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חינוך נכון לחיי תורה

מאודם  בכל  השואפים  בדורנו,  רבים  הורים  הכאב,  למרבה 
ויהיה  בתורה,  ומתיקות  נעימות  מתוך  בתורה  יעסוק  שבנם 
ירא שמים ובעל מידות טובות ותלמיד חכם מופלג, ושבתם 
טהורה  שמים  יראת  מתוך  הרוחניות  במעלותיה  תתעלה 
עמוק  בצער  מגלים  תורה,  של  בית  ותקים  טובות  ומידות 
שבנם או בתם האהובים, שהיו כה עדינים ונפלאים בילדותם, 
פריקת  כדי  עד  ומצוות,  תורה  ירידה משמירת  סימני  מגלים 

עול ועזיבת כל הערכים התורניים שעליהם גדלו.
פרק זה יוקדש לגישה נכונה עוד מהגיל הרך, למניעת מצב 
נורא כזה בעתיד-עד כמה שיד ההורים מגעת. ולטיפול זהיר 
ונכון במידה ומתגלים חלילה סימנים כאלה בגיל הנערות או 

הבחרות. 

חום ואהבה בגיל הרך 
שלמה  הרב  הגה"צ  של  חשובים  מסרים  רוויית  בשיחה 
בעניין  השורות,  כותב  עם  שור"  ה"עלי  בעל  זצ"ל  וולבה 
נערים  אצל  גם   - התורה  דרך  עזיבת  למניעת  הנכונה  הדרך 
הגיב  ההתבגרות,  גיל  קשיי  עם  קיצוני  באופן  המתמודדים 
ואהבה  חום  מהוריו  שמקבל  "ילד  בהחלטיות:  ואמר  הרב 
כראוי בגיל הרך, מקבל כוחות שלא לנשור מדרך התורה, גם 
אם עומדים בפניו ניסיונות גדולים בגיל ההתבגרות. כי מקום 

שנעים להיות בו – לא עוזבים!". 
בדבריו אלו גילה הגר"ש וולבה זצ"ל סוד גדול בנפש האדם: 
יצרים. ואם בגיל הזה  גיל ההתבגרות רווי שינויים וחידושי 
נחשף הילד למראות נגעים בעיתון פרוץ, או ב"טלפון" של 
חבר, מה יעשה הבן ולא יחטא? הרי היצר בוער וה' יתברך 
לטובתו  נועד  הזה  שהאיסור  הבנה  בר  אינו  ועדיין  אוסר, 
בעולם הזה ובעולם הבא. ובפרט שהניסיון עם צעירים מלמד 
תהיות  להעלות  לנער  גורם  הידועה  התאווה  יצר  שבעירת 
התחיל  לא  אפילו  שבעבר  במה  האמונה,  ביסודות  ושאלות 
סג  )סנהדרין  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  ממש  בהן.  להרהר 
ע"ב(: "יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש. ולא 

עבדו עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרהסיא". 

הצועדים  הוריו  בבית  ונעימות  מתיקות  שחש  ילד  אולם 
בדרך התורה, בדרך כלל לא יעזוב מקום נעים זה על אף כל 

הניסיונות! והדברים מוכחים במציאות היום יומית. 

השקעה רצופה
הורים הסבורים כי מאחר שילדיהם לומדים במוסדות חינוך 
הם  טוב,  שם  בעלי  ובישיבות  תורה  בתלמודי  איכותיים, 
החינוכי,  מההיבט  צרכם  כל  ומטופלים  מושגחים  בוודאי 
כי  גדולים,  אנשים  ואמרו  חזרו  וכבר  חמורה.  טעות  טועים 
ילד שצמח  חינוכית של  היום לתלות הצלחה  בניגוד למצוי 
של  במעשה  או  צדיק  בברכת  הדור,  מגדולי  לאחד  והפך 
מסירות נפש, האמת היא שרק הורים המקפידים על השקעה 
רבות  שנים  פני  על  המתפרסת  הדעת,  היסח  ללא  עקבית 
בשימת לב למצבו של כל אחד ואחד מהילדים, מתוך אווירת 
הבית  בני  זוכים  לו  תמידי  ועידוד  בבית,  השוררת  שמחה 
כאשר הם מאמינים באמת בכוחו של כל ילד ומעודדים אותו 
למצות את יכולותיו וכישרונותיו, זוכים לראות ברכה בעמלם 

ונחת מילדיהם הגדלים כולם זרע ברך ה'.

רוממות ושבח תמידיים
ילד החווה בבית הוריו באופן מוחשי את משקלה המרכזי של 
התורה בחיים, שאינה עוד דבר בחיים, אלא אין למעלה ממנה 
וגם אין למטה ממנה, אלא היא הכל, והיא משוש חיי הוריו 
הוא שומע  תורה.  פורש מחיי  למוצאו  ותקוותם, קשה מאד 
וחש מילדותו בכל עת את אהבת התורה שבלב הוריו, רואה 
נוצצות כשמדברים על מעלת תלמידי החכמים,  עיניהם  את 
שם לב כיצד הם עצמם מתבטלים לתלמידי חכמים, ושומע 
עד כמה פסגת שאיפתם שילדיהם יהיו תלמידי חכמים ויקימו 

בית של תורה, מפתח שאיפה להיות תלמיד חכם בעצמו. 
אם נבונה מייקרת את בנה העוסק בתורה, באמצעות מילים של 
שבח מופלג והתפעלות כנה מבנה העוסק בתורה. וכשיש לה 
ביקורת הכרחית היא אומרת אותה בדרך של כבוד, ומתעלמת 

מביקורת שאינה הכרחית. בן לאם נבונה כזאת, החש כי אמא 
גאה בו משום היותו לומד תורה, מבקש להצדיק את גאוותה 

ותקוותה, וממשיך ללמוד ביתר שאת.
והיא מלאה  בנה,  כלפי  בביקורות  נרגנית שמרבה  אם  אולם 
הקשה,  הכלכלי  המצב  ועל  בעלה  ועל  עליו  כרימון  תלונות 
החיצוני  במראה  או  בעבודתה  עת  בכל  עסוקה  שהיא  או 
שלה, ופחות אכפת לה מהלימוד ומיראת השמים של ילדיה, 
ממעלתם  והתפעלות  שבח  דברי  שומעים  אינם  הילדים 
כלומדי תורה, ואינם מזהים באמם שאיפה כנה לראות ילדים 
חום  ומחפשים  בלימודם  טעם  מאבדים  בתורה,  עוסקים 

ואהבה במחוזות אחרים. 
נדירה  זכות  כי  סיפר  שליט"א  קופשיץ  אהרן  ישראל  הג"ר 
הזדמנה למשפחתו, להתגורר בבית ה'חזון איש' במשך שבוע 
שלם. וכאשר ראתה אמו את הדלת הסובבת על צירה מבוקר 
ועד ערב כשרבים באים להתייעץ ולהתברך מפי גדול הדור, 
לרב  פנתה  היא  איש.  החזון  מפי  להתברך  היא  אף  ניגשה 
וביקשה גם היא ברכה. "במה תחפצי להתברך?" שאל אותה 
הרב, והאם השיבה בשאיפת חייה: "שילדיי יבינו את לימוד 

התורה, ושיהיה להם חשק ללמוד".
לברכך  רק  יכול  "אני  איש':  ה'חזון  לה  השיב  להפתעתה 
אם  באמא.  תלוי  ללמוד,  החשק  אבל  הלימוד.  את  שיבינו 

תרצי שיהיה להם חשק, אז יהיה להם חשק!..."
"שימו לב", הדגיש הרב קופשיץ, "החשק תלוי באמא. אם 

תרצי שיהיה להם חשק, אז יהיה!"

סירוב ללא מסרי עוני
להיזהר מלהעביר  יש  מזהיר,  אינו  בבית  הכלכלי  אם המצב 
מסרים לילדים שאי אפשר למלא את מבוקשם "כי אתה יודע 

שאבא אברך, ואין לנו כסף..." 
של  הרוחני  חינוכו  לעתיד  ביותר  הרסניות  האלה  המילים 

הילד.
שמצבם  אברכים  וישנם  דבר  חסרים  שאינם  אברכים  ישנם 
הכלכלי דחוק, ובדיוק בשני המצבים הללו ישנם גם אנשים 
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מצוי אצל הורים שאינם שלווים בטבעם, שלרוב הציפיה לראות את בנם או את בתם מושלמים 
ממש, מלחיצים אותם ומעירים להם על כל פרט, עד שגורמים לילד הטוב והנפלא מצד עצמו 
לראות את עצמו בדימוי שלילי, ומכאן קצרה הדרך למאוס חלילה בתורה ובמצוותיה ולבעוט 

בכל הערכים שההורים כה עמלו להקנות להם

"
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לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 

אקסטרה ֵקר מהדרין
עם היתרון המשולש לעיכול קל

"

 כשמדובר"
 במזון תינוקות

אני תמיד אבחר 
בחברה

המובילה
 ציפי ולס, מנהלת מרכז
לליווי אימהות שבדרך והורות ראשונית

חברת מזון התינוקות
המובילה בישראל
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נלקח מספרו של הרב 'המדריך המלא לחינוך ילדים' - ניתן להשיג ברשת אור החיים או בהידברות שופס.

העובדים לפרנסתם מבוקר עד ערב. אמנם אם המצב בבית 
האברך דחוק עד כדי שההכנסות החודשיות ממלגת הכולל 
החודשיות  ההוצאות  את  מכסות  אינן  האישה  ומעבודת 
את  ישאל  חובות,  של  לסחרור  להיכנס  עלולה  והמשפחה 
רבותיו מה עליו לעשות, ופעמים שהתשובה תהיה כי הגיע 
הזמן שיקבל משרה תורנית או שיעבוד בעבודה אחרת. אבל 
מפסיד  כביכול  שהוא  לילד  מסר  להעביר  אסור  מצב  בכל 

בגלל שאבא לומד תורה.
לילד  לקנות  אפשר  אי  ואם  וברכה.  שמחה  רק  היא  תורה 
לנו  היו  הזה  "החודש  לו:  לומר  יש  שמבקש  המשחק  את 
הרבה הוצאות, ונקווה שבע"ה בעתיד נוכל לקנות לך". או: 
נקנה לך משחק פלוני שהוא  יקר מידי, אבל  "המשחק הזה 
זול יותר ומעניין לא פחות". ובהזדמנויות שונות )לא בשעת 
שלמדו  ישראל  גדולי  על  בהתפעלות  לספר  הילד(  בקשת 
תורה מתוך הדחק, וכמה היו מאושרים ושמחים בחלקם כי 
ומי  הבא,  העולם  בפני  לפרוזדור  דומה  הזה  שהעולם  ידעו 
שטורח בערב שבת אוכל בשבת. אבל בשום פנים ואופן לא 
לדבר בסגנון "המאשים" את התורה בקשיים כל שהם. שהרי 
סובל,  הוא  התורה  שבגלל  להכרה  חלילה  מגיע  הילד  אם 

היתכן שישאף להיות בן תורה?
בבחינת  תורה  כבן  במעלתו  וחשיבות  גאווה  החש  ילד  רק 
הכתוב )דברי הימים ב' יז, ו( "ַוִּיְגַּבּה ִלּבוֹ ְּבַדְרֵכי ה'" כי יודע 
הוא שטוב סחרה מכל סחורה, ומתוך כך רואה בכל סוג של 
ולהתפתח  לצמוח  יוכל  וגדולה,  מעלה  רק  למענה  הקרבה 

כראוי עד היותו תלמיד חכם לתפארת.     

סור מרע
הציפיה  שלרוב  בטבעם,  שלווים  שאינם  הורים  אצל  מצוי 
לראות את בנם או את בתם מושלמים ממש, מלחיצים אותם 
ומעירים להם על כל פרט, עד שגורמים לילד הטוב והנפלא 
קצרה  ומכאן  שלילי,  בדימוי  עצמו  את  לראות  עצמו  מצד 
הדרך למאוס חלילה בתורה ובמצוותיה ולבעוט בכל הערכים 

שההורים כה עמלו להקנות להם. 
מפי  נשמעו  שאילולי  שהגיעו,  מפניות  דוגמאות  שתי  הנה 
שזוהי  הורים  שישנם  להאמין  קשה  היה  עצמם,  ההורים 

גישתם.

  

מקרה ראשון: 
שאלת האב: "בני לומד בישיבה קטנה ויש לי אתו מתיחות 
קבועה בבין הזמנים. הוא מאחר באופן קבוע לתפילה. אני 
מעיר אותו בזמן אך הוא ממשיך לישון. כל הגערות והנזיפות 

שלי בשעת הבוקר ובמשך היום אינן עוזרות. הוא בשלו". 
שאלתי: "מה מצבו בישיבה?"

תשובת האב: "הוא תלמיד מצויין. רבותיו משבחים אותו גם 
בלימוד וגם ביראת שמים, וגם מבחינה חברתית הוא אהוב 

מאד בחברה".
"ובתפילות?"

"אינני יודע. בבין הזמנים הוא קם באופן קבוע מאוחר, ומגיע 
לבית הכנסת רק כשמסיימים לומר קרבנות. הוא מתחיל את 
התפילה מ'הודו'... אני מסביר לו שזה מעיד על חסרון ביראת 
שמים, ושום דבר לא עוזר. אנחנו כבר במצב של עימות קבוע 

בכל פעם שמגיע בין הזמנים".
לא הועילו כל הניסיונות להסביר לאב הדואג ליראת השמים 
של בנו, שאין להתעמת עם הבן המתבגר בשום אופן, בפרט 
לא על דבר כזה. ואדרבה, עליו לחזק את החיובי שבו, לתת 
אופן לא לשדר כלפיו אכזבה  ובשום  גבוה,  דימוי עצמי  לו 
ולהטיח בו מילים שעלולות לגרום לו לראות את עצמו באור 
שלילי ולהישבר חלילה. אך הדברים נפלו על אוזניים ערלות. 
לאב היה ברור שהצדק עמו. שהרי הוא, האב, מקפיד עשרות 
יתכן שבנו  ואיך  סוף,  ועד  שנים על תפילה מלאה מתחילה 

יגדל אחרת?
לא היה מנוס אלא לומר לאב: "אב שמתעמת עם בנו ומטיח 

בו מילים קשות על אי אמירת קרבנות לפני התפילה, עלול 
חלילה למצוא עצמו באחד הימים שמח ומחמיא לו בכל פה, 

כאשר יראה אותו מניח תפילין..."
אותו  שכנעו  שהיו,  במעשים  המגובות  אלה,  מילים  רק 

להרפות מלחציו על בנו.
עם  ותשובות  שאלות  פורסמו  לדפוס,  הדברים  הכנת  בעת 
הגריא"ל שטיינמן זצ"ל בכנס שנערך על ידי קהילת בני תורה 
הר נוף ירושלים, בחודש חשוון תשס"ט. והשאלה הראשונה 
שנשאל: "בן חוזר בבין הזמנים מהישיבה, וזמן קריאת שמע 
של הגר"א כבר עובר, והוא עדיין ישן. האם להעיר אותו או 
לא להעיר אותו? עד כמה רצוי או חובה על ההורים להעיר 

לילדים?"
ותשובתו הייתה במילים הבאות: "לא כתוב את זה, אבל אני 
חושב שצריך להעיר את הבן, אבל לא לנדנד. להעיר אותו, 
הוא קם- קם, לא קם- לא מחויב יותר. אף על פי שכתוב הוכח 
הילד מתמרד  היא, שאז  המציאות  אבל  ההכאה,  עד  תוכיח 
של  הזמן  שיעבור  לתת  ככה?  לעשות  למה  חוצפן.  ונעשה 
גיל הנעורים, שאז קשה לקבל. לכן רק להעיר אותו, להגיד: 

יעקב, קום. אם קם- קם, אם לא- לא. ַאיי מה יהיה? נו..." 
ישמע חכם ויוסיף לקח מדבריו המאירים של אדם גדול, אשר 

בהם לימדנו יסוד גדול וכללי בחינוך למצוות בדור הזה.   
ובעוסקנו בהנהגת ההורים עם בן הישיבה בבין הזמנים יש 
לציין עוד, שדרישה נחרצת ממנו לשקוד על לימודו בימי בין 
'מתמיד'  הזמנים, והעברת מסר של אכזבה ממנו על שאינו 
כציפיית ההורים, מזיקה ביותר. גישה כזו רק גורמת לירידה 
נוגדנים  ולפיתוח  עצמו,  בעיני  הנער  של  העצמי  בדימוי 
לתת  היא  הנכונה  הדרך  לישיבה.  החזרה  לאחר  גם  ללימוד 
ליידע  רק  היותר  ולכל  בין הזמנים,  בימי  לבן מרחב בחירה 
ובעת  וכיוצ"ב.  מלגות  עם  הזמנים  בין  ישיבת  שיש  אותו 
גם  רבים,  שבח  דברי  התמדתו  ועל  עליו  להרעיף  שלומד, 
אף  שעל  חשובים,  משפחה  וקרובי  רבותיו  בפני  וגם  בפניו 

שאינו מחוייב לסדרי הישיבה מתמיד הוא ולומד.

  

מקרה שני:
לי  גורם  ולפעמים  גדולה,  בישיבה  לומד  "בני  שאלת האב: 
בעיר  חבר  של  לחתונה  לנסוע  לא  לו  אמרתי  גדול.  לכעס 
אחרת, והוא בכל זאת לא שמע לי ונסע. בסך הכל הוא ילד 
טוב ושומע לדבריי, אבל יש מקרים שהוא עקשן ועושה מה 
שהוא רוצה - כמו הדוגמא הזאת שנוסע נגד רצוני. לאחר כל 
ימים עד שאני  כועסות כמה  פנים  לו  אני מראה  כזה  מקרה 
נרגע, ולאחר זמן שוב זה קורה. מה עלי לעשות כדי שישמע 

לי?"
שאלתי: "מהי סיבת ההתנגדות לנסיעה, הוא נוסע עם חברים 

שאינם טובים?"
תשובת האב: "דווקא החברים בסדר גמור".

שאלתי: "מדובר בנסיעה מסוכנת?.. מדוע בעצם אתה מתנגד 
לנסיעה?"

להתחנך  צריך  ילד  אבל  מיוחדת.  סיבה  "אין  האב:  תשובת 
לשמוע בקול אביו, גם כשהוא רוצה משהו אחר".

גישה זו, כה טועה, להעמיד את הבן הכל-כך טוב מצד עצמו, 
בניסיון גדול של ויתור על מה שמאוד חשוב לו, ללא שום 
סיבה נכונה, אלא רק כדי לחנכו לשמוע לאביו. יש די חוקים 
מה  עליהם  להוסיף  ואין  בהם,  עצמו  מרסן  שהבן  וכללים 
שאינו הכרחי. לחץ מופרז מסוג זה יוצר משקעים ההולכים 
וגדלים עד כדי התרחקות מוחלטת מהאב המלחיץ, ואולי גם 

מכל מה שהוא מייצג בעולמו הרוחני.
אפילו כשמדובר בילד צעיר, אין לדרוש ממנו לוותר על מה 
שאין הכרח שיוותר. קל וחומר כאשר מדובר בנער ובבחור.   

הבעת כאב במקום התרסה 
הכאב הנורא והצורב מכל שחש הורה, הוא כאשר מתברר לו 
כי תחושתו הבטוחה שהבן מוגן מחברים שליליים ומתעלה 

מאוד  רחוקה  ואפילו  נכונה  איננה  שמים,  ויראת  בתורה 
מהאמת.

כי בנו כבר אינו רואה חשיבות בתפילה,  לצערו הוא מגלה 
מתחילים  ותספורתו  בגדיו  בלימוד,  טעם  מוצא  אינו 
להשתנות, ואינו מתבייש להסתיר טלפון שאינו כשר. וההורה 
הנסער בלבו עומד נדהם ונבוך בשאלה: מהי הדרך הנכונה 

להתמודדות מועילה בעת גילוי סימני ירידה רוחנית?
ברגעים אלה נבחנת גדולת ההורים.

באמצעות  הגובר,  התסכול  את  לפרוק  הוא  הטבעי  הדחף 
ואת  האכזבה  ואת  הכאב  את  שיביעו  בוטות  מילים  הטחת 
הכעס בצורתם האמיתית והמדויקת ביותר. אך יש לזכור, כי 
התנהלות כזו רק תסייע בעוצמה ליצר-הרע לחזק בלב הנער 
את התחושה שההורים אינם מבינים ללבו, ואולי בעצם הם 
אפילו סתם סוג של "אויב" שאינו רוצה בטובתי, ואם כן מה 

לי ולהם. 
גבולות ששמר עליהם עד  או אז מרשה הוא לעצמו לפרוץ 

כה, ולבצע גם את מה שחשש עד היום לעשות.
לכן, עם גילוי סימני התרופפות ראשוניים, הדרך הנכונה היא 
לפנות לנער/ה במבט אוהב, ולהתעניין באווירה מכבדת במה 
וכשמביע את תסכולו או את  או עובר עליו.  שמטריד אותו 
רצונותיו החדשים, יש לגלות הבנה לתחושותיו ולרצונותיו 
בהתאם לנסיבות - גם אם דבריו נראים תמוהים ומוזרים או 
מקוממים. ורק אחר כך ניתן לפרוס בפניו את עצתנו הטובה, 

או להציע לו ייעוץ מקצועי במידת הצורך.
ששיתפת  שמח/ה  "אני  שעה:  באותה  לומר  טוב  לעיתים 
אותי במה שעובר עליך. אחשוב על הדברים ונשוחח שוב". 
ולאחר מחשבה מעמיקה או ייעוץ עם מביני דבר, לשוב אליו 

ולשוחח עמו מתוך מכובדות כבוגר אל בוגר.
ובעת התנהגות גרועה, במקום להתריס ולנזוף באופן בוטה, 
יש  יותר,  עוד  להתרחק  והצדקה  אישור  לילד  לתת  ובכך 
דרך  ולהציג  הזו,  שבדרך  ההפסד  את  ובכאב  בצער  להביע 
רצון  את  לחלוטין  תואמת  אינה  אם  שגם  מאוזנת,  חלופית 

הנער/ה, אין בה את הסיכון הקיים בדרך הנוכחית.
התנהלות בלתי זהירה מצד ההורים בתקופת משבר זו, עלולה 
להפיל את הגשר שבינו לבינם, ולנעול בפניו )ובפניהם( את 
הדרך חזרה. אולם התנהלות נבונה, הכוללת הבלגה והבלעת 
ודלת  יציב  גשר  משאירה  לעשות,  נכון  שכך  בעת  הכאב 

פתוחה המאפשרים לילד חזרה לדרך הטובה.
בתקופה קשה זו יש לזכור היטב: אם נצליח לעבור עם הילד 
והבחרות בשלום, כלומר ללא משקעים  גיל ההתבגרות  את 
גדול  סיכוי  מבוקרים,  בלתי  ותסכול  זעם  מהבעת  הנובעים 
מאוד שהבן/הבת יישארו בעולמה של תורה - גם אם יוותרו 

בלבם אי אלו צלקות מהתקופה הקשה שעברו.

  

הג"ר ישראל אהרן קופשיץ שליט"א סיפר על מקרה שקרה 
בבית הוריו.

כאשר באחד הימים דיווח ראש הישיבה של אחד הבנים כי 
בבית.  אבל  אווירת  השתררה  מיד  בלימודיו,  מתרשל  הוא 
עוד.  ולא ענדה אותם  האמא הורידה את תכשיטיה מעליה, 
ובתחנונים  בתפילה  ליבו  ושפך  יום,  באותו  אכל  לא  האב 
בבית  יתכן  היה  לא  ללימודו.  יחזור  שהבחור  תענית  מתוך 
לשמוע בשורה כזאת ולהמשיך את החיים כרגיל. גלגל החיים 
נעצר, וכולם נתעטפו בצער, מבלי להטיח דברי זעם ועלבון 
בבן. והבחור עצמו, בראותו את צערם הגדול של הוריו, חזר 

לתלמודו ולא התרשל עוד. 
לעומת זאת, בכל עת שהגיע אחד הילדים לבית ובידו פתק 
קושיה  על  או  בלימודים,  התקדמותו  על  המבשר  מהמלמד 
הגונה שהקשה בשיעור או תירוץ טוב שאמר, היתה פורצת 
שמחה בבית כולו. כולם, האב והאם, ובעקבותיהם גם האחים 
והאחיות, היו שרויים בחדווה ובשמחה על הבשורה הטובה.

לא פלא שזכתה משפחה זו שכל בניה מכהנים פאר בתפקידים 
בכירים בממלכת עולם התורה.



  

למראה חדש ונקי: 03-5521121// הרב קוק 21 בני ברק

טיפול ראשון במתנה!

 תרשה לנו

להסיר 
 בפניך

YOSIZUZUT
מכון לייזר רפואי לגברים

  YOSI ZUZUT בלבד.  לגברים  לייזר  מכון   לראשונה! 
מתמחה בהסרת שיער בטכנולוגיית SHR באמצעות מכשיר 
'סופרנו' המבטיח תוצאות ארוכות טווח וטיפולים ללא כאב

ָ
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הכל ב'סדר'
בשבוע שעבר קראנו בפרשת השבוע על מעמד הר 
סיני וקבלת התורה מאת הקדוש ברוך הוא, במעמד 
זה נאמרו לעם ישראל עשרת הדברות. וכעת, לאחר 
לעסוק  ניגשים  התורה,  את  קיבלו  ישראל  שכלל 
בפרטים ובחלקים המעשיים, הזכויות והחובות, לתחום גדרים 

וגבולות ברורים, בין המותר לאסור וכדומה.
האמת היא כי בעצם כל חברה בעולם זקוקה סייגים וגדרים, 
שאם לא כן הרי היא תאבד את צורתה, כמו גם את משמעותה 
אלו  הם   – מסביב  שעומדות  שהגבולות  משום  ופנימיותה, 
שתוחמות ומגדירות ומהוות את הבסיס לכל מה שבתוכם. לא 
צריך אדריכל גדול כדי לדעת את העובדה הפשוטה שכל ילד 
יודע כי אם אין גדר – אז אין חצר... ואם אין קירות – אז אין 

בית.
למראית עין, כללים ופרטים אלו יכולים להיתפס רק כנתונים 
יבשים, ככללים נוקשים – טכניים. אבל לאמיתו של דבר כאשר 
המדובר על חוקי התורה הקדושה, הגדרים והסייגים, הכללים 
והפרטים מהווים הם חלק בלתי נפרד ממכלול של "תורה מן 
השמים"! תורת חיים שמלמדת אותנו כיצד לחיות בעולם הזה 
על פי הוראות הבורא, וכפי שפשוט לכל בר דעת כי אין אפשר 
להשתמש במכונה משוכללת ככל שתהיה ללא 'הוראות יצרן' 
מדוקדקות, כך ועוד יותר מכך אי אפשר להתנהל בעולם ללא 
חז"ל:  אמרו  וכך  בעולמנו.  הדרך  את  לנו  שמאירות  הנחיות 

"מה הם מסיני – אף אלו מסיני".
את  איתה  יחד  קיבלו  הם  התורה  את  קיבלו  ישראל  כשבני 
ההוראות המעשיות דבר יום ביומו. "תורה מלשון הוראה" – 
כדברי חז"ל הנודעים. לפעמים נוח לו לאדם להיתלות במעמד 
יום,  היום  לחיי  למעשה,  מגיע  כשזה  אבל  ולהתרגש,  הגדול 
הוא שוכח מי נתן את התורה – ואת ההוראה. החיים שלאחר 
אחר  הרדיפה  היומיום,  יותר.  קשים  מטבעם  מההר  הירידה 
את  מהאדם  משכיחים  האינטנסיביים  והעיסוקים  הפרנסה 

מהותו, מאין הוא בא ולאן הוא הולך.

  

פרשתנו פרשת משפטים פותחת במילים: "ואלה המשפטים 
אשר תשים לפניהם", רש"י במקום מביא מדברי חז"ל: אשר 
תשים - כשולחן ערוך ומתוקן לסעודה. את התורה יש לבאר, 
לאכילה.  ומוכן  ערוך  שולחן  כאותו  ולהאיר,  להגיש  לערוך 
יהודי –  ערכי,  או מחנך, מעביר מסר הלכתי,  הורה  כשאתה, 
תהיות  לספיקות,  פתח  להם  תשאיר  אל  תלמידיך,  בניך,  אל 
ולבטים, התפקיד שלנו הוא להאיר בפניהם ולפתוח להם הכל, 
שגם  יודעים  שולחן,  בעריכת  שמבינים  ערוך. אלו  כשולחן 
חשובים  והתפאורה,  הרקע  של  הכוללת  העריכה  ה'מסביב', 

לעריכת השולחן כראוי.
הדברים  פריסת  ה'סדר',  הוא  בהגשה  וחשוב  עיקרי  חלק 
החניך  או  הילד  על  "להפיל"  בלי  ומובנת,  ברורה  בצורה 

"ממטר" של נתונים, אינספור משפטים / אימרות / ציטוטים 
ולעבד  לקלוט  והיכולת  הריכוז  את  מאבד  הוא   – מובאות   /
את הנתונים. אתגר הוא בשבילנו להגיש לפניו בצורה ברורה 
ולזכור  לדברים  להתחבר  עליו  ייקל  כך  נכון.  ובסדר  ורהוטה 
ישנה  "לעולם  אותנו:  לימדו  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אותם. 
כי הכוונה היא  וביארו המפרשים  אדם לתלמידו דרך קצרה" 
להבין את  יוכל התלמיד  וממוקדים, שמהם  לדיבורים קצרים 
כל הפרטים. כאשר מביאים את הדברים באופן מסודר ומחושב 
– הם ייקלטו אצלו כראוי, ויישארו בזיכרונו ובתודעתו כהלכה.

  

לסיום, רציתי לעדכן את קוראינו הנאמנים שעקבו בדריכות 
בהירתמות  האחרונים,  בשבועות  הטור  של  עיסוקו  בנושא 
הברוכה שלא  למען העשייה  ימי ההתרמה  לטובת  המפוארת 

תיפסק חלילה.
מופלאה  להתגייסות  זכינו  עצומה  דשמיא  בסייעתא  ובכן, 
המגבית  של  המוצלח  לסיומה  שהביאה  ישראל,  עם  של 

שנערכה בתחילת שבוע זה.
ישראל, האם  אפשר רק לצאת בהתפעלות מכוחו של כלל 

למעלה  של  התגייסותם  את  מראש  לצפות  יכולים  הייתם 
היהודי  העולם  מרחבי  מאות)!!!( תורמים  וחמש  מאלפיים 

כולו?
מפעים היה לסייר סיורי עבודה נמרצים ב'מטות' המאולתרים 
)גם  בחירות...  לצרכי  לא  הפעם  ולא...  כך,  לצורך  שהוקמו 
יודע כמה...( אלא  ובזמנו, בפעם המי  יבוא בעז"ה, בעתו  זה 
נוספים שהתקשרו ובקשו להטות  לצורך רתימה של שותפים 

כתף תומכת ולסייע להצלחת המגבית.
עם ישראל הוכיח שוב ושוב בפעם המי יודע כמה את כוחו 
משותפת  שליחות  בתחושת  הדדית,  ערבות  מתוך  באחדותו, 
להיטיב ולהועיל ולזכות את כל ילדי ישראל באשר הם, בחינוך 

יהודי ערכי, מתוך רווחה ותנאי שטח נאותים.
מי כעמך ישראל!

יחד  ועמלו  שטרחו  אלו  לכל  תודה  ברכות  נשגר  ומכאן 
בכוחות משותפים כדי להשלים את היעד, כי רק ביחד כאיש 
כל  ובשם  בשמי  להצלחות.  להגיע  אפשר  אחד  ובלב  אחד 
אתכם  ולברך  לב,  מקרב  לכם  להודות  הנני  שיחיו  הילדים 

בברכה נאמנה: שאו ברכה מאת ה'!
יחד שבטי ישראל

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן



כשאתה, הורה או מחנך, מעביר מסר הלכתי, ערכי, יהודי – אל בניך, תלמידיך, אל תשאיר להם פתח לספיקות, 
תהיות ולבטים, התפקיד שלנו הוא להאיר בפניהם ולפתוח להם הכל, כשולחן ערוך. אלו שמבינים בעריכת 

שולחן, יודעים שגם ה'מסביב', העריכה הכוללת של הרקע והתפאורה, חשובים לעריכת השולחן כראוי

"

 "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה". תלמוד תורה בחדרה, תחילת המאה ה-20 
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עשה לך רב

נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין, נמנה על 
אחת המשפחות המיוחסות בין יהודי ירושלים. 
הרב  שנה,  וחמישים  כמאתיים  לפני  סבו  סב 
הקרובים  מתלמידיו  היה  ריבלין,  זלמן  שלמה 
הלל  )רבי  ריבלין  הלל  רבי  ונכדו,  מווילנה,  הגאון  של 
ארצה.  הגר"א  תלמידי  עליית  את  הוביל  משקלוב( 
במקביל, הבן הגדול של רבי שלמה זלמן ריבלין התקרב 
לחסידי חב"ד ונכדו, רבי אליהו יוסף ריבלין, נודע כאחד 
צדק  הצמח  האדמו"ר  חסידי  בין  והחשובים  הגדולים 
ועלה ארצה והאריך כאן ימים. ]הנשיא ריבלין נוהג לומר 

כי הוא סיים את המחלוקת בין החסידים לליטאים..[
חסידים מספרים מעשה מרתק אודות הסיבה שהביאה 
צדק  הצמח  רבו  את  לעזוב  ריבלין  יוסף  אליהו  רבי  את 
אליהו  רבי  א/68(:  וסיפורים  )שמועות  ארצה  ולעלות 
הזהירו  והרופאים  חמורה  ריאות  במחלת  חלה  יוסף 
אליהו  רבי  לחיות.  ספורים  חודשים  לו  נותרו  כי  אותו 
יוסף היה חסיד וסירב לקבל את רוע הגזירה. הוא נכנס 
ענה  הרבי  לברכה.  והתחנן  צדק  הצמח  האדמו"ר  אל 
הימים  ישראל".  לארץ  ותעלה  רוסיה  את  "תעזוב  כך: 
ישראל  בארץ  לחיות  זכה  אליהו  ורבי  חלפו  והחודשים 
עוד 20 שנה – מונחי נצח באותם ימים – והקים את בית 

הכנסת החבד"י בעיר העתיקה בירושלים, "צמח צדק".
הסגולה  סוד  אולי  כי  יוסף  אליהו  רבי  חשב  לתומו, 
הוא בכך שהאוויר הטוב בצפת וירושלים פתר את בעיית 
הנשימה שלו. אולם באחת השנים כשנסע בחודש החגים 
ענה הרבי תשובה  להבין,  וביקש  בליובאוויטש  רבו  אל 
בלתי רגילה: "המחלה ממנה סבלת קיימת גם אצל בעלי 
האם  לרמ"א  יוסף  הבית  בין  מחלוקת  לגביה  ויש  חיים 
בהמה שסובלת מכך היא בגדר "טריפה". כלומר, האם 
ואז  יותר משנים עשר חודש  יכולה לחיות עם מום כזה 
כשרה לאכילה או שאינה יכולה לחיות ואז היא טריפה 
ואסורה באכילה. הבית יוסף מקל שאינה טריפה והרמ"א 

מחמיר.
"כאן, בארצות אשכנז בחוץ לארץ, המרא דאתרא הוא 
הרמ"א ולכן הפסק שלו הוא זה שקובע בשמים ולכן לא 
יכולת לחיות עם מחלה כזו עד שנה. ואולם המרא דארעא 
בצפת  שהתיישב  יוסף  הבית  מרן  הוא  ישראל  בארץ 
וגלילותיה, ולכן שם קובע הפסק שלו שאפשר לחיות עם 

מום כזה לאורך ימים..."
לסוגיה  אותנו  מוביל  הינו  הזה  המיוחד  הסיפור 
מעניינת: אנשים דתיים נוהגים לעתים קרובות להתייעץ 
עם רבנים ואינם מקבלים החלטות בעצמם. זאת תופעה 
שגרתית לשמוע אדם דתי אומר: "תמתין עד שאתייעץ 
באיזו  כמו  מצויות  חיים  בשאלות  כך  שלי".  הרב  עם 
שיטה חינוכית לבחור כשרושמים ילד לבית ספר? האם 
להעדיף שידוך כזה או אחר? האם לבצע מעבר דירה? 
במקום  להישאר  או  החדשה  העבודה  הצעה  את  לקבל 
העבודה הנוכחי? וגם האם להצטרף לממשלה? לתמוך 

בהסכם אוסלו? או באיזו מפלגה לבחור? 
המקור הראשוני להנהגה כזו מופיע כבר בספר שמואל, 
לפני יותר מ-3000 שנה, לגבי המפגש הראשון עם דמותו 

אתונות בחצר  החזיק  אביו של שאול  של שאול המלך. 
ופעם הם יצאו לטייל ונעלמו. שאול לקח נער צעיר ויצא 
לחפש אותן, אבל במשך שלושה ימי חיפושים לא מצאו 
בידיים  הביתה  ושב  התייאש  ששאול  לפני  רגע  כלום. 
אלוקים,  נביא  "רואה",  כאן  שיש  סיפר  הנער  ריקות, 
את  עמו בשאלת האתונות. שאול מצא  להתייעץ  וכדאי 
שמואל הנביא ושמואל הרגיע אותו שהכול בסדר ומישהו 
כבר מצא את האתונות, אבל שמואל הוסיף ואמר שהוא 
לא זקוק לדאוג להן כיון ש"כל חמדת ישראל הלוא לך 
ולכל בית אביך". זה היה רמז שקוף ששאול עתיד להפוך 

להיות מלך ישראל. 
מכאן נולד הביטוי "חיפש אתונות ומצא מלוכה". ומה 
אנשי  עם  מתייעצים  כי  למדים  מכאן  לענייננו:  שנוגע 
תורה גם בענייני התנהלות פעוטים ולא רק בענייני הלכה 

ותורה. 
אבי  לקיש  האתונות  ותאבדנה  ט:  פרק  א  שמואל   .1
אחד  את  איתך  נא  קח  בנו  אל-שאול  קיש  ויאמר  שאול 
בהר  ויעבור  את-האתונות:  בקש  לך  וקום  מהנערים 
אמר  ושאול  מצאו...  ולא  שלישה  בארץ  ויעבור  אפרים 
לנערו אשר עימו לכה ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות 
ודאג לנו: ויאמר לו הנה נא איש אלוקים בעיר הזאת ... 
אולי יגיד לנו את-דרכנו... ויען שמואל את שאול ויאמר 
אנוכי הרואה ... ולאתונות האובדות לך ... אל-תשם את 
ישראל, הלוא לך  ולמי כל חמדת  נמצאו,  כי  ליבך להם 

ולכול בית אביך.
נקודתי,  מקרה  בתור  הדבר  נאמר  שאול  אצל  ואם 

המשנה קובעת את הגישה הזו כדרך חיים קבועה:
רב  לך  עשה  אומר  פרחיה  בן  יהושע  רבי  א,ו:  אבות 

וקנה לך חבר.
ההסבר הפשוט הוא שהמשנה מדברת על לימוד התורה 
וממליצה ללמוד במחיצת רב וחבר ולא להסתגר בלימוד 
אישי ועצמאי, אבל כמה מפרשים מרחיבים את הדרישה 
רוחני.  היבט  לו  שיש  נושא  בכל  רב  עם  בקשר  לעמוד 
אומרת  שהמשנה  העובדה  היא  זו  לגישה  מוכחת  ראיה 
ולא תוחמת את ההוראה  באופן כללי: "עשה לך רב"! 
ממשיכה  המשנה  מכך:  יתירה  גרידא.  הלכה  לנושאי 
ואומרת "וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות" 
- ואלו לא ענייני הלכה אלא עצת חיים פרקטית ומכאן 
שגם תחילת המשנה – "עשה לך רב" – מדברת כעצת 

חיים כללית.
ראוי  שבחכמים  חכם  אפילו  למאירי:  הבחירה  בית 
שישים לעצמו איזה חכם שיברור לו לאב ולראש, ואע"פ 
שלמטה  מי  אדון  לו  יעשה  כמוהו  גדול  מוצא  שאינו 
הימנו, כי האדם אפילו חכם שבחכמים אינו רואה בענייני 

עצמו מה שיראהו זולתו. 
ואף ששמואל הלך להתייעץ עם נביא ולא עם רב, והרי 
הנבואה הסתלקה אחר החורבן ועם מי נתייעץ היום? אכן 
מוסיפה הגמרא כי חכמת הנביאים לא תמה והיא עברה 
מנביא',  עדיף  'חכם  ואדרבה:  דור,  שבכל  החכמים  אל 

משום החכמה היתרה שבו.
מנביא,  עדיף  וחכם  אמימר:  אמר  יב:  בתרא  בבא 

שנאמר )תהלים צ( 'ונביא לבב חכמה' - מי נתלה במי? 
גם  בו  שיש  הנביא  ]מעלת  בגדול  נתלה  קטן  אומר  הוי 

חכמה, ואם כן מעלת החכם גדולה יותר[.
וכאן מעניין לבחון מה בדיוק הכוח של החכם והרב? 
דתיים מתקשים  אנשים  וכי  יודע?  לא  יודע שאתה  מהו 

בקבלת החלטות בעצמם?!
הנושא מעניין תמיד אבל הוא בוער שבעתיים בתקופה 
הייחודית בה אנו חיים: יהיה מי שיגדיר אותה כתקופת 
'משבר מנהיגות רוחני'. מצד אחד, קשה להצביע על אדם 
שחי עמנו בגשמיות והוא נמנה על גדולי העולם כמו רבי 
עקיבא, הרמב"ם והבעל שם טוב, דמויות אדירות כאלו 
אל  השני,  מהעבר  שנה.   500 בעוד  גם  עליהם  שידברו 
רבנים,  שקרויים  אנשים  משתרבבים  הזה  הוואקום  תוך 
אבל חוטאים לתפקידם וגורמים חילול ה' בדמות מעשים 

שאינם עומדים בקנה המידה של ההלכה והחוק. 
ולכן חשוב פי כמה להעצים כיום את מושג הסמכות 
חלישות  רקע  על  דווקא  ואולם  כוחה.  ומקור  הרוחנית 
התורה  דברי  את  הדברים  בפתח  להזכיר  חשוב  הדור, 

וחז"ל הבאים: 
לדם  דם  בין  למשפט  דבר  ממך  יפלא  כי  יז:  דברים 
וקמת  ריבות בשעריך  דברי  לנגע  נגע  ובין  לדין  דין  בין 
אל  ובאת  בו:  אלוקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  ועלית 
ההם  בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל  והלויים  הכוהנים 
ודרשת והגידו לך את דבר המשפט - ראש השנה כה,ב: 
ואל השופט אשר יהיה בימים ההם - אין לך לילך אלא 

אצל שופט שבימיך.
בדור  חי  שהוא  בטענה  עצמו  לפטור  יכול  אינו  איש 
יתום ובמחיצת רבנים 'קטני דעה', אלא בכל דור מצווה 
ההם"  בימים  יהיה  "אשר  השופט  אצל  ללכת  התורה 

ולהאמין ש"שמואל בדורו כמשה בדורו".
והשאלה היא כאמור מה כוחו של רב בישראל?

את ההסבר מציג הרבי במאמר חסידות ובו מאיר את 
הסוגיה ביסודיות:

הגמרא מתארת את הסמכות שקיבלו החכמים לקבוע 
)בבא  מספרת  הגמרא  ולמטה:  למעלה  ההכרעה  את 
תנורו של  אודות  על המחלוקת המפורסמת  נט(  מציעט 
חנניה  בן  יהושע  ורבי  הורקנוס  בן  אליעזר  רבי  עכנאי. 
רבי  תנור חרס מסוים האם מקבל טומאה.  חלקו אודות 
אליעזר סבר שהתנור טהור ורבי יהושע סבר טמא. נערכה 
יהושע וההלכה  והרוב סברו כרבי  הצבעה בין החכמים 

הייתה אמורה להיקבע כמותו.
את  לקבל  סירב  אליעזר  רבי  דרמה:  פרצה  אז  אבל 
אבל  בכמות,  רבים  אף שהם  כי  הוא חש  הרוב.  הכרעת 
שלו:  המפורסם  התואר  כמו  באיכות,  מהם  חשוב  הוא 
אתו  שהקב"ה  משוכנע  היה  הוא  הגדול".  אליעזר  "רבי 
וכדי להוכיח זאת חולל כמה ניסים פלאיים: עץ החרוב 
המים  אמת  ממקומו.  נעקר  המדרש  לבית  מחוץ  שעמד 
נטו  המדרש  בית  וכותלי  לאחוריה.  חזרה  בחוץ  שזרמה 
"מה  ואמרה:  קול  בת  יצאה  עזר,  לא  זה  כשכל  ליפול. 
לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום". ואולם 
רבי יהושע נעמד מלוא קומתו והכריז "לא בשמים היא" 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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בית הבחירה 
למאירי: אפילו 

חכם שבחכמים 
ראוי שישים 
לעצמו איזה 

חכם שיברור 
לו לאב ולראש, 

ואע"פ שאינו 
מוצא גדול כמוהו 
יעשה לו אדון מי 
שלמטה הימנו, 
כי האדם אפילו 

חכם שבחכמים 
אינו רואה בענייני 

עצמו מה שיראהו 
זולתו. 

"

וההלכה תיקבע כדעת רבים. 
מאוחר יותר פגש אחד החכמים את אליהו הנביא ושאלו 
מה עשה הקב"ה באותה שעה שבה דחו החכמים את חוות 
הדעת האלוקית!. ענה אליהו: "חייך הקב"ה ואמר נצחוני 
בני נצחוני". כך שהחכמים קיבלו את הסמכות לקבוע את 

הכרעת ההלכה למעלה. 
ג. היבט מופלא הנוגע כאן בעולם למטה: חז"ל אומרים 
גוזר והקב"ה  משפט מפורסם ומדהים במשמעותו: "צדיק 
יתעשר  או  בריא  יהיה  שאדם  גוזר  צדיק  כלומר,  מקיים". 
משנה  ואפילו  לדברים  כביכול  מציית  והקב"ה  בפרנסתו 
סיפור  )ראו  למטה  בעולם  כאן  קודמות  תוכניות  בגללם 

מבהיל בהערה(.
עצמה:  התורה  בתוך  עוצמתי  מקור  לכך  מוצא  הרמב"ן 
טענה  קורח  העלה  קורח,  של  הגדול  המרד  שפרץ  בעת 
מלבכם  המצאות  בודים  ואהרן  אתה  משה:  נגד  איומה 
את  לשמור  החלטתם  אתם  הקב"ה.  בשם  אותן  ומצטטים 
הכהונה לאהרן ואתם מספרים סיפורים כאילו שמעתם את 
זה מהקב"ה. "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" והקב"ה 

יכול לדבר אתנו בעצמו אם ירצה בכך.
את  לקיים  לקורח  מציע  משה  משונה:  דבר  קורה  ואז 
מבחן המחתות, קורח ואהרן יקריבו קטורת ובאותו צד בו 
תרד האש נדע כי בו בחר הקב"ה. אבל רגע, זה תמוה עד 
השמים: הרי משה לא פנה לקב"ה לקבל את הסכמתו? אין 
והוא פשוט מפזר  ובין הקב"ה  בין משה  דיון מקדים  שום 
התחייבויות בשם הקב"ה. האם זה עצמו אינו ראיה לטענת 

קורח שמשה ח"ו בודה מליבו?!
התשובה עצומה )רמב"ן במדבר טז,ח(: זה גופא המסר 
קודם  רשות  לקבל  חייב  לא  אני  לקורח.  משה  שהעביר 
מעניק  הוא  לצדיקים.  אמון  רוחש  הקב"ה  אלא  מהקב"ה, 
עצמו  על  קיבל  והוא  בשמו  להתחייב  פתוח  צ'ק  להם 

להגשים את ההתחייבויות הללו.
הקב"ה  כלפי  המלאכים  טענו  מדוע  להבין  אפשר  וכעת 
ומשה תנה הודך על השמים, וכי מה אכפת להם שיהודים 

ילמדו תורה?!: 
ילמדו  שישראל  בהחלט  מוכנים  היו  המלאכים  אלא 
תורה, הם לא חשבו לרגע לשמור התורה לעצמם, אבל לא 
היו מוכנים שהיהודים יגידו להם איך ללמוד את התורה!. 
המלאכים היו מוכנים שבני ישראל יכירו את חכמת ה', אבל 
ילוד אישה יקבל את המפתחות על  לא היו מוכנים שאדם 

הנהגת המציאות למטה. זה מסוכן מדי. 
לישראל,  הללו  הכוחות  את  העניק  כן  הקב"ה  לאידך, 
וביקש  מהתורה"  "להיפרד  חשש  הזו  מהסיבה  ובדיוק 
אל  קרוב  להיות  ימשיך  בו  במשכן  אחד  קיטון  לו  שיעשו 
התורה. שכן הכרעת התורה נלקחה ממנו כביכול והועברה 

לידי ישראל כפי שאמר: "נצחוני בני נצחוני". 
התחדשו  תורה  במתן  תשכ"ט:  אלוקים  וידבר  מאמר 
שלושה עניינים: א. בנוגע לנותן התורה התחדש שנתן את 
תיבות  ראשי  'אנכי'  בגמרא:  כדאיתא  התורה,  בתוך  עצמו 
'אנא נפשי כתבית יהבית', שהוא כתב ונתן עצמותו יתברך 
בתוך התורה, ובלשון המדרש: 'מכרתי לכם תורתי – כביכול 
התחדש  התורה  מקבלי  לישראל  בנוגע  ב.  עמה'.  נמכרתי 
והכוח לפסוק  ניתנה כביכול לבעלות של ישראל  שהתורה 
הלכות ניתן דווקא להם ואין משגיחים בבת קול ויתירה מזו, 
'הקב"ה חייך ואמר נצחוני בני נצחוני'. ג. והחידוש בנוגע 
להיות  והעולם  האדם  על  פועלת  שהתורה  עצמה,  לתורה 

כהוראת התורה.  
נשוב אל השאלה בה פתחנו: למה מורה המשנה "עשה 

לך רב"? מה יודע הרב שאתה לא יודע? 
נקייה.  רוחנית  דעה  מייצג  שהרב  אומר  הפשוט  ההסבר 

כאשר יש לנו ספק בחיים, היינו רוצים לשאול את הקב"ה 
מה לעשות כדי לוודא שאנו עושים את הדבר הנכון על פי 
סדר העדיפויות האלוקי. ואולם כיון שאיננו יכולים לפנות 
ואינה משוחדת,  ישרה  אליו, לכן אנו פונים לאדם שדעתו 
ערכיו  ומערכת  ראשו  וכך  בחייו  תורה  הרבה  למד  הוא 

מכוונת על פי הגישה היהודית, וכך יכול לכוון אותנו.
ואולם לפי מה שדובר כאן, הרעיון עמוק הרבה יותר: הרב 
לא רק קורא את המציאות, אלא התברך בסגולה להשפיע 
הופך  התורה,  ללימוד  עצמו  שמוסר  יהודי  המציאות.  על 
להיות נציגו של הקב"ה עלי אדמות ומקבל את הכוח לעצב 
את המציאות ולכן כשהוא מייעץ באיזה שידוך לבחור או 
שהדברים  ברכה  מעניק  בעצם  הוא  לבחור  עבודה  באיזו 
סייעתא דשמיא  גם מתן  יותר. העצה שלו היא  יעבדו טוב 
שהדברים יעבדו כראוי. ואילו המרית פי הרב ועשייה היפך 
והמחיר  שמים  רצון  היפך  שהיא  כעשייה  כמותה   – דעתו 

עלול להיות בהתאם ח"ו.
נטו,  גשמיות  שאלות  על  כאן  מדברים  איננו  כמובן, 
השיש.  את  לעצב  צבע  באיזה  או  לבחור  ספה  באיזו  כמו 
הוראות התורה.  דבר עם  אלו שאלות חומריות שאין להם 
גם היבטים  נושאות בתוכן  חיינו  גדול משאלות  אבל חלק 
הלכתיים, כמו השאלה באיזו מפלגה לבחור לכנסת או האם 
להצטרף לממשלה מסוימת. אלו שאלות שנושאות היבטים 
הלכתיים עמוקים כמו שלמות התורה, שלמות העם ושלמות 
הארץ. ולכן הפנייה לרב במקרה הזה היא גם ניסיון לשמוע 
וגם תפילה לזכות לסייעתא דשמיא  "דעת תורה הלכתית" 

שהדברים יתקדמו בכיוון הנכון.
אליהן  ונתייחס  ספקות  להעלות  יכול  השואל  ועדיין 
בקצרה: א. איך זה מתאים עם העובדה ששומעים בחדשות 
על רבנים שאינם הגונים? – ובכן, שומעים גם על רופאים 
מחברו  הגדול  "כל  ואדרבה  הגונים  שאינם  ושופטים 
הרופאים  בכל  לפקפק  סיבה  לא  זאת  הימנו".  גדול  יצרו 
והשופטים בעולם ואדם חכם צריך להפעיל חוש ריח לדעת 

ממי להיזהר.
אחד  וכל  ביניהם  שחולקים  רבנים  בין  מכריעים  איך  ב. 
המשנה  אומרת  כך  על  בדיוק  ובכן,  אחר?  לכיוון  מושך 
את  יש  אדם  שלכל  לומר  יחיד.  בלשון  רב"  לך  "עשה 
חייב  ואינו  מתייעץ  הוא  עמו  אחד  רב  לבחור  הבחירה 
מדגישים  שם  המשנה  מפרשי  אחרים.  לרבנים  להקשיב 
טוב  כי  זרה(  )עבודה  בגמרא  מובא  תורה  אף שבענייני  כי 
ללמוד מפי כמה חכמים, שכך מעשירים את רוחב היריעה, 
ואולם זה דווקא בענייני פלפול, אבל בנוגע להלכה למעשה 

צריך להיות רב אחד עמו מתייעצים. 
יד  היה  שזורי  אהרן  הרב שלמה  מיוחד:  בסיפור  ונסיים 
ימינו של הרב קוק והמזכיר הראשון של הרבנות הראשית 
ביקר  הריי"ץ  האדמו"ר  כאשר  כי  סיפר  הוא  לישראל. 
בירושלים בשנת תרפ"ט, נכנס הרב שזורי לבקרו ואמר כי 
גר כאן חסיד חב"ד שמעגן את אשתו ומסרב לתת לה גט. 
הוא מבקש שהרבי יורה לו לעשות זאת. למחרת ביקר הרבי 
בבית הכנסת "בעל התניא" בשכונת מאה שערים והמונים 
עברו ללחוץ את ידו לברכת שלום. כאשר אותו אדם עבר, 
החזיק הרבי את ידו ושאל למה אינו נותן לאשתו גט? הרבי 
חזר על כך כמה פעמים והלה לא ענה. לבסוף אמר לו הרבי: 
"המשנה אומרת שהאישה נקנית בשלושה דרכים וקונה את 
עצמה – משתחררת – בשתי דרכים ]גט ומיתת הבעל[. תן 

לה גט!".
בערב אותו אדם נסע עם אנשים רבים בתוך משאית וערבי 
ניגש וירה אל תוך המשאית ופצע אותו ברגלו. אותה פציעה 
הסתבכה והפכה לזיהום חמור ותוך זמן קצר הוא עזב את 

העולם )מפי הרב משה קליין, ניו יורק(.
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שחזור: מעמד קבלת הפנים ההיסטורי שערך מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל לנשיא צ'כסלובקיה תומאס מסריק בביקורו בשכונת בתי אונגרין בירושלים

מאז נוסדה צ'כסלובקיה שמרו ראשיה ומייסדיה חסד ליהודי המדינה וליהודים בכלל · לשיא 
הגיעו הדברים בעת ביקורו ההיסטורי של נשיא צ'כסלובקיה לפני 85 שנה בארץ ישראל · אחד 
המפגשים רבי הרושם התקיימו בן המנהיג הצ'כי לבן מנהיג היהדות החרדית באותה עת, מרן 
הגרי"ח זוננפלד זיע"א · בשחזור של המעמד ההיסטורי, אנו חושפים את הסיבות למעמד 

הייחודי, מדוע התקיימו שני טכסי קבלת פנים שעה אחר שעה? מה הם הדגלים העבריים שבהם 
קושט שער הכבוד? ומדוע החזיק מרן הגרי"ח זוננפלד את כובעו בידו? 

||  שבתאי פוגל ||

בהערכה
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מצ'כסלובקיה 
בהערכה

בשכונת בתי הונגרים
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מר  היה  היהודי  העם  של  גדול  ידיד 
של  הראשון  נשיאה  מסריק  גריג  תומאס 
מה  של  דבר  היה  לא  וזה  צ'כוסלובקיה. 
בכך או מובן מאליו בתקופה שהעולם רווה 

אנטישמיות לרוב.
מנהיג  צ'כי,  ומדינאי  פובליציסט  פילוסוף,  היה  מסריק 
וזכה  ונשיאה הראשון של צ'כוסלובקיה.  תנועת העצמאות, 

לכינוי "אביה של צ'כוסלובקיה".
היה  הוא  עגלון,  של  בנו  היה  במורבייה,  שנולד  מסריק, 
קארל  באוניברסיטת  ופרופסור  בווינה  לפילוסופיה  מרצה 
הדו- את  ערך  'אתניאום'.  בשם  רדיקלי  ירחון  ייסד  בפראג. 

'זמן' )צ'אס(. היה למנהיג ארגון הצ'כים הצעירים.  שבועון 
"המפלגה  מייסדי  בין  היה  האוסטרי.  לפרלמנט  כציר  נבחר 
למדיניות  התנגד  לצ'כיה.  עצמי  שלטון  שתבעה  העממית" 
עם  במלכות.  בבגידה  נאשם  כך  ועל  בבלקנים  הכיבושים 
ופעל במדינות  פרוץ מלחמת העולם הראשונה ברח לחו"ל 
ההסכמה למען עצמאות צ'כיה. בשנת 1917 ארגן את הצ'כים 

השבויים שברוסיה לגדוד צבא לאומי.
הראשונה  העולם  מלחמת  בתום  נוסדה  צ'כוסלובקיה 
בשנת 1918, עם תום מלחמת העולם הראשונה מאיחוד של 
חבלי הארץ צ'כיה, סלובקיה, זקרפטיה וחבל הסודטים. רוב 
מהאימפריה  חלק  היו  בצ'כוסלובקיה  שהוכללו  השטחים 
האוסטרו-הונגרית שחדלה להתקיים. מסריק חתם על הסכם 
הממשלה  לראש  ונבחר  הסלובקית  הלאומית  התנועה  עם 
לנשיא  התמנה  שנה  באותה  צ'כוסלובקיה.  של  הזמנית 

הראשון של צ'כוסלובקיה.
ב-1938  גרמניה  ופלישת  מינכן  הסכם  ועד  הקמתה  מאז 
בין  מתוקנת,  לדמוקרטיה  צ'כוסלובקיה  הייתה  בהנהגתו 
סוציאליסטית  בהשקפה  מסריק,  אז.  של  באירופה  היחידות 
מובהקת, היה מסוללי דרכה כי ראה בה את השיטה המוסרית 

ביותר.
אלא  לשוויון  לשאוף  לאדם  לו  שאל  היתה  משנתו 

להשתלמות עצמית. על כך אמר "אסון האנושות הוא שיש 
ושוכח  אותה  לגאול  רוצה  אחד  כל  גואלים,  מדי  יותר  לה 
להשתלם בעצמו ולהתעלות, כי על ידי כך ממילא גואל הוא 
את האנושות". הוא היה ריאליסט, יסד, חי והטיף סוציאליזם 

על ידי עבודה, ומוסר אנושי אוניברסלי.
במדינתו.  אנטישמיות  של  תופעה  כל  כנגד  יצא  מסריק 
פי  על  זאת  ליהודים,  מלא  זכויות  שוויון  התקיים  בתקופתו 
הוא  הצ'כוסלובקית.  הרפובליקה  כנשיא  שקיבל  החלטה 
הילזנר,  הנאשם  למען  במאבקו  היהודי  בעולם  התפרסם 

בתקופת עלילת הדם של פולנה.
ב־1899 בעיר פולנה שבצ'כיה, נרצחה נערה בת 19, אנזקה 
הרוצובה. הרצח, שבוצע בסמוך לפסח, הביא להאשמתו של 
נגד הילזנר היו  יהודי מפגר. הראיות  לאפולד הילזנר, צעיר 
אנטישמיים  פוליטיים  מניעים  היו  למשפט  ביותר.  קלושות 
ברורים והוא לווה בהסתה בעיתונות. תומאס מסריק התערב 
לטובת הילזנר, אך ללא הועיל. הילזנר נידון למוות, אך פסק 
הדין הומתק למאסר עולם, עקב לחצים שהופעלו על הקיסר. 

רק אחרי 17 שנה שוחרר הילזנר מכלאו.
בארץ  לבקר  העז  ורצונו  שאיפתו  טבעי  אך  זה  היה  לכן 
היהודים – ארץ ישראל. מה עוד שבארץ ישראל גרו אז רבים 
מיוצאי הונגריה-צ'כוסלובקיה שנהנו מחסות מלאה של ארץ 

מוצאם, כמו גם מתמיכה כספית חודשית.
כמוהו, אף בנו יאן מסריק שהיה אף הוא מדינאי, היה ידיד 
נקראו  מסריק  תומאס  של  על-שמו  היהודי.  העם  של  נאמן 

בישראל כפר מסריק וכיכר מסריק שבתל אביב.
התרומה הגדולה ביותר של צ'כוסלובקיה ליישוב העברי 
ולמדינת ישראל היו משלוחי הנשק שהתקבלו מצ'כוסלובקיה 
החל ממרץ 1948 במסגרת מבצע בלק. המשלוחים שינו את 
פני המערכה במלחמת העצמאות באביב 1948. אולם בסוף 
על  הקומוניסטית  המפלגה  השתלטות  עם  הארבעים,  שנות 
המדינה ב-1948, הורעו היחסים בין ישראל לצ'כוסלובקיה, 
הצ'כוסלובקים  השלטונות  סובייטית.  לגרורה  שהפכה 

מסריק יצא כנגד כל 
תופעה של אנטישמיות 

במדינתו. בתקופתו 
התקיים שוויון זכויות 
מלא ליהודים, זאת 

על פי החלטה שקיבל 
כנשיא הרפובליקה 

הצ'כוסלובקית. הוא 
התפרסם בעולם היהודי 
במאבקו למען הנאשם 
הילזנר, בתקופת עלילת 

הדם של פולנה
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נימה  גם  ציונים, שהייתה בהם  החלו במסעי תעמולה אנטי 
הישראלי  הסוציאליסטי  הפעיל  נעצר  ב-1951  אנטישמית. 
מרדכי אורן בעת ביקור בצ'כוסלובקיה, ונידון למאסר לאחר 
משפט ראווה שבו הואשם בהיותו סוכן ציוני. לאחר מלחמת 
ברית  בעקבות  צ'כוסלובקיה,  ניתקה  ב-1967  הימים  ששת 
המועצות, את היחסים הדיפלומטים עם ישראל, והיחסים לא 

חודשו אלא זמן קצר לפני פירוקה של צ'כוסלובקיה.

ירושלים לבשה חג
בחורף תרפ"ז הופתעו מאד לקבל ב'כולל שומרי החומות' 
יותר, מלשכת נשיא צ'כוסלובקיה על  מברק, לא פחות ולא 
ביקור שעומד לעשות כבוד הנשיא בתקופת חג הפסח, ועל 
 – דריה  עם  ולהיפגש  הונגרים'  'בתי  בשכונת  לבקר  רצונו 
ד"ר  בירושלים  צ'כוסלובקיה  קונסול  צ'כוסלובקיה.  נתיני 

פריץ נקבע כאיש קשר לקראת הביקור.
הביקור  לקראת  קדחתניות  בהכנות  החלה  הכולל  הנהלת 
ההיסטורי, הרי לא כל יום מגיע נשיא מדינה לבקר בשכונה. 
הוקם וועד מיוחד של מיטב הכישרונות בציבור החרדי בארץ 
זוננפלד  הגרי"ח  מרן  פנים'.  ה'קבלת  הפקת  לשם  ישראל 
נתין  היה  בעצמו  הוא  ואף  הכולל  כנשיא  ששימש  זיע"א 
הונגרי, עודכן על הביקור החשוב, מרן זיע"א הורה על קבלת 
כללי  כל  לפי  מדינה  לנשיא  הראוי  בכבוד  הנשיא  כבוד  פני 

ההלכה בשם ומלכות.
ביום שישי בשעה תשע וחצי לפני הצהרים, הגיע ממצרים 
לירושלים בקרון רכבת מפוארת שהועמד לשרות האורחים 
תומאס  פרופ'  צ'כוסלובקיה  נשיא  המנדט  ממשלת  ידי  על 
מסריק בליווי ציר צ'כוסלובקיה במצרים. האורחים הנעלים 
המזכיר הראשי  סיימס  הקולנל  ע"י  הרכבת  נתקבלו בתחנת 
בא"י.  המשטרה  מפקד  מברונורדמו  מר  א"י.  ממשלת  של 
נשאשיבי  אל  ביי  ראגב  ירושלים,  מחוז  מושל  קיט-רוט  מר 
העדה  מנכבדי  אנשים  הרבה  ועוד  ירושלים,  עירית  ראש 

הצ'כוסלובקית בירושלים.
קולונל סיימס עלה אל הרכבת וקבל את פני הנשיא בשם 
הוד מעלתו הנציב העליון וממשלת א"י. משמר כבוד אנגלי 

ליווה את הנשיא לאורך כל ביקורו בארץ ישראל.
הנשיא ובני לווייתו נסעו מיד למלון 'נוטר-דאם די פרנס' 
ביקר  הצהרים  אחרי  בירושלים.  שהותו  בימי  התאכסן  שבו 
שבו  'פלטין'  במלון  והתאכסן  אביב  בתל  מסריק  הנשיא 
בקרו אותו נתיני צ'כוסלובקיה בתל אביב. ביום השבת ביקר 

הנשיא בהר הבית ובבית לחם.

תאריך הביקור בשכונה נקבע ליום ראשון ח' ניסן תרפ"ז 
)10.4.1927(. בשכונת בתי הונגרים רבתה התכונה, כמויות 
ללא  עד  ונוקו  קורצפו  סמטאותיה  פונו,  וגרוטאות  זבל  של 
אומן,  ידי  מעשי  ובשלטים  בדגלים  כוסתה  השכונה  היכר, 

המקדמים בברכה את כבוד הנשיא האהוד.
בכניסה לשכונה הוכן שער-כבוד מפואר להפליא שעליו 
'עבריים'  גם דגלים  וכן  נפנפו דגלים צ'כוסלובקים, אנגלים 
שער-הכבוד  על  שהתנוססו  'עבריים'  דגלים  על  זה  )פרט 
האמנם?  האירוע.  את  שסקרו  דאז  עיתונים  בכמה  מופיע 
הקנאים  ציבור  השתתפו  שבו  באירוע  כחול-לבן  דגלים 

ובראשם מרן הגרי"ח זוננפלד?(.
בשבת שלפני בוא הנשיא, הכריזו בשם הרבנים בכל בתי-
הכנסת ובתי-המדרש, שמחר יום קבלת הפנים, כולם ילבשו 

בגדי חג ויצאו לקבל את הוד מעלת כבוד הנשיא.
הצהרים.  אחר  ארבע  בשעה  ראשון  ביום  למחרת  ואכן, 
אלפים  קבלוהו  השכונה,  בשער  הנשיא  כבוד  כשהופיע 
בקריאות 'יחי הנשיא'. בהתקרב הנשיא לשער-הכבוד, יצאו 
לחם  כשעליו  יפה  מגש-כסף  עם  השכונה  נכבדי  לקראתו 
בשתי  שעמדו  החומות'  'שומרי  ת"ת  ילדי  כמאתיים  ומלח. 
שורות משני צידי השער כשדגלים בידיהם, לאורך הכניסה, 

פתחו בשיר שחובר במיוחד לכבוד הנשיא.
עם הנשיא באו גם הרבה אורחים נכבדים ממלוויו וביניהם 
בירושלים  צ'כוסלובקיה  קונסול  בקהיר,  צ'כוסלובקיה  ציר 

ועוד.
הגרי"ח  מרן  הנכבד  לאורח  המתין  לשער-הכבוד  מתחת 

זוננפלד זיע"א יחד עם הממונים והמנהלים של הכולל.
הנשיא מסריק שלוב זרוע עם מרן הגרי"ח זוננפלד עברו 
בקריאות  והריע  הרחוב  צדי  משני  שעמד  הרב  הקהל  בתוך 
הרחוב  צדי  משני  העומדים  כל  את  ברך  הנשיא  שמחה. 
ומרן  הנשיא  עלו  משם  מיוחדת.  ובחביבות  חן  בענוות 
הגרי"ח זוננפלד לאחד הבתים שבשכונה, שבו נערכה לאורח 
הדגול קבלת פנים רשמית. הבית קושט כולו לכבוד האורחים 

הנעלים ובתוכו נערך שולחן ערוך בטוב טעם מלא כל טוב.
מרן הגרי"ח זוננפלד נשא לפני הנשיא מסריק ובני לווייתו 
את  נס  על  הרים  שבו  להפליא  ובנוי  תוכן  מלא  יפה  נאום 
מדינת צ'כוסלובקיה נשיאה וממשלתה, ואת החופש שממנו 

נהנים כל תושביה ללא הבדל דת וגזע.
המוסרית  ההידרדרות  על  התעכב  זוננפלד  הגרי"ח  מרן 
התופעה  ועל  הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי  העולם  של 
עם  שגברה  ידי'  ועוצם  'כחי  הרגשת  טיפוח  של  השלילית 
בנה  הוא  המרכזי  הרעיון  את  הטכנולוגית.  ההתפתחות 
חטאו  שעיקר  ההפלגה',  "דור  על  התורה  לסיפור  מסביב 
היה הביטחון העצמי המופרז שתוצאותיו הישירות מוליכות 
המלומד  לנשיא  זאת  הסביר  והוא  שמים.  במלכות  למרידה 
בהרחבת הפירוש על הפסוק )בראשית יא, ג( "ויאמרו איש 
להם  ותהי  לשרפה,  ונשרפה  לבנים  נלבנה  הבנה  רעהו  אל 

עיקר  כתוב  ואחר  לחומר".  להם  היה  והחמר  לאבן  הלבנה 
וכו'", ומתבקש  ומגדל  עיר  לנו  נבנה  "ויאמרו הבה  החטא: 
הסבר על הפסוק הראשון, איך הוא מתקשר לחטאם של אנשי 
דור הפלגה. כי הלא תיאור זה צריך לשמש כמבוא והקדמה 
לעיקר החטא של בניית המגדל, ומה רע יש בהכנת הלבנים, 
ובעצם מה זה חשוב, באיזה חמרים בנו את המגדל – בלבנים 

או באבנים.
אלא, כאן מרומז תהליך התפתחות אידיאולוגית הכפירה 
של דור הפלגה. הם הטיפו לטיפוח הכח העצמי של האדם, 
הכין  ה'  ואם  הקב"ה.  של  מטובותיו  להינתק  הצורך  ועל 
לאדם אבנים, שהוא חומר בניה מן המוכן: עליהם להפגין, 
כי הם יכולים לייצר בעצמם את חומרי הבנייה שהם זקוקים 
לשרפה,  ונשרפה  לבנים  נלבנה  "הבה  אמרו:  ולפיכך  להם, 
אנו  ואין  אבנים משלנו  לנו  יש   – לאבן"  הלבנה  להם  ותהי 
יתר של  זו של טיפוח  זקוקים לאבניו של הקב"ה. תיאוריה 
היכולת העצמית, שימשה רקע והכנה למרד הגדול בהקב"ה, 

בשבת שלפני בוא 
הנשיא, הכריזו בשם 

הרבנים בכל בתי-
הכנסת ובתי-המדרש, 

שמחר יום קבלת 
הפנים, כולם ילבשו 

בגדי חג ויצאו לקבל את 
הוד מעלת כבוד הנשיא

הרב הראשי הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הנשיא תומאס מסריק

הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצ"ל



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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שהופגן על ידי בניית המגדל שראשו בשמים.
מרן הגרי"ח זוננפלד דיבר על מושגי ה"חרות" וה"שררה", 
והטעים את דבריו בייעודי הנביאים ובמאמרי חז"ל, כי חרות 
וברוח,  בחומר  מקיפה  חרות  להיות  צריכה  שררה  שעמה 
התושבים מבלי הבדל דת וגזע החוסים תחת שררת השלטון 

צריכים ליהנות מהחרות במידה שווה לכולם.
הוא ברך את הנשיא הנאור והחסיד והודה לו בשם תושבי 
השכונה נתיני צ'כוסלובקיה על הכבוד הגדול שהנחיל להם 
בביקורו זה בשכונתם, לאות מזכרת תודה על בקורו זה, הגיש 
כתובה  שבה  ונהדרת  יפה  מגילה  זוננפלד  הגרי"ח  מרן  לו 
ברכה מעוטרת ותודה על הביקור בשם כל תושבי השכונה. 
זית  ועצי  מכסף  עשוי  נרתיק  בתוך  נתונה  היתה  המגילה 

מלאכה אמנותית מרהיבת עין.

 "מפעלי היהודים 
מעניינים מאוד"

דברי מרן הגרי"ח זוננפלד עשו רושם יוצא מן הכלל בעומק 
חדירתם ובהקיפם הרחב, הנשיא השיב בדברים קצרים, הודה 
הבטיח  והנכונים,  החמים  דבריו  על  זוננפלד  הגרי"ח  למרן 
רוח  את  להשליט  בכדי  שביכולתו  מה  כל  את  יעשה  שהוא 

השלום בארצו, וכל התושבים ייהנו מחירות ושוויון מלא.
החזן מר ברדקי סלסל ברכת 'הנותן תשועה' לכבוד הנשיא 
מסריק ולכבוד הוד מלכותו המלך ג'ורג' החמישי, וברכת 'מי 
שברך' להוד מעלתו לורד פלומר הנציב העליון בא"י, לציר 

צ'כוסלובקיה בקהיר ולקונסול הצ'כוסלובקי בירושלים.
הכולל  במשרדי  מסריק  הנשיא  ביקר  הטכס,  תום  עם 
והתעניין על היקף העזרה שהכולל מגיש לנתיני צ'כוסלובקיה. 
זוננפלד  הגרי"ח  נפרדו ממרן  הנכבדים  לווייתו  ובני  הנשיא 
על  נרגשת  בתודה  החומות'  שומרי  'כולל  ומנהלי  ומראשי 

הכבוד הגדול שהם העניקו לו.
זוננפלד זיע"א מדוע קיבל  לימים שאלו את מרן הגרי"ח 
כללי  לפי  כי  ראשו.  על  ולא  בידו  כשכובעו  הנשיא  פני  את 
הנימוס, היה על הרב להוריד את כובעו רק עם כניסתו של 

הנשיא, ורק בצאתו לחבוש שוב את הכובע לראשו. הסביר 
מרן הגרי"ח שחשש שמא יענוד הנשיא מסריק על גופו צלב, 
ואז אם יוריד את כובעו לכבודו של הנשיא, אזי ייצא כאילו 
והוא מכבד גם את הצלב שעל גופו. לכן בחר מרן הגרי"ח 
להחזיק מראש את כובעו בידו ולא להיכשל ח"ו בשום אופן 

בדרך נתינת כבוד לעבודה זרה.
בתי  בשכונת  המפוארת  הפנים  קבלת  טכס  סיום  עם  מיד 
נוספת בבית  נסע הנשיא מסריק לטכס קבלת פנים  הונגרים 
צריך  היה  ולמה  מה  על  העתיקה.  בעיר  ׳החורבה׳  הכנסת 

לקיים טכס נוסף כעבור שעה בלבד מהטכס הראשון?
הנשיא  של  הממלכתי  ביקורו  בירושלים.  כמו  בירושלים 
מסריק נקלע מהר מאד במחלוקת הפוליטית או האידיאולוגית 

בין העדה החרדית לציונות הדתית.
הצ׳כוסלובקית  הקונסוליה  מטעם  הביקור  על  האחראים 
בארץ ישראל, חשבו לקיים טכס קבלת פנים אחד בירושלים 
שבו ישתתפו כל ראשי ורבני היישוב, כולל הרבנים הראשיים 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק והראשון לציון הרב יעקב מאיר 

זצ"ל.
את  להושיב  מציאות  ואין  שכמעט  ידעו  לא  רק  הם 
זוננפלד  הגרי"ח  מרן  עם  יחד  הלאומיים  הראשיים  הרבנים 
ששימשה  בשכונה  ועוד  החרדית  העדה  של  כרבם  ששימש 
של  נתיניה  גרו  ושם  והיות  הונגרים.  בתי  הקנאים,  כמעוז 

צ׳כוסלובקיה, לכן הם נתנו לה עדיפות ראשונית.
שהרבנים  אופן  בשום  הסכימו  לא  החרדית  העדה  ראשי 
בשכונת  הפנים  קבלת  בטכס  ישתתפו  הלאומים  הראשיים 

בתי הונגרים.
הרבנים  של  בכבודם  לפגוע  לא  וכדי  פשרה  של  כמוצא 

בבית  נוסף  קבלת  טכס  לקיים  הוחלט  הלאומיים,  הראשים 
הכנסת ׳החורבה׳ שבעיר העתיקה. מיד עם תום טכס קבלת 
נקבע  הונגרים  בבתי  הטכס  הונגרים.  בתי  בשכונת  הפנים 
לשעה ארבע אחר הצהריים, והטכס ב'חורבה' נקבע לשעה 

חמש אחר הצהריים.
הטכס  את   11.4.1927 מתאריך  הארץ  עיתון  מתאר  וכך 
מאסאריק  ה'  בא  ״בחמש  ב׳חורבה׳:  שהתקיים  הצנוע 
לחורבת ר' יהודה החסיד. באותה שעה נמצא בבית הכנסת 
קהל לא גדול. הרב קוק קדם את נשיא טשכוסלובקיה בברכה 
ואמר, שעליו צריך לברך את שתי הברכות הידועות גם יחד: 
'ברוך שחלק מכבודו' ו'ברוך שחלק מחכמתו'. חזן ביהכ"נ 
הכבוד  על  הודה  והאורח  תשועה'  'הנותן  תפלת  התפלל 
בארץ  חופש  חיי  יהיה  שישראל  מקווה,  הוא  והברכות. 

ושהאל הגדול יעזור לעם בעבודתו".
עפולה,  לציון,  בראשון  מסריק  הנשיא  ביקר  בהמשך 
לחיפה  נסע  מטבריה  טבריה.  נהלל,  חרוד,  עין  אלפא,  בית 
הביתה  חזרה  אתונה  לאלכסנדריה,  באנייה  הפליג  ומשם 

לצ'כוסלובקיה.
ראיון  מסריק  הנשיא  נתן  לצ'כוסלובקיה,  חזרתו  עם 
בארץ  מביקורו  רשמיו  על  טאגבלאט',  'פרגר  לעתון  מקיף 
ישראל. הנשיא ציין את 'קבלת הפנים' המרגשת של היהודים 
האורתודוכסיים נתיני צ'כוסלובקיה בירושלים. הנשיא אמר 
מונהגים  והם  מאוד,  מעניינים  היהודים  ש"מפעלי  בראיון 
לשאלת  גדולה".  הצלחה  בעתיד  ומבטיחים  נפלאה,  בדרך 
ענה  ישראל,  בארץ  יהודי  רוב  יצירת  אפשרות  על  הכתב 
הנשיא: "שהוא רואה את השאלה הזאת, של יצירת רוב יהודי 

בארץ ישראל לרצינית מאד".

הוא ברך את הנשיא 
הנאור והחסיד והודה 

לו בשם תושבי השכונה 
נתיני צ'כוסלובקיה על 
הכבוד הגדול שהנחיל 

להם בביקורו זה 
בשכונתם, לאות מזכרת 

תודה על בקורו זה, 
הגיש לו מרן הגרי"ח 
זוננפלד מגילה יפה 

ונהדרת שבה כתובה 
ברכה מעוטרת ותודה 

על הביקור בשם כל 
תושבי השכונה

ברכה ליום הולדת של תומאס מסאריק, שמו של הנשיא הודפס באותיות בצבע זהב



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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סיפורו של הטייס היהודי מרק דימשיץ ז"ל שהלך לעולמו לפני שנים אחדות בגיל 88 מקפל בתוכו את 
סיפור יציאתם של יהודי ברית המועצות מאחורי מסך הברזל • דימשיץ ייזכר כגיבור "מבצע חתונה", 
מספר חברו הרב יוסף מנדלביץ'. "הניסיון הנועז שלו משנת 1970 לחטוף מטוס עמוס ביהודים מלנינגרד 
אל החופש במערב גרם באותה שנה להדים רבים בכל רחבי העולם. המטרה הייתה אחת ויחידה: לחשוף 
בפני העולם את מצוקתם של יהודי רוסיה" • סיפור חייו של דימשיץ, הוא סיפורה הבלתי ייאמן של 
קבוצת צעירים יהודים מחתרתית שחלמה כנגד כל הסיכויים לעלות לארץ ישראל

חתונה
||  חיים רייך  ||

מבצע
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"
לניסיון  לתת  שבחרו  השם  היה  זה   – חתונה"  מבצע 
מרק  הטייס   - ציון  אסירי  לארץ-ישראל,  ההימלטות 
מנדלביץ'.  יוסף  הרב  חברו,  ויבדחל"ט  ז"ל  דימשיץ 
כדי  חתונה  של  במסווה  להשתמש  הייתה  "תוכניתנו 
לארץ  ולברוח  יחדיו  יהודים  לכנס הרבה  יהיה  שאפשר 
ישראל. בקרחת היער שיננו את פרטי המבצע שלפנינו 
– כאשר עצרה מול הקרחה מכונית "וולגה" שחורה מן הסוג החביב 
על אנשי ה-ק.ג.ב. מתוכה יצאו שני אנשים, נעצו בנו את מבטיהם 

במשך זמן מה והסתלקו לדרכם".
בדמעות  נישא  מנדלביץ'  יוסף  הרב  של  מפיו  המרגש  המונולוג 
אחר מיטתו של חברו הטוב, הטייס היהודי מרק דימשיץ ז"ל שהלך 
לעולמו לפני שנים אחדות בגיל 88. יהודי צנוע אבל גיבור-רוח היה 
בחגיגיות  נחת  מאז  שחלפו  השנים  ושש  שלושים  המנוח.  דימשיץ 
הספיקו  גוריון,  בן  התעופה  בנמל  דימשיץ  מרק  מר  ציון'  'אסיר 
להשכיח אפילו מהמבוגרים שבינינו את הרגעים המרגשים שנרשמו 
היהודי  הגיבור  דימשיץ,  את  שנשאה  תשל"ט  שנת  של  בישראל 

מברית המועצות על כפיים. 
דימשיץ ייזכר כגיבור "מבצע חתונה", מספר מנדלביץ'. "הניסיון 
1970 לחטוף מטוס עמוס ביהודים מלנינגרד אל  הנועז שלו משנת 
העולם.  רחבי  בכל  רבים  להדים  שנה  באותה  גרם  במערב  החופש 
המטרה הייתה אחת ויחידה: לחשוף בפני העולם את מצוקתם של 
יהודי רוסיה", מציין מנדלביץ'. סיפור חייו של דימשיץ, אם-כן, הוא 
סיפורה הבלתי ייאמן של קבוצת צעירים יהודים מחתרתית שחלמה 
כנגד כל הסיכויים לעלות לארץ ישראל. אך המסע שהתחיל בחטיפת 
מטוס הסתיים בין כותלי הכלא הקומוניסטי. דימשיץ כמו מנדלביץ' 
הסובייטי  הכלא  בבית  ונכלאו  הקג"ב  ע"י  נתפסו  נוספים  ויהודים 
בדאגה  עוקב  ובתפוצות  בארץ  היהודי  כשהעולם  ארוכות.  לשנים 

אחר מצבם ומפגין בהמוניו נגד ממלכת רוסיה הרשעה. 
36 שנים אחרי השיבה החגיגית לציון, צעדו חברי "מבצע חתונה" 
מי  המפורסם,  הטייס  דימשיץ.  של  מיטתו  אחר  בדממה  הנותרים 

שעיתונאי ישראל התקוטטו על הזכות לראיין אותו עם נחיתתו היישר 
מהכלא לישראל, הלך לעולמו בדממה ובצניעות. ההולכים היחידים 
דימשיץ  של  מחבריו  וכמה  משפחה  בני  קומץ  רק  היו  הארון  אחר 
למבצע. הבולטים שבהם שהסכימו לדבר, היו חבריו למבצע, יוסף 
גם הם  קוזניצוב שריצו  ואדוארד  זלמנסון  מנדלביץ', הגב' סילביה 
תקופות מאסר ארוכות בכלא הרוסי. "לא היה עיתון ישראלי אחד, 
השבעים",  שנות  של  הגיבור  הטייס  עם  ריאיון  על  בזמנו  שוויתר 
הממשלה?  שרי  הציבור?  אישי  היכן  הקרובים.  חבריו  מתרעמים 
מדוע לא באו לחלוק כבוד?!" אבל בישראל של שנות ה-2000 מי 
ציון, הזכורים במעומעם לטוב. "כיצד  יתעסק בזיכרונם של אסירי 
ניתן להתעלם מתרומתו של האיש שסדק את הסדק הראשון במסך 

הברזל?" תוהים החברים שנותרו בכאב.
למדינת  יסעו  שיהודים  חלמנו  מטוס,  לחטוף  החלטנו  "כאשר 
ישראל. בשל כך ישבו אנשים בכלא. והמחשבה שכל יום שלנו בכלא 
הוא המחיר שאנו משלמים בעבור חירותו של עוד יהודי אחד היא 
שנתנה לנו את הכוח להוסיף לחיות", מתאר הרב מנדלביץ. סיפורו 
נולד  הוא  מידה.  קנה  בכל  מדהים  עצמו,  בפני  מנדלביץ'  הרב  של 
בריגה שבלטביה, בשנת תש"ז. כשהיה בן 17 בלבד הצטרף  לקבוצת 
מחתרת יהודית שפעלה לתחיית עם ישראל ברוסיה הסובייטית. הוא 
11 שנים עד לגירושו בשנת  והיה אסיר במשך  נאסר בשנת תש"ל, 
תשמ"א היישר מהכלא לישראל. אחרי עלייתו ארצה למד בישיבות 
והוסמך לרבנות, הוא גם בעל תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל 
וד"ר לשם כבוד. וכיום הוא משמש במגוון תפקידים רבניים ליהודים 
דוברי רוסית. הוא עצמו היה נדבך מרכזי במבצע החטיפה, שאותו 
פרש בספרו המונומנטאלי, "מבצע חתונה", )בהוצאת ספריית בית-

מי  על  ומצביע  ההרואיים  המבצע  ימי  אל  אותנו  משיב  הוא  קל(. 
שחי  ציון  אסיר  הוא  גם  קוזניצוב,  אדוארד  לדימשיץ,  בינו  שהכיר 

כיום בישראל
התוכנית  פרטי  את  לראשונה  לפניי  חשף  "קוזניצ'וב  מנדלביץ': 
הנועזת: "ישנו טייס יהודי, הוא סיפר לי, מיור לשעבר בחיל האוויר 

ר''י מנדלביץ' עם נתן שרנסקי





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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אם  לניגרד-מורמנסק.  לטיסה  כרטיסים  מספר  נרכוש  הסובייטי. 
שניים  לחתונה".  נוסעים  ש"אנו  לומר  עלינו  בדרך,  אותנו  יעצרו 
מאיתנו יעמידו פנים שהם החתן והכלה. בזמן הטיסה יאיים הטייס 
לשוודיה.  המטוס  את  ויטיס  מקומו  את  יתפוס  הקברניט,  על  שלנו 
בשעה שיצאתי מפגישתי עם קוזניצוב, נזכר מנדלביץ, חשתי כאילו 
צמחו לי כנפיים. סוף סוף נמצאה הדרך להימלט מכלא זה. סיפרתי 
במבצע  להשתתף  עומד  שאני  מצומצם  נאמנים  חברים  למספר 
בריחה. העברתי את תפקידי בארגון המחתרת לידי אחרים והזהרתי 
איתי. פרשנו את  בגלל קשריהם  ייפגעו אח"כ  כדי שלא  את חברי, 
הדרך  בצדקת  האמונה  להט  המסלול.  את  לבחון  והתחלנו  המפה 
הרקע  חיים".  לנו  אין  ישראל  ארץ  שמבלעדי  ידענו  בכולנו,  פיעם 
יליד חרקוב,  יהודי  היה  הוא  בפני עצמו:  דימשיץ מעניין  של מרק 
מרק  הרוסי.  האוויר  בחיל  שירת  ואח"כ  לטיס  הספר  בבית  ולמד 
טייסת.  מפקד  לסגן  היה   35 ובגיל  הדרגות,  בסולם  במהירות  עלה 
מנדלביץ' מספר כי דימשיץ יכל להיות גנרל בתקופה שבה נפגשנו 
אך  המדינה.  למדעי  הצבאית  במכללה  ללמוד  בזמנו  הסכים  אילו 
קריירה מפלגתית לא קסמה למרק. הוא אהב את השמים.הצבא חידד 
את תכונותיו הטבעיות של מרק: את דייקנותו, החלטיותו, קשיחותו, 

שנאתו כל פטפוט ובזבוז זמן לריק ועמידתו בדיבורו.

תכנון הבריחה

כאשר  דימשיץ  של  במוחו  ניסרה  כבר  הבריחה  בדבר  המחשבה 
הביתיים  מהאולפנים  אחד  עברית;  ללימוד  האולפן  תלמיד  היה 
הרבים ללימוד עברית שפעלו בלניגרד. הרעיון הראשון שלו, משחזר 

"כאשר החלטנו לחטוף מטוס, 
חלמנו שיהודים יסעו למדינת 
ישראל. בשל כך ישבו אנשים 
בכלא. והמחשבה שכל יום שלנו 
בכלא הוא המחיר שאנו משלמים 
בעבור חירותו של עוד יהודי אחד 
היא שנתנה לנו את הכוח להוסיף 
לחיות"

"
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זעיר לעצמו, אבל  מנדלביץ', היה לבנות בעצמו מטוס 
בבריה"מ בימים ההם, כידוע, א"א היה לקנות מנוע של 
היה  שמישהו  לעצמך,  תאר  מסחר...  בבית  זעיר  מטוס 
רואה אותו בונה לו, ככה, מטוס פרטי זעיר בחצר! את 
זה הוא אולי היה יכול לעשות פה בישראל, אבל שם? 
ובכן דימשיץ נוכח לדעת חיש מהר שלא תהיה תפארתו 
מסקנה  לכלל  בא  הוא  ואז  מטוסים.  ייצור  דרך  על 
הגיונית שדרוש לו מטוס מן המוכן.. ואז, במהלך טיול 
עם המורה לעברית, הלל בוטמן, הוא מעז לגלות לו את 
תכניתו – לחטוף מטוס ולטוס עימו אל מעבר לגבולות 
ברית המועצות. בוטמן, שהיה חבר בוועד ציוני לניגרד, 
היה מוכן להפעיל את קשריו הענפים בחוגים היהודיים. 
אך אנשי הוועד הציוני בלניגרד, הגיבו בהסתייגות, עם 
זאת החליט ולדימיר מוגליבר מן הוועד להקציב למרק 
מרק  מסוים.  ניסיוני  צעד  לביצוע  רובל   50 דימשיץ 
לתא  נכנס  הטיסה  במהלך   .124 טו  לטיסת  כרטיס  קנה 
הטייס עם בקבוק קוניאק בידו. כך הסתבר לו שדלתות 
התא אינן נעולות. ואפשר להגיע אל הטייס בלי לנקוט 
שתמכו  היו  חלוקות.  היו  בוועד  הדעות  אך  אלימות. 

ברעיון, היו שהתנגדו בתוקף. 
הדיון על המבצע בוועד היהודי הלניגרדי היה סוער, 
משחזר מנדלביץ'. "הקבוצה מלנינגרד התלבטה ופנתה 
ירוק.  אור  לקבל  כדי  ישראל  לממשלת  צופן  במכתב 
להזיק".  עלולה  "התרופה  הייתה:  שקיבלנו  התשובה 
זה  הבריחה.  רעיון  את  שולל  הישראלי  המוסד  כלומר, 
מהתוכנית,  לניגרד  פעילי  של  לפרישה  האות  את  נתן 
עם  שהמשיכה  מריגה,  פעילים  קבוצת  נשארנו  וכך 
פעילי  ללא  מנדלביץ'.  משחזר  דימשיץ",  של  התוכנית 
לניגרד נאלצנו לזנוח את הרעיון של לחטוף מטוס גדול. 
דימשיץ העלה בחיפושיו, כי לרשות מזכיר ועד המפלגה 
הקומוניסטית של לניגרד שהוא ה"בוס" של כל האזור, 
ממקום  אותו  לחטוף  תכנן  והוא  פרטי"  "מטוס  עומד 
החניה שלו שבשדה התעופה של לניגרד, אבל חיש מהר 
נוכח לדעת כי מטוס זה שמור היטב מכדי ש"ייחטף". 

ואז עלה רעיון מעשי יותר: להשתלט על מטוס קטן, אנ-
2, בשדה התעופה "סמולני" סמוך ללניגרד. מכיוון שלא 
הייתה שמירה  על המטוסים הללו, החלטנו לבצע את 

החטיפה בלילה". 
אנו  זו:  הייתה  מכך  כתוצאה  שהתגבשה  "התוכנית 
מקומות.   12 בו  שיש  למטוס  הכרטיסים  כל  את  קונים 
לגבול  הסמוכה  )עיירה  בפריאוזירסק  נוחת  כשהמטוס 
פינלנד(, והטייס יוצא מתאו כדי לפתוח את דלת המטוס 
שני  עליו  מתנפלים  לרדת,  הנוסעים  שיוכלו  מנת  על 
ידיו.  את  וכובלים  הדלת  צירי  משני  היושבים  אנשים 
יושב כשגבו אל תא הנוסעים ובוודאי לא  הטייס השני 
לו שחטפנו את  יבחין בשום דבר בתחילה. לכשיתברר 
המטוס, יהיה האקדח מונח בתיקו, והוא לא יוכל לפתוח 
את התיק: אנו נתנפל עליו מאחור ונקשור גם את ידיו. את 
שני הטייסים הכבולים נתחב אל תוך שקי שינה ונשאיר 
אותם ביער ומעליהם מתוח ברזנט עם שלט "מטען של 
שלא  אנשינו  שאר  את  אלינו  נאסוף  אז  האוויר".  חיל 
היה להם מקום במטוס, דימשיץ יאחז בהגה ויפנה אל 
גבול פינלנד. בטוסו בגובה של 25 מטרים, כלומר מחוץ 
לטווח השליטה של מתקני המכ"ם. המטוס יחלוף מעל 
שבשוודיה,  בודן  בעיר  וינחת  הבוטני  והמפרץ  פינלנד 
הטיסה  ומשך  לשעה,  ק"מ   180 תהיה  הטיסה  מהירות 
נמשכת  הגבול  עד  מפריאוזירסק  הטיסה  – שש שעות. 
עשר דקות; ייתכן שמטוסי הקרב הסוביטיים לא יספיקו 
להמריא תוך 10 דקות. אם ירדפו אחרינו, ננחת על כביש 
מתקני  את  להטעות  כדי  בחזרה,  נמריא  ומיד  בפינלנד 
ברדיו  אלינו  יפנו  אלא  אחרינו,  ירדפו  לא  אם  המכ"ם. 
טרוריסטים,  קבוצת  לידי  נפל  שהמטוס  נשדר  אלחוט, 
שבמטוס  מכיוון  לדרישותיהם  להיכנע  נאלץ  והטייס 
נמצאים נשים וילדים. דרך אגב, זו הייתה צריכה להיות 

אמת לאמיתה". 
מנדלביץ: "הבחורים החלו להאמין שהמבצע יצליח. 
שתיראה  הפנטסטית  לתכנית  גרמו  המרובים  הפרטים 
אקדח  איתנו  שניקח  התעקשתי  להגשמה.  כניתנת  להם 

התחלנו לצעוד מתוך המסוף 
לעבר המטוס.  הלבבות 
הלמו; תקווה ותפילה 
חרישית שמשו בערבוביה. 
אבל באותו זמן, בשעת 
הנחיתה בלניגרד התרחשה 
הדרמה הגדולה במטוס 
שלנו. המנועים עבדו במלוא 
העוצמה, אך המטוס לא 
נחת, והנוסעים לא הורשו 
לצאת

"
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למקרה  ואגרופן,  אלות  וכן  לדימשיץ,  השייך  עצמית  מתוצרת 
הטסים  סובייטים  טייסים  הטייסים.  עם  ממושכת  תגרה  שתתפתח 
בקרבת הגבול מתחייבים בכתב למנוע מעבר בלתי חוקי של הגבול, 
במו  חירותנו  על  להגן  אפוא  רשאים  אנו  נשק.  עימם  נושאים  והם 
להיפגע  העלולים  זרים  אנשים  במטוס  יימצאו  שלא  גם  מה  ידינו. 

שלא באשמתם".
"ב-8 ביוני נפגשנו ביער שמרלי, כדי לדון בפעם אחרונה בתכנית 
מתאבק,  ספורטאי  בונדיה,  למנדל  לעזור  היה  תפקידי  הבריחה. 
קוזינצוב  ואדואר  זלמנסון  ישראל  הראשון;  הטייס  על  להשתלט 
של  הטקסט  את  בקול  קראתי  השני.  בטייס  "לטפל"  אמורים  היו 
"הצוואה" שבה פירטנו את הסיבות שהניעו אותנו לעשות צעד נואש 
זה. הטקסט אמור היה להתפרסם אם ניהרג או ניעצר, והתחיל בפסוק 
מדברי הנביא זכריה "הוי הוי ונוסו מארץ צפון נאום ה'… הוי ציון 
המלטי יושבת בת בבל". חשתי בכל לבי שאני עושה כמצוות ה'". 
סביב ההתוועדות שלנו שוטטו אנשים, ואנו אמרנו זה לזה בבדיחות 
סביר.  בלתי  נראה  הדבר  אחרינו.  עוקבים  הם  הנראה  שכפי  הדעת 
היה  חלק מהחברים תפסו "טרמפ" הביתה במכונית משטרה. הכל 
כמו בדיחה, או משחק – אך משחק באש. היו כל כך הרבה נסיעות 
הייתה  טלפון...  שיחות  ואינספור  לריגה,  ומלניגרד  ללניגרד  מריגה 
לנו הרגשה שלא הכל כשורה...הבנו היטב כי זהו מצב של או-או- או 
נצליח ונימלט או ניתפס ע"י הקג"ב. וכך או כך יתעורר רעש גדול 

בעולם כולו סביב מצבם הנואש של יהודי ברית-המועצות. 

התרגיל של ה-ק.ג.ב

מנדלביץ' עובר לשלב האחרון של המבצע שלא צלח: "היינו 16 
10- ריגאים, דימשיץ עם משפחתו היו ארבעה ועוד מספר  אנשים, 
 12 זלמנסון.  וסילביה  וישראל  קוזניצוב  אדוארד  ביניהם  חברים 
לניגרד- בקו  לטיסה  הכרטיסים  כל  את  לרכוש  צריכים  היו  מאיתנו 
בפריאוזיורסק.   שם  לחכות  צריכים  היו  ארבעה  ועוד  פריאוזיורסק, 
1970התייצבנו השכם בבוקר לשדה התעופה בלניגרד  ביוני   ב-15 
כשנשמעה  פריאוזיורסק.  בקו  ההמראה  על  להכרה  עד  וחיכינו 
המטוס.   לעבר  המסוף  מתוך  לצעוד  התחלנו  ברמקול  ההכרזה 
אבל  בערבוביה.  שמשו  חרישית  ותפילה  תקווה  הלמו;  הלבבות 
באותו זמן, בשעת הנחיתה בלניגרד התרחשה הדרמה הגדולה במטוס 
שלנו. המנועים עבדו במלוא העוצמה, אך המטוס לא נחת, והנוסעים 
הטייס  אלינו  יצא  לבסוף  שלימה,  כשעה  עברה  לצאת.  הורשו  לא 
והסביר שקרתה תקלה, ושהוא אינו יכול לכבות את המנועים. מוזר, 
הרי די לנתק מהם את אספקת הדלק...אירוע מוזר מאוד... הרהרנו 

בחשש. בינתיים הודיעו כאילו מטוס נוסף עומד להמריא, והאנשים 
שיצאו איתנו למטוס השני, הסתבר בדיעבד, היו כולם אנשי קג"ב... 
כך שהם היו קרובים אלינו מאוד, ממש פיסית, ולא נותר להם אלא 
ופתאום,  ההמתנה...  בחדר  יחד  קבוצות  שתי  עמדנו  אותנו.  לעצור 
בחוץ, ברגע שהתחלנו לצעוד, הם הסתערו עלינו, ואנשים מן הצד 

הצטרפו אליהם..."
שם,  חברים  מספר  ישבנו  מנדלביץ',  משחזר  בוקר,  באותו  עוד 
ביער הסודי, סמוך ללניגרד. ישבנו תחת כיפת השמים – והתבדחנו:" 
הכלא?  בבית  או  בשטוקהולם  צהריים,  ארוחת  היום  נאכל  איפה 
ואילך  מעתה  הניסים,  בשרשרת  הראשונה  החוליה  נסגרה  אז  אבל 
אירועים  חתונה"  "מבצע  חברי  יתר  ועל  עלי  להתרגש  היו  עתידים 
הקודמים;  חיינו  של  הראות  מנקודת  אפשריים  בלתי  והתרחשויות 
עתידים היינו להיכנס לתוך עולם של בתי כלא, מחנות, פגישות בלתי 
יכול להעיד על עצמי, כי המפגש  יוצאי דופן; אני  וגורלות  רגילות 
בכלא  מעשור  יותר  משך   – הללו  החדשים  בחיים  ביותר  החשוב 
הסובייטי – היה המפגש עם עצמי, הכרתי את עצמי. וכתוצאה מכך 
– ההתוודעות אל רצון ה'". ועל כך, ניתן לקרוא פרקי אמונה יוקדים 
מנדלביץ':"מבצע  הרב  של  המאלף  בספרו  בהרחבה   - ומאלפים 

חתונה".
של  למעצרים  אומנם  הביא  מנדלביץ'  מסכם  חתונה",  "מבצע 
יהודים רבים בבריה"מ. מרכזי לימוד תורה ועברית מחתרתיים התגלו 
בינלאומית  לב  תשומת  עורר  הוא  שווה:  היה  המחיר  אבל  ונסגרו. 
למתחולל מאחורי "מסך הברזל": העונשים הכבדים גרמו למחאות 
והפגנות ענק בארץ ובעולם ולהתגברות הלחץ על המשטר הסובייטי 
לשחרור רסן ההגירה מברית המועצות. גל המחאות גם יביא בהמשך 
להמתקת עונשם של דימשיץ וקוזניצוב ל־15 שנות מאסר. דימשיץ 
שוחרר מהכלא כעבור תשע שנים ביחד עם קוזניצוב בעסקת חילופי 
אסירים עם ארצות הברית תמורת שני מרגלים רוסים. סילווה זלמנסון 
הוחלפה ב־1974 במרגל סובייטי שנלכד בישראל ועלתה ארצה. גם 
הזמן  במשך  שוחררו  חתונה"  "מבצע  אסירי  ושאר  מנדלביץ'  יוסף 
ועלו ארצה."המבצע בעצם לא צלח, מסכמים חברי "מבצע חתונה" 
להשגת  משמעותית  תרומה  תרם  הוא  אך  שכשלה.  ההרפתקה  את 
המטרה. "בעשור שבין תש"ך ותש"ל היגרו רק 4,000 יהודים מברית 
המועצות, ואילו בעשור שלאחר מכן המספר כבר הגיע ל־250 אלף 
ה־80  שנות  בתחילת  הקומוניזם  של  המוחלטת  להתפוררות  עד 

ולעלייה של למעלה ממיליון יהודים". 

הקבוצה מלנינגרד התלבטה 
ופנתה במכתב צופן לממשלת 
ישראל כדי לקבל אור ירוק. 
התשובה שקיבלנו הייתה: 
"התרופה עלולה להזיק". כלומר, 
המוסד הישראלי שולל את רעיון 
הבריחה. זה נתן את האות לפרישה 
של פעילי לניגרד מהתוכנית, וכך 
נשארנו קבוצת פעילים מריגה, 
שהמשיכה עם התוכנית של 
דימשיץ"

"
ר' יוסף מנדלביץ'





מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



יותר מחמם
פחות מייבש
חיסכון של עד 50% 

בצריכת החשמל

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

עוצמתי ומתקדם  דירוג אנרגטי A לחיסכון בחשמל 

מיני מרכזי

עכשיו במבצע רק 1299 ₪!

שנה ראשונה מלאה + 6 שנים אחריות מורחבת *

MASTER 9 X  !חדש

TOP SUPER QUIET X

להשיג בסניפי בני ברק:
והגיהוץ,  אלישע  מרכז החשמל   |  03-5045000  ,25 יהודה הלוי  שיא חשמל, 
5, 058-3279992 |  א.ב אדר, הרב קוק 3 03-6163828 | חשמל חסד, ירושלים 
|  073-7217217  ,55 עקיבא  רבי  כהלכה,  טרקלין   |  074-7576625  ,30 
אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 |  רפאלי, רבי עקיבא 115, 03-5705941 | 

רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 | א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346

BTU 9,300 תפוקת קירור
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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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ילדי ת"ת 'אור דוד' במסיבת סידור אצל 
מרן הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה

צילום: דוד ארזני 

שמחת החתונה לבן כ"ק האדמו"ר מקוזמיר עם 
בת כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ 

צילום: מתתיהו גודלברג

מעמד קביעת מזוזות באגף החדש במוסד 'בית לפליטות' בירושלים 
צילום: שלומי טריכטר

שמחת החתונה בחצרות אלכסנדר - טשעקווא
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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שמחת החתונה בחצרות מכנובקא 
בעלזא- קרעטשניף - ספינקא

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ קאיימשא לייק 
בביקור אצל כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה בביקור אצל כ"ק 
האדמו"ר מווערדאן בפלטבוש

צילום: מ.ש.

שמחת החתונה לבן זקוניו של אב"ד דושינסקיא בית שמש עם נכדת הגרח"מ וואזנר 
גאב"ד זכרון מאיר בת הגרי"ב וואזנר ר"י חכמי לובלין 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

ב
אותה שנה בה התיישב רבי חיים בן 
עטר בירושלים, עלה על כסא המלכות 
שולטן חדש, באיסטנבול בירת טורקיה. 
אדיר וחזק היה האיש, ובקי גדול 
בכוכבים  )צפייה  התכונה  בחכמת 

ובמזלות(. 
פעם החליט השולטן להביט בכוכבים ולגלות, אם 
יש בעולם אדם נוסף שהוא בן מזלו, כלומר, שנולד 

עמו יחד באותו היום ובאותה השעה. 
על פי חכמת התכונה, החל סוקר את כל הערים 
והמדינות שבתבל. והנה, הוא גילה להפתעתו, כי 
בן גילו הוא יהודי, ושמו: רבי חיים בן עטר, ומקום 

מושבו בירושלים עיר הקודש. 
סקרנות עזה תקפה את השולטן. הוא בקש להכיר 
אישית את בן מזלו, ולהיווכח אם תואמים אף מעמדיהם. 
חרף המרחק שבין שתי הערים, החליט לעשות את 

הדרך הקשה להגשמת שאיפתו. 
ויועציו  טרם צאתו, כנס השולטן את כל שריו 
והודיעם, כי ברצונו להתחפש לאדם פשוט ולסייר 
כחודשיים ימים בכל ערי מלכותו, במטרה לברר כיצד 
מתנהלים חיי התושבים, והיכן ניתן לשפר ולתקן את 

הממלכה. 
באותה הזדמנות, מינה את הוזיר )ראש השרים( 
כממלא מקומו בעת העדרו, בהביעו את התקוה, שינהיג 

את העם בצדק וביושר. 
כאשר הסכימו כל השרים להחלטתו, החליף השולטן 

בגדי מלכותו בבגדי הלך פשוט ויצא לדרך בגפו. 
ימים ארוכים הטלטל השולטן בדרכים קשות, ולאחר 

עמל רב זכה להגיע סוף סוף לירושלים. 
לא קשה היה למצוא את ביתו של רבי חיים, כי כבר 

נודע הוא לתהילה בכל העיר. 
באותה שעה נעדר הצדיק מביתו. אשתו, שפתחה 
את הדלת, אמרה כי בעלה יגיע בשעת הצהרים, שכן 

עד אז יושב הוא ועוסק בתורה עם תלמידיו. 
השולטן החליט להמתין עד שובו, כדי לא להפריעו. 
הוא ישב וחכה בסבלנות רבה, כאדם פשוט וכלל לא 

לפי מעמדו הנעלה. 
לדלת  מבעד  הבחין,  לביתו,  רבינו  חזר  כאשר 
הפתוחה, באורח המצפה לו. מיד נגש אל החבית, 
העומדת בפנת החצר, מילא את הנטלה במים, ולאחר 
שנטל ידיו ונגבן, נגש סמוך לאורח וברך בקול רם 
את הברכה: "ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם". או 
אז פנה אל השולטן ואמר לו במאור פנים: "בא ברוך 

ה', אדוני המלך". 
"מי הגיד לך, כי מלך אנכי" השתומם השולטן. 

כשבת שחוק על שפתיו, הפטיר רבנו: "דע לך, הוד 
מעלתך כי לכל מלך יש שר בשמים, הנלווה אליו בכל 
דרכיו. כאשר ראיתי את המלאך, הצועד בעקבותיך, 
הבינותי מיד כי מלך אתה, לפיכך אף נטלתי ידי טרם 
שנגשתי אליך, כדי שאוכל לברך את הברכה, שכל יהודי 
מצווה לאמרה, בשעה שהוא זוכה להיפגש עם מלך". 
בינתים ערכה הרבנית את השולחן לסעודה, ורבי 
חיים הזמין את אורחו לסעוד עמו. השולטן לא סרב 

ואכל מן המאכלים הפשוטים שהוגשו לו. 

בתום הסעודה, שאל רבנו את השולטן: "אולי תואיל 
להסביר מה הניע מלך אדיר וגדול כמותך, לעשות את 
הדרך הארוכה והמפרכת מאיסטנבול עד ירושלים, 

ולהתארח בביתו של יהודי דל כמותי". 
"מה אסתיר ממך", ענה השולטן", "ואתה, אמנם 
גלית את האמת. מלך אני, ואיסטנבול היא בירת 

ממלכתי. 
"באחד הימים, בקשתי לגלות מיהו בן גילי שנולד 
במזלי. לאחר שנוכחתי כי אתה הוא האיש, חפצתי 
לראות מהו מעמדך, והאם דומה אתה לי גם במעלתי. 
והנה נדהמתי לראות את שפל המדרגה בה אתה שרוי, 
והדלות הזועקת מדירתך. בנגוד לי, המלך האדיר 
המושל על מדינות רבות ונהנה מחיי רווחה ופאר". 

"טעות בידך, אדוני המלך", השיב רבינו כשחיוך קל 
מרחף בזויות פיו. "ברוך ה', כי שפר גורלי ואיני חסר 
מאומה. בפת לחמי הדלה טועם אני את טעמם של כל 
המעדנים, העולים על שלחנך, וכן פטור אני מדאגות. 
שונאים אין לי, ואיש אינו מקנא בי. לכן חיי מאושרים, 

ואני מודה תמיד לאלוקים על חסדיו הרבים עמדי. 
"אך אתה, הוד רוממותו, אינך בטוח כלל וכלל 
במעמדך. ואף יתכן שעבדיך אינם נאמנים לך, כפי 
שאתה סבור, ובהעדרך מסוגלים הם לבצע את התועבות 

הנפשעות ביותר נגדך". 
סימני אי שקט ודאגה נכרו בפניו של השולטן, והוא 
הפטיר מתוך הרהור: "אכן, חפץ אני מאוד לדעת מה 

עושים עבדי כעת". 
"אם תרצה, אוכל למלא את רצונך", ענה לו רבי חיים. 
ותוך כדי דבור, פתח את אחת המגרות אשר בשלחנו, 

הוציא משם ראי קטן והגישו לשולטן. 
"הבט כאן", אמר לו הצדיק, "ותראה מה שתחפוץ". 
כאשר הביט השולטן בראי, קרא בהתפעלות: "איזה 

פלא! הנה רואה אני את איסטנבול". 
לקח רבנו את הראי מידיו, ניקה אותו היטב בממחטה 
אשר בידו, ואחר הושיטו שנית לאורחו. "המשך 

להתבונן" הוסיף. 
"הנה גם ארמוני", המשיך השולטן להתרגש, "והנה 

גם חדר משכיתי". 
לפתע רכז השולטן את מבטו והבעת חרדה וכעס 

מסתמנת בפניו. 
הפעם ראה כיצד נצבים יחדיו ממלא מקומו וסגנו, 
ומטכסים עצה באילו תככים יצליחו להפיל את השולטן 

מכסאו. 
"מה אעשה? מה אעשה" נזדעק השולטן בחמת זעמו. 

"היש כלי נשק בידך" שאל רבנו. 
במקום תשובה, הצביע השולטן על קצה האקדח 

שבצבץ מכיסו. 
"ירה מהר, והזהר לבל תחטיא את המטרה", עודדו 

רבנו. 
קול נפץ נשמע, והראי התנפץ לשנים. דרך הסדק 
שנתהווה, ראה השולטן את הוזיר הגדול מוטל ללא 

רוח חיים על הרצפה. 
אז פנה רבי חיים אל השולטן ואמר לו: "עתה קום 
וחזור מיד אל ארצך ואל ביתך. שם בודאי יתגלה לך, 
כי עבדיך בדו מלבם עלילה שפלה והטילו על היהודים, 

סופה של עלילת דם 
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החפים מפשע, את האחריות להירצחו של הוזיר. 
"אך אתה התאפק ואל תספר להם את אשר ידעת, אלא דחה את עריכת 
המשפט לחודש ימים. בתום המועד תערוך סעודה חגיגית לכל שרי המלוכה, 
השרים הפחות והסגנים, ואז אופיע אני אצלך ואגלה את האמת לעיני כל". 

סיים רבנו את דבריו. 
עתה יודע אני כי גדול הנך ממני", הצהיר השולטן, "חי נפשי, שלא 

אשנה דבר מכל אשר דברת", סיים. 
ללא שהות נוספת נפרד השולטן מרבנו כשפניו מועדות בחזרה לאיסטנבול 

בירת ממלכתו. 
ובינתיים, כאשר שמע סגנו של הוזיר בארמון המלוכה את היריה וראה 
את אדוניו מתבוסס בדמו, חרד מאד ורץ לספר לחבריו השרים את אשר 
ארע. גם השרים נבהלו מן המקרה והחליטו לנצלו, כדי להרע ליהודים, 

שנואי נפשם. 
הם נטלו את הגופה, הכניסוה לתוך שק והצפינוה עמוק עמוק בתוך 

מרתף הארמון, בין חביות היין הרבות המוצבות שם. 
למחרת הפיצו ברבים את השמועה, כי ממלא מקומו של השולטן נרצח 
בידי יהודים, בשעה שחזר לביתו מביקורו השגרתי בארמון המלוכה וגווייתו 

הושלכה הימה. 
מיד עם התפרסם דבר העלילה, פשטו שוטרים על בתיהם של חכמי 
היהודים ונכבדיהם. הללו נאסרו והובלו אל בית הכלא שבעיר. בין העצורים 
היה גם "החכם באשי", אשר כח סמכותו פרוש היה על פני כל מדינות 

החסות של טורקיה. 
אבל גדול ירד על היהודים. הם מהרו אל בתי הכנסת, להתפלל ולהתחנן 

לבורא עולם, כי יצילם מן העלילה הנוראה. 
כאשר חזר השולטן ממסעו ושב לנהל את עניני ממלכתו, התקבצו ובאו 

שריו ועבדיו, כדי לדווח לו על הנעשה במדינה בעת העדרו. 
ברוב רשעותם, שבו וספרו את גרסתם הכוזבת בדבר הירצחו של הוזיר. 
הם אף הציגו לפניו את כתב האישום, ובקשו ממנו לאשר בחתימת ידו את 

בקשת התביעה, הקוראת להטיל על הנאשמים עונש מות בתליה. 
וזה דבר האשמה שכתוב היה בגיליון: "חקרנו רבות את דבר הרצחו 
של הוזיר הגדול, והגענו למסקנה כי אותם יהודים אשר נעצרו הם אכן 
הרוצחים. הם בחרו בוזיר כקרבן בשל היותו שונא ישראל מובהק, ובדמו 

השתמשו לצרכי פולחנם". 
בגיליון חתמו למעלה ממאה עדים אשר הצהירו בכתב, כי חזו במו 
עיניהם, כיצד נושאים היהודים בקבוקים מלאים דם אל ביתו של ה"חכם 

באשי", במטרה ללוש בו את המצות לחג הפסח. 
בשולי כתב השטנה הובעה גם דעתם של הכמרים בה נאמר כי ידועה 
העובדה שהיהודים נזקקים לדם נכרים עבור הכנת מצות לחגם, וככל 
שמעמדו של הקרבן נכבד יותר כן מהודרת היא המצווה. לפיכך מסתבר 

כי זאת היתה הסיבה לרציחתו של גדול השרים דווקא. 
השולטן סיים לקרוא את גליון האישום, אך התאפק ולא גלה כלפי חוץ 
את הכעס הנורא אשר בקרבו עקב העלילה השפלה. הוא רק דחה אותם 
באמרו, כי לא יכול לחתום על המסמך, עד שיופיע אצלו אחד מידידיו, 
הנאמן בעיניו, לחקור את המקרה. "עד אז", צוה על עבדיו "שמרו על 

היהודים היטב, לבל ימלטו מבית כלאם". 
במועד הקבוע, צווה השולטן להכין סעודה גדולה לכל שריו ועבדיו. 
לסעודה זו הוזמנו גם כל אותם עדים וכמרים, שחתמו על גליון האישום. 
בשעה היעודה, נאספו הכל באולם המפואר, אשר בארמון הגדול שם 

ציפו להופעתו של מנהיגם. 
באותה שעה נפתחה לפתע דלת צדדית, ועל הסף הופיע יהודי גבה 
קומה עטור בזקן ופאות ולבוש בבגדי מסע פשוטים, שלא תאמו כלל את 

אווירת הפאר שבאולם. 
האיש הוריד מעל כתפו את תרמילו הבלה, והניחו לידו על רצפת השיש 

הממורקת. 
כל שרי המלוכה שלחו לעומתו מבטים זועמים והחלו מתלחשים ביניהם 
בפליאה מאין הופיע ברנש זה, ומיהו זה שהעז לפתוח לפניו את דלתות 

הארמון. 
אך האורח המוזר לא התפעל כלל מקבלת הפנים הצוננת. 

"לכו והודיעו להוד מעלתו השולטן כי ידידו כבר הגיע ומצפה לבואו", 
פנה אל הנאספים בקול תקיף ומצווה. 

על אף שהופתעו מנחת דבורו ומהביטחון העצמי שהפגין, החליט בכל 
זאת מישהו ללכת אל השולטן ולמסור לו את דברי הזר. 

השתאותם גברה יותר, בראותם כיצד ממהר השולטן למלא אחר הפקודה, 
ונחפז להיכנס אל האולם. שם נגש הישר אל האיש, אחזו דרך כבוד בזרועו, 

הושיבו לימינו ליד השולחן הערוך ומיד החלה הסעודה. 
"אבקש להגיש לי ספל מים, קערה ומגבת", בקש רבי חיים בן עטר בקול 

מצווה. מבוקשו ניתן לו מיד. 
נטל הצדיק את ידיו, ולאחר שברך את הברכות, הוציא מצקלונו פת לחם 
חרבה ואכל ממנה די שבעו. במאכלים הערבים, שהוגשו אל השולחן לא 
נגע כלל. כאשר הוגשו מיטב היינות לקינוח, לחש רבנו באזניו של השולטן, 
כי האשמים העקרים וכן עדי השקר יתלו, ואילו היתר ינזפו ויורחקו מן 
הארמון לצמיתות. וכדי לכפר על העוול שנעשה ליהודים העצורים, צווה 

השולטן לחלק ביניהם את רכושם של הנדונים למוות. 
לאחר שחרורם של חכמי העדה, ביקש השולטן לשוחח אישית עם ה"חכם 
באשי", ואז ספר לו את כל אשר ארע בינו לבין הצדיק, רבי חיים בן עטר. 

ה"חכם באשי", הוא זה שהביא את סיפור המעשה לידיעת הרבים.

"

"

מיד עם התפרסם 

דבר העלילה, פשטו 

שוטרים על בתיהם 

של חכמי היהודים 

ונכבדיהם. הללו 

נאסרו והובלו אל 

בית הכלא שבעיר. 

בין העצורים היה 

גם "החכם באשי", 

אשר כח סמכותו 

פרוש היה על פני כל 

מדינות החסות של 

טורקיה
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בסיום המפגש פנתה שמחה 
ושאלה: "זה עתה למדנו שאין 
בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן 
הכיס. אבל אתמול למדנו שבזכות 
נשים צדקניות עתידין ישראל להיגאל. אז 
במה באמת תלויה ביאת המשיח?" והמנחה 
השיבה לה: "שימי ליבך, שמחה יקרה, 
שאין זו סתירה כלל וכלל, אלא בזכות נשים 

צדקניות תכלה הפרוטה מהכיס...".
זו מילתא דבדיחותא, לכבוד חודש אדר 
הקרב ובא, אבל באמת עלינו רק לפקוח את 
העיניים ולראות את הגאולה, היא כבר ממש 
כאן. בסוף החודש שבו שהיתי בניו-יורק 
וזכיתי ללידת הנכד החדש, לוי יצחק, קרה 
לי מקרה לא נעים – הארנק שלי נעלם. 
חיפשתי בכל מקום, וללא הועיל. הכסף 
לא נמצא. הארנק פשוט נעלם, עד עכשיו. 
אך לקב״ה יש דרכים נפלאות להחזיר את 
הכסף השמור לבעליו, כפי שנאמר  ״ה׳ 
נתן וה' לקח יהי שם ה׳ מבורך״ ובבוקר 
בהיר אחד של סוף שבט נחתה מבית הדואר 
מעטפה גדולה משונה ואנונימית ושמי 
מתנוסס עליה. פתחתי את המעטפה ומתוכה 
התגלגלו שטרות אמריקאים חדשים. לאחר 
ספירה התברר שהסכום הוא בדיוק זה 
שחיפשתי ימים ושעות לשווא. ההמשך 
היה מפתיע עוד יותר. במכתב המודפס 
המצורף לכסף היה כתוב: "עבדתי בחברה 
שלך לפני שנים רבות )כמעט עשרים(. 
היינו במצוקה כלכלית גדולה ו"השארתי" 
אצלי מעטפה שהגיעה לידי ובה פדיון של 
החנות. כל השנים נקף מצפוני ועכשיו הכסף 
מושב לבעליו. מקווה שתמחלי לי. איתך 
הסליחה". תודה רבה לך אל מלך נאמן. 

ועמך צדיקים כולם. 
בשבוע שעבר שמענו את עשרת הדברות, 
אבל הירידה לפרטים והתחלת הביצועים 

– החוקים והמשפטים ביום-יום, מגיעים 
אלינו השבת, בפרשת משפטים. מעניין 
לשים לב לרצף הפרשות שאנו קוראים 
בתורה בתקופה זו: יתרו, משפטים ותרומה. 
פרשת יתרו מסתיימת בדיני בניית מזבח 
ופרשת משפטים עוסקת בדינים שבין אדם 
לחברו. את הקשר בין הדברים מביא רש"י 
– "לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח" 
)כלומר – לבנות את לשכתם של הדיינים-

הסנהדרין, ליד המזבח בבית המקדש(, דבר 
הרומז לייעוד הגאולה: "ואשיבה שופטייך 

כבראשונה". 
לאחריהן מגיעה פרשת תרומה, שכולה 
עוסקת בציוויים על בניית המשכן – ציווי 
הכולל גם את בניית בית המקדש הראשון, 

השני, ובעיקר – השלישי. 
ובין פרשת יתרו ודיני בניית המזבח 
לפרשת תרומה שכולה עוסקת במשכן – 
נמצאת פרשת משפטים, המלאה בדינים 
ששכל האדם מחייב את קיומם. כל זאת 
כדי ללמדנו שענייני הגאולה )בית המקדש 
השלישי, המזבח והסנהדרין( הם דברים 
והעניין  האדם,  בשכל  כבר  המחויבים 
האלוקי חדר עד כדי כך בעולם – משום 

שמשיח כאן! 
כשאנו רואים עד כמה תקופה זו על כל 
סימניה כבר "צועקת" גאולה, מתחזקת יותר 
הפליאה והתמיהה, ביחד עם גודל הצער 
והבהלה – הייתכן שבני ישראל נמצאים 

עדיין בגלות?! עד מתי?! 
השבת נברך את חודש אדר, שעליו נאמר 
ש"בריא מזלו" שכן הוא נהפך לשמחה – 
שמחת גאולת פורים, והוא סמוך לניסן 
– שהוא חודש הגאולה, ונתפלל שנזכה 
בו לשמחת הגאולה האמיתית והשלמה 

– מייד ממש! 

משנכנס אדר...

השבת נברך את חודש אדר, שעליו נאמר 
ש"בריא מזלו" שכן הוא נהפך לשמחה – שמחת 

גאולת פורים, והוא סמוך לניסן – שהוא חודש 
הגאולה, ונתפלל שנזכה בו לשמחת הגאולה 

האמיתית והשלמה – מייד ממש!

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 
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סלט בורגול, ירקות צלויים, תמרים וטונה
 

טונה סטארקיסט מציגה מתכון מתוק, עשיר בירקות ובסיבים תזונתיים, העושה שימוש גם בפרי התמר. התמר 
מכיל ויטמינים ומינרלים, עשוי לסייע בתהליך העיכול ומוסיף מתיקות ממקור טבעי. 

תבשיל של טונה, שמאדיר את התזונה הים תיכונית באמצעות שפע ירקותיו, בשילוב תמרים,  מהווה תקרובת 
נפלאה לחג: סלט בורגול בשילוב ירקות צלויים, תמרים וטונה, מתכון חגיגי וחווית טעמים לחיך.  המתכון מכיל 

את רוב אבות המזון: דגנים מלאים, חלבונים ושומנים בריאים ושפע של ויטמינים ומינרלים,  משביע ומתאים 
כארוחה מלאה, ויכול להתאים גם לילדים בשל טעמה המתקתק.

מצרכים:
1 קופסת שימורי טונה בטעם מעושן )מסוננת(
1 כוס בורגול מושרה במים רותחים חצי שעה

ירקות  חתוכים לקוביות: חציל, פטריות, בצל סגול, 
בטטה, כרובית, גזר, זוקיני, שום, פלפל ירוק חריף.

חצי כוס עלי פטרוזיליה, נענע, כוסברה קצוצים
2 גבעולי סלרי קצוצים

מיץ משני לימונים
מלח ופלפל

רבע כוס שמן זית
מעט טימין, אורגנו, רוזמרין 

6 תמרים קצוצים

אופן ההכנה:
1. לשטוף ולסנן היטב את הבורגול.

2. לזלוף על הירקות שמן זית, לפזר עשבי תיבול  ולצלות את הירקות בתנור בחום 200 מעלות עד לצליה.
3. לקצוץ נענע, פטרוזיליה, כוסברה וסלרי והתמרים ולהוסיף לקערת הבורגול.

4. כשהירקות מוכנים להוסיפם לקערה ולתבל במלח ,פלפל ולימון.
5. בהגשה – לפזר מעל את הטונה המעושנת. 

טופו בחלב קוקוס וקארי אדום
1 חבילה טופו 300 גרם חתוך לקוביות בינוניות

לתבשיל הקארי:
1 כף שמן צמחי

1-2 קארי  אדום )אפשר קארי צהוב/ירוק(
1 קופסה קרם קוקוס )400 מ"ל(

חצי כוס מים
1-2 עלי כפיר ליים מיובש )או גרידת לימון(

1 כפית סוכר חום
2 כפות רוטב סויה 

לירקות:
חופן גדולה אפונה ירוקה מוקפאת

1-2 קישוא קטן חתוך לקוביות
1 ראש ברוקולי מופרד לתפרחות

שעועית ירוקה חתוכה 
חופן גדול עלי בייבי תרד

חצי כוס עלי כוסברה קצוצים
חצי כוס בזיליקום קצוץ

אופן הכנה של הרוטב:
1. בסיר עם מעט שמן על להבה נמוכה מניחים את משחת הקארי עד שהוא מפיץ ריח

2. מוזגים את מי הקוקוס תוך ערבוב תמידי עד לחיבור הקרם עם המשחת קארי
3. מוסיפים חצי מכמות המים ובוחשים הייטב

4. מוסיפים את הלימון המגורד או את עלי הכפיר ליים
5. מוסיפים לסיר את קוביות הטופו

6. מוסיפים את האפונה .קוביות הקישוא. ותפרחות הברוקולי ומבשלים כ-2 דקות
7. אם הרוטב סמיך ניתן להוסיף את יתרת המים 
8. זורקים לסיר חצי מכמות הכוסברה והבזיליקום
9. מעבירים לצלחת מעטרים בכוסברה ובזיליקום

10. למי שאוהב חריף יכול גם לעטר עם פרוסות דקות של פלפל 
11. מומלץ להוסיף לצד המנה אורז לבן 

המתכון באדיבות: עוזי הרוש, השף התפעולי של חברת "סודקסו"

כרעי עוף בדובדבנים
מקור מתכון: דנית סלומון / צילום: יהודה סלומון

רכיבים:
4 כרעי עוף בגודל בינוני 

2 כפות שמן זית
1 שן שום כתושה

1/3 כפית פלפל שחור
½ כפית מלח

4
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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8-7 גבעולי קורנית )טימין(
½ לימון גדול פרוס דק

1 שקית )300 גרם( דובדבן מתוק מוקפא "סנפרוסט"
1 כף סוכר

6 כפות מים

אופן הכנה:
1. מחממים את התנור לחום בינוני־גבוה )200 מעלות(. מנקים ומייבשים את כרעי העוף. מערבבים את שמן 

הזית עם שום, פלפל ומלח, ומשפשפים את כרעי העוף בתערובת טוב־טוב מכל עבריהן )שימוש בכפפות 
נצמדות ימנע ריח שום מהידיים(. משמנים תבנית או כלי חסין חום בקוטר 30 ס"מ )או כלי אחר ששטחו דומה( 

בשאריות השמן המתובל.
2. קורעים את גבעולי הקורנית לחתיכות קטנות ומפזרים חצי מהכמות על תחתית הכלי. מסדרים את כרעי 

העוף בכלי כשצד העור כלפי מטה, זורים את שארית הקורנית על כרעי העוף, מניחים עליהן את פרוסות הלימון 
ומפזרים חצי מכמות הדובדבנים. מערבבים את הסוכר עם המים, ומטפטפים את התערובת על כרעי העוף ועל 
הדובדבנים. מכסים במכסה )או בנייר אפייה שמעליו מהודק רדיד אלומיניום( וצולים במדף האמצעי של התנור 

במשך שעה.
3. מוציאים מהתנור, הופכים את כרעי העוף ומפזרים עליהן את הדובדבנים הנותרים. מכסים ומחזירים לתנור 

ל־30 דקות נוספות. מסירים את המכסה, מנמיכים את חום התנור לבינוני )160 מעלות( וצולים בלי כיסוי במשך 
20 דקות או עד שכרעי העוף שחומות־זהובות.

סלט טבולה עם קוסקוס
המותג מאסטר שף מציע מתכון נפלא ופשוט לסלט טבולה עם קוסקוס עם ירק ומיקסלט חמוציות שייתן צבע 

וטעם למנה.

מצרכים :
1 קוסקוס 

2 כוסות עשבי תיבול קצוצים )פטרוזיליה, נענע, בצל ירוק, כוסברה(
1 חבילה מיקסלט חמוציות 

½ כוס טחינה גולמית 
¾ כוס מים קרים 

2 שיני שום כתושות 
2 כפות מיץ  לימון

מלח לפי הטעם 

להגשה: 
1-2 כפות מיץ לימון )לפי הטעם(

1-2 כפות שמן זית )לפי הטעם(

אופן הכנה:
1. בישול קוסקוס לפי הוראות באריזה ומצננים לחלוטין. 

2. בקערה עמוקה מערבבים קוסקוס מצונן, עשבי תיבול ותערובת מיקסלט חמוציות.
3. טחינה: מערבבים היטב טחינה גולמית, מים קרים, שום כתוש, מיץ לימון ומלח ומתבלים לפי הטעם 

4. מסדרים את הסלט בקערת הגשה וזולפים מעל רוטב טחינה, מיץ לימון ושמן זית

עוגת טורט 
מרכיבים לבצק:

6 ביצים 
210 גרם סוכר

115 גרם קמח חיטה לבן
110 גרם קורנפלור

2 כפיות אבקת אפייה
2 כפות אבקת קקאו )לא ממותקת(

מרכיבים למילוי:
300 מ"ל שמנת מתוקה

120 גרם סוכר
300 גרם גבינת מסקרפונה בטמפרטורת החדר

1 שקית סוכר וניל 
גרדת לימון 

הכנה:
הפרידו את הביצים. הקציפו את החלמונים ומחצית מהסוכר יחד. הקציפו את החלבונים עם החצי השני 
של הסוכר עד לקבלת קצף יציב. אחדו את שתי התערובות בתנועת קיפול עדינה. הוסיפו בתנועת קיפול 
קמח, אבקת אפייה וקורנפלור עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושי קמח. השתדלו לערבב כמה שפחות 

את התערובת על מנת שלא להפיל את קצף הביצים. הניחו נייר אפייה בתחתית של תבנית עוגה עגולה ומזגו 
לתבנית את התערובת. אפו את העוגה עד שקיסם המוכנס לתוכה יוצא יבש. כשהעוגה התקררה חתכו אותה 

במרכזה כך שיתקבלו שני חצאים. 

 להכנת המילוי:
הקפיצו את כל החומרים בעזרת מיקסר עד לקבלת קרם יציב ואוורירי. מרחו שליש מהקרם על השכבה 

התחתונה של העוגה וכסו בשכבה העליונה. צפו את העוגה ביתר הקרם וקשטו איתו את חלקה העליון בעזרת 
שק זילוף. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

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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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. טוב הדבר בעיניו
2. טמן ידו בצלחת

3. טיפין טיפין

ָּה, ב ִּׁיִרים ַרב ׁיר ַהש ׁית מא לז  2. משלי יט כד 3. ִש ְֵּראִש 1. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
תצפית על כפרים סוריים מרמת הגולן

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

או  בנרות  למאור  התלמוד  בימי  בהם  שהשתמשו  הפנסים  או  המנורות  ממיני  אחד   .1
בפתילות של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

א(  יח  )בראשית  היום"  "כ___   הצהריים.   שעת  ביותר,  מחממת  שהשמש  בשעה   .9
)בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
 ___ ואם    ___ גמרו  אם  ההלל  את  "קראו  דבר.  על  חזרו  שנית,  מה  דבר-  עשו   .13

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. אנשים ישרים ונאמנים, אנשים מהימנים. "בעלי  ____" )חגיגה יד.(
5. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו, עמד מנגד בצרת רעהו.  "לא תעמד על ___ 

רעך" )ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
6. במעמד שניהם, כשאין אחר עימהם. "___  ל___" )עבודה זרה ב ב( )בהיפוך אותיות(
7.  חבר שופטים שאינו שקול במספרו )מספר חבריו אינו זוגי(, ולפיכך יתכן בו רוב ומיעוט.       

"בית דין  ____" )סנהדרין ג:(
8. מעט אבל טוב, קטן בכמות ורב באיכות. "____  ונקי" )יבמות מט:( )בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות מימין לשמאל לפי ערכם הגימטרי:א'– 100,ב'– 70,ג'– 300,ד'– 2,ה'– 
 3

12. קיצור המילים: יהי רצון.
שטח  לכיסוי  זו  ליד  זו  מרצפות  או  אבנים  הניח  וביחוד:  זה,  ליד  זה  בסדר  דברים  ערך    .13

מסוים.  "ה___ בית הפרס באבנים" )אהלות יח ה( )גוף שלישי,עבר(
14. כנוי כבוד לשלושת אבותינו. אברהם יצחק ויעקב.  "___  עולם" )ראש השנה יא.(

17. ניזוק, סובל הפסד.  "יש זריז ונשכר ויש זריז ו___  יש שפל ונשכר ויש שפל ו___" 
)פסחים נ:(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. "ש__ 
של אדם כמותו")ברכות ה ה(

לעניים  ידאגו  בטרם  בקרבתם  הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   .4
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  ___" 

)ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה מחדש 

ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

ברכות...____   עשרה  שמונה  "הסדיר  אחרון.   – ואחרון  ראשון   – ראשון  הסדר,  לפי   .14
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

1. החלק השנים-עשר בליטרה.  "אם הפקיד אדם לידך ___   של כסף בחשאי" )בראשית 
רבה פרשה יז פסקה ז(

2. מרוקנים, ריקים.  "ש___  מן המצוות" )חגיגה יד.(
3. שוחים, צפים על פני המים.  "ולא רוכבין על גבי בהמה  ולא  ___  על פני המים" )ביצה 

ה ב( )בהיפוך אותיות(
)בלשון  לד.(  )ביצה  באור"  אותן  ו__  הרגלים  ואת  הראש  את  "מולגין  האש.  על  חרך   .4

יחיד,עבר( )בלשון זכר(
רגלי    ___ תחת   הירדן  בתוך  יהושע  הקים  אבנים  עשרה  "ושתים  עמדה.   מעמד,   .5

הכהנים" )יהושע ד ט(
9. מדרון,מורד,מקום המשתפע כלפי מטה.  "נשפך באויר אם היה מקומו  ___  והאהיל 

על מקצתו טהור" )אהלות ג ג(
11. אדמה יבשה, אדמה נוקשה וסדוקה מיובש.  "שותלה   במקום הטיט ואין שותלה במקום  

ה___" )פסחים נה.(
15. ארוחת הבוקר. "____  שחרית" )גיטין סט:( )בהיפוך אותיות(

1. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. 16. דגל.  "המוכר את הספינה מכר את התרן ואת  ה___"   )בבא בתרא ה א(
בן דוד 7. נפתלי 8. דוד 9. פועה 10. כרם 11. יששכר 12. גיובר 13. חגי, 

זכריה ומלאכי  14. יובל 15. כן, בעובדיה  16. סיסרא
1. מהם בתי חצרים?

2. איזה נביא ראה סיר נפוח?
3. מיהו אב לחמש בנות?

4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

11. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
12. "טוב ארך אפיים מ..."

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. האם ספרד נזכרת בתנ"ך?
16. מי שאל מים וקיבל חלב?
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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 



 פתחנו קבוצה חדשה למעוניינים להגיע רק לליל הסדר
וקבוצה נוספת לבאים אחרי החג )מיום חמישי עד יום ראשון אחרי פסח(

ליל סדר 
מלווה 

באמנים 
ובשירת 

חג

www.shainfe ld .com חפשו את שינפלד בפייסבוק ובאינסטגרם

SHERATONשינפלד ב-

בריזורט המפואר והגדול שרתון רודוס 2020

073-7894127 המבצעים  קו 
 03-618-9999

SHAINFELD 
THE 
BEST

חיים אדלר
החזן העולמי

עמית סגל
הפרשן הפוליטי

ישי לפידות עמירן דביר

המטוס הרביעי מלא!המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא! מקומות אחרונים במטוס החמישיהמטוס הראשון מלא!

ההגרלה הבאה 
נפתחת!

הירשמו היום 
בשדרוג לסוויטה ג'וניורוגם אתם תוכלו לזכות 
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