




טעם שמעלה בי חיוך!

המעדן האהוב, עכשיו בעיצוב חדש!

חדש
קרלו שונילמאגדת



ערב ראש השנה תש"פ4 

עוד יזכור לנו אהבת איתן
בכל תפילות ימי הרחמים ובפרט 

בראש השנה אנו מזכירים כל העת 
־את עקידת יצחק והניסיון של אב

רהם אבינו,  "כמו שכבש אברהם אבינו את 
רחמיו כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו", 
"ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור" 

ועוד... 
שואל על כך  המגיד מדובנא זצ"ל, איך 

יכולים אנו לבקש מהקב"ה שיזכור לנו את 
עקידת יצחק ונסיונותיו של אברהם אבינו, 
הלא אברהם אבינו נתנסה בכל הניסיונות 

ועמד בהם ולכן ענהו הקב"ה, אבל באיזה 
פנים נשפוך שיח לפני הקב"ה שיעננו כמו 

שענה לאברהם אבינו ע"ה, כשאנו לא 
עומדים אפילו בניסיונות פחותים מאלו, 

בעוונותינו הרבים?
המגיד מדובנא כדרכו מסביר את השאלה 

על פי משל: חנווני שאחד מלקוחותיו היה 
עשיר נכבד מאד השיא את בנו, והוא שלח 

מתנה גדולה לזוג הצעיר. לאחר תקופת מה 
השיא לקוח אחר את אחד מצאצאיו. הלה 
אמנם לא היה עני, אבל גביר גדול גם לא 
היה, והחנווני שלח גם לילדיו דורון. אך 

כמובן שלא היה זה כל כך יקר כמו זה שנתן 
לבן הגביר. 

קרא האיש תגר על החנווני, הרי גם אני 
לוקח אצלו בתמידות כמו העשיר ולמה 

יגרע ממני לקבל מתנה יקרת ערך כמו שנתת 
לעשיר? אמר לו החנווני: שוטה שבעולם, 

נכון הדבר שגם אתה קונה אצלי את כל 
מוצריך כמו זה של העשיר, אבל העשיר 

הוא הלקוח הגדול ביותר והמשתלם ביותר 
שיש לי, עד שחלק גדול מפרנסתי תלויה 

בו. על כן, בהגיע זמן נישואי בנו, הצטרכתי 
להשיב לו כגמולו הטוב ולהכיר לו טובה 

על זה שמפרנס אותי, ולקנות מתנה גדולה 
כזו לבנו. 

והנמשל: אמנם אברהם אבינו ראוי למענה 
מהקב"ה, שהרי עמד איתן נגד היצר הרע 
ומסר נפשו למען קידוש השם בכל עשרה 

הנסיונות, ומשום כך אהבו ה' ביותר וענהו 
בכל קוראו אליו. אולם אנו אפילו לא כמו 

אותו לקוח ברמה בינונית, אלא עניים ממש 
הלוקחים ולא משלמים כמו שאומרים 

בסליחות: לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים, 
מדוע שנהיה ראויים למענה של הקב"ה?
מתרץ המגיד מדובנא זצ"ל, שאין הנידון 

דומה לראיה. משל למה הדבר דומה: 
ישיבה גדולה ומפורסמת ששמה הטוב יצא 

למרחקים כמקום שמגדלים בה דורות של 
תלמידי חכמים יראים ושלמים, גדולים 

בתורה ובמעשים טובים,  וראש הישיבה 
נפטר לדאבון לב כל תלמידיו. בעקבות כך 

הוצרכו בני הישיבה למנות איש אחד הראוי 
לאותו איצטלא  כדי למלאות את מקום ראש 

הישיבה הנפטר. התלמידים התאוו להושיב 
על כסאו אברך אחד מורם מעם, והוא 

מגדולי תלמידי הישיבה, הבקי בכל מכמני 
התורה ועובד את ה' באמת ובתמים. אבל 
דא עקא, שאביו הוא איש פשוט מאד ולא 

היה לפי כבודו של הראש ישיבה הקודם 
שיושיבו איש כזה שאין לו שום ייחוס.

־ הלכו אל אביו והציעו בפניו, שאם יתן לה
־חזקת הישיבה סכום גדול מאד שיספיק לה

חזקתה כמה שנים טובות, יהיה להם עילה  
מספקת להכתיר את בנו כראש ישיבה. האב 

שרצה במינוי בנו כראש הישיבה נתרצה 
מיד, ואכן מינו את בנו ברוב פאר והדר.

עברה תקופה ארוכה של עשרות שנים וגם 
ראש ישיבה זה נפטר, ובנו בכורו היה איש 

אשר כולם חפצים ביקרו, בעבור היותו 
גאון אדיר ואיש אציל במיוחד המתאים 

ביותר לרשת את ההנהגה.  משום כך מיידית 
החליטו למנותו לשבת על כס אביו. 

בא אחד מזקני העיר שזכר עדיין את הנעשה 
בעת נבחר ראש הישיבה הנפטר, כאשר באו 
אז אל אביו וביקשו ממנו לתרום סכום כסף 

גדול, ואמר שגם עכשיו צריכים לעשות 
זאת. והיות שאביו )ראש הישיבה( אינו 

בין החיים צריכים לבקש מהבן לתת את 
התרומה כדי לזכות בתפקיד. ענו ואמרו 

לו: הלא אין שני המקרים דומים כלל אחד 
לשני, כי במקרה הראשון בעת שהכתירו את 
ראש הישיבה הנפטר לא היה ראוי זה לקבל 

את כתר ההנהגה מחמת ייחוסו כיון שבא 
ממשפחה פשוטה מאד, אבל במקרה דנן, 

הרי אביו היה ראש ישיבה, ואם כן, הרי יש 
לו כבר זכות אבות... בנוסף לכך שהוא ראוי 

מכח עצמו להתמנות כראש הישיבה.
הנמשל מובן מאד. אברהם אבינו היה בנו 

של תרח שהיה אחד מגדולי עובדי ע"ז 
בדורו, על כן הוצרך הקב"ה לנסותו בעשרה 

ניסיונות כדי שיעבור את כור ההיתוך עד 
שהשי"ת יבחר בו. אבל לא כן אנחנו, זרע 

אברהם יצחק ויעקב שכבר יש לנו זכות 
אבות, ועל כן יש לו להקב"ה לענות לנו 

ולהושיע אותנו כפי שעשה לאבותינו, 
גם בלי כל הניסיונות האלו, אלא רק ע"י 

שנזכיר  את זכות אבותינו. 
לכן בראש השנה ובימי הסליחות אנו 

מרבים לעורר זכות אבות בכל התפילות. 
כי בזכות האבות הקב"ה מקבל ברחמים 

וברצון את תפילתנו.
מספרים שבמכתב ששלח הגאון רבי משה 

הלוי סולובייציק זצ"ל אל הגאון רבי הירש 
לוינסון זצ"ל )חדב"נ של החפץ חיים זי"ע( 
לאחר הסתלקות אביו הגאון רבי חיים הלוי 
זי"ע הוא ממליץ עליו את מה שאמרו חז"ל 

על אברהם אבינו: "בן ג' שנים הכיר אברהם 
את בוראו" )נדרים לב.(, ומזכיר שהיה 

כרוך בכך "מעשה נורא" אותו הוא יספר לו 
כאשר ייפגשו...

מהו אותו מעשה נורא? סתם רבי משה 
ולא פרש. פתרון התעלומה נשמר באוצרו 
של נינו הגדול, הגאון רבי חיים פיינשטיין 

שליט"א. במסורת השמורה בידו, וכך 
מספר: 

עוד לפני שידע הילד חיים לקרוא, סיפר לו 
אביו ה'בית הלוי' זי"ע את כל מעשה נס 

אור כשדים בו ניצל אברהם אבינו מכבשן 
האש. איך שזרק נמרוד את אברהם אבינו 

לתוך כבשן האש, והקב"ה שמרו, ונעשה לו 
נס שבאו מלאכים והצילוהו. כאשר הסתיים 

־סיפור הדברים, פרץ הילד בבכי גדול. למ
שמע הבכי פנו בני הבית ואמרו לבית הלוי: 

"א קינד בלייבט א קינד" )ילד נשאר ילד(, 
וכוונתם הייתה שסיבת הבכי מפחד המתואר 

שזרקו אדם לתוך כבשן האש!
נענה הבית הלוי ואמר: לא משום כך הוא 
בוכה! לפליאתם, קרא לרבי חיים ושאל: 

"חיים, למה אתה בוכה?" השיב הילד 
הפעוט: הרי אתמול אבא סיפר לי את 

מעשה עקידת יצחק. והיה לי קשה: אמנם 
אברהם אבינו נצטווה לעקוד את יצחק בנו, 

אבל מכל מקום כיון שזה דבר קשה מאוד 
שאב ישחוט את בנו, יכול היה אברהם 

אבינו לקיים זאת ע"י שליח. ולמה לא שלח 
שליח? ותירצתי לעצמי, שבגלל "מצווה 

בו יותר מבשלוחו". משום כך רצה אברהם 
אבינו להדר לקיים המצווה בעצמו ולא ע"י 

שליח.
אבל היום שסיפרת לי את מעשה כבשן 

האש, היה לי קשה מאוד: למה שלח הקב"ה 
מלאכים להציל את אברהם אבינו מהכבשן, 

ולא הצילו הקב"ה בכבודו ובעצמו כמו 
שאברהם אבינו קיים זאת בעצמו, ולא ע"י 

שליח? מחמת קושייה זו פרצתי בבכי? 
נענה אביו הגדול ואמר: "צדקו דבריך. 

אבל התירוץ על פליאתך הוא, שאת הזכות 
הזו שעקד אברהם אבינו בעצמו, שומר 
הקב"ה לישראל לסוף הגלות. מבחינת: 

"ושמר לך את הברית ואת החסד אשר נשבע 
לאבותיך". עוד יבואו זמנים שכלל ישראל 

יצטרכו לגאולה, אבל לא יהא להם שום 
זכות עצמית להיגאל, ואז הקב"ה בכבודו 
ובעצמו יוציא ויגאל את ישראל מגלותם , 

וזה יהיה בזכות שאברהם אבינו עקד את 
יצחק בעצמו ולא ע"י שליח!

מעשה נורא זה מעניק עומק חדש למה 
שנבקש בראש השנה הבא עלינו לטובה: 

"ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור", 
לא ע"י שליח, אלא הקב"ה בעצמו. ובספר 

חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ישועה 
ונחמה, גזירות טובות ניזכר ונכתב אנחנו 

וכל עמו בית ישראל לחיים טובים ולשלום.

 הרב שמואל רבינוביץ 
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מעשה נורא זה 
מעניק עומק 

חדש למה 
שנבקש בראש 

השנה הבא עלינו 
לטובה: "ועקידת 

יצחק לזרעו 
היום ברחמים 

תזכור", לא ע"י 
שליח, אלא 

הקב"ה בעצמו. 
ובספר חיים 
ברכה ושלום 

ופרנסה טובה, 
ישועה ונחמה, 
גזירות טובות 

ניזכר ונכתב 
אנחנו וכל עמו 

בית ישראל 
לחיים טובים 

ולשלום

|



בס״ד

גם השנה כמו בכל שנה
“סל הקניות הזול ביותר לחג נמצא 

ברמי לוי שיווק השקמה!"

 ״רמי לוי הרשת הנמצאת
במקום הראשון והזולה ביותר!״

 ״רשת רמי לוי במקום הראשון
עם הסל הזול ביותר!״

״הסל ברמי לוי היה הזול ביותר
מבין הסלים שנבדקו!״

״הסל הזול ביותר נמצא ברמי לוי
בפער של 25% בין הסל הזול ביותר ליקר ביותר״

 ״רמי לוי סל הקניות הזול במדינה
גם בראש השנה״

מבחן הרשתות הגדול לחג, YNET, בדק ומצא:

מבחן הסל לראש השנה, תכנית חיסכון בדק ומצא:

סקר TheMarker לראש השנה בדק ומצא:

בדיקת גל״צ עם אתר פרייסז בדקו ומצאו: 

סקר מחירים של מיי-סופרמרקט לחג בדק ומצא: 

שנה טובה!
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לחשב מסלול מחדש

 .1 
  כמו בכל מערכת בחירות, גם בזו 

שהסתיימה לא מכבר עולה סוגיית מיקום 
המפלגות החרדיות במרחב הפוליטי 
– מדיני. ככלל, הדעה הרווחת היא 

שהמפלגות החרדיות נטועות עמוק בתוך 
הימין, לא זה הקיצוני והסהרורי כסמוטריץ' 

ודומיו אבל בימין. אם בעבר עוד הואשם 
השר דרעי בשמאלניות ובתחזוק חברות 

אישית בעיקר עם נערי השמאל של תחילת/
אמצע שנות התשעים כדוגמת חיים רמון, 
כאשר לאשם זה נוסף האשם הידוע מבית 

היוצר של הימין "בגללכם עבר הסכם 
אוסלו", כיום ברור שבש"ס עשו הכל כדי 

לברוח מהמקום הזה ובעיקר בגלל התפיסה 
שמצביעי המפלגה מזוהים יותר עם הצד 

הימני של המפה הפוליטית והאשמות 
מסוג זה הן נחלת מצביעי מפלגת 'יחד' 

ע"ה שעוד צצים מידי פעם ברחבי הרשת 
החברתית. 

במקרה של יהדות התורה המצב היה 
פשוט יותר ומורכב הרבה פחות. מאיר 
פרוש מתחזק קשרים הדוקים עם ראשי 
המתנחלים עוד מימיו כסגן שר השיכון 

ועם חלק מסוים מחסידות חב"ד, חסידות 
המזוהה עם דעותיו של מחנה הימין. הגדילו 

לעשות יועצי הקמפיין וראשי המפלגה 
כשהעבירו לרבני הימין מסר משמו של 

מרן שר התורה שיהדות התורה לא תסכים 
לוויתורי שטחים, הכל כדי לקושש עוד 

כמה קולות מחרד"לי הימין שמאוכזבים 
מההיצע הפרסונלי בציונות הדתית, קולות 

שהיו אמורים להשאיר בכנסת לעוד קדנציה 
את ח"כ יצחק פינדרוס. וכאן הבן שואל, 

מתי הציבור החרדי ימני? ובכלל, מתי 
סוגיות של ימין או שמאל היו חלק מהשיח 
הפוליטי במגזר? ועוד הבן שואל, הרי כל 
עניין הקמת המערכת הפוליטית החרדית 

היתה כדי לקיים ולשמר את יבנה וחכמיה, 
מה השתבש בדרך? כיהודים חרדים גדלנו 

על התפיסה שאין לנו את זכות הבחירה 

אלא רק את זכות ההצבעה. את הבחירה 
עשו עבורנו גדולי ישראל. התפקיד העיקרי 

של הנציגים החרדים הוא לדאוג למעמדו 
של עולם התורה, שימורו ואף הגדלתו 

ולשם כך יש חשיבות רבה להיותם חלק 
מכל קואליציה שתוקם ובפרט בזמנים בהם 

מושגים של ימין ושמאל כמעט ועברו מן 
העולם וההבדלים ככל שישנם מינוריים ולא 

משמעותיים. 
משכך, אם מבתי גדולי ישראל תצא הוראת 
שעה לטובת הצטרפות לממשלה בראשות 

גנץ, כל טענה בדבר איבוד קולות של 
חרדים שאידאולוגיית הימין בגרונם אינה 

רלוונטית והנפת דגלים בעלי אידיאולוגיה 
ימנית לצרכים אלקטורליים רק כדי שבוגרי 

ישיבת הר המור או חסידי חב"ד ירגישו 
בנוח למרות שאינם מספקים באמת את 

הסחורה, כמוה כמיותרת ומניסיון העבר אף 
מסוכנת. לאור ניסיון העבר כאשר צעירים 

חרדים נחשפו לאידיאולוגיות כאלו ואחרות 
מה שהוביל לדרדור רוחני וירידה מהדת.

.2
"ביבי צריך אריה חזק", "יהדות התורה 
תמליץ על נתניהו", סיסמאות אלו ועוד 

אחרות באותה מנגינה נועדו להעביר 
מסר ברור לציבור הבוחרים שהמפלגות 

החרדיות, ביחד ולחוד נמצאות עמוק מאוד 
בקואליציית נתניהו וכל מחשבה אחרת 
הרי היא מחשבת פסול. הציבור החרדי 

ספג חיצי רעל במערכת הבחירות הנוכחית, 
רעל של הסתה ושלילת הלגיטימציה להיות 
חלק מהמרחב הציבורי. "ממשלה חילונית" 

זעקו שלטי החוצות של מפלגת כחול 
לבן שיועציה וראשיה זיהו במסר הארסי 

הזה את הפתרון הסופי לזליגת הקולות 
לטובת מפלגתו של אביגדור ליברמן. זיהו 
והשתמשו. "ללא הקמפיין בדבר ממשלה 

חילונית היינו מסיימים את המערכה עם 
פחות מעשרים וששה מנדטים", אומר לי 

בכיר בכחול לבן. מהרגע שהתחרות מול 
הליכוד היתה על התואר המפלגה הגדולה 

ביותר, לא היתה למנהלי הקמפיין שום 
אופציה אחרת מלבד מערכת ההסתה 

שתתחייב על נישואין אזרחיים, פירוק 
מונופול הכשרות של הרבנות, הקצאת 

מקום לרפורמים בכותל המערבי, שלילת 
תקציבי הישיבות וחיוב לימודי ליב"ה 

במוסדות החינוך החרדיים. בשתי מילים, 
הדרת הנציגות החרדית מהקואליציה 

העתידית של בני גנץ, ככל שזו תקום. כבר 
שנים שהפוליטיקה החרדית הולכת יד ביד 

עם נתניהו אבל כעת נראה כי הגיע הזמן 
לחשב מסלול מחדש. נראה כי האיבה 
הכללית לנתניהו )הבן, האב והרעיה( 

משליכה באופן ישיר על המגזר החרדי 
"שזוכה" לקיתונות של בוז. מיד עם תחילת 

מועד ב' של מערכת הבחירות האחרונה, 
החל לעלות מפלס השנאה ואת השלכותיו 

הרגישו רבים מבני המגזר החרדי בכל מקום 
ובכל זמן, החל מקריאות גנאי בעת בילוי 
משפחתי בפארקים השונים ברחבי הארץ 

ועד הטחת עלבונות אישיים בעת השימוש 
בתחבורה הציבורית. ולכאורה נשאלת 

השאלה: עד מתי? לאחר מערכת הבחירות 
בשנת 2013 הפנה נתניהו את גבו לציבור 

החרדי )לא בפעם הראשונה( והקים את 
ממשלת האחים בנט ולפיד כשאת הנציגים 
החרדים הוא השאיר בחוץ, ממשלה שאת 
מכותיה מרגישים בציבור החרדי עד עצם 

היום הזה. למרות היותה ממשלה שהחזיקה 
מעמד פחות משנתיים, הגזירות אותם 

הטילו בנט ולפיד בניצוחו של נתניהו היו 
מקוממות ואכזריות כשכל מטרתן היתה 

להצר את צעדי הציבור החרדי, למנוע 
את התפתחות מוסדות החינוך שזכו 

עד אז לעדנה ולפריחה מואצת. מכיוון 
שההתנהלות מול נתניהו צריכה להיות 

חשדהו וחשדהו, ואחרי הכל עוד נוסף הנזק 
התדמיתי שכמעט ולא ניתן לתיקון, אולי 

באמת הגיע הזמן להיפרד. נתניהו דואג רק 
לנתניהו, נלמד מהטוב ביותר וכך ננהג.

| גואל ועקנין

מתי סוגיות של 
ימין או שמאל 

היו חלק מהשיח 
הפוליטי במגזר? 
ועוד הבן שואל, 

הרי כל עניין 
הקמת המערכת 

הפוליטית 
החרדית היתה 

כדי לקיים 
ולשמר את 

יבנה וחכמיה, 
מה השתבש 

בדרך? כיהודים 
חרדים גדלנו על 

התפיסה שאין 
לנו את זכות 

הבחירה אלא 
רק את זכות 

ההצבעה. את 
הבחירה עשו 
עבורנו גדולי 

ישראל





שהייתה
שנת תשע"ט תיזכר בעיקר כשנה 

שבה הפוליטיקה תפסה את מרבית 
תשומת הלב: מערכת בחירות 

מוניציפאלית שקרעה את הציבור 
החרדי בפנים, מערכת בחירות 

לכנסת שאיחדה את השורות 
וסיבוב שני של בחירות לכנסת 

שהגדילו את כוחן של המפלגות 
החרדיות, אך גרמה למבוי פוליטי 

שכלל לא ברור אם ניתן לפתור 
אותו · תשע"ט תיזכר גם בשל 

אירועים נוספים: התרסקות החללית 
בראשית, ירי של מאות רקטות על 
תושבי הדרום, הרצח המזעזע של 

אורי אנסבכר הי"ד, פטירתם של 
כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל, כ"ק 
האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, המרא 

דאתרא של ב"ב הגר"ש קורח זצ"ל, 
פטירתו של פרקליט הצמרת ד"ר 
יעקב ויינרוט, פטירתו של מייסד 
ביה"ח מעייני הישועה ד"ר משה 

רוטשילד ז"ל, הפיגוע הקשה בברקן, 
האסון המחריד בביתר, ועוד שורה 

של אירועים שהותירו את חותמם · 
תכלה שנה וקללותיה
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שהייתה
שנת תשע"ט תיזכר בעיקר כשנה 

שבה הפוליטיקה תפסה את מרבית 
תשומת הלב: מערכת בחירות 

מוניציפאלית שקרעה את הציבור 
החרדי בפנים, מערכת בחירות 

לכנסת שאיחדה את השורות 
וסיבוב שני של בחירות לכנסת 

שהגדילו את כוחן של המפלגות 
החרדיות, אך גרמה למבוי פוליטי 

שכלל לא ברור אם ניתן לפתור 
אותו · תשע"ט תיזכר גם בשל 

אירועים נוספים: התרסקות החללית 
בראשית, ירי של מאות רקטות על 
תושבי הדרום, הרצח המזעזע של 

אורי אנסבכר הי"ד, פטירתם של 
כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל, כ"ק 
האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, המרא 

דאתרא של ב"ב הגר"ש קורח זצ"ל, 
פטירתו של פרקליט הצמרת ד"ר 
יעקב ויינרוט, פטירתו של מייסד 
ביה"ח מעייני הישועה ד"ר משה 

רוטשילד ז"ל, הפיגוע הקשה בברקן, 
האסון המחריד בביתר, ועוד שורה 

של אירועים שהותירו את חותמם · 
תכלה שנה וקללותיה
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ביותר  הפוליטית  השנה  הייתה  זו 
ארבע  שנים.  מזה  ישראל  שידעה 
אל  ישראל  אזרחי  הלכו  פעמים 
של  הראשון  בסיבוב  התחיל  זה  הקלפיות. 
הבחירות המקומיות, המשיך בסיבוב השני 
ע"י  רבות שבהן לא הושגה הכרעה  בערים 
מועמד אחד בסיבוב הראשון. וכאילו זה לא 
שהחל  בכנסת,  הגיוס  חוק  משבר  הספיק, 
התעצם  המקומיות,  הבחירות  לפני  עוד 
עם  השני,  הסיבוב  בתום  בלבד  יממה אחת 
מתפקיד  ליברמן  אביגדור  של  התפטרותו 

שר הביטחון.
אם היינו בטוחים שבכך הסתיימה השנה 
 61 היו  לא  לנתניהו  כי  התברר  הפוליטית, 
והכנסת  ממשלה  לכונן  כדי  כנסת  חברי 
ה-21 התפזרה זמן קצר לאחר כינונה ובכך 
בתולדות  ביותר  הקצרה  לכנסת  הייתה 
שוב  ללכת  נדרשו  ישראל  ואזרחי  המדינה, 
השנה,  ראש  לפני  שבועיים  הקלפיות,  אל 
גם בימים אלו כאשר כלל  שהדיה נמשכים 
בקרוב  ממשלה  כאן  תוקם  האם  ברור  לא 
הבחירות  של  ג'  מועד  בראשה.  יעמוד  ומי 
הכלליות נראה באופק ואיש אינו יודע לומר 

מה צופן לנו העתיד.
בכמה  המקומיות.  בבחירות  נתחיל 
מהערים היו התושבים במתח רב. ירושלים 
מתמודדים  ארבעה  כאשר  סערה  כדוגמא 
זאב  השר  לבחירה:  עצמם  הציבו  מרכזיים 
ועופר  דייטש  יוסי  ליאון,  משה  אלקין, 
יוסי  את  הציבה  ישראל  אגודת  ברקוביץ. 
תחילת  לפני  עוד  מטעמה  כמועמד  דייטש 
ציפה  מישהו  שאם  אלא  תשע"ט.  שנת 
חרדי,  מועמד  סביב  חרדית  להתלכדות 
הידיעה  עם  שעבר  כיפור  יום  מוצאי  הגיע 
לתמוך  מתכוונות  התורה  ויהדות  שש"ס 
שלב,  באותו  ליאון.  משה  של  במועמדותו 
2 מ-3 המפלגות החרדיות  ליאון נתמך ע"י 
וכן ע"י אביגדור ליברמן שבאותו זמן עדיין 
היה בן ברית פוליטי של המפלגות החרדיות.
הציבור  את  קרעו  בירושלים  הבחירות 
אגודת  בין  המתח  כאשר  מבפנים  החרדי 
ישראל לדגל התורה התבטא לא רק בשאלת 
גם  אלא  דייטש,  יוסי  במועמד  התמיכה 
אגודת  התמודדו  שלראשונה  בעובדה 
ישראל ודגל התורה בשתי רשימות נפרדות. 
היום  סדר  על  שעמדה  המרכזית  השאלה 
הציבורי היא שאלת היחסיות בתוך רשימה 
המשותפת. באגו"י כבר היו מוכנים לחלוקה 
אי  מקומות  קרי,  חמישים,  חמישים  של 
לדגה"ת,  זוגיים  ומקומות  לאגו"י  זוגיים 
כוחם  כי  טענו  הליטאית  שבמפלגה  אלא 
הסגולי בעיר כמו ירושלים הוא הרבה מעבר 

לחמישים אחוזים.
תוצאות הבחירות הוכיחו כי בכל הקשור 
התורה  דגל  עמהם.  היה  הצדק  לירושלים, 
 6 עם  הגדולה  החרדית  לסיעה  הפכה 
מנדטים, שס שמרה על כוחה עם 5 מנדטים 
מנדטים   3 עם  תפקידה  את  סיימה  ואגו"י 
התורה  דגל  של  הניצחון  במסיבת  בלבד. 
מה  את  הפעילים  זעקו  הבחירות,  במוצאי 
הבחירות  של  הזיהוי  מסימני  לאחד  שהפך 
השיר  את  ארוכות  דקות  כאשר שרו במשך 
התורה  דגל  של  הפעילים  שלוש".  "שש 
המפלגה  האחות  על  מוחץ  ניצחו  בכך  ראו 
החסידית ובכך הורחב הקרע בין המפלגות.

את  קרעו  בירושלים  הבחירות  רק  לא 
הרוחות  סערו  באלעד  החרדי.  הציבור 
הבטיח  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  פחות.  לא 
להעמיד מועמד ספרדי לראשות העיר, אלא 
קריספל  צוריאל  בעיר,  בעבר  שס  שיו"ר 
דבר  בסופו של  והחליט  כמועמד  הוצב  לא 
דבר  של  בסופו  הרשימה.  מראשות  לפרוש 
דגל  במועמד מטעם  פינדרוס  יצחק  הועמד 
שהוגשה  שעתירה  אלא  יחד,  וש"ס  התורה 

פינדרוס  של  חייו  שמרכז  טענה  לביהמ"ש 
על  להתמודד  יכול  אינו  ולכן  בירושלים 
את  קיבל  ביהמ"ש  אלעד.  העיר  ראשות 
פינדרוס.  של  מועמדותו  את  ופסל  הטענה 
נסגרה  המועמדים  רשימת  שכבר  כיוון 
וא"א היה להציג מועמד חלופי, נותרו ש"ס 
ודגה"ת ללא מועמד. באגו"י נשמו לרווחה 
פרוש  ישראל  רה"ע  של  דרכו  כי  והבינו 
הבחירות  בשבוע  סלולה.  נוספת  לקדנציה 
הוחלט בש"ס לתמוך במועמדותו של ברק 
כל  לו  היה  לא  אך  מועמדות  שהגיש  צברי 
שנוצר  המשבר  בשל  ולפתע  כן  לפני  סיכוי 
שבדגה"ת  אלא  ש"ס.  של  למועמדה  הפך 
גם  ומאידך  צברי  בברק  לתמוך  לא  הוחלט 
לא בישראל פרוש באופן רשמי, אם כי רבים 
פרוש  בישראל  דגל התורה בחרו  ממצביעי 

שאכן נבחר לראשות העיר. 
חותם  הם  אף  הותירו  באלעד  הבחירות 
למחלוקת הגדולה בין הציבורים בעיר, אם 
כי ראוי לציין לשבח את ראש העיר ישראל 
פרוש שעשה הכל על מנת לאחד את השורות 
ולהכניס לקואליציה את כל המפלגות בכדי 

להחזיר את העיר למסלול האחדות.
שעורר  נוסף  מוקד  לחיפה:  ומאלעד 
סערה הייתה העיר חיפה. גם שם, המחלקת 
הפנים חרדית, העיבה על מערכת הבחירות. 
שלוש  התמודדו  בירושלים,  כמו  בחיפה, 
דגל  ש"ס,  העיר  למועצת  חרדיות  מפלגות 
רשמה  כאן  גם  ישראל.  ואגודת  התורה 
המפלגה הליטאית ניצחון כפול: המועמדת 
העיר  ראש  את  הביסה  רותם  קליש  עינת 
נשלח  יהב  עצום.  בהפרש  יהב  יונה  אז  עד 
של  לתמיכה  שזכה  אף  על  פנים  בבושת 
אגודת ישראל ושל ש"ס. קליש רותם נבחרה 
לסיעה  הפכה  התורה  ודגל  העיר  לראשת 
החרדית הגדולה עם 2 מנדטים בעוד אגו"י 

ושס מסתפקות במנדט אחד לכל מפלגה.
המוניציפאליות  הבחירות  כי  דומה 
בין  הכוחות  יחסי  את  במבחן  העמידו 
ישראל  אגודת   – התורה  יהדות  חלקי  שני 
התורה  דגל  בחרה  בביתר  גם  התורה.  ודגל 
להתמודד ברשימה עצמאית, אך לא הציבה 
מאיר  העיר.  לראשות  מטעמה  מועמד 
בהפרש  העיר  לראשות  נבחר  רובינשטיין 
עצום, אך דגל התורה הצליחה להכפיל את 

כוחה במועצת העיר.
זמן קצר לפני הבחירות, סערה העיר ביתר 
כאשר יו"ר דגל התורה המקומי יצחק רביץ 
הודח ופינה את מקומו ליו"ר הנבחר דודי זלץ. 
המקומי  הסניף  כי  הבינו  הארצית  בדגה"ת 
גילה עצמאות ובחרו לגבות את רביץ. דובר 
עליו כמועמד בכמה ערים ובסופו של דבר 
מועצת  ראשות  על  להתמודד  רביץ  נשלח 
קרית יערים טלזסטון. אלא שאז התברר כי 
רוזנטל  הוותיק הרב אברהם  ראש המועצה 
שנים,   22 במשך  המועצה  בראשות  שכיהן 
מתכוון להתמודד פעם נוספת. רוזנטל, בשר 
ראשי  את  הציב  התורה,  דגל  של  מבשרה 
היו  הצדדים  לשני  דילמה.  בפני  המפלגה 
דבר  של  בסופו  ישראל.  גדולי  תמיכת  את 
נמצאה הפשרה ולפיה לא תהיה התמודדות 
כאשר  כמועמד  יוצב  רוזנטל  וכי  כפולה 
רביץ  יצחק  הקדנציה  שבמשך  היה  התכנון 
יחליפו. למגינת הלב, עוד בטרם הבחירות, 
הלך הרב רוזנטל לעולמו, והאווירה הכבדה 
שגם כך שרתה על היישוב השקט בפרוזדור 
יותר.  אף  וטעונה  לכבדה  הפכה  ירושלים, 
כמועמד  רביץ  הרב  נבחר  דבר  של  בסופו 
מטעם דגל התורה, אם כי חלק מבני היישוב 
ע"י  נתמך  שלא  למועמד  להצביע  בחרו 

מועצת גדולי התורה.
עיני  וביתר,  ירושלים  מלבד  כי  דומה 
בית  העיר  אל  נשואות  היו  החרדי  הציבור 
שמש. עד לפני עשור, ראש עיר חרדי בבית 

שאז  אלא  לב.  משאלת  בגדר  היה  שמש 
הגיע משה אבוטבול שהצליח לאחד את כל 
לתמיכה  וזכה  בעיר  החרדי  הציבור  חלקי 
לראש  היה  ובכך  מובהקת  חרדית  פנים 
 3 שמש.  בבית  כה  עד  היחיד  החרדי  העיר 
בעשור  אבוטבול  ניצח  בחירות  מערכות 
האחרון, כאשר שניים מהם נערכו בסמיכות, 
ביהמ"ש  ביטל  שנים,  כחמש  שלפני  לאחר 
לזיופים.  טענות  בשל  בעיר  הבחירות  את 
החוזרות  בבחירות  גם  ניצח  אבוטבול 
בית  העיר  כראש  ברציפות  עשור  והשלים 

שמש.
מי שחשב שהקדנציה של אבוטבול סלולה 
הציבור  התרחבות  בשל  שלישית  לכהונה 
השטח,  לפני  מתחת  כי  גילה  בעיר,  החרדי 
שילם אבוטבול שילם את מחיר המחלוקת 
התכוונה  ששס  העובדה  חרדית.  הפנים 
והעובדה  באלעד,  מטעמה  מועמד  להגיש 
ששס ודגל התורה לא תמכו במועמד אגו"י 
אגו"י  ובמועמד  דייטש,  יוסי  בירושלים 
על  הכף.  את  הכריעו  צפת  העיר  לראשות 
דגה"ת  ש"ס,  של  הרשמית  התמיכה  אף 
ניצחה  אבוטובול,  של  במועמדותו  ואג"י 
ונבחרה  הבחירות  את  בלוך  עליזה  ד"ר 
ניתוח  צמוד.  מאבק  בתוך  העיר  לראשות 
תוצאות הבחירות מגלה, שבלוך קיבלה לא 
מעט קולות בתוך השכונות החרדיות ובכך 
עיר  ראשות  של  עשור  המערכה.  הוכרעה 
חרדית בבית שמש הסתיימו עם ניצחונה של 

מועמדת דתית לאומית.
אבוטבול  הודיע  הבחירות,  לאחר  מיד 
שזו  אלא  הפוליטיים.  מהחיים  פרישה  על 
הייתה פרישה זמנית. בש"ס הוחלט להציב 
לכנסת,  הראשונה  בעשירייה  אבוטבול  את 
יצחק  את  הציבה  התורה  שדגל  כפי  בדיוק 
לאחר  לכנסת  השמיני  במקום  פינדרוס 

שנמנעה ממנו ראשות העיר אלעד.
פינדרוס נבחר לכנסת כבר במועד הראשון 

לכנסת  נבחר  אבוטבול   .2019 בחירות  של 
במועד השני של בחירות 2019 עם עלייתה 

של ש"ס לתשעה מנדטים. 
אף  שעל  לומר,  ניתן  שנה  של  בסיכומה 
המחלוקת הרבות שהיו בבחירות המקומיות, 
שקרעו את הציבור החרדי מבפנים, ובעיקר 
את יהדות התורה על שני חלקיה, הגיעו שני 
יעקב  הבריאות  שר  סגן   – המפלגה  ראשי 
ליצמן ויו"ר ועדת הכספים משה גפני, לכדי 
שישבו  אחרי  השורות.  אחדות  על  החלטה 

תוצאות הבחירות 
הוכיחו כי בכל 
הקשור לירושלים, 
הצדק היה עמהם. 
דגל התורה הפכה 
לסיעה החרדית 
הגדולה עם 6 
מנדטים, שס שמרה 
על כוחה עם 5 
מנדטים ואגו"י 
סיימה את תפקידה 
עם 3 מנדטים בלבד

"
הרב יהשוע בן פז ז''ל
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מלבין ב-3 דרגותמותג בינלאומיאריזת חיסכוןיעילות מוכחת

לבןלבן

רואים אפור על גבי לבן:
 כביסה לבנה מאפירה עם הזמן.

 עם וניש קליה גולד,
הכביסה תהיה לבנה יותר ב-3 דרגות!





פרוש  מאיר  השר  שסגן  ולאחר  ביניהם, 
לפני  עוד  ליצמן  עם  הקרעים  את  איחה 
הבחירות המקומיות, הדרך לשיתוף פעולה 
קרובה.  הייתה  השורות  ולאחדות  מלא 
הציבור  מעיני  נעלמה  לא  הזו  האחדות 
התורה  יהדות  הגדילה  לכנסת,  ובבחירות 
כאשר  מנדטים,  לשמונה  ועלתה  כוחה  את 
לא  כה  שעד  והציבורים  החסידויות  כל 
חשו שייכים, חברו יחדיו והזניקו את כוחה 
בתוך  שהיו  המשקעים  התורה.  יהדות  של 
נעלמו.  השנה,  בתחילת  החרדי  הציבור 
2019 מועד ב' שהסתיימו רק לפני  בחירות 
מובהק  חרדי  אנטי  קמפיין  עם  שבועיים 
הציבור  את  הפכו  רק  המדינה,  את  ששטף 

החרדי למלוכד עוד יותר.
שקללותיה  נאחל  הזה,  בפרק  לפחות 
עם  שת"פ  שנת  ותחל  יכלו  תשע"ט  של 
הברכה  היא  שאחדות  ספק  אין  ברכותיה. 

שאנו כה זקוקים לה בימים אלו.
הבחירות המוניציפאליות העלו לכותרות 
גם את רון קובי, ראש העיר של טבריה שלא 
מס'  העירייה  תקציב  את  להעביר  הצליח 
פעמים וככל הנראה, לאחר שימוע יסיים את 
אך  לכנסת  רשימה  הריץ  אף  קובי  תפקידו. 
לא הצליח לקבל יותר מ-3000 קולות בכל 
הארץ, דבר שמעיד על כך שקמפיין השנאה 

נגד הציבור החרדי, לא שיכנע אנשים. 
של  העיר  ראש  הכהן,  שאמה  כרמל  גם 
ההחלטה  עם  לכותרות,  עלה  גן,  רמת 
המיזם  בשבת.  ציבורית  תחבורה  להפעיל 
לא צלח בשל מיעוט הנוסעים, דבר שהעיד 
הוא  בשבת  ציבורית  שתחבורה  מכל  יותר 
יותר עניין פוליטי וניגוח המפלגות הדתיות, 
מאשר צורך של התושבים, שחלקם הגדול 
על  שבת  של  אווירה  ומעדיפים  מסורתיים 

פני בילויים.

הבחירות לכנסת

תיזכר  תשע"ט  ששנת  מאמין  היה  מי 
פעמיים  ישראל  אזרחי  ילכו  שבה  כשנה 
ולהכריע  הכנסת  חברי  את  לבחור  מנת  על 
בראשות  יעמוד  מי   – הגורלית  בשאלה 
מדינת  חודשים   8 שכבר  אלא  הממשלה. 
או  מעבר  ממשלת  תחת  מתנהלת  ישראל 
משותקות  רבות  ומערכות  זמנית,  ממשלה 
לקבל  הממשלה  של  היכולת  חוסר  בשל 

החלטות משמעותיות.
להימנע  מנת  על  הכל  שעשה  נתניהו 
של  פרישתו  לאחר  לבחירות  מהליכה 
כי  הבין  הביטחון,  שר  מתפקיד  ליברמן 
ממשלה הנשענת על קואליציה של 61 חברי 
היה  נתניהו  היום  לתפקד.  יכולה  לא  כנסת 
ימים,  באותם  אבל  כזו,  ממשלה  על  חותם 
בסיס  את  להרחיב  ביכולתו  כי  סבר  נתניהו 
מ-61  ליותר  הלאומי  המחנה  של  הכוח 
כשגויה  התבררה  הזו  ההערכה  מנדטים. 

בשל כמה סיבות.
נגסו  נתניהו  נגד  החקירות   – ראשית 

ועוררו  בנתניהו  הימין  של  התמיכה  בבסיס 
את מחנה המרכז שמאל לצאת מהבית כדי 
מנדטים  ל-35  גדל  אמנם  הליכוד  להצביע. 
האחרות  הימין  מפלגות  יום  של  בסופו  אך 

קרסו ברגע האמת.
בנט ושקד שעמדו בראשות הבית היהודי, 
הכריזו על פרישה ועל הקמת מפלגה חדשה 
בשם "הימין החדש". הסקרים ניבאו לשניים 
שברגע  אלא  מנדטים,  שמונה  עד  שבעה 
לאחוז  מתחת  אל  קרסה  המפלגה  האמת 
קולות   1400 רק  חסרו  כאשר  החסימה, 
אחוז  רף  את  תחצה  שהמפלגה  מנת  על 
מתרוצץ  בנט  שבהן  התמונות  החסימה. 
קולות  לחפש  בכדי  הבחירות  ועדת  בחדרי 
מזויפים, היו מכמירות לב. בסופו של דבר 
נאלצו השניים להשלים עם הכרעת הבוחר 
והאשימו את נתניהו בכך ששתה את קולות 

מצביעי המפלגה.
ראשי  היו  הסאגה  על  מי שהביטו מהצד 
שהורכבה  המפלגה  הימין.  מפלגות  איחוד 
מפדרציה של סיעות כללה את הבית היהודי 
את  פרץ,  רפי  הרב  את  בראשו  שהעמיד 
סמוטריץ  בבצלאל  שבחר  הלאומי  האיחוד 
של  במקומו  המפלגה  בראשות  לעמוד 
פרישה  על  שהודיע  אריאל  אורי  השר 
מהחיים הפוליטיים, אך ממשיך לכהן כשר 
החקלאות עד עצם היום הזה, בשל המשבר 
הללו  המפלגות  שתי  אל  הנמשך.  הפוליטי 
שבראשה  יהודית  עוצמה  מפלגת  חברה 
עומד איתמר בן גביר. שלוש המפלגות הללו 

קיבלו יחדיו חמישה מנדטים.
הייתה  הממשלה  הרכבת  שמלאכת  אלא 
ארוכה ומייגעת. נתניהו שקיבל את המנדט 
מהנשיא לאחר ש-65 חברי כנסת תמכו בו, 
את  למצוא  הצליח  לא  ביתנו,  ישראל  כולל 
הנוסחה שתאפשר את הכנסת ישראל ביתנו 
שהתעקשה שלא לשנות פסיק מחוק הגיוס 
המפלגות  לבין  ראשונה,  בקריאה  שעבר 
בנושא,  דרך  כברת  עשו  שאמנם  החרדיות 

אך עדיין לא סיפק את אביגדור ליברמן.
בתום 28 ימים הבין נתניהו כי עליו לבקש 
ימים   14 ריבלין  ראובן  המדינה  מנשיא 
נוספים. גם בחלוף שבועיים הבין נתניהו כי 
ליברמן לא מתכוון כלל להיכנס לקואליציה. 
לנשיא, החליט  המנדט  את  להחזיר  במקום 
לפיזור  החוק  את  לקדם  הממשלה  ראש 
ישראל  אזרחי  את  לשלוח  ובכך  הכנסת 

למערכת בחירות נוספת.
בבחירות  התומכים  שבין  הוא  המפתיע 
חדשות היו גם ישראל ביתנו וגם המפלגות 
תמכו  כנסת  חברי   75 למעשה  הערביות. 
בהצעה שעברה ברוב גדול. ליברמן האמין 
את  להמציא  לו  יגרמו  חדשות  שבחירות 
המנדטים  מספר  את  ולהגדיל  מחדש  עצמו 
חמישה  על  באפריל  בבחירות  שעמד 
הערביות  המפלגות  גם  בלבד.  מנדטים 
שאחת מהן עברה בקושי את אחוז החסימה, 
בעוכריהן,  היה  הרשימות  שפיצול  הבינו 
ואכן בסיבוב השני הוקמה מחדש הרשימה 

הנוכחיות  בבחירות  שהגדילה  המשותפת 
למעשה  בכך  מנדטים.  ל-13  כוחה  את 
גוש  את  והוריד  המרכז-שמאל  גוש  הורחב 
במוצאי  ליברמן  ללא  מנדטים  מ-60  הימין 
במוצאי  מנדטים  ל-56  הראשון  הסיבוב 
היא  המשמעות  השני.  הבחירות  סיבוב 
מנדטים   3 אליו  להעביר  הצליח  שליברמן 
שנתניהו  תסריט  לרשימתו,  הימין  ממחנה 

כלל לא ציפה לו.
הדבר  הוא  הגיוס  חוק  שנושא  אף  על 
ישראל  מדינת  הלכה  שבגינו  המרכזי 
בבחירות   ,2019 באפריל  לבחירות 
בספטמבר, הנושא כמעט לא דובר. השנאה 
היוקדת לציבור החרדי היא שעמדה בראש 
שיצא  ליברמן  מלבד  כאשר  היום,  סדר 
לבן  כחול  גם  מובהק,  חרדי  אנטי  בקמפיין 
לקמפיין  הצטרפו  גנץ  בני  המפלגה  ויו"ר 
"ממשלה  בקמפיין  יצאו  כאשר  הפסילות 

חילונית". 
אל  הללו  בבחירות  הוקע  הציבור החרדי 
הנגטיבי  הקמפיין  דווקא  אך  הקלון,  עמוד 
החרדיות.  המפלגות  של  כוחן  לעליית  גרם 
ש"ס הגדילה את כוחה ובבחירות הנוכחיות 
תשעה  השוות  קולות   329,834 קיבלה 
מהבחירות  המפלגה  גדלה  ובכך  מנדטים, 
מרשים  הישג  קולות,  ב-71,559  באפריל 
הקולות  מספר  זהו  למעשה  הדעות.  לכל 
זהה  המפלגה,  שקיבלה  ביותר  הגבוה 
במפלגה  שבחרו  המצביעים  למספר 
בבחירות האחרונות בהן היה חי מרן הגר"ע 
אריה  ש"ס  שיו"ר  ספק  אין  זיע"א.  יוסף 
דרעי הצליח להעיר את המפלגה ולעורר את 
השטח עם קמפיין ממוקד שהותאם במיוחד 

לימי הרחמים והסליחות.
כביר  הישג  רשמה  התורה  יהדות  גם 
כאשר הצליחה לעלות בלמעלה מ-17 אלף 
קולות מהבחירות באפריל. אין ספק שאלפי 
המצביעים שהתווספו בבחירות האחרונות, 
הגיעו  שחלקם  חדשים,  בקהלים  מקורם 
בזכות מסעותיו של שר התורה מרן הגר"ח 
ומאידך,  אחד  ברחבי הארץ מצד  קנייבסקי 
בקרב  מסודרת  עבודת מטה מאורגנת  בשל 
כל הקהילות והחצרות החסידיות של פעילי 

אגודת ישראל.
לאחור,  במבט  תשע"ט  על  כשמביטים 
מגלים עד כמה הפוליטיקה שבירה ואכזרית. 
יו"ר  היה  עוד  גבאי  אבי  השנה  בתחילת 
הייתה  עוד  זנדברג  תמר  העבודה.  מפלגת 
יו"ר מרץ. השניים הללו איבדו את תפקידם 
ב'.  מועד  לבחירות  א'  מועד  בחירות  בין 
בתחילת תשע"ט ליברמן עוד היה בן ברית 
של המפלגות החרדיות וניר ברקת עוד היה 

ראש העיר ירושלים.
ראש  היה  נתניהו  תשע"ט  בתחילת 
תשע"ט  של  בסיומה  גם  ישראל.  ממשלת 
איש  אולם  הממשלה,  ראש  עדיין  נתניהו 
שגם  לחתום  מוכן  לא  הפוליטית  במערכת 
את תש"פ נתניהו יסיים בעודו מכהן כראש 

הממשלה.

ד"ר רוטשילד איננו

חג  מוצאי  מאז  אשפוז,  ימי  כמה  לאחר 
במהלך  נפטר  תשע"ט,  סוכות  של  ראשון 
'מעייני  החולים  בבית  סוכות  חוה"מ 
בית  את  וייסד  שהקים  האיש  הישועה' 

החולים ד"ר הרב משה רוטשילד ז"ל.
ביתו  אל  החולים  מבית  יצאה  הלוויתו 
השתפו  בהלווייתו  העלמין.  לבית  ומשם 
גדולי ישראל ובראשם מרן הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א.
ד"ר רוטשילד היה מקורב לגדולי ישראל 
הקהילות  מרן  ובראשם  ויבלח"א  זצוק"ל 
יעקב זצ"ל, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל ועוד.

הרב ד"ר רוטשילד, כונה "הרופא של בני 
ברק", ולפני למעלה מארבעים שנה, הפתיע 
את יהדות העולם כאשר החליט לצאת למסע 
בניית בית החולים החרדי בבני ברק בניגוד 
לכל התחזיות הפסימיות ונחרט בהיסטוריה 

של היהדות החרדית בישראל.
שהעניק  דגול  רופא  היה  רוטשילד  ד"ר 
לרבבות  ומזור  רפואה  שנים  במשך עשרות 
במיוחד  כסף,  אין  חינם  ברק  בני  תשובי 
תלמיד  צנוע,  אדם  היה  וחגים.  בשבתות 
עשה  הוא  איש.  מפני  חת  ולא  ועניו  חכם 
את הלא-יאומן בזכות חזונו האישי. בשלהי 
חייו זכה והקים את בית החולים השני שלו 
שהוא  דעת'  'מרבה  הנפש  בריאות  מרכז   –
בעולם  הראשון  הפסיכיאטרי  החולים  בית 

שנבנה מראש במיוחד למגזר החרדי.
בצוואתו המיוחדת אסר בתכלית האיסור 
עצרת  לקיים  אסר  וכן  בהלווייתו  להספידו 
ואכן  עליו,  ידברו  שבה  לזכרו  התעוררות 
כבקשתו כך נהגו בניו ומקורביו ולא נישאו 

כלל הספדים לזכרו.
והקמת  לפטירתו  השלושים  במלאת 
רוטשילד  ד"ר  כי  נחשף  לזכרו  המצבה 
הפתיע בניסוח מדוקדק של מצבתו שאותה 
ניסח בעצמו בצוואתו, למעט תואר "הרב" 

שהוסיפו בניו לשמו.
הוא  כי  רשם  לא  אפילו  המצבה  גבי  על 
מעיני  הרפואי  המרכז  את  וייסד  שבנה  זה 
מעורב"  להיות  "זכה  רק  אלא  הישועה 

בהקמתו.
קברו  שעל  המצבה  נוסח  זהו  לבקשתו, 
בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז': "פ"נ 
יוסף  ר'  החבר  בן  ז"ל  רוטשילד  משה  ד"ר 
ז"ל, שזכה לעזור כרופא להרבה גדולי הדור 
ותלמידי חכמים. זכה להיות מעורב בהקמת 
ו'המרכז  הישועה'  'מעייני  הרפואה  בית 

לבריאות הנפש'".
בצוואתו ביקש שכל הבא לפקוד את קברו 
בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  "אני  יאמר 
זה  כל  עם  שיתמהמה  פי  על  ואף  המשיח 

אחכה לו בכל יום שיבוא".
את  שהטביעה  זו  פלאים  דמות  אכן, 
בני  של  מנופה  נעקרה  לדורות,  חותמה 
יציינו בני  ברק ובחול המועד סוכות השנה 

הרב פנחס מנחם פשווזמן הי''דד''ר משה רוטשילד ז"ל | צילום: דוברות מעייני הישועה
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חזנות לומדים בבירת החזנות

צוות מורי האקדמיה לפיתוח קול:
אגנס מסיני | אנה סקבינסקי | דנה גלזר | ד"ר יוסף ארידן | נח בריגר

פתיחת שנת הלימודים: חשוון תש"פ נובמבר 2019

צוות המורים:

מנחם בריסטובסקי | ישראל רנד | יוסי שוורץ | יחזקאל קלאנג | אברמי רוט

להרשמה ותיאום: 
מנהל בית הספר לחזנות | 050-7219916 - יצחק ראשי

נפתחת ההרשמה
תש"פ הלימודים  לשנת 

ם
בי
צו
עי

ש 
א

B I R N A N A

 
  

בניהולו של מאסטרו אלי יפה

בית הספר המרכזי 

לחזנות
בפתח תקוה

השנה תפתח
כיתת בוגרים

עם תוכנית לימודים

עשירה ומגוונת

רמי גרינברג
ראש העיר

גילה בן נאים
ראש האגף לתרבות יהודית

פלטיאל איזנטל
הממונה על המועצה הדתית

מקפיאים בחגיגה!

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

הגיע הזמן למקפיא איכותי ולא יקר!
לשיא החשמל והמיזוג המגוון הגדול ביותר של מקפיאים

מכל המותגים, כל הגדלים ובמחירים הזולים ביותר!

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.
לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים

ועוד מגוון ענק של מוצרי חשמל המשתתפים במבצע לדוגמא:

מקפיא
6 מגרות 

₪ 1,090
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מכני

₪ 1,880
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקפיא
אלקטרולוקס

מקפיא
ענק

נו-פורסט | 7 מגרות

₪ 1,990
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקפיא
ענק

די פורסט | מכני
7 מגרות

₪ 1,790
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מוצר שני בשקל אחד בלבד ומקבלים

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

₪ 1,790

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

משתתףרק
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקרר מכני 
מאושר לשבת

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690
רק

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

הזדרזו!
כל המוצרים באספקה לחג

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
599

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
1,290

שואב אבק
אלחוטי נטען

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

מטחנת בשר
מולינקס



מי ששינה  להסתלקותו של  המשפחה שנה 
את עולם הרפואה וההלכה, עם חזון שאיש 

לא האמין שניתן להגשימו.

הפיגוע המחריד בברקן

יריות  חמש  או  ארבע  עוד  שמעתי  "ואז 
חזקות והצטנפתי מתחת לשולחן", מספרת 
באירוע  שנפצעה  וטורי,  שרה  רועד  בקול 
שעות  בברקן.  התעשייה  באזור  הרצחני 
חברת  עובדי   400  – ו  המוקדמות  הבוקר 
שם  אי  עבודתם  למקום  מגיעים  'אלון' 
לאריאל.  שבסמוך  ברקן  התעשייה  באזור 
חודש  שאחרי  שבוע  תחילת  של  התחושה 
בראש  למדי.  מתעתע  היה  בחגים  עמוס 
המחבל הארור רצו מחשבות אחרות לגמרי. 
אשרף נעלאווה מהכפר שוויכה, היה עובד 
בבוקר  למפעל  הגיע  הוא  במפעל,  חשמל 
ביקש  הגיע.  לא  בהם  ארוכים  ימים  אחרי 
קומה  אל  עלה  אזיקונים,  במפעל  מחסנאי 
עליונה וכפה על עובד ניקיון לאזוק את קים 
ולא  לבנגרונד-יחזקאל תחת איום שבמידה 
יעשה כך, הוא יהרוג אותו גם. מיד לאחמ"כ 
ירה בה באכזריות. לאחר מכן, ירה בקור רוח 

בזיו חג'בי השם יקום דמם.
שהמנוחה  והעובדה  המחריד  הפיגוע 
בטרם  כפותה  הייתה  יחזקאל  לבנגרוד  קים 
נרצחה עוררה סערה וזעם ציבורי. בהלוויה 
רפי  ואביה  בעלה  גיא  לה  ספדו  הכואבת 
המשתתפים:  המוני  בכיות  לקול  שאמר 
לא  לצערי  לידך,  הייתי  שלא  "מצטער 
מה  שראיתי  למרות  בזמן,  להגיע  הספקתי 
שעשו לך, מבטיח לך שגיא וקאי יקבלו את 
מה שהבטחתי לך, כמו שדאגתי לך, נוחי על 

משכבך בשלום". 
ביום שני בצהריים הובא למנוחות הנרצח 
אב  לציון,  מראשון   35 בן  חג'בי,  זיו  השני 
לשלושה. זיו היה אמור לחגוג באותו שבוע 
את יום הולדתו ה- 35. אמו איריס אמרה כי 
"בן אדם שאהב את החיים, אהב  היה  הוא 
את  לקבור  צריכה  אני  למה  העבודה.  את 
הבן שלי בגיל 35? יש לו ילדים קטנים, זוג 
4 וחצי, מה האימא  וילד בן   7 תאומים בני 
שלהם תגיד להם על זה? בנימים הכי קטנים 
של הגוף הם קשורים לאבא שלהם". האם 
מאלה  אחד  שאף  רוצה  לא  "אני  הוסיפה: 
שלו  שהמשפחה  חי.  יישאר  בו  שפגעו 
צריכה  שאני  לזה  מוכנה  לא  אני  תסבול. 
הוא  למלחמה,  יצא  לא  שלי  הבן  לסבול. 
יצא לעבוד. אני רוצה שהבן אדם הזה ימות. 
בלי  אותו,  שיהרגו  ביהודים  שנוגע  מי  וכל 

לעשות חשבון לאף אחד". 
לכל  זיו  של  אמו  הודתה  דבריה  בסיום 
מבקשת  "אני  להלוויה:  שהגיעו  המנחמים 
שלך  אבא  בך.  פגעתי  אם  סליחה  זיו  ממך 
עומד לידי ולא יכול לדבר, אנחנו לא יודעים 
נכדים  שלושה  לנו  השארת  להתמודד.  איך 
מדהימים ועכשיו אנחנו נעזור לנטלי לעבור 

את התקופה הקשה הזו. זיו, אתה חסר לי".

ומי באש: האסון בביתר

בליל ר"ח חשון, ניחת אסון כבד על העיר 
גינזבורג  משפחת  של  ביתם  עילית.  ביתר 
בסמוך  החל  הקשה  הערב  בלהבות.  עלה 
הוזעקו מתנדבי מד"א  אז   -   21:15 לשעה 
'צוות הצלה' לאירוע של שריפה עם לכודים 

ברחוב כנסת מרדכי בעיר.
לאחר שפינו את השכנים והילדים שנפגעו 
שניים  הזוועה:  התגלתה  עשן,  משאיפת 
ואפרת בת  בן השנה  מילדי המשפחה, צבי 
הארבע נספו בשריפה הקשה. אבל כבד ירד 

על העיר עם היוודע דבר האסון הקשה.
עוברים  שכנים  של  הקשות  התמונות 
מחלון לחלון, בכדי שחלילה האש לא תפגע 
שחוו  האימה  רגעי  את  משקף  בהם,  גם 
הילדים הקטנים ברגע שהאש הייתה סביבם. 

הם לא שרדו. 
לגנזי  נלקחו  אשר  הקטנים  הילדים 
יהושע  ראובן  הרב  של  בנים  הם  מרומים, 
'אור  ישיבת  ובוגר  העיר  תושב  גינזבורג, 
ישראל', בנו של הגאון רבי שלמה גינזבורג 
- בית  יהודה'  'הרי  המשמש כר"מ בישיבת 
מרן  של  ונכדו  מאיר,  בית  במושב  מאיר 
המשגיח מפוניבז' הגאון הצדיק רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל. אמם היא דבורה, בתו של 
קוק,  הרב  ממוסד  שפירא,  דוד  נתן  הרב 
'אורחות  תורה  בתלמוד  כגננת  המשמשת 

חיים'.
הרב ראובן יהושע גינזבורג, אבי הילדים, 
האב  אמר  היתר  בין  מצמרר.  הספד  נשא 
מה  בחלוננו'.  המוות  "'עלה  שבור:  בקול 
יש לדבר, אין מה לדבר בכלל. כתוב בחז"ל 
לטובה.  הכל  הקב"ה,  שעושה  מה  שכל 
בפסוק במגילת רות כתוב שנעמי אמרה 'אל 
אנחנו  מרה'.  לי  קראנה  נעמי,  לי  תקראנה 
מלווים ילדים קטנים, תינוקות של בית רבן, 

שלא טעמו טעם חטא".
המלים  היו  אלו  ישראל',  "'שמע 
האב  הוסיף  אתמול",  שלהם  האחרונות 
המלווים.  מאות  של  בכיים  לקול  השכול, 
"זה הפסוק היחיד שצבי ידע להגיד. 'קראנה 
'משפטך  זה מר, מאוד מר. כתוב  לי מרה', 
תהום רבה'.  משפטי ה' זה תהום רבה, אבל 
לא חשבתי שבבת אחת אפשר ליפול לשתי 

תהומות".
ילדים  נחמה בהסתלקותם של  אין  אמנם 
האסון  לאחר  שנה  כחצי  אולם  רכים,  כה 
הכבד, נולדו למשפחת גינזבורג שלישייה – 
דין  ובן. "אנחנו מרגישים שהיה  שתי בנות 
ורחמים, היה דין והדין הזה היה עטוף כולו 
הזמן",  כל  אותם  מלווה  הקב"ה  ברחמים. 
גינזבורג,  שלמה  רבי  המשפחה,  סב  אמר 

לאחר לידת השלישייה.

פרקליט הצמרת

ותן  לומר  מתחילים  בו  ביום  חשון,  בז' 
את  החרדית  היהדות  איבדה  ומטר,  טל 
ביותר בעשורים  אחת הדמויות המשפיעות 
ז"ל,  ויינרוט  יעקב  ר'  ד"ר   – האחרונים 
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למעשה, לא רק היהדות החרדית איבדה 
חותמה.  את  שהטביעה  משפיעה  דמות 
צמרת המשפט בישראל איבדה את מי שהיה 
במשך שנים רבות לפרקליט הבכיר, כאשר 
מנהיגי המדינה בחרו בה כמי שייצג אותם 

בתיקים רבים.
חריפות שכלו, ישרותו וגאונותו הקנו לו 
התואר "פרקליט הצמרת". בהלווייתו שיאה 
שרק  השילוב  את  לראות  היה  ניתן  מביתו, 
גדולי  מחד,  ליצור.  היה  יכול  ויינרוט  ד"ר 
קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  ובראשם  ישראל 
החכמים  תלמידי  וגדולי  ישבות  ראשי 
ובראשם  המדינה  מנהיגי  ובראשם  שבדור, 
ראש הממשלה בנימין נתניהו שויינרוט ז"ל 

היה פרקליטו במשך שנים רבות.
ללמוד  ז"ל  ויינרוט  נהג  שנים  במשך 
בחברותא עם מורו ורבו ראש ישיבת פוניבז' 
שעתיים  לחיים,  שייבדל  פוברסקי  הגרב"ד 

בכל שבוע.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לשגר 
את תנחומיו מיד לאחר שנודע על פטירתו: 
פטירתו  על  מצער  המומים  ואני  "רעייתי 
יעקב  ז"ל.  וינרוט  יעקב  עו"ד  יקירנו  של 
היה מופלא באישיותו, בחוכמתו, בחריפות 
ובנאמנותו  שלו  הצדק  בתחושת  שכלו, 
למכריו  למשפחתו,  גדול  אובדן  זהו  לעמו. 
ומוקיריו, וזהו אובדן גדול לעולם המשפט 

הישראלי".
את  והמבכים  המספידים  שרשרת 
הפוליטית  המערכת  כל  את  חצתה  לכתו 
על  ומתאבל  " כואב  בישראל.  והציבורית 
תלמיד  ויינרוט.  יעקב  היקר  חברי  פטירת 
חכם, משפטן בחסד עליון, איש חסד ואמת, 
הוא  מותו  מסור.  וחבר  מופלאה  אישיות 
ולרבים  לחבריו  למשפחתו,  גדולה  אבידה 
בעם ישראל", הספידו יו"ר ש"ס אריה דרעי.
שרת המשפטים דאז איילת שקד אמרה: 
מסעו  ומלואו.  עולם  הכיל  וינרוט  "יעקב 
מיד  מגרמניה  משפחתו  בעליית  התחיל 
לאחר  והסתיים  המדינה,  הקמת  לאחר 
המובילים  המשפט  מאנשי  לאחד  שהפך 
מסמל  וינרוט  ישראל.  במדינת  והמוערכים 
אדם  היה  הוא  ימינו.  בת  הציונות  פאר  את 
מורכב ומלא ניגודים. תלמיד ישיבה מבריק 
שהוסמך לרבנות על ידי גדולי הרבנים מחד, 
סניגור  מאידך.  הצבאית  הפרקליטות  ואיש 
היו  חשודים  שזכויות  הראשונה,  מהשורה 
קדושות בעיניו. לצד עבודתו מסביב לשעון, 
בדוקטורט  ויכולותיו  מרצו  את  השקיע 
שלימים התקבל כחוק וסייע לשיפור מצבן 

ושכלו  הרחב  ליבו  בישראל.  העגונות  של 
הישראלי.  המשפט  בעולם  זהרו  החריף 
חלקי  בין  התפר  את  סימל  תמיד  וינרוט 
החברה הישראלית. אדם שתבניות צרות היו 

ממנו והלאה. יהי זכרו ברוך".
היה  ירושלים,  רה"ע  כיום  ליאון,  משה 
תלמיד  איבד  ישראל  "עם  המספידים:  בין 
דופן  יוצאת  ואישיות  מבריק  משפטן  חכם, 
בחריפותו  השקפתה.  ובעומק  ברגישותה 
ובחכמתו וינרוט שימש מופת וסמל ליכולת 
ומחלוקות  אידיאולוגים  פערים  בין  לגשר 
הישראלית,  בחברה  השונים  הזרמים  בקרב 

בבחינת 'אוהב שלום ורודף שלום'".
שלי  ח"כ  המדינה  לביקורת  הועדה  יו"ר 
אותו  יזכור  "הציבור  אמרה:  יחימוביץ 
ישראל,  עשירי  של  כפרקליטם  הסתם  מן 
על  יותר.  הרבה  מורכבת  היתה  דמותו  אך 
בדעות  החזיק  הוא  שבדבר,  הסתירה  אף 
ונשענות  היטב  מנומקות  סוציאליסטיות 
ממי  מזערי  טרחה  שכר  גבה  רב,  ידע  על 
ניכרים  סכומים  ותרם  משגת,  אינה  שידם 
אני  נלווים.  ציבור  יחסי  בלי  לצדקה  ביותר 
זכרו  יהי  משפחתו.  של  בצערה  משתתפת 

ברוך".
ימים  מי שהיה באותם  ליברמן,  אביגדור 
יעקב  "עו"ד  הוא:  אף  הספידו  ביטחון  שר 
במינו.  ומיוחד  סגולה  יחיד  היה  ויינרוט 
מופלאה  הבנה  יכולת  ובעל  משכיל  חכם, 
ויינרוט תמיד ניסה  בבני אדם. כיהודי דתי, 
לעם  ייחסר  הוא  העולמות.  שני  בין  לגשר 

ישראל ולי באופן אישי. יהיה זיכרו ברוך".
את  להספיד  מיהרה  עוה"ד  לשכת  גם 
הדין  עורכי  "לשכת  הבכיר:  הפרקליט 
משתתפת מעומק הלב בצערה של המשפחה 
בכלל  ישראל  למדינת  אבל  זהו  האבלה, 

ומערכת המשפט בפרט".
אנקדוטה  סיפר  אייכלר,  ישראל  ח"כ 
מעניינת המשקפת את אישיותו של ר' יעקב 
תורת  ושומרי  ישראל  "עם  ז"ל:  ויינרוט 
ישראל איבדו עמוד ענן שיצא לחצוץ במוחו 
מפני  ולהגן  לסנגר  הרחב  ובלבו  הגדול 
המהרסים המבקשים לעקור את הכל. לפני 
כשלושים שנה, עיתון "המחנה החרדי" יצא 
בתקשורת  האנטישמית  ההסתה  נגד  חוצץ 
ובזירה הפוליטית ונתבע על לשון הרע בסך 
עצמו  על  לקח  יעקב  רבי  ש"ח.  אלף   180
את הערעור לעליון בהתנדבות מלאה מתוך 
הכרה ערכית, ללא שקיבל פרוטה אחת. מאז 
יצא לי להכיר אישית דמות של יהודי תלמיד 
התורה  עולם  לצד  תדיר  העומד  גדול  חכם 
הנרדף. הוא היה אביר חופש הביטוי וחופש 
הדת והזכות ללמוד תורה, במדינת היהודים. 
והיה  תורה  דעת  בפני  עצמו  ביטל  יעקב  ר' 
הערכה  ישראל.  גדולי  של  גדול  מעריץ 
מרן  כ"ק  של  תורה  לדעת  הייתה  עצומה 
למד  הוא  שליט"א.  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
בחברותא עם ראש ישיבת פונוביז' והקפיד 
מאוד על קביעת עיתים לתורה בכל עת. נודע 
כטיפה מן הים ממעשי החסד והצדקה שהיה 
פועל בכל הזדמנות ובכל מקרה של הצלת 
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יהודי  סתם  או  אנושית  טרגדיה  או  נפשות 
היותו  למרות  כספית.  לעזרה  באמת  נזקק 
אחד המשפטנים המבריקים בישראל, סירב 
העליון,  המשפט  בבית  לשופט  להתמנות 
כדי שלא לתת חיזוק לבג"צ המבקש להציג 
דעת מיעוט, לכיסוי האג'נדה. זכורה קריאתו 
שדיבר  והדמעות  ישראל'  'שמע  הבוכייה 
נגד  מיליון'  ה'חצי  הפגנת  ביום  עליהן 
ועד  קריאה שהדהדה מקצה הארץ  הבג"צ. 
קצהו, והגיעה לסיומה המיוסר הלילה, תוך 
קידוש שם שמיים ברבים. היהדות הנאמנה 
החירות  לוחמי  מטובי  אחד  את  הפסידה 
הוא  המשפט.  בהיכלי  הדתי  האדם  וזכויות 
וועדות  הדת  מערכות  בכל  שותף  היה  מי 
הייעוץ אל מול ההגמוניה השלטת המצרה 

על כל צעד ושעל".
חלקם  אלפים,  הגיעו  השבעה,  במהלך 
לא הכירו את ד"ר ויינרוט באופן אישי, אך 
המשפחה.  בני  את  לנחם  לבוא  צורך  ראו 
"יעקב היה איש אשכולות, ידען בכל תחומי 
ומשפט  פילוסופיה  תורה,  של  איש  החיים. 
לו  ספדו  וחבר",  דרך  מורה  גם  ובעבורנו 
עמד.  בראשו  הדין  עורכי  במשרדי  חבריו 
שידע  וענווה  חסד  של  איש  היה  "יעקב 
הרוח  לעולם  המעשה  עולם  בין  לשלב 
הותיר  יעקב  לה.  שני  שאין  מופלאה  בדרך 
את רישומו הייחודי ופורץ הדרך בכל אשר 
פסע, במשפט ובחיים הציבוריים ולא פחות 
כל  עם  שלו  במגע  היומיום,  בחיי  חשוב 

סובביו.
"אנחנו בוכים כמובן את לכתו של יעקב 
איש  המשפטן,  הפילוסוף,  החכם,  התלמיד 
אבל  הדגול,  והמורה  ההלכה  איש  ההגות, 
בראש ובראשונה אנחנו בוכים את לכתו של 
יעקב וינרוט האדם", תיאר עו"ד עמית חדד, 

שותפו לדרך.
גם בתוך המחלה הארורה שאחזה בו, לא 
את  אחד  לרגע  ז"ל  ויינרוט  יעקב  ר'  איבד 
היכולת להעניק. הוא לא נתן למחלה לקחת 
או לשחוק את תחושת  עוז הרוח  ממנו את 

השליחות שבערה בו כל העת.

הגר"ש קורח זצ"ל

בעיצומו של חודש חשון, הסתלק לעולמו 
בגיל 84, זקן רבני תימן ורבה של העיר בני 
לאחר  זצ"ל,  קורח  שלמה  רבי  הגאון  ברק, 
שהיה מאושפז בבית החולים במשך תקופה 

ארוכה בעקבות מחלה קשה.
רבנים  למשפחת  נולד  זצ"ל  המנוח 
הוא  אף  היה  זצ"ל  יחיא  רבי  אביו  בצנעא, 
חיים  הרב  אצל  למד  בילדותו  תימן.  מרבני 
צאלח ואצל סבו הרה"ג עמרם קורח זצ"ל, 

רבה הראשי האחרון של יהדות תימן.
בשנת תש"ט עלה לארץ ישראל והתגורר 
נעלמה,  אחותו  בירושלים.  וסבו  אביו  עם 

לטענתו כחלק מפרשת ילדי תימן.
חיים,  מקור  בישיבת  למד  בצעירותו 
משנת  תקווה.  בפתח  ישראל  אור  ובישיבת 
תשי"ג למד בישיבת מרכז הרב שבירושלים, 
ולאחריה בישיבת פוניבז' בבני ברק. כמו כן 
לגאון  מקורב  והיה  לייקווד  בישיבת  למד 

רבי אהרן קוטלר זצ"ל.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים שעל 
ידי ישיבת פוניבז'. לאחר מכן נתמנה לחבר 
הרבנות בבני ברק ובהמשך נבחר לרבה של 
והיה לרב הראשון של העיר שהוכר  העיר, 

ע"י הרבנות הראשית לישראל.
חיבר  התורה  חלקי  בכל  רבים  חיבורים 
הגאון זצ"ל בימי חייו, כאשר בפרט היה מן 
מנהגי  את  ולברר  לבאר  שעמדו  הראשונים 
יחד,  ולקבצם  ובנעימה  תימן בשפה ברורה 
'עריכת  הבהירים  ספריו  בסדרת  וזאת עשה 
פסח.  של  הגדה  ועל  חלקים  י"ג  שולחן' 
מלך'  'שפת  החיבורים  את  לאור  הוציא  כן 
משנה  על  למלך'  ו'זמנים  מלך'  'אהבת 
'תשובה  שו"ת  חלקים,  ו'  להרמב"ם  תורה 
ישרים',  'בסוד  אמונתי',  'זאת  כהלכה', 
כולם  'ועמך  תהלים,  ספר  על  ברכה'  'חיי 
צדיקים', 'ראשית דעת', 'חכמת הנפש', 'רוח 
טהרה' על משניות טהרות ו'יש בורא עולם'.

נפרדים מהשר דוד אזולאי ז"ל

הקשה  במחלה  נאבק  בהן  שנים  לאחר 
ולאחר שבחודשי חייו האחרונים מצבו הלך 
והידרדר, בדיוק ביום בו התקיימו הבחירות 
לעולמו  הלך  בחשון,  כ"א  המוניציפאליות 
אישי  מבכירי  ז"ל,  אזולאי  דוד  הרב  השר 
ציבורית  חייו לעשיה  הציבור שהקדיש את 

באמונה וביושר.
השר דוד אזולאי, בן 63, התגורר בקריית 
לאחר  ב-2016  עבר  אליה  )חיפה(,  שמואל 
למסעוד  נולד  בעכו.  רבות  מגורים  שנות 
לישראל  ועלה  מרוקו,  מקנס,  בעיר  ופרלה, 
קרבי.  כחובש  בצה"ל  שירת   1963 בשנת. 
מועצת  כחבר  וכיהן  בעכו,  התגורר  הוא 
עד  מ-1978  קדנציות,  שלוש  במשך  העיר 
1993. היה מקורב לרב העיר הרה"ג שלום 
כיהן   1996–1993 השנים  בין  זצ"ל.  לופס 
המועצה,  ראש  כסגן  הפנים  משרד  מטעם 
נחל  האזורית  המועצה  כראש  מכן  ולאחר 
עירון  למעלה  מכן  לאחר  )שפורקה  עירון 
לראשונה  נבחר   1996 בשנת  ובסמ"ה(. 
לכנסת, וכיהן בה עד מרץ 2018, אז החליפו 
בנו ח"כ ינון אזולאי. בין השנים 2000–2001 
כיהן כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של 
2001–2003 כיהן כסגן  הכנסת. בין השנים 
שר הפנים בממשלתו הראשונה של אריאל 

שרון. 
נבחר  ה-18  לכנסת  הבחירות  לאחר 

והגנת  הפנים  ועדת  כיו"ר  נוספת  לכהונה 
ב-2011  כיסאו  את  פינה  הוא  הסביבה. 
ליושב  והתמנה  כהן,  אמנון  לסיעה  לחברו 

ראש הועדה לפניות הציבור.
במקום  הוצב  ה-19  לכנסת  בבחירות 
הבחירות,  לאחר  ש"ס.  ברשימת  השמיני 
הפנים  בוועדת  חבר  להיות  אזולאי  נבחר 
לפניות  המיוחדת  בוועדה  הסביבה,  והגנת 
ובוועדת הכספים.  בוועדת הכנסת  הציבור, 
במקום  הוצב  העשרים  לכנסת  בבחירות 
הרכבת  ועם  ש"ס,  ברשימת  החמישי 
דתות.  לענייני  כשר  לכהן  החל  הממשלה 
את  הכנסת  ליו"ר  הגיש   2018 במרץ  ב-12 
התפטרותו מהכנסת, שנכנסה לתוקף אחרי 
יומיים. אזולאי התפטר מהכנסת עקב מצבו 
לענייני  כשר  לכהן  המשיך  אך  הבריאותי, 
דת. את מקומו של דוד אזולאי בכנסת תפס 
ה-16  – שמוקם במקום  אזולאי  ינון   – בנו 

ברשימת ש"ס לכנסת העשרים. 
סיפור מרגש אותו סיפר במהלך השבעה 
את  משקף  זהב,  הר  חיים  התקשורת  איש 
גודל האישיות של האיש. הנה הסיפור כפי 
שנכתב ע"י חיים הר זהב בעצמו: השר דוד 
הציבור  מנבחרי  אחד  היה  שנפטר,  אזולאי 
הכי נפלאים שיצא לי להכיר בחיי. הוא לא 
הצבעתי  לא  כמוני,  דברים  באותם  האמין 
אהבת  כולו  היה  האיש  אבל   - מעולם  לו 
כל  בזולת.  הטוב  את  למצוא  וניסיון  אדם 
סטודנט שעבר אצלי שומע את הסיפור הזה, 
אבל עכשיו אפשר להגיד שהח"כ מהסיפור 
הייתי  מעשור  יותר  לפני  אזולאי.  דוד  היה 
ריבלין  רובי   .10 חדשות  של  הכנסת  כתב 
דו"ח  את  לפרסם  החליט  והוא  היו"ר,  היה 
הכתבים,  לנו,  הכנסת.  חברי  של  הנוכחות 
בשעה  הנתונים  את  לקבל  שנוכל  אמרו 
מתחילה  נזכיר,  החדשות,  )מהדורת   17:00
כבר  ההפקה  כך(.  אחר  בדיוק  שעות   3
נעדר,  נוכח, הכי  גרפיקה לח"כ הכי  הכינה 
וכו' - רק להשלים שמות,  וכו'  הכי מצביע 
הנתונים  את  קיבלתי  לכתבה.  ולהעלות 
ברורים.  היו  והמספרים  הכנסת,  מדוברות 
ועוד שני ח"כים אחרים,  דוד אזולאי,  ח"כ 
טועה,  לא  אני  אם  למליאה.  הגיעו  בקושי 
אזולאי הגיע רק ל-2 או 3 ישיבות במשך כל 

אותו הכנס.
הקלטתי את הקריינות לכתבה, הגרפיקה 
הונחה במקום, הכל היה מוכן בזמן לפתיחת 
המהדורה. כתבה קצרצרה, משהו כמו דקה 
וחצי של נתונים עם פרצופים מתחלפים. קל 

ונעים. הכתבה שודרה בסביבות 20:10, חלק 
מהבלוק הפוליטי של המהדורה. כמה דקות 
בירושלים,  בדסק  הייתי  כשעדיין  כך,  אחר 
הטלפון שלי צלצל. זה היה אזולאי. "שלום 
אדוני", עניתי. "היי חיים", הוא אמר, "לגבי 
הכתבה ששידרת. אז רציתי שתדע למה לא 
לו,  אמרתי  ענייני",  ממש  לא  "זה  הגעתי". 
"זו זכותך להגיע או לא להגיע, אבל למה?" 
"גילו לי סרטן", הוא אמר בקול חלש, "רוב 
אוהב  מאוד  אני  בטיפולים.  הייתי  המושב 
לא  אבל  לי,  חשוב  וזה  למליאה  להגיע 
כשהקירות  התחושה  את  מכירים  יכולתי". 
שהפנים  עולה?  שהדופק  עליכם?  סוגרים 
זו הייתה התחושה  מאדימות מרוב בושה? 

שלי.
"אוי לא", אמרתי לו, "יש עדיין מהדורה! 
הבהרה!  שיעלו  ואבקש  לעורכת  אתקשר 
אני כל כך מתנצל!" "לא לא לא", הוא אמר, 
ויכעסו  נזק  לך  יגרום  רק  זה  וחלילה.  "חס 
עליך ואין בזה שום תועלת. רק רציתי שאתה 
ברחתי  לא  שאני  שתדע  לי  חשוב  כי  תדע, 
אזולאי",  ח"כ  "אבל  משהו"  או  מהכנסת 
ניסיתי, "תן לי לתקן!" "לא יקירי אין צורך. 
מה התועלת שלי בזה שייגרם לך נזק? עזוב, 
רק רציתי לספר לך למה לא הגעתי". אחרי 
רזה  בכנסת,  אותו  ראיתי  בערך  חודשיים 
הרבה יותר. ניגשתי אליו וביקשתי להתנצל. 
קיוויתי שינזוף בי, שיגיד משהו רע, שיכעס. 
כך  כל  "אני  לקתרזיס.  הזדמנות  לי  שייתן 
גמור",  בסדר  "זה  לו.  אמרתי  מתנצל", 
אמר בחיוך וחיבק אותי, "אני מרגיש הרבה 
יותר טוב, וזה מה שחשוב. לא כעסתי, אני 
מה  על  להתנצל  צריך  לא  ואתה  כועס,  לא 
שעשית בלי כוונה". לסטודנטים אני מספר 
את זה כסיפור על איך לא עושים עיתונות. 
גם  פעם  ועוד  פעם  עוד  לבדוק  צריך  איך 
כשידוע שהמקור סופר אמין )כנסת ישראל, 
יודעים הכל  וכשנדמה שאנחנו  אחרי הכל( 
אני  לעצמי  מכינים.  שאנחנו  הכתבה  על 
מספר את זה שוב ושוב כדי לזכור כמה טוב 
יש בבני אדם, וכדי להוקיר את הטוב הזה., 

מסיים חיים הר זהב את הסיפור המרגש.
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום 
כהן קיבל בצער גדול את הבשורה המרה על 
ואמר:  ז״ל  אזולאי  דוד  השר  של  פטירתו 
״היה אדם גדול, צנוע ועניו. ישר דרך וירא 
שמים בתכלית. אני מכירו למעלה מעשרים 

שנה ומעיד עליו שהיה איש אמת״.
מיהר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  גם 
להספיד את השר אזולאי: "ממשלת ישראל 
השר  היקר,  חברנו  פטירת  על  היום  אבלה 
במשך  לעולמו.  שהלך  ז"ל,  אזולאי  דוד 
תקופה ארוכה התפללנו לרפואתו של דוד, 
מאבקו  לצערנו,  קשה.  במחלה  שנאבק 
דוד  אחדות.  שעות  לפני  הסתיים  לחיים 
כחבר  עשורים  משני  למעלה  במשך  כיהן 
ויזם חוקים רבים שתכליתם להיטיב  כנסת, 
מצוין  שר  היה  הוא  המדינה.  אזרחי  עם 
וחרוץ שהאיר פנים לכל אדם, אוהב שלום 

כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"לכ"ק האדמו''ר מזוטשקא זצ''ל
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מי ששינה  להסתלקותו של  המשפחה שנה 
את עולם הרפואה וההלכה, עם חזון שאיש 

לא האמין שניתן להגשימו.

הפיגוע המחריד בברקן

יריות  חמש  או  ארבע  עוד  שמעתי  "ואז 
חזקות והצטנפתי מתחת לשולחן", מספרת 
באירוע  שנפצעה  וטורי,  שרה  רועד  בקול 
שעות  בברקן.  התעשייה  באזור  הרצחני 
חברת  עובדי   400  – ו  המוקדמות  הבוקר 
שם  אי  עבודתם  למקום  מגיעים  'אלון' 
לאריאל.  שבסמוך  ברקן  התעשייה  באזור 
חודש  שאחרי  שבוע  תחילת  של  התחושה 
בראש  למדי.  מתעתע  היה  בחגים  עמוס 
המחבל הארור רצו מחשבות אחרות לגמרי. 
אשרף נעלאווה מהכפר שוויכה, היה עובד 
בבוקר  למפעל  הגיע  הוא  במפעל,  חשמל 
ביקש  הגיע.  לא  בהם  ארוכים  ימים  אחרי 
קומה  אל  עלה  אזיקונים,  במפעל  מחסנאי 
עליונה וכפה על עובד ניקיון לאזוק את קים 
ולא  לבנגרונד-יחזקאל תחת איום שבמידה 
יעשה כך, הוא יהרוג אותו גם. מיד לאחמ"כ 
ירה בה באכזריות. לאחר מכן, ירה בקור רוח 

בזיו חג'בי השם יקום דמם.
שהמנוחה  והעובדה  המחריד  הפיגוע 
בטרם  כפותה  הייתה  יחזקאל  לבנגרוד  קים 
נרצחה עוררה סערה וזעם ציבורי. בהלוויה 
רפי  ואביה  בעלה  גיא  לה  ספדו  הכואבת 
המשתתפים:  המוני  בכיות  לקול  שאמר 
לא  לצערי  לידך,  הייתי  שלא  "מצטער 
מה  שראיתי  למרות  בזמן,  להגיע  הספקתי 
שעשו לך, מבטיח לך שגיא וקאי יקבלו את 
מה שהבטחתי לך, כמו שדאגתי לך, נוחי על 

משכבך בשלום". 
ביום שני בצהריים הובא למנוחות הנרצח 
אב  לציון,  מראשון   35 בן  חג'בי,  זיו  השני 
לשלושה. זיו היה אמור לחגוג באותו שבוע 
את יום הולדתו ה- 35. אמו איריס אמרה כי 
"בן אדם שאהב את החיים, אהב  היה  הוא 
את  לקבור  צריכה  אני  למה  העבודה.  את 
הבן שלי בגיל 35? יש לו ילדים קטנים, זוג 
4 וחצי, מה האימא  וילד בן   7 תאומים בני 
שלהם תגיד להם על זה? בנימים הכי קטנים 
של הגוף הם קשורים לאבא שלהם". האם 
מאלה  אחד  שאף  רוצה  לא  "אני  הוסיפה: 
שלו  שהמשפחה  חי.  יישאר  בו  שפגעו 
צריכה  שאני  לזה  מוכנה  לא  אני  תסבול. 
הוא  למלחמה,  יצא  לא  שלי  הבן  לסבול. 
יצא לעבוד. אני רוצה שהבן אדם הזה ימות. 
בלי  אותו,  שיהרגו  ביהודים  שנוגע  מי  וכל 

לעשות חשבון לאף אחד". 
לכל  זיו  של  אמו  הודתה  דבריה  בסיום 
מבקשת  "אני  להלוויה:  שהגיעו  המנחמים 
שלך  אבא  בך.  פגעתי  אם  סליחה  זיו  ממך 
עומד לידי ולא יכול לדבר, אנחנו לא יודעים 
נכדים  שלושה  לנו  השארת  להתמודד.  איך 
מדהימים ועכשיו אנחנו נעזור לנטלי לעבור 

את התקופה הקשה הזו. זיו, אתה חסר לי".

ומי באש: האסון בביתר

בליל ר"ח חשון, ניחת אסון כבד על העיר 
גינזבורג  משפחת  של  ביתם  עילית.  ביתר 
בסמוך  החל  הקשה  הערב  בלהבות.  עלה 
הוזעקו מתנדבי מד"א  אז   -   21:15 לשעה 
'צוות הצלה' לאירוע של שריפה עם לכודים 

ברחוב כנסת מרדכי בעיר.
לאחר שפינו את השכנים והילדים שנפגעו 
שניים  הזוועה:  התגלתה  עשן,  משאיפת 
ואפרת בת  בן השנה  מילדי המשפחה, צבי 
הארבע נספו בשריפה הקשה. אבל כבד ירד 

על העיר עם היוודע דבר האסון הקשה.
עוברים  שכנים  של  הקשות  התמונות 
מחלון לחלון, בכדי שחלילה האש לא תפגע 
שחוו  האימה  רגעי  את  משקף  בהם,  גם 
הילדים הקטנים ברגע שהאש הייתה סביבם. 

הם לא שרדו. 
לגנזי  נלקחו  אשר  הקטנים  הילדים 
יהושע  ראובן  הרב  של  בנים  הם  מרומים, 
'אור  ישיבת  ובוגר  העיר  תושב  גינזבורג, 
ישראל', בנו של הגאון רבי שלמה גינזבורג 
- בית  יהודה'  'הרי  המשמש כר"מ בישיבת 
מרן  של  ונכדו  מאיר,  בית  במושב  מאיר 
המשגיח מפוניבז' הגאון הצדיק רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל. אמם היא דבורה, בתו של 
קוק,  הרב  ממוסד  שפירא,  דוד  נתן  הרב 
'אורחות  תורה  בתלמוד  כגננת  המשמשת 

חיים'.
הרב ראובן יהושע גינזבורג, אבי הילדים, 
האב  אמר  היתר  בין  מצמרר.  הספד  נשא 
מה  בחלוננו'.  המוות  "'עלה  שבור:  בקול 
יש לדבר, אין מה לדבר בכלל. כתוב בחז"ל 
לטובה.  הכל  הקב"ה,  שעושה  מה  שכל 
בפסוק במגילת רות כתוב שנעמי אמרה 'אל 
אנחנו  מרה'.  לי  קראנה  נעמי,  לי  תקראנה 
מלווים ילדים קטנים, תינוקות של בית רבן, 

שלא טעמו טעם חטא".
המלים  היו  אלו  ישראל',  "'שמע 
האב  הוסיף  אתמול",  שלהם  האחרונות 
המלווים.  מאות  של  בכיים  לקול  השכול, 
"זה הפסוק היחיד שצבי ידע להגיד. 'קראנה 
'משפטך  זה מר, מאוד מר. כתוב  לי מרה', 
תהום רבה'.  משפטי ה' זה תהום רבה, אבל 
לא חשבתי שבבת אחת אפשר ליפול לשתי 

תהומות".
ילדים  נחמה בהסתלקותם של  אין  אמנם 
האסון  לאחר  שנה  כחצי  אולם  רכים,  כה 
הכבד, נולדו למשפחת גינזבורג שלישייה – 
דין  ובן. "אנחנו מרגישים שהיה  שתי בנות 
ורחמים, היה דין והדין הזה היה עטוף כולו 
הזמן",  כל  אותם  מלווה  הקב"ה  ברחמים. 
גינזבורג,  שלמה  רבי  המשפחה,  סב  אמר 

לאחר לידת השלישייה.

פרקליט הצמרת

ותן  לומר  מתחילים  בו  ביום  חשון,  בז' 
את  החרדית  היהדות  איבדה  ומטר,  טל 
ביותר בעשורים  אחת הדמויות המשפיעות 
ז"ל,  ויינרוט  יעקב  ר'  ד"ר   – האחרונים 

שהלך לעולמו בגיל 71 לאחר מחלה קשה.
למעשה, לא רק היהדות החרדית איבדה 
חותמה.  את  שהטביעה  משפיעה  דמות 
צמרת המשפט בישראל איבדה את מי שהיה 
במשך שנים רבות לפרקליט הבכיר, כאשר 
מנהיגי המדינה בחרו בה כמי שייצג אותם 

בתיקים רבים.
חריפות שכלו, ישרותו וגאונותו הקנו לו 
התואר "פרקליט הצמרת". בהלווייתו שיאה 
שרק  השילוב  את  לראות  היה  ניתן  מביתו, 
גדולי  מחד,  ליצור.  היה  יכול  ויינרוט  ד"ר 
קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  ובראשם  ישראל 
החכמים  תלמידי  וגדולי  ישבות  ראשי 
ובראשם  המדינה  מנהיגי  ובראשם  שבדור, 
ראש הממשלה בנימין נתניהו שויינרוט ז"ל 

היה פרקליטו במשך שנים רבות.
ללמוד  ז"ל  ויינרוט  נהג  שנים  במשך 
בחברותא עם מורו ורבו ראש ישיבת פוניבז' 
שעתיים  לחיים,  שייבדל  פוברסקי  הגרב"ד 

בכל שבוע.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לשגר 
את תנחומיו מיד לאחר שנודע על פטירתו: 
פטירתו  על  מצער  המומים  ואני  "רעייתי 
יעקב  ז"ל.  וינרוט  יעקב  עו"ד  יקירנו  של 
היה מופלא באישיותו, בחוכמתו, בחריפות 
ובנאמנותו  שלו  הצדק  בתחושת  שכלו, 
למכריו  למשפחתו,  גדול  אובדן  זהו  לעמו. 
ומוקיריו, וזהו אובדן גדול לעולם המשפט 

הישראלי".
את  והמבכים  המספידים  שרשרת 
הפוליטית  המערכת  כל  את  חצתה  לכתו 
על  ומתאבל  " כואב  בישראל.  והציבורית 
תלמיד  ויינרוט.  יעקב  היקר  חברי  פטירת 
חכם, משפטן בחסד עליון, איש חסד ואמת, 
הוא  מותו  מסור.  וחבר  מופלאה  אישיות 
ולרבים  לחבריו  למשפחתו,  גדולה  אבידה 
בעם ישראל", הספידו יו"ר ש"ס אריה דרעי.

שרת המשפטים דאז איילת שקד אמרה: 
מסעו  ומלואו.  עולם  הכיל  וינרוט  "יעקב 
מיד  מגרמניה  משפחתו  בעליית  התחיל 
לאחר  והסתיים  המדינה,  הקמת  לאחר 
המובילים  המשפט  מאנשי  לאחד  שהפך 
מסמל  וינרוט  ישראל.  במדינת  והמוערכים 
אדם  היה  הוא  ימינו.  בת  הציונות  פאר  את 
מורכב ומלא ניגודים. תלמיד ישיבה מבריק 
שהוסמך לרבנות על ידי גדולי הרבנים מחד, 
סניגור  מאידך.  הצבאית  הפרקליטות  ואיש 
היו  חשודים  שזכויות  הראשונה,  מהשורה 
קדושות בעיניו. לצד עבודתו מסביב לשעון, 
בדוקטורט  ויכולותיו  מרצו  את  השקיע 
שלימים התקבל כחוק וסייע לשיפור מצבן 

ושכלו  הרחב  ליבו  בישראל.  העגונות  של 
הישראלי.  המשפט  בעולם  זהרו  החריף 
חלקי  בין  התפר  את  סימל  תמיד  וינרוט 
החברה הישראלית. אדם שתבניות צרות היו 

ממנו והלאה. יהי זכרו ברוך".
היה  ירושלים,  רה"ע  כיום  ליאון,  משה 
תלמיד  איבד  ישראל  "עם  המספידים:  בין 
דופן  יוצאת  ואישיות  מבריק  משפטן  חכם, 
בחריפותו  השקפתה.  ובעומק  ברגישותה 
ובחכמתו וינרוט שימש מופת וסמל ליכולת 
ומחלוקות  אידיאולוגים  פערים  בין  לגשר 
הישראלית,  בחברה  השונים  הזרמים  בקרב 

בבחינת 'אוהב שלום ורודף שלום'".
שלי  ח"כ  המדינה  לביקורת  הועדה  יו"ר 
אותו  יזכור  "הציבור  אמרה:  יחימוביץ 
ישראל,  עשירי  של  כפרקליטם  הסתם  מן 
על  יותר.  הרבה  מורכבת  היתה  דמותו  אך 
בדעות  החזיק  הוא  שבדבר,  הסתירה  אף 
ונשענות  היטב  מנומקות  סוציאליסטיות 
ממי  מזערי  טרחה  שכר  גבה  רב,  ידע  על 
ניכרים  סכומים  ותרם  משגת,  אינה  שידם 
אני  נלווים.  ציבור  יחסי  בלי  לצדקה  ביותר 
זכרו  יהי  משפחתו.  של  בצערה  משתתפת 

ברוך".
ימים  מי שהיה באותם  ליברמן,  אביגדור 
יעקב  "עו"ד  הוא:  אף  הספידו  ביטחון  שר 
במינו.  ומיוחד  סגולה  יחיד  היה  ויינרוט 
מופלאה  הבנה  יכולת  ובעל  משכיל  חכם, 
ויינרוט תמיד ניסה  בבני אדם. כיהודי דתי, 
לעם  ייחסר  הוא  העולמות.  שני  בין  לגשר 

ישראל ולי באופן אישי. יהיה זיכרו ברוך".
את  להספיד  מיהרה  עוה"ד  לשכת  גם 
הדין  עורכי  "לשכת  הבכיר:  הפרקליט 
משתתפת מעומק הלב בצערה של המשפחה 
בכלל  ישראל  למדינת  אבל  זהו  האבלה, 

ומערכת המשפט בפרט".
אנקדוטה  סיפר  אייכלר,  ישראל  ח"כ 
מעניינת המשקפת את אישיותו של ר' יעקב 
תורת  ושומרי  ישראל  "עם  ז"ל:  ויינרוט 
ישראל איבדו עמוד ענן שיצא לחצוץ במוחו 
מפני  ולהגן  לסנגר  הרחב  ובלבו  הגדול 
המהרסים המבקשים לעקור את הכל. לפני 
כשלושים שנה, עיתון "המחנה החרדי" יצא 
בתקשורת  האנטישמית  ההסתה  נגד  חוצץ 
ובזירה הפוליטית ונתבע על לשון הרע בסך 
עצמו  על  לקח  יעקב  רבי  ש"ח.  אלף   180
את הערעור לעליון בהתנדבות מלאה מתוך 
הכרה ערכית, ללא שקיבל פרוטה אחת. מאז 
יצא לי להכיר אישית דמות של יהודי תלמיד 
התורה  עולם  לצד  תדיר  העומד  גדול  חכם 
הנרדף. הוא היה אביר חופש הביטוי וחופש 
הדת והזכות ללמוד תורה, במדינת היהודים. 
והיה  תורה  דעת  בפני  עצמו  ביטל  יעקב  ר' 
הערכה  ישראל.  גדולי  של  גדול  מעריץ 
מרן  כ"ק  של  תורה  לדעת  הייתה  עצומה 
למד  הוא  שליט"א.  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
בחברותא עם ראש ישיבת פונוביז' והקפיד 
מאוד על קביעת עיתים לתורה בכל עת. נודע 
כטיפה מן הים ממעשי החסד והצדקה שהיה 
פועל בכל הזדמנות ובכל מקרה של הצלת 
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יהודי  סתם  או  אנושית  טרגדיה  או  נפשות 
היותו  למרות  כספית.  לעזרה  באמת  נזקק 
אחד המשפטנים המבריקים בישראל, סירב 
העליון,  המשפט  בבית  לשופט  להתמנות 
כדי שלא לתת חיזוק לבג"צ המבקש להציג 
דעת מיעוט, לכיסוי האג'נדה. זכורה קריאתו 
שדיבר  והדמעות  ישראל'  'שמע  הבוכייה 
נגד  מיליון'  ה'חצי  הפגנת  ביום  עליהן 
ועד  קריאה שהדהדה מקצה הארץ  הבג"צ. 
קצהו, והגיעה לסיומה המיוסר הלילה, תוך 
קידוש שם שמיים ברבים. היהדות הנאמנה 
החירות  לוחמי  מטובי  אחד  את  הפסידה 
הוא  המשפט.  בהיכלי  הדתי  האדם  וזכויות 
וועדות  הדת  מערכות  בכל  שותף  היה  מי 
הייעוץ אל מול ההגמוניה השלטת המצרה 

על כל צעד ושעל".
חלקם  אלפים,  הגיעו  השבעה,  במהלך 
לא הכירו את ד"ר ויינרוט באופן אישי, אך 
המשפחה.  בני  את  לנחם  לבוא  צורך  ראו 
"יעקב היה איש אשכולות, ידען בכל תחומי 
ומשפט  פילוסופיה  תורה,  של  איש  החיים. 
לו  ספדו  וחבר",  דרך  מורה  גם  ובעבורנו 
עמד.  בראשו  הדין  עורכי  במשרדי  חבריו 
שידע  וענווה  חסד  של  איש  היה  "יעקב 
הרוח  לעולם  המעשה  עולם  בין  לשלב 
הותיר  יעקב  לה.  שני  שאין  מופלאה  בדרך 
את רישומו הייחודי ופורץ הדרך בכל אשר 
פסע, במשפט ובחיים הציבוריים ולא פחות 
כל  עם  שלו  במגע  היומיום,  בחיי  חשוב 

סובביו.
"אנחנו בוכים כמובן את לכתו של יעקב 
איש  המשפטן,  הפילוסוף,  החכם,  התלמיד 
אבל  הדגול,  והמורה  ההלכה  איש  ההגות, 
בראש ובראשונה אנחנו בוכים את לכתו של 
יעקב וינרוט האדם", תיאר עו"ד עמית חדד, 

שותפו לדרך.
גם בתוך המחלה הארורה שאחזה בו, לא 
את  אחד  לרגע  ז"ל  ויינרוט  יעקב  ר'  איבד 
היכולת להעניק. הוא לא נתן למחלה לקחת 
או לשחוק את תחושת  עוז הרוח  ממנו את 

השליחות שבערה בו כל העת.

הגר"ש קורח זצ"ל

בעיצומו של חודש חשון, הסתלק לעולמו 
בגיל 84, זקן רבני תימן ורבה של העיר בני 
לאחר  זצ"ל,  קורח  שלמה  רבי  הגאון  ברק, 
שהיה מאושפז בבית החולים במשך תקופה 

ארוכה בעקבות מחלה קשה.
רבנים  למשפחת  נולד  זצ"ל  המנוח 
הוא  אף  היה  זצ"ל  יחיא  רבי  אביו  בצנעא, 
חיים  הרב  אצל  למד  בילדותו  תימן.  מרבני 
צאלח ואצל סבו הרה"ג עמרם קורח זצ"ל, 

רבה הראשי האחרון של יהדות תימן.
בשנת תש"ט עלה לארץ ישראל והתגורר 
נעלמה,  אחותו  בירושלים.  וסבו  אביו  עם 

לטענתו כחלק מפרשת ילדי תימן.
חיים,  מקור  בישיבת  למד  בצעירותו 
משנת  תקווה.  בפתח  ישראל  אור  ובישיבת 
תשי"ג למד בישיבת מרכז הרב שבירושלים, 
ולאחריה בישיבת פוניבז' בבני ברק. כמו כן 
לגאון  מקורב  והיה  לייקווד  בישיבת  למד 

רבי אהרן קוטלר זצ"ל.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים שעל 
ידי ישיבת פוניבז'. לאחר מכן נתמנה לחבר 
הרבנות בבני ברק ובהמשך נבחר לרבה של 
והיה לרב הראשון של העיר שהוכר  העיר, 

ע"י הרבנות הראשית לישראל.
חיבר  התורה  חלקי  בכל  רבים  חיבורים 
הגאון זצ"ל בימי חייו, כאשר בפרט היה מן 
מנהגי  את  ולברר  לבאר  שעמדו  הראשונים 
יחד,  ולקבצם  ובנעימה  תימן בשפה ברורה 
'עריכת  הבהירים  ספריו  בסדרת  וזאת עשה 
פסח.  של  הגדה  ועל  חלקים  י"ג  שולחן' 
מלך'  'שפת  החיבורים  את  לאור  הוציא  כן 
משנה  על  למלך'  ו'זמנים  מלך'  'אהבת 
'תשובה  שו"ת  חלקים,  ו'  להרמב"ם  תורה 
ישרים',  'בסוד  אמונתי',  'זאת  כהלכה', 
כולם  'ועמך  תהלים,  ספר  על  ברכה'  'חיי 
צדיקים', 'ראשית דעת', 'חכמת הנפש', 'רוח 
טהרה' על משניות טהרות ו'יש בורא עולם'.

נפרדים מהשר דוד אזולאי ז"ל

הקשה  במחלה  נאבק  בהן  שנים  לאחר 
ולאחר שבחודשי חייו האחרונים מצבו הלך 
והידרדר, בדיוק ביום בו התקיימו הבחירות 
לעולמו  הלך  בחשון,  כ"א  המוניציפאליות 
אישי  מבכירי  ז"ל,  אזולאי  דוד  הרב  השר 
ציבורית  חייו לעשיה  הציבור שהקדיש את 

באמונה וביושר.
השר דוד אזולאי, בן 63, התגורר בקריית 
לאחר  ב-2016  עבר  אליה  )חיפה(,  שמואל 
למסעוד  נולד  בעכו.  רבות  מגורים  שנות 
לישראל  ועלה  מרוקו,  מקנס,  בעיר  ופרלה, 
קרבי.  כחובש  בצה"ל  שירת   1963 בשנת. 
מועצת  כחבר  וכיהן  בעכו,  התגורר  הוא 
עד  מ-1978  קדנציות,  שלוש  במשך  העיר 
1993. היה מקורב לרב העיר הרה"ג שלום 
כיהן   1996–1993 השנים  בין  זצ"ל.  לופס 
המועצה,  ראש  כסגן  הפנים  משרד  מטעם 
נחל  האזורית  המועצה  כראש  מכן  ולאחר 
עירון  למעלה  מכן  לאחר  )שפורקה  עירון 
לראשונה  נבחר   1996 בשנת  ובסמ"ה(. 
לכנסת, וכיהן בה עד מרץ 2018, אז החליפו 
בנו ח"כ ינון אזולאי. בין השנים 2000–2001 
כיהן כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של 
2001–2003 כיהן כסגן  הכנסת. בין השנים 
שר הפנים בממשלתו הראשונה של אריאל 

שרון. 
נבחר  ה-18  לכנסת  הבחירות  לאחר 

והגנת  הפנים  ועדת  כיו"ר  נוספת  לכהונה 
ב-2011  כיסאו  את  פינה  הוא  הסביבה. 
ליושב  והתמנה  כהן,  אמנון  לסיעה  לחברו 

ראש הועדה לפניות הציבור.
במקום  הוצב  ה-19  לכנסת  בבחירות 
הבחירות,  לאחר  ש"ס.  ברשימת  השמיני 
הפנים  בוועדת  חבר  להיות  אזולאי  נבחר 
לפניות  המיוחדת  בוועדה  הסביבה,  והגנת 
ובוועדת הכספים.  בוועדת הכנסת  הציבור, 
במקום  הוצב  העשרים  לכנסת  בבחירות 
הרכבת  ועם  ש"ס,  ברשימת  החמישי 
דתות.  לענייני  כשר  לכהן  החל  הממשלה 
את  הכנסת  ליו"ר  הגיש   2018 במרץ  ב-12 
התפטרותו מהכנסת, שנכנסה לתוקף אחרי 
יומיים. אזולאי התפטר מהכנסת עקב מצבו 
לענייני  כשר  לכהן  המשיך  אך  הבריאותי, 
דת. את מקומו של דוד אזולאי בכנסת תפס 
ה-16  – שמוקם במקום  אזולאי  ינון   – בנו 

ברשימת ש"ס לכנסת העשרים. 
סיפור מרגש אותו סיפר במהלך השבעה 
את  משקף  זהב,  הר  חיים  התקשורת  איש 
גודל האישיות של האיש. הנה הסיפור כפי 
שנכתב ע"י חיים הר זהב בעצמו: השר דוד 
הציבור  מנבחרי  אחד  היה  שנפטר,  אזולאי 
הכי נפלאים שיצא לי להכיר בחיי. הוא לא 
הצבעתי  לא  כמוני,  דברים  באותם  האמין 
אהבת  כולו  היה  האיש  אבל   - מעולם  לו 
כל  בזולת.  הטוב  את  למצוא  וניסיון  אדם 
סטודנט שעבר אצלי שומע את הסיפור הזה, 
אבל עכשיו אפשר להגיד שהח"כ מהסיפור 
הייתי  מעשור  יותר  לפני  אזולאי.  דוד  היה 
ריבלין  רובי   .10 חדשות  של  הכנסת  כתב 
דו"ח  את  לפרסם  החליט  והוא  היו"ר,  היה 
הכתבים,  לנו,  הכנסת.  חברי  של  הנוכחות 
בשעה  הנתונים  את  לקבל  שנוכל  אמרו 
מתחילה  נזכיר,  החדשות,  )מהדורת   17:00
כבר  ההפקה  כך(.  אחר  בדיוק  שעות   3
נעדר,  נוכח, הכי  גרפיקה לח"כ הכי  הכינה 
וכו' - רק להשלים שמות,  וכו'  הכי מצביע 
הנתונים  את  קיבלתי  לכתבה.  ולהעלות 
ברורים.  היו  והמספרים  הכנסת,  מדוברות 
ועוד שני ח"כים אחרים,  דוד אזולאי,  ח"כ 
טועה,  לא  אני  אם  למליאה.  הגיעו  בקושי 
אזולאי הגיע רק ל-2 או 3 ישיבות במשך כל 

אותו הכנס.
הקלטתי את הקריינות לכתבה, הגרפיקה 
הונחה במקום, הכל היה מוכן בזמן לפתיחת 
המהדורה. כתבה קצרצרה, משהו כמו דקה 
וחצי של נתונים עם פרצופים מתחלפים. קל 

ונעים. הכתבה שודרה בסביבות 20:10, חלק 
מהבלוק הפוליטי של המהדורה. כמה דקות 
בירושלים,  בדסק  הייתי  כשעדיין  כך,  אחר 
הטלפון שלי צלצל. זה היה אזולאי. "שלום 
אדוני", עניתי. "היי חיים", הוא אמר, "לגבי 
הכתבה ששידרת. אז רציתי שתדע למה לא 
לו,  אמרתי  ענייני",  ממש  לא  "זה  הגעתי". 
"זו זכותך להגיע או לא להגיע, אבל למה?" 
"גילו לי סרטן", הוא אמר בקול חלש, "רוב 
אוהב  מאוד  אני  בטיפולים.  הייתי  המושב 
לא  אבל  לי,  חשוב  וזה  למליאה  להגיע 
כשהקירות  התחושה  את  מכירים  יכולתי". 
שהפנים  עולה?  שהדופק  עליכם?  סוגרים 
זו הייתה התחושה  מאדימות מרוב בושה? 

שלי.
"אוי לא", אמרתי לו, "יש עדיין מהדורה! 
הבהרה!  שיעלו  ואבקש  לעורכת  אתקשר 
אני כל כך מתנצל!" "לא לא לא", הוא אמר, 
ויכעסו  נזק  לך  יגרום  רק  זה  וחלילה.  "חס 
עליך ואין בזה שום תועלת. רק רציתי שאתה 
ברחתי  לא  שאני  שתדע  לי  חשוב  כי  תדע, 
אזולאי",  ח"כ  "אבל  משהו"  או  מהכנסת 
ניסיתי, "תן לי לתקן!" "לא יקירי אין צורך. 
מה התועלת שלי בזה שייגרם לך נזק? עזוב, 
רק רציתי לספר לך למה לא הגעתי". אחרי 
רזה  בכנסת,  אותו  ראיתי  בערך  חודשיים 
הרבה יותר. ניגשתי אליו וביקשתי להתנצל. 
קיוויתי שינזוף בי, שיגיד משהו רע, שיכעס. 
כך  כל  "אני  לקתרזיס.  הזדמנות  לי  שייתן 
גמור",  בסדר  "זה  לו.  אמרתי  מתנצל", 
אמר בחיוך וחיבק אותי, "אני מרגיש הרבה 
יותר טוב, וזה מה שחשוב. לא כעסתי, אני 
מה  על  להתנצל  צריך  לא  ואתה  כועס,  לא 
שעשית בלי כוונה". לסטודנטים אני מספר 
את זה כסיפור על איך לא עושים עיתונות. 
גם  פעם  ועוד  פעם  עוד  לבדוק  צריך  איך 
כשידוע שהמקור סופר אמין )כנסת ישראל, 
יודעים הכל  וכשנדמה שאנחנו  אחרי הכל( 
אני  לעצמי  מכינים.  שאנחנו  הכתבה  על 
מספר את זה שוב ושוב כדי לזכור כמה טוב 
יש בבני אדם, וכדי להוקיר את הטוב הזה., 

מסיים חיים הר זהב את הסיפור המרגש.
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום 
כהן קיבל בצער גדול את הבשורה המרה על 
ואמר:  ז״ל  אזולאי  דוד  השר  של  פטירתו 
״היה אדם גדול, צנוע ועניו. ישר דרך וירא 
שמים בתכלית. אני מכירו למעלה מעשרים 

שנה ומעיד עליו שהיה איש אמת״.
מיהר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  גם 
להספיד את השר אזולאי: "ממשלת ישראל 
השר  היקר,  חברנו  פטירת  על  היום  אבלה 
במשך  לעולמו.  שהלך  ז"ל,  אזולאי  דוד 
תקופה ארוכה התפללנו לרפואתו של דוד, 
מאבקו  לצערנו,  קשה.  במחלה  שנאבק 
דוד  אחדות.  שעות  לפני  הסתיים  לחיים 
כחבר  עשורים  משני  למעלה  במשך  כיהן 
ויזם חוקים רבים שתכליתם להיטיב  כנסת, 
מצוין  שר  היה  הוא  המדינה.  אזרחי  עם 
וחרוץ שהאיר פנים לכל אדם, אוהב שלום 

כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"לכ"ק האדמו''ר מזוטשקא זצ''ל
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חברי  ולכל  לי  יחסר  הוא  שלום.  ורודף 
עמוקים  תנחומים  שולחים  אנו  הממשלה. 
ינון  הבן  ובתוכם  הנפלאה,  משפחתו  לבני 
יחסר  דוד  כנסת.  כחבר  דרכו  את  שממשיך 

לכולנו מאוד. יהי זכרו ברוך". 

מבצע מגן צפוני

במסגרת מבצע 'מגן צפוני' שהחל לפנות 
צה"ל  לוחמי  כסלו,  בכ"ו  שלישי  יום  בוקר 
חוצת-גדר  התקפית  טרור  מנהרת  איתרו 
נחשפה  המנהרה  כילא.  כפר  דרום  במרחב 
שעות ספורות לאחר תחילת המבצע, סמוך 
מכן,  שלאחר  בשעות  שלישי.  יום  לחצות 
מבצעיים,  במהלכים  צה"ל  כוחות  עסקו 
הנדסיים ןבהמשך לאיתור המנהרה ולקראת 
לשטח  חצתה  אומנם  המנהרה  נטרולה. 
ישראל, אך לא היוותה איום מידי על תושבי 
כילא  כפר  מאזור  מנהרה  "חשפנו  האזור. 
לתוך  מטרים  כ-40  שהגיעה  לבנון,  בדרום 
"מדובר  מנליס.  תא"ל  אמר  ישראל",  שטח 
במנהרה שנחפרה מתוך מבנה פרטי בכפר, 
משנתיים  למעלה  ארוכה  תקופה  במשך 
שאנחנו  מהמנהרות  שונה  חפירה  בשיטת 
ארוך  חפירה  תהליך  בעזה.  כה  עד  מכירים 
ומורכב בסלע". המנהרה הראשונה שנחשפה 
מול מטולה חדרה כ-40 מטר לשטח ישראל. 
אורכה הכולל כ-200 מטרים, רוחבה הוא 2 
במנהרות  מדובר  כלומר   - מטר   2 על  מטר 
ככל  שנועדו  בהרבה מאלו שבעזה,  רחבות 
הנראה להכיל כוח מסתער. "תמונת האחיזה 
היא  חיזבאללה  של  במנהרות  כרגע  שלנו 
"אנחנו  מנליס,  תא"ל  הוסיף  מאוד",  טובה 
אחת  שכל  לפני  הזה  למבצע  יוצאים 
לשימוש.  מוכנות  ההתקפיות  מהמנהרות 
למצב  הגענו  לפעולה.  מנהרה שמוכנה  אין 
שהמנהרות  לפני  לפעולה  יוצאים  שאנחנו 

הופכות להיות איום מיידי". 
שלישי,  ביום  החלם  שכאמור  המבצע 
מצפון  המנהרות  איום  את  להסיר  מהותו 
משנת  חיזבאללה.  הטרור  לארגון  השייכות 
משותף  ייעודי  צוות  בצה"ל  פועל   2014
שמוביל  הצפון,  ולפיקוד  המודיעין  לאגף 
הטכנולוגי  המבצעי,  העיסוק  את  מאז 
בזירה  המנהור  בסוגיית  והמודיעיני 
ויכולת  ידע  הצפונית. הצוות הביא לפיתוח 
ההתקפיות  המנהרות  פרויקט  על  נרחבים 
בנה  הצוות  חיזבאללה.  הטרור  ארגון  של 
מדוייקת  מודיעינית  מבצעית  מצב  תמונת 
וכחלק  האחרונות  בשנים  האפשר.  ככל 
מההיערכות למול איום זה, מומשה תוכנית 
פעולות  הכוללת  בגזרה  ייחודית  הגנה 
)"רקפת",  מיצוק  )"אבן משתלבת"(,  גידור 

 .)"105"( וחישוף  ו"קטעיה"(  "קטמון" 
למנוע  היא  זו,  הגנתית  תוכנית  מטרתה של 
שלו.  ההתקפה  יכולת  את  לממש  מהאויב 
כוחות  בין  פעולה  בשיתוף  מתנהל  המבצע 
המודיעין,  אגף  הצפון,  פיקוד  בינהם  רבים 
פיתוח  ומנהלת  הקרבית  ההנדסה  חיל 
אמצעי לחימה ותשתיות. מטרתו היא נטרול 

המנהרות ההתקפיות בשטחינו.
"חפירת המנהרות מהווה הפרה בוטה של 
הריבונות הישראלית", הדגיש תא"ל מנליס 
מתעלם  חיזבאללה  הטרור  "ארגון  והוסיף, 
ובראשן   – האו"ם  מהחלטות  בוטה  באופן 
החלטה 1701 – ופועל מתוך כפרים בדרום 
וסיכון  לבנון  במדינת  פגיעה  תוך  לבנון, 
אזרחיה לביסוס תשתיות הטרור שלו. אנחנו 
בשליטה מלאה על המבצע, ונחושים להסיר 
של  הצפוני  מגבולה  התת-קרקע  איום  את 
"המנהרות  מנליס.  תא"ל  מבהיר  ישראל", 
תושבי  על  איום  זה  בשלב  מהוות  לא 

ישראל".
ארגון הטרור חיזבאללה, העומד מאחורי 
בתמיכה  לפעול  ממשיך  המנהרות,  חפירת 
פעילות  את  לבסס  כדי  איראניים  ובמימון 

הטרור שלו כנגד אזרחי ישראל.
הצפון  בפיקוד  כוחות  תגבר  צה"ל 
להתפתחויות,  גבוהה  במוכנות  ונמצא 
באם יתרחשו. מספר מרחבים בסמוך לגדר 
המערכת בצפון הארץ הוכרזו כשטח צבאי 
העורף   - הצפון  לתושבי  הנחיות  אין  סגור. 
רשויות  ראשי  מוחלטת.  בשגרה  האזרחי 

עודכנו, צה"ל ימשיך לעמוד איתם בקשר.
"מדובר במבצע שלא ייקח יום או יומיים, 
שבועות",  כמה  על  עומדת  כרגע  ההערכה 
מהפעולות  "חלק  מנליס.  תא"ל  הסביר 
פחות,  מדויקות  חלק  יותר  מדויקות  יהיו 
כחלק  הן  הפעולה  אופי  על  וההחלטות 
פה  יש  השני.  הצד  מול  שלנו  מההתנהלות 
מבצעית-מודיעינית-טכנולוגית  אופרציה 
מורכבת מאוד, אתגר לא פשוט לפיצוח. אך 
עם זאת, זה לא לא משהו שנוצר בהפתעה, 

אנחנו יודעים על זה זמן רב מראש".
מאוד  רחבים  מודיעין  כוחות  כרגע  "יש 
חיזבאללה,  על  מידע  באיסוף  שעוסקים 
כוחות  מאוד  הרבה  מצטרפים  אליהם 
תגבור באוויר, בים, וביבשה", הרחיב דובר 
יחידת  עומדים  אלו  לכל  "בנוסף  צה"ל. 
יהל"ם ואנשי ההנדסה של פצ"ן שהם קצה 
את  למקד  שעוזרים  אלו  הם  הזה.  המבצע 
נוהל  ומדוייקת.  קצרה  לתקופה  המאמצים 
הקרב למימוש המבצע הצה"לי מובל במטה 
באופן  שנים,  מספר  זה  צה"ל  של  הכללי 
בעת  המבצעיים  התנאים  להבשלת  שהביא 

הזאת"' אמר דובר צה"ל".

כזכור, לאורך השנים האחרונות התלוננו 
תושבים מאזור כי הם שומעים רעשי חפירות 
מן  ביום  כי  חוששים  והם  לבתיהם  מתחת 
הימים, עלולים לוחמי החיזבאללה להפתיע 
לחטוף  וחלילה  המנהרות  מן  ולצאת  אותם 
אזרחים או לבצע טבח המוני בתושבי האזור 
התיעודיים  מן  באחד  צה"ל.  בחיילי  או 
ניתן  שנים,  כמה  לפני  כבר  שהתפרסמו 
לראות בברור מחבל יוצא ממנהרה, משקיף 

ונכנס חזרה לתוכה.  

הפוגרום בקרית יובל

בכ"ג שבט התעוררו אזרחי ישראל לבוקר 
מחריד ומזעזע לנוכח מחזה מחריד ומבהיל 
בקרית יובל בירושלים. מתפללי בית הכנסת 
הירושלמית  שבשכונה  ישראל'  'שיח 
נפל  שלהם  הכנסת  בית  כי  לגלות  הזדעזעו 
תקופות  שמזכיר  מזעזע  לוונדליזם  קורבן 
לשלישי  שני  שבין  הלילה  במהלך  אחרות. 
את  והשחיתו  הכנסת  לבית  פורעים  נכנסו 
ופנו  בכך  עצרו  לא  הם  במקום.  הרכוש 
פרצו  הם  אותו  הקודש  לארון  בהמשך 
חומצה  הם שפכו  מכן  לאחר  דיסק.  בעזרת 
על ספרי התורה והשליכו אותם בביזיון רב 

על הרצפה. 
בני ביתו של מרן שר התורה, הגאון רבי 
האירוע  על  אותו  עדכנו  קנייבסקי,  חיים 
בזעזוע  הגיב  מרן  הבית,  בני  ע"פ  החמור. 
גדול ואמר "הפורעים יתנו על כך את הדין". 
למעונו  יובל  קרית  רבני  עלו  היום  בהמשך 
ועצה  הדרכה  ממנו  לשמוע  כדי  מרן  של 
לנוכח האירוע הכואב. הרב הראשי לישראל 
הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף, אמר בבוקר 
מתפלץ  היהודי  "הלב  המקרה:  לאחר 
למראה ספרי תורה מתגוללים בביזיון נורא 
הכנסת.  בית  בתוך  בליעל  בני  ע״י  שחוללו 
אל  להגיע  אבן,  כל  להפוך  הרשויות  על 
חומרת  מלוא  את  איתם  ולמצות  הפושעים 
הדין". הוא פסק כי "על כל אותם שנחשפו 
לפדות  או  תענית  עצמם  על  לקבל  לזוועה, 
התורה  יהודי שכבוד  כל  וכן  בצדקה  אותה 
לימוד  של  יום  עצמו  על  יקבל  לליבו,  יקר 
כבוד  ולחזק  להגדיל  דיבור  בתענית  תורה 

התורה שחולל".
"זהו  לאו:  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
ניתן  בוקר קשה לכל יהודי באשר הוא, לא 
ברוטאלי  חילול  אחרי  היום  לסדר  לעבור 
שכזה בבית מקדש מעט, חובה עלינו לעשות 
חשבון נפש איך הגענו למצב שבעיר הקודש 
תורה  וספרי  כנסת  בית  מתחלל  ירושלים 
המקרה  לא  זה  לצערי  לרצפה.  מושלכים 
מצפה  ואני  האחרונה  בתקופה  הראשון 

פשע  כאל  לזה  תתיחס  ישראל  שמשטרת 
המאמצים  מרב  את  וירכזו  דבר  לכל  שנאה 

שמי שאחראי למעשה הנפשע לא יינקה".
לבוא  איחרו  לא  הציבוריות  התגובות 
הקשת  כל  את  חצה  למעשה  והגינוי 
כאחד.  וחילונים  דתיים  חרדים,  הפוליטית, 
בתודעה  נותר  המחריד  מהמחזה  הזעזוע 

הציבורית עוד ימים ארוכים.

האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

מנוחה,  יום  במוצאי  בשבט,  בכ"ז 
של  הסתלקותו  על  הקשה  הבשורה  הגיעה 
האדמו"ר מזוטשקא, הגאון הצדיק רבי נתן 
לאחר מחלה ממושכת  זצ"ל,  רוזנבוים  דוד 
בדרכו  ארונו  את  ליוו  המונים  וייסורים. 
האחרונה במסע הלוויה סחוף יגון בבני ברק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

השידוך לפועל.
תשכ"ו  כסלו  י"ט  ביום  נערכה  החתונה 
נדבורנא  בית  צדיקי  בהשתתפות  בארה"ב, 
ובהשתתפות  המרוממת  המשפחה  ובני 
תקופה.  באותה  והרבנים  הצדיקים  גדולי 
התורה  על  לשקוד  המשיך  נישואיו  לאחר 
בהיותו  ימים  באותם  כבר  העבודה,  ועל 
חינוך  כאיש  לפניו  שמו  יצא  צעיר  אברך 
חינוך.  בענייני  עמו  להתייעץ  החלו  ורבים 
מנהל  להיות  נקרא  קצרה  תקופה  לאחר 
קצרה  תקופה  לאחר  בעלזא,   בת"ת  רוחני 
הטילו עליו את המלאכה להקים את תלמוד 

גור  דחסידי  תורה'  'יגדיל  וישיבה  תורה 
בבורו פארק,  הוא הקים את המקום ממסד 
ועד טפחות וזכה להצלחה מופלגת. תלמידי 
בערגה  זוכרים  הראשונות  בשנותיו  הת"ת 
ונפש  בלב  מסור  שהיה  הרוחני  המנהל  את 
באופן  ותלמיד  תלמיד  כל  הצלחת  למען 
אישי, הוא הצעיד את התלמוד תורה החדש 
לתפוס את מקומו הנכבד בכותל המזרח של 

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

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

מים חיים, וילמד עד היכן מגיעים הדברים.
החינוך  בעבודת  לעסוק  המשיך  כאן  גם 
רוחני  מנהל  היה  שנים  מספר  ובמשך 
בתלמוד תורה סערט ויזניץ ובתלמוד תורה 
כתובת  היותו  ברק. מלבד  בבני  דושינסקיא 
על  התדפקו  ורבים  חינוך  בענייני  לייעוץ 

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

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

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

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

מאמשינוב ארה"ב.
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עם  מחריד  אסון  התרחש  א'  אדר  בה' 
קווים  חברת  של   304 קו  של  התהפכותו 
בכביש 443 שעשה את דרכו ממודיעין עילית 
במשך  נוסעים.  עשרות  כשעליו  לירושלים 
באשר  שמועות  התרוצצו  ארוכות  שעות 
פינויים  לאחר  לב,  ולמגינת  האסון  לגדול 
על  התבשרנו  החולים,  לבתי  הפצועים  של 
כך שבתאונה נהרגו שתיים מתושבות קרית 
בפר – הגב' רוחמה רוזן ע"ה והגב' רחל חי 

גוטמן ע"ה.
רבני  הספידו  ויגון  תוגה  רווית  בהלוויה 

את  שהרעידו  לב  קורעי  הספדים  העיר 
מודיעין  העיר  של  רבה  התושבים.  לבבות 
עילית הגר"מ קסלר שליט"א זעק בהספדו: 
הומים  הלב  קירות  ופחד.  חיל  מלא  "כולי 
דפיקות  מאותם  נרגע  לא  הלב  בהתרגשות, 
ורעדה.  חיל  מאותו  התרגשות  מאותה 
אנחנו שומעים כולנו קול שופר הולך וחזק 
לתקן  מאיתנו  תובעים  השמים  מן  מאוד. 
לכם  תתארו  במעשינו.  לפשפש  דרכינו  את 
איזה  יקרים,  את האוטובוס מלא בתושבים 
איזה  רגעים.  באותם  שם  היה  מה  קולות 
חיל  איזה  פחד  איזה  בכי,  איזה  צרחות, 
מספר  על  עורר  דאתרא  המרא  ורעדה". 
ותיקון:  חיזוק  הדרושים  שבצניעות  עניינם 
על  קולות  בקולי  בדרכים  מדברות  "נשים 
צריך  להם.  יפה  שהצנעה  ודברים  שידוכים 
קצת יותר צניעות קצת יותר בושה, אני רוצה 
לעורר את ציבור הנשים, אשה שעוזבת את 
מתלבשת  אני  האם  לחשוב  צריכה  הבית 
לא?  או  לקב"ה  רוח  נחת  שתעשה  בצורה 

נשים צריכות להתלבש בצניעות".
רחל  של  בעלה  הלל,  הספיד  כן,  כמו 
הבעל,  פתח  צדיקה",  "רחלי,  ע"ה:  גוטמן 
מתאים  "כמה  הספדו,  את  הטרי,  האלמן 
בעלת  בחורה  יד  על  באוטובוס  לשבת  לך 
הייתי  אותה,  שמכיר  מי  מיוחדים,  צרכים 
בחור  יד  על  מתתיהו  ביישוב  איתה  הולך 
הייתה  היא  פעם  כל  מיוחדים,  צרכים  בעל 
נשמה'  פה  'יש  ואמרה  'שלום',  לו  אומרת 
שאני  היה  מגמתה  "כל  מישהו'".  פה  'יש 
אלמד תורה, שאני אהיה ראש ישיבה, שאני 
לשום  ערך  לה  היה  לא  תלמידים,  אעמיד 
דבר אחר מלבד לתורה", המשיך הבעל את 

הספדו המרטיט.
"מי כמוני יודע כמה אמונה היא החדירה 
לי, היא חיזקה אותי. צריך ללמוד ממך רחלי 
את עבודת המידות. כזאת צדיקה, במצבים 
אומרת  הייתה  היא  מאוד  קשים  נפשיים 
שטוב,  מה  זה  אז  רוצה,  שה'  מה  'זה  לי: 
היא  מתלוננת.  הייתה  לא  היא  יודעת'.  אני 
הלכה ללמד בנות. תמיד היא התלהבה שיש 
לה למסור שיעור בדינים, היא הייתה מורה 
אמרה  היא  דינים  ללמד  לה  ונתנו  לאומנות 
לי: 'איזה כיף, אני יכולה לחדד להם ולחדד 
לעצמי'. היא ראתה את זה לא בתור מקצוע 

אלא בתור שליחות".
הצעיר  האלמן  חשף  הספדו,  במהלך 
המלווים:  אלפי  בפני  האישי  סיפורו  את 
בגלל  אולי  חשבתי,  פעמים  כמה  "רחלי, 
קשיי הפרנסה, אולי אני צריך לעבוד תקופה 
לא  'אני  לה:  אמרתי  חזרה,  ולחזור  קטנה 
חשבתי  באמונה'.  נשאר  אני  לעבוד,  יוצא 
לי:  אמרה  היא  עליי.  שמוטל  מה  זה  אולי 
עצמי  על  אקח  אני  יוצא!  לא  אתה  'הלל, 
אתה  עבודה,  שעות  עוד  בבית,  חוגים  עוד 
יושב ולומד. תקבע לך עוד חברותות בערב, 
הלל  ר'  סיפר  הלכה'",  רק  הלכה  תלמד 
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חברי  ולכל  לי  יחסר  הוא  שלום.  ורודף 
עמוקים  תנחומים  שולחים  אנו  הממשלה. 
ינון  הבן  ובתוכם  הנפלאה,  משפחתו  לבני 
יחסר  דוד  כנסת.  כחבר  דרכו  את  שממשיך 

לכולנו מאוד. יהי זכרו ברוך". 

מבצע מגן צפוני

במסגרת מבצע 'מגן צפוני' שהחל לפנות 
צה"ל  לוחמי  כסלו,  בכ"ו  שלישי  יום  בוקר 
חוצת-גדר  התקפית  טרור  מנהרת  איתרו 
נחשפה  המנהרה  כילא.  כפר  דרום  במרחב 
שעות ספורות לאחר תחילת המבצע, סמוך 
מכן,  שלאחר  בשעות  שלישי.  יום  לחצות 
מבצעיים,  במהלכים  צה"ל  כוחות  עסקו 
הנדסיים ןבהמשך לאיתור המנהרה ולקראת 
לשטח  חצתה  אומנם  המנהרה  נטרולה. 
ישראל, אך לא היוותה איום מידי על תושבי 
כילא  כפר  מאזור  מנהרה  "חשפנו  האזור. 
לתוך  מטרים  כ-40  שהגיעה  לבנון,  בדרום 
"מדובר  מנליס.  תא"ל  אמר  ישראל",  שטח 
במנהרה שנחפרה מתוך מבנה פרטי בכפר, 
משנתיים  למעלה  ארוכה  תקופה  במשך 
שאנחנו  מהמנהרות  שונה  חפירה  בשיטת 
ארוך  חפירה  תהליך  בעזה.  כה  עד  מכירים 
ומורכב בסלע". המנהרה הראשונה שנחשפה 
מול מטולה חדרה כ-40 מטר לשטח ישראל. 
אורכה הכולל כ-200 מטרים, רוחבה הוא 2 
במנהרות  מדובר  כלומר   - מטר   2 על  מטר 
ככל  שנועדו  בהרבה מאלו שבעזה,  רחבות 
הנראה להכיל כוח מסתער. "תמונת האחיזה 
היא  חיזבאללה  של  במנהרות  כרגע  שלנו 
"אנחנו  מנליס,  תא"ל  הוסיף  מאוד",  טובה 
אחת  שכל  לפני  הזה  למבצע  יוצאים 
לשימוש.  מוכנות  ההתקפיות  מהמנהרות 
למצב  הגענו  לפעולה.  מנהרה שמוכנה  אין 
שהמנהרות  לפני  לפעולה  יוצאים  שאנחנו 

הופכות להיות איום מיידי". 
שלישי,  ביום  החלם  שכאמור  המבצע 
מצפון  המנהרות  איום  את  להסיר  מהותו 
משנת  חיזבאללה.  הטרור  לארגון  השייכות 
משותף  ייעודי  צוות  בצה"ל  פועל   2014
שמוביל  הצפון,  ולפיקוד  המודיעין  לאגף 
הטכנולוגי  המבצעי,  העיסוק  את  מאז 
בזירה  המנהור  בסוגיית  והמודיעיני 
ויכולת  ידע  הצפונית. הצוות הביא לפיתוח 
ההתקפיות  המנהרות  פרויקט  על  נרחבים 
בנה  הצוות  חיזבאללה.  הטרור  ארגון  של 
מדוייקת  מודיעינית  מבצעית  מצב  תמונת 
וכחלק  האחרונות  בשנים  האפשר.  ככל 
מההיערכות למול איום זה, מומשה תוכנית 
פעולות  הכוללת  בגזרה  ייחודית  הגנה 
)"רקפת",  מיצוק  )"אבן משתלבת"(,  גידור 

 .)"105"( וחישוף  ו"קטעיה"(  "קטמון" 
למנוע  היא  זו,  הגנתית  תוכנית  מטרתה של 
שלו.  ההתקפה  יכולת  את  לממש  מהאויב 
כוחות  בין  פעולה  בשיתוף  מתנהל  המבצע 
המודיעין,  אגף  הצפון,  פיקוד  בינהם  רבים 
פיתוח  ומנהלת  הקרבית  ההנדסה  חיל 
אמצעי לחימה ותשתיות. מטרתו היא נטרול 

המנהרות ההתקפיות בשטחינו.
"חפירת המנהרות מהווה הפרה בוטה של 
הריבונות הישראלית", הדגיש תא"ל מנליס 
מתעלם  חיזבאללה  הטרור  "ארגון  והוסיף, 
ובראשן   – האו"ם  מהחלטות  בוטה  באופן 
החלטה 1701 – ופועל מתוך כפרים בדרום 
וסיכון  לבנון  במדינת  פגיעה  תוך  לבנון, 
אזרחיה לביסוס תשתיות הטרור שלו. אנחנו 
בשליטה מלאה על המבצע, ונחושים להסיר 
של  הצפוני  מגבולה  התת-קרקע  איום  את 
"המנהרות  מנליס.  תא"ל  מבהיר  ישראל", 
תושבי  על  איום  זה  בשלב  מהוות  לא 

ישראל".
ארגון הטרור חיזבאללה, העומד מאחורי 
בתמיכה  לפעול  ממשיך  המנהרות,  חפירת 
פעילות  את  לבסס  כדי  איראניים  ובמימון 

הטרור שלו כנגד אזרחי ישראל.
הצפון  בפיקוד  כוחות  תגבר  צה"ל 
להתפתחויות,  גבוהה  במוכנות  ונמצא 
באם יתרחשו. מספר מרחבים בסמוך לגדר 
המערכת בצפון הארץ הוכרזו כשטח צבאי 
העורף   - הצפון  לתושבי  הנחיות  אין  סגור. 
רשויות  ראשי  מוחלטת.  בשגרה  האזרחי 

עודכנו, צה"ל ימשיך לעמוד איתם בקשר.
"מדובר במבצע שלא ייקח יום או יומיים, 
שבועות",  כמה  על  עומדת  כרגע  ההערכה 
מהפעולות  "חלק  מנליס.  תא"ל  הסביר 
פחות,  מדויקות  חלק  יותר  מדויקות  יהיו 
כחלק  הן  הפעולה  אופי  על  וההחלטות 
פה  יש  השני.  הצד  מול  שלנו  מההתנהלות 
מבצעית-מודיעינית-טכנולוגית  אופרציה 
מורכבת מאוד, אתגר לא פשוט לפיצוח. אך 
עם זאת, זה לא לא משהו שנוצר בהפתעה, 

אנחנו יודעים על זה זמן רב מראש".
מאוד  רחבים  מודיעין  כוחות  כרגע  "יש 
חיזבאללה,  על  מידע  באיסוף  שעוסקים 
כוחות  מאוד  הרבה  מצטרפים  אליהם 
תגבור באוויר, בים, וביבשה", הרחיב דובר 
יחידת  עומדים  אלו  לכל  "בנוסף  צה"ל. 
יהל"ם ואנשי ההנדסה של פצ"ן שהם קצה 
את  למקד  שעוזרים  אלו  הם  הזה.  המבצע 
נוהל  ומדוייקת.  קצרה  לתקופה  המאמצים 
הקרב למימוש המבצע הצה"לי מובל במטה 
באופן  שנים,  מספר  זה  צה"ל  של  הכללי 
בעת  המבצעיים  התנאים  להבשלת  שהביא 

הזאת"' אמר דובר צה"ל".

כזכור, לאורך השנים האחרונות התלוננו 
תושבים מאזור כי הם שומעים רעשי חפירות 
מן  ביום  כי  חוששים  והם  לבתיהם  מתחת 
הימים, עלולים לוחמי החיזבאללה להפתיע 
לחטוף  וחלילה  המנהרות  מן  ולצאת  אותם 
אזרחים או לבצע טבח המוני בתושבי האזור 
התיעודיים  מן  באחד  צה"ל.  בחיילי  או 
ניתן  שנים,  כמה  לפני  כבר  שהתפרסמו 
לראות בברור מחבל יוצא ממנהרה, משקיף 

ונכנס חזרה לתוכה.  

הפוגרום בקרית יובל

בכ"ג שבט התעוררו אזרחי ישראל לבוקר 
מחריד ומזעזע לנוכח מחזה מחריד ומבהיל 
בקרית יובל בירושלים. מתפללי בית הכנסת 
הירושלמית  שבשכונה  ישראל'  'שיח 
נפל  שלהם  הכנסת  בית  כי  לגלות  הזדעזעו 
תקופות  שמזכיר  מזעזע  לוונדליזם  קורבן 
לשלישי  שני  שבין  הלילה  במהלך  אחרות. 
את  והשחיתו  הכנסת  לבית  פורעים  נכנסו 
ופנו  בכך  עצרו  לא  הם  במקום.  הרכוש 
פרצו  הם  אותו  הקודש  לארון  בהמשך 
חומצה  הם שפכו  מכן  לאחר  דיסק.  בעזרת 
על ספרי התורה והשליכו אותם בביזיון רב 

על הרצפה. 
בני ביתו של מרן שר התורה, הגאון רבי 
האירוע  על  אותו  עדכנו  קנייבסקי,  חיים 
בזעזוע  הגיב  מרן  הבית,  בני  ע"פ  החמור. 
גדול ואמר "הפורעים יתנו על כך את הדין". 
למעונו  יובל  קרית  רבני  עלו  היום  בהמשך 
ועצה  הדרכה  ממנו  לשמוע  כדי  מרן  של 
לנוכח האירוע הכואב. הרב הראשי לישראל 
הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף, אמר בבוקר 
מתפלץ  היהודי  "הלב  המקרה:  לאחר 
למראה ספרי תורה מתגוללים בביזיון נורא 
הכנסת.  בית  בתוך  בליעל  בני  ע״י  שחוללו 
אל  להגיע  אבן,  כל  להפוך  הרשויות  על 
חומרת  מלוא  את  איתם  ולמצות  הפושעים 
הדין". הוא פסק כי "על כל אותם שנחשפו 
לפדות  או  תענית  עצמם  על  לקבל  לזוועה, 
התורה  יהודי שכבוד  כל  וכן  בצדקה  אותה 
לימוד  של  יום  עצמו  על  יקבל  לליבו,  יקר 
כבוד  ולחזק  להגדיל  דיבור  בתענית  תורה 

התורה שחולל".
"זהו  לאו:  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
ניתן  בוקר קשה לכל יהודי באשר הוא, לא 
ברוטאלי  חילול  אחרי  היום  לסדר  לעבור 
שכזה בבית מקדש מעט, חובה עלינו לעשות 
חשבון נפש איך הגענו למצב שבעיר הקודש 
תורה  וספרי  כנסת  בית  מתחלל  ירושלים 
המקרה  לא  זה  לצערי  לרצפה.  מושלכים 
מצפה  ואני  האחרונה  בתקופה  הראשון 

פשע  כאל  לזה  תתיחס  ישראל  שמשטרת 
המאמצים  מרב  את  וירכזו  דבר  לכל  שנאה 

שמי שאחראי למעשה הנפשע לא יינקה".
לבוא  איחרו  לא  הציבוריות  התגובות 
הקשת  כל  את  חצה  למעשה  והגינוי 
כאחד.  וחילונים  דתיים  חרדים,  הפוליטית, 
בתודעה  נותר  המחריד  מהמחזה  הזעזוע 

הציבורית עוד ימים ארוכים.

האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

מנוחה,  יום  במוצאי  בשבט,  בכ"ז 
של  הסתלקותו  על  הקשה  הבשורה  הגיעה 
האדמו"ר מזוטשקא, הגאון הצדיק רבי נתן 
לאחר מחלה ממושכת  זצ"ל,  רוזנבוים  דוד 
בדרכו  ארונו  את  ליוו  המונים  וייסורים. 
האחרונה במסע הלוויה סחוף יגון בבני ברק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

השידוך לפועל.
תשכ"ו  כסלו  י"ט  ביום  נערכה  החתונה 
נדבורנא  בית  צדיקי  בהשתתפות  בארה"ב, 
ובהשתתפות  המרוממת  המשפחה  ובני 
תקופה.  באותה  והרבנים  הצדיקים  גדולי 
התורה  על  לשקוד  המשיך  נישואיו  לאחר 
בהיותו  ימים  באותם  כבר  העבודה,  ועל 
חינוך  כאיש  לפניו  שמו  יצא  צעיר  אברך 
חינוך.  בענייני  עמו  להתייעץ  החלו  ורבים 
מנהל  להיות  נקרא  קצרה  תקופה  לאחר 
קצרה  תקופה  לאחר  בעלזא,   בת"ת  רוחני 
הטילו עליו את המלאכה להקים את תלמוד 

גור  דחסידי  תורה'  'יגדיל  וישיבה  תורה 
בבורו פארק,  הוא הקים את המקום ממסד 
ועד טפחות וזכה להצלחה מופלגת. תלמידי 
בערגה  זוכרים  הראשונות  בשנותיו  הת"ת 
ונפש  בלב  מסור  שהיה  הרוחני  המנהל  את 
באופן  ותלמיד  תלמיד  כל  הצלחת  למען 
אישי, הוא הצעיד את התלמוד תורה החדש 
לתפוס את מקומו הנכבד בכותל המזרח של 

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

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

מים חיים, וילמד עד היכן מגיעים הדברים.
החינוך  בעבודת  לעסוק  המשיך  כאן  גם 
רוחני  מנהל  היה  שנים  מספר  ובמשך 
בתלמוד תורה סערט ויזניץ ובתלמוד תורה 
כתובת  היותו  ברק. מלבד  בבני  דושינסקיא 
על  התדפקו  ורבים  חינוך  בענייני  לייעוץ 

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

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

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

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

מאמשינוב ארה"ב.

אסון קו 304

עם  מחריד  אסון  התרחש  א'  אדר  בה' 
קווים  חברת  של   304 קו  של  התהפכותו 
בכביש 443 שעשה את דרכו ממודיעין עילית 
במשך  נוסעים.  עשרות  כשעליו  לירושלים 
באשר  שמועות  התרוצצו  ארוכות  שעות 
פינויים  לאחר  לב,  ולמגינת  האסון  לגדול 
על  התבשרנו  החולים,  לבתי  הפצועים  של 
כך שבתאונה נהרגו שתיים מתושבות קרית 
בפר – הגב' רוחמה רוזן ע"ה והגב' רחל חי 

גוטמן ע"ה.
רבני  הספידו  ויגון  תוגה  רווית  בהלוויה 

את  שהרעידו  לב  קורעי  הספדים  העיר 
מודיעין  העיר  של  רבה  התושבים.  לבבות 
עילית הגר"מ קסלר שליט"א זעק בהספדו: 
הומים  הלב  קירות  ופחד.  חיל  מלא  "כולי 
דפיקות  מאותם  נרגע  לא  הלב  בהתרגשות, 
ורעדה.  חיל  מאותו  התרגשות  מאותה 
אנחנו שומעים כולנו קול שופר הולך וחזק 
לתקן  מאיתנו  תובעים  השמים  מן  מאוד. 
לכם  תתארו  במעשינו.  לפשפש  דרכינו  את 
איזה  יקרים,  את האוטובוס מלא בתושבים 
איזה  רגעים.  באותם  שם  היה  מה  קולות 
חיל  איזה  פחד  איזה  בכי,  איזה  צרחות, 
מספר  על  עורר  דאתרא  המרא  ורעדה". 
ותיקון:  חיזוק  הדרושים  שבצניעות  עניינם 
על  קולות  בקולי  בדרכים  מדברות  "נשים 
צריך  להם.  יפה  שהצנעה  ודברים  שידוכים 
קצת יותר צניעות קצת יותר בושה, אני רוצה 
לעורר את ציבור הנשים, אשה שעוזבת את 
מתלבשת  אני  האם  לחשוב  צריכה  הבית 
לא?  או  לקב"ה  רוח  נחת  שתעשה  בצורה 

נשים צריכות להתלבש בצניעות".
רחל  של  בעלה  הלל,  הספיד  כן,  כמו 
הבעל,  פתח  צדיקה",  "רחלי,  ע"ה:  גוטמן 
מתאים  "כמה  הספדו,  את  הטרי,  האלמן 
בעלת  בחורה  יד  על  באוטובוס  לשבת  לך 
הייתי  אותה,  שמכיר  מי  מיוחדים,  צרכים 
בחור  יד  על  מתתיהו  ביישוב  איתה  הולך 
הייתה  היא  פעם  כל  מיוחדים,  צרכים  בעל 
נשמה'  פה  'יש  ואמרה  'שלום',  לו  אומרת 
שאני  היה  מגמתה  "כל  מישהו'".  פה  'יש 
אלמד תורה, שאני אהיה ראש ישיבה, שאני 
לשום  ערך  לה  היה  לא  תלמידים,  אעמיד 
דבר אחר מלבד לתורה", המשיך הבעל את 

הספדו המרטיט.
"מי כמוני יודע כמה אמונה היא החדירה 
לי, היא חיזקה אותי. צריך ללמוד ממך רחלי 
את עבודת המידות. כזאת צדיקה, במצבים 
אומרת  הייתה  היא  מאוד  קשים  נפשיים 
שטוב,  מה  זה  אז  רוצה,  שה'  מה  'זה  לי: 
היא  מתלוננת.  הייתה  לא  היא  יודעת'.  אני 
הלכה ללמד בנות. תמיד היא התלהבה שיש 
לה למסור שיעור בדינים, היא הייתה מורה 
אמרה  היא  דינים  ללמד  לה  ונתנו  לאומנות 
לי: 'איזה כיף, אני יכולה לחדד להם ולחדד 
לעצמי'. היא ראתה את זה לא בתור מקצוע 

אלא בתור שליחות".
הצעיר  האלמן  חשף  הספדו,  במהלך 
המלווים:  אלפי  בפני  האישי  סיפורו  את 
בגלל  אולי  חשבתי,  פעמים  כמה  "רחלי, 
קשיי הפרנסה, אולי אני צריך לעבוד תקופה 
לא  'אני  לה:  אמרתי  חזרה,  ולחזור  קטנה 
חשבתי  באמונה'.  נשאר  אני  לעבוד,  יוצא 
לי:  אמרה  היא  עליי.  שמוטל  מה  זה  אולי 
עצמי  על  אקח  אני  יוצא!  לא  אתה  'הלל, 
אתה  עבודה,  שעות  עוד  בבית,  חוגים  עוד 
יושב ולומד. תקבע לך עוד חברותות בערב, 
הלל  ר'  סיפר  הלכה'",  רק  הלכה  תלמד 
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בהתרגשות. האלמן המשיך ונפרד מרעייתו 
בדמעות: "מה שאתה מספיק לעשות בשנים 
זמן.  בקצת  לעשות  הספיקה  היא  ארוכות, 
ליבי לא מכיל את זה, השכל מבין אבל הלב 
אלייך.  לי  יש  הטוב  הכרת  כמה  מכיל,  לא 
רחל חיה, היא חיה עדיין, הגוף אולי בקבר 

- אבל הנפש חיה.
למעלה,  שם  שלפחות  שמחה,  לי  "יש 
אמרה  היא  אותי.  רואה  היא  הבורא,  אצל 
הנשמה  לעולם,  שהגעתי  לפני  השבוע,  לי 
שלי הסכימה לכל מה שאני אעבור בעולם 
באה,  והיא  לעולם  אבוא  אני  כן  ואמרה 
על  עומדת  הייתה  היא  הסכימה.  לזה  וגם 
את  פותחת  הרע.  לשון  הלכות  שנלמד  זה 
אני קצת  הספר בשעות מאוחרות, לפעמים 
ולא  אותי  מעמידה  הייתה  היא  נחלשתי 
... אני מקיים  דוחה", סיפר ר' הלל, "רחלי 
את המצווה בכתובה לקבור את אשתי בקבר 

ישראל, אני אעשה את זה.
"לא לחינם הקב"ה הביא את המקרה הזה 
כלל  בדרך  שלנו.  המשפחה  לתוך  לתוכנו, 
למשפחה  קורים  שדברים  רגילים  אנחנו 
נוגע  שזה  מרגישים  ולא  ההיא,  או  ההיא 
זה אצלנו במשפחה,  ה' שם את  אלינו. אם 
רוצה,  הוא  מה  בדיוק  יודעים  לא  אנחנו 
אנחנו לא בעלי רוח הקודש, וודאי כל אחד 
שיש  שידע  באמונה,  הפחות  לכל  יתחזק 
משגיח לעולם. והעולם יבוא לתיקון בין אם 
זוכה  שמאמין  מי  נרצה.  לא  אם  ובין  נרצה 

קצת יותר לקרב את הגאולה".
מחילה  האב  ביקש  הספדו,  סיום  לקראת 
אם  מאשתי,  מחילה  מבקש  "אני  מרעייתו: 
היה חוסר כיבוד והיה פגיעה, החובות שלא 
הטוב  הכרת  היקרים,  הוריה  לה.  פרעתי 
צדיקה,  כזאת  בת  שגידלתם  אליכם  שלי 
את  דיבורה,  את  מכירים  קטנה  שהיא  מאז 
המבט שלה, הלכה לסמינר אופקים וחיפשה 
להידבק  שלה  החיפוש  זה  שלמות,  רק 
תקופה  במחיצתה  להיות  זכיתי  בבורא, 
קצרה. אני אמשיך עם זה הלאה ואגדל את 
כמו  לתורה,  נפשה,  אהבת  שהיה   - דניאל 
שהיא רצתה בדרך ה'. רחל מבכה, תתחנני 
להתפלל  אותנו  יזכה  שהקב"ה  ותתפללי 
הדברים  את  לקבוע  באמונה  להחזיק  אליו 

בלבנו ולחיות עם זה".
של  אביה  קלמן,  הספיד  מכן  לאחר 
דקות  חמש  "בעוד  רוזן:  רוחמה  המנוחה 
האחרונות  המילים  אלה  מגיע".  האוטובוס 
חנן  "הקב"ה  האב.  ספד  לה",  שאמרתי 
אותנו בילדה עם נשמה מיוחדת לא בחורה 
רגילה", פתח ר' קלמן את הספדו. "זו לא בת 
מן השורה, נולדה בלי יצר הרע אז בשביל מה 
וחווינו  ראינו  לעולם?  אותה  הביא  הקב"ה 
שהקב"ה הביא אותה לעולם, נשמה כל כך 
אשתי  אני,  שאנחנו,  כדי  בשבילנו.  יקרה 
אוי,  זכינו!  נזכה.  המורחבת  והמשפחה 
זכינו על ידה קצת להתקרב לקב"ה עוד יותר 
לדבוק בדרכיה הטהורים. היא זכתה לחיות 

שהייתה  בגיל  נפטרה  ז"ך  לשון  שנה   27
בהמשך  זכה".  ונפטרה  זכה  נולדה  זכה, 
הספדו דיבר על הארת פנים שהקרינה ביתו, 
בטוב  להתחזק  העיר  בני  כל  על  כי  והוסיף 
לב ובהארת פנים האחד לשני: "אנשים פה 
בקרית ספר כל כך טובים. צריכים להתחזק 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  בגדול  יחד 
לשני,  לחייך  אפשר  כמה  חלב.  ממשקהו 
השני.  את  לעודד  לשני,  טוב  בוקר  לומר 
פוגשים אחד לפני התפילה, חושבים שצריך 
אפשר  באב,  תשעה  כאילו  נפים  לו  לתת 

להגיד בוקר טוב חיוך טוב".
כמה  הרבה,  כך  כל  אותי  לימדה  "הבת 
לפני  לעמוד  ניגשים  שאנשים  יוצא  פעמים 
אפשר  אם  מישהו,  למצוא  קשה  התיבה? 
רבה  תודה  כוח  יישר  לו  להגיד  כך  אחר 
איזה מילה טובה, לא שחלילה וחס חושבים 
חושבים  מספיק  לא  אך  מהם,  להתעלם 
האב  תיאר  הספדו  סיום  לקראת  עליהם.". 
השכול את רגעי הפרידה האחרונים מביתו 
ביום האסון: "רוחמה רייזל נפטרה. הבוקר 
רק  נוסעת  הייתה  היא  אותה,  שלחתי 
באוטובוס. היא התלבשה היא יצאה מהבית, 
שלחתי אותה לשלום. התקשרתי לאוטובוס 
לטרמפיאדה לראות אם מגיע קו 304 בזמן. 
דקות  חמש  בעוד  'רוחמה,  לה  אמרתי 
האחרונות  המילים  אלה  מגיע'  האוטובוס 
זאת,  עם  לאוטובוס  עלתה  היא  שאמרתי. 
ועם זאת היא עלתה למרום. הקב"ה נתן לנו 
נשמה כל כך יקרה וזכה. נתן לנו אותה ולקח 

אותה יהי שם ה' מבורך".
ורבנים  ישיבות  ראשי  ישראל,  גדולי 
מקורביהם  עם  ושוחחו  לאסון  התייחסו 
בעקבות  להתחזק  יש  במה   - ותלמידיהם 

האסון הנורא.
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
כפרה  הוא  הקשה  האסון  כי  אמר  שליט"א 
להתחזק  יש  ובעיקר  כולו  הדור  עוונות  על 
בלימוד התורה שתורה "מגנא ומצלא". מרן 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
אשמים  לחפש  אין  כי  התבטא  שליט"א 
בתאונה ואמר כי "הכל בידי שמים. הציבור 
אין  מתחזקים  כאשר  אבל  חיזוק,  צריכים 
את  יאשים  אחד  כל  רק  אחרים,  להאשים 
אחד  כל  עצמו,  על  בתשובה  ויחזור  עצמו 
יודע נגעי לבבו במה צריך להתחזק ועל מה 
יחזור בתשובה". עוד התבטא כי "מי שנפגע 
לכפר  כדי  ונפגע  חשוב  סימן  זה  בתאונה 
להתחזק  הגר"ג  עורר  כן  כמו  הדור".  על 
שייכים  צניעות  "ענייני  כי  ואמר  בצניעות 

לכל אחד ואחד, ונוגעים גם לגברים".

כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל

בכ"ג  היהודי.  העולם  על  ירד  כבד  אבל 
מנציחי  גדול  לעולמו  הלך  השנה  ניסן 

כ"ק   – היוקדת  היהודית  והאמונה  השואה 
96 שנים  האדמו"ר מקאליב זצ"ל, והוא בן 

בפטירתו.
מבית   16:00 בשעה  ייצא  הלוויתו  מסע 
המדרש  בית  דרך  חנה,  ברחוב  מדרשו 
הגדול בקרית בעלזא – לחלקת הרבנים בהר 

המנוחות.
זצ"ל  טאוב  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
שבטרנסילבניה,  במרגיטה  נולד  מקאליב 
יצחק  בשנת תרפ"ד-1923, דור שישי לרבי 

אייזיק מקאליב.
הרבי, היה ניצול שואה שעבר את זוועות 
מנגלה  ד"ר  הנאצי  הצורר  ע"י  אושוויץ 
ימ"ש, ולאחר ששרד את מלאך המוות מספר 
פעמים, הקדיש את כל חייו למען הנצחתם 

של קדושי השואה הי"ד.
שפרה  שרה  לחנה  נישא  לפרקו  בהגיעו 
שפירא  פנחס  רבי  של  בתו  ע"ה,  טאוב 

מקעכניא.
אדמו"ר,  שהיה  אביו,  נפטר  ב-1939 
ללא  וקהילה  יתומים   7 אחריו  בהותירו 
ידי  על  הונגריה  כיבוש  לאחר  מנהיג. 
מנחם  הילד  נשלח  ב-1944,  הגרמנים 
למחנה  ואחיותיו  אחיו  כל  עם  טאוב  מנדל 
האחים.  יתר  נספו  שם  אושוויץ,  ההשמדה 
עינויים  עבר  אך  שרד  מקאליב  האדמו"ר 
קשים, בהם טיפול כימי המונע משערו וזקנו 

לצמוח.
פגש  שם  לשוודיה,  עבר  השואה  לאחר 
עבר  מכן  לאחר  שפרה.  רעייתו  את  שוב 

לארצות הברית.
ב-1963 הקים את קריית קאליב בראשון 
שם  ברק,  לבני  עבר   1980 ובשנת  לציון, 
הקים את מרכז חסידות קאליב ברחוב חגי 

ולאחר מכן ברחוב אהרונוביץ.
חב"ד  בשיכון  חנך  תשס"ב  בשנת 
להתגורר  ועבר  בית מדרש חדש  בירושלים 

על ידו.
בסיום  ישראל'  'שמע  אמירת  עודד  הוא 
עודד  כן  וכמו  הנספים,  לזכר  תפילה  כל 
אמירת 'שמע ישראל' כזכר לקדושי השואה 
האחרונות  בשנים  המוניות.  עצרות  בסיום 
לציבור  אנציקלופדיה לשואה  החל במפעל 
לשואה  מוזיאון  להקמת  ופעל  החרדי 
לא  שלדבריו  לאחר  החרדי,  הציבור  עבור 
של  הרוחנית  גבורתם  את  מספיק  מנציחים 
גם  מצוות  לקיים  נפשם  שמסרו  היהודים 

בשנות השואה האיומה.
מלחין  היה  זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  בנוסף, 

פורה, ונהג לשיר בציבור באירועים שונים.
בי  'בר  היה  האדמו"ר  של  נוסף  מפעל 
במקומות  בעבר  שפעל  יומא',  דחד  רב 
קובעים  היו  במסגרתו  הארץ,  ברחבי  רבים 
יום עיון ובו רצף של שיעורים  מדי תקופה 
תורתו  שאין  הרחב  הציבור  עבור  ודרשות 

אומנותו.
כמו כן, מדי שנה, לקראת כ"ד באלול, יום 
יצא בקריאה  פטירתו של מרן החפץ חיים, 
החינוך  מוסדות  ולתלמידי  הרחב  לציבור 

לערוך תענית דיבור.
אשתו  פטירת  לאחר  תשע"ב,  באייר 
עם  בשנית  התחתן   ,89 בן  והוא  הראשונה, 

שיינדיל מלניק.
זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו 
בשל  היהודי  העולם  רחבי  בכל  התפשטה 
את  שהקדיש  שואה  ניצול  היותו  עובדת 
השואה.  קדושי  של  זיכרונם  למען  חייו 
כתבות  אינספור  פורסמו  הסתלקותו  לאחר 
ובעולם,  בארץ  התקשורת  ערוצי  בכל 
אודות האדמו"ר ששלוש פעמים ניצל מגיא 
לזכרם  חייו  כל  את  להקדיש  ובחר  ההריגה 

ולמענם.

רבה של בני ברק

בתחילת חודש ניסן איבד העולם היהודי 
את רבה של העיר בני ברק ומי שעמד בראש 
רחבי  בכל  נפוצה  ששמה  הכשרות  מערכת 
הגאון   – ובתפוצות  בארץ  היהודי  העולם 
זצ"ל,  לנדא  ליב  יהודא  משה  רבי  הגדול 

כשהוא בן 82 בהסתלקותו.
תרצ"ה  בתמוז  בט'  נולד  זצ"ל  הגרמי"ל 
הגטון  אביו  מונה  שנולד  לאחר  ושנה 
המושבה  לרב  זצוק"ל  לנדא  יעקב  רבי 
ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב  המתחדשת 
בני ברק והמשפחה עברה להתגורר במקום.

ישראל'  'אור  בישיבת  למד  בצעירותו 
בפתח תקווה, לאחר מכן חבש כמה שנים את 
ובהמשך  ברק,  בבני  פוניבז'  ישיבת  ספסלי 
למד  שם  בלוד,  תמימים'  'תומכי  בישיבת 
אצל הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל 
והמשפיע  טשעבין(,  ישיבת  ראש  )לימים 
לקראת  קסלמן.  חיים  שלמה  הרב  החב"די 
לר"מ  התמנה  בישיבה  לימודיו  שנות  סיום 
בישיבה.  הצעירים  התלמידים  כיתת  של 
בשנת תשכ"ד לאחר נישואיו, התמנה לר"מ 
בכפר  המרכזית'  תמימים  'תומכי  בישיבת 

חב"ד, וכיהן בתפקיד זה במשך 23 שנים.
במקביל שימש כיד ימינו של אביו וטיפל 
משנת  והחל  בעיר,  הרבנות  סוגיות  ברוב 

תש"מ ניהל את מערכת הכשרות העירונית.
בכ"ו שבט תשמ"ו נפטר אביו הגאון רבי 
הכריז  הלווייתו  ובמהלך  זצ"ל,  לנדא  יעקב 
כי  ז"ל  אירנשטיין  משה  הרב  העיר,  ראש 
יעקב  הרב  של  ובקשתו  צוואתו  פי  "על 
לנדא, אנו מכריזים על הכתרתו של בנו הרב 
משה יהודא ליב לנדא לכהן כרבה של עירנו 

בני ברק".
הרב  ניהל  ברק  בני  העיר  כרב  בתפקידו 
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רבני העיר בני ברק הגרחי"א לנדא והרה"ג צבי שבח רוזנבלט

לנדא את כל ענייני הדת בעיר כמו עירובין, 
גם  עמד  גם  הוא  ועוד.  כשרות  מקוואות, 

בראשות בית הדין כאב בית דין.
במסורת  המשיך  זצ"ל  לנדא  הגרמי"ל 
כשרות,  נתינת  על  אגרה  לגבות  שלא  אביו 
וכן שלא לגבות שכר עבור פסיקותיו בדיני 
תורה. בשל ההקפדה והחומרות הרבות בהן 
נהג, מערכת הכשרות של הרב לנדא נחשבת 

לאחת הכשרויות המהודרות.
המכהן  לנדא  אייזיק  יצחק  הרב  הם  בניו 
ליובאוויטש  חב"ד  חסידי  בישיבת  כר"מ 
הרב  צפת;  חב"ד  בקהילת  מו"צ  בצפת, 
חב"ד  בקהילת  משפיע  לנדא,  זלמן  שלמה 
חב"ד  שליח  לנדא  ישראל  הרב  ברק;  בבני 
בלונדון;  רב  לנדא,  יוסף  הרב  בטורונטו; 
הרב מנחם לנדא שליח חב"ד בסן פרנסיסקו 
לנדא,  שמחה  שניאור  הרב  שקליפורניה; 
בקמפוס'  'חב"ד  בפרויקט  חב"ד  שליח 

במכללה האקדמית נתניה.
הגרמי"ל  של  בהלוויתו  השתתפו  רבבות 
ברק  בני  העיר  של  ורחובותיה  זצ"ל  לנדא 
הוכרז  ואף  ארוכות  שעות  במשך  נחסמו 
ישראל,  גדולי  בהוראת  מלאכה.  ביטול  על 
רבנים  שני  הוכתרו  ההלוויה  מסע  במהלך 
מזה  ולראשונה   – דאתרא  המרא  לתפקיד 
בין  נדיר  פעולה  שיתוף  התקיים  שנים 
שני  כאשר  הליטאי,  לציבור  חב"ד  חסידות 
הם  פעולה  שיתוף  מתוך  שנבחרו  הרבנים 
בנו  לנדא,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
ממשיך דרכו של הרב זצ"ל והגאון רבי צבי 
הכשרות  מערכת  מראשי  רוזנבלט,  שבח 
רבים שראו בכך  היו  ישראל.  בד"צ שארית 
רוזנבלט,  הגרצ"ש  כאשר  מעגל,  סגירת 
תלמידי  מבחירי  שינלזון  הגר"י  של  חתנו 
דאתרא  מרא  יהיה  זיע"א  איש  החזון  מרן 
של ב"ב יחד עם הגרחי"א לנדא זצ"ל, עדות 
היסטורית לשיתוף הפעולה בין הגר"י לנדא 
זצ"ל, סבו של רב העיר לבין מרן החזון איש.

'בראשית' לא הגיעה ליעד

החללית  של  שהתרסקותה  ספק  אין 
החללית  השנה.  לאכזבת  הייתה  בראשית 
אמורה  שהייתה  הראשונה  הישראלית 
לנחות על הירח, התרסקה מספר דקות לפני 
הנחיתה. האירוע הבלתי צפוי התרחש בשל 
תקלות מרובות בתקשורת ובמנועים, ובשל 
הראשונה,  הישראלית  החללית  כאמור  כך 
בראשית, לא הצליחה לנחות על הירח. נציין 
מאוישת  הייתה  לא  הישראלית  החללית  כי 
באנשים אלא שוגרה לצורכי צילום ומחקר 
לכדור  לשוב  תוכננה  לא  היא  וכי  בלבד 

הארץ.
לפי   03:45 2019, בשעה  בפברואר  ב־22 
היא  הלא  הגשושית  שוגרה  ישראל,  שעון 
מקייפ  משגר  גבי  על  בהצלחה  בראשית 
מהמשגר  התנתקה  שבפלורידה,  קנוורל 
בגובה של כ־730 ק"מ מכדור הארץ, ולאחר 
כדור  עם  ראשוני  קשר  יצרה  שעה  כחצי 

הארץ.
שעון  לפי   13:29 בשעה  בפברואר  ב־24 
עם התחשבות  ראשון  תמרון  בוצע  ישראל, 
המנוע  הכוכבים.  בעוקב  שהתגלתה  בבעיה 
הקרובה  בנקודה  לראשונה  הופעל  הראשי 
 30 למשך   – הפריגיאה   – הארץ  לכדור 
המסלול  רום  את  בהצלחה  והגדיל  שניות, 
ב־25  האפוגיאה.   – הארץ  כדור  סביב 
בפברואר לקראת חצות היה אמור להתבצע 
התמרון השני אך הוא בוטל עקב אתחול לא 

רצוני של מחשב הגשושית.
שעון  לפי   21:30 בשעה  בפברואר  ב־28 
המנועים  השני.  התמרון  בוצע  ישראל, 
הופעלו למשך 4 דקות והביאו את הגשושית 

ק"מ  ל־131,000  המגיע,  למסלול  בהצלחה 
ב־5 במרץ, בשעות הצהריים  מכדור הארץ. 
צילום  בוצע  ישראל,  שעון  לפי  המוקדמות 
נראה  בתמונה  הגשושית.  של  ראשון  סלפי 

דגל  חי",  ישראל  "עם  כיתוב  ובו:  שלט 
 Small country," המשפט  וכן  ישראל, 
כדור  בתמונה  נראה  כן   ."Big dreams
קילומטרים  אלף   37.6 של  ממרחק  הארץ 
מגוף  וחלק  אוסטרליה(,  מיבשת  )חלק 

הגשושית.
שעון  לפי   04:36 בשעה  באפריל  ב־7 
ישראל, בוצע התמרון הראשון סביב הירח, 
 271 במשך  זמנית  בו  פעלו  המנועים  כל 
להאט  כדי  דלק  של  ק"ג   55 ושרפו  שניות 
של  ממסלול  אותה  ולהוריד  הגשושית  את 
10,400. החללית עשתה עוד כמה שלבים עד 
לירח וכאמור לא שרדה את השלב האחרון.

לאומי,  היסטורי  בהישג  שמדובר  למרות 
הרי שבבסיסו הינו יוזמה פרטית שהגו לפני 
 SpaceIL כ-8 שנים שלושת מייסדי עמותת
שלה שתי מטרות עיקריות – האחת להנחית 
חללית ישראלית ראשונה על הירח והשנייה 
לעורר השראה בקרב הדור הצעיר ללימודי 
הצעירים  היזמים  והטכנולוגיה.  המדע 
ויינטראוב,  ויהונתן  דמרי  כפיר  בש,  יריב 
שאפו להגשים את חלומם ונרשמו לתחרות 
 .Google Lunar XPRIZE המאתגרת 

 ,2018 במרץ  זוכה  ללא  הסתיימה  התחרות 
SpaceIL כי היא תמשיך  עם זאת הודיעה 

במשימה.
הפכה   ,SpaceIL של  הקמתה  מאז 
על  ישראלית  חללית  להנחתת  המשימה 
כספי  במימון  אך  לאומי  לפרויקט  הירח, 
זהו  קאהן.  מוריס  מר  ובראשם  תורמים 
ביותר  הנמוך  בתקציב  החלל  כלי  למעשה 
ששוגר למשימה כזו מעולם. מעצמות העל 
שהצליחו להנחית חללית על הירח השקיעו 
בכך מאות מיליוני דולרים שמקורם במימון 
בניית  פיתוח,  השלמת  עצם  ממשלתי. 
החללית ובדיקתה בתקציב כה מצומצם הוא 
הישג משמעותי בפני עצמו, הן עבור מדינת 

ישראל והן לתעשיית החלל בכל העולם.
של  מוצלחת  הנחתה  הייתה  וכאשר  אם 
החללית על הירח זה היה מביא את ישראל 
מביא  הפרויקט  דופן.  יוצא  להישג  הקטנה 
לידי ביטוי את יכולותיה של ישראל בתחומי 
הטכנולוגיה ופותח עבורה הזדמנויות רבות: 
 – למדעים  הצעיר  הדור  בחינוך  ראשית 
מיום הקמתה העמותה פגשה יותר ממיליון 
להתפתחות  שנית,  הארץ.  ברחבי  תלמידים 
בהיבט  ושלישית  ומחקר  במדע  והתקדמות 
הישראלית  לכלכלה  חדש  אופק   – העסקי 
פיתוח  ויכולות  ההנדסי  הידע  בזכות 
היא   – 'בראשית'  של  הצלחתה  מתקדמות. 
אלו  סמל להצלחתה של המדינה בתחומים 

ואחרים.
תהליך תכנון ופיתוח החללית, כלל עבודה 
מדענים  מהנדסים,  עשרות  של  מאומצת 
החל  המלא  הפיתוח  שלב  צוות.  ואנשי 
האווירית  ובתעשייה   SpaceILב ב-2015 
ונמשך עד 2018. החללית שמשקלה כ- 600 
שתנחת  ביותר  לקטנה  נחשבת  בלבד,  ק"ג 
על הירח, גובהה של "בראשית" מטר וחצי, 
החללית  נחיתת  עם  מטרים.  כשני  רוחבה 
היא  הירח,  על  ישראל  דגל  את  הנושאת 
צילומים  בביצוע  להתחיל  אמורה  הייתה 
של אתר הנחיתה וצילום "סלפי" כדי הוכיח 
לחללית  כן  כמו  הירח.  על  נחתנו  שאכן 
 – נעשתה  שטרם  חשובה  מדעית  משימה 
ביצוע מדידות של השדה המגנטי של הירח, 
ניסוי המבוצע בשיתוף פעולה עם  במסגרת 

מכון וייצמן ונאס"א.
 – זמן"  "קפסולת  עמה  נושאת  החללית 
מאגר מידע עצום -מאות קבצים דיגיטליים 
פרויקט  על  העמותה,  אודות  מפרטים  החל 
לאומיים,  סמלים  והצוות,  החללית  בניית 
מהציבור  שנאספו  וחומרים  תרבותי  ִמְטָען 
לירח  לטובת שליחתו  השנים  לאורך  הרחב 
שותפה  האווירית  התעשייה  החללית.  עם 

במהלך  דרכו.  מתחילת  לפרויקט  מלאה 
מהמגזר  נוספים  שותפים  נוספו  השנים 
ואקדמיה.  ממשלתיות  חברות  הפרטי, 
למדע,  ויצמן  מכון  מבניהם:  הבולטים 
סוכנות החלל הישראלית, משרד המדע, בזק 
ועוד. בין התורמים המרכזיים לפרויקט: מירי 
שוסטרמן,  לין  סגול,  סמי  אדלסון,  ושלדון 
סילבן אדמס, סטיבן גראנד ועוד. מי שלקח 
המשימה  להשלמת  ההובלה  את  עצמו  על 
ורואה בה כשליחות, הוא הפילנתרופ ואיש 
כ-100  שממן  קאהן  מוריס  מר  העסקים 

.SpaceIL מיליון שקל ומכהן כנשיא
למרות ההתרסקות, ראש הממשלה בנימין 
עודדו:  ריבלין  רובי  המדינה  ונשיא  נתניהו 
"מדובר בהישג אדיר, עוד נגיע לשם בעתיד". 
בכך, ישראל היא המדינה השביעית בעולם 
להיכנס  הצליחה  לא  אבל  לירח,  שהגיעה 
המדינות  שלושת  של  היוקרתי  להישג 
על  טיס  כלי  להנחית  שהצליחו  היחידות 
כי  ההתרסקות  לאחר  הצהיר  נתניהו  הירח. 
ישראל תשגר חללית נוספת בשנים הקרובות 
שתנחת על הירח באופן תקין. נציין כי דקות 
תמונה  שלחה  החללית  ההתרסקות,  לפני 
למעשה  והיא  הנחיתה  במהלך  שצולמה 

הזיכרון האחרון מאותה חללית.
 SpaceIL עמותת  נשיא  קאהן  מוריס 
"בראשית   – נוספת  חללית  תוקם  כי  הכריז 
2". הוא אמר: "במהלך סוף השבוע היה לי 
שקיבלנו  התגובות  וכל  זה  על  לחשוב  זמן 
בעולם עודדו אותי. אז החלטתי להכריז על 
2. התחלנו משהו  פרויקט חדש – בראשית 
וצריך לסיים אותו". לדבריו, הפרויקט יהיה 
כמה  וגם  אתרום  "אני  הציבור.  במימון של 
מחברי, אבל אני חושב שהכסף צריך לבוא 
של  מימון  פרויקט  יהיה  שזה  מהציבור, 

האזרחים".
לדברים  בהמשך  נמסר,  הממשלה  מראש 
"המדינה  כי  ההתרסקות  לאחר  שאמר 
מהתעשייה  הפרויקט".  במימון  חלק  תיקח 
היא  האווירית  "התעשייה  נמסר:  האווירית 
מוקד ידע לאומי בתחומי החלל והלוויינות 
ומשמשת כבית החלל של מדינת ישראל. אנו 
בראשית  החללית  להישגי  בתרומתנו  גאים 
חלק  להיות  נשמח  הירח.  למפתן  שהגיעה 
 Spaceil בשיתוף  נוספות  חלל  ממשימות 

ובהובלתו של מר מוריס קאהן".
תקלה  כי  פורסם  ההתרסקות  לאחר  ימים 
המנוע  פעילות  להפסקת  שגרמה  טכנית 
להתרסקות  שהוביל  הגורם  הייתה  הראשי 
על  הירח.  גבי  על  בראשית  החללית 
ידי  על  שנותחו  הראשונים  הנתונים  פי 
והתעשייה   SpaceIL של  ההנדסי  הצוות 

לחללית משימה 
מדעית חשובה 

שטרם נעשתה – 
ביצוע מדידות של 
השדה המגנטי של 

הירח, במסגרת ניסוי 
המבוצע בשיתוף 
פעולה עם מכון 

וייצמן ונאס"א

"
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בהתרגשות. האלמן המשיך ונפרד מרעייתו 
בדמעות: "מה שאתה מספיק לעשות בשנים 
זמן.  בקצת  לעשות  הספיקה  היא  ארוכות, 
ליבי לא מכיל את זה, השכל מבין אבל הלב 
אלייך.  לי  יש  הטוב  הכרת  כמה  מכיל,  לא 
רחל חיה, היא חיה עדיין, הגוף אולי בקבר 

- אבל הנפש חיה.
למעלה,  שם  שלפחות  שמחה,  לי  "יש 
אמרה  היא  אותי.  רואה  היא  הבורא,  אצל 
הנשמה  לעולם,  שהגעתי  לפני  השבוע,  לי 
שלי הסכימה לכל מה שאני אעבור בעולם 
באה,  והיא  לעולם  אבוא  אני  כן  ואמרה 
על  עומדת  הייתה  היא  הסכימה.  לזה  וגם 
את  פותחת  הרע.  לשון  הלכות  שנלמד  זה 
אני קצת  הספר בשעות מאוחרות, לפעמים 
ולא  אותי  מעמידה  הייתה  היא  נחלשתי 
... אני מקיים  דוחה", סיפר ר' הלל, "רחלי 
את המצווה בכתובה לקבור את אשתי בקבר 

ישראל, אני אעשה את זה.
"לא לחינם הקב"ה הביא את המקרה הזה 
כלל  בדרך  שלנו.  המשפחה  לתוך  לתוכנו, 
למשפחה  קורים  שדברים  רגילים  אנחנו 
נוגע  שזה  מרגישים  ולא  ההיא,  או  ההיא 
זה אצלנו במשפחה,  ה' שם את  אלינו. אם 
רוצה,  הוא  מה  בדיוק  יודעים  לא  אנחנו 
אנחנו לא בעלי רוח הקודש, וודאי כל אחד 
שיש  שידע  באמונה,  הפחות  לכל  יתחזק 
משגיח לעולם. והעולם יבוא לתיקון בין אם 
זוכה  שמאמין  מי  נרצה.  לא  אם  ובין  נרצה 

קצת יותר לקרב את הגאולה".
מחילה  האב  ביקש  הספדו,  סיום  לקראת 
אם  מאשתי,  מחילה  מבקש  "אני  מרעייתו: 
היה חוסר כיבוד והיה פגיעה, החובות שלא 
הטוב  הכרת  היקרים,  הוריה  לה.  פרעתי 
צדיקה,  כזאת  בת  שגידלתם  אליכם  שלי 
את  דיבורה,  את  מכירים  קטנה  שהיא  מאז 
המבט שלה, הלכה לסמינר אופקים וחיפשה 
להידבק  שלה  החיפוש  זה  שלמות,  רק 
תקופה  במחיצתה  להיות  זכיתי  בבורא, 
קצרה. אני אמשיך עם זה הלאה ואגדל את 
כמו  לתורה,  נפשה,  אהבת  שהיה   - דניאל 
שהיא רצתה בדרך ה'. רחל מבכה, תתחנני 
להתפלל  אותנו  יזכה  שהקב"ה  ותתפללי 
הדברים  את  לקבוע  באמונה  להחזיק  אליו 

בלבנו ולחיות עם זה".
של  אביה  קלמן,  הספיד  מכן  לאחר 
דקות  חמש  "בעוד  רוזן:  רוחמה  המנוחה 
האחרונות  המילים  אלה  מגיע".  האוטובוס 
חנן  "הקב"ה  האב.  ספד  לה",  שאמרתי 
אותנו בילדה עם נשמה מיוחדת לא בחורה 
רגילה", פתח ר' קלמן את הספדו. "זו לא בת 
מן השורה, נולדה בלי יצר הרע אז בשביל מה 
וחווינו  ראינו  לעולם?  אותה  הביא  הקב"ה 
שהקב"ה הביא אותה לעולם, נשמה כל כך 
אשתי  אני,  שאנחנו,  כדי  בשבילנו.  יקרה 
אוי,  זכינו!  נזכה.  המורחבת  והמשפחה 
זכינו על ידה קצת להתקרב לקב"ה עוד יותר 
לדבוק בדרכיה הטהורים. היא זכתה לחיות 

שהייתה  בגיל  נפטרה  ז"ך  לשון  שנה   27
בהמשך  זכה".  ונפטרה  זכה  נולדה  זכה, 
הספדו דיבר על הארת פנים שהקרינה ביתו, 
בטוב  להתחזק  העיר  בני  כל  על  כי  והוסיף 
לב ובהארת פנים האחד לשני: "אנשים פה 
בקרית ספר כל כך טובים. צריכים להתחזק 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  בגדול  יחד 
לשני,  לחייך  אפשר  כמה  חלב.  ממשקהו 
השני.  את  לעודד  לשני,  טוב  בוקר  לומר 
פוגשים אחד לפני התפילה, חושבים שצריך 
אפשר  באב,  תשעה  כאילו  נפים  לו  לתת 

להגיד בוקר טוב חיוך טוב".
כמה  הרבה,  כך  כל  אותי  לימדה  "הבת 
לפני  לעמוד  ניגשים  שאנשים  יוצא  פעמים 
אפשר  אם  מישהו,  למצוא  קשה  התיבה? 
רבה  תודה  כוח  יישר  לו  להגיד  כך  אחר 
איזה מילה טובה, לא שחלילה וחס חושבים 
חושבים  מספיק  לא  אך  מהם,  להתעלם 
האב  תיאר  הספדו  סיום  לקראת  עליהם.". 
השכול את רגעי הפרידה האחרונים מביתו 
ביום האסון: "רוחמה רייזל נפטרה. הבוקר 
רק  נוסעת  הייתה  היא  אותה,  שלחתי 
באוטובוס. היא התלבשה היא יצאה מהבית, 
שלחתי אותה לשלום. התקשרתי לאוטובוס 
לטרמפיאדה לראות אם מגיע קו 304 בזמן. 
דקות  חמש  בעוד  'רוחמה,  לה  אמרתי 
האחרונות  המילים  אלה  מגיע'  האוטובוס 
זאת,  עם  לאוטובוס  עלתה  היא  שאמרתי. 
ועם זאת היא עלתה למרום. הקב"ה נתן לנו 
נשמה כל כך יקרה וזכה. נתן לנו אותה ולקח 

אותה יהי שם ה' מבורך".
ורבנים  ישיבות  ראשי  ישראל,  גדולי 
מקורביהם  עם  ושוחחו  לאסון  התייחסו 
בעקבות  להתחזק  יש  במה   - ותלמידיהם 

האסון הנורא.
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
כפרה  הוא  הקשה  האסון  כי  אמר  שליט"א 
להתחזק  יש  ובעיקר  כולו  הדור  עוונות  על 
בלימוד התורה שתורה "מגנא ומצלא". מרן 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
אשמים  לחפש  אין  כי  התבטא  שליט"א 
בתאונה ואמר כי "הכל בידי שמים. הציבור 
אין  מתחזקים  כאשר  אבל  חיזוק,  צריכים 
את  יאשים  אחד  כל  רק  אחרים,  להאשים 
אחד  כל  עצמו,  על  בתשובה  ויחזור  עצמו 
יודע נגעי לבבו במה צריך להתחזק ועל מה 
יחזור בתשובה". עוד התבטא כי "מי שנפגע 
לכפר  כדי  ונפגע  חשוב  סימן  זה  בתאונה 
להתחזק  הגר"ג  עורר  כן  כמו  הדור".  על 
שייכים  צניעות  "ענייני  כי  ואמר  בצניעות 

לכל אחד ואחד, ונוגעים גם לגברים".

כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל

בכ"ג  היהודי.  העולם  על  ירד  כבד  אבל 
מנציחי  גדול  לעולמו  הלך  השנה  ניסן 

כ"ק   – היוקדת  היהודית  והאמונה  השואה 
96 שנים  האדמו"ר מקאליב זצ"ל, והוא בן 

בפטירתו.
מבית   16:00 בשעה  ייצא  הלוויתו  מסע 
המדרש  בית  דרך  חנה,  ברחוב  מדרשו 
הגדול בקרית בעלזא – לחלקת הרבנים בהר 

המנוחות.
זצ"ל  טאוב  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
שבטרנסילבניה,  במרגיטה  נולד  מקאליב 
יצחק  בשנת תרפ"ד-1923, דור שישי לרבי 

אייזיק מקאליב.
הרבי, היה ניצול שואה שעבר את זוועות 
מנגלה  ד"ר  הנאצי  הצורר  ע"י  אושוויץ 
ימ"ש, ולאחר ששרד את מלאך המוות מספר 
פעמים, הקדיש את כל חייו למען הנצחתם 

של קדושי השואה הי"ד.
שפרה  שרה  לחנה  נישא  לפרקו  בהגיעו 
שפירא  פנחס  רבי  של  בתו  ע"ה,  טאוב 

מקעכניא.
אדמו"ר,  שהיה  אביו,  נפטר  ב-1939 
ללא  וקהילה  יתומים   7 אחריו  בהותירו 
ידי  על  הונגריה  כיבוש  לאחר  מנהיג. 
מנחם  הילד  נשלח  ב-1944,  הגרמנים 
למחנה  ואחיותיו  אחיו  כל  עם  טאוב  מנדל 
האחים.  יתר  נספו  שם  אושוויץ,  ההשמדה 
עינויים  עבר  אך  שרד  מקאליב  האדמו"ר 
קשים, בהם טיפול כימי המונע משערו וזקנו 

לצמוח.
פגש  שם  לשוודיה,  עבר  השואה  לאחר 
עבר  מכן  לאחר  שפרה.  רעייתו  את  שוב 

לארצות הברית.
ב-1963 הקים את קריית קאליב בראשון 
שם  ברק,  לבני  עבר   1980 ובשנת  לציון, 
הקים את מרכז חסידות קאליב ברחוב חגי 

ולאחר מכן ברחוב אהרונוביץ.
חב"ד  בשיכון  חנך  תשס"ב  בשנת 
להתגורר  ועבר  בית מדרש חדש  בירושלים 

על ידו.
בסיום  ישראל'  'שמע  אמירת  עודד  הוא 
עודד  כן  וכמו  הנספים,  לזכר  תפילה  כל 
אמירת 'שמע ישראל' כזכר לקדושי השואה 
האחרונות  בשנים  המוניות.  עצרות  בסיום 
לציבור  אנציקלופדיה לשואה  החל במפעל 
לשואה  מוזיאון  להקמת  ופעל  החרדי 
לא  שלדבריו  לאחר  החרדי,  הציבור  עבור 
של  הרוחנית  גבורתם  את  מספיק  מנציחים 
גם  מצוות  לקיים  נפשם  שמסרו  היהודים 

בשנות השואה האיומה.
מלחין  היה  זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  בנוסף, 

פורה, ונהג לשיר בציבור באירועים שונים.
בי  'בר  היה  האדמו"ר  של  נוסף  מפעל 
במקומות  בעבר  שפעל  יומא',  דחד  רב 
קובעים  היו  במסגרתו  הארץ,  ברחבי  רבים 
יום עיון ובו רצף של שיעורים  מדי תקופה 
תורתו  שאין  הרחב  הציבור  עבור  ודרשות 

אומנותו.
כמו כן, מדי שנה, לקראת כ"ד באלול, יום 
יצא בקריאה  פטירתו של מרן החפץ חיים, 
החינוך  מוסדות  ולתלמידי  הרחב  לציבור 

לערוך תענית דיבור.
אשתו  פטירת  לאחר  תשע"ב,  באייר 
עם  בשנית  התחתן   ,89 בן  והוא  הראשונה, 

שיינדיל מלניק.
זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו 
בשל  היהודי  העולם  רחבי  בכל  התפשטה 
את  שהקדיש  שואה  ניצול  היותו  עובדת 
השואה.  קדושי  של  זיכרונם  למען  חייו 
כתבות  אינספור  פורסמו  הסתלקותו  לאחר 
ובעולם,  בארץ  התקשורת  ערוצי  בכל 
אודות האדמו"ר ששלוש פעמים ניצל מגיא 
לזכרם  חייו  כל  את  להקדיש  ובחר  ההריגה 

ולמענם.

רבה של בני ברק

בתחילת חודש ניסן איבד העולם היהודי 
את רבה של העיר בני ברק ומי שעמד בראש 
רחבי  בכל  נפוצה  ששמה  הכשרות  מערכת 
הגאון   – ובתפוצות  בארץ  היהודי  העולם 
זצ"ל,  לנדא  ליב  יהודא  משה  רבי  הגדול 

כשהוא בן 82 בהסתלקותו.
תרצ"ה  בתמוז  בט'  נולד  זצ"ל  הגרמי"ל 
הגטון  אביו  מונה  שנולד  לאחר  ושנה 
המושבה  לרב  זצוק"ל  לנדא  יעקב  רבי 
ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב  המתחדשת 
בני ברק והמשפחה עברה להתגורר במקום.

ישראל'  'אור  בישיבת  למד  בצעירותו 
בפתח תקווה, לאחר מכן חבש כמה שנים את 
ובהמשך  ברק,  בבני  פוניבז'  ישיבת  ספסלי 
למד  שם  בלוד,  תמימים'  'תומכי  בישיבת 
אצל הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל 
והמשפיע  טשעבין(,  ישיבת  ראש  )לימים 
לקראת  קסלמן.  חיים  שלמה  הרב  החב"די 
לר"מ  התמנה  בישיבה  לימודיו  שנות  סיום 
בישיבה.  הצעירים  התלמידים  כיתת  של 
בשנת תשכ"ד לאחר נישואיו, התמנה לר"מ 
בכפר  המרכזית'  תמימים  'תומכי  בישיבת 

חב"ד, וכיהן בתפקיד זה במשך 23 שנים.
במקביל שימש כיד ימינו של אביו וטיפל 
משנת  והחל  בעיר,  הרבנות  סוגיות  ברוב 

תש"מ ניהל את מערכת הכשרות העירונית.
בכ"ו שבט תשמ"ו נפטר אביו הגאון רבי 
הכריז  הלווייתו  ובמהלך  זצ"ל,  לנדא  יעקב 
כי  ז"ל  אירנשטיין  משה  הרב  העיר,  ראש 
יעקב  הרב  של  ובקשתו  צוואתו  פי  "על 
לנדא, אנו מכריזים על הכתרתו של בנו הרב 
משה יהודא ליב לנדא לכהן כרבה של עירנו 

בני ברק".
הרב  ניהל  ברק  בני  העיר  כרב  בתפקידו 
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רבני העיר בני ברק הגרחי"א לנדא והרה"ג צבי שבח רוזנבלט

לנדא את כל ענייני הדת בעיר כמו עירובין, 
גם  עמד  גם  הוא  ועוד.  כשרות  מקוואות, 

בראשות בית הדין כאב בית דין.
במסורת  המשיך  זצ"ל  לנדא  הגרמי"ל 
כשרות,  נתינת  על  אגרה  לגבות  שלא  אביו 
וכן שלא לגבות שכר עבור פסיקותיו בדיני 
תורה. בשל ההקפדה והחומרות הרבות בהן 
נהג, מערכת הכשרות של הרב לנדא נחשבת 

לאחת הכשרויות המהודרות.
המכהן  לנדא  אייזיק  יצחק  הרב  הם  בניו 
ליובאוויטש  חב"ד  חסידי  בישיבת  כר"מ 
הרב  צפת;  חב"ד  בקהילת  מו"צ  בצפת, 
חב"ד  בקהילת  משפיע  לנדא,  זלמן  שלמה 
חב"ד  שליח  לנדא  ישראל  הרב  ברק;  בבני 
בלונדון;  רב  לנדא,  יוסף  הרב  בטורונטו; 
הרב מנחם לנדא שליח חב"ד בסן פרנסיסקו 
לנדא,  שמחה  שניאור  הרב  שקליפורניה; 
בקמפוס'  'חב"ד  בפרויקט  חב"ד  שליח 

במכללה האקדמית נתניה.
הגרמי"ל  של  בהלוויתו  השתתפו  רבבות 
ברק  בני  העיר  של  ורחובותיה  זצ"ל  לנדא 
הוכרז  ואף  ארוכות  שעות  במשך  נחסמו 
ישראל,  גדולי  בהוראת  מלאכה.  ביטול  על 
רבנים  שני  הוכתרו  ההלוויה  מסע  במהלך 
מזה  ולראשונה   – דאתרא  המרא  לתפקיד 
בין  נדיר  פעולה  שיתוף  התקיים  שנים 
שני  כאשר  הליטאי,  לציבור  חב"ד  חסידות 
הם  פעולה  שיתוף  מתוך  שנבחרו  הרבנים 
בנו  לנדא,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
ממשיך דרכו של הרב זצ"ל והגאון רבי צבי 
הכשרות  מערכת  מראשי  רוזנבלט,  שבח 
רבים שראו בכך  היו  ישראל.  בד"צ שארית 
רוזנבלט,  הגרצ"ש  כאשר  מעגל,  סגירת 
תלמידי  מבחירי  שינלזון  הגר"י  של  חתנו 
דאתרא  מרא  יהיה  זיע"א  איש  החזון  מרן 
של ב"ב יחד עם הגרחי"א לנדא זצ"ל, עדות 
היסטורית לשיתוף הפעולה בין הגר"י לנדא 
זצ"ל, סבו של רב העיר לבין מרן החזון איש.

'בראשית' לא הגיעה ליעד

החללית  של  שהתרסקותה  ספק  אין 
החללית  השנה.  לאכזבת  הייתה  בראשית 
אמורה  שהייתה  הראשונה  הישראלית 
לנחות על הירח, התרסקה מספר דקות לפני 
הנחיתה. האירוע הבלתי צפוי התרחש בשל 
תקלות מרובות בתקשורת ובמנועים, ובשל 
הראשונה,  הישראלית  החללית  כאמור  כך 
בראשית, לא הצליחה לנחות על הירח. נציין 
מאוישת  הייתה  לא  הישראלית  החללית  כי 
באנשים אלא שוגרה לצורכי צילום ומחקר 
לכדור  לשוב  תוכננה  לא  היא  וכי  בלבד 

הארץ.
לפי   03:45 2019, בשעה  בפברואר  ב־22 
היא  הלא  הגשושית  שוגרה  ישראל,  שעון 
מקייפ  משגר  גבי  על  בהצלחה  בראשית 
מהמשגר  התנתקה  שבפלורידה,  קנוורל 
בגובה של כ־730 ק"מ מכדור הארץ, ולאחר 
כדור  עם  ראשוני  קשר  יצרה  שעה  כחצי 

הארץ.
שעון  לפי   13:29 בשעה  בפברואר  ב־24 
עם התחשבות  ראשון  תמרון  בוצע  ישראל, 
המנוע  הכוכבים.  בעוקב  שהתגלתה  בבעיה 
הקרובה  בנקודה  לראשונה  הופעל  הראשי 
 30 למשך   – הפריגיאה   – הארץ  לכדור 
המסלול  רום  את  בהצלחה  והגדיל  שניות, 
ב־25  האפוגיאה.   – הארץ  כדור  סביב 
בפברואר לקראת חצות היה אמור להתבצע 
התמרון השני אך הוא בוטל עקב אתחול לא 

רצוני של מחשב הגשושית.
שעון  לפי   21:30 בשעה  בפברואר  ב־28 
המנועים  השני.  התמרון  בוצע  ישראל, 
הופעלו למשך 4 דקות והביאו את הגשושית 

ק"מ  ל־131,000  המגיע,  למסלול  בהצלחה 
ב־5 במרץ, בשעות הצהריים  מכדור הארץ. 
צילום  בוצע  ישראל,  שעון  לפי  המוקדמות 
נראה  בתמונה  הגשושית.  של  ראשון  סלפי 

דגל  חי",  ישראל  "עם  כיתוב  ובו:  שלט 
 Small country," המשפט  וכן  ישראל, 
כדור  בתמונה  נראה  כן   ."Big dreams
קילומטרים  אלף   37.6 של  ממרחק  הארץ 
מגוף  וחלק  אוסטרליה(,  מיבשת  )חלק 

הגשושית.
שעון  לפי   04:36 בשעה  באפריל  ב־7 
ישראל, בוצע התמרון הראשון סביב הירח, 
 271 במשך  זמנית  בו  פעלו  המנועים  כל 
להאט  כדי  דלק  של  ק"ג   55 ושרפו  שניות 
של  ממסלול  אותה  ולהוריד  הגשושית  את 
10,400. החללית עשתה עוד כמה שלבים עד 
לירח וכאמור לא שרדה את השלב האחרון.

לאומי,  היסטורי  בהישג  שמדובר  למרות 
הרי שבבסיסו הינו יוזמה פרטית שהגו לפני 
 SpaceIL כ-8 שנים שלושת מייסדי עמותת
שלה שתי מטרות עיקריות – האחת להנחית 
חללית ישראלית ראשונה על הירח והשנייה 
לעורר השראה בקרב הדור הצעיר ללימודי 
הצעירים  היזמים  והטכנולוגיה.  המדע 
ויינטראוב,  ויהונתן  דמרי  כפיר  בש,  יריב 
שאפו להגשים את חלומם ונרשמו לתחרות 
 .Google Lunar XPRIZE המאתגרת 

 ,2018 במרץ  זוכה  ללא  הסתיימה  התחרות 
SpaceIL כי היא תמשיך  עם זאת הודיעה 

במשימה.
הפכה   ,SpaceIL של  הקמתה  מאז 
על  ישראלית  חללית  להנחתת  המשימה 
כספי  במימון  אך  לאומי  לפרויקט  הירח, 
זהו  קאהן.  מוריס  מר  ובראשם  תורמים 
ביותר  הנמוך  בתקציב  החלל  כלי  למעשה 
ששוגר למשימה כזו מעולם. מעצמות העל 
שהצליחו להנחית חללית על הירח השקיעו 
בכך מאות מיליוני דולרים שמקורם במימון 
בניית  פיתוח,  השלמת  עצם  ממשלתי. 
החללית ובדיקתה בתקציב כה מצומצם הוא 
הישג משמעותי בפני עצמו, הן עבור מדינת 

ישראל והן לתעשיית החלל בכל העולם.
של  מוצלחת  הנחתה  הייתה  וכאשר  אם 
החללית על הירח זה היה מביא את ישראל 
מביא  הפרויקט  דופן.  יוצא  להישג  הקטנה 
לידי ביטוי את יכולותיה של ישראל בתחומי 
הטכנולוגיה ופותח עבורה הזדמנויות רבות: 
 – למדעים  הצעיר  הדור  בחינוך  ראשית 
מיום הקמתה העמותה פגשה יותר ממיליון 
להתפתחות  שנית,  הארץ.  ברחבי  תלמידים 
בהיבט  ושלישית  ומחקר  במדע  והתקדמות 
הישראלית  לכלכלה  חדש  אופק   – העסקי 
פיתוח  ויכולות  ההנדסי  הידע  בזכות 
היא   – 'בראשית'  של  הצלחתה  מתקדמות. 
אלו  סמל להצלחתה של המדינה בתחומים 

ואחרים.
תהליך תכנון ופיתוח החללית, כלל עבודה 
מדענים  מהנדסים,  עשרות  של  מאומצת 
החל  המלא  הפיתוח  שלב  צוות.  ואנשי 
האווירית  ובתעשייה   SpaceILב ב-2015 
ונמשך עד 2018. החללית שמשקלה כ- 600 
שתנחת  ביותר  לקטנה  נחשבת  בלבד,  ק"ג 
על הירח, גובהה של "בראשית" מטר וחצי, 
החללית  נחיתת  עם  מטרים.  כשני  רוחבה 
היא  הירח,  על  ישראל  דגל  את  הנושאת 
צילומים  בביצוע  להתחיל  אמורה  הייתה 
של אתר הנחיתה וצילום "סלפי" כדי הוכיח 
לחללית  כן  כמו  הירח.  על  נחתנו  שאכן 
 – נעשתה  שטרם  חשובה  מדעית  משימה 
ביצוע מדידות של השדה המגנטי של הירח, 
ניסוי המבוצע בשיתוף פעולה עם  במסגרת 

מכון וייצמן ונאס"א.
 – זמן"  "קפסולת  עמה  נושאת  החללית 
מאגר מידע עצום -מאות קבצים דיגיטליים 
פרויקט  על  העמותה,  אודות  מפרטים  החל 
לאומיים,  סמלים  והצוות,  החללית  בניית 
מהציבור  שנאספו  וחומרים  תרבותי  ִמְטָען 
לירח  לטובת שליחתו  השנים  לאורך  הרחב 
שותפה  האווירית  התעשייה  החללית.  עם 

במהלך  דרכו.  מתחילת  לפרויקט  מלאה 
מהמגזר  נוספים  שותפים  נוספו  השנים 
ואקדמיה.  ממשלתיות  חברות  הפרטי, 
למדע,  ויצמן  מכון  מבניהם:  הבולטים 
סוכנות החלל הישראלית, משרד המדע, בזק 
ועוד. בין התורמים המרכזיים לפרויקט: מירי 
שוסטרמן,  לין  סגול,  סמי  אדלסון,  ושלדון 
סילבן אדמס, סטיבן גראנד ועוד. מי שלקח 
המשימה  להשלמת  ההובלה  את  עצמו  על 
ורואה בה כשליחות, הוא הפילנתרופ ואיש 
כ-100  שממן  קאהן  מוריס  מר  העסקים 

.SpaceIL מיליון שקל ומכהן כנשיא
למרות ההתרסקות, ראש הממשלה בנימין 
עודדו:  ריבלין  רובי  המדינה  ונשיא  נתניהו 
"מדובר בהישג אדיר, עוד נגיע לשם בעתיד". 
בכך, ישראל היא המדינה השביעית בעולם 
להיכנס  הצליחה  לא  אבל  לירח,  שהגיעה 
המדינות  שלושת  של  היוקרתי  להישג 
על  טיס  כלי  להנחית  שהצליחו  היחידות 
כי  ההתרסקות  לאחר  הצהיר  נתניהו  הירח. 
ישראל תשגר חללית נוספת בשנים הקרובות 
שתנחת על הירח באופן תקין. נציין כי דקות 
תמונה  שלחה  החללית  ההתרסקות,  לפני 
למעשה  והיא  הנחיתה  במהלך  שצולמה 

הזיכרון האחרון מאותה חללית.
 SpaceIL עמותת  נשיא  קאהן  מוריס 
"בראשית   – נוספת  חללית  תוקם  כי  הכריז 
2". הוא אמר: "במהלך סוף השבוע היה לי 
שקיבלנו  התגובות  וכל  זה  על  לחשוב  זמן 
בעולם עודדו אותי. אז החלטתי להכריז על 
2. התחלנו משהו  פרויקט חדש – בראשית 
וצריך לסיים אותו". לדבריו, הפרויקט יהיה 
כמה  וגם  אתרום  "אני  הציבור.  במימון של 
מחברי, אבל אני חושב שהכסף צריך לבוא 
של  מימון  פרויקט  יהיה  שזה  מהציבור, 

האזרחים".
לדברים  בהמשך  נמסר,  הממשלה  מראש 
"המדינה  כי  ההתרסקות  לאחר  שאמר 
מהתעשייה  הפרויקט".  במימון  חלק  תיקח 
היא  האווירית  "התעשייה  נמסר:  האווירית 
מוקד ידע לאומי בתחומי החלל והלוויינות 
ומשמשת כבית החלל של מדינת ישראל. אנו 
בראשית  החללית  להישגי  בתרומתנו  גאים 
חלק  להיות  נשמח  הירח.  למפתן  שהגיעה 
 Spaceil בשיתוף  נוספות  חלל  ממשימות 

ובהובלתו של מר מוריס קאהן".
תקלה  כי  פורסם  ההתרסקות  לאחר  ימים 
המנוע  פעילות  להפסקת  שגרמה  טכנית 
להתרסקות  שהוביל  הגורם  הייתה  הראשי 
על  הירח.  גבי  על  בראשית  החללית 
ידי  על  שנותחו  הראשונים  הנתונים  פי 
והתעשייה   SpaceIL של  ההנדסי  הצוות 

לחללית משימה 
מדעית חשובה 

שטרם נעשתה – 
ביצוע מדידות של 
השדה המגנטי של 

הירח, במסגרת ניסוי 
המבוצע בשיתוף 
פעולה עם מכון 

וייצמן ונאס"א
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לשרשרת  גרמה  הטכנית  התקלה  האווירית, 
פעילות  בהפסקת  שהסתיימה  אירועים 
את  לבלום  היה  ניתן  ולא  הראשי,  המנוע 
שבידי  ראשוניים  נתונים  פי  על  החללית. 
התרחש  הראשוני  הטכני  האירוע  הצוותים, 
בגובה של כ-14 ק"מ מעל פני הירח. בטווח 
עם  הקשר  סופית  אבד  מהקרקע  מטר   150
החללית, כאשר הגיעה למהירות אנכית של 
כ-500 קמ"ש לקראת הפגיעה באדמת הירח.

מי בחרב: הרצח 
שזיעזע את המדינה

 ,11:00 בשעה   ,2019 בפברואר  ב-7 
דיווחה משפחתה של אוֹרי אנסבכר למשטרה 
התנדבה  ה-19  בת  אורי  היעדרותה.  על 
ב"מרכז יעלים" הסמוך לעין יעל. אביה הרב 
תקוע,  בישיבת  כר"מ  משמש  אנסבכר  גדי 

היישוב בו התגוררו בני המשפחה.
כוחות  הצליחו  אחדים  ימים  כעבור  רק 
הביטחון להניח את ידם על מבצע הפיגוע. 
ע"פ חקירת השב"כ, באותו יום יצא ערפאת 
חברון,  תושב   29 בן  פלסטיני  ארפאעיה, 
מצויד  כשהוא  ג'אלא,  בית  לכיוון  מעירו 
כן.  לפני  ימים  כמה  שרכש  ובכיפה  בסכין 
בהליכה  ירושלים  לשטח  חדר  המחבל 
200 מטרים בגדר  רגלית דרך פרצה ברוחב 

ההפרדה סמוך לבית ג'אלה. 
הסמוך  ביער  באנסבכר  נתקל  אראעפיה 
התנפל  התנכ"י,  החיות  גן  שליד  יעל  לעין 
נחסוך  הסכין.  באמצעות  אותה  ודקר  עליה 
התיאורים  את  היקרים  העיתון  מקוראי 

הקשים שהצליחו לזעזע מדינה שלמה.
מאז מציאת גופתה של אורי אנסבכר ז"ל 
בעין יעל ביום חמישי, פעלו שירות הביטחון 
אמצעים  במגוון  ישראל  ומשטרת  הכללי 
ושיטות לאיתור הרוצח. כעבור ימים אחדים 
בשיתוף פעולה בין השב"כ, משטרת ישראל 
 ,29 בן   – ארפאעיה  ערפאת  נעצר  והימ"מ, 

פלסטיני, תושב העיר חברון.
במקרה  בעבר,  פעמיים  נעצר  ארפאעיה 
אחד על שהיה שלא כחוק בישראל ובמקרה 
הוא  סכין.  בכליו  מחזיק  נתפס  הוא  השני 
בשל  עופר.  בכלא  מאסר  תקופת  ריצה  גם 
כך, היו במאגרי המשטרה תמונתו, טביעות 
היה  לשב"כ  דנ"א.  ודגימת  שלו  אצבע 
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מי במים: האברך 
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אסון כבד: הרב יהושע בן פז ז"ל, מחשובי 
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אפתחה פי 

בתפילה 
ובתחנונים

ראש השנה תש"פ יתקדש בעוד ימים ספורים, 
ואיתו הימים הנוראים • עם ישראל כולו יתכנס 

בתוך בתי-הכנסיות לתפילות הקדושות • ערב ראש 
השנה, כינסנו לראיון חגיגי ומיוחד את טובי החזנים 

המובילים בדורנו: יצחק מאיר הלפגוט, דוד ויינבך, 
יחיאל נהרי, דובל'ה הלר ומשה חבושה • החזנים, 

המתפללים כל אחד במקום אחר בעולם, מספרים 
על ההכנות לתפילה לפני אלפים, על נוסח התפילה 

המיוחד להם, ומה עושים כאשר הקהל לא מתחבר אל 
מנגינות התפילה? • הנני העני ממעש

אלי שניידר <<

בעוד ימים בודדים ייכנס ראש השנה תש"פ בפתח, 
יחד עם אווירת הימים הנוראים. כולנו נתקבץ אל 

בתי-הכנסת, לתפילות ראש השנה ולאחר מכן תפילות 
יום-הכיפורים.

מי שאמונים על העברת התפילות של עשרות, מאות 
או אלפי המתפללים שמאחוריהם הישר אל השמים, 

הם בעלי-התפילה, שליחי הציבור. אחריות גדולה 
מוטלת על כתפם, להתפלל כראוי, לרגש את הקהל, 

ולהעביר את תפילות הציבור לריבונו של עולם.
כינסנו השבוע את גדולי החזנים ובעלי-תפילה 

מובילים, מהידועים ביותר, החזן העולמי ר' יצחק 
מאיר הלפגוט, החזן ר' יחיאל נהרי, החזן ר' דוד 

ויינבך, החזן ר' דובל'ה הלר, והחזן ר' משה חבושה, 
ומהם ביקשנו לשמוע על תפילת החזן, והשליחות 

אותה הוא מעביר במהלך התפילה לפני העמוד. 
"תחילת קריירת החזנות שלי החלה כאשר הייתי 

במסגרת 'מבצע שבתות' שהיה בזמנו בחסידות גור, 
כאשר ה'לב שמחה' שלח אברכים למקומות שונים 

בארץ", מספר ר' איצ'ה מאיר הלפגוט. "באחד 
המקומות אני התפללתי לפני העמוד, ואנשי אותו 

המקום ששמעו את תפילתי, ביקשו שאתפלל אצלם 
כשליח-ציבור אף בחגים, וכך הכל החל והתגלגל. 

באותן שבתות, במסגרת המבצע בחסידות, התפללתי 
בכל מקום את נוסח גור - כי הוא היחיד שהכרתי אז - 

יחד עם נגיעות מהנוסח הכללי אותן למדתי.
"בשנים האחרונות, אני מתפלל בבית כנסת במנהטן, 
ניו יורק, לפני כ-1,000 מתפללים. במקום ישנם סוגים 

שונים של מתפללים. יש את המקומיים, המתפללים 
הקבועים, ויש מתפללים שמגיעים במיוחד מכל מיני 

מקומות בעולם. אחד מהמתפללים בעבר, למשל, היה 
ראש עיריית ניו-יורק לשעבר, אד קוץ'".

הלפגוט מספר כי "את רוב התפילה אני מתפלל 
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בנוסח שלי, אותו אני מתפלל כבר הרבה 
שנים, אך עם זאת אני משלב בתפילה גם 
מנגינות מסוימות, לפי בקשות מהקהל".

מאיפה ההשפעה שלך?
"אני לא מושפע מחזן ספציפי אחד, 

אלא מכמה חזנים, בעיקר מהדורות 
הקודמים. לפני החגים אני מקשיב לאתם 

חזנים, כמו לרוזנבלט, קוורטין הירשמן 
ועוד, שהם חזנים מדורות עברו שרוב 

המנגינות ששרים היום רוב החזנים 
בעולם, באות מבית-מדרשם. לאלה 
הקשבתי בעבר, ועדיין אני מקשיב 

להם היום כשאני רוצה לשמוע קטעים 
שיעוררו אותי. כך אני שומע גם חזנים 

מהדור האחרון שמחדשים את אותם 
קטעים, כמו משה שטרן שמרבה לחדש 

אותם, או את יצחק השל ז"ל ועוד".
איך נראית אצלך ההכנה לתפילה?

"תהליך ההכנה כשליח ציבור לפני 
התפילה, הוא אינדיבידואלי מאד לכל בן 

אדם ובן אדם. כל שנה לא דומה לשנה 
הקודמת. אבל יש את התכונה וההרגש 

היהודיים שיש לכל אחד לפני שמגיעים 
לחגים, והתכונה הזו פועמת באותם ימים 

בצורה מוגברת אצל שליחי הציבור. לא 
משנה אם אתה חזן או שליח-ציבור, 

בכל מקרה לפני החגים אתה לוקח כמה 
פעמים את המחזור לראות שאתה יודע 
מה תעשה בכל מקום - הכל כדי להיות 

מוכן פיזית ונפשית לתפילות. אתה לוקח 
את המחזור ליד ברצינות, כדי להיות 

מוכן לתפילות ככל שיותר. בהכנה, ישנן 
שתי נקודות: האחת היא פיזית, לקחת 
את המחזור ולעיין בקטעים, והשנייה 

היא רוחנית; כדי ללכת לחגים צריך 
להתכונן אליהם כמו כל יהודי, ובעל 

תפילה צריך להתכונן עוד הרבה יותר. 
טייס, הרי לא לוקח את מפתחות המטוס 
לידו כמו שבעל מכונית-פרייבט שלוקח 
שני נוסעים לוקח אותם. זה בערך אותו 
הדבר. כשאתה מייצג ציבור גדול, אתה 

לוקח על עצמך דבר רציני, ומטבע 
הדברים ההתכוננות הנפשית היא רבה 

יותר מאדם רגיל.
"ויש גם הכנה אישית, בעיקר 

הסתכלות בעצמך, והבטה רבה בפירוש 
המילות. אני משתדל להיכנס יותר 
אל תוכן התפילה ופחות למנגינות 
שלה. כל זה, כדי להצליח להעביר 

לכל המתפללים את פירוש המילות, 
שאלו שלא מבינים יבינו את מה שהם 

אומרים. יש מתפללים שלא יודעים 

להתפלל ואומרים את המילים רק כי הן 
כתובות, ואתה אמור 'להגיש' לפניהם 
את התפילה כך שהם יבינו אותה. אני 

משתדל להיכנס בתוך התפילה אל 
פירוש המילות, ולהסביר לאנשים את 
מה שהם קוראים. זה עיקר העבודה".

ר' איצה מאיר הלפגוט מוסיף ואומר: 
"אחרי כל כך הרבה שנים ועם הזמן, 

באמת הרבה יותר מתשומת הלב שיש לי 
בזמן שאני עומד לפני העמוד מוקדשת 

לתפילה עצמה לפני ריבונו של עולם, 
ופחות מוקדשת אל העול של דעת הקהל 
מאחוריי, הרבה יותר מהשנים הראשונות 

בהן ניגשתי כחזן. כמובן שעדיין חשוב 
לי לדעת אם יש מאחוריי יותר מתפללים 

או פחות, הרי נאמר 'ברוב עם הדרת 
מלך' וזה נאמר גם על בעל התפילה, 
אבל בכל מקרה אני אתפלל באותה 
חמימות גם כאשר יהיה פחות קהל, 
בקטעים הראשונים של התפילה". 

 "קהילה קהילה ומנהגיה"

החזן דוד ויינבך זכה להתפלל במהלך 
השנים בקהילות גדולות מאד ברחבי 
העולם, ביניהן בבית הכנסת "תפארת 
בית דוד" במונטריאול שבקנדה, לפני 

כ-800 מתפללים, 'יאנג יזרעאל' בקווינס 
ניו-יורק, בתל-אביב ואפילו באוסטרליה. 

החזן דובל'ה הלר, לעומתו, שימש 

מזה שנים כ"חזן האישי" של הרה"ג 
יצחק דוד גרוסמן במגדל העמק, ובמשך 

שנים לא הסכים לוותר על תפילה 
במחיצתו.

הלר מספר החוויה בת השלושה ימים 
בשנה )כולל יום-כיפור(, אי אפשר לתאר 
במילים". הרב גרוסמן לקח את הלר, לא 

רק בשל קולו היפה או החזק, אלא גם 
בשל היותו בן לחסידי קרלין, והוא ביקש 

ממנו להתפלל בנוסח קרלין. "וזה כולל 
לימוד של 4 שעות של תורה וחסידות 

וטבילה במקווה לפני התפילה ועוד, אך 
מבחינתי זה שווה הכל". 

במשך שנים קיבל הצעות רבות 
להתפלל בקהילות יהודיות בעולם, אולם 

סירב להצעות, עד שלפני חמש שנים 
קיבל מהגרי"ד גרוסמן את ברכת הדרך 
ובשנים האחרונות הוא משמש כשליח 

ציבור בקהילה היהודית ביוהנסבורג. 
"אבל אין ספק שאני מתגעגע לתפילות 
במחיצתו של הרב גרוסמן", אומר הלר.

אגב שיחתנו על הצעות מקהילות 
שונות, כל החזנים אומרים כי מדובר 

בניסיון של ממש. כל אחד מהם קיבל 
פנייה מקהילות רפורמיות להתפלל אצלן 
תמורת כסף רב, ולא רק בימים הנוראים, 
ולסרב לכאלו הצעות כרוך בניסיון קשה, 

אך אף אחד מהם לא הסכים כמובן 
להופיע או להתפלל במקומות כאלה.

איזה נוסח תפילה אימצתם לתפילות 
הימים הנוראים לפני העמוד?

ויינבך: "צריך להבדיל בין נוסח 
לבין המנגינה: הנוסח הוא מסיני ואסור 
לשנות אותו, ולעומתו יש את המנגינות 

שמתעדכנות. תפקידו של החזן הוא 
לעשות שיעורי-בית, כי חלק חשוב 

מאד בתפילה כדי שהקהל ירגיש מחובר 
- הוא שהם יתחברו למנגינות. בעבר 
התפללתי ב'יאנג יזרעאל' בניו יורק, 

ובשנה הראשונה שהתפללתי שם, ראיתי 
שאני לא מכיר את המנגינות שלהם. אז 

הלכתי לזקני הקהילה, שלימדו אותי 
את כל המנגינות, וכך כל הקהל היה 

איתי. בנוסף, כחזן, אני משלב גם קטעי 
חזנות במהלך התפילה, למרות שהיום 

יש פחות קטעים כאלה בתפילה, ובעיקר 
מוכרים ופחות 'כבדים' כי אנשים לא 
אוהבים להאריך מידי. אבל, למשל, 

כאשר התפללתי בעבר בבית-הכנסת 
הגדול ברמת גן, היו מבקשים ממני 

דווקא הרבה חזנות, כמסורת הקהילה. 
כלומר, קהילה קהילה ומנהגיה".

הלר: "תושבי מגדל העמק הם הקהל 
שלי, ובשנים האחרונות אירע שם שינוי 

לטובה, כאשר נוצר שם גרעין תורני 
גדול. הנוסח שלי הוא בסיסי. זכיתי 

למורה הטוב ביותר, החזן משה שטרן, 
ממנו קיבלתי עשרות רעיונות, מנגינות 

ושילובים שיתאימו לקהל. קשה לשנות 
בתפילה עצמה בכל שנה, משום שזה 

עוזר בתפילה לראות שהקהל שר איתך 
את מה שהוא התרגל ומכיר. אני נותן גם 
קטעי חזנות מפעם לפעם בתפילה, הלא 
יש אנשים שהגיעו מחוץ לעיר במיוחד 
בשביל זה, ואת התפילה עצמה אנחנו 

מסיימים גם בגלל זה מאד מאוחר. 
מאידך, הרב גרוסמן עצמו מבקש 

שאתפלל במהלך הנוסח כמה שיותר 
בנוסח קרלין. באשר לחזנות עצמה, 

הייתי בעבר כמה שנים במשרה מלאה 
במונטריאול, שבת אחרי שבת, ושם היה 

בית-הספר המעשי שלי".
מאיזה חזנים או נוסחים הושפעתם 

במיוחד?
ויינבך:  "אני הדור המקשר בין הדור 
הקודם של החזנים לדור הצעיר. למדתי 
במכון תל-אביב, שם לימד אותו בעיקר 

החזן יצחק השל ז"ל, אצלו למדתי 
כמה שנים פעמיים בשבוע. הוא מאד 
הקפיד על הנוסח השורשי, ועד היום 

אני משתמש בזה הרבה. כמו כן, למדתי 
לבצע קטעי חזנות מנפתלי הרשטיק, וזה 

עוזר לי עד היום".

לקום בשלוש לפנות בוקר

החזן והפייטן ר' יחיאל נהרי, מוביל 
מזה עשרות שנים את עולם החזנות 

והפיוט הספרדי, ונחשב לגדול החזנים 
והפייטנים. נהרי: "כבר כשהייתי 

בגיל 5, אבי ע"ה לקח אותי לשירת 
הבקשות בירושלים בבית-הכנסת 
בבא תמא בשכונת הבוכרים, שם 
הייתי שנתיים-שלוש ולמדתי את 

רזי הפיוטים וה'מקאמים' מיגאל בן 
חיים, שהיה המורה שלי. משם עברתי 

לביהכנ"ס 'אוהבי ציון', שם למדתי אצל 
כמה מורים נוספים ושם הייתי כמה 

שנים טובות. מאוחר יותר הלכתי גם 
לביהכנ"ס 'עדס' בנחלאות, שם למדנו 

כבר מפי ה'גדולים' ממש. במקומות 
אלה החדירו בי את אהבת-השירה. לקום 

באמצע הלילה, ב-3 בבוקר בתקופת 
החורף, זה לא דבר קל לילדים, שבדרך 

כלל ישנים אז. אבל החדירו בנו את 
האהבה לזה, וגם אני אהבתי לקום 

בשביל שירת הבקשות, כי לולי האהבה 
לזה - לא הייתי קם. אבי ראה בי את 
הפוטנציאל והשקיע בי, והלכנו לכל 

החזנים, ספרדים כאשכנזים כאחד. 
"בכל יום שישי אבי היה לוקח אותי 

לביהכנ"ס הגדול בירושלים - היכל 
שלמה, לשמוע את החזנים שם. 

כששאלתי אותו מדוע הוא לוקח אותי, 
בתור ספרדי, לחזנים אשכנזים, הוא ענה 
לי שאם לא אשמע חזנות אשכנזית, לא 

אהיה חזן מושלם. הוא רצה שאספוג 
את הצלילים מכולם. כדי לצאת חזן 
בעל רגש, צריך לשמוע כמה שיותר 

חזנות, לא משנה מהיכן היא באה. 
הייתה לו את הראיה לטווח רחוק, וכבר 

במסגרת לימודיי בביה"ס בירושלים 
הייתי במקהלה, ומאוחר יותר במקהלת 
'היכל שלמה'. במקביל, סבי לימד אותי 

את קריאת התורה, הטעמים ואת שאר 
מקצועות החזנות, וכך ספגתי מכולם".
נהרי משמש כבר שנים רבות, בימים 

הנוראים, כחזן בארה"ב, בקהילה סורית 
בדיל שבניו ג'רזי. "שם אנו נמצאים 
בתקופת הקיץ, כולל החגים, ואילו 

בחורף אני נמצא יחד איתם במיאמי. 
המבוגרים שבהם עוברים למיאמי 

לתקופת החורף, מסוכות עד פסח, ואני 
בא איתם ומשמש להם גם שם כחזן.

"לפני הקהילה בדיל, הייתי חזן 
בקהילת 'שערי ציון' בברוקלין, הקהילה 
הספרדית הכי גדולה שם, ושימשתי שם 
8 שנים כחזן. גם בתקופה הזו, בתקופת 

הקיץ כולם היו נוסעים לדיל והייתי 
נוסע איתם. גדלתי ונבניתי עם הקהילה 

הזו בדיל. הקהילה הזו אצלי היא לא רק 
מקום עבודה, אלא זו משפחה אחת וזו 

פשוט שליחות שלי שם. שאלתי בזמנו 
את מרן הגר"ע יוסף זצ"ל אם אוכל 

להיות במקום אחר בתקופת החורף והוא 
אמר לי שיש לי אחריות: 'אם אחד מהם 

לא יבוא לתפילה כי אתה לא נמצא, זו 
אחריות גדולה, ואתה לא יכול לקחת 

אותה על כתפיך'. אני מאד נהנה ממה 
שאני עושה ואוהב את הקהילה שם. יש 

לי זכות להיות שם החזן".
כשנהרי נזכר בדמותו של מרן הגר"ע, 

הוא מתרפק בגעגועים: "הייתי הרבה 
פעמים בשבתות אצל הגר"ע יוסף 

בביתו. בכל הזדמנות שהייתי מקבל 
טל' מבנו הג"ר משה לבוא לשמח את 

הרב, הייתי רץ אליו, בבחינת עבד לפני 
קונו. בל נשכח את זה שהרב היה בקי 

בכל מכמני תורת המקאמים, והוא 
היחיד שאני יכול להגיד שכל חזן פשוט 

היה נהנה לשבת אתו, בייחוד בשטח 
המוזיקלי, כי הוא היחיד שמבין לדעת 

מה החזן עשה בדיוק. השאר יודעים אם 
האוכל טעים, אבל הרב היה יודע גם מה 

כולל האוכל שאתה מגיש לו. הוא כ"כ 
היה מבין בזה, שאי-אפשר לעשות טעות 

לידו. הרב גם מאד אהב חזנות, ודרש 
ממך לעשות בדיוק את המקאם שצריך".

איך אתה מכין את עצמך לעמוד 
התפילה?

"אני לא עושה שום הכנה פיזית לפני 
הימים הנוראים. שאל אותי פרופ' לאף-

אוזן-גרון: איך אתה מתכונן למעמד 
להיות חזן לפני אלפי אנשים? אמרתי 

לו: אני לא שר מהקול שלי, אלא אני שר 
מהלב, וברגע שאתה שר באמת מהלב, 

לא משנה באיזה מצב אתה פיזית, הקול 
יוצא לבד. מבחינה רוחנית, היארצייט 

של אבי יוצא שבוע לפני ר"ה ואני קבוע 
כאן בארץ בתקופה זו, ויוצא לסליחות 

בכל לילה בכל הארץ. אני גם הולך 
לכותל ושומע את פיוטי ראש השנה 

ממוריי, מקבל בזה טעם של שנים 
עברו, וזה מכניס אותי לאווירת הימים 

הנוראים".
כשאני שואל את ויינבך ואת הלר איך 

הם מתכוננים לתפילה לפני הציבור, 
אומר דובל'ה הלר: "מצאתי שהדרך 
הכי טובה להתפלל, היא להבין את 

המילים ואת התפקיד שלך. אחרי לימוד 
טוב לפני התפילה, אתה מרגיש אחרת 

וניגש אחרת לתפילה. כמובן שמבחינת 
התכוננות גשמית, אני עושה חימום קולי 

לפני התפילות".

"בכל יום שישי אבי 
היה לוקח אותי 
לביהכנ"ס הגדול 
בירושלים - היכל 
שלמה, לשמוע 
את החזנים שם. 
כששאלתי אותו 
מדוע הוא לוקח אותי, 
בתור ספרדי, לחזנים 
אשכנזים, הוא ענה לי 
שאם לא אשמע חזנות 
אשכנזית, לא אהיה 
חזן מושלם. הוא רצה 
שאספוג את הצלילים 
מכולם. כדי לצאת חזן 
בעל רגש, צריך לשמוע 
כמה שיותר חזנות, 
לא משנה מהיכן היא 
באה. הייתה לו את 
הראיה לטווח רחוק, 
וכבר במסגרת לימודיי 
בביה"ס בירושלים 
הייתי במקהלה, 
ומאוחר יותר במקהלת 
'היכל שלמה'

"להבדיל מתפילות 
בשבתות רגילות, 
לראש-השנה צריך 
הכנה מיוחדת, כי 
עברה כבר שנה 
שלמה מראש השנה 
הקודם, ואתה לא 
נמצא בתוך זה כעת. 
מהסיבה הזאת אני 
עובר על המחזור, 
ומשנן לעצמי שיש לי 
כעת תפקיד חשוב, 
כי אתה צריך לעורר 
את המתפללים. אני 
עובר גם כמה פעמים 
על הנוסח, ועוד משהו 
חשוב: תמיד לחדש 
לעצמך משהו חדש, 
גם בקשר למנגינה, 
וגם בפירוש המילים"

""
החזן דובלה הלר

 החזן דובלה הלר בחזרות 

החזן יחיאל נהרי החזן דוד ויינבך החזן יצחק מאיר הלפגוט
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בנוסח שלי, אותו אני מתפלל כבר הרבה 
שנים, אך עם זאת אני משלב בתפילה גם 
מנגינות מסוימות, לפי בקשות מהקהל".

מאיפה ההשפעה שלך?
"אני לא מושפע מחזן ספציפי אחד, 

אלא מכמה חזנים, בעיקר מהדורות 
הקודמים. לפני החגים אני מקשיב לאתם 

חזנים, כמו לרוזנבלט, קוורטין הירשמן 
ועוד, שהם חזנים מדורות עברו שרוב 

המנגינות ששרים היום רוב החזנים 
בעולם, באות מבית-מדרשם. לאלה 
הקשבתי בעבר, ועדיין אני מקשיב 

להם היום כשאני רוצה לשמוע קטעים 
שיעוררו אותי. כך אני שומע גם חזנים 

מהדור האחרון שמחדשים את אותם 
קטעים, כמו משה שטרן שמרבה לחדש 

אותם, או את יצחק השל ז"ל ועוד".
איך נראית אצלך ההכנה לתפילה?

"תהליך ההכנה כשליח ציבור לפני 
התפילה, הוא אינדיבידואלי מאד לכל בן 

אדם ובן אדם. כל שנה לא דומה לשנה 
הקודמת. אבל יש את התכונה וההרגש 

היהודיים שיש לכל אחד לפני שמגיעים 
לחגים, והתכונה הזו פועמת באותם ימים 

בצורה מוגברת אצל שליחי הציבור. לא 
משנה אם אתה חזן או שליח-ציבור, 

בכל מקרה לפני החגים אתה לוקח כמה 
פעמים את המחזור לראות שאתה יודע 
מה תעשה בכל מקום - הכל כדי להיות 

מוכן פיזית ונפשית לתפילות. אתה לוקח 
את המחזור ליד ברצינות, כדי להיות 

מוכן לתפילות ככל שיותר. בהכנה, ישנן 
שתי נקודות: האחת היא פיזית, לקחת 
את המחזור ולעיין בקטעים, והשנייה 

היא רוחנית; כדי ללכת לחגים צריך 
להתכונן אליהם כמו כל יהודי, ובעל 

תפילה צריך להתכונן עוד הרבה יותר. 
טייס, הרי לא לוקח את מפתחות המטוס 
לידו כמו שבעל מכונית-פרייבט שלוקח 
שני נוסעים לוקח אותם. זה בערך אותו 
הדבר. כשאתה מייצג ציבור גדול, אתה 

לוקח על עצמך דבר רציני, ומטבע 
הדברים ההתכוננות הנפשית היא רבה 

יותר מאדם רגיל.
"ויש גם הכנה אישית, בעיקר 

הסתכלות בעצמך, והבטה רבה בפירוש 
המילות. אני משתדל להיכנס יותר 
אל תוכן התפילה ופחות למנגינות 
שלה. כל זה, כדי להצליח להעביר 

לכל המתפללים את פירוש המילות, 
שאלו שלא מבינים יבינו את מה שהם 

אומרים. יש מתפללים שלא יודעים 

להתפלל ואומרים את המילים רק כי הן 
כתובות, ואתה אמור 'להגיש' לפניהם 
את התפילה כך שהם יבינו אותה. אני 

משתדל להיכנס בתוך התפילה אל 
פירוש המילות, ולהסביר לאנשים את 
מה שהם קוראים. זה עיקר העבודה".

ר' איצה מאיר הלפגוט מוסיף ואומר: 
"אחרי כל כך הרבה שנים ועם הזמן, 

באמת הרבה יותר מתשומת הלב שיש לי 
בזמן שאני עומד לפני העמוד מוקדשת 

לתפילה עצמה לפני ריבונו של עולם, 
ופחות מוקדשת אל העול של דעת הקהל 
מאחוריי, הרבה יותר מהשנים הראשונות 

בהן ניגשתי כחזן. כמובן שעדיין חשוב 
לי לדעת אם יש מאחוריי יותר מתפללים 

או פחות, הרי נאמר 'ברוב עם הדרת 
מלך' וזה נאמר גם על בעל התפילה, 
אבל בכל מקרה אני אתפלל באותה 
חמימות גם כאשר יהיה פחות קהל, 
בקטעים הראשונים של התפילה". 

 "קהילה קהילה ומנהגיה"

החזן דוד ויינבך זכה להתפלל במהלך 
השנים בקהילות גדולות מאד ברחבי 
העולם, ביניהן בבית הכנסת "תפארת 
בית דוד" במונטריאול שבקנדה, לפני 

כ-800 מתפללים, 'יאנג יזרעאל' בקווינס 
ניו-יורק, בתל-אביב ואפילו באוסטרליה. 

החזן דובל'ה הלר, לעומתו, שימש 

מזה שנים כ"חזן האישי" של הרה"ג 
יצחק דוד גרוסמן במגדל העמק, ובמשך 

שנים לא הסכים לוותר על תפילה 
במחיצתו.

הלר מספר החוויה בת השלושה ימים 
בשנה )כולל יום-כיפור(, אי אפשר לתאר 
במילים". הרב גרוסמן לקח את הלר, לא 

רק בשל קולו היפה או החזק, אלא גם 
בשל היותו בן לחסידי קרלין, והוא ביקש 

ממנו להתפלל בנוסח קרלין. "וזה כולל 
לימוד של 4 שעות של תורה וחסידות 

וטבילה במקווה לפני התפילה ועוד, אך 
מבחינתי זה שווה הכל". 

במשך שנים קיבל הצעות רבות 
להתפלל בקהילות יהודיות בעולם, אולם 

סירב להצעות, עד שלפני חמש שנים 
קיבל מהגרי"ד גרוסמן את ברכת הדרך 
ובשנים האחרונות הוא משמש כשליח 

ציבור בקהילה היהודית ביוהנסבורג. 
"אבל אין ספק שאני מתגעגע לתפילות 
במחיצתו של הרב גרוסמן", אומר הלר.

אגב שיחתנו על הצעות מקהילות 
שונות, כל החזנים אומרים כי מדובר 

בניסיון של ממש. כל אחד מהם קיבל 
פנייה מקהילות רפורמיות להתפלל אצלן 
תמורת כסף רב, ולא רק בימים הנוראים, 
ולסרב לכאלו הצעות כרוך בניסיון קשה, 

אך אף אחד מהם לא הסכים כמובן 
להופיע או להתפלל במקומות כאלה.

איזה נוסח תפילה אימצתם לתפילות 
הימים הנוראים לפני העמוד?

ויינבך: "צריך להבדיל בין נוסח 
לבין המנגינה: הנוסח הוא מסיני ואסור 
לשנות אותו, ולעומתו יש את המנגינות 

שמתעדכנות. תפקידו של החזן הוא 
לעשות שיעורי-בית, כי חלק חשוב 

מאד בתפילה כדי שהקהל ירגיש מחובר 
- הוא שהם יתחברו למנגינות. בעבר 
התפללתי ב'יאנג יזרעאל' בניו יורק, 

ובשנה הראשונה שהתפללתי שם, ראיתי 
שאני לא מכיר את המנגינות שלהם. אז 

הלכתי לזקני הקהילה, שלימדו אותי 
את כל המנגינות, וכך כל הקהל היה 

איתי. בנוסף, כחזן, אני משלב גם קטעי 
חזנות במהלך התפילה, למרות שהיום 

יש פחות קטעים כאלה בתפילה, ובעיקר 
מוכרים ופחות 'כבדים' כי אנשים לא 
אוהבים להאריך מידי. אבל, למשל, 

כאשר התפללתי בעבר בבית-הכנסת 
הגדול ברמת גן, היו מבקשים ממני 

דווקא הרבה חזנות, כמסורת הקהילה. 
כלומר, קהילה קהילה ומנהגיה".

הלר: "תושבי מגדל העמק הם הקהל 
שלי, ובשנים האחרונות אירע שם שינוי 

לטובה, כאשר נוצר שם גרעין תורני 
גדול. הנוסח שלי הוא בסיסי. זכיתי 

למורה הטוב ביותר, החזן משה שטרן, 
ממנו קיבלתי עשרות רעיונות, מנגינות 

ושילובים שיתאימו לקהל. קשה לשנות 
בתפילה עצמה בכל שנה, משום שזה 

עוזר בתפילה לראות שהקהל שר איתך 
את מה שהוא התרגל ומכיר. אני נותן גם 
קטעי חזנות מפעם לפעם בתפילה, הלא 
יש אנשים שהגיעו מחוץ לעיר במיוחד 
בשביל זה, ואת התפילה עצמה אנחנו 

מסיימים גם בגלל זה מאד מאוחר. 
מאידך, הרב גרוסמן עצמו מבקש 

שאתפלל במהלך הנוסח כמה שיותר 
בנוסח קרלין. באשר לחזנות עצמה, 

הייתי בעבר כמה שנים במשרה מלאה 
במונטריאול, שבת אחרי שבת, ושם היה 

בית-הספר המעשי שלי".
מאיזה חזנים או נוסחים הושפעתם 

במיוחד?
ויינבך:  "אני הדור המקשר בין הדור 
הקודם של החזנים לדור הצעיר. למדתי 
במכון תל-אביב, שם לימד אותו בעיקר 

החזן יצחק השל ז"ל, אצלו למדתי 
כמה שנים פעמיים בשבוע. הוא מאד 
הקפיד על הנוסח השורשי, ועד היום 

אני משתמש בזה הרבה. כמו כן, למדתי 
לבצע קטעי חזנות מנפתלי הרשטיק, וזה 

עוזר לי עד היום".

לקום בשלוש לפנות בוקר

החזן והפייטן ר' יחיאל נהרי, מוביל 
מזה עשרות שנים את עולם החזנות 

והפיוט הספרדי, ונחשב לגדול החזנים 
והפייטנים. נהרי: "כבר כשהייתי 

בגיל 5, אבי ע"ה לקח אותי לשירת 
הבקשות בירושלים בבית-הכנסת 
בבא תמא בשכונת הבוכרים, שם 
הייתי שנתיים-שלוש ולמדתי את 

רזי הפיוטים וה'מקאמים' מיגאל בן 
חיים, שהיה המורה שלי. משם עברתי 

לביהכנ"ס 'אוהבי ציון', שם למדתי אצל 
כמה מורים נוספים ושם הייתי כמה 

שנים טובות. מאוחר יותר הלכתי גם 
לביהכנ"ס 'עדס' בנחלאות, שם למדנו 

כבר מפי ה'גדולים' ממש. במקומות 
אלה החדירו בי את אהבת-השירה. לקום 

באמצע הלילה, ב-3 בבוקר בתקופת 
החורף, זה לא דבר קל לילדים, שבדרך 

כלל ישנים אז. אבל החדירו בנו את 
האהבה לזה, וגם אני אהבתי לקום 

בשביל שירת הבקשות, כי לולי האהבה 
לזה - לא הייתי קם. אבי ראה בי את 
הפוטנציאל והשקיע בי, והלכנו לכל 

החזנים, ספרדים כאשכנזים כאחד. 
"בכל יום שישי אבי היה לוקח אותי 

לביהכנ"ס הגדול בירושלים - היכל 
שלמה, לשמוע את החזנים שם. 

כששאלתי אותו מדוע הוא לוקח אותי, 
בתור ספרדי, לחזנים אשכנזים, הוא ענה 
לי שאם לא אשמע חזנות אשכנזית, לא 

אהיה חזן מושלם. הוא רצה שאספוג 
את הצלילים מכולם. כדי לצאת חזן 
בעל רגש, צריך לשמוע כמה שיותר 

חזנות, לא משנה מהיכן היא באה. 
הייתה לו את הראיה לטווח רחוק, וכבר 

במסגרת לימודיי בביה"ס בירושלים 
הייתי במקהלה, ומאוחר יותר במקהלת 
'היכל שלמה'. במקביל, סבי לימד אותי 

את קריאת התורה, הטעמים ואת שאר 
מקצועות החזנות, וכך ספגתי מכולם".
נהרי משמש כבר שנים רבות, בימים 

הנוראים, כחזן בארה"ב, בקהילה סורית 
בדיל שבניו ג'רזי. "שם אנו נמצאים 
בתקופת הקיץ, כולל החגים, ואילו 

בחורף אני נמצא יחד איתם במיאמי. 
המבוגרים שבהם עוברים למיאמי 

לתקופת החורף, מסוכות עד פסח, ואני 
בא איתם ומשמש להם גם שם כחזן.

"לפני הקהילה בדיל, הייתי חזן 
בקהילת 'שערי ציון' בברוקלין, הקהילה 
הספרדית הכי גדולה שם, ושימשתי שם 
8 שנים כחזן. גם בתקופה הזו, בתקופת 

הקיץ כולם היו נוסעים לדיל והייתי 
נוסע איתם. גדלתי ונבניתי עם הקהילה 

הזו בדיל. הקהילה הזו אצלי היא לא רק 
מקום עבודה, אלא זו משפחה אחת וזו 

פשוט שליחות שלי שם. שאלתי בזמנו 
את מרן הגר"ע יוסף זצ"ל אם אוכל 

להיות במקום אחר בתקופת החורף והוא 
אמר לי שיש לי אחריות: 'אם אחד מהם 

לא יבוא לתפילה כי אתה לא נמצא, זו 
אחריות גדולה, ואתה לא יכול לקחת 

אותה על כתפיך'. אני מאד נהנה ממה 
שאני עושה ואוהב את הקהילה שם. יש 

לי זכות להיות שם החזן".
כשנהרי נזכר בדמותו של מרן הגר"ע, 

הוא מתרפק בגעגועים: "הייתי הרבה 
פעמים בשבתות אצל הגר"ע יוסף 

בביתו. בכל הזדמנות שהייתי מקבל 
טל' מבנו הג"ר משה לבוא לשמח את 

הרב, הייתי רץ אליו, בבחינת עבד לפני 
קונו. בל נשכח את זה שהרב היה בקי 

בכל מכמני תורת המקאמים, והוא 
היחיד שאני יכול להגיד שכל חזן פשוט 

היה נהנה לשבת אתו, בייחוד בשטח 
המוזיקלי, כי הוא היחיד שמבין לדעת 

מה החזן עשה בדיוק. השאר יודעים אם 
האוכל טעים, אבל הרב היה יודע גם מה 

כולל האוכל שאתה מגיש לו. הוא כ"כ 
היה מבין בזה, שאי-אפשר לעשות טעות 

לידו. הרב גם מאד אהב חזנות, ודרש 
ממך לעשות בדיוק את המקאם שצריך".

איך אתה מכין את עצמך לעמוד 
התפילה?

"אני לא עושה שום הכנה פיזית לפני 
הימים הנוראים. שאל אותי פרופ' לאף-

אוזן-גרון: איך אתה מתכונן למעמד 
להיות חזן לפני אלפי אנשים? אמרתי 

לו: אני לא שר מהקול שלי, אלא אני שר 
מהלב, וברגע שאתה שר באמת מהלב, 

לא משנה באיזה מצב אתה פיזית, הקול 
יוצא לבד. מבחינה רוחנית, היארצייט 

של אבי יוצא שבוע לפני ר"ה ואני קבוע 
כאן בארץ בתקופה זו, ויוצא לסליחות 

בכל לילה בכל הארץ. אני גם הולך 
לכותל ושומע את פיוטי ראש השנה 

ממוריי, מקבל בזה טעם של שנים 
עברו, וזה מכניס אותי לאווירת הימים 

הנוראים".
כשאני שואל את ויינבך ואת הלר איך 

הם מתכוננים לתפילה לפני הציבור, 
אומר דובל'ה הלר: "מצאתי שהדרך 
הכי טובה להתפלל, היא להבין את 

המילים ואת התפקיד שלך. אחרי לימוד 
טוב לפני התפילה, אתה מרגיש אחרת 

וניגש אחרת לתפילה. כמובן שמבחינת 
התכוננות גשמית, אני עושה חימום קולי 

לפני התפילות".

"בכל יום שישי אבי 
היה לוקח אותי 
לביהכנ"ס הגדול 
בירושלים - היכל 
שלמה, לשמוע 
את החזנים שם. 
כששאלתי אותו 
מדוע הוא לוקח אותי, 
בתור ספרדי, לחזנים 
אשכנזים, הוא ענה לי 
שאם לא אשמע חזנות 
אשכנזית, לא אהיה 
חזן מושלם. הוא רצה 
שאספוג את הצלילים 
מכולם. כדי לצאת חזן 
בעל רגש, צריך לשמוע 
כמה שיותר חזנות, 
לא משנה מהיכן היא 
באה. הייתה לו את 
הראיה לטווח רחוק, 
וכבר במסגרת לימודיי 
בביה"ס בירושלים 
הייתי במקהלה, 
ומאוחר יותר במקהלת 
'היכל שלמה'

"להבדיל מתפילות 
בשבתות רגילות, 
לראש-השנה צריך 
הכנה מיוחדת, כי 
עברה כבר שנה 
שלמה מראש השנה 
הקודם, ואתה לא 
נמצא בתוך זה כעת. 
מהסיבה הזאת אני 
עובר על המחזור, 
ומשנן לעצמי שיש לי 
כעת תפקיד חשוב, 
כי אתה צריך לעורר 
את המתפללים. אני 
עובר גם כמה פעמים 
על הנוסח, ועוד משהו 
חשוב: תמיד לחדש 
לעצמך משהו חדש, 
גם בקשר למנגינה, 
וגם בפירוש המילים"

""
החזן דובלה הלר

 החזן דובלה הלר בחזרות 

החזן יחיאל נהרי החזן דוד ויינבך החזן יצחק מאיר הלפגוט
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ויינבך: "להבדיל מתפילות בשבתות 
רגילות, לראש-השנה צריך הכנה 

מיוחדת, כי עברה כבר שנה שלמה 
מראש השנה הקודם, ואתה לא נמצא 

בתוך זה כעת. מהסיבה הזאת אני עובר 
על המחזור, ומשנן לעצמי שיש לי כעת 
תפקיד חשוב, כי אתה צריך לעורר את 

המתפללים. אני עובר גם כמה פעמים על 
הנוסח, ועוד משהו חשוב: תמיד לחדש 
לעצמך משהו חדש, גם בקשר למנגינה, 

וגם בפירוש המילים".
איך חזן או בעל תפילה, הנושא 

משרה חשובה, יכול לנטרל את 
התחושה שהוא מתפלל לפני הקהל 

כביכול, ולהתפלל לפני הקב"ה?
הלר: "ההכנה לכך היא שאתה לא 
רואה את האנשים המתפללים איתך 

בבית-הכנסת כקהל, אלא אתה חושב על 
ראש השנה, ועל כך שאנו מתכוננים כעת 

ליום-הדין ולכל מה שהוא יכול להביא 
אתו. היו לי שנים בהן לא הייתי בשיא 

הכושר הקולי שלי, אבל זה היה דבר 
שולי, מכיוון שהרגשתי שכעת העבודה 
שלי היא להיות שליח-ציבור ולא זמר".

ויינבך: "השאלה הזו היא שאלה 
חשובה. ההגדרה הידועה של התפילה 
לפני הציבור, היא 'אימתא דציבורא', 

וברור שיש את זה לפעמים. בעבר הייתי 
מתרגש יותר, אך ככל שהשנים עוברות, 
ההתרגשות הזו מהקהל הולכת ופוחתת, 

ואז אתה פנוי לחשוב יותר על הנוסח 
ולהתכוון בו, ולדבר לפני הקב"ה, להיות 

עורך-הדין של הקהל ששלח אותך, וזה 
עוזר מאד לתפילה".

מה עושים בעת שהכנתם קטע מסוים 
בנוסח, אך אתם שמים לב שהקהל לא 

מתחבר אליו?
הלר: "בתחילה הייתי מתאכזב 

כשהייתי שם לב שהקהל לא מתרגש או 
מתחבר מידי לקטעים שחשבתי שהוא 

מאד יאהב והכנתי במיוחד, והייתי 
מרגיש שאני מטריח אותם להקשיב למה 
שהם לא רוצים. עם הזמן, הבנתי שהכל 
תלוי בי: אם אני אתלהב ואתרגש בקטע 
מסוים, הקהל ישים לב לכך ויתרגש גם 
הוא. ומראש אני בוחר קטעים שיוכלו 

להתאים לקהל". 
ויינבך: "אני נתקל בבעיה הזו, של 

קהל שלעתים לא מתחבר למה שהכנת, 
והתפקיד שלי הוא למצוא לכך פיתרון. 

אני חושב שדברים שיוצאים מהלב 
נכנסים אל הלב, ואם תנסה לשיר 

ולהתפלל מהלב - תראה שהקהל יאהב 
את התפילה שלך".

הלר מבקש להוסיף: "יש שיר במהלך 
התפילה שאתה שר לאורך שנים, ואתה 

מרגיל את הקהל שלך לשמוע משהו 
מסוים, והם מחכים לשמוע אותו. 

אבל לעיתים, אתה שומע לפני הימים 
הנוראים איזה רעיון חדש ומאד יפה 
שאתה יכול לבצע במהלך התפילה, 

ואתה רוצה לשנות קטעים מסוימים, 
למרות שהקהל אוהב פעמים רבות את 

מה שהוא שומע מידי שנה והתרגל אליו. 
הפיתרון לזה, לדעתי, הוא לקחת מכל 
הקטעים היפים החדשים שאתה רוצה 
להכניס, שני קטעים בלבד, נניח, ורק 

אותם לשיר במנגינה החדשה, כשאת כל 
השאר להשאיר בנוסח שהרגלת אותם. 
אפשר גם לנסות את המנגינה החדשה 

ביום הראשון של ראש-השנה, ואם 
הקהל לא התחבר - לחזור לישנה ביום 

השני של ראש-השנה".
"תמיד צריך לדעת לאלתר במיידית, 
ולהיות עם יד על הדופק", מסכם דוד 

ויינבך.
אלו קטעים בתפילה מרגשים אתכם, 

אישית, במיוחד?
ויינבך: "הכל מרגש אותי, אבל אצלי 
השיא הוא תפילת נעילה של יום-כיפור, 

אז יש העניין של 'פתח לנו שער בעת 
נעילת שער'. בית-הכנסת אז גם מלא 
בציבור, שחלק ממנו לא מגיע לשאר 
התפילות, ואתה מנסה אז לסחוט את 

הלימון ואת הרגש שלך ושל המתפללים, 
ובמיוחד בפיוט ' יהי רצון... שומע קול 

בכיות' במהלך תפילת הנעילה".
הלר: "כאשר יוצא צום יום-הכיפורים, 

כולם בדרך-כלל רוצים כבר לסיים 
וללכת לאכול ולשתות. בזמן הזה יש גם 
המון רב שבא לשמוע את תקיעת השופר 
שמסיימת את היום הקדוש. בדיוק בזמן 

הזה, הגרי"ד גרוסמן נוהג מידי שנה 
למסור דרשה מיוחדת ומרגשת, לסיכום 

הימים הנוראים, והוא תמיד מצליח 
לגעת בכל לב מהמתפללים. ואז, אני 
מגיע לשיא ההתרגשות האישית שלי 

בצעקה 'שמע ישראל'. אחריי, אני שומע 
צעקה מהקהל של 'שמע ישראל', שלא 

שמעתי אפילו בקרלין, שידועים בזעקות 
השמימה. זה רגע שסוגר את הימים 

הנוראים כפי שצריך, ובהתרגשות רבה 
בתוך הלב".

כשחבושה מאזין 
ליוסלה רזונבלט

ר' משה חבושה, עומד גם הוא עשרות 
בשנים בשורה הראשונה של טובי 

הפייטנים והחזנים בעולם. שימש במשך 
שנים רבות כחזנו האישי של מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל בתפילות בביתו.
על התחלת הקריירה הוא מספר: 

"כשהייתי ילד בן 10, הייתי הולך 
בלילות שבתות החורף, לשירת הבקשות 

כמנהג הספרדים בשכונת הבוכרים. 
לאחר פעמיים-שלוש כבר אמרו לי שאני 
סולן טוב ושר נכון ויש לי קול יפה. נתנו 
לי אז לשיר כל מיני קטעים, ולאט לאט 
גדלתי, והתחלתי ללמוד בכוחות עצמי 

חזנות ספרדית.
"לימים, ביקשו אותי כחזן בחו"ל. 

בגיל 23 כבר ניגשתי כחזן בראש-השנה 
ויום-הכיפורים בבית הכנסת 'שער ציון' 

בברוקלין, ניו-יורק, בו התפללו כמה 
מאות אנשים. נציגי בית-הכנסת באו 

כמה חודשים לפני כן לירושלים וחיפשו 
עבורם חזן, וכשפגשו אותי שאלו אם 

אני מוכן לבוא לניו-יורק, כאשר השבתי 
בחיוב, ביקשו ממני להשמיע קטע 

בנוסח שלנו, ואז בחרו בי כחזן שלהם".
לצד עולם הפייטנות, מספר חבושה, 

"אני מאד מחבב את החזנות האשכנזית, 
ובמיוחד מאד אוהב את יוסל'ה רוזנבלט. 

הלכתי לפני מספר ימים ל'גל-פז' 
ואמרתי להם שאני רוצה את כל הדיסקים 

של יוסל'ה, וקיבלתי מהם במתנה את 
כל המנגינות הקיימות של יוסל'ה. אני 

אוהב בפרט את 'הנני העני ממעש' שלו, 
אך גם את שאר מנגינות הימים הנוראים. 

בשבתות-שמחה בהן אני מופיע, אני 
אף נוהג ב'מודים אנחנו לך' להכניס את 

הקטע של פינצ'יק על המילים הללו".
איך נראית אצלך ההכנה לראש 

השנה ויום כיפור?
"יש אדם שישר מגיע לימים הנוראים 

בלי סליחות והכנות, לאדם כזה אין שום 
טעם בראש השנה ויום-כיפור. אנחנו, 
ב"ה אומרים סליחות בכל יום במקום 
אחר. אני רואה את הרחוקים שבאים 

לסליחות בכל מקום. אין לך הכנה גדולה 
מזו להגיע לימים הנוראים. אף אחד 
לא יכול להרגיש את הטעם שאנחנו 

מרגישים".
על הקשר החזק למרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל, הוא מספר: "למעשה מגיל 17 
כבר הייתי אצל הגר"ע יוסף. בכל 

השמחות במשפחתו הייתי מנגן עם 
העּוד ושר בביתו. בזמנו, הרבנית מרגלית 

ע"ה הייתה מתקשרת אליי ואומרת: 
'תבוא, יש אירוע'. הייתי בא ורואה 

בביתו את האורחים הדגולים, כמו מרן 
הגרי"ש אלישיב הגר"ב ז'ולטי והגרש"ז 

אויערבך, כולם זצ"ל. הם היו יושבים 
כאורחים, והגר"ע היה משרת אותם. 

מגיש לפניהם אוכל ושתייה. האירועים 
הללו היו משהו רוחני מאד.

"בכל מוצאי-שבת אחרי הדרשה 
ביזדים היה הגר"ע בעצמו אומר את 

הסליחות. אחר-כך אמרו שהוא צריך 
מישהו שיעזור לו, ואני באתי. באחת 

הפעמים הוא אמר לי: 'היכן אתה חזן? 
תבוא אצלי!', ואמרתי לו - בשמחה. וכך 

התחלתי לשמש כחזן בבית-הכנסת של 
הגר"ע, כאשר אני מוותר על סכום גדול 

של כסף שהציעו לי מחו"ל.
"באחד מראשי השנה האחרונים בחייו 

של מרן, הייתי החזן אצל הגר"ע, ואף 
תקעתי אצלו בשופר את מאה הקולות. 
ביום הראשון הייתי בקידוש עם הרב, 

וביקשתי ממנו שיברכני. הרב מיד קפץ 
ממקומו ונישק אותי. אמר לי אז השר 

דאז אלי ישי: 'ראה איך אתה משמח את 
הרב, לאיזו רמה הגעת'.

"קשה לתאר את בכיותיו של הגר"ע 
ביום-כיפור. כשהיה אומר 'ביטלנו 

תורתך ימים ולילות', הוא היה בוכה 
כאילו שהוא, שלא היה מבטל זמנו דקה 
אחת, ביטל תורה. בראש-השנה האחרון 

בו הייתי אצלו, הוא עשה קידוש ואכל 
במשך דקה קצרה, ומיד רץ ללמוד תורה. 

לפני התקיעות באותו ראש השנה, הוא 
סימן לי לעצור כי ברצונו לדרוש מספר 

מילים. כל שיחת המוסר הקצרה הזו, 
הייתה על נושא ביטול תורה ושזה העוון 

הכי גדול.
"והמעניין היה, שאפילו בראש השנה 

ויום-כיפור, כשהיינו מתפללים עם 
הגר"ע יוסף, היתה הרגשה של שמחה 
רוחנית. בפרט במוצאי יום-כיפור, אז 

היינו חשים תחושת התעלות גדולה 
שסיימנו עם כל מצוות ומנהגי הימים 

הנוראים, כמו גם תקיעות השופר 
ואמירת הסליחות. לא ניתן להסביר את 

התחושה, אותה מרגיש רק מי שזכה 
להתפלל במחיצתו של הרב".

החזן משה חבושה החזן יצחק מאיר הלפגוט
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"במשפחתנו יש  שופר שטוח שהתגלגל לידנו 
לאחר שעבר את השואה האיומה. בשופר 

זה תקעו יהודים בגטו בפולין תחת אפם של 
הנאצים. בני משפחתי שנותרו בפולין, החביאו 

את השופר בגומחה בקיר וכך הוא נשמר עד 
לאחר המלחמה" ⋅ אלי ריבק, בנו של אברהם 

ריבק, מייסד מפעל "שופרות ישראל" בשכונת 
פלורנטין התל אביבית, מספר על השותפות 

העסקית שנרקמה בין משפחת ריבק שהביאה 
עימה את מסורת ייצור השופר מפולין 

למשפחת בר ששת שהביאה עימה את סוד 
הייצור מספרד, עוד מימיו של הריב"ש ⋅ וגם: 

על השופר בו תקעו עם שחרור הכותל המערבי 
במלחמת ששת הימים, על השופרות המיוחדים 

שהוזמנו עבור קלינטון, אובמה וטראמפ? על 
הדרך לשפר את צליל השופר, וגם: מי האנשים 

שרוכשים שופרות בכל ימות השנה? ⋅ 
אשרי העם יודעי תרועה

איילה אבן האזל <<

אשרי העם 

יודעיתרועה

 אלי ריבק במפעל
השופרות המשפחתי

29 ערב ראש השנה תש"פערב ראש השנה תש"פ28 



"במשפחתנו יש  שופר שטוח שהתגלגל לידנו 
לאחר שעבר את השואה האיומה. בשופר 

זה תקעו יהודים בגטו בפולין תחת אפם של 
הנאצים. בני משפחתי שנותרו בפולין, החביאו 

את השופר בגומחה בקיר וכך הוא נשמר עד 
לאחר המלחמה" ⋅ אלי ריבק, בנו של אברהם 

ריבק, מייסד מפעל "שופרות ישראל" בשכונת 
פלורנטין התל אביבית, מספר על השותפות 

העסקית שנרקמה בין משפחת ריבק שהביאה 
עימה את מסורת ייצור השופר מפולין 

למשפחת בר ששת שהביאה עימה את סוד 
הייצור מספרד, עוד מימיו של הריב"ש ⋅ וגם: 

על השופר בו תקעו עם שחרור הכותל המערבי 
במלחמת ששת הימים, על השופרות המיוחדים 

שהוזמנו עבור קלינטון, אובמה וטראמפ? על 
הדרך לשפר את צליל השופר, וגם: מי האנשים 

שרוכשים שופרות בכל ימות השנה? ⋅ 
אשרי העם יודעי תרועה

איילה אבן האזל <<

אשרי העם 

יודעיתרועה

 אלי ריבק במפעל
השופרות המשפחתי

29 ערב ראש השנה תש"פערב ראש השנה תש"פ28 



מסורת ייצור השופר מגיעה הרחק 
אל תוככי המאה ה-14 בספרד, אז 

החל בנו של ריב"ש - רבי יצחק בר 
ששת בייצור מסרקות וכפיות מקרן, 
וכמוצר לוואי גם שופר. מאז, במשך 

15 דורות עסקו בני משפחת בר ששת 
בספרד ולאחר מכן במרוקו, במסורת 

הייחודית והסודית  של ייצור השופר. 
בשנת 1947, שנה לפני קום המדינה 

עלתה משפחת בר ששת ארצה, 
באוניה אקסודוס, אז המשיך במסורת 

מר צבי בר ששת במפעל שהקימה 
המשפחה בחיפה.

שותפו, אברהם ריבק לעומת זאת 
הינו דור שני בארץ למשפחה שעלתה 

ארצה מפולין והקימה בשנת 1927 
בשכונת פלורנטין בתל אביב את 

המפעל "שופרות ישראל" בעזרת 
ציוד שהביאו מפולין.

בראיון למוסף ראש השנה, חושף 
אלי ריבק, בנו של אברהם ריבק, את 

הנעשה מאחורי הקלעים ואת סוד 
ייצור השופר העובר בקרב משפחות 

ריבק ובר ששת מזה דורות.

 כיצד נרקם שיתוף הפעולה בין 
המשפחות המייסדות בר ששת 

וריבק? 
"משפחת ריבק ומשפחת בר ששת 
היו בעלי מפעלים מתחרים במשך 

שנים רבות. בערך לפני 30 שנה, 
האבות )שלי ושל צביקה בר ששת( 

הרגישו כי קיים קושי להשיג קרניים 
לשופר ולבסוף הוחלט על שיתוף 

פעולה שהניבה בסופו של דבר 
שותפות עסקית. המפעלים התאחדו 
וכל משפחה תרמה את הידע שלה, 

את השיטות והסודות שלה והיום 
הייצור הוא משולב. כיום אנו בני 

הדור השני בארץ ממשיכים את 
המסורת הקדומה".

 האם בני הדור השלישי ימשיכו את 
המסורת? 

"זאת לא שאלה, זאת חובה. כיום לא 
נשארו בארץ כמעט יצרני שופרות, 

אנו המפעל הגדול בעל חותמת 
הכשרות המהודרת לעומת בתי 

המלאכה הקטנים שמייבאים קרניים 
מסין וממרוקו אבל הם לא בהכרח 

כשרים. מדובר בחותמת כשרות 
הניתנת רק על התוצאה הסופית ללא 

בדיקת כל התהליך. לעומת זאת, 
במפעל שלנו כל תהליך הייצור הינו 

תחת פיקוחו והשגחתו של  הרב 
הגאון הרב אריה לוין – מרבנות 

בת"א. )נינו של רבי אריה לוין 
זיע"א(. הציבור צריך להבין שיש 
מגוון בעיות שעלולות לצוץ. עם 

שופרות ממרוקו, לדוגמא, כשנוצר 
חור מדביקים אותו בצורה מקצועית 
שהמשגיח שעובר על השופר עלול 
בקלות לפספס. בנוסף, הייחודיות 

של המפעל שלנו הינו ליטוש השופר 
גם מבפנים, והליך חיטוי מיוחד כך 
שהריח שנוצר מהעצם – נעלם ללא 

זכר. ובנוסף, התהליך שאנו מעבירים 
את השופר משפר את צליל השופר, 

שיהיה צלול".
 מי הלקוחות שמגיעים אליכם? 

"הלקוחות שלנו הינם כלל עם 
ישראל, החל באדמו"רים וכלה בעמך 

ישראל. מחירי השופר מתחילים 
במאה שקלים לשופר ומגיעים עד 

לאלף שקלים. אנו גם מתאימים 
את השופר בצורה מדויקת למבנה 

השפתיים ואף מעבירים קורס מזורז 
לבעלי תקיעה המעוניינים בכך".

האם יש באמתחתך סיפורים 
מיוחדים על הזמנות מעניינות? 

"מאז שנת 1929 לא אושר ליהודים 
לתקוע בשופר ברחבת הכותל. 

האיסור נאכף על ידי הבריטים  - 
בעקבות מאורעות תרפ"ט ובעקבות 

דרישת הערבים למנוע זאת מן 
היהודים. במוצאי יום כיפור של 
1929 משה צבי סגל, שהיה חבר 

ב"ברית הבריונים" הצליח להגניב 
שופר לכותל, ותקע בו למורת 

רוחם של הבריטים. משה צבי סגל 
נאסר. הראי"ה קוק זצ"ל התערב 

לטובתו ואיים כי לא יפסיק את 
הצום עד לשחרורו של משה צבי 

– ואכן  הבריטים נעתרו לשחררו. 
כך התפתחה מסורת שבכל מוצאי 

יום כיפור – ניסו יהודים להגניב 
לרחבת הכותל שופר על מנת לתקוע 

על אפם ועל חמתם של הבריטים. 
ורק כעבור 19 שנה עם שחרורו 

ההיסטורי של הכותל במלחמת ששת 
הימים, כשפרץ הרב גורן יחד עם 

חטיבת הצנחנים את הדרך והיה בין 
הראשונים שהגיעו לכותל, באמצעות 

תקיעת השופר – שופר שיצא תחת 
ידנו ויוצר במפעלנו - תקע את 

התקיעה הראשונה הלגלית לציון 
שחרורו של הכותל המערבי.

"במשך השנים התמחנו בייצור 
שופרות על פי הזמנה לכמה שועי 
עולם, לאו דווקא יהודים וביניהם 

נשיאי ארצות הברית: קלינטון, 
אובמה וטראמפ. את השופר עבור 

טראמפ הזמין במיוחד מארצות 
הברית, יהודי אמריקאי – אדם 

שהגיע ממשפחה של ניצולי שואה, 
וזאת כסגולה לניצחון בבחירות. 

המילה שופר מסמלת שיפור".
האם יש ביקוש לשופרות במשך כל 

השנה?
"אנו מייצרים במשך כל השנה 

שופרות לטובת ראש השנה אך גם 
כמזכרת מארץ ישראל לתיירים. 

יש הרבה אוונגליסטים – נוצרים 
אוהדי ישראל שאוהבים לרכוש 

דווקא מוצרי יודאיקה כמו שופרות 
וטליתות. שופר מבחינתם זה כלי 

הנגינה התנ"כי העתיק ביותר 
בעולם".

מה השופר האהוב עליך? 
"לכל בעל תוקע יש את השופר 
האהוב עליו, בו הוא משתמש 

ובו הוא רגיל לתקוע. לי יש שופר 
שירשתי מאבי וכבר 20 שנה אני 

תוקע אך ורק בו. בנוסף במשפחתנו 
יש  שופר שטוח שהתגלגל לידנו 

לאחר שעבר את השואה האיומה. 

בשופר זה תקעו יהודים בגטו בפולין 
תחת אפם של הנאצים. בני משפחתי 
שנותרו בפולין, החביאו את השופר 

בגומחה בקיר וכך הוא נשמר עד 
לאחר המלחמה. בתום המלחמה 

אחת מבנות המשפחה שחזרה לאותו 
בית, הצליחה לקחת אותו והיא זאת 

שהעבירה את השופר לידינו".
 לכמה זמן שופר יכול להישמר? 
האם השופר עלול להתקלקל? או 

שיש שופרות עתיקים?
"שופר טוב שיוצר בצורה טובה 
ונקיה – יכול להחזיק מעמד עד 
שישים או שבעים שנה, במידה 

והוא נשמר במקום יבש. יש שופרות 
עתיקים אך הם מתחילים להתפורר כי 
הקרן עצמה הינה חומר חי. בכל אופן 

יצא שראיתי שופרות עתיקים מעל 
מאה שנה –  אך הם החלו להירקב 

ולהיסדק".
מה השופר הכי ארוך שיצרתם?
"השופר הארוך ביותר שייצרנו 

היה יותר ממטר. השופר הכי ארוך 
שראיתי הגיע אף לאורך מטר וחצי".

מה השופר הכי יקר שייצרתם? 
"שופר מקרן יעל – מדובר בקרניים 

שקשות להשגה. שופר כזה יכול 
לעלות מעל 5,000 שקל ומיועד בדרך 

כלל לאספנים".
האם הטכנולוגיה עוזרת לכם בייצור 

השופר? או שמדובר בשיטת ייצור 
עתיקה מסורתית?

"הטכניקה אותה טכניקה כמו בימי 
קדם. לא ניתן לשים קרן במכונה, 

ובעל מקצוע מנוסה צריך לדעת כיצד 
לייצר בלי חלילה לקלקל את קרן 

השופר העדינה, אך המכונות והכלים 
החשמליים מזרזות את התהליך. 

ייצור כזה מתחילה ועד הסוף לוקח 
עד שעה, אבל אנו מייצרים ייצור 

המוני של 50 שופרות בשיטת סרט 
נע".

סוגי השופרות 
בקהילות ישראל

השופר הארצישראלי – הוא השופר 
הנפוץ בקרב כל בני העדות. הייצור 

קל פשוט וזול, וניתן לתת לכל שופר 
צליל ייחודי על פי דרישה: עבה, גס, 
דק, בכייני. וזאת בתנאי שאין דרישה 

לצורה חיצונית מיוחדת.
בקרב יהדות פולין – מבוקש דווקא 

שופר בעל צליל חנוק ובכייני. בעבר 

בפולין כשהיו יוצאים למלחמה היה 
נוהג לתקוע בשופרות. והנה כאשר 

היהודים תקעו בשופר בראש השנה, 
נבהלו הפולנים וחשבו כי לפתע פרצה 

מלחמה, כאשר הבינו מה ארע – היו 
מוציאים הפולנים את חמתם בפוגרום 

על היהודים. מאז העדיפו היהודים 
שופר שקולו חנוק.

בקרב קהילות הולנד, גרמניה, איטליה 
ובקרב מקצת יהדות טורקיה – המנהג 
היה לתקוע בשופר עשוי קרן עז, וזאת 

בשל העובדה כי קרן העז חצי ישרה 
ונוחה יותר לייצור השופר. 

בספרד שלפני הגירוש – היו נוהגים 
להשתמש בשופר בעל קול נמוך שהוא 

שטוח וישר, וזאת בשל העובדה כי 
נאסר על היהודים לשאת שופר ולכן 

היו מחביאים אותו במכנסיים – שופר 
שטוח וישר נוח יותר להסתרה. זה 

השופר המקובל עד היום בקרב יהודי 
מרוקו. בקרב מגורשי ספרד אוהבים 

דווקא קול חגיגי – סימן לניצחון 
והצלחה או סימן לקבלת התפילות 

ברצון.
בקרב מגורשי ספרד שגלו לאירופה 
– היה מקובל דווקא לעשות שימוש 

בשופר שקולו גבוה ובכייני עד שהפך 
למסורת מקובלת בקרב קהילות 

אשכנזיות רבות. עד היום נוהגים בקרב 
עדות אשכנזיות רבות לתקוע בשופר 
בעל קול גבוה יחסית. והעדפה היא 

לשופר בעל מראה כפוף – סמל לליבו 
של אדם שצריך להיות כנוע ושחוח 

לפני אבינו שבשמיים.
השופרות עשויים בדרך כלל מאיל – 

כבש זכר שמלאו לו שנה או קרן קודו 
מין של אנטילופה כמקובל בקרב יוצאי 

תימן. בנוסף ישנם שופרות העשויות 
מקרן עז. רק יש לדעת כי קרן של שור 

אסורה – משום הזכרת מעשה העגל.

השופרות התימניים

בתימן היה כמה סוגי שופרות:
שופר עשוי מקרן האיל – ובלבד 

שלא עבר עיבוד כלל. מדובר בשופר 
בעל קול בס עמוק במיוחד, וממראהו 

החיצוני ניתן לחשוב כי הוא עדיין 
מחובר בקצה לאיל.

או שופר מסולסל וארוך שעשוי מקרן 
"קודו גמלוני" סוג של אנטילופה 

– חיה הנמצאת באזורים המיוערים 
מדרום למדבר הסהרה. הקודו הוא 

מעלה גרה ומפריס פרסה ולכן נחשב 
כחיה כשרה. אין ספק שמדובר בשופר 
היפה ביותר. ליהדות תימן הגיע החיה 
כנראה מאזור אתיופיה בה הקודו היה 

נפוץ בעבר. יהודי תימן שעלו ארצה 
הביאו איתם את קרן הקודו שקיבל עד 
מהרה את הכינוי "שופר תימני" וקולו 

חזק ועמוק.
לחילופין כתחליף לקרן קודו – יש 

התוקעים בקרן יעל. הראשונים שהביאו 
את רשמיהם מהשופר התימני היו 

שד"רים שהגיעו לתימן כגון יעקב ספיר 
שביקר במשך חמש שנים במצרים, 

הודו, אוסטרליה וניו-זילנד. 
בשנת 1851 ביקר ספיר בתימן וכך הוא 

כותב בזכרונותיו:
"גם כי היה עמדי מן המוכן שופר 

של איל ותקעתי בו חובת היום, נסתי 

לתקוע גם בשופר שלהם, וכן הוא בכל 
ארץ תימן, בֵאין להם שופרות של איל, 

או כי לא ידעו לעשותו, הם תוקעים 
בשופר של יעל ארכו כשתי אמות 

ומפותל...וקולו גדול ומרעיד יותר משל 
איל".

בשנת 1887 ביקר בתימן שד"ר נוסף – 
יחזקאל שאול – רופא מטבריה והוא 

הביא שופר מקרן קודו לחכמי טבריה, 
אשר לא ראו ולא שמעו על שופר כזה 
מימיהם. בתקופה זו החלה המחלוקת 

לגבי השופר התימני.
יש קהילות תימניות שנוהגים לתקוע 

בשני סוגי השופרות לצאת ידי חובת כל 
הדעות. 

במאמר מוסגר: מעניין כי גם אצל 
השבטים האפריקנים יש משמעות לקרן 

הקודו. מכלי לאכסון תרופות ושיקויי 
פלא נגד מחלות, אריות וחיות בר, כלי 

להעברת מסרים בעת מלחמה וכלה 
בחצוצרה טבעית המשולבים בה דונג 
ושעווה – המאפשר הפקת צליל מקרן 

השופר באוקטבות שונות. שבטים 
אחרים הופכים את קרן השופר לחליל 
צד – כאשר במקום לקדוח חור בפיה 

הם קודחים חור במקום שבו הקרן כבר 
חלולה. 

שבט הבארולונג שחי בדרום אפריקה 
וכן בצפון מערב אפריקה – מכונה אף 
"עם הקודו" היות והקודו נחשב אצלם 

כחיה קדושה ואסור לאכול מבשרה 
אפילו בעתות רעב. בקרב שבטי הזולו 

– עדיין עושים שימוש בקרן הקודו 
להעברת מסרים בעת מלחמה כמו 

בימי קדם, ובדומה לכך גם בקרב שבט 
המאטאבלה בזימבבואה – היו תוקעים 

בקרן הקודו בעל התהודה הגבוהה 
על מנת לאסוף את כל אנשי השבט 
להילחם באיוב. אצל שבט המסאי 

בקניה וטנזיה היו משתמשים בקרן 
הקודו לציון טקס ההתבגרות של צעירי 
השבט – ומעבר לדרגת לוחמים בוגרים 

ובכך הם רשאים להינשא. במסגרת 
הטקס תוקעים בקרן הקודו כבכלי נגינה 

- על מנת לקרוא ללוחמים. 

המסע של קרן השופר

בחזרה לאלי ריבק. כשאנו שואלים 
אותו על המסע שעוברים קרני השופר, 

הוא מספק הסבר מפורט ומרתק. 
"המסע מתחיל כאשר אנו בעלי 

המפעל נוסעים באופן אישי לדרום 
אפריקה על מנת למיין את השופרות 

הרצויים. בנוסף אנו נוסעים גם למרוקו 
ולטורקיה. אם מדובר בקרן קודו -  

מדובר בחיות שגדלות בחוות, ציידים 
צדים אותם  בשביל העור והבשר 

ומוכרים לנו את הקרניים, אותם אנו 
רוכשים בכמויות גדולות של טונות 

ושולחים ארצה באניות. הקרניים 
מגיעות ארצה במצבן הטבעי כפי שהיו 

על הראש של החיה. קרניים סדוקות, 
או שבורות הן מחזה נפוץ, ולכן בסופו 
של דבר רק 30% מהקרניים כשרות והן 

מעוברות להמשך טיפול. 
"בשלב הבא מפרידים את הציפוי של 

הקרן מן העצם – כאשר  רק הציפוי 
של הקרן משמש אותנו לשופר. בשלב 

השלישי מכניסים את הקרניים לתנור 
בו מחטאים את הקרן מיצורים חיים 

ביולוגים שעלולים לחיות בתוכה. הקרן

עשויה חומר אורגני ומשמשת לעיתים 
סביבת חיים עבור חרקים, תולעים 

ומזיקים אחרים שאם ימשיכו להתקיים 
בתוכה ישמידו אותה עם הזמן. 

"בשלב הרביעי – מגיע תהליך קשה 
שבו מיישרים את הקרן שמגיעה 
מפותלת מאד. הצורה ניתנת לכל 

קרן בתהליך חימום – על פי ייעודה. 
רק בנקודת חום מסוימת ניתן ליישר 

את הקרן וזאת בזהירות מרובה. 
בטמפרטורה גבוהה מאד – החום עלול 

להמיס את הקרן ולעקם אותה, והפוך 
אם היא תתקרר יותר מדי – היא תהיה 

חזקה כפלדה. מדובר כאן בשניות 
בודדות בין דרגות החום המתאימות 

לייצור לבין דרגת החום שעלולה 
להמיס את השופר ולעקמו ללא תקנה. 

"כאשר הקרן עברה בהצלחה את 
השלבים הללו – ניתן להתחיל לנסר את 

הפיה בקצה הצר של השופר. קודחים 
נקב באורך של ס"מ, ולאחר מכן 

מרחיבים את הפיה בעזרת חימום. 
"קוטר הפיה תלוי בבקשת הלקוח 

ולפי מנהגי העדות השונות. בשלב 
האחרון מעבירים את קרן השופר 
במכונת ליטוש עד שהיא יוצאת 

חלקה ומבריקה. העבודה למול מכונת 
הליטוש ולמול כבשן האש אינה קלה 
ונעשית במשך שעות רבות ומפרכות".
רק לאחר מכן מבצעים בתהליך סודי 
שריבק אינו מוכן לגלות, את התאמת 

הצליל המבוקש לשופר.
עם זאת יש חוקרים המגלים טפח מסוד 

צליל השופר:
שופר הוא למעשה סוג של כלי נשיפה,  

האורך של השופר הוא קבוע. לכן, 
משופר מסוים ניתן להפיק בעיקר תדר 

אחד, שתלוי באורך השופר, הכלל 
אומר: ככל שהשופר יותר ארוך כך 

הצליל שיופק ממנו יהיה יותר נמוך. 
זו בדיוק הסיבה לכך שהשופר התימני 

המסולסל, בדרך כלל יפיק צלילים יותר 
נמוכים מאשר שופר קצר. זו גם הסיבה 

לכך שיש המתקשים להפיק צליל 
משופר: כדי להצליח בכך צריך לעשות 

שימוש בטכניקה של הרטטת האוויר 
בעזרת השפתיים כך שייצור גל בדיוק 
בתדר התהודה של השופר המסוים בו 

מנסים לתקוע.

שופרות מעוצבים 

בעבר השופר היה מוצר נדיר כשאר 
לכל קהילה היה שופר אחד. היום 

המצב שונה והרבה מחזיקים ברשותם 
שופר משלהם. עם זאת כבר מימים 

עברו היה מקובל לחרוט פסוקים כגון: 
"בשופר גדול יתקע". גם כיום יש 

המעוניינים בהזמנות ייחודיות, של 
שופרות דקורטיביים, כגון, שופר עם 
סמל מסוים: מגן דוד, כותל מערבי, 

רימונים או  מנורה. ישנם גם שופרות 
המעוטרים בכסף טהור. בדרך כלל 

מדובר בהזמנות המיועדות לאספנים 
עם ציורים עבודת יד, חריטה וזה כמובן 

כבר הרבה יותר יקר.

 קודו עם זוג קרניים גדולות
בעלות 3 סלסולים

יהודי תימני תוקע בשופר מקרן קודו - בהר ציון בירושלים. כ' ניסן תשח

סודות הייצור. אלי ריבק מציג את מגוון השופרות
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מסורת ייצור השופר מגיעה הרחק 
אל תוככי המאה ה-14 בספרד, אז 

החל בנו של ריב"ש - רבי יצחק בר 
ששת בייצור מסרקות וכפיות מקרן, 
וכמוצר לוואי גם שופר. מאז, במשך 

15 דורות עסקו בני משפחת בר ששת 
בספרד ולאחר מכן במרוקו, במסורת 

הייחודית והסודית  של ייצור השופר. 
בשנת 1947, שנה לפני קום המדינה 

עלתה משפחת בר ששת ארצה, 
באוניה אקסודוס, אז המשיך במסורת 

מר צבי בר ששת במפעל שהקימה 
המשפחה בחיפה.

שותפו, אברהם ריבק לעומת זאת 
הינו דור שני בארץ למשפחה שעלתה 

ארצה מפולין והקימה בשנת 1927 
בשכונת פלורנטין בתל אביב את 

המפעל "שופרות ישראל" בעזרת 
ציוד שהביאו מפולין.

בראיון למוסף ראש השנה, חושף 
אלי ריבק, בנו של אברהם ריבק, את 

הנעשה מאחורי הקלעים ואת סוד 
ייצור השופר העובר בקרב משפחות 

ריבק ובר ששת מזה דורות.

 כיצד נרקם שיתוף הפעולה בין 
המשפחות המייסדות בר ששת 

וריבק? 
"משפחת ריבק ומשפחת בר ששת 
היו בעלי מפעלים מתחרים במשך 

שנים רבות. בערך לפני 30 שנה, 
האבות )שלי ושל צביקה בר ששת( 

הרגישו כי קיים קושי להשיג קרניים 
לשופר ולבסוף הוחלט על שיתוף 

פעולה שהניבה בסופו של דבר 
שותפות עסקית. המפעלים התאחדו 
וכל משפחה תרמה את הידע שלה, 

את השיטות והסודות שלה והיום 
הייצור הוא משולב. כיום אנו בני 

הדור השני בארץ ממשיכים את 
המסורת הקדומה".

 האם בני הדור השלישי ימשיכו את 
המסורת? 

"זאת לא שאלה, זאת חובה. כיום לא 
נשארו בארץ כמעט יצרני שופרות, 

אנו המפעל הגדול בעל חותמת 
הכשרות המהודרת לעומת בתי 

המלאכה הקטנים שמייבאים קרניים 
מסין וממרוקו אבל הם לא בהכרח 

כשרים. מדובר בחותמת כשרות 
הניתנת רק על התוצאה הסופית ללא 

בדיקת כל התהליך. לעומת זאת, 
במפעל שלנו כל תהליך הייצור הינו 

תחת פיקוחו והשגחתו של  הרב 
הגאון הרב אריה לוין – מרבנות 

בת"א. )נינו של רבי אריה לוין 
זיע"א(. הציבור צריך להבין שיש 
מגוון בעיות שעלולות לצוץ. עם 

שופרות ממרוקו, לדוגמא, כשנוצר 
חור מדביקים אותו בצורה מקצועית 
שהמשגיח שעובר על השופר עלול 
בקלות לפספס. בנוסף, הייחודיות 

של המפעל שלנו הינו ליטוש השופר 
גם מבפנים, והליך חיטוי מיוחד כך 
שהריח שנוצר מהעצם – נעלם ללא 

זכר. ובנוסף, התהליך שאנו מעבירים 
את השופר משפר את צליל השופר, 

שיהיה צלול".
 מי הלקוחות שמגיעים אליכם? 

"הלקוחות שלנו הינם כלל עם 
ישראל, החל באדמו"רים וכלה בעמך 

ישראל. מחירי השופר מתחילים 
במאה שקלים לשופר ומגיעים עד 

לאלף שקלים. אנו גם מתאימים 
את השופר בצורה מדויקת למבנה 

השפתיים ואף מעבירים קורס מזורז 
לבעלי תקיעה המעוניינים בכך".

האם יש באמתחתך סיפורים 
מיוחדים על הזמנות מעניינות? 

"מאז שנת 1929 לא אושר ליהודים 
לתקוע בשופר ברחבת הכותל. 

האיסור נאכף על ידי הבריטים  - 
בעקבות מאורעות תרפ"ט ובעקבות 

דרישת הערבים למנוע זאת מן 
היהודים. במוצאי יום כיפור של 
1929 משה צבי סגל, שהיה חבר 

ב"ברית הבריונים" הצליח להגניב 
שופר לכותל, ותקע בו למורת 

רוחם של הבריטים. משה צבי סגל 
נאסר. הראי"ה קוק זצ"ל התערב 

לטובתו ואיים כי לא יפסיק את 
הצום עד לשחרורו של משה צבי 

– ואכן  הבריטים נעתרו לשחררו. 
כך התפתחה מסורת שבכל מוצאי 

יום כיפור – ניסו יהודים להגניב 
לרחבת הכותל שופר על מנת לתקוע 

על אפם ועל חמתם של הבריטים. 
ורק כעבור 19 שנה עם שחרורו 

ההיסטורי של הכותל במלחמת ששת 
הימים, כשפרץ הרב גורן יחד עם 

חטיבת הצנחנים את הדרך והיה בין 
הראשונים שהגיעו לכותל, באמצעות 

תקיעת השופר – שופר שיצא תחת 
ידנו ויוצר במפעלנו - תקע את 

התקיעה הראשונה הלגלית לציון 
שחרורו של הכותל המערבי.

"במשך השנים התמחנו בייצור 
שופרות על פי הזמנה לכמה שועי 
עולם, לאו דווקא יהודים וביניהם 

נשיאי ארצות הברית: קלינטון, 
אובמה וטראמפ. את השופר עבור 

טראמפ הזמין במיוחד מארצות 
הברית, יהודי אמריקאי – אדם 

שהגיע ממשפחה של ניצולי שואה, 
וזאת כסגולה לניצחון בבחירות. 

המילה שופר מסמלת שיפור".
האם יש ביקוש לשופרות במשך כל 

השנה?
"אנו מייצרים במשך כל השנה 

שופרות לטובת ראש השנה אך גם 
כמזכרת מארץ ישראל לתיירים. 

יש הרבה אוונגליסטים – נוצרים 
אוהדי ישראל שאוהבים לרכוש 

דווקא מוצרי יודאיקה כמו שופרות 
וטליתות. שופר מבחינתם זה כלי 

הנגינה התנ"כי העתיק ביותר 
בעולם".

מה השופר האהוב עליך? 
"לכל בעל תוקע יש את השופר 
האהוב עליו, בו הוא משתמש 

ובו הוא רגיל לתקוע. לי יש שופר 
שירשתי מאבי וכבר 20 שנה אני 

תוקע אך ורק בו. בנוסף במשפחתנו 
יש  שופר שטוח שהתגלגל לידנו 

לאחר שעבר את השואה האיומה. 

בשופר זה תקעו יהודים בגטו בפולין 
תחת אפם של הנאצים. בני משפחתי 
שנותרו בפולין, החביאו את השופר 

בגומחה בקיר וכך הוא נשמר עד 
לאחר המלחמה. בתום המלחמה 

אחת מבנות המשפחה שחזרה לאותו 
בית, הצליחה לקחת אותו והיא זאת 

שהעבירה את השופר לידינו".
 לכמה זמן שופר יכול להישמר? 
האם השופר עלול להתקלקל? או 

שיש שופרות עתיקים?
"שופר טוב שיוצר בצורה טובה 
ונקיה – יכול להחזיק מעמד עד 
שישים או שבעים שנה, במידה 

והוא נשמר במקום יבש. יש שופרות 
עתיקים אך הם מתחילים להתפורר כי 
הקרן עצמה הינה חומר חי. בכל אופן 

יצא שראיתי שופרות עתיקים מעל 
מאה שנה –  אך הם החלו להירקב 

ולהיסדק".
מה השופר הכי ארוך שיצרתם?
"השופר הארוך ביותר שייצרנו 

היה יותר ממטר. השופר הכי ארוך 
שראיתי הגיע אף לאורך מטר וחצי".

מה השופר הכי יקר שייצרתם? 
"שופר מקרן יעל – מדובר בקרניים 

שקשות להשגה. שופר כזה יכול 
לעלות מעל 5,000 שקל ומיועד בדרך 

כלל לאספנים".
האם הטכנולוגיה עוזרת לכם בייצור 

השופר? או שמדובר בשיטת ייצור 
עתיקה מסורתית?

"הטכניקה אותה טכניקה כמו בימי 
קדם. לא ניתן לשים קרן במכונה, 

ובעל מקצוע מנוסה צריך לדעת כיצד 
לייצר בלי חלילה לקלקל את קרן 

השופר העדינה, אך המכונות והכלים 
החשמליים מזרזות את התהליך. 

ייצור כזה מתחילה ועד הסוף לוקח 
עד שעה, אבל אנו מייצרים ייצור 

המוני של 50 שופרות בשיטת סרט 
נע".

סוגי השופרות 
בקהילות ישראל

השופר הארצישראלי – הוא השופר 
הנפוץ בקרב כל בני העדות. הייצור 

קל פשוט וזול, וניתן לתת לכל שופר 
צליל ייחודי על פי דרישה: עבה, גס, 
דק, בכייני. וזאת בתנאי שאין דרישה 

לצורה חיצונית מיוחדת.
בקרב יהדות פולין – מבוקש דווקא 

שופר בעל צליל חנוק ובכייני. בעבר 

בפולין כשהיו יוצאים למלחמה היה 
נוהג לתקוע בשופרות. והנה כאשר 

היהודים תקעו בשופר בראש השנה, 
נבהלו הפולנים וחשבו כי לפתע פרצה 

מלחמה, כאשר הבינו מה ארע – היו 
מוציאים הפולנים את חמתם בפוגרום 

על היהודים. מאז העדיפו היהודים 
שופר שקולו חנוק.

בקרב קהילות הולנד, גרמניה, איטליה 
ובקרב מקצת יהדות טורקיה – המנהג 
היה לתקוע בשופר עשוי קרן עז, וזאת 

בשל העובדה כי קרן העז חצי ישרה 
ונוחה יותר לייצור השופר. 

בספרד שלפני הגירוש – היו נוהגים 
להשתמש בשופר בעל קול נמוך שהוא 

שטוח וישר, וזאת בשל העובדה כי 
נאסר על היהודים לשאת שופר ולכן 

היו מחביאים אותו במכנסיים – שופר 
שטוח וישר נוח יותר להסתרה. זה 

השופר המקובל עד היום בקרב יהודי 
מרוקו. בקרב מגורשי ספרד אוהבים 

דווקא קול חגיגי – סימן לניצחון 
והצלחה או סימן לקבלת התפילות 

ברצון.
בקרב מגורשי ספרד שגלו לאירופה 
– היה מקובל דווקא לעשות שימוש 

בשופר שקולו גבוה ובכייני עד שהפך 
למסורת מקובלת בקרב קהילות 

אשכנזיות רבות. עד היום נוהגים בקרב 
עדות אשכנזיות רבות לתקוע בשופר 
בעל קול גבוה יחסית. והעדפה היא 

לשופר בעל מראה כפוף – סמל לליבו 
של אדם שצריך להיות כנוע ושחוח 

לפני אבינו שבשמיים.
השופרות עשויים בדרך כלל מאיל – 

כבש זכר שמלאו לו שנה או קרן קודו 
מין של אנטילופה כמקובל בקרב יוצאי 

תימן. בנוסף ישנם שופרות העשויות 
מקרן עז. רק יש לדעת כי קרן של שור 

אסורה – משום הזכרת מעשה העגל.

השופרות התימניים

בתימן היה כמה סוגי שופרות:
שופר עשוי מקרן האיל – ובלבד 

שלא עבר עיבוד כלל. מדובר בשופר 
בעל קול בס עמוק במיוחד, וממראהו 

החיצוני ניתן לחשוב כי הוא עדיין 
מחובר בקצה לאיל.

או שופר מסולסל וארוך שעשוי מקרן 
"קודו גמלוני" סוג של אנטילופה 

– חיה הנמצאת באזורים המיוערים 
מדרום למדבר הסהרה. הקודו הוא 

מעלה גרה ומפריס פרסה ולכן נחשב 
כחיה כשרה. אין ספק שמדובר בשופר 
היפה ביותר. ליהדות תימן הגיע החיה 
כנראה מאזור אתיופיה בה הקודו היה 

נפוץ בעבר. יהודי תימן שעלו ארצה 
הביאו איתם את קרן הקודו שקיבל עד 
מהרה את הכינוי "שופר תימני" וקולו 

חזק ועמוק.
לחילופין כתחליף לקרן קודו – יש 

התוקעים בקרן יעל. הראשונים שהביאו 
את רשמיהם מהשופר התימני היו 

שד"רים שהגיעו לתימן כגון יעקב ספיר 
שביקר במשך חמש שנים במצרים, 

הודו, אוסטרליה וניו-זילנד. 
בשנת 1851 ביקר ספיר בתימן וכך הוא 

כותב בזכרונותיו:
"גם כי היה עמדי מן המוכן שופר 

של איל ותקעתי בו חובת היום, נסתי 

לתקוע גם בשופר שלהם, וכן הוא בכל 
ארץ תימן, בֵאין להם שופרות של איל, 

או כי לא ידעו לעשותו, הם תוקעים 
בשופר של יעל ארכו כשתי אמות 

ומפותל...וקולו גדול ומרעיד יותר משל 
איל".

בשנת 1887 ביקר בתימן שד"ר נוסף – 
יחזקאל שאול – רופא מטבריה והוא 

הביא שופר מקרן קודו לחכמי טבריה, 
אשר לא ראו ולא שמעו על שופר כזה 
מימיהם. בתקופה זו החלה המחלוקת 

לגבי השופר התימני.
יש קהילות תימניות שנוהגים לתקוע 

בשני סוגי השופרות לצאת ידי חובת כל 
הדעות. 

במאמר מוסגר: מעניין כי גם אצל 
השבטים האפריקנים יש משמעות לקרן 

הקודו. מכלי לאכסון תרופות ושיקויי 
פלא נגד מחלות, אריות וחיות בר, כלי 

להעברת מסרים בעת מלחמה וכלה 
בחצוצרה טבעית המשולבים בה דונג 
ושעווה – המאפשר הפקת צליל מקרן 

השופר באוקטבות שונות. שבטים 
אחרים הופכים את קרן השופר לחליל 
צד – כאשר במקום לקדוח חור בפיה 

הם קודחים חור במקום שבו הקרן כבר 
חלולה. 

שבט הבארולונג שחי בדרום אפריקה 
וכן בצפון מערב אפריקה – מכונה אף 
"עם הקודו" היות והקודו נחשב אצלם 

כחיה קדושה ואסור לאכול מבשרה 
אפילו בעתות רעב. בקרב שבטי הזולו 

– עדיין עושים שימוש בקרן הקודו 
להעברת מסרים בעת מלחמה כמו 

בימי קדם, ובדומה לכך גם בקרב שבט 
המאטאבלה בזימבבואה – היו תוקעים 

בקרן הקודו בעל התהודה הגבוהה 
על מנת לאסוף את כל אנשי השבט 
להילחם באיוב. אצל שבט המסאי 

בקניה וטנזיה היו משתמשים בקרן 
הקודו לציון טקס ההתבגרות של צעירי 
השבט – ומעבר לדרגת לוחמים בוגרים 

ובכך הם רשאים להינשא. במסגרת 
הטקס תוקעים בקרן הקודו כבכלי נגינה 

- על מנת לקרוא ללוחמים. 

המסע של קרן השופר

בחזרה לאלי ריבק. כשאנו שואלים 
אותו על המסע שעוברים קרני השופר, 

הוא מספק הסבר מפורט ומרתק. 
"המסע מתחיל כאשר אנו בעלי 

המפעל נוסעים באופן אישי לדרום 
אפריקה על מנת למיין את השופרות 

הרצויים. בנוסף אנו נוסעים גם למרוקו 
ולטורקיה. אם מדובר בקרן קודו -  

מדובר בחיות שגדלות בחוות, ציידים 
צדים אותם  בשביל העור והבשר 

ומוכרים לנו את הקרניים, אותם אנו 
רוכשים בכמויות גדולות של טונות 

ושולחים ארצה באניות. הקרניים 
מגיעות ארצה במצבן הטבעי כפי שהיו 

על הראש של החיה. קרניים סדוקות, 
או שבורות הן מחזה נפוץ, ולכן בסופו 
של דבר רק 30% מהקרניים כשרות והן 

מעוברות להמשך טיפול. 
"בשלב הבא מפרידים את הציפוי של 

הקרן מן העצם – כאשר  רק הציפוי 
של הקרן משמש אותנו לשופר. בשלב 

השלישי מכניסים את הקרניים לתנור 
בו מחטאים את הקרן מיצורים חיים 

ביולוגים שעלולים לחיות בתוכה. הקרן

עשויה חומר אורגני ומשמשת לעיתים 
סביבת חיים עבור חרקים, תולעים 

ומזיקים אחרים שאם ימשיכו להתקיים 
בתוכה ישמידו אותה עם הזמן. 

"בשלב הרביעי – מגיע תהליך קשה 
שבו מיישרים את הקרן שמגיעה 
מפותלת מאד. הצורה ניתנת לכל 

קרן בתהליך חימום – על פי ייעודה. 
רק בנקודת חום מסוימת ניתן ליישר 

את הקרן וזאת בזהירות מרובה. 
בטמפרטורה גבוהה מאד – החום עלול 

להמיס את הקרן ולעקם אותה, והפוך 
אם היא תתקרר יותר מדי – היא תהיה 

חזקה כפלדה. מדובר כאן בשניות 
בודדות בין דרגות החום המתאימות 

לייצור לבין דרגת החום שעלולה 
להמיס את השופר ולעקמו ללא תקנה. 

"כאשר הקרן עברה בהצלחה את 
השלבים הללו – ניתן להתחיל לנסר את 

הפיה בקצה הצר של השופר. קודחים 
נקב באורך של ס"מ, ולאחר מכן 

מרחיבים את הפיה בעזרת חימום. 
"קוטר הפיה תלוי בבקשת הלקוח 

ולפי מנהגי העדות השונות. בשלב 
האחרון מעבירים את קרן השופר 
במכונת ליטוש עד שהיא יוצאת 

חלקה ומבריקה. העבודה למול מכונת 
הליטוש ולמול כבשן האש אינה קלה 
ונעשית במשך שעות רבות ומפרכות".
רק לאחר מכן מבצעים בתהליך סודי 
שריבק אינו מוכן לגלות, את התאמת 

הצליל המבוקש לשופר.
עם זאת יש חוקרים המגלים טפח מסוד 

צליל השופר:
שופר הוא למעשה סוג של כלי נשיפה,  

האורך של השופר הוא קבוע. לכן, 
משופר מסוים ניתן להפיק בעיקר תדר 

אחד, שתלוי באורך השופר, הכלל 
אומר: ככל שהשופר יותר ארוך כך 

הצליל שיופק ממנו יהיה יותר נמוך. 
זו בדיוק הסיבה לכך שהשופר התימני 

המסולסל, בדרך כלל יפיק צלילים יותר 
נמוכים מאשר שופר קצר. זו גם הסיבה 

לכך שיש המתקשים להפיק צליל 
משופר: כדי להצליח בכך צריך לעשות 

שימוש בטכניקה של הרטטת האוויר 
בעזרת השפתיים כך שייצור גל בדיוק 
בתדר התהודה של השופר המסוים בו 

מנסים לתקוע.

שופרות מעוצבים 

בעבר השופר היה מוצר נדיר כשאר 
לכל קהילה היה שופר אחד. היום 

המצב שונה והרבה מחזיקים ברשותם 
שופר משלהם. עם זאת כבר מימים 

עברו היה מקובל לחרוט פסוקים כגון: 
"בשופר גדול יתקע". גם כיום יש 

המעוניינים בהזמנות ייחודיות, של 
שופרות דקורטיביים, כגון, שופר עם 
סמל מסוים: מגן דוד, כותל מערבי, 

רימונים או  מנורה. ישנם גם שופרות 
המעוטרים בכסף טהור. בדרך כלל 

מדובר בהזמנות המיועדות לאספנים 
עם ציורים עבודת יד, חריטה וזה כמובן 

כבר הרבה יותר יקר.

 קודו עם זוג קרניים גדולות
בעלות 3 סלסולים

יהודי תימני תוקע בשופר מקרן קודו - בהר ציון בירושלים. כ' ניסן תשח

סודות הייצור. אלי ריבק מציג את מגוון השופרות
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הרב יהודה מחפוד, נכדו של המוהל המפורסם הגאון 
הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א, הוסמך ע"י סבו 

ונשלח על ידו לעסוק בתחום בריתות המילה.
הרב יהודה מחפוד נולד בירושלים. בילדותו התחנך 

בת"ת איתרי ברמות. בשנות נעוריו למד בישיבת אור 
ברוך בראשותו של הגאון הגדול רבי גבריאל טולידנו 

זצ"ל ולאחמ"כ, בהוראת הסב הגר"ש מחפוד עבר ללמוד 
בבני ברק וקבע את מקום לימודיו בישיבות ברכת אפרים 

בראשותו של הגאון רבי בצלאל פנחסי שליט"א.
"עוד בהיותי ילד, בער בי רצון חזק להיות מוהל ולהמשיך 

בדרכו של סבא", מספר הרב יהודה מחפוד בשיחה 
ל"קו עיתונות". "הלכתי איתו בכל הזדמנות לכל מקום 
ובכל זמן אפשרי בחגים, בימי בין הזמנים, בימי שישי 
ובשבתות. בכל הזדמנות אפשרית במקום ללכת לטייל 
היה חשוב לי להיות נוכח בכמה שיותר בריתות שסבא 

היה המוהל".

סבא הסמיך אותך?
"במשך 12 שנים הייתי צמוד לסבא ובכל הזדמנות, סבא 

היה מסביר לי בדיוק כיצד לקיים ברית מילה. עוד בהיותי 
בחור, סבא היה לוקח אותי איתו. כשהייתי בחור בישיבה 

גדולה, סבא התנה איתי תנאי אחד: תבוא ללמוד כיצד 
מלים, אבל בתנאי שזה לא יהיה על חשבון סדרי הישיבה. 

סבא לא רק הסמיך אותי, הוא גם עקב אחרי כדי לראות 
את ההספקים שלי. היינו הולכים ברגל בשבתות לבריתות 

מקצה העיר אל הקצה השני. בדרך היינו משננים את 

הלכות מילה וסבא לא היה מוותר לי, לומדים יחד את 
הגמרא, הטור, בית יוסף, שו"ע וכל הנושאי כלים".

למדת עם סבא את הלכות מילה?
"עוד בבחרותי, כל רגע פנוי ניצלתי כדי ללמוד עם סבא. 

אני זוכר שבשבת חתן של בן דודי, ישבתי עם סבא 
ללמוד, ולמרות שהשבת הייתה קייצית, ישבנו שעות 

ארוכות ולמדנו ומבלי ששמנו לב הגיע זמן סעודה 
שלישית. בשעות הפנאי, סבא דרש שאלמד את הספר 

"אות חיים ושלום" של האדמו"ר ממונקטש, אשר בעצמו 
היה מל תינוקות ומבוגרים".

מתי התחלת למול בעצמך?
"כשסבא ראה שהתמחתי בכל סוגי הבריתות, גם 

לתינוקות וגם למבוגרים, הוא היה נותן לי למול כשהוא 
עוקב ובוחן כל צעד שלי. היום ב"ה, כשסבא לא נמצא 

בארץ, הטלפון שלו נמצא אצלי ולכל הבריתות אני הולך 
ומל בשיטה של סבא. גם בכרטיס הביקור שלי כתוב: 

מוהל בשיטת הרב מחפוד. זו השיטה שכל גדולי ישראל 
סמכו את ידיהם עליו.

"בנוסף, כדי שאתמחה גם בבריתות למבוגרים, סבא היה 
קורא לי בכל פעם שהיה נקרא ע"י מחלקת גיור מטעם 

הרבנות הראשית לישראל, לבריתות למבוגרים שזה עתה 
הצטרפו לעם היהודי.

"יחד עם זאת, סבא שלח אותי להתנדב בארגון 
''ברית יוסף יצחק'' אשר פועל בכל רחבי 

הרב יהודה מחפוד
עם סבו הגר"'ש מחפוד שליט"א

הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגר"ש מחפוד, נושא עימו 
את התואר המחייב "מוהל בשיטת הרב מחפוד • אחרי 

אלפי בריתות בהן היה צמוד לסבו, מצא עצמו מוזמן 
לערוך בריתות ואף תיקוני בריתות במקרים מסובכים • 
אלא שאז גילה לתדהמתו אברך שהשאיר את בנו ערל 

במשך חמישה חודשים רק בגלל חוות דעת רפואית לא 
נכונה • בראיון מיוחד מספר הרב מחפוד מדוע החליט 

להעביר שיעורים הלכה למעשה בקרב כוללי האברכים 
וגם: איך בסעודת השבע ברכות שלו מצא את עצמו 
מקיים באותה סעודה גם ברית מילה, פדיון הבן ובר 

מצווה לאותו נער
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הרב יהודה מחפוד, נכדו של המוהל המפורסם הגאון 
הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א, הוסמך ע"י סבו 

ונשלח על ידו לעסוק בתחום בריתות המילה.
הרב יהודה מחפוד נולד בירושלים. בילדותו התחנך 

בת"ת איתרי ברמות. בשנות נעוריו למד בישיבת אור 
ברוך בראשותו של הגאון הגדול רבי גבריאל טולידנו 

זצ"ל ולאחמ"כ, בהוראת הסב הגר"ש מחפוד עבר ללמוד 
בבני ברק וקבע את מקום לימודיו בישיבות ברכת אפרים 

בראשותו של הגאון רבי בצלאל פנחסי שליט"א.
"עוד בהיותי ילד, בער בי רצון חזק להיות מוהל ולהמשיך 

בדרכו של סבא", מספר הרב יהודה מחפוד בשיחה 
ל"קו עיתונות". "הלכתי איתו בכל הזדמנות לכל מקום 
ובכל זמן אפשרי בחגים, בימי בין הזמנים, בימי שישי 
ובשבתות. בכל הזדמנות אפשרית במקום ללכת לטייל 
היה חשוב לי להיות נוכח בכמה שיותר בריתות שסבא 

היה המוהל".

סבא הסמיך אותך?
"במשך 12 שנים הייתי צמוד לסבא ובכל הזדמנות, סבא 

היה מסביר לי בדיוק כיצד לקיים ברית מילה. עוד בהיותי 
בחור, סבא היה לוקח אותי איתו. כשהייתי בחור בישיבה 

גדולה, סבא התנה איתי תנאי אחד: תבוא ללמוד כיצד 
מלים, אבל בתנאי שזה לא יהיה על חשבון סדרי הישיבה. 

סבא לא רק הסמיך אותי, הוא גם עקב אחרי כדי לראות 
את ההספקים שלי. היינו הולכים ברגל בשבתות לבריתות 

מקצה העיר אל הקצה השני. בדרך היינו משננים את 

הלכות מילה וסבא לא היה מוותר לי, לומדים יחד את 
הגמרא, הטור, בית יוסף, שו"ע וכל הנושאי כלים".

למדת עם סבא את הלכות מילה?
"עוד בבחרותי, כל רגע פנוי ניצלתי כדי ללמוד עם סבא. 

אני זוכר שבשבת חתן של בן דודי, ישבתי עם סבא 
ללמוד, ולמרות שהשבת הייתה קייצית, ישבנו שעות 

ארוכות ולמדנו ומבלי ששמנו לב הגיע זמן סעודה 
שלישית. בשעות הפנאי, סבא דרש שאלמד את הספר 

"אות חיים ושלום" של האדמו"ר ממונקטש, אשר בעצמו 
היה מל תינוקות ומבוגרים".

מתי התחלת למול בעצמך?
"כשסבא ראה שהתמחתי בכל סוגי הבריתות, גם 

לתינוקות וגם למבוגרים, הוא היה נותן לי למול כשהוא 
עוקב ובוחן כל צעד שלי. היום ב"ה, כשסבא לא נמצא 

בארץ, הטלפון שלו נמצא אצלי ולכל הבריתות אני הולך 
ומל בשיטה של סבא. גם בכרטיס הביקור שלי כתוב: 

מוהל בשיטת הרב מחפוד. זו השיטה שכל גדולי ישראל 
סמכו את ידיהם עליו.

"בנוסף, כדי שאתמחה גם בבריתות למבוגרים, סבא היה 
קורא לי בכל פעם שהיה נקרא ע"י מחלקת גיור מטעם 

הרבנות הראשית לישראל, לבריתות למבוגרים שזה עתה 
הצטרפו לעם היהודי.

"יחד עם זאת, סבא שלח אותי להתנדב בארגון 
''ברית יוסף יצחק'' אשר פועל בכל רחבי 

הרב יהודה מחפוד
עם סבו הגר"'ש מחפוד שליט"א

הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגר"ש מחפוד, נושא עימו 
את התואר המחייב "מוהל בשיטת הרב מחפוד • אחרי 

אלפי בריתות בהן היה צמוד לסבו, מצא עצמו מוזמן 
לערוך בריתות ואף תיקוני בריתות במקרים מסובכים • 
אלא שאז גילה לתדהמתו אברך שהשאיר את בנו ערל 

במשך חמישה חודשים רק בגלל חוות דעת רפואית לא 
נכונה • בראיון מיוחד מספר הרב מחפוד מדוע החליט 

להעביר שיעורים הלכה למעשה בקרב כוללי האברכים 
וגם: איך בסעודת השבע ברכות שלו מצא את עצמו 
מקיים באותה סעודה גם ברית מילה, פדיון הבן ובר 

מצווה לאותו נער
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העולם, על מנת לקיים ברית 
כהלכה. שאלות הרות גורל 

מופנות אל סבא אשר מהווה פוסק ומורה 
הוראה עבור הארגון כבר עשרות שנים. 

אין ספק שבארגון זה התמחתי בכל 
מה שקושר לבריתות. זהו ארגון קדוש 

שמספק מוהלים ללא תמורה לכל יהודי 
בכל נקודה בעולם".

איזו ברית מיוחדת נצרבה בזיכרונך?
"כשהתחתנתי, באחד מימי השבע ברכות, 

ביקשתי מאבי שישמש כסנדק עבור ילד 
שהוזמנתי למול. הילד, כך הסתבר, כבר 

עבר גיל 13 ומעולם לא הניח תפילין. 
ובנוסף, הילד הזה היה גם בכור. באותו 
מעמד קיימנו גם מצוות ברית מילה, גם 
פדיון הבן, גם בר מצווה לנימול עצמו 

וגם שבע ברכות בסעודה אחת. אין ספק 
שהברית הזו תישאר חקוקה בזיכרוני כל 

חיי".

סבא סמך עליך שתתחיל למול כבר בגיל 
צעיר?

"ראשית, גם סבא התחיל למול בהיותו 
אברך צעיר. למעלה מ-70 אלף בריתות 

סבא מל בשישים השנים האחרונות. 

ואת כולם עשה בהתנדבות ומבלי 
לבקש תמורה. לגביי, אחרי כמה שנים 
שבהן סבא סמך אותי, שאל אותי מתי 

אני מתחיל למול. אמרתי לו: סבא, אני 
עוד צעיר. סבא הביט בי ושתק. לאחר 

כמה ימים הזמינו את סבא לעשות ברית 
ברמת גן. סבא שאל את ההורים, אם הם 

מסכימים שאני אהיה המוהל. וכך בגיל 17 
מצאתי את עצמי מל כשסבא נמצא על ידי 

ובוחן כל פעולה שלי.
לאחר כמה חודשים מאותו אירוע, סבא 
פגש את הרב אורי סבח, המשמש כיום 
מפקח ברבנות הראשית. הוא היה מגיע 
לבדיקות של המבוגרים מטעם מחלקת 

גיור והוא שאל את סבא: ''למה הנכד לא 
עושה בריתות?". סבא אמר לו: הוא יודע 

למול. אם כך, אמר הרב סבח, אני אדאג 
להזמין אותי לערוך בריתות, וכך היה.

מה עושים במקרה שיש שאלה הלכתית 
מסובכת?

"זוהי נקודה שלא הרבה מוהלים נותנים 
עליה דגש. לבצע ברית רגילה זה יפה 

מאוד ואולי אפילו מלאכה קלה למי שלמד 
הלכות מילה. השאלה איך מתמודדים 

במקרים מיוחדים. מניסיון, את זה צריך 

ללמוד במשך שנים ארוכות. צריך להגיע 
למצב שכל ברית, מסובכת ככל שתהיה, 

היא ברית שכבר ראיתי את סבי מבצע 
אותה. מבחינתי, זה שימוש אמיתי. אני 
זוכר שבאחד הימים שהתלוויתי לסבא, 

היינו ביום אחד בשש בריתות, שכל אחת 
מהן הייתה מסובכת ומורכבת. ולפני 

כל ברית, סבא שאל אותי: נו, מה אתה 
אומר? מה אתה היית עושה במקרה כזה. 
ורק כששמע את תשובתי והסכים לדבריי 

הבנתי שמבחינתו הוא סומך את ידיו עליי 
גם בבריתות מורכבות ומסובכות".

כמה תלמידים יש לסבא כיום שמלים 
בשיטה הזו?

"פעם שאלתי את סבא - כמה תלמידים 
יש לך? סבא ענה לי: יש לי מאות 

תלמידים. שאלתי: וכמה מהם עושים 
בדיוק כמוך? כמה מהם כל ברית יבצעו 

את אותן פעולות שאתה עושה? סבא ענה 
לי: אולי ארבעה. מפה הבנתי שלא כל 

אחד שהסתובב כמה ימים או חודש עם 
הרב, כבר יודע למול. זה לא נקרא תלמיד 

אמיתי. תלמיד אמיתי זה מי שמבצע 
בדיוק מה שהרב שלו עושה אחרי למעלה 

מעשר שנים שבהן הוא נסמך על ידו. 
וכאן אני אומר לציבור בידיעה ברורה: מי 

שחשוב לו ''ברית בשיטת הרב מחפוד", 
יודע שזו השיטה המוצלחת ביותר. 

למעלה משבעים אלף בריתות בוצעו 
בשיטה זו ובשיטה זו אני מל בדיוק כפי 

שסבא עושה.
"מעבר לעריכת הברית, צריך לזכור בכל 
ברית את השולחן ערוך החמישי שאותו 

ראיתי אצל סבא. צריך לדעת גם איך 
להתייחס לאמא שדואגת ולאבא שחושש. 

זה לא פחות חשוב וגם את זה צריך 
ללמוד".

אלו מקרים מזעזעים נתקלת בהם במהלך 
שנותיך כמוהל?

"לצערי אינני ממהר לטפל או ללוות 
לטיפול אדם או ילד מישראל הזקוק 

לתיקון ברית ולפעמים ברית שלמה. אבל 
המציאות עגומה. בממוצע מגיעים לסבא 
מידי יום שאלות סבוכות בנושא בריתות 
שנעשו ע"י מוהלים שלא עברו הכשרה 

מעשית או הכשרה לא מספקת. כ"כ הרבה 
הכרעות הלכתיות נדרשות כשהברית לא 

נערכה כראוי. במקרים מסוימים, סבא 
שולח אותם אליי, ואצלי אני יכול להעיד 
שלפחות פעמיים בשבוע מגיעים מקרים 

של תיקון ברית. קשה לי לראות את 
המצב הזה. לפעמים אני אומר להורים: 

למה נזכרתם רק עכשיו? למה לא בדקתם 

כשילד עוד היה תינוק? לפעמים זה מחייב 
הרדמה כללית".

"יש לי הרבה חווית של בריתות מוזרות 
וסיפורים מעניינים, אבל חשוב לי להדגיש 

סיפור אחד שזעזע אותי. אברך שנולד לו 
בן מהול. ההורים הלכו לרופא והרופא 
אמר להם שאינם צריכים לעשות כלום, 

רק לבוא לביקורת בעוד חמישה חודשים. 
וכך ההורים השאירו את התינוק במשך 

חמישה חודשים. כשהם הגיעו לביקורת, 
אמר להם הרופא: עכשיו אתם יכולים 

לעשות לו ברית. האברך נדהם: עד עכשיו 
השארתי את הילד שלי ערל? התשובה 
היא כן. הוא הגיע כמובן לסבא הגר"ש 
מחפוד ששלח אותם אליי. האבא היה 

אכול רגשי אשם וכדי להרגיע אותו סבא 
הבטיח לו שגם הוא עצמו יגיע לברית. 

מזה הבנתי שגם אברך, בן תורה, שיושב 
והוגה בתורה בכל שעות היום, אין לו 

לפעמים מושגים בהלכות מילה".
 

זו הסיבה שלאחרונה התחלת למסור 
הרצאות ושיעורי הלכה למעשה בפני 

אברכים, האם האברכים כיום אינם 
בקיאים בתחום?

"סיפורים כאלו גרמו לי לצאת למסע של 
שיעורים והרצאות בפני אברכי הכוללים. 

ב"ה מצאתי את עצמי בחודשים האחרונים 
מוזמן למסור שיעורים בפני אברכים 

מהכוללים החשובים בכל רחבי הארץ. 
מדובר באברכים שלומדים הלכות מילה 

וגרות, אבל רבים מהסעיפים, הם אינם 
מבינים הלכה למעשה, משום שמעולם 

לא הבינו את הפרקטיקה, בעיקר בסוגיות 
של ציצין המעכבים וכדו'. כדי להבין את 

כל השיטות – ראשונים ואחרונים, אני 
מעביר שיעור בליווי מצגת, כולל הדמיות 

שמסייעות לאברכים להבין את החומר 
הנלמד.

"חשוב לציין שרוב המחדלים בבריתות 
מילה או בבריתות מסובכות, נגרמות 

בשל העובדה שהמוהל לא מכיר את כל 
הבעיות על בוריין. מי שלומד ברית מילה 
בשיטת "הקורסים", לא באמת ידע לטפל 
בכל ברית אליה יוזמן. חשוב מאוד לקחת 

מוהל שיש לו הסמכה ממשרד הבריאות 
ולכן הרבנות הראשית יצאה בקמפיין 

לצמצם את תופעת התלמידים.
"בנוסף להרצאות, המיזם השני שהתחלתי 
לעסוק בו קשור להורים. לפני הברית אני 

יושב עם ההורים ומסביר להם במדויק 
מה הילד עובר. זה נוסך בהם תחושת 

רוגע ושלווה בידיעה שהילד שלהם נמצא 
בידיים טובות. להרגיע את ההורים לא 

פחות חשוב בשביל ששמחת הברית תהיה 
שלמה".

הרב יהודה מחפוד בהרצאה

הרב יהודה מחפוד בברית הרב יהודה מחפוד בשיעור באחד הכוללים

ערב ראש השנה תש"פ34 





גפילטע פיש ברמונדי עם חזרת סלק ורימונים
זמן הכנה: שעה וחצי  | מס' סועדים: 10-12 יח' | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים לקציצות:
1 בצל קצוץ דק מאוד ומטוגן במעט שמן עד ריכוך

750 גרם ברמונדי טחון ללא עור ועצמות )מבקשים לארוז את האידרות בנפרד(
M 1 ביצה

M 1 ביצה קשה
1 פרוסה עבה של חלה ללא קראסט, מושרת במים, סחוטה וקצוצה דק

1 כפית סוכר
2 כפיות מלח

1.5 כפיות פלפל שחור טחון
לציר:

2-3 אידרות ברמונדי + ראש
2 גזרים קלופים וחתוכים לעיגולים

1 בצל פרוס
1 כפית גדושה מלח
1 כפית פלפל שחור

½ כפית סוכר
למטבל: 

1 סלק בינוני מבושל, קלוף ומגורד דק בפומפייה
1 כף רכז רימונים

1 כף סוכר חום
1 כפית מלח

2 כפות גדושות חזרת מגורדת בפומפייה )או כפית משחת וואסבי(

אופן הכנה:
1. מערבבים יחד את חומרי הקציצה ולשים במשך מספר דקות. מעבירים למקרר לחצי שעה לפחות

2. מסדרים בסיר רחב את חומרי הציר: אידרות וראש בתחתית ומעליהן הגזר והבצל. מוסיפים מים לכיסוי 
ומבשלים כ-20 דקות ברתיחה עדינה

3. מסננים את מי הבישול ומחזירים לסיר )מומלץ להפריד ולשמור את הגזר להגשה(
4. מוציאים מהמקרר את תערובת הדג, יוצרים קציצות אובליות ואחידות במשקל 80-100 גרם כל אחת 

5. מניחים קציצות יחד בסיר, מנמיכים את הלהבה לאש קטנה מאוד ומבשלים כשעה )הופכים לצדם השני לאחר 
רבע שעה(

6. מוציאים את הקציצות לתבנית חצי שטוחה, ומקררים לטמפרטורת החדר
7. אם רוצים, יוצקים מהמרק שנשאר יחד עם הגזרים

8. מעבירים למקרר לכמה שעות עד שהכל יתקשה ויהיה מוכן
9. לחזרת: מערבבים יחד את חומרי המטבל ומגישים לצד הגפילטע פיש והגזר

סלט חסה, רימון ותפוחים 
אורטל ברובין-חן, רכזת תחום נטורופתיה בכללית רפואה 

משלימה ממליצה על המתכון הבא לסלט חגיגי הכולל כל 
טוב הן מבחינת רכיבים והן מבחינת הערכים הבריאותיים. 

רכיבים:
ראש חסה אייסברג/סלנובה לפי הטעם שטוף, מיובש וחתוך

חצי כוס גרגרי רימון
תפוח פינק ליידי פרוס דק 

חצי סלק טרי מגורד שנוסיף בסיום לאחר שנערבב את הסלט 
)וזאת בכדי להימנע מצביעתו של הסלט(

אופן ההכנה: 
1. לערבב את החסה, רימון ותפוח ומיד לפני הגשה להוסיף 

את הסלק והרוטב.
אופן הכנת הרוטב: 

2. כף רכז רימונים, רבע כוס שמן זית איכותי, כפית דבש, מיץ סחוט מלימון שלם ועסיסי, מלח ופלפל לפי הטעם, 
לנער היטב ולהוסיף לסלט מיד בהגשה

הצעת הגשה: 
3. את הסלט אפשר להגיש בתוך קעריות דלעת ערמונים שחוצים לשתיים, מברישים במעט שמן זית ואופים 

בגריל על 180 מעלות עד ריכוך והזהבה.

"רוסטביף" ברמונדי בחרדל, יין לבן ושום
זמן הכנה: 50 דקות | מס' סועדים: 8 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה דג ברמונדי ללא עצמות )משקל נטו: כ- 200 גרם לכל פילה(

למילוי:
1 כפית עלי טימין טריים קצוצים

5 שיני שום כתושות
חצי כוס יין לבן

3 כפות חרדל דיז'ון חלק
2 חלמונים

2 כוסות פירורי לחם פנקו
1 כף פלפל שחור גרוס

2 כפות דבש

לסלט:
400 גרם מיקס עלי חסה

חצי כוס תמרים צהובים מגולענים ופרוסים דק 
גרעינים מחצי רימון 

לרוטב: 
4 כפות בצל ירוק קצוץ דק

2 כפות מיץ לימון
1/2 כפית מלח

2 כפות מים
1 שן שום

4 כפות שמן זית

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-230 מעלות )בעל תוכנית המשלבת גריל עליון(

2. מערבבים יחד את חומרי המילוי
3. מניחים פילה דג עם העור כלפי מטה, משטחים חצי מכמות המילוי ומצמידים פילה נוסף, כאשר העור כלפי 

מעלה
4. קושרים את הדגים המצומדים בעזרת חוט קשירה מותאם לבישול )ניתן לוותר על שלב זה(

5. מתבלים בשמן זית ומעט מלח גס את עור הדג
6. מעבירים למגש אפייה וצולים כ-15 דקות בתנור החם

7. בנתיים מערבבים היטב את חומרי הרוטב ויוצקים על החסות, התמרים וגרעיני הרימון
8. מגישים את הדג חם לצד הסלט המרענן

פילה ברמונדי פריך עם וולדורף תפוחים ודלעת
זמן הכנה: 30 דקות | מס' סועדים: 4 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה ברמונדי – ללא עצמות

20 גרם או 1 כף חמאה
3 עלי מרווה

מלח ופלפל לפי הטעם

לסלט:
2 תפוחי גראני סמית' חתוכים לגפרורים

200 גרם דלעת חתוכה לגפרורים
1 יח' אנדיב אדום פרוס
4-5 צנוניות פרוסות דק

1 כף בצל ירוק קצוץ

אופן הכנה:
1. חותכים את ירקות הסלט לפי ההנחיות ומעבירים לקערה

2. מערבבים היטב את חומרי הוויניגרט ושומרים בצד
3. מחממים מחבת עם ציפוי טפלון, מוסיפים חמאה ומרווה

4. כאשר החמאה מבעבעת, מניחים את צד העור של פילה הדג כלפי מטה ומטגנים עד שהעור פריך
5. הופכים למשך חצי דקה ומוציאים לצלחת עם נייר סופג

6. מערבבים ויניגרט עם הסלט, מעבירים לצלחת הגשה, מניחים מעל פילה דג ופלח לימון 

לויניגרט:
1 כף גדושה דבש

1 כפית חומץ בן יין לבן
2 כפות מיונז

2 כפות שמן זית
1 כף מים

חצי כפית מלח

להגשה:
פלחים מ-2 לימונים

הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilמתכונים מיוחדים לכבוד ראש השנה
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גפילטע פיש ברמונדי עם חזרת סלק ורימונים
זמן הכנה: שעה וחצי  | מס' סועדים: 10-12 יח' | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים לקציצות:
1 בצל קצוץ דק מאוד ומטוגן במעט שמן עד ריכוך

750 גרם ברמונדי טחון ללא עור ועצמות )מבקשים לארוז את האידרות בנפרד(
M 1 ביצה

M 1 ביצה קשה
1 פרוסה עבה של חלה ללא קראסט, מושרת במים, סחוטה וקצוצה דק

1 כפית סוכר
2 כפיות מלח

1.5 כפיות פלפל שחור טחון
לציר:

2-3 אידרות ברמונדי + ראש
2 גזרים קלופים וחתוכים לעיגולים

1 בצל פרוס
1 כפית גדושה מלח
1 כפית פלפל שחור

½ כפית סוכר
למטבל: 

1 סלק בינוני מבושל, קלוף ומגורד דק בפומפייה
1 כף רכז רימונים

1 כף סוכר חום
1 כפית מלח

2 כפות גדושות חזרת מגורדת בפומפייה )או כפית משחת וואסבי(

אופן הכנה:
1. מערבבים יחד את חומרי הקציצה ולשים במשך מספר דקות. מעבירים למקרר לחצי שעה לפחות

2. מסדרים בסיר רחב את חומרי הציר: אידרות וראש בתחתית ומעליהן הגזר והבצל. מוסיפים מים לכיסוי 
ומבשלים כ-20 דקות ברתיחה עדינה

3. מסננים את מי הבישול ומחזירים לסיר )מומלץ להפריד ולשמור את הגזר להגשה(
4. מוציאים מהמקרר את תערובת הדג, יוצרים קציצות אובליות ואחידות במשקל 80-100 גרם כל אחת 

5. מניחים קציצות יחד בסיר, מנמיכים את הלהבה לאש קטנה מאוד ומבשלים כשעה )הופכים לצדם השני לאחר 
רבע שעה(

6. מוציאים את הקציצות לתבנית חצי שטוחה, ומקררים לטמפרטורת החדר
7. אם רוצים, יוצקים מהמרק שנשאר יחד עם הגזרים

8. מעבירים למקרר לכמה שעות עד שהכל יתקשה ויהיה מוכן
9. לחזרת: מערבבים יחד את חומרי המטבל ומגישים לצד הגפילטע פיש והגזר

סלט חסה, רימון ותפוחים 
אורטל ברובין-חן, רכזת תחום נטורופתיה בכללית רפואה 

משלימה ממליצה על המתכון הבא לסלט חגיגי הכולל כל 
טוב הן מבחינת רכיבים והן מבחינת הערכים הבריאותיים. 

רכיבים:
ראש חסה אייסברג/סלנובה לפי הטעם שטוף, מיובש וחתוך

חצי כוס גרגרי רימון
תפוח פינק ליידי פרוס דק 

חצי סלק טרי מגורד שנוסיף בסיום לאחר שנערבב את הסלט 
)וזאת בכדי להימנע מצביעתו של הסלט(

אופן ההכנה: 
1. לערבב את החסה, רימון ותפוח ומיד לפני הגשה להוסיף 

את הסלק והרוטב.
אופן הכנת הרוטב: 

2. כף רכז רימונים, רבע כוס שמן זית איכותי, כפית דבש, מיץ סחוט מלימון שלם ועסיסי, מלח ופלפל לפי הטעם, 
לנער היטב ולהוסיף לסלט מיד בהגשה

הצעת הגשה: 
3. את הסלט אפשר להגיש בתוך קעריות דלעת ערמונים שחוצים לשתיים, מברישים במעט שמן זית ואופים 

בגריל על 180 מעלות עד ריכוך והזהבה.

"רוסטביף" ברמונדי בחרדל, יין לבן ושום
זמן הכנה: 50 דקות | מס' סועדים: 8 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה דג ברמונדי ללא עצמות )משקל נטו: כ- 200 גרם לכל פילה(

למילוי:
1 כפית עלי טימין טריים קצוצים

5 שיני שום כתושות
חצי כוס יין לבן

3 כפות חרדל דיז'ון חלק
2 חלמונים

2 כוסות פירורי לחם פנקו
1 כף פלפל שחור גרוס

2 כפות דבש

לסלט:
400 גרם מיקס עלי חסה

חצי כוס תמרים צהובים מגולענים ופרוסים דק 
גרעינים מחצי רימון 

לרוטב: 
4 כפות בצל ירוק קצוץ דק

2 כפות מיץ לימון
1/2 כפית מלח

2 כפות מים
1 שן שום

4 כפות שמן זית

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-230 מעלות )בעל תוכנית המשלבת גריל עליון(

2. מערבבים יחד את חומרי המילוי
3. מניחים פילה דג עם העור כלפי מטה, משטחים חצי מכמות המילוי ומצמידים פילה נוסף, כאשר העור כלפי 

מעלה
4. קושרים את הדגים המצומדים בעזרת חוט קשירה מותאם לבישול )ניתן לוותר על שלב זה(

5. מתבלים בשמן זית ומעט מלח גס את עור הדג
6. מעבירים למגש אפייה וצולים כ-15 דקות בתנור החם

7. בנתיים מערבבים היטב את חומרי הרוטב ויוצקים על החסות, התמרים וגרעיני הרימון
8. מגישים את הדג חם לצד הסלט המרענן

פילה ברמונדי פריך עם וולדורף תפוחים ודלעת
זמן הכנה: 30 דקות | מס' סועדים: 4 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה ברמונדי – ללא עצמות

20 גרם או 1 כף חמאה
3 עלי מרווה

מלח ופלפל לפי הטעם

לסלט:
2 תפוחי גראני סמית' חתוכים לגפרורים

200 גרם דלעת חתוכה לגפרורים
1 יח' אנדיב אדום פרוס
4-5 צנוניות פרוסות דק

1 כף בצל ירוק קצוץ

אופן הכנה:
1. חותכים את ירקות הסלט לפי ההנחיות ומעבירים לקערה

2. מערבבים היטב את חומרי הוויניגרט ושומרים בצד
3. מחממים מחבת עם ציפוי טפלון, מוסיפים חמאה ומרווה

4. כאשר החמאה מבעבעת, מניחים את צד העור של פילה הדג כלפי מטה ומטגנים עד שהעור פריך
5. הופכים למשך חצי דקה ומוציאים לצלחת עם נייר סופג

6. מערבבים ויניגרט עם הסלט, מעבירים לצלחת הגשה, מניחים מעל פילה דג ופלח לימון 

לויניגרט:
1 כף גדושה דבש

1 כפית חומץ בן יין לבן
2 כפות מיונז

2 כפות שמן זית
1 כף מים

חצי כפית מלח

להגשה:
פלחים מ-2 לימונים
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גפילטע פיש ברמונדי עם חזרת סלק ורימונים
זמן הכנה: שעה וחצי  | מס' סועדים: 10-12 יח' | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים לקציצות:
1 בצל קצוץ דק מאוד ומטוגן במעט שמן עד ריכוך

750 גרם ברמונדי טחון ללא עור ועצמות )מבקשים לארוז את האידרות בנפרד(
M 1 ביצה

M 1 ביצה קשה
1 פרוסה עבה של חלה ללא קראסט, מושרת במים, סחוטה וקצוצה דק

1 כפית סוכר
2 כפיות מלח

1.5 כפיות פלפל שחור טחון
לציר:

2-3 אידרות ברמונדי + ראש
2 גזרים קלופים וחתוכים לעיגולים

1 בצל פרוס
1 כפית גדושה מלח
1 כפית פלפל שחור

½ כפית סוכר
למטבל: 

1 סלק בינוני מבושל, קלוף ומגורד דק בפומפייה
1 כף רכז רימונים

1 כף סוכר חום
1 כפית מלח

2 כפות גדושות חזרת מגורדת בפומפייה )או כפית משחת וואסבי(

אופן הכנה:
1. מערבבים יחד את חומרי הקציצה ולשים במשך מספר דקות. מעבירים למקרר לחצי שעה לפחות

2. מסדרים בסיר רחב את חומרי הציר: אידרות וראש בתחתית ומעליהן הגזר והבצל. מוסיפים מים לכיסוי 
ומבשלים כ-20 דקות ברתיחה עדינה

3. מסננים את מי הבישול ומחזירים לסיר )מומלץ להפריד ולשמור את הגזר להגשה(
4. מוציאים מהמקרר את תערובת הדג, יוצרים קציצות אובליות ואחידות במשקל 80-100 גרם כל אחת 

5. מניחים קציצות יחד בסיר, מנמיכים את הלהבה לאש קטנה מאוד ומבשלים כשעה )הופכים לצדם השני לאחר 
רבע שעה(

6. מוציאים את הקציצות לתבנית חצי שטוחה, ומקררים לטמפרטורת החדר
7. אם רוצים, יוצקים מהמרק שנשאר יחד עם הגזרים

8. מעבירים למקרר לכמה שעות עד שהכל יתקשה ויהיה מוכן
9. לחזרת: מערבבים יחד את חומרי המטבל ומגישים לצד הגפילטע פיש והגזר

סלט חסה, רימון ותפוחים 
אורטל ברובין-חן, רכזת תחום נטורופתיה בכללית רפואה 

משלימה ממליצה על המתכון הבא לסלט חגיגי הכולל כל 
טוב הן מבחינת רכיבים והן מבחינת הערכים הבריאותיים. 

רכיבים:
ראש חסה אייסברג/סלנובה לפי הטעם שטוף, מיובש וחתוך

חצי כוס גרגרי רימון
תפוח פינק ליידי פרוס דק 

חצי סלק טרי מגורד שנוסיף בסיום לאחר שנערבב את הסלט 
)וזאת בכדי להימנע מצביעתו של הסלט(

אופן ההכנה: 
1. לערבב את החסה, רימון ותפוח ומיד לפני הגשה להוסיף 

את הסלק והרוטב.
אופן הכנת הרוטב: 

2. כף רכז רימונים, רבע כוס שמן זית איכותי, כפית דבש, מיץ סחוט מלימון שלם ועסיסי, מלח ופלפל לפי הטעם, 
לנער היטב ולהוסיף לסלט מיד בהגשה

הצעת הגשה: 
3. את הסלט אפשר להגיש בתוך קעריות דלעת ערמונים שחוצים לשתיים, מברישים במעט שמן זית ואופים 

בגריל על 180 מעלות עד ריכוך והזהבה.

"רוסטביף" ברמונדי בחרדל, יין לבן ושום
זמן הכנה: 50 דקות | מס' סועדים: 8 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה דג ברמונדי ללא עצמות )משקל נטו: כ- 200 גרם לכל פילה(

למילוי:
1 כפית עלי טימין טריים קצוצים

5 שיני שום כתושות
חצי כוס יין לבן

3 כפות חרדל דיז'ון חלק
2 חלמונים

2 כוסות פירורי לחם פנקו
1 כף פלפל שחור גרוס

2 כפות דבש

לסלט:
400 גרם מיקס עלי חסה

חצי כוס תמרים צהובים מגולענים ופרוסים דק 
גרעינים מחצי רימון 

לרוטב: 
4 כפות בצל ירוק קצוץ דק

2 כפות מיץ לימון
1/2 כפית מלח

2 כפות מים
1 שן שום

4 כפות שמן זית

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-230 מעלות )בעל תוכנית המשלבת גריל עליון(

2. מערבבים יחד את חומרי המילוי
3. מניחים פילה דג עם העור כלפי מטה, משטחים חצי מכמות המילוי ומצמידים פילה נוסף, כאשר העור כלפי 

מעלה
4. קושרים את הדגים המצומדים בעזרת חוט קשירה מותאם לבישול )ניתן לוותר על שלב זה(

5. מתבלים בשמן זית ומעט מלח גס את עור הדג
6. מעבירים למגש אפייה וצולים כ-15 דקות בתנור החם

7. בנתיים מערבבים היטב את חומרי הרוטב ויוצקים על החסות, התמרים וגרעיני הרימון
8. מגישים את הדג חם לצד הסלט המרענן

פילה ברמונדי פריך עם וולדורף תפוחים ודלעת
זמן הכנה: 30 דקות | מס' סועדים: 4 | מאת השף אושר אידלמן 

מצרכים:
4 יח' פילה ברמונדי – ללא עצמות

20 גרם או 1 כף חמאה
3 עלי מרווה

מלח ופלפל לפי הטעם

לסלט:
2 תפוחי גראני סמית' חתוכים לגפרורים

200 גרם דלעת חתוכה לגפרורים
1 יח' אנדיב אדום פרוס
4-5 צנוניות פרוסות דק

1 כף בצל ירוק קצוץ

אופן הכנה:
1. חותכים את ירקות הסלט לפי ההנחיות ומעבירים לקערה

2. מערבבים היטב את חומרי הוויניגרט ושומרים בצד
3. מחממים מחבת עם ציפוי טפלון, מוסיפים חמאה ומרווה

4. כאשר החמאה מבעבעת, מניחים את צד העור של פילה הדג כלפי מטה ומטגנים עד שהעור פריך
5. הופכים למשך חצי דקה ומוציאים לצלחת עם נייר סופג

6. מערבבים ויניגרט עם הסלט, מעבירים לצלחת הגשה, מניחים מעל פילה דג ופלח לימון 

לויניגרט:
1 כף גדושה דבש

1 כפית חומץ בן יין לבן
2 כפות מיונז

2 כפות שמן זית
1 כף מים

חצי כפית מלח

להגשה:
פלחים מ-2 לימונים
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עגבניות ממולאות 
באדיבות ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מרכיבים:
8  עגבניות גדולות 

500  גרם תפוחי אדמה 
15  גרם מחמאה
3  חלמוני ביצים

3  כפות גבינת פרמז'ן מגוררת
3  כפות חלב קוקוס

קורט מלח

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה. הניחו להם להצטנן ואז קלפו אותם ומעכו אותם- זה יהיה 

הבסיס למילוי. 
2. הוסיפו לתפוחי האדמה המעוכים את החלמונים, המחמאה, החלב קוקוס והמלח. 

3. חתכו את החלק העליון של העגבניות והוציאו את תוכנן עם כפית. 
4. מלאו את העגבניות בתערובת תפוחי האדמה 

סלט טונה, סלרי, תפוחים, אגוזים, דבש ורוטב ויניגרט
מצרכים:

1 קופסת סטארקיסט בהירה בשמן זית, מסוננת
2 מקלות סלרי, חתוכות

1 תפוח ירוק גדול, חתוך לקוביות קטנות
1 בצל ירוק, חתוך

מלח ופלפל לפי הטעם
חופן אגוזי מלך, קצוצים

חופן עלי ארוגולה
2 כפות דבש

לרוטב ויניגרט:
שליש כוס שמן זית 

2 כפות חומץ בן יין לבן
2 כפות מיץ תפוזים

2 כפות מיץ לימון
קליפה מגוררת דק משליש לימון

1 כפית גדושה חרדל דיז'ון גרגרים
1 כפית גדושה דבש

מלח
פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
1. בקערת ערבוב גדולה מערבבים את כל המרכיבים, למעט אגוזים ועלי ארוגולה. 
2. מערבבים את כל החומרים לרוטב, טועמים ומתקנים את התיבול במידת הצורך.

3. מרכיבים את המנה: מפזרים בתחתית כלי הגשה את עלי הארוגולה. מניחים מעל את הסלט. מפזרים מעל את 
אגוזי המלך, יוצקים את הטונה עם רוטב הויניגרט והדבש ומגישים.

באדיבות: טונה סטארקיסט

תפוחי אדמה וברוקולי אפויים 
מרכיבים:

500  גרם תפוחי אדמה 
500  גרם ברוקולי 

150  מ"ל שמנת לאפייה
3  ביצים

100  גרם גבינת פרמז'ן
קורט מלח

30  גרם חמאה

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה 

וקלפו אותם. אם תפוחי האדמה גדולים חתכו אותם 
לפרוסות עבות או לרבעים. 

2. ערבלו את הביצים בקערה, הוסיפו שמנת ומלח. 
3. ערבבו את תפוחי האדמה והברוקולי והניחו אותם 

בתבנית אפייה עמוקה מזכוכית משומנת בחמאה. 
4. שפכו את תערובת הביצים והשמנת על הירקות ופזרו גבינת פרמז'ן מעל. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פאי תפוחים עם מוס שוקולד לבן ודבש 
מצא המתכון המושלם לראש השנה: פאי תפוחים חגיגי במיוחד המורכב מקלתית בצק פריך זהוב במילוי תפוחים 

מקורמלים, ומעל הכל זילופי מוס שוקולד לבן ודבש עם נגיעות קינמון @ תתכוננו למחמאות מהאורחים

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה | זמן הכנה: יותר מ-3 שעות | רמת קושי: בינוני | כמות: 
תבנית פאי מתפרקת בקוטר 24 ס"מ

מצרכים לבצק פריך:
120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

180 גרם קמח לבן
40 גרם אבקת סוכר

כפית תמצית וניל
קורט מלח

חלמון
2 כפות חלב

לתפוחים מקורמלים:
8 תפוחי גראני סמית קלופים וחתוכים לקוביות בינוניות

100 גרם סוכר
25 גרם חמאה

מיץ וקליפה מגוררת מלימון שלם
כפית תמצית וניל

למוס שוקולד:
100 גרם שוקולד פרה לבן

375 מ"ל שמנת להקצפה, קרה מאוד
2 כפות דבש

½ כפית תמצית וניל

לקישוט:
50 גרם שוקולד פרה לבן מגורר

מעט קינמון טחון

אופן ההכנה לבצק הפריך:
1. במעבד מזון עם להב פלדה מניחים יחד חמאה, קמח, אבקת סוכר, וניל ומלח, ומעבדים בפולסים עד 

שמתקבלת תערובת פירורית.
2. מוסיפים את החלמון והחלב וממשיכים לעבד עד שנוצרים גושי בצק.

מאחדים את גושי הבצק בידיים לכדי דסקית אחת בעובי של כסנטימטר, עוטפים בנילון נצמד ומצננים כחצי שעה 
במקרר.

3. מרדדים את הבצק לעיגול בעובי של כ3-4 מ"מ, ומרפדים את תבנית הפאי, תוך הידוק הבצק לדפנות ולתחתית.
דוקרים את תחתית הבצק במזלג.

4. מצננים את הקלתית במקפיא כשעה, ובינתיים מחממים תנור ל-170 מעלות.
5. אפייה עיוורת: מכסים את הקלתית בנילון נצמד )עמיד בחום(, ומפזרים על הנילון הנצמד קטניות יבשות או 

משקולות מיוחדות לאפייה.
6. אופים את הקלתית כעשר דקות באפייה עיוורת. לאחר מכן מסירים את המשקולת וממשיכים לאפות עוד 5 

דקות עד שהקלתית מתחילה לשנות את צבעה )אך עדיין נשארת בהירה מאוד(.
7. מצננים את הקלתית לטמפרטורת החדר.

תפוחים מקורמלים:
1. במחבת רחבה מפזרים סוכר בשכבה דקה בתחתית ויוצרים קרמל על אש גבוהה. ברגע שכל הסוכר התקרמל 

וקיבל גוון ענברי מוסיפים פנימה תפוחים חתוכים, חמאה, גרידה ומיץ לימון ווניל.
2. מנמיכים ללהבה נמוכה-בינונית ומבשלים את התפוחים בקרמל עד שהם מתחילים להתרכך.

לקראת סוף הבישול מוסיפים את הקלבדוס, ממשיכים לבשל יחד עוד כדקה ומסירים מהאש.
3. מסננים את התפוחים מהנוזלים ומקררים לחלוטין בטמפטורת החדר.

4. על הקלתית החצי אפויה מניחים את התפוחים המבושלים )ללא הנוזלים( בשכבה אחידה.
5. אופים את הפאי 25-40 דקות או עד שהבצק מזהיב והתפוחים מתייצבים.

6. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

מוס שוקולד לבן ודבש:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים 3-4 כפות מהשמנת לשוקולד, דבש ווניל וממסים במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד המסה מוחלטת.
בינתיים, מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה מאוד.

3. מוסיפים 2-3 כפות מהקצפת לתוך תערובת השוקולד המומסת ומערבבים היטב.
4. מוסיפים את יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד שמתקבל מוס אחיד.

5. מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 ס"מ ומזלפים תלוליות מוס בחלק העליון של הפאי.
6. מקשטים בשוקולד מגורר ובקינמון ומגישים.

טיפ!
הפאי נשמר בכלי סגור במקרר עד 4 ימים.

במקום תפוחים אפשר להשתמש באגסים לגיוון טעמים.
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עגבניות ממולאות 
באדיבות ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מרכיבים:
8  עגבניות גדולות 

500  גרם תפוחי אדמה 
15  גרם מחמאה
3  חלמוני ביצים

3  כפות גבינת פרמז'ן מגוררת
3  כפות חלב קוקוס

קורט מלח

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה. הניחו להם להצטנן ואז קלפו אותם ומעכו אותם- זה יהיה 

הבסיס למילוי. 
2. הוסיפו לתפוחי האדמה המעוכים את החלמונים, המחמאה, החלב קוקוס והמלח. 

3. חתכו את החלק העליון של העגבניות והוציאו את תוכנן עם כפית. 
4. מלאו את העגבניות בתערובת תפוחי האדמה 

סלט טונה, סלרי, תפוחים, אגוזים, דבש ורוטב ויניגרט
מצרכים:

1 קופסת סטארקיסט בהירה בשמן זית, מסוננת
2 מקלות סלרי, חתוכות

1 תפוח ירוק גדול, חתוך לקוביות קטנות
1 בצל ירוק, חתוך

מלח ופלפל לפי הטעם
חופן אגוזי מלך, קצוצים

חופן עלי ארוגולה
2 כפות דבש

לרוטב ויניגרט:
שליש כוס שמן זית 

2 כפות חומץ בן יין לבן
2 כפות מיץ תפוזים

2 כפות מיץ לימון
קליפה מגוררת דק משליש לימון

1 כפית גדושה חרדל דיז'ון גרגרים
1 כפית גדושה דבש

מלח
פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
1. בקערת ערבוב גדולה מערבבים את כל המרכיבים, למעט אגוזים ועלי ארוגולה. 
2. מערבבים את כל החומרים לרוטב, טועמים ומתקנים את התיבול במידת הצורך.

3. מרכיבים את המנה: מפזרים בתחתית כלי הגשה את עלי הארוגולה. מניחים מעל את הסלט. מפזרים מעל את 
אגוזי המלך, יוצקים את הטונה עם רוטב הויניגרט והדבש ומגישים.

באדיבות: טונה סטארקיסט

תפוחי אדמה וברוקולי אפויים 
מרכיבים:

500  גרם תפוחי אדמה 
500  גרם ברוקולי 

150  מ"ל שמנת לאפייה
3  ביצים

100  גרם גבינת פרמז'ן
קורט מלח

30  גרם חמאה

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה 

וקלפו אותם. אם תפוחי האדמה גדולים חתכו אותם 
לפרוסות עבות או לרבעים. 

2. ערבלו את הביצים בקערה, הוסיפו שמנת ומלח. 
3. ערבבו את תפוחי האדמה והברוקולי והניחו אותם 

בתבנית אפייה עמוקה מזכוכית משומנת בחמאה. 
4. שפכו את תערובת הביצים והשמנת על הירקות ופזרו גבינת פרמז'ן מעל. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פאי תפוחים עם מוס שוקולד לבן ודבש 
מצא המתכון המושלם לראש השנה: פאי תפוחים חגיגי במיוחד המורכב מקלתית בצק פריך זהוב במילוי תפוחים 

מקורמלים, ומעל הכל זילופי מוס שוקולד לבן ודבש עם נגיעות קינמון @ תתכוננו למחמאות מהאורחים

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה | זמן הכנה: יותר מ-3 שעות | רמת קושי: בינוני | כמות: 
תבנית פאי מתפרקת בקוטר 24 ס"מ

מצרכים לבצק פריך:
120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

180 גרם קמח לבן
40 גרם אבקת סוכר

כפית תמצית וניל
קורט מלח

חלמון
2 כפות חלב

לתפוחים מקורמלים:
8 תפוחי גראני סמית קלופים וחתוכים לקוביות בינוניות

100 גרם סוכר
25 גרם חמאה

מיץ וקליפה מגוררת מלימון שלם
כפית תמצית וניל

למוס שוקולד:
100 גרם שוקולד פרה לבן

375 מ"ל שמנת להקצפה, קרה מאוד
2 כפות דבש

½ כפית תמצית וניל

לקישוט:
50 גרם שוקולד פרה לבן מגורר

מעט קינמון טחון

אופן ההכנה לבצק הפריך:
1. במעבד מזון עם להב פלדה מניחים יחד חמאה, קמח, אבקת סוכר, וניל ומלח, ומעבדים בפולסים עד 

שמתקבלת תערובת פירורית.
2. מוסיפים את החלמון והחלב וממשיכים לעבד עד שנוצרים גושי בצק.

מאחדים את גושי הבצק בידיים לכדי דסקית אחת בעובי של כסנטימטר, עוטפים בנילון נצמד ומצננים כחצי שעה 
במקרר.

3. מרדדים את הבצק לעיגול בעובי של כ3-4 מ"מ, ומרפדים את תבנית הפאי, תוך הידוק הבצק לדפנות ולתחתית.
דוקרים את תחתית הבצק במזלג.

4. מצננים את הקלתית במקפיא כשעה, ובינתיים מחממים תנור ל-170 מעלות.
5. אפייה עיוורת: מכסים את הקלתית בנילון נצמד )עמיד בחום(, ומפזרים על הנילון הנצמד קטניות יבשות או 

משקולות מיוחדות לאפייה.
6. אופים את הקלתית כעשר דקות באפייה עיוורת. לאחר מכן מסירים את המשקולת וממשיכים לאפות עוד 5 

דקות עד שהקלתית מתחילה לשנות את צבעה )אך עדיין נשארת בהירה מאוד(.
7. מצננים את הקלתית לטמפרטורת החדר.

תפוחים מקורמלים:
1. במחבת רחבה מפזרים סוכר בשכבה דקה בתחתית ויוצרים קרמל על אש גבוהה. ברגע שכל הסוכר התקרמל 

וקיבל גוון ענברי מוסיפים פנימה תפוחים חתוכים, חמאה, גרידה ומיץ לימון ווניל.
2. מנמיכים ללהבה נמוכה-בינונית ומבשלים את התפוחים בקרמל עד שהם מתחילים להתרכך.

לקראת סוף הבישול מוסיפים את הקלבדוס, ממשיכים לבשל יחד עוד כדקה ומסירים מהאש.
3. מסננים את התפוחים מהנוזלים ומקררים לחלוטין בטמפטורת החדר.

4. על הקלתית החצי אפויה מניחים את התפוחים המבושלים )ללא הנוזלים( בשכבה אחידה.
5. אופים את הפאי 25-40 דקות או עד שהבצק מזהיב והתפוחים מתייצבים.

6. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

מוס שוקולד לבן ודבש:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים 3-4 כפות מהשמנת לשוקולד, דבש ווניל וממסים במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד המסה מוחלטת.
בינתיים, מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה מאוד.

3. מוסיפים 2-3 כפות מהקצפת לתוך תערובת השוקולד המומסת ומערבבים היטב.
4. מוסיפים את יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד שמתקבל מוס אחיד.

5. מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 ס"מ ומזלפים תלוליות מוס בחלק העליון של הפאי.
6. מקשטים בשוקולד מגורר ובקינמון ומגישים.

טיפ!
הפאי נשמר בכלי סגור במקרר עד 4 ימים.

במקום תפוחים אפשר להשתמש באגסים לגיוון טעמים.

37 ערב ראש השנה תש"פ

עגבניות ממולאות 
באדיבות ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מרכיבים:
8  עגבניות גדולות 

500  גרם תפוחי אדמה 
15  גרם מחמאה
3  חלמוני ביצים

3  כפות גבינת פרמז'ן מגוררת
3  כפות חלב קוקוס

קורט מלח

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה. הניחו להם להצטנן ואז קלפו אותם ומעכו אותם- זה יהיה 

הבסיס למילוי. 
2. הוסיפו לתפוחי האדמה המעוכים את החלמונים, המחמאה, החלב קוקוס והמלח. 

3. חתכו את החלק העליון של העגבניות והוציאו את תוכנן עם כפית. 
4. מלאו את העגבניות בתערובת תפוחי האדמה 

סלט טונה, סלרי, תפוחים, אגוזים, דבש ורוטב ויניגרט
מצרכים:

1 קופסת סטארקיסט בהירה בשמן זית, מסוננת
2 מקלות סלרי, חתוכות

1 תפוח ירוק גדול, חתוך לקוביות קטנות
1 בצל ירוק, חתוך

מלח ופלפל לפי הטעם
חופן אגוזי מלך, קצוצים

חופן עלי ארוגולה
2 כפות דבש

לרוטב ויניגרט:
שליש כוס שמן זית 

2 כפות חומץ בן יין לבן
2 כפות מיץ תפוזים

2 כפות מיץ לימון
קליפה מגוררת דק משליש לימון

1 כפית גדושה חרדל דיז'ון גרגרים
1 כפית גדושה דבש

מלח
פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
1. בקערת ערבוב גדולה מערבבים את כל המרכיבים, למעט אגוזים ועלי ארוגולה. 
2. מערבבים את כל החומרים לרוטב, טועמים ומתקנים את התיבול במידת הצורך.

3. מרכיבים את המנה: מפזרים בתחתית כלי הגשה את עלי הארוגולה. מניחים מעל את הסלט. מפזרים מעל את 
אגוזי המלך, יוצקים את הטונה עם רוטב הויניגרט והדבש ומגישים.

באדיבות: טונה סטארקיסט

תפוחי אדמה וברוקולי אפויים 
מרכיבים:

500  גרם תפוחי אדמה 
500  גרם ברוקולי 

150  מ"ל שמנת לאפייה
3  ביצים

100  גרם גבינת פרמז'ן
קורט מלח

30  גרם חמאה

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה 

וקלפו אותם. אם תפוחי האדמה גדולים חתכו אותם 
לפרוסות עבות או לרבעים. 

2. ערבלו את הביצים בקערה, הוסיפו שמנת ומלח. 
3. ערבבו את תפוחי האדמה והברוקולי והניחו אותם 

בתבנית אפייה עמוקה מזכוכית משומנת בחמאה. 
4. שפכו את תערובת הביצים והשמנת על הירקות ופזרו גבינת פרמז'ן מעל. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פאי תפוחים עם מוס שוקולד לבן ודבש 
מצא המתכון המושלם לראש השנה: פאי תפוחים חגיגי במיוחד המורכב מקלתית בצק פריך זהוב במילוי תפוחים 

מקורמלים, ומעל הכל זילופי מוס שוקולד לבן ודבש עם נגיעות קינמון @ תתכוננו למחמאות מהאורחים

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה | זמן הכנה: יותר מ-3 שעות | רמת קושי: בינוני | כמות: 
תבנית פאי מתפרקת בקוטר 24 ס"מ

מצרכים לבצק פריך:
120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

180 גרם קמח לבן
40 גרם אבקת סוכר

כפית תמצית וניל
קורט מלח

חלמון
2 כפות חלב

לתפוחים מקורמלים:
8 תפוחי גראני סמית קלופים וחתוכים לקוביות בינוניות

100 גרם סוכר
25 גרם חמאה

מיץ וקליפה מגוררת מלימון שלם
כפית תמצית וניל

למוס שוקולד:
100 גרם שוקולד פרה לבן

375 מ"ל שמנת להקצפה, קרה מאוד
2 כפות דבש

½ כפית תמצית וניל

לקישוט:
50 גרם שוקולד פרה לבן מגורר

מעט קינמון טחון

אופן ההכנה לבצק הפריך:
1. במעבד מזון עם להב פלדה מניחים יחד חמאה, קמח, אבקת סוכר, וניל ומלח, ומעבדים בפולסים עד 

שמתקבלת תערובת פירורית.
2. מוסיפים את החלמון והחלב וממשיכים לעבד עד שנוצרים גושי בצק.

מאחדים את גושי הבצק בידיים לכדי דסקית אחת בעובי של כסנטימטר, עוטפים בנילון נצמד ומצננים כחצי שעה 
במקרר.

3. מרדדים את הבצק לעיגול בעובי של כ3-4 מ"מ, ומרפדים את תבנית הפאי, תוך הידוק הבצק לדפנות ולתחתית.
דוקרים את תחתית הבצק במזלג.

4. מצננים את הקלתית במקפיא כשעה, ובינתיים מחממים תנור ל-170 מעלות.
5. אפייה עיוורת: מכסים את הקלתית בנילון נצמד )עמיד בחום(, ומפזרים על הנילון הנצמד קטניות יבשות או 

משקולות מיוחדות לאפייה.
6. אופים את הקלתית כעשר דקות באפייה עיוורת. לאחר מכן מסירים את המשקולת וממשיכים לאפות עוד 5 

דקות עד שהקלתית מתחילה לשנות את צבעה )אך עדיין נשארת בהירה מאוד(.
7. מצננים את הקלתית לטמפרטורת החדר.

תפוחים מקורמלים:
1. במחבת רחבה מפזרים סוכר בשכבה דקה בתחתית ויוצרים קרמל על אש גבוהה. ברגע שכל הסוכר התקרמל 

וקיבל גוון ענברי מוסיפים פנימה תפוחים חתוכים, חמאה, גרידה ומיץ לימון ווניל.
2. מנמיכים ללהבה נמוכה-בינונית ומבשלים את התפוחים בקרמל עד שהם מתחילים להתרכך.

לקראת סוף הבישול מוסיפים את הקלבדוס, ממשיכים לבשל יחד עוד כדקה ומסירים מהאש.
3. מסננים את התפוחים מהנוזלים ומקררים לחלוטין בטמפטורת החדר.

4. על הקלתית החצי אפויה מניחים את התפוחים המבושלים )ללא הנוזלים( בשכבה אחידה.
5. אופים את הפאי 25-40 דקות או עד שהבצק מזהיב והתפוחים מתייצבים.

6. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

מוס שוקולד לבן ודבש:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים 3-4 כפות מהשמנת לשוקולד, דבש ווניל וממסים במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד המסה מוחלטת.
בינתיים, מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה מאוד.

3. מוסיפים 2-3 כפות מהקצפת לתוך תערובת השוקולד המומסת ומערבבים היטב.
4. מוסיפים את יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד שמתקבל מוס אחיד.

5. מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 ס"מ ומזלפים תלוליות מוס בחלק העליון של הפאי.
6. מקשטים בשוקולד מגורר ובקינמון ומגישים.

טיפ!
הפאי נשמר בכלי סגור במקרר עד 4 ימים.

במקום תפוחים אפשר להשתמש באגסים לגיוון טעמים.

37 ערב ראש השנה תש"פ

עגבניות ממולאות 
באדיבות ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מרכיבים:
8  עגבניות גדולות 

500  גרם תפוחי אדמה 
15  גרם מחמאה
3  חלמוני ביצים

3  כפות גבינת פרמז'ן מגוררת
3  כפות חלב קוקוס

קורט מלח

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה. הניחו להם להצטנן ואז קלפו אותם ומעכו אותם- זה יהיה 

הבסיס למילוי. 
2. הוסיפו לתפוחי האדמה המעוכים את החלמונים, המחמאה, החלב קוקוס והמלח. 

3. חתכו את החלק העליון של העגבניות והוציאו את תוכנן עם כפית. 
4. מלאו את העגבניות בתערובת תפוחי האדמה 

סלט טונה, סלרי, תפוחים, אגוזים, דבש ורוטב ויניגרט
מצרכים:

1 קופסת סטארקיסט בהירה בשמן זית, מסוננת
2 מקלות סלרי, חתוכות

1 תפוח ירוק גדול, חתוך לקוביות קטנות
1 בצל ירוק, חתוך

מלח ופלפל לפי הטעם
חופן אגוזי מלך, קצוצים

חופן עלי ארוגולה
2 כפות דבש

לרוטב ויניגרט:
שליש כוס שמן זית 

2 כפות חומץ בן יין לבן
2 כפות מיץ תפוזים

2 כפות מיץ לימון
קליפה מגוררת דק משליש לימון

1 כפית גדושה חרדל דיז'ון גרגרים
1 כפית גדושה דבש

מלח
פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
1. בקערת ערבוב גדולה מערבבים את כל המרכיבים, למעט אגוזים ועלי ארוגולה. 
2. מערבבים את כל החומרים לרוטב, טועמים ומתקנים את התיבול במידת הצורך.

3. מרכיבים את המנה: מפזרים בתחתית כלי הגשה את עלי הארוגולה. מניחים מעל את הסלט. מפזרים מעל את 
אגוזי המלך, יוצקים את הטונה עם רוטב הויניגרט והדבש ומגישים.

באדיבות: טונה סטארקיסט

תפוחי אדמה וברוקולי אפויים 
מרכיבים:

500  גרם תפוחי אדמה 
500  גרם ברוקולי 

150  מ"ל שמנת לאפייה
3  ביצים

100  גרם גבינת פרמז'ן
קורט מלח

30  גרם חמאה

הכנה:
1. בשלו את תפוחי האדמה עד שהיו רכים למחצה 

וקלפו אותם. אם תפוחי האדמה גדולים חתכו אותם 
לפרוסות עבות או לרבעים. 

2. ערבלו את הביצים בקערה, הוסיפו שמנת ומלח. 
3. ערבבו את תפוחי האדמה והברוקולי והניחו אותם 

בתבנית אפייה עמוקה מזכוכית משומנת בחמאה. 
4. שפכו את תערובת הביצים והשמנת על הירקות ופזרו גבינת פרמז'ן מעל. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

פאי תפוחים עם מוס שוקולד לבן ודבש 
מצא המתכון המושלם לראש השנה: פאי תפוחים חגיגי במיוחד המורכב מקלתית בצק פריך זהוב במילוי תפוחים 

מקורמלים, ומעל הכל זילופי מוס שוקולד לבן ודבש עם נגיעות קינמון @ תתכוננו למחמאות מהאורחים

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה | זמן הכנה: יותר מ-3 שעות | רמת קושי: בינוני | כמות: 
תבנית פאי מתפרקת בקוטר 24 ס"מ

מצרכים לבצק פריך:
120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

180 גרם קמח לבן
40 גרם אבקת סוכר

כפית תמצית וניל
קורט מלח

חלמון
2 כפות חלב

לתפוחים מקורמלים:
8 תפוחי גראני סמית קלופים וחתוכים לקוביות בינוניות

100 גרם סוכר
25 גרם חמאה

מיץ וקליפה מגוררת מלימון שלם
כפית תמצית וניל

למוס שוקולד:
100 גרם שוקולד פרה לבן

375 מ"ל שמנת להקצפה, קרה מאוד
2 כפות דבש

½ כפית תמצית וניל

לקישוט:
50 גרם שוקולד פרה לבן מגורר

מעט קינמון טחון

אופן ההכנה לבצק הפריך:
1. במעבד מזון עם להב פלדה מניחים יחד חמאה, קמח, אבקת סוכר, וניל ומלח, ומעבדים בפולסים עד 

שמתקבלת תערובת פירורית.
2. מוסיפים את החלמון והחלב וממשיכים לעבד עד שנוצרים גושי בצק.

מאחדים את גושי הבצק בידיים לכדי דסקית אחת בעובי של כסנטימטר, עוטפים בנילון נצמד ומצננים כחצי שעה 
במקרר.

3. מרדדים את הבצק לעיגול בעובי של כ3-4 מ"מ, ומרפדים את תבנית הפאי, תוך הידוק הבצק לדפנות ולתחתית.
דוקרים את תחתית הבצק במזלג.

4. מצננים את הקלתית במקפיא כשעה, ובינתיים מחממים תנור ל-170 מעלות.
5. אפייה עיוורת: מכסים את הקלתית בנילון נצמד )עמיד בחום(, ומפזרים על הנילון הנצמד קטניות יבשות או 

משקולות מיוחדות לאפייה.
6. אופים את הקלתית כעשר דקות באפייה עיוורת. לאחר מכן מסירים את המשקולת וממשיכים לאפות עוד 5 

דקות עד שהקלתית מתחילה לשנות את צבעה )אך עדיין נשארת בהירה מאוד(.
7. מצננים את הקלתית לטמפרטורת החדר.

תפוחים מקורמלים:
1. במחבת רחבה מפזרים סוכר בשכבה דקה בתחתית ויוצרים קרמל על אש גבוהה. ברגע שכל הסוכר התקרמל 

וקיבל גוון ענברי מוסיפים פנימה תפוחים חתוכים, חמאה, גרידה ומיץ לימון ווניל.
2. מנמיכים ללהבה נמוכה-בינונית ומבשלים את התפוחים בקרמל עד שהם מתחילים להתרכך.

לקראת סוף הבישול מוסיפים את הקלבדוס, ממשיכים לבשל יחד עוד כדקה ומסירים מהאש.
3. מסננים את התפוחים מהנוזלים ומקררים לחלוטין בטמפטורת החדר.

4. על הקלתית החצי אפויה מניחים את התפוחים המבושלים )ללא הנוזלים( בשכבה אחידה.
5. אופים את הפאי 25-40 דקות או עד שהבצק מזהיב והתפוחים מתייצבים.

6. מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.

מוס שוקולד לבן ודבש:
1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

2. מוסיפים 3-4 כפות מהשמנת לשוקולד, דבש ווניל וממסים במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד המסה מוחלטת.
בינתיים, מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה מאוד.

3. מוסיפים 2-3 כפות מהקצפת לתוך תערובת השוקולד המומסת ומערבבים היטב.
4. מוסיפים את יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד שמתקבל מוס אחיד.

5. מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר 2 ס"מ ומזלפים תלוליות מוס בחלק העליון של הפאי.
6. מקשטים בשוקולד מגורר ובקינמון ומגישים.

טיפ!
הפאי נשמר בכלי סגור במקרר עד 4 ימים.

במקום תפוחים אפשר להשתמש באגסים לגיוון טעמים.
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ריזוטו סלק וגבינת פטה
מצרכים )עבור 4 מנות(

400 גר' סלק מבושל
1 ליטר ציר עוף או ירקות

30 מ''ל שמן זית כתית מעולה
1 בצל קצוץ דק

2 שיני שום קצוצות דק
300 גר' אורז לריזוטו

1 קורנית טימין גדולה
100 מ''ל יין לבן

מלח
פלפל שחור

30 גר' חמאה
150 גר' גבינת פטה מגורדת

50 גר' גבינת פרמז'ן מגורדת
40 גר' אגוזי מלך קצוצים דק

20 גר' שומשום

הוראות הכנה:
1. הכניסו מחצית מכמות הסלק יחד עם הציר, אל תוך מעבד מזון וערבבו עד לקבלת תערובת בעלת מרקם אחיד.

2. מזגו את התערובת לסיר ובשלו על אש קטנה. גרדו או קצצו דק את כמות הסלק שנותרה ובאמצעות מסננת, 
הוציאו את הנוזלים.

3. חממו את שמן הזית בתבנית גדולה או סיר. הוסיפו בצל וטגנו בזהירות עד שיתרכך. הוסיפו שום ובשלו למשך 
2-3 דקות. ערבבו את האורז והקורנית עד שיהיו מצופים בשמן. הוסיפו מלח ופלפל לפי הטעם.

4. הגבירו את האש ומזגו את היין הלבן. בשלו למשך 1-2 דקות עד שהכמות הנמצאת בשיר תצטמצם. החלישו את 
האש לבינונית והוסיפו מצקת אחת משארית הסלק. ערבבו ללא הפסקה עד שהנוזלים יספגו. חזרו על הפעולה 

עד שכל כמות הסלק שנותרה תתווסף לסיר. בשלב הזה האורז אמור לקבל מרקם קרמי, אבל עדיין להישאר מוצק 
ומבושל.

5. הוציאו את הקורנית.
6. הוסיפו את החמאה, הסלק המגורד ואת שתי הגבינות: פטה ופרמז'ן.

7. הגישו חם, חלקו את הריזוטו בין ארבע צלחות, פזרו אגוזי מלך קצוצים ושומשום.
    

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

קנלוני בטטה ברוטב פסטו שמנת
המותג ברילה מציג מתכון נפלא ופשוט לקנלוני בטטה ברוטב פסטו בשמנת- לאכול ולהרגיש כמו באיטליה...

תפתיעו את האורחים או סתם תתפנקו לארוחת הצהריים עם המשפחה. ההנאה מובטחת.

מצרכים:
1  חבילה של קנלוני- לתבנית בינונית יספיקו כ- 18 17- גלילים

1 צנצנת רוטב בזיליקום 
500 גרם גבינה למילוי ללא טעם ) כגון כנען / טוב טעם(

100 גרם גבינת ריקוטה
1 ביצה

2 בטטות קלופות מבושלות ומרוסקות
1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור
קורט אגוז מוסקט

2 כפות עלי טימין טרי
חצי כוס עגבניות שרי פרוסות

5 כפות ממרח פסטו 
חצי כוס צנוברים

150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

הוראות הכנה:
1. מערבבים בקערה את הריקוטה, הגבינה למילוי, הביצה, הטימין, המלח והפלפל.

2. ממלאים את גלילי הקנלוני
3. מניחים את רוטב הבזיליקום בתבנית אפייה ומעליו את גלילי הקנלוני.

4. בעקרה נפרדת מערבבים מיכל שמנת לבישול עם ממרח פסטו ומפזרים מעל גלילי הקנלוני, מניחים חצאי 
עגבניות שרי, מוצרלה מגוררת וצנוברים.

5. אופים בתנור שחומם מראש בכיסוי נייר אלומיניום כ- 20 דקות , מסירים את הכיסוי ואופים כ- 10 דקות נוספות 
עד להשחמה.

פאי לימון ללא אפייה
הרעיון של המתכון, הוא קינוח טעים וקליל שמתאים לעונה החמה, יצירת תוצאה מדהימה והפאי גם דיי פשוט 

להכנה. את הפאי הלבן והאוורירי אפשר להגיש לצד פירות צבעוניים. 

מצרכים עבור הציפוי:
250 גר' גרנולה

3 גר' מלח
70 גר' מרגרינה מומסת 

עבור המילוי:
400 מ''ל חלב קוקוס

40 גר' סירופ אגבה
60 גר' מיץ לימון

2 גר' אגראגר
מעט אבקת וניל

קליפת לימון

הוראות הכנה:
1. רסקו את הגרנולה בעזרת מכונת טחינה. הוסיפו מלח ומרגרינה מומסת.

2. ערבבו את כל המרכיבים עד לקבלת תערובת אחידה וצקו את הבצק לתבנית בגודל של כ-20 ס''מ. 
3. שטחו את הבצק במטרה שיכסה את כל חלקי התבנית.

4. ערבבו את כל המרכיבים עבור המילוי פרט למיץ הלימון והרתיחו אותם למשך מספר דקות, ערבבו תוך כדי.
5. כבו את האש והוסיפו את מיץ הלימון. ערבבו פעם נוספת.

6. מזגו את המילוי לתוך הפאי והוציאו אותו מהתבנית בזהירות על גבי מגש שטוח, בכדי שהמילוי יגיע באופן שווה 
לכל חלקי הפאי.

7. הכניסו את הפאי למקרר במשך כמה שעות.
8. תוכלו להגיש את הפאי לצד פירות טריים כמו: פטל, תותים ואוכמניות.

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

נאגטס כרובית ברוטב אדום
המותג מאסטר שף מציע מתכון ממכר לנאגטס כרובית ברוטב אדום – מושלם לנשנוש או ככיבוד מושלם 

לאורחים.

מרכיבים ל-4 מנות:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס

480 מ"ל )2 כוסות( מים
1 כרובית בינונית, מפורקת לפרחים בגודל ביס

שמן לטיגון חצי עמוק

רוטב:
3 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
1 כף פפריקה מתוקה

1 כף סילאן
1 כוס רוטב צ'ילי מתוק

2 כפות מים
מלח ופלפל לפי הטעם

הגשה:
שומשום

סלט ירוק

אופן הכנה:
1. שמים בקערה גדולה את התערובת לציפוי נאגטס והמים ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד שמתקבלת 

בלילה אחידה וחלקה ללא גושים.
2. מעבירים את פרחי הכרובית לקערה ומערבבים היטב לציפוי מכל הצדדים.
3. מחממים שמן לטיגון חצי עמוק. מכינים צלחת גדולה מרופדת בנייר סופג.

4. מטגנים את הכרובית מכל הצדדים עד להשחמה יפה ומעבירים לצלחת.
5. מכינים את הרוטב: מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את השום ומטגנים עד להזהבה. מוסיפים את 

הפפריקה, הסילאן, רוטב הצ'ילי, המים והתבלינים, מערבבים ומביאים לרתיחה עדינה. מבשלים דקה ומכבים את 
האש.

6. מוסיפים את הכרוביות המטוגנות לתוך הרוטב ומערבבים עד שהן מצופות מכל הצדדים.
7. מפזרים שומשום ומגישים, מומלץ לצד סלט ירוק קטן.
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ריזוטו סלק וגבינת פטה
מצרכים )עבור 4 מנות(

400 גר' סלק מבושל
1 ליטר ציר עוף או ירקות

30 מ''ל שמן זית כתית מעולה
1 בצל קצוץ דק

2 שיני שום קצוצות דק
300 גר' אורז לריזוטו

1 קורנית טימין גדולה
100 מ''ל יין לבן

מלח
פלפל שחור

30 גר' חמאה
150 גר' גבינת פטה מגורדת

50 גר' גבינת פרמז'ן מגורדת
40 גר' אגוזי מלך קצוצים דק

20 גר' שומשום

הוראות הכנה:
1. הכניסו מחצית מכמות הסלק יחד עם הציר, אל תוך מעבד מזון וערבבו עד לקבלת תערובת בעלת מרקם אחיד.

2. מזגו את התערובת לסיר ובשלו על אש קטנה. גרדו או קצצו דק את כמות הסלק שנותרה ובאמצעות מסננת, 
הוציאו את הנוזלים.

3. חממו את שמן הזית בתבנית גדולה או סיר. הוסיפו בצל וטגנו בזהירות עד שיתרכך. הוסיפו שום ובשלו למשך 
2-3 דקות. ערבבו את האורז והקורנית עד שיהיו מצופים בשמן. הוסיפו מלח ופלפל לפי הטעם.

4. הגבירו את האש ומזגו את היין הלבן. בשלו למשך 1-2 דקות עד שהכמות הנמצאת בשיר תצטמצם. החלישו את 
האש לבינונית והוסיפו מצקת אחת משארית הסלק. ערבבו ללא הפסקה עד שהנוזלים יספגו. חזרו על הפעולה 

עד שכל כמות הסלק שנותרה תתווסף לסיר. בשלב הזה האורז אמור לקבל מרקם קרמי, אבל עדיין להישאר מוצק 
ומבושל.

5. הוציאו את הקורנית.
6. הוסיפו את החמאה, הסלק המגורד ואת שתי הגבינות: פטה ופרמז'ן.

7. הגישו חם, חלקו את הריזוטו בין ארבע צלחות, פזרו אגוזי מלך קצוצים ושומשום.
    

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

קנלוני בטטה ברוטב פסטו שמנת
המותג ברילה מציג מתכון נפלא ופשוט לקנלוני בטטה ברוטב פסטו בשמנת- לאכול ולהרגיש כמו באיטליה...

תפתיעו את האורחים או סתם תתפנקו לארוחת הצהריים עם המשפחה. ההנאה מובטחת.

מצרכים:
1  חבילה של קנלוני- לתבנית בינונית יספיקו כ- 18 17- גלילים

1 צנצנת רוטב בזיליקום 
500 גרם גבינה למילוי ללא טעם ) כגון כנען / טוב טעם(

100 גרם גבינת ריקוטה
1 ביצה

2 בטטות קלופות מבושלות ומרוסקות
1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור
קורט אגוז מוסקט

2 כפות עלי טימין טרי
חצי כוס עגבניות שרי פרוסות

5 כפות ממרח פסטו 
חצי כוס צנוברים

150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

הוראות הכנה:
1. מערבבים בקערה את הריקוטה, הגבינה למילוי, הביצה, הטימין, המלח והפלפל.

2. ממלאים את גלילי הקנלוני
3. מניחים את רוטב הבזיליקום בתבנית אפייה ומעליו את גלילי הקנלוני.

4. בעקרה נפרדת מערבבים מיכל שמנת לבישול עם ממרח פסטו ומפזרים מעל גלילי הקנלוני, מניחים חצאי 
עגבניות שרי, מוצרלה מגוררת וצנוברים.

5. אופים בתנור שחומם מראש בכיסוי נייר אלומיניום כ- 20 דקות , מסירים את הכיסוי ואופים כ- 10 דקות נוספות 
עד להשחמה.

פאי לימון ללא אפייה
הרעיון של המתכון, הוא קינוח טעים וקליל שמתאים לעונה החמה, יצירת תוצאה מדהימה והפאי גם דיי פשוט 

להכנה. את הפאי הלבן והאוורירי אפשר להגיש לצד פירות צבעוניים. 

מצרכים עבור הציפוי:
250 גר' גרנולה

3 גר' מלח
70 גר' מרגרינה מומסת 

עבור המילוי:
400 מ''ל חלב קוקוס

40 גר' סירופ אגבה
60 גר' מיץ לימון

2 גר' אגראגר
מעט אבקת וניל

קליפת לימון

הוראות הכנה:
1. רסקו את הגרנולה בעזרת מכונת טחינה. הוסיפו מלח ומרגרינה מומסת.

2. ערבבו את כל המרכיבים עד לקבלת תערובת אחידה וצקו את הבצק לתבנית בגודל של כ-20 ס''מ. 
3. שטחו את הבצק במטרה שיכסה את כל חלקי התבנית.

4. ערבבו את כל המרכיבים עבור המילוי פרט למיץ הלימון והרתיחו אותם למשך מספר דקות, ערבבו תוך כדי.
5. כבו את האש והוסיפו את מיץ הלימון. ערבבו פעם נוספת.

6. מזגו את המילוי לתוך הפאי והוציאו אותו מהתבנית בזהירות על גבי מגש שטוח, בכדי שהמילוי יגיע באופן שווה 
לכל חלקי הפאי.

7. הכניסו את הפאי למקרר במשך כמה שעות.
8. תוכלו להגיש את הפאי לצד פירות טריים כמו: פטל, תותים ואוכמניות.

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

נאגטס כרובית ברוטב אדום
המותג מאסטר שף מציע מתכון ממכר לנאגטס כרובית ברוטב אדום – מושלם לנשנוש או ככיבוד מושלם 

לאורחים.

מרכיבים ל-4 מנות:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס

480 מ"ל )2 כוסות( מים
1 כרובית בינונית, מפורקת לפרחים בגודל ביס

שמן לטיגון חצי עמוק

רוטב:
3 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
1 כף פפריקה מתוקה

1 כף סילאן
1 כוס רוטב צ'ילי מתוק

2 כפות מים
מלח ופלפל לפי הטעם

הגשה:
שומשום

סלט ירוק

אופן הכנה:
1. שמים בקערה גדולה את התערובת לציפוי נאגטס והמים ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד שמתקבלת 

בלילה אחידה וחלקה ללא גושים.
2. מעבירים את פרחי הכרובית לקערה ומערבבים היטב לציפוי מכל הצדדים.
3. מחממים שמן לטיגון חצי עמוק. מכינים צלחת גדולה מרופדת בנייר סופג.

4. מטגנים את הכרובית מכל הצדדים עד להשחמה יפה ומעבירים לצלחת.
5. מכינים את הרוטב: מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את השום ומטגנים עד להזהבה. מוסיפים את 

הפפריקה, הסילאן, רוטב הצ'ילי, המים והתבלינים, מערבבים ומביאים לרתיחה עדינה. מבשלים דקה ומכבים את 
האש.

6. מוסיפים את הכרוביות המטוגנות לתוך הרוטב ומערבבים עד שהן מצופות מכל הצדדים.
7. מפזרים שומשום ומגישים, מומלץ לצד סלט ירוק קטן.

ערב ראש השנה תש"פ38 

ריזוטו סלק וגבינת פטה
מצרכים )עבור 4 מנות(

400 גר' סלק מבושל
1 ליטר ציר עוף או ירקות

30 מ''ל שמן זית כתית מעולה
1 בצל קצוץ דק

2 שיני שום קצוצות דק
300 גר' אורז לריזוטו

1 קורנית טימין גדולה
100 מ''ל יין לבן

מלח
פלפל שחור

30 גר' חמאה
150 גר' גבינת פטה מגורדת

50 גר' גבינת פרמז'ן מגורדת
40 גר' אגוזי מלך קצוצים דק

20 גר' שומשום

הוראות הכנה:
1. הכניסו מחצית מכמות הסלק יחד עם הציר, אל תוך מעבד מזון וערבבו עד לקבלת תערובת בעלת מרקם אחיד.

2. מזגו את התערובת לסיר ובשלו על אש קטנה. גרדו או קצצו דק את כמות הסלק שנותרה ובאמצעות מסננת, 
הוציאו את הנוזלים.

3. חממו את שמן הזית בתבנית גדולה או סיר. הוסיפו בצל וטגנו בזהירות עד שיתרכך. הוסיפו שום ובשלו למשך 
2-3 דקות. ערבבו את האורז והקורנית עד שיהיו מצופים בשמן. הוסיפו מלח ופלפל לפי הטעם.

4. הגבירו את האש ומזגו את היין הלבן. בשלו למשך 1-2 דקות עד שהכמות הנמצאת בשיר תצטמצם. החלישו את 
האש לבינונית והוסיפו מצקת אחת משארית הסלק. ערבבו ללא הפסקה עד שהנוזלים יספגו. חזרו על הפעולה 

עד שכל כמות הסלק שנותרה תתווסף לסיר. בשלב הזה האורז אמור לקבל מרקם קרמי, אבל עדיין להישאר מוצק 
ומבושל.

5. הוציאו את הקורנית.
6. הוסיפו את החמאה, הסלק המגורד ואת שתי הגבינות: פטה ופרמז'ן.

7. הגישו חם, חלקו את הריזוטו בין ארבע צלחות, פזרו אגוזי מלך קצוצים ושומשום.
    

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

קנלוני בטטה ברוטב פסטו שמנת
המותג ברילה מציג מתכון נפלא ופשוט לקנלוני בטטה ברוטב פסטו בשמנת- לאכול ולהרגיש כמו באיטליה...

תפתיעו את האורחים או סתם תתפנקו לארוחת הצהריים עם המשפחה. ההנאה מובטחת.

מצרכים:
1  חבילה של קנלוני- לתבנית בינונית יספיקו כ- 18 17- גלילים

1 צנצנת רוטב בזיליקום 
500 גרם גבינה למילוי ללא טעם ) כגון כנען / טוב טעם(

100 גרם גבינת ריקוטה
1 ביצה

2 בטטות קלופות מבושלות ומרוסקות
1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור
קורט אגוז מוסקט

2 כפות עלי טימין טרי
חצי כוס עגבניות שרי פרוסות

5 כפות ממרח פסטו 
חצי כוס צנוברים

150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת

הוראות הכנה:
1. מערבבים בקערה את הריקוטה, הגבינה למילוי, הביצה, הטימין, המלח והפלפל.

2. ממלאים את גלילי הקנלוני
3. מניחים את רוטב הבזיליקום בתבנית אפייה ומעליו את גלילי הקנלוני.

4. בעקרה נפרדת מערבבים מיכל שמנת לבישול עם ממרח פסטו ומפזרים מעל גלילי הקנלוני, מניחים חצאי 
עגבניות שרי, מוצרלה מגוררת וצנוברים.

5. אופים בתנור שחומם מראש בכיסוי נייר אלומיניום כ- 20 דקות , מסירים את הכיסוי ואופים כ- 10 דקות נוספות 
עד להשחמה.

פאי לימון ללא אפייה
הרעיון של המתכון, הוא קינוח טעים וקליל שמתאים לעונה החמה, יצירת תוצאה מדהימה והפאי גם דיי פשוט 

להכנה. את הפאי הלבן והאוורירי אפשר להגיש לצד פירות צבעוניים. 

מצרכים עבור הציפוי:
250 גר' גרנולה

3 גר' מלח
70 גר' מרגרינה מומסת 

עבור המילוי:
400 מ''ל חלב קוקוס

40 גר' סירופ אגבה
60 גר' מיץ לימון

2 גר' אגראגר
מעט אבקת וניל

קליפת לימון

הוראות הכנה:
1. רסקו את הגרנולה בעזרת מכונת טחינה. הוסיפו מלח ומרגרינה מומסת.

2. ערבבו את כל המרכיבים עד לקבלת תערובת אחידה וצקו את הבצק לתבנית בגודל של כ-20 ס''מ. 
3. שטחו את הבצק במטרה שיכסה את כל חלקי התבנית.

4. ערבבו את כל המרכיבים עבור המילוי פרט למיץ הלימון והרתיחו אותם למשך מספר דקות, ערבבו תוך כדי.
5. כבו את האש והוסיפו את מיץ הלימון. ערבבו פעם נוספת.

6. מזגו את המילוי לתוך הפאי והוציאו אותו מהתבנית בזהירות על גבי מגש שטוח, בכדי שהמילוי יגיע באופן שווה 
לכל חלקי הפאי.

7. הכניסו את הפאי למקרר במשך כמה שעות.
8. תוכלו להגיש את הפאי לצד פירות טריים כמו: פטל, תותים ואוכמניות.

Teka באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

נאגטס כרובית ברוטב אדום
המותג מאסטר שף מציע מתכון ממכר לנאגטס כרובית ברוטב אדום – מושלם לנשנוש או ככיבוד מושלם 

לאורחים.

מרכיבים ל-4 מנות:
2 כוסות תערובת לציפוי נאגטס

480 מ"ל )2 כוסות( מים
1 כרובית בינונית, מפורקת לפרחים בגודל ביס

שמן לטיגון חצי עמוק

רוטב:
3 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
1 כף פפריקה מתוקה

1 כף סילאן
1 כוס רוטב צ'ילי מתוק

2 כפות מים
מלח ופלפל לפי הטעם

הגשה:
שומשום

סלט ירוק

אופן הכנה:
1. שמים בקערה גדולה את התערובת לציפוי נאגטס והמים ומערבבים היטב בעזרת מטרפה עד שמתקבלת 

בלילה אחידה וחלקה ללא גושים.
2. מעבירים את פרחי הכרובית לקערה ומערבבים היטב לציפוי מכל הצדדים.
3. מחממים שמן לטיגון חצי עמוק. מכינים צלחת גדולה מרופדת בנייר סופג.

4. מטגנים את הכרובית מכל הצדדים עד להשחמה יפה ומעבירים לצלחת.
5. מכינים את הרוטב: מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את השום ומטגנים עד להזהבה. מוסיפים את 

הפפריקה, הסילאן, רוטב הצ'ילי, המים והתבלינים, מערבבים ומביאים לרתיחה עדינה. מבשלים דקה ומכבים את 
האש.

6. מוסיפים את הכרוביות המטוגנות לתוך הרוטב ומערבבים עד שהן מצופות מכל הצדדים.
7. מפזרים שומשום ומגישים, מומלץ לצד סלט ירוק קטן.

ערב ראש השנה תש"פ38 



kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח היינות המומלצים לחג

יינות  מגוון  השנה  לראש  מציג  לוריא,  עמיחי  היינן  של  בניצוחו  שילה"  "יקב 
מושלמים לארוחת החג בפרט ולאוהבי היין בכלל: 
• אקסלוסיב אדישן מוזאיק- מחיר לצרכן: 350 ₪

• מוזאיק  2016– יין הדגל של היקב - מחיר לצרכן: 200 ₪.
• מרלו סוד רזרב 2016 - יין אדום יבש. מחיר לצרכן: 135 ₪, 

• קברנה סוביניון סוד רזרב 2017 - יין אדום יבש יוקרתי. מחיר לצרכן: 135 ₪
• לג'נד פידלר  2017– יין אדום יבש. מחיר לצרכן: 100 ₪ 

• שור מרלו 2017 -  יין אדום יבש. מחיר לצרכן: 85 ₪ 
'יקב סגל' גאה להשיק לרגל • שרדונה 2018 – יין לבן מ- %100 ענבי שרדונה. מחיר לצרכן: 85 ₪

יין   'Petit UF' השנה:  ראש 
של  הדגל  ליין  שנייה  תווית 
יין   -  2017 בציר  סגל,  יקב 

בעל  ואלגנטי,  עוצמתי 
דומיננטית אשר  ארומה 
נעשה בתהליך ייצור ללא 

סינון או הצללה.
לצרכן:  מומלץ  מחיר 

 ₪ 120

ביותר  המעוטר  הישראלי  היקב  ברקן,  יקבי 
בינלאומיות, משיק לרגל ראש השנה:  יין  בתחרויות 
 SPECIAL האיכות  מסדרת  סוביניון  קברנה 
להרגיש  ניתן  באף   .2016 בציר   ,RESERVE
ארומות עוצמתיות של פירות שחורים לצד נגיעות 
ציפורן  כגון  מתקתקים  ותבלינים  תיבול  עשבי 
וקינמון. מבנה היין מאוזן להפליא והוא בעל טאנינים 
המלווה  מתקתקה  וסיומת  ונעימים,  אלגנטיים 

בחומציות מרעננת. מחיר מומלץ לצרכן: 75 ₪ 

מרחיבה  ישרקו  מבית  הסקוטית 
היינות  סדרת  את  החג  לקראת 
מדרום  קייפ  וילה  הכשרים 
 Simonsvlei מיקב  אפריקה 
יינות   3 ומשיקה  סימונסווליי   –
גראנד  מסדרת 
שרדונה,  ריזרב: 
סוביניון  קברנה 
מחיר:  ושיראז. 
 .₪  49.90
מומלץ להגשה 
בטמפרטורה 
 18-16 של 
מעלות. היינות 
בד"צ  בהכשר 
ן  ו א ט פ י י ק
ר  ו ש י א ב ו
ת  ו נ ב ר

ישראל

לתכשיטים  סטודיו 
הלב",  מכל  "עדיים 

קודש  הכנסותיו  כל  אשר 
עבודה  מקומות  ליצירת 

בסטודיו,  ותעסוקה 
הנמצאים  לאנשים 
של  שונים  בשלבים 
נפשי,  שיקום  הליך 
של  רחב  מגוון  מציע 
דקורטיביים  קישוטים 
יין.  לבקבוקי  שונים 
 115-58 מחירים:  טווח 
מכל  בעדיים  להשיג   ₪
 24 קלישר  רחוב  הלב, 

,בית הילדים, בני ברק

מבית  יינות  מגוון  מציעים  היוצר  יקב  לטובה  עלינו  הקרבים  בחגים 
על  המבוססת  החגיגית,   VIRTUOSO סדרת  ובראשן,  היוצר 
הינם  הסדרה  בקבוקי  הלבן.  והגוורצטרמינר  אדומים  זנים  שלושה 
בהשראה מעולם המוזיקה, בעלי צורה ייחודית המזכירים כלי נגינה. 
כייפים  הם  היינות  בצרפת.  לזכוכית  בוטיק  ממפעל  מיובאים  הם 
וריסוקם, הם קוררו  ידי קליטת הענבים  ייצורם בוצע על  לשתייה, 
ועברו להשריה קרה עם הקליפות למשך כ-3 שבועות. לאחר מכן, 
מחיר  חודשים.   9 למשך  צרפתיות  אלון  עץ  בחביות  התיישן  היין 
חגיגי  חג  מבצע  ברשתות.  להשיג  שקלים.   49 לצרכן:  מומלץ 

ברשתות השיווק 2 בקבוקים ב- 80 ₪

שבע  בבאר   7 מול  מתחם 
את  לחגוג  אתכם  מזמין 
תקופת החגים ולקבל יותר. 
 29.9-22 התאריכים  בין 
מבצע  במתחם  יתקיים 

בו  במיוחד-  חגיגי  קבל  קנה 
כולכם יכולים לזכות בבקבוק 

יקב  של  איכותי  אדום  יין 
בנימינה שעליו תמונה שלכם 

ושל המשפחה שלכם

יקב טפרברג  לכבוד ראש השנה, משיק 
ממבחר  ומהודרים  חגיגיים  שי  מארזי 
מגיעים  מהמארזים  חלק  היקב.  יינות 

בצרוף אביזרים קולינריים

הרוזה  יין  את  מציע  דלתון  יקב 
המתחדשת  "עלמה"  מסדרת 
קורל"  "עלמה   – והמקורית 
מהחלקות  בלנד   ,2018 בציר 

היקב  של  המובחרות 
הענבים  בגליל. 
קורל"  ב"עלמה 
ידני  בבציר  נבצרו 
ליקב  והגיעו  וקפדני, 
החום  שעות  בטרם 
מנת  על  העמוסות 
איכויות  על  לשמור 
מופק  היין  הפרי. 
ענבי  מ-%66 
נואר  גראנש 
ענבי  ו-%34 
מחיר  גרי.  פינו 
לצרכן:  מומלץ 

 29.9.19-26.9 התאריכים  בין 
יערוך מתחם G צמרת, מקבוצת 
גזית גלוב, מבצע מיוחד לקראת 
המבצע:  במסגרת  השנה.  ראש 
החנויות  במגוון  רוכשים 

ת  ו פ ת ת ש מ ה
יומית  בקנייה 
או  מצטברת 
בסכום  אחת 
 ₪  300 של 
ה  ל ע מ ו

ם  י ל ב ק מ ו
יין  בקבוק 
נאן  בלו 
 , ה נ ת מ
ת  נ ת מ
ת  ו נ ח ה

דרך היין

יין מפתיעים  מארזי 
ם  י פ ס ו נ
ם  י ל ל ו כ
מכונית  דגם 

יפהפה  וינטג' 
מהגוני  מעץ 
ש  מ ש מ ש
ד  מ ע מ כ

לבקבוק יין וחבית 
בתוכה  שמכילה 

איכותי  יין  בקבוק 
רשת  בסניפי  להשיג  כוסות.  ג'נטלמן ושתי 

ברחבי הארץ

היא  כרמל  יקבי  של  סלקטד  סדרת 
בישראל,  ביותר  הנמכרת  היינות  סדרת 
ביחס למחירה  ומעניקה תמורה מצוינת 
אופי  בעלי  יינות  מגוון  בסדרה  הנוח. 
לטעם  המותאם  ורענן,  פירותי,  צעיר, 
שמחה  רגעי  ומבטיח  הישראלי 
ליינות  מומלץ  מחיר  משותפים. 
מסדרת Selected: 25 שקלים, ניתן 
להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות

למען  הפעילות  את  ממשיך  האלה  עמק  יקב 
הקהילה ומשיק לקראת חגי תשרי 

2 יינות ייחודיים יין לבן 
תווית  עם  רוזה  ויין 
למען   - ייחודית 

Make- - עמותת
 A - W i s h
כל  Israelעל 
שיימכר,  בקבוק 
יתרום  היקב 
לטובת   ₪  6

השנה  ערב  של  מושלם  בתזמון 
ממגמת  וכחלק  החדשה, 

ההתחדשות הכללית ביקב, משיק 
'יקב יתיר' בלנד חדש – נחל יתיר 
2016. מדובר ביין אדום המהווה 

הגידול  לאזור  נוסף  ביטוי 
ומתאפיין  'יתיר',   של  הייחודי 
ועם  עסיסי,  פירותי,  בטעם 
בכשרות  נעימה.  מרירות 
בראשות  מהדרין  בד"ץ 

הגר"א רובין שליט"א.

'תירוש כרמל המקורי'  'יקבי כרמל' את  לקראת תקופת החגים השיקו 
לרכוש את  תוכלו  כעת,  מיוחדת-ומוגבלת.  במארז משפחתי במהדורה 
מיץ הענבים 'תירוש כרמל המקורי' - מיץ ענבים טבעי המיוצר מ- %100 
אחרות  וצבע  ריח  טעם,  תוספות  או  סוכר,  מים,  תוספת  ללא  יין  ענבי 
במארז שישייה נוח ומשתלם, אידיאלי לתקופת חגי תשרי. את 'תירוש 
מתהדר  והוא  החרדיות,  השיווק  רשתות  בכל  לרכוש  תוכלו  כרמל' 

בכשרות בד"צ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

39 ערב ראש השנה תש"פ



 לקוחות מאוחדת, גם בשנה החדשה 
 נמשיך להעניק לכם שפע של שירותי בריאות!

 מרפאות מאוחדת ומוקדי החירום זמינים לשירותכם 
בכל ימי החג ובחול המועד.

לפרטים נוספים ולמידע על זמני הפעילות:
*3833k.meuhedet.co.il
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