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חינוך נכון לחיי תורה

הורים שלא השכילו או לא הצליחו לבנות קשר חם וידידותי 
עם ילדם מהגיל הצעיר, עלולים לגלות אצלו בגיל ההתבגרות 
החל  להתבטא  עלול  זה  ריחוק  מהם.  רגשי  ריחוק  של  סוג 
מהתנגדות עזה לשתפם בעובר עליו, בקשייו ובהתלבטויותיו, 
אלו  ויהיו  לו,  להעניק  שינסו  ועצה  הדרכה  כל  דחיית  ועד 

ההדרכה והעצה הטובות ביותר.
תחושת הריחוק מחמירה שבעתיים אם הבן או הבת נמצאים 
אינם  שההורים  לעובדה  היטב  מודעים  הם  רוחנית.  בירידה 
בפני  יותר  עוד  ננעלים  ולכן  בהם,  שחל  מהשינוי  מרוצים 

הוריהם, ונפתחים בפני חברים. 
ונפגעים:  נעלבים  חשים  והמודאגים  האוהבים  וההורים 
"האמנם הילד סבור שהחבר חסר הדעת הזה יוכל לייעץ לו 
העיקר  הוא  הזה  שהילד  מההורים  מאתנו,  יותר  לו  ולעזור 

בחיינו??" 
להיפתח  הילד  של  זו  בנכונות  להשתמש  ההורים  ביד  אולם 
חדש,  לחבר  חיבור  הילד  ידיעת  ללא  וליזום  חברים,  בפני 
לנער  שיתחבר  חיים,  שמחת  ומלא  נמרץ  אברך  אלא  שאינו 
או  ברחוב  עראי  מפגש  בעת  במקרה,  כאילו  לבחור  או 
בחנות, ויכנס עמו לשיחה סתמית הכוללת כמה דברי שבח. 
וכשמדובר בבת, אז אשה צעירה נמרצת ומלאת שמחת חיים. 
המפגש הראשוני צריך להיות מתוכנן היטב באמצעות קבלת 
ביותר  הטוב  העיתוי  ומהו  נמצא  הוא  היכן  מההורים  מידע 
לפוגשו. ומכאן קצרה הדרך להחלפת מספרי טלפון, קביעת 
הכוונה  שיכלול  משותף  וללימוד  נפש  לשיחות  מפגשים 
כבדרך אגב. ובמילים אחרות: הצמדת חונך מטעם ההורים, 

בעוד הבן בטוח שמדובר בחבר שהוא עצמו בחר. 
שאינו  חונך  בלבד.  בתשלום  זאת  לעשות  שיש  לציין  חשוב 
מקבל תשלום על השעות והעמל שמקדיש, גם אם הוא נרתם 
עצמו  את  למצוא  עלול  ההצלה,  לפרוייקט  וברצון  באהבה 
נראה בתחילה כמוצלח ומבטיח,  טרוד בענייניו, ומה שהיה 

מתברר כחלום שהולך ומתפוגג עד שנגנז.
היציאה  עד  מסויימת  לתקופה  הנכון,  בזמן  נכונה  חונכות 

מהמשבר, מסוגלת להציל מאבדון.  

סגירות מול פתיחות
בעת  מובהק,  תורני  בבית  הגדולות  ההתלבטויות  אחת 

שמזהים סימני ירידה רוחנית אצל אחד הילדים ח"ו, נסובה 
סביב שאלת הסגירות מול הפתיחות בהנהגת הבית. הילד/ה 
הלומד בתלמוד תורה מגיע ודורש שוב ושוב מה שעד היום 
היה מחוץ לתחום, כגון סגנון לבוש שונה מהמקובל במשפחה 
לאשר  האם  נבוכים:  עומדים  וההורים  שונה.  תספורת  או 
ולהתקרב,  מאושר  להיות  לו  לגרום  ובכך  בקשתו  את  לילד 
נעשה מריר  הילד  או לשמור בכל מחיר על חוקי הבית, אך 

ומתוסכל ועלול להתרחק.
בשאלה גדולה זו יש להפעיל שיקול דעת זהיר ונבון ביותר. 
לעתיד,  לו השלכות  להקריב מעט במה שאין  לעיתים שווה 
ולהרוויח רגיעה נפשית אצל הילד, בעוד התעקשות על דבר 
שאין הכרח להתעקש עליו תגרום לו להתפתחות ניצני מרידה 
"ענוותנותו  ע"א(:  נו  )גיטין  חכמים  שאמרו  מה  מעין  בכל, 
של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו". אך לעיתים, 
פריצת גדר בדבר אחד, עלולה מאד לגרור סחף של התפרקות 

מהכל. 
בהשפעה  בקשתו,  בסוג  באופיו,  הילד,  בגיל  תלוי  הדבר 
חד  היא  אם  דרישתו  אחר  במעקב  ענין,  באותו  החברתית 
פעמית או שחוזר עליה בלי הרף, וגם- במידת הסיכון הכרוכה 

בהיתר מהיבט השפעתה על אחיו ואחיותיו הקטנים. 
בדרך כלל, סגירות מול פתיחות חינוכית אצל הילדים, נמדדת 
על פי קו מוסדות החינוך התורניים שבהם הם לומדים. לכן, 
פרטי לבוש ותספורת שתלמוד התורה שבו מתחנך הבן, ובית 
הספר שבו מתחנכת הבת, מרשה ומאפשר, אין לאסור גם אם 

לדעת ההורים מדובר בפתיחות יתירה. 
יש לדעת כי הלחץ החברתי במה שמקובל בסביבה החברתית 
- תורנית של הילד כדבר מותר, ונאסר על ידי ההורים, יכול 
כך,  משום  הילד.  של  החינוכי  הרוחני  לעתידו  מאד  להזיק 
במקרים בהם ההורים אינם מרוצים מהקו החינוכי ומהאיכות 
אולם  אחר.  ספר  לבית  יעבירוהו  הספר,  בית  של  החברתית 
מתחנך  הוא  שבו  התורני  הספר  שבית  מה  הילד  על  לאסור 

מאפשר ומרשה, מעמיס מאוד על הילד.
לעשות  יש  הילד,  לבקשת  לסרב  יש  כאשר  גם  מקרה,  ובכל 
המבקש  ילד  לפיכך,  להתמרד.  לו  יגרום  שלא  באופן  זאת 
באופן מחשיד שינוי כל שהוא בלבוש המקובל, אמנם הדבר 
צריך להדליק נורה אדומה, אבל על הסירוב להיאמר בחכמה. 
כגון: "אין בעיה. נשאל את המנהל או את המחנך, ואם הוא 
מהכללים,  חריגה  מבקש  כשילד  מסכימים".  אנו  גם  מסכים 
הוא מנסה תחילה לבחון את תגובת הוריו, וכשהתשובה של 

הסירוב נאמרת מבלי ליצור התנגשות, יש סיכוי גדול שהילד 
יעבור לסדר היום, והוא יסיח דעתו מבקשתו המוזרה.

לקנות  ומבקש  בחנות  מהוריו  אחד  עם  הנמצא  ילד  כן,  כמו 
שישמע:  עדיף  ועלבונות,  גערות  במקום  הולם,  שאינו  בגד 
הולם  "אינו  עליך",  יפה  "אינו  מכובד",  אינו  הזה  "הבגד 
ניתן להוביל את הילד לתוצאה  כך  בזה.  כיוצא  וכל  אותך". 
ההגבלה  מצד  דווקא  בדרישה  אליו  לבוא  מבלי  הרצויה, 
התורנית. שהרי עלינו לעשות כל שבידינו לעשות כדי למנוע 

התפתחות פנימית של נוגדנים כנגד הגבלות התורה.
הכלל הגדול הוא, ילד צריך להתנהל על פי כללי התורה, אבל 
חונקת  שהתורה  כאילו  מצוקה,  בהרגשת  יחיה  שילד  אסור 
אותו. לפיכך לעיתים עדיף להתיר מעט את הרצועה, לאחר 

שיקול דעת עמוק, שלא להפסיד את הכל. 

  

שני  על  הדעת  את  לתת  יש  חדש,  היתר  פתיחת  לפני  אולם 
היבטים: 

א. האם הדבר מעיד על פזילת הילד לרחוב? 
ב. האם היענות לבקשתו תגרום לירידה אצל אחיו?

אם הדבר מעיד על פזילה לרחוב יש לרומם את מעלת הילד 
בעיני עצמו, להעניק לו שפע כבוד וחום ואהבה, ולספק לו 
שפע גדול מהמותר, לבל יצטרך לחפש חום ואהבה וסיפוק 
במה שאסור. ובדרך כלל טוב להצמיד לו חונך כאמור לעיל, 

מבלי שיידע שהוריו עומדים מאחורי היוזמה.
אצל  ערכית  לירידה  לגרום  עלולה  לבקשתו  ההיענות  ואם 
נכון  מה  בחינוך  הבקי  חכם  בתלמיד  להיוועץ  יש  אחיו, 
ויש  לחברו  דומה  מקרה  אין  כזה  שבמצב  משום  לעשות. 

לשקול כל מקרה לגופו. 
ירידה  ניצני  בו  שנראים  ילד  בחינוך  המוצא  נקודת  אולם 
יובא בחשבון  בו  רוחנית, צריכה להיות שיקול דעת מעמיק 
רווח מול הפסד, ויכולת תמרון בשנים הקשות עד אשר יעבור 
כבוד  שיקולי  מתוך  עקרונות  על  עמידה  ולא  בשלום.  אותן 

אישי שנפגע. 
הדברים נכונים כלפי כל ילד, ועל אחת כמה וכמה כלפי ילד 
פיקח ומרדן מטבעו. ללא גישה סבלנית ונכונה כלפי ילד זה, 
עלול הוא להפוך בגדלותו ל'בן הרשע' חלילה, עליו דיברה 
ברא  שהקב"ה  הטיפוסים  ארבעת  את  פירטה  כאשר  התורה 

במין האנושי. 
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צריכה  והכרחית,  תקיפה  תגובה  או  ברור  סירוב  גם  לפיכך, 
להיות במידה נכונה ובזמן הנכון. 

זיהינו בילד התפעלות גדולה מחיצוניות – מה עושים?
חיצוני  למראה  ברצונו,  שלא  הנער  או  הילד  נחשף  לעיתים 
קרובי  ביקור  בעת  או ששמע  חומרי המעורר את התפעלותו. 
וניכר עליו  משפחה דיבורי התפעלות מענף ספורט של הבל, 
וההורים  בנפשו.  רושם  ועשו  סקרנותו  את  עוררו  שהדברים 
השפעה  למניעת  להגיב  עליהם  וכיצד  אם  בשאלה  נבוכים 

חינוכית רעה מההתפעלות השלילית שהתעוררה בלבו.
במדרש תנחומא )מהדו' ורשה, פרשת וישב סימן ג( מסופר: 

ושלח  לקיסריה(  )מרומא  לקיסרין  שבא  באנטונינוס  "מעשה 
אחר רבינו הקדוש )הוא רבי יהודה, נשיא ישראל שגר בציפורי, 
להזמינו לבקרו בארמונו ששם(. והלך עמו רבי שמעון בנו ורבי 
חייא הגדול )היה הנשיא מלווה בבנו הצעיר ובתלמידו הבכיר(. 
ראש  משומרי  רומאי  )חייל  אחד  לגיון  שם  שמעון  רבי  ראה 
המלך( נאה ומשובח, ראשו מגיע לקפאלירס )לקישוט הגבוה( 
של עמודים. אמר לו לרבי חייא: "ראה כמה פטומים עגלים של 
עשו!". נטלו רבי חייא והוליכו לשוק והראהו סל של ענבים 
ושל תאנים והזבובין עליהם, אמר לו רבי חייא: "זבובין אלו 

ואותו לגיון שווין". 
כשעלה רבי שמעון אצל אביו, אמר לו כך אמרתי לרבי חייא 
הבבלי  חייא  רבי  להם  נתן  כך  "כל  לו:  אמר  לי.  השיב  וכך 
ממש, שהשוה אותן לזבובין? לפי שלגיונים אלו אינן ספונין 
עושה  הוא  ברוך  הקדוש  זבובין,  אבל  לכלום,  )נחשבים( 
ִיְׁשרֹק  ַּבּיוֹם ַההּוא  ְוָהָיה  שליחותו בהן שנאמר: )ישעיה ז, יח( 

ה' ַלְּזבּוב ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ְיאֵֹרי ִמְצָרִים".
יש לתמוה מפני מה טרח רבי חייא לקחת את בנו הצעיר של 
רבו, רבי יהודה הנשיא, לשוק ולהראות לו זבובים, הרי יודע 
הבן מהו זבוב, ויכול היה רבי חייא רק לומר לו שכל הלגיונות 

הללו אינם אלא כזבובים. 
אולם רבי חייא זיהה בדברי התפעלותו של הנער הצעיר סיכון 
הרומאי,  הלגיון  איש  של  וחוסנו  מגבורתו  שלילית  להשפעה 
שבקיסריה  הרומאי  הקיסר  בארמון  זה  ביקור  שמא  וחשש 
התפעלות  להסיר  שכדי  חייא  רבי  ידע  לרעה.  עליו  ישפיע 
הולם  מענה  לתת  יש  אלא  במילים,  די  לא  ממראה,  שלילית 
באמצעות המחשה מעשית שתגרום להתפעלות נגדית שתרפא 
את הנזק החינוכי. לפיכך טרח לקחתו לשוק ולהראות לו כיצד 
הזבובים מתנפלים בהמוניהם על תאנים וענבים, אך אינם אלא 
טפלים לפירות המתוקים. וכשראה הנער את המוני הזבובים, 
אמר לו רבי חייא: "זבובין אלו ואותו לגיון - שווין". ובכך צינן 

את התפעלותו. 
חייא  לרבי  אמרתי  כך  לו  ואמר  לאביו   שמעון  רבי  וכשבא 
וכך השיב לי, חשש רבי שמא עדיין ישנה השפעה כל שהיא 
מהמראה הקלוקל שראה בנו, ואמר לו: כל כך החשיבם רבי 
חייא שהשווה אותם לזבובים? הרי הם פחות מהם! ומדוע לא 
אמר לו רבי חייא כדברים הללו לעשותם פחותים מהזבובים? 
מפני שמסר חינוכי שנשמע קיצוני אינו מתקבל. לפיכך נדרשה 
הדרגה זו, להשוותם תחילה לזבובים, ובשלב הבא לגרום לו 
להבין שכל כך אין ממה להתפעל מגבורתם הפיזית, עד כדי 

שהם פחות מזבובים.
ומכאן מוסר השכל לכל הורה ומחנך, שכאשר רואים את הילד 
או את הנער מתפעל ממראה שלילי שראו עיניו, יקטינו בעיניו 
את הדבר בהמחשה נעימה, ובדברים של טעם, ובשלבים, עד 

אשר יצא הדבר מלבו. 

שאלות באמונה אצל 
הילדים

שאלה: מה להשיב לילד ששואל: "אני לא מבין איך ה' נברא"?
לעובדה  התרגלנו  שאנו  בשפתו,  לילד  להסביר  יש  תשובה: 
שלכל דבר יש התחלה, משום שכולנו נבראנו. ולכל דבר נברא 
לעלות  יכולה  ולכן  ונהיה.  היה,  לא  הוא  שהרי  התחלה,  יש 

בדעתנו שאלה זו גם ביחס לבורא.
אבל מי שברא את כל הבריאה, אינו משתייך לעולם הנבראים 
שיש להם התחלה, שהרי הוא הבורא! ומי שברא את הכל, לא 
נברא מעולם, אלא היה תמיד. ורק אנו, שרואים תמיד מסביבנו 
שלכל דבר יש התחלה, עלולים להקיש בטעות מעולם הנבראים 

לבורא יתברך שברא את כל הנבראים.
לבוגרים יותר ניתן להוסיף, שתובנה זו היא גם הכרחית. שהרי 
גם  הרי  כך  ח"ו, אם  בורא  היה  לבורא  טוען שגם  אם מישהו 
להגיע  חייבים  והרי  הלאה.  וכן  בורא  היה  "ההוא"  לבורא 
לבסוף לבורא ראשון שהוא תמיד היה ולא נברא על ידי שום 
בורא שקדם לו, וממנו התחיל הכל. ואם כך, הרי אין צורך לומר 
שהיה  הראשון  הבורא  אלא  שבאמצע...  אלו  אותם  כל  שהיו 
תמיד הוא גם האחרון, ואין ולא היה עוד מלבדו. וכמו שהעיד 
הוא יתברך על עצמו ואמר: "ֲאִני ִראׁשוֹן ַוֲאִני ַאֲחרוֹן, ּוִמַּבְלָעַדי 

ֵאין ֱאֹלִהים" )ישעיהו מד, ו(. והדברים פשוטים למתבונן.

ביקורים ואירועים אצל 
המשפחה המורחבת 

שאלה: אנו חוזרים בתשובה והמשפחה המורחבת עדיין אינם 
שומרים תורה ומצוות, כיצד עלינו לנהוג באשר לביקורים עם 
אלינו?  מגיעים  הם  כאשר  לעשות  נכון  ומה  בביתם,  הילדים 

כמו כן כיצד להגיב להזמנות לאירועים משפחתיים?
תשובה: יש לתת משקל רב לשמירת האיכות בחינוך הילדים 
מעל כל שיקול אחר, ועם זאת למצוא דרכים ופתרונות בדרכי 

נועם לשימור הקשר עם המשפחה. 
את זאת יש לעשות באמצעות שיח נעים באווירה רצינית, של 
האב החוזר בתשובה עם הוריו, ושל האם החוזרת בתשובה עם 
הוריה. השיחה תתקיים לפני הגעת הילד הגדול לגיל בו הוא 
מתחיל להבין את המתרחש סביבו, והיא לא תתבצע כלאחר יד 
בטלפון, אלא בקביעת זמן מראש לפגישה בנושא חשוב שאנו 

מבקשים לשוחח עליו.
עצומה,  ובענווה  רב  בכבוד  הוריו  עם  ההורה  ידבר  בשיחה 
ויעביר את המסר הבא: "בנינו גדל והולך ברוך ה', ואנו מאד 
בדרך  שבחרנו  יודעים  אתם  כרגיל.  בביתכם  להתארח  רוצים 
מסויימת, וחשוב לנו שילדינו יתחנכו בדרך זו מבלי שייחשפו-

עד כמה שידינו מגעת-לתכנים ולמראות שאינם מתאימים לקו 
החינוכי שבבית. אין לנו שום כוונה להתערב בניהול ביתכם, 
אתם כמובן בעלי הבית ותנהלו את ביתכם כרצונכם. יש לנו רק 
בקשה אחת קטנה: שכאשר אנו מגיעים עם הילדים, המסכים 
יהיו כבויים, הטלפונים הפתוחים לאינטרנט לא יינתנו לילדים 
בעלי  שהם  ולהדגיש  ולחזור  תישמר".  הבסיסית  והצניעות 
אם  מאד  ונעריך  נודה  ורק  חייהם,  את  לנהל  ואמורים  הבית  

ייענו לבקשתנו.
בדרך כלל, התשובה לפניה כזו תהיה חיובית. ובמידה ולא, יש 
לשאול שאלת רב בכל מקרה לגופו, משום שבדרך כלל במצב 
כזה עדיף להגיע ללא הילדים לביקור בימי חול לזמן מועט, 

ולהזמין את ההורים לאירוח בשבתות ובימי חול. כאורחים הם 
מן הסתם ישמרו על ערכי המארחים.

בעיקר יש להיזהר ולשמור על נפשות הילדים מבני גילם שאינם 
שאינן  למילים  חלילה  ייחשפו  שלא  התורה,  בדרך  מתחנכים 
למכשירים  או  קלקול,  בהם  שיש  חוויות  לסיפורי  או  נקיות, 

ולספרות קלוקלת.   
ומתקיימים  בהם  נשמרת  אינה  שהצניעות  אירועים  לעניין 
בתשובה  החוזר  של  הימנעותו  אם  מעורבים,  ריקודים 
למתיחות  תגרום  קרוב  משפחה  בן  של  באירוע  מהשתתפות 
גדולה במשפחה, הגם שבוודאי אין לשהות בשום פנים ואופן 
באולם בעת ריקודים מעורבים ושאר מרעין בישין שיש בהם 
קלקול, אולם ניתן להגיע לחופה, לחייך ולאחל בשמחה מזל 
אווירת הקדושה של  עם התרופפות  מיד  ולצאת  לכולם,  טוב 
זו הוכיח החוזר בתשובה שאין כאן  מעמד החופה. בנוכחות 
רצון להתרחק מהמשפחה, אלא רק הימנעות משהייה במקום 

אסור. 
וגם את זאת, יש להדגיש, ניתן לעשות רק ללא הילדים שהגיעו 
לגיל  שהגיעו  ילדים  גם  מלהביא  להימנע  ועדיף  חינוך,  לגיל 
להיאנח  יש  זו,  מחתונה  הילדים  יודעים  אם  ובבית,  הבנה. 
בכאב אמיתי ולהתאונן בצער על האילוץ ללכת בכלל למקום 

כזה, אפילו לחופה בלבד. 
באותו  הדברים  פרטי  מורכבות  עקב  שמתעורר  ספק  ובכל 
מקרה, לחיוב או לשלילה, יש לשאול שאלת רב שיכריע בכל 

מקרה לגופו.

תפילה מעומק הלב 

כיצד  לתמוה  ואין  להאריך.  צורך  אין  תפילה  של  כוחה  על 
אתפלל על בני שיהיה בעל יראת שמים וילך בדרך טובה, הרי 
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות לג ע"ב(, ואם כן 

הבחירה נמצאת בידו באיזו דרך ללכת ולא בידי שמים? 
אולם, כשם שביד האדם להתפלל על עצמו ולבקש מהקב"ה 
יש  עצמה  זו  שבתפילה  משום  שמים,  ירא  להיות  שיעזרהו 
בגדר  הוא  ומעתה  טובה,  בדרך  ללכת  שבוחר  בחירה  כבר 
על  להתפלל  יהודי  כל  ביד  כך  בידו",  מסייעין  ליטהר  "הבא 
ישראל  נשמות  שכל  לפי  בתשובה.  ויחזור  שיתחזק  חברו 
ע"א(  לט  )שבועות  בגמרא  כמובא  בזו,  זו  וקשורות  כרוכות 
"שכל ישראל ערבים זה בזה", ולא רק זה לזה. נמצא שכאשר 
יהודי אחד מתפלל על חברו שיתחזק ביראת שמים, מתקבלת 
לזכות  וביקש  עצמו  על  חברו התפלל  כאילו  תפילתו בשמים 

ביראת שמים! והרי תפילה על עצמו פועלת! 
ואם כך באדם זר, קל וחומר באב ואם, המעתירים בתפילה על 

ילדיהם.
וזכורני שלפני שנים רבות, אם כאובה התייעצה על אודות בנה 
שלמד בישיבה וירד מדרך התורה עד שהיה מחלל שבת וירד 
כאבה  על  לבה  את  ושפכה  אסור,  דבר  בכל  המדרגה  לשפל 
להכין  שמנהגה  אגב  כבדרך  סיפרה  בדבריה  העצום.  וצערה 
לו בכל בוקר את הארוחה שייקח איתו לעבודה, ובאותה העת 
מתפללת בדמעות שיחזור לחוש את המתיקות בתורה שהיתה 
שלימה,  בתשובה  וישוב  תורה,  בתלמוד  כשלמד  בילדותו  לו 
ומצוי הוא שדמעותיה נושרות אל תוך פרוסות הלחם שמורחת 

עליהם את מאכלו. 
באותה שעה לא היה ספק בלבי כי בן שזוהי גישת אמו כלפיו, 
יישאר  לא  דליבא,  מעומקא  ותפילה  ואהבה  קירוב  של  גישה 

במצבו הירוד ובוודאי ישוב למוטב. 
וכמעט מיותר לציין, שבן זה מנהל היום בית תורני לחלוטין. 
הוא קובע עיתים לתורה מידי יום ביומו, חזותו של בן תורה, 

וכל ילדיו מתחנכים במוסדות חינוך חרדיים.    



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

MASTER 10AQ  !חדש

TOP SUPER QUIET X

BTU 8,141 תפוקת חימום | BTU 8,851 תפוקת קירור

עכשיו במבצע רק 1,390 ₪
עוצמתי ומתקדם

*שנה אחריות מלאה + 6 שנות אחריות מורחבת

MASTER     VRF BOX     TOP SQ מזגני
TOP INVERTER     מזגן נייד     מיני מרכזי
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מרבים בשמחה
א.

מי שמתהלך בחוצות עיר בימים אלו, יכול להתבלבל 
לרגע משלל הגימיקים והמסרים שזועקים לעברו מלוחות 
המודעות, דפנות האוטובוסים ושלטי החוצות. גם בבית 
באמצעות  וסמויים  גלויים  מסרים  ממטרי  מתקבלים  במשרד  או 
ימים  כשלשה  בעוד  שיתקיימו  הבחירות  העדכנית.  הטכנולוגיה 
ועד  מכאן  הפוליטיקאים  של  מצידן  הבטחות  בכנפיהם  נושאות 
שמתחשבת  ממשלה  אחד  פה  מבטיחים  כולם  חדשה.  להודעה 
יותר שדואג לחלשים.  באזרחים, להפוך את המדינה למקום טוב 

בלה בלה בלה...
אחת:  ובמילה  זה,  מסוג  בהבטחות  נעוצה  מקוממת  צביעות 
גלויה  האמת  הרי  היום?...  עד  הייתם  היכן  אז  באמת?"...  "נו... 
ישבו  הללו,  בבחירות  המתמודדים  והאנשים  המפלגות  רוב  לכל, 
כבר על מוקדי כח במדינה, ויכלו לעשות כרצונם. לו היו מאמינים 
בעצמם במה שהם מבטיחים הרי שהיו מבצעים זאת כבר מזמן... 
ומשום מה בכל מערכת בחירות שולפים מהשק את אותם 'שפנים' 
ומנופפים בהם כ'הבטחות בחירות' לקושש קולות, אך גדול הוא 

הפער בינם לבין הרצון והיכולת לביצוע. צביעות במיטבה!
על  ידברו  כולם  מהממסד?  מצפה  אתה  מה  אזרח:  כל  תשאלו 
וגם  החוץ,  מדיניות  הכלכלה,  הפנים,  בטחון  הביטחון,  חשיבות 
היחסים עם ארה"ב. אבל האמת היא שאת כל האזרחים ללא יוצא 
לשלם  איך  החודש...  את  לגמור  המשימה:  מטרידה  הכלל  מן 

שכירות או משכנתא, כיצד לכלכל את הילדים בכבוד.
בראש האדם ההולך לקלפי קיימת התקווה לשנות, ולו במשהו, 
את התפיסה החברתית של מקבלי ההחלטות. כל אחד באשר הוא 
הצרכים  על  שיביט  מישהו  אותו.  אנושית שתעטוף  לחמלה  זקוק 
שלו וינסה לעזור לו. שהחברה תיקח אחריות על מצבו וסבלו, ולא 

תתנער מהמחויבות הבסיסית שלה לעזור לחלש.
אכן, מדינה ללא חמלה – היא מדינה ללא זכות קיום!

ואינטגרלי  מרכזי  חלק  להיות  חייבת  לחלש  והדאגה  החמלה 
בחיינו כחברה אנושית. התורה מתייחסת לנושא זה פעמים רבות 
הקודמת  בפרשה  הנה  להתנהלותנו.  בסיסי  כתנאי  אותו  ומציבה 
של  המצוות  לבין  תורה,  מתן  בין  נמנע  הבלתי  הקשר  על  קראנו 
חיי היום-יום. בהם מלמדת אותנו התורה הקדושה מצוות של בין 
לחברו  שהלווה  אדם   – כנושה"  לו  תהיה  "לא  כמו  לחברו,  אדם 
כסף ואין לו להשיב, התורה מצווה עלינו לא לעמוד עליו כנושה, 
ומבאר רש"י "לא תתבענו בחזקה אם אתה יודע שאין לו, אל תהי 
לא  כלומר    - הלווייתו  לא  כאלו  אלא  הלווייתו  כאלו  עליו  דומה 
גם  הזולת,  כבודו של  כך מקפידה התורה על  כדי  עד  תכלימהו". 

במצבו החלש והנזקק.
במחשבה  להיות  צריכה  האדם  של  הבחירה  לדעתי  לסיכום: 
קיקיוניות  והבטחות  ספינים  פי  על  ולא  ערכים,  פי  על  שקולה, 

שאינן רלוונטיות.
הצעה  לי  יש  שלכם,  המסחרי'  ה'חוש  את  לממש  תרצו  אם 
ג'  ולהצביע  כמוני  לעשות  לכם  ממליץ  אני  בהחלט,  אטרקטיבית 

– יהדות התורה, שהיא לדעתי גם המפלגה שדואגת באמת מתוך 
ערכיות לחברה כולה ולכלל המגזרים – ולזכות 'על הדרך' לברכת 
הצדיקים, ולקבל את ברכתו של שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי 

שליט"א – לחיים טובים ומאושרים.

ב.
וחובתו  בזכותו  עוסקת  תרומה,  פרשת   – שלנו  השבוע  פרשת 
הבסיסית של האדם לשאת בעול להשתתף ולהרים תרומה לבניית 

המשכן. אך ניתן להקיש ממנה גם לכל חיינו.
הנתינה  תרבות  ויכתבו,  כתבו  ורבים  בעבר,  כבר  שכתבנו  כפי 
וההענקה לזולת – טעונה קידום ושיפור. עדיין לא זכינו והנתינה 
תהיה נחלת הכל, אמנם ראוי לציין בהתפעלות את עוז רוחם של 
אותם העוסקים בנתינה ובהירתמות לטובת הכלל. אבל עדיין יש 
מקום להשריש בציבור את החובה והזכות להיות קשובים למצוקת 
הזקוק  השכן  של  ממצבו  עין  להעלים  ולא  להתעלם  לא  הזולת, 

לעזרה, או שלבן המשפחה שנקלע ל"ע לצרה.
אולי  אדם,  של  בליבו  שמקנן  קל  מחשש  הדבר  נובע  לפעמים 
לי  "ויקחו  אותנו:  מלמדת  פרשתנו  אך  מהנתינה.  חלילה  יפסיד 
התורה  מדוע  זה,  לשון  דקדוק  על  עומדים  המפרשים  תרומה". 
מגדירה את התרומה כ'לקיחה'? מדוע לא כתוב "ויתנו לי תרומה"? 
התשובה לכך היא פשוטה, כשהאדם מעניק משלו, כשהוא ממלא 
את תפקידו בנתינה הגונה, הרי הוא 'קיבל' כאן עשרת מונים ממה 
מהר  תיעלם  והיא  הפרוטה,  את  קיבל  אמנם  'נתן', המקבל  שהוא 

מאוד... אולם הנותן הוא זה ש'קיבל' כאן דבר נצחי, הנותן נעשה 
טוב יותר, נעלה יותר, הוא קנה בנפשו קנין נצח!

ונסיים בדברי הבטחתו של הרמב"ם )הלכות מתנות עניים פרק 
עשירי(: לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק 
נגלל בשביל הצדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, כל המרחם 

מרחמין עליו. וכך אמרו חז"ל: "עשר בשביל שתתעשר".
כל מי שמתעסק בנושא הצדקה, החסד והסיוע, יודע וחווה את 
זה על בשרו. הצדקה והנתינה לא רק שאינם גורעות מהאדם, אלא 

מוסיפות לו. רובד גשמי ורובד רוחני.

ג.
הנה שוב הגענו לפתחו של חודש אדר! "משנכנס אדר מרבים 
בשמחה". כיצד האדם יכול לשמוח למרות הקשיים בהם הוא נמצא 
נעוצה  לכך  התשובה  עמנו?  מיטיבה  תמיד  שלא  החיים  ושגרת 
לתת  שלנו  היכולת  דרך  עוברת  לשמחה  הדרך  שפתחנו.  בנושא 
מעצמנו. לא לחינם קבעו חז"ל ארבע מצוות בחג הפורים, שעיקרן 
לאחרים.  מעצמנו  ולהעניק  לתת  ישראל,  כלל  עם  להשתתף  הוא 
קריאת מגילה בציבור, משתה ושמחה בצוותא, משלוח מנות איש 
לרעהו וכמובן מתנות לאביונים. כאשר אדם הוא חלק מהכלל ונותן 
מעצמו לשני, אזי הוא מתמלא ברגש של שמחה פנימית שבכוחה 

לגבור על כל הקשיים.
שבת שלום וחודש טוב ושמח!

הרב בן ציון נורדמן



בראש האדם ההולך לקלפי קיימת התקווה לשנות, ולו במשהו, את התפיסה החברתית 
של מקבלי ההחלטות. כל אחד באשר הוא זקוק לחמלה אנושית שתעטוף אותו. מישהו 
שיביט על הצרכים שלו וינסה לעזור לו. שהחברה תיקח אחריות על מצבו וסבלו, ולא 

תתנער מהמחויבות הבסיסית שלה לעזור לחלש

"

 ערכיות לחברה כולה ולכלל המגזרים – ולזכות 'על הדרך' לברכת הצדיקים. קמפיין יהדות התורה



בס"ד

המחזור השלישי של התוכנית יוצא לדרך. 
למצוא את המנהיגה שבך  הזמן שלך  זה 

ולעשות איתנו היסטוריה  

- קול קוראת - 

info@nivcharot.com :לפרטים נוספים: הילה לפקוביץ' 052-7242599, או במייל

הנבחרת
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המה יעלו בהר
עד  מבוקר  שעבד  עשיר  איש  על  מספרים 
הזריחה  עם  מהבית  יוצא  היה  הוא  לילה. 
שהוציא  מה  אבל  ערב.  לקראת  ממוטט  ושב 
אותו מהכלים היה הבן שלו. זה היה ילד מפונק, הבן 
והנאות.  בילויים  מלבד  דבר  עשה  שלא  העשיר,  של 
לא שב  עוד  יוצא בבוקר לעבודה, הבן  היה  כשהאבא 
מהבילוי הלילי וכשהאבא היה שב בערב, הבן בקושי 
קם להתחיל את היום. האבא המתוסכל החליט לשלוח 
לו  לגרום  כדי  בנפחות  שעבד  שלו  לידיד  הילד  את 

ללכלך את הידיים.
מהתכשיט  כלום  ייצא  שלא  מיד  הבין  נפח  אותו 
במשרד  ישב  הילד  כלום.  ממנו  דרש  ולא  המפונק 
וגלש באינטרנט ובסוף השבוע קיבל מטבע זהב בתור 
משכורת. הילד הביא את המטבע הביתה ואמר בגאווה 
'הנה שכר העבודה שלי', אבל האבא הבין בדיוק מהו 
עשה וזרק את המטבע לתוך האש. הילד המפונק משך 

בכתפיו והמשיך הלאה.
הנפח  של  למשרד  שוב  הנער  הלך  הבא  בשבוע 
זרק אותו לאש. חלפו  ושוב הביא מטבע ושוב האבא 
הוא  עצמו.  את  לתפוש  החליט  והילד  שבועות  כמה 
12 שעות ברצף, הוא הזיע, פניו להטו, ידיו נכוו  עבד 
קיבל מטבע  והוא  יום חמישי  הגיע  כאב.  וגבו  מהאש 
כמשכורת. כשהוא נכנס הביתה ואבא התכוון לזרוק את 
המטבע לאש - קפץ הילד וצרח: "לא, אל תעשה את 

זה, שברתי את הגב כדי לקבל אותו".
בסיפור הזה נזכרתי כאשר קראתי את ביאורו הנפלא 
של הרבי על תמיהה פשוטה כל כך, שהתביישתי שלא 

עלתה בראשי לבד.
השבוע אנו מתחילים ללמוד את חצי החומש השני 
המשכן  בהלכות  ככולו  רובו  שעוסק  שמות  ספר  של 
להיות  הפכו  הללו  והמקומות  בירושלים,  והמקדש 
מרכז הזיכרון שלנו. למרות שכבר קרוב לאלפיים שנה 
יותר מ-1900 שנה אפילו  שבית המקדש חרב ובמשך 
לא זכינו לבקר בעיר הקודש שהייתה חרבה ומושפלת, 
אבל מעולם לא הפסקנו לדמיין את העיר ואת המקדש 
ולהפציר בגעגוע: "ולירושלים עירך ברחמים תשוב ... 

וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין".
אדם  כל  לרתק  שאמורה  עצומה  שאלה  עולה  וכאן 
הכי  להיות  אמור  שהיה  שהמקום  יתכן  איך  חושב: 
מקום  אותו  לחלוטין?  מאתנו  נשכח  בעולם,  מקודש 
ביותר  והמדהים  המופלא  האירוע  בו  שאירע  עילאי 
בהיסטוריה, נעלם מזיכרוננו ועד שאיננו יודעים אפילו 

להצביע על הכתובת שלו?
של  הפיזי  למקום  קשר  שום  מרגיש  לא  ישראל  עם 
כי  כותבת  עצמה  התורה  ה'.  תורת  ניתנה  בו  סיני  הר 
וקול האלוקים נשמע  זמן קצר אחרי שנפתחו השמים 
את  שסימלה  ארוכה  שופר  תקיעת  נשמעה  סיני,  בהר 

לעלות  מותר  היה  ומיד  ההר  מן  הקדושה  הסתלקות 
ולשחק שם כדורגל ולרעות בהמות. ככתוב: "במשוך 

היובל – המה יעלו בהר".
גרוע מכך: כאשר אבותינו קמו מהחניה הארוכה בהר 
באייר,  )בעשרים  ישראל  לארץ  ללכת  והתקדמו  סיני 
שנה אחרי יציאת מצרים ומתן תורה(, הם לא השאירו 
אפילו שלט קטן: "זהירות: אתר התגלות אלוקי לפניך, 
נא לכבד את המקום בלבוש צנוע ולכבות טלפונים...". 
אבד  הזה  הפיזי  המקום  ישירה:  היא  מכך  והתוצאה 
מזיכרוננו. איש אינו יודע להצביע על כתובת ההר בה 

קיבלנו את התורה.
 - הנפוצה  הגרסה  הערכות:  מיני  כל  ישנן  כמובן, 
שמקורה בכלל במסורת הנוצרית - מזהה את ההר עם 
"ג'בל מוסא", הר משה, בדרום מדבר סיני. זה הר אדיר 
מנזר בשם  ]הנוצרים הקימו תחתיו  2250 מטר  בגובה 
צריך  ההר  פסגת  עד  להעפיל  וכדי  קתרינה'[  'סנטה 
לטפס 750 מדרגות. אנשים נוהגים להביא משם אבנים 
שיש הטוענים כי מוצאים בהם ציור של שיח ה"סנה" 

בו התגלה ה' למשה.
מנגד, היסטוריונים אחרים דוחים את האפשרות הזו, 
ואף שאינני היסטוריון אעיר שכל ילד יהודי מכיר את 
קטן  שהיה  משום  סיני,  בהר  בחר  שהקב"ה  המדרש 
ונמוך מכל הרי ארץ ישראל כמו התבור והכרמל. ואולם 
הר "ג'בל מוסא" הוא רם ונישא מכל הרי הארץ ואפילו 

מהחרמון הגבוה מכולם.
היסטוריונים אחרים מזהים את ההר עם "הר כרכום" 
אתרים  נמצאו  שסביבו  משום  הישראלי,  הנגב  בדרום 
גם  נעיר  אבל  עתיקים.  ומקדשים  רבים  ארכיאולוגיים 
המסלולים  עם  מתאים  אינו  שלו  שהמיקום  זה,  על 
נמצא  ההר  במדבר.  ישראל  בני  צעדו  בהם  המוכרים 
בתוך גבולות הארץ )25 קילומטר ממצפה רמון( וספק 
אם עמנו צעד כה קרוב לארץ ואף ידוע שמשה רבנו לא 

נכנס בשערי הארץ. 
קרה  כיצד  מרתקת:  בתמיהה  שמדובר  ספק  ואין 
בבהירות  לספר  שיודע  העם   - בעולם  הזוכר  שהעם 
באיזו שעה יצאו אבותינו ממצרים, מה היה מצב הבצק 
ליציאת  הכלבים  הגיבו  וכיצד  לתנור  בחיפזון  שנזרק 
העם - שכח את כתובת אולם האירועים בו נישאנו עם 

האלוקים?
ובקיצור: מה ההבדל בין שני ההרים עליהם צמחה 
הר   - המוריה  הר  מול  סיני  הר  היהודית:  ההיסטוריה 

הבית? 
המקודשים  האירועים  סיכום  עם  נפתח  בואו 
ארבע  סיני:  הר  על  ההיסטוריה  במהלך  שהתרחשו 

פעמים שימש המקום להתגלות אלוקית שמיימית.
התמנותו  סיפור  רבנו,  משה  בחיי  החשוב  הפרק 

לגואלם של ישראל, מתחיל כך:

כהן  חתנו  יתרו  צאן  את  רעה  היה  ומשה  ג:  שמות 
מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלוקים 

חרבה – רש"י: על שם העתיד.
בו  לקרות  צפוי  ומה  האלוקים"?  "הר  אותו  מהו 

"בעתיד"? משה רבנו מוסיף הסבר בספר דברים:
דברים א,ו: ה' אלקינו דיבר אלינו בחורב לאמור רב 
לכם שבת בהר הזה – שבת פט,ב: הר סיני שמו, ולמה 

נקרא הר חורב? שירדה חורבה לאומות העולם עליו.
עליו  סיני  בהר  הייתה  למשה  הראשונה  ההתגלות 
ממפרשי  נרבוני,  משה  רבי  התורה.  להינתן  עתידה 
המורה נבוכים מוסיף כי המילה "סיני" נגזרת מהמילה 

"סנה", שאותו ראה משה בהתגלות הראשונה.
א  חלק  נבוכים,  המורה  ממפרשי  נרבוני,  משה  רבי 
פרק סו: דע כי הר סיני העידו עליו כי האבנים הנמצאים 
'סיני'  ההוא  ההר  נקרא  ולכן  הסנה.  עליהם  יצויר  בו 
האבן  ושברתי  אלוקי,  ציור  ...והציור  ה'סנה'  שם  על 

לחצאים ונגלה הסנה מצויר בכל חלק וחלק.
שלא  מחזה  ראה  ולפתע  ההר  אל  התקרב  משה 
לא  השיח  אבל  באש  בוער  קוצני  שיח  הזה:  מהעולם 
הוא  נאכל. משה הבין שהוא שותף להתגלות פלאית. 
לו  הקורא  מתוך השיח  בוקע  קול  ושמע  יותר  התקרב 
לחלוץ את הנעליים "כי המקום אשר אתה עומד עליו 
סיני בפעם הראשונה  הר  הפך  כך  הוא".  קודש  אדמת 

למקום מקודש, מקום פיזי בו שורה השכינה.
ויאמר  ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה  שמות שם: 
משה משה ויאמר הנני: ויאמר אל תקרב הלם של נעליך 
מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש 
הואיל  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא  כד,א:  זבחים   – הוא 
וכלי שרת מקדשים, מה כלי שרת לא  ורצפה מקדשת 
יהא דבר חוצץ בין הכהן לבין כלי שרת, אף רצפה לא 

יהא דבר חוצץ בינו לבין הרצפה.
ועם  הסנה  מאירוע  שנה  חלפה  השנייה:  ההתגלות 
את  כיוון  הקב"ה  ממצרים.  חזקה  ביד  יצא  ישראל 
המחנה הענק אל מרגלות הר סיני ושם תינתן התורה. 
ונאסר  רמה  עלו  ההר  מקדושת  הזהירות  הוראות  כאן 
עליהם אפילו להתקרב אל ההר שלושה ימים לפני מתן 

תורה.
ביום  כי  השלישי  ליום  נכונים  והיו  יט:  שמות 
השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני: והגבלת את 
העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו 

כל הנגע בהר מות יומת.
ואולם ההתגלות על הר סיני לא נגמרה אז ובהמשך 
שנים  כ-400  ההר:  על  מופעים  שני  עוד  היו  הדורות 
מול  אליהו  של  הנחרצת  ההופעה  אחרי  יותר,  מאוחר 
נביאי הבעל בהר הכרמל, המלכה איזבל ציוותה להרוג 
שם  חורב.  להר  והגיע  סיני  למדבר  ברח  אליהו  אותו. 
זכה להתגלות אלוקית רבת עוצמה )"לא ברוח ה' ולא 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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ברעש ה'", מלכים א יט( והצטווה לחזור לארץ ולמשוח 
מלך חדש על ישראל.

בר  רבה  הבבלי  והאמורא  שנה   1500 עוד  חלפו 
המסופרים  המסעירים  מסעותיו  לסדרת  יצא  חנה  בר 
עג(.  בתרא  )בבא  חנה"  בר  בר  רבה  "אגדות  בסוגיית 
רבה השתוקק למצוא את הר האלוקים וביקש את עזרתו 
אותו אל אחד  ישמעאלי מקומי. הלה הביא  סוחר  של 
ההרים ורבה שמע קול אלוקי בוכה מתוך ההר: "אוי לי 
שנשבעתי את השבועה ועכשיו מי יפר לי אותה". רבה 
נבהל והיה בטוח כי הקב"ה רוצה להפר את השבועה 
שנשבע אחרי המבול כי לא יחזור ויחריב את העולם. 
אולם  השבועה.  את  הפר  ולא  לקריאה  נענה  לא  רבה 
כשחזר לישיבה גערו בו חבריו, שהקב"ה ביקש שיפרו 
לו את שבועת הגלות וחורבן בית המקדש. וכך היה הר 

האלוקים לאותו מקום בו כמעט והסתיימה הגלות.
וכאן מגיע הפלא הגדול והתמיהה העצומה: בניגוד 
לקדושה ששרתה בהר שלוש פעמים )הסנה, מתן תורה 
שנים  שאלפי  לעובדה  גמור  ובניגוד  אליהו(  וגילוי 
ששמע  )כפי  ההר  מתוך  האלוקי  הקול  בוקע  רצופות 
רבה בר בר חנה(, בכל זאת אין בהר כל קדושה ומותר 
לשחק עליו כדורגל אם רק נדע איפה הוא נמצא. התורה 

עצמה מצווה במילים מפורשות עוד לפני מתן תורה:
ירה  או  יסקל  סקול  כי  יד  בו  תגע  לא  יט,יג:  שמות 
יחיה, במשך היובל המה  יירה אם בהמה אם איש לא 
יעלו בהר – רש"י: כשימשוך היובל ]הוא איל שנקרא 
'יובלא' וגם השופר נקרא על שמו 'יובל'[ קול ארוך הוא 
סימן סילוק שכינה והפסקת הקול, וכיוון שאסתלק הם 

רשאים לעלות[.
של  המוחלטת  ההסתלקות  הוא  המדהים  הדבר 
הקדושה מההר. התורה מדגישה "אם בהמה אם איש 
לא יחיה – במשוך היובל המה יעלו בהר" ומשמע שכל 
אלו שנאסרו קודם בעליה, עכשיו הותרו וכולל בהמות 

וחיות. הוי אומר שמותר להפוך את ההר לרפת פרות.
לרב  חסדא  רב  בר  נחמן  רב  אמר  ב:  כא,  תענית 
נחמן בר יצחק: יקום אדוני וישב בעירנו ]שהייתה עיר 
אדם  של  מקומו  לא  ליה:  אמר  ומפורסמת[.  חשובה 
מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו. שכן מצינו בהר 
סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו - אמרה תורה 'גם 
נסתלקה  ההוא',  ההר  מול  אל  ירעו  אל  והבקר  הצאן 
שכינה ממנו אמרה תורה 'במשך היבל המה יעלו בהר' 

]והוא מעון בהמות וחיות[.
והתמיהה עצומה: איך יתכן ששכינה זזה ממקומה? 
מה ההבדל בין הר סיני להר הבית שעד היום סוברים 
היותנו  משום  בו  ולבקר  לעלות  שאסור  הפוסקים  רוב 
בכותל  בערגה  דבקים  שאנו  יתכן  כיצד  טמאים? 
המערבי שהוא בסך הכול אחד החומות שהקיפו את הר 
הבית ולא חלק מההר עצמו, אבל איבדנו קשר אל ההר 

עליו ירד האלוקים?
כמו  מתבטלת,  אינה  כנסת  בית  קדושת  אפילו  הרי 
מספידים  אין  שחרב  הכנסת  'בית  חכמים:  שאמרו 
בתוכו'. וכך חסידים מייחסים חשיבות לחפץ של צדיק 
במקום  והנה  וכו'.  לצדקה  דולר  ברכה,  של  יין  כמו 
שהיה אמור להיות הקדוש ביותר בעולם לא נותרה כל 

קדושה.  
ניזכר בבכי של החכמים בסוף מסכת מכות שרואים 
את השועל יוצא מבית קדשי הקודשים ופורצים בבכי: 
שועלים  ועכשיו  יומת  יקרב  והזר  בו  שכתוב  'מקום 
בו  עילאי  מקום  באותו  והנה  נבכה?!'.  ולא  בו  הילכו 
נכח ודיבר האלוקים בעצמו, מותר לרעות חיות ובהמות 

- ואיש לא בוכה?! 
וירושלים  במקדש  טז:  ו,  ביהב''ח  הלכות  רמב"ם 
שקדושת  לפי  לבוא...  לעתיד  קדשה  ראשונה  קדושה 

המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה.

שיר  התמיהה:  את  יותר  עוד  מחדד  הבא  המדרש 
השירים רבה א,א: בבית מדרשו של רבי אליעזר ... אבן 
אחת היתה שם והייתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת 
נכנס ר' יהושע התחיל מנשק אותה האבן ואמר: האבן 
לארון  דומה  עליה  שישב  וזה  סיני,  להר  דומה  הזאת 

הברית.
אבל האמת היא שהאבן הזו יותר קדושה מהר סיני, 
ממנו  הסתלקה  כי  לנשק,  אין  סיני  הר  שאת  משום 
הקדושה, ואילו את האבן שישב עליה רבי אליעזר - כן 

נישק רבי יהושע. והתמיהה עצומה.
מסביר הרבי באופן נפלא: 

כפי הסיפור בו פתחנו, התשובה במשפט אחד: הר 
והתורה  במקום  עמד  הוא  מקבל,  בעמדת  עמד  סיני 
ניתנה עליו. ואולם כל זמן שדבר עומד בעמדת מקבל 
עמדנו  הבית  ובהר  במקדש  במשכן,  משתנה.  לא  הוא 
בעמדת שותפים בהשראת השכינה, שפכנו כספים שלא 
היו לנו, נאבקנו ונלחמנו במסירות נפש - ורק כשהאדם 

מקריב ושותף מתרחש הליך זיכוך ושינוי.
שעבד  עשיר  איש  על  מספרים  דומה?  הדבר  למה 
מבוקר עד לילה. הוא היה יוצא מהבית עם הזריחה ושב 
אותו מהכלים  ממוטט לקראת ערב. אבל מה שהוציא 
העשיר,  של  הבן  מפונק,  ילד  היה  זה  שלו.  הבן  היה 
שלא עשה דבר מלבד בילויים והנאות. כשהאבא היה 
יוצא בבוקר לעבודה, הבן עוד לא שב מהבילוי הלילי 
וכשהאבא היה שב בערב, הבן בקושי קם להתחיל את 
היום. האבא המתוסכל החליט לשלוח את הילד לידיד 

שלו שעבד בנפחות כדי לגרום לו ללכלך את הידיים.
מהתכשיט  כלום  ייצא  שלא  מיד  הבין  נפח  אותו 
במשרד  ישב  הילד  כלום.  ממנו  דרש  ולא  המפונק 
וגלש באינטרנט ובסוף השבוע קיבל מטבע זהב בתור 
משכורת. הילד הביא את המטבע הביתה ואמר בגאווה 
'הנה שכר העבודה שלי', אבל האבא הבין בדיוק מהו 
עשה וזרק את המטבע לתוך האש. הילד המפונק משך 

בכתפיו והמשיך הלאה.
הנפח  של  למשרד  שוב  הנער  הלך  הבא  בשבוע 
אותו לאש. חלפו  זרק  ושוב האבא  ושוב הביא מטבע 
הוא  עצמו.  את  לתפוש  החליט  והילד  שבועות  כמה 
ידיו נכוו  12 שעות ברצף, הוא הזיע, פניו להטו,  עבד 
קיבל מטבע  והוא  יום חמישי  הגיע  כאב.  וגבו  מהאש 
כמשכורת. כשהוא נכנס הביתה ואבא התכוון לזרוק את 
- קפץ הילד וצרח: "לא, אל תעשה את  המטבע לאש 

זה, שברתי את הגב כדי לקבל אותו".
יכול לעשות הכול חוץ מדבר אחד: לשנות  הקב"ה 
יכול  לא  אבל  הטבע  את  לשבור  יכול  הוא  הטבע.  את 
בעצמו.  הטבע  רק  מסוגל  זה  את  הטבע.  את  לשנות 
עצמי  שינוי  תהליך  לעבור  פירושו  סיני  הר  את  לקדש 
ומתעלה  ומנותק  גשמי  מקום  להיות  מפסיק  ההר  בו 
יכול להתרחש בצורה  להרגשת קדושה, ודבר כזה לא 
פאסיבית. אי אפשר לשנות דבר שלא עושה שום צעד 

בעצמו כדי להשתנות.
שהיו  ההתגלויות  וכל  תורה  מתן  הסנה,  התגלות 
שהתרחשו  אירועים  כולם  היו  ההר,  על  בהמשך 
ירדה  השכינה  הקב"ה.  של  מלא  בביצוע  מלמעלה. 
הסתלקה.  כך  ואחר  וברקים  בקולות  דיברה  מההר, 
ואולם דבר שבא בחינם מסתלק באותו חינם. השראת 
התרחשה  זאת,  לעומת  ובירושלים,  במשכן  השכינה 
בדרך הפוכה: הקב"ה העביר אלינו את הפיקוד וציווה 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". זה סיפור נדבת הלב 
היפה ביותר בהיסטוריה. עם ישראל רץ ותרם ונדב וארג 

ותפר והתמסר בעיניים נוצצות לבניית הבית של ה'.
צועקות  הכי  התמיהות  אחת  את  להבין  אפשר  כעת 
תשא:  כי  בפרשת  שבועיים,  בעוד  הרבה  בה  שידובר 
רגע אחרי מתן תורה, שני רגעים אחרי יציאת מצרים, 

וקם  רבנו  משה  היעלמות  של  רגע  מנצל  ישראל  עם 
איפה  צועק  הגון  אדם  וכל  אחרים.  אלוקים  ועושה 
היושר? איך אפשר לבגוד ככלה המזנה תחת חופתה? 
והתירוץ החסידי הוא זהה )לקו"ש כו/266(: אנשים לא 
משתנים כל עוד הם מקבלים. אנשים לא זזים ממקומם 

לפני שהם נופלים וצריכים לבחור בעצמם את דרכם.
בין  הרמב"ם  שיצר  החלוקה  את  להבין  נוכל  כעת 
הסופר:  עזרא  של  ל"חזקה"  יהושע  של  ה"כיבוש" 
באמצעות  הכוח,  בדרך  התרחש  יהושע  של  הכיבוש 
כפייה ומלחמה על עמי הארץ וכפייה היא תמיד זמנית. 
כוחה יפה כל עוד שולט הכוח, אבל ברגע שנגמר הכוח 
נגמרת השליטה. כיבוש עזרא, לעומת זאת, נעשה מתוך 
והלקים  לארץ  לעלות  פרס  מלך  כורש  של  הקריאה 
ישראל  כי ארץ  זה שהבין  היה  המקדש. המלך הפרסי 
שייכת לעם ישראל ותהליך שבא מלמטה מבשר שינוי 

שאינו נגמר לעולם.
השראת  כא/150:  שיחות  ליקוטי   - הרב  ובלשון 
על  ה'  'וירד  של  באופן  הייתה  תורה  במתן  השכינה 
הר סיני', וכיון שההתגלות באה מלמעלה, לכן למרות 
שבשעת מעשה כשירד ה' על הר, הרי 'כל הנוגע בהר 
הר  על החלק הגשמי של  יומת', שרתה הקדושה  מות 
סיני  והר  בהר'  יעלו  המה  היובל  'במשך  אבל  סיני, 
נותר כמקודם – חול. משא"כ השראת השכינה במשכן 
ידי עשיית בני  'ועשו לי מקדש', על  הייתה באמצעות 
ישראל ולכן הקדושה חדרה בתוך החפצא – הגשם – 

של המשכן וכליו.
כמובן, הרעיון מעביר מסר כביר בחינוך שאין חשוב 

ממנו. בשלוש מילים: תנו להם להתנסות.
חינוך זה לא לתת הרצאות, זה להצית את התלמיד, 
לגרום לו להתעניין ולרצות לעבור הליך שינוי בעצמו. 
אבל  חשובה,  יכולת  היא  יפה  שיעור  להעביר  היכולת 
זאת רק הוראה ולא חינוך. חינוך מתחיל ממורה שיודע 

לסחוף את התלמידים ולגרום להם לזוז בעצמם.
הערך הזה מחייב את המורה בשני דברים: א. לעורר 
אצל התלמיד מודעות ליכולות שלו. בראש ובראשונה 
אותו  להניע  ב.  הטוב שבו.  את החלק  בתלמיד  לעורר 
לעודד  בעצמו,  שאלות  לשאול  אותו  לעורר  לפעולה. 
אותו לבטא את הכישרונות שלו בתוך הכיתה, ולהניע 
כשרצה  שאמר  מי  אמר  כבר  בעצמו.  להנהיג  אותו 
'הרבי  להסביר את התופעה הפלאית של השליחות כי 
לא גידל תלמידים, הוא גידל מנהיגים'. כלומר, הוא לא 
הצמיח אנשים שעושים בשבילו, אלא שעושים בשביל 

עצמם.
הנה סיפור קטן ועוצמתי: יענקי אקרמן היה תלמיד 
בן 12 בבית ספר חב"ד בנוארק, ניו ג'רזי. זה היה מוסד 
קומה  בן  צנוע  בבניין  ששכן  תלמידים,  מעט  עם  קטן 
אחת. יענקי אהב לכתוב והיה מדפיס מדי שבוע עמוד 
אחד שדיווח על מאורעות בית ספריים. כמו למשל, 'מר 
פוזנר, המורה ללטינית נעדר מבית הספר שלושה ימים 
בעקבות צינון...' ועוד מאורעות בעלי חשיבות דומה...

לקבל  הרבי  אל  נכנס  הוא  שלו  מצווה  הבר  לפני 
העורך  יענקל אקרמן? אתה  "אתה  הרבי אמר:  ברכה. 
בן  ילד צעיר  נדהם. הוא  בנוארק?". הילד  של העיתון 
 – הוא  ואעפ"כ  מליובאוויטש,  הרבי  מול  שעומד   12
הילד - מרכז החדר. הרבי ידע שהוא עורך דף משוכפל 

בעשרים עותקים.
עיניים,  לרופא  הפך  הוא  התבגר  אקרמן  כשיענקי 
עצמו  את  להקדיש  היא  מהרבי  לקח  שהוא  והדוגמה 
להדרכת רופאים צעירים. הוא מזמין אותם לצפות בו 
בעבודתו ולהתלוות אליו לביקורי בית. זאת הדרך שלו 

לגמול לרבי על הטובה שהוא זכה ממנו.
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הנודד המתופף 
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הישראלי הראשון שחצה את הסהרה בגיל 27 בלבד וטייל ב-113 מדינות נמצא כיום 
במסע מסוג אחר, מסע שאותו הוא עורך לפחות 20 שנה במטרה אחת: להביא לאחדות 
בין עם ישראל וחיבור בין החלקים השונים לעיר הקודש ירושלים 3 את המסע הוא עורך 
באמצעו הקמת מעגלי מתופפים בכל מקום ומקום בארץ ובעולם · תכירו את איל 
דוידוף שכבר ראה עולם אבל מחפש למצוא את העולם הפנימי

||  איילה אבן האזל  ||

מדבר סהרה. צילום: מיכל אוסמנדה, ויקיפדיה
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ניתן א שלא  בולטת  דמות  הוא  דוידוף  יל 
לפספס. יחד עם הטורבן המתנוסס והתופים 
באנרגיה  ההמון  את  סוחף  הוא  הצמודים 
עם  ויחד  מתופפים,  מעגלי  של  מתפרצת 
לא  איל  מסתורין.  הילת  סביבו  שורה  זאת 
זאת,  מחפש  ולא  בראיון  להיחשף  מעוניין 
למרות שראיונות עמו התפרסמו בעבר בכלי התקשורת השונים 
בארץ ובעולם כגון במגזין "פורבס" היוקרתי )במסגרת כתבה 
במדינות  על מסעותיו  נוספות  וכתבות  מעגלי המתופפים(  על 
את  שחצה  הראשון  כישראלי  הישגו  ועל  נידחות  אקזוטיות 
מדבר הסהרה. איל התלבט שוב ושוב האם להתראיין ובסופו 
של דבר מחליט לחשוף טיפין טיפין.  לא רבים ממכריו יודעים 
כי איל שביקר וטייל בן השאר ב-113 מדינות נמצא כעת במסע 
אחר של חייו. מסע שאותו הוא עורך לפחות 20 שנה במטרה 
החלקים  בין  וחיבור  ישראל  עם  בין  לאחדות  להביא  אחת 
השונים לעיר הקודש ירושלים, לאדם הראשון ולאבן השתיה. 
"אדם נברא מצביר עפר של אבן השתיה", הוא מסביר "ומקורם 
של כל האנשים הוא בשורש אדם הראשון". לעיתים נראה כי 

הוא מדבר בחידות. 
אייל שואף להגיע ליעד - ליצירת הרמוניה וסנכרון בין הפלגים 
השונים בעם ומאמין כי יוכל להגיע לפסגת שלום אמיתית גם 
בין הרב קוק לבין הרב זוננפלד, ימות המשיח ממש. וזאת כפי 
שציינו דווקא, בירושלים עיר הקודש סמוך לאבן השתיה - זה 
רוחניות  אנרגיות  בו  שנצברו  ומקום  העולם  תשתית  הרי,  הוא 
)ביום שלישי ר"ח אדר בוצעו מספר מפגשים על  אלפי שנים. 
מנת לחבר את כל קצוות העם  חילונים, כיפות סרוגות, וכיפות 
את  ולומדים  הרב  במרכז  התכנסו  לאומים  הדתיים  שחורות. 
החיבור "אורות התחיה" של הרב קוק, לעומת זאת בבית דוידוף 
בבוכרים ישבו על כתבי המנהיגים החרדיים בין השאר כתביו 

של האדמו"ר מסאטמר בניסיון לתפור את הקצוות.( 
איל  של  הנרחבת  לפעילות  נחשפנו  כאשר  החל  הכול 
הקדשנו  כך  כשעל   – אבותיו  קברי  חשיפת  פרויקט  במסגרת 
כתבה בעיתון. אז הוא גילה לנו כי סמלו המסחרי, קרי, הטורבן 
אותו הוא חובש לראשו – הוא  כיסוי ראש אותנטי עם קשירה 

מיוחדת שלא נמצא באף מקום בעולם, והרבנים הבוכרים הרב 
אמינוף והרב ניסנוף זצ"ל אהבו את הטורבן שהזכיר להם את 
אייל  בבוכרה.  ללבוש  נהגו  שאבותיהם  הבוכרית  ה"סאלה" 
הזכיר לי את "לורנס איש ערב", בחור בן 27 בסך הכול שמחליט 
זורמים  ומים  חשמל  ללא  הנחשלות  אפריקה  במדינות  לנדוד 
בברז, באמצעי תחבורה פרימיטיביים, מתלבש כמו המקומיים  
מבית  בא  שאיל  למרות  בסביבה.  ולהתמזג  להתערות  ומצליח 
קטן  תהילים  ספר  היה  תמיד  בתיקו  בדור האחרון,  דתי  שאינו 
לעיר  כשהגיע  המסוכן  המסע  בסוף  סבתו.  לו  השחילה  אותו 
עלי  של  וחרב  טורבן  חובש  בחוצותיה,  והסתובב  טימבוקטו, 
בבא בנדן, הבין שלכל יהודי יש שליחות וייעוד מיוחד בעולם 
הנידחת  לעיר  דווקא  הקודש  מארץ  הגיע  לחינם  לא  ואולי 
וביניהם  להם  התחברו  פרומים  קצוות  כמה  לפתע  טימבוקטו. 

קשר ישיר עם בורא עולם.  
 תאר לנו את הרקע של ילדותך ואת הבית בו גדלת? 

לחלוטין.  חילוני  בבית  "גדלתי  בקצרה.  לספר  מעדיף  איל 
מגיל צעיר מאד הייתי אוטודידקט – לומד לבד. בשונה מבני 

חלקם  החופשי,  בשוק  רגילים  במקצועות  שעוסקים  משפחתי 
דוקטורים,  פרופסורים,  באקדמיה:  בכירות  משרות  נושאים 
אני עוסק בתחום בלתי שגרתי בעליל של "מעגלי מתופפים". 
אני רואה את עצמי כאחד שעושה סנכרון בין התחום המדעי, 

הריאלי עם עולם הרוח".

עם טרבוש על הראש 
וחרב בנדן

של  בחציה  בעולם  שנים   5 של  מסע  לסיים  אותך  דחף  מה   
הטלפונים  עידן  שטרם  בימים   ’96 בשנת  דווקא,  הסהרה  מדבר 

הסלולאריים?
שירות  לאחר  כשהשתחררתי  בדיוק  זה  "היה 
מנוע  איל  השירות  )על  בצבא,  מובחרת  ביחידה 
עם  בפעילות  מדובר  כי  מגלה  אך  פרטים  מלתת 







אנחנו כבר 
מוכנים לפסח!

פורים 
כשר 
ושמח

לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד, אין כפל מבצעים והנחות, 
המבצע בתוקף עד 15.3, לא כולל פריטי Y.M , ט.ל.ח

%
הנחה

מקדימים 
להתחדש
ונהנים מ-30% הנחה

על כל פריטי הכסף הטהור
לפורים ופסח
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מדובר  ואין  אישי,  מגע  ופחות  גופני  וכושר  טכנולוגיה  הרבה 
הוא  ערבית"  יודע  לא  גם  "אני  מסתערב.  או  אנושי,  מודיעין 
נכבשתי  ולבסוף  שנה  לחצי  לטיול  לנסוע  התכוונתי  אומר.(  
וכמו מגלה ארצות לפני שנים רבות, המשכתי להסתובב על מנת 
להכיר ולחוש על בשרי את העולם, וזה כחלק מהשליחות שלי 
כך אני מאמין. בן השאר טיילתי גם בדרום אמריקה, חציתי את 
ועד  מטקסס  טיול  עשיתי  אינדיאנים,  פגשתי שבטים  האמזונס, 
הייתי  השחורה,  באפריקה  ביקרתי  חזור,  הלוך  אלסקה  צפון 
בהרבה מדינות באסיה, במזרח תיכון, צעדתי במסלול של דרך 
עוברים  היינו   – בנורבגיה  לעבוד  נהגתי  בקיץ  הקדומה.  המשי 
מאד  הנורבגים  הפיורדים,  על  המבודדות  בחוות  לבית  מבית 
אוהבים להחליף את תמונות השמן בביתם כל תקופה ואנו היינו 
מוכרים להם תמונות שמן חדשות. כך חסכתי מספיק כסף ובשאר 

החודשים הסתובבתי בעולם".
 מה כל כך מיוחד בחציית הסהרה?

דרכון  עם  את הסהרה  זאת הפעם הראשונה שחצו  "למעשה 
ישראלי. המסע עצמו לקח  5 שבועות, והתחיל במרוקו במיצרי 
ג’יברלטר. לאחר מכן הגעתי לעיר ספרדית במובלעת של מרוקו 
ומשם למדבר סהרה ובסופו של דבר למדינת מאלי. סוף העולם.

התנהלה   – המערבית  סהרה  של  באזור  למרוקו  מדרום 
מלחמה במשך שני עשורים, מלחמת עצמאות שמנעה אפשרות 
לעבור דרכה. מאוריטניה בדיוק חידשה את היחסים עם ישראל 

חודשיים לפני שנסעתי והייתי התייר הראשון שהגיע לשגרירות 
מאוריטניה,  בירת   - בנאוקשוט  נפתחה  עתה  שזה  הישראלית 
את  מכסה  הייתי  לעיתים  כחולה,  וגלימה  טרבוש  עם  לבוש 
הפנים בשואנצ’ שקשור לטרבוש - חתיכת בד שתלויה על הכתף 
ויורדת למטה באורך 30 ס"מ ורק העיניים מתגלות. בנוסף נהגתי 
לי  להסתובב עם חרב כמו עלי באבא והמקומיים הבחינו שיש 

חיבור אליהם".
 תאר לנו את סוג האוכלוסייה בה נתקלת?

"במדבר פגשתי שבט מעניין שנקרא "פולאני" והם נהגו לספר 
לי שיש להם קשר ליהודים על בתיהם היו סמלי מגיני דוד, והם 
באמת יותר בהירים מהאפריקאים, וגבוהים. שבט  מעניין אחר 
מטר  בגובה  קומה  נמוכי  אנשים  של  שבט  "דוגון"   שבט  הוא 
מסורת  להם  ויש  במדבר,  צוקים  בתוך  בכוכים  שחיים  וחצי, 
ובהתאם  לכך  אי  "סריוס".  בשם  לכת  מכוכב  באו  שהם  מוזרה 
800 שנה  ומציינים את  לזאת, הם עושים פולחנים כבר במשך 
, טקס שעומד  סריוס  כוכב  סביב    B סיריוס  כוכב  הסיבוב של 
במרכז האמונה שלהם. הסיבוב של כוכב סיריוס B  סביב כוכב 
לעומת  שנה  מאה  לפני  רק  גילה  שהמדע  עובדה  הינו  סיריוס 
אנשי השבט שמכירים זאת מאות שנים קודם לכן. אנשי השבט 
מחברים זאת עם מטען רוחני שלטענתם אמור להציל את כדור 

הארץ. 
יש רק ציר עפר אחד או שניים שניתן לעבור בהם,  "במדבר 

"שעות על גבי שעות 
הסתובבנו והמים כבר 
החלו כמעט להיגמר, 
הנוסעים המקומיים 
היו בפאניקה, ולמרות 
שלא הבנתי בדיוק את 
שפתם, הבנתי שהם 
בלחץ ממוות באמצע 
הישימון ללא מזון 
ושתיה. בתקופה זו עוד 
לא הייתי מחובר עם 
תפילות, אבל הייתה לי 
תחושה חזקה וברורה 
שיש לי שמירה מיוחדת 
מלמעלה ואכן מעט 
לפני שנגמרו המים 
הצלחנו למצוא מישהו 
שעזר לנו"



עם בנימין נתניהו

עם שועי עולםאיל עם אהוד ברק
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התלותי לשיירת גמלים שהובילה מלח, שכורים באמצע המדבר 
לכיוון נהר הניג’ר מדרום לסהרה, )במלח המקומיים  משמרים 
את האוכל( ובדרך יצא לי גם להבחין בכמה קברים של יהודים 
שניסו לחצות את הסהרה ומצאו את מותם האכזרי. חוויה אחרת 
שזכורה לי היטיב היא השיט על נהר הניג’ר בסירה קטנה עם מקל 
במבוק והאיש שמשיט את הסירה, דוחף את  הסירה בקרקעית 
הנהר הרדוד עם מקל הבמבוק. במדינת מאלי – תוחלת החיים 
45, 50 שנה בלבד. בעיר רוב הבתים בנויים מחול אפילו מבנים 
ענקיים, ובאזורים הכפריים ניתן להבחין בבתי חומר מטיט, מים 
לא  שם  הרפואה  חשמל,  ללא  כמובן  החיים  מהבאר,  שואבים 
מפותחת ומשתמשים הרבה בתרופות אליל, וצמחי מרפא. רוב 
התושבים הינם מוסלמים מעט נוצרים ומעטים עובדי אלילים. 

ניתן להגיד כי המוסלמים שם לא היו פנאטים".
 כיצד המקומיים הגיבו לכך כשהכירו שאתה יהודי?

ישראלי  שהיה  הדרכון  את  הפקידים  ראו  הגבול  "במעבר 
"ישראליאן"  נרגשת  בצרפתית  לזה  זה  ואמרו  נדיר,  מאד  דבר 
מפריז  הזה  הציר  בכל  מנומסים.  היו  הכול  סך  "ישראליאן". 
עד דקר בירת סנאגל, היה נערך המרוץ המפורסם של מכוניות 
שטח שעובר בכמה מדינות באירופה ומערב אפריקה בפרק זמן 
של   שלושה שבועות. מרוץ זה התחיל בסוף מלחמת העולם 
רצחניים  לאחר שמחבלים  ה2,000  בשנות  עד שנפסק  השנייה 
תפסו מכונית אחת שהשתתפה במרוץ והרגו שלושה נהגים. אני 
סך הכול הגעתי בראש פתוח, באנרגיה טובה ועם יכולת הכלה 

של תרבויות שונות".
 ומה לגבי המזון והשתיה?

של  קילו  כמה  סחבתי  מהבית  כמובן.  דבר  כל  אכלתי  "לא 
אוכל יבש והוספתי ירקות, ואורז. הלחם המקומי עשוי מקמח 
חיטה או שעורה ואותו הם אופים על טאבון. כמובן לא אשכח 
את מי השתיה  שהיו זוועה, מרים מאד ואני עוד הוספתי כדורי 
כלור. בסופו של דבר ירדתי שם עשרה קילו בחמישה שבועות. 
מייצרים   זה  ומחלב  והעיזים,  הנאקות  את  חולבים  המקומיים 
המון  המון  שותים  המדבר.  בנאות  גדלים  ירקות  ואילו  גבינות 
ועד  שעתיים,  שעה,  שלוקח  עבורי,  לפחות  מעיק,  בטקס  תה, 
שכל אחד לא גומר לפחות 3 כוסות לא קמים. מדובר בפלנטה 

אחרת שמרוץ הזמן כאילו עוצר מלכת".
 המסע במדבר רצוף סכנות, לא חששת? 

"המדבר מקום מאד שקט ללא בני אדם וזאת חוויה עוצמתית, 
בלילה  נזכר  אני  המדבר.  של  העוצמה  את  מגלה  אתה  לפתע 
אחד, כשהיינו בדרך באמצע המדבר בין שתי כפרים קטנים, 15 
אנשים דחוסים בפג’ו 504 ללא מושבים,  כולל עיזים ותרנגולים 
מקרקרים, ולפתע, פנצ’ר באוטו. חשתי מיד צורך לצאת ולעזור 
והצלחתי לתקן את הבעיה תוך כדי מחיאות כפיים של הנוסעים. 
והיה עוד לילה שחור משחור, לילה בו איבדנו את הדרך בלב 
המדבר. את הפחד יכולתי לראות בעיניים. הכול מסביב שדות 
ולא  במדבר  טועים  חלילה  אם  חיה.  נפש  אף  ואין  טרשים 
מאתרים את הדרך, העניין יכול להיגמר בכי רע. אומנם כל אחד 
סחב אתו  נאדות מים גדולים מעור שמוכנים בדיוק למקרה כזה, 
אך במדבר יש סכנות רבות נוספות: מזג אוויר קשה, מוקשים, 
והמים כבר החלו  גבי שעות הסתובבנו  סופות חול. שעות על 
כמעט להיגמר, הנוסעים המקומיים היו בפאניקה, ולמרות שלא 
באמצע  ממוות  בלחץ  שהם  הבנתי  שפתם,  את  בדיוק  הבנתי 
הישימון ללא מזון ושתיה. בתקופה זו עוד לא הייתי מחובר עם 
תפילות, אבל הייתה לי תחושה חזקה וברורה שיש לי שמירה 
מיוחדת מלמעלה ואכן מעט לפני שנגמרו המים הצלחנו למצוא 

מישהו שעזר לנו".
את התופים גילה איל בסוף המסע לסהרה כאשר הגיע לעיר 
טימבוקטו אחרי שבועות רבים של שקט מדברי. התופים תפסו 
קונטיינר  והביא  הקונספט  את  שיצר  הראשון  והוא  חזק  אותו 
ובעולם  איל בארץ  לסהרה מסתובב  תופים ארצה. מאז המסע 
תחת השם    king David Peace Drummers ויוצר מעגלי 

מתופפים. 
מעגלי  ליצירת  הסכנות  רצוף  המסע  אחרי  לבסוף  הגעת  איך   

מתופפים?
בחזרה  לחזור  לי  יצא  ארצה  שחזרתי  חודשיים  "אחרי 
לאפריקה ולהביא את התופים. בהתחלה חשבתי למכור אותם, 
אך אז הבחנתי שאנשים מאד אוהבים להתחבר לקצב וקלטתי 
שעליתי על משהו גאוני, שמחבר אנשים זרים לחלוטין לקצב 
אחד ולנשמה אחת. מעגלי המתופפים מובילים לאינטראקציה 
קצבית עם תופים שמתופפים עליהם ביד, ויוצרת רעיון ייחודי 
המאפשר להגיע להרמוניה קצבית בין אנשים שונים שמתבסס 
המשותף.  בשורש  האדם  בני  כל  אצל  שנמצאות  תכונות  על 
אייל  מצליח כמו במטה קסם ללכד את כל המשתתפים בתיפוף 
ולאחד את כולם גם אם מדובר בפלסטינים ומתיישבים יהודים 
בחברון, כולם הופכים לישות אחת לקצב אחד. כי למעשה כולם 

חלק מאדם אחד – אדם הראשון. 

בסוף המסע המסוכן 
כשהגיע לעיר 

טימבוקטו, והסתובב 
בחוצותיה, חובש טורבן 
וחרב של עלי בבא בנדן, 

הבין שלכל יהודי יש 
שליחות וייעוד מיוחד 

בעולם ואולי לא לחינם 
הגיע מארץ הקודש 
דווקא לעיר הנידחת 

טימבוקטו
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שישי  בימי  אחת  שעה  ‘בקטנה’  נפגשים  היינו  בהתחלה 
בצהריים ומתופפים, ואז התחלתי להריץ את העניין. לקח זמן 
עד שקבלנו תהודה והתחילו להזמין אותנו בין השאר לאירועים 
בירושלים  החרדים  מיליון  של  בהפגנה  העליון.  האלפיון  של 
בדיוק  התנחלנו  משולהבים.  חילונים  הגיעו  כשמולם  ב-99’ 
באמצע בין שתי הקבוצות, פתחנו מעגל תופים והתחלנו לשיר, 
לעשות  הוזמנו  אפילו  אדיר.  היה  זה  במרומיו",  "עושה שלום 

מעגלי מתופפים בכמה מתנ"סים במזרח ירושלים.

משם המשכנו לאזורי קרבות אלימים, גבול ירדן -עירק בשנת 
תשנ"ט )1999( בזמן שלטונו של סאדם חוסיין. מקום שהיה כבר 
אז לא מאד סימפטי ומשאיות נוהגות לחצות את הגבול בו עד 
היום. כל הדרך שנסענו קיוונו שנצליח לעבור את המחסומים,  
ואיכשהו עברנו בלי שעצרו אותנו והגענו לגבול. בנקודת הגבול 
נפגשנו עם נהגים עיראקים, סורים, סעודים, ירדנים. התחלנו עם 
שיר של פאריד אל אטרש וכל כך התחבבנו על נהגי המשאיות 
עליכם"  ו"שלום  נגילה"  "הבה  יחד   עד שלבסוף אפילו שרנו 

והם כמובן ידעו שאנו יהודים".
נראה כי איל בעל אומץ ותעוזה נדירים. המטרה שלו הייתה 
במקרים   גם  עצמו  את  מוכיח  המתופפים  מעגל  האם  לבדוק 

הקיצוניים ביותר, והתוצאה לא פחות ממדהימה. 
"בקוסובו", מתאר איל, "התיישבנו באמצע מחנה הפליטים 
היה  האלבנים.  היו  שני  ובצד  הסרבים  היו  אחד  צד  כאשר 
דבר  של  בסופו  אבל  אינטראקציה  לייצר  קשה  מאד  בהתחלה 
בנו,  חשדה  האלבנית  המחתרת  אחת  פעם  לבסוף  הצלחנו. 
בעלות  של  ההפצצות  ונגד  פוליטית  אג’נדה  עם  שאנו  חשבו 
אחרת  פעם  באלימות.  מהמקום  אותנו  וזרקו  בבלגרד,  הברית 
פעם  התארח  פרס  שמעון  טורקיה.   – איראן  לגבול  נסענו 
במונטריאול באוניברסיטה המרכזית, וכל המוסלמים הפכו את 
החוץ,  משרד  מטעם  הגענו  אנו  אינתיפאדה.  מיני  וערכו  העיר 
התחלנו לעשות פעילות של מעגל מתופפים עם שירים מהעולם 
והרוחות בעיר נרגעו. הגענו לקמפוסים באוניברסיטאות שהיו 
בהם הפגנות נגד ישראל, או שהיו שם בדרך כלל אנשים שלא 
כל כך אוהבים יהודים, פתחנו מעגל תופים ביום שנקרא "יום 
נגד  מוסלמים  של  הפגנות  שתי  בין  לעיתים  או  סבלנות"  של 
המתופפים  ממעגל  שנוצרו  האנרגיות  ובזכות  ויהודים  ישראל 
להיטים  לשיר  התחילו  זאת  ובמקום  השלטים  הורדו  אט  אט 
בצרפתית, ספרדית, רוסית, ערבית, וגם  "שלום עליכם" ו"עושה 

שלום במרומיו".
אל תטעו זה לא סיסמאות ריקות מתוכן של אחווה בין העמים 
ושלום אלא מסר יהודי עמוק רבדים. אין פלא שאיל רואה את 
ייעודו בחיים  באיחוד בין אנשים, ניתן להוסיף גם איחוד בין 
דורי - עבר והווה, איחוד בין תרבויות, ואיחוד בין רוח ואדמה. 

ברכה מהגרי"ש אלישיב
אייל באופן כללי הוא אדם מאמין מאד, למרות שהוא לא אדם 
חרדי בהכרח, הוא נמצא בקשר קרוב עם דמויות בציבור החרדי. 
בליל שושן פורים בשנת תשס"ח, אייל עוד זכה להתארח בבית 
במאה שערים.   10 חנן  ברחוב  זצוק"ל,   אלישיב  הגרי"ש  מרן 
מרן שהיה אז בן 98, נתן כמה מכות על התוף האפריקאי אותו 
ולא  לתופף  להמשיך  ועודדו  ברכה  לו  העניק  ואף  איל,  הביא 

לחדול לעולם.
 אתה מופיע גם בציבור החרדי?

ברחובות ירושלים

איל דוידוף בפורים
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למסורת.  קשר  ללא  חילונית  ממשפחה  מגיע  למעשה  "אני 
סבי וסבתי עלו ארצה מפולין והצטרפו ללח"י. לעומת זאת אח 

של סבתי הוא חסיד גור והוא בעל משפחה ענפה. 
אני נוהג להופיע באירועים רבים בציבור החרדי בעיקר בליל 
נר שמיני של חנוכה, פורים, מוצ"ש – מלווה מלכה, שמחות.  
העניין,  כלפי  וחשדנות  חשש  היה  החרדי  בציבור  בהתחלה 
כנראה הקצב, נשמע להם כמין מוזיקה שבטית. בציבור החרדי 
- מעגל המתופפים  מחבר משהו פרקטי וגורם להוציא החוצה 

את הדברים שמכירים ממקורות חז"ל".
לנושא  הקשורים  השונים  חז"ל  מקורות  את  מציג  גם  אייל 
התוף "הללו בתוף ומחול" "ותיקח מרים הנביאה... את התוף 
או מאמר  ובמחולות"  הנשים אחריה בתופים  כל  ותצאן  בידה 
של פרק דרבי אליעזר המדבר על אדם הראשון בטרם החטא בגן 

עדן "והיו המלאכים מתופפים בתופים ומרקדין".
כיצד התארח אצל אחד מבכירי  איל מספר  בארצות הברית 
חסידות סאטמר בוולימסבורג, בית ליד האדמו"ר. איל כהרגלו 
ביידיש   מתלחששים  כולם  את  שומע  וטרבוש  לבן  לבוש  עם 
"שמעטה" "שמעטה" על הטרבוש האהוב שלו. בשל העובדה 
אבינו  אברהם  בשאלה:  לנוכחים  החזיר  רגשות,  יש  לו  שגם 

שטריימל? משה רבנו שטריימל? דוד המלך שטריימל?

"ניי שטריימל,  כול החסידים פשוט הסתכלו אחד על השני 
שמעטה" צחקו, ופשוט פצחו בריקוד ספונטני. 

בשל העובדה כי איל ניחן בחוסר שיפוטיות קל לו להתחבר 
מן  חלק  להכיר  למד  והוא  אנשים  של  רבים  סגנונות  עם 
דווקא  זאת  עם  הדקים.  הניואנסים  כל  עם  לעומק  החסידויות 
מכנה  שהוא  כפי  שערים"  מאה  של  ב"קאסבה  החרדית  בעדה 
זאת, הוא מכיר אישית  דמויות רבות מאד, כמו ר’ יואליש קרויס 

קמב"ץ העדה שהוא ידיד ותיק.
זאת  מדמה  אני  ולקצב  לתופים  הגלובאלי  החיבור  "את 
כל  בעולם,   התפזרו  והרסיסים  גבוה  ממקום  שזרקו  לאגרטל 
להיות  וחוזרים  מגנט  כמין  יחדיו  מתחברים  לבסוף   הרסיסים 
ההסתרים  לכל  מתחת  פשוטה,  הכי  בצורה  שלם.  אגרטל 
והמחסומים, לכל אדם בעולם יש בבסיס חיבור לאבן השתיה, 
ולאדם הראשון ובסוף המסע, בימי המשיח, הימים שלנו אנו, 
את  ומחברת  שמאחדת   כעיר  נחשפת  הקודש  עיר  ירושלים 
האנשים יהודים ולאומים שונים מארבע כנפות תבל  - לשורש 

ליבם הרוחני הפועם בהרמוניה".

"את החיבור הגלובאלי 
לתופים ולקצב אני 

מדמה זאת לאגרטל 
שזרקו ממקום גבוה 

והרסיסים התפזרו 
בעולם,  כל הרסיסים 

לבסוף  מתחברים יחדיו 
כמין מגנט וחוזרים 

להיות אגרטל שלם. 
בצורה הכי פשוטה, 

מתחת לכל ההסתרים 
והמחסומים, לכל אדם 

בעולם יש בבסיס חיבור 
לאבן השתיה, ולאדם 

הראשון ובסוף המסע, 
בימי המשיח, הימים 

שלנו אנו, ירושלים עיר 
הקודש נחשפת כעיר 

שמאחדת  ומחברת

עם התוף מול החנוכיה

עם ילדים במאה שערים
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 צילומים: בועז בן ארי

כל העולם 

כשר' אהרן שפיצר שר, קשה להאמין כי היהודי המזוקן והחסיד, היה בזמנו 
שהתבקש  לפני  קצר  זמן   • הישראלי  הבידור  עולם  של  הגדולה  ההבטחה 
לחתום על חוזה שמן שיסדר לו עבודה באחד הערוצים הנחשבים, הוא החל 
כיום   • המפתה  להצעה  "לא"  ואמר   - הצבאית  בלהקה  בעודו  להתחזק, 
אהרן שפיצר )לשעבר אורן ארנון( מריץ מופעי בידור, עוסק במוסיקה ואף 
מצייר בזמנו הפנוי • את השליחות שלו הוא רואה בקירוב ידוענים חילונים 
לאבא שבשמים, וגם זה בעקבות סיפור סוער שחווה לפני מספר שנים על 

גדות הירדן

במה 
|| אלי שניידר ||
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תרצו, ב מאד  אם  גם  אופן,  שום 
לא תוכלו לזהות את היהודי עם 
המגבעת  והארוך,  העבות  הזקן 
אותו  עם  הארוכה,  והחליפה 
יותר  קצת  שלפני  חילוני  צעיר 
תל-אביב  את  הפעים  שנה  מ-20 
של אז בכישרונו הצעיר. מעל במות רבות ברחבי 
הרכב  "סטנד-אפ",  הרכב  עם  הופיע  הוא  העיר 
על  ובעצם  בתל-אביב  החיים  על  בידורי שצחק 

כל מה שזז.
חיצונית אמנם הוא שונה לגמרי, אבל החיוך 
שהיום  אלא  צוחק.  עדיין  והוא  פניו,  על  עדיין 
רק  וצוחק  זרה",  דעבודה  "ליצנותא  עושה  הוא 

על תופעות רעות, ורק במסגרות כשרות.
הארוכה  הדרך  את  עשה  שפיצר,  חיים  אהרן 
העולם  תוככי  אל  התל-אביבית,  הבוהמה  מלב 
החרדי, אלא שבניגוד לרבים אחרים שעשו את 
וויתר על האמירות  הצעד הזה, הוא מעולם לא 
לשחק  לשיר,  המשיך  הוא  שלו:  האמנותיות 
מכיר  שהוא  האמנות  תחומי  שלושת   - ולצייר 
ובברכת  כשרה  בצורה  הפעם  אך   – בוריים  על 

רבותיו. 
מאחוריו,  כבר  אישיים  מוזיקה  אלבומי  שני 
וציורי-קיר  הארץ,  רחבי  בכל  מופעים  עשרות 

רבים במקומות ציבוריים. 
שנה   25 לפני  לו  אומרים  הייתם  אם  אבל 
שאף  אדוק,  ברסלב  חסיד  יהיה  הוא  שבעתיד 
צוחק  היה  הוא  רבנו,  בתורת  שיעורים  מוסר 
בה  המשפחה  ממנו.  רחוק  כה  היה  זה  עליכם. 
גדל הייתה חילונית לחלוטין, והמסלול הזה היה 
לו  גרם  זאת  בכל  מה  אז  מעיקרו.  מופרך  נראה 

לעשות את הצעד הזה? בשביל זה נצטרך לחזור 
להתחלה.

לנו  מספר  הוא  אביב",  תל  באזור  "נולדתי 
השבוע, "כבן למשפחה חילונית. הוריי הם ניצולי 
בספינת  שניהם   ,13 בגיל  לארץ  שעלו  שואה 
אחד  שהכירו  לפני  )עוד  המפורסמת  'אקסודוס' 
אנשים  במשפחה  לנו  היה  אמנם  השני(.  את 
דתיים, אבל לא כך גדלתי בבית עצמו. סבי מצד 
ממשפחת  אלכסנדר  חסיד  חרדי,  אדם  היה  אמי 
שפירא. מצד אבי היה עוד הרבה פחות מכך קשר 
לדת. אבל באווירה של אותם ימים, ימי מפא"י, 
הוריי גדלו באווירה של ניכור לשמירת המצוות 

מצד הסביבה, וכך גדלתי לאחר מכן גם אני". 
חזרה  למעשה  הוא  שפיצר,  המשפחה,  שם 
בהונגריה,  המשפחה.  שם  של  הראשון  לגלגול 
המשפחה  שם  את  סבו  החליף  אביו,  גדל  בה 
שפיצר לסמושי, נהר בהונגריה, וכשהגיעו לארץ 
החליטה המשפחה לעברת את השם שוב, לשם 
המשפחה  שם  את  והחליפו  בישראל,  נהר  של 
ל'ארנון'. כילד גדל אהרן שפיצר תחת השם אורן 
את  החליף  בתשובה  החזרה  לאחר  ורק  ארנון, 
המשפחה  לשם  חזר  המשפחה  ובשם  השמות, 

המקורי. עוד נגיד לסיבה לכך בהמשך.
בנערותו למד שפיצר בבית הספר "עירוני א'", 
שם למד ציור. "למעשה תמיד עסקתי באמנות, 
בצורותיה השונות. בגיל 10 כבר הייתי מנגן ושר 
הנגינה  כישרון  בזכות  בבית-הספר,  בטקסים 
הציור  בתחום  וגם  ב"ה,  קיבלתי  אותו  והשירה 
שלחתי יד כאמור, וכבר בגיל מאד צעיר למדתי 
ציור במוזיאון תל אביב עם מורים מומחים. בזמן 
שרבים מאד מבני הנוער של אז ברחו לחומרים 
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מסוכנים כדי להתמודד עם קשיים, הבריחה לאמנות הייתה הדרך שלי 
להתמודד". 

הנגינה עברה בגנים

הקשיים עליהם הוא מדבר היו בעיקר משפחתיים, כאשר אמו ע"ה, 
ניצולת שואה, הייתה סופר-דאגנית, מה שהשפיע מאד על חיי ילדותו 
ונערותו. וכך הוא הגיע לאמנות ולציור, שהוא ירש כנראה מהמשפחה. 
"סבתא שלי אהבה מאד לצייר, ואילו הקטע של הנגינה היה במשפחתו 
של אבי, כאשר סבו היה מנגן בכינור. אגב, היום בני שלי החל לאחרונה 

לנגן בכינור. כנראה זה עבר גם אצלו בגנים".
טוב  חבר  עם  יחד  הקים  כבר  הצבא,  לפני  יותר,  מאוחר  שנים  כמה 
להקה מוסיקלית ובידורית של ממש. יחד הם היו מופיעים בבמות שונות, 
אביב.  בתל  בנימין  נחלת  וגם במדרחוב   – נחשבים מאד  בהן מקומות 
"אנשים ראו בנו חידוש אדיר והלך לנו ממש מצוין. הופענו ב'מועדוני 
הסטנד-אפ' הטובים ביותר שהיו אז, והיינו צוחקים על כל מיני תופעות 

או תוכניות צפייה, ומגחיכים תופעות שונות".
וכמובן  גיוס,  לגיל  שפיצר  הגיע  הללו,  המתפרצים  הכישרונות  עם 
להיכנס  אמור  והייתי  השלבים  כל  את  "עברתי  צבאית.  ללהקה  נבחן 
ללהקה הנחשקת, אך אז הגיעה מלחמת המפרץ )הראשונה( וטרפה את 
הקלפים. המפקדים היו מאד לחוצים, מאחר והייתה זו מלחמה שהם לא 
הכירו, כי בכל מקום בארץ יכל ליפול לפתע טיל שהוא אפילו אולי כימי. 
זו היתה האווירה בעת הכניסה שלי לצבא, וחשתי שהצבא עצמו מבוהל.
כל  את  שעברתי  שלמרות  גיליתי  ופתאום  התגייסתי,  זה  כל  "בתוך 
לבסיס  לגמרי,  אחר  למקום  פתאום  שגוייסתי  הרי  ללהקה,  המבחנים 
שנקרא 'מחווה אלון', שהיה כמו 'נערי רפול', מקום מפלט צבאי אליו 
התגייסו כל מיני פושעים ונרקומנים. הייתה זו טירונות של חבר'ה מאד 
ירודים, ממש מהשוליים של החברה הישראלית ומשפחות מצוקה ולא 
הבנתי מה קורה פה. אני הרי נבחנתי וגם אושרתי לכאורה לקבלה ללהקה 
מכונאות  בקורס  אלון  במחווה  כעת  נמצא  אני  פתאום  מה  אז  צבאית, 
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רכב? המפקדים עצמם שם גם ראו שאני שונה מאד ביחס לאחרים שהיו בבסיס הזה. 
ניגשתי אליהם וניסיתי להסביר שיש פה טעות גדולה לגביי, והם באמת הבינו אותי".
למפרע, מספר שפיצר, התברר מה קרה: המאבחנת הפסיכוטכנית, הכירה אותו 
ואת משפחתו, וכשהבינה שמדובר בזמן מלחמה ניסתה לעשות הכל כדי שלא יגיע 
ליחידה קרבית, והיא דאגה שיקבל 'פרופיל' כה נמוך – עד שאפילו ללהקה צבאית 
עוף  אכן  למסקנה שהוא  הגיעו  כן המפקדים  לפני  עוד  אבל  הדלת...  בפניו  נסגרה 
ל'להקת  להגיע,  שרצה  להיכן  התלאות  דרך  לאחר  הגיע  וכך  אלון,  במחווה  שונה 

ההגנה', של הצבא. 
"שם בלהקה", הוא מספר, "החלו אצלי הניצוצות של התשובה. אני זוכר שפעם 
לפני  עוד  לה'.  הזו  מהתפילה  התרגשתי  ומאד  במניין,  תפילה  להשלים  לי  קראו 
הלהקה, אני זוכר פעם בה הגענו לכותל. עמדתי אז רחוק מהכותל ואמרתי לה': אני 
יודע שאתה לא צריך שאני אשים לך פתק בכותל כדי שתשמש אותי. אנא רחם עליי 
ותוציא אותי מהבסיס בו אני נמצא כעת, כי אני כל כך לא קשור לחברה הזו ואני מאד 

סובל שם. ואכן, משם החלו הדברים להסתדר".
באחת השנים במהלך שירותו בצבא, עלה הירקון על גדותיו כתוצאה משיטפון, 
ורוב הציוד וכלי הנגינה של הלהקות הצבאיות שהיה נתון במחסן על גדות הירקון 
– התקלקל. בעקבות כך התבטלו רוב ההופעות של הלהקות, וחיברו אז ביחד את כל 
הלהקות הצבאיות. כך יצא לו להכיר את מי שבעתיד יהיה אחד מהזמרים הדתיים 
הנחשבים ביותר, יונתן רזאל. "כשהוא ראה אותי לפני כמה שנים, הוא השתאה ואמר 

לי: תראה איך התקרבת"...

מחשבות עמוקות בנסיעות

במהלך הצבא הוא התקרב לה' וליהדות, ובשלב מסוים הוסיף ללוק שלו כיפה 
סרוגה שכיסתה את ראשו, וזקן קטן שעיטר את פניו. "בפנים", הוא מבקש להדגיש, 
הנבחר,  העם  שאנו  בכך  הרגיש  תמיד  שלי  הלב  כי  אמונה,  של  ניצוץ  היה  "תמיד 
והייתה לי זיקה פנימית ליהדות ולריבונו של עולם, מבלי לדעת מה זה אומר. רק בזמן 
הצבא התחלתי להפוך את התחושות הללו למציאות של עבודת ה' וחזרה בתשובה. 
בנסיעות עם הלהקה היה לי הרבה זמן לחשוב מה התכלית, מה היא הבריאה ולשם 
מה נוצרה. חשבתי על כך שכל העולם הוא כביכול תפאורה דמיונית לאיזו מטרה, 
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וכל הזמן חיפשתי: מה המטרה? 
"באחת ההופעות נתקלתי באיזה חב"דניק, שדיבר עם חייל אחר בכלל 
שנים  שקרו  דברים  ניבאו  שלכאורה  התניא'  ב'ספר  שהובאו  דברים  על 
רבות לאחר מכן, ובהם למשל על החור שיהיה באוזון. סקרן אותי להבין 
ספר  את  קניתי  זה  ובעקבות  שנים,  הרבה  כ"כ  לפני  כזה  דבר  ידעו  איך 
הבנתי  בו  בקריאה  כי  אותי,  משך  מאד  עצמו  הספר  פירוש.  עם  התניא 
כיצד המצוות הן אינן משהו רובוטי אלא משהו פנימי ועמוק. הייתי קורא 
בתניא ב-2 בלילה, אחרי ההופעות, עד הבוקר. בהמשך קיבלתי גם את 
'ספר המידות' של רבי נחמן מברסלב, וגם אותו קראתי פעם בלילה אחד. 
סיקרן אותי לדעת מי זה הרב שכתב משפטים כה קצרים וחד משמעיים 
בכל תחום שהוא בחיים, ואחד המשפטים שהכי הרשים אותי היה על כך 
שהקב"ה בעצם רוצה לגלות לנו את הטעם של המצוות, אבל מה מבטיח 
שלא נשתמש בזה לרעה? ואני אסביר: אגם שהתקבל זה עתה לעבודה 
בכור הגרעיני בדימונה, ברור שלא מגלים לו מיד את כל הסודות, אלא רק 
אחרי זמן רב, כאשר רואים שהוא נאמן. אותו דבר עם המצוות: הקב"ה 
גם  לכם  אגלה  אני  זה  ואחרי  בתמימות,  המצוות  את  תעשו  לנו:  אומר 
את הטעם. זה דבר שמאד דרבן אותי. כל העת המשכתי גם עם הלימוד 
של התניא, שמספק גם את הפנימיות של העבודה הרוחנית, ומשהו חדש 
בוראה  את  לעבוד  העת  כל  שרצתה  היהודית  הנשמה  כל  בפניי.  נפתח 
כיפה  בקביעות  לחבוש  התחלתי  ואז  לסיפוקה.  באה   - פנימי  באופן 
לראשי, מבלי לחשוב מה חושבים עליי. אמי, אגב, מאד נבהלה מזה. היא 

חשבה שהשתגעתי והייתה שואלת: מה יהיה איתך?"...
בשלב הזה כבר הופיע שפיצר, ארנון דאז, עם כל הכוכבים הכי גדולים 
בבמות הכי נחשבות, ועמד לפני חתימת חוזה על מעבר לתכנית מצולמת 
ברגע,  הפסיק  הכל  ואז  בישראל,  הנצפה  בערוץ  בקביעות  שתשודר 
בעקבות התשובה. "בשל חתימת החוזה כבר הייתי בשלב די מתקדם של 
התשובה, וזה לא התחבר לי שאני אעשה מופעי בידור וסטנד-אפ ואעליב 
כל מיני אנשים במהלך המופע, וגם אחרי הלימוד וההתעמקות באמת – 

הרגשתי שיש בזה איזו ריקנות". 







בתוקף עד ה- 1.3.20 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. המבצע תקף לסניף 
פתח תקווה בלבד. *לאור ריבוי המידות והדגמים של צמיגים המחיר שונה ממידה 
למידה, המחירונים מפורסמים בסניפים וניתן לקבלם מצוות המכירה או באתר. 
**הנחה אפקטיבית בפועל 14.53%. המחירים לפני ואחרי המבצע מופיעים בסניף 
על גבי המוצרים. כרטיס נטען "חבר" של קבע לא כולל צמיגים וג'אנטים.
**תיקון פנצ'ר בחינם: ניתן בכל סניפי הרשת, שעות מתן השירות בהתאם 
לשעות העבודה של המנהל המקצועי. מתן השרות תקף לרכבים פרטיים 
בלבד,  ללא רכבי ליסינג ולא מוניות. מתן השרות בהתאם לחוקי משרד 
התחבורה. השרות יינתן עד מידת קוטר ג'אנט 18, לא תקף באתר אוטודיפו.
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מבצעים
מיוחדים

ב- 
פתח תקווה!

חינם!! חינם!
רק באוטודיפו תיקון פנצ׳ר חינם? חינם??

צמיג רביעי
חינם!

בקניית שלושה צמיגים* 
מהמותגים המובילים:

מגבי

• 12 חודשי אחריות
AMP 60 עד •
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מצלמת דרך דו כיוונית לרכב
 PR 1500CDV

מגוון שמנים לרכב

ללא מע"מ**

₪
זוג ב-3990  

התקנה
ואיזון 
חינם!

GB 32-ניתן להשיג כרטיס זכרון 16 ו*

•  FULL HD • ערכת 2 מצלמות: 1 קידמית + 1 
אחורית לצילום דו כיווני • יכולת צילום בזוית רחבה 

של 150 מעלות • הקלטה אוטמטית בהתנעת הרכב 
• תמיכה בעברית

בדיקה
והתקנה חינם!

בכל שעות
הפעילות

9:00-21:00

מפתח חשמלי לפתיחת 
אומי הגלגל

12V מתחבר לשקע מצת הרכב • במתח •
• כולל שתי בוקסות דו-צדדיות

במידות 17/19/21/23
• כבל באורך 3.5 מ'

ל-72 שעות 
בלבד!
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על גדות הירדן

לגמרי.  אחר  למקום  ללכת  החליט  והוא  חתם,  לא  הוא  חוזה 
אחריה שהייה קצרה ב"מכון לקבלה", שאחרי זמן קצר הבין ש"זה 
לא זה", הוא התקרב לברסלב. "נכנסתי ללמוד בישיבה של ברסלב 
הזה  הזמן  כל  התחתנתי.  גם  מסוימת  תקופה  ואחרי  בירושלים, 
זנחתי את האמנות, והמשכתי לעסוק בכל התחומים המוכרים  לא 
ובהופעות,  בחתונות  הופעתי   - במוזיקה  קירות,  ציורי  בציור  לי, 
בכל  השתתפתי   - המשחק  ובמסגרת  דיסקים,  שני  הוצאתי  ואף  
סיום  לרגל  והדר'  ל'עוז  מוזיקלי  קליפ  בהם  דתיים,  סרטונים  מיני 
הש"ס. ראיתי משמים שלא רוצים שאעזוב את האמנות, כאשר עוד 
שבדיוק  בציור  עבודה  של  הצעה  אליי  הגיעה  בישיבה  כשלמדתי 
התאימה לי, והרגשתי שהקב"ה אומר לי: תשתמש בכישרונות שלך 

ואל תתעלם מהם". 
במשך השנים הוא פגש ופוגש הרבה ידוענים שהוא מכיר שנים 
רבות מהצד החילוני. עם כולם הוא פותח שיחה על יהדות, אמונה 
ואמנות, ומנסה להעביר הלאה ממה שבעצמו קנה במהלך השנים. 
"יש לי איתם שפה משותפת בתור אמן. לפני כמה שנים גם דיברתי 
שיכול  כלי  להיות  יכול  המשחק  כיצד  שחקנים,  כמה  לפני  פעם 
לעזור בעבודת ה'. בגלל שאני בא מהעולם ההוא, יש לי את היכולת 
ואולי קצת להשפיע  ואת השפה לדבר עם אנשים שהם עדיין שם 

עליהם". 
גם למעשיו אלו גרם סיפור שהיה לו לפני כמה שנים. "היה זה 
בבין הזמנים. הלכתי עם ילדיי לנהר הירדן בצפון. טיילנו על גדות 
הנהר, ופתאום ראיתי בזווית עיניי משהו שהפריע לי: ראיתי ילדים 
של משפחה מסוימת שירדו למים במקום מסוכן ועמוק, שהם לא 

היו  אמנם  הם  עצום.  סחף  בו  שיש  מקום  בו,  להיות  אמורים  היה 
בסירה, אבל בתוך שניות קלטתי כי כמה מהילדים נפלו מהסירה! 
מיד הסתכלתי להיכן המים מובילים, רצתי לכיוון, וראיתי שיש שם 
היא  והבעיה  הלאה,  הילדים  אחד  את  שסוחף  גדול,  סחף  באמת 
שיש עצים שעוצרים אותם מלהיות מעל המים – והוא פשוט טובע 
להתנגד  הצליח  לא  כבר  הוא  אך  ולהזהיר,  לצעוק  ניסיתי  פנימה. 
לסחף. בשלב מסוים אילתרתי משוט של סירה שהיה בסמוך, עליתי 
על גשר שהיה שם, ושלחתי לעברו את המשוט, בזמן שהוא כבר 
ויצא  המשוט  את  לתפוס  הצליח  הילד  למים.  מתחת  פרכס  ממש 
מהמים כשהוא מבוהל ומפוחד פחד איום עד עמקי נשמתו, אך ב"ה 
את  ושאלתי  ישנתי,  לא  כמעט  הזה  הלילה  כל  אותו.  להציל  זכינו 
את  שם  להציל  אותי  זימן  שהוא  בכך  לי  לומר  ניסה  ה'  מה  עצמי 
הילד, וחשבתי שאולי ניסה לומר לי שיש לי שליחות להציל אנשים. 
בו,  להתפלל  רגיל  לא  שאני  כנסת  לבית  הגעתי  מכן  לאחר  בוקר 
ופתאום ראיתי מולי ספר שהיה בו צילום פוטושופ של הסיטואציה 
שעברתי אמש: מישהו טובע, ואדם אחר מציל אותו, באמצע היה 
שאנחנו  כך  על  ארוך  מאמר  והיה  רעך,  דם  על  תעמוד  לא  כתוב: 
חייבים להציל את אחינו הטועים. הבנתי שבאמת זה מה שה' ניסה 
ויודע  החילוני,  העולם  של  מהשקר  שניצל  אחד  בתור  לי.  לומר 
שבעבר השני מדובר בתינוקות שנשבו שמסתירים מהם את המידע 
משתדל  אכן  ואני  אחיי,  את  להציל  טבעי  צורך  הרגשתי  האמיתי, 
להציל  זאת,  לעשות  כדי  בי  טבע  שהקב"ה  בכישרונות  להשתמש 

במה שאני יכול". 
השם  "את  סיום.  לקראת  שאלנו  שלך?  השם  את  החלפת  למה 
החלפתי בעקבות דברי הרמב"ם, שממליץ לשבים בתשובה, שכמו 
עשיתי  שמו.  את  גם  שיחליף   - מעשיו  את  מחליף  תשובה  שבעל 
אמנם שינוי קל )בשם הפרטי(, אבל בשבילי הוא היה המון. הרגשתי 
יותר  טוב  לחיות  לי  ועוזר  שעשיתי,  השינוי  את  בי  מחזק  שזה 

בעולמה של תורה". 





עיצוב    שימור    מספרה

משה אומנות השיער

בקרוב!! בדיקת קרקפת ממוחשבת

לא עוד!

עכשיו אצל משה!
מבחר מוצרים טיפוליים

מהמותגים המובילים בעולם.

רבי עקיבא 12 ב“בכתובתנו החדשה:

03-6186390
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האדמו"ר מבאבוב בביקור בארץ 
צילום: משה גולדשטיין 

מעמד סיום 
הש"ס 

בישיבת 
'חיי תורה' 
שנלמד ע"י 
אחד מבני 

הישיבה

הילולת האדמו"ר מהר"י מבעלזא זיע"א 
צילום: אנשיל בעק

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז בביקור אצל 
כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 

שמחת נישואי בן הגר"א חדד ר"י שערי תבונה
צילום: יעקב כהן 
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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יומא דהילולא הראשון של כ"ק 
האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל 

שמחת נישואי בת הגר"ח פיינשטיין 
ר"י 'עטרת שלמה' 

הילולת הגה"צ רבי ניסים פרץ זצ"ל ראש מוסדות 'בית אל'
צילום: עזרא טרבלסי 
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סיפור לשבת / הרב עידו ובר

פ
עם אחת, בעת רצון, סיפר לנו סבא 

רבא את הסיפור הבא:
בעיירתנו, לפני שנות הזעם, התגורר 
יהודי תם וישר בשם שמעלקע. יש 
שקראו לו שמעלקע, סתם ככה, ויש 
שהוסיפו לפני שמו את התואר ר'.  שמעלקע  עסק 
לפרנסתו במלאכת הצורפות. מובן מאליו כי עשיר לא 
היה, כי עיירתנו, כשאר עיירות במזרח אירופה, לא 
הצטיינה בעושר. יהודים עמלו לפרנסתם במלאכות 

שונות, והפרוטה לא הייתה מצויה בכיס.
במלאכת הצורפות ודאי שלא הייתה שורה ברכה 
מרובה. מי שבאו לתקן חפצים שנצרכו לידי צורף, 
מועטים היו, ועל כן היה זרם הלקוחות דליל ביותר. 
טיפין טיפין, זעיר פה זעיר שם, מסרו לו לתיקון תכשיט 
זעיר מזהב או כסף וכדומה, ששוויו מועט ודמי תיקונו 

פחותים.
היה לו לר' שמעלקע די והותר פנאי בכוך ששימש 
לו כבית מלאכה. ואת זמנו הפנוי ניצל ללמוד מעט 
משניות, עין יעקב וכדומה. בפתחו את ספר תהילים 

דומה היה לדג הצולל במים, קורא ואומר בחשק, 
בהתלהבות, במנגינה הבוקעת מעומק הלב, ובכוונת 

המוח המדמיעה את העיניים.
הכל בעיירה ידעו כי ר'  שמעלקע הוא יהודי אמיתי, 
זך וישר, בעל יראת שמים, וגם יהודי פיקח. למרות 
דיבור  בכל  החכמה  השתקפה  בדיבורים  שמיעט 
מדבריו המתומצתים. יש שחשבו אותו ליהודי פשוט 
נקי כפיים ובר לבב, ואחרים, וביניהם בעיקר נשים 
צדקניות שבעיירה, בטוחות היו כי ר' שמעלקע הוא 
אחד מל"ו צדיקים שבדור. צדיק נסתר שעבודתו, 
עבודת ה' נעלה ונוראה, נעשית על ידו בהצנע ובהסתר.

···
ביום מן הימים יצא טיבו של ר' שמעלקע לשם 
ולתהילה ברחבי העיירה. אנשים סחו אודותיו בפליאה 

ובתמהון, מנסים לעכל את פרטי המעשה.
ומעשה זה שהכל סחו אודותיו התרחש כדהלן:

הצורפות,  בכוך  ר' שמעלקע  ְּבֶׁשֶבת  אחד,  יום 
מעיין בספר כהרגלו, קלטו אוזניו קולות בכי ואנחה 

ההולכים ומתקרבים לעבר בית מלאכתו.
עד שהספיק ר' שמעלקע לתהות על הקולות, נפערה 
הדלת העקומה של הכוך, ופנימה התפרצה יהודיה 
אחת מתושבי העיירה. פוכרת ידיים עמדה לפני ר' 
שמעלקע, מתנשפת בקולניות, הדיבור קשה עליה ורק 
בכי מקוטע פורץ מגרונה מלווה באנחות קולניות.

ר' שמעלקע חש רחמים גדולים ההומים בלבו על 
היהודיה העלובה. הוא המתין בסבלנות שזו תתאושש 

ותפתח פיה לספר מה בקשתה.
היהודיה ניסתה בין אנחה ליבבה להגיע לכדי דיבור 
עד שהצליחה למלט מפיה כמה מילים שעדיין לא 

הבהירו את המועקה שבלבה.
"רבי שמעלקע!" – זעקה מקירות לבה, "רק אתה 

תוכל להושיע, בעזרת השם יתברך...".
ר' שמעלקע המתין שתבהיר את דבריה, והיהודיה 
אכן החלה לדבר בין יבבה ליבבה: בתה, אם לחמישה 
ילדים קטנים, שוכבת על ערש דוי, רחמנא לצלן, כבר 
כמה ימים שהיא קודחת בחום גבוה, וארוכה אינה 
עולה למחלתה. לא רק את ה'פעלדשער' הזעיקו 
אליה, גם רופא מלומד אחד, ואחר כך רופאים נוספים, 
ואין אחד מהם יודע לומר מה מצבה של החולנית, 
ואפילו שרשמו כמה 'רעצעפטים' לא הועילו אלו 
במאומה. החום, לא עליכם, מטפס וכבר כמעט אין 

נשימה באפה...
"רבי שמעלקע" – סיימה האם הבוכיה, "לא אזוז 

מכאן עד אשר תבטיחו ישועה לבתי!".
עיניו הטובות של ר' שמעלקע התכסו בדוק של 
עצבות. אף על פי כן, פנה אל האם המיוסרת ואמר: 
"אל לך לבטוח בי. אינני יכול להושיע. רק הקב"ה 

יכול להביא מזור ותרופה לחולנית".
"לא אלך מפה עד שתבטיחו לי ישועה, איני יכולה 

לשוב הביתה בידים ריקניות..." - זעקה היהודיה.

דמעות שבקעו רקיעים...
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לבו של ר' שמעלקע חישב להשבר נוכח צערה של בת ישראל. "חפץ 
אני מאד לסייע" אמר בכאב "אך אין ביכולתי לעשות מאומה".

אבל האם המיוסרת לא רצתה לשמוע את דבריו. היא האמינה בכל לבה 
כי בכוחו של צדיק נסתר זה לפעול ישועות אצל השי"ת.

"הקב"ה שומע קול תפילה של כל יהודי. תתחנני לפניו כפי שאת מתחננת 
פה, אולי יש תקווה". – הוסיף ר' שמעלקע לדבר על לבה.

אבל האמא האומללה לא הקשיבה. שקועה הייתה ביגונה, ובכיה לא 
פסק לרגע.

ר' שמעלקע לא יכול יותר לעמוד מול הנפש היהודית המתיסרת, ולפתע 
אמר: "לכי הביתה, וחזרי הנה כעבור שלוש שעות". – אמר ולא הוסיף דבר.

דבריו של ר' שמעלקע הרעיפו טל תחיה על נפשה הדואבת. היא הפסיקה 
לרגע את בכיה, ובקול צרוד ביקשה: "יחזור הרבי, במטו ממנו, על דבריו, 

דומני שלא שמעתי טוב"...
"לכי הביתה", חזר ר' שמעלקע  "ושובי  לאחר שלוש שעות".

סלע כבד שרבץ על לבה עד עתה, כמו התפוגג. לאחר ששמעה את דבריו 
שנית, התעוררה תקווה בלבה כי עומדת היא לקראת ישועה. היא מיהרה 

לעזוב את בית המלאכה ולשוב לביתה.
שלוש שעות חלפו עליה כמו שלוש שנים... וכבר התייצבה היהודיה 
לפני דלת הכוך של ר' שמעלקע. לבה הלם בפראות וידיה רטטו מתוך 

התרגשות בלתי נשלטת.
בצאתה מביתה היה מצב החולנית חמור מאד, אף על פי כן בטח לבה 

כי השי"ת יעזור והיא תשוב לאיתנה בזכותו של אותו צדיק נסתר.
להפתעתה מסר לה ר' שמעלקא בקבוקון קטנטן מלא בנוזל שקוף. הוא 
הורה לטפטף מן הנוזל על פיסת סוכר, שלוש טיפות, ולהגיש לפיה של 

החולה כל שלוש שעות.
"יברך אתכם השי"ת בבריאות טובה לאורך ימים" אמרה היהודיה בלב 
רוגש. בזהירות יתרה אחזה בבקבוקון, שלא ישבר חלילה בדרך, היא חשה 

כמי שנענה כבר בישועה ומיהרה הביתה.

···
הסערה שפרצה בעיירה לא שקטה ימים רבים. אנשים סחו בפליאה על 
המעשה של כמעט תחיית המתים. על תרופת הפלאים של ר' שמעלקע 

שבזכותה ניצלו חיי האם הצעירה.
אם החולנית שהבריאה לא נלאה לספר לעוד ועוד שואלים ומתענינים 

היאך קרה הנס.
"ובכן" סיפרה מתנשפת כולה, מרימה עיניה בתודה השמימה, ולא 

נלאית להביט בבתה שהבריאה באורח פלאים, וכבר מטפלת באפרוחיה. 
"הרב הקדוש רבי שמעלקע, נרו יאיר לנצח נצחים, נתן  בקבוקון עם תרופת 
פלא, והורה לטפטף שלוש טיפות מן השיקוי על פיסת סוכר. את הטיפות 
הראשונות נאלצו להלגימה בכח, כי כבר לא היתה חיות בשפתיה כדי 
לטעום מן המשקה, אבל מ'טיפול' ל'טיפול' הורגש היטב השינוי. החום 
שבער בקרבה החל לסגת, וטיפות זיעה ביצבצו על מצחה. ביום השלישי 
כבר הכניסה את השיקוי לפיה ללא עזרה... ועכשיו, השיר והשבח לבורא 

עולמים, כבר מתהלכת היא על רגליה..."

···
קהל המונים צבא על דלת הכוך של ר' שמעלקע. ה'מופת' היכה גלים. 
סקרנים רצו לשמוע את פרטי הנס מן ההתחלה, ממקור ראשון. אבל ר' 
שמעלקע נחבא אל הכלים, ולא יצא אל הצובאים על דלת בית המלאכה 

כדי לספר למתענינים דברים שחפצו לשמוע.
עברו ימים נוספים, והעיירה לא שקטה עדיין. איש לא ידע אל נכון מה 

היא התרופה שרקח ר' שמעלקע, ומדוע חוללה את הנס הגדול.
ובאחד הימים, כאשר ר' שמעלקע השכים קום ללכת לבית התפילה, 
ניגשו אליו כמה מן השוהים בבית ה' וביקשו ממנו הסבר. איך יצא בריש 

גלי וביצע 'מופת' של ממש...  
ר' שמעלקע שביקש להתחמק מן המבטים הסקרניים שניתלו בו בציפיה, 

ביטל בתנועת יד את דברי סובביו. "אל תתלו בי את ה'מופת'" אמר.
"אבל בכל זאת, הרי נתת בקבוקון עם שיקוי עבור החולנית, מה היתה 

תרופה זו? מגן עדן הבאת אותה?" – שאל מאן דהו.
כשראה ר' שמעלקע כי לא ימלט מן הסקרנים, וה'מופת' ירדוף אחריו 

באשר ילך, החליט לגלות את ה'סוד':
"כאשר עמדה לפני היהודיה האומללה ובכתה לפני בדמעות שליש, נקרע 
לבי בקרבי. לאחר הפצרות רבות, וכשלא אבתה לזוז ממקומה, אמרתי לה 

לשוב לביתה ולשוב כעבור שלוש שעות.
"מה עשיתי באותן שעות? פתחתי ספר תהילים והחילותי לשפוך את לבי 
ועיני על פרקי התהילים. אבל שלא כמו תמיד, לא נתתי לדמעות להספג 

בדפים, אלא אגרתי אותן בכלי זעיר. נוזל זה הוריתי לתת לחולנית...
"בטוח הייתי כי הישועה לא תאחר להגיע. כי דמעות היוצאות מלב 

קרוע ומורתח של יהודי בוקעות שערי שמים - - - 

"

"

קהל המונים צבא 

על דלת הכוך 

של ר' שמעלקע. 

ה'מופת' היכה 

גלים. סקרנים רצו 

לשמוע את פרטי 

הנס מן ההתחלה, 

ממקור ראשון. 

אבל ר' שמעלקע 

נחבא אל הכלים, 

ולא יצא אל 

הצובאים על דלת 

בית המלאכה כדי 

לספר למתענינים 

דברים שחפצו 

לשמוע
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"כמה עצב יש בעולם", רווית, 
מוחה  הצעירה,  השירות  בת 
מדמעות  הרטובות  עיניה  את 
וחברותיה מחבקות אותה. הרמקול בחדר 
האוכל של המלון בברדיצ'ב מנגן שירי 

פורים, והלב יוצא אל הנערה. 
"איך אפשר לבחור בשמחה בתוך ים 
הכאב הזה?" ממללת רווית את צערן של 
האימהות, סיפור רודף סיפור ולכל אישה 
– שק העצב שלה. עוד רגע תאסוף רווית 
את עצמה ותיזכר שהיא בתפקיד המשמחת, 
תחבק את האימא שקיבלה בשורה קשה 

ותרים אותה לריקוד מתוק.  
במסע האימהות לתפילה בקברי צדיקים 
מתנדבות  ועשר  אימהות  ארבעים  יש 
וסייעות, שילדיהן מתרפאים מהמחלה 
הארורה. פער הגילים לא מטריד אף אחת, 
גם לא המצב המשפחתי או התורני, הנע בין 
אם חד-הורית משינקין שזהו ילדה היחיד 
לאימא לאחד עשר ילדים מברכפלד שבעלה 
אברך. כולן עובדות בדבר אחד – להסיר את 
מסיכות העצב וללבוש מסיכות של שמחה.  
הגורל משותף לכולן, ועכשיו הן כאן, 
עולם,  צדיקי  אצל  אוקראינה  בערבות 

להתפלל לישועות. 
קראנו על ציונו של הבעש"ט את שמות 
הילדים המתרפאים המאושפזים ומטופלים 
והרשימה  האונקולוגיות,  במחלקות 
ממש  והתארכה...  והתארכה  התארכה 
נמצאים  הללו  הילדים  כל  את  הרגשנו 
איתנו, ואת אביו של הבעש"ט, כמו אבא 
טוב ומרחם, אומר "ישראליק הקטן אל 

תפחד מאף אחד רק מה' אחד".
"אז ממה חיים?" אני שואלת את אחת 
הנשים שכבר שנה לא יצאה מבית הרפואה, 
והיא עונה: "אנשים טובים תורמים ועוזרים 

לנו ודואגים להקל את המצוקה". 
פרשת תרומה נפתחת בנתינה בלתי רגילה 
ומפרטת את החומרים הנדרשים לבניית 
המשכן. משה מתרים את בני ונשי ישראל 
לבניית הבית לה'. הרמב"ם מציין כי כל אחד 

ואחת – חייב בבניית המשכן )והמקדש(, 
בין בגופם ובין בממונם. ואכן, בתרומות 

השתתפו גם הילדים הקטנים. 
ה׳ מבקש לבנות בית גשמי בעולם כדי 
שבו תשרה השכינה. ולכאורה יש צורך 
מבחינה  ביותר  נעלים  באנשים  דווקא 
רוחנית למשימה. אז איך יכול כל אחד 

להיות שותף? 
אלא שבניית המשכן הייתה לאחר מתן 
תורה, ומאותו זמן אנו בקשר מתמיד עם 
ה' ויכולים להוריד קדושה לעולם ולחבר 
'עליונים' ו'תחתונים'. גם כשאין הדבר 
ניכר לעין, הרי האמת הפנימית )נקודת 
היהדות( של היהודי היא – שהוא רוצה 
לקיים את רצון ה', ורק "יצרו הוא שתוקפו" 
)הרמב"ם(. אם כן, בוודאי שכל יהודי הוא 

חלק מבניית בית לה'. 
לצורך בניית המשכן היה צורך במעט זהב 
ביחס לכסף ולנחושת, אלא שהזהב מבטא 
את מעלתם של בני ישראל התורמים. מאז 
מתן תורה כל יהודי הוא בעצם עשיר: "בן 
מלך" למלך מלכי המלכים. התורה מתחילה 
בזהב כדי ללמדנו שהכוח לעשות משכן 
לה' בא מהעובדה שהיהודי, גם בהיותו 
למטה, הרי הוא בדרגת 'זהב'. ולומד מכך 
הרבי שכל יהודי צריך להיות בעשירות 
)'זהב'( הן ברוחניות הן בגשמיות. ויש לו 
את העושר בפועל, אך לא תמיד רואים 
זאת, כי ה' רוצה שהדבר יתגלה דווקא על 
ידי עבודתנו, ודווקא אז יש ריבוי ושפע 

ו"יתרון האור הבא מן החושך". 
רווית מסכמת את החוויה: "כל אישה 
כאן היא זה"ב – "זה הנותן בריא". באתי 
להעצים ויצאתי מועצמת, באתי לתרום 
ויצאתי נתרמת". ככה זה, כשנותנים נכנסת 

שמחה גדולה ללב.    

הכותבת: מירי שניאורסון, מנטורית 
מרצה  נפלאו"ת.  יו"ר  יהודית,  ברוח 

מנחה ושליחה בתקשורת 

מסיכות של 
שמחה

. ממש הרגשנו את כל הילדים הללו 
נמצאים איתנו, ואת אביו של הבעש"ט, כמו 
אבא טוב ומרחם, אומר "ישראליק הקטן אל 

תפחד מאף אחד רק מה' אחד

"



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

שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באתר, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה ישראלי, תעודה 

צבאית אישית(.

 הבחירות
לכנסת ה-23

02.03.2020 
ו׳ באדר התש"ף

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:

SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

באתר משרד הפנים



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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מאפה פירות 
מרכיבים לבצק:

375 גרם קמח
75 גרם חמאה 

75 גרם סוכר
30 גרם שמרים טריים או כף שמרים יבשים

1 ביצה
125 מ"ל חלב

קורט מלח

מרכיבים למילוי:
300 גרם אוכמניות

200 מ"ל שמנת מתוקה 
200 מ"ל גבינת מסקרפונה

2 שקיות סוכר וניל 

הכנה:
1. שימו את הקמח בקערה וצרו בו גומה. פוררו את השמרים לגומה והוסיפו סוכר, מלח, חמאה וחלב. 

2. לושו עם מערבל חשמלי. הניחו לבצק לתפוח כשעה בכלי מכוסה. 

למילוי:
3. ערבבו שמנת ומסקרפונה בקערה גדולה, הוסיפו סוכר, הוסיפו בעדינות אוכמניות. 

4. רדדו את הבצק לעובי 1 ס"מ וחתכו אותו לריבועים. 
5. הניחו כפית מהמילוי על כל ריבוע וסגרו אותו בתנועת הידוק. 

6. הניחו את המאפים בתבנית מרופדת בנייר אפיה והניחו להם לתפוח במשך כ- 20 דקות. 
7. מרחו כל מאפה בעזרת מברשת בביצה מעורבבת להכניסו לתנור. 

באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מאפה שושנים בשרי
המותג מאסטר שף מציע מתכון למאפה שושנים נפלא  עם קריצה אסיאתית. אז אם אתם רוצים להפתיע 

בארוחה מושקעת- המתכון הזה במיוחד בשבילכם.

לשושנים:
4 כפות טריאקי 

בצק שמרים או פילאס 

לתבשיל בקר מפורק:
1 ק״ג כתף בקר, חתוך גס

מלח ופלפל שחור גרוס
2 כפות שמן

2 בצלים סגולים, חצויים ופרוסים
5 שיני שום

3 כפות רוטב צ׳ילי מתוק )ועוד כף צ׳ילי חריף אם אוהבים( 
1 מחית עגבניות )פאסטה( 

2 כפות רסק עגבניות 
1/3 כוס רוטב סויה 

4 כפות סוכר חום

הוראות הכנה:
1. את הבשר למלית מבשלים מראש וכל הבית מתמלא בניחוחות נפלאים שקשה לעמוד בפניהם. לפני 

ההגשה ממלאים את הבצק, אופים ומגישים .
2. מוציאים את נתחי הבקר מהמקרר חצי שעה לפני תחילת הבישול. ממליחים ומפלפלים אותם. מחממים 
סיר גדול בעל תחתית עבה עם שמן ומטגנים את הבצל 3-4 דקות להזהבה קלה. מוסיפים את נתחי הכתף 

וסוגרים אותם 10 דקות עד להשחמה.
3. מתבלים את נתחי הבשר בשום, רוטב צ׳ילי, סויה, עגבניות, רסק עגבניות, סוכר ומים לכיסוי ומביאים 

לרתיחה.
4. מנמיכים את האש, מכסים את הסיר ומבשלים למשך שעתיים וחצי-שלוש או יותר בסיר לבישול איטי, או 
שעה בסיר לחץ. ניתן גם להכניס לתנור בחום של 140 מעלות ל 3 שעות. אחרי שעתיים מוודאים שלא חסר 

נוזלים כדי שהנתחים לא יתייבשו. מערבבים אותם בנוזל.
5. כשהבשר רך מאוד, מכבים את האש. מצננים ואז מפרקים לרצועות דקות בעזרת מזלג. בתוך הרוטב 

שנשאר מהבישול. 
6. מחממים תנור ל-190 מעלות.

7. פורסים יריעה של בצק עלים על משטח מקומח. מורחים בטריאקי ומפזרים חצי כמות מהבשר המפורק 
לרוחב יריעת הבצק. מגלגלים לרולדה, פורסים לשושנים ומניחים בתבנית כשהצד החתוך כלפי מעלה.

8. במידה ועובדים עם  בבצק שמרים, מתפיחים חצי שעה לפני שממשיכים לאפייה.
9. אופים 35 דקות או עד שהשושנים אפויות היטב.

מרק ראמן 
5 ענפים סלרי ללא עלים

6 פטריות שיטאקי מושרות )אפשר כ-8 פטריות טריות שמפניון(
1 גזר גדול קלוף

150 גרם טופו חתוך לקוביות 1.5 ס"מ
2 ליטר מים

3 עלי כפיר ליים מיובשים
1.5 כפות מיסו בהיר

4

2

23

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל

1
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4 כפות רוטב סויה
1 כפית מירין

1 כפית שמן שומשום
1 כפית מלח שטוחה

מרכיבים על הצלחת לפני שמוזגים את המרק:
חבילת איטריות סובה )כוסמת( אפשר אטריות ראמן או אטריות 

אורז או אטריות שעועית
נבטים סינים

בצל ירוק קצוץ

אופן הכנה: 
1. קוצצים את הסלרי והפטריות רצועות דקות

2. גזר לרצועות גפרור
3. שמים בסיר עם מים )למקרה של פטריות טריות יש לשים אותם לקראת סוף הבישול

מרתיחים, מנמיכים אש, מוסיפים כפיר ליים ומבשלים כ-10 דקות
4. בינתיים מבשלים את אטריות הסובה 3 דקות במים רותחים מסננים ושוטפים במים קרים

5. מוסיפים אל מי המרק את המיסו והמלח תוך כדי ערבוב עד להמסה מלאה
6. הוסיפו את המירין, סויה וטופו ובשלב זה את הפטריות הטריות ובשלו לעוד 5 דקות

7. אם אוהבים כרוב ניתן להוסיף, אך יש לחתוך אותו לרצועות דקות
8. אם אוהבים חריף ניתן להוסיף גם לבישול 

זה השלב בו בונים את הקערה:
9. בתוך הקערה מוסיפים חופן נבטים ומפזרים מעל בצל ירוק

10. מערבבים את המרק ומוזגים מעל הירקות שבצלחת

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

אוזני המן ממולאות דובדבנים
מקור מתכון : דנית סלומון / צילום : יהודה סלומון 

רכיבים:
לבצק שמנת )חש"ק(:

¾1 כוסות )220 גרם( קמח
קורט מלח

50 גרם אבקת סוכר
30 גרם שקדים מולבנים טחונים

100 גרם חמאת תנובה קרה חתוכה לקוביות
½ גביע )100 מ"ל( שמנת חמוצה 15% 

למלית הדובדבנים:
200 גרם דובדבנים מתוקים "סנפרוסט", יש להפשיר מראש ולסנן מנוזלים.

250 גרם מלית דובדבנים למאפים )קונים בסופרמרקט(
1 כף קורנפלור

1 כף סוכר
אבקת סוכר לעיטור

אופן הכנה:
1.  מכינים את הבצק. שמים את כל המצרכים במעבד המזון )או במיקסר גדול שוו הגיטרה מורכב עליו( 

ומעבדים לבצק חלק וגמיש. מוציאים את הבצק ממעבד המזון, משטחים לדסקית, עוטפים בניילון ומכניסים 
למקרר לשעה כדי שיתייצב.

2.  מכינים את המלית. קוצצים את הדובדבנים המופשרים לרבעים, מסננים ומערבבים עם מלית הדובדבנים. 
מערבבים את הקורנפלור עם הסוכר ובוחשים לתוך התערובת.

3.  מרפדים 2 תבניות שטוחות בנייר אפייה. מחממים את התנור לחום קצת נמוך מבינוני )170 מעלות( - עדיף 
בתכנית טורבו כדי שאפשר יהיה לאפות את שתי התבניות יחד. על משטח מקומח קלות מרדדים את הבצק 
לעלה בעובי 3 מ"מ. קורצים עיגולים בקוטר 8 ס"מ, מניחים מעט  מלית במרכז כל עיגול וסוגרים לצורת אוזן 

המן - משאירים פתח במרכז ומדביקים היטב את שולי הבצק. מרדדים מחדש את השאריות.
4.  מסדרים את אוזני ההמן בתבניות ואופים במשך 25 דקות או עד שהבצק מקבל גוון חום־זהוב. מצננים 

בתבניות. בוזקים אבקת סוכר ומעבירים למגש.

קרם קרמל 
מרכיבים לבצק:

400 מ"ל חלב
600 מ"ל שמנת

כפית תמצית וניל איכותית 
8 חלמוני ביצה

115 גרם אבקת סוכר
40 גרם קורנפלור
45 גרם סוכר חום

הכנה:
1. חממו בסיר את החלב, השמנת תמצית הוניל וגרידת הלימון, וכשהם רותחים הנמיכו את האש ובשלו כ-5 

דקות. לאחר מכן כבו את הגז. 
2. סננו את התערובת והניחו לה להצטנן. 

3. ערבבו את החלמונים עם הסוכר, הוסיפו קורנפלור וערבבו היטב. 
לאחר מכן, מזגו את תערובת החלב והשמנת המסוננת בהדרגה תוך כדי ערבוב עד שמתקבלת תערובת 

אחידה. 
4. מזגו לכלי אפייה ואפו. 

 
*באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה
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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
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. טוב הדבר בעיניו
2. טמן ידו בצלחת

3. הבין דבר לאשורו

ׁית מא לז 2. משלי יט כד 3. ִמׁשֵלי יד טו ְֵּראִש 1. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מראה העיר נאמור, בולגריה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

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

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

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

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

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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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

ָ





ב-ו' באדר התש"ף )2.3( לוקחים אחריות!

כהלכה
ושומרים על

טוהר הבחירות

מצביעים

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

טוהר  מפקחי  אלפי  יסיירו  הבחירות,  של  התקין  ניהולן  את  להבטיח  כדי 
המרכזית  הבחירות  ועדת  של  מטעמה  הארץ,  ברחבי  בקלפיות  הבחירות 
זיהוי.  תג  ויישאו  ייחודי  אפוד  יילבשו  גוף,  במצלמת  יצויידו  הם  לכנסת. 
רק להם שמורה הסמכות לצלם אי סדרים בהליך ההצבעה ופגיעה בטוהר 

הבחירות. 

כל צילום אחר אשר יעשה ברחבי הקלפי, עלול להוות עבירה פלילית. בתום 
היום תתועד ספירת הקולות במצלמה על ידי מפקחי טוהר הבחירות.

כך נשמור כולנו על בחירות הוגנות וחופשיות.

קו לדיווח על פגיעה בטוהר הבחירות בלבד 8354*
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