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ד ַיְתבּון ִיְשָׂרֵאל כַּ
בזמן שמסביב יהום הסער, כאשר מאות טילים משוגרים לעבר ישראל, תלמידי 

הישיבות בכל רחבי הארץ ממשיכים לדור באהלה של תורה ונערכים לקראת חג 
ַני ֲחִביַבי  מתן תורה בהתמדה ובשקידה  ֲחזּו ֲחזּו בָּ



בשטיבלאך, במכולת, באוטובוס, ברכבת, באולם השמחה, בבנק, 
במעלית, בסניף הדואר ובכל חלל סגור - המסיכה תמיד איתי.



עם שכבת תות עם שכבת קפה עם שכבת אננס
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ְלֵבית  חָֹתם  פְּ ָרֵאל ְלִמשְׁ ֵני ִישְׂ ל ֲעַדת בְּ אּו ֶאת רֹאׁש כָּ שְׂ
ֲאבָֹתם )א, ב(.

כל  אותם  מונה  לפניו  חיבתן  "מתוך  ז"ל:  רש"י  כתב 
שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע 
מנאן.  עליהן  שכינתו  להשרות  כשבא  הנותרים.  מנין 

באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם".
הקב"ה אוהב את עם ישראל. כל נשמה יקרה וחביבה 
לו, גם נשמתו של מי שהתרחק משמירת תורה ומצוות. 
לעתים רואים אנשים שהתרחקו מאוד, ונדמה שכבר לא 
נותר בהם כל זיק של יהדות. אבל האמת לאמתה אינה כן. 
גם אצלם נשארת תמיד איזושהי נקודה פנימית שאף פעם 
לא ניתן לצפות אם ומתי היא תתעורר. הקב"ה, ישתבח 
שמו, אינו מוותר על אף אחד, אוהב כל יהודי באשר הוא, 

ממתין ומצפה גם לרחוקים שיתעוררו וישובו בתשובה.
משום אהבה זו, אומר רש"י, הקב"ה מונה את ישראל 
שוב ושוב. אף שבוודאי הוא יודע את מספרם גם מבלי 
)ראש  אחת"  בסקירה  נסקרין  העולם  באי  "כל  למנותם, 
"מתוך  למנותם  ְּמַצֶּוה  הוא  מקום  מכל  ע"א(,  יח  השנה 

חיבתן".
ְמִנָּיה של בני ישראל  זאת ועוד, התורה מזהירה מפני 
)שמות ל, יב(: "ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם", ואמרו 
חז"ל )יומא כב ע"ב(: "אמר רבי אלעזר: כל המונה את 
ישראל עובר בלאו, שנאמר 'ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחוֹל 
יצחק אמר עובר בשני  ִיַּמד'. רב נחמן בר  ֲאֶׁשר ֹלא  ַהָּים 

לאוין שנאמר 'ֹלא ִיַּמד ְוֹלא ִיָּסֵפר'". 
ָּבֶהם  ָּדִוד  ֶאת  "ַוָּיֶסת   - הזאת  בהלכה  המלך שגה  דוד 
ֵלאמֹר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל" )שמואל ב כד, א(, וכתוצאה 
מכך מתו שבעים אלף איש מבני ישראל במכת ֶּדֶבר )שם 

פסוק טו(. 
ולמרות החומרה ֶׁשַּבָּדָבר, הקב"ה כן מוֶֹנה את ישראל, 

פעם אחר פעם, מפני חיבתן היתירה.

דבר שבמנין אינו בטל לעולם

במניין בני ישראל טמון ענין עמוק נוסף:
חז"ל )ביצה ג ע"ב( לימדונו כלל: "כל דבר שבמניין - 

לא בטיל", וזאת מפני חשיבותו. 

לפי זה אפשר לומר שהקב"ה מונה את בני ישראל, כדי 
החשיבות  שמפני  להורות  וכדי  חשיבותם,  את  להודיע 
בין  יחיו  אם  גם  לעולם.  להתבטל  יוכלו  לא  הם  הזאת 
יאבדו  לא  הם   – ממעשיהם  חלילה,  וילמדו,  גויים, 
יד(:  יד,  ב  )שמואל  הכתוב  וכמאמר  בתוכם,  ויתבטלו 

"ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח". 

אלף זהובים במתנה

מעשה  מעשיך  )נפלאים  מביא  זצ"ל  חי"  איש  ה"בן 
קכ"ה( מעשה ביהודי עשיר שהיה מקורב למלכות. הוא 
התרחק מאד מן היהדות והגיע, רחמנא ליצלן, לידי כך 
נהג  הוא  וטריפות.  נבלות  ואכל  בפרהסיה  שבת  שחילל 
בכל  נפשו  ושקץ  ורוזנים  מלכים  של  במסיבות  לשבת 
תועבותיהם. אף מראהו החיצוני היה כגוי גמור לכל דבר. 
והנה פעם אחת, בעת שרכב על מרכבתו, עבר שם גוי 

אחד, וקרא לעברו: "יהודי!"  
מעל  קפץ  ואז,  וליהדות?  לו  מה  המום.  היה  הוא 
מרכבתו, הוציא מכיסו אלף זהובים ושלשל אותם לידיו 

של הגוי. 
עתה הגיע תורו של הגוי להיות המום... והיהודי הסביר 
'יהודי'. הייתי  ֵׁשם  ֵמָעַלי  כי כבר נמחק  לו: "אני סברתי 
התואר  את  לעצמי  להשיב  האפשרות  מן  מיואש  כבר 
הנעלה הזה. והנה אתה קורא לעברי 'יהודי' – הווי אומר 
ששם זה לא נמחק מעלי! עוררת בי את הכוחות להתחזק 

ביהדותי, ועל כך תודתי נתונה לך".
הוא אשר אמר הנביא )הושע ח, י(: "ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגוִֹים 
ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם", ומפרש על כך רש"י שאף על פי שישראל 
"התנו אהבים בעכו"ם" - גילו כלפיהם אהבה ונתנו להם 
בא  וגאולתם  אקבצם",  "עתה  מבטיח:  הקב"ה  אתנן, 

תבוא בקרוב.
ברגע האמת הנקודה הפנימית מתעוררת

יהודי  שם  חי  נובהרדוק.  בעיר  אירע  נוסף  מעשה 
קלגסים  עברו  אחד  יום  דבר.  לכל  גמור  כגוי  שהתנהג 
נוצרים בין הבתים בעיירה, חיפשו אחר יהודים, ואיימו 
יוציאום   – הצלב  את  וינשקו  ישתמדו  לא  שאם  עליהם 

להריגה במיתה קשה ואכזרית. 
כשהגיעו לביתו של אותו יהודי מומר, סירב הלה בכל 

תוקף לנשק את העבודה הזרה שלהם! "הגעתי עד לשפל 
המדרגה", אמר, "אך לא עד כדי לנשק את העבודה זרה 

שלכם"! 
השם.  קידוש  על  מת  אך  גוי,  כמו  חי  הזה  היהודי 
נוראה, אך לא הצליחו  הנוצרים המיתו אותו באכזריות 

ְלַׁשּנוֹת את דעתו: "את העבודה הזרה לא אנשק"!  
פי  על  אף  "ישראל,  אמרו:  ע"א(  מד  )סנהדרין  חז"ל 
של  היהודית  הפנימית  הנקודה  הוא".  ישראל   - שחטא 
האחרונים,  חייו  ברגעי  לתחיה  התעוררה  אדם  אותו 

והתגלתה במלוא עוצמתה, יופייה והדרה.
הפגזים  את  הימים,  ששת  מלחמת  את  זוכר  אני 
שהתעופפו מעל לראשינו, ואת הניסים הגלויים שהקב"ה 

עשה עמנו ברוב רחמיו וחסדיו. 
הידיעה  את  קיבלנו  בו  הלילה  את  אשכח  לא  לעולם 
על כיבוש העיר העתיקה ושחרור הכותל המערבי מידי 
הצבא הירדני. התמונות שהגיעו מהכותל היו מדהימות: 
הכותל  אבני  על  ידיהם  הניחו  חסונים,  גיבורים,  חיילים 
לגמרי  רחוקים  שהיו  אלו  גם  קטנים.  ילדים  כמו  ובכו 
קרה  מה  אותם  כששאלו  בכו.  ומצוות  תורה  משמירת 
להם, השיבו: "אנחנו מרגישים שיש כאן משהו ֶׁשְּמַדֵּבר 

אתנו"! 
ברגע של אמת התעוררה הנקודה הפנימית שבנשמתם 
והרגישה את אלוקיה! הם הרגישו את השכינה שלא זזה 
מהכותל המערבי גם לאחר שנחרב בית המקדש )שמות 
ֶאת  "ַוֲהִׁשּמוִֹתי  לא(:  כו,  )ויקרא  הכתוב  על  ב(.  ב,  רבה 
ִמְקְּדֵׁשיֶכם" דרשו חז"ל )מגילה כח ע"א(: "קדושתן אף 
כשהן שוממין". הקדושה הזאת היא ש"דיברה" אליהם.    
זוהי גדולתו של עם ישראל. משום כך הקב"ה אוהב 
כל אחד מהם, באשר הוא. "ישראל, אף על פי שחטא - 

ישראל הוא".
)שיר  ַהָּׁשֶמׁש"  ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני  ְׁשַחְרחֶֹרת  ֶׁשֲאִני  ִּתְראּוִני  "ַאל 
השירים א, ו(. גם אם רואים על יהודי "ַמְרֶאה שחור" – 
זה לכלוך חיצוני בלבד, לא לכלוך פנימי, מהותי, אמתי. 
להתעורר,  יכולה  שלו  הפנימית  הנקודה  נתון  רגע  בכל 

לשוב בתשובה שלימה ולהאיר באור יקרות! 

)"משכני אחריך במדבר עמוד כ"ז ואילך(.    

ברגע של אמת התעוררה הנקודה הפנימית שבנשמתם והרגישה את אלוקיה! הם הרגישו את 
השכינה שלא זזה מהכותל המערבי גם לאחר שנחרב בית המקדש )שמות רבה ב, ב(. על הכתוב 

יֶכם" שֵׁ ּמֹוִתי ֶאת ִמְקדְּ )ויקרא כו, לא(: "ַוֲהשִׁ

"

הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

בכל יהודי קיימת נשמה



איקאה חוגגת
20 שנה בישראל

תוקף ההטבה עד יום שני 31.5.2021, כ׳ סיוון כולל | מינימום 20 יח׳ במלאי ממוצרי מודעה זו בכל חנות או עד גמר המלאי | המחירים כוללים מע״מ | התשלום בכל כרטיסי האשראי, 
מזומן ושיקים | שלושה תשלומים ללא ריבית לעסקה מעל 1,000 ש״ח )לא כולל מזון( | תשלומים לפי תכניות הקרדיט של חברות האשראי | ניתן להזמין שירות הובלה והרכבה בתשלום. 

ואתם נהנים מ-20% הנחה 
על כל מחלקת מיטות ומזרנים

9:00-15:00
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מגילת רות מתארת את מעשיו של אבימלך ובני 
משפחתו "וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי 
יום אחד ללא התראה מראש  )רות א, א(.  מואב" 
הבחינו השכנים כי הבית סגור ומסוגר. דבר שגרם 
למשבר הרעב לגדול שבעתיים כי היורד אבימלך 

- למנהיגות נולד.
שייקח  אליו  פנו  מההנהגה.  התחמק  אבימלך 
את מוסרות השלטון לידיו, אך הוא לא נענה. העם 
ידע כי בכוחו לתרום רבות לפתרון המשבר, והוא 
אטם את אוזניו והעלים עין. הוא החליט לדאוג רק 
שלו  הפרטיים  האינטרסים  את  ולהעמיד  לעצמו, 

מעל לצורכי הכלל.
בעיניו היו האומללים, טרדנים הלוטשים עינים 
הונו הרב. הצעת השלטון ה״נדיבה",  גדולות אל 
העניים  לטובת  ברכושו  לנגוס  אמצעי  אלא  אינה 
של  העצוב  גיבור  האנטי  אלימלך,  זהו  הרעבים. 
אלפי  הירידה  את  שהמציא  האיש  רות.  מגילת 
"מגדולי  חז״ל  הגדרת  לפי  שהיה  האיש,  שנים. 
כבריחת  מתוארת  שבריחתו  ומפרנסיו",  הדור 

שועל. האיש ש״הפיל ליבם של ישראל". 
החיובית  הדמות  אל  נישא  בנו  זאת,  לעומת 
דוד  יצא  שממנה  המואביה,  רות   - המגילה  של 
המלך. והשאלה הנשאלת איך מסיפור אנטי יהודי 
ומוסרי יצא בסופו של דבר דוד מלך ישראל? הרי 
נישא  היה  לא  בנו  למואב,  יורד  היה  לא  הוא  אם 
אלמנתו   – בחמותה  דבקה  אשר  המואביה,  לרות 
של אלימלך, ובעקבות זה חזרה לבית לחם, נישאה 
לבועז והולידה את עובד, אשר ילד את ישי וממנו 
איך  המלך?  דוד  נולד  היה  לא  ישראל,  מלך  דוד 

מתגלגלת מהתנהגות כזו גאולת ישראל? 

י"ל שרות שימשה כהתחלה. היא בישרה מפנה. 
לבית  היה  את מה שחסר  באישיותה  הפגינה  היא 
יהודה באותם הימים - פתיחות כלפי הזולת. חסד 
מכל  משוחררת  פעולה  והטוב.  הפשוט  במובנו 
להבראת  רות  של  העיקרית  תרומתה  אינטרסים. 
החברה, טמונה בחוסר מהפכנותה. דמותה נחקקה 
הבלתי  הקטן,  הפעוט,  במעשה  דווקא  לדורות 
כקרן  דרכו בשקט למעמקים,  זה המפלס  מורגש, 

אור באפלה. 
נכרייה  לארץ  הלכה  הצעירה,  הנסיכה  "היא, 
שעליו  חסד  זהו  וגלמודה.  זקנה  אישה  אחרי 
עם  להציל  כדי  חפצתי׳.  באלה  ׳כי  הנביא:  אמר 
צורך  אין  לחייו,  חדש  אפיק  ולתת  משקיעתו, 
אלא  יושביו,  על  העולם  את  שיזעזעו  בפעולות 
הדרך  זוהי  לחברו.  אדם  שבין  קטנים  מעשים 
המובילה ליצירת בריאה חדשה. עתידו של העולם 
ביניהם.  יחסי חסד  ועל  בני האדם  על קרבת  בנוי 
ואין בכוחו של שום יסוד אחר לתקן ולרומם את 
האנושות שתצא מתוך מצריה זולת החסד, שהוא 
מטרתה")׳נחלת  וסוף  הבריאה  של  ראשיתה  סוד 

יוסף׳ על מגילת רות(.
נשמה טובה זו, הביאה למהפכה השקטה בעצם 
נוכחותה. מעשי הטבה צנועים ללא בקשת גמול, 
הכריחו את הבריות לשנות את יחסיהן ההדדיים. 
אט  אט  הלבבות  החלו  חייה  מהלך  למראה 
בהיקפן,  צנועות  היו  פעולותיה  מחדש.  להיפתח 
כזאת  עוצמה  קרנו  הן  אך כה טהורות בפשטותן. 
שאיש לא יכול היה לעמוד בפניה. כך שרות היתה 

ההתחלה.
זצ"ל  ממזריטש  הגדול  המגיד  כשהיה  מסופר, 

מגוריו.  בעיר  דליקה  פעם  פרצה  בשנים,  רך  ילד 
ולכן  עץ,  עשויים  הבתים  רוב  היו  זמן  באותו 
כילתה האש במהירות בתים רבים של יהודים וגם 
את ביתם. אמו חרפה נפשה והוציאה את הילדים 
ניצבה במרחק מה מן  מן הבית הבוער ולאר מכן 

השריפה ופרצה בבכי מר.
עשר:  כבן  אז  שהיה  הקטן  בער  דוב  לה  אמר 
העשויים  ורהיטים  עץ  של  בית  הם  ראויים  כלום 
עץ, שתשפכי עליהם דמעות שליש? ליטפה האם 
ראשו של בנה הקטן והשיבה: בני יקירי, בשעה זו 
איני בוכה על הבית העולה באש, ולא על הרהיטים 
הנשרפים עמו, אולם אני מצרה על מגילת היוחסין 
היקרה שלנו, שנותרה בבית, ובשעה זו היא הולכת 

ונשרפת כליל.
אל  לה:  ואמר  הבוכייה  אמו  את  הילד  ניחם 
תבכי אמא! הנני מבטיח לך שכאשר אגדל, בעזרת 
בי.  שתתחיל  חדשה  יוחסין  מגילת  לך  אכתוב  ה׳ 
מגילת  כתבה  היא  המואביה,  רות  הייתה  וכזאת 
יוחסין חדשה - מגילת חסד ואחריות, ומשום כך 

זכתה שממנה יצא דוד המלך.
סילקה  שבו  ישראל,  לעם  שהביאה  החסד  על 
של  אמה  להיות  זכתה  הקב״ה,  של  זעמו  את 
עמדה  היא  דוד.  בית  מלכות  של  האם  מלכות, 
ההקרבה,  שרשרת  של  הראשונה  החוליה  בראש 
אשר בסופה ניצב המשיח. כי מטרת משיח צדקנו 
המחיצות  את  הכבירה,  אישיותו  בעצם  לשבור 
שינוי  הזה,  בעולם  כאן   , להביא  הבריות.  בין 
האנוכית  ירידתו  לעומת  ומדינות.  עמים  בין  יחס 
רות  הוכיחה  אבוד,  שהכל  והאמונה  אלימלך  של 

המואביה כי יש תקווה...

חסד במובנו הפשוט והטוב. פעולה משוחררת מכל אינטרסים. תרומתה העיקרית של רות להבראת 
החברה, טמונה בחוסר מהפכנותה. דמותה נחקקה לדורות דווקא במעשה הפעוט, הקטן, הבלתי 

מורגש, זה המפלס דרכו בשקט למעמקים, כקרן אור באפלה

"

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

התיקון
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הצפתי  ברחוב  הולך  סיני  אברהם  כשר' 
עיניים  זוג  ולו  מושך  לא  הוא  ביתו,  שליד 
אחד. הוא לא שונה במאומה מהנוף החרדי 
בצפת, ונראה כמו עוד אחד מאלפי האברכים 
החרדיים המתגוררים בעיר. אין דבר שיגלה 

על העבר הסוער שלו. 
נוצר עמוק בלבו, ומה שמעניין אותו  את העבר הזה הוא 
במהלך היום הוא בעיקר דף הגמרא עליו הוא שוקד בכולל 
רבי  הרה"ג  בראשות  בעיר,  יקר'  'אור  הידועה  הישיבה  של 
ירמיה כהן שליט"א. על פניו של האברך עטור הזקן שיושב 
פעיל  רבות  שנים  שהיה  מי  של  אותות  נראים  לא  ולומד, 
חיזבאללה בלבנון. בראיון ל'קו עיתונות', ניאות סיני לחזור 
לעברו המסעיר, ולטוות את סיפורו האישי שמתחיל בחברות 

בארגון הטרור הלבנוני ומסתיים בישיבה הצפתית הציורית.
בו  "הבית  פותח.  הוא  בלבנון",  מוסלמי  בבית  "גדלתי 
הממשלה.  ובעד  הטרור  נגד  כלומר  ימני,  בית  היה  גדלתי 
לנו  להציק  דאגו  האזור,  על  ששלטו  פלשתינים  טרוריסטים 
פעמים רבות בשל דעותינו. הם דאגו להעניש אותנו בדרכים 
שונות. למרות הכל, המשכנו להיות נגד הטרור ולא התחברנו 
לקיצוניות". בקוראן, אומר סיני, הוא גילה כי אין שום מצווה 
להיות 'שהאיד' או להילחם כנגד היהודים, והכל זה המצאה 
של קיצוניים. "אם אני מאמין בתורת משה שהיא תורת אמת, 

לא יתכן שאפעל נגדה באלימות. כל מה שממציאים היום זה 
הכל פוליטיקה, וזה החל מאז שהם התחילו לחבר את הדת 
לקבור  אסור  עצמו  את  שהורג  מי  להיפך,  הפוליטיקה.  עם 

אותו בבית קברות מוסלמי".
ב-82', עת הגיע הצבא הישראלי ללבנון, הוא גילה ידידים 
לטובתנו,  הם  שהישראלים  קלטנו  באו,  שהם  "מי  חדשים. 
לצד הימין בלבנון ונגד הטרור והפלסטינים. לא רציתי את כל 
הטרור שהיה עד אז, והישראלים העניקו לנו את החיים הכי 
טובים שיש, מכל בחינה. הם פתחו את הכל ונתנו לנו להיות 
באו, פתאום  טוב. כשהם  היה  כל מה שהם עשו,  חופשיים. 
לכולם היה עבודה, כסף, חיים טובים ושקט, בלי מלחמות. 
הבנו שמישהו בא להגן עלינו, להיות לטובתנו - כשזה כמובן 
גם לטובתם. כל מי שלא אהב את הטרוריסטים ורצה לחיות 
בשלום, קיבל את זה בשמחה. בערבית יש אמרה: 'כשהשכן 

שלך שבע - גם אתה תהיה שבע'".
"התחברתי  הישראלים.  לחיילים  נקשר  הוא  הזמן,  עם 
אליהם. בתחילה זה היה חיבור 'חפיף' כזה. הישראלים שם 
מזון  ונותנים  עוזרים,  אצלנו,  מבקרים  טובים,  אנשים  היו 
ומים. הם באו לטובתי ואני מצידי חשתי שאני חייב להחזיר 
להם. לכן, אם ראיתי מחבלים או טרוריסטים, הייתי מעביר 
מידע לישראלים ומשמש כ'מודיע'. בזמן הזה, כמובן, בעיני 
הטרוריסטים הייתי בוגד ומרגל. אך אני רציתי שיהיה שקט 

הצבא  פיגועים,  ביצעו  פעם שהמחבלים  משום שכל  בכפר, 
היה מקשה על האזרחים.

"הייתי שנה שלמה בונקר"

"בשנת 83', התחיל החיזבאללה לבצע עוד ועוד פיגועים, 
אותם  היו  והפעילים  המחבלים  בעצם  הפלשתינים.  כמו 
השם  את  שינו  רק  הם  אך  מוכרים,  פלשתינים  מחבלים 
רצו  בכך  כי  הישנים,  הפיגועים  עם  והמשיכו  ל'חיזבאללה' 
הרוב,  היו שם  לחיזבאללה, משום שהם  את השיעים  לחבר 
והחיזבאללה אמר להם: הנה, תעבדו לטובתכם, זה לא קשור 
כי  ויותר,  יותר  למשפחתי  התחיל  החיזבאללה  לפלשתינים. 
ניסה  החיזבאללה  ב-85'  הידועות.  דעותינו  את  ידע  כמובן 
היה  בו  לכפר  לבנון,  לדרום  ברחנו  ואז  אותנו,  להרוג  ממש 
בסיס של הצבא הישראלי ששלט באזור. ביום היינו הולכים 
לשטח ולאזור שלנו ובלילה ישנים במקום מוגן, מהפחד. כך 
זה נמשך, עד שיום אחד החיזבאללה עשה לנו מארב בתוך 

הוא היה נער צעיר שגדל בצל ארגוני הטרור בלבנון  משפחתו שהתנגדה לטרור, הייתה יעד להתקפות 
הטרוריסטים שסבבו מכל כיוון  מאסר ממושך בבונקר לבנוני על ידי החיזבאללה, לימד אותו להיכנע: אז 
הוא התגייס לחיזבאללה, אבל כ"גיס חמישי"   אף אחד לא ידע, אך בשקט ובהסתר הוא הדליף לישראל 

  מידעים ביטחוניים סודיים במשך 14 שנה וסיכל עשרות פיגועים ואירועי טרור, והציל יהודים רבים
אבל חלום אחד שחלם בלילה בו צעד 60 קילומטר באפילה, לא עזב אותו וכיוון את דרכו ליהדות  היום, 
ר' אברהם סיני, גר צדק מצפת, יושב על התורה ועל העבודה בישיבה בצפת, לא מרבה לספר על עברו, 

כשבלבו שמחה תמידית: הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה

אלי שניידר

»

כנתינתם מסיני
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הלוואת מחתנים ומתחתנים

לזוג המתחתן ועד ₪75,000 להורים מכל צד
75,000₪

מחתנים? מתחתנים?
בלאומי רואים קדימה 

ומאפשרים לכם לחגוג בראש שקט

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה בסניף חייגו 5522*

לאומי. בנק שחושב מחר.
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. העמדת ההלוואה ותנאיה כפופים לקריטריונים 
הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה. האמור בתוקף עד 31.12.2021
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בבונקר  אותי  כלאו  נחטפנו.  מאחיי  ושניים  ואבי  ואני  הבית, 
מאד  קשה  לי  היה  שלמה.  שנה  שהיתי  ושם  לאדמה,  מתחת 
בשנה הזאת. עינו אותי המון, חתכו בבשרי, והשיא היה כאשר 
שרפו מולי את בני התינוק בן 9 החודשים מול העיניים. קשה 

לתאר את הקושי שעברתי שם".
בשנה הזו, היה לו מעט זמן להרהר. "גדלתי בבית מוסלמי 
מסגד  לנו  היה  לא  בכלל  במסגד.  הייתי  לא  פעם  ואף  רגיל, 
בכפר, ואף פעם לא ממש למדתי את הדת המוסלמית. בבונקר, 
מה  לדעת  כדי  בו,  לקרוא  התחלתי  ואז  קוראן,  ספר  מצאתי 
ואז  לא.  ואני  בסדר  הם  בכלל  אולי  למכור.  לחיזבאללה  יש 
להפתעתי גיליתי שכל מה שהם הטיפו אליו, לא נמצא בקוראן. 
לא כתוב בו להילחם, ומה שכן כתוב בו זה למשל איך הקב"ה 
הוציא את אברהם אבינו מהאש, וכן את כל הניסים והנפלאות 
שהקב"ה עשה לעם ישראל ביציאת מצרים, ומתן תורה על הר 
סיני. בזמן הזה התחלתי להאמין בקב"ה. הרבה עבר עלי עד אז: 
חטפו אותי, הייתי בכמה פיגועים, החיזבאללה שם לנו מטענים 
לנו  קרה  ולא  אנחנו הצלחנו לשרוד  אך  פעם,  לא  עלינו  וירה 
כלום. וכך התחלתי ללמוד וגם להאמין. ראיתי איך שהקב"ה 
ישנה  בקוראן  עליך.  ואני אחראי  אותך  אני בראתי  לך:  אומר 
שאלה: האם העולם יכול לברוא נשמה? התשובה היא שלא. 
אם העולם לא יכול לברוא נשמה, כתוב שם, אז בוודאי שהוא 
גם לא יכול להוציא נשמה - אלא אם הקב"ה רוצה את הנשמה 
בחזרה, ואז הוא שולח שליח. כלומר, אם מחבל יהרוג אותי - 
הוא השליח להחזיר את נשמתי לקב"ה, משום שהוא החליט 

להרוג אותי ולא המחבל. 
"נשבעתי אז לקב"ה שאני לא אעזוב אותו. ידעתי שיש בורא 
יצא  ניסו לירות בי ולא  לעולם: הוציאו אותי להורג פעמיים, 
בבונקר,  אחת,  פעם  אמות.  שאני  רצה  לא  הקב"ה  כי   - כדור 
ניסתי  היה עדיף למות,  וכבר  לי כה קשה בפנים  אחרי שהיה 
לתלות את עצמי פעמיים - והחבל נחתך. הבנתי שהקב"ה לא 

רוצה שאמות". 
לאחר שנה, בסוף 85', הוציאו אותו שוביו לחופשי. "יצאתי 
הם  החיזבאללה.  של  במעוז  וגרתי  מאמין,  כאדם  החוצה 
איך  ושמעתי  אז למסגד,  רצתי  להם.  כבר שייך  האמינו שאני 
לגן  תגיעו  'שאהידים',  ותהיו  תתאבדו  אם  אומר:  שהשייח' 
כל  הכל  אם  לעצמי:  אמרתי  אש.  של  נחל  אתכם  וילווה  עדן 
כך טוב שם, למה השייח' לא הולך ועושה זאת בעצמו? זכרתי 
וידעתי שאין דברים כאלה. אותו שייח'  את הקוראן בעל-פה 
שדיבר, היה גם זה שניסה להוציא אותי להורג והקב"ה הוציא 
אותי מידיו, אז היה ברור לי שלא אלך אחריו. החלטתי לעשות 
מעשה, ולהתחבר לגרעין הקשה של החיזבאללה. בתחילה הם 
ולכן אמרתי להם שכל הבעיות שהיו עם משפחתי  בי,  חשדו 
היו רק עם אחיי, ושלא יאשימו את כל המשפחה בגללם. וכך 
התקבלתי לשורותיהם וגרתי בתוכם, כשאני רואה כל דבר. כך 
היה זמן מה, עד שעליתי על חולית מחבלים שתכננו פיגוע נגד 
בסיס הצבא הישראלי. שמעתי על כך והייתי אכול ספיקות. מצד 
אחד היה בי מה שאמר: כבר יצאתי נקי מהחיזבאללה, אז מדוע 
ששוב אהיה חשוד? אבל אז החלטתי ועשיתי מעשה: באחד 
קילומטר,   60 של  מרחק  לרוץ  התחלתי  מכן,  שלאחר  הימים 
עם  נפגשתי  שם  הישראלי,  לבנון  דרום  לצבא  שהגעתי  עד 
הישראלים ממכריי, ומסרתי להם את המידע. אהבתי במיוחד 
אדם מסוים שהיה בא בזמנו לבית שלנו. נפגשתי אתו והצעתי 
החיזבאללה,  בתוככי  ישראל  בשביל  קבוע  באופן  לעבוד 
ואפילו הוא אמר לי: למה לך? כבר יצאת נקי. אם שרפו לך ילד 

אחד, כעת ישרפו לך את כל המשפחה.
תראה  לי,  שעשו  מה  'תראה  לו:  אמרתי  התעקשתי.  "אבל 
את הגוף שלי. אם לא תיתן לי לעבוד איתך - אני אמצא משהו 
אחר. זכותי לשנוא אותם כך ולהתנקם בהם, אחרי ששרפו לי 
ילד'. כמובן, לא מקבלים מיד כל מי שבא אלא בודקים אותו, 
וכך גם היה אצלי. במשך כמה חודשים בדקו אותי במבדקים 
שונים, ואז ביקשו שבאמת אתגייס לחיזבאללה, ושתלו אותי 
וממש דאגו שאגדל  שם. הם הדריכו אותי בדיוק מה לעשות 

בדרגות בתוך החיזבאללה". 
בנקודה הזו, סיני ממעט לדבר. מעט מאד מותר לספר ולפרט. 
"אני יכול רק לומר שמנעתי הרבה מבצעים של החיזבאללה, 
עשיתי  פיגועים.  ומנעתי  חיילים,  מאד  הרבה  בס"ד  הצלתי 
המון באותן שנים. הקב"ה רצה שאצליח. אני זוכר את הפיגוע 
הראשון שמנעתי: היו אלו 150 מחבלים, מהם 80 מתאבדים, 
לחטוף  וגם  ולהרוג  ישראלי  לבסיס  להיכנס  אמורים  שהיו 
חיילים. אני ידעתי הכל על המבצע הזה: היכן הטילים שבהם 
תכננו להשתמש, מי ייצא למבצע, מי המאמנים, כמה מכוניות 
וב"ה  למפעיליי,  הזה  המידע  כל  את  סיפרתי  ועוד.  ישתתפו 
מלכודות  להם  הטמין  הצבא  עצמם.  את  הכינו  שלנו  הכוחות 
והרג  הזה,  הפיגוע  את  עשו  שהם  לפני  עליהם  עלה  בדרך, 
מהמחבלים  ורבים  דומים,  סיפורים  המון  לי  יש  מהם.  רבים 
שידיהם מלוכלכות בדם של ילדינו, חשפתי ודאגתי 'לסיים את 

»

»



כבר  שנים ברציפות

מכבי מאחלת לכל בית ישראל
חג שבועות שמח!

הכי הרבה
מצטרפים למכבי!

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

ממשיכים
לקצור מחמאות...



מוסף שבועות תשפ''א1212

העבודה'".

"אמרו לי: אל 
תתגייר"

 ,2000 לשנת  עד  מ-86'  שנים,   14 במשך 
וסייע  החיזבאללה  בתוך  עמוק  היה  סיני 
טרור.  אירועי  ועוד  עוד  במניעת  לישראלים 
 60 מרחק  ברגל  פעם  בכל  הולך  "הייתי 
הישראלים  עם  נפגש  בלילה,  קילומטרים 
חוזר  בלילה  ולמחרת  המידע,  את  ומוסר 
את  אהבתי  כל-כך  ק"מ.   60 פעם  עוד  חזרה 
הישראלים, שהייתי 'שורף' את עצמי ועושה 
להביא  והעיקר  אליהם  להגיע  אדיר  מאמץ 
שסומכים  לי  שאמרו  פעם  כל  המידע.  את 
עליי ושמנעתי פיגועים, הרגשתי שאני חייב 

לעמוד בזה, כדי להביא עוד משהו".
לישראל.  לעבור  החליט   ,'97 בשנת 
"החלום שלי היה לעבור לכאן. ידעתי שאם 
ברח  לא  הוא  טוב".  לי  יהיה  לכאן,  אבוא 
מלבנון, אלא סיכם מראש עם הצד הישראלי 
אותו,  ויכניסו  למחסום  משפחתו  עם  שיגיע 
הוא  לישראל,  כשעבר  היה.  בדיוק  וכך 
השנים   3 במשך  בצפת.  התיישבו  ומשפחתו 
מהצד  והפעם  לצבא  לסייע  המשיך  הבאות, 
וביחידות  בשייטת  ושירת  הגבול,  של  השני 
השייטת  עם  יוצא  "היית  נוספות.  מובחרות 
מחדירים  היו  הם  למשימות.  האוויר  וחיל 
הייתי  שלאחריהן  ל'עבודות',  לשטח,  אותי 
חוזר. הייתי כבר הרבה יותר רגוע, כשידעתי 
אומץ  בי  והיה  בישראל,  וילדיי  שמשפחתי 
ביחידה  מחסל  הייתי  דברים.  יותר  לעשות 
מכל  מידעים  שאוספת  יחידה  מאד,  גבוהה 
והמוסד,  השב"כ  הצבא,  הביטחון,  זרועות 
אם  העבודה.  את  עושים  היינו  ואנחנו 
המידע,  את  שמביא  זה  הייתי  אני  בתחילה 
העבודה  את  בעצמי  עושה  הייתי  כבר  כעת 
מתוכננים  טרור  אירועי  על  שמידע  לאחר 
הגיע מאחרים. בעיני זרועות הביטחון הייתי 
על  שהכרתי  מאחר  אחר,  חייל  כל  על  עדיף 

בוריו את השטח ואת האנשים".
המהפך  החל  תש"ס,  כיפור  יום  בערב 
ישבנו  מאמין.  אדם  כאמור,  "הייתי,  האישי. 
שכניי  את  וראיתי  במרפסת,  ואני  אשתי  אז 
הולכים לבית-הכנסת. אמרתי לאשתי: מסגד 
היה עד היום לדעתנו הבית של הקב"ה, וגם 

וברצוני  הקב"ה,  של  הבית  הוא  כנסת  בית 
מותר  בכלל  אם  שכן  שאלתי  לשם.  ללכת 
לי, והוא השיב בחיוב. הרב של בית הכנסת 
הכיר  ולא  מהשכונה  היה  לא  הגעתי,  אליו 
לחבוש,  כיפה  לי  והגיש  אותי  וכיבד  אותי, 
את  מכיר  שלא  יהודי  שאני  חושב  כשהוא 
מצוות. למחרת יום כיפור הגיע אליי האחראי 
לבית- שהלכתי  לו  וסיפרתי  ידידי,  מהצבא, 

הכנסת וקיבלו אותי יפה. הוא התחיל לצחוק: 
מה יש לך לעשות שם? מפה לשם התחלתי 
של  בדרך  בזה,  ו'נדבקתי'  ועוד,  עוד  ללכת 
חייב  אני  מאמין  להיות  בשביל  הקב"ה. 
האמת  שזו  וחשתי  ובתורה,  בדת  להאמין 
שלי. המשכתי עם זה הלאה ורציתי להתגייר, 
אותי.  לגייר  רוצה  לא  אחד  שאף  ראיתי  אך 
עמדו  המדינה  מטעם  רשמיים  גורמים  גם 
נגדי ואמרו: אל תתגייר. לא הסכמתי לוותר, 
ארוכה,  ותקופה  מאמצים  אינספור  ואחרי 
התגיירתי לבסוף אצל הרה"ג שמואל אליהו, 

רבה של צפת".
במפגש הראשון עם הרב אליהו, ר' אברהם 
בהלם.  נתקף  לבנוני,  ערבי  עוד  אז  סיני, 
עשרות  שהלכתי  ארוכים  לילות  "באותם 
קילומטרים ברגל, שאלתי פעם את הקב"ה: 
הולך  לא  אני  הרי  עליי?  שומר  אתה  מדוע 
למסגד ואני בכלל בוגד?! כל השמירה הזו, 
הבנתי, אינה אני אלא של הקב"ה לבד שנותן 
לי להצליח. באותו לילה חלמתי חלום שאני 
שלוקח  מזוקן  רב  ורואה  עתיק,  לבית  נכנס 
אחר  לא  היה  הזה,  הבית  מהספריה.  ספר 
מאשר בית הרבנות בצפת. אמרתי אז לאשתי 
בספר  אוחז  שראיתי  הרב  זה  בהתרגשות: 
את  שאלתי  אז  שראיתי.  הבית  וזה  בחלום, 
הקב"ה למה הוא שומר עליי, והיום אני יודע 
למה: כדי לספר את כל הניסים והנפלאות של 
שעשה  מה  כשכל  ושומר,  שעושה  הקב"ה 
ישראל,  מעם  ואחד  אחד  כל  למען  זה   - לי 
את  לי  יראו  שאם  ידעו  בשמים  למעני.  לא 
הדרך, אלך בה. ולכן, למרות שאף אחד לא 
רצה לגייר אותו, התעקשתי והצלחתי לבסוף. 
צריך  הייתי  ולא  לי את הדרך  הקב"ה הראה 

לשאול אף אחד אם זה טוב לי או לא.
על  ישב  רצופות  שנים  וכמה  כמה  במשך 
על  ושקד  יקר'  'אור  בישיבת  הקבוע  כסאו 
התורה. היום הוא יוצא מידי פעם להרצאות 
בהן הוא מספר את סיפורו המדהים. ואיומים 
הם  "האם  מפחד.  לא  הוא  מהחיזבאללה? 
אותי  אבל  שכן,  שמעתי  אותי?  מחפשים 
את  מצאתי  מצאתי.  כבר  אני  מעניין.  לא  זה 

היהדות".

»

גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר
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ימי הולדתארועיםחוגים
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מכירת ציודקבוצותקורסים



 תושבי בני ברק, הירשמו לסדנאות
לשמירה על אורח חיים בריא

לפרטים והרשמה 03-6159600

*3833 | meuhedet.co.il

 עם סדנאות הבריאות של מאוחדת
אתם תמיד מסודרים!

 תזונה נכונה    סוכרת    טרום סוכרת
גמילה מעישון    לגיל השלישי
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מה הוביל אדם אמיד להקים ביום בהיר מפעל להאדרת כתבי הרמב"ם? ומדוע 
כל לומדי הרמב"ם התפעלו ולא פסקו מלשבח ולהלל?  כיצד נעשתה העבודה 

ובמשך כמה שנים?  סיפורים קטנים על הסייעתא דשמיא שליוותה את 
העוסקים במלאכה  ועל הקשר עם מרנן הגר"מ פיינשטיין, הסטייפלר והגרא"מ 
שך זצוק"ל  20 שנה לאחר פטירתו של הרב שבתאי פרנקל ז"ל, מספר מי שהיה 

יד ימינו, ר' צבי ביכלר, על האיש שלא זכה לילדים והשאיר מזכרת נצח

יד שבתאי
45 שנה 
למהדורת

רמב"ם פרנקל
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יוסף טולדנו

מלחמת  טרום  חודשים  כמה  זה  היה 
מי  פרנקל,  שבתי  הרב  השנייה.  העולם 
"רמב"ם  הוצאת  כבעל  כיום  מוכר  ששמו 
לקרות,  העתיד  את  כנראה  הריח  פרנקל", 
להגר  ביקש  שונות  סיבות  של  ובצירוף 
לארצות הברית כדי למצוא שם מנוחה. הוא 
שהה אז ברוסיה, וכל בקשותיו להגר לאמריקה, סורבו. הרב 
פרנקל הבין שמרוסיה הוא לא יוכל להגיש את הבקשה, ונדד 
ליפן, משם - כך חשב - יוכל לבקש ביתר קלות בקשת הגירה 
לארצות הברית, ואף להיענות במהרה )זה היה כאמור עוד 

טרם המלחמה של יפן עם ארה"ב(.
לפני  ובראשונה  פנה בראש  ליפן,  נדודיו  כשהגיע לאחר 
הכל אל הקונסוליה האמריקאית, אך למרבה צערו השומרים 
בקשת  את  ולבקש  המקום  אל  להיכנס  אפילו  לו  נתנו  לא 
שוב  וניסה  ימים  כמה  במשך  למקום  חזר  כך  ההגירה. 
ושוב להיכנס אל הקונסוליה, אך שוב ושוב מנעו ממנו את 
והתייאש.  כמעט  ונשנו,  שחזרו  ניסיונות  לאחר  הכניסה. 
שלו  האכסניה  למקום  חזר  ימים,  כמה  לאחר  אחד,  בוקר 
והתפילין.  הטלית  מונחים  מתפילת שחרית, כשתחת שחיו 
של  ראש  הציץ  ממנו  מהודר,  שרד  רכב  לידו  עצר  לפתע 
סיפר  לימים  הולך?".  אתה  לאן  "רב'ה,  אותו:  ששאל  גבר 
פרנקל: "ראיתי שהוא נראה כיהודי, ועניתי לו שאני הולך 
לכיוון האכסניה שלי. הוא אמר לי שהוא ייקח אותי למקום, 
מגלה  אני  ואז  שיחה,  בינינו  התפתחה  הרכב.  אל  ונכנסתי 
הקונסול  מאשר  אחר  לא  הוא  משוחח  אני  איתו  שהאיש 
יהודי, ושאיתו ביקשתי  ובעצמו, שהיה  האמריקאי בכבודו 

להיפגש זמן כה רב.
הקונסוליה  אל  בכניסה  שלי  התלאות  על  לו  "סיפרתי 
שלא  ושידאג  שוב  שאבוא  ביקש  והוא  ההגירה,  ובבקשת 
שוב  המקום  אל  באתי  למחרת  הכניסה.  את  ממני  ימנעו 
שאני  החלטתי  להיכנס.  לי  נתנו  לא  שוב  אך  בוקר,  בשעת 
הקונסול  יוצא  אז  הצהריים,  עד שעת  ושאחכה  מוותר,  לא 
לארוחת צהריים. חיכיתי, ואז הוא באמת יצא. ניגשתי אליו 
ואמרתי לו ששוב לא נותנים לי להיכנס. הקונסול עצר, חזר 
לתוך הבניין כשהוא מכניס אותי איתו, ומיד נתן לי אישור 

כניסה והגירה לארה"ב". 
פרנקל  היה הרב  סיפור ההצלה הפרטי שלו האמור,  את 
מספר פעמים רבות בימי חייו, שכן ראה בו את הנס הפרטי 
הצליח  פרטי  באופן  עצמו  הוא  מגיא-המוות.  כהצלה  שלו 
אחיו.  את  עזב  לא  הוא  אך  האיומה,  מהשואה  להימלט 
ונצורות  גדולות  פעל  הוא  ממקום מושבו החדש בארה"ב, 
בכדי להציל את היהודים מידי הנאצים, וסיפורי הצלה רבים 

נקשרו בשמו.
מלאו  השנה  שלו.  ידועות  הפחות  הפעולות  הן  אלו  אך 
לפרויקט  שנים  ו-45  פרנקל  הרב  של  לפטירתו  שנים   20
"רמב"ם-פרנקל" שהוא יזם ונטל עליו את חסותו המלאה, 
בו  אז,  עד  נתון  המצב שהיה  את  לחלוטין  פרויקט ששינה 
תלמידי חכמים ובני ישיבות שחפצו לעיין בדברי הרמב"ם, 
עתיקות, שהיו  ישנים מהוצאות  לעיין בספרים  צריכים  היו 
הרב  השנים.  במהלך  שנוצרו  ובשגיאות  בטעויות  מלאים 
חשובים  הכה  הספרים  את  להוציא  עצמו  על  נטל  פרנקל 
בספריות  מידע  איסוף  של  נמלים  עבודת  תוך  מחדש, 
והשוואת גירסאות - בעבודה בסדר גודל שללא ספק נעשתה 

בפעם הראשונה בעולם הספר התורני.

הרב פרנקל נפטר בגיל 92 אך ללא ילדים. במהלך השנים 
הוא אימץ 2 ילדים, אחיינים של אשתו. אשתו הייתה בתו של 
ה'קראקא-רב' האחרון שהיה נינו של החתם סופר, רבי יוסף 
נחמיה קורניצר. היו לה אח ואחות שנספו שניהם בשואה. 
האח השאיר אחריו בת, והאחות - בן. את שניהם לקחו בני 
 – בהמשך  אותם  השיאו  ואף  מקטנות,  גידלו  פרנקל,  הזוג 
כמו גם את בני הדור הבא. בנו וחתנו מתגוררים היום בניו-

יורק, כשחתנו, ר' נפתלי קפלן )נכדו של רבי ירוחם ליבוביץ 
החורג,  דודו  של  חייו  במפעל  להמשיך  משתדל  ממיר(, 

ומחלק בשל כך את זמנו בין ניו-יורק לבני-ברק.

מתווכח בלימוד 
עם האברכים

מי שליווה את ר' שבתי פרנקל בכל שנותיו בארץ, היה ר' 

צבי ביכלר, כיום בעלים של חנות ריהוט בבני-ברק, ואז, עד 
פטירתו של ר' שבתי לפני כעשר שנים - יד-ימינו והממונה 
על ביצוע כל הפרויקטים שיזם. "הוא היה אישיות מיוחדת 
במינה", נזכר השבוע ביכלר באזננו. ביכלר מספר כי הכיר 
עבדו  השניים  בערך".   65 בגיל  צעיר,  כשהיה  "עוד  אותו 
ביחד 25 שנה, מתחילת העבודה על פרויקט חידוש והאדרת 

ספרי הרמב"ם ועד לפטירתו של פרנקל.
טרם עבר לגור בארץ, הוא גר כאמור שנים רבות בארה"ב, 
 500 עבדו  ותחתיו  באריגה,  שעסק  גדול  לסוחר  היה  שם 
פועלים במפעל בניו-יורק. "בגיל שישים הוא החליט שכסף 
הוא כבר עשה מספיק, והוא רצה לעשות משהו שיהיה לזכר 
עולם, והחליט להיכנס כולו לתוך נושא האדרת הרמב"ם", 
חכמים  תלמידי  ישנם  בארה"ב  גם  אמנם  ביכלר.  מספר 
גדולים, אך ר' שבתי העדיף לבצע את הפעילות הזו מכאן, 
מישראל, בשיתוף ובעזרת תלמידי החכמים שבארץ, ועבר 
בבני-ברק,  אהרן  רמת  שבשכונת  בן-זומא  ברחוב  לגור 
שלו,  הספרים  הוצאת  שם  על  היום  עד  שרשומה  בכתובת 

"הוצאת שבתי פרנקל".
"ברחוב בן זומא הוא בנה לו וילה גדולה מאוד שהייתה 
מפורסמת בקרב האברכים שבאו לשם כולם, והמקום היה 
והסתובב  הלך  עצמו  "הוא  ביכלר.  מספר  הזמן",  כל  סוער 
המקום  את  למצוא  בכדי  העולם  ברחבי  רבות  בספריות 
לתיקונן,  הטעויות  את  להביא  רצה  הוא  הרמב"ם.  לספרי 
הרב  הרמב"ם".  של  הכלים  ונושאי  מפרשי  כל  עם  ביחד 
פרנקל אסף סביבו קבוצת תלמידי חכמים גדולים, כמו רבי 
)אחיהם  אדלשטיין  רבי שלמה  רביץ,  דוד  רבי  הילמן,  דוד 
של הגר"ג והגר"י(, רבי אברהם פרבשטיין ויבדל"א בנו רבי 
משה מרדכי מראשי ישיבת חברון, ואפילו רבי דוד שמידל 
בחזית  שנמצא  ומי  קדישא"  "אתרא  כיו"ר  כיום  המוכר   -

המלחמות על שימור הקברים ברחבי הארץ. 
שהיום  ביותר,  הגדולים  החכמים  תלמידי  אצלו  "עבדו 
ניהלתי את כל העסק הזה, גם  הם כמובן מבוגרים, כשאני 
רוחנית - מול האברכים, וגם גשמית - מבחינת העבודה מול 
והתחיל  האברכים  כל  את  לקח  פרנקל  והרב  הדפוס,  בית 
לעבוד איתם". ביכלר אומר כי בצורה שהרב פרנקל הדפיס 
היה  יכול  לא  אחר  דפוס  שום  שלו,  בהוצאה  הרמב"ם  את 
לעשת זאת, כי היו אלו עמודים שהורכבו מהמון מרכיבים 
רבה  הגהה  גם  לערוך  היה  וצריך  מפרשיו(,  וכל  )הרמב"ם 
ואף בית דפוס לא הסכים לעבוד כך. משום כך, הקים בבני-

ברק בית דפוס חדש משלו, שאחר כך נהיה למפורסם מאוד 
וכל גדולי הרבנים הדפיסו בו את ספריהם, כמו למשל מרנן 
שטרנבוך  והגר"מ  זצ"ל  וואזנר  והגר"ש  פינשטיין  הגר"מ 
הדפוס  בבית  הדפיסו  רבות  שנים  "במשך  שיבדלחט"א. 
ביכלר,  מספר  וארה"ב",  מאירופה  גם  רבים,  רבנים  הזה 
מהסיבה  זאת  כל  ספרים.  עשרות  בו  הודפסו  הכול  "ובסך 
להדפסת  רק  שלם  דפוס  בית  להחזיק  ניתן  לא   - הפשוטה 
ספרי הרמב"ם". בבית הדפוס עבדו כעשרה פועלים, והוא 

היה לבית הדפוס הגדול באזור.
כל  אחרי  הדפוס  לבית  בא  היה  זצ"ל  הסטייפלר  מרן 
הדפסת גיליון מספריו, על מנת לשלם. ביכלר מספר לנו על 
אחת הפעמים שהיה אצל הסטייפלר על מנת לקבוע מחיר 
להדפיס  לו  יעלה  כמה  אותי  שאל  "הוא  ההדפסות.  לאחת 
גיליון, ואמרתי לו את המחיר שנקב לי הרב פרנקל, שרצה 
לעשות לסטייפלר מחיר זול. הוא אמר לי בחיוך 'אני יודע 
את המחיר, ואני רוצה לשלם את המחיר המלא'...". ר' זליג 
איתו  יושב  היה  והסטייפלר  הדפוס,  בית  מנהל  היה  וורמן 
ועם ביכלר על הסכמי התשלום על כל ספר שהדפיס, ובא 
חיים  רבי  בנו,  "גם  גיליון.  כל  כאמור לשלם אחרי הדפסת 

שליט"א, הדפיס את כל ספריו אצלנו", מציין ביכלר.
לו  היו  מוצאו  בשל  אך  עברית,  אמנם  דיבר  פרנקל  הרב 
שגיאות רבות, ואת שפתו עם האברכים ועובדיו הישראלים - 
השלים באידיש. כשאנחנו שואלים את ביכלר אם הוא עצמו 
היה תלמיד-חכם, הוא אומר: "בוודאי. הוא היה תלמיד חכם 
אם  האברכים  עם  בלילה   2-3 עד  מתווכח  היה  הוא  גדול. 
לכתוב או לא באחד הספרים. ה'גדולים', כמו הסטייפלר, גם 
הם אחזו ממנו עולמות. הסטייפלר תמיד היה אומר לו: 'אני 
לא יכול בלעדי הספרים שלך! תוציא עוד חלק ברמב"ם!'".

בשלושה  בהוצאתו  הרמב"ם  את  אז  הוציא  פרנקל  הרב 
ממנו  לקח  הסטייפלר  וגדול.  בינוני  קטן,   - שונים  גדלים 
בתחילה את הגודל הקטן, אך לאחר מכן, כשראייתו נחלשה, 
הוא ביקש מהרב פרנקל שיחליף לו אותו להוצאה הגדולה. 

45 שנה 
למהדורת

רמב"ם פרנקל

»

ר' שבתי פרנקל ז"ל וספרי משנה תורה לרמב"ם בהוצאתו
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קודם  לו  שיחזיר  רק  אך  שבשמחה,  לו  השיב  פרנקל  הרב 
 - את הספרים מהסטייפלר  קיבל  העותק הקטן. כשהוא  את 
נפעם. הם היו מלאים בדמעות ובהרבה מאוד כיתובים בצדדי 
העמודים. בעיני ר' שבתי היה זה נכס, והוא שמר על אותם 

ספרים עד סוף ימיו.
אחרי  אחד  יצאו  הרמב"ם  כרכי  הדפוס,  שהוקם  אחרי 
בו.  שבאו  ה'קנקן'  היה   – שבישרו  הנוסף  והחידוש  השני, 
"הם היו חדשניים. המוטו של ר' שבתי היה 'תורה מפוארת 
בכלי מפואר'. הכריכה שלהם הייתה הכי יפה והכי חזקה, וכל 
ר'  הזמן.  כל  לבני התורה שלומדים בהם  נח  כדי שיהיה  זה 
שבתי דאג לכרוך אותם בצורה לא רגילה, הכריכה לא הייתה 
מפלסטיק כנהוג אלא מבד וקרטון שהביא מאמריקה, שעלו 

לו הון תועפות", מספר ביכלר.
בהיכלי הישיבות לא ידעו בתחילה מהו "רמב"ם פרנקל", 
וביכלר היה זה שנכנס לתחום השיווק של הספרים. "עשיתי 
כל  עם  קשר  לי  היה  שיצא.  כרך  כל  על  בישיבות  מבצעים 
הוצאת  לפני  חודשים  כמה  הגדולות.  עם  רק  לא  הישיבות, 
לי אנשי קשר  והיו  הייתי שולח לישיבות מכתבים,  כל כרך 
בכל אחת מהישיבות. כשיצאו הספרים אנשים קנו אותם כמו 
לחמניות. הם פשוט חיכו מתי ייצא עוד כרך, ושאלו אותי על 
זה כל הזמן. ר' שבתי קרן מאושר מזה שלומדים את הרמב"ם 
יום- בשבילו  הייתה  חדש  כרך  הוצאת  כל  בישיבות.  'שלו' 

טוב. כל האברכים היו מגיעים אליו בכזה יום לשתות לחיים, 
והייתה אז שמחה גדולה".

אין  עליו  'עבודה'.  סדר  על  הוא  הרמב"ם  מכרכי  אחד 
הרבה פירושים. פירוש אחד ידוע שכן קיים, הוא פירושו של 
המהר"י קורקוס. לרב פרנקל היה נחוץ להשיג את הספרים 
ניתן  לא  אך  ברמב"ם,  לשלבם  כדי  המהר"י  של  המקוריים 
המהר"י  לחיבורו,  בהקדמה  כאמור  זה.  את  למצוא  היה 
חילק את ספרו לשלושה חלקים. אז אמנם חלק אחד כן היה 
בידיו, לא ברור מהיכן, אך עדיין היו חסרים לו שני החלקים 
האחרים. הם היו יקרי המציאה. "הפכנו את העולם", מספר 
ביכלר, "אפילו הלכנו אל מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לבדוק אולי 
יש במצרים את העותק, אבל התברר שלא, וכך חיפשנו, עד 
שאמר לנו מישהו שיש אברך מסוים בחיפה שיש לו את אחד 
החלקים החסרים. אותו אברך רצה על זה הרבה מאוד כסף, 
ושלח לנו אף צילומים של העמודים הראשונים כדי שנראה 
כל-כך  בזה  להשקיע  רצה  לא  שבתי  ר'  אמין.  אכן  שהוא 
ניגשו  אברכים  כמה  כך.  על  לוותר  חשב  וכבר  כסף,  הרבה 
זאת  ר' שבתי שבכל  על  שישפיע  קנייבסקי  חיים  רבי  למרן 
הקנייה שלו,  מכוונת  נסוג  יקנה. האברך, שראה שר' שבתי 
הוריד לו את המחיר, ולבסוף - במקום 50,000 דולרים כפי 
שרצה בתחילה, ביקש רק 5,000 דולר ואז ר' שבתי אכן קנה 
את הספר ממנו. כולם ראו שהוא צדק כשסירב לקנות ממנו 

תחילה במחיר העצום שדרש".

ההסכמות הנדירות 
של גדולי ישראל

שבתי  ר'  אל  הגיע  הזה,  מהסיפור  שבועות  כמה  אחרי 
שלום  רבי  הגאון  ימים,  באותם  בעלזא  ישיבת  ראש  פרנקל 
דיבר  פרנקל  הרב  ספרו.  את  אצלו  להדפיס  וביקש  ברנדר, 
איתו במקרה על פירושו של המהר"י קורקוס, ואז גילה הרב 
הספר.  של  והאחרון  השלישי  החלק  נמצא  שאצלו  ברנדר 
הישיבה  לראש  אמר  הוא  אורו.  פרנקל  שבתי  ר'  של  עיניו 
שהוא מוכן להדפיס לו את ספרו בחינם, והעיקר שייתן לו את 
הספר. הרב ברנדר אמר שהוא מוכן לתת את הספר רק לצבי 
ויחזיר לו, ואכן כך היה. "לקחתי  ביכלר, שיצלם את הספר 
ממנו את הספר, צילמתי והחזרתי לו, ולכולנו הייתה שמחה 
אדירה על השלמת פירושו של המהר"י קורקוס, שספרו היה 

יקר המציאה", אומר ביכלר.
או למד פעם באחד מכרכי הרמב"ם בהוצאת  מי שלומד 
פרנקל, לא יכול לפספס את ההסכמה הארוכה והנדירה בכתב 
אינו  שכידוע  קנייבסקי,  חיים  רבי  התורה  שר  מרן  של  ידו 
נותן הסכמות לספרים )רק ברכות וכדו'(, ובטח שלא בכתב 
ידו. במקרה הזה יצא הגר"ח מגדרו והעניק לסדרה, כאמור, 
מוציאה,  את  מאוד  שיבחה  שאף  ומפורטת,  גדולה  הסכמה 
הרב פרנקל. "גם הסטייפלר כתב לו בהסכמה, 'המו"ל דבר 
אשר לא בא כבושם הזה מימות עולם', שזה נוסח שהוא לא 
כתב לאף-אחד אחר" מציין ביכלר. "רבי חיים עצמו מאוד 
אחז מהוצאת הרמב"ם הזו ולא זז בלי זה. גם להוצאת הש"ס 
)ממנו יצא רק כרך אחד(, נתן לו הסכמה דומה. אני זוכר איך 

הלכתי לרבי חיים והוא תיקן שוב ושוב את נוסח ההסכמה 
והוסיף. פעם הייתי אצל בתו כשהוא שהה אצלה, והוא אמר 
לכריתו...",  מתחת  נמצאת  ושההסכמה  לביתו  שאלך  לי 
מרן  שראה  החשיבות  על  המראה  בעובדה  ביכלר,  מספר 

הגר"ח בספרים ובהסכמה שנתן. 
מעלה גדולה בה ניחן הרב פרנקל לדברי מכיריו, היא מעלת 
השתיקה. יותר מ-100 אברכים עבדו אצלו בכלל הפרויקטים 
כמו  השאר,  על   80 ועוד  הרמב"ם,  בפרויקט  אברכים   20(
למשל פרויקט שניסה להרים על הדפסת הש"ס מחדש, ממנו 
קמא(,  בבא  מסכת  על   - כאמור  לבסוף  יצא  אחד  כרך  רק 
ומעולם אף אחד לא שמע אותו מדבר סרה באברכים, למרות 
מעשים מסוימים שחלק מהם עשו לעיתים והיו למורת רוחו. 
"היו אצלו הרבה אברכים ומעולם לא שמעתי מדבר רע על 
שמעתי  לא  בחיים  במישהו.  לפגוע  וחלילה  חס  אברך.  אף 
ממנו לשון הרע", אומר ביכלר שמוסיף לומר ש"היו לו את 
שני החלקים, הרוחני - האברכים, והגשמי - הדפוס. בחלק 
הרוחני של האברכים הוא תמיד היה 'לארג'' - עוד מאה שקל 
או דולר למי שהיה צריך. אבל בעסקי הוא דן דין פרוטה כדין 

מאה, עמד על כל פרוטה ופרוטה עם הספקים וכו'.
לרגע  אותו  ראיתי  לא  ומעולם  אותו,  הכרתי  שנים   25"
בטל. או שהוא למד או שהתפלל או אכל, אבל בטל - מעולם 
לא היה. בראש חודש הוא הקפיד לתת לאברכים את הכסף, 
כך,  היה  זה  העובדים  עם  גם  יעבור.  לא  אחד  שיום  ואפילו 
ואני לא יודע אם הוא איחר בתשלום גם להם - אפילו ביום 

אחד, והם באמת העריכו את זה".
איך באמת הכרת אותו? אנחנו שואלים את ר' צבי ביכלר. 
"הייתי אחרי החתונה שלי, וחיפשתי עבודה לעבוד בה. יחד 
ר' שבתי,  יהודי שהיה קרוב של  איתי בבית הכנסת התפלל 
עבודה  לראיון  אז  אליו  הלכתי  איתו.  לעבוד  לי  הציע  והוא 
יודע הנהלת חשבונות?', ועניתי לו  והוא שאל אותי: 'אתה 
שלא.  עניתי  כך  על  וגם  שאל,  יודע?'  אתה  'אנגלית  שלא. 
עניתי  זה  וכשעל  לבסוף,  שאל  ללמוד?'  יודע  אתה  'גמרא 
שכן, אמר לי כי הנהלת חשבונות ואנגלית יהיה לי קל הרבה 
יותר מללמוד גמרא, ואכן למדתי אנגלית והנהלת חשבונות, 

בה אני עוסק עד היום".
הכנסת  בבית  דורש  שבתי  ר'  כשהיה  איך  נזכר  ביכלר 
גורליץ בשיכון ה' בבני-ברק בו התפלל בשבתות, הקהל היה 
מרותק, וכולם הטו אוזניים לשמוע את דבריו. "מאוד אהבו 
כשאנחנו  אומר.  הוא  שאמר",  מילה  כל  לשמוע  ורצו  אותו 
שואלים אם הוא עסק גם בכתיבה וההאדרה בפועל יחד עם 
האברכים, אומר ביכלר כי "הוא לא כתב, אלא הוא היה לוקח 
זה כתב את ההערות שלו. אבל  ועל  את הדפים מהאברכים 
הוא נתן להם להחליט בכל דבר, והם בדקו לפי כתבי יד, אך 
אין דבר שלא עבר תחת ידו. גם כששהה בארה"ב ללוות את 
קשר  בינינו  והיה  חבילות,  לשם  לו  העברתי  החולה,  אשתו 

טלפוני תמידי".
הגר"מ פינשטיין, כאמור, הדפיס את ספריו בבית הדפוס 
שלו, ופעם אמר לר' שבתי שיש לו כתבים על התורה, אבל 
הוא לא יודע איך לקרוא להם, כי "אגרות משה" - הוא כבר 
ר'  כבר השתמש.  גם  הוא  ובעוד שם אחר  לספר אחר,  קרא 
שבתי אמר לו "קרא לספר 'דרש משה', מילים שנמצאות גם 
ממש באמצע התורה. הרב פינשטיין נהנה מהרעיון, אמר לו 
שזה שם מצוין, והורה לו להדפיס את הספרים על השם הזה.

ההיא  ובתקופה  לארץ,  שעבר  עד  בארה"ב  חי  שבתי  ר' 
כל הרבנים שבאו לארה"ב לאסוף כספים למוסדות שלהם - 
התארחו בביתו. כשהפוניבז'ער רב בא אליו באחת הפעמים, 
הוא אף היה זה שלקח אותו לכל הנדיבים. בנוסף, היה חבר 
בוועד ההצלה של אגודת ישראל, שנועד לעזור לכל ניצולי 
השואה. הוא עמד בראש המסייעים, ארגן חבילות ושלח לכל 

איפה שרק היה ניתן להגיע. 
מרן הגראמ"מ שך זצ"ל אהב אותו אהבת נפש, ור' שבתי 
היה הולך לשאול אותו בכל דבר. הוא ניגש אליו גם בקשר 
להתייעצויות על הוצאת הרמב"ם; היו שהתלוננו על כי ב'ספר 
המפתח' )המפתחות לספרים ומפרשים שונים שמפרשים את 
כרך(, הוא לא מזכיר את דבריו  דברי הרמב"ם שצירף לכל 
של רב מסוים - שהייתה לו התנגדות אז בארץ - וזאת למרות 
שהזכיר את ספרי הרבנים בני אותו הדור. אותם אנשים היו 
לקוחות וצרכנים גדולים, והייתה לו בעיה מסוימת עקב כך. 
כפי  איתם,  להתנהג  בדיוק  איך  לו  שיעץ  זה  היה  שך  הרב 
שאכן יישם למעשה. לאחר פטירתו הוציאו נכדיו ספר בסגנון 
'ספר המפתח' על הרמב"ם, שנקרא על שמו, "רזא דשבתי", 

על מסכת בבא קמא.
שפתותיו  אך  בדיוק,  שנה  עשרים  לפני  נפטר  עצמו  הוא 
ובתי  הישיבות  שבהיכלי  זמן  כל  בקבר  מדובבות  בוודאי 
פרויקט  את  ראה  בו  בהוצאתו  מהרמב"ם  לומדים  המדרש, 

חייו - "רמב"ם-פרנקל".

»

ר' צבי ביכלר, עם ספרי "משנה תורה" מהדורת פרנקל

מכתבי הסכמה יוצאי דופן בהתלהבותם, של מרנן 
הסטייפלר, הגר"מ פינשטיין, הגר"ש וואזנר והבד"ץ

הרב פרנקל )מימין( נשיא שכונת מטרסדורף בי-ם,
 בהנחת אבן הפינה לשכונה

הרב פרנקל )מאחור( מלווה את הרבנים משדה התעופה לכנס. עומד 
משמאל - הרב שלמה לורנץ ז"ל



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

 "להיות 
חבר מכבי

 זה להרגיש 
 שדואגים לי 
באופן אישי"

מכבי שירותי בריאות
וסטודיו אסאי מזמינים אתכם 

למגוון סדנאות
לקידום בריאות

לגברים, נשים וילדים
בואו לעשות טוב לגוף ולנפש שלכם

סטודיו אסאי בהנהלת מיקי חייט אלוף הים התיכון בקפוארה, 
הינו הסטודיו המקצועי והוותיק במגזר החרדי, פועל מעל עשור 

לקידום הספורט והבריאות. 
  רח׳ רבי עקיבא 86 קומה 6, טל. 03-5227123



זה מה שבאמת קרה השנה!
בשיאה של שנת הקורונה, אלפי יהודים קיבלו על עצמם לראשונה 
את התורה על ידי מגוון הדרכים שיצרו עבורם רבני 'הידברות'  - 

זיכוי הרבים הגדול בעולם. יום אחר יום, חודש אחר חודש.

בתום שנה בה התברר כיצד מעצמת התשובה של 'הידברות' הייתה ערוכה 
בדיוק לתרחיש כזה, אנו מתרגשים להקדיש את מיליוני הזכויות לשותפים 
של זיכוי הרבים הגדול בעולם ומודים גם על העתיד, לכם, השותפים החדשים 
ועוד  לעוד  והאמונה  הקדושה  התורה  את  ולהביא  להמשיך  נוכל  שבזכותם 

יהודים בשליחותם ולאורם של גדולי ישראל שליט"א

073-222-1212
אל תחכו אפילו יום: 

ה לו תור קב ים י ד הו ד י י בזכותכם עו כ



 לשירותכן רפואת נשים במגוון תחומים 
בזמינות מלאה ובפריסה רחבה

  ד״ר גרוס לוטם – רופאת נשים מבי"ח וולפסון | ד״ר שמולביץ חנה – רופאת נשים
 ד״ר דישי מיכל - רופאת נשים מבי"ח איכילוב | ד״ר הריס מירה – רופאת נשים מבי״ח בלינסון 

 ד״ר רז מירב – רופאת נשים, מנהלת מחלקה מבי"ח מעייני הישועה
 ד״ר גורן תמיר – רופא נשים מבי"ח מעייני הישועה

 ד״ר חיים דוד – רופא נשים מנהל מחלקה בבי"ח הלל יפה
  ד״ר חן בני – רופא נשים, מומחה הריון בסיכון

ד״ר שגיא יאיר – רופא נשים, מומחה בהריון בסיכון מבי"ח איכילוב

*3833 | k.meuhedet.co.il

יש לך את מאוחדת!ברפואת נשיםכשאת צריכה מומחים 



מוסף שבועות תשפ''א2020

רבנים ראשיים, אבות בתי דין ודיינים 
מ-25 מדינות בתפילת הודיה ותחינה 

משותפת בכותל המערבי 

מאת: חיים רייך
צילומים מהתפילה בכותל המערבי: אלי איטקין. 

צילומים ממוסקבה: איליה דולגופולסקי

'יום השחרור וההצלה' של יהודי אירופה מידי 
הנאצים שנקבע בכ"ו באייר לציון כניעת הנאצים 
הקדושים  של  ולזכרם  הפליטה  שארית  והצלת 
הי"ד שחירפו את נפשם במלחמה בנאצים, צוין 
בפעם  אירופה'  רבני  'ועידת  בחסות  שישי  בליל 
ומדינות  בישראל  ערים  עשר  בשניים  השמינית 
אירועים  לקיים  ניתן  בהן  העולם  ברחבי  רבות 
בג'רג'  בהונגריה,  בבודפשט  הכנסת;  בבתי 
בסידני  שבדיה,  בשטוקהולם  יורק,  בניו  טאון 
בבואנוס  שבתוניסיה,  בג'רבה  שבאוסטרליה, 
ובאוקראינה  בבאלרוס  בארגנטינה,  איירס 

ובכעשרים בתי כנסת ברחבי רוסיה. 
שנים  ושש  שבעים  אירועי  נפתחו  כנהוג, 
והודיה  תפילה  בעצרת  הפליטה  שארית  להצלת 
הראשי  הרב  בראשות;  המערבי  הכותל  ברחבת 
דוד  רבי  בית הדין הגדול הגאון  ונשיא  לישראל 
אזרחי,  יצחק  רבי  הגאון  מיר  ישיבת  ראש  לאו. 
רבי  וחבר לשכת הרבנות הגאון  נתניה  רב מרכז 
משה חיים לאו ורב הכותל והמקומות הקדושים 
רבני  'ועידת  נשיא  רבינוביץ.  רבי שמואל  הגאון 
אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט, סגן נשיא 
הועידה ורבה של צרפת הרב חיים קורסיה ויוזם 
'יום השחרור וההצלה' מר גבריאל גרמן זכרייב 

שיגרו דברי ברכה למשתתפים. 
דין  בתי  אבות  ראשיים  רבנים  מאות  כשלוש 
העולם  ברחבי  מדינות  וחמש  מעשרים  ודיינים 
מרומא  באנגליה,  מנצ'סטר  מלונדון  ובהם; 
ומילאנו באיטליה, מפרנקפורט וברלין ובגרמניה, 
מפאריס  בפולין,  מורשה  באוסטריה,  מוינה 
מאמסטרדם  שבצרפת,  ומרסיי  שטרסבורג 
בהולנד, ממונטריאול ומניו יורק, מאודסה וקייב 
שבאוקראינה, מסופיה בבולגריה, מציריך וז'נבה 
בשווייץ, מבריסל ואנטוורפן בבלגיה, מקישינוב 
ועוד,  שבבלארוס,  ופינסק  ממינסק  במולדובה 
הצטרפו בשידור חי לתפילה והודיה 'אשר גאלנו 
חולי  למען  עולם;  לבורא  ובתחינה  צר',  מיד 
המגיפה המקננת עדיין באירופה ולע"נ קורבנות 
אסון מירון ז"ל ולרפואת הפצועים הי"ו. בעצרת 
וראשי  שגרירים  הקרמלין,  נציגי  השתתפו; 

ארגונים יהודיים בעולם.
רבי  הגאון  הרה"ר  פתח  בכותל  העצרת  את 
של  המבורכת  ליוזמה  שבח  בדברי  לאו  דוד 
כולנו  את  "המזכה  זכרייב  גרמן  גבריאל  הנגיד 
לזכור להודות ולהלל על נס ההצלה של שארית 
הפליטה. החורבן היה עצום ויתכן שהיה הגורם 
לחוסר המודעות להודות. כאשר סנחריב צר על 
ירושלים. חזקיהו המלך, מגדולי העולם, לא היה 
מודע לנס הגדול ולא אמר תודה ראויה, והעולם 
כולו איבד את הזכות לגאולה ע"י משיח – אנחנו 
מודעים לחורבן הגדול בשש שנות האימה אבל 
אנו זוכים ברגעים המיוחדים האלה להגיד תודה 

על היציאה מאפילה לאורה".
נושאים  "כולנו  דבריו:  את  סיים  לאו  הגר"ד 

אחינו  על   - רחמיך'  כלו  לא  כי  'הטוב  תפילה 
אנו  המגיפה.  מוכי  שעדיין  אירופה  במדינות 
ליושבים  הגדולים  והחסדים  העבר  על  מודים 
ומקווים  מתפללים  ומייחלים  הקודש  בארץ 

עבורכם – 'כי מעולם קיווינו לך'".
רבי  הגאון  אמר  העצרת  למשתתפי  בברכתו 
מר  של  ליוזמה  הודות  כי  גולדשמידט  פנחס 
וזוכר  מתייחד  ישראל  עם  זכרייב,  גרמן  גבריאל 
שליחי  שהיו  הקדושים  מיליון  רבע  אותם  את 
בורא עולם שנהרגו במלחמה נגד החיה הנאצית 
"השנה  הברית.  ובעלות  האדום  הצבא  במסגרת 
לדאבוננו נוסף עוד יום זיכרון כאשר לפני שבוע 
ימים נהרגו 45 מנפשות ישראל באחד המקומות 
מאות  כבר  חוגגים  ובו  היהודי  לעם  המקודשים 
בעומר  ל"ג  ביום  עמינו  מבני  רבבות  בשנים 
שולחים  נשמתם.  לעילוי  מתפללים  אנחנו   –
תנחומים לבני המשפחות ומתפללים להחלמתם 

המהירה של פצועי האסון". 
יהודי,  "להיות  כי  אמר  קורסיה  חיים  הרב 
חסדיו.  על  להקב"ה  להודות.  לדעת  פירושו 
'אילו  אומרים  אנו  הפסח,  חג  לימי  ובהשוואה 
היה שם לא היינו נגאלים'. זכינו והקב"ה העניק 
שארית  את  להציל  והתקווה  הכוח  את  לשליחיו 
הפליטה. אנחנו העדים של העדים, ניצולי השואה 
מבטיחים לכם; נספר את ההיסטוריה לעולמי עד 
לאסון  השבעה  היום  הודאה.  תוך  תמיד  ונזכור 
ונזכור  הקדושות  הנשמות  למען  נתפלל  מירון. 
תמיד להודות ולהלל על כל יום ויום כפי שמלמד 
אותנו דוד המלך; ברוך השם יום יום' בבריאות 

ובשלום". 
לפני שעבר הגר"י אזרחי לפני התיבה לתפילה 
אמר ראש ישיבת מיר כי "בתהילים כתוב; 'אש 
וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו'. וכי אש 
דברו!?.  עושה  בכלל  אינם  וקיטור  שלג  וברד 
רוח  יש  בהן  תקופות  שיש  לדעת  עלינו  אלא 
וכן  הקורונה  בימי  כך  השואה.  בימי  כך  סערה. 
בהתרגש עלינו אסון מירון. אך זאת עלינו לדעת 
כשהכל  סערה',  'רוח  של  האלה  בתקופות  כי 
מתבלבל, 'עושה דברו' - הכל מאיתו יתברך ואין 
אנחנו יכולים להתיימר דרכי ה'. ויתרה מזו; מי 

שחושב שהוא מבין, זו כפירה". 
'טיפ  רבינוביץ  מרדכי  ע"י  שהופקה  העצרת 
הפקות' ננעלה בתפילת יזכור מפי החזן העולמי 
בתפילה  הקודש'  'קהילות  ובשירת  וינבך  דוד 
ובערגה; 'ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים'.

את היוזמה לציון 'יום השחרור וההצלה' מוביל 
הקונגרס  נשיא  סגן  זכרייב  גרמן  גבריאל  הנגיד 
העולמית  'סטמאגי'  קרן  ונשיא  הרוסי  היהודי 
תמיכתם  על  ואירופה  ישראל  לרבני  שהודה 
כדי  שביכולתי  ככל  לעשות  'אמשיך  ועידודם; 
את  ולהלל  להודות  שלנו  החובה  את  להטמיע 
בתפילה  הי"ד  שליחיו  את  ולזכור  יתברך  שמו 
ובלימוד  תורה  ספרי  בהכנסת  בצדקה  בהודיה 

משניות כדרך המסורה לנו מדור דור'.
הגדול  הכנסת  בבית  בעצרת  ברכתו  בדברי 
המנהל  לבל  משה  רבי  הגאון  אמר  במוסקבה 
ישיבת  וראש  אירופה'  רבני  'ועידת  של  הרבני 

כשלוש מאות רבנים בראשות הרה"ר לישראל הגר"ד לאו, ראש ישיבת מיר הגר"י אזרחי, רב מרכז נתניה הגרמ"ח לאו ורב 
הכותל והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ, נשאו יחד תפילה והודיה בעצרת שהתקיימה בחסות 'ועידת רבני אירופה' 
ובתחינה לרפואת חולי המגיפה המקננת עדיין באירופה ולע"נ קורבנות אסון מירון ולרפואת הפצועים  נשיא 'ועידת 

רבני אירופה', הגר"פ גולדשמידט, רבה של צרפת הרב חיים קורסיה, ויוזם 'יום השחרור וההצלה' מר גבריאל גרמן זכרייב 
שיגרו דברי ברכה למשתתפים  הנשיא פוטין: "ציון השחרור וההצלה מחזק את הקשר בין הדורות, מעשיר את המסורת 

ההיסטורית הדתית והרוחנית של היהדות ומשרת את החינוך לשייכות ולפטריוטיות"

76 שנים ל'יום השחרור וההצלה' בצל מגפת הקורונה באירופה
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'תורת חיים' במוסקבה כי "הזיכרון תופס מקום 
מרכזי ושל קדושה ביהדות. יש לנו 'שש זכירות 
תורה, מלחמת  מתן  מצרים,  יציאת  תמידיות': 
יש  והשבת.  מרים  מעשה  העגל,  חטא  עמלק, 
כאן שילוב: שתי הזכירות הראשונות הן עדות 
לכוחו של א-לוהים ולאהבתו את בני ישראל, 
וציוני הדרך שעיצבו אותנו כאומה – הרגעים 

הנעלים ביותר שלנו.
"אנו זוכרים את הכול! גם את תקיפת עמלק 
מצרים,  יציאת  אחרי  בדרך  חלשים  כשהיינו 
באלוקיו,  ישראל  עם  בגידת  את  כך  ואחר 
שאלוקים  זוכרים  אנו  הזהב.  לעגל  וסגידתו 
והמנהיגה,  הנביאה   - מרים  את  העניש 
שדיברה  על   - במדבר  מים  לנו  היו  שבזכותה 
לשון הרע; וגם את השבת, היום הקדוש ביותר 
'מעין  שהוא  חכמים  כותבים  שעליו  בשבוע, 
עולם הבא'. הכול נכלל בציווי 'ָזכור!' – החל 
ביותר  הנעלים  ברגעים  וכלה  השפל  בנקודות 

שלנו כעם.
לנו את חסד  להזכיר  זכרייב  גרמן  מר  "זכה 
רבי  וההצלה',  השחרור  ב'יום  עמו  על  ה' 
אלא  אומה  אומתנו  'אין  כותב  גאון  סעדיה 
מצוה  ש'שכר  אומרים  חז"ל   - בתורותיה' 

מצווה'. לאמור; הזיכרון, עליו אנו מצווין, יש 
לו ערך כשהוא אמור להביא ליד מעשה, וזכה 
לקבל  מקיים',  ונאה  דורש  ש'נאה  זכרייב  מר 
שכר על המצווה שאנו זוכרים היום את חסדי 
בארץ,  ופליטה  שארית  לנו  שהשאיר  הבורא 
שלא  למען  גם  עושה  שהוא  הגדולה  במצווה 
ביד  תומך  הוא  כאשר  מישראל,  תורה  תישכח 
רחבה במוסדות התורה ברוסיה ובארץ ישראל, 
עם  אומה  שנישאר  ונצורות  רבות  ועושה 

מורשת חזקה".
השחרור  'יום  לקראת  השנתית  באגרת 
וההצלה' כתב נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לעם 
של  לגבורתם  וזכר  ציון  הנו  זה  "יום  היהודי: 
הברית,  בעלות  וצבאות  האדום  הצבא  חיילי 
שהכריעו את הנאצים והצילו את העם היהודי 
ציון   - טוטאלית  מהשמדה  אחרים  ועמים 
השחרור וההצלה ביום העברי שזכה לתמיכתם 
את  מאחד  וחברתיים  דתיים  ארגונים  של 
וערכיים.  הומניים  אידיאליים  סביב  האנושות 
ואני בטוח, שהוא מחזק את הקשר בין הדורות 
הדתית  ההיסטורית  המסורת  את  ומעשיר 
החינוך  את  ומשרת  היהדות  של  והרוחנית 

לשייכות ולפטריוטיות".

זכות והזדמנות נדירה 
לרכוש נציב יום

בתלמוד תורה חשוב מאוד בנשיאות 
מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

בו לומדים מאות ילדי חמד שיראתם קודמת לחכמתם

בתרומה של 100 $ חד פעמית
תוכל לרכוש יום לימודים

להנצחה, לרפואה, להצלחה ולברכה
ביום זה יהיו מוקדשים הלימוד, הברכות והתפילות 

של תינוקות של בית רבן שקול צפצופם הטהור 
בוקע את כל הרקיעים.

וכבר דרשו כי לשון רכה תשב"ר גר"ם
ר"ת: תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלים

וכבר ראינו בחוש ישועות גדולות ונוראות
באופן שלא ייאמן ממש!

התקשר עוד היום ושריין לך יום בשנה 
לכל הישועות בזכות תשב"ר

03-5747941

בס"ד

"אין העולם מתקיים 

 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

"ותלמוד תורה כנגד כולם"

077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!
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מבין 45 ההרוגים הקדושים באסון מירון, 
ז"ל,  אחדות  אריאל  הצדיק  הבחור  גם  היה 
ישיבת  ומבחירי  בירושלים  רמות  משכונת 
'יסודות התורה' הספרדית בתל אביב, אחת 
הישיבות הנחשבות בכותל המזרח של עולם 

התורה הספרדי. 
את  לעכל  מתקשים  בישיבה  חבריו 
ואיננו  היה  שאריאל  הקשה,  הבשורה 
כעת  עבר.  בלשון  עליו  לדבר  ומתקשים 
ככל שחולפים הימים, הם משחזרים דברים 
בהם  האחרונה,  התקופה  מכל  שמימיים 
דיבר על דברים שלא היו מובנים קודם לכן. 
הסיפורים המפעימים מתפרסמים לראשונה.  
היה  ז"ל  אריאל  מספר,  החברים  אחד 
לוח  על  מניף  משפט,  בחדר  יום  כל  רושם 
לוח  תלה  הוא  החדר,  חברי  לחיזוק  מחיק 
בו  שכתב  אחרון  והמשפט  החדר  במרכז 
שם",  פקוק  שכולם,  להיכן  תלך  "אל  היה: 
מותו  את  מצא  ולבסוף  הובן  שלא  משפט 

במקום שהיה פקוק ודחוס באנשים. 
שבועיים  לחבריו,  אמר  הוא  למשל  כך 
קודם פטירתו, שהוא רוצה להפסיק להיכנס 
לשנת צהריים בשבתות "חבל על הזמן צריך 
סיים  לנצל". בשבוע קודם ל"ג בעומר הוא 
אחרי  מיד  ללמוד  שהתחיל  יבמות  מסכת 
שנלמדה  יבמות  מסכת  על  חזר  הוא  פסח, 
אשתקד בישיבה, כשנשאל ע"י חבריו, למה 
דווקא מסכת יבמות, שנלמדה בישיבה לפני 
שנלמדה  כתובות  במסכת  בחרת  ולא  שנה, 
מופקע  לא  "זה  ענה  האחרון,  חורף  בזמן 

למות בלי ילדים".
הבחורים  אחד  פטירתו,  קודם  שבוע 
בלילה  וחצי  שתיים  בשעה  ראה  בישיבה 
התקרב,  כאשר  המדרש,  בבית  לומד  בחור 
ז"ל,  אחדות  אריאל  הבחור  שזהו  ראה  הוא 
וכששאל אותו מה קורה, עכשיו לילה? ענה: 

"אני לא נרדם אז עליתי ללמוד".
חבריו  מעידים  לחייו  האחרון  בשבוע 
 600 סך  עם  מעטפה  עם  בישיבה  הסתובב 
ש"ח והחזיר את כל חובותיו לחברים ביניהם 
חוב של 30 ש"ח מלפני שנה וחצי שהחזיר 
וביום  ש"ח   20 לחייו  האחרון  שלישי  ביום 
10 ש"ח. – למרבה התדהמה לאחר  ד' עוד 
אחרונים   ₪  200 במעטפה  נמצאו  הפטירה 
חוב  בישיבה  לפלוני  חייב  נותר  שאותם 

אחרון. ]מצ"ב תמונה[
לסיים  רוצה  שהוא  לחבריו  סיפר  הוא 
קידושין עד ל"ג בעומר. ביום שלישי, יומיים 
הרשמה  בישיבה  התחילו  בעומר  ל"ג  לפני 
אריאל  'דרשו'.  של  מסכתא'  'קנין  לתוכנית 
ז"ל היה מראשוני הנרשמים בשיעורו ולאלו 
עם  לצאת  עוצמתי  דבר  "זה  אמר:  שחששו 
קידושין ביד ולהבחן על כולה, הכסף זה לא 
העניין, זה הסיפוק", יומיים לאחר מכן עלה 

בסערה השמימה.
ביום רביעי י"ז אייר, יום לפני ל"ג בעומר 
היא  בישיבה,  לבקרו  תחי'  אמו  הגיעה 
לפגוש  בכדי  אוטובוסים  בכמה  הטלטלה 

את בנה, וכפי שהעידה אח"כ, וכמו שסיפר 
בו ביום לחבריו, הייתה להם פגישה ארוכה 
ז"ל  אריאל  לה  סיפר  שבמהלכה  וייחודית 
שהציב  בלימוד  ההספקים  על  באריכות 
לעצמו לזמן קיץ הנוכחי וכו'. שיחה ערכית 
נערכה  הזו  הפגישה  רוחני,  תוכן  ומלאה 
שיחתם  הייתה  זו  שעות!  משש  למעלה 
השבעה(  )בימי  האם  כשנשאלה  האחרונה. 
דחוף  צורך  הרגישה  כי  סיפרה  הגיע  מדוע 

לפגוש את אריאל.

ברכבת ביקש: תשיגו לי גמרא
ישב  עוד   ,16:15 בשעה  חמישי  ביום 

שאל  שלפניו  הבחור  ולמד.  המדרש  בבית 
אותו, האם יוצא בארבע וחצי עם הבחורים 
למירון? אריאל ז"ל ענה לו: "לא בכיוון, רבי 
שמעון נמצא בבהמ"ד ליד הסטנדר'. לאחר 
ידברו  שבדרך  איתו  סיכמו  ספורות,  דקות 
להצטרף  והסכים  יתבטלו,  ולא  בלימוד 

לנסיעה".
ברכבת בהלוך למירון, אמר לחבריו 'אני 
ואכן  לי'  להשיג  תנסה  דחוף  גמרא  צריך 
השיגו לו גמרא מסכת קידושין וכך הוא ישב 
גדול  בחשק  שנתקף  וסיפר  בנסיעה  ללמוד 
ללמוד מתוך הגמרא עצמה ולראות בעיניים 

למירון  כשהגיע  הקדושות!  האותיות  את 
התקשר  ואף  התהלים  ספר  כל  את  סיים 

להודיע להוריו על כך.
רב  פיזי  כוח  בעל  שהיה  מספרים  חבריו 
ומלא תושיה ומרץ, ולכן פיעמה בהם תקוה 
שבוודאי  שיתבשרו  האחרון  מוצ"ש  עד 
ולאחר  טובות,  בשורות  ויהיו  הסתדר  הכל 
שאין  שאמרו  היו  האסון  ממדי  שהתבררו 
בתוך  שחשש  אפשרות  מכלל  להוציא 
המצוקה הנוראית לרמוס מאן דהו או לפגוע 
בחיי אחרים, כדרכו שלא פגע מעולם בחבר.
האסון  לפני  שעתיים  אותו  שפגש  לחבר 
במירון והציע לו להיכנס לציון יחד עם עוד 
שלשה חברים אמר בנחרצות: "אני לא דוחף 

בשום אופן רבי שמעון לא היה רוצה שאני 
יתן מרפק לאנשים".

הוא  איך  במירון  אותו  ששאל  לחבר 
ברכבת  שובר  לו  היה  ]לא  לחזור  מתכונן 
ברכבת,  נסעתי  "בהלוך  לו:  אמר  לחזור[ 

בחזור הקב"ה יחזיר אותי".
לאחר שחילק מיני מאפה לחבריו במירון 
יהיה,  מה  חבר  שאלו  שתים  רק  לו  ונשארו 

הוא ענה: 'עד סוף הלילה זה יספיק לי'. 
יום  בכל  הקפיד  בישיבה  שנותיו  במשך 
בחדרו  לתלות  מהוועד,  בחור  של  הולדת 
מודעת מזל טוב ססגונית ועיטר אותה במיני 
כל  רגילה,  לא  רגישות  לו  הייתה  מתיקה. 

בחור שלא חש במצב רוח כ"כ, אריאל היה 
נשמע,  "מה  בשלומו,  ומתעניין  אליו  ניגש 
לו  קונה  והיה  לסיבוב"  נצא  בא  קורה,  מה 

שוקולד וכדו'.
כל  להתפלל  צריכים  והיו  בטיול  כשהיה 
תפילה שהיא במשך כל ימי בחרותו הקפיד 
בכל  ראש  ועד  רגל  מכף  להתלבש  בתכלית 
כולל  ונעליים,  גרביים  כולל  שהוא,  מצב 
בתפילה  המלך  לפני  ועומד  וחליפה,  כובע 

כאילו עומד בהיכל בהמ"ד.
גם כשלא חש בטוב ונאלץ להתפלל פעם 
כל  את  התפלל  כי  חבריו  העידו  בחדרו, 
מתחילתה  מעות  כמונה  במתינות  התפילה 
כעומד  וחליפה  כובע  ועם  ממש  סופה  ועד 

בבית המדרש.
הקפיד מאד על מצות ציצית, וכל הטיולים 
וכדו' לקח גם טלית גדול, וכן במשך כל חייו 
את  ועודד  בלילות,  גם  ציצת  עם  ישן  היה 
חבריו מאד לזה באומרו שזו שמירה מעולה, 
להשאיר  הוצרכו  בפטירתו  הפלא  ולמרבה 
את הציצית על גופו הטהור ונקבר למנוחת 

עולמים יחד עם הציצית.
הקפיד כל לילה להתקשר להוריו ולשוחח 
וכן  ולשמחם.  לכבדם  כדי  באריכות  איתם 
עם  בטלפון  לשוחח  נהג  שבת  ערב  בכל 
ואומר  הקטנים,  ואחיותיו  מאחיו  אחד  כל 
שלך  הציורים  את  "תליתי  הקטנה  לאחותו 

בחדר, כולם מחמיאים לך".
נפצע  הבחורים  אחד  השנה  בפורים 
ז"ל שהיה צעיר ממנו הציע  בסנטר. אריאל 
והפסיד  לביה"ח,  אותו  ללוות  בפשטות  לו 
בעקבות כך את כל מסיבת הפורים בישיבה, 
אפילו שהוא היה ראש הקמפיין והיה אמור 

להפעיל את כל הערב.
וכמו  מתלונן  אותו  שמעו  לא  מעולם 
בהספדו,  שלט"א  הישיבה  ראש  שהזכיר 
וכן מעידים כל חבריו שלא החזיק טיבותא 

לנפשו.
בשולחן  תורה  דברי  להגיד  מקפיד  היה 
בקביעות בסעודת שבת אע"פ שכבר נאמרו 
ד"ת ברבים בטוענו שאם לא כן הרי זה זבחי 

מתים.
מאכל  דברי  או  סיגריות  קונה  כשהיה 
תוך כחצי שעה היה נגמר הכל וכששאלוהו 
מדוע, היה נוהר לומר: "זה לא שלי זה של 

הקב"ה, מי ששלח את זה ישלח עוד".
עדיין  מתקשים  הישיבה  לספסל  חבריו 
לעכל את גודל האסון והאבדה הגדולה. הם 
ראו בו בחור פנימי שכל כולו היה פנימיות, 
אוהב את המקום, אוהב את הבריות, ומאיר 
פנים לכל אדם. "שפתותיו נוטפות חן, ותורת 
לרעיו,  וסמך  סעד  בהיותו  לשונו,  על  חסד 
האירה  חכמתו  סובביו,  וכל  חבריו  ידידיו, 
פניו, וצהלתו הקרינה נוחם עידוד ואהבה על 
כל מכריו. תורה תורה חגרי שק על כי אבד 
וצעד  באורחותייך  דרכו  שפילס  חמדה  כלי 
דבלי  שופרא  האי  על  ווי  שבילייך,  בנתיבי 

ארעא", כתב עליו אחד מבני הישיבה.

אריאל אחדות, תלמיד ישיבת "יסודות התורה", היה דמות נערצת על חבריו 
לספסל הישיבה • בליל ל"ג בעומר, העדיף לשבת ללמוד בהיכל הישיבה 
באומרו שרשב"י נמצא ליד הסטנדר, ורק לאחר ששכנעו אותו שילמדו כל 
הדרך, ניאות להצטרף לחבריו, שם מצא את מותו באסון הכבד • חבריו 

לספסל הישיבה מספרים על בחור שלא מש מהגמרא, שכל חייו היה שקוע 
בתורה ומצוות, בחור שגמל חסד עם חבריו גם על חשבון הזמן הפרטי שלו, 

בן עליה שהקפיד לא להוריד את הציצית מגופו ואף נקבר עם הציצית, 
ושבשבוע האחרון לחייו הסתובב עם מעטפה והחזיר כל חובותיו לחבריו 

מהישיבה • לדמותו של בן עלייה

יחיאל חן

לחיות עם התורה

היכל ישיבת יסודות התורה

המעטפה שהשאיר אריאל לתשלום החוב האחרון  חידושי התורה שהשאיר אריאל ז"ל



 

 

חופשת חג השבועות 
במשרדי העירייה החברה הכלכלית 

ותאגיד "מי ברק"

הרינו להביא בזה לידיעתכם 
כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית 

ותאגיד "מי ברק"

יהיו סגורים לציבור
החל מיום ראשון, ה' בסיון ה'תשפ"א )16/5/21(,
עד ליום שלישי, ז' בסיון ה'תשפ"א )18/5/21(,

כולל יום שלישי.

הודעות דחופות בנושאי מאור רחובות, מים, ביוב ותברואה, 
ניתן למסור בכל  שעות היממה, במוקד העירוני "106".

בברכת 
חג שמח

האגף לשירותים חברתיים בעיריית בני ברק 
 יוצא במיזם חדש 

     
"קנה לך חבר"

אזרח ותיק המעוניין ללמוד בחברותא 
מוזמן להצטרף למיזם, 

ואברך מהקהילה יצור עמו קשר טלפוני ללימוד בצוותא.

לפרטים והרשמה: 
אביטל-03-5776594  ריקי-03-5776203  ישראל-054-2531568

בימים א'-ה' בין השעות 13:00-8:00

אגף לשירותים חברתיים
היחידה לטיפול באזרח הותיק

יחידת ההתנדבות

ם“

”ולימוד תורה כנגד כול

 היחידה לטיפול
באזרח הוותיק

האגף לשירותים חברתיים

נכדות יקרות !!!
הנכן מוזמנות

לסדנת אלבום משפחתי
בסדנה אתן יוצרות אלבום משפחתי הכולל סיפורים

של סבא/סבתא, תמונות מיוחדות, עץ יוחסין וכד'
מיועד לבנות סמינר המסייעות 

בטיפול  בסבא/ סבתא 

מרכז שקד
סיוע ותמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן

לרישום: בימי  א' ב' ד' ה'  -8:30 -15:30 
ביום ג'  8:30 – 12:30

shakedbb10@gmail.com :טל' - 03-5776149. מייל
אגף הרווחה רח' כהנמן 107 

הפעילות תתקיים  לפי הוראת משרד הבריאות 
כמות המשתתפות מוגבלת.

מותנה ברישום מראש. לא תותר כניסה ללא רישום

הסדנא בת 8 מפגשים 
ותתחיל אי"ה  ביום שני, י"ג סיון תשפ"א )24/5/21( 

בין השעות 19:30- 21:00. 
     באגף לשירותים חברתיים, 
      רחוב כהנמן 107, בני ברק.

     בעלות של 70 ש"ח.
                  

נשמח לראותכן                                                                                                      
                                                                                        

  עו"ס מירב בן סעדון
וצוות העובדים  

  

מעמיקים
שיח על התמודדות בתוך מערכות יחסים 

סדנא בת 7 מפגשים בנושא:
פיתוח יכולות ומיומנויות בניהול מערכות יחסים 

בימי שני בין השעות 18:30 – 20:30
)הפתיחה בי"ג בסיון(

רחוב הרב כהנמן 107, בני ברק

אגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

בס"ד

המפגשים בהנחיית גב' שירה צימרמן – מטפלת באומנות, פסיכותרפיסטית, מדריכה ומנחת קבוצות 
ההשתתפות מותנית בראיון אישי

בין הנושאים: זיהוי וניהול רגשות, אסרטיביות, תוקפנות ומה שביניהם, התמודדות 
עם מורכבות החיים, תהליכים לפתרון קונפליקטים

תושבות בני ברק רווקות  בגילאי 18-26,
המעוניינות בהעשרת הידע ובקבלת כלים מעשיים בהתמודדויות אלו

מוזמנות להצטרף

לפרטים וקביעת ראיון:
  malka-y@Bbm.org.il 058-3272077: 03-6365438 – רכזת התוכנית: עו"ס יהודית

עפ"י נהלי משרד הבריאות



בשם  ה'  נעשה  ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

שמחת חג
עם מחירי יש חסד

הדרך לשולחן חג מלא במטעמים נפלאים, מתחילה ביש חסד.
בואו ליהנות מחגיגת מוצרים ענקית לחג השבועות

בכשרויות מהודרות ובמחירים שתמיד

יוציאו אתכם בזול.
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