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שולחן השבת כהעברת 
מסר חינוכי 

ביותר  הטובות  ההזדמנויות  אחת  שעבר,  בשבוע  שכתבנו  כפי 
השבת.  שלחן  במעמד  היא  לילדים  חינוכיים  מסרים  להעברת 
בשעה זו, בה כל בני המשפחה יושבים יחד סביב השולחן החגיגי 
רעיון  אמירת  ושירה,  שמחה  אווירת  היא  הכללית  והאווירה 
מפרשת השבוע שיש בו הדרכה לחיים, בשילוב סיפורים ומשלים 
יכולים  הילד,  נפש  את  המרוממים  בדברים  מעניינות,  והמחשות 

לחולל פלאים בהתנהגות הילד בכל ימות השבוע. 
לכן, חשוב מאד שלפני סעודת השבת יכין האבא מסר יפה, רצוי 
כך  לשם  השכל.  מוסר  בו  שיש  בסיפור  מלווה  השבוע,  מפרשת 
בבית  יהיו  לפרנסתו,  עובד  אדם  הוא  גם  אב,  שלכל  ונכון  טוב 
משולבים  השבוע,  פרשת  על  מוסריים  וביאורים  חידושים  ספרי 
בסיפורים שניתן להפיק מהם לקח נפלא לחיים, בהם יקרא מבעוד 
יום, ביום שישי, ויכין מה לומר. ואם טרוד בעבודתו ביום שישי, 

יכין בכל שבת עבור השבת הבאה. 
וכך, אם התברר שיש מהילדים מי שנגוע באי אמירת אמת, יכין 
ִּתְרָחק",  ֶׁשֶקר  ז(: "ִמְּדַבר  האב דברי תורה על הפסוק )שמות כג, 
ויבאר: "לא כתוב רק: 'אל תשקר', אלא 'ִּתְרָחק'. יש לברוח מכל 
דיבור שאינו אמיתי. ומכאן עובר לדברי חיזוק ולסיפורים אודות 

התועלת הגדולה שמדבר האמת מפיק לבסוף.
אמנם יש לעשות זאת בחכמה, לבל ירגיש הילד שהדברים מכוונים 

אליו, וייעלב. 
כמו כן, יש להימנע מהקפדות יתירות ומהערות לילדים בשולחן 
שבת, עד כדי שהאווירה נעכרת. על ההורים לשמור על מצב רוח 
נעים ומרומם, גם אם לא הכל מתנהל כרצונם ליד השולחן. הערות 
זעופות מסוג: 'שב זקוף', 'תאכל יפה', 'אל תדבר עכשיו', יוצרות 
השבת.  בשולחן  לחלוטין  מיותרות  והן  ומעיקה,  קפדנית  אוירה 
ילד השומע בסעודת השבת ריבוי ביקורות והערות, מפתח דחיה 

ואפילו סלידה מהמעמד החשוב שהיה אמור להיות נפלא ונעים. 
לפיכך, גם בעת התמודדות פנימית קשה לנוכח מריבות צעקניות 
יקר  כלי  או  שנשפך  אוכל  מסודר,  בלתי  שולחן  הילדים,  בין 
שהתנפץ, האווירה בשולחן השבת צריכה להיות רגועה ולבבית, 
מחויכת ומחבקת. הערות הכרחיות ייאמרו ברוגע כהדרכה בלבד, 
ודברי שבח ומחמאות ייאמרו בהתפעלות ובשפע רב. למי שאינו 
מורגל בכך הדברים נראים כיומרניים וכבלתי ישימים, אבל כבר 
אמרו חכמים )אבות ד, א( "איזהו גיבור? הכובש את יצרו", ו"אין 

הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו". 
רק כך תישמר חוויית שולחן השבת בתודעת הילד כחוויה נעימה, 

מעוררת ציפייה וגעגועים. 

דוגמא אישית

הדיבור  לסגנון  בהתאם  ומתנהג  מדבר  שהילד  יודעים  הכל 
ולהתנהגות שרואה אצל הוריו. וכדברי התלמוד )סוכה נו ע"ב(: 
דאימיה.  או  דאבוה  או  בשוקא,  דינוקא  שותא  אינשי:  "כדאמרי 
)דיבורו של ילד בשוק, או של אביו או של אמו(". ובכל זאת, לא 
ליד  התנהגותם  צורת  ועל  דיבורם  סגנון  על  דעתם  נותנים  רבים 

ילדיהם.
כי החל מהרגע שבו הפכו להורים, חלה  לזכור,  נשוי  זוג  כל  על 
לאור  התנהגותם,  ובדפוסי  בדיבורם  גדולה  אחריות  עליהם 
ואימוץ  לילדיהם. אמנם עבודת המידות  הדוגמא האישית שיתנו 
סגנון דיבור נקי ומכובד מתחילים שנים רבות לפני ההורות, אולם 
בשעה שנעשו הורים עליהם לשקול היטב פי כמה וכמה כל דיבור 

ומעשה, בפרט כאשר ילדיהם נוכחים במקום. 

סביב  היושבים  שהאורחים  פעם,  לא  קורה  חגיגיים  באירועים 
חסרת  אכילתו  ומצורת  מהתנהגותו  בנח  שלא  חשים  השולחן 
התרבות של אחד היושבים. והנה כנהוג בעולמם של צלמי הוידאו, 
עוברים הם בין השולחנות ומצלמים את המסובים. עם התקרבות 
המצלמה לשולחן, משנה חסר התרבות בקיצוניות את התנהגותו. 
מסדר את צווארון חולצתו, מחפש את המזלג והסכין שמשום מה 
בדרך  ואוכל  תרבות,  כאיש  למצלמה  בנימוס  מחייך  לו,  נעלמו 

ארץ... 
והסיבה פשוטה: המצלמה מתקרבת...

ילדיו:  בחברת  השהייה  בעת  הורה  כל  לחוש  צריך  ממש  כך 
"המצלמה כאן! ועלי לעשות הכל כדי להיות מצולם כאיש תרבות 
ולעשייה  ללימוד  מנוצל  וזמנו  מתוקנים,  מעשיו  נקי,  שדיבורו 

נכונה".  
ההורים  שבו  בבית  כי  להעיד  יכול  ניסיון  בעל  חינוכי  יועץ  כל 
מדברים  הילדים  גם  ברוגע,  ביתם  את  ומנהלים  בנחת  מדברים 
בנחת ביחס לילדים אחרים, והם גם רגועים ומחונכים יותר. ואילו 
והוא  בבית שבו אחד מהוריו מאבד שליטה עצמית ברגעי לחץ, 
צועק ומשתולל, רוטן וכועס, גם ילדו יתנהג כך בדיוק כאשר קורה 
דבר מה שאינו מוצא חן בעיניו. שהרי הוא ראה ולמד היטב כיצד 

בדיוק יש להתנהג ברגעי לחץ.
בנוסף, מאחר ששלום הבית נעוץ בהכרת ההבדלים שבין הצרכים 
כפי  האישה,  של  הנפשיים  הצרכים  לבין  האיש  של  הנפשיים 
כאשר  מאושרים",  לנישואין  המלא  "המדריך  בספר  שהרחבנו 
רואים הבן והבת את הגישה הנכונה של אבא כלפי אמא בהיותו 
והערכה  שבח  דברי  בהענקת  אהבה,  מלא  במבט  לצרכיה  קשוב 
הגישה  את  ומאידך  לדבריה,  קשבת  ובאוזן  אוהב,  מלב  הבאים 
על  והערכה  כבוד  משפטי  באמצעות  לאבא,  אמא  של  הנכונה 
ובהפניית  ולדבריו,  לדעתו  כבד  משקל  במתן  ואישיותו,  מעשיו 
ינהגו  עצמם  הילדים  גם  אז  הרי  להכרעתו,  חשובות  שאלות 
לחיי  ממשית  הצלה  בו  שיש  דבר  נישואיהם,  לאחר  בעתיד  כך 

הנישואין שלהם.
וטבע  לאישה  להימשך  האיש  שטבע  שמאחר  לציין  המקום  כאן 
לו,  למה שחסר  נמשך  אדם  לאיש, משום שכל  להימשך  האישה 
וכדברי הזוהר בפרשת לך לך )דף צא ע"ב( שכל נשמה במקורה 
בהרחבה  )ראה  לעולם  ברדתם  הנפרדים  חלקים  משני  מורכבת 
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים", פרק "גורמי עיכוב"(, 
אם הבן נוכח לראות שאביו אינו מהווה סמכות גברית בבית משום 
שאמו לוקחת לעצמה את כל הסמכויות, עלול בן זה, במידה והוא 
עדין נפש מטבעו, לפתח עם השנים חוסר בתחושת הגבריות של 
עצמו ולהימשך דווקא לבנים, כדי להשלים את חסרונו. וזו סיבה 
לו  הראוי  הסמכותי  המעמד  את  לבעלה  לתת  אישה  לכל  נוספת 

בהתנהלות הבית.     
באשר  גם  הזוג,  בני  שבין  ההתנהגות  דפוסי  מלבד  בנוסף, 
לאמונה  הקשורים  מצויים  ניסיונות  עם  יומית  היום  להתמודדות 
מיראת  )חוץ  משמים  שהכל  העמוקה  לידיעה  בה',  ובטחון 
שמים. ברכות לג ע"א( וממילא כל המתרחש עמנו נעשה לטובה, 
ניסיונות  בעת  הוריהם  מתגובות  הכרתם  בתת  הילדים  מושפעים 
לתגובות  בהתאם  אישיותם  עומק  אל  אותם  יפנימו  והם  דומים, 
ההורים, הרבה יותר מדיבורים והרצאות ששמעו מטובי המחנכים.

  

משום המשקל הרב שיש לדוגמא האישית שלנו כהורים, והשפעתה 

שיחת  מכל  יותר  הרבה  ילדינו,  של  החינוכי  עתידם  על  האדירה 
מוסר ששומעים, נציג בזה דוגמאות אחדות להמחשת הדברים. 

מטעויות  להתקבל  העלול  המזיק  המסר  את  דוגמא  בכל  נציין 
יכול  שהיה  והנפלא  החיובי  המסר  את  נלמד  ומתוכם  חינוכיות, 

להיווצר בלב הילד, אילו היו ההורים נוהגים אחרת:

כאשר האוטובוס מאחר...

בני המשפחה ממתינים בתחנת האוטובוס, אך האוטובוס מתעכב 
מלהגיע והאיחור הולך ומתארך. הילדים עסוקים במשחקם ואינם 

מוטרדים במיוחד מהעיכוב. 
והנה ההורים רוטנים ללא הרף, הם מתלוננים ומביעים את כעסם 
במילים בוטות כלפי חברת האוטובוסים חסרת האחריות וכלפי כל 

העולם הבלתי מסודר. 
הם בטוחים שרק הביעו את כאבם ותסכולם. ומה למדו הילדים?

הילדים למדו לימוד גדול לחייהם: "כאשר הנך מאוכזב ממשהו, 
אל  וגם  ומאושר,  שֵלו  תהיה  אל  מגיע,  ואינו  לדבר חשוב  מצפה 
תאמר: 'כל עכבה לטובה' או 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'. אלא 

תרטון ותתנשף, תכעס ותתלונן"... 

גרימת נזק

בחניה.  בן השמונה מתיישבים ברכב המשפחתי החונה  ובנו  אב 
נשמעת  הנה  אך  מהחניה,  בזהירות  ויוצא  רכבו  את  מתניע  האב 
חבטה עזה. בעת הנסיעה לאחור התנגש הרכב ברכב חונה, עיקם 
את פינתו ושבר את פנסו. הבן הנבוך מביט באביו בסקרנות, ורואה 
אותו יוצא מהרכב ואומד את הנזק בעיניו. הוא חוזר לרכב, כותב 
על דף כמה מילות התנצלות, ובסיומם: "נא צור קשר כדי שאשלם 
את הנזק", ומציין את שמו עם מספר הטלפון הביתי והנייד. את 
הדף הוא מצמיד לשמשת הרכב הפגוע באמצעות אחד המגבים, 

וחוזר לרכבו. 
ראה. למה לשלם?"  לא  "אבל אבא, אף אחד  ושואל:  הבן תמה 
אדם  מקום.  בכל  אותנו  רואה  "ה'  רגוע:  בטון  לו  משיב  והאב 
לכן  הרכב,  בעל  מי  יודע  אינני  לו.  לשלם  חייב  לחברו  שמזיק 

השארתי לו את פרטיי."
וזהירות  יושר  של  מוסר השכל  חייו  ימי  לכל  לעצמו  לוקח  והבן 
מנזק ומגזל, הרבה יותר מאילו שמע אין ספור פעמים את המילים: 

"עליך להיות אדם ישר!" 
הוא ראה את אבא עומד בניסיון.

 
דיבור בוטה

במהלך ריב בין שני אחים, שומע האב היושב ומעיין בספר, את 
אחד מהם פולט קללה נמרצת ומקלל את אחיו, ומבלי להשתהות 

מוסיף גם לנבל את פיו במילה לא נקיה. 
האב המזועזע מגיב בזעם: "איני מרשה בשום פנים ואופן לדבר 
כך! אם עוד פעם אשמע אותך מקלל או מוציא מהפה מילה לא 

נקיה, אעניש אותך בחומרה!"
ואין הוא זוכר, שכאשר הוא שוחח בטלפון לפני שבוע עם לקוח 
שמתחמק מזה חצי שנה מלשלם לו את החוב הגדול שחייב לו, לא 
שלט האב ברוחו ואמר לו את אותן מילים ממש, מבלי שישים לב 

שבנו עומד בסמוך וקולט כל מילה. 
ומה יעשה הבן ולא יחטא...?
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יש לזכור, כי ללא סייעתא דשמיא הבאה מלמעלה, קשה מאד להצליח בחינוך. שכן ההורים יכולים לחנך את הילדים כראוי, 
להשקיע בהם לפי כל הכללים הנכונים ולשולחם ללמוד במקום הטוב ביותר עבורם, אך די  בחבר אחד מקולקל שעלול להרוס 

את הכל. שהרי איננו יכולים להשגיח על הילד בכל עת ועת

"
נלקח מספרו של הרב 'המדריך המלא לחינוך ילדים' - ניתן להשיג ברשת אור החיים או בהידברות שופס.

 
מדבר שקר תרחק

בן  והאהוב  היקר  שבנה  לתדהמתה  גילתה  דגולה,  חינוך  אשת 
לשיחה  אתו  התיישבה  היא  פעמים.  וכמה  כמה  שיקר  השמונה 
רגועה מלב אל לב, והסבירה לו לפי כל כללי השיחה הנכונה עד 
כמה חשוב להיות דובר אמת. היא דיברה ברגש רב עד כמה מידת 
האמת יקרה אצל הקדוש ברוך הוא, הוסיפה שאפילו חותמו של 
מפסיד  כמה  עד  היטב  לו  והמחישה  'אמת',  הוא:  ברוך  הקדוש 
במהלך החיים מי שמוציא מפיו דברים שאינם נכונים ואמיתיים. 
אוהבת  ואני  בני  "אתה  במילים:  הקצרה  השיחה  את  חתמה  היא 
אותך, לכן חשוב לי לומר לך את הדברים האלה לטובת עתידך. 
אני בטוחה שהיו אלה מעידות זמניות ואין לי ספק שתמיד תקפיד 

לומר את האמת". 
בסיום השיחה, קמה ממקומה, נישקה אותו בראשו, ויצאה מהחדר 
כשהיא מרוצה מעצמה, מהמילים ומהדרך שבה בחרה להעביר את 

המסר החשוב לבנה, ובצדק.
והנה, לאחר כרבע שעה נשמעות נקישות בדלת. הבן פותח ורואה 
לפניו את השכנה המתגוררת בדירה הסמוכה. היא פונה ושואלת: 
"אמא בבית? אם היא בבית, תשאל אותה אם אוכל לקבל בהשאלה 

את המיקסר שלה".
הבן מחפש את אמו בחדרי הבית ומוצא אותה בחדר הפנימי. הוא 
והאם,  וממתין לתשובתה.  כלשונה,  לה את שאלת השכנה  מוסר 
שאינה מעוניינת להשאיל מאומה לשכנה זו משום שכמעט תמיד 
שוכחת להחזיר את אשר לוקחת בהשאלה, וכשמחזירה סוף סוף 
את הכלים והמכשירים שלקחה, הם תמיד עם כתמי לכלוך וחסרי 
בתנועות  לבנה  מסמנת  אלא  מפיה,  מילה  מוציאה  אינה  חלקים, 

ידיים: "אני לא בבית".
והילד ניגש אל הדלת ואומר בפשטות: "אמא לא בבית".

נשאל נא את עצמינו: מה ישפיע עמוקות על חינוך הילד לכל ימי 
האיסור  על  הדקות  שבע  בת  הנפלאה  המוסר  שיחת  האם  חייו, 

לשקר, או שמא השניות האחדות של הינף הידיים המשקרות??

כבד את אביך ואת אמך

נהיה  השבת  אם  ושאלה  התקשרה  "אמך  לבעלה:  מספרת  אישה 
בבית, כי הם רוצים להתארח אצלנו בשבת הקרובה, השבתי לה 

שאשאל אותך ואעדכן אותה". 
והוא משיב לה: "אין לי כח לאמא שלי השבת. אני רוצה לישון 
שהשבת  לה  אמרי  ארוכות.  איתה  לשוחח  עלי  מגיעה  וכשהיא 

אנחנו מתארחים בצפון..."
"ואם בסוף יתברר לה שהיינו כאן?" שואלת הרעייה.

"נמצא איזה הסבר למה ברגע האחרון נשארנו בבית", משיב לה 
הבעל.

הם משוחחים ביניהם ואינם שמים לב לילד המשחק בסמוך, אשר 
מחדירים  אלה  מעין  ומשפטים  מילה,  כל  לשמוע  נטויות  אוזניו 

לליבו מסרי חינוך הרסניים.
כי הנה, ראשית למד הילד ש'אמא' היא דבר 'זול'. מיותר להתאמץ 
עבורה, ומכבדים אותה רק כשאין ברירה כי לא נעים. אמנם הוא 
ראה היטב שאבא תמיד מחייך לאמא שלו כשהיא מגיעה, ואומר 
לה כמה שהוא שמח על שבאה להתארח אצלנו בשבת. אבל הכל 
חיצוני. בפנימיותו של אבא, אין לו יחס אמיתי של כבוד כלפיה. 

היא רק טרדה עבורו.
ומה עם הכרת הטוב לאמא שכה טרחה וגידלה, ולא ישנה בלילות 
ברור:  שהתקבל  המסר  בעצמו?  אב  נעשה  שכעת  בנה  למען 

השתמש במי שפועל למענך, והשלך אותו אחר כך. 
ועוד הוא למד ממשפטים אלו, שאם דבר מה מפריע לתכניותינו, 
ממציאים איזה הסבר שקרי ואומרים. ומותר לשקר אפילו לאמא...

 
למען יאריכון ימיך

בארה"ב,  המתגוררת  היחידה  אחותה  עם  בטלפון  משוחחת  ֵאם 
ומשחק  החדר  באותו  הוא  אף  נמצא  השמונה  בן  שבנה  בשעה 
במשחקיו. האם המשוחחת שרויה בתחושה הטבעית: "אני בביתי, 
כל  את  אחותי  בפני  לפרוק  אוכל  בדיבורי.  להיזהר  צריכה  ואיני 

המעיק עלי כפי האמת שבליבי".
האמת,  את  לך  "אומר  אומרת:  היא  ליבה,  את  שופכת  ובהיותה 
נמאס לי כבר לטפל באמא, היא אישה מבוגרת, כל-כך קשה לטפל 

בה וככל שחולף הזמן, כך אני מטפלת בה בחוסר רצון בולט".
והילד הנמצא לידה שומע ומאזין לדברים. 

מאימו  למד  הוא  הרי  תזקין?  היא  כאשר  בה  יטפל  הוא  כיצד 
שהורים זקנים הם סוג של מטרד.

ואכן, הרמב"ן כותב על הפסוק )שמות כ, יב(: "ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת 
אינה  בפסוק  הכתובה  ימים  שאריכות  ָיֶמיָך",  ַיֲאִרכּון  ְלַמַען  ִאֶּמָך, 
ילדי  'תוצאה טבעית'. שהרי כאשר  זוהי  'סגולה' בלבד, אלא  רק 
המשפחה רואים באיזו יראת כבוד מתייחס ההורה להוריו ומספק 
להם באהבה וביראה את כל צרכיהם, כאשר ההורה יזקין, יתייחסו 
אליו באותה יראת כבוד, ובאותה השקעה. הם ראו דוגמא אישית 

של מסירות נפש למען הורים זקנים. 
ַיֲאִרכּון  ְלַמַען   - ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  "ַּכֵּבד  בפסוק:  הכתוב  וזהו 
אותו,  יכבדו  ילדיו  גם  הוריו,  את  מכבד  האדם  כאשר  ָיֶמיָך", 
וממילא "ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך!", שהרי אדם מבוגר שמטפלים בו כראוי, 

מאריכים ימיו.

מתכוננים מראש

הרש"ר הירש סיפר, שניגשה אליו אם צעירה מיד לאחר לידת בנה 
הבכור, ואמרה לו שהיא יודעת שבחינוך ילדים אסור לאחר. לכן 
היא מבקשת לדעת מאיזה גיל יש להתחיל לחנך את הילד שנולד 

רק לפני שבועיים. 
והשיב לה הרש"ר הירש כי חינוך הילדים מתחיל בחינוך העצמי 
שיחנכו ההורים תחילה את עצמם. ככל שההורה יהיה מחונך יותר, 

כך יבנה הילד טוב יותר. )יסודות החינוך ח"ב עמ' מה(.
"יסודות  בספרו  הנפלאים  מדבריו  אחדים  הדרכה  קטעי  הנה 

החינוך" )ח"ב עמ' נה( בעניין זה: 
גיל  את  לנצל  לעתיד,  הילד  של  מחנכיו  ההורים,  על  "...שומה 
הינקות של הילד, ובמיוחד של הבן הבכור, כדי להכין את עצמם 

בכובד ראש לקראת משימת החינוך העומדת בפניהם. 
שכן להיות אדם ישר ומוסרי אינו בגדר ידיעה, כי אם בגדר אומנות. 

ואת האומנות הזאת עלינו ללמד את בנינו. 
היינו  שלא  המגונות  והמידות  הפגמים  את  מקרבנו  לעקור  עלינו 
דיבורינו,  מתוך  כליל  ולבערם  ילדינו,  אצל  לסובלם  יכולים 
מאתנו  ללמוד  ילדינו  יוכלו  לבל  ומעשינו,  השקפותינו  דעותינו, 

חולשות מוסריות וליקויי אופי. 
ולפיכך, שומה עלינו להתחיל לא יאוחר משעת לידתו של בכורנו 
אשר ה' חונן אותנו, ולנדור נדר קדוש, כי משעה זו ואילך נחנך את 

עצמנו כדי שנוכל לחנך את בנינו ברוח התורה והמצוות.  
פעולת החינוך היא, העלאת התלמיד לאותה רמה בה מצוי המחנך. 
וכך הוא לומד  בנו בלכתנו, ושומע אותנו בדברנו,  הילד מתבונן 
ישרי  מנומסים,  להיות  גם  ללמוד  עליהם  זו  בדרך  ולדבר.  ללכת 

שיש  במה  מסתפקים  הגונים,  צנועים,  אמת,  דוברי  ותרנים,  לב, 
להם, אוהבים את הזולת, ומקיימים בחפץ לב ובשמחה גם מצוות 
הכרוכות בקשיים ובמאמצים מתוך הבנת האושר והערך המוסרי 

שבדבר. 
מאד,  מפותח  שמיעה  בחוש  חדה,  עין  בטביעת  ניחנו  הילדים 
ובנפש טובה, ערה ותוססת, והם רגישים מאוד לכל השפעה הבאה 
עליהם מן החוץ. כל הדיבורים על תורה ומוסר אינם עושים רושם 
ומוריו, אם  על הילד כמו הדוגמא החיה שהוא רואה אצל הוריו 

לטובה ואם לרעה. 
הורים תקיפים לא יצליחו לחנך לסבלנות, רגזנים לא יוכלו לחנך 
למתינות, גסי רוח לא יוכלו לחנך לנימוסים, וערמומיים לא יוכלו 
לחנך לתמימות ויושר. רק כאשר מידות רעות אלו מתבלטות אצל 
ההורים במידה מופרזת, אזי יוכלו לשמש דוגמא שלילית לילדים 

איך אסור להם להתנהג..."

ואני תפילתי

בחינוך  מההשתדלות  נפרד  בלתי  חלק  כי  נציין,  זה  פרק  לסיום 
ילדים, הוא השימוש בכח התפילה. 

מאד  קשה  מלמעלה,  הבאה  דשמיא  סייעתא  ללא  כי  לזכור,  יש 
כראוי,  הילדים  את  לחנך  יכולים  ההורים  שכן  בחינוך.  להצליח 
להשקיע בהם לפי כל הכללים הנכונים ולשולחם ללמוד במקום 
הטוב ביותר עבורם, אך די  בחבר אחד מקולקל שעלול להרוס את 

הכל. שהרי איננו יכולים להשגיח על הילד בכל עת ועת. 
לפיכך, התפילה על חינוך הילדים תתמקד בשתי בקשות: 

מסוימת  שגישה  לחשוב  אנו  עלולים  שהרי  בחינוך.  נטעה  שלא 
בעוד  הילד,  את  לחנך  והנכונה  הטובה  היא  הילד  עם  בהנהגה 
היא  לחלוטין  ההפוכה  ואפילו  השונה  הגישה  דווקא  שבאמת 

הנכונה. 
בגופו  ומוגן  שמור  יהיה  בסביבתנו,  נמצא  אינו  כשהילד  שגם 
ובנפשו. שלא יפגוש חבר רע או אדם רע, ולא ייפגע חלילה משום 
השמים  ליראת  או  מידותיו  לטוהר  להזיק  שעלול  מראה  או  דבר 

שלו.
ויראתו,  אהבתו  בלבנו  יטע  שה'  הקבועה  התפילה  בצירוף  זאת 

ונהיה אנחנו וצאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
כח התפילה, חזק ועצום הוא, ובידו להשפיע לאחר שנים רבות, 
וכפי שעינינו הרואות  ואפילו לאחר פטירת המתפלל מן העולם. 
ואומרים  הוריהם,  פטירת  לאחר  מחצבתם  לכור  החוזרים  אנשים 
בפה מלא: "אין לי ספק שהתפילה בדמעות של הורי, היא שפעלה 
בשמים להשיבני למוטב. כמה חבל שאינם פה אתנו כדי לראות 
שמועילה  ופעמים  הזה".  בעולם  בהיותם  עוד  בעיניהם  זאת 
התפילה אפילו לדורות הבאים. לפיכך, גם אם חלילה פרש אחד 
ירבו  אלא  להתייאש,  להורים  להם  אל  הדרך הטובה,  מן  הילדים 

בתפילה. 
איש',  ה'חזון  עם  גוריון  בן  של  הנודעת  פגישתו  שלאחר  מסופר 
ביטא ראש הממשלה בהערצה את גדולתו העצומה של החזון איש 
זו, סח  לביתו משיחה  ארן  זלמן  ארן. כשחזר  זלמן  בפני מקורבו 
בפני רעייתו את ששמע אודות גדולת החזון איש. התפעלה גם היא 
ומאז החלה להתפלל בעת הדלקת הנרות שבניה יהיו כמו החזון 

איש! 
ואכן, תפילתה עשתה פירות והתקיימה בנכדה הרב ברוך היימן, 
שעל אף שלא גדל על ברכי התורה והמצוות, זכה לחזור בתשובה 
שלימה, והינו כיום אחד מתלמידי החכמים החשובים )טובך יביעו 

עמ' רפו(.
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אמון הציבור קרס

"ההשתלחות  בנושא  לסדר  להצעה  במענה 
הפרקליטים"  של  המחאה  ושביתת  בפרקליטות 
אוחנה  אמיר  המשפטים  שר  השבוע  התייחס 
המפוקפקים  המעשים  בדבר  האחרונים  לפרסומים  התייחס 
של המשטרה בחקירתו של ניר חפץ ושאותם ניסתה המשטרה 
ש"המערכת  ואמר  פרסום,  איסור  צו  באמצעות  להסתיר 
מאפשרת  היא  כך  אמיתית,  מחקירה  עצמה  על  מגוננת 
לריקבון להשתלט, כך נוצרת שחיתות שלטונית". והמערכת 
הפוליטית מיד סערה על "איך שר המשפטים מפר צו איסור 

פרסום?". 
איימה  בו  האופן  על  מאד  חלקי  באופן  סיפר  אוחנה  השר 
ניר חפץ בפרסום פרטים מביכים אודותיו, או  המשטרה על 
אז ניר נכנע חותם על הסכם עד מדינה והוא מוסר למשטרה 
מוצא  הוא  אז  או  כשקרית,  ומתבררת  נבדקת  הגרסה  גרסה. 
החוצה יחד עם אחד החוקרים, הם הולכים לפרק זמן שאיננו 
חוזר  הוא  ואז  הזו,  בשיחה  היה  מה  יודעים  ואיננו  מתועד 
לנתונים  לאחד  אחד  מתאימה  תפורה  מלאה  גרסה  ומוסר 

שבידי החוקרים. 
לשבש.  מה  אין  הסתיימה  החקירה  לכם  להזכיר  רוצה  "אני 
משיב  למערכת  בשאילתה  פונה  סגל  עמית  כשהעיתונאי 
היועץ המשפטי לממשלה שאיננו מכיר את פעולת החקירה 
הזו וכעבור זמן קצר מקבל עמית צו איסור פרסום. כך נראית 

חתירה אחר האמת?"
נפלו  לטענתו  בהן  מהעבר  פרשות  מספר  תיאר  אוחנה  השר 
על  מדבר  "אינני  ואמר:  הפרקליטות  בהתנהלות  פגמים 
אני  זדון  על  מדבר  אני  כשלים,  על  מדבר  אינני  טעויות, 
מדבר על פשעים חמורים המבוצעים במשמרת שלכם ראשי 
על  ומגוננים  בצורה  כחומה  עומדים  ואתם  האכיפה  מערכת 
מחקירה  עצמה  על  מגוננת  המערכת  כך  למה?  העבריינים. 
נוצרת  כך  להשתלט  לריקבון  מאפשרת  היא  כך  אמיתית, 

שחיתות שלטונית.
דבריו הנוקבים של אוחנה קוממו את "אבירי שלטון החוק" 
שנזעקו על "הפרת צו איסור פרסום" שביצע אוחנה, כאשר 
פרלמנטרית  חסינות  לו  יש  כנסת  שח"כ  מכך  מתעלמים  הם 
בדיוק בשביל היכולת לבקר ללא מורא את גורמי הכוח. כך 
עשו חברי כנסת בעבר, וכך עשה אוחנה כעת. אך לא – מתוך 
המשטרה  ידי  על  שנעשו  והפליליים  האפורים  הדברים  כל 
והפרקליטות במסגרת החקירה, הבעיה היא – הפרת איסור 

הפרסום. סדר עדיפויות מה שנקרא. 
אנקדוטה  על  סיפר השבוע  קלנר  אריק  לשעבר  הכנסת  חבר 
שיחה  ששמע  חייל  הרוסי:  בצבא  ששירת  מאדם  ששמע 
סולם  על  טיפס  השניה,  בקומה  סודיים  דברים  על  קולנית 
וראה שם מספר מפקדים שתויים שמקריאים טקסטים סודיים 
ביותר. לאחר שדיווח, העלו אותו למשפט על טיפוס על סולם 

ללא קסדה.
הנאורים:  המבקרים  של  העדיפויות  סדרי  את  נבין  בואו 
בשירות  פקיד  מאסר.  שנות   7 עד  עונשה  באיומים  סחיטה 
הציבור שמדליף מידע, עונשו עד שלוש שנות מאסר. הפרת 
ועכשיו,  מאסר.  חודשי  שישה  עד  עונשה  פרסום  איסור  צו 

אחרי שהפרקליטות ביצעה גם סחיטה וגם הדלפות )חוזרות 
צו  הפר  אוחנה  שהשר  מכך  מזדעזעים  בתקשורת  ונשנות(, 

איסור פרסום. הגיוני סך הכל.
את  וחירבו  בחוק  התנקשות  ביצעו  והפרקליטות  המשטרה 
אמון הציבור. באיומים של פרסום מידע אישי מביך הביאו 
אדם לתת עדות שהיא מפוקפקת בואכה עדות שקר, ואז אצו 
יוודע  לא  המעשה  דבר  כדי  פרסום  איסור  צו  להוציא  רצו 
לציבור. וכאשר שר המשפטים מבקר את הפרקליטות על כך, 

נזעקים פתאום על "הפרה של החוק". 
המשטרה והתביעה ראוי שתהיה עליהן ביקורת, כי המקרה 
רזומה  יש להם  פעמית.  חד  פאשלה  או  מעידה  איננו  הזה 
מרשים וארוך של תפירות והפרות חוק. אפשר להביא רשימה 
מכובדת מאד של אישי ציבור ש"תפרו אותם" ובסוף התיקים 
נאמן, אביגדור קהלני  יעקב  ריבלין,   – נסגרו בחוסר אשמה 

ועוד.  
 22 נתניהו,  ביבי  זה  אותם  שתפרו  הפוליטיקאים  אחר  אגב, 

תיקים פתחו נגדו, ו-19 מתוכם נסגרו בלא כלום.
לאור הרזומה של שני הצדדים, אז אם יש גורמים שאליהם יש 
להתייחס בחשדנות - זה המשטרה והפרקליטות. ואם יש אדם 
שחזקת החפות שלו חזקה יותר מכל אדם אחר, זה אותו אדם 
שחיפשו אותו כל כך הרבה, ולמרות כל זאת לא מצאו כלום.

מדינה  של  היסוד  מאבני  זה  החוק,  במערכת  הציבור  אמון 
לכך  מסכימים  המינימלית,  המדינה  חסידי  גם  מתפקדת. 
כאשר  להתקיים.  חייבות  ושיפוט,  אכיפה  שיטור,  שמערכת 
חתירה  זו  סדרתיות,  ועברות  חוק  הפרות  מבצעת  המערכת 
למדינה,  יותר  גדול  הרס  אין  הדמוקרטיה.  אושיות  תחת 
מערכת  אנשי  על  חובה  שלה.  החוק  מערכת  החרבת  מאשר 
החוק להתעשת, ולעשות הכל כדי להחזיר את אמון הציבור. 
עבריינים  של  גילוי  יצריך  זה  דרסטיים,  צעדים  יצריך  זה 
תמשיך  ישראל  שמדינת  כדי  הכרחי  צעד  זה  אבל  במערכת, 

להתקיים. 

ההגירה הלא חוקית לישראל 
פוגעת בשכבות החלשות

השבוע דיין בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, דחה 
גירושם של עובדת זרה פיליפינית השוהה בישראל שנים רבות 
לא כחוק וילדיה, בגלל ש"לא נשקלה טובת הילד". זה למרות 
שההנחייה השערורייתית של משרד המשפטים לקיים שימוע 
12 איננה רלוונטית, בגלל שהילד המדובר  לילדים מעל גיל 
הוא בן עשר. פקידי משרד המשפטים מוציאים הנחיות ללא 
ההגירה,  חוקי  את  מתוכן  מרוקנים  ובכך  בחוק,  סמכות  כל 
וגורמים להשלכות כלכליות ארוכות טווח על מדינת ישראל. 
שהות בלתי חוקית של מהגרים, ובמיוחד כאשר הם מביאים 
ילדים, עולה הרבה מאד כסף. חוקי ההגירה נועדו להגן על 
לכך  להביא  מוגבלים  משאבים  של  ובעולם  ישראל,  אזרחי 
שיופנה  ולא  כאן,  החלשות  לשכבות  ילך  הציבורי  שהכסף 
לשוהים בלתי חוקיים וילדיהם הלא חוקיים. יש לנו אחריות 
כלפי  לא  ובטח  העולם  כל  כלפי  ולא  ישראל,  אזרחי  כלפי 

עברייני כל העולם. 
זה בדיוק הפואנטה של מהגרי עבודה, הם מגיעים לישראל 
לתקופה קצובה כדי לבצע עבודה מסויימת, מקבלים תשלום 
המוצא  מדינת  במושגי  עתק  תשלום  למעשה  שהוא  הוגן 
שלהם, ואז חוזרים הביתה וקונים בית מהחסכונות. למדינה 
והוגן  רווחי  נלוות.  הוצאות  או  עליהם  רווחה  הוצאות  אין 

כלפי שני הצדדים. 
מפסיקים  הם  להיפך.  בדיוק  זה  העבריינים,  שעושים  מה 
לעבוד בעבודה לשמה הגיעו )כן, הפיליפיניות הלא חוקיות 
לא עוסקות בסיעוד זה שנים רבות(, הם מולידים כאן ילדים 
ומקבלים טיפול רפואי *על חשבון מדינת ישראל*, ילדיהם 
נכנסים לחינוך ממלכתי *על חשבון מדינת ישראל* ובהמשך 
להם  לשלם  המדינה  את  ולכפות  להתאזרח  מנסים  הם 
הוצאות רווחה. שלא לדבר על כך שילדים אלה ככל הנראה, 
יהיו שכבות מצוקה וישאבו תקציבי רווחה  לפחות בחלקם, 

אינסופיים. 
בישראל,  ביותר  החלשות  השכבות  המחיר?  את  משלם  ומי 

כמובן. 
הקופה  את  מחלקת  בעצם  שכזה,  להליך  שמסכימה  מדינה 
הציבורית שלה לאנשים שאינם אזרחיה, ולא סתם אלא היא 
מתגמלת אותם על עבריינות. אין מדינה אחת שעושה זאת. 
פיליפיניות שלא עברו על החוק לא זכאים לפריווילגיה של 
לידה וחינוך חינם בישראל, ואלה שעברו על החוק, מקבלות 

כספי רווחה להן ולילדיהן. הגיוני סך הכל. 
"ילדים  בנוסח  השמאל  ארגוני  שמעלים  הרחמים  טיעוני 
המסכנים שנולדו כאן, לא מכירים שום דבר אחר, כל החברים 
שלהם כאן, הם מדברים עברית והם בוכים נורא כשאומרים 

להם שהם חייבים לעזוב" – פשוט לא מחזיקים מים. 
בכל שנה יש מאות אלפי ילדים להורים שעושים רילוקיישן 
למדינה אחרת והם חווים קשיי קליטה, שפה חדשה, חברים 
חדשים, מקום חדש וחטיפים בטעם לא מוכר. בכל שנה יש 
מאות אלפי ילדים להורי רילוקיישן שחוזרים לארצות המוצא 
שנה  בכל  להישאר(.  רוצים  הוריהם  גם  ואולי  שהם  )למרות 
יש עשרות אלפי ילדים שהוריהם עושים עליה לישראל, והם 
צריכים לעבור קשיי קליטה לא קלים )ובמיוחד עליה מארצות 

מפותחות יותר מישראל(.  
פשוט, קשיי קליטה של ילדים באף מדינת חוק אינם שיקול 
בחוקי ההגירה. חוק הוא חוק. שלא לדבר על כך שאף אחד 
לא שולח ילדים אל מותם או משהו כזה. שולחים אותם חזרה 
לא  ממש  היא  שההסתגלות  כך  המורחבת,  משפחתם  לחיק 

אסון. 
הוא  האינטרס  בארץ,  ההגירה  חוקי  את  לפרוץ  שמנסה  מי 
לעשות שימוש ברחמים כדי שילדים אלה )מסכנים, אוי אוי 
את  לחלוטין  הקרח שתפרוץ  בוקעת  יהיו  דמעות(  בכי,  אוי, 
חוקי ההגירה, ואפשר יהיה לאזרח כאן מאות אלפים נוספים 

שאין להם שום קשר לישראל ושום קשר ליהדות. 
זה אפילו  לא חוקיים,  רילוקיין  ילדי  דמעות מתוקשרות של 
לא מגרד את ההצדקה להפר את החוק על חשבון השכבות 

החלשות במדינת ישראל.
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למשוך זמן
ביום ההולדת של הרבנית חיה מושקא ע"ה, רעייתו 
בניו-יורק  חב"ד  נשות  נהגו  מלובאוויטש,  הרבי  של 
לשלוח זר פרחים גדול לבית הרבי. בנוסף היו מצרפות 
שעבד  הגבאי  והצלחה.  לברכה  שמות  עם  מעטפה 
בבית, הוציא את המכתב עם בקשות הברכה מתוך הזר והגיש 
של  למשרדו  הכניס  המעטפה  את  ואילו  לרבנית.  הפרחים  את 

הרבי.
הרבי החזיר את המעטפה וביקש למסור אותה לרבנית.

 "גם היא יכולה לברך", אמר...
של  הנפלא  הביאור  את  קראתי  כאשר  נזכרתי  הזה  בסיפור 
בראשית: שלוש  ספר  בכל  על אחת התמיהות החמורות  הרבי 
פעמים עולה איום חמור כנגד האימהות של עם ישראל. שלוש 
פעמים בא מלך זר ותובע לחטוף את הנשים לארמונו הפרטי, 
ונראה שהאבות לא דואגים להן. הגברים שאמורים לזנק להגנת 
ויותר  מהחוטפים.  אותן  להציל  כדי  דבר  עושים  לא  נשותיהן, 

חמור מזה: פועלים רק למלט את עצמם מהצרה.
הפעם הראשונה מתרחשת בפרשתנו: אחרי שאברהם ושרה 
עשו את כל המסע מחרן לארץ ישראל, פרצה בצורת ובעקבותיה 
רעב חמור. אברהם ושרה החליטו לרדת למצרים לחפש אוכל. 
שכולם  לב  שם  אברהם  למדינה,  בכניסה  למכס  כשהתקרבו 
מביטים על שרה. אברהם ושרה באו מאסיה )בבל, עיראק( ולכן 
שרה הייתה בהירה ואילו מצרים היא חלק מאפריקה והאנשים 

שם שחורים, כך שיופיה של שרה בלט לעין כל.
משום  בסכנה  שרה  כפולה:  לצרה  נפלו  שהם  הבין  אברהם 
בו  זימה  שטוף  מקום  הארץ",  "ערוות  הייתה  מצרים  שארץ 
הגברים חטפו את הנשים. וגם אברהם עצמו היה בסכנה, משום 
שהמצרים היו מאוד 'יראי שמים': הם הקפידו שלא לקיים יחסי 
להרוג את  היה פשוט:  ולכן הפתרון  נשואה  אישה  עם  אישות 

הבעל וכך האישה תהיה פנויה.
התגובה של אברהם היא מדהימה: הוא פועל למלט את עצמו 
מהצרה ומבקש משרה שתכחיש את קשר הנישואים עמו. היא 
רגע, מה  בו. אבל  יפגעו  וכך המצרים לא  תאמר שהיא אחותו 
עם שרה? הרי יחטפו אותה? אין תשובה על זה. אנו רק יודעים 
שהמצרים לקחו את שרה אל ארמון המלך וברוך ה' קרו נסים 
ולא אירע לה דבר. פרעה לא היה יכול להתקרב אליה ואף שחרר 

אותה בכבוד ובעושר רב.
אבל רגע מה עם אברהם? איפה האחריות של הגבר לאשתו? 
היה  לא  אברהם  א.  סיבות:  משתי  ונוראה  עצומה  שאלה  זאת 
ההצלחה  סיכויי  לפי  החלטות  קיבל  לא  מעולם  הוא  פחדן. 
'אני  שאמר  הריאלי  הטיפוס  היה  לא  אברהם  המציאותיים. 
במילא לא יכול להציל את אשתי מכל אנשי פרעה, אז לפחות 
על  מספר  הפרשה  המשך  הרי  החוק'.  במסגרת  לעצמי  אעזור 
'מלחמת העולם הראשונה', על מלחמת תשע האימפריות בנגב 
את  כבשו  והארבעה  החמישה,  את  ניצחו  מלכים  ארבעה  בה 
למלחמה  ויצא  פעמיים  חשב  לא  אברהם  לוט.  ובתוכה  סדום 
כנגד ארבעת המלכים שניצחו כבר חמישה – וחילץ את אחיינו 

בגבורה. אז איפה האומץ הזה למען אשתו?
עד  לשרה  מסור  היה  שאברהם  הוא  גדול  היותר  הקושי  ב. 
אין קץ. נקרא בעוד שבועיים על הכבוד האחרון שהעניק לה, 
כיצד התעקש לקבור אותה במקום הקבורה החשוב בעולם, ואף 
התעקש לשלם סכום מופרז עבור חלקת הקבר ובלבד שעפרון 

לא יגיד שנתן את חלקת הקבר בחינם.
נעמד  לא  כיצד  במצרים?  והאהבה  הגבורה  נעלמה  לאן  אז 
את  יסיים  לאשתי,  שיתקרב  'מי  כי  והכריז  למצרים  שרה  בין 
הקוד  איפה  מהכתפיים...'?.  מופרד  שלו  כשהראש  היום 
המוסרי שנקבע כבר לפני מאות שנים במי הים: "נשים וילדים 
תחילה  מצילים  לטבוע,  עומדת  האונייה  כאשר  תחילה"!, 
הגברים,  את  למלט  דואגים  כך  אחר  ורק  והילדים  הנשים  את 
בטביעת  שקרה  כפי  הגברים  חיי  חשבון  על  בא  שהדבר  ואף 
הטיטאניק, למשל, שנשים רבים ניצלו בעוד רוב הגברים טבעו?
אברהם.  מצד  חטא  זה  היה  כי  )יב,י(  עונה  הרמב"ן  אכן, 

שהרי  חטא,  הייתה  למצרים  הירידה  עצם  כי  טוען  הרמב"ן 
מהרעב  נשברים  הם  וכיצד  ישראל  לארץ  אותם  שלח  הקב"ה 
חוסר- עם  שנייה  טעות  התגלגלה  ומכך  למצרים?  ובורחים 

הדאגה לשרה.
אבל, כמובן, זהו ביאור קשה להבנה. ראשית, יש חטאים שלא 
חוטאים בהם. אפילו אדם נורמלי לא נופל בהתנהגות כזו וכל 
שכן שלא אברהם אבינו. ועוד והוא העיקר: הרי אברהם עתיד 
לחזור על אותה התנהגות? ולא רק אברהם יחזור על כך אלא 
גם יצחק יעשה זאת? בפרשיות הבאות נקרא איך אברהם ויצחק 
נשותיהם  על  מאיים  אבימלך  והמלך  )עזה(  גרר  לארץ  יורדים 
והם שבים ונוהגים באותה הנהגה בדיוק: הם מבקשים "אמרי 

נא אחותי את" ואילו נשותיהם נלקחות אל המלך.
מה עמד אפוא בראש של אברהם כשלא פעל להגן על אשתו?
ספורנו  עובדיה  רבי  האיטלקי  הפרשן  וכן  האברבנאל  ב. 
אומרים שאברהם נקט בשיטה היהודית העתיקה: למשוך זמן. 
נס.  יקרה  ובינתיים איכשהו  ועוד שעה  יום  עוד  לנסות למשוך 
יבוא, אולי פרעה ימות, ואולי שני הדברים יקרו  אולי המשיח 

יחד.
למה  לכאורה,  את".  "אחותי  היא:  בסיפור  המפתח  מילת 
אברהם הציג את עצמו כ"אחיה"? הרי הוא חיפש דרך להרחיק 
לא  בכלל  שהוא  לטעון  לו  עדיף  היה  כן  ואם  ממנה  עצמו  את 
מכיר אותה. הם נפגשו במקרה בתור למכס והוא ראה שקשה 
לה להחזיק את המזוודה אז עזר לה... או אולי הוא הנהג שלה... 
ימים היה שהאח  אבל מה פתאום אחיה? אלא המנהג באותם 
היה ממונה כנציג המשפחה לנהל את המשא ומתן עבור הנדוניה 
מהישיבה  להביא  הוא  אח  של  תפקידו  כיום,  )גם  אחותו.  של 
שרה  חיי  בפרשת  לקמן  נקרא  כך  אחותו...(.  עבור  טוב  בחור 
ומתן  המשא  את  ומנהל  רבקה  של  לביתה  אליעזר  מגיע  כיצד 
מול לבן, אחיה, ולא מול ההורים, בתואל ומלכה. גם בפרשת 
וישלח מבקש שכם בן חמור להשאיר את דינה בת יעקב בביתו, 

והוא פונה אל האחים שלה ולא אל יעקב ולאה.
אברהם התכוון אפוא להציג את עצמו כאיש הקשר לנישואי 
שרה עם פרעה וכך יפתח איתם במשא ומתן ממושך על גובה 
לברוח  כדי  רגע  ימצאו  ובינתיים  היפה,  שרה  עבור  הנדוניה 

מהמדינה.
ולא  כסף  של  בים  טבע  הפריץ  הישנה:  האגדה  מספרת  כך 
הכנסת:  בבית  מודעה  תלה  בטירופו  אתו.  לעשות  מה  ידע 
"יהודי שילמד את הכלב שלי לשיר, יקבל במתנה עשרת אלפים 
זהובים". הרשל'ה נדלק והבין שזאת ההזדמנות שלו. הוא ניגש 
לפריץ ואמר שהוא מוכן לאתגר, אבל זה ייקח חמש שנים כדי 

ללמד את הכלב לשיר. הפריץ הסכים והעביר את הכסף מיד.
הרשל'ה חזר הביתה עם השטרות וסיפר לאשתו על ההבטחה 
ללמד את הכלב לשיר בתוך חמש שנים. "משוגע, צעקה האישה, 

מה יהיה עוד חמש שנים? הרי ייתלו אותך"?
"ביילה יקירתי", ענה הרשל'ה, "יש לנו חמש שנים ועד אז או 

הפריץ ימות או הכלב ימות..."
הרי  הבעיה:  את  פותר  לא  הוא  אבל  ויפה,  פשוט  מהלך  זה 
אל  שרה  את  מיד  לקחו  והמצרים  השתבשה  שהתוכנית  לאחר 
ב' ועשה משהו להציל  המלך, כיצד לא עבר אברהם לתוכנית 

אותה?
הרבי מליובאוויטש מביא בקצרה נקודה מרוממת ומעצימה 
חשובה  היא  אלו  ומבולבלים  טרופים  ובימים  הזוהר,  מספר 

שבעתיים )ליקוטי שיחות כ/38(.
אברהם לא הגן על שרה כי היא לא הייתה זקוקה להגנה שלו. 
זקוק להגנה שלה. הוא מבקש ממנה לשמור  להיפך, הוא היה 
עליו ולכן מתחנן שהיא תאמר "אחותי את" ולא הוא אומר זאת 

על עצמו.
במשך שנות חייה של שרה, אברהם לא הסביר את המעשה 
שלו, אבל בעודו עומד על קברה הטרי ומספיד אותה, אברהם 
חוזר אל הרגעים ההם במצרים. כולנו אומרים בערב שבת את 
איזו  על  המזמור?  של  מקורו  מהו  אבל  חיל",  "אשת  המזמור 

נאמר? המזמור לקוח מתוך ספר משלי של שלמה  אישה הוא 
המלך, אבל האמת היא ששלמה לא היה המחבר הראשוני של 
לעולם  הגיע  ששלמה  לפני  הרבה  נאמר  המזמור  חיל.  אשת 

)ואולי רק חזר אותו ברוח הקודש(.
נשים לב כי מזמור אשת חיל כתוב בלשון עבר, הוא מנוסח 
מתחיל  המזמור  החיים.  בין  איננה  שכבר  אישה  על  כהספד 
במילים "אשת חיל מי ימצא", ומשמע שהיא איננה נמצאת. עוד 
נאמר "גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה", וכן "עוז והדר לבושה 

ותשחק ליום אחרון", היינו שהיא צחקה עד הרגע האחרון.
מזמור "אשת חיל" נאמר כהספד על קברה הפתוח של שרה 
לספוד  אברהם  "ויבוא  התורה:  כדברי  הפתאומי,  מותה  אחרי 
לשרה ולבכותה", וההספד והבכי היה מזמור אשת חיל. ושם, 
ומתייחס  אברהם מתחיל  ההקדמה,  אחרי  הראשון  מיד בשבח 

אל המקרה במצרים:
 – בעלה'  לב  בה  "'בטח  שרה:  חיי  )בובר(  תנחומא  מדרש 
שאמר 'אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך', 'ושלל לא 

יחסר' – שנאמר 'ולאברהם היטיב בעבורה'".
על קברה הטרי, אברהם מעביר מסר מהפכני, כזה שלא נשמע 
החלשה  היא  האישה  העולם,  שבתפיסת  בעוד  מעולם:  עוד 
זה   - אברהם  אומר   – בבית  אצלנו  עליה,  להגן  נדרש  והגבר 
לא  בצרות,  נפלתי  כשאני  בעלה"!.  לב  בה  "בטח  אחרת.  היה 
ביקשתי  להיפך,  אלא  עלייך,  להגן  צריך  שאני  בדעתי  העליתי 
ממך להגן עלי. היה ברור לי שאת בעלת הזכויות הרוחנית והן 

אלו ששומרות על כולנו.
ועד כמה שזה נשמע מפתיע, זאת תפיסה בולטת לאורך כל 
כאשר  האבות.  על  בקדושתן  עולות  האימהות  בראשית:  ספר 
אברהם מתווכח עם שרה כיצד לחנך את יצחק, אומר לו הקב"ה 
את המשפט הכי פמיניסטי שנאמר בהיסטוריה: "כל אשר תאמר 
אליך שרה שמע בקולה". נחזור על זה שוב: "כל אשר תאמר" – 
בכל תחום, לא רק בנושא חינוך הילדים, לא רק איפה לגור, לא 
רק באיזה אפיק השקעה לחסוך את הכסף - בכל תחום בעולם 
תסמוך על האינטואיציה שלה. רש"י מסביר: "למדנו שאברהם 
היה טפל לשרה בנביאות". היא ראתה יותר רחוק ממנו, הייתה 

לה אינטואיציה רוחנית יותר גבוהה משלו.
הנבואה,  ברמת  רק  הסתכמה  לא  שרה  של  היתרה  הקדושה 
אלא באה לידי ביטוי בחיים עצמם. המדרש מספר כי באוהלה 
של שרה, שרו דרך קבע שלושה ניסים: "ענן פרוש על האוהל, 
ברכה הייתה מצויה בעיסה ונר דולק מערב שבת לערב שבת". 
יחד  נעלמו  הניסים  נפטרה,  שרה  שכאשר  הוא,  הגדול  הפלא 
עמה, וזאת למרות שאברהם המשיך להדליק נרות שבת באוהל, 
הנס  זאת  ובכל  בעצמו.  נרות  מדליק  אלמן  ההלכה שבעל  כפי 
לא חזר, הנר כבה אחרי ארבע שעות ולא דלק עד ערב השבת 
"ויביאה  אז  רבקה,  הבאה,  האימא  הגיעה  כאשר  רק  הבאה. 
האוהלה שרה אמו" ורש"י מפרש כי הניסים חזרו. הגע בדעתך: 

ילדה בת שלוש החזירה ניסים שלא נכחו אצל אברהם ויצחק.
הברכות,  לקיחת  בסיפור  הבאים:  בדורות  ממשיך  זה  וכך 
נראה ברמת הפשט שרבקה יודעת יותר טוב מיצחק מי מהילדים 
ראוי לברכה. וכך בדור הבא, כאשר יעקב אבינו מסתגר בעבודת 
ישראל  עם  את  שמקימות  אלו  הן  האימהות  ואילו  השדה 

ומגדלות את שנים עשר שבטי ישורון.
כיון שכך, אין פלא שאברהם לא דאג לשרה, הוא הכיר את 
ממנה  ביקש  הוא  להיפך,  דרכיה.  בכל  אותה  שמלווה  המלאך 
וככה  את".  "אחותי  ותאמר  אותו  תציל  שהיא  לו,  גם  שתדאג 
בארמון  שרה  על  שומר  מסתורי  מלאך  בפועל:  קורה  באמת 
פרעה והוא אינו מסוגל להתקרב אליה. בלשון הזוהר ח"ג נב,א: 
... על כן לא חשש אברהם על  "ראה מלאך אחד ההולך עמה 
אשתו אלא רק על עצמו חשש, כי לא ראה מלאך עמו אלא עמה 
ואמר היא שמורה ולא אנכי ... ולכן אמר 'אמרי נא אחותי את 
למען ייטב לי' והיה צריך לומר ייטיבו לי ]המצרים[? אלא ייטב 

לי – המלאך שהולך עמך".

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 





להיכנס למטבח, להריח, לחוש, לטעום ולהרגיש... מוצרי הבישול והאפייה היוקרתיים של    ישדרגו עבורכם את חווית הבישול.
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השבת החולפת היתה עבור תושבי שדרות ועוטף עזה סיוט, בעקבות ירי טילים בלתי פוסק מרצועת 
עזה • הוא מנהיג בלתי מעורער, שגורם לכאב ראש לא מבוטל עבור ישראל, חמאס, מצרים ואפילו 
לג'יהאד האיסלמי • בהאא אבו אל-עטא, מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלמי, הוא שקובע 
מתי תישמע בישראל אזעקת צבע אדום ובוחר את הזמן שבו ילדי ישראל יכנסו למקלטים בבהלה 
יצאנו לבדוק מהם האינטרסים של האיש הכי קיצוני בעזה אשר ביתו נהרס במבצע עמוד ענן,   •
נחשפנו לחבלי הלידה של ארגון הטרור 'הג'יהאד האסלמי' וגילינו את סיפור הצלחתה של המליציה 

האיראנית הגדולה שמעבר לגבול 

||  אוריאל צייטלין ||
צילום: יוטיוב, דו"צ, טלגרם הג'יהאד האיסלמי 

הטרור
מנהיג
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עודת ליל שבת בבית משפחת שאובי בשדרות. ס
בראש השולחן יושב אב המשפחה ומזמין את 
לזמירות  להצטרף  ליבם  את  שסועדים  בניו 
שמע  אשר  את  לספר  סיים  הצעיר  בנו  השבת. 
בשירה  ופצח  התורה  בתלמוד  המורה  מפי 
אחת  בבת  המלכה.  שבת  של  לכבודה  כובשת 
אדום",  צבע  אדום.  "צבע  הבית.  סלון  את  אזעקה  פילחה 
זמן.  מבזבזים  אינם  הם  בחרדה.  ולוקים  המסובים  שומעים 
היעד: מרחב מוגן. דקות חלפו, כולם חזרו לשולחן המיותם, 

אך שוב השתבשו התוכניות. 
את תושבי הדרום פחות מעניין מי בדיוק הגורם שפעם אחר 
פעם משגר לעברם טילים. הם רוצים שקט. להבדיל מהם, ישנם 
אנשי  המצרים,  טילים:  לראות  רוצים  שלא  נוספים  גורמים 
חמאס וחלק גדול מתושבי עזה שחוששים עד אימה ממלחמה. 
ישנו אדם אחד שהחליט אחרת. הכירו את  זו,  לעומת רשימה 
אבל  בשבילנו,  יחסית  אנונימית  אישיות  אל-עטא.  אבו  בהאא 

לא בעיני המרצחים מרצועת עזה. 
אל-עטא הוא מפקד הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלמי 
טילים.  ישראל  שטח  לעבר  ישוגרו  וברצותו  עזה  ברצועת 
המצרים אינם מסוגלים לעצור אותו, כך גם חמאס ואפילו הדרג 

הבכיר של הג'יהאד האיסלמי. הוא טיפוס קיצוני מאוד בדעותיו, אוהב כוח ושררה ומבין 
את הזירה טוב יותר מכל איש אחר בקרב המחבלים ברצועה. 

אהבתו לכוח, גורמת לו שלא להקשיב לאף אחד מסביב ועל כן הוא מחליט מידי פעם 
סורר" ששיגר  "ארגון  על  מדי פעם  אנחנו שומעים  טילים. במהדורות החדשות  לשלוח 
פקודה  לתת  שהחליט  אל-עטא,  אבו  זהו  למעשה  אבל  הקודמת.  בשבת  גם  כך  טילים, 

להיות המרדן  סיבות אסטרטגיות  לו  ויש  סורר.  טילים. מחבל  לחייליו מהג'יהאד לשגר 
של רצועת עזה: תושבי הרצועה מעוניינים בפעולות "התנגדות" בועטות. כלומר, מישהו 
הוא  תאוצה,  יתפוס  האסלמי  הג'יהאד  שארגון  ברגע  מורא.  ללא  מלחמתם  את  שילחם 

עשוי להגיע לבסוף ליעד הנכסף, שהוא להיות הריבון ברצועה 
בדעות  מחזיק  הוא  בנוסף,  החמאס.  אחרי  שני  מקום  רק  ולא 
הנוכחית  האש  הפסקת  ונגד  ישראל  נגד  במיוחד  קיצוניות 
מולה, כולל הסכם הכנסת הכספים מול קטאר. כעת, אם רוצים 
אל  לפנות  צריכים  מצרים  וגם  חמאס  גם  השיגורים,  שייפסקו 
לפי  יחליט  הוא  רק  לכך.  לפעול  ממנו  ולבקש  אל-עטא  אדון 
במעמד  נמצא  הוא  היום  כבר  לפעול.  ומתי  איך  דעתו  שיקול 
גורמים רבים להפסיק את פעילותו.  גבוה שבו מתחננים אליו 
מצד שני, כנראה שחמאס מבין שלא משתלם לו לשגר טילים 
מסבל  דמעה  מזילים  אינם  הללו  לבטח  אבל  ישראל,  לעבר 

שנגרם לשנואי נפשם מעבר לגבול.
כיום על המצב בגזרה הדרומית  כך או כך, האיש שאחראי 
הוא בהאא אבו אל-עטא שמופעל על ידי איראן ומקבל הוראות 
כוח  מפקד  ידי  על  סומן  הוא  האיראנית.  מההנהגה  ישירות 
קודס, קאסם סולימאני, כמי שיכול להיות המנהיג של הג'יהאד 
האסלאמי ברצועה ולכן הלה לוקח את המושכות ומגיב עבור 
דיווחים  פי  על  לצה"ל  המיוחסות  תקיפות  על  האיראנים 
פעם  אחר  פעם  התפרסמו.  שלא  אחרות  תקיפות  על  וכן  זרים 
טורחת מערכת הביטחון בישראל לפרסם או להדליף את שמו 

לכלי התקשורת השונים, כמי שעומד מאחורי הירי לעבר ישראל ומאחורי שלל ניסיונות 
פיגועים, בתקווה שחמאס יאות לרסנו. מתברר כי אפילו מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי זיאד 
וארגונית  אישית  אג'נדה  מתוך  אל-עטא, שפועל  אבו  עם  להתמודד  מצליח  לא  נחאלה, 
הופצץ המבנה שבו שהה  עת  ישראל,  חיסול של  מניסיון  בעבר  ניצל  מובהקת. האחרון 
בהלך מבצע עמוד ענן. ניתן להניח לאור ההיסטוריה, כי ישראל מכירה אותו היטב. אגב, 
רק  בדרגה  עלה  הוא  כסגן מפקד.  ושימש  בארגון  רק מקום שני  היה  הוא  בזמן החיסול 
כאשר מפקדו חוסל ומאז אנו סובלים ממנו. מקורות פלסטינים אמרו בעבר כי אבו אל-

עטא קורא תיגר על מנהיגותו של זיאד נח'אלה, המנהיג החדש של הג'יהאד האסלאמי 
השוהה בחוץ לארץ. לדברי המקורות, נח'אלה מנסה בחודשים האחרונים באמצעות יד 
ימינו אכרם עג'ורי להשתלט על מוקדי הכוח של הג'יהאד בעזה ובראשם הזרוע הצבאית 

של הארגון, אך נתקל בקשיים וטרם השיג שליטה מלאה.
נח'אלה  המנהיג  על  ביקורת  מותחים  אל-עטא  אבו  בהאא  ובהם  בג'יהאד  בכירים 
שלטענתם הינדס את הבחירות הפנימיות בג'יהאד והציב את אנשיו שלו בגוף ההנהגה של 
הארגון. המקורות מסרו כי כבר, הג'יהאד ביצע ירי רקטות אל ישראל כצעד של התרסה 
נגד זיאד נח'אלה בהוראתו. אם תרצו יותר מזה, בזמן שראש הממשלה נתניהו הורד מן 
אותו  מרימים  כשתומכיו  צולם  אלעטא  אבו  בהאא  אדום,  צבע  אזעקת  בעקבות  הבמה 
על הכתפיים ומריעים לו, מתוך הכרה כי הוא זה שאחראי לכל "הבלגן". מסביב. בשלב 
יותר מידי על חייו האישיים מעבר לפעילויותיו הטרוריסטיות, אבל ברור  ידוע  הזה לא 
שהוא היום האיש החזק מבחינת ביצוע ברצועת עזה. הוא ככל הנראה חי במסתור מחשש 

לחיסול של כוחות הביטחון. 

חבלי לידה
בכדי להבין מי הוא בהאא אבו אל-עטא, מעניין להתמקד בסיפור הג'יהאד האסלמי, 

הארגון הכי קיצוני עם האידיאולוגיה הכי דתית באזור.
הקנאות האסלאמית הפלסטינית, אשר מייצגיה המובהקים הם ארגון הג'יהאד האסלאמי 

את  הפוקדת  הדתית  התחייה  ממגמת  אינטגרלי  חלק  היא  חמאס,  ותנועת 
המזרח התיכון מאז שנות השבעים המוקדמות, ואשר אחד משיאיה הייתה 
המהפכה האסלאמית באיראן. נושאי הדגל של התחייה הדתית הם קבוצות 
המורכבות  המצרי,  האסלאמי  הג'יהאד  דוגמת  מיליטנטיות,  אסלאמיות 
ומהוגי הדעות  מצעירים משכילים שהושפעו מתנועת האחים המוסלמים 
התרחקו  ערב  במדינות  המוסלמים  האחים  אנשי  התנועה.  את  שהקימו 
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האסלאמי  הרדיקליזם  ולעומתם  בעתיד,  רחוק  לשלב  אותו  ודחו  ישראל,  נגד  מהמאבק 
שהתפתח בשטחים הדגיש את הצורך בקיום ג'יהאד מזוין ומיידי עד לשחרור כל פלסטין 
ומיגור "הישות הציונית" עפ"ל. לשם כך הם מוכנים אף להתאבד. סוגיה זאת הייתה אחת 
בשלבי  המוסלמים  האחים  לבין  האסלאמי  הג'יהאד  בין  המרכזיות  המחלוקת  מנקודות 

התהוותו הראשוניים של הג'יהאד האסלאמי.
החותרת  אידיאולוגיה  הארגון  גיבש  האסלאמי,  הג'יהאד  של  פנימי  פרסום  פי  על 
ל"שחרור" מיידי של כל פלסטין באמצעות ג'יהאד )מלחמת קודש( מזוין, אשר יכוון נגד 
בתפיסת  ה"ג'יהאד",  הציונית".  "הישות  לחיסולה של  ויביא  בפלסטין"  היהודי  "הקיום 
הג'יהאד האסלאמי, הוא חובה מיידית שיש לממשה ולא לדחות אותה עד לאחר הקמתה 
בתהליך  והכרחי  ראשון  צעד  הוא  הארגון,  לתפיסת  זה,  מאבק  אסלאמית".  "מדינה  של 
הג'יהאד  לערכיה האסלאמיים המקוריים.  וחזרה  כולה  שיקומה של האומה האסלאמית 
תמיכה  הביע  עודה,  אלעזיז  עבד  והשיח'  שקאקי  פתחי  ד"ר  של  בהשראתם  האסלאמי, 
נלהבת בחומייני ובמהפכה האסלאמית באיראן והאוריינטציה הפרו־איראנית הפכה לסימן 
האחים  לבין  האסלאמי  הג'יהאד  בין  סכסוך  התגלע  זאת  בתקופה  הארגון.  של  ההיכר 
השיעית  האסלאמית  במהפכה  האסלאמי  הג'יהאד  לתמיכת  התנגדו  אשר  המוסלמים, 

באיראן וראו בה משום "סטייה מהדרך".

הגרעין המייסד
למדו  אשר  פלסטינים  סטודנטים  של  מגרעין  צמח  בפלסטין"  האסלאמי  "הג'יהאד 
פונדמנטליסטי,  אסלאמי  מעוז  במצרים,  זקאזיק  באוניברסיטת  השבעים  שנות  באמצע 
בראשות פתחי עבד אלעזיז א־שקאקי, שהיה באותה עת סטודנט לרפואה באוניברסיטה 
זאת. ד"ר רמדאן שלח, המזכ"ל הנוכחי של הג'יהאד האסלאמי, נמנה גם הוא עם הגרעין 
המייסד של הארגון. גרעין מייסד זה נואש מחוסר המעש של תנועת "האחים המוסלמים" 
ממנה צמחו אנשיו, וביקש לחקות את דרכן של תנועות הג'יהאד שפרחו אותה עת במצרים, 
ולהקים ארגון אסלאמי פלסטיני המשלב רדיקליזם אסלאמי עם לאומיות פלסטינית חסרת 

פשרות, כחלופה לתפיסה הלאומית החילונית של פת"ח ואש"ף.
)ג'יהאד מזוין,  האסלאם הרדיקלי בשטחים, הדוגל בקידום מטרותיו באמצעות טרור 
שנות  וראשית  השבעים  שנות  בשלהי  וארגונית  רעיונית  הבשלה  לידי  הגיע  בראייתו(, 
השמונים, עם שובם של שקאקי וחבריו לרצועת עזה. קבוצת הצעירים בראשותו החלה 
לפתח את הרעיונות המהפכניים שספגו במצרים ולהתאימם לנסיבות הזירה הפלסטינית 
שובם  לאחר  המוסלמים".  "האחים  של  והארגונית  הרעיונית  מהמסגרת  הינתקות  תוך 
של פתחי שקאקי וחבריו לשטחים החלו אנשי הגרעין המייסד להקים בחשאי תשתיות 
פעילים באמצעות פעילות פוליטית וחינוכית, כשבמקביל הוקמו גם תאי טרור חמושים. 
באו  שמהם  החשובים  מהאתרים  שניים  שימשו  בשטחים  והמסגדים  האוניברסיטאות 

תומכי הארגון בשלבי התגבשותו הראשונים.
לחם  בבית  המסכל"  "הביטחון  ברשות  שנמצא  האסלאמי  הג'יהאד  אודות  המחקר 
לפרוץ  הפסיכולוגית שהובילה  האווירה  ביצירת  חלק  נטל  האסלאמי  הג'יהאד  כי  מציין 
בין הראשונים שהשתתפו באינתיפאדה. לדבריו  היו  וכי חבריה  האינתיפאדה הראשונה 
ישראל  עם  העימות  להסלמת  האסלאמי  הג'יהאד  פעל  הראשונה  האינתיפאדה  במהלך 
הפרסום,  פי  על   ,)1988( ללבנון  שקאקי  פתחי  מנהיגו  גירוש  מזוין.  למאבק  ולהפיכתו 
הוביל לשלב מחדש בתולדות הארגון באשר הדבר אפשר לו להדק קשריו "עם העומק 
הערבי והאסלאמי" )קרי - סוריה ואיראן(. בתקופה זאת, מציין הפרסום, התחזקו גם קשרי 
את  התחיל  אשר  הוא  עצמו  הארגון  בראיית  מקרה,  בכל  בלבנון.  חזבאללה  עם  הארגון 

האינתיפאדה הראשונה, בפיגועים שביצע כחודשיים לפני התאריך המקובל לתחילתה.
פרסום  מציין  להיכבות",  החלו  האינתיפאדה  להבות  "כאשר  אוסלו,  הסכם  לאחר 
אימוץ  תוך  ישראל  נגד  צבאיות  פעולות  של  בשורה  הארגון  פתח  האסלאמי,  הג'יהאד 
אלאסתשהאדיה"(  אלעסכריה  )"אלעמליאת  צבאיות"  התאבדות  "פעולות  של  המתווה 
נגד  פיגועי התאבדות  ביצע שורה של  הארגון  ואכן,  אוסלו.  תהליך  את  לטרפד  במטרה 
זו, שהכואבת שבהן היה הפיגוע בצומת בית ליד )22.1.95(, בו פוצצו  ישראל בתקופה 
עצמם 2 מחבלים מתאבדים בתוך ריכוז של חיילי צנחנים. בפיגוע נהרגו 21 חיילים ואזרח 

והוא זעזע את דעת הקהל בישראל.
סוכני  ידי  על  במלטה  שקאקי  פתחי  ד"ר  הארגון  מנהיג  חוסל   1995 באוקטובר  ב־26 
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המוסד, בעת שובו מלוב למקום מגוריו הקבוע בדמשק. במקומו מונה למזכיר הכללי של 
הארגון ד"ר רמדאן עבדאללה שלח, אשר נמנה, כאמור, עם הגרעין המייסד של הארגון. 
הפעולה הצבאית המרכזית הראשונה לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, בוצעה בירושלים. 

בפיצוץ מכונית תופת ב־2 בנובמבר 2000, סמוך לשוק מחנה יהודה נהרגו 2 אנשים.

תשתיות בסוריה ותמיכה איראנית
הג'יהאד האסלאמי הוקם כחלק מתופעת "הג'יהאד האסלאמי העולמי", שם שמשמש 
גם את אל־קאעידה וחיזבאללה, אך החליט למקד את פעילות הטרור שלו בזירה הישראלית־

פלסטינית. למרות מקורו המצרי, הג'יהאד התנתק עד מהרה מהאחים המוסלמים במצרים 
ועבר לבסס את עצמו על הכוחות השיעים הפונדמנטליסטים בעקבות המהפכה באיראן. 
כיום, הג'יהאד נתמך בעיקר על ידי איראן, סוריה ולבנון )האחרונה כבת־חסותה של סוריה(. 
מדינות אלה מספקות לו מחסה, ואף כסף, ציוד ואימונים למחבליו. הנהגת הארגון יושבת 
בישראל מבלי  לפגוע  כלי  ועידודו של המשטר הסורי, הרואים בהם  בדמשק, בתמיכתו 
ללכלך את ידיה של סוריה. לבנון, כבת־חסותה של סוריה, נתנה מחסה לארגון הג'יהאד 
ולמחנות האימון שלו - בהם הוא מחליף ידע ומתאמן עם חזבאללה ומשמרות המהפכה 
האיראניים )וזאת ללא הפללה של סוריה ואיראן מאחר שהמחנות נמצאות בלבנון שהיא 

לכאורה "מדינה עצמאית"(.
שוטף  באופן  וסוריה  איראן  פועלות   )2000 ספטמבר  )מאז  הנוכחי  העימות  במהלך 
ישראלית  לתגובה  מחשש  הטרור.  פעולות  ולהגברת  בשטחים  במצב  הרגעה  למניעת 
 - "שליחים"  באמצעות  פועלות  אלא  ישירות  זאת  עושות  אינן  הן  בינלאומי  ולגינוי 
ו"החזית".  הג'יהאד האסלאמי, החמאס  על  דגש  עם  הארגונים הפלסטיניים שבחסותם, 
תשתיות  לקיים  פעולה(  שיתוף  ביניהם  )המקיימים  הללו  לארגונים  מאפשרים  הסורים 
מפקדות,  כוללות  אלו  תשתיות  לבנון.  ובשטח  בשטחם  והסברתיות  מדיניות  צבאיות, 
משרדים, אמצעי לחימה ובסיסי אימונים כדוגמת בסיס האימונים של "החזית", ג'בריל 
כי בשטחם מצויים  ידי חיל האוויר הישראלי. טענת הסורים,  על  בעין צאחב, שהותקף 
"משרדי הסברה" בלבד של הארגונים הפלסטיניים היא, כפי הנראה, שקרית וחסרת יסוד.

הטרור  פעילי  את  מדמשק  מאכוונות  ולבנון  סוריה  שבחסות  הארגונים  מפקדות 
רעיונות  העלאת  טרור;  פעולות  לביצוע  תיאומים  כוללת:  זאת  אכוונה  ב"שטחים". 
להסלמה  הנחיות  לסוריה;  המזומנים  פעילים  באמצעות  פיגועים  ו"גלגול"  מבצעיים 
הנחיות  בכך,  עניין  יש  ולאיראן  כשלסוריה  לחלופין,  או,  ההתאבדות  פיגועי  ולהגברת 

לבלימה זמנית של הטרור.
בסוריה  קבוע  באופן  שוהה  שלח,  עבדאללה  רמדאן  ד"ר  האסלאמי,  הג'יהאד  מנהיג 
בקשר  עומדים  ועוזריו  הוא  שבדמשק  ממפקדתו  הסורי.  המשטר  בחסות  ממנה  ופועל 
שוטף עם פעילי הג'יהאד האסלאמי ב"שטחים" ומאכוונים את פעילותם. מפקדת הג'יהאד 
האסלאמי בדמשק עומדת בקשר שוטף עם פעילי הטרור ב"שטחים", כפי שמסרו עצורי 
ידי שרותי הביטחון הישראליים. כך למשל, עלי ספורי  הג'יהאד האסלאמי שנחקרו על 
הודו  מגן,  ג'נין שנעצרו במבצע חומת  בכירים מאזור  ות'אבת מרדאוי, שני טרוריסטים 
בחקירתם כי עמדו בקשר שוטף עם ד"ר רמדאן שלח ועם עוזריו חברי מפקדת הג'יהאד 
האסלאמי  הג'יהאד  למפקדת  שוטף  באופן  להתקשר  נהגו  כי  מסרו  השניים  האסלאמי. 
נושאים כגון: בירור עמדות מדיניות של הנהגת הארגון  בדמשק ולשוחח על מגוון של 
נטילת אחריות בפני המפקדה לפיגועים  )לגבי מדיניות הפיגועים של הארגון(.  בדמשק 
שביצעו אנשי הארגון )דיווחים מהשטחים מהווים בסיס להודעות פומביות המתפרסמות 
מדמשק. בקשות לכספים. קבלת הדרכה בכל הנוגע ליצור אמצעי לחימה. הסיוע האיראני 

לג'יהאד האסלאמי
בכירים בג'יהאד הודו בקרבתם לאיראן ואף התגאו בכך בפרסומים פנימיים: "הג'יהאד 
האסלאמי הפלסטיני הוא פרי מהעץ עטור הפירות של המנהיג ח'מיני" )ד"ר רמדאן שלח, 
79' מהוה  2002(. "המהפכה האסלאמית האיראנית שהתחוללה בשנת  22 מאי  אירנ"א, 

ניצחון לדגם אליו חתרה ואותו יזמה הג'יהאד האסלאמי מאז אמצע שנות 
השבעים...", כך עולה מתוך פרסום פנימי של הג'יהאד האסלאמי.

הארגון  הוא  האסלאמי  הג'יהאד  הפלסטינים,  הטרור  ארגוני  מכל 
איראני  לסיוע  זוכה  הוא  הארגונים  מכל  ויותר  לאיראן  ביותר  המקורב 
בעיקר בתחום הכספי. המנוף הכספי משמש בידי איראן כלי חשוב ביותר 
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להפעלת תשתיות הטרור ביש"ע ולעידוד פעולות טרור של הארגונים הפלסטינים השונים. 
מסמכי שלל של "הרשות הפלסטינית" וחקירת מחבלים עצורים ממחישים, כי האיראנים 
מעבירים באופן שוטף סכומי כסף גדולים ליש"ע באמצעות ארגונים שבחסותם: הג'יהאד 

האסלאמי, החמאס וחיזבאללה.
יצוין בהקשר לכך, כי איראן מהווה מקור מימון כמעט בלעדי של הג'יהאד האסלאמי. 
למימון  מיועד  הגדול  וחלקו  דולרים  מיליוני  בכמה  נאמד  הארגון  של  השנתי  תקציבו 
סיוע  לחימה;  אמצעי  משכורות;  )משרדים;  הטרור"  "מעטפת  וקיום  הטרור  פעולות 
למשפחות חללים ואסירים(. ביולי 2003 טענו מנגנוני הביטחון הפלסטיניים כי החרימו 
ביותר  גדול  כסף  )סכום  האסלאמי  לג'יהאד  מאיראן  שהועברו  במזומן  דולר  מיליון   3
בראיית הג'יהאד האסלאמי(. להערכת ישראל, רק חלק מצומצם מהתקציב, מוקצה למימון 
התשתית האזרחית של התנועה )הנופלת בהרבה בהיקפה מזו של החמאס(. תשתית זאת 
לנשים,  "אלנקאא"  אגודת  "אלאחסאן",  )אגודת  ושומרון  ביהודה  אגודות  כוללת מספר 
מועדון הנוער האסלאמי בבית לחם( וברצועה )אגודת "אלאחסאן" על 7 סניפיה(. אגודות 

אלו פועלות בתחומי הסעד, הבריאות והחינוך האסלאמי.
כל אלה ממחישים היטב כיצד באמצעות השקעת תשומות קטנות יחסית רכשה לעצמה 
איראן פטרונות על ארגון טרור קטן ו"איכותי" ובאמצעותו היא מצליחה להשיג השפעה 
על היקף הטרור ב"שטחים". פיגועי ההתאבדות של הארגון מהווים ביטוי בולט להצלחת 

מדיניות התמיכה האיראנית בטרור וכל זאת תוך טשטוש "טביעת אצבעות" האיראנית.
עם  כלשהו  הסדר  להימשך,  צפויים  עזה  רצועת  בתוככי  הכוח  ומאבקי  הכוחות  מאזן 
ימשיכו לסבול מגחמותיו המסוכנות של  ורק תושבי הדרום  ישראל לא עומד על הפרק 

מנהיג ארגון הטרור האכזר.

על פי פרסום פנימי של הג'יהאד האסלאמי, גיבש הארגון אידיאולוגיה החותרת ל"שחרור" מיידי של כל פלסטין 
באמצעות ג'יהאד )מלחמת קודש( מזוין, אשר יכוון נגד "הקיום היהודי בפלסטין" ויביא לחיסולה של "הישות הציונית"

"



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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צדיק

העדה הבוכרית בארץ ובעולם התעטפה השבוע באבל כבד 
עם קבלת ההודעה על פטירתו הפתאומית של רבה הראשי 

והנערץ של העדה הבוכרית במשך חצי יובל - הגאון רבי פינחס 
הכהן רבין זצ"ל · המונים הלכו אחר מיטתו וליוו אותו בדרכו 

האחרונה, בהלוויה הגדולה שהחלה בבני-ברק והסתיימה 
בירושלים · בניו ממשיכי דרכו ותלמידיו מספרים ל'כל ישראל' 

על גדולתו של האיש העניו, על תוקפו של הדיין העקשן ועל 
סיפור חייו השזור באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל 

||  שבתאי פוגל ||
צילומים: ארכיון המשפחה ופוטו ניסים · צילומי מסע ההלוויה: דוד מנדלסון
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צדיקועניו
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ראשון ב יום  של  המוקדמות  הבוקר  שעות 
האחרון, התעוררו בני עדת יהודי בוכרה בכל 
עם  במיוחד  עצוב  ליום  והעולם  הארץ  רחבי 
רבה  של  פטירתו  על  המרה  ההודעה  קבלת 
פינחס  רבי  הגדול  הגאון  העדה,  של  הראשי 
הכהן רבין זצ"ל, חודש ימים לפני שציין את 

יום הולדתו ה-79.
תבל  קצות  בכל  השמועה  נפוצה  ספורות  שעות  בתוך 
ולמרות הזמן הקצר שחלף עד תחילת  ישראל  ובכל קהילות 
בבני  עולמים,  לבית  ללוותו  לבוא  ההלוויה, הספיקו המונים 
הכנסת  מבית  יצא  המאופק  ההלוויה  מסע  ובירושלים.  ברק 
ובית המדרש שלו הסמוך לביתו ועשה את דרכו להר המנוחות 
בירושלים, שם המתינו מלווים רבים שנוספו על העולים מגוש 

דן וליוו אותו עד לאמירת הקדיש האחרון וטקס הקבורה.
נשיא איגוד הרבנים של העדה הרב הלל חיימוב, שהשתתף 
רב  "קהל  כי  סיפר  ובירושלים,  בבני-ברק  ההלוויה  במסע 
מתושבי בני ברק, אברכי הכוללים, ורבים מבני העדה הבוכרית 
מכל קצווי הארץ, הגיעו לבית מדרשו ברחוב בן־זכאי 43 בבני 
ברק לחלוק לו את הכבוד האחרון. הרבנים נשאו הספדים על 
ולעם  לעדה  הגדולה  האבדה  גודל  ועל  התרומיות  מעלותיו 
שם  הקודש,  עיר  לירושלים  ההלוויה  עלתה  ומשם  ישראל, 

נטמן בבית העלמין שבהר המנוחות.
"מאז עומדי על דעתי השתתפתי באלפי הלוויות של יהודים 
לפי ההלכה  הזו שנערכה  כלוויה  אבל  הציבור,  מכל שכבות 
על־פי  דינים  ובליקוטי  הקדושים  בספרים  המובאת  הצרופה 
קדישא  חברא  בחיי.  ראשונה  בפעם  הפעם  ראיתי  הקבלה, 
הרב  מיטת  את  הניחו  בקבורה,  טיפלו  אשר  חסידים'  'קהל 
אחד  לאף  נתנו  ולא  בזו,  זו  זרועותיהם  שילבו  לקבר,  סמוך 
להתקרב. הם הקיפו את המיטה שבע הקפות תוך כדי קריאת 
'יושב בסתר' וכו', 'אנא בכוח'... 'ולבני הפילגשים נתן מתנות' 
וכו',  ומיד בלי הפסק הרימו את הרב והניחו אותו בתוך קברו 
בנחת. ובעת הורדת גופו הקדוש לתוך הקבר, אמרו י"ג מידות 

הרחמים וקבלת עול מלכות שמים.
"זה היה מעמד מרגש שלא ראיתי מימי. ומיד לאחר סתימת 
הגולל קראו כל הקהל בקול אחד את צידוק הדין, ואחד הבנים 
בקש מחילה מכבוד הרב בשם כל המשפחה, וכולם ענו 'מחול 
לכם', 'מחול לכם' וכו', כמנהג. לכבוד כזה זוכים צדיקי אמת, 
כאלה שבחייהם חיים על־פי ההלכה, ואף במיתתם מתנהל הכל 
על דרך ההלכה. על מורנו וכיוצא בו נאמר צדיקים במיתתם 
קרויים חיים. וכל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם".

רבי פינחס זצ"ל הותיר אחריו משפחה מפוארת, דור ישרים 
בן  ועד  הכהן  בן־ציון  רבי  הגאון  הדיין  בכורו,  מבנו  יבורך. 
זקוניו, ר' משה הכהן רבין. המונים פקדו את בית המשפחה 
מבוגרים  מדין  על  יושבי  תורה,  גדולי  בהם  השבעה  בימי 
וצעירים, אברכים בעלי שיעור קומה וצורבים שזה עתה החלו 
וקהילותיהם  שהם  רבנים  עשרות  גם  כמו  ההוראה,  בלימוד 

חבים לו את חייהם הרוחניים ואת קומתם התורנית.

 רבי פינחס והמגדל
נולד בירושלים עיר הקודש בכסלו  רבי פינחס הכהן רבין 
שנת הת"ש, לפני קרוב לשמונים שנה. אביו, רבי בן־ציון, נמנה 
שזכתה  הסופר  לעזרא  המיוחסת  רבנים  שושלת  על  הוא  אף 
לפרסום גדול מתקופת אבי השושלת, רבי פינחס הגדול, הכהן 
הגדול מאחיו לו מייחסים גילויי אליהו כדבר שבשגרה. להלן 
שני סיפורים אודות הסב הגדול, מייסד שושלת הרבנים לבית 
רבין. סיפור אחד כבר התפרסם רבות בגרסאות שונות, וסיפור 
שני המסופר ככל הנראה רק בתוך בני משפחת רבין הכוהנים 

ועובר מאב לבנים במשך השנים.
ימי  במהלך  שמענו  שמעו,  בלבד  שמעטים  הסיפור  את 
הכהן  בן־ציון  רבי  הגאון  הרב  בכורו,  בנו  של  מפיו  השבעה 
לנו  סיפר  "אבא  תקווה.  בפתח  הרבני  הדין  בבית  דיין  רבין, 
שבוע,  בכל  אליהו  לגילוי  זוכה  שהיה  הגדול  פינחס  רבי  על 
מיד שנה, בחג  ואף בקבלה מעשית.  גדול בקבלה  בקי  והיה 
שועי  כל  באים  היו  אליה  מפוארת  סוכה  בונה  היה  הסוכות, 
העיר ובראשם אמיר בוכרה דאז שנהג כבוד רב ברב היהודים. 
באחת  והנה,  המועד,  חול  בימי  מגיע  האמיר  היה  שנה  בכל 
להיעדר  האמיר  נאלץ  כלשהו,  שלטוני  עניין  בשל  השנים, 
מביתו בימי החג והוא הגיע תיכף אחריהם, עוד טרם פירקו 
את הסוכה. "בהיכנסו נעמד לרגע מופתע ואמר לרבי פינחס: 
הפעמים  בכל  שראיתי  בימים  באים  ישישים  אותם  כל  'היכן 
מכאן  הלכו  לו:  ענה  פינחס  רבי  בסוכתך?'.  לבקר  שבאתי 
מכל  האושפזין  אלה  שהיו  מספר  אבא  אבל...  החג.  הלך  כי 
הדורות שבאו לבקר בסוכתו של הסבא הצדיק שזכה לגילוי 
אליהו. האמיר זכה לראות אותם כל אימת שבא בימי הסוכות 

אך לא לאחריהם".
הסיפור הראשון והמפורסם הוא סיפור נס המגדל. הוא גם 
ומעשה שהיה  "הגדול".  לכינוי  רבנו  זכה  בעקבותיו  הסיפור 
בכלל  ואלכוהול  יין  בשתיית  אסורים  המוסלמים  היה.  כך 
יין ומשקאות חריפים  והנה נפוצה השמועה כי יהודים מכרו 

למוסלמים בני המקום. חמתו של הקאדי של בוכרה בערה בו 
יישנה  לבל  והזהירו  הקהילה  מנהיג  שהיה  לרבנו  קרא  והוא 
הדבר. לא חלפו ימים מרובים ונתפסו מספר מוסלמים צעירים 
שתויים... לאחר שהתפכחו מיינם נחקרו הצעירים וסיפרו כי 

רכשו את המשקאות מיהודייה.
אליהם  להסגיר  פינחס  מרבי  דרשו  האמיר,  ועמו  הקאדי 
את המוכרת. אך זו הייתה אלמנה שנאלצה למכור למוסלמים 
בגורלה  יעלה  מה  ברור  היה  פינחס  לרבי  להתפרנס.  על־מנת 
והוא סירב למסור כל פרט אודותיה. הקאדי חימם את האמיר 
ביותר  הגבוה  מהמגדל  יושלך  היהודים  רב  כי  החליט  וזה 
באמירות. היה זה מגדל בגובה של כארבעים מטרים )בגירסה 
בחיים  לצאת  סיכוי  היה  לא  לאיש  כשמונים(.  המשפחתית 
מהמורה  דילג  כאילו  רגליו  על  צנח  פינחס  רבי  כזו.  נפילה 
קטנה. האמיר שארמונו היה סמוך למקום מיהר להביאו אל 
ועד הסתלקותו ערב ראש  כבוד מאז  לו  וחלק  היכל מלכותו 

חודש סיוון תרי"ח.

 לברוח מהכבוד...
משפחת רבין הגיעה לבוכרה מבבל היא עיראק. אביו מולא 

שהיה  בנו  במקום.  צדק  ומורה  רב  מונה  זצ"ל  חיים  יצחק 
מראשוני תלמידיו של רבי יוסף המערבי )ממן שכונה המערבי 
בשל בואו ממערב, ממרוקו ומארץ ישראל( זכה לכינוי הגדול 
ובניו ובני בניו עד לדורנו זה, היו רבני העדה. מקורות ביהדות 
הרוסיים  רבין לשלטונות  מייחסים את שם משפחתם  בוכרה 
רבני  היותם  בשל  הכיבושים  באחד  זה  שם  להם  שהעניקו 
היה  המקורי  משפחתם  שם  רב.  הוא  ברוסית  ראבין  העדה. 

חיימוב על שם אב המשפחה רבי יצחק חיים. 
כל בני המשפחה ללא יוצא מן הכלל יודעים לספר על מגילת 
יוחסין המייחסת אותם עד לעזרא הסופר, הכהן שעלה מבבל. 
בנו של רבנו ע"ה, שייבדל לחיים טובים וארוכים, הגאון רבי 
יצחק חיים, דיין בבית הוראה בבני ברק וראש רשת הכוללים 
בני  נמלטו  כאשר  נעלמה  המגילה  כי  מספר  ציון,  בני  שערי 
המשפחה מאימת הבולשביקים שמיררו את חיי הרבנים ואת 

חלקם רצחו ה' יקום דמם הטהור.
הייתה  "המגילה  ואומר:  מוסיף  בן־ציון  רבי  הגאון  אחיו, 
חלק מספרייה ענקית של כעשרים אלף ספרים וכתבי יד שהיו 
ברשות המשפחה ונותרו שם בבוכרה. סבא רבא עליו השלום 
שלח את סבא לכאן בגיל מאוד צעיר ללמוד תורה בירושלים 
בעיני  ראה  הוא  הרשעים.  מציפורני  אותו  להציל  ולמעשה, 
רוחו את מה שיעשו הבולשביקים הארורים לשומרי התורה 
את  המעבירים  ההוראה  מורי  לרבנים  ובעיקר  ומצוותיה 

המורשת מדור לדור.
"אבא סיפר לנו שיום אחד, אחרי שהחלה העלייה הגדולה 
ממדינות חבר העמים בתחילת שנות התשעים, בא אצלו אדם 
אחד יהודי מרוסיה וסיפר לו כי ראה במוזיאון בלנינגרד את 
המגילה, מגילת היחס של המשפחה שלנו. אבל לא היה הרבה 
אישוש  היה  לא  ההיא  לעדות  הזה.  המידע  עם  לעשות  מה 
נוסף וזה גם היה חסר סיכוי למצוא את המוזיאון האמור ואת 
המגילה ההיא בתוך כל החפצים שבו. כך שבינתיים המגילה 

אינה ברשותנו והלוואי תחזור אי פעם לידינו".
עליו  רבין  הכהן  פינחס  רבי  של  חייו  לתולדות  בחזרה 
רוח  ואורך  צנוע  עניו,  מרבים,  שמים  ירא  שהיה  השלום, 
אמר  בוכרה  יהודי  קונגרס  ייסוד  בעת  עלבונו.  על  ומוחל 
נשיא הקונגרס, מר לוי לבייב למורנו רבי פינחס: עתה משקם 
יהודי בוכרה, היה מן הראוי שתיטול על  גג לקהילות  ארגון 
עצמך את תפקיד רב העדה שהיה במשפחתך דורות על גבי 
דורות. הוא סירב בתחילה אך כאשר הבין שהדבר יאפשר לו 
פה.  בחצי  נעתר  לביסוסם,  ולתרום  העדה  לבני  כוח  להעניק 
בסגנונו:  אחד  כל  זאת  מאשרים  והבנים  מספר  חיימוב  הרב 
"הקפיד מאוד להיכנס בזריזות למקומות בהם הושיבו אותו 
לאנשים  לתת  שלא  השתדל  למעמדו.  כיאה  הכבוד  במת  על 
כמו שאו שערים  שירים  לו  לשיר  לא  ובוודאי  לכבודו  לקום 
ראשיכם ועוד. השתדל לשבת תמיד בצד ולא ראה סיבה לדבר 

באומרו שאחרים ידברו".
עם זאת נשא בעול הרבנות ברמה ולא חת מפני איש, לא 
ברח מאחריות ודווקא השילוב הזה אותו ירש מאבותיו, הוא 
זה שהצליח דרכו בכל אשר הלך. מצד אחד היה צנוע ועניו, 
נחבא אל הכלים וכל מעשיו בסתר ומצד שני, היה תקיף בדעתו 

בכל מה שקשור להלכה הצרופה ולא זז ממנה כמלוא נימה.

 עידוד לרבנים
זבדיה  הגאון הגדול ראש אבות בתי הדין בתל־אביב, רבי 

סבא רבא עליו השלום 
שלח את סבא לכאן 

בגיל מאוד צעיר 
ללמוד תורה בירושלים 
ולמעשה, להציל אותו 

מציפורני הרשעים. הוא 
ראה בעיני רוחו את מה 

שיעשו הבולשביקים 
הארורים לשומרי 
התורה ומצוותיה 

ובעיקר לרבנים מורי 
ההוראה המעבירים את 

המורשת מדור לדור



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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כהן שליט"א, מספר: "וויי להאי שופרא דבלי בארעא. נלקחה 
הוא  בישראל.  ודיין  לרב  ודוגמה  דופן  יוצאת  דמות  מאיתנו 
היה מורי ורבי בדיינות וממנו למדתי כל מה שאני יודע בענייני 
שמות  לכתיבת  הקשור  בכל  ובעיקר  יהדות  ובירורי  גיטין 
לא  והוא  אליו  פונה  הייתי  ביום בה  הייתה שעה  לא  בגיטין. 
נענה לי. אם היה באוכל, היה אומר תבוא, האוכל יחכה. אם 
היה בתפילה היה אומר תבוא אליי אחרי התפילה ובכל פעם 
שהיה צורך בעצה שלו, בהתערבות שלו, הוא תמיד לא חס על 

עצמו אל התגייס לטובת הזולת".
עוד מספר רבי זבדיה כי למרות שהיה צעיר ממנו בעשרות 
טרי  לדיין  התמניתי  "כאשר  שווה.  להתייחסות  זכה  שנים, 
בבית־הדין בתל אביב שהוא הגדול במדינה וחולש על כשני 
חסותו  תחת  פינחס  רבי  אותי  לקח  דן,  גוש  מתושבי  מיליון 
ללמוד  שאוכל  כדי  בראשם  שעמד  בהרכבים  אותי  והושיב 
את כל מה שהוא ידע". הוא עצמו, כך מספרים בניו, למד את 

המסורת מדיינים ותיקים כמו הרב רפאל אבו שהיה בקי בדיני 
גיטין ובמיוחד בכתיבת השמות בגיטין. "ניקח לדוגמא אדם 
שקוראים לו ברוך ואצל הבוכרים קראו לו ּבוֹרּוך איך יכתבו 
את שמו בגט?", אומר בנו הרב בן־ציון. אבא ידע ואת זה קיבל 

מהדיינים הרב אבו והרב ציוני, כיצד יש לכתוב את השמות.
"גם את השמות האשכנזיים למד מהדיין הרב ציוני, שהיה 
בקי מאוד בזה". למעשה, מה שרבנו עשה היה להעביר את 
השליחות  שזו  הרגשה  מתוך  אנשים  שיותר  לכמה  השמועה 
שהוטלה עליו. ולכן, רבים הם הרבנים הבוכרים שזכו לדחיפה 
דחו  אחרים  בו  ובמקום  אותם,  עודד  אותם,  קידם  הוא  שלו. 
שראוי  מי  מצא  ואם  זמן  להם  הקדיש  ושוב',  ב'לך  אותם 
להוראה היה עושה כל מאמץ על־מנת שאכן יהפוך לרב גם אם 
הדבר דרש ממנו הרבה מאוד השקעה ולעיתים אף מעבר לכך.
"העובדה שהיום ברוך ה', ישנם המון רבנים צעירים ואין 
כמעט קהילה של יהודי בוכרה שאין לה רב ויש גם שמכהנים 
כרבנים בקהילות ובתי כנסת שאינם של 
יהודי בוכרה, נזקפת הרבה לזכותו משום 
שהוא ראה בכך שליחות ואחריות לחזק 
בוכרה  יהודי  בני  אצל  האידישקייט  את 
התורה  על  לשמור  נפשם  את  שמסרו 
והרדיפות  הגזירות  בימי  גם  הקדושה 
האיומות של הקומוניסטים יימח שמם".

 

 יושב ולומד בכולל
חייו  תולדות  את  לבנות  בניסיון 
וקיבלנו  ותלמידיו  בניו  עם  שוחחנו 
שהועיד  אדם  של  היסטורית  תמונה 
לטובת  מאוד  צעיר  מגיל  עצמו  את 

הציבור. הדיין רבי זבדיה כהן: "בשנות ילדותו למד בתלמוד 
תורה בני ציון בשכונת הבוכרים. שם למד אבי מורי שייבדל 
וגדולים  רבים  ועוד  יוסף  עובדיה  רבנו  ומרן  ארוכים  לחיים 
בישיבה  בן־ציון:  רבי  הדיין  בנו,  ספרד".  יהדות  מפארי 
השרון.  בישיבת  אדלשטיין  יעקב  רבי  הגאון  אצל  אבא  למד 
בהמשך, כאשר סיים את לימודיו שם, רצה ללמוד בפונוביז' 
אלא שמורו ורבו, הרב אדלשטיין הציע לו ללכת ללמוד בכפר 

חסידים בישיבת כנסת חזקיהו.
"הוא כתב לראש הישיבה, הרב מישקובסקי שענה לו תיכף 
מישקובסקי  הרב  הישיבה  ראש  של  תלמידם  היה  שהתקבל. 
והמשגיח הצדיק ר' אליהו לאפיין". בנו, ר' מאיר הכהן רבין: 
"מאוחר יותר אבא הלך ללמוד בישיבת פורת יוסף בירושלים 
עד שנישא. הוא נישא לבתו של מי שהיה רבה של המועצה 
בניזרי.  יצחק  רבי  הגאון  רבות,  שנים  במשך  גזר  האזורית 

הוצעה לו משרת משגיח בתל־אביב והוא עקר לשם".
את  שהניח  עד  קצר  זמן  לפרק  בתפקיד  שימש  פנחס  רבי 
את  כתפיו  על  ליטול  ביכולתו  אין  כי  באומרו  המפתחות 
שלו  והאחריות  מחד  שלו  "העדינות  הכשרות.  על  האחריות 
מאידך גרמו לו לוותר על ההכנסה הזו", אומר בנו עורך הדין 
עשתה  וארוכים,  טובים  לחיים  תיבדל  רעייתו  רבין.  אלישיב 
לימודיו.  על  לשקוד  הגדול  לבעלה  לאפשר  על־מנת  הכל 

"לא הייתה שעה ביום 
בה הייתי פונה אליו 
והוא לא נענה לי. אם 
היה באוכל, היה אומר 
תבוא, האוכל יחכה. 
אם היה בתפילה היה 
אומר תבוא אליי אחרי 
התפילה ובכל פעם 
שהיה צורך בעצה שלו, 
בהתערבות שלו, הוא 
תמיד לא חס על עצמו 
אל התגייס לטובת 
הזולת"
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שלו",  וההתמדה  השקידה  על  יודעים  לא  אנשים  "הרבה 
אומרים בניו רבי יצחק חיים ורבי בן־ציון. "כי מכירים אותו 
יותר בתור רב ודיין אבל לא בתור מי שיושב ומנצל כל דקה 
אפשרית ללימוד תורה. כשהיינו קטנים אימא הייתה עובדת 
תפרנס.  והיא  בכולל  ללמוד  שילך  לו  ואומרת  קשה  מאוד 
העיקר שתלמד תורה, הייתה אומרת לו". רבי יצחק חיים אומר 
כי "מרגע שאבא יצא לפנסיה, לפני כעשר שנים, הוא פשוט 
ישב בכל יום אצלי בכולל מהבוקר עד הערב. מסדר ראשון עד 

סדר אחרון היה יושב ולומד כמו כל אברך...".
דאג  הבוכרית  העדה  של  הראשי  כרבה  תפקידו  במסגרת 
רבי פינחס זצ"ל לצורכיהם הרוחניים של בני העדה, אך דאג 
אישי  באופן  והיה מעורב  הגשמיים  לצורכיהם  מידה  באותה 
בפעולות הקונגרס השונות, כפי שמעיד עליו נשיא הקונגרס 
מר לוי לבייב: "היכרותי עם הרב זצ"ל הגיעה בעיקר במסגרת 
שיתוף  הקונגרס.  כנשיא  ותפקידי  העדה  של  כרבה  תפקידו 
הפעולה בינינו היה רב-תחומי, כאשר המטרה הייתה משותפת 
מבני  למישהו  לסייע  שיכול  פרט  בכל  מקסימלית  השקעה   -

העדה ובכל תחום, והכל מתוך אהבה אמיתית לבני העדה.
"קצרה היריעה מלפרט את אישיותו הכבירה והנדירה של 
הרב זצ"ל שנוכחתי לגלות באופן אישי במהלך שנות עבודתנו 
הרבות למען הקהילה ובני העדה. הרב היה מסור ונתון למילוי 
מפקד  בתפקיד  אמנם  נשא  הוא  ביממה.  שעות   24 תפקידו 
לבייב  מר  דברי  )ראו  דבר"  לכל  כחייל  התנהג  אבל  ראשי, 

המלאים במסגרת נפרדת(.

 העטים של רבי פינחס
לקבל כסף הוא לא קיבל מהכולל. להיפך. הוא זה ששילם. 
הסיפור הזה ראוי לכתבה בפני עצמה אך נביא זאת בקצרה כפי 
ששמענו מרבי יצחק חיים. "כאשר פתחתי את הכולל הראשון 
משם  יצאו  ה'  בחסד  ה'  שברוך  אחת  קבוצה  הייתה  זו  שלי 
רבנים, דיינים וראשי כוללים. ובכלל, מקרב האברכים שלמדו 
וכן  קהילות  בראש  היום  שעומדים  מאוד  הרבה  יש  אצלנו 
הלאה. בכל מקרה המצב הכלכלי שלי לא היה מזהיר בלשון 
המעטה ועוד הייתי מטופל בילדים קטנים משלי. היה לי קשה 

מאוד ובאתי להתייעץ עם אבא.
מצווה  לעשות  מחליט  שיהודי  ברגע  כך:  לי  אמר  "אבא 
והוא הולך על זה, ה' כבר מסדר את כל העניינים. התחלת? 
יודע מה,  ואתה  זה בכל הכוח.  אל תפסיק. אדרבא, תלך על 
אני  עצמך.  את  עד שתבנה  הקרובות  בשנתיים  לך  אדאג  אני 
בדיוק  וכך  הראשונות.  בשנתיים  הזה  העול  את  ממך  אוריד 
ואבא היה עושה  הייתי מגיע לאבא  היה. בכל תחילת חודש 
חשבון ומעביר לי את כל הסכום למלגות האברכים. שאלתי 
אבא מאיפה לך? והוא בחר לשתוק. בני, אל תשאל שאלות. ה' 
נותן ואנחנו רק צינור לברכת ה'. אם לא העזרה הזאת אני לא 
בטוח שהיינו מצליחים להגיע היום למצב שיש ברוך ה' קרוב 

לשבע מאות אברכים שלומדים ברשת בכל רחבי הארץ".
האופי הזה בא לידי ביטוי בהמון הזדמנויות. בקהילות של 
יהודי בוכרה שבאו להתייעץ וזכו לדחיפה חזקה מהרב הראשי. 
כך למשל סיפורה של קהילה בוכרית בפתח תקווה שהקימה 
ברחוב רוטשילד בעיר בניין בן שלוש קומות כאשר לא הייתה 
לה פרוטה. "אבא דחף אותם בכל המרץ. כששאלתי את ראש 
מיליוני  שעלה  בניין  כזה  לבנות  הצליחו  הם  איך  הקהילה 
ואמר:  לשמיים,  הסתכל  למעלה,  ידיים  הרים  הוא  דולרים, 
'אני לא יודע. זה בורא עולם יודע'. אבא פשוט לא נתן להם 

להתייאש ובסופו של דבר הם הצליחו", מספר רבי בן־ציון.
בדירה  ברק  בבני  התגורר  כאשר  חייו.  ימי  לקורות  נחזור 
אך  לפיו.  אוכל  בא  לא  בהם  ימים  גם  היו  הכנסה  וללא  צרה 
באותה תקופה פרח בלימודיו. "אבא נכנס ללמוד בכולל תורה 
ועמו  זצ"ל(  שרם  אליהו  רבי  )הגאון  שרם  הרב  של  והוראה 
בן שמעון; הרב עמאר  לבית משפחת  הדיינים  למדו האחים 
שליט"א ועוד רבים וטובים מגדולי הדור הזה. באותה תקופה 
הרב עובדיה היה הרב הראשי של תל־אביב והרב שרם הביא 
אותו למסור שיעור בכולל בכל שבוע. זה היה כולל שבו למדו 

יעביר  עובדיה  הרב  שמרן  רצה  שרם  והרב  ודיינות  הוראה 
לתלמידי הכולל את דרך הלימוד שלו.

"הרב עובדיה אהב את אבא אהבה גדולה מאוד וזה בא לידי 
אחד  סיפור  יש  אבל  החיים  לאורך  הזדמנויות  בהמון  ביטוי 
על  והקדשות  תורה  חידושי  כותב  היה  הרב  משעשע.  מאוד 
הספרים שלו והיה לו עט מיוחד לשם כך. אבא היה קונה לו 
בכל פעם עט חדש והוא מאוד נהנה מכך. כאשר באו אברכים 
על השיעורים  עובדיה עט כמנחה  לרב  אחרים שרצו להביא 
שהוא מוסר, הוא היה אומר להם: 'אני רוצה רק את העטים 
של הרב פינחס'. )ראו הקדשה שנכתבה באחד העטים הללו. 

ח"ג(

 הלכו ארבע דירות
צעיר  לרב  מונה  בהוראה  לימודיו  חוק  את  שסיים  לאחר 
באחת משכונותיה של העיר העברית הראשונה שבאותן שנים 
מכל  ומצוות  תורה  שומרי  ביהודים  מלאה  הייתה  רחוקות 
נפש  אהבת  אותו  אהבו  הקהילה  בני  המדינות.  ומכל  העדות 
בשל פשטותו ומומחיותו ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד. 
התכונה הזו באה לידי ביטוי במיוחד בבית הדין שנים לאחר 

מכן כפי שתוכלו לקרוא בעוד מספר פסקאות.
של  הכשרות  מערך  בראש  לעמוד  מונה  פרנסתו  לצורך 
ומזגו  עוצמתו  התגלתה  כאן  אביב.  תל  של  הדתית  המועצה 
על  תקיפה  ועמידה  עצומה  ענווה  להכיל  שהצליח  המיוחד 
יו"ד בכל מה שקשור להוראות ההלכה. פרק הזמן  קוצו של 
הדין  בבית  דיין  לשמש  לו  הוצע  כאשר  הסתיים  בחייו  הזה 
הרבני של תל אביב. בתחילה היה מצטרף להרכבים, אך מהר 
יהדות  בבירור  מאוד  גדול  צורך  שקיים  בעובדה  הכיר  מאוד 
העמים  חבר  ממדינות  תקופה  באותה  שעלו  יהודים  עבור 

לשעבר.
"זה היה בתחילת שנות התשעים והגיעו מאות אלפי עולים 
לא מטפל  ראה שאיש  הוא  בוכרה.  מיהודי  רבים שהיו  מהם 
בזה ולקח את זה על עצמו. היום זה לא שייך כי המחשב מנווט 
את התיקים באופן עצמאי אבל אז זה היה אחרת. הוא פשוט 
יצר תחום עיסוק שאיש לא נגע בו ומהר מאוד רכש מומחיות 
ר'  אומר  בבוכרה",  היהודים  בחיי  שקשור  מה  לכל  אדירה 
היה  "הוא  אומר:  שבחבורה  הדין  עורך  אלישיב,  בנו.  מאיר 
מסוגל לנסוע כמה שעות לנקודה מסוימת ששם מתגורר יהודי 
כדי ללמוד על מה שהיה שם בבוכרה.  שהגיע מכפר מסוים 
הוא הגיע למצב שהוא היה יכול לומר מתוך עיון בכתובה, או 
במסמכים רשמיים, האם מדובר ביהודי, במתחזה, או במישהו 

שנטמע ביהודים ואינו יהודי".
מכל רחבי העולם הריצו אליו שאלות. הרב בן־ציון מספר כי 
"המזכיר של בית הדין, רבי רפאל, סיפר לי שאנשים היו באים 
היה  הוא  בפגרה  ואפילו  פינחס  הרב  את  לבקש  הארץ  מכל 
בנבכי העדה הבוכרית,  הייחודית  בגלל ההתמחות  עובד...". 
תיקים  לו  להעביר  אישרו  באוזבקיסטן(,  גדל  שלא  )למרות 
עבודה.  עמוסות  היו  ידיו  בארץ.  הדין  בתי  מכל  "בוכריים" 
להישאר  לו  יעץ  לציון,  הראשון  אליהו,  מרדכי  רבי  הצדיק 
בתחום הגיטין ולא להסכים להצעות שחזרו ושבו אליו מידי 
זאת  המשפטי.  בתחום  להתעסק  לו  "הציעו  שנה-שנתיים. 
אומרת להיות דיין כלכלי בסכסוכים בין בני זוג או בדיני תורה 
עסקיים אך הוא סירב. הוא הלך לשאול מרבותיו והרב אליהו 
בוכרה  ליהודי  יהדות  בירורי  של  בתחום  שיתמקד  לו  אמר 

ובגיטין בכלל".
התייעצתי  לתפקידי  נכנסתי  "כאשר  מעיד:  בן־ציון  הרב 
מהמקום  להתרחק  לי  אמר  תמיד  והוא  רבות  פעמים  איתו 
הזה של מחלוקת. 'תשתדל כמה שיותר להיות דבוק בשלום 
ר' מאיר  איש העסקים  בנו,  לי".  כוח השלום', אמר  גדול  כי 
זוג שורפים מאות אלפי שקלים  רבין, אומר: "כאב לו שבני 
על עורכי דין. הוא סיפר לי סיפור אחד שמשקף את המגמה 
כולה. הוא סיפר על זוג עשיר שהגיעו להתגרש. כבר בתחילת 
התהליך הוא הציע להם הסדר פשרה אבל עורכי הדין סירבו. 
אחרי  דירות,  ארבע  להם  היו  אליי  הגיעו  כשהם  אמר:  אבא 
הם  ואז  אחת  דירה  להם  נותרה  לא  דיונים  והמון  שנים  כמה 
טובים,  פחות  בתנאים  שהצעתי  ההסדר  על  לחתום  הסכימו 
הרבה פחות טובים. הדירות עברו לידיהם של עורכי הדין. לא 

חבל?!".

 זכה למיתת נשיקה
הדיין, הגאון רבי זבדיה כהן אומר בגעגוע: "למדתי ממנו 
מזג שיפוטי מהו. את היכולת להתעלם מרעשי הרקע ולשמוע 
אמר  פעמיים  ולא  פעם  לא  האנשים.  של  האמיתי  הכאב  את 

"הוא היה מסוגל לנסוע 
כמה שעות לנקודה 

מסוימת ששם מתגורר 
יהודי שהגיע מכפר 

מסוים כדי ללמוד על 
מה שהיה שם בבוכרה. 

הוא הגיע למצב 
שהוא היה יכול לומר 

מתוך עיון בכתובה, או 
במסמכים רשמיים, 
האם מדובר ביהודי, 

במתחזה, או במישהו 
שנטמע ביהודים ואינו 

יהודי"
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לי, תקשיב לא רק למה שהם אומרים, אלא גם למה שהם לא 
תקשיב  יגידו.  לא  שהם  דואגים  הדין  שעורכי  מה  אומרים. 
ללב שלהם ותשמע מה הם זועקים בין המילים. היכולת שלו 
המשפילה  מהשפה  לעיתים,  שמגיעות  מהקללות  להתעלם 
שמגיעה לעיתים ומסערת הרגשות שמאפיינת דיונים רגישים 
כמו תיקי גירושין וירושות, ולשמוע את האנשים בפנים, בתוך 
הלב, מבלי לתת לשום דבר להשפיע על שיקול הדעת ההלכתי, 
השיפוטי, הייתה מאוד בולטת אצלו וברוך ה' שזכיתי ללמוד 

ממנו".
ההיא,  המחלה  את  הרופאים  אצלו  גילו  שנים  ארבע  לפני 
הצליח.  והניתוח  לנתח  הציעו  הם  בכבד.  הידועה,  המחלה 
באותו  המחלה  חזרה  שנה  כחצי  לפני  אך  הוסר.  הגידול 
למסקנה שאין  הגיעו  הרופאים  יותר.  גדולה  ובעוצמה  מקום 
"הנזק  אמרו.  מנתחים",  לא  הזה  "בגיל  בניתוח.  תועלת  כל 
כימותרפיה  על  המליצו  הם  מהתועלת".  גדול  להיות  עלול 
אבל לרבנו הייתה שיטה לבדוק מה עליו לעשות. לשיטה הזו 

קוראים השגחה פרטית כפי שסיפר לנו בנו הקטן ר' משה:
"קבעו לו תור והוא היה צריך לבוא ולקחת כדורים ולאחר 
מכן לעבור טיפול אבל התברר שהכדורים לה היו מתאימים. 
קבעו לו תור נוסף והוא שוב הגיע והפעם התברר שהכדורים 
יכול להגיע. בקיצור  טובים אבל מי שעושה את הטיפול לא 

לא  ה'  אידחי'.   – דאידחי  'כיוון  אמר:  אבא  נדחה.  שוב  זה 
רוצה שאעשה את הטיפול הזה. תמיד הייתה לו הסתכלות כזו 

שעלינו לבדוק בכל דבר מה ההשגחה הפרטית אומרת לנו".
שלאחר  בחכמה  התפרצה.  לא  אך  חזרה  המחלה  כאמור, 
מעשה אומרים האחים כי אולי לא רצו לחשוב על הרע מכל. 
אבל בבחינת העובדות מתברר שגם לא היה להם כל־כך ממה 
לחשוש. רבנו המשיך בסדרי יומו כאילו לא קרה דבר. עד סוף 
זמן אלול, עדיין ישב ושקד על תלמודו בכולל של בנו בבית 
הכנסת הסמוך. הוא אמנם ראה פחות טוב והיה חלש מהרגיל, 

אך התמודד בגבורה ולא ניתן היה להבחין בחומרת מצבו.
כי  יותר. הבנים מעידים  עוד  נחלש  קצת לפני ראש השנה 
פניו הפכו צהובות. הדבר בלט במיוחד לקראת יום הכיפורים. 
הפעם כבר לא הלך לבית הכנסת והעדיף להישאר בבית. איש 
הוא  חלקו.  מנת  שהיה  הרב  הסבל  את  לדמיין  היה  יכול  לא 
גם נדד עם מיטתו ממקום למקום בבית כאילו מתכונן לקראת 
העתיד. הוא ביקש להעביר את מיטתו לסלון וממנו אל חדר 
סמוך מאוד לכניסה לבית. כאילו ביקש לרמוז כי דרכו החוצה 

אל מנוחת עולמים.
ועדיין, למרות הכל, לא הוציא הגה מפיו ולא השמיע אנחות 
כאב. קולו הלך ונחלש וכך גם ראייתו. בשבת האחרונה לחייו 
נפל והיה חשש לחייו. "הגידול בכבד פגע גם בכליות והגוף 
שלו התמלא נוזלים שלא אמורים להיות בו וזה ככל הנראה 
מה שהכריע אותו", אומרים בני המשפחה בכאב. ועדיין גם 
את  איבד  לא  הישועה'  'מעייני  הרפואה  לבית  שפונה  לאחר 
צלילות דעתו. בשעות הערב כאשר ראה את רעייתו הגדולה 
יקרה  'זה לא  ממררת בבכי אמר לה בנוכחות בני המשפחה, 

הלילה. עדיין לא הגיע הזמן'.
היו  כבר  לאחור  במבט  אחרים,  רבים  במקרים  כמו  שוב, 
ידע  הוא  גדולה.  לתמונה  שהצטרפו  קטנים  סימנים  הרבה 
יותר  והתכנס  הבא  העולם  לקראת  עצמו  את  מכין  שהוא 
במשימות האישיות שלו כמו שאומר בנו הגדול, הדיין רבי בן־
ציון. "לקראת הסוף אבא התמקד יותר ויותר בעבודת ה' שלו 
אבל  באירועים  השתתף  עדיין  הוא  הקהילה.  בענייני  ופחות 
בגלל  שזה  לומר  היה  אפשר  לא.  כבר  האחרונים  בחודשיים 

החולשה שלו אבל אני חושב שהוא פשוט עסק בהכנות".
במוצאי שבת ביקש לקרוא לכל בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו 
ובמאור פנים ציווה את כולם כי ילכו בדרך התורה והמצוות, 
בירך מי מהם שיזכו להיות רבנים גדולים ומי בברכות אחרות 
והכל בצלילות דעת גמורה. ביום ראשון לפנות בוקר התחזק 
וביקש להניח תפילין. לאחר מכן אמרו עמו כל הפסוקים שיש 
כי  יציאת נשמה, או אז אמר שמע ישראל, ביקש  לומר טרם 
נשמתו  ויצאה  אותם  הריח  עליהם,  בירך  בשמים,  לו  יביאו 
בטהרה. יהי זכרו ברוך ויהיה מליץ יושר על משפחתו היקרה, 
על עדתו הקדושה ועל כל עם ישראל בכל מקום שהוא. עד כי 

יבוא שילה בגאולה האמיתית והשלימה. אכי"ר.
תודתנו נתונה למערכת 'מנורה' על סיועם בהכנת הכתבה
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זוג  בני  של  שמותיהם  את  לו  נתתי  שנים  שש  "לפני  שליט"א:  חיימוב  הלל  הרב  מספר 
וביקשתי שיברך אותם שיפקדו בזרע של קיימא. אני מגיע אליו לפני שנה לכנס רבני העדה 
הבוכרית שנערך בבית מדרשו, הרב מוציא את הפתק עם השמות מכיסו ושואל אותי האם 
בני הזוג כבר נושעו או שעליו להמשיך ולהתפלל עליהם... ובחסד ה' יתברך, באותה תקופה 
אני  אבל  מאוד.  שמח  והוא  זאת  לו  סיפרתי  מתקדמים.  הריון  בחודשי  הייתה  כבר  האישה 
עמדתי המום למראה הפתק שהיה אצלו חמש שנים בהן זכר אותם והתפלל עליהם. זו גדלות. 

זו הנהגה ראויה.

כהכנה  לי  נתן  שאבא  ביותר  המעשיות  העצות  אחת  אך  אנשים  מעוד  זה  את  שמעתם  בטח 
לתפקיד דיין ובכלל, כפי שניתן היה לראות בהנהגתו, הייתה היכולת לא להתרגש משום דבר. 
לעיתים, כאשר בעלי דין, עורכי דין, טוענים רבניים וכדו', שיקרו או העלימו את האמת, אבא יכול 
היה להגביה את הקול כביכול בכעס. אבל... זה היה נמשך שנייה אחת בלבד רק עד שהמעוות 

תוקן ומיד לאחר מכן הדיון חזר למסלולו ברוגע ובמתינות כפי שנהג בכל חייו.
דיינים  שיש  כמו  ולא  התורה  מורה  כך  כי  רק  אבל  איש  מפני  תגורו  לא  מצוות  קיים  הוא 
שכועסים באמת כי הם מרגישים נפגעים מכך שמישהו מנסה לשקר או להעלים מהם את האמת. 
שלא לדבר על כאלה שנעלבים מהתבטאויות לא יפות של בעלי דין שאין לתפוס אותם בשעת 
צערם. אבא לימד אותי לא להתרגש. לא להתעצבן ולהקשיב לכל הצדדים בנפש חפצה. וגם אם 
חייבים להראות לרגע אחד כעס, הרי שזה כלל לא נובע מהתרגשות אלא מהשכל ומהציווי של 

התורה על הדיינים.

שליטה עצמית | הגאון רבי יצחק חיים רבין
שהמחלה  העצום  הכאב  את  עליו  ראינו  לא  מעולם  היא.  מה  עצמית  שליטה  למדתי  מאבא 
הביאה איתה. גם כאשר החליט לא לצאת מהבית בגלל הייסורים, לא הראה ולו בבדל של הנהגה 
עד כמה זה כואב לו. יותר מאוחר, כאשר כבר הגענו למצב קשה, הרופאים הסבירו לנו כמה 
הוא סובל. אבל הוא לא הוציא הגה. אדרבה, ענה ודיבר איתנו גם אם בקול חלש, אך לא נתן לנו 

להרגיש שהוא סובל.
בנוסף אני רוצה להזכיר שוב את עניין המימון שנתן להחזקת הכולל בשנתיים הראשונות שלו. 
הוא לא רצה שיידעו מזה ועם הזמן התברר שחוץ מהכולל הוא תמך בעוד הרבה מאוד עניינים 
של צדקה שאת חלקם גילינו רק בימי השבעה. ושני הדברים משלימים זה את זה – הצניעות 

והשליטה העצמית. מי ששולט בעצמו לא מחפש להאדיר את מעמדו ושמו.
אחר־כך  לי  סיפר  יוסף  דוד  והרב  הכולל  של  המימון  על  הסיפור  את  בלוויה  סיפרתי  אגב, 
שסיפור זהה בדיוק היה לו עם אבא שלו מרן רבי עובדיה. גם הוא פתח כולל בתור אברך צעיר 
ולא ידע כיצד להחזיק אותו אחרי תקופה קצרה. הוא נכנס לאביו הגדול וסיפר לו את מצבו ואביו 
רבי עובדיה אמר לו בדיוק את מה שאבא שלי אמר לי. אני אחזיק את הכולל שלך שנתיים עד 

שתעמוד על הרגליים...

זכות השתיקה | ר' מאיר רבין
אבא לימד אותנו הרבה מאוד דברים. אני למדתי מאבא את השתיקה. כולם מספרים את אותו 
סיפור. כשאבא היה מגיע למקום בו יושבים אנשים, שמחות, אירועים, כינוסים או כל דבר כזה. 
הוא היה יושב בצד ולא מדבר. כולם מקשקשים, מדברים, מרכלים, והוא היה עם פה סגור. למה? 
אבא הסביר שכאשר פותחים את הפה אי אפשר לדעת מה ייצא. הכי טוב זה לשתוק. איזה דבר 
טוב ייצא מזה שאדבר על פלוני או אלמוני? בכלל, מה זה יועיל לי, לאותו יהודי, גם אם זה דבר 

טוב, ולעולם כולו.
כאשר חקרו אותי בפרשת הולילנד, שתקתי. החוקרים שאלו איך אתה מסוגל לשתוק... אמרתי 
להם שעם אבא כמו שיש לי, ברור שאני יכול לשתוק. אבא לימד אותנו את הזכות ואת החובה 

לשתוק. לא לדבר או יותר נכון לדבר כמה שפחות. ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
עניין נוסף שהיה מאוד בולט אצלו היה עניין הצניעות וההסתפקות במועט. במשך שנים היה 
נוסע באוטובוס לעבודה בבית הדין. אמרתי לו אל תיסע באוטובוס אבוא לקחת אותך, אבל הוא 
היה עומד בתחנה של קו 61 ברחוב ירושלים, אם לא הייתי מספיק להגיע לפני האוטובוס, הוא 

כבר היה על האוטובוס ותמיד עם ספר והראש שלו בפנים, יושב, לומד ושוכח מהסביבה.

אבא היה דוגמא חיה להתנהגות נכונה בחיים בכל תחום. אני 
למדתי ממנו כמה דברים ובראש ובראשונה לתת כבוד לכל אדם. 
אבא היה מכבד כל אחד גם היה מדובר באברך צעיר שזה עתה 
התחתן. אבא הסביר שאין לך אדם שאין לו שעה. ואף פעם אי 
אפשר לדעת מה יהיה בעולם. לכן, אבא אמר שעלינו לכבד כל 
אחד מבלי הבט על המצב הנוכחי שלו והוא הקפיד על זה מאוד.
הוא סיפר לנו שכאשר הרב מאזוז היה אברך צעיר והוא היה 

הרב  את  ושאל  ניגש  והוא  בהלכה  שאלה  פעם  לו  הייתה  דיין, 
מאזוז ולא ראה בכל כל פחיתות כבוד. אחרי המון שנים, כאשר 
הוא נכנס לרב מאזוז כשהרב כבר ראש ישיבה, הרב חייך והזכיר 
לו את אותה שאלה שכיבדה אותו. 'הרגשתי שאתה מכבד אותי 
בכך שאתה – הדיין - בוחר לשאול אותי, אברך צעיר', אמר לו 

הרב מאזוז.
בנוסף, וזה דבר שאני מקנא באבא. לאבא היה זיכרון מדהים. 

במחצית השנה האחרונה שלו הוא פחות ראה. אבל למרות זאת, 

אחד הנכדים למד טעמים וקריאת התורה והוא בא להיבחן אצלו 

בכל שבוע. אבא היה מתקן אותו מבלי לראות ברור מתוך הספר, 

אלא  במילים,  שגיאות  מתקן  תגידו  ולא  עצומות.  בעיניים  גם 

אפילו במיקומי הטעמים.

בנפש חפצה | הגאון רבי בן־ציון רבין  חמש שנות תפילה | אבי יוסף 

זיכרון וכבוד | עו"ד אלישיב רבין
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יום ההילולא השישי של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל נשיא מועצת חכמי התורה  

בנו הראש''ל הגר''י יוסף בעלייה לציון

ישיבת זיכרון של מועצת הרבנות הראשית בבית מרן זצ''ל

ישיבת זיכרון של מועצת הרבנות הראשית בבית מרן זצ''ל | צילום: יעקב כהן

עצרת בבית המדרש היזדים בירושלים המונים בעלייה לציון בליל שישי | צילום: יעקב כהן
| צילום: אריה לייב אברמס

שמחת בית דעעש - דאראג - קלינוולד ארה''ב
שמחת נישואי נכד האדמו"ר מדאראג, בן לבנו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד 

עם נכדת האדמו"ר מדעעש בת לבנו הרה"צ רבי אלימלך פאנעט חתן 
האדמו"ר מקליוולנד ארה"ב

מעמד הכנסת ס"ת  לביהמ"ד סערט ויז'ניץ בב"ב
נדבת הרה"ח רבי מאיר יהודה מרמשטיין לע"נ האדמו"ר בעל 

ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל
צילום: משה גולדשטיין 
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שבת התאחדות מסורתית לחסידי נדבורנה בפרשת נח באתרא 
קדישא מירון | צילום: ארי ק. 

דינר 'לך ישלשו' לטובת מוסדות דושינסקיא 

סעודת ר"ח בביהמ"ד דחסידי בעלזא זכרון רפאל בבני ברק 
בהשתתפות הרה"ג ר' שלום רוקח נכד האדמו"ר מבעלזא

העלאת ארונה של הרבנית מרים לאה קרייזוירט  ע"ה  שנה 
לאחר פטירתה בארה"ב הרבנית אשת הגאון רבי דב קרייזוירט 

ראש ישיבת 'תורת חיים' בירושלים ובת האדמו"ר בעל ה'אמונת 
אברהם' מפיטסבורג זצ"ל | צילום: יוחנן לוסטיג 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בביקור בישיבת 'נתיבות החכמה' - וולפסון 

לב
יב

רק
כ םלה

השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

לג ראשון כיסה את רחובות העיר ש
יום  של  בבוקרו  זה  היה  מוסט. 
התכונן  משה  שר'  שעה  ראשון, 
לצאת לדרך רחוקה בעניני מסחרו. 
העגלה כבר רתומה היתה לסוסים, העגלון ישב הכן 
על דוכנו, ולא המתינה הכבודה אלא לבעליה, שיעלה 

ויבוא, ומיד הם יוצאים לדרך. 
מכיון שהביא השלג עמו את בשורת החורף, שב 
ר' משה ונכנס אל מלתחתו, כדי לנעול לרגליו את 
מגפיו הגבוהות, שהרי בלעדיהן לא יוכל לצאת ולבוא 
בימות השלגים הללו. אלא שמצבם של המגפים לא 
היה שפיר, וטעונים היו תיקון דחוף, בטרם ניתן יהיה 
להשתמש בהם. הוא עמד לרגע אובד עצות, השעה 
דוחקת, והעגלה והסוסים מוכנים ומזומנים וממתינים 
רק לו, והוא, ללא מגפים לרגליו. באין מוצא, תפס ר' 
משה בשני מגפיו ורץ עמהם, לביתו של יאנוש הסנדלר, 

אשר ברחוב השני הסמוך לביתו. 
יאנוש היה עדיין סרוח על ערשו. ביום ראשון אין 
הוא מן המשכימים קום. אל מקום עבודתו אין הוא 
אמור לצאת היום, שהרי יום ראשון - יום שבתון הוא 
עבורו. הכומר וכנסייתו ימתינו עליו גם בשעה מאוחרת 
יותר, ופרנסה ממילא לא יעשה מהם, ומה לו, אם כן 

להשכים קום. 
לקול נקישותיו הנמרצות של ר' משה, זינק יאנוש 
מעל יצועו בבהלה, ואץ אל עבר הדלת. להפתעתו 
הרבה, מצא את היהודי הנכבד בעיר - ר' משה, ניצב 
לפניו, וזוג מגפים בידו. מיום עומדו על דעתו, אין 
יאנוש זוכר, אימתי ראה את ר' משה אוחז בידו מגפים, 
או מתי ראהו על פתח ביתו. אף איננו זוכר, אם ארע 
כבר כדבר הזה, שיעז מאן דהוא לבוא ולדרוש מנוצרי 

אדוק כמוהו, לעבוד עבודה ביום ראשון. 
"ודאי שכחת, אדוני" מנסה יאנוש לעורר את זכרונו 
של ר' משה, "כי יום ראשון היום, והעבודה אסורה 

עלינו ביום זה". 
ברם, זמנו של ר' משה יקר היה לו, כל רגע חולף 
שוה בעיניו זהב, ואין דעתו פנויה עכשיו לדבריו של 
הגוי. הוא הניע, אפוא את ידו בביטול מוחלט, והבטיח 
לו ליאנוש המבולבל, שמותר לו לעבוד ביום ראשון. 
מספר מטבעות מצלצלות, פתרו את שארית ספקותיו 
של יאנוש, והוא ניגש במרץ רב לעבודה. תוך שעה 
קלה, מתוקנים היו מגפיו של ר' משה על הצד היותר 

טוב, ויכול היה לצאת לדרכו שמח וטוב לב. 
את סדנתו שנפתחה, כבר לא מיהר יאנוש לסגור. 
המטבעות שהרויח בבוקרו של יום ראשון, נסכו בו 
מרץ לעבודה והוא החל להניף ידו גם על אותם זוגות 
נעלים שמוטלים היו אצלו עוד מן השבוע שעבר. 
העבודה קלחה בשטף וערמה של נעלים מתוקנות 
נערמה לימינו. דעתו נעשתה זחוחה עליו, והוא שכח 

את יום השבתון מכל וכל. 
שכניו השבים מבית התיפלה, פקחו עיניים בתמהון. 
סדנתו הפתוחה של יאנוש וקול הלמות הפטיש שבקעו 
מתוכה, עוררו בהם סקרנות מרובה. ראשון לנכנסים 

היה ולאדק הנפח. 
"מה ארע, אחא" שאל בקול רם "כלום שכחת כי 

יום ראשון היום". 
"עזוב את השטויות, ולאדק", השיב יאנוש לעומתו 
"זה היום נודע לי שאין כל איסור לעבוד ביום ראשון". 
ולאדק היה המום מן החדשות המרעישות ששמע 

זה עתה. 
"מנין לך, יאנוש, כל זאת" שאל בפה פעור ובאזנים 

זקופות. 
"משה היהודי הנכבד, הוא זה שגילה לי הבוקר את 
הדבר הזה" השיב יאנוש בשיא רצינות "והלא מכיר אתה 
אותו בתור אדם חשוב, נשוא פנים, ישר ונאמן מאין 
כמוהו, וכל מילה היוצאת מפיו היא אמת לאמיתה". 
ולאדק הנפח לא נצר את הדברים המרעישים בלבו. 
עוד באותו היום נתגלה הסוד הכמוס לכמה וכמה 
בעלי מלאכות נכרים במוסט. ביום הראשון הבא, 
נעדרו מן הכנסיה חמשה, ששה, בעלי מלאכה נוצרים, 
אשר העדיפו לפתוח את סדנאותיהם ולהשתכר את פת 

לחמם, מאשר להסתופף בצל קורת הכנסיה. 
בשבוע שלאחר מכן, הצטרפו אליהם עוד. וכך, מדי 
שבוע בשבוע, נוספים היו עוד ועוד בעלי מלאכה, 
פועלים וסוחרים, למעגל מפירי מנוחת היום הראשון, 
עד אשר תוך חודשים מועטים, נותרה הכנסיה שוממה 
וריקנית כמעט לחלוטין, מבלי שיהיה לו לכומר, אל 

מי לשאת את דברו. 
קלונו של הכומר היה גדול. גם בערים הסמוכות 
החלו אט אט להיוודע מן המתרחש במוטס, והוא 
לא ידע אנה יוליך את חרפתו. ברור היה לו, כי שומה 
עליו לחגור בעוז מותניו, לאמץ את זרועותיו ולעשות 
מעשה נמרץ, שיהא בו כדי להציל את אמונת ההמון 
ואת כבודו, הכרוכים לפי שעה זה בזה. אולם, לא יודע 
היה כנגד מי עליו להפנות את זעמו. הוא גמר על כן 
אומר לצאת ולהתערב בקרב העם, כדי להיוודע בדרך 

זו, ידו של מי במעל הזה. 
לאחר ימים של חקירות ודרישות, הגיע הכומר אל 
סנדלרייתו של יאנוש. הסנדלר, אשר מימיו לא זכה 
לביקור רם דרג שכזה, לא ידע את נפשו מרוב התרגשות. 
הכומר התישב לו בניחותא על אחד הכסאות שבסדנא, 
והחל משיח עם בעל הבית כידיד ותיק. נסובה לה 
השיחה על דא ועל הא, על עניני בריאות, על פרנסה, 
על מזג האויר, ועל שאר מילי דעלמא, עד שהגיעה 

כבדרך אגב לנושא העבודה ביום הראשון. 
גילגל עמו הכומר הלוך ושוב, סובב עמו סחור סחור 
עד שהצליח להציל מפיו דברים לאשורם. כלומר - כך 
וכך אמר משה היהודי, כך וכך דיבר, ומאימרתו שלו 
עברה השמועה בכל מחנה הנוצרים בעיר, להבזות 

דתם ושבתם בעיניהם. 
וימלא הכומר חימה. 

מיהר הכומר אל קצין המשטרה הממונה על העיר 
מוסט, והגיש לפניו קובלנה רשמית כנגד היהודי משה, 
על אשר הסית והדיח את נוצרי העיר לבגוד באמונתם 

ולהפנות עורף לדתם. 
בחמלת ה' עליו, הגיעו הדברים לאזניו של ר' משה 
עוד בטרם היה סיפק בידי המשטרה לעוצרו, ויקם ויברח 
בלאט לבלז, לחצר רבו הקדוש הצדיק רבי יששכר דוב. 
עם בואו לבלז, נכנס ר' משה אל הקודש פנימה, 
ושטח בפני הצדיק את צרתו שנתרגשה ובאה עליו. 
מה יענה ומה יאמר להם? האם עליו לומר שהוא כלל 
לא ידע בין ימינו לשמאלו מכל המתרחש בכנסייתם, 
וכי כל מה שאמר לו ליאנוש הסנדלר, לא היתה אלא 
הוראת שעה לצורך תיקון המגפים? כלום יכול היה 
להעלות על דעתו שמאותו תיקון סוליה תתרופף אמונת 
הנוצרים בכל העיר כולה? עכשיו, סכנה כבדה מרחפת 
מעל לראשו וחרב חדה מונחת לו על צוארו, והוא 

קלונו של הכומר

רבי ישכר דוב מבעלז
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מבקש לעורר עליו רחמי שמים ולפתוח לו פתח ישועה להצלתו. 
פניו של הצדיק הרצינו מאד. מבין היה בדעתו הרחבה, שלא ענין של 
מה בכך יש כאן, וכי לצרה גדולה הכניס ר' משה הלזה את עצמו. הכומר 
מחד גיסא, וקצין המשטרה מאידך גיסא לא יוציאו את העסק הזה מתחת 
ידם, מבלי שיקימו עליו רעש גדול בכל המדינה. ומי יודע אם לא "עלילת 

דם" חדשה עלולה לצמוח מכך, רחמנא לשיזבן. 
היה הצדיק יושב ומעיין בדבר בכובד ראש. הוא קם ממקומו ופסע על 
פני החדר אנה ואנה. אחרי דממה ארוכה ורבת מחשבות, פנה שוב אל ר' 
משה ואמר לו: "חזור נא בפני במדויק, על הדברים שהשמעת באזניו של 

הסנדלר". 
בשפה רפה ובעיניים מושפלות, שב ר' משה להשמיע באזני הצדיק את 
הדברים. הוא מנה את מילותיו כמונה מעות ודקדק בהן היטב, עד כמה 
שיד זכרונו מגעת, שלא ישנה באזני הצדיק כמלוא נימה. הצדיק מאמץ 
היה את חושיו, עוצם את עיניו, מחדד את שמיעתו וכולו דרוך לקלוט את 

המילים אחת לאחת. 
אחרי שחזר ר' משה על דבריו, זקף הרבי את קומתו, פקח את עיניו 
והפטיר כפוסק את הדין. "נו, אם כך אמרת, הרי שלא אמרת להם אלא 

אמת לאמיתה בלבד". 
ר' משה נשאר בבלז להמתין עד יעבור זעם, אך בעירו מוסט לא שקטו 

השונאים על השמרים. 
קצין המשטרה הכניס את עצמו בעובי הקורה, ולא נתן לעצמו מנוח. 
בעידודו של הכומר, החל עורך חקירה רחבה ומסועפת, רצופה גביית עדויות 
ורשימת פרוטוקולים, מכל אשר התרחש בעיר למאז אמר ר' משה את דברו 
ליאנוש. תיק החקירה הלך ותפח מיום אל יום, ניתוספו בו מסמכים, עדויות 
ורישומים אשר מכולם יחדיו אמור היה להתקבל כתב אישום כבד, שראוי 

יהיה לעלות על שולחן השופטים. 
בדאגה רבה, עקבו יהודי העיר אחרי עבודתו של הקצין, וקציר עמלו לא 
ניבא להם טובות. פה ושם, החלו כבר להישמע דברי הסתה כנגד היהודים, 
אשר הדיחו את הנוצרים שבמוסט מאמונתם, ונראה היה בוודאות, כי לפחות 
לגביו של ר' משה הנאשם המרכזי - כלתה הרעה וחייו תלויים לו מנגד. 

ואולם, אז לפתע ביום בהיר אחד עמדו ריוח והצלה ליהודים. 
באותו היום הוזמנו כל קציני המשטרה אשר בפלך ז'לקוב, להתכנס 
לאסיפה דחופה וחשובה אצל מפקד המחוז. גם העיר מוסט שייכת היתה 

לפלך ההוא וקצין משטרתה נימנה אפוא על המוזמנים. 
בשבועות האחרונים היו כל מעייניו של הקצין נתונים רק לחקירה בענינו 
של ר' משה וזו גזלה מממנו את כל הגיגיו וחושיו. גם עתה כשהגיעה 
השעה לנסוע ז'לקובה לאסיפה, היה טרוד בחקירתם של כמה עדים נוספים 

בפרשה, ודבר האסיפה נשכח כליל מזכרונו. 
משנזכר, היתה כבר השעה מאוחרת. הוא זינק ממקומו בבהלה רבה ותוך 

שהוא נוטל עמו את תיק החקירה, עלה על מרכבתו וציוה על העגלון להאיץ 
בסוסים ולהדהירם במהירות האפשרית למקום האסיפה. 

עם הכנסו של הקצין לאולם האסיפות, קמו כבר כל הנאספים ממקומותיהם 
ופנו אל עבר היציאה, כי האסיפה נסתיימה. באותו הרגע הבחין בו מפקד 
המחוז בהיכנסו. למראה הקצין המאחר, ניצת בו זעמו עד להשחית. הוא 
לא ברר במילים ופתח ואמר בפני כל הנאספים מילים בוטות, על מנת 

לחרפו ולגדפו כאחד הריקים. 
הקצין הנכנס נחרד ונלפת מעוצמת ההתקפה עליו, וכדי להצדיק את 
עצמו הצביע על תיק החקירה עב הכרס שבידו. בשפה רפה פתח והתנצל 
כי בגין עיסוקו בחקירה זו, נאנס ואיחר. אולם כעסו של מפקד המחוז לא 

נצטנן בכך. 
"שוטה מופלג שכמותך" שאג בחימה שפוכה "את מי מעניינת חקירתך 

האווילית". 
ותוך כדי דיבורו, אחז בתיק החקירה שבידי הקצין והשליכו בזעף אל 

תוך האש הבוערת באח שבחדר. 
אך גם בכך לא נתקררה דעתו עדיין. הוא התנפל על הקצין בחמת רצח, 
ותלש מעל מדיו את סמל המשטרה, את דרגותיו ואת עיטוריו, ודחפו מן 

האולם החוצה כלעומת שבא. 
אבל וחפוי ראש עזב הקצין את ז'לקוב, כשהוא עוזב אחריו את כבודו, 

את מישרתו ואת תיק החקירה. 
למחרת, עם עשות לה השמועה כנפים בכל העיר, יכול היה ר' משה 

לשוב לביתו שבמוסט בשלום ובשלוה בהשקט ובבטח. 
לימים, זקוק היה ר' משה למלאות את דיר העצים שבביתו. הוא יצא 
לשוק, ושכר את אחד מהפועלים הבטלים שציפו להרויח את פרוטותיהם 
העלובות מכל מלאכה. חטב הלה את העצים, נשאם מן היער, סידרם בדיר 
על מכונם, ובא לקבל את שכרו הזעום. הטיל בו ר' משה מבט, וכל בשרו 
נעשה חידודין חידודין: לא היה זה אלא אותו קצין משטרה לשעבר, אשר 

ניהל נגדו את החקירה.
משהבחין הלה בארשת ההפתעה שעל פניו של ר' משה, נענה ולחש לו: 
"כלום סבור אתה כי אינני יודע, רק הרבי שלך הוא זה שהורידני מאיגרא 
רמא לבירא עמיקתא, רק בגללו הגעתי ובאתי למצבי הנוכחי". )מתוך 

הקלטת "שמעו ותחי נפשכם"( 

"

"

גילגל עמו הכומר 

הלוך ושוב, סובב 

עמו סחור סחור 

עד שהצליח 

להציל מפיו דברים 

לאשורם. כלומר - 

כך וכך אמר משה 

היהודי, כך וכך דיבר, 

ומאימרתו שלו 

עברה השמועה 

בכל מחנה הנוצרים 

בעיר, להבזות דתם 

ושבתם בעיניהם

בשפה רפה ובעיניים 

מושפלות, שב ר' 

משה להשמיע 

באזני הצדיק את 

הדברים. הוא מנה 

את מילותיו כמונה 

מעות ודקדק בהן 

היטב, עד כמה שיד 

זכרונו מגעת, שלא 

ישנה באזני הצדיק 

כמלוא נימה

רבי ישכר דוב מבעלז מוקף בחסידים
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הותירו  החגים  זהו,  אז 
עם  שנשטף  אבק  מאחוריהם 
גשמי הברכה של ז׳ במרחשוון. 
כבר עברנו את בראשית, הפרשה 
שפותחת בשמחה ומסתיימת באירוע טרגי. 
עברנו גם את פרשת נח שהתחילה במבול 
ובלבול וסגרה בלידת אבינו אברם ואישתו 

שרי. 
לדרך עם  יוצאים  כעת  ומה עכשיו? 
"לך לך". כל הפרשה בהליכה, תוך כדי 
תנועה, והכי חשוב – בשמחה, כי אלו החיים 

האמיתיים, השגרה המבורכת.
חודש תשרי הוא כמו תחנת דלק. נכנסנו 
לתדלק, מילאנו מצברים, ועל אף שיש שם 
חנויות נוחות מפנקות – הגיע הזמן לצלול 
לחיים האמיתיים. חודש מרחשוון מחכה 

לנו, בשילוב המיוחד בין המר למתוק. 
גם בעסק צריך לחזור לשגרה. תקופה 
ארוכה לא היינו בפוקוס מלא, הלקוחות 
והספקים מנצלים את זה שלא עמדנו על 
אנחנו  לפינה.  נדחק  והשיווק  המשמר 
מוצאות את עצמנו מתרוצצות בין מבול 
המטלות של הבית, הילדים והעסק – וכל 
מה שלמדנו והידע שרכשנו על גבולות 

וניהול זמן מתפוגג...
כבר חשבת שהנה, עכשיו הגיעה החזרה 
לשגרה ותחזרי לעניינים בכוחות מחודשים, 
היו לך אינספור רעיונות לחודשיים הקרובים 
)לפחות לסיים את השנה האזרחית במאזן 

סביר( – אבל אופס, נתקעת. 
אז מה עושים? הולכים! כמו אברהם.

ה׳ מבטיח לאברהם את הארץ, וגם לנו 
– לזרעו – מובטחת הפרנסה אשר כאן 
על הארץ. "ארץ" מלשון רצון, כי אין 
דבר העומד בפניו. בברכת הפרנסה אנחנו 

מברכים ״פותח את ידך... לכל חי רצון״ – 
בלי החיות והרצון שלנו לא יושפע עלינו 

השפע מלמעלה. 
לדרך  וצאי  איתך  לך"  "לך  את  קחי 
בשמחה, אל הדרך העולה בית ה׳. את יכולה 
לכתוב משימות, להרים טלפונים, לנהל 
יומנים, לצאת לפגישות – אבל הכי חשוב 
לא לשכוח להתפלל ולהגיד תהלים. כי 
בסופו של דבר את אחראית רק על הפעולות, 

והתוצאות בידי אלוקים.
ודעי, שהכל מתחיל מ"לך לך". כל מה 
שקרה עד אברהם אבינו היה רק ההקדמה, 
אלו היו תהליכים שנועדו להכשיר את 
לגאולה  ובהמשך  תורה  למתן  העולם 
השלמה. והעניין של "לך לך" קשור באופן 
ישיר עם מתן תורה. ארבע מאות שנה אחרי 
זמנו זכינו לקבל את התורה, והיום, כארבעת 
אלפים שנה לאחר מכן, אנחנו מתבקשים 

להסתכל עליה כחדשה. 
ואיך הסיפור המרתק, החשוב וההיסטורי 

של ״לך לך״ קשור ליום-יום שלנו? 
המקום שבו אברהם מתחיל להתכונן 
למתן תורה, נמצא אי פעם בהיסטוריה 
ולומדים  קוראים  כשאנחנו  הקדומה. 
בתורה יש בנו את "הסיפור" הזה מחדש, 
וזה רלוונטי ברגע זה ממש בדיוק כפי שהיה 
אז במעמד ״לך לך" הראשון בעולם. כדי 
לעלות מדרגה ולקבל את התורה בדרגה 

החדשה שלה, עליי לעשות "לך לך". 
עד  או שניים  רגע  לך  נשארו  אז אם 
שהילדים  עד  או  חוזרים  שהלקוחות 
מגיעים מבית הספר, התקשרי אליי ונצא 
לדרך העולה במעלות ההצלחה שלך, כי את 
חייבת את זה לעצמך, למשפחתך ולבוראך.

צאי לדרך 
בשמחה

המקום שבו אברהם מתחיל להתכונן למתן תורה, 
נמצא אי פעם בהיסטוריה הקדומה. כשאנחנו 

קוראים ולומדים בתורה יש בנו את "הסיפור" הזה 
מחדש, וזה רלוונטי ברגע זה ממש בדיוק כפי 

שהיה אז במעמד ״לך לך" הראשון בעולם. כדי 
לעלות מדרגה ולקבל את התורה בדרגה החדשה 

שלה, עליי לעשות "לך לך"

"



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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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ביצת עין בכיס מטורטייה
המותג מאסטר שף מציג מתכון פשוט ומיוחד לביצת עין בתוך טורטייה כפינוק לכל המשפחה.

מרכיבים ל-4 מנות:
4 טורטיות גדולות 

1 כף שמן
1/2 בצל חתוך לחצאי טבעות

1/2 שיני שום
1 חבילה עלי תרד

1/4 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור

4 פרוסות גבינה צהובה
4 יח' ביצת עין מטוגנת

הגשה:
בצל ירוק חתוך

כוסות קפה ומיץ תפוזים

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.

2. מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הבצל עד להזהבה קלה. 
3. מוסיפים את השום, התרד והתבלינים וממשיכים לטגן תוך כדי ערבוב עד שהתרד מאבד מנפחו ומתרכך. 

מורידים מהמחבת לצלחת ושומרים בצד.
4. באותה המחבת מחממים קלות את הטורטיות, כ-30 שניות כל אחת.

5. מרכיבים את המנה: שמים את הטורטיות על גבי התבנית, מניחים במרכז של כל אחת מהן פרוסת גבינה, כף 
גדושה תרד ומעל בזהירות ביצת עין. סוגרים כל טורטייה למעטפה פתוחה. מהדקים את קצוות הטורטייה כדי 

שלא ייפתחו בזמן האפייה ומברישים אותן בשמן.
6. אופים 5 דקות. 

7. מפזרים את הבצל הירוק ומגישים מיד.

קבב עגל על סלט "פאפי"
השף דוד גדג' השף הראשי של "גאיה" אולם האירועים בצומת בית עובד, מציג מתכון למנה בהשראת שעון 

החורף ורגע לפני הגשמים: קבב עגל בייתי על סלט "פאפי"

מרכיבים:
7 גמבות

2 פלפל ירוק חריף
3/4 כוס שמן סויה

2 שיני שום
8 עגבניות

2 כפות סוכר
חצי כפית שטוחה כורכום
2 כפות פפריקה מתוקה

כפית וחצי מלח דק
כפית שאטה גרוס )לא חובה(

אופן הכנה:
1. בגריל חשמלי, גריל בתנור, להבה גלויה על הגז, גריל פחמים או בעזרת ברנר מקצועי שורפים וצולים 7 

גמבות אדומות ופלפל חריף ירוק אחד )אם ממש אוהבים חריף אפשר שני פלפלים ירוקים חריפים( בצורה 
מושלמת עד לריכוך ומעבירים לשקית אטומה למשך חצי שעה על מנת שיהיה קל לקלוף אותם.

2. במקביל חורצים בעזרת סכין מספר "פנסים" ב-8 עגבניות וחולטים אותם במשך 1-2 דק' במים רותחים ומיד 
מקלפים אותם.

3. מנקים את הגמבות והפלפל החריף מהגרעינים ומהקליפה וחותכים לרצועות די עבות.
4. בסיר טפלון בינוני ואיכותי יוצקים 3/4 כוס שמן סויה )לא להיבהל בסוף הבישול אפשר לנקז שמן. השמן 

הכרחי למרקם הסלט(. מניחים את רצועות הפלפלים גם החריף וגם הגמבות בסיר. מוסיפים 2 שיני שום 
קצוצות ו- 2 כפות סוכר, מערבבים קלות ומכסים במכסה )חשוב(. האש= בינונית נמוכה.

5. טיפול בעגבניות- מנקים את "מיי העגבנייה" ואת הגרעינים של העגבנייה וחותכים לקוביות רגילות. כעבור 15 
דק שהפלפלים בושלו בסיר מכוסה על להבה בינונית קטנה מוסיפים את העגבניות, מערבבים היטב, מכסים 

שוב את הסיר ומנמיכים את הלהבה לפתילייה ומבשלים 30 דק'.
6. מסירים את המכסה וממשיכים לבשל עוד 30 דק' בערך או עד לצמצום מלא של המים בסלט ועד לקבלת 

מירקם של ריבה, תוך ערבוב והשגחה שלא יידבק.
7. מתבלנים: חצי כפית שטוחה של כורכום, 2 כפות של פפריקה מתוקה, כפית וחצי מלח דק ומי שאוהב חריף 

אש כפית שאטה גרוס )אני לא מוסיף בדר"כ שאטה(.
8. מערבבים היטב ומבשלים עוד 5 דק'.

סלט פאפי רק ניראה פשוט, הוא ארוך ודורש סבלנות של פעם, סבלנות של פתילייה, רחוק מלהיקרא מטבוחה 
או מרדומה אבל יש לו טעם מיוחד שרק פאפי היה יודע לעשות ואני מנסה לשחזר. ככה זה טעם של מטבח עם 

סבלנות ואהבה.
בשלב זה מכינים את קבבוני העגל:

מרכיבים:
1 ק"ג בשר טחון גס )שפונדרה ואנטריקוט 50/50(

1/3 כוס שמן סויה/חמניות – לא שמן זית 
1 כוס מלאה כוסברה קצוצה

1 כוס מלאה פטרוזיליה קצוצה
1 שן שום קצוצה

1 בצל סגול בינוני קצוץ היטב
1 פלפל ירוק חריף קצוץ )לא חובה(

כף מלח שטוחה

4

1

1

2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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חצי כפית פלפל שחור טחון
1/4 כפית כורכום

1/4 כפית כמון
כפית שטוחה פפריקה אדומה מתוקה 

אופן ההכנה:
1. בקערה גדולה ונוחה מערבבים את כל המרכיבים בעזרת כפות הידיים היטב לפחות למשך 10 דק'.

פעולה חשובה היות ואין מייצבים בקבב תוספות כגון לחם ביצים מים וכו'.. לכן חובה שנגרום לחלבון של הבקר 
להשתחרר ובכך הבשר לא יתפרק לנו על הגריל בעת הצלייה. לאחר 10 דק' "מקבבים" קציצות, מסדרים בכלי 

שטוח עם ניילון נצמד שכבה אחת! ומקררם 24 שעות במקרר, או הקפאה מהירה של כמה שעות.
לא לשכוח – על המנגל הופכים רק פעם אחת!

2. את הקבבונים מגישים על סלט "פאפי" או לצדו ורצוי להוסיף לחם חם טרי וטוב.

גוואקמולי אבוקדו 
חברת "חקלאי גרנות", המשווקת המובילה בישראל של תוצרת פירות וירקות טריים ו"אבוקדו גרנות", 

מציעה מתכון בינלאומי ואהוב בגרסה הביתית – גוואקמולי אבוקדו. המתכון קל הכנה, בעל ערכים תזונתיים 
נפלאים של פרי האבוקדו, מוגש בתוך טורטייה ונהדר כארוחת ביניים או כתוספת למנה עיקרית. 

מצרכים:
2 אבוקדו בשל 

2 כפיות מיץ ליים
2 כפות כוסברה קצוצה דק

1/2 בצל סגול קצוץ דק 
1/4 כפית מלח

1 טורטייה

אופן ההכנה:
1. מועכים בעזרת מזלג 2 אבוקדו בשלים

2. מוסיפים 2 כפיות מיץ ליים, 2 כפות כוסברה קצוצה דק מאוד, חצי בצל סגול קצוץ דק מאוד ורבע כפית 
מלח.

3. מניחים טורטיה בתוך קערית עגולה ואופים אותה קצת בתנור כדי שתקבל את צורת הקערית.
4. מגישים בתוכה את הגוואקמולי.

קרמבו ביתי
עונת החורף והממתק האולטימטיבי כבר כאן, חברת כרמית חולקת מתכון ביתי ומפנק לממתק הרשמי של 

החורף  – קרמבו עשיר ומפנק

להכנת הקרמבו הביתי יש להתחיל עם:
תחתית בצק פריך שוקולד:

360 גרם קמח
200 גרם חמאה

100 גרם אבקת סוכר
40 גרם אבקת קקאו

1 ביצה

אופן ההכנה: 
1. מחממים תנור ל180 מעלות. במיקסר עם וו גיטרה שמים קמח, קקאו, סוכר וחמאה ומערבבים עד שנוצרים 

פירורים כמו קוסקוס. מוסיפים את הביצה ומעבדים ממש מעט רק עד לקבלת בצק אחיד. 
2. מרדדים את הבצק וקורצים עיגולים בקוטר של כ- 4 ס"מ.

3. אופים בתנור 10-12 דקות ,מצננים לטמפרטורת החדר.  מסדרים את תחתיות הקרמבו על גבי תבנית.

הכנת המרנג : 
רכיבים:

100 גרם חלבון ביצה
200 גרם סוכר + שקית סוכר וניל

אופן ההכנה: 
1. בקערה חסינת חום שמים את החלבונים והסוכר יחד ומערבבים היטב על גבי סיר אדים כפול )בן מארי( עד 

שכל גרגרי הסוכר נמסים לגמרי. מעבירים את החלבונים למיקסר עם וו מטרפה ומקציפים במהירות גבוהה 
עד שמתקבל קצף יציב ומבריק. מעבירים לשק זילוף עם פיה עגולה גדולה. מזלפים את המרנג על כל תחתית 

קרמבו בתנועה סיבובית וכלפי מעלה.
2. שמים את התבנית במקפיא עד להתקשות המרנג.

הכנת שוקולד:
 רכיבים:

250 גרם שוקולד מריר 60% מוצקי קקאו
100 גרם חמאת קקאו )ניתן לרכוש בחנויות לאפיה או בבית טבע(

או לחלופין להוסיף לשוקולד 3 כפות שמן קנולה

אופן ההכנה: 
1. בקערית עמוקה ממיסים יחד – בבן מארי או במיקרו, את השוקולד וחמאת הקקאו )או השמן( עד למרקם 

אחיד.
2. יש לטבול את הקרמבואים שקפאו בקערית השוקולד המומס עד לציפוי מלא. 

*ניתן לאחסן במקפיא או במקרר עד יומיים. )אנחנו בטוחים שהם יתחסלו עוד קודם(

2 1

2

3

4

חם
מנ

ם: 
לו

צי

3

צן
 ני

דס
 ה

ם:
לו

צי
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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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זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. והגית בו יומם ולילה
2. והדרת פני זקן
3. ויהי לי לישועה

ׁמֹות טו ב ְִּקָרא יט לב 3. בְש ַׁע א ח 2. ַוי 1. ְיהֹוֻש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
גשר הבוספורוס המחבר בין אירופה לאסיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1.מקלט,מפלט. "שהשאול ____   _____ לך" )אבות ד כב(
2.תפילת מעריב. "גאולה של ____" )ברכות ט: (

3.אבי פלטי חתן שאול. "לפלטי בן ____" )שמואל א כה מד(
4.אבי אסתר המלכה. )אסתר ב טו(

5.מידת אורך כדי אלפיים צעד. "שבעה ומחצה לכל _____" )יומא ו ד(
וה____"  והמבעה  והבור  השור   : נזיקים  אבות  "ארבעה  שרפה.  6.הצתה,גרימת 

)בבא קמא א א(
10.ידוע,מפורסם. "_____ בשערים בעלה" )משלי לא כג(

12.יפה,נחמד. "מה ____ אילן זה ומה ____ניר זה" )אבות ג ז(
יהיה  צדק  "ו____  לוג.  עשר  שנים  "בת",או  של  לנוזלים,שישית  קדומה  13.מידה 

לכם" )ויקרא יט לו(
15.שאינו ישן. "אני ישנה ולבי _____" )שה"ש ה ב(

1.אדם ישר ונאמן,איש מהימן. "שפסקו ממנה ____ ____" )חגיגה יד.( )בלשון 
יחיד(

7.מגיבורי החיל לדוד. "המחוים ו__" )דה"א א יא מו(
8.מאכל מבושל,מנת אוכל מבושלת. "מפני מה ____ של שבת ריחו נודף" )שבת 

קיט.(
9.האם,האומנם. "_____ יקום יעקב כי" )עמוס ז ב(

ובבית  שבמשכן  הזהב  במנורת  תמיד  דולקת  שהיתה  אש  תמיד.   _____.10
המקדש. "להעלת ____ תמיד" )שמות כז כ(

11.מבני אסף בימי דויד. ראש המחלקה החמישית של המנגנים בכלי שיר בבית השם. 
)דה"א כה יב(

14.מבני דויד,שנולדו לו בירושלים. "ואלישמע ו____" )שמואל ב ה טז(
"מחר  איפה.  בישראל,שליש  קדם  בימי  נהוגות  שהיו  והלח  היבש  ממידות  16.אחת 

___ סלת")מל"ב ז א(
17.כנוי לילד או לתינוק. "והנה_____בכה" )שמות ב ו(

1.כנוי לעם ישראל. "_____   _____ לכו ונלכה" )ישעיה ב ה(
2.נדבן. "רבים יחלו פני ___" )משלי יט ו(

3.אביו של שאול המלך. )שמואל א ט א(
4._____ רמה. עוז,אומץ,תוקף. "ובני ישראל יצאים ב____ רמה" )שמות יד ח(

5.חדר או ארון לשמירת בגדים. "ויאמר לאשר על ה____" )מלכים ב י כב(
6.פועל הקוטף פרות מן האילן. "ה____ וסלו" )שביעית א ב(

10.רומח ארוך עשוי להטילו באויב ולדקרו בו.               "בחרב ובחנית וב____" )שמואל א יז מה(
12.זיקנה. "ועד ____ אני אסבל" )ישעיה מו ד(

16.משבטי ישראל.

1.יציב,המסוגל להתקיים. "כאן בנפל כאן ב____    ____" )נידה כו: (
7.חבר נאמן,רע טוב. "יבא ___ בן ___" )מנחות נג.(

8.מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור.
9.הזכר בעיזים. "עזים מאתים ו____ עשרים" )בראשית לב טו( )בלשון יחיד(

10.נזר שהמלך שם בראשו בימי חג ובקבלות פנים רשמיות. "לפני המלך ב____ מלכות" )אסתר 
א יא(

11.אנא,בבקשה. "ויאמר אהרן אל משה ____"   )במדבר יב יא( )בהיפוך אותיות(
12.שוחה,בור. "כרו לפני ____ נפלו בתוכה" )תהילים נז ז(

13.התעסקות בציד. "מחסר ____ פטור" )שבת יג ה(
14.____ חרובים. כנוי למנת מזון מצומצמת ודלה ביותר. "וחנינא בני דיו ב___ חרובים" )תענית 

כד: (
15.בתוכו,בקירבו. "והגית ____ יומם" )יהושע א ח(

17.ברכות ה_____.   ברכות שאומרים על מאכל,משתה,ריח וכדומה לפני שנהנים מהם.

1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?
4. מי אמר למי "אתה האיש"? 

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"
7. בעלה הראשון של אביגיל

8. אש ומים מן השמים. מתי? 

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

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

13. מי הן טפת ובשמת?
14. באיזה יום נבראו המאורות?

15. מי היה אביו של אברהם?
16. מי זו הדסה?

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 
5. פרעה 6. אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 9. חיות טהורות 10. 
חנוך 11. יששכר 12. בלק לקח 7 פרים 13. בנות שלמה 14. ביום הרביעי 

15. תרח 16. אסתר
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077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
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