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זריעת זרעי חינוך

במקביל לעיצוב אישיות הילד בכל הנוגע לגישתו לחיים 
שינה  כגון  שונות  בהתמודדויות  בהצלחה  ולעמידתו 
שמאל  בין  נכון  שילוב  באמצעות  נכון,  יום  וסדר  בזמן 
דוחה לבין ימין מקרבת )כמבואר בפרקים "חום ואהבה", 
תחום  בכל  החינוך  זרעי  לזריעת  לפעול  יש  וגבולות"(,  "גדרים 
להורים,  כבוד  מתן  כגון:  ולעשות.  ליזום  בשל  כבר  הילד  אשר 
ולמורים ולכל אדם; התגברות על רגשות שליליים ומידות רעות, 
כמו כעס, גאווה, קנאה ושנאה; זהירות בממון הזולת שלא לקחת 
או להשתמש במה שאינו שלו; דחיית סיפוקים והימנעות מביצוע 
וכן:  לגילו,  המתאימות  מעשיות  מצוות  ביצוע  אסורות;  פעולות 

הקדשת זמן ללימודים, מאמץ שכלי להבין, ושינון כדי לזכור.
החינוך המעשי מתבצע באמצעות הדרכה נכונה מה צריך לעשות, 
הנדרש  ויישום  להפנמת  עד  אישית,  דוגמא  ומתן  ועידוד  פיקוח 
לבשלות  הדעת  את  לתת  ההורים  שעל  אלא  החיים.  תחומי  בכל 
ולמסוגלות הילד לאותו ענין, בהתאם לגיל הילד, לאופיו האישי 

ולכישוריו הפרטיים. 

התאמת הנושא החינוכי לבשלות הילד

"תנו רבנן. קטן היודע לנענע, חייב בלולב. לשמור תפילין, אביו 
לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה 
מאי היא? 'ּתוָֹרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מוָֹרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב' )דברים לג, ג(. 

קריאת שמע מאי היא? פסוק ראשון" )סוכה מב ע"א(. 
מדברי חז"ל אלה יש ללמוד שאין לבחור את תכני ונושאי החינוך 
ותשומת- מחשבה  להקדיש  יש  אלא  לנו,  המזדמן  וכפי  באקראי 

לב לבדיקת ולבחינת בשלות הילד בכל שלב משלבי התפתחותו, 
ולהתאים את הנושא החינוכי ליכולתו ולבשלותו באותו גיל.

ילד שמנסים לחנכו לנושא שעדיין אינו בשל לו, לא רק שההשקעה 
יורדת לטמיון, היא גם מזיקה ומשיגה את ההיפך הגמור ממטרתה. 
ביכולתו  האמון  את  הילד  מאבד  הנוכחי  כישלונו  בעקבות  שכן 
להתמודד עם העניין. ואף גרוע מכך: משום הלחץ שחש באותה 
תקופה, כאשר כל כך קשה היה לו להצליח, הוא גם מפתח סלידה 

ודחיה עמוקה מאותו נושא חינוכי, חשוב ונכבד ככל שיהיה.
והמתאים.  הנכון  הגיל  את  אופן  בשום  ְלַאֵחר  ברור שאין  מאידך 
מסוים,  נושא  באותו  לחינוך  בשל  הילד  היה  בו  בגיל  אם  שהרי 
עוצבה אישיותו וגובשה בלעדיו, יקשה מאד בשלב מאוחר יותר 
או  ממנו,  להיפלט  עלול  והוא  נושא,  אותו  את  בלבו  'לשתול' 

להישאר בקרבו לנצח כנטע זר שאינו נקלט היטב.
אולם חינוך הבא בגיל המתאים לכל נושא, בעת שהילד בשל לו, 
משתלב ומתערה היטב באישיות הנבנית של הילד - כרכיב מאפה 
מאישיותו  חלק  להיות  והופך  הבצק,  לישת  בעת  היטב  המתערב 

ממש.
נילוש הבצק.  בטרם  כאפיה  יתר-כמוה  דבר: הקדמת  קיצורו של 
ואילו איחור יתר-כמוהו כניסיון לערב את אותו רכיב לאחר גמר 

הלישה, ובמקרים מסוימים-לאחר גמר האפייה.

על מה טוב נכון להקפיד מיום הלידה

מיום  כבר  עליהם  להקפיד  ונכון  שטוב  חינוכיים  נושאים  ישנם 
הלידה, ככל שיד ההורים מגעת, למען חינוכו הטוב והבריא של 

הילד. כגון: ראיה, שמיעה, ואווירה כללית נינוחה בבית.
תינוק בן יומו, שמראה שאינו צנוע נקלט בעינו, או מילים שאינן 
נקיות נקלטו באזנו, או מריבות וכעסים בין ההורים, הרי כבר נפגם 
משהו בחינוכו. שכן מלבד הקליטה ההכרתית של הילד, מושפעת 

אישיותו גם מהמסרים התת-הכרתיים הנקלטים בתודעתו.  
ֶאת  ַנְפִׁשי  "ָּבֲרִכי  ב'(:  ק"ג,  )תהילים  בתהילים  המלך  דוד  דברי 
ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו! ]-את כל הטוב שגמל והעניק לך[",  ה', ְוַאל 
מבוארים בתלמוד )ברכות י' ע"א( שהתכוון לתקופה שינק מאמו. 
האף,  האוזניים,  העיניים,  כגון  האברים  שכל  פי  על  שאף  משום 
הפה, הידיים, הרגליים וכו' ממוקמים בגוף האדם בדומה למיקומם 
בעוד  היניקה.  מקום  הוא  דופן  יוצא  היונקים,  החיים  בעלי  בגוף 
שאצל הבהמות והחיות מקום היניקה סמוך למקום הטינופת, אצל 
כדי  ומדוע?  ]הלב[,  בינה  למקום  סמוך  ממוקמים  הדדים  האדם 
שלא ייקלט מראה פגום בעיני התינוק האנושי היונק. ועל כך הודה 

דוד המלך לה' מקרב לב.
משינוי זה ששינה הקב"ה מן הטבע הכללי, למדים אנו עד כמה 
התינוק  לראיית  השפעה  שישנה  האדם  בורא  לפני  וידוע  גלוי 
הרך על עולמו הרוחני הפנימי - על אף שאינו מבין מאומה ממה 
שרואה, ועד כמה מוטל עלינו לייחס חשיבות לשמירת עיני התינוק 

שלא יקלטו מראה שאינו צנוע, שהרי התמונה נשארת! 
וכן ידוע ומפורסם בקרב העוסקים בהיפנוזה ששום תמונה אינה 
באוזני  ייקלטו  לבל  נקיים,  שאינם  לדיבורים  הדין  והוא  נמחקת. 

התינוק. 
כגון  חיובית שהתינוק עד להם,  והתנהגות  דיבורים  זאת,  לעומת 
ונח,   נעים  דיבור  וטון  חסד,  פעולות  זכות,  לימוד  תורה,  דברי 
נקלטים היטב אצל התינוק הער מטבעו לכל המתרחש בסביבתו. 
וכפי שמסופר בתלמוד ירושלמי )יבמות פ"א ה"ו( על רבי יהושע, 
"שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת, בשביל שיתדבקו אזניו 
"רבי  מ"ח(:  )פ"ב  אבות  במשנה  אמרו  כך  ועל  תורה".  בדברי 
יהושע - אשרי יולדתו!", ופירש שם רש"י: "לפי שאמו גרמה לו 
תולדות  פרשת  רבה  במדרש  עוד  )וראה  שם.  עיין  חכם".  שיהיה 
ס"ג, ו'. שעוד בתקופת ההיריון שומע הילד וחש במתרחש סביבו, 
וכמו שהרחבנו בספר "המהפך" חלק א' פרק "העובר חש ושומע". 

והמסקנה ברורה(.

מטלות מעל הכוחות

באשר  גם  נכון  טובים,  להרגלים  ילד  ולהרגיל  לחנך  זה,  יסוד 
למטלות פשוטות ויום יומיות, שאין לדרוש מהילד לבצע ולהתרגל 

לפעולות שהן מעל כוחותיו בגיל זה. 
אף  על  שלם,  חדר  לסדר  קטן  מילד  לדרוש  אפשר  אי  למשל  כך 
שהוא זה שחולל את אי הסדר במשחקיו. אולם גם לא נכון לומר 
שהאמא תסדר את החדר במקומו. היא תסדר את החדר בעזרתו, 

וכך חינוכו אינו נפגם משום צד.

  

הגיל  אודות  זצ"ל  וולבה  הגר"ש  של  היקרים  מדבריו  קטע  הנה 
הנכון בחינוך, בספר "זריעה ובנין בחינוך"  )עמ' טו-טז(:

"עניינו של החינוך לאור דברי רש"י, הוא הכניסה הנכונה בנקודת 
מסוים,  למצב  מגיב  הילד  כאשר  לנער'.  'חנוך  זהו  ההתחלה. 

צריכים לזרוע בו מה שהוא מוכן לקלוט באותו זמן.
 - המתאימה  הזריעה  או  השתילה  ללא  עוברת  הזו  כשהתקופה 

נעשה מאוחר מדי.
מכאן עולה דרישה ברורה כלפי ההורים: עליהם להכיר פחות או 
יותר את התקופות שילד עובר במהלך הגידול שלו ולהתאים את 
הדרישות ליכולתו של הילד בכל תקופה. אם מפריזים בדרישות 
שהילד לא יכול לעמוד בהן, כשהילד עדיין אינו מספיק מבוגר כדי 
להבין מה רוצים ממנו, יוצא מזה קלקול גדול בחינוך. זריעה כזו 
לא יכולה להיקלט. הילד לא יכול להתפתח על ידי דבר שהוא לא 
מבין. הילד צריך להתקדם בשלבים, ולעבור בהדרגה את התקופות 

השונות של הילדות.
אין אנו עוסקים כאן בהגדרת התקופות. זה עניין למאמר אחר. כאן 

ננסה רק לראות את העקרונות של החינוך על פי התורה.
נביא מספר דוגמאות מצויות לחוסר התאמה בין יכולת הילד לבין 

הדרישות שדורשים ממנו:
הצליחו  שהן  בזה  מתפארות  אימהות  הנפוצים:  הדברים  אחד 
לחנך את התינוקות לנקיות )-גמילה מהרטבה( בגיל מוקדם. ככל 
ש"הצליחו" בגיל מוקדם יותר - כך תגדל הגאווה שלהן. מקובל 
היום )אצל החוקרים(, ואני מקבל את הדעה הזו, שאם מכריחים 
ילד מוקדם מדי להיות נקי- זה מזיק לכל ההתפתחות שלו. יבוא 
בצורה  הנושא מתפתח  ואז  נקי,  להיות  ירצה  בעצמו  זמן שהילד 

הרבה יותר הרמונית. 
דוגמא נוספת: פעמים רבות לא מתייחסים ולא מחשיבים מספיק 
אצל  מאוד  רציני  דבר  זה  משחק  הילד.  של  המשחק  עניין  את 
הילד. ר' ישראל סלנטר ז"ל אומר: כאשר ילד משחק בקרש בתוך 
אמבטיה ואומר שזו אנייה, אם לוקחים ממנו את הקרש הזה הרי זה 
ממש כמו שהיו מטביעים ספינה אצל אדם מבוגר. אדם שמפריע 

לילד במשחק שלו גוזל משהו מן הילד.
ומקובלים.  ידועים  מוסכמים,  דברים  כעין  שהם  דברים  ישנם 
השולחן  ליד  לשבת  מהילדים  דורשים  בסעודת שבת  דרך משל: 
וחצי,  שעה  או  שעה  נמשכת  שהסעודה  אף  הסעודה,  כל  במשך 
ולעיתים אף יותר. לילד צעיר זה בלתי אפשרי. ילד לא יכול לשבת 
בשקט כל כך הרבה זמן. הוא מוכרח להסתובב. לשבת במשך כל 
אותו  מכריחים  אם  שלו.  הכוחות  מן  למעלה  הרבה  זה  הסעודה, 
- הרי שכופים עליו לעשות דבר שהוא הרבה למעלה מכוחותיו, 
ולא צריך להסביר עד כמה זה לא טוב. הכוונה היא בעצם טובה, 
רוצים לבנות; אבל לשם כך מכריחים את הילד, והילד איננו יכול 
לילד.  מזיקה  התוצאה  ליכולתו.  מעל  שהן  דרישות  עם  להיבנות 
קטנה  הפרעה  כל  כי  ההתבגרות.  בגיל  במיוחד  וניכר  גדול  הנזק 
בזמן הזריעה, עלולה להביא מאוחר יותר לידי תוצאות חמורות".

עד כאן דבריו היסודיים של הגר"ש וולבה זצ"ל.

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות



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



לאומי איתך. 

זה שירות. זה לאומי

מזמינים פגישה 
עם הבנקאי 
מתי שנוח    

ובלי תור

קבלו
ְּפתֹור

שירות הזמנת פגישה מאפשר לכם לתאם פגישה 
עם בנקאי ללא המתנה בתור.
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להסיר את החומריות
יצחק אייזנבך היה ילד ירושלמי פעלתן. תמיד היה 
מגיש יד עוזרת בבית הכנסת הירושלמי של האדמו"ר 
להתפלל  הצהריים  אחרי  בשבת  יצא  פעם  מצ'רנוביל. 
למנחה  להמשיך  התכוון  ומשם  המערבי,  בכותל 

וסעודה שלישית בבית מדרש צ'רנוביל.
לכדו  עיניו  נעצר.  ולפתע  העתיקה  העיר  שוק  דרך  רץ  הוא 
כבן  בתדהמה;  נפער  פיו  הדרך.  בצד  המוטל  נוצץ  זהב  מטבע 
לרגליו  המונח  והאוצר  ומחסור  עוני  רק  ידע  עניה  למשפחה 
הוא  רעיון:  הבזיק  במוחו  היום.  שבת  אבל  דמיונו.  את  הצית 
ידרוך על המטבע עד מוצאי השבת וכששלושה כוכבים יזהרו 
נותרו כארבע שעות עד צאת השבת אבל  ייקח אותו.  בשמים, 

ההמתנה לא הרתיעה אותו.
שהעמידה  עד  ההומה,  ברחוב  הילד  ניצב  ארוכות  דקות 
הממושכת עוררה את חשדנותו של נער ערבי. הנער דחף אותו 
בחוזקה ונעלם מעבר לבניין עם המטבע היקר. מושפל ומוכה 
הלם נותר יצחק עומד במקומו. בראש מורכן קם, ניער את האבק 
עקבותיו  על  סב  הוא  פנים.  בבושת  מהמקום  והסתלק  מבגדיו 
ושירך את דרכו בחזרה לבית המדרש של האדמו"ר רבי נחום 

מצ'רנוביל.
הצטנף  השלישית,  הסעודה  לארגון  כדרכו  להתנדב  במקום 
הבחין  החדה  בעינו  תסכול.  רגשות  אכול  הכנסת  בית  בפינת 
הרבי בהתנהגותו החריגה של הילד ודרש בשלומו. בקול בוכים 
שיתף יצחק בפרטי המעשה והצדיק אמר: "אחר צאת השבת גש 
בבקשה אל ביתי". אחרי תפילת ערבית התלווה יצחק אל הרבי, 
הוא פנה אל השולחן בביתו, פתח מגירה והוציא מתוכה מטבע 
"אבל  ליצחק,  המטבע  את  הרבי  מסר  מטבע",  לך  "הרי  זהב. 
המצווה  את שכר  לי  אחד: שתיתן  בתנאי  אותו  לך  מעניק  אני 
זכית לקדש שם שמים בהימנעותך מלחלל את  היום.  שקיימת 

השבת ואני רוצה את שכר המצווה הזה".
נפתח  נקרע בתוכו. האגרוף שחפן את המטבע הנוצץ  הילד 
ונסגר, אבל ברגע של אומץ נפלה ההכרעה. הוא הניח בחזרה 
את המטבע על שולחנו של הרבי ואמר: "אם המצווה שווה כל-
כך הרבה, אינני מעוניין למכור אותה!". המטבע שב אל הרבי 

ונהרה התפשטה על פניו. 
דבר המעשה נחקק בזיכרונו של ר' יצחק אייזנבך והוא נהג 
טוב  מעשה  "שום  ונכדיו:  ילדיו  עם  המסר  את  תמיד  לחלוק 
שזכיתי לעשות בחיי, לא הטמיע בי את ערכה של המצווה כמו 

אותו וויתור על המטבע".
הפנימי  הביאור  אל  אותנו  מוביל  הזה  המיוחד  הסיפור 
יצחק  בארות  לחפירת  בנוגע  מליובאוויטש  הרבי  והמאלף של 
בפרשתינו: דמותו של יצחק אבינו היא מסתורית ונעלמת. מצד 
אחד הוא חי הכי הרבה שנים בין האבות ובעוד שאברהם חי 175 
 180 147 שנים, יצחק האריך ימים יותר מהם וחי  שנים ויעקב 
שנה. מצד שני, התורה כמעט אינה מספרת עליו. בעוד שאברהם 
זוכה לשלוש פרשיות )לך לך, וירא, חיי שרה( ויעקב זוכה לחצי 
חומש )מפרשת ויצא עד סוף הספר(, יצחק זוכה לפרשת אחת 

בלבד )תולדות(.
רק  ויוזם  יצחק מוביל  הזו,  גם בתוך הפרשה  ולמען האמת, 
הפלשתים,  בממלכת  הבארות  חפירת  סיפור  פרק:  חצי  לאורך 
מדמויות  מושפע  בעיקר  יצחק  הפרשה,  נושאי  בשאר  אבל 
את  מובילה  שרבקה  הברכות  בפרשת  )כמו  סביבו  אחרות 
בסיפור  מסתתר  מה  היא  והשאלה  לרצונו(.  בניגוד  התהליך 

יצחק  של  המכרעת  תרומתו  את  מסמל  הוא  כיצד  הבארות? 
לשימור המהפכה של אברהם? 

השבוע התקיים כינוס השלוחים העולמי בניו יורק אליו הגיעו 
אלפי שלוחים מכל רחבי תבל. אין ספק שהשלוחים של הרבי 
הם היום הגוף המשפיע ביותר בעולם היהודי בכל ההיסטוריה 
היהודית אי פעם, הן בעיצוב חיי עמינו, שימורו וצמיחתו והן 

מול מנהיגי העולם ויחסם כלפי העולם היהודי.
של  המוטו  כמו  נראה  אומנם  הוא  השלוחים  של  המוטו 
אבל  בעולם.  הראשון  חב"ד  בית  את  שהקים  אבינו  אברהם 
מאוד  יתכן  יצחק  עבודת  על  הרבי  של  בביאורו  מתבוננים  אם 

שעבודת השלוחים היא דווקא עבודתו של יצחק אבינו.
בואו ניכנס לביאור המיוחד, ישנו עיקרון בסיסי בחינוך: אי 
אפשר לחנך דרך הרצאות גרידא, רק האדם יכול לחנך את עצמו. 
אדם מתחיל להתחנך – לא כשהוא שומע שיעור מעורר, אלא – 
בפעם הראשונה שהוא עושה בעצמו צעד ומתקדם. וזאת הייתה 

הייחודיות של יצחק על פני אביו אברהם: 
אברהם אבינו עסק בעיקר במלונאות )ואילו חפירת הבארות 
הייתה רק עסק זמני כששהה בגרר וגם עסק שלא ממש הצליח, 
כדלעיל( והגישה של מלונאי היא להשפיע את עצמו. הוא מארח, 
הוא מכין והוא מעורר את האורחים לברך את ה'. העובדה הזו 
מסמלת שאברהם השפיע על העולם אמונה – אבל עשה זאת 
בעיקר בעצמו ולא עורר את האנשים להצטרף למהפכה ולקחת 

בה חלק.
זה היה טוב לשלב הראשון של הפצת האמונה בה איש לא 
והיה צורך במהפכן שינחיל את המסר שלו, אבל אז  ידע דבר 
ההמונים  את  להפוך  המהפכה:  של  השני  לשלב  הזמן  הגיע 

לשותפים בה.
יצחק אבינו, לעומתו, היה חופר בארות והחופר מחפש את 
האוצר הטמון באדמה!. הוא לא העניין כאן, הוא רק האמצעי 
וזהב  נפט  גז,  כמו  האדירים  ולאוצרות  למינרלים  לאפשר  כדי 
בגישה  גם  ביטוי  לידי  באה  הזו  הגישה  העפר.  מתוך  לפרוץ 
ישירה  ושיחה  מפגש  שום  בתורה  שאין  בעוד  שלו:  החינוכית 
בין אברהם לבניו, התורה מתארת קרבה עמוקה בין יצחק לעשו 
כשיצחק שולח אותו להכין לו אוכל ומתכוון להעניק לו ברכות 

נעלות.
אביו  את  שואל  היה  עשו  כי  מספרים  חז"ל  מכך:  יתירה 
שאלות הלכתיות, כמו "היאך מעשרים את המלח ואת התבן" 
וזה אומר מהפכה אדירה: אם בדורו של אברהם היה זה אברהם 
שנתן הרצאה הלכתית, בדורו של יצחק החלה תקופה חדשה: 
הוא עורר את עשו לשאול בעצמו. זה הלך כך: יצחק היה אדם 
עיוור, הוא היה מוגבל ביכולת שלו להשפיע, ולכן תמורת זאת 
למדו  מה  לי  תספר  היקר,  "בני  לעשו:  ואמר  המיטה  על  שכב 

בחיידר". 
וככה מחנכים ילד: כאשר מעצימים את הטוב שלו והופכים 
אלא  ומרצים,  עומדים  והמורה  כשהאבא  לא  לשותף.  אותו 
כאשר ההורה מתיישב בשולחן שבת ומתעקש שכל ילד יספר 
מה הוא למד בבית הספר, או כאשר ההורה לוקח את הילד לבית 
או כאשר אחד ההורים  ויתפלל,  ישתתף  ודואג שהילד  הכנסת 
יוצא עם הילד לדשא ופשוט מקשיב לו איך החיים שלו ואיך 

הולך עם החברים.
"מלמעלה  נקראת  אברהם  של  גישתו  החסידות,  בשפת 
ואכן  למעלה".  "מלמטה  נקראת  יצחק  של  וגישתו  למטה", 

ביטוי בפועל: בעוד שישמעאל  לידי  יצחק באה  ההצלחה של 
הוא בגדר גוי, יצחק נחשב לפי ההלכה ל"יהודי מומר". מעבר 
לכך: אף שעשו ניחן במידות מושחתות ורקובות, יצחק מצליח 

לחשוף בגלוי חלק מהטוב שבו. 
לרוות  זכה  לא  אבינו  שאברהם  בעוד  א.  לכך:  עדויות  כמה 
)ורק בהבאתו לקבורה מוזכר שישמעאל עשה  נחת מישמעאל 
תשובה(, הגמרא אומרת כי מעולם לא היה אדם שכיבד את אביו 
כמו עשו. הכוונה היא למה שהזכרנו בעבר כי נמרוד המלך היה 
לובש בשעת הציד את הבגדים הקדושים שתפר ה' לאדם וחווה 
כאשר  לפניו.  החיים  בעלי  את  מפילים  היו  והבגדים  עדן  בגן 
נכנס עשו לעסקי הציד, הוא התכוון ללבוש את הבגדים הללו 
בעת הציד, אבל התחרט והחליט לכבד את אבא. הוא הניח את 

הבגדים אצל רבקה בארון והיה לובש אותם בכניסתו ליצחק. 
זאת  ובכל  יעקב,  על  זעם  נתקף  לקיחת הברכות, עשו  אחרי 
שלט בעצמו ואמר כי לא יצער את אביו ולא יפגע ביעקב בחיי 
אביו. נשווה זאת לישמעאל שעוד בחיי אברהם היה "מצחק" 

עם יצחק ולפי אחד הפירושים היה משלח בו חיצים להורגו.
הגדולות  הדמויות  את  הצמיח  עשו  של  וזרעו  השנים  חלפו 
מאיר,  ורבי  עקיבא  רבי  ואבטליון,  שמעיה  כמו  ישראל,  בעם 
הוציא  לא  ישמעאל  בעוד שזרע  וזאת  אדום.  מזרע  גרים  שהיו 

גרים דגולים.
בארות  נסתמו,  אברהם  בכך שבעוד שבארות  פלא  אין  כעת 
יצחק לא נסתמו לעולם, משום שילד שזכה לבטא פעם אחת את 
הטוב שבו – לא יפסיק לעולם. נסכם זאת בעיקרון פשוט: כל 
זמן שהאדם מקבל – הוא לא משתנה. רק כשהוא בוחר בעצמו 

– הוא עובר טלטלה שמחברת אותו.
ובלשון הרבי בליקוטי שיחות טו/194: החילוק בין תולדות 
נחשב  שעשו   - )עשו(  יצחק  תולדות  ובין  )ישמעאל(  אברהם 
לישראל מומר – הוא בהתאם לאופני העבודה שלהם: אברהם 
פעל בדרך של 'מלמעלה למטה', הוא הפיץ אמונה אף לערביים 
שמשתחווים לאבק רגליהם, ואילו יצחק פעל בדרך של 'מלמטה 
שכיסו  והאבנים  העפר  את  והסיר  בארות  חפר  הוא  למעלה', 
על המים הטמונים בעומק האדמה וגרם למים לפרוץ החוצה. 
האמונה  על  המכסה  החומריות  את  להסיר  פירושו  בפנימיות 
גורמת ששייכות התחתון  זו  עד שהיא תפרוץ מעצמה. עבודה 

לאלוקות תהיה מצידו ולא בגלל ההשפעה מלמעלה.
המסר הזה נכון כלפי חינוך אחרים, אבל הוא נכון גם ביחס 
קולט  שהוא  במסרים  להסתפק  לאדם  לו  אל  עצמנו:  לחינוך 
להוסיף  בעצמו,  ללמוד  בעצמו.  להתקדם  עליו  אלא  מבחוץ, 
מקדם  מלמטה  האישי  המאמץ  ורק  בעצמו,  ה'  בעבודת  חיות 

באופן משמעותי.
נון היה מפקח רשת בתי הספר של  בן  ר' אלכסנדר  ונסיים: 
לעמוד  ממנו  שמנעה  קשה  בצרידות  לקה  פעם  בארץ.  חב"ד 
מול תלמידיו. הוא כתב לרבי מכתב כאוב בו הקשה 'למה עשה 
הצער  כי  קפט(  עמוד  יח  קודש  )אגרות  השיב  הרבי  ככה'?  ה' 
שלו מובן, אולם אם רוצה לשמוע פירוש, יש לומר שהמטרה 
התלמידים  את  להעמיד  החינוך:  תכלית  את  לקיים  היא  בכך 
לעורר  כדי  הזו  התקופה  את  לנצל  עליו  בעצמם.  שמים  כיראי 
את התלמידים להתפלל בעצמם, למסור דברי תורה והוא יעמוד 

עליהם רק כמשגיח.

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





מתנה1+1
*הזול שבהם

אופנת הבית ונדוניה שבמבצע

איפור וטיפוח שבמבצע ממותגים מוביליםבישום שבמבצע ממותגים מובילים

טואלטיקה שבמבצע

הלבשה אישית שבמבצע

אופנת גברים, נשים וילדים שבמבצע 

תיקים ונעליים שבמבצע

בתוקף עד 30.11.2019 ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. אין מכירה 
סיטונאית. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.

ניתן לערבב בין המחלקות, מוגבל ל- 6 פריטים ללקוח

מתנה1+1
*הזול שבהם

מבצע שקורה רק פעם בשנה!

בלעדי לחברי  Club365/Family365 ולמצטרפים חדשים
במשביר לצרכן

BLACK FRIDAY
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ה'פרשיות' של השבוע...

1. איבדנו פרופורציות?

כאשר  השבוע  בתחילת  וגעשה  רעשה  התקשורת 
היא  כי  התברר  יותר  שמאוחר  חינוך",  "אשת  על  התפרסם 
חנה- בפרדס  ילדים  בגן  מחליפה  שילוב  כסיעת  משמשת 
כרכור, שהורידה את תמונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מפינת הלאום שבגן הילדים, בעקבות החלטת היועמ"ש אביחי 
עד  הגיעו  הסערה  גלי  נגדו.  אישום  כתבי  להגיש  מנדלבליט 

לשר החינוך בממשלת המעבר הרב רפי פרץ.
שר החינוך הודיע לאומה בפרסום רשמי כי הנחה את משרדו 
לאתר ולזמן אותה לבירור מיידי, זאת, לאחר שהסרטון הופץ 
מאחר  בגננת,  מדובר  כי  טענה  ועלתה  החברתיות,  ברשתות 

שהיא הוצגה שם כאשת חינוך.
את  רבה  בחומרה  "רואה  הוא  כי  חמור  בסבר  ציין  פרץ 
מנת  על  פועל  החינוך  משרד  בסרטון.  הגננת  של  מעשיה 
בנימין  הוא  הממשלה  ראש  לבירור.  ולזמנה  בהקדם  לאתרה 

נתניהו וצריך לנהוג בו בצורה ממלכתית ומכובדת".
של  המהיר  פרסומו  בעקבות  שנערך  החפוז  הבירור  לאחר 
שר החינוך, התברר למשרד החינוך כי כלל לא מדובר בגננת 
אלא בסייעת בגן ילדים, אי לכך היא אינה מועסקת כלל על ידי 
המשרד אלא על ידי הרשות המקומית, ולא ניתן מנהלית לזמנה 
ההסבר  את  מכם  נחסוך  וכו'.  וכו'  החינוך  במשרד  לבירור 

המפולפל בנדון...
וכעת, בואו נשאל את עצמינו! תגידו? לא הגזמנו? או אולי 
פשוט השתגענו לגמרי? סיעת שילוב משלימה גוררת את שר 
קריאה  מתלהמת,  לתגובה  החינוך  משרד  צמרת  וכל  החינוך 

נמרצת לזמן לבירור, לנזוף, לשימוע.
בל נשכח שבו בזמן ילד בן שנתיים במעון שכנראה לא ממש 
שר  את  לא  שמענו  ולא  למוות,  נחנק  יום  באותו  מפוקס  היה 
ל'משימה  ונרתמים  נזעקים  הרווחה  רשויות  את  ולא  החינוך 

הלאומית' של בירור, טיפול, זימון, שימוע...

2. כרישים בחדרה

'תופעת  על  ופורומים  מפגשים  במגוון  נשאלתי  השבוע 
הכרישים' בחדרה, שעה של קורת רוח הייתה לי על ההתעניינות 

בעירנו חדרה, ובנסיבות טובות.
בסמוך  מתקבצים  חורף  מדי  עדיין,  שמע  שלא  למי  ובכן, 
עשרות  בחדרה  רבין'  'אורות  הכוח  תחנת  של  הימי  למוצא 
של  החמים  המים  עודפי  לים  נפלטים  שבו  במקום  כרישים, 

התחנה.
תופעה זו, שנחשבת לייחודית ומרתקת במיוחד, בקנה מידה 
סקרנים  מטיילים  חורפים,  מספר  כבר  לאזור  מזמנת  עולמי, 
המנסים לצפות בפלא ובטבע במיטבו, עשרות ומאות אנשים 

מבקרים משקיפים וצוללים במקום
ייחודי חברו עיריית חדרה, נחלים החברה  בשיתוף פעולה 
להגנת  החברה  והגנים,  הטבע  רשות  חדרה,  תיירות  לפיתוח 
הים  לחקר  קאהן  מוריס  תחנת  אקואושן,  עמותת  הטבע, 
 – ועוד  בישראל",  "כרישים  עמותת  חיפה,  באוניברסיטת 
לאזור  בסמוך  שתופעל  מקצועית,  הסברה  תחנת  להפעלת 
התצפית על הכרישים לרווחת המבקרים הבאים לצפות בפלא 
הטבע המיוחד. זאת לראשונה באופן מוסדר לאורך כל עונת 
שהיית הכרישים בצמוד למוצא הימי של תחנת הכוח בפארק 

נחל חדרה
וניתן  וסנפירתן,  עפרורי  ממין  הם  המגיעים,  הכרישים 
להבחין בנקל בסנפירי הגב שלהם. אורכו של הכריש העפרורי 
כ-4 מ', משקלו כ-350 ק"ג וסנפירי הגב שלו מעוגלים במקצת. 
ק"ג  כ-100  ומשקלו  מ'   3-2.5 אורכו   – יותר  קטן  הסנפירתן 
ויותר. הכריש הסנפירתן מוגדר ברמת סכנת הכחדה. אוכלוסיית 
קיים  התיכון  )בים  כפגיעה  גלובלית  מוגדרת  עפרורי  הכריש 

מידע חסר בעניינה(.
ובכן, פלאי הבריאה! אם תרצו חוויה שכזו, בחיק הטבע. 

צרו קשר, ואשמח לצאת אתכם לביקור מרתק במקום.

3. ו... בחזרה לפרופורציות

קול  "הקול  הפסוק,  נאמר  תולדות  פרשת  השבוע  בפרשת 
יעקב והידיים ידי עשיו", ביטוי זה נאמר על ידי יצחק אבינו 
הברכות.  את  לקבל  לאביו  נכנס  כאשר  אבינו  ליעקב  בהקשר 
יצחק אבינו לא ראה בעיניו, כך שלא יכול היה לראות כי מי 
שנכנס הוא למעשה יעקב ולא עשיו. כאשר יעקב החל לדבר, 
הבין יצחק אביו שהקול הוא קולו של יעקב. עשיו כידוע היה 
אכן  אם  לראות  בכדי  יעקב  את  למשש  ביקש  ויצחק  שעיר, 
מדובר בעשיו. מבעוד מועד, אמו של יעקב רבקה, הלבישה לו 
את בגדי עשו )מובא במקורות כי יש אומרים שהיו אלו בגדיו 
נמרוד,  של  לידיו  כלשהיא  בדרך  שהגיעו  הראשון,  אדם  של 
ועשיו שחמד אותם הרג אותו ולקח את הבגדים(, בגדים אלו 

היו שעירים, וכך חשב יצחק כי יעקב הוא בעצם עשיו.
הקדושים  חז"ל  אך  לשון.  למטבע  כבר  הפך  זה  ביטוי 
זה נמצא הפתרון למצב הבטחוני  מלמדים אותנו כי במשפט 

הקשה אליו נקלענו.
של  קולו  עשיו'.  ידי  הידים  אין   – יעקב  קול  הקול  'כאשר 
התפילה  וקול  המדרשות,  בבתי  שנשמע  התורה  קול   – יעקב 
שמהדהד בבתי הכנסיות, זהו קולו האמיתי של יעקב, וזה סוד 
כוחו! הוא זה שבכוחו לעצור ולמנוע את ידיו המרושעות של 
היא  זו  ישראל,  עם  את  ולקעקע  לעקור  המבקש  הרשע  עשיו 

הדרך היחידה להינצל מהגזירות הנוראיות.
כיפת ברזל ולמזלטי"ם כשהם לבד לא יעצרו את הגזירות. 
עת  בכל  נפש  הנצרכת שנעשית במסירות  כל ההשתדלות  עם 
ואחד  אחד  כל  השונים,  הביטחון  כוחות  ידי  על  שעה  ובכל 
ואחרי  שלפני  יודעים  אנו  מאמינים  כיהודים  שלו.  בתפקידו 
כל ההשתדלויות, הפתרון האמיתי למצב – נמצא במקום אחר 

לגמרי.
הפתרון נמצא בידינו! הבה נישא את עינינו לשמים ונבקש 
ישירות מאתו יתברך, נתפלל על עם ישראל כולו. נוסיף שעת 
קביעות עיתים לתורה ומעשה טוב . ובעזרת השם נזכה לראות 

ניסים וישועות בקרוב בגאולה השלימה במהרה בימינו.
שבת שלום.

הרב בן ציון נורדמן



הפתרון נמצא בידינו! הבה נישא את עינינו לשמים ונבקש ישירות מאתו יתברך, נתפלל על עם ישראל כולו. נוסיף שעת 
קביעות עיתים לתורה ומעשה טוב . ובעזרת השם נזכה לראות ניסים וישועות בקרוב בגאולה השלימה במהרה בימינו.
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נתניהו לא אשם

מותר וחשוב לבקר את אוכפי 
החוק ומערכת המשפט

יפגע  ויוכיח את חפותו, אבל שלא  "שיתגונן בבית המשפט 
במערכת  פוגע  "נתניהו  החוק",  במערכות  הציבור  באמון 
החוק כדי למלט עצמו מן הדין", אלה טענות שמעלים אנשי 
אני  וטענות אלה  פוליטיקאים מהשמאל.  ועמם  הפרקליטות 

רואה חשיבות להעמידן על מקומן. 
ראשית, מותר במדינה דמוקרטית לבקר את הכל ואת כולם, 
בכל עת ובכל זמן. הנחת היסוד היא שכולם בני אדם - שופטים, 
מוסכניקים  דין,  עורכי  פוליטיקאים,  פרקליטים,  שוטרים, 
לשקר,  להתפתות  לפעמים  טבעם  אדם  ובני  ואינסטלטורים. 
למעוד, ולנצל את כוחם לרעה. זה קורה אצל מוסכניקים, וזה 
פוליטיקאים.  אצל  גם  וכן,  ושופטים.  פרקליטים  אצל  קורה 
נופלת בה  ואין מערכת שלא  ביקורת,  אין אדם שיהיה מעל 
השמים  מן  מלאכים  שירדו  תאמרו  עם  )אלא  זדון  או  טעות 

להורות צדק ומשפט לבני האדם(. 
לבקר  הלגיטימציה  מלא  את  לו  יש  עוול,  לו  שנעשה  אדם 
יפגע.  וברור, אמון הציבור במעוולים  את המעוולים כלפיו. 
וזו בדיוק מטרת הביקורת כשהיא נאמרת בקול, להרעיד את 
אמות הסיפים ולהזהיר את כולם שנעשה כאן עוול, ולנסות 

לבטל את העוול. 
כשם שיש חשש שאזרח פעל שלא כחוק, כך יש חשש שאוכפי 
צריך  הציבור  לזכות באמון  וכדי  כחוק.  פועלים שלא  החוק 
כל גוף וכל אדם להוכיח לציבור שמעשיו נקיים והחלטותיו 
בידם,  שהכוח  אלה  על  יש  מוגברת  הוכחה  וחובת  ישרות. 
וחובת ההוכחה מוגברת שבעתיים כאשר הם מאשימים אדם 
שקיבל את אמון הציבור. וחובת ההוכחה מוגברת פי שבעים 
ושבעה כאשר ידוע לכל שאוכפי החוק עברו על החוק, פרצו 
איום  תוך  עדים  סחטו  פרטיות,  והפרו  לטלפונים  צו  בלא 
שיספקו  עדים  על  ואיימו  מביכים,  אישיים  פרטים  בחשיפת 

עדויות שהמערכת רצתה. 
הנחת  נתניהו,  של  ממלכתיות  היעדר  על  המתרעמים  אלה 
אזי  אשם  שהוא  וכיון  אשם,  שנתניהו  היא  שלהם  היסוד 
נורא הדבר שהוא מאשים את הבאים לעשות צדק. הם קבעו 
אפריורית שהוא אשם לא בגלל מה שנטען שעשה, אלא כי 
הוא מושחת מרגע שנבחר והדיח את שלטון השמאל. והוא 
והדרך  צדק  שהימין  הוכיח  הוא  כאשר  שבעתיים  מושחת 
ועל  הזכות  על  איתנה  בעמידה  היא  ישראל  של  לשגשוגה 
הצדק. ובשבילם ימין זה רע, כיבוש זה נורא, ומי שתומך ברע 
הוא מושחת. וכאשר מושחת מתקומם אל מול אכיפה בררנית 

ואל מול הפרות חוק, אז הוא גם לא ממלכתי. 
אבל נתניהו לא אשם, והוא מרגיש שמערכות החוק רודפות 

אותו ועושות לו עוול עצום, כאשר על עילות חמורות בהרבה 
כנגדו  בעוד  כלום,  בלא  שמאלנים  פוליטיקאים  פוטרים 
וכנגד  עוברים עבירות מובהקות כדי לייצר ראיות יש מאין. 

העוול הוא מתקומם, ומבקר את עוברי העבירות נגדו. 
נהנתנות,  עם  בעיה  באמת  אין  לשמאל  בדבריו,  הרבה  ויש 
מי  את  בגדול  לאתרג  מוכנים  הם  ושחיתות,  חוק  הפרת 
ו"תהליכי  נסיגות  של  "נאורה"  שמאלנית  אג’נדה  שמקדם 
שלום". כי מי שהוא שמאל הוא לעולם לא מושחת, כי שמאל 
זה יושר וצדק. וכך הם אתרגו את שרון ותיקיו, את אהוד ברק 
ו"מחקריו" וארגזי הכסף המזומן שלו, את גבי אשכנזי )וצו 
איסור פרסום על חלקו בפרשת הרפז(, את איתן כבל שקיבל 
סיקור אוהד מנוני מוזס עבור קידום חוק ישראל היום, ציפי 
לבני שקידמה חוק בניגוד לעמדת היועמ"ש, את יאיר לפיד 
שקידם חוק מליצ’ן וגם המשרדים של יש עתיד רכשו "תוכן 
שיווקי" בידיעות אחרונות במיליונים, ושלא לדבר על שמעון 

פרס ומתנותיו, אירועים וכנסיו. 
השמאל לא מחפש צדק, השמאל לא מחפש יושר, והשמאל 
לא מחפש ממלכתיות. הוא דורס את כל אלה בלי להניד עפעף 
האג’נדה  את  שמקדם  מי  את  לשלטון  ולרומם  לאתרג  כדי 
שלו. השמאל מחפש שליטה מוחלטת ולעזאזל הדמוקרטיה, 
ובשביל זה השמאל תופר אנשים בעבירות של מה בכך, ואז 
כנגד  מתקוממים  הם  כאשר  להשתיק  "ממלכתיות"  דורש 

העוול. 
1938 ניקולאי בוכרין, מבכירי המדינאים הסובייטיים  בשנת 
בפומבי  הודה  כאשר  מופרכות,  בהאשמות  והורשע  נשפט 
בכל ההאשמות שהועלו נגדו. למה הוא הודה? כדי לשמור 
אני מאד  הסובייטית המושחתת.  במערכת  הציבור  אמון  על 

רוצה להאמין שכאן לא צריך ממלכתיות סובייטית. 

לציבור אין צורך 
בגילדות מקצועיות

צורך  אין  למתווך?  ופניתם  דירה  לקנות  מחפשים  אתם 
משרד  כי  השבוע  התפרסם  שלו.  הרישיון  על  שתסתמכו 
ברישוי  הצורך  לביטול  החוק  הצעת  את  מקדם  המשפטים 
להתפרסם  צפוי  החוק  ותזכיר  הנדל"ן,  מתווך  לעבודת 
בימים הקרובים לקבלת הערות מהציבור. ביטול החוק מגיע 
הרגולטורי  הנטל  את  להפחית  הממשלה  החלטת  בעקבות 
למעט  התיווך  סוגי  כל  את  יכלול  הביטול  שונים.  בענפים 

מתווך שיעסוק בנכסים פיננסיים.
הרי  רישיון?  צריך  דירות  מתווך  למה  שואלים,  אתם  בטח 
אחד  כל  ובמסגרתו  עיסוק,  חופש  ישנו  דמוקרטית  במדינה 
כדי  ברישיון  צורך  אין  הרי  רוצה.  שהוא  במה  לעסוק  יכול 

להיות נגר, ואין צורך ברישיון כדי למכור פלאפל. אז מאיפה 
נולד פתאום הצורך של רישיון עבור עיסוק בתיווך דירות?

למשל  מהציבור,  סכנה  למנוע  הוא  הרישיון  של  הרציונל 
סיכון  בכך  יש  למלאכתו,  מספיק  מוכשר  שאיננו  מהנדס 
שאיננו  רופא  או  ידיו.  תחת  שיצא  בבניין  מרפסת  שתיפול 
יודע מספיק, יש סיכון שיהרוג או יפגע שלא לצורך בחולים 
שבטיפולו. במקומות כאלה, שהסיכון מרובה, וגם לצרכנים 
בעל  של  ויכולותיו  כישוריו  את  לבדוק  כדי  ידע  מספיק  אין 
המקצוע )וכי אתם יודעים להבחין בין רופא טוב לרופא גרוע, 
תציב  היגיון שהמדינה  יש  גרוע?(,  למהנדס  טוב  מהנדס  או 
יינזקו  יכולת, כדי שלא  ומבחני  ידע  רף מינימום של מבחני 

הצרכנים. 
הציבור,  על  לשמור  היא  המוצהרת  מטרתם  אלה  מבחנים 
גם מחיר שמושת על הציבור. ככל שהמבחנים  יש בהם  אך 
או  במקצוע,  לעסוק  יפנו  אנשים  פחות  כך  יותר,  מורכבים 
שיפנו אך יתקשו לעבור את המבחן. התוצאה תהיה מחסור 
מחירים.  לעליית  תמיד  מביא  והמחסור  בתחום,  בעוסקים 
מבחני הסף לעיסוק בתחום עיסוק הם חסם תחרות, שמביא 
לעליית מחירים לצרכן. ולכן, המדינה צריכה להיות זהירה עד 

מאד ביצירת חסמי כניסה. 
במקום בו הסיכון איננו משמעותי, חשוב לתת לשוק החופשי 
לעשות את מלאכתו. יש אנשים שבמודע מוכנים לקבל שירות 
גרוע, אך העיקר לשלם עבורו פחות. למשל, מותר לאנשים 
למכור פלאפל זול ולא איכותי, אין צורך במבחני כניסה כדי 
אחד  שכל  אדרבא,  טעים".  לא  מפלאפל  הציבור  על  "להגן 
יציע מרכולתו, והצרכנים יבחרו האם לשלם יקר עבור איכות, 

או לחסוך ולהתפשר על הטעם. 
בתיווך?  העיסוק  על  כניסה  חסמי  המדינה  הטילה  מדוע  אז 
בשנות  הסבתא.  שאומרת  כמו  מזה,  למות  אפשר  אי  הרי 
שהונו  דירות  מתווכי  של  מתוקשרים  מקרים  היו  התשעים 
ניצלו  שנוצר  הציבורי  העניין  ואת  חדשים,  עולים  רוכשים 
מעצמם  למנוע  וגם  הציבור"  על  "להגן  כדי  דירות  מתווכי 

תחרות, וכך נוצרו המבחנים והרישיונות לתיווך. 
במסגרת המאמצים של המדינה היום לצמצם רגולציה, נבחן 
העלתה  הבדיקה  תחרות.  שמונעים  הכניסה  בחסמי  הצורך 
בפניהם  שהציגו  המידע  על  מאד  הסתמכו  אנשים  שבעבר 
כך  ברשת,  מאד  לנגיש  הפך  המידע  היום  אך  המתווכים, 
שאנשים יודעים לבדוק ולבחון את ההצעות שמביא בפניהם 
המתווך. ומשכך, הסיכון לניצול התפקיד לרעה ולהונאה הוא 
נמוך מאד, ואיננו מצדיק את קיומו של חסם כניסה לעיסוק 

בתחום. 
ושיהיו  נרחב,  וידע  תעודות  עם  מתווכים  שיהיו  אדרבא, 
מתווכים זולים וחובבנים. כל אחד יוכל לבחון את ההצעות 
שירות  עבור  יקר  לשלם  האם  ולהחליט  בפניו,  שמגישים 

איכותי או לשלם זול ולקבל זול. 





המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לנשים בלבד

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

- לכל בנות המשפחה 

- כיבוד קל 

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות:

19:30-18:00 | 18:00 - 16:30  

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:00, 17:00, 18:00

 בתאריכים הבאים:
ד' טבת 1.1.20
י"א טבת 8.1.20

י"ח  טבת 15.1.20
כ"ה טבת 22.1.20 

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ז כסלו 
15.12.19

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת
 קבוצות קטנות

 מדריכות אקדמאיות 
ופיזיוטרפיסטיות

 שילוב של תחומי התעמלות 
מגוונים 

 כל שיעור בן שעה
 עד 9 משתתפים בקורס

 יחס אישי לכל אחד

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

שירה בציבור

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

 בהדרכת אפרת בן 
מנחם מיסוקולוגית  

 שירה של שירים 
וישראליים  חסידיים 

עם קריוקי

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי
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||  איילה אבן האזל ||

טבריה
של גלגולה

טבריה עולה לכותרות מידי יום בהקשרים שליליים, בעקבות הפרובוקציות שמחולל 
ראש העיר רון קובי, מאבקיו החריפים עם הקהילה החרדית ופגיעתו בחומת השבת 
• יצאנו לגלות את סוד קסמה של עיר הקודש השוכנת על חופה של הכנרת, חזרנו 
לגלגולים השונים שעברו עליה מאז נוסדה, חקרנו את מעשיהם של חברי הסנהדרין 
שחיו בה, שוחחנו עם דמויות ההוד שמתגוררים בה כיום והכרנו את הפן הנסתר של 
טבריה • וגם:  ענק הדורות שביקש להיטמן בטבריה, התלמוד שנכתב על אדמת 

העיר והמסורת לגבי תחיית המתים בעיר • טבורה של ישראל
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טבריה
גלגולה
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לחומה מ נושקים  תכולים  כינרת  י 
פשטות  מסתורית,  ומצודה  צלבנית 
הליכות, וקברי קדמונים. כך מצויר  
טבריה,  העיר  של  הייחודי  נופה 
אליה  מושכים  וקדושתה  שקסמה 
האחרונה  בעת  רבים.  מבקרים 
האווירה בעיר הפכה לרווית אש ותימרות עשן. רוח 
זרה ומנוכרת נושבת בה ומאיימת לגדוע את אופייה 
נצר  שבעצמו  הכותרות,  חובב  העיר  ראש  הייחודי. 
לרבני טבריה הגדולים - מחולל מהומות ומתנגח כנגד 
ומריח דת, מעורר פרובוקציות  כל אובייקט שקשור 
שנאה  ומלבה  תום,  עד  החוט  את  מותח  למכביר, 

ותככים בעיר המסורתית, שעד כה הייתה שלווה. 
העיר טבריה נוסדה למעשה בידי הורדוס אנטיפס 
יהודה, שהתחנך בחצר הקיסר  בנו של הורדוס מלך 
שם  על  קרא  שיסד,  שלעיר  כך  אם  פלא  לא  הרומי. 

 - רומי  קיסר  הטוב,  ידידו 
טיבריוס.

את  מפרשים  חז"ל  זאת,  עם 
יישוב  שם  על  העיר  של  שמה 
קדום בשם "רקת"  ועל כך אמרו 
חכמים "ולמה נקרא שמה רקת? 
מלאין  שבה  ריקנין  שאפילו 
ירמיה אמר:  רבי  כרמון   מצות 
שמה  נקרא  ולמה  שמה,  רקת 
של  בטבורה  שיושבת  טבריא? 
רקת  רבא אמר:  ישראל.  ארץ 
שמה, ולמה נקרא שמה טבריא? 

שטובה ראייתה".

חיבור הירושלמי

רבה הראשי האשכנזי של העיר טבריה, רבי משה קליערס, שחי ופעל בתחילת המאה 
העשרים, מכנה את העיר טבריה – טבורה של ארץ ישראל ולפיכך קרא לחיבורו העוסק 

בקדושת העיר טבריה "טבור הארץ".
טבריה קבלה את התואר של אחת מארבע ערי הקודש: ירושלים, טבריה, חברון וצפת, 
מתקופת ימי הביניים. עיר בה חיה בצניעות ובפשטות קהילה יהודית קטנה שהתקיימה 
אותה:   גם בשל החומה המקיפה  קודש  עיר  כספי חלוקה. טבריה מכונה  דל של  מכסף 
"ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות... עיירות מוקפות חומה מקודשות ממנה... לפנים 

מן החומה  מקודש ממנה".
שני,  בית  חורבן  לאחר  הדורות.  במהלך  טבריה  על  עברו  רבים  וגלגולים  תהפוכות 
הסנהדרין קבעו בה את מקום מושבם וטבריה לעיר המרכזית מבחינה רוחנית עבור יהודי 

ארץ ישראל. 
התלמוד הירושלמי נערך ונחתם בתחומי בעיר ומשפחות דקדקנים ידועות כמו משפחת 
בן אשר ובן נפתלי פעלו בה והעבירו הלאה את המסורה. בתחומי העיר שוכנים קבריהם 

של התנאים רבי מאיר בעל הנס ורבי עקיבא ולאחר כמה דורות גם הרמב"ם 
והרמח"ל. 

תחיית  כי  המסורת  בשל  טבריה  בעיר  דווקא  להיקבר  ביקש  הרמב"ם 
מכובש  טבריה  עברה  ההיסטוריה  במהלך  טבריה.  העיר  מן  תתחיל  המתים 

טבריה קבלה את התואר של 
אחת מארבע ערי הקודש: 

ירושלים, טבריה, חברון וצפת, 
מתקופת ימי הביניים. עיר בה 

חיה בצניעות ובפשטות קהילה 
יהודית קטנה שהתקיימה 

מכסף דל של כספי חלוקה. 
טבריה מכונה עיר קודש גם בשל 
החומה המקיפה אותה:  "ארץ 

ישראל מקודשת מכל הארצות... 
עיירות מוקפות חומה מקודשות 

ממנה... לפנים מן החומה  
מקודש ממנה"



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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לכובש, כפרי בשל עד שלבסוף נהרסה וחרבה. הנוסע היהודי משה באסולה ביקר בעיר 
בשנת  1522 ומתאר את העיר טבריה שהייתה בדורות הקודמים עיר מרכזית - בסך הכול 

ככפר דל וקטן, "ולא נמצא בה אלא עשרה או שניים עשר בתי ישמעאליים". 

חזונה של דונה גרציה 
דונה גרציה, אחת הנשים העשירות באירופה שלפני חמש מאות שנה )אם לא העשירה 
הראשונה  הייתה  היא  כי  ייאמר  לזכותה  אירופה.  של  הפיננסים  מלכת  וכונתה  שבהם(, 

שיזמה את חידוש היישוב בארץ ישראל והקדימה רבים וטובים. נדיבותה של גרציה 
הייתה מפורסמת, ובהערצה כינו אותה לה סניורה – "הגבירה הגדולה". על שולחנה 
פורטוגל באמצעות רשת  לאנוסי  ובנוסף דאגה  רבים  עניים  סועדים באופן קבוע  היו 

מבריחים שהיו שתולים בכל אירופה. 
מצאה  ולבסוף  לוונציה  ומשם  לבלגיה  מפורטוגל  נמלטה  שכידוע  עצמה,  גרציה 
עבור  ירושלים  העיר  את  לחכור  הטורקי  מהסולטן  בקשה  בטורקיה,  מבטחים  מקום 
חידוש היישוב היהודי – הסולטן סרב אך אישר לה לחכור את העיר טבריה בסכום של 

אלף דוקטים לשנה. 
ההתחלה נתקלה בקשיים לא מעטים.

 דונה גרציה הבטיחה לסולטן לאסוף מיסים מהדיג ומאנשים שבאו לבית המרחץ 
ובתמורה נתן לה הסולטן סכום כסף לשיקום  חומות העיר, עצי תמר, אורן  ופרדסי 

תפוזים נטעו ברחבי העיר תחת היבול הדל.
דון יוסף – אחיינה של דונה גרציה הניח תשתית לתעשיית הטקסטיל – מתוך כוונה 
לפתח תעשיית משי ויזם ייצוא של תפוזים ותמרים לחו"ל, והבתים העלובים חודשו. 
המטרה הייתה ליישב בעיר אנוסים שנמלטו מאימת האינקוויזיציה, גם בקרב הקהילה 

היהודית באיטליה הופצו עלונים  בהם נרשם קול קורא: "בואו בספינות של מנדס". 
זו  בשורה  לכבודה.  הוכן  ממש  של  ארמון  בעיר.  ולהתיישב  לגור  התכוונה  דונה 
התקבלה ביישוב היהודי בארץ ישראל בשמחה ובהתלהבות רבה ורבים ראו בכך פעמי 

את  מימשה  בטרם   59 בגיל  בטורקיה  גרציה  דונה  נפטרה  לבסוף  אך  ממש.  של  משיח 
חזונה. 

חצר ניניו
היוזמה המבורכת לא קרמה עור וגידים והעיר טבריה נסוגה לאחור. רק כעבור  יותר 
ממאה שנה לאחר מכן, הזמין מושל העיר שרצה לפתח את העיר, את הרב חיים אבולעפיה 
רבה של איזמיר )שמשפחתו הגיעה מטבריה( לחזור לעיר ולחדש בה את היישוב היהודי. 
בית הכנסת   והקים על הריסות  קיבל את ההזמנה חזר לטבריה  חיים אבולעפיה  הרב 

האר"י הקדוש, את  בית כנסת "עץ חיים" אשר חודש וניצב 
על תילו עד היום. עבור יהודי העיר הקים המושל, רובע מוקף 
היהודי  היישוב  חודש  כך  בד,  ובית  מרחץ  בית  שוק,  חומה, 
עברו   )שחלקן  משפחות  חמישים  כמאה  שמנה  בטבריה 

מצפת( ונוסדה בו קהילה של ממש. 
בית  "חצר  הוא  רציני  לשימור  הממתינים  המקומות  אחד 
שכונה  קונורטי  הכהן  שמואל  חיים  רבי  של  ביתו   - ניניו" 
היום  עד  ה-19.  במאה  מאיטליה  לטבריה  שעלה  "הסניור"  
ממשיכים צאצאיו לשמר את הבית שנוסד ב-1839 על שפת 
ימה של הכנרת, לפני כמעט מאתיים שנה. הבית כולל את  בית 
הכנסת בו התפלל  וצאצאיו של הרב התגוררו בו  עד לשנות 

השמונים של המאה העשרים.  
הבית העתיק דומה בסגנונו  לבתים ערבים בעל אדן חלון 
רחבה, קשתות עגולות ועיטורי משושה על המרצפות מתחת 
ענפה  ספריה  הייתה  הסניור  לרב  ומרתף.  מקווה  היה  לבית 
בגולה  נדודיו  במסגרת  הביא  אותם  עתיקים  ספרים  שהכילה 
נעלמו רבים מן  במסגרת תפקידו כשד"ר, אך ברבות השנים 

הספרים )או נלקחו ברמייה(.

פסיפס גלגל המזלות בחמת טבריה

הרב מאיר ועקנין לצידו מצד ימין הרב עובדיה יוסף בטקס ההכתרה לרב ראשי לתל אביב )על הבמה נואם הרב עוזיאל( כבר אז לבש הרב עובדיה את הגלימה של הראשון לציון
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  חצר ניניו הוא אחד השרידים הבודדים 
בית  העתיק.  היהודי  מהרובע  שנותרו 
הכנסת הישן ממשיך לפעול אך לא באופן 

סדיר והמקום הוכרז כאתר שימור לאומי.

מדמויות ההוד 
הטברייניות 

ובן  טבריה  יליד  ועקנין,  אברהם  הרב 
השורשיות  הטברייניות  המשפחות  לאחת 
בעיר, זוכר בערגה את סמטאותיה העתיקות 
של  ימה  חוף  על  טבריה  של  והציוריות 
יומין  עתיקת  קדושה  הכינרת, כשחוט של 

משוך עליהן. 
נותרו  בלבד  כנסיות  בתי  "ארבעה 
הסמטאות  בצער.   נזכר  הוא  לפליטה", 
פעם  חמלה  ללא  נהרסו  הללו  היפהפיות 
באביב  פתאומי.  שטפון  בעקבות  אחת 
על  שעמדו  בתים  נהרסו   1934 שנת  של 
קו החוף ובמקום זאת נבנתה טיילת. הרס 
נוסף של העיר העתיקה בטבריה, התרחש 
1948, כך שהיום לא נותר הרבה מן  בקיץ 

העיר העתיקה של טבריה.

הצמיחה  הטבריינית  ועקנין  משפחת 
שתרמו  תורה  גדולי  וכמה  כמה  מתוכה 
טבריה.  הקודש  עיר  עבור  גדולות  ופעלו 

מי היה סבך, הרה"ג מאיר ועקנין?

כאחת  בלט  ועקנין  מאיר  הרה"ג 
טבריה  את  שליוו  ההוד  נוראות  הדמויות 
העיר  של  הראשי  כרבה  תהפוכותיה,  בכל 

בתקופת קום המדינה.
טבריה,  בעיר  נולד  עצמו  מאיר  רבי 
רבי  לפילוסוף  המיוחסת  ועקנין  למשפחת 

יוסף אבן ועקנין, תלמידו של הרמב"ם.
 אביו הרב דוד ועקנין עלה ממרוקו, ולא 
חלפה שנה מאז בא להתגורר בעיר, ואנשי 
אותו  מינו  בגדולתו,  שהבחינו  טבריה 
לאב בית הדין של טבריה. על ספרו שו"ת 
מהמשפחות  הסכמות  קיבל  דויד"  "וידבר 
אבולעפיה  דאז,  החשובות  הטברייניות 

וסתהון. 
הרב מאיר ועקנין שלא כמו היום למד את תורתו בבית הכנסת של טבריה העתיקה תחת 
שרביטם של הרב אליהו ילוז  )שלמרבה האבסורד, ראש העיר רון קובי הינו נכדה של 
ביתו(, והרב דויד דילרינה. בישיבה הטבריינית דאז היה סדר מיוחד של ש"ס ופוסקים 

שונה מהסדר בישיבות של ימינו. לימים בא בקשרי שידוכין עם משפחת חמוי.
בתחילה התמנה כחבר בבית הדין כשרבי יעקב חי זריהן שימש כאב"ד. ולאחר מכן 

ב1953 לאחר פטירתו של רבי יעקב חי זריהן, הוא מונה לרבה הראשי של העיר. 
ישיבת "מאיר בת עין" על קברו של רבי מאיר בעל הנס נוסדה על ידו, בסיוע של 

הנדבן יצחק שלום. 
של  בשחיטה  בעיה  התעוררה  כשלעיתים  הקהילה  בחיי  מאד  מעורב  היה 
בהמה, לא היו עושים דבר עד שהיה  פוסק, וכן בנושאי גיטין וקידושין. הוציא 

לאור את שו"ת "ויאמר מאיר". 

מתן בסתר
בקהילה הטבריינית של אז, היה מקובל לבצע תורנות בין הרבנים 

דונה גרציה, אחת הנשים 
העשירות באירופה שלפני 
חמש מאות שנה )אם לא 
העשירה שבהם(, וכונתה 

מלכת הפיננסים של אירופה. 
לזכותה ייאמר כי היא הייתה 

הראשונה שיזמה את 
חידוש היישוב בארץ ישראל 

והקדימה רבים וטובים. 
נדיבותה של גרציה הייתה 
מפורסמת, ובהערצה כינו 

אותה לה סניורה – "הגבירה 
הגדולה". על שולחנה היו 
סועדים באופן קבוע עניים 
רבים ובנוסף דאגה לאנוסי 
פורטוגל באמצעות רשת 

מבריחים שהיו שתולים בכל 
אירופה



הרב מאיר ועקנין  )באדיבות: הרב אברהם ועקנין(

שקיעה בהרי טבריה
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לשליחות כשד"ר למדינות הגולה  על מנת לאסוף כסף עבור קופת רבי מאיר בעל הנס 
לטובת יהודי הקהילה. באותם ימים כל הקהילה הטבריינית התקיימה על כספי חלוקה 
וביקור חולים.  השליחות הייתה בדרך כלל למשך שנה למדינות השונות: מרוקו, פרס, 

סינגפור, חאלב, אירופה.
26 בלבד, נסע הרב בפעם הראשונה כשד"ר לאירופה, בכדי להתרים עבור  כך, בגיל 
הקהילה שמנתה אז כ-5,000 נפשות. לפני מלחמת העולם הראשונה – נסע שוב כשד"ר 
הפעם לארצות הברית, אך אז פרצה בסערה מלחמת העולם הראשונה ונבצר מרבי מאיר 

לחזור לארצו ולמשפחתו. 
קהילה של  יורק  בנו  התבססה  תקופה  באותה  המקרה,  יד  כאן  הייתה  ברור שלא  אך 

יהודים תושבי חאלב הללו חיפשו רב שיחזק את הקהילה ויבצר את גדרותיה. 
הרב מאיר ועקנין היה בדיוק האדם המתאים לתפקיד,  אך תנאי אחד היה לרב שברגע 
הראשון  שתהיה אפשרות לחזור לארץ הוא נפרד מן הקהילה ועולה על האונייה הראשונה 
המפליגה ארצה. הרב ועקנין בנה מוסדות הקיימים עד היום, והצליח לחזק ולשמר את 
רוחה הקהילה החלאבית המושתת על מסורת ומנהגים איתנים  – הרחק מפיתוייה של 

אמריקה החומרית. 
יום השבת  פעם שמע כי יהודי העז ופתח את חנותו בשבת, הרב הגיע לחנות בעצם 

היהודי  כיסא  על  והתיישב 
שבוש ונכלם סגר את החנות, 
החנות  כי  לרב  הבטיח  ואף 
סגורה  תישאר  והלאה  מכאן 
המלחמה  סיום  עם  בשבת. 
נאלצו אנשי הקהילה להיפרד 
רצה  לא  הרב  אך  מהרב, 
רועה  ללא  כצאן  להשאירם 
יעקב  לרב  לפנות  להם  והציע 
כרב  לשמש  מירושלים  קצין 

הקהילה, והשאר היסטוריה. 
על  שמרו  רבים  עשירים 
קשר עם רבי מאיר ועקנין והיו 
נוהגים לבקרו ולהרים תרומה 

לישיבה של רבי מאיר.
היה  כי  עיני  במו  "ראיתי   
שק  כמין  מיוחד  כיס  לסבא, 
לצדקה,  מעות  של  חוט  עם 
טלית  של  לכיס  בדומה 
נוהגים  בעבר  שהיו  ותפילין 
שבא  עת  בכל  בו.  להשתמש 
ומהונו  מכספו  ותרם  עשיר 
היה מגיש לו סבא - רבי מאיר 
מניח  העשיר  והיה  השק  את 
יכולתו.  כפי  לצדקה  מעות 
ולא היה רואה רבי מאיר כמה 
יום  ובכל  הניח.  עשיר  אותו 
העניים  באים  היו  עת  שישי, 
רבי  נוטל  שוב  היה  לביתו 
לעני  מגיש  השק  את  מאיר 
שתיקח  כמה  "תיקח  ואומר 

ומה שלקחת - שלך".
 היה כף ידו של העני נוטלת 
סטרלינג  לירה  שנוטלת,  מה 
או דולרים ומה שדלה בחכתו 
- שלו היה. ולא היה רואה רבי 

מאיר מעולם כמה נטל אותו עני.

סערה בים
הכיר  רחובות  של  רבה  קוק  שמחה  "הרב  מעניין.  סיפור  מוסיף  ועקנין  הרב  של  נינו 
את הסבא רבי מאיר שהיה בידידות עם אביו הרב רפאל קוק - רבה הראשי האשכנזי של 
העיר טבריה. פעם שאל אותי הרב קוק, 'האם הנך מניח תפילין של רבנו תם?' והמשיך 
ואמר 'בוא ואספר לך מעשה שהיה  עם סבך. פעם אחת נצרך הרב מאיר ועקנין לצאת 
בים.  סערה  נוצרה  ההפלגה  ובמהלך  אחרת,  למדינה  באוניה  נסע  אחרת  למדינה  למסע 
הרב באותה שעה נרדם, ובחלומו הופיע הפסוק מתהילים פרק לז' "שמור תם וראה ישר 
כי אחרית לאיש שלום", מיד התעורר והבין כי הפסוק רומז על תפילין של רבנו תם, אותו 
לא הניח בשל טרדות המסע.  מיד קיבל על עצמו להניח את התפילין מידי יום והסערה 

שכחה. כשחזר לביתו עשה סעודה גדולה והזמין את כל קרוביו ופרסם את הנס".
בסוף ימיו, כשכבר היה בן למעלה מ-80 ונחשב לאחד מזקני הרבנים, עוד הגיע והכתיר 
את הרב עובדיה יוסף לרב הראשי, והרגע בו הרב ועקנין מלבישו בגלימה הידועה הונצחה 

כך, בגיל 26 בלבד, נסע הרב 
בפעם הראשונה כשד"ר 

לאירופה, בכדי להתרים עבור 
הקהילה שמנתה אז כ-5,000 
נפשות. לפני מלחמת העולם 
הראשונה – נסע שוב כשד"ר 
הפעם לארצות הברית, אך אז 
פרצה בסערה מלחמת העולם 

הראשונה ונבצר מרבי מאיר 
לחזור לארצו ולמשפחתו

 )באדיבות: הרב אברהם ועקנין(
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בתמונה היסטורית. זכה לאריכות ימים ונפטר בגיל 90.

כטברייני שורשי, במה זה מתבטא אצלך?

הטבריינים של פעם היו בטבעם כמו הירושלמים. אותו סגנון עממי ומלוכד. מבחינת 
לבושם, התאפיינו אנשי טבריה בכובעי התרבוש אותם היו חובשים, בצבע חצי אדום חצי 
שחור, גלימה שחורה וחלוק זברה המכונה ג'לבייה פסים פסים - בדומה לחסידי תולדות 
האהרון שנוהגים ללבוש עד היום חלוק זברה כבגד חיצוני, לבשו אנשי טבריה את החלוק 

אך בהבדל אחד – החלוק היה בגד פנימי. 

טבריה המודרנית לעומת זו העתיקה – אילו  תהפוכות עברו על אופייה של העיר? 

חיים  רבי  של  דמותו  היא  ליושנה  עטרה  והחזירה  טבריה מחדש  את  הדמות שבנתה 
אבולעפיה. אך כיום טבריה היא עיר חילונית רגילה. אני עוד זוכר את הימים בהם טבריה  
הייתה עיר עם ישיבות, מרקם התושבים כלל קהילות גדולות של אשכנזים, וחסידים.  כל 
מיהודי  60 אחוז  בערך  היוו  והספרדים  40% מהקהילה הטבריינית,  היוו  יחד  החסידים 

טבריה. 

חסידים שחזרו
את  הביעו  והחסידים  בטבריה  ישיבה  להקים  רצה  מפוניבז'  הרב  כי  העובדה  ידועה 
השנים  ברבות  ועניין.  דבר  לכל  חסידית  כעיר  נחשבת  הייתה  וטבריה  היות  התנגדותם  
וכעת  ולירושלים,  לבני ברק  ברובם עברו  נעזבה טבריה לאנחות, הקהילות האשכנזיות 
חזרה  הרבה  יש  בנוסף  וצאנז.  קרלין  חסידי  בעיקר  לחזור  מתחילים  שוב  טיפין  טיפין 

בתשובה, נפתחים כוללים לאברכים, מה שלא היה בעבר. 
טבריה הייתה מאז ומתמיד עיר נאה ויפה שמשכה אליה מטיילים, אך אם עד לפני 40 
שנה היה מקובל  לטייל בטבריה דווקא בעונת החורף, בין אם זה לחמי טבריה, או לאתר 
אחר, וכולם בלי יוצא מן הכלל נהגו לפקוד את המסעדה הכשרה היחידה בעיר – עם בשר 
חלק, היום המצב השתנה בכל פינה ניתן למצוא מסעדות כשרות, כמובן חוף נפרד, וגולת 

הכותרת - קברי הצדיקים הרבים בתחומי העיר. 

לא קלים היו החיים בטבריה בתקופת המנדט לצד השכנים הערביים. מסופר על הרב 
ילדים  להביא  יוכל  שלא  כזאת  בצורה  ימ"ש  ערבי  בו  פגע  שבילדותו  זריהן  חי  יעקב 
לעולם ואשתו לאה ממשפחת חמוי, נישאה לו למורת רוחה של משפחתה. כיצד התנהלו 

שתי הקהילות, היהודית והערבית, זה לצד זה?

צורך  ראו  יהודי העיר האשכנזים  גם  גיסא  וקלים. מחד  היו פשוטים  אכן, החיים לא 
ולמדו ודיברו את שפת המקום – הערבית, מאידך ההתנכלויות מצד הערבים לא חדלו. 

בתי  על  שמם  את  רשמו  היהודים  בתי  את  שחמדו  הערבים  בתרפ"ט  הפרעות  בזמן 
היהודים תוך כדי סימן  מעביר צמרמורת ליהודים  "אנו נשחט  אתכם" אך לבסוף כשעל 
בין  אלימה  קטטה  פרצה  חמדנים,  ערבים  של  שמות  כמה  רשומים  היו  יהודי  בית  כל 

הערבים לבין עצמם וכילו את חרונם זה בזה.  
בתקופת המנדט בשנת תרצ"ט פרץ אחד ממאורעות הטבח המחרידים בשכונת קריית 
שמואל,  19 יהודים נהרגו, ומתוכם 11 ילדים אשר גם עליהם לא חמלו הערבים השטניים. 
לבסוף, כאשר פרצה מלחמת העצמאות דאגו מן השמיים שבטבריה אף ערבי לא יישאר. 
זהו סיפורה של העיר טבריה על קצה המזלג ואולם הוא נכתב מידי יום מחדש. רבים 
החולפים  בחודשים  ימיה  דברי  את  מההיסטוריה  למחוק  מעדיפים  היו  כיום  מתושביה 
נחמה  מוצאים  אלה  לבקרים.  חדשים  רחובותיה  בין  שפרצו  מהמהומות  ולשכוח 

בהתפתחויות, שמבשרות על עתיד חדש בעיר הקודש.

הרב מאיר ועקנין נואם ברקע החומה העתיקה של טבריה
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מנחלאות
המקובל

המסתורי
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יזמים וטייקונים מבקשים לרכוש את המתחם ההיסטורי בנחלאות, שבו גר זקן המקובלים רבי מרדכי 
שרעבי זי"ע, וכיום פועלת בו ישיבת המקובלים הנודעת 'נהר שלום' · כעת, ראש הישיבה, המקובל רבי 

בניהו שמואלי, יוצא למאבק על מנת להציל את המבנה המצוי בסכנה · יצאנו להתחקות אחר דמותו 
המסתורית של זקן המקובלים שחולל ניסים ואלפים שיחרו לפתחו, והיה לאחת הדמויות המסקרנות 

והמיוחדות בירושלים של פעם 
||  מנחם הירשמן ||
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בשנים כ יהודה  מחנה  בשוק  שביקר  מי  ל 
החד  מהשינוי  להתעלם  יכול  לא  האחרונות 
אזור  בעבר  שהיה  מה  האזור.  על  שעובר 
כפיים  עמלי  יהודים  עם  ירושלמי-אסלי 
שמכרו את מרכולתם, הופך, בעיקר בלילות, 

למתחם בילוי ברוח תל-אביבית ופוחזת. 
בתחילת  שם,  השוק,  בסביבות  לאווירה  מוחלט  בניגוד 
ישיבת המקובלים  זוהרת וחמימה,  ניצבת לה,  רחוב שילה, 
חצר  ששימש  מהמבנה  פועלת  שנה   80 שזה  שלום'  'נהר 
כאן,  זי"ע.  שרעבי  מרדכי  רבי  האלוקי  המקובל  של  ביתו 
מהחצר הזו, פעל מקים הישיבה, רבי מרדכי שרעבי - ללא 
ספק אחת מהדמויות אפופות המסתורין של ירושלים, ואולי 
כולם  תקופה.  אותה  של  ביותר  המרתקת  הקבלית  הדמות 
שיחרו לפתחו; החל מאנשי השוק הפשוטים, וכלה בגדולי 
עולם, אדמורי"ם חסידיים ומנהיגי הדור, שדמותו של הגאון 
שבתה  התורה,  מכמני  בכל  ושלט  מתימן,  שעלה  והמקובל 

את ליבם.

מסירות נפש לתורה

שרעב  בעיר  ה'תרס"ט  בשנת  נולד  שרעבי  מרדכי  רבי 
קודם  נפטר  אביו  יפת-תעוזי.  מרדכי  בשם  ונקרא  שבתימן 
לידתו, וגם אמו נפטרה כשהיה בן שנתיים. יחד עם אחותו 
שלימדו  יפת-תעיזי  אברהם  רבי  אביו,  אבי  סבו,  בבית  גדל 

תורה ועמד על כישרונותיו הלימודיים המופלאים. 
סינואני,  חיים  רבי  דאג  ילד  בעודו  סבו,  פטירת  לאחר 
דין  בית  ואב  ומקובל,  דיין  שהיה  ומי  תימן  רבני  מגדולי 
רבי מרדכי שרעבי התבלט  וסינואן שבתימן.  במחוז שרעב 
מאוד כבעל כישרונות עצומים. כבר בבחרותו נסמך לרבנות, 
עבר לעיר עדן, שם למד בישיבתו של רבי משומר נסים – מי 
שהיה ראש המקובלים בעדן. שם, כשהוא בן 15 בלבד, עבר 
ערוך.  ובשולחן  בטור  ברמב"ם,  בגמרא,  מבחנים  בהצלחה 
שנשא  ולאחר  בתימן,  לרבנות  הוסמך  שרעבי  מרדכי  רבי 
לאישה את הרבנית לאה החליט להקדיש את כל כולו ללימוד 

תורה ולחיי קדושה.
ישראל  לארץ  שרעבי  מרדכי  רבי  עלה  ה'תרצ"ב  בשנת 
אל".  "בית  המקובלים  בישיבת  למד  שם  לירושלים,  והגיע 
הוא למד גם בישיבת "שערי ציון" של הראשון לציון רבי בן-
ציון מאיר חי עוזיאל. ולאחר זמן קצר שינה את שם משפחתו 
תיבות  ראשי  וגם  הולדתו,  עיר  את  המציין  שם   - לשרעבי 

"שלום רב על בני ישראל". 
ישיבתו,  את  שרעבי  מרדכי  רבי  ייסד  ה'תשכ"ב  בשנת 
ישיבת המקובלים "נהר שלום" בסמוך לשוק מחנה יהודה, 
וקרא אותה "נהר שלום" על שמו של גדול המקובלים רבי 
בנגלה  תורה,  לימד  בה  הקדוש,  הרש"ש   – שרעבי  שלום 
התפרסם  שרעבי  מרדכי  רבי  שנים.  עשרות  במשך  ובנסתר, 

בכל רחבי ירושלים כאיש קדוש ובעל מופתים, ורבים שיחרו 
והרבנית  הרב  וישועה.  טובה  עצה  ברכה,  לקבל  לפתחו 
כוחותיהם  כל  את  והשקיעו  ילדים,  חשוכי  היו  שרעבי 
להרבצת תורה וגמילות חסדים. את הכספים שקיבל העביר 
בדירה  חי  עצמו  והוא  הישיבה,  ולהחזקת  לצדקה  במלואם 

קטנה ופשוטה ביותר.
סדר יומו היה כמעט על-אנושי. כבר בחצות הלילה היה 
משכים קום יחד עם כמה מתלמידיו ועוסקים בתורת הסוד, 
עד זמן התפילה, ובהגיע זמן התפילה הכינו עצמם בדחילו 
החמה,  הנץ  עם  ראש  כובד  מתוך  להתפלל  ועמדו  ורחימו, 

מתוך סידור התפילה שסידר הרש"ש הקדוש זצ"ל. 
יומו היה עמוס לעייפה בשיעורים קדושים, מלפני תפילת 
רבים  שיעורים  ולאחמ"כ  המקובלים,  תלמידיו  עם  שחרית 
הסוגים  מכל  מתאספים  היו  אליהם  התורה,  מקצועות  בכל 
ושיעוריו  הטהורות,  דברותיו  לשמוע  הגוונים,  ומכל 
'טור'  תלמידיו,  עם  לומד  היה  התפילה  לאחר  המחכימים. 
הוא,  ידוע  ודבר  ביומו.  יום  מידי  ו'רמב"ם'  יוסף'  'בית  עם 
שרבי מרדכי שרעבי היה מלמד הכל בלי ספר ובעל פה והיה 
בקי ממש בלשונות הרמב"ם, טור ובית יוסף, עץ חיים ושער 

הכוונות ועוד.
להעמיד  טרח  שרעבי  מרדכי  רבי  רבות  שנים  במשך 
הקבלה  חכמת  לימוד  את  היטב  שיכירו  הרבה  תלמידים 
מאמציו  שאלמלא  ואפשר  בפרט,  הרש"ש  ובכוונות  בכלל, 
היה  לתלמידיו,  זו  תורה  להנחיל  שרעבי  מרדכי  רבי  של 

משתכח לימוד זה והתפילות בכוונות.

זירז תמיד את הבעלי בתים שיתמידו  רבי מרדכי שרעבי 
בקביעת עיתים לתורה, ובפרט הבהיר באזניהם שלא יפסידו 
נוהג לומר באוזניהם "כי  יום אחד מהקביעות, והיה  אפילו 
היה  שרעבי  מרדכי  רבי  אעזבך".  יומיים   - יום  תעזבני  אם 
רגיל לומר שאף מי שנאנס ולא יכל להגיע לתחילת השיעור, 
יבוא.  השיעור  לסוף  ואפי'  השיעור,  באמצע  לבוא  יתאמץ 
ואף אם יגיע כשיאמרו "ר' חנניא בן עקשיא" גם זה לטובה 

הוא, כי השקידה וההתמדה ערכה גדול מאוד מאוד.
ישראל,  כלל  של  רבן  ונעשה  כל  בפי  שנתפרסם  מאז 
מרדכי  רבי  יום.  בכל  לפתחו  משחרים  היו  אנשים  עשרות 
שרעבי, שליבו היה רחמן ורך, היה משתתף ובוכה בצערם 
חולי  איזה  יש  ואם  וברכה.  לישועה  ומברכם  הבאים,  של 
או צרה מיוחדת, היה עורך להם תיקון עוונות לרש"ש, או 
מחלק  היה  התיקון  בעבור  מהם  שלקח  והכסף  נפש,  פדיון 
לישיבה ולתלמידים, ורבים נושעו מתפילותיו. היה גן טורח 
להדריך את הבאים אליו על שמירת השבת וכשרות וטהרת 
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המשפחה, ורבים השיב מעוון.

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים"

לאורך השנים סופרו על רבי מרדכי שרעבי סיפורי מופת 
 36 שעברו  ואף  יכלו.  לא  והמה  הזמן  יכלה  שיער.  מסמרי 
עמנו  החיים  רבים  ישנם  זיע"א,  רבנו  של  לפטירתו  שנים 
בבחינת  מיוחדות,  בישועות  האלוקי  המקובל  ע"י  שנושעו 
בלבד  נפלאותיו  תורת  ועל  מקיים'.  והקב"ה  גוזר  'צדיק 

אפשר ניתן לכתוב כמה כרכים עבי כרס.
בניהו  רבי  שלום,  נהר  ישיבת  ראש  של  בפומיה  מרגלא 
שמואלי לומר בזה: "הביטו וראו עד היכן כוחו של העוסק 
בתורה לשמה, בשקידה ובהתמדה עצומה, כפי שקיים מו"ר 
זיע"א. מעלה זו לא ניתנה לרבנו בחינם, אלא פרי עמלו הוא, 
למדרגות  ועלה  טיפס  עצמו,  ובכוחות  לו,  עמלה  עמל  נפש 

נעלות כאלו".
אחד המאפיינים שייחדו אותו, הייתה האהבת ישראל ללא 
בשבת  אחת  שפעם  מסופר  יהודי.  לכל  לו  שהייתה  גבולות 
בבוקר, המקובל הישיש פסע לאטו בלוויית כמה תלמידים 
מבית הכנסת אל ביתו ברחוב שילה בנחלאות שבירושלים. 
גדול,  רעש  בקול  אופנוע  הסמטאות  מאחת  הגיח  לפתע 
בפראות  ונסע  מהירות  הגביר  בחבורה  הרוכב  ומשהבחין 
עבר,  לכל  נסו  מאוד,  שנבהלו  התלמידים,  אליהם.  בסמוך 
שלו  האופנוע  אשם.  איננו  הוא  לו,  "הניחו  הפטיר:  והרב 

אשם". 
לאחר שהגיע הרב לביתו, חזר אחד המלווים ובדרכו ראה 
את האיש רוכן על האופנוע ומנסה להניעו, אך לשווא. "לא 
שרעבי  הרב  בכבוד  פגעת  ייסע.  לא  האופנוע  כלום.  יעזור 
ולדעתי כדאי לך לבקש ממנו סליחה", אמר המלווה לאיש, 
תוך שהוא מצביע על ביתו של הרב. לאחר ניסיונות חוזרים 

ונשנים, נשבר הצעיר וניגש לבקש מהרב סליחה. 
הרב שרעבי קיבלו במאור פניו המפורסם, והזמינו לסעוד 
הרב  בו  הפציר  הסעודה  בסיום  השבת.  סעודת  את  עמו 
שיישאר גם לסעודה שלישית, והבטיח לו: "רק אם תישאר 
עמנו, האופנוע שלך ימשיך לפעול.." לאחר ההבדלה, בירך 
אותו הרב: "שבוע טוב! חזור כעת למקום בו השארת את 
ואילך  מכאן  זכור:  אך  כרצונך.  בו  לנסוע  ותוכל  האופנוע, 
האופנוע שלך ישמור שבת!" הבחור חזר לאופנוע ולשמחתו 
לאחר  כאשר  תדהמתו  הייתה  רבה  מה  אך  מיד,  הניע  הוא 
ניגש הצעיר  האופנוע. שוב  כניסת השבת, שבק  עם  שבוע, 
לך  אמרתי  "הרי  בנועם:  לו  שהסביר  שרעבי  הרב  לבית 
האופנוע שלך לעולם לא ייסע יותר בשבת! בני, דע שיש לך 
וחזור בתשובה." כך, כמובן, היה.  גדולה, שב עמנו  נשמה 

הצעיר חדל מדרכו הרעה ושב בתשובה שלמה.
ורוח  כוחו  את  לחוש  נוכל  שמהם  סיפורים  מעט  לא  יש 
קדשו של המקובל רבי מרדכי שרעבי, כוח אשר היה ברור 
בעליל בחדותו ובבהירותו, וממחיש עד היכן יכול בר אנוש 

שחי בדורנו להתקדש ולעלות ולהגיע לדרגות נבואה. 
הקדוש  הספר  מתוך  המוסר,  משיעורי  שבאחד  מסופר 
את  בחלומו  שראה  המקובלים  זקן  סיפר  חכמה,  ראשית 
הצדיק המקובל, ר' נסים נחום זצוק"ל, ובידו מטה. שאלו: 
מה המטה הזה אשר בידך? והשיב לו: כי זה מטהו של מלך 
לו הזכות ליתן המטה הזה  ניתנה  המשיח, ובשעת הגאולה 

בידו.

ויאמר  ויען  זכית לכך?  ומפני מה  זקן המקובלים:  שאלו 
לו: מפני שזכה ע"י פעולותיו בחייו לקרב את זמן הגאולה 
בתמיכה  וסייע  הקבלה,  בלימוד  שהרבה  ע"י  מאד  הרבה 
המקובלים  זקן  אצל  קבלה  ללמוד  שיכנס  מי  לכל  גדולה 
זצוק"ל,  דוויק הכהן  ר' שאול  בדור שעבר, הגאון המקובל 
מתנוססת  שהיתה  הנהר",  "רחובות  ישיבתו  את  הקים  ואף 
לתפארת בשכונת הבוכרים וחכמים רבים נהרו אליה, ומלבד 
רחבה,  ביד  חודשית  תמיכה  ללומדים  לתת  דואג  היה  זאת 
ובזכותו יצאו מישיבה זו רבנים גדולים בפשט ובקבלה שהם 

היו מקובלי הדור שעבר.
בניהו שמואלי,  רבי  הישיבה המקובל  ראש  זה  על  ואמר 
מפני מה זכה רבנו זיע"א שהראו לו כן בחלומו, כי כמעשה 
ר' נסים כן מעשהו, שע"י הקמתו את ישיבת נהר שלום, ע"מ 
ע"י  וכן  בכוונות,  והתפילות  הקבלה  שושלת  את  להמשיך 
שהרביץ תורה בעדרים שנים רבות, והעמיד דור של מכוונים, 

בודאי שעל ידו נתקרבה הגאולה עוד ועוד...
תוקף  את  להצניע  מאוד  מקפיד  היה  שרעבי  מרדכי  רבי 
רק  כוחו,  בכל  הפרסום  את  מונע  והיה  וקדושתו,  גדולתו 
מעטים אשר זכו להשתתף בשיעורים ידעו את גודל קדושתו, 
ונפלאות.  בניסים  מלומד  ושהיה  המופלאות,  הנהגותיו 
בשנת תשכ"ח נחלה רבנו מהתקף לב חמור, ואושפז בבית 
בזמן  כי  רבינו,  סיפר  מכן  לאחר  הישן.  צדק  החולים שערי 
שהותו בבית החולים, גילו לו מן השמים שגמר את התיקון 
שלו בעולם. ואם הוא רוצה להמשיך לחיות, עליו לזכות את 
הרבים ע"י שיקבל קהל לרפואה ברכה וישועה. ורבנו זיע"א 

הסכים לזה, ואחר זמן מה יצא מכלל סכנה, ושב לאיתנו. 
'תשובת הקנה',  רבי מרדכי שרעבי קידש עצמו בעשותו 
למדרגת  וזכה  רצופות,  שנים  שש  במשך  שהתענה  דהיינו 

'ובשנה השביעית יצא לחפשי חינם' דהיינו חינם מיצר הרע, 
שאין יצה"ר שולט עליו. תלמידיו מעידים שזקן המקובלים, 
הקדושה,  בתורה  דביקותו  ובכח  וצדקתו,  קדושתו  בכח 
וידע עתידות באופן מוחלט,  היה רואה למרחקים עצומים, 
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והנועץ בו כשואל באורים ותומים. כל תשובה חקוקה בסלע, 
וידע  בקרבו,  מפעמת  היתה  הקודש  רוח  להפליא.  מדויקת 

לומר נסתרות ותעלומות, אשר נסתרו מעיני בני אדם.
רבים מגדולי דורנו למדו מפי רבי מרדכי שרעבי, בהם מרן 
רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, רבי שלום 
שמואלי ובנו רבי בניהו שמואלי, ראשי ישיבת "נהר שלום" 

כיום, וגם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא.
כשהזדקן, היה זקן המקובלים חלש מאוד בגופו, ובשנים 
במרחשוון  בכ'  כיסא.  על  תלמידיו  אותו  נשאו  האחרונות 
שרעבי  מרדכי  רבי  האלוקי  המקובל  נתבקש  התשמ"ד, 

לישיבה של מעלה. הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים.

ממשיכים את דרכו

מי שהמשיך את מורשתו של זקן המקובלים, הוא תלמידו 
המקובל  ובנו  שמואלי,  שלום  רבי  החסיד  המקובל  חביבו, 
נהר  ישיבת  בראשות  כיום  שעומדים  שמואלי,  בניהו  רבי 
לאימפריה  הפכה  הישיבה  האחרונים  בעשורים  שלום. 
ומייסדיה,  ראשיה  של  הצנוע  האופי  בשל  אדירה.  תורנית 
עצמה,  את  מפרסמת  אינה  שלום'  'נהר  המקובלים  ישיבת 
לפעילותה,  מי שנחשף מעט  כל  אולם  לכת,  ודרכה בהצנע 
מגלה מעצמה אדירה של קבלה, תורת, עבודת ה' וחסד ללא 

הפסקה. 
ועל  התורה  על  וליל  יומם  שוקדים  תלמידים  מאות 
שבנחלאות.  הקדושה  המקובלים  ישיבת  במתחם  העבודה 
מוקדש  מהיום  נפרד  בלתי  חלק  מקובלים,  לישיבת  כיאה 

לתיקונים מיוחדים ולעבודת ה' על פי דרך הסוד. 
פדיון  שלום'  'נהר  ישיבת  רבני  עורכים  יום  מידי  וכך, 
נפש ע"פ כוונות הרש"ש זיע"א, אשר עליו כתבו כל גדולי 
המקובלים שהוא נפלא לישועת החולה, ולכל ישועה אחרת 
הנצרכת לאדם. ישיבת 'נהר שלום' עורכת מעת לעת מעמדי 
והפרט.  הכלל  לישועות  תעניות  בשילוב  נשגבים  תפילה 
מעמדי התפילה והתענית נערכים ע"י לפחות מניין תלמידי 
הקודם  הלילה  במהלך  ברציפות  בתורה  העוסקים  חכמים, 
הלימוד  קודם  היום.  כל  במשך  למחרת  ומתענים  לתענית, 
תורמי  לישועת  ומתפללים  יחוד'  'לשם  המתענים  אומרים 
ומחזיקי הישיבה, על השמות שביקשו להיזכר בדבר ישועה 
ורחמים, וכל עם ישראל. במהלך יום התענית קוראים את כל 
ספר התהלים ועורכים תיקון שבעה כורתי ברית, הקפות ס"ת 

ותקיעת שופרות.
רבנו  בראשות  הישיבה  תלמידי  מתכנסים  לשבוע  אחת 
בכי  בקול  חצות  תיקון  לאמירת  שליט"א,  הישיבה  ראש 
התפילה  במהלך  מעולם.  זזה שכינה  לא  ממנו  במקום  ונהי 
הישיבה,  ומחזיקי  ותורמי  ישראל  חכמי  שמות  מוזכרים 

ונאמרים דברי כיבושין לחזרה בתשובה על כל השבוע. 
שלום'  'נהר  ישיבת  תלמידי  כל  חודש,  ראש  ערב  בכל 
ספר  כל  את  בצוותא  ומתפללים  אחה"צ,  בשעות  מתכנסים 
התהלים עם סליחות ובקשות, הקפות לתיבה, פתיחת ההיכל 
ותקיעת שופרות וחצוצרות, לעורר רחמי שמים ולבקוע שער 
נישאת  זו,  גם בתפילה  וברצון.  לקבלת תפילותינו ברחמים 
ישיבת  ומחזיקי  ותורמי  ישראל  גדולי  על  מיוחדת  תפילה 
'נהר שלום', לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לישועה ולשפע 

ברכה. 
האר"י  של  תורתו  לאור  ההולכת  שלום'  'נהר  ישיבת 
במיוחד,  נשגבים  במעמדים  עוונות  תיקוני  עורכת  הקדוש, 
נערך תיקון אחר, הכולל סדר  רב. בכל שבוע  במעמד קהל 
כבר  רבים  צדקה.  ונתינת  תענית  תהילים,  אמירת  תשובה, 
זכו לתקן עצמם ואת נשמתם בתיקונים נשגבים אלה, אשר 

כידוע אם זוכה אדם לתקן עצמו בעולם הזה, זוכה לעלות זך 
ונקי לבית דין של מעלה, ומי יוותר על זכות כזאת.

'נהר  גם בעת רצון בימי פטירת הצדיקים, עורכת ישיבת 
זכות  לעורר  הקדושים,  בציוניהם  מיוחדות  תפילות  שלום' 
 – עבורנו  להעתיר  ולבקשם  ישראל,  עם  למען  עפר  ישני 
יום פטירת  על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אם זה בז' באדר 
משה רבנו, או בה' באב בהילולת האר"י הקדוש, בי' בשבט 
- הילולת רבי  זי"ע, וכמובן בכ' בחשון  – הילולת הרש"ש 
על  התעוררות  לעצרת  שמוקדש  יום  זי"ע,  שרעבי  מרדכי 

בדרכי  ההליכה  חשיבות 
הצדיק ולאור תורתו. 

כידוע אם אין קמח, אין 
תורה ועל כן במוסדות נהר 
שלום עושים הכל על מנת 
החכמים  לתלמידי  לסייע 
הלומדים  והצדיקים 
להם  ומסייעים  בישיבה, 
אם  אפשרית.  דרך  בכל 
או  כספית  בתמיכה  זה 
מזון  סלי  מתן  באמצעות 
דפסחא  קמחא  וסלי 
ללמעלה  המחולקים 
משפחות  מאות  משלוש 
עד  המקבלות  נזקקות, 
דיסקרטית  ובצורה  הבית 

ערכה הכוללת את כל צרכי החג בשפע וביד רחבה.
בנוסף, ישיבת 'נהר שלום' מארחת מדי יום למעלה ממאה 
סועדים, המקבלים ארוחה חמה ומזינה, בשפע ובדרך כבוד, 
וטרי  חם  מזון  מוגש  יום,  מדי  כך,  תשלום!  ללא  וכמובן, 

באהבה גדולה לכל נזקק, להשביע נפש כל חי. 
מוסדות נהר שלום לא רק מקיימים ישיבה, אלא עוסקים 
בחינוך ובהוראת הדרך לדור הצעיר לאורך כל השנה, וזאת 
מתוך תפיסה עמוקה של רצון לסייע בחינוך ילדי הדור בדרך 
בית  ישיבת  במוסדות  מחזיקים  היתר  בין  אל.  בית  העולה 
הקיץ  ימי  במהלך  לתשב"ר  תפילה  מימדי  לנערים,  הזמנים 

לילדים שנאספים בבית המדרש  ותהילים בשבת  הארוכים, 
הגדול בנחלאות.

שלום'  'נהר  ישיבת  של  המגוונות  פעולותיה  יתר  בין 
תכב"ץ, מצטיינת במיוחד הוצאת הספרים המשובחת שע"י 
הסוד  תורת  לימוד  את  להפיץ  למטרה  לה  ששמה  הישיבה 
עולם  לאור  להוציא  זכה  ספרים  להוצאת  המכון  בישראל. 
ספרים רבים ומגוונים בפרד"ס התורה, ובהם סידור כוונות 

הרש"ש. 
"היכלא  הקדוש  הזוהר  להוצאת  מפעל  הוקם  כן  כמו 

סטים  אלפי  עשרות  ממנו  הודפסו  כה  עד  אשר  דרשב"י" 
בכמה סוגי פורמטים, שחולקו במחירי עלות לזיכוי הרבים 

וקירוב הגאולה
חג  מדי  עולם  לאור  מוציאה  שלום'  'נהר  ישיבת  בנוסף, 
הלכות,  של  שפע  למצוא  ניתן  בה  חוברת,  או  עלון  ומועד 
מנהגים  החג,  על  זוהר  וליקוטי  מוסר  מאמרי  רעיונות, 
וסגולותיו. העלונים זוכים להיענות וביקוש רב בקרב הצבור, 
מהעלונים  חלק  העלון.  לקבלת  הפונים  זרם  גובר  חג  ומדי 
ונשלחות  אחרות  בשפות  נוספות  לשפות  מתורגמים  אף 
בדוא"ל אל כל רחבי העולם. כמו"כ, מדי שבוע יוצא לאור 
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גיליון סיכום משיעורו השבועי של המקובל הרב בניהו 
חלקי  לכל  בהפצה  השבוע  בסוף  המחולק  שמואלי, 

הארץ, ובעולם כולו באמצעות הדוא"ל. 

"אסון לאזור"

אלא שעננה כבדה מרחפת כעת, כאמור, על המוסדות 
ישיבת המוקבלים לחרוג  הקדושים, מה שגורם לאנשי 
בבקשת  הרחב  לציבור  לפנות  ולראשונה  ממנהגם, 
עזרה. היוזמות לרכוש את המתחם, שעד עתה הישיבה 

שהתה בו בשכירות, אינן נותנות מנוח מטרידות 
לראשי הישיבה, תלמידיה, ולעוד רבבות אנשים 
ההוד  רבת  לדמותו  נחשפו  או  שמעו  שהכירו, 
של זקן המקובלים, ולמוסדות התורה החשובים 

שקיימים במתחם.
זו הסיבה שבישיבת נהר שלום מתארגנים 
ולפעול  מעשה,  לעשות  מנת  על  אלו  בימים 
להצלת המתחם. "אנחנו נמצאים במאבק של 
להיות או לחדול" אומר ל'קול ישראל' אחד 
כסף  של  עניין  הכל  "זה  הישיבה.  ממנהלי 
גדול. יש הרבה תכניות מצד יזמים להשתלט 
מבחינה  חם  למאוד  שהפך  הזה  השטח  על 
קניות,  מתחמי  כאן  לעשות  רוצים  עסקית. 

בידור, מגורים ועוד". 
חירום  כינוס  התקיים  השבוע  בתחילת 
מאות  בהשתתפות  ירושלים,  נוף  באולמי 
אביו  ושל  שמואלי  בניהו  רבי  של  תלמידיו 
ותלמידים  שמואלי,  שלום  רבי  המקובל 
רבי  האלוקי  המקובל  של  רבים  ואוהדים 
ולהתארגן  להתאסף  מנת  על  מרדכי שרעבי, 
למעשה  הלכה  ולהצלתו,  המתחם,  לרכישת 

מהריסה.
במהלך כנס החירום גויסו סכומים נכבדים 
לקראת מגבית ההמונים, אולם לדברי מנהלי 
המוסדות עדיין חסר הון רב על מנת לרכוש 
את השטח המדובר, והתקווה היא שהציבור יתגייס 

ויעזור למשימה הקדושה. 
אחד  מוסיף  פשוט"  מאוד  דבר  אומרים  "אנחנו 
חשוב  כמה  עד  הבנה  יש  "היום  הישיבה.  ממנהלי 
למחוק  רוצים  אנחנו  האם  ההיסטוריה.  את  לשמר 
דמות מרכזית בירושלים שלפני 40 שנה, באמצעות 
שבו  הבית  חצר  בשפע,  יש  מגדלים  מגדל?  עוד 
אני  רק אחד.  יש  רבי מרדכי שרעבי  וקיבל קהל  גר 
חושב שכל יהודי בעל לב חם ששמע על רבי מרדכי 
שרעבי, יתגייס על מנת להציל את הישיבה של זקן 

המקובלים".
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חורף חם וחכם 
עם בוא החורף, שמחים מומחי חברת החשמל להגיש לכם עצות מועילות בנושא צריכת החשמל 

בחורף, כדי שתוכלו ליהנות מחורף חמים ונעים ובה בעת לחסוך בהוצאות החשמל בבית 

בשיתוף חברת החשמל

באיזה אמצעי הכי נכון ויעיל לחמם את 
הבית בחורף?

ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
מחמם  הוא  בחורף.   הבית  לחימום 
ביעילות,  במהירות  ובאופן  בטיחותי  

ולכן  הוא  מומלץ  ביותר.

כדאי  חדש,  מזגן  כשקונים 
טיפ 
חם:

לבדוק מהו הדירוג האנרגטי 
שלו. את המידע הזה תוכלו 
האנרגיה  בתווית  למצוא 
המוצמדת למזגן. המלצתנו היא לבחור 
את המכשיר עם הדירוג האנרגטי הקרוב 
ביותר ל-A, מה שמבטיח רכישת מכשיר 
הקנייה  את  שהופך  וחסכוני  יעיל 

למשתלמת לאורך זמן. 

בבית  המומלצת  הטמפרטורה  מהי 
בחורף? 

כאשר מחממים בעזרת מזגן,  מכוונים 
אותו כך שבחדר יהיו 20 מעלות. כל 
הוצאות  את  מייקרת  נוספת  מעלה 

החשמל לחימום בכ-5%!
שימו לב: אוכלוסיות רגישות - תינוקות, 
החיסון  שמערכת  ואנשים  קשישים 
שלהם נפגעה, צריכים לפעול בהתאם 

להמלצות גורמי הרפואה. 

טיפ  כשיש מזגן ללא תרמוסטט, 
כדאי להתקין בחדר מד-חום, חם:

וכך מתאימים בקלות את פעולת מכשירי 
החימום לטמפרטורה המומלצת. 

סבא,  וגם  תינוקת  גם  יש  בבית  אצלנו 
ושניהם רגישים לחימום באמצעות מזגן. 
מהו אופן החימום המומלץ כשלא ניתן 

להשתמש במזגן?

חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
מזגן,  שאינו  באמצעי  בחורף  הבית 
חשמליים  מכשירים  לבחור  חשוב 
בעלי תרמוסטט  - דוגמת קונווקטורים 
שבמכשיר  התרמוסטט  ורדיאטורים. 
עוד  כל  המכשיר  פעולת  את  מפסיק 
גם  כך  נשמרת.  הרצויה  הטמפרטורה 

חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.

באמצעות  חימום  בעת 
טיפ 
מכשירים חשמליים מומלץ חם:

לסגור היטב חלונות ודלתות 
יעילות  את  להגביר  כדי 
להיכנס  קר  מאוויר  ולמנוע  החימום 
כאשר  זאת,  עם  המחומם.  לחדר 
משתמשים במכשירים שאינם פועלים 
באמצעות חשמל – חובה להשאיר פתח 
גזים  ולהוצאת  צח  אוויר  לכניסת 
שנפלטים מתנורים שכאלה )תנורי גז, 

אח וכדומה(.

לא  אפשר:  אי  בחורף  בטיחות  ובלי 
מייבשים כביסה על תנורי חימום, יש 
להרחיק את התנורים מחומרים דליקים 

ולמקמם בצורה יציבה במקומות שאין 
ויפילו  חשש שיפלו או שיתקלו בהם 

אותם. 

הדוד  את  בחורף  להשאיר  כדאי  האם 
החשמלי פועל ללא הפסקה כדי שיהיו 

מים חמים כל הזמן?

רק  להפעיל  מומלץ  החימום  דוד  את 
למועד השימוש במים חמים.  בסמוך 
בדוד שמופעל תמיד - המים מתחממים 
יקרה  ואנרגיה  צורך,  ללא  ומתקררים 

מתבזבזת.

אנרגיה  בזבוז  למנוע  כדי 
טיפ 
בהוצאות חם: מגידול  ולהימנע 

מים,  לחימום  החשמל 
מומלץ להתקין קוצב זמן )טיימר( לדוד. 
כך תוכלו לכוון מראש את המועד שבו 
נחוצים לכם מים חמים, ותוכלו ליהנות 
כדי  בבית  הייתם  לא  אם  גם  מהם 

להפעיל את הדוד.

מכונת  את  להפעיל  כדאי  הכי  מתי 
הכביסה? 

או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
מומלץ  מלאים,  אינם  הכלים  מדיח 
שלא להפעיל אותם אלא להמתין עד 
שיתמלאו. כך חוסכים במים, בחומרי 
החשמל.  בהוצאות  וכמובן  ניקוי 
כשמפעילים מכונה מלאה אחת במקום 

חוסכים   חסכונית,  בתוכנית  שתיים 
40%-30% בצריכת החשמל, וזה ממש 

משמעותי. 

בצריכת  גם  לחסוך  כדי 
טיפ 
החשמל של מייבש הכביסה, חם:

מומלץ להפעיל את מכונת 
המרבית  הסחיטה  במהירות  הכביסה 
האפשרית, לפי סוג הכביסה, כדי לקצר 
קונים  אם  שיידרש.  הייבוש  את משך 
מכונה חדשה, כדאי לוודא שקיימת בה 
גבוהה  במהירות  לסחיטה  אפשרות 
ולבדוק את תווית האנרגיה שלה. אנחנו 
שהדירוג  במכונה  לבחור  ממליצים 
ל-A, שהוא  קרוב  האנרגטי שלה הכי 

היעיל ביותר.

לנו  יעזרו  נורות  אילו  בחורף:  רק  לא 
לחסוך בצריכת החשמל לתאורה?

קומפקטיות  פלואורסצנטיות  נורות 
ונורות לד הן נורות חסכוניות מאד. לא 
רק שאורך החיים שלהן גדול פי 8 ואף 
ליבון,  נורות  של  חייהן  מאורך  יותר 
צריכת  את  מפחית  אף  בהן  השימוש 

החשמל הביתית לתאורה בכ-80%. 

לזמן   מחדר  כשיוצאים 
טיפ 
ממושך  מכבים  את  האור חם:

ואת מכשירי החשמל שאינם 
בשימוש  ומונעים  בזבוז מיותר.

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30 
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45 
צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30 

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
משוב וסיכום   13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בסניף בני ברק 
ואלעד מזמין גמלאים חדשים ליום מידע בנושא זכויות 

גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי, י״ג כסלו, 11.12.19
הלאומי,  הביטוח  בסניף   ,13:00-9:00 השעות   בין 
רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק )מרכז רימונים מול מכבי אש(

 המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם
בטל’ 03-6152963 )ניתן להשאיר הודעה קולית(

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הביטוח 
הלאומי

 נשמח לראותכם!
הביטוח הלאומי

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

ו www.btl.gov.il ו 9696*

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא בעלייה לציון אביו המהר"ם מבילגרייא זצ"ל בטבריה
צילום: אנשיל בעק

יום השנה השני להסתלקותו של זקן המשגיחים הגה"צ רבי דב יפה זצ"ל 
צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

סדר לימוד מיוחד 
בקהילת בני תורה בהר 
נוף במלאת חמש שנים 

לטבח האכזרי בבית 
המדרש

צילום: שלומי כהן



לב
יב

רק
כ םלה

השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל

29 א' כסלו תש"פ 29/11/19

כינוס להצלת ביתו של זקן המקובלים 
הגה"צ רבי מרדכי שרעבי זצ"ל 

שמחת 
שבע ברכות 
לנכד כ"ק 
האדמו"ר 

מצאנז 
בקהילת 

צאנז בחיפה
צילום: אהרן ברוך 

ליבוביץ

כ"ק האדמו"ר מהרי"י מסאטמר בביקור בארץ הקודש
צילומים: ארי ק. 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

ב
בוקר קר ואפרורי, כאשר חוצות 
העיר הפכו לבוץ, עקב הגשמים 
המרובים שירדו ללא הפוגה. עצר 
רבי נחום מהורדנא זצוק"ל לפני 

בית נאה מוקף חצר וגינה.
שהיה  השער  לפני  נעצר  הוא 
פתוח קמעא, ועליו שלט: "עורך הדין וינגוט ובני 

משפחתו".
רבי נחום נקש על דלת הבית. כעבור מספר דקות 
של המתנה, נפתחה זו ועל הסף עמד איש גבה קומה, 
מרכיב משקפים על אפו ובלוריתו מטופחת. הוא הביט 
ביהודי הקשיש העומד על הסף, רטוב מן הגשם, וחיוך 

לעג הופיע על שפתיו הדקות.
"מה רצונך?! - הפליט.

הגביה רבי נחום'קה את עיניו הטהורות, הביט 
בצורתו המגושמת של בעל הבית ודיבר ברוך:

"הלא יהודי אתה, בודאי רוצה הנך לקיים את המצוה 
הגדולה של נתינת צדקה..."

עיניו של עורך הדין התרוצצו בחוריהן ובחרונו 
ניפשק פיו ונסגר לסירוגין. ניכר היה כי מתאמץ הוא 
למצוא את המילים המתאימות, ל"שופכן" על ראשו 
של היהודי הזקן, המכתת רגליו בגשם ובקור, כדי 

לקבץ נדבות...
הצבעים התחלפו בפניו של מר וינגוט. "שטות שכזו! 
- הרעים לפתע בקולו - טיפשות וסיכלות שכאלו! 
צדקה... מצוה...איזו חוצפה היא!... כיצד זה יהודי 
זקן ו... אוזר הנך עוז, לבוא להטרידני, נהנה הנך לקבץ 
נדבות, כלך לך למקומות בהם מכירים אותך ואל תבוא 

להפריע במקומות בו לא מעונינים לראותך..."
רבי נחום'קה לא חשב כלל לענות לו ליהודי העלוב 
הלז, על דברי גידופיו, אך הדלת כבר נטרקה על פניו, 
כיון שכך ניער את טיפות הגשם מעל פניו ושב על 

עקבותיו. 

לעורך דין ויינגוט היה ידיד שהיה פקיד רם דרג, שמו 
של אותו הידיד היה מר קירשנקרוג. מר קירשנקרוג נוהג 
היה ל"הבליע" לכיסו הפרטי סכומים נכבדים מקופת 
הממשלה. הוא קיוה כי דבר גניבותיו לא יתגלה לעולם, 
אך כדי להשתיק את קול לבו החושש, עשה יד אחת עם 
עורך הדין וינגוט. טיפוס שנון ומצליח. מדי פעם היה 
מעניק לו למר וינגוט "מתנות" נאות. תמורת מתנות 
אלו, הבטיח לו מר וינגוט למר קירשנקרוג, לעמוד 
לימינו ביום עברה, שלא יגיע חס ושלום "אל דאגה 
- הבטיח לידידו הגנב - שנינו יודעים כי לשון חלקה 
לי. ומאמר ידוע הוא כי 'מות וחיים ביד הלשון'. גם 

אם יתגלה שמץ ממעשיך אי פעם, אטול אני על שכמי 
את ההגנה, ואז מבטיח אני אותך - קרץ בערמומיות 
בעיניו - כי לא רק שלא תענש, אלא אף תגיע למעמד 

גבוה יותר..."
מר קירשנקרוג חייך. יותר מדאי בטח בידידו עורך 
הדין. ואם התעוררו בלבו אי אלו ספיקות היה מזדרז 
להשתיק את חששותיו על ידי מענק מוגדל לידידו...

לא הועילו לו למר קירשקרוג ביום עברה לא מעמדו 
הגבוה ולא ידידותו של עורך הדין, מר ויגנוט. כאשר 
עמד חשוף כבושת גנב לפני אור הזרקורים, נאסר עד 
ליום המשפט. כבר בחקירה הראשונית עלה על דל 
שפתיו, שמו של עורך הדין מר וינגוט, כשותף לפשע.
עורך הדין נאסר אף הוא והובל אחר כבוד לתא 

מעצר, עד ליום המשפט.
הכאב היה גדול, אך גדולה ממנו החרפה. איה הם 
חברים למקצוע, השופטים הידידים? איש לא התעניין 

במצבם של הפושעים...
בבית המשפט, עיינו בכובד ראש בתיקיהם של 
הנאשמים, מר קירשנקרוג נשפט לחמש שנות מאסר, 
וכמובן, סילוק מתפקידו. עורך הדין מר וינגוט הובל 
שנתיים  במשך  ענשו  את  ירצה  הכלא, שם  לבית 

תמימיות.

שנתיים ימים ישב עורך הדין בכלאו, שנתיים ימים 
שבהם הרגיש האסיר כל רגע וכל דקה של כל שעה 
ביממה, מלבד השעות הספורות בהן שקוע היה בשינה, 

שגאלה אותו לזמן מועט, מיסורי נפשו ומצוקתו.
חדר הכלא האפור, המטה הצרה הקבועה ברצפה, 
והמכוער, התקרה הקמורה  נוח  השרפרף הבלתי 
המשחירה, הכתלים המסואבים והרצפה המלוכלכת, 
חברו כולם להשרות רוח נכאה על האסיר שירד מאיגרא 

רמא לבירא עמיקתא.
די והותר זמן עמדו לרשותו של עורך הדין, ובזמן 
המרובה, בהתייחדו עם עצמו, היו מחשבותיו סובבות 
עולם ומלואו, על פי רוב הסבו לו מחשבות אלו צער 
ועינויי נפש. בלב לחוץ חשב על בני משפחתו, כיצד 
מתכלכלת זוגתו? אולי מכרה את הבית כדי להחיות 
את נפש ילדיה במצוקתה? החפצים, הכלים הנדירים 
הללו ודאי נמכרו בזיל הזול... כאשר זקוקים לכסף 

קשה לעמוד על המקח יותר מדי...
הוא שוטט ברעיונותיו בגן ביתו, על ערוגות הפרחים 
אותם נהג לטפח במו ידיו, השער הקטן אותו צבע 

טובה תחת רעה

מאה שערים
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להנאתו, לפני זמן מה וקבע בו שלט באותיות מוזהבות...
ולפתע נזכר ביהודי הכפוף הזקן שבא לבקש נדבה ביום סגריר... בלי 
משים עלתה בו חמתו להשחית. הוא חרק בשיניו והחווה בידו תנועה 

כאילו לגרש את המחשבה הטורדנית.
גם ידידו של עורך הדין חלפו לפניו בעיני רוחו, בסך, מדי זכרו בחוג מכירו 
היה סומק פושט על פניו, מה גדולה היא החרפה! מה גדול הכאב! כיצד 
קורה לו כך לאדם רם מעלה ויהיר שיושלך לבור כלא כפושע נקלה?!...

כאשר תמו ימי מאסרו היה מר וינגוט אדם שבור ברוחו ובגופו, כמתכת 
נמסה היוצאת מכור ההיתוך היה עורך הדין. אישיותו הקודמת של טרם 
מאסר התנפצה לחלוטין, מוכן היה לגלוש ולהתעצב לפי התבנית שתקלוט 

אותו אליה. 
הוא חזר הביתה באישון ליל, חסד ביקש מן הממונים עליו לא לשחררו 
עם אור היום. בוש הוא להראות בפני מכריו בדמות זו של אסיר היוצא 
לחפשי. אשתו המתינה בחוץ כולה רועדת מהתרגשות ומתח לקראת הרגע 
בו תאה את בעלה. כי הלא נאסר עליהם להתראות במשך השנתיים בו ישב 
בכלאו, הרהורים עצובים אפפו את מוחה. עליה לאזור אומץ להתגבר על 
הבעתה שתתקפה בוודאי, בראותה את בעלה שאסור היה שנתיים תמימות. 
כלום לא השפיעו המאסר והעינויים על נפשו? ומה מצב בריאותו הגופני?...
ובעודה עומדת מתייסרת מאידך על הפגישה ושמחה מצד שני על 

השחרור, הופיע האסיר המשוחרר.
גבו נכפף ושיבה זרקה בשערו על אף גילו הצעיר, דמעות נקוו בעיני השנים.
חיש נכנסו לעגלה שהמתינה בחוץ, האשה הורתה לרכב את כוון הנסיעה.

עורך הדין הביט בהשתאות בדרך החולפת על פניו. הוא נשם את האויר 
החפשי מלוא ריאותיו אך מחמת התרגשות כמעט לא הפיק הגה.

רק כאשר הגיעו הביתה שם מצא הכל כבאותו יום בו עזבו פרצו רגשותיו 
החוצה, בקול חנוק ומתייפח דיבר נרגשות.

"אינני מבין... אינני קולט זאת... הבית נשאר על תלו... הילדים לבושים 
כהלכה...בטוח הייתי כי עברתם להתגורר לחורבה עלובה ומתכלכלים 

הנכם בקיבוץ נדבות, החלום חולם אני?...

הזוהי מציאות? או שמא אתעורר עוד קט ואמצא עצמי בחדר המזוהם 
של כלאי?..."

בני המשפחה מחו דמעותיהם. האשה הגישה לשולחן את הסעודה 
החגיגית שהכינה לכבוד השחרור.

רק כאשר נח מעט האסיר לשעבר, ואכל לשובע, גילתה לו אשתו את 
הסוד, כי רק בזכותו של אותו מקבץ נדבות זקן, יכלה להמשיך בשגרת 

חייה, על אף מאסרו...
הוא היה מגיע מידי שבוע בשבוע ונותן לה את דמי מחייתה.

עורך הדין הנדהם החל פוסע בחדר אילך ואילך, מעלה עשן מן הסיגר 
התקוע בפיו. בשום אופן לא יכול היה להבין את הדבר. יהודי זקן שהושלך 
מן הבית בחרפה, בגשם ובקור, תמך בבני משפחתו שנתיים ימים!! הצילם 

מחרפת רעב ואפילו מכליון... איך יתכן הדבר?!...
"עלי לראות את האדם הזה עוד היום! דיבר נרגש, מלאך הוא! מלאך 

משמים! היודעת את היכן מתגורר הוא אותו קדוש?"
האשה ניענעה בראשה.

עורך הדין הכפוף קמעא משך עליו את מעילו ובצעדים מהירים פנה על 
עבר השכונה בה מתגורר רבי נחום'קה מהורודנא.

כאשר נפתחה לפניו דלת הבית הקטן פרץ עורך הדין בבכי. הוא נשק 
את ידיו של הצדיק בהרטיבו אותה בדמעותיו.

"רבי! סלח נא לי! איש קדוש מחל נא לי! מלאך משמים כפר נא לי!
אין מילים בפי, השפל והנבזה, להודות לך על נדיבותך וצדקנותך, חייבים 

אנו לך תודה על חיינו, אני ובני ביתי..."
רבי נחום'קה חייך בטוב לב ואיחל לו לעורך הדין חיים טובים ומאושרים.
כל אותה דרך חזרה מביתו של הצדיק למעונו שלו, היה עורך הדין 

שקוע ברעיונותיו.
וכששב הביתה כל כולו לוהט מהתרגשות פנה אל זוגתו: "עם אשר 
זכה ויצאו מעמו אנשים כאלו, אינו עם פשוט, תועים היינו עד עתה תועים 

בדרכנו, בעטנו בכל הקדוש והיקר..."
"אך עדיין לא מאוחר" - סיים במחותו את דמעותיו.

"

"

שנתיים ימים ישב 

עורך הדין בכלאו, 

שנתיים ימים שבהם 

הרגיש האסיר כל 

רגע וכל דקה של כל 

שעה ביממה, מלבד 

השעות הספורות 

בהן שקוע היה 

בשינה, שגאלה אותו 

לזמן מועט, מיסורי 

נפשו ומצוקתו.

די והותר זמן עמדו 

לרשותו של עורך 

הדין, ובזמן המרובה, 

בהתייחדו עם עצמו, 

היו מחשבותיו 

סובבות עולם ומלואו, 

על פי רוב הסבו לו 

מחשבות אלו צער 

ועינויי נפש
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הצינון,  רצויים-  לא  אורחים  גם  נלווים  ואליה  כאן  כבר  הקרירה  הסתיו  עונת 
הליחה והנזלת. 

בדרכי  בזיהום  מדובר  בעולם.  ביותר  הנפוצה  האנושית  המחלה  היא  הצינון 
וגם  נזלת  העליונות,  הנשימה  מדרכי  להפרשות  הגורמת  העליונות  הנשימה 

מהריאות, הלוא היא הליחה.
תינוקות סובלים מאוד מצינון בגלל שהם אינם יודעים לקנח את אפם ולהיפטר 
מהנזלת ומהליחה. בנוסף, צינון משפיע על מעברי הנשימה של התינוקות מה 

שמקשה עליהם לנשום ולאכול באופן רגיל.

מדוע מופיע הצינון דווקא בחודשי החורף?
מחקרים מצאו שיש קשר בין מזג אויר קר לבין זיהומים בדרכי הנשימה. הקור 

משפיע על המערכת הגופנית בשלוש דרכים: 

• מיעוט בפעילות גופנית וירידה בשהייה באוויר הפתוח יוצרים מחסור באוויר 
צח שחיוני לצורך פעילות תקינה של מערכות הגוף ובעיקר למערכת החיסונית.

סגורים  מאווררים. במקומות  ולא  סגורים  בחללים  נשהה  לרוב  אנו  כשקר   •
ויש מחסור באוורור. כתוצאה מכך נוצרת האפשרות  יורדת  תחלופת החמצן 

להעברת נגיפים בין אנשים

נמצא  מחלות.  להתפתחות  הסיכוי  את  מעלה  נמוכה  גוף  טמפרטורת   •
במחקרים שיש קשר בין חשיפה לקור לבין הופעת סימני הצטננות. עם זאת, 
אין הדבר אומר שנעטוף את הילדים שלנו בשכבות מרובות, כיוון שגם חימום 

יתר אינו מומלץ עבור התינוק.

אז איך תינוקות נדבקים?
המשפחה,  בני  דרך  כלל  בדרך  תהיה  להידבקות  ביותר  הנפוצה  השיטה 
או בתי הספר.  בגנים  בין אם  וכן במסגרות בהן שוהים,  או האחים,  מבוגרים 
די בחשיפה על ידי נגיעה רגעית בכפתור במעלית או מעקה שאדם חולה נגע 
בו או התעטש לכיוונו בכדי שאנו ניחשף מספיק בכדי לחלות ובעקבות כך גם 
התינוק. אין לנו אפשרות למנוע מחלות, החיידקים והווירוסים הם חלק מחיינו. 

היתרון במחלות הן שככה נבנית מערכת החיסון של התינוקות שלנו. 

מה עושים כשהתינוק שלנו מצונן?
• נגביה מעט את האזור מתחת לראשו של התינוק. נמקם שמיכה או מגבת 

מתחת למזרן על מנת ליצור הגבהה קלה שתעזור לו לשאוף אוויר בקלות.

• מרק עוף ומשקאות חמימים – נוזלים צלולים וחמימים מסייעים לניקוי טבעי 
ניתן לתת מרק  גיל חצי שנה  והתינוק שלנו מעל  דרכי הנשימה. במידה  של 
עוף – את מי המרק. אם התינוק אוכל תמ"ל מומלץ לתת לו אותו חמים ולא 

בטמפרטורת החדר.

• נוזלים – הקפידו שהתינוק שותה מספיק, במידה והתינוק מעל גיל 6 חודשים 
הציעו מים. הנוזלים מנקים את דרכי הנשימה ומחזירים את הנוזלים שאבדו 

עם הנזלת והליחה.

• מי מלח  - ניתן לשים מעט מי מלח באפו של התינוק, מי המלח מייבשים את 
ריריות האף ועוזרים להוצאת הנוזלים וייבוש הנזלת.

• שואבי נזלת לתינוקות – ניתן להשתמש בשואבי נזלת כדי להקל על התינוק 
שלנו להוציא את הנוזלים מהאף. שימו לב שאינכם משתמשים בכוח ושהשואב 

הגייני. כמו כן, אין לעשות בשואב שימוש דחוף מידי בכדי לא לייצר בו תלות.

וצינון.  שיעול  רכים במצבים של  תינוקות  עבור  עיסויים הם פתרון מעולה   •
המטרה בעיסוי היא שחרור של הנוזלים החוסמים את מעברי הנשימה. היתרון 

בעיסוי הוא שניתן לחזור כמה שרוצים על העיסוי מבלי לחשוש. 

כיצד נעסה את התינוק שלנו כשהוא מצונן?
העיסוי לצינון הוא עיסוי פנים הגוף, אין צורך בשמן או קרם לעיסוי. 

השכיבו את התינוק על גבו כאשר ראשו בגובה גופו או מוגבה מעט מהגוף.

• נתחיל בלחיצות מעל הגבה ובעצם של ערובת העין. 20-30 לחיצות.

בכל  תיפופים   20-30 הלחי.  ועל עצם  הסינוסים של המצח  על  קל  תיפוף   •
אזור. נקפיד לעשות זאת בשני צדי הפנים במקביל. 

ליחה  גודש,  של  במצבים  שלנו  לתינוק  נעזור  כיצד 
ושיעול?

• נשכיב את התינוק על גבו על גבי משטח ישר כאשר ראשו בגובה גופו או 
מעט מוגבה יותר. עיסוי זה מומלץ לעשות כשהתינוק בלי חלק עליון )חממו את 
החדר קודם(. ניתן להשתמש בקרם או שמן לעיסוי תינוקות )שנבדק מראש 

לאלרגיה כמובן(. במידה ואתם משתמשים בשמן אל תחממו אותו לפני. 

• שפשפו את ידיכם זו בזו על מנת לחממן. במידה ואתם משתמשים בשמן, 
שימו שמן על הידיים ולאחר מכן שפשפו את הידיים זו בזו.

ופתחו  בית החזה של התינוק  על  ידיכם  הניחו את   – "ספר פתוח"  • תנועת 
את הידיים מכוון פנימה )הסטרנום( החוצה. אין צורך להפעיל כוח. חזרו על 

התנועה של פתיחת בית החזה כמו מספר פעמים.

• תופפו בכריות האצבעות על בית החזה של התינוק )שוב, אין צורך להפעיל 
כוח(. כעת, חזרו על תנועת "ספר פתוח" מספר פעמים.

הקודמים  הסעיפים  את  בצעו  הבטן.  על  אותו  והשכיבו  התינוק  את  הפכו   •
באזור הגב העליון של התינוק כשהוא שוכב על בטנו )ספר פתוח, תיפופים, 
יפלוט מעט  או  ישתעל  יש סיכוי שהתינוק  זה  ספר פתוח(.  שימו לב, בשלב 

ליחה. 

שימו לב:
• מומלץ לא לעסות תינוק שעבר חיסון לפחות 24 שעות ממתן החיסון )גם 

אם אין נגיעה באזור החיסון בעת העיסוי(.

• הקפידו לעסות את התינוק כשהוא נמצא במקום בטיחותי כמו מזרן פעילות 
או מרכז המיטה שלכם ואין סכנת נפילה.

והתינוק בוכה הפסיקו את העיסוי, הרגיעו,  • אל תעסו תינוק בוכה. במידה 
חבקו ונסו שוב.

• מומלץ להוסיף שיר או דקלום כדי שהתינוק יתרכז בעיסוי ובמבט שלנו תוך 
כדי העיסוי וכך נעבוד במקביל גם על קשר עין, תקשורת וניצור בונדינג.

• עיסוי אינו מחליף המלצה או טיפול רפואי לתינוק.

כל הרשום לעיל אינו מחליף ייעוץ רפואי או פניה לרופא, במידה ויש לתינוק 
חום גבוה או קשיי נשימה פנו לרופא מיידית לקבלת טיפול רפואי מתאים.

התינוק מצונן?
NUBY כל הטיפים ההכרחיים להתמודדות עם תינוקות מצוננים מאת שלי לביא - יועצת להתפתחות תינוקות למותג



פרס שבועי!
חנוכיה מבית ה-

בשווי10,000 ₪

פרס יומי!

500 ₪של
דמי חנוכה

ויכולים
לזכות

 במתנות
לחנוכה!

03-9411444
ועונים על שאלות ידע

מתקשרים לטלמסר קונים
ב-39.90 ₪
מהמותגים שבמבצע

ושוקולד; התמונה  גלידות  כולל  לא   ;www.osem.co.il באתר  לתקנון הפעילות המפורסם  בכפוף 
26.11.19-30.12.19; ט.ל.ח כ'ח חשוון תש''פ-ב' טבת תש''פ  בין התאריכים  להמחשה בלבד; המבצע 
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טוסטים של סתיו
ארוחת ערב? ארוחת צהריים קלילה? משהו חם - אבל לא כבד? טוסט יכול להיות בחירה נהדרת!

את הפרוסות יש לטסטר בטוסטר אובן או בתנור חם כמה דקות, לפני שמורחים  בכל טוב. כעבור כ-5 דקות, 
כאשר צד אחד קראנצ'י )זה משתנה מתנור לתנור(, יש להפוך ולהמשיך לטסטר עוד כמה דקות. לשים לב: 

במידה ורוצים לטסטר עם גבינה צהובה, למשל, יש להפוך את החלק הקראנצ'י - כך שהוא יהיה זה שבא במגע 
עם הממרח/המילוי, ושהחלק שעדיין לא קראנצ'י  - יקבל את ההזדמנות שלו.

טוסט עם קוביות עגבנייה, רצועות בצל וגבינה צהובה מגוררת
למרוח את הלחם במעט חמאה ולטסטר כמוסבר. להפוך את הפרוסה )מי שרוצה יכול למרוח גם בצד השני 
מעט חמאה( ולטסטר עוד כמה דקות. להניח מעל הפרוסה קוביות מסוננות של עגבניה ורצועות דקיקות של 

בצל. לפזר מעל גבינה צהובה מגוררת, ולתבל במעט אורגנו או בזיליקום מיובש. להחזיר לתנור או לטוסטר, עד 
שהגבינה נמסה. להגיש חם.

טוסט עם אבוקדו, ביצה חצי רכה וצנוברים קלויים
להתיז על הפרוסה שמן זית משני צדדיה, ולשפשף בעדינות עם שן שום חצויה. לטסטר כמוסבר. להניח על 

הפרוסה המטוסטרת רצועות של אבוקדו בשל, פרוסות מביצה חצי רכה וצנוברים קלויים. לתבל בפלפל שחור 
גרוס ובמלח ים אטלנטי.

באדיבות: חברת "ביכורים מזון ומאפה", המתמחה בייצור לחמי בריאות, ירקות קלויים ושירותי הסעדה

סושי פירות
יש לכם אורחים ספונטניים ואתם צריכים קינוח קל ויפה ללא מאמץ ובכלום זמן? קיבלתם! המותג 

מאסטר שף מציג מתכון של קינוח קליל יפיפייה, פשוט ומהיר של סושי פירות מתוק וטעים שיסכם את 
הארוחה בטעם טוב. 

מצרכים:
4 טורטיות גדולות 

1/2 כוס )120 מ"ל( גבינת שמנת
2 כפות סירופ מייפל טבעי

1/2 כפית גרידת לימון )אופציונלי(
6 תותים גדולים, חתוכים פרוסות

2 משמשים בשלים, חתוכים למקלות )בעונה(
1 קיווי, קלוף וחתוך למקלות

1 בננה, חתוכה לפרוסות

הגשה:
סירופ מייפל

אופן ההכנה:
1. שמים בקערה את גבינת השמנת, המייפל וגרידת הלימון ומערבבים היטב.

2. מניחים טורטייה על משטח העבודה ומורחים 2/3 משטחה בתערובת גבינת השמנת.
3. מסדרים שורה של פירות )כל רול פרי אחר, או תערובת הפירות בכל רול( בחלק הרחב של הטורטייה, 

מגלגלים ומסיימים בחלק הנקי.
4. עוטפים בניילון נצמד ומעבירים לקירור של 20 דקות.

5. פורסים לחתיכות בגודל סושי ומגישים ליד סירופ מייפל לטבילה.

3

4

1

2

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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פנה ללא גלוטן ברוטב מלנזנה
ברוטב שמנת או עגבניות? או אולי על בסיס חמאה ועשבי תיבול בכלל. אולי כפשטידה או סלט? 

או אולי בכלל כתוספת למרק? כן ל"מלכה" אינספור אפשרויות, במשך השנים האחרונות כשהתודעה לצריכת 
מזון ללא גלוטן עלתה משמעותית, כמו כן, המודעות לארלגנים ורגישויות אחרות הביאו את היצרנים לחשוב 

לכיוון פסטות ממגוון רחב של קטניות ותחליפים שונים ולאו דווקא מקמח דורום לפי המתכון הקלאסי. היום על 
המדפים במרכולים וברשתות השיווק ניתן לראות כיצד תופעת הפסטות ללא גלוטן תופסת תאוצה ולא, )ולא 
זה לא משמין פחות אם כך חשבתם(. יחד עם ייבוא מגוון של מוצרים מאסיה הכוללים, נודלס על בסיס קמח 
כוסמת, איטריות על בסיס קמח אורז, אטריות על בסיס שיבולת שועל, קינואה ועוד. יונתן גווילי מנכ"ל רשת 

ביגה פסטה בר: "כולם אוהבים אותה, ובכל העולם אוכלים אותה במאות צורות שונות, ה"פסטה", סביר להניח 
כי היא המלכה הבלתי מעורערת של המטבח, כזו שמזינה מיליוני אנשים ברחבי העולם".

מצרכים:
פנה ללא גלוטן

חצילים חתוכים לקוביות לאחר טיגון בשמן עמוק
זיתי קלמטה חצויים

ענף טימין
עגבניות מרוסקות

מלח
פלפל שחור גרוס 

גבינה בולגרית 5% קשה

אופן ההכנה: 
1. מבשלים את הפסטה לפי ההוראות על האריזה,

2. למחבת רחבה יוצקים כף שמן זית, ומניחים את ענף הטימין.
3. מטגנים קלות למשך חצי דקה. מוציאים את ענף הטימין.

4. יוצקים את העגבניות, ומביאים לרתיחה, מתבלים במלח ופלפל.
5. מוסיפים את החצילים והזיתים. מוסיפים את הפסטה המבושלת מערבבים היטב,

6. מעבירים לצלחת הגשה ומפזרים מעט גבינה מלוחה מפוררת מעל.

באדיבות: רשת המזון המהיר – "ביגה פסטה בר"

שייק קפוצ'ינו, תמרים והל 
לרגל השקת שייק -פורמולה 1 בטעם קפוצ'ינו, המהווה תחליף לארוחה שלמה, הכוללת חלבון עשיר ואיכותי, 

אבות מזון חיוניים, ויטמינים ומינרליים החיוניים לגוף, מציעה חברת התזונה הבינלאומית הרבלייף, מתכון  
להכנת שייק קפוצ'ינו, תמרים והל.

חומרים:
2 כפות מדידה אבקה להכנת משקה בטעם קפוצ'ינו

1 כף אבקת חלבון
250 מ"ל חלב דל שומן 1%

1 תמר
1/4 כפית הל

1 כפית שבבי קוקוס לקישוט

אופן הכנה: 
הכניסו את המרכיבים לבלנדר וערבבו היטב

1

1

3

4

2
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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. דבר דבור על אופניו
2. דברים כדרבונות

3. דין פרוטה כדין מאה

1. ִמׁשֵלי כה יא  2. קוהלת יב, יא 3. ַסְנֶהְדִרין ח

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
ההר אונגל בהרי טנגרה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול כלשהוא.  "שלא על מנת לקבל ___" 
)אבות א ג(

4. אדם נבער מדעת, שוטה, בור.  "שבעה דברים  ב___  ושבעה בחכם" )אבות ה ז(
7. צפון, טמון, נסתר. "חלקת מחקק  ___")דברים לג כא(

9. כנוי לגפן.  "____  תירוש" )נחמיה י לח(
10. קרחי מגיבורי בנימין, שבאו אל דוד לציקלג. )דברי הימים א יב ז(

11. מקום רחוק.  "מ____  תביא לחמה" )משלי לא יד( )בהיפוך אותיות(
12. ועוד זאת, נוסף על הדברים הקודמים. "אף  ___  זאת" )ויקרא כו מד(

14. שלב בסולם, מדרגה.  "כל שאין לו ארבעה  ___" )עירובין עז:( )בלשון יחיד( 
)בכתיב חסר(

שידיעותיו  למי  משל  בכח.  נובעים  והם  והולכת  גדלה  מימיו  ששפיעת  מעיין   .15
עמוקות והוא מוסיף חוכמה על חוכמתו.  "מעין  ___" )אבות ב ח(
18. כנוי לעשירים העמוסים הון וכסף.  "___   כסף" )צפניה א יא(

1. כותרת, קישוט בראש עמוד. "וה___  אשר על ראשו" )דברי הימים ב ג , טו(
4. הנביא בימי דוד המלך ושלמה המלך. )שמ"ב ז ב(      

7. הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה.  "לא  ___  על לשנו לא עשה לרעהו רעה" )תהלים טו ג(
מחזיק    ____" רבה.   תועלת  בו  שיש  אדם  על  או  דבר  על  שבח  של  דיבור   .8

ברכה")עוקצים ג יב(
9. קיצור המילים: י ימי תשובה.

10. אל תתן ידך לאנשים או למעשים שאינם הגונים.  "הרחק מן  ה___  ומן הדומה לו" 
)חולין מד:( )בכתיב חסר(

12. אין אמירתו שווה מאומה, אין כל תוקף לדבריו.  "____  אמר כלום" )נדרים א א(
13. פיטום, אביסה, מתן אוכל רב. )ביחוד לבעל חיים - להשמנתו( "___ למקום שיכולה 

להחזיר" )שבת קנה:(
16. מקלח, מפכה. "נחל  ___" )משלי יח ד( )בכתיב מלא(

18. פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.  "___  אמר חדא  ו___  אמר חדא" )בבא מציעא 
יא.(

רבים  רבים שתו  ימי בראשית  נוהג, חוק הקבוע בטבע.  "___ הוא מששת  19. מנהג, 
ישתו" )כתובות ח:(

1. בריכת דגים.  "ה___  הבריכות שנתמלאו מים מערב יום טוב" )מועד קטן ד.( 
)בלשון יחיד(

2. כרה, הוציא עפר מן הקרקע באת או במעדר וכו'.  "ה___  בור ברשות היחיד"  
)בבא קמא ה ה( )בהיפוך אותיות(

3. רעש,געש. "הים הולך ו__")יונה א יא()בלשון הווה()בכתיב מלא(
5. למעלה,למרום.  "אל- ___" )הושע יא ז( )בהיפוך אותיות(

6. לוחץ, נוגש, מציק.  "אפס  ה___" )ישעיה טז ד(
8. תכשיט בצורת טבעת מתכת שהנשים בימי הקדם היו  נושאות בנחירי האף או 

בקצה בדל האוזן. "ואשם  ה___  על אפה" )בראשית כד מז(
12. בור, מאורה.  "ב___  של תבן" )עירובין עט.(

13. תקרה, סיפון הבית.  "בעצלתים  ימך  ה___" )קהלת י יח(
זכריה    ____ האחרונים  נביאים  "משמתו  האחרונים".   "הנביאים  מן  אחד   .14

ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" )סנהדרין יא.(
15. הקיצור של: הלכה ט.

16. מישהו,פלוני. "שמרו  __ בנער באבשלום")שמואל ב יח יב(
17. קיצור המילים: תלמוד לומר.

1. דבר זה מובן מאליו, הדבר קל וחומר, בודאי ובודאי. "ואין ____  לומר" )עבודה זרה 
א ח(

2. בקשה,תחינה,תפילה.  "ואין  ___ אלא תפלה" )תענית ז:(
3. יבלת, בליטה בשרית קטנה בגוף.  "____  בעלמא הוא" )בכורות מ:(

4. צרה, שבר, איד.  "הלא איד לעול  ו___  לפעלי און"   )איוב לא ג(
5. קיצור המילים: תקנה לדורות.

6. שערה.  "הרבה נימין בראתי באדם וכל  ___   ו___ בראתי לה גומא בפני עצמה" 
)בבא בתרא טז.(

11. טרי, מלא לח, מלא חיות.  "זית  ___  יפה פרי תאר"  )ירמיה יא טז(
12. נחפז, היה מהיר ופזיז.  "___ להון איש רע עין" )משלי כח כב( )גוף שלישי, יחיד( 

)בלשון עתיד( )בהיפוך אותיות(
14. קיצור המילים: טבין ותקילין.

15. הכיור הגדול שעשה שלמה המלך בבית המקדש. נקרא גם:  "___  הנחשת" )דברי 
הימים א יח ח(

17. לבד או עור עבה.  "____  כסות ותכריך כסות מדרס  ___  ארגמן ותכריך ארגמן" 
)כלים כו ו(

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש   16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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ּכְבׂשה ְמתּוָקה ָיׁשר ְלַמּדף ַהּתצּוָגה.

ת 
ת צּוַר

ּׂשּקי
ֵמַה

ִנֹּצר 
ָתּה 

ּכּדּור, ּוְנַכּסה אֹו
ת ּפַלְסֵטִליָנה.

ׁשְכַב
ּב 1

נֹוִסיף ָעִלים
ְלָכל ּפַרח. 

5

ִמּכּדּוִרים 
ִנֹּצר ֵעיַנִים 

ׂשָער 
ׁשֹחִרים ְו

ְקַטּנים 
ִמּכּדּוִרים ְקַטּנים ְלָבִנים 9

ת ּגְבָעה.
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ׂשה. 
ת ַהּכְב

ֶא

6

ת ַהּגּוף -
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ּכּדּור ֶאִליּפָסה ָלָבן, 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים. 10

ְנַכְדֵרר ּכּדּוִרים ְקַטּנים, 
ֵמֶהם ּפָרִחים.
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ֶמר 
נֹוִסיף ּכּדּוֵרי ֶצ

ּבּצּואר,
 

מּוָכָנה.
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ת ַאף ּוֶפה.
צּוַר 8
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ׂשה ַה

ֶאת ַהּכְב
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ַלֲע
 

ׁשל ֲעִמיַדת 4.
ַרק ּבְתנּוָחה 

12

ָאז ַמה ּצִריְך?
ְסֵטִליָנה

 ּפַל

ּמה ְצָבִעים
 ּבַכ

ת ַנְילֹון ּדּקה
ׂשּקי

 

ָסם 
 ֵקי

ּבּבֹות ּכָבׂשים  
ּדְרּגת קֹׁשי:   ִמּפַלְסֵטִליָנה 

 
ָקׁשה



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

1, מרכז עסקים שורק,  )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה  איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה 
באר   ,24 הירדן  איקאה באר שבע:  קריית אתא.   ,52 חיפה  דרך  קריית אתא:  איקאה  כביש פלמחים. 
 ,10:00-24:00 10:00-21:00, ה'  האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד'  י שבע. שירות לקוחות 
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שנות אחריות על
מזרני הקפיצים

איקאה מציגה: מזרני איכות שגם המחיר שלהם נוח
ליהנות משינה טובה באמת, זה להיות בטוח שקנית מזרן איכותי במחיר נוח.

באיקאה מחכים לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים ולילדים, כדי שיהיה לכם לילה טוב!

זה לא חלום יקר!

לישון טוב בלילה...
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