




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!





With the lemon effect!

עם        הלימוני
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תכלה שנה וקללותיה

א.
בעוד ימים ספורים תסתיים שנת תשע"ט ותיכנס 
נקיה  לא  מאוד  בחירות  מערכת  אחרי  אנחנו  החדשה.  השנה 
ולצערנו ככל שעובר הזמן נראה שהבלגן עוד רק לפנינו, שנה 
חדשות,  הזדמנויות  חדשה,  התחלה  בכנפיה  מביאה  חדשה 
פוריה  שנה  החדשה  השנה  שתהא  ותפילה  תקווה  וכולנו 
ומוצלחת לכל בית ישראל. שנה שבה ימלא הקב"ה משאלות 

לבנו לטובה. אמן.
ימים קדושים אלו, נוסכים בכולנו קורטוב של אופטימיות. 

הזורם  האדרנלין  את  מרגישים  אנו  שוב 
משהו  לתפוס  רוצים  כולם  בעורקים. 
מחפש  שלא  אדם  אין  הללו.  מהימים 
לימים  להתחבר  הדרך  ואת  משמעות 

המקודשים הללו.
פרשת  השבוע,  שפרשת  מכך  סמלי  אין 
נצבים, פותחת במילים: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם 
ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה'". ראש השנה זהו היום שבו 
"כבקרת  עולם  בורא  לפני  ניצבים  כולנו 
נעמוד  כולנו  ניצבים.  כולנו  עדרו".  רועה 

כאחד למשפט.
כאמור,  השבוע.  מפרשת  זווית  עוד 
הפרשה נפתחת ב"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם ֻּכְּלֶכם 
ִזְקֵניֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  וכו'  ה'"  ִלְפֵני 
ְנֵׁשיֶכם  ַטְּפֶכם  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם 
ֵעֶציָך  ֵמחֵֹטב  ַמֲחֶניָך  ְּבֶקֶרב  ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך 
"למה  רש"י:  ומבאר  ֵמיֶמיָך".  ׁשֵֹאב  ַעד 
לפי  לקללות,  נצבים  אתם  פרשת  נסמכה 
שכששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים 
הוריקו  תבוא(...  כי  הקודמת-  )בפרשת 
פניהם )נעשו חיוורים. צבע ירוק משמעותו 
לעמוד  יכול  מי  אמרו,  מאדמומיות(  ריק 
נצבים  אתם  לפייסם,  משה  התחיל  באלו. 

וכו’ הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם 
קיימים לפניו".

לעומת  רבינו  משה  של  תשובתו  היא  מה  היא  השאלה 
שאלתם של בני ישראל? הרי החשש שלהם היה חשש אמיתי. 
הם פחדו מהקללות וייראו מהאפשרות שלא יעמדו בכך. ואם 
כן מה עונה להם משה רבינו? שהקללות לא כאלו מפחידות? 
וכי זה לא אמיתי חלילה? האם זה לא חמור כל כך? מה הרעיון 

בתשובתו של משה רבינו, וכיצד אכן הצליח להרגיעם?
לבני  אומר  רבינו  שמשה  היא  שהתשובה  לומר,  חשבתי 
ישראל: נכון! הקללות חזקות וקשות, אך אין לכם מה לפחד!! 
מדוע? כי עם ישראל חזק עוד יותר. הוא בשל לעבור את הכל, 
ישראל  כלל  כאשר  גם  לשרוד!   – הכל  ומתוך  הכל,  אף  ועל 
ממקורו,  ומתרחק  חוטא  הוא  הגלות  ובאורך  בדרכו  שוגה 
עדיין בשורשו הוא מחובר – וכפי שהבטיחה לנו התורה, כלל 

ישראל עוד ישוב אל הקב"ה! ואז בוא תבוא הגאולה.

ומה הראיה? "אתם ניצבים היום כולכם". ההוכחה הטובה 
ביותר שאין לכם מה לחשוש, זו העובדה שכולכם נצבים כאן 

היום.
למרות הכל, על אף כל הניסיונות להשמידכם ולהרע לכם, 
אתם כאן. שרירים וקיימים! עם ישראל הוא עם הנצח. אומר 
משה רבינו לבני ישראל: נכון שיהיו קשיים, לא תמיד הכל יהא 
ורוד, אך עם ישראל צריך לזכור שהוא עם הנצח, וקיומו אינו 

בר-חלוף. אתם נצבים--- בסוף בסוף, נגיע אל התכלית!

ב.
שאומר  ישעיה  הנביא  את  בהפטרה  קראנו  שעבר  בשבוע 
"ועמך כולם צדיקים", אני שואל את עצמי: "כיצד ניתן לומר 
החיוב  הצד  את  לראות  זכות,  ללמד  נרצה  אם  גם  כזה?  דבר 
וכד’ עדיין-לבוא ולומר ‘כולם’ צדיקים, זוהי הגדרה שנראית 

קשה ורחוקה מן המציאות---"
ויהודי  יהודי  כל  על  מסתכלים  שכאשר  היא,  התשובה 
כאומה  כעם,  אבל  לשפר,  מה  הרבה  יש  אכן  אז  ביחידות, 
ימי  של  זו,  בתקופה  ודווקא  צדיקים".  כולם  "ועמך  וכציבור 

הדין, ישנה חשיבות רבה ל"כוח הציבור".
בספר "דרשות הצל"ח" מובאת דרשתו של סבי רבי יחזקאל 
"הנודע  בשמו  הידוע  פראג  העיר  של  רבה  זצוק"ל,  לנדא 
להתפלל  לבוא  להשתדל  קהילתו  בני  את  שזירז  ביהודה", 
אין  "הלא  אמר:  וכך  בביתם,  ביחידות  להתפלל  ולא  במניין 

מי שיכול להתפאר ולומר שכל תפילותיו בכוונה, והרי תפילה 
ללא כוונה אינה תפילה, אך כאשר מתפללים בציבור התפילה 

עולה כתפילה אחת בכוונה".
 

ג.
זכור  החרדי,  הציבור  של  הדגולים  הפוליטיים  ממנהיגיו 
דגל  כיו"ר  כנסת,  כחבר  ששימש  ז"ל,  רביץ  אברהם  הרב 
שך  הרב  מרן  שהקים  התנועה  של  ממייסדיה  והיה  התורה, 
זצוק"ל בשנת תשמ"ט. זכיתי שהוא יבקר רבות בחדרה, בבתי 
היה  רביץ  הרב  החינוך.  ובמוסדות  הספר 
המחבר  והשיח  הקירוב  תנועות  מחלוצי 
ראה  הוא  תורה.  של  עולמה  אל  העם  את 
יהודים. אגב, את  בין  בזה שליחות, לקרב 
ויהדות  מדעים  לביה"ס  הראשונה  המזוזה 

קבע הרב רביץ.
במשפטים  היה  רביץ  הרב  של  כוחו 
לומר  צריך  היה  לא  הוא  וקולעים.  קצרים 
הרבה בכדי שיובנו כוונותיו. אמירותיו היו 
קצרות ומחכימות, ואם לא הבנת את דבריו 

– היית יודע שהבעיה היא בך...
שהמשפט  כיוון  בו?  נזכרתי  ומדוע 
המזוהה עמו ביותר הוא "אנחנו קיימים יען 
כי אנחנו קיימים". זו היא קביעה! משפט 
רק  ההסברים  הכל.  את  שאומר  כשלעצמו 

מיותרים... כל המוסיף גורע.
תיקן  הסופר  שעזרא  אומרת  הגמרא 
לישראל לקרוא את פרשת התוכחה )פרשת 
לקיים  כדי  השנה,  ראש  לפני  תבוא(  כי 
וקללותיה".  שנה  "תכלה  המושג  את 
בין  להפסיק  לקרוא  הוא  ישראל  מנהג 
פרשת התוכחה לראש השנה, עם הפרשה 

הנוכחית, פרשת נצבים.
אומר  רבינו  משה  הזו.  הדרך  על  הדבר  את  לבאר  חשבתי 
הקללות,  אחרי  נקודה.  היום"!  נצבים  "אתם  ישראל,  לכלל 
הכח  לשרוד,  הכח  את  לכם  יש  קיימים!  אתם  המבול,  אחרי 
לא  וגם  במילים,  להסבר  ניתן  אינו  הקב"ה  מאת  לכם  שניתן 

בפילוסופיות מדעיות... נקודה.
כאשר אנו מאוגדים, כאשר אנו מתאחדים סביב המטרה, יש 

לנו את הכח שקיבלנו מעצם היותינו כעם – במעמד הר סיני!
עוד  ההכרעה  כאשר  שכזו,  סוערת  בחירות  מערכת  לאחר 
על  לשמור  כל,  קודם  להיות  צריכה  ההכרעה  לפנינו,  הרבה 
כוחינו כציבור, להכליל את עצמינו בתוך המושג הנעלה: כלל 
ישראל, ומי שמוגדר כחלק מהם, זוכה להיכלל בכלל "ועמך 

כולם צדיקים".
שנה  תכלה  בנו:  שיקויים  יתברך,  להשם  ונקווה  נתפלל 

וקללותיה. תחל שנה וברכותיה.
שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל!

הרב בן ציון נורדמן



 "אנחנו קיימים יען כי אנחנו קיימים". הרב אברהם רביץ ז"ל )צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ( 



זה עובר אצלנו במסורת מסבא לאבא,
ומאבא לדור הצעיר: על מצוות 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם' - לא מתפשרים! זו הסיבה שאצלנו
מזמינים בראש ובראשונה- סורגדור - לפני הכל

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

מתחייבים

למחיר הזול ביותר!*

מחירים מיוחדים

לקבוצות רכישה ולקבלנים

www.aluminum.soragdoor.com

w w w . s o r a g d o o r . c o m

< סורגים < מעקות < דלתות 
< שערים < קונסטורוקציות

מחלקת
אלומיניום

< חלונות < חלונות בלגיים
< דלתות < מעקות
< תריסים < זכוכית

מחלקת
ברזל

פתרונות
בנייה קלים
סגירת מרפסות

גגות הזזה

פטנט 
מהפכני

עם כבל 
פלדה

בטיחותי!

שיטות איטום מהמתקדמות ביותר!

בטיחות
מדור 

רה
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*ב

מרפסות 
תלויות

מתקפלות
בליווי מהנדס צמוד

סורגדור,

לדור
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אתם ניצבים היום כולכם
תרע"א  פסח  לפני 108 שנים, בערב 
)1911( פרצה אחת מעלילות הדם החמורות בעת 
המודרנית. ילדים ששיחקו בשדה בפרבר סמוך 
12 ועליה סימני  לקייבמצאו גופת ילד נוצרי בן 
אלימות. המשטרה מצאה את הרוצח: צעיר יהודי בן 26 
ששכן  ללבנים  חרושת  בבית  פועל  בשם מענדל בייליס, 
סמוך לאותו מקום. מדליק הפנסים ברחוב העיד כי ראה 

את בייליס רודף אחרי הילד. 
זהות  את  ידעו  נוראה: השלטונות  עלילה  הייתה  זאת 
כי  וחששה  בגניבה  שעסקה  נוצרייה  אישה   - הרוצחת 
היה  נוח  – אבל  לסודות הפליליים שלה  נחשף  הנער 
להאשים את היהודי ברצח, משום שבאותם ימים העלה 
ה"דומא" )הפרלמנט( במוסקבה הצעה לרכז את היהודים 
בתוך תחום מושב מוגדר וההאשמה הציתה את התבערה 
הנדרשת. עכשיו נותר למצוא את המניע של בייליס. זה 
לערבב  התכוון  ברור: בייליס  פסח והכל היה  ערב  היה 

את דם הנוצרי במצות.
במשך שלוש שנים התכוונה התביעה למשפט ושאפה 
רוסיה.  יהודי  כל  כנגד  ראווה  למשפט  אותו  להפוך 
האדמו"ר הרש"ב,  בראשות  ישראל  גדולי  מנגד, 
הפרקליט  את  של בייליס וגייסו  לעזרתו  נחלצו 
צוות  בראש  לעמוד  היהודי המפורסם אוסקר גרוזנברג, 

ההגנה. 
העד הראשי מטעם התביעה היה כומר קתולי מטשקנט, 
ישנה  כי  להוכיח  אמור  והיה  ליהדות  כמומחה  שהוצג 
שלף  הדיונים  באחד  במצות.  דם  מצווה יהודית לערב 
היהודי.  ההגנה  צוות  את  שהדהים  מסעיר  מקור  הכומר 
)בבא מציעא קיד,ב(:  הגמרא  ציטט מדברי  הכומר 
אדם"  קרויים  העולם  אומות  ואין  אדם  קרויים  "אתם 
וברור  אדם  בני  בגויים  רואים  אינם  שהיהודים  מכאן   –

שמותר לרצוח גוי סתם כך.
וביקש לעצור את הדיונים  הפרקליט התקשה להשיב 
מאת  מבריק  הוא קיבל הסבר  התייעצות.  לקיים  כדי 
כמה  ישנם  האדם  מלובלין: למין  שפירא  מאיר  הרב 
שהכינויים  בעוד  ואולם  ואיש,  גבר  אדם,  כמו  כינויים, 
גבר- )איש-אנשים,  לרבים  יחיד  בין  משתנים  האחרים 
וגם  יחיד  גם  כינוי זהה שמתאר  הוא  גברים(, "אדם" 
רבים. ולכן עם ישראל קרוי "אדם", משום שעם ישראל 
הוא היחיד בעולם שאצלו היחיד והרבים הם זהים. אין 
לעולם  מתנתקים  לא  והרבים  לכלל  הפרט  בין  הבדל 

אפילו מאדם בודד. 
בקולו: "יהודי  המזהיר  הפרקליט  הרעים  "הנה", 
מעורבת  רוסיה  יהדות  כל  אבל  ברצח,  נאשם  בודד 
כולם  עסקנים,  עשירים,  רבנים,  עליו.  להגן  במאמצים 
חידד  מכך,  יתירה  ברצח.  על חפותו של חשוד  נאבקים 
הפרקליט: גם הגויים רואים אותנו כדבוקה אחת. כאשר 
רצח...  ישראל  התביעה? עם  טוענת  מה  רוצח,  יהודי 
רצחו...  היהודים  אלא  אומרים 'מענדל בייליס רצח'  לא 
כאשר תופסים יהודי בגניבה, העיתונות כותבת 'עם של 

גנבים, כולם צריכים להיות מגורשים מהמדינה...'
הסיפור והלימוד המיוחד הזה מובילים אותנו לארבע 

שאלות מרתקות העומדות במרכזו של חודש החגים: א. 
בארץ  וגם  העולם  בכל  יומיים  נמשך  השנה  ראש  למה 
חטא"  ו"על  "אשמנו"  וידוי  אומרים  למה  ב.  ישראל? 
בלשון רבים? מה באים לציין ארבעת המינים שלכאורה 
אין להם שום קשר לנושא החג? ומה תכליתו של החג 

הנוסף - שמיני עצרת - בסוף תקופת החגים?
לכל אחת מהשאלות ישנו הסבר על פי 'נגלה', אך בואו 
הסבר  החסידות  תורת  של  המיוחד  ההסבר  אל  ונצלול 

פנימי שרואה הכל כנקודה אחת.
את  הפותח  בפסוק  נמצאת  תשרי  חודש  של  מהותו 
פרשת השבוע, הפרשה שנקראת לעולם לפני ראש השנה 

ומהווה את כרטיס הכניסה לחודש השביעי: 
דברים כט: אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם: 
ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כול איש ישראל: 
טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך: מחוטב עציך עד 

שואב מימיך.
ימים לפני מותו מכנס משה את כל עם ישראל לאירוע 
במדבר.  השנים  ארבעים  בכל  כמותו  היה  שלא  דרמטי 
במתן  ולא  מצרים  ביציאת  לא  מקום – אפילו  בשום 
תורה - לא מדגישה התורה במידה כזו שכ-ו-ל-ם הגיעו. 
מ"ראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושואב מימיך". היו 
וספרדים,  אשכנזים  ועבדים,  אדונים  ונשים,  גברים  שם 

חסידים וליטאים, צדיקים ורשעים. כולם התייצבו.
עוד  קרתה  שלא  מהפכה  לחולל  הייתה  המטרה 
את  מחבר  הדדית. משה  ערבות  העמים: ברית  בתולדות 
כל עם ישראל לכלל אחד וקובע שכולנו קהילה גלובלית 
שאחראי לחובות  מי  הוא  "ערב"  של  ההגדרה  אחת. 
להחזיר  אחריות  נוטל  ושמעון  כסף  לווה  ראובן  רעהו, 
אחד  וכל  לזה',  זה  ערבים  יהיו  ישראל  'כל  וכך  אותם, 
מאתנו ערב למען הכלל ואחראי לכל יהודי בעולם באשר 

הוא.
שבעולם  כולכם - בנוהג  אתם נצבים היום  תנחומא: 
בבת  לשברם  קנים האם יכול  של  אגודה  נוטל  אדם 
וכן  תינוק משברם.  אחת אחת אפילו  נוטל  ואילו  אחת? 
אתה מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם אגודה 
אחת, שנאמר )ירמיהו נ,ד( 'בעת ההיא נאום ה' יבואו בני 

ישראל המה ובני יהודה יחדיו'.
אב  בנין  מהווה  אלא  יפה,  כסיסמא  נשאר  לא  הרעיון 
לחובות הלכתיות חיוביות ושליליות. במובן החיובי: כל 
יהודי יכול לקדש ולברך עבור יהודים אחרים, ואף שהוא 
כבר קיים המצווה בעצמו. משום שהוא עדיין חייב במה 

שהם חייבים. החובה המוטלת עליהם היא גם שלו.
רבנו הזקן קסז,כג: אף מי שאינו מחויב  שולחן ערוך 
בדבר מפני שכבר יצא ידי חובתו יכול לברך למי שעדיין 
לא יצא ... לפי שבמצוות שהן חובה, כל ישראל ערבים 

זה בזה וגם הוא נקרא מחויב בדבר.
לאידך, כשיהודי חוטא ואדם אחר היה יכול למחות בו 
ולא מחה או להשפיע עליו להוסיף בקיום המצוות ולא 
עשה זאת – גם האחר נענש ח"ו כאילו הוא עצמו חטא. 
כך אירע תקופה קצרה אחרי שנכנסו אל הארץ ועכן מעל 

בחרם על יריחו ועשרות אנשים זרים נפלו ומתו.

איש  ויקרא כו,לז: 'וכשלו 
שכולן  אחיו,מלמד  בעוון  באחיו' – סנהדרין כז,ב: איש 

ערבים זה בזה.
וזאת הייתה כמובן מהפכה עצומה על מה שהיה מקובל 
של התנתקות מאלו  סדר  הכרנו  תורה  מתן  עד  אז:  עד 
שחוטאים. כאשר לוט הציק לרועי אברהם, החליטו על 
הלכו  הם  חטאו,  ועשו  כשישמעאל  בהסכמה.  הפרדות 
לארץ אחרת, ואילו מאותה הברית כולנו הופכים להיות 

גוף אחד.
הפשוטה  הסיבה  כזה?  מהפכני  בצעד  המטרה  מה 
הגנה.  זאת ברית  לעיל:  במדרש  שהובא  כפי  היא 
הוא  שלנו  היחיד  והכוח  ונרדף  קטן  עם  אנחנו 
דאגה  מרגיש  שיהודי  העובדה ש'כולנו מענדל בייליס'. 
ואחריות לכל אחד מאחיו. 'אם אין אנחנו לנו - מי לנו'? 
גדולות  כה  חובות  עלינו  מוטלים  הרוחני:  במובן  וכך 
וזאת האחריות  יכול לעמוד בהן לבדו  שאיש אחד אינו 

של הכלל לעורר זה את זה. 
אבל מבחינה פנימית, רעיון האחדות הוא הרבה יותר 
עמוק: המילה 'ערבות' היא )לא רק מלשון אחריות אלא( 
מלשון 'עירוב' ו'מעורבות', שכן נשמות ישראל שזורות 
השתלשלו  ישראל  נשמות  כל  בשנייה.  אחת  וכרוכות 
גדול.  אחד  כגוף  עשויות  והן  הראשון  אדם  מנשמת 
מידיו  אחרת  נשמה  מראשו,  השתלשלה  אחת  נשמה 
עוברים  הנשמות  כל  בין  וכך  מרגליו,  שלישית  ונשמה 
נימים נסתרים של העברה וזרימה שמשלימים האחת את 
הראש  עצבים של  בו  האדם  לגוף  דומה  הדבר  השנייה. 
וכך  בראש,  נמצאים  הרגל  של  ועצבים  ברגל  נמצאים 

נשמות ישראל כרוכות בעצם מהותן זו בזו.
בכך מובן בעומק מה שחטא של אדם אחד מעיק על 
הכלל, משום שכך עובדת מערכת העצבים: עצב חולה 
ברגל הוא חולשה של הראש. הוא גורר בסופו של דבר 

צרות בצד השני של הגוף.
הראשון  אדם  ישראל:  אהבת  מצוות  מצוותיך  דרך 
בראשו ומהם  נתלים  מהם  הנשמות ...  כל  כללות  היה 
נתלים בזרועו ... ולכן הוא הגורם עניין ההתכללות אחרי 
שהגם  אחד  בגוף  כמו   ... עצמו  בפני  אחד  כל  יציאתם 
ידיים  ורגליים  ראש  איברים,  ציור  בהתחלקות  שהוא 
וציפורניים, כל אחד כלול מזולתו, שביד יש חיות מעין 
שמרפאים  וכנודע  בו  שנמשכו  הוורידים  ידי  על  הרגל 
איבר אחד על ידי הקזה בחברו מצד עירוב הדמים ... וכך 
מכאב  ברוחניותה  עצום  כאב  לה  ויש  נפרדה  לא  הנפש 

העין.
עד היכן מגיעים הדברים? הנה סיפור מופלא על עומק 
הוא  אהרן דנדרוביץ'  ר'  ישראל:  נשמות  בין  החיבור 
מורה בלונדון, אנגליה. בהיותו ילד בן חמש, אביו חלה 
ועמד בפני סכנת חיים. הדאגה הייתה גדולה אבל בדרך 
שנה.  ארבעים  עוד  וחי  החלים  האבא  כלשהי  מפתיעה 
ידיד  אותם  לנחם  בא  נפטר,  והוא  השנים  שחלפו  אחרי 

אישי של אביהם בשם ר' ישראל רודזינסקי. 
אבא  עם  ביחד  מרטיט: "עברתי  דבר  סיפר  הוא 
בינינו  ונוצרה  הנאציים  ההשמדה  מחנות  את  שלכם 
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ידידות עמוקה שהייתה שמורה רק לאלו שעברו את התופת. 
לנתחו,  לפני ארבעים שנה, הרופאים הציעו  כשאביכם חלה 
להיות  ולהפוך  להיפגע  עלול  המוח  כי  חשש  הביעו  אבל 
"צמח". אביכם התלבט קשות והתייעץ אתי מה נכון לעשות. 
ישראל  גדולי  ושלושה  לעשרים  מכתבים  לשלוח  החלטנו 
המלחמה,  אחרי  הקשים  הימים  היו  אלו  עצתם.  את  ולקבל 
העולם היה יגע ולאיש לא הייתה אנרגיה להתעסק בצרות של 
אחת:  מכתובת  חוץ  אחד  מאף  תשובות  קיבלנו  לא  אחרים, 

770 איסטערן פארקווי ברוקלין. 
את  ללמוד  יתחיל  שהחולה  הרבי מליובאוויטש הציע 
שיעורי החת"תהיומיים הנהוגים בקרב חסידי חב"ד, שיעורי 
והצלה. "אבל  לרפואה  לו  יועיל  וזה  ותניא,  תהלים  חומש, 
דבר.  שום  ללמוד  לו  הניח  שלא  קשה  במצב  היה  אביכם 
החולה  כי  ואמרתי  הרבי  של  למשרדו  בעצמי  התקשרתי 
כי אחד מבני  כזו. הרבי השיב  אינו מסוגל לקבל התחייבות 
משפחתו יכול ללמוד עבורו. אני הסברתי כי אביכם איבד את 

כל משפחתו בשואה ואין סביבו בן משפחה מבוגר. 
אפשר שחבר  הרבי,  בשם  לי  נאמר  המצב,  כך  "'אם 
חב"ד,  חסיד  שאינני  אף  שיעורי החת"ת'.  עבורו את  ילמד 
עצמי  על  קיבלתי  סיפורו,  ישראל רודזינסקיאת  רבי  סיים 
כבר  מאז,  אביכם.  של  בריאותו  עבור  שילמד  החבר  להיות 
קיימתי  שלא  אחד  יום  פספסתי  לא  רצופות,  שנה  ארבעים 
את ההוראה ללמוד חת"ת, ואכן המשך הסיפור היה ששישה 
עד  שיפור,  סימני  להראות  החל  אביכם  כך,  אחר  שבועות 
שהצורך בניתוח התייתר והוא שוחרר לביתו. הוא חי כאמור 

עוד ארבעים שנה".
אחר מבריא!.  ויהודי  תורה  לומד  אחד  כן: יהודי  כי  הנה 

גוף אחד כבר אמרנו!. 
את  ונבין  חודש תשרי  ארבע הקושיות של  אל  נשוב  כעת 
בכל  כי  אלול(  כה  יום  היום  )ראו  הזוהר  בספר  מובא  כולן: 
ליום  הכוונה היא  "היום",  המילה  בתנ"ך  שנאמר  פעם 
הגדול, יום הדין והמשפט. ככה זה בתחילת ספר איוב: "ויהי 
השטן  גם  ויבוא  ה'  על  להתייצב  האלוקים  בני  ויבואו  היום 
כשמלאכי  והמשפט,  הדין  ליום  היא  בתוכם" – והכוונה 

הרקיע מתאספים לפני ה' לסנגר או חלילה להיפך. 
ולפי זה הפסוק "אתם נצבים היום" שנקרא לפני ראש השנה 
מלמד כי כך מתרחשים הדברים בימי תשרי בכל שנה: אנחנו 
מתייצבים לפני הקב"ה ביחד ולא לבד. בחודש תשרי אנחנו 
עמנו:  עומד  עליהם  הבסיס  עקרונות  שני  את  מחדשים 
אליו ביחד ככלל  שבים  גם  אבל  אל הקב"ה,  שבים  אנחנו 
אחד. אנחנו מרפאים את עצמנו, אבל גם את המחויבות איש 

לרעהו.
ראש   .1 האמורות:  השאלות  כל  בבסיס  שעומד  מה  וזה 
כולנו  הזה  אל היום  כי  ישראל  בארץ  יומיים  נחגג  השנה 
לשנה  יתחננו  יהודים  לארץ  שבחוץ  יתכן  יחד. לא  באים 
עומד  כשאחיך  לעבודה.  ישובו  כבר  בארץ  ואילו  מבורכת 
גם  עליו תקפה  וההכרעה  עומד למשפט  למשפט – גם אתה 
לגביך. באותה מידה יום הכיפורים נחגג בכל העולם בתוך 24 

שעות במקביל.
נחגג  השנה  שראש  לכך  שיחות יט/286: בנוגע  ליקוטי 
יומיים ... בכך מודגש העניין של ')אתם נצבים היום( כולכם': 
בעוד שבכל הימים טובים ישנו חילוק בין יהודי ארץ ישראל 

לחו"ל, בראש השנה כולם חוגגים יומיים וגם בארץ ישראל.
כולם  ומדוע  רבים?  בלשון  נתקן  הווידוי  למה  שאלנו   .2
בדעתו  העלה  לא  שאיש  נוראיים  בחטאים  החזה  על  מכים 
לעבור עליהם? התשובה מובנת מאליה: כולנו ערבים זה לזה 
כולנו.  של  הכישלונות  על  משותפת  באחריות  נושאים  ואנו 
יהודי אינו יכול לומר 'מה אכפת לי ממנו', זה בוודאי אכפת 

לך.
הוא  חטאיו,  על  שנענש  מה  שם: מלבד  הכוונות  שער 
אחד  גוף  הם  ישראל  כל  כי  הערבות,  חברו מטעם  על  נענש 
כלול מאיברים רבים. אם כן ראוי שיתוודה בלשון רבים כדי 
אפשר  חטא,  עבירות שלא  חברו. ואף שיש  על  גם  שיתוודה 

שחברו חטא בהם וצריך להתוודות בלשון רבים.
3. הרעיון המדרשי בבסיס ארבעת המינים ידוע ומפורסם: 

המדרש אומר כי ארבע המינים מסמלים את ארבע הטיפוסים 
גם  בהם  שיש  אלו  את  מסמל  האתרוג  עמנו:  את  המרכיבים 
להחכים  שנהנים  אלו  את  מסמל  הלולב  מצוות,  וגם  תורה 
בתורה אבל אין בהם מצוות, ההדס מסמל את אלו שיש בהם 
מצוות אבל לא תורה, והערבה מסמלת את אלו שריקים מכל. 
יכולים  שאיננו  המסר  את  מחדד  יחד  המינים  ארבע  ואיגוד 

להיפרד, שאנו מוכרחים את כולם.
4. ולבסוף, הרעיון המרגש והיפה מכל לטעמו של שמיני 
– עצרתי  הוא  כתוב: עצרת  ל"ו  כ"ג  בויקרא  עצרת: ברש"י 
זמנן  שהגיע  וכיוון  לסעודה  בניו  שזימן  כמלך  אצלי  אתכם 
אחד,  יום  עוד  עמי  עכבו  מכן,  בבקשה  בני,  אמר:  להיפטר 

קשה עלי פרידתכם.
פרידתכם"  עלי  "קשה  בלשון  רבות  פעמים  דקדק  הרבי 
אבל  מהקב"ה  לעולם  נפרדים  אינם  יהודים  'פרידתנו'.  ולא 
הם עלולים להיפרד אחד מהשני. ימי תשרי נגמרים וחוזרים 
נוסף  חג  הקב"ה  חולל  ולכן  ולתחרות ולוויכוחים,  לעבודה 
פעמים  הרבי  ביאר  בכך  יחד.  יום  עוד  להיום  מטרתו  שכל 
רבות מה שחג שמיני עצרת נחוג באמצעות ריקודים עם ספרי 
התורה ברגליים, והרי בספרי תורה אמורים ללמוד עם הראש 
ולא לרקוד עם הרגליים? אלא שהריקוד מבטא את החיבור 
רמות  ישנן  הלימוד  בדרך  מהלימוד.  שלמעלה  המשותף 

ופערים, אבל כשרוקדים במעגל כולם שווים.
נפלאה שאומר  הנה נקודה  בתכל'ס?  אומר  זה  מה 
לזה  זה  לפנות  ישראל  מנהג  מנחם כז/182(:  הרבי )תורת 
את  ולברך איש  א' דראש השנה  בליל  ערבית  תפילת  אחרי 
רעהו: "לשנה טובה תכתב ותחתם". רבנו הזקן מדגיש זאת 
טובה  לשנה  לחברו  לומר  "נוהגים  התפילה:  מחזור  בגוף 

תכתב ותחתם".
ליל  לא מובא בסידור לאחל בכל  זה פלא: למה  ולכאורה 
שבת "שבת שלום" או "חג שמח"? אלא הדין והמשפט הוא 
הבאת  יהודים  עצמך, אלא כמה  עם  עשית  מה  רק  לא 
אתך. כמה הועלת ליהודי אחר. ולכן דווקא בליל ראש השנה 

מתעסקים בלעשות טובה ליהודי אחר ולאחל לו שנה טובה.
הזולת: האם  על  לחג ראוי לחשוב  ההכנות  כל  כך בין 
יש משפחה  איפה להתארח בחג? האם  יש מישהו שמחפש 
שמתקשה לשלם את הוצאות החג? אולי יש מישהו שפגענו 
בו במשך השנה והוא כאוב בגללנו חלילה? זאת הדרך הטובה 
ביותר להתכונן לחודש תשרי ולזכות לשנה טובה ומבורכת, 

שנת בשורות טובות, שנת גאולה וישועה כפשוטה ממש.
מסירות  בעל  זקן,  היה לאשתי דוד  חביב:  בסיפור  נסיים 
נפש וכו' הרה"ח משה סלונים ע"ה. במשך שנים רבות הוא 
בתי  יצחק", שריכזה את מפעל  יוסף  אוהלי  "רשת  ניהל את 
בביתו  לארח  נהג  הוא  בארץ.  חב"ד  של  הילדים  וגני  הספר 
היו  שלא  החינוך  במשרד  מורים  או  מפקחים  השנה,  בראש 
בכפר  חסידי  השנה  ראש  שיחוו  כדי  ומצוות,  תורה  שומרי 

חב"ד.
בכל שנה מחדש, כשהיה יוצא עם האורחים לאחר תפילת 
חש  היה  מנחם",  "בית  בכפר,  הגדול  הכנסת  מבית  ערבית 
נקיפות מצפון. סביבו נשארו חסידים להתפלל באריכות, זה 
העמיק במאמר חסידות, זה הזיל דמעה וזה ניגן ניגון חסידי 
מעורר נפש. הוא חש תמיד צער על כך שהוא מתפלל בזריזות 
וממהר לעזוב את בית הכנסת עם אורחיו בלילה הראשון של 

השנה. 
נשאר  והוא  אורחים  מזמין  שאינו  החליט  אחת  שנה 
בבית הכנסת. הוא סידר לאורחיו בתים אחרים בכפר ואחרי 
בית  בדבקות.  ללמוד  והחל  חסידות  מאמר  פתח  התפילה 
בזווית  ראה  לפתע  נפש.  התעלות  חש  והוא  התרוקן  הכנסת 
העין בני זוג צעירים עומדים בכניסה לבית הכנסת ומציצים 
פנימה בסקרנות. הוא ניגש להתעניין בהם והתברר שהם אינם 
44, בין  שומרי תורה ומצוות ובדיוק עברו עם הרכב בכביש 
רמלה לתל אביב, בכניסה לכפר חב"ד והאישה אמרה לבעלה 

"מעניין איך נראה ראש השנה בכפר חב"ד"?...
בביתו  לסעוד  אותם  והזמין  הספר  את  סגר  הוא  כמובן, 
בראש השנה... הוא הבין שחשוב להתפלל באריכות, אך לא 

פחות חשוב לבוא "כולכםלפני ה' אלוקיכם".

מה המטרה בצעד 
מהפכני כזה? 
הסיבה הפשוטה היא 
כפי שהובא במדרש 
לעיל: זאת ברית הגנה. 
אנחנו עם קטן ונרדף 
והכוח היחיד שלנו הוא 
העובדה ש'כולנו 
מענדל בייליס'. שיהודי 
מרגיש דאגה ואחריות 
לכל אחד מאחיו. 'אם אין 
אנחנו לנו - מי לנו'? וכך 
במובן הרוחני: מוטלים 
עלינו חובות כה גדולות 
שאיש אחד אינו יכול 
לעמוד בהן לבדו וזאת 
האחריות של הכלל 
לעורר זה את זה. 
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במרתפי 
הק.ג.ב.
בדרך
לאומן
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במרתפי  הק.ג.ב.
סיפורו הבלתי יאומן של חסיד ברסלב שניסה בכל דרך להגיע 
לציון רבי נחמן באומן. הביקור במצרים, החקירות הבלתי 

נגמרות של הק.ג.ב., האישור של האדמו"ר מביאלה, החוקר 
היהודי שפגש במרתפי החקירות ברוסיה הסובייטית ונהג 

המונית שנשלח מן השמים להסיע אותו לאומן • ארבעים שנה 
אחרי המסע המרגש והמטלטל לציונו של רבי נחמן מברסלב 

באומן, מגולל הרה"ח ר' שלמה דייטש שליט"א חסיד ברסלב וכיום 
תושב העיר ביתר, את מסע התלאות בדרך אל היעד הנכסף

במרתפי 
הק.ג.ב.

|| שלום פקשר ||
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ירושלמי צעיר מול 
פקיד סוני

יום שלישי, כ"א אייר. תור התיירים העומדים בדרכם 
לדלפק בידוק הדרכונים בשדה התעופה הבינלאומי של 
ג'אלביה  עטוף  גבר  עמד  לפניו  והצטמצם.  הלך  קהיר 
ושלשה  אמא  אבא,  מוסלמית,  משפחה  מאחוריו  לבנה, 
ידו  תורו.  שיגיע  עד  אנשים  שלשה  עוד  נותרו  ילדים, 
בדרכון  אחזה  השנייה  ידו  קטנה,  מזוודה  אחזה  האחת 
על  הדרכון  את  הניח  והוא  הגיע  תורו  בלוי.  ישראלי, 
הדלפק. הפקיד המצרי הגביה את עיניו, הביט בו לרגע, 
הביט שוב בדרכון, ושאל בערבית, "לאן מועדות פניך?", 
לא  חסידית,  וחליפה  ירושלמי  כובע  לבוש  הצעיר  הנער 
הבין את השאלה, הפקיד קשוח הפנים שאל שוב, "מה 
הירושלמי  לכאן?".  הגעת  למה  במצרים?  מחפש  אתה 
הצעיר הביט בעיני הפקיד ועשה את הפרצוף התימהוני 
ביותר שיכול היה. הוא באמת לא הבין את השאלה, גם 
כיסופי  את  קשוח  מצרי  לפקיד  מסבירים  כיצד  יבין,  אם 
לעיירה  להגיע  הרוצה  בירושלים  צעיר  נער  של  ליבו 
נידחת וקטנה אי שם בפאתי רוסיה הקומוניסטית, וכיצד 
כל זה רקום בתכנית אמיצה ומסתורית שחייבת להגיע עד 

לבניין רב קומות שבמרכז קהיר. 
הוא אמנם צעיר, כל אחד אחר מחבריו הצעירים לספסל 
הלימודים בקהילתו בירושלים היו עלולים להגיע למצב 
באדמתה  עומדים  עצמם  מוצאים  היו  אם  קשה  רפואי 
סוני חמור סבר הנועץ בהם  עוינת מול פקיד  של מדינה 
את עיניו הקשוחות, אבל לא הוא, צעיר אך אמיץ מאד. 
מבטו התמוה שחזר אל הפקיד פעם אחר פעם כל פעם 
את  לפתוח  פקיד  לאותו  לבסוף  גרם  קולו,  את  שהגביה 
הדרכון לחתום בו ולזרוק אותו בתנועה כועסת חזרה אל 
הדרכון  את  דחף  חיוכו,  את  הסתיר  הוא  החסידי.  הנער 
במהירות אל המזוודה. תם תפקיד הדרכון במבצע הזה, 
הכל.  להרוס  עלול  הוא  לרגע,  יותר  ייראה  שהוא  אסור 
הוא השיל מעצמו את דמות החסידי התימהוני, הקשיח 

ירחמיאל  בשם  אמריקני  תייר  הוא  מעכשיו  פרצופו,  את 
המונית  לעבר  בבטחה  צעד  קפולאר  ירחמיאל  קפולאר. 
את  הגיש  התעופה,  שדה  בחניון  שחנתה  הראשונה 
המזוודה לנהג המוסלמי, והתיישב בספסל האחורי. הוא 
ביקש לנשום לרווחה, אך נזכר שהדרך לאומן עוד ארוכה. 

בפעם שעברה היא נכשלה. עכשיו? מי יודע.

נער חדור מטרה
וייצהנדלר  יצחק  רבי  הרה"ח  שעשה  הראשון  הדבר 
היה  מולו,  שישב  הצעיר  הנער  של  סודו  את  כששמע 
לעשות.  שחישב  המסוכן  מהצעד  אותו  להניא  לנסות 
כששמע את שאר הפרטים, גם הוא שהיה מלומד בנסיעות 
מעין אלו, פחד להיות שותף לדבר הזה. "אני טס לבלגיה 
לבד, אני אשהה שם עד שתגיע הוויזה המיוחלת, תשמור 
טס  שאני  סיפרתי  כך,  על  יודע  אינו  איש  בסוד,  זה  את 
מושג  לי  אין  הדרכה,  צריך  רק  אני  בלבד, ממך  לבלגיה 
מה אני אמור לעשות ברגע שאני נוחת ברוסיה". ר' יצחק 
מולו, שלהטו  היושב  הנער  של  בעיניו  הביט  וייצהנדלר 
עד  עצמו,  בו  שבע  הלהט  אותו  את  הרגיש  הוא  ונצצו, 
שנכפתה  הזו  להפסקה  עד  קודם,  ספורים  לחודשים 
עליהם, כאשר היה יוצא למסעות אלו עם קבוצות שונות. 
ינסה  סיכוי, הוא  אין  הוא הבין מהר שלעצור אותו כבר 

להציל את מה שאפשר.
ר' יצחק הדריך אותו לפרטי פרטים, מה עלול לקרות 
כאשר ינחת, מי יקבל את פניו, מי ילווה אותו בגלוי, מי 
בנסתר, מה ישאלו אותו, מה ירצו שיענה להם. הוא הסביר 
לו כיצד יידע עם ישנה אפשרות לנסוע במונית תחת עיניים 
של הבולשת ומתי זה אסור בכל תוקף, כיצד אם כן לברוח 
מעיני העוקבים ולעלות על מונית, כיצד להחליף מונית, 
שלט  הוא  בעצמו.  הציון  והיכן  הציון  של  הרחוב  היכן 
בחומר כמדריך בקי, הנער רשם, רשם הכל, כל מילה, כל 
בפעם  נשק  הוא  עם שחר  מקודמו.  יותר  נחוץ  היה  פרט 
האחרונה לאדמת ארץ ישראל בטרם נגעו רגליו בדרגשי 
נשא  הוא  ממרום  הארץ  על  כשהשקיף  למטוס,  העלייה 
האדמו"ר  בזכות  עולם  של  "ריבונו  חרישית,  תפילה  גם 

מביאלא, בזכות רבי נחמן מברסלב ובזכות כל הצדיקים, 
שמור עלי לאורך כך הדרך. היכן שלא אהיה".

האדמו"ר מביאלא זצ"ל 
אישר

לילה ירושלמי שקט ירד זה מכבר על שכונת מאה 
שערים. מדלת בית המדרש ברסלב יצא בחור צעיר, 
שלמה דייטש שמו, ראשו מושפל והוא צעד מהורהר וטעון 
מחשבות אל סמטאות מאה שערים. "הבנתי שאני הולך 
הוא משחזר בראיון  איך",  ידעתי  לא  זה אך  לעשות את 
מרגש בפעם הראשונה אחרי ארבעים שנה. "הבנתי שאני 
חייב להגיע לציון של הרב'ה באומן". הנער הצעיר שלמה 
ידי  על  התקרב  בירושלים,  ביאלא  בחסידות  גדל  דייטש 
ספרי ברסלב שמצא על מדפי ארונות הספרים בישיבה. 
להסתובב  התחלתי  שלי  בגיל  ברסלב  חסידי  "הכרתי 
בבית כנסת ברסלב במאה שערים, מידי פעם שמעתי על 
נסיעות של חסידי ברסלב לאומן, חלקם שהצליחו חלקם 
המאורגנות  הנסיעות  להגיע".  אני  גם  כספתי  שנכשלו 
"הבנתי  הם,  גם  הפסיקו  ברסלב,  חסידי  ידי  על  בחשאי 
שאם אני רוצה להגיע לאומן עלי לדאוג לעצמי בשקט, 
שאיש לא יידע. מוחי עבד בקדחתנות, רעיונות עלו ונפלו, 
וככל שהעמקתי הבנתי, שהמשימה הזו קשה יותר ממה 
שחשבתי". המניעות גברו מבית ומחוץ, אבל הרה"ח ר' 
העיר  תושב  וכיום  ברסלב  חסיד  דייטש שליט"א  שלמה 
חומר  לא  שמפחד,  חומר  לא  אחר,  מחומר  עשוי  ביתר, 
שנרתע, לא חומר שמוותר כל כך מהר. "ככל שהתקרבתי 
יותר ויותר לתורתה של ברסלב, הלב שלי התגעגע לציון, 
שאני  החלטתי  עליה,  דברו  שכולם  הזו  האדמה  לפיסת 

חייב להגיע לשם ויהי מה". 
היה זה בתקופה בה גם אלו שהיו נוסעים פסקו מלנסוע 
לאחר שכמה נסיעות שאורגנו לפרטי פרטים נחלו כשלון 
חסידים  קבוצת  כל  מראש  סימנו  הק.ג.ב.  שוטרי  חרוץ. 

 הפקיד קשוח הפנים שאל 
שוב, "מה אתה מחפש 
במצרים? למה הגעת 
לכאן?". הירושלמי הצעיר 
הביט בעיני הפקיד ועשה 
את הפרצוף התימהוני ביותר 
שיכול היה. הוא באמת לא 
הבין את השאלה, גם אם 
יבין, כיצד מסבירים לפקיד 
מצרי קשוח את כיסופי ליבו 
של נער צעיר בירושלים 
הרוצה להגיע לעיירה נידחת 
וקטנה אי שם בפאתי רוסיה 
הקומוניסטית

רבי אלתר טעפליקר זצ”ל בפתח אוהל הציון הקדוש באומן



1-800-620-640
 לקבלת החוברת ולתרומות למצוות ״פדיון שבויים״ של רבים

חייגו עכשיו למוקד יד לאחים:

בס״ד

רק אתמול יד לאחים
הוציא אותה...

סיפור חילוצם הדרמטי
של אם יהודיה וילדיה אחרי 17 שנים

לבד בכפר ערבי עוין

חפשו את חוברת הסיפורים של יד לאחים
בתיבת הדואר
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באחד הימים נכנסתי 
לחדרו, סיפרתי לו שאני 
רוצה לטוס לאומן, לרבי 

נחמן. האדמו"ר ידע 
שאני מקורב לברסלב, 
שוחחתי איתו פעמים 

רבות על זה, הוא לא 
התנגד, אפילו עודד, 

ידעתי שהוא גם עורך 
בכל שנה סעודת יארצייט 

בהילולא של מוהרנ"ת". 
האדמו"ר האזין לדבריו 

בקשב רב, שמע את 
בקשתו, בקשה שתדמה 

כיום לבקשה לטוס לצפון 
קוריאה, שתק, לבסוף 
הסכים, וברכו בנסיעה 

טובה

שהגיעה לשערי רוסיה כך שמלבד מלהסתבך עם המשטר, 
איש לא הצליח להגיע לציון. "לא התייעצתי עם איש, לא 
חשבתי הרבה, הבנתי שדבר ראשון עלי להשיג דרכון זר. 
דרך  להם  שיש  שגיליתי  חסידים  עם  ושם  פה  שוחחתי 
לארגן לי דרכון כזה". לאחר כמה חודשים נפרדתי מחמש 
מאות דולר וקבלתי בעבורם דרכון צרפתי, בתמונה היה 
אני  וגם  בלונדיני,  היה  הוא  'אליק',  בשם  צרפתי  נער 
של  במושגים  זקן,  קצת  עם  אני  גם  זקן,  קצת  בלונדיני, 
אז זה היה דרכון חלומי". חודש אדר הגיע, השלב הבא 
הימים  "באחד  מביאלא.  מהאדמו"ר  אישור  לבקש  הוא 
נכנסתי לחדרו, סיפרתי לו שאני רוצה לטוס לאומן, לרבי 
שוחחתי  לברסלב,  מקורב  שאני  ידע  האדמו"ר  נחמן. 
איתו פעמים רבות על זה, הוא לא התנגד, אפילו עודד, 
ידעתי שהוא גם עורך בכל שנה סעודת יארצייט בהילולא 
של מוהרנ"ת". האדמו"ר האזין לדבריו בקשב רב, שמע 
לצפון  לטוס  לבקשה  כיום  שתדמה  בקשה  בקשתו,  את 
טובה.  בנסיעה  וברכו  הסכים,  לבסוף  שתק,  קוריאה, 
שלמה יצאה מחדרו מאושר, מאושר מכך שיש לו אישור 
לנסוע לבדו, בדרכון מזויף, אל מאחורי מסך הברזל. אם 
יחזור וכיצד? הוא לא נתן לליבו להגיע לשם. האדמו"ר 
מאה  ברסלב  המדרש  בית  נוסעים.  לרב'ה,  לנסוע  אמר 
אמורה  הצעיר  שלמה  של  טיסתו  חצות.  שעת  שערים. 
לצאת בעוד שעות ספורות, לפני צאתו לדרך הוא עושה 
את מה שכל חסיד ברסלב עושה באותם ימים בטרם הוא 
וויצהנדלר.  יוצא למסע שכזה, שיחת הכנה עם ר' יצחק 
את ר' יצחק הוא פוגש בבית המדרש בשעת לילה, הוא 

חושף בפניו בלבד, את סודו. "בעוד שעות ספורות אני 
יוצא מהארץ לבלגיה היעד הסופי, אומן". ר' יצחק חושב 
בקול שהנער הצעיר אתה? לאומן? עכשיו? עם מי בדיוק 

אתה טס? לבד.

הבאת אותנו עד לכאן
אי  במשרדו  דרוכה.  בציפייה  חלפו  בבלגיה  הימים 
הממולח  הסוכן  עם  נפגש  הצעיר  הנער  באנטוורפן  שם 
ומבקש  התשלום  את  ממנו  שלוקח  מראש,  המוסכם 
תהיה  מסתבר  כך  הוויזה  עת,  בכל  דרוך  שיהיה  ממנו 
שלם  חודש  אותה".  לפספס  לך  כדאי  "לא  מאד,  קצרה 
חלף, "בוקר אחד אני מקבל טלפון לבית בו התארחתי, 
על הקו הסוכן, 'יש לך ויזה, תתארגן, היתר הכניסה הוא 
נוספת.  דקה אחת  לא  בלבד  וחצי  ליום  לעוד שבועיים, 
של  ליבו  רגע  מאותו  לחזור'".  גם  תשתדל  לשלום,  סע 
הנער הפך למכונת אנרגיה, ההתרגשות נראתה על פניו, 
והוא אצר אותה בתוכו כמו שידע היטב, הוא יצטרך עוד 
אל  במהירות  הדרכון  את  דחף  חיוכו,  את  הסתיר  הוא 
הזה, אסור שהוא  המזוודה. תם תפקיד הדרכון במבצע 
השיל  הוא  הכל,  להרוס  עלול  הוא  לרגע,  יותר  ייראה 
מעצמו את דמות החסידי התימהוני, הקשיח את פרצופו, 
מעכשיו הוא תייר אמריקני, תייר אמריקני בשם ירחמיאל 

קפולאר.
גם השבועיים האלו חלפו. שוב בשעת לילה מאוחרת 
ארצו  על  הפעם  הבלגי  מהמטוס  צופה  עצמו  מצא  הוא 
של סטלין, טיסה בת שעות ספורות הסתיימה והוא ירד 
עמדת  לעבר  כולם  הערלים  עם  יחדיו  צועד  מהמטוס 
מן  הראשונה  בפעם  זה  יצא  הצרפתי  הדרכון  הפקיד, 
הפקיד,  מול  עמד  הוא  הגיע.  האמת  רגע  המזוודה, 
הגיש את הדרכון והמתין לתגובה, תגובה שלא הגיעה, 
וירד, שוב  וירד, עלה  וירד, עלה  ראשו של הפקיד עלה 
הנהן  אליק  הוא שאל,  'אליק?'  בדרכון,  ושוב  בו  הביט 
לעלות  עליו  כעת  חתם.  הפקיד  גמור,  בביטחון  בראשו 
הקצרה  הטיסה  לקייב.  ממוסקבה  הפעם  למטוס,  שוב 

ומיד ביציאה ראיתי שתי  הסתיימה מהר, "נחתי בקייב, 
חיילים לבושים בקפידה ממתינים למי שהוא, ה'מישהו' 
הזה היה אני. הייתי מוכן לכך, הבנתי שהם אלו שאמורים 
להשגיח עלי ביממה הקרובה, הם התייחסו אלי בכבוד, 

והסתירו את החשדנות, עד כמה שאפשר. 
זמן  לו  נתנה  לא  ברשותו  שהייתה  הקצרה  הוויזה 
את  לבצע  רוצה  הוא  שאם  מהר  הבין  הוא  למחשבות, 
המשימה בהצלחה עליו לעשות זאת עכשיו. לא הייתה 
אחרת  כושר  שעת  לברוח,  או  להתחמק  אפשרות  שום 
לא נראתה באופק. הנער מביט כל רגע בשעונו, כל רגע 
שחולף מרחיק אותו עוד יותר מהיעד הנכסף, לבסוף ליבו 
לא עומד בלחץ והוא צועד היישר אל החיילים, ופשוט 
שואל? אני רוצה לנסוע לאומן עכשיו, אני יכול? השניים 
מביטים בו, מחייכים קלות, תמים שכמותו, "לא! אתה 
אותך  ניקח  תרצה  אם  צעיר־שלנו  מחר  אבל  יכול,  לא 
לסיור בקייב, היא עיר מאד יפה, הם מסבירים לו, בשפה 
לחדרו  נכנס  הוא  ביידיש.  חצי  בגרמנית  חצי  מקרטעת 
דקות  כמה  ואחרי  ושוב  הלוך  צעד  לו,  במלון שהוקצה 
הוא ירד שוב ללובי שוב ביקש רשות לנסוע לאומן, שוב 
סורב, שוב עלה לחדר ושוב ירד להתחנן, הוא ידע שאם 
הלילה יחלוף סיכוי נוסף כבר לא יהיה. ואכן כך, הלילה 
חלף. למחרת הוא נלקח לסיור ברחובות קייב. אחרי כמה 
דקות הוא התחנן לחזור לחדרו במלון. כשהגיע הלילה 
הוא נלקח לתחנת הרכבת כשהם ממתינים לצידו ומעלים 
אותו על רכבת הנוסעת לוורשה, "מקווים שנהנית בארצנו 
היפה, נשמח לראותך שוב", הם לחשו לו בחיוך מסתורי, 
ימי הכנה של  בטרם החלה הרכבת לנסוע. תם הביקור. 
חודשים הלכו לריק. כעת הוא עם הפנים לכיוון אירופה 
גבו לכיוון הציון והוא הולך ומתרחק, דמעות חנקו את 
גרונו. הדבר היחיד שנצנץ בלבו זאת הידיעה שהנה הוא 
מחר  החונקת,  המחרידה,  הזו,  הארץ  את  בשלום  עוזב 
לאחים  לאמא,  לאבא  הביתה,  יחזור  מטוס,  על  יעלה 
לאדמו"ר. הוא לא ידע כי הדרך לשם עוד ארוכה, מהר 
הולך  הוא  להשתנות,  עומד  שלו  הנסיעה  מסלול  מאד 
להכיר את הארץ הזו לעומק. עד כמה שמרתפי הק.ג.ב. 

נמצאים עמוק באדמתה.
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שבוי במרתפי החקירות
העיר בריסק. מעבר גבול רוסיה־פולין. שקשוק גלגלי 
בשערי  הסופית  לעצירתם  עד  לאיטם,  נדמו  הרכבת 
הוא  סביבו,  הביט  התעורר,  שלמה  מהגבול,  היציאה 
ארץ  לעבר  מקום  משום  בדרכו  הוא.  היכן  מהר  נזכר 
הקודש, פקיד זוטר חלף בין הספסלים וביקש דרכונים. 
שלמה אחז בידו את הדרכון, מוכן לבידוק האחרון, מוכן 
להיפרד מהארץ הזו, מוכן לסיים את המסע הזה ולחזור 
לביתו, אך כשהוא הגיש את הדרכון לידיו של החייל הוא 
שמע שאלה פשוטה כל כך, מרוב פשטותה פיו נדם, הוא 
כמעט בלע את לשונו. מהיכן אתה אליק? ההא, ההא, 
ההא, מצרפת. ענה שלמה באידיש. ההא מצרפת 
בצרפתית  החייל.  שאל  מצרפת?  מאיפה  יפה. 
בפיו  מוכנות  היו  התשובות  שתק,  שלמה  קולחת. 
מול  המציאות  את  לו  העמידה  הקולחת  הצרפתית  אך 
ועוד חצי, מהר  וחצי,  ניסה לענות תשובה  הפנים, הוא 
רוסי־צרפתי  חייל  מול  עומד  עצמו  את  מצא  הוא  מאד 
שהסתכל לו בפנים ואמר, מצרפת אתה לא, מאיפה אתה 
כבוד  אחר  התבקש  הוא  כך,  אחר  בודדות  שניות  כן? 
מטלטליו  ואת  מזוודתו  את  אסף  הוא  לחייל,  להתלוות 
ויצא מהמסוף. החדרון בו הוא מצא את עצמו היה קטן, 

מצחין, בעל חלונות קטנים סגורים בסורגי ברזל. 
לא  שחרית.  להתפלל  זה  שעשיתי  הראשון  "הדבר 
זה  ומה  האחרונות  בדקות  שקרה  מה  בדיוק  הבנתי 
אומר, אבל הבנתי היטב שאם אני רוצה להתפלל היום 
דקות  צדקתי,  ובאמת  עכשיו,  זה  את  לעשות  חייב  אני 
ספורות אחרי שהורדתי את התפילין, נכנס חייל וסימן לי 
לצעוד אחריו". "צעדתי אחריו בתוך שכונת ענק, שטח 
גדול סגור ומלא בבניינים וחדרים. לבסוף הגענו לחדר 
בחדר  כעת  נמצא  אני  הנה  כי  המחשבה  רק  חקירות. 
מפחידים  היותר  המושגים  אחד  הק.ג.ב.  של  החקירות 
לא  זה  מפחד,  לרעוד  לי  גרם  בחיי,  עליהם  ששמעתי 
חלום אני בחקירה, ברוסיה, מה יכול להיות יותר גרוע 
מזה, מי אני נער קטנטן מול חוקרי המשטר הקומונסטי. 
להיות  צריך  שאני  הבנתי  פחדתי,  אבל  לבכות  רציתי 

חזק, השם נסך בי את הכוחות והחלטתי שאני אתעקש". 
נחקרתי במשך שעות, היו שם שלשה חוקרים שהמטירו 
זמן,  הרבה  במשך  צרפתי,  שאני  התעקשתי  בשאלות, 
הלכה  החקירה  להתעקש,  מה  עוד  שאין  הבנתי  בסוף 
ידעתי  לדקה.  מדקה  התעקמו  רק  התשובות  והסתבכה, 
יותר גרוע מזה  שבסוף אני עוד עלול להיחשד כמרגל, 
ישראלי.  שאני  יודע  אני  אם  בפרט  להיות,  יכול  לא 
שפגשתי  מפחיד  הכי  הדבר  היו  החוקרים  של  העיניים 
בחיי, כששמעתי את המשפט "אם תודה אולי נוריד לך 
בסיביר",  לבלות  הולך  שאתה  שנים  וחמש  מהעשרים 
אני  עכשיו  מרוסיה  יצאתי  כמעט  רגע  לפני  נשברתי, 
בדרך לסיביר 25 שנה, איש ממשפחתי לא ידע שטסתי 
לרוסיה, הם היו בטוחים שאני בבלגיה, מי יחפש אותי 

בכלל. נשברתי". 
כשמגיע הערב, הוא מניח את כל הקלפים על השולחן, 
'אני מישראל, אני יהודי, הדרכון מזויף. באתי לכאן כי 
רציתי להגיע לאומן לקבר של רבי נחמן מברסלב'. פניהם 
שאני  שאמרתי  "מהרגע  באחת.  השתנו  החוקרים  של 
החזירו  אותי,  כיבדו  לטובה,  השתנה,  יחסם  מישראל, 
אותי לחדר, שאלו מה ארצה לאכול, ואפילו חיממו את 
אני  שלמחרת  אמרו  לבסוף  כקרח,  קפוא  שהיה  החדר 
הרב  ישראלי".  מתורגמן  עם  יחד  לחקירה  שוב  אילקח 
הבגדים  את  לי  "הורידו  הקטנים.  בפרטים  נזכר  דייטש 
על  אסירים, הסתכלתי  צהוב, של  בגד  ללבוש  לי  ונתנו 
עצמי מזועזע, וכך נעמדתי להתפלל מעריב. אכלתי מה 
התפילין  את  קבלתי  בבוקר  למחרת  לאכול.  לי  שהיה 

לתפילה ושוב נלקחתי לחקירה".
מהם  אחד  חוקרים  של  שורה  ישבו  החקירות  בחדר 
יהודי  אני  לי  אמר  "הוא  יהודי,  היה  הוא  עברית,  דיבר 
מה  לך  אין  האמת  את  תגיד  אתה  אם  תפחד,  אל  כמוך 
החקירה  אותי".  הרגיע  הוא  בסדר,  יהיה  הכל  לפחד, 
שאלות,  אלפי  לילה.  עד  מבוקר  שלם  יום  נמשכה 
אין  אם  בודקים  מחדש,  השאלות  כל  שעות  שלש  בכל 
הסבא  מי  שלך?  אבא  מי  נסעת?  "מאיפה  סתירות. 
שלך? מי החברים שלך? יש לך טלפונים? סיפרתי להם 
הצעיר  שלמה  של  מוחו  שנסעתי",  שיודעים  שכולם 
מנסה להחזיק מעמד, והוא דוחף תשובות שאולי יגרמו 
וגם  בשוויץ  שעברתי  להם  סיפרתי  אותו,  לשחרר  להם 
יפחדו  הם  כך  אולי  חשבתי  אחזור,  שאני  מחכים  שם 
סיפרתי להם שאני מאושפז בבית חולים  מהשוויצרים, 
איזה  אמרתי  הרופא?  מי  שאלו  הם  בארץ.  נפש  לחולי 
שם. ומה הוא נותן לך? כדורים. איזה כדורים? צחקתי, 
אמרתי להם אם הייתי יודע היה עוד יותר טוב, אבל אני 
לא יודע רק כשאני יוצא משם נותנים לי כדורים אבל אני 

לא יודע איזה כדורים... רציתי להכין את המצב, אם אני 
אראה שזה לא טוב, אעשה את עצמי משוגע". "בצהרים 
נתנו לי מנוחה, ישנתי שעה וחצי. אחרי זה שאלו אותי 
אם אני רוצה קפה או תה. הם נתנו לי לחם ועוד דברים, 
לא אכלתי כלום מלבד הלחם, זה היה לחם שחור רוסי". 
לחדרו,  חוזר  שלמה  הסתיימה,  החקירה  הערב  הגיע 
נזרק על המיטה, הוא נרדם מהר מאד כשמחשבה אחת 
בראשו: מה עכשיו, מה מחר, מה הולכים לעשות איתי 

כאן, האם אי פעם אני אצא מכאן? ואם כן לאן?

הממשלה הסובייטית 
החליטה

את  הקפיצו  הקטן  לתא  שחדרו  ראשונות  בוקר  קרני 
שלמה באחת. מיטת הברזל הקרה גם כך לא הייתה מקום 
נרמלי לשכב עליו והוא ניגש לחלון הקטן הקבוע בדלת 
נפתחה  וביקש את התפילין, כשסיים את התפילה שוב 
הדלת, שוב נלקח לחדר החקירות. כמו ביום הקודם גם 
תיחקור  צולבות,  שאלות  של  במרתון  חלף  הזה  היום 
חוזר ונשנה, הפסקה קצרה בצהריים והמשך חקירה עד 
הייתי  לחדר,  אותי  והחזירו  הלילה  "כשהגיע  הלילה. 
למישהו  בעיניהם  נחשב  לא  הבנתי שאני  ורצוץ,  שבור 
רק  הפחד  לב,  בשברון  מעריב  התפללתי  למשהו,  אלא 
מקום,  לשום  ממהרים  לא  שהם  כשהבנתי  וגבר  הלך 
חלפו  ימים...".  כמה  ממני  שמעו  לא  כבר  ובישראל, 
"היה  הוא,  גם  הגיע  הרביעי  היום  חקירה,  ימי  שלשה 
יום שישי, ומצאתי אור קטן באפילה, בין החוקרים  זה 
היה גם חוקר שדיבר איתי יידיש. שאלתי אותו מול כולם 
'אתה יהודי?' הוא הסתכל עלי בעיניים מפוחדות וענה 
אני  'כן,  ביידיש,  לי  אמר  הוא  יצאו  כשהם  'לא'.  מיד 
יהודי, אבא שלי היה יהודי, הוא היה מתפלל בצעקות, 
החשוכים".  במסדרונות  ונעלם  בסדר',  יהיה  תדאג  אל 
שמגיעה  לו  להגיד  רציתי  בעיניים,  לי  עמדו  "דמעות 
שבת ושאני לא רוצה להיות פה בשבת, שקשה לי. הדלת 
הבטון  רצפת  על  הסתכלתי  לבד  שם  נותרתי  נטרקה, 
במרתפים  שבת  עושים  איך  לחשוב  והתחלתי  הקפוא 
הסובייטיים. בלילה כשבקשו להחזיר אותי לחדר ברכב 
צבאי התעקשתי, שבת היום ואסור לנו, משום מה החייל 
הסכים בקלות, הוא צעד איתי את כל הדרך לתא המעצר 
ברגל משך דקות ארוכות". שלמה חוזר לחדרו, הוא נוטל 
שתי מצות מכסה אותן בחתיכת בד ונעמד לשיר 'שלום 
עליכם' כמו שאבא שר עכשיו, כמו ששרים עכשיו בטיש 

הדבר הראשון שעשיתי זה 
להתפלל שחרית. לא הבנתי 

בדיוק מה שקרה בדקות 
האחרונות ומה זה אומר, 

אבל הבנתי היטב שאם אני 
רוצה להתפלל היום אני 

חייב לעשות את זה עכשיו, 
ובאמת צדקתי, דקות 

ספורות אחרי שהורדתי 
את התפילין, נכנס חייל 
וסימן לי לצעוד אחריו". 

"צעדתי אחריו בתוך שכונת 
ענק, שטח גדול סגור ומלא 

בבניינים וחדרים
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היה זה יום שישי, ומצאתי 
אור קטן באפילה, בין 

החוקרים היה גם חוקר 
שדיבר איתי יידיש. שאלתי 

אותו מול כולם 'אתה 
יהודי?' הוא הסתכל עלי 

בעיניים מפוחדות וענה מיד 
'לא'. כשהם יצאו הוא אמר 

לי ביידיש, 'כן, אני יהודי, 
אבא שלי היה יהודי, הוא 

היה מתפלל בצעקות, אל 
תדאג יהיה בסדר', ונעלם 

במסדרונות החשוכים". 
"דמעות עמדו לי בעיניים, 

רציתי להגיד לו שמגיעה 
שבת ושאני לא רוצה להיות 

פה בשבת, שקשה לי

עם האדמו"ר, האם מישהו יודע כבר שהוא במצוקה, 
האם מישהו דואג לו עכשיו, או שעדיף שלא ידעו ולא 

ידאגו, לפחות להם תהיה שבת שמחה.
קידוש הוא עושה על שתי מצות, הוא אוכל אותן 
וממשיך בשירי שבת, 'ויהיו רחמיך מתגוללים'. לפני 
כדי שירת הזמירות  תוך  כוחות  נרדם באפיסת  שהוא 
אולי  טקטיקה,  נשנה  מחר  ברירה  אין  מחליט,  הוא 
לחדר  בדרכו  כבר  למחרת  הישועה.  תגיע  משם 
החקירות הוא מתנהג מוזר, הוא שולף את הקלף ההוא 
שהניח ביום הראשון, אני מטופל בבית חולים לחולי 
נפש בישראל, "התחלתי להתנהג מוזר, לעשות קולות 
של כאב, תנוחות מוזרות, לא עניתי להם על כלום, הם 
לא היו רגילים לזה, אחרי שעה קלה הם שבו יחד עם 
שני פסיכולוגים, אחרי בדיקה קלה הם לחשו לי באוזן, 
'אתה שקרן, אין לך שום בעיה, אבל בשבת נניח לך 
חכה ליום ראשון'". יום ראשון הגיע, הוא נלקח לחדר 
החקירות, הפעם לחתימות, "ביקשו ממני לחתום על 
ערימת ענק של דפים, מסמכים, ציטוטים מהחקירה, 
זה אומן,  שאלו אותי עוד פעם את כל השאלות, מה 
עכשיו  לי  ואמרו  נוספים  פתקים  מילאו  רבנו,  זה  מה 
שהערימה  לי  הסביר  המתורגמן  זה,  על  גם  תחתום 
הם  הסובייטית,  לממשלה  היישר  עכשיו  עוברת  הזו 

היחידים שמחליטים גורל של אנשים כמוך". 
כמעט שבוע שלם חולף מאז הוא מצא עצמו אזוק 
בידיהם של השלטון האכזר, ככל שהזמן עובר הפחד 
שתגיע  הגורלית  לתשובה  ממתין  הוא  וכעת  גובר, 
מלשכת הממשלה, שתדון בגורלו של הישראלי שנתפס 
"השכמתי  שלישי.  יום  הגיע  חלף,  שני  יום  בגבול. 
בבוקר, התפללתי ונזכרתי שאתמול ביום שני נלקחתי 
נעמדתי  תחנון,  להגיד  הספקתי  ולא  מוקדם  לחקירה 
במרתפי  הכלוא  אדם  של  תחנון  זה,  את  להשלים 
בכיתי  הרודן,  הממשל  בידי  נתון  וגורלו  הק.ג.ב. 

כאילו כל מילה שם נכתבה במיוחד בשבילי "חוסה ה' 
עלינו ברחמיך ואל תתננו בידי אכזרים". "למה יאמרו 
חסד  עמנו  עשה  "למענך  אלוהיהם".  נא  איה  הגויים 
ואל תאחר" עמדתי משך שעה ארוכה מתחנן, לפתע 
שם  עמד  לאחור  "הסתובבתי  בדלת.  דפיקה  נשמעה 
נתן לי אותם ואמר  קצין בידו היו הבגדים שלי, הוא 
החקירות  בחדר  כעת  נמצא  הנך  התפילין  את  תוריד 
של הק.ג.ב. אחד המושגים היותר מפחידים ששמעתי 
עליהם בחיי, גרם לי לרעוד מפחד, זה לא חלום אני 
בחקירה, ברוסיה, מה יכול להיות יותר גרוע מזה, מי 
אני נער קטנטן מול חוקרי המשטר הקומוניסטי. רציתי 

לבכות אבל פחדתי, הבנתי שאני צריך להיות חזק.  
הכל  את  לי  החזירו  למשרד,  כבוד  אחר  "נלקחתי 
שווה  היה  זה  לי,  לקחו  שהם  הרובלים  את  אפילו 
לי  שהחזירו  לספור  שעה  לי  נתנו  דולר.  מאלף  יותר 
הכל, החתימו אותי על כך שנתנו לי הכל, העלו אותי 
לרכב משטרתי ונסענו לתחנת הרכבת ממנה נלקחתי. 
כשיצאתי  רק  ממתינים,  רבים  צלמים  ראיתי  מהחלון 
כדי  התאספה  התחנה  כל  לי,  ממתינים  שהם  הבנתי 
קצינים  בחמישה  מלווה  שצועד  זה  הוא  מי  לראות 
לא  מבולבל,  "הייתי  אותו...  לצלם  רודפים  וצלמים 
אותי  שהחזיר  מה  אך  איתי,  קורה  מה  הבנתי  כך  כל 
שניה  אלי  ניגש  הוא  היהודי.  הקצין  היה  למציאות 
לפני שהם נפרדו ממני, דחף לידי את הדרכון הצרפתי 
עכשיו  עובר  אתה  'שלמה  באוזן,  לי  ולחש  המזויף 
לפולניה מעכשיו קוראים לך אליק, אל תפחד, תיסע 

רגוע'. 
הכתובת  עם  דף  לי  נתן  הוא  שנעלם  לפני  "שניה 
הסתכל עלי ואמר, 'תשלח לי מכתב שהגעת בשלום, 
מסלול,  אותו  רכבת,  אותה  בבקשה'".  בבית,  שאתה 
שבוע שלם חלף מאותו בוקר, שלמה יושב על הספסל 
נזכר ברגע ההוא שהחייל נכנס לרכבת לבקש דרכונים, 

וזה בדיוק מה שקורה בתחנה הבאה. פתאום אני רואה 
לי  הייתה  דרכונים,  לבקש  שוב  עולה  חייל  אותו  את 
תחושה מוזרה, פשוט לא ידעתי אם אני אמור לפחד, 
כשהוא הגיע אלי הוא ביקש את הדרכון, אבל עוד לפני 
שהלב שלי הספיק לרעוד שמעתי אותו שואל, 'יש לך 
אפילו  הוא  לדולרים?',  לפרוט  רוצה  אתה  כסף?  פה 
לא הסתכל בתמונה, הבנתי שזה מה שהיה יכול לקרות 
גם שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. "אולי 
הוא רצה להרגיע אותי שאני אדע שלמעשה רוסיה זה 
לא דבר כל כך מפחיד ואפשר לצאת אפילו אם אתה 
כבר בדרך לסיביר ל־ 25 שנה, כי מיד כשחזרתי כבר 
התחלתי להתארגן לנסיעה הבאה. "הפעם מתוחכמת 

עוד יותר".

התוכנית בקהיר 
מסתבכת

היה  ליבו  לארץ,  שב  הוא  מאז  חלפה  שלמה  שנה 
שבור, לא מהזיכרונות הקשים, אלא מהידיעה שהוא 
היה קרוב כל כך... בחודשיים הבאים הוא תכנן יחד 
ישיגו  כיצד  ליבו,  אומץ  על  שמע  שכבר  חברו  עם 
לא  והפעם  שלהם,  תמונה  עם  הפעם  זרים,  דרכונים 
של צרפת אלא של ארצות הברית, דבר שיקל עליהם 
את המסע. את הרעיון הזה הוא הרכיב במשך תקופה 
ארוכה מאד, "חשבתי על הרבה דרכים כיצד אני משיג 
יהיה  שהוא  רציתי  שלי,  תמונה  עם  אמריקאי  דרכון 
הכי אמתי שיש, לא רציתי להסתבך שוב, לבסוף הוא 
עולה על רעיון, מורכב, מסובך, מסוכן אבל לא משהו 
שמפחיד מי שניצח חוקרי ק.ג.ב. בדרך לא דרך הוא 

הרה"צ שמואל שפירא )קרדיט: מכון הר המור(
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אחר דקות ארוכות ניגש 
אלי אחד הפקידים וביקש 

שאתלווה אליו להצטלם 
לצורך הדרכון שמדפיסים לי 

כעת". אחרי שעה שלימה 
מוצא שלמה את עצמו 

עם דרכון חדש ביד, טרי, 
ירחמיאל קפולאר, והתמונה 

שם שלו, אלא שכשהוא 
בא לצאת הוא מבין 

שבכדי לצאת ממצרים הם 
יצטרכו לראות את הוויזה 
שאיתה הוא נכנס, הבעיה 

שירחמיאל קפולאר מעולם 
לא נכנס למצרים, מאיפה 

יהיה לו ויזה כדי לצאת 
איתה



משיג תעודת זהות של תושב ארצות הברית, הוא לומד 
שיהיו  אסור  היטב,  אותם  משנן  פה,  בעל  הפרטים  את 

טעויות. השלב הבא זה נסיעה למצרים... 
לקונסוליה  לגשת  ושם  למצרים,  לטוס  היה  "הרעיון 
האמריקאית עם תעודת הזהות האמריקאית ולומר שאבד 
לי הדרכון האמריקאי מה שיאלץ אותם להוציא לי דרכון 
חדש. "לא ידעתי ערבית וכבר מהרגע הראשון שיצאתי 
עלי  הסתכלו  כולם  קצת,  מורכב  שזה  הבנתי  למצרים 
במצרים,  לבד  להתהלך  צעיר  יהודי  לבחור  מה  מוזר, 
דשמיא  סייעתא  לי  הייתה  להצליח,  נחוש  הייתי  אבל 
ערבי  יצא  התעופה  בשדה  שעצרתי  מהמונית  גדולה. 
שהוא  והחליט  אלי  נצמד  הוא  שוטף,  עברית  מדבר 
המדריך שלי, נכנסו לעיר הבירה קהיר שהיא עיר עמוסה 
וסואנת. מחשבות של חרטה עלו בי 'האם זה הגיוני מה 
שאני מתכנן לעשות בכלל', הנהג לא חיכה הרבה והוביל 
אותי ישר לקונסוליה, כמובן הוא גם נכנס איתי לתרגם 

לי הכל".
התקבל  הוא  קהיר  של  האמריקאית  בקונסוליה 
בחשדנות רבה, ערבית הוא לא יודע ומאיפה שיידע, אבל 

למה אנגלית הוא לא יודע? נהג המונית הערבי היה צריך 
להסביר במשך שעה ארוכה לפקיד האמריקאי בערבית 
שתלמידי הישיבה באמריקה מדברים רק באידיש. זה לא 
כל כך עבד, אך הפקידים היו צריכים למעשה להחליט 
להם  שהתנחל  הזה  היהודי  הבחור  עם  עושים  הם  מה 
שוב  להם  אמר  הוא  ללכת",  לאן  לי  "אין  בקונסוליה, 
ממצרים  לצאת  יכול  לא  אני  הדרכון,  לי  "אבד  ושוב, 
לשום מקום, אני נשאר כאן". "באמת שהם לא ידעו מה 
לבין  בינם  הרבה  משוחחים  אותם  ראיתי  איתי,  לעשות 
עצמם, אמרתי תהילים, התפללתי שיקרה הנס, והוא אכן 
קרה, אחר דקות ארוכות ניגש אלי אחד הפקידים וביקש 
שמדפיסים  הדרכון  לצורך  להצטלם  אליו  שאתלווה 
עצמו  את  שלמה  מוצא  שלימה  שעה  אחרי  כעת".  לי 
והתמונה  קפולאר,  ירחמיאל  טרי,  ביד,  חדש  דרכון  עם 
שבכדי  מבין  הוא  לצאת  בא  שכשהוא  אלא  שלו,  שם 
שאיתה  הוויזה  את  לראות  יצטרכו  הם  ממצרים  לצאת 
נכנס  לא  מעולם  קפולאר  הבעיה שירחמיאל  נכנס,  הוא 
ויזה כדי לצאת איתה. הפקיד  למצרים, מאיפה יהיה לו 
שהבין שמשהו הסתבך התחיל לשאול שאלות, ליבו של 

שלמה – ירחמיאל התחיל לדפוק והוא הבין שוב שהדבר 
החשוב ביותר עכשיו זה לשמור על קור רוח, בזה הוא 
היה טוב. הוא התחיל לחטט בכיסים בכדי שיבינו שגם 
הוויזה איתה הוא נכנס אבדה לו, זה עבד מהר מהצפוי, 
דאג  הוא  שם  התעופה  לשדה  איתו  יחדיו  נשלח  פקיד 

להסביר את הבעיה. 
שערים  במאה  לחברו  נפנף  והוא  אחד,  יום  חלף  לא 
עור  לרקום  החלה  החדשה  הנסיעה  בידו,  הדרכון  עם 
לנסוע  רוצה  לא  כבר  שלמה  הזו  הנסיעה  אל  וגידים. 
לוריא,  בשם  מבוגר  יהודי  שניים.  עוד  מוצא  הוא  לבד, 
וחברו הרב יצחק אנשין. במשך שלוש שנים רצופות הוא 
נוסע שוב ושוב לאירופה בכדי להשיג ויזה לרוסיה, אך 
הזכורה  במצרים  אפילו  מקום,  משום  הגיעה  לא  הויזה 
ניסה ולא הצליח. שלושת "האמריקאים"  לו לטוב הוא 
ממשיכים לנסות במדינות רבות, לבסוף שניים מקבלים 
"הצטערתי  מהפרק.  ירד  אנשין  ודייטש,  לוריא  ויזה, 
שהוא ירד, רציתי שיבואו כמה שיותר אנשים שלא אהיה 
לבד, החלטנו להמשיך בכל זאת אבל יום לפני הנסיעה 
הבין  שהוא  ממנו,  ושומע  לוריא  של  לביתו  נקרא  הוא 
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יורד  שהוא מבוגר מידי בשביל נסיעה כזו וגם הוא 
יוצא שבור לגמרי  מהנסיעה. מביתו בירושלים הוא 
הוא צועד בסמטאות מהורהר. הידיעה כי מחר הוא 
אמור לעלות על המטוס הזכירו לו את כל  המאורעות 
מהנסיעה הקודמת והוא מחליט לוותר... אלא שתוך 
מלונדון,  הירש  ישראל  הרב  מולו  מגיע  מחשבה  כדי 
שלמה מחליט לספר לו את מחשבותיו, ר' ישראל שומע 
הוא  "הלכתי אחריו,  'בא אחרי'.  לו  ואומר  הדברים  את 
לקח אותי לביתו של רבי שמואל שפירא וסיפר לו שאני 
מפחד לנסוע, הייתי בטוח שהוא יגיד לי לוותר אחרי מה 
שקרה לי בפעם הקודמת אבל בדיוק להיפך, רבי שמואל 
שפירא. בירך אותי, 'תיסע, ה' יעזור שתצליח, אל תפחד 
יהיה בסדר'". למחרת הוא ממריא לרומא, מרומא  הכל 
לוורשה ומוורשה לקייב, בפעם השניה הוא דורך בקייב, 
שפוגש  הראשון  הפקיד  אך  רגוע,  להישאר  משתדל 
שלמה,  אה?'  לאומן  'באת  בגרמנית,  אותו  שואל  אותו 
שכולם  מבין  הוא  שותק,  המקומי,  בשמו  ירחמיאל  או 

יודעים בדיוק למה הוא הגיע.
תקוותו היתה שהדרכון המוצלח יעזור לו הפעם, אלא 
אנגלית  לדבר  יודע  לא  אתה  מדוע  הגורלית  שהשאלה 
נקרא  הוא  רוסים להתאסף סביבו,  לקצינים  גורמת  שוב 
"אותם  קצינים.  שורת  מתיישבים  ומולו  צדדי  לחדר 

מבטים אותם שאלות, למה הייתי צריך את כל זה".

תביא אותנו לאומן
כשהוא יושב מול הקצינים והשאלות החלו להישאל, 
מהר,  כך  כל  לוותר  הולך  לא  הוא  שהפעם  ידע  הוא 
הם  לבסוף  שהכנתי,  התירוצים  כל  את  להם  "הסברתי 
הוציאו מסמך 'שאלון', שצריך למלא ולחתום בסופו, הם 
הגישו לי את זה והמתינו לראות באיזו שפה אני כותב, 
כתבתי בעברית". הפעם הם כבר לא הסכימו איתו, "אתה 
אפילו לא יודע לכתוב באנגלית?" הם שאלו שוב ושוב. 
הסברים  תירוצים,  ובצרור  להתעקש,  החליט  שלמה, 
הוא  כי  הפקידים  את  לשכנע  הצליח  הוא  ופלפולים, 
"הייתי  כשהיתה,  נותרה  הבעיה  אך  אורגינל,  אמריקאי 
בשתי  אותו  למלא  אפשר  אך  הטופס,  את  למלא  צריך 
'אני  להם  אמרתי  ברוסית,  או  באנגלית  או  בלבד  שפות 
אענה לכם ואתם תכתבו', הם הזדעזעו מכך, שאני רוצה 
לזייף מסמך רשמי של המדינה". השעות חולפות, כבר 
זמן רב מידי שהוא יושב מול הפקידים, המצב רק הולך 
שם  נותר  הוא  מאדם,  התרוקן  כולו  הטרמינל  ומסתבך, 
לבד, מהוא והשוטרים, מוחו עבד במקביל להדחיק את 
למצב  פתרון  ולמצוא  שעברה,  מפעם  שצפו  הזיכרונות 
הקיים, לבסוף זה הגיע, "הצעתי להם שהם יכתבו לי על 
דף צדדי מה שאני אגיד להם, ואני אעתיק את זה למסמך 
פשוט  שהם  מותשים  כך  כל  היו  שהם  מסתבר  הרשמי, 

צהלו מאושר
זרקו  והם  שעה  חצי  "חלפה  שמצאתי".  מהפתרון 
לי.  היה  לא  תיירות  מלווה  אפילו  מהטרמינל,  אותי 
עצרתי מונית ומיד כשהתיישבתי בקשתי להגיע לתחנת 
המוניות. כשהגענו המקום היה מוצף בשוטרים, פחדתי 
לצאת מהמונית אבל הייתי מוכרח". הרב דייטש מתרגש 

כשהוא נזכר באותו לילה.
"היה נס שאף אחד מהשוטרים לא ראה אותי. עמדתי 
אלי,  שמתקרב  מונית  נהג  רואה  אני  ולפתע  בצד  שם 
הוא לחש לי באוזן, 'תן לי ארבע מאות רובל ואני אקח 
המילים  אבל  המופקע,  נדהמתי מהמחיר  לאומן',  אותך 
את  הוצאתי  הכל,  על  גברו  לאומן'  אותך  אקח  'אני 
לנסיעה,  ויצאנו  במונית  התיישבתי  לו.  ונתתי  הסכום 
הנהג  זמן  כמה  בכל  לאומן.  בדרך  שאני  האמנתי  לא 
ביקש ממני להתכופף כל אימת שחלפנו על פני מחסום 
לא  הוא  מחסום  ובכל  חכם,  מספיק  היה  הוא  משטרתי, 
ודחף  יצא,  פשוט  הוא  לרכב,  יציץ  שהשוטר  המתין 
הבא.  למחסום  והמשיך  לידו,  רובל  עשרה  שוטר  לכל 
נשנק,  קולו ממש  הרגעים האלו,  אל  חוזר  כשר' שלמה 
הצבעים, הקולות, המראות, הכל חוזר אליו, הוא ממש 
מתרגש. "הייתי מרוגש, מפוחד, מבולבל, כל התחושות 
הללו ביחד, ולאט לאט חדרה בי ההכרה שהנה אני עומד 
בוקר  לפנות  שלש  היתה  "השעה  הקדוש.  לציון  להגיע 
כשהנהג הצביע לי על השלט שמראה על העיר אומן", 
כולה  העיירה  רגעים,  באותם  בהתרגשות  דייטש  נזכר 

היתה חשוכה, ולא אני ולא הנהג ידענו בדיוק לאן צריך 
לנסוע, לא היה את מי לשאול וזה גם היה מסוכן מאד". 
שלמה והנהג מסתובבים בעיר, עד שלבסוף הם מוצאים 
מעיקה  דממה  אפל,  היה  הלילה  פושקינא.  רחוב  את 
לאן  מושג  לו  שאין  אלא  מהאוטו  יוצא  שלמה  שררה. 
היתה  ההתרגשות  לצדדים,  הסתכלתי  הולכים,  עכשיו 
בצד  צעדתי שם  עזרה,  לא  וכל ההדרכה  גדולה,  כך  כל 
מוצא  לא  ראה שאני  כשהנהג   ,  52 את מספר  וחיפשתי 
הוא יצא לעזור לי, לפתע עבר שם איש מבוגר, הנהג שאל 
נגשתי לשם  לו אל המיקום המדויק,  והוא הצביע  אותו 

וראיתי את השאר, לא היה אפשר להתבלבל".
שם  שהתחולל  מה  את  לנו  לתאר  מנסה  שלמה  ר' 
והוא לא כל כך מצליח, דיבורו קטוע ונראה כי הוא שב 
כאילו  מדבר  והוא  עצומות  עיניו  לאחור,  שנה  ארבעים 
קורא מתוך חזיון. "נכנסתי לחצר הציון הקדוש, וכמעט 
הייתה  הליכתי  מפחד,  ולא  רעד  גופי  כל  שהתעלפתי, 
מגרוני  יוצאת  אילמת  כשזעקה  והשתטחתי  כושלת 
הקדוש,  הציון  הזו,  האדמה  הזו,  הרצפה  הנה  'הנה, 
קח  אליך,  הגעתי  אני  והנה  כאן,  אתה  הקדוש  רבינו 
אותי, הרווה את נשמתי ותקן אותי בתיקון הראוי לי'". 
הדמעות זלגו מעיניו משך דקות ארוכות "לקח לי כמעט 
רבע שעה להאמין לעצמי שהנה אני נמצא על ציונו של 
רבינו הקדוש, חשבתי שאולי אני הוזה, אולי אני חולם, 
הקדוש.  הציון  על  שאני  רואה  ואני  פקוחות  עיני  אבל 
לקרוא  והתחלתי  הכללי'  ה'תיקון  את  מכיסי  הוצאתי 
מילה במילה, פעם אחר פעם כשאני אומר פעם אחת גם 

 רבי שמואל שפירא. בירך אותי, 
'תיסע, ה' יעזור שתצליח, 
אל תפחד הכל יהיה בסדר'". 
למחרת הוא ממריא לרומא, 
מרומא לוורשה ומוורשה לקייב, 
בפעם השניה הוא דורך בקייב, 
משתדל להישאר רגוע, אך 
הפקיד הראשון שפוגש אותו 
שואל אותו בגרמנית, 'באת 
לאומן אה?' 

ציונו של רבי נחמן מברסלב זיע''א
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נכנסתי לחצר הציון 
הקדוש, וכמעט 
שהתעלפתי, כל גופי 
רעד ולא מפחד, הליכתי 
הייתה כושלת והשתטחתי 
כשזעקה אילמת יוצאת 
מגרוני 'הנה, הנה הרצפה 
הזו, האדמה הזו, הציון 
הקדוש, רבינו הקדוש 
אתה כאן, והנה אני הגעתי 
אליך, קח אותי, הרווה את 
נשמתי ותקן אותי בתיקון 
הראוי לי'". הדמעות 
זלגו מעיניו משך דקות 
ארוכות "לקח לי כמעט 
רבע שעה להאמין לעצמי 
שהנה אני נמצא על ציונו 
של רבינו הקדוש, חשבתי 
שאולי אני הוזה, אולי אני 
חולם, אבל עיני פקוחות 
ואני רואה שאני על הציון 
הקדוש

את התפילה של מוהרנ"ת. כשהגעתי למילים שבסוגריים 'ואם 
יהיה על קברו הקדוש יאמר'... פרצתי שוב בבכי של שמחה 

ואושר עילאי.
הזכרתי את שמות חבריי שלא זכו להצטרף לנסיעה, הזכרתי 
לברכה את בני משפחתי ואת האדמו"ר מביאלא. שעתיים בהן 
הייתי על הציון הקדוש חלפו ביעף, היה נראה לי כאילו הייתי 
שם רק דקות בודדות, אך קריאותיו של הנהג צלצלו באוזני 

ומשיכתו בכנף המעיל שלי לא הותירו לי ברירה, לא רציתי 
מוצף  במונית  "ישבתי  ברירה.  לי  הייתה  לא  אך  להיפרד 
התרגשות  את  במילים  לתאר  אי אפשר  גדולה,  בשמחה 
הזה.  בעולם  מקביל  דבר  שום  לזה  אין  בי,  שאחזה 
בקושי  הייתי.  היכן  מיד  אותי  שאלו  למלון,  "כשחזרתי 
עניתי להם, בזתי להם ולשאלות שלהם, הכל נמוג לעומת 

ההתרגשות שלי, אפילו המחשבה שפעם שעברה נעצרתי 
בחזור לא הטרידה אותי.

את  מסיים  הוא  בהצלחה",  הושלמה  שלי  "המשימה 
סיפורו 

)באדיבות מכון ניצוצות(

ביום  תשרי,  י”ח   )1810( תקע”א  בשנת 
שלישי של חול המועד סוכות, הסתלק רבי 
בעיירת  עולמו  לבית  זצ”ל  מברסלב  נחמן 
הקימה  פטירתו  לאחר  אומן שבאוקראינה. 
הציון  על  קבורתו,  מקום  על  אוהל  זוגתו 
לוח  שכבת  אלא  מצבה  הייתה  לא  עצמו 
בטון. האוהל עמד במקומו עד שנת תש”ד, 
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נחרב 

האוהל בהפצצה גרמנית. 
ציונו  הגרמנים,  ידי  על  שנחרב  לאחר 
של רבי נחמן עמד ללא אוהל וללא מצבה 
הגר,  מיכל  ר’  זו  בתקופה  תש”ז,  שנת  עד 
שהתגורר  ברסלב  מחסידי  צדק  גר  שהיה 
לקנות  אומן  לעיריית  בקשה  הגיש  באומן, 
את שטח הציון, בבקשה שהוגשה, כתב ר’ 
מיכל כי מטרת הבנייה היא הקמת בית פרטי 
האישור  התקבל  תשי”ב  בשנת  למגורים, 

והרכישה התבצעה.
בבניית  מיכל  ר’  החל  מכן  לאחר  מיד 
את  למנוע  בכדי  הק’,  הציון  מעל  הבית 
ותוכנן  נבנה  הבית  הק’,  בציון  הפגיעה 
ממש  יוקם  המבנה  של  החיצוני  שהקיר 
צמוד לציון הק’, אותו בית נשמר היטב עד 
ברסלב  חסידי  חזרו  עת  האחרונות,  לשנים 

לאומן מיד לאחר נפילת מסך הברזל.
בשנת תשנ”א, הוקמה מצבה נמוכה על 
הציון הק’. שנה לאחר מכן הוקמה מצבה 
והחצר הסמוך הורחבה, בכדי  יותר  גדולה 
שבאו  המתפללים  את  לקלוט  שתוכל 
מהגויה  הבית  נרכש  תשנ”ז  בשנת  לאומן, 
מכן  שלאחר  ובשנים  במבנה,  שהתגוררה 
הקיים  החדש  האוהל  הוקם  תשנ”ח  בשנת 

כיום.
במלחמת  האוהל  לחורבן  העדות  את 
פליער  גדליה  ר’  שמעו  השנייה  העולם 
של  הכנסת  בבית  ז”ל  ברגר  לייבל  ור’ 
חסידי ברסלב בניו יורק – ארה”ב, העדות 
רוסי ששירת בעבר  גנרל  נשמעה מפיו של 
אנשי  בפני  לספר  החל  הוא  האדום,  בצבא 
נולד  כי  וסיפר  סיפורו האישי  שלומינו את 
למשפחה חרדית בפולין. בעת לידתו אביו 
נפטרה.  אמו  גם  קצר  זמן  וכעבור  נפטר, 
אצל  לגור  עבר  ואם  מאב  יתום  כשהוא 
דודו, שם הוא הועסק בעבודה פיזית קשה 
כמה  לאחר  יהדותו.  את  ממנו  שהשכיחה 
הוא  הרוסי.  לצבא  להתגייס  החליט  שנים 

התקדם במהירות, והתמנה לגנרל.
בתקופת המלחמה הגיע הגנרל עם חייליו 
הימים  בתקופת  זה  היה  בפולין,  לעיירה 
נזכר  מיהדותו,  שהתרחק  הגנרל  הנוראים, 
לאביו,  הזיכרון  יום  הוא  הכיפורים  שביום 
הוא  נשמתו.  לעילוי  קדיש  לומר  והחליט 
לקח שניים מחייליו והם צעדו לבית הכנסת, 
כאשר נכנס הגנרל, נבהלו המתפללים מאוד 

מחששם שמא פורעים הם, הגנרל הרגיעם 
באידיש והסביר להם את מטרת בואו.

לאחר יום כיפור נפגש הגנרל עם רב בית 
הכנסת  שהיה מחסידי ברסלב, הרב שאלו: 
“הרי ברוסיה אתה גר, כיצד זה ייתכן שלא 
גדול?  צדיק  קבור  שם  באומן,  עדיין  היית 
טובה גדולה לנשמתך תהיה אם תאמר שם 

תיקון הכללי”.
העולם  מלחמת  עת  התקופה  באותה 
והתעצמה,  הלכה  המלחמה  השנייה, 
העיר  בקרבת  חייליו  עם  הוצב  הגנרל 
בפולין,  הרב  של  בדבריו  משנזכר  אומן. 
נחמן  רבי  של  לקברו  לאומן  להגיע  ביקש 
מברסלב, מהר מאוד הוא מצא את מבוקשו, 

בציון הק’ הוא אמר את התיקון הכללי.
שוב  הלחימה  של  נוספת  בהזמנות 
הקרבות  ובמהלך  אומן  לעיר  הגנרל  נקלע 
את  ראה  העיר,  על  הגרמנים  וההפצצות 
נחרב מההפצצות.  האוהל מעל הציון הק’ 
בסיום המלחמה ברח הגנרל, חזר בתשובה, 
התחתן ונסע להתגורר בארצות הברית, מדי 
בראש  בקיבוץ  להשתתף  מגיע  היה  שנה 

השנה עם אנשי שלומינו דחסידי ברסלב.

שיקום הציון לאחר 
המלחמה

בשנת תש”ז כמה שנים לאחר המלחמה, 
ביקשה עיריית אומן להרוס את בית החיים 
בו נטמנו 30 אלף הקדושים באומן, בו בחר 
רבי נחמן מברסלב להיקבר, העיירה הוציאה 
בית  שטח  כל  על  מגורים  בניית  תוכניות 
החיים, ר’ זנוויל ליובארסקי ז”ל, מחשובי 
אנשי שלומינו, הגיש בקשה לעיריית אומן 
לרכוש את שטח בית החיים, שכל מצבותיו 
נהרסו במלחמה. הבקשה הוגשה על שם ר’ 

מיכל הגר, האישור התקבל והחלו בבנייה.
עמודי  יסודות  את  למצוא  ביקש  תחילה 
את  לדעת  בכדי  הישן,  האוהל  של  העץ 
חיפש  הוא  הציון,  של  המדויק  מיקומו 
שוב ושוב, אך לא מצא. משכך פרץ בבכי 
למצוא   שיוכל  לו משמים  והתפלל שיעזרו 
את שטח הציון המדויק. באותו הלילה חלם 
אליו  שהתגלה  הקדוש  רבינו  את  בחלומו 
במלבושי שבת, ר’ זנוויל, פנה אליו והחל 
רבינו  אותנו”.  תעזוב  אל  “רבי,  לזעוק: 
הק’ ענה לו ואמר: “אינני הולך, אני נשאר 

ביניכם!"
יסודות  את  לחפש  זנוויל  ר’  שב  בבוקר 
את  מצא  ממושך  מאמץ  לאחר  האוהל, 
האוהל  של  היסודות  שהיו  העץ,  עמודי 
שנחרב בהפצצות, על מקום הציון. הוא יצק 

ההיסטוריה של אומן
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לאחר שנחרב על ידי 
הגרמנים, ציונו של רבי 
נחמן עמד ללא אוהל 
וללא מצבה עד שנת 
תש”ז, בתקופה זו ר’ 
מיכל הגר, שהיה גר 
צדק מחסידי ברסלב 
שהתגורר באומן, הגיש 
בקשה לעיריית אומן 
לקנות את שטח הציון, 
בבקשה שהוגשה, 
כתב ר’ מיכל כי מטרת 
הבנייה היא הקמת בית 
פרטי למגורים, בשנת 
תשי”ב התקבל האישור 
והרכישה התבצעה

2 מטר  אורך של  80 ס”מ על  יציקת בטון ברוחב 
נושק  הבית  של  החיצון  הקיר  את  לבנות   והורה 

ממש לציון, כדי שלא יהיה חשש לבנייה בעתיד.
כאשר  לביתו.  חזר  בלבוב  שהתגורר  זנוויל  ר’ 
הגיע שוב לאומן לאחר תקופה, סיפר לו ר’ מיכל 
הגר כי מכר את הבית לגויים, מחששו מהשלטונות 
הקומוניסטיים שאסרו על היהודים להתפלל ולבנות 
אוהל מעל הקבר. הדיירים הגויים העמידו בכניסה 
על  להשתטח  מהיהודים  כלבים שמנעו  שני  לבית 

הציון.
בעל הבית חלה פתאום וסבר כי חלה בשל הקבר 
הבית  הבית,  את  למכור  והחליט  בחצר,  העומד 
שנת  עד  שם  שהתגוררו  חדשים  לדיירים  נמכר 

תשנ”ז.
לחסידי  להניח  סירבה  החדשה  הבית  בעלת 
בראש  הקדוש.  רבינו  ציון  על  להתפלל  ברסלב 
השנה של שנת תש”כ ביקשו חסידי ברסלב ברוסיה 
להשתטח על ציון רבינו הקדוש בערב ראש השנה, 
להיכנס  להם  איפשרה  לא  הגויה  אך  שנה,  כמדי 
יצאה  הגויה  של  ובתה  רב,  זמן  עבר  לא  לחצר. 
מדעתה, ואושפזה בבית חולים לחולי נפש, באומן 
הבאים  החסידים  כי  הגויים,  בין  השמועה  יצאה 

לאומן כישפו את הילדה.
בראש השנה שנה לאחר מכן, שוב ביקשו חסידי 
הקדוש, השכנים  רבינו  ציון  על  ברסלב להשתטח 
היה  המצב  מכשפים.  כעל  היהודים  על  דיברו 
חמור ולא היה מצב להתפלל בציון הק’, רבי מיכל 
דורפמן זצ”ל ניגש אל הגויה ואמר לה: “אם תרשי 
לנו הפעם להיכנס לחצר הציון, נתפלל עבור בתך 

ותתרפא”. הגויה הסכימה.
נכנסו החסידים אל הציון וערכו תפילה מיוחדת 
עבור הבת של הגויה שחלתה. בסיום התפילה, ר’ 
“רבי!  ואמר:  הקדוש  רבינו  אל  לדבר  החל  מיכל 
היא  והיחידה  האחת  חיותנו  ברוסיה,  אנשיך  אנו 
גם  אשר  הנשגב,  גניזתך  מקום  הקדוש,  ציונך 
והנה  בשלו.  בנו  מקנאים  ישראל  בארץ  יהודים 
עתה העלילו עלינו עלילה שפלה, המונעת מאתנו 
גם את מקום חיינו זה. אנא! התחנן נא לפני אבינו 
שבשמים, שירפא את החולה ויסור הזעם מעלינו”. 
ובנימה של כאב הוסיף: “הרי לקב”ה כל כך הרבה 

גויים, ומה אם בעולמו תהיה עוד גויה אחת?!”

לא חלפה שנה, לקראת חג הפורים הגיעה בקשה 
מיוחדת מארצות הברית להתפלל על הציון הקדוש 
טייטלבאום  משה  יואל  רבי  כ”ק  רפואת  עבור 
האדמו”ר מסאטמר זצ”ל, שהיה בסכנת חיים. ר’ 
כאשר  גדול,  ובחשש  כבד  בלב  לאומן  נסע  מיכל 
הגיע לציון הופתע לראות את הגויה כשהיא רצה 
לקראתו בשמחה גדולה, ואף הזמינה אותו לביתה 
להתכבד במשקה ובמזונות. הגויה סיפרה כי בתה 
התייחסה  מאז  התחתנה.  ואף  הבריאה  שחלתה 
בכבוד גדול לחסידי ברסלב, ולא הפריעה להשתטח 

על הציון.
ברסלב  לחסידי  אפשרה  הגויה  השנים  במשך 
שלא  בכדי  בזוגות,  ורק  אך  הק’  לציון  להיכנס 
הגוייה  מהשלטונות,  מחששה  לב  תשומת  ימשכו 
הייתה נוהגת להכין ספסל לישיבה ומים באמבטיה 
לנטילת ידיים. המשפיע ר’ בנימין קנפלמכר סיפר 
על השנים המאוחרות יותר, באחת הפעמים ביקשו 
בביתה  מיטות  לשכור  אנשין  נחום  ר’  וידידו  הוא 
בעוד  תשלום.  בעבור  הסכימה  הגוייה  הגויה.  של 
סמוך  העומדות  המיטות  את  מציעים  החסידים 
לחדר  נכנסה  הבית  בעלת  הציון,  שמעל  לחלון 
סימני  בידיה  בסמנה  לא!  לא!  וקראה:  נזעקה 
ישן  בנה  הפעמים  באחת  כי  סיפרה  הגוייה  חנק. 
באותו מקום, והרגיש כי יד אלמונית מנסה לחנוק 
אותו בגרונו, ומאז, לא איפשרה לחסידים ששכרו 
הק’.  הציון  לחלון  סמוך  לישון  בביתה  מיטות 
לחסידים  הגויה  של  יחסה  מכן  שלאחר  בתקופה 
השתנה לרעה, בתקופה שלאחר נפילת מסך הברזל 
ברוסיה, כאשר ביקשו החסידים לרכוש את הבית 

ממנה, היא הצרה את התנהגותה כלפי החסידים.
ברצפת  מכוסה  הייתה  תשנ”א  שנת  עד  הציון 
בטון חלקה, שבשנים המאוחרות יותר כוסתה עם 
זכו  מעטים  הגויים,   הבית  בעלי  ידי  על  מרצפות 
מנצלים  הם  כאשר  לאומן,  תקופה  באותה  להגיע 
כל פרצה אפשרית, כאשר רבים מהם נעצרו, נחקרו 
וגורשו תוך אזהרה שאם הם ייתפסו שוב ברוסיה, 
גורלם יהיה מר, מהם היו שלא הצליחו כלל להגיע 
לחטוף  שזכו  המאושרים  גם  היו  ומהם,  לאומן, 

כמה דקות בציון הק’.
ר'  באחת הנסיעות האלה, בחורף שנת תשמ"ו, 
זאב קנעפלמאכער, אמן ומעטר במקצועו,  בנימין 

השתתף גם הוא במסע המסוכן, והגיע בכדי לסמן 
לעטר  החל  הוא  כך  לשם  הציון,  של  גבולו  את 
נורא המקום  בכיתוב “מה  את חלקו של המשטח 
הקדוש הזה” במטרה למנוע פסיעה או ריקודים על 
נשאר  הציון  על  הכיתוב  ידע.  מחוסר  הציון  שטח 

עד שנת תשנ”א.
בשנת תש”ן קרס מסך הברזל ונפל, ובקול דממה 
דקה שהרעישה את העולם. נתלכדו חסידי ברסלב 
התשתית  ולהכנת  הציון  לשיקום  לפעול  והחלו 
מברסלב,  נחמן  רבי  הציון  על  הקדוש  לקיבוץ 
מכובדת  מצבה  להקים  הייתה  הראשונה  פעולתם 
עם  מגעים  מקיימים  שהם  כדי  תוך  הציון,  על 
השלטונות ובעלי ההבתים הסמוכים על רכישת כל 
השטח, בשנת תשנ”א הוקמה על הציון מצבת שיש 
בגובה כ- 40 ס”מ. שנה לאחר מכן, הקימו מצבת 

שיש גבוהה שעמדה על הציון עד שנת תשנ”ח.
בעלי הדירות הגויים, שידעו להעריך את מחיר 
הבתים בבעלותם, ביקשו מחיר גבוה מאוד עבורן, 
מה שעיכב עוד את הרכישה. בסופו של דבר, בשנת 
תשנ”ח הצליחו החסידים להגיע להסכם הגיוני עם 
בעלי הבתים, ורכשו מהם את כל הבתים שהיו על 

בית החיים סמוך לציון רבינו הק’.
לבנות את האוהל  באותה העת החלו החסידים 
ואת מצבת השיש הקיימים כיום. הבנייה הסתיימה 

באותה שנה לקראת ראש השנה של שנת תשנ”ט.

קבר רבי נחמן מברסלב
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לגאולה
משעבודמשעבודמשעבוד
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מנחם מנדל בייליס היה הקרבן של עלילת הדם האחרונה בעת המודרנית ⋅ במסמכים שנחשפו 
בשנים האחרונות מתברר עד כמה פעל מנגנון משומן מטעם השלטונות שרצה בהרשעת היהודי 
כנגד כל הסיכויים ⋅ ואיך אפשר להישאר אדיש לבקשתו האחרונה של בייליס שנפטר ערירי: 'אל 

תשכחו, אימרו עלי קדיש והתפללו לזכרי'

||  שבתאי פוגל ||

צילומים: באדיבות הספרייה הלאומית, ויקיפדיה
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לאחר ש שנים  וחמש  מונים 
שנפטר, ובעיקר כשעלילות דם 
העולם,  מן  כמעט  עברו  כבר 
בייליס  מנדל  שמנחם  נראה 
אותו  של  שמו  מלב.  נשכח 
המאבק  סמל  ששימש  יהודי, 
על היהדות במשך שלוש שנים 
בכפו,  עוול  לא  מי שעל  למעלה ממאה שנה,  לפני  תמימות 
שאפילו  נוצרי  נער  שרצח  כמי  שלם  משטר  ידי  על  הוכתם 
לא הכיר, אינו מצלצל מוכר לנער צעיר, ולעתים גם לאנשים 
מבוגרים. אנחנו החלטנו לחזור אחורה בזמן, ולנסות ולתור 
אחרי פרטים חדשים שטרם פורסמו בפרשה הזו, ומתברר שיש 
רבים כאלה. הארכיונים הרוסיים, שנפתחים אט אט, חושפים 
ומגלים עד כמה התגייסה  אור,  ועוד מידע שטרם ראה  עוד 
ויועציה, כדי להשחיר את  מדינה שלמה, על ראשיה, שריה 
שמו של העם היהודי. גם הקרבן, מנחם מנדל בייליס, נבחר 
שעבד  אחר  יהודי  כל  להיות   יכול  היה  זה  לגמרי.  באקראי 
בעת  האחרונה  הדם  עלילת  על  הסיפור  בסמוך.  התגורר  או 
המודרנית, מהווה תזכורת כואבת נוספת לדברים שאמר רבי 

שמעון, ש"הלכה היא, בידוע, שעשו שונא ליעקב".

עלילה תפורה היטב
ששיחקו  ילדים  תרע"א.  בשנת  פסח,  בערב  החל  הכל 
קייב  העיר  מפרברי  אחד  ליוקאנובקה,  בקרבת  בשדה, 
באחת  מוטלת  שהיתה  צעיר,  נער  גופת  גילו  שבאוקראינה, 

המערות. ידי הנער היו קשורות
לאחוריו ובגופו נמצאו סימני דקירות. עד מהרה התברר כי 
ההרוג הוא ילד נוצרי, אנדריי יושצ'ינסקי, בן ה-12, שנעלם 

מבית אמו שמונה ימים קודם לכן.
בעיר קייב היה מדובר באירוע תדיר שכן הפשע השתולל 
התגייסה  הפעם  שכזה,  אירוע  כבכל  שלא  אבל  ברחובות. 
הדם  עלילת  את  לביים  כדי  שלמה,  שלטונית  מערכת 
האנטישמית הידועה ביותר, שנכתבה כמו סיפור ידוע מראש 
שופטים,  השני,  ניקולאי  הצאר  של  החרש  סוכני  ידי  על 
היתה  שמטרתם  פקידים  של  שורה  ועוד  מפלגות,  ראשי 
מנדל  מנחם  היהודי  על-ידי  נרצח  שהנער  להוכיח,  אחת: 
לפסח,  מצות  הכנת  לצורכי  בדמו  להשתמש  כדי  בייליס, 
בדיוק כמו עלילות הדם הקדומות. אלא שבניגוד לאירועים 
שהיה  דרייפוס  משפט  לדוגמא  זה,  גודל  בסדר  אנטישמיים 
ברורות,  היו  העובדות  למרות שכל  כאן,  אנטישמיות,  רצוף 

בחר המשטר להעלים עין.
החידוש המרכזי בפרשת בייליס, היה שאם תמיד היו אנשי 
דווקא  בייליס  אצל  העלילות,  נגד  שפעלו  הגונים,  ממשל 
ולהגביר את  בו כמה שיותר,  זה שדאג לפגוע  הממשל הוא 

השנאה כלפיו.

חוקר המשטרה המקומית בקייב, רוסי בשם איוואנוב, ידע 
את העובדות לאשורן זמן קצר אחרי הרצח. הוא ביקש לאסור 
את האחראים האוקראינים לו, פושעים מוכרים, אבל התובע 
המחוזי של המדינה הורה לו שלא לעצור אותם. החוקר תהה, 
אך משהובהר לו שעליו לזנוח את המקרה, עזב את העניין. 

הוא לא ידע שהשלטון כבר טווה את תוכניתו השטנית.
לבד.  הזו  התוכנית  על  חשב  לא  החלש,  הממשל  אגב, 
הם  השחורות",  "המאות  לשם  שזכו  הקיצוניים  החוגים 
שבכלל  לפני  עוד  הגופה,  מציאת  עם  שיצאו  הראשונים 
נגד  פומביות  בהאשמות  החלו  הם  המקרה,  פרטי  התבררו 
סמוך  אירע  שהרצח  ובטענות  לפוגרומים,  בהסתה  יהודים, 
שהיהודים  ברורה",  "הוכחה  ומהווה   - היהודים  של  לפסח 

רצחו את הנער כדי להשתמש בדמו למצות של פסח.
ציבורי להציב  וללחץ  ענק  נהפכה להפגנת  הלווית הנער, 
על סדר יומה של הדומה, בית המחוקקים הרוסי )שרובו היה 
חוק  הצעות  נ"ק(,  העם,  מנציגי  ולא  הצאר,  מנציגי  מורכב 
ועמדו  לרעה,  היהודים  את  שהיפלו  חוקים  להנצחת  שונות 
לא  השלטונות  חקירת  גם  הדם.  עלילת  ערב  ביטול,  בפני 
מצאה חן בעיניהם, והצעה נוספת שהוגשה לדומה בחתימת 
לפתוח  דרשה  נצרות,  אנשי  מחציתם  לפחות  מחוקקים,   37
מנהיגי  הנער.  של  מותו  נסיבות  אודות  מעמיקה  בחקירה 
הקיצוניים אף איימו כי אם הממשל לא יחל לפעול בנושא, 
תחל שורה של פוגרומים שתביא לחיסול היהודים על אדמת 

רוסיה, לא פחות.

מדינה שלמה נגד יהודי אחד
עולה  האחרונות,  בשנים  שמתגלות  חדשות  מעדויות 
ללחץ  כלל  זקוק  היה  לא  הצאר,  בראשות  הממשל  כי 
הבהיר  המחוקקים,  בבית  הדיונים  לפני  עוד  שכן  הציבורי, 
כך  אחר  שהוזכרו  פקידים,  עם  בשיחות  המשפטים  שר 
ברצח  ש"מדובר  ספר  לו  אין  כי  רשמיים,  בפרוטוקולים 
פולחני של יהודים". גם התובע המחוזי של קייב צוטט אומר 
דברים דומים, עוד לפני שהחקירה הגיעה לשלבים רציניים. 
בדיקה מעמיקה, קבעו הרופאים שבדקו  כך, מתברר שללא 
שטענו  כפי  בדיוק  ממנה,  הוקז  הדם  מרבית  כי  הגופה,  את 
שסיפורה  נוספת,  דעת  חוות  בפולחנם.  נוהגים  שהיהודים 
קוסורוטוב,  בשם  פרופסור  של  היא  לראשונה,  כאן  מובא 
הנער  גופת  את  ראה  לא  שמעולם  פטרסבורג  מאוניברסיטת 
"הרצח  כי  מסיק  הוא  בו  ומפורט  ארוך  מסמך  כתב  אבל 
בוצע מתוך כוונה להפיק כמות מכסימאלית של דם למטרה 
מעט  לא  קיבל  התברר,  כך  המלומד,  הפרופסור  מסוימת". 
את  לכתוב  כדי  ותקילין,  טבין  עצמו,  המשפטים  משר  כסף 
שטרם  חדש  פרט  עוד  כמצופה.  בדיוק  ופעל  הדעת,  חוות 
סופר הוא שבכספת הפרטית של שר המשפטים, התגלה צרור 
קבלות שתויקו תחת הכותרת "למטרות סודיות", ושם היתה 

גם קבלה בחתימת פרופסור קוסורוטוב, על הסכום שקיבל. 
את  לגבש  שתצליח  בטוחה  היתה  לא  התביעה  זאת,  ועם 
למומחה  פנתה  ולכן  ממשי,  אישום  כתב  לכדי  הדם  עלילת 
נוסף, פרופסור סיקורסקי מאוניברסיטת קייב. זה, שקיבל גם 
הוא לא מעט רובלים, קבע כי "היסוד הפסיכולוגי לרצח מסוג 
יושצ'ינסקי הוא שנאה גזעית, או מסע הנקם של  הרצח של 
בני יעקב נגד בני גזע אחר". במהלך המשפט היה סיקורסקי 
להוט כל כך לשרת את שונאי היהודים ששילמו את שכרו, 
דבריו  לקטוע את  ושוב  נאלצו שוב  כך שהשופטים  כדי  עד 

הקשים נגד בייליס בפרט והיהודים בכלל.
עוד  מוזר  היה  לפרשה,  בייליס  מנדל  של  קשירתו  הליך 
הימין  בארגוני  זוטר  פעיל  שהיה  פשוט,  סטודנט  יותר. 
מנהיגי  שקיימו  הישיבות  באחת  באקראי  אמר  הקיצוני, 
הארגון והפעילים, כי הרוצח היה מן הסתם היהודי "מנדל", 
ששכן  זייצב,  היהודי  של  ללבנים  בבית-החרושת  פקיד 
בסמוך למערה בו נמצא הנער המת. גוי זקן אחר, אמר, אחרי 
שפשטה השמועה כי אכן ראה את מנדל רודף אחרי הנער. על 
ישב בכלא  הוא  והואשם ברצח.  בייליס  נעצר  זו  יסוד עדות 

במשך לא פחות משנתיים וחצי, עד למשפטו.
למצוא  נואשים  מאמצים  עשו השלטונות  הזה  הזמן  בכל 
"אקדח  בימינו  שנקראות  כאלו  נגדו,  נוספות  "הוכחות" 
מעשן". אבל ההוכחה הנוספת לא נמצאה מעולם. לכן דחו 
השלטונות שוב ושוב את תחילת המשפט מחשש שכל בית 
דין שפוי, יזכה באופן מיידי את בייליס, שלא ממש ידע איך 
נפלה עליו עלילה זו. בארכיונים נמצא מכתב של שר הפנים 
הרוסי לשר המשפטים ובו הוא מאיץ בו למצוא פיתרון לסוגיה 

שנתיים אחרי מעצרו, 
פורסם כתב-האישום בו 
נאמר כי "מנחם מנדל 
בן טוביה בייליס, בן 39, 
תושב העיירה ואסילקוב 
במחוז קייב, נאשם כי 
אגב פעולה מוסכמת 
עם אנשים אחרים שלא 
נתגלו על-ידי החקירה, 
בכוונה-תחילה 
ובהשפעת אמונות 
דתיות ולשם מטרות 
פולחן, רצח את הנער 
אנדריי יושצ'ינסקי"

המצבה על קברו של בייליסישראל גרוזנברג פרקליטו של בייליס
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והדבר  זיכוי,  יהיה  המשפט  שבבית  ספק  "אין  המשפטית. 
צפוי להשפיע לרעה על האוכלוסייה הרוסית, וכנגד זה יעורר 
אשר  היהודים,  בין  ובייחוד  הנוכרים,  בין  ניצחון  הרגשת 
זמן,  מזה  המהווה  הפרשה  של  החיובי  הסיום  מן  יתעוררו 

איום כה גדול לאוכלוסייה היהודית".

אין עדים, יש הסתה
פרסום  עם  רוסיה  סערה  בייליס  של  מעצרו  אחרי  שנה 
חקירה  שניהל  ברושקובסקי,  בראזול  העיתונאי  של  תחקיר 
לעוד דחייה  גרמו  הגילויים  משל עצמו באשר לרצח הנער. 
שבסופו  העיתונאי,  הצביע  עליהם  הנאשמים  אבל  במשפט, 

של דבר התברר שהיו אחראים לרצח, נמצאו חפים מפשע.

נאמר  בו  כתב-האישום  פורסם  מעצרו,  אחרי  שנתיים 
העיירה  תושב   ,39 בן  בייליס,  טוביה  בן  מנדל  "מנחם  כי 
עם  מוסכמת  פעולה  אגב  כי  נאשם  קייב,  במחוז  ואסילקוב 
בכוונה-תחילה  על-ידי החקירה,  נתגלו  אנשים אחרים שלא 
ובהשפעת אמונות דתיות ולשם מטרות פולחן, רצח את הנער 

אנדריי יושצ'ינסקי".
קייב  תרע"ג.  בשנת  תשרי  חגי  אחרי  נפתח  המשפט 
כולה, יהודים וגויים, צבאו על שערי בית המשפט שברחוב 
פילסה  בית-הסוהר  של  השחורה  הכרכרה  ז'יטומירסקאיה. 
לה בקושי דרך בין ההמונים עד לכניסה לבניין, ומתוכה יצא 
בייליס - ממושקף, בעל זקן שחור, חיוור ורועד קצת, בלוויית 

שלושה שומרים חמושים. 
ובראשם  עורכי-דין,  חמישה  ישבו  הסנגוריה  ספסל  על 
צמרת.  כפרקליט  נודע  ששמו  גרוזנברג,  יוסיפוביץ'  אשר 
בעייה.  שקיימת  ברור  היה  המושבעים  בחירת  בהליך  כבר 
מרביתם היו איכרים פשוטים, ועוד כמה תושבים מובטלים 
של העיר. מאוחר יותר התברר כי התובע קבע מראש את זהות 
המושבעים, אנשים נטולי השכלה, כדי שיושפעו מההסתה. 
מעבר לכך, וזאת אנחנו חושפים לראשונה, נמצאו עדויות כי 

המשפט נפתח 
אחרי חגי תשרי 

בשנת תרע"ג. קייב 
כולה, יהודים וגויים, 
צבאו על שערי בית 

המשפט שברחוב 
ז'יטומירסקאיה. 

הכרכרה השחורה של 
בית-הסוהר פילסה 

לה בקושי דרך בין 
ההמונים עד לכניסה 

לבניין, ומתוכה יצא 
בייליס - ממושקף, בעל 

זקן שחור, חיוור ורועד 
קצת, בלוויית שלושה 

שומרים חמושים 

בייליס מוקף בשומרים

מנחם מנדל בייליס )מימין( וקריקטורה אנטשימית שפורסמה במהלך המשפט

ליאו מוצקין, חבר צוות ההגנה במשפט בייליס
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התובע הראשי נפגש בעניין המשפט פעמים אחדות עם אחד 
מונה  אף  דבר  של  שבסופו  בולדירייב,  במשפט,  השופטים 

ליושב ראש צוות השופטים בפרשה.
ימי הבירור המשפטי כמעט שלא הוזכר שמו  במשך רוב 
של בייליס לגמרי, והאיש ישב מאחורי סורג תאו של הנאשם 
והסתכל במבט קפוא למתרחש סביבו כאילו לא בו נוגעת כל 

המהומה באולם בית-המשפט. נגד בייליס לא היתה, כאמור 
שום עדות, לא במישרין ולא בעקיפין, ולכן ניסתה הקטגוריה 
לפני  אחדים  ימים  למשל,  שראו,  עדים  של  סיפורים  לנפח 
מסתודד  זקן שחור  בעל  יהודי  הרצח,  מקום  בקרבת  הרצח, 

עם שני יהודים צעירים. 

קריאה חוזרת של מהלך המשפט, מעוררת חלחלה. כיצד 
שנים,  ממאה  יותר  קצת  לפני  הצליחו  שכל,  בעלי  אנשים 
זאת, התביעה חיפשה  עם  מופרכות.  כך  כל  לדבוק בטענות 
בנרות איש נוצרי, שיופיע בפני בית הדין ויאמר כי היהודים 
ידועים במעשי הפולחן שלהם לקראת הפסח. אבל גם על זאת 
התגברה התביעה. היא מצאה כומר בשם פראנייטיס, תושב 
טשקנט, שהיה ידוע בשנאתו העזה ליהודים, ואף כתב ספרי 
מדהים  ישראל.  שונאי  בקרב  שימושיים  שהיו  נגדם,  הסתה 
לחזור לטענה המגוחכת של פראנייטיס במשפט בייליס, לפיה 
יהודים  נוהגים  בית-המקדש  חורבן  עם  הקרבנות  "משבטלו 
נוצרים כקורבן לאלוהיהם ולהשתמש בדם הנרצחים  להרוג 

לאפיית מצות או ליין של ארבע כוסות לסדר-של-פסח".
הצליח  מנגד,  שעמד  רוסיה,  של  רבה  מזא"ה,  יעקב  הרב 
אחת לאחת להפריך את הטענות ההזויות, והוכיח שוב ושוב 
עד  להבין  כדי  התביעה.  מטעם  ה"מומחה"  של  בורותו  את 
כמה הזויות הטענות, אפשר להצביע על דיון שנמשך שבועות 
אחדים סביב השאלה, אם המספר שלוש עשרה, או המספר 
שבע, הוא מספר קדוש לדת היהודית או לא. ומדוע שלושה-
עשר? כי התביעה מצאה, שבשלוש-עשרה, הדקירות שנמצאו 
על גופו של יושצ'ינסקי יש, כמובן, רמז לכך שהרצח נעשה 
אמנם מטעמים דתיים. הכומר אכן נתן את גרסתו, אך ההגנה 
העלתה לדוכן העדים את אחד הרופאים הראשונים שבדק את 

הגופה והעיד כי היו בה לא פחות מחמישים פצעי דקירה.
את  בכלל  הבינו  שלא  הרוסי  העם  פשוטי  המושבעים, 
המתרחש, הודיעו חגיגית כי אין שום הוכחה לכך שבייליס 
אשם ברצח, ולאחר שלושים-ושניים חדשי עינויים וסבל יצא 

מנדל בייליס לחופשי.

הקדיש והזיכרון
ועם זאת היהודי העני והמטופל במשפחה גדולה, שפחות 
ממש  של  סמל  להיות  הפך  עצמו,  בעיני  גיבור  היה  מכל 
עבור כל שבעת מיליון היהודים שישבו אז, בגבולותיה של 
עקבה  העולם,  יהדות  כל  רק,  לא  אבל  הרוסית.  האימפריה 

לפני מותו ציווה למשפחתו 
לזכור ולא לשכוח. לדעת 

"שבכל דור ודור עומדים עלינו 
לכלותינו, והקב"ה מצילנו 

מידם". "אני מנחם מנדל בן 
ר' טוביה", כתב ביילי, "הייתי 
קרבנכם. זאת מלשון קירוב. 

קרבוני גם אתם". כמה מגדולי 
ישראל אף היפנו בעבר קריאה 

ללמוד ביום היארצייט שלו 
לזכרו ולומר קדיש, ולמי 

שנמצא בקרבת מקום אף 
לעלות לקברו במניין. עם זאת 
האיש ששילם מחיר אישי כה 

יקר, ומעולם לא התאושש 
כנראה מהאירועים )למרות 
שכתב ספרים על הפרשה, 
נ"ק(, כמעט ונשכח מלב. 

ובקשתו עדיין מהדהדת אי 
שם בבית העלמין בקווינס: 

זכרוני לדורות

כותרת בעיתון הצפירה לאחר זיכויו

כותרת בעיתון הזמן לאחר זיכויו

הספר שכתב בייליס על קורותיו בחתימתו
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בדאגה אחרי משפט ודיווחה באופן יומיומי על המתרחש בו. 
יהודיים  בעיתונים  לאורה, מסוקרת  היציאה מאפילה  דווקא 
מאותה תקופה בשמחה עצומה. התחושה של הקורא היא כי 
ממש קרה נס כמו זה שהיה בשושן הבהירה, וליהודים היתה 
הגאולה.  באה  לא  לבייליס  ורק  ויקר.  וששון  ושמחה  אורה 
הוא אסף פרוטה לפרוטה ועלה לארץ ישראל. גם שם לא מצא 
את מקומו וגלה לארה"ב. הוא היה בטוח שיצליח להסתדר 
לפני  נפטר  בייליס  הקודש.  לארץ  יותר  מאוחר  ולשוב  שם 
שמונים שנה ונטמן בבית העלמין "סייפרס הילס" שבקווינס, 
ידוע מעולם:  היה  מידע שלא  עיתונות' חושף  'קו  יורק.  ניו 
ישכחו  לא  כי  היה  בייליס  של  האחרונות  הבקשות  אחת 
אותו. שיגידו קדיש אחריו ביום היארצייט שלו, שיפקדו את 
לזכרו,  משניות  שילמדו  ההיא,  הנוראית  לתקופה  זכר  קברו 

שידליקו נר נשמה.
על מצבתו נחקק: "בן אדם, שים לב לזה הקבר! בו יגוע 
איש קדוש בהיר גבר. רשעי קייב העיר שמוהו למטרה, ועל 

השיחה בין
 הרבי לעד

בעיצומו של משפט בייליס זומן כעד 
והזדמן  זצ"ל  מזא"ה  הרב  מומחה 
לשיחה מרתקת עם הרבי מצ'ורטקוב 
לאחר שריצה מנדל בייליס למעלה משנתיים וחצי 
בכלא, נענה בית המשפט להביא עד מומחה מן הצד 
היהודי. היה מדובר ברבה הראשי של מוסקבה הרב 
יעקב מזא"ה, שסומן על ידי השופטים  כעד מומחה 

לענייני דת.
הרב מזא"ה, הזדמן באורח מקרי, למקום בו שהה 
בין  השיחה  את  ופמלייתו.  מצ'ורטקוב  הרבי  גם 

השניים הובאה בזיכרונותיו של הרב מזא"ה.
הרבי מצ'ורטקוב, פותח ומנסה להבין על מה הולך 
לדבר הרב מזא"ה בבית המשפט, משום שהוא אינו 
מכיר. "שמענו כי יודע הוא את התורה ובקי בדיניה, 
אבל יסלח לי אין לנו ידיעה ברורה מידיעותיו ויחסו 
אל החסידות וחפצתי לשמוע מפיו בעצמו על אודות 
חס  אם  כי  אוזניו,  את  ולהעיר  הזה  הגדול  הדבר 
ושלום לא יגן כדבעי על החסידות אזי יטילו האשמה 
על החסידים, וזה יהיה רק בבית המשפט, אבל מחוץ 
ובכן  חסידים,  היהודים  כי  יכריזו  המשפט  לבית 
ההגנה על החסידים היא ההגנה על כלל ישראל, ואל 
יהיה הדבר קל בעיני כבודו, כי סוף סוף הרוב הגדול 
של עמנו הם באמת חסידים, ובנוגע "להם" - נהפך 

כולנו לחסידים."
הרב מאז"ה עונה: "בגופא דעובדא מוצא אני את 
לידי  אבוא  גם  אם  כי  לכת"ר,  להודיע  מחויב  עצמי 
גם  ואולי  הזמן,  לרוח  איננה  החסידות  כי  מסקנה, 
לא לפי רוח התנ"ך והתלמוד, גם אז אגן עליה בכל 
למלחמה  כיוצא  עצמי  את  אני  רואה  כי  נפשי,  נימי 
על אויבינו, ובשעת מלחמה כל המוסר בידי האויב 
הסוד,  זהו  ואולי  הוא,  מות  בן  קטנים,  פכים  אפילו 
שגילו לנו חכמינו ז"ל, כי יעקב אבינו בהיאבקו עם 

עשו, הפקיר את נפשו אפילו על פכים קטנים".
הרבי,  של  מעיניו  דמעות  זלגו  הרב,  כותב  ואז, 
והוא אמר: "אוי מה נאה מדברותיך, דברים יקרים, 
על  ומתקבל  מאוד,  נאה  הפרוש  מחוכמים,  דברים 

לבנו מאוד... אי"ה תצליח בדרכך".
את  הרבי  בפני  העלה  גם  מספר  גם  מזא"ה  הרב 
כי  וטען  התביעה  כעד  ששימש  הכומר  אותו  דברי 
נתן  והקב"ה  בהמות,  המה  "הגויים  היהודים  לדעת 
להם צורת אדם, מפני כבודם של ישראל, כי יותר נאה 
לבני מלכים שישמשו אותם חמורים לפחות בצורת 

אדם, משישמשו אותם חמורים בצורת חמורים".
הרבי העיר על כך ואמר לרב מזא"ה: "לא כבודו 
כי  הייתכן  זה,  מאמר  צדק  כמה  עד  רואה,  בעצמו 
עם איננו דומה לחמור, יבוא בעלילות דם על אומה 
שלמה, הידועה לכל העולם, בזהירותה מטיפת דם. 
במשפטם  מאד  וצדקו  היטב  אותם  ידעו  אבותינו 
יש  כבר  כבודו  של  לסניגוריה  שנוגע  ומה  עליהם. 
לנו חוש ב"ה להרגיש מראש כי לא קשה יהיה לפניו 

ליישב את המימרא הזאת".

מעדויות חדשות 
שמתגלות בשנים 

האחרונות, עולה כי 
הממשל בראשות 

הצאר, לא היה זקוק 
כלל ללחץ הציבורי, שכן 
עוד לפני הדיונים בבית 
המחוקקים, הבהיר שר 
המשפטים בשיחות עם 

פקידים, שהוזכרו אחר כך 
בפרוטוקולים רשמיים, 
כי אין לו ספר ש"מדובר 
ברצח פולחני של יהודים"

המערה שבה נמצא הילד שנרצח

בייליס על שולחן הנאשמים





כלים שיודעים לבשל
בני ברק:  אהרונוביץ 12 מתחם רימונים  ר׳ עקיבא 49   בקרוב! בירושלים: מתחם תנובה, ירמיהו 24

פוד אפיל - סירים שיודעים לבשל
 הסירים והמחבתות של פוד אפיל מבשלים לך את כל החלומות למתכונים מהספרים.

כנסי עכשיו לסניפי פוד אפיל ותהני ממבצע חגים שלא יחזור.

טל״ח | עד גמר המלאי | התמונות להמחשה | תקף למוצרי פוד אפיל בלבד | הרשת שומרת לה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת.

עכשיו ברשת פוד אפיל

 הנחה על
 כל החנות! 
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כל ישראל פרשו הצרה, העלילו שבילד נוצרו דרשת אמונתנו, 
אל  ויורידוהו  בכבלים  אסרוהו  לעדתו.  הוא  הפסח  חג  לימי 
הבור, ושנים עשרות לא ראה אור. ובעד כל ישראל עינוהו עד 
דכה, תנו כבוד לנפש טהורה וזכה, יתלונן בצל שקי במקומו 

שמיים, עד יקיצו הנרדמים לחיים".
לדעת  לשכוח.  ולא  לזכור  למשפחתו  ציווה  מותו  לפני 
מצילנו  והקב"ה  לכלותינו,  עלינו  עומדים  ודור  דור  "שבכל 
מידם". "אני מנחם מנדל בן ר' טוביה", כתב ביילי, "הייתי 

קרבנכם. זאת מלשון קירוב. קרבוני גם אתם". כמה מגדולי 
ביום היארצייט שלו  היפנו בעבר קריאה ללמוד  ישראל אף 
לעלות  אף  מקום  בקרבת  שנמצא  ולמי  קדיש,  ולומר  לזכרו 
יקר,  כה  אישי  מחיר  ששילם  האיש  זאת  עם  במניין.  לקברו 
שכתב  )למרות  מהאירועים  כנראה  התאושש  לא  ומעולם 
ספרים על הפרשה, נ"ק(, כמעט ונשכח מלב. ובקשתו עדיין 

מהדהדת אי שם בבית העלמין בקווינס: זכרוני לדורות.

"הוספת שמחה
 בהחלטת  לעלות 

אל הקודש"
הראי"ה קוק, רבה של יפו דאז, כתב
 לבייליס מכתב ובו הוא מעודד אותו

 לעלות ארצה ⋅ לימים התברר, כי מכתבו 
של הרב זירז את הליכי העלייה

אחרי שלוש שנות מאסר, כשהוא שבור ורצוץ בגופו, 
מכל  מכלאו.  בייליס  כאמור,  שוחרר,  איתנה,  רוחו  אך 
הפך  הוא  ובעצם  ואיחולים,  ברכות  אליו  הגיעו  העולם 

לאחד היהודים המפורסמים ביותר של התקופה.
גם  היה  בקייב,  הקטן  לביתו  שהגיעו  המכתבים  בין 
מאוחר  שיתמנה  יפו,  העיר  של  הראשי  מרבה  מכתב 
יותר, לרב הראשי של ארץ ישראל, הראי"ה קוק זצוק"ל, 
איש  יקר,  "אדם  הקודש:  לארץ  להגיע  בו  שהפציר 
אמונים, וחביב עם ד' הגוי כולו, מר מנחם מנדל בייליס 
נ"י וכל אשר לו, שלום וברכה מקודש", פותח הראי"ה 

את מכתבו. 
"הנני מושיט לו ממרחק, מאדמת הקודש, את ברכתי 
כלל  שמחת  בתוך  שמחתי.  והבעת  טוב,  מזל  ברכת 
ישראל על חופשתך ממאסרך בייחוד על משפטך אשר 
יצא לאור למרות אנשי דמים ומרמה אשר רצו לבלעך, 
ולבלוע עמך את כללות עדת ישראל יושבת רוסיה. ב"ה 
אשר לא השבית לך ולנו כולנו גואל, וצדקתך ובור כפיך 
ישרי לבב אשר מחוץ למחנה  גם לכל  רב,  נודעו לקהל 
ישראל. ואתה, חביבי, - כן אני מרשה עצמי לקרוא אותך, 
שכולם  ישראל,  מבני  אחד  בתור  לבבי,  מעמקי  מתוך 
חשים בעומק נפשם את חיבתך ומוקירים את יקרת רוחך 
אשר הראית אומץ וטוהר לבב בהיצרפך בכור של ניסיון 
עצום, בסבלך ייסורים רבים ובסבלנות גדולה לא נואשת 
בד'  ואמונתך  ותקוותך  נמוטו פעמיך מדרך-אמונה  ולא 
אלוקי ישראל הבלטת באורח נעלה בדברי אמת הנותנים 

לך כבוד ויקר", כותב הראי"ה.
במכתב צויינה גם השמחה על קבלת הידיעה שבייליס 
יעלה לארץ. "הוספת עוד על שמחת לבבי ולבב כל בית 
ישראל, בייחוד יושבי ארצנו הקדושה, בהחלטתך לעלות 
אל הקודש ולקבוע את דירתך עם בני ביתך היקרים בארץ 
אבות. לאדמת הקודש, - הנני, יקירי, לברכך באהבה על 
דרכך הטובה, עלה והצלח, יואל ד' ונזכה לחזות בשמחה 
בארץ  הקודש,  הררי  על  ופה  אלינו,  בבואך  פניך,  את 
בבואך  פנימית  באהבה  לכבודך  מצפים  הננו  חמדה, 
לשלום ולברכה בעזרת ד'. אקווה יקירי שלא תמנע ממני 
את טובך ותכבדני במכתבך, כתב ידך, בלשון שאתה רגיל 
בה, ותודיעני בדיוק את הזמן אשר הנך חושב להוציא מן 
הכוח אל הפועל את חפצך הנעלה לבוא לארץ ישראל. 
והנני מושיט לך את ברכתי, בשמי ויחד עם רגשי הכבוד 
בוני  ובייחוד  הצבי,  ארץ  יושבי  אחינו  כל  של  והברכה 
וכל העובדים  יושבי המושבות  , אחינו  ארצנו הקדושה 
בבניין האומה על אדמת הקודש, שכולם הוגים לך רוב 

שלום וכבוד, ומחכים לבואך בלב מלא רצון שמחה".
מאוד.  רבה  ברצינות  הדברים  את  לקח  אגב,  בייליס, 
המכתב זירז מאוד את הליכי עלייתו, והוא הגיע באונייה, 
חודשים ספורים לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה. 
ייסורי קליטה  את ביתו קבע בסביבתו של הראי"ה, אך 
קשים מהם סבל בארץ הקודש, הניעו אותו, לאחר תקופה 
לא ארוכה, לעקור לארה"ב. הוא חלם ששם יוכל להרוויח 
יותר לארץ הקודש ולחיות בה  מעט, כדי לשוב מאוחר 

ברווחה. לצערו, החלום הזה מעולם לא התגשם.

הבית שבו התגורר מנדל בייליס

קבלת פנים של בייליס מסביב לביתו מיד לאחר השחרור
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

שתהיה לנו שנה מתוקה מדבש, אך האם דבש זה בריא?

עדינה בכר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת 
מסבירה מה זה דבש והאם הוא בריא לנו או לא?

מפרקות  הן  הצוף  את  מפרחים.  צוף  אוספות  דבורים 
בכוורת  דבש  חלת  בתוך  המאוחסנים  פשוטים  לסוכרים 
כנפי הדבורים  אידוי המבוצע באמצעות  דבורים, בתהליך 
אנו מקבלים דבש שבסופו של דבר הכוורנים רודים ויוצרים 

ממנו דבש נוזלי ומתוק. 
יותר  מעט  מכיל  הוא  טבעי,  ממתיק  הוא  שדבש  אף  על 
דבש  כף   1 לסוכר.  בהשוואה  לכפית  וקלוריות  פחמימות 
הדבש  פחמימות.  גרם  ו-17  קלוריות  כ-60  מכילה  גולמי 
 C ויטמין  ברזל,  כולל  רבים,  ומינרלים  ויטמינים  גם  מכיל 
חומצה פולית, מגנזיום, אשלגן וסידן. כמו כן מכיל הדבש 
נזק לתאים. דבש  ומונעים  נוגדי חמצון, חומרים המאטים 
מעובד, עובר תהליך סינון ופסטור כדי להרוס שמרים ולתת 
תזונת  ידי  על  נקבע  סוג הדבש  יותר.  ארוכים  חיי מדף  לו 

הדבורים.
סוכרתיים או כאלה השומרים על המשקל צריכים לשלוט 
ולנהל את צריכת הפחמימות והסוכר שלהם. יחד עם זאת, 
מפחמימות  לחלוטין  להימנע  צריכים  שהם  אומר  לא  זה 

אבל הכמות חייבת להיות מוקפדת. 

למה לא דבש?
התזונתי  הרכיב  הוא  ופחמימות  פחמימות  מכיל  דבש 

שהכי משפיע על רמות הסוכר בדם. כמו כן, כאשר צורכים 
דבש בשתייה הספיגה שלו לדם מהירה וזה מפר את איזון 
חיסון  מערכת  עם  ולאנשים  הרות  נשים  עבור  הסוכרת. 
לא  שהוא  מכיוון  גולמי,  דבש  לצרוך  מומלץ  לא  מוחלשת 

מפוסטר והדבר חושף אותם לסיכונים בריאותיים.

למה כן?
הדבש מכיל ויטמינים ומינרלים כמו ברזל, ויטמין ,C חומצה 
נוגדי  הדבש  מכיל  כן,  כמו  וסידן.  אשלגן  מגנזיום,  פולית, 
חמצון שמקנים תכונות אנטי דלקתיות. בנוסף, בהשוואה 

הסוכר  רמות  על  יותר  קטנה  השפעה  יש  לדבש  לסוכר, 
בדם. ומאחר וטעמו של הדבש מתוק יותר מזה של סוכר 

זה מאפשר לצרוך ממנו מעט.
בסופרמרקט,  מעובד  דבש  רוכשים  אם  זאת,  עם  יחד 
הוא עשוי להכיל גם סוכר או סירופ. לפיכך, חשוב לקרוא 
לפני  האריזה,  גבי  על  המתפרסמת  הרכיבים  רשימת  את 

הקנייה.

אז כן או לא?
כך  כמותי  עניין  הוא  הפחמימות  שנושא  לזכור  חשוב 
שמתינות היא המפתח להצלחה. התייעצו עם הדיאטנית 
של  בהיבט  עצמיכם  על  הדבש  את  ובחנו  הרפואי  והצוות 
במד  שימוש  עושים  אתם  אם  צריכתו,  לאחר  סוכר  רמות 
חשוב  פידבק  לקבל  דרכו  תוכלו  דקירות  ללא  רציף  סוכר 
כמו  לדבש.  שלו  והתגובה  שלכם  הגוף  על  משהו  וללמוד 
צריכת  את  שיותר  כמה  לצמצם  עדיף  שבשגרה  זכרו  כן, 
יושבים  שכולם  ברגע  החג,  במהלך  הפשוטים.  הסוכרים 
קטן של תפוח  פלח  לקחת  היא  סביב השולחן, ההמלצה 
חשוב  שיותר  מה  זאת,  מלבד  בדבש.  קטנה  טבילה  עם 
זה לגבות את הטעימות האלו, ושל שאר סימני החג שגם 
הם עשירים בפחמימות - דלעת, גזר, סלק ועוד -  באוכל 
אמיתי כמו ירקות, וחלבונים ולוותר על מזונות פחמימתיים 

כתוספת.

בראש השנה אנו נוהגים לטבול תפוח עץ בדבש כסגולה לשנה טובה ומתוקה • יש אנשים שמוסיפים דבש לקפה ולתה שלהם או משתמשים בו כממתיק בעת 
האפייה • אז האם דבש זה בריא או לא?

להשאר בפוקוססל תרופות
'ברא פוקוס' היא פורמולת צמחים, שברפואת הצמחים המסורתית נעשה בהם שימוש רב-שנים 
במצבים של חולמנות, מוסחות ופיזור הדעת. הפורמולה משלבת צמחים כגון 'ויתיניה משכרת' 

)אשווגנדה(, גינקו בילובה ובקופה מוניירי )פשתה שרועה(, שבהשפעתם הסינרגטית פועלים 
לחיזוק מערכת העצבים, לשיפור תהליכים קוגניטיביים ולהמרצה עצבית עדינה, והיא מיועדת 

לשימוש ארוך- טווח בילדים )מעל גיל 3( ובמבוגרים.
לשנן בטבעיות

'ברא ממו', היא פורמולה על בסיס תמציות צמחים מרוכזות, שבהתאם לרפואת הצמחים 
יומיומי, או לחילופין בתקופות  ולמבוגרים, ללקיחה על בסיס  המסורתית מיועדת לצעירים 
לחוצות בעבודה או בלימודים. נסו את הצמחים ביניהם ג'ינקו בילובה, בקופה, ויתניה משכרת 

וגאורנה שמסייעים ללמוד ולשנן בטבעיות את הדברים.
סדרת המוצרים של ברא צמחים משווקת החודש )ספטמבר( במבצע מיוחד של 20% הנחה. 
המוצר ברא ממו ניתן לרכישה ב- 112 ₪ והמוצר ברא פוקוס, ניתן לרכישה ב- 103 ₪ ליחידה

גלי חום
המעבר  גיל  מתופעות  באחת  מדובר 
לקראת  רבות  לנשים  המשותפות  הנפוצות 
גיל הבלות. הגלים מתבטאים בתחושת חום 
סמוקות  פנים  בהתלהטות,  מלווה  פתאומי 
להשלים  חייבות  לא  אתן  מוגברת.  והזעה 

את  יעשה  שהזמן  לחכות  ורק  התופעה  עם 
איכות  ולאפשר  התופעה  על  להקל  כדי  הזמן  את  לנצל  כדאי  חיים שלו. 

טובה יותר. חברת פרמה גורי מקבוצת כמיפל,  מציעה את סדרת פרומנסיל לנשים 
בגילאי  +45 הכוללת כמוסות פרומנסיל מרוכזות במיוחד - עם 80 מ"ג איזופלבונים  
המעבר,  לגיל   )Red Clover( אדום  תלתן  פרחי  מתמצית  צמחיים(  )אסטרוגנים 
לנשים בשלבים ראשונים ובמהלך גיל המעבר. כמו גם ספריי תומך לקירור שנועד 
לספק הקלה מהירה מגלי חום והזעת לילה. שני המוצרים מבוססים על תלתן אדום 
שנים  ושימש  יולי לספטמבר  בין  הפורח  רב שנתי  ממשפחת הפרפרניים  - צמח 
כצמח מרפא אנטי דלקתי, מונע עוויתות, מכייח ומטפל בבעיות עור. בתלתן האדום 
ופרחיו מועשרים במגנזיום,  ועליו  ואיזופלבונים  גבוהות של פיטואסטרוגנים  רמות 
סידן, נחושת, ברזל, זרחן, ויטמין A, B, C ולכן נודעת לו חשיבות רבה כרכיב מאזן 

ומזין. להשיג בסופר פארם בבתי המרקחת ובתי הטבע.

לשבור את 'מעגל הקסמים'
על פי סקר שערך מכון נילסן, כל אישה שנייה תסבול מדלקת 
לפחות פעם אחת בחייה, ומתוכן רבות יסבלו מדלקות חוזרות 
המכיל  מוצר  הינו  צמחים'  'ברא  מבית  קרנביוטיק  ונשנות. 
רכיבים  שני  פרוביוטיקה,  בשילוב  פטנטית  חמוציות  תמצית 

משלימים שנחקרו בנושא דרכי השתן:
CRANMAX® מיצוי החמוציות הנחקר ביותר בעולם. מדובר 
שנבדק  החמוציות  פרי  של  במיוחד  ומרוכז  פטנטי  במיצוי 
BioShield® המשמשת  במחקרים קליניים, בעל טכנולוגיית  

להעצמת הספיגה של רכיבי הפרי.
SYNBIO®  תוסף פרוביוטיקה המשלב זני חיידקים נחקרים, 

לשמירה על הבריאות האינטימית.
'קרנביוטיק'  המוצר 

החודש  משווק 
)מרץ( במחיר 
ת  ו ר כ י ה

 ₪  99 של 
 60 )ל- 

כמוסות(

מונע התרבות כינים על הראש
השלישית  במכה  לטפל  נזכרות  אנחנו  כלל  בדרך 
 )2017( בישראל  שנערך  מסקר  בפתחנו.  כשהיא  רק 
האימהות  של  ביותר  השנואה  המטלה  כי  עולה 
אז  כינים.  להם  כשיש  הילדים  בראש  הטיפול  היא 
נערכים  ל"מכה".  רפואה  מקדימים   ? עושים  מה 
והגנה. טיפול  מארז  עם  הכינים  של  לבואן   מראש 

להגנה  "הדרין"  מוצרי  סדרת   את  המשווקת  "רפא",  ולטיפול חברת 
 בכינים וביציהן מציגה מארז "הדרין" הכולל: הדרין ONCE  תרסיס לטיפול והדרין פרוטקט להגנה: 
ללא  אחד  בטיפול  הכינים  ביצי  את  וגם  הכינים  את  גם  משמיד   – תרסיס   ONCE הדרין 
יבש.  שיער  על  לשימוש  נוח  ימים,   10 או  שבוע  לאחר  נוסף  טיפול  על  לחזור   הצורך 
הדרין פרוטקט – ספריי לשימוש קבוע המונע את התרבות הכינים על הראש. כל עוד החומר 
על הראש, כל כינה חדשה שתגיע לראש, לרוב תושמד, ובכך מונעים את "הג'ונגל" של הכינים. 
כל מוצרי הדרין אינם מכילים חומרי הדברה ויעילותם ובטיחותם מוכחת. המוצרים ידידותיים 
 - כל המשפחה  כך מוצרי הדרין מתאימים לשימוש  ומשום  ולקרקפת  ועדינים לשיער  לעור 

תינוקות מגיל 6 חודשים, ילדים ומבוגרים. מחיר: 120.40 ₪ )במקום 142 ₪(.

להקלה מהירה בגודש באף 
ולילדים  10 מ"ל למבוגרים  בנפח  טבע משיקה תרסיס אף מדוד חדש 
הוא  ליינקס   .Xylometazoline hydrochloride הפעיל  החומר  עם 
תרסיס אשר אינו מכיל חומרים משמרים ומסייע לאף פתוח עד 10 שעות. 
אפרת מנור מנהלת יחידת תרופות ללא מרשם ומוצרי צריכה של טבע 
הראו שתרסיסי  "מחקרים  בישראל: 
אף המכילים חומר משמר עלולים 
לגרום להשפעה שלילית על רירית 
מכיל  אינו  ליינקס  תרסיס  האף. 
לצרכן  ומציע  משמרים  חומרים 
הימנעות  תוך  יעילה,  אלטרנטיבה 
פוטנציאליות  לוואי  מתופעות 
משמר".  מחומר  לנבוע  העלולות 
 ₪  29.9 לצרכן:  מומלץ  מחיר 
ליינקס   ₪ 28  - ליינקס למבוגרים 

לילדים.
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״אין מה להשוות, זה משהו אחר 
לגמרי...״ אומרת דיצה ורואים 
עליה שהיא עדיין ספוגה בחומרים 
החזקים ששאפה לקרבה בטיסה 
לרבי בשבוע של י"א עד ח״י אלול, שהוא גם 
השבוע שבין טראומת ״ספטמבר אילאוון״ 
)11/9( ל-18 בו )למניינם(. היינו קבוצה 
של ארבעים ושניים נוסעים מחוברים מאוד 
לארץ הזאת ולתמורות הדתיות והחברתיות 
שחלות בה, מעין מיקרוקוסמוס של עם 
מנהל  כהן,  נדב  הרב  בהובלת  ישראל, 

הקבוצה זו השנה השלישית.  
דיצה מסבירה לי למה המסע לאומן שונה 
בתכלית מהמסע לרבי ב-770. ״תראי״ היא 
אומרת ומצביעה על הגאדג’ט שרכשה 
לילדיה, ״באומן אני יושבת מבוקר עד 
ערב שקועה בתפילות, בקשות ובכי. וכאן, 
באמריקה, אני כל הזמן במרוץ להספיק, 
ורק חושבת מה אני מפסידה. כל בוקר אני 
מתלבטת אם לצאת בהסעה לאוהל או 
ללכת לקריאת התורה ב-770? זאת מספרת 
שהייתה בג׳רזי מול האאוטלט הגדול, 
היהודית בברוקלין,  השנייה בתערוכה 
השלישית במה שנותר ממגדלי התאומים. 

אין רגע דל..."
סקרנית.  שואלת  אני  בסוף?״  ״ומה 
״חווית רוחניות? התחברת? היו אורות?״ 
אני שואלת בשפה השגורה בקבוצה שאני 
מלווה. ״מה נראה לך?״ דיצה עונה ומוסיפה 
״אפילו הרבה יותר״. ובמחשבה שנייה, 
הרי זה בדיוק מה שלמדנו בשיעורי תניא 
שהרב נדב כהן הצליח להנגיש לכל אחת 
מאיתנו ועימם פתחנו את הבוקר השבוע. 
החיבור של הגשמי והרוחני באמריקה, ארץ 
האפשרויות הבלתי מוגבלות, מרים אותי 
גבוה יותר ומגלה את האית״ן )ראשי תיבות 
- אני יודעת תעצומות נפשך(. הידיעה שאני 
במאבק ומנצחת בכל רגע מחדש, מציבה 
אותי איתנה ויציבה ומקדמת אותי לשנה 

החדשה מול סערות העולם.

ודיצה מסכמת את הגילוי הפרטי שלה: 
״כשאני מחוברת לצדיק אף אחד לא יכול 
עליי, אפילו כל טוב אמריקה קטן עליי...״
הפרשה שקוראים לפני ראש השנה היא 
פרשת ניצבים. "אתם נצבים... מחוטב עציך 
עד שואב מימך". ופירש רש"י: "מלמד 
שבאו כנענים להתגייר בימי משה... ונתנם 

משה חוטבי עצים ושואבי מים". 
וידוע פתגם רבינו הזקן ש"עציך" הוא 
מלשון עצה. האדם צריך "לחטוב" ולהסיח 
את ה"עצות" )המחשבות שבלב( ועליו 
"לשאוב" מתוכו ולבטל את התאוות לענייני 

גשמיות.
ואם נאמר, מילא, בשעה שעוסק האדם 
בתורה ובתפילה, אז ודאי שצריך להכניס 
ראשו ורובו בענייני הקדושה, וברור שאסור 
שיתערבו ח"ו מחשבות אחרות ותאוות 
הגוף, אבל בשעה שעוסק בענייני "מסחר", 
הכוללים אכילה ושתיה וכל ענייני הגוף, 
מי אמר שגם אז צריך לעקור את התאוות 

מלבו ולהסיח את המחשבות? 
מלמדנו רש"י ש"באו כנענים" - סוחרים, 
ובכל זאת "נתנם משה חוטבי עצים ושואבי 
מים". כלומר, גם בשעה שהוא "כנעני" 
ועוסק במסחר ובענייני הרשות שלו, צריך 
"לחטוב" מדעתו את המחשבות, ו"לשאוב" 

ולהוציא התאוות מלבו. 
הגשמי  למצב  לדאוג  זכרי  את,  גם 
והכלכלי שלך, וללמוד את השיחה של 
הרבי על העשירות )שיחת ניצבים-וילך 

בהתוועדויות תשמ"ג(. 
ובפתח השנה החדשה אאחל שתהיה 
מחוברת  הגשמיות  שבה  שנה  לכולנו 
לרוחניות, וברוחניות יש גם גשמיות בשפע. 
שנה טובה ומתוקה, מלאת עסקאות 
כרימון. שנה שיתגשמו בה כל חמש הברכות 

הפותחות באות פ"א: 
פורייה, פורחת ופורצת דרך כלכלית 
אישית וחברתית, עם המון פרגון ופעולות 

טובות ומקדמות!

דברים 
שרואים משם

ובפתח השנה החדשה אאחל שתהיה 
לכולנו שנה שבה הגשמיות מחוברת 

לרוחניות, וברוחניות יש גם גשמיות בשפע. 
שנה טובה ומתוקה

"



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

שנה
טובה

4 הנחה%

על כל החנות!
כולל הקולקצייה החדשה!

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  29    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי   
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מעל בר-כל)   
רחוב ארלוזורוב 9, טלפון: 04-8268800חיפה:  נתיבות: רמב”ם 13 פינת רח' ירושלים טל: 08-6659000

  

1599-578-946טלפון רב קווי:

כך מתחילים

עד

Baron Hatters
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עוף בקארי וחלב קוקוס
לא רק האמריקאים יכולים ליהנות ממנת בשר ממכרת וטעימה. כל אחד יכול להכין חטיפי עוף ולהרגיש כמו 

 .Teka בדוכן בדרך לבילוי הבא.  המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל

מצרכים:
500 גר' כרעיים }עדיף ללא עצמות{ 

150 מ''ל חלב קוקוס
1 עגבנייה

1 בצל
1 שן שום

2 כפיות אבקת קארי 
1 כפית ג'ינג'ר טרי מגורר או כפית של אבקת ג'ינג'ר

1 צ'ילי
מלח ופלפל

שמן זית

הוראות הכנה:
1. הוציאו את השומן מהכרעיים וזרקו אותו.

2. פזרו מלח ופלפל על כל הכרעיים והניחו בצד.
3. חתכו את הבצל והניחו בצד להמשך.

4. כתשו את שן השום והצ'ילי.
5. הוסיפו אבקת קארי, ג'ינג'ר וכפית מים, בכדי להפוך אותם לעיסה.

6. קלפו את העגבנייה וקצצו אותה.
7. חממו 2-3 כפות שמן זית במחבת על אש גבוהה.

8. טגנו את הכרעיים עד שיקבלו צבע חום מוזהב משני הצדדים. הוציאו מהמחבת והניחו בצד להמשך.
9. החלישו את האש, הוסיפו 2 כפות שמן זית לפי הצורך.

10. ערבבו את הבצל על מנת לטגן אותו והוסיפו מעט מלח. בשלו עד שהבצל יהפוך לשקוף.
11. לאחר מכן, הוסיפו את תערובת השום, הקארי והג'ינג'ר. 

12. ערבבו ובשלו למשך כ-2 דקות.
13. הוסיפו את העגבנייה ובשלו למשך 2 דקות נוספות.

14. הגבירו את האש והחזירו את הכרעיים למחבת.
15. לאחר מספר דקות, מזגו את חלב הקוקוס ובשלו למשך כ-5 דקות נוספות, החלישו את האש. וערבבו מעת 

לעת עד להסמכת רוטב הקוקוס. 

ברמונדי בתנור
דג ברמונדי ישראלי שלם בתנור עם ארטישוק, גזרים ושומר ברוטב יין לבן.

זמן הכנה: 30 דקות
מס' סועדים: 2-3

לדג:
דג ברמונדי ישראלי שלם – נקי, ללא סנפירים

4 שיני שום – קצוצות
1 לימון -  פרוס דק

חצי כוס עשבי תיבול: בזיליקום / מרווה / רוזמרין / טימין 
5 בצלצלי שאלוט – קלופים

2 יח' שומר קטנות – חתוכות לרבעים
3 יח' ארטישוק קטן – חתוכות לרבעים

3 גזרים צהובים או כתומים – קלופים וחתוכים גס
4 כפות שמן זית

מלח ופלפל לטעם
לרוטב:

חצי כוס יין לבן יבש
1 כף חמאה / מחמאה

2 כפות שמן זית
חצי כפית מלח

 
אופן הכנה:

1. מחממים תנור ל-200 מעלות במצב טורבו
2. לדג: בעזרת סכין חדה יוצרים 3-4 חתכים מכל צד של הדג, בחלק הקרוב לראש

3. ממלאים את חלל בטנו של הדג בשום קצוץ, לימון פרוס ובעשבי התיבול. מתבלים את הדג במלח ופלפל
4. מחממים פלאנצ'ה פסים, מוסיפים מעט שמן זית ומניחים את הדג. לאחר 3 דקות הופכים בזהירות את הדג 

לצידו השני
5. מסדרים את שאר הירקות מסביב לדג וצולים בתנור כ-20 דקות

6. לרוטב: בינתיים מחממים סיר קטן ומצמצמים את היין בחצי
7. מוסיפים חמאה, שמן זית ומלח, מערבבים היטב ומגישים מיד עם הדג

תפוח עץ ממולא בשקדים ואגוזים 
חברת "אחוה", יחד עם כוהנת הבישול הביתי והשפית ג'קי אזולאי, מגישים לרגל ראש השנה מנה חגיגית 

ומיוחדת של תפוחי עץ ממולאים בשקדים ואגוזים, בשילוב טחינה גולמית. מנת קינוח נפלאה במילוי מתוק 
וקראנצ'י שתקשט את שולחן החג ותהיה חגיגה של טעמים ויופי להנאת כולם. 

מצרכים )ל-7 מנות(: 
7 תפוחי עץ
1 ליטר מים

3

2

1

2

3
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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1/2 כוס סוכר
1 מקל קינמון
1 כפית קינמון

למילוי
1/2 כוס שקדים קצוצים

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים
1/2 כוס צימוקים

1/4 כוס סוכר
1/2 כפית קינמון

1 כף סילאן
5 כפות טחינה גולמית

אופן ההכנה:
1. קולפים את תפוחי העץ, מוציאים את ליבת התפוחים בעזרת תפוחן, וחורצים את קליפת התפוח כדי שלא 

תתפוצץ באפייה.
2. בסיר רחב, מבשלים את התפוחים במים מתובלים בסוכר, מקל קינמון וקינמון טחון, עד לרמת "אל-דנטה" 

)לא רך מידי ולא קשה מידי(. מסננים את המים לאחר הבישול.
3. טוחנים גס את האגוזים והשקדים.

4. מערבבים בקערה את מרכיבי המלית – אגוזים טחונים, צימוקים, סילאן ומעט קינמון.
5. ממלאים את התפוחים במלית ומוסיפים מעל סילאן. 

6. מסדרים בתבנית אפייה ומכסים בנייר אלומיניום. אופים במשך 10 דקות בחום של 180 מעלות, לאחר מכן 
מורידים את נייר הכסף וממשיכים באפייה עוד 20 דקות נוספות עד שהתפוחים מתרככים. 

7. מזלפים על תפוחי העץ טחינה גולמית ומגישים.

שייק רימון, בננה ויוגורט 
לקראת ראש השנה, חברת התזונה הבינלאומית הרבלייף נוטרישן, המעודדת ומקדמת אורח חיים בריא ופעיל, 
המבוסס מדע ומחקרים קליניים עולמיים, מציעה מתכון  מהיר וקל להכנה ברוח החג- שייק רימון בננה ויוגורט. 

המשקה יכול להוות תחליף טעים, מגוון ומאוזן לארוחה שלמה המכילה את כל רכיבי המזון, להם זקוק הגוף. 

מרכיבים:
2 כפות אבקת משקה פורמולה 1 בטעם וניל כשר למהדרין

יוגורט 150 מ"ל דל שומן
100 מ"ל רימון סחוט

בננה בינונית
3-2 קוביות קרח – לא חובה

אופן הכנה:
מניחים את כל המרכיבים בבלנדר ומערבבים היטב עד לקבלת מרקם חלק

מידע תזונתי: 
קלוריות 350

חלבון 20 גרם
פחמימה 60 גרם

שומן 4 גרם

עוגת דבש וקרמבל תפוחים 
לקראת ראש השנה רשת בתי הקפה ביגה, חולקת מתכון חגיגי לעוגת דבש וקרמבל תפוחים, העוגה העשירה, 
רכה ונימוחה בפה ומשלבת שניים מסמלי החג הבולטים – תפוח ודבש.  העוגה מתאימה גם כפינוק מתוק למי 

שאוהבים, לכל אירוח ולנשנוש מתוק כשמתחשק.

מרכיבים:
60 גר' סוכר לבן
60 גר' סוכר חום
150 גר שמן סויה

150 גר' דבש
2 ביצים

1 וחצי כוס קמח
1 כפית אבקת אפיה

1/2 כפית קינמון
1/2 כפית סודה לשתייה

קורט מלח
קורט ציפורן
1/2 כוס תה

גרידת תפוז מחצי תפוז
4 תפוחים מקולפים) גרנד( חתוכים לקוביות

אופן הכנה:
יש להכניס את כל המרכיבים לתוך קערה עמוקה, ולערבב היטב עד לקבלת מרקם אחיד וחלק, ולשפוך לתוך 

תבנית עגולה , להכניס לתנור בחום של 180 מעלות למשך 30 ל 35 דקות.
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. יד לפה
2. יישר את ההדורים

3. יצא מידי פשוטו

ָּת סג ׁב ֵׁלי ל, לב  2. ישעיהו מב, ב  3. ַש 1. ִמְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
עמק יהושפט

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונן
מאונן

1. שערי השמים.  "___  עולם" )תהלים כד ז(
היום"  "כ___   הצהרים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .4

)בראשית יח א(
6. לזמן קצר, לכדי הרף-עין.  "עדי ___" )איוב כ ה(

7. שפת האריג, חוטי השתי הבולטים כלפי חוץ.  "שלש על שלש שאמרו 
חוץ מן ה___")כלים כח ז(

שקלים  "מצרפין  כסף.  או  זהב  של   – עתיק  פרסי  מטבע  שם   .8
ל___")שקלים ב א()בלשון רבים(

יוסף  9. בסיס לקסת הסופר או קסת שפיה כפוף לתוכה.  "ו___  של 
הכהן היתה נקובה בצדה" )מקואות י א(

סכה  עד  אותו  מלוין  היו  ירושלים  "מ___  חשוב.  נכבד,   .14
הראשונה")יומא ו ד()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

15. לפרסום ולכבוד רב. "ול___   ולתהלה ולתפארת" )ירמיה יג יא(
חפורה  או  טבעית  האדמה-  במעמקי  מערה  מנהרה,  באדמה,  חלל   .17
)בלשון  יט(  ב  )ישעיה  עפר"  וב___   צרים  במערות  "ובאו  אדם.  בידי 

יחיד( )בכתיב חסר(
18.אין טוב בלי רע.  "אי אפשר  ל___  בלא תבן" )ברכות נה.(

מן  כלים  "העושה  מוצק.  דבר-מה  של  חתיכה  גוש,  מטיל,   .1
ה____" )כלים יא ג(

4. שבר, טבח, כליון.  "___  מצפון בא")ירמיה מו כ(
סלע"    ____" ירק.   וכל  צמח  כל  עליו  שאין  וחרב,  יבש  סלע   .6

)יחזקאל כו ד(
7. חינם , אין כסף.  "בלא ____" )תהלים מד יג(

8. סיים את תקופת היניקה של התינוק.  "אותו היום ש___  אברהם 
את יצחק בנו עשה סעודה גדולה" )בבא מציעא פז.(

10. סדר, נוהג. "כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע  ____  מלכות" 
)שבת לא.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. תקווה, ציפיה.  "___ צדיקים שמחה")משלי י כח(
15. קיצור המילים: יש פוסקים.

17. מכשול, תקלה.  "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א כה לא(
18. מחסה, מבצר, מגן. "לנו מחסה  ו___" )תהלים מו ב(

19. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים.  "ויסעו מקדש ויחנו ב___  
ההר"  )במדבר לג לז(

1. ארון בתוך הכותל, כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר.  "שני ___  זה 
בצד זה או זה על גב זה" )אהלות ו ז( )בלשון רבים(

2. ריב.  "שכשהשרים של מעלה יש  ___  ביניהם תיכף יש קטטה בין 
האומות" )רש"י ברכות יז.(

3. קיצור המילים: חתימת עדים כשרים.
4. קיצור המילים: חלילה וחס.

5. דבר בדיחות, בדיחה. "___  דבדיחותא" )שבת ל:( )בכתיב חסר(
7. ספור, שספרו ומנו אותו.  "שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא 

בדבר המדוד ולא בדבר ה___  אלא בדבר הסמוי מן העין" )תענית ח:(
10. לימוד, ידיעה, דעת.  "ישמע חכם ויוסף  ___" )משלי א ה(

11. )בימי קדם( מידת אורך כדי אלפיים צעד. "תשעים ריס שבעה ומחצה 
לכל  ___" )יומא ו ד(

12. קיצור המילים: הרב רבי.  )בהיפוך אותיות(
ז ז(  13. פח, מלכודת לעופות.  "אין פורסין  ___  ליונים" )בבא קמא 

)בלשון יחיד(
16. הקשה והבא כחתף.  "ה___  והנמהר" )חבקוק א ו(

לעמת  תמימה  "האליה  בעמוד-השידרה.  התחתונה  החוליה   .1
ה___  יסירנה" )ויקרא ג ט(

 "___ זהב   צנה  מאתים  שלמה  המלך  "ויעש  מרוקע.   מרודד,   .2
)מלכים א י טז(

3. שיעור, מידה. "ומדדו את  ___" )יחזקאל מג י( )בהיפוך אותיות(
5. מנת לחם זעומה ומצומצמת ביותר, מנת מים זעומה.           "לחם  

___  ומים  ___" )מלכים א כב כז( )בהיפוך אותיות(
והלבקן"  וה___   "הכושי   מאוד.  אדומים  ושער  פנים  עור  בעל   .8

)בכורות ז ו(
9. מורחק, שהוסר הצידה.  "אפלו אין ___  מן הארץ אלא כמלא 

מחט גוללו אצלו" )עירובין י ג( )בכתיב חסר(
11. סערה, רוח עזה וסוערת מאוד.  "ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל 

לפני  ___" )ישעיה יז יג(
12. רעדה, רטט. "באימה וביראה וברתת וב___" )ברכות כב.(

14. שממה וריקנות, שיממון מוחלט.  "___  ובהו" )בראשית א ב(
המסלאים   היקרים  ציון  "בני  כזהב.  ונוצץ  מזהיר  לדבר  סמל   .16

ב___"  )איכה ד ב(

1. מתוך 2. מעות 3. פנים 4. דרום 5. סרק 6. סוג לטאה 7. יוונית 8. לא 
9. אין הבדל 10. גמור 11. פליט 12. לחמניה 13. סבון 14. בן 15. מהדק 

16. גמל

1. "מיגו" פירושו בעברית...
2. "חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח

3. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
4. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

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

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

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

11. "שריד ו..."
12. מהי גלוסקה?

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

15. מהו אטב?
16. בת זוגו של מי היא הנאקה?
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ִקּׁשּוט ֻמׁשָלם ְלׁשְלַחן יֹום ַהֻהּלֶדת.

ִטיּפ:
ם 

ּתְרְנגֹוִלי
ם ִליֹצר 

ם רֹוִצי
ּת

ַא
ם 

ִא
ׁשּוב 

ׁשּוב ָו
קּו 

ִתי
ם, ַהֲע

ּסֹוֲעִדי
ְלָכל ַה

ם.
ּת

ׁשּגַזְר
ׁשֹון 

א
ם ָהִר

ת ַהּדֶג
ֶא

ם 
ּת

ׁשּיַצְר
ת 

ּתְרְנֹגֶל
ֵקי ַה

ֶחְל
ת 

ֶא
חּו ַעל 

ּפר 1 ַהּני
ְס

ִמ
ׁשַלב 

ּב
ת 

ֶא
קּו 

ִתי
ָסף, ַהֲע

טֹול נֹו
ְס

ּבִרי
ם, 

חּוץ ָלֶכ
ם ַהּנ

ִמי
ּפָע

ּפר ַה
ְס

ִמ
ם

ַחר ּכְך ִיְהֶיה ֲעֵליֶכ
ַא

ְו
ק. 

ק ִלְגֹזר ּוְלַהְדּבי
ַר

ת ַהּבִריְסטֹול ַהּצֹהב ּבֶחְלקֹו 
ִנְגֹזר ֶא

ּתֹון ְלִפי ִקְוקּוִוים ֵאּלּו.
ּתְח

ַה
ת 

ׁשִחיל ֶא
ַתח ָקָטן, ּדְרּכֹו ַנ

ִנֹּצר ּפ
ׁשְך.

ְמ
ת ּבֶה

ּמּפי
ַה

2

ת, ִריִסים ְוִעּטּור
נֹוִסיף ּגּבֹו

 
ּתְרְנגֹול.

ִמּסִביב ַל
ׁשל ִקְוקּוִוים  5

ת ֵאּלּו ַעל ּגּבי ַהּבִריְסטֹול 
ְנַצּיר צּורֹו

ת.
ת ַהּצּורֹו

ַהּצֹהב ְוָהָאֹדם, ְוִנְגֹזר ֶא 1

ַנְדּביק ֵעיַנִים
ָתן. 

אֹו ְנַצּיר אֹו

4

ּתְרְנגֹול 
ת ּדֶבק ְלגּוף ַה

ִמיד ּבֶעְזַר
ַנְצ

ת 
ת ַהּכָנַפִים, ֶא

ת, ֶא
ת ַהּכְרֹּבֶל

ֶא
ּמּקֹור.

ת ַה
ָהַרְגַלִים ְוֶא 3

ת ּבצּוָרה זֹו, 
ּמּפי

ת ַה
ְנַקּפל ֶא

ׁשּיַצְרנּו.
ת ּבֹחר 

ּמּפי
ת ַה

ׁשִחיל ֶא
ְוַנ 6

ָאז ַמה ּצִריְך?
ָאֹדם ְוָצֹהב

ְסטֹול 
 ּבִרי

ת
 ֵעיַנִים ָזזֹו

ְסּפַרִים
ִמ

 

 ּדֶבק

ת
ַמּפי

 

ׁשֹחר
ׁש 

 טּו

ת
ַמּפּיֹו

תֹוק ְל
ָמ

ּׁשּוט 
אּו ִנֹּצר ִק

ּבֹו
 

ּתְרְנגֹול
ת 

מּו
ּבְד

ּתְרְנגֹוִלי
ִמּבִריְסטֹול 

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ּבינֹוִני





 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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