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אמת מאר"צ תצמח
הרב והסופר חיים סבתו, 

בראיון אישי וחושפני
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יהודים מניפים קורות גשר שנקרא   21 הכואב של 
על שמה של אישה צדקנית, בעיצומה של השבת 
• על רקע זה פנה יוסי גיטלר אל העבר והביא את 
בארץ  שנבנו  העתיקים  הגשרים   20 של  סיפורם 
לדרום  מצפון  ומפוזרים  ה-19  המאה  עד  ישראל 
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24
תופעה מתרחבת: שכירים ועצמאים 

שותפים במיזמים תורניים

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

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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 מסלול החשיבה השלישי 
לזמני משבר: אשליית החומר

הקדוש  הזוהר  בספר  מובא  האדם  תפילת  על    
הרוחנית.  העבודה  היא  האדם,  "תפילת  )בתרגום(: 
יודעים  אינם  אדם  ובני  עליונים  בסודות  עומדת  היא 
רקיעים,  בוקעת  אווירים,  בוקעת  האדם  שתפילת 
רבי  "אמר  מובא:  ובתלמוד  למעלה".  ועולה  פתחים  פותחת 
יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הן: צדקה, 

צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה".
זוהי התפילה מעומק הלב. ובספר "נפש החיים" האריך  זעקה 
לבאר את השפעת התפילה ופעולתה בתיקון העולמות הרוחניים 
הוא  ברוך  חז"ל שהקדוש  זה את מאמר  לפי  ופירש  העליונים. 
נתקנים  ידי תפילתם  לפי שעל  צדיקים.  לתפילתם של  מתאווה 
וכמבואר  שצריך.  מי  לכל  רב  שפע  ויורד  העליונים  העולמות 

בזוהר הקדוש פרשת תולדות על תפילת יצחק.
וזהו עומק דברי חז"ל במדרש על הפסוק: "ַאל ִּתְׂשְמִחי אַֹיְבִּתי 
ִלי ִּכי ָנַפְלִּתי, ָקְמִּתי. ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶֹׁשְך, ה' אוֹר ִלי". "שנו רבותינו: 
מתוך כעס - רצון. מתוך אפילה - אורה. מתוך רוגז - רחמים. 
מתוך צרה - רווחה. מתוך ריחוק - קירוב. מתוך נפילה - קימה". 
הנפלא  היפוכו, שהוא הטוב  ובסבל עצמו, טמון  לפי שבקושי 
הבא אחריו ומתוכו. בכוחה של התבוננות זו להביא את האדם 

לשמחה בייסורים. שהרי הם לטובה.

מסלול שלישי: 
אשליית החומר

מסלול התבוננות זה, הינו לכאורה העמוק שבכולם, אולם הוא 
פשוט ואמיתי לחלוטין.

מאי  אכזבה  חומרי.  הפסד  הוא  לעצבות  שהגורם  מאד  מצוי 
רכוש,  הפסד  יקר,  מכשיר  קלקול  ממון,  איבוד  משרה,  השגת 
כספי הלוואה שלא הוחזרו, שאיפות ותכניות לפריצה כלכלית 

שלא התגשמו וכל כיוצא בזה.
מישוש,  ברת  אשליה  אלא  אינו  שבעולם  החומר  כל  כידוע, 
מורכב  בעולמנו  עצם  כל  שהרי  החומרי.  לגוף  המותאמת 
מחלקיקים קטנים בלתי נראים לעין רגילה, הנקראים אטומים, 
אשר כל אחד מהם מורכב בעיקר מגרעין פנימי ומאלקטרונים 
הנעים סביבו במהירות עצומה. רק משום תנועתם המהירה של 
 - מעטפת  של  מראה  באטום  נוצר  הגרעין,  סביב  האלקטרונים 
כשם שכנפי מאוורר המסתובבים במהירות יוצרים מראה צלחת. 
וכאשר אין ספור אטומים עומדים יחדיו בצפיפות, נוצר מראה 

החומר הנראה לעין והמורגש במישוש.
להבנת משמעות הדברים נציין כי בחוד הדק ביותר של סיכה, 

ישנם טריליוני אטומים במספר בלתי נתפס. עוד נציין כי המרחק 
האלקטרונים  מעטפת  לבין  האטום  של  הפנימי  הגרעין  שבין 
הנעים סביבו, דומה באופן יחסי למרחק שבין קופסה קטנטנה 

המונחת במרכזו של אצטדיון גדול, לבין קירות המבנה.
נמצא שהעולם החומרי הנראה לעין, אינו אלא מערכת המורכבת 
מהמוני מעטפות דמיוניות של אטומים העומדים יחד בצפיפות, 

ויוצרים את מראה החומר. ובעצם... את אשליית החומר.
את  המניעה  האנרגיה  מקור  מהו  לשאלה  מענה  אין  למדענים 
יפסיקו  אילו  יקרה  מה  לחשוב  מבהיל  שהרי  האלקטרונים. 
כל  כזה,  במקרה  שהיא.  סיבה  מכל  תנועתם  את  האלקטרונים 
עצמו,  העולם  כולל  והדומם,  הצומח  החי,  שבעולם  החומר 
פשוט יעלם. ומכל הקיים יישאר רק פסיק חומרי קטנטן שגודלו, 

לדעת מדענים רבים, אינו עולה על קופסת גפרורים.
המציאות  לכך.  לחשוש  שאין  קיבלנו  כבר  הסוד  בתורת  אולם 

האמיתית של העולם היא המציאות הרוחנית.

כרחם אב

ומבין  שבחומר,  והעראיות  הדמיון  עקרון  את  המפנים  אדם 
את  גם  להבין  מסוגל  הרוחנית,  זו  היא  הנצחית  שהמציאות 
התשובה על שאלה מצויה וקשה: הלא בורא העולם אוהב את 
בעולם?  רב  כה  סבל  יש  כן  אם  כיצד  עליהם,  ומרחם  בריותיו 
כיצד המונים מתים ברחבי העולם ממחלות ומרעב מתוך סבל 

נורא?
ובוודאי  הנשמות.  גלגולי  על  המקובלים  תשובת  ידועה  אמנם 
התעללו  אשר  אכזרים  נאצים  חיילים  גדודי  רואים  היינו  אילו 
ומתים  נורא  סבל  וסובלים  בגלגול  חוזרים  הם  והנה  ביהודים, 
ממחלות ומרעב, הלא לא היינו מתפלאים ומתלוננים על סבלם. 
שהרי מדובר באותם בני אדם אשר חזרו בלבוש חומרי שונה. 
אך עדיין, ובפרט בשעת סבלו הרב של אדם קרוב האהוב עלינו, 
השאלה הכאובה והקשה עלולה לצוף ולעלות: "מדוע הוא נותן 

לאדם לסבול עד כדי כך?".
כל  כי  ומבין  החומר,  עולם  בתפיסת  להתרומם  הזוכה  אולם 
מציאות  אינו  החומרי,  הגוף  ובכללו  ביקום  הקיים  החומר 
לממד  המוגבלת  סובייקטיבית  מציאות  אלא  ונצחית,  מוחלטת 
זו  רק  היא  המציאות  האלוקי,  האמיתי  שבממד  בעוד  שלנו, 
הרוחנית, הרי מתברר שכל הנראה לעינינו כסבל אינו אלא סבל 
סובייקטיבי. אשר אמנם האדם אשר נברא בעולם הקיים לעיני 
בשר, נדרש לגמול חסד ולהתחשב בצרכיו החומריים של הזולת 
כמו בצרכיו הרוחניים, ולהיזהר מכל מה שיש בו רוע ואכזריות 
בכל ענייני העולם. שהרי הבורא קישר את החומר ברוח לתקופת 

יוכל  שהאדם  הבריאה  בטבע  והטביע  הזה,  בעולם  העבודה 
באתגרי  העמידה  באמצעות  הפנימי  הרוחני  עולמו  את  לבנות 

החומר על פי ההוראות שכתב בתורה.
העולם  את  בונה  "החכם  כי  ישראל  מגדולי  אחד  אמר  וכבר 
על  כלומר  חברו".  של  הזה  העולם  באמצעות  עצמו,  של  הבא 
ידי שנותן לחברו ומסייע לו בענייני העולם הזה - ככל המצוות 
דקויות.  של  ברמה  לזולת  ברגישות  העוסקות  שבתורה  הרבות 
אולם הסבל הבא מלמעלה בגזרת עליון אל האדם בעולם הזה, 
אינו אלא  אכזריות, שהרי בממד האמיתי  אינו חלילה בבחינת 
מיטיב לאדם. ודי בזה למבין. והחומר אינו אלא מעטפת לנפש 
אלוקי  בצו  הכל  קיום  סיבת  הפנימית,  הנפש  והיא,  הרוחנית. 
ממעל. היא המניעה ומחברת את חלקיקי הדומם, מצמיחה את 

הצומח ומחיה את החי.
ההנאות  שכל  נמצא  דמיון,  אלא  אינו  החומר  שכל  ומאחר 
זמניות,  הנאות  רק  אינן  החומריים(  הייסורים  )וכל  החומריות 
אלא גם דמיוניות. בעוד שהממד הרוחני שבעולם, הוא הנצחי 
והאמיתי. משום כך גם העונג הרוחני, הוא העונג היחיד שהוא 

מציאותי באמת.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

 מצוי מאד שהגורם
לעצבות הוא הפסד 
חומרי. אכזבה מאי 

השגת משרה, איבוד 
ממון, קלקול מכשיר 

יקר, הפסד רכוש, 
כספי הלוואה שלא 

הוחזרו, שאיפות 
ותכניות לפריצה 

כלכלית שלא התגשמו 
וכל כיוצא בזה

 אילו היינו רואים גדודי חיילים נאצים אכזרים אשר התעללו ביהודים, והנה הם 
חוזרים בגלגול וסובלים סבל נורא ומתים ממחלות ומרעב, הלא לא היינו מתפלאים 

ומתלוננים על סבלם



 כולנו זוכרים את הרגעים הקטנים האלה, חוויות ילדות מתוקות 
 עם משפחה וחברים אהובים. רגעים שיש להם טעם שמלווה אותנו מאז 

ופלים ועוגיות מןומפנק את ילדינו היום, הטעם המצוין של ופלים ועוגיות מן.

זכרונות מתוקים 
משביחים עם הז

יום הולדת כיתה ג', אלול תשמ"ט
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הדוקטור ש"התחזה" ליהודי ממרילנד

את  שילמה  שלא  ענייה  משפחה  על  מספרים 
חובותיה לבנק ועמדה להיזרק מהבית באמצע החורף 
הקפוא ברוסיה. עבר הרב בין בתי העיירה לגייס צדקה, 
אך כולם היו עניים מרודים. לא נותרה לרב ברירה והוא 
הרב  הקיש  חסדיו.  את  לבקש  בעצמו  הבנקאי  של  לביתו  צעד 
על דלת הגביר וההוא נחפז להזמין את הרב פנימה לתוך הבית 
רק  בא  הוא  כי  אמר  הרב  אך  בחוץ.  יתקררו  לא  למען  המוסק 

לדבר קצרות והם יכולים להישאר בחוץ.
הרב החל לפטפט על הנעשה בעולם ולשלב רעיונות מתוך 
ניסה  הוא  קופאות.  שרגליו  הרגיש  והבנקאי  השבוע,  פרשיות 
המשיך  הרב  אך  הביתה,  להיכנס  מוכרחים  כי  לרב  לרמוז 
לשוחח בשלווה על המתרחש סביב הגלובוס. רגע לפני שאיבד 
האיש את הכרתו, עבר הרב לספר על אותה משפחה עניה ואמר 
יעבור  מה  להרגיש  יכול  אתה  בקור,  עומד  כשהנך  "עכשיו  כי 
הבנקאי  יכל  לא  כעת  לרחוב"...  אותם  יזרוק  הבנק  אם  עליהם 

להשיב את פני הרב ריקם.
זהו גם ההסבר לתמיהה על הפסוק המופיע בפרשתינו "עין 
פשוטה:  תמיהה  עולה  הרי  "ממון".  חז"ל  ופירשו  עין"  תחת 
כפרשנות  אם  ממון?  כוונתה  אם  "עין"  התורה  כתבה  מדוע 
חכמים שהכוונה היא תשלומים, למה לא כתבה ישירות 'ממון 

תחת עין'?
לב:  חודר  רעיון  ומביא  היטב  הדברים  את  מפרש  הרמב"ם 
שהעוול  להזכירך  עין",  תחת  "עין  בכוונה  כותבת  התורה 
ימיו.  לכל  לנכה  אדם  הפכת  )ל"ע(!.  עין  לקחת  הוא  שעשית 
אלא  כסף,  רק  לקחת  כאילו  בקלות  למעשה  להתייחס  אסור 
כי  כסף  רק  משלם  הנך  למעשה  ואמנם  בנפש.  שפשעת  לזכור 
התורה היא תורת חסד, אבל עליך לשים מול עיניך את האסון 

הנורא שגרמת.
וזאת הדגשת התורה "עין תחת עין" – אל תגיד זה בסך הכול 
זה  א,ג:  ומזיק  חובל  רמב"ם  אדם.  בחיי  שמדובר  תבין  כסף, 
שנאמר בתורה 'כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו' - אינו לחבול 
בו כמו שחבל בחבירו, אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או לחבול 

בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו.

הלם על מסלול הגילויים

אל  ונחשף  ומצוות  תורה  לחיי  להתקרב  שמתחיל  אדם  כל 
שיוצרים  ותהיות  גילויים  של  מסלול  עובר  היהודיים,  החיים 
אצלו בלבול חריף. אחת השאלות היא, מה מקור סמכות התורה 
שבעל פה? מאיפה שואבים חז"ל והפוסקים את ההרשאה לדבר 
ללימוד  קודש  בחרדת  ניגשים  יהודים  האלוקים?  של  בשמו 
התורה מתוך רצון לקיים דבר ה', "ונתן לנו את תורתו", והנה 
מתברר כי תורתנו היא במידה רבה כביכול "תורת האדם"! – 

חכמת חז"ל והפוסקים.
תופעת  עם  מההיכרות  כתוצאה  נוצר  הראשון  ההלם 
אשכנזים  במחלוקת,  שנויה  הלכה  כל  כמעט  המחלוקת: 
נזהרים  אשכנזים  אחרת,  מתפללים  וספרדים  ככה  מתפללים 
נדהם:  עומד  והשואל   – נזהרים  לא  וספרדים  בפסח  מקטניות 
הוא  האלוקים  הרי  קולות?  הרבה  כך  בכל  מדבר  הקב"ה  איך 

אחד והתורה היא אחת, וגם ההלכה צריכה להיות אחת? ]משה 
רבנו אכל קטניות בפסח או לא אכל?...[.

ההלם השני נוצר כתוצאה מההיכרות עם הפרשנות הרחבה 
של חז"ל. בשלב מסוים מתברר כי רוב רובה של ההלכה היא 
פרשנות חכמינו ואינה כתובה במפורש בתורה: אנחנו יושבים 
אנו  כנסת.  בית  לבנות  כתוב  לא  בתורה  אבל  כנסת,  בבית 
מתפללים 3 תפילות, אבל בתורה אין הוראה מפורשת להתפלל 
ובוודאי לא מוזכר להתפלל שלוש פעמים ביום ובנוסח מסוים. 
אבל  שקלים,  אלפי  שעולות  שחורות  תפילין  מניחים  בבוקר 
לכתוב  איך  התפילין,  להיראות  צריכות  איך  כתוב  לא  בתורה 
על  האוכל  את  להניח  ניזהר  הקרובה  יכתוב. בשבת  ומי  אותם 
פלטת שבת, אבל התורה לא אסרה במפורש לבשל בשבת וכל 

שכן שלא דרשה פלטה. הכול פרשנות חז"ל והפוסקים.

איפה זה כתוב בתורה?

והשאלות הגדולות הן: א. מהיכן שואבים חז"ל את הסמכות 
לדבר בשמו של האלוקים? ב. יתירה מכך: מדוע ה' יצר מבנה 

כזה בו בני האדם מדברים בשמו ואינו אומר הכול בעצמו?
בפרשת  הוא  בנושא  לדון  המתאימות  ההזדמנויות  אחת 
השבוע שלנו, הראשונה אחרי מתן תורה, וזו שמביאה לשיא את 
עוצמת הפרשנות של חז"ל. הפרשה מציגה גן מצוות, 53 מצוות, 
העוסקים  העברי  בדיני המשפט  "משפטים",  בענייני  הן  ורובן 
מקדישה  שהתורה  ובעוד  לחברו.  אדם  בין  וסכסוכים  בנזקים 
כדרכה מילים קצרות לכל נושא, חז"ל הפכו את הפסוקים הללו 
בדיני  קצרצרים  פסוקים  הלכות.  של  תילים  לתילי  אב  לבניין 
השבת אבדה משמשים מקור לכל מסכת "בבא מציעא" וכמה 
פסוקים בדיני נזיקין ושמירה משמשים ראשי פרקים לכל מסכת 

"בבא קמא".
ניתנה  שהתורה  בתורה  רמז  מוצאים  היכן  שוב,  כן  ואם 
בתוספת פרשנות בעל פה? ולמה הקב"ה מצפה שאחרים יעשו 

בשמו את העבודה, ודווקא לפי הבנת שכלם?
על  אחת  פעם  לעבור  מספיק  לגמרי.  ברור  שזה  היא  האמת 
התורה בלי פירוש רש"י ולראות שאיננו מבינים כלום. כל פסוק 
פה.  בעל  פרשנות  מסתתרת  מקום  באיזשהו  כי  זועק  בתורה 
התורה כתובה בצורה כה סתומה ששום מחוקק לא היה מגיש 
חוקים כאלו. אף פרלמנט לא היה מציג חוקים כל כך קצרצרים 
כפי שהם מנוסחים בתורה שבכתב אא"כ נלוותה להם פרשנות 

מרחיבה בעל פה.
"וקשרתם  תפילין:  במצוות  העוסק  הפסוק  את  למשל  נקרא 
לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך". רגע, את מה לקשור אל 
נח, לך לך או את כל ספר התורה?  היד? את פרשת בראשית, 
להוציא אותו מארון הקודש ולקשור על היד? וכמה זמן לקשור 
אותו, מרגע הלידה עד המוות? כך "וכתבתם על מזוזות ביתך": 
את מה לכתוב? ואיך כותבים? לקחת דלי צבע ולכתוב את כל 

התורה על הדלת?
מילה,  ברית  היא  בחייו  מקיים  שיהודי  הראשונה  המצווה 
ואולם המידע היחיד שנותנת התורה הוא: "וביום השמיני ימול 
את בשר ערלתו". אך רגע, איפה נמצאת אותה ערלה? העורלות 

רבנו:  משה  אצל  אחת  פעם  הן  בתורה  המוזכרות  היחידות 
"ומלתם את ערלת  ניצבים  ופעם בפרשת  "ואני ערל שפתיים" 
לבבכם". אז אולי מצפה התורה שנעשה שריטה על השפתיים 

או קרוב ללב? 
ולגבי יום השבת נאמר "לא תעשה כל מלאכה" – אבל מהי 
"כל מלאכה"? לאכול ולישון מותר?! כל אדם שמכיר את חוקי 
סעיפים  ותתי  סעיפים  מאלפי  מרוכב  חוק  שכל  יודע  המדינה 
המפרטים, מרחיבים ומסייגים אותו וכיצד יתכן שהתורה נותנת 
ניתנה  התורה  כי  לומר  הכרח  ותמציתי?  קצרצר  כך  כל  ספר 

למשה עם פרשנות בעל פה, והפירוש הועבר מדור לדור.

אבדה בבורסה 
מזוודת יהלומים

ראיתי משל לכך: פעם נשכחה מזוודה עם יהלומים בלובי של 
מזוודה  כי  הפנימית  הכריזה  במערכת  הכריז  השומר  הבורסה. 
סוחרים  עשרה  זינקו  וכמובן  בכניסה,  נשכחה  יהלומים  מלאה 
שטענו "כולה שלי". המאבטח לא ידע מה להכריע, אך פתאום 
ראה על התיק מנעול משוכלל עם קוד. הוא העביר את התיק בין 

כולם ואמר כי מי שיודע את הקוד הוא בעל הבית...
הקב"ה השאיר את הפרשנות בעל פה, כדי לתת לעם ישראל 
אנשים  יקומו  שבהם  נוראים  ימים  יבואו  התורה.  על  בעלות 
הם  כי  ויאמרו  לשפתם,  התורה  את  ויתרגמו  יהודים  שאינם 
היהודים האמתיים. חסל סדר 'הברית הישנה' ועכשיו יש חלילה 
הדת  אל  דתם  את  להמיר  חייבים  וכולם  ומעודכן,  חדש  תנ"ך 
החדשה או לפשוט צווארם אל השחיטה. לכן ה' שמר מראש את 
קודי הכספת בעל פה, וכך כל העמים מוכרחים תמיד לשוב אל 

העם האחד, כדי להבין את פירוש התנ"ך המוסכם גם עליהם.
אלילים  עובדי  שעתידים  הקב"ה  צפה  קכח:  הושע  ילקוט 
אומר  ישראל,  הם  אף  ואומרים  ליוונית  התורה  את  לתרגם 
הקב"ה לאומות: איני יודע אלא למי שהסודות שלי בידו ומהו 

הסודות? זהו משנה.
עד כאן הסבר פשוט לכך שהתורה ניתנה משולבת בפרשנות 
באחד  ולהעמיק  להיכנס  רוצים  אנו  מכאן  ואולם  פה.  בעל 
לכך  מאירה  משמעות  שמעניק  החסידית  המחשבה  מיסודות 
שהתורה ניתנה דווקא בדעת בני אדם והחובה להיות שותפים 

ביצירת התורה על פי כללי האמת שהתורה נדרשת בהן.

סיפורו של "יהודי ממרילנד"

איגוד  האו,יו,  ארגון  נשיא  סגן  היה  וויינרב  צבי  ד"ר  הרב 
עבד  בצעירותו  הברית.  בארצות  האורתודוקסיות  הקהילות 
והעביר  כרב  פעל  ובנוסף  במרילנד,  לפסיכולוגיה  כפרופסור 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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המחלוקת אינה 
משקפת בעיה, 

להיפך, את היופי של 
תורת ישראל. התורה 
היא אירוע חי, תוסס, 
שנוצר מתוך החיים 

ולכן אפשר לומר 
כך ואפשר לומר 

להיפך. יש מנהגים 
שמשקפים את סגנון 

החיים באשכנז ויש 
בספרד וכו'. כמובן, 
השאיפה של כולנו 

היא להגיע לימות 
המשיח ואז יהיה 

מוסד פסיקה אחד 
שייצור הלכה אחת, 

אבל עצם מושג 
המחלוקת מבטא 
את רבגוניותה של 

המחשבה התורנית

"
משבר  אצלו  הופיע  השלושים  שנות  באמצע  שיעורים. 
האם  לעתידו:  בקשר  מבולבל  היה  הוא  החיים'.  'אמצע 
זמנו  עיקר  את  להקדיש  או  תורה  בלימוד  להתמקד  עליו 
לפסיכולוגיה? האם לעבור לתחום הריפוי הפרטי או לקבל 
משרה בארגון חברתי באזור מגוריו? ובנוסף התלבט לאיזה 
לו  היו  בכך  די  לא  ואם  ילדיו,  את  לשלוח  לימודים  מקום 
גם ספיקות באמונה ותהיות פילוסופיות. בקיצור, הוא היה 

נבוך.
של  המזכירות  למשרד  התקשר  הוא   1971 בפברואר 
ממרילנד"  כ"יהודי  עצמו  את  והציג  מליובאוויטש  הרבי 
שונות  תהיות  על  סיפר  הוא  האישי.  שמו  את  להזכיר  בלי 
שמבלבלות אותו והוא לא יודע להיכן לפנות. לפתע שמע 
את קולו של הרבי על הקו. לאותו קו טלפון הייתה שלוחה 
השפופרת.  את  להרים  בחר  ולפעמים  הרבי  של  במשרדו 
הרבי אמר למזכיר באידיש: "אמור לו שיש יהודי המתגורר 

במרילנד והוא יוכל לשוחח עמו. שמו הוא ויינרב".
הוא לא האמין למשמע אוזניו. הוא ידע במאת האחוזים 
שמו:  את  אמר  הרבי  אך  שמו,  את  למזכיר  אמר  שלא 
ויינרב!. הוא התקשה להאמין למה ששמע וכאשר המזכיר 
שאל אותו אם שמע מה אמר הרבי, ענה בשלילה. המזכיר 
חזר שוב: "יש יהודי במרילנד עמו עליו להתייעץ. שמו הוא 

ויינרב".
את  שמע  ואז  שמי!".  זהו  "ויינרב  בבלבול:  אמר  הוא 
הרבי אומר: "אויב אזוי, זאל ער וויסן אז אמאל דארף מען 
רעדן צו זיך". - "אם כך, עליו לדעת שלפעמים על האדם 

לדבר אל עצמו"...
יש לפרש בדרך אפשר כי הרבי התכוון לומר דבר כזה: 
אני יכול לפתור עבורך את ספקותיך, אבל אז זה לא יהיה 
שלך, זה יהיה שלי. אני אתקרב לקב"ה ולא אתה. הדרישה 
מיהודי היא להתבגר!, לחשוב, לעמול ולמצוא את הכוחות 
הכוחות  בעומק  להתמסר  כך  ומתוך  הנכונה  בדרך  לבחור 

והחושים.
ליצור,  הוא  האדם  של  ביותר  העמוק  הצורך  ובענייננו: 
לצמוח ולהתפתח. האדם נוצר בצלם אלוקים, ולכן הצורך 
הכי בסיסי שלו הוא להיות בורא ולא נברא. לייצר בעצמו 
התורה  יורדת  עוד  כל  ולכן  מאחרים.  הוראות  לקבל  ולא 
מלמעלה עם מערכת הוראות וחוקים ברורים מתחילה ועד 
סוף, האדם יהיה לכל היותר עבד כנוע שמציית, אך זה לא 
יהיה שלו. הדמיונות, החלומות, העולם הפנימי שלו יישארו 
יכול להתמסר בעומק כשמדובר  אינו  מחוץ למשחק. איש 

רק במילוי פקודות.
הרגע בו אדם מתרומם מעמדת חייל לעמדת מפקד, הוא 
מעצמו.  משהו  ומשפיע  לחשיבה  שותף  נעשה  בו  הרגע 
מתחיל  העסק  שותף.  לעמדת  שכיר  מעמדת  הופך  הוא  אז 
ונסחף  כיוון  נותן  מתייגע,  חושב,  הוא  מבפנים.  בו  לבעור 

לתוך העניין.
לתהליך  שותפים  יהיו  אדם  שבני  מתעקש  הקב"ה  ולכן 
נדרשת בהם(,  כללי האמת שהתורה  פי  )על  יצירת התורה 
של  תורה  נשארת  לא  היא  לעולם.  התורה  יורדת  אז  כי 
בני  של  והתשוקה  האהבה  להיות  הופכת  אלא  האלוקים, 
האדם. זה לא רק משהו שקיבלנו, זה משהו שמבטא אותנו. 
דוגמה פשוטה: מה ההבדל בין יהודי ששומע שיעור תורה 
מה  את  לכולם  וחוזר  שבת  בערב  הביתה  שבא  ליהודי 
שבוע  מדי  לרב  שמקשיב  יהודי  בין  ההבדל  מה  שלמד? 
ליהודי שעולה על בימת בית הכנסת בליל שבת של חורף 
הופך  זה  ה'  מתורת  מחדש.  נולד  הוא  תורה?  דבר  ואומר 

להיות "ובתורתו יהגה".
כמובן, חשוב לציין כי לא כל אדם זוכה לפרש את תורת 
ה'. מאוד עמקו מחשבותיו ממחשבותינו וצריך להיות אדם 
הלכה,  ולפסוק  ה'  לרצון  לכוון  לזכות  כדי  ומזוכך,  נעלה 
אבל מי שזוכה להתאים לכך – זוכה להגשים את רצון ה' 

שהתורה תצמח בשותפות בני האדם.

אין בעיה במחלוקת

בשאלה  עוסק  המדרש  מופלא:  דבר  להבין  נוכל  כעת 
בין החכמים?  ייתכנו מחלוקות  איך  הראשונה בה פתחנו: 
בקולות  מדבר  הקב"ה  כיצד  ה',  בשם  מדברים  כולם  אם 

הפוכים זה מזה? המדרש עונה תשובה מפתיעה:
תורה  דברי  ניתנו  לא  ינאי  רבי  אמר  יב:  תהלים  מדרש 
אומר  הקב"ה  שהיה  ודבר  דבר  כל  אלא  חתוכין,  למשה 
אמר  טמא.  פנים  ומ"ט  טהור  פנים  מ"ט  אומר  היה  למשה 
לפניו רבונו של עולם עד מתי נעמוד על בירורה של הלכה? 
רבו  טמא,  המטמאין  רבו  להטות',  רבים  'אחרי  לו  אמר 

המטהרין טהור.
למעלה.  אלא  כאן,  מתחילה  לא  המחלוקת  כי  מתברר 
לכאן  צדדים  עם  למשה  הדברים  את  הציג  עצמו  הקב"ה 
יש  בעולם,  והלכה  חוק  לכל  ביחס  שהרי  להיפך.  וצדדים 
אל  לגשת  אפשר  להיפך.  לומר  סברא  ויש  כך  לומר  סברא 
רבנו  וכו'. משה  בגבורה  ואפשר  חסד  בגישה של  הדברים 
נבהל מאוד ואמר איך אדע לקבוע הלכה? אמר לו הקב"ה: 
לעמול,  אמורים  אתם  כלומר,  להטות".  רבים  "אחרי 
כך  ואחר  את הצדדים השונים  ולהציג  להתווכח  להתייגע, 
לבחור מדעתכם בהלכה הנכונה. ההלכה שתיקבע היא זאת 
שמשקפת ירידת התורה למטה, את הדרך בה התורה צומחת 

מתוך החיים.
כך הפירוש בדברי חז"ל הידועים )עירובין יג, ב(: "שלוש 
הלכה  אומרים  הללו  הלל,  ובית  שמאי  בית  נחלקו  שנים 
כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה 
הוא ששתי הדעות  חיים". הרעיון  דברי אלוקים  ואלו  אלו 
בחשיבה  ומקור  שורש  יש  מהן  אחת  לכל  ביסודן.  נכונות 
האלוקית העליונה, והתפקיד של יהודי הוא לעמול בשכלו 

למצוא את הגישה המתאימה יותר על פי שיטת הרוב.
היופי  את  להיפך,  בעיה,  משקפת  אינה  שהמחלוקת  כך 
של תורת ישראל. התורה היא אירוע חי, תוסס, שנוצר מתוך 
החיים ולכן אפשר לומר כך ואפשר לומר להיפך. יש מנהגים 
וכו'.  בספרד  ויש  באשכנז  החיים  סגנון  את  שמשקפים 
ואז  לימות המשיח  כולנו היא להגיע  כמובן, השאיפה של 
יהיה מוסד פסיקה אחד שייצור הלכה אחת, אבל עצם מושג 

המחלוקת מבטא את רבגוניותה של המחשבה התורנית.
מה אומרים הדברים הלכה למעשה?

יהודי צריך להתייגע בשכלו בלימוד התורה. לא רק  כל 
להשתתף בשיעור בהקשבה, אלא לשאול, לחשוב, ולחזור 
כל  ישאלו  כי  הגמרא  אומרת  כך  ששמע.  מה  את  לאחרים 
בשעה  לא,א:  "שבת  בתורה?  חידש  מהו  למעלה  אדם 
באמונה?  ונתת  נשאת  לו:  אומרים  לדין  אדם  שמכניסים 
קבעת עיתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? ציפית לישועה? 

פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?".
הרבי הזכיר פעמים רבות את פירוש הבקשה "ותן חלקנו 
בתורתך", שכל יהודי מבקש למצוא את החלק שלו בתורה. 
וזאת לפי דברי האריז"ל כי כל פסוק בתורה ניתן עם שישים 
ריבוא פירושים בכל פרד"ס התורה, וכל יהודי – כמובן לפי 
מסגרות ההלכה וכללי הי"ג מדות של משה – יכול למצוא 
יז:  הקדמה  הגלגולים  "שער  לנשמתו.  השייך  הפירוש  את 
נתהוו,  כי ממנה הם  ישראל  כל  נשמות  היא שורש  התורה 
ולכן יש בתורה ס' ריבוא פירושים בפשט, ס' ריבוא פירושים 
בסוד.  פירושים  ריבוא  וס'  בדרש  פירוש  ריבוא  ס'  ברמז, 
ונמצא כי מכל פירוש מן הס' ריבוא נתהוותה נשמה אחת".



בין העבר להווה
אתגר  הרשת:  את  משגע  חדש  אתגר 
אלפים  מאות   .2009-2019  - השנים  עשר 
השתתפו  העולם  רחבי  מכל  מיליונים  ואולי 
אז  וקל:  פשוט  יודע,  שלא  למי  האתגר  בו. 
מן  שלהם  תמונות  מעלים  אנשים  והיום. 
לעומת  זה  היום.  של  עדכנית  ותמונה  העבר 
יתר  כמו  תופעה,  עוד  משעשע.  לכאורה  זה. 
הרשתות  בעולם  הריקניות  ה'עדר'  תופעות 

החברתיות...
אחד  צעד  הזה  הרעיון  את  שלקחו  מי 
קדימה, הם גופים וארגונים גדולים, שהוכיחו 
העשור  במהלך  התקדמו  הם  כמה  לעולם 
וראשי  מדינות  נשיאי  גם  רק,  ולא  האחרון. 
הצטרפו  ואח"מים  ציבור  נציגי  ממשלה, 
לטירוף ופרסמו צילום עצמי ישן לצד חדש. 
ככה,  נחשפים  לא  כלל  שבדרך  אנשים  גם 
הסירו את המסכה וחשפו את עצמם, לפעמים 

גם בצורה מביכה משהו.
שם  אי  מתחיל  הוא  אתגר,  של  כדרכו 
לשבת  יכול  העולם.  בקצה  מסוימת  בנקודה 
וכמו  אתגר  ולהמציא  זילנד  בניו  צעיר  נער 
ולהפוך  לתפוס  יכול  הוא  זה,  מסוג  דבר  כל 
אותנו  מלמדים  הללו  האתגרים  העולם.  את 
יותר  הרבה  היום  וקטן,  גלובלי  העולם  כי 
העובדה  את  בפנינו  מטיח  ובעיקר  מתמיד, 
שאנו מאבדים את המרחב האישי, האינטימי, 
הפרטי. הפכנו לאנשי הכלל, אנשי הפרהסיה, 

אנשי הציבור.
בימים  הזה,  שגרתי  הלא  האתגר  לצד 
הגדולות  המפלגות  אנשי  עומדים  אלו 
ועתידם  מקומם  את  שיקבע  פריימריז  בפני 
בפוזות  האישים  נחשפים  כאן  גם  הפוליטי. 
אגב  נרחב.  ובשיימינג  מחמיאות  לא  הכי 
בחרה  העברית  ללשון  האקדמיה  שיימינג: 
לפרסם לכבוד אתגר עשר השנים את השוני 
שקיבלה  שיימינג  במילה   2009-2019 בין 

יּוש'. 'קידום'... ותרגום למילה 'ִבּ
מפורסם,  אדם  עם  באחרונה  ישבתי 
בפניי  שקבל  ארוכות,  שנים  פוליטיקאי 
בגלל  לשלם  נאלץ  אותו  היקר  המחיר  על 
מוציא  שהינו  הכספים  מלבד  הפוליטיקה. 
והשעות של חוגי בית ונסיעות בדרכים, הוא 
מחיר  אישי,  מחיר  לשלם  נאלץ  בעיקר  גם 
מצבו  על  דוח  להגיש  חייב  הוא  החשיפה. 
הכול  הבריאותי.  מצבו  המשפחתי,  האישי, 

שקוף, אין סודות בישראל של 2019.
שהם  בעשייה  חלקים  יש  בסוף  נכון,  אז 
אישיים  מניעים  גם  יש  ישראל,  עם  לטובת 
של כבוד ושררה שחשובים בעיני חלק מבני 
האנוש, ויש גם את האהדה של הבריות. לקבל 

פידבק מהציבור. השאלה היא מה המחיר.
אוהבים  כה  שאנחנו  בעבר  בו  יש  מה  אז 
להתרפק עליו? מלבד תשומת הלב והריגושים 
לראות  העבר,  על  להתענג  כייפי  משהו  יש 
כמה היינו צעירים וכמה נותרנו רלבנטיים על 

אף הכול, וגם כמובן כמה התקדמנו בחיים.

מחיר החשיפה

ההלכה היהודית רואה בחשיפה דבר מעט 
מכוער  שזה  זה  עם  מסכימים  כולנו  מכוער. 
ה'  ברוך  אנושיות.  בחוסר  גובל  ולפעמים 
ואני  הזו,  השלילית  בחשיפה  חלק  לי  שאין 
בדרך   – זאת  שעושים  אלו  שגם  מקווה 
כבר  ההלכה  אבל  בהכרח,  זאת  עושים  כלל 
הקדימה והקדישה לכך עשרות דינים ופסקים 

בענייני היזק ראיה, היזק שכנים, ועוד ועוד.
הפרשה שלנו, פרשת משפטים, עוסקת בין 
לחבירו.  אדם  שבין  ובהלכות  בדינים  היתר 
והלל  התורה  אמרה  כמוך"  לרעך  "ואהבת 
הזקן חידד ואמר זאת לגר שבא לחסות תחת 
ששנוא  "מה  לו:  אמר  וכך  השכינה,  כנפי 
שאוהב  אדם  אין  לחברך".  תעשה  לא  עליך 
בהלכה  אבל  חצירו,  לתוך  שמסתכלים 
ארץ שקדמה  דרך  ומשפט,  חוק  זה  היהודית 

לתורה.
"אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן 
זכרונם לברכה,  לימדו אותנו חכמינו  העין", 
והוא יסוד גדול לכל החיים. כשאנו מביטים 
סביבינו נותר לנו לתהות בקול: מה נשאר לנו 
הכל  שלנו?  האישי  המרחב  איפה  לעצמנו? 

מזולזל? הכול גלוי וצפוי לכולם?!
מה  כל  נתון  רגע  בכל  משתפים  מדוע 
מסריטים,  מצלמים,  כותבים,  שסביבנו, 
הודעה  כל  מעבירים  מתעדים,  מקליטים, 
שאנחנו מקבלים, מבלי לחשוב הרבה מה יש 
בואו  נחוץ.  זה  מה  לשם  תורם,  זה  מה  בזה, 
בין  שלנו,  האינטימיים  הרגעים  את  נשאיר 
איש לאשתו, בין אם לביתה, לא הכול צריך 

וחייב לצאת החוצה.

הרגעים שלא 
"שווים" ציוץ

הפרשה פותחת בפסוק "ואלה המשפטים", 
עם ו' החיבור. להורות שיש קשר בין הפרשה 
הקודמת פרשת יתרו לפרשה הנוכחית. ומהו 
הקשר? אומרים חז"ל: מה אלו מסיני אף אלו 
הדברות  עשרת  האדם:  יאמר  שמא  מסיני. 
אכן ניתנו למשה בסיני, אבל הלכות בין אדם 
שרוצה  שמי  טובות  מידות  רק  הם  לחבירו 
בוחר בהם?! באה התורה ומדגישה: מה אלו 

מסיני אף אלו מסיני.
הדברות  בעשרת  מאמינים  שאנחנו  כמו 
שהם מסיני, כך יש לנו לזכור כי כל החוקים 
והמשפטים בינינו לבין סובבנו, כולם מסיני, 

כי דרך ארץ היא תנאי לתורה.
הבה נזכור כי רגעים יקרים ונעלים הם אלו 
שנותרים בתוך כתלי הבית פנימה. אבן יקרה 
שומרים עליה בכספת. נשמור מכל משמר על 
היקר לנו ולא נפיץ את היקר לנו ונהפוך אותו 
בתוך  מיליון  מני  אחד  ציוץ,  או  פוסט  לעוד 

אתגר ריקני כזה או אחר.
קחו את זה כאתגר. נראה אתכם.

הרב בן ציון נורדמן

הזהירות ברגשות 
הזולת

 "כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה 
אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו 

וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב". )כב, כא-כג(

אדם  לכל  הדין  הוא  ויתום",  אלמנה  "כל 
תשושי  שהם  לפי  בהווה,  הכתוב  שדבר  אלא 

כח ומצוי הדבר לענותם, )רש"י(.
 

זצוק"ל,  פינקוס  הגרש"ד  ורבי,  מורי  אומר 
של  ברגשותיו  אנו  נזהרים  שבעולם,  בנוהג 
כל  לו  ולתת  לצערו,  שלא  ומכובד  גדול  אדם 
הוא  כגון אם  נפשו,  וכל אשר תאווה  מחסורו 
רב גדול או עשיר, או משאר המכובדים שבעם, 
אבל האדם הפשוט, וכ"ש זה שהוא נבזה בעיני 
גם  הכישרון,  חלש  או  הארץ  עם  עני,  אנשים, 
נותנים  שיחו,  לשמוע  או  לעוזרו  באים  כאשר 

לו להמתין ומקצרים בדברים.
ללמדנו  אלו,  פסוקים  נוראים  כמה  אמנם, 
להיזהר בכבוד הבריות ושלא לצער שום  אדם, 
הקפיד   – ברוחו  שפל  שהוא  ככל  ואדרבא, 
בעונשים  שרואים  וכמו  בצערו,  יותר  הכתוב 

הגדולים למי שיעבור על הדברים.
ישראל  גדולי  דווקא  כך  על  רעדו  וכמה 
ביותר  עלולים  שהם  להם,  צריכים  שהרבים 
להיכשל בזה, ומה נוראים דברי חז"ל במסכת 
ישמעאל  ורבי  רשב"ג  על  ח(,  )ח,  שמחות 
ישמעאל  רבי  והיה  שיהרגו,  עליהם  שגזרו 
בוכה, אמר לו רשב"ג, בעוד שתי פסיעות אתה 
נתון בחלקן של צדיקים ואתה בוכה? אמר לו, 
אני בוכה שאנו נהרגים כשופכי דמים וכמחללי 
יושב  היית  בסעודה  שמא  לו,  אמר  שבתות, 
או ישן, ובאה אישה לשאול על טהרות שלה, 
ואמר לה השמש ישן הוא, והתורה אמרה "אם 
ענה תענה אותו", וכתיב בתריה "והרגתי אתכם 

בחרב".
מימיך  לו, שמא  "אמר  הגירסא,  ובמכילתא 
עד  ועכבתו  לשאלה  או  לדין  אצלך  אדם  בא 
עוטף  או  סנדלך  ונועל  כוסך  שותה  שתהא 
אחד  תענה",  ענה  "אם  תורה  ואמרה  טליתך, 

עינוי מרובה ואחד עינוי מועט", עיין שם.
אלא  ויתום,  אלמנה  דווקא  דלאו  והיינו, 
כיון  בקשה,  או  שאלה  לשאול  אדם  שבא  כל 
שבאותו הרגע הוא צריך לך, הרי נפשו עלובה 
עליו קצת  שהוא צריך לטובת אחרים, וברגע 
להיות  לו  והגורם  ואלמנה,  כיתום  דינו  זה 
נוסף בעלבונו ובבושתו- הרי זה מתחייב  רגע 

בנפשו!
על  באגרת  שכתב  כפי  הרמב"ם,  נהג  וכן 
"ואצא  חוליים,  על  לבקש  אליו  שבאו  הרבים 
כדי  פניהם  ולחלות  לרצות  לפייסם  אליהם 
למחול על כבודם להמתין אותי עד כדי שאוכל 
אכילת ארעי, והיא מעת לעת, ואצא לרפאותם  
ולכתוב להם פתקות ונוסחת רפואת חולייהם, 
ולפעמים,  הלילה,  עד  והיוצא  הנכנס  יסור  לא 
מהלילה  שעות  שתי  סוף  עד  התורה,  באמונת 
או יותר אספר להם ואצוום ואדבר עימהם, ואני 
שוכב פרקדן מרוב העייפות וייכנס הלילה ואני 
שם  ועין  לדבר",  אוכל  לא  החולשה  בתכלית 
עוד נפלאות חסידות ומסירות נפשו של הנשר 

הגדול הרמב"ם להמון העם הפשוט.
התור  את  תופסים  כאשר   – אנו  נאמר  ומה 
איזו  מבקשים  או  קטן,  ילד  לאיזה  במכולת 
דבר  אדם פשוט,  או  מילד  או שליחות  בקשה 
שהם  וידוע  מאחר,  לבקש  מעיזים  היינו  שלא 

לסרב,  להם  נעים  שלא  מפני  רק  זאת  עושים 
וכיוצא בזה דוגמאות אין מספר.

ואם על כל זה כתוב עונש כל כך נורא, כ"ש 
של  ברגשותיו  והזהיר  מרובה,  טובה  מידה 

זולתו יזכה לחיים לו ולבני ביתו.
נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו  דברים אלו 
עובד  ובין  פרטי  אדם  בין  קטן,  בין  גדול  בין 
זכויות  כמה  ציבור,  איש  שכן  וכל  ציבור 
פנים  נאיר  אם  ביומו  יום  מידי  לצבור  נוכל 
מחלב",  שיניים  "ולבן  בנו  ונקיים  לשני  אחד 
למכולת,  או  לרופא  בתור  לזולת,  פנים  נסביר 
בכביש,  או  כלשהוא  שירות  לקבלת  בכניסה 
ובכלל, לשמוע צרת הזולת בבחינת "צרה בלב 
ישיחנה", אל תיקרא ישיחנה אל ישחנה, עצם 
פריקת המטען של בן שיחנו יש בה כדי לפרוק 

את כאבו ומשאו של הזולת.
יתברך  הבורא  אותו  שחנן  במה  אחד  כל 
ולשנן  ובכישוריו השונים, שומה עלינו לזכור 
הן אנו הנבחרים, והן העובדים המסורים, אכן, 
לא לשכוח אף  רבה, אך חלילה  היא  העבודה 
היא  ומה  מטרתנו,  היא  מה  העשייה,  בלהט 
הפנים,  מאור  מאיתנו,  מצופה  ומה  חובתנו, 
בכל  הפונה  בפני  הלב  פתיחת  האוזן,  הטיית 
בפנינו  עומד  הכל,  לפני  אחרת,  או  זו  פניה 
יש  לבעיותיו,  האזנה  עצם  שלפעמים  יהודי, 
בה כדי לגרום לבעיה זו להיעלם מאליה, נתינת 
עצה טובה ומועילה, פירוק ביורוקרטיות כאלו 
מאוד  מתקשה  מהשורה  שהאדם  ואחרות 
בהבנתם ובהתמודדות איתם, היא לבדה יש בה 

כדי להביא מזור לפונה.
הגדולה  הזכות  את  לשכוח  לא  ובעיקר, 
הקב"ה,  של  בניו  משרתי  להיותנו  והרבה 
"מצדיקי  נאמר  הרבים שעליהם  מזכי  והיותנו 
נאמר  שעליהם  ועד"  לעולם  ככוכבים  הרבים 
ייעשה למחכה  זולתך  "עין לא ראתה אלוקים 

לו".
זכורני שלפני כמה שנים שחתי לפני הגאון 
הגדול רבי יעקב פרידמן שליט"א על הקשיים 
הגדולים איתם התמודדתי בעבר בעת שהקמתי 
מוסד חינוכי גדול בבאר שבע שהוקם ושגשג 
בעמל רב, וכך אמרתי לו כבוד הרב, אני נופל 
מהרגליים, חייך לי הרב פרידמן ואמר לי בזה 
הלשון, אומר לך משהוא, ואתה תעשה עם זה 
מה שאתה מבין, מדוע נאמר על מזכי הרבים 
לתורתנו  קשה  וכי  זולתך"?,  ראתה  לא  "עין 
הקדושה להגדיר את שכרם של מזכי הרבים? 
והלא ראינו מצוות לא מעטות שהתורה גילתה 
לנו מה הוא שכרו של מקיים מצוה זו או אחרת, 
"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", 
שכרן  מה  נאמר  שעליהן  אחרות  מצוות  ועוד 
"עין  נאמר  דווקא  כאן  ומדוע  מקיימיהן,  של 
לא ראתה אלוקים"? אמר לי הגאון רבי יעקב 
הלשון,  ובזה  רחב  בחיוך  שליט"א  פרידמן 
תקשיב טוב ידידי, חסד גדול עשה בורא עולם 
הרבים,  מזכי  של  שכרם  הוא  מה  גילה  שלא 
מזכי  של  שכרם  הוא  מה  מגלה  היה  שאם 
עד שנופלים  רצים  רצים  היו האנשים  הרבים, 

ומתים.
פי  פורענות  ממידת  טובה  מידה  "גדולה 
באשר  יהודי  של  צערו  על  ואם  מאות",  חמש 
נאיר  אם  אלו,  חמורים  עונשים  נאמרו  הוא, 
פנינו אחד לשני, ונשמח לב יהודי כמה טובה 

כפולה ומכופלת למקום עלינו בע"ה.
שבת שלום ומבורך 

צוריאל קריספל / יו"ר ש"ס אלעד
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שהוא  ידוע  הנה  שלמה  עטרת  ומוסדות  ישיבות  להצלת  המגבית  בדבר  יחיו,  אליכם  השם  עם  לנדיבי 
בעזה"י  המגבית  ובהצלחת  התורה  עולם  הצלת  הוא  והצלתם  התורה  בעולם  הגדולים  מהמוסדות 
יום מתרחיש  כל  והזדמנות שאין  ונדירה  לכן מצווה עצומה  בני תורה,  יתפרנסו כמה עשרות אלפים 
באופן  בקשותיהם  לכל  מאוד  גדולות  לישועות  בס"ד  יזכו  המשתתפים  וכל  כדין  מצווה 
מופלא דנחת דקדושה שיהיו בניו ת"ח ועובדי השם והצלחה בפרנסה כי בנפשי הדבר.

שלמה עטרת  ישיבת  שם  על   |  35266 חשבון   745 סניף  מרכנתיל,  בנק 
*5510 לתרומות:

חברת

גיוס המונים

35
שעות גורליות

₪ 35,000,000

"וכל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות 
מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא

)מכתבו הנדיר והמיוחד של רשכבה"ג שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
למגבית הצלת עולם התורה שע"י ישיבת עטרת שלמה בא' וב' דר"ח אדר א'(

" כי בנפשי הדבר

מגבית ההצלה

 תיערך בימים שלישי ורביעי 

א' וב' דר"ח אדר א ה'תשע"ט



35 מיליון ש"ח ב-35 שעות, זהו היעד שהוצב בכדי להציל את ממלכת עולם התורה - ישיבת 'עטרת שלמה' • מחצית מהסכום 
כבר הושג מנדיבים בחו"ל שהתנו את התרומה בגיוס המחצית הנותרת על ידי הישיבה • נשיא הישיבה, מרן שר התורה, הגר"ח 
קנייבסקי, בהתבטאויות חסרות תקדים: "וכל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא" • 

מרן הגר"ח סיים את מכתבו בפניה נרגשת לנדיבי העם: "בנפשי הדבר" • סיקור מיוחד

עומדים  בלבד  שעות   35 היה:  לא  עוד  כזה 
ישיבת  ותלמידי  אברכי  מנהלי,  ראשי,  לרשות 
הסכום  את  להשיג  בכדי  שלמה'  'עטרת 
מהסכום  חצי  ש"ח.  מיליון   35 האסטרונומי: 
כבר נתרם על ידי נדיבים מחוץ לארץ, שהתנו 
הישיבה  שהנהלת  בכך  שלהם  התרומה  את 
לאחר  עצמאיים.  ממקורות  דומה  סכום  תגייס 
התייעצות עם גדולי התורה המנחים את דרכה 
של הישיבה על כל צעד ושעל, הוחלט לפתוח 
במערכה אדירה על מנת לגייס את עם ישראל 
כולו להשתתף במצווה הגדולה של החזקת תורה 

ועמלי תורה שלומדים מתוך הדחק. 
ר"ח  ורביעי  שלישי  בימי  שתיערך  ההתרמה 
את  המלך  דרך  על  להעלות  נועדה  א',  אדר 
האימפריה התורנית שתחת כנפיה חוסים למעלה 
דרך  ה'חדר'  מכיתות  תורה  עמלי  מ-6,000 
הישיבות קטנות והישיבה גדולה וכלה בכוללים 
הישיבה  שבהנהלת  הארץ  רחבי  בכל  הפזורים 
מבטיחים שהכסף ישמש לרווחת האברכים, הן 
על  ריחיים  אבן  המהווה  העבר  חובות  לכיסוי 

ציבור בני התורה והן לרווחתם בעתיד. 
מעמד הפתיחה של המגבית נערך במעונו של 
נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
לשם הגיעו ראשי הישיבה, ראשי הכוללים ונדיבי 
עם שלקחו על עצמם סכומים משמעותיים למען 

המטרה. 
ראש הישיבה, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, 
שבקיום  הדחיפות  את  המעמד  בפתח  הציג 
המגבית לעת זו, אשר כדברי מרן יש בה משום 

ותיאר  הרחיב  הוא  ממש.  התורה  עולם  הצלת 
את התנהלותה של "עטרת שלמה", אותה נושא 
מרן על כפיו ממש ומתמסר אליה באופן מופלא, 
יביאון  הדבר  וכל  שלו,  ישיבתו  את  בה  ורואה 

אליו, ועל פיו ישק כל דבר.
פינשטיין  חיים  רבי  הגאונים  הישיבה,  ראשי 
ורבי חיים מרדכי אוזבנד , נשאו אף הם דברים, 
של  ומעלתם  חשיבותם  על  הציבור  את  ועוררו 
ובבא,  בזה  שכרם  גודל  ועל  דאורייתא,  תמכין 
בלימוד  ממש  של  שותפים  הם  הופכים  כאשר 
התורה  ממלכת  בחסות  והאדיר  העצום  התורה 

"עטרת שלמה" על כל זרועותיה.
לאחר מכן הוקרא מכתבו ההיסטורי של מרן 
"בדבר  ידו:  בכתב  כותב  הוא  בו  התורה  שר 
שלמה,  עטרת  ומוסדות  ישיבות  להצלת  המגבית 
בעולם  הגדולים  מהמוסדות  שהוא  ידוע  הנה 
התורה והצלתם הוא הצלת עולם התורה, ובהצלחת 
אלפים  עשרות  כמה  יתפרנסו  בעזה"י  המגבית 
השתתפות  כי  מרן  קובע  במכתבו,  תורה".  בני 
ונדירה  עצומה  "מצוה  בגדר  היא  הרי  במגבית 
כדין".  מצוה  מתרחיש  יום  כל  שאין  והזדמנות 
הנדירה  ברכתו  הוקראה  עת  בקהל  עבר  רטט 
של מרן, כי "כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות 
גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא, נחת 
והצלחה  השם  ועובדי  ת"ח  בניו  שיהיו  דקדושה 
"כי בנפשי  בביטוי  הוא  מסיים  אותה  בפרנסה", 

הדבר". 
לקראת סיום המעמד, הורה מרן לקרוא פרק 
תהלים, פסוק בפסוק להצלחת המגבית, כאשר 
ולראש  המעמד,  לבאי  מברכתו  מעניק  הוא 

הישיבה הגרש"ב סורוצקין, אשר שם את פעמיו 
משם לנמל התעופה בדרכו לטיסה לחו"ל, לשם 
ועד  מול  טס בכדי לתאם את הצלחת המגבית 
ידידי הישיבה בארה"ב, אשר העמידו את מחצית 
ע"י  הראשונה  המחצית  שתגוייס  ככל  הסכום, 

הישיבה.
לבתיהם  הישיבה  ראשי  יצאו  המעמד,  בתום 
הגרי"ג אדלשטיין, מרן  מרן  ישראל,  גדולי  של 
הגרב"ד  ומרן  הירש  הגרמ"ה  מרן  לנדו,  הגר"ד 
פוברסקי שקיבלו את פניהם בהתלהבות, חתמו 
וההיסטורי של מרן  הנדיר  אף הם על המכתב 
שר התורה - והוסיפו דברים על החובה הקדושה 
שמוטלת על כל אחד ואחד להתגייס בכל כוחו 
למען הצלחת המערכה שגופי תורה רבים תלויים 

בה.  
נרשמת  שלמה",  "עטרת  בישיבת  במקביל, 
אברכי  התורה,  בני  בקרב  רבה  התעוררות 
הכוללים ובני משפחותיהם, הורי חניכי הישיבות 
בימי  רב  במרץ  ולהפעיל  לפעול  והת"תים, 
המגבית הצפויים בס"ד, ולהגיע להשלמת הסכום 
המצופה – 17.5מליון ₪, שיתורגמו לסכום כפול 
ידידי  ועד  של  לבם  בנדיבות   ,₪ מליון   35  –
רצונם  את  מצביעים  רבים  בארה"ב.  הישיבה 
לפעול להצלחת המגבית, הן מטעם הכרת הטוב 
לישיבה, והן בשל הרצון להיות שותפים בכבודה 
נזר  עמליה,  של  קרנם  את  ולרומם  תורה,  של 

הבריאה ומחזיקי העולם בתורתם.
סדרת  אלו  בימים  מקיימת  הישיבה  הנהלת 
כינוסים מקדימים, בהשתתפות אלפי בני תורה, 
חומרי  מחולקים  המגבית,  דבר  מובא  בהם 

והנחיות  הוראות  וניתנות  ופעולה,  הסברה 
לפעילות בקרב חוג הידידים והמכרים.

המגבית  דבר  מגיע  אליו  ומקום  מקום  בכל   
נרשמת התלהבות רבה והתעניינות שיא להביא 
החבורה  מבני  אחד  כשכל  המערכה  להצלחת 
לפעול  ליכולתו  ומעבר  מעל  עצמו  על  לוקח 
כבוד  למען  הכבירה  המערכה  למען  ולהפעיל 

התורה ולומדיה. 
ההיערכות,  כנסי  ימשיכו  הקרובים  בימים 
כאשר בהנהלת ישיבת "עטרת שלמה" שוקדים 
מירב  את  שיביא  באופן  אלו  כנסים  הפקת  על 
פעילות  ודרכי  הסברה  באמצעי  בס"ד,  התועלת 

ממוקדים ויעודיים.
מערך  להקמת  נערכים  הישיבה  בהנהלת 
אשר  ומתקדם,  משוכלל  מערך  המגבית,  ימי 
בכל  המגבית  התקדמות  על  אמת  בזמן  יפקח 
רגע  בכל  נתונים  ויעביר  השונים,  האמצעים 
המערך  השונות.  בגזרות  התקדמותה  על  נתון 
יכנס לפעולה ביום שלישי, בשעה 13:00 בצהרים 
בליל  מכן,  לאחר  שעות   35 ינעל  והוא  בדיוק, 
יום רבעיבשעה 12:00 בלילה. התרומות שיקלטו 
במערכת ישתקפו באופן מיידי במחשבי המערך, 
התקדמותה  על  עדכנית  מצב  תמונת  ויעניקו 

בס"ד.
מרן  של  הנדיר  ומכתבו  המגבית,  דבר  כאמור, 
שר התורה , מכים גלים בכל היכלי התורה, ועיני 
בשבוע  בס"ד,  המגבית  להצלחת  נשואות  הכל 
א',  – ראש חודש אדר  ורביעי  הבא, בימי שלישי 
את  ולרומם  לפאר  התורה,  תופסי  לימין  לעמוד 

עמליה, נושאי עטרתה בגאון.

 למעלה מ-6,000 עמלי תורה
מונחים על כף המאזניים

 גדולי ישראל בשורת התבטאויות חסרות תקדים על גודל המערכה שתתקיים בר"ח אדרבשבוע הבא: מגבית ענק להצלת עולם התורה 

כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא. היכל הישיבה, מודיעין עלית.



אימפריית הכוללים  

2165
אברכים

ממלכת התורה

1197
בחורים

698
בחורים

מבצר הת"תים

1965
ילדים

ת"תיםכוללים

ישיבות לצעירים ישיבה גדולה
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הסעירה  יהודית"  "גשר  קורות  הנפת 
 • המתרס  עברי  משני  הרוחות  את 
התחבורה  משרד  בין  ההתנצחויות 
המחזה  את  מנעו  לא  אביב,  תל  לעיריית 
עמדו  שרגליהם  יהודים   21 של  הכואב 
יום  את  "זכור  ושמעו  סיני  הר  למרגלות 
גשר  קורות  מניפים  לקדשו",  השבת 
צדקנית  אישה  של  שמה  על  שנקרא 
בתורה  קוראים  בה  השבת  של  בעיצומה 
את עשרת הדיברות • על רקע זה פנה יוסי 
גיטלר אל העבר והביא את סיפורם של 20 
ישראל  בארץ  שנבנו  העתיקים  הגשרים 
עד המאה ה-19 ומפוזרים מצפון לדרום 

וממזרח למערב • גשר לא יהודי)ת(

||  יוסי גיטלר ||
yoaView צילומים: ויקיפדיה, עמית מנדלסון ובאדיבות אתר
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כאילו לא הספיקו לנו תלאות 
מערכת הבחירות לכנסת. השבוע 
במדינתנו  הרוחות  סערו  שוב 
התחיל  הכל  הקטנטונת. 
המשפט  בית  החלטת  כשנודעה 
העליון לקבל את עתירת עיריית 
בראשה,  והעומד  אביב  תל 
לאפשר  שביקשו  חולדאי,  רון 
להניף  איילון'  'נתיבי  לחברת 
משני  יהודית"  "גשר  קורות  את 
המרכזית  האוטוסטרדה  עברי 
בגוש דן ולחבר בכך את שכונת 
יהודית  לרחוב  שבמזרח  ביצרון 
העבר  מן  מונטפיורי,  שבשכונת 

המערבי.
תחנות  בין  שממוקם  הגשר, 
ו"השלום"  "ההגנה"  הרכבת 
 ,)20 )כביש  איילון"  "נתיבי  על 
בלבד  רגל  הולכי  עבור  מיועד 
לחבר  יוזמיו,  לדברי  כך  ואמור, 
את הערים רמת גן וגבעתיים וכן 

את שכונות המזרח המוזנחות של העיר העברית הראשונה 
לליבה הפועם של מדינת תל אביב הישראלית. הוגיו הרבו 
לדוש בשבחו של הגשר שיגשר על הפערים שבין השכונות, 

העתידות להתחבר להם יחדיו עם בנייתו.

שבת מול מרוצים ומרתונים
בגשר  הסתפקה  לא  אביב  תל  שעיריית  עקא,  דא 
ביקשו  בה  בארץ  פינה  מכל  לנו  שמוכר  כזה  סטנדרטי. 
כבישים  בבטחה  לחצות  הרגל  להולכי  לאפשר  הרשויות 
עד  המתבונן,  בעיני  תלוי  הורע,  או  מזלו  התמזל  סואנים. 
המדובר  הגשר  את  למנף  החליטו  רבין  כיכר  שבלשכות 
ולהפכו לאחד מסמלי הארכיטקטורה המודרנית של מרכז 
הארץ. כפי שניתן להתרשם מהדמיית העיצוב, הרי שהגשר 
ימתח בצורה ייחודית שקשה להגדירה, וטוב מראה עיניים, 

נוספים,  ואביזרים  כרי דשא  ישיבה לצד  פינות  גם  ויכלול 
שאינם מוצרי בסיס בגשר הולכי רגל ממוצע.

כל הטוב הזה עולה כמובן כסף. הרבה מאוד כסף. אבל 
זה עוד מילא, הפלונטר הגדול נוצר כאשר התברר שבשעת 
הנפת אותם קורות - ששה במספר - העתידות להחזיק את 
והשבים  העוברים  על  להצל  כדי  מעליו  ולהימתח  הגשר 
בכביש  רכבים  תנועת  תתאפשר  לא  היוקדת,  מהשמש 
התחבורה  מעורקי  אחד  את  לחסום  שאומר  מה  שמתחת. 
שהדבר  לא  זה  ארוכות.  שעות  למשך  במדינה  המרכזיים 
לא קורה, הוא קורה ועוד איך ולעיתים די מזומנות אפילו, 
ריצה  מרתוני  כמו  ונאצלות  נעלות  למטרות  כלל  בדרך 
אופניים  מרוצי  או  לסוגיהם  משונות  צעדות  למיניהם, 

בינלאומיים.
השקלים  מיליוני  שבעים  שלמרות  מתברר,  אולם 
שהושקעו בו, הגשר אינו חשוב דיו כדי שיצדיק את סגירת 
ושוממים.  חשוכים  אקראיים  לילות  בשישה  הנתיבים 
מקבלי  של  עיניהם  לנגד  שעמדה  היחידה  האופציה 
שבוע"  "סופי  ששה  במהלך  בנייתו  הייתה  ההחלטות, 
נמצאה  אז  רק  יהודיים.  במונחים  קודש"  "שבת  כלשונם, 
תנועת הרכבים דלילה דיה בכדי שמשטרת התנועה תאזור 
עוז למנוע את הגישה לכביש. לשם השוואה, גשר המיתרים 
עשרת  מורכבת  ובנייתו  ישראל  לבירת  בכניסה  שמתנוסס 
מונים, לא גלש מעולם גם לא דקה אחת ליום השבת. בתל 
אביב המיושנת כנראה לא שמעו את הפתרונות המתקדמים 

שאימצו הירושלמים.
ולא  קראו  שלא  אלו  מצאו  מהודר  הלכתי  היתר  אפילו 
באמצע  הכביש  שחסימת  לקבוע  ידעו  אבל  מימיהם,  שנו 
השבוע חוסה תחת ההגדרה של פיקוח נפש הדוחה שבת, 
שחטף  לאדם  דרכו  את  העושה  שאמבולנס  מהחשש  וזה 
יש להם,  יתקע בפקקים שייווצרו. הבטחה שמימית  שבץ 
יקלע  לא  שלעולם  נפש,  פיקוח  בהלכות  מהדרים  לאותם 
ריצת  עבור  שנחסמו  צירים  הסובבים  לכבישים  אמבולנס 

דא עקא, שעיריית תל אביב לא 
הסתפקה בגשר סטנדרטי. כזה 
שמוכר לנו מכל פינה בארץ 
בה ביקשו הרשויות לאפשר 
להולכי הרגל לחצות בבטחה 
כבישים סואנים. התמזל 
מזלו או הורע, תלוי בעיני 
המתבונן, עד שבלשכות כיכר 
רבין החליטו למנף את הגשר 
המדובר ולהפכו לאחד מסמלי 
הארכיטקטורה המודרנית 
של מרכז הארץ. כפי שניתן 
להתרשם מהדמיית העיצוב, 
הרי שהגשר ימתח בצורה 
ייחודית שקשה להגדירה, וטוב 
מראה עיניים, ויכלול גם פינות 
ישיבה לצד כרי דשא ואביזרים 
נוספים, שאינם מוצרי בסיס 
בגשר הולכי רגל ממוצע.

גשרון מעל נחל חזורי

הגשר המערבי מעל נחל חרוד סמוך לבית שאן

 גשר לוד: "מלך הגשרים"
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כמה אלפים או דהירת כמה זוגות אופניים.

התכתשויות הרשויות
הסערה שהתעוררה כאשר נחשפה התכנית, הביאה את 
שר התחבורה ישראל כץ להורות על ביטול העבודות, מה 
שהעלה את חמתו ראש ממשלת תל אביב מר רון חולדאי, 
בבקשה  המשפט,  לבית  בהולה  עתירה  להריץ  שמיהר 
 - הפוליטי  הדרג  של  התערבותו  את  שיאסור  צו  להוציא 
שלא ברור מי בכלל בחר בו והעניק לו את המנדט להחליט 
מה  בכל   - בישראל  לציבור  משמעות  בעלות  החלטות 
הלא  ומובחריו,  העם  נבחרי  יהודית.  גשר  להנפת  שקשור 
גבוה  דין  כבית  בשבתו  העליון  המשפט  בית  שופטי  הם 
ומנעו  לדבריה,  כך  העירייה,  טענת  את  קיבלו  לצדק, 
שונה  סיפור  ומספר  מכחיש  שמצדו  התחבורה,  ממשרד 

לחלוטין, לעצור את העבודות.
יהיה הצדק עם מי שיהיה, השורה התחתונה והמעשית 
היא, שלהוותו ולכאבו של כל יהודי מקדש מסורת ושומר 
הדברות  עשרת  את  בתורה  קראנו  בה  בשבת  שביעי, 
ובתוכם "זכור את יום השבת לקדשו", עסקו עשרים ואחד 
קורות  בהנפת  סיני,  הר  למרגלות  עמדו  שרגליהם  יהודים 
יהודית  מרת  הצדקנית  האישה  של  שמה  על  שנקרא  גשר 
את  מלראות  בקברה  מתהפכת  שוודאי  ע"ה,  מונטפיורי 
שנושא  ובגשר  שמה  על  שקרוי  הרחוב  בקרן  המתרחש 

אותו.
מצטרפת  הייתה  בחיים,  הייתה  שאילו  ספק  כל  אין 
הסמינר  תלמידת  יהודית,  הנערה  של  המרגש  למכתבה 
בירושלים, שביקשה מראש הממשלה להימנע מלחלל את 

השבת בגשר שנושא את שמה.

אמצעי מעבר וקירוב דעות
ליבנו  הגשר, שמנו  בפרשיית  המוגבר  העיסוק  רקע  על 
לתור אחר היסטוריית הגשרים בארץ ישראל במאות השנים 
האחרונות. לא חסרים אצלנו גשרים. מעל נהרות ואגמים, 
לפסי  מעל  שמדלגים  או  סואנים  כבישים  שחוצים  כאלו 
של  משמעותה  לשורש  קודם  נרד  הכל  לפני  אבל  רכבת. 

המילה גשר המורכבת משלושת אותיות השורש בלבד.
פרושים.  שישה  ֶּגֶׁשר  למילה  יש  ספיר  מילון  פי  על 
השניים הראשונים הם: "מבנה מעל נחל או גיא המשמש 
גם סימוכין מדברי חז"ל. "בשעה  ומובאות שם  למעבר". 
קצר"  גשר  של  "בדף  לב.(,  )שבת  הגשר"  על  שעוברין 

את  מבטא  שאינו  השני,  הסבר  כה:(.  קטן  מועד  )רש"י, 
"אמצעי  הוא:  בהשאלה,  נלקח  אלא  הפשוטה  המשמעות 

המקרב אנשים המרוחקים ביניהם בדעותיהם".
המקיף  מאמרו  באמצעות  הגשרים,  בתולדות  העמקנו 
והמפורט של יואב אבניאון, מורה דרך ומרצה, אותו פרסם 
 .www.yoaview.com בכתובת:  שלו  האישי  בבלוג 

ממנו ובאדיבותו אנו מצטטים את הקטעים הבאים.
נתונים  יואב  לנו  מעניק  ארצנו,  לגשרי  שנצלול  לפני 

בינלאומית,  פרספקטיבה  לקבל  שמאפשרים  מדהימים 
בו  הזמן  לאזור  שמתוארך  בעולם  הראשון  הגשר  על 
"ארקדיקו"  בגשר  הוא  המדובר  ממצרים.  אבותינו  יצאו 
הקדומים  לאחד  שנחשב  ביוון,  המיקני   )Arkadiko(
- אותו  1250 לפני הספירה לערך  ומתוארך לשנת  בעולם 
הנמצא  הגשר  מצרים.  יציאת  של  לתאריך  המקובל  מועד 
 22 באורך  הינו  יוון(  בדרום  אי  )חצי  פלופונס  האי  בחצי 

מטר ורוחבו 2.5 מטר והוא איפשר מעבר מרכבות סוסים.
גשר קדום נוסף נמצא בעיר אלקנטארה שבספרד והוא 

נבנה על יד הרומאים בשנת 104 לספירה.

מרובינסון וילסון לבית שאן
ומה אצלנו? הנה רשימת גשרים ושרידי גשרים בישראל 
מהקדומים למאוחרים. נתמקד בגשרי דרכים בלבד, שהרי 
את  לרכז  כאן  ננסה  מים.  אמות  המהווים  גשרים  גם  נבנו 
רבים  גשרים  ה-19.  המאה  סוף  עד  שנבנו  הגשרים  פרטי 
נבנו גם ובעיקר בשנים הרבות שלאחר מכן, החל מראשית 
העמק,  רכבת  יפו-ירושלים,  רכבת  )בקו  ה-20  המאה 
ועוד(,  לסיני  העותומנית  הרכבת 
זו.  סקירה  הוצאנו מתחום  אותם  אך 
נתייחס לגשרים המתפקדים עד היום 

וגם לשרידים חלקיים.
נתחיל בימי בית שני. אחד השמות 
רבות  שעולה  כזה  לנו,  המוכרים 
והקצאת  הכותל  מאבקי  בהקשר 
רחבה נפרדת ללא הפרדה בין גברים 
קשת  רובינסון".  "קשת  היא  לנשים, 
של  מערבי  הדרום  בקצה  נמצאת  זו 
הר הבית והיא שריד לאחד המחלפים 
על  נקראת  היא  בעולם.  הראשונים 
שחקר  שלה  האמריקאי  המתעד  שם 

את ירושלים בשנת 1838.
הקשת חצתה את הרחוב המרוצף 
מקצה  המערבי  הכותל  שלמרגלות 
לקצה. שרידי הרחוב ואומנת הקשת 
היא  כי  מלמדים  עדיין,  הקיימים 
רוחבה  מטרים;   15 לאורך  נמתחה 

יהיה הצדק עם מי שיהיה, 
השורה התחתונה והמעשית 
היא, שלהוותו ולכאבו של כל 
יהודי מקדש מסורת ושומר 

שביעי, בשבת בה קראנו 
בתורה את עשרת הדברות 

ובתוכם "זכור את יום השבת 
לקדשו", עסקו עשרים ואחד 

יהודים שרגליהם עמדו 
למרגלות הר סיני, בהנפת 

קורות גשר שנקרא על שמה 
של האישה הצדקנית מרת 

יהודית מונטפיורי ע"ה, שוודאי 
מתהפכת בקברה מלראות את 
המתרחש בקרן הרחוב שקרוי 
על שמה ובגשר שנושא אותו.

קשת רובינסון

קשת וילסון

"הגשר הקופץ" ביבנה הגשר על הירדן סמוך לקיבוץ גשר
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1,600 טון.  13 מטרים ומשקלה המשוער הגיע לכדי  היה 
המחלף להולכי רגל נבנה כנראה בימיו של המלך אגריפס 
50 לספירה וימיו היו  השני - נינו של הורדוס, סביב שנת 
קצרים ביותר: בשנת 70 לספירה חרב יחד עם בית המקדש 

והעיר ירושלים כולה בימי המרד הגדול ברומאים.
הוא  המערבי  הכותל  מאזור  הוא  גם  המוכר  נוסף,  שם 
"קשת וילסון" הטומן בחובו מסתורין וחילוקי דעות רבים. 
מצפון  שצמוד  המקורה  למתחם  לנכנס  נראית  זו  קשת 
לרחבת תפילת הגברים בכותל המערבי. הקשת היא יצירת 
החוקר  של  שמו  על  הקרוי  גשר  ונושאת  הנדסית  מופת 
הגשר   .1864 בשנת  אותה  שגילה  וילסון  צ'ארלס  הבריטי 

חיבר את העיר העליונה של ירושלים עם הר הבית.

הכותל  על  הנשען  הגשר,  של  ביותר  המזרחי  הקמרון 
המערבי, מכונה "קשת וילסון", והוא כפול בגובהו וברחבו 
משאר קמרונות הגשר. מעל קשת וילסון, בקצהו המזרחי 
של הגשר, ניצב בימי הבית השני אחד מארבעה שערי הר 
הבית בכותל המערבי. ישנם חילוקי דעות בין החוקרים לגבי 
גילו של הגשר והדעות נעות החל מהתקופה החשמונאית 
ועד לתקופה הרומאית. זהו משרע של כאלף שנים, אך בכל 
מקרה מדובר באחד הגשרים הקדומים והמרשימים ביותר 

שנבנו בארץ.
שיפוטה  בתחום  שם,  הירדן  לבקעת  נדדנו  מירושלים 
של העיר בית שאן, נמצא "הגשר הרומי הקטוע". בתקופה 
אחת  )סקיתופוליס(  שאן  בית  היתה  הרומית-ביזנטית 
הערים הגדולות בארץ. חשיבותה נבעה ממיקומה בצומת 
דרכים חשוב וממקור מים זמין. מצפון לעיר זרם נחל חרוד 
מצפון.  נוחה  תנועה  לאפשר  כדי  עליו  לגשר  צורך  והיה 
שמו הערבי של הגשר ג'יסר אל-מוקטע )"הגשר הקטוע"(, 
הואיל ושרדו ממנו רק שתי אומנות וקמרון האומנה הצפוני 

אף מזדקר עד מחצית גובהו.
המבנה  מטר.   18 היה  עליו  שנסלל  הרחוב  אורך 
האדריכלי השונה של כל אומנה מעיד על בניה מחודשת 
של האומנה הדרומית. דומה כי הגשר היה בתחומי העיר 
והקרדו התמשך גם מצפון לו עד שער העיר הצפוני )שער 

דמשק(. גילו של הגשר כ- 1,500 שנה.
עוד באותו אזור: הגשר המערבי מעל נחל חרוד סמוך 

לבית שאן. גשר זה ליד טחנת הקמת טחונת א-תום )טחנת 
תאומים( הוא ככל הנראה מהתקופה הרומית -ביזנטית.

סמוך  הירדן  שעל  לגשר  נגיע  קצת  עוד  נצפין  כאשר 
לקיבוץ 'גשר'. שם, על נהר הירדן, ליד מקומו ההיסטורי של 
קיבוץ 'גשר' יש שלושה גשרים. שנים מהם נבנו בתחילת 
המאה העשרים והשלישי קדום עוד יותר. גשר זה בבסיסו 
הוא רומי ועבר שיקום בתקופה הצלבנית והממלוכית. שמו 
"ג'סר אל - מג'מע" - Jisr el Mejamie(( "גשר הפגישה" 

- על שם מפגש הנהרות 'הירדן' ו'הירמוך' שמצפון לו.
לפני שנים ספורות עבר הגשר רסטורציה בשותפות עם 
יואב  מומחים מאיטליה. "אחרי הכל בסיס רומי..." מעיר 

במאמרו.

המלך בלוד הקופץ 
מיבנה ועד עזה

עברנו לעידן הגשרים הממלוכיים. קודם קצת רקע אודות 
הממלוכים: הכינוי דבק במוסלמים ששלטו במצרים החל 
מהמאה ה-13 לספירה. הם כבשו את ארץ ישראל בשלבים 
החל משנת 1265 וסולקו ממנה על ידי העות'מאניים בשנת 

.1516
בתקופה  אילת.  ליד  ביותר  הדרומית  מהנקודה  נתחיל 
הממלוכית טופחה דרך עולי הרגל למכה )דרב' אל חג'(. 
בין קהיר לראש מפרץ אילת מפרידים כ-420 קילומטרים 
ולאורך הדרך נבנו חאנים וגשרים. באזור ראס א נקב נמצאה 
כתובת שמזכירה את הסולטן הממלוכי בן קלוון שנת 756 
להג'רה )1355 לספירה(. בירידה כלפי אילת סמוך לערוץ 
זה  גשר  על  היום.  עד  יפה  גשר השמור  נחל שלמה הוקם 
נסלל בראשית שנות החמישים של המאה הקודמת כביש 

'מעלה אילת' הישן.
בשנת  ולורנס  ואלי  הארכאולוגים  גילו  הדרך  במעלה 
1914, לוח אבן עם כתובת של אחרון השולטנים הממלוכים 
)קאנצוה אל ע'ורי(. הגשר הזה אם כך הוא בן כחמש מאות 
שנה והדרך הישנה הראויה לכלי רכב עוברת עליו עד היום.
ומאילת למרכז הארץ. גשר לוד המכונה "מלך הגשרים". 
התעשייה  לאזור  הכניסה  בכביש  החולפים  הנהגים  רוב 

הקמרון המזרחי ביותר של 
הגשר, הנשען על הכותל 
המערבי, מכונה "קשת וילסון", 
והוא כפול בגובהו וברחבו 
משאר קמרונות הגשר. מעל 
קשת וילסון, בקצהו המזרחי 
של הגשר, ניצב בימי הבית 
השני אחד מארבעה שערי הר 
הבית בכותל המערבי. ישנם 
חילוקי דעות בין החוקרים לגבי 
גילו של הגשר והדעות נעות 
החל מהתקופה החשמונאית 
ועד לתקופה הרומאית. זהו 
משרע של כאלף שנים, אך בכל 
מקרה מדובר באחד הגשרים 
הקדומים והמרשימים ביותר 
שנבנו בארץ.

הגשר העתיק באלקנטארה בספרד

 גשר הקנטרה על נחל חרוד

גשר על נחל חרוד ליד קניון הבזלת
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פונים מערבה והגענו אל 
"הגשר הקופץ" בעיר יבנה. 
אחיו הכמעט תאום של גשר 
לוד. עד לפני כמה שנים עוד 
היה בשימוש. נקרא כך הואיל 
ואינו אופקי והמכוניות שהאיצו 
קפצו בעברן את שיאו. עד לפני 
כעשור היה הגשר בשימוש. 
זהו גשר דומה לגשר שבלוד אך 
אין כאן כתובות. גילו של הגשר 
כ-700 שנה.

הצפוני של לוד אינם מודעים לכך כי הם נוסעים על גשר 
בן כמעט 750 שנה. הגשר נקרא גם גשר ג'ינדס על שם כפר 
ערבי בשם זה ששכן בסמוך וגם גשר 'בייברס' - השולטן 
מטר,   30 הגשר  של  אורכו  נבנה.  שבפקודתו  הממלוכי 
רוחבו 13 מטר והוא בנוי 3 קשתות: המרכזית בגובה 6.5 
מטר והצדדיות בגובה 5 מטר. הגשר נבנה על נחל איילון 
מצויות  צדדיו  משני  רומיים-ביזנטיים.  יסודות  על  כנראה 
- סמלו של השולטן  כתובות המלוות בתבליטי ברדלסים 
בייברס. הגשר נבנה בשנת 671 להיג'רה שהיא שנת 1273 

לספירה.
עצרו בצד הדרך בבטחה, מציע יואב, ורדו להביט בגשר 
ובכתובת שעליו: "בשם האל' הרחמן והחנון ותפילתו על 
בן  בייברס  רכן א-דין   - א ט'אהר  אדוננו הסולטן האדיר 
נאצר  אדוננו הסולטן המלך א-סעיד  בנו  בימי  עבדאללה, 
להם  ויעניק  ניצחונותיהם  את  ינצור  ח'אן  ברכת  א-דין, 
לרחמי  הזקוק  הנכנע  בהנהלת העבד  )נעשה(  וזה  סליחה. 
הוריו  ולשני  לו  אל'  יסלח  א-סואק,  א-דין  עלא  אלוה, 

בחודש רמאד'ן שנת שש מאות שבעים ואחת".
כקילומטר וחצי מדרום לגשר זה - סמוך לצומת גינתון 
יש גשר ישן נוסף שפרטיו פחות ידועים ויואב מבקש ממי 

שיודע להרחיב אודותיו שיפנה אליו להעשיר את אוצרו.
יבנה.  בעיר  הקופץ"  "הגשר  אל  והגענו  מערבה  פונים 
אחיו הכמעט תאום של גשר לוד. עד לפני כמה שנים עוד 

והמכוניות  אופקי  ואינו  הואיל  כך  נקרא  בשימוש.  היה 
שהאיצו קפצו בעברן את שיאו. עד לפני כעשור היה הגשר 
בשימוש. זהו גשר דומה לגשר שבלוד אך אין כאן כתובות. 

גילו של הגשר כ-700 שנה.
מדרימים כמעט עד לעזה. הגשר על נחל שקמה. גשר זה 
הוא  'נתיב העשרה'.  מול המושב   4 לכביש  נמצא ממזרח 
אותו.  הרסו  חורף  ושיטפונות  הממלוכית  בתקופה  נבנה 
גילו כ-700 שנה. אחד משלושת הקמרונות )הדרומי( שרד 

בשלמותו.
בנות  "גשר  הירדן.  לגדות  עזה  מעוטף  קפיצה,  שוב 
הגליל  בין  המחבר  הירדן  נהר  על  מפורסם  גשר  יעקב". 
לגולן. דרך היסטורית הובילה מכאן לדמשק בירת סוריה. 
הגשר המקורי לא שרד ורק תמונה שלו משנת 1913 מעלה 
נוסטלגיה. לימים הוקמו בסמוך גשר צבאי ממתכת וגשר 
כביש חדש. הגשר העתיק פוצץ בשנת 1918 על ידי הכוחות 

העות'מניים הנסוגים.
והאחרון לפרק הממלוכיים הוא "גשר הקנטרה" על נחל 
וגם מעבר רגלי. במקור היו  חרוד. גשר הנושא אמת מים 
שלוש קשתות וכאשר התמוטטה אחת היא תוקנה בבטון 
ליישוב  הנראה  ככל  הובלו  כאן  המים  המנדט.  בתקופת 
הבדואי 'חאן אל-אחמר' השוכן במבואות בית שאן )מוכר 
לכם השם?(. על פי עלון קק"ל העוסק בנחל חרוד הגשר 

נבנה בתקופה הממלוכית.

גשר על נחל עמוד תחתון

גשר ליד עתלית

גשר אשדוד

גשר ליד אילת

הגשר על נחל שקמה
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וכעת לגשר שעל הנהר הכחול. 
ואדי זרקא )הנחל הכחול( הוא 

שמו הערבי של נחל תנינים. 
בשנת 1898 בעת ביקורו של 
וילהלם השני קיסר גרמניה 

בארץ, הביע הקיסר הגרמני את 
רצונו לרכוב מחיפה לירושלים 

לאורך החוף דרך יפו, משום 
כך מיהרו העותומנים והקימו 
את הגשר )כנראה על יסודות 

קדומים(. בקרבת מקום נתגלו 
אבני מיל רומיות המעידות על 

דרך קדומה שעברה לאורך 
החוף. לימים נהרס הגשר אך 

הוא מונצח בשמו של הכפר 
הערבי-ישראלי הסמוך ג'אסר 

א זרקא. 

מאשדוד לגיא בן הינום
קודמיו  ידי  על  עות'מניים. אלו שהוקמו  וכעת לגשרים 
של הפחה טאייפ ארדואן בסולטנות טורקיה. ארבע מאות 
בניית  העות'מנית.  האימפריה  בארץ-ישראל  שלטה  שנה 
מסילת  וסלילת  שבע  באר  העיר  בניית  ירושלים,  חומות 
שנערכו  הגדולים  הבניה  מפעלי  היו   - העמק'  'רכבת 
ידי שליטים קודמים  על  זו. מספר גשרים שנבנו  בתקופה 
נבנו ללא עבר קודם. הנה אלה שנבנו עד  שופצו ואחרים 

שנת 1900.
נפתח בגשר אשדוד. הגשר המרשים בעל שלוש אומנות 
קדום  גשר  בסיס  על  העות'מנית  בתקופה  הוקם  אדירות 
מהתקופה הרומית. הגשר על נחל לכיש היה ידוע כ"ג'יסר 
איסדוד" על שם הכפר הערבי הגדול איסדוד ששכן מדרום 
1948. במלחמת העצמאות פוצץ הגשר וכאן נעצר  לו עד 
טור הצבא המצרי שפלש לארץ לאחר קום המדינה. לימים 
"עד  לאמר  הלום",  עד  "גשר  הסמלי  לשם  כך  בשל  זכה 

הלום" הגיעו החיילים המצריים.
סכר  על  גשר  לירושלים.  מזרחה  המשכנו  מאשדוד 
ידי  על  נבנתה  הבריכה  הסולטן(.  )בריכת  הינום'  בן  'גיא 
סביב  ירושלים,  חומות  בונה  )"המפואר"(  סולימן  סולטן 
שנת 1540 לספירה. על הסכר התוחם את הבריכה מדרום 

לטובת  )סביל(  רהט  נבנה 
העוברים והשבים וכתובת 
הוצבה לפאר את השליט. 
על  כנראה  הוקם  הסכר 
וממלוכי  צלבני  מפעל 
)על  במקום  קודם  שעמד 
טיח(.  שרידי  ניתוח  פי 
גם היום משמש הסכר בן 
כחמש מאות שנה ככביש 

פעיל.
הפעם  מערבה,  שבים 
נחל  על  גשר  דן.  לגוש 
עם  למפגש  סמוך  שלה 
 5 לכביש  צמוד  הירקון. 
למפגש  וקרוב  מצפון 
היו  הירקון  על  הנחלים. 
שנבנו  נוספים  גשרים 

בתקופה העות'מנית.
מזרחה.  נעים  ושוב 
ליד  חרוד  נחל  על  גשר 
זה  גשר  הבזלת.  קניון 
לכביש  ממזרח  נמצא 
דרך  עוברת  ועליו   90
חוגה.  לעין  המובילה 
נחל  מעל  עובר  הגשר 
חרוד ליד "קניון הבזלת". 
 - הפופולרי  שמו  למרות 

"הגשר הרומי" הוא ככל הנראה מהתקופה העות'מנית ולא 
הרומאית וגילו כ-300 שנה.

גשר נוסף הוא ליד עתלית. על נחל מערות צמוד לכביש 2 
ממערב. אל מול שרידי הכפר שיח' בוריך. כנראה עותומני.

)הנחל  זרקא  ואדי  הכחול.  הנהר  שעל  לגשר  וכעת 
הכחול( הוא שמו הערבי של נחל תנינים. בשנת 1898 בעת 
ביקורו של וילהלם השני קיסר גרמניה בארץ, הביע הקיסר 
החוף  לאורך  לירושלים  מחיפה  לרכוב  רצונו  את  הגרמני 
הגשר  את  והקימו  העותומנים  מיהרו  כך  משום  יפו,  דרך 
)כנראה על יסודות קדומים(. בקרבת מקום נתגלו אבני מיל 
החוף.  לאורך  שעברה  קדומה  דרך  על  המעידות  רומיות 
לימים נהרס הגשר אך הוא מונצח בשמו של הכפר הערבי-

ישראלי הסמוך ג'אסר א זרקא. 
שני גשרים אחרונים לסיום: גשר על 'נחל עמוד' תחתון, 
מעל  וגשרון  לכנרת.  הנחל  שפך  לפני  קילומטרים  כשני 
'נחל חזורי', כשלוש מאות מטרים מצפון מזרח לנבי חזורי 

שבשיפולי החרמון.

מסלול לקינוח
אחרי שלמדנו על כל הגשרים העתיקים הפזורים ברחבי 
עצמאי:  לטיול  מתווה  מניסיונו,  יואב  לנו  מציע  הארץ, 
"הגשרים של מחוז חרוד" בו תכסו חמישה גשרים בפעם 
אחת - ארבעה עתיקים ואחד 
היא  הסיום  נקודת  חדש. 
סנטר'  'צים  המסחרי  המרכז 
בית  הצפוני  באזור התעשייה 
ונקודת   )71 כביש  )על  שאן 

ההתחלה גשר הקנטרה.
משביל  חלק  הוא  המסלול 
המסומן  המעיינות'  'עמק 
בכתום )בנוסף לסימון השביל 
בתחילתו(.  אדום  המקורי, 
באתרים  עובר  הטיול 
וסלעי  הקנטרה  גשר  הבאים: 
)רדו  המרשימים  הטרוורטין 
הליכה  הגשר(,  לתחתית  גם 
מצפון לנחל חרוד עד הגשר 
טחנת  המערבי,  הרומי 
)יש  הקטוע  הגשר  תאומים, 
לרדת מהשביל הכתום בדרך 
סלולה ומסודרת לגיחה קצרה 
ומרשימה לגשר הקטוע - לא 
הסיום  מנקודת  לפספס(. 
תראו  בו  הבזלת  לקניון  סעו 
גשר  לצד  העתיק  הגשר  את 
לרוחב  המתוח  חדש  מתכת 
אורך  הקניוני.  הערוץ 
המסלול הרגלי כ-3 קילומטר 

בדרגת קושי קלה.
הגשר הקדום בעולם ביוון

הגשר הרומי "הקטוע" בבית שאן

 הגשר על הנהר הכחול
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השראתו  מקורות  ספריו,  על  וחושפני  אישי  בראיון  סבתו  חיים  והסופר  הרב 
• על בן משפחתו פרופסור בני לוי, שהיה ההבטחה הגדולה של  וקורות חייו 
עולם הפילוסופיה הצרפתית ובחר לעשות תפנית; על כתרה האמיתי של ארם 
תלמידי  רק  לא  מתוכה  שהצמיחה  שווקה  משפחת  ועל  תורה;  כתר   – צובא 

חכמים אלא גם מדענים, סופר, וזמר אחד העונה לשם יעקב שוואקי

צילומים: ויקיפדיה
||  איילה אבן האזל ||

אמת

תצמח

ראיון
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הוא ל להתראיין.  סבתו  חיים  הרב  מוכן  בקלות  א 
הוא  המדרש שבראשו  בית  ספסלי  את  יותר  מבכר 
ההסדר  ישיבת  מייסדי  על  נמנה  סבתו  הרב  עומד. 
תורניים  מחבר  אדומים,  במעלה  משה"  "ברכת 
"תיאום  תצמח",  מארץ  "אמת  יפה:  וספרות 
כוונות", "בואי הרוח", "כעפעפי שחר", "בשפריר 
חביון" ועוד. הרב סבתו הוא הזוכה הראשון בפרס ספיר. ספריו 
התקבלו גם בקיבוצים של השומר הצעיר )בעיקר ספרו "תיאום 

כוונות"( ומוכרים מעט בציבור החרדי.
ארצה  ועלתה  חלאבית  למשפחה  בקהיר  נולד  סבתו  הרב 
לשיכון בית מזמיל  בירושלים כיום "קריית יובל". את חוויותיו 
הוא  וגן  בבית  "לויכטר"  תורה  בתלמוד  ותלמיד  לעולים  כבן 
מתאר בספרו "בואי הרוח". בהמשך גויס למלחמת יום כיפור. 
את חוויותיו מן המלחמה העלה בספר "תיאום כוונות". על הרב 
העברית  השפה  בעל  העברי  הסיפור  "אמן  נאמר:  סבתו  חיים 
הוא  השאר  בין  כיום  סופרנו".  מבין  ביותר  והיפה  העשירה 

משמש כחבר בוועד הנאמנים של כתר ארם צובא.
הביאו  שלך  שהספרים  הבשורה  מה  מגזרים"  "חוצי  ספריך 
יוצרים  אייך  האחרים?  הספרים  מכל  שונים  הם  במה  לקהל? 

ספרות כזאת שהיא בשורה חדשה?
המדרש,  בית  של  ספרות  חדש  ז'אנר  שיש  היא  "הבשורה 
להביע  שאפשר  תשובה  תפילה,  אמונה,  של  ערכים  עם  ז'אנר 
בנועם.  ודיבורו  סבתו,  הרב  משיב  הספרותי",  העולם  דרך 
"אומרים כי בתקופת ההשכלה באירופה הצעד הראשון של בן 
ישיבה בהפנותו עורף היה לקרוא ספר קריאה זר, ולכן חשבתי, 
אותנו  להחזיר  הראשון  הצעד   - הפוך  תהליך  גם  להיות  יכול 
לבית המדרש היא באמצעות ספר קריאה, ויש לזה כוח עצום. 
תורגמו  הספרים  עליו.  מנגנת  הספרות  שרק  בלב  מיתר  יש 
לשפות רבות לאנגלית רוסית וצרפתית ונקראו על ידי רבבות, 
כולל מקיבוצניקים של השומר  נרגשות  לתגובות מאד  וזכיתי 

הצעיר מצד אחד ור"מים מישיבות חרדיות מהעבר האחר".
תמיד לועגים לספרות החרדית שבסופו של דבר הגיבור חוזר 
בתשובה... מדוע בחרת גם אתה לסיים כך את דמותו של מקס 

ספורטא בספר "אמת מאר"ץ תצמח"? 
דבר  הינו  ספר  פנימית.  השראה  מתוך  לכתוב  צריך  "סופר 
שעומד לדורות, ספר הינו דבר שמשנה ומשפיע על האדם. יש 
הבדל האם כותבים בצורה פלקטית או שכותבים מתוך האמת 
הפנימית, יש לשאול אם האמת של הסופר היא תורה ותשובה? 
והאם הוא מבטא בכתיבתו אמת שהוא חי בה כל חייו? הסיפור 
שכתבתי נובע מהעולם הפנימי שלי, וזה מה משדר אמינות. בין 
אם מדובר באמת ראלית או אמת דמיונית. יש ערכים נשגבים 
ומדובר  אמונה  כמו  כה  עד  בספרות  ביטוי  לידי  באו  שלא 

בערכים אמתיים, הערך של  היחס בין אדם לאלוקיו זה אחד 
הערכים שכובשים את האדם בין אם הוא אדם מאמין ובין אם 
לא.  עובדה שגם המגזר החילוני מתעניין. וכאשר אתה כותב 

אמת רואים ומכירים בכך שזה לא זיוף אלא אותנטי".
דמותו  של  בבואה  למעשה  היא  ספורטא  מקס  של  דמותו 
לוי  בני  פרופסור  סבתו  הרב  של  קרוב משפחתו  של  האמתית 

שהיה פילוסוף והוגה דעות מפורסם בצרפת.
האם נכונה העובדה כי הסיפור נכתב בטרם פרופסור בני לוי 

עשה תשובה שלמה ושב להיות יהודי חרדי?
"אכן. כתבתי את סיפורי 'גלגל חוזר בעולם' על סמך דמותו 
שהרגשתי  המופלאים  הדברים  אחד  סבתי,  לי  שספרה  כפי 
תחושה פנימית שכך צריך להיות, שהוא צריך לחזור בתשובה".
מה היה המיוחד בדמותו של פרופסור בני לוי שכונה ההבטחה 

הגדולה של עולם הפילוסופיה הצרפתית?
היה  מילדותו  דופן,  יוצאת  אישיות  היה  לוי  בני  "פרופסור 
וכוח, ממשפחה  אנרגיות  רגילה, מלא  לא  בצורה  חריף שכל  
היה ראש קהילת  יהודה הלוי  רבה שלו הרב  רבנים, סבא  של 
העיר יפו העתיקה בתקופת הטורקים והאנגלים, אך הוא עצמו 
גדל חסר ידע ביהדות והיה על סף ההתבוללות. תולדות חייו 
ומשם  לבלגיה  ממצרים   משפחתו  היגרה   11 בגיל  מופלאים, 
יוקרתי  אקדמאי  במוסד  בצרפת  גבוהים  בלימודים  המשיך 
שם הוכר כעילוי של ממש הייחודיות שלו הייתה הגישור בין 

תאוריה והפיכתה למעשה.
המהפכנים  ראש  להיות  הפך  הסטודנטים  מרד  "בתקופת 
הגיע  ומשם  ויקטור,  פייר  השם  תחת  "מאוסיסט"  בצרפת 
הדגול  הפילוסוף  של  הקרוב   עוזרו  של  מאד  בכירה  לדרגה 
של  בסדרה  פלא.  זה  כזאת  לדרגה  להגיע  יהודי(  )לא  סאוטר 
כאמצעי  המהפכה  אתוס  את  סאוטר  זונח  שהתפרסמו  שיחות 
לתיקון האנושות ומזדהה עם הרעיון היהודי של גאולה ומשיח. 
טובה  סיבה  יש  משמעות  המחפש  אדם  לכל  אחרות  במילים 
להגות בתנ"ך בדיוק כמו שהוא מעמיק בכתבי אפלטון, ללמוד 
של  מתורתו  להבדיל  לומד  שהוא  כמו  עקיבא  ר'  של  מתורתו 
מבוגר  מאד  כבר  שהיה  סאוטר  לפילוסוף  הרבה  קרבתו  הגל. 
ועיוור הובילה את משפחתו להאשים את בני לוי כי היטה את 
ליבו של סאוטר ליהדות מה שכמובן היה מופרך. עורך העיתון 
ורעיון.  מילה  כל  טלפונית  לו  אישר  בעצמו  סאוטר  כי  הודה 
באישיותו שילב בני לוי עוצמה רוחנית וכושר נדיר של הנהגה 
חברתית. בגיל 40 כשהגיע כביכול לפסגה והתפרסם כפילוסוף 

מספר אחד, עזב את הכול.
"תחילה למד בישיבה בשטרסבורג והפך לתלמיד 
עלה  מכן  ולאחר  לוינס,  עימנואל  הפילוסוף  של 
וגן.  בבית  שפירא  הרב  אצל  בכולל  ולמד  ארצה 

הזמר יעקב שוואקי

העיר חאלב כיוםהפילוסוף עימנואל לוינס

בסדרה של שיחות 
שהתפרסמו זונח סאוטר 
את אתוס המהפכה 
כאמצעי לתיקון 
האנושות ומזדהה עם 
הרעיון היהודי של גאולה 
ומשיח. במילים אחרות 
לכל אדם המחפש 
משמעות יש סיבה טובה 
להגות בתנ"ך בדיוק כמו 
שהוא מעמיק בכתבי 
אפלטון, ללמוד מתורתו 
של ר' עקיבא כמו שהוא 
לומד להבדיל מתורתו 
של הגל. קרבתו הרבה 
לפילוסוף סאוטר שהיה 
כבר מאד מבוגר ועיוור 
הובילה את משפחתו 
להאשים את בני לוי כי 
היטה את ליבו של סאוטר 
ליהדות מה שכמובן היה 
מופרך

"
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לו עוד  לוינס" ברחביה. הייתה  לוי את "מכון  בני  ייסד  בארץ 
הלמדנות  של  השורשים  אחר  המתחקה  ספר  לכתוב  שאיפה 
היהודית והתמודדות עם שאלות פילוסופיות של הוגי הדעות 
בימינו, ולא הספיק נפטר בפתאומיות ב2003. אומנם נודע לי 
כי הוא כתב יומן בצרפתית אך זה לא פורסם. חייו היו מרתקים. 
הקים משפחה שומרת מצוות. ניתן להגיד כי הוא אחד החוזרים 
ימי  של  בתשובה  חוזרים  מזכיר  ביותר,  המרתקים  בתשובה 

קדם".
בספר "גלגל חוזר" כינית את מקס ספורטא וחבריו בכינוי של 

חבורת "מתקני העולם" למי הכוונה בדיוק?
קיצונים  יותר  היו  הם  בצרפת.  מהפכנים  של  "חבורה 
האידאולוגיה   - "מאאואיסטים"  וכונו  מקומוניסטים 
המאואיסטית דגלה במאבק מהפכני של רוב האוכלוסייה נגד 
בראש  עמדו  שיהודים  מקרה  לא  וזה  המנצלים.  המעמדות 
ביהדות  עמוק  עניין  היהודי,  המוסר  משורשי  בא  זה  המפכה. 
של  שבראש  היא  מרתקת  תופעה  העולם.   תיקון  שמשמעותו 
תמיד  הברית  בארצות  אם  ברוסיה  אם  העולמיות  המהפכות 
ניצבו בראש יהודים. אך לצערנו במקום להיות אור לגויים  זה 

הלך לכיוון אחר".
הרב  של  האישית  החוויה  מתוארת  כוונות"  "תיאום  בספר 
סבתו כבחור ישיבה מישיבת הסדר שלחם במלחמת יום כיפור 
יחד עם חברו הטוב דב אינדיג. דב לא חזר מהמלחמה ההיא. 
יקדיש  כי  סבתו  הרב  לעצמו  הבטיח  במלחמה  מכריע  ברגע 

מעתה ואילך את חייו אך ורק לתורה.
יום כיפור ולפגוש את המוות  מדוע צריך לעבור את מלחמת 

בשביל להחליט להקדיש את החיים לתורה? 
"יש הבדל בין לעסוק בתורה שזה עדיין לא סותר להתפרנס 
טוטאלי.  באופן  לתורה  עצמך  את  להקדיש  לבין  במלאכה, 
מילדות רציתי ושאפתי ללמוד תורה, אך את ההחלטה להקים 
מקום תורה זה החלטה שנבטה בי בעקבות המלחמה.  ולהתמיד 
יום יום למסור שיעור גמרא בפני תלמידים כך במשך ארבעים 

ושלוש שנה זה לא תמיד קל".
מי היו הסופרים שמהם הושפעת בכתיבת ספריך?

ספרותית.  לכתיבה  שלי  ההשפעה  הם  והרמח"ל  "הרמב"ם 
ו"לישרים  עוז"  "מגדל  בשם  סיפורים  כמה  כתב  הרמח"ל 
רווח  שימוש  עשיתי  בנוסף  ישרים"  "מסילת  וכמובן  תהילה" 
בלשון המשנה. מעט תפסתי מהסופר שי עגנון. את ספריו של 
לציבור  צוהר  שפתח  הראשון  שמוש  אמנון  החשוב  הסופר 
לא  אך  אומנם,  הכרתי  צובא,  ארם  קהילת  לתרבות  בישראל 
שמוש  אמנון  הסופר  טרח   הראשון  ספרי  כשיצא  הושפעתי. 
תורני  פן  'אני מודה לך שהשלמת  לי במילים אלה:  להתקשר 
דברים  אתה  כתבת  לא  מודע  'אז  שלי'.  ביצירה  חסר  שהיה 
לכתוב מהרהורי  רק  יכול  'אדם  והוא השיב:  אלה?', הקשיתי 

בני  שונא  אומן  כלל  בדרך  כי  בעיניי  פלא  היה  וזה  ליבו'. 
אומנותו. הערכתי מאד את תגובתו".

ילד"? שאל. "עולה חדש" עניתי. כך למדו אותי  "מי אתה 
חכם  של  נכד  אני  חדשים,  עולים  אנחנו  שואל.  לכל  לענות 
במהירות,  פרקש  לי  השיב  עולים,  "כולנו  ממצרים.  שוויכה 
עולים חדשים, עולים ותיקים, גם הארץ הזאת ותיקה וחדשה". 

)ציטוט(
ויוצאת דופן כפי  האם הילדות שלך באמת היית כה מיוחדת 

שמתוארת בספר "בואי הרוח" או שזאת ילדות סטנדרטית? 
להבחין  יכול  רגיש  סופר  מיוחדת,  ראית  זווית  יש  "לסופר 
במיוחדות. היינו אולי משפחה יוצאת דופן בכך שהיינו משפחה 

של עולים, משפחה שעלתה מקהיר".
דווקא בשל כך משפחה של עולים בוודאי נתקלה בקשיים לא 

המ התמונה  המרובים,  הקשיים  על  לקרוא  במקום  ־מעטים, 
צוירת הייתה של משפחה חמה ומלוכדת למרות הכול.

"אולי זה ההבדל ביני לבין עגנון", מודה הרב סבתו. "למרות 
עגנון   לסיפורי  ספרותי.  גאון  היה  הוא  כי  ביננו  משווה  שאיני 
מאד  באמונה  זאת  החלפתי  ואני  מרירות  צל  נלווה  תמיד 

עמוקה".
אנשים  שהם  או  באמת  דופן  יוצאי  היו  סביבך  האנשים  האם 
בלתי  אופי  תכונות  בעלי  הם  כי  נדמה  בספר  ורק  סטנדרטים 

רגילות?
רבה  שוויכה  אהרן  הרב  רבה  לסבא  הוא  היוחסין  "עיקר 
וממנו  הייחוס הגדול  זה  נינו.  הראשי של קהילת חלאב שאני 
באה ההשפעה העמוקה ואהבה עזה לתורה.  חריפות וגאונות 
ובעיקר בעיקר יראת שמיים. סבי שנקרא גם הרב אהרן שוויכה 
היה יודע ספרים רבים בעל פה ויחד עם זאת התפילה שלו הייתה 
תמימה וטהורה כמו של ילד בצורה יוצאת דופן והשילוב הזה 
השפיע עלי מאד. מצד אחד – החריפות, מצד האחד אהבת ה' 
תמימה. על הרב מנחם שוויכה אבא של סבי שמענו  סיפורים 

ממש מופלאים,  הוא ידע את התלמוד בעל פה בגיל 18".

על חידתו של כתר ארם צובא
בימים אלה תעלומת כתר ארם צובא צפה מחדש כאשר אבי 
דבאח בן השמש בבית הכנסת שבו היה שמור הכתר, מציג את 
סרטו "מסע בעקבות דפי הכתר האבודים". הרב סבתו משמש 
נלקח  צובא  ארם  שכתר  לאחר  שמונה  הנאמנים  בוועד  כחבר 

מרבני הקהילה והועבר לנשיא יצחק בן צבי.
כללי  פי  על  נחתם  אשר  תנ"ך  ספר  הינו  צובא  ארם  כתר 
המסורה הטבריינית בשנת 930 לערך על ידי הסופר שלמה בן 
והנקדן היה אהרן  ידוע. העורך –  – בויאעא, אשר היה סופר 
את  תיקן  וגם  מסורה,  ציוני  טעמים,  ניקוד,  הוסיף  אשר  בן 

חבורה של מהפכנים 
בצרפת. הם היו יותר 
קיצונים מקומוניסטים 
וכונו "מאאואיסטים" - 
האידאולוגיה המאואיסטית 
דגלה במאבק מהפכני של רוב 
האוכלוסייה נגד המעמדות 
המנצלים. וזה לא מקרה 
שיהודים עמדו בראש המפכה. 
זה בא משורשי המוסר 
היהודי, עניין עמוק ביהדות 
שמשמעותו תיקון העולם

"


הרב סבתו לצד הרב אביגדור נבנצאל במסיבת פורים

סמטה בשוק של חאלב
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היכל הספר משכנו הנוכחי של הספר

פרופסור בני לוי

העברית  הספרות  לקסיקון  אתר  מתוך  צילום:  סבתו.  חיים  הרב 
החדשה

ניסח האותיות בהתאמה לנוסח המסורה. הנוסח של ספרי 
בכל  אשר,  בן  נוסח  לפי  בדיוק  אינו  בידנו  אשר  המקרא 
הקשור לפרשיות פתוחות וסתומות. אף הרמב"ם העיד כי 

הכתר הוא הספר המדויק ביותר:
"וספר שסמכנו עליו... הוא הספר הידוע במצרים שהוא 
כולל עשרים וארבעה ספרים שהיה בירושלים... ועליו היו 
הכול סומכין – לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה 
והגיהו פעמים רבות... ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי 

כהלכתו..."
גם האו"ם מכיר בייחודו של הכתר העתיק והכריז עליו 
בשנים האחרונות כעל נכס תרבות בין לאומי. הכתר שרד 
בחירוף  עליו  שהגנה  צובא  ארם  קהילת  בקרב  שנה   700
להצילו,  מנת  על  ארצה  שהועלה  ברגע  דווקא  אך  נפש,  

ארבעים אחוז מעמודי הספר נעלמו ביד זדונית.
כי  המוטעית  התפיסה  רבים  בקרב  מושרשת  עדיין  מדוע 

"כתר ארם צובא" נשרף?
לתת  יכול  לא  אני  לכתר,  הרבנים  בוועד  שאני  "למרות 
דודי  בלשי.  למחקר  כיום  נושא  שזה   יודע  אני  תשובה. 
שהכתר  וברגע  היהדות  בסוכנות  גזבר  היה  סבתו  אליהו 
הגיע ארצה, הוא הפנה אותו מיד ליו"ר הסוכנות  שרגאי. 
עובדה ברורה שקטע קטן שטענו שנעלם, פרופסור בן שושן 
הצליח להשיג בניו יורק והוא מוצג היום בהיכל הספר. זאת  

העובדה היחידה המדעית. כל השאר ספקולציות".
למה מאשימים את הקהילה כביכול שלא שמרו על הכתר, 

והרי הכתר נשמר בידי הקהילה 700 שנה?
"לא תמיד השמירה הקפדנית היא לטובה", מפתיע הרב 
סבתו, "גם בקרב יהדות תימן היו כתבי קודש עתיקים שנים 
רבים והקהילה התימנית האשימה סופרים כי החליפו להם 
את הספרים העתיקים בספרים מודפסים שלא היו ברשותם. 
אם התימנים היו קצת פחות קפדניים והיו נותנים להעתיק 
לטובת  מזמן  מודפסים  הללו  היו  העתיקים,  מהספרים 
הציבור וגם התימנים היו זוכים  ומקבלים ספרים שלא היו 

ברשותם ותרמו להם רבות".
עם זאת, מסכים הרב סבתו, כי אכן אינו מבין מדוע הכתר 
הגיע דווקא לידיים של הנשיא בן צבי )שניסה שנים רבות 
וזאת למרות שהוא היה  להשיגו בדרכים שונות ומשונות( 
דיין  הרב  של  לידיים   - הקהילה  דרישת  לפי  להגיע  אמור 
מתל אביב. בשל עובדה זו תבעו רבני הקהילה את המדינה 
במשפט. מעבר לכך שמי שרצה להעתיק את הכתר העתיק 
שמירה  תחת  זה   שיהיה  אחד  בתנאי  אך  תמיד,  יכול  היה 
קפדנית. את הפריווילגיה הזאת היו שניצלו כמו הרב יעקב 
וכמובן  ילין  שכנא  שלום  והרב  מלוצ'ין  יעקב  הרב  ספיר, 

פרופסור קסוטו.

עדויות על שלמותו של הספר לאחר השריפה שהייתה, 
בפרעות עקב קום המדינה )1948( נשמעו מאוחר יותר מפיו 
של חכם יצחק שחבר שהיה הרב הראשי של בונוס איירס 
1952   לפני  וראה את הכתר בשלמותו בשנת  בארגנטינה 
 – החסרים  הדפים  מספר  כי  מציין  והוא  מחלאב,  שברח 
עיריית   ראש  מכן  ולאחר  הסוכנות  יו"ר  גם  מעשרה  פחות 
עליו  הגיע  הספר  כי  בעבר  בראיון  העיד  שרגאי  ירושלים 

בשלמות יחסית כולל ספר בראשית.
יוצא לאור סרט תיעודי שעשה הבן של שמש  זו  בתקופה 
הדפים  בעניין  לחקירתו  בהמשך  דבאח,  אבי  הכנסת  בית 

האבודים, הרב מתעניין בכך? קשור לכך?
"לא. יש חילוקי דעות בנושא של כתר ארם צובא. איני 

יודע".
במשפחה של הרב מקפידים לשמר את המנהגים ורוחה של 

הקהילה? 
"אני יליד מצרים והסבים שלי הגיעו מחאלב. השמירה 
לידי  שבא  הקפידו  שמאד  החלאבי  האופי  על  היא  אצלנו 
והערצה  אהבה  בגמרא,  העיון  בשיטת  במיוחד  ביטוי 
שני  רגילה.  בלתי  בצורה  התורה  אהבת  חכמים,  לתלמידי 
לדור.  מדור  במשפחתנו  עברו  בעיקר  האחרונים  הדברים 
היה מסורת בקהילת חלאב שכול הציבור קמו ללמוד כבר 
וכל  שחרית,  עד  וכך  בוקר  לפנות  שלוש  שתיים,  בשעה 
צאצאנו, ברוך ה' המשיכו ונדבקו במנהג התמדה ודבקות 
בתורה. יש לציין שהכבוד לתלמידי חכמים, הגעגוע לריח 
תורה נשאר תמיד גם בקרב הרחוקים מאד בקהילת חאלב".
האם יש סיכוי ויש צורך וסיבה לשמר את המנהגים, או שזה 
רק היה בחלאב וכעת אין לשמר את הקהילתיות והעדתיות?

ברק  מבני  עדס  הרב  בראשם  קטנה  לא  קבוצה  "יש 
שמפרסם ספרים בנושא מנהגי ארם צובא, מדובר במנהגים 

עתיקים ויש עניין לשמר".
לסיום, האם יש קשר לזמר יעקב שוואקי?

הטלפון.  דרך  הנשמע  בחיוך  סבתו  הרב  משיב  "אכן", 
שוויקי  יעקב  הזמר  הוא  נכדו  משה  בשם  אח  היה  "לסבי 

המפורסם".
גם שאר בני משפחתו של הרב סבתו התפרסמו בציבור: 
אמו של הרב סבתו, מרסל, היא אחות של פרופסור יעקב 
המחשב,  מדעי  בתחום  הגדולים  מהמומחים   – שווקה 
פיזיקה  בחקר  העוסק  פיזיקאי  שווקה,  יצחק  ופרופסור 
הישיבה  ראש  סבתו  שבתאי  הרב  הם  אחיו  גרעינית. 
התיכונית הגבוהה במצפה יריחו, וד"ר מרדכי סבתו מרצה 

לתלמוד ותנ"ך.
המסורת הקדומה, העיסוק בתורה ובחכמה נמשכים, גם 

אם דרכה צנועה ומוסתרת ב"שפריר חביון".

השמירה אצלנו היא על האופי 
החלאבי שמאד הקפידו שבא 

לידי ביטוי במיוחד בשיטת 
העיון בגמרא, אהבה והערצה 

לתלמידי חכמים, אהבת 
התורה בצורה בלתי רגילה. שני 
הדברים האחרונים בעיקר עברו 

במשפחתנו מדור לדור. היה 
מסורת בקהילת חלאב שכול 

הציבור קמו ללמוד כבר בשעה 
שתיים, שלוש לפנות בוקר 

וכך עד שחרית, וכל צאצאנו, 
ברוך ה' המשיכו ונדבקו במנהג 

התמדה ודבקות בתורה

"
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רמות י בשכונת  שגר  חשמל  מכשירי  יבואן  הוא   )42( ברנד  שראל 
בירושלים. הוא נולד באנגליה למשפחה ברוכת ילדים, והוריו עלו 
ארצה כשהיה נער בגיל העשרה. כיום הוא מתעסק בעיקר ביבוא 
נוספים  ידועים ומוצרי חשמל  מקביל של מכונות תספורת ממותגים 
בשותפות שלו ושל גיסו. אלא שברנד מחזיק שותפות עסקית נוספת, 

לא פחות חשובה. הוא שותף במיזם 'ישכר וזבולון' להחזקת תורה.
נסיעות  לחצים,  עם  מעט  לא  מתמודד  העצמאי  שבעסקו  ברנד, 
כלל  מתופעה  חלק  הוא  חשבון,  רואי  ואצל  בבנקים  ובילוי  לחו"ל 
ישראלית מרתקת. תופעה שבה אנשים שלא מתאפשר להם להקדיש 
את חייהם לתורה, עושים עסקה. בעמל כספם הם משתתפים בהחזקת 
משפחה, ובתמורה ראש המשפחה משתף אותם בתורה שעליה הוא 

עמל.
זה אולי נשמע בנאלי, אבל כשתקראו על ממדי התופעה, ותחשפו 
בסיפור  מדובר  כמה  עד  תבינו  ממנה,  לחלק  שהפכו  האנשים  לסוג 
ייחודי, מרגש, ומיוחד בעולם היהודי. ברנד ממש לא לבד. כשיצאנו 
לחקור את התופעה, גילינו עד כמה היא שקטה אך רחבה ולא מפסיקה 

להתרחב.
במסגרת הכנת הכתבה הגענו לעיתונאי בכיר החפץ בעילום שמו, 
שירואיין כאן בהרחבה ונוטל חלק במיזם ומשמיע תובנות מרתקות. 
כמו כן שוחחנו עם יבואן מוצרי חשמל ושכיר בחברת הייטק, שלא 
כולם מרוויחים המון, אבל לא מוותרים על שותפות אמיתית, ארוכת 

טווח ומחייבת, עם עולם התורה.
כלל המרואיינים מעידים על כך שזו הנתינה המספקת ביותר מבין 
את  מסגירים  הם  ואחרות  כאלו  במילים  הצדקה שלהם.  נתינות  כלל 
ההשפעה שיש לשותפות עם התורה על חייהם, הרבה יותר מכל נתינת 
את  כוללת  לא  אך  עצמה,  בפני  חשובה  מצווה  שהיא  אחרת,  צדקה 

המרכיב של חיבור אמיתי עם התורה הקדושה.

"התחברתי לתורה"
ברנד,  לנו  והתמדתי בלימודי", מספר  בישיבה בבחרותי,  "למדתי 
אישיות מוכרת בשכונה, בראיון. "כמה שנים לאחר נישואי המשכתי 
ללמוד בכולל, ובמקביל השתלבתי קצת בעסקי הייבוא של גיסי. עם 
הזמן שקעתי לזה יותר ויותר ובמקביל הצטמצמו שעות הלימוד שלי 
בצורה דרמטית. מהר מאוד מצאתי את עצמי נצמד בכל הכוח לדף 
היומי - ותו לא. זה הפריע לי מאוד. לא רק מיעוט הלימוד עצמו, אלא 

גם הקשר לתורה, בעיקר הקשר הרגשי שהלך והתרופף".
לדברי ברנד, בשלב מסוים הוא נחשף למיזם של 'ישכר וזבולון'. 
זה קרה לפני שנתיים. חבר דתי לאומי מענף הייבוא, סיפר לו כי הוא 

להשתתף.  לו  והציע  וזבולון  יששכר  למיזם  הוקרה  בערב  משתתף 
אברכים  להחזיק  עסקים  אנשי  התנדבו  שבמסגרתו  במיזם  מדובר 
היה  "זה  התורה.  בלימוד  רוחנית  לשותפות  בתמורה  שנה  למשך 
הפעם הראשונה שנחשפתי בצורה מעשית למיזמי ישכר וזבולון" הוא 

משחזר.
"בעידוד חברי לעסקים, הגעתי לכנס שנערך באולמי קונקורד בבני 
בגורל התורה.  גורלם  ראיתי שם אנשים שקשרו את  ונפעמתי.  ברק, 
שמעתי את הדברים, והבנתי עד כמה מדובר בדבר גדול" מספר לנו 
לילות  שכמה  זוכר  "אני  למיזם.  שלנו  הראשונה  החשיפה  על  ברנד 
חשובים  ואישים  סורוצקין  הגרש"ב  גם  נאם  שבו  האירוע  אחרי 
נוספים, לא ישנתי. הייתי בסערת רגשות. מצד אחד, שמחתי מאוד על 
היוזמה, מצד שני, הציק לי מאוד שלא תמכתי בתורה עד לאותו זמן 

בצורה רצינית".
"מאז קיבלתי החלטה. אני מתחבר לתורה ועושה שותפות עם בן 
תורה" מספר ברנד כשכולו נרעד. "חיברו לי אברך ולקחתי על עצמי 
מדובר  לא  "לצערי  מספר.  הוא  לשנה"  כלכלית  מבחינה  בו  לתמוך 
בסכום כסף גדול מידי. רק כמה אלפי שקלים לחודש. אבל עבורי זה 
לי  יצא  מה  בודק  ואני  הבנק  חשבון  על  עובר  כשאני  ומלואו.  עולם 

מהחשבון, זה השורה היחידה שפשוט עושה לי טוב".
מתקיים  אני  מכך.  "רחוק  להדגיש.  ברנד  ממהר  עשיר"  לא  "אני 
בזכות עבודה קשה. התחרות לא קלה, והציבור בודק לא מעט לפני 
בחיוך.  מוסיף  הוא  השם",  ברוך  אבל  יקרה.  במכונה  משקיע  שהוא 
"כמו שיגיד לך כל נהג מונית, הכי חשוב זה ברכה בכסף. ואין ברכה 
כמו התורה, שעליה נאמר כלי מחזיק ברכה. ומבחינתי, כשאני מפריש 
מהרווח שלי לטובת משפחה שאב הבית שלה מקדיש את חייו לתורה, 

זה יוצק תוכן שונה לכל העבודה שלי".

השותף של העיתונאי הבכיר
כשהתחלנו להכין את הכתבה, עשינו מעט עבודת תחקיר כדי להגיע 
לאנשים שחלק מהמיזם, רובם מעדיפים להצניע את השותפות הזו. 
במקרה, הגיע לאוזננו ידיעה על עיתונאי מוכר מאוד במגזר החרדי, 
במסגרת  שנים  כמה  כבר  אברכים  בשני  עקבי  באופן  תומך  שבסתר, 
מיזם ישכר וזבולון. כשפנינו לאותו עיתונאי, הוא סירב בתוקף לדבר 
על כך. למרבה האירוניה, מי שמדובב אנשים באופן סדרתי על מנת 
שישוחחו עמו - סותם את פיו. רק לאחר שהבטחנו לו שלא נספק כל 
פרט  כל  טשטוש  תוך  להתראיין  ניאות  הוא  אודותיו,  מזהים  פרטים 

מזהה.
"המשבר שלי לא הגיע מיד" הוא מספר לנו בגילוי לב. "לקח לו 
בחורי ישיבות הוגים בתורה

"מאז קיבלתי החלטה. 
אני מתחבר לתורה 
ועושה שותפות עם 
בן תורה" מספר ברנד 
כשכולו נרעד. "חיברו 
לי אברך ולקחתי על 
עצמי לתמוך בו מבחינה 
כלכלית לשנה" הוא 
מספר. "לצערי לא 
מדובר בסכום כסף גדול 
מידי. רק כמה אלפי 
שקלים לחודש. אבל 
עבורי זה עולם ומלואו. 
כשאני עובר על חשבון 
הבנק ואני בודק מה יצא 
לי מהחשבון, זה השורה 
היחידה שפשוט עושה לי 
טוב"
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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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הייתי  לא  בישיבה  כשהייתי  גם  כנה.  אהיה  האנונימיות  בגלל  זמן. 
שנלמדו"  לסוגיות  מחובר  הייתי  בהחלט  אבל  הישיבה,  ממתמידי 
בין  הוא מספר. "מספר שנים אחרי שעזבתי את הישיבה התגלגלתי 
כוללים, ובסוף מצאתי את עצמי מגיע לתחום העיתונות. לקח לי כמה 
שנים כדי להבין שהתנתקתי. הניתוק הוא לא רק פיזי, הוא גם נפשי 
חלק  היית  שפעם  הכולל,  אברכי  על  מסתכל  אתה  פתאום  ותודעתי. 

מהם, בצורה מרוחקת".
"נסעתי  העיתונאי הבכיר.  אותי", מספר  אירוע אחד שזעזע  "היה 
יום אחד בגבעת שאול, ואספתי אברך טראמפ למרכז העיר. אני זוכר 
כי הוא חסך כעת שבעה  לי חצי בבדיחה חצי ברצינות,  שהוא אמר 
וגיליתי  שקלים של נסיעה באוטובוס. מפה לשם התגלגלנו לשיחה, 
שמדובר באחיו הגדול של חברי לספסל הלימודים. הוא סיפר לי על 
חייו. הוא התחתן לפני 20 שנה, וכיום הוא אב לשישה ילדים, ולומד 
בכולל מבוקר עד ערב. לאחרונה אירס את בתו הבכורה, וכעת הוא 

חוזר מגמ"ח שלקח לצורך החתונה".
שהבדיחה  "הבנתי  העיתונאי.  מספר  אותי",  טלטל  הזה  "הסיפור 
זו הייתה האמת שלו. הוא  עם השבעה השקלים, לא הייתה בדיחה. 
באמת רווה נחת מכך שהוא חסך כמה שקלים. זה ליווה אותי שבועות 
ארוכים. בכל פעם שעברתי בגבעת שאול, דמותו של אותו אברך צצה 
מול זכרוני. במקביל קראתי על מיזם 'ישכר וזבולון', וברגע שהבנתי 
שיש מיזם כזה ופשוט מאוד להצטרף אליו, התמלאתי אושר. הבנתי 
חברי  אברך,  אותו  של  אחיו  באמצעות  לי.  שמציק  מה  בדיוק  שזה 
לכיתה, פניתי אליו והצעתי לו תמיכה חודשים קבועה בהוראת קבע".

אולם הסיפור לא הסתדר בקלות. לדבריו, הוא לא ויתר על חתימת 
הסכם מסודר )ראו מסגרת על נוסחי הסכמי ישכר וזבולון(. "מבחינתי 
מדובר בעסקה לכל דבר. אני נותן ואני מקבל בתמורה" הוא מדגיש. 
למען  כך.  על  שנחתום  חשוב  לי  והיה  במקורות,  מובא  זה  גם  "כך 
רגליים  לקבל  התחיל  העסקה,  של  השני  "הצד  מוסיף.  הוא  האמת" 
בינו  לתהות  התחיל  הוא  מסודרת.  בצורה  לחתום  כשביקשתי  קרות 
לבינו, האם שווה לו למכור את התורה שלו. מדובר בעסקה לא קלה 
רבותיו,  חיי שעה. אולם הוא התייעץ עם  חיי עולם תמורת  לעיכול. 
ולאחר תחנונים מרובים מצידי, הוא הסכים לחתום כשכמובן רבנו על 

כל סעיף כאילו מדובר בעסקה נדל"נית".
שנים.  שלוש  כבר  נמשך  הזה  ההסדר  הבכיר,  העיתונאי  לדברי 
שוברים  זה  אם  לחג.  דברים  כמה  לו  לתת  קופץ  אני  חגים  "לפני 
לבגדים לילדים, או שוברים במרכולים. העניין הזה שיש לי מישהו 
קבוע שכשאני יכול אני נותן לו, יוצק משמעות ורגש לכל הנושא של 
הצדקה. פתאום לאנשים שאתה עוזר להם, יש פנים. יש להם קול והם 
אנשים בדיוק כמוך. זה משדרג אותך מבחינה ערכית, אתה נהיה אדם 
אתה  לזה,  מעבר  גדולה.  הכי  הקבלה  היא   – הזו  הנתינה  יותר.  טוב 

לומד להעריך מחדש את מי שממיתים עצמם באוהלה של תורה".
"מעבר לעניין הצדקה, יש כאן כמובן את הרווח שלי מכל הסיפור. 
אני חלק מהתורה. התורה שלו, שייכת גם לי. זאת תחושה מדהימה. 
אתה יודע שכשאתה עובד, אתה מקיים תורה. המלצתי לכמה קולגות 

שלי. מי שניסה – התמכר" הוא מסיים את דבריו.

"שותפות אסטרטגית עם התורה"
בריל  רפאל  ר'  הוא  לכתבה  ביותר  המעניינים  המרואיינים  אחד 
מאלעד, בן ה-35 שעובד באינטל כמהנדס שבבים, וגם הוא הצטרף 
בשנה האחרונה למיזם של 'ישכר וזבולון'. "כשהייתי תלמיד ישיבה, 
לאחר  מיד  אולם  ללימוד,  הייתי מחובר  מאוד.  טוב  לבחור  נחשבתי 
החתונה, הלכתי ללמוד מחשבים. יש לי כישרון טבעי לתכנות, ובתוך 
של  במושגים  מאוד  יפה  במשכורת  באינטל  השתלבתי  שנים  כמה 

אברך עם שני ילדים".
הרחיק  הערכתי,  שתמיד  התורה,  מעולם  הזה  שהריחוק  "האמת 
שנחשפתי  הראשונה  הפעם  אברך.  של  מחיים  החוויה  ברמת  אותי 
לזה הייתה כשנקלעתי פעם אחת לכולל  המפורסם של 'עטרת שלמה' 
במודיעין עילית" קפצתי לבקר את אחי שגר בסמיכות, ונכנסתי שם 
לתפילת מנחה. "אני זוכר שהוכתי בתדהמה. המראות מהישיבה חזרו 
שעולה  ערב  תורה  קול  צרים,  במסדרונות  חליפות  של  שורות  אלי. 
שמתפלפלים  ואברכים  מקומות,  מראי  עם  מודעות  הלימוד,  מהיכל 

"המשבר שלי לא הגיע 
מיד" הוא מספר לנו 
בגילוי לב. "לקח לו זמן. 
בגלל האנונימיות אהיה 
כנה. גם כשהייתי בישיבה 
לא הייתי ממתמידי 
הישיבה, אבל בהחלט 
הייתי מחובר לסוגיות 
שנלמדו" הוא מספר. 
"מספר שנים אחרי 
שעזבתי את הישיבה 
התגלגלתי בין כוללים, 
ובסוף מצאתי את עצמי 
מגיע לתחום העיתונות. 
לקח לי כמה שנים כדי 
להבין שהתנתקתי. 
הניתוק הוא לא רק פיזי, 
הוא גם נפשי ותודעתי. 
פתאום אתה מסתכל 
על אברכי הכולל, שפעם 
היית חלק מהם, בצורה 
מרוחקת"

היכל ישיבה במודיעין עילית. צילום: ויקיפדיה

ראש מוסדות 'עטרת שלמה' הרב שלום בער סורוצקין אצל מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי לקראת פתיחת קמפיין ההתרמה
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במבואות. זה פשוט ריגש אותי".
"הרגשתי שאני צריך לעצור את עצמי לא לפנות לראש 
כולל על מנת לבקש שיסדר לי חברותא תוך שאני מתחייב 
בהתרגשות.  מספר  הוא  לכולל"  ולהצטרף  מחר  לבוא 
סנדוויץ'  שמוציאים  האברכים  של  עולמם  את  "ראיתי 
מתוך שקית קטנה, שותים מי מתוך כוס חד פעמים רחוצה 
להיות  רוצה  הבנתי שאני  הערצה.  מעורר  בצמצום  וחיים 

חלק מזה".
זה  את  לעשות  שלו  שהדרך  הבין  מאוד  מהר  לדבריו, 
"פניתי  וזבולון.  ישכר  הסדר  הוא  ביותר  הטובה  בצורה 
לראש כולל והוא סייע לשדך לי אברך. ב"ה כבר שנה וחצי 
שזה עובד מצוין. מדובר באברך עם שני ילדים, הסיוע שלי 
נכון להיום מאפשר לו לסגור את החודש בצורה מצוינת. 
מעשר  כספי  של  נאותה  בהפרשה  מדובר  גם  מבחינתי, 
עם  אסטרטגית  שותפות  מקבל  אני  הדרך  ועל  לצדקה, 

התורה".
לציבור  מוכר  מספיק  לא  הזה  שהרעיון  חושב  "אני 
אנשים  "הרבה  בתובנה.  אותנו  משתף  הוא  לעומקו" 
הם  אז  היום,  כל  ללמוד  יכולים  לא  הם  שאם  חושבים 
הזו  לתובנה  ויש  התורה  לעולם  הקשר  מבחינת  אבודים 
שחז"ל  אלא  הרוחני.  מצבם  על  לכת  מרחיקות  השלכות 
'ישכר  בשותפות  משתתף  כשאני  לזה.  גם  פתרון  מצאו 
פשוט  זה  לי.  שייכת  שלי,  השותף  של  התורה  וזבולון', 
מאוד. אתה קונה שותפות אמיתית בעסקי התורה, ובניגוד 
סיכונים,  מעט  לא  בהם  שיש  ההון  בשוק  עסקאות  לשלל 

בעסקים הללו יש רק רווחים".
דבר,  לכל  עסקית  בשותפות  שמדובר  הזו,  הגישה 
המרואיינים  וכל  במיזם  המשתתפים  כלל  את  מאפיינת 
כאן תחושה  אין  כך בדבריהם. לאף אחד  על  שלנו עמדו 
של "נתינה". מי שמבין את הערך הגדול, רואה בזה עסקה 
לכל דבר. לכל דבר? לא מדויק. הרבה יותר משתלמת מכל 
עסקה חומרית אחרת. מכל חופשה בחו"ל ששילמו עליה 
שחווה  רכב  מכל  זמן.  לאחר  ופגה  שקלים  אלפי  עשרות 
ירידת ערך על כל יום שחולף. כאן מדובר בקניה לעולמים, 
בקניית שותפות נצח אמיתית עם תורת הנצח, לעולמי עד.

היום, רבים מה'כוללים' מספקים את ה'שירות' הזה לכל 
דורש. בישיבת 'עטרת שלמה' שיוצאים בימים אלו לקמפיין 
גיוס המונים אומרים כי בשנים האחרונות מצטרפים יותר 
אחד  אברך  דיסקרטי  באופן  שמאמצים  אנשים  ויותר 
גדול  אלבום  בישיבה  "יש  שלו.  בזכויות  איתם  שמתחלק 
אברך,  לעצמו  לבחור  יכול  אחד  כל  האברכים.  כל  עם 
באלף  גם  אפשר  גדול.  בסכום  מדובר  לא  אותו.  ו'לאמץ' 
פעמים  אברך.  עם  מלאה  בשותפות  לזכות  בחודש  שקל 
רבות נוצר חיבור אישי בין התורם לנתרם, משתתפים אחד 
בשמחות של השני ועוזרים אחד לשני בכל מה שצריך. פה 
ובמקרה  לבר-מצווה,  התורם  של  הילד  עם  לומד  האברך 
זו  האברך.  בן  של  מצווה  הבר  את  מממן  התורם  השני 
בהנהלת  מציינים  המגבית",  בימי  אמיתית.  שותפות 
מה  האברכים  לטובת  הולכים  כולם  "הכספים  הישיבה, 
שמזכה את כל התורמים בשותפות אמיתית עם האברכים 
המסולאים מפז. מי שרוצה להעמיק את השותפות ולבחור 
אברך לצורך חתימת הסכם יכול לעשות זאת מול הנהלת 
מציינים  השונים",  במוקדים  ההתרמה  ובימי  הישיבה 

בהנהלת הישיבה.

"הרגשתי שאני צריך 
לעצור את עצמי לא 

לפנות לראש כולל על 
מנת לבקש שיסדר 

לי חברותא תוך שאני 
מתחייב לבוא מחר 

ולהצטרף לכולל" הוא 
מספר בהתרגשות. 

"ראיתי את עולמם של 
האברכים שמוציאים 
סנדוויץ' מתוך שקית 

קטנה, שותים מי מתוך 
כוס חד פעמים רחוצה 
וחיים בצמצום מעורר 
הערצה. הבנתי שאני 

רוצה להיות חלק מזה"

מופיע  אלא  קבלה,  מדברי  לא  הוא  וזבולון  ישכר  להסכם  המקור 
ֲהֵרי   - ן"  כֹּ ִיְשׁ ים  ַיִמּ ְלחוֹף  "ְזבּוֻלן  רבה:  בבראשית  במדרש  במפורש 
א  ן? ֶאָלּ ה ֵכּ ן ְמַיֲחִסין "ִיָשְׂשָׂכר-ְזבּולּון", ְוָלָמּ ֵכּ ְזבּולּון ָקַדם ְלִיָשְׂשָׂכר ֶשׁ
ּתוָֹרה,  ַבּ עוֵֹסק  ְוִיָשְׂשָׂכר  )פרנסה(  ְפַרְקַמְטָיא  ִבּ עוֵֹסק  ְזבּולּון  ָהָיה  ֶשׁ
ים ִהיא  תּוב "ֵעץ ַחִיּ א ּוַמֲאִכילוֹ, ְלִפיָכְך ְקָדמוֹ ָעָליו. ָאַמר ַהָכּ ּוְזבּולּון ָבּ
ֳאִנּיוֹת ּומוֵֹכר ּוֵמִביא לוֹ  ּה", ִיָשְׂשָׂכר ּכוֵֹנס ּוְזבּולּון ֵמִביא ָבּ ֲחִזיִקים ָבּ ַלַמּ
ָשְׂשָׂכר  ִיּ ֶשׁ ה?  ָלָמּ ֵצאֵתְך"  ְבּ ְזבּולּון  "ְשַׂמח  אוֵֹמר:  מֶֹשׁה  ְוֵכן  ָצְרכוֹ,  ל  ָכּ

ֶהן. ׁב ָבּ עוֹ ִלְיֵשּ ָך ֵהן, ֶשַׁאְתּ ְמַסְיּ ְלּ אוָֹהֶליָך ֶשׁ ְבּ
מדרש זה מציין שזבולון זוכה להיות מוזכר לפני יששכר בברכת 
יעקב, למרות שהוא צעיר ממנו, בגלל שהוא עוסק במסחר )פרקמטיא( 
וכך מאכיל את אנשי יששכר הלומדים תורה. כן כותב המדרש על פי 
הפסוק בברכת משה שהתורה של יששכר היא "של" זבולון, בזכות 

הסיוע שזבולון נותן ליששכר.
דברים דומים מובאים גם בילקוט שמעוני: "שמח זבולון בצאתך - 
מלמד שהיה זבולון סרסור לאחיו, והיה לוקח מאחיו ומוכר לכנענים 
של  ששבטו  מלמד  באהליך"  "ויששכר  לאחיו,  ומוכר  הכנענים  ומן 

יששכר משתבח שנאמר: "ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים".
ועניין. במהלך השנים  וזבולון' הוא חוזה לכל דבר  'ישכר  הסכם 
התגבשו נוסחאות שונות להסכם בין השותפים. בספר "פאר הדור" 
איש"  "החזון  מרן  של  מכת"י  תצלום  מובא  ק"ז(  עמוד  שני,  )חלק 
זצ"ל, על נוסח הסכם "יששכר וזבולון". להלן הנוסח ככתבו וכלשונו:
"להיות לראי' ביד הנדיב מר הר"י הלפרין, איך שהסכמתי לקבל 
רמ"ו  סי'  יו"ד  ברמ"א  המבואר  כפי  לחודש,  לא"י  עשרים  סך  מידו 
ס"א, במשך שנה מיום דלמטה, יום ד', עת"ב יהפך לשמחה תשי"ב 

זכרון מאיר".
נוסח נוסף של הסכם השותפות, נמצא ב"קובץ אגרות" )חלק א' 

סימן מ"ז(, בו כותב מרן החזו"א זצ"ל:
"הנעשה בין הרב ר'... ובין... פב"פ יתן בל"נ... בכל חודש במשך 
שנה מיום דלמטה, להרב הנ"ל, למען יוכל לעסוק בתורה, וכל למודו 
ובאופן  והמחזיק,  הלומד  כחלק,  חלק  שכרו  הנ"ל,  תמיכתו  בעזרת 

המבואר ברמ"א )יו"ד סימן רמ"ו ס"א(
בהג"ה, ובאנו עה"ח יום... נאום...

בזה אני מאשר, כי הארכנו את המדובר הנ"ל בל"נ עוד משך שנה, 
יום...

נאום...
הגרא"ז  מרן  כותב  קנין(,  ספר  שלישי,  )חלק  האזל"  "אבן  בספר 
משביר",  לראש  "ברכה  הכותרת:  תחת  הספר,  בראש  זצ"ל  מלצר 
כדלהלן: "בזה אני קובע ברכה לידידי הרה"ג הנדיב המצויין חובב 
ולרעייתו  עיה"ק,  פה  מתושבי  ועתה  סלוצק,  יליד   ... תורה  ומוקיר 
הכבודה ... אשר נתן ההוצאה להדפסת הספר, וגם הבטיח להמשיך 
בהוצאת יתר ספרי שיעזרני ה' להוציא לאור. ונדברנו שיהיה לו חלק 
שמעון,  עם  וכעזריה  יששכר  עם  כזבולון  ספרי,  בזכות  עמדי  יחד 
מרבינו  שאלתות  חיים  ארחות  בס'  ועיין  כ"א.  דף  בסוטה  כמבואר 

חיים מוולאזין זצוק"ל מה שכתב בעניין זה ..."
ג'  )חלק  זצוק"ל  שך  הגרא"מ  למרן  ומאמרים"  "מכתבים  בספר 
עמוד ע"ה(, מובא נוסח הסכם בין יששכר לזבולון, כדלהלן: אנחנו 
שיחי'   ... הרב  הצדדים  שני  בינינו  שהותנה  מודים,  מטה  החתומים 
בזכות  בשווה  שווה  חלק  ביחד  לשנינו  שיהיה  שיחי',   ... והרבני 
התלמוד תורה שלומד הרב ... שיחי', כעין זבולון אחי יששכר וכעזריה 
עם שמעון אחיו, כמבואר בסוטה דף כ"א. ועיין בספר אורחות חיים 

שאלתות מרבנו חיים מוולאזין זצוק"ל סימן ס"ד.
וע"ז אנחנו חתמנו והתנינו על זמן משך שנה עד חודש... שנת...

נאום...

נאום...
בעל "אגרות משה" הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל, ערך תשובה להלכה 
ארוכה ומקיפה, אודות שאלות אקטואליות מגוונות, בענייני שותפות 
של  לזכרו  הזכרון"  ב"ספר  נתפרסמו  בזה,  דבריו  וזבולון.  יששכר 
הגר"ש קוטלר זצ"ל. הקונטרס מכיל 20 עמודים, כפי הדפסתם בספר, 

ובו הוא מברר מקחם של יששכר וזבולון, לכללם ולפרטם.
יש לציין, שהתשובה נדפסה גם בקובץ תורני "עם התורה", שי"ל 
ע"י צא"י דארה"ב, מהדורא ב' חוברת ה', שנת תשמ"ג, עמודים ה'-

ל"א. וכן בירחון תורני "מוריה", ניסן תשמ"ג, עמודים פ"ט-ק"ח.

גדולי ישראל הכינו את החוזה: 
כך נראה הסכם 'ישכר וזבולון'

הגאון רבי שמואל יעקב בורשטיין זצ"ל משוחח בלימוד 
עם בחורי ישיבה, במשעולי ליקווד. צילום: ויקיפדיה
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עשרים שנה שמתוכם 
לא ישנתם חמש עשרה 

ברציפות, עשרים שנה 
של גיהוצים, כביסות, 

ריצות לפארקים, עשרים 
שנה שלא ידעתי שאחרי 

ארבע השמש זורחת 
ואנשים חיים.

השבוע, כשחזרתי 
עשרים דקות לפני 

הדלקת נרות כי נסעתי 
לעזור למקרה חירום  

מתגעגעת לימים 
שקיטרתי עליה כי היא 

הגיעה אלינו לשבת, היום 
היא לא יכולה להגיע.

אמא יד 2

אני עוד זוכרת את הצחוק הנוראי שעף לי מהבטן 
לפני עשרים שנה.

וואו עשרים שנה, כשבת דודה של אמא שלי שישבה 
בתוך כורסא ענקית )היא תמיד ישבה בתוך כורסא ענקית( 
לפעמים היה נדמה שהגוף שלה שקע בדיוק מוחלט שם, בעוד 

החיים הם מה שהתרחשו מחוץ לשקע שנוצר.
נכנסתי אליה הביתה, על יד אחת תלוי הקטן התורן ובחצאית 
שלי תלויים כל השאר, מבולגנים וזבי חוטם כשהשעון מראה 

שהשעה רק חמש ונותרו מי יודע כמה שנים עד השקיעה.
"את חושבת שקשה לך עכשיו, אוי, את לא מכירה את החיים, 

חכי כי שהם יגדלו".
הצחוק שפרץ ממני היה כל כך מטורף שאפילו היא נבהלה.

חמישה קטנים, הגדול בקושי חגג שש, והמשפט שלה הוציא 
ממני צחוק רועם, מה יכול להיות קשה מזה...

הסתכלתי על כל השלושה ששלחו בי לרגע מבטים מבוהלים, 
עד שהזיזו את היד מהחצאית שלי, ואפילו הזרוע שלי התעוררה... 

)שכחתי שיש שם תחושה(.
אני כל כך כמהה לחברה, שהסכמתי לאכול צהריים עם 
חברה משעממת, שאין לי מושג אפילו במה היא עובדת )היא 
בטח סיפרה לי מרוב שעמום פיהקתי ואני לא זוכרת לא נעים 

לשאול שוב(.
יותר קשה?

''את לא היית אצלי בבית בשנה האחרונה'', עניתי לבת 
דודה של אמא שלי, שהמשיכה לאכול מהקוטג' שפג התוקף 
שלו, היא היחידה בעולם שאוכלת מוצרים שפג תוקפם ולא 

מרגישה בהבדל.

 

עשרים שנה אחרי!
עשרים שנה שמתוכם לא ישנתם חמש עשרה ברציפות, 
עשרים שנה של גיהוצים, כביסות, ריצות לפארקים, עשרים 

שנה שלא ידעתי שאחרי ארבע השמש זורחת ואנשים חיים.
השבוע, כשחזרתי עשרים דקות לפני הדלקת נרות כי נסעתי 
לעזור למקרה חירום  מתגעגעת לימים שקיטרתי עליה כי היא 

הגיעה אלינו לשבת, היום היא לא יכולה להגיע.
נכנסתי הביתה, הכל היה מוכן, הגדולה בישלה את כל האוכל 
לשבת, אבל היו עוד מיליון דברים לעשות וידעתי שלא אספיק 

נאנחתי, אוותר, גם השבת, ובדלת כבר מגיעים אורחים.
אחרי שבוע עבודה רציתי רק, שקט, ומיטה, ולכי תתנצלי 

שאת בתוך הטוסטר נרות, איפה הנרות?
אה כן, שבוע שעבר השכנים לוו מאיתנו, עשרים נרונים, לא 
נשאר לי אפילו אחד, אני רצה לשכנים אחרים, לא פותחים לי 
את הדלת, צפצוף ארוך, רק השכנה הרביעית פותחת, עם חלוק 

קטיפה מביטה בזעזוע בבגדי היום חול שלי, דחוף נרונים.
הרגשתי במהלך אחד מאותם רגעים שבו את בוחנת את חייך, 
והם מסתכמים במבט תמה, וזוג נרונים שנדחפו לי ליד ברחמים.

"אמא, איפה הממתק שלי?"
"איפה החולצה הלבנה שלי"?

היי, איפה אני.
הדלקתי מהר נרות, מסתכלת על האבק שבפמוטות הזכוכית, 
ונזכרתי בצחוק הפרוע, התחשק לי להרים טלפון לבת דודה שלי 

אמא שלי, היא בטח עדיין על הספה רק בעיר אחרת.
אמרתי לך שאני צודקת...? טוב כמעט שקיעה אז השיחה 

מתקיימת בראש בלבד.
כן היא צודקת.

סיפור לשבת  / שרה פכטר


 

הסתכלתי על כל 
השלושה ששלחו בי 

לרגע מבטים מבוהלים, 
עד שהזיזו את היד 

מהחצאית שלי, ואפילו 
הזרוע שלי התעוררה... 

)שכחתי שיש שם 
תחושה(.
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

co.il.עריכה: הילה פלאח
בריאות

איך נימנע מטעויות 
בזמן "דיאטה"? 

קבלו 4 כללים חשובים מאת שרית עטיה שמואלי 
– דיאטנית קלינית, יועצת למועצת החלב

הטעות: בחרתם בדיאטת כאסח. 
בתוך  לחזור  בחודש,  ק"ג   10 לרדת  החלטתם 
לאכול   - בתיכון  בו  שהייתם  למשקל  חודשיים 
מטרות  היום?  כל  כרוב  מרק  או  אשכוליות  רק 
מהמשקל  להיפטר  נכונה  דרך  אינן  ריאליות  לא 
כישלון,  רק  דרך לאכזבה, לתחושת  העודף, אלא 
כאשר  הארוך.  לטווח  במשקל  ולעליה  לתסכולים 
בעצם  אתם  המזון,  את  זו  בצורה  מגבילים  אתם 
מאטים את קצב חילוף החומרים של הגוף. אחרי 
שלמד  גוף  עם  תישארו  כזאת  חמורה  דיאטה 
לשרוף קלוריות לאט יותר, אך לעלות במשקל מהר 

יותר מאי פעם.

קביעת  מציאותיים:  יעדים  לקבוע  לעשות?  מה   -
בה  ולהתמיד  במטרה  להתמקד  עוזרת  יעדים 
לאורך זמן. רוב הדיאטות משיגות ירידה ממוצעת 
תחילת  שלפני  מהמשקל   10%-5% של  במשקל 
הדיאטה, אולם רוב האנשים מצפים לרדת במשקל 
ציפיות  אלה.  משיעורים  שלושה  או  שניים  פי 
מובילות  הקצר  הטווח  על  רק  ומחשבה  מוגזמות 
שבסופן  מהירה,  להרזיה  "קסם"  שיטות  לחיפוש 
רק מחמירות את המצב. ירידה ממוצעת של כחצי 
ק"ג בשבוע נשמעת אולי איטית מדיי, אך בחישוב 
ירידה של 25 ק"ג היא משמעותית ביותר.   – שנתי 
 - מציאותי  יעד  בעצמכם  לקבוע  לכם  קשה  אם 

התייעצו באנשי מקצוע.
 

2. הטעות: מדלגים על ארוחת הבוקר. 
לרבים מאיתנו, דילוג על ארוחת הבוקר נראה כדרך 

למה שחושבים,  בניגוד  בקלוריות.  לחסוך  פשוטה 
אלא  התיאבון",  את  "פותחת  אינה  בבוקר  ארוחה 
את  מקטינה  ובכך  ופתאומי,  חזק  רעב  מונעת 
ואכילת  במשרד  ועוגיות  חטיפים  לזלילת  הסיכוי 
מחקרים  הצהריים.  בארוחת  גדולות  אוכל  כמויות 
ארוחת  אכילת  על  המקפידים  אנשים  כי  מראים 
בוקר מצליחים לשמור על משקל בריא יותר מאלו 

המדלגים עליה.
 

יומיומית:  בוקר  ארוחת  לאכול  לעשות?  מה   -
החשובה  הארוחה  הנראה  ככל  היא  בוקר  ארוחת 
ומגבירה  הריכוז  את  משפרת  היא  ביום;  ביותר 
לילדים  רק  לא   – הבעיות  פתירת  יכולת  את 
בעבודה.  למבוגרים  גם  אלא  הספר,  בבית 
דגני  וטעימות:  מזינות  בוקר  לארוחות  דוגמאות 
יוגורט  גבינה או אבוקדו,  בוקר עם חלב, כריך עם 
דייסת  בחלב,  בננה  כמו  פירות  שייק  גרנולה,  עם 

קוואקר על בסיס חלב ועוד.
 

3. הטעות: מוותרים על ארוחות 
הביניים. 

בזמן שנשנושים לא צפויים מרפדים לנו בשמחה 
את חגורת המתניים, אכילת ארוחות ביניים 

מתוכננות יכולות לעשות בדיוק את הפעולה 
ההפוכה – לעזור לנו להיפתר מהעודפים. 

במחקרים נמצא כי אנשים שאוכלים 3-2 ארוחות 
ביניים ביום שולטים טוב יותר על תחושת הרעב 

ועל כמות הקלוריות היומית. ארוחות ביניים 
עוזרות לשמור על קצב חילוף החומרים בגוף.

ולבחור   3 סעיף  את  שוב  לקרוא  לעשות?  מה   -
עם  יוגורט  שלכם:  הביניים  ארוחות  את  בחוכמה 
פרי, כריך מלחם מלא עם אבוקדו וירק, קפה עם 

ואגוזים,  פרי עם מעט שקדים  גרנולה קטן,  חטיף 
וכדומה.

4. הטעות: מפחיתים את מוצרי החלב. 
שמא  מודאגים  הרזיה  דיאטת  מהעושים  חלק 
יפגעו  חלב  ומוצרי  חלב  של  מוגברת  צריכה 
מוותרים  הם  ולכן  משקל,  להפחית  במאמציהם 
עליהם או מפחיתים בצורה ניכרת את כמויותיהם. 
עליה  שמשלמים  טעות  עוד  טעות,  שזו  מתברר 

במשקל.

לאור  ביום:  חלב  מוצרי  לאכול  לעשות?  מה   -
השפע הרב של מוצרי חלב דלי שומן על המדפים 
בסופרים קל מאוד לצרוך את כמות הסידן היומית, 
הפתרון  וקלוריות.  שומן  של  עודפת  צריכה  ללא 
לכך הוא צריכת חלב ומוצרי חלב דלי שומן וסוכר. 
כי  עולה,  האחרונות  בשנים  שנערכו  ממחקרים 
גוף  משקל  חלב,  ומוצרי  סידן  שצורכים  לאנשים 
ממוצרי  הנמנעים  לחבריהם  בהשוואה  יותר  נמוך 
חלב. בנוסף נמצא, כי אכילה של מנות של מוצרי 
מאוזנת  מדיאטה  כחלק  ביום,  שומן  דלי  חלב 
במשקל,  לירידה  יותר  יעילה  קלוריות,  מופחתת 
המשקל  על  ולשמירה  השומן  אחוזי  להפחתת 
החדש לאורך זמן. זאת לעומת הפחתה של כמות 
הקלוריות בלבד, עם מעט מוצרי חלב או בלעדיהם, 
היא  ההשערה  סידן.  תוספי  של  הוספה  ולעומת 
התזונה  רכיבי  עם  הסידן  של  הייחודי  השילוב  כי 
הנוספים המצויים בחלב גורם להאצה במטבוליזם 
שומנים.  לשרוף  הגוף  יכולת  את  ומשפר 
חצי  יוגורט,  גביע  חלב,  כוס  חלב:  למנת  דוגמאות 
גביע גבינה לבנה או קוטג', 5 קוביות (50 גרם) של 

גבינה צפתית או מלוחה.

שבוע הכירורגיה הפלסטית והרפואה האסתטית, התקיים בישראל 
לראשונה ביוזמת האיגוד לכירורגיה פלסטית ואסתטית, בהסתדרות 
הרפואית, בהשתתפות מרצים בכירים מהארץ והעולם.  מאות אנשי 
מקצוע הגיעו להתעדכן ולהתחדש במתרחש בתחומם, לצד נתונים 
ועל אלו שגם נשארות  סטטיסטים רבים על המגמות המתחדשות 

מאחור.

על  חדשני  מידע  "אלפאמדיקס"  חברת  סיפקה  הכנס  במסגרת 
מגוון רחב של טכניקות שונות בתחום חומרי המילוי וההזרקות לצד 

מכשור חדיש: 

BI-SOFT  - מבית סטילאג' - ליין המזרקים החדש של חומר   •
בעולם  מהפכנית  בשורה  המהווה  מזרק  סטילאג'.  המוביל  המילוי 
בטיחות  נוחות,  דיוק,  של  חדשים  בסטנדרטים  מדובר   ההזרקות. 
פטנט  מוגן  בטיחותי  מנגנון  בעל  ארגונומיים  מזרקים  .ליין  ושליטה 

המאפשר שליטה מקסימאלית בהזרקה.

 FDA ומאושר  טיפול האולטרסאונד המתקדם   -   Ultherapy •
שהפך  טיפול   - אחד  בודד  בטיפול  והפנים  הצוואר  למיצוק   –
הצלחה מסחררת המבצע הרמה של הפנים והצוואר בטיפול אחד 
טכנולוגית  מבוסס  הטיפול  ניתוח.  וללא  החלמה  זמן  ללא  בלבד! 
אולטרסאונד ממוקד וחדשני. -  מדובר בפריצת דרך עולמית בעולם 

המכשור האסתטי רפואי. 

• Belotero Balance  - חומר מילוי אידיאלי לאזור העיניים מתוך 
קבוצת בלוטרו – חומר מילוי מבוסס חומצה היאלרונית של ענקית 
התרופות מרץ. מיועד להזרקה בשקעי העיניים ובקמטוטים  ומאושר 
על ידי ה- FDA . בלוטרו באלאנס הינו חומר מילוי מאוזן מבחינת 
צמיגות ואלסטיות וסופח כמויות מזעריות של מים. מעניק תוצאה 

טבעית הנשמרת לתקופה של שנה לפחות. 

• Radiesse  - לא רק לאזור הפנים- בשורת עולם מילוי הנפחים- 
 FDA ייחודי בסוגו המבשר על אישור  חומר מבוסס סידן וקלציום 
שונים  גוף  לאזורי  הזרקה  לידוקאין,  בתוספת  היד  כף  גב  למילוי 

(צוואר, זרועות וירכיים) למען מיצוק ושיפור איכות העור. 
 

המרתקת  הרצאתו  סיימה  אלפאמדיקס  חברת  של  נציגותה  את 
של פרופ' משה לפידות, מומחה ברפואת עור ומנהל יחידת הלייזר 
לומניס,  חברת  מבית     M-22- החדש  המכשיר  על  רבין,  בביה"ח 
המבוסס על  שילוב טכנולוגיות ובהן טכנולוגיית לייזר פרנקציונלי, 
המהווה תחליף לפילינג ומעניק  ובכך מעודד את חידוש עור הפנים, 
המכשיר  פעילות  על  סיפר  בנוסף,  ובקמטים.  בפיגמנטציה  מטפל 

והתוצאות שניתן להשיג באמצעותו.

חברת "אלפאמדיקס" 
אילן  של  בבעלותם 
ואורית  כרבאסי 
מעתה  קאופמן, 
של  כנציגה  תשמש 
בישראל  לומינס 
בתחום  למכשור 
ה  ק י ט ת ס א ה
החברה  הרפואית. 
ביבוא  מתמחה 
מוצרים  ושיווק 
האסתטיקה  בתחום 
על  בדגש  הרפואית, 

מענה מקסימלי לצרכי הרופאים והמטופלים בתחום. בין המוצרים 
המשווקים בלעדית על ידי "אלפאמדיקס": סטילאג', חומר המילוי 
- המייקאפ הרפואי  הפופולרי, חומר המילוי רדיאס, אוקסיגנטיקס 
האסתטית.  הרפואה  בתחום  משלימים  מוצרים  ומגוון  הנושם, 
מכשירי לומינס יהיו לשימוש מרפאות מומחים לכירורגיה פלסטית, 

דרמטולוגים ועוד. 

טעויות בדיאטה עולות לנו במשקל. כן, גם טעויות קטנות ופשוטות 
בזמן דיאטה יכולות לשבש את התוכניות שלנו • אם מחוג המשקל לא 

זז לכוון הרצוי, או שזז אך חוזר למקומו, יש סיכוי שאתם עושים אחת או 
יותר מטעויות הדיאטה הנפוצות

מיטב החידושים בעולם האסתטי 
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השבוע נסעתי לצפת למסור 
הרצאות לבנות ט׳–י״ב בנושא 
צניעות. כידוע, קשה להסביר על 
הנושא בכלל, ולבנות שהנעורים מבעבעים 
בתוכן – קשה כפליים. לכן בחרתי לספר 
להן על הרבנית, אישתו של הרבי, שהייתה 
ספרנית בניו-יורק ואישה אחת ניגשה אליה 
בטרוניה על שביקשה ברכה מהרבי ועוד 

לא נענתה.
"מה אמר לך הרבי לעשות?", שאלה 

הרבנית.
"להביא את הברכה הביתה בהדלקת 

נרות שבת", ענתה האישה.
התעניינה  זאת?",  עושה  את  "ואיך 

הרבנית.
"כשבעלי חוזר מהעבודה בשישי בערב 

אני מדליקה..."
שיבחה אותה הרבנית, והציעה לה לברר 
את השעה המדויקת להדלקת הנרות. כעבור 
עשרה חודשים התקשרה הספרנית להודיע 

לרבנית על הברית...
וזה בדיוק העניין. אלוקים נמצא בפרטי 
הפרטים הקטנים. זה נכון בנוגע למצוות 
הצניעות, כמו לכל המצוות האחרות. פרשת 
משפטים שנקרא השבת עוסקת בדינים שבין 
אדם לחברו, מקרים שהשכל הישר היה 
מחייב אותם, אבל גם בהם – עלינו לדעת 
שהסיבה האמיתית לקיומם היא ציווי ה'. 

בשעה טובה נברך השבת את חודש אדר 
א', החודש שמביע יותר מכול את השמחה. 
השנה היא שנה מעוברת, יש בה אדר א' 
ואדר ב' שבו יחול חג הפורים. זו שמחה 
שנמשכת שישים ימים, ובכוחה להפוך 

אותנו לנשים שמחות באמת!
׳משנכנס אדר מרבין בשמחה'. זו אינה 
רק הכפלה של משך השמחה, כי למספר 
שישים יש משמעות, שבאה לידי ביטוי 
במושג 'בטל בשישים': זהו מושג הלכתי, 
לפיו כאשר מתערב רכיב אסור בתוך מאכל 
מותר, ולא ניתן לזהותו – אם יש במאכל 
המותר כמות הגדולה פי שישים מהרכיב 
האסור, אפשר במקרים רבים להתעלם 

מהרכיב האסור והכול מותר באכילה.  
במילים פשוטות, כאשר הטוב מתעצם 

לכדי פי שישים מהרע – הרע הופך לחסר 
משמעות. בכוח השמחה המוכפלת לשרש 

את העצב ולהפוך אותו לחסר משמעות.
כידוע, 'שמחה ממתיקה דינים'. 'דינים' 
אלו גזרות שמימיות לא נעימות, ובכוחה של 
השמחה לבטל אותן כליל! הבעיות שהיו 
המקור לעצב, בעיות בבריאות, בפרנסה, 
ביחסים בין-אישיים – כל אלו ייעלמו, רק 

כתוצאה מכוחה המיוחד של השמחה!
השבוע לפני שלושה עשורים התקיים 
מאורע היסטורי. ראשי מדינות חשובות 
בעולם, ובראשן ראשי המעצמות-רוסיה 
וארה"ב, התכנסו והכריזו על תקופה חדשה 
ביחסי המדינות: ביטול מצב מלחמתי, 
לשלום  עד  נשק  כלי  וביטול  צימצום 
ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין 

מדינות העולם לטובת האנושות כולה.
הרבי אומר שהשינוי המבורך הזה, לא 
הגיע בגלל שאיפת העולם לחיים של צדק, 
יושר ואחדות, שהרי מאז בריאת העולם 
ההיגיון אמר שכך צריך לחיות, ובפועל 
לצערנו הרב זה לא קרה... אלא הסיבה 
לשינוי היא אחת – משום שהעולם מוכן 
לגאולה, שצחצחנו כבר את הכפתורים 
לביאת המשיח, ואז – השינוי מופיע גם 

בעולם.

"וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם 
למזמרות״ זהו "פסק דין מסיני" שחודר 
בעולם ממש, והוא שהביא את השינוי 
בתפיסה ובהבנה של ראשי האומות לצפות 
יותר. )אגב, מילות הפסוק  לעתיד טוב 
חרוטות באנגלית על הקיר החיצוני של 

בניין האו"ם, שבו התקיימה הוועידה(.
האם גם את מוכנה להגיע לפשרה מתוך 
שלום, להוסיף בצדקה, באהבה ובאחדות, 
ומעל הכול – לעשות זאת בשמחה כדי 

לשרש את העצב ולקרב את הגאולה?

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" – 
מנטורית עסקית ואישית, מרצה, מנחה 
http://www.miri-  | ושדרנית רדיו 

/mychoice.co.il

משפטים –
 לשמוח פי שישים
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מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

  

  

צילום: Olaf.herfurth ויקיפדיה

רגע לפני שסגרתם על חופשת הפסח 
החלומית שלכם, כדאי שתראו מה 
ממתין לכם בריזורט הענק בפורטו 

קאראס ביוון  בחרנו עבורכם את 18 
התמונות שיספרו לכם איזו חופשת 

פסח חלומית הכנו עבורכם מי יודע?
 הריזורט. ריזורט 

פורטו קראס המשתרע 
על פני שטח של למעלה 

מ-17 אלף דונם יעמוד 
לרשות אורחי "שינפלד 

תיירות" בכל ימי 
חופשת הפסח

 המלון. המלון המפואר 
שבמרכז הריזורט מציע חדרי 
אירוח מפוארים ומפנקים עם 
נופים למרינה, לים, למגרשי 

הגולף ולשאר המתחמים 
מרהיבי העין שבריזורט.

2

4

1

חדר האוכל. חדר האוכל 
של המלון מרווח ומפואר. כמיטב 
המסורת של שינפלד תיירות יהנו 

האורחים מפנסיון מלא ומשפע 
קולינרי חסר תקדים בכשרות 

מהודרת.

בתי הכנסת. בבית הכנסת 
שבמתחם המלון יתקיימו תפילות החג 
וחול המועד ברוב עם ובשיתוף מיטב 

הזמרים והחזנים במוסיקה היהודית 
והחסידית.

הספא. לרשות האורחים יעמוד 
ספא ענק ורחב ידיים המשתרע על פני 
4700 מ"ר ובו יוכלו האורחים ליהנות 
משפע של טיפולי מרגוע לגוף ולנפש.

מגרשי הטניס. לא פחות 
מתשעה מגרשי טניס יעמדו לרשות 

אורחי שינפלד תיירות. ענף הספורט 
הפופולארי מקבל מקום של כבוד 

בריזורט אליו מגיעים שועי עולם בכל 
ימות השנה.

אולם הקונגרסים
אולם הקונגרסים של פורטו קאראס 

המכיל אלפי מקומות ישיבה, יארח את 
המופעים הגדולים וההרצאות המרתקות 

של שינפלד תיירות במהלך הפסח.

8
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3

המרינה. במתחם הריזורט 
המפואר תוכלו ליהנות ממרינה 

פרטית ומרהיבת עין. לחלק מחדרי 
המלון מרפסות המשקיפות על 

הכרמים. בתוך מתחם הריזורט המרינה הקסומה.
תוכלו לבקר במתחם הכרמים של "פורטו 

קאראס" ולעקוב מקרוב אחרי התהליך 
המרתק של ייצור היין ביקב המקומי.

מגרשי הגולף
לרשות אורחינו 

מגרשי גולף מקצועיים 
מטופחים ורחבי ידיים, 

הנחשב לאחד מענפי 
הספורט החביבים על 

העשירון העליון. לחלק 
מחדרי המלון מרפסת 
המשקיפה על מגרשי 

הגולף המרהיבים.

רכיבה על סוסים
לחובבי הז’אנר, מסלול רכיבה 

מקצועי יעמוד לרשות האורחים. 
זוהי חוויה מקצועית ומאתגרת 
כאחד. גם אם זה ניסיון ראשון 

שלכם שווה לכם לרכב על אחד 
הסוסים במקום.

9

11

18

ספורט ימי
מזג האוויר בתקופת פסח הוא 

אידיאלי לספורט ימי הכולל סקי 
מים, סירות מרוץ ושאר אטרקציות 

אקסטרים ימיות מלאות אדרנלין. 
חוויה בלתי נשכחת.

14

צלילה
גם אם אין לכם 
כוכבי צלילה, 
בסיוע מדריך 
צמוד תוכלו 

לצלול את 
מעמקי המים 

הצלולים שבחבל 
ארץ זו וליהנות 
מעולם תת ימי 

מרתק ומגוון.

12

שינפלד תיירות
כבר למעלה מ-30 שנה ששינפלד תיירות 

חתומה על עשרות חופשות פסח וקיץ 
מוצלחות ומהנות במיוחד. פסח תשע"ט הוא 

עוד חוליה בשרשרת ההצלחות הגדולה.

5

מסלולי אופניים
רגילים לשמור על כושר? במסלול 
האופניים של פורטו קאראס תוכלו 

ליהנות מחוויה כלל משפחתית ברכיבה 
על אופניים במסלול ייעודי ומאתגר.

קלאב לילדים. בזמן שאתם 
יוצאים לטייל, זו ההזדמנות שלכם 
לאפשר לילדיכם ליהנות מהקלאב 

המיוחד בשעות של יצירה ופעילות 
המותאמת במיוחד לילדים בכל הגילאים.

באולינג. מתחם הבאולינג 
שבתוך הריזורט יספק לכם שעות 

של חוויה משפחתית. משחק 
מומלץ לכל המשפחה המספק 

חוויה, אתגר ותחרותיות.

רכבת פנימית. כזכור גודלו 
של הריזורט הענק משתרע על פני 

למעלה מ-17 אלף דונם. כדי להגיע 
ממתחם למתחם תעמוד לרשותכם רכבת 

פנימית שתשנע אתכם בתוך הריזורט.

13
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 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
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עוגיות שוקולד פאדג'
חברת כרמית חולקת מתכון חורפי מתוק ומפנק - עוגיות שוקולד פאדג‘ עם שברי שוקולד ומרשמלו

מתכון פרווה לכ- 40 עוגיות:
מצרכים:

350  גרם שוקולד מריר 60% קצוץ גס
2  כפות גדושות שמן קוקוס

1/4  כוס קמח
 1/2 כוס שקדים טחונים
1/4  כפית אבקת אפייה

2  ביצים
1/4  כוס סוכר חום דחוס
10 יח' מרשמלו ורוד לבן 

אופן ההכנה:
1. ממיסים 200 גרם שוקולד (שומרים 150 גרם להמשך) ושמן קוקוס לקרם חלק לגמרי

2. מקציפים ביצים וסוכר חום וקצף בהיר ותפוח.
3. מערבבים קמח, שקדים ואבקת אפייה.

4. מקפלים את תערובת השוקולד לתערובת הביצים, מקפלים את היבשים אל השוקולד, מוסיפים את יתרת 
השוקולד הקצוץ. שומרים במקרר.

5. בינתיים חותכים כל מרשמלו ל-4 פרוסות עגולות.
6. מסדרים על תבנית אפייה תלוליות אחידות במרווח מה אחת מהשנייה.

7. נועצים עיגול מרשמלו במרכז כל תלולית.
8. אופים בתנור בחום בינוני, 180 מעלות במשך כ8 דקות עד שפני העוגיות הופך סדוק ומבריק והמרשמלו נמס.

באדיבות: שפית מאיה דרין. צילום- סטודיו כרמית 

מאפה קנלוני במילוי גבינות 
המותג ברילה מציע מתכון שייקח אתכם היישר לאיטליה. מאפה קנלוני עומד במילוי גבינות ורוטב 

עגבניות- זה כל מה שהיינו צריכים לחורף הזה.

מצרכים לתבנית עגולה, מתפרקת, בגודל 20 ס"מ או רינג:
2-3 חבילות קנלוני ברילה

2 חבילות (500 גרם) גבינת ריקוטה
150 גרם גבינה בולגרית או פטה

3 שיני שום, כתושות דק
1/2 כוס גבינת פרמזן, מגורדת דק

1 ביצה
3 כפות קמח

מלח ופלפל שחור
1 ו-1/2 צנצנות רוטב עגבניות ובזיליקום 

1/3 כוס גבינת פרמזן, מגורדת דק (בנוסף)

להגשה:
עלי בזיליקום

אופן הכנה:
1. בקערה גדולה מערבבים ריקוטה, בולגרית, שום כתוש, גבינת פרמזן, ביצה, קמח, מלח ופלפל.

2. מעבירים לשקית זילוף (או בעזרת כפית) וממלאים את צינורות הקנלוני.
3. שמים בתחתית תבנית עגולה 1/2 צנצנת רוטב עגבניות ומסדרים את הקנלוני בעמידה כמה שיותר צפוף 

וצמוד לדפנות התבנית.
4. שופכים מעל את יתרת הרוטב (צנצנת) ומפזרים גבינת פרמזן מגורדת.

5. מכסים ברדיד אלומיניום ואופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 30 דקות.
6. מסירים את רדיד האלומיניום ואופים עוד 15-20 דקות עד הזהבה.

7. מאפשרים לפשטידת הקנלוני להתקרר מעט ולהתייצב לפני שחותכים.

קוסקוס טונה ופירות יבשים
לפעמים אנחנו מאמצים את הראש וחושבים כיצד לחדש ואיך להפתיע. מתכון חדש משלב 3 מוצרים: 

קוסקוס, טונה ופירות יבשים- שלעולם לא היינו מדמיינים שיתחברו לנו בצלחת, אבל עובדה- זה עובד! וזה 
טעים, ועל הדרך גם בריא מאד.

מצרכים ל-4 מנות: 
1 שקית קוסקוס בינוני

3/4 כוס מרק עוף או מרק ירקות
1/2 בצל - קצוץ 

חצי כוס שקדים שלמים
שתי כפות שמן זית 

שתי כפיות יין לבן 
קורט אבקת קארי
שלוש כפיות מים 

1 קופסת טונה בשמן זית /טונה בשמן זית כתית מעולה
1/3 כוס צימוקים
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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4 תמרים טריים
2 כפות נענע קצוצה

2 כפות כוסברה קצוצה
דבש לפי הטעם

אופן ההכנה:
1.לשפוך את מרק העוף/ירקות שהורתח על הקוסקוס. לכסות היטב. לטגן ½ בצל בשמן זית עד שהוא מתחיל 

להשחים. 
2.להוסיף את השקדים. לתת לבצל ולשקדים לקבל צבע. לדלל עם היין הלבן, לצמצם עד חצי הכמות. להוסיף 

את הקארי, המים והטונה המפוררת ואז את הצימוקים. לבשל על אש קטנה במשך 5 דקות. 
3.לשפוך את התערובת על הקוסקוס. להוסיף את הנענע והכוסברה הקצוצות. לקשט עם תמרים.

המתכון באדיבות: טונה סטארקיסט

דג סלמון ואננס ברוטב צ'ילי מתוק
רבות נאמר בשבחם של הפירות היבשים, העשירים בויטמינים ומינרלים וחשובים לתזונה היומיומית ,אין 

צורך להזכיר את טעמם המתקתק וצבעם המזמין. קפה גרג חולקת מתכון מהתפריט החדש 2019 - דג 
סלמון ואננס ברוטב צ'ילי מתוק.

 
מרכיבים:
כפית שמן

200  גרם פילה סלמון טרי
50  גרם רוטב צילי מתוק
40  גרם אננס טרי קלוף

בוטנים
שומשום לבן/שחור

בצל ירוק
מלח ופלפל

אופן ההכנה:
1. מחממים מחבת עם מעט שמן, מניחים את פילה הסלמון על הצד של העור לטיגון עדין במשך כדקה מכל 

כיוון ומתבלים במלח פלפל.
2. מעבירים את הדג לתבנית, קוצצים חצי מכמות האננס ומפזרים על הדג, מורחים היטב את הדג ברוטב צילי 

מתוק ומפזרים את חצי מכמות האננס שנשאר מעל.
3. אופים את הדג כ 7 דקות על חום של 230 מעלות בתנור. 

4. בתום האפייה מוציאים ומפזרים מעל בוטנים, שומשום שחור/לבן ובצל ירוק.

מומלץ להגיש את המנה לצד אורז לבן או ירקות ירוקים.

שבלולי קינמון ושקדים
  ,Alpro חורף ואין זמן יותר מתאים מזה למאפה מתוק וריחני של שבלולי קינמון ושקדים מגרה! המותג

מציע מתכון נפלא שתאמצו כל השנה. 

מצרכים:
 ¼ 1  כוסות משקה שקדים ללא סוכר 

⅓ 4  כוסות קמח כוסמין
2  כפיות שמרים יבשים

1  כף סוכר
7  כפות רסק תפוחים

1  כף אבקת אפייה
1  כפית קינמון

קמצוץ מלח

למלית:
150  גרם רסק תפוחים

 1 כף קינמון
2  כפות סירופ מייפל

75  גרם תערובת אגוזים קצוצים (שקדים, פקאנים, אגוזי מלך וכדומה)
לציפוי (אופציונאלי)
½  כוס אבקת סוכר

1  כפית מיץ לימון

 הוראות הכנה:
1. מחממים תנור מראש ל-220 מעלות. מנפים קמח כוסמין, אבקת אפייה ומלח לתוך קערה גדולה.

2. מחממים מעט משקה שקדים Alpro בכדי שיהיה בטמפ' החדר. מוסיפים 7 כפות רסק תפוחים וסוכר 
ומערבבים היטב. מוסיפים את תערובת משקה השקדים לקערת הקמח, ומערבבים באיטיות עם כף עץ עד 
שמתקבל בצק דביק. מפזרים מעט קמח על השיש, יוצקים עליו את הבצק ויוצרים כדור של בצק. מחזירים 

לקערה, מכסים במגבת ונותנים לתפוח כ-20-30 דקות.
3. מערבבים את חומרי המלית יחדיו.

4. מפזרים מעט קמח נוסף על השיש ובעזרת מערוך מרדדים את כדור הבצק לצורת מלבן בעובי של כ-½ ס"מ.
5. מורחים על הבצק את המילוי, מגלגלים, וחותכים לפרוסות של כ-3 ס"מ. שמים את שבלולי הבצק בתבנית 

אפייה משומנת בצמוד אחד לשני.
6. אופים 20-25 דקות.

7.  במידה ורוצים ציפוי, מערבבים אבקת סוכר עם מיץ לימון עד למרקם סמיך. מזליפים על שבלולי הקינמון 
לאחר האפייה.
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קאקורוסודוקו

16סודוקוסודוקו

קאקורוסודוקו

1616סודוקוסודוקו סודוקוסודוקו

אפשר לחשוב

סודוקוסודוקוסודוקוסודוקו

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הכנרת ממעוף הציפור

אל המקורות

טריוויה

מבוך

מראה מקוםמראה מקוםמראה מקוםמראה מקום

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. קול דממה דקה
2. קיצץ בנטיעות

3. קנה דעת

תשובות:

תשובות:

1. ְמָלִכים א יט יב 2. ֲחִגיָגה יד 3. ִמֶּׁשִּלי יח טו

1. הזנב השמן של הכבשה.  "החלב וה____" (שמות כט 
כב)

2. שמן,דשן,מלא חלב. "שמנים ____" (ישעיה כה ו)
זהב"                        ___ כסף  עשה  "עמודיו  מצע,שטיח,מרבד.   .3

(שיר השירים ג י) (לא בלשון סמיכות) (בלשון רבים)
מלמעלה  הגימטרי  ערכן  לפי  האותיות  את  רשום   .4

למטה:
א'20- ,ב'200- ,ג'30-

5. קיצור המילים : לשון עתיד.
6. פרי בוסר שנשר מן העץ.  "וכ___ מתאנה" (ישעיה לד 

ד) (בכתיב מלא)
"כי היה דבר המלך ____"              9. דחוף,שאינו סובל דיחוי. 

(שמואל א כא ט) (בלשון נקבה)
11. עכור,דלוח,מלא רפש. "מעין ___" (משלי כה כו)

13. קיצור המילים : מחבר ספר. (בהיפוך אותיות)
14. עוז,גבורה,עוצמה. "עם רב אתה ו__ גדול לך"(יהושע 

יז יז)

נהרג   הוא  אחינועם.  מאשתו  המלך  שאול  של  השלישי  בנו   .1
ו___"  "וישוי  הגלבוע.  הרי  על  בפלשתים  ישראל  במלחמת 

(שמואל א יד מט)
ו__"  פלטרין  "שבנה  שלמות.  לידי  ויפה,הביא  שיפר,תיקן   .2

(סנהדרין לח.) (לא בלשון סמיכות) (בכתיב חסר)
3. חולני,חלוש,חולה כרוני.  "ו____ חלי" (ישעיה נג ג)

ה)  א  (עוקצין  בגרן"  ש___   האכלין  ידות  "כל  ודרס.   רמס   .4
(בלשון יחיד) (לא בלשון סמיכות)

5. גדול בידיעת התורה,למדן מופלג. _____  בתורה. (מגילה יג.)
לבערה.                      ומשמשים  עצים  מקליפת  המופקים  סיבים   .6

"לא ב____  ולא בחסן" (שבת ב א)
11. צייד,פורש רשת או מוקש לצוד ציד. "כצפור נמלטה מפח 

_____" (תהלים קכד ז) (בלשון יחיד)
13. קיצור המילים : חלב ודבש.

14. כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה  ובכוונה רבה. "צקון ____" 
(ישעיה כו טז)

שעורן  וה____   "הפך  נוזלים.  לטפטוף  צר  פה  בעל  כלי   .15
בשמן" (כלים ג ב)

16. אות,סימן. "והתוית ___ על מצחות האנשים"(יחזקאל ט ד)

העמוד טעון גניזה

בחיזוק  חלק  שלקחו  מאלה  ,שהיה  משולם  של  אביו  אבי   .1
חומת ירושלים בימי נחמיה. (נחמיה ג ד)

7. מוקש,מלכודת. "ושמר רגלך מ____" (משלי ג כו)
8. ענפי עצים או שיחים אחוזים ומשולבים בלא סדר זה בזה. 

"נאחז ב___ בקרניו" (בראשית כב יג)
9. מוט,קורה ארוכה ודקה. "קבעו ב___" (כלים כ ג)

לכתישה  מורחב  ראש  בעל  עץ  של  או  מתכת  של  גליל   .10
במכתש. "בתוך הריפות ב___" (משלי כז כב) (בהיפוך אותיות)

שנים  יום  "הגיע  ועומד.  בהחלט,קיים  וגמור,מוסכם  מנוי   .13
עשר חדש ולא נגאל  היה ____ לו" (ערכין ט ד)

16. חכמה,ערמה,שכל,חריפות הדעת.  "לא איכפת לן ב___ של 
בעלים"(רש"י גיטין עא):(בהיפוך אותיות)

17. אבי אביו של זכריה הנביא. (זכריה א א)
עם  יפונה  בן  כלב  ידי  על  שהוכה  בחברון   הענק  מילידי   .18

כיבוש הארץ. (במדבר יג כב)

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. כנוי לאחד מראשי הפקידים  שהיו בבית המקדש,
נשיא,סוכן. "ומשבעה __"(שקלים ה ב)(בלשון רבים)

7. לאחור,לשעבר, על מה שהיה קודם לכן. "עד זומם אביי 
אמר ____ הוא נפסל" (סנהדרין כז.)

(איכה  ודומם"  ו___  "טוב  עיניים.   בכליון  מצפה,מחכה   .8
ג כו)

9. קיצור המילים : נוהג בארץ.
10. עוף דורס גדול ממשפחת הבזים ,נזכר במקרא  ברשימת 
העופות האסורים  באכילה. (דברים יד יג) (בהיפוך אותיות)
11. ירש,קיבל לרשותו קנין או אחוזה. "ומאריכין לו את ימיו 

ו___ את הארץ" (קידושין א י) (בלשון עבר) 
12. כבל,חבל המשמש לרתימת בהמה בעגלה,

במחרשה וכדומה. "עשה לך ____" (ירמיה כז ב)
יז)  מ  (איוב  ארז"  כמו  זנבו   _____" במהירות.  הניע   .15

(בלשון נקבה) (בלשון עתיד)
16. עשה עיגול,שרטט קו מסביב. "חק ____ על פני מים" 

(איוב כו י)
17. דבר-מה,איזה דבר.  "____ בעלמא" (נידה סו.)

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע  3. המן במדבר 4. נתן 
הנביא לדוד 5. פרעה 6. אזוב7. נבל 8. במכת ברד במצרים 
9. חיות טהורות 10. חנוך 11. יששכר 12. בלק לקח 7 פרים 

13. בנות שלמה 14. ביום הרביעי  15. תרח 16. אסתר
1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?

2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ
3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?

4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

11. מי מתואר כ"רובץ בין המשפתיים"?
12. היכן מוזכרים שבעה פרים?

13. מי הן טפת ובשמת?
14. באיזה יום נבראו המאורות?
15. מי היה אביו של אברהם?

16. מי זו הדסה?

צילום: ויקיפדיהצילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיהצילום: ויקיפדיה





מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   נתיב החסד 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| 
רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 
| ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 
דון.9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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בנתיב זההחסדחמישישי
בובה תרוטי

קוד: 175836

2490 במקום-
990

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

כ"ב-כ"ו בשבט28.1-1.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

3*58 גר'
עלית

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

סימילאק
900 גר'

קרם ידיים/
משחה לתינוק

קוד:679532/748860/679440
ד"ר פישר

שלישיית קפה שחורתה ירוק ויסוצקי
סוגים שונים

25 יח'

עוגיות עבאדי
200 גר'

מקלות חמוצות
275 גר'

טעמן

יין ארבל 750 מ"ל/
יין גינוסר 1 ליטר

כולל פיקדון

מארז מיני שוקולד/
נפוליטנים בד"ץ עד"ח/

עלי שוקולד

עוגות שמרים

גרוס

אחוה
פילה דג סלמון

בלדי

31-1
כ"ה-כ"ו בשבט

1090 15906990

5990
ליח'לק"ג לק"ג

7901190790 2 ב-
25

2 ב-
36

2 ב-
10

יש לך טעם 'מעולה' 


	Kvis2p001
	Kvis2p002
	Kvis2p003
	Kvis2p004
	Kvis2p005
	Kvis2p006
	Kvis2p007
	Kvis2p008
	Kvis2p009
	Kvis2p010
	Kvis2p011
	Kvis2p012
	Kvis2p013
	Kvis2p014
	Kvis2p015
	Kvis2p016
	Kvis2p017
	Kvis2p018
	Kvis2p019
	Kvis2p020
	Kvis2p021
	Kvis2p022
	Kvis2p023
	Kvis2p024
	Kvis2p025new
	Kvis2p026
	Kvis2p027
	Kvis2p028
	Kvis2p029
	kvis2p030
	Kvis2p031
	Kvis2p032
	Kvis2p033
	Kvis2p034
	Kvis2p035
	Kvis2p036
	Kvis2p037
	kvis2p038
	Kvis2p039
	Kvis2p040

