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סוד התחפושת

לפני מספר שנים פרסם איש עסקים בארצות 
הסיפור  את  כספיים  לקשיים  שנקלע  הברית 
ולהטמיע  מסוים  מוצר  לפתח  ניסה  הוא  הבא. 
כסף  לגייס  מתכוון  שהוא  תוך  בשוק,  אותו 
הרגיש  והוא  מלהגיע  התעכבו  הכספים  אך  ממשקיעים, 
אבוד מול החובות שהלכו ותפחו. בצר לו יצא מהמשרד 
היה  פארק  אותו  העירוני.  בפארק  ספסל  על  והתיישב 
סמוך לבית "דיור מוגן" יוקרתי ודיירי המוסד היו יוצאים 
אל הפארק. לפתע התיישב לידו אדם מבוגר ושאל למה 

הוא מוטרד. 
כ"הנרי  עצמו  את  הציג  והמבוגר  לבו,  את  פרק  הוא 
מגדולי  ואחד  "פורד"  הרכב  חברת  מייסד  פורד", 
התעשיינים בתולדות ארצות הברית. "מצאת חן בעיני", 
הוציא  הוא  שלך".  ביכולות  מאמין  "ואני  פורד,  אמר 
פנקס צ'קים מהכיס, כתב מיליון דולר ואמר כך: "תניח 
תזכור  אך  בו,  להשתמש  תמהר  אל  במגירה.  הצ'ק  את 
רשאי  ואתה  ממני  הגיבוי  את  לך  יש  הדחק  שבמקרה 

להפקיד אותו".
לו את הגיבוי של  יש  נולד מחדש.  אותו איש עסקים 
מגובים  שהם  לעובדים  וסיפר  מרץ  התמלא  הוא  פורד. 
פקידים  הוא שכנע בהתלהבות  ואפשר להמשיך הלאה. 
בבנק לתת לו הלוואות והלהיב חברים עם המוצר שלו. 
כך עבר את התקופה הקשה ופרץ לשוק. אחר כך הדבר 
על  לו  ולהודות  פורד  להנרי  לרוץ  היה  שעשה  הראשון 
הישועה וההצלה. הוא מיהר לאותו "בית אבות" וביקש 
להיפגש עם פורד. "הנרי פורד?! אין כאן איש כזה ולא 
היה מעולם". הוא ניסה לתאר אותו לפקידת הקבלה, עד 
שהיא הבינה במי מדובר. "אה, פעם הוא פורד, פעם הוא 

לינקולן ופעם הוא טראמפ. כל יום משהו אחר..."
ללמוד  התיישבתי  כאשר  בראשי  עלה  הזה  הסיפור 
מגילה  במסכת  הגמרא  אומרת  הפורים.  חג  על  השבוע 
ז,ב: אמר רבא: חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע 

בין ארור המן לברוך מרדכי. 
וכדי לשלול את המחשבה שמדובר רק בלשון גוזמא, 
הגמרא ממשיכה עם סיפור: רבה ורבי זירא עשו סעודת 
זירא.  רבי  את  ושחט  רבה  וקם  השתכרו  ביחד.  פורים 
אמר  הבאה,  לשנה  והחייהו.  עליו  רחמים  ביקש  למחר, 
לו: בוא ונאכל סעודת פורים יחד. אמר לו: לא בכל שעה 

מתרחש נס.
כך שרבה ורב זירא קיימו כפשוטו את החובה לצאת 
ורבה  מוחלט  שליטה  חוסר  לכדי  שהגיעו  עד  מהדעת, 
שחט את רב זירא! דברי הגמרא הללו נקבעו גם להלכה 
והרמ"א  הרמב"ם  ואולם  תרצה,  סימן  ערוך  בשולחן 
כך,  כל  להשתכר  צריך  "אין  מעט:  אחר  באופן  כותבים 
אלא ישתה יותר מרגילותו ויישן ומתוך שישן אינו יודע 
בין ארור המן לברוך מרדכי". הט"ז מבאר את  להבחין 
לשתות  המצווה  את  לקיים  ראוי  אחד  מצד  כי  דבריהם 
"עד דלא ידע", ומצד שני עלינו למנוע את נזקי השתייה 
מציע  ולכן  זירא,  ורב  רבה  אצל  שאירע  האסון  בדמות 
וכך  ולהירדם  הרבה  לשתות  מחוכמת:  דרך  הרמב"ם 

להגיע בתוך השינה למצב של "עד לא ידע". 

היא  השתייה  מצוות  התחתונה,  בשורה  כך,  או  כך 
ועד  הדעת.  וצלילות  המודעות  אובדן  לכדי  להגיע 
פריצה  הוא  הבא  הנושא  מפתיע,  הקודם  שהנושא  כמה 
המסכות  לבישת  מנהג  לנו:  שמוכר  כל  של  מוחלטת 
בפורים. אנשים מכובדים שכל השנה מקפידים על חזות 
צחוק  שמעוררות  פניהם  על  מסכות  לובשים  אצילית, 
וקלות דעת. זה ליצן, זאת מלכה, זה כבאי וזאת רופאה, 
זה חפיסת סיגריות וזאת טלפון סלולרי. הרמ"א פוסק כן 
אשכנז,  פוסקי  גדול  עצמו,  הרמ"א  כי  ומסופר  להלכה, 
נהג מדי שנה לפשוט את בגדי הרב הדגול ולעשות סיבוב 
בין בתי העיירה בקראקא )קראקוב( כשהוא מחופש לעני 

לובש סחבות.
בפורים,  פרצופים  ללבוש  שנהגו  מה  תרצו,ח:  רמ"א 
וגבר לובש שמלת אישה, אין איסור בדבר מאחר שאין 
מכוונים אלא לשמחה בעלמא. ספר לב העברי א/עמוד 
ל"ג  ביום  שנים,  ל"ג  בן  מת  ז"ל  שהרמ"א  שמעתי  ד: 
סיפר  והמספיד  ספרים,  ל"ג  וכתב  של"ג  בשנת  בעומר, 
עליו ל"ב שבחים והיה מצטער למצוא עוד שבח להשלים 
מנין ל"ג, עד שבא זקן אחד ואמר שמנהג רמ"א ז"ל היה 
להתחפש בפורים בבגדי עני, ובכל בית שואל מים לרחוץ 
בני  יזכרו  למען  ערבית,  התפלל  לא  עוד  כי  לאמור  ידיו 
הבית להתפלל ערבית ולא ישכחו מפני טרדתם בסעודת 

פורים.
והתמיהה המתפרצת היא מה התכלית? מה ל"עם חכם 
בפורים  דווקא  למה  וגם  הדעת?  מן  היציאה  עם  ונבון" 
הצלה  בחגי  ולא  המציאות  שיבוש  לידי  להגיע  מצווה 

אחרים כמו פסח או חנוכה?
יש מהפוסקים ששללו את מנהג התחפושות  ובאמת, 
הוא  שמקורו  ועוד(  קפב  סימן  דעה  יורה  )ב"ח  וכתבו 
בקרנבלים הגויים שנוהגים לעטות מסכות כדי להרבות 
פראות, ואולם כאמור דעת גדולים וחשובים כמו הרמ"א 
היא שונה לחלוטין ומדובר ב"מנהג ישראל תורה הוא". 

וההסבר מתבקש.
חלק  שיחות'  'לקוטי  בספרו  נפלא  דבר  הרבי  מסביר 
ישראל  ארץ  בין  להבדל  זאת  מקשר  הרבי  לו/פורים. 
ה'  יד  וכאן  ישראל  בארץ  התרחש  חנוכה  לארץ:  לחוץ 
לעומת  פורים,  ברור.  היה  הנס  ולכן  ותקיפה  גלויה  היא 
זאת, התרחש בחוץ לארץ ושם ידו של הקב"ה מסתתרת 
מאחורי דרכי הטבע. ובכך מבאר הרבי מה שאין אומרים 
"הלל" בפורים, משום שקשה לשיר על נס נסתר ונעלם 

שצריך לחשוב ולחקור כדי לראות אותו.
מסופר על ילד אמריקאי עני סבל מרעב ולא היה לו מה 
לאכול. בייאושו החליט לכתוב מכתב לריבונו של עולם 
שישלח לו מאה דולר. הוא כתב על המעטפה: "לכבוד 
הדואר  עובדי  הדואר.  בתיבת  אותה  ושלשל  האלוקים" 
והעבירו אותה לבית  ידעו מה לעשות עם המעטפה  לא 
הלבן. הנשיא טראמפ קיבל אותה, נכמרו רחמיו אך חשב 
שמאה דולר זה יותר מדי. הוא ציווה את עוזרו להכניס 
יצליח  כי  לילד  איחולים  בתוספת  למעטפה  דולר  עשר 

בהמשך דרכו. על החתום נשיא ארצות הברית.
הילד קיבל את המעטפה וראה את שטר העשר דולר. 

הוא אמר: "ריבונו של עולם, תודה שדאגת לי, אבל בפעם 
הבאה אל תעביר לי כסף דרך וושינגטון, הפוליטיקאים 
גונבים לעצמם תשעים אחוז"... והאמת היא שהילד צדק. 

הכסף לא הגיע מוושינגטון אלא דרך וושינגטון..
וכך בענייננו, בפורים קרה דבר מפתיע שלא אירע בנסי 
ההצלה האחרים: הקב"ה לבש מסכה ועבר אל מאחורי 
הקלעים. הוא יצר את אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה, 
אבל עשה זאת דרך ידיים של אחרים. כמעט ולא רואים 
אותו בכל הסיפור. מצד אחד, במשך תשע שנים ארוכות 
– מאז הריגת ושתי בשנת שלוש למלכות אחשוורוש ועד 
ארג  - הקב"ה  למלכותו  המן בשנת שתים עשרה  גזירת 
המלכה  שאסתר  לכך  שגרמה  מופלאה  אירועים  מסכת 
תהיה שם ברגע הנכון ובזמן הנכון. מכל הנשים בעולם, 
דווקא היא תהיה בביתו של אחשוורוש בשעה הקשה – 
כשהוא  גלותית:  בצורה  זאת  לעשות  בחר  הקב"ה  אבל 
מרדכי,  ושתי,  אחשוורוש,  של  ידיהם  מאחורי  מתחבא 

אסתר, חרבונה, ועוד רבים אחרים.
היו  אלו  חנוכה:  או  מפסח  שונים  הדברים  כמה 
הקב"ה  ה'.  יד  את  ראה  עיוור  שאפילו  זוהרות  גאולות 
צעד על קידמת הבמה וחיסל את תוקף פרעה ביד חזקה 
את  לחשמונאים  העניק  בחנוכה  וכן  נטויה,  ובזרוע 
האומץ והגבורה לנצח מעטים את הרבים והחלשים את 
הגיבורים. נחשוב על יהודית, שנכנסת לבדה לאוהלו של 
המצביא היווני ומורידה לו את הראש ומביאה אותו אל 

אוהל החשמונאים.
מנהל  הקב"ה  גלות.  מגילת  הוא  זאת,  לעומת  פורים, 
המגילה:  שם  כמו  בדיוק  הסתר.  מאחורי  אבל  הכול, 
"אסתר" מלשון הסתר. ולכן הדמויות הראשיות במגילה 
ההצלה  את  לפעול  כדי  'שפל'  משחק  לשחק  נאלצות 
לאישה  להתחפש  נאלצת  המלכה  אסתר  הטבע.  בדרכי 
יהודייה, "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה",  שאינה 
ולחיות כך שנים במעונו של המלך הגוי - כדי להיות שם. 
ולובש בגדי אחד  חרבונה שהוא אליהו הנביא מתחפש 
ולעוצמתם  לזה  להיות שם. מה  כדי   – הגויים  הסריסים 

של החשמונאים? מה לזה ולעוצמתה של יהודית? 
אבל מצד שני, התחפושות היו רק דרכים טבעיות כדי 
לממש תכנית אלוקית ידועה מראש. ולכן במקביל לכך 
שאסתר מתחפשת, היא צמה שלושה ימים כדי להשפיע 

איפה שהעסק באמת מתנהל.
מזכירים  אנו  בפורים:  התחפושת  כוונת  בדיוק  וזאת 
לעצמנו שגם הקב"ה מתחפש ולובש דרכי טבע, וכך כל 
חיינו הם כיסוי אחד גדול. אנו עושים ומתכננים ובטוחים 
מתוכננים  הדברים  אבל   – העולם  את  לשנות  שהולכים 
פנינו,  על  עוטים  שאנו  התחפושת  כאן.  ולא  מלמעלה 
שהכול  ומזכירה  הטבע  דרכי  מעל  המסכה  את  קורעת 
אשליה. הרופא אינו נותן חיים והשופט אינו לוקח חיים. 
אין זה כי אם יד ה' שמכריעה כבר בראש השנה "מי יעני 

ומי יעשר". 
התחפושת היא 'פרודיה', יצירה לעגנית על החשיבה 
הטבעית, על המחשבה שאם אעבוד יותר קשה או בניגוד 
לדרכי ההלכה – ארוויח דולר אחד יותר ממה שמגיע לי.
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העולם  שנוהגים  מה  העניין  סדיגורא:  אדמור"י  בשם  מובא 
כן  גם  יתברך  השם  התנהג  אז  כי  בפורים,  עצמם  את  לשנות 
)חולין קלט( אסתר מן התורה מנין?  בהסתר, כדאיתא בגמרא 
והתגלות  הנס  היה  בפורים  כי  אסתיר',  הסתר  'ואנכי  שנאמר 

אלוקות מלובש בדרכי הטבע.
היין  לגבי שתיית  הרעיון הזה מתאים עם הסבר האבודרהם 
בפורים. להזכיר את הדרך הטבעית בה נפעל הנס בפורים. ושתי 
המן  גזירת  וגם  יין,  מדי  יותר  שתה  שאחשוורוש  בגלל  נהרגה 
התבטלה בזכות משתה יין - וכך זוכרים את הדרך בה פעל ה' 

את הנס.
בימי  לישראל  שנעשו  הנסים  כל  פורים:  דיני  אבודרהם 
אחשוורוש היו על ידי משתה. ושתי נטרדה מן המלכות על ידי 
ביין  המלך  לב  כטוב  השביעי  ביום  'ויהי  שנאמר  היין,  משתה 
אמר להביא את ושתי' ... וכן מפלת המן הייתה על ידי משתה. 

לכן חייבו להשתכר ויהיה נזכר הנס הגדול במשתה היין.
עד כאן רעיון אחד וחשוב, ומכאן אל רעיון מרומם עד השמים 

אודות מהותו של יום.
בכל אחד מאתנו יש כוחות אדירים בלתי ממומשים, אפשר 
להתמסר  ובעיקר  יותר,  הרבה  להתפלל  יותר,  הרבה  ללמוד 
הרבה יותר. אבל מה שבולם אותנו הוא הקיבעון וההרגל. בגיל 
מסוגלים  אנו  וכך,  כך  להרוויח  חייבים  צעיר החלטנו שאנחנו 
לעשות כך וכך ולא מתאים לנו כך וכך, וזה מה שמנהל אותנו. 
ומה שצריך כדי לשבור את הקיבעון ופשוט להגשים את עצמנו 
וישבש  זה משוגע קטן. אדם שיבוא עם תפיסה אחרת, שונה, 

את תפיסת המציאות שלנו ויפתח לנו פתח לכוחות האמתיים. 
"תורת  מישיבת  בחורים  קבוצת  יצאה  שנה  שלושים  לפני 
אמת" בירושלים לפעול עם העולים החדשים מברית המועצות 
יהודים  פגשו  הם  שילה  ביישוב  השומרון.  באזור  שהתיישבו 
מבוגרים שהיו מנותקים במשך שבעים שנות הקומוניזם מחיים 
בדרך  ראשונים  ועשו צעדים  הזיק בקרבם  נדלק  וכאן  יהודיים 

חזרה.
דמעות  סיפור.  להם  לספר  וביקש  אותם  עצר  מבוגר  יהודי 
דרך  לי  "אין  שנים.  עשרות  אחורה  כשחזר  עיניו  את  מילאו 
הקומוניסטי  המגף  חיינו,  בהם  והאפלה  החושך  את  לתאר 
או  בירייה  הומתו  מאתנו  ורבים  דתי  אדם  כל  באכזריות  דרס 
נשלחו לסיביר. פעם התאספתי עם קבוצת חסידים להתוועדות 
והדמעות  לחיים  כוסיות  ועוד  עוד  לגמו  החסידים  במחתרת. 
שנשפכו התחרו בכמויות המשקה שנמזגו לכוסות. שנים קודם 
חצץ  ברזל  ומסך  מרוסיה  שגורש  מהרבי  באכזריות  נותקו  הם 
בינם ובין העולם המערבי. הם נזכרו ברבי, ציטטו אותו, ציירו 

את פניו וניסו לשלוט בגעגוע הבלתי נגמר.
לפתע קם אחד החסידים ואמר: "חבר'ה, מה יעזור לבכות? 
לנסוע  "איך  נדהמים.  בו  הביטו  האחרים  לרבי".  ניסע  בואו 
לרבי? לחטוף מטוס ולהגיע לניו יורק?!". רק על דיבורים כאלו 
אפשר היה להישלח לסיביר. החסיד אסף כיסאות, סידר אותם 
בשורה כמו רכבת, הזמין את החברים לשבת על הכיסאות ואמר 

"הנה, נוסעים לרבי". 
"והנה ראו פלא, המשיך אותו יהודי מבוגר בשילה: אני יכול 
הדמיונית  הרכבת  אל  שהצטרפו  חסידים  אותם  כל  כי  להעיד 
הריאליים  ואילו  הרבי,  את  ולפגוש  מרוסיה  לצאת  זכו  ההיא, 
שבינינו, אלו שהתרגלו אל האפלה וראו בה מצב סופי ובלתי 

פתיר, נתקעו לשנים ארוכות ברוסיה"...
האויב  גם  אבל  שלנו,  ביותר  הגדול  הכוח  הוא  ההיגיון 
הגדול ביותר שלנו, הוא לא מאפשר לנו להתחדש. וכדי לצאת 
ולהסתכל על  מהמיצרים, חייבים לשבש את תפיסת המציאות 
עצמנו ועל היכולות שלנו אחרת. וזאת בדיוק העבודה של יום 
לצאת מהדעת,  הוא  ידע"  דלא  ה"עד  כל מטרתו של  הפורים: 
מעל  להתרומם  הדעת.  מעל  להתרומם  יותר:  מדויקת  ובצורה 
הקיבעון והשגרה וההרגל ולאפשר להתחיל את השנה מחדש. 

כשיהודים שותים – אתה רואה שני אנשים ששונאים האחד 
יכול  אתה  בחיבוק.  השני  על  אחד  נופלים  ופתאום  השני  את 
לראות אדם גאה וגס שבוכה כמו ילד על מצבו הרוחני. כמובן, 
זה גם יכול להיות אחרת, ואדם יכול להתגלות כאלים וכוחני, 
ללמוד  השתייה.  אל  נכון  להיכנס  צריך  בדיוק  זה  בשביל  אך 
קודם על המשמעות שלה, ולשתות בכמויות המתאימות לאדם, 

להוציא  שיכול  כלי  היא  השתייה   – נכון  זה  את  וכשעושים 
מאתנו את כל המיטב. 

את  מרדים  הוא  וכך  ומרדים,  מדכא  חומר  הוא  האלכוהול 
לאור.  לצאת  הרדומים  לדברים  ומאפשר  במוח  הבקרה  מרכזי 
הגמרא:  כדברי  לצוץ,  הפנימיים  לרגשות  הזדמנות  נותן  הוא 

"נכנס יין יצא סוד". 
וכך גם ביחס למנהג התחפושות: פתאום כל הדמות ההדורה 
שעוטה על עצמו ביום-יום – מתפוגגת כלא הייתה. אם מותר 
פשט  עצמו  הוא  הנה  הרמ"א,  הגדולים,  מגדול  דוגמה  להביא 
את בגדי הפוסק העצום שלומדים את תורתו בכל הדורות, ולבש 
בגדי עני תמים שמזכיר ליהודים להתפלל מעריב אחרי הסעודה. 

הבגד משפיע פנימה ויוצר תפיסה חדשה אודות עצמנו.
ולמה דווקא בפורים? כי זה בדיוק מה שקרה בפורים: היום 
היהודי.  העם  של  ביותר  הגדול  הפריצה  רגע  את  מסמל  הזה 
קטן  למיעוט  רגילים  אנו  האחרים  החגים  בכל  עצום:  פלא  זה 
ככה  הזרם.  אחרי  ונסחף  חוטא  העם  רוב  ואילו  בתלם  שהולך 
זה היה במצרים, כאשר רק עשרים אחוז מהעם היה ראוי לצאת 
המוחלט  העם  רוב  כאשר  בחנוכה,  היה  זה  וככה  ממצרים, 
התייוון ומשפחה קטנה ניהלה לבדה קרב מול כל העולם. ואילו 

בפורים, המגילה מספרת סיפור הפוך:
לא היו עריקים. כאשר אסתר קוראת לכל העם לצום עבורה 
שלושה ימים לילה ויום, "לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן 
עריקות.  אין   - ויום"  לילה  תשתו  ואל  תאכלו  ואל  עלי  וצומו 
רגע,  אבל  הביתה.  חוזרים  כולם   – צם  לבדו  שמרדכי  לא  זה 
והחומריות  השפלות  התקופות  באחת  מדובר:  היה  במי  נזכור 
במשתה  חגגו  שושן  אותה  בני  קודם,  שנים  כמה  בהיסטוריה. 
אחשוורוש ו"נהנו מסעודתו של אותו רשע" - אבל זה פורים. 
החג הזה מספר מהו יהודי: הוא חושב כמו גוי, הוא מתנהג כמו 
כדי  איזה המן קטן  רק  וצריכים  יהודי.  לב  גוי, אבל הלב שלו 

שיחזיר אותו למקורות.
יתירה מכך: רבנו הזקן מסביר כי אילו היו היהודים נוטשים 
מרדכי",  "עם  על  גזר  המן  מהגזירה.  ניצולים  היו  מרדכי,  את 
כלשון המגילה, והייתה להם הברירה להתאסף סביב המן ולומר 
'אנחנו שלך ולא של מרדכי. מה יש לנו עם היהודי הזה? אנחנו 

אזרחי פרס'. אבל לא היה אפילו אחד שעשה את זה.
בדיוק מהסיבה הזו, הגמרא יוצאת מגדרה מהנס האמתי של 
פורים – מהנס שחוללו היהודים עצמם – ואומרת כי פורים הוא 
למעשה מתן תורה האמתי. "קיימו וקבלו היהודים – קיימו מה 
שקיבלו כבר". כי פורים הוא היום שבו כלל העם היהודי קיבל 

מרצונו את התורה ולא רק מצד כפיית ההר כגיגית.
יותר.  הרבה  מעצמנו  ולדרוש  להתחדש  היום:  עבודת  וזאת 
כל  את  לשבש  העבודה,  בגדי  את  לזרוק  הטלפון,  את  לסגור 
ולאפשר לעומק האהבה לפרוץ  ביחס לעצמנו  התפיסות שלנו 

מתוך הנפש. 
ושימו לב לדברי הקודש של אדמו''ר הזקן הלוהטים, תורה 
אור צז,א: והנה המשכת אור א"ס ב"ה ... החלה במתן תורה ... 
 ... אחת  בבת  גמורה  קבלה   – היהודים'  'וקבל  המן  בימי  אבל 
זכו אז ישראל למדרגת הביטול הגדול על ידי מסירת הנפש על 
קידוש השם, שהרי אם רצו להמיר דתם, לא היה המן עושה להם 
כלום, שלא גזר אלא על היהודים. אלא שהם מסרו עצמם למות 

כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ חס ושלום. 
תורה אור צה,ד: והנה פורים ויום הכיפורים הוא בחינה אחת 
הוא  הכיפורים  שיום  שכמו  כ-פורים(...  הוא  כיפורים  )שיום 
בחינת תשובה עלאה ... כך בפורים זכו ישראל לתשובה עלאה 
הכיפורים  ביום  זו  בחינה  גילוי  והנה  נפש...  המסירות  ידי  על 
]הוא ע"י ש[אין בו אכילה ושתיה, אבל בפורים ... הוא על ידי 
שתיית היין דווקא שהוא בחינת יין המשכר, דהיינו ביטול הדעת 

וההשגה.
זהו הקשר בין פורים ליום הכיפורים: כמו שביום הכיפורים 
אדם אומר לעצמו 'קיבלתי הזדמנות חדשה וניתן להחזיר הכול 
הדעת  כבלי  מעל  להתעלות  אדם  יכול  בפורים  גם  אחורה', 
וההיגיון ולעשות הכול כאילו הוא אדם חדש. שני הימים הללו 
אומרים ליהודי: צא מעבר לגבולות של עצמך, ואם תעשה זאת 
שם   – והנפש  הגוף  ובשמחת  לבב  בטוב  במסירות,  בשלמות, 

תמצא את הקב"ה.

מספר בן דודי, הרב זעליג אשכנזי שליט''א, שליח הרבי בעיר 
יקטרינבורג בסיביר. אחרי סעודת החג ביום האחרון של פסח, 
אימו פרשה לנוח וסיכמה עם עימו כי יעיר אותה אחרי הצהריים 
חב"ד.  כמנהג  משיח"  "סעודת  את  לחגוג  הכנסת  לבית  ללכת 
היא מתעוררת ורואה בבהלה כי השמש מתקרבת לשקוע ואילו 
בנה לא קרא לה. היא יצאה מחדר השינה ורואה אותו יושב עם 

יהודי נסער ובוכה.
אותו יהודי הופיע בביתו של הרב אשכנזי שעה קודם וסיפר 
בסערה כי הוא בא כעת מבית המשפט. שם נפרד באופן חוקי 
יהודייה. שנים הוא מתהפך עם זה ועכשיו קיבל  מאשתו הלא 
את ההחלטה להקים בית יהודי. הוא היה כאוב ושבור, משום 
שבית המשפט הטיל עליו את האשמה ולקח ממנו את הבית ואת 

הנכסים והוא נותר ללא מקום להניח את הראש הלילה.
דחוף  היה  למה  הוא  להבין  הצליח  לא  אשכנזי  שהרב  מה 
לעשות את זה היום? הרי היום חג וכך נאלץ לחתום ולחלל את 
החג? היהודי הפשוט הביט ברב אשכנזי ואמר: "אני לא מבין, 
גם אני רוצה לצאת ממצרים, אז היה חשוב לי לזכות לכך עוד 

בתוך הפסח...".

בכל אחד מאתנו יש 
כוחות אדירים בלתי 

ממומשים, אפשר 
ללמוד הרבה יותר, 

להתפלל הרבה יותר, 
ובעיקר להתמסר 

הרבה יותר. אבל מה 
שבולם אותנו הוא 

הקיבעון וההרגל. בגיל 
צעיר החלטנו שאנחנו 

חייבים להרוויח כך וכך, 
אנו מסוגלים לעשות 

כך וכך ולא מתאים לנו 
כך וכך, וזה מה שמנהל 

אותנו

"



"שמחה 
אמיתית"

המחשבה  איש  והאהוב,  היקר  ודי  ד
זצ"ל שנפטר לפני  יוסף פוגל  והמעש הרב 
'ערכים',  ארגון  מקימי  מראשי  חודשיים,  כ
הארגון שעוסק בין השאר בהחדרת השמחה 
ר'  הרבי  בשם  מביא  היה  ישראל,  בית  ל
להבדיל  שתינוק,  מליז'ענסק,  לימלך  א
ללמוד  אפשר  תמיד.  צוחק  מבוגר,  אדם  מ
עליו  תסתכל  אם  דברים:  כמה  קטן  ילד  מ
בנוסף, הוא  יתחיל לחייך.  זמן, הוא  הרבה 
עושה  הוא  תמיד  משועמם,  לא  פעם  ף  א
 - זמן  הרבה  אותו  שומעים  כשלא  שהו.  מ
הוא כנראה מרוקן מגירה או מעולל משהו. 
והדבר השלישי והחשוב מכל: אם לא טוב 

לו - הוא מתחיל מיד לבכות.
יש לתרגל לעצמנו את שלושת הנקודות 
זמן,  מבזבזים  לא  תמיד,  שמחה  ללו:  ה
וכשרוצים משהו - בוכים ומבקשים מאבא 

שבשמים.
בהלכה נאמר שבחלוקת מתנות לאביונים 
לו",  נותנים  יד  הפושט  "כל  הפורים  חג  ב
גם  נכון  הדבר  כי  הקדמונים  כתבו  כבר  ו
ונושא  יד,  הפושט  כל  רוחניים.  דברים  ב
גדולים  לדברים  לזכות  יכול  לשמים,  יניו  ע

בחג הפורים.

  

אפשר  איך  הפורים  חג  של  בהקשר  ו
בשבוע  השמחה.  מעלת  על  לדבר  לא  ש
שעבר עסקנו בנושא השמחה, ולפי המשוב 
שקיבלנו בעקבות המאמר, הבנתי שיש עוד 

הרבה מה לדון בנושא.
בשנים  ז"ל.  היקר  דודי  את  זכרתי  ה
האחרונות לחייו, נפל למשכב והיה משותק 
בגופו, אבל חיוכו לא מש מפניו. לא יאומן 
איך שאדם בשיא הייסורים ולא יכול לדבר, 
שנות  במשך  שלו  הגדול  הכוח  היה  זה  ש
חייו, אך דבר אחד הקב"ה שימר אצלו והיו 
מתקשרים אתו דרך החיוך. מה נכון לעשות 

ומה נכון פחות לעשות.
רבי  בשם  סיפור  לספר  נוהג  הוא  יה  ה
עסק  אשר  בעני  מעשה  מברסלב:  חמן  נ
לפרנסתו בחפירת טיט. יום אחד מצא העני 
רב.  הון  שוויה  אשר  טובה  אבן  חפירתו  ב
את  שיאמוד  כדי  מקומי  לאומן  העני  לך  ה
ערכה של האבן- היהלום. אמר לו האומן כי 
אין במדינה כולה אדם אשר יוכל להעריכה 
ולשלם את שוויה וכי עליו לנסוע אל מעבר 
לים, אל עיר המלוכה. העני, אשר לא היה 
כל  את  מכר  לנסיעה,  הדרוש  הכסף  ידיו  ב
רכושו, קיבץ נדבות להשלמת הסכום ויצא 

לדרכו.
הכסף  אזל  הים,  אל  העני  הגיע  אשר  כ
לספינה  לעלות  העני  ביקש  ברשותו.  ש
ומחמת שלא היה בידו להוצאות ההפלגה, 
הציג את היהלום לעיני רב החובל. התפעל 
והוביל  האבן  של  למראיתה  החובל  ב  ר
החדרים  מן  אחד  אל  כבוד  תחת  העני  ת  א
על  התענג  העני  שם.  ושיכנו  מפוארים  ה

היהלום ובפרט בשעת האכילה היה משמח 
את עצמו ומניחו על שולחן האוכל. באחת 
הסעודות נרדם העני בהשאירו את האבן על 
השולחן. בעודו ישן נכנס המשרת, ניקה את 
את  היהלום  על  המפה  את  וניער  שולחן  ה
וראה  משנתו  העני  הקיץ  כאשר  הים.  וך  ת
כי נעלמה האבן, נחרד חרדה גדולה וכמעט 

נטרפה דעתו.
החובל  לרב  הדבר  יוודע  כי  העני  חד  פ
את  לשלם  בידו  יהיה  לא  כאשר  כי  חשש  ו
את  העני  שמר  יהרגהו.  ההפלגה  וצאות  ה
סודו בהציגו בפני רב החובל פנים מחויכות 

עד כי לא ניכר בפניו כל שינוי.
באחד מן הימים פנה רב החובל אל העני 
ואמר "מבקש אני למכור תבואה רבה בעיר 
אני  ירא  מאוד.  גדולים  והרווחים  מלוכה  ה
כי יחשדו בי כי גונב אני מקופתן של המלך 
כי  ברשומות  לכתוב  ממך  אני  מבקש  לכן  ו
במיטב  כך  על  לך  ואשלם  שלך  תבואה  ה

כספי".
להצעתו  הסכים  ומיד  העני  דהם  נ
המפתיעה של רב החובל. כאשר הגיעו אל 
עיר המלוכה מת לפתע רב החובל והתבואה 
היהלום  ממחיר  כפליים  היה  שוויה  שר  א

נשארה בבעלות העני.
זה  מסיפור  מברסלב:  נחמן  רבי  מר  א
של  וכוחה  מעלתה  על  ללמוד  פשר  א
מגלה  היהודי  היה  לו  הרי  כי  שמחה.  ה
יתכן  היהלום,  את  שאיבד  לאחר  צבות  ע
והיה מושלך לים, אבל דווקא כאשר המשיך 
הגיעה  מחייכות,  פנים  ולהראות  שמוח  ל

אליו הישועה ממקום בלתי צפוי.

  

הסיבות  שאחת  חכם  אדם  פעם  לי  מר  א
שהם  כיוון  היא  שמחים,  לא  אנשים  ש
הוא  ואכן,  השני.  של  לדשא  פוזלים  מיד  ת
נראה ירוק יותר. כאשר אנו כל העת מנסים 
"לרדוף" אחר הישגים והצלחות של אנשים 
אחרים, אנו מגלים מהר מאוד כי אין לנו את 
היכולת להגיע למקום בו הם נמצאים, ואז 

אנו שוקעים בעצבות.
בעבודה  תחילה  עוברת  לשמחה  דרך  ה
את  להעריך  לדעת  עלינו  ופנימית.  צמית  ע
ולנצל  עליהם  להודות  ויכולותינו,  וחנו  כ
אותם, ולא לנסות כל העת להגיע להישגים 
לחפש  צריך  האדם  אחרים.  אנשים  ל  ש
בחברה  בבית.  אצלו  והשמחה  האושר  ת  א
הקרובה ובמשפחה התומכת. הניסיון לחפש 
כל העת את האושר במקומות אחרים, יוצרת 
את המצב ההפוך. זוהי אם כן גם ההבדלה 
בין שמחה להוללות. השמחה היא פנימית, 
נובעת  ההוללות  חיצונית.  היא  הוללות  ה
מחיפוש האושר במחוזות אחרים. השמחה 

מתחילה בליבו של כל אחד פנימה.
בית  ולכל  העיר  תושבי  לכל  מאחל  ני  א
ושנזכה  שמח,  פורים  חג  שראל  היקרים  י

כולנו להיות בשמחה תמיד. 
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:
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י"ט-כ"ב באדר ב'26-29.3.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

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

3 ליטר

שלישי-שישי
26-29.3.19
י"ט-כ"ב באדר ב'

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

ג'ט רב תכליתי
4 ליטר

סנו
ר.שמאי

ספוג הפלא אוקסיג'ן/קליהמרכך כביסה בדין
סוגים שונים

960 מ"ל

אבקת כביסה 
מקסימה

2.5 ק"ג
סנו

זוג עוגיות שוקוצי'פסקמח מנופה 80%
1 ק"ג

'מעולה'
אסם

4 ליטר
סנו

4 ליטר100 יח'
ח"פ לבן ר.שמאיסיף

קוד: 14731844

קוד: 16401776

שישיה/שמיניה קוד: 11431853/860

חומוס 

אקנומיקה פיסגה כפפות 'מעולה'

850 גר'
סלטי צבר

מטרנה מהדרין/שלבים
700 גר'

חלבי

שלישי-רביעי
26-27.3.19 י"ט-כ' באדר ב'

לימוןקולרביגזר ארוז תפוז/קלמנטינה תפו"א לבן ארוז

מרכך/שמפו/תחליב

עוגיות עבאדי

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

400 גר'

בית השיטה

טיטולי פרימיום

מתז סנו רסס נגב/רסס כבס/סנו קליר/
סנו ג'ט למטבח/לאמבט/ג'ט פלוס סודה/
חומץ/אנטי קלאק מסיר אבנית/לאסלה 

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

מפות עבות 2 ב-

מפיות 3 ב-

B8 כוסות קרטון
3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

חומוס/תירס/ שעועית ברוטב עגבניות/
אפונה/אפונה וגזר/רסק עגבניות 28%

550-580 גר' 'מעולה'/שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

סוגים שונים
פינוק

4 ליטר
סיף

סנו

גבינה צהובה עמק
קוד: 57118

400 גר'
תנובה

שמיניית מיני קרלוזוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
שוקו/וניל/תות

תנובה

למארז
שלישי-שישי

26-29.3.19 י"ט-כ"ב באדר ב'

500 גר'
תנובה

1.5%-3%
8 יח'

תנובה

יוגורט ביו/יופלה לבן

שמיניית יופלהמשקאות חלב
1 ליטר
תנובה

וניל/מעודן
תנובה

1990990
למארז

1190
מעדן באדי

1490
למארז

2 ב-
1190

2 ב-
1590

2490

1990 109010

990

490490
לק"גלק"ג לק"ג

350
לק"ג
390390

לק"ג

790

2 ב-
90

2 ב-
10

3 ב-
1390

10

5 ב-1990
10

1290

1190 1390

ליח'

4 ב-
100

3 ב-
20

ליח'
3990

3 ב-
2790

1090

ליח'

1690
פנטסטיק כללי 

1490
פנטסטיק לרצפה  
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המלחמה על סדר היום

העיזים  הבוחר.  ליום  עד  נשארו  וחצי  שבועיים 
תמו  וידוע.  גלוי  חשוף,  הכל  מהחדר,  הוצאו 
לנתניהו,  בנוגע  החלטותיו  את  פרסם  היועמ״ש  ההפתעות. 
אמות הסיפים זעו, אך לא נשברו. בארסנל ההפתעתי, אזלה 
ביבים  לשון  להשמצות,  עברו  הקמפיינרים  התחמושת, 
מיל׳  הרמטכ״ל  נתניהו,  של  לדידו  כיסוי.  ללא  והאשמות 
לא  שלו,  הסלולרי  פרטיות  על  לשמור  יכול  שלא  גנץ  בני 
ישראל!  בטחון  את  בידיו  להפקיד  ואחראי  רציני  מספיק 
׳ארבעת  של  לדידם  בסקרים,  הירידה  ולאור  ברירה  בדלית 
המוצלח  העשור  של  רוה״מ  נתניהו  בנימין  המוסקטרים׳, 
ידו בכיס הציבורי, עד כדי  בישראל, סתם מושחת, ששולח 

פגיעה על חשבון ובביטחון ישראל, לא פחות.  
המלחמה כרגע הינה על הכותרות, ומדויק יותר, להישאר 
בכותרות ובליבת העניין, להישאר רלוונטיים. העיקר שידברו 
עלי, עלינו. בעקבות פרסום הקלטה בחוג בית, שבה בני גנץ 
נתניהו  בנימין  עם  ישיבה בממשלה  על  הגולל  את  לא סתם 
)"הדלת סגורה, אך לא נעולה"( הקלטה שלדעת הקמפיינרים 
לאמצעי  גנץ  בני  פנה  לבן׳,  ל׳כחול  אלקטורלי  נזק  גורמת 
לא  מפורשות,  אומר  "אני  חריגה:  בהודעה  התקשורת 
בהקלטה אנונימית, אלא בגלוי ובקולי: לא אשב עם נתניהו 

בממשלה!" 
פרטי  כלל  שהתבררו  לפני  הוקלט  הוא  גנץ  בני  לטענת 
האישומים המתגבשים נגד נתניהו. העובדות שונות בתכלית, 
גנץ הוקלט לאחר פרסום הודעת היועץ המשפטי לממשלה, 
לא  המדוברת.  בהקלטה  היועמ״ש  להודעת  התייחס  ואף 

נעים, שקר לבן. בינתיים בני גנץ האפרורי נשאר בכותרות. 
להיות  שחדלו  שבראשותו  העבודה  ומפלגת  גבאי  אבי 
במרכז  קולות  ללקט  מנסים  ועידנים,  עידן  מזה  רלבנטיים 
כמוצא  עט  העבודה  מפלגת  ראש  יושב  והמתוסכל.  העייף 
שלל רב על חשיפת הקלטת של בני גנץ, לדברי אבי גבאי, 
בני גנץ "מגמגם ולא אומר דברים ברורים" בנושא החבירה 
׳כחול  כי  בתוקף  מאשים  גבאי  אבי  שאחרי.  ביום  לנתניהו 
לבן׳ היא מפלגת ימין לכל דבר ועניין, ש"כל הקולות שיינתנו 
רק  רוצה.  היה  איתנו.  רק  במרכז  שקולו  מי  שלנו".  הם  לה 
להיזכר בהצהרות הימניות הלוחמניות של אבי גבאי בתחילת 
דרכו הפוליטית במפלגת העבודה ולגחך. גבאי למוד ניסיון 
לממשלת  לזחול  הראשון  יהיה  בתפקיד,  קודמיו  משרידות 
שהחמיץ  הרצוג  בוז׳י  המפה.  על  להישאר  בכדי  נתניהו 
בעולם  מטייל  נתניהו,  לממשלת  להצטרף  ההזדמנויות  את 
היהודית,  הסוכנות  ע״ח  פאר  וסוויטות  ראשונות  במחלקות 

בתפקידו החדש כיו״ר, מהפוליטיקה הוא נעלם.  
המצב הכלכלי-בטחוני-מדיני בישראל משופר עד מצוין. 
ומטעני  הבלונים  כמות  בשליטה,  בדרום  האלימות  פרצי 
לאחר  גם  שקט  הגבול-הצפוני  פוחתת.  המוטסים  החבלה 
כשלעצמו.  מרשים  הישג  החיזבאללה,  מנהרות  חשיפת 
הסכסוך בהר הבית, על אש נמוכה, קיים שת״פ מול הממשל 
האשמי והמלך הירדני. על הפריחה המדינית ופריצת הדרך 
בישראל,  עוני  קיים  רב.  דיו  נשפך  והעולם,  ישראל  ביחסי 
בדיחה  זו  הרכבת  שרותי  מהותיות,  תחבורה  בעיות  ישנם 

עצובה. המצב בבתי החולים על גבול הקטסטרופה, הסה״כ 
של פעילות הממשלה חיובי. בהחלט יש במה להשתפר, אך 
במיוחד  מוצלח  עשור  היה  נתניהו  של  שהעשור  ספק  אין 

והפנים קדימה.
לכוון  מנסים  החדשים,  לכתר  והטוענים  האופוזיציה 
שחיתות  לכיוון  הקהל,  דעת  ומיקוד  הבחירות  כותרות  את 
רק  לא  כמובן,  נתניהו  של  הפרטי  לכיסו  ושלמונים,  אישית 
של מקורביו ובני דודו. קשה לתקוף את הליכוד ו-או נתניהו 
על המצב בישראל, או להציע פתרונות קסם שאינם. הציבור 
לא מטומטם עד כדי כך. בעיה נוספת, אין בליגת המתחרים 
הקיימת, מי שיכול לעמוד לעימות מול נתניהו באחד על אחד 
כולל בנושאי בטחון וגלובליזציה, וודאי לא בנושאי כלכלה, 

סייבר ומדיניות בינלאומית. 
אישית  שחיתות  של  כותרות  רק  ׳להעלות׳  ניתן  בדיעבד, 
אפשר  אי  הבחירות,  יום  שעד  בתקווה  שווא,  והאשמות 
פרשה  המכונה  הצוללות  פרשת  אמיתותם.  אי  את  להוכיח 
שכבר  פרשה  לדוגמא.  המים,  פני  מעל  צפה  ששוב   ,3000
המחייבים  ממצאים,  לא  אך  גרה,  העלתה  נטחנה,  נבדקה, 
שהתעמקו  המשטרה  חוקרי  לדעת  וחקירות,  בדיקה  המשך 
הצוללות  בפרשת  גרף  נתניהו  מאשימים:  בכחול-לבן  בה. 
לכיסו 16 מיליון שח במזומן... נקים ועדת חקירה ממשלתית 

בנושא. תנאי מוקדם, להקים את הממשלה. 
נתניהו לא שקט על שמריו ומיד הגיב: "פרשת הצוללות 
היועץ  ידי  ועל  הפרקליטות  ידי  על  ברזל  במסרקות  נבדקה 
המשפטי לממשלה. הם קבעו חד משמעית שאני לא חשוד 
בדבר ושאין שום דבר במעשיי. אני מבין שלפיד וגנץ מאוד 
האישי  לטלפון  האיראנית  מהפריצה  המעטה  בלשון  נלחצו 

של גנץ, והם מנסים להסיט את תשומת הלב". 
את  ותקף  להלום  המשיך  הזרקורים  את  שקיבל  נתניהו 
ראשי כחול לבן: "אני רוצה להגיד לכם שזה לא מפתיע אותי 
שיש להם שיפוט רע כל כך, משום ששניהם תמכו בהסכם 
הגרעין שאני נלחמתי בו, ולשמחתי יחד עם הנשיא טראמפ 
גנץ  הם  אבל  הברית.  בארצות  גם  כיוון  שינוי  רואים  אנחנו 
ולפיד, לא הבינו את זה, לדעתי עד היום הם לא מבינים עם 
מי יש להם עסק, והם לא אלה שיעמדו בראש מדינת ישראל 

כדי להדוף את האיום האיראני, זה לא בשבילם". 
בדוברות הליכוד מסרו בתגובה: "ראש הממשלה בנימין 
נתניהו לא קיבל שקל אחד מעסקת הצוללות. רק לפני שנה 
בני גנץ עצמו אמר שהוא משוכנע שלא הייתה שום שחיתות 
של  מהמחדל  בפאניקה  וגנץ  לפיד  עכשיו  הצוללות.  ברכש 
גנץ, אז הם מקדמים עלילת דם שנועדה להסיט את תשומת 
לשמור  הצליח  לא  שגנץ  בכך  הגדולה,  מהמבוכה  הלב 
מיותרות  בסערות  סוערת,  הביצה  על הטלפון שלו".  אפילו 
וטיפשיות. בדעת-הקהל ליומיומיים, יש כותרות שמשרתות 

את דורשי המהפך. 
לאזורי  הכותרות  את  להסיט  מנסים  והליכוד,  נתניהו 
בינלאומית.  מדיניות  כלכלה,  בטחון,  שלהם.  הנוחות 
ויוצא  זמן  פסק  לעצמו  לוקח  נתניהו  הבא  בשבוע 
האחרונים  הסקרים  בוושינגטון.  תמונות  לסדרת 

שמבססים אותו בראש וכמרכיב הקואליציה החדשה, יקנו לו 
הילת מנצח בוושינגטון הבירה. הנשיא טראמפ יתמרח עליו 
לדרך.  השותף  המנהיג,  המדינאי,  הקרוב,  ידידו  על  וידבר 
להזיק זה לא יוכל. שבועיים וחצי זה הרבה זמן, אין שפנים 
לשלוף ולא תוצאות חקירות שיתפרסמו. מה שנשאר, למקד 
נתניהו  המלחמה,  נטושה  זה  על  והתודעה,  הקהל  דעת  את 

כבר הוכיח שאת זה הוא יודע בגדול.  

נראה כי העיזים כבר יצאו וההפתעות הסתיימו, ועכשיו המאבק הוא להישאר 
רלוונטי ובמרכז סדר היום • מפלגת גנץ לפיד מתמקדת בהצפת סיפורי הצוללות 

והכספים של נתניהו, ראש הממשלה לועג לפריצה האיראנית לסלולר של גנץ 
ואבי גבאי מנסה להישאר בתמונה

עו"ד יצחק שינפלד 



האופוזיציה והטוענים 
לכתר החדשים, 
מנסים לכוון את 

כותרות הבחירות 
ומיקוד דעת הקהל, 

לכיוון שחיתות אישית 
ושלמונים, לכיסו 

הפרטי של נתניהו 
כמובן, לא רק של 
מקורביו ובני דודו. 
קשה לתקוף את 

הליכוד ו-או נתניהו 
על המצב בישראל, או 
להציע פתרונות קסם 

שאינם

"



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל

הסניף הכשר של אגאדיר - מצדה 7, מגדלי בסר 4, בני ברק
KOSHER BURGER5690

agadirkosher.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח לפקס': 03-5796645
או למייל:

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

office@kav-itonut.co.il
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הפולמוס סביב יהדותם ועלייתם ארצה של בני שבט הפלאשמורה פרץ שוב בשבועות האחרונים 
לתודעת הציבור בעקבות תחקיר תקשורתי • עו"ד הרב דוב הלברטל שעורר סערה והואשם בגזענות, 
מגולל בראיון ל'כל ישראל' את עמדתו ומבסס את דבריו על תשובות גדולי ישראל בדורות האחרונים • 
מתי הזהיר הגר"מ פיינשטיין מפני גזענות? מי התקשר אליו ממספר חסוי מחשש שיהרגו אותו? ומה 
יש לו לומר על גדולי ישראל הספרדיים המגנים על יהדותם של האתיופים? • ראיון סוער ומרתק

"נוצרה בארץ
טרגדיה.

||  יוסי גיטלר ||
צילומים: שלומי צילומים: ויקיפדיה, חיים צח, מארק ניימן )לע"מ(, מרכז להבה - נתיבות

האג'נדה שלהם היא 
שהם היהודים האמיתיים 
והאשכנזים הם 
ספק יהודים"
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"יש חוסר הבנה מוחלט 
במושג גזענות" הוא 

בוחר לפתוח את דבריו 
בקביעה המתבססת על 
שאלה שהוא מציג מיד: 
"האם האיסור להתחתן 

עם גוי היא גזענות? 
אם התשובה היא כן, 

זה אומר שהתורה היא 
גזענית. אם תגיד שכן, 

אז העמדנו את הדברים 
במקום שלהם. ואם 

תגיד שלא, וזו האמת 
מנקודת ההסתכלות 
שלי, כי ההגדרה של 

גזענות שונה לחלוטין, 
אז גם המקרה דנן אינו 
גזענות כי אם הקפדה 

על ההלכה".

עולי ש של  יהדותם  סוגיית  נחשבה  רבות  נים 
כזה  ישראל.  במדינת  פתוח  לפצע  אתיופיה 
צריך. השבועות  בו כשלא  לעסוק  שממעטים 
רקע  על  הסוגיה  את  שוב  הציפו  האחרונים 
שבט  בני  להעלאת  המתגברת  הדרישה 
זאת  ישראל,  לארץ  מאתיופיה  הפלשמורה 
טיסה  שכלל  מקיף  תחקיר  הפיקו  "החדשות"  שבחברת  לאחר 
דני קושמרו והכתב ברהנו  מיוחדת של צוות התכנית, עם המגיש 

טגניה המשתייך לעדה האתיופית.
מטרת נסיעתם המיוחדת הייתה בניסיון לקבל תשובות לשאלה 
מדוע הממשלה לא מעלה את אלפי בני הפלשמורה לארץ. בכמה 
שניות בודדות של חשיפה שקיבל במסגרת הכתבה, הצליח עורך 
הדין החרדי, וראש לשכת הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוב 
ספק  הם  אמר שהאתיופים  הלברטל  הרב  סערה.  לעורר  הלברטל, 
יהודים והוא לא יחתן את בתו עם אתיופי כל זמן שלא יעבור גיור 
לחומרא. כמיטב האופנה הישראלית הלברטל הואשם מיד בגזענות 

ושנאת אנשים שצבע עורם כהה.
אם  שגם  הנחרצת,  גישתו  את  להבין  וביקשנו  להלברטל  פנינו 
הוא  בה  בצורה  מקובלת  פחות  היא  במהותה,  חריגה  אינה  היא 
מציג אותה לציבור הרחב. בעידן הפוליטיקלי-קורקט נדיר לראות 
הרחוב  לרוח  מנוגדת  כך  כל  בצורה  דעתה  את  שמביעה  אישיות 
בישראל, תוך שהוא מסתכן בהטחת בוץ ורפש ובתיוג גזעני, כפי 

שאכן אירע.

לפתוח  בוחר  הוא  גזענות"  במושג  מוחלט  הבנה  חוסר  "יש 
את דבריו בקביעה המתבססת על שאלה שהוא מציג מיד: "האם 
האיסור להתחתן עם גוי היא גזענות? אם התשובה היא כן, זה אומר 
שהתורה היא גזענית. אם תגיד שכן, אז העמדנו את הדברים במקום 
כי  שלי,  ההסתכלות  מנקודת  האמת  וזו  שלא,  תגיד  ואם  שלהם. 
ההגדרה של גזענות שונה לחלוטין, אז גם המקרה דנן אינו גזענות 

כי אם הקפדה על ההלכה".
מה היא גזענות אמיתית?

גנטית  תופעה  מסוימים  בגזעים  רואה  שאתה  אומרת  "גזענות 
גויים,  על  אומרת  שהתורה  מה  לא  וזה  לנחותים,  אותם  שהופכת 
אלא שהתורה ייעדה להם תפקיד ומקום אחר בעולם. לכן היהדות 
גוי. אגב, גם  אינה גזענית בזה היא אוסרת על יהודי להתחתן עם 
הנצרות, בחלק הקתולי שבה, יש איסור להתחתן עם מי שאינו שייך 

לזרם הזה ואף אחד לא ניסה לטעון מעולם שזה קשור לגזענות".

ההסתייגויות של הרב עובדיה
את  לחדד  הלברטל  מתפנה  גזענות,  המונח  את  שהסביר  אחרי 
צריכים  אנחנו  זו  "בהנחה  אתיופיה.  עולי  את  שעשה  האבחנה 

לבדוק את הסיפור האתיופי והוא נורא פשוט".
הראשל"צ  מרן  של  התקדימי  לפסק  מתייחס  הוא  לכל  ראשית 
תשובה  כתב  לישראל  ראשי  כרב  שבשבתו  זצוק"ל,  יוסף  הגר"ע 
דרכם  את  למעשה  סלל  ובכך  כיהודים,  אתיופיה  בעולי  המכירה 
לעלות למדינת ישראל מכוח חוק השבות. לדברי הלברטל, מוסכם 
על כולם כי ללא אותו פסק הלכה לא היה מי שהיה מעלה לרגע 
להחשיב את האתיופים כיהודים וודאיים. "מרן הגר"ע יוסף פסק 
הגדול  הנמסיס  מזכיר את  הוא  גרות"  צריכים  ואינם  יהודים  שהם 
לפיה:  גם  עמדתו  את  להסביר  ומנסה  מציג  הוא  אותה  התזה  של 
"אבל יש משהו מעניין בפסק של הרב עובדיה יוסף. דבר ראשון, 
כאשר הרב עובדיה זצ"ל היה רב ראשי לישראל ופסק את הפסק 
הזה, המניע העיקרי היה שבאו אליו הקייסים ואלו שאחראים על 

האתיופים, ואמרו שהם מוכנים לקבל על עצמם את כל מצוות הדת 
הן דאורייתא והן דרבנן לכל דבר ועניין ועל סמך זה הרב עובדיה 
החשיב אותם כיהודים", עד כאן ההסבר ההיסטורי, כעת הוא עובר 
להווה: "זה ברור שכיום לא כולם שם כאלו, רק מעטים שם יהודים 
שומרי תורה ומצוות. לכן, גם לשיטת מרן הגר"ע יוסף חסר פה את 

הטריגר העיקרי שעל סמך זה קיבל אותם" הוא מנמק את גישתו.
הראשי  "שהרב  להוסיף,  מבקש  הוא  נוסף",  חשוב  "נתון 
לישראל, הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בזמנו בשנת תשי"ד, 
חייב אותם בגיור והם באמת התגיירו. באו קבוצות לא גדולות של 
וכדין. כאשר הרב עובדיה  האתיופים באותם שנים והתגיירו כדת 
היה רב ראשי, במקביל לכך שהחשיב את האתיופים כיהודים, הוא 
גם כתב 'מהיות טוב אל תהי רע' וכדאי שהם יעברו גיור לחומרא, 
זאת למרות שמעיקר הדין הוא לא מצריך, כך הוא כותב בתשובה. 
יוסף זה לא  אבל צריך לדעת, כמו שאמרנו, שגם מבחינת הגר"ע 
היה כל כך פשוט. היה כאן תנאי של קבלת מצוות, והוא קיבל את 
זה שהם אמרו לו שיקבלו עליהם עול תורה ומצוות. הוא לא קיבל 

אותם על סמך שהם נשארים חילוניים".
הפסק  בתוך  עובדיה  הרב  של  ההסתייגויות  את  שהביא  אחרי 
התקדימי של מרן עצמו, הוא עובר ליתר גדולי ישראל, שלטענתו, 
בעמדותיהם הוא נתלה. "הרב עובדיה היה יחיד במינו בדבר הזה" 
ואמרו  כתבו  ישראל,  גדולי  כל  כלומר  האחרים,  "כל  מסכם  הוא 
כוונתו  הזה".  בעניין  יותר  שהאריכו  מי  עם  נתחיל  בוא  אחרת. 
לשניים: הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג בכהונתו כרב ראשי בישראל 
)"הגרי"ש אלישיב בזמנו" הוא מעיר לי באגביות "כתב עליו 'מרן 
הרב הרצוג הרב הראשי לישראל', מכתב שראיתי במו עיני"(, ובעל  ילדי פלאשמורה
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"היום קיבלתי טלפון 
ממספר חסום, מן 
העבר השני של הקו 
היה בחור אתיופי 
שקרא לי גזען, ואמר 
שאני שונא כל מי 
שצבע עורו שונה 
משלי, ושאני רשע, 
ושהוא מפחד שאני 
אהרוג אותו ולכן 
הוא לא מזדהה. 
כמובן שזה מגיע 
בעקבות כל הביקורות 
האחרונות וההופעות 
התקשורתיות שלי" 
הוא מספר.

שו"ת 'ציץ אליעזר' הגאון רבי אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל. על 
הגרי"א הרצוג הוא אומר: "הוא כתב על זה הרבה, אבל המסקנא 
שלו נטתה לכך שהם בכלל נוצרים שהתגיירו להיות יהודים, אבל 
לא עברו גיור תקני אלא גיור שלא על פי דין, כך שלמעשה הם בכלל 
גויים גמורים בלי שום זיקה ליהדות וזה" הוא מביא מכיוון שונה 
שהפוסקים  בעיה  גם  שהיא  ממזרות,  מבעיית  אותם  שמציל  "מה 
י"ג(  הגר"ע.  )מרן  למרות שהוא  זה,  על  עמדו  עובדיה  הרב  כולל 

הקל במקצת בנושא הזה".

ממזרות או גיור
"אחד היותר מאוחרים שכתב הוא הרב אליעזר יהודה וולדנברג 
בעל שו"ת 'ציץ אליעזר', וסיכום דבריו שמתבססים כולם על שתי 
תשובות של הרדב"ז, הוא כך: 'אם נגיד שהם יהודים קראים כאלו, 
כי לכו"ע הם מעולם לא שמרו תורה שבעל פה, אז יש בעיה קשה 
של ממזרות אצלם, כי הקידושין שלהם קידושין אבל הגיטין שלהם 
יפתור  זה  אז  יהודים,  לא  נגיד שהם  ואם  כלום.  שווים  לא  לכו"ע 
עריות  בעיה, שאיסורי  עוד  כותב  הוא  ואגב  בעיית הממזרות.  את 
גויים אז הבעיה שלהם תיפתר  וייבום לא קיימים אצלם. ואם הם 

ברגע שיתגיירו.
כמו  איתם  להתחתן  אסור  אז  יהודים  הם  אם  נפשך,  ממה  "אז 
הקראים שאסורים לבוא בקהל ה'. ואם הם גוים, שאז אין את בעיית 
שלכאורה  מוסיף  גם  הוא  גיור.  לערוך  צריכים  הם  אז  הממזרות, 
הגדולים  הכותבים  שני  ואלו  השנים.  במהלך  גוים  בהם  התערבו 
והרצוג  וולדנברג  הרבנים  של  הפרק  את  מסיים  הוא  הזה"  בעניין 
ועובר לדעתו של אחד מגדולי פוסקי הדור האחרונים, מרן הגאון 
רבי משה פיינשטיין זצוק"ל. "גם פוסק הדור הגר"מ פיינשטיין כתב 
אמנם  'תשמע,  שם  כותב  והוא  טנדלר,  מרדכי  הרב  לנכדו,  מכתב 
להיות  יכול  כל  קודם  אבל  דן,  משבט  שהם  הרדב"ז  תשובת  יש 
והם  וכל מה שנוגע אליהם  שהרדב"ז לא היה מודע לכל המחקר 
בעצם לא יהודים, ובכל מקרה יתכן שמאז הרדב"ז התערבו בהם 
גוים' כך כותב מרן הגר"מ פיינשטיין. ולכן הוא פוסק חד משמעית, 
שהם בכלל ספק יהודים. ועוד דבר הוא מוסיף, נקודה חשובה, הוא 
כותב שהם צריכים לעבור גיור ואם הם לא יעברו גיור שלא יביאו 
אותם בכלל לארץ ישראל כי יש חשש להתבוללות. וזה מה שקורה 

בפועל, הביאו אותם ויש חשש להתבוללות".
הלברטל ממשיך לצטט מדברי הגר"מ פיינשטיין בנושא מזווית 

מרתקת. "הוא כותב גם 
שאם הם התגיירו כדין, 
שידחו  חושש  הוא 
עורם  צבע  בשל  אותם 
לעשות,  ראוי  אין  וזה 
כדין"  גרים  הם  אם 
של  חריגה  התייחסות 
וגדול  הלכה  פוסק 
על  לדחייה  בישראל 
"אין  עור  צבע  רקע 

ראוי לעשות".
מהגר"מ  "חוץ 
פיינשטיין, הרב הרצוג 
אליעזר',  ו'הציץ 
חתמו  שנה   30 לפני 
רבים  קצר  מכתב  על 
ישראל  מגדולי 
פוסק  מרן  ובראשם 
אלישיב  הגרי"ש  הדור 
הדור  פוסק  ומרן 
אויערבאך  הגרש"ז 
שם  אחרים,  ודיינים 
כתבו שיש לראות בהם 

)באתיופים. י"ג.( ספק יהודים והם חייבים לעבור גיור. יתר על כן, 
הרב אלישיב פסק שלא ניתן לצרף אותם למניין בכלל, שזה )תפילה 
במניין. י"ג.( דין דרבנן, מה שאומר שהנטייה היא לראות בהם עוד 

פחות מספק יהודי, הוא מדייק.
ישראל  גדולי  שכל  "רואים  הלברטל,  מסכם  מצטבר",  "באופן 
בצורה ברורה, מתשי"ד אצל הרב הרצוג ועד זמננו אנו, כל גדולי 
התורה האשכנזים רואים בהם, גם אם לא נוצרים אז ספק יהודים 
טען  אליהו  מרדכי  הרב  לדוגמא  הספרדים,  אצל  גם  ממזרים.  או 
לבין  בין האתיופים  והוא מוסיף מה ההבדל  ה'ציץ אליעזר',  כמו 
אצל  ולמה  עור,  שחומי  י"ג(  )התימנים.  הם  גם  הרי  התימנים? 
יש?  ובאתיופים  שלהם  היהדות  על  פקפוק  בכלל  אין  התימנים 
התשובה היא, כי התימנים הביאו איתם בעלייה ארצה ספרי תורה, 
היהודי,  הספרים  ארון  כל  ואת  בהלכה  הקפדה  נביאים,  רמב"ם, 
עם  באו  הם  תנ"ך,  לא  אפילו  כלום,  הביאו  לא  האתיופים  ואילו 
איזה  קיימו  שהם  זוכר  שמישהו  זה  הם?  יהודים  איזה  אז  כלום, 

מנהג, זה יכול להיות נוצרים שהתקרבו ליהדות באיזשהו אופן".

"הגזענים האמיתיים"
מתבסס,  הוא  עליהם  ההלכתיות  העמדות  את  שהבהיר  אחרי 
העדה  בני  שמקבלים  ליחס  זרקור  להפנות  הלברטל  עו"ד  מבקש 
בזרועות  אותם  לקבל  אמורים  שלכאורה  מי  אצל  האתיופית 
של  ופסקיו  למשמעתו  הסרים  המזרח  עדות  בני  ואלו  פתוחות. 
מלבלב.  הכל  לא  אצלם  שגם  מתברר  זצוק"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן 
כתוצאה  הריחוק  את  להסביר  אפשר  עוד  האשכנזים  אצל  ואם 
מהעמדה ההלכתית שרואה בהם ספק יהודים, כאשר מדובר בבני 
יותר, הרי לשיטתם מדובר  עדות המזרח השאלה מתעצמת הרבה 

ביהודים לכל דבר.
"ברור לחלוטין שאצל הספרדים, גם אצל תלמידי הרב עובדיה 
הם  עובדיה,  הרב  של  במשפחה  זה  את  לראות  ואפשר  יוסף, 
הספרדי  הציבור  של  הנחשבות  ובישיבות  איתם  מתחתנים  לא 
היסודות  את  מניח  הוא  האתיופים",  הבחורים  את  מקבלים  לא 
לטיעונים, והוא מבקש להדגיש שהוא "אומר את הדברים מידיעה. 
גם הספרדים, בשל הבדלי תרבות ואחרים, גם לא ממהרים לקבל 
זו,  מתופעה  לו  שיש  המסקנות  את  מציג  שהוא  לפני  אותם". 
אנו  בו  היום  בבוקר  עמו  שאירע  קצר  בסיפור  לשתף  מבקש  הוא 

משוחחים )יום ראשון השבוע(.
"היום קיבלתי טלפון ממספר חסום, מן העבר השני של הקו היה 
בחור אתיופי שקרא לי גזען, ואמר שאני שונא כל מי שצבע עורו 
ולכן  אותו  אהרוג  שאני  מפחד  ושהוא  רשע,  ושאני  משלי,  שונה 
הוא לא מזדהה. כמובן שזה מגיע בעקבות כל הביקורות האחרונות 

וההופעות התקשורתיות שלי" הוא מספר.
כל  את  רואה  "אתה  היא אחת:  זה  מכל  השורה התחתונה שלו 
זה הרי לא בגלל צבע  ואומר?  אני בא  ההסתה שיש פה. הרי מה 
עור, גם התימנים שחומי עור ואף אחד לא מטיל ספק ביהדותם". 
לרגע הוא נעצר משטף דיבורו ומבקש להבהיר "כדי לא להרגיש 
צבוע" כלשונו: "אני לא אומר שלצבע העור אין השפעה על הרצון 
האם  ההלכתית  לקביעה  קשור  לא  הוא  אבל  איתם,  להתחתן  שלי 
הם יהודים". והמונולוג ממשיך: "כל הסיפור כאן הוא לא אני, הם 

תוקפים לא אותי, כי כל מה שאני אומר זה מה שגדולי 
ורק  אך  להתברר  צריך  שלהם  הנושא  אומרים,  ישראל 
על ידי גדולי ישראל. זה עניינים של גדולי ישראל, אלו 
כל  אני,  גדולים.  מאוד  דברים  נפש,  פיקוח  של  דברים 
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מה שאני עושה, רק מביא את הכתובים ומה שגדולי ישראל אמרו. 
זה לא קשור בכלל לגזענות כמו שר'  כי  ולמה אני אומר את זה? 
משה פיינשטיין התריע על זה שלא תהיה חלילה גזענות. כל הטיעון 
של ספק יהודים לא נוגע בכלל לצבע העור שלהם, אדרבה" הוא 
מביא סייעתא לדבריו "הרוסים הם לבנים ויש עשרות אלפים שהם 

אפילו לא ספק יהודים אלא ודאי אינם יהודים".
להם  ששטפו  בגלל  קורה  היא  עלי,  האישית  ההתנפלות  "כל 
הרצוג  הרב  אצל  התגיירו  שהם  מאז  המוח.  את  י"ג(  )לאתיופים. 
הלברטל  טוען  בשיחה  מח".  שטיפת  התחילה  בסדר  היה  והכל 
באים  "הם  בה  הזויה  למציאות  הביאה  כדבריו,  המחו,  ששטיפת 
בא  אני  כי  יהודי.  ספק  ואני  האמתיים  היהודים  שהם  וטוענים 
מאשכנז וחלק מאיתנו בלונדיים ותכולי עיניים ולא יתכן שיהודים 
באים ממקומות כאלו, אז הם מטילים ספק ביהדות של האשכנזים. 
ואת הטיעון הזה קונים מהם בני עדות המזרח, כאשר אני דן איתם 
בנושא הזה, הם אומרים 'אתם האשכנזים בכלל לא בטוח שאתם 
יהודים', והם קונים את הסיפור הזה מהאתיופים". הלברטל טוען 
המזרח"  ועדות  האתיופים  של  חדשה  "אג'נדה  כאן  גילה  שהוא 

שלטענתו תופסת אחיזה אצל רבים וטובים מקהלים אלו.

"מתנפלים על היהדות כולה"
לפרשייה  התייחסות  מעלה  הוא  ברקן'"  'יקבי  של  הסיפור  "גם 
הציבורי  השידור  בתאגיד  אלקיים  אוריה  העיתונאי  בזמנו  שחשף 
'כאן', במסגרתה נודע כי בד"צ 'העדה החרדית' הנחה את מנהלי 
יקב 'ברקן' שלא להעסיק עובדים אתיופים במקומות שמתאפשרת 
אינם  והם  במקרה  נסך,  יין  וזאת מחשש  עצמו,  ליין  ישירה  גישה 
יהודים. התקשורת הכללית בגיבוי רבני עדות המזרח גינו בחריפות 
הייתה  שזו  סבור  הלברטל  האירוע,  את  רבה  את  ובתוקפנות 
היהדות  על  אלא  החרדית'  'העדה  על  רק  הייתה  לא  "התנפלות 

כולה".
זה מה שמניע אותו להעביר את מסריו בסוגיה זו מעל כל במה 

אפשרית. "אני יוצא בשצף קצף כי יש פה 
הם  כי  היהודית.  הזהות  כל  על  מלחמה 
מקבלים גיבוי תקשורתי אדיר במדינה וכל 
מי שמעלה בדעתו לומר שהם לא יהודים, 
מהרב  חוץ  אמרו  ישראל  גדולי  שכל  מה 
עובדיה וגם הוא עם ההסתייגויות שמנינו". 
רבנים  כלפי  גם  חיציו  את  מפנה  הלברטל 
מרן  כמו  התורני-ספרדי,  בעולם  נחשבים 
ורבה  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
רבי  הגאון  הראשל"צ  מרן  ירושלים  של 
הגדולים  "הרבנים  עמאר.  משה  שלמה 
שמי  ואמרו  לשידור  עלו  ש"ס  עסקני  וכן 
תצלנה  גזען.  הוא  ביהדותם  ספק  שמטיל 
ספק  אומר שהם  מי  הרי  אוזניים משמוע, 
נסחפו  הם  ישראל.  גדולי  כל  יהודים? 
בגל התקשורתי שאומר שהכל בגלל שנאת שחורים" הוא מאשים 
בני  שחורים?  שונא  "ומי  מקודם:  שהעלה  התזה  על  שוב  וחוזר 
עדות המזרח, שהם אלו שלא מתחתנים איתם אפילו שהם אוחזים 
שהם יהודים. מילא האשכנזים יש להם ספק אם הם יהודים, אבל 

הספרדים למה לא מתחתנים איתם? כי הם שונאים שחורים".
כי  לש"ס,  פוליטית  עוזר  גם  "זה  מוצא  הוא  פוליטי  היבט  גם 
נאה.  קולות  מאגר  הוא  האתיופי  והקול  כרגע,  מנדטים  להם  חסר 
לכן אני אומר שכל הגישה של גזענות הוא עיוות והסתה פרועה כי 
הדיון הוא הלכתי ונוקב ביותר. כי כל גדולי ישראל האשכנזים, וגם 
הספרדים חוץ מהרב עובדיה, ככה פסקו. אמרתי לאתיופים שהם 
יכולים לומר עלי מה שהם רוצים, אבל בסוף יש פה מיליונים שלא 
מתחתנים איתם כי הם מצייתים לגדולי ישראל. אז יש פה מציאות 
ואתם מתווכחים עם הקיר. אמרתי להם 'אני אומר לכם ששני מיליון 
כפסיקת  ביהדותכם  מסתפקים  הם  כי  איתכם  יתחתנו  לא  אנשים 
גדולי ישראל ולא משנה מה תטיחו בי. כל זה כמובן כל זמן שהם 

לא יתגיירו לחומרא" הוא מסייג.
דבריו  את  חותם  הוא  טרגדיה",  ישראל  בארץ  נוצרה  "למעשה 
היהודים  שהם  אותם  "הסיתו  מפחידות,  סיכום  בשורות  הארוכים 
ואומרים להם  היו מגיעים  כי אם  יהודים.  ואנחנו האשכנזים ספק 
שבתקופת הרב הרצוג התגיירו כל האתיופים לחומרא, בואו תעשו 
את זה גם אתם, היינו פותרים חלק גדול מהבעיה. כי אם היו רוצים 
באמת היה להם הרבה יותר קל להתחתן, אבל הסיתו אותם אנשים 
והדוברים שבהם מסיתים  גם הצעירים  כבר  ועכשיו  לעדה,  מחוץ 
את עצמם, ונוצרה בעיה קשה ביותר שאין לה שום קשר לגזענות. 
כל השימוש בטרמינולוגיה הזאת נגד גדולי ישראל שהם מטילים 

ספק ביהדותם היא הגזענות" מאשים הלברטל.

"על  מי הם אומרים את 
זה?"



"הם באים וטוענים 
שהם היהודים 

האמתיים ואני ספק 
יהודי. כי אני בא 

מאשכנז וחלק מאיתנו 
בלונדיים ותכולי עיניים 

ולא יתכן שיהודים 
באים ממקומות כאלו, 

אז הם מטילים ספק 
ביהדות של האשכנזים. 

ואת הטיעון הזה 
קונים מהם בני עדות 

המזרח, כאשר אני 
דן איתם בנושא הזה, 

הם אומרים 'אתם 
האשכנזים בכלל לא 

בטוח שאתם יהודים', 
והם קונים את הסיפור 

הזה מהאתיופים"



ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי
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ישנם רבנים שעוסקים בתחום, וטוענים שמהממצאים שלהם אפשר 
להסיק שהמקור של אותם אנשים הוא כן יהודי.

הלברטל ממהר להפריך: "גם הרבנים מטעמם שעוסקים בתחום, 
להכריע  שיכולים  בדרגה  שלא  אנשים  הם  ומסתכלים,  שבודקים 
זה  את  עושים  וחלקם  שמות  להזכיר  רוצה  לא  אני  הזה.  בנושא 
ממש בתמימות ומכוונה טהורה. אחד מהם הכרתי אישית בתקופה 
שכיהנתי כראש לשכת הרב הראשי לישראל, אדם טוב וחשוב, אבל 
מה? הוא גדול דור? הוא כותב מאמרים שהוא מצא ככה ואחרת, 
והרב  פיינשטיין  הרב  כמו  רבנים  להכריע  צריכים  האלו  בשאלות 
אלישיב. עם כל הכבוד זה נושא רק לגדולי הדור, אנחנו לא נחליט 
חלקם  מטעמם,  למיניהם  כותבים  מיני  כל  לא.  ומה  כן  מה  להם 
חלקם  כזה,  ומשהו  ההיסטורית  מהמפד"ל  וחלק  המזרח  מעדות 
אז  הקייסים,  עם  ושוחחו  באדיס-אבבה  היו  זה,  את  חקרו  באמת 
מה? הוא לא יכול להכריע דבר כזה, זה מסור לגדולי הדור. ולכן 
פתרון,  לה  שאין  בטרגדיה  אנחנו  משתנה,  לא  הטרגית  המציאות 
חוץ אם הם התגיירו, אבל גם זה לא פשוט. זה צריך להיות בבתי דין 

ראויים, לא כמו גיורי צה"ל שמגיירים בסיטונאות".
עד עכשיו דיברנו את עולי אתיופיה הרגילים, מה לגבי הפאלשמורה, 
העדה שעליה נסוב אותו תחקיר עיתונאי שבמסגרתו אמרת את הדברים 

שעוררו את הסערה הגדולה.
לא  ודאי  הם  פה.  הסיפור  לכל  מחוץ  בכלל  הם  "הפאלשמורה 
ההטבות  את  גילו  שהם  הוא  הסיפור  "אצלם  חורץ.  הוא  יהודים" 
ומי  דרך חוק השבות.  להיכנס  והם הצליחו  היהודית  של המדינה 
היה  האוכלוסין  במרשם  אותם  ולרשום  להכניס  בכלל  שהתיר 
פרופסור אהרן ברק, בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה, והוא היה 
גבר לבן וגזען והוא זה שהכניס אותם למדינה בהסתמך על פסיקת 
הרב עובדיה, שגם הוא פסק רק על תנאי שישמרו תורה ומצוות וזה 
לא מה שקורה היום. הכל הבל ורעות רוח, אפילו אם כיפה הם לא 

הולכים" הוא מזכיר שוב ושוב. "ככה מגיעים עם איחוד משפחות 
שלא נגמר, והמדינה מעלה אותם לארץ ישראל ואותנו מאשימים 

כל הזמן בגזענות. זה מעגל טראגי שלא נגמר".
נוספת לעמדותיו המובעות  נזכר הרב הלברטל בהוכחה  לסיום 
בלהט. "דבר נוסף, מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה פה 
אחד בשנת תשמ"ח, שהאתיופים ספק יהודים וזקוקים לגיור. כבר 
מטעם,  הרבנות  שנקרא  מה  על  אלא  ישראל,  גדולי  על  מדבר  לא 
ושם יושבים גם רבנים ספרדיים, אבל יצא החלטה מטעמם שהם 
מועצה  מאז  היה  לא  האחרונה,  המילה  וזה  גיור  לעבור  צריכים 

שאמרה אחרת".
הוא חוזר שוב לתקוף בנקודה בא החל מקודם: "גדולי הרבנים 
הספרדיים שאומרים שמי שאומר כך הוא גזען, על מי אומרים שהם 
ר' שלמה  על  פיינשטיין? על הרב אלישיב?  ר' משה  על  גזענים? 
זלמן אויערבאך? על ה'ציץ אליעזר'? ראוי שנזקוף קומה ונעמוד 
מנגד ונאמר את האמת" חותם עו"ד הרב דוב הלברטל את השקפתו 

ועמדתו.

לסיום נזכר הרב 
הלברטל בהוכחה 
נוספת לעמדותיו 

המובעות בלהט. "דבר 
נוסף, מועצת הרבנות 

הראשית לישראל 
החליטה פה אחד בשנת 

תשמ"ח, שהאתיופים 
ספק יהודים וזקוקים 
לגיור. כבר לא מדבר 

על גדולי ישראל, אלא 
על מה שנקרא הרבנות 
מטעם, ושם יושבים גם 

רבנים ספרדיים, אבל 
יצא החלטה מטעמם 

שהם צריכים לעבור גיור 
וזה המילה האחרונה, 

לא היה מאז מועצה 
שאמרה אחרת".

אתר הנצחה לזכר יהודי אתיופיה שנפלו בדרך לישראל



 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

לבירור על נקודת המכירה הקרובה לביתכם: 
צביקה 052-670-6000
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מחודדת
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ההומור היהודי הוא אחד המחודדים בתבל, קצר וקולע ומשיג את המטרה: חיוך על הפנים • 
בחג השמחה חזרנו לספר הראשון שאצר בקרבו את חכמת הבדיחה היהודית המיתולוגית, 
ונקרא בשם האופייני 'הבדיחה והחידוד' • הספר חובר בבקתת נופש בגרמניה רק כי המחבר 
של  מסתרי-הנפש  לכמה  מפתח  לשמש  העממית  הבדיחה  של  כוחה  ש"יפה  לגלות  נוכח 
העם" • למרות האחדות ושיתוף הפעולה בין 'אגודת ישראל' ל'דגל התורה', החלטנו להפר 

את האידיליה והבאנו מקבץ מהלצותיו על היחסים שבין החסידים לליטאים • בדרך צחות

||  יוסי גיטלר ||

מחודדתבדיחה 
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'משנכנס אדר מרבין בשמחה' קבעו חז"ל. אחד הדרכים המקובלות להרבות 
שמחה בלב האדם הוא באמירת בדיחות. בשבע ברכות, כאשר מתבקש מאן 
דהוא לשמח את החתן והכלה, מה שיצא מפיו בדרך כלל יהיו בדיחות והלצות 
ומספר  הכיסא  על  הבדחן  נעמד  טאנץ'  ב'מצווה  גם  השומעים.  לב  את  לענג 
בשורה  היושבים  אנשים  מכמה  חיוך  לחלץ  שמצליח  עד  מגוחכות,  מעשיות 

הראשונה.
כבר בגמרא נתקלים אנו רבות באמירות של אמוראים שנאמרו 'בדרך צחות'. 
מאז  הדורות  גאוני  וחריפות.  בחידוד  גם  אלא  בהלצה  רק  מדובר  אין  לרוב, 
ומעולם ועד ימינו אנו, ניחונו בחריפות לשון ובהזדמנויות שונות אף הביאו 
את הדברים לידי ביטוי. גם במלחמתם העיקשת כנגד פורצי גדר ומחריבי כרם 
בית ישראל, נהגו גדולי הדורות להשתמש במטבעות לשון שנונות וחריפות. 
הדוגמאות רבות מספור ורבים בציבור החרדי גדלים על סיפורי מעשיות אלו 

כבר מגיל רך.
ונבון' הוגדר העם היהודי. החכמה והבינה כללה בתוכה גם את  'עם חכם 
חוש ההומור. הרדיפות הקשות והנגישות שעבר העם הזה כל השנים, הביאו 
גם זן מיוחד של הומור שחור. את נקפוץ רגע לאקטואליה, הרי שרק בשבוע 
נורו  במסגרתה   - החמאס  ארגון  של  המרה"  "הטעות  נודעה  כאשר  האחרון, 
צמד טילי פאג'ר לגוש-דן - מלאה הרשת החברתית עקיצות ובדיחות, שנונות 

יותר ופחות, על אותה טעות אומללה שיכלה להסתיים באסון כבד.
לאורך הדורות היו גם רבים שקיבצו את הבדיחות לקובץ אחד והיו לאחדים 
לצעירי  מחדשים.  גם  כבר  יש  באחרונה  קובצים,  יותר  אלו  היו  בעבר  בידיו. 
הצאן יש כיום מלאי לא מבוטל של ספרות הומור, בדגש על הקומיקס. אנחנו 
ביקשנו לחזור לאחור, לספר הראשון שקיבץ למקום אחד, אלפים רבים של 
הארורה.  בשואה  שנכחדה  העתיקה  מהיהדות  מצויות,  כנף  ואמרות  בדיחות 

הספר הוא 'הבדיחה והחידוד' וחיבר אותו אלתר דרויאנוב.
דרויאנוב היה סופר, עורך, מתרגם עיתונאי ועסקן ציוני, שכתב, תרגם וערך 
את הספר ההומוריסטי. שמרכז את מיטב הבדיחה היהודית ומתעד את ההווי 

היהודי שהיה במזרח אירופה.

"חקר נשמת העם והבנת רוחו"
בהקדמה למהדורה הראשונה כתב דרויאנוב כי הרעיון לכתיבת הספר עלה 
שם  בשהותו  בגרמניה.  דרזדן  לעיר  סמוך  בבית-הבראה  שהה  כאשר  במוחו 
ספרי  וקרא  שלמים  ימים  ישב  כן  ועל  כבד,  חומר-קריאה  לקרוא  עליו  נאסר 
בדיחות והלצות. כאדם משכיל ורחב אופקים, קרא בהן בכובד ראש, והחליט 

לקבץ את הבדיחות לכלל אנתולוגיה יסודית, מתורגמת לעברית.
"לפני שלש-עשרה שנה מּוטל הייתי חולה בסנטוריון סמוך לדרזדן. רופאי 
עיון.  טעונה  שאינה  הקלה,  הקריאה  את  רק  לי  והתיר  הספרים  את  לי  אסר 
לי  הביא  ווינשה,  אבגוסט  הפרופסור  אצל  בדרזדן  מצוי  שהיה  ממכרי,  אחד 
ר  ִקֵצּ זה  יפה  וקובץ  יידישע הומָאריסט',  'דער  דסואר-ווינשה  קובצם של  את 
ָזכּור  זה בלבד  וכמה שעות-שעמום מימי הבטלה ההם. אבל לא על  לי כמה 
הוא לי בלבי לטובה. הרבה יותר מחזיק אני לו טובה, שממנו ואילך נתתי את 
דעתי לרשום בפנקסי כל בדיחה וחדוד יהודיים, שבאו לידי, וככה נאסף החומר 

ן עתה לקוראים. ָתּ ֶשֻרּבוֹ נכנס לקובצי, ַהִנּ
"עבודת-כנוס זו נתחבבה עלי לא רק משום שהבדיחה מבדחת את הדעת, - 
ֵכר לה גם חסדה זה! -, כי אם בייחוד משום שתיכף, משעה ראשונה, ראיתי,  ִיָזּ
של  ְתֵרי-הנפש  ִמִסּ לכמה  מפתח  לשמש  העממית  הבדיחה  של  כוחה  יפה  כי 
העם, שמפתחות אחרים אין להם שליטה עליהם. )...( ברי היה לי, שגם לחומר 
זה יצטרכו כל אלה, ֶשֵחקר נשמת-העם והבנת רוחו ֵיָעׂשּו להם עבודת-קבע" 

כותב דרויאנוב בהקדמתו.
הקובץ יצא לאור במהדורה ראשונה בת כרך אחד בהוצאת 'אמנות' בעיר 
פרנקפורט בשנת תרפ"ב )1922(. המהדורה המלאה, בת שלושה כרכים, יצאה 
כמה  עוד  הודפסה  ומאז  אביב,  בתל   )1938-1935( בתרצ"ה-תרצ"ח  לאור 
 3,170 דרויאנוב  אסף  הכרכים  בשלושת   .)1991( בתשנ"א  האחרונה  פעמים, 
בדיחות, חידודים והלצות מעולמם של היהודים באירופה במאות האחרונות. 

הספר היה פופולרי מאוד בעשרות השנים שאחרי צאתו.
ועיסוקים של  ובהם מקצועות  ומגוונים,  רבים  בנושאים  עוסקות  הבדיחות 
יחסי  ועשירים,  עניים  יחסי  אופי,  תכונות  בקהילה,  תפקידים  בעלי  היהודים, 
יהודים וגויים וכדומה. מובאות בדיחות על הזרמים השונים ביהדות: בדיחות 
של החסידים על המתנגדים, של המתנגדים על החסידים ושל אלה ואלה על 

המשכילים ולהפך.
כן משתקפים בבדיחות אירועים היסטוריים שהשפיעו על היהודים, בעיקר 
או  ושכנותיה  הרוסית  האימפריה  בין  המלחמות  כגון  וה-20,  ה-19  במאה 
אישים  של  חידודים  להבאת  מוקדש  נרחב  פרק  הקומוניסטית.  המהפכה 
מפורסמים, מהיינריך היינה ועד מרן הגר"ח סולובייצ'יק מבריסק. יש גם פרק 
קהילות  המאפיינות  בתכונות  העוסקים  ופרקים  ילדים,  של  בבדיחות  העוסק 

ידועות )בעיקר הטיפשות של חכמי חלם(.
הרשל'ה  כגון  וליטא  פולין  מקהילות  ידועים  בדחנים  של  דמויות 

מאוסטרופולי ומוטקה חב"ד, מופיעות בבדיחות רבות לאורך הספר. בהקדמה 
לספר כותב דרויאנוב כי יש ברשותו עוד כמה מאות בדיחות "מן הסוג של 'אין 
מגלין אלא לצנועין'", אשר הוא חושש להדפיס אותן, ועדיין לא החליט מה 

יעשה בהן.

"פירק את ההלצה לגורמיה"
דרויאנוב ערך את הקובץ על רקע 'מפעל הכינוס' שיזם חיים נחמן ביאליק, 
שנועד לאסוף את אוצר ההגות והיצירה היהודיים לאורך תולדותיה. בהקדמה 
לספר כותב דרויאנוב שבדעתו להוציא לאור גם כרך רביעי שיביא מבדיחות 
יהיה מבוא מפורט לחקר הבדיחה היהודית, אולם  וכרך חמישי שבו  העמים 
ניסה  לבדיחות  שהקדים  קצר  במבוא  אור.  הכרכים  ראו  לא  דבר  של  בסופו 
דרויאנוב לאפיין את רוחה של הבדיחה היהודית, את תפקידה בתרבות העממית 
פרק  בא  הכרכים  כרך משלושת  כל  בסוף  עוסקת.  היא  הנושאים שבהם  ואת 
בפולקלור  מקבילות  לבדיחות  שבכרך  הבדיחות  בין  השוואה  ובו  "ציונים", 
של עמים אחרים בעולם. בסוף שלושת הכרכים מפתחות מפורטים לאישים 

המוזכרים בבדיחות ולמקורות שמהם אסף דרויאנוב את החומר.
למי  רק  יובנו  וחלקן  מאוד,  חריפות  הן  דרויאנוב  חלק מהבדיחות שהביא 
תרגם  ודרויאנוב  ביידיש,  במקור  סופרו  הבדיחות  היהודיים.  במקורות  שבקי 

אותן ללשון עברית למדנית ועשירה.
302- )עמ'  'הדמויות'  בספרו  קרליבך  עזריאל  העיתונאי  כתב  התרגום  על 
צוחקת  ביידיש,  בוכה  ביידיש,  נולדת  היהודית  שההלצה  "בידוע,   :)303
לא  מגדת,  אומרת,  מגמגמת,  ביידיש,  מאנפפת  ביידיש,  משתעלת  ביידיש, 
אומרת, לא מגדת, קורצת עין, מרמזת, תופסת - הכול ביידיש. )...( ואולם, ר' 
אלתר דרויאנוב היה יהודי קפדן, עקשן, מדקדק כחוט השערה, עורך, שמפניו 
נתייראו כל הכותבים, אדם המקפיד על קוצו של יו"ד ואשר אינו מניח פסיק 
את  פירק  הוא  הלצות.  לפרשת  ניגש  זו  בקפדנותו  והנה  ודרישה.  חקירה  בלי 
הקוֹמית  בפעולתה  הסתפק  לא  הוא  כלומר,  ופרטיה,  גורמיה  לכל  ההלצה 
הכללית, ולא בגישה השטחית, הרואה את ההלצה 'בכללותה', אלא פרש לפניו 
- ואחרי כן עמד והרכיבה מחדש.  את כל חלקיה ובדק כל פרט ופרט לחוד, 

בעברית. וראה זה פלא - ההלצה נולדה מחדש, מתוקנת.
החד- בלשון  ועסיסית;  ברורה  נקייה,  בלשון  דרויאנוב  עשה  זו  "מלאכה 
משמעית ביותר שיש לנו - זו לשון ההלכה, המשנה. ממילא נעלמו כל סימני-
דבר  והבנת  קריצות-הסתר  והרמיזות,  הפסיחות  וסימני-ההרהורים,  השאלה 
מתוך דבר על-פי רמז בלבד, האופייניים כל כך להלצה ביידיש. כאמור: הוא 
היה קפדן גדול, ר' אלתר דרויאנוב. הוא שנא גלגולי-לשון שנאת-מוות. ולכן 

רצה, שההלצה העברית תתבלט בדברים ברורים".
המוטו של הספר כפי שרשם דרויאנוב בראש כל כרך היה: "אין דור שאין בו 

ליצנין" )תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, דף יא, ב פרק ב(.

בדיחת השלום
בשלמותו  )שעלה  מספרו  העתקנו  הפורים  ביום  ליבכם  את  לשמח  כדי 
שבין  היחסים  בטיב  העוסקות  הנבחרות  ההלצות  את  יהודה'(  'בן  בפרויקט 
ההולכים בדרכו של מרן אור שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב לבין אלו 
ורלוונטי  זה היה אמור להיות אקטואלי  זו. לכאורה חלק  שמתנגדים לשיטה 
המוניציפליות  בבחירות  החרדית  היהדות  שעברה  המשבר  רקע  על  מתמיד, 

האחרונות.

לוחית זיכרון על ביתו של דרויאנוב בתל אביב



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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אולם, מי פילל ומי מילל, ובשעה ששורות אלו נכתבות, מתראיינים חברי 
את  חוצה  ארוך  ששסע  כנסת  חברי  לצד  בוקר  מדי  במקווה  הטובלים  כנסת 
מגבעתם, ואין פוצה פה ומצפצף. האחדות ב'יהדות התורה', שלפני חודשיים 
רק הדיבור על כך היה גורר פרצי צחוק בלתי נשלטים, הפכה מבדיחה לעובדה 
בפניכם  והבאנו  בכפנו  נפשנו  שמנו  זאת  כל  למרות  ובועטת.  נושמת  קיימת 

מבחר, מעט מן המעט, אשר רדינו מיערת הדבש.

ירח דגים ומקל למניין
ונפתח ראשית בתיאור משעשע אודות קבוצת חסידים השחים בהתלהבות 
כל אחד על גדולת רבו האישי. "בחבורה של חסידים פתח אחד מן החבורה 
וסיפר: פעם אחת הוציא הקדוש ברוך-הוא חמה מנרתיקה ויבשו כל הנהרות 
וכשהגיע ערב-שבת נכנסה הצדקת אצלו יחיה ואמרה: "רבי, דגים לכבוד-שבת 
אין. יבש הנהר..." מיד פשט טליתו, חלץ תפיליו וירד אל הנהר. כשבא לשם 

נטה ידו על הנהר ואמר: "גוזרני עליך, שתוציא דגים!"
שני  ועלו  צפּו  אחריו  דג...  ועלה  צף  הנהר  ומקרקע  קלה  הייתה שעה  "לא 
דגים... חמישה דגים... חמישים דגים... מאה דגים... אלף-אלפי-אלפים ורבבי-

רבבות דגים...
גשמים  וירדו  מעשה  משלך...  גדול  שלי  ואמר:  החבורה  מן  שני  "נענה 
והיו השמים מעוננים מראש חודש חשוון עד סוף זמן קידוש לבנה.  מרובים 
וכשהגיעה שעה אחרונה שבאחרונות נכנס הגבאי אצלו יחיה ואמר: "רבי, עמך 
ישראל צריכים לבנה!" מיד נהם כארי ויצא לשוק. כשבא לשם התיר אבנטו, 

נפנפוֹ כלפי שמים ואמר: "גוזרני עליכם, שתוציאו מאורות!"
"לא הייתה שעה קלה ומבין העננים צפה ועלתה לבנה.. אחריה צפו ועלו 
שתי לבנות... חמש לבנות... חמישים לבנות, מאה לבנות... אלף-אלפי-אלפים 

ורבבי-רבבות לבנות...".
וסיפור נוסף באותו ההקשר: "מתחילה אכלו מעט ושתו הרבה, ולסוף הגיעו 
לשבחי-צדיקים. פתח אחד מן החבורה וסיפר: פעם אחת היה הוא יחיה מהלך 
בדרך ומקורביו עמו. פתאום נתקדרו השמים בעבים, ויהי קולות וברקים ומטר 
עיניו  תלה  עלינו?"  תהא  מה  "רבי,  המקורבים:  לו  אמרו  ארצה.  ניתך  סוחף 
לשמיים, פרש ידיו לימין ולשמאל, ומיד נעשה נס: מימין ענן וערפל וגשמי-

זעף, משמאל ענן וערפל וגשמי-זעף, ובתווך – חום ואור כלבנת הספיר.
"נענה שני מן החבורה ואמר: דבר קטן לגבי הרבי שלי יחיה. מעשה ונסע 
בערב-שבת, הוא ומקורביו עמו, לכפר לברית-מילה. וכשחזרו – החשיך היום 
פתאום. אמרו לו המקורבים: "רבי, מה תהא עלינו?" תלה עיניו לשמים, פרש 
 – ובתווך  שבת,  משמאל  שבת,  מימין  נס:  נעשה  ומיד  ולשמאל,  לימין  ידיו 

חול...".
ועוד משיגם ושיחם של חסידים: "פעם אחת נשתהינו בביתו עד לפנות ערב. 
לצדדים  יחיה  הוא  הסתכל  למניין.  עשירי  היה  וחסר  מנחה,  להתפלל  עמדנו 
וראה, בפינה עומד מקלו, וכאילו מחכה לו. טפח לו ברגלו ואמר: "לך להתפלל 
מנחה!" – ומיד נזדקף המקל ועמד עמנו לתפילה. תהה אחד מן החבורה: כיצד 

מקל עומד להתפלל מנחה? החזיר המספר: הרי אתה רואה!...".
'שקצים'  יצאו  גויים.  כפר של  דרך  הרבי  "נסע  נוסף  סיפר חסיד  "אתמול" 
ידמו כאבן",  זרועך  וביקשו ליידות בו אבנים. אמר הרבי את הפסוק "בגדול 
ומיד נדמו ידיהם של ה'שקצים' כאבנים. תמה אחד מן החבורה: אם-כן, למה 
חזר הרבי משם ועינו נפוחה? החזיר המספר: היה שם 'שקץ' אחד חרש, ולא 

שמע את הפסוק".

שלב העימותים: 'קלמן' בשגיאה
"בחבורה  ליטא.  ליוצאי  לעימותים שבין החסידים  הגענו  וכמו שהבטחנו, 
של חסידים ומתנגדים הפליט מתנגד דברים חריפים מפיו ואמר: כל המופתים, 

שאתם מספרים עליהם, לא היו ולא נבראו. הכל שמעו ואיש לא ראה.
רגז חסיד אחד מן החבורה והחזיר: מתנגד שוטה! שם מופתים נעשים כל 
שעה. בעיני ראיתי, פעם אחת זכיתי להתגנב לחדרו קודם יחידּות. עמדתי בקרן-

זווית אפלה והסתכלתי. הוא יחיה היה יחידי בחדר. ישב על כיסאו וקנקן של 
זכוכית לפניו על השולחן, עמדתי והסתכלתי, וכמעט שפרחה נשמתי. תחילה 
היה הוא חיוור והקנקן אדום. לא הייתה שעה קלה ונעשה הקנקן חיוור והוא 

יחיה – אדום".
ועוד מאותו הזן: "חסיד שיבח את רבו לפני מתנגד: הרבי יחיה יושב בתענית 
כל יום. כפר המתנגד: בעיני ראיתיו אוכל ושותה. לגלג עליו החסיד: מתנגד 
שוטה! אפילו דבר פשוט כזה אין מוחך משיג, בכוונה הוא אוכל ושותה, כדי 

שלא ירגישו בו הבריות, שהוא יושב בתענית.
מופתים,  ומספרים  יושבים  שאתם  עד  חסידים:  של  לחבורה  מתנגד  "אמר 
ששמועה שמעתם עליהם ובעיניכם לא ראיתם, מוטב שאספר לכם מה שעיני 
ראו ולא זר. יודעים אתם בי, שמתנגד בן-מתנגד אנוכי. אף-על-פי-כן הלכתי 
דלתו  הייתה  כשבאתי  הימנו.  עצה  ליטול  השלום,  עליו  הזקן,  אל  אחת  פעם 
סגורה, ולא הניחוני להיכנס אצלו עד שיפתח את הדלת. כל אותה שעה הייתי 
יושב ומציץ דרך חור המנעול, ובעיני ראיתי: הוא, עליו השלום, רחץ את ידיו 
ובירך בכוונה עצומה. תחילה – "על נטילת-ידיים", ואחר-כך – "המוציא לחם 
מן הארץ". ולאחר שבירך וטבל את הפת במלח הגישו לו תרנגולת פטומה. נתן 

עין בּה – ומיד נעשתה גל של-עצמות...".
בשולחנו  מקום  ותפס  הערים  "משכיל  למשכילים.  הכותב  עבר  ממתנגדים 
של צדיק. נתן בו הצדיק עין בוחנת והכיר בו, שלא כאן מקומו. נמלך ושאל 
אותו: מה שמך? קלמן שמי, – השיב המשכיל. נאנח הצדיק: "וי, וי, 'קלמן' 
ראשי-תיבות: כיזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו". גיחך המשכיל: רבי, טעית, 'קלמן' 
כותבים בקו"ף ו'כיזבנו' – בכ"ף. החזיר לו הרבי: אם למדת דקדוק, לא למדת 

רש"י. דוק ותשכח, שרש"י הקדוש כתב בפירוש: "בת קו"ף כבת כ"ף".
על עקיצות הדדיות מובאת הבדיחה הבאה: "בזמנו של רבי דוד גרודנה, רבה 
רובם  והחסידים  וקצתה חסידים,  זו קצתה מתנגדים  הייתה קהילה  ווידז,  של 

חסידי קוֹפּוסט. וכנהוג, היו החסידים עולים לאדמו"רם קודם ימים נוראים.
פעם אחת, בין כסה לעשור, נכנס אצל רבי דוד עגלון זקן. ראה רבי דוד שפניו 
יודע  ואינני  נאנח העגלון: רבי, סוסי אבדו,  לו: מה אירע לך?  עגומים ואמר 
היכן לבקש אותם. שמא, רבי, תייעץ לי עצה טובה? החזיר לו רבי דוד: עצתי, 
שתמהר ותלך לקופוסט. הרבה סוסים עלו לשם עכשיו; שמא תכיר ביניהם גם 

את שלך".

הדברי חיים מצאנז זצ"ל

קבר דרויאנוב. צילום: תמר הירדני
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אגדת המתנגדים של יעקב ועשו

ה'הבדיחה  בעל  פי  על  ממש.  של  תוירה'  'פורים  נראה  כבר  הבא  הקטע 

"לאחר  הולך:  זה  וכך  כלשונו.  מתנגדים'  של  'אגדה  שזהו  הרי  והחידוד' 
שמכר עשו את הבכורה ליעקב נעשה חוטב-עצים ושואב-מים, והיה מצטער, 
שמלאכה קשה ובזויה כזו מזומנת לו. לימים נמלך ואמר: "אלך ואראה, מה 
מלאכתו של יעקב, שלקח את בכורתי". עמד והלך לבקש אותו. בא לעיר וראה: 
רבים נכנסים לבית-מדרש. נכנס גם הוא ומצא: יעקב עומד על הבימה ודורש 
לפני הקהל, והוא נהנה והקהל נהנה, והכל נותנים לו כבוד גדול. נתמלא עשו 
קנאה גדולה ואמר לו: "יעקב, רד ואני אעלה במקומך! מתחרטני על כל אותו 
עסק של מכירת הבכורה". אמר יעקב: "מי ידון עם עשו וישלם?", ומיד נשא 
שלו  פיו  פתח  שעשו  וכיוון  במקומו.  עלה  ועשו  הבימה,  מן  וירד  רגליו  את 

לדרוש צחק כל הקהל ונשמט אחד-אחד.
ויעקבני  יעקב,  שמו  קרא  "הכי  ואמר:  נתכעס  לו,  עלתה  שכך  עשו,  "ראה 
שלישית: משך את כל הקהל אחריו – ונמלט. אלך ואראה, מה מלאכתו עכשיו". 
עמד והלך לבקש אותו. בא לעיר וראה: מזמוטי חתן וכלה נכנסים לחצר של 
בית-כנסת. נכנס גם הוא ומצא: החצר מלאה קהל רב, החתן והכלה עומדים 
תחת החופה, ויעקב מברך ברכות-האירוסין וטועם מן הכוס, והוא שמח והקהל 
שמח, והכל נותנים לו כבוד גדול. נתמלא עשו חמה וצעק: "יעקב, אם חפץ 
חיים אתה, מהר ולך מכאן, ואני אסדר את הקידושין במקומך!" אמר יעקב: 
"גזרתו של עשו גזרה", ומיד נשא את רגליו והלך לו, ועשו נטל את הכוס. וכיוון 
החתן  בשביל  הניח  ולא  בבת-אחת,  כולה  אותה  גירגר  הכוס,  את  נטל  שעשו 

והכלה ולא כלום. נבהל כל הקהל וברח, נבהלו החתן והכלה וברחו גם הם.
"כעס עשו כעס גדול ואמר: "יבוא עכשיו לידי, ולא אניח לו עוד". עמד והלך 
ורבים בוקעים  ויפה מוקפת חומה,  לבקש אותו. בא לעיר וראה: חצר גדולה 
בה: הללו יוצאים והללו נכנסים. נכנס גם הוא ומצא: בחצר הגדולה והיפה בית 
יושב  והנישא  ובכיסא הרם  ונישא,  רם  כיסא  והיפה  ובבית הגדול  ויפה,  גדול 
מלפניו  שמשים,  ומשמאלו  גבאים  מימינו  מצנפת,  וחבוש  משי  לבוש  יעקב 
"פדיונות" ומאחוריו קהל רב, פיו לא יפתח רק עיניו יעווה וראשו יניע לכאן 
ולכאן, וחסידיו יגילו ברעדה ויקראו לו "קדוש וברוך"! – נחה דעתו של עשו 
ואמר: "עכשיו הגיעה שעתי שלי!", ומיד טפח ליעקב טפיחה יפה והבריחו, 

והוא ישב במקומו, – ועדיין הוא יושב שם, ואין פיטורים לו…"

סוסים חמאה ושיריים

ועוד מאוצרו הבלתי נלאה על חיכוכי חסידים-מתנגדים. "חסיד עשה סחורה 
בחמאה, וכדי שיראה ברכה, שיתף את הרבי במסחרו. לא היה ימים מרובים 
וממונו נשאר בידי הרבי. ליגלגו עליו המתנגדים: רבי יפה קנית לך! החמאה 
מודיעה. החזיר להם החסיד: מתנגדים חמורים, לחינם אתם מלגלגים. רבי יפה 

הוא, אבל לא שותף יפה לחמאה.
"רב של מתנגדים וצדיק של חסידים נזדמנו למסיבה אחת. פתח הרב בדברי-

תורה והחזיר לו הצדיק – סיפורי-מעשיות על סוסים יפים. לגלגו המתנגדים 
על  )התארים  מתנגדים-חזירים!  פיכם,  בילמו  החסידים:  כעסו  החסידים.  על 
אחריות המביא לבית הדפוס בלבד. י"ג( כמה מעלות טובות למחשבותיו של 
רבנו על מחשבותיו של רבכם. החזירו להם המתנגדים: אמת ויציב! והא ראיה: 
רבנו חושב בשעה זו מחשבות על רבכם, ואילו רבכם חושב בשעה זו מחשבות 

– על סוסים יפים...
"שאל מתנגד לחסיד: מה עניינם של שיריים, שאתם חוטפים מעל שולחנו 
של הרבי? הסביר לו החסיד: שיריים של צדיקים מבטלים דינים. נענה המתנגד 
ואמר: יפה אמרת. שיריים של צדיקים מבטלים דינים, ולפיכך אין עליהם לא 

דין מים ראשונים ומים אחרונים, ולא דין ברכה ראשונה וברכה אחרונה.
"בחבורה של מתנגדים ספר אחד מהם בגנותו של צדיק. היה שם גם חסיד 
ואתה  גילוי-אליהו  ערב-שבת  כל  לו  יש  הרבי  לפיך!  עפר  וקרא:  קפץ  אחד, 
כל  גילוי-אליהו  לו  שיש  לך,  מניין  זו  המתנגד:  שאל  בגנותו.  לספר  מתחצף 
ערב-שבת? השיב החסיד: מפיו הקדוש שמעתי. לגלג עליו המתנגד: שמא הוא 

משקר? צעק החסיד: רשע! אדם, שיש לו גילוי-אליהו, ישקר?!".
ועוד על זו הדרך: "מעשה בחסיד שנזדמן בשבת לבית-מדרש של מתנגדים 
שחייב-"יאהרצייט"  משום  התיבה,  לפני  לירד  לו  שיתן  הגבאי,  מאת  וביקש 
הוא. הסכים הגבאי על תנאי, שלא ישנה כלום מנוסח-אשכנז. קבל עליו החסיד 
וירד לפני התיבה והתפלל שחרית ומוסף. לאחר שסיים ועלה מלפני התיבה, 
ניגש אליו הגבאי ושיבחו, שלא נכשל בנוסח. נענה החסיד ואמר: אף-על-פי-

כן, רימיתי אתכם. "תיקנת" אמרתי בקו"ף.

מדת חסידות לסטור
נענה  רבו.  על  בפניהם  ולגלג  לחבורה של מתנגדים  נטפל  "חסיד שנתפקר 
אחריו גם מתנגד מן החבורה והוסיף ליגלוג משלו. מיד קפץ החסיד וסטרו: 
חצוף! אל תגע ברבי... תמהה כל החבורה: לא אתה פתחת ראשון בליגלוג? 
החזיר הסוטר: אף-על-פי-כן עדיין נשתיירה בי, ברוך השם, מידת-חסידות עד 

כדי לסטור למתנגד, המעיז ללגלג על רבי.
"מתנגד זקן נכנס למניין של חסידים על-מנת להתפלל מנחה. עד שנטל ידיו 
נגש אליו חסיד אחד, מן החריפים שבחבורה,  יצר" מלה במלה  ואמר "אשר 
וקרא לו בקול רם: זקן שוטה! נעלב המתנגד והגישו לדין. ראשון טען המתנגד 
בכתפיו  משך  תשובה,  להחזיר  החסיד  של  תורו  וכשהגיע  עלבונו.  את  ותבע 
ואמר: תמה אני, מה תביעה יש לך עלי? אם אתה מותר לך להיות זקן שוטה, 

אני מדוע אסור לי לאמר "זקן שוטה"?...
"שבת אחרי מנחה נכנס חקרן לבית-מדרש של חסידים ומצא אותם מסיבים 
חסידים,  ואיכלו,  שתו  להם:  ואמר  עליהם  ללגלג  התכוון  שלישית.  בסעודה 
ופטמּו את הנשמה היתרה שלכם. נענה אחד מן המסובים ואמר לו: היכבד ושב 
עמנו ופטם גם אתה את הנשמה היתירה שלך. גיחך החקרן: אני אין לי אלא 

נשמה אחת. החזיר לו החסיד: אבל יתירה היא...
שגומרים  כיוון  אנו,  לבינכם.  בינינו  מה  וראה,  בוא  לחסיד:  מתנגד  "אמר 
להתפלל, מיד אנו לומדים פרק משניות ואומרים קדיש דרבנן, ואילו אתם – 
עוד "אשרי" ו"בא לציון" בפיכם וכבר אתם שותים "תיקון". החזיר לו החסיד: 
מה תימה יש בדבר? אתם תפילתכם תפילה מתה היא, ודין הוא שתלמדו עליה 
משניות ותאמרו עליה קדיש, ואילו אנחנו – תפילתנו תפילה חיה היא, ויפה 

לגימה לחי".
ונקנח בסיפור אחד אמיתי: "רבי ברוך תאומים-פרנקל, בעל "עטרת-חכמים" 
ו"ברוך טעם", היה מקנאי המתנגדים, ורבי חיים הלברשטאם, שנעשה לאחר-

י"ג.(, היה תלמידו  )ה'דברי חיים' מצאנז.  זמן מיסדה של השושלת הצנזאית 
וגם נשא את בתו לאשה. פעם אחת, כשהיה עדיין רבי חיים סמוך על שולחנו 
של רבי ברוך, אמר לו לרבי ברוך: תמיהה גדולה אני תמה על מר, שאינו מאמין 
בכוחם של צדיקים. הרי מופת מפורסם שעשה צדיק פלוני, ורבים ראו את הדבר 
בעיניהם ממש: אדם אחד שנשתטה הלך אליו לקבל מאתו ברכה, ויצא מעמו 

שפוי לגמרי.
"החזיר לו רבי ברוך: במופת זה גם אני מאמין. הואיל ואותו אדם הלך לצדיק 
לקבל מאתו ברכה, שמע מינה שוטה היה באותה שעה, והואיל ופרש מן הצדיק 

ויצא מעמו, הרי זה סימן מובהק שנעשה שפוי לגמרי".
נאחל לכולם שיזכו לחוש את מאמר הכתוב "וליהודים הייתה אורה ושמחה 

וששון ויקר".

אלתר דרויאנוב
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לכבוד פורים: צחוק, הומור ומה שביניהם - בדיחות שרק בני-ברקים יכולים להמציא, בדיחות שחורות 
שרק יהודים מבינים, מדוע יפנים לא מבינים בדיחות, והאם באמת אפשר למות מרוב צחוק?

|| איילה אבן האזל ||
צילומים: ויקיפדיה, באדיבות שי גלבר, מתוך הבלוג "עונג שבת" בעריכת החוקר דוד אסף

רווהה מ
קחו את

ברצינות



ט"ו אדר ב' תשע"ט 22/3/19 26

יהודי, ב ניגש אליו  ביקור ראש הממשלה בארה"ב  זמן 
ספר  כמו  בשבילי  "אתה  לו:  ואמר  מעילו  את  נישק 
תורה". ראש הממשלה הנרגש השיב לו: "אל תגזים, 
למה אתה אומר את זה?" ענה לו היהודי: "בכל שבוע 

יש לך פרשה חדשה..."
הפה,  שרירי  על  לאמן  להתחיל  פורים  לקראת  לכם  בא  אם 
שי,  בארץ.  ההומור  מהפכת  על  האחראי  גלבר,  שי  את  הכירו 
השלישי  התואר  ואת  אנגלית  בבלשנות  ושני  ראשון  תואר  בעל 
שלו הוא בחר לכתוב על נושא מקורי: חקר השיח של ההומור. 
ונותן הרצאות גם  שי הקדיש את העשור האחרון לחייו למחקר 
למגזר הדתי בתחום ההומור ואף פרסם ספר בנושא, כיצד ניתן 
לנצל את כל התועלות של ההומור והצחוק בחיי היום יום. כמו 
שניחשתם, מדובר באדם שנון ומצחיק ובעל חוש קומי שתמיד 

יודע כיצד לשבור את הקרח.

מה זה הומור יהודי?
שהעוף  לו  אמרה  ואשתו  לביתו,  שהגיע  קמצן  שהיה  מספרים 
"לזרוק?" מזדעזע הקמצן, "אפשר  לזרוק אותו.  וצריך  מקולקל 
אכל  העני  זמן".  הרבה  כבר  עוף  ראה  שלא  העני  לשכן  לתת 
בשמחה, ומיד אושפז בבית חולים. בבוקר שמע הקמצן שהעני 
חולים.  ביקור  מצוות  ולקיים  אותו  לבקר  והלך  החולים,  בבית 
שחזר  לאחר  ההלוויה,  התקיימה  ולמחרת  העני,  נפטר  בלילה 
מההלוויה אמר לאשתו: "נו? ואת רצית לזרוק את העוף... ארבע 
מצוות קיימנו בעזרתו: מתן בסתר, ביקור חולים, הלווית המת, 

וגם ניחום אבלים... כזה עוף לזרוק?!"
ידוע הסיפור על רב ברוקא שהיה צדיק גדול והתלווה לאליהו 
מעוברי  משהו  יש  האם  ברוקא  רב  ושאלו  בשוק  והלכו  הנביא 
הנביא  אליהו  לו  השיב  הבא?  עולם  בן  שהוא  בשוק  האורח 
שהיו  מאד  פשוטים  אנשים  זוג  פגשו  דרך  כברת  לאחר  אין.  כי 
הנביא  אליהו  עליהם  והעיד  הבריות  את  ומשמחים  הולכים 
אין  ברוקא,  לרב  הללו  האנשים  וסיפרו  הבא.  עולם  בני  שהם 
היום  כל  להסתובב  הוא  עושים  שאנו  מה  אך  תורה,  לומדי  אנו 
עצוב  אדם  מוצאים  אנו  כאשר  עצובים.  אנשים  ולחפש  בשוק 
אותו!" ומשמחים  רוחו  את  ומעודדים  בדיחת  לו  מספרים   אנו 

עומד  "הצחוק  כך:  הזו  הגמרא  את  פירש  הקדוש  המרהש''א 
במעלה גבוהה וחשובה ביותר, מפני שכשאדם מצטער, השכינה 
דף  חגיגה  )מסכת  עמו  יחד  ומצטערת  מראשי'  'קלני  אומרת 
ט"ו(. כלומר, מי שזוכה לשמח את הבריות זוכה בכך לשמח את 

השכינה, וממילא זוכה לחיי העולם הבא.''
"מילתא דבדיחותא" הוא מושג מהגמרא המתייחס לכך שהיו 
אמוראים שנהגו לפתוח את השיעור בדברי הומור בתחילת שיעור 
הלכתי, ואז הקהל היה מתעורר. ומפרש רש"י: "כי נפתח ליבם 
מחמת השמחה." לאחר מכן אפשר ללמוד יותר בקלות ובנעימות 
הכוונה  אין  כמובן  לאוזן.  נעימה  יותר  בצורה  עוברים  והמסרים 

לדברי ליצנות, ביטול תורה, הלבנת פנים או לשון הרע. 
לא חייבים להיות שטותניק, לא מדובר כמובן על מושב ליצים, 

בציבור,  האהובים   – לסרי  והרב  פנגר  הרב  גם  שי.  לנו  מדגיש 
שלא  ומתוך  מושחז,  הומור  המשלבות  בהרצאותיהם  ידועים 
לשמה בא לשמה – וכך הם מצליחים לחבר אנשים אפילו רחוקים 
שארע  ההרצאות  באחד  פעם  סיפר  לסרי  הרב  ומצוות.  לתורה 
ממש  המזל,  ולרוע  לשבת  בתשובה  חוזרים  אורחים  זוג  והזמין 
סמוך לפני שבת – החלה טפטוף של נזילה מהדירה מעל – ישר 
לסלון הבית. הרב לסרי לא איבד את חוש ההומור שלו, והזמין 

את האורחים בחיוך לסיור במערת הנטפים בביתו.

הומור עצמי
ניסתה  שהשואה  למה  טרור  פיגועי  בין  משותף  "מה  שאלה: 

למנוע?"
תשובה: "פיצוץ אוכלוסין…"

הומור מלווה בגינוי עצמי, האפשרות שלנו לצחוק על עצמנו 
והאפשרות שלנו להתמודד על מה שעברנו, כמו סוגיית ההומור 
בשואה או הומור שחור, סוג נוסף הוא הומור שמאפשר לנו לדבר 
על נושאים שאסור לדבר עליהם בציבור וכך אנו יכולים לשחרר 

את כל האנרגיה שהצטברה בתוכנו פנימה. 
הלך  הוא  פסח.  בערב  האסלה  נשברה  בני-ברקי  של  בביתו 
לחנות וקנה אסלה חדשה. כשצעד איתה ברחוב לביתו עצרו אותו 

העוברים ושבים ושאלו: "מי פסק? מי פסק?"
להשתתף  נוהג  אני  אשכנזים  על  בדיחה  אומר  כשמישהו 
ולצחוק, העניין הוא לקחת בקלות ולדעת לא להיעלב. יחד עם 
ההומור  הנו  ביותר  המוצלח  שההומור  לב  לשים  חשוב  זאת 
החיובי. אם אנחנו צוחקים יחד עם האנשים שסביבנו על בעיה, 
לא  על עצמנו,  ואפילו  על טעויות  היבט של החיים, על המצב, 
נעורר עלינו אנטגוניזם. אך אם נלעג למישהו אחר בקבוצה, או 
נספר בדיחות הלועגות לקבוצה חברתית או עדה מסוימת , נתקל 

באיסור של הלבנת פנים וניצור אווירה שלילית ומרתיעה.
אחת התמות החוזרות בהומור היהודי הוא על רב שהוא כמובן 
דמות מאד חכמה ומתוחמת. אחת הבדיחות שסבא שלי אהב לספר 
היא על נהג מונית ורב שמגיעים לגן עדן באותו יום. הרב רואה 
שלנהג נתנו וילה מפוארת, רכב, ואילו הוא קיבל חדרון עלוב... 
הוא פונה למלאך גבריאל – בטרוניה: 'מדוע אני שהקדשתי את 
עצמי לתורה ומצוות מקבל חדרון, ואילו נהג המונית שלא מגיע 
לקרסולי רגליי מקבל וילה ענקית ורכב חדיש'? השיב לו המלאך 
ואילו  נרדם  הקהל  כל  תורה  שיעור  נתת  אתה  'כאשר  גבריאל: 

כשנהג המונית התחיל לנסוע כולם התחילו להתפלל בכוונה...'

קברו של הרשל'ה
עוד מימי הביניים כשהיה צריך לעשות "שמח" בקהילה, היה 
האירוע,  את  היתולית  בצורה  להנחות  נוהג  שהיה  בדחן  נשלף 
בדומה לליצן החצר שהיו נפוץ אצל המלכים בתקופה זו. נוכחות 

לא חייבים להיות שטותניק, 
לא מדובר כמובן על מושב 

ליצים, מדגיש לנו שי. גם 
הרב פנגר והרב לסרי – 

האהובים בציבור, ידועים 
בהרצאותיהם המשלבות 

הומור מושחז, ומתוך שלא 
לשמה בא לשמה – וכך 

הם מצליחים לחבר אנשים 
אפילו רחוקים לתורה 

ומצוות. הרב לסרי סיפר 
פעם באחד ההרצאות 

שארע והזמין זוג אורחים 
חוזרים בתשובה לשבת 

ולרוע המזל, ממש סמוך 
לפני שבת – החלה טפטוף 

של נזילה מהדירה מעל – 
ישר לסלון הבית. הרב לסרי 

לא איבד את חוש ההומור 
שלו, והזמין את האורחים 

בחיוך לסיור במערת 
הנטפים בביתו.
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הבדחן הייתה חובה בכל אירוע: חופות, לידות, בריתות, פדיון 
שבדרך  הבדחנים  הפורים.  בחג  הכותרת  גולת  וכמובן  הבן, 
לעיירה  מעיירה  ללכת  נוהגים  היו  עשירים,  אנשים  היו  לא  כלל 
נהגו  לעיתים  מוסר,  שירים,  בחרוזים,  היהודים  את  ומשמחים 
נגדם.  ופעלו  לעשות שחוק מהגבירים, הללו לא נשארו חייבים 
היו אף מקרים שרבני הקהילה נאלצו לנדות בדחנים שעשו לעג 

מדברי תורה.
לאט לאט במהלך השנים קנה לו הבדחן את מעמדו והיה נדרש 
להיות בקיא בתורה ובכתובים, ובכלים אמנותיים, הבדחנים גם 
נעזרו בתזמורת כליזמר או אומן שפתח פיו בשירה ערבה. בשנים 
לפריחתו  חזר  שוב  ונכחד,  כמעט  הבדחן  כשמקצוע  האחרונות 
בחתונות  שמופיע  'הגרעמר'  תפקיד  החסידים  חצרות  בקרב 
רוב  פי  ועל  האידיש  בשפת  כלל  בדרך  הברכות  שבע  בסעודות 

משמש גם כבדחן. 
מדוע,  כשנשאל  'הגומל',  לברך  הרשל'ה  ביקש  אחת  שבת 
הסביר שאשתו תלתה את מעילו לייבוש לאחר הכביסה, המעיל 
נפל לארץ, ואילו היה הוא בתוך מעילו היה עלול להיפגע קשות.

הפופולריים  הבדחנים  אחד  הוא  מאוסטרופולי  הרשל'ה 
כי  דוד אסף מספר  ימנו, החוקר  עד  עוד מתגלגלות  שבדיחותיו 

יש טוענים, ואין לכך סימוכין, שקברו 
לקבר  סמוך  במז'יבוז  הרשל'ה  של 
 – ברוך  רבי  ונכדו  טוב  שם  הבעל 
שהרשל'ה היה הבדחן שלו – כעת כל 
מי שחש שחסר לו חוש הומור מוזמן 
ישועות.  ולראות  קברו  על  לעלות 
רשומות:  דורשי  כך  על  דרשו  ועוד 
סיפרו להרשל'ה ש"מצאו" את קברו 
הזאת  הבדיחה  הלץ-  ענה  במז'בוז. 
יוזמה  שתפסו  גם  היו  שלי...  אינה 
והציעו לארגן מידי חג פורים הילולה 
את  ולקיים  יהודיים  קומיקאים  של 

מצוות "מושב ליצים". 

"פורים רב"
על מנת לממש את עקרון "ונהפוך 
כי  רבות  בישיבות  מקובל  הוא", 
מוכשר  כריזמטי,  תלמיד  מתחלף 
מוכתר  הישיבה,  ראש  עם  ועילוי 
תורה  דברי  הנושא  פורים"  "כרב 
גם  הומוריסטית.  בשנינות  מלווים 
בקרב החסידויות ידוע המנהג למנות 
של  קצר  זמן  לפסק  פורים  אדמו"ר 
חג הפורים. משערים כי המנהג החל 
באחת  נבחר  בה  וולוז'ין,  בישיבת 
השנים הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
המאורע  ולכבוד  פורים  כרב  לכהן 
שקיבל  בעברית  שיר  קוק  הרב  חיבר 

תשבחות מהנצי"ב מוולוזין, בישיבת חברון נבחר באחת השנים 
הרב אברהם רביץ ואילו בישיבת פוניבז' הרב ישראל מאיר לאו 

היה זה שהוכתר לתפקיד. 
יש משערים כי המנהג החל למקרה שיהיה צורך דחוף לפסוק 
הלכה וראש הישיבה לא יוכל לפסוק היות וקיים את מצוות חג 
הפורים לשתות יין "עד דלא ידע". במוסדות מסוימים מפרסמים 
תקנון פורים הומוריסטי עם מבחר תקנות מגוחכות ומשעשעות 
חוסר  עם  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  ביין.  הבחורים  לב  כטוב 
שטיינמן  הרב  הורה  פנים  והלבנת  ליצנות  נושא  על  ההקפדה 

לבטל מנהג זה. 
מדוע בחרת להקדיש את החיים שלך למחקר בתחום ההומור?

הומור תמיד סקרן אותי ותמיד אהבתי סטנדאפ. גדלתי בבית בו 
אבא שלי תמיד אהב לספר בדיחות ומגיל צעיר הבנתי את כוחו 
הבריא של ההומור, והחלטתי לחקור את הנושא ברצינות. הדבר 
זה מיקרופון, והשאלה היא  היחיד שיש לרשותו של הקומיקאי 

איך הקומיקאי מצליח לנצל ולתמרן את השפה על מנת 
להצחיק את הקהל, זאת בלשנות. 

השם של התזה שלי היה "הבלשנות של הסטנדאפ. 
הסטנדאפ".  באומנות  והתהליך  הפונקציה  המבנה,   -

הרשל'ה מאוסטרופולי הוא 
אחד הבדחנים הפופולריים 
שבדיחותיו עוד מתגלגלות 
עד ימנו, החוקר דוד אסף 
מספר כי יש טוענים, ואין 
לכך סימוכין, שקברו של 
הרשל'ה במז'יבוז סמוך 
לקבר הבעל שם טוב ונכדו 
רבי ברוך – שהרשל'ה היה 
הבדחן שלו – כעת כל מי 
שחש שחסר לו חוש הומור 
מוזמן לעלות על קברו 
ולראות ישועות. ועוד דרשו 
על כך דורשי רשומות: 
סיפרו להרשל'ה ש"מצאו" 
את קברו במז'בוז. ענה 
הלץ- הבדיחה הזאת אינה 
שלי... היו גם שתפסו יוזמה 
והציעו לארגן מידי חג פורים 
הילולה של קומיקאים 
יהודיים ולקיים את מצוות 
"מושב ליצים". 
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המחקר שלי גילה כיצד הומור עוזר לנו בחיים גם בתחום הפרקטי 
כלים  הנותנת  ייחודית  סדנה  מעביר  אני  בנוסף  היבט.  ובכל 
מוכחים כיצד לנצל את כל התועלות של ההומור, בצורה נכונה 
שמחת  הבריאות  לשיפור  בפרסום  במכירות,  בזוגיות,  בעבודה, 

החיים והאושר שלנו. 
אינם  אחרים  ודברים  אותנו  מצחיקים  מסוימים  דברים  מדוע 

מצחיקים אותנו? 
בדיחה טובה מורכבת המון גורמים – אנו תמיד חוזרים למתח 
בין מבנה הבדיחה לבין התוכן. יש עשרות בדיחות שמתחילות 
במבנה של: נוצרי, מוסלמי ויהודי, התוכן הוא מה קרה בהמשך 
עם שלושתם, מעל זה יש את האלמנט של אופן ההגשה, ומעל זה 
– אווירה – סיטואציה חברתית. בדיחות הן גם יחסיות חברתית 
ותלוית בשפה, בתרבות, ישנו גם אלמנט הזדהות, ויש גם הפרשי 

דור, מי שהצחיק את סבא מתושלח לא בהכרח יצחיק אותך.
חיפושים  למסע  יצא  כי  מספר  וייזמן,  ריצ'ארד  בשם  חוקר 
ממיליון  מיותר  ביקש  הוא  בעולם.  מצחיקה  הכי  הבדיחה  אחר 
שדורגו  הבדיחות  עליהם.  האהובות  הבדיחות  את  לדרג  איש 
או  שוק  אלמנט של  אלו שכללו  היו  במחקר,  ביותר  כמצחיקות 
יותר  הבדיחה.  ומרכז  לתמצית  שהיו  ברמה  לא  אבל  הפתעה, 

חשוב היה המרכיב שבו הציפיות המוטעות התהפכו.
כיצד ההומור משפיע על אנשים לטובה?

ההומור בעל יתרונות בריאותיות רבים: מאריך חיים, משחרר 
הורמונים אנדרופינים המקלים על הכאב, מתחים, רגרסיות. לא 
רבים יודעים כי דקה אחת של צחוק שוות ערך לעשר דקות של 
ומובילה  אינטנסיבית  אופניים  על  רכיבה  כמו  גופנית  פעילות 
"להיות  היא  קלה,  בהכרח  הלא  המצוות  אחת  ללב.  לתועלת 
בשמחה תמיד", אבל אנו יכולים לעבוד על המח שלנו אם נכריח 
אני  הללו.  הורמונים  את  יפריש  שלנו  המח  לצחוק,  עצמנו  את 
מאמין שצריך לסגל הרגלים טובים של צחוק ובריאות – בדיוק 
ניתן להתאמן מול מראה לשמוע  כמו שצורכים ויטמינים לגוף. 
מערכונים מצחיקים, זאת קפסולת בריאות של ממש. חינם וטבעי. 
ההומור הוא כוח חזק שמחבב אותנו על אחרים ואפילו גורם לנו 

למציאת חן מיוחדת אצל הבוס...
טובה.  בדיחה  אחר  אפקטיביים  ויותר  ערניים  יותר  עובדים 
ההומור מועיל בעולם העסקים וכך אפשר לקבל אושר ועושר – 
כי ממי אתם הייתם מעדיפים לרכוש מוצר או שרות? מאדם קר 
מנוכר או חם ומצחיק? גם עולם הפרסום יודע לעשות פרסומות 

משעשעות על מנת למשוך את הקהל. 
להיות  היכולת  היא  הראשון  היבטים,  שני  ישנם  בהומור 
היכולת  הוא  השני  וההיבט  שנונה  מבדיחה  וליהנות  משועשע 

להצחיק את האחר. 
יש אנשים שנולדו חסרי חוש הומור - יש להם סיכוי?

אני מאמין שאף אחד לא נולד מצחיק, או שרירי, או להבדיל, 
ניסיון  גדול בתורה, מדובר בעבודה, באומץ לנסות ובשנים של 
אחד   – גנטיקה  לעומת  סביבה  דברים:  של  שילוב  יש  וטעיה. 
מהסביבה.  שמקבלים  החיזוק  הוא  ביותר  המשפיעים  הדברים 
טוב,  יותר  להרגיש  לי  גורם  זה  ונהנית  מרוצה  הסביבה  כאשר 
ואז אני חושב כיצד למנף זאת הלאה. לומדים כיצד להפוך את 
אוהב  שהצוחק  מאשר  "יותר  המחץ.  לשורת  לפנאצ'  התובנה 
לצחוק  שמכורים  בדחנים  יש  להצחיק."  אוהב  המצחיק  לצחוק 
של הקהל. והרבה סטנדאפיסטים ספרו לי בגילוי לב כי במקום 
ללכת לפסיכולוג, הם פשוט עולים על הבמה מספרים את הצרות 

שלהם, וצוחקים...
־אומרים שבתרבות היפנית אין מושג כזה בדיחה – ובמידה ות

ספר להם בדיחה הם פשוט לא יודעים מתי לצחוק!

היפנים מושפעים מהשנים ששלטו בהם הסמוראים והיה אסור 
עם  להסתובב  חייבים  והיו  כזילות  נחשב  היה  הצחוק  לצחוק, 
ואילו  היום  רק במהלך  רצינית. האיסור לצחוק חל  פנים  ארשת 

בלילה הייתה מוסכמה חברתית שמותר לצחוק בחדרי קריוקי. 
מה אתה עושה כשאתה נתקל באנשים רציניים להחריד?

כלל  בדרך  היא  המוגזמת  שהרצינות  להבין  יש  כל  ראשית 
יוצר אפקט שלילי. אבא  משהו שסופגים אותו בבית. בית סגור 
שהיה כועס כשהיה שומע בדיחה או שהיה רציני ומנוכר, ולכן 

חשוב וכמומלץ לתת להומור מקום. 
ומה אתה עושה אם אומרים לך שהבדיחות שלך לא מוצלחות? 
ובסך  שלי  ההומור האשכנזי  חוש  ועל  עצמי  על  לצחוק  ניתן 

הכול, תמיד אפשר להתמודד ולחדד ולשפר. 
האם באמת אפשר למות מרוב צחוק?

בדקנו  זאת  למרות  גלבר.  שי  טוען  שטות.  סתם  לי  נראה  זה 
במקורות אחרים ומצאנו במהלך ההיסטוריה האנושית תיעודיים 
משעשעים של התקפת צחוק בלתי נשלטת שהובילה לרוע המזל 

להתקפת חנק או חלילה דום לב. 
קלכס  בשם  אסטרולוג  על  ידוע  היווני  העם  של  בהיסטוריה 
זה  יום  הגיע  וכאשר  מיתתו,  תהיה  מתי  לבדוק  בכוכבים  שצפה 
מתגשמת,  לא  שהנבואה  חשב  כאשר  שליטה  ללא  בצחוק  החל 
כריסטופס  בשם  יווני  פילוסוף  גם  הצחוק.  מרוב  מת  ולבסוף 
מסולי השקה את חמורו ביין עד שהשתכר וצפה בו כאשר ניסה 
לאוכל תאנים – המחזה המשעשע גרם לו התקפת צחוק שהובילה 
ישירות למותו. מלך בורמה מת מצחוק בשנת 1599 כאשר שמע 
עצמאית,  ישות  אז  שהייתה  ונציה  מדינת  כי  איטלקי  סוחר  מפי 
היא מדינה חופשית ללא מלך. אציל סקוטי ואיש אשכולות בשם 
הספר  את  לאנגלית  שתרגם  הראשון  שהיה  ארקארט,  תומאס 
ההומוריסטי "רבלה" ועבר זאת בשלום, אך, כאשר שמע ב-1660 
שצ'ארלס השני עלה לשלטון, תפוס אותו צחוק עז והוא פשוט 
בלתי  צחוק  בפרץ  נתקפה  פיצהרברט  בשם  אישה  חיים.  שבק 
גבוה  היה  נשלט בעת צפייה בהצגה מצחיקה במיוחד– הצחוק 
וצוחקת  צוחקת  לביתה  חזרה  היא  החוצה.  לגרשה  ונאלצו  ורם 
ללא הפסקה כל אותו הלילה וגם ביום למחרת עד שלבסוף מתה 

בבוקר היום הבא. לתשומת ליבכם.
לסיום כמה טיפים לתרגול הצחוק:

למי שמעוניין לנסות לסגל תפיסה הומוריסטית על המתרחש 
כדרך חיים, דרך נהדרת היא ברגע שנתקלים בבעיה או כשכועסים 

ועצובים - לדעת לצחוק על עצמנו. 
המשפחה  עם  בבית  תרגל  להתחיל  היא  מוצלחת  הכי  הדרך 
והילדים. במקום להתווכח עם הילדים הצחוק מהווה הסחת דעת 
שמאפשרת לשכוח מהבעיה הנוכחית ולגרום לילדים לעשות את 
המוטל עליהם. גם בעבודה ניתן לקשט את המשרד באמרות כנף 
הערות  בתמונות משעשעות, לשלב בטקסטים  או  הומוריסטיות 
המעלות חיוך, תחרויות היתוליות ואפילו ליזום תחרות, מי מבין 

העובדים הוא העובד המשעשע ביותר?! 
הערה  לזרוק  כדאי  הראשונה  בפעם  משהו  כשפוגשים  תמיד 
מצחיקה: מה המצב? סובלים בכייף. הניגודיות היא זאת שיוצרת 

עניין .
ואם כבר נתקלת בסיטואציה לא נעימה, שמשהו דורך לך על 
הרגל, לא להתרגז. יותר נחמד יהיה אם תענה: 'זה בסדר אני לא 

צריך את הרגל הזאת.'

אני מאמין שאף אחד לא 
נולד מצחיק, או שרירי, או 

להבדיל, גדול בתורה, מדובר 
בעבודה, באומץ לנסות 

ובשנים של ניסיון וטעיה. יש 
שילוב של דברים: סביבה 

לעומת גנטיקה – אחד 
הדברים המשפיעים ביותר 

הוא החיזוק שמקבלים 
מהסביבה. כאשר הסביבה 

מרוצה ונהנית זה גורם 
לי להרגיש יותר טוב, ואז 

אני חושב כיצד למנף 
זאת הלאה. לומדים כיצד 

להפוך את התובנה לפנאצ' 
לשורת המחץ. "יותר מאשר 

שהצוחק אוהב לצחוק 
המצחיק אוהב להצחיק." 

יש בדחנים שמכורים 
לצחוק של הקהל. והרבה 

סטנדאפיסטים ספרו לי 
בגילוי לב כי במקום ללכת 

לפסיכולוג, הם פשוט עולים 
על הבמה מספרים את 

הצרות שלהם, וצוחקים...
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פורים? 'לחיים'! 
במערבולת  הישיבות,  בהיכלי  השמחות,  באולמי  כבר 
החדש  שירו   - 'לחיים'  תשע"ט:  של  הפורימית  הצלילים 
של ר' שמשון ניימן מתוך האלבום 'נחמה', אותו הוא מבצע 
יחד עם מקהלת 'מלכות' בעיבודו וניצוחו של פנחס ביכלר. 

אידלעך, ברידערלעך, לחיים! האזינו והיכנסו לאווירה.

האמונה בוערת
מוציא  הרביעי,  אלבומו  צאת  לפני  הפורים  חג  לפני  רגע 
לאווירה  בדיוק  אתכם  שיכניס  חדש  סינגל  דדיה  איציק 
ומקפיץ  אנרגטי  להיט  הוא  בוערת'  'האמונה  המתאימה. 
בסגנון פופ לטיני, המהווה חלק מהמארג המוסיקלי המגוון 
של האלבום החדש. את השיר כתב והלחין איצי ברי, ואל 
ההפקה המוזיקלית הוא צירף את החצי השני לצמד, אלי 

קליין.

נסיעה טובה
גולד במסע הופעות  והיוצר חיים  בימים אלו נמצא הזמר 
באמריקה, ולמרות המרחק העצום הלב קרוב והמוסיקה 
"נסיעה  בשם  נוסף  סינגל  מגיש  והוא  היא  אף  מקרבת 
טובה". השיר מדבר על הנסיעות של כולנו בעולם בו אנו 
עלינו  בה  האמונה  בשבילי  המסע  על  ובעיקר  נמצאים, 
הקול  'אמונה,  השיר  שאומר  וכמו  כוחינו,  בכל  להתחזק 

שאומר לך סע סע לשלום בכל לילה ויום אני איתך'.

אסרי לגפן
'שיר  ילדי  את  מארח  קנופלר  דודי  הפורים:  ימי  לקראת 
פֶן. כמידי  ֶּ לַג אֹסְרִי   - ושבח' בסינגל-קליפ מקפיץ במיוחד 
מניו-יורק את  כוכב הזמר החסידי  גם השנה  שנה, פותח 
כאשר  ידע...  דלא  עד  אתכם  שיקפיץ  בלהיט  אדר  חודש 
בניצוחו  ושבח'  'שיר  ילדי מקהלת  הפעם, הוא מארח את 
של חיים מאיר פליגמן להפקת הענק. לחן: מוטי אילאוויטש, 

עיבוד: איצי ברי. יח"צ וניו-מדיה: בחזית.

פרק שירה
את הזמר מוישי רוזנברג דומה שאין צורך להציג, רוזנברג 
חורך את במות אולמות השמחה והאירועים וזוכה לשמח 
ולהנעים בקולו זה למעלה מ-15 שנים, וכמו שאומרים יש 
לפניו.  עוד  והעתיד  מאחוריו  ויפה  מכובד  שירה"  "פרק  לו 
לפני כחצי שנה נפגש מוישי עם המלחין מוטי אילאוויטש 
משהו  לו  שילחין  ממנו  ביקש  ושם  משפחתית,  בשמחה 
"פרק  על  הללו  המיוחדות  המילים  עם  ומקפיץ  קצבי 
שירה". בכל הנושא של העיבוד ל"פרק שירה" היה ברור 
לרוזנברג מראש שהוא יעבוד עם המעבד המוכשר ומכונת 
זוכר  עוד  הוא  אותו  הלהיטים של אמריקה אברומי ברקו, 
השיר  מילות  הקודש.  בארץ  בישיבה  לימודיו  מתקופת 
יהודה  רבי  המשנה  מסדר  של  דבריהם  מתוך  לקוחות 
הנשיא ורבי אליעזר שאמרו כי 'כל העוסק ב"פרק שירה" 
וכל  הבא,  העולם  ולחיי  המשיח  לימות  זוכה  הזה  בעולם 
הבא'.  לעולם  ואומרו  זוכה  הזה  בעולם  זו  שירה  האומר 

עטף  מושלמים,  יהיו  והשירה"  ש"הפרק  כדי 
אותם רוזנברג בקולותיהם היפים של הילדים 
הטהורים ממקהלת פרחי 'שיר ושבח' בניצוחו 
של חיים מאיר פליגמן לצד קולות המבוגרים 
דיוויד  של  שרביטו  תחת  שעובדו  המדוייקים 

טויב.

Sam's bulgar        
נגן הקלרינט שרגא פראנק מגיש ביצוע מיוחד 
לניגון  מאידך  שמחה  ומלא  מחד  רגש  מלא 
 "S'ams bulgar" הניגון   ."Sam's bulgar"
התנגן  אשר  יומין  עתיק  כלייזמר  ניגון  הוא 
בעיירות אירופה בעיתות שמחה ובהזדמנויות 
ואירועים  בחתונות  שמופיע  פראנק  שונות. 
כנגן  ושונים  גדולים  פרוייקטים  לכמה  ושותף 

קלרינט מספר: "המטרה שלי בניגון הזה היא להנגיש את 
בין  ולשלב  היום  של  לקהל  העתיקה  הכלייזמר  מוזיקת 
הסגנונות". למלאכת העיבוד של "Sam's bulgar" רתם 
בני לאופר שחתום  והצעיר  פראנק את המעבד המוכשר 
על לא מעט לחנים ועיבודים שיצאו בתקופה האחרונה, וגם 
כאן לא טמן לאופר את ידיו בצלחת והוסיף לניגון העתיק 

ניחוחות וטעמים עדכניים.

מי שהיינו
והם  לונגר  אברימי  את  מארח  גולד  חיים  שנים:   4 אחרי 
מגישים את הלהיט "מי שהיינו" באידיש. זה היה עוד ערב 
קומזיץ  סיים  חיים  לונגר,  ואברימי  גולד  חיים  של  שגרתי 
מיוחד ובאולם הסמוך סיים אברומי לונגר חתונה וביציאה 
מהאולם הם נפגשים במפתיע. לונגר ששמח על הפגישה 
בבקשה  'חיים  פצצה  גולד  של  לעברו  הטיל  המפתיעה 
תתרגם את "מי שהיינו" מעברית לאידיש, אני מופיע בהמון 
ואתה  וגוברות  הולכות  הזה  לשיר  והבקשות  אירועים 
נכתבו  משיריו  שהרבה  גולד,  בעניין'.  משהו  לעשות  חייב 
והרעיון  המציאה  על  קפץ  האידיש  בשפת  מלכתחילה 
שהיינו"  "מי  את  עושים  הם  כי  ללונגר  חגיגית  הודיע  ואף 
"מי שהיינו" באידיש  ואילך הכל היסטוריה.  ומכאן  בדואט, 
מושק לצד קליפ שמשולב מצילומים חדשים של השניים 
וצילומים מהקליפ המקורי בעריכה מיוחדת של הצלם לירן 

שמש.

הטוב
מקפיץ  ביכורים  בסינגל  גולד  ארי  מגיש:  מאיר  אביגדור 
אלחנן  הלחין  אותו  עכשווי  בסגנון  שיר   – "הטוב"  וסוחף: 
אלחדד. לחן הנותן פרשנות מדויקת למילים מתוך ברכת 
תוסס  בעיבוד  עולם.  לבורא  הודאה  המבטאות  "מודים", 
ואנרגטי המלווה בנגיעות אוריינטליות עליו חתומים הצמד 
צעיר  כוכב  גולד  ברי.  ואיצי  קליין  אלי  במוסיקה  החם 
ומבטיח. המשלב יכולות הגשה מרגשות ועוצמתיות, לצד 
השמות  כאחד  כבר  מסתמן  כריזמטית.  בימתית  נוכחות 

החמים בעולם החתונות והאירועים.

לילה של שמחות
יניב מדר  לפני לא מעט שנים הופיע הזמר המזרחי 
בחתונה בדרום הארץ, באירוע נכח אחד ממפיקי המוסיקה 
עם  אליו  ופנה  התלהב  שר,  יניב  את  ששמע  החסידית 
הצעה: "יש לך יכולות ווקאליות מדהימות, בוא נהפוך אותך 
למרות  שלך..."  המשפחה  שם  את  ותשנה  חסידי  לזמר 
כך  על  ויתר  מדר  יניב  חסידית,  גם  שר  הוא  שבאירועים 
סערה  'בין  הלהיט  לאחר  ספורים  חודשים  וכך,  בנימוס, 
לשקט' עובר יניב משיר שקט לסערה מוזיקלית. את השיר 
'לילה של שמחות' כתב רמי לב בתוספת בקשה  החדש 
המוסיקה  את  ברחובות  שומעים  "היום  הזמר:  של  קטנה 
להצעה  ואמיתית  מוחצת  תשובה  שהיא  אמירה  שלנו", 
הפחות מפתה שקיבל שנים ספורות קודם לכן. קבלו, עם 
המון אהבה את הלהיט הבא של רחבות הריקודים: לילה 

של שמחות.

"אדון עולם"
לא בכל יום יוצר בסדר גודל בינלאומי משחרר סינגל חסידי, 
אבל ניסים ברוך, שהיה מוסיקאי בכיר ופופולארי בצרפת 
ובעלי  חזנים  להכשרת  זמנו  את  מקדיש  שהתחזק  ומאז 
תפילה גם הז'אנר החסידי יוצא נשכר. סינגל חדש העונה 
ניסים ברוך בקולו הטנור- "אדון עולם" אותו מבצע  לשם 
לירי, מציג סגנון אחר ומעניין ומהווה המשך ל"טיפות של 
שחרר  אלבומים  ששה  שבדרך.  החדש  האלבום   - אור" 
נסים ברוך עד עתה. כל אחד מהם בסגנון אחר. הוא נשוי 
לפסנתרנית העולמית אלכסנדרה ברוך והיא תורמת את 
כישוריה גם בסינגל החדש בנגינה ובמלאכת העיבוד לצידו 
של ג'ף הורוויץ שעיבד את התפקידים לתופים וגיטרה בס. 
המיקס משותף לג'ף וניסים ברוך והוקלט באולפן הפרטי 

של ברוך.

בלדת רוק מסולסלת
 2018 גרסת  ננעלו"  "אם  האחרונים  הסינגלים  שני  אחרי 
ו"אדמה ושמיים" שזכו להצלחה אדירה הן באמצעי המדיה 
שוקט  לא  בּוטָה  אֵליקָם  הזמר  כוכב  בשטח,  והן  השונים 
על השמרים ומשיק סינגל חדש מקורי. "מה עלי לעשות" 
היום-יומי  המסע  על  המדברת  מסולסלת  רוק  בלדת   –
במשעולי החיים "בימים של קדרות ובלבול", והזעקה "מה 
לי את הדרך". על המילים, הלחן  נתב  עליי לעשות, אבא 

והעיבוד חתום המוסיקאי והיוצר עמוס כהן.

'דאווענען' בעברית 
מקהלת  ע"י  מכבר  לא  שיצא  'דאווענען'  הלהיט 
את  בסערה  כבש  'יונגערליך'  האמריקאית  הילדים 
עולם המוסיקה היהודי, כשציבור גדול שאינו נמנה על 
דוברי שפת האידיש, נאלץ עד כה להסתפק בהאזנה 
להבין  מבלי  אך  ויינברגר  הערשי  של  המצוין  ללחן 
את משמעות השיר. מנהל ת"ת הרא"ם שע"י החינוך 
להנחיל  שרצה  פנט,  מאיר  הרב  ברחובות  העצמאי 
תירגם  בשיר,  הטמון  העמוק  המסר  את  לתלמידיו 
"להתפלל".  השם  את  מקבל  כשהשיר  לעברית  אותו 
הרב פנט כינס באולפן את 'פרחי הרא"ם' כשבמקביל 
אף  התכנסה  הלל'  'שיר  הנודעת  הילדים  מקהלת 
הוספת  על  ועמלה  ברק  בבני  הלל  שיר  באולפני  היא 

סולו  וקטעי  לאוזן  ונעימות  מקצועיות  הרמוניות 
מיוחדים. על העיבוד של "להתפלל" הופקד המעבד 
רפאל סופר, שישב וכתב עיבוד נאמן למקור על כל 
מנצחה  הופקד  הקולי  העיבוד  על  ודקדוקיו,  תגיו 
של מקהלת 'יחד' שרוליק וייצמן כששילוב הכוחות 

המיוחד הזה הביא לתוצאה מושלמת ומרגשת.  

הללוקה
אמן המוזיקה החסידית והמבטיח מארה"ב, יוני 
נועז במידת  )יוני Z( משחרר קליפ חדש,  זיגלבוים 
העניין  מעוררי  הקליפים  לאוסף  שמצטרף  מה, 
"יוני  הבכורה  אלבום  מתוך  לשיריו  כה  עד  שהפיק 
"כל  לפסוק  בעולם  מקובלת  היותר  הפרשנות   ."Z

ונשמה,  נשמה  שכל  מניחה,  הללויה"  יה,  תהלל  הנשמה 
פי  ועל  בסגנונה,  בדרכה,  עולם  של  ריבונו  את  מהללת 
טבעה. אליבא דיוני Z כל אחד ואחד מהלל את ה' בדרכו 
שלו. "כל אומות העולם היללו את השם בבית המקדש, כל 
בית  ביתי  כ'י  "הפסוק  יוני,  ובסגנונו", מסביר  אחד בשפתו 
תפילה ייקרא לכל העמים', מתחבר לי עם 'קיבוץ גלויות' 
וזה מה שרציתי כתסריט לקליפ: שכל העמים וכל האומות 
כלהיט,  באלבום  סומן  הללוקה  השיר  השם".  את  יהללו 

ובחסדי השם אכן הפך ללהיט.

                 מדור מוזיקה // הילה פלאחמהנשמע?
hila@kav-itonut.co.il 
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מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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פסוריאזיס - זו מחלה?

ישראלים   256,000 להיום,  נכון 
מחלה  בפסוריאזיס,  חולים 
החולים  את  שמלווה  כרונית 
ומאופיינת  החיים,  אורך  לכל 
בתקופות של החמרות והטבות 
הממוצע  הגיל  לסירוגין. 
 ,33 הוא  פסוריאזיס  להופעת 
מנטקה,  קציר  יונה  ולדברי 
הפסוריאזיס  אגודת  מנכ"ל 
בעצמה:  וחולה  הישראלית 
כי  מעידים,  אחרונים  "נתונים 
אצל כשליש מהחולים המחלה 
גיל 20. ועם זאת,  תפרוץ לפני 
היא תוקפת תינוקות בני יומם, 
ומספר לא מבוטל של פעוטות 
הן  הטובות  החדשות  וילדים". 
חדשים,  ביולוגים  שטיפולים 
כמו נוגדנים אנושיים, מסייעים 
המחלה,  עם  להתמודד  לגוף 
מוחלטת  להיעלמות  ומביאים 
בחולים  הפסוריאזיס  נגעי  של 
בדרגות  מוגדרת  שמחלתם 

יחסית,  החדשים  הטיפולים  וקשה.  בינונית  חומרה 
שנחשבים ליעילים מאוד מכוונים ספציפית למסלולים 

הדלקתיים הפעילים ביתר בפסוריאזיס".

מאבקם של חולי הפסוריאזיס אינו ממוקד בשמירה על 
בריאותם, אלא גם בסטיגמות ובחוסר הידע. רבים טועים 
לחשוב שפסוריאזיס היא לא מחלה, אלא בעיה אסתטית 
בעברית(,  )"ספחת"  פסוריאזיס  החולים.   של  בעורם 
היא מחלה כרונית אוטו–אימיונית, שבה מערכת החיסון 
תוקפת את הגוף. בגלל הפעילות המוגברת של מערכת 
כמו  ונערמים  במהירות,  גדלים  העור  תאי  החיסון 
בצורות  מתבטאת  פסוריאזיס  העור.  גבי  על  קשקשים 
שליש  כשני  אצל   – משתנות  חומרה  ובדרגות  שונות, 
אצל  ואילו  הקלה.  בצורתה  תופיע  המחלה  מהחולים 
כשליש מהחולים המחלה מופיעה באורח בינוני וקשה. 
חולים אלו סובלים מתחלואה נלווית: מדלקת מפרקים 
פסוריאטית, שתסמיניה כאבים, נפיחות, נוקשות וסכנה 
במחלה  מהחולים  רבים  למפרקים.  הפיך  בלתי  לנזק 
חולי  משקל.  ועודף  סוכרת  וחרדות,  מדיכאון  סובלים 
גם  וקשות מצויים  בינוניות  פסוריאזיס בדרגות חומרה 

בסיכון למחלות לב ולשבץ.

אבל  ברורה,  אינה  עדיין  המחלה  להתפרצות  הסיבה 
קשורה קשר הדוק לגנטיקה ב-30% - 70% מהמקרים. 
כוללים:  המחלה  להתלקחות  לגרום  העלולים  גורמים 
כוויות  מסוימות,  תרופות  גרון(,  דלקות  )כמו  זיהומים 
של  מופרזת  ושתיה  משמעותי  נפשי  לחץ  חבלות,  או 

אלכוהול.

הפסוריאזיס  אגודת  מנכ"ל  מנטקה,  קציר  יונה 
מחולי  לרבים  "לצערי,  פסוריאזיס:  וחולת  הישראלית 
וגם  קשה,  עד  בינוני  חומרה  בדרגות  הפסוריאזיס 
נשנית  ומחלתם  זמנית  הטבה  שחווים  קלים  לחולים 
ויעילים. נילחם למען  בעוצמה, חסרים טיפולים טובים 
חלופות טיפוליות יעילות, שעוזרות להסיר את הנגעים, 

משפרות את הבריאות ואת איכות חיי החולים".  

להשכיל  מניסיוני,  מציעה,  אני  הפסוריאזיס  "לחולי 
לקבל את מחלתם, כדי שהסביבה שלהם תקבל אותם 
או  באגודה,  חברים  לא  שעדיין  לחולים  שהם.  כפי 
להצטרף  קוראת  אני  פעילויותיה,  את  מכירים  שאינם 
אלינו, בידיעה ברורה שיהיה לכם קל יותר אם תשתפו 

ותשתתפו.  יחד אנחנו כוח וביחד נפעל לשפר כל מימד 
של חיינו", מוסיפה מנכ"ל האגודה. 

8 עובדות על פסוריאזיס: 

ולמרות  בישראל,  חיים  פסוריאזיס  חולי  כ-256,000 
מספרם הרב עושה רושם שהידע אודות המחלה עדיין 
בפריחה  מתבטאת  שהיא  לחשוב  טועים  בחסר.  לוקה 
כרונית.  שהיא  יודעים  לא  מדבקת.  ושהיא  בעור  קלה 
ממחלות  גם  שסובלים  קשים  חולים  שיש  יודעים  לא 
גבוהים.  בשיעורים  ודיכאון  השמנה  סוכרת,  מפרקים, 
שהמחלה פוגעת בתפקודם של חלק מהחולים, שחווים 

קושי נפשי, חברתי ותעסוקתי. 

אצל כשליש מהחולים המחלה מתפרצת לפני גיל 20
ובשלושה   33 הוא  פסוריאזיס  להופעת  הממוצע  הגיל 
עם   .46 גיל  לפני  התפרצה  המחלה  מהחולים  רבעים 
בתינוקות  גיל:  בכל  להתפרץ  יכולה  המחלה  זאת, 
בתפרחת  להתבטא  עשויה  המחלה  התפרצות 
ילדים  אצל  מחמירה.  ואף  מחלימה  שלא  החיתולים 
בוגרים יותר, המחלה עשויה להופיע לאחר פציעה של 
העור, שמעוררת את מערכת החיסון של הגוף ומהווה 

זרז להתפרצות המחלה.

לא רק מחלת עור מגרדת  
"פסורה"  היוונית  במילה  שמקורה  פסוריאזיס, 
שבה  אוטו-אימיונית  מחלה  היא  גרד,  ומשמעותה 
של  המוגברת  הפעילות  בגלל  עצמו.  את  תוקף  הגוף 
ונערמים  במהירות,  גדלים  העור  תאי  החיסון  מערכת 
מתבטאת  פסוריאזיס  העור.  גבי  על  קשקשים  בצורת 
שליש  שני  משתנות,  חומרה  ובדרגות  שונות,  בצורות 
מהחולים מצורתה הקלה של המחלה וכשליש ממחלה 
המחלה  החולים  רוב  אצל  וקשה.  בינונית  שחומרתה 
חלק  העור.  גבי  על  בולטת  אדומה  בפריחה  תתבטא 
בעור  מרגישות  מוגלתיות,  מדלקות  מכאבים,  יסבלו 
ומגרד בלתי פוסק. וחלק מתחלואה נלווית כמו מחלות 
וכלי דם, חרדה  מפרקים, השמנה, סוכרת, מחלות לב 

ודיכאון בשיעורים גבוהים. 

לא פריחה זמנית או מדבקת
כל  על  שמשפיעה  סיסטמית  מחלה  היא  פסוריאזיס 
הגוף. בדרך כלל נוטים להבחין בנגעי העור שמופיעים 

ולחשוב  והפנים  הגוף  על 
קלה,  בפריחה  רק  שמדובר 
הביטוי  מדבקת.  ואולי  חולפת 
מערער  המחלה  של  החיצוני 
את הדימוי העצמי של החולים 
ומשפיע באופן ניכר על מצבם 
המחלה  והחברתי.  הנפשי 
בתקופות  מתאפיינת  הכרונית 
לסירוגין.  והחמרה  הטבה  של 
לכאורה,  "נעלמת"  כשהיא 
בתקווה  מתמלאים  החולים 
אולם  משתפר.  שהמצב 
כטבעה של מחלה כרונית, היא 
ומשפיעה  להישאר  כדי  כאן 
של  הנפשי  מצבם  על  לרעה 

המתמודדים עם המחלה. 

מחלה  היא  פסוריאזיס 
משפחתית

ידוע,  לא  עדיין  למחלה  הגורם 
 )30-70%( המקרים  ברוב  אך 
נטייה  רקע  על  פורצת  היא 
יש פסוריאזיס,  ולאחד ההורים  ותורשה. במידה  גנטית 
ההורים  כששני  הוא 15%.  להתפרצות המחלה  הסיכוי 

חולים בפסוריאזיס הסיכון לחלות נוסק ל-70%.

מחלת עור עד נכות! 
מהם  בשליש  קל.  יהיה  למחלה  הביטוי  החולים  ברוב 
בלתי  גרד  העור,  על  רבים  נגעים  יהיו  תסמיני המחלה 
יסבלו מפגיעה  וכאבים. חלק מהחולים  נפיחות  פוסק, 
ומתעבות  החלקה  צורתן  את  שמאבדות  בציפורניים, 
המקרים  ברוב  פוגעת  שפסוריאזיס  למרות  בקצוות. 
מתמודד  בפסוריאזיס  מחולים  כשליש  בעור,  רק 
בנוסף למחלת העור גם עם דלקת פרקים, המתבטאת 
בכאבים ונפיחות בפרקים ועד נזק בלתי הפיך למפרקים 

ואף לנכות. 

פסוריאזיס מחמירה בעיקר בחורף
חשיפה  באוויר,  יובש  בעיקר:  הן  להחמרה  הסיבות 

מועטה לאור שמש ולבישת ביגוד לא מאוורר. 

מתכונים להקלה: שמש, מקלחות והרבה קרם לחות 
על  מקלה  )פוטותרפיה(  לשמש  מבוקרת  חשיפה 
תסמיני המחלה וביקורים תכופים בים המלח מסייעים 
לצמצום הנגעים בעור. בנוסף, מומלץ להתקלח מספר 
העור,  לחות  על  לשמור  כדי  במים חמים  ביום  פעמים 
ולהקפיד על מריחת קרם לחות המבוסס על שמן לאחר 
התפרצויות  על  מאוד  משפיע  נפשי  מתח  המקלחת. 
בטכניקות  להיעזר  מומלץ  ולכן  המחלה  של  חוזרות 
הרגעה שונות, כגון: מדיטציה, יוגה, מיינדפולנס, או כל 

פעילות גופנית רגועה.  

השקעות במחקר הובילו לתרופות חדשות ויעילות
בארבע השנים האחרונות, חלה עליה של 70% במחקר 
החדש  הידע  עם  הפסוריאזיס.  למחלת  מזור  למציאת 
ביולוגיות  תרופות  פותחו  האחרונות,  בשנים  שנרכש 
עצמו  לגוף  המסייעים  אנושיים,  נוגדנים  כ'גון  חדשות 
יותר  ותיקות  לתרופות  בניגוד  המחלה.  עם  להתמודד 
שמדכאות את כל תאי מערכת החיסון, התרופות האנטי 
דלקתיות הביולוגיות יעילות יותר בכך שהן חוסמות את 
להן פחות  יש  בלבד,  פעילותם של התאים הבעייתיים 

תופעות לוואי, ובנוסף אין צורך ליטול אותן כל יום.

פסוריאזיס היא מחלת עור כרונית אשר גורמת לתאי 
יותר מהקצב הנורמלי.  העור להתחלק בקצב מהיר 
וגדולים מקשקשי  נגעים מחוספסים  היא:  התוצאה 
הגוף. התבטאות המחלה אחרת  על  עור המופיעים 
מאדם לאדם, הן בגודל ההשלכות והן באזור בו היא 
ומהרגע  כרונית  היא  האנשים  רוב  אצל  מופיעה.  
שהיא מתפרצת, היא נשארת בגוף ומופיעה לסירוגין 

במיוחד בזמן מצבי לחץ.
המחלה עומדת על 3% מהאוכלוסייה ברחבי העולם.

של  בינלאומית  הדרכה  מנהלת  פייבראל  דניאל 
כי  מסבירה  "קמדיס"  הדרמו-קוסמטיקה,  חברת 
פסוריאזיס לא מחלה מדבקת, ישנן דרגות למחלה, 
ללא קשר למין או גיל. האזורים השכיחים ביותר בהם 
היא דואגת להתפרץ הם אזורים חבויים או בקרקפת. 
הם  כיום,  שקיימים  הטיפולים  כי  מוסיפה  פייבראל 
טיפולים באמצעות תכשירים חיצוניים ורפואיים כגון 
D. אך, החיסרון בהם  ויטמין  נגזרת של  קורטיזון או 

שלא ניתן להשתמש ממושכות, בשל הקורטיזון.

המשמעותי  היתרון  דרמו-קוסמטיים,  תכשירים 
לתקופה  בהם  להשתמש  שניתן  הוא  שלהם 
ממושכת, ועל כן להאריך את ההפסקות בין הופעות 
המחלה. התכשירים הדרמו-קוסמטיים נותנים מענה 
אלרגני  מרכיב  כוללים  הם  ממושך.  לשימוש  חיוני 
למריחה  ונוחים  חיידקיים,  זיהומים  מונעים  נמוך, 

ולשטיפה מין העור.  
הרגעת עור מגורה יכולה לכלול – קרמים המיועדים 
פושרים  מים  עם  מקלחת  ואדמומי,  יבש  לעור 
מחלת  מקרה,  בכל  מאסיבי.  מגירוד  הימנעות  או 

הפסוריאזיס דורשת טיפול מתמיד ומסור. 

בתסמיני  לטיפול  המיועדים  המוצרים  מהם 
הפסוריאזיס?

טיפולי  גוף  PSO SKIN BODY CREAM- קרם 
בלחות  העור  את  מזין  וקילופים.  יובש  להפחתת 
קלינית  יעיל  ונמצא  במיוחד  פותח  אותו.  ומרגיע 
בשכבת  המכוסים  ואדומים  יבשים  נגעים  עם  לעור 
מרוכז  צמחים  הרכב  באמצעות  פועל  קשקשים. 
את  גם  טבעי  באופן  לו  המעניק  לקמדיס  ובלעדי 
צבעו הייחודי. הקרם נספג במהירות תוך שהוא מקל 
על עור מגורה ומגרד ואף מסייע בהסרת שכבות עור 
 6 מעל  ותינוקות  ילדים  במיוחד. למבוגרים,  יבשות 

חודשים.  

לקרקפת  טיפולי  שמפו   -PSO SHAMPOO
להקלה  שפותח  טיפולי  שמפו  ואדמומיות.  מגורה 
ונוטה  אדמומית  מגורה,  יבשה,  קרקפת  על  מהירה 

הפורמולה  לקילופים. 
מיצוי  באמצעות  פועלת 
ובלעדי  מרוכז  צמחים 
ומסייעת  לקמדיס 
בשיקום  גרד,  בהפחתת 
הטבעית  ההגנה  שכבת 
של העור ובמניעת הישנות 
הסימפטומים. מתאים 
מעל  ולילדים  למבוגרים 

גיל 3. 
/https://www.kamedis.co.il :למידע בנושא

256,000 ישראלים חולים במחלת הפסוריאזיס • מחלה כרונית ולא 
סתם פריחה קלה בעור! • הכל על מחלת העור שאין סביבה הרבה 

מודעות אך היא גורמת לא מעט אי נעימויות

סובלים מפסוריאזיס?
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אומרת  זה"  מה  "תראי 
ומפתיעה אותנו סיוון בשיעור 
שמתקיים במושב שלה. "בשנה 
שעברה עוד היה לנו ספק האם ואיך תיערך 
כאן קריאת מגילה" היא מוסיפה, ואנחנו 
כולנו יודעות כמה משאבים, זמן וכסף 
של  היהודית  בנראות  סיון  משקיעה 
המושב החילוני למהדרין שלה. "השנה 
החלטנו שהולכים עד הסוף לכל אורך 
הדרך כהלכתו ממש. נעשה את הקריאה 
בלי רמקול ובלי מוזיקה, ואת המשתה 

נביא רק בסיומה".
אני משפשפת עיניים. האם זאת אותה 
סיוון שרק בשבוע שעבר ניתש בינינו 
ויכוח לא נעים בלשון המעטה, בעודה 
מנסה להביא רוח ליברלית וצעירה של 
החג למושב שתושביו לא מתלהבים מכל 
מופע של תורה מצוות על פי ההלכה? 
אני מתפעלת מהתהליך המהיר שעבר על 
סיוון בשנה אחת, מן המסיבה שהייתה 
ברוב פאר והדר אבל חלשה מאד בהידור 
המצווה, ועד לשנה הזאת שבה היא מבינה 
שלפני התהלוכה, הפייטן והמשתה יש 

דעת תורה והיא הקובעת בראשונה.
בתחילת הפרשה נאמר: וידבר ה'  אל 
משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר 
זאת תורת העולה". אומר רש"י: "אין צו 
אלא לשון זירוז מיד ולדורות". הקב"ה 
מצווה למשה רבנו: "צו את אהרן", ועל 
ידי אהרון הרי זה מגיע לכל אחד ואחד 

מישראל. 
"מיד" – אין לו שום הפרעה או אפילו 
עיכוב מלפעול את הציווי מייד, כיון שהוא 
מלובש בזה לגמרי, עד שזהו חייו, חדור 
תוך תוכו. זה אצלו "בנשמה", חלק ממנו.

"ולדורות" – עניין זה נמשך, ובאותו 
זריזות, גם בדורות הבאים.  אופן של 

וכאשר ישנה חזקה של שלושה דורות 
)של אהרון ועוד שני דורות(, הרי זה נעשה 
עניין נצחי לכל הדורות, שכל פעולה 
שהוא עושה תהיה באופן של "מעשה 

ידינו כוננהו".
משה רבנו נותן כוח לכל אחד ואחד 
ידי בחינת משה שבו  על  מישראל – 
 – בפועל(  עבודתו  על  )המשפיעה 
שיגלה בעצמו את ה"צדיק" שיש בו. 
"ועמך כולם צדיקים". כפי שהוא קשור 
עם "צדיק ה' בכל דרכיו", ועל ידי זה – 
לעשות בשלמות את עבודתו של "צד"י", 
להתמסר לגמרי לצד התורה, כך שזה 
נעשה "צדי" לגמרי הן בנוגע לעצמו, 
והן בנוגע להשפעה על יהודים אחרים, 
בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות 
חוצה, ואפילו – להשפיע גם על אומות 

העולם בנוגע לשבע המצוות שלהם.
יהי רצון שכבר תקוים שלמות התפלה 
דמשה ודמשה שבכל אחד ואחד מישראל 
– "תפלה למשה איש האלוקים" – "ויהי 
נועם ה' אלוקינו עלינו", "תשרה שכינה 
ועבודתנו  ידיכם", במעשינו  במעשה 
במשך זמן הגלות, ותכף ומייד ממש 
העיקר – בבית המקדש השלישי, "מקדש 

אד' כוננו ידיך". 
פרשת צו מסמנת לנו את הדרך לצוותא 
ולחיבור באופן של זירוז מייד ולדורות. 
לאור זה, המשימה שלנו כעת היא לראות 
איך לפעול בזריזות כדי לפנות מהבית 
את שאריות הפורים, לשחרר ולנקות 
ולהתחיל להתארגן לקראת פסח. פורים 
עבר ועכשיו הזמן לצו – לצוות, עלינו 
לפעול בצוותא עבור אלו שחסר להם 
מזון, לבוש או אפילו מקום לחגוג בו את 
חג הפסח. בלי הפרעה או עיכוב, להיות 

לגמרי "בתוך" המשימה הזו. 

זירוז מיד 
ולדורות ב"ה

פרשת צו מסמנת לנו את הדרך לצוותא ולחיבור באופן של זירוז 
מייד ולדורות. לאור זה, המשימה שלנו כעת היא לראות איך 

לפעול בזריזות כדי לפנות מהבית את שאריות הפורים, לשחרר 
ולנקות ולהתחיל להתארגן לקראת פסח. פורים עבר ועכשיו 
הזמן לצו – לצוות, עלינו לפעול בצוותא עבור אלו שחסר להם 

מזון, לבוש או אפילו מקום לחגוג בו את חג הפסח

"



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

פסק הלכה
עפ”י הוראת הפוסקים שליט”א
לגבאי  שניתן  הנוסח  להלן 

נעמי”,  ”חסדי  של  הצדקה 
שיאמרו ביום פורים עצמו, בכדי 
לזכות את הציבור לצאת ידי 
לאביונים. מתנות  מצות  חובת 
כאן,  שמעותיו  מי  לכל  מזכים  ”הרינו 
מתנות לאביונים, לכמה שיותר אביונים.

שיעור  ואביון  אביון  מכל  יפחות  ולא 
השקיעה”. עד  שימסרו  לאביונים,  מתנות 

חסדי נעמי מתחייבת לחלק ביום פורים 
בפרזין  שנאסף,  הכסף  כל  את  עצמו 

ובמוקפין, עד השקיעה.

חסדיונעמי  03-677-7777
כתובת למשלוח תרומות בדואר: רחוב בר יוחאי 10 בני-ברק  מיקוד: 51553
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שיאמרו ביום פורים עצמו, בכדי 
לזכות את הציבור לצאת ידי 
לאביונים. מתנות  מצות  חובת 
כאן,  שמעותיו  מי  לכל  מזכים  ”הרינו 
מתנות לאביונים, לכמה שיותר אביונים.
שיעור  ואביון  אביון  מכל  יפחות  ולא 
השקיעה”. עד  שימסרו  לאביונים,  מתנות 

חסדי נעמי מתחייבת לחלק ביום פורים 
בפרזין  שנאסף,  הכסף  כל  את  עצמו 

ובמוקפין, עד השקיעה.

חסדיונעמי  03-677-7777
כתובת למשלוח תרומות בדואר: רחוב בר יוחאי 10 בני-ברק  מיקוד: 51553
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עראיס דגים 
לרגל חודש אדר שמזלו דגים ולנוכח ריענון תפריט 2019 במסעדות 'קפה-קפה', מגיש שף קבוצת 

קפה קפה ניר מזרחי מתכון דגים טעים מהתפריט להכנה ביתית באופן עצמאי.

)4 מנות(
4 פיתות טריות

הכנת מסת הדגים:
400 גרם ) 2-3 פילטים ( של פילה דניס / מוסר )ללא העור(

400 גרם )2-3 פילטים ( פילה אמנון  )ללא העור( 
1 בצל סגול - קצוץ דק

2 שיני שום קצוץ דק
חופן פטרוזיליה + כוסברה קצוצים

שמן זית
מלח + פלפל שחור 

קורט בהרט

אופן הכנה:
1. קוצצים את הדגים דק בסכין / במעבד מזון בפולסים )להזהר שלא להפוך למשחה!(

2. מוסיפים את הבצל, שום, עשבי תיבול  ומתבלים
3. מערבבים את כל המסה היטב עד שהיא מחוברת ונותנים לה לעמוד במקרר כשעה להתייצב

4. מכינים 8 קציצות במשקל של כ 100 גרם
5. חשוב להקפיד להשאיר את המסה במקרר עד שצולים את הקציצות

סלסה עגבניות:
3 עגבניות - חתוכות לקוביות 

1 בצל סגול סלייס
חופן פטרוזיליה קצוצה

1/2 חופן גרם בצל ירוק קצוץ
2 שיני שום - קצוץ

כפית אריסה )לא חובה(
שמן זית

מיץ לימון
מלח

פלפל

אופן הכנה:
מערבבים את כל החומרים בקערה, מוסיפים שמן זית, לימון, מלח ופלפל לפי הטעם.

אופן ההכנה והגשת המנה:
1. צולים את הקציצות חצי הכנה )עדיין לא עשויות לחלוטין(.

2. את הפיתות חוצים ומכניסים קציצה לכל חצי פיתה.
3. מניחים את הפיתות על הגריל / בטוסטר על חום נמוך כ-10 דקות עד שהפיתה קלויה והקציצה עשויה.

4. מניחים על צלחת ההגשה ועל כל פיתה מניחים מסלסת העגבניות.
5. מגישים לשולחן יחד עם טחינה, עמבה וסלט ירקות קלויים.

סלט פסטה צבעוני עם לבבות ארטישוק 
ושמן זית

אביב בצלחת: אין כמו סלט פסטה, שמשלב לצד התענוג האסור ירקות שמפחיתים מרגשות האשם. 
הנה מתכון מצוין וטעים לסלט פסטה שמשלב מוצרלה טרייה, עגבניות שרי וירקות בריאים במיוחד -

 .Teka אספרגוס וארטישוק.  המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

מצרכים:
500 גרם פסטה פרפלה )פפיונים( צבעונית

אספרגוס ירוק
פחית של לבבות ארטישוק

מעט עגבניות שרי
100 גרם של מיני מוצרלה

עלי בזיליקום טריים
שמן זית בכבישה קרה 

מלח ופלפל

הוראות הכנה:
1. בשלו את הפסטה לפי ההוראות הרשומות על גב האריזה, סננו והוסיפו מעט מים קרים למסננת.

2. בשלו את האספרגוס באידוי במשך 7 דקות לערך וחתכו אותו לחתיכות של ס"מ אחד. 
3. חתכו את הארטישוק והעגבניות לחצי והוסיפו אותם לפסטה עם שאר המרכיבים.

4. לסיום, קשטו את המנה עם מספר עלי בזיליקום, שמן זית וכמובן מלח ופלפל. 

אוזני המן פריכות ללא גלוטן 
 ,Wheat Out בשיתוף דביר בר, בעל הבלוג ללא גלוטן ,)Schär( לכבוד פורים מגישה חברת שר

מתכון חגיגי לאוזני המן טעימות להפליא, סופר פריכות וללא גלוטן. כל ביס יגרום לאוזן להתפורר בפה גם 
מבלי ללעוס אותה. השימוש במתכון בקמח ללא גלוטן מבטיח הליך הכנה קצר ופשוט במיוחד. הקמח מועשר 

בסיבים תזונתיים, ללא תוספת סוכר וללא חומרים משמרים. 

מצרכים )לכ-20 יחידות(: 
Schär  של  Mix C 2 כוסות קמח ללא גלוטן

1 חבילה של אבקת סוכר )100 גרם(
1 כף תמצית וניל

גרידת לימון מלימון שלם
1 ביצה ועוד 2 חלמונים

150 גרם חמאה קרה
1 כפית אבקת אפיה

רבע כפית שטוחה מלח

למלית:  
1 קופסת ממרח תמרים/פרג/שוקולד/חלוה בטמפ' החדר

אופן ההכנה:
1. להכנת הבצק: לקערת מג׳ימיקס )או מיקסר עם וו גיטרה( יש להכניס את הקמח, אבקת הסוכר, גרידת 
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הלימון, אבקת האפייה, המלח ואת החמאה הקרה שהיא חתוכה לקוביות גסות. לערבב ב-3 לחיצות פולסים 
במג׳ימיקס )או בערבוב של כדקה על מהירות בינונית במיקסר(, לקבלת בצק פירורי. יש לשים לב שלא לעבד 

את הבצק יותר מדי. 
2. אל הבצק יש להוסיף את הביצה והחלמונים ואת תמצית הוניל ולערבב שוב אך גם הפעם, מעט מאד, רק 

עד להטמעת הביצים בבצק. בעזרת כף קיפול מסיליקון לגרד את כל הבצק מהקערה ולגבש אותו לכדי כדור 
אחיד. להניח לקירור של שעתיים לפחות במקרר כשהוא עטוף ניילון נצמד. להדליק תנור בטמפרטורה של 

180 מעלות.
3. על נייר אפיה נפזר קמח ללא גלוטן ליצירת משטח עבודה מקומח )כ- 2 כפות(. נניח את הבצק המקורר על 
המשטח, נפזר עוד קצת )ככף( קמח ללא גלוטן ונניח עליו נייר אפיה נוסף. בעזרת מערוך נשטח את הבצק עד 

לקבלת בצק דק בעובי של כ-15 מ״מ )לא דק מדי(. לאחר רידוד הבצק יש לפזר עוד כף קמח על המשטח. 
4. בעזרת רינג בקוטר 8 ס״מ יש ליצור עיגולים בבצק המקומח. בכל מרכז עיגול להניח כפית גדושה במלית 
הנבחרת. על הידיים להיות מקומחות ולא רטובות. לסגור ולהדק היטב את אוזני ההמן בצורת משולש )שימו 

לב שאין חורים בקצוות שמהם המלית יכולה לנזול במהלך האפייה(. 
את אוזני ההמן יש להניח בתבנית מרופדת בנייר אפיה. יש להשאיר מרווח של כ-2 ס״מ בין אוזן המן אחת 

לשנייה. לאפות בתנור במשך רבע שעה בחום של 180 מעלות או עד קבלת צבע זהוב בהיר ואחיד. עם תום 
האפייה, נוציא את התבנית לצינון בטמפרטורת החדר למשך כחצי שעה לפחות.

כדורי גבינה 
לכדורי הגבינה האלה יש מרקם שמנת קרמי,  שבשילוב עם התבלינים יוצר טעם חמצמץ ומתקתק. 

מנה טעימה בקלי קלות! 
מצרכים:

ממרח טבעוני בטעם גבינת שמנת קלאסי 
תבלינים: שום שמיר / זעתר / סומק / שומשום/ קצח 

הוראות הכנה: 
1. מכדררים מהגבינה כדורים בעזרת ידיים לחות

2. מכדררים את הכדורים בתוך תערובות תבלין שונות.

באדיבות: וגה מוצרים טבעוניים

טארט שוקולד 
לרגל השקת, סדרת מטבעות שוקולד ייעודיים לאפיה ולבישול -  5 מוצרי שוקולד בטעמים שונים – 

מסדרת אגו. חברת כרמית חולקת מתכון שוקולד מפנק ועשיר בטעמים – טארט שוקולד מריר. 

מצרכים: 
בצק פריך שוקולד

360 גרם קמח
200 גרם חמאה

100 גרם אבקת סוכר
40 גרם אבקת קקאו

1 ביצה

מילויי שוקולד 
300 גרם  מטבעות שוקולד מריר 60% מוצקי קקאו 

300 מ''ל שמנת מתוקה

מלית נוגט לזילוף:
250 מ"ל שמנת מתוקה 

3 כפות ממרח נוגט/ אגוזים
2 כפות פודינג וניל

מלית מסקרפונה לזילוף:
50 גרם גבינת מסקרפונה

50 מ"ל שמנת חמוצה
20 גרם אבקת סוכר

גרידת לימון מחצי לימון

מכינים את מלית השוקולד: 
מרתיחים את השמנת המתוקה ויוצקים על מטבעות השוקולד המריר , מחכים דקה ומערבבים היטב בעזרת 

מטרפה עד שנוצר קרם חלק.

מכינים את מלית הנוגט לזילוף: 
בקערת מיקסר  שמים יחד את השמנת, הפודינג והנוגט. מערבבים במהירות נמוכה ולאט לאט עולים 

להקצפה מהירה יותר. כשמרקם מתייצב מעבירים לשק זילוף עם צנתר משונן ומעבירים לקירור. 

קרם מסקרפונה: 
במיקסר עם וו מטרפה )בלון( מקציפים יחד את כל החומרים עד שמתקבל קרם חלק ויציב, יש להיזהר שלא 

להגיע להקצפת יתר. מעבירים לשק זילוף עם צנתר משונן.

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

2. מוסיפים למיקסר עם וו גיטרה קמח, קקאו, סוכר וחמאה ומערבבים עד שנוצרים פירורים כמו קוסקוס.
3. מוסיפים את הביצה ומעבדים ממש מעט רק עד לקבלת בצק אחיד. 

4. מרדדים את הבצק ומצמידים לתבנית פאי משומנת.
5. אופים באפייה עיוורת – מניחים נייר אפייה על הבצק ומעליו קטניות יבשות כבדות כמו חומוס / שעועית 

)ליצירת משקולת ולמניעת תזוזות של הבצק(. 
6. אופים יחד עם המשקולת כ - 15 דקות, מוציאים את המשקולת ואופים עוד 15 דקות. 

7. מורחים את מלית השוקולד על הטארט. 
8. מקררים את הטארט כ 3-4 שעות. 

9. מזלפים את המלית נוגט והמסקרפונה לסירוגין, תחילה נקודות גדולות ולאחר מכן ממלאים את כל 
הטארט בגדלים שונים. ניתן לשמור במקרר עד 3 ימים.

המתכון באדיבות השף קונדיטור שני סגמן
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאוזןמאוזן

1. התפשטות, התרחבות. "יש בשער לבן מה שאין  ב___"  )נגעים ד א(
6. מזון שהוגש לאורח לא בלבב שלם. "____  כזבים" )משלי כג ג(

7. אחד מבני גלעד בן מכיר בן מנשה. )במדבר כו ל(
9. חבטה, הכאה. "ולשון  ___  היא הכאה שנוקש דבר על חבירו" )רש"י 

חולין קכו.( )בלשון רבים(
11. תואר כבוד לצדיק גדול.   "עמוד  ה___"   )ברכות כח:(
12. שממה, חורבן.  "כי היתה ארצם ל___" )ירמיה כה לח(

13. חסר-דעת,תם,מי שניתן להתפתות על נקלה.  "__  יאמין לכל דבר" 
)משלי יד טו( )בהיפוך אותיות(

15. שוכן,חסה. "קודם ש___  באהל" )רש"י נזיר מב:(
16. עונת הזריעה המאוחרת.  "בכיר  ו___"   )סנהדרין יח:(

1. מומחה לבניין.  "הבנאי שמסר ל___   ___  חייב" )בבא מציעא קיח:(
עגלה"  גרן  כחצי  מקפות  אלא     ___ היו   "לא  ישרים.  בקוים  עשוי  וישר,  ארוך   .6

)מידות ב ה( )בלשון יחיד,נקבה(
8. בן יחת, ממשפחת הצרעתי לשבט יהודה. )דברי הימים א' ד,ב(

9. תוהו וריק, שטויות.  "____   הבלים")קהלת א ב(
11. קיצור המילים: הלכות חמץ.

13. קיצור המילים: ריש מתיבתא.
14. במלוא הרצון, בכל נפשו. "בכל  ___" )תהלים קיט לד(

)בלשון  ה(  ט  )סנהדרין  מתבקעת"  ש___   עד  שעורין  אותו  "ומאכילין  בטן.   .16
סמיכות(

18. בליטה בכלי לאחיזה.  "כדי לעשות ___  לקפה" )שבת ח ב(
20. מצווה לדורות, הוראה שיש לנהוג לפיה תמיד.  "____   עולם" )שמות יב יד(

ולריפויו.   הנפגע  המקום  להידוק  עצם  של  שבר  מקום  על  ששמים  לוח-עץ   .21
"וב___  שעל גבי השבר" )שבת נג.( )בלשון רבים( )בלשון סמיכות(

ז( )בהיפוך  ונתן לרעהו" )רות ד  1. חלץ,הסיר,פשט.  "___  איש נעלו 
אותיות(

2. בגדים בלים וממורטים. "ואין נותנין לה לא חדשים בימות החמה ולא 
___  בימות הגשמים" )כתובות ה ח(

3. אחת משלוש בנותיו של איוב, שנולדו לו לאחר שהשם ברך את אחרית 
איוב מראשיתו. "ויקרא שם האחת __")איוב מב יד(

4. מהתנאים.  בן הקנה.  )ברכות ד ב(
5. שיעור ומידה קצובה )בכמות או בזמן( , מתכונת. "ותתן טרף לביתה  

ו___  לנערתיה" )משלי לא טו(
"ואי אפשר  ריכוכם לפני טחינתם.     8. שרית גרגרי תבואה במים לשם 

נקיה בלא  ____" )פסחים מ.(
10. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים.  "____  החירת"  )שמות יד ב(
12. החליף את הסדר הרגיל )ביחוד לגבי ידים או רגלים( "ואת שמאלו על 

ראש מנשה ___ את ידיו")בראשית מח יד(
14. נמלט,ניצל. "זה עוג ש___  מדור המבול" )נידה סא.(

"יצא  חמורים.  בנזקים  העניין  מן  ניכר,יצא  בהפסד  העסק  מן  נפטר   .15
ב___  ועין" )על פי קידושין כד.( )בהיפוך אותיות(

1. צחוק גדול, לעג וקלס.  "חוכא  ו___" )עירובין סח:(
2. אבן יקרה.   "אבן טובה יש בכרכי הים  ו___ שמה" )מגילה יב.(

3. שולט, מושל.  "כי הוא  ___ בכל עבר הנהר" )מלכים א ה,ד( )בכתיב מלא(
4. קיצור המילים: ימים טובים.

5. גער, נזף, הוכיח.  "בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא ____  בם" )שמואל 
א ג, יג(

7. פטיש.  "ידה ליתד תשלחנה וימינה ל___ עמלים")שופטים ה כו(
10. בית מלאכה לעורות, מקום שמעבדים בו עורות.  "אין  עושין ____  אלא למזרח 

העיר" )בבא בתרא ב ט(
)בהיפוך  יז(  יז  )יהושע  לך"  גדול  ו___   אתה   רב  "עם  עוצמה.   גבורה,  עוז,   .12

אותיות(
טעוני  עננים  בזה  זה  כשמתנגשים  השמים  פני  על  החולף  חשמל  ניצוץ  ברק,   .15

חשמל. "כמראה  ה__" )יחזקאל א יד(
17. שרץ, רמש, חי זוחל.  "כדי שיצא ה___  ממקום קרוב וישתה" )תרומות ח ד(

19. קיצור המילים: נר שבת.

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. בא בימים
2. באמת ובתמים

3. בול עץ

1. ְמָלִכים א א א 2. ׁשֹוְפִטים ט טז 3.  ְיׁשְעָיהּו מד 

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער הניצחון בפריז

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 
בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. יששכר 12. גיובר 13. חגי, 

זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, בעובדיה  16. סיסרא
1. מהם בתי חצרים?

2. איזה נביא ראה סיר נפוח?
3. מיהו אב לחמש בנות?

4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?





מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד BLOND וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה
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