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כיצד שומרות המצוות 
על היופי?

במראם  לשבח,  בתורה  הוזכרו  האומה  מגדולי  רבים 
ּתַֹאר  ְיַפת  ָהְיָתה  "ְוָרֵחל  נאמר  רחל  על  למשל,  הנאה. 
ִויַפת ַמְרֶאה". וכן על דוד המלך "ְוהּוא ַאְדמוִֹני ִעם ְיֵפה 
והדבר  אחרים.  רבים  עוד  על  וכך  רִֹאי".  ְוטוֹב  ֵעיַנִים 
אינו מובן, הלא נאמר "ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי. ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא 

ִתְתַהָּלל". מדוע אם כן יש להזכיר את היופי כמעלה? 
מיופי.  להתפעל  האדם  בטבע  הבורא  הטביע  לחינם  לא  אולם 
בכוחות  הרוחנית,  לשלמות  להגיע  הינה  בעולם  האדם  תכלית 
היופי  לשלמות.  נשמתו  בתוככי  האדם שואף  כך  עצמו. משום 
נעוצה  מהיופי  וההתפעלות  שלמות  של  ביטוי  אלא  אינו 
הינו  החיצוני  היופי  הכל,  שאחרי  אלא  משלמות.  בהתפעלות 
החיצוני  ביופיו  רבות  המשקיע  אדם  וזמנית.  חומרית  שלימות 
יעד חשוב, מזניח בהכרח את עולמו הרוחני  בו  משום שרואה 
ַהּיִֹפי".  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  הפנימי, וכלפיו מכריז הפסוק ואומר: "ֶׁשֶקר 
התואר,  יפה  של  חייו  במרכז  ניצבת  השמים  יראת  כאשר  אבל 
ושלא  באיסור  להיכשל  שלא  ונזהר  ביופיו  מתגאה  אינו  הוא 
ִהיא  ִיְרַאת ה'  להכשיל אחרים, הרי עליו או עליה נאמר "ִאָּׁשה 
שהוזכר  במה  גם  תתהלל  היא  כלומר,  ביופיה.  גם   – ִתְתַהָּלל" 
יופי שלמותה החיצונית,  וכהבל. שהרי  בתחילת הפסוק כשקר 
ככלי  משמש  ואף  הפנימי  יופיה  שלמות  על  מוסיף  אלא  אינו 
להעצמת עולמה הרוחני הפנימי. אצל אדם כזה, היופי הוא אכן 

מעלה הראויה לשבח, בהיותו משלים את מכלול מעלותיו.
היכן היין משביח?

רבי יהושע בן חנניה היה אחד מגדולי התנאים ומוערך מאד אצל 
הקיסר הרומאי משום חכמתו הגדולה, אולם מראהו החיצוני לא 

היה נאה לעין. 
מסופר בתלמוד )מתורגם מארמית(: אמרה לו בת הקיסר לרבי 
יהושע בן חנניה: "אי, חכמה מפוארה בכלי מכוער!" אמר לה: 
יניח  במה  "אלא  לו:  אמרה  חרס".  בכדי  יינו  את  מניח  "אביך 
אותם?" אמר לה: "אתם שחשובים, היה ראוי שתניחו את היין 
בכלי זהב וכסף". הלכה ואמרה לאביה, והורה להעביר את יינותיו 
אמר  לו.  ואמרו  באו  היין.  כל  החמיץ  לבסוף  וכסף.  זהב  לכלי 
לה לבתו: "מי אמר לך לעשות כן?" אמרה לו: "רבי יהושע בן 
חנניה". קראו לו, ואמר לו הקיסר: "מדוע אמרת לה כך?" אמר 
לו: "מה שאמרה לי אמרתי לה ]כדי שתבין שהחכמה משביחה 
בכלי חיצוני מכוער[". "והרי יש נאים שהם גם חכמים?" "אילו 

היו מכוערים היו חכמים יותר".
כלומר, אדם שמחשבתו אינה מתעסקת במראהו החיצוני, מסוגל 
ולכן  הפנימי.  הרוחני  ובעולמו  בדברי חכמה  בעוצמה  להתרכז 
היופי החיצוני פוגע בדרך כלל בחכמתו ובגדולתו האמיתית של 
האדם. לפיכך, התורה משבחת את שרה אמנו שהייתה בת מאה 
כבת עשרים - לנוי, ובת עשרים כבת שבע - לחטא. וכך היו שאר 
גדולי וגדולות האומה שנשתבחו ביופיים. לפי שעל אף יופיים 

החיצוני, כל ריכוזם היה רק בבניית עולמם הרוחני.

  

פי הפשט,  על   - נועדו  רבות  מצוות  כי  מגלה  בתורה  המתבונן 
מלך  בן  כי  בכך  ולהזכירו  היהודי  של  הטבעי  יופיו  את  לשמר 
הוא. כלומר, לא רק שלא קיים בתורה שום זלזול במראה הגוף, 
אלא היא אף אוסרת על היהודי להשחית את מראה גופו אפילו 

בזמנים קשים בהם הוא חש צורך לעשות זאת. 
למשל, בעת אבלות על המת, הצטווינו בתורה שעל אף כאבנו 
ברמחים,  המתגודדים  העולם  מאומות  ללמוד  לנו  אל  הרב, 
בלוריתם  מרכז  את  מגלחים  או  עצמם,  את  ופוצעים  שורטים 
ַלה'  ַאֶּתם  "ָּבִנים  כדי לכער את מראם לשם ביטוי הצער. אלא: 
אלקיֶכם! ֹלא ִתְתּגְֹדדּו ְוֹלא ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת. ִּכי ַעם 
ִמּכֹל  ְסֻגָּלה  ְלַעם  לוֹ  ִלְהיוֹת  ה'  ָּבַחר  ּוְבָך  ַלה' אלקיָך  ַאָּתה  ָקדוֹׁש 
ואינכם  בני מלך אתם!  ָהֲאָדָמה". כלומר,  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
רשאים לנהוג בזולות כאחד האזרחים הפשוטים. שהרי כבודכם, 
כבוד המלך הוא. עליכם לייצגו בכבוד באמצעות הופעה נאה, 

מכובדת ושלימה. 
האמורה,  בדרך  מכוער  זמני  גילוח  או  שריטה  אפילו  ואם 
וכמה  כמה  אחת  על  לעצמנו,  לגרום  שלא  בתורה  הצטווינו 
שאסורים אנו להשחית את מראה גופנו באמצעות קעקוע קבוע. 
ככתוב: "ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע ֹלא ִתְּתנּו ָּבֶכם. ֲאִני ה'." הסיומת ֲאִני ה' 
שבסוף, נועדה להוסיף אזהרה למתפתה לעשות כן: זכור כי אני 
ה' מלכך ובוראך. הנאמן לתת שכר לנאמני ועונש לעוברים על 

דברי.
עבירה זו, אשר לצערנו רבים מצעירי ישראל אינם מודעים כיום 
שכאשר  עד  חמורה,  כה  הינה  בגופם,  ומקעקעים  לחומרתה 
הוא  יהויקים,  בשם  רשע  מלך  של  תועבותיו  על  מספר  הנביא 
מציין את השינוי הגרוע שביצע בגופו, כדבר החמור יותר מכל 
התועבות שביצע בחייו, עד שיש להזכיר את הדבר לגנאי בפני 
ְוַהִּנְמָצא  ָעָׂשה,  ֲאֶׁשר  ְותֲֹעבָֹתיו  ְיהוָֹיִקים  "...ִּדְבֵרי  ככתוב:  עצמו. 
גופו?  על  הנמצא  כלומר,  עליו"  "הנמצא  הדבר  ומהו  ָעָליו..." 
ויש  בבשרו,  קעקע  כתובת  שכתב  אומרים  שיש  מובא  במדרש 

אומרים שמשך את ערלתו שלא ייראה כנימול. 
יותר בעומקם. פגם הקעקוע  בתורת הקבלה הדברים מבוארים 
שיצר בגופו, נותר על האדם גם לאחר מותו )לכן כתוב: "ְוַהִּנְמָצא 
ָעָליו"(. כלומר, על נשמתו. לפי שהמקעקע בגופו, יוצר במקביל 
פגם במבנה הרוחני של נשמתו, אשר לבושה ומתמזגת בגופו. 
נמצא שבמעשה בלתי מחושב זה, יוצר הוא השחתה קבועה בין 
בגופו ובין בנשמתו. והדבר אינו מסתיים בכך, אלא מכאן נמשך 
הפגם לעולמות רוחניים מקבילים, אשר שורש נשמתו בא מהם. 
ַהָּׁשָמְיָמה",  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשוֹ  ַאְרָצה  ֻמָּצב  "ֻסָּלם  הוא  האדם  שהרי 
כמבואר לעיל. כל פעולה שפועל כאן, לטובה או לרעה, פועלת 
למעלה וחוזרת ומשפיעה למטה. וכשמגיע לעולם הבא עם פגם 
זה שבנשמתו, מבלי שיעשה תשובה עליה, אוי לה לאותה בושה. 
תועלתית בעולם  גם משמעות  ישנה  לכל מצוה  אלא שכאמור, 
מתוך  הגוף,  של  הטבעי  יופיו  את  לשמר  בענייננו,  כגון  הזה. 

היותנו בני ובנות מלך - מלכו של עולם.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות



כלומר, אדם שמחשבתו 
אינה מתעסקת במראהו 
החיצוני, מסוגל להתרכז 

בעוצמה בדברי חכמה 
ובעולמו הרוחני הפנימי. 
ולכן היופי החיצוני פוגע 

בדרך כלל בחכמתו 
ובגדולתו האמיתית של 
האדם. לפיכך, התורה 

משבחת את שרה אמנו 
שהייתה בת מאה כבת 

עשרים - לנוי, ובת עשרים 
כבת שבע - לחטא. וכך היו 
שאר גדולי וגדולות האומה 

שנשתבחו ביופיים. לפי 
שעל אף יופיים החיצוני, 

כל ריכוזם היה רק בבניית 
עולמם הרוחני

"
לא לחינם הטביע הבורא בטבע האדם להתפעל מיופי. תכלית האדם בעולם הינה להגיע 

לשלמות הרוחנית, בכוחות עצמו. משום כך האדם שואף בתוככי נשמתו לשלמות



בוחרים במנורת המאור
בוחרים בחינוך לתורה, למצוות, ליראת שמים מתוך אהבת התלמידים.

בוחרים בהבאת הבנים להישגים ולתעודת בגרות איכותית שתסייע להם בעתיד.
בוחרים בצוות מאמין, מסור ומקצועי, הפועל מכל הלב- למען הילדים.

הרב בנימין 052-7114166 | יעקב 050-4133087

נפתחה ההרשמה לכיתות ט' ו-י' 

כשבוחרים במנורת המאור – 
הילדים מצליחים יותר!  

מתוך כתבה  בעיתון קול העיר 22/10/18 

מנורת המאור | רח' ירושלים 1 פתח תקווה | 03-6035994
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בני ברק

חשיפה: טבלת דירוג 

הבגרות של התיכונים 

החרדים הטכנולוגים

אלי כהן

החששות  מתבגרים,  כשהילדים  השנים,  עם 

בראש  עומדת  ילדיכם  להצלחת  והדאגה 

מעינכם. לא פעם קורה שאתם מתלבטים עם 

עצמכם איזה מוסד חינוך הכי מתאים לילדכם 

להישגים  להביאו  יצליחו  גם  מהם  ובאיזה 

הרצויים ובמקסימום האפשרי.

אם גם בכם גמלה ההחלטה לשלוח את בנכם 

מסיבה   - לבגרות  המכין  חרדי  תיכון  למוסד 

קצרה  בדיקה  שתעשו  כדאי  אחרת,  או  כזו 

להביא  מצליחים  מהתיכונים  באיזה  לפני, 

זכאים  שיהיו  תלמידים  אחוזי  הרבה  הכי  את 

כדי להבטיח את הסיכוי המרבי של  לבגרות, 
הצלחת בנכם.

אתם  כזה?",  דבר  לבדוק  אפשר  איך  "אבל 

ודאי שואלים, והפתרון לכך הוא פשוט: על פי 

וללמוד  לדעת  ניתן  ייחודית,  הזדמנות  טבלת 

ואיזה  במשימה  מצליח  המוסדות  מבין  איזה 
אינו עומד בה. 

ההישגים  נתוני  עם  לידינו,  שהגיעה  בטבלה 

תלמידיהם  את  המגישות  המוסדות  כלל  של 

למבחני בגרות של משרד החינוך, ניתן לראות 

כי המוסד בו הכי הרבה תלמידים יוצאים עם 

שבעיר  המאור'  'מנורת  היא  לבגרות  זכאות 
פתח תקוה.

החינוך  משרד  ידי  על  מתפרסם  זה  מידע 

במסגרת "התמונה החינוכית", המשרטטת את 

השקיפות  ממדיניות  כחלק  המוסדות,  נתוני 

ניתן למצוא בו את דירוג  נוקט, כאשר  שהוא 

הרשימה של כלל המוסדות, כשליד כל מוסד 

מצוין אחוז התלמידים שהגיעו להישג זה.

כאמור, הראשונה היא 'מנורת המאור' בפתח 

פי  על  אמי"ת.  רשת  מנהלת  אותה  תקווה, 

שרוב  להיווכח,  ניתן  החינוכית"  "התמונה 

מבית  יוצאים  זה  מוסד  תלמידי  של  מוחלט 

הספר כשבידיהם תעודת בגרות. 

למעט  כי  מלמדות  התוצאות  כללי,  באופן 

מצליחים  לא  השאר  כל  מוסדות,  שלושה 

לזכאות  תלמידיהם  ממחצית  יותר  להביא 

לא  אף  מתוכם  שמונה  כאשר  לבגרות, 

מצליחים להביא רבע מתלמידיהם לתוצאה זו. 

שניים מתוכם בלבד מגיעים להישגים טובים, 

כאשר המובילה היא, כאמור, 'מנורת המאור' 

אחוזי  ל-67  קרוב  עם  תקווה,  פתח  אמי"ת   -

לב'  'חכמי  השני,  במקום  ואחריה  הצלחה 

בירושלים שמגיעה לתוצאה קרובה עם קרוב 

ל-65 אחוזי הצלחה. 

החרדים  התיכונים  כלל  של  הממוצע  האחוז 

הפועלים במתכונת זו - 16 מוסדות בסך הכל, 

תלמידים  של  בלבד,  אחוזים   23.4 על  עומד 

הזכאים לתעודת בגרות.

התיכונים  מפקח  עוזרי,  יונתן  עם  בשיחה 

הוא  החינוך,  משרד  מטעם   - הטכנולוגיים 

המאור'  'מנורת  של  הבגרות  "אחוז  מסביר: 

הטכנולוגיים  המוסדות  מבין  הגבוה  הוא 

והעליה שלה מתמדת באופן עקבי, כשמשנה 

לשנה היא מצליחה לעלות את אחוזי הבגרות 

בקרב תלמידיה". 

המאור'  "ל'מנורת  כי  עוזרי,  מוסיף  עוד 

מבין  החלוצה  שהיא  בכך  עצום  יתרון  יש 

במגמה  הנמצאים  החרדיים  התיכוניים 

וי"ד.  י"ג  כתות  שפתחה  בכך  טכנולוגית, 

לו  יש  שם,  שנמצא  שתלמיד  היא  המשמעות 

מענה שש שנתי וממילא הוא ממשיך מסלול 

נוספות,  שנתיים  עוד  של  מסודר  לימודים 

כשגם בשנים אלו לומדים מספר שעות לימודי 

קודש, ובסוף המסלול התלמידים יוצאים ביד 

את  עושה  בתיכון  הצוות  הנדסאי.  תואר  עם 

ימשיכו  התלמידים  שכלל  המאמצים  מירב 

זו, כשבסיום  את השנתיים הנוספות במסגרת 

תעודה  עם  התלמידים  יוצאים  המסלול 
מסודרת".

"מנורת  כי  אומר,  חממי  אילן  ביה"ס  מנהל 

ורק  אך  הוליסטי  מענה  נותנת  המאור 

לתלמידים שאינם מתאימים לישיבות קדושות 

קדושה".  לישיבה  אלטרנטיבה  מהווה  ולא 

לדבריו: "ביה"ס פיתח שיטות לימוד יחודיות 

ותכניות לימוד מותאמות אישית לכל תלמיד, 

לימודי  למדו  שלא  תלמידים  להוביל  במטרה 

הבגרות,  בבחינות  גבוהים  להישגים  ליב"ה 

ברמת 4-5 יחידות במתמטיקה אנגלית והנדסת 
מחשבים".

"ההצלחה הגדולה של 'מנורת המאור', נובעת 

מעבר  והשקעה  אהבה  מסירות  של  משילוב 

יחד  החינוכי,  הצוות  של  הפורמליות  לשעות 

הלימוד  שיטות  המורים,  של  המקצועיות  עם 

לכל  אישית  שמותאמות  והתכניות  היחודיות 

תלמיד" מסכם חממי." 'מנורת המאור' רואה 

בהישגי הבגרות הגבוהים אמצעי הטוב ביותר 

להעלאת הדימוי האישי של התלמיד, במטרה 

להאהיב על התלמיד את לימוד התורה וקיום 
המצוות".

ידי משרד החינוך,  על פי טבלת "התמונה החינוכית", המתפרסמת על 

67 אחוזי הצלחה, של תלל עם  'מנורת המאור' נמצאת במקום הראשון
 

'מנורת  רק  פי הטבלה,  על   • לבגרות  זכאות  עם  היוצאים ממנה  מידים 

המאור' ושתי ישיבות נוספות מצליחות להביא יותר ממחצית תלמידיהם 

להישג זה
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עם הנצח

שזכו  אנשים  שני  על  מספרים  ההיסטוריה  ספרי 
ה-12 של ארצות  זה הנשיא  היה  ליום אחד.  למלכות 
הברית, זכארי טיילור, הוא היה אמור להישבע אמונים 
ולהיכנס לתפקידו ביום 4 במרץ 1849, אבל כיון שהיה 
זה יום ראשון, הנשיא התעקש להיכנס לתפקידו רק ביום שני. 
הנשיא  מקום  את  למלא  שאמור  מי  ימים,  באותם  החוקה  לפי 
בהעדרו היה יו"ר הסנאט, דיוויד אטצ'יסון וכך יצא שבאותו יום 
ראשון הוא היה נשיא ארצות הברית ליום אחד. הבעיה הייתה 
לא  מעוזריו  וביקש  לשוכרה  אטצ'יסון  שתה  שבת  שבמוצאי 
להעיר אותו למחרת – וכך הוא ישן במשך כל כהונתו כנשיא... 
שלו:  המצבה  על  לחקוק  משפחתו  לבני  הפריע  לא  זה  )אגב, 

'נשיא ארצות הברית ליום אחד'...(. 
אחד:  ליום  מלך  היותו  את  לנצל  שידע  אדם  היה  לעומתו, 
בשנת 1590 מת מלך פולין, סטפן באטורי ולפי חוקת המדינה 
היו האצילים חייבים לבחור מלך חדש תוך 21 יום. אך הימים 
חלפו והם לא הצליחו להגיע להסכמה. נוצרה בהלה ששקיעת 
היהודית  האגדה  לאנרכיה.  תיקלע  והמדינה  תחלוף  השמש 
המלוכה  משרי  אחד  רעיון:  העלה  ראדזוויל  שהנסיך  מספרת 
בו  לבחור  מוטב  קצנלבוגן",  "שאול  בשם  חשוב  יהודי  היה 
ומאחר  בינינו  הדיונים  את  נמשיך  ולמחרת  אחד  ליום  למלך 
שהוא יהודי, הוא בוודאי לא יישאר על כיסא המלוכה. ההצעה 
התקבלה ושאול הפך למלך פולין. אולם הוא לא נרדם באותו 
לילה, הוא ידע שיש לו שעות ספורות לקבוע עובדות בשטח. 
המלך היהודי חוקק חוקים לטובת היהודים כמו חוק המשווה 
וכן  מוות,  חייב  יהיה  יהודי  והורג  נוצרי  להריגת  יהודי  הריגת 
זכאות ליהודים לרכוש יותר מבית אחד, והרחבת תחום המושב.
בראשו  חולפת  בודאי  הללו  הימים  דברי  את  שקורא  מי  כל 
מחשבה, מה אני הייתי עושה לו הייתי זוכה למלכות ליום אחד. 
מודעים  אנו  כמה  עד  השאלה  למלכות,  שנבחרנו  האמת  אבל 
מספרת  פרשתנו  אטצ'יסון.  דיוויד  שנהג  כפי  נוהגים  או  לכך 
על יום ב' בחודש סיוון שהוא אחד הימים הדרמטיים בתולדות 
ישראל. נהוג לכנות אותו בשם "יום המיוחס", שכן הפכנו בו 
רבנו  משה  עמנו:  בתולדות  מפנה  חולל  הזה  היום  למיוחסים. 
פנה אל העם והציע הצעת נישואין מדהימה: בורא העולם בחר 

בנו ורוצה שנהיה לו "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". 
שמות יט:  ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו ה' מן ההר 
אם  ועתה  ישראל...  לבני  ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  כה  לאמר: 
שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל 
העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

למען האמת נדמה כי הדחייה העמוקה מרעיון הבחירה נובעת 
מתוכנו עצמנו. לנו כיהודים קשה לקבל את העובדה שנבחרנו 
למשהו, 'רק אל תגיד לי שאני מיוחד'... 'אל תגיד לי שמשהו 
שאל  עמוסים  כך  כל  החיים  שלי'.  הכתפיים  על  מוטל  גדול 
כדי  נבחרנו  שלא  הרי  ברור  נוספים...  חובות  עם  אותי  תלחיץ 
לאכול פיצה, הברכה "אשר בחר בנו" מוסיפה את המלים "ונתן 
לנו את תורתו", כך שמשמעות הבחירה היא עול תורה ומצוות, 

ולכן יותר נוח להדחיק את האחריות שמונחת על כתפינו.
אומרים שאם תשאל אדם לאיזה דת הוא משתייך והוא יענה 
"נוצרי" – דע שהוא נוצרי. אם הוא יענה "מוסלמי" – דע שהוא 

 – "אדם"  יענה שהוא  והוא  מהו  אדם  אם תשאל  אך  מוסלמי. 
תדע שהוא יהודי...

די חבל  יהיה  וזה  זאת, המציאות מדברת בעד עצמה,  ובכל 
שאדם שנבחר להיות בן מלך, נציגו של בורא העולם ומנהיגו, 

יוותר על האמון שניתן בו והמשימה שהוטלה עליו.
זה לא מכובד לנהוג בגאווה ולטעון שיש בך משהו מיוחד, 
הסיבוך  כל  בתוך  פלא.  על  להצביע  רוצים  אנחנו  זאת  ובכל 
והשקר שמקיף את חיינו, המציאות מצביעה על עובדה מדהימה 
שהיא כמעט מעשה ניסים. אדם הגון עם היגיון בריא אינו יכול 
להתעלם ממנה. נפתח בציטוט מכתבו של אחד מגדולי הסופרים 
האמריקאים לפני כ-150 שנה, אדם שככל הידוע לא נמנה על 
בני עמנו: מארק טוויין )בנוגע ליהודים, 6 ספטמבר 1899(: אם 
של  אחד  אחוז  רק  הם  שהיהודים  הרי  מדויקת  הסטטיסטיקה 
הגזע האנושי. כוכב קטן מהבהב, עכור ועלוב. הגיוני שכמעט 
ולא היה צריך לשמוע אודות היהודי, אבל שומעים ותמיד שמעו 
המעצמות  מן  פחות  לא  בשמיים  לכת  ככוכב  זוהר  הוא  עליו. 
הגדולות, חשיבותו המסחרית מרקיעה שחקים בחוסר כל יחס 
של  הכבוד  לרשימת  ותרומתו  הכללית  באוכלוסייה  למספרו 
אישים בספרות, מדע, אומנות, מוסיקה וכלכלה חורגת מכל קנה 
מידה. המצרים, הבבלים והפרסים קמו בזמנם, מילאו את ָׁשֵמינּו 
ככוכבי שביט עד שזיוום דעך ונמוג לחלוטין. בעקבותיהם באו 
ונעלמו.  שהשתתקו  עד  כבירים  ברעמים  והרומאים  היוונים 
היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם ועוד איננו מראה סימני 
התדרדרות. כל הברואים חדלים פרט ליהודי, כל עוצמה כורעת 

ורק שלו שרירה וקיימת. מהו סוד חיי הנצח?".
טוויין מצביע על שלוש תופעות בולטות שהופכות את הקיום 
היהודי לחריג בכל היגיון היסטורי: ראשית, עצם העובדה שאנו 
העולמית  ההיסטוריה  התרבות.  ואותה  התורה  אותה  עם  כאן 
תקופה  לאורך  פועלים  ותרבויות  עמים  ברור:  עקרון  מציבה 
מתפוגגים.  העמים  כך  מת,  שהאדם  כשם  נעלמים.  כך  ואחר 
הבבלים,  באו  בהמשך  העולם,  את  בזמנו  ניהלו  מצרים  מלכי 
הפרסים והרומאים, אך כל אחד מהם דרס את קודמו והשכיח 
את קיומו. לא נותר המשך כיום מפרעה, מנירון קיסר, מטיטוס 
ומקליגולה. העמים שגרים באותם אזורים אינם מתייחסים אל 
אותה האימפריה ורואים עצמם כישות מודרנית לחלוטין. העם 
והתרבות היחידים ששרדו את כל הגלגולים ונראים בדיוק כמו 
ואותה  תפילין  אותם  תורה,  ספר  אותו  עם   – שנה   3000 לפני 

השבת – הם היהודים.
נכון, ישנם שבטים נידחים בסין ששורדים אלפי שנים, אולם 
עם  אויבים.  ידי  על  נרדפו  ולא  אחרים  בעמים  נטמעו  לא  הוא 
אימה,  עד  נרדף  אחרים,  בעמים  שנטמע  היחיד  הוא  ישראל 
שרדפו  הזאבים  שבעים  ואילו  ובועטת  חיה  'הכבשה  ועדיין 

אותה אינם'. זאת עובדה שחורגת מכל כלל היסטורי.
העובדה השנייה היא ההשפעה היהודית העולמית כתוצאה 
הוא  בעולם  היהודים  מספר  היהודי"   "הגניוס  שנקרא  ממה 
חמישית אחוז מהאוכלוסייה, 0.2 אחוז, אך המספרים ידועים: 
יהודים,  הם  הברית  בארצות  המיליארדרים  מרשימת  אחוז   20
ארבעה   – שם  העליון  המשפט  בית  שופטי  שמונה  מתוך 

משתייכים אל עמנו, ו-22 אחוז מזוכי פרס נובל הם יהודים. 

לשם המחשה: אילו נאסוף אלף אנשים אקראיים לתוך חדר, 
2 מתוכם יהיו יהודים. אך אילו נאסוף אלף זוכי פרס נובל לתוך 

חדר – 220 מתוכם יהיו יהודים. 
יותר  קבוצה  שנאו  לא  מעולם  לדומיננטיות:  נוסף  צד  ויש 
מאתנו. אנשים אינם מוכנים לסלוח על כך שאנו קיימים ובשעה 
שחצי מיליון איש נרצחים בסוריה, הבעיה של המזרח התיכון 
זכויות  וועדת  מהחלטות  אחוז   80 הישראלים.  ונותרה  הייתה 

האדם של האו"ם הם גינויים כנגד ישראל.
בה  להרהר  אמור  אינטליגנט  אדם  שכל  הפשוטה  והשאלה 

היא: מה הייעוד הנצחי שלנו?
סיבות  ושתי  הדיון  לנוכח  נוחות  בחוסר  זעים  רבים  כמובן, 
מרכזיות לכך: א. זה לא נאור כיום להיום שונה. שבעים שנה 
להרג  שהביאה  הנאצי  הגזע  עליונות  ותפישת  השואה  אחרי 
נוראי, העולם קידש את מושג השוויון. כבר לפני מאתיים שנה 
קבעה מגילת העצמאות האמריקנית את השורה שהפכה להיות 
כמוכחות  אלה  אמיתות  עלינו  "מקובלות  הדמוקרטיה:  מהות 
להם  העניק  שהבורא  שווים,  נבראו  האדם  בני  שכל  מאליהן 
זכויות מסוימות שאי-אפשר לשלול מהם וביניהן הזכות לחיים, 
שכל  היא  כיום  המקובלת  הגישה  האושר".  ולרדיפת  לחירות 
בני האדם שווים, כולם עומדים בצורה זהה בפני החוק וזכאים 

לקבל את אותן ההטבות בחינוך, בבריאות ובמגורים.
ברקע  עולה  שבוודאי  לטענה  בראשונה  להתייחס  עלינו 
שאנו  לטעון  עמים  בין  ואפליה  גזענות  זו  אין  מדוע  הדברים: 
בני העם הנבחר? בפרט שאחרי הצרות שעברנו לאורך השנים, 
דווקא אנו אמורים להיות רגישים להעדפת אומה אחת על פני 

האחרות?
זכויות  לעצמך  לתבוע  פירושה  גזענות  פשוטה:  התשובה 
שלך.  הקבוצה  לבני  משתייך  שאינו  ממי  אותן  ולשלול  יתר 
לא  יתר,  זכויות  שום  לנו  אין  ההיפך:  את  טוענת  היהדות  אך 
מגיע לנו כלום יותר מהאחרים, מוטלות עלינו רק חובות יתר. 
התביעה מאתנו היא יותר מוסריות, יותר צניעות ויותר למדנות. 
ואדרבה, כל מי שמוכן לקבל את חוקי תורתנו - מוזמן להצטרף 

לקבוצה בכל רגע. 
 האדמו"ר מצאנז הקודם, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, 
שהגיע  יום  באותו  ילדיו.  עשר  ואחד  אשתו  את  בשואה  איבד 
לאושוויץ כבר הכניסו למשרפות את ילדיו והוא עצמו הועבר 
בלגלוג:  ושאל  הנאצי  המפקד  אותו  תפש  פעם  פרך.  לעבודת 
הנהן  האדמו"ר  הנבחר"?  העם  בן  שהנך  חושב  עדיין  "אתה 
וצרח:  הרובה  בקת  אותו  היכה  זעם,  התמלא  הנאצי  בראשו. 
"כן, הנך בן העם הנבחר?!" האדמו"ר שכב על הרצפה עם פה 
מלא דם והנהן בראשו. הנאצי נכנס להיסטריה: "איך? במה הנך 

נבחר"? 
ואילו  האדמו"ר,  ענה  שלכם,  האכזריות  את  רואה  "כשאני 
אנחנו מעולם לא הרמנו יד על זבוב – יודע אני יותר מאי פעם 

שאנו בני העם הנבחר"...
ואחרי ההבהרה הזו, אנו שבים אל מרכז העניין ושואלים: מה 

משמעות ומטרת הבחירה? 
הגדולה  העסקה  התקיימה   ,2013 בשנת  שנים,   6 לפני 
בתולדות המשק הישראלי עד לאותו זמן: חברת אחזקות הענק 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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כל מי שקורא את דברי 
הימים הללו בודאי חולפת 

בראשו מחשבה, מה אני 
הייתי עושה לו הייתי זוכה 
למלכות ליום אחד. אבל 

האמת שנבחרנו למלכות, 
השאלה עד כמה אנו 

מודעים לכך או נוהגים 
כפי שנהג דיוויד אטצ'יסון. 
פרשתנו מספרת על יום 

ב' בחודש סיוון שהוא אחד 
הימים הדרמטיים בתולדות 

ישראל. נהוג לכנות אותו 
בשם "יום המיוחס", שכן 

הפכנו בו למיוחסים. היום 
הזה חולל מפנה בתולדות 

עמנו: משה רבנו פנה אל 
העם והציע הצעת נישואין 

מדהימה: בורא העולם 
בחר בנו ורוצה שנהיה לו 

"ממלכת כוהנים וגוי קדוש"

"
המיליארדר  בבעלות  האתוויי"  "ברקשייר  האמריקנית 
וורן באפט, רכשה את חברת "ישקר" הישראלית. קבוצת 
חברי  את  מקרוב  להכיר  הוזמנה  מישראל  עיתונאים 
הדירקטוריון המכובדים של באפט, בהם יו"ר מייקרוסופט 

לשעבר, ביל גייטס, שהיה אז האיש העשיר בעולם. 
עופר  בישראל,  הבכירים  הכלכליים  העיתונאים  אחד 
לנהל  לו  ויצא  משלחת  אותה  חברי  על  נמנה  פטרסבורג, 
כסף  על  לפטפט  החלו  הם  גייטס.  ביל  עם  קרובה  שיחה 
ועל מה גייטס יכול לקנות עם עשרות המיליארדים שלו, 
הם השתחצנו על המדינות והערים שיכולות להפוך להיות 
משפט  עם  והפתיע  השתתק  גייטס  אז  אך  מרכושו,  חלק 
סתום: "האמת היא שאני יכול לקנות כל שאחפוץ בעולם 
חוץ מדבר אחד: שבת של יהודי. את זה אינני יכול לקנות". 
תורה  שומר  יהודי  ברנהרד,  קיווי  כזה:  היה  הסיפור 
מצוות המתגורר בדרום אפריקה, הוא מרצה בכיר בתחום 
העסקים והכלכלה המודרנית. ברנהרד הוציא ספר רב מכר 
בו מלמד כיצד להעתיק "תכונות של נמרים" לעולם העסקי. 
ברנהרד מוזמן לפורומים עסקיים בינלאומיים ופעם קיבל 
להזמינו  שביקש  מיקרוסופט  בחברת  בכיר  מגורם  טלפון 

להרצאה בפני בכירי החברה בהשתתפות ביל גייטס.
ברנהרד הסכים כמובן, אך אז התברר שמועד ההרצאה 
חל בשבת והוא סירב לעשות זאת. הבכיר במיקרוסופט היה 
בטוח שזה עניין של כסף. הוא הציע להגדיל את התשלום 
עבור ההרצאה, אך לשווא. ברנהרד סירב בעקשנות והסביר 
כי הדבקות שלו במצוות ה' עולה על הרצון שלו להצליח. 
הנהלת מיקרוסופט נאלצה לדחות את פתיחת הכנס ליום 
חול כדי לא לוותר על ההרצאה המעניינת, וביל גיייטס לא 

היה מסוגל להשתחרר מרגע ההשראה הזה.
השליחות  מאחורי  הסיפור  נפלא.  באופן  הרבי  מסביר 
היהודית טמון בדרישה הראשונה שהציב ה' בפני האדם: 

בראשית ב: ויצו ה' אלוקים על האדם לאמור מכל עץ 
הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי 

ביום אכלך ממנו מות תמות.
האדם רק נברא ופתח את עיניו והאלוקים העמיד אותו 
בפני דרישה: כל עצי הגן נועדו עבורך ורק מעץ אחד, עץ 
הדעת, אל תאכל. וכמובן, האדם התאווה דווקא אל העץ 
כל  למה  הפשוטה:  השאלה  עולה  וכאן  ממנו.  ואכל  הזה 
העניין? בשביל מה העמיד שם ה' את העץ מלכתחילה? 

אם לא טוב לאכול ממנו – אז לא צריך לשים עץ כזה?
העולם,  את  הקב"ה  שברא  בשעה  טז:  נשא  תנחומא 
נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים. ברא 
ומעץ  תאכל  אכול  הגן  עץ  'מכל  אותו  וציווה  האדם  את 
ציוויו  על  שעבר  כיון  ממנו'.  תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת 
אמר הקב"ה: כך הייתי מתאווה שיהא לי דירה בתחתונים 
כמו שיש לי בעליונים ודבר אחד ציוויתי אותך ולא שמרת 
משה  שעמד  עד   ... שכינתו  הקב"ה  סלק  מיד  אותו?! 

והורידה לארץ, שנאמר: 'וירד ה' על הר סיני'.
בריאת  בבסיס  מהפכנית:  היא  המדרש  של  התשובה 
העולם עומדת תכנית 'יזמית' אדירה: להפוך את המציאות. 
לייפות את הכיעור ולסלק את המצב הטבעי לטובת מצב 
אחר, נעלה וקדוש יותר. בריאת העולם נועדה להיות ניסוי 
ג'ונגל פראי לגן  ארכיטקטוני עצום על האפשרות להפוך 
עדן פורח. נאמר זאת כך: בהתחלה האלוקים בנה לנו בית, 

וזה במטרה שנבנה מהבית הזה בית עבורו!. 
את  ידחה  שהאדם  במטרה  העץ,  את  שם  העמיד  ולכן 
האדם  אותי".  שברא  הבורא  ציווה  "כך  ויאמר:  התאווה 
לטובת  להתענג  הרצון  של  התוססים  היצרים  את  יסלק 

ההתמסרות לרצון ה''. 
ונעשה  הלך  וזה  כידוע,  נכשל  הראשון  הניסיון  ואולם 
חמור יותר עם קין ודור המבול ודור הפלגה, עד דורו של 
האנושות:  בחיי  חדשה  תקופה  החלה  אז  אבינו.  אברהם 
הקב"ה בחר בקבוצה של אנשים שתהיה מורת הדרך לחיים 

של משמעות. הם בכל הליכותיהם יהיו ביטוי לקיומה של 
ישות עליונה ולחיים של ביטול והתמסרות אליה.

המערכת של המצוות היא תכנית רבת ממדים שתוכנה 
חיים  בהם.  נוכח  שהמלך  שלמים  חיים  ליצור  אחד:  הוא 
סופם.  עד  מתחילתם  האלוקי  ההדר  את  שמייצגים  כאלו 
כשהאדם בונה בית כמו יהודי, חי חיי נישואים כמו יהודי, 
אוכל, וסוחר כמו יהודי  – הוא יוצר משכן כולל לה'. כל 
בו  ומרגיש  בו  נוכח  מתוקן שהמלך  מקום  הוא  יומו  סדר 

בנוח. 
זו: כשהחיים  זו מעל  המטרה בכך משלבת כמה רמות 
הוא שלם.  בעולם  הייצוג של המלך   - קדושים  הם  כולם 
 - ותשוקותיהם  יצריהם  כל  -על  קדושים  כולם  כשהחיים 
קדושים  כולם  וכשהחיים  בולטת.  הטוב  של  האינסופיות 
– האחדות עם המלך היא מושלמת, היא כוללת כל פרט 

בחיינו.
למה הדבר דומה? נחשוב על ביקור בארמון בקינגהאם, 
בית המלוכה הבריטי: היופי מעורר ההשראה בביקור שם 
נובע מהעובדה שכל פרט בארמון משקף מלכות. אלו חיים 
שזוכה  מי  רק  לא  זה  נפש.  מרוממת  אצילות  של  שלמים 
הפאר  אולמות  רק  לא  זה  הישישה,  המלכה  את  לפגוש 
בארמון והנברשות שמשתלשלות מהתקרה, אלא ההליכה 
השרוכים  קשירת  וצורת  הארמון  משמר  של  המופתית 

שלהם. 
קדושה  של  שלמים  חיים  ליצור  המצוות:  מטרת  וכך 
וכלשון  והאלוקות,  העולם  בין  כוללת  אחדות  ולהביא 
הזוהר כאשר אדם כופה את רצונו -המגיע מהסטרא אחרא, 

ממשיך את אורו של הקב''ה בכל העולמות.
נסיים בסיפור נפלא המשלים את התמונה. ונותן ביטוי 
צה"ל  יצא   2014 יולי  בחודש  כזו:  מקיפה  חיים  לצורת 
למבצע "צוק איתן" במטרה להשמיד את תשתיות החמאס 
הי"ד.  הנערים  שלוש  בחטיפת  לשיאם  שהגיעו  ברצועה 
פרוץ המבצע התכנסה מועצת הביטחון  ימים אחרי  כמה 
אך  ישראל,  ממשלת  כנגד  גינוי  לפרסם  כדי  האו"ם  של 
נדרשו תשעה  נכשלה.  להפתעת העולם הערבי, ההצבעה 
קולות כדי להעביר אותה, אך הנציג הדרום-קוריאני נמנע.

ורדיגר,  הנגיד שלמה  קיבל  ימים אחרי ההצבעה,  כמה 
של  הבעלים  ולהבדיל  באמריקה  ישראל  אגודת  מראשי 
מהשגריר  טלפון   ,Outerstuff הספורט  בגדי  חברת 
האחרון  בזמן  כי  סיפר  השגריר  באו"ם.  הדרום-קוריאני 
הסיבה  ישראל,  מדינת  כנגד  הצבעות  בשלוש  נמנע  הוא 
אותו  באינטרסים של הממשל ששלח  בעיקר  נעוצה  לכך 
חלק  היה  אישית  לו  גם  כי  הוסיף  הוא  אבל  בסיאול, 
עובדת  והיא  בעיצוב  מתמחה  שלו  הבת  הזו:  בהחלטה 
היא  ארוכים  חודשים  כבר  ורדיגר.  של  בבעלותו  בחברה 
היא  נוצצות.  בעיניים  סיפורים  ומספרת  הביתה  שבה 
ערכים  מסמלת  במפעל  היום  שגרת  שכל  מכך  מתפעלת 
לא  אך  טובים,  אנשים  חייה  בימי  ראתה  היא  קדושים. 

ראתה אנשים משלבים באופן כה מופלא בין חומר ורוח.
ראשית, היא מלאת התפעלות מכך שכל יום באחת וחצי 
באחד  מתרכזים  והגברים  הכול  עוצר  המשרד  בצהריים, 
מהעובדה  מופתעת  היא  שנית,  מנחה.  להתפלל  החדרים 
שכל עובדי המשרד, כולל אלו שאינם יהודים, זוכים ליום 
ומכבד.  שווה  יחס  כללי  באופן  ומקבלים  בשבת  חופש 
שנכנס  אדם  שכל  העובדה  את  מעריכה  היא  ושלישית, 
יצא  לא  ומעולם  בברכה  מתקבל  צדקה,  לבקש  למשרד 

בידיים ריקות.
lemberga770@gmail.com להערות והארות



חגיגה חדשה, 
רעיון עתיק יומין

וביקשו  מורשת  ברדיו  התראיינתי  השבוע 
ראש  הנטיעות  בשבט,  ט"ו  על  לשמוע  ממני 
הדברים  יסוד  כי  להם  אמרתי  לאילנות.  השנה 
והלל  שמאי  בין  מחלוקת  במשנה,  מופיע  כבר 
מתי הוא "ראש השנה לאילן" אם בא' בשבט או 

בט"ו בשבט.
הגאונים,  בימי  גם  המשנה,  בימי  זאת,  ובכל 
את  שחגגו  מצאנו  לא  הראשונים  בימי  ואפילו 
למנהגים  איזכורים  מצאנו  לא  בשבט,  ט"ו  יום 
מיוחדים ביום זה, ורק בדורות המאוחרים יותר, 
מנהגים  מוצאים  אנו  האריז"ל  גורי  בתקופת 
אכילת  על  ברכות  סדר  כמו  זה,  ביום  שנקבעו 
ובקשות  תפילות  שונים,  ממינים  האילן  פירות 
וכאן  ועוד.  הסוכות  לחג  ומהודר  נאה  לאתרוג 
ניתן  האם  עובד?  זה  איך  השאלה,  נשאלת 
שבעוד  מצב  יש  האם  חדשים?  חגים  להמציא 
שהצטרף  חדש  נוסף  חג  על  נשמע  שנים  כמה 

לעם ישראל?
יום  את  מכיר  המצוי  הישראלי  זאת,  לעומת 
ט"ו בשבט כ"ראש השנה ל... נטיעות", בחיפוש 
ולהיפך, לפי המבואר  במקורות אין לכך מקור, 
בתלמוד, הרי הזמן המועדף לנטיעות הוא דוקא 
שלושת  חשבון  שלפי  משום  השנה,  ראש  לפני 

שנות הערלה "מרויחים" בכך שנה שלימה.
שוחחתי לאחרונה עם ידיד שהוא גם אגרונום, 
הוא  שצומח.  מה  וכל  אדמה  ונושם  חי  מריח 
הוא  בשבט  ט"ו  של  שהזמן  לפליאתי  לי  אמר 
הזמן הגרוע ביותר לנטיעה. השתיל הרך חוטף 
לא  ויכול להתנוון; הרוחות הסוערות  קור  מכת 
וגם  ועלולות לנתק אותו משורשו  מטיבות עמו 
גשמים ומטרות עזים לא טובים מדיי עבורו בימי 

ההתחלה.
לדבריו, עדיף לשתול בימים של אוגוסט, אב-

אלול, שאז, מבחינה אגרונימית מזג האוויר נוח 
להיקלט ולזרוע. אמרתי לו, ידידי הטוב, תתפלא 
דווקא  זה הוא  כי אכן מבחינת היהדות  לשמוע 

הזמן המועדף לנטיעה, כפי שציינתי.
ובכן, מה הוא באמת אומר התאריך הזה של 
"ט"ו בשבט"? וכיצד התווספו בו מנהגים שונים 

במרוצת הדורות?
רבדים  עשויה  שבידינו,  התורה  נתבונן,  הבה 
ופנימיות עד אין סוף. איוב כבר קרא על התורה 
שהינה "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים". לא 
למדוד,  ניתן  אותו  גשמי  ורוחב  לאורך  הכוונה 
והמוסתרים  הפנימיים  לרבדים  הכוונה  אלא 

שישנם בתורה.
רמז,  התורה. פשט,  פרד"ס  על  יודעים  כולנו 
בדרש  אחד,  הוא  שהפשט  בעוד  סוד.  דרש, 
אינסוף  לחדש  ניתן  שבסוד  ובוודאי  וברמז 
גילויים ועמוקים. חכמי הדורות ופרשני המקרא 
כבר  המדרש  בתי  בעומק  מוטמנים  היושבים 
שכבה  ומקלפים  שנה  אלפי  משלושת  למעלה 
אחר שכבה באוצרותיה האין סופיים של התורה, 

ומגלים רזיה וצפונותיה.
  

התורה שניתנה לנו במעמד הר סיני, עליה אנו 
קוראים בפרשתנו, פרשת יתרו, איננה תורה חד 

פעמית שניתנה אז בשנת ב' אלפים תמ"ט, אלא 
ויום במשך  יום  לכל  ועכשווית  היא אקטואלית 
כל הדורות. כוח ניתן לחכמי ישראל למצוא בכל 
בתורה  שיש  הפנימיים  הרבדים  את  ודור  דור 

שאותם יש לחשוף לעין כל.
חז"ל הקדושים מבארים בתלמוד את הסיבה 
לקביעתו של יום ט"ו בשבט כראש השנה לאילן, 
ומבארים  שנה,  גשמי  רוב  יצאו  שאז  משום 
הראשונים כי אז עולה השרף באילנות, וזה הוא 
שאנחנו  הפירות  כל  צומחים  שממנו  השורש 
נראה גדלים בשנה הבאה. זו היא הסיבה שמאז 
פי  על  אף  כי  המעשר,  שנות  את  מחשבים 
נשרו,  עליו  לגמרי,  יבש  האילן  עין  שלמראית 
העץ עומד עומד חשוף לפגעי החורף ומזגו, אך 
אי שם בעומק, בפנימיות, הכל כבר מוכן ליבול 

המבורך של השנה הבאה עלינו לטובה!
של  מנהגיו  לגבי  גם  השראה  מעורר  זה  דבר 
יום, התורה הקדושה ניתנה לנו כבר במעמד הר 
סיני, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש במשך 
מסיני. חכמי  ניתן למשה  כבר  הוא  גם  הדורות, 
הדורות מגלים וחושפים לנו את עומק הדברים, 
אם  גם  הדברים,  בעומק  הטמונה  הפנימיות  את 

הם אינם נראים לעין במבט חיצוני!
ט"ו  את  "חגגו"  לא  חז"ל  שבזמן  נכון,  אז 
חכמי  אבל  היום,  חוגגים  שאנחנו  כמו  בשבט 
מתוך  וגילו  לה'  לעשות  עת  כי  הבינו  הדודות 

התורה והכתובים את מנהגי היום הזה.
בתורה  יש  כי  בכך  לנו  גילו  הדורות  חכמי 
התנאים  נחלקים  בכדי  ולא  אינסופיים,  עומקים 
בט"ו  או  שבט  בא'  אם  הזמן  זה  בדיוק  מתי 
יש   – העניין  בעומק  כשמדובר  כי  בשבט, 

משמעות לימים, לשעות ואפילו לדקות. 
מעט מהצפונות גילו לנו חכמי הדורות, ובהם 
יצירת  לפני  יום  ארבעים  מציין  בשבט  שט"ו 
בכ"ה  קרה  מחכמינו  חלק  )שלדברי  העולם 
את  לקבוע  ניתן  אלו  ימים  ובארבעים  באדר(, 

גורלו של העץ.
בתחילת  לנו  אומרת  התורה  זו,  אף  זו  ולא 
בראשית "כי האדם עץ השדה". כשאנחנו רואים 
ישנה  כי  יודעים  אנו  ומלבלב,  צומח  העץ  את 
והוא  ולענפיו,  לאילן  מתחת  עמוקה  משמעות 

האדם עצמו. 
  

אלו  חדש,  חג  או  חדשים  דברים  אלו  אין 
ונחשפנו  עתה  זה  שגילינו  חדשים  עומקים 
יותר,  ירוד  שהדור  כמה  כל  באחרונה.  אליהם 
הכלים  את  לו  לתת  וגדוליו  חכמיו  על  שומה 
הוא  דרכם  האפיקים  את  לו  ולגלות  המיוחדים 

יוכל להתחבר אל היהדות העתיקה והשורשית.
אותה  התורה  זו  השתנתה.  לא  שלנו  התורה 
אחד:  בקול  כולנו  וזעקנו  סיני  בהר  קיבלנו 
"נעשה ונשמע". לחכמי הדורות ניתנה התכונה 
אותה  ולתרגם  התורה,  עומקי  את  לנו  להראות 
לשפת המעשה גם לדור הטכנולוגיה המתחדשת.

נזכור כי בתורה יש את הכול, וצריך רק לגלות 
אותה.

הרב בן ציון נורדמן

לתאום: 050-8806545
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*

משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!
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ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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נמצאים אנו בזמן של בין 
האשמורת האחרונה לזריחה 
של יום חדש, בין פיזור הכנסת 
ה 20 לבחירות לכנסת ה 21 מערכה 
שעלולה להיות מלאת הסתה ושנאה 

כנגדנו הציבור החרדי בכלל.
אם נסתכל על הישגם של כל חברי 
לסיעת ש"ס נביט בגאווה על העבר 
ונהיה בטוחים על העתיד. עולם התורה 
אשר פרח בארבע שנים האחרונות 
רבו ספסלי בית המדרש, חומת השבת 
למרות כל המאמצים לפרצה עמדנו על 
חיזוקה וביצורה וגולת הכותרת חוק 
המרכולים שהעביר יו"ר התנועה השר 
הרב אריה דרעי בכדי לשמור על קדושת 

השבת והסטטוס קוו. 
לא פעם ניסו לפגוע בקדוש לעם 
היהודי שריד בית מקדשנו הכותל, 
עמד  ובס"ד  בהיכל  צלם  ולהכניס 
על המשמר מור אבי ז"ל אשר כיהן 
כשר לשירותי הדת כחומה בצורה אף 
ממיטת חוליו. אך דא עקא שהסכנות 
לא חלפו ואל לנו לשכוח את "גזרות 
לפיד" הידועות לשמצה אשר היו בגדר 
"להשכיחם את תורתך ולהעבירם מחוקי 

רצונך". 
רגע לפני פיזור הכנסת חשנו את 
המתח והרצון העז של מתנגדינו אשר 
חפצים להעביר את חוק הגיוס בקריאה 
השנייה והשלישית ובשבוע החולף 
שוב קיבלנו תזכורת מהמצרים לעולם 
התנגדותם  את  הביעו  אשר  התורה 
בבג"ץ לדחות את חוק הגיוס עד לאחר 

הבחירות. 
לא אשכח את הלילה המרגש אשר 
חרוט בזיכרוני שעבר עלי אחרי ליל 
ההצבעה על חוק הגיוס (לא פעם סיפרתי 
זאת) חזרתי הביתה בשעה 04:15 לפנות 
בוקר, כאשר נכנסתי לרחוב בו אני גר, 
וליבי כואב על לומדי התורה ועל המצב 
אשר הגענו, לפתע אני רואה בחשכת 
הליל מספר אברכים אשר לא קשורים 
אחד לרעהו צועדים בשקט ובזריזות 
ביד אחת טלית ותפילין וביד השניה 
הגמרא, התרגשתי והזלתי דמעה, זו 
התורה לעולם לא תהיה מוחלפת, זכות 

עצומה להיות שלוחא דרבנן לציבור 
יום  קדוש זה, הגעתי הביתה לאחר 
ולילה מפרכים לא יכולתי בלי לפתוח 
ל 10 דקות גמרא להתענג על מתיקות 
שאין שני לה בעולם, כמובן שבכל יום 
אינני מוותר על מתיקות זו אך באותו 
הלילה הייתה זו מתיקות שנסכה בי כוח 

והתחזקות להמשך הדרך.
בני  מאמינים  כיהודים  אנחנו 
מאמינים, יודעים בוודאות שיש קשר בין 
המצב המדיני-ביטחוני, ללימוד התורה 
בארץ ישראל. בשנים האחרונות חווה 
ראש הממשלה רנסנס מדיני. נתניהו 
הפך למנהיג מבוקש בכל רחבי העולם. 
עומק הקשרים בין נתניהו לטראמפ 
הביא לכך שמנהיגי אירופה מבקשים 
מנתניהו שיסייע להם מול הבית הלבן. 
אין לי ספק כיהודי מאמין, שהפלא הזה 
הוא קשר ישיר של חיזוק עולם התורה 

בבחינת "ושקטה הארץ" 
הגענו למצב בו אנו חשים את הנאמר 
בתהילים "הללוהו כל גויים שבחוהו 
והעמים  הגויים  למה  האומים"  כל 
צריכים לשבח את הקב"ה היות שרק 
הם יודעים מה רצו לעולל לנו והקב"ה 

מצילנו מידם. 
את  נקרא  בע"ה  הקרובה  בשבת 
פרשת יתרו וכן את עשרת הדברות 
שכאשר שאל הקב"ה את עם ישראל 
ואמרו  ענו  האם תקבלו את התורה 
בכל ברור "נעשה ונשמע" ואתם אחיי 
היקרים אל תחלש דעתכם לכו בכוחכם 
והמשיכו בעמלה של תורה אנו שלוחכם 
נשתדל לעשות זאת בנאמנות בגאוות 
יחידה מתוך אמונה כי בשבילנו זו זכות 
לשרת אתכם ולהיות שליחים של מועצת 
חכמי התורה ולהישמע להוראתם על 
ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. 
לכן אל לנו חלילה לשבת שאננים 
עלינו  עומדים  היום  גם  ושלווים 
לכלותינו רוחנית אם זה ישראל ביתנו 
בראשות אביגדור ליברמן ואם זה לפיד, 
כולנו צריכים לחלץ חושים מעכשיו עד 
ד' ניסן בע"ה ולעבוד על מנת לתת כח 
לשלוחא דרבנן אשר מייצגים את רוב 

העם בכלל ואתכם בני התורה בפרט.

סכנת השאננות


ח"כ ינון אזולאי, ש"ס 

אנחנו כיהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים 
בוודאות שיש קשר בין המצב המדיני-

ביטחוני, ללימוד התורה בארץ ישראל. בשנים 
האחרונות חווה ראש הממשלה רנסנס מדיני. 
נתניהו הפך למנהיג מבוקש בכל רחבי העולם. 
עומק הקשרים בין נתניהו לטראמפ הביא לכך 

שמנהיגי אירופה מבקשים מנתניהו שיסייע 
להם מול הבית הלבן. 

"

להתנתק מגורמי 
ההשפעה הזרים

 לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני (כ, ג') 
בשתי הדברות הראשונות מעשרת הדברות 
נקבעה צורת הקשר והחיבור שבין כלל ישראל 
והקב"ה אך אין די בזה, ונוספה מצות לא תעשה 

– "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני".
וביאר הגר"א על הפסוק, "ישקני מנשיקות 
פיהו" (שה"ש א' ב') שישנן כאן שתי נשיקות, 
אחת של מעשים טובים, ואחת שלא לעשות 
מעשים רעים, כנשואין ואהבה בין בעל לאשתו, 
שמלבד השייכות ביניהם, האישה מופרשת 
ואסורה לכל העולם, "הרי את מקודשת לי"- 

מופרשת מאחרים ומיוחדת לי.
יתכן מצב שיהודי מקיים מצוות כהלכתן, אך 
אינו מנותק לגמרי מגורמי השפעה אחרים, כאשר 
ישנה יניקה ממקורות אחרים, אין זו דביקות 
בבורא עולם, אין די במה שעושים, אלא צריך 
להיזהר שלא לעשות את מה שאסור לעשות, כל 
פעולה שמקורה מעולם אחר שאינו של תורה, 

פוגמת את השייכות והדביקות בהשי"ת.
כאשר החיים כוללים בתוכם עניינים נוספים 
מלבד התורה והמצוות, אנו עלולים להגיע למצב 
של אדישות, התורה הקדושה צריכה להיות מקור 
החיים היחיד שלנו - "כי הם חיינו ואורך ימינו".
מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן 
שליט"א באחת מדרשותיו בעיר אלעד בפני 
קהל שומעי לקחו העצום, חידד את הנקודה 
הזו והוסיף נופך מדיליה, שכאשר רבי יוחנן 
ביקש לצאת מתוך ירושלים ע"מ לפגוש את 
המצביא הרומי, ירושלים שהייתה נצורה ע"י 
הני  ומאידך, בתוכה שלטו  הרומאים מחד, 
בריונאי, הוציאוהו תלמידיו על מיטה וכאילו 
נפטר, הבריונים עצמם נמנעו מלפגוע בכבודו 
(אפילו הם הבינו מה זה "כבוד התורה" ונמנעו 
מלדקור אותו כדי לוודא שהוא אכן אינו חי – 
מחשש שמא יאמרו הרומאים "רבם דקרו") 
ובהגיעו אל המצביא הרומאי, הדהים אותו כאשר 
ברך עליו בשם ומלכות את הברכה שמברכים 
כאשר רואים מלך, המצביא מבחינתו אמר לרבי 
יוחנן שהוא חייב מיתה שכן הוא מורד במלכות, 
שכן המלך חי ונושם ברומי, אך רבי יוחנן השיב 
לו שהוא רואה ברוח קדשו שהמלך מת, ואילו 
הוא המצביא הומלך למלך במקומו, עובדה 
זו התבררה מייד כנכונה לאחר מכן כשהגיעו 
השליחים מרומי, המלך החדש ברוב שמחתו 

על הבשורה שבישר לו רבי יוחנן, חפץ להשיב 
לו לרבי יוחנן כגמולו, ואמר לו שיבקש משאלה 
שהוא המלך יקיים אותה עבורו, תן לי את "יבנה 
וחכמיה" ביקש רבי יוחנן- עולם התורה של אותם 
הימים, אכן, קיים המלך את משאלתו זו של רבי 
יוחנן, ובזכותו ניצל עולם התורה שהתרכז ברובו 
בעיר יבנה, ובכך המשיכה למעשה להתקיים 

שרשרת הדורות הלאה לדורות הבאים.
הגמרא בלשונה אומרת, שהיה זה בגדר של  
"משיב חכמים אחור ודעתם יסכל", ואלמלא 
שכך כיוונו משמיים, היה על רבי יוחנן לבקש 
מהמצביא שיחוס ויחמול על ירושלים, ויימנע 

מלכבוש אותה ואת ארץ ישראל.
"מדוע באמת כך כיוונו משמים" שאל מרן 
ראש הישיבה, ומיד השיב, ארץ ישראל היא 
ארצו של הקב"ה, ירצה הקב"ה לשמור עליה, 
ישמור עליה, לא ירצה לא ישמור עליה, הדאגה 
על ארץ ישראל שייכת להקב"ה, ורק לו, אנו זעק 
ראש הישיבה, מחויבים לדאוג אך ורק לעולם 
התורה לא לענייני ארץ ישראל!, הקמת תנועה 
שכל כולה רק דאגה לארץ ישראל, חוטאת לאמת 

ולמה שנכון על פי ההשקפה הנכונה!"
והוסיף מרן ראש הישיבה וביאר את חובת 
הציות המוחלטת לדעת תורה הצרופה המסורה 
לנו מדור לדור על ידי מנהיגי הדור, ע"פ הכתוב 
"אדם ובהמה תושיע ה'" וכי מה עניין אדם אצל 
בהמה? אל רק אם משים אדם עצמו כבהמה 
הנטולת דעה עצמית, ורק כאשר האדם מתבטל 

לדעת תורה - רק כך הוא יזכה לישועת ה'.
בימים אלו כאשר במחזוריות השנה נקרא 
השבת את הפסוקים "לא יהיה לך אלוקים אחרים 
על פני" צריכים להדהד באזננו שבעתיים דברים 
אלו, עלינו להיצמד להשקפה הטהורה, ולא 
להיגרר חלילה אחרי הני בריונאי שמאז ומתמיד 
המיטו חורבן על ישראל, וחמור מכך שאנשים 
מתוך מחננו אנו, לפחות כך הגדירו את עצמם 
בעבר, ומתהדרים בתואר "בכל ביתי נאמן הוא" 
מקיימים בעצמם "רבם דקרו" בעצם חבירה 
הזויה זו לכל אותם בריונים שבחיים חיותו של 
מרן דקרו ודקרו, תוך רמיסת כל ערך קדוש ויקר 

עליו חונכנו מפי קודשו ומורשתו.
אכן, ישנן מכלול של צרכים ונושאים שעליהן 
מושתתת מערכת הבחירות הנוכחית, אך בל 
נשכח חלילה לרגע את משאלתו של רבי יוחנן, 

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

כאשר החיים כוללים בתוכם עניינים נוספים מלבד 
התורה והמצוות, אנו עלולים להגיע למצב של 
אדישות, התורה הקדושה צריכה להיות מקור 
החיים היחיד שלנו - "כי הם חיינו ואורך ימינו"

"



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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אבא ואמא, תפסיקו לריב

לבחור  מאם  חודשים  מספר  לפני  טלפון  קיבלתי 
שהיא  רב  בכאב  לי  אומרת  היא   .20 בגיל  ישיבה 
בתקופה  לבנם  קורה  מה  יודעים  לא  ובעלה 
האחרונה. "כל השנים הוא היה בחור טוב, יושב ולומד טוב 
אלינו  מתקשרים  האחרונה  בתקופה  טובות.  מידות  ובעל 
הרבה מהישיבה על בעיות שחזרות ונשנות עם הבן שלנו. 
אנחנו באמת לא יודעים מה לא טוב איתו. אנחנו מעניקים 
לו כל מה שהוא צריך, מתייחסים אליו יפה. נותנים לו את 
כל הצרכים הנפשיים והגשמיים שילד צריך. אז מה יש לו? 
גם בבית הוא החל להתנהג מעט בחוצפה אלי ואל בעלי. 
וביקשה:  בכאב  האמא  אמרה  עליו",  עובר  משהו  כנראה 

"נשמח שתיפגש אתו". 
לאחר מספר ימים פגשתי את הבחור, הוא היה בחור טוב 
איתו.  לשוחח  התחלתי  רגשות,  בסערת  נראה  והיה  וחכם 
רוצים  שלי  ההורים  למה  מושג  לי  'אין  לי  אמר  הוא  מיד 
בגלל  רק  לפה  הגעתי  איתי.  בסדר  הכל  למטפל,  שאלך 

שההורים שלי לחצו אותי לבוא. 
על הבית, ההורים, הישיבה והחברים והבחור מספר שהכל 
טוב והכל נפלא. באמצע השיחה שאלתי אותו - יש משהו 
אולי  החברים?  עם  בישיבה  בבית?  אולי  לך?  שמפריע 

אנסה לעזור לך. 
לא, הכל בסדר, הוא התעקש שוב. אין משהו שמפריע לי 

לא בבית לא בישיבה וגם לא עם חברים. 
בטוח  בעדינות,  אותו  שאלתי  ושוב  התהליך  את  המשכנו 
שאין משהו שמציק לך? הסתכלתי לתוך עיניו וראיתי כאב 
עמוק מאוד. ואז הוא פרץ בבכי ללא הפסקה במשך עשר 

דקות. 
לגזרים.  ובכה, הרגשתי שהלב שלו קרוע ממש  הוא בכה 
הוא אמר רק משפט אחד ואז הבנתי במי הבעיה פה... 'אני 
ממש מבקש ממך שתגיד לאבא ואמא שלי שיפסיקו לריב 
ביניהם. אני כבר לא יכול לראות את המריבות שלהם. איך 
שהם פוגעים אחד בשני, איך הם צורחים אחד על השני. 

אין לי את האומץ להגיד להם את זה'.
הבחור המשיך וסיפר כי 'מאז שאני זוכר את עצמי ההורים 
של  שבוע  ואז  שרבו  שבוע  היה  ביניהם,  רבו  תמיד  שלי 
לא  פשוט  הם  האחרונה  בשנה  שנים,  במשך  כך  שקט, 
מפסיקים לריב. זה קורע לי את הנשמה, אני מאוד אוהב את 
ההורים וההורים שלי מתייחסים אלי תמיד יפה ומעניקים 
לי הכל. אבל אני לא צריך כלום אחרי כל המריבות, כשאני 
רואה איך הם רבים. אני מסתכל על ההורים שלי כמו ילדים 
קטנים, הם פשוט רבים כמו ילדים על כל שטות. פשוט על 
כלום, ואני בחיים לא אמרתי להם שיפסיקו את המריבות, 

אני מאוד מכבד אותם'. 
וקבעתי  המפגש  את  סיימנו  הבחור,  עם  לדבר  המשכתי 
הזה  המסכן  הבחור  על  ריחמתי  קשר.  על  לשמור  איתו 
שפשוט בגלל שההורים שלו לא יודעים להסתדר יחד הם 

הורסים לו את החיים. 
קורה, מה  ושאלה מה  מיד אחרי הפגישה האם התקשרה 
עניתי, על הבן  לך את האמת,  אגיד  עובר על הבן שלנו? 
לבן  זהב.  בחור  נפלא,  בחור  הוא  כלום,  עובר  לא  שלכם 

שהוא  נפשית  לו  קשה  פשוט  רק  בעיה,  שום  אין  שלכם 
והנשמה  הנפש  הזמן.  כל  רבים  שלו  ההורים  את  רואה 
שלו נקרעים כשהוא רואה אתכם רבים. הבן שלכם ביקש 
להעביר לכם מסר בשמו באלו המילים 'אבא ואמא תפסיקו 

לריב, אני כבר לא יכול לראות את המריבות שלכם'.
הייתה שתיקה בקו השני למשך מספר רגעים, כנראה האמא 
שאמרת  מה  על  אחשוב  'אני  כזו.  לתשובה  ציפתה  לא 

ואחזור אליך', סיכמה. 
זוגיות  בנושא  כתבות  מספר  כתבתי  האחרונה  בתקופה 
בחדר  נתקל  אני   - זו  גם  היא  לכך  והסיבה  ונכונה,  טובה 
הטיפולים שלי בילדים, נוער ומבוגרים עם בעיות רגשיות. 
שלהם  ההורים  בגלל  הם  הקשות  הבעיות  פעמים  הרבה 

שלא ידעו להסתדר יחד ורבו כל הזמן לפני הילדים.
בילדים  פוגעים  וחלילה  שחס  הורים  על  מדבר  לא  אני 
רגשית, אני מדבר על הורים שהתנהגו לילדים שלהם הכי 
טוב שרק יכול להיות. אך ההורים ביניהם לא הסתדרו ורבו 
ילדים,  אותם  כמה  בכתב  להעביר  לי  קשה  הילדים.  מול 

בחורים ואחרי זה בתור מבוגרים סובלים. 
צריכים  איך  מעוותת  בצורה  לומדים  הילדים  ראשון  דבר 
להתנהג בתור הורים. אותם ילדים כשיגדלו הם ימשיכו את 
המעגל כי הם פשוט לא ראו איך בית תקין ונורמלי צריך 

להתנהל. 
הילדים הם פשוט חיקוי של  הם לא מכירים משהו אחר, 
תהליך  כל  שלא.  חושבים  אנחנו  אם  גם  שלהם,  ההורים 
הלמידה של ההתנהגות היה אצל ההורים ואם זה לא תקין 

אז הילדים מעבירים את זה הלאה. 
דבר שני קשה לי להעביר לכם כמה בעיות נפשיות סובלים 
כיבדו  ולא  רבו  שלהם  שההורים  מבןגרים  בחורים  ילדים 
את השני. כמה שההורים שלהם יעניקו להם - זה לא יעזור 
האבא  בין  נקרע  הילד   - רבים  שלהם  ההורים  אם  כלום, 

לאמא. 
המקום שהוא הכי אמור להרגיש מוגן נהיה לו הבעיה הכי 

מרכזית. 
רעיונות  מיני  כל  מחפשים  אנשים  תקשיבו,  עכשיו 
צדיקים  חכמים,  טובים,  ילדים  יצאו  שלהם  שהילדים 
זה איך אנחנו כהורים  ובריאים בנפשם, הדבר הכי חשוב 
מתנהגים ומכבדים אחד את השני. ילד שרואה מה זה כבוד 
אמיתי בין ההורים שלו, הוא ידע מה זה כבוד, ילד שיראה 
שההורים שלו נותנים מחמאות זה לזה, ידע להחמיא וכן 
הלאה. ילד שההורים שלו חיים בשלום אחד עם השני, הוא 
הילד הכי בריא בנפשו, הוא ילד רגוע שטוב לו עם עצמו, 
הוא ילד שגדל עם ביטחון עצמי. ואותו ילד כאשר יתבגר 
ויתחתן, הוא ימשיך להיות ההורה והבן זוג הכי טוב שיכול 

להיות. 
מכל  בעולם  חשוב  הכי  הדבר  זה  שלהשקיע  לדעת  צריך 
הבחינות. זוגות שיש להם שלום בית יש להם גן עדן בעולם 
מאושרים  חיים  חי  הזוג  בריאים.  שלהם  הילדים  הזה, 

וטובים. 
machon. ישראל היקרים לתגובות  שבת שלום לכל עם 

rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אנשים מחפשים כל מיני 
רעיונות שהילדים שלהם 

יצאו ילדים טובים, חכמים, 
צדיקים ובריאים בנפשם, 
הדבר הכי חשוב זה איך 
אנחנו כהורים מתנהגים 

ומכבדים אחד את השני. 
ילד שרואה מה זה כבוד 

אמיתי בין ההורים שלו, 
הוא ידע מה זה כבוד, ילד 

שיראה שההורים שלו 
נותנים מחמאות זה לזה, 

ידע להחמיא וכן הלאה. ילד 
שההורים שלו חיים בשלום 

אחד עם השני, הוא הילד 
הכי בריא בנפשו, הוא ילד 

רגוע שטוב לו עם עצמו, הוא 
ילד שגדל עם ביטחון עצמי. 

ואותו ילד כאשר יתבגר 
ויתחתן, הוא ימשיך להיות 

ההורה והבן זוג הכי טוב 
שיכול להיות

"



מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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||  יוסי גיטלר ||

המזוזה 
של הרצליה

שישים ושש שנה עמד הגאון רבי יחיאל יצחק יעקובוביץ' על 
משמר הדת והיהדות בעיר הרצליה כרבה הראשי האשכנזי 
• החודש הוא הלך לעולמו בגיל 89 כשהוא מותיר אחריו 
אלפים של תלמידים ותושבים המבכים מרה את לכתו של 
הרב שהצליח לגשר על הפערים ולהאהיב על כל אחד מהם 
את שמירת התורה והמצוות וההקפדה עליהם ללא כחל ושרק 
• יו"ר המועצה הדתית בהרצליה עו"ד דן פנחס מספר על 
המפגש האחרון והנדיר ביממה האחרונה לחייו של רב העיר 
שהקדיש את חייו להרבות טהרה בישראל • יוזמת האחדות בין 
הסיעות החרדיות והספדו של ראש העיר • ימי יצחק
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לושה שבועות חלפו מאז יום ג' בשבט ש
הרצליה  התייתמה  בו  היום  תשע"ט, 
בראשותה  שכיהן  המיתולוגי  מרבה 
העיר,  וייסוד  המדינה  מקום  כמעט 
יעקובוביץ'  יחיאל  יצחק  רבי  הגאון 
ובני  העיר  מבני  המונים  זצוק"ל. 
האחרונה  בדרכו  אותו  ליוו  הארץ  רחבי  מכל  ישיבות 
בכמה ערים בהם סובב מסע ההלוויה עליו נעמוד בהמשך 
וראשי  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  מדבריהם  נביא  וגם 
הלימודים  לספסל  חברם  את  מרות  שהספידו  הישיבות 

ולהרבצת תורה בקרב יהודי ארץ ישראל.

מקום חותנו על פני 
מקום אביו

נולד בו' אייר תר"צ בגרמניה לאביו הג"ר  הגר"י זצ"ל 
ואחד  פרנקפורט  ישיבת  מראשי  שהיה  זצ"ל,  חיים  יוסף 
מרבני גרמניה עד למלחמת העולם השנייה. לאחר עלותו 
תורה'  'קול  ישיבת  מראשי  כאחד  לימים  כיהן  ארצה 
ארצה  הוריו  עלו  שנים  חמש  כבן  בהיותו  בירושלים. 
והתגוררו בירושלים שם התחנך על ברכי המסורת כשאביו 
וביראת  התורה  בעמל  הראויה  בדרך  שיגדל  בו  משקיע 

שמים צרופה.
המעטירה  פוניבז'  ישיבת  הישיבות,  אם  כשנוסדה 
זצוק"ל  כהנמן  הגרי"ש  מרן  ידי  על  תש"ד  כסליו  בחודש 
גאב"ד פוניבז', היה הגרי"י זצ"ל בין ששת הבחורים שהיוו 
את הגרעין הראשוני לפתיחת הישיבה. בתחילה הם למדו 
נודע כאחד  'הליגמן' בבני ברק. עד מהרה הוא  בביהמ"ד 
מבחירי הישיבה בגודל דביקותו בתורה עיונו הרב ויראתו 
שקדמה לחכמתו, לצד מידותיו המופלאות. בהגיעו לפרקו 
נלקח לחתן לאשתו הרבנית שתבדל  לחיים טובים, מרת 
בנימין  רבי  הגאון  של  היחידה  בתו  מובשוביץ,  שפרינצא 
מובשוביץ זצ"ל אב"ד קניזיץ ברוסיה בה מילא מקום אביו 
ששימש  זצ"ל  מובשוביץ  הלוי  שלמה  מרדכי  רבי  הגאון 

בכתר הרבנות כיובל שנים.

כרב  לכהן  נתמנה  תרצ"ג,  בשנת  ארצה  עלותו  לאחר 
שהיה  תורני  ספר  בית  בה  יסד  ומיד  הרצליה,  במושבה 
בפעולותיו  נודע  ובה  החדש  בישוב  הראשון  כמעט 
הכבירות למען הדת במסגרתם גם הקים את ישיבת השרון 
רמת  של  רבה  ישיבה  וראש  כר"מ  גם  כיהן  בה  הנודעת 
השרון הגאון הצדיק רבי יעקב אלדשטיין זצ"ל. בין אירוסי 
בתו לחתונתה, בכ"א כסליו תשי"ג, נלקח הרב מובשוביץ 

זצ"ל לבית עולמו.
המכה הכואבת לא מנעה את הנישואין, אך עוד קודם להם 
יעקובוביץ',  יצחק  יחיאל  רבי  הצעיר,  החתן  אודות  דובר 
מאד  שסייע  מי  הצעיר.  גילו  למרות  חותנו  מקום  שימלא 
איש  החזון  מרן  היה  הרצליה,  העיר  כרב  לכהן  לבחירתו 
אביו  מקום  למלאות  הועידוהו  שהרבה  למרות  זצוק"ל, 
בישיבת 'קול תורה' בירושלים, הוא נקרא ע"י מרן החזו"א 
העיר  ברבנות  חותנו  מקום  למלאות  ישראל  מגדולי  ועוד 
התקיים  הרצליה,  של  כרב  לכהן  בפועל  המינוי  הרצליה. 
ניסן תשי"ג במעמד  ביום החתונה של הרב שנערך בר"ח 

ראשי ישיבת פוניבז' זצוק"ל.
בעירו,  הרבנות  לעולם  שנגעו  החשובים  העניינים  בכל 
היה נועץ רבות במרן החזו"א זצוק"ל וכפי שסיפר לימים 
מכך  הירפה  שלא  החזו"א  מרן  "הוראת  האלה:  כדברים 
בי"ס  פתחנו  וכשבס"ד  העצמאי  לחינוך  בי"ס  שנפתח 
נפרד, לא היה מקום לפתוח זאת, ובנינו שני חדרים קטנים 
וכך החל החינוך העצמאי בהרצליה. לחנוכת הבית לשני 
החדרים הללו הגיע מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל לכבד אותנו 
,ונשא דברים חמים על החינוך הטהור ועל הזכות הגדולה 
שנפלה בחלקנו לייסד חינוך עצמאי, וכשפעם הלכתי למרן 
לי  אמר  בעיר  צרות  לי  לו שעושים  וסיפרתי  זצוק"ל  הרב 
על אתר 'מזל טוב! עכשיו נהיית רב, כי רב שלא עושים לו 

צרות בעירו אינו רב".
כל ימיו היה נערץ בפי כל מכריו והצליח להטביע חותם 
מופלא על כל יישובי השרון. עוד מימי צעירותו נקרא ע"י 
מרן הרב מפוניבז' לסור למחנות העולים בראש העין, שם 
נאבקו העולים על זכותם לגדל את ילדיהם לשמירת תורה 
ולקרבם  הילדים  לשמח  למחנות  יוצא  היה  והוא  ומצוות, 

לאבינו שבשמים בצורה מעוררת השתאות.
במקרה אחר שלחו הרב מפונביז' זצוק"ל לארגן מבצע 
זו  ילדי תימן והוריהם, ובמסגרת  התרמה של ביגוד עבור 
המשגיח הגרא"א דסלר זצוק"ל מרוב תשוקתו למצווה רוקן 
בזריזות כל התכולה מארון הבגדים בדירתו ונתן בידיו. כן 
היה מכוון דרכם של כל ציבור היראים והמתקרבים בעירו, 
בדקי  לחזק  ואחראי  בבית מדרשו  מוסר שיעורים  כשהוא 

הבית במוסדות החינוך והישיבה המפוארת.
במשך עשרות שנות רבנותו, הצליח להאהיב שם שמים 
בכל הליכותיו בעיר, ועם זאת כשהיה נצרך לזעוק את זעקת 
המוחים  בראש  ויצא  מאיש  חשש  לא  והכשרות,  השבת 
למען שמירת השבת וכבוד השי"ת. בשנת תש"ל אף נעצר 
כשנאבק  הליכים  נגדו  והוגשו  המוחים  בראש  כשעמד 
למען השבת, ומאז עמד על חומת הכשרות והחינוך בעירו, 
מופתית  דוגמא  והיה  בה  לפרוץ  שניסו  הפרצות  כל  כנגד 

לרב מדור קודם שהכל סרים למרותו ולאורו הבוהק.
ומגוונות  שונות  הצעות  לו  הוצעו  השנים  במשך 
את  לעזוב  לו  נתנה  לא  אחריותו  אך  שונים,  במקומות 
הסמוכות.  והערים  הרצליה  לעיר  האחראית  משרתו 
בתקופה האחרונה נחלש מעט ועם זאת לא ויתר על סדר 
הרוחנית  הנהגתה  לצד  הרבים  ובשיעוריו  בלימודיו  יומו 
של העיר בכל מרחביה, בשבוע האחרון לחייו עוד השתתף 
בשמחת נישואי נכדתו ,ובשעת לפנות בוקר מוקדמת נדם 

לפתע ליבו ויצאה נשמתו בטהרה.

ויהי בנסוע הארון

מסע ההלוויה בראשות גדולי תורה ראשי ישיבות ואלפי 
בני העיר יצא בשעה 11:00 מבית הכנסת הגדול בהרצליה 
לו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שקונן  שם ספדו 
והחלל הגדול שנפער בעיר  בין היתר על האבידה הקשה 
הרצליה. ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי 
מעמודי  בהיותו  גיבורים  נפלו  איך  נהי  בקול  עליו  קונן 
תורה  והרבות  יתברך  שמו  למען  היה  ימיו  שכל  הישיבה 
ישיבת  ראש  ימיו.  כל  שהתנהג  כפי  בשלימות  ויראה 
לנדו ספד: "קשה עלי מאד  דב  רבי  סלבודקא מרן הגאון 
תקופות  בחברותא  יחד  שלמדנו  וידידי  רעי  את  להספיד 
יום  יום  בחיי  התורה  בלימוד  בחינותיו  בכל  אהוב  זמנים, 
המרשימה  תהלוכותיו  יושר  ובאמיתת  ובצדקתו  ביראתו 
בין־אדם־לחברו, התמסרותו  בין  בין־אדם־למקום  בין  מאד 

כשנוסדה אם הישיבות, 
ישיבת פוניבז' המעטירה 
בחודש כסליו תש"ד על 
ידי מרן הגרי"ש כהנמן 
זצוק"ל גאב"ד פוניבז', 
היה הגרי"י זצ"ל בין ששת 
הבחורים שהיוו את הגרעין 
הראשוני לפתיחת הישיבה. 
בתחילה הם למדו בביהמ"ד 
'הליגמן' בבני ברק. עד 
מהרה הוא נודע כאחד 
מבחירי הישיבה בגודל 
דביקותו בתורה עיונו הרב 
ויראתו שקדמה לחכמתו
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המיוחדת יחד עם רעיו מבני הישיבה בתקופות הקשות בהן 
כל  את  עשו  הדת  ועוקרי  גלויות שלמות  לארץ  כשהובאו 
המאמצים לעקרם בכל מיני דרכים שפלות ובזויות מהתורה 

והמצוות שחיו בהן דורות ע"ג דורות בארצות גלותם".
הגר"י פרץ, רב העיר רעננה, תיאר כמה היה דמות של רב 
מדורות קדומים שידע להאהיב שמו יתברך בכל הליכותיו 
. הגר"י שלוש מרבני העיר ספד לו נרגשות וכן ראש העיר 
ושבעת בניו שתיארו בקול בוכים כמה היה מסור לגידולם 
העולם  עמודי  ג'  בכל  האמת  בתכלית  ימיהם  כל  וחינוכם 
תורה עבודה וגמילות חסדים. לאחר אמירת הקדיש המשיך 
מבית  ההלוויה  מסע  יצא  שם  לירושלים  ההלוויה  מסע 
ההלוויות שמגר בו ספדו לו נרגשות רבנים וראשי ישיבות 
ולאחר מכן המשיך מסע ההלוויה לעבר הר המנוחות שם 

נטמן לצד אביו זצ"ל.
הרבנית  רעייתו  את  לברכה  אחריו  הותיר  זצ"ל  הגרי"י 
שתחי' שעמדה לימינו כל שנותיו, בניו הרבנים הגאונים: 
שלמה  רמת  בשכונת  הלומדים  מחשובי  בנימין  רבי 
לצעירים,  פוניבז'  ישיבת  ר"מ  יוסף  חיים  רבי  בירושלים, 
בחיפה,  הלוויים'  'נחלת  ישיבת  מרבני  מאיר  ישראל  רבי 
רבי מרדכי שלמה מרבני ישיבת 'אוצר התורה ודעת חיים', 
רבי דניאל ראש ישיבת 'נחלת בנימין', רבי אברהם ישעיהו 
אריה  יהודה  ורבי  ברק,  בבני  מרדכי'  'דברי  ישיבת  ר"מ 
טננבוים  לוי  רבי  חתניו:  ברק.  בבני  האברכים  מחשובי 
רבי  בירושלים,  שלמה  רמת  בשכונת  הלומדים  מחשובי 
משה פינקל מרביץ תורה ובעמח"ס 'ברכת משה', רבי דוד 
אייזנברג ראש כולל בירושלים ורבי בנימין מאיר כהן ר"מ 
בישיבת 'מאור התורה'. נכדים ונינים הממשיכים במורשתו 

המופלאה אותה הותיר אחריו לדורות עולם.
ובר(.  )חנה  שזורי  רבקה  החרדית  הסופרת  היא  אחותו 
גיסיו הם: הגאון רבי אורי קלרמן - שהיה מראשי ישיבת 
 - ארלנגר  אברהם  הרב  חסידים,  בכפר  חזקיהו'  'כנסת 
מראשי ישיבת 'קול תורה', הרב אברהם עמרם קוך המכונה 

יעקב  נווה  שכונת  רב   - ובר  צבי  והרב  מחיפה',  'הצדיק 
וחבר בד"ץ 'שארית ישראל' של תנועת 'דגל התורה'.

תקיפות ודרכי נועם

שאחת  הרי  עשורים,  מששה  למעלה  עיר  כרב 
ההצטלבויות בהם ניצב הרב, היה בכל הקשור לניהול כלל 
יש משקל רב לפעילות  ענייני הדת בעיר. מטבע הדברים 
עם  ובהרמוניה  פעולה  בשיתוף  הדתית  המועצה  של 
דבריו  את  לשמוע  כך  לשם  ביקשנו  הראשי.  הרב  לשכת 
וזיכרונותיו של יו"ר המועצה הדתית בהרצליה, על השנים 
למען  שלהם  המשותפת  והעבודה  הרב  במחיצת  הרבות 
העמדת הדת על תילה בעיר החילונית השוכנת לחוף ימים.
עם היוודע לו הבשורה המרה אמר יו"ר המועצה הדתית 
העיר  לכל  כבדה  "האבדה  כי  פנחס  דן  עו"ד  בהרצליה 
הרצליה ולעולם הרבנות בכלל, עם לכתו של הרב הגאון 

רבי יחיאל יצחק יעקובוביץ' זכר צדיק לברכה".
לאורך  הרב  פעילות  את  שליווה  כמוטו  זוכרים  אתם  מה 

שנותיו הרבות בהנהגת העיר?
כיהן כרב עיר למעלה משישים ושש שנה" הוא  "הרב 
נוקב במספר המדויק והנדיר "במשך כל שנות כהונתו הוא 
ידע איך מצד אחד לדרוש לקיים את ההלכה כהלכתה ללא 
הנחות, ומן הצד שני ידע בדרכי נועם לשכנע את מי שהיה 

צריך כיצד לעשות זאת.
"אתן דוגמא" הוא אומר "בתי המלון בהרצליה, כולם 
עם תעודת הכשר. לבתי מלון, בלא מעט מקרים, יש בעיות 
כאלו ואחרות במהלך עבודתם, זה דבר מורכב ביותר" הוא 
מסביר את המשמעות "הרב מצד אחד לא ויתר 
על דרישות הלכתיות, ומצד שני 
ידע איך למצוא 

במשך עשרות שנות 
רבנותו, הצליח להאהיב 
שם שמים בכל הליכותיו 
בעיר, ועם זאת כשהיה 
נצרך לזעוק את זעקת 
השבת והכשרות, לא 
חשש מאיש ויצא בראש 
המוחים למען שמירת 
השבת וכבוד השי"ת
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יוכל לעמוד בזה גם מבחינה  את הפתרונות שבית המלון 
נועם  את  הרב,  את  העריצו  המלון  בתי  מנכ"לי  כלכלית. 
הליכותיו ואת דמותו, זו היא דוגמא לעשייה שלו בנושא 

הכשרות" הוא מסיים.
מה הנושא שהיה הכי חשוב לרב זצ"ל בכל הקשור לתחום 

הדת?
"דבר אחד היה בראש מעייניו כל הזמן" עונה דן פנחס 
במהלך  ומקוואות.  טהרה  של  "הנושא  השתהות  ללא 
השנים שעבדתי עם הרב זצ"ל, כל כך היה מעורב בנושאים 
של מקוואות ובנושא טהרת המשפחה, בעיקר שם דגש על 
הקשר של המועצה הדתית והרבנות עם ניהול המקוואות 

והתאמתם לציבור".
והלכתי  ציבורי  מיזם  בכל  מעורב  הרב  היה  המבוגר  בגילו 

בעיר?
"הרב היה מעורב בכל דבר" הוא קובע "היה לו זיכרון 
מספרים  אנשים  וזכר  ממוקד  מאוד  היה  מדהים,  פנומנלי 
כל  של  הפרטים  את  זכר  שנים.  עשרות  מלפני  ומקומות 
חברי ועובדי המועצה הדתית, ליווה אותם בכל פרט, גם 
עלי הוא ידע כל פרט. הוא ידע איך למצוא את הדרך גם 
אם לא היינו בדיוק באותו זרם דתי, הוא ידע והבין וכולנו 
כל  כולנו  אותו,  הערצנו  פסקיו.  ואת  סמכותו  את  קיבלנו 
חברי המועצה. דמעות ירדו מעיניהם של כל חברי המועצה 

כאשר הגיעה הידיעה על  פטירתו" הוא מספר.

פרידה מפתיעה

מתי הפעם האחרונה ששוחתם?
כאן משתף אותנו פנחס בסיפור שהוא מגדיר כ"מדהים". 
אחרי ששמענו את הסיפור נאלצנו להסכים עמו. "לרב היו 
בשנים האחרונות קשיי הליכה" הוא פותח "ולכן הוא לא 
היה מגיע למשרדו במועצה אלא לבית הכנסת הגדול שם 
היה גם כולל, שם הייתי נפגש עמו כדי לעדכן אותו, לדון 
איתו מפעם לפעם, הפגישות היו מתרחשות מעת לעת כל 

פעם כמחצית השעה או רבע שעה בהתאם לנסיבות.
של  פטירתו  ביום  נערכה  )השיחה  אתמול  יאומן,  "לא 
הרב זצ"ל. י"ג( הלכתי לפגוש אותו להתייעץ איתו בעניין 
וזה  אני מגיע לביתו  11 בצהריים,  זה בשעה  היה  מסוים, 
הזמן שלקחו את הרב ברכב מביתו לכולל וזה הזמן שאני 
משוחח עם הרב, אנחנו ניצבים על פתח ביתו והוא עומד 
ונשען על הליכון ואני עומד מולו ומתחילים לדבר. אחרי 
מספר דקות הוא אומר לי 'אולי דני ניכנס לחדר ונדבר כמה 
דקות', אמרתי לו כבוד הרב אני לא רוצה לגזול מזמנו של 
הרב, אולי נלך ונדבר בדרך לכולל לבית הכנסת. הוא אומר 
זמן. הרב  לי לא, הכוונה שלי שלא תטרח ותעמוד הרבה 
שכל כך קשה לו לעמוד, בן 89, דואג לי שאני לא אטרח 
ואעמוד. והשיחה הזו נמשכה משעה 11 ועד השעה אחד 

ורבע, זה לא יאומן.
על מה שוחחתם?

הנושא היה על המועצה הדתית, על המקוואות, הקשר 
שבין המועצה הדתית עם העירייה, הוא נתן לי עצות כיצד 
היכן  התעניין  ומאוד  מסוימים  בנושאים  ולפעול  לענות 
אנחנו עומדים בשיפוץ המקווה שאנו עושים כעת, הוא זכר 
כל פרט ודיבר איתי בצלילות. אף פעם לא היה שדיברתי 
כמה  עד  מסביר  הוא  שעה"   – שעה  מחצי  למעלה  איתו 
לא  ואני  פז  הזדמנות  הייתה  "וזאת  הייתה השיחה  חריגה 
מבין למה אתמול דווקא, עכשיו אני מבין, אז לא הבנתי 
אבל הרגשתי צורך לקפוץ אל הרב ולדבר איתו וסיימנו את 
השיחה עם ברכה שלו אלי שאני אצליח להמשיך ולעשות 
לי  התברר  למפרע  הדתית.  במועצה  הרצליה  העיר  למען 

שהוא בירך אותי לפני מותו.
בשעות הבוקר נחנקתי מדמעות כששמעתי את הבשורה 

המרה ומיד שחזרתי את השיחה של אתמול.
לפעול  הצליח  הרב  ברובם,  דתיים  אינם  הרצליה  תושבי 

אצלם?
לרב יעקובוביץ' הייתה את התכונה הזו. הוא ידע לעמוד 
ידע  הוא  בהגדרה.  מצוות  שומרי  לא  אם  גם  אנשים  מול 
לעמוד לפניהם ולשכנע אותם. הם הסתכלו על הפנים שלו, 
על הדרת הפנים, על הזקן על העניינים, אף אחד לא יכול 
היה לסרב. לפעמים יש אי הסכמות או דעות שונות בעניין 
גם למועצה  בין חילוניים לדתיים שקשורים  כזה או אחר 
הדתית, והם היו מבקשים הנחות במרכאות נניח בנושאים 
של כשרות, בתום השיחה איתו הם היו עושים הרבה יותר 
ממה שהוא ביקש, הוא ידע לשכנע בנועם שלו גם אם הוא 
היה תקיף בדעותיו הוא ידע איך להעביר את המסר, היינו 
פשוט נדהמים איך הוא מצליח להעביר את המסר לאנשים 

האחרים. זו הייתה התכונה שלו.
אם כל הידע העצום שלו והגאונות בתורה הוא היה פשוט 
מבריק, הוא ידע לנתח דברים בצורה כלך כך אינטליגנטית, 
ניתן עוד כל כך הרבה לדבר עליו, זה ממש מעט מן המעט 
מה שדיברנו" הוא חותם את דבריו שנאמרים מתוך סערת 

רגשות ויגון מתפרץ.

המפץ החרדי נוסח הרצליה

עלינו  שהתרגשו  המוניציפליות  הבחירות  לקראת 
יעקובוביץ' להוביל מהלך  ניסה הרב  לפני כמה חודשים, 
אחדות של שני המפלגות החרדיות להם נציגות במועצת 
נציגו האישי אלעד צדיקוב המזוהה עם  'גשר' של  העיר, 
'דגל התורה' וסיעת ש"ס. בידיעה שהופיעה באותם ימים 
על  הרב  של  הרבה  השפעתו  את  לראות  מעניין  בעיתוננו 
עוררין של חבר  ללא  ואת הציות  בעיר  החיים הציבוריים 
המועצה החרדי להחלטותיו של הרב, כפי שבאו הדברים 

"הוא נתן לי עצות כיצד 
לענות ולפעול בנושאים 
מסוימים ומאוד התעניין 
היכן אנחנו עומדים בשיפוץ 
המקווה שאנו עושים כעת, 
הוא זכר כל פרט ודיבר איתי 
בצלילות. אף פעם לא היה 
שדיברתי איתו למעלה 
מחצי שעה – שעה"
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לידי ביטוי בשיחה שקיים עם עמיתי כתבנו המוניציפלי 
ישראל פריי.

יעקובוביץ'  יחיאל  יצחק  "רבה של הרצליה הגאון רבי 
מנסה להוביל מהלך של איחוד המפלגות החרדיות בעיר 
מפלגת  "בין  בידיעה.  נכתב  הקרובות"  הבחירות  לקראת 
'גשר' – המזוהה עם 'דגל התורה' ומפלגת ש"ס המקומית, 
לשלום  והדרך  האיבה  גבול  על  אמון  אי  יחסי  שוררים 

נראית ארוכה וקשה מתמיד.
נציגים  שלושה  זו  בקדנציה  מכהנים  הרצליה  "בעיר 
חרדיים. שני נציגי ש"ס ונציג אחד של המפלגה שכאמור 
נפערה  הקדנציה,  במהלך  הליטאית.  הסיעה  עם  מזוהה 
תהום בין הצדדים כאשר נציג 'דגל' אלעד צדיקוב, הוביל 
והצניעות,  השבת  ענייני  על  במחאות  ובלט  נוקשה  קו 

לעומת שתיקת נציגי ש"ס.
מקומית,  תסיסה  שעורר  מכתב  רקע  על  כשנה,  "לפני 
מהקואליציה  צדיקוב  את  פדלון  משה  העיר  ראש  הדיח 
העירונית, והתייחס למכתב שגרר את המהומה: "מכתבך 
וחוסר  פחד  וערכית,  מדעית  בורות  דיוקים,  באי  הרצוף 
'דגל  יו"ר  הבנה של העידן בו אנו חיים". בתגובה, ביטל 
התורה' חבר הכנסת משה גפני פגישה מתוכננת עם פדלון 
במועמדותו  תמכה  המפלגה  כי  לו  הזכיר  נזעם  ובמכתב 

לראשות העיר.
"וזה לא הכל. רגע לפני אישור חוק המרכולים בכנסת 
בקריאה שלישית, העלה ראש עיריית הרצליה פדלון הצעה 
שנעשה  מהלך  בשבת,  מסוימים  עסקים  לפתיחת  שתביא 
על ידי עיריות רבות. בזמן שצדיקוב מחה בקולניות, נציגי 
ביקורת  עליהם  שהביא  דבר  קולם,  את  השמיעו  לא  ש"ס 

רבה.
יצחק  הרב  העיר  רב  מנסה  העבר,  משקעי  למרות  "אך 
ולהביא  הצדדים  בין  לאיחוד  להביא  יעקובוביץ'  יחיאל 
של  'גשר'  מפלגת  עם  המזוהה  הרב,  משותפת.  לריצה 
דרישות  מספר  הארצית  ש"ס  לנציגי  העביר  צדיקוב, 
שאם  דרישות  הדת,  עיקרי  את  רואה  הוא  בהן  עקרוניות 

יתקבלו – יסללו את הדרך לריצה משותפת.
המועצה  חבר  מסרב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  "בשיחה 
אלעד צדיקוב להתייחס לפרטי המגעים, ואומר: "יש לנו 
את רב העיר, החזון איש מינה אותו ועל פיו ישק כל דבר. 

כל עניין יובא להכרעת הרב והוא זה שיחליט".

"צדיקוב מוסיף: "אני אומר את זה כבר קרוב לשנתיים, 
הציבור התורני בעיר כמו הרצליה צריך ללכת יחד, זו הדרך 
להגדיל את הכוח שלנו, אבל ההחלטה היא של הרב. הרב 
קבע מהלך על פי קוד והדגשים שנתן וכעת הכדור נמצא 
תשע"ח.  אב  מחודש  הידיעה  נחתמת  ש"ס"  של  בידיים 
והרשימות התמודדו  לא צלחו המאמצים  דבר  בסופו של 

בנפרד למועצת העיר באותיות ג' וש"ס.

"ננציח את המורשת שלך"

בהשכבה המרכזית שנערכה בהיכל בית הכנסת הגדול 
תפילתו  מקום  את  זצ"ל  הרב  קבע  בו  המקום  העיר,  של 
תורתו והוראתו לרבים. נשא ראש העיר משה פדלון דברי 
מספד קצרים: "כבוד הרבנים, קהל קדוש מכובדיי כולם, 
כך  כל  וכואב.  דואב  והלב  באבל  שרויה  הרצליה  העיר 
איתו,  התייעצו  יעקובוביץ',  הרב  את  פגשו  אנשים  הרבה 
ביקשו לשמוע את דעתו בסוגיות שונות. והוא - גאון גדול 
ובמאור  לכולם בסבלנות  החיים, השיב  ובהלכות  בתורה, 
וכראש  סגולותיו,  על  מקרוב  לעמוד  זכיתי  אני  גם  פנים. 

העיר הייתי נפגש איתו לעיתים קרובות.
העיר  ראש  התרפק  ערך"  יקרות  דקות  עבורי  היו  "אלו 

מרגיש  אתה  ככה  וחוכמה.  השראה  "מלאות  בנאומו 
קנה  בכל  ענק  שהוא  אדם  עם  יושב  שאתה  יודע  כשאתה 
מידה, ידען בצורה בלתי רגילה ובעל זיכרון פנומנלי, ממש 

בור סוד שֹלא מאבד טיפה.
"השיחות עם הרב תמיד ריגשו אותי והשאירו את חותמן 
כמו  נושאים  על  דיברנו  הללו  בשיחות  רב.  זמן  עוד  עליי 
של  הדתי  לצביון  שלו  והדאגה  כנסת  בתי  שבת,  שמירת 
לו במיוחד, המצווה שעליה  העיר. אבל מה שהיה חשוב 
שמח  מאוד  הוא  ואכן,  השמיטה.  שנת   - דגש  שם  הוא 

כשהקפדנו על קיום שנת שמיטה בעיר.
נמשיך לשמור  "כבוד הרב" הצהיר ראש העיר "אנחנו 
את  להנציח  כרשות  ונפעל  שנת שמיטה,  מצוות  קיום  על 
המורשת שלך. יהי זכרו ברוך" סיים ראש העיר את דברי 

המספד המרגשים.
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מויילס ועד קמינר:
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רעיון השיתופיות 
שעבר גיור

מויילס ועד קמינר:

כמעט כל אחד מכיר את ויקיפדיה – האנציקלופדיה המקוונת שנכתבת על ידי רבבות 
משתמשים מכל העולם, אך בתקופה האחרונה תופס תאוצה מיזם חדש וכשר – 
המכלול • איזה צורך התעורר להקים מיזם שיתוף תוכן חרדי? מי עומד מאחורי 
הפרויקט הכביר? וכיצד נבחנים הערכים בראי ההקפה היהודית?  

||  אלי רובין ||
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האלף א סוף  של  התשעים  בשנות  שם,  י 
אמריקאי  תוכנה  מהנדס  למניינם,  הקודם 
תוסף  לפתח  החליט  קנינגהם  וורד  בשם 
המבקרים  המתכנתים  על  שתקל  תוכנה 
מנת  על  פורטלנד",  תבניות  "מאגר  באתר 
הפיתוח  ומידע.  רעיונות  להחליף  שיוכלו 
הצליח והתגלגל הלאה למחוזות נוספים, כאשר לאחר כמה 
שנים החל לשמש כמיזם אנציקלופדי שיתופי, שעם השנים 

התפתח לממדים ענקיים ובעשרות שפות.
וכמו  ויקיפדיה  על  שמע  שלא  בעולם  אדם  למצוא  נדיר 
רבים באוכלוסייה, לא פעם גם לי יצא לשוטט באנציקלופדיה 
השיתופית וללמוד על נושאים שונים, כשלא פעם הוא שימש 

לי כעזר ואף כמורה.
מעת לעת, כשלא מצאתי ערכים מסוימים על העולם החרדי 
ובעיקר כשמצאתי דברי כפירה הסותרים את הדת היהודית, 
והקים  מישהו  קם  לא  היום  עד  "איך  השאלה:  בראשי  צצה 
גירסא ויקפדית ב'שפה' החרדית - הן מבחינת אופי התוכן והן 

מבחינת צורת כתיבתו והגשתו?"
הרב  מול  יושב  עצמי  את  מוצא  אני  חודשים  מספר  לפני 
יוסף קמינר, חסיד גור בן 33, אדם משכמו ומעלה, איש חינוך, 
שהחליט  ישראל',  ב'מחשבת  נרחב  ידע  ובעל  חכם  תלמיד 
אנציקלופדיה- הקים  ופשוט  בשורה  ולהביא  לבצע  לפעול, 
מקוונת, מזוקקת ומלוטשת, כשהיא מוגשת בצורה המתאימה 

לאורח החיים החרדי. החלום הפך למציאות.
המכלול, כך קוראים לאתר ה'ויקי' החרדי, שפועל במתכונת 
דומה לשאר אתרי האנציקלופדיה האינטרנטית ומוגש בצורה 
מסוננת ומאיר פנים עבור המגזר החרדי, כשההבדל ביניהם 
החופשית"  "האנציקלופדיה  בסיס  על  מוגשת  שויקפדיה 
כ"אנציקלופדיה  הפועל  'המכלול'  לעומת  מקימיו,  כהגדרת 

היהודית".

חכמת ההמונים

נציין תחילה את  אבל קודם שנרחיב על הרעיון המבורך, 
השתלשלות העניינים ואת רעיון האנציקלופדיה השיתופית. 
מקוונת  אנציקלופדיה  היא  ויקפדיה  בתחילה,  שצוין  כפי 
עדכני  ידע  על  ומתבססת  השיתופיות  רעיון  על  הפועלת 
מידיעתם  לתרום  הרוצים  שונים,  משתמשים  מזינים  אותו 
מוגדרת,  היא  כך  ההמונים",  "חוכמת  נוספים.  למשתמשים 

כאשר כל משתמש תורם מידיעתו למען השני.
גם  כמו   - ויקיפדיה  האתר,  של  הראשונית  הבנייה  למעט 
המכלול - בשונה משאר אתרי הרשת, פועלים באופן עצמאי 
וכמעט אינם תלויים באישיות ספציפית. המתנדבים שיוצרים 
בניית  לכל  בעצם  אחראיים  העורכים(,  )להלן  הערכים  את 
הערך. התוכן עצמו שכמובן נכתב על ידם, הגרפיקה המעטרת 
והקישורים  הטבלאות  )התמונות,  השונים  הערכים  את 
שנמצאים לאורך הערך(, עריכה לשונית, הגהה וכמובן ניטור 
ידי  על  ואחרות, העשויות להתבצע  כאלו  התוכן מהשחתות 

גולשים שונים.
וליצור  לערוך  האפשרות  את  ישנה  משתמש  לכל  בעצם 
יוצרים  וכך  קצרה  הרשמה  עוברים  פשוט,  ההליך  ערכים. 
ויקיפדיה  ביניהם  מהגרסאות,  )בחלק  במערכת  משתמש 
העברית, אפילו על הליך זה אפשר לוותר(. מרגע זה ואילך, 
אך  כרצונו,  שינויים  האתר  ברחבי  לעשות  יכול  המשתמש 
האחרונים  השינויים  את  המציג  פתוח  ציר  ישנו  זה  בשביל 
באתר, כאשר זה גלוי לכלל המשתמשים הרשומים ושאינם, 

בהתאמה.
כאשר  שבוצעו,  שינויים  אחרי  לעקוב  מאפשר  זה  דבר 
לעורכים שצברו וותק באתר, ישנה הרשאה לסנן, למחוק ואף 
למציאות  תואמים  אינם  שלשיטתם  אחרונים  שינויים  לבטל 
ויערוך",  יבוא  הרוצה  "כל  של   - בעצם  זו  אפשרות  וכדו'. 
אך  השונים,  לערכים  והיזק  השחתה  של  אפשרות  פותחת 

מעקב אלפי המשתמשים אחרי השינויים לא מאפשר זאת.
בויקיפדיה  שיעבור  עריכה  שינוי  כל  שנוצר,  במצב  כיום, 
או במכלול יאומת בתוך מספר דקות ולעיתים אף שניות, כך 
ששינויים לקויים בכל ערכי הויקיפדיה כמעט ולא נמצאים, 
להפריע  שבאו  זדוניים  שינויים  היו  יותר,  הרחוק  בעבר  אך 
עד  לקח  רב  וזמן  זו  אנציקלופדיה  של  השוטפת  לפעילותה 

שתקנום. 
השונים  הערכים  שעוברים  השינויים  אף  על  כי  נציין, 
נשמרים  מהם  ואחד  אחד  כל  של  הגרסאות  כלל  לעת,  מעת 
בקטגוריית 'גרסאות קודמות' ואף אפשר לצפות בהם, לחזות 
בשינויים שעברו מפעם לפעם ואף להחזירם למצבים קודמים. 
עובדה זו מנטרלת למעשה אפשרות של השחתת ערך, כאשר 
ערים  שיהיו  השונים  העורכים  אזי  זה,  דבר  וקורה  במידה 

לשינוי ידאגו לעדכנו ולהחזירו למצבו הקודם. 

ואף  ותק  צוברים  השונים  העורכים  כאמור,  הזמן,  עם 
מקבלים לידם סמכויות יתר על עמיתיהם בפרמטרים שונים, 
כשדבר זה ניתן לאחר מידת פעילות העריכות, יצירת ערכים 

עצמאיים, ניטור ערכים נוספים וכדו'. 
העורכים,  בין  רב  ויכוח  ניטש  עליהם  שונים  בערכים 
בעיקר בכאלו הנמצאים בעין מחלוקת ציבורית ובפרט באלו 
התרחשותו,  בשיא  עדיין  הנמצא  אקטואלי  נושא  המסקרים 
בשינויי  המתבטאים  ויכוחים  רבות  לעיתים  מתעוררים 

גרסאות של הערכים השונים.
להכרעות  להגיע  לנסות  נוהג  השתרש  כאלו  במקרים 
מאחורי  הנמצא  השיחה  בדף  דיון  באמצעות  עריכה  בענייני 
טענותיהם  את  מציגים  החברים  כאשר  הרלוונטי,  הערך 
כלל  בדרך  הסכמה,  מושגת  ולא  במקרה  פשרה.  להשגת  עד 
ותק  בעלי  משתמשים  להשתתף  רשאים  בה  הצבעה  עורכים 
ועמוקים  רחבים  דיונים  מינימלית.  פעילות  רמת  ועם  מסוים 
יותר מתנהלים בדף המכונה "מזנון" או "אולם דיונים", כל 
גרסה עם הכינוי שלה, וכאשר נדרשת הכרעה ברורה בסוגיה 
המובאת  סדורה  חוק"  "הצעת  מגובשת  במחלוקת  שנויה 

להצבעה בדף המכונה "פרלמנט".
במקרים מסוימים ישנה אפשרות של נעילת ערכים, כאשר 
עורכים מוסמכים רשאים להצמיד לערך כזה או אחר נעילה 
- השוללת אפשרות של עריכה ושינוי, עד למציאת הנוסחה 
המתאימה, או עד שיתבררו העניינים. רעיון זה של נעילת ערך 
נולד לאחר שבתחילת דרכה של ויקיפדיה, הושחת דף הבית 
פעם אחר פעם ובעקבות כך הוחלט לנעול אותו, כאשר את 

האפשרות לשינוי השאירו רק למפעילי המערכת.
באופן כללי כל המשתמשים שותפים באכיפת ההחלטות, 
במקרים  אך  שהושחתו,  בערכים  וטיפול  השחתות  שחזור 
בנושא  במיוחד  הפעילים  עורכים  שכבת  ישנה  קיצוניים 

ולרשותם עומדים כלים המקלים עליהם בהגנה על ערכים. 
ותחתיהם  הביורוקרטים  ניצבים  ההרשאות  מדרג  בראש 
על  הביורוקרטים  ידי  על  - שמתמנים  מפעילי מערכת  ישנם 
פי המלצת הקהילה. למפעילים אלו אין זכויות יתר רשמיות 
בהכרעה בענייני עריכה והחלטות משמעותיות באתר, אך יש 
להם יכולת לחסום משתמשים שונים וכן כתובות IP מסוימת, 
על מנת לשלול אפשרות של עריכה בוויקיפדיה, בכדי להגן 
על דפים שונים. כמו כן, הם יכולים לשחזר השחתות ערכים 

בזריזות, למחוק דפים ולשנות את ממשק האתר. 
בויקיפדיה  הנעשות  הפעולות  כל  כמו  כי  לציין,  ראוי 
וגלוי,  שקוף  באופן  מתבצעות  אלו  פעולות  גם  ובמכלול, 
ובעצם עומדות לביקורת העורכים וקהילת הגולשים באתר. 
הנחשבים  עורכים  גם  ישנם  המצוינים  התפקידים  מלבד 
למנטרים, דיילים ועוד, כשלאלו תפקידים נוספים ומגוונים, 
כשבסופו של דבר הכל מתחבר לפאזל אחד שתקפידו לשמר 

אנציקלופדיה זו.
ויקפדיה מדורגת כאחד האתרים הגבוהים מבחינת חשיפה 
וכמות הכניסות אליה. ויקיפדיה העברית - המכילה 236,886 
קרוב  לדוגמה  גורפת   - השורות  כתיבת  לשעת  נכון  ערכים 
האוזן,  את  לשבר  בשביל  רק  בחודש.  כניסות  מיליון  לעשר 
דבר  של  בסופו  מגיעים  באנגלית  הרשת  מחיפושי  כ90% 
מובילה  ויקיפדיה  בעברית,  גם  לכך  ובדומה  לויקיפדיה 

בתוצאות שעולות בגוגל.
לנובמבר 2018,  נכון  פי הדירוג של חברת "אלכסה",  על 
ביותר  הנצפה  החמישי  האינטרנט  כאתר  מדורגת  ויקיפדיה 

גולשים  אליהם  האתרים  מבין  והחמישי  העולם  ברחבי 
במדינות ישראל וארצות הברית.

בדומה לכך, גם המכלול מדורג במקום של כבוד מבחינת 
היקף הטראפיק שלו - עם קרוב לחצי מיליון כניסות בחודש, 
חלק  שיש  למי  כאשר  יחסית,  חדש  אתר  היותו  אף  על  זאת 
לא מבוטל בהצלחה זו אלו חברות הסינון השונות, הרואות 
ב'מכלול' תחליף הולם לוויקיפדיה ובהתאם לכך האתר פתוח 
בכל  מופיעה  המכלול  אפליקציית  כשאף  לגלישה,  ידם  על 
חנויות האפליקציות הכשרות, אודות לחברת 'הדרן' שנרתמה 
ותרמה  זה  לאתר  באופן עצמאי אפליקציה  ויצרה  זה  למיזם 

אותה לכלל המשתמשים.
שהגדירה  'נטפרי',  הסינון  חברת  לעשות  הגדילה 
למשתמשים בסנן שלה המבקשים לצפות בערך מסוים באתר 
המכלול,  באתר  מקביל  לערך  אוטומטית  לעבור  ויקיפדיה 
כאשר גם בית הדין של חב"ד, המפקח על הסינון דרך חברת 
ייחודי  תוסף  יצרה  אף  'נטפרי'  דומה.  ניתוב  יצר  'נטספרק', 
המשמש כלי עזר לעריכה במכלול ולייבוא מהיר של ערכים 
גם  כי  להבין  ניתן  זו  מהירתמות  המכלול.  אל  מויקיפדיה 
והמכלול  נצרך  הדבר  כי  את  מקרוב  מכירות  הסינון  חברות 

נותן לו מענה הולם ואיכותי.

בערכים שונים עליהם 
ניטש ויכוח רב בין העורכים, 

בעיקר בכאלו הנמצאים 
בעין מחלוקת ציבורית 

ובפרט באלו המסקרים 
נושא אקטואלי הנמצא 
עדיין בשיא התרחשותו, 

מתעוררים לעיתים רבות 
ויכוחים המתבטאים 
בשינויי גרסאות של 

הערכים השונים

הרב יוסף קמינר מציג את המכלול בבית שגריר בריטניה בישראל. צילום: נחשון פיליפסון
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מאגר תבניות 
ואנציקלופדיה מקוונת

אמריקאי  תוכנה  מהנדס  הוא  ה'ויקי'  הקמת  את  שיזם  מי 
לפתח  קנינגהם  החליט   1994 בשנת  קנינגהם.  וורד  בשם 
תוכנה שבמקור יועדה לשמש כתוסף עבור האתר שלו "מאגר 
תוכנה,  בהנדסת  עיצוב  תבניות  לתיעוד   - פורטלנד"  תבניות 
שיוכלו  מנת  על  בו  המבקרים  המתכנתים  על  להקל  בכדי 

להחליף רעיונות ומידע.
השם שהוא נתן לתוכנה היה 'ויקי', כשאת ההשראה לכך 
קיבל מאוטובוס שפעל בנמל התעופה הבינלאומי בהונולולו 
)בירת הוואי ארה"ב(, שנקרא בשפת ילידי המקום "ויקי ויקי" 
לאפשר  הייתה  כשכוונתו  מהר",  "מהר  לעברית  ובתרגום 
שיתופי,  באופן  התוכן  את  לערוך  זה  מסוג  באתר  למבקרים 

מהיר וקל. 
לימים סיפר קנינגהם, במהלך ראיון שנערך עמו ב-2006, 
שכאשר הגה לראשונה את רעיון ה'ויקי', שקל לרשום עליו 
פטנט, אך נמלך בדעתו, מאחר ובאותה העת נראה היה שאיש 
של  פתוחה  עריכה  המאפשרת  תוכנה  על  כסף  לו  ישלם  לא 

התוכן, לכלל המשתמשים וללא הגבלה.
רעיון ה'ויקי' עשה את שלו, כאשר במשך מספר שנים הוא 
'התלבשו'  שהאנציקלופדיים  לפני  שונות  למטרות  שימש 
חברות  בתוך  ידע  לשיתוף  שימש  הוא  למשל  כך  עליו. 

מסחריות, חלופה למערכות פורומים ועוד.
בתחילת שנת 2000 החליט ג'ימי ויילס לייסד אנציקלופדיה 
אנציקלופדיה  תהיה  זו  כי  הייתה  מטרתו  "נופדיה".  בשם 
מנגד  אך  שימוש,  בה  יעשה  החפץ  כל  כאשר  חופשית, 
שתיכתב באופן מקצועי על ידי מומחים. לצורך כך הוא מינה 
לעורך את לארי סאנגר - פילוסוף אמריקאי - אך הרעיון לא 
לא  המיזם  בודדים  ערכים  עשרות  כמה  ומלבד  תאוצה  תפס 

הצליח להתרומם.
כשסאנגר הבין שאין עתיד לאנציקלופדיה כזו הוא החליט 
לייסד אנציקלופדיה משלימה, אמנם פחות איכותית אך יותר 
כאשר  לראשונה  שמע  הוא  ה'ויקי'  תוכנת  על  אפקטיבית. 
שוחח עם מהנדס מחשבים ואיש אשכולות מקליפורניה בשם 
של  העיצוב  תבניות  באתר  משתתף  היה  האחרון  קוביץ.  בן 
והחליט  נהנה מהרעיון  הוא  כך.  על  לסאנגר  וסיפר  קנינגהם 

להשאילו לטובת האנציקלופדיה המקוונת. 
ורתם  ויילס  ג'ימי  הגיע עם הרעיון למעסיקו  לארי סאנגר 
אותו ליוזמה של הקמת אנציקלופדיה שיתופית - "ויקיפדיה". 
ויילס הסכים להקצות את השרתים של "נופדיה" לויקיפדיה, 

ובתחילת 2001 ויקיפדיה בשפת האנגלית החלה לפעול.
מאותו הרגע ג'ימי ויילס נכנס למיזם שתפס תאוצה והפך 
לרוח החיה בו, תוך שיוזם רעיון האנציקלופדיה השיתופית, 
אחראי  היה  סנגר  בתחילת  הצידה.  נדחק  סאנגר,  לארי 
לפעילות השוטפת של ויקיפדיה ואף לחלק אינטגרלי ממכתבי 
המדיניות של ויקיפדיה, כאשר באופן לא רשמי שימש כבורר 
חודשים  שלושה  אך  שונים,  עורכים  בין  שפרצו  בוויכוחים 
לאחר שהאתר הוקם, המימון למשרתו אזל ויחד עם העובדה 
שהוא לא הסכים עם ויילס על הכיוון העתידי של המיזם, הוא 

התפטר מהאתר בשנת 2002. 
תחילה  שדגל  ויילס  ג'ימי  התהפכו,  היוצרות  למעשה 
השיתופיות,  לקסם  נשאב  מקצועית,  אנציקלופדיה  בכתיבת 

והחל  פרש  את השיתופיות  יזם  סאנגר שדווקא  ולארי  בעוד 
לקה  שלטענתו  ה'ויקיפדיה',  מיזם  את  עקבי  באופן  לבקר 
לטענתו,  היא,  לכך  הסיבות  כשאחת  אמינות,  בחוסר  ולוקה 
השונים.  בתחומים  למומחים  עדיפות  ניתנת  ולא  מאחר 
ב-2006 אף הכריז סנגר על הקמת סיטיזנדיום במטרה להקים 

אנציקלופדיה מקוונת ואמינה. 
'ויקי'  השם שניתן - ויקיפדיה, זהו צירוף של שתי מילים 
ו'פדיה'. ויקי על שם התוכנה שבמקור נקראה כך ו'פדיה' על 
שם המילה היוונית שתרגומה חינוך או הדרכה ובעצם נמצאת 

כבר במילת המקור אנציקלופדיה.
הראשון  הערך  כאשר  ב-2003,  נוסדה  העברית  ויקיפדיה 
שנכתב בה היה על הויקיפדיה עצמה. בדומה ללארי סאנגר 
יותר קטן אך  גם בישראל היה מי שהעדיף ללכת על משהו 
גם יותר מקצועי וכך הוקמה לה 'אנציקלופדיה ynet', כאשר 
עורכים  כעשרה  ועל  קודמת  אנציקלופדיה  על  התבססה  זו 
מקצועיים שעבדו במשך מספר שנים, בשכר כמובן, על מנת 
לייצר ערכים שונים, אך אלו לא עלו על כמה אלפים בודדים, 

לעומת ויקיפדיה שהלכה והתמלאה בעשרות אלפי ערכים. 
בעקבות התרחבות מיזם 'ויקיפדיה' העולמית - כאשר נכון 
להיום פועלת ויקיפדיה ב-292 גרסאות פעילות בשפות שונות 
- הוקמה 'קרן ויקימדיה', ארגון גג שמטרתו להגדיל ולפתח 
לאפשר  במטרה  שונות,  השיתופי בשפות  המידע  רעיון  את 
גישה חופשיות לתוכן זה באמצעות האתרים המופעלים על 

ידה: ויקיפדיה, ויקימילון, ויקיציטוט, ויקישיתוף ועוד. 
 2006 הקמת הקרן, שבראש חבר נאמניה עמד עד לשלהי 
רווח  מטרות  ללא  נעשתה   - ויילס  ג'ימי  ויקיפדיה  מייסד 
תוכן  ופיתוח  לאיסוף  תפעל  היא  כי  מגדיר  שלה  והתקנון 

לסייע  מטרה  מתוך  העולם,  ברחבי  להפיצו  בכדי  לימודי 
תוכן  ואיסוף  בפיתוח  העולם  ברחבי  אנשים  להנעת  ולפעול 
את  נותנת  מצידה  הקרן  ציבורי.  או  חופשי  ברישיון  לימודי 
בניהולה  אינה מתערבת  אך  לקיום האתר,  שירותי המעטפת 
עצמאיות  החלטות  לקבל  הגולשים  לקהילת  ומאפשרת 

בנושאי התוכן. 

הקמת ה'מכלול'

השנים  עם  והתרחבה  התעצמה  המקוונת  האנציקלופדיה 
ביניהם  שונות,  שפות  בעשרות  פעילה  היא  המצוין  וכפי 
החרדי  הציבור  מתוך  רבים  טבעי  באופן  העברית.  ויקיפדיה 
אף  וחלקם  קרובות  לעיתים  זה  בכלי  נעזרים  עצמם  מצאו 

נשאבו לקסם השיתופיות והחלו לתרום מידיעתם.
מטבע הדברים ובשל קהילת העורכים והגולשים המגוונת, 
המקום  זהו  כי  הרגישו  תמיד  לא  החרדים  המשתמשים 
עליהם  ערכים  עם  שונות  התנגשויות  בשל  להם,  האידאלי 
גדלו, הן מבחינת השקפת עולם ויחד עם זאת מאגר ערכים דל 

על העולם החרדי והתורני.
החברה  להווי  שתתאים  כזו,  נוספת  פלטפורמה  להקים 
זה  גם  אבל  דמיון.  אולי  רחוק.  חלום  נראה  היה  החרדית, 
בסופו של דבר קרה. את הקפיצה למים הרותחים עשה הרב 
יוסף קמינר, אברך חסיד גור בן 33, שלפני קרוב לחמש שנים 
החליט להקים אתר ויקי חרדי והביא בשורה לציבור היראים.
ישתפו  שונים  גולשים  בו  הנעה  של  מצב  יצירת  פניו  על 
פעולה עם רעיון זה, היה נראה חסר סיכוי. שלא כמו ויקיפדיה 
התוכן  סינון  מבחינת  חדשני  היה  אומנם  המכלול  העברית, 
שלו, אך לא מבחינת הידע שהכיל, בפרט בשלביו הראשוניים 
בלבד,  העברית  הויקיפדיה  ערכי  על  הסתמך  הוא  כאשר   -
ומאחר וכך, היה נראה כי סיכויי הצלחה לרעיון זה שואפים 
שבסביבתו  אף  על  נואש,  אמר  לא  קמינר  הרב  אך  לאפס. 

כמעט ולא היה בנמצא מי שהאמין בהצלחתו. 
מעט  לא  היה  הרעיון,  להקמת  בעצם  אותו  שהביא  מה 
מסוימים  ערכים  כי  הבין  כאשר  נתקל,  בהם  סיפורים 
בויקיפדיה לא עולים בקנה אחד עם ערכי הדת היהודית. הידע 
בכל  בכולל,  ובמשך  בישיבה  שנותיו  במהלך  הנרחב שרכש 
'מחשבה', מגנטה אליו אנשים  בענייני  ובפרט  חלקי התורה 
רבים שראו בו ככתובת לשאלותיהם השונות. הוא שמע מעוד 
וכך  בויקיפדיה  השימוש  עקב  שהתקררו  או  שהתנתקו  ועוד 
ביום בהיר גמלה בליבו ההחלטה להקים את האנציקלופדיה-
המקוונת-החרדית לראשונה, כאשר זו תשמש כאלטרנטיבה 

חרדית לויקיפדיה.
בנושא,  מומחים  עם  נפגש  הוא  עמדה  שגיבש  לאחר 
רבנים  עם  וכמובן  ויקימדיה  קרן  אנשי  מומחים,  'ויקיפדים' 
שונים שנתנו הסכמה למיזם. הרעיון יצא לדרך ולשם כך הוא 
'מכון המכלול', כתשתית  הקים לפני קרוב לחמש שנים את 

להקמת 'אתר המכלול'.
עדכני  ידע  ולקדם  לבנות  בעצם  היא  המכון  מטרת 
ולכלול  החרדית,  לחברה  המותאמת  תורנית  בפרספקטיבה 
מארג רחב של תחומי ידע הנדרשים לחרדי בן זמננו. "לאורך 
הדורות השתמשה היהדות הנאמנה רבות דווקא בכלים שבאו 
ולהתייעלות",  עצמית  התבססות  לצורך  בה,  לנגח  לכאורה 

לאחר שגיבש עמדה הוא 
נפגש עם מומחים בנושא, 
'ויקיפדים' מומחים, אנשי 

קרן ויקימדיה וכמובן 
עם רבנים שונים שנתנו 
הסכמה למיזם. הרעיון 
יצא לדרך ולשם כך הוא 
הקים לפני קרוב לחמש 

שנים את 'מכון המכלול', 
כתשתית להקמת 'אתר 

המכלול'

מייסד המכלול הרב יוסף קמינר. צילום: רפי קוץמייסד ויקפדיה ג'יימי ויילס. מתוך ויקיפדיהוורד קנינגהם הוגה ויוזם תוכנת ה'ויקי. מתוך ויקיפדיה
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מסבירים במכון ובעצם הודפים מראש ביקורת על הקמת מיזם 
אינטרנטי עבור הציבור החרדי. 

עמדה  כאשר  החדשה,  בעת  הדבר  נשנה  בולט  "באופן 
היהדות במלחמה רב חזיתית מול תנועות ההשכלה, הציונות, 
)כמו  ואגודות  תנועות  מיסוד  באמצעות  בהם,  וכיוצא  הבונד 
דרך  או  המוסר(,  ותנועת  ישראל  אגודת  ארץ,  דרך  עם  תורה 
ותלמודי  הישיבות  הקמת  דוגמת  ומפעלים  מיזמים  פתיחת 

התורה כמוסדות מאורגנים, עיתונות חרדית, בתי 
הספר של בית יעקב, מכונים תורניים וכתבי עת, 
פרוזה  ספרות  עכשווית,  בשפה  תורנית  ספרות 
בטוב  להסביר  מוסיפים  רבות",  ועוד  חרדית, 

טעם במכון.
הוקם  בדיוק  שנים  ארבעה  לפני  ניתנה.  האות 
האתר  הושק  שנתיים  לפני  ובחנוכה  המכלול 
ברמת  הרשמי  במעונו  הבריטי  השגריר  בבית 
והיוזם  יוסף קמינר, ראש המכון  גן, כאשר הרב 
הבריטי  השגריר  סגן  בפני  הציג  המכלול,  של 

בישראל, טוני קיי, את הפרויקט.
בדברים שנשא אמר הרב קמינר, כי המאבק עם חכמת יוון 
בדורנו  גם  נמשך  אלא  ההם,  בימים  שהיה  דבר  רק  לא  הוא 
בזמן הזה. הוא ציטט את בעל ה'שפת אמת' המבאר, כי "כל 
הבעייתיות של 'חכמת יון' היא לא בעצם החכמה גופה, אלא 
בה.  נתונה  שהחכמה  יוון'  'תרבות  של  התרבותית  במעטפת 
הטמאה  מהקליפה  מחולצת  כשהיא  כשלעצמה,  יוון  חכמת 
ברוך  עליה  ואנו מברכים  וראויה  טובה  היא  אותה,  שעוטפת 

שנתן מחכמתו האלוקית לבשר ודם".
הגלובאלי  הידע  בעצם  לא  היא  הבעייתיות  בימינו  "גם 
בו,  נתון  שהידע  המערבית  התרבותית  במעטפת  אלא  עצמו, 
מהמעטפת  הגלובלי  הידע  כל  את  לחלץ  פועל  ו'המכלול' 
הבעייתית שבו הוא נתון, ומציג אותו בנקיותו וטהרתו כטפל 

ובטל לאמיתות ומרכזיות התורה", הוסיף קמינר.

השקפה וסינון

המכלול המשיך והתפתח בקצב מפתיע ובשנים שחלפו עד 
ערכים  של  וסינון  ביבוא  בעיקר  התמקדו  האחרונה  לתקופה 
הנדרשים  השינויים  את  עברו  כשאלו  העברית,  מויקיפדיה 
והותאמו לאופי האתר. ערכים שנמצאו בעיתיים או שלא תאמו 
לאתר הופנו לטיפול עריכתי ובינתיים בתוצאות החיפוש הם 
מוצגים ככאלו שהועברו ל'דף טיפול' או 'דף מותאם' המודיע 

כי הערך דורש תיקון ולא ניתן להציגו.
בנקודה זו נציין, כי הרעיון של יבוא ערכים שנוצרו במקום 
בעבר  כבר  ונעשה  ה'מכלול'  של  תקדימי  דבר  לא  הוא  אחר 
הוקמה  זו  כאשר  האנגלית,  הויקיפדיה  של  דרכה  בראשית 

בעזרת יבוא של ערכים רבים מאנציקלופדית 'בריטניקה'.
לעקרונות  אנציקלופדיה  התאמת  רעיון  של  הבכורה  גם 
אנציקלופדית  כאשר  ל'מכלול',  נתון  לא  האמונה 
הראשונה,  האנגלית  האנציקלופדיה   – עצמה  בריטניקה 
דתית  כתשובה   1768 בשנת  אור  ראתה  הראשונה  שגרסתה 
אותה  על  בנויה  דידרו,  דני  של  הגדולה'  ל'אנציקלופדיה 

אנציקלופדיה. 
המנוגדת  בדעה  דגל  צרפתי,  ופילוסוף  סופר  דידרו, שהיה 
למסורת הדתית של צרפת בזמנו, כשאף במשך הזמן נכלאה 
להעתיק  רצו  שמרנים,  שהיו  ה'בריטניקה',  עורכי  כך.  בשל 

אך  האנציקלופדיה,  רעיון  את 
הממד  את  ממנו  לנטרל  בבד  בד 
המהפכני וכך הסתמכו על השלד 
הגדולה',  ה'אנציקלופדיה  של 

תוך שערכו אותה מחדש.
המקוונת  האנציקלופדיה 
בצורה  עובדת  החרדית  בגרסתה 

בשינויים  אך  ל'ויקיפדיה'  דומה 
קלים. בשונה מויקיפדיה, במכלול האפשרות להוסיף ערכים 
גולש  לכל  נתונה  אינה  קיימים  בערכים  שינויים  לערוך  ו/או 
מזדמן, אלא מתאפשרת רק לאחר יצירת משתמש, כאשר גם 
מבחינת ניהול הדבר לא נתון במאה אחוז להחלטת ההמונים, 

אלא כפוף לוועדה הרוחנית של המכלול.
ב'מכלול'  שיתופית,  אנציקלופדיה  ליצור  הרצון  אף  על 
יש צורך בכללים מגבילים בתחום ההשקפה החרדית, כאשר 
הדרך הנכונה ליישום הרעיון ולאיזון בין הקצוות הללו נבחן 
ומתגבש כל העת. המגמה היא כמה שפחות להתערב באופן 
כמו  מרכזי  ערך  נשאר  השיתופיות  רעיון  כאשר  סמכותי, 

בויקיפדיה והסמכות הרוחנית מופעלת רק במקום ההכרח. 
במגרש  ייחודי  אינו  המכלול  כי  לציין  יש  זו  בנקודה  גם 
וכי הכללים בו נוקטים יוזמי ומקימי האתר נחשבים מתונים, 
בהתחשב במקרים שונים אחרים. כך למשל בטורקיה נחסמה 
בכל  בוויקיפדיה  לגלוש  האפשרות  לשנתיים  קרוב  לפני 
והתקשורת  המידע  טכנולוגיות  רשות  הוראת  בשל  השפות, 

הטורקית, בשל טענות שונות של הממשל. 
מלבד זאת, גם בסין ויקיפדיה - על כל גרסאותיה ושפותיה 
הודיעה  אף  לשנתיים  קרוב  כשלפני  לעת,  מעת  נחסמה   -
אינטרנטית- אנציקלופדיה  להקים  החליטה  כי  סין  ממשלת 
 - שנבחרו  אקדמיה  אנשי  אלף  עשרים  יכתבו  אותה  חינמית, 
בניגוד לוויקיפדיה שבה כל אחד יכול לערוך – כאשר הערכים 
התוכן  האם  שתשקול  עליונה  וועדה  בחינת  יעברו  שייכתבו 

עובר את חוקי הצנזורה.

ימי עיון וזכויות יוצרים

שהוסבר  אחרי  המכלולאית.  לצנזורה  הסינית  ומהצנזורה 
סינון  של  זה  בהיבט  תקדים  רשם  לא  המכלול  כי  והובהר 
השוטף'  הפעילות  'מודל  על  קצת  נרחיב  התכנים,  והתאמת 
של האתר השיתופי. בדומה לויקיפדיה, גם במכלול ישנו חבר 
עורכים – מכלולאים, הפועל בדומה לויקיפדים בוויקיפדיה, 
במכלול  השאיפה  השוטף  הפעילות  קו  התווית  מלבד  כאשר 
היא לפעול ברוח דברי חכמים: "איזה הוא חכם הלומד מכל 

אדם".

האנציקלופדיים  נושאים  את  חוקר  המכלול'  'מכון 
הבעייתיים ומפלס דרכים לחלץ את הידע ממעטפת הכפירה 
ולשבצו מחדש במבט ואספקלריה יהודית. כמו כן הוא מקיים 
הקשורים  התורנית  האספקלריה  בנשאי  ימי עיון  בתדירות 
לערכי המכלול, כאשר רבים שהשתתפו בימי העיון סיפרו כי 
דרכים  ופתחו  ומעמיקים  יסודיים  שנידונו היו  הנושאים 

חדשות לכתיבתם במכלול.
אגב, נקודה מעניינת לציון ולא רק ב'מכלול' אלא בכל אתרי 
הויקיפדיה, זוהי הנקודה כי כל הפעילות נעשית ללא מטרות 
רווח, לא של העורכים הזוטרים, לא של הבירוקרטים, מפעילי 
הפירמידה.  בראש  שניצב  למי  לא  ואפילו  וכדו'  המערכת 
ויילס  ג'ימי  ידי  על  הדרך  בראשית  התקבלה  זו  החלטה 
בוויקיפדיה  מסחריות  פרסומות  יציג  לא  לעולם  כי  שהכריז, 
אותה יסד. החלטה זו השתרשה כאידאולוגיה ויקיפדית ובשל 
כך באתרי הויקיפדיה מגייסים תרומות מעת לעת, בכדי לממן 

את הוצאות השרתים וכדו'. 
משהו ייחודי למכלול זהו החלק של זכויות היוצרים. שלא 
חופשי  אינו  עצמו  במכלול  שנוצר  התוכן  בויקיפדיה,  כמו 
הפועל   - למכון  שומרים  בו  שנוצרים  התכנים  על  והזכויות 
כמוסד ללא כוונות רווח ומעמיד את כל תכני המכלול לשימוש 
עצמו  התוכן  שם  ויקיפדיה  לעומת  תשלום,  ללא  הציבור 
לרישיון  ובכפוף  ויקמדיה'  'קרן  למדיניות  בהתאם  חופשי, 

הויקיפדי המקורי.
יבוא  בוצע  השנים  במשך  הויקיפדי,  לרשיון  בהתאם 
תוך  למכלול,  מויקפדיה  ערכים  אלפי  עשרות  של  אינטנסיבי 
לאחרונה  מחדש.  מהם  חלק  עריכת  ואף  מתבקשים  שינויים 
יצאו במכלול במבצע "מכלול העולם החרדי" ובמסגרתו אף 
לכתיבת  שישי  ליל  מרתון  בירושלים  ביזמקס  במתחם  נערך 

עשרות ערכים חדשים בין לילה.
היעד היה מאה ערכים חדשים, אך בסופו של לילה מרתק 
מהמגזר,  דעה  ובעלי  אברכים   – העורכים  יצרו  ומאתגר 
ומגוונים,  שונים  ערכים   128  – יחד  גם  וצעירים  מבוגרים 
נייעס, האישה  קווי  רבנים, עסקנים, המאבק בשבועונים,  על 
החרדי  המגזר  שרק  שונים  ומושגים  נורמות  ועוד  המפרנסת 

מבין או מכיר בהם.
נכון להיום 'המכלול' זהו אתר ה'ויקי' השני בגודלו בישראל 
אחרי ויקפדיה העברית. כרבע מיליון גולשים בו מידי חודש 
עבור  וסוננו  יובאו  שנכתבו,  ערכים   156,855 בו  ונמצאים 
הגולש החרדי על ידי חלק נרחב מ-1,565 משתמשים רשומים. 

צילום: רפי קוץ

הרב קמינר נותן הדרכה במרתון כתיבת הערכים. צילום: רפי קוץ

דף ראשי המכלול
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|| איילה אבן האזל ||

ואבא שלי 
היה בוורמאכט 

אני יהודי

תופעה: הכירו את הגרמנים, בנים לנאצים לשעבר, שמחליטים להתגייר • דעתו של 
מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בנושא גיור גרמנים • והדור השלישי של הנאצים שמכה על 

חטא ועושה תשובה • "מבני בניו של המן ישבו ולמדו תורה בבני ברק"
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דובר ממש בתופעה, ילדים שגדלו בגרמניה ספוגת מ
העולם  מלחמת  לאחר  או  בתקופה  האנטישמיות 
הנאצי  בצבא  ששירת  לאב  בנים  רובם  השנייה, 
היטלר,   של  רעיונותיו  את  שאהדה  בסביבה  וגדלו 
להעלותו  שקשה  צפוי  הבלתי  הצעד  את  לעשות  מחליטים 
פי  על  ולהתגייר.  היהודי  בעם  גורלם  את  לקשור   - הדעת  על 
גרמנים,  כ400  טוענים  ויש  גרמנים  בכ300  מדובר  הערכות 

חלקם צאצאים של בכירים בממשל הנאצי שגרים בארץ. 
ביניהם ניתן למנות: נכדו של אחיין של היטלר שהתגייר וחי 
בארץ ומרצה למדעי היהדות באחת האוניברסיטאות הנודעות, 
בתו של פושע המלחמה הנאצי הרמן גרינג – מראשי משטרו 
של היטלר מפקד הוורמאכט, מטיאס גרינגר - אחיין של גרינג, 
אס  האס  ראש   – הימלר  היינריך  של  נכדתו  הימלר  קטרין 
ומפקד הגסטפו ושר הפנים במשטרו של היטלר, אוסקר ארד 
ששינה את שמו לאשר ונישא לניצולת שואה. פרופסור אהרן 
באוניברסיטת  יהודית  לפילוסופיה  ראש המחלקה  ישוב  שאר 
בר אילן - לשעבר וולפנגאנג שמידט, ד"ר ברנד וולשלגר או 
דב בן אברהם אם תרצו – שאביו היה קצין נאצי ומפקד טנק, 
כקצין בחיל הרפואה  הגיור התגייס לצה"ל  הוא לאחר  ואילו 
נוצר  הוריו  לבין  בינו  במיאמי.  היהודית  בקהילה  חבר  וכיום 

נתק שמעולם לא אוחה. 
ויש עוד: ניקו באוך, צעיר שסבו שהיה חייל בצבא הנאצי, 
ניקו התעניין בפילוסופיה והחליט להתנדב בישראל במסגרת 
שלישי  דור  לבת  נישא  תקופה  כעבור  פיגור.  עם  ילדים  של 
לשואה. יונתן – לוץ לשעבר, כיום שומר מצוות אך עד לפני 
בתאוריית  האמין  הנאצי,  הצבא  חיילי  את  העריץ  וחצי  שנה 
'האנס'  לשעבר   - חנוך  היטלר.  בהייל  חבריו  את  ובירך  הגזע 
- שמספר על אביו שהצטרף למפלגה הנאצית ומונה כאחראי 
בווארמכט.  קצין  של  בתו  שהייתה  רחל  בגרמניה,  כפר  על 
המשפחה הגרמנית אף פעם לא הבינה ומעולם לא קבלה את 
הבחירה האמיצה שהם עשו. שאלות זהות, רגשי אשם, ניסיון 

תיקון וכפרה - הכול נכון בסיפור המטורף הזה. 

קרוב משפחה להיטלר
משמש  בארץ,  וחי  שהתגייר  היטלר  של  אחיין  של  נכדו 
הוא  בארץ,  האוניברסיטאות  באחת  היהדות  למדעי  כמרצה 
מעולם לא אהד את ענף ההיטלרים במשפחתו, כך הוא סיפר 
התגייס  אומנם  אביו  מזאת,  יתרה  בעבר.  עמו  שנערך  בראיון 
לוודאי  וקרוב  בוורמאכט,  סרן  רב  והיה  כולם  כמו  לצבא 
שהרג כמה אנשים למען היטלר. אך בניגוד אליו אמו הוכתה 
ועוד  היטלר  נוער  באירועי  להשתתף  משסירבה  בצעירותה 
אליה.  להתנכר  החורגים  להוריה  שגרמו  דומות,  סיבות  כמה 
בזמן השואה היא עבדה כקלדנית בוורמאכט בפולין, וראתה 
גופות של יהודים תלויות בכיכרות העיירה. "היא הייתה ילדה 
במלחמה", הוא אומר, "אבל תמיד הערכתי את זה שהיא סיפרה 
לי את האמת על מה שקרה. דיברנו על כך בכנות. מעולם לא 
שמעתי את השקר הגרמני הרגיל ששומעים פעמים כה רבות 
מבני הדור ההוא". זה באמת יוצא דופן בהתחשב בכך שהדור 

של אז לא מדבר "שתיקה עד מוות" קוראים לזה בגרמנית.
ובעקבות  ביהדות,  שהתעניינה  נערה  פגש  נער,  בהיותו 
קאמפף".  "מיין  היטלר  שכתב  לספר  לראשונה  נחשף  כך 

"התביישתי כשקראתי את 
"כיצד  אומר.  הוא  זה", 
להיות  אנשים  היו  יכולים 
ולבחור  טיפשים  כך  כל 
דברים  שכתב  במישהו 
חושב  לא  אני  כאלה? 
זה  כמה  עד  להבין  שניתן 
את  קוראים  לא  אם  נורא 

זה בגרמנית".
במסגרת  יותר,  מאוחר 
נסע  לתואר,  לימודיו 
של  לתקופה  לישראל 
מחודש,  יותר  קצת 
השבעים.  שנות  בתחילת 
לא  כבר  בבית.  "הרגשתי 
לא  בקונפליקט.  חייתי 
לדור  צריך להתנכר  הייתי 
וחשבתי  יותר.  המבוגר 
הראשונה  בפעם  שפגשתי 
ההיא  שבנקודה  לאום 
זה  היום   - בהיסטוריה 
יש  עדיין   - בעייתי  יותר 
להיות  טובות  סיבות  לו 
גאה בעצמו". הוא החליט 
בשל  האם  להישאר. 
להתגייר  החלטת  השואה 
הוא  ליהודי?  ולהפוך 
היא  והתשובה  נשאל. 

"אכן. ההבחנה החדה בין הדורות שביצעו את הפשעים לאלה 
שנולדו לאחר מכן לא הייתה קיימת. לא-גרמנים בקושי מבינים 
'איפה  ושאלנו,  דור שלם שבדקנו את המורים שלנו  היינו  כי 

אתם הייתם לפני עשרים שנה?'"
לו  שיש  וקשים  פשוטים  לא  זיכרונות  טעונים  בזיכרונו 
מתקופת השואה: "אני רואה חייל רומס ילד ובסופו של דבר 
את  גם  זוכר  אני  תוקפנות.  של  זה  סוג  זוכר  ואני  אותו,  הורג 
התחושה של הילד. אני זוכר את שניהם. אני מסוגל לראות את 
אבי ואת סבי ממש עומדים שם. כל שאני יכול לומר, זה שמאז 

שבאתי לישראל, התחושה הזו כבר לא נמצאת שם".

הרב אהרן שאר ישוב
הרב אהרן שאר ישוב, לבוש חליפה שחורה ומתגורר ברובע 
היהודי, אלמלא מבטאו שמסגירו לא היינו מעלים על דעתנו 
ב1940,  בגרמניה  נולד  ישוב  שאר  הרב  במוצאו.  זר  הינו  כי 
שנתיים לאחר ליל הבדולח והוריו נתנו לו את שמו "וולפגאנג 
שמידט". בתקופת המלחמה היה פעוט, למרות שאושוויץ לא 
הייתה רחוקה מהעיר בה התגוררו, הם לא ידעו מאומה על מה 
גרמניה  של  המזרחי  בגבול  מגויס  היה  אביו  שם.  שמתרחש 
לאחר  הצבא,  מדי  עם  בבית  לביקור  לפעם  מגיע מפעם  והיה 

מכן נפל בשבי הרוסי ונותק מבני משפחתו. 
אבא  הכיר  הוא  עשר,  כבן  היה  וולפאנג  מהשבי,  כשחזר 
שהיה מורעל באנטישמיות כרונית מדורי דורות. היטלר רק נתן 
עוד  השטח  לפני  מתחת  פעפעה  היא  אך  במה,  לאנטישמיות 
מאות שנים ואולי אלפי שנים קודם לכן, עוד מתקופת עמלק. 
"אבי הביולוגי מעולם לא יכול היה להשתחרר מהאידאולוגיה 
שנעשה  בראיון  ישוב  שאר  אהרן  הרב  סיפר  הזאת",  הרעה 
ואמר  מאד  זעם  כמובן  הוא  שהתגיירתי  "לאחר  בעבר.  עמו 
לארגן  והצליחה  התעקשה  זאת  לעומת  אחותי  שהשתגעתי. 
לי פגישה בתחנת הרכבת בדיסלדורף, הגעתי בליווי של חבר 
יהודי. אבי הביט מהחלון, הבחין ביהודי זר וסירב לרדת, עד 
כדי כך הייתה משורשת בו השנאה לעם היהודי. עשרים שנה 
לאחר שהתגיירתי אבי מת ולאחר שמשפחתי הקרובה לחצה 
- נסעתי לגרמניה להשתתף בלוויה. לא היה עבורי קל לראות 
את אבי נקבר כנאצי טוב עם דגלי המפלגה המתנופפים, חברי 
ייאמר לזכותו של אביו שלמרות  'חשובים'.  ואישים  פרלמנט 
בתקופת  ממנו,  נודף  יהודי  שריח  דבר  לכל  היוקדת  השנאה 
המלחמה הזהיר מבעוד מועד את שכנו היהודי הר שטרן, כי 
הנאצים מעוניינים ללכוד אותו, וכך הצליח הר שטרן להימלט 
בזמן. יתכן גם שאמי הייתה צאצאית לאב יהודי אך לא הצלחתי 

לאמת עובדה זאת". 
אהרן למד בבית הספר הראלי, במקרה או שלא במקרה, בגיל 
הבודדים  המתנגדים  בין  שהיה  להיסטוריה  מורה  לו  היה   13
ההתרחשויות  את  לתלמידים  סיפר  והוא  הנאצי  למשטר 
מבני  סילוף.  וללא  קרא  שבאמת  כפי  ובשואה  במלחמה 
המשפחה לא יכלו התלמידים לקבל את המידע הזה בשל חומה 
עבה של שתיקה אשר נעלה את פיות כל המבוגרים באותו דור, 

שהיו רובם חברי המפלגה הנאצית. 
זה  היה  "ולא  ליבו,  על  עמוקה  הייתה  הדברים  השפעת 
"כי  אהרן,  הרב  מדגיש  אשם",  ורגשות  כליות  מוסר  ורק  אך 
ואחד  אלף  למצוא  או  הדברים  מן  להתעלם  יכול  הייתי  אז 
אך  למעשים,  תירוצים 
סקרנות  כאן  הייתה 
ורצון  בי  שניצתה  עזה 
ההיסטוריה  על  ללמוד 
הזה.  העתיק  העם  של 
של  עת  בכל  וכך 
אותי  נשאו  שעמום 
הקברות  לבית  רגליי 
התרשמתי  שם  היהודי, 
מהכתובות  עמוקות 
היהודי.  דוד  ומהמגן 
הפך  בעיר  הכנסת  בית 
לחורבות ולכן נשאר לי 
היסטוריה  פיסת  לחפש 
בספריה".  נעלמה 
לאחר מכן המשיך הרב 
בלימודיו  ישוב  שאר 
עסקים,  במנהל  לתואר 
שם הצליח והיה תלמיד 
בציון  וסיים  מצטיין 
שנדיר היה לקבל ובשל 
של  מענק  קיבל  אף  כך 
עבורו  שהיו  מרק  מאה 

הון של ממש.
זנח  לא  זאת  עם 
אודות  סקרנותו  את 
היה   19 בגיל  היהודים. 
ברכבת  לנסוע  נוהג 

לבית הכנסת בעיר הסמוכה, להאזין לניגוני התפילה הנשגבים 
בית הכנסת  רב  יהודים.  ולראשונה בחייו התיידד עם צעירים 
מדובר  כי  מהרה  קלט  אך  בחשדנות,  בתחילה  אליו  התייחס 
בבית  היהדות.  על  ללמוד  וטהור  אמיתי  עז  רצון  בעל  בצעיר 
השמיים  כביכול  וחש  מתפלל  ישוב  שאר  הרב  היה  הכנסת 
היה  להבדיל,  בכנסיה  התפילה  שטקס  למרות  לשם,  יורדים 
לכאורה מרשים יותר... היופי הפנימי היה טמון דווקא בתפילה 
של היהודים. שמא היה זה השילוב בין תפילת הציבור לתפילת 
היחיד, בין הארציות לחומריות או בין הרוחניות למשיחיות?! 
זאת  היא  הכנסת  בבית  המרוממת  החוויה  דווקא  כי  יתכן 
פילוסופיות  בסוגיות  דווקא  להתמקד  בהמשך  אותו  שדחפה 
על  ששמעו  וידידיו  משפחתו  עסקים.  במנהל  להמשיך  ולא 
נחוש  ישוב,  שאר  אך  עליו.  נטרפה  דעתו  כי  חשבו  החלטתו 
בדעתו, בחר להשתלם בלימודי תיאולוגיה ופילוסופיה כללית 

באוניברסיטת מיינץ והמשיך באוניברסיטת המבורג. 

בתקופה הזו החל ללמוד ולהכיר את היהדות מקרוב, תחילה 
ובהמשך  המבורג,  אוניברסיטת  של  ליהדות  המכון  במסגרת 
השייך  קולג'"  יוניון  ב"היברו  ולמד  אמריקה  לצפון  נסע 
גיור,  של  כיוון  על  חלם  לא  ישוב  שאר  הרפורמית.  לתנועה 
היה  אך  נח,  בני  מצוות  בקבלת שבע  להסתפק  היה  יכול  הרי 
זה  אין  נח"  "בת  שהיא  זוג  בת  ולמצוא  להינשא,  עז  רצון  לו 
פשוט. לבסוף, לאחר חמש עשרה שנים ארוכות של מאבקים 
הצעד  את  לעשות  החליט  מאד,  קשות  והתלבטויות  פנימיים 

הבלתי הפיך ולהתגייר. 
תחילה עבר שאר ישוב תהליך גיור רפורמי בפני בית דין של 
ובהמשך  בורות,  מתוך   – הרכיב  עצמו  שהוא  דיינים  שלושה 
בארץ  אורתודוקסי.  גיור  של  הליך  עבר  ארצה  שעלה  לאחר 
הכיר  כאן  הרב",  "מרכז  בישיבת  לימודיו  חוק  את  המשיך 
בנו של אחד מחשובי השופטים  גר צדק מגרמניה  יהודי  עוד 
בתקופה הנאצית. בהמשך מונה לרבה של הטכניון, ולא היה זה 
פשוט בשנים דאז לקבל גר צדק ועוד ממוצא גרמני לתפקיד, 
אך הרב שאר ישוב הכהן )הנזיר( המליץ עליו, והטכניון אישר 
את המנוי. בהמשך שימש רב אוגדה בצה"ל בדרגת רס"ן וכיום 
קצרה  תקופה  אילן.  בבר  יהודית  לפילוסופיה  המחלקה  ראש 
ממשפחת  מטבריה  ליהודיה  יישוב  שאר  נישא  הגיור  אחרי 
כהונה ממוצא אלג'יראי, בוגרת "בית יעקב", והקים משפחה 
מאושר  סב  הוא  וכיום  בלעה"ר  ילדים  חמישה  עם  לתפארת 
צעד  שום  על  חרטה  אף  בליבו  שאין  וכמובן  לנכדים  וגאה 

במסע חייו המופלא.

נכדה לסבא נאצי
זאם,  יורם  אביה,  נאצי.  של  נכדה  למעשה  היא  זאם,  רחלי 
שנה   65 לפני  שנולד  קנוט  לשעבר  הוא  ומצוות,  תורה  שומר 
בבוואריה, בגיל 12 כבר זכה לשמוע מאביו וולטר שהיה חייל 
נאמן בצבא הנאצי את תאוריית הגזע, אך בחר שלא להתווכח. 
כאן  בישיבה,  ללמוד  לארץ  ועלה  התגייר  הוא  זאת  במקום 
הקים משפחה עם יהודייה משוויץ דוברת גרמנית. המשפחה 
התנתק   - אביו  לבין  בינו  הקשר  נטופה.  במצפה  מתגוררת 
לחלוטין, האב לא יכול לסלוח לבנו על מעשה הבגידה. הקשר 
לרוות  רצה  והסב  מאחר  רחלי,  של  הולדתה  לאחר  רק  חודש 

ראש האס אס והגיסטפו - היינריך הימלר. נכדתו התגיירה

גרינג במהלך משפטי נירנברג בתו ואחיינו התגיירו
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היותם  עובדת  על  הבליג  מהנכדים,  נחת  מעט 
הקשר  את  לחדש  וביקש  בישראל  שחיים  יהודים 
עם בנו. דעותיו עם זאת לא השתנו אף פעם והוא 

נשאר פטריוט גרמני ונאצי מושבע עד מותו. 
פעם אחת הגיע הסב לבקר בישראל, רק על מנת 
להוכיח לעצמו שכל הדעות הקדומות אודות העם 
חצויים,  רגשות  עם  נותרה  רחלי  נכונות...  היהודי 
ולקרבנות.  לתליינים  קשורה  שמשפחתה  כאחת 
תמצאנה  כיצד  דווקא,  מודאג  היה  מצדו,  סביה 

נכדותיו חתן גבוה ויפה בין היהודים.
בהסרטה שערך מיכאל גרינשפאן, נראית הנכדה 
יושבת קרוב לכורסתו של סבה. סבה רוחש  רחלי 
והיא  ידה,  את  ומלטף  מוסתרת  בלתי  חיבה  לה 
נוקבות.  שאלות  סבה  את  ושואלת  עוז  אוזרת 

האווירה מתוחה כקפיץ.
 "האם ידעת מה קורה במחנות ריכוז?" 

בדיוק  קורה  מה  ידענו  "לא  הסב,  עונה  "לא", 
אבל דיברנו על זה."

 "ומה חשבת על זה, אם אני יכולה לשאול?"
"חשבתי שזה לא ענייני".

ולא  שואלת  היא  אשם?"  להרגיש  צריך  "מי 
מיליון  ששה  של  במותם  האשמים  "מי  מרפה, 

יהודים???" 
מרגיש  לא  אני  אשם.  הוא  אשם  שמרגיש  "מי 

אשם. אני חף מפשע."
"אתה לא אשם, אני יודעת את זה. אבל אם הייתי 
בגרמניה באותה תקופה היו הורגים אותי – סתם, 

רק בגלל שאני יהודיה", מתריסה הנכדה.
 "כל עוד יש בני אדם הם תמיד יהרגו זה את זה", 
שהיא.  סיבה  כל  "בגלל  נפש.  בשוויון  הסב  נותר 
מרגיש  לא  אני  זה..  ככה  זה אבל  את  להבין  קשה 

אשם." מצהיר שוב הסב. "אני חף מפשע." 

למדו תורה בבני ברק
מעט  בלא  שנתקל  בירנבאום,  אליהו  הרב 
הרוצים  נידחים  מאזורים  גויים  של  סיפורים 
להצטרף לעם היהודי, מונה מספר סיבות לרצון של 

אדם להתגייר. לרוב מדובר בסיבות של אמונה אמתית בבורא עולם 
דווקא  להיקבר  המעוניינים  כאלה  יש  מצוות,  תרי"ג  לקיים  ורצון 
העם  של  חכמתו  את  המעריצים  כאלה  יש  היהודי,  הזוג  בן  ליד 
ורוצים להיות חלק מכך ויש שמצאו במשפחתם שורשים  היהודי 
יהודים, אך במקרה זה מדובר באנשים המרגישים צורך לתקן את 

מעשה אבותיהם וכחלק מתהליך של סליחה מחילה וכפרה. 

ומגדיר  מעט,  פשטנית  בצורה  זאת  מסביר  און  בר  דן  פרופסור 
זאת כרצון להצטרף לקהילת הקרבנות ובכך להיפטר מעולם הכבד 
חמורים.  כה  פשעים  שביצעה  מקהילה  כחלק  האשם,  רגשות  של 

אך למעשה מדובר בדחף פנימי עמוק לצאת מהמחנה הטמא של 
הנאצים ולהצטרף למחנה הטהור של ישראל. הרב בירנבוים מגדיר 

זאת "לברוח מהעבר ולהצטרף לעתיד טוב יותר". 
בספרו "שבט  זו,  לסוגיה  זצ"ל מתייחס  וואזנר  הגר"ש  מרן  גם 
הלוי", תוך שהוא מציין את הקבלה שיש לנו מהגאון מווילנה על 
כך שגרמנים הם צאצאים של עמלק, ולכן צצה שאלה האם בכלל 
ללא  כי  וואזנר  הרב  פוסק  למעשה  הלכה  אך  אותם?  לגייר  מותר 
צל של פקפוק אין סיבה לאסור לגרמני להתגייר במידה והוא בא 
לחסות תחת כנפי השכינה, מהסיבה שכבר בא סנחריב ובלבל את 

האומות.
יהדות  של  הרוחני  מנהיגה  "מניטו"  אשכנזי  לאון  יהודה  הרב 
צרפת, היה מעורב אף הוא בסוגיה זאת, כאשר לא פעם באו אליו 
גרמנים בבקשה להתגייר והוא ניסה לדחותם, אך לעיתים השתכנע 
לשעבר  גרמנים  וכמה  כמה  גייר  ולבסוף  רצונם  ובכנות  באמיתות 

שהפכו ליהודים.

עמותת "מצעד החיים"
בשם  גרמנים  ידי  על  החיים"  "מצעד  ארגון  נוסד   2007 בשנת 
יובסט ושרלוטה ביטנר ממחוז שטוטגארד. דווקא בעיר בה נוסדה 
תורת הגזע 200 שנה בטרם עלה היטלר לשלטון ורבים מתושביה 
ב14  פעיל  הארגון  יהודים.  מאות  של  לרצח  בפועל  שותפים  היו 
מדינות ומבצע מצעדים בכ300 ערים. מטרת הארגון היא לעורר את 
העולם נגד אנטישמיות, ולהגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל. 
מייסדי הארגון קראו לכל גרמני לחקור היכן הייתה משפחתו לפני 
70 שנה ולערוך חשבון נפש. בגרמניה של אז רוב הציבור נתן את 
הסכמתו לפחות בשתיקה לזוועות המשטר ואך מעטים יצאו חוצץ, 
כעת בני הדור השלישי מבקשים לתקן. בסרטון ויראלי חונק דמעות 
נפש  ניתן לראות את אותם צאצאים שרים "כל עוד בלבב פנימה 

יהודי הומיה" ומבקשים מחילה. 
"סבא שלי היה בן של כומר וסופר ידוע, הוא היה בן האנשים 
האחראים על מותם של יותר מ20,000 יהודים. אני כאן היום כדי 
תומך  אני  כי  ולהצהיר  משפחתי  של  השתיקה  קשר  את  לשבור 
נשמע  המודרנית",  לאנטישמיות  תוקף  בכל  ומתנגד  בישראל 
של  מעורבותם  על  ומספרים  מתוודים  הם  אחד  אחד  כך,  הוידוי. 

משפחתם במעשים הנפשעים מבקשים להתיר את קשר השתיקה.
"ישראל עמו של אלוקים... עברתם כל סבל אפשרי וקינאה של 
בפנימיותכם  תתביישו  אל  נשמות...  במיליוני  שעלתה  רבים,  כה 
שרים.  הם  כולו",  העולם  תקוות  ישראל  אתם  אכן  תחיה.  חיה  כי 
אנו אומנם לא מוסמכים לסלוח בשמם של הנעקדים על מזבח, אך 

הלוואי וזהו סימן לימות המשיח הקרב ובא.

הרב אליהו בירנבאום, 
שנתקל בלא מעט סיפורים 

של גויים מאזורים נידחים 
הרוצים להצטרף לעם 

היהודי, מונה מספר סיבות 
לרצון של אדם להתגייר. 
לרוב מדובר בסיבות של 

אמונה אמתית בבורא עולם 
ורצון לקיים תרי"ג מצוות, 

יש כאלה המעוניינים 
להיקבר דווקא ליד בן הזוג 

היהודי, יש כאלה המעריצים 
את חכמתו של העם היהודי 

ורוצים להיות חלק מכך 
ויש שמצאו במשפחתם 

שורשים יהודים, אך 
במקרה זה מדובר באנשים 
המרגישים צורך לתקן את 

מעשה אבותיהם וכחלק 
מתהליך של סליחה מחילה 

וכפרה. 

"סבא שלי היה בן של כומר 
וסופר ידוע, הוא היה בן 
האנשים האחראים על 

מותם של יותר מ20,000 
יהודים. אני כאן היום כדי 

לשבור את קשר השתיקה 
של משפחתי ולהצהיר כי 

אני תומך בישראל ומתנגד 
בכל תוקף לאנטישמיות 

המודרנית"
ספרו של ברנד וולשלגר

הרב אהרן שאר ישוב
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מלחמה אחת, שני סיפורים
סיפור שני

מרגמה  פגזי  מנשוא.  קשה  הייתה  המלחמה 
התעופפו מכל עבר וגרמו לפגיעות קטלניות. 
שריקותיהם היוו התראה קצרה, שלא אפשרה 
לאיש לתפוס מחסה. שריקה ופיצוץ, ולאחריהם מספר גופות 
מוטלות ארצה, כשמאחוריהן משפחות שעתידות לשאת את 

כאבן עד סוף החיים.
באותו ערב, בסיומו של יום לחימה ארוך ומתיש על קו 
הגבול של אנגולה, ישבו החיילים ותפסו מחסה, בתקווה 

שפצצת מרגמה תועה לא תשלח אותם לעולם אחר.
השמש שקעה לאיטה, ורק רפאל ברנט, החייל היהודי הדתי 
היחיד שלחם על קו הגבול, ידע כי אין זו שקיעה שגרתית. 
היום הוא יום שישי, והשקיעה מביאה בכנפיה את השבת, 

שבת המלכה...
רפאל נעמד על תלולית החול מאובק כולו, מנסה להתרכז 
ביום השבת הקרב ובא, כשלפתע הגיעו לאוזניו קריאותיהם 

של חבריו: "רפאל! רפאל! בוא הנה!"...
רפאל התקרב. חבריו הגויים ישבו סביב מכשיר טרנזיסטור 
קטן. ניכר היה עליהם, שהם מנסים להיתפס למעט שפיות 
באמצעות שמיעת קולות מן החוץ, קולות שאינם קולות נפץ, 

שריקות מרגמה והדי יריות.
הקולות שבקעו מן הטרנזיסטור העבירו רטט בגוו של 
רפאל. "לכה דודי, לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"...

"זה בעברית, לא?", שאלו החיילים, "אתה מבין את זה, 
נכון?" מכל התחנות בעולם – החליט הטרנזיסטור לקלוט 

דווקא את גלי התחנה הישראלית. מוזר, אך לא מקרי...
רפאל הבין, הבין היטב. דעתו לא הייתה פנויה לחשב את 
הפרשי השעות, על מנת להבין אם מדובר בתחנה ישראלית 
מחללת שבת שמשמיעה ניגוני שבת בעיצומו של יום, או 
שמא בישראל טרם נכנסה השבת. מכל מקום, הניגון המוכר 
והמילים האהובות הרטיטו את ליבו ומילאו את עיניו בדוק 

של דמעות.

 

כמה שבועות קודם לכן שב רפאל מביקור בארץ ישראל. 
רפאל, יליד יוהנסבורג, היה בן למשפחה מסורתית שהגיעה 
מליטא. הוא היה אזרח המדינה, וככל האזרחים שירת בצבא 

בנאמנות.
צו־שמונה תפס אותו ברגע ששב הביתה. לא הייתה לו 
ברירה. עוד לפני שהספיק לפרוק את המזוודות – היה עליו 
לצאת לדרך. והוא יצא. חמישה ימים עשה ברכבת, בנסיעה 
רצופה, כשהוא יודע שפניו מועדות לחזית קשה, ללא אוכל 

כשר, ללא מניין וללא טלפון זמין.
"בשביל מה אני צריך את כל זה?", הרהר לא פעם במהלך 
הנסיעה אל החזית. הייתה זו מלחמת התשה פסיכולוגית של 
העולם הקומוניסטי, שנועדה לנגח את המשטר הלבן בדרום 
אפריקה. קו החזית היה על גבול אנגולה, לשם שלחו הקובנים 
שכירי חרב שסייעו לארגון השחרור של השחורים "סוופו" 
)ר"ת באנגלית: דרום מערב אפריקה(. הללו נלחמו באכזריות 
ובאטימות נגד צבא דרום אפריקה שהתפרס לאורך קו הגבול.
האמת, שמלבד הרצון לנגח את המשטר הלבן הייתה 
למלחמה זו גם סיבה כלכלית. לאורך קו החוף היו מרבצים 
גדולים של יהלומים, שכל צד השתוקק להשיג עליהם שליטה.

המלחמה המתישה ארכה כמה שנים, ורפי ברנט היה אחד 

החיילים שלחמו בצד הצבא הדרום אפריקני. "המעניין הוא", 
יציין רפי כעבור שנים, "שבכל שנות המלחמה נהרג בחזית 

חייל יהודי אחד בלבד!"...

 

במהלך הנסיעה הארוכה אל החזית הספיק רפי לשחזר גם 
את שנות ילדותו. רפי נולד ביוהנסבורג למשפחה מסורתית 
שהגיעה מליטא. בית הספר הממלכתי שבו למד לא היה יהודי, 
כמובן, וכאשר התקרב לגיל בר מצווה שלחו אותו הוריו 
ללמוד עברית בחיידר. הלימודים בחיידר התקיימו בשעות 
אחר הצהריים, ולשם שלחו מרבית בני המשפחות היהודיות 

את בניהן, להשלמת מושגים ביהדות לקראת הבר מצווה.
רפי לקח את הלימודים ברצינות. הוא היה מתייצב בחיידר 
יום יום, ומושגיו ביהדות הלכו והתרחבו. באחד הימים 
ניגש אליו יהודי דתי, שלימים התפרסם כמלחין הידוע, ר’ 

המילשטיין.
"האם אתה יודע לשיר?", שאל המלחין בעודו מוציא 
מתיקו אורגנית קטנה. רפי נענה לאתגר ופצח בשירה, ועיניו 
של המלחין נעצמו בהנאה. ניכר היה שהוא מתרשם משירתו 

של הנער הצעיר.
"אני מצרף אותך למקהלה!", הודיע כעבור כמה רגעי 
שירה. "ביום שני תתייצב בבית הכנסת לשיעורי המקהלה".
וביום  מכן,  שני שלאחר  וביום  שני,  ביום  הגיע  רפי 
שני שלאחריו, אולם אט אט הלכו המפגשים והתרבו. ר’ 
המישלטיין והנער הצעיר נפגשו ושוחחו על היהדות לעומקה, 
ורפי הרגיש כי אם לא יחקור את הנושא עד תומו – יפסיד 

בגדול.
רפי החל להגיע לבית הכנסת בקביעות, בתחילה ביום 
השבת, ולאחר מכן גם בימות החול. ביום הבר מצווה שלו 
עבר רטט עז בליבו, הוא ידע כי הוא מקבל עליו עול תורה 

ומצוות באופן מלא, בפה ובלב.
כאשר פרצה מלחמת ששת הימים היה רפי נער צעיר. 
המלחמה הקיומית בפניה עמדה מדינת ישראל הצעירה, 
עוררה הדים שהגיעו עד קצה העולם. בבית הספר שבו למד 
שוחחו הכל בהתרגשות אודות הסכנה העצומה הנשקפת 

למדינה הקטנטנה מכל עבריה.
רפי זכר היטב כיצד קמץ את אגרופיו הקטנים ונשבע 
לעצמו, שכאשר יגדל, אם תפרוץ עוד פעם מלחמה בארץ 
ישראל – הוא יתייצב לצד אחיו בני עמו ויילחם עד טיפת 

דמו האחרונה.
שנות הלימודים הסתיימו, ורפי גויס כחייל בשירות חובה 
לצבא דרום אפריקה. אולם גם במהלך שירותו הצבאי לא 
שכח את דתו ואת אמונתו. במאמצים רבים שמר את השבת, 

ועל אף שטרם חבש כיפה – קיים את כל המצוות שהכיר.
בגמר השירות הצבאי חש רפי רצון עז בוער בליבו, לשמש 
כחזן בבית כנסת. המפגש המפרגן ההוא, עם הרב המילשטיין, 
עדיין חימם את ליבו, אבל כאשר ביקש להתקדם בתחום 
השירה הבין כי קולו עדיין אינו בשל לכך. "במקום זאת", 
הציע לו מאן דהוא, "בוא תתקדם בתחום היהדות. תצטרף 

לסמינריון למורים בעברית ותעשיר את ידיעותיך".
רפי השקיע בלימודים בסמינריון ליהדות, ובשנת 1973 
הוצע לו ללמד יהדות באחת הקהילות היהודיות. באותה 
תקופה היה נהוג להקים תלמודי תורה בסמוך לבתי הכנסת, 

כך שרפי נכנס ללמד יהדות בתלמוד תורה ששכן בסמוך 
לבית כנסת.

כאשר נכנס רפי לבנין התלמוד תורה, הוא נעצר לפתע כמי 
שנכווה ברותחין. פתאום הבין את האבסורד הטמון בעובדה 

שהוא הולך ללמד יהדות כשראשו גלוי...
מאותו היום החל רפי לחבוש כיפה.

באותה שנה, לקראת החגים, מימש רפי את חלומו. הוצע 
לו לשמש כחזן באחת הקהילות היהודיות ביוהנסבורג, והוא 
נענה ברצון. את הניגונים שלא הכיר השלים מהאזנה לקלטות 

של הרב בנימין מילר.

 

ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. רפי זכר היטב את 
השבועה שנשבע בהיותו נער. הוא ידע כי הפעם הוא לא 
יישאר כאן, ביוהנסבורג. לא, הוא לא ישמע מרחוק על בני 
עמו מתמודדים עם אויביהם. עוד באותו יום עזב הכל ונסע 
לבנין הפדרציה הציונית, שם ראיינו את מי שביקשו להתנדב 

ולעלות ארצה למלחמה.
בשפתיים רוטטות סיפר רפי למראיין על מניעיו. "נשבעתי 
כנער להילחם כתף אל כתף עם בני עמי, ואיני מתכוון להפר 

את שבועתי!" אמר.
הוא צורף לאלתר לקבוצת מתנדבים, וכעבור כמה ימים 

נשלח לארץ לאחד הקיבוצים, לסייע ליישוב היהודי.
שם, בקיבוץ, התיידד רפי עם אחד משבויי המלחמה שחזרו 
ממצרים. החבר התעניין בכפתורים שעל מעילו של רפי, ורפי 
הסביר לו כי זהו מעיל של צבא דרום אפריקה. החבר גילה 

התלהבות, ורפי פשט את המעיל ומסר לו אותו במתנה...
לאחר שישה שבועות של התנדבות נשלח בחזרה הביתה, 

כשהחלום לשוב לישראל בוער בתוכו.
החלום התגשם מהר מכפי שתכנן, משום ששנתיים לאחר 
מכן, במסגרת לימודיו בסמינריון למורים בדרום אפריקה, 
נשלח רפי על ידי ועד החינוך לשנת לימוד בארץ ישראל. הוא 
התקבל ב"מכון גולד", מוסד תורני להכשרת מורים מחו"ל, 
וחווה חוויה אדירה. במכון פגש בפעילי "יד לאחים" שיצאו 
לעיירות פיתוח להעביר שבתות יהדות לרוסים שזה עתה עלו 
מן הכפור. יחד אתם פיתח רפי תכנית התנדבותית בירוחם, 

ובקיץ ניהל שם קייטנה.
השנה חלפה במהירות, ורפי חזר לדרום אפריקה כשהוא 
יודע בעומק ליבו שמדובר בפרידה זמנית. הוא עוד ישוב לארץ 
ישראל, במוקדם או במאוחר. ואז, כשהגיע הביתה, ציפתה 

לו ההפתעה הבלתי נעימה, בדמות צו־שמונה למילואים...

 

באחת נזרק רפי למציאות אחרת לגמרי. עם מדים לגופו ועם 
תרמיל ובו כמה חפצים אישיים עשה את הדרך לשדה הקרב.

לא היה זה קרב מן הסוג למענו עלה לארץ ישראל. היה 
זה קרב מיותר, חסר כל משמעות בעיניו של חייל יהודי 
הדבק בעמו ובאלוקיו, אבל לא הייתה לו ברירה. זו הייתה 

המציאות, והיה עליו להתמודד עמה.
הנסיעה הארוכה עברה איכשהו ורפי מצא את עצמו בחזית 
הקרב. הדי היריות נשמעו מרחוק, והמפקד שקיבל אותם 
הבהיר להם שמדובר בלוחמת גרילה מתישה ומפתיעה. "אל 

סיפור לשבת  / שרה פכטר



סיפורו הבלתי ייאמן של רפי ברנט, החייל היהודי היחיד בצבא דרום אפריקה ששמר 
מצוות. רפי נלחם בגבול אנגולה על עצמאותה של דרום אפריקה, כשהוא נאלץ לכבס 
את ציציותיו בסתר, מחשש פן יבולע לו על ידי הרס"ר האנטישמי שלו. אבל דווקא שנאתו 
של הרס"ר גרמה לו להתאמץ לסיים את שירותו בדרגת סגן אלוף ולהפוך לקצין הדת 

היהודי הראשון בצבא אנגולה, לצד ארבעים וחמישה כמרים. 
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תצפו כאן ללוחמה נגד טנקים ונגד מטוסים!" ירה המפקד, 
"מדובר בלוחמה אכזרית בתנאי שטח, נגד לוחמים עזי נפש, 

מתאבדים למחצה"...
התנאים לא היו תנאים, האוכל היה במידה ובמשורה, 
ארוכים  בימים  ומתישה,  קשה  היתה  עצמה  והלוחמה 

שהתמשכו אל תוך הלילות, ובלילות בלתי נגמרים...
אבל כאילו לא היה די בכל אלו – נתקל רפי במאבק נוסף. 
הרס"ר שלו התגלה כשונא יהודים ממדרגה ראשונה, וסממניו 

הדתיים של רפי הוציאו ממנו את כל הרוע.
"חייל!", סינן לעברו של רפי, "אסור לך לחבוש כיפה 
על הראש, וודאי שלא ללבוש ציצית!", הצביע על החוטים 

הלבנים.
רפי לא התכוון לוותר. אם אסור לחבוש כיפה - הוא יחבוש 
כומתה בכל שעות היום, למרות החום הכבד. כמה ימים לאחר 
מכן הגיעה מהבית הכיפה הסרוגה בצבעי המדים, כבקשתו...
גם על הציצית לא התכוון רפי לוותר. הוא הכניס את 
החוטים אל מתחת לבגדים, וכשכיבס את בגדיו – עשה זאת 

בתוך האוהל, כדי שהרס"ר לא יבחין בציצית.
מניין לתפילות לא היה, אבל רפי התפלל שלוש תפילות 
ביום, מתייחד עם קונו. גם תפילין הניח מדי יום בפינה צדדית, 
שם לא הפריע לו איש. הבדידות היכתה בו שבעתיים ביום 
השביעי. ביום שבת, במקום לשבת בבית עם בני המשפחה 
סביב שולחן השבת, מצא את עצמו מתרפק על הזיכרונות, 

מתגעגע ודומע.
והנה הגיע חג הפסח. עיניו של רפי אורו כאשר נודע לו 
שהקהילה היהודית דאגה לשלוח לו ארגז אישי. בארגז הייתה 

ערכה מוכנה לליל הסדר, יין, מצות ושאר ירקות.
רפי פעל במהירות. הוא איתר את החיילים היהודיים 
שביחידה. הם, אמנם, לא שמרו תורה ומצוות, אבל לכולם 
הייתה פינה חמה בלב לליל הסדר, ליל הגאולה. כאשר 
התקדש היום ישבו כל החבר’ה באוהל של רפי, קידשו 
על היין ושתו ארבע כוסות, שרו "מה נשתנה" והזילו כמה 
דמעות התרגשות. היה זה סדר קצר, אבל משמעותי ביותר 

עבור כולם.
הסממן היהודי היחידי שהצליח רפי להותיר בגלוי היה 
פאותיו. באזור הקרבות שרר חום כבד מאוד, ובגלל החום 
גילחו לכולם את שערות הראש. אבל כשהגיע תורו להסתפר, 
התעקש רפי שלא יגלחו לו את הפאות. הוא טען שדתו מחייבת 
השארת פאות, והוא אינו מוכן בשום פנים ואופן לוותר על 
כך. בקרב הזה נסוג הרס"ר, ופאותיו של רפי המשיכו להתבדר 

ברוח, מבדילות בינו ובין העמים...

 

מאה ושמונה ימים עשה רפי באזור הקרבות. ספירת המלאי, 
אם אפשר לקרוא לזה כך, של החיילים שנותרו בחיים, עוררה 
צביטה עמוקה בלב. רבים מהחיילים לא זכו לחזור הביתה 
בחיים, ומה שכאב יותר הייתה הידיעה הברורה כי רבים 

מהם נהרגו כתוצאה מתאונות צבאיות.
מלבד זאת נאלצו חיילי צבא דרום אפריקה להתמודד עם 
תופעה מזוויעה שגבתה לא מעט קרבנות. השלטון הקומוניסטי 
שיגר לאזור הקרבות ילדים בני שתים עשרה שנפשותיהם 
הורעלו בהסתה נגד המשטר הלבן. הילדים הללו התגנבו 
לאזור הקרבות מדי ערב בעשרות, כשרובים טעונים בידיהם 
ועיניהם תרות אחר חיילי אויב. חייל שאיבד את ערנותו וישב 
כשגבו מופנה לאחד הילדים הללו, סיים את חייו במטח 

יריות קצר...
רבים מהילדים הללו נתפסו בידי חיילי צבא דרום אפריקה. 
זה היה מתסכל לראות עד כמה עזה המשטמה היכולה להיכנס 
בליבם של ילדים צעירים, משטמה שמובילה לרצח שיטתי...

 

מכל ימות המלחמה, את אותו יום לא ישכח רפי לעולם.
"הייתה זאת שעת בין ערביים", מספר רפי, "יומיים שקטים 
יחסית נתנו לאדישות להשתלט על החיילים התשושים. הם 
ישבו סביב הבונקר, מנסים להתענג על ארוחת קרב שגרתית 

ומשעממת".
"הרעב הציק גם לי, אולם מבט אל האופק גילה שהשמש 
עומדת לשקוע. הצצתי בשעוני והבנתי שבעוד זמן קצר 
יעבור זמן תפילת מנחה, ואם לא אזדרז אאבד גם את מצוות 

התפילין שלא הספקתי להניח בבוקר.
"דשדשתי, אפוא, בחולות וחיפשתי פינה שקטה, אותה 
מצאתי מאחורי סלע. אולם אז, בעודי מניח תפילין ומתפלל 
בכוונה, נשמעו לפתע קולות אימים – כאילו נפתחו שערי 
הגיהנום. שריקות כדורים חתכו את הדממה ואליהן התלוו 
קולות נפץ עזים של רימונים מתפוצצים. נשכבתי במהירות 
עטוף בתפילין מאחורי הסלע שהגן עלי. זעקות הפצועים 

נשמעו למרחוק, אולם בתוך רגעים נדם הכל....
"דמעות רותחות זלגו מעיני, מרטיבות את רצועות התפילין. 

ידעתי, כי איש מבין חיילי הבונקר לא שרד את מתקפת האויב. 
כאב חד קרע אותי, לא יכולתי לעכל את העובדה שהחברים 

שלי נהרגו ‘סתם’, בזמן שאכלו מנת קרב".

 

לאחר מאה ושמונה ימי לחימה חזר החייל רפי ברנט 
הביתה בידיעה שהוא חייב לשנות משהו בצבא. והוא שינה.
באותם ימים קיבלו כל הכמרים בדרום אפריקה פטור 
מהצבא, אולם במקביל היה עליהם לספק שירותי דת חינם. 
בסמוך לכל מחנה צבאי שהוקם שכנה עיירה, ובאופן טבעי 
סיפקה הכנסייה שבעיירה שירותי דת לחיילים שדרשו זאת.

הכמרים לא קיבלו כסף או מדים מהצבא, וכך עלה הרעיון 
להקים קורס הסבה עבורם, להכשירם להיות קציני דת. הלימוד 
כלל את הכרת הצבא, התמודדות עם טראומה, ביקורי חולים, 
הושטת עזרה לחיילים מהצד הרוחני ושאר נושאים כלליים. 
מטרת הקורס הייתה לתת לכמרים את הכלים המתאימים, 
כדי שהצבא יוכל להכיר בהם בתור אנשי צבא. כך יוכלו 

לשרת כקציני דת, ללבוש מדים ולקבל דרגות ומשכורות.
"כששמעתי על כך", מספר רפי, "הגשתי בקשה להשתתף 
בקורס הראשון. במכתב הבקשה שלי ציינתי את העובדה 
שבצבא משרתים חיילים יהודים רבים, וגם להם מגיע קצין 

דת משלהם".
התגובה המפתיעה לא איחרה לבוא. רפי זומן לקורס 
הראשון, וכאשר הגיע מצא את עצמו לצד ארבעים וחמישה 

כמרים גלוחי ראש...
רפי ברנט עשה היסטוריה. הוא היה הרב הצבאי הראשון 
של צבא דרום אפריקה, כבשה בין שבעים זאבים, רב יהודי 
בודד בין ארבעים וחמישה כמרים. במפתיע או שמא לא, הוא 
זכה דווקא להערכה רבה מצד הכמרים הנוצרים. הוא סיים 
את הקורס בהצטיינות, והדבר הונצח במעמד הסיום, כאשר 

הוא עומד בצד אחד, והכמרים הגויים בצד שני.
התפקיד החדש נתן לו אפשרות לעזור ליהודים רבים 
במלחמה שטרם הסתיימה. רפי הסתובב בין בסיסי צבא דרום 
אפריקה בזמן קליטת החיילים וחיפש את היהודים שביניהם, 
וכאשר זיהה אותם דאג להם למטבח מסודר ולאוכל כשר. 
הרב ברנט העביר לילות שבת עם חיילים שזכו, לראשונה 
בחייהם, לטעום את טעם היהדות, והשתדל ככל יכולתו 

לדאוג לרווחתם של החיילים.
גם לאנגולה חזר, והפעם כרב צבאי. הוא הסתובב ברחבי 
הגבול הצפוני ובבסיסים המרכזיים, כשציציותיו מתבדרות 
ברוח ועיניו מחפשות את הרס"ר ההוא, שניסה להסיר ממנו 

את הציצית...
כאשר סיים את שירותו הצבאי בדרגת סגן אלוף, דרגה 
גבוהה ונדירה, חש ניצחון קטן על הרס"ר האנטישמי, שונא 

היהודים, שהיה ונשאר רס"ר פשוט.
עברו ימים ורפי בא בברית הנישואין, אולם גם לאחר 
שהתחתן המשיך לבצע את תפקידו נאמנה, ולצד עבודתו 
כרב צבאי לא זנח את החזנות שכה אהב. הוא המשיך לשמש 
כחזן באחת הקהילות ועסק בהוראה ובחינוך, ואשתו לימדה 

עברית ולימודי יהדות בכיתות א’ וג’.

 

רפי ברנט ורעייתו הצליחו בעבודתם, אבל בלב שניהם 
קינן חלום מתוק. הם השתוקקו לעלות ארצה ולהצטרף 

לחבריהם שעשו זאת לפניהם.
בשנת 1980, כשבני משפחת ברנט ישבו בבית יחד עם 
התאומים הקטנים שלהם, הגיעו לאוזניהם קולות מן החוץ.
בירור קצר העלה כי חיילי הצבא מחפשים אחר שוהים 
בלתי חוקיים. זאת לא הייתה הסיבה העיקרית בגינה עלו בני 
משפחת ברנט ארצה, אבל היא בהחלט גרמה להם להזדרז 
בעלייתם. החיפוש נערך בעקבות המהומות בין שחורים 
ללבנים. מצב חרום הוכרז בדרום אפריקה, ורפי ואשתו הרגישו 

עוד יותר עד כמה הם אינם שייכים לאדמת יוהנסבורג...
זמן קצר לאחר מכן דרכו רגליהם של בני משפחת ברנט 

על אדמת הקודש.
רפי החל לעבוד בארגון "תהילה" לעידוד עלייה דתית, 
ובהמשך קיבל פנייה מהסוכנות היהודית והחל לעבוד עם 
בחורי ישיבות וחבר’ה דתיים שהגיעו ארצה ללמוד שנה 
בישיבה. הוא ארגן להם פעילות, שבתונים, סמינרי הדרכה, 

מפעלי קיץ וחורף ועוד.
כיום מנהל הרב רפי ברנט את הצוות האזורי בסוכנות 
היהודית עבור הקהילות היהודיות בדרום אפריקה, ניו זילנד 
והונג קונג, מתוקף תפקידו הוא מעביר במחלקה לחינוך 
יהודי ציוני השתלמויות למורים שמגיעים ארצה בנושאי 

תורה שבעל פה וארץ ישראל.

"דשדשתי, אפוא, בחולות 
וחיפשתי פינה שקטה, 
אותה מצאתי מאחורי 

סלע. אולם אז, בעודי מניח 
תפילין ומתפלל בכוונה, 

נשמעו לפתע קולות 
אימים – כאילו נפתחו שערי 

הגיהנום. שריקות כדורים 
חתכו את הדממה ואליהן 

התלוו קולות נפץ עזים 
של רימונים מתפוצצים. 
נשכבתי במהירות עטוף 
בתפילין מאחורי הסלע 

שהגן עלי. זעקות הפצועים 
נשמעו למרחוק, אולם 

בתוך רגעים נדם הכל...."

"חייל!", סינן לעברו של רפי, 
"אסור לך לחבוש כיפה על 
הראש, וודאי שלא ללבוש 

ציצית!", הצביע על החוטים 
הלבנים. רפי לא התכוון 
לוותר. אם אסור לחבוש 

כיפה - הוא יחבוש כומתה 
בכל שעות היום, למרות 
החום הכבד. כמה ימים 

לאחר מכן הגיעה מהבית 
הכיפה הסרוגה בצבעי 

המדים, כבקשתו...
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גם בחורף: 
יובש בעיניים

תופעת היובש בעיניים נוצרת, בין היתר, מתנאים 
בחורף,  אוויר.  ומיזוג  אוויר  מזג  כמו  סביבתיים 
הממושכת  והשהייה  הרוח,  והקר,  היבש  האוויר 
הם  ובתנורים  במזגנים  מחוממים  בחדרים 
לשכבת  גורמים  והחום  היובש  ליובש.  שגורמים 
מה  יותר,  מהר  ולהתייבש  להתאדות  הדמעות 
שמוביל ליובש בעיניים ולסיבה העיקרית בגללה 

מטופלים פונים לרופאי העיניים.

היובש  מתופעת  מוטרדים  להיות  עלינו  למה 
בעיניים?

בעיניים,  גירוד  לתחושת  גורם  בעיניים  יובש 
דמעת  יובש,  נוחות,  אי  צריבה,  ראייה,  טשטוש 
שנגרם  הפיזי  לסבל  מעבר  זר.  גוף  תחושת  או 
מתבטאת  אף  התופעה  מהתופעה,  שסובל  למי 
נהיגה  קריאה,  )כגון:  היומיומי  בתפקוד  בפגיעה 

ועבודה מול מחשב( ובירידה באיכות החיים.
שכיחה  תופעה  היא  בעיניים  היובש  "תופעת 
אצל  בעיקר  המופיעה  המערבית,  באוכלוסייה 
מני  האופטומטריסט  מציין  המעבר",  בגיל  נשים 
מבעלי   ,M.s.c קליני  אופטומטריסט  חיים,  בן 

רשת חנויות האופטיקה, אופטיקה מני. "יחד עם 
זאת, לא רק נשים בגיל המעבר סובלות מתופעה 
גבוה באוכלוסייה חשוף לתופעה,  ואילו אחוז  זו, 
הזמן  מרבית  מצויים  אנו  עת  בחורף,  ובעיקר 
בחדרים מחוממים ויבשים.  האוכלוסייה שסובלת 
שייצור  אנשים  אלו  בעיניים,  מיובש  בעיקר 
הסיבה  זו  נמוך.  הוא  ואיכותן  שלהם  הדמעות 
לסבול  נוטה  מבוגרת  אוכלוסייה  שבגינה,  גם 
עם  שכן  רגילה,  מאוכלוסייה  יותר  זו  מתופעה 
הגיל חלה ירידה באיכות הדמעות והן לא חזקות 
מספיק בשביל להרטיב את העין, תופעה הגורמת 
ליובש. גם שינויים הורמונאליים, צפייה ממושכת 
במסכים, עישון, שינה עם עיניים פתוחות, הרכבת 
משקפיים  להסרת  לייזר  וניתוחי  מגע  עדשות 
יכולים להשפיע על יובש בעיניים. עוד אוכלוסייה 
שנוהגים  אנשים  אלו  מהתופעה,  שסובלת 

למצמץ לעתים רחוקות".

הסובלים  על  להקל  כדי  לעשות  כדאי  מה  אז   
מיובש בעיניים? 

הינו  בעיניים  ליובש  ביותר  הנפוץ  הטיפול 

לטיפול  טיפות  של  מקומית  הזלפה  באמצעות 
"תחליפי  יבשה:  עין  נגד  בסימפטומים  והקלה 
את  מרפא  לא  זה  שטיפול  אף  על  דמעות". 
מקנה  וגם  התסמינים  את  מקל  הוא  התופעה, 
נזקים  מפני  החיצונית  לעין  מסוימת  הגנה 
סוגים  קיימים  מהיובש.  כתוצאה  שנגרמים 
להינתן  צריכים  והם  תכשירים  של  שונים 
בדמעות  שקיימת  הספציפית  להפרעה  בהתאם 
העיניים  לרופא  לגשת  מומלץ  המצב.  ולחומרת 
על  וימליץ  על מנת שיאבחן  או האופטומטריסט 

הטיפול המתאים.
מומלץ  הקרים,  החורף  בימי  במיוחד  בנוסף, 
המזגנים  לאוויר  ישירה  מחשיפה  להימנע 
ניתן  מחוממים  בחדרים  כן  כמו  והתנורים. 
להשתמש במכשירי אדים אשר יגבירו את הלחות 

ויפחיתו את היובש בחדר.

והכי חשוב- אל תשכחו למצמץ! 
לדמעות  מאפשר  אינו  למעשה,  המצמוץ 
להתפרק בעיניים, גם כאשר איכות הדמעות לא 
טובה, ובכך עוזר לצמצום תופעת היובש בעיניים.  

לה רוש-פוזה, מותג הדרמו-קוסמטיקה המוביל לעור רגיש 
ברחבי  דרמטולוגים   25,000 מ-  למעלה  על-ידי  והמומלץ 
ייחודי  ג'ל  קרם   CICAPLAST GEL B5 חדשנות:  משיק  העולם 
מינרלים  קומפלקס  המכיל  אפידרמיס  תיקון  להאצת  המסייע 
המסייעים לשיקום אפידרמיס פגוע נבדק לאחר הסרת תפרים, 
 B5 לאחר פילינג קוסמטי ולאחר טיפולי לייזר. סיקאפלסט ג'ל
ובכך מעניק אפקט  פני העור  על  יוצר שכבה חוסמת למחצה 
של תחבושת ומסייע במניעת חדירת חומרים מגרים. הג'ל בעל 
ועם  בקלילות  העור  פני  על  נמס  מקסימאלית,  ספיגה  יכולת 
זאת, בשל מרקמו השקוף והייחודי, נותר על העור לזמן ממושך 
הוראות  היום.  במהלך  המריחות  מספר  בהפחתת  מסייע  ולכן 
נקי  עור  על  מסאז'  בפעולות  ביום  פעמיים  למרוח  יש  שימוש: 
ויבש. ניתן להשיג בבתי מרקחת פרטיים,  רשתות הפארם, בבתי 
המרקחת של קופות החולים: מכבי, לאומית ומאוחדת ובקנייה 

און-ליין. מחיר מומלץ לצרכן: 80 ₪ תכולה: 40 מ"ל.

משיקה  מדיקל  לפידות  התרופות  חברת 
 ALCON בישראל את סיסטיין אולטרה מבית
- טיפות עיניים חדשות לסיכוך והרטבה לטיפול 
ביובש בעיניים, שהינן המומלצות ביותר על ידי 
מעניקה  הפורמולה  בארה"ב.  העיניים  רופאי 
משמעותית  והקלה  לעיניים  מתמשכת  הגנה 
לאורך זמן. באמצעות הזלפת טיפות מבקבוק 
או מאמפולות אישיות נוחות לשימוש. התכשיר 
על  ושמירה  מוגברת  נוחות  תחושת  מעניק 

חדות הראיה במהלך היום.

מוצרים טבעיים משיקה  הדס 
את U-CRAN )יו קראן( תמצית 
נוזלית מצמח החמוציות )קרנברי( 
של  במיוחד  גבוה  ריכוז  בעלת 
 PACs הרכיב הטבעי הפעיל בצמח
של  בכמות  )פרואנטוציאנידין( 
תמצית  בשילוב  לכפית,  מ"ג   9
את  לתרכיז  המקנה  סטיביה, 
טעמו המתוק, ללא תוספת סוכר.  
נשים   3 מתוך  כאחת  בממוצע 

מהפעמים  בכ85%  שמקורה  בשלפוחית  דלקת  עם  מתמודדת   15-65 בגילאי 
בחיידק ה"אי-קולי" הנוטה להיצמד לשלפוחית וליצור תהליך דלקתי. במחקרים 
אלה.  חיידקים  הצמדות  את  מפחית  החמוציות  בפרי  הפעיל  שהרכיב  נמצא 
שמשו  אמריקה,  בצפון  ומקורן  היער  פירות  למשפחת  השייך  פרי  החמוציות, 
בעבר בין היתר - לחבישת פצעים וכמקור לוויטמין C בקרב מלחים בזמן הפלגתם 
ברחבי האוקיינוס. תרכיז U-CRAN מיועד לכל בני המשפחה וניתן לשימוש לבני 
6 ומעלה! הוראות שימוש על גבי האריזה ובהתאם להנחיות המטפל. חמוציות 
ניתן לרכוש ברשתות הפארם, בתי הטבע ובתי המרקחת הנבחרים במחיר של 
59.9 ש"ח ל-150 מ"ל. מוצרי "הדס" כשרים למהדרין ומיוצרים לפי תקני איכות 

מחמירים וסטנדרט של חברת תרופות.

 ,allin Build.IT חלבון  אבקות  סדרת  משיק   allin הספורט  תזונת  מותג 
האידיאלית לאימונים. אבקת חלבון מי גבינה, במגוון טעמים, המכילה 37% 
גרמים   6  - וכ  גרם חלבון למנת הגשה   25 כ-  וכוללת  איזולייט  גבינה  מי  חלבון 
לגוף  BCAA בכל מנה. הסדרה מותאמת להשלמת צריכת החלבון הדרוש  של 
נדרשים  גופנית  פעילים  אנשים  השרירים.  ולבניית  לחיזוק  משתנים,  במצבים 
בצריכת חלבון גבוהה יותר, כך שהקפדה על כמות חלבון מספקת במשך היום 
תאפשר למתאמנים להתאושש מהר, לבנות מסת שריר ואף תסייע להם להחלים 

מרקם  בעלת  בבלגיה,  מיוצרת  הסדרה  ספורט.  מפציעות 
וטעם מעולים. בסדרה 4 טעמים: שוקולד, 

בננה, וניל וקרם עוגיות. האבקה  כשרה, 
הראשית  הרבנות  באישור  חלבית, 
לישראל. מחיר לאריזת 759 גרם - 139 
  ₪  319  - קילו   2.270 לאריזת  מחיר   ₪
ניתן להשיג: ברשת סופר פארם, בחדרי 

כושר ובחנויות תוספי תזונה.

>

>

>

>

לא הרבה יודעים, אך יובש בעיניים הוא תופעה נפוצה גם 
בחורף • באמצעות היערכות מוקדמת נוכל להתמודד עם בעיית 
היובש בעיניים גם בחורף ולעבור אותו בשלום • המומחים של 
מותג הטיפות לטיפול ביובש בעיניים "סיסטיין" מבית "אלקון" 
והאופטמטריסט מני בן חיים מסבירים את התופעה ומייעצים 

סל תרופות
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כמה עסקים יש לך? העסק שלך, זה 
ברור. והעסק של בעלך, גם הוא שלך? 
את מעירה לו על העסק שלו? מציעה 
הצעות ייעול? רומזת כשנדמה לך שמשהו לא 

בסדר? ובקיצור – את מתערבת? 
פטירתה  יום  יחול  שני(  )יום  שבט  בכ"ב 
הרבי  של  רעייתו  מושקא,  חיה  הרבנית  של 
שלא  כזאת  הייתה  הרבנית  מליובאוויטש. 
מבקשת לעצמה כבוד, תואר או במה, התחמקה 
באלגנטיות )שהייתה לה בשפע( מכל סממן של 

תפקיד מנהיגותי בקהילה שבתוכה פעלה.
בדרכה האצילית היא הגיעה ללב של נשים 
חזקות וגם לנזקקות וחלשות, אבל המוטו העיקרי 
בחייה היה הצניעות, לצד הנאמנות וההערצה 

הגדולה לבעלה הדגול. זה היה ה"עסק" שלה.
ואולם, הרבנית מעולם לא העלתה על דעתה 
לרמוז לבעלה על עבודתו הקשה מדי, שהשפיעה 
ישירות על חייה. "אינני מתערבת בעבודת בעלי", 
הייתה אומרת בענווה. יתרה מזו, היא הזדהתה בכל 
נימי נפשה עם עבודתו הקדושה על כל הכרוך בה. 
כי  הרבנית  בפני  ציינה  כשקרובת משפחה 
והסיבולת  בעלה  עבודת  של  הרבות  השעות 
הפיזית הדרושות לשם כך הן עצומות, חייכה 
הרבנית חיוך רב-משמעות ואמרה: "זהו הדבר 
לו זקוקים החסידים עתה, וזה מה שבעלי צריך 
לתת, וכך מתפתחת החסידּות, ההתקשרות בין רבי 

לחסידים". וכשאמרה זאת, שמעה בקולה נחת.
כאשר הגיע אחד האדמו"רים לנחם את הרבי 
לאחר פטירת רעייתו הרבנית, ניסה אותו אדמו"ר 
להלל ולשבח אותה ולספר במעלותיה, אך הרבי 
הגיב ואמר: "רק הקב"ה יודע מעלתה". כי כזו 
וענווה ששמרה את מעלותיה  צנועה  הייתה, 

לעצמה. 
  

השבת אנו כבר אחרי יציאת מצרים, בדרך 

לקבלת התורה. כידוע, בזכותן של הנשים באה 
הגאולה. זו של מצרים וגם זו העתידה שתבוא 

במהרה בימינו אמן.
ומהי הגאולה? שלמות העבודה בעולם הזה. 
העבודה שלשמה הגענו לעולם היא לעשות לו 
יתברך דירה בתחתונים. אך לא די בדירה רגילה, 
יש צורך בדירה נאה. כלומר, לא די בקיום מצוות 
"לפי הספר", אלא יש לקיימן בהידור, כדי לעשות 

את הדירה יפה ונאה. 
יופי  נשי ובנות ישראל הן אלה שמכניסות 
ואווירה של חום וקדושה בבית, כמודגש במיוחד 
בשלוש המצוות העיקריות שעליהן נשען עם 
ישראל: הדלקת נרות שבת קודש ויום טוב, כשרות 

האכילה והשתייה וטהרת המשפחה. 
גם חינוך הילדים, השתילים הרכים והפירות 
הטובים שלנו, תלוי באם היהודייה. היא זאת 
שמחדירה מקטנות את החיות, העדינות והאהבה 
שישנה בטבעה, ושותלת בלב ילדה הקטן את 
התענוג והשמחה באופן של ״דירה נאה״. הטמעת 
חמימות ואווירת קדושה, היא מהות החינוך, וזה 
היסוד לחיי הילדים בבגרותם, כמו למשל במנהגן 
של נשים יהודיות לשיר לתינוקותיהן שירי ערש 
על כך שהתורה היא הדבר הכי טוב, הכי מתוק, 

הכי יפה. 
שימי לב, את העניין העיקרי בהחדרת היופי 
בדירה ובכל ענייני היהדות, רואים בגלוי במצוות 
הדלקת נרות שבת שמחדירה בבית אור של קדושה 
וחום, המאיר ומייפה את הבית ואת בני הבית 

כולם, הן בגשמיות והן ברוחניות.
האם חשבת באילו דרכים נוספות יש בידייך 
לגרום נחת רוח לקב"ה וליצור פה, בעולם הזה 

התחתון, דירה נאה לו, לך ולעסק שלך?
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" – מנטורית 
עסקית ואישית, מרצה, מנחה ושדרנית רדיו | 

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

נשים ומתן תורה


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

בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

02-6482264www.iclimb.co.ilאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!

ברכת מזל טוב
לידידינו ועובד המערכת המסור

בורא עולם בקניין השלם זה הבנין

בברכה

הר"ר ישראל שלמה 

)שי( קאהן נ"י

לרגל שמחת אירוסי בתו 

הכלה מרים שתחי’ 
עב"ג הבה"ח 

יצחק הי"ו בן הר"ר ישראל אלטר

העובדים וההנהלה
החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
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חטיף WELLNESS ללא אפיה
שף מוטי אזולאי, השף הראשי של מלון רימונים גלי כנרת, הנמנה על מלונות הכתר של רשת מלונות רימונים, 

מציע מתכון לחטיף WELLNESS )וולנס( ללא אפייה. 

מצרכים: 
75 גרם )1/2 כוס( שקדים לבנים קצוץ גס

50 גרם אגוזי פקאן 
100 גרם שיבולת שועל 

2 כפות זרעי פשתן2 כפות גרעיני חמניות
140 גרם )1 כוס( תמרים מגולענים עדיף מגהול

2 כפות זרעי צ'יה ניתן להחליף לשומשום 
75 גרם )1/4 כוס( סילאן 

60 גרם )1/4 כוס( חמאת בוטנים איכותית
60 גרם )1/2 כוס( חמוציות מיובשות

אופן הכנה: 
1.לוקחים תבנית אפיה עם נייר אפיה, עדיף שיבלוט מהצדדים מניחים בצד

2. קולים את הגרנולה במחבת משומנת. במעבד מזון, קוצצים גס את השקדים והאגוזים 
3. מוסיפים ומערבבים את כל הפיצוחים היבשים  וקולים במחבת לכ 10 דקות עד להזהבה

4. במעבד מזון קוצצים את התמרים, מוסיפים לקערת הפיצוחים הקלויים, את התמרים, החמוציות, הסילאן, 
חמאת הבוטנים )לחמם שתגיע לרמה של קרם(

5. משטחים ישר בתבנית המשומנת בנייר אפיה. 
6. מכניסים למקרר לשעתיים לפחות. 

7. חותכים לקוביות לכ 12 יחידות עוטפים בנייר חום עם חבל רפיה ומגישים לצד כדור גלידה וניל.

לטרין תמרים ואגוזים
רשת קפה ביגה חולקת מתכון לקינוח חגיגי ללא גלוטן – לטרין תמרים ואגוזים.

כמות: 60 עוגיות
מרכיבים:

200 גרם אגוזי מלך

200 גרם אגוזי לוז
125 גרם סוכר לבן

175 גרם סילאן תמרים
250 גרם תמרים לחים מגולענים

כפית קינמון טחון
65 ג שומשום קלוי

אופן ההכנה:
לקלות בתנור )בנפרד( שומשום, אגוזי מלך ואגוזי לוז-180 מעלות כ 10 דקות ולצנן.

לאחר מכן לחממם סיר קטן ולהביא לסף רתיחה סילאן וסוכר .
יש לקחת מיקסר עם וו גיטרה ולעבד לתערובת חלקה תמרים מגולענים וקינמון ולאחר מכן להוסיף לקערת 

המיקסר את נוזל הסוכר וקינמון ולעבד עד איחוד החומרים.
יש להוסיף את תערובת האגוזים הקלויים ולעבד עד איחוד חומרים.

בתום ההכנה יש לשפוך את המסה של התערובת לתבנית מרובעת ולצנן במקרר.
לחתוך לפסים ולצפות בשומשום קלוי מכל הצדדים ולסיום לחתוך לריבועים.

לשמור בקירור ולהגיש.

אצבעות שניצל פולנטה 
המותג מאסטר שף מציג מתכון ממכר וקל לאצבעות שניצל פולנטה קריספיים עם רוטב עגבניות לארוחת 

צהריים טעימה או כנשנוש מפנק. 

מרכיבים לתבנית מלבנית בינונית:
1 כוס קמח פולנטה

2 כוסות חלב
2 כוסות מים
1 כפית מלח

100 גרם פרמזן מגורדת
2 ביצים

לציפוי:
קמח מקצועי 

פירורי פנקו 
שמן לטיגון

2

3

1

2
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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לרוטב עגבניות ללא בישול:
1 קופסת עגבניות חתוכות דק 

1 רסק עגבניות 
1 שן שום כתושה

1/2 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור

1/2 כפית אורגנו או עלי בזיליום קצוצים דק

אופן הכנה:
1. בסיר רחב מרתיחים את החלב, המים והמלח. מוסיפים את קמח הפולנטה, מערבבים, מנמיכים את האש 

ומבשלים תוך ערבוב מדי פעם עד שהנוזלים נספגים, והפולנטה מתרככת.
2. מוסיפים את הגבינה ומערבבים.

3. מעבירים לתבנית בינונית מרופדת נייר אפייה, משטחים, מהדקים ומעבירים למקרר ל-30 דקות לפחות.
4. מוציאים את הפולנטה מהתבנית וחותכים לאצבעות – פסים בגודל רצוי.

5. מחממים שמן מחבת רחבה, טובלים כל אצבע פולנטה בקמח, בביצה טרופה ולאחר מכן בפירורי לחם, 
ומטגנים משני הצדדים עד להזהבה. מעבירים לצלחת עם נייר סופג.

6. מכינים את הרוטב: מערבבים בקערה את כל המרכיבים לכדי רוטב אחיד. טועמים ומתקנים את התיבול.
7. מגישים את אצבעות הפולנטה מעל הרוטב.

חטיף אנרגיה עם פירות יבשים
אוהבים לנשנש במהלך היום אבל רוצים להימנע מסוכרים וחומרים מיותרים? "חוות דרך התבלינים" בבית לחם 

הגלילית מציגה מתכון לחטיף אנרגיה מפירות יבשים – בריא, קל להכנה וטעים להפליא.

מצרכים ל-20 חטיפים )תבנית 30*20(:
2/3 1 כוסות קוואקר שלם

1/2 כוס סוכר חום
1/3 כוס קמח מלא

1/2 כפית מלח
1/2 כפית קינמון

1 כוס אגוזים
3/4 כוס חמוציות/ צימוקים

1/3 כוס טחינה
1/4 כוס דבש טהור/ סילאן טבעי

70 גר' חמאה מומסת

1 כף מים

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. בקערה גדולה מערבבים את כל החומרים היבשים- קוואקר, סוכר חום, קמח מלא, מלח, קינמון, אגוזים 
וצימוקים/חמוציות.

3. בקערה נפרדת מערבבים היטב את כל החומרים הרטובים- טחינה, דבש/סילאן, חמאה ומים. 
4. שופכים את התערובת הרטובה לתערובת היבשה ומערבבים היטב עד שנוצרת מסה אחידה. 

5. מעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפייה משטחים ומהדקים היטב.
6. אופים בתנור למשך 25-30 דקות, עד שהצדדים משחימים. מוציאים מהתנור ומצננים לחלוטין. חשוב לא 

לחתוך לפני שחטיפי האנרגיה מתקררים לגמרי.
7. חותכים לקוביות/מלבנים. אורזים ושומרים בכלי אטום למשך שבוע.

עוגיות פיצוחים 
שף מוטי אזולאי, השף הראשי של מלון רימונים גלי כנרת, הנמנה על מלונות הכתר של רשת מלונות רימונים, 

מציע מתכון לעוגיות פיצוחים ללא אפייה. קל להכנה בבית 

200  גר' שקדים
200  גר' אגוזי פקאן

200  גר' קשיו 
150 גר' חמוציות 
200  גר' אגוזי לוז

200  גר' גרעיני דלעת
100  גר' שומשום
100  גר' תמרים 

100 גר' תאנים
)הכל טבעי לא קלוי(   

אופן ההכנה: 
1. להכניס את כל סוגי הפיצוחים והפירות היבשים לקערה 

2. להקציף 3 חלבונים של ביצה 
3. להוסיף לתוך הקערה לערבב הכל לאיחוד החומרים

4. יוצקים בעזרת כף לתבנית ומשטחים עם כף
5. אופים בתנור בחום 150 מעלות עד לקבלת צבע שחום

5
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קאקורוסודוקו

16סודוקוסודוקו

קאקורוסודוקו

1616סודוקוסודוקו סודוקוסודוקו

אפשר לחשוב

סודוקוסודוקוסודוקוסודוקו

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

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
משכן הכנסת

אל המקורות

טריוויה

מבוך

מראה מקוםמראה מקוםמראה מקוםמראה מקום

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. עבד כי ימלוך
2. עבר את מצוותו

3. עובר אורח

תשובות:

תשובות:

ֵּר ג ג 3. ְיַשְׁעָיהּו לג ח 1. ִמְשֵׁלי ל כא - כב 2. ֶאְסת

בנו"  את  לשחט  ה___  את  "ויקח  לשחיטה,חלף.  סכין   .1
(בראשית כב י)

2. אורחת חמורים,שיירה של חמורים.  "ה_____ והגמלת 
העוברת ממקום למקום" (סנהדרין י ה)

3. (בימי קדם) תער סופרים,סכין שהכותבים היו מקצצים 
והקלמוס"  "ה____  לכתיבה.  הקולמוס  ראשי  בו  ומחדדים 

(כלים יב ח) (בהיפוך אותיות)
4. קיצור המילים : מתחת ידו. (בהיפוך אותיות)

5. זמר.  "קדמו ___ אחר נגנים"(תהלים סח כו)(בלשון יחיד)
6. בן ירמיהו בן חבצניה,ראש בית הרכבים בימיו של ירמיה 

הנביא. (ירמיה לה ג)
מבפנים"  ו___  מבחוץ  "חלבון  שבביצה.  הצהוב  החלק   .10

(עבודה זרה מ.)
ולשפחות"              לעבדים  "ו____  אלמלי.   תנאי)  (מילת   .12

(אסתר ז ד) (בכתיב מלא) (בהיפוך אותיות)
13. מחר בשעה זו. "____  מחר" (שמות ט יח)

14. קיצור המילים : יהי רצון.
15. יבוא יום,יקרה באחד הימים. "____ יום" (ירמיה לא ה) 

(בהיפוך אותיות)

וקפרס"                    ו___  תמרות  מתעשר  "הצלף  הצלף.   פרי   .1
(מעשרות ד ו)

מן  בכוחה  פחותה  ,טומאה  לטומאה  שניה  למדרגה  כנוי   .2
הטמאה"  "ב___  הטמאה"   "אב  הנקראת  העיקרית  הטומאה 

(טהרות א ה)
לו  "עושין  וכו'.  לשופטים,לנואם  למושב  מוגבה  דוכן,מקום   .3

____" (סוטה ז ח)
4. קיצור המילים : לשון מקרא.

6. יבשה.  "וישם את הים ל___" (שמות יד כא)
8. הפרה,ביטול. "את שבא לכלל הקם בא לכלל ___" (נדרים י ז)

11. נדרס,נדרך,שרמסו אותו. (בלשון נקבה) (בהיפוך אותיות)
13. שאינו פנוי,נתון ברשותו של מישהו.

15. בגרות. "שהבעל מפר ב___ והאב אינו מפר ב___" (נדרים 
י ב)

בים"  אשר  "ה____  עבריו.  מכל  מים  המוקף  יבשה  שטח   .18
(יחזקאל כו יח) (בלשון יחיד)

העמוד טעון גניזה

ג)  ח  (דניאל  ה___"  לפני  עמד  אחד  "איל  מים.   יובל,פלג   .1
(בכתיב מלא)

הפה,שן  של  הקדמי  בחלק  החדות  השינים  מן  אחת  כל   .5
חותכת.  "____ החיצונות" (בכורות ו ד)

(בלשון יחיד)(לא בלשון סמיכות) (בהיפוך אותיות)
7. אין,אפס.  "תלה ארץ על ____" (איוב כו ז)

בימי  שבעמים  הגדולים   אחד  יצא  ,שממנו  יון  אחי  יפת  בן   .9
קדם.  "ומגוג ו____ ויון"  (בראשית י ב) (בהיפוך אותיות)

10. קיצור המילים : פדיון הבן.
12. התנגדות,מרי,מחאה. "ותמרו לשון ___" (רש"י דברים א כו)

) (בהיפוך  14. בן מות,חייב מיתה.  "____ הריגה" (ברכות סב: 
אותיות)

(בהיפוך  ה)  ל  (איוב  יגרשו"   ____ "מן  פנים,תווך,קרב.    .16
אותיות)

17. מפרשיות השבוע.
בתורה  גדולים  חכמים  לתלמידי  בתלמוד  כנוי   .19
"בעלי  תורה.   של  במלחמתה  ולהתנצח  להתווכח   היודעים  

____" (ברכות כז: )

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

כח)  יז  (משלי  יחשב"  חכם   ____ אויל  "גם  שותק,נאלם.    .1
(בלשון רבים)

ליה  תיהני  "לא  התקרה.  להחזקת  קורות   מערכת   או  קורה   .7
____ דהא היכל" (עירובין ג.)

8. שם עוף אגדי  רב צבעים שנזכר בתלמוד. "עוף אחד יש בכרכי 
הים ו___ שמו" (ברכות ו: )

9. נרגז,מפוזר ברוחו.  "מר ו____" (כתובות סט: )
11. קיצור המילים : אל תצטרך לבריות. (בהיפוך אותיות)

ו)  יא  (שופטים  לקצין"   ____ והייתה  "לכה  אלינו,למעננו.    .12
(בהיפוך אותיות)

ולא ב____   "אל תקברוני לא ב____  לבנים  13. בגד,מלבוש.  
שחורים" (שבת קיד.)

המקדש  בבית  לעבודה  דויד  השמיני,שקבע  המשמר  ראש   .14
והוא מבני ידותון. (דברי הימים א כה טו)

יהודה  ר'  כינסן  שלא  ההלכות  מן  אחת  חיצונה,כל  משנה   .16
היא"    ____ והא  "קאמרינן  שלו.  המשניות  סדר  בתוך  הנשיא 

(ברכות יט.) (בכתיב חסר)

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

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

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

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

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

צילום: ויקיפדיהצילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיהצילום: ויקיפדיה





באולמי "היכלי הפאר"
)היכלי מלכות לשעבר( 

רחוב שלמה המלך 18 בני ברק

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בימי ראשון שני, כ"א - כ"ב שבט
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

האחרונה לפני פסח!
2 ימים של מכירת חסד

בבני ברק
כל ההלבשה לבחורי ישיבות וגברים תחת קורת גג אחת!

מקום
 חדש!

מקום מיוחד לנשים )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 

390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 
ברון כובעים חסידיים

470 ₪כובעי גור 100% לבד תוצרת  הונגריה
169 ₪כובעי גור 100% צמר 

470 ₪כובעי בנד-אפ )כפל( 100% לבד תוצרת הונגריה
650 ₪כובעי רוצ'ה חסידי 

תשמישי קדושה
החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

אנזו רוסו
250 ₪חליפות קצרות

399 ₪פראקים
199 ₪מעילי צמר

80 ₪, 3 ב-200 ₪חולצות אנזו רוסו מבית מילנו 100% כותנה
2 ב-140 ₪חולצות מילנו טיקט בורדו 100% כותנה

4 ב-100 ₪חולצות 50% כותנה
70 ₪מכנסיים גיזרה רגולר/סלים 

30 ₪עניבות
50 ₪חגורות עור פרה פלטה

10 ₪  6 ב-50 ₪גרביים 100% כותנה
30 ₪צעיפים

60 ₪סריגים חלק ומדוגם 100% כותנה

ברודווי
315 ₪חליפה ח”ב

475 ₪חליפה ח”ב 3 חלקים
430 ₪קפוטה ח”ב
270 ₪פרחוני ח”ב

190 ₪חלוק שבת )טיש בעקיטשע(
590 ₪חליפה ב”מ 3 חלקים

490 ₪קפוטה ב”מ
220 ₪פרחוני ב”מ
490 ₪מעיל חורף

80 ₪מכנס / וסט חלק
50 ₪ 2 ב-90 ₪חולצות וולטקס 55% כותנה

75 ₪ 2 ב-140 ₪חולצות מדיסון 60% כותנה אל קמט
60 ₪ישיבה חלאט

95 ₪ישיבה חלאט פרחוני
45 ₪ 3 ב-100 ₪מכנסי ילדים וולטקס

הלבשה אישית באיכות מעולה כל הפריטים במחירים מיוחדים

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

680 ₪חליפות ארוכות
390 ₪קפוטה פרחוני

300 ₪חליפות נוער
180 ₪חליפות ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו
60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה

 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-35 ₪חגורות

 60 ₪סריגים
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בנתיב זההחסדחמישישי
מבוך צורות מעץ

קוד:700487

במקום-5990
2490

24-25
י"ח-י"ט בשבט

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

ט"ו-י"ט בשבט21-25.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

2*150 גר'
אסם

ט"ו-י"ט בשבט

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

שישיית טונה
סטארקיסט

אבקת כביסה אריאל
6 ק"ג

זוג קרקר זהבקמח כוסמין
100%/70%

1 ק"ג 
רובינפלד

שמפו פנטן
500 מ"ל 

אורז בסמטי
קוד: 593592

1 ק"ג

שריר מס' 8/
פילה מדומה

מוצפי

עוגיות לוטוסוופל 'מעולה'

נפוליטנים

סוגים שונים
200 גר'

ארוז אחד אחד
312 גר'

גרוס

פילה דג מושט
בלדי

נפוליטנים

ארוז אחד אחד
 גר'

3990 6902990 1290

2590
לק"גלק"ג

3290

1390

לק"ג

5 ב-
10

קלפים תרי"ג

עוגיות לוטוס

1190

1190

למארז
590

יש לך טעם 'מעולה' 
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