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מדוע התורה אינה מצווה 
על צמחונות?

בשר  לאכול  התורני  ההיתר  על  תמהים  רבים 
בעלי חיים. אמנם הוכח שבשחיטה היהודית אין 
שום צער, אך עדיין כיצד התירה התורה להמית 
אין בכך  חיים לצורך אכילת בשרו? האם  בעל 

משום אכזריות? 
אולם התשובה תובן על פי משל למלך, אשר שאף בכל 
ואיש  אמן  מלומד,  אדם  יהיה  העצר  יורש  שבנו  מאודו 
גבוהה  השכלה  ללימודי  להתמסר  עודדו  לפיכך  רוח. 
ולהשתתף בחוגי נגינה, אמנות ועוד. אך לצערו הרב, בנו 
בחר בדרך אחרת. הוא מאס בלימודים והחל הולך בטל. 
כידוע, בטלה מביאה לידי שעמום ומכאן קצרה הדרך לכל 
מעשה רע. משראה את ההידרדרות הקשה של בנו, קרא 
לו המלך ובאין ברירה אחרת נתן לו חלקת אדמה לעיבוד. 
שמח  והיה  בעמלו  ברכה  ראה  לאיכר,  שהפך  המלך  בן 
שבאו  אורחים  אמנם  בחלקתו.  שגדלו  בירקות  ומתפאר 
ממרחקים תמהו על המלך הגדול המאפשר לבנו לעבוד 
עבודת כפיים, אולם מכירי הסיפור מתחילתו, ידעו והבינו 

כי היה זה צעד נבון ביותר.
כך גם בענייננו. כאשר נברא אדם הראשון, ייעד לו מלכו 
של עולם תפקיד רוחני בכיר בבריאה. באותה תקופה לא 
הותר לו לאכול מבשר בעלי החיים, אלא רק מן הצומח. 
ִהֵּנה  אלקים  ַוּיֹאֶמר  ָהָאָדם...  ֶאת  אלקים  "ַוִּיְבָרא  ככתוב: 
ָהָאֶרץ,  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶזַרע  זֵֹרַע  ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתִּתי 
ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבוֹ ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה". 
עד  הרוחנית  ברמתם  הידרדרו  האדם  בני  כאשר  אולם 
בעיניו  הישר  ואיש  זה  את  זה  ולרצוח  לחמוס  שהחלו 
יעשה, הותר להם להמית בעלי חיים ולאכול את בשרם, 

להשגת שתי מטרות:
נזר הבריאה,   - בעליונות האדם  להכיר  יתחנכו  למען  א. 
החיים  בעלי  מכל  מאד  נבדל  הוא  חייו. שהרי  ובקדושת 
יחדלו  זו,  הבחנה  ידי  ועל  ולאוכלם.  להורגם  שמותר 

מלרצוח נפש איש את רעהו. 
- כדוגמת הקניבלים  יגיעו לאכילת בשר אדם  ב. כך לא 
בני  אליו  המוסרי שהגיעו  אף השפל  על  היערות,  שוכני 
בהיתר  יפרקו  בבשר,  שלהם  הירוד  הצורך  את  האדם. 

באכילת בשר בעלי חיים. 
ככתוב:  המבול.  שלאחר  החדש  בעידן  התחיל  זה  היתר 
ּומוַֹרֲאֶכם  ָלֶהם...  ַוּיֹאֶמר  ָּבָניו  ְוֶאת  נַֹח  ֶאת  אלקים  "ַוְיָבֶרְך 
ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל עוֹף ַהָּׁשָמִים, ְּבכֹל 
ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו. ָּכל ֶרֶמׂש 
ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת 

ּכֹל".
ומשום שתי סיבות אלה טעות תהיה בידו של מי שיבקש 

לאסור לבני האדם את אכילת בשר בעלי החיים - כל זמן 
להיות  שעתיד  וכפי  לשלמותה  האנושות  הגיעה  שלא 

בימות המשיח. שהרי עדיין הסכנה קיימת.
ּכֲֹהִנים  "ַמְמֶלֶכת  ונבחרו להיות  וכשניתנה תורה לישראל 
ברשימת  החיים.  בעלי  רוב  באכילת  נאסרו  ָקדוֹׁש",  ְוגוֹי 
הניזונים  וכל  נמצאים כל בעלי החיים הטורפים  האיסור 
מפגרים מתים וכל אותם החיים ברפש וניזונים מזוהמה. 
בנפשם  והן  בגופם  הן   - שבהם  העדינים  רק  והותרו 
הפנימית, אשר באכילתם אין נזק לגוף ולנשמת היהודי. 
לבעל  צער  בו  באופן שאין  רק  הותר, אלא  לא  זאת  ואף 

החיים.
ואף באותם הטהורים המותרים באכילה, הצטווינו לכסות 
את דם החיה והעוף לאחר שחיטתם, להיות כמתביישים 
למין  הראוי  הרוחני  אנו במצב  ולזכור שאין  זה  במעשה 
האנושי ]ורק בשר בהמה, אשר בהיותה בעל חיים מבוית 
נזקקת היא לטיפולו של האדם - אין אנו נדרשים לכסות 
את דמה לאחר השחיטה. לפי שפחות חיסרון ובושה יש 
חיות  של  בבשרם  מבשימוש  אלו,  של  בבשרם  בשימוש 

ועופות הניצודים מן ההפקר[. 
שהדם  לפי  הדם.  באכילת  נאסרנו  בשר,  אכילת  ובעת 
וחינוך  רעה  השפעה  באכילתו  ויש  הנפש  תמצית  הוא 
לאכזריות. לפיכך הצטווינו למלוח את הבשר במלח עבה 

או לצלותו כדי לסלק ממנו כמיטב יכולתנו את הדם. 
והאדם  הגאולה,  בעת  לשלמותו  העולם  כשיגיע  אולם 
ובעלי החיים יחזרו לדרגתם הגבוהה ]ראה דברי מהרח"ו 
החיים  בעלי  של  הגבוהה  דרגם  אודות  המצוות  בשער 
ירד,  האדם  אלא שכאשר  הראשון.  אדם  חטאו של  לפני 
בשר  אכילת  איסור  יחזור  הבריאה[  כל  את  איתו  הוריד 
בעלי החיים לקדמותו. אך כיום, עלינו להכיר בחסרוננו 
כלפי  לאכזריות  יוביל  זה  שאיסור  משום  לאוסרו.  ולא 
המרחמים  שיש  בזמננו  רואות  עינינו  וכידוע,  אדם.  בני 
בבחינת  אדם  בבני  ופוגעים  חיים  בעלי  על  בחיצוניות 
הכתוב: "זְֹבֵחי ָאָדם - ֲעָגִלים ִיָּׁשקּון". וההסבר הפסיכולוגי 
לכך, לפי ששני כוחות מנוגדים פועלים באדם. א. יצר של 
רצונו  עם  מתיישר  שאינו  מי  בכל  לפגוע  המסיתו  הרס 
חסד  וחמלה,  לב  טוב  הדורש  מצפון  ב.  לאבדו.  ואפילו 
ונתינה לזולת. ולכן המאמץ לעצמו את יצר ההרס כלפי 
מופרזת  חמלה  באמצעות  מצפונו  את  משקיט  אדם,  בני 
מתחרים  אינם  והארנבת  שהחתול  שלפי  חיים,  בעלי  על 
בו, אינו חש מאוים מהם כמו מבני אדם. וכך גם להיפך, 
הדוגל בחמלה מופרזת על בעלי חיים יותר ממה שהתורה 
דורשת, עלול למצוא עצמו מתאכזר לבני אדם. ובמקום 

אחר כתבנו עוד על נושא זה, מהיבטים נוספים.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות


וכשניתנה תורה 
לישראל ונבחרו 
להיות "ַמְמֶלֶכת 

ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש", 
נאסרו באכילת רוב 

בעלי החיים. ברשימת 
האיסור נמצאים כל 

בעלי החיים הטורפים 
וכל הניזונים מפגרים 

מתים וכל אותם החיים 
ברפש וניזונים מזוהמה. 

והותרו רק העדינים 
שבהם - הן בגופם והן 

בנפשם הפנימית, אשר 
באכילתם אין נזק לגוף 

ולנשמת היהודי. ואף 
זאת לא הותר, אלא 

רק באופן שאין בו צער 
לבעל החיים

"

כיצד התירה התורה להמית בעל חיים לצורך אכילת בשרו? האם אין בכך משום 
אכזריות? הדוגל בחמלה מופרזת על בעלי חיים יותר ממה שהתורה דורשת, עלול 

למצוא עצמו מתאכזר לבני אדם
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'ויקחו לי' תרומה

הרב בנימין קרניאל הוא שליח הרבי מליובאוויטש 
יהודי  חב"ד  לבית  נכנס  שנים  מספר  לפני  לגדרה. 
מקומי בשם ר' דוד מיימון והפך להיות ידיד קרוב עם 
הרב. באחת משיחותיהם פתח ר' דוד את סגור ליבו 
וסיפר כי הוא בן 42, נשוי שנים רבות והם לא זכו לפרי בטן. 
הם ביקרו אצל כל הרופאים הרלוונטיים וכולם תמימי דעים 
שאין להם בעיה הדורשת טיפול. האישה יכולה ללדת באופן 
טבעי וזה אמור לקרות מעצמו. כמובן, זה רק סיבך יותר את 
ההרגשה שלהם, משום שהם לא עשו דבר כדי לתלות בו את 

התקווה.
כי הדבר תלוי  הרב קרניאל הכיר את מענות הרבי בנושא 
בהקפדה על דיני טהרת המשפחה וקבע חברותא עם ר' דוד. 
התברר כי הם אכן מודעים למצווה באופן כללי, אבל מתקשים 
להקפיד על פרטיה. הרב קרניאל התאמץ לעבור אתו על פרטי 
ההלכות, אך ככל שהוא נחשף לעומק המחויבות הוא נרתע 

וסירב לקבל על עצמו. כל מאמצי הרב לשכנעו לא הועילו.
הרב  לבו של  כטוב  בבית חב"ד,  התוועדות  בעיצומה של 
ולבו  עליונים  בעולמות  עופף  מוחו  כאשר  בוויסקי,  קרניאל 
"ידידי  כך:  ואמר  דוד  לר'  פנה  הוא  ישראל,  באהבת  מוצף 
היקר, יש לי בבית אוצר שהוא הדבר היקר לי ביותר בעולם. 
מעולם לא נתתי ממנו לאיש ואני שומר עליו כמו על הילדים 
שלי: חבילת שטרות הדולר לצדקה שקיבלתי מידיו הקדושות 
של הרבי מליובאוויטש. אולם הצער שלך ושל אשתך קורע 
את לבי, והדבר הכואב יותר הוא שאני בטוח שאתם יכולים 
לפתור את הבעיה. לכן אני מתחייב בזאת כי אם תקבלו על 
עצמכם להקפיד בדיני טהרת המשפחה, לראשונה בחיי אפתח 

את אוצר הדולרים שלי ואמסור לך אחד השטרות במתנה".
להצעה כזו לא היה יכול ר' דוד לסרב, ובמיוחד שגם הוא 
בהסכמה.  ידיים  לחצו  והם  ההתוועדות...  בתוך  עמוק  היה 
למחרת ביקש ר' דוד לחזור וללמוד את ההלכות ואכן אחרי 
בריא  היריון  תהליך  והחלה  נפקדה  הגברת  מספר!  שבועות 
יום  שהושלם בהצלחה. ואולם ר' דוד לא הסתפק בכך. מדי 
הדולר,  את  להעניק  התחייבותו  את  קרניאל  לרב  מזכיר  היה 
אך הרב התקשה לקיים את חלקו בהסכם. הוא חש קושי עצום 

לוותר ולהוציא מרשותו חפץ שקיבל אישית מהרבי.
באחד הבקרים לאחר התוועדות חג הגאולה של האדמו''ר 
הקודם  י''ב תמוז תשס"ה, פנה ר' דוד אל הרב קרניאל והכריז 
בתוקף כי הוא מפסיק לבקש. היום בתשע בערב הוא מתייצב 
בבית הרב ולא יעזוב את המקום עד שיקבל את הדולר. הרב 
קרניאל צעד לביתו בהרגשה די קשה על ההבטחה שהוציא 

מפיו בעידנא דשיכרא. 

כשהוא נכנס הביתה אומרת לו בתו כי אימא שלו ביקשה 
את  פותחת  והאימא  הטלפון  את  מרים  הוא  אליה.  שיחזור 
היא  "מה?",  מהרבי"!.  דולר  בשבילך  לי  "יש  כך:  השיחה 
סיפרה כי קרוב לשלושים שנה קודם, לאחר יב תמוז תשלו, 
היא הייתה אצל הרבי ביחידות ביחד עם בעלה, והרבי מסר 
"דולר  בשעתו  השטר  על  כתבה  והיא  בנם  עבור  דולר  להם 
ובדיוק  בבית  הדולר אבד באחת המגירות  לבנימין".  מהרבי 
בימים אלה עושה סדר ומצאה את השטר האבוד... וכך מסיים 
הרב קרניאל ''רק רציתי, עוד לפני שנתתי  הרבי כבר נתן לי''

שמעלים  התמיהה  על  הביאור  מן  בו  יש  הזה  הסיפור 
אנו  השבוע  תרומה.  פרשת  פרשתינו  בפתיחת  הפרשנים 
מגיעים אל פרשת הנתינה של התורה. זאת הפרשה היחידה 
שקרויה על שם המצווה לתת, "תרומה" והתורה מצווה את 
מה  כל  את  ולתת  המשכן  בניית  למען  להתגייס  ישראל  בני 
שיש להם. עם ישראל מתגלה בגדלותו ואנשים שופכים הכול 
וזאת למרות שהם רק יצאו  בלי לחסוך לכבודו של הקב"ה, 

ממצרים והמשאבים שלהם היו מוגבלים.
ואולם דרישת התרומה מוצגת בצורה תמוהה:

שמות כה: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל 
איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.

משה  איך  ויקהל  בפרשת  לקמן  ומספרת  ממשיכה  התורה 
מצוות  את  ישראל  לבני  ומעביר  ה'  ציווי  את  מקיים  רבנו 

הנתינה וחוזר שוב על אותו ביטוי:
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה  שמות לה: 
הדבר אשר צוה ה' לאמר: קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב 

לבו יביאה את תרומת ה' זהב וכסף ונחשת.
לא  ולחלוטין  תרומה,  לקחת  התורה  מצווה  ושוב  שוב 
ברור לאן לקחת? הרי פעולה של לקיחה היא הפוכה בדיוק 
הוצאת הכסף מרשותנו,  היא  תרומה  בעוד שמתן  מהנתינה: 
הלקיחה היא הכנסה לרשותנו, כמו "כי ייקח איש אישה" או 
"וייקח את בת לוי", שמשמעותן הכנסה הביתה. ואם כן היה 

על התורה לכתוב 'דבר אל בני ישראל ויתנו לי תרומה'?
ישראל  בני  כל  אם  פרשתנו:  ריש  האלשיך  שתמה  וכפי 

לוקחים מי יהיה הנותן? היה ראוי לומר 'ויתנו לי תרומה'?
כפי הסיפור שפתחנו, רוב המפרשים בכל הדורות הולכים 
באותו כיוון דרשני )כל אחד בסגנונו(: התורה רוצה לחולל 
מהפכה בגישה שלנו לנתינה. לפני שאנו מצווים בספר דברים 
ואל  התודעה  אל  לחדור  מקדימה  התורה  לעני,  הנתינה  על 
הלב המתנגדים אינסטינקטיבית לנתינה ומעבירה את המסר 
לא  וויתור,  לא  היא  נתינה  בעולם.  לקחת  הכי  היא  שנתינה 
הפסד ושינוי תכניות, היא המתנה הגדולה ביותר שיכול אדם 

ערך  בעל  דבר  לוקח  אבל  שקל,  נותן  אתה  לעצמו.  להעניק 
אינסופי: את החיים עצמם.

נושאים חשובים  הרבה  אין  חיים,  אנו  בו  המבולבל  בדור 
אנשים משועבדים  בה  חיים בתקופה  אנו  הנתינה.  מהעצמת 
לא  להתחתן,  רוצים  לא  להתמסר.  וחוששים  שלהם  לעצמי 
רוצים ללדת ילדים, לא רוצים להתחייב למשהו שהוא נשגב 
החיים  סוד  את  הוא  כאן  ללמד  רוצה  שהתורה  ומה  מהם, 
להשפיע,  לתת,  זקוק  האדם  הנכון,  הוא  ההיפך  עצמם: 
היא  ודווקא  בקבלה  ולא  בנתינה  נמצאת  החיים  משמעות 
אותנו  הופכת  שהלקיחה  בעוד  ערך.  בהרגשת  ממלאת 

לעשירים, הנתינה הופכת למאושרים.
הנה היבט אחד של הרעיון מהספר "בית הלוי", לגאון רבי 
יוסף בר סולובייציק, אבי שושלת בריסק ואביו של הגאון רבי 

חיים מבריסק:
בית הלוי ריש תרומה: דקדק הכתוב לומר 'ויקחו לי' ולא 
שנותן  מה  הוא  בממונו  לאדם  שיש  מה  דעיקר  לי',  'ויתנו 
לצדקה. דגם מי שיש לו ממון הרבה אין הממון שלו, רק מונח 
אצלו, ורק הסך שנותן לצדקה הוא שלו ממש. וזה מה שאמר 
מונבז המלך )בבא בתרא יא( שבזבז כל ממונו לצדקה ואמר: 

'אבותיי גנזו לאחרים אבל אני גנזתי לעצמי'. 
הוא  היום  ומותנה.  זמני  הוא  האדם  מגיע  אליו  הישג  כל 
כאן ומחר איננו. הכספים שצובר האדם נמצאים אצלו באופן 
מותנה ומחר הוא יכול לאבד אותם. ההישג היחיד שהוא נצחי 
אלו  טובים.  מעשים  הוא  האדם,  של  בידיו  לחלוטין  ונמצא 
הישגים שיישמרו על שמו לנצח. זה מה שאמר מונבז המלך 
שבזבז את כל נכסיו לצדקה: "אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי 
היחיד  הדבר  זה  כי  "ויקחו",  התורה  אומרת  ולכן  לעצמי". 

שאתה באמת לוקח.
מספרים על דון יצחק אברבנאל שהיה שר האוצר של מלך 
מאוצרותיו  גונז  הוא  כי  שונאיו  עליו  העלילו  פעם  ספרד. 
אליו  פנה  והמלך  להתקבל  הרע  לשון  של  טבעו  המלך.  של 
גודל  כדי לעקוב אחרי  הון מסודרת  בדרישה להציג הצהרת 
שעה  חצי  אחרי  משם  ויצא  לחדר  נכנס  האברבנאל  רכושו. 
עם רשימה צנועה שאומרת שיש לו חצי מיליון דולר. המלך 
הבית  רק  הרי  אותי?!  מרמה  "אתה  לצעוק:  והחל  התרגז 

והשדות שנתתי לך שווים יותר מהסכום הזה?"
"אדוני המלך, ענה האברבנאל, ביקשת לכתוב מה שייך לי 
ולכן כתבתי את הסכומים שנתתי לצדקה בימי חיי. זה באמת 
שייך לי. כל השאר רשום על שמי אבל היום כאן ומחר במקום 

אחר"...
לסייר  שיצא  העיירה  עשיר  על  מספרת  יהודית  אגדה 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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השבוע אנו מגיעים 
אל פרשת הנתינה 

של התורה. זאת 
הפרשה היחידה 
שקרויה על שם 

המצווה לתת, 
"תרומה" והתורה 

מצווה את בני ישראל 
להתגייס למען בניית 

המשכן ולתת את 
כל מה שיש להם. 

עם ישראל מתגלה 
בגדלותו ואנשים 

שופכים הכול בלי 
לחסוך לכבודו של 

הקב"ה, וזאת למרות 
שהם רק יצאו 

ממצרים והמשאבים 
שלהם היו מוגבלים

"
לתוך  ונפל  מעד  ולפתע  בבעלותו  בנייה  בפרויקט 
בור חפירה באתר. הפועלים ניגשו למקום בבהלה 
וצעקו אליו שייתן את היד והם יתפסו בה ויחלצו 
אותו החוצה, אך הוא לא נע ולא זע. בני משפחתו 
הגיעו בהיסטריה וצעקו "תן את היד שלך", אך לא 

הייתה תגובה.
אל פתח  ניגש  הרב  העיירה.  לרב  קראו בבהלה 
הבור, אמר לתוכו כמה מילים ובתוך שבריר שנייה 
הושיט העשיר את ידו ואחז בידו של הרב ומשכו 
מילות  היו  מה  הרב  את  כששאלו  למעלה.  אותה 
הקסם, השיב כך: "אני מכיר את העשיר הזה היטב, 
קמצן כמותו לא נברא מאז ימי קורח. אתם ביקשתם 
'תן את היד' אבל הוא לא מסוגל לתת כלום, וגם 
במצב של סכנת חיים. אני אמרתי לו: "קח את היד 
ויצא  ידי  את  לקח  לקחת,  רוצה  והוא שרק  שלי", 
מהבור…" אל מול הקמצנות האוטומטית הפושה 
בכל מקום, אומרת התורה אתה לא נותן אלא לוקח.

אצלנו  ליצור  נועד  תרומה"  לי  "ויקחו  הביטוי 
הקושי  על  שנתגבר  רצתה  התורה  בראש.  מהפכה 
החיים  כי  ונבין  האגו  מחסום  את  לפרוץ  הבסיסי 
עובדים הפוך מהדרך בה אנו חושבים: הפוטנציאל 
האנושי גלום דווקא בנתינה ולא בקבלה. כך שלתת 
זה הכי לקבל בעולם. בעוד שאנו נותנים שקל או 
אלף שקל לצדקה, מה שאנו מקבלים בחזרה עולה 

באין ערוך.
מישורים  לכמה  לב  לשים  עלינו  ועוד  זאת 
כתגובה  האלוקית  הברכה  א.  הנתינה:  במעלת 
עליה:  מבטיח  שהקב"ה  היחידה  המצווה  אליה. 
"ובחנוני נא בזאת" היא הצדקה. הקב"ה מתחייב 
הצדקה  אפקט  על  למבחן  לעמוד  מוכן  הוא  כי 
ומכריז כי זאת המצווה היחידה שלא חוזרת ריקם 

אפילו בגשמיות. 
וכדברי המדרש אגדה )במדרש לקח טוב(: קחו 
לאנשי  ברכה  קחו  לעצמכם,  זכות  קחו   - מאתכם 

ביתכם. 
שימו לב למכתב שאותי טילטל, מכתב מהרבי 
הריי''צ  האדמו''ר  חמיו  בחיי  עוד  כתב  שאותו 

מליובאויטש עם מילים מעצימות במיוחד:
תש"י:  אלול  יא  מליובאוויטש  מהרבי  מכתב 
שקודם  אחת,  דרך  דרכים:  שתי  יש  הקב"ה  אצל 
לצדקה,  מפרישים  כמה  רואה  ואח"כ  כסף  נותן 
ודרך שנייה, שנותנים לצדקה יותר מהאפשרי וה' 
אינו נשאר בעל חוב, אלא מחזיר בחשבון פי כמה 
תמהני  הצ'ק,  סכום  את  בראותי  לכן   ... חלקים 
לכם  על הקב"ה! מה אכפת  הנכם  מה שמרחמים 
שהצ'ק יהיה כזה שהקב"ה ייתן עליו הכנסה שלא 

בערך? 
קשור  הנתינה,  של  והמרומם  השני  ההיבט  ב. 
בהגשמה העצמית הכרוכה בה: נתינה הופכת את 
האדם ממקבל לנותן ובכך מביאה אותו להגשמת 
את  להפוך  שלנו  הדרך  היא  הנתינה  חייו.  תכלית 
החיים לבעלי ערך ובעלי משמעות, אנו נדמים בה 

לבורא שנותן ולא מקבל.
האדם  מה  השנים  כל  שואלים  פסיכולוגים 
שיהפוך  עמוק  הכי  האנושי  הצורך  מה  רוצה? 
אותנו למאושרים? יש אומרים הנאות, ויש אומרים 
)ראו  כך  על  דיבר  מליובאוויטש  הרבי  אבל  כוח, 
ליקוטי שחות טו/95( שהאדם מחפש משהו אחר 
האדם  שינוי.  לחולל  להשפיע,  ליצור,  לחלוטין: 
העמוקה  כמיהתו  ולכן  אלוקים"  "בצלם  נברא 

בורא  להיות  לאלוקים,  דומה  להיות  היא  ביותר 
ולא נברא. אם ראית אדם מאושר, יש לכך רק סיבה 

אחת: הוא נותן תועלת ולכן חייו הם בעלי ערך.
בעוד  מהפכנית:  היא  הזו  הגישה  משמעות 
בתוכי,  נמצא  שהאושר  לחשוב  היום  שנהוג 
בעצמי, בעיסוק האובססיבי באישיות שלי, האמת 
היא הפוכה. משמעות החיים נמצאת דווקא מחוץ 
לעצמי, ביכולת לחולל שינוי הנוגע לאחרים, דרך 

הנישואין, הילדים והשליחות בעולם בכלל.
כך כותב הרמב"ם כי השמחה הגבוהה ביותר היא 
שמחת הנתינה בה אנו נדמים לאלוקים:       רמב"ם 
מגילה וחנוכה ב: חובת סעודת פורים שיאכל בשר 
ויתקן סעודה נאה כפי שתמצא ידו ... וכן חייב אדם 
לשלוח שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל לחברו 
שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו ... וחייב לחלק 
לעניים ביום הפורים ... שנאמר ומתנות לאביונים 
מלהרבות  אביונים  במתנות  להרבות  ומוטב   ...
גדולה  שמחה  שם  שאין  מנות,  ובשלוח  בסעודתו 
ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים שהמשמח 
לב האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות 

רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.
הקוראים:  מאחד  במייל  שקיבלתי  סיפור  הנה 
לחנות  תשע  בת  ילדה  נכנסה  שנים  כמה  לפני 
היא  צמיד.  לקנות  וביקשה  בירושלים  תכשיטים 
וביקשה  שקל   4000 שעולה  צמיד  על  הצביעה 
הצמיד.  את  קונה  למי  התעניין  החנות  בעל  אותו. 
אחים  כמה  אנחנו  הגדולה.  "לאחותי  אמרה:  היא 
מפיגועי  באחד  נהרגו  שלנו  ההורים  יתומים, 
ואנחנו  אלינו  ואחותי מתמסרת  בירושלים  התופת 

רוצים לקנות לה מתנה שתשמח אותה". 
"וכמה כסף יש לך"? היא הוציאה מהכיס חופן 
ושמונים  שקלים  שבעה  בסך  שהסתכמו  מטבעות 
אגורות. בעל החנות הוציא את הצמיד מהמגירה, 
הגיעה  שעות  כמה  אחרי  לה.  ונתן  אותו  עטף 
אבל  הסיפור  מה  יודעת  "אינני  בבהלה,  האחות 
שקלים".  אלפי  שעולה  צמיד  מכאן  לקחה  אחותי 
- "זה בסדר, אמר בעל העסק, היא שילמה עליו". – 

"איך שילמה, מאיפה הביאה 4000 שקל"?
שנים  כמה  "לפני  ואמר:  דמעה  מחה  המוכר 
טעמה  חשתי  לא  שנים  כבר  מאשתי,  התאלמנתי 
את  לי  החייתה  הקטנה  אחותך  היום  נתינה,  של 
הלב, היא העניקה לי משהו ששווה יותר מ-4000 

שקל"... 
במיוחד  קשור  הנתינה  של  השלישי  ההיבט  ג. 
להשיג  רוצים  כולנו  וההורות:  הזוגיות  לתחום 
לזה?  זוכים  איך  אבל  בבית,  ואהבה  הרמוניה  חיי 
ואת  האנשים  בין  האישיות  פערי  את  חוצים  איך 
הכיוונים השונים אליהם כל אחד סוחב את החיים?

יש דרך אחת שתמיד עובדת. אין מחסום שהיא 
את  לפתוח  הדרך  נתינה.  אותו:  לפרוץ  יכולה  לא 
הלב של האדם העומד מולך היא פשוט לשים לב 
עבורו  מיוחד  מעשה  לעשות  לו,  לדאוג  לקיומו, 

האומר 'אני מחשיב אותך ומודה על קיומך'.
בעלי  להיות  הוא  כאמור,  רוצים,  שאנשים  מה 
או  הזוג  מבן  ביותר  הגדולה  הציפיה  ולכן  ערך, 
שלנו,  בערך  שיכירו  הראשונים  שיהיו  ההורים 
היא  ערך.  ביותר לשדר  הטובה  הדרך  היא  ונתינה 

אומרת 'אתה יקר בעיני וחשוב לי לשמח אותך'.
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מצ'ינג למשכן

אז נכון שאין לנו היום בית המקדש בפועל, אין 
אבל  מועד,  באוהל  השכינה  השראת  אין  משכן, 
מליצה  לא  וזו  יהודי.  כל  בתוך  מקדש  יש  בהחלט 

ולא אמרה חסידית.
בפרשתנו, פרשת תרומה, אנו קוראים על ייסוד והכנת כלי 
המשכן שישמשו עבור אוהל מועד ובית המקדש. הקדוש ברוך 
ידועים  ועל כך  הוא אומר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 
שהקדוש  מלמד  בתוכם,  אלא  נאמר  לא  "בתוכו  חז"ל  דברי 

ברוך הוא שוכן בכל אחד ואחד מישראל".
והתרוממותה.  הלב  נדיבות  היא  זה  לכל  הראשון  התנאי 

כשאדם עושה כל מה שהוא מחויב כמי 
לעצור  אפשר  אי  ניחא,   – שד  שכפאו 
עדיין  אבל  טובה,  לא  עשייה  בגין  אותו 
מעצמו,  נותן  כשאדם  פרס.  לו  מגיע  לא 
מרצונו, הרי הוא מבטא בכך את אהבתו 

ואת חיבתו למי שהוא עובד אותו.
לי  "ויקחו  הכתוב  בדברי  הכוונה  זו 
תרומות  את  צריך  הקב"ה  וכי  תרומה", 
"לי  הנביא  אמר  כבר  הלא  ישראל?  בני 
הכסף ולי הזהב נאום ה'". וכי מה שייך 
שהכול  למי  לתרום  ודם,  בשר  לבנאדם, 

שלו, למי שממציא ויוצר הכול?!
למה הדבר דומה, לאבא שמבקש מבנו 
הילד בן 6 שיביא לו מתנה ליום ההולדת. 
את  משיגים  לא  הילד  של  ההשגות  גם 
לא  שלו  היכולות  וגם  האב,  מושגי 
האמת,  אביו.  של  קצהו  לאפס  מגיעים 
אז  הנמשל.  לעומת  מחויר  זה  משל  כי 
למה באמת מבקש הבורא תרומה בבואו 
לבנות את המשכן? וכי הוא צריך לכספם 

ולזהבם של ישראל?!
כלל  זקוק  הוא  אין  ברורה:  והתשובה 
ועיקר לתרומות, הוא מבקש מאיתנו את 

יודעים  אנו  לנו  והחשובים  לנו  היקרים  נדיבות הלב. לדברים 
את  לפנק  יודעים  אנו  לקניות  יוצאים  וכשאנו  הון  כל  לשלם 
את  לי  תראו  עולם,  בורא  מבקש  יקרים,  במחירים  גם  עצמנו 
המשכן,  לבניית  למצווה,  באים  כשאתם  הזו  הלב  נדיבות 

למעשים טובים.
לבורא העולם.  ישראל  בין  וזה המבחן של אהבה אמיתית 
כשאוהבים משלמים. ובדיוק כאן בקטע הזה מגלים לנו חז"ל 
הקדושים כי גם מנשיאי ישראל הקדושים היתה נדרשת דרגה 
שיביאו  מה  ציבור  "יביאו  אמרו  הנשיאים  יותר.  מרוממת 
ואנחנו נשלים". אך התורה מלמדת אותנו כי נדרש נדרש מהם 
יותר מכך, להראות יותר את נדיבות הלב, כי זו בעצם התכלית 

בתרומות המשכן, לקב"ה לעולם לא חסר דבר, ואכן מה שקרה 
בפועל זה שבני ישראל הביאו "די והותר", ולא נשאר לנשיאים 
מה להביא, והביאו לבסוף את אבני השוהם והמילואים לאפוד 

ולחושן.

  

מתכוון  לא  ואני  בישראל,  מדינה'  'מכת  יש  אלו  בימים 
עבור  מצ'ינג  של  להתרמות  דווקא  אלא  בליכוד,  לפריימריס 
מוסדות חינוך וחסד ברחבי ישראל. צ'רידי זה אתר שמאפשר 

מועד  לו  קבעו  שיוזמיו  בקמפיין  להשתתף  בעולם  אדם  לכל 
וסכום, ועם ישראל? נתבע ונותן.

כמה מלהיב היה באחרונה לראות את צ'רידי קורס מעוצמת 
ישראל.  ילדי  ורווחה שונים למען  חינוך  מיזמי  התורמים של 
וחיים כבר אלפיים שנים  בני ישראל  נדיבות הלב קיימים  על 
בגלות בין האומות. בין מידותיהם של ישראל נמנית המידה: 
גומלי חסדים. כי ערבות זה לזה היא צורך בסיסי בקיום שלנו 
כעם. "כל ישראל אחים", ולאח דואגים שיהיה לו מה לאכול 

ומה ללבוש.
בהם  המוסדות  הם  המבקשים  המוסדות  כל  שלא  נכון  אז 

יהודים  ילדינו אבל כשאנו רואים מסירות נפש של  מתחנכים 
לקיים מוסדות חינוך עבור הזולת, זו קריאת השכמה בעבורנו: 

הרימו אף אתם את נדיבות לבכם, מידה כנגד מידה.
יכולה  הזולת  של  הלב  נדיבות  כמה  ועד  היודע  כמוני  ומי 
ואת  מוחי  את  מייגע  אני  לחודש  ראשון  בכל  למוסד.  לסייע 
ראשי מאין יבוא עזרי לקראת הראשון לחודש הבא. לפעמים 
אני גם לא ישן בלילות מדאגה כנה. אני יושב עם רואה חשבון 
שמראה לי דוח שיש לצמצם את ההוצאות והרי גם אני יודע את 
האמת שאין כאן מה לצמצם ובעיקר צריך למנף את ההכנסות 

ולהגדיל אותן.
ויהדות'  ב'מדעים  אנחנו  אלו,  בימים 
הלב  נדיבות  מסע  לקראת  נערכים 
עין  שרואה  ישראל  עמך  עם  והחיבור 
בעין את מיזמי החינוך והרווחה של בית 
נעדכן  לו.  שותף  להיות  ורוצה  הספר, 

אתכם, אל דאגה.

  

שמלוא  הוא,  ברוך  לקדוש  ובחזרה 
כל הארץ כבודו. הפסוק אומר "כי מידך 
הכול ומידך נתנו לך". זה הרי נראה כמו 
לכיס  ומעביר  ימין  מכיס  שמוציא  אדם 
יש לו לקדוש ברוך הוא  וכי מה  שמאל. 
כביכול ממצוות הצדקה או עשיית החסד 
או אפילו רכישת אתרוג מהודר? הרי הכל 
שלו, זה הרי בעצם להעביר מכיס לכיס?

על  מצביעה  המצווה  שייקור  אלא, 
החשיבות מצד נותנה. כשאנחנו מייקרים 
את מוסדות התורה אנחנו בעצם אומרים 
התורה.  נותן  את  מייקרים  שאנחנו 
כשאנחנו רוכשים מצווה מהודרת אנחנו 
לנותן  הערכתנו  את  מבטאים  בעצם 

המצווה. זה הבסיס בתרומה ונדיבות הלב.
כשהקב"ה בחר להקים משכן, הוא יכול היה להוריד משמים 
כסף זהב ונחושת, אבל הוא רוצה דוקא את נדיבות הלב של 
בני ישראל, לבטא את זה שאכן מעריכים אותו, מייקרים אותו, 

אוהבים אותו.
זה הלימוד שלנו מפרשות אלו של בניית המשכן: בשמים 
לא חסר כסף, אבל רוצים את נדיבות הלב שלנו. ואז הקב"ה 
עושה איתנו 'מצ'ינג' מידה כנגד מידה, וכך הוא מבטיח, "עשר 

בשביל שתתעשר".
שבת שלום 

הרב בן ציון )בנצי(  נורדמן 

הרב בן ציון נורדמן





לומדי התורה 
ותומכיה  - 

שני חלקי הארון
יסרו  לא  הבדים  יהיו  הארן  "בטבעות   
בפסוקים  לומדים  כאשר  טו(  )כה,  ממנו 
ענין  שעיקר  לזכור  עלינו  המשכן,  בנין  על 
יתברך  שכינתו  והשראת  והמקדש  הקודש 
עצמו  יקדש  שאם  עצמו,  באדם  הוא   –
יהיה  אזי  והמצוות,  התורה  בלימוד  כראוי 
האדם עצמו מקדש של  ממש, וכמו שכתוב 
"היכל ה' היכל ה' המה" )ירמיה ז, ד(, וכן 
מקדש  לי  "ועשו  הפסוק  על  המאמר  ידוע 
אלא  נאמר  לא  בתוכו   – בתוכם"  ושכנתי 
היא  השכינה  שהשראת  ללמדך  בתוכם, 

בתוך ישראל.
על כן, מתבנית המשכן וכליו ניתן ללמוד 
הרבה לימודים הנחוצים לנו לענין עבודתנו 
המיוחד  על  כאן  ונעמוד  היומיומית, 
הקודש,  ארון  כלי המקדש,  מבין  והמעולה 

וקצת מרמזיו המבוארים בקדמונים. 
אשר  והלוחות  והתורה  הקודש,  ארון 
שהם  חכמים,  התלמידי  ענין  הוא  בו, 
ומה  הקדושה,  לתורה  קיבול  והבית  הארון 
שנאמר "והבאת את הבדים בטבעות", אלו 
ביד  ומחזיקים  התומכים  בתים  הבעלי  הם 
הבדים  שהיו  שכשם  החכמים,  התלמידי 
נושאים ותומכים את הארון, ואמרה התורה 
"בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסורו ממנו", 
דהיינו שעבודתם של תמכי דאורייתא אינה 
נושאים  הם  רחוקות  שלעיתים  בכך  נגמרת 
את הארון, אל "לא יסורו ממנו", חייבים הם 
התורה  עם  ינותק  בל  קשר  קשורים  להיות 

ולומדיה.
טהור",  זהב  אותו  "וצפית  כתוב  וכן 
ובלומדיה  התורה  במוסדות  לתמוך  דהיינו 
כפי היכולת, ואמרו חז"ל )פסחים נג ע"ב(, 
"כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים 
שנאמר  מעלה,  של  בישיבה  ויושב  זוכה 
)קהלת ז, יב( כי בצל החכמה בצל הכסף", 
כל זה בא ללמדנו, שלימוד התורה והחזקת 
גם  הארון,  של  חלקיו  שני  הם  התורה, 
מכספם  להפריש  חייבים  החכמים  תלמידי 
חייבים  הבתים  בעלי  וגם  התורה,  להחזקת 
למוד ולהתמיד בתורה כפי יכולתם, ויחדיו 
אחד,  שלם  הארון  להיות  מתחברים  יהיו 

ראוי להשראת השכינה.
הציווי  נאמר  המקדש  כלי  בכל  והנה 
נאמר  בארון  ואילו  "ועשית",  רבנו,  למשה 
בעשיית  השתתפו  ישראל  שכל  "ועשו", 
הארון, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו 

הכל בתורה )מדרש רבא(.
וכאשר מתחברים הארון והבדים, אז נאמר 
"וארון ברית ה' נוסע לפניהם", ואמרו חז"ל 
)עיין תנחומא ויקהל סי' ז( "שני ניצוצות היו 
יוצאין מבין שני בדי הארון והורגין נחשים 

ועקרבים ושורפין את הקוצים, והיה העשן 
עולה ומיתמר, וכל העולם היה מתבשם מן 
ו(, "מי  ג,  הריח, והאומות אומרים )שה"ש 
זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מקוטרת 

מור ולבונה מכל אבקת רוכל".
הארון  נושאי  למעשה  שהם  הארון  בדי 
שהיא  צורה  בשום  במשימתם  יצלחו  לא 
הם  אם  גם  כצוות  לעבוד  ישכילו  אלמלא 
חלילה  ואם  השני,  מול  אחד  מקבילים 
או  עצמאי,  באופן  מהם  אחד  כל  יפעלו 
בניגוד אחד לשני, עלולים הם חלילה לגרום 
לדבר הנורא מכל... לקריסת הארון ולוחות 
הברית, שיתוף הפעולה ההדוק והעקבי בין 
נציגי הציבור החרדי בכללותו על כל גווניו, 
היחידה  הערובה  זו  וחצרותיו,  עדותיו, 
והשנים  התורה,  ועולם  הארון  לנשיאת 
בנכונות  עדים  כאלף  מוכיחים  האחרונות 

קביעה חד משמעית זו.
כלל  בין  פעולה  ושיתוף  ידיים  שילוב 
אך  ורצוי,  מתבקש  דבר  הוא  הציבור  נציגי 
שני  היו  הברית  ארון  על  שגם  נזכור  תמיד 
כרוב  לעשות  ה׳  ציוה  לא  מדוע  כרובים, 
העוטף  הברית  בארון  שגם  ללמדך  אחד? 
להישמע  יכולים  היהודי,  הספרים  ספר  את 
שתי דעות, לא מתוך התנצחות אלא מתוך 
כבוד הדדי איש לעומת רעהו, ופניהם איש 
אל אחיו, תיאום ושיתוף פעולה, אחידות או 
אחדות הם אינן סיסמאות ריקות  מתוכן, הן 
יכולות להתממש רק כאשר נפנה אחד לשני, 
לבטלו  או  רעהו  את  איש  לבלוע  כדי  ולא 

חלילה.
הכרובים  על  נאמרו  רבים  פירושים 
אל  איש  ש"פניהם  )מלאכים/שלוחים( 
אחיו", כאשר הם פורשי כנפים, בעלי חזון,  
כי "באין חזון ייפרע עם" אך לא רק פרישת 
בעיקר  אלא  מהכרובים,  נדרשת  כנפים 
"ופניהם איש אל אחיו"  שילוב מוצלח זה 
השילוב  הוא  העדות  ארון  מסוגיית  הנלמד 
נכנסו  הארון  בדי  בין  מכך,  ויתרה  המנצח, 
הסתם  מן  ישראל,  כלל  של  ריבוא  שישים 
ציבור  שליחי  לכמה  מקום  גם  שם  יהיה 
ישכילו  רק  לו  בו  להתגדר  מקום  הרוצים 

ליישם את הנכתב לעיל.
תורה  שלם,  הארון  יהיה  אם  היום,  גם 
מבפנים וזהב טהור מבחוץ, ובדיו מחוברים 
ישראל  שונאי  כל  יישרפו  עי"ז   – אליו 
הדומים לנחשים ועקרבים, ויתמלא העולם 

ריח בשמים, מור ולבונה.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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קודם תהיה בן אדם

לפני מספר חודשים, היה זה בשעות הבוקר, בדרכי 
לקליניקה שלי אני מקבל טלפון ועל הקו אישה, 
היא הציגה את שמה ושם משפחתה ופתחה: 'אני 
יודעת שאתה עוסק בעיקר בטיפול ובייעוץ רגשי, אבל אני 
חייבת עזרה שקשורה לתחום הנישואין, לא הייתי לעולם 
נחשפת ומתקשרת, אבל הגיעו מים עד נפש. אני נשואה 
יושב ולומד בכולל  עשרים שנה, מורה בבית ספר ובעלי 
שיושב  רציני  אברך  הוא  מסכימה שבעלי  אני  מהחתונה. 
ולומד, הוא יהודי מתמיד ועובד השם גדול. אבל הכל טוב 

כשזה מחוץ לבית, כי בבית הוא אדם שונה לגמרי'.
כל  על  ומקפיד  ולומד  יושב  הוא  בבית  'גם  לדבריה, 
המצוות קלה כבחמורה, יש רק מצווה אחת שהוא פשוט 
לא מקפיד כלל וכלל וזה היחס שלו כלפיי וכלפי הילדים. 
לדאוג  אותו,  לכבד  משתדלת  הייתי  השנים  כל  במשך 
הכי  האישה  להיות  השתדלתי  וילמד.  ישב  רק  שהוא  לו, 

מקסימה והטובה ביותר שאם יהודייה צריכה להיות. 
'אבל לא עזר, כמה שנתתי לו הוא לא ידע אף פעם להעריך 
אני  למה  הערות  לי  מעיר  היה  תמיד  הוא  בעיקר  ולכבד. 
עושה כך ולמה אני עושה אחרת. הדבר נמשך שנים רבות 
והן לא עשו אותו יותר רגוע ושלו אלא הפוך, ככל שעברו 
השנים הביקורת וחוסר הכבוד נהיו יותר ויותר גרועים. גם 
ביקורת  ומעביר  העביר  רק  השנים  כל  הוא  לילדים שלנו 
ללא הפסקה. עד שהגיע מצב שאני לא יכולה כבר לסבול 
את זה. לאחרונה אחד מהילדים שלי החל קצת להידרדר 
ברוחניות ואני תולה את זה בגלל היחס הפוגעני של בעלי 
ממש  ואני  ככה  יותר  מוכנה  לא  שאני  לו  הסברתי  אליו. 

דורשת שילך לטיפול. אשמח שתדבר עם בעלי'. 
קבעתי לו פגישה והוא הגיע לאחר כשבוע. הייתה לי איתו 
שיחה ארוכה, בתחילה הוא אפילו לא הבין מה הוא עושה 

אצלי. אשתי ממש לוחצת שאגיע אז אני מגיע... 
אחד  כל  לא  הבאות.  במילים  הפגישה  את  אסכם  רק  אני 
שמתנהג בצורה לא טובה זה אומר שיש לו בעיות מהעבר 
פעמים  יש  אחרת.  או  כזו  נפשית  מבעיה  סובל  או שהוא 
מסוימות,  מידות  מסוימים,  טבעים  עם  נולדים  שאנשים 
משתפר  לא  זה  שלהם,  המידות  על  עובדים  לא  הם  ואם 

מעצמו, אלא רק נעשה יותר גרוע. 
נולד עם טבע של כעס וקפדנות וככל שהוא  אותו אברך 
לא עבד על עצמו, הטבעים האלו נעשו אצלו יותר ויותר 
גרועים. עד שהגיע מצב שכל דבר הכי קטן שלא היה נראה 

לו - הוא היה כועס ומקפיד על אשתו וילדיו. 
ידוע שאצל צדיקים רואים זאת בהתנהגות שלהם במידות, 
והילדים  הנשים  כלפי  שלהם  ביחס  לחברו,  אדם  בבין 

שלהם. 
רועה  השלום  עליו  רבינו  משה  כשהיה  רבותינו:  אמרו 
עד  אחריו  ורץ  גדי  ממנו  ברח  במדבר,  יתרו  של  צאנו 
שהגיע לחסית )=מקום מחסה עם ירק ומים(. כיון שהגיע 
לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, כיון 
היית  יודע שרץ  הייתי  לא  'אני  אמר:  אצלו  שהגיע משה 
מהלך.  והיה  כתפו  על  הרכיבו  אתה!'.  ָעֵיף  ָצַמא!  מפני 
ודם,  בשר  של  צאנו  לנהוג  רחמים  לך  'יש  הקב"ה:  אמר 
רֶֹעה  ָהָיה  כך חייך אתה תרעה צאני ישראל', הוי "ּומֶֹׁשה 
]ֶאת צֹאן ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר 
ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרָבה. ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש 
ִמּתוְֹך ַהְּסֶנה[" )שמות ג', א-ב(. שמות רבה. יותר קל לשבת 
וללמוד יום שלם מאשר לשתוק ולהבליג לאדם שפגע בך. 

לעבוד על המידות שלך, על הכעס, הקפדנות וכו'. 
כתוב במסכת שבת על מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, 

אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני 
עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני 
הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך - לא תעביד ]=מה 
ששנוא עליך, אל תעשה לחברך[; זו היא כל התורה כולה, 
ואידך פירושה הוא - זיל גמור ]=והשאר פירוש הוא, לך 

ולמד[". )שבת לא ע"א(
פעם פגשתי ראש ישיבה גדול שחיפש לבתו בחור רציני 
שיושב ולומד, והוא אמר לי כל השדכנים חושבים שאני 
מחפש את הבחור שיושב ולומד הכי רציני, אבל את האמת 
שאני מחפש דבר ראשון בבחור זה המידות שלו. אם יש לו 
מידות טובות זה סימן שהתורה שהוא לומד היא אמיתית. 
אותו ראש ישיבה סיפר לי שלבתו הראשונה הוא חיפש את 
המתמיד הכי רציני שיש, שיושב ולומד מהבוקר עד הערב. 
ובאמת מצאתי וזה עלה אל תדאג גם טבין ותקילין, דירה 
הרבה  לי  עשה  הוא  השם  וברוך  לי,  עלה  הוא  ברק  בבני 

נחת, כולם רק דיברו על החתן האברך המתמיד שלי. 
לי  התנפץ  הכל  אחד  יום  אך  מנוחות,  מי  על  זרם  הכל 
בוכיה  אלי  התקשרה  בתי  שנים  חמש  לאחר  לרסיסים. 
שלא  מילים  לי  אמרה  היא  ואז  איתי,  לדבר  רוצה  שהיא 
ישכח כל חיי. 'אבא מכרת אותי לשפחה. רציתי מאוד בעל 
שיושב ולומד, למדתי בשביל זה מקצוע שאוכל לפרנס את 
המשפחה ועשיתי את זה בשמחה, אבל כמה אני מסוגלת? 
יש לי כבר 4 ילדים, אני צריכה לטפל בהם, אני גם עובדת 
כל יום תשע שעות. הייתי שורדת את זה. אבל פשוט בעלי 
התחתן עם הגמרא, כבר חמש שנים הוא בחיים לא עזר לי 
לא עם הילדים ולא בדברים השוטפים שהבית צריך, אני 
רצה הביתה לטפל בארבע  זה  ואחרי  עובדת תשע שעות 
ילדים ובכל הבית. אני כבר לא מסוגלת, בעלי הוא אדם 
טוב אבל פשוט שכח שאני גם בן אדם. אני פשוט קורסת. 
עם  שנים  חמש  מזה  ראשונה  פעם  דיברתי  כחודש  לפני 
בעלי שיעזור לי ומה הוא אמר לי - אני מאוד מבין אותך, 

אבל את רוצה שאפסיד את הכולל ערב שלי?'
אז אתה מבין, אמר לי הראש ישיבה, למה אני מחפש בחור 
שיתחשב  בעל  שיהא  לי  חשוב  כך  כל  למה  מידות,  עם 
הגרש"ז  של  תלמיד  הייתי  אני  לה.  ושידאג  באשתו 
איך  לאשתו,  התנהג  הוא  איך  יודע  אתה  זצ"ל,  אויערבך 
בני  ידוע שבהלוויה מבקשים  לה.  ודאג  אותה  כיבד  הוא 
המשפחה סליחה מהנפטר ור' שלמה זלמן אמר בהלוויה 
שאין לו מה לבקש ממה סליחה כי הוא בחיים לא פגע בה.

רוחני  הוא  באמת  כמה  עצמו  את  לבדוק  רוצה  אדם  אם 
וקשור לבורא, שיבדוק את המידות שלו איך הוא מתנהג 

לאחרים. 
ידוע שהגאון מווילנא אמר שלשבור מידה אחת קשה יותר 
מללמוד את כל הש"ס. ביום כיפור השם מוחל לאדם על 
את  שירצה  עד   - לחברו  אדם  שבין  מעבירות  חוץ  הכל 

חברו.
שמותר  לך  יגידו  התורה  שבשם  האלה  את  יש  וכמובן 
והכל  וכו',  בהם  לפגוע  לאנשים  דברים  מיני  כל  לעשות 
לעשות  שרץ  אדם  יש  אמר  מקוצק  הרבי  התורה,  בשם 
מצווה ובדרך שהוא רץ למצווה הוא עובר על כל התורה 

כולה. 
והפגיעה  הריצה  כאשר  חמורה  ליותר  נהפכת  הבעיה 
באחרים נהפכת לשם שמים והאדם חושב שזה רצון השם. 
גדול  לשכר  ויזכה  גדולה  מצווה  שזה  בטוח  עוד  והוא 

השמור לצדיקים לעתיד לבוא. 
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים לתגובות

machon.rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



ידוע שאצל צדיקים רואים 
זאת בהתנהגות שלהם 

במידות, בבין אדם לחברו, 
ביחס שלהם כלפי הנשים 

והילדים שלהם. 
אמרו רבותינו: כשהיה 

משה רבינו עליו השלום 
רועה צאנו של יתרו 

במדבר, ברח ממנו גדי 
ורץ אחריו עד שהגיע 

לחסית )=מקום מחסה 
עם ירק ומים(. כיון שהגיע 

לחסית, נזדמנה לו בריכה 
של מים ועמד הגדי 

לשתות, כיון שהגיע משה 
אצלו אמר: 'אני לא הייתי 

יודע שרץ היית מפני ָצַמא! 
ָעֵיף אתה!'. הרכיבו על 

כתפו והיה מהלך. אמר 
הקב"ה: 'יש לך רחמים 

לנהוג צאנו של בשר ודם, 
כך חייך אתה תרעה צאני 

ישראל'

"
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גזע מבית נדבורנה נעקר השבוע מעולמה של עיר התורה 
והחסידות - האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל שהלך לבית עולמו והותיר 

אחריו רבים החשים כיתומים בלי אב • מדוע הורה לו הרבי מגור 
לשוב לארה"ב ולא להישאר עם אביו שעלה ארצה? אלו מוסדות 

הקים בבורו פארק ובארץ ישראל? באלו תפקידים כיהן בחיי אביו 
טרם עלה לכהן כאדמו"ר? איזה תפילה אמר גם בשבת האחרונה 

לחייו על מיטת חוליו? • נתן הנביא

||  יוסי גיטלר ||

האוהב ישראל 
מזוטשקא
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ברק מ בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בית 
הגיעה במוצאי יום מנוחה, הבשורה הקשה 
מזוטשקא,  האדמו"ר  של  הסתלקותו  על 
הגאון הצדיק רבי נתן דוד רוזנבוים זצ"ל, 
המונים  וייסורים.  ממושכת  מחלה  לאחר 
במסע  האחרונה  בדרכו  ארונו  את  ליוו 

הלוויה סחוף יגון בבני ברק וירושלים.
הותיר אחריו את בניו הרב אשר ישעיה רוזנבוים, חתנו של 
רבי יעקב מושקוביץ משאץ, ר"מ בישיבת טשרנוביל ומשפיע 
רבי  של  חתנו  רוזנבוים,  משה  גדליה  הרב  באבוב,  בישיבת 
אברהם יחיאל למברגר ממאקאווא בני ברק, הרב שלמה, רב 
בית המדרש זוטשקא בירושלים ומרבני ישיבת טשעבין, הרב 

מרדכי, חתן הרב יהושע לייפר.

נר אלוקים טרם יכבה

האדמו"ר זצ"ל נודע כאב רחמן לתלמידיו וחסידיו, שנשא 
אותם על לוח ליבו הטהור בכל עת ובכל שעה, לצד היותו אמן 
פדגוג כשהקים עולה של חינוך עשרות בשנים, בארץ ישראל 
ובעולם. אישי חינוך רבים נהנו ממנו עצה ותושיה עד לתקופה 
ייסורים  סבל  האחרונות  בשנים  למשכב.  נפל  בה  האחרונה 
קדשו  בעבודת  והמשיך  ובדומיה  באהבה  שקיבל  ומכאובים 
האחרון  בעומר  ל"ג  בערב  ממש,  נפש  במסירות  יומו  ובסדר 
נסע לעיה"ק צפת שם חש ברע והתמוטט, מאז אושפז בבתי 
הרבים  ואוהדיו  חסידיו  ומחמיר.   הולך  כשמצבו  החולים 
העתירו בכל עת לרפואתו השלמה, למען ימשיך להנהיג את 

צאן מרעיתו בדרך הסלולה.
שישי  שבליל  עד  והדרדר,  מצבו  הלך  האחרונים  בימים 
האחרון חלה החמרה נוספת במצבו, ומאז בני ומשפחתו ורבים 
מחסידיו לא משו מחדרו בבית הרפואה ‘מעיני הישועה' בבני 

ברק, שם גם נערכו תפילות השבת האחרונה.
בעת  החמור,  מצבו  למרות  במקום,  הנוכחים  לתדהמת 
מילה  הש"צ  בחזרת  'כתר'  קדושת  את  אמר  המוסף  תפילת 
במילה, ונראה היה כי מצבו משתפר. אולם שעה קלה לאחר 
מרן  כ"ק  חותנו  של  דהילולא  יומא  היכנס  ועם  השבת  צאת 
אדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' מזוועהיל זצוק"ל, לאחר שערכו 
ובוראו,  ליוצרו  הטהורה  נשמתו  את  השיב   - בחדרו  הבדלה 

במעמד קהל רב, שזעק פסוקי ייחוד וקריאת שמע.

תולדות חייו

דורוהוי  בעיר  תש"ה  סיון  ד  ביום  נולד  זצוק"ל  האדמו"ר 
שברומניה, לאביו כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק איזייק רוזנבוים 
מנדבורנא  איתמר  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  בנו  זצוק"ל, 
זצוק"ל, ולאמו הרבנית חנה ע"ה, בתו של הגאון החסיד רבי 
זצוק"ל רבה של אמסאנא שבגליציה,  דוד הכהן הולנדר  נתן 
מסניאטין  פייבוש  משולם  נפתלי  רבי  האדמו"ר  של  חתנו 

זצוק"ל.
אורו של רבינו הגה"ק ר' יצחק אייזיק ראזנבוים מזוטשקא 
תרס"ו  טבת  כ"א  ביום  שנים  ממאה  יותר  לפני  זרח  זצוק"ל, 
אביו  בביתו של  בוקובינה-)רומניה(,  בירת  בעיר טשערנוביץ 
כ"ק רבי איתמר מנדבורנא זצוק"ל ואמו הרבנית הצדקנית מרת 
מלכה ע"ה בת הרה"ק ר' אשר ישעיה רובין מקולבסוף זצ"ל. 
כאשר נולד הלך אבי הבן הרה"ק ר' איתמר מנדבורנא זיע"א 
לבשר את דבר הבשורה לאביו הרה"ק ר' מאיר מקרעטשניף 
והרבי  תורה,  ספר  הכנסת  הייתה  מעמד  באותו  זיע"א, 
מקרעטשניף נשא בידו ספר תורה ובעודו רואה את בנו בטרם 
הגדול  הסב  דבר הבשורה פתח  את  לו  לומר  בידו  סיפק  היה 

ואמר: "מזל טוב, מזל טוב! נולד לך ספר תורה חי...!"
ונחזור לרבי זצ"ל שנפטר זה עתה. בפי המשפחה מסופר, 
כי כשנתיים לפני הולדתו חלתה אמו הרבנית חנה ע"ה קשות, 
היא הגיעה עד שערי מוות וחברי החברא קדישא כבר הגיעו 
כי  וסיפרה  הרבנית  התעוררה  לפתע  נרות.  והדליקו  לביתה 
בדרכה לבית דין של מעלה עצר אותה אביה ואמר לה שביטל 
את הגזירה, ובעזרת השם עוד תזכה ללדת בן נוסף ותקרא לו 
על שמו. ואכן לאחר כשנה וחצי נולד האדמו"ר זצוק"ל ונקרא 

שמו על שם זקנו הרב מאמסאנא זי"ע.
תמיד  מספר  היה  זצוק"ל,  יצחק'  ה'נחל  האדמו"ר  אביו, 
שם  עוד  שנים,  שלוש  כבן  ילד  בנו  בהיות  כי  בהתפעלות, 
בהיותו בדורוהוי, בליל הסדר כשהגיעו ל'שפוך חמתך', שאל 
יהודי שנכנס עתה לבית, אך  הילד הקט את אביו מיהו אותו 
לומר,  צריכים  שרואים  דבר  כל  שלא  לו  ואמר  השתיקו  הוא 

ויהי הדבר לפלא.
בשנת תש"ח עזבו את רומניה והיגרו לארה"ב שם התיישבו 
בקראון הייטס שבברוקלין. הילד הצעיר למד והתחנך בתלמוד 
תורה ובישיבת 'צעהלים', והכל ניבאו לו גדולות ונצורות למען 
וצדיקי  אדמור"י  ארץ,  מצוקי  הקדושים  אבותיו  בנתיב  יצעד 
יושר'  'שערי  בישיבת  ללמוד  נכנס  בהמשך  נדבורנא.  בית 
בניו יורק, כשבאותה תקופה כיהן בה כראש ישיבה הגה"צ ר 
יצחק דב קופלמן זצוק"ל מלוצערן, שם קנה מלא מידה תורה 
וחכמה, נחשב לאחד ומיוחד שבבני החבורה, שקדן ומתמיד 

עצום היושב על מכמני התורה.
לצד זאת השלים עצמו בספרי חסידות והסתופף בצל גדולי 
בהגיעו  מיוחדת.  לקרבה  מהם  וזכה  בארה"ב,  האדמו"רים 
שתבדל  הצדקנית  הרבנית  עם  שידוכין  בקשרי  בא  לפרקו 
מזוועהיל  מרדכי  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בת  טובים,  לחיים 
זצוק"ל בעל ה'יקרא דמלכא', שכאמור יום פטירתו היה יומא 

דהילולא דיליה.
האדמו"ר  שהה  ימים  באותם  כי  מסופר,  השידוך  אודות 
רבי  האדמו"ר  משפחתית,  שמחה  לרגל  בארה"ב  מזוועהיל 
יצחק איזייק מזוטשקא זצוק"ל ישב שבעה על פטירת בתו ע"ה 
שנפטרה בדמי ימיה, האדמו"ר מזוועהיל הגיע לניחום אבלים 
יחד עם הגה"צ רבי משה ניישלאס זצ"ל דומ"ץ שיכון סקווירא,  
לאחר שיצא מניחום האבלים אמר האדמו"ר מזוועהיל לדיין 
מסקווירא כי בנו הצעיר של האדמו"ר מזוטשקא נראה אברך 
ירא שמים מרבים, השיב לו הגר"מ ניישלאס כי הוא אינו אברך 

אלא בחור ולאחר תקופה קצרה יצא השידוך לפועל.
החתונה נערכה ביום י"ט כסלו תשכ"ו בארה"ב, בהשתתפות 

לתדהמת הנוכחים 
במקום, למרות מצבו 
החמור, בעת תפילת 

המוסף אמר את קדושת 
'כתר' בחזרת הש"צ 

מילה במילה, ונראה היה 
כי מצבו משתפר. אולם 

שעה קלה לאחר צאת 
השבת ועם היכנס יומא 
דהילולא של חותנו כ"ק 

מרן אדמו"ר בעל ה'יקרא 
דמלכא' מזוועהיל 

זצוק"ל, לאחר שערכו 
הבדלה בחדרו - השיב 

את נשמתו הטהורה 
ליוצרו ובוראו
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ובהשתתפות  המרוממת  המשפחה  ובני  נדבורנא  בית  צדיקי 
נישואיו  לאחר  תקופה.  באותה  והרבנים  הצדיקים  גדולי 
ימים  באותם  כבר  העבודה,  ועל  התורה  על  לשקוד  המשיך 
חינוך  כאיש  לפניו  שמו  יצא  צעיר  אברך  בהיותו 
לאחר  חינוך.  בענייני  עמו  להתייעץ  החלו  ורבים 
בת"ת  רוחני  מנהל  להיות  נקרא  קצרה  תקופה 
את  עליו  הטילו  קצרה  תקופה  לאחר  בעלזא,  
'יגדיל  וישיבה  תורה  תלמוד  את  להקים  המלאכה 
את  הקים  הוא  פארק,   בבורו  גור  דחסידי  תורה' 
המקום ממסד ועד טפחות וזכה להצלחה מופלגת. 
בערגה  זוכרים  הראשונות  בשנותיו  תלמידי הת"ת 
למען  ונפש  בלב  מסור  שהיה  הרוחני  המנהל  את 
הצלחת כל תלמיד ותלמיד באופן אישי, הוא הצעיד 
את התלמוד תורה החדש לתפוס את מקומו הנכבד 

בכותל המזרח של מוסדות החינוך בבורו פארק.
בהנהגת  אביו  של  קדשו  לימין  עמד  כן  כמו 
מכן  ולאחר  הייטס,  בקראון  מדרשו  ובית  קהילתו 
בבורו פארק, שם סייע לו במאבקו לסגירת החנויות 
נשאו  אכן  פעולותיו  השבת.  שמירת  ועל  בשבת 
כ"ק  זקנו,  הסתלקות  לאחר  תשל"ג  בשנת  פרי. 
זי"ע, עלה אביו כ"ק אדמו"ר  אדמו"ר רבי איתמר מנדבורנא 
למרות  הוא,  ואף  ישראל,  בארץ  להתגורר  זצוק"ל  מזוטשקא 
מעמדו והצלחתו הרבה בניהול התלמוד תורה, שאף היה מקור 
פרנסתו, החליט להצטרף לאביו בכדי לדאוג לכל מחסורו שם 
בארץ ישראל. אולם החלטתו לא התקבלה בעין יפה בארה"ב 
ורבים ניסו להניאו מלעשות זאת, שכן שמו הטוב הלך לפניו 
כיועץ חינוך בכיר ביותר, ורבים נהנו ממנו עצה ותושיה, אך 
הוא אמר כי מצוות כיבוד אב גדולה יותר מכל מעמד ופרנסה.

הוראת הרבי מגור

מרן  לכ"ק  אביו  עם  יחד  נכנס  ארצה,  כשהגיע  כי  מסופר 
אדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל, הרבי מגור אמר שאכן 
ישראל,  לארץ  עלה  מזוטשקא  שהאדמו"ר  הדבר  ונכון  טוב 
אולם על בנו לשוב לארה"ב ולחזור לעבודת החינוך. הדברים 
נפלו עליו כרעם ביום בהיר והוא התחנן לפני ה'בית ישראל' 
שיתיר לו להישאר בארץ ישראל ולעמוד לימין אביו, ואכן מאז 
שהגיע ארצה ועד יומו האחרון של אביו, שהסתלק ביום י"ד 
תמוז תש"ס, לא זזה ידו מתוך ידו. עמד לימין קדשו כל הימים 
ישבותו, עד שאמרו בעיר  ולילה לא  יום  נפלאה,  בהתמסרות 
התורה והחסידות שמי שמבקש לראות מצוות כיבוד אב מהי 
ילך נא לרחוב באר מים חיים, וילמד עד היכן מגיעים הדברים.

גם כאן המשיך לעסוק בעבודת החינוך ובמשך מספר שנים 
ובתלמוד תורה  ויזניץ  רוחני בתלמוד תורה סערט  היה מנהל 
בענייני  לייעוץ  כתובת  היותו  מלבד  ברק.  בבני  דושינסקיא 

חינוך ורבים התדפקו על דלתי ביתו.

על כס ההנהגה

הוכתר  זצוק"ל  האדמו"ר  אביו  של  הסתלקותו  לאחר 
את  כשמנהיג  בחייו  חדש  פרק  נפתח  ומאז  מקומו,  לממלא 
הקדושים  אבותיו  דרך  את  וממשיך  קודש,  בלהט  עדתו  קהל 
תמיד  נערכו  ושולחנותיו הקדושים  תפילותיו  נדבורנא.  לבית 
בימי  בעבודתו  לחזות  באים  היו  רבים  מיוחדת,  בהתרוממות 
בשמחת  הקדושים  אבותיו  כמסורת  בכינור  כשניגן  החנוכה, 
שנה  מדי  שערך  ההצלה  וביום  הסוכות,  בחג  השואבה  בית 

לרגל הצלת אביו ביום ה' ניסן.
זוטשקא,  בפיתוח חצר הקודש  אביו  דרכו של  המשיך את 
התורה  בעיר  המפוארות  הקהילות  אחת  להיות  אותה  והביא 
של  קדשו  עבודת  את  להמשיך  ליאות  ללא  פעל  והחסידות. 
אביו, בהחדרת לימוד הלכות שבת, להמשיך את מפעל 'שונה 
ובחורים  אברכים  מאות  נבחנים  הלכות' שהקים, שבמסגרתו 
כן  שבת.  הלכות  ברורה  ומשנה  ערוך  שולחן  על  חודש  מדי 
מטובי  כאחד  הנודע  מצוינים  לאברכים  הלכה  כולל  הקים 
הכוללים בבני ברק, ביתו וחדרו היו פתוחים לכל דורש, רבים 
ירד  האבהית  ובגישתו  מצוקותיהם,  את  בפניו  לפרוק  הגיעו 
כנגד רוחו של כל אחד ואחד לרפא את לבבו ולמצוא לו מזור 

ומרפא.
היה אב רחמן ונאמן לחסידיו ותלמידיו כבניו היו קשורים 
טללי  עליהם  הרעיף  הקודש,  וחיבת  אהבה  בעבותות  אליו 
ידידות ואף הם חשו קרובים וידידים אליו כמים הפנים לפנים, 
סלל בעבורם מסילות בעבודת ה בתורה וחסידות והתווה להם 
דרך רמה בדרכי נועם להתענג על ה' ותורתו. דאגתו לכל אחד 
מחסורם  כל  למלאות  ודאג  האחרון,  קצה  עד  הייתה  ויחיד 

ברוחניות ובגשמיות.
כאמור, במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, לאחר חודשים 

לאחר הסתלקותו של 
אביו האדמו"ר זצוק"ל 
הוכתר לממלא מקומו, 
ומאז נפתח פרק חדש 
בחייו כשמנהיג את 
קהל עדתו בלהט קודש, 
וממשיך את דרך אבותיו 
הקדושים לבית נדבורנא. 
תפילותיו ושולחנותיו 
הקדושים נערכו תמיד 
בהתרוממות מיוחדת
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ארוכים בהם סבל ייסורים ומכאובים מרים, השיב את נשמתו 
ודברי  הספדים  נערכו  לא  צוואתו  עפ"י  ליוצרו.  הטהורה 
התעוררות קצרים נאמרו על ידי בנו וחתניו הרה"צ שליט"א. 
מבני ברק המשיך מסע הלוויה לעיה"ק ירושלים, ועברה דרך 
להר  ומשם  טוב  כי  ברחוב  זוטשקא  של  החדש  המדרש  בית 
הזיתים, שם נטמן בחלקת צדיקי בית נדבורנא ליד ציון אביו 

האדמו"ר ה'נחל יצחק' זצוק"ל.

שלשלת  הממשיכים  מבורך  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
בלחן  )שנודע  ישעיה  אשר  רבי  הרה"צ  בכורו  בנו  הקודש. 
ידי גיסו  ניצב עליו' והופץ על  'והנה ה'  שהלחין על המילים 
לממשיך  שהוכתר  בידרמן(  אלימלך  רבי  הנודע  המשפיע 
דרכו באדמורות בבני ברק. הרה"צ רבי גדליה משה והרה"צ 
מושבותיהם,  בערי  כאדמו"רים  הם  גם  שהוכתרו  שלמה  רבי 
הרה"צ רבי מרדכי שהוכתר לאדמו"ר מזוטשקא במונסי עיר 
דקהל  רב  גראס  זאב  ישעי  יעקב  רבי  :הרה"צ  חתניו  מגוריו. 
האלמין בביתר עילית, המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, 
הרה"צ רבי חיים לייפער האדמו"ר מטמשוואר אלעד, והרה"צ 

רבי מנחם קאליש בנו של האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב.
כפי שנכתב, כל ארבעת בניו הוכתרו אחריו למנהיגי קהילות 
כפי  בצוואתו,  זצ"ל  הרבי  כתב  וכך  באדמו"רות,  וישמשו 
שנחשף באתר 'בחדרי חרדים' על ידי העיתונאי משה ויסברג: 
נעשה  האחד  איך  חסידים  של  חצרות  בכמה  ראיתי  "כאשר 
לאחיו,  נכנע  שאינו  בגלל  ונבזה  מושפל  נהיה  והשני  לרבי 

החלטתי למנות את ארבעת בניי לממשיכי דרכי".

האבא של בני ברק

גבאו ואחד מגדולי חסידיו, הרב יואל מושקוביץ, שוחח על 
לכתו  על  המרה  הבשורה  היוודע  אחרי  דקות  התקשורת  כלי 
של המנהיג הדגול, ואמר "הייתי ביציאת הנשמה ובמשך כל 
שם   היו  שלישית,  ובסעודה  שבת  ביום  שבת,  בליל  השבת, 
מהרופאים  והבינו  ונכדים,  חסידים  של  גדול  ומניין  תפילות 
אם  יציב  היה  בשבת  המצב  הולך.  זה  לאן  האחרונים  בימים 
כי קשה מאוד, ובשעה שבע וחצי, ממש בשניות, נהייה ירידה 
לרגע,  מרגע  נשמה ממש  יציאת  דקה,  ומיידי, ממש  במדדים 

הספיקו לומר מניין סביב מיטתו.
זה  השבת(  במוצאי  נערכה  )השיחה  שהיום  לזכור  צריך 
הוא  גם  שיוצא  מזוועיהל  הרבי  שלו,  השווער  של  היארצייט 

במוצאי שבת.
ממה הוא סבל שמזה נפטר?

אחרים,  ומדברים  ומסוכר  הלב  על  השנים  כל  סבל  "הרבי 
אלו דברים שהוא סבל מהם כל השנים. אבל בתשעת החודשים 
האחרונים הוא סבל על הכליות, היה עובר דיאליזה, וזה מה 

שדרדר אותו למצב שהגענו אליו היום.
מי היה הרבי מזוטשקא עבורך?

ואחד"  אחד  לכל  שהוא  מה  עבורי  היה  מזוטשקא  "הרבי 
הוא מפתיע בתשובה מקורית "האדמו"ר מזטשקא היה אבא 
לכל אחד, לא משנה אם הוא היה חסיד זוטשקא או שהוא לא 
להתייעץ  ולהיכנס  לבוא  כל אחד שרצה  זוטשקא,  חסיד  היה 
ולדבר, כל מי שרק היה צריך משהו הדלתות היו פתוחות. לא 
היו  צריכים  שהיו  מה  כל  חג,  ולא  שבת  לא  ימים  ולא  שעות 
נכנסים ומתייעצים עזרה ותושייה, ברכה וכל מה שהיו צריכים, 
היו נכנסים" הוא משחזר בגעגוע אינסופי "והיו רואים באמת 
דברים מאוד גדולים, אנשים ידעו שברכה של הרבי זה משהו 

אחר".
מתי התחילה מלאכת השימוש בקודש אצל הרבי?

וגם  זצ"ל  הרבי  אביו  אצל  כבר  מילדות,  השנים,  "במשך 
אצלו זצ"ל, היינו משמשים בקודש, זכינו להיות צמודים לרבי 
בכל דבר בכל שמחה ובכל חג ולראות כל פרט. אבל אף פעם 
לא היה צריך דבר עבור עצמו רק עבור אחרים. לא חשב על 
עצמו רק מה השני צריך. מה האיש הזה צריך, מה הילד הזה 

צריך, בזה הוא היה דבוק תמיד.
"הוא היה דמות אבהית של בני ברק" הוא מסכם.

הותיר אחריו זרע ברך ה', שושלת מפוארת...
"כל הבנים והנכדים כולם רבנים" מוסיף רבי יואל ומאחל 

לכולנו שיהיו רק בשורות טובות.

התקרה שקרסה

החרדית,  ביהדות  גלים  שהיכה  מאורע  נזכיר  סיום  לפני 
והתרחש בשמחת נישואי נכדו של הרבי זצ"ל באולמי 'שירת 
ירושלים' ברחוב כנפי נשרים בירושלים. בשיאה של החתונה 
זוועהיל  קרסה עזרת הנשים בחתונת ששולבה משני חצרות: 
וזוטשקא. באמצע השמחה קרסה קונסטרוקציית תקרת הגבס. 
בכך  לחרוק,  התקרה  כשהחלה  מיד  מהאולם  נמלטו  הנשים 
ניצלו חייהן. החתונה הועברה לאולמי בעלזא בקריית בעלזא 

בעיר.



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!
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תנועת 'אגודת ישראל' המעטירה התכנסה לכנסייה ארצית במלון 'גלי צאנז' בנתניה • יוסי גיטלר 
עשה יומיים בחברת הצירים האגודאים ושמע את הקולות, הדיונים וההחלטות הנוגעות לעתידה 
של המפלגה שמחפשת את הדרך לחבר אליה מחדש קהילות רבות שנשרו במהלך השנים, 
ותבוסת הבחירות האחרונות הוכיחה לראשונה את משמעותם • איך הצליחו העיתונאים להיכנס 
לאולם הכינוסים של האדמו"רים? ולפי מה נקבע סדר הישיבה ומהלך הנאומים? • אגודים בצרה

||  יוסי גיטלר ||
צילום: משה גולדשטיין

כאחדברכנו כולנו 
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כלי ח עם  בעלזא  חסידות  עשתה  סד 
ועידה  של  ביומיים  החרדיים.  התקשורת 
ישראל'  'אגודת  תנועת  שערכה  ארצית 
בנתניה, התרכזו הדיווחים - לפחות בחלק 
הכח  מאבקי  בסיקור   - החרדית  מהמדיה 
לחסידות  המאוחדת-ויז'ניץ  הסיעה  שבין 
בעלזא. בלי זה הם היו נאלצים לספר על האווירה המאוחדת 
כל  במהלך  המשתתפים,  מאות  של  מצדם  ונשבה  ששררה 
ימי ודיוני הכנסייה הארצית. גם נציגי החסידיות הניציות על 
והשבת  התורה  'יהדות  ברשימת  החמישי  השלישי,  המקום 
המאוחדת', שוחחו בשלוות נפש אלו עם אלו, כביכול הנושא 

הנדון אינו נוגע עליהם כלל ועיקר.
את  בעלזא  של  החרמה  על  הסיפורים  היו  מכל,  המגוחך 
בפאנלים  נאמו  במעמדים,  נכחו  החסידות  אנשי  הועידה. 
ונראו בכל פינה. מעמד 'בהתאסף ראשי עם', בחלקו הגדול, 
בכיר  שהיה  מבעלזא,  האדמו"ר  מרן  של  רושמו  תחת  עמד 
האדמו"רים בכינוס, לאחר שמרן האדמו"ר מגור לא השתתף 
רכיל  להולכי  הפריע  לא  זה  כל  אבל  בשל שהותו בארה"ב. 
אצלם  אולי  הועידה.  את  מחרימה  בעלזא  שחסידות  לטעון 

במילון יש משמעות שונה למילה 'החרמה'.

חשש מזליגה להתבדלות

הייתי שם. יומיים של ועידה, מהמוצלחות שידעה 'אגודת 
ישראל', על חופי הים התיכון בקריית צאנז בנתניה. תקוות 
רבות נתלו בה, ב"כנסייה הארצית", כפי שהיא מכונה בעגה 
בהם  המקומיות  הבחירות  הם  לקיומה  הרקע  האגודאית. 
בניצחון  ירושלים,  בעיר  קשה  מכה  ישראל  אגודת  ספגה 

הליטאי 6:3 על פניה.
הגדול  הכישלון  ממדי  כשהתבררו  שניתנו  ההסברים 
התרכזו בטיעון על חסידים רבים שלא יצאו להצביע. אנחנו 
היינו מהראשונים לשים את האצבע על נקודת התורפה, והיא 
הנטייה הקנאית שמצאה לה בית קינון בקהילות החסידיות, 
והיא החלה להתבטא בקו  יותר,  שמטבע הדברים שמרניות 
ניצי בנושאי חינוך ובהמשך גיוס, עד שהגיעו הדברים לידי 
כך שבחסידיות רבות ומשמעותיות, כאלו שבעבר היו בשר 
תקציבי  על  להסתמך  הפסיקו  ישראל,  אגודת  של  מבשרה 

המדינה למוסדות החינוך וחדלו מלהצביע בבחירות.
אחרי  בלבד  זה, שבוע  בעיתון  נרחבת שפורסמה  בכתבה 
רחמסטריווקא,  בחצרות  התמקדנו  בירושלים,  ההפסד 
סופר  חתם  חוג  טשארנביל,  קרלין,  פינסק  בוהוש,  סלאנים, 
שהובילו  הנסיבות  את  סקרנו  ההיא  בכתבה  יעקב'.  ו'נחלת 
את הקהילות האמורות להתנתק מתנועת האם אגודת ישראל 
עוררה  הכתבה  החרדית.  והעדה  סאטמר  בשדות  ולרעות 
הדים והביאה רבים וטובים לבחון את אמיתות הטענות ועד 

כמה יש לתהליכים אלו השפעה על תוצאות הבחירות. ביטוי 
שנערכה  ישראל  אגודת  מרכז  בישיבת  כבר  ניתן  לדברים 
 - מהדוברים  שניים  עמדו  בה  מכן,  לאחר  ספורים  שבועות 
מזכיר מועצת גדולי התורה יעקב ולצר ויו"ר החינוך העצמאי 
הרב אברהם יוסף לייזרזון - על נקודה זו, האם אכן התפשטה 
על  חשבו  לא  שבעבר  חסידיות  בחצרות  הקנאית  ההשקפה 

הכיוון בכלל.
מוצקות. אחרת,  הראו שהחששות  הנראה  ככל  המסקנות 
מועצת  מחברי  שניים  של  התמקדותם  את  להסביר  ניתן  לא 
התורה, מרנן האדמו"רים מויז'ניץ וצאנז, שהדגישו בנאומם 
את ההקשר שכביכול  וניתקו  בבחירות  להצביע  החובה  את 
מי שאינו מצביע הרי הוא יותר ירא שמים ומהדר בדת. נעמוד 

על הדברים בהרחבה בהמשך הכתבה.
ועידה  לקיים  התנועה,  בצמרת  החליטו  זה,  כל  בעקבות 
ארצית לכלל נציגי הקהילות ולבחון את הדרכים לשלב את 
כלל הקהילות החסידיות בצורה שתאפשר להם לחוש חלק 
מהתנועה הוותיקה. ההחלטה כמו גם פרסומה, היו עוד קודם 
זה  כשגם  כלליות,  בחירות  בפני  עומדת  שהמדינה  שנודע 
נכנס לתוך התמונה היא התרחבה משמעותית ולועידה הייתה 

משמעות רבה הרבה יותר.

"קמו נגד אגודת ישראל"

מועצות,  חברי  ישראל,  אגודת  צירי  בצהריים.  רביעי  יום 
עסקנים  לצד  כנסת  וחברי  ערים  ראשי  ערים,  ראשי  סגני 
ונציגי קהילות, עושים את דרכם לעבר השרון. פונים לנתניה 
הים  גלי  שאון  מול  אל  שם,  הצפוני.  לחופה  עד  וממשיכים 
של  הפתיחה  למעמד  מתכנסים  הם  בחדווה,  המתנפצים 

הכנסייה הארצית של אגודת ישראל.
פריינד,  טוביה  הרב  היה  הפתיחה  מושב  את  שהנחה  מי 
סגן ראש עיריית מודיעין עילית, שהזכיר את סיפורו הידוע 
פרידתו שחבילת קש מאוגדת  לבניו טרם  של האב שהראה 
ולא לכופף אך אם מוציאים כל קש אפשר  ניתן לשבור  לא 
"סודה של אגודת  ולפרק את החבילה.  לשבור אותו בנפרד 
"ואכן רק באחדות  ייסודה הוא באחדות" אמר  ישראל מאז 
גם לקראת הבחירות הקרבות ניתן יהיה להשיג למען קדשי 

שמים וזכויות הציבור החרדי".
ראשון הדוברים היה יו"ר אגודת ישראל, הרב הגאון רבי 
יוסף קופרברג. הרב קופרברג התייחס לסיבה בשלה התכנסה 
הכנסייה, ואמר כי “נוכח יהודים יקרים וקהילות קודש אשר 
אנו  ופעילות,  מעגלים  להרחיב  יש  כי  צודקת  טענה  מעלים 
משנסים מותניים להרחיב עשיה. התחלנו במערך מקיף של 
פתיחת סניפים שישמשו מוקד ליהדות ולייעוץ וסיוע לכלל 
ולפרט" דיווח. "זה עתה נפתחו סניפים חדשים בשכונות תל 
אביב, באשקלון, בצפת ועוד היד נטויה. המטרה היא להביא 

לפריסה רחבה ולהרבות תורה ויהדות בקרב העם באמצעות 
סניפי 'אגודת ישראל'" סיפר לקהל.

קהילות  רב  הורביץ  זושא  רבי  הגאון  דברים  נשא  אחריו 
שהתייחס  ישראל'  'אגודת  ומרבני  אלעד  בעיר  החסידים 
לקיומם של התנועות המקבילות לאגודת ישראל, דגל התורה 
וש"ס: "בהשוואה לארגונים אחרים שקמו וצצו חשובים ככל 
אהליך  טובו  'מה  לומר  "עלינו  הורביץ  הגר"ז  אמר  שיהיו" 
פתחיהם  שאין  חז"ל  אומרים  ישראל',  משכנותיך  יעקב 
מכוונים זה כנגד זה. בפשטותם של דברים הכוונה על שמירה 
מהיזק ראיה, אולם יש פירוש על פי דרש ובדרך משל, עשיר 
עת  ובהגיע  משפחתו,   עבור  חדש  פלטרין  בנה  בשנים  בא 
החלוקה הפנימית שאל אותו מעצב הפנים איזה סוג סלון הוא 
רוצה אמריקאי איטלקי או אולי אירופאי והמבוגר לא ידע מה 

יענה כי התארים המתחדשים אינם מוכרים לדור הישן.
"מן הא להא משיב לו בעל הבית: עשה לי סוג של שיפוץ 
ולא  מקנאה...  עיניו  ייצאו  בדלת  ידפוק  שכשהשכן  ועיצוב 
משנה איך קוראים לשיפוץ הזה. הווי אומר כל בניית הבית 
פתחיהם  נקרא  וזה  השני,  כנגד  אלא  אינו  והיפה  המשוכלל 
איזה  אהליך'  טובו  'מה  בלעם  אומר  זה.  כנגד  זה  מכוונים 
אוהל יפה הוא משכן ובית, כזה שאינו נבנה כנגד השני אלא 

בעד השני.
"אגודת  הטון  את  הורביץ  הרב  החריף  ברורות"  "ייאמר 
כל  כזה.  ארגון  של  ישראל  בעם  הנחשון  הייתה  ישראל 
ובוודאי  חשובים  הם  כמה  משנה  ולא  כך,  אחר  שנוסד  מה 
ובמידה  ישראל  אגודת  בעקבות  נוצרו  הם  אבל  נעלים,  הם 

מסוימת כנגד זה".
גם האסיר החב"די המפורסם, הרב שלום מרדכי רובשקין, 

סיפר את סיפור חייו והתובנות לחיים שהפיק ממנו.

סדרי ישיבה וחלוקת נאומים

חסידות  של  הגדול  ביהמ"ד  לאולם  הנאספים  פנו  משם 
צאנז 'היכל רוזנברג', שם  נערך המעמד ההיסטורי 'בהתאסף 
הארצית  הכנסייה  של  הפתיחה  רגעי  אלו  היו  עם',  ראשי 
במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שרי התורה והחסידות. מה 
שייחד את המעמד המדובר היה הגיוון שבהרכב האדמו"רים 
אדמו"רים,  וחמישה  כשלושים  הכבוד.  בימת  על  שישבו 
הבמה  על  התייצבו  החסידית,  הקשת  של  שונות  מקצוות 
והביעו תמיכה באגודת ישראל. רק שבעה מתוכם היו חברי 

מועצת גדולי התורה.
ארבעה מחברי מועצת גדולי התורה נעדרו מהמעמד: מרן 
מסלונים  האדמו"ר  בארה"ב,  שהותו  עקב  מגור  האדמו"ר 
ששיגר את בנו רב הקהילה בביתר וחבר בד"ץ אגודת ישראל 
האדמו"ר  המועצת  אדמו"רי  זקן  ברזובסקי,  ישראל  הרב 

מביאלא והאדמו"ר הרמ"מ מויז'ניץ ששהה למנוחה בערד.
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המאבטחים  להיכנס,  בקושי  נתקלנו  העיתונאים  אנחנו 
היה  שלא  מה  אחד,  מכל  זיהוי  תג  הצגת  דרשו  שבפתח 
באמתחתנו. מי שהתגייס במהירות לעזרה היה דוברו של סגן 
השר פרוש, שניאור רוזן, שמיהר להשיג עבור כולנו אישור 

כניסה למעמד הכביר.
חלק  כאשר  משעשעת  אנקדוטה  נרשמה  בהמשך 
מעיתונאים יצאו לרגע ובחזרתם התבקשו על ידי המאבטח 
להציג תעודת עיתונאי. לראות את כתב כאן 11 עקיבא וייס 
והעיתונאי איתי גדסי מרדיו 'קול חי' מציגים את תעודותיהם 
פני  על  חיוך  רגע שהעלה  היה  בכניסה לבית מדרש חסידי, 
ישראל אוחיון  יותר היה העיתונאי  עוד  כולם. מי שהסתבך 
מרדיו 'קול ברמה' ו'אקטואליק' שלא הייתה ברשותו תעודה 
וכניסתו התאפשרה רק לאחר שהציג מאמר שכתב ב'ידיעות 

אחרונות' בו התנוססה תמונתו.
סדר הישיבה של האדמו"רים היה גם הוא חדשני, כאשר 
המיקומים לא נעשו לפי גודל חשיבות והשפעה כנהוג בדרך 
כמובן(,  )מכוונת  באקראיות  אלא  זה,  מסוג  באירועים  כלל 
במסגרתה יכולנו לראות לדוגמה את מרן האדמו"ר מבעלזא 
ישוב בפינה השמאלית לצד האדמו"ר מנדבורנה והאדמו"ר 
הימנית  בפינה  מויז'ניץ  האדמו"ר  שמרן  בעוד  מסדיגורא, 
האדמו"ר  מרן  של  ובנו  ממחנובקא  האדמו"ר  של  לצדו 
זה הדרך. המטרה הייתה לתת תחושת  וכן הלאה על  מגור, 
חשיבות ושייכות לכל חצר וקהילה, שלא תהיה אחת שתחוש 

התנשאות מצדה של החצר האחרת.
גם ארבעת הנאומים חולקו בצורה שווה, בין האדמו"רים 
שאינם  לאלו  וצאנז(  מויז'ניץ  )האדמו"רים  המועצת  חברי 

כאלו )האדמו"רים מנדבורנה וערלוי(.
על  'ימים  שירת  לקול  לאולם  נכנסו  האדמו"רים  מרנן 
והתיישבו  הגדול,  באולם  שהמתינו  האלפים  מפי  מלך'  ימי 
מקהלת  של  החסידים'  ועל  הצדיקים  'על  מנגינת  לצלילי 

'מלכות'.

מיהו קנאי?

לפני שהחלו סדרת משאות הקודש, הזמין מזכיר מועצת 
גדולי התורה הרב יעקב ולצר, שהנחה את המעמד, את ראש 
ישיבת גור באשדוד, הגה"ח נחמיה אלתר, להביא את ברכת 
להשתתף  ממנו  נבצר  שכאמור  מגור  האדמו"ר  מרן  אביו, 
בשל ריחוק המקום. וכך היו דבריו הקדושים: "יעזור השי"ת 
שיהיה בהצלחה, וזכות הצדיקים שיסדו את 'אגודת ישראל' 
לתורה  פעלים  להרבות  עתה  גם  תסייע  בראשה,  ועמדו 

ויהדות. מז'אל מצליח זיין )שיהיה בהצלחה(".
מרן  התורה  גדולי  מועצת  חבר  נשא  הפתיחה  משא  את 
ואמר  האדמו"ר מויז'ניץ שהתמקד, כאמור, בעניין הקנאות 
שברצונו “לנצל את המעמד הכביר על מנת לעקור מהשורש 
אי  ולפיה  רבים,  בקרב  שהתפשטה  השגויה  התובנה  את 
הליכה לבחירות והימנעות מקבלת תקציבים ממשלתיים, יש 
בה משום קנאות ומי שמצביעים בבחירות ומקבלים תקציבים 

הרי הם מתפשרים כביכול, ואינם יכולים להתקרא קנאים.
אמר  קנאות"  המושג  פירוש  מה  ולהסביר  לחדד  "צריך 
הרבי בקול חוצב בשפת האידיש "את הסמל של קנאות אנחנו 
רואים בתורה בפרשת פנחס 'תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר 

על בני ישראל', כך כתוב בפרשת פנחס, כשדואגים לקב"ה 
דיברה  אודותיה  אשר  הקנאות  זו  ה'  ולכבוד  התורה  לכבוד 
כסף  לוקח  שלא  שמי  הטוענים  יש  קנאות.  נקרא  זה  תורה, 
מהממשלה או לא מצביע בבחירות נקרא קנאי ולא היא אלה 
דברים נפרדים. אפשר לקחת כסף מהממשלה או לא לקחת, 
אפשר ללכת לבחירות או לא ללכת, אבל זה אינה שאלה של 
קנאות. קנאי הוא מי שחושב על הקב"ה ופועל לשם שמים 

בלי שום כוונות אחרות".
מרן  כ"ק  הקדוש  "אבי  זצ"ל.  מאביו  ראיה  הביא  הרבי 
אדמו"ר ה'ישועות משה' ז"יע נוהג היה לפרש בפרשת שלח 
'ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם', 'וכן היינו בעיניהם' 
נורא, מה אכפת לך מה הזולת חושב עליך או איך  זה דבר 
אנחנו  איך  הקב"ה,  על  לחשוב  צריך  בעיניו?  נראה  אתה 
ייקרא קנאות  לפני כששים שנה בערך  נראים בעיניו לזאת 
עוד  אז  ישראל,  בארץ  כאן  הממשלה  של  שנותיה  בתחילת 
לא היו הרבה בחורים בישיבות, והיו יוצאים בחורי הישיבה 
אגודת  למען  פעילויות  לעשות  הבחירות  לפני  ימים  כמה 
ישראל לבחירות, נכנסה הנהלת הישיבה לסבא קדישא כ"ק 
מרן אדמו"ר ה'אמרי חיים' ז"יע, ושאלו למה צריך שבחורי 
הישיבה ייצאו לפעילות הרי אין לממשלה שליטה עלינו, אם 
גזירות אנחנו נתנגד בכל הכח ואפילו נלך  יגזרו  חס ושלום 

לכלא אם נצטרך לכך.
"אתם  הרבי  המשיך  חיים'"  ה'אמרי  מרן  להם  "השיב 
המשפחות  ועל  שלנו  הבחורים  על  חשש  לנו  אין  צודקים, 
יהודי גם אם הוא  שלנו, אבל אנחנו צריכים לחשוב על כל 
יוכל לעמוד  ומרוחק, הוא הרי לא  נמצא אי שם בכפר קטן 
בניסיון, הוא לא ילך לכלא, יש לנו אחריות לכל יהודי בכל 
ישראל'  'אגודת  של  תפקידה  את  הרבי  קבע  בארץ"  מקום 

בציבוריות הישראלית.

הקרירות בגלל הפירוד

אחריו נשא דברים האדמו"ר מנדבורנה שעמד בדבריו על 
חשיבות הציות לדעת תורה "גם כשבעיני בשר ובדעת בעלי 
בתים נראים הדברים כלא מדויקים ולא נכונים חלילה וחס. 
נאספו פה יהודים יראי ה'  לעסוק בעניינים ששייכים לכלל 
ישראל, זה לא סוד שיש דעות שונות בכל ענין" אמר הרבי 
"אבל זה לא צריך להפריע לשום דבר, יש עיני העדה שהם 
מחפשים וחושבים למצוא דרך ועצה איך תצא תועלת לכלל 
באמת  ואנו  נמצאים,  אנו  בה  הקשה  הגלות  בתוך  ישראל 
נמצאים בגלות קשה, יש גלות בין אומות העולם, יש גלות 
שאדם נמצא בחיי העוה"ז בכל הקשיים והדחקות והטרדות 

שיש, ויש את הגלות הקשה ביותר, שזאת גלות הדעת.
"כשאין את הדעת הנכונה חסר בדעת תורה" הזהיר הרבי 
פלא  לא  אז  בתים,  בעלי  דעת  פי  על  "כשמקבלים החלטות 
למה מגיעים לתוצאות לא נעימות. אף אחד לא רוצה בזה, 
עולה  כבר אמרו ש'שגגת תלמוד  חז"ל  מזיד, אבל  כאן  אין 
זדון', אין אדם יכול לחמוק מאחריות על מעשיו ולומר הייתי 
שוגג, הגמרא אומרת 'אדם מועד לעולם' כלומר שבכל מצב 

הוא אחראי למעשיו".
שבניגוד  מערלוי,  האדמו"ר  לכ"ק  המיקרופון  עבר  כאן 
הרוחנית  ההנהגה  של  התווך  מעמודי  אחד  שהיה  לאביו, 

גדולי  מועצת  בישיבות  מלהשתתף  הבן  נמנע  האגודאית, 
התורה ולהתערב בנושאים ציבוריים. "אני רוצה רק להזכיר 
למי שיודע" פתח הרבי את החלק במשאו שעסק בפירוד בין 
זיע"א  הק'  לאבי  שכאב  "כמה  ה'  לדבר  והחרדים  היראים 
הפירוד שהיה ביהדות החרדית לפני כשלושים שנה, כל ימיו 
והשלמים,  היראים  מחנות  את  לאחד  כדי  נפשו  ונתן  ניסה 
היה  שלום,   לעשות  שניסה  זה  על  ספג  הוא  ביזיונות  כמה 
המקלות  את  "'ואקח  מביאה  שהגמרא  מה  לשונו  על  רגיל 
לאחד קראתי נועם' זה ת"ח של ארץ ישראל שנעימים זה לזה 

בהלכה".
עדים  "אנחנו  האלפים  בפני  הרבי  זעק  ורבותי"  "מורי 
החרדית  היהדות  של  הכוח  מתבזבז  כמה  בעינינו  ורואים 
מהפירוד הזה, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, כוחות גדולים 
יורדים לטמיון בגלל הפירוד הזה. אי אפשר להתווכח על זה, 
את  רואה  בקדקודו  מוח  שיש  מי  כל  אמתיים,  דברים  אלו 
הירידה הנוראה ואש מתלקחת במחנה, אש היצה"ר, הירידות 
הגדולות, הקרירות הגדולה לכל דבר שבקדושה, איני רוצה 
לפרט כאן אבל בענייני התורה צריך תיקון גדול מאוד, ובלי 
השכלנו  לא  כי  בינינו,  מרקד  השטן  כי  קורה  זה  כל  ספק 

לאחות את הקרעים.
"שכינה הקדושה מה אומרת? קלני מראשי! רבותי, אם כך 
חוב על כל מי שנמצא כאן להחזיר עטרה ליושנה, על דעת 
רבותינו המייסדים, מי שייסדו את 'אגודת ישראל', חסידים, 
יהודים ליטאים, כל הקהילות. 'ויעשו כולם אגודה אחת' כמו 

המסקנות ככל הנראה 
הראו שהחששות מוצקות. 

אחרת, לא ניתן להסביר 
את התמקדותם של שניים 

מחברי מועצת התורה, 
מרנן האדמו"רים מויז'ניץ 
וצאנז, שהדגישו בנאומם 

את החובה להצביע 
בבחירות וניתקו את 

ההקשר שכביכול מי שאינו 
מצביע הרי הוא יותר ירא 

שמים ומהדר בדת
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אחד,  והיה  האוהל  את  לחבר  מקודם  אמר  מויז'ניץ  שהרבי 
להביא שלום אמיתי בין מחנות יראי ה' ויהיה ברכת ה'".

חסימת כבישים אינה דרך

מועצת  חבר  הנעילה  משא  את  לשאת  כובד  זה  בשלב 
גדולי התורה מרן האדמו"ר מצאנז, מארח הכנסייה והמעמד. 
בפתח דבריו הזכיר הרבי מעשה מאביו זצלה"ה הגה"ק בעל 
את  חוגגים  הם  בו  ביום  אחת,  "פעם  מצאנז.  חיים'  ה'שפע 

הקמת המדינה, הבחין אבי כי בנותיו נשארו בבית ולא הלכו 
לבית החינוך כמדי יום, וכששאל מה זה ועל מה זה השיבוהו 
כך  על  והיצר  להם,  הוא  חגא  יום  כי  לימודים,  אין  שהיום 
כי ברצונו למסור להם  מאוד. אחר הורה לבנותיו להתאסף 

שיעור.
"איני זוכר כמעט מה אמר אבי באותו שיעור" שחזר הרבי 
במשאו "הייתי אז בחור צעיר לימים, שנה או שנתיים לאחר 
שאמר  המילים  באוזני  מהדהדות  היום  עד  אך  מצוה,  הבר 
במהלך השיעור: 'בוודאי שאצלי היום יום טוב גדול! כבר 
שישים ושבעים שנה שרוצים להעביר את עם ישראל לשמד 
ולעשותם ככל העמים, לפני עשרים שנה הם כבר היו בטוחים 
שלא יהיה זכר ליהודים שומרי תורה, כל שנה שעוברת ואני 
רואה שהיהדות חרדית פורחת וצומחת יותר ויותר, זהו יום 
טוב אצלי. אני מודה לקב"ה שהבדלנו מן התועים ונתן לנו 
עדיין  הללו  המילים  בתוכנו'.  נטע  עולם  וחיי  אמת  תורת 

מהדהדות באוזני עד היום" אמר הרבי.  
נכון  אם  לוויכוח  מקום  היה  עוד  עברו  "בשנים  והוסיף 
הדבר לשגר שלוחים לפרלמנט ולקחת כספים מהמדינה, אך 
בימינו אנו כבר אין אפילו צד לחשוב כך, שהרי האפיקורסים 
יהודים  זה  מה  סוף  כל  סוף  ידעו  עוד  הישנים  העול  פורקי 
עוד  הם  ארץ,  דרך  מעט  להם  הייתה  עוד  חכמים,  תלמידי 
הבינו את הכללים של היהדות החרדית, למרבה הכאב גדל 
כאן דור בארץ ישראל, וזה נהיה גרוע יותר ויותר, דור שלא 
ישראל'  'שמע  זה  מה  יודעים  לא  מיידישקייט,  כלום  יודע 
כמו  סקר  או  יעשו מבחן,  אם  תורת משה, מסתמא  זה  ומה 
שקוראים את זה היום, יגלו שהם מבינים טוב יותר בחכמה 

הודית להבדיל, ממה שהם יודעים מתורת משה.
זה הדרה ואסור  זה צניעות וקדושה אצלם  "מה שאצלנו 
לעשות כן" תינה הרבי "לפני כמה שבועות הגיע אלי מנהל 

בית החולים )לניאדו. י"ג.( וסיפר לי שקיבל מכתב מהיועץ 
ללכת  שמבקשים  שלטים  כאן  יש  למה  ששואל  המשפטי, 
בצניעות. לא זרקו אף אחד מבית החולים ולא ציוו על אחד 
היום  אסור  מבקשים!  רק  "אנחנו  הרבי  חידד  ללכת"  איך 

אפילו לבקש!!!
והמצב  לכאן,  שבאו  והגויים  הרפורמים  נוספו  "עליהם 
קשה  ונעשית  הולכת  בעמלק  לה'  המלחמה  ומחמיר,  הולך 
בארץ  החיים  מציאות  מאוד,  גדולים  בהיקפים  ויותר  יותר 
ישראל הביאה לכך שאם אנחנו רוצים לגדל בחורים ובנות 
בדרך הקדושה על טהרת הקודש, אי אפשר בלי שיהיה לנו מי 
שינהלו את המלחמה הזאת בכל הדרכים, בדורון במלחמה 
להשיג  כי  הרבי  הוסיף  עוד  שבתפילה".  לומר  צריך  ואין 

דברים באמצעות זריקת אבנים וחסימת כבישים אין זו דרך.

גיוס שבת ואיחוד הקהילות

התורה  גדולי  מועצת  מזכיר  ידי  על  שהוכרזו  ההחלטות 
הרב יעקב ולצר, היו כדלהלן:

ישראל  בארץ  ישראל  אגודת  של  הארצית  הכנסיה  א. 
מכריזה בעוז ובגאון קבל עם ועדה: א. תנועת אגודת ישראל 
למעלה  לפני  הקודם  בדור  מעלה  שרפי  יסדוה  אשר  הק' 
והמצווה  התורה  ברוח  ורק  אך  לפתור  במטרה  שנה  ממאה 
את כל השאלות שתעלינה יום יום על הפרק בחיי עם ישראל, 
דרכנו  את  ומורה  לרגלנו  נר  והיא  וקיימת  שרירה  זו  מטרה 
ביאת  עד  וחסידות  התורה  ומאורי  גדולי  של  הנהגתם  תחת 

משיח צדקנו.
שאינם  ומקהלות  לחוגים  קוראת  הארצית  הכנסייה  ב. 
מיוצגים באגודת ישראל בואו והצטרפו לעזרת ה' בגיבורים 

להרחיב לחזק לחדש ולרענן את פני התנועה הק'.
שרביט  תחת  ומלוכדת  מאוחדת  הארצית  הכנסייה  ג. 
הנהגתם של צדיקי הדור דוחה כל ניסיון לערער את מעמדם 
של בני הישיבות הק' השוקדים על תורתם וממיתים עצמם 
באהלה של תורה בהקרבה ובמס"נ ועומדת בכל תוקף שלא 

לשנות מאומה מההסדר שהיה קיים עד היום.
על  קדשינו  שבת  זעקת  את  זועקת  הארצית  הכנסייה  ד. 
הפגיעה  ויותר.  יותר  שמתרחבים  רח"ל  השבת  חילולי 
היא  סיני  הר  על  עמדו  מיום  ישראל  לעם  המקודש  ביסוד 
נוראה ואיומה וע"כ חובתנו כפולה ומכופלת למחות לזעוק 
ולהתריע על כל פרצה בחומת שבת קודש. יחד עם זאת עלינו 
להתנזר מכל האתרים והמפעלים המחללים את השבת רח"ל 
המפעלים  בכל  השבת  שומרי  ידי  את  ,ולחזק  נפש  בשאט 
צדיקי  של  הברכה  תנעם  ועליהם  שבת  השומרים  והאתרים 
הדור שליט"א שיראו ברכה בעמלם והצלחה במעשי ידיהם.

של  חה"כ  דרבנן  משלוחי  דורשת  הארצית  הכנסייה  ה. 
אגודת ישראל יחד עם שאר המפלגות החרדיות, לעשות כל 
הקשה  הדיור  למצוקת  פתרון  להביא  מנת  על  שאפשר  מה 
בראש  עומדת  היא  ואשר  החרדי  בציבור  השוררת  מנשוא 
פתרון  והחסידות.  התורה  שרי  הדור  מנהיגי  של  מעייניהם 
לאפשר  כדי  הארוך  לטווח  בתכניות  והן  המיידי  בטווח  הן 
קורת גג לזוגות הנישאים בשעטו"מ. אנו מסיימים את מושב 
הפתיחה בברכת צדיקי הדור ויהי נועם ה' אלוקינו שתשרה 

"עליהם נוספו הרפורמים 
והגויים שבאו לכאן, 
והמצב הולך ומחמיר, 
המלחמה לה' בעמלק 
הולכת ונעשית קשה יותר 
ויותר בהיקפים גדולים 
מאוד, מציאות החיים 
בארץ ישראל הביאה 
לכך שאם אנחנו רוצים 
לגדל בחורים ובנות בדרך 
הקדושה על טהרת 
הקודש, אי אפשר בלי 
שיהיה לנו מי שינהלו 
את המלחמה הזאת 
בכל הדרכים, בדורון 
במלחמה ואין צריך לומר 
שבתפילה"



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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שכינה במעשי ידינו ונזכה להרבות כבוד התורה כבוד שמים 
וכבוד החסידות.

הקל וחומר של ליצמן

'גלי  במלון  הערב  לארוחת  פנינו  הצדיקים  מעמד  בתום 
צאנז'. במהלכה שמענו את דבריו של סגן ראש העיר נתניה, 
יוסף  אברהם  הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר  ושל  שר  שמעון 
לייזרזון, שקרא בתחנונים לבטל את משטר הסיעות באגודת 

ישראל ולהגיע לאחדות פנימית מלאה.
בתום הארוחה הדשנה )שולחנות מיוחדים הוקצו עבורנו 
אגודת  של  הכנסת  חברי  שלושת  התיישבו  העיתונאים( 
ליצמן  יעקב  השרים  סגני  היוצאת.  בכנסת  שכיהנו  ישראל 
וישראל  מוזס  אליעזר  מנחם  הכנסת  חברי  פרוש,  ומאיר 
עורך  ליפקין  בנימין  העיתונאים  הנחו  המושב  את  אייכלר. 

'המבשר' וישראל פנחס טירנואר מעיתון 'המודיע'.
במהלך  כותרות  שלל  הנפיקו  החסידיים  הפוליטיקאים 
שעות הפאנל. התייחסו לכל הנושאים שעמדו על סדר היום 
המקומיות,  בבחירות  ההפסדים  שאלת  בראשם  האגודאי. 

באמירה  פרוש  השר  סגן  הפתיע  שם  ירושלים,  על  בדגש 
שלא שיערנו את כוחה של 'דגל התורה' בשימוש שהם עשו 
בברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי “יש לנו את הדרכים שלנו 
השיב  ליצמן  סגן  כאשר  אמר,  נפעל"  איך  לראות  ונצטרך 
שהכל נעשה בהוראת מועצת גדולי התורה באמונה תמימה 

ללא שאלות.
ליצמן  בין  העמדות  נחלקו  החרדי",  "המפץ  בשאלת 
שתמך לפרוש שהסתייג ואף העלה טיעון משכנע וצודק על 
את ש"ס מאחוז  להציל  היא  "אם המטרה  אמר  כאשר  פניו 
החסימה אז מגיע להם רק ארבעה מנדטים, ואם הם יכולים 
קולות שרק  הרי שאלו  לבד,  מנדטים  לששה שבעה  להגיע 
נגיעה אליהם,  לנו  יכולה להביא מקהל מסורתי שאין  ש"ס 

ואין שום סיבה אם כן ללכת יחד".
שם  כשליצמן  החולפת,  הקדנציה  את  סיכמו  הח"כים 
הצלחנו  לא  שבכינו  "כמה  שלדבריו  השבת  על  הדגש  את 
הדגש  את  זה  על  נשים  התורה  גדולי  מועצת  ובהוראת 
שגם  איחל  אייכלר  ח"כ  הגיוס",  חוק  לצד  הבאה  בכנסת 
בקדנציה הבאה נצליח להשיג כוח והשפעה כמו שהיה לנו 
הדלות  המשרות  את  שהסביר  פרוש  ומאיר  הנוכחית,  בזו 
שהיה  בצורך  הקואליציוני  במו"מ  התורה  יהדות  שהשיגה 
לעמוד על הדרישות העקרוניות לתיקון גזירות לפיד, וח"כ 
מוזס שהזכיר כהרגלו את מצוקת הדיור והזכיר את הדרישה 
התקציב,  לספר  החרדית  הדיור  מצוקת  פתרון  את  להצמיד 

לא  החרדית שאם  הנציגות  אוימה  האחרונה  בישורת  אולם 
תיסוג מדרישתה הרי שחוק הגיוס לא יאושר.

ליצמן אמר בין היתר בנוגע לניצחון הדגלאי בירושלים: 
"לא נשברתי מה - 6:3. אני אסביר למה. עשיתי קל וחומר 
להתאושש  נדע  אנו   5:2  - מה  להתאושש  ידעו  דגל  אם 
מ-6:3". בנוגע לגוש החוסם באלעד גילה ליצמן: "עד לרגע 
העיר  ראש  שיבוא  בזה.  התערבותנו  ביקש  לא  אחד  אף  זה 
באלעד לבקש עזרה שלנו. מניח שיסתדר ואם לא זה יסודר 
בקרוב". הוא גם הפנה אותו לכתובת "שיפנה ליו"ר הסיעה 

הרב מוזס".
פרוש התייחס במרומז למפלגת 'יחד' של אלי ישי ואמר: 
"רבונו של עולם, כמה מערכות בחירות צריכים לעבור כדי 

שאנשים יפנימו שאין מה להצביע למפלגות ללא סיכוי".
לפנינו,  עוד  שלם  יום  כאשר  להמשיך  עוד  יכולים  היינו 

אולם תמה היריעה ועוד חזון למועד.

"בשנים עברו עוד היה 
מקום לוויכוח אם נכון 

הדבר לשגר שלוחים 
לפרלמנט ולקחת כספים 
מהמדינה, אך בימינו אנו 
כבר אין אפילו צד לחשוב 

כך, שהרי האפיקורסים 
פורקי העול הישנים עוד 
ידעו סוף כל סוף מה זה 

יהודים תלמידי חכמים, עוד 
הייתה להם מעט דרך ארץ, 

הם עוד הבינו את הכללים 
של היהדות החרדית
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תשלומים
36

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מייבש כביסה

מחיר 
מעולה

1

שירות 
ואמינות

2

אחריות 
כפולה

3

התאמה 
אישית

4

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

מבחר מכונות 
כביסה בוש

תנור בנוי
דיגיטלי - בוש

מדיח כלים רחב

במחירים 
הכי זולים!

15.2.19 למימוש עד לתאריך
גזרו וממשו

שיא הקופון < 1

419

מגהץ 
קיטור 
טפאל
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 2

בלבד349 ₪

שיא הקופון < 3

599

כיריים 
זכוכית 
איכותי
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 4

790
1390

כיריים קרמיות

בלבד

בלבד

₪

₪

ל-36 חודשים
22₪

רק-

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪790₪1390

₪1190

רק-רק-₪1090

רק-

רק-

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סמליין,
מאושר בלעדי
ע"י משמרת השבת

עם צינורללא צינור

במחירים 
הכי זולים!

המשתלם ביותר!
ונהנים מהמחיר

רק -₪1490

450 ליטר

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מקרר 

*ט.ל.ח. *אין כפל מבצעים

כיריים 
נירוסטה 
איכותיות

במחיר
חסר

תקדים!

ל-36 חודשים
33₪

רק-

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מסתובבים, משווים, בודקים

בסוף מגיעים ל'שיא החשמל והמיזוג'

כיריים אינדוקציה
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סודות הגניזה הקהירית נחשפים: האגדה אודות הנחש היושב בפתח הגניזה 
בקהיר, תפילות צדיקים ומקובלים, שאלות חלום, עריכת טקס פולסא דנורא, 

כתבי ידיהם של הרמב"ם והאר"י הקדוש, מחלוקות בקהילה וקשרי נישואין, 
מכתבים עתיקים באידיש וצמחי מרפא מימי הביניים • האוסף העצום שטלטל 

לפני מאה שנה את העולם היהודי ולא רק

||  איילה אבן האזל ||

האור

צילומים: ויקיפדיה
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בכדי ל לעשות  מה  הלילה  בחלום  לי  הודיע 
אלוקים  לי  אין  כי  צדיק...  להיות  שאוכל 
זה  טקסט  בזאת",  מתפלל  אני  ולך  זולתך 
כתוב  הביניים,  מימי  עתיק  יד  מכתב  נלקח 
נייר  דפי  שלושה  גבי  על  עתיקה,  בדיו 
רובו  חוט.  ידי  על  בתפירה  יחדיו  הכרוכים 
של הכתב כתוב עברית, והוא נשמר עד ימינו כולל שרידי 

חוט הכריכה. 
מה זהותו של הכותב? האם מדובר בסוג של תפילה?

מאלפי  אחד  והוא  במצרים  נמצא  המפעים  היד  כתב 
שנה  אלף  במשך  שנשמרו  דמיון  מעוררי  יד  כתבי  קטעי 

בגניזה הקהירית. אוצר בלום מימי קדם שנשכח. 
שהתפשט  מנהג  חלום"  "שאלת  של  סוג  הינו  הטקסט 
כי  לגלות  עניין  מלאי  החוקרים  העשירית.  מהמאה  החל 
בעוד שבקשות לשאלת חלום נעשו בדרך כלל בידי יהודים 
אלמוני  יהודי  צדיק  אותו  ערך,  יקר  אוצר  לאתר  שבקשו 

ביקש רק דבר אחד - להתעלות ולהידבק בה'. 
כתב היד המרתק, מכיל שלושה טקסטים שונים ושמות 
בקרב  הסתובב  כי  שמעיד  מה  אישיים  שני  של  פרטיים 
למטרות  שימוש  בו  ונעשה  הקהילה,  מבני  אנשים  כמה 
תפילה  למעשה  הוא  עצמו  הטקסט  ונשנות.  חוזרות 
עד  אך  הבלוי,  מהדף  האפשר  במידת  ששוחזרה  קבלית 
היום ברורות המילים העבריות: מלך, נורא, פודה, צדיק. 
קבליות.  מילים  ובשילוב  מסוימות  מילים  על  חזרה  תוך 
מופיעה בקשתו של מבצע שאלת החלום,  בסוף הטקסט 
מטושטשת:  עמוד  בסוף  מופיעה  המתפלל  של  וחתימתו 
האם מדובר בצדקה בן מקמליה? את שמו האמיתי כנראה 

לא נדע לעולם.
דנורא"  נוסף שהתגלה, סוג של "פולסא  יד קבלי  כתב 
בהשבעת  עוסק  והוא  בלבד,  ח"ן  ליודעי  מורא  מטיל 
להלן  שהיות.  בלי  פלוני  של  מותו  להבאת  מלאכים 

ההוראות:
"לקבור אותו בקבר חדש בתוך שלושה ימים: קח צלחת 
בשם  היום:  של  הראשונה  בשעה  עליה  וכתוב  עופרת 
הארץ  את  והשלים  בחוכמתו,  העולם  את  ברא  אשר  ה' 
לו  והניח  העפר  מן  הראשון  האדם  את  ויצר  בבהירותו 
לחזור לעפר – הוא יתן לך רשות להרוס את "נ" ביתו של 
"נ" ואת "נ" ואת מותו של "נ" בנו של "נ" תהיה בדיוק 

בשעה זו וברגע זה ממש. אמן. אמן. סלע".

אחרי התפילה הקצרה הזו אנו מוצאים הסבר בערבית 
יהודית כי הקללה הזו יעילה ושימושית במיוחד.

גילוי הגניזה

כנסת  בבית  שנים  כמאה  לפני  התגלה  הבלום  האוצר 
אלף  ממאה  למעלה  של  ענק  אוסף  בקהיר,  עזרא"  "בן 
אישיים,  מכתבים  יד,  כתבי  של  ונדירים  עתיקים  דפים 
ספרים, מסמכים משפטיים, שטרות של קידושין, שטרות 
של גיטין ואפילו מחברות של ילדים בני אולי אלף שנים 

)הערכה גסה( שבהם תרגלו לימודי אלף בית. 
בית הכנסת "בן עזרא" נקרא על שמו עזרא הסופר שעל 
בארון  שכן  ידו  בכתב  שנכתב  תורה  ספר   - המסורת  פי 
התשיעית  במאה  החל  שנה  לאלף  קרוב  במשך  הקודש. 
הגניזה  דברי  את  בנאמנות  היהודים  הטמינו  לספירה, 
שונות  בשפות  עבריות  אותיות  המכיל  דף  כל  שכללו 
ואפילו  לטינית,  יידיש,  פרסית,  ארמית,  ערבית,  עברית, 
מכתב אחד בסינית...! זאת על מנת למנוע זלזול באתיות 
שפת הקודש ובדברי תורה, ובכך תרמו תרומה שלא תסולא 
בפז ולמהפכה של ממש בחקירה של חיי הקהילה היהודית 
בימיי הביניים ואף בתקופות קדומות יותר. האוסף המכונה 
"מקלט לכתבים" נשמר היטב בשל האקלים היבש השורר 
במצרים. הקהילה היהודית האמינה כי קללה תחול על מי 
הגניזה  בפתח  נמצא  נחש  וכי  הגניזה  מן  ספרים  שמוציא 

וכל הנוגע בכתבים מות יומת.
בית הכנסת נבנה בשנת 882, באותה שנה רכשו יהודים 
כנסת.  כבית  בו  להשתמש  והחלו  הקרקע  את  מירושלים 
אך במקום נגנזו כתבי יד עתיקים עוד מלפני 882. המסמך 
הקדום ביותר הוא מסמך משנת 750 לספירה, זיכרון עדות 
)העיר העתיקה בקהיר(. האוסף הנודע  מקהילת פוסטאט 
בשמו הגניזה הקהירית מספק לנו הצצה על חיי הקהילה 

הפורחים שהיו במצרים במשך מאות שנים. 

תחיית המתים רוחנית

שעלה  ורטהיימר  אהרן  שלמה  הרב  היה  הראשון 
לירושלים עם הוריו והתחנך בישיבות של היישוב הישן, 
ידועים  בלתי  יד  וכתבי  ספרים  להוצאת  התמסר  ב1893 
התגלגלו  כיצד  רוחנית".  המתים  "תחיית  להם  והעניק 
הדפים לידיו? משערים שהיה מתווך כלשהוא שאודותיו 

הרב ורטהיימר לא מפרט. 
הישן  היישוב  לטובת  שד"ר  שהיה  ספיר  יעקב  הרב 
ואת  הקהירית  הגניזה  אודות  הוא  גם  פרסם  בירושלים, 
אך  קיימברידג'.  לאוניברסיטת  מכר  הכתבים  מן  חלק 
פרופסור  לעולם  פרסם  לאוסף  הגדולה  החשיפה  את 
שנאור זלמן שכטר, היה זה כאשר הציגו לו שתי חוקרות 
ישראל  בארץ  מביקור  ששבו  תאומות(  )אחיות  סקוטיות 

דפים מתוך הגניזה הקהירית ואז הסתבר לו לתדהמתו, כי 
העברי  בנוסח  סירא  בן  הספר  של  האבוד  בעותק  מדובר 
שלו – יחידי בעולם. עד אז הספר היה ידוע רק בתרגומו 
ליוונית ולסורית )יתכן שבשל העובדה כי הספר היה שנוי 
במחלוקת והוא לא נשמר כחלק מהספרות התורנית, תרם 
תורמים  לגייס  הצליח  הנלהב  שכטר  לחסרונו(.  הדבר 
למצרים.  ונסע  הגנוז  היד  כתבי  מטמון  חילוץ  למבצע 
על מנת לחלץ את הדפים, נאלץ שכטר לזחול בתוך חור 
שקבוע בעזרת הנשים אל חלל מחניק מלא אבק, ללא צוהר 

או חלון, בגובה של שלושה מטרים על שלושה מטרים. 
רוב החומר נמצא כיום באוניברסיטת קיימברידג', אליה 
העביר שכטר את האוסף למחקר, אך דפים נוספים הגיעו 
פריז,  וינה,  בודפסט,  פטרבורג,  בסנט  ידועות  לספריות 

לונדון, אוקספורד, בית מדרש לרבנים ניו יורק ועוד... 
במאמר שכתב מאיר בר אילן אודות הגניזה הקהירית, 
הירושלמי  המשומד  שפירא  וילהלם  מוזס  של  שמו  צץ 
שפירא  מוזס  קודמות.  בכתבות  בעבר  אותו  שהזכרנו 
גילה  כי  פרסם  כאשר  ולכן  עתיקות,  כזייפן  גם  התפרסם 
המגילות  רבים.  בו  פקפקו  המלח  בים  עתיקות  מגילות 
או  זיוף  זה  היה  באמת  האם  יודעים  לא  היום  ועד  אבדו 
שמא היה זה ממצא אמיתי. מאיר בר אילן משער שמוזס 
רוסי  נוצרי  כמורה  איש  עם  כמתווך  בקשר  עמד  שפירא 
הרב  עבור  המתווך  היה  והוא  יתכן  ובנוסף  אונטין  בשם 
המשומד.  עם  קשריו  את  להסתיר  שהעדיף  ורטהיימר, 
לאחר מותו של אונטין הועבר לרוסיה אוסף של כתבי יד 
הקהירית  מהגניזה  תורנית  מבחינה  ואיכותיים  משובחים 

בית הכנסת נבנה בשנת 
882, באותה שנה רכשו 
יהודים מירושלים את 
הקרקע והחלו להשתמש 
בו כבית כנסת. אך 
במקום נגנזו כתבי יד 
עתיקים עוד מלפני 882. 
המסמך הקדום ביותר 
הוא מסמך משנת 750 
לספירה, זיכרון עדות 
מקהילת פוסטאט )העיר 
העתיקה בקהיר(

בית הכנסת בן עזרא בקהיר

הרב שלמה אהרן ורטהיימר
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כי  אילן  בר  מאיר  מציין  בנוסף  אונטין".  "אוסף  המכונה 
הגניזה הקהירית היא שם כולל של כתבי עת שנמצאו גם 

בבית הכנסת הקראי וגם בבית הקברות היהודי בעיר. 
עוברים  הגניזה  קטעי  כל  המידע,  מהפכת  בעידן  כיום 
תהליך דיגיטציה בידי הספריות השונות על מנת להציגם 

לציבור.

תרומה לחקר ההלכה

מרדכי  החוקר  כותב  ההלכה  לחקר  הגניזה  תרומת  על 
עקיבא פרידמן, ומציין את התרומה האדירה לחקר פועלו 
של הרמב"ם: "כגודל האיש כן ערך גנוזיו. כל קטע ואפילו 
כל פרור שיצא מידו או שופך אור על חייו, על פעילותו, 
ובולעים  אותו  חוטפים  אנו   – סביבתו  ועל  משפחתו  על 
אותו כמגילה שהייתה בפינו לדבש מתוק. אילו לא נתנה 
לנו הגניזה אלא את הקטעים המימוניים, דיינו". ובהקשר 
פירוש  של  הראשונים  הסדרים  חמשה  כי  לציין  יש  זה 
בגניזה  מקורו  הרמב"ם  של  המקורי  הנוסח   – למשניות 

הקהירית. 
חיבורים  בבל,  גאוני  ספרות  של  תוכן  נמצא  בנוסף 
סעדיה  רב  גאון,  ניסים  רב  של  שו"ת  ספרי  או  הלכתיים 
גאון, רב האי גאון, רב נטרונאי גאון, אחד מגאוני סורא, 
רב שמואל בן חפני, ופרוש רבנו חננאל על התלמוד, וכן 
בערבית  הם  הכתבים  של  ככולם  רובם  הקראי.  הפולמוס 
לחקר  תורמת  גם  הגניזה  לגניזה.  מחוץ  שרד  מעט  ואך 
החברה היהודית באותם ימים שבלעדי זה לא ניתן להבין 

את הכתבים ההלכתיים די הצורך. 
שלא  תורנית  פריחה  של  הגילוי  הינה  נוספת  תרומה 
הייתה ידועה בארץ ישראל דווקא בתקופה לאחר חתימת 
התלמוד הבבלי, ולמחלוקת שהייתה בין יהודי בבל ליהודי 
והבדלי  בתפילה  נוסחים  להבדלי  בקשר  ישראל  ארץ 
על  התקבל  דבר  של  בסופו  בבל  מנהג  אשר  עד  מנהגים, 

כולם.
יחד עם זאת מזהיר ומתרה החוקר פרידמן, כי יש לשים 

לב לשגיאות אשר צצו בתרגום ובהדרת הכתבים, במיוחד 
בקרב חוקרים אשר אינם בקיאים בערבית יהודית. במיוחד 
של  משגיאות  חפים  לא  היד  כתבי  שגם  לב  לשים  יש 

הסופרים מאותה תקופה עתיקה. 

ממצאים בעלי חשיבות אדירה

נדירה  חשיבות  בעלי  חיבורים  כמה  נמצאו  בגניזה 
במיוחד. כך למשל הספר "ברית דמשק" – חיבור שטוענים 
)החיבור  יהודה  במדבר  שחיה  האיסיים  לכת  קשור  כי 
התגלה מאוחר יותר גם במערות ים המלח(. החיבור מביע 
תקווה לביאת המשיח ולהשבת מלכות בית דוד - מלכות 

שהתמשכה מעבר לגבולות העיר דמשק. 
שכטר",  "מכתב  מכונה  שהתגלה  מרתק  מכתב  עוד 
שהתגייר  כוזרי  בידי  שנכתבה  באגרת  מדובר  למעשה 
שחי בקונסטטינופול שבטורקיה אל יהודי נכבד במצרים 
שעבר  הגיור  הליך  מתואר  באגרת  שפרט(.  אבן  )חסדאי 
אותו כוזרי וכן על אופן קיום המצוות, ועל סכסוכים עם 
מעצמות יריבות כמו הרוסים והביזנטיים. מכתב זה מהווה 

אישור לקיומה של ממלכה כוזרית שראשיה התגיירו. 
בנוסף התגלה העתק של הפיוט "ונתנה תוקף" שנכתב 
שמעלה  מה  לספירה,  העשירית  במאה  המאוחר  לכל 
אמנון  ורבי  ישראל  בארץ  ידוע  היה  הפיוט  כי  השערה 
ממגנצא שחי במאה ה-11 לא חיבר את הפיוט, אלא רק 
זה מכבר  ידוע  לימד את קהילת אשכנז את הפיוט שהיה 
כנראה גם לרבי אלעזר הקליר. החוקרים מעלים השערה 
כי מקורו הוא בפייטן הארץ ישראלי הקדום ייני/ינאי. גם 
שרבי  רושם  אינו  למסורת,  המקור  שהוא  זרוע"  ה"אור 
בחלום  הפיוט  את  שלמד  אלא  הפיוט,  את  חיבר  אמנון 

הלילה וציווה להפיצו. 
נמצאה גם אגרת שכתב רבי יהודה הלוי בנוגע לספרו 
רבי  מתאר  באגרת  נתנאל.  בן  חלפון  לידידו  "הכוזרי" 
יהודה הלוי כי הספר נכתב בעקבות שאלות שנשלחו אליו 
האמונה  את  ומבסס  מענה  נותן  והספר  קראי,  מפילוסוף 
של  העיקרון  על  הקראית,  מהאמונה  בשונה  היהודית, 

העברת המסורת מדור לדור . 
נמצאו גם מכתבי רבי יהושע - אחרון הנגידים במצרים 
ממשפחת הרמב"ם )דור חמישי(. קטעי כתבי היד בלויים 
בשל  בקלף,  חוזר  שימוש  נעשה  לעיתים  שימוש  מרוב 
העובדה כי הקלף היה נדיר להשגה, את הדיו של הטקסט 

הראשון גרדו ועליו נכתב טקסט נוסף. 
תיעוד ההווי שמתרחש בין קירות בית הכנסת אף הוא 
היו  הכנסת  בבית  השבת  דרשות  מהכתבים.  נעדר  לא 

נכתבות לאחר השבת ומופצות, וכך נשמרו עשרות 

שהיה  הנגיד,  דוד  רבי  בידי  שנישאו  דרשות  של  קטעים 
בן נינו של הרמב"ם שחי פועל בתקופה הממלוכית. לפי 
 24 בגיל  דוד,  רבי  של  נכדו  היה  יהושע  רבי  לנו  הידוע 
ושימש כתלמיד  רבי אברהם,  לנגיד במקום אביו  התמנה 
חכם ורועה רוחני לקהילה ומסייע לנצרכים, לפרנסתו עסק 

ברפואה. 
הגניזה  מעדויות  כי  מציין,  גויטין  דב  שלמה  החוקר 
לאבותיו.  בהשוואה  נמוך  היה  הכלכלי  מצבו  כי  מופיע 
מלבד זאת אנו למדים כי הוא שימש כראש ישיבה והוא 
מכתבים  מקבל  והיה  תורה"  של  ישיבתה  "ראש  מכונה 
כי  עולה  ממרחקים עם שאלות בתורה. מאחד המכתבים 
באחד מבתי הכנסיות בעיר כיהן רב קשיש בשם "חלפון" 
אשר שימש כדרשן באופן קבוע בבית הכנסת בכל שבת, 
הקהל לא היה מרוצה והחליפו בדרשן צעיר יותר. רבי דוד 
לבדוק  שצריך  התכונות  מה  וכתב  העניין  נגד  יצא  הנגיד 
בכל מועמד לדרשן: ידע נרחב בתורה וזקן בשנים, לעומת 
מדבר  הארץ,  ועם  כבור  המתואר  יותר  הצעיר  הדרשן 
תוכי  כמו  מדבר...  הוא  מה  על  יודע  ולא  קבלה  בנושאי 
רבי  בהלכה...  מותר  ומה  אסור  מה  יודע  ואינו  שמדבר 
להמון  קבליים  בנושאים  דרשות  נגד  חוצץ  יוצא  יהושע 
העם, ומייעץ להתמקד בתחומים ההלכתיים על מנת שידע 

המון העם מה מותר ומה אסור.
רבי יהושע נפטר בשנת 1355 בגיל 45. ובנו רבי דוד עבר 

מסיבה לא ידוע לחלאב ואת שארית חייו עשה בדמשק. 

חיי היום יום: רפואה במצרים

כתבי  קטעי   2,000 נמצאו  הקהירית  הגניזה  באוסף 
הרפואה  שיטות  על  אור  השופכים  הרפואה,  בתחום  יד 
ורופאים  רוקחים  רשימת  הביניים,  בימי  נפוצות  ומחלות 
השאר  בין  התבססו.  עליהם  הרפואה  ספרי  ועל  ידועים, 
מן  חלק  מרפא,  בצמחי  שעשו  רבים  שימושים  התגלו 
הרפואה  על  ישירות  להשפיע  יכולים  הללו  המחקרים 

בימינו.
כי  זהיר  באופן  אשור  אמיר  החוקר  טוען  השאר  בין 
ידו  חתימת  מופיעה  הזה,  הרפואי  הרצפט  על  לדעתו 
של  קומץ  רק  נמצאו  היום  )עד  הרמב"ם.  של  הקדושה 
מרשמיו הרפואיים(. להלן הרצפט, לטובת מי מבין קוראנו 
השוחר את רפואת הרמב"ם )המסמך המקורי נמצא באוסף 

מוסרי(.
קורטוב )אונקיה( של סוכר דביק נמס בתוך מים חמים. 
על  פושר  ולשתות  לימונים  משני  מיץ  לסחוט  יש  זה  על 
מנת להקיא. שעה לאחר ההקאה – עליו ללגום 2 אונקיות 
של לימון ומשקה בן חצב ואוקסימל מחוממים לפושר על 
להבה קטנה, מעורב עם סוג 

עוד מכתב מרתק 
שהתגלה מכונה "מכתב 
שכטר", למעשה 
מדובר באגרת שנכתבה 
בידי כוזרי שהתגייר 
שחי בקונסטטינופול 
שבטורקיה אל יהודי נכבד 
במצרים )חסדאי אבן 
שפרט(. באגרת מתואר 
הליך הגיור שעבר אותו 
כוזרי וכן על אופן קיום 
המצוות, ועל סכסוכים 
עם מעצמות יריבות

 שני קטעים מתוך ההגדה שנשתמרו שייכים לאוסף נזריאןצילום כתב היד היידי העתיק אודות דוכס הורנט
אוניברסיטת חיפה
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לאכול  להיזהר שלא  עליו  ירוקה.  ומנטה  עלי מליסה  של 
תמרים שאינם בשלים, חוחובה, שקדים ירוקים, חרובים, 
או  חומץ  המכיל  אוכל  וכל  גזר  רחבה,  ירוקה  שעועית 
טארו. לקינוח עליו לאכול צימוקים בלבד, פיסטוק חלאבי, 
יהי רצון  יסיר מעליך כל מחלה.  ואגוזים. אלוקים  תאנים 

שבריאותו של הוד מעלתו תתמיד לעד נצח סלה.
בין הממצאים ישנם חמישה מכתבים באידיש העתיקים 
ירושלמית  אלמנה  של  ה-16,  מהמאה   - בעולם  ביותר 
משכילה יחסית, בשם רחל זוסמן, ששלחה את המכתבים 
המיועד  ממנה  אחד  ומכתב  בקהיר  המתגורר  משה  לבנה 
לרב בונציה. במכתב האם מתלוננת כי בנה לא כותב לה 
רושמת.  היא  בליבי"  מנוחה  ואין  מפחדת  "אני  מכתבים, 
לירושלים  ויעבור  קהיר  את  יעזוב  כי  לבנה  מתחננת  היא 
פרנסה.  בעיות  ללא  לימודיו  את  להמשיך  הקודש  עיר 
רבים  שאנשים  משגשגת  כעיר  ירושלים  את  מתארת  היא 
מעל העולם מבקרים בה. יש מזון לכולם, והמצב השתפר 
היא  כך  לעיר.  שהגיע  מטורקיה  חכם  בעקבות  כנראה 
מתארת ומבקשת מבנה כי ידבר עם חמיו וחמותו שיבואו 
גם הם לירושלים והיא מציעה להם להתפרנס בעזרת חנות.

החוקרים משערים כי היא לא זאת שכתבה את המכתב, 
לסופר ששילב  אותו  הכתיבה  ההם,  בימים  כמקובל  אלא 
הכלכלי  ומצבה  בעלה  נפטר  בירושלים  פתגמים.  בו 
נישא  זוסמן  שמשה  מוצאים  גם  אנו  במכתב  התדרדר. 
למה  בניגוד  והשוויגר,  מסעודה,  בשם  יהודיה  לבחורה 
שניתן לחשוב, הייתה מרוצה מאד מהשידוך, ויתרה מזאת 
אף הציעה כי גם נכדתה – ביילא שהגיעה לפרקה תינשא 

לבחור ממשפחתה של מסעודה.
"בני  מיידיש:  המכתבים  את  תרגמה  טורניאנסקי  חוה 
היקר, שתחיה ותהיה בריא… אני, לא עלינו, חולה מאוד, 
לא עלינו, ה' יתברך יודע מה יהא בסופי בעוונותינו… בני 
הנאמן  הרופא  מן  תמיד  מבקשת  אני  תצטער.  אל  היקר, 
מבקשת  אני  ועוד  בעבורך.  אסבול  שאני   – תחלה  שלא 
שלא יניח לי למות עד שאראה את פניך שוב ושאתה תניח 
את ידך על עיני ושתאמר קדיש אחרי. ובכן, בני היקר, אל 

תצטער, תחיה ותהיה בריא…
בני  כסף.  אין  לעניים  כסף.  לקחת  מנין  יודעת  "אינני 
היקר, הבא לי בגד פשתן איתך. אין לי, בעוונותינו הרבים, 
חס  לו  שלי.  הכסת  על  ציפה  לי  ואין  המיטה,  על  סדין 

וחלילה הייתי מתה, לא היה לי סדין כדי להוריד אותי בו 
מצנפת  לי  אין  הבריות.  בפני  מתביישת  אני  המיטה.  מן 
לי  לקנות  יכול  אתה  אם  ראשי.  על  לשים  כדי  לתכריכי 
זאת שם בזול, עשה זאת. והבא איתך גריסים. לא יכולתי 

למצוא כאן כלל. הבא שניים."
מדוע  המסביר  מבנה  תשובה  מכתב  גם  נמצא  בגניזה 
שבח  שאנחנו  יקרה,  אמא  "דעי,  מכתבים:  שולח  אינו 
לא-ל רעננים ובריאים… )בהמשך הוא מספר על מגיפה 
אמי  כן,  על  המשפחה(  של  דירה  מעבר  ועל  במצרים 
אפילו  לך  לשלוח  יכולתי  לא  הנ"ל  הזמן  במשך  היקרה, 
מכתב, גם לא יכולתי לקנות מה שכתבת לי…". בהמשך 
)אל- 'אלמאלמה'  אצל  הבנים  למודי  על  מעדכן  גם  הוא 

זה  איתו  שלדבר  האידיוט  הבן  על  וכן  המוָרה(,  ֻמַעִלָמה, 
כמו "לדבר אל קרש".

שאמו  לאחר  לגניזה  הוא  אף  והתגלגל  נמצא  המכתב 
חסכון  מטעמי  אולי  תשובה,  עם  בחזרה  אותו  שלחה 
בנייר: "לאהובי בני ידיד נפשי משה היקר, ולזוגתך היקרה 
יכולה להבין שלא את  אני  והצנועה כלתי מרת מסעודה. 
מאוד  לי  וכואב  לי  צר  היקר,  בני  קיבלת…  מכתבי  כל 
מאוד שאתה מצער אותי כל כך בעוונותינו עם המשלוחים 
אותי  על שציערת  לך  ימחל  היקר, שהקב"ה  בני  שלך… 
כל כך. לו במשך שנה שלמה שלחת לי לכל הפחות ]כאן 
קרע בדף[ ואת הגריסים…". אבל המכתב גם רצוף עצות 
כל  בדקדקנות  לרשום  יש  בו  מהאופן  אמא,  של  טובות 
הלוואה, ועד העצה הבאה: "לך מעט ככל שתוכל לרחוץ 

בנהר. כך זה לא יוכל להזיק לך".
השיר  מעניין,  עלילה  שיר  הוא  באידיש  נוסף  יד  כתב 
רשום  הורנט",  "דוכס  אודות  הומוריסטית  בצורה  נכתב 
ממנה   - הקדומה  הגרמנית  בשפה  עבריות  באותיות 
במקורות  זכר  נותר  לא  הזה  לשיר  האידיש.  התפתחה 
הגרמני  השיר  את  העתיק  הקדום  המעתיק  גרמניים. 
"צו  גנאי  במילת  "כנסיה"  המילה  את  להחליף  והשתדל 

דער תפילה".

חיי קהילה ומסחר

השייכות  איגרות  מוצאים  אנו  העות'מאנית  בתקופה 
לכתוב  נאלצים  הסוחרים  יהודיים.  סוחרים  של  לקהילה 

ענייניהם  לניהול  במהירות  ולסור  מכתבים  של  רב  מספר 
לי על החיפזון השליח  ולכן הם מקצרים במילים: "סלח 
ממתין", "אני אעשה את זה קצר כדי שהמכתב יוכל לצאת 
עם הספינה הבאה", "אנא סלח לי על הכתיבה הגרועה כי 
אני ממהר". במכתבים מופיעים הרבה פעמים ציון שמות 
של סוחרים צרפתים ואנגלים והעימותים הצבאים ביניהם. 
כגון: "לכו אל הנוסע התומך בנו בהזמנה זו, דיברנו איתו 

שהוא צריך לבקש מהם )לבוא( לבית האנגלים".
איגרת נוספת היא מכתב מהמאה ה-13 של יהודי שנלקח 
יהודים, במכתב לא מצוין  יחד עם קבוצה של   – למאסר 
באופן מספיק ברור סיבת המאסר. המכתב נשלח לאליהו 
והוא  ימים,  באותם  הקהילה  מחשובי  דמות  השופט, 
התבקש להקריא אותו למשפחתו של היהודי. באיגרת הוא 
מתאר בפרוטרוט מה נעשה לו וכיצד ניסו לחלץ מפיו ומפי 
יום  יהודים הודאה. העובדה שימי המאסר כללו את  עוד 
השבת – הוסיפה לצערו וכאב העינויים העזים והמחסור 
שבועיים  לאחר  מוות.  לשערי  שהגיעו  לכך  גרם  במזון 
אחר  עונש  ללא  "יצאנו  שוחררו  והיהודים  הפוגה  ניתנה 

שכמעט מתנו מפחד."
עדויות,  והשאירו  ידם  את  טמנו  לא  המשוררים  גם 
חלילה  או  משמחים  אירועים  לכבוד  נכתבו  שירה  כתבי 
אלמוניים.  שירה  חובבי  ידי  על  לעיתים  הספד,  דברי 
נכס  בטובו  לנו  השאיר  האלמונים  מהמשוררים  אחד 
מצרי  כיהודי  עצמו  את  מתאר  הוא  שירים,  שמונה  של 
את  לשלם  אפשרות  בידו  אין  אך  טובה,  ממשפחה  מסכן 
צריך  ולכן  היהודית,  הקהילה  על  שהוטל  הגולגולת  מס 
להסתתר מן הממשלה. אחד הדפים מכיל דף טיוטה של 
שיר לכבוד ברית מילה, ואילו מהצד השני יש שיר מרגש 
בן  משה  ברבי  מדובר  האם  משה,  של  לכבודו  שנכתב 
מימון הרמב"ם? בנוסף מצורפת קושיה הלכתית שנשלחה 

לרמב"ם יחד עם התשובה. 
יחידת  "גנזים",  פרויקט  את  להכיר  רצוי  לסיום, 
הקהירית  הגניזה  לחקר  פרידברג  פרויקט  של  המחשוב 
מרשים  פרויקט  שווקה.  יעקב  פרופסור  של  באחריותו 
ביותר שנוחל הצלחה, של צילום כל הטקסטים הלקוחים 
מהגניזה הקהירית בכל העולם – וניתנת מספר מדף אחיד 
לכל  מורכב  פרויקט מחשובי  באמצעות  וכך מתאפשר   –
הפחות לאחות קרעים של כתבים שיכולות להיות מפוזרים 
ואלפי  בשלבים  נעשה  הפרויקט  שונות.  ספריות   75 בין 
הקטעים יכולים בשקט לפרנס עוד דורות של חוקרים, כך 
שמבחינתנו זה הוא רק קצה הקרחון, ועדיין רב הנסתר על 

הגלוי.

כתב יד נוסף באידיש הוא 
שיר עלילה מעניין, השיר 
נכתב בצורה הומוריסטית 
אודות "דוכס הורנט", 
רשום באותיות עבריות 
בשפה הגרמנית הקדומה 
- ממנה התפתחה 
האידיש. לשיר הזה 
לא נותר זכר במקורות 
גרמניים

דגם הגניזה הקהירית מוצב בבית התפוצות



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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אחות רחוקה

"את עוזבת את הבית?"
"כן!"

"את לא מבינה! את בסכנה! חייך בסכנה 
גדולה!"

"אתה לא מבין, מי שבסכנה זה אתה, אתה וכל הסובבים 
אותנו שעדיין לא גילו את האמת!"

קורין עמדה שם, מולו, עיניה רושפות באור מוזר. 
הוא נבהל, קיווה שיצליח להחזיר אותה לשפיות, אבל 
הפעם, מול המבט המפחיד הזה, המרוחק כל כך, הוא 

הבין שאיבד אותה באופן סופי.
הוא לא ידע את נפשו. על הקיר הייתה תלויה תמונה 
שלהם מיום הנישואין, כזוג צעיר שהעתיד עוד לפניהם. 
הוא הביט בתמונה ובה חליפות, ולא האמין לשוני. איך 

זה קרה?
"אני הולכת", חזרה ואמרה בעקשנות.

"לכי", נכנע, "אבל את לא לוקחת את סוזי, סוזי נשארת 
אתי, אם תרצי תוכלי לבקר אותה!"

היא לא התכוונה לוותר. "אני האמא שלה!", טענה 
בחום.

"ואני האבא שלה", השיב לה ונעמד בכניסה לחדרה 
של בתם התינוקת, בת השנה.

"אתה עוד תתחרט", קראה לעברו בזעם ונשארה בבית.

 

בדבר אחד היא צדקה: הוא התחרט. החרטה ליוותה 
אותו במשך שנים, החל משבועיים לאחר מכן. הוא התחרט 
על שהאמין לה ו"קנה" את ההצגה שלה, של האשה 
שחזרה הביתה, הוא התחרט על שלא הבין במוחו הצעיר, 
כי אשתו טוותה תכנית, וכי יום ההולדת אותו יחגגו לסוזי 
בת השנה יהיה גם היום האחרון בו יראה אותה, את בתו.

העץ הרחב מטיל את ענפיו הירוקים למרחוק, צל נעים 
מפיג את חומו המעיק של הקיץ, ואני יושבת מול שתי 
נשים, אחיות למחצה, שהצחוק שלהן הוא אותו הצחוק. 
דבורה מחייכת לעברה של סוזי, והן מוציאות את האלבום 

הישן מהתיק ומתחילות לדפדף.
"לעולם לא אשכח את אותו היום בקיבוץ", אומרת 

דבורה ושולחת מבט לעבר אחותה המבוגרת יותר.
"ישבתי במטבח, אמא רקחה את הריבות המפורסמות 
שלה, אותן ריבות שכל חברות הקיבוץ היו עומדות בתור 

כדי לקבל מהן, ואז נשמעה דפיקה בדלת.
"בפתח עמדה בחורה זרה. 'איך קוראים לך?', היא 
שאלה אותי. 'דבורה', עניתי לה. 'שם יפה, שם יפה', 
אמרה הבחורה הזרה, ואני, ילדה בת ארבע בסך הכל, 

לא הבנתי דבר.
"אמא, קראתי לאמי שמיהרה אל הדלת. וכשאמא 
הגיעה אמרה הבחורה, כשמבטא אמריקאי כבד מתלווה 

אל דיבורה: 'אני מחפשת את אריק'.
"'תיכנסי בבקשה', הוזמנה הבחורה להיכנס, 'את 
ודאי מתכוונת לאריה, בעלי שינה את שמו לאריה לאחר 

שהתיישב כאן בקיבוץ', אמרה אמי".
הן מחייכות אחת לעבר השנייה, הזיכרון עבורן מתוק. 

באותו היום קיבלה דבורה במתנה אחות גדולה.
"חצי אחות", מתקנת אותי סוזי.

"לא נכון, אחות!" מתעקשת דבורה, והן שוב צוחקות, 
וצחוקן מתגלגל והודף את השרב הכבד שחדר לארצנו.
"הנה תראי, זה אבא שלנו, אריה", הן שולפות את 
תמונתו, "הוא היה שילוב של הונגרי, אמריקאי, ישראלי. 
שילוב נדיר, אין ספק", הן מסכימות. אבל אולי דווקא 
השילוב הזה גרם לו להיות אחד האנשים המיוחדים 

ביותר שהכירו.

"לאבא מעולם לא היה כסף, ובכל זאת נהג להתפאר 
תמיד באוזני כל מי שהיה מוכן לשמוע, שהוא מתחיל 
לעשות את המיליון השני. וכששאלו אותו בתדהמה: 'מה, 
אתה מיליונר?', היה משיב: 'כן, את המיליון הראשון 
לא הצלחתי לעשות, אז אני מנסה לעשות את המיליון 

השני'"...
זכר אביהן מחזיר אותן לימי ילדותו, שנים אחורנית, אל 
מחוז הולדתו, שם החלו חייו שהלכו והתפתלו והסתעפו 

למקומות שאליהם לא רצה להגיע.

 

אריה פריש, הלא הוא אריק, נולד בהונגריה. הוא גדל 
בכפר בהונגריה שסופח במהלך המלחמה לסלובקיה.

בכפר היפהפה,  שחמניות לרוב קישטו אותו, ניהלו 
הוריו מאפייה ביתית, ומדי יום שישי עמדו אנשים בתור 
כדי לטעום מהחלות המיוחדות. ביתם היה פתוח לרווחה, 
ומדי שבת ישבו לשולחן השבת אנשים קשי יום שהפרוטה 
לא הייתה מצויה בכיסם והם מצאו ארוחת שבת חמה 

בבית המשפחה הנדיבה.
הוריו שמרו תורה ומצוות וניסו להנחיל את מסורת 
אבותיהם גם לחמשת ילדיהם, והסברה נותנת כי לולא 
המלחמה האיומה שקטעה את השלווה באזור, הם גם 
היו מצליחים בכך, לצד מעשי החסד שלהם אותם תכננו 

להמשיך עוד שנים רבות, כל עוד נשמה באפם.  
"אבא שלי לא דיבר הרבה על משפחתו, כאב לו לדבר 
עליהם, העבר העיק עליו", אומרת האשה שיושבת מולי 
בעודה מלטפת את התמונה בידה הקמוטה מעט. "אבא 
שלי", היא חוזרת ומגלגלת את המלים בלשונה; למילים 

הללו יש משמעות כפולה עבורה.
שנים לא ידעה על קיומו של אותו אבא, ולאחר שפגשה 
אותו הספיקה ליהנות ממנו רק שנים מועטות לפני שהמוות 
הפריד ביניהם, בדיוק כפי שניסה להפריד אותה מהחיים 

שנים רבות קודם לכן.
אבל בל נקדים את המאוחר.  מוטב נעשה, אפוא, סדר 
בסיפור הזה שיש בו מן הכל: עצב, עצב גדול בתחילתו, 

וקורטוב של אושר בסופו.

 

אריה גדל, כאמור, בהונגריה, ולפני פרוץ מלחמת 
העולם השנייה היה בין בני המזל שזכו לצאת משם. 
כשהוא עדיין אינו מודע למזלו הטוב, היגר לאמריקה 

במטרה אחת: להצליח.
הוא אהב את חיי הכפר אבל חלם על העולם הגדול, 
והוריו לא עצרו בעדו. "אתה רוצה ללכת? לך! יהי אלוקים 
בעזרך", הם בכו, כאבו את צער הפרידה, והוא מצידו 
הבטיח להם שהוא עוד יצליח וישלח להביא אותם משם.

"אנחנו לא רוצים לעזוב, טוב לנו כאן, כאן נולדנו וכאן 
נסיים את חיינו", אמרה אמו בצחוק, בלי לדעת כי היא 

חוזה בבירור את הסוף הקרב...
והוא הגיע לאמריקה, בחור הונגרי שהשפה האנגלית 

ממנו והלאה, אבל הרצון להצליח בוער בעצמותיו.
היא ניסתה לחטט ולגלות עוד על עברו של אביה, אבל 

התוצאות לא הרחיקו לכת.
היא כן יודעת שבאמריקה זנח את הדת במשך הזמן, 
ולאחר שגילה כי כל משפחתו נכחדה התרחק עוד יותר 
מקיום המצוות. הוא מעולם לא הגיע להצלחה לה ציפה. 
קודם עבד בניקיון, במלצרות, בתפירה, ולאט לאט רכש 

את השפה האנגלית והצליח ללמוד מקצוע: שרטט.

ואז הכיר את אשתו, בחורה אמריקאית נחמדה ממשפחה 
יהודיה שקיבלה אותו בזרועות פתוחות. החיים החלו 
לחייך אליו, כך חשב לתומו, עדיין מתגעגע לריח החלות 

של בית הוריו...
כשהוצע לו ולרעייתו לעבור לטקסס ולנהל חווה 
אורגנית הם לא סירבו אלא דווקא התלהבו, ראו בעיני 

רוחם עתיד כלכלי מבטיח.
"נרוויח ונבנה לנו חיים של רווחה", התרגש הבחור 
ההונגרי שלמרות האנגלית השגורה בפיו הסגיר עדיין 

מבטאו הזר את מוצאו.
 הם הגיעו לחווה בטקסס והחלו לנהל את המקום 

ולהרוויח. למוצרים האורגניים היה אז ביקוש גדול.
אחת הקונות הקבועות הייתה אשה שהגיעה בקביעות 
פעם בשבוע. משהו בה לא מצא חן בעיניו של אריק; 
דיבורה היה מתקתק מדי לטעמו, ומן תמימות נחשית 
התלוותה אליה, אבל הכמויות אותן רכשה השכיחו ממנו 
את החשדות. פעמון האזהרה נדלק פעמים רבות, אבל רק 

עם הצלצול האחרון הבין כי טעה כשהתעלם.
"אמי חשה, כנראה, בדידות באותה תקופה", מנסה 
סוזי להסביר את השתלשלות הסיפור המצמרר, "ואותה 
אשה חשה בכך וניצלה את מצוקתה. אני נולדתי אז, ואמי 
התמודדה עם תינוקת קטנה כשהיא רחוקה ממשפחתה, 
היא הייתה זקוקה ליד תומכת ולמילים חמות, ואותה אשה 
העניקה לה אותן בשפע. לאחר שנולדתי החלה האשה 
להגיע עם חבילות של בגדים מהממים לתינוקת, ספרי 
הדרכה כיצד לגדל תינוקות, ואמא שלי נשבתה בקסמה 
בלי להבין שאותה אשה מובילה אותה אל תהום, ממנה 

לא חוזרים.
"כך נשבתה אמי ברשתה של כת מסוכנת, שבראשה 
עמד אדם שסחף אחריו מאות אנשים. בחודשים הראשונים 
היא עוד הסתירה מבעלה את השתתפותה בכת, עד שביום 
אחד החליטה שהיא מצטרפת אליהם, ואז כבר לא היה 

בידו לעצור".
כשגילה כי אשתו הערימה עליו, לא ידע אריק את 
נפשו מרוב צער. הוא חשב שהצליח לשכנע אותה, ולא 
הבין היאך נפלה אשתו במלכודת. אמריקה של אז הייתה 

שטופה בכתות, ואנשים נהרו אליהן בהמוניהם.
הצער הטריף אותו. שוב נהפכו חייו למפולת של אפר. 
בתחילה איבד את משפחתו שנותרה שם, ועכשיו איבד 

משפחה נוספת, בפעם השנייה בחייו.
לבסוף הצליח לאתר את מקום הכת, אבל לא נתנו לו 
להיכנס ובטח לא לפגוש את אשתו ואת בתו. "זה היה 

נורא", סיפר לימים בדמעות לילדיו, ולא יסף.
לאחר מסע שלם של תחנונים הוא פגש בה שוב, ורק 
אז הבין סופית כי איבד את אשתו. זו לא הייתה אותה 
בחורה אתה התחתן, אלא אשה שטופת מוח שהאמינה 

במטורף שעמד בראש הכת.
"את יהודיה", אמר לה, ולרגע נזכר שגם הוא יהודי. 
הוא דיבר אליה שוב ושוב, מנסה לנגן לה על המצפון, 

אבל כבר לא היה מצפון...
רק אז הבין אריק כי דרכיהם צריכות להיפרד. עליו 

לזנוח את עברו ולהתחיל הכל מחדש.
הוא ביקש להישאר בקשר עם סוזי, מפחד על בתו 
שתישאר במקום המטורף הזה, אבל המציאות טפחה על 
פניו. בתו נלקחה ממנו בדיוק כפי שאשתו נלקחה ממנו.

הוא עזב את טקסס, ולימים שמע שהעימותים של אנשי 
הכת עם השוטרים הכריעו את הכף. ראשי הכת נעצרו 
והכת התפזרה. שנתיים לאחר שאשתו עזבה את הבית, 

נעלמו עקבותיה ועקבות בתה.
הוא פנה לרשויות, בכה, התחנן שיעזרו לו לאתר אותה, 
אולם ללא הצלחה. "שלא כמו היום", מזכירה לנו סוזי, "אז 
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עוד לא היו פלאפונים ובטח שלא רשת תקשורת. באמריקה 
הגדולה היה קל להיטמע ולהיעלם".

קורין מעולם לא חזרה לעצמה לגמרי. היא המשיכה לנדוד 
בין כתות, ואף פעם לא מצאה שלווה בנפשה. לעומתה הבין 
אריק שעליו לחזור לשורשיו; הוא יהודי ומקומו בארץ ישראל.

הוא עלה לישראל והתנדב באחד הקיבוצים, שם גם הכירו 
לו את אשתו השנייה לה נישא. ארבעה ילדים נולדו להם, 
כשהקטנה שבהם היא דבורה . דבורה הייתה לאביה מקור 
אושר בפני עצמו. "את בת הזקונים שלי", נזכרת דבורה 

במילותיו החמות אליה לאורך השנים.
ואז, כשסוזי הופיעה יום אחד בדלת, השתנו חייו לטובה. 

קו החיים שנרדם שנים קודם לכן, התעורר בבת אחת.

 

סוזי שגדלה אצל אמה, קורין, זוכרת בעיקר ילדות מבולבלת. 
סוזי אינה זוכרת את שנותיה הראשונות כמאושרות. את סבה 
ואת סבתה היא מכירה רק מהסיפורים, ואת הדיוקן שלהם 
היא מציירת מהזכרונות הכאובים שליוו את אביה עד ליומו 

האחרון.
הן נדדו ממקום למקום, וכשהבינה קורין שלא תצליח 
להסתיר את האמת מסוזי – שגדלה למרות הנסיבות העגומות 
לנערה שמחה וסקרנית – היא ישבה אתה לשיחה, הראתה לה 
תמונות וסיפרה לה בשפל קול על עברה. בבת אחת גילתה 

סוזי, שבעצם יש לה אבא שמסתובב אי שם בעולם.
היא החליטה שהיא חייבת למצוא אותו, והיא מצאה. היא 
צעדה אט אט בעקבות שביבי המידע שקיבלה מקורין, עד 

שהגיעה אל הקיבוץ ועמדה מול דלת ביתו.
כשפתחה הילדה הקטנה את הדלת בפניה, שאלה אותה 
לשמה במעט העברית שרכשה, ותחושת הבטן שלה אמרה 

לה כי הגיעה למקום הנכון.
הפגישה הייתה מרגשת. אריה לא ידע את נפשו מאושר, 

החלק המת שבליבו קם לתחייה.
כשהראתה לו סוזי את תמונתה כתינוקת, החווירו פניו. 
"כן, זאת את, אני מזהה את התינוקת הקטנה שלי", רעדו ידיו.

"אמא שלך קיבלה אותי בזרועות פתוחות", מחייכת סוזי 
לעברה של דבורה, ודבורה מחזירה לה חיוך בתמורה. "כן, 
לאמא שלי היה לב רחב שהתחיל ולא נגמר", היא מפטירה, 

וסוזי מאשרת.
תלאותיו של אריה לא הסתיימו. בשלב כלשהו החליט לעזוב 
את הקיבוץ. "התלאות בחייו גרמו לו לאי שקט", אומרת סוזי 

ומוסיפה שגם היא חוותה אי שקט, אבל מסוג אחר.
"במפגש עם אבא ראיתי יד השגחה שמימית, והחלטתי 

שאני מחפשת את השמים שהפגישו בינינו".
סוזי חזרה בתשובה בתהליך מהיר וקצר. "מיד כשפגשתי 

באמת שמקורה בתורה, הבנתי שהגעתי למקור שלי".
וכשעמדה מתחת לחופה לצד בחור חוזר בתשובה כמוה, 

פרץ אביה בבכי. "אני עזבתי את הדת, ואת חוזרת אליה", 
התרגש.

לאורך כל תקופת החזרה בתשובה של סוזי נפתח אביה 
בפניה וסיפר לה ולבעלה על הוריו ששמרו על קלה כבחמורה, 

ועל החיים שם בכפר שבהונגריה.
סוזי המשיכה את השושלת. היא זנחה את עברה והשקיעה 
את כל כולה בעצים שצמחו מן השורשים, הלא הם ילדיה.

 

סוזי המשיכה לשמור על קשר עם אמה קורין. "הדחקתי את 
רגשות הכעס, את המחשבות השליליות, ניסיתי לדון אותה 
לכף זכות, ראיתי בה נפש אומללה שנשבתה כמו רבים בכת. 
כשאמא הזדקנה ולא חשה בטוב, הצעתי לה את ביתי. בעלי 

תמך בהחלטה שלי, הרי היא 'כיבוד הורים'".
והיא הגיעה. אישה מבוגרת, מרוקנת, עייפה מהחיים. 
"היא התגוררה אתנו מספר שנים", מספרת סוזי, "היו לה 
רגעים של אושר, והיו לה גם רגעים של בלבול ושל כעס. 
היא דעכה לאיטה, ובימים האחרונים לחייה הרבתה לקרוא 

מספר התהילים. לדעתי היא נפטרה בתשובה שלמה".
דבורה מביטה בסוזי בהערכה. ההתמודדות של סוזי כללה 
בניית גשר בין עבר להווה, בין כעס למחילה ובין רצון לתקווה.

"לאורך השנים עבדתי וגם גידלתי את ילדי", מספרת סוזי 
וממשיכה בגאווה בלתי מוסתרת, "אחד מהבנים שלי  סיים 

את הש"ס שלוש פעמים!".
וכן, היא יודעת שחזרתה למקורות נזקפת לזכות סבה 
וסבתה מהונגריה. "הם נרצחו על קידוש ה'", היא אומרת, 

"ובזכותם חזרנו אני ובני ביתי למקורות!"
דבורה מחייכת. היא אינה מתחברת לרגשות הגאווה של 
סוזי. היא סיימה צבא וגם הקימה משפחה, אבל לצערה 
התאלמנה בגיל צעיר, ונותרה לגדל לבדה את שני בניה. 
אורח חייהן שונה בתכלית. ולבד מזאת, היא מתגוררת באזור 

הגליל, בעוד סוזי השתקעה בירושלים.
"אנחנו שומרות על קשר הדוק למרות אורח חיינו השונה", 

היא מדווחת, "אבל הילדים שלנו כמעט ולא נפגשים".
אביהן נפטר לפני מספר שנים, וסוזי בכתה ימים ארוכים. 

"הרגשתי שלא הספקנו מספיק", היא אומרת בגעגוע.
"את יודעת", היא אומרת, "אני נתקלת פעמים רבות 
במשפטים כמו: 'נו, בטח שהיא תמיד מחייכת, היא אמריקאית, 
היא לא עברה כור היתוך ישראלי'... ואז אני צוחקת ומהרהרת, 
שזה נכון, אני לא עברתי כור היתוך ישראלי, כי לכור ההיתוך 

שעברתי אין ארץ מוצא...".

"כך נשבתה אמי 
ברשתה של כת 

מסוכנת, שבראשה 
עמד אדם שסחף 

אחריו מאות 
אנשים. בחודשים 

הראשונים היא עוד 
הסתירה מבעלה 
את השתתפותה 
בכת, עד שביום 

אחד החליטה שהיא 
מצטרפת אליהם, 

ואז כבר לא היה בידו 
לעצור"

אחת הקונות 
הקבועות הייתה 

אשה שהגיעה 
בקביעות פעם 

בשבוע. משהו בה לא 
מצא חן בעיניו של 
אריק; דיבורה היה 

מתקתק מדי לטעמו, 
ומן תמימות נחשית 

התלוותה אליה, אבל 
הכמויות אותן רכשה 

השכיחו ממנו את 
החשדות
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מתמגנים בחורף 

דלקות גרון חוזרות ונשנות על רקע 
סטרפטוקוקוס

בעונת  הנפוצות  הבעיות  אחת  הינו  גרון  כאב 
חיידק  של  נוכחותו  על  פעם  לא  ומבשר  החורף 
אנטיביוטיקה  נטילת  המצריך  הסטרפטוקוקוס, 
בבעיה  מטפלת  האנטיביוטיקה  חיסולו.  בשביל 
את  מונעת  אינה  אך  זמן,  נקודת  באותה  שנוצרה 
חזרתו של החיידק בפעם הבאה, מה שיוצר דלקות 

גרון החוזרות פעם אחר פעם. 
בעזרת  ושוב?  שוב  חוזרות  גרון  דלקות  נמנע  איך 

החיידקים! 
או  "הטובים"  החיידקים  של  חשיבותם  את 
פרוביוטיקה במילים אחרות, אנחנו בעיקר מכירים 
אנטיביוטיקה.  כשנוטלים  או  עיכול  בעיות  כשיש 
אבל מתברר שלחיידקים שלנו יש אחריות והשפעה 

עצומה בעיצוב בריאותנו על היבטיו המגוונים. 
להגנה  מחסום  שמהווה  לדוגמה,  הפה  בחלל 
של  אדירה  כמות  שוכנת  מזיקים,  פולשים  מפני 
שנערך  ענק  מחקר  מגוונת.  חיידקים  אוכלוסיית 
כי  הוכיח  ילדים  של  רוק  דגימות  ובדק  בניו-זילנד 
לסייע  הצליחה  מסוים  חיידקי  זן  של  הימצאותו 
בחלל  הסטרפטוקוקוס  חיידק  מזיהומי  בהגנה 
הזן  של  נוכחותו  כי  הראה  המחקר  והגרון.  הפה 
)כחלק מרובד החיידקים הטבעי בחלל הפה( אינה 
בהיעדרו,  כי  והוכיח  האוכלוסייה  כלל  קיימת אצל 
חוזרות  והתפרצויות  לדלקות  הנטייה  גם  עלתה 

של הסטרפטוקוקוס.
 Streptococcus בשם:  מוכר  זה  חיידקי  זן 
 BLIS®– הפטנטי  בשמו  או   Salivarius K12
המשווקת  היחידה  הינה  "סופהרב"  וחברת   K12
ביו-בליס  שונים:  מוצרים  בשני  בישראל  אותו 
)לכסניות למציצה( וביו-בליס קיד )אבקה לילדים(. 
האף,  במעברי  פועל   )BLIS® K12( ביו-בליס 
הסינוסים, הלוע, הגרון, השקדים והאוזניים ומעכב 

ובמיוחד  שליליים  חיידקים  של  והתרבות  גדילה 
הגורמים  הסטרפטוקוקיים  ממשפחת  אלו  את 
מהפה  רע  ריח  אוזניים,  דלקות  שקדים,  לדלקות 
ועששת ובכך מקטין משמעותית חשיפה לזיהומים 
 FDA חוזרים ונשנים. BLIS® K12 קיבל אישור 

כ-GRAS, מוצר בטוח לשימוש.

רכיבים טבעיים לחיזוק חיסוני 
אבץ למציצה – מינרל חיוני שבמידה וחסר, פוגע 

ישירות בתפקוד יעיל של מערכת החיסון ויוצר 
חולשה חיסונית מובהקת. האבץ חשוב לטיפול 
בהצטננות והקלה על זיהומים בגרון כגון: כאבי 

גרון, גודש, אי נוחות וצרידות. בעיקר בזכות 
פעילותו האנטי ויראלית והאנטי זיהומית.

ויטמין C - אחד מהוויטמינים הוותיקים והמוכרים 
ביותר לשימוש בתקופת החורף בפרט בזמן מחלה. 
ואנטי  ויראלית  אנטי  בהשפעה  ניחן   C ויטמין 
בקטריאלית והשלמתו חיונית למניעת מצבי מחלה 

ובהקלה על סימפטומים של הצטננות ושפעת. 
מזוהה  בהחלט  בחורף  הגוף  חיזוק   – אכינצאה 
זיהומים  במניעת  מסייעת  היא  האכינצאה.  עם 
הנגרמים על ידי וירוסים ובהתמודדות עם זיהומים 
הנשימה  במערכת  זיהומים  ובייחוד   – קיימים 
ניתנת האכינצאה לפרקי  רצוף  העליונה. בשימוש 

זמן קצרים.  
שמחזק  סיני  צמח   - אסטרגלוס  שורש  תמצית 
את מערכות ההגנה של הגוף והמערכת החיסונית 
ומגביר את התנגדות הגוף לזיהומים. האסטרגלוס 
זיהומיות,  מחלות  מפני  הגוף  לחיזוק  משמש 
הפוגעות  ומחלות  הצטננויות  שפעות,  ובעיקר 
בדרכי הנשימה. הצמח מסייע במניעת הסיבוכים 
ובהם דלקת ריאות,  שמחלות אלו עלולות לגרום, 

ברונכיטיס, דלקת אוזניים ועוד.

 
לילדים  בית,  בכל  שיהיו  מומלצים  סירופים 

ולמבוגרים:
הצמח  תמצית  על  המבוסס  סירופ    - פלוטון 
הרבות.  בתכונותיה  לכולנו  המוכרת  אכינצאה 
ובניהן  נוספות  צמחים  תמציות  גם  משלב  פלוטון 
אלו  צמחים  תמציות  ואייברייט.  שחור  סמבוק 
מתאים  להקלה.  ומשולב  סינרגטי  באופן  פועלות 

לילדים ולמבוגרים בהתאם למינון המומלץ.
- סירופ המשלב תמציות  / פלוטון קיד  קאפ קר 
במערכת  כללית  תמיכה  המאפשרות  צמחים 
אכינצאה,  הצמחים  תמציות  את  מכיל  הנשימה. 
איזמלני(,  )לחך  פלנטגו  תמצית  ליקוריץ,  תמצית 

תמצית נטופית ועוד'.
צמחים  בתמציות  עשיר  סירופ   - פורמולה   E.N
רכיבי  מבין  לילדים.  במיוחד  המותאמות  ייחודיות 
תמצית  לחך,  תמצית  למצוא  ניתן  הפורמולה 
הצמחים  תמציות  כל  ועוד'.  קמומיל  אכינצאה, 
ומשולבת  סינרגטית  בצורה  פועלות  בפורמולה 

למען מטרה משותפת.
סמבוק קיד - סירופ טעים בטעם תות, משלב את 
הצמח סמבוק שחור יחד עם המינרל אבץ וויטמין 
C. השילוב הסינרגטי של שלושת הרכיבים מותאם 

במינונים שונים לילדים ואף למבוגרים. 
זינקי - סירופ טעים וערב לחיך הילדים, בטעם תפוז 
המינרל  של  אופטימאליים  מינונים  מכיל  נהדר. 
אבץ וויטמין C ומבוסס על מחקרים קליניים. לכל 
גם  אך  חיובית  השפעה  האלה  מהרכיבים  אחד 
בהינתן שני  יותר  סינרגיסיטית אף  קיימת פעילות 

רכיבים אלו יחד.
סיני  צמח  הינו  האסטרגלוס   -  C  + אסטרגלוס 
המוכר מזה אלפי שנים בזכות יתרונותיו הייחודיים. 
מאפשר   C ויטמין   + אסטרגלוס  טיפות  המוצר 
שילוב יעיל  ובטוח המיועד בייחוד לתינוקות וילדים 

צעירים.

הפתרון לטיפול בצלקות
העשויים  ניוג'ל,  מוצרי  סדרת 
100% מסיליקון רפואי, ומסייעים 
ולהחלקת  לצמצום  לטשטוש, 
במראה  תוצאות  עם  צלקות, 
שבועות.  כ-3  לאחר  הצלקת 
ניוג'ל מטפל במגוון צלקות, בהן: 
בפנים,  צלקות  אקנה,  כוויות, 
צלקות  קיסרי,  ניתוח  צלקת 
אסתטיים  ניתוחים  בעקבות 

ועוד. לתוצאות טובות מומלץ טיפול משולב במוצרי הסדרה: ג'ל ויריעות 
להתאמה מיטבית לגודל הצלקת ולמיקומה בגוף. ניוג'ל מתאים לצלקות 
ללא  והוא  לחלוטין,  ניתן להשתמש כשהעור התאחה  עד שנתיים.  שגילן 
תפרים, גלד או הפרשות מהפצע. מחיר: ג'ל  15 גרם  – 215 ₪ ; מחיר זוג 
יריעות לניתוח קיסרי - 349 ₪ )בצבעים שקוף או בז'(. ניתן להשיג באתר 
ניוג'ל בהנחה של 10% או בפארמים. חלק מהמוצרים זמינים ומסובסדים 

בקופ"ח מכבי.

מזהה שתלים ללא ניתוח
מנהל המזון והתרופות 
האמריקני FDA אישר 
המכשיר  את  החודש 
 ,Implant Spotter-ה
חברת  ידי  על  שמיוצר 
מאשקלון.  טק  פורום 

דיגיטלית, שמצוידת בחיישן, אשר  נראה כמו עט   Implant Spotter ה- 
ליד מתכת.  גלים אלקטרומגנטיים המשתנים כאשר הם נמצאים  מעביר 
הוא פותח כדי לסייע לרופאי השיניים לאתר את השתלים הדנטליים ללא 
ניתוח. רופא השיניים מעביר את המכשיר מעל החניכיים וכאשר המכשיר 
נמצא בדיוק מעל השתל, הוא מצפצף ומתריע על מקומו. איתור השתל 
ומונע בכך מהמטופלים כאב מיותר של  כולל טיפול שאינו דורש תפירה 
בקיץ  המכשיר  את  השיקה  טק  פורום  השתל.  וחשיפת  החניכיים  חיתוך 
טק,  פורום  מנכ"לית  גור,  שרי  עולמית.  להתעניינות  מיד  וזכתה  האחרון 
שחזרה מסדרת כנסים בארה"ב, מספרת שהחברה עובדת על פיתוחים 
נוספים שיחסכו ממטופלי השיניים כאב ואי נוחות. "בקרוב",  היא מספרת, 

"נמשיך את ההתרחבות לתחום השתלים, עם פיתוח חדש".

טיפול מונע למיגרנה 
טבע תעשיות פרמצבטיות 
 NYSE and(בע"מ
TASE: TEVA(  הודיעה 
כי מינהל המזון והתרופות 
 )FDA( האמריקאי 
 AJOVYTM את  אישר 
, )fremanezumab-

מבוגרים.  במטופלים  מיגרנה  של  מונע  לטיפול  בהזרקה,   ,)vfrm
AJOVY, נוגדן חדש שבטי המתמקד בליגנד קלציטונין פפטיד של הגן 
CGRP הראשון והיחיד למניעת מיגרנה, עם  )CGRP(, הוא טיפול נוגד 
אופציית מינון רבעונית )675 מ"ג( וחודשית )225 מ"ג(. "מיגרנה היא מחלה 
נוירולוגית מגבילה המשפיעה על יותר מ-36 מיליון אמריקאים", אמר ד"ר 
של  החולים  בבית  ראש  לכאבי  ג'פרסון  מרכז  מנהל  סילברסטיין,  סטיבן 
אוניברסיטת תומס ג'פרסון, וחוקר מוביל בתכנית הניסוי הקלינית בשלב 
AJOVY. "כ-40% מהאנשים החיים עם מיגרנה עשויים להתאים  3 של 
לטיפול מונע, אך רובם לא זוכים לטיפול. אני מרוצה מכך שתהיה אפשרות 
טיפול נוספת אשר עשויה לאפשר למטופלים שלי לחוות פחות ימי מיגרנה 
מחויבותנו  עם  אחד  בקנה  העומד  טבע,  עבור  חשוב  יום  "זהו  חודשיים". 
העצבים  מערכת  של  מחלות  עם  החיים  למטופלים  לסייע  ההיסטורית 
של  האישור  "קבלת  טבע.  ומנכ"ל  נשיא  שולץ,  קאר  אמר  המרכזית", 
ולעמוד  גישה לתרופות חדשות  ולהציע  לנו להמשיך  AJOVY מסייעת 

במחויבותנו לכלל בעלי העניין – מטופלים, עובדים ובעלי מניות".

כפי שאנו מכינים את הרכב לחורף בגלל תנאי הנהיגה הקשים, כך 
מומלץ לעשות גם עם הגוף • מומלץ להצטייד בתוספים הנכונים 

שיסייעו לנו ולמשפחתנו להתמודד ביתר קלות מול המזהמים השונים 
המצויים בסביבתנו, ובכך להקדים "תרופה למכה" ולהפחית את 

הסיכויים לחלות בחורף הנוכחי

סל תרופות
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הולדתו  יום  לרגל  בהתוועדות 
שבעים  הרבי  ביקש  השבעים, 
ואחת מתנות לעילוי נשמת אימו. 
מוסדות  שיקימו  ביקש  הרבי 
חינוך ואת הדברים שמעה בחורה צעירה 
וחשבה לעצמה: "האם מקום לימוד חסידות 
לצעירות ייחשב גם כמוסד חינוך?״. זה 
היה בשנות השבעים, בימים שבהם ההיפים 
חיבקו את הנוער ונשים צעירות כלל לא 
למדו חסידות. אותה בחורה, הגב' שרה 
לבקובסקי, כתבה לרבי ושאלה על הרעיון, 
והרבי השיב לה מייד שבית כזה לבנות חשוב 
אף יותר ממוסד חינוך לבנים. כך נוסד 'מכון 
חנה', על שם הרבנית חנה שניאורסון, אימו 

של הרבי. 
המכון היה קרוב לליבו והמיוחד שבו – 
לימודי חסידות לצד לימוד הלכה. מבחינת 
הרבי התלמידות שם היו כמו בנותיו, ולמקום 
הוא התייחס כמו לבית שלו. בט"ו בשבט 
תשל"ד ערך הרבי סיור במכון חנה, לפני 
שהשתכנה בו הקבוצה הראשונה, וביקר 
בכל שלוש הקומות של המכון כשפנס 
מאיר את החדרים החשוכים והמבואות. 
בסיום הביקור שאל הרבי מדוע אין מראות 
ומכשירי רדיו בחדרים... הרבי שם דגש על 
הטיפוח ועל היופי של הבית. גם בפרשת 
תרומה אנו עוסקים בבניית בית – משכן, 
בית לה'. "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". 
'חומרי הגלם' של  בפרשה מפורטים 
המשכן: "וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם 

זהב וכסף ונחושת..." 
אך מדוע נכתב הזהב תחילה? הרי הוא 
לא משאב בסיסי וזמין לכולם, לא כולם 
עשירים. ומלבד זאת, הרי בפועל בבניית 
המשכן השתמשו יותר בכסף? אלא שהזהב 
מבטא את מעלתם של ישראל – כל יהודי 
הוא זהב! כשם שאפשר לגלות זהב עם 
קצת מאמץ, כך גם ביהודי – צריך רק קצת 
להתאמץ, ומגלים את האור שבו. כל יהודי 

קשור לקב"ה בכל מצב. 
וכל יהודי צריך להיות בעשירות. זאת 
המשימה שלנו בדור הזה. כל אחת מאיתנו 
צריכה לקום בבוקר ולהבין שכדי להביא 
גאולה היא צריכה לחיות בעשירות, עסקית 
ובדעת  להיות עשירה בחומר  ורוחנית. 
וברוח. נכון, לפעמים יש לנו איזו רתיעה 

כנשות  דווקא  אך  מוטעית מהעשירות, 
עסקים עלינו לדעת שהגשמיות והרוחניות 

צריכות להגיע ביחד. 
יש ביטוי שגור אצל חסידים: "בגשמיות 
וברוחניות", שניהם יחד ותמיד יקדימו 
גשמיות לרוחניות. כך למדנו מאדמו"ר 
הזקן, וכך אנו לומדות מהרבי שבאגרותיו 
מרבה לברך בנוסח זה, ולעיתים אף מכפיל 
וכותב "בגשמיות וברוחניות וברוחניות 
ובגשמיות", ללמדנו שהמצב האידיאלי 

הוא שילוב מוחלט בין השניים! 
ואחת  ואומר שלכל אחד  חוזר  הרבי 
מאיתנו מוכנים אוצרות עמוסים של שפע 
ברכה ברוחניות ובגשמיות. ובפרט כעת, 
בזמן הגאולה, יש עשירות מופלגת לכל אחת 
כמו ביציאת מצרים. כל שעלייך לעשות הוא 
להשתדל להיות ראויה לקבל אותה, להוסיף 
בלימוד התורה וקיום המצוות. העשירות הזו 
כבר קיימת, ונגלה אותה בעזרת השמחה. 
בשירה, ריקודים, ואפילו בתזמורת וכלי 
נגינה. והשמחה – מוטב שתיעשה בצוותא. 

עם חברה, אימא או בת.
על חודש אדר אמרו חז״ל ש״בריא מזלו״. 
הכיצד? והרי ״אין מזל לישראל"? אלא 
שבחודש אדר המזל הוא ״בריא״ מעצמו, 
גם בלי המאמץ שלנו. את המילים ״אין 
מזל לישראל״ יש לקרוא כך: ״ַאִין״, כלומר 
הביטול של היהודי והחיבור לקב״ה שהוא 
מעצם הנפש – מזל לישראל. ״מזל״ לשון 
נוזל, יורד מהעולמות הרוחניים לעולם 
הגשמי. גם בתרומה למשכן ועשייתו מורגש 
הכוח שיש ליהודי, אותו ״מזל״, והוא נשאר 

״זהב״ וקשור תמיד לקב״ה.  
לחודש אדר א' אין מזל מוגדר, שהרי 
מזל דגים שייך לאדר ב'. ואולם, במיוחד 
כאן בחודש זה, חודש העיבור, מזלו תלוי 
בנו! במחשבה שלנו, בשמחה שלנו – זה 

יהיה המזל.
המשימה שלנו היא להיות זהב ברוחניות 
ובגשמיות, כדי לקיים את ציווי ה׳ בנחת 

ולשלב בין השניים.  
בברכת חורף בריא ושמח!

מירי שניאורסון-הבחירה שלי
מנטורית עסקית ואישית, מרצה ומנחה 

ושליחה בתקשורת.  054-9292901
www.miri-mychoice.co.il

תהיי עשירה, 
בגשמיות וברוחניות!

לחודש אדר א' אין מזל מוגדר, שהרי 
מזל דגים שייך לאדר ב'. ואולם, במיוחד 
כאן בחודש זה, חודש העיבור, מזלו תלוי 

בנו! במחשבה שלנו, בשמחה שלנו – 
זה יהיה המזל.

"



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

הברזל 3 רמת החייל תל אביב 
להזמנת מקום לאירועים: 03-7324411

בהשגחת הרבנות מהדרין תל אביב
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מג'דרה קוסקוס
המותג מאסטר שף מציג מתכון למג'דרה קוסקוס  - ארוחה משפחתית חמה וטעימה. במקום להשרות עדשים, 

משתמשים בשימורי עדשים, מה שהופך את הכנת המנה, למהירה במיוחד.  

מרכיבים ל-4 מנות:
1 שקית קוסקוס מרוקאי בינוני 

1 קופסה שימורי עדשים ירוקות 
1 כפית מלח

4-5 כפות שמן זית
2 בצלים, חתוכים לרצועות דקות

2 שיני שום, קצוצות
1/2 כפית כמון

 1/2 כפית כורכום
1/2 כפית בהרט

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

להגשה:
 פטרוזיליה קצוצה

1/2 כוס צנוברים, קלויים

אופן ההכנה:
1. מחממים את שמן הזית בסיר ומטגנים את הבצלים והשום עד להזהבה. מוסיפים את התבלינים ומערבבים. 

2. ממשיכים לטגן עוד 2 דקות.
3. מוסיפים את הקוסקוס, העדשים והמים הרותחים ומערבבים היטב. 

4. מבשלים, על אש הכי קטנה עם מכסה סגור, עד שהקוסקוס מוכן )כ-7 דקות(.
5. מגישים עם פטרוזיליה קצוצה וצנוברים.

עוגיות cookies ופירות יער
חברת כרמית מציעה משהו מתוק לחורף חם, מתכון קליל ומפנק עם עוגיות cookies ופירות יער.

מצרכים:
1 מיכל שמנת מתוקה להקצפה

אספרסו כפול 
1 כפית תמצית וניל
3 כפות מסקרפונה

פירות יער טריים- תותים, אוכמניות, פטל או כל פרי אחר שיש בבית. 
חבילת עוגיות cookies בטעם שאוהבים. 

אופן ההכנה:
1. מקציפים את השמנת, מוסיפים את הוניל והמסקרפונה.

2. כשהקצפת מתחילה להתייצב, עוצרים ומקפלים פנימה את הקפה, לאט ובעדינות.
3. מעבירים את קרם הקפה לשקית זילוף עם צנתר משונן, מזלפים מעל לכל עוגייה, ומפזרים מעט פירות יער 

מעל הקרם.

מתכון: ליאור משיח 

מג'דרה גלילית
עונת החורף בעיצומה וזו סיבה מספיק טובה למתכון שופע בפירות יבשים שמוסיפים טעמים מרעננים 

ומיוחדים לארוחה. טונה סטארקיסט מציגה מתכון למג'דרה גלילית עם נתחי טונה, פירות יבשים וטחינה יוגורט 
לצד סלט רענן. מתכון חגיגי וחווית טעמים לחיך.

מצרכים )4 מנות( :
1 כוס עדשים שחורות/ירוקות 

1 כוס בורגול גס
3 בצלים חתוכים לקוביות 

2 שיני שום כתושות
2 כפות שמן זית

2 כפות סילאן
2 בטטות קלופות וחתוכות לקוביות

כף חומץ בלסמי
קורט מלח

קורט צ'ילי חריף גרוס )לא חובה(
2 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה 

חופן צימוקים שחורים
חצי כוס פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה: 
1. מעבירים את העדשים לסיר, מכסים במים קרים )כ-10 ס"מ מעל העדשים(, מרתיחים, מכסים ומבשלים 

כ-20 דקות עד שהעדשים מתרככות אך עדיין שומרות על צורתן. מסננים ושומרים כחצי כוס ממי הבישול.
2. מעבירים את הבורגול לקערה. מכסים במים רותחים, מכסים בנייר כסף ומשרים כ-15 דקות עד שהוא 

מתרכך אך עדיין שומר על צורתו. לבסוף, מסננים מהמים. 
3. מחממים תנור ל-180 מעלות, מערבבים את הבטטות עם 2 כפות שמן זית, מעבירים לתבנית תנור וצולים 

כ-20 דקות עד שהקוביות מתרככות. ניתן להכניס את הבטטות לכלי שמתאים למיקרוגל ללא שמן הזית 
ולהפעיל בעוצמה מקסימלית במשך 5-6  דקות.

4. מחממים סיר רחב, מוסיפים כף שמן זית ולאחריו את הבצל ומטגנים כ-10 דקות עד שמשחים. ניתן להוסיף 
כף מים בכל פעם שרואים שהבצל מתחיל להידבק. מוסיפים את השום וממשיכים לטגן כדקה נוספת. )ניתן 

להשתמש במקום בבצל מיובש ללא שמן(. 
5. מעבירים לסיר את העדשים, הבורגול, הסילאן, חצי כוס ממי הבישול של העדשים, הבטטות הצלויות, 

הצימוקים, ואת המלח והצ'ילי.
6. מביאים לרתיחה עדינה, מוסיפים את נתחי הטונה ואת הפטרוזיליה ומערבבים.

4

5

1

2

3

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

לצד המנה: סלט עגבניות, זיתים וקישואים

מצרכים )4 מנות(:

3 עגבניות קצוצות גס

2 קישואים חתוכים לקוביות

חופן קטן זיתים קצוצים ו/או עגבניות מיובשות

1 בצל ירוק קצוץ

1 כף שמן זית

קליפה מגוררת ומיץ מלימון אחד

שן שום כתושה

כף רכז רימונים )לא חובה(
קורט מלח

אופן ההכנה:

מערבבים את כל החומרים ומגישים.
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7. מכבים את האש ומפזרים מלמעלה מעט טחינה-יוגורט, אגוזי מלך ושקדים פרוסים.

 רול פיצה ענק
מרכיבים לתבנית 22-24 ס"מ:

500 גרם קמח מקצועי 
320 מ"ל )1/3 1 כוסות( מים פושרים

2 כפיות שמרים יבשים
25 גרם )2 כפות( סוכר

15 גרם )3 כפות( שמן זית
10 גרם )1.5 כפיות( מלח

לרוטב ומלית:
2-3 כפות שמן זית

1 קופסה )400 גרם( עגבניות חתוכות דק 
3 כפות רסק עגבניות 

4 שיני שום, קצוצות דק
1 כפית סוכר

1 כפית אורגנו יבש
מלח ופלפל

200 גרם גבינת מוצרלה, מגוררת
1.5 כוסות טבעות זיתים שחורים / ירוקים או תירס

עלי בזיליקום )אופציונלי(

להגשה:
3 כפות טחינה גולמית מעורבבת עם 3 כפות יוגורט ו-2 כפות מים

כפות שקדים פרוסים/ בוטנים/ שומשום
חופן אגוזי מלך

אופן ההכנה:
מכינים בצק: 

1. מניחים בקערת מיקסר עם וו לישה את הקמח, המים, השמרים, הסוכר והשמן ולשים במהירות נמוכה כ- 
6-7 דקות. 

2. מוסיפים את המלח וממשיכים ללוש עוד דקה עד שמתקבל בצק רך ודביק.
3. מעבירים את הבצק לקערה משומנת, מכסים ומתפיחים במקום חמים בין שעה לשעה וחצי, או עד שהבצק 

מכפיל את נפחו.
בינתיים מכינים את הרוטב: 

1. מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את שימורי העגבניות ומבשלים כ-3 דקות. מוסיפים את רסק 
העגבניות, השום והתבלינים, מערבבים ומבשלים כ-10 דקות על אש בינונית. טועמים ומתקנים את התיבול.

2. מחממים את התנור ל- 180 מעלות. 
3. לשים את הבצק כדי להוציא את האוויר ומרדדים על משטח עבודה מקומח למלבן גדול בעובי כ- 4 מ"מ.

4. מורחים את המלבן ברוטב העגבניות, מפזרים את הגבינה והזיתים / התירס ובעזרת גלגלת פיצה חותכים 
לרצועות בעובי כ- 5-6 ס"מ.

5. מגלגלים את הרצועה הראשונה לשבלול וממשיכים הלאה עם יתר הרצועות עד שמתקבל רול ענק.
6. מניחים את הרול בתוך תבנית אפייה עגולה, מכסים ומתפיחים כ-15 דקות.

7. אופים במשך 30-35 דקות, או עד שהמאפה זהוב והגבינה נמסה.
מגישים מיד.

המתכון באדיבות: מאסטר שף

 נאגטס עוף ותירס
המותג מאסטר שף מציע מתכון לנאגטס עוף ותירס בציפוי פירורי לחם, נאגטס טעימים שהילדים יאהבו ולא 

יפסיקו לבקש. 

 
מצרכים לבצק:

 500 גרם עוף טחון
 1 קופסת שימורים )425 גרם( תירס, מסוננת

 1 ביצה
 2-3 כפות פירורי גריסיני 

 1 כף רוטב סויה בהיר 
 2 שיני שום, כתושות

 1 גזר קלוף או 1 בצל קלוף, מגורד דק דק
1/2 כפית מלח

 לציפוי:
 1 כוס קמח מקצועי 

L 2 ביצים 
 פירורי גריסיני 

שמן לטיגון

 להגשה:
 מיונז הולנדי / צ'ילי 

אופן הכנה:
1. טוחנים את התירס בפולסים קצרים עד שחלק מהתירס טחונים וחלק עדיין שומרים על מרקמם.

2. מערבבים היטב בקערה בינונית את כל המצרכים לפי הסדר ברשימת המצרכים ומעבירים למקרר לחצי 
שעה לפחות.

3. ב-3 קערות שונות שמים: קמח, ביצים טרופות ופירורי גריסיני.
4. יוצרים קציצות עם ידיים רטובות, פוחסים אותן מעט לצורת נאגטס ומצפים בקמח.

5. טובלים בביצה ולאחר מכן מצפים בפירורי גריסיני.
6. יוצרים בצורה הזאת את כל הנאגטס ומניחים על מגש עם נייר אפייה. מעבירים למקרר לחצי שעה )אם 

ממהרים אפשר לוותר על השלב הזה אבל הוא עוזר לייצב את הקציצה(.
7. מטגנים מ-2 הצדדים עד הזהבה בשמן בגובה 1/2 ס"מ או אופים בתנור עם מעט תרסיס שמן מתחת 

לנאגטס ומעליהם.
8. מגישים עם רוטב צ'ילי מתוק או מיונז

2 1

1

4

5

חם
מנ
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צי

23
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
ראש העין

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. כאחד האדם
2. כאין וכאפס
3. כאיש אחד

תשובות:

תשובות:

1. ׁשֹוְפִטים טז ז 2. ְיַשְׁעָיה מא יב 3. ְשׁמּוֵאל ב יט טו

1. תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה את קורות  התקרה או 
את הנסרים שבה בבתים שגגותיהם שטוחים. "תקרה שאין עליה 

____" )סוכה א ז(
2. מחסה,מחבוא,מגן. "יקומו ויעזרכם יהי עליכם ___"   )דברים לב 

לח(
3. אחד הלויים שחתמו על האמנה בימי עזרא.                          "הודיה 

בני ___" )נחמיה י יד(
4. קיצור המילים : הלכה י"ז

קרבנו"  יהיה   ____" ומובחר.  לבן  ונקי,קמח  מנופה  חיטה  קמח   .5
)ויקרא ב א( )בכתיב חסר(

ושני  אחת  "שיטה  השורות.  שבין  בכתוב,הרווח  חלק  שטח   .8
_____" )בבא בתרא קסג.(

)בלשון  י(  ג  )משלי  שבע"   ____ "וימלאו  תבואה.  של  מחסן   .12
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

ו___ מפניך אברח" )תהלים  "____ אלך מרוחך  13. לאן? להיכן? 
קלט ז(

15. מוט גבוה,כלונס לתלות עליו דגל או דבר-מה אחר לאות ולסימן. 
"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על ה____" )במדבר כא ט(

17. קיצור המילים : יש גורסים.

 ____" משמאלו.   יותר  מפותחת  ימינו  ימין,שיד  ביד  עובד   .1
ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת" )דה"א יב ב( )בלשון יחיד(

לקשרה  בהמה  של  בלחיים  או  באף  שנותנים  ברזל  טבעת   .2
)לא  כט(  לז  )ישעיה  באפך"   ___ "ושמתי  ולהוליכה.  בחבל 

בלשון סמיכות(
3. משנה לשנה,מידי שנה בשנה.  "____ ימימה" )שמואל א ב 

יט(
4. אפשר ש-,שמא,יתכן כי.  "____ משגה הוא" )בראשית מג יב( 

)בהיפוך אותיות(
תאחר"           לא  ו___  "מלאתך  וכדומה.  זיתים  או  ענבים  עסיס   .5

)שמות כב כח( )לא בלשון סמיכות(
7. כנוי לאחד ממיני הארבה שנזכר במקרא. "כמשק ____ שקק 

בו" )ישעיה לג ד( )בלשון יחיד(
9. תשלום,שוחד,בצע.  "כלו אהב שחד ורדף ___" )ישעיה א כג( 

)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
11. היפסקות,המנעות.  "אפס לשון ____ וכליה" )רש"י סנהדרין 

סד:(
14. בקיע,סדק.  "ושסעת ____ פרסת" )ויקרא יא ג(

15. קיצור המילים : אין ראיה לדבר.

העמוד טעון גניזה

1. מי שנוהג להרבות בחומרות,שאינו מקל.
"עליך ראיה ללמד שאתה ____" )ידים ד ג(

6. מצפה,מחכה בכליון עינים. "טוב ו___  ודומם" )איכה ג כו(
7. אין רע בלי טוב,אפשר למצוא בדבר השלילי גם צד חיובי. 

"____ זו לטובה" )תענית כא.(
8. שהשביעו אותו,שהוטל עליו להישבע שבועת    אמונים כי 

ידבר אמת.  "____ ועומד מהר סיני הוא" )שבועות כב:(
10. אחד מבני המלך יהושפט,אחי יהורם,שנהרגו על ידו לאחר 

שמלך במקום אביו. "עזריה ו___" )דה"ב כא ב(
לז(  כה  )ירמיה  השלום"  נאות  "ו____   נשתתק,נאלם.    .12

)בלשון יחיד,עבר(
13. תביעת חוב. "____ איש באחיו אתם נשים" )נחמיה ה ז(

 "____ "שבט  רע.  מעשה  על  גופני,הלקאה  לעונש  כנוי   .16
)משלי כב טו(

17. רפואה,מרפא. "לב שמח ייטיב ___" )משלי יז כב(
הדלת  "ו____   בריח.  על  או  מסגר  על  במפתח,סגר  סגר   .18

אחריה" )שמואל ב יג יח(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. מערכת מדרגות לוליניות העולות בסיבוב. "ו____ היתה עולה מקרן 
מזרחית צפונית" )מידות ד ה(

5. מעשה רע,סטיה מן הדרך הישרה. "עשה ___ שנאתי" )תהלים קא ג( 
)בלשון יחיד(

7. בן קנז משבט יהודה. הוא היה השופט הראשון  בישראל אחר מות 
יהושע. "ובני קנז ____ ושריה" )דברי הימים א ד יג(

9. מהירות,חריצות. "__ מביאה לידי נקיות")סוטה ט טו(
10. מספד,קינה,בכי. "על ההרים אשא בכי ו___" )ירמיה ט ט( )בהיפוך 

אותיות(
11. מפרשיות השבוע.

14. מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר המותר. "מכלל 
לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(

"עוקר  מן  )להבדיל  ובהלכה  בתורה  בקי  ללמדן  כנוי  )בהשאלה(   .16
הרים"  עוקר  רבה   ___ יוסף  "רב  ביותר(  לחריף  כנוי  שהוא  הרים" 

)הוריות יד.(
18. נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה. "וה___  כ___ יהוא בן נמשי" )מלכים 

ב ט כ(

1. מתוך 2. מעות 3. פנים 4. דרום 5. סרק 6. סוג לטאה 7. 
יוונית 8. לא 9. אין הבדל 10. גמור 11. פליט 12. לחמניה 13. 

סבון 14. בן 15. מהדק 16. גמל
1. "מיגו" פירושו בעברית...

2. "חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
3. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

4. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

5. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."
6. מהו חומט?

7. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
8. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

9. מה ההבדל בין טקס וטכס?
10. "מנוי ו... אתו"

11. "שריד ו..."
12. מהי גלוסקה?

13. בורית היא...
14. "...אדם", "...חיל", "...בית"

15. מהו אטב?
16. בת זוגו של מי היא הנאקה?
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ו'-י' באדר א'11-15.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   |   03-5796771 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |03-5448588
-9479944  .25 רח’ חבקוק   |  03-5703078  .2 רח’ פרדו   |  03-5226858  .24 רח’ הרב מלצר   |  03-6324538  .11 קוק  רח’ הרב   |  03-6566551  .15 רשב’’ם 

03 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: 
25|  חיפה:  ים: ניסנבאום  בת   |  08-8523639  .15 |  רח’ רשבי    08-6103663  .8 08-6430456| הלל   .22 | הורקנוס   8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רח' רשבי 
ירושלים: רח' פנים מאירות 10 קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465|   | א.ת כפר חסידים. 04-9040905  רכסים:   | מיכאל 9. 04-6899718 

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

סוגים שונים
400 גר'

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

אורז פרסי
1 ק"ג
סוגת

שלישיית פינוק
קוד: 2492869/76/83

עוגיות עבאדיתה כחול
100*1 גר'

ויסוצקי

חמישיית טישיו
קוד: 48203

מקלות חמוצים
לבס

גולש/בשר לחמין
800 גר'

להבונים 'מעולה'מיץ ענבים 'מעולה'
כולל פיקדון

1 ליטר
4 שעות

50 יח'

עוף שלם 
קפוא

אשפתון גליל
רבע/חצי/1 ליטר

'מעולה'

קמח מנופה

טיטולי פרימיום

1 ק"ג
סוגת

רטבי ויטהרביעיית טונה זוג קרקר
בשמן זית

'מעולה'
סוגים שונים

350 גר'
2*150 גר'

אסם

6 ק"ג

זוג שקדי מרק במבה/ביסליקפה נמס/פלטינום

אבקת כביסה אריאל

2*400 גר'
אסם

200 גר'
עלית

55-60 גר'
אסם

דנונה בר
סוגים שונים

שטראוס

שמיניית יופלה פריקוטג' גבינה 
250 גר'
תנובה

למארז

14-15
ט'-י' באדר א'

שני-רביעי
11-13.2.19 ו'-ח' באדר א'

שלישי-רביעי
12-13.2.19 ז'-ח' באדר א'

רביעיית שוםגזר תפו"א לבן ארוז

250 גר'
טרה

גביעי איחסוןנר נשמה

גבינה צהובה
200 גר'

טרה
תנובה

קוד: 711998
'מעולה'

תבלינים בשקיתשעועית/חומוס
1 ק"ג
'מעולה'סוגת

לא כולל פ. שחור ולבן וסוגי שום

שני-רביעי
11-13.2.19
ו'-ח' באדר א'

אלסקה

ברנפלקס
לא כולל אקסטרה

375-500 גר'
תלמה

זוג קטשופ
2*750 גר'

אסם

תפוז/קלמנטינה/
לימון

סלק/שומר

ממתקי קסם מתוק
קוד:61615/800095/800101/

800194/800200/10361/10590

1010790

לק"ג

490
לק"ג

390
לק"ג

3990

ליח'

139019901790

990 7901990

10 ב-
10

8 ב-
10

3 ב-
10

4 ב-
100

7 ב-
20

2 ב-
10

12 ב-
10

2 ב-
10

2 ב-
890

3 ב-
1090

3 ב-
1090 12901990

ליח'לק"ג
19902990990

2790790

390

690 1790

לק"ג
290

4 ב-
10

2 ב-
990

לק"ג
390
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