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כללים במתיחת ביקורת 

ביקורת עניינית ללא הגדרה פוגענית:

ישנה ביקורת המבקרת באופן ענייני את המעשה השלילי שנעשה 
וישנה  רשות!(,  ללא  מהארון  ממתק  לקחת  )אסור  הילד  ידי  על 
רשות?  בלי  ממתק  )לקחת  בעייתי  כילד  אותו  המגדירה  ביקורת 

אתה גנב!(.
הריחוק  זרעי  מלבד  פוגענית,  הגדרה  בצירוף  מבקרים  כאשר 
הנזרעים באותה שעה בלב הילד מהוריו, עד כדי התפתחות סלידה 
ושנאה – עם הזמן -  כלפיהם, יש לדעת כי נפשו העדינה והתמימה 
של הילד גורמת לו לא פעם להאמין ולהפנים את הגדרת אישיותו, 
ובעל  המבוגר  האדם  שהרי  אליה!  מליאה  בהתאמה  ולהתנהג 

הניסיון: אבא, או אמא, או המורה, גילו לי שאני כזה!
כך למשל ילד השומע מהוריו את המילים: "אתה ילד חסר דעת 
מה  כל  את  והרסת  טיפשי  כה  דבר  עשית  איך  שכל,  טיפת  ללא 
שבנית / שבניתי שעות רבות?". "אתה פשוט ילד שקרן. אי אפשר 
פעמים  כמה  ראיתי  כבר  לעשות?  "מה  פעם".  אף  לך  להאמין 

שאינך ילד מוצלח". 
גם שיטת ההכללה המצויה בדברי הביקורת של הורים כה רבים, 
יודע רק להתלונן". "אף פעם אינך דובר  נוראה והרסנית: "אתה 
נוגע בו". "לעולם אי  אמת!" "תמיד אתה שובר כל דבר שאתה 

אפשר לסמוך עליך שתשמור על אחיך הקטן אפילו רגע אחד". 
אך האמנם? האם אף פעם לא אמר דבר מלבד תלונות? האם לא 
קרה שדיבר אמת? האם באמת שבר כל דבר שנגע בו? האמנם אי 

אפשר לסמוך עליו רגע אחד בשמירה על אחיו הקטן?
ההורה ישיב בוודאי: "ברור שאיני מתכוון עד כדי כך!"

מאמין  הוא  הילד.  לא  יודע,  ההורה  רק  הזאת  הכוונה  את  אך 
גורמות  והן  לאוזניו,  נשמעות  כפי שהן  בדיוק  הנאמרות  למילים 
לו להתקומם נגד ההכללה ולבטל במחי יד את הביקורת הנעשית 
התווית  עם  להזדהות  מאידך  או  מבחינתו,  שקרית  כולה  מעתה 
שהודבקה לו שלא כדין. או אז הוא עלול להיות בדיוק כזה, גם אם 

עד עתה מצבו לא היה חמור כל כך!
סביבתו. אם  בעיני  דימויו  כפי  להתנהג  נמשך  לזכור שהאדם  יש 
יתאמץ  הוא  וטוב,  חיובי  אדם  שהוא  התחושה  את  לו  מעניקים 
להצדיק את הדימוי החיובי. ואם להיפך, הרי דימוי זה עלול מאוד 

להפכו לאדם שלילי, גם אם לא היה כזה עד עתה.
וכמו הפתגם הידוע, הטומן בתוכו סוד הטמון בנפש האדם:

איך שזולתי  כפי  ולא  אני חושב שאני,  "אינני מתנהג בצורה בה 
חושב שאני, אלא כפי מה שאני חושב שזולתי חושב שאני"...

ומה מגלה לילד מה הוריו ומחנכיו חושבים עליו, יותר מאמירתם 
המפורשת?

החשק  את  לאבד  לילד   גורמות  השליליות  שהמילים  ובפרט 
הילד  של  העצמי  הדימוי  כאשר  שהרי  להשתנות.  והמוטיבציה 
נמוך, נוצר בו קושי רב לתקן ולשפר את מעשיו. הוא חש בליבו כי 
רק שקרן הוא, וכיצד מעתה יוכל להפוך לאיש אמת, והלא שקרן 

הוא...

ביקורת מלאה באהבה

לשלוט  המחנך  או  ההורה  על  ילד:  כלפי  בביקורת  נוסף  תנאי 
הילד  כלפי  מליאה  אהבה  בלבו  ולחוש  הנזיפה,  בעת  ברגשותיו 
באותה שעה כבכל שעה אחרת. יש לזכור שדיבור מלב מלא אהבה 
יהיה מנוסח נכון, וגם טון הדיבור ושפת הגוף יעבירו את המסר 

באופן שרק יועיל.  
יסוד זה נרמז בתורה בדברי משה רבינו בעת שנזף באלעזר ואיתמר 

בני אהרן. ככתוב )ויקרא י, טז-יז(: 
"ְוֵאת ְשִֹעיר ַהַחָּטאת ָּדרׁש ָּדַרׁש מֶׁשה, ְוִהֵּנה שָֹרף. ַוִּיְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר 
ְוַעל ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּנוָֹתִרם ֵלאמֹר: ַמּדּוַע ֹלא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת 

ִּבְמקוֹם ַהּקֶֹדׁש?!" 
ברובד הרמז של פסוק זה, אנו מוצאים בראשי תיבות של הפסוק: 
"ַמּדּוַע ֹלא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקוֹם ַהּקֶֹדׁש", את המילים: מלא 

אהבה. 
ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל  "ַוִּיְקצֹף  ככתוב:  עליהם,  רבנו  משה  כשקצף  גם 

ִאיָתָמר", היה לבו מלא אהבה כלפיהם. 
ואכן, אם ההורה והמחנך שוכחים בשעת הכעס את אהבתם לילד 
ורק מטיחים בו את זעמם, עלול הוא מאוד לקלוט רק את הזעם 
שבדבריהם, ולהיות בטוח כי תמיד הוא שנוא בעיניהם, וכל מילות 
ואם  ולחוץ.  מהשפה  רק  היו  אחרים  בזמנים  לו  שנתנו  האהבה 
חלילה מגיע הילד למסקנה כזאת, התוצאה תהיה נוראה והרסנית. 
אולם כאשר הלב מלא אהבה גם בעת התוכחה, הילד יחוש בכך 
יפתח  לא  אבל  התוכחה,  בנח מעצם  לא  יחוש  אמנם  הוא  היטב. 

ריחוק מהוריו וממחנכיו.

סיום שיחת הביקורת 

לאחר שיחה קצרה ונכונה עם הילד על מעשהו השלילי, במהלכה 
חפצים  והוריו  אהוב  ילד  שהוא  משום  דווקא  כי  היטב  הבין 
בטובתו, הם משוחחים אתו כעת על מה שהיה ומדריכים במצופה 
ממנו בעתיד, יש לתת לילד הרגשה ברורה כי בסך הכל אנו סומכים 
עליו ויודעים שהוא ילד נפלא. דבר הבא לידי ביטוי במבט המביע 
ובגילאים  השיחה,  את  החותמים  לבבי  ובחיוך  ואמון  הערכה 

מתאימים גם בטפיחה חברית על השכם.
להשתנות,  רבה  ומוטיבציה  חשק  לילד  מעניקה  זו  אמון  הבעת 
וכוחות שהיו חבויים עד כה בנפש הילד מתגלים לפתע ומסייעים 

לו לבצע את הנדרש, עד לשינוי המיוחל. 

חשיבה טרם התגובה

בניגוד לנטייה הטבעית להתפרץ בזעם בעת התנהגות שלילית של 
הילד, בפרט כשביצע מעשה חמור, יש לעצור לרגע ולחשוב היטב 
כיצד נוכל להגיב כראוי באמצעות מיקוד הנזיפה במעשה שעשה 
מבלי לבזות ולהשפיל את הילד, ומתן הדרכה עניינית וברורה שכך 

לא נוהגים אלא כך. 

יש לתת את הדעת על כך בפרט בעת התעוררות זעם פנימי העומד 
לפרוץ החוצה. אז, כאמור, קיימת נטייה להפריז במילות הנזיפה, 
במילים:  ולהשתמש  המכעיסה,  ההתרחשות  נפח  את  להגדיל 
הוא  תמיד  האמנם  אך  מהנכון!",  ההיפך  את  עושה  אתה  "תמיד 

עושה את ההיפך מהנכון...?! 
בדרך-כלל, פנים עצובות או מאוכזבות של ההורה, יועילו הרבה 
הבעת  נדרשת  לעיתים  כי  אם  וזעם.  כעס  של  מהתפרצויות  יותר 
תמיד  אולם  שנעשה,  המעשה  חומרת  את  שתבטא  כעוסה  פנים 
הרמב"ם  שכתב  וכמו  הלב".  "כעס  ולא  הפנים"  "כעס  זה  יהיה 
)הלכות דעות פרק ב הלכה ג(: "יראה עצמו בפניהם שהוא כועס 
כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא 

מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס".
כזה,  בילד  ומרדן.  פיקח  בילד  תוקף  דברים אלה מקבלים משנה 
ההורים  יציאת  מתוך  ונשנות  החוזרות  זועמות  ונזיפות  גערות 
רוב  כאשר  אולם  במצב.  שליטה  חוסר  לילד  משדרות  מכליהם, 
רגוע,  הילד  בהם  בזמנים  בסבלנות  מתבצעות  הילד  עם  השיחות 
ורק מיעוטן נאמרות  וכואב ללבו ולשכלו,  והן פונות מלב אוהב 
קיים הכרח לבטא את חומרת  בזמנים בהם  כעוסה  פנים  בהבעת 
חינוכיים  פירות  להניב  אלה  שיחות  של  סופן  שעשה,  המעשה 

טובים ויציבים, שילוו את הילד בכל ימי חייו.

מתי עדיף לשתוק
 

הנוגע  בכל  ע"ב(,  סה  )יבמות  בתלמוד  חז"ל  לימדונו  גדול  כלל 
לביקורת ותוכחה: "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך 

מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע". 
הסובל  לאדם  כמובן  הכוונה  אין  נשמע"?  שאינו  "דבר  מהו 
מחרשות פיזית, אלא למסר שאינו נקלט באוזנו של הטועה, כאילו 

הוא חרש שאינו שומע מאומה. 
מדברי חז"ל אלו יש ללמוד שני יסודות בתוכחה.

א. לא כתוב שדבר שאינו נשמע פטור אתה לאומרו, אלא השותק 
וראה  ואינו אומר את דבר התוכחה, מקיים מצוה!  באותה שעה 
חובה  אלא  מצווה,  שמקיים  רק  שלא  אומרים  שיש  בתלמוד  שם 
תוכחה  דבר  אמירת  פשוטה.  והסיבה  יאמר.  שלא  עליו  מוטלת 

שידוע מראש שלא יישמע, לא רק שאין בה תועלת, יש בה נזק. 
ידוע לך שכאשר תאמר את דבר התוכחה, הוא אמנם לא  ב. אם 
יבוא  ועוד  החוטא,  של  במוחו  יישמע  הוא  אבל  עתה,  ישפיע 
דברי  את  לומר  עליך  מצוה  ויועיל,  פעולתו  את  יפעל  שהוא  יום 
התוכחה. שהרי זהו בכלל דבר 'הנשמע'.לפיכך, גם בחינוך ילדים, 
ובפרט כשמדובר בילד בגיל ההתבגרות, יש לבדוק היטב בטרם 
שאינו  'דבר  בגדר  אינה  זו  תוכחה  אם  הביקורת,  דברי  אמירת 
נשמע'. ואם כן, על אף הלב הבוער הדורש אמירה, יש לשתוק ולא 
לומר. שהרי אמירה זו, שנועדה אך ורק לפרוק את לחץ ההורה, רק 

תזיק למטרה המיוחלת, ולכן מצווה שלא לומר. 
רק אם על פי הנראה אמנם כעת אין תוצאה לאמירה, אבל יום יבוא 

והדברים יכנסו ללבו, נכון וצריך לומר את הדברים. 

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.
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בקרטון...

החל
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מרכז רימונים - אהרונוביץ 12 בני ברק

הכאסח יתקיים באוהל של 120 מטר
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לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, לא יבצעו החלפות על מוצרי עודפים, התמונות להמחשה בלבד עד גמר המלאי. טל"ח .
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קרקס תלת שנתי
למרץ    2 באדר  ו'  שני  יום  תאריך:  כבר  יש  זהו, 
וכך  שוב עומדים אזרחי המדינה בפתחה של מערכת 
זוכר  נוספת, לכנסת ה?... מישהו  בחירות מסורתית 
הזה  האירוע  האחרונה  בשנה  רק  אוחזים?  איפה 
מתקיים לו בפעם השלישית... ואולי? אולי עוד היד נטויה... 
זה  ענין  לצורך  ישונה  לא  הוא  עוד  כל  הנוכחי,  החוק  פי  על 
או אחר, אפשר לקיים ארבע מערכות כאלו בשנה אחת! בזמן 
מישהו  שנים.  לארבע  אחת  הוא  לקיומם  המקורי  שהמועד 

זוכר?.
לפחות  ונתבונן  הבחירות'  'קרקס  של  בצידו  נעמוד  וכעת, 
חוזרות  בחירות  של  הזה  הריטואל  למחשבה.  אחת  בנקודה 
ממשלות  משילות,   העדר  של   ביותר  גבוה  סף  שמשקפות 
וכמה  כמה  לכך  ישנם  לדעתי  לקום...  מצליחות  לא  שאפילו 
כדי  בה  די  שלדעתי  אחת,  בנקודה  נעסוק  כעת  אך  סיבות. 
לחולל אנרכיה מפוארת כזו – כמו קרקס הבחירות התלת שנתי 
הברון...  חשבון  על  בהחלט,  יקר  קרקס  לפנינו,  כאן  שנערך 

משלם המיסים משלם על כך ביד רחבה, ירצה או לא ירצה...
נבחן לרגע את השיטה! נשאל את עצמינו לרגע, מי  בואו 
חברי  השרים?  הממשלה?  ראש  המדינה?  את  מנהל  באמת 
הכנסת? בית המשפט? כל התשובות נכונות? או אולי כפי שיש 

שירצו לחשוב: העם?
ובכן, צר לי לאכזב אתכם, כל התשובות אינם נכונות! לא. 

אף אחד מהרשימה הנ"ל אינו מנהל את המדינה!
אחת?  במילה  המדינה?  את  מנהל  באמת  מי  לדעת  תרצו 
התקשורת... היא זו שמכתיבה את סדר היום. היא זו שחורצת 
גורלות, היא מסמנת לה מטרה את מי להמליך, את מי להוריד. 
יודעים  כולנו  סוד?  לכם  גיליתי  האם  היסטוריה.  השאר  וכל 
או  מקלדת  שבאבחת  זו  היא  כי  המאכזבת,  האמת  את  היטב 
מיקרופון משפילה עד עפר, או לחלופין מרוממת דמויות כאלו 

ואחרות.
בכנות   – לדווח  הוא  התקשורת  של  שתפקידה  ברור 
אלא  פנים,  לישא  לא  אף  הצורך  ובמקרה  ובאובייקטיביות. 
על  הבוחנת  העין  ולהיות  ולבדוק  לחקור  ביקורת,  להעביר 
מסמכותה,  חורגת  התקשורת  כאשר  אך  השלטונות.  מעשי 
כאשר  למוטה,  והופכת  מאובייקטיביות  רחוקה  היא  כאשר 
לנקוט עמדות אישיות חסרות  עיתונאים לא מהססים  בכירים 
רסן, באי מתן כבוד להנהגה הקיימת, מתוך צרות עין כזו או 
אחרת, מתוך השקפת עולם שאינה עולה בקנה אחד עם רצון 
העם, ורצון לכפות את דעתם בצורה 'אלגנטית' ומתחסדת של 

'רוממות הדמוקרטיה' שבפיהם, ובידם חרב פיפיות.

כך נוצר מצב אבסורדי, שבמקום שהמערכת תשדר היררכיה, 
היא הופכת למוקד של אנרכיה.

האזרח  הוא  מכך  מפסיד  יום  של  שבסופו  שמי  נשכח  בל 
הקטן, כאשר כל פוליטיקאי מתחיל יודע כי את עיקר כוחותיו 
יש  הימים  ובאווירת  אוהדת,  בתקשורת  להשקיע  צריך  הוא 
להוסיף, כי הוא צריך משנה זהירות שלא 'להיתפס' כמי שגורם 
לסיקור הוגן בתקשורת, כדי שלא יואשם על כך גופא באשמת 
שוחד... )עיין ערך תיק 4,000(. מנקודת מבט כזו אין ספק כי 
הוא לא יוכל לעסוק בתפקידו כראוי, אין לו זמן ולא ראש פנוי 

כדי לעזור לציבור...
שלא לדבר על המצב אליו הגענו, מערכות בחירות חוזרות 
ונשנות. משרד שבכל שנתיים-שלוש מתחלף בו מיניסטר, אינו 
שיחליף  מפעל  כל  ביעדים.  לעמוד  ולא  החלטות  לקבל  יכול 
הסיבה  זוהי  אולי  הרגל.  את  יפשוט  תכופות,  לעיתים  מנכ"ל 

לפשיטת הרגל שבה נמצאת מדינת ישראל.
מבאר  ונשאב  השבוע,  פרשת  אל  המקורות,  אל  ניגש  כעת 
המים החיים של התורה הקדושה, כיצד מתנהלים, ואף כיצד 

מנהלים מאבקים.

  

לקראת מאבקי הבחירות הצפויים לנו בחודשים הקרובים, 
לקראת  ההיערכות  בנושא  עוסקת  וישלח,  פרשת   - פרשתנו 
נעוץ  תחום,  באיזה  משנה  ולא  מאבק,  של  הצלחתו  מאבק. 
הקרב  במהלך  לכן.  קודם  לכך  שהוקדש  ובתכנון  במחשבה 
להיות  חייבת  פעולה  כל  אסטרטגיה.  לשנות  מאוד  קשה 

מתוכננת מראש. על כל תוכנית א' חייבת לבוא תוכנית ב'.
שהתקיימה  הגורלית  הפגישה  על  מסופר  השבוע  בפרשת 
גדולה,  כה  הייתה  ליעקב  עשיו  של  הטינה  לעשיו.  יעקב  בין 
נותרה  לא  ליעקב  איש.   400 עם  יעקב  לקראת  ועשיו מתקרב 
נודע  שכאשר  מספר  המדרש  למאבק.  להתכונן  אלא  ברירה 
ליעקב אבינו על העימות המתקרב עם אחיו עשיו, הוא הכין 
העימות:  את  לנהל  בהם  והדרכים  האפשרויות  מיטב  את  לו 
לעשיו חלק מעושרו  לתת  מוכן  הוא  ומלחמה.  תפילה  דורון, 
על מנת שיניח לו לנפשו; הוא התפלל שהקב"ה יסייע לו מן 
השמים; ובמקביל הוא הכין את עצמו עם בני המשפחה שהיו 

לו, לאופציה של מלחמה, במקרה הצורך ובלית ברירה.
כמורכבת  יעקב  של  הזאת  התוכנית  את  רואים  אולי  רבים 
משלוש חלופות, משלוש אפשרויות שכמעט שוללות אחת את 
רעותה. אדם לא מעניק מתנות לאויב שהוא עלול להילחם בו 

בעתיד הקרוב. על אף שהיו מקרים של פיוס כספי בהיסטוריה 
או  כלכלי  חרם  דווקא  מקדים  המלחמות  רוב  את  האנושית, 

החרמת רכוש של האויב והצהרות עוינות.
תפילה גם היא מעידה על רצון להימנע ממלחמה, על רצון 
של  למלחמה  הכנות  גם  יש  שני  ומצד  הצדדים.  בין  לשלום 

ממש.
עצמו  את  הכין  במעשיו  יעקב  כי  רומז  שהמדרש  נראה 
מעשיו  של  יותר  עמוק  ובמבט  האלה,  האפשרויות  לשלוש 
מלמדת אותנו התורה כי נכון להשתמש בשלושת האפשרויות 
במעשיו  יעקב  לבנים".  סימן  אבות  "מעשה  כידוע  במקביל. 
לקרב.  כניסתנו  טרם  לנהוג  עלינו  כיצד  אותנו  וכיוון  הדריך 
הדבר שאותו אנו צריכים לשים כל העת מול העיניים, זה כיצד 

אנו יכולים להימנע מהמלחמה.
דווקא  להביא  כדי  נעשה  למלחמה  כוננות  של  הגישה  גם 
של  גישה  מתוך  לשלום  להביא  המלחמה!  מניעת  של  למצב 
שלושת האופציות הללו במקביל, כאומר לו: תראה כמה אני 
הסכסוך  את  לסיים  רוצה  אני  כמה  איתך,  להילחם  רוצה  לא 
בטובות, ולא בגלל שאין לי את היכולת להילחם, אדרבה, אני 
יכול להילחם וגם עשוי לנצח, כי הרי יש לי את גם כוח התפילה, 
אלא  במלחמה,  חפץ  אינני  פשוט  אך  בעזרתי.  יהיה  והקב"ה 
להיפך, אני בוחר דווקא בשלום, ולא מחולשה אלא מגבורה!

  

בעין  נראה  הבה  בחירות,  מערכת  תחילת  של  אלו  בימים 
סימן  אבות  'מעשה  של  הקדושה,  התורה  של  במבט  טובה, 
לבנים', כיצד אפשר לפעול עם כל הכוחות והעוצמה, את כל 

כלי הנשק לכוון דווקא למטרה של שלום.
עלינו לזכור את מה שלימדו אותנו חז"ל כי "אין כלי מחזיק 
שלום  יוזמות  נחפש  בטרם  השלום",  אלא  לישראל  ברכה 
חובקות עולם, הבה נעשה שלום בבית פנימה. בין אדם לחברו, 
בתוך החברה שלנו, כי כולנו יהודים – כולנו בניו של הקב"ה.

בחירות.  מערכות  מעט  ללא  שותף  הייתי  הציבוריים  בחיי 
סוערות יותר וסוערות פחות. דבר מרכזי אחד למדתי ממערכות 
אחרי  גם  בחירות.  מוצאי  יש  בחירות  מערכת  לכל  כי  אלו, 
לשום  בורחים  לא  השם,  בעזרת  כאן  נשארים  אנו  הבחירות 
בשלום  באחווה  באהבה  יחד  ולחיות  להמשיך  וצריך  מקום, 

וברעות.
שבת - שלום!

הרב בן ציון נורדמן



לקראת מאבקי הבחירות הצפויים לנו בחודשים הקרובים, פרשתנו - פרשת וישלח, עוסקת בנושא ההיערכות לקראת 
מאבק. הצלחתו של מאבק, ולא משנה באיזה תחום, נעוץ במחשבה ובתכנון שהוקדש לכך קודם לכן. במהלך הקרב 

קשה מאוד לשנות אסטרטגיה. כל פעולה חייבת להיות מתוכננת מראש. על כל תוכנית א' חייבת לבוא תוכנית ב'

"
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ראש השנה לחסידות 

הלל  רבי  היה  הדורות  בכל  החסידים  מגדולי  אחד 
תלמיד חכם  אדירים,  בכישרונות  ניחן  הוא  מפאריטש. 
עצום שהיה בקי בש"ס ופוסקים ובכל כתבי האריז"ל, 
רבי  הגוף.  וסיגופי  גלויות  בתעניות,  רבות  עסק  ואף 
הלל גדל כחסיד טשרנוביל, עד ששמע מאמר של רבינו 
הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי -שהשבוע נחוג את חג 
הגאולה שלו וראש השנה לחסידות- מהחסיד 

רבי זלמן זעזמער והחליט להתקשר אליו.
הוא רדף אחרי רבינו עיירה אחר עיירה, אבל 
את  לתפוס  הצליח  לא  הוא  קרה:  מוזר  משהו 
לאותה  כשהגיע  פעם  ובכל  עיכובים  בפניו  צצו  הרבי. 
להתחכם  החליט  הוא  עזב.  שהרבי  לו  נודע  עיירה, 
ולברר היכן הרבי אמור לשהות ולהגיע לפניו. נודע לו 
על עיר מסוימת שרבינו אמור לבקר בה והגיע לשם כמה 
שעות מוקדם. הוא התחבא מתחת השולחן עליו אמורה 
שאלה  הכין  ובראשו  ההתוועדות  להתקיים  הייתה 
עצומה לשוחח עם הרבי מתוך מסכת "ערכין" – אחת 

המסכתות המורכבות בש"ס.
בית,  לאותו  פמלייתו  עם  הגיע  הזקן  האדמו"ר 
שלו:  הקדושה  במנגינה  ואמר  השולחן  ליד  התיישב 
"אברך שיש לו שאלה במסכת ערכין – עליו להעריך את 
עצמו קודם!". כשרבי הלל שמע זאת מתחת השולחן, 
התעלף במקום, ועד שהתעורר וחזר לעצמו, הרבי כבר 

עזב את העיר...
כוונת רבינו לכאורה הייתה שהשאלה אינה מה אתה 
יודע ומה אתה עושה, אלא מי אתה, מה המניעים שלך 

ומה הרגשות הפנימיים שמפעילים אותך.
לתמיהה  הרבי  של  הביאור  בסיס  הינו  הזה  המסר 

גדולה בפרשתנו.
המשפחה  טראומה.  עברה  והשבטים  יעקב  משפחת 
החיים  את  והחלה  בחרן  שנה   20 אחרי  ארצה  חזרה 
החדשים כאן. דינה, בתו היחידה של יעקב, יצאה לחפש 
בנים  ]היא באה ממשפחה של  בנות הארץ  בין  חברות 
ולא היו לה חברות בבית...[ והיא נחטפה מהרחוב. שכם 
בן חמור, שהיה ראש העיר, חטף אותה לביתו, פגע בה 
והשאיר אותה שם. לא זו בלבד, אלא שהוא פנה ליעקב 

וביקש את הסכמתו להתחתן איתה.
בני יעקב ההמומים החליטו ללמד את תושבי האזור 
הם  הפקר.  הם  החדשים  שהעולים  יחשבו  שלא  לקח, 
השלישי  עצמם וביום  את  למול  האנשים  את  שכנעו 

בהיותם כואבים הרגו את כל הגברים.
יעקב  של  לתגובתו  בנוגע  גדולה  שאלה  עולה  וכאן 
בניו  את  מבקר  יעקב  בפרשה,  כאן  אחד,  מצד  אבינו: 
רק משיקולים טקטיים. יעקב רוגז על הדרך הערמומית 
בה בחרו שגורמת חילול ה' ועל סכנת הנקמה מיושבי 
ביושב  להבאישני  אותי  "עכרתם  בלשונו:  הארץ. 

- ובפירוש  ונאספו עלי והכוני"  הארץ ואני מתי מספר 
באמונתנו  ששיקרנו  שיאמרו   – "להבאישני  הספורנו: 
אחר שנימולו". אבל יעקב אינו מזכיר את עיקר החטא, 
הרג השכנים החפים מפשע שלא היו מעורבים במעשה.
יעקב  לטענת  משיבים  ולוי  שמעון  מכך:  יתירה 
"הכזונה יעשה את אחותנו?!" – וכאן מסתיים העניין. 
התורה עוברת לעניינים אחרים. מכאן שיעקב קיבל את 

טענתם.
שם,  ויחי.  בפרשת  לחלוטין  מתהפך  הסגנון  ואולם 
כאשר יעקב מברך את שמעון ולוי לפני הסתלקותו, הוא 
חוזר לסיפור שכם ומתבטא במלים נוראות. הוא מאשים 
את שני בניו באכזריות ושפך דם נקי ואומר שהם ירשו 
את הנטייה הרצחנית הזו מהדוד שלהם, עשו!. בלשונו: 
וברש"י:  מכורותיהם"  חמס  כלי  אחים  ולוי  "שמעון 
"אומנות זו של רציחה חמס היא בידכם מברכת עשו, זו 
אומנות שלו ואתם חמסתם אותה ממנו". ויעקב ממשיך 
מעורבים  היו  בהם  האכזריות  אירועי  שני  את  ומזכיר 
שמעון ולוי: "כי באפם הרגו איש" - אלו חמור ואנשי 

שכם, "וברצונם עקרו שור" – מכירת יוסף.
ויחי ששינה את  והשאלה עצומה: מה קרה בפרשת 

דעתו?
התמיהה גדולה במיוחד לדעת הרמב"ם )מלכים סוף 
פרק ט(: הרמב"ם מכריע כי אנשי שכם היו חייבים מוות 
לפי ההלכה. זה לא ששמעון ולוי פעלו בחמת זעם מתוך 
הבטן, אלא כל רב היה מורה להם לעשות מה שעשו. 
שכן בני נח התחייבו בשבע מצוות ואחרי המבול נקבע 
שמחמת  אומר  הוי  מיתתן".  היא  זו  שלהן  ש"אזהרה 

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

 האדמו"ר הזקן הגיע
עם פמלייתו לאותו 

בית, התיישב ליד 
השולחן ואמר במנגינה 
הקדושה שלו: "אברך 

שיש לו שאלה במסכת 
ערכין – עליו להעריך 

את עצמו קודם!". 
כשרבי הלל שמע 

זאת מתחת השולחן, 
התעלף במקום, 

ועד שהתעורר וחזר 
לעצמו, הרבי כבר עזב 

את העיר...

"

"

דיוקונו של האדמור הזקן בעל התניא. באדיבות חב"דפדיה

«



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
מנצח
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וככה זה בכל מידה 
רעה: כשלומדים 

חסידות ומבינים את 
הערך של יהודי, את 

הרצון הבסיסי שלו 
לעשות טוב, ואת 

העובדה שגם אם הוא 
חטא, זה בוודאי לא 

יותר מטעות חיצונית 
ששרתה עליו – באופן 

מידי נעלמים הכעס 
והשנאה ומתפשטת 

אהבת חנם. ואם 
מישהו צריך עוד סיבה 

להתמסר ללימוד 
החסידות וההליכה 

בדרכי החסידות, הנה 
הסיבה הזו של הגברת 
האהבת ישראל שהיא 

המעשה האחרון שיביא 
לגאולת עולם בקרוב 

ממש

"

"

חשיבות הערכים הללו לקיום העולם, העובר עליהם חייב 
מיתה.

להקים  "דינים",  היא  נח  בני  על  אחת המצוות המוטלת 
ראו  העיר  שתושבי  וכיון  החייב.  עם  דין  ולעשות  דין  בתי 
ויותר מזה  דבר להביאו למשפט,  ולא עשו  את פשע שכם 
גוננו עליו ושיתפו עמו פעולה כשדינה נשארה שבויה  הם 
יעקב,  בני  עם  עסקים  ולעשות  להמשיך  איך  בביתו ותכננו 

לכן התחייבו מיתה.
של  הטקטי  בפן  רק  כאן  מתמקד  שיעקב  מה  מובן  בכך 
הרמייה וכן בסכנת הנקמה שנוצרה, אבל אינו מאשים אותם 
בשפך דם נקי. כיון שעצם המעשה היה נכון ורק יעקב טען 
ש'הם צודקים ולא חכמים'. על כך ענו שמעון ולוי: "הכזונה 
וגו'". כלומר, ההיפך הוא הנכון: דווקא עכשיו יכבדו אותנו 
ואנו  הפקר  אינו  שלנו  שהדם  שיבינו  כיון  מאתנו,  ויפחדו 

אנשים חזקים שיודעים לעמוד על שלנו.
וכאן עולה השאלה הגדולה מפרשת ויחי: כיצד מאשים 
את בניו שם בהרג ורציחה מירושת עשו? כשאלת הרמב"ן: 
]בפרשת  זמנים  כמה  אחר  אפם  וארר  בניו  על  כעס  "למה 
ויחי[ וענש אותם וחלקם והפיצם? והלא הם זכו ועשו מצוה 

ובטחו באלוקים והצילם?".
בהערת שוליים קצרצרה בליקוטי שיחות )חלק ה עמוד 
פשוט  הסבר  מליובאוויטש  הרבי  מעניק   ,)71 הערה   161

ומשכנע שיש בו תובנה אדירה ומסר עוצמתי לחיים.
בין פרשת השבוע לפרשת ויחי קרה משהו: שמעון ולוי 
כנגד  העוצמה  במפגן  רק  הסתפקו  לא  הם  היכו פעמיים. 
אחיהם  יוסף  כנגד  עוצמה  באותה  פעלו  אלא  שכם,  אנשי 
כשזרקו אותו לבור ואמרו "לכו ונהרגהו ולכו ונשליכהו", 
זה אומר  - משהו מריח לא טוב.  וכשאירוע קורה פעמיים 
שהם לא רק צודקים, אלא גם חס ושלום 'בעלי מידות רעות' 

]ומי אנו שנבין בסוד שבטי ישורון[.
לכן יעקב מדגיש שם את העובדה שהם חטאו פעמיים: 
מתכוון  יעקב  שור".  עקרו  וברצונם  איש  הרגו  באפם  "כי 
להבהיר בכך שהוא אינו מדבר על המעשה שעשו, המעשה 
על  על המניע:  אלא  הרמב"ם,  כשיטת  נכון  היה  עצמו 
שדווקא  לכך  ומביאות  בהם  שמקננות  הפנימיות  התכונות 

הם בוחרים להיות התליינים פעם אחר פעם.
שלמות  נדרשת  שמיהודי  הוא  מלמד  שיעקב  מה 
מי  אלא  עושה,  אתה  מה  רק  לא  גדולה:  יותר  הרבה 
הלב.  בנטיות  אפילו  שלם  להיות  אמור  אתה בפנים ויהודי 
עליו להיפטר מהכעס, למגר את הקנאה השלילית ולדחות 

את הציניות שמביאה לפגוע באחרים.
אדם  תשובה:  בהלכות  גדול  חידוש  הרמב"ם  פוסק  כך 
נידון גם על המידות שמקננות בתוכו, לא רק על מה שעשה 
או לא עשה )הלכות תשובה ז,ג(: "אל תאמר שאין תשובה 
אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, אלא 
כשם שצריך לשוב מאלו כך צריך לחפש בדעות רעות שיש 
ההיתול  ומן  הקנאה  ומן  האיבה  ומן  הכעס  מן  ולשוב  לו 

ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן"
וכפי הסיפור בו פתחנו, זאת הייתה הטענה של יעקב כנגד 

בניו.
יש להוסיף כי באותה הדרך ביאר הרבי בהזדמנות אחרת 
את אחת השאלות הגדולות והידועות במחשבת ישראל: על 
מה נענש פרעה? בעוד כמה שבועות נתחיל לקרוא בזעזוע 
המכות  עשר  ועל  פרעה  של  המושחתת  ההתנהגות  על 
כמו  המפרשים  גדולי  ואולם  ה',  עליו  שהטיל  החמורות 
הרמב"ם והרמב"ן מעלים את השאלה הידועה: על מה הגיע 

לפרעה עונש? הרי עשה בדיוק את מה שציוו?
בברית בין הבתרים ה' אמר לאברהם אבינו "ידוע תדע כי 
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם" – ואם כן 
פרעה קיים את הציווי ועינה אותם? אדרבה כלשון הרמב"ן: 
אולי מגיע לפרעה שכר על שקיים את מצוות ה'? הרי אם 

לא היה מענה את עם ישראל, לא היה מתקיים הציווי?
הרבי עונה כך )לקוטי שיחות לא/31 ובכ"מ(: הטענה נגד 
פרעה לא הייתה על עצם המעשה, אלא על רוע הלב שהניע 
אותו, על שנהנה להיות האיש הרע. לפעמים המעשה הוא 
נכון, אבל אדם נענש על עצם רגש הלב השלילי שהניע אותו 

לכך.
ההיסטוריה של מדינת ישראל מכירה מקרים דומים. חודש 
אוקטובר 1953 היה אחד הקשים בקיומה של מדינת ישראל 
ה"פדאיון",  חוליות  חדרו  שבועות  כמה  מדי  הצעירה. 
וביצעו  המערבית,  והגדה  עזה  מגבולות  מחבלים  חוליות 
פעולות רצח. חוליה כזו פרצה ליישוב "יהוד" במרכז הארץ 
והשליכה רימון לתוך בית משפחת קניאס, האם ושני ילדיה 

נרצחו.
הכאב היה כבד ומערכת הביטחון החליטה על פעולת נקם 
רועמת ביישוב ממנו יצאו המחבלים. 130 לוחמים מיחידת 
"קיביה"  הכפר  אל  יצאה  שרון  אריק  של  בפיקודו  ה-101 
בשומרון וזרעו הרס. הבתים היו אמורים להיות ריקים לפי 
ההערכות שלהם והם זרקו לתוכם רימונים ופוצצו 45 מהם. 
בבוקר התבררו ממדי ההרג: קרוב לשבעים אזרחים, רובם 

נשים וילדים, נהרגו מאש הלוחמים.
בעולם קמה סערה וראש הממשלה, דוד בן גוריון, עלה 
על בימת הכנסת ונאלץ לשקר בפני העולם כולו כי הוא בדק 
היטב ואף יחידה צבאית לא נעדרה אמש מהבסיס שלה... 
הנשק"  "טוהר  נוהל  נקבע  פעולה  מאותה  כתוצאה  אמנם 
ומאז  צבאית  בלחימה  אזרחים  מערבים  לא  לפיו  בצה"ל, 
כל פעולות התגמול שביצעה יחידת 101 כוונו כנגד יעדים 

צבאיים ולא אזרחיים.
את  מזמין  בנושא  והדיון  כסלו,  יט  בערב  עומדים  אנו 
השאלה הבאה: מה רוצים מאתנו? כיצד אדם אמור לשלוט 
זה  רע,  מעשה  לעשות  שלא  לדרוש  מילא  הלב?  בנטיות 
הלב  נטיות  את  לצנן  לדרוש  אפשר  כיצד  אבל  בשליטתנו, 
ולהפוך מאכזר לחסיד? וכי הלב נתון לשליטה שלנו?! וכי 

מישהו בוחר מה לאהוב ומה לא לאהוב?!
בבסיס  שעומדים  הגדולים  החידושים  אחד  זה  אולם 
ספר התניא: הגישה של רבינו הזקן נועדה ליצור הרמוניה, 
להביא לאחדות פנימית בין כל חלקי הנפש – בין המעשה, 
הדיבור והמחשבה. כלשונו בהקדמת התניא: לבאר הפסוק 

"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".
מה  הוא  ש"הלב  היה  הספר  בבסיס  שעומדת  הגישה 
שאתה חושב". אף שהאופי האישי הוא מולד וטבוע עמוק 
בנפש, אבל הוא מושפע מהגישה של הראש. הרעיון הזה 
רמוז גם בדברי הרמב"ם שהובאו לעיל, כשהרמב"ם קורא 
למידות בשם "דעות". ולכאורה מה הקשר בין מידות הלב 
לדעות שהן בראש? אלא שהמידות מושפעות מהדעות וכל 

מידה מבוססת על גישה שכלית מסוימת.
למשל, אחי יוסף הוצפו בשנאה עזה אליו משום שפיתחו 
מלשין  הוא  ולכן  להורגם,  אחריהם  רודף  שהוא  תיאוריה 
עצמם  על  להגן  עליהם  מוטל  ובמילא  עליהם,  לאביהם 
מפניו. ואולם אילו היו יושבים אתו לשיחה כנה מלב אל לב, 
ואולי מניחים גם בקבוק משקה על השולחן, היו מן הסתם 
פותרים את אי ההבנה הזו שהלכה והתעצמה לממדים של 

הרס.
ומבינים  חסידות  כשלומדים  רעה:  מידה  בכל  זה  וככה 
יהודי, את הרצון הבסיסי שלו לעשות טוב,  את הערך של 
ואת העובדה שגם אם הוא חטא, זה בוודאי לא יותר מטעות 
חיצונית ששרתה עליו – באופן מידי נעלמים הכעס והשנאה 
ומתפשטת אהבת חנם. ואם מישהו צריך עוד סיבה להתמסר 
הסיבה  הנה  החסידות,  בדרכי  וההליכה  החסידות  ללימוד 
האחרון  המעשה  שהיא  ישראל  האהבת  הגברת  של  הזו 

שיביא לגאולת עולם בקרוב ממש.

«



 
  

אגף
תשתיות ופיתוח

מח‘ תחבורה

בס“ד

במסגרת פעילות לשיפור ולשדרוג בצומת הרחובות
רבי עקיבא-ז'בוטינסקי, תתבצענה עבודות

במשך שלושה לילות,
בין  יום שני, י"ח בכסלו ה'תש"פ (16/12/19),
עד ליום רביעי, כ' בכסלו ה'תש"פ (18/12/19)

ביו השעות 9:00 בלילה עד 5:00 בבוקר.

כדי לאפשר את ביצוע העבודות, טכנית ובטיחותית, נקבעה 
עפ"י הנחיות המשטרה, סגירת הכביש בלילות אלו

לתנועת כלי-רכב ברחוב רבי עקיבא, בקטע שמרחוב ירושלים 
עד רחוב ז'בוטינסקי לתחבורה ציבורית. ומרחוב הרב קוק עד 

רחוב ז'בוטינסקי לתחבורה פרטית.

קווי האוטובוסים ברחוב רבי עקיבא בשעות אלו יועברו 
לרחובות סמוכים. פרטים מדויקים על שינויי קווי התחבורה 
הציבורית נמצאים באתר העירוני, ובאתרי חברות התחבורה.

תושבים נכבדים, קבלו התנצלות על הקשיים
במהלך העבודות לשיפור קו הביוב.

סגירת רחוב רבי עקיבא
במשך שלושה לילות,
בין הרחובות ירושלים-ז'בוטינסקי

קטע רחוב
חסום

ר‘ עקיבאר‘ עקיבא

ר‘ עקיבאר‘ עקיבא

ם
לי

ש
רו

י
ם

לי
ש

רו
י

ם
לי

ש
רו

י
ם

לי
ש

רו
י

ש
אי

חזון 

קי
ס

ינ
ט

בו
ז‘



ט"ו כסלו תש"פ 13/12/19 10

משחתות חיל הים מבקרות בנמל טולון
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באש
ובמים

|| חיים רייך ||

צילומים: חיל הים

לפני 52 שנה התרחש האסון הכבד ביותר 
בתולדות חיל הים הישראלי • ארבעה חודשים 
בלבד לאחר הניצחון של "ששת הימים", 
טובעה המשחתת אח"י אילת בהתקפת טילים 
של חיל הים המצרי • בהתקפה הימית נרשמו 
47 הרוגים • הטרגדיה המשפחתית הבולטת 
ביותר, הייתה של הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל, 
מגדולי רבני יוצאי מרוקו בישראל, ששכל 
את שני בניו באסון הכבד • הבן, ר' בן-ציון 
כהן קובע: "הייתה סדרת תקלות, כולל כשל 
מודיעיני, אבל אף אחד לא נתן על כך את הדין. 
ישראל לקתה בשאננות יתר, עד שהרשתה 
לעצמה לשלוח את 'אילת' לסיור מול חופי 
מצרים, ללא ליווי של ספינות ומטוסים" 
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פני 52 שנה, בשבת חול המועד סוכות, י"ח בתשרי תשכ"ח, שיגרו ל
סטי"ל מצרי, שני טילי 'סטיקס' לעברה של המשחתת 'אח"י אילת', 
והטביעו אותה מול חופי פורט סעיד. במשחתת "אילת" – שפעלה 
קורס,  וצוערי  צוות  אנשי   200 הפליגו  הישראלי,  הים  חיל  בשירות 
נלכדו  הצוות  אנשי  ומאות  התלקחה  האונייה  שגרתי.  סיור  שקיימו 
התוצאה  המשחתת.  של  לטביעתה  הביא  השני  הפיצוץ  בתוכה. 
הייתה הרת אסון: 47 אנשי צוות נהרגו וכמאה נפצעו. חלק מהנפגעים היו ניצולים 
שהצליחו לברוח מהמשחתת, אך נפגעו מהטיל השני שגרם לאבדות כבדות מבין 
הניצולים ששהו במים. המצרים ראו בהצלחת הפעולה – הישג צבאי מזהיר, לעומת 
זאת בישראל ירדה אווירת יגון כבדה. הלם כבד וזעזוע פשטו בכל רחבי המדינה. זה 
היה האסון המשמעותי הראשון, ארבעה חודשים בלבד לאחר מלחמת ששת הימים 
שהסתיימה בניצחון סוחף. 47 משפחות איבדו את יקיריהן. אווירת החג התחלפה 
אחר  בהמוניהם  שיצאו  המומים  באזרחים  מלאו  ישראל  ערי  כבד.  אבל  באווירת 

מיטתם של הקדושים שהובאו למנוחת עולמים. 
אך את שיא הטרגדיה – סיפקה משפחת כהן ששניים מיקיריה שהו על האונייה. 
האחים אברהם ויעקב כהן, שניהם, בניו של הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל, רבה של 
שכונת הקטמונים בירושלים, נספו באסון הכבד. הם הובאו יחד למנוחת עולמים 
בהלוויה קורעת לב - בה השתתפו גדולי ירושלים, רבנים, אישי ציבור, והמוני בני 
התמונה  באבם.  שנגדעו  האחים  שני  של  מיטתם  אחר  שפופים  שהלכו  ירושלים 
המזעזעת ביותר, שלא תישכח, הייתה דמותו של האב השכול - הרב הישיש רבי 
שלמה כהן זצ"ל, מי שהיה מפארי רבני עדת מרוקו, קורא בקול חנוק אחר מיטת 

בניו: "זכור לנו עקידתם... זכור לנו עקידתם..." 
השנים שחלפו ביעף, עדיין לא ריפאו את הפצעים העמוקים שנפערו בליבם הדווי 
של בני משפחת כהן. הטרגדיה המשפחתית שנפלה עליהם כרעם ביום בהיר, מקננת 
עמוק בליבם, לא נותנת להם מנוח. שוחחנו עם בני המשפחה השכולה, שנוצרים 
עד היום בדומיה את יגונם. בן ציון כהן, אחיהם של הנרצחים, ועובד בכיר בסוכנות 
ישראל': "כמדומני שקבענו תקדים בטרגדיות  ל'כל  היהודית, אמר בעבר בראיון 
יחד בפעולה צבאית.  בנים  היינו הראשונים ששיכלנו שני  ישראל.  מדינת  שידעה 
יחד  זה היה בניגוד מוחלט לפקודת מטכ"ל הקובעת, שאסור ששני אחים ישרתו 
באותה פלוגה. אם המצב היה כפי שהוא היום, אין כל ספק, שהיינו מגישים תביעה 
נגד שר הביטחון והרמטכ"ל. אך אבא זצ"ל, כדרכו בקודש, סירב להתעסק באסונו. 
מהמקרא:  בצטטו  הדין,  את  עליו  והצדיק  הבליג  הוא  מפיו,  הגה  הוציא  לא  הוא 
"וידום אהרון". "אם אהרן הכהן שתק כשנלקחו ממנו שני בניו האהובים, אף אני 

אשתוק..." פסק נחרצות. 

הבשורה שהגיעה לטהרן
בראש  "אבל  כהן,  ציון  בן  טוען  מודיעיני",  כשל  כולל  תקלות,  סדרת  "הייתה 
ישראל  מדינת  שנמצאה.  היכן  להימצא  צריכה  הייתה  לא  האונייה  ובראשונה, 
שהייתה שרויה תחת האופוריה של ניצחון 'ששת הימים', חשבה שהיא כל כך חזקה 
עד שהרשתה לעצמה, לשלוח את "אילת" לסיור מול חופי מצרים, ללא ליווי של 
ספינות ומטוסים, וללא שמירה על "האזנה אל-חוטית" על החוף. אמצעים הננקטים 
בשעת סיור קרבי ובזמן מלחמה. חיל הים לדעתי עשה שטות מוחלטת ואף אחד לא 

נתן על כך את הדין". 
לבן ציון כהן קשה לדבר על האסון הנורא. "לא הייתי אז מרוכז במה שהתרחש. 
חיינו כולנו כאילו בסרט אימה בדיוני, ששיתק את מחשבותינו וחושינו. כך שלא 
ה-60'  שנות  של  תקופה  באותה  אותנו.  מהסובב  רשמים  הרבה  לקלוט  הצלחנו 
ישבתי בשליחות הסוכנות היהודית, בטהרן, בירת איראן - הייתי אחראי על העלייה 
היהודית מאיראן. אך את אותו מוצאי שבת של חול-המועד סוכות, אתקשה לשכוח. 
הפוליטיקה  על  ושוחחנו  ישבנו  שם.  מידידי  מספר  שבטהרן,  בביתי  התאספו 
האיראנית שהייתה בכותרות: באותה תקופה הוכתר השאה האיראני )שהודח ב-79' 
בהפיכה החומייניסטית(. כשהגיעה שעת שידור החדשות ב"קול ישראל", נשתתקו 
הכול והקשיבו. שמענו על התקפת הטילים שערכו המצרים על משחתת "אילת", 
מול חוף 'רומני'. נרעדתי כולי: חשבתי אז על אחי יעקב ששירת כאלחוטאי בכיר 
לא משרת  ידעתי שהוא  כי  יותר שקט,  הייתי  אברהם  הבכור  האח  לגבי  באונייה. 
לצערי  אך  וקשר(.  ניווט,  )גילוי,  גנ"ג  קורס  של  בתהליך  הוא  כי  בספינה,  כרגע 
מאוחר יותר, התברר לי כי התבדיתי. באותה שעה לא שמענו פרטים נוספים, וגם 
נטשוה,  המשחתת  אנשי  כי  לידיעה  פרט  החכמנו,  לא  לילה  חצות  של  בחדשות 
והיא טבעה. למחרת, במשך כל היום, שהיתי בנציגות ישראל שבטהרן. ביום השני 
בבוקר טלפנתי מטהרן לביתו של אברהם אחי בחיפה. השיבה לי אשתו כי ידוע לה 
שיעקב אחי פצוע קשה. היא גם בישרה בשורה קשה: אחי, הוא בעלה, אברהם, 
ידיעות. הזדרזתי למצוא טיסה שתוביל  היו  לא  עדיין  עליו  גם הוא באונייה,  היה 
אותי ארצה במהירות. במשך היום קיבלתי בשורת איוב ממי ששימש כנספח צה"ל 
ביום  בירושלים.  תיערך  הלווייתו  וכי  נהרג,  אחי  שאברהם  נמרודי,  יעקב  בטהרן, 
שלישי בבוקר טסתי והגעתי ללוד. כאן בשדה התעופה של לוד – נודעה לי האיומה 
שבידיעות: גם יעקב אחי נהרג. חשתי כאילו פטיש כבד הולם בראשי: גם אברהם 

איננו, גם יעקב איננו... 'שני אחים שדמן נשפך כאחד'..." 
פגע  "אילת" הפצועים: כאשר  מוסיף לספר ממה ששמע ממלחי  ציון  בן  האח 
הטיל הראשון במשחתת, נמצאו אברהם ויעקב על גשר הפיקוד. אברהם, ששימש 


ספינות פלגת הטרפדות במסדר חילי לקבלת פנים לצוללת אח''י תנין בנמל חיפה



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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חבריו  עם  יחד  באונייה  ניווט  שם  המלחמה,  מחדר  יצא  הים,  בחיל  סגן  בתפקיד 
הקצינים. ובצאתו מהחדר – נפגע. הוא קפץ לים כדי להינצל. אותו רגע השגיח בו 
אחיו, הסמל יעקב, זינק אחריו, תמך בו ושחה עימו יחד. יעקב תמך באברהם הפצוע 
כדי שלא יטבע. עודדו - ויחדיו השתדלו להתרחק מהאוניה שנטתה על צידה, ואז 
בא ביעף הטיל השני - אירעה התפוצצות מתחת למים והפרידה בין האחים. יעקב 
עוד הספיק לחשוב: איך יוכל עכשיו אברהם לשחות, הוא פצוע. אך הנה גם הוא 
פצוע - הוא שט במים ושאל את חבריו מסביבו אם ראו את אחיו - אבל איש לא ידע 
וכשרצו להעלותו על ההליקופטר  כוחות- ההצלה מצאוהו פצוע,  לענות. כשבאו 
אמר להם יעקב כי הוא פצוע קשה ומוטב שיצילו אחרים. בסתר ליבו עוד קיננה 

התקווה שעוד ימצא את אברהם אחיו. 
ממלמל  אותו  שמעו  כי  לי  סיפרו  "חבריו  מתלחלחות:  עיניו  מתרגש,  ציון,  בן 
פסוקי תהילים אחרי שנפצע. אחרי שנואש מלגלות את אחיו הובא לבית-החולים 
"תל השומר" באמרו כי הוא רוצה להיות תמורה לאחיו אברהם – אבל אברהם כבר 
גילו בגלל חגורת-ההצלה שהייתה קשורה  לא היה בחיים. את גופתו של אברהם 
אליו, והיא שגרמה לכך שגופתו תצוף על פני המים. בכיסו הייתה מונחת "תפילת 
הדרך", שאבי מסר לו לפני שיצא ללמוד בישיבה בטנג'יר. הרב הראשי לצה"ל, הרב 
שלמה גורן, סיפר לי גם הוא על עדויות, כי אחיי הקדושים קראו את "שיר המעלות 
לשיחה.  כהן,  דוד  יותר,  הצעיר  האח  גם  מצטרף  כאן  מותם.  טרם  ממעמקים"... 
מו"ר  של  בסוכתו  יחד  סעדנו  עוד  ה',  ביום  שחל  החג  של  הראשון  "ביום  דוד: 
אבינו. למחרת, ביום שישי, הם נקראו לשירות. הם נסעו צפונה לחיפה. שם אספה 
אותם המשחתת 'אילת' שהפליגה משם דרומה. יעקב שימש כאלחוטן הראשי של 
ביריחו. במוצ"ש שמעתי שטיל  נקראתי בשבת לעשות מילואים  אני  גם  האונייה. 
לירושלים.  נסעתי  אותי.  שישחרר  הבסיס  ממפקד  בקשתי  'אילת'.  במשחתת  פגע 
רק  ידענו מאומה.  לא  יעקב,  על  נפטר.  כי אברהם  לנו הבשורה המרה  נודעה  שם 
השומר.  תל  בביה"ח  קשה  פצוע  שוכב  יעקב  כי  העיר,  קצין  לנו  הודיע  שני  ביום 
הוא  כשהגעתי,  יעקב.  של  מצבו  מה  לראות  השומר  לתל  ובאתי  הזדרזתי  היישר 

שכב אחרי ניתוח. הוא פקח את עיניו: אמרתי לו "אהלן יעקב, מה נשמע"? והוא 
מתוך חולשתו ענה לי: "תרגיע את ההורים, תגיד להם שהכול בסדר..." אני כמובן 
לשני  אברהם. המתנו  הלווייתו של  בינתיים התעכבה  איתי.  דיבר  לפחות  חייכתי. 
אחי הנוספים שכיהנו בצרפת, רבי אליהו כהן, רבה של מרסיי, ואח נוסף: רבי יצחק 
כהן רב קהילה בפריס. אך עוד אנו ממתינים להלווייתו של אברהם אנחנו מקבלים 
למחרת בבוקר ביום ג' את בשורת האיוב הנוספת על פטירתו של יעקב. "העולם 
הבנתי  ועודד.  הרגיע  עוד  יעקב  אתמול  רק  מוחלט.  בהלם  הייתי  בעדנו"...  חשך 
להיערך  צריכים  היינו  יעקב.  של  במצבו  פתאומית  התדרדרות  שחלה  מהרופאים, 
הלוויות. אך לא ידעתי כיצד מודיעים להורים השכולים על מות בנם השני. בינתיים 
הגיע הרב הראשי, שלמה גורן לבית הורינו. עליו הוטל התפקיד הקשה לבשר, על 

שני אחים שנשפך דמם כאחד... 
כך: "הנה שני הארונות עטופים...  כתבה שפורסמה בעיתונות התקופה תיארה 
ניצבים  חיל-הים  אנשי  דמעה;  סף  ועיניהם  ניצבים  המדינה  וראשי  שרים,  רבנים, 
סביב – וכמו קפא דמם בקרבם, בלא להניד עפעף. והנה מגיע האב השכול, הרב רבי 
שלמה כהן. ממלמל הוא פסוקי תהילים, אומר צידוק הדין: "כל דרכיו משפט..." 
דמעה קפואה בעיני האב, והוא פושט זרועותיו כלפי מעלה קורא: עשה למען באי 
באש ובמים על קידוש שמך..." ישיש הוא האב וזקנו הלבן מבהיק שבעתיים על רגע 

חלוקו השחור, ושוב פושט הוא זרועותיו מול ארונות שני בניו".

"וידום אהרן..." 
"עם ישראל", מספר בן ציון כהן, "התוודע מהר מאוד, לאסון הכבד שנחת עלינו. 
המונים המונים, זרמו לשכונת הקטמונים, מקום מגורינו להזדהות ולהשתתף בצער 
הכבד. אלפים מיוצאי יהדות מרוקו ששמו של אבי, שהיה רבה של קהילת אוג'דא 
נגע  הכבד  האסון  הם.  רק  לא  אך  אותנו.  לנחם  זרמו  בפיהם,  היה  נערץ  במרוקו, 
יהודים, שלא היינו עימם בהכרות קרובה. דמותו המופלאה של  לליבם של אלפי 
שהגיע  מנחם  כל  של  ליבו  את  הרעידה  בניו  שני  את  ששיכל  הישיש,  הרב  אבינו 
אבינו, שהתגלה  וידום אהרן, מתלבש בדמותו של  ראו את המושג  כולם  לביתנו. 

במלא תוקפו וגבורתו דווקא ברגעים קשים אלו". 
אחד מעיתוני התקופה מתאר בצורה קורעת לב את השבעה בבית משפחת כהן: 
"שכונת העולים בירושלים – הקטמונים. רח' רבי יוסי בן יועזר הוא הרחוב הראשי. 
עומדים  הבית  בפתח  ושבים.  ההולכים  רבים   15 מספר  לבית  קרבים  שאנו  ככל 
עשרות רבות, מאות של מבקרים. גברים ונשים, צעירים וקשישים, בני כל העדות, 
עומדים ושותקים. הבית אבל, שכול. הכל יושבים ושותקים. מפינה פורץ בכי אישה 
תלויה  הנשארת  זעקה,  לקול  והולך  גובר  לאחר-מכן,  חרישי,  בכי  תחילה  קרובה, 
על- יורד  זקנו  שיער  כהן.  שלמה  רבי  השכול  האב  יושב  החדר,  ובמזרח  באוויר. 

פי מידותיו, "זקן אהרון" צחור כשלג, והוא לבוש בגדי רבנותו, חבוש כובע-רבני 
מרוקאי. הוא איננו בוכה. הוא שותק. וכי יוכל עוד לבכות לאחר ימי החרדה והשכול 
מאז אסון "אילת"? גם מקור דמעותיו נדלה. מעליו תלויה תמונת ציור: אהרן הכהן 
לבוש חושן ואפוד. גורל אחד. נדב ואביהוא - אברהם ויעקב. הבית אבל. שכול. כאן 
יושבת גם האם השכולה. היא ילדה את אברהם, את יעקב - היא ילדה וגידלה אותם. 
היא לשואלים  בודדות בערבית-מרוקאית משיבה  מילים  ורק  היא  והנה... שותקת 
לשלומה. עטופה האם במעטה שחורים, מביטה בעיניה האדומות מבכי אל ההמון 
הרב הפוקד את ביתה – והוגה. כאן הייתה תמיד שמחה, תמיד צהלה. בנים, כלות, 
והבאים  ונכנסים  יוצאים  הבית,  פרוץ  עתה  פתוח.  ובית  בית-כנסת  ידידים  נכדים, 

בוכים. בוכים. והיא שוב איננה יכולה לבכות". 
"במהלך ההלוויה והשבעה", מספר האח בן ציון, "פקדו את ביתנו, רבנים וגדולי 
תורה מכל העדות והחוגים. כולם באו להשתתף בצערו של אבינו שראו בו שריד 
הגיעו  במיוחד.  הגיעו  חאקי,  והבבא  סאלי  הבבא  המפוארת.  מרוקו  ליהדות  עבר 
גורן,  זצ"ל, הרב שלמה  יוסף  הגר"ע  אבינו, מרן  ישיבת חברון, בה למד  רבני  גם 
ורבנים נוספים. מבין הצמרת השלטונית, תמך בנו במיוחד מנחם בגין, ששימש אז 
כשר ללא תיק בממשלת החירום שהוקמה לפני 'ששת הימים'. בגין, בניגוד לשר 
הביטחון והרמטכ"ל שלא שמענו מהם, הגיע להלוויה, חיזק את ידינו, ובהיותו חבר 
בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תבע נחרצות לבדוק ביסודיות את המחדלים ואת 
הכישלון המודיעיני שהיה. ראש הממשלה לוי אשכול היה נסער אף הוא מהאסון 
הכפול; הוא הגיע להלוויה בראש מורכן. השתתפו גם השרים משה חיים שפירא 
עוד  אבי  את  שהכירו  שרגאי  זלמן  ושלמה  רפאל  ויצחק  מהמפד"ל,  בורג  ויוסף 
ממרוקו במהלך שליחותם בסוכנות. זכור לטוב גם הח"כ המנוח, אליהו בן אלישר 
בגין עמד לצידה של המשפחה בשעותיה הקשות. עם כלות השלושים  שיחד עם 
נערכה עצרת מספד מרכזית ב"היכל שלמה" בה נשאו דברים בין היתר מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל". 

"למה אשכל גם שניכם" 
הוא  וחצי.  חיוך על שפתיו במשך כשנה  נראה  "לא  ציון,  בן  "על אבי", מספר 
התעטף בשתיקה רבת יגון, שקע במחשבותיו הנוגות, מהרהר תדיר על שני שכיות 
החמדה שאיבד. במהלך השבעה הפטיר מדי פעם: ה' נתן וה' לקח... אין להרהר 
ירושלים המנחמים ציטטו את מאמר הגמרא: "חמה לוקה  רבני  אחר מידותיו..." 



ביציאה מאנגליה מנחם כהן מפקד המשחתת אח''י אילת על גשר הפיקוד 1956
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- על שני אחים שנשפך דמם כאחד", אך לא רק על אבי לקתה חמה. אחי אברהם, 
הותיר אחריו אישה עם פעוטה בת שנה ושלושה חודשים, שלא זכתה להכיר את 
יושבת ליד כלתה השכולה, החובקת את עוללה, היא פורצת  אביה. וכשאמי ע"ה 
מדי פעם באנחה כבושה - כשואלת בזעקה אילמת: "למה אשכל גם שניכם ביום 
אחד?!!"--- במשך כשנה וחצי חששנו להעלות חיוך בבית. האבל היה כה גדול, 
היגון הורגש בכל פינה. אמי ע"ה במשך 6 שנים פקדה מדי יום את קברם של אחי 
הקדושים. "שנה וחצי לאחר האסון", מספר בן ציון, "נולד בן לאחי דוד. זאת הייתה 
הפעם הראשונה, שמו"ר אבי יכל להעלות חיוך על שפתותיו. גם על אמא ראינו מבט 
של הקלה. בסעודת הברית שהשתתפו בה רבנים וגדולי תורה, חשנו כי נשמותיהם 
של אחינו הקדושים מרחפות בחלל האולם. הבן הנימול, שנקרא על שמו של אחי 
יעקב, שלא זכה להותיר אחריו זש"ק, ריפא את כולנו. חשנו במאמר הגמ': נולד בן 

זכר נתרפאה כל המשפחה כולה..." 
"אברהם אחי", מספר בן ציון כהן, "היה רק בן 29 במותו. הוא נולד בכ"ז בתשרי 
לימודיו, נשלח ע"י אבא  ולמד בבית הספר היהודי שבמזגן. כשסיים את  תרצ"ח, 
לישיבת "עץ חיים" שבטנגי'ר. מישיבה זו יצאו מורי-הוראה רבים לקהילות ישראל 
שבמרוקו. בטנגי'ר שהייתה עיר נמל קסומה, יצא ליבו לים. תחביב מיוחד היה לו: 
לשחות, לשוט, ולשהות באונייה. כאשר עלתה המשפחה ארצה – התגייס אחי לחיל 
הים ועבר קורסים רבים בהצלחה. הוא סיים קורסים שונים ובתוכם קורס קצינים. 
הוא העפיל לדרגת סגן והיה מועמד לקידום נוסף. נמלים רבים ראה אחי, אך בסופו 
של דבר נותר דבוק למקורות ולחינוך על טהרת הקודש שספג בבית אבי. האח השני 
יעקב, צעיר ממנו ב -9 שנים. הוא נולד בשנת תש"ז, שנה לפני קום המדינה. יעקב 
בעקבות אחיו, נמשך גם הוא לים והתגייס אף הוא ל"חיל הים", ושימש כאלחוטן 
בכיר על משחתת "אילת". קודם לכן למד בישיבה החקלאית בכפר הרוא"ה במשך 

שלוש שנים". 

מאורעות הדמים באוג'דא 
וגדולי  רבנים  לגולי ספרד שהגיעו למרוקו.  עד  "הייחוס המשפחתי שלנו מגיע 
תורה נמנו עליהם. מוצא משפחתנו, מעיר 'דבדו' שבמרכז מרוקו בשיפולי הררי-

האטלס. עיר מלאה חכמים ורבנים. לימים עברה המשפחה לעיר אוג'דה, על גבול 
ילידי  רובם  יהודים,  אלפים  כעשרת  בת  קהילה  במסגרת  כאן  אלג'יריה.   – מרוקו 
מרוקו, ומיעוטם ילידי אלג'יר - החלה דמותו של מו"ר אבי רבי שלמה כהן להתבלט 
כרב גדול בתורה. יודע דת ודין ופוסק. לא ארכו ימיה של משפחת כהן באוג'דה, 



צוות גשר אח''י אילת

המשחתת אח''י אילת ליד משחתת בריטית עם אוניית סוחר המייצגת אוניית מעפילים בנמל פמגוסטה
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והיא עברה לעיר מזגן. מזגן שוכנת בדרום קזבלנקה, על חוף הים האטלנטי. רבי 
שלמה כהן נתמנה לאב-בית-הדין-הרבני, והיה הדמות המרכזית ליהודי מזגן. 

דברים  ישקו  פיה,  שעל  מכובדת  משפחה  אבא-אמא.  את  סבבו  בנים  "שמונה 
תחילה  ולמצוות.  לתורה  בניו  כל  את  חינך  כהן  שלמה  רבי  מזגן.  בקהילת  הרבה 
שמעו תורה מפיו, ולימים שיגרם ללמוד בישיבות השונות של מרוקו. אלא שלא 
ארכו ימי השלווה. עם הקמת המדינה, עלו רבים מבני הקהילה לא"י, "אבי שלח 
ללא  מזהרת,  בבדידות  בארץ  כאן  חגגתי  מצווה  הבר  את  לא"י.  נוסף  ואח  אותי 
הורים ובקושי מתי-מעט מבני המשפחה. הקמת המדינה ב -48 , עברה בשקט יחסי 
במרוקו. היו לנו יחסי שכנות קרובה עם הערבים המקומיים. אך זאת הייתה שלווה 
מדומה. כל זה היה, עד שמרוקו קיבלה עצמאות בשנת 55 ', וצרפת ששלטה עד אז 
במרוקו קיפלה את דגליה. באותו זמן הלאומנות הערבית-מרוקאית הרימה ראש. 
דמים.  במאורעות  נגמרה  ההסתה  המקומיים.  היהודים  נגד  נפתחה  פרועה  הסתה 
בעיירה ליד אוג'דא עיר מגורנו, נרצחו 47 יהודים בפרעות האיומות שחוללו ערביי 
גם  הייתה  הנרצחים,  בין  יהודים.  של  בדמם  'עצמאותה'  את  חגגה  מרוקו  מרוקו. 
משפחתו של אח אימי הרב משה כהן, שחמש מילדיו נרצחו בפרעות. אך מנגד, היו 
גם שכנים שהתנדבו לשמור עלינו מפגיעתם של אותם פורעים. 'לדאבוננו', מסכם 
בן ציון כהן, "לקתה משפחתנו בכפלים. כאן בארץ נהרגו על קידוש ה' שני אחי 

היקרים, שעזבו את מרוקו כדי לחיות בארץ כיהודים גאים". 
"אבי התבלט, כאחד מגדולי רבניה של יהדות מרוקו. במרוקו היהודית זכה אבי 
למעמד מיוחד בשל אישיותו וגדולתו בתורה. הערים אוג'דא ומזגן, הפכו בזמנו של 
אבי לתל-תלפיות. אבי נסמך ע"י הרב משה בן גיגי מענקי התורה של יהדות מרוקו. 
הוא כיתת רגליו להרביץ תורה ברחבי מרוקו. הוא התבלט בפסקי הלכותיו ובדרשות 
מעוררות הלב שנשא בפני קהל שומעיו. דלתו של אבי הייתה פתוחה לרווחה. אבי 
היה מעורב בחיים הציבוריים, ורבני מרוקו היו עולים אליו כדי לקבל ממנו עצה 
ותושייה. להבדיל, אפילו ערבים תושבי המקום התדפקו על דלתותיו. והוא אף פעם 
לא סירב. תמיד השיב בנחת ובמאור פנים. אבי היה חבר בביה"ד הרבני הגדול של 
לבין  בינו  ענפים  נוצרו קשרים  מרוקו.  בירת  היה בראבאט  מרוקו שמקום מושבו 
שאר גדולי הרוח של מרוקו: הגאונים: רבי רפאל ברוך טולידנו, רבי יהושע ברדוגו, 

רבי חיים שושנה ורבי משה שאול דנון שכיהן כרבה של ראבאט". 

הקשר לבית אבוחצירא 
משפחתו  את  מכין  אבי  החל  תשט"ו,  שנת  של  הדמים  להכין  מאורעות  "עם 
ליציאה ממרוקו. בשנת תשט"ז, עלה אבי עם רוב משפחתו ארצה. שלושה אחים 
נשארו בצרפת, שם כיהנו ברבנות. עוד קודם לכן בשנת 54' ערך אבא ביקור קצר 
בארץ. הוא בא כתייר. כמובן שקבלתי את פניו וליוויתי אותו במסעו בארץ. ראשי 
יוצאי עדת מרוקו, שיצאו לקראתו, הפצירו בו שיארוז את מיטלטליו, וישתקע כאן 
בארץ, סופית. גם רבני מרוקו בארץ לחצו. אבי שסייר בקהילות יוצאי מרוקו ברחבי 
הארץ, הופתע לראות עד כמה נפשם של יהודי מרוקו קשורה בנפשו. בכל מקום 
אליו הגיע, נערכו לו 'קבלות פנים' חגיגיות. גם הרב יצחק אבוחצירה זצ"ל ה"באבא 



קבלת פנים חגיגית לצוללת אח''י תנין  בקדמה טרפדת מאחור משמאל המשחתת אח''י יפו ומימין אח''י אילת

מוקד השליטה על הנעת המשחתת אח''י אילת
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חאקי", ערך לו "קבלת פנים" וביקש ממנו להשתקע בארץ. 
"מדינת ישראל הרשמית, התוודעה גם היא להשפעתו העצומה של אבי על יוצאי 
מרוקו בארץ ונרתמה למאמצים להעלותו ארצה. בר"ח אלול תשי"ד, נערכה מסיבת 
פנים חגיגית ע"י השרים: משה חיים שפירא, יוסף בורג וזרח וורהפטיג, בשיתוף 
ראשי מחלקת העליה בסוכנות שבראשה, עמד יצחק רפאל. רפאל עוד הכיר את אבי 
במסגרת שליחותו במרוקו, והוא שהדגיש ללא הרף את נחיצותו של אבי למוסד 
הרבנות בישראל. הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל, רבה הראשי של א"י שהשתתף 

שנערכה,  חודש  הראש  פנה לאבי ואמר לו: "נו, כבר הגיע הזמן במסיבת 
לו  השיב  אבי  ויבוא"...,  "יעלה  שכבודו 
בבדיחות מהמשך התפילה: קודם שיהיה 
השתקע  שנתיים  כעבור  "וירצה"...!" 
שמחו  ישראל  רבני  בא"י.  סופית  אבי 
העיר  רבנות  את  לו  והציעו  לקראתו 
"בית שאן", אך אבי התנגד בכל תוקף. 
עם  "רמת-גן",  רבנות  לו  כשהוצעה  גם 
בחירתו של הרב אליהו פרדס לרבה של 
ירושלים דחה אבי את ההצעה. אבי רצה 
משוש  הקודש-  עיר  ירושלים  את  רק 
ירושלים  קדושת  את  שאף  הוא  ליבו. 
לכן  קודם  שנה  ארבעים  בנעוריו.  כבר 
ממרוקו  אבי  עלה  תרע"ח,  בשנת   –
"חברון".  בישיבת  ללמוד  כדי  לא"י 
לירושלים,  להתגעגע  פסק  לא  מאז 
לערוג ולכסוף לקדושתה. אין כל פלא 
בשכונת  רב  של  תפקיד  לו  כשהוצע 
'הקטמונים' בירושלים, הוא קפץ על 
המציאה בשתי ידיים. כאן בקטמון ו' 
הוא הפך לתל- פיות. ביתו – בית ועד 
הבית  מחדרי  ובאחד  וקטון,  לגדול 
הוא ריכז את ספרי הקודש המרובים 
התורה  ספרי-  את  ואף  שבידו, 
שהעלה ממרוקו. הוא בנה בית כנסת 

"ויקהל שלמה" לקהילת יוצאי מרוקו. המקום הפך למגדלור תורני. הוא נשא בכל 
התפקידים הרוחניים בשכונה: קרא בתורה, ותקע בשופר. הוא שימש גם כשוחט 
ומוהל. למעלה מ-2,000 בריתות זכה אבי לערוך בחייו. חלק מספרי התורה שהעלה 

ממרוקו, הוכנסו לבתי כנסת של יוצאי קהילת מרוקו". 
במרוקו  עוד  ממרוקו.  הכיר  עוד  אותו  סאלי",  ה"באבא  באדמו"ר  דבק  "הוא 
כולה  הקהילה  פמלייתו.  עם  יחד  באוג'דא  ביקורים  עורך  סאלי"  ה"באבא  היה 
לכבוד  שנערכה  מצווה  לסעודת  נשחטים  היו  וכבשים  עגלים  חג.  לובשת  הייתה 
הצדיק. ה"באבא סאלי" יחד עם מו"ר אבי, יושבים היו במרכז השולחן, ואנו כולנו 
מצטופפים היינו סביבם - מתענגים כל רגע על זיו השכינה. גם כאן בארץ נמשך 

הקשר". 
"זכיתי בעיני לראות כיצד שררה אהבה אמיתית בין שני הצדיקים - ואת גודל 
בשליחות  כשהייתי  מעשה:  היה  וכך  לשני.  אחד  שרחשו  וההערכה  ההערצה 
הסוכנות בטהרן, נודע לי יום אחד שאבא שוכב בביה"ח לאחר ניתוח שעבר. היישר 
טסתי לישראל, כשהגעתי לביה"ח נאמר לי כי אבא עזב את ביה"ח. הלכתי לביתו. 
אבא ראני ואורו פניו. "טוב שבאת", אמר. הוא נתן לי מעטפה שבתוכה היו אלף 
לירות )סכום אגדי באותם ימים(, ואמר לי: לך לנתיבות, ל"בבא סאלי", תן לו את 
לנתיבות. הגעתי  ונסעתי  רכב  אותי". עשיתי כמצוותו, שכרתי  ושיברך  המעטפה, 
השתרכו,  ארוכים  תורים  עיני.  וחשכו  סאלי",  ה"באבא  של  לביתו  בבוקר  ב-10 
סאלי"  ה"בבא  של  ביתו  מבני  לאחד  פניתי  רב.  זמן  להמתין  אצטרך  כי  וראיתי 
ביתו.  בנו של הרב שלמה כהן ממתין בפתח  כי  לידיעתו  ובקשתי ממנו, להעביר 
ובחיוך  פנים  במאור  מקבלני  סאלי"  וה"בבא  פנימה.  הקודש  אל  הובלתי  היישר 
רחב. אמרתי לו: "הגעתי ארצה, לקיים מצוות "ביקור חולים למו"ר אבי, והנני בא 

בשליחותו שיברך אותו. ומסרתי לו את המעטפה. 
גדול  הוא  גדול,  כהן  שלך  אבא  אביך?  את  יברך  "אני  נזדעזע:  סאלי"  ה"בבא 
ממני עשרת מונים - תגיד לו שיברך אותי... אני זקוק לברכת כהנים..." הוא ברכני 
ונפרדתי ממנו לשלום. אחרי ייצא המשב"ק ואמר לי: הרב נתן לי מעטפה עבורך, 
והוסיף לי קרטון של בקבוקי ערק למסור לאבי, שכידוע ראו בהם הרבה ישועות 
בביתו של ה"בבא סאלי". כשחזרתי לאבי ותיארתי בפניו את הקורות בבית הצדיק, 
הוא שאל בחרדה: "אני יברך את ה'בבא סאלי'?!". פתחנו את המעטפה ומצאנו 
בתוכה 2,500 לירות. אבי אמר לי: "המתחיל במצווה, אומרים לו גמור". הוא שלח 
אותי לטבריה על קברו של רבי מאיר בעל הנס, שם חלקתי מחצית מהכסף לצדקה, 

משם המשכתי לצפת וחילקתי את כל היתר".

המשחתת בחיפה אוגוסט 1956.

כתבה בעיתון דבר על הטבעת המשחתת
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בשירות 
העם היהודי

נשיא ועידת רבני אירופה בראש משלחת רבנים מאירופה וישראל בטוניסיה
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הם הוזמנו למועצה לשיתוף פעולה בין מנהיגות יהודית ומוסלמית בתמיכת ערב הסעודית, ביקרו בטוניסיה 
ובאזרייבג'אן ומטפחים קשרים חמים עם הממלכה בבחריין שהבשילו עד להשתתפותו של הגרש"מ עמאר רבה 
של ירושלים בוועידה שהתקיימה בנסיכות· נשיא 'ועידת רבני אירופה' ובכיריה מקיימים דיאלוג מנוטר עם 
מנהיגים מוסלמים בניסיון להשפיע על האווירה באירופה ובמזרח התיכון. הם מאמינים שאנשי הדת חשובים 
לאין ערוך כדי לחנוק את האש · הרב משה לוין, סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' שהניח את היסודות לקשרים 
אמר למלך אל ח'ליפה כי "בימי החנוכה ראוי לציין את מעט האור הדולק, כאן בבחריין, בזכותך, בתוך עולם 
חשוך של פונדמנטליזם קיצוני"

||  שבתאי פוגל ||

בשירות 
צילומים: אלי איטקיןהעם היהודי
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קריאה למלחמה בטרור חייבת לבוא מנציגי ה
כל הדתות כאחד. כאן בבחריין חיים בני כל 
חיים  לאפשר  ונמשיך  פחד  כל  ללא  הדתות 
שלווים ושקטים ליהודים ולקיים את אורחות 
חייהם מנהגיהם ומצוות דתם ללא כל מורא" 
– כך אמר מלך בחריין השייח חמד בן עיסא 
אל-חליפה בקבלת פנים מרשימה לנציגי הדתות שקיים בארמון 
המלוכה במנאמה בירת בחריין. את היהודים ייצג עפ"י הזמנת 
המלך, הרב משה לוין, סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' שהתקבל 
כמו  מאוד.  ומיוחד  חם  ביחס  ובית המלוכה  ע"י המלך, שריו 
בכל מקום אליו הגיע הושב הרב לוין ליד המלך כאות הערכה 
נציגי כל הדתות,  בולטת. במהלך האירוע המיוחד שקיים עם 
העמים.  בין  אמת  ולשלום  בטרור  למלחמה  הנואמים  קראו 
מסעודיה.  דאעש  מנטבחי  אחד  של  אמו  גם  הוזמנה  לאירוע 

לאמור; כולנו נפגעי הטרור האכזרי.
היה זה שיאה של תוצאות התשתית שהניח הרב לוין לדיאלוג 
החיים  אבטחת  שתכליתו  מוסלמים  מנהיגים  עם  מתמשך 
ויצירת חזית  היהודיים וקיום מצוות הדת במדינות מוסלמיות 
נגד הקיצוניות באירופה. קשרים שהבשילו עד להשתתפותו של 
הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים השבוע בוועידה שהתקיימה 
בנסיכות. הקשרים נמשכים גם כיום במפגשים עם שרי הממלכה 
שגרירים וחברי פרלמנט ולאחרונה בביקורו של המלך בצרפת 
העניק לו הרב לוין עותק ספרו של רבי סעדיה גאון על התורה 

בשפה הערבית.
יהודית  מנהיגות  בין  פעולה  לשיתוף  למועצה  הוזמנו  הם 
ומוסלמית בתמיכת ערב הסעודית. ביקרו בטוניסיה באזרייבג'אן 

בבחריין ובמדינות נוספות. 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא 
ובכירי הוועידה מקיימים דיאלוג מנוטר עם מנהיגים מוסלמים 
בניסיון להשפיע על האווירה באירופה ובמזרח התיכון ומאבק 
על הזכויות הדתיות ביבשת אירופה. הם מאמינים שאנשי הדת 
חשובים לאין ערוך כדי לחנוק את אש הפונדמנטליזם האכזרי. 
ועוזרו  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  לוין,  משה  הרב 
אנו  כי  ח'ליפה  אל  למלך  אמר  צרפת  של  רבה  של  המיוחד 
בעיצומם של ימי החנוכה המרבים אור בעולם וכי ביהדות קיים 
מושג: 'מעט אור דוחה הרבה מן החושך' - "בחריין בהנהגתך 
היא מעט אור בעולם חשוך של פונדמנטליסטים קיצונים". הרב 
לוין הודה למלך בשם נשיא הוועידה, הרב פנחס גולדשמידט 
המטוס  כבש  ליד  ליהודים.  המיוחד  יחסו  על  אירופה  ורבני 
המתינו  קצרה,  ביניים  לתחנת  חנו  שם  דאבי,  מאבו  שהמריא 
היישר  הרב  את  שהסיעו  המלוכה  מארמון  משלחת  לוין  לרב 

נשיא 'ועידת רבני 
אירופה', הגאון רבי 
פנחס גולדשמידט 

ובכירי הוועידה 
מקיימים דיאלוג מנוטר 
עם מנהיגים מוסלמים 

בניסיון להשפיע על 
האווירה באירופה 

ובמזרח התיכון ומאבק 
על הזכויות הדתיות 
ביבשת אירופה. הם 

מאמינים שאנשי הדת 
חשובים לאין ערוך 
כדי לחנוק את אש 

הפונדמנטליזם האכזרי

בארמון הנשיאות בתוניסיה

הגרש"מ עמאר עם נציגי דתות  בבחריין







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
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לאחד ממלונות הפאר בבירה. קבלת הפנים לה זכה הייתה האות 
לכבוד המלכים להם זוכים בני הקהילה היהודית במדינה.

"בכל  כי  לוין  הרב  אומר  מפאריס  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
נפגשים  אנחנו  עימם  האישים  וכל  ביקרתי  שבהם  המדינות 
הקשים  והפיגועים  האנטישמיות  לאחר  כעת  ובוודאי  מבינים, 
בצרפת, באירופה בכלל ובארה"ב, כי הטרור אינו פוסח על אף 
עם ומדינה. הקיצונים האיסלמיסטים פוגעים בכולם ואין קשר 
לכך שאנחנו יהודים או ישראלים. זו הסיבה שהם הגיעו להכרה 
כי רק בשיתוף פעולה עם היהודים, בעיקר עם המנהיגות הדתית, 

נוכל לעמוד באגרוף קמוץ ולנצח את הטרור".
את הביקור הראשון בבחריין, משחזר הרב לוין ל'כל ישראל', 

יזם שכן שלי וידידי, האימאם הצרפתי חסאן שלגומי.

נר חנוכה בביהכנ"ס

בבית  צנוע  טקס  התקיים  בבחריין  ביקורו  ביום  ערב  בשעת 
חנוכה.  שני של  נר  לוין  הרב  הדליק  במהלכו  הכנסת שבנאמה 
חברי הקהילה היהודית המונה כחמישים נפש שרו בהתרגשות 
מוסלמים  שכנים  הגיעו  לטקס  ישועתי'.  צור  'מעוז  את  רבה 
רבים ונציגי בית המלוכה והפרלמנט. חברת הקהילה היהודית, 
האוודה  הגב'  עו"ד  לשעבר,  הברית  בארצות  בחריין  שגרירת 
עזרא איברהים אמרה כי כל חברי הקהילה נרגשים מאוד; "מאז 
לוין:  נר חנוכה בבית הכנסת בבחריין". הרב  1948 לא הודלק 
"בית המלוכה ביקשו ממני לקיים את טקס הדלקת נרות חנוכה 
בארמון המלוכה באירוע של כל נציגי הדתות. אבל אני חשבתי 
הנר  הדלקת  מצוות  את  ולקיים  הכנסת  בית  את  לפקוד  שראוי 
התקשורת  כלי  נציגי  כל  הכנסת.  בבית  דווקא  ניסא  בפרסומא 
הטלוויזיה  גם  הנרות.  הדלקת  את  בהרחבה  סיקרו  המקומית 

הממלכתית".
ארמון  קיים  לצרפת,  המריא  בטרם  בערב,  יותר  מאוחר 
והפנים  המשפטים  שרי  השתתפו  שבו  מיוחד  דינר  המלוכה 

שאדבר  כך  על  עמדו  "הם  לוין.  הרב  של  לצידו  בחריין  של 
החנוכה  חג  מהות  על  להם  הסברתי  המשתתפים.  כ-300  בפני 
ומה הוא מסמל. הייתם צריכים לראות מה קרה לאחר הנאום. 
נבוכתי מהתשואות הרמות. כולם קמו על רגליהם, ביקשו צילום 

למזכרת, להחליף כמה מילים, לשמור על קשר".
של  רבה  של  הקרוב  כעוזרו  גם  כאמור  המשמש  לוין  הרב 
צרפת וכרב הז'נדרמיה הצרפתי אומר כי המלך אל-ח'ליפה הנו 
באמת אוהב יהודים וכי בהשראתו זוכים היהודים ליחס מועדף 
החיים.  תחומי  בשלל  ביטוי  לידי  שבא  מהשלטונות,  ומיוחד 
"קחו דוגמא, אותה אמרתי לשר המשפטים בבחריין. סביב בתי 
הכנסת, לידם וסביב כל מוסדות החינוך אצלנו בצרפת עומדים 
אלפי חיילים ושוטרים ואילו אני הגעתי לבית הכנסת במנאמה. 
לא ראיתי שוטר או חייל אחד. כי אין צורך. כי האווירה שיצר 
המוסלמים  נפלאה. השכנים  אווירה  היא  היהודים  סביב  המלך 
הם ששומרים על בית הכנסת וכך גם על בית העלמין. וזה נזקף 
אך ורק לזכותו של המלך. השר שלא הסתיר את שמחתו סיפר 

הגר"פ גולדשמידט עם המופתי של תוניסיה בכנס נגד האנטישמיות והקיצונים המוסלמים בג'רבה

הרבנים וחברי המשלחת בבית הכנסת העתיק באל-ג'רבה בתוניסיה

הגרש"מ עמאר בביקורו השבוע בבחריין







WELCOME
TO THE

FAMILY

1,566₪
לחודש

החל מ-

Toyota C-HR

SALE 2020

1,624₪
לחודש

החל מ-

Mazda 3

SALE 2020

749₪
לחודש

החל מ-

Kia Picanto

SALE 2020

1,611₪
לחודש

החל מ-

Kia Niro

2,799₪
לחודש

החל מ-

Chevrolet Traverse

SALE 2020

1,790₪
לחודש

החל מ-

Mitsubishi Outlander

SALE 2020

1,566₪
לחודש

החל מ-

Kia Sportage

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Toyota Corolla

SALE 2020

1,701₪
לחודש

החל מ-

Hyundai Tucson

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Nissan X-Trail

SALE 2020

מבחר רכבים חדשים בתנאים 
המשתלמים ביותר, בהתחייבות!

 100%
מימון 

ללא מקדמה

6432*
cmotors.co.il

המחירים כוללים מע"מ | התשלום ל - 36 חודשים והיתרה בתום התקופה במבחר מסלולים 
לבחירה | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

החשמל 10בני ברק               | עפולה                  | פתח תקוה גזית 2מצדה 9

סוכנות הרכבים המובילה בישראל!חייגו עכשיו <

היכנסו לקטלוג הרכבים

בס"ד

מבחר ענק 
של דגמים 

חדשים 2020
אחריות 

יצרן מלאה!
יבואן 

מקביל 
מורשה

טרייד-אין 
אטרקטיבי 

במיוחד!

עשרות 
אלפי לקוחות 

מרוצים!

SALE 2020
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45 ילדים בני  לי שבאחד מבתי הספר בעיר ישנם, לא פחות מ 
אזרחויות שונות. אם לא נשכיל לחיות יחד בהבנה ובכבוד לא 

נוכל להתקיים, אמר לי".
משלחת  בראש  לוין  הרב  עמד  לכן  קודם  חודשים  כתשעה 
נציגי דתות והממשל הצרפתי שהוזמנו על ידי נשיא תוניס, אל 
באג'י אל סבסי לביקור בטוניסיה. לבקשתו צורף למשלחת מר 
אבישי חטיב אחיו של יואב הי"ד מהרוגי הטבח במרכול הכשר 
חסרת  ולאבטחה  ולבבי  חם  ליחס  זכתה  המשלחת  בפאריס. 

תקדים מצד שלטונות תוניס ואנשי ביטחון צרפתיים.
התקיימה  לוין  הרב  הוזמן  שלשמה  הטרור  נגד  העצרת 
במוזיאון הלאומי של תוניס הסמוך לפרלמנט בבירה בו ביצעו 
קודם  ימים  כעשרה  דאע"ש  האסלמית  המדינה  ארגון  מרצחי 
אירע  קודם  שנים  כשלוש  אדם.  בני   22 נהרגו  בו  דמים  פיגוע 
שבמהלכו  ג'רבה  באי  הכנסת  לבית  בסמוך  התאבדות  פיגוע 

נהרגו 21 בני אדם.
הממלכתי  ובאירוע  בטוניס  ההזדהות  בעצרת  "אמרתי 
בבחריין כי הרבנים וחברי המשלחת מעבירים לעולם כולו מסר 
חד משמעי ולפיו; רצח חפים מפשע הנו איסור עפ"י כל הדתות 
וכל רצח שכזה, הגם שכביכול הרוצחים אומרים כי באו להגן 
על כבודו של בורא עולם, הנו פגיעה בו. העם היהודי בישראל 
ובעולם כולו נפגע מהטרור הרצחני הפוגע בכל מקום ומקום גם 
ולעמוד  תוקף  בכל  לגנותו  עלינו  אחרות.  ודתות  לאומים  בבני 

איתנים ברוחנו". 
רבה  מלווה באבטחה  לוין כשהוא  הרב  ביקר  לאחר העצרת 
תוך פינוי צירי תנועה בבית העלמין העתיק בתוניסיה. בעקבות 
רפאל  מסעוד  רבי  של  קברו  חילול  על  אליו  שהגיעו  הידיעות 
משרדה  כי  הבטיחה  התיירות  שרת  עם  בשיחה  זיע"א.  אלפסי 
בתיאום עם שרת הפנים ישקמו כל פגיעה וכי הממשלה תתגבר 

את האבטחה סביב בית העלמין והמוסדות היהודיים בתוניס.

ובכל  באזריביז'אן  בבחריין,  בתוניסיה,  "צעדתי  לוין:  הרב 
חשש.  כל  לי  היה  לא  לראשי.  כיפה  עם  המוסלמיות  המדינות 
תבוא שוב הם אמרו לי. אנחנו רוצים לפתח פרויקטים חינוכיים 

לילדים שילמדו על היהודים אמונתם ותפילתם". 
הוזמנה  לוין  הרב  שטיפח  הקשרים  בעקבות  לתוניסיה  גם 
וראשי ארגונים  'ועידת רבני אירופה', רבנים מישראל  משלחת 
הרבנים  יישכח.  ביקור שלא  זה  היה  לביקור ממלכתי.  יהודיים 
ביקרו בבית הכנסת הגדול בטוניס ועלו על ציוניהם של חכמי 
טוניס בבית העלמין 'בורג'ל', התרגשו ב'חיידר' ובבית הכנסת 
העתיק אל גריבה שבג'רבה. הקשיבו לקול השופר המכריז על 
כניסת השבת. חזו בתושבים המטמינים את החמין בתנור אחד 
במרכז השכונה המאוישת כולה ביהודים שומרי שבת, השתתפו 
בקבלת פנים שערך המופתי הראשי של תוניסיה לרבנים בועידה 
את  הדתות.  שר  עם  ונועדו  והטרור  הקיצוניות  נגד  בינלאומית 
השבת עשו במחיצת רבה של תוניסיה הרב חיים ביתאן בג'רבה

הרבנים הוזמנו על ידי ממשלת טוניסיה כדי לחזק את הקהילה 
היהודית ורבה של טוניסיה הרה"ג רבי חיים ביתאן ואת שיתוף 
הפעולה בין יהודים ומוסלמים למלחמה נגד הטרור של האיסלם 
הקיצוני והאנטישמיות החוקתית באירופה. הרבנים זכו לקבלת 
עשרות  הטוניסאי.  התיירות  משרד  ע"י  מלכותי  ולאירוח  פנים 
שוטרי משטרת טוניסיה וכוחות הביטחון אבטחו את המשלחת 
וכל נסיעה לוותה ביללות צופרים של ניידות המשטרה וכוחות 
לקחת  בעת מעבר השיירה מבלי  תנועה  צירי  וסגירת  הביטחון 
סיכונים. לאיש לא הותר לצאת בגפו ללא ליווי, עקב פעילות של 

הג'יהאד העולמי ברחבי המדינה. 
במרכז הביקור ובמהלך פגישות עם שרי הממשלה והדרגים 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  המיוחד  המכתב  נמסר  ביותר,  הגבוהים 
והדברים  התוניסאית,  המדינה  נשיא  עבור  שליט"א  ישראל 
מרן  רשכבה"ג  רבה.  בהתרגשות  השלטון  בצמרת  התקבלו 

גרשון  רבי  מרן  ורבינו  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
אידלשטין שליט"א כתבו במכתב נדיר לנשיא תוניסיה: "בודאי 
על  היהודיים,  המוסדות  על  לשמור  תמשיך  מדינתו  ממשלת 
כפי  מדינתכם,  יהודי  בטחון  ועל  העלמין  בתי  על  הכנסת,  בתי 

שנהגתם עד היום"
נשיא  השתתפו:  ובג'רבה  הבירה  בתוניס  שביקרה  במשלחת 
ועידת אבני אירופה הגר"פ גולדשמידט, אב"ד אמסטרדם הולנד 
הרה"ג רבי אליעזר וולף. רבה של ז'נבה הרה"ג רבי יצחק דיין. 
רבה של מרסיי צרפת הרה"ג רבי ראובן אוחנה. המנהל הרבני 
רבי  הרה"ג  במוסקבה  חיים'  'תורת  ישיבת  וראש  הועידה  של 
הרב  צרפת  של  רבה  של  ויועצו  הועידה  נשיא  סגן  לבל.  משה 
משה לוין. הרה"ג רבי בנימין ואן דה קמפ מרבני הולנד. הר"ר 
מועצת  חבר  בלוקסנבורג.  הקוניסטואר  נשיא  אפללו  אברהם 
נשיא  קאמפ.  ונדר  ברוך  מר  הנגיד  הועידה  של  הפטרונים 
הקוניסטואר במרסיי הנגיד הר"ר צבי עמר ונציג גדול"י בועדה 

המתמדת הרב ישראל פרידמן ואורחים נוספים מישראל.
המופתי  שערך  בכינוס  מוסלמים  מאות  בפני  שנשא  בנאום 
רבנים מאירופה  עותמן באטיח' למשלחת  תוניסיה  הראשי של 
עם  להתמודדות  שקיים  בינלאומי  סימפוזיון  במסגרת  וישראל 
'ועידת  נשיא  אמר  שבטוניסיה,  ג'רבה  באי  והטרור  הקיצוניות 
רבני אירופה' ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט 
שליט"א כי 'המוסלמים המתונים הם הפרטנרים שלנו למלחמה 
החוקתית  ובאנטישמיות  האלימה,  בקיצוניות  האסלמי,  בטרור 
באירופה ואנו נלחמים יחד נגד החקיקה האנטי דתית באירופה". 
הכוחות  לאיחוד  שנועד  דתי,  כנס  ולא  פוליטי  בכנס  מדובר 

למלחמה בטרור.

'רחובות יהודיים' במנמה

בארמון המלוכה בבחרייןיחס מיוחד ליהודים. הרב לוין עם המלך אל חלפה בארמון המלוכה בבחריין

הגרש"מ עמאר עם אנשי דת בבחרייןהגרש"מ עמאר בבית הכנסת בבחריין







לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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הרב משה לוין, סגן 
נשיא 'ועידת רבני 

אירופה' ועוזרו המיוחד 
של רבה של צרפת אמר 

למלך אל ח'ליפה כי 
אנו בעיצומם של ימי 
החנוכה המרבים אור 

בעולם וכי ביהדות קיים 
מושג: 'מעט אור דוחה 

הרבה מן החושך' - 
"בחריין בהנהגתך היא 
מעט אור בעולם חשוך 

של פונדמנטליסטים 
קיצונים"

בחריין היא מדינה קטנה ועשירה מאוד, שנמנית עם גוש מדינות 
משתרעת  הסעודית  לערב  קטאר  בין  הממוקמת  הממלכה  המפרץ. 
זה  באי  בחריין.  האי  הוא  בהם  והמרכזי  שהגדול  איים,   33 פני  על 
מנמה.  בה,  ביותר  הגדולה  העיר  גם  שהיא  המדינה,  בירת  שוכנת 
כלכלתה, כמו שכנותיה, מתבססת בעיקר על תעשיית הנפט הפורה 
כידוע באזור. הקהילה היהודית מונה כחמישים נפש. בבירה מנאמה 
יש כמה רחובות ובהם חנויות בבעלות יהודית. אותם רחובות זוכים 
החנויות  שכל  העובדה  בשל  יהודיים",  "רחובות  לכינוי  שבת  ביום 
בהם סגורות כמובן בשבת. בית קברות יהודי קיים בבירה, ואת בית 
הכנסת שאיננו פעיל, לצערנו, מאז 1948 , אז עזבו מאות היהודים, 

אוסר המלך להסב חלילה ולהפוך למרכז אירועים.
בחריין  תושבי  ליהודים  אל-חליפה  המלך  מעניק  כהונתו  מאז 

יחס חם במיוחד, והוא משקיע מאמצים בהרחבת הקהילה היהודית 
במדינה. בפגישה עם בני הקהילה יוצאי בחריין בלונדון בטקס הסיום 
השנתי של חניכי האקדמיה הצבאית המלכותית הבריטית סנדהרסט 
הם  ועזבו  בארצו  שנולדו  היהודים  כי  המלך  אמר  בנו  למד  שבה 

אזרחים לכל דבר והביע רצון לראותם שבים לבחריין. 
לפני כמה שנים מינה אל-ח'ליפה לתפקיד שגרירת בחריין בארצות 
הברית. את עו"ד האוודה עזרא איברהים - היהודי הראשון אי פעם 
שזוכה לתפקיד שגריר של מדינת ערב - במדינה אחרת. יחסו המיוחד 
ליהודים מתבטא גם בנושאים נוספים. אנשי עסקים יהודים בבחריין 
הבית   - המדינה  של  השורא"  ב"מועצת  בכירים  תפקידים  קיבלו 
העליון של הפרלמנט במדינה. אחת הנציגות הבולטות של הקהילה, 

ננסי חדורי, חברה בפרלמנט הבחרייני.

בארמון המלוכה במנאמה

הרבנים וחברי המשלחת בכניסה לכנס בג'רבה, תוניסיה





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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שמחת החתונה בחצרות סקווירא ויז'ניץ

שמחת החתונה בחצר 
תולדות אברהם יצחק 

צילום: משה גולדשטיין 

כינוס ראשי הסמינרים במעונו של מרן הגרי"ג אדלשטיין 

הראשל"צ הגר"י יוסף במעמד סיום הש"ס בישיבת 'נחלת דוד'

עצרת תפילה בישיבת בריסק לרפואת 
ראש הישיבה הגרמ"ד סולובייצ'יק 

צילום: יוחנן לוסטיג 



לב
יב

רק
כ םלה

השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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מעמד הדינר השנתי בכולל להוראה 
'פנים מאירות להורות נתן' 

הגר"ש בעדני בביקור בארה"ב

שמחת הווארט לנכדת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה 
עם נכד כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף

כ"ק האדמו"ר 
מלעלוב 

במוצאי שבת 
פרשת ויצא 
בבורו פארק

צילום: אברמי ברגר

שמחת החתונה בחצרות ערלוי - קוסוב ויז'ניץ 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

מוך לעיירה שפולי התגורר "פריץ", בעל ס
אחוזות עשירות רע לב. כל כפרי המחוז 
שייכים היו לו והוא החכיר את השדות, 
הכרמים ובתי המזיגה שבכפרים ליהודים 
מהם לקח כסף רב בתמורת שרותם הנאמן. 
בתקופת החורף התגורר הפריץ בארמון מפואר בעיר 
הבירה ובזבז שם את כספם של היהודים שגזל מהם 

באכזריות על כל תענוגות העולם. 
באותו זמן היו משרתי הפריץ אחראים על אחוזותיו שליד 
שפלי, והיהודים נהנו מחדשים מעטים של שקט ושלוה. 
בבוא האביב התחדשו צרותיהם של היהודים, ימי 
פורענות החלו עבורם. הפריץ ששב לאחוזתו הסמוכה 
לשפולי, ארח בטירתו מושלים ורוזנים ממחוזות אחרים, 
נשפים עליזים ערך לכבודם בכל לילה, וכטוב לב המסובים 
ביין נהג לצוות על עבדיו להביא אליו את "יהודיו", את 
היהודים העלובים שנאלצו לציית לשגעונותיו בגלל שהוא 
היה מקור פרנסתם. הם שנהלו את הפונדקים השדות ובתי 
המרזח להפריץ והיו נתונים תחת חסדו, ברצונו שלם להם 
וברצונו בקש מהם כסף רב. וכשלא היה בידם לתת לו, 
הכניסם לצנוק, התעלל בהם והשאיר את משפחותיהם 
ללא אב ומפרנס עד שיהודים רחמנים אספו כסף רב ופדו 
את "השבוי". את העלובים האלה "הזמין" אל אורחיו גסי 
הרוח וההוללים ובפניהם צוה על היהודים לרקוד ולשיר 

כדי להצחיק ולרומם את רוחם של המסובים. 
בימים ההם התפרסם שמו של "הסבא משפולי", תלמידו 
הצדיק של הבעל שם טוב הקדוש. קהל חסידים גדול היה 
לו ל"סבא משפולי" כל דל וכל נדכא בא אליו בבקשת 
עזרה וישועה. וכל חכם וירא שמים כל צמא לדבר אלקים 

חיים בא אליו להתחמם באורו ולהסתופף בצלו. בין הבאים 
היו גם יהודים שסבלו מידו הקשה של הפריץ, ובפתקאות 
הבקשה שלהם הם מהרבי בקשו שיתפלל עבורם, שהשם 

יתברך יהפוך את לב הרשע לטובה עבורם. 
צרותיהם של היהודים צערו מאד את הצדיק, ואת כל 

הפונים אליו בענין זה ברך בכונה גדולה ומעומק הלב. 
ימים עברו ומצבם הרע של היהודים באחוזותיו של 
הפריץ, לא השתנה, מיום ליום הציק להם יותר ויותר, בכל 
שנה בפרוס האביב בהתקשט העצים בעלים ובפרחים בצאת 
השמש לחמם עולם ומלואו אחרי תקופת קרה וגשמים 
בתקופה של אור שמחה ותקוה לבני אדם החלה תקופת 
חרדה ואימה ליהודים של הפריץ. לרעיונותיו הנוראים 
לא היה גבול. באחד הימים צוה לתלות את תמונת "אותו 
האיש" בבתיהם. אסון זה לא יכלו היהודים לסבול ובצר 
להם התאספו ויחד הלכו אל "הסבא משפולי", שפכו 
לפניו את מרי לבם בכו ואמרו ש"הגיעו מים עד נפש" 
ויותר אינם יכולים לשאת ועתה מתחננים הם בפני הצדיק 

שיעזור להם ויושיעם. 
לשמע גזרתו האחרונה של הרשע, קפץ הסבא משפולי 
ממקומו כנשוך נחש הכה על השלחן וצעק: "צודקים אתם 
אכן באו מים עד נפש זמן רב חכיתי לאותו רשע שיחזור 
מדרכו הרעה, קויתי שיתקן מעשיו, אך מעתה לא אחכה 
יותר. הגיעה השעה ללמדו לקח ולהשמיע באזניו את 

עשרת הדברות". 
משתוממים עמדו היהודים סביב הצדיק ולא הבינו את 
כונתו. ועוד בטרם שאלו ובקשו הסבר לדבריו, הוסיף הרבי 
ואמר: "הקשיבו היטב לדברי ועשו את מצותי. בכל שנה 
נוסעים אתם לחוג את חג השבועות בעיר הגדולה. הפעם 

הפריץ שהתגייר
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אל תעשו כן. התאספו כולכם בבית החוכר ושם תחוגו את חג מתן תורה. 
לפני החג גשו אל הפריץ וספרו לו על תכניתכם. אמרו לו שאת תפלות 
החג תערכו בבית היהודי והזמינו אותו ואת ידידיו הרבים לבוא ולשמוע 
את תפלתכם. ואתם התקדשו והטהרו לפני החג היו מוכנים לקבל את 
פני החג הקדוש, וגם אני אבוא ואהיה אתכם ועתה סעו לשלום לבתיכם. 
סיים הצדיק את דבריו באזני השומעים הנדהמים, שלא העזו לומר דבר 

ומהרו בחרדת קודש לביתם לקיים ולעשות את מצות הרבי. 
השליחים התיצבו בפני הפריץ ובקשו ממנו לבוא ולהשתתף בשמחת 
חגם חג חמתן תורה. ובשמחה נאות הפריץ לבקשתם. הרעיון לראות את 
היהודים מתפללים נשא חן בעיניו מאוד. אם שירתו של יהודי אחד ששר לפי 
פקודתו מפעם לפעם בנשפי השכורים שלו שעשע אותו ואת אורחיו, הרי 
שזמרתם של צבור גדול תבדר את רוחם ותענג אותם ללא ספק. צהל הפריץ 
והבטיח ליהודים שהוא וידידיו הרבים יהיו אורחיהם בחג השבועות הקרוב. 
עוד באותו יום הזמין אליו הפריץ את ידידיו בעלי האחוזות הסמוכות 
ובמסבה המפוארת שערך לכבודם סיפר להם על המחזה הנהדר שעתידים 
הם להיות עדים לו בחג השבועות הקרוב. בצחוק פרוע של הוללים וריקים 
התפזרו האורחים והבטיחו לבוא ביום המיועד לביתו של החוכר היהודי. 
בערב חג השבועות הגיע הסבא משפולי אל ביתו של היהודי ואתו עם 
רב. מכיון שצר היה המקום להכיל את כל האורחים צוה הרבי לצאת אל 
הגבעה הסמוכה לכפר לפרוש חופה גדולה ולהציב מתחתיה בימה ועליה 

ספר תורה.
זמן התפלה הגיע החורשה אשר סביב הגבעה התמלא המוני אדם. ליד 
הרבי הצטופפו היהודים וחכו בדחילו ורחימו לבאות. ומאחוריהם ערב רב 
של גוים בעלי אחוזות עשירים ונכבדים ובראשם הפריץ הרשע, ממתינים 

להפתעת החג שהובטח להם. 
לפני התבה עבר הצדיק בעצמו, ובתפלת היהודים הנרגשים נאמרה 
בהתלהבות ובדבקות עצומה. הגוים שראו את הצדיק מתנועע בחרדת 
קודש כשהוא עטוף בטלית המכסה את ראשו וציציותיו נגררות ארצה 
פרצו בצחוק רועם שהופסק לפתע כאשר הגיע הצדיק לקריאת שמע. 
כשקרא הרבי שמע ישראל, נשמע קולו כשאגת ארי ביער, וכל העומדים 
נזדעזעו. את הפחד שאחז בהם נסו הפריצים להסתיר, הן להשתעשע באו 
וכיצד יוכל קומץ יהודים עלובים להפחידם, אך כשהגיע הצדיק לתפלת 
שמונה עשרה התפשט קולו ונשא על פני הסביבה כולה. ורגש רך עדין 
ומופלא, ומתיקות שלא מהעולם הזה הרגישו הנאספים יהודים וגוים כאחד. 
דומה שהיקום כולו האילנות צפרי השיר, ופלג המים שזרם לרגלי הגבעה 

הצטרפו לתפלה הנשגבה. 
לאחר תפלת שמונה עשרה ואמירת "אקמדמות", גולל הרבי את ספר 
התורה פתח בפרשת "יתרו" והזמין לקרוא בתורה את אחד מאנשיו שבאו 

אתו. בעל הדרת פנים מרשימה היה הקורא וקולו ערב חזק ועדין כאחד. 
כשהגיע לעשרת הדברות אחזה חרדה את הנאספים בהיר היה אותו יום 
השמש זרחה והשמים נראו כחולים ללא ענה. לפתע התקדרו השמים ענן 
כבד נפרש מעל הנוכחים כעומד ליפול עליהם וקולות רעמים נשמעו בחזקה. 
ליד הפריץ עמד אחד היהודים והסביר לו כל מלה ומלה שיצאה מפי 
הקורא בתורה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עברים, 
לא יהיה לך אלקים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר 
בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת" רעם קולו של הקורא, והמתרגם מבאר. 
הפריץ ששמע והבין נבהל בפחדו נזכר בפקודתו לתלות את תמונת 

משיחם של הגוים בבתי המזיגה של היהודים. 
זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום 
השביעי שבת לה' אלקיך", שהסביר היהודי לפריץ, והוא נזכר בפקודותיו 

לפתוח את בתי המזיגה בשבתות. 
התכוצות בבטנו ומחנק בגרונו חש הפריץ, וכמעט שהתעלף. 

עשרת הדברות שנאמרו בלשון הקודש שפה שאינה שפת הגוים ואינה 
מובנת להם נשמעו באזני כל אחד מהם כאלו שפת אמו היא, כל אחד 
מהם נזכר בחטאיו ופחד נורא אחז בהם. בסוף הקריאה בתורה נפלו כולם 
מתעלפים על הארץ. לאחר דקות ספורות שנראו כנצח קמו הגוים חורים 

ונרגשים ובבושת פנים הסתלקו כל אחד לדרכו. 
אחרי התפלה סעד ה"סבא קדישא" בביתו של החוכר היהודי את הסעודה 
החלבית של חג השבועות. בין מאכל אחד למשנהו אמר הצדיק לחסידיו 
שאותות של התרגשות עדיין נכרו על פניהם: "את עשרת הדברות האלה 
ששמעו היום יזכרו הפריצים כל ימי חייהם ולא יציקו לכם יותר. לשם כך 
נאלצתי להטריח לכאן את משה רבנו בכבודו ובעצמו והוא שקרא בתורה 
אך כדאי היה הדבר ודעו לכם כי גם הפריץ שלכם אינו גוי ככל הגוים יש 
בו ניצוץ מנשמתו של יתרו כהן מדין שבא אל בני ישראל למדבר והודה 

בקיומו של הקדוש ברוך הוא ובעמו הנבחר ישראל".
במוצאי חג השבועות שלח הפריץ שליחים אל ביתו של החוכר ובקש 
מהצדיק לבוא אליו. הצדיק נאות ללכת, הלך אלא ביתו של הגוי והתיחד 
אתו שעות אחדות בחדר סגור. למחר שב הסבא קדישא לביתו ומאז חיו 
היהודים באחוזותיו של הפריץ בשלוה, פרנסתם היתה מצויה בשפע ואיש 
לא הרע להם בכספו של הפריץ ובעזרת אנשיו נבנה בית כנסת חדש וגדול 

עבור היהודים על הגבעה שעליה התפלל הסבא קדישא". 
יש אומרים כי שמיעת עשרת הדברות השפיעה על הפריץ עד כדי כך 
שעזב את ארמונו וכל עשרו ותר על כבודו ותענוגותיו נדד לארץ רחוקה 
ושם התגייר ובאותה שנה נפטר ונקבר בבית קברות יהודי, ועל מצבתו 

נחקקו המלים "גר צדק".

עוד באותו יום "

הזמין אליו הפריץ 

את ידידיו בעלי 

האחוזות הסמוכות 

ובמסבה המפוארת 

שערך לכבודם סיפר 

להם על המחזה 

הנהדר שעתידים 

הם להיות עדים 

לו בחג השבועות 

הקרוב. בצחוק פרוע 

של הוללים וריקים 

התפזרו האורחים 

והבטיחו לבוא ביום 

המיועד לביתו של 

החוכר היהודי
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

עשו זאת בעצמכם:
גמילה מעישון 

זה  לעשן  להפסיק  גנטי.  גורם  יש  להתמכרות  כי  מראים  מחקרים 
גם  אלא  הממכר,  בניקוטין  התלות  בגלל  רק  לא  פשוט.  לא  ממש 
בגלל דפוסי התנהגויות שאתם מורגלים בהם זמן רב, ושעם הזמן 
כן אפשר  איך  אז  לעשן.  הדחף  את  לטריגרים שמעוררים  הופכים 

לנסות להפסיק לעשן וגם להצליח.
"הרשימה"

שרצות  הטובות  הסיבות  כל  את  מנו  ובה  רשימה  לעצמכם  הכינו 
השיעול  למשל,  לעשן.  להפסיק  לבחירה  בנוגע  בראש  אצלכם 
בני הזוג שמעדיפים אתכם תמיד  הטורדני, התינוק שנרתע מכם, 
וסוכריית מנטה, או לכך שפשוט נמאס לכם  ייבוש  אחרי הרתחה, 
את  הכינו  עישון.  להפסקת  שבחוץ  לחום  המצנן  מהמזגן  לצאת 
הרשימה והדביקו במקום גלוי ונגיש, למשל על שומר המסך, בכיס, 

על המקרר/ לוח נעצים/ דסקטופ ועוד.
חוויות של הצלחה

כדי  נפשית.  אליו  להתכונן  שמומלץ  תהליך  הוא  מעישון  גמילה 
יודעים  כשאתם  רק  להיגמל  בחרו  הצלחה,  של  מחוויה  ליהנות 
בוודאות שאתם רוצים ויכולים לתמוך בעצמכם. איך יודעים?  קחו 
שאיפה עמוקה ושאלו את עצמכם שאלה פשוטה? "האם אני רוצה 

להיגמל"? והשיבו בכנות. אתם יודעים עליכם הכי טוב. 
הפסיקו בבת אחת! 

מניסיון רב שנים של טיפול גמילה ממוקד והפסקת הדחף לסיגריה 
אנחנו יודעים בוודאות, שלא מומלץ לעבור את התהליך בהדרגה. 
קלה  פשוטה,  הגמילה  באחת,  שכשמפסיקים  מראים  מחקרים 

ומהירה יותר. 
ניקיון יסודי!

כל זמן הוא זמן מצוין להתחיל בניקוי. הניקיון הזה נועד לטהר את 
כל מה שמדיף ריח סיגריות: מאפרות, ריפוד, כריות, שטיחים.

לקחת לריאות 
כדי לרסן ולהרגיע את הדחף לעשן, כדאי לתרגל נשימות עמוקות 

ואיטיות כבר בתחילת התהליך.
שינוי הרגלים ודפוסי התנהגות

להפסיק לעשן זה ממש לא פשוט. לא רק בגלל התלות בניקוטין 
מורגלים  שונות שאתם  דפוסי התנהגויות  בגלל  גם  אלא  הממכר, 
בהם זמן רב, ושעם הזמן הופכים לטריגרים שמעוררים את הדחף 
לעשן. למשל: הקפה עם הסיגריה, ההמתנה בתחנת האוטובוס או 

בפקק,  מפגש עם חברים, יציאה להפסקה ועוד.
תחילת  לפני  כבר  ולתרגל  חלופות  לעצמכם  להמציא  מומלץ 
להליכה  לצאת  קפה,  להפסקת  לצאת  במקום  לדוגמא:  התהליך. 
קצרה. לבחור בספר טוב במקום ישיבה עם חברים. ככלל מומלץ 

לשהות במקומות ציבורים שבהם העישון אסור.

פעילות גופנית
הוא  המוצע  הפתרון  בעיה  שלכל  ייתכן  כיצד  תשאלו,  בטח  אתם 
פעילות גופנית? אז נכון, כל המחקרים מוכיחים בצורה מאוד ברורה 
שפעילות גופנית מתונה משפרת באופן ניכר את מצבנו הבריאותי. 
במקרה של גמילה מעישון, הפעילות מרסנת את הדחף לעשן ואת 

סימפטומים הגמילה.
זה לא הזמן לנוח!

עצמכם  את  להעסיק  מומלץ  שאפשר.  כמה  עד  עסוקים  הישארו 
הפה  את  "להעסיק"  וגם  טובים.  ובמעשים  שונות  בפעילויות 
וירקות חתוכים. מומלץ להימנע ממסטיקים, כדי  במקלות קינמון 

להימנע מגירוי פיזי שמזוהה עם הסיגריה. 
תנו כבוד

אתם עושים צעד חשוב מאוד - תנו לו את הכבוד הראוי! התרכזו 
במשימה הזו, והימנעו מביצוע מטלות נוספות שדורשות מחויבות 

והימנעות. למשל: דיאטה. 
שינוי צורת חשיבה

משבחרתם להפסיק לעשן, אתם פוסעים לעולם הלא-מעשנים וזה 
הזמן לשנות את צורת החשיבה על מעשנים. למשל, במקום לקנא 
במעשנים שיוצאים החוצה לעשן, ההימנעות שלכם מעישון ראויה 

לקנאה.
החליפו התמכרות אחת באחרת

מחקרים מראים כי להתמכרות יש גורם גנטי. מומלץ לבחור במושא 
פעילות  למשל,   הנאה.  לכם  שיעניק  יותר  וחיובי  חדש  התמכרות 

ספורטיבית, אמנות, טיולים, כתיבה, קריאה, או כל תחביב אחר.
זה נבלה וזו טרפה 

אלקטרוניות,  סיגריות  לעשן  שעדיף  לחשוב  היא  נפוצה  טעות 
תחפשו  אל  להפסיק?  החלטתם  מגולגלות.  סיגריות  או  נרגילה 

חלופות ממכרות ומזיקות אחרות. היצמדו לחלופות בריאות יותר.
קופת חיסכון

מזל טוב, אתם הולכים לחסוך כסף רב! החליטו על תקופת גמילה 
כמו שבוע, חודש, שנה וצ'פרו את עצמכם בפרסים שווי ערך שיעשו 

לכם טוב.
אפילו לא אחת

הצלחתם להיגמל? קחו בחשבון שאפילו סיגריה אחת עלולה לחבל 
הימנעו  המסלול.  לתחילת  אתכם  ולהחזיר  הגמילה  בתהליך  לכם 

לחלוטין! 
תמיכה

אל תישארו לבד בתהליך. בני האדם הם יצורים חברתיים, ובמצבים 
לא פשוטים  אנחנו זקוקים לתמיכה, לחיזוקים ולחיבוקים מחברים, 

משפחה, או גורם מקצועי שיסייע בריסון הדחף לעשן. 

אם בחרתם להתעכב על הכתבה הזו ולקרוא אותה, המשמעות היא כנראה, שהחלטתם )!( שאתם 
רוצים לנסות להפסיק לעשן, וזו כבר התקדמות מצוינת בדרך להצלחה •  צוות התמיכה של מכון 

אברהמסון לגמילה מהתמכרויות, נרתם לעזור לכם עם טיפים והמלצות 'זהב' להיגמל  מעישון

סל תרופות
טיפול בפצעונים 

מותג אקניל משיק מארז ייחודי במהדורה מוגבלת לטיפול בפצעונים, הכולל תרחיץ פנים 
מענה  לתת  ומטרתו   AcNet הייחודית  הנוסחה  את  שמכילים  טיפולי,  ייבוש  וג'ל  טיפולי 
נטול  כולל הוא תרחיץ פנים טיפולי  כולל להופעת הפצעונים. התכשיר הראשון שהמארז 
שומן, לניקוי עמוק ולהסרת עודף שומנים. התרחיץ מכיל קמומיל להרגעת העור ולהחלקתו, 
בעור  שומנים  עודפי  ומסיר  ממיס  מנקה,  אדמומיות.  ומפחית  דלקתיים  תהליכים  מעכב 

ומכווץ את הנקבוביות. מומלץ לשימוש יומיומי, בבוקר ובערב.
התכשיר השני שכלול במארז הוא ג'ל ייבוש טיפולי שקוף ונטול שומן, המיועד לייבוש ממוקד 
ומהיר של פצעונים ופגעי עור מקומיים. יש לשים מעט ג'ל על אצבע נקייה או על מקל צמר 
גפן ולמרוח נקודתית על פגעי העור, תוך הימנעות מאזור העיניים. מומלץ לשימוש יומיומי, 

בבוקר ובערב.
סדרת מוצרי אקניל בעלת איכות מרכיבים גבוהה ומכילה חומרים פעילים שיעילותם נבדקה 

חודרים  אלו  חומרים  רפואיים.  במחקרים  והוכחה 
נקבוביות  ביסודיות את  מנקים  זקיק השיער,  לעומק 
את  מעכבים  שומן,  עודפי  ומסירים  ממיסים  העור, 
ומעניקים  אדמומיות  מפחיתים  החיידקים,  התרבות 
ידי  על  פותחה  אקניל  סדרת  בריא.  מראה  לעור 
שנים  רב  ניסיון  המשלבת  פריגו,  התרופות  חברת 
של  ופיתוח  ידע  עם  יחד  הדרמטולוגיה  בתחום 
תרופות ותכשירים קוסמטיים בעלי יתרונות רפואיים 

המשווקים בארץ ובעולם.
בסופר   99.90 של  משתלם  במחיר  יימכר  המארז 
ב-  109.90 ברשתות פארם אחרות, במקום  ו-  פארם 

69.50 לכל מוצר בנפרד.

חדש: סדרת ויטמינים לילדים  
ישראל,  של  החדשה  הפארם  רשת   Be
המותג  קטגוריה חדשה, תחת  משיקה 
 Be סדרת  את  וחושפת  הפרטי 
לילדים  ויטמינים  סדרת   ,better
וטרמן,  אורי  הקרב.  החורף  לקראת 
  Be by shufersal רשת  מנכ"ל 
מסר: "אני גאה להרחיב את קטגורית 
סדרת  ולהשיק  שלנו  הפרטי  המותג 
ויטמינים חדשה לילדים. בחורף הזה רצינו לספק להורים אלטרנטיבה נוספת וטובה לרכישת 
להוביל  הבטחנו  התחרות.  מול  אל  במיוחד  אטרקטיביים  במחירים  תזונה  ותוספי  ויטמינים 
 C עידן חדש לצרכן הישראלי וכך נקיים בכל תחומי הפעילות שלנו". הסדרה כוללת: ויטמין
לילדים בטעם תפוז 29.9 ₪, פרוביוטיקה לילדים בטעם בננה  54.9 ₪, מולטי ויטמין לילדים 
בטעם ענבים 59.9 ₪, מגה מולטי ויטמין לילדים בטעם תות 39.9 ₪, חורף פלוס לילדים בטעם 

תפוז 19.9 ₪

מגנזיום בספיגה מוגברת
שלו  המקור  לצערנו  בגופנו.  תפקידו  וזהו  המגנזיום  של  השני  שמו  זהו  החיים,  מינרל 
והקרקעות  מותפלים  שלנו  המים  ופוחת.  הולך  שותים  שאנו  והמים  הצמחים  מהקרקעות, 
נפגעות מחומרי הדברה בעמוסים אשלגן וזרחן הפוגעים ביכולת של הצמחים לספוג אותו. 
כמו כן עיבוד מזון או בישולו, צריכת יתר של פחמימות, או מוצרים עתירי שומן ואפילו לחץ 
נפשי, עלולים לפגוע בכמות המגנזיום בגופנו. כל אלה מציפים ומגדילים את הצורך בתוסף 
מלאכותי ומומלץ ליטול את זה בעל יכולות הספיגה היעילות ביותר. מחסור במגנזיום מתבטא  
נימול  רוח משתנים, תחושת  ירידה בתיאבון, כאבי ראש תדירים, מצבי  בין היתר: בעייפות, 
שרירים,  התכווצות  בחילות,  חולשה,  הלב,  בקצב  הפרעות  הדם,  בלחץ  שינויים  באצבעות, 
בתפקוד  ואחרים  כאלו  ושינויים  שינה  הפרעות  עצירות,  בריכוז,  בקשיים  גם  להתבטא  יכול 

הקוגניטיבי.
מחקרים שונים מעידים על כך שאחוז גדול מאוכלוסיית העולם המערבי 
מתמודדת עם מצבי מחסור במגנזיום. זאת למרות שגוף האדם מכיל 
בממוצע כ-25 גרם של מגנזיום שרובו נאגר בעצמות, בשרירים ובתאים 

ברקמות הרכות. 
על מנת לספק לגופנו את כמות המגנזיום המומלצת, כדאי לצרוך 
אגוזים,  כהים,  ירוקים  מעלים  כגון:  מגנזיום,  עתירי  מזונות  יותר 
כל  שלא  לציין  חשוב  מים.  יותר  ולשתות  מלאים  ודגנים  קטניות 
קיימת  ולכן  בגוף  נספג  המזון  דרך  צורכים  אנו  אותו  המגנזיום 
בטכנולוגיות  המיוצרים  מגנזיום  תוספי  לנטילת  רבה  חשיבות 
המבטיחות ספיגה גבוהה וזמינות ביולוגית לתאים, כמו במגנזיום 
ומיוצר  ביסגליצינאט  מסוג  מגנזיום  אקוסאפ,  של  החדש 
ה  בפטנט  שימוש  עושה  זה  מגנזיום  ליפוזומלית.  בטכנולוגיה 
-TRAASC, הוא מחובר לשתי חומצות אמינו גליצין, המסייעות 
לספיגה של מינרלים במעי, ללא תופעות לוואי במערכת העיכול. 

בטעם נטרלי, ללא סוכר או ממתיקים מלאכותיים.  
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"האם כדאי שאלך למאסר?" 
התייעץ אדמו"ר הזקן בעל התניא 
עם ר' שמואל מונקס. והאחרון, 
שהיה בעל שכל ישר וחוש הומור חסידי 
מיוחד במינו, השיב לו: "אם אתה רבי תלך 
למאסר... ואם אינך רבי מגיע לך מאסר, שכן 
לקחת מיהודים את התענוג של הקיטור". 
כן, החיים מזמנים לנו מבחן שבו כולם 
מעתיקים מכולם, אך חבל שאיננו מבינים 
שלכל אחד יש עותק אחר של בחינה. ורק 
אחרי שעברת את המבחן האישי שלך תוכלי 

להודות לה׳ על הניסיון. 
ביום שישי האחרון, בשעות הצהרים 
המוקדמות בעודי טרודה בהתרוצצויות 
האחרונות שבין הסירים לקניות, הגיעה 
הודעה מחיילת בדרגה גבוהה. החיילת 
מקבלת ישירות את ה"נגיעה נשית" לשבת 
כבר שנתיים מדי שבוע, כלומר יותר ממאה 

פעמים, והפעם הגיבה. וכך כתבה:  
״איני נוהגת להשיב לך בתגובה למילים 
היפות שאת שולחת מדי יום שישי, אך 
הפעם נגעת לי בלב באופן ממשי, אישי 
ומוחשי. השבוע נקלעתי, בעל כורחי, למצב 
שמישהי כוחנית ניסתה להשתלט ולדבר 
סרה על עמותה שהקמתי ומקדמת שם 
נשים עבור נשים. לשמחתי: אמרנו תודה 
על היש, חיזקנו אחת את השנייה, האימהות 
נתנו גיבוי ותמיכה מלאים, ויצאנו מחזקות 
ומחוזקות. התהודה החיובית שהתלוותה 

לזה, התעצמה עשרות מונים״. 
הנס חי ובועט. בימי הניסים והנפלאות 
של כסלו אנו אומרים את "מזמור לתודה", 
פרק ק׳ בתהילים, והחידוש הוא בפסוק – 
"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". בפסוק 
זה יש 7 מילים ו-24 אותיות, כי ההודאה 

לה' צריכה להיות 24/7. 
כך  אחר  לי  סיפרה  חיילת  אותה 
שהאסטרטגיה החדשה שאימצה בעקבות 
בזמן  הנשים  )עידן  והתקופה  השיחה 

הגאולה( מאלצת אותה להתכופף בכל פעם 
כשהתלונות והקיטורים "באים לבקר". היא 
מקדימה את הכוח המתנגד ושולפת מזמור 

לתודה במקום עוד תלונה. 
חודש כסלו מבטא את חיבור ההעלם 
)העצם( והגילוי )ההארה(. השם 'כסלו' 
מתחלק לשתי מילים: כס-לו. כס, מלשון 
הגילוי, שכן  את  ו'לו', המבטא  כיסוי, 
הערך המספרי של 'לו' זהה למילה 'אלה' 
שמשמעותה גילוי. במילה 'אלה' משתמשים 
כאשר מדברים על משהו שרואים אותו. 
כלומר: חיבור שבו גם ההעלם בא לידי 
גילוי. וכך גם בחג החנוכה – שחל במחצית 
החודש שבו יש חושך והעלם, ודווקא אז 
ועוד באור: "מוסיף  עוד  אנו מוסיפים 
והולך" – מתחילים מנר אחד ובכל יום 

מוסיפים נר. 
בי"ט כסלו מודגש הדבר עוד יותר. כיוון 
שזהו ראש השנה ומתן תורה של תורת 
החסידות, שהיא התחלת גילוי "תורתו של 
משיח", הרי היא מתחילה גם את השלב 
של ה"נישואין" שבו מתאחדים ישראל 
והקב"ה )המקבל והמשפיע( לדבר אחד. לכן 
י"ט כסלו חל במחצית החודש, כשהלבנה 
מתקרבת אל השמש ואל העצם שמעל 
שניהם – על מנת להתאחד ולהגיע ל"והיה 

אור הלבנה כאור החמה". 
לכל אחת ואחד השליחות המיוחדת 
שלו, בארץ או בעולם, בחירות או במאסר. 
השבוע נחגוג את חג הגאולה של אדמו"ר 
הזקן בעל התניא – כששוחרר מבית הסוהר 
התבטל הקטרוג על החסידות וניתן האות 

לגלות ולהנגיש לעולם את הסודות. 
השנה נצא קבוצת נשים בי"ט ובכ' בכסלו 
להאדיטש, ונבקש שם שיגיע הקץ לגלות 

ונמלא שפתינו תודה.
לשנה טובה בדרכי החסידות תכתבו 

ותחתמו,
חג שמח! 

מוסיף והולך

״איני נוהגת להשיב לך בתגובה למילים היפות 
שאת שולחת מדי יום שישי, אך הפעם נגעת לי 

בלב באופן ממשי, אישי ומוחשי. השבוע נקלעתי, 
בעל כורחי, למצב שמישהי כוחנית ניסתה 

להשתלט ולדבר סרה על עמותה שהקמתי 
ומקדמת שם נשים עבור נשים

"



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

מוזגים מבשלים
רוטבאת הפסטה

מערבבים
ובתיאבון

פסטה
פרפקטו!

הכי כיף בחורף

קל להכין, טעים לאכול
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סופגניות במילוי קרם מסקרפונה ומעדן פרי תות 
חברת 'מיה' תעשיות מזון מציעה לרגל חג החנוכה מתכון באדיבות שף, ליאור אוחיון לסופגניות מתוקות 

במילוי קרם מסקרפונה ומעדן פרי תות של מיה. לאירוח מושלם בחג. מתאים לכ- 15 סופגניות, זמן הכנה 
של כשעתיים

מצרכים:
שמן לטיגון 

1 קילו קמח לבן
4 ביצים 

חצי כוס שמן 
חצי כוס סוכר )160 גר'(

40 גרם )2 כפות( שמרים יבשים אינסטנט לאפייה 
כפית מלח 

2 כפות תמצית רום 
1 וחצי עד 2 כוסות מים פושרים 

אופן ההכנה:
1. מכניסים את כל המרכיבים למיקסר עם וו לישה למשך 8-10 דקות, עד לקבלת בצק אחיד ורך מאוד. 

2. לאחר קבלת עיסת הבצק מכסים בניילון נצמד ומתפיחים כשעה וחצי. לאחר התפיחה מפדרים משטח 
עבודה במעט קמח, עושים כדור מהבצק שתפח ומרדדים בעזרת מערוך לעובי של 2 ס״מ.

3. בעזרת רינג )5\5 ס״מ( קורצים עיגולים מתפיחים עוד חצי שעה ומטגנים בשמן עמוק עד הזהבה יפה משני 
הצדדים.

המצרכים למילוי קרם מסקרפונה מעדן פרי תות עם טוויל סוכריות צבעוניות:
200 מ"ל שמנת מתוקה של 38%

4 כפות גבינת מסקרפונה 
4 כפות מעדן פרי תות 
חצי חבילה פודינג וניל 

חצי כפית צבע מאכל ורוד 

אופן ההכנה:
1. מכניסים את השמנת המתוקה, גבינת מסקרפונה, מעדן פרי תות, צבע מאכל והפודינג וניל למיקסר עם

2. מקציף ומקציפים על המהירות הכי גבוהה עד שמתקבלת קצפת אחידה ויציבה. מעבירים לשק זילוף עם 
צנטר ושומרים בקירור עד השימוש.

3. מכניסים את הצנטר לתוך הסופגנייה ומזלפים. ממשיכים בתנועה סיבובית גם מעל לסופגנייה.

המצרכים לטוויל סוכריות צבעוניות:
3 כפות סוכר 

שתי כפות של סוכריות צבעוניות לקישוט עוגה 

אופן ההכנה:
1. ממיסים במחבת את הסוכר עד להשחמה קלה. מפזרים על נייר אפייה את הסוכריות הצבעוניות לקישוט 

ושופכים מעל את הסוכר המקורמל.
2. מעל העיסה של הקרמל והסוכריות הצבעוניות מניחים עוד נייר אפייה

3. ובעזרת מערוך מיישרים לשכבה דקה מאוד. לאחר קירור  התערובת, שוברים לחתיכות קטנות )5/5( ומניחים 
לקישוט מעל קרם המסקרפונה.

סופגניות בציפוי שוקולד גנאש
רכיבים לבצק סופגניות:

630 גר קמח 
10 גר שמרים יבשים

4 גר אבקת אפיה 
75 גר סוכר

60 גר חמאה )רכה בטמפ' החדר(
270 מ"ל חלב
20 מ"ל ברנדי

3 ביצים )מידה לרג'(

ציפוי שוקולד לסופגניה:
חצי חבילת שמנת מתוקה 

1 טבלת שוקולד חלב/ לבן/ מריר 60% מוצקי קקאו

אופן הכנה: 
לערבב בקערת המיקסר עם וו לישה - חלב וביצים. להוסיף את הקמח המעורבב עם השמרים היבשים 

ואבקת האפיה ולהתחיל לישה של כ- 3 דקות. לאחר 3 דקות להכניס את החמאה ולהמשיך לישה עד שהבצק 
משתחרר מהדפנות. לכסות את הבצק לכ- 30 דקות ולהניח במקרר. במגש אפיה עם נייר אפיה מרוח עם קצת 

שמן, מגלגלים את הבצק לכדורים בינוניים ומניחים על המגש. ממתינים לתפיחה של כ - 90 עד 120 דקות 
ומטגנים בשמן עמוק בחום של 170 מעלות כ - 2 דקות מכל צד. מסננים ומקררים כ-10 דקות. 

להכנת הגנאש:
1. בשיטת בן מארי )בקערה המונחת על גבי סיר עם מים חמים מעל ללהבה בינונית( מחממים את השמנת, 

2. מוסיפים לתוכה את טבלת השוקולד )ניצן לקצוץ את השוקולד לחתיכות קטנות כדי לזרז את התהליך(. 
3. ממשיכים לערבב עד להתאחדות ולהתייצבות. מעבירים לקערית שתהיה מספיק רחבה כדי לטבול בה את 

הסופגנייה. מזליפים לתוך הסופגנייה את המילוי הרצוי )ריבה /שוקולד(. 
4. טובלים את החלק העליון של הסופגנייה בגנאש השוקולד ומקשטים מעל באגו מיקסים )כדורי תירס 

מצופים שוקולד( של כרמית או במרשמלו שאוהבים. 

באדיבות: חברת כרמית

מיני סופגניית בריוש עם מילוי זוקיני
לרגל חנוכה השף מוריס מונייה, מעניק מתכון להכנת סופגנייה מיני מיני בריוש, עם מילוי זוקיני, אותו הגה 

והכין בשיתוף פעולה עם השף קונדיטור ערן שוורצבד. המותג  מונייר,  מתמחה  במגשי אירוח, בסגנון 
פינגר פוד צרפתי.

להכנת הבצק  - 30 יח' מיני מיני סופגניות:
500 ג' קמח )שטיבל 2(

25 ג' שמרים
80 ג' סוכר 

140 מ"ל חלב
200 ג' )4 יח' M( ביצים

1

12

3

5

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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8 ג' מלח
גרידה מרבע תפוז

חצי שקית סוכר וניל
80 ג' חמאה

אופציה: כף ברנדי

הוראות הכנה לבצק
1. בקערת מיקסר מניחים את השמרים, סוכר, חלב ומערבבים עם מטרפה ידנית. מוסיפים את הקמח, גרידת 
התפוז, סוכר וניל וביצים ולשים בעזרת וו לישה למשך 5 דקות במהירות בינונית. מוסיפים חמאה ומלח ולשים 

עוד 5 דקות. 
2. מניחים את הבצק בקערה עד הכפלת הנפח )חצי שעה עד שעה – תלוי בטמפרטורה בחדר(.

3. מחלקים למנות של 35 גרם ליחידה, מכדררים לכדורים ומניחים על תבנית משומנת ולהניח בתנור סגור ולא 
מחומם להתפחה נוספת עד להכפלת הנפח )חצי שעה עד שעה – תלוי בטמפרטורה(.

4. מרתיחים סיר עם שמן עד לחום של 165-170 מעלות )רצוי לעבוד עם מד חום( ומטגנים כ2-3 דקות לכל צד 
עד להשחמה.

למלית זוקיני:
150 ג' גבינת שמנת

150 ג' גבינת פטה 16%
שן שום כתוש

200 ג' קוביות קטנות זוקיני 
פרוסות זוקיני ירוק וצהוב

15 ג' נענע קצוצה
מלח

פלפל
מיני בזיליקום

הוראות הכנה למילוי:
1. צולים את קוביות הזוקיני ופרוסות הזוקיני בתנור בחום 180 מעלות במשך 10-12 דק'.

2. מערבבים הכל )חוץ מפרוסות הזוקיני ומיני בזיליקום( ומזלפים בעזרת שק זילוף לסופגניות.
3. מסדרים את פרוסות הזוקיני ירוק-צהוב-ירוק )3 פרוסות( על הסופגנייה. מוסיפים עלה מיני בזיליקום.

כל הזכויות שמורות למונייר פוד דיזיין בע"מ

טאג'ין בקר עם גרגרי חומוס וראס אל חנות
מצרכים ל- 4 מנות:

1 כוס )200 גרם( גרגרי חומוס )עדיף מזן הדס(, מושרים למשך הלילה
2 כפות שמן זית

600 גרם בשר לצלי )כמו כתף, זרוע או צוואר(, חתוך לקוביות גדולות
2 בצלים סגולים בגודל בינוני, חתוכים גס

3-4 גזרים בגודל בינוני, קלופים וחתוכים גס
1 פלפל צ'ילי חריף אדום, פרוס דק )למי שפחות מתחברים לחריף: אפשר גם פלפל ירוק(

ראש שום אחד מופרד ומקולף
8-10 משמשים מיובשים, חצויים

2 כפיות תערובת תבלינים ראס אל חנות )ניתן להחליף בכפית חוויאג'+כפית אבקת קארי(

מלח ופלפל שחור
אופציונלי: קורט זרעי כוסברה 

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-160 מעלות. 

 2. מחממים על כיריים גז את תחתית הטאג'ין מעל להבה גבוהה כשתי דקות. 
 3. מוסיפים את השמן וחצי מקוביות הבשר וצורבים היטב, 2-3 דקות מכל צד, עד הזהבה יפה. 

4. מוציאים את הבשר לצלחת וחוזרים על התהליך עם שאר הקוביות, וגם אותן מוציאים לאחר ההשחמה 
לאותה צלחת. 

 5. מוסיפים לסיר את הבצל, הגזר, הפלפל החריף הפרוס ומעט מים פושרים. 
6. מערבבים מעל להבה בינונית, ובעזרת כף עץ משחררים את המשקעים שנוצרו מצריבת הבשר. 

לאחר 2-3 דקות, מוסיפים את השום, זרעי הכוסברה ותערובת התבלינים ומטגנים דקה נוספת.
7. מחזירים את הבשר )כולל הנוזלים שניגרו ממנו(, מוסיפים את המשמשים החצויים והחומוס המושרה.

8. מוסיפים מים פושרים עד 2/3 גובה הטאג'ין )המים לא יכסו הכל, זה בסדר( ומתבלים במלח ופלפל שחור.
 מביאים לרתיחה, סוגרים עם המכסה ומעבירים לתנור. 

9. להשאיר בתנור למשך 3 שעות, כאשר מדי שעה פותחים בזהירות רבה ומערבבים את תכולת הסיר )כדי 
להבטיח בישול אחיד לכל המרכיבים(. מכסה הסיר חם – מסירים אותו רק עם כפפות מטבח או מגבת. 

10. התבשיל מוכן כאשר הבשר נימוח, גרגרי החומוס רכים )אבל לא נימוחים( והטעמים התמזגו יפה.
11. רגע לפני ההגשה כדאי לטעום ולתקן תיבול עם מלח ופלפל לפי הצורך. מגישים ביחד עם קוסקוס או אורז. 

אפשר לפזר כוסברה טרייה מעל.  

באדיבות: המותג "ארקוסטיל"

לביבות קינואה
חברת 'מיה תעשיות מזון' מציעה לרגל חג החנוכה מתכון ללביבות קינואה בריאות, קלות להכנה ומתאימות 

לאירוח מושלם. מתאים לכ- 35 לביבות, זמן הכנת הלביבות כ-15 דקות, זמן האפייה כ- 40 דקות בתנור.

מצרכים:
כוס קינואה מעורבת מבושלת ע"פ ההוראות ע"ג האריזה

3 תפוחי אדמה מגורדים
2 גזרים מגוררים

1 בצל מגורד
2 קישואים מגורדים

חצי כוס פטרוזיליה קצוצה
3 ביצים

4 כפות קמח
מלח

פלפל שחור גרוס 

אופן ההכנה:
1. מערבבים את הירקות ומניחים במסננת במשך שעה עד להוצאת הנוזלים. 

2. מוסיפים לתערובת הירקות את הקינואה המבושלת, ביצים, קמח מלח ופלפל. 
3. לאחר מכן, יוצרים לביבות שטוחות ומטגנים בשמן עמוק משני הצדדים. 

4. ניתן גם לאפות עד שמזהיב בין 25-30 דקות, להחליף צד ולהחזיר לתנור לעוד כ-10 דקות.

3

4

4

5

2 4
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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. לא הותיר אבן על אבן
2. לא טמן ידו בצלחת

3. לא יסולא בפז

ַּי ב טו  2. משלי יט כד 3. איכה ד, ב 1. ַחג

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
קליפורניה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך

מאונך

1. דריכה, פסיעה.  "את קול  ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___  היום הזה ומעלה" )חגי ב טו(

7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(
8. אדם מהיר לכעוס, כעסן.  "בעל  ___" )משלי כב כד(

9. אבי בית אב לשבט גד.  "ומשלם ושבע  ו___" )דברי הימים א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' – 8, ב' – 50, ג' – 1, 
ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי  ___" )מיכה ד ט(
14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___  גסה עליו" )תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
מבוי  כותלי  שני  "על  דבר-מה.     של  וההתעקמות  הכפיפה  שיעור  עוקם,   .20
שאין בגובהן ג' ואין  ב___  ג'" )עירובין ט.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. מימי בריאת העולם.  "____  ימי בראשית" )כתובות ח:(
מפיק   ___" נאות.   במילים  נאים  דברים  מעולה,המביע  לדברן  מליצי  כנוי   .5

מרגליות" )על-פי קידושין לט:(
6. כנוי לקליפה ריקה של ביצה.  "____  של ביצה" )שבת ב ד(

7. קיצור המילים: שטר וקנין. )בהיפוך אותיות(
8. מנהג שנתקבל ונעשה ברבות הימים חובה.  "ותהי ____  בישראל מימים 

ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת – יפתח הגלעדי" )שופטים יא,לט- מ(
10. התרשם מאוד, התרגש, התלהב. )בהיפוך אותיות(

12. נזבח, הובא לקורבן.  "היאך קרבנו של אדם ___  והוא אינו עומד על גביו?" 
)תענית ד ב(

14. מעט מעט, טיפין טיפין.  "____  יד  ___  יד" )שבת קמג:(
15. נגיעה, קרוב יד או חלק-גוף אחר אל דבר-מה.  "הרי אלו מטמאין אדם וכלים  

ב___" )כלים א א(
16. חלף כעסו,לא קצף עוד.  "__ אפו" )ישעיה ה כה( 

17. כנויו של שלמה המלך בן דוד שחיבר את ספר החכמה הנקרא בשם זה.

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___  סלע" )יחזקאל כו ד( 
2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___  תפלה" )שבת קכז.(

3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, הפסד.  "___ 
דממונא" )בבא מציעא ב:(

4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ שנמצא במקדש 
כהן מוציאו  ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון סמיכות(

5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: "ואינו דומה שונה 
פרקו  __ פעמים לשונה פרקו מאה ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה.  "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" )רש"י מנחות 
כא:(

אשר  עמי    ___ את   ראיתי  "ראה  סבל.  מצוקה,  דוחק,  )בהשאלה(   .13
במצרים" )שמות ג ז(

14. שלל, ביזה, טרף.  "בבקר יאכל  ___  ולערב יחלק שלל" )בראשית מט כז( 
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים: עם קדוש.
16. ביושר-לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- לבב")מלכים א ט ד(

17. מאותיות ה- א"ב.
19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד.  "___ מלך" )שבת קט.(

1. אנך, חתיכת עופרת הקשורה אל חוט של בנאים לבחון על-פיו  את זקיפותו 
ויושרו של קיר הבניין. "חוט  ה___" )כלים כט ג(

2. נטיה באלכסון, מצב שאינו אופקי ואינו מאונך.  "____  אהלין" )אהלות ז ב( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. מתפרץ, מהיר.  "כסוס  ___  במלחמה" )ירמיה ח ו(
4. מוטב שתסתפק במועט, כי אם תרדף אחרי רבות וגדולות הנך עלול להפסיד 

הכל. "___  מרובה לא ___   ___  מועט  ____" )ראש השנה ד:(
5. הוא היה שליט יחיד, איש לא העז להמרות את פיו. "___  ואין סוגר וסגר 

ואין פותח" )ישעיה כב כב(
9. כוס,גביע. "את  __ כוס חמתי")ישעיה נא כב()בכתיב מלא(

11. הקם, קיום, אישור.  "ולא תיחול  ___  אא"כ )אלא אם כן(  חלה הפרה" 
)נדרים סט.(

13. הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה.  "לא  ___  על לשנו לא עשה לרעהו רעה" 
)תהלים טו ג(

"מחיתי    עקבות.   כל  משאיר  ואינו  מהר  שחולף  למשהו  ומשל  שם-דבר   .14
כ___  פשעיך" )ישעיה מד כב(

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. 
מטבעות קדומות 8. בית יעקב לכו והלכה  9. בת 10. מערב 11. חוצץ 
12. קיבוצי 13. תם ונשלם שבח לקל בורא עולם 14. ליטול 15. לטאטא 

16. הריק
1. "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

11. התנגד בתקיפות, "יצא..."
12. המלים: עדר, עם, הם שם - עצם - ...

13. תושלב"ע פירושו...
14. מלה נרדפת למלה "לקחת"
15. "לכבד את הבית" פירושו...

16. הוריק או הריק את הפח?
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ברגשות קודש יוצאים היום ומחר המוני בוגרי תפארת משה למערכה למען הישיבה. 

נענים לזעקה: מצילים את כותל 
המזרח של עולם התורה 

ציבור  ואישי  הישיבה  ראש  ובמעמד  שליט”א,  כהן  שלום  חכם  התורה  חכמי  מועצת  ראש  בברכת מרן 
הושקה מגבית מימון המונים, לטובת הישיבה העומדת מזה ארבעים שנה בכותל המזרח של עולם התורה.

המערכה הנרחבת ‘נפשנו למענו’ לטובת 
ישיבת ‘תפארת משה’ נפתחה במעמד ראשי 
ראש  מרן  ובנוכחות  ציבור  ואישי  ישיבות 
הישיבה הגאון רבי אמנון סבאג שליט’’א., 
באירוע שנערך בסימן ארבעים וארבע שנה 

למהפיכת התורה אותה חוללה הישיבה.

וארבעה  ארבעים  שמציינת  הישיבה 
בוגרים  המוני  הוציאה  להקמתה,  שנים 
כולם יראים ושלמים, מהם רבנים ומרביצי 
תורה,  תומכי  עסקים  אנשי  גם  כמו  תורה 
מרצים מבוקשים, ושלוחי דרבנן העוסקים 

בצרכי ציבור באמונה.

של  החמה  בברכתו  מלווה  המערכה 
מרן ראש מועצת חכמי התורה חכם שלום 
פתיחת  נערכה  שבמעונו  שליט”א,  כהן 
כשעל  בחום,  במגבית  תמך  מרן  המגבית. 
הביע  מרן  התרגשות.  אותות  ניכרו  פניו 
הישיבה  תלמידי  כלפי  והערכה  התפעלות 
שבאמצעות השקידה ודרך הלימוד הסלולה 
תורה  למרביצי  הפכו  בישיבה,  שסיגלו 
ומחברי ספרים. במילים חמות האציל מרן 
תחת  העומדת  הישיבה  להצלחת  ברכות 
הרב סבאג, והפליג בשבחו של הרב סבאג 

שליט”א, ראש הישיבה ומייסדה.

מעונו  אל  הישיבה  רבני  עלו  כן  כמו 
של הגאון הרב ראובן אלבז שליט”א ראש 
ישיבת ‘אור החיים’ וידיד נעוריו של מורנו 

שליט”א,  סבאג  אמנון  הרב  הישיבה  ראש 
אשר הפליג בשבחים על הישיבה ומייסדה, 
מתוך היכרות אישית רבת שנים עם ראש 
הישיבה . לסיום האציל הרב אלבז שליט”א 
המגבית,  ומשתתפי  תומכי  על  מברכותיו 

ומדי דברו האריך במעלת הישיבה והחובה 
את  להציל  ואחד  אחד  כל  על  המוטלת 

הישיבה מפי פחת.

באולמי  התקיים  ההיסטורי,  הכינוס 
הפכה  אדירה  כשבהשקעה  חן  ארמונות 
לתערוכת  האולם  של  הראשונה  קומתו 
פנים  קבלת  בר  לצד  היסטוריים,  מיצגים 
איש  הנרגשים  הבוגרים  פגשו  שם  עשיר, 
לימודם  משנות  חוויות  והחליפו  רעהו  את 
בישיבה. בקומה העליונה המתינו למוזמנים 
כשעל  והדר,  בפאר  ערוכים  שולחנות 
ההפקה המושקעת והמתוכננת היטב מנצח 

איש ההפקות דודי ויטמן.

במהלך הכנס, נשמעו בקשב ובדריכות 
ישראל  יוסף  רבי  הגאון  הרב  של  דבריו 
שליט”א מרמ”י הישיבה, שעמד על הצורך 
כלפי  הטוב  והכרת  בתמיכה  הקריטי 
הישיבה והעומד בראשה שהיו ערש הגידול 
הוסיף  הוא  הבוגרים.  המוני  של  הרוחני 
שהיא  משה’’  ‘’תפארת  על  לומר  ניתן  כי 
הישיבה,  בני  של  הרוחני  הולדתם  כבית 
וראש הישיבה הרי הוא כאב רחום, הדואג 
הרב  משאם.  עול  תחת  וכורע  דאגתם  את 
נרגשת  בקריאה  דבריו  את  סיים  ישראל 
את  לשמוע  בקרבו,  פועם  שלב  מי  לכל 
זעקת התורה ולקחת חלק בתנופת התורה, 

באמצעות נתינת כוח ל’תפארת משה’.

דמותו  נס  על  הועלתה  הערב  במהלך 
הנערצת של ראש הישיבה, שמאז הקמתה 
בוגרי  תלמידיו  אלפי  עבור  לאב  הפך 
על  נשמעו  מרגשים  סיפורים  הישיבה. 
התמסרותו המוחלטת תוך דאגה כנה לכל 
היפרדו  אחרי  הרבה  גם  ותלמיד,  תלמיד 
הדברים  הגיעו  לשיא  הישיבה.  מספסלי 
כאשר אל הבמה עלה אחד מבוגרי הישיבה 
אותו  סיפורו האישי המטלטל,  שסיפר את 

זכה לחוות בעת לימודיו בישיבה. 

בעת משבר המצויה בקרב בני הנעורים 
עסקים  איש  כיום  בוגר,  אותו  סיפר  כך   –
חרדי ידוע - החליט כי אין עוד מקומו בין 
מטלטליו,  את  ארז  המדרש,  בית  כותלי 
מורנו  עבודה.  אחר  לתור  לירושלים  ועלה 
עד  טרחה  כל  על  חס  לא  הישיבה  ראש 
אשר הצליח להשיג אותו ובשיחה טלפונית 
הפציר בו לבל ינטוש את ה’סטנדר’ והגמרא. 
למרות העיקשות שהפגין, לא התייאש ראש 
מלב  והפצרות  בשידולים  והכביר  הישיבה 
אוהב  אב  כמו  הישיבה  ראש  ואוהב.  דואג 
ודואג - לא אמר נואש, עד אשר רכות דבריו 
בטללי  אותו  והספיגה  לשדו  עד  חלחלה 

נוחם על הצעד הנמהר. 

תלמיד  המשיך   – בחייו  נוסף  בשלב 
הוא  ביקש   – המרגש  בשיתוף  הישיבה 
לטובת  הגונה  בנתינה  סבאג  לרב  לסייע 
הלקים  שזכה  אחרי  כבר  זה  היה  הישיבה. 
הטהורה  כשאיפתו  בישראל,  נאמן  בית 
כלכלית,  התבסס  ואף  הישיבה,  ראש  של 
לפליאתו  לשמוע.  מאן  הישיבה  ראש  אך 
רוצה  אני  הישיבה:  ראש  ענה  הבוגר,  של 
קובע  אינך  אם  לתורה!  עיתים  שתקבע 
את  לנקות  לך  אתן  לא   – לתורה  עיתים 
אחרי  רק  לישיבה!...  בתרומה  מצפונך 
קובע  שהוא  בכך  התלמיד  אותו  שהרגיע 
תלמודו מדי יום ביומו, ניאות ראש הישיבה 
עבור  כך  כל  החיונית  התרומה  את  לקחת 

הישיבה.

הרוחנית  לשלמותם  הטהורה  בדאגתו 
הכול,  להקריב  מוכן  היה  הבוגרים,  של 
הסלולה  בדרך  ויתעלו  שיצעדו  ובלבד 
ודמיהם  כאלו  סיפורים  קל.  בית  העולה 
כשהצד  לאלפיהם,  הבוגרים  בין  נפוצים 
השווה שבהן היא דאגתו האבהית של מורנו 
ראש הישיבה הרב סבאג שליט”א לכל אחד 

מאלפי תלמידיו – כאל בן יחיד!

התרגשות הבוגרים הגיעה לשיאה כאשר 
המשתתפים,  בפני  שהוקרן  מיוחד  בתיעוד 
ראש  הרוחני  אביהם  של  דבריו  הובאו 
הישיבה הגאון הרב אמנון סבאג שליט’’א. 
בכאב  הישיבה  ראש  התייחס  בדבריו 
ובדאגה, על מצוקתה החריפה של הישיבה, 
כמו גם לסכנה החמורה המרחפת על עולם 
ומי  המזרח,  ישיבות  אם  כאשר  התורה 
מדין  על  ויושבי  התורה  מרביצי  שהמוני 
יצאו מבין שורותיה, תיאלץ לצמצם חלילה 

את פעילותה.

והביאו  הדים,  עוררו  הדברים 
בוגרים  מאות  של  גורפת  להשתתפות 
סכומים  של  גיוס  עצמם  על  נטלו  אשר 
גבוהים למען עתיד ‘תפארת משה’, כשהם 
ושיקולים  חששות  גוום  מאחורי  משליכים 
נרתמים  מרגשת  נפש  ובמסירות  זרים, 
לעזרת הישיבה בה בנו את בניינם הרוחני.

נרגשת  בקריאה  הסתיימה  הוועידה 
ביעד  לעמוד  כדי  הכול  לעשות  ודחופה, 
הגיוס האישי אותו נטלו על עצמם הבוגרים 
בהתרגשות ובשמחה של מצווה, כשעם תום 
הכינוס התפזרו הבוגרים בתחושת רוממות 
הישיבה,  גבולות  הרחבת  למען  ושליחות 

והצלת עולם התורה לדורות.



*תקף בסניף מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א' עד ד' בשעות 8:00 עד 23:00, בתוקף עד 31/12/19 )כמות מקסימלית של 800 מימושים(. לא כולל חמישי, שישי ומוצ"ש. ההטבה על כל המנות בתפריט למעט 
ארוחות בוקר, דגים, עסקיות וקינוחים. המנה שתינתן ב-9 ₪ תהיה הזולה מבין השתיים. מוגבל למימוש של הטבה אחת ל-2 סועדים בשולחן ועד 3 הטבות בשולחן )6 סועדים(. כל סועד נוסף בשולחן ללא הטבה יחויב 
במינימום הזמנה של 60 ₪. התשלום במזומן או אשראי בלבד. ללא כפל מבצעים, הנחות ומועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / קופונים / חבר טעמים וכרטיסים נטענים. הסניף רשאי לשנות / להפסיק 

את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

מנה שנייה מכל התפריט ב-9 ₪*!
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