד הביאורים הוא ששבט לוי לא עזב מעולם את הישיבה, הוא מעולם 
לא נטש את עול התורה, וכשאדם מכניס עצמו תחת אחריות הקב"ה – אין 

לשלטון פרעה שליטה עליו.
מה זה אומר בתכל'ס? מהו "עול תורה" עבור אדם בימינו? הרבי מבאר 
'יותר מרגילותו'. טבע האדם  )תורת מנחם ב/179( כי "עול תורה" פירושו 
להגיע  רגיל  הוא  אם  בשבילו.  ועמל  מאמץ  היא  הרגילות  על  הוספה  שכל 
היום  בסדר  שינוי  כל  הנה  ולישון,  לאכול  וללכת  בערב  בשמונה  הביתה 

לטובת הוספת שיעור תורה וכיוצא בזה הוא שינוי בכל המערכות... 
הוספה  עצמנו  על  נקבל  הללו:  הפרשיות  של  החיים  משנת  העצה  וזאת 
בלימוד התורה, בכמות או באיכות, ונזכה להסרת כל השלשלאות האחרות 

ולחירות פנימית וכללית בעבודת ה' ולגאולה שלמה.
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"אין בליבנו אלא אחד"

בפרשת השבוע ישנו מסר, שאני צועד לאורו בעשור 
ישראל:  שבטי  על  אומר  רבינו  משה  האחרון, 
יחד שבטי  עם  בישורון מלך בהתאסף ראשי  "ויהי 
ישראל", וכדברי הספרי הנודעים: "כשהם עשויים אגודה אחת 

ולא כשהם עשויים אגודות אגודות".
יעקב  של  פטירתו  על  קוראים  אנו  ויחי,  פרשת  בפרשתנו, 

על  ששכב  ובשעה  אבינו, 
הקיפוהו  האחרון  חוליו  מיטת 
בניו, שנים עשר שבטי ישראל, 
עניין  שלכאורה כל אחד סימל 
וכפי  ובעולם,  ביהדות  אחר 
שברכם יעקב: "יהי דן נחש עלי 
גרם",  חמור  "יששכר  דרך", 
והם  ובדרגתו,  כל אחד ברמתו 
בשבטו  אחד  כל  מיוחדים  היו 

ובעבודתו.
אבל ברגע הגורלי כשהקיפו 
את מיטת יעקב אביהם באהבה 
וייחדו שם  ובמורא, הם העידו 
בלבך  שאין  "כשם  כי  שמיים 
בלבנו אלא  אין  כך  אלא אחד, 
מסמלים  הם  אמנם,  אחד". 
אבל  בעולם,  דרכים  תריסר 
לאותו  להגיע  שבילים  רק  הם 
שונים  אולי  הם  נכון,  מקום. 
בתוצאה.  לא  אבל  בדרך, 
מכוונים  כולם  בסוף-בסוף, 
בליבנו  "אין   – אחד  למקום 

אלא אחד".
נוסף  בירור  לידי  בא  הדבר 
בעברם את ים סוף. בני ישראל 
הלכו ביבשה בתוך הים כשהים 
גזירים,  עשר  לשנים  נבקע 
סוף  ים  "לגוזר  שנאמר  כמו 

כאחד  כולם  אבל  שלו,  בשביל  לבדו  הלך  כל שבט  לגזרים". 
יחד הגיעו לסיום, לשפת הים ויצאו לומר שירה. כי זה היופי 
של בני ישראל, יש שבטים ומחנות, כל אחד שומר על המסורת 
והמורשת שלו ושל עדתו, אבל כולם מכוונים למקום אחד - 

"אין בליבנו אלא אחד".

  

השבוע נפטרה לאחר מחלה קשה, הגב' רונה רמון, אלמנתו 
של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן ז"ל, שריגש ובעיקר 

ליכד ואיחד את העולם היהודי במסעו לחלל.
אילן לקח עמו בדרכו האחרונה ספר תורה זעיר, שריד מאש, 
התורה  ספר  את  ברגן-בלזן.  הריכוז  ממחנה  לפליטה  שנותר 

הביא לו מדען יהודי ניצול שואה פרופ' יהויכין יוסף, שקיבל 
אותו בבר מצווה שלו בתוככי המחנה מרב יהודי מהולנד.

ספר התורה עשה את דרכו מעומק השאול, מגיא צלמוות, 
לרום שמים, אל החלל החיצון, שם הקיף את כדור הארץ יחד 
עם אילן רמון שבעצמו התרגש מהמעמד ומסר דברים לעולם 

כולו כשספר התורה הקטן בחיקו, וכך אמר אז באותם ימים:

"אני חושב שעם ישראל והעם היהודי כולו הוא עם נפלא. 
אני מאמין שיש לנו אנשים נפלאים בארץ, ואני חושב שחשוב 
מאד מאד לשמור על המורשת ההיסטורית שלנו, והיסטורית 
מאד  אחד  מוצג  אראה  אני  ודתית.  היסטורית  מתכוון  אני 
תורה,  ספר  וזהו  בידי  אותו  מחזיק  שאני  מתרגש  אני  מרגש, 
קטן כמו שאתם רואים, שלפני בערך 60 שנה ילד קטן במחנה 
ההשמדה ברגן-בלזן קיבל אותו מהרב של אמסטרדם שלימד 
אותו לקראת בר המצווה. זה חוט, זה חבל מקשר מאד מרגש 
בחלל  אותו  לאחוז  מתרגש  מאד  אני  בחלל.  איתי  כאן  והוא 
ואני חושב שזה מייצג יותר מכל את היכולת של העם היהודי 
לשרוד למרות כל דבר, מתקופות נוראיות להגיע בעצם מימים 

שחורים כשחור, לימים עם תקווה ואמונה בעתיד".
עם ישראל התאחד באבלו עם התרסקות המעבורת בה נספה 

אילן ז"ל ובשנים שלאחר מכן עת הבן אסף ז"ל נאסף אל אביו 
במותו בתוך תרגיל בדרום הר חברון. הגב' רונה ע"ה היוותה 
השראה לכל עם ישראל של מי שעברה ייסורי שאול והמשיכה 
בלהטה ובאמונתה להנציח את זכר יקיריה. המשיכה במעשיה 

לאחד את עם ישראל.

  

יש  כי  לימדונו  השבטים 
השני  על  אחד  טוב  להסתכל 
שוני  יש  נכון,  רעהו.  על  ואיש 
שהטיבו  וכפי  אדם,  בני  בין 
זכרונם  חכמינו  זאת  לבטא 
לברכה, "כשם שאין פרצופיהם 
שווים כך אין דעותיהם שוות", 
ובכל זאת, יש לחפש את הטוב 
ואת היופי בצד של השכן ולא 

רק להשמיע את הביקורת.
לוצאטו  חיים  משה  רבינו 
)פרק  ישרים'  'מסילת  בספרו 
יט( מבאר את גודל הזכות שיש 
ומליצת  סנגוריה  שמלמד  למי 
"וכבר  ישראל.  עם  על  יושר 
אמרו זכרונם לברכה )בתלמוד 
'ואני  הפסוק  על  א(  עז,  יומא 
דניאל  )בנביא  בדבריך'  באתי 
ונכנס  יב( שלא חזר גבריאל  י, 
לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד 
וגדעון  ישראל,  על  סנגוריה 
ו,  בשופטים  )בנביא  לו  נאמר 
יד( 'לך בכוחך זה', לפי שלמד 
אין  כי  ישראל,  על  סניגוריה 
אלא  אוהב  הוא  ברוך  הקדוש 
וכל  ישראל  את  שאוהב  למי 
מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל 

עליו".
ועל  שבטיו  על  חונה  כשהוא  הוא  ישראל  עם  של  היופי 
הוא בדרך אל  ואת אמונתו  דרכו  כל אחד ממשיך את  דגליו. 
הבורא יתברך. בסוף, בתחנה האחרונה כולנו שווים. שם אין 
מחיצות, אין הבדל מהותי בין העדות והחוגים, כולם צועדים 
"אין  העולם:  בבורא  והיחידה  האחת  האמונה  מתוך  כאחד 

בליבנו אלא אחד".
זו המסקנה ולימוד מוסר ההשכל מפרשה זו, בה השבטים 
אבל  הוא,  תכונתו  לפי  אחד  כל  אבינו,  יעקב  מפי  התברכו 

נשארו כחטיבה אחת "כאיש אחד בלב אחד".
שבת שלום ומבורך 

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

השבטים היו שונים זה מזה, וזכו לברכות שונות – אבל נשארו חטיבה אחת, 
וזה מוסר ההשכל שעלינו לקחת מפרשת השבוע • וגם: פטירת אלמנתו של 

האסטרונאוט הישראלי אילן רמון ז"ל, ששכלה גם את בנה בתרגיל צבאי

הרב בן ציון נורדמן
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לאמן את המוח

ובפיו  אדם  אלי  הגיע  כשנה  לפני 
כבר  נשוי  הוא  לעשות,  מה  שאלה 
10 שנים, יש לו חמישה ילדים אבל 
כדבריו, "אין לי כבר כוחות לחיי הנישואין 
האלו, הם כל הזמן מריבות וויכוחים. שבוע 
ללא  רבים  אנחנו  ושבוע  טוב  חיים  אנחנו 
הרף, זה לא נקרא חיים. אין לי פשוט כוחות 
יודעים שאנחנו לא  וגם אשתי  אני  גם  לזה. 
צד  אף  שלנו,  הזוגיות  בחיי  נכון  מתנהלים 
אבל  השני,  על  האשמה  את  רק  זורק  לא 
במציאות אנחנו חיים לא טוב. ניסינו מספר 
ואשתי  אני  כלום.  עזר  ולא  נישואין  יועצי 
לך  יש  מה  יחד,  טובים  חיים  לחיות  רוצים 

להציע?"
עם  שלו  החיים  על  באריכות  איתו  דיברתי 
עצמו ועל חיי הזוגיות שלו, ולא ראיתי איזו 
בעיה יוצאת דופן שיש להם, רק כמה בעיות 
זה  מה  בסיסית  היכרות  חוסר  קלאסיות של 
אישה ומה זה בעל. מה זה חיי נישואין, מה 
את  לכבד  צריך  ואיך  ולהעיר  להגיד  אסור 

השני. 
להשקיע  מוכן  אתה  האם  אותו,  שאלתי 
 15 יום  בכל  הקרובים  החודשים  בשלושת 
דקות למען הנישואין שלך, רק 15 דקות ביום 
על  לו  המלצתי  יותר.  ולא  פחות  לא  וזהו. 
שמתמקד  זוגיות  בענייני  שעוסק  ספר  איזה 
מה  הנישואין.  בחיי  הבעל  של  בתפקידו 
הטריגרים  מה  שלה,  האופי  מה  אישה,  זה 
שיכולים לגרום לבעיות בין הבעל והאישה. 
של  תפקידו  מה  רק  כתוב  בספר  שוב  אבל 

הבעל. 
לא  זהו  דקות,   15 יום  בכל  זה  את  תקרא 
אתה  כלום,  שתעשה  מזה  חוץ  ממך  מבקש 

כבר תרגיש את השינוי לבד - אמרתי לו. 
אליך  הגעתי  אותי,  שאל  הוא  רציני?  אתה 
כדי שתגיד לי לקרוא ספר על זוגיות? קראתי 
כבר עשרות ספרים על זוגיות ושום דבר לא 

עזר, הוסיף במעט כעס.
עכשיו?  לך  שאמרתי  כפי  עשית  פעם  האם 
שלושה  במשך  יום  בכל  בעקביות  קראת 
רבע  לפחות  זוגיות  בנושא  ספר  חודשים 
האם  וזהו,  ימים  בשלושה  ספר  לא  שעה, 
יום  אחר  יום  ברציפות  משהו  עשית 
ובעקביות כדי לשפר את הזוגיות שלך. הוא 

ענה לא. 
לאכול  צריך  מבין שהגוף שלך  כמו שאתה 
ותשתה  תאכל  לא  ואם  יום  בכל  ולשתות 
אני  להגיד  יכול  לא  אתה  רע.  משהו  יקרה 
אוכל פעם בחודשיים וזה מספיק, אתה יודע 
יום  בכל  הגוף שלך  את  להזין  צריך  שאתה 
לגוף  יש  אם  ובפרט  ביום,  ארוחות  שלוש 
להקפיד  יותר  צריך  אתה  אז  פיזית  בעיה 
מגיע  כשזה  למה  וקבועה.  נכונה  תזונה  על 

צריך  שאתה  מבין  לא  אתה  נפשי  למשהו 
להאכיל את הנפש שלך מידי יום ובפרט שיש 
מסוים?  בנושא  והתמודדות  ידע  חוסר  לה 
כאשר אתה קורא בכל יום ובעקביות, הנפש 
שהייתה  הקוגניטיבי  המידע  את  מקבלת 

צריכה ואז מתחיל שינוי. 
אתה לא יכול לשחק עם זה, יום אתה קורא 
ויום לא, אתה צריך בכל יום להזין את הנפש 
שלך בידע מה זה אישה, מה זה חיי נישואין, 
יחס.  זה  ומה  כבוד  זה  מה  ביקורת,  זו  מה 
יום,  מידי  ושוב  ושוב  זה  את  תקרא  כאשר 
אז יש סיכוי שכאשר תגיע להתמודדות יהיו 
לנפש מספיק כוח וחיות וכלים להתמודד עם 

המצב. 
חיי  כל  - למדתי  לי  היה אצלי אדם שסיפר 
שאמונה בהשם שהוא מנהיג את העולם זה 
הדבר הכי חשוב. הכל אני יודע, אבל כאשר 
יש לי מינוס בבנק אני שוכח את השם ואת 
אדם  כאשר  נפשי.  מאיזון  יוצא  ואני  הכל 
מאיזון  אצא  נגדי,  ידבר  או  בי  יפגע  אחר 

ואחזיר לו מנת אפיים. 
מאמין?  שאתה  אומר  זה  מה  אותו  שאלתי 
לדוגמה  ספר  פתחת  האחרונה  בפעם  מתי 
חובת הלבבות שער הביטחון? דווקא לפני 
לו,  אמרתי  יפה,  ישר.  ענה  הוא  כחודשיים, 
הלבבות  חובת  את  לפתוח  יכול  לא  אתה 
בחודשיים  פעם  בהשם  אמונה  על  שמדבר 
להרגיש  רוצה  ניסיון אתה  לך  מגיע  וכאשר 
בספר...  שכתוב  כמו  ואמונה  ביטחון  מלא 
שעה  רבע  יום  בכל  הזה  בספר  תלמד  אם 
יעבור  שלך  המוח  הדברים,  את  ותחיה 
של  במצב  תהיה  וכאשר  קוגניטיבי  שינוי 
כי  להתגבר  תצליח  הנפש שלך  התמודדות, 

אתה תהיה בתוך הסוגיה.
אביא דוגמה קטנה, אדם למד גמרא מסוימת 
לפני כשנה, הוא יכול להגיד שלאחר כשנה 
ממש  שנה?  לפני  כמו  בסוגיה  מונח  הוא 
לא, אלא אם כן הוא גאון נדיר. כאשר אתה 
מונח בדבר אתה חי אותו. ואז, כאשר תיקלע 
לבעיה, המוח ישר ישלח את הנתונים שהוא 

מכיר ולמד בצורה הטובה ביותר. 
התמודדות  לאדם  יש  שכאשר  הרעיון 
ולומד  קורא  עקבי  באופן  והוא  מסוימת 
לאותה  יקלע  הוא  כאשר  אז  דבר,  אותו  על 
סיטואציה יהיה לו יותר קל להתגבר. כי הוא 

חי בתוך התרגול.
את  למצוא  הוא  הטיפול  קוגניטיבי  בטיפול 
לשנות  ולנסות  האדם  של  החשיבה  עיוותי 

יחד איתו את דפוסי החשיבה המעוותים. 
המטופל  על  יצליח,  הטיפול  שתהליך  כדי 
לעשות שיעורי בית ולתרגל עם עצמו תהליך 
של מציאת המחשבות השקרניות ופריכתם. 
כאשר  אז  יתרגל  הוא  שכאשר  בתקווה 

המטופל יגיע למצב של מחשבות שליליות 
ידע  הוא  טוב,  לא  רוח  למצב  לו  שיגרמו 
לבד  המחשבות  את  לשנות  אוטומטי  כבר 
יחשוב  הוא  אוטומטי  באופן  כבר  ובהמשך 
מחשבות בריאות, אבל השינוי האמיתי הוא 
יום.  יום  רציני  תרגול  מבצע  האדם  כאשר 
ואז  בחודשיים  פעם  לתרגל  יכול  לא  הוא 
להתמודד.  כלים  יהיו  שלו  שלנפש  לרצות 
שינוי  יהיה  ואז  יום  מידי  לתרגל  חייב  הוא 
כשיצוצו  בריאה  בצורה  יגיב  והמוח  אמיתי 
ובעיות.  לכאב  לגרום  שיכולות  סיטואציות 

כי המוח תרגל שוב ושוב. 
זה כמו שאדם ירצה לפתח את השרירים שלו, 
לא  כושר  לחדר  בשבוע  פעם  ילך  הוא  אם 
יהיה לו כלום, אך אם הוא ילך שלוש פעמים 
בשבוע, הוא יצליח לפתח את השרירים. זה 
לא לוקח יום או יומיים, זה תהליך, אין אדם 
שהלך לחדר כושר ותוך יום מסת השרירים 
שלו גדלה הרבה, רק אחרי תקופה של מספר 
בעקביות  מתאמן  האדם  כאשר  חודשים, 
ובנחישות מתחילים לראות שינוי, כך אותו 
נפשי  ליצור שינוי  רוצים  אנחנו  דבר כאשר 
בעקביות  לתרגל  חייבים  אנחנו  אצלנו, 
ובנחישות יום אחרי יום, גם כאשר אנחנו לא 

רואים שום שינוי והשינוי בוא יבוא. 
זה  ספר,  קריאת  דווקא  לאו  הוא  הרעיון 
יכול להיות שיעור קבוע באותו ענין או כל 
נעשה  שהדבר  חשוב  הכי  אבל  אחר,  דבר 
בעקביות. לפעמים אנשים מחפשים פתרונות 
אבל  חיים מאושרים,  להם  שיביאו  קסומים 
הפתרון  שלפעמים  מבינים  לא  פשוט  הם 
שיכולים  הפשוטים  ברעיונות  דווקא  נמצא 
דורש  זה  להציל להם את החיים. אלא מה, 
והכי  רצון.  ובעיקר  עקביות  מחויבות,  קצת 
חשוב שנזכור מה שכתוב בגמרא, שאלמלא 
אם  לו.  יכול  אין  עזרו  הוא  ברוך  הקדוש 
הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו להתגבר על 
הקשיים, לא נוכל באמת להתגבר, ולכן מעט 

תפילה לבורא עולם בטוח שתעזור. 
לאחר  הגיע  הטור,  מתחילת  אברך  אותו 
חייו. את האמת  וסיפר כמה השתנו  תקופה 
שינוי  שום  ראיתי  לא  שבועיים  שלאחר 
לא  אני  אמרתי  אך  שוב,  להתייאש  ורציתי 
ואני  חודשים  שלושה  לך  הבטחתי  אוותר, 
אקיים, ובאמת לאחר כחודש שמתי לב שאם 
פעם כל מה שהיה רק מרגיז אותי אצל זוגתי 
הייתי כועס, ובכל פעם שהיה בא לי להעיר 
פתאום  לי,  קרה  משהו  לה,  מעיר  הייתי 
לתוך  חלחלו  בעקביות  שקראתי  הדברים 
ליבי ובשעת הניסיון הדברים צפו לי בראש 

והצלחתי להתגבר.
מאחל שבת שלום לכל עם ישראל היקרים 
 machon.rot@gmail.com לתגובות

לפעמים די בתרגול יומיומי של כלים פשוטים ומוכרים כדי להכניס אותם לתת המודע 
ולסייע לעצמנו להתמודד עם משברים וקשיים • סיפורו של האברך שהתקשה 

להתמודד עם שלום הבית והפתרון שנמשך שלושה חודשים

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



שאלתי אותו מה זה 
אומר שאתה מאמין? 
מתי בפעם האחרונה 
פתחת ספר לדוגמה 
חובת הלבבות שער 
הביטחון? דווקא לפני 
כחודשיים, הוא ענה 

ישר. יפה, אמרתי 
לו, אתה לא יכול 
לפתוח את חובת 

הלבבות שמדבר על 
אמונה בהשם פעם 
בחודשיים וכאשר 

מגיע לך ניסיון אתה 
רוצה להרגיש מלא 
ביטחון ואמונה כמו 

שכתוב בספר... 

"



מידת האמת – 
מהמעלות הגבוהות

"יהודה אתה יודוך אחיך" )מט, 
עוזיאל,  בן  יונתן  ובתרגום  ח( 
עובדא  על  אודיתא  אנת  "יהודה 
דתמר, כן לך יהודון אחך, ויתקרון 

יהודאין על שמך".
יש בדברים אלו חידוש נפלא ונמרץ, אנו 
רואים שהשם "יהודי" המיוחד לעם קודש, 
האמת,  על  מודה  של  זאת  מידה  מפני  הוא 

ועל שם כח ההודאה אנו נקראים יהודים.
הגבוהות  מהמעלות  היא  האמת  מידת 
ביותר, ובפרט הכח להודות במצבים שבהם 
השם  כן,  שעושה  ומי  התחתונה,  על  ידינו 
"יהודי" שמורה על מלכות וגאון, נאה ויאה 
"ארחות  בספר  שכתוב  ממה  ונצטט  לו, 

צדיקים" במעלת מידת האמת.
הקודש,  רוח  ממקום  נבראה  "הנשמה 
שנאמר "ויפח באפיו נשמת חיים", ונחצבה 
העליון  מזוהר  ונבראת  טהרה,  ממקום 
קדשי  במקום  למעלה  ואין  הכבוד,  מכיסא 
שנאמר  אמת,  הכל  אלא  שקר,  הקדשים 
)ירמיה י( "וה' אלקים אמת", והאלקים עשה 
וחותמו של הקב"ה  ישר,  להיות  את האדם 
אמת, וכתיב )תהלים קא( "דובר שקרים לא 
להתבונן  זוכה  שהוא  ומי  עיני",  לנגד  יכון 
בדברים אלו איך שהנשמות נחצבות ממקור 
יכניס  ולא  ענייניו באמת,  יעשה כל  האמת, 

שקר במקום קדושת האמת"
"לכן אמר הפסוק, "קרוב ה' לכל קוראיו 
קמה(,  )תהלים  באמת"  יקראוהו  אשר  לכל 
כי הקב"ה שהוא אמת מתקרב למי שקוראו 

באמת".
ויאריך  יחיה  אמת  אלא  מדבר  שאינו  מי 
שאומר  במה  לדבר  וסמך  וינצל,  ימים 
הפסוק, "וה' אלקים אמת הוא אלקים חיים 
ומלך עולם", ואם לא ידבר אלא אמת ינצל 
כל ימי חייו, דכתיב )מלאכי ב( "תורת אמת 
וגו'  נמצא בשפתיו  לא  ועולה  בפיהו  היתה 

כי מלאך ה' צבאות הוא".
וכן  כמוהו,  מעלה  אין  אמת  "והמדבר 
אמת",  דברך  "ראש  קיט(  )תהלים  כתיב 
הרמיזות  גם  תרחק",  שקר  "מדבר  ונאמר 
גדול  האמת  שכר  כי  אמת,  יהיו  האדם  של 

מאוד".
וילמד  באמת,  לילך  עצמו  ירגיל  "לכן 
המצוות  לעשות  שיוכל  האמת,  וידע  תורה 
על  יודה  ולעולם  וכהלכתן,  אמיתתן  על 
האמת ואל תבוש לקבל האמת מאיזה אדם 
שיהיה אפילו מקטן שבקטנים ונבזה, אפילו 
הכי קבל את האמת ממנו, כי מרגלית טובה 
חשובה  הכי  אפילו  ונבזה,  קטן  ביד  שהיא 

היא המרגלית".
"ועתה שהאריך הגלות בעוונותינו הרבים 
מהבלי  להיבדל  לישראל  יש  מידי,  יותר 
שהוא  הקב"ה  של  בחותמו  ולאחוז  העולם 
ולא  להם  במותר  אף  עצמם  ולקדש  אמת, 
לשקר לא לישראל ולא לגוי, ולא להטעותם 
"שארית  ג(  )צפניה  שנאמר  ענין,  בשום 
ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא 

ימצא בפיהם לשון תרמית".
ויביאנו לחדריו  ידריכנו באמתו  "הרחמן 
עזו  חביון  שם  אשר  העליון,  לאור  להגיע 
ה"ארחות  לשון  ע"כ  תפארתו",  וצבי 

צדיקים", והדברים נוקבים ומחייבים.
לשואלים  להשיב  נדרשים  אנו  אחת  לא 
ציבור,  כאנשי  והן  פרטי,  כאדם  הן  אותנו 
מעשה  או  החלטה  על  להשיב  או  להגיב 
ולהתעמת  שאמרנו,  אמירה  או  שעשינו, 
ואף  בפנינו,  המוטחת  הצרופה  האמת  מול 
אינם  לכאורה  שהדברים  פעמים  שישנם 
במיוחד  פופולריים  שאינם  או  לנו  נעימים 
מלברוח  לנו  חלילה  המעטה,  בלשון 
ולקחת אחריות  מלומר את האמת הצרופה 
כמה  אחת  ועל  ואמירותינו,  מעשינו  על 
וכמה שלא להטיח את כישלונותינו או את 
הוא,  נהפוך  בזולתנו,  השגויות  החלטותינו 
נקיים בעצמינו את דברי חז"ל "לעולם יהא 
על  ומודה  כבגלוי,  בסתר  שמים  ירא  אדם 

האמת, ודובר אמת בלבבו".
לשם,  ראויים  להיות  נזכה  ננהג,  כך  אם 
ולתואר "יהודי", ויקויים בנו  הפסוק "קרוב 

ה' לכל קוראיו באמת", אכי"ר.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



ושוב  אותן שוב  פוגשת  גם כשאני 
להפתיע  מפסיקות  לא  פעם  אף  הן 

אותי. מי? נשות הברזל. 
בת  כמו  נראות  הן  חיצונית  מבחינה  נכון, 
השכן, כמוך וכמוני. אבל את ואני יודעות שכדי 
לשרוד בעולם העסקים ולשלב בתוכו אימהות 
ומהי  ברזל.  אישה  של  יכולת  נדרשת  פעילה 

אשת ברזל? 
 – ר  בלהה,   – ב  תיבות:  ראשי  אלו  ברז״ל 
יעקב,  נשי  ארבע  לאה.   – ל  זלפה,   – ז  רחל, 

האימהות של שנים-עשר השבטים.
שמעורר  דבר  כאן  יש  ראשון  במבט  כבר 
את  מציינים  מדוע  הסדר?!  זה  תמיהה. 
השפחות לפני הגבירות, בלהה, שפחת רחל - 
לפני   - לאה  שפחת  וזלפה,  אימנו,  רחל  לפני 

לאה אימנו? וכן מציינים את רחל לפני לאה!
לכאורה  שהוא  הזה,  הסדר  כי  אומר  הרבי 
הוא   – גברתה(  לפני  כתובה  )שפחה  שלילי 

דווקא מעלתן של האימהות, ונסביר זאת. 
נופל למטה  הגבוה מחברו,  "כל   – כלל  יש 
נדמה  אם  הכלל  את  להבין  נצליח  ממנו". 
חומה הבנויה מלבנים. כאשר החומה נופלת – 
וכך  יותר.  רחוק  שייפלו  הן  הגבוהות  הלבנים 
גם בעולמנו – מה שנפל  למטה יותר – מקורו 

היה גבוה יותר, יש לו שורש נעלה יותר.
שבו  הסדר  בפנימיות,  מובן.  הכל  ועכשיו 
מעלתן  את  דווקא  מבטא  האימהות  מוזכרות 
האמיתית ואת הדרגה שלהן. ובימות המשיח, 
שבאחרית  כפי  ביטוי,  לידי  זו  מעלה  תגיע 
מעלת  תוכר   – גבר"  תסובב  "נקבה  הימים 

האישה על פני הגבר, מעלת הגוף על הנשמה 
ועוד.

של  הידועה,  התופעה  את  מכירה  את 
כשכל  שבת,  בערב  כבר  המטעמים  "חיסול" 
שכולו  ״יום  בערב  גם  כך  טועם"?  "רק  אחד 
אנחנו  והשלמה,  האמיתית  הגאולה   - שבת״ 
מקבלות "טעימות", ואפשר כבר עכשיו לראות 
ולחוש  את העשייה הגדולה של נשות ישראל 
תסובב  ״נקבה  שבו  העתידי  מהזמן  ולטעום 

גבר״. 
שבו  היום  בטבת,  עשרה  את  ציינו  השבוע 
המקדש  בתי  שני  ירושלים.  על  המצור  החל 
היו מאבנים, ואילו בית המקדש השלישי יהיה 
נמוכה  הברזל  מדרגת   – מברזל  דווקא  עשוי 
את  ומבטא  יותר  חזק  הוא  אך  מאבנים,  יותר 
לראשי  בדומה  ה'גבוה',  על  ה'נמוך'  מעלת 
התיבות של ברז"ל, ואת הביטוי האמיתי לכך 
נזכה לראות בגאולה האמיתית והשלמה, שבה 
נראה את המעלה האמיתית של כל דבר והרע 

יתבטל לגמרי.
ואיפה בחיים הפרטיים שלך את זקוקה לכוח 
אותה,  פגשת  את  גם  האם  ברזל?  אישה  של 
את אשת הברזל? )רמז - תקדישי לעצמך דקה 

תמימה של התבוננות בה מול המראה...(
בברכת חורף בריא!

מירי שניאורסון-הבחירה שלי
מרצה  ואישית,  עסקית  ויועצת  מאמנת 

ומנחה לנשים ונערות.  
054-9292901

/http://www.miri-mychoice.co.il

תהיי אישה ברז״ל


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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מידת האמת היא מהמעלות הגבוהות 
ביותר, ובפרט הכח להודות במצבים 

שבהם ידינו על התחתונה, ומי 
שעושה כן, השם "יהודי" שמורה על 

מלכות וגאון, נאה ויאה לו

"
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ה'שטיבל' ב'אור אבנר'.
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פרדנו מרב הקהילה הרב שלמה וילהלם אודותיו נ
הרחבנו בפרק הקודם, והועדנו פנינו לקבר השני 
)כניסת שבת:  יום שישי קצרצר  והאחרון לאותו 
של  העתיק  העלמין  בית  הוא  היעד  אחה"צ(.   4
על  ניצב מבנה המאהיל  ז'יטומיר. במרכזו  העיר 
ציון קדשו של בעל ה'תולדות אהרן', הרה"ק רבי 
תולדות  לחסידות  קשר  על  ידוע  )לא  זי"ע.  מז'יטומיר  אהרן 
במסגרת  הנסיעה  ממאה-שערים(.  המוכרים  ואגפיה  אהרן 
'בהיכלי החסידות' בראשות ריש מתיבתא ד'עוז והדר'  מסע 

הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ.
הכבישים  עצמם.  על  חוזרים  המראות  מרתקת.  הדרך 
האוטובוסים  רק  משופרים,  הרכבים  ידיים,  רחבי  העירוניים 
אוטובוס  בז'יטומיר.  יש  חשמלית  גם  מוזיאון.  מוצגי  נראים 
רגיל לכל דבר שמחובר בגגו לכבלי חשמל המתוחים לאורך 
הכביש. כמו הרכבת הקלה בירושלים שלנו. רק המרכב עצמו 

הרבה יותר מיושן.
המרכבים  סוגי  כל  של  הנסיעה  זו  כאן,  שונה  שכן  מה 
מאחורי  להיתקע  מזלך  איתרע  אם  בדיוק.  כביש  אותו  על 
בסבלנות  ולהמתין  באיטיות  לזחול  דינך  נחתם  'חשמלית', 
על  עגלתה  את  תעמיס  הזקנות  שאחרונת  עד  תחנה  בכל 
נסיעה ברכב ברחוב  ה'חשמלית'. ממש כך. דמיינו לעצמכם 
יפו בירושלים ופתאום נכנסת לך רכבת מול הפרצוף ותוקעת 
אותך לחצי שעה. נשמע הזוי? פה זו המציאות. אפילו לוחית 
היא  אחד  בדבר  הזו.  המוזרה  לחשמלית  יש  רגילה  רישוי 
והצפיפות שאפשר  וזה בעומס  על הרכבת שלנו  גם  מתעלת 

לראות בה. ערמות של אנשים, כאילו אנחנו בהודו.

עזובה הזנחה ו-770

קצת לפני בית הקברות חוצים כיכר ענקית. חושבים שהיא 
שכזה  גדול  בסדר  לכיכר  כיאה  ועציצים  בשיחים  מקושטת 
כיכרות בישראל? מה פתאום. אם אפשר  - משהו כמו עשר 
כמה  אותו אספלט.  הוא  למה להשקיע. האספלט  אז  לחסוך 
הכיכר  תחומי  את  בעיגול  מסמנים  כתומים  דרכים  מחסומי 
לא  העין.  רוחב  מלוא  לכל  טורקיז  ליותר.  תצפו  אל  וזהו. 
ובעיקר  הבתים  את  בו  למרוח  יותר  יפה  צבע  כנראה  מצאו 
את מוסדות וסמלי השלטון, חוץ מהירוק המעורבב בתכלת. 

שיבושם להם.
בין בנייני המגורים האפורים עוצרים. בית העלמין מתגלה 
במלוא עליבותו. מצבות שבורות. עזובה רבה. שיחים מכסים 
על כל מה שאפשר. קופסאות קרטון בלתי מזוהות מתגוללות 
לצד ירוקת שמטפסת על החומה הישנה. אם מראה כזה היה 
מזמן  מזנק  היה  כבר  זה  בארה"ב,  עתיק  קברות  בבית  נחזה 
מצח  מקמטים  היו  מלומדים  ופרשנים  המהדורות,  לכותרות 
הגזענות  של  באושים  פרי  שהכול  ומסבירים  באולפנים 
האמריקאי.  העם  בקרב  טראמפ  הנשיא  שמטפח  והלאומנות 

באוקראינה זה קצת פחות פופולרי.
הצידה  נעולה. מבט  בדלת  ונתקלים  עד האהל  מדשדשים 

מגלה שלט מהודר מטעם אגודת 'אהלי צדיקים', שכמו שאר 
ציוני הקודש גם האהל דנן שוקם ומתוחזק על ידה, שם נכתב 
בריש-גלי: "הקוד לכניסה הוא" - תחזיקו חזק - "שבע שבע 
שגם  מתברר  טלפון,  במספרי  נעצר  שזה  חשבנו  אם  אפס". 
שותלים  באוקראינה,  קודש  אהלי  דלתות  של  נעילה  בקודי 
מישהו  אם  ואגב,  שלהם.  הנצח  סיסמת  את  החב"דניקים 
הקשור בצורה כזו או אחרת לאגודה קורא אותנו, חשוב שידע 
להדביק  חשוב  לחלוטין.  כמעט  מחוקה  הראשונה  שהספרה 
מחדש את האותיות, אחרת עוד יתקעו שם יהודים. האפשרות 

השנייה היא לכתוב חב"ד, אולי יהיה מי שיבין.
דומית  דוממת.  אבן  מצבת  פנימה.  נכנסנו  טובה  בשעה 
קודש. "ציון הרב הקדוש רבי אהרן זי"ע מ"מ )מגיד מישרים. 
"תולדות  בעל  זיטאמיר  י"ג(  קדושה.  )דקהילה  דק"ק  י"ג.( 
ירושלים",  צדיקים  אהלי  ע"י  תשנ"ט  בשנת  שופץ  אהרן" 
נחרט על האבן המוגבהת במרכזה. שיירי נרות חלב ופתקים 
מדפי  שני  המצבה.  לאורך  ברישול  מונחים  בדמע  שנכתבו 
עץ בפינה, מאכלסים ספרי תהילים וקופת צדקה אחת. מניין 
תפילה פוצח באמירה נרגשת של תהילות נעים זמירות ישראל.

המצבות  לשברי  אחרון  מצועף  מבט  לצאת.  נערכים 
שמנציחים את ריבואות היהודים שחיו כאן מאות שנים. פה 
מעבר  משהו  ידעו  לא  לאלוקים.  נפשם  השלימו  ופה  נולדו 
אינה  המזעזעת  ההזנחה  במקווה.  וטבילה  לצדיק  לנסיעה 
בלי  כזה  במקום  לעבור  שייך  לא  אבל  איש,  של  באשמתו 

לצאת עם כמה צביטות בלב.

שתכלה רגל מן השוק

מהאופק  מתרחקים  העלמין  בית  גדרות  לחול.  מקודש 
לשוק  בדרך  אנחנו  כעת  יותר.  לקלילה  מתחלפת  והאווירה 
במחירי  שונים  מוצרים  להשיג שם  שניתן  מספרים  המקומי. 
מציאה של ממש. לאחר מעשה מתברר שאין הרבה בסיפורים 
הללו, אבל פטור בלי כלום אי אפשר, כמה צעצועים בנאליים 
- כמוהם אפשר לקטוף ממדפי כל מרכול ישראלי שמכבד את 

עצמו - הצטרפו אלי בסיומו של סיור השוק.
שראו  ומשופשפים  ישנים  בדים  על  בכניסה.  מתחיל   זה 
יד-שנייה  פריטים  המוני  פרוסים  טובים,  יותר  הרבה  ימים 
למכירה. מה זה כולל אתם שואלים? אז ככה: מברגים מכל 
הגדלים המינים והסוגים, נעליים שדי מתאימות לתשעה באב, 
אימתניות,  שוודים  מפתחות  ודקים,  עבים  משוננים  סכינים 
ברזים עתיקים ומסוגננים שנתלשו מאנשהו, פטישים ותיקי יד 
וצד. זה בראשון. בשני ניצבים בשורה מכובדת גדוד מגפיים 
מלא  היה  גדול שאולי  ג'ריקן  ואפילו  סירים  שונות,  במידות 
פעם בדלק. גם כד אלומיניום רחב וגלגלים של עגלות קניות 

נחים בשלווה. מספיק? עוד לא התחלנו.
חוויה אחת העיבה על הצבעוניות של השוק המסביר פנים 
עם  ושוחח  מקומי  ישיש  עמד  השטיחים  אחד  ליד  לכאורה. 
עמיתיו. כשהבחין בנו פצח בסדרת קללות שנראו כעסיסיות. 
פיו  את  פער  הוא  משנאה.  נצצו  העיניים  איבה.  שדרו  פניו 

 מברגים מכל הגדלים 
המינים והסוגים, נעליים 
שדי מתאימות לתשעה 
באב, סכינים משוננים 
עבים ודקים, מפתחות 
שוודים אימתניות, ברזים 
עתיקים ומסוגננים 
שנתלשו מאנשהו, 
פטישים ותיקי יד וצד. 
זה בראשון. בשני ניצבים 
בשורה מכובדת גדוד 
מגפיים במידות שונות, 
סירים ואפילו ג'ריקן גדול 
שאולי היה מלא פעם 
בדלק. גם כד אלומיניום 
רחב וגלגלים של עגלות 
קניות נחים בשלווה. 
מספיק? עוד לא התחלנו

מראות השוק המקומי
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מחליטים לסיים ואז 
מגלים שכל זה היה רק 

השוק הפתוח. חוצים 
את הכביש ומוצאים את 

השוק המקורה. המראות 
נשנים על עצמם חוץ 

מהקטע של האוכל. אולי 
פירות וירקות צריכים 

את אור השמש, או מכל 
סיבה אחרת, בתכל'ס הם 

מחוץ לתחום.

בגסות והיה נראה שהוא רוצה לבלוע אותנו. כנראה לא הבין 
איך חזרנו אחרי כל מה שהוא ואבותיו עוללו לנו. לא נזקקנו 
להעניק לו יותר מדי תשומת לב, הוא לא היה ראוי לכך. גם 
בו  שאצורות  האנטישמיים  הרגשות  אם  היה,  לא  זה  מפחיד 
היו פורצות לפסים מסוכנים יותר הוא היה מוכרע ברגע קט. 
אבל לומר שזה היה נעים ומכבד? רחוק מאוד. אם נרצה, נוכל 
להתנחם בעובדה שמכל המקומות בהם ביקרנו היה זה הגילוי 

האנטישמי היחיד שנתקלנו בו.
נכנסים לשדרה. ברגע הראשון נראה שזה פלוס מינוס סדר 
הגודל של השוק המדובר. אחרי דקה נקלוט שזה אפילו לא 
ההקדמה. רחובות על גבי רחובות מציעים מכל טוב הארץ. 
וסדקית. עשרות מטרים של  תפוזים  כביסה,  מרככי  שמלות, 
קוסמטיקה, בקבוקונים בכל הגדלים; טקסטיל; משטחים של 

קישוטי שער וקשתות שנראים כאילו לא יסתיימו לעולם.
אם היו מעיינים הרוכלים האוקראינים בפרשת אותו השבוע 
)וישלח( אולי היו למדים מהטכניקות של יעקב אבינו, לעשות 
רווח בין עדר לעדר בכדי להשביע עינו של אותו רשע. והיו 
התיירים  עיני  את  להשביע  לדוכן  דוכן  בין  הפרשים  מניחים 

)שכמובן אינם רשעים חלילה(.
אם לא שהייתה לי הגבלה במספר המילים הייתי עורך פה 
כאבנים  ז'יטומיר  כל המוצרים שנערמו בחוצות  רשימה של 
להסתפק  נאלץ  אני  לי,  ואין  מאחר  אבל  הופכין.  להם  שאין 
רק בדבר אחד שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו והם אבקות 
ומרככי הכביסה. מה שתופס פינה קטנה בסופרמרקט ממוצע 
ממלא כאן רחובות שלמים. ג'ריקנים ושקים נערמים לגבהים 
בכביסה  בה,  יש  מה  הנשימה.  על  מקשה  והאבק  מפחידים 

האוקראינית, שמצריכה היצע שכזה. נשגב מבינתי.
מאגף כלי הבית וקופסאות הפלסטיק לאחסון כביסה )שוב 
תפוזים,  ההדר.  פירות  לרחוב  ימינה.  פניתי  כביסה(  פעם 
קלמנטינות, אשכוליות, לימונים וגם רימונים. אולי הם בכלל 
מאפשר  לא  כאן  הקור  מאוד.  יתכן  ישראל.  מארץ  מיובאים 
בהם  בשביל שנחשוד  מדי  בשרניים  נראים  והם  אותם  לגדל 

שהם מתוצרת אירופה.
מחליטים לסיים ואז מגלים שכל זה היה רק השוק הפתוח. 
המראות  המקורה.  השוק  את  ומוצאים  הכביש  את  חוצים 
נשנים על עצמם חוץ מהקטע של האוכל. אולי פירות וירקות 
הם  בתכל'ס  אחרת,  סיבה  מכל  או  השמש,  אור  את  צריכים 
בדגש  הביגוד  תעשיית  נוטלת  הבכורה  את  לתחום.  מחוץ 
שאיתי  החבר'ה  האופייניים.  המשובחים  הפרווה  כובעי  על 
הזבנית  מול  שלהם  המיקוח  יכולות  את  לבדוק  החליטו 
שורה  לה.  בא  זה  מאיפה  הבינה  שלא  האומללה  המקומית 
תחתונה הם ניצחו: המחיר ירד במאה גריבנות לכובע. משהו 
כמו עשר שקלים ישראליים. העיקר שהישראלי מרגיש שלא 

סיבבו אותו. אם הצליח גם לסובב את המקומי הוא בפלוס.
חבושים בכובעים מחממים נכנסים לרכב ויוצאים בדהרה 
על  כנפיה  את  המלכה  תפרוס שבת  עוד שעה  הנופש.  לכפר 
הבריאה. הערבות הקפואות והאפורות של אוקראינה גם הם 

בכלל.

רוח סערה עושה דברו

קטטת נערים תופסת אותנו לא מוכנים. אנדרטה מרשימה 
בלב  כלשהיא  מורשת  של  לזכרה  או  דהוא  מאן  של  לזכרו 
ז'יטומיר. תלמידים שבים מבית הספר, אצלם אין היום שבת, 
מאוד  מהר  שגלשו  דעות  חילוקי  להם  התלקחו  ואיכשהו 
לאלימות פיזית. עוד לפני שהספקנו לנסות ולהפריד ביניהם 

כבר תמה המריבה. משחק ילדים כנראה.
באים בשעריו של 'אור אבנר'. השעה דוחקת, השמש נוטה 
גויי  הנרות.  הדלקת  לזמן  עד  דקות  כחמישים  נותרו  לערוב, 
שבת לא חסרים כאן, אם כבר יהודים של שבת הם מצרך נדיר. 
רוצים לנתר החוצה ולסיים את הסידורים האחרונים עוד לפני 
לפתוח.  מסרב  הנהג  אבל  המלאכה,  ותיאסר  היום  שיעריב 
ומנופף בידיו. אף אחד לא מבין מה  צועק, מתעצבן, מקטר 
הוא רוצה. כולם בטוחים שהכסף יענה את הכול וכמה כבר 
ממלמלים משפטים על חמדנותם של הערלים, אבל גם כמה 
מול  ערובה  בני  אותו.  מרגיעים  לא  לידו  שנדחפים  שטרות 

'שפת לא ידעתי'.
שתי דקות וטלפון אחד והתעלומה נפתרה. מישהו בהפקה 
הבטיח ל'בעל עגלה' האוקראיני לינה על חשבון הברון למשך 
כל השבת. כדי לא למצוא את עצמו מנמנם על הנהר הקפוא 

דרש נהגנו המסכן שרק נראה לו היכן ביתן האירוח שלו.
שאלתם  אם  המפואר.  למקווה  מיהרנו  מהשבי  פדויים 
בו את  להכניס  לחום  למי שרגיש  הייתי מציע  לא  הבור,  על 
קצות בהונותיו. הדיסוננס בין מזג האוויר בחוץ לטמפרטורה 
מנוזל  ולא  בריא  אדם  להפוך  בכוחה  יש  בחללו  השוררת 

למצונן כרוני כהרף עין. הזהירות מתבקשת. 
שתי דקות בחוץ ומשהו מוזר מרגיש לי בפאות הרטובות 
המתנפנפות לכל עבר. היד נשלחת אינסטינקטיבית ואז הכול 
על  נוטפות  מים  טיפות  לצאת החוצה כשכמה  העזתי  מובן: 
החוצפה  על  לסלוח  היה  יכול  לא  שבחוץ  הכפור  שערותי. 
שעוברת  שניה  כל  אתר.  על  אותם  להקפיא  החליט  ופשוט 
מקפיאה את השערות עוד יותר ובכניסה ל'שטיבל' המקומי, 
וכבר נרחיב עליו, אני צריך לשבור אותם ביד כאילו והיו מקל 
בשערותיי  שלובים  קרח  גלידי  נותרו  עוד  רב  זמן  מטאטא. 
בהם  שאחז  מהקרח  נפרדו  לא  אבל  מזמן  כבר  שהתייבשו 

בכוח.

שטיבל אוקראיני

הזכרתי את המונח 'שטיבל' כבר פעמיים ועוד לא הסברתי 
החסידי-גוראי  הכינוי  כמובן  הוא  שטיבל  מתכוון.  אני  למה 
לבית כנסת. האנשים שעל מחנה הנופש האוקראיני התאהבו 
כנראה בהגדרה ואימצו לחיקם את המונח. כך תולה על דלת 
לא שטיבל  'שטיבל'.  הכיתוב  עם  הכנסת המקומי שלט  בית 

אחד יש במתחם אלא שניים. 
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הוא  נידח.  לאי  שנקלע  יהודי  על  מספרת  עתיקה  מעשייה 
מצא שם יהודי בודד שקבע את משכנו במקום. בימים המעטים 
בתי  שני  של  לקיומם  להתוודע  הספיק  באי  האורח  שעשה 
כנסיות. למה לך שניים? שאל את היהודי המקומי, שלא הבין 
מה לא מובן: "אחד שאני מתפלל בו ואחד שאני לא נכנס אליו" 
לא  שזו  כמובן  נחמד,  זה  סיפור  בשביל  אז  התשובה.  הייתה 

הסיבה לקיומם של שני בתי כנסת ב'אור אבנר' הז'יטומיראי.
כפי שהרחבנו בפרק הראשון, לפני שלושה שבועות, הכפר 
מבוסס על פנימייה לילדים בודדים הנידחים בקצה השמים. את 
המוסד מתפעלים משפחות חב"דיות שמתגוררות כאן. באמצע 
השבוע, התפילות הם בבית הכנסת במרכז הכפר, צמוד לחדר 
האוכל וחנות המזכרות. בשבתות, אז שעות התפילה שונות בין 
מנהג חב"ד למנהגם של המתארחים, בדרך כלל, בחלק המלוני 
ואילו  חב"די  ל'שטיבל'  הקבוע  ביהכ"נ  הופך  הכפר,  של 
ביתו  אחרי  שם,  הדרך.  במעלה  רגליהם  משרכים  האורחים 
הפרטי של המנכ"ל אברומי דייטש המתגורר בזירה, וקצת לפני 
המקווה המחוממת, בנוי בית כנסת, 'שטיבל' נוסף בו התפללנו 

את תפילות השבת.
זכינו לקבל את השבת בהרבה מקומות. ז'יטאמיר לא הייתה 
מרעותיה  הז'יטומיראית  השבת  היא  ששונה  ולא  מהם.  אחת 
מושבותיכם.  בכל  לה'  היא  שבת  הארץ.  כדור  חבלי  בשאר 
'שבת קביעא וקיימא' בכל מקום אותו הדבר. מה ששונה היא 
הנפש. אם מחמת הקדושים שפעלו באדמה זו, אם בשל הכפור 
שנוסך עילאיות מסוימת במעמד, אם בגין שינוי המזל כתוצאה 
היא  או השלווה הסטואית, השורה התחתונה  משינוי המקום 
תחושות  המעשה  לעולם  להוריד  קשה  מרגישים.  שמשהו 
ערטילאיות של 'לכה דודי'. צריך לקום ולעשות מעשה, לנסוע 
ולעמוד על מקומם של קדושים וטהורים שקידשו שם שמיים 
בחייהם ובמותם. לעמוד על כברת ארץ שרחשה חיים נאמנים 
נגוהות,  מפיצת  חסידית  בחמימות  משולבים  ולתורתו,  לה' 

כדי  הרוחשת,  הקרקע  מתוך  מדברת  ההיסטוריה  את  לחוש 
להבין.

'לכה דודי נצא השדה'. הכול סביבנו זועק 'שדה'. רוח קרירה 
מנשבת בחלל שדממה של 'שבת וינפש' שולטת בו. פה, במקום 
מרבית  על  שהשתלטה  המכלה  מהקדמה  אור  שנות  המרוחק 
כפולה.  בעוצמה  השבתיות  את  לחוש  אפשר  תבל,  ארצות 
העולם שובת כפשוטו. רכב לא נוסע, מרכול לא פתוח, טלפון 
לא מצייץ וסיגריה לא מוצתת. שבת היא לה'. גם באוקראינה. 
גם בתוך הכפור. גם במקומות המנותקים מכל לחלוחית. בכל 
מקום שהוא מצווה היהודי על 'ישמחו במלכותך שומרי שבת'. 

מצווה ומקבל את הכוחות והיכולות לקיים.

ברבורים שליו ודגים

אחרי שקיבלנו אותה נכנסת השבת לתוך הלבבות. 'כגוונא' 
בניחוח עתיק מתנגן מאת העמוד. לפני התיבה ניגש נעים הזמר 
נהירין  'ואנפהא  מגרונו.  ה'  את  לכבד  שירד  קלצקין  שרוליק 
לא  כולם  את  תופס  פריד  אברהם  של  בלחנו  עילאה'  בנהירו 
מוכנים. מתייצבים )ו(לומר 'ברכו'. ערבית של שבת מסתיימת 
מסב  בראשו  לו.  קורא  הייתי  הטישים  היכל  להיכל,  וניגשים 
ראש כולל 'באר ישראל' וריש מתיבתא 'עוז והדר', האיש שעל 
מנדל  מנחם  רבי  הגאון  בתבל,  הגדולה  התורנית  האימפריה 
ומוביל אותה  פומרנץ. הגרמ"מ מנהיג את הסעודה ביד רמה 
יעמדו  בשיאה  ומרוממים.  נעלים  למחוזות  הייחודית  בדרכו 
כל  של  לליבו  הדרך  את  שימצאו  המעוררים  דברותיו  כמובן 

אחד מהמסובים.
על האוכל אין צורך להרחיב. אם בפרקים הקודמים הגדרנו 
את האבוס המוצע במהלך המסע ככזה שמצריך קיבה כפולה, 
כפי שהמליצו צדיקים על הנשמה יתירה בשבת. הרי שכאשר 
קודש,  שבת  למטעמי  כשלעצמו  המסע  בין  התנגשות  נוצרת 

'לכה דודי נצא השדה'. 
הכול סביבנו זועק 'שדה'. 
רוח קרירה מנשבת 
בחלל שדממה של 'שבת 
וינפש' שולטת בו. פה, 
במקום המרוחק שנות 
אור מהקדמה המכלה 
שהשתלטה על מרבית 
ארצות תבל, אפשר 
לחוש את השבתיות 
בעוצמה כפולה

הגרמ"מ פומרנץ במשאו בחנוכת ספריית 'עוז הודר'

הרי הכביסה בשוק בית העלמין העזוב בז'יטומיר

770 קוד הכניסה
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שולחן זכוכית וכיסאות
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פרפראות נאות חורז 
איש ברסלב, הרב אברהם 
ברגר, שפינה כמה דקות 
מזמנו העמוס בעיסוקו 
האינטנסיבי לבניית מקווה 
טהרה על יד ציונו של רבי 
נחמן מברסלב באומן. 
רמזים וגימטריות על 
המכון הנאדר 'עוז והדר'. 
על העומד בראשו ועל כל 
הנלווים אליו. האש שלו 
יוקדת עד ביאת המשיח. 
על הטרינק הלילי הוא 
השתלט כמעט לחלוטין.

המציאות עולה על כל דמיון. כדי לא להוזיל לכם רוק לריק נדלג 
הקולינריה שלמדנו במהלך השבת  על שלב התיאורים למסכת 

הקצרה.
סעודה רודפת סעודה. לא תמה סעודת הלילה התיישבו ל'זיץ' 
חסידי ארוך עמוק לתוך הלילה. לא הספיקותה לנגב את שיירי 
ישירות  ומשם  דרעווין  לרעווא  ידיים  נטלת  וכבר  היום  סעודת 
למלווה מלכה סעודתא דדוד מלכא משיחא. חשנו איך מתקיים 
רק  זה  לנו  שנותר  מה  חיל'.  אל  מחיל  'ילכו  הכתוב  מאמר  בנו 
לצפות לשוב ארצה ולשגרת אכילה סטנדרטית, עד שיקוים בנו 

סיפא דקרא 'יראה אל אלוקים בציון'.
צינת הלילה חודרת לעצמות. ממהרים להימלט אל תוך ההיכל 
המוסק. העצים באח מפיצים חמימות גשמית, הדיבורים ברקע 
מלבים את האש הרוחנית. זמירות השבת מושרים בנעימה. על 
המלאכה מנצח בעל המנגן המיטיב נגן, שרוליק קלצקין, שסוחף 
ומשבחים  מברכים  אדירה.  בשירה  כולו  הציבור  את  אחריו 

ומפארים לא-ל אשר שבת ביום השביעי.
מקיף  בהסבר  נפתח  שליט"א  הגרמ"מ  של  הקודש  משא 
ומפורט הנמסר בטוב טעם ודעת אודות קשרי המלחמה שנאחז 
בהם יעקב אבינו עליו השלום למול אחיו הרשע עשו. הגרמ"מ 
מבאר במתק לשונו, כי לא חיצים וחניתות עמדו לו לאיש האמת 
תורה  ידי  על  דייקא  נסללה  במאבק  דרכו  אלא  האבות,  בחיר 
ותפילה. גם האידנא בזמננו, מלחמת היצר היא באמצעות תורה 

ותפילה, הוא מקיש. "בראתי יצר בראתי לו תורה תבלין".
פרפראות נאות חורז איש ברסלב, הרב אברהם ברגר, שפינה 
מקווה  לבניית  האינטנסיבי  בעיסוקו  העמוס  מזמנו  דקות  כמה 
רמזים  באומן.  מברסלב  נחמן  רבי  של  ציונו  יד  על  טהרה 
וגימטריות על המכון הנאדר 'עוז והדר'. על העומד בראשו ועל 
כל הנלווים אליו. האש שלו יוקדת עד ביאת המשיח. על הטרינק 

הלילי הוא השתלט כמעט לחלוטין.

כיסוי עלויות בקריאת התורה

בוקר של שבת עולה על הכפר האוקראיני. השלווה נמשכת. 
כל  בינה'.  לשכווי  'הנותן  הדממה.  את  מפר  הציפורים  ציוץ 
חומה-ירוקה.  עלווה  משירים  באחידות.  מתנועעים  היער  עצי 
על  מפוספסות  צחורות  טליתות  עם  צועדים  שבת  של  יהודים 
בעמים  הודיעו  בשמו  קראו  לה'  'הודו  האפורות.  השמים  רקע 
מרום  עד  'שוכן  שבת.  של  שחרית  בתפילת  פוצחים  עלילותיו' 

וקדוש שמו' מסתלסל החזן מעם העמוד.
המאולתרת  הבימה  על  נגלל  מהארון,  יוצא  התורה  ספר 
והקריאה מתחילה. 'וישלח יעקב מלאכים'. זמן רב ארכה קריאת 
התורה. הרבה מעבר למקובל. בסיומה לא יצאנו רק עם פרשת 
הספר  הדפסת  עלויות  את  גם  לכסות  זכינו  חיקנו.  תחת  וישלח 
הקדוש 'אור המאיר', תורתו של הצדיק שפעל פה במקום הזה, 
כל  רב.  הון  שווה  עלייה  כל  זי"ע.  מז'יטומיר  וואלף  זאב  רבי 
כיבוד נרכש בסכומי עתק. גם ברכת 'הגומל' נאמרת ברגש. בזה 
אחר זה עולים כל אלו שנחתו כאן השבוע ומברכים למי שגמל 

עמם טובות למרות שחייבים הם.
ירושלמית  אוירה  משרה  גליס  ישראל  הרב  הבוקר.  סעודת 
אוטנטית על המסובים. במהלך ימי המסע כולו שאב אותנו איש 

דאוקראינה  ירושלים  הירושלמית.  להוויה  גליס  הרב  ירושלים 
תפילת   - אבינו  יצחק  בתפילת  בשדה  לשוח  יוצאים  לנו.  עשה 
מנחה. נוטלים ידיים לסעודת יעקב אבינו 'ואני תפילתי לך ה' עת 
רצון'. קבלות טובות ורשמים לעתיד נקבעים בסעודה זו, שיותר 

מאשר מזון גשמי לגוף, היא מעניקה מזון רוחני לנפש.
הגרמ"מ  המסע,  בראש  העומד  והדר'  ד'עוז  מתיבתא  ריש 
שמסרה  אימנו  רחל  של  מעלתה  כיבושין.  דברי  נושא  פומרנץ, 
נפשה לא לבייש את אחותה. מסה חסידית ארוכה על הנהגתה 
לגאולה העתידה במהרה  עד  של רחל, השתלשלות המאורעות 
נגאלו  צדקניות  נשים  "בזכות  האימהות.  של  בזכותם  בימינו 

אבותינו ממצרים".
מעריב והתארגנות מהירה. אבל עוד לא סיימנו. אירוע אחד 
- אבל לא  ז'יטומיר. מלווה מלכה  לנו כאן על אדמת  נכון  עוד 
בכפר  המפוארת  והדר'  'עוז  ספריית  חנוכת  אלא  סעודה  סתם 

הנופש 'אור אבנר'.

ספרייה לטובת השוהים

ארוכים  לימים  כמובן,  החופשי  מרצונם  נקלעים,  רבים 
הדברים  מטבע  אנו.  שוהים  בו  הכפר  אל  עמוסות  ולשבתות 
יהודי צריך ספר להגות בו. מטבע הדברים הוא רוצה שזה יהיה 
מדובר  הדברים  מטבע  ביותר.  והעדכנית  המהודרת  מההוצאה 
שבנשיאות  והדר"  "עוז  התורה  ממלכת  ואכן  והדר'.  ב'עוז 
הגה"צ רבי יהושע לייפער, הקימה במקום ספרייה תורנית מלאה 
עשרות  במהלך  והדר'  'עוז  בהוצאת  שיצאו  הרבים  בספרים 

השנים האחרונות.
במעמד רב רושם במוצאי השבת נחנכה הספרייה. בראש נשא 
שהרחיב  פומרנץ,  הגרמ"מ  והדר'  ד'עוז  מתיבתא  ריש  דברים 
הרב  משה,  רבי  "כשהרה"ק  והשעה.  המקום  במעלת  בדבריו 
של סאלוויטא הבן של הרה"ק רבי פינחס מקוריץ, פתח את בית 
הדפוס המפורסם שלו על מנת שלא להנות מכתרה של תורה" 
פתח הגרמ"מ, כשהוא מכוון על הדפוס שהיה הבסיס של דפוס 
ישב  שהוא  ובאמצע  "קרה  יותר.  המאוחרות  בשנים  ז'יטאמיר 
עם חסידים בסעודת מרעים נכנס אדם בבהלה, ואמר לרבי משה 
בלחישה באוזניו: רבינו, קוראים לך באופן דחוף בבית הדפוס. 
יש איזה תקלה או איזה עניין אחר שצריכים אותך מהרגע להרגע.

"הביט בו רבי משה ואמר בפנים מאירות: את כל העסק של 
של  אחת  לשעה  להגיע  שאזכה  בשביל  רק  פתחתי  הדפוס  בית 
קדושה והתרוממות הרוח והנפש, כעת שאני מצוי בעיצומה של 
אני,  שלא.  בוודאי  הדפוס?  לבית  ואלך  אעצור  האם  כזו,  שעה 

סיים רבי משה ואמר בעוז ובתעצומות, נשאר עם החסידים!".
"כולנו מצויים בשעה של  הגרמ"מ המשיל למעמד הנוכחי: 
קדושה והתרוממות הרוח, שעה של שמחה פנימית, הנה מה טוב 
ומה נעים שבת אחים גם יחד, שעה שהתכנסנו כאן כולנו יחד 
משתתפי מסע "בהיכלי החסידות" לשמחה של מצוה, לחנוכת 
בתוככי  והדר"  עוז   – התורה  "ממלכת  של  התורנית  הספרייה 
החסידות  אור  יצא  שממנו  למקום  ונראה  סמוך  זיטומיר,  העיר 
לרחבי תבל. יש בי רטט של התרגשות. סגירת מעגל אמיתית" 

קבע הגרמ"מ ברגש קדוש.
"העיר  זיטומיר" המשיך  בעיר  היום  כאן  עומדים  "כשאנחנו 

'בהיכלי החסידות' מסע יוקרתי. הטורקיז שולט. מבנים בזיטומיר
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רבים נקלעים, מרצונם 
החופשי כמובן, לימים 

ארוכים ולשבתות 
עמוסות אל הכפר בו 

שוהים אנו. מטבע 
הדברים יהודי צריך ספר 

להגות בו. מטבע הדברים 
הוא רוצה שזה יהיה 

מההוצאה המהודרת 
והעדכנית ביותר. מטבע 

הדברים מדובר ב'עוז 
והדר'. ואכן ממלכת 
התורה "עוז והדר" 

שבנשיאות הגה"צ רבי 
יהושע לייפער, הקימה 
במקום ספרייה תורנית 
מלאה בספרים הרבים 

שיצאו בהוצאת 'עוז 
והדר' במהלך עשרות 

השנים האחרונות

בה הוקם הדפוס המפורסם 'דפוס זיטאמיר', הדפוס שהוקם על 
ידי נכדי רבי פינחס מקוריץ, הבנים של רבי משה מסאלוויטא, 
אחרי שהם סגרו את הדפוס שלהם בסלוויטא, ואנחנו מציינים 
את חנוכת הספרייה התורנית של "ממלכת התורה – עוז והדר", 
ניתן לומר לחלוטין: סלאוויטא וזיטאמיר עדיין חיות וקיימות 
"ממלכת התורה – עוז והדר" הולכת בדרכם בגאון ובתפארת" 

אמר כשיותר משמץ של התרגשות נמסך בקולו.
לייפער  יהושע  רבי  הצדיק  הגאון  מורינו  המכון  "נשיא 
שליט"א, שהולך בדרכי אבות, מיוחס אחר הרה"ק מקאריץ" 
גילה "והוא במסירות נפש שאין לתאר ואין לשער, ממשיך את 
שרשרת הדורות בהוצאת ספרי הקודש של חז"ל ושל רבותינו 

שרפי מעלה מאורי החסידות לדורותיהם".

רדיפת עולם החסידות

הגרמ"מ שב לדבר אודות מעלת הדפוס שפעל באדמה עליה 
טובלים  היו  האלו  שבדפוסים  המסורת  "ידועה  דורכים.  אנו 
את האותיות לפני שהשתמשו בהם. ב"ה בעוז והדר" השווה 
מהעבר להווה "האברכים עצמם ששוקדים על מלאכת הקודש 
על  שמקפידים  אברכים  שמיים,  ויראי  חסידיים  אברכים  הם 

קלה כבחמורה.
"ידוע" סיפר הגרמ"מ "שהרה"ק רבי פינחס מקוריץ ציווה 
על בניו שידפיסו בכל שנה את ספר 'אור החיים הקדוש' ואז 
ינצלו מכל פגע. באחת השנים הם חדלו מלהדפיס את הספרים, 
ובאותה שנה הייתה המסירה הידועה. ב'עוז והדר' עושים כל 
החיים  האור  רבינו  תורת  את  ולהאדיר  להגדיל  שאפשר  מה 
הסדרה  והפירושים,  ההערות  עם  החשובה  הסדרה  הקדוש, 
דפוס  צילום  הכיס,  מהדורת  המשולב,  הפירוש  של  החשובה 
וכהנה  כהנה  ועוד  הערות,  שום  בלי  דפוס  ואפילו  ראשון, 
ספרים עם ליקוטים ותורות של האור החיים, עד שניתן לומר 
בוודאות שהספר שיש ממנו הכי הרבה מהדורות ב'עוז והדר', 
הוא הספר של רבינו האור החיים הקדוש, כרצונו של הרה"ק 

מקוריץ".
הגרמ"מ ירד למניעי הרדיפות שליוו את צאצאיו של הרה"ק 
רבי פנחס מקוריץ זי"ע בהפעלת בית הדפוס. "הדבר המיוחד 
של דפוסי סאלויטא וזיטמיר היה הדפסת ספרי החסידות, וזו 
כידוע  לחייהם,  ירדו  היהודים  וצוררי  שהמשכילים  הסיבה 
ליודעי ההיסטוריה. וגם ב'עוז והדר' דגש מיוחד ועצום אנחנו 
מניחים על הדפסת ספרי חסידות. זה לא בא לנו בקלות" אמר 
שזוכים  עד  קשיים.  הרבה  יש  מניעות.  הרבה  יש  לא.  "בכלל 
הרבה  מאמצים.  הרבה  זמן.  הרבה  לוקח  האור  את  לראות 
את  ולהביא  להרבות  בכדי  הכל  עושים  אנחנו  אבל  הסתרות, 

החזון של 'יפוצו מעיינותיך חוצה'.
"בפרט" התעכב הגרמ"מ על החידוש האחרון מבית היוצר 
בעולם  גלים  שמכה  הנפלא  החידוש  "עם  והדר':  'עוז  של 
כולו: 'אוצר פניני החסידות' שההצלחה שלו הן בחוברות והן 
בספרים שיצאו היא אדירה. אנשים שמעולם לא למדו חסידות, 
התחילו ללמוד חסידות, להתענג על ה', את המאור שבתורה 
כפי שהיא מוארת בתורת החסידות, בנשיאות רבינו אור עולם 
זה  אבוחצירא שליט"א, שבמעמד  דוד  רבי  האדמו"ר  ופלאו, 

ולכל  לו  בבריאות  טובות  ושנים  ימים  לאורך  ונעתיר  נתפלל 
כאן  שהובאו  דבריו  את  הגרמ"מ  סיים  הרוממה"  משפחתו 

בקיצור רב.
ריקוד קצר ועולים לרכבים. מוצאי שבת הוא הזמן המסוגל 
ציונו  על  יעקב'  פין  אין  יצחק  פין  אברהם  פין  'גאט  לתפילת 
יצחק  לוי  רבי  ישראל הרה"ק  סנגורן של  של מחבר התחינה, 
יצאנו  שבבארדיטשוב.  העלמין  בבית  זי"ע,  מבארדיטשוב 

לדרך במוצאי יום מנוחה.

על הגילויים המסעירים שהיו שם, על סעודת 'מלווה 
מלכה' בציונו המושלג של רבינו נחמן מברסלב באומן, 
של  בשלג  הארוכה  הצעידה  'אורות',  במלון  הלילה  על 
ברסלב על קברו של רבי נתן זצ"ל ועד לסיום היום בערש 

החסידות שבמז'יבוז' - בעז"ה בפרק הבא בשבוע הבא.

 כיכר בלי כיכר. המחסומים שמסמנים את הכיכר

מראות השוק המקומי
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אוהב 
שלום
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שנה חלפה מאז עלה הגאון רבי אליהו בר שלום על כס רבנות העיר בת-ים ונראה כאילו הדברים אירעו לפני שנים 
רבות • בשיחה עם יוסי גיטלר הוא מונה את ההצלחות לצד הדברים הטעונים שיפור והתכניות המגוונות לעתיד, 
מספר על היחסים המעולים עם ראש העיר החדש אותו הוא מכנה 'אדם מעולה' ומביע צער על הותרתו של יו"ר 
ש"ס המקומי מחוץ לקואליציה • וגם: מחלקת הנישואין ששואבת זוגות מכל רחבי הארץ, והאם יש סיכוי שבעוד 

תקופה יישא בתואר הרב הראשי לתל אביב יפו ובת ים?

||  יוסי גיטלר ||
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בת-ים ש העיר  זכתה  מאז  חלפה  נה 
להתעטר בכתרה של תורה עם עלייתו 
לכהן  בר שלום  אליהו  רבי  הגאון  של 
פאר כרבה הראשי של העיר, שהייתה 
חסרה דמות רבנית שתישא בעול קיום 
לאלוקים  הגדולה  בעיר  הדת  צרכי 

ותנהיג את הרוחניות שבה בדרך ישראל סבא.
ייחודיותו של הרב הנבחר הייתה לא רק בעצם אישיותו 
הדגולה שיודעת לאחד בין מגזרים ולהבין לנפשו ורוחו של 
מעט  בלא  שלוותה  שבחירתו,  בעובדה  גם  אלא  יחיד,  כל 
קולות צורמים והגיעה עד למגדל השן של בג"צ בגבעת רם, 
היא חוליה נוספת בשרשרת הדורות של רבני העיר, כאשר 
רב העיר הקודם היה אביו הגדול, הגאון רבי יוסף בר שלום 

זצ"ל, שמפורסם היה בשיעור קומתו.

הכתרה בלוויה

מהמתמידים  היה  בצעירותו  עוד  כי  סופר  אביו  על 
בר  כפוסק  נחשב  ובבגרותו  ירושלים,  של  המפורסמים 
ים  בבת  שעשה  המהפכה  בעולם.  רבים  במקומות  סמכא 
ידועה לכל: "אבא קיבל את העיר בת ים, כשראשי התיבות 
השיב  כאשר  מכות'.  יש  תרד  'בוא  היו  שלה  המפורסמים 
בה  יש  שנה,  ארבעים  לאחר  ליוצרה,  בטהרה  נשמתו  את 
כבר יותר מ-120 בתי כנסת, שלוש ישיבות, שני סמינרים, 
חמישה תלמודי תורה, מאות רבות של שיעורי תורה בכל 
לאין  חסד  ומעשי  צדקה  קופות  הגילאים,  ובכל  הרמות 
רב  זצ"ל,  יוסף  רבי  של  בנו  במהירות  לנו  פורט  שיעור". 

העיר, רבי אליהו, שמסכם כעת שנה לבחירתו.
עת  זצ"ל,  יוסף  רבי  הנערץ  הגאון  אביו  של  בהלווייתו 
התכנסו אלפי תושבי העיר להלוויית רבם, הכריז הראשון 
פי  על  כי  יוסף,  יצחק  רבי  והרב הראשי, מרן הגאון  לציון 
ההלכה יש למנות את בנו הגאון רבי אליהו לממשיך דרכו 
של אביו ברבנות העיר. "כך ההלכה, כאשר הבן ראוי לשבת 
על כסא אביו", אמר הראשל"צ, וסיפר לקהל המשתתפים 
כי בידו תשובה שכתב אביו, מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף 
שהרב  זמננו,  של  בבחירות  אפילו  כך  לנהוג  שיש  זצ"ל, 
)לימים,  המדינה.  של  והתקנות  התנאים  לפי  מראש  נבחר 
נדפסה תשובה זו בשו"ת יביע אומר חלק י"א, שיצא לאור 

לאחר פטירת מרן הגר"ע יוסף(.
העיר  רבנות  על  שהמערכה  איש  צפה  לא  עת,  באותה 
דעת  וחוות  בג"צים,  שלשה  המשפט,  בית  דרך  תעבור 
בהולות של יועצים משפטיים למיניהם, אבל עם זאת סופה 
הכתובה'  'משפט  בעל  הבן,  של  ותורתו  לנצח,  האמת  של 
ניצחה את המערכה, ובת ים יצאה לדרך חדשה, עם רב רבנן 

העומד בראשה.
ביקשנו  בתפקיד,  הראשונה  השנה  משהסתיימה  כעת, 
ההתפתחויות  על  שחלפה,  השנה  על  מהרב  לשמוע 
והתמורות שעברו חיי הדת בעיר בשנת הנהגתו הרעננה, על 
התכניות לעתיד ומה שכבר בוצע ובכללות על מה שקורה 

בעיר היושבת בטבורה של הארץ ושוכנת לחוף ימים.

אברך לכל סטודנט

הרב נמצא כבר שנה בתפקיד. יש סיכום ביניים?
"שיום  תורה  בדבר  הרב  פותח  סופר'"  ב'חתם  "כתוב 
הזכירה  התורה  ואדרבא  שמחה,  יום  דווקא  לא  זה  הולדת 
את זה רק לגבי פרעה הרשע. ה'חתם סופר' עצמו היה עושה 
יום תענית ותשובה ביום הולדת שלו, ומברר עם עצמו מה 

עשה השנה, והאם החיים בשנה הזו היו מוצדקים..."
יותר  לדברים  הייתה  כוונתי  לקונו,  אדם  שבין  דברים  אלו 

אופרטיביים, עליהם בוודאי יש לרב איזה סיכום ביניים.
"ברוך ה' נעשו הרבה דברים, אבל רוצים לעשות הרבה 

יותר".
בשנה  בולט  שינוי  על  להצביע  יכול  הרב  תחומים  באלו 

האחרונה?
"הדבר הראשון שעשיתי אחרי שנבחרתי, היה ללכת אל 
זקני הרבנים, אלו שמכהנים ברבנות הרבה שנים, ולשאול 
חכם  'איזהו  אומר  "התנא  לנו.  מגלה  הוא  עצות"  אותם 
ומהרבנים  מהחכמים  הלומד  שכן  וכל  אדם'.  מכל  הלומד 

הרבה  וקיבלתי  שאלות  שאלתי  הדרך.  את  עברו  שכבר 
תשובות.

להתמקד  במה  "הייתה  אומר  הוא  השאלות"  "אחת 
הותיקים  הרבנים  כל  שכאן  לראות  והופתעתי  בהתחלה, 
עונים את אותה תשובה בדיוק: לא להתחיל בתיקונים של 
מה שצריך לתקן, כי אנשים עדיין לא נמצאים תחת מרות 
לי  יעצו  )קנייבסקי(  חיים  ורב  )כהן(  חכם שלום  רב חדש. 
להתחיל עם הרבצת תורה וזה מה שעשיתי בשנה החולפת, 
להרים  צריך  שהיה  ופרויקטים  תיקונים  כמה  עם  יחד 

בדחיפות כבר מההתחלה".
הרב מפרט את ההשקעה בתורה: "השקענו השנה בעיקר 
היום  יש  ה'  לומר שברוך  יכול  אני  התורה.  שיעורי  במפת 
שבאתי,  לפני  גם  הרבה  היה  כמובן  תורה.  הרבה  בעיר 
וכמובן אני עצמי רוצה בעוד הרבה יותר, אבל ב"ה השנה 
לפתוח  צינור  להיות  וזכינו  בזה,  גדולה  התגברות  הייתה 
מיני רמות:  ובכל  כנסת,  הרבה שיעורי תורה, בהרבה בתי 
גם לאברכים, גם לבעלי בתים, גם לגברים וגם לנשים, גם 
הרב.  מעיר  לזכות"  לי  שיהיה  יעזור  ה'  לבנות.  וגם  לבנים 
ושיעורים  למשגיחים,  מיוחדים  שיעורים  גם  לנו  "יש 

יעודיים לבלניות בלבד.
לנו  ויש  מתרחבת  לנוער  המדרשיות  מפת  גם  ה'  "ברוך 
הותיקות  לבנים, חוץ מהמדרשיות  11 מדרשיות  ב"ה  כבר 
לבד,  גופיה  עם  שהולכים  נערים  על  מדובר  הבנות.  של 
גמרא, פשוטו  חילוניים, אבל הם באים ללמוד  מבתי ספר 
להם  יש  מבריקות  עינים  איזה  מאמין  לא  ואתה  כמשמעו, 
מיוחדים  לנו אברכים  יש  תירוץ.  או  כשהם מבינים שאלה 
ויחד עם  'על האש',  עושים להם  בזה.  וחכמים שמטפלים 

האוכל מכניסים את התרופה...
תוכנית חדשה  על  עובד  "אני  הרב  חושף  אלו"  "בימים 
של 'אברך לכל סטודנט', זאת אומרת שכל סטודנט חילוני 
אותה  לומדים  ואיך  גמרא  זו  מה  ולהבין  להכיר  שרוצה 
נזווג לו אברך חכם, שיודע לדבר וללמוד איתו, נגיד שעה 

בשבוע.
"אגב" מדגיש הרב בשיחה "אנחנו לא מתעסקים רק עם 
חילונים. כעת אנחנו משתדלים בהקמת ישיבת בין הזמנים 
בחורי   190 ים  בבת  לנו  יש  ניסן.  לחודש  לבחורים  חזקה 
ישיבות )אני מתכוון על החרדים(, ואני מאוד רוצה שיהיו 
משתדל  גם  אני  הזמנים.  בין  ישיבת  של  חזקות  במסגרות 
וכולל  שבת  מוצאי  וכולל  שישי  יום  כולל  בהקמת  עכשיו 
ליל שישי. יש לנו 520 אברכים כל יום בבת ים. 390 מתוכם 
בה  שיהיה  לעיר  שדרוש  חושב  ואני  ממש.  העיר  תושבי 
לימוד תורה כל הזמן, בכל עת ובכל שעה מאורגן ומסודר".

מישהו עוזר בכל התכניות האלה?
"תראה, כל האנשים פה בעיר טובים. אני עובד במועצה 
ויאמר  בני אלחרר,  היו"ר  יחד עם  ומטבע הדברים  הדתית 
רפי  מיוחד.  משהו  בקשה.  אף  דוחה  לא  שהוא  לשבחו 
איש  הוא  עד עכשיו ממלא מקום ראש העיר,  ברנס שהיה 
עם נשמה לוהטת, אכפת לו בנשמה ועולה לו בחיים שבני 
שליחי  הרבה  מכיר  לא  אני  ויצליחו.  יגדלו  בעיר  התורה 

ציבור כאלה. בת ים מפסידה כשהוא לא בקואליציה".

התפתחות חרדית

ראש  ש"ס,  לתנועת  במכה  הסתיימו  האחרונות  הבחירות 
השני  בסיבוב  הפסיד  ידה  על  שנתמך  בכר  יוסי  לשעבר  העיר 
במספר  עלייה  למרות  והמפלגה,  ברוט  צביקה  'הליכוד'  לאיש 
הקולות, ירדה במנדט מארבעה לשלושה. התוצאה מתבטאת גם 
בכך שיו"ר התנועה בבת ים רפי ברנז נותר מחוץ לקואליציה. זה 

משפיע על הדת בעיר?
"תשמע, ראש העיר הנוכחי הוא עצמו איש דתי וגם לו 
הולכים  שכעת  לומר  יכול  לא  שאני  כך  מהמסורת,  אכפת 
לפתוח את החנויות בשבת ולהפעיל מצעדי גאווה. אבל אף 
על פי כן, וכמו בכל שטח בעולם, יש כל הזמן כרסום או 

נסיגה, ותמיד צריכים אנשים שיעמדו על המשמר.
מה זה נסיגה? מספר הדתיים בעיר בירידה?

"בכלל לא" הוא ממהר להסביר. "אדרבא ממש בעלייה. 
ראשית כל העובדות מדברות בעד עצמן שאחוז המצביעים 

באותה עת, לא צפה איש 
שהמערכה על רבנות העיר 

תעבור דרך בית המשפט, 
שלשה בג"צים, וחוות דעת 

בהולות של יועצים משפטיים 
למיניהם, אבל עם זאת סופה 
של האמת לנצח, ותורתו של 

הבן, בעל 'משפט הכתובה' 
ניצחה את המערכה, ובת ים 

יצאה לדרך חדשה, עם רב רבנן 
העומד בראשה
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למפלגה חרדית עלה בעשרים אחוז וזה נתון מרשים מאוד. 
גם  ומתעצמת,  ממשיכה  בתשובה  החזרה  בפועל  ושנית, 
הורים  האברכים:  וגם  וגדל,  הולך  הישיבות  בחורי  מספר 
לשכור  שאפשר  להם,  מראים  בישיבות  שלמדו  לבחורים 
חניה  או  מחסן  מאשר  יותר  שפוי  במחיר  ים  בבת  דירה 
אתה  רחוב  ובכל  כוללים,  ויש  מדרש  בתי  יש  בירושלים, 
רואה דתי או שנים, זה נותן אוירה טובה, וטוב להם לדתיים 

בעיר הזו.
"בשעתו" מספר הרב "כשבאו לאבי עליו השלום ובקשו 
ממנו ללחוץ על ראש העיר להקים קריה גדולה לחרדים הוא 
להתמודד  יכולים  בתשובה  שחוזרים  הייתה  דעתו  התנגד. 
טוב גם בסביבה לא דתית, ולכן עדיף שיהיו מפוזרים בעיר 
כי כך הם יתנו צביון בעיר. היו בודדים שהיה נראה לו שלא 
יעץ להם  יחזיקו מעמד – וכשהם באו לשאול הוא באמת 
לעבור למקום חרדי. אבל את הרוב הוא השאיר כאן, ולא 
הרשה להם אם אפשר לקרוא לזה כך, לעבור לבני ברק או 
ובכל רחוב  רואים כמה הוא צדק  למקום חרדי אחר. כעת 
יש מישהו עם ציציות בחוץ, או אשה עם כיסוי ראש מלא 

ואמיתי.
חנוכיות  חיפשתי  ופשוט  ברחוב,  הלכתי  "בחנוכה 
כך  כל  שמחתי.  כך  "כל  ברגש.  מתאר  הוא  בחלונות" 

הופתעתי לטובה. אין רחוב בלי כמה חנוכיות בחלון. בכלל 
בת ים היא עיר מסורתית ולא עיר חילונית".

אם אין קמח אין תורה

יש דברים שהרב יכול לומר שאכזבו ובסוף לא הצליחו?
"תראה, אם היה עוד קצת כסף היה ניתן לעשות יותר. אני 
דיברתי איתך רק על לימוד התורה ולומדי התורה אבל תדע 
שיש תוכניות רבות בכשרות, גם עבור הצבור הכללי, וגם 
עבור הצבור הדתי, והלוואי שנוכל לעשות עוד. יש צרכים 
ברוך  בנישואין.  בכשרות,  במקוואות,  בעירוב,  בכל שטח, 
השם הרמה היום טובה, אולי אפילו טובה מאוד, וברור לי 
שיש  מפני  ספק,  בלי  עלתה,  הרמה  האחרונה  שבשנה  גם 
קודקוד אחד, ויש הוראות ברורות, בלי משחקים. ואף על 

פי כן ברור שבתקציב טוב אפשר לעשות הרבה יותר".
איך כסף יכול להביא לשינוי למשל בתחום הכשרות?

"זו שאלה מצחיקה. כסף מאפשר לנו הסברה, והסברה 

הסברה,  לנו  כשיש  חזקה.  כשרות  דרישת  יוצרת  נכונה 
זה  שמתאימה לכל מגזר בשפה שלו, על הצורך בכשרות, 
מתורגם לדרישת כשרות. וכשיש דרישת כשרות יותר גדולה 
הרבה  להתאמץ  מוכנים  ההכשר  מקבלי  גם  חזקה,  ויותר 
יותר. בלי ספק, שאפילו בציבור הדתי, אם היה לנו לדוגמא 
מושגים  על  לחזור  ים,  בבת  כשרות  לענייני  קבוע  עלון 
והלכות, ולספר מה חדש כל הזמן בבת ים הדרישה הייתה 
מתרוממת, וממילא רמת הכשרות גודלת. כדי להחזיק דבר 
הזמן. לא  כל  להיות פעיל בשטח  צריך  הוא  גבוהה  ברמה 

משהו רדום.
ויש לרב עוזרים בענין הכשרות?

"הרב משה גבאי הוא מנהל מחלקת הכשרות בעיר, הוא 
מונה על ידי אבי זצ"ל, ויש בו אימון מלא. חוץ ממה שהוא 
ירא  וגם  גדול,  מאוד  נסיון  בעל  בנושא,  מאוד  גדול  בקי 
שמים גדול. וזה שווה זהב. כי פעולה של כל מחלקה תלויה 

ברמה של המנהל שלה.

"בשעתו" מספר הרב "כשבאו 
לאבי עליו השלום ובקשו ממנו 

ללחוץ על ראש העיר להקים 
קריה גדולה לחרדים הוא 

התנגד. דעתו הייתה שחוזרים 
בתשובה יכולים להתמודד טוב 

גם בסביבה לא דתית, ולכן עדיף 
שיהיו מפוזרים בעיר כי כך הם 

יתנו צביון בעיר. היו בודדים 
שהיה נראה לו שלא יחזיקו 

מעמד – וכשהם באו לשאול 
הוא באמת יעץ להם לעבור 

למקום חרדי
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גדול מרבן שמו

יש שיתוף פעולה מלא עם שאר הרבנים בעיר?
"ברוך השם עם כולם. כל החוגים וכל המגזרים, ואין יוצא 
מן הכלל. רק השבוע היה לנו מפגש עם כל רבני העיר, אצלנו 
ברבנות, שבו נתתי דיווח היכן אנחנו עומדים, ביקשתי שכולם 
יטו שכם יחד, ושמענו היטב את כל דברי הרבנים. כל אחד 
והעצות שלו או הדעה שלו. אני עצמי הולך בכל שבת לכמה 
בתי כנסת בעיר, ושומע כל הזמן את הרבנים והגבאים בעיר. 
וכמובן כל רבני הרבנות, הרב מלכה והרב רוזין והרב אלול 

והרב לוגסי. עובדים יחד".
לעיר אין רב עיר אשכנזי. זה הולך לקרות?

"על פי החוק בכל עיר מכהן רק רב ראשי אחד, אלא אם 
תקציב  לו  יש  וגם  רבנים,  שני  שיהיו  דורש  העיר  ראש  כן 
פנוי בשביל כך, וגם הדרישה נבדקת בועדה מיוחדת ונמצא 
שהיא מוצדקת, וגם שר הפנים מאשר אותה. בעיר שלנו אף 
אחד מהדברים הללו אינו מתקיים. ראש העיר משתדל מאוד 
להבריא את העיר ולא להכביד עליה בתקציב נוסף, וגם אין 
צורך במשרה הזו כי בת ים היא עיר ספרדית ברובה. בפרט 
הדתיים שבהם. בעיר שלנו יש 131 בתי כנסת, 11 מתוכם של 
בני אשכנז, וחלק מהם מופעלים על ידי צבור ספרדי.. אז למה 
שהעיריה תרצה מה שלא דרוש לה, אין לה כסף בשביל זה, 
וגם לא תקבל על זה אישור. עם זאת תראה, גם אני מבין ויודע 
שיש בעיר כל מיני ציבורים, בכל מיני גוונים, וחוץ ממה שאני 
בעצמי משתדל ללכת לכולם בבתי הכנסת, באמת זכותו של 

כל ציבור לכבד ולתאר את הרב שלו באיזה תואר שירצה".
יש איזה 'תקן' לתארים?

רב,  יש  בתארים.  עשיר  הרבני  העולם  יודע  שאתה  "כמו 
ויש רב גאון, ויש רב גאון גדול ואין כל תקן. אבל תואר רב 
העיר, או רב ראשי, הוא תואר חוקי, של מי שהחוק נותן לו 
יכול  לא  ומבחינה חוקית אחר  את הסמכויות הדתיות בעיר, 
להיקרא בתואר הזה, כמו שמי שאין לו תעודת פרופסור לא 
יכול להיקרא בתואר הזה. שאר התארים לכבד רבנים?, הכל 
פתוח, ואין שום אכיפה, וגם אין שום מניעה. תקרא עתונים 

ומודעות ותראה שלל גדול של תארים".
זה בא על חשבון הכבוד של הרב?

"כבוד???" מגחך הרב על עצם השאלה "כאילו התכוונת 
תרדוף  ואם  ממך,  יברח  אחריו  תרדוף  שאם  זה  שהכבוד, 
אחריו חזק יברח ממך חזק, שנעשה עליו מלחמה?? זה אתה 
מתכוון?? אני עצמי אכבד את כל הרבנים בעיר שלי בכבוד 

עולם, ואקרא להם בכל תארי הכבוד!".

רב של שלושה ערים?

יש דיבורים על איחוד בת ים ותל אביב. אם יהיה איחוד הרב 
הולך הביתה או הולך לתל אביב?

יותר.  דבר  שום  ולא  דיבורים  דיבורים.  יש  שאמרת  "כמו 
אבל אם אתה מתכוון למשהו ספציפי יותר אז יש חוק מסודר 
בשעת  אם  אז  מתאחדות,  רשויות  שתי  שאם  והוא  בענין, 
להיות  הופך  אוטומט  הוא  אחת,  ברשות  רק  רב  יש  האיחוד 
הרב של שתיהן. ואם היה רב גם ברשות השניה, אז אם אחד 
אשכנזי ואחד ספרדי שניהם נשארים, ואם שניהם מאותה עדה 
אז עושים בחירות לרב הרשות הזו רק מבין שניהם לבד. אבל 

אני לא נושא עינים לתל אביב. בכלל לא".
למה? היא גדולה ויש שם בתי דין.

מפחיד  לא  דין  בתי  שיש  זה  הבעיה.  ומכאן  גדולה  "היא 
לא  אני  אבל  והכושר.  דיינות  ואני אחרי המבחנים של  אותי 
בשביל  אלא  הגדול",  "הרב  להיות  בשביל  בעולם  נבראתי 
להרים את הדת ואת כבוד השם, ונראה לי שבבת ים אני יכול 
יותר  קטנה,  יותר  עיר  היא  ים  בת  טוב.  יותר  זה  את  לעשות 
חמה, ויותר מסורתית. אבל מה החלומות האלה, אני לא רואה 
את האיחוד, ואף אחד לא ממש יתן לזה לקרוא. לא שר הפנים 

ולא ראש העיר".
היחסים עם ראש העיר טובים?

"מעולים. הוא איש מעולה, ולכן היחסים איתו מעולים".
התחלתם בשיתוף פעולה מעשי?

"הוא רק מתחיל עכשיו. תנו לו להתחיל לעבוד. למה צריך 

להתחיל לבדוק כבר בחודש הראשון".

אבן שואבת לנישואין

הרב מפורסם בענייני הנישואין. יש חדשות ?
"אני מקוה שכן. מחלקת הנישואין ברבנות בת ים פורחת 
מאוד ומתפרסמת יותר בכל מקום. יש בקשות מהרבה זוגות 
והיחס  פנים  שהמאור  לומר  מוכרח  אני  פה.  דווקא  להרשם 
הוא  שפונים  אלו  אל  הדתית  המועצה  צוות  מצד  פה  שיש 
הצוות  צל"ש.  להם  לתת  מוכרח  אני  ביותר.  מהמשובחים 
נהדר, ואתה רואה את התוצאות. על פי החוק כיום כל אחד 
ערים  מהרבה  ואנשים  מקום,  בכל  לנישואין  להרשם  יכול 

בוחרים להרשם דווקא בבת ים.
אולי בגלל תחום השיפוט של הרב?

אבל  בכלל.  דתיים  לא  אנשים  על  מדבר  אני  בטוח.  "לא 
הכלות  בהדרכת  היחס  מעולה,  אצלנו  האנושית  האיכות 
ההקלות  נישואין,  תעודת  הוצאת  של  המהירות  והחתנים, 
שיש בבדיקות. ולא שתחשוב שמישהו מעגל פינה. בכלל לא. 
בלי  העבודה  כל  את  עושה  המשרד  שפשוט  אלא  אצלי.  לא 
לספר לזוג בכלל מה נעשה בשבילו. מרימים טלפונים אישיים 
מתנהלת  והמחלקה  בעיות,  לפתור  כדי  מקום  בכל  לפקידים 

במיטבה. ברוך השם".
הציבור הכללי מוסת דווקא נגד נישואין ברבנות.

שיבוא  מי  כי  מוסת.  שאמרת:  בהגדרה  ובדיוק  נכון.  "זה 
לבדו למשרד, יראה את המקום הכי מטופח שראה, יחוש את 
האוירה הנעימה, את הענייניות והמהירות, ובעיקר – פגישה 
הרבה  גדול.  חיוך  לחייך  להם  גורמת  והצוות  הרבנים  עם 

אומרים, או אומרות, "מהיום אתה תהיה הרב שלי".

לרב  ומאפשרים  השיחה  את  מסיימים  אנו  זו  בנקודה 
להמשיך בשגרת יומו העמוס והמלא למען תושבי העיר שאת 
של  בכוח  להתבונן  נותר  לנו  הרחבות.  כתפיו  על  נטל  עולם 
כל יחיד לחולל מהפך כה גדול בחיי הדת ולהאהיב את שמו 
יתברך על כלל עם ישראל כפי שעושה בכישרון הרב בבת ים.

רק השבוע היה לנו מפגש 
עם כל רבני העיר, אצלנו 
ברבנות, שבו נתתי דיווח 

היכן אנחנו עומדים, ביקשתי 
שכולם יטו שכם יחד, ושמענו 

היטב את כל דברי הרבנים. 
כל אחד והעצות שלו או 

הדעה שלו. אני עצמי הולך 
בכל שבת לכמה בתי כנסת 
בעיר, ושומע כל הזמן את 

הרבנים והגבאים בעיר
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על הנייר, הקהילה היהודית בארה"ב נמצאת בתור הזהב שלה, כשצוללים לנתונים, מגלים את השבר 
הגדול, ההתבוללות, אבדן הזהות והתרופפות הקשר לישראל • למי מותר לעלות לתורה, האם גוי 
יחבוש כיפה בבית כנסת ואיך מתייחסים לבני זוג מתבוללים? - הסוגיות החדשות שמנהיגי יהדות 

ארה"ב נאלצים להתמודד איתן • בזמן שהקונסרבטיבים עדיין מנסים להיאחז במקורות ומפעילים 
תכניות חינוכיות לעידוד הנישואין בתוך הקהילה, הרי שהרפורמים כבר מזמן איבדו את הכיוון 

ומובילים את יהדות הגולה לאבדון • וגם: איך באמת נתפסת היהדות אצל האמריקאים, מה גרם 
לשינוי תפיסתי בשנים האחרונות והאם היבשת עומדת בפני גל של "חזרה בתשובה"?

)ללא(ארצות             הברית

||  איילה אבן האזל ||
צילומים: ויקיפדיה
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)ללא(ארצות             הברית
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ניצבת ה הברית  בארצות  היהודית  קהילה 
בפני אתגרים חדשים בעידן הנוכחי. אפילו 
יש  יהודים  כמה  פשוטה:  הכה  לשאלה 
בארצות הברית? אין תשובה חד משמעית. 
לכאורה ממחקר שנעשה ב-1990 עולה כי 
אומדן מספרם של היהודים עלה מ5.5 מלין 
המושג:  בהגדרת  נעוצה  זו  חדה  לעליה  הסיבה  מיליון.  ל8 
מיהו יהודי? הרחבת המושג הכלילה למעשה גם אנשים שעד 
כה לא הוכרו כיהודים כלל. יותר ויותר לא יהודים, מתקבלים 
כחברים בארגונים היהודים, ואפילו בבתי כנסת הרפורמים, 
וכך מגדילים את מספרם לפחות למראית העין של "היהודים 

המאורגנים".
לפי  יהודים  קרי  המקובלות,  הערכות  לפי  זאת  לעומת 
מיליון  מ-5.5  בהתמדה  קטן  היהודים  של  מספרם  ההלכה, 
 5.45% של  ירידה   ,2002 בשנת  מיליון  ל-5.2   1990 בשנת 
לפי  ההתבוללות.  בעיית  היא  לכך  היחידה  הסיבה  בעשור. 
נתוני הסקרים בשנות האלפיים עלה שיעור היהודים הנישאים 

לבני זוג לא יהודים ל- 58%.
ולא  עיקריות  סיבות  מכמה  נובעת  המדאיגה  התופעה 
הדתית  המעורבות  והחלשות  החילון  הגברת  פשוטות: 
ושמירת מצוות, בני הדור השלישי והרביעי להגירה עוזבים 
ועוברים  צפופה  יהודית  אוכלוסייה  של  ותיקים  מקומות 
לפרברים למקומות בלי יהודיים, יהודים מתרכזים במקצועות 
יהודיים  לא  עם  נרחבים  קשרים  ויוצרים  הלבן  הצווארון 
רוב הצעירים   - וגורם אחרון  נישואי תערובת,  מה שמעודד 
ערכים  ומאמצים  אקדמאים  בלימודים  בוחרים  היהודים 

אוניברסליים של שוויון על פני ערכים יהודיים.
נישואי תערובת מתרחשים כיום לצערנו במידה שווה אצל 
מהגברים   40%   25-49 בגילאי  יהודים  בין  ונשים.  גברים 
בקרב  השוואה  )לשם  יהודים.  ללא  נישאו  מהנשים  ו-40% 
ללא  נישאו  מהנשים  ו-19%  מהגברים   27% ומעלה   50 בני 

יהודים(. בעקבות מחקרים וראיונות עומק שבצעו החוקרים, 
באחוזים  תערובת  בנישואי  נישאים  ונשים  שגברים  למרות 
זהים, הם מתנהגים באופן שונה ביחס  ליהדותם והם שונים 
מאד באופן סוציולוגי. נשים יהודיות שנישאו ללא יהודי, 
יותר  מאוחר  שנים  שלוש  שנישאו  נשים  כלל  בדרך  הן 
יהודים. הנשים מתארות  יהודיות שנישאו לגברים  מנשים 
ולבסוף  יהודי  זוגי  בן  אחרי  רבות  שנים  ארוך של  חיפוש 
הגיעו לוויתור והסכמה להיפגש גם עם גברים לא יהודים. 
שהזהות  הגבוה  הסבירות  יהודים  גברים  בקרב  לעומתן, 

הדתית של האישה כלל לא הייתה נושא שהעסיק אותם.
בבית  ציבור  שליח  להיות  יכול  גוי  האם  במבוכה:  הרפורמי  הזרם 

הכנסת?
על פי סקר שבוצע בשנת 2003 נמצא כי למעלה מ-80% 
את  המגדירים  באנשים  מדובר  כי  לציין  )יש  מהיהודים 
עצמם כיהודים( הם בעלי קשר למסורת היהודית, אם מדובר 
השתתפות  או  חנוכה  נר  הדלקת  הכנסת,  לבית  בהליכה 
הינה: 38%  הזרמים השונים  בין  הסדר. ההתפלגות  בליל 
לקהילה  ל-33%   22% בין  הרפורמית,  לקהילה  שייכים 
הקונסרבטיבית, ו-9.4% שייכים לקהילה האורתודוקסית. 
תופסים   62%  – הברית  ארצות  יהודי  רוב  הצער,  למרבה 
את היהדות כתרבות אתנית ולא תרבות דתית, ואילו 15% 

מגדירים את היהדות כדת בלבד.
התערובת  נישואי  שיעור  הרפורמי  הזרם  בקרב  כידוע, 
הוא הגבוה ביותר, מה שגורם לעלייה גבוהה במספרם של 
זוגות מעורבים בני אמונות שונות, הבוחרים להגיע לבית 
והולך  גדול  כיהודים. כך אחוז  ילדיהם  ולגדל את  הכנסת 
הכנסת  בבית  תפקידים  מגוון  הממלאים  מתפללים  של 
הרפורמי כלל אינו יהודי! תופעה זו נפוצה בעיקר בערים 
 – דלילה  היהודית  האוכלוסייה  בהם  ובאזורים  הקטנות 
זוגות בני  יותר והלחץ החברתי מזרז  נפוצה  שם התופעה 

אמונות שונות להצטרף לכנסיה או לבית הכנסת.
לדון  הרפורמי  לזרם  גורמת  התופעה  עם  ההתמודדות 
ובעיקר  בקהילה  יהודי  ללא  היחס  לגבי  ראש  בכובד 
הצבעה  זכות  בעל  יהיה  יהודי  הלא  האם  הכנסת:  בבית 
כי  חוששות  הקהילות  רוב  קהילתיות?  החלטות  לגבי 
פחות  לכיוון  ההחלטות  את  תטה  כזאת  הצבעה  זכות 
יהודי. סוגיה נוספת - האם לא יהודי יוכל לכהן בוועדות 
לא  האם  מאשרות.  הקהילות  רוב  כלל  בדרך  קהילתיות? 
יהודי יכול להיות שליח ציבור? מהבחינה ההלכתית הוא 
כמובן אינו יכול להוציא מתפללים אחרים ידי חובה היות 
עליה  שדנו  לשאלה  דוגמא  היא  זו  להתפלל.  צווה  ולא 
יכול  יהודי  לא  האם  פעמים.  כמה  הרפורמית  במסגרת 
לברך על הדלקת נרות חנוכה? האם לא יהודי יוכל לברך 
נמצאו  אלה  לבעיות  התורה?  קבלת  על  מצווה  בר  בטקס 
כמה "פתרונות" יצירתיים. יש קהילות רפורמיות שאוהבות 
לטעון כי תוכן והמלל אינו חשוב רח"ל וכי התפילה היא 

לא  וגם  לתוכן הברכה,  אין חשיבות  ולכן  סימבולית  פעולה 
יהודי שאינו קבל תורה או לא צווה להדליק נרות יכול לברך, 
במיוחד שהשפה היא עברית ולכן הדיסוננס אינו משמעותי. 
יהודי  הלא  של  ההשתתפות  את  מגבילות  אף  הקהילות  רוב 

בפומבי בטקס התפילה.
לגבי סוגיות נוספות: חבישת כיפה – רוב הקהילות נוהגות 
לבית  כבוד  להראות  מנת  על  כיפה  יחבוש  יהודי  הלא  שגם 

הכנסת אך להתעטף בטלית – רק היהודי יכול.
וזה רק מקצת הבעיות שיש בבית הכנסת הרפורמי. בשל 
בבית  יהודי  הלא  של  מקומו  על  הדיון  התופעה,  שכיחות 

הכנסת רק נעשה מורכב יותר ויותר.
השנים  לאורך  הרפורמי  לזרם  השייכים  ה"רבנים"  עמדת 

בנושא ההתבוללות:
-1909 שיעור נישואי התערובת זניח ועמד על 2%. הקהילה 
מקבלת את התפיסה ההלכתית האורתודוקסית. עם זאת לרב 
לפי  משום  מעורב,  זוג  לקדש  היכולת  הייתה  תמיד  הבודד 
התפיסה הרפורמית ה"מצפון היחיד" הוא המכריע במקרים 
להשתתף  המוכנים  רבנים  ישנם  השנים  במשך  אלה.  כגון 
בטקס היות ונישואין בזמן המודרני הם "מתוך אהבה", ולכן 
אין להתנגד ולהרחיק את הזוג מן הקהילה. יש לקרבם על מנת 

שבעתיד יתקרבו לקהילה ויחנכו את ילדיהם ברוח היהדות.
שיעור  כי  היהודית  הפדרציה  סקר  התפרסם   – ב-1970 
נישואי התערובת גדל ל30% ונוצר מתח בין רבנים מתירים 

בזרם הרפורמי למתנגדים. מתקבלת החלטה חדשה בנידון.
הקודמת  ההחלטה  את  מאשר  הרבנים  איגוד   –  1973
ומוסיף הצהרה על הכרה ב"חופש המצפון" של הרב היחיד. 

על מנת לסייע לזוגות המעורבים הם מציעים:
זוג  לסייע בחינוך הילדים כיהודים, לסייע בגיור של הבן 
ובבית  בקהילה  ומעורבות  השתתפות  לעודד  יהודי,  הלא 

הכנסת )בשונה מהקונסרבטיביים(.
בזרמים  מקובלת  תכנית   - המושטת"  "היד  תכנית  פיתוח 
לקהילה  המעורבים  הזוגות  את  לקרב  מנת  על  הרפורמים 
רשמיות  ולא  רשמיות  תכניות  כוללת  התכנית  היהודית. 
המעורבים  הזוגות  של  לצרכיהם  בלעדי  באופן  המכוונת 
בנח  שיחושו  מנת  על  היהדות  את  להם  להכיר  ומטרתה 
בסביבה יהודית ולהכניס לביתם יסודות יהודים. לתכנית יש 

מצדדים ומתנגדים.
1983 – עלה מעמדם של ילדים לאב לא יהודי לדיון, היות 
לעומת  הקהילה,  מן  אותם  מרחיקים  כי  וטענו  באו  והללו 
יהודים ע"פ ההלכה האדישים למעמדם אך הקהילה מכירה 
ליצור  הוחלט  כך  בעקבות  אוטומטי.  באופן  כחברים  בהם 
לאם  ילדים  לבין  בלבד  יהודי  לאב  ילדים  בין  שוויוני  מצב 
המעשי  המבחן  אלא  יהודית  בזהות  די  לא  בלבד.  יהודייה 
זוכה לברית מילה, הענקת  יהודי  ילד לאב  וכך  הוא הקובע. 
לימוד תורה, טקס בר\בת מצווה. תגובת מנהיגי  יהודי,  שם 
הקהילות בעייתית, מצד אחד ישנה דאגה מהתופעה, ובאותה 

פיתוח תכנית "היד 
המושטת" - תכנית 
מקובלת בזרמים הרפורמים 
על מנת לקרב את הזוגות 
המעורבים לקהילה 
היהודית. התכנית כוללת 
תכניות רשמיות ולא 
רשמיות המכוונת באופן 
בלעדי לצרכיהם של הזוגות 
המעורבים ומטרתה להכיר 
להם את היהדות על מנת 
שיחושו בנח בסביבה יהודית 
ולהכניס לביתם יסודות 
יהודים. לתכנית יש מצדדים 
ומתנגדים

בית הכנסת שארית ישראל בסנטרל פארק וסט בניו יורק
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היות  בקהילה  לנורמטיביים  הפכו  תערובת  נשואי  נשימה 
או  תערובת  בנישואי  נשואים  בעצמם  המנהיגים  מן  וחלק 

ילדיהם.
בגיור.  למתעניינים  אינטרנט  אתר  מוקם  ה"קרוב"  ברוח 
קבוצתיים  דיונים  כגון:  מעורבים  לזוגות  מיוחדת  תכניות 
פתוחה  לימוד  כיתת  המושטת",  "היד  התכנית  ברוח 
נישאו  בגיור, קבוצת תמיכה להורים שילדיהם  למתעניינים 
למשפחות  אלטרנטיבי  דתי  ספר  בית  תערובת,  בנישואי 
מעורבות שעדיין לא החליטו על זהות דתית לילדיהם, תכנית 

למתחילים של טעימה על הדת היהודית.
עמדת הקונסרבטיבים בנושא ההתבוללות:

 1952 וועדה בשנת  בקרב הזרם הקונסרבטיבי, התקיימה 
התקיימו  הוועדה  במסגרת  יהודיים"  וסטנדרטים  "להלכה 

ההחלטות הבאות:
לא יהודי הנישא ליהודי לא יתקבל כחבר בקהילה.

בקהילה  להטבות  זכאי  לא  לדת,  מחוץ  שנישא  יהודי 
הוא  )להתפלל( אך  לקיים מצוות  למרות שלא למנוע ממנו 
להראות  לא  מנת  על  הכנסת.  בבית  "כיבודים"  יקבל  לא 

לגיטימציה לנישואי תערובת.
ילדים של זוגות מעורבים יוכלו להתקבל לבית הספר דתי 

אם תהיה כוונה לגיירם בהמשך. )ילדים לאב יהודי(.
ב-1959 נוצרה הבחנה בין חבר חדש לחבר ותיק בקהילה. 
אינה  אם  אשתו  אך  בקהילה  חברתו  על  שומר  ותיק  חבר 
יהודייה לא תתקבל, לעומת זאת חבר חדש לא יתקבל במידה 

ובת זוגו אינה יהודייה.
הקונסרבטיביים  "הרבנים"  גדלה,  שהתופעה  ככל 

מרגישים צורך לנסח אסטרטגיה ברורה.
הרבנים  ל-50%.  מגיעים  תערובת  נישואי   -  1995 בשנת 
הקונסרבטיביים מצהירים "אנו מחויבים לגישה תלת ערוצית 

ביחס לנישואי תערובת".
חינוך  תערובת.  לנישואי  התנגדות  על  הצהרה   – מניעה 
לנישואין בתוך הקהילה היהודית. לדעת הקונסרבטיביים זו 
היא האסטרטגיה הטובה ביותר. הועדה מכינה תכנית להורים 
ההורים  טיעוני  את  לחזק  מנת  על  גבוה  בסיכון  שילדיהם 
בנושא, לחזק את המוטיבציה של הצד היהודי, עידוד מפגשי 

רבנים בקהילה, סימפוזיונים, עידוד מפגשי צעירים.
גיור – לגבי זוגות העומדים להינשא, מנסים לשכנע את בן 
הזוג הלא יהודי להתגייר. מתוך הנחה שכך תתחזק הקהילה 
שאינה  האורתודוקסית  מהיהדות  )בשונה  הקונסרבטיבית. 
מכירה בגיור לצורך נישואין היות וגיור צריך לנבוע משכנוע 
קו  ישנו  יהודיים,  גיור מבקר במרכזים  פנימי עמוק( מדריך 
למתעניינים  אתר  הקמת  גיור,  בנושא  חינם  לייעוץ  טלפון 
בגיור. בהמשך יוצע  לילדי הזוג, תכנית "קרוב" בסגנון "היד 

המושטת".
קרוב -  גברת בשם "הרבה מילר" מפיצה שאלון כדי 
לדעת אייך לשפר את הקשר עם המתקרבים, הפצת ספר 
"שמירת היהדות במשפחתך" )מיועד למשפחה מעורבת( 
על  הרפורמים  של  בוועדות  משתתפים  בוועדה  חברים 

מנת לשמוע על דרכי טיפול.

הפתרון רק "חינוך יהודי"

דרוש  לכך  יהודי.  חינוך   - יהודית  להמשכיות  הבסיס 
הערכים  העברת  על  אחראי  אשר   – חיבורת"  "סוכן 
הראשונות  בשנים  לדור  מדור  החברה  של  והנורמות 
ותנועות  חינוך,  מוסדות  הגרעינית,  המשפחה  כגון: 
בקיומה  הצורך  נוצר  בארה"ב  היהודית  בקהילה  נוער. 
המאה  של  החמישים  בשנות  יהודית  חינוך  מערכת  של 
אז  עד  מאירופה.  המסיבית  ההגירה  לאחר  העשרים, 
יהודיים לא העסיק את  והקמת בתי ספר  החינוך היהודי 

הקהילה היהודית מכמה סיבות:
ממזרח  נדדה  אשר  היהודית  המשפחה   – המשפחה 
היה  ואפשר  שורשי  יהודי  מטען  בעלת  הייתה  אירופה 
שני  דור  החמישים,  בשנות  במשפחה.  יהדות  ללמוד 
על  המספק  הידע  את  הגרעינית  למשפחה  אין  להגירה, 
מנת להעביר את המסורת הלאה אלא דרוש לכך בית ספר 

יהודי.
הסביבה האתנית – היהודים בתחילת המאה העשרים 
השני  הדור  לעומת  מובהקות  יהודיות  בשכונות  גרו 
)מלבד  גויים  המוני  בין  בפרוורים  להתגורר  עבר  אשר 
האורתודוקסים( וההורים הבינו כי הסביבה האתנית כבר 
ילדיהם  עבור  חיפשו  ולכן  היהודי  לחינוך  תורמת  אינה 

דווקא מוסד חינוכי יהודי.
אשר  היהודים   – הציבורי  ביה"ס  של  האידאליזציה 
היגרו לארה"ב שאפו שילדיהם יקלטו במהירות בסביבה 
האמריקאית ולכן שלחו אותם ללמוד בבית ספר ציבורי. 
הבחינו  היהודים  השתנה  המצב  החמישים  משנות  החל 
ברמת האלימות הגבוהה בבתי הספר הציבוריים, הרמה 
באו  התלמידים  רוב  וכי  גבוהה,  אינה  אשר  הלימודים 
ילדיהם  את  להעביר  העדיפו  ולכן  נזקקות  מאוכלוסיות 

לבית ספר פרטי ועדיף - יהודי.

הקשר בין שייכות דתית 
לקשר עם ישראל:

יהדות  בקרב  ההתבוללות  מכת  את  לסקור  בבואנו 
ובולט  נוסף  למאפיין  להתייחס  חייבים  הברית  ארצות 

המרמז על הקשר ליהדות והוא: מידת ההזדהות עם מדינת 
ישראל.

ישראל נעשית התוכן והביטוי של הזהות היהודית הדתית. 
כל  של  מלא  קהילתי  קונצנזוס  יש  בישראל  התמיכה  סביב 
יהודי אמריקה  יותר מכל נושא אחר. ההזדהות עם ישראל 
הפגנת  תרומות,  ישראל,  למען  בהפגנות  ביטוי  לידי  באה 
תמיכה למען ישראל, נסיעות לישראל, תמיכה במועמד פרו 

ישראלי לנשיאות אך עליה לארץ ישראל – זה לא.
לעומת  לישראל  ביותר  גבוהה  קרבה   - אורתודוקסים 
לישראל,  עלייה  של:  נתונים  על  מתבסס  האחרים.  הזרמים 
קשר עם ישראלים וידיעת השפה העברית. הקרבה התחזקה 

עוד יותר בין השנים 1986-1983.
הקונסרבטיבים - קרבה גבוהה לישראל ביחס לרפורמים 

או ל"בלתי שייכים" ונותרה יציבה במשך השנים.
הקרובים  אצל  לישראל  בקשר  ירידה  חלה   - רפורמים 

מאוד, ועלייה אצל הפחות קרובים.
שהקשר  מצאו  חוקרים  גיל:  לפי  לישראל  בקרבה  הבדל 
39- בגילאים  הצעירים  בקרב  הוא  לישראל  ביותר  הנמוך 

 65 ביותר היא בקרב המבוגרים מגיל  והקרבה הגבוהה    ,3
ומעלה.

לצערנו, חלה ירידה במוקדי הביטוי האחרים של היהודים 
באמריקה:

ירידה  חלה  בנוסף  היהדות  מצוות  בשמירת  ירידה  חלה 
בלחימה באנטישמיות - ישנה קבוצה של יהודים שבעיניהם 
להיות יהודי הכוונה ללחום באנטישמיות,  מדובר בשוליים. 
כך  אנטי-ישראליות  דעות  הן  כיום  האנטישמיות  הדעות 
שהלחימה באנטישמיות כיום כרוכה בכל מקרה באימוץ דעה 
פרו – ישראלית, ישנה ירידה בקרב המשתייכים לבית כנסת 
אוניברסליים  ערכים  אימוץ  של  גוברת  מגמה  וישנה  קבוע, 

של צדק חברתי כגון: זכויות אדם, חירות האדם.
הרבה מן הערכים הללו שהיוו צורת ביטוי חלופית ליהודי 
האמריקאי איבדו את תוקפן ומשמעותן באמצע שנות ה-60. 
לעומת זאת, כמה גורמים לכך שדווקא ישראל הפכה למוקד 
שאינו  דתי  הלא  ליהודי  במיוחד  יהודית  זהות  ביטוי  של 

משתייך למסגרת דתית:
החילונית  היהודית  התרבות  של  כנכס  משמשת  ישראל 
ביהדות,  ישראל  של  חשיבותה  בארה"ב,  שנעלמה 
עם  הדוק  קשר  וקיום  אמריקה  יהודי  של  אינטרס  בתפילה, 
והכלכלית  הפוליטית  התמיכה  בישראל,  משפחותיהם  בני 
בישראל משמש ביטוי לפעילות יהודית עם גיבוי דתי והתוכן 
חילוני, אמצעי התקשורת ההמונים מפנים את הפוקוס כלפי 
ישראל, מערכת גמולים – השגת תמיכה מיהודים מתבוללים 
יכול  לא  אחר  מוסד  שאף  בצורה  שונים,  תגמול  באמצעי 
בנוסף  מאיר,  גולדה  עם  משותפת  סעודה  כגון,  לתגמל. 

כידוע, בקרב הזרם הרפורמי 
שיעור נישואי התערובת הוא 

הגבוה ביותר, מה שגורם 
לעלייה גבוהה במספרם של 
זוגות מעורבים בני אמונות 

שונות, הבוחרים להגיע 
לבית הכנסת ולגדל את 

ילדיהם כיהודים. כך אחוז 
גדול והולך של מתפללים 

הממלאים מגוון תפקידים 
בבית הכנסת הרפורמי 
כלל אינו יהודי! תופעה 
זו נפוצה בעיקר בערים 
הקטנות ובאזורים בהם 

האוכלוסייה היהודית דלילה 
– שם התופעה נפוצה יותר 
והלחץ החברתי מזרז זוגות 
בני אמונות שונות להצטרף 

לכנסיה או לבית הכנסת

גלויית שנה טובה - יהודים מאמריקה מקבלים מהגרים יהודי רוסיה
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ישראל משמשת כתחליף ל"בית אבא".
יהודי ארה"ב שינו את הגדרתם העצמית בשנות ה-70 
לתפיסת  שהוביל  מה  אתנית,  לקבוצה  דתית  מקהילה 
הרגשות  עם  הרחבה",  מ"המשפחה  כחלק  ישראל 
כקבוצת  "הבית".  היא  ישראל  לכך.  הנלווים  והחובות 
מרגישים  ארה"ב  יהודי  האמריקנית,  בחברה  מיעוט 
להרגיש  יכולים  הם  בישראל  ורק  זרים  עדיין  לעיתים 
חלק ממשפחה רחבה. ישראל אף מספקת ליהודי ארה"ב 
מענה לפחדיהם ולחשש מאנטישמיות. הקרבה לישראל 
מנקודת מבט משפחתית-אתנית במקום דתית מאפשרת 
ליהודי ארה"ב להיות יותר ביקורתיים כלפי ישראל מתוך 

הזדהות ודאגה.
הזהות  האמריקאי  ליהודי  חשוב  עוד  כל  מסקנה, 
היהודית וההשתלבות בחברה האמריקאית במידה שווה, 
ישראל מהווה עבורו רק סמל זהות דתית. והוא מאזן את 
הנראית  הסבירה  ההתנהגות  בגבולות  בישראל  תמיכתו 
ומרגישים  עצמי  בטחון  מלאי  אמריקה  יהודי  לעין. 
באמריקה "כמו בבית". אחד הסמנים המובהקים למידת 
העובדה  הינה  אמריקה  יהודי  של  הרבה  התבוללות 
של  בבעיה  עצמם  חשים  אינם  הם  כי  הפרדוקסלית, 
כך  על  נוסף  בישראל.  תמיכתם  בשל  כפולה"  "נאמנות 
שהמדיניות האמריקאית היא הסכמה עם מדינת ישראל. 
אמריקה  יהודי  בקרב  ישראל  של  מעמדה  זאת  עם  יחד 
עשוי להשתנות אם בשל המדיניות האמריקאית שתשתנה 
אם בשל ההתבוללות העצומה או גל חדש של התעוררות 

דתית "חזרה בתשובה".
ישראל ממלאת תפקיד מרכזי בהיבט המוסדי-ארגוני 
בארה"ב  היהודית  ההנהגה  ובקרב  ארה"ב.  יהודי  בעיני 
שיעור התמיכה בישראל ממשיך להיות גבוה. יש לציין 
עקבי,  באופן  גבוהה  בישראל  היחיד  של  התמיכה  כי 

למרות שאינו מתמצא בנבכי הפוליטיקה הישראלית.
ומה צופן לו העתיד?

של  וחוסנה  עתידה  על  המאיימים  היבטים  שלושה 
הקהילה היהודית בארה"ב:

מהווה   – תערובת  נישואי  בשיעור  עליה  כאמור, 
פגיעה כמותית בקהילות היהודיות ואנשים מתרחקים מן 
הקהילה. חוקר בשם ליבמן עורך הבחנה בין "התבוללות 
קולקטיבית" המישור האישי  "התבוללות  לבין  אישית" 
- פחות בעייתי היות והיהודים אינם חוששים להזדהות 
הבעיה  בעבר.  כמו  להסתירה  מנסים  ואינם  כיהודים 
עוברים  שהיהודים  הינה  קולקטיבית  בהתבוללות 
במקום  חדשה  יהודית  זהות  הופעת   – טרנספורמציה 
זו  היא  היהודית  המסורת  המלכדת.  המסורתית  היהדות 
ששמרה על עם ישראל לאורך כל הגלות, החשש הגדול 

אשר  יהודים  בין  להתפרקות  יגרום  הלכידות  שחוסר 
לא תהיה ביניהם שפה משותפת.

חינוך יהודי שטחי – במקום לימוד מעמיק.
ירידה במספר החברים בבתי   - זרמים  פי  שיוך על 
הכנסת של הקהילות הקונסרבטיביות לצד עליה בשיוך 
מחויבות  פחות  אשר  הרפורמיות  לקהילות  צעירים 

ליהדות. תהליך אשר מהווה כרסום בחיים היהודים.
וכרסום  סחף   – לארוזיה  מביאים  הללו  ההיבטים 
הברית.  בארצות  היהודית  חיים  באיכות  ופוגמים 
האחרונות  האנטישמיות  התנכלויות  שמא  יודע,  ומי 
ארצות  יהודי  כלפי  ראש  הרימה  שלפתע  והאלימות 
מגמת  את  שישנו  הם  ובפלורידה,  יורק  בניו  הברית, 

ההידרדרות הרוחנית?!

 יהודי אמריקה מלאי 
בטחון עצמי ומרגישים 

באמריקה "כמו בבית". 
אחד הסמנים המובהקים 
למידת התבוללות הרבה 
של יהודי אמריקה הינה 
העובדה הפרדוקסלית, 

כי הם אינם חשים עצמם 
בבעיה של "נאמנות 

כפולה" בשל תמיכתם 
בישראל. נוסף על כך 

שהמדיניות האמריקאית 
היא הסכמה עם מדינת 

ישראל  יחד עם זאת 
מעמדה של ישראל 

בקרב יהודי אמריקה 
עשוי להשתנות אם בשל 

המדיניות האמריקאית 
שתשתנה

משפחה יהודית בעלת סוכנות רכב שברולט ממינסוטה תורמת משאית לישראל 1949

פסל החירות
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סיפורו של עותק אחד

בשנת תש"י הגיע לידיו של המתרגם אהרן 
וייסמן ספרון דקיק. כשעלעל בין דפיו גילה, 
כי זהו מכתב בן שלושים עמודים ובתוכו וידוי 
אותנטי של איש יהודי, זקן תשוש מפשוטי העם מז'יטומיר. 
המכתב מגולל את סיפורו הנוגע ללב ואת תהפוכות חייו 
של איציק'ל היתום, סיפור טרגי ומזעזע שסופו מותיר 

את הקורא אפוף מחשבות והרהורים.
"כך או אחרת", כותב המתרגם אהרן וייסמן שהתגורר 
ברחוב יוחנן הסנדלר 13 בתל אביב, "נשארה רק תעודה 
אנושית המדברת בעדה, ואין צורך להוסיף עליה כחל 
ושרק, אף כי היא מתבקשת ליצור ממנה ספר בעל כמה 
כרכים". זהו, אם כן, סיפורו הלא ייאמן של איציק'ל היתום.

הסיפור חוזר במנהרת הזמן עשרות שנים לאחור, אל 
העיירה ז'יטומיר. איציק'ל היתום אינו זוכר מילדותו 
כמעט מאומה. הוא זוכר רק את עצמו כילד עזוב ואומלל 
הלן בבית הכנסת וחי מנדבת לבם של יהודים רחמנים 

מהקהילה.
"גבאי בית הכנסת, מאיר מולצקוב, קודם לכן חייל 
נקולייבי, נתן לי ללון בבית הכנסת, ותמורת כך עזרתי 
לו להכניס עצים ולצחצח את הפמוטות", הוא כותב 

בפתח סיפורו.
"ליבו של אחד מבני הקהילה ושמו ר' אהרן ויינשלמן 

נכמר עלי, והוא לקח אותי תחת חסותו.
"ר' אהרן ויינשלמן קנה לי בגדים, דאג שאלמד בתלמוד 
תורה ונתן לי מקום לינה בביתו. פעם בשבוע דאג לקחת 

אותי לבית המרחץ.
"הוא חשב כי כדאי שאלמד את מקצוע הטייחות, אך 
אשתו פרל'ה התנגדה וטענה שמקצוע זה מתאים לגויים. 
לאחר מחשבה מסרו אותי לחייט כדי שילמד אותי מקצוע. 

מצאתי עבודה אצל החייט והתחלתי לעבוד אצלו.
"באחת הפעמים בהן עבדתי אצל החייט גרמתי לנזק 
כשגיהצתי בגד יקר וחרכתי אותו. קול זעקות וצעקות 
נשמע בבית החייט כמו בתשעה באב. הם הכו אותי וצעקו 
עלי. רעדתי מפחד ויצאתי החוצה ליד הנהר בוכה. אבל 
שוב ניחם אותי ר' אהרן ויינשלמן. הוא בא אתי אל החייט 
ושילם לו את הנזק. הייתי אסיר תודה כלפיו. הם פתחו 
את ביתם לפני, תמיד הגישו לי אוכל ומשקה, ובשבתות 
הייתי סועד על שולחנם. פרל'ה לא הסכימה שאחזור 

לביתו של החייט, ולכן נשארתי בביתם".
ויינשלמן היו שני ילדים  מהספרון עולה, כי לזוג 
ביולוגיים משלהם, בן ובת. באחד הימים שלחה פרל'ה 
את איציק'ל היתום לרחוב מיכאילוב, אל ביתו של המסגר 

ווייסברוט כדי לקרוא לר' אהרן בעלה.
כאשר נכנס היתום אל הבית והודיע לר' אהרן שאשתו 
קוראת לו, התעוררה תשומת ליבו של המסגר. "של מי 

הילד הזה?" שאל.
וכך נוצר הקשר עם המסגר שהציע מיד לר' אהרן ללמד 
את איציק'ל היתום את המלאכה ולקחתו תחת חסותו. ר' 
אהרן נתן את ברכתו, והיתום התקבל כשוליה אצל המסגר. 
הוא עשה חיל בלימודיו, ולאחר חמש שנים אצל המסגר 

ידע את המלאכה על בוריה.
איציק'ל נישא לבחורה הגונה מתוך הקהילה, וקיווה 
שהפרק העצוב בחייו העלובים, כילד חסר בית ומשפחה, 
תם. הנה מתחילים חייו לעלות על דרך המלך, כמו כל 

אדם אחר.
איציק'ל שכר בית מלאכה קטן, הוא רכש בעמל רב 
את הכלים היקרים והחל לעבוד כמסגר. הייתה זו עבודת 
כפיים קשה, אך שכרה בצידה. מעל לכל חש איציק'ל 
סיפוק ושמחה על כך שהוא מצליח לכלכל את משפחתו 

בכבוד, כמו כל אדם הגון. 

הרצח הנורא
"זכיתי ונולד לי בן, ויש לי עבודה, אולם פתאום מעיב 
ענן שחור על המזל שהחל להאיר לי פנים. בעל הבית 
ביקש להעלות את שכר הדירה של בית המלאכה באופן 

משמעותי.
"התחננתי בפניו, הסברתי לו כי אני עושה את פרנסתי 
בדוחק רב ובקושי משלם לו את שכר הדירה שכבר נקבע, 
אולם תמיד שילמתי לו בזמן. בעל הבית הקשיח ליבו 
וקבע: 'לא בא בחשבון! או שאני מעלה את שכר הדירה 

שלך ואתה משלם לי, או שתחפש מקום אחר'.
"ועוד בעיצומם של ימי הוויכוח בינינו, כשהמחלוקת 
לא תמה ואני עדיין לא אמרתי את המילה האחרונה בנושא, 
התעוררתי בוקר אחד. בחוץ שרר קור אימים ושלג כיסה 
את העיירה. עדיין לא הספקתי לשפשף את עיני, ונוכחתי 

לראות כי אסון גדול הרבה יותר בא והתרגש עלי.
"מבלי להתריע מראש, זרק בעל הבית את כלי עבודתי 
מחוץ לבית המלאכה! השלג שירד כל הלילה הרטיב 
אותם, השחית אותם והוציא אותם מכלל שימוש. לאחר 

שיובשו גיליתי כי הם התמלאו חלודה עזה.
"עלבוני וכעסי גדלו עוד יותר כשגיליתי להפתעתי 
כי מסגר אחר, נוכרי שאינו מבני ברית, תפס את מקומי, 
ובעל הבית השכיר את לו המקום. המסגר הנוכרי לקח 

אליו את כל לקוחותי הוותיקים ועיני כלו".
הצער הטריף את דעתו של איציק'ל לחלוטין, ומרוב 
צערו נקט במעשה מחריד שעתיד היה ללוותו כצל כבד 

ועכור עד יומו האחרון.
השנאה הציפה את איציק'ל. הוא הסתובב במשך ימים 
רעב ללחם, ללא פרנסה, רואה בעיניים כלות כיצד בנו 
הנולד לו גדל אל תוך עוני מחפיר, וכיצד שלום הבית עם 
אשתו ההגונה, שלום בית לו ייחל כל כך, הולך ומופר, 
והצער הפך אט אט לשנאה, שנאה כלפי בעל הבית שגרם 

לחייו להשתנות.
באחד הימים הגיע אליו פועל שעבד אצלו ואיבד יחד 
עמו את פרנסתו, לשפוך בפניו את ליבו. השיחה בין 
השניים גרמה להם לחשוב על רעיון נורא... כעבור זמן 
קצר, מונעים על ידי שנאה עזה ומטורפת, החליטו השניים 

להוציא לפועל תכנית איומה.
"אמרתי לפועל כי הואיל ולבעל הבית בן יחיד האהוב 
עליו מאוד, והבן הזה ראה כיצד זרקו אותי מהסדנא, הבה 

נלמדו לקח. סהדי במרומים כי לא התכוונתי לאבדו מן 
העולם, רק להזיקו מעט, שיטעם טעם מר על כך שהרס 
את חיי ברגע שהתחלתי לראשונה לשקם אותם", כותב 

איציק'ל ביומנו.
"החלטנו לתקוף את בנו האהוב של בעל הבית, שהיה 
סוחר תבואה גדול. להכות אותו על אם הדרך וליטול את 

כספו כדי שיחשבו ששדדו אותו.
"לגודל אסוני ולצערי הגדול יצאה התוכנית הנוראה 
לפועל. שעה קלה לאחר מכן קלטתי שנפלתי בפח סערת 
הלב. כשהגעתי לבית הכנסת ושמעתי את כולם שחים 
על סופו הטרגי של סוחר התבואה הצעיר, הבן של אותו 
בעל הבית שנרצח, החל ליבי להלום בחוזקה, זיעה קרה 
כיסתה אותי. חזרתי הביתה בלב שבור והרוס. אשתי לא 

ידעה מכלום וחשבה שמחלה תקפה אותי.
"כמו שאר בני הקהילה השתרכתי אחריהם בהלוויה. 
קול בכייה של אלמנת הבן וזעקותיהם של ילדיו הפעוטים 
קרעו את ליבי לגזרים. קול בכיים יכול היה להמיס אבן. 
לא הבנתי איך אני, יהודי, הגעתי לעשות מעשה כזה. 

אני רוצח!"

אסון גורר אסון
אך יותר משהתאבל, השתלט עליו הפחד. הפחד, שמא 
יובילו העקבות אליו הזדחל אל ליבו ומילא אותו עד תום. 
ואכן, לא עברה יממה, והפועל שביצע עימו את המעשה 
הנורא התדפק על דלתו, מבוהל ומבולבל. מבין דבריו הבין 
איציק'ל, כי הפועל מבקש להלשין עליו לשלטונות, על 
שגרר אותו למעשה פשע שכזה, ובכך לנקות את עצמו. 
איציק'ל ניסה להרגיע את הפועל והשאיר אותו בביתו 
מספר ימים, כשהוא מספק לו את כל צרכיו על חשבון בני 
ביתו. ברם, הפועל המבועת לא נרגע. הוא רצה לממש 

את רצונו ולגשת לשלטונות.
וכך מצא איציק'ל המבוהל את עצמו מקיים את האמרה 

"עבירה גוררת עבירה".
בחלומותיו השחורים לא דמיין שהרצח הראשון יוביל 
לרצח נוסף. אבל זה בדיוק מה שקרה. הפועל מצא את 

מותו בטביעה בנהר...

הנדודים לאמריקה
אלא שבכך לא הגיע איציק'ל אל המנוחה ואל הנחלה.

"קצתי בחיי, המראות הנוראים רדפו אותי. ריחמתי על 
בני ביתי. הלילות הבאים טרפו את נשימתי. הרגשתי שאני 
חייב לצאת מז'יטומיר. אין לי מקום שם. מצאתי את עצמו 
פונה אל ידידי האמיתי ר' אהרן ויינשלמן משכבר הימים, 
שהעניק לי תא משפחתי והתחלה לחיים מהוגנים שנהרסו.

"סיפרתי לו את כל הקורות אותי בשבועות האחרונים. 
הוא החוויר כסיד, מזועזע, ולבסוף פנה אלי ואמר: 'קח 
חמישים רובל, סע לאמריקה, שם תתחיל בחיים חדשים. 
אני מבטיחך כי לא אלשין עליך לעולם, אך גם איני רוצה 
קשר איתך )בכל זאת אני בחזקת רוצח!(. סע ואלוקים 
ירחם עליך ועל נשמתך'. כך נפרדתי מעיירת ילדותי, 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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כשאות קין על מצחי, בדרך אל מקום לא נודע.
"חשבתי שאני מתחיל חיים חדשים, אך קללת אלוקים 
רדפה אותי מאז אותו יום. כשהגעתי לאמריקה מצאתי 
מיד עבודה. עמלתי קשות, חייתי בצמצום ותוך חודשים 
ספורים היה בידי מספיק כסף כדי להביא את אשתי ואת 

בני אלי לאמריקה".
אך החיים החדשים והמבטיחים החלו ברגל שמאל. האסון 
הראשון תקף אותו עוד לפני שזכה לחזות בהם. בנו שהיה 
אז כבר כבן שנתיים, שיחק במהלך ההפלגה במטבע, ותוך 
כדי המשחק הניח אותו בפיו. אשתו פרצה בצרחות נוראות, 
אבל עוד לפני שהיה סיפק בידי אי מי לחלץ את המטבע, 

נחנק הילד למוות...
"לא ידעתי דבר. חיכיתי להם על החוף, מדמיין בעיני 
רוחי את בני הפעוט שגדל, אך לגודל האסון רק אשתי 
הבוכייה וממררת בדמעות ירדה מכבש האונייה. גופת בני 

הקטן נקברה מיד עם הגיעו לשם...".
איציק'ל המשיך לעשות חיל בעסקיו, מנסה לשקם את 
חייו שוב. אך שנתיים לאחר הגיעו לאמריקה נחת עליו אסון 
נוסף. הוא ציפה לשמחה, עת תלד רעייתו ילד למזל טוב, אך 
היא התקשתה מאוד בלדתה, ובמהלך הלידה מתה עליו...
"קול בכיים של האלמנה והיתומים מז'יטומיר שאני 
אחראי לאסונם, הדהד באוזני בכל אותם ימים בהם המוות 
הכה בחלוני. נותרתי לבדי עם תינוק בן יומו שאמו לא זכתה 
להכירו. התעניתי בגידול ילדי השני. הילד גדל ללא אם עם 
אב טרוד להביא פת לחם, והפך לפרא אדם. אבל אני יכול 
להעיד על עצמי שהייתי קמצן גדול, שכן הפרנסה בתחילה 

לא הייתה מצויה בשפע, דבר שהיה לי לרועץ...".

המוות עלה בחלונו
איציק'ל לא אמר נואש. בליבו קיווה שסאת ייסוריו כבר 
תמה. הוא נישא בשנית וכעבור תקופה נולדו לו שלושה 

ילדים, שני בנים ובת.
"הגלגל התהפך לטובה. משפחתי הלכה וגדלה, התחלתי 
להצליח בעסקים ולכלכל אותם בכבוד. משנה לשנה הלך 
עושרי וגדל. מאות הפכו לאלפים, אלפים לרבבות, רבבות 

למיליונים".
החיים יכולים להתהפך ברגע מצד אל צד בטלטלה עצומה 
וקוטבית, וזה מה שקרה לאיציק'ל היתום, כפי שמספר 
הדף הבא ביומנו, יומן וידויו המצמרר של "יהודי פשוט 

מז'יטומיר".
"הבן הנותר לי מאשתי הראשונה הידרדר לחיי פשע ומצא 
את מותו בקטטת נערים ברחוב. אך בזאת לא תמה מכסת 
צרותי. בתי שגדלה לעלמה נאה, נסעה למקום לימודיה 
המרוחק מעט בכל יום. באחד הימים באה אליה אשתו של 
נוצרי אחד ושפכה חומצה על פניה ועל גופה. בתי התייסרה 
בייסורים קשים ומרים במשך חודשים ארוכים בבית החולים 
בו אושפזה, כשהיא סובלת מכוויות וממכאובים, ולבסוף 

גם היא מצאה את מותה...".
הפרטים הזוועתיים של האירועים הטראגיים פרושים 
על פני משפטים ספורים, אולם מאחוריהם עומדים ימים 
ולילות של סבל בל יתואר, שבועות וחודשים של בכי, 

שכול, הלם וצער.
והוא, איציק'ל היתום, אינו בא בטענות אלא כלפי עצמו. 
הוא רואה במסכת ייסוריו את עונשו על מעשהו שלו. מה 
שאינו מבין הוא, רק, במה חטאו ילדיו האומללים, שנגזר 
עליהם למות בייסורים בכדי שהוא יחוש סבל ומכאוב... 
הוא אינו מבין חשבונות שמים, על מה מכפרות הנשמות 

האומללות שמסביבו...
שני הבנים שנותרו לו עזרו לו בעסקיו )שאת פשרם הוא 
אינו מפרט( שהכניסו מיליונים. ובד בבד מציין איציק'ל, כי 
באותו זמן נאסרה מכירת אלכוהול באמריקה באופן חופשי, 
ואפשר היה למכרו רק באופן ממוסד. אך שני בניו "הריחו" 

רווח גדול אם יבריחו משקאות אלכוהוליים מהולנד.
"למרות שהבעתי מכך חשש כבד והסתייגתי מעצם 
המעשה, הם לא שמעו לי. הם הבריחו משקאות אלכוהוליים 
והרוויחו הון רב. שמחים וזחוחים היו לאחר הצעד הזה, 
ודיווחו לי דרך טלגרמה בשמחה רבה על הסכום הגבוה 

שהצליחו להרוויח.
"אולם הייתה זו שמחה מוקדמת. בדרכם בחזרה לאמריקה 
תקפו אותם שודדים, נטלו את השלל שהרוויחו ורצחו את 
שני הבנים נפש. אויה לי כי מצאתי את עצמי אב שכול פעם 
נוספת. כל חמשת ילדי הנולדים לי משתי נשותי מתו עליו 

בעודי בחיים. אללי לי! היש עונש גדול מכך?"

הניסיון לתקן שלא צלח
עשיר גדול אך חסר כל מגיע איציק'ל אל גיל הזקנה, ואין 
בליבו מקום לעוד גרם אחד של כאב. הוא שבור ורצוץ עד 
דכדוכה של נפש ממש, כשהוא חש כי פשעיו הגדולים 

מאירופה רדפו אחריו עד אמריקה והוא נענש קשות.
איציק'ל יודע כי בידו כסף רב, אבל הוא אינו יודע מי 
יעשה בו שימוש לאחר מותו. למרות שנישא פעמיים והביא 

חמישה ילדים לעולם, לצערו, אין לו יורש...
"בכאב פניתי לרב הראשי של ז'יטומיר וביקשתי ממנו 
כי ייצור בעבורי קשר עם משפחת ויינשלמן. הבטחתי לו 
כי אם יצליח לאתר לי כתובתו של אי מי מהם, אעניק לעניי 
הקהילה שלושת אלפים רובלים עבור מעות חיטין. הרב 
ערך בירורים מה עלה בגורל המשפחה עם השנים, וגילה 
את אוזני כי ליפא, בנו של אהרן ויינשלמן, אותו יהודי 
מז'יטומיר שכה היטיב עימי, חי בארץ ישראל. אשתו של 

ויינשלמן ובתו נותרו בגולה.
"ביקשתי גם לפצות את בני משפחתו של בנו של בעל 
הבית הנרצח. מצפוני שהעיק עלי ורדף אותי כל השנים, 
ביקש לעשות חסד עם משפחת ההרוג, אך למרבה הצער, 
הרב סיפר לי כי מהמשפחה ההיא כמעט לא נותר איש 
בחיים. אלמנתו של הנרצח נפטרה זה מכבר, גם שני בניו של 
הנרצח כבר אינם בין החיים. האחד נהרג בפוגרום שהתחולל 
במקום, השני במלחמה, ואילו הבת היגרה לאפריקה ולא 

ידוע מקום כתובתה".
כמוצא אחרון לפורקן מטען הכאב התיישב, אפוא, איציק'ל 
לכתוב מכתב לבן ידידו, יליד עירו, המתגורר כעת בתל אביב.

במכתב, הסודי אפשר לומר, שנכתב מתוך נבכי הנפש, 
מגלה איציק'ל את צפונות ליבו. הוא מספר על כל התלאות 
הגדולות והנוראות באמת שעברו עליו ברוסיה ולאחר מכן 
באמריקה. והגם שמשפטיו מבולבלים מעט, די בהם כדי 

להבהיר את המצב.
"נמצא אנכי במיטתי ואיני יכול להירדם. אני חושב מי 
עשה לי טובות בחיי, וברור לי כי אביך גמל לי הרבה טובות. 
נזכר אני באביך ותוקף אותי הרצון לספר לך את הדברים", 
כותב איציק'ל. "הרב הראשי מז'יטומיר עזר לי למצוא את 
משפחתכם. תודה לקל קיבלתי מכתבה מאמך ומאחותך כי 
שלום להן, והן סיפרו לי כי אתה חי בתל אביב, ובביקורי שאני 
מתכנן בארץ ישראל, אכנס לדודתך שהכרתיה בז'יטומיר".
תקופה קצרה לאחר מכן עורך איציק'ל ביקור בארץ 
ישראל, וסיור ברחוב אלנבי בתל אביב מביא אותו לכדי 

רעיון מקורי, להנציח את זכרו במעשה טוב.
הוא משתף את ליפא ויינלשמן ברעיון ומבקש ממנו 

לממש אותו ולהוציאו מן הכוח אל הפועל.
רעיונו של איציק'ל הוא, להשקיע את כל כספו "להקמת 
מפעל דיור ענק לפועלים עניים" בארץ ישראל, כדי "שלא 
ימצאו עצמם פועלים עניים הנלחמים על פת לחם – יושבים 

ברחוב ודואגים לשכר דירה".
"אולי על ידי מפעל זה", הוא כותב, "אמצא מעט נוחם 
לנפשי הדוויה ואטהר מהחטא הגדול הרובץ כאבן כבדה 

על ליבי".
המפעל היה צריך לעלות הון עתק ועצום באותם ימים. 
יודעי דבר אתם התייעץ ומהם ביקש הערכת מחיר, העריכו 
את הפרויקט בסכום של בין ארבע מאות לחמש מאות אלף 

דולרים )הדבר היה בשנת 1938!(.
"ביקרתי בארץ לפני שמונה שנים ומצאתי מלון בן נחום 
ברחוב אלנבי", כותב איציק'ל. "נתן ה' בליבי רעיון מוצלח 
לרכוש אותו, לבנות עוד ולשפץ. ראיתי כיוונים הרבה וזה 
מצא חן בעיני, ומכיוון שאתה יודע מכל צרותי שהתחילו 
מהמקרה בו גירשו אותי מהסדנא, הייתי רוצה לכפר על 
עוונותי בדברים השייכים בדירות, וזאת בקשתי: הואיל 
בטובך להתקשר עם מהנדס בניין, הידוע במומחיות וביושר. 

רצוי שלמהנדס תהיה המלצה מהאמריקאי גרשון לוי.
"ראשית פעולתו צריכה להיות: עריכת רשימה מפורשת 
של בעלי מלאכה שאין להם דירות משלהם. ארצה לשמוע 
את שמם הפרטי, שם משפחתם ומקצועם. את החומר הזה 

נא שלח לי הנה.
"אני מוכן להקציב סכום של חצי מיליון דולר לשם הקמת 
בניין של שלוש קומות, ובו דירות בנות חדר אחד, מטבח 
ונוחיות. כל חדר יהיה מרוהט באותו ריהוט, כדי שלא יקנא 

איש ברעהו.

"ועוד מאה אלף דולר נוספים אני רוצה להקציב לשם 
מתן הלוואות בלי ריבית לתקופה של עשרים שנה לבעלי 
בתים עניים – לכל אחד ממאה ועד חמש מאות דולר. כל 
בעל בית שירצה ליהנות מהלוואה צריך להודיע שמו, שם 
משפחתו ולצרף את התכנית שבשבילה צריך את ההלוואה.

"הכסף שייכנס לקופה מהגבייה השנתית, ישמש למתן 
הלוואות חדשות לבעלי בתים נצרכים אחרים. וחוזר חלילה.

"אני מתנה תנאי, שכל בעל בית שיקבל הלוואה – ייתן 
ביום הזיכרון שלי, ביום השנה למותי, אחוז אחד מסכום 
ההלוואה. בכסף זה ישתמשו לפועלים שיגורו בביתי, כי 

ביום זה לא יעבדו.
"לסידור סעודת מצווה לעילוי נשמתי, ראוי שיספרו שהיה 
היה איציק'ל היתום, שישמעו הסיפור הכל מאלף ועד תו, 

כדי שילמדו מוסר השכל.
"בגמר בניין הבית יבחרו בוועד בן עשר אנשים, שידאגו 
כי הכל יתנהל ביושר ובצדק. אני רוצה שרב יתערב בעניין.
"את העורך דין תשאל אם לא יאונה לי רע שהסיפור 
יפורסם בעיתונות בשמי המלא. ואת הרב תשאל אם מותר 
לחרוט על לוח שיש את כל קורותי, כי קול בכי האלמנה 
והיתומים מצלצל באוזני עד היום. תשאל גם את הרב אם 

נכונה לי תשובה על חטאי.
"ביחד עם הכסף למהנדס אשלח סכום כסף לבניית המגרש. 
תשים לב שלא ירמו אותך, שלחתי לך חמישים דולר מפרעה 

לתשלום לעורך דין.
"אם תשאל מדוע אני רוצה את רשימת הדיירים לפני 
תחילת הבנייה, התשובה היא כי רוצה אני לראות במו עיני 
טרם אני סוגרן לנצח, וכי תמיד לפני שדבר נבנה אין הרבה 
קופצים, ולאחר שהבניין יעמוד על תילו יגיעו אלפים ולא 
יהיה מקום ואלה שלא ייכנסו יישארו מגדפים, אך אם זה 

נבנה לאנשים שנקבעו קודם, לא תהיה המולה.
"בחרתי ברעיון זה כי מוסדות וביקור חולים יש מספיק, 
ואילו רעיון כזה טרם הגו אותו. איני מודיע לך את כתובתי, 
אני שרוי בפחד תמידי, תכתוב לי מכתבים על פי כתובתה 

של דודתך ואאסוף אותם. מה דעתך על הגורל שלי?"

אחרי חליפת מכתבים בינו ובין איציק'ל היתום שנמשכה 
לאורך תקופה, התקבלו כמאה דולר להוצאת התייעצויות 
עם עורך דין, ולבסוף התקבל מכתב דחוף בצירוף המחאה 

על סכום גבוה מאוד.
אולם מן השמים סובבו שדווקא המכתב הזה לא יגיע 
לידי ליפא ויינשלמן. ליפא עבר בדיוק באותו זמן לדירה 

אחרת והדוור לא ידע את כתובתו החדשה. 
המכתב נשלח על ידי הדואר בחזרה לאמריקה, אך כל 
השתדלויותיו של ליפא ויינשלמן להחזיר לעצמו את המכתב 
עם ההמחאה על מנת להתחיל בתוכנית המוצעת, עלו בתוהו. 
מן השמים לא רצו, כנראה, בהוצאת תכניתו של איציק'ל 

לפועל...

וכך כותב המתרגם אהרן וייסמן בהקדמה לתרגומו: 
"לצערנו הגדול, הדבר לא יצא לפועל, ואין אנחנו יודעים 
את הסוף. יש לשער כי כותב המכתב – הלא הוא 'איציק'ל 
היתום', מת באמריקה בדיוק באותו זמן, ובאין יורשים 
אחרים – הועבר הונו הרב לרשות הממשלה האמריקאית.

"מה שאנחנו כן יודעים, הוא זה: מקבל המכתב, האזרח 
הארץ-ישראלי ליפא ויינשלמן, מת לפני כשנה וחצי )כזכור, 
מילים אלה כתב המתרגם בשנת תש"י, ב-1950(, וגם הוא 

לא ידע את הסוף".
התעודה האנושית, אגב, התגלגלה בעולם עד אשר הגיעה 
לידיו של עורך דין ירושלמי שרכש אותה עבור איש העסקים, 
ישראל לף, שהסיפור נגע לליבו והוא מבקש להישאר רחוק 

מאור הזרקורים. 
כך גוועה לה פרשת איציק'ל היתום, ומהמפעל האדיר 
שרצה להקים בארץ ישראל כדי לכפר על עוונו ולהותיר לו 
שם בארץ, נותרה רק תעודה אנושית המדברת בעד עצמה, 

כי יש דין ויש דיין, ויש משפט על כל המעשה.
יהי זכרו ברוך, ויהי רצון שפרסום הסיפור והרהורי 
התשובה העולים ממנו בליבות הקוראים – יהיו לעילוי 

נשמתו.
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קרוטונים חורפיים ב-3 טעמים מתובלים 
במיוחד 

אחרי שמעמידים סיר מרק מלא בריאות וכל טוב תמיד עולה אותה התלבטות – להוסיף קרוטונים מעובדים 
לעושר התזונתי הזה? "חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית מציעה פתרון בריא, טעים ומזין – מתכון פשוט 

להכנת קרוטונים חורפיים ב-3 טעמים מתובלים במיוחד.

מצרכים:
9 פרוסות לחם

9 כפות שמן זית כתית מעולה
1 כפית כורכום, 1 כפית תערובת "אנטי-פסטי" של "חוות דרך התבלינים"

1 כפית תערובות "טוסקנה" של "חוות דרך התבלינים"
מעט מלח

אופן הכנה:
לוקחים 3 קערות ובכל קערה שמים 3 כפות שמן זית.

מוסיפים את התבלינים: לקערה הראשונה - כפית הכורכום, לקערה השנייה - כפית תערובת ל"אנטי פסטי" 
ולקערה השלישית - כפית תערובת "טוסקנה". 

חותכים את הלחם לקוביות ומחלקים ל-3 הקערות – 1/3 לכל קערה.
מערבבים היטב את קוביות הלחם בכל אחת מהקערות וממליחים מעט. 

מניחים את קוביות הלחם המתובלות על תבנית עם נייר אפייה.

אופים בתנור בטמפרטורה של  180 מעלות למשך 10-12 דקות.

הוסיפו למרק ושיהיה בתיאבון!

מרקים מזינים  
ימי החורף בפתח ומביאים עמם את הקור והרצון לאכול משהו חם ומזין לגוף ולנפש. המרק ידוע כמזון מנחם 

ובריא העוזר להעביר את ימי הקור הגשומים. רשת קפה גרג חולקת מתכוני מרקים בריאים ומזינים. 

מרק עדשים כתומות
מרכיבים )מנות ל- 6 אנשים(

250 גרם תפו"א חתוך לקוביות גסות 
100 גרם בצל סגול  חתוך גס 

150 גרם גזר  חתוך גס 
3 שיני שום 

150 גרם עדשים כתומות 
ליטר וחצי מים

מלח וכמון 

אופן הכנה: 
מתחילים עם טיגון קל של הבצל לאחר 4 דקות מוסיפים את תפו"א השום והגזר ל3 דקות נוספות 

מוסיפים את המים והעדשים ומבשלים חצי שעה 
מתבלים במלח וכמון )בכמה שלבים( וטוחנים 

מתכון מרק עגבניות
מרכיבים ) מנות ל- 6 אנשים(: 

50 גרם בצל סגול 
2  עגבניות טריות בשלות חתוכות לקוביות גסות 

קופסת שימורים אחת עגבניות תמר מרוסקות )500 גרם(
מלח ,שאטה 
חצי כוס אורז 

חצי ליטר מים 
3 שיני שום 
כפית סוכר 

אופן הכנה: 
מתחילים בטיגון עדין של קוביות העגבניות והבצל והשום 

לאחר 7 דקות בערך מוסיפים את שאר המרכיבים  למעט האורז 
מבשלים 25 דקות ,טוחנים ברמבו בפולסים מוסיפים את האורז ומבשלים עוד 15 דקות 

מתקנים תיבול )במלח בלבד ( ומכבים את האש .

קינוחי מילקי ביתיים 
קרם שוקולד עשיר, קצפת וניל הורסת ומעל הכל המון סוכריות צבעוניות. לא תאמינו כמה קל להכין קינוח כזה 

בבית. מתכון מפתיע וטעים מאת המותג מאסטר שף.
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מרכיבים:
לקרם שוקולד:

360 מ"ל )1.5 כוסות( חלב 
125 מ"ל )1/2 מיכל( שמנת מתוקה

60 גרם )4 כפות( סוכר
20 גרם )2 כפות( קורנפלור

150 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות

לקצפת:
250 מ"ל )1 מיכל( שמנת מתוקה

3 כפות אבקת סוכר
4 כפות פודינג וניל 

הגשה: 
שבבי שוקולד/ סוכריות צבעוניות 

אופן הכנה:
מכינים את הקרם: שמים בסיר את החלב, השמנת, הסוכר והקורנפלור וטורפים היטב בעזרת מטרפה. מבשלים 

על אש בינונית תוך כדי ערבוב קבוע עד שהנוזל מתחיל להסמיך. מכבים את האש.
מוסיפים לסיר את השוקולד וממשיכים לטרוף עד שהוא נמס לגמרי ומתקבל פודינג חלק.ממלאים כוסות 

הגשה עד 3/4 גובה ומעבירים למקרר עד שהמילקי מתקרר לגמרי.
מכינים את הקצפת: בקערת מיקסר עם וו בלון מקציפים את השמנת, אבקת הסוכר והפודינג עד שמתקבלת 

קצפת יציבה. מעבירים לשקית זילוף עם צנטר משונן רחב.
מזלפים את הקצפת על המילקי, מפזרים מעל את שבבי השוקולד ושומרים במקרר עד להגשה

קוקטייל שוקולד לבן ורום
מרכיבים ל- 2 כוסות:
80 מ"ל שמנת מתוקה

30 גר' שוקולד לבן 'אגו'
40 מ"ל רום לבן

גרידת תפוז מתפוז אחד
קוביות קרח

אופן הכנה:
לחמם את השמנת במיקרו 40-60 שניות, לשפוך את השמנת החמה על השוקולד הלבן, להמתין מספר דקות 

ולערבב עד להמסה מלאה של השוקולד.
להעביר את התערובת לבלנדר, להוסיף את הרום הלבן, גרידת התפוז וקוביות הקרח, ולהפעיל את הבלנדר 

בעוצמה חזקה, לסנן ולמזוג לכוס ההגשה.

לקישוט: 
חצאי פלחי תפוז חצויים

באדיבות: חברת כרמית

מרק עוף וירקות עם פסטה 
תרופת סבתא העתיקה ביותר לחיזוק מערכת החיסונית בחורף היא מרק עוף. המותג ברילה, מציע מתכון 

למרק עוף וירקות עם סטלינה- פסטה בצורת כוכבים טעים, מנחם ומחסן לחורף בקלי קלות שגם הילדים וגם 
המבוגרים אוהבים.

מרכיבים:
חצי חבילת פסטה כוכבים

2  גזרים רחבים
2  קישואים \ זוקיני גדולים

1  גבעול סלרי קצוץ
200  גרם קוביות חזה עוף

2  גבעולי שמיר קצוץ
1  גמבה אדומה

1  כוס פרחי כרובית קטנים
1  בצל מגורר

כפית מלח
חצי כפית כורכום

כף שמן זית
 

הוראות ההכנה:
חותכים את הגזרים, הקישואים והפלפל לעיגולים, משולשים וריבועים.

בסיר עמוק מניחים כף שמן זית, כפית שמיר קצוץ , סלרי קצוץ דק , בצל מגורר וקוביות עוף.
מוסיפים את הירקות והמלח ומביאים לרתיחה, מנמיכים ומבשלים כ- 25 דקות.

מוסיפים חצי חבילת פסטה כוכבים, מבשלים 6 דקות , מכבים ומכסים ל- 5 דקות נוספות.
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת.

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
כפרים סוריים תצפית מרמת הגולן

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. ובא לציון גואל
2. והבור ריק אין בו מים
3. והגית בו יומם ולילה

תשובות:

תשובות:

ְֵּראִשׁית לז כד 3. ְיהֹוֻשַׁע א ח 1. ְיַשְׁעָיהּו נט כ 2. ב

1. נסר,גזר-עץ דק לכרכוב וכיוצא בו. "נגד הסף ____ עץ" 
)יחזקאל מא טז(

2. אדם גבוה ביותר. "וה____ והננס" )בכורות ז ו(
פרור  טעון  והוא  המחרשה  שמעלה  גדול  אדמה  רגב   .3

מיוחד. "כל שמעלה ____ ואין עפרה תיחוח" )נידה ח: (
חשיכה"                      ___ שבת(  )בערב  "בע"ש  בשעת-,בזמן.   .4

)שבת יא: ( )בהיפוך אותיות(
5. תואר-פנים,מראה הפנים,קלסתר. "____ דיוקני" )מועד 

קטן טו: (
8. אחד מראשי בתי-האבות של חצי שבט מנשה שהוגלו 
)בהיפוך  כד(  ה  )דה"א  אנשים"  "ו___  אשור.  מלך  בימי 

אותיות(
10. בנו בכורו של יעקב מלאה אשתו. )בראשית כט לב(

14. חלילה,הס מלהזכיר. "____ ושלום" )שבת יג: (
זה.            דבר  נעשה  לחינם  לדבר,לא  וסיבה  טעם  יש   .16

"דברים ב____" )כתובות קיא.( )בהיפוך אותיות(
)דניאל  "ובאפס ____"  17. בלי כח,ללא כל מאמץ,בנקל. 

ח כה(

והניחה   ____ "שלף  החרב.  להב  או  הכידון  או  החנית  חוד   .1
באונקלו" )סנהדרין פב.(

2.  אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" )משלי כד כב(
פי  )על   _____     _____ להכשילו.   לו,זמם  להרע  התנכל   .3

תהלים קמב ד(
4. לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה. "אבל לאחר ____" )בבא 

קמא סז: (
5. דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את הירח במולדו. 

"כשרין ל____ החדש" )ראש השנה כב.(
"ב____  ידיעות.  קבלת  לשם  שאלות  חקירה,בדיקה,הצגת   .9

ובחקירה" )סנהדרין ד א(
11. מפרשיות השבוע.

12. מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" )ישעיה מ יב(
14. הקיצור של : ח חלקים.

16. שלם,שאין בו מום. "בכור מוכרין אותו ____ חי" )בבא קמא 
יב: (

העמוד טעון גניזה

1. עונש,פסק דין של השופט. "נכונו ללצים ___" )משלי יט כט(
)בלשון רבים(

6. שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס" )שבת צ: ( )בלשון 
יחיד(

7. חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" )בבא קמא 
א א(

8. שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" )פסחים 
נ: ( )בכתיב חסר(

10. הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים. "ויפה כח ____ 
מכח הדין" )סנהדרין ה: ()רבים(

12. מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ___ לי" )תהלים קיט קי(
13. קיצור המילים : יד אבשלום.

14. תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" )משלי כה יב(
"והיה על אהרן  15. עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש. 

ל____" )שמות כח לה(
 "_____ הבית  משמרת  "את  משמרות.  חליפות,בחילופי   .17

)מלכים ב יא ו( )בהיפוך אותיות(
18. מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" )משלי יז 

י( )בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

 "____ "עד  נכונים.  בלתי  דברים  להעיד  שבא  למי  כנוי   .1
)משלי יב יז(

6. חקירה ובדיקה מעולה. "____ מחפש" )תהלים סד ז(
7. בחור,צעיר לימים. "בן מי זה ה____" )שמואל א יז נו(

או  בקרקע  לשתילה  המשמש  מענף  קטע  או  רך  ענף   .9
להרכבה. "____ של תאנה" )כלאים א ח(

11. ושמא המשמע הפוך מן הנאמר קודם? "____ אינו אלא" 
)סוכה מח.(

 _____ "וכל  במפורט.  הוזכרו  שלא  האחרים  היתר,כל   .12
העם" )חגי א יב(

13. מאור החוכמה.  "____ החכמה" )סוטה ט טו(
15. השמעת רעש וצעקה. "מחבואי הפה ____ הפה" )רש"י 

מנחות סג.(
18. אך זה נכנס לבית,אך עבר את המפתן לבוא פנימה. "בא 

ב___ הבית" )מלכים א יד יז( )זכר(
19. בהמה כחושה וחלשה. "שוה מנה ישלם תחתיו _____" 

)בבא קמא סז: ( )בלשון יחיד(

1. בהר ציון בירושלים 2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 
5. מסוף נפט 6. הפארק הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות 
אבנים גדולות במעגל 8. מצדה 9. יריחו 10. ראש פינה 11. 
צפת 12. בסמוך למעגל מיכאל, אל ים התיכון 13. בדרום 

14. אילניה 15. שכונה בירושלים 16. שתיים
1. היכן נמצא "קבר דוד"?

2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...
3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?

4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה

9. נקראת גם "עיר התמרים"
10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

11. בירת הגליל העליון
12. היכן נשפך נחל תנינים?

13. עוצם הוא ישוב בדרום או בצפון הארץ?
14. שמה הקודם של סג'רה

15. "שבת אחים" היא...
16. כמה פסגות להר מירון?



י"ג טבת תשע"ט 21/12/2019 38

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

איך נדבקים 
בחיידק הבריאות?
שהם  אנשים  ויותר  יותר  מזהים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
"מכורים" לספורט, שותים שייקים מתרד ומגיעים לעבודה 
לא  מהם  אחד  אף   • בקופסא  בריאה  צהריים  ארוחת  עם 
נולד עם קינואה בפה, אולם נראה כי אנשים האלו "נדבקו" 
• אז מהו חיידק הבריאות,  ועברו מהפך  בחיידק הבריאות 

איך נדבקים בו ואיך מתנהגים "החולים" במחלה?

ידיים מופרזת, בעיקר במים  העור שלכם יבש בחורף? רחצת 
זיהום.  להתפתחות  סיכוי  ומגבירה  העור  את  מייבשת  חמים 
מומלץ להשתמש בתחליב רחצה עדין ללא סבון או בסבון טבעי 
ללא בישום ושאינו מכיל פארבנים ו-SLS. פלקסיטול תרחיץ 
למוצרים  בהשוואה  מגרה  כפחות  מחקרית  הוכח  סבון  ללא 
מובילים בקטגוריה והוא ללא חומרי צבע או בישום מלאכותיים 
תרחיץ  אחרים(.  סולפטים  )או   SLS וללא  פראבנים  וללא 
פלקסיטול הינו נוזל רחצה עדין, המנקה ביסודיות בלי להסיר 

את שכבת השומנים. אידיאלי לשימוש 
פלקיסטול  המשפחה.  לכל  יומיומי 
תרחיץ ללא סבון כולל חומרים טבעיים 
ובנטייה  ורגיש,  יבש  לעור  שמתאימים 
ודרמטיטיס.  פסוריאזיס  לאקזמה, 
גרם  לא  שפלקסיטול  נמצא  במחקר 
לאחר  מים.  כמו  ועדין  גירוי  לסימני 
המכיל  לחות  קרם  למרוח  יש  הרחצה 
אוריאה, פלקסיטול בעל תכונות הזנת 
הכוללת  ואינטנסיבית  מוכחת  לחות 
לחות  להזנת   ,Xeradin הרכיב  את 
שעות.   24 ולמשך  מידית  אינטנסיבית 
מגורה  עדין,  יבש,  בעור  לטיפול 

ומתקלף. הרכיב מגביר לחות ב-50%.

הדנטליים  המוצרים  סדרת  את  מרחיבה  רוקחות  תעשיות  תרו 
 LACER השיניים:  להלבנת  חדש  מוצרים  ליין  ומשיקה  שלה 
עם  השיניים  להלבנת  מדעית  ומוכח  מקצועי  טיפול   BLANC
השן.  ממשטח  כתמים  ומניעת  להסרה  השן,  על  מרבית  הגנה 
בתחום  מובילה    LACER חברת  ידי  על  מיוצרים  המוצרים 

ידי  על  מאושרים  משרד הדנטלי, 
הבריאות, אינם מכילים אלכוהול, 
מזיקים  רכיבים  וללא  גלוטן  ללא 
משחת  כוללת  הסדרה  לשיניים. 
שיניים להלבנת השיניים בשימוש 
ושטיפת   ,₪  28 מ"ל   75 יומיומי  
פה 500 מ"ל 48 ₪ את המוצרים 
בכל  רוקח  בעמדת  להשיג  ניתן 
מרקחת  ובתי  הפארם  רשתות 

 % הנחה  קופון  פרטיים.  
WWW. אתר:  דרך   30

LACER.CO.IL

לחורף  מציעה  מרפא,  בצמחי  בטיפול  המתמחה  מורז  חברת 
מהיער  הישר  טננבלוט  מותג  של  מהטבע  תוספים"  "סלסלת 
שיעול  גרון,  בכאבי  לטיפול  מרפא  צמחי  טהרת  על  השחור, 
יעילים  טבעיים  פתרונות  מגוון  טננבלוט,  בסדרת  והצטננות. 
ובטוחים לכל המשפחה נטולי צבעי מאכל, ללא אלכוהול, נטולי 
אלרגניים כלקטוז וגלוטן: טננבלוט לכסניות לגרון, סירופ טננבלוט 
המכונה:  צמחים,  סוכריות  טננבלוט  צמחים,  תוספת  עם   N

של  "הממתק" 
עוד  החורף! 
טננבלוט  בסדרת 
על המדף -  סירופ 
"טננבלוט D" ללא 
סוכר מאושר אגוד 
לסוכרתיים,  אי"ל 
"טננבלוט  סירופ 
ייעודי  קיד" 
"אמיון  ילדים,  
לסיוע  סירופ  פרו" 
המערכת  חיזוק 

החיסונית.

סל תרופות

תזונה- שינויים משולבי  בהובלת  ומומחית  נטורופתית  היא  סנדלר-קראסיק,  גל 
"להידבק בחיידק הבריאות". בהרצאתה  רגש-בריאות המעבירה הרצאה בנושא 
מציגה גל את החסמים המונעים מאיתנו להידבק בחיידק )חוסר מודעות, בלבול 
ושפע אינפורמציה, מחסור בזמן, פחד מלהצליח וחסמים נוספים(, את הסימנים 
"להידבקות" )חושבים טוב, אוכלים טוב, מתאמנים טוב וישנים טוב(, ואת הכלים 

שיאפשר לנו להתמיד במחלה )הגדרה, אמונה, משחק, תמיכה ואיזון(.  
סנדלר- גל  אומרת  לבריאות",  ספורט  או  משקל  בין  מחברים  רבים  "אנשים 
קראסיק, "בעיניי ההגדרה של בריאות היא להיות בשיאי - הכי טובה שאני יכולה 

להיות ולהרגיש כבר עכשיו ולשמר את זה במצב האופטימלי לתמיד".

מהם החסמים שמונעים מאיתנו להידבק?
חוסר מודעות – נכון, לא כולם מודעים עדיין. רובנו לא למדו תזונה, ואנו לא תמיד 

מודעים למה שאנו אוכלים.
סותרות,  תוצאות  בעלי  מחקרים  מחקרים,  עודף   - אינפורמציה  ושפע  בלבול 
שמן  על  נדבר  ושלא  בריאים  לא  שלנו  שהירקות  כך  על  "מפחידים"  מחקרים 

קוקוס, בשר וכו'.
יקר - זה נכון. חומרי הגלם הנדרשים לתחזוק אורח חיים בריא לא זולים במיוחד 

ובשל כך יכולים לעכב החלטות.
צעדים   20 אותנו  שמחזירות  בנפילות  נתקלים  במהלך התהליך   – רגשות אשם 

אחורה, עליהן יש להתגבר ולהמשיך למרות הכל. 
מסעדות  מצד  טוב  רצון  גם  ויש  גדולה  מודעות  קיימת   – בחוץ  להתנהל  קושי 
להציע תפריטים בריאים יותר. מנגד, מי שאוכל בריא יודע, שההיצע עדיין קטן. 

לא תמיד קל להתנגד לשפע המנות הטעימות המוצעות בחוץ. 
מחסור בזמן - החשש מפני מחסור בזמן לבישול, להתארגנות, לספורט. אין ספק 

שהזמנת הפיצה והספה נראות הרבה יותר פשוטות.
איזון, החשש  - הפחד מהתמכרות, החשש מחוסר  לקיצוניות  הפחד מלהיגרר 

מחוסר ההבנה של איך ומתי לשחרר.
לכל הפעולות  להתחייב  עכשיו  אז  לרוב,  עייפים  די  ככה  גם  אנחנו   - עליי  גדול 

הללו? כבר אמרתי לך שסבתא שלי אכלה מה שבא לה והיא חיה מצוין, לא? 
התנהלות מול הסביבה- בעלי לא מאמין בשטויות האלו 

כזו  יקרה כש...? כשאני אהיה בשיא שלי? כשאני אהיה  - מה  הפחד מלהצליח 
רזה? כשאני ארגיש כל כך מדהים עם עצמי? לא בטוח שמגיע לי בכלל להרגיש 

ככה.
כדי להדבק בחיידק הבריאות צריך להיות מודעים למחסומים המנהלים אותנו. 

אחרי שנדע מהם החסמים שלנו נמצא גם את הדרך להתגבר עליהם.

אז איך יודעים שנדבקים?
כמו כל חיידק טוב הופעתו מלווה בארבעה סימפטומים: לחשוב טוב, לאכול טוב, 

להתאמן טוב ולישון טוב. 
לחשוב טוב

מהו  שלהן,  הדיאטה  בתחילת  נשים  נשאלו  שנים,  כמה  לפני  שפורסם  במחקר 
הולכות להכשל. אנשים שאוכלים  ענו שהן  סיכויי ההצלחה שלהן. 70%  לדעתן 
משקיע  "אני  חיוני",  "אני  בריא",  "אני  של  בסטיייט-אופ-מיינד  נמצאים  בריא, 

בעצמי" "אני חשוב לעצמי" אני רזה. וזה המסר שמתחדד פנימה.
לאכול טוב

וכו', אבל יש דיאטות כמו  שנים לימדו אותנו לחשב קלוריות, להיזהר משומנים 
מעולה  דיאטה  וזו  בתפריט!  שומן  אחוז   70-80 על  שמבוססת  קטוגנית  דיאטה 
לירידה במשקל. אז איך זה הגיוני? בנוסף, שנים שאנחנו פועלים לפני ההנחיות 

האלו ועדיין סובלים ממחלה שנקראת השמנת יתר.

אז מה קורה כשאנחנו אוכלים?
תודה - כשאנחנו אוכלים הגוף מגיב: דבר הראשון - הגוף אומר תודה! הוא צריך 
אוכל, הוא רוצה אנרגיה. הגוף הוא מערכת שמפיקה ומתקנת ולומדת ומתמודדת 

ובשביל זה הגוף זקוק ל"חומר"- לחומר הנכון.
אחד  המזון.  את  לפרק  מתחיל  הוא  תודה,  אמר  שהגוף  אחרי   - המזון  פירוק 

הדברים שהוא מפרק זה את הסוכרים שבאוכל ולזה הוא מגיב.
כשאנחנו צורכים סוכר, הגוף שלנו מפרק אותו ומשחרר את הורמון ה"אינסולין"- 

החבר הכי טוב שלנו מצד אחד והאויב הכי גדול מצד השני.
לאינסולין תפקיד חשוב ביותר שבלעדיו לא נוכל לחיות: החדרת הסוכר. התאים 
כשאנחנו  אבל  עבורנו,  חיונית  האנרגיה   .ATP שנקרא  מה   – אנרגיה  מייצרים 
אינסולין,  של  מאוד  גדולה  כמות  מופרשת  סוכר  של  מידי  גדולה  כמות  צורכים 
מאחר ולתאים יש קיבולת מוגבלת, בשלב מסוים הגוף בונה מאגרי סוכר נוספים 
פעילות  ביצוע  או  ממושכת  שינה  של  במצב  אנרגיה  לספק  לו  שיתאפשר  כדי 
גופנית מאומצת – מאגרי הגליקוגן, אלא שגם כמות הסוכר הנדרשת למאגרים 
אלו היא מוגבלת כך שכל עודפי הסוכר שהגוף שלנו לא באמת זקוק להם נאגר 

בגוף כשומן.
מה שחשוב לזכור הוא שסוכר מצוי לא רק למתוקים. סוכר הוא פחמימה וזה יכול 
להיות גם עמילן או לקטוז או מלטוז והם, ממש לא מתוקים. הם בעצם נמצאים 

בדגנים, קטניות, מוצרי חלב. ממש לא דברים שהם בהכרח מוגדרים כ"מתוק".
בנקודה זו זה כבר הופך לבעייתי כיוון שהתזונה היומיומית שלנו מורכבת ממוצרים 
שועל,  שיבולת  חומוס,  פסטה,  לחם,    - כמו  נרגש,  בלתי  סוכר  המכילים  רבים 

פריכיות, אורז, פתית, קרקרים, פיצה, צ'יפס, בטטות, ירקות מסוימים ועוד.
מורכבות  הן  ביותר.  חשוב  האנרגיה  מקור  הן  הפחמימות   – פחמימות  צריכת 
מגלוקוז, יחידות סוכרים, האנרגיה הזמינה ביותר לגוף. במהלך היום הגוף שורף 
עיקריים:  סוגים  לשני  מתחלקות  הפחמימות  אנרגיה.  לייצר  בכדי  פחמימות 

פחמימות פשוטות ופחמימות מורכבות.
בתהליך של הדבקות בחיידק הבריא מומלץ לצרוך פחמימות מורכבות – אבל גם 

כאן – פחמימה היא פחמימה ולכן חשוב לשים דגש על המינון והכמות.
ויחד עם זאת - נסו לשבת במסעדה ולבדוק אלו מנות נקיות מפחמימות... בלי 

קשר להיותה של המנה בריאה או לא. לא משימה פשוטה.

מהם הכלים שלנו?
כיצד אנו מייצרים כלים חשובים להצלחת התהליך עם כל המידע, המוטיבציה 

והרצון להדבק בחיידק הבריאות שצברנו?
בדרך  כל צעד פרקטי  בזה. אחרת,  חייבים להאמין  אנחנו  זה אפשרי!   - אמונה 
להשגת היעד לא יצלח. אני חייבת להתהלך בעולם בידיעה שאני מסוגלת לאהוב 
ספורט, לוותר על ההרגלים הלא טובים שלי, לאהוב אוכל בריא, לחשוב שאוכל 

בריא טעים וכיפי עבור הגוף שלי. 
איך עושים זאת? כותבים חזון. תהליך מוגדר מראש, ברור, נהיר וקל לתפעול:  גם 
מטוס לא ממריא מעצמו. יש תהליך מוגדר של התנעה המורכב ממספר שלבים 

ושהתהליך ברור, הכל כל כך פשוט יותר.
מתחילים בהגדרת היעד: קבעו יעד ריאלי אחרת סתם תחוו תסכול ותחזרו 10 

צעדים אחורה.
למשל: להכין ארוחה אחת חדשה בשבוע, לאכול ארוחה אחת ביום שהיא כולה 
סלט, לעשות הליכה בחוץ 3 פעמים בשבוע, לעלות במדרגות במקום במעלית 

וכו', תוך בדיקה תמידית של השלבים שיובילו אותנו למקום הנכון.
כאן ועכשיו – בדיקה עד כמה הצעדים הרצויים, אפשריים בחיינו כבר עכשיו.

חיזוק חיזוק חיזוק! חיזוק ועידוד עצמי יכול לתת בוסט לכל התהליך: אני אלופה, 
אני יכולה, הצלחתי. כך טיפין טיפין לכבוש יעד ועוד יעד.

לשחק עם האוכל! אחד הכלים הטובים ביותר שעזרו לי באופן אישי הוא ההבנה 
שאם לא אהנה מהאוכל, לא אצליח להתמיד. אמרתי לכם, חיידק הבריאות זה 
שזה  שמגוון,  לכם,  שטעים  לוודא  ליהנות,  חייבים  אתם  ממנו.  שנהנים  משהו 

מספק אתכם ושאוכל זה כיף.
או  שמרגישים  אנשים  עוד  שיש  להרגיש  יחד.  זה  את  לעבור  כמו  אין   - תמיכה 

הרגישו או ירגישו את מה שאני חווה בתהליך הזה.
איזון - זה אחד הדברים הכי מאתגרים שיש. כי איזון זה גבולות וזה אישי. זה לא 
משהו שרואים, זה משהו שמרגישים, מחליטים עליו. הוא לא מוחשי. ולכן, הכלי 
הטוב ביותר שלי לקבלת איזון זה פשוט להתחיל לשאול שאלות. אם את רוצה 
לחרוג מהתפריט שקבעת לעצמך או לאכול משהו שהוא לא אידיאלי עבורך את 
צריכה לבדוק עם עצמך כמה זה חשוב לך, כמה זה ייעשה לך טוב והאם זה שווה 

לחרוג בשביל זה.
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