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חופת השנה
.1

לארח  זכינו  טוב,  כי  בו  שנכפל  ביום 
מתן  לחג  כהכנה   – בבית-מדרשנו 
ר'-מיילך,  אמרת  ר'-ַמייֶלך.  את   – תורה 
בידרמן  אלימלך  הרב-הצדיק  אמרת 
אמרת  הפרשה';  'באר  אמרת  שליט"א; 
מתוקים  דברים  אמרת  האמונה';  'באר 

)ומחייבים( לנפש היהודית.
השבועיים  הגיליונות  את  מחבב  אני 
של 'באר הפרשה', אך אינה דומה קריאה 
לראייה. האישיות שלו, כובשת. הפשטות 
לפני  מגניב  שהוא  הסיגריה  הירושלמית: 
ואחרי הדרשה; היחס החם לכל משתתף, 
גוט,  )"זייער  בדבריו  ש'נכנס'  למי  אפילו 
בנושא  גם  לומר  לך  יש  מה  אותי  מעניין 
צעיר  ל'בעל-בית'  אומר  הוא  הבא", 
ומצד  הדרשה(.  באמצע  הערה  ש'זורק' 
גמרא,  שני, הגאונות. הוא מצטט על-פה 
הלבבות.  חובת-  חתם-סופר,  זוהר, 
מפשיסחה  הרבי  הסיפורים.  וכמובן, 
נפגשים  כולם  ר'-חצק'ל,  והמשגיח 
הדרכים  שכל  ומוכיחים  בדרשותיו, 
שיטות  מסקנות  לנקודת-האור.  מובילות 
גם  והאמת,  זהות,   – והחסידות  המוסר 

הדרך לא תמיד שונה.
את  אשתף  מבעליו,  טוב  אמנע  לא 

הקוראים הנאמנים בעיקרי דבריו.
סופר':  ה'חתם  בדברי  פותח  ר'-מיילך 
בבחינת  הוא  השבועות  בחג  יהודי  "כל 
יותר  גבוהה  משה איש האלוקים, בדרגה 
אלא  בעצמך  תאמין  לא  ואם  מנבואה! 
שגורנישט  הייתכן   – בערכך  תמעיט 
 – שבנביאים?  גדול  להיות  יכול  כמוני, 
התשובה נמצאת בפסוק: "ְוָזַכְרָּת, ִּכי ֶעֶבד 
ָהִייָת ְּבִמְצָרִים". גם אז, כשהיית עבד שפל-
מדרגה, הוצאתי אותך ממצרים ונתתי לך 
שנה  שכל  לדורות  להראות  התורה;  את 
כשמגיע היום הזה, גם אתה עולה לדרגת 

הנביאים, לא משנה מהיכן אתה מגיע.
שמחה-בונם  ר'  את  פעם  "שאלו 
בוקר  כל  מברכים  אנחנו  מפשיסחה: 
'שלא  גוי',  עשני  'שלא  השחר  בברכות 
'שלא עשני אישה', למה לא  עשני עבד', 
מברכים גם 'שלא עשני בהמה'? ענה ר'-

בונם: מחשש ברכה לבטלה... 
ֵהמוֹת  ְבּ ַכּ ִנְמַשׁל  ָיִבין  ְוֹלא  יָקר  ִבּ "ָאָדם 
לזמן  שנכנס  אדם  מט(.  )תהילים  ִנְדמּו" 
של  נמשל  הוא  מבין,  ולא  כל-כך  יקר 

יהודי  שלו.  היא המשל  הבהמה  הבהמה. 
קולט  שלא  הללו,  הימים  את  'חי'  שלא 
יום  הוא  תורה  מתן  שחג  כאן,  קורה  מה 
לבהמה.  נמשל   – יהודי  כל  של  חתונתו 
שמתקיימות  החתונות  יודעים,  אתם 
הנמשל.  הן  באולמות-השמחה,  בימינו 
ערוך  בשולחן  המובאים  המנהגים  כל 
הנרות,  החופה,   – וכלה  חתן  שמחת  על 
ההקפות – מקורם במעמד הר סיני. אפילו 
שבירת הכוס, אומר הרמ"א, זכר לשבירת 

הלוחות. הכל נמשל למעמד הר סיני. 
ונשמע'.  'נעשה  בימי  אנחנו  "עכשיו 
ועוסקים  כאן  שיושבים  ישראל,  אשריכם 
ירושלים  זקני  ושומעים שיעורים.  בתורה 
החנויות  כל  תש"ח  שנת  עד  כי  מספרים, 
ימי  בשלושת  סגורות  היו  בירושלים 
לפני  בפולין  שחיו  הזקנים  גם  הגבלה. 
שקדמו  בשבועיים  כי  מעידים  המלחמה 
לחג השבועות לא היה מקום פנוי בבתי-

הכנסת. כולם ישבו ולמדו כל היום. אתה 
דואג, מה יהיה על הפרנסה? הקב"ה נכנס 
תדאג.  אל  הכל.  לך  יסדר  לחופה,  איתך 

ַקֵּבל עול תורה בימים אלו".

.2
ר'-ַמייֶלך חי את השטח, מכיר את נבכי 
המקורות  "אחד  מכוון.  הוא  לשם  הדור. 
למנהג להיות ניעורים בלילה הוא המדרש 
שמספר על בני ישראל שנרדמו לפני מעמד 
הר סיני, והקב"ה נאלץ להעיר אותם. קשה 
להבין את זה. הרי הרמב"ם מביא מדרש, 
העומר  ספירת  ספרו  שנה  באותה  שכבר 
רבינו עולה  יום. משה  והתכוננו חמישים 
הולך  הקב"ה  נכונים'.  'היו  בהר.  ויורד 

לרדת. איך היו מסוגלים להירדם? 
תחילה  בכוונה  שהקב"ה  כרחך  "על 
היו  כולם  שאז  נכון  כי  שיירדמו,  רצה 
ידע  הקב"ה  אבל  להבה,  אש  בבחינת 
'על  עסוקים  יהיו  ויהודים  יום  שיבוא 
המחיה ועל הכלכלה', יהיו רדומים, יגידו, 
מי אני, מה אני? אמר הקב"ה: אין בעיה, 
גם במצב כזה, בתרדמה, אפשר לקבל את 
לקבל  העיקר  בדרגתו.  אחד,  כל  התורה! 

את התורה.
"שכן ניגש אלי בחדר מדרגות ושואל: 
חדר  את  נסייד  אולי  בידרמן,  'הרב 
כנס  'ר'-איד,  לו:  אענה  אני  המדרגות?' 

בהצעה  נדון  קפה,  כוס  נשתה  לסלון, 
שלך'. אבל אם הוא יגיד לי 'בארון חשמל 
בוערת אש', אני לא אגיד לו 'בוא תיכנס 
ומכבי  אמבולנס  אזמין  מיד  קפה'.  לכוס 
כאן  ונעשה.  נשמע  כתוב  לא  כאן  אש. 
עכשיו.  תתחיל.  ונשמע'.  'נעשה  כתוב 

מיד. 
"איך אמר ה'לב שמחה' מגור על 'הווי 
תפסיק  בתורה'?  ועסוק  בעסק,  ממעט 
פשוט  הלימוד,  את  לתכנן  עסק,  לעשות 

שב ותתחיל ללמוד".
ה'נתיבות  "האדמו"ר  אחרון.  סיפור 
שלום' מסלונים ראה פעם את חסידיו דנים 
ביניהם מתי הוא רגע קבלת-התורה. חלק 
מהם טענו: באמצע הלילה, שעות כל-כך 
השעה!  זו  בוודאי  לימוד,  של  קדושות 
בשעת  בבוקר,  קורה  זה  אמרו:  אחרים 
ה'נתיבות  להם  אמר  התורה...  קריאת 
הרגע.  מתי  לכם  אגיד  אני  שלום': 
עצמו  על  ומקבל  חושב  עומד,  כשיהודי 
קבלה קטנה – קטנה! – אבל קשור איתה 
הוא  תורה'!  'מתן  של  הרגע  זה  לנצח, 
ובאמת,  נישואין.  קשר  הקב"ה  עם  נקשר 
נישואין,  מלשון  אלוקינו'  ה'  'והשיאנו' 
שעליהם מברכים 'בנין עדי עד'. שהחג לא 
הקבלות  עם  קרבנו  אל  שיכנס  לנו,  יברח 
אורך  התורה.  את  לקבל  שנזכה  הטובות. 

ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד".
אמן.

.3
ראשון  יום  של  הדמדומים  בשעות 
היוקרתי  הישוב  מתושבי  מאות  התכנסו 
כיפות  חובשי  בית-הכנסת.  בחצר  סביון 
ישישים  חד-פעמי,  כיפות  לצד  קבע  של 
את  בחרו  חגיגי,  בלבוש  צעירים,  לצד 
המנה האהובה עליהם בדוכני המזון ונהנו 
של  המהודר  כיסאו  מוזיקליים.  מצלילים 
רב היישוב, הוצב בפתח בית הכנסת. ישב 
השמחה',  'חתן  ברודמן,  דוד  הרה"ג  בו 
שהגיע לגיל גבורות. התושבים עברו לפניו 
הכותרת:  תחת  והתברכו,  בירכו  בסך, 
'ערב הצדעה לרגל הגיעו לגבורות וסיכום 

42 שנות רבנות'.
כי תלמידי חכמים,  קבעו  אומנם  חז"ל 
כל זמן שמזקינים, חכמה מתווספת בהם, 
אך המחוקק הציוני חושב אחרת. ככה זה 
בשיא  לפרוש  צריכים  רבנים  בישראל: 

להתגורר  ימשיך  ברודמן  הרב  תפקודם. 
כיון שהגיע  אך  להאציל מהודו,  ביישוב, 
בית  ועד  חברי  ביקשו   – פרישה  לגיל 

הכנסת לערוך עבורו ערב הוקרה.
הרב ברודמן )יליד הולנד, ניצול שואה, 
בוגר ישיבות פוניבז' וגייטסהד( הוא סמל 
להיות  זוכה  זאת,  ועם  אותנטית,  לרבנות 
אהוב על הציבור. הוא תמיד שם בשביל 
צרה.  ובעת  שמחה  בעת  התושבים: 
כמשכין  כמקרב-לבבות,  תורה,  כמלמד 

שלום בין איש לאשתו. 
תשל"ד  בשנת  הגיע  ברודמן  הרב 
בליל  מובהק.  חילוני  צביון  בעל  ליישוב 
עלה  לכהונתו,  הראשון  הכיפורים  יום 
באומץ-לב:  וזעק  הכנסת  בית  בימת  על 
לשם  הן  סביון  של  והגינות  החצרות 
ואילו  נהדרת,  בצורה  מטופחות  דבר, 
נראה כמו מוסך.   - ה'  בית   - בית הכנסת 

הייתכן?
שאמרתי",  הדברים  על  כעסו  "מאד 
נזכר הרב. כעסו או לא, בזמן קצר שופץ 
בית-הכנסת האשכנזי, ארון קודש מפואר 
נבנה  נוסף  בית-כנסת  ואפילו  נרכש, 
לטובת התושבים בני עדות המזרח. בית-

הכנסת המטופח הביא גם את התושבים, 
ובימים הנוראים אין מקום לסיכה.

למוטב",  מחזירן  שבתורה  "האור 
כי  מספר,  הוא  ברודמן.  הרב  לי  אומר 
תורה  שיעורי  על  שלו  הרבנות  את  ביסס 
קבועים, חלקם בבית הכנסת וחלקם בבתי 
התושבים. "מעולם אבא לא סירב לבקשה 
להעביר שיעור תורה", מעיד בנו. ועוד לא 
דיברנו על כולל האברכים הפועל כאן מדי 

יום ביומו במשך ארבעים שנה.
בראש  נמצאים  תמיד  הצעירים 
עשרות  לפני  הישיש.  הרב  של  מעייניו 
מצוה'  בנות  'שבת  לראשונה  יזם  שנים 
ובני  היישוב  של  ה-12  לבנות  המוקדשת 
משפחותיהן. הרב, כמו גם רבנים נוספים, 
רוחנית  להכנה  הבת-מצוה  לכלות  דואג 
באמצעות  הבוגרים,  החיים  לקראת 
וזמירות. עבור  סעודות שבת, דברי תורה 
רובן, זו שבת ראשונה כהלכתה. המסורת 
הזו מתקיימת מדי שנה, ורושמת הצלחה 
רבה, כאשר הנערות מעידות על עצמן כי 
גם אם התרחקו להודו ונפאל, את הניצוץ 
לשכוח  מסוגלות  לא  הן  שלהם  היהודי 

בגלל השבת ההיא, בגיל 12.
למברכים:  אלא להצטרף  לנו  נותר  לא 

עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו.

שלמה קוק

"החתונות שמתקיימות בימינו באולמות-השמחה, הן הנמשל. המשל הוא מעמד הר סיני".  מימין לשמאל: הרה"צ אלימלך בידרמן, חופה, הרה"ג דוד ברודמן 



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

חגיגת מוצרים 
לחג השבועות 

 מארז זוג
שוקו תנובה
2 יחי׳ X 1 ליטר

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק״ג

מארז שלישייה שמנת 
מתוקה להקצפה 32%

3 יחי׳ X 250 מ״ל

פרוסות בולגרית
5% פיראוס

200 גרם

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

225 גרם

קרם פרש 30% 
 מסדרת השף הלבן

200 גרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק 

150 גרם

 מארז רביעייה
דיאט יופלה 0% 

 בטעמי תות ואפרסק
4 יחי׳ X 150 גרם

 

מארזים מיוחדים

חדש על המדף 

 משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק

250 גרם

שמנת לבישול 10%
250 מ״ל

 

חדש בכשרות המהודרת

 

חג
מהדורת 
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לקבל את התורה מחדש 

עמדנו  שנה,  משלושת-אלפים  למעלה  לפני  סיון,  בחודש 
כולנו למרגלות הר-סיני. מני אז, בכל שנה ושנה, אנו זוכים 
שנה  בכל  מקבל  ישראל  עם  מחדש.  התורה'  'קבלת  למעמד 
את התורה ביום חג השבועות, ומקיים שוב "נעשה ונשמע" 
בהידור רב. חכמינו זכרונם לברכה כבר אמרו כי התורה לא 
ניתנה פעם אחת, אלא בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, "כאילו 

היום ניתנו".
התורה שקיבל עם ישראל במעמד הר סיני, זו אותה התורה 
בה אנו קוראים בכל שבת בבתי הכנסת. אותם המצוות שניתנו 
כל  ללא  היום,  עד  אותנו  ללוות  ממשיכות  הנשגב,  במעמד 

שינוי, כך במשך אלפי דורות.
היום יותר מתמיד, ניצבים בפנינו אתגרים רבים מפני אותם 
'מחדשי היהדות', אלו המתיימרים להציג יהדות קלילה, שווה 
לכל נפש, הכוללת "פתרונות לבעיות ההלכה", כלשונם. לנו, 
המצוות  בכלל,  בעיות  אין  מאמינים  בני  מאמינים  כיהודים 
לפתרונות  זקוקים  שאיננו  כך  לרגלינו,  נר  הם  והמסורת 

ולקיצורי דרך בקיום מצוות ה'.
זה לעומת זה עשה אלוקים. מחד, יש כיום נהירה עצומה 
היהודי,  עולם הספרים  ואל  היהודים  הרבנים  אל  אל התורה 
אך הפיתויים אותם מציבים 'מחדשי היהדות' עצומים מאוד. 
ריגושים, מנהגים ורעיונות הזויים הם רק חלק מהדרך שלהם, 
בבורות  צמאונם  ולהרוות  פחת  פי  עבר  אל  יהודים  לסחוף 

נשברים
אותם  בקרב  לחדד  אלו,  בימים  דווקא  עלינו,  חובה 
תורה  תהא  ולא  מוחלפת  תהא  לא  התורה  מתקרבים ש"זאת 
אחרת". תורה יש רק אחת. תורה נצחית. וכל כלי יוצר עלייך 

לא יוצלח, כך הובטחנו ע"י הנביא ישעיהו )נד, יז(.
להיפגש  'בנועם'  ארגון  רבני  זכינו  בסוף השבוע האחרון, 
פועלו  שרב  לאו,  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי  הרב  עם 
להנגשת היהדות. במפגש נכחו גם הרב ישראל מאיר ריאני, 
מנכ"ל 'בנועם', הרב רפאל מנת והרב בצלאל אורדמן. הכותרת 
שיצאה מהפגישה הייתה שהאתגר הגדול ביותר הניצב בפני 
רבני 'בנועם', הוא מחד לשמר את התורה כנתינתה מסיני, אך 
יחד עם זאת להנגיש אותה בשפת בני  הדור החדש. להתקדם 
בדרך העברת המסרים, להשתמש ברשתות החברתיות ובכל 
הכלים העומדים לרשותנו, אבל בלי להתפשר ובלי לשנות תג 

אחד מהתורה המסורה לנו מדור דור.



חומש',  קבלת  ב'מסיבת  השתתפתי  האחרונים  בימים 
שנערכה לתלמידי כיתות א' בבית הספר 'מדעים ויהדות'. רק 
לפני חודשים ספורים, חגגנו עמם את חלוקת הסידור, וכעת, 
זכו התלמידים הצעירים לקבל חומש  לקראת חג השבועות, 
בטוב  שתוכננה  גדולה  חגיגה  זו  הייתה  בחייהם.  לראשונה 

טעם, בהשתתפות התלמידים וההורים.
אמרתי להורים, שההתרגשות הגדולה שלי היא לא מעצם 
לילדים.  מחלקים  אנו  אותו  ה'חומש'  מספר  אלא  המעמד, 
אותו 'חומש' שקיבלו אבותינו ואבות אבותינו מקדמת דנא, 
ממשיך ומלווה אותנו עד עצם היום הזה. לפני מספר חודשים, 
לארץ  עלו  במהלכו  חשאי,  מבצע  התקיים  בפניהם,  סיפרתי 
תורה  ספר  הם  הביאו  עמם  יחד  תימן.  יהודי  אחרוני  ישראל 
התרגש  שלא  יהודי  לב  אין  שנה.  מ-800  יותר  מלפני  עתיק, 

מן המחזה. ספר תורה עתיק, המחבר אותנו לדורות קודמים.
באותם ימים, הוזמנתי לדבר בכינוס בצפון הארץ, ואמרתי 
מהמראה  העתיק,  מהריח  התורה,  מספר  מתרגשים  שכולם 
הבלתי שגרתי, אך אני מתרגש מכך שספר תורה שנכתב לפני 

יותר מ-800 שנה, נראה בדיוק כמו ספר תורה שנכתב בשנת 
שום  ללא  התגים,  אותם  כתב,  אותו  המילים,  אותם   .2016
שינוי. "זאת התורה לא תהא מוחלפת". ספר התורה שהגיע 
מתימן, מחייב את כולנו לזכור את מעמד הר סיני שבו קיבלנו 

את התורה.
כי  ולהזכיר,  לזכור  מצוינת  הזדמנות  זו  תורה,  מתן  ערב 
יכול  זווית, וכל הרוצה ליטול  התורה הקדושה מונחת בקרן 
כנגד  לרשותנו  העומדים  הכלים  בכל  להילחם  עלינו  ליטול. 
ישראל.  היהדות' שלצערנו עושים שמות בקרב עם  'מחדשי 

בתפילה ובתקווה ש"המאור שבה יחזירם למוטב".



ערב חג השבועות זו הזדמנות מצוינת לדון בעיסוק שבין 
העיקר לטפל. אנחנו מתפתים להתרגש מהמנהגים שמסביב 
זה  אין  אבל  כמובן,  תורה  ישראל  במנהג  שמקורם  לחג, 
עם  בפורים  הסופגניות,  עם  עסוקים  אנחנו  בחנוכה  העיקר. 

התחפושות. ובחג השבועות עם עוגות הגבינה.
עוגות  של  מתכונים  בחוברות  אלו  בימים  מוצפים  כולנו 
גבינה.  אבל יש לזכור, שאכילת מאכלי חלב בחג השבועות, 

זה רק מנהג, ובוודאי שאינו העיקר.
בעדה מסוימת היה נהוג, שכאשר חתן וכלה היו מתחתנים, 
היו מביאים שני כלים מכסף, לסימן טוב. היו ממלאים את כלי 
ואלו  ואושר.  היו מסמנים שפע  ובכך  זהב,  הכסף במטבעות 

שלא הייתה ידם משגת לכלי כסף - היו שואלים משכיניהם.
ויהי היום, ואחד מבני העדה חיתן את בתו, אך לא הייתה 

פלוני  עשיר  על  לו  המליצו  כסף.  כלי  לקנות  משגת  ידו 
שבאפשרותו להשאיל כלי כסף, אך הזהירו אותו כי העשיר 

הזה קמצן. חשב כיצד יוכל לגעת בלבו, ועלה במוחו רעיון.
הלך לעשיר, וסיפר לו כי הוא מחתן את בתו, ויש באמתחתו 
השני".  לכלי  הוא  ממך  זקוק  שאני  מה  "כל  אחד.  כסף  כלי 
נענה  אחד.  כלי  אפילו  ההלך  של  בידו  היתה  שלא  כמובן 
העשיר ואמר: "הלא כל העניין של כלי הכסף הוא רק מנהג, 
ואם יש לך  אחד - מה טוב, הנח אותו מול המראה, ואז יהיו 

לך שניים...".
אבל העני לא נשאר חייב. הוא ענה לעשיר בחכמה: "רעיון 
טוב אמרת, אך בלתי ישים. כיוון שבאמתחתי יש רק את כלי 

הכסף השני מהמראה...".
בעוגות  הרבה  מתעסקים  אנו  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
גבינה ובחג המים, בקישוטים ובפרחים, אך אנו שוכחים שכל 
המנהגים הללו, הם  רק המראה המשקפת את החג האמיתי. 
הדברות'  'עשרת  זה  השבועות  חג  של  האמיתי  הכסף  כלי 

ו'תיקון ליל שבועות'.
לא בכדי, חג השבועות הוא החג היחיד, שהתורה מצווה 
ימי  "שלושת  ימים.  שלוש  במשך  אליו  להתכונן  עלינו 
התורה  לקבלת  עצמם  את  ישראל  בני  הכינו  בהם  הגבלה", 
בהר סיני. ימים אלו נקראו "ימי ההגבלה" על שם האיסורים 
המיוחדים שנהגו בהם, ועל פי הפסוק בו ציווה ה' את משה 
שיגביל את העם מלהתקרב להר סיני בימים אלו: "והיו נכונים 

ליום השלישי... והגבלת את העם סביב".
התורה היא דרך חיים לבני אדם. כדי לזכות בקבלת התורה 

מחדש, צריכים הכנה ראויה.
חג שבועות שמח!

היום יותר מתמיד, ניצבים בפנינו אתגרים רבים מפני אותם 'מחדשי היהדות', אלו המתיימרים 
להציג יהדות קלילה, שווה לכל נפש, הכוללת "פתרונות לבעיות ההלכה", כלשונם. לנו, 

כיהודים מאמינים בני מאמינים אין בעיות בכלל, המצוות והמסורת הם נר לרגלינו

הרב בן ציון נורדמן

הגר"ד לאו השבוע ב"מדעים ויהדות" בפרויקט "קבלת תורה אבות ובנים"                            )צילום: לירון עמר(
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חדש בירושלים!

עושים מנוי לגן הבוטני וממשיכים ליהנות כל השנה!

שביל התגליות בגן הבוטני

בואו לגלות, לגעת ולהרגיש את הטבע 
בהרפתקה ייחודית לכל המשפחה
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לכבוד הרב אהרן פרידמן:
בשכונה  הגדלים  לילדים  לומר  מה  דן  שאתה  עד 
מעורבת עם חילונים, מה אומרים לילדים שרואים בתוך 
בית המדרש ובתוך השכונה אנשים שמתלבשים ומתנהגים 
בצורה שלא כל כך מקובלת עלינו ועושים שאר דברים 
כשהם  להם  עונים  מה  מהם?  נוחה  חכמים  רוח  שאין 
שואלים: הרי גם הוא מתפלל בבית המדרש שלנו?! גם 
הילדים שלו לומדים בבית ספרנו, ומדוע הם יכולים ואנו 

לא?!
תשובה:

שאלה עדינה זו מוכיחה שאכן, בסופו של דבר אין שום 
אפשרות לגדל ילדים בסביבה סטרילית שבה הם לא יראו 
שום דבר שונה ממה שאנו מנסים לחנך אותם. בכל שכונה, 
בכל קהילה, ואפילו בתוך כל משפחה, נמצא בקלות שיש 
כאלה המקפידים יותר, וכאלה המקפידים פחות, והשאלה 
למסור  הנכון שיש  המסר  מה  היא:  רב,  בצדק  הנשאלת, 

לילדים?
להרחיק  שנכון  ספק  שאין  להבהיר,  חשוב  הכל,  לפני 
בפועל עד כמה שאפשר את הילדים מבתים ומחברים לא 
לתכנים  ייחשפו  ולא  ממעשיהם  ילמדו  שלא  כדי  טובים 
שליליים. אבל יחד עם זה, המסר העיקרי צריך להיות בנוי 
על ש"אצלנו מקפידים על... אנו, כהורים, שקלנו, בדקנו, 
פלונית/ בקהילה  חברים  "אנו  ינהגו".  שכך  והחלטנו 
משתייכים לחוג זה וזה, ובקהילה/בחוג שלנו הרב קובע 
לטוב  עלינו,  מקובל  אומר,  שהוא  ומה  לנהוג,  נכון  איך 
לא  וזה  נוהגים,  שהם  כפי  לנהוג  יכולים  אחרים  ולרע". 

ענייננו.
לקלוט  קושי  אין  לילדים  כפי שהסברנו בטור הקודם, 
ונדאג  האהבה  את  נטפח  ואם  כאלה,  ויש  כאלה  שיש 
דוחה  האור  מן  מעט  ונעימה,  חמימה  ביתית  לאווירה 
הרבה מן החושך, והילדים אשר יגדלו בביתנו יהיו מלאים 

בגאווה דקדושה וישמחו להמשיך את דרכינו בגאון.
לשם המחשה, ניקח את נושא ההכשרים על מאכלים. 
המקפידים  שיש  משפחה,  באותה  אפילו  למדי,  שכיח 
ואוכלים הכשר  על הכשר מסוים, בזמן שאחרים מקלים 
שהם לא מכניסים לבית. מה נאמר לילדים? שאלה שלא 
נעשה  מה  עול?  ופורקי  דעת'  'קלי  הם  כמונו  מקפידים 
ראשונה?  ממדרגה  קרובים  או  הורים  הם  אלה  כאשר 
אם זה יהיה המסר שלנו לילדינו, לא ייקח הרבה זמן עד 
קשות  למריבות  ויגרמו  דודיהם  בני  כלפי  זאת  שיתריסו 
בשכן  מדובר  יהיה  כאשר  נעשה  ומה  המשפחה.  בתוך 
יהודי  סתם  או  שיעור  מגיד  אחרת,  בקהילה  דיין  שהוא 
נכבד, שבביתו מקלים יותר מאשר בביתנו? כמה פעמים 
התנהגותם  את  יותר  מחשיב  ליבו,  בסתר  שהילד,  קורה 
ואורחות חייהם של השכנים הללו מאשר את שלנו, ואם 
המסר שלנו יהיה ש'הם לא בסדר', זה עלול לעבוד כמו 
לחנך  מנסים  שאנו  מה  בכל  יבעט  והילד  נגדנו  בומרנג 
אותו. ראיתי לא אחת שגישות כאלה המיטו בלבול וחורבן 
לא פשוט בעולמו של ילדים שגדלו והתחילו לערער על 

כל המסרים והערכים שבהם ניסו לחנך אותם.
כך  על  לעמוד  פשוט  זה  לעשות,  שנכון  שמה  דומני 
שלנו  בבית  וזהו.  פלוני,  הכשר  על  מקפידים  שאצלנו 
ואת המנהגים, לא משום שאנו  אנו קובעים את החוקים 
ויותר חכמים מן האחרים, אלא משום שכך  יותר טובים 
דרכו של עולם. כל אחד קובע בביתו הוא איך לנהוג בכל 

אורחות החיים, ואנו רואים לנכון לנהוג כך!

במאמר מוסגר, בנוסף להנ"ל, חשבו על מקרה הפוך, 
כאשר ישנם שכנים או קרובים שמקפידים על יותר ממה 
שאנו מקפידים, מה נאמר אז לילדים? שהשכנים תמימים 
ונאיביים ולא מבינים שגם ההכשר שלנו טוב מספיק? נא, 

באמת, ניתן לילד להחליט מי צודק?

הבנה  של  גילוי  שכל  ויטענו  שיתקוממו  כאלה  יהיו 
למישהו שהוא חלש יותר, מעניק לכך לגיטימציה ועלול 
לגרום להכשרתו, וכתוצאה מזה, הילדים לא יפחדו ולא 
יירתעו מלאמץ דרך חיים זו. יש כאלה שמעלים במהירות 
את הטענה על חוגים שבעיני רוב רובם של החרדים לדבר 
ה', נחשבים כאלה שירדו מן הדרך )ואני לא מתכוון דווקא 
וסלחנית  פשרנית  בגישה  שדגלו  אחרי  הרפורמים(,  לכת 
לכולם. בכך הם מנסים להרתיע אותנו מלהתייחס בהבנה 

ובדרך כבוד מול חוגים אחרים החושבים אחרת מאתנו.
שמדובר  שבמקרים  ודאי  מסוים.  צדק  זו  בטענה  יש 
בחריגה ניכרת שעוברת קו אדום מבחינתנו )וכל אחד זכאי 
לקבוע לעצמו מהו הקו האדום מבחינתו(. אבל עם כל זה, 
בסופו של דבר, בכל חוג ומחנה, בלי יוצא מן הכלל, יש 
ורציניים פחות. העולם  ויש טובים  יותר  ורציניים  טובים 
לא מורכב מצבע אחד, ומזג האוויר אינו זהה בכל מקום 
בכל ימות השנה. כך זה היה מאז ומתמיד, וכך כנראה זה 
יהיה עד ביאת הגואל. לא סביר להעלות טענה זו על כל 
שלנו  שהילד  במקרה  בדבר,  סכנה  אף  ויש  קלה,  חריגה 
יהיה קצת חריג ושונה )כפי שאולי נסביר בהמשך, באחד 

הטורים הבאים, בעזרת ה'(.
ודאי שחשוב לדבר עם הילדים ולהצביע על החלקים 
החיוביים שבמחננו, על התועלת שבעקרונות שבהם אנו 
דוגלים ועל ההגנה שהקהילה שלנו מעניקה לחבריה בכך 
בדרכנו.  ודוגלים  מהרחוב  ההפרדה  על  שומרים  שאנו 
אבל עם כל זה, הסיבה שהילדים יאמצו את הדרך שלנו, 

יותר  טובים  אנו  "כי  כך  על  מבוססת  להיות  צריכה  לא 
בעולם  מעמד  להחזיק  שכדי  משום  אלא  מהאחרים", 
המלא עם כל כך הרבה פיתויים וניסיונות, עלינו להשתייך 
לחוג או קהילה מסוימת, ולדבוק ללא פשרות בתקנותיה 

ודקדוקיה, גם אם לא תמיד אנו חושבים שזה נכון.
ומן  החינוך",  ב"ספר  מצינו  זו  ברוח  נפלאים  דברים 

הראוי להביא כאן את לשונו המתוקה:
'ונשיא  שנאמר  הנשיא,  את  לקלל  שלא  ע"א:  "מצוה 
בעמך לא תאור...' )שמות כב, כז(. משורשי המצוה, לפי 
שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם 
מפני  גזרותיו,  ולקיים  מצוותו  לעשות  האחרים  על  ראש 
שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם 
יצא  כך  ומתוך  הדברים,  מכל  דבר  לעשות  אחת  לדעת 
צריכין  כן  ועל  בפעולות,  והאסיפה  הביטול  מביניהם 
יצלחו  למען  רע,  ואם  טוב  אם  מהם  אחד  דעת  לקבל 
ויעסקו בעסקו של עולם, פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת 
רב ופעם ההיפך, וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול 

גמור".
"ומאחר שהממונה לראש, סיבה אל התועלת שאמרנו, 
במלכות  גדול  או  הדת,  בדרכי  להדריכנו  גדול  שהוא  הן 
לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו, ראוי הדבר וכשר שלא 
נקל בכבודו, וגם שלא לקללו אפילו שלא בפניו, וכל שכן 
לפי  עמו,  לחלוק  כך  מתוך  נבוא  שלא  כדי  עדים,  בפני 
הוא  עצמו  לבין  בינו  עצמו  מרגיל  שאדם  הרע  שההרגל 
סוף מעשהו, והמחלוקת עליו כבר אמרנו ההפסד הנמצא 

בשבילו".
הרי לנו חשיבות ההשתייכות לדגל אחד ולהנהגה תחת 
אחר  צודק',  'לא  לכאורה  הוא  לפעמים  אם  גם  אחד,  רב 
שזה עדיף על פני המציאות שבה כל אחד מחליט לעצמו 
מתי הרב צודק ויש לשמוע להוראותיו, ומתי לדעתו הרב 

טועה ואין כל צורך להישמע להוראתו.
עוד על הנושא, בעזרת ה' בהמשך.

איך מתמודדים מול ילד ששואל על משפחה מהקהילה שלנו, מדוע 
הם אוכלים מהכשר פלוני שאנחנו לא? ומה המסר הנכון שיש 

להעביר לילדים במקרים דומים לכך?

ומה עם אלה שבקרבנו?

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

גם בקהילה אחת הומוגנית, יכולים להיות שינויי מנהגים בין משפחה למשפחה, ועלינו להיערך לשאלות ילדינו )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(



כף הרגל שלך

הסרת עור קשה באמצעות
הפצירה עם גבישי יהלום

סידרת תכשירים
לטיפול וריכוך

תוצאות מיידיות
מהשימוש הראשון!

תמיסת השריה
לניקוי והרגעה

את מוצרי שול ניתן להשיג ברשת סופר פארם, ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.

לרגליים שלך מגיע טיפול של 'שול' )Scholl( בסוף היום. 

 תוכלי בעצמך להסיר את העור הקשה באמצעות הפצירה החשמלית
או להשתמש בסדרת הקרמים המרככים שיטפלו בכף רגלך לאורך זמן. 

התחילי להשתמש בשול ותרגישי את ההבדל מיד!

הבריאות ברגליים שלך.
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התגורר  הוא  השכונה,  מליצני  אחד  היה  שמערל 
כל  את  נאמנה  ייצגו  ושכניו  תל-אביבי,  דרום  בבניין 
שבעים האומות. באחת השבתות, כשהשעמום גבר עליו, 
יצא למרפסת והתחיל לצעוק על השכן שניסה את מזלו 
בנסיעת מבחן על אחת הגרוטאות הממונעות: שאבעס, 

שאבעס! 
צחוקם  לקול  הלה.  לו  ענה  שאבעס!",  שלך  "אמא 
של חבריו צעק שוב ה"קנאי": זיי גזונט )תהיה בריא, 

ביידיש(. ענה לו השני: "אמא שלך זיי גזונט!" 
אמן! צעק הקנאי.

 כשבתי הקטנה בת השלוש הייתה רבה עם אחיה, היא 
הייתה צועקת עליהם בכעס: אתה צנוע! 

הוא  בה  לצורה  בהתאם  השדר  את  מפענחים  ילדים 
היא  מהמרפסת,  נצעקת  "שאבעס"  המילה  אם  נאמר. 
כנראה סוג של קללה. ואם "צנוע!" נאמר בצעקה גוערת, 

כנראה שזו מילה לא הכי נעימה.
על  יישב  ש"לא  כולם  יודעים  ואם,  אב  כבוד  בהלכות 
לאבא  המיוחד  הכיסא  שעל  יודע  ילד  המיוחד".  מקומו 
לא יושבים. גם אל המורה, יודעים הילדים, מדברים בגוף 

שלישי. "המורה יכול" וכו'. 
היה ילד אחד שהתחצף למורה שלו ואמר לו: אתה גנב. 
שלח אותו המורה אל המנהל עם פתק ובו מדווח האירוע. 
המנהל  הסתכל  גנב.  אתה  למורה:  אמר  מוכ"ז  לאמור: 
על הילד בגבות מכווצות והעיר לו חמורות: לא אומרים 

למורה "אתה גנב", אומרים "המורה גנב!"...
אתה",  "ברוך  לקב"ה:  אומרים  אנחנו  זאת,  לעומת 
נוכח. כאן מגיע הבלבול של ההורים: מצד אחד  בלשון 
מדברים לה' בלשון נוכח, שזה בעצם סוג של ביטוי לקשר 

קרוב, ומצד שני מה עם יראת הכבוד?
לבין  לילד,  ומחובר  קרוב  יחס  בין  הגבול  עובר  איפה 

הצבת גבול סמכותית שנובעת מכוחנו כסמכות הורית?  
ובכן, כשרוצים להציב בבית גבולות בנושאים רוחניים, 
את  הילד  על  נמאיס  בטעות  אם  זהירות.  משנה  צריכים 
נכונה  לא  גבולות  הצבת  בגלל  הסדר  או  הניקיון  נושא 
אם  אבל  רוחני.  נזק  לו  נגרם  לא  אולם  רבות,  הפסדנו 
חלילה נמאיס עליו את ערכי היהדות, הרי שחטאנו בנפש 

הילד.
צריכים  ברוחניות,  גבולות  כשמציבים  הוא:  הכלל 
כמה שפחות לדבר ולהטיף על הצד השלילי של העניין, 
ויותר למצוא את ההזדמנות או ליצר אותה ואז להאיר את 

הנושא מזווית חיובית או מכבדת. 
קטן  שילד  קורה  הצניעות.  נושא  את  כדוגמא  ניקח 
היא  כאן  גבול  הצבת  בבית.  הולמת  לא  בצורה  מסתובב 
לא דיבור מיגע או צעקות. צריכים לנקוט בפעולה פשוטה 
וטכנית, לגשת אליו ולכסות אותו, להסביר לו שעלולים 
להצטנן )כן, גם בקיץ(, ובזמן רגוע בו יושבים עם הילדים, 
לספר סיפור על הכבוד שבצניעות, על אמהות שזכו לבנים 
צדיקים כי היו צנועות. לספר כמה העמים מקנאים בנו על  
זה שיש אצלנו צניעות. על כך שהצניעות אצלנו היא סוג 

של יוקרה וכבוד.

ולא  הילד  אצל  יופנם  חכמה,  בצורה  שנעשה  גבול 
גאוות  ירגיש  הילד  על המשמר.  הזמן  כל  לעמוד  נצטרך 
יכולה  נכונה  גבול  הצבת  לו.  שהצבנו  הגבול  על  יחידה 

להיות רק כשנצטרף באמת לעולמו של הילד. 

הורים רבים שואלים אותי, עד כמה הם צריכים לעמוד 
כמה  עד  הילד,  של  בלימודים  כשמדובר  המשמר  על 
ילדים  אצל  במיוחד  ומאמץ  כוח  זמן  להשקיע  צריכים 

שקשה להם בלימודים.
זה  אם  א',  בשני שלבים: שלב  יש תשובה  זו  לשאלה 
ששיגעת את הילד ונדנדת לו יומיום בעקביות הוכיח את 
עצמו והילד יושב להכין שיעורים לבד, המשך והצלח. אם 

לא, עבור לשלב ב'. 
אמא אחת הגדילה לעשות וטענה שכבר ממש לא נעים 
במחברת  פתקים  שלושה  כתבה  לבד  היא  מהמורה.  לה 
לך  נעים  "לא  בית.  שיעורי  הכנת  חוסר  על  הילדה  של 
לך?"  נעים  כן  "ומהילדה  אותה,  שאלתי  מהמורה?", 
מכינה  לא  סתם  לא  היא  ומתקשה,  מתמודדת  הילדה 
שיעורים. יש לה קושי מסוים וכדאי להתחקות על מקור 
נעים  לא  להרגיש  שמתחילים  לפני  אותו  ולזהות  הקושי 

מהמורה. 

כהורים.  שלנו  ההתערבות  מינון  לגבי  התשובה  וזו 
השאלה היא לא כמה לעמוד על הגבול, אלא איך להציב 
אומר:  שזה  הילד,  לעולם  הצטרפות  על  דיברנו  אותו. 
המצב  כל  את  בחשבון  ולקחת  בעיניים  לילדה  להסתכל 
בנתון שלה, אבל בכל הכנות, חברתי, רגשי, לימודי. כמה 
אחוזי אמא היא מקבלת? לא רק כמה ציוד גשמי יש לה 
הצבת  כל  שלה,  העולם  לתוך  ניכנס  אם  ובילקוט.  בבית 

הגבול תעשה בצורה אחרת לחלוטין.  
כשבני סירב להכין שיעורי בית, ישבתי איתו והצעתי לו 
שאכין את שיעורי הבית במקומו והוא יישב לידי ויצפה 
וכתבתי  ישבתי  עשיתי.  אכן  וכך  עבודתי.  על  לפקח  כדי 
במקומו את שיעורי הבית. לקראת הסוף שאלתי אותו אם 
הוא רוצה אולי לכתוב רק שורה אחת כדי שזה לא יהיה 
שקר לומר שהוא הכין את השיעורים. הוא הסכים לכתוב 

שורה אחת. 
ביום למחרת שוב חזר על עצמו הסיפור. אני מכין לו את 
שיעורי הבית, והוא "עוזר" לי. אחרי יומיים כאלו אמרתי 
לו: אתה יודע, ממש כיף לי להכין איתך את השיעורים. 
היה שווה לי לשבת איתך לראות כמה מקסים בחברתך... 
לא עברו ימים רבים והוא רצה מעצמו להכין שיעורים בלי 
שום פיקוח ממני. איך הוא לא ביקש את זה כל יום? איך 

זה באמת הצליח? על כך במדור הבא... 

איך מציבים גבולות בנושאים רוחניים בבית? 

הגבל את ההר וקידשתו

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

חדש! שאלות למדור לרב אייזנבך בנושאי חינוך ניתן להשאיר בתא קולי 050-4143112

ביום הראשון עזרתי לבני בשיעורי הבית, אחרי שבוע הילד כבר עשה אותם לבד
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חינוך ערב מתן תורה 

אמרתי השבוע יחד עם כל עם ישראל, את מה שנקרא "תפילת השל"ה". 
סופר  שבתי  הרב  דורו  בן  תפלת  אלא  עצמו,  השל"ה  תפילת  אינה  זוהי  אגב,  דרך 
מפרמישלאן, שהשל"ה כותב עליה שהיא תפילה מסוגלת לחינוך ילדים. אבל אין שום 
עניין להגיד את התפילה הזאת ליד ציונו של השל"ה הקדוש )שיום פטירתו חל בי"ג ניסן, 
ואז כמעט אף אחד לא בא לציונו בטבריה, כולל אלו שטוענים שהם צאצאים שלו(, אלא 
כל אחד יכול לומר אותה בביתו. וגם אין שום עניין לתת כסף ל"קופת העיר" בעניין הזה, 

כי כל אחד חייב להתפלל בפני עצמו על חינוך ילדיו.
הסמינרים,  ומנהלי  ממנהלות  אותנו  יציל  שהקב"ה  רבים,  תפילת  עושה  הייתי  אני 
מראשי הישיבות הקטנות וממנהלי תלמודי התורה המתעללים בהורים. תפילה שתיעשה 
ליד ציוניהם של מרנן ורבנן הגרי"ש אלישיב,  הגרש"ז אויערבאך, והגר"ע יוסף זצוק"ל.
בבתים רבים יושבים הורים ואומרים את תפילת השל"ה בבכי ובתמרורים. אבל מה זה 
עוזר מול  אנשים אטומים שגם לגדולי הדור זצ"ל ואלו שחיים איתנו היום לאריכות ימים 

ושנים, לא הייתה אף השפעה עליהם, וגם כיום אין להם השפעה עליהם. 
 מישהו צריך לקום ולעשות לזה סוף. 

אני יושב ומקשיב לקריין בתחנה החרדית שקורא לכולם לתרום כסף למען ה"קמע" 
שנכתב עבור מי שתורם כסף. גם מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א ביקש קמע? 

הקריין  מכריז  בושה,  טיפת  בלי  כך,  הרב".  בבית  קמעות  וכותבים  סופרים  "יושבים 
בפאתוס. אני שואל את עצמי ובקול: מה זה? מה זאת התופעה הזאת? הרב המקובל רבי 
יצחק כדורי זצ"ל, שעסק בקבלה מעשית, ישב וכתב קמעות בדחילו ורחימו, לילה שלם 
בבכי ובהתרגשות. ואילו פה עובד הבלוף הגדול של כתיבת קמעות תעשייתית, "קמע 

בשקל", בלי צום, בלי טבילה במקווה. 
ילדי  על  ביקשנו  וגם  לבד  קופה, אלא התפללנו  לאותה  ולא הצטרפנו  לא תרמנו  אז 

השכנים, שחזרו בתשובה והם נרדפים על ידי אותם מנהלי סמינרים. 
בתשובה?  שחזרו  משפחות  אותן  בני  וילדות  בילדי  הבעיה  איפה  להבין  מנסה  אני 
אולי זה שיש להם סבא וסבתא חילוניים גורם לכך שגם נשמותיהם פגועות? וזה נכתב 

בציניות, כמובן.
זאת עלינו לדעת, שיראת השמים שלהם יותר גדולה מזו של הילדים שלנו, וגם מבנות 

מנהלות הסמינרים. יש בהם גם מצוינים בלימוד ובדיבוק חברים. 
כל הזמן הזה עדיין עוסקים בהחזרה בתשובה בכל מיני סמינרים שעורכים ארגונים 
שונים כמו "ערכים", "צהר", "הידברות" ועוד. מישהו מהם נתן את הדעת על כך שהילדים 
של אלו שחזרו בתשובה נרדפים? החזרתם משפחות שלמות בתשובה, והפקרתם אותן 

לשנאת מנהלות בתי ספר וראשי ישיבות מסוימים. 
בסה"כ  הם  מפוקפקים.  מחשבים  להם  אין  ובבית  בכיס,  פסולים  מכשירים  להם  אין 

רוצים ללמוד במוסדות החינוך שלנו, והמנהלים עושים הכל כדי להרחיק אותם.

התופעה הזאת כבר קיימת למעלה משני עשורים, וזה הולך ומתגבר ככל שיש יותר 
בעלי תשובה ויש להם יותר צאצאים.

אני יודע שתגידו: נכון, הבעיה הזאת קיימת, אבל לא רק אצל בעלי התשובה אלא גם 
בהרבה בתים בישראל. צודקים!

בליל שבועות יסבו ליד שולחן החג הורים וילדים לשמחת בחג. ראש המשפחה ידבר 
עם בני משפחתו על קבלת התורה ועל מתן תורה, מתוך מה שהוא למד ומתוך השיחות 
והשיעורים שהוא שמע לקראת מתן תורה. גם האישה תוסיף מה שהיא שמעה באמצעי 
תקשורת שונים, שיחות מהרב שלמה לוינשטיין ומהרב ברוך רוזנבלום. הבת תוסיף מה 
שהיא שמעה מהמרצה שהביאו לבית ספר. הבן הקטן ישיר את מה שהוא למד בחיידר 
על מתן תורה. וכך תמה לה סעודת החג. האבא לוקח את ה"תיקון" ויורד לבית הכנסת, 

והאימא יורדת לשיעור שכונתי.
האור הולך וכבה בבית, הכל פסטורלי ונחמד. 

אבל... יש בתים שאחרי הקידוש ונטילת הידיים, מתחיל משום מקום דיון: מה יהיה עם 
ההרשמה לסמינר או לישיבה קטנה? כבר התקבלו תשובות לא מספקות, בעוד החברות 
כבר קבלו תשובות חיוביות. אבי המשפחה פנה כבר לכל מיני כתובות לקבל עזרה ולמי 
שיש השפעה על מנהלת כזאת או אחרת, ומתחיל דו שיח מצער. אבי המשפחה לא מצליח 

להשחיל איזה ווארט אחד מושלם לשולחן על מתן תורה.
אז המסקנה שלי: אל תחפשו את הטלפונים הלא כשרים, זה לא שורש הבעיה.  

שורש הבעיה הם נערים ונערות שלא מתקבלים לסמינרים וישיבות. הבעיה היא שכלתו 
הבנות  של  בנשמות  יעשה  מה  מחליטה  והיא  סמינר,  מנהלת  לשעבר  סמינר  מנהל  של 
רמת  על  יודע  אני  מה  לכתוב  לא  מעדיף  )ואני  בסמינר  ללמוד  ובתמים  באמת  שרוצות 

המוסריות של כמה מהם(.
או ראש ישיבה שיכול להיות שהוא למד בילדותו והיו לו חברותות טובות, אבל בלנהל 

ישיבה ובחינוך נערים הוא לא מתחיל להבין.
אז אתם מתפלאים שבנים ובנות נפלטים מהמסגרת ויוצאים לרחוב? זה לא שיש בעיה 
בבית, אלא יש בעיה במחנכות ובמחנכים שהפכו להיות בין לילה למחנכים, ללא ניסיון, 

ללא נשמה.
אני כותב את הדברים דווקא עכשיו, ערב חג מתן תורה, שבו אנחנו לומדים על הקריאה 
"נעשה ונשמע". משה רבנו לא עשה סלקציה, ולא בדק מי התכוון לכך ברצינות ומי אמר 

את זה רק כלפי חוץ.
מנהלות  אותן  נגד  חורמה  במלחמת  לצאת  יצטרכו  ואולי  ברירה  תהיה  שלא  כנראה 

וראשי ישיבה, ואולי גם לפגוע בכיס שלהם.
חבל. 

חג שמח.

הרב ישראל גליס

כל אחד חייב להתפלל בעצמו על חינוך ילדיו. ציון השל"ה הקדוש בטבריה               )צילום: אבישי טייכר, אתר פיקיוויקי(



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!
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יש גורם אחד שאחראי למהפכה התורנית האישית שלי בשנים האחרונות.
זה לא שלפני זה לא הייתי לומד, ממש לא. חונכתי וגדלתי כל השנים ש"יום בלי 
תורה - הוא לא יום". כלומר, יום שלא ישבת ולמדת בו תורה, הוא כאילו מחוק, 

הוא יום לא קיים. יום שמוטב היה שלא בא לעולם בכלל.
אבל היה לי סדר משלי. הייתי לוקח מסכתות שונות, עם חברותות ובלי, ולומד. בקצב שלי. 
זה יכל להיות לעתים דף וחצי גמרא ביום, במשך שעתיים, שלוש ויותר, וביום לחוץ זה יכל 
להיות, אני מתבייש כיום לספר, כמה דקות של לימוד, וביום לחוץ במיוחד - לעתים אפילו 
זה לא. רק למחרת הימים ההם הייתי חוזר לדף הגמרא ולשורה בה הפסקתי וממשיך משם 

הלאה, בקצב שלי.
אבל לפני כמעט ארבע שנים אירע אצלי השינוי.

היה זה מיד אחרי תשעה באב של שנת תשע"ב. עם ישראל סיים אז את המחזור ה-12 של 
לימוד 'הדף היומי', ומאות אלפי לומדים בכל העולם חגגו את סיום הש"ס הפרטי שלהם. 

הוזמנתי אז לסקר את כנס סיום הש"ס של ארגון "דרשו" שנערך ביד אליהו בתל אביב. 
ישבתי יחד עם שאר העיתונאים ליד שולחן קטן בקצה הפרקט, וסיכמתי בקצרה את ראשי 

הפרקים של הנאומים הרבים, עבור העיתון החגיגי שיצא באותו שבוע לרגל סיום הש"ס.
ואז, אחרי הנאומים הרבים, אחרי דברי התורה ודברי הברכה, ואחר הסיום עצמו - התזמורת 
פרצה במחרוזת שירים שמחה, והאולם כולו קם על הרגליים. עשרת אלפי האברכים והלומדים 
שהיו מעליי, ביציעים, קמו ממקומם, נתנו יד אחד לשני, והאולם כולו התחיל לרקוד בשמחת 
התורה. הייתה שם שמחה שכמוה לא ראיתי מעולם. שמחה והתרגשות של כאלה שהתייגעו 
ב-7 וחצי השנים האחרונות בתורה ובגמרא, עמלו לחבר עוד דף ועוד דף למסכת שלמה, ועוד 
מסכת ועוד מסכת לסיום הש"ס, ועכשיו הם פשוט מוציאים את כל ההשקעה הענקית הזאת 

בלימוד, יום יום, מבלי להחסיר אף  יום, בריקוד הענק הזה, בשמחה שפרצה מהלבבות.
יד אחד לשני  נתנו  יכולנו שלא להצטרף למעמד.  גם אנחנו, העיתונאים, שם למטה, לא 
והצטרפנו לריקוד. שאלתי את עצמי: מה אתה רוקד כל כך? וכי סיימת את הש"ס? אבל זה 
פשוט היה מדבק. הייתה שם מין אמת כזאת. שמחה אמיתית. ברגע הזה, אמרתי לעצמי שאת 
השמחה הזאת שלהם, אני רוצה גם לעצמי. אני רוצה להיות כאן עוד 7 שנים וחצי, ולשמוח 

ככה בעצמי, בשלימות, כשאני עצמי למדתי והתייגעתי ואני עצמי סיימתי את הש"ס.
אני  בו  לדף  יגיעו  הלומדים  שכלל  וחיכיתי  שבת,  מסכת  לימוד  באמצע  בדיוק  אז  הייתי 
וראיתי  לוח  פתחתי  מכן,  לאחר  רב  לא  זמן  אחד,  ויום  שלי.  בקצב  למדתי  בינתיים  אחזתי. 

שהיום בדיוק אוחזים ב'דף היומי' בדף בו אני אוחז, והחלטתי להצטרף. 
ההתחלה הייתה פשוטה למדי. אפוף עדיין באופוריה ובשמחה של אותו אירוע בלתי נשכח, 
היה לי די פשוט ללמוד את הדף היומי. רק עם הזמן, הבנתי במה זה כרוך. אין הפסקות, אין 
ימי חופשה, אין שום ויתור. 365 ימים בשנה, ולא יום אחד פחות, אתה פשוט מוכרח ללמוד 

את הדף, ואם לא - לא סיימת את המסכת, ולא תסיים את הש"ס. 
יום  יום של תורה.  נהיה פשוט  יום מחיי מאז,  כל  וכאן התחיל המהפך התורני האמיתי: 
שבו אני עסוק מהבוקר ועד הלילה בשאלה: מתי אני מוצא היום זמן ללימוד? תחשבו על זה: 
יום כיפור למשל. עד אז, כמו כל אדם אחר שהכרתי, יום כיפור היה יום שכולו תפילה וצום, 

וכשיש הפסקה קלה בצהרים בין מוסף למנחה, מניחים את הראש למנוחה כמה רגעים. אבל 
וכשסיימתי את תפילת שמונה עשרה כמה  עכשיו? כל הזמן, צמוד למחזור עמדה הגמרא. 
דקות לפני החזן, הדקות הללו נוצלו כדי להספיק עוד כמה שורות בדף. ואם לא סיימתי, אז 
במוצאי יום כיפור, כמה דקות לאחר שבירת הצום, כבר הייתי שוב בבית הכנסת, מסיים את 

הדף של אותו יום. 
וכך גם בחול המועד. מימים שבהם, מה לעשות, המשפחה דורשת לצאת ולטייל ואין כמעט 
)אם בכלל( זמן ללמוד, בני המשפחה למדו, ובשמחה, שבשעות הבוקר או הצהרים, כשהם 

מתארגנים, אני בבית הכנסת, לומד את הדף. 
וגם בשמחות: כשאתה יודע שיש לך חתונה הערב, שתיקח לך את כל שעות הערב מ-6 
בערב ועד 1 בלילה כשתחזור, אז מראש אתה מחשב את הלימוד לבוקר או לצהרים. שלא 
לדבר על נסיעות. הגמרא נהייתה לפק"ל אצלי: אורזים לנסוע לשבת? הגמרא תהיה הראשונה 
להיארז. נוסע לחו"ל? הגמרא תהיה בתיק-היד, כדי שאפשר יהיה לנצל גם את שעות הטיסה. 
אני  לאחרונה  כי  )אם  מעמד  מחזיק  עדיין  אני  וב"ה  שנים,  ארבע  כמעט  כבר  עברו  מאז 
נמצא בפער קבוע של כ-20 דף, שעוד לא הצלחתי להשלים, שנצבר בעיקר בנסיעות לחו"ל, 
כשבכל זאת לא הספקתי להספיק בכל יום את הדף המלא אלא רק את חלקו(. אבל כן יש שינוי 
זה עוד היה קל. השמחה ההיא, שמחת התורה, עוד  מההתחלה, להיום: בהתחלה, כאמור, 
הורגשה בכל הגוף ונתנה כח, אבל הזמן עבר והאופוריה עברה, וכעת זה כבר נהיה לקשה 
פי  עסוק  מלא  נהיה  שלי  היום  סדר  גם  האלה  בשנים  ללמוד.  להצליח  יום-יום  יותר  הרבה 
שניים ושלושה, והיום כל יום מחדש הוא התמודדות כדי להצליח במשימה שנטלתי על עצמי. 
הגמרא  את  נוטל  לאחרונה  עצמי  את  מוצא  אני  מידי  יותר  עצמן.  את  החליפו  קצת  השעות 

בשעות מוזרות של הלילה, אחרי יום מתיש, ומתחיל ללמוד.
אבל אני לא מוותר. כל סיום מסכת הוא נקודת סיום ושמחה אישית. והמיוחד דווקא בזה 
איזה.  שבוע-שבועיים.  של  הפסקה  איזושהי  אחרת,  עבודה  או  לימוד  בכל  כמו  שאין,  הוא 

סיימת? כל הכבוד. כבר מחר אתה מתחיל מסכת חדשה.
ואני חייב משהו אחד לסיום: רק בשנים האחרונות הבנתי למה נוהגים לאחרונה בעולם 
התשובה לחתור דווקא ללימוד גמרא עם המתחזקים או בעלי התשובה. מי שמתחיל ללמוד 
את הים הגדול הזה, ובמיוחד מי שלומד את הש"ס באופן שיטתי ועל פי הסדר, לא יכול לא 
גדולה בכל  יצירה שאין ספק שהיא היצירה הכי  נפעם מול  להיות אדם מאמין. אתה עומד 
המלא  ענק,  כזה  ייתכן שדבר  מבין שלא  ואתה  הבבלי,  התלמוד  37 מסכתות  כולו:  העולם 
דקדוקי דקדוקים של הלכות ולימודים וסברות על גבי סברות, פשוט הומצא סתם. חיבורים 
גאוניים בין מסכתות, ציטוט מפסוק ששופך אור על סוגיא, המוני-המוני פירושים ומחלוקות 
ייתכן  לא  כל אלו דברים שמחזקים את האמונה  בצורה הכי פשוטה.  ומילה.  כל מילה  על 

שהדבר הזה הומצא יש מאין. יש אלוקים. יש תורה. ואוי, כמה שהיא רחבה מיני ים.
אז גם אני בתוך זה, ומודה לה' על כך. בזכות הלימוד אני גם נכנס הרבה-הרבה יותר רגוע 
מה  לי  יש  לשמוח,  מה  על  לי  יש  תורה.  מתן  חג  השבועות,  וחג  שמחת-תורה  כמו  לחגים 

ללמוד. גם אני חלק מהתורה הקדושה.

החיבור המחודש שלי לתורה

חמש יחידות // חנני בלייך
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ימימה מזרחי

נותנת לך עוצמה!

חיה הרצברג
יעל זלץ

אסתר סדובסקי
בתוכנית ארוח מפתיעה 

את הזוכה!
תוכנית הגרלות 

בשווי אלפי שקלים 
בין המשתתפות!!!

15:00 > פתיחת שערים – מתחמי תצוגה מפנקים וכיבוד עשיר
23:00 – 18:00 > ארוע ערב עשיר ומעצים, ברמה שלא הכרתן!

הנחייה: אתי הייזלר
MELODY MINE :הפקה מוזיקלית <

בנייני האומה
ד' תמוז 10.07
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באירוע השנה לאימהות:

כרטיסים לאולם האודיטוריום, בהזמנה מראש בלבד  >  מספר המקומות מוגבל!
למקומות רצופים – יש לערוך הזמנה מרוכזת  >  האירוע לנשים בלבד  >  אין כניסה לעגלות

03-808-0000
הבטיחי מקומך עוד היום!!!

כרטיסים: שלוחה 9   >   מחלקת שיווק: שלוחה 4   >   קבוצות מאורגנות: שלוחה 1

מחיר
כרטיס:

 ₪ 80
מחיר

למנויות:

 ₪ 60
כיבוד 
עשיר

מארז שי 
יוקרתי 

לכל 
משתתפת

מזמינים אתכן
לאירוע השנה לאמהות
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המהפכה התורנית של השנים האחרונות נמצאת בכוללים: עשרות אלפי אברכים בני תשחורת ממיתים את עצמם באוהלה של תורה, עבור מלגות לא גדולות 
במיוחד  הם בוחרים חיים של תורה, מקדישים את חייהם לתורה ומוכנים לחיים של ויתור עבור זה  ראשי רשתות הכוללים הגדולות הציבור החרדי, 'עטרת 

שלמה', 'מגדל עוז' ו'יששכר באוהלך', בשיחה ל'כל ישראל' על המאמץ האדיר שנדרש מצדם כדי לעמוד בכל חודש מחדש בתקציב האסטרונומי שהמפעל 
התורני הענק הזה דורש, על רגעי השבירה, רגעי הסיפוק שלהם וגם: מה אמרו גדולי ישראל בזמן שחלקם רצו לסגור חלק מהסניפים בשל הקושי הכלכלי האדיר?

כולל 'עטרת שלמה' 
במודיעין עלית
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התורני הענק הזה דורש, על רגעי השבירה, רגעי הסיפוק שלהם וגם: מה אמרו גדולי ישראל בזמן שחלקם רצו לסגור חלק מהסניפים בשל הקושי הכלכלי האדיר?

אלי שניידר
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אזור  תושבי  רואים  הזה  המחזה  את 
מידי  בירושלים  ישראל  בית  שכונת 
מגיעים  אוטובוסים  עשרות  בוקר: 
ופולטים  לשכונה,  ירושלים  מרחבי 
חמד  בני  אברכים  אלפי  מתוכם 
שממהרים להספיק את תחילת סדר א' 
בישיבה, והם רצים לעבר בית המדרש 

בו שוכן הכולל שלהם כשגמרא בידם.
עשרות  בארץ:  האברכים  מצבת  ועוד  עוד  גדלה  שנה  בכל 
לאברכים  ועד  נישאו  עתה  שזה  מכאלה  אברכים,  אלפי 
גם לאחר  ילדים, בוחרים  מבוגרים שכבר חיתנו בעצמם כמה 
שנות הישיבה להמשיך להמית את עצמם באוהלה של תורה, 
לעתים   - גם  ורבא,  דאביי  בהוויות  שקועים  להיות  להמשיך 
קרובות - במחיר כלכלי לא פשוט. אבל התורה היא מעל הכל.

ורוב  החרדי,  במגזר  חתונות  כמה  מתקיימות  נתון  יום  בכל 
יום-יומיים לאחר חתונתם אל  יילכו כבר  החתנים שמתחתנים 
הכולל בו ילמדו מעתה וימשיכו את השטייגען לו התרגלו כל-

כך בשנות הישיבה.
ובשל הצורך המובן, קמו בשנים האחרונות עוד ועוד כוללים 
המפוזרים בכל הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ובהם לומדים 
סוגים  ועוד  הלכה  של  מיוחדים  כוללים  והן  בעיון,  גמרא  הן 

שונים של כוללים, להגדיל תורה ולהאדירה.
הכוללים  רשתות  במיוחד  בולטות  האחרונות  בשנים  אבל 
הגדולות, אלה שלקחו על עצמן לטפל לא רק בכולל אחד קטן 
של 15-20 אברכים, אלא לדאוג למלגה עבור מאות ואף אלפי 

אברכים. 
איך עושים את זה? ערב חג השבועות, חג מתן תורה, יצאנו 
הכוללים  רשתות  ומנהלי  ראשי  עם  בשיחה  זה,  את  לבדוק 

הגדולות.

2,500 אברכים ברשת הוותיקה
שלמעשה  בארץ,  והמפורסמת  הידועה  הכוללים  רשת 
שלמה"  "עטרת  רשת  היא  כוללים,  רשת  רק  אינה  מזמן  כבר 

היא  שליט"א.  סורוצקין  בער  שלום  רבי  הגאון  של  בראשותו 
גם הרשת הוותיקה מכולן, כאשר הכולל הראשון ברשת הוקם 

בבית שמש לפני 21 שנים.
איך זה התחיל? ובכן, מספרים לנו מקורבי הרב סורוצקין: 
עלית.  בביתר  כולל  ראש  היה  עצמו  הוא  כאשר  התחיל  "זה 
לאברכים,  המלגות  את  שם  שילמו  לא  חודשים  כמה  במשך 

והוא החליט לפתוח בעצמו כולל". 
מגוריו,  עיר  כאמור,  שמש,  בבית  שהוקם  ההוא,  הכולל 
ברשת  יש  אחרי,  שנים   21 היום,  אברכים.  עשרה  עם  התחיל 
הכוללים הענקית של הרב סורוצקין 2,500 אברכים, בעשרות 

כוללים ברחבי הארץ. 
אלא שהרב סורוצקין לא הסתפק בכוללים שהקים. עם הזמן, 
ועם הצורך, הקים גם ישיבה קטנה בבית שמש. היום, הרשת 
וכן  תלמידים,   1,000 בסה"כ  בהן  קטנות  ישיבת   6 כבר  מונה 

ישיבה גדולה עם 250 בחורים, ב'קרית הישיבה בשדה חמד'.
ארבעה  גם  מונה  הרשת  האמורים,  המוסדות  מכל  לבד 
ספר  קרית  בבית שמש,  תלמידים,   2,000 ובהם  תורה  תלמודי 

ובבני ברק.
מאין ירק זה חי?

מספר  סורוצקין,  הרב  של  ועוזרו  מקורבו  רפול,  אבי  ובכן, 
לנו: כיום, בשביל לממן את רשת 'עטרת שלמה', עלינו לגייס 
סכום אסטרונומי של 33 מיליון דולר בשנה )וקרוב ל-3 מיליון 

דולר בחודש!(". 
אז איך עושים את זה? ובכן, לצורך כך מכתת הרב סורוצקין 
את רגליו יחד עם מקורביו אצל גבירים, בעיקר בארצות הברית. 
ששבוע  כך  מחולק  סורוצקין  הרב  של  שזמנו  מספר  רפול 
וחוזר חלילה. גם השבוע, בעת  יורק,  הוא בארץ, ושבוע בניו 
אצל  עובר  בוויליאמסבורג,  סורוצקין  הרב  היה  שיחתנו, 

הנדיבים הקבועים שמסייעים לכולל.
הוא  בארץ,  כשהוא  בבוקר,  ב-6  שלו?  יום  סדר  נראה  איך 
שבראשון  גדולה  הישיבה  לכיוון  שמש  שבבית  מביתו  יוצא 
לציון, שם לומד ונמצא עם התלמידים עד לשעות הצהרים. מאז 
ועד הלילה, הוא מתחיל לטפל בכל הרשת הענפה של הכוללים 
ושאר המוסדות, שנמצאים תחת אחריותו. גם כשהוא בחו"ל, 
זה פחות או יותר סדר היום שלו. לימוד עד הצהרים, ומאז ועד 

יורק,  ניו  לשעות המאוחרות של הלילה פגישות עם כל נדיבי 
שהוא אגב מכיר את כולם.

איך מרגיש אדם שבכל חודש מחדש צריך לארגן שלושה 
מיליון דולר? 

ממש  הוא  האלה,  הנתונים  למרות  סורוצקין,  "הרב  רפול: 
לא אדם לחוץ. הוא אדם רגוע, מאד חכם, מחושב ואסטרטג. 
בתכנית  מלכתחילה  היתה  הכוללים  רשת  של  הבנייה  כל  גם 
שלמדו  הגדולה,  בישיבה  בחורים  היום  אצלנו  יש  מסודרת: 
ברשת 'עטרת שלמה' מהת"ת, אחר כך בישיבה הקטנה וכעת 
של  לכוללים  יגיעו  יתחתנו  שהם  ולאחר  הגדולה,  בישיבה 
הרשת. כלומר, יש רבים שפשוט התקדמו בתוך 'עטרת שלמה', 
הרשת הנפלאה שנהייתה כמו מפעל ענק. ובמישור המימון, אני 
יכול לספר שהרב סורוצקין יודע על כמעט כל עיסקה שנסגרת 
בניו יורק מהחבר'ה שלו, ואז מיד מגיע והולך לאותם אנשים 

כדי 'לגבות' את הרווחים עבור האברכים לומדי הכוללים".
הקשיים  למרות  בהצלחה,  במעמסה  עומד  סורוצקין  הרב 
מאחר  שהוא  לעתים  קורה  פשוטים.  שאינם  מבין  קורא  שכל 
במשכורות, בגלל דברים שלא תלויים בו. "כשקורה ויש קשיים 
הוא נכנס לגדולי ישראל, למרן הגראי"ל שטיינמן, ומרן הגר"ח 

קניבסקי, שעומדים מאחוריו ומעודדים אותו".

שמחה על הבזיונות
כשהרב סורוצקין נמצא אל מול הגבירים, הוא חדור מטרה. 
בעיני רוחו מולו לא עומד כעת גביר ענק שחולש על עשרות 
ללחם  שזקוקים  האברכים  משפחות  אלפי  אלא  נדל"ן,  נכסי 
חנן  שהקב"ה  מאלה  עבורם  לתבוע  היטב  יודע  והוא  וחלב, 
אותם בממון. "אין לו בושה מגבירים. הוא יודע כיצד לדבר אל 
לבם ולהוציא את כל מה שהוא צריך, וגם הם מצידם אוהבים 

לתת לו".
ויוצא דופן: "זה קרה לפני שבועיים. הרב  הנה סיפור טרי, 
סורוצקין היה בניו יורק ועלה למשרד של יהודי שהיה נותן לו 
כסף בקביעות, ופשוט הפתיע אותו במשרד. אחרי כמה דקות 
אני רואה אותו חוזר לאוטו, מוציא אותי מהרכב ואומר: בוא, 
חייבים לרקוד! מה יש? לא הבנתי. חשבתי שהוא הביא כמה 
מיליונים. אבל לא. הרב סורוצקין אמר לי: אל תשאל, קיבלתי 
כאן כעת ביזיונות נוראיים שלא קיבלתי 21 שנים. הגביר צעק 
על המזכירה שלו איך היא העזה בכלל להכניס אותי למשרד. 
אבל חשבתי על זה שהבזיונות האלו שווים עבורי יותר מכל, 
נכנס  מיד  והוא  למעלה.  גבוה  הכי  השכר  את  אקבל  עליהם 
לאוטו והתחיל להתפלל על אנשים שמכיר שצריכים ישועות. 
מהנסיעה הזאת הוא חזר בלי דולר אחד, ולמרות זאת חזר עם 

שמחה".
כשקורה וחודש אחד אין תקציב, מה הוא אומר לאברכים?

"זה לא קורה. זה כמעט ולא קרה בכל השנים. וכשזה בכל 
זאת קרה והוא מגיע לכאלה מצבים, הוא הולך לגדולי ישראל 

להתייעץ איתם".
איך הוא משכנע את התורמים לתרום?

כשהוא  מולו,  נמצא  מי  ומבין  רואה  כשאדם  ראשון,  "דבר 
שומע על בן אדם אחד דואג ל-6,000 תלמידים, זה כבר פותח 
התורני  המוסד  בראש  שעומד  אדם  מולם  רואים  הם  דלתות. 

השני או השלישי בגודלו בעולם". 

ספר מהודר ב-10 שעות
מצד שני, הוא יודע גם להחזיר לתורמים בדרכים משלו, ויש 
לו דרכים יצירתיות ביותר לעשות זאת. רק בל"ג בעומר האחרון 
ארגן מסיבה יוקרתית שלמה לשני גבירים שבאו לחגוג כאן את 
החלאק'ה לבנם. אירוע כזה מחבר אותם יותר אליו ובעיקר אל 

המטרה שלשמה הוא חותר: גיוס הכספים למוסדות.
מקורביו מספרים על יהודי מארה"ב שנותן סכומים גדולים 
הרב  יורק  בניו  מה  זמן  לפני  וכשהיו  הכולל,  עבור  בקביעות 
יהודי.  נפטר באחד הבקרים אביו של אותו  ואנשיו,  סורוצקין 
"בתוך 10 שעות בלבד, כבר הכנו ספר מהודר להניח על הקבר, 
נפטר,  אותו  עבור  תורה  לימוד  של  שעות   9,300 מנויות  ובו 
לנו  גם הספיקו לשלוח  עם חתימות אברכי הכולל. בזמן הזה 
מהארץ קטעי וידאו של כל האברכים בכוללים איך הם לומדים 
ישראל  לגדולי  נכנסו  שלנו  שליחים  כאשר  הנפטר,  עבור 

שהעריכו את אותו יהודי ואמרו משניות עבור אביו".
הוא  ורצוץ.  שבור  היה  סורוצקין  הרב  האחרון  פסח  לפני 
הסכום  את  לגייס  הצליח  לא  אך  רבים,  גבירים  בין  הסתובב 
שהיה צריך. הוא כבר עלה על המטוס חזרה ארצה, כשאז ולצל 
אליו למטוס גביר עשיר ושאל: כמה חסר לך? והוא אמר לו. 
זהו  הגיעה במלואה.  ספורים השלמת התקציב  אחרי שבועות 
סיפור לדוגמא מפי מקורביו, על ניסים שהם רואים ממש יום 

יום, למען החזקת התורה.
גבירים  כלשהי?  כלכלית  תכנית  בניתם  השנים  במשך 

שתורמים באופן קבוע ומזרימים כספים?
"יש תכנית כלכלית חודשית, אבל גם בזה קורים דברים לא 

"
"ראיתי באמת צורך ללקט בייחוד אברכים מצוינים, 
ואנחנו לוקחים אלינו את טובי עולם הישיבות. מה 

שיוצר לחץ גדול לקבל אברכים. גם מבחינת המלגות 
אנחנו ייחודיים, אברך אצלנו מקבל 2,500 ש"ח, וב"ה 

יש הקפדה גדולה על לימוד ברציפות"

הגר"י אתרוג בהתייעצות אצל מרן הגר"ח קניבסקיהגרש"י בורנשטיין מוסר שיעור באחד מסניפי כולל מגדל עוז

הרב יחזקאל אתרוג נושא דבריםמסיבת סיום מסכת ב'מגדל עוז'
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טבעיים".
התכופות  הנסיעות  כל  פשוט  כך  כל  לא  זה  הסתם,  מן 

האלה, כיתות הרגליים וגיוס הכספים. מה מחזיק אותו?
"הבחורים שלו בישיבה. כשהוא רואה את הפירות. כשרואה 
הצוות  את  לראות  גם  אותו  מחזיק  פורחים.  הבחורים  איך 
חיים  רבי  הגאון  ביניהם  במוסדות,  שיש  החשוב  הרוחני 
מרן  של  תלמידו  אוזבנד,  מרדכי  חיים  רבי  והגאון  פינשטיין 
וראשי הכוללים  וכן שאר ראשי הישיבות, הר"מים  הרב שך, 

העומדים בראשות המוסדות השונים". 
תלמיד  כל  והאברכים.  לתלמידים  אהבה  מחזיר  גם  והוא 
ואברך בישיבות ובכוללים של עטרת שלמה, שח"ו הסתבך עם 
צרה כלשהי או צריך טיפולים רפואיים, או אפילו כזה שאשתו 
ל"ע חולה וצריך עזרה כספית, יודע שיש מישהו שידאג עבורו. 

"הם מרגישים שיש להם אבא", אומר רפול.
עשיתי  די,  ולומר:  הדפנה  זרי  על  לשבת  לו  יגרום  מה 

מספיק?
אפילו  החלום,  בתחילת  עדיין  'אני  לי:  אמר  הוא  "השבוע 
לא באמצע'. זו תחילת החלום. לא סופו של החלום. הוא עדיין 

רחוק מהמטרה". 
מה הייחודיות באברכי כולל 'עטרת שלמה'? 

ובחורים  גדולה, היא כולתת אברכים  "למרות שזו מערכת 
'פרומערים  אותם  מכנים  שאנחנו  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
שמחים'. ויש עוד משהו: כשלמישהו מתוך המערכת של עטרת 
שלמה יש שמחה או ח"ו להיפך, כולם נרתמים לעזור האחד 

לשני. האחדות שיש בתוך המפעל הגדול הזה, מדהימה".
הכסף  כל  העולם.  את  מחזיקה  האברכים  של  "התורה 
השבוע  אמר  בזכותם",  רק  זה  ב"ה,  שיש  מה  וכל  שמגייסים 

הרב סורוצקין למקורביו.

550 אברכים בחמישה סניפים
שיחתנו  בעת  הוא  גם  שוהה  אתרוג  יחזקאל  רבי  הגאון 
יורק. גם הוא צריך לדאוג למאות אברכי הרשת  השבוע בניו 

שבראשותו, רשת הכוללים "מגדל  עוז".
"רשת כוללי 'מגדל עוז' שהוקמה לפני מספר שנים", הוא 
חמישה  כיום  "מונה  יורק,  מניו  בשיחה  השבוע  לנו  מספר 
כוללים: הסניף הגדול והמרכזי בקרית ספר , סניף ברחובות, 
גילה,  בשכונת  חדש  וסניף  ירושלים,  במרכז  סניפים  שני 
החרדי  הציבור  של  הגדולה  ההתפתחות  בעקבות  שנפתח 
בשכונה, ולאחר שעד היום לא היה שם כולל. כעת הוא הוקם 
והוא ייחודי מסוגו שם, ונועד לאחד אברכים חשובים תושבי 

השכונה".
'עטרת  של  הגדול  בכולל  כולל  כראש  התחיל  אתרוג  הרב 
עולם  של  ההתפתחות  את  ראיתי  "שם  ספר.  בקרית  שלמה' 
להיכן  הלאה  התקדמתי  ומשם  האברכים,  כלל  של  התורה, 
שאני נמצא היום, לעמוד בראשות חמשת סניפי רשת הכוללים 
מגדל עוז ולדאוג לאברכים. נכנסתי בזמנו כמה פעמים למרנן 
הגראי"ל שטינמן והגר"ח קניבסקי שאיתם אני מתייעץ על כל 
דבר, והם שאמרו לי שעולם הכוללים במצוקה גדולה ואמרו 
לי: לכך נועדת. כשהתחלתי את הדרך עם מאות אברכים בכמה 
סניפים, ההרגשה היתה ממש כאילו קפצתי לים, דבר שעורר 
ביקורת אצל חלק מהגבירים, אולם ברוך ה' כיום כמה שנים 
שאנו זוכים ורואים בפריחתם של מקומות התורה שע"י 'מגדל 

עוז'".
מה הייחודיות בכוללים של 'מגדל עוז'?

מצוינים,  אברכים  בייחוד  ללקט  צורך  באמת  ראיתי  "אני 
שיוצר  מה  הישיבות.  עולם  טובי  את  אלינו  לוקחים  ואנחנו 
לחץ גדול לקבל אברכים. גם מבחינת המלגות אנחנו ייחודיים, 
גדולה על  יש הקפדה  וב"ה  2,500 ש"ח,  אברך אצלנו מקבל 

לימוד ברציפות.
הוראה  קבלתי  הדרך  לספר שבתחילת  יכול  אני  זה  "בענין 
ממרן הגראי"ל לדאוג להוריד מהאברכים את דקדוקי העניות 
ע"י נתינת מלגה מכובדת, ובמקביל לדרוש מהאברכים לימוד 

ברציפות, וב"ה דבר זה מוכיח את עצמו.
"אני מקפיד על כך, וזה ס"ד שזה מצליח, שהכוללים שלנו 
יהיו כותל המזרח של עולם הישיבות והכוללים. יש ב"ה הרבה 
אברכים ולכל אחד יש את ההצלחה שלו, אבל הכוללים שלנו 
מיועדים לאברך שמחפש באמת כולל ללמוד ברציפות ולסיים 
כל מסכת במסגרת הכולל מהתחלה ועד הסוף, וזה לא קל. לצד 
חברים  דיבוק  של  שלנו  בכוללים  חזקה  מאד  אוירה  יש  זאת 
כולל  ראשי  רבה  בוחרים בקפידה  גם  ואהבת הבריות. אצלנו 
הכוללים,  לאברכי  מרובה  תועלת  שיביאו  ומעלה  משכמם 

והלימוד הוא מתוך שמחה והנאה".

"השטייגען שלהם נותן לי סיפוק"
מה  אברכים,  מאות  עוז  מגדל  הכוללים  רשת  מונה  ביחד, 
שכמובן מצריך תקציב לא קטן. "התקציב שאני צריך הוא של 
יותר ממיליון ש"ח בחודש, דבר שבעצם מכריח אותי כל חודש 

כמעט חצי מהחודש לא להיות בבית".
איך משיגים באמת את המימון?

זה  וברורה חד משמעית:  יכול להגיד בצורה פשוטה  "אני 

הסיפורים  על  ספרים  לכתוב  מתחיל  הייתי  אם  נסים.  פשוט 
רק  לא.  והסיפורים  נגמר  היה  הדיו  השנים,  במהלך  שעברנו 
אלו  אבל  לכתוב.  זמן  אין  לשם,  מפה  והריצות  לחץ,  שמרוב 
שערי  לך  נפתחים  שפתאום  וס"ד,  מופלאים  סיפורים  ממש 

שמים.
"לדוגמא, היה איזה בן אדם אחד מארה"ב שחיפשתי אותו 
הרבה מאד זמן. הוא הכיר אותי ושמע עלי. אפילו דיברנו כמה 
פעמים, אבל לכלל מעשה לא התקדם כלום. מסובב הסיבות 
דאג שפעם אחת בשהותי בלונדון, קבעתי פגישה עם גביר אחד 
בעזרת נשים של ביכנ"ס. בזמן שאני ממתין, אני רואה לפתע 
לו  נותן  כשאני  המומים.  ושנינו  נכנס,  האמריקאי  הגביר  את 
שלום עליכם הוא אומר לי שהוא בדרך מארץ ישראל לארה"ב 
לו שכאן  ואמרו  ורק חיפש מקום להתפלל  ועצר כאן לחניה, 
בביהכנ"ס הוא יכול למצוא מנין. הוא היה כ"כ נרגש מגילוי 
ההשגחה, עד שבסופו של מו"מ הוא מחזיק סניף אחד שלנו 

בקביעות.
"יש הרבה-הרבה סיפורים כאלה. אלו ניסים שלא כל אחד 
ומה  אנשים,  אחרי  רודף  אני  פעמים  הרבה  שני,  מצד  רואה. 
לעשות, יש כאלה שלא נותנים. באחת הפעמים אמרתי את זה 
לגראי"ל, שאמר לי: דע לך שכיון שזו תורה בטהרתה, לא כל 

אחד זוכה להיות שותף לכך. רק מי שיש לו זכויות.
"הייתה תקופה שהיה לנו קשה, והלכתי אז לגדולים שאמרו 
לי: זה כבר יגיע, בעז"ה. ואכן, היום ב"ה המלגות משולמות 
תוספות  יש  חגים  ובערבי  הזמן,  לפני  ואף  בזמן  חודש  מידי 

מכובדות".
מה נותן לך סיפוק?

השטייגען  את  ורואה  לכוללים  נכנס  לארץ,  מגיע  "כשאני 
ונותן  גבוה,  אותך  מרים  פשוט  זה  האברכים.  של  והשמחה 
את הכוח להמשיך במלאכה הקשה שדורשת ניתוק לתקופות 

מהמשפחה הקרובה".
והכולל ממשיך וצומח?

ועוד  "הרשת כל הזמן צומחת. בכל תחילת זמן באים עוד 
אברכים ומתחננים להיכנס אל הכוללים שלנו, ואני ממש לא 
פעם  בכל  להיכנס.  מתחננים  ממש  הם  בלחץ.  לעמוד  יכול 
מחדש צריך להתמודד עם עוד גל חדש של אברכים צעירים. 
תחשוב כמה חתונות יש ביום, וכל החתנים בחתונות של עולם 

הישיבות צריכים כל אחד מהם כולל מיד לאחר החתונה".
מה פירוש השם 'מגדל עוז'?

שם  על  הגראי"ל  את  שאלתי  הכוללים,  את  "כשפתחתי 
כיון שהתלמידי  הזה,  לי שאקרא בשם  והוא השיב  לכוללים, 
חכמים מוזכרים בגמרא כמי ששומרים ומגנים על העיר כמו 

מגדל חזק ששומר על העיר. הוא שקבע את השם".

"יש אצלנו היום בחורים בישיבה הגדולה, "
שלמדו ברשת 'עטרת שלמה' מהת"ת, אחר כך 
בישיבה הקטנה וכעת בישיבה הגדולה, ולאחר 
שהם יתחתנו יגיעו לכוללים של הרשת. כלומר, 
יש רבים שפשוט התקדמו בתוך 'עטרת שלמה', 

הרשת הנפלאה שנהייתה כמו מפעל ענק"
הגרש"ב סורוצקין אצל מרן הגראי"ל שטיינמן

הרב סורוצקין מוסר שיעוראחת מישיבות 'עטרת שלמה'
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לקראת פסח אף הוקמה במסגרת 'מגדל עוז' קרן חיי אהרן 
בברכת מרן הגר"ח קניבסקי לרפואת הנגיד רבי אהרן סטפנסקי 
כספים  חגים  בערבי  שתחלק  קרן  זוהי  דווי.  ערש  על  שהיה 
לאברכים. בערב פסח חילקה הקרן מאות אלפי ש"ח לאברכים 

בתלושים ברשתות המזון.
בחוה"מ פסח נפטר הנגיד ושם הקרן שונה ל'נשמת אהרן', 
בשיתוף  השבועות,  חג  לקראת  חילקו  השבוע  וגם  שמו,  על 

פעולה עם אופנת ליבוביץ, שוברים לחולצות ועניבות ברשת.

התפילות עזרו; המשכורות 
הופקדו

באהליך",  "יששכר  רשת  היא  נוספת  ידועה  כוללים  רשת 
אלחנן  הרב  עומד  הרשת  בראש  סניפים.  כ-20  המונה  רשת 

ויסבורד ונשיא הרשת הוא מרן הגראי"ל שטינמן.
תשס"ד  בשנת  הוקמה  באהליך  יששכר  הכוללים  רשת 
הרשת  של  הראשון  הסניף  שמש.  בית  בעיר  א'  רמה  בשכונת 
היה כולל אברכים קטן שנקלע לקשיים ועמד בפני סגירה, הרב 
בהוראת  הכולל  הוצאות  את  כתפיו  על  נטל  ויסבורד  אלחנן 
הגראי"ל. במשך השנים הוקמו סניפים נוספים בכל רחבי הארץ 
וצורפו  כספי  למשבר  שנקלעו  כוללים  היו  מהם  חלק  כאשר 

לרשת הכוללים כדי שיוכלו להמשיך להתקיים.
הרשת.  סניפי  בכל  אברכים  כ-2,000  הרשת  מונה  כיום 
הניתן  המלגה  גובה  גדולה,  כוללים  רשת  היותה  למרות  אך 
למעלה  על  ועומד  יחסית  גבוה  נחשב  חודש  מדי  לאברכים 

מ-2,000 ש"ח לאברך, בלי קשר לגובה התמיכה של 'הדתות'.
סניפי רשת הכוללים פרוסים ביישובים: ירושלים, בני ברק, 
תקוה,  פתח  אלעד,  עילית,  ביתר  שמש,  בית  עילית,  מודיעין 
כרמיאל, נתיבות, אור יהודה, אופקים, רכסים, עפולה וסביון. 

בחלק מן הערים הגדולות יש לרשת מספר סניפים מרכזיים.
לאחר  כאשר  חמור,  למשבר  הרשת  נקלעה  כשנתיים  לפני 
לאברכי  המלגות  שולמו  לא  האברכים  בתקציבי  הקיצוצים 
הרשת במשך ארבעה חודשים. הנהלת הרשת הודיעה כי תסגור 
חלק מן הסניפים בשל אי יכולתה לעמוד בהתחייבויות. אולם 
קיום  המשך  את  שאפשרה  תרומה  הושגה  שבועיים,  לאחר 

הרשת ואף את הגדלת סניפי הרשת.
הכוללים  שרשת  כך  על  פורסם  האחרונים  בחודשים  גם 
לפני  אבל  כלכלי,  במשבר  מצויה  באוהליך'  'יששכר  הגדולה 
ומשכורות  בשלום,  לפתרונו  באה  המשבר  ספורים  שבועות 

האברכים הופקדו. 
למרות ההודעה גם הפעם על סגירת חלק מהסניפים, הם לא 
נסגרו בסופו של דבר. האברכים, שכל חייהם הם ד' אמות של 

תורה והלכה, המשיכו להגיע בתקווה שהכל יסתדר. 
הרב ויסבורד פנה אז כדרכו לנשיא הרשת הגראי"ל שטיינמן, 
הדברים,  את  שמע  הגראי"ל  הקשה.  המצב  את  בפניו  ופרש 
הווא  רצוי.  לא  הרשת,  סגירת   - הדרסטי  שהפתרון  והחליט 
ביקש להעביר מסר לכל אברכי רשת הכוללים כי "יש להמשיך 
וללמוד ובעז"ה יהיו ישועות. ובודאי שמיעוט תורה לא יועיל 

כלל לחיזוק התורה". 
בני  הצאן,  צעירי  ע"י  בתפילה  להרבות  ביקש  גם  הגראי"ל 

את  יביאו  האלו  והתפילות  רבן,  בית  של  תינוקות  האברכים, 
הישועה. 

המסר הועבר, ובמכתב לכל אברכי הכוללים שנתלו בסניפים 
וזה  התורה  קול  את  להמשיך  האברכים  נקראו  הארץ  ברחבי 
המצב,  למרות  הגיעו,  לכך  בנוסף  הכוללים.  היכלי  את  מילא 
לא מעט בקשות של אברכים חדשים להצטרף לרשת "יששכר 

באוהליך". 

לצד התפילות נסע הרב ויסבורד לארה"ב שם ראה הצלחה 
"כי  בכוללים,  אומרים  ספק",  "אין  למשוער.  מעבר  גדולה 

התפילות עזרו". 
בנוסף למסעו של הרב ויסבורד, הוא רתם, במהלך פגישות 
ממושכות, את ועד ידידי הכוללים בארה"ב כדי לסייע ולבסס 

את המשך קיום והתפתחות הכוללים גם בעתיד.


קטנה,  קבוצה  של  מקומית  ביוזמה  שהתחיל  מה 
במספר  לומדים  אברכים  עשרות  תאוצה:  ותופס  הולך 
כוללי ערב בבני ברק להצלחתם ובתמיכתם הישירה של 
חרדים עובדים ובעלי העסקים.  בעלי העסקים והעובדים 
החברתי,  החרדי  הסטארט-אפ  בפרוייקט  חלק  הנוטלים 

שותפים מלאים בזכות לימוד התורה.
המיזם המבורך התחיל לפני כשנתיים, ביוזמה שהוביל 
שיעור  במסגרת  בסר,  מגדלי  גרינשפן-רב  שייקה  הרב 
תקשורת,  לאנשי  ערב  מדי  מעביר  הוא  אותו  היומי  דף 
מעבר  משהו  לעשות  שחיפשו  ואחרים,  עסקים  בעלי 
ונטלו על עצמם להקים כולל ערב. הרב  ללימוד היומי, 
חיים הורביץ רב שכונת צהלה וישגב בת"א וראש ארגון 
'נפש החיים', היה אף הוא שותף פעיל ליוזמה ולהקמת 
עם  ואיכותי  קטן  כולל  הוקם  הראשון  בשלב  הכוללים. 
כ-10 אברכים מובחרים שחברי השיעור קיבלו על עצמם 
שותפות מלאה בחלק הלימוד בכך שנטלו על עצמם את 
הרעיון  מסגרת.  בכזו  לאברך  החודשית  ההחזקה  עלות 
את  מחזיק  אחד  שכל  גרינשפן,  שייקה  הרב  אומר  הוא, 
האברך שלו, כל אחד יודע שבכל ערב יש לו שותף עסקי 
שממלא את חלקו בכך שהוא מקדיש את הזמן ללימוד, 
והוא מצידו מחוייב בכל חודש להעביר את כספי המילגה 
שמועברים ישירות לאברכים. בראש הכולל מכהן הגאון 

רבי שמחה הורביץ שליט"א.
ליוזמה הצטרפו לפני כשנה קבוצה גדולה של עובדים-
בני תורה ונפתחה מסגרת נוספת בשם "כולל נרו יאיר", 
ל"ע  שחלה  דימנטמן  יאיר  ר'  של  לרפואתו  שהוקמה 
במחלה הנוראה ועמד בפני שערי מוות. חבריו ובראשם 
איש החסד חונא דייטש וצביקה כהנא התגייסו בכל כחם 
לרפו"ש   אסתר  בן  יאיר  של  לרפואתו  בזכויות  להרבות 
בכולל  האברכים  למיזם.  החברים  קבוצת  את  ורתמו 
ה'  וברוך  ללרפואתו.  בכולל  התורה  לימוד  את  הקדישו 

מצבו שהיה בכי רע ועל שערי מוות, השתפר וחלה נסיגה 
משמעותית בגידול, ומצבו התייצב.

המסגרות  את  להרחיב  במטרה  שנה,  כחצי  לפני 
להצלחה  שזכה  דינר  נערך  לתורה,  חילים  ולהרבות 
מרשימה ובאותו ערב נרתמו עשרות אנשי עסקים חדשים 

לפרוייקט והכוללים נמצאים בתנופה אדירה.
אחד ממחזיקי התורה מספר לנו כי מבחינתו זו בדיוק 
כמו עוד הוצאה לעסק. "כמו שאני משלם ארנונה, חשמל 
ומס הכנסה, אני משלם לאברך שיהיה שותף שלי. ב"ה 
את  בחוש  רואה  אני  בזה,  חלק  לקחת  שהתחלתי  מאז 
הסיעתא דשמיא". אחר סיפר כי עמד בפני החלטה בבית 
הכלכלי.  במצבו  קשות  לפגוע  יכולה  שהיתה  משפט 
שיבקש  ממנו  ביקשתי  שייקה,  לרב  טלפון  "הרמתי 
בהשעות שבהן  התורה  בלימוד  היום  שיתחזק  מהאברך 
הרגשתי  לטובתי.  הוכרעה  הכף  וב"ה  הדיון,  התקיים 

שזכות הלימוד היתה לצידי"
אחד מהשותפים אומר לנו שמה שחשוב לו יותר מכל 
לשיעור,  להגיע  לו  שקשה  בימים  שגם  יודע  שהוא  זה 
שאנחנו  "זה  בעינה.  נותרת  שלו  הלימוד  זכות  עדיין 
אותנו מהלימוד. כשהקמנו  פוטר  לא  לפרנסתנו,  עמלים 
את הכולל ביקשנו שהאברכים יהיו רציניים. כמו שכשאני 
מחפש עובד אני רוצה שיהיה מסור לעסק, כך חשוב לי 

שהאברך יהיה מסור ללימוד".
ככלל הדרישה היא לימוד ברצינות. "לא משנה לנו מה 
הוא לומד, העיקר שידע שיש אנשים שמוסרים את הנפש 

כדי שהוא יוכל למסור את הנפש בלימוד". 
שלם  יום  כולל  יפתח  גרינשפן,  הרב  אומר  בקרוב,   
באותה המתכונת. "הביקוש לכוללים הוא אדיר, עשרות 
אברכים מידפקים על הדלתות. אנו מצפים לעוד אנשים 

שיטלו על עצמם את הזכות לשותפות עם אברך".


הכוללים הפרטיים של החרדים העובדים
המהפכה השקטה

"
סניפי רשת 'יששכר באוהליך' פרוסים בערים: ירושלים, בני 

ברק, מודיעין עילית, בית שמש, ביתר עילית, אלעד, פתח תקוה, 
כרמיאל, נתיבות, אור יהודה, אופקים, רכסים, עפולה וסביון

כולל 'יששכר באוהליך' בית שמשהגר"א וייסבורד אצל מרן הגראי"ל שטיינמן



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)

 

 | | | |  |  |  | |

איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה

רק  2,090 & בהצגת קופון זה
איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2  מיטות + ארגזים מסנדוויץ +  שידה

למאות 
חג שבועות המרוצים, לקוחותינו 
שמח!
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והגית 
בו

ולילה
יומם



21 ד' בסיון תשע"ו 10/6/16

ולילה
שעת ליל מאוחרת, רוב העולם נם את שנתו, אך 
בשורת בתי כנסיות ברחבי הארץ מתקיים סדר 
לימוד ער בו משתתפים מאות אברכים  הם 
עורכים תיקון חצות ולאחר מכן מתפנים לסדר 

לימוד הנמשך עד שעות הבוקר המוקדמות  כתב 
'כל ישראל' שוחח עם ראשי הכוללים והאברכים 

ושרטט קווים לתופעה המתרחבת של ''כולל חצות 
לילה'' שהייתה נפוצה בדורות קודמים ובשנים אלו 

משגשגת מחדש  חצות לילה אקום להודות לך

יעקב אמסלם



כולל חצות 'איש 
חיל' בראשותו של הרב 
דוד בר ששת
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שעה אחת אחר חצות. רחובות ירושלים שוממים. 
מופרת  הדממה  שנתם.  את  נמים  העיר  תושבי 
כלבים  ונביחות  תנים  ביללות  לפעם  מפעם 
את  עוטפת  הליל  וחשכת  הסמוכים,  מההרים 
המבודדת  שלמה  רמת  בשכונת  השלווה.  העיר 
שוכן מבנה כולל חצות "איש חיל", אליו נבלעות 
בחשכת הליל דמויות שונות. אברכים לצד 'בעלי בתים', חסידים 
המשותף  המכנה  ליטאים.  לצד  וספרדים  מלאכה  בעלי  לצד 
גדולי  מייחסים  לו  הלילה,  התורה בחצות  לימוד  הוא  כולם  בין 

המקובלים מעלות רבות.
דממת הלילה מופרת באחת עם הכניסה לבית המדרש הממוזג. 
בפנים שוקדים על תלמודם עשרות אנשים, כאשר חלקם מגיעים 
הקיר  שעל  השעון  ולולא  ביתר,  שמש,  כבית  סמוכות  מערים 
כי השעה  עלול לחשוב  זר  כי מדובר בשעות הקטנות,  המבהיר 

היא 8 בערב. 
כולל חצות זו תופעה כלל ארצית, בכל עיר ועיר מתקיים מניין 
ויותר אשר מתכנסים בחצות הלילה ושוקדים על תלמודם. אחת 
הזירות המרשימות לתופעה זו, היא ב'כולל חצות' בשכונת רמת 
ניתן  לילה  מידי  שם  ששת,  בר  דוד  הרב  של  בראשותו  שלמה 
ממלמל  זה  בידו.  ותלמודו  אחד  כל  הלומדים,  בעשרות  לחזות 
מתעמקים  ואלו  המקדש  בית  חורבן  על  מתאבל  אחר  פיוטים, 

בנבכי הסוגיה בתלמוד הבבלי. 
אסכולת לימוד התורה בחצות הלילה, יסודה בזמנים קדומים. 
כל  של  נחלתם  גם  היה  אך  ורשב"י  האריז"ל  ייסדו  המנהג  את 
הצדיקים והחסידים בכל הדורות. על פי המסורת, לימוד התורה 
בחצות מסוגל לישועות רבות. "אחת הסגולות של הקם בחצות 
פלאג'י  חיים  רבי  כתב  הגאולה",  שמקרב  בתורה,  לעסוק  לילה 
זצוק"ל. הרב אברהם ענתבי אב"ד בעיר ארם-צובא לפני למעלה 
שהקהילה  זמן  שכל  עלי  "מעידני  בספריו:  כתב  שנה  ממאתיים 
למדו בחצות, היה שפע בעולם, והכל בזול, ואין דאגה בלב איש, 
זצוק"ל  יהודה צדקה  ועד". הרב  זמנו  ואין מישהו שנפטר לפני 
בחצות  שהלימוד  "מבקש  בצואתו:  כשכתב  לעשות  הגדיל 

הלילה, בכל ליל שישי, שלא יפסק גם לאחר מותי".
בזוהר הקדוש ניתנת התייחסות רחבה למעלת הלימוד בחצות 
ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ַלְיָלה  ַּבֲחצוֹת  ְוָקם  ַהּזוֶֹכה  ָהִאיׁש  "אוֹתוֹ  הלילה. 
ְּכֵדי  ׁשוְֹתִקים  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהָּפַמְלָיא  ְוָכל  ְלתוָֹרתוֹ  ַמְקִׁשיב  הקב"ה 
ְׁשַעת  "ְּכֶׁשַּמִּגיַע  הקדוש'.  ב'זוהר  נכתב  ּתוָֹרתוֹ",  קוֹל  ֶאת  ִלְׁשמַֹע 
ֲחצוֹת ַלְיָלה ַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ְלַהְכִריז עוֵֹמד ּוַמְכִריז ֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת 
ְּכֵדי  ֵעֶדן  ַּגן  ְוֶׁשל  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ֶׁשל  ַהְּפָתִחים  ֶאת  ּופוְֹתִחים  ָרצוֹן, 
ְלַהְכִניס ָּבֶהם ֶאת ַהְּתִפּלוֹת ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאז הקב"ה ִמְׁשַּתְעֵׁשַע 
ֶׁשִּמְתעוֵֹרר  ִמי  ֶׁשל  ֶחְלקוֹ  ַאְׁשֵרי  ֵעֶדן.  ְּבַגן  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמוֹת  ִעם 
ִמְּׁשָנתוֹ ְּבאוֹתוֹ ַהְּזַמן ְועוֵֹסק ַּבּתוָֹרה ְוִנְקָרא ֲחֵברוֹ ֶׁשל הקב"ה ּוְכֶנֶסת 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ַהְּׁשִכיָנה".
הקודש",  ערוצי  בשיתוף  הכולל  את  הקמנו  שנה   30 "לפני 
מספר הרב דוד בר ששת בשיחת חג ל'כל ישראל'. "מידי לילה 
בשכונת  לומדים  מהם  כ-30  אברכים.   40 תלמודם  על  שוקדים 
לקודש  סמוך  הכותל,  במערות  והיתר  בירושלים  שלמה  רמת 

הקודשים, במקום הקדוש מכולם".
הרב  המתבקשת.  השאלה  עולה  הלילה,  בחצות  מיוחד  מה 
דוד בר ששת לא מהסס ושולף מיד תשובה סדורה אשר ניכר כי 
בר  שמעון  רבי  הילולת  את  חגגנו  מזמן  "לא  לשונו.  על  שגורה 
יוחאי. מי שגילה לנו את המעלה הגדולה בלימוד בחצות הלילה, 
היה רבי שמעון. בזוהר הקדוש הוא מאריך לדבר על הזכות של 
לימוד תורה במסירות נפש. מסירות נפש זה בחצות לילה, ללכת 
לישון מוקדם ולקום עוד בטרם אנשים עולים על יצועם. ללימוד 
בזמן הזה יש את הכח לבטל את הגזירות ולהמתיק את הדינים". 

"כתוב בתהילים", מוסיף הרב בר ששת. "הנה ברכו את השם 
כל עובדי השם העומדים בבית ה' בלילות. רשב"י מסביר בספרו 
'הזוהר הקדוש' את הפסוק ומביא את השאלה מדוע כתוב בפסוק 
ברכו את ה' בלילות. מה מיוחד בלילות. ואומר רשב"י: יש זמן 
שנקרא 'ליל' שזה עד חצות, ו'לילה' שזה אחרי חצות. אלו שיש 
להם מסירות נפש ללמוד בלילה, הם אלו שניתן להם כח הברכה 
זה היה  גדולה של תלמיד חכם.  זו המעלה הכי  גזירה.  וגזירתם 
המרכז של הזוהר הקדוש: לימוד תורה של מסירות נפש בחצות 

הלילה". 

הלילה  בחצות  לימוד  כי  העובדה  את  מדגיש  ששת  בר  הרב 
נפוץ בעיקר בחסידויות, "כל גדולי החסידות בכל הדורות כולם, 
יודעים את הזוהר הזה. בחלק מן החסידויות מיסדו וייסדו ישיבות 
וכוללים שלומדים בחצות לילה, בעיקר בחסידות ברסלב. בשאר 
ורק  היום  במהלך  שלמדים  מוסדות  אלפי  עשרות  יש  המגזרים, 
בודדים בחצות הלילה. רבי נחמן מברסלב כתב בצוואתו: "עיקר 
העבודה ועיקר המסירות נפש, זה לקום על לילה ולעסוק בתורה". 
בחסידות ברסלב מאוד מקפידים לעשות כל לילה תיקון חצות. 

התיקון מסמל געגועים וכיסופים לבית המקדש".
הלילה,  בחצות  הלומדים  במעלת  שעסקו  הספרים  במרבית 
התייחסו לכח הברכה הקיים בידם, "הרבה אנשים הולכים לבקש 
אומר  מברכותיהם",  ונושעים  צדיקים,  מאותם  דווקא  ברכות 
של  בזרע  או  ברפואה  בעיות  להם  היו  אם  "בין  ששת.  בר  הרב 
קיימא ובכל עניין אחר, הם הולכים לחפש דווקא את הצדיקים 
שמתברכים  אלה  הרשב"י.  של  ההבטחה  זו  לילה.  כל  שלמדים 
על ידי הצדיקים שלומדים בחצות הלילה, מובטח להם שברכתם 
לא תשוב ריקם". הרב בר ששת מזכיר גם את דבריו של האריז"ל 
ְלַיֵחד קוב"ה  ַלְיָלה  ַּבֲחצוֹת  "ַהָּקם  'שער הכוונות'.  שכתב בספרו 
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ִלְׂשָכרוֹ ְוֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו ְוִיְהֶיה ִמְּכַלל 

אוָֹתם ַצִּדיִקים ַהּגוְֹזִרים ְלַמָּטה ְוִדְבֵריֶהם ִמְתַקייִמים ְלַמְעָלה".
קמה  השונים,  בערוצים  בר ששת  הרב  פעילותו של  במסגרת 
יוזמת 'ליל שישי', במסגרתה נאמר תיקון חצות על ידי המונים. 
"בכל שבוע אנחנו מאחדים את העם. פעם בשבוע, בליל שישי, 
חצות.  תיקון  הלילה  בחצות  אומרים  אנשים  ומקום  מקום  בכל 
אנשים  שיצטרפו  ויותר,  יותר  יתפרסם  שזה  משתדלים  אנחנו 

נוספים ליוזמה המבורכת".
בנושאים  רבות  סגולות  קיימות  מסתבר,  כך  חצות,  לתיקון 

שונים ולמרבה הפליאה בעיקר בנושאי דיור ושלום בית. "בתיקון 
לנו  וכואב  לנו  שאכפת  הוא  ברוך  לקדוש  אומרים  אנחנו  חצות 
בית המקדש, שזה בעצם הבית של השכינה", מסביר  שאין את 
כמו  הבית  בענייני  בעיה  שיש  מי  לכל  "ולכן  ששת.  בר  הרב 
זו סגולה גדולה מאוד לומר תיקון  ב'שלום בית' ורכישת דירה, 
חצות: מי שאכפת לו שלקדוש ברוך הוא אין 'דירה', ה' עוזר לו 
בדירה שלו. אמירת תיקון חצות פעם בשבוע, זה סגולה בדוקה 
לסייעתא דישמיא  וכמה פעמים  סייע כמה  וראינו שזה  ומנוסה, 

ברכישת דירה ושלום בית".
הרב בר ששת אוגר בחיקו עשרות סיפורים של אנשים שנושעו 
בזכות הלימוד בחצות הלילה, "זוג שלא היו לו ילדים 22 שנה. 
שלנו  בישיבה  הוריהם.  ושמות  שמותיהם  את  ומסרו  אלי  ניגשו 
האישה  חודשים,  כמה  לאחר  ואכן,  בכותל,  יום   40 תיקון  עשו 
נפקדה בבן זכר, ראינו בחוש כמה ההבטחה הגדולה של רשב"י 
מתקיימת ואיך צדיקים יכולים לפעול בכוח הגדול של הלומדים 

בחצות הלילה". 
"סיפור נוסף היה עם אישה שהייתה חולה ל"ע במחלה הנוראה 
והרופאים לא יכלו לעזור לה, היא הגיעה אלינו ומסרה את השם 
התיקון  את  אמרו  התכנסו,  האברכים  תפילה.  וביקשה  שלה 
לגמרי  נעלמה  המחלה  חודשים  כמה  ואחרי  לחולה  המיוחד 
והבדיקות באורח נס יצאו נקיות לגמרי. יש עוד הרבה סיפורים, 
תכלה היריעה והם לא יכלו, ברוך ה' אנחנו רואים שההבטחה של 

רשב"י לא שבה ריקם".
מה סדר הלילה של האברכים?

"בנינו מקווה טהרה של הכולל, יש מעלה לטבול לפני הלימוד. 
תחילה באים וטובלים. לאחר הטבילה, אומרים תיקון רחל, תיקון 
לאה ותיקון חצות. לאחר כחצי שעה לומדים בחברותות. יש כאלו 
זה,  לכל  בנוסף  וכדומה.  קבלה  ספרי  גמרא,  משניות,  שלומדים 
האברכים מקפידים שלא לשוחח כלל במהלך הלימוד, יש מעלה 
גדולה שכולם לומדים בתענית דיבור. לפי הקבלה, יש מצווה גם 
לא לאכול עד לבוקר. הלימוד נעשה עד עלות השחר שזה בערך 
שעה ורבע לפני הזריחה ואז אומרים גם פיטום הקטורת וראינו 
אמירת  בזמן  בקשות  שביקשו  עשרה  כשהיו  גלויים  ניסים  בזה 

פרשת פיטום הקטורת". 
"כל מי שירצה לבוא להצטרף לקבוצה", מסכם הרב בר ששת. 
לו  כדאי  אדם,  כל  מהאווירה.  ולהתבשם  לבוא  מוזמנים  "כולם 
יכול  הוא  בתפילה  בשבוע,  פעם  לפחות  כזו  לתפילה  להצטרף 

לבקש כל מה שחסר לו ובטוחני שהתפילה לא תשוב ריקם".

להחיש את הגאולה
כולל חצות הגדול ביותר בארץ הוא בראשותו של הרב יהושוע 
מאיר דויטש בעיר ביתר. הכולל שהוקם לפני 15 שנה, מונה כיום 
כ-90 אברכים. "התחלנו עם חמישה אברכים, פעמיים בשבוע", 
מספר הרב אברהם לודמיר, מחשובי האברכים בכולל. "לאט לאט 
הדרוש,  הכסף  את  שגייסנו  לאחר  בשבוע.  פעמים  ל-3  עלה  זה 
מספר האברכים עלה משנה לשנה. כיום הכולל מונה 90 אברכים 
אברכים  כ-30  גם  יש  בניהם  לילה,  מידי  תלמודם  על  השוקדים 
ה'  ברוך  אצלנו  נוספות.  ומערים  שמש  מבית  במיוחד  המגיעים 
יש אברכים מכל הגילאים והסגנונות, מגיל 20 עד 80. אשכנזים, 

ספרדים וחסידים. כולם לומדים יחד באחדות נפלאה".
עם התרחבות הכולל, עלה הצורך בבניית מבנה קבע שישמש 
"בית  הפועל,  את  יצא  הדבר  תורמים  ובסיוע  האברכים,  את 
המדרש הוא מקום שפועל גם במהלך שעות היום ולא רק בחצות 

ה
הרבה אנשים הולכים לבקש 
ברכות דווקא מאותם צדיקים, 

ונושעים מברכותיהם, בין אם היו 
להם בעיות ברפואה או בזרע של 

קיימא ובכל עניין אחר, הם הולכים 
לחפש דווקא את הצדיקים שלמדים 
כל לילה. זו ההבטחה של הרשב"י. 
אלה שמתברכים על ידי הצדיקים 
שלומדים בחצות הלילה, מובטח 

להם שברכתם לא תשוב ריקם

"

"
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לעשות  היא  הבאה  התכנית  שלנו,  השאיפה  הייתה  זו  הלילה. 
מקווה מפואר ובית מדרש בו יהיו 500 מקומות ישיבה".

ברובם  המשתייכים  הכולל  אברכי  של  המרכזי  המוטיב 
שזה  מאמינים  "אנחנו  הגאולה,  הבאת  הוא  ברסלב,  לחסידות 
ידי  על  תבוא  בזוהר שהגאולה  כמו שכתוב  הגאולה,  את  מביא 
בכולל  הלילה  סדר  לודמיר.  הרב  אומר  הלילה",  לימוד בחצות 
על  "יושבים  חצות,  בתיקון  הכוללים,  במרבית  כמו  מתחיל 
הרצפה ומשתתפים בצער השכינה, כל אחד לפי מנהגיו". לאחר 
הלילה  לסדר  פונה  האברכים  מן  אחד  כל  חצות,  תיקון  אמירת 
דפי   4 בלילה  שלומדים  אברכים  יש  מסגרות,  כמה  "יש  שלו, 
וישנם  כולו,  הש"ס  את  בשנתיים  פעם  מסיימים  וכך  גמרא, 
אברכים שלומדים שולחן ערוך על הסדר וגם אותו מסיימים אחת 

לתקופה. חלק קטן יותר מתעסק בקבלה".
מברסלב  נחמן  רבי  את  לפעם  מפעם  מצטט  לודמיר  הרב 
הלילה,  בחצות  תורה  לימוד  למעלת  רבה  התייחסות  המעניק 
"רבי נחמן אומר שהגלות היא לא רק מחורבן הבית, אלא גם של 

כל אחד ואחד שרחוק מעבודת ה'". 
בה  חסידי,  בנוסח  ותיקין  תפילת  מתקיימת  בוקר  מידי 
משתתפים רבים מתושבי השכונה, "אנחנו חסידי ברסלב, לפיכך 
התפילה מתקיימת בנוסח הזה. התפילה שלנו ידועה בכוונותיה 
ובהתעוררות גבוהה. תושבים רבים מגיעים מהשכונות הסמוכות 
וגם  תורנית  פעילות  מתקיימת  התפילה  לאחר  עמנו.  להתפלל 
במהלך היום יש עשרות שמגיעים למרות שאין במקום מסגרת 

רשמית".
מידי  אסטרונומיים  לסכומים  מגיעה  בכולל  המלגות  חלוקת 
חודש, אך רבני הכולל לא מודאגים במיוחד מהמצב, "אין לנו 
תורמים  על  ורק  אך  נסמכים  ואנחנו  מהמדינה.  הכנסות  שום 
במסגרת  אברך  שמחזיקים  תורמים  יש  ומחו"ל.  ישראל  מארץ 
הסכם 'יששכר וזבולון' וכך אנחנו מצליחים להתקיים. במסגרת 
הסכם יששכר וזבולון, התורמים לוקחים אברך ומחזיקים אותו 
ידי  על  נקבע  שנוסחו  מיוחד  שטר  על  חתימה  ידי  על  כלכלית 

גדולי הדור". 
"לפעמים אנחנו מקבלים טלפונים דחופים מארה"ב להתפלל 
עברו מישהו מסויים ואנשים רואים ישועות בלי סוף. כמעט כל 
יום מתקשרים אלי אנשים מארה"ב, או אפילו אנשים מישראל 
שמתחילים עסק ורוצים שתהיה להם ברכה ומבקשים שיתפללו 

עבורם".
יחסית  גבוהה  נחשבת  הכולל  לאברכי  המוענקת  המלגה 
לכוללים מקבילים, אך עם זאת, תנאי הקבלה נוקשים, "לפעמים 
בכולל.  ללמוד  ולהיכנס  להיקלט  חודשים  כמה  לאברך  לוקח 
ורק לאחר שאנחנו  כאן כמה חודשים,  ולומדים  לפעמים באים 
מכירים את ההתמדה של האברך, הוא נכנס כאברך מן המניין. 
חלקם  מופלגים,  חכמים  תלמידי  אברכים  לנו  יש  כיום  ואכן, 

שיעורים,  מגידי  כאן  יש  ערוך.  ושולחן  כל שנה ש"ס  מסיימים 
ראשי ישיבות. מורי הוראה לצד אברכים צעירים שהתחתנו לא 

מכבר".
מזכירים  שם  המערבי  הכותל  לרחבת  נוסעים  בשבוע  פעם 
או  שלישי  יום  מידי  מתקיימת  הנסיעה  התורמים.  שמות  את 
רביעי בחצות הלילה. "אנו מתרכזים יחד בכותל, עושים תפילה 
ואומרים פרקי תהילים. בחלק מהמקרים עושים גם פדיון נפש". 
פעם בחודש מרחיקים האברכים לציונו של התנא רבי שמעון בר 

יוחאי, גם שם עורכים תפילות בחצות הלילה.
הזוהר  דברי  את  הראיון  במהלך  להזכיר  מרבה  לודמיר  הרב 
"כתוב  הלילה,  בחצות  הלומדים  בשבח  רבות  הכותב  הקדוש 
בחצות,  ללמוד  שקם  מי  "שכל  לודמיר.  הרב  אומר  בזוהר", 
לקול  מקשיבה  מעלה  של  פמליה  כל  בפניו,  פתוחים  השערים 
העת  את  יש  ולילה  לילה  כל  מתקבלות.  תפילותיו  וכל  תורתו, 
רצון הזו שכל אחד ואחד יכול ללמוד בבית ולבקש עבור עצמו. 

וכשאנחנו בחבורה, זו מעלה גדולה יותר". 
איך מתאפשר להם ללמוד בשעות כאלו מאוחרות?

"הרמב"ם כותב שזמן השינה הוא לפני חצות, והסוד הגדול 
הוא זה ללכת לישון מוקדם ולנצל את הזמן בלילה. מיד אחרי 
'מעריב' האברכים הולכים לישון. בקיץ מגיעים בשעה שתיים, 
בעבודות  שעובדים  אברכים  גם  בנינו  יש  אחת.  בשעה  בחורף 
שונות ובבוקר אינם הולכים לישון. צריך להתרגל לזה, אבל זה 
יספר שזה  החיים הכי מאושרים שיש בעולם. כל אברך בכולל 

הרבה יותר טוב עבורו". 
מדוע התופעה נדירה כל כך?

עד  ברסלב,  בחסידות  ידוע  הלילה  בחצות  ללמוד  "המנהג 
לפני מאה שנה יהודים רבים היו נוהגים ללמוד מידי לילה, אך 
היום הדורות נחלשו ולא כולם בנויים לזה, בדור שלנו במיוחד 
צריכים שמירה רוחנית וגשמית. אנחנו שומרים על עם ישראל. 
זו השמירה האמיתית. היו כמה רבנים בביתר שאמרו שהביטחון 
הוא מעל הטבע,  ביישובים ערבים,  היחסי שיש בעיר המוקפת 

והלימוד בחצות הלילה הוא בעצם המקור ששומר על העיר". 

רואים ישועות
על  סיפורים  שופע  לודמיר  הרב  גם  ששת,  בר  דוד  הרב  כמו 
שניים  לנו  להשמיע  בוחר  הוא  אך  ונושעו,  שתמכו  תורמים 
מהסיפורים המרכזיים שהתרחשו בשנים האחרונות. "היה מפעל 
גדול בלוס אנג'לס שהמציא פטנט", פותח הרב לודמיר בסיפורו. 
אך  שותפים,  שני  עוד  המפעל  בעל  גייס  הפטנט,  מימון  לצורך 
העסק.  את  נטש  השותפים  ואחד  בעיה  נוצרה  קצר  זמן  לאחר 

ליין  דד  להם  העניק  והבנק  בבעיה מאחר  היו  השניים האחרים 
קצר לגיוס הכסף. ולא, כל המיזם ירד לטמיון. 

ואז עלה הרעיון, אחד השותפים הציע להתקשר לכולל חצות, 
בשביל  רק  שילמד  זה,  בשביל  מיוחד  אברך  שיקח  לו  "אמרנו 
העסק הזה, ואכן באמת הוא עשה כך וגם נתן במקביל פדיון נפש 
לאברכים. הדד ליין שלהם היה שבועיים מאותו יום ששוחחנו, 
אם לא היו מגייסים את הכסף הדרוש, הם מאבדים את כל הכסף 
שהשקיעו עד אז. התפללנו עליו בכולל ואחרי שבוע הוא מתקשר 

ואומר שלא התקדם כלום". 
"אמרנו לו שיש לו ביטוח, אך למרות זאת הוא לא היה רגוע. 
לאברכים  אמרנו  מתקשר,  הוא  ליין  הדד  לפני  ימים  שלושה 
להמשיך להתפלל. אחרי יומיים הוא שוב התקשר וסיפר שנותרו 
לו 24 שעות בלבד. אמרנו לו: יש לך ביטוח, אל תדאג". כמה 
שעות לפני תום הזמן, הוא חייג שוב והמצוקה נשמעה מקולו, 
אברכי הכולל המשיכו להתפלל. חצי שעה טרם תום ה'דד ליין' 
עם הבנק, הגיע המשקיע המיוחל, והשלים את סכום ההשקעה 
הסיפור  את  מספר  הוא  "כיום  המפעל,  ההפסדים של  את  ומנע 
המרכיבים  אחד  היה  שזה  ספק  אין  גדולה,  בהתרגשות  הזה 

להצלחתו הגדולה".
סופת  כאשר  שנים,  מספר  לפני  היה  פחות  לא  מעניין  סיפור 
ההוריקן 'סנדי' הכתה בחופי ארה"ב וחוללה הרס עצום בערים 
דולרים.  במיליארדי  הוערכו  הסופה  שגרמה  הנזקים  ותשתיות. 
אחד המוקדים המוכים במיוחד היה שכונת 'מיל בייסן' שבפאתי 
הייתה  החוף,  על  השוכנת  הזו  היוקרתית  השכונה  ברוקלין. 

עתידה לספוג מכה קשה במיוחד. 
"כמה מהמשפחות במקום הם תורמים קבועים שלנו", מספר 
הרב לודמיר. "יום לפני הסופה הם פנו אלינו בפאניקה וסיפרו על 
התחזיות הקודרות לקראת החורבן הצפוי. אמרנו להם שאין כל 
סיבה לחשוש, הם מחזיקים בשטר 'יששכר וזבולון', יש להם את 
הביטוח החזק ביותר של בורא עולם בעצמו. ובכל זאת לא היינו 
מיוחדת  תפילה  בכולל  ערכנו  הסופה  לפני  לילה  שאננים,  כאן 

לזכות הכלל ובפרט לזכותם של התורמים". 
לאחר  יומיים  כולנו.  את  הדהים  במציאות  שהתחולל  "הנס 
נרגשות. 12 משפחות מהשכונה  הסופה התחלתי לקבל שיחות 
מחזיקות בשטרות שותפות של הכולל, וכולן ללא יוצא מן הכלל 
יצאו ללא כל פגיעה ברכושן. אחד מהם תיאר את ההתרחשות 
הלילות  באחד  לכולל  לכאן  בא  הוא  סוף.  ים  קריעת  כמחזה 
קומת  כליל.  נשטפו  צידיו  משני  שהבתים  וסיפר  האחרונים 
עד מחציתה,  במים  והקומה העליונה שקעה  נחרבה  הבייסמנט 
'על הבית שלי המים פשוט דלגו...' אין כל הסבר אחר, חצות הוא 

תעודת ביטוח נגד כל מיני פגעים רעים".


אברכי כולל חצות ביתר עליתצילומים: דוד דנברג

צילום קבוצתי של אברכי כולל חצות ביתר עלית
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הוא נחשב לפוסק מהפכן וייחודי ופסיקותיו שינו סדרי עולם עבור 
עשרות אלפים מבני העדה האתיופית  במשך עשרות שנים 
הוא עמד בחזית המאבק על שמירת השבת וחומת הכשרות 

בעיר נתניה שם מונה לתפקיד רב העיר בשנת  1959 השבוע 
הלך לעולמו בגיל 96 רבה של נתניה הגאון רבי דוד שלוש זצ"ל, 
מתלמידיו של ראש ישיבת פורת יוסף הגר"ע עטיה זיע"א וחברם 

לספסל הלימודים של מרנן הגר"ע יוסף והגרב"צ אבא שאול 
זצוק"ל - בהותירו אלפים שנסמכו על שולחנו ההלכתי בשנות 

כהונתו  מקורבו, הרב יגאל קריספל מגלה טפח מחייו של הרב 
שלא חת מפני איש: "הוא היה לוחם ללא פשרות"

פורת
יוסף
כן

יעקב אמסלם



25 ד' בסיון תשע"ו 10/6/16
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ארץ  חסרה  "ויי 
גברא  ישראל 
בכל  רבא, 
כולו  העולם 
חיסרון",  יש 
הספיד  כך 
לציון  הראשון 
הראשי  והרב 
את  יוסף  הגר"י 
רבה של נתניה הגאון 
)רביעי(  השבוע  שהלך  שלוש  דוד  הרב 
בבית  96. ההספדים התקיימו  בגיל  לעולמו 
הכנסת "זכור לדוד" בו שימש כרב בנתניה, 
המנוחות  להר  המשתתפים  עברו  משם 

בירושלים. 
נחשבת  שלוש  דוד  הרב  של  כהונתו 
פעם.  אי  כיהן  עיר  שרב  ביותר  לארוכות 
במשך שישה עשורים הוא הנהיג את העיר, 
מהן שנים רבות ללא רב נוסף לצדו. כהונתו 
החוק  כי  העובדה  עקב  התאפשרה  הארוכה 
לאחר  נחקק  ערים  רבני  כהונת  להגבלת 

מינויו לתפקיד, ולא חל רטרואקטיבית. 
"במהלך עשרות השנים בהם שימש כרב 
למקום,  רגליו ממקום  את  כיתת  הוא  העיר, 
וקידושין  חופה  מסידור  לאבל,  משמחה 
למלחמתו  במקביל  זאת  אבלים,  לניחום 
בעיר",  הכשרות  חומת  על  הפשרות  חסרת 
כולל  ראש  אלבז,  נתנאל  הרב  לו  ספד 
המעיינים  מגדולי  היה  "הוא  'ברכת שלום'. 
יוסף  הגר"י  הראשל"צ  בחבורה.  והעמקנים 
סיפר בשם מרן הרב עובדיה יוסף שבתקופת 
עמוק  דבר  מבינים  כשלא  בישיבה,  לימודם 
מאוד, היו אומרים 'בא נלך לרבי דוד' והוא 

היה פותר להם במהירות". 

שושלת מפוארת
משפחת שלוש נחשבת לאחת ממשפחות 
שלוש  יוסף  הרב  הרבנית.  בזירה  החשובות 
– שימש  זצ"ל  דוד שלוש  הרב  אביו של   –
כרב עדת המערבים בירושלים. אחיו הצעיר 
של הרב דוד שלוש הוא הרב אברהם שלוש, 
המורחבת  ולמשפחה  סבא  כפר  של  רבה 
ממשלתי  מוסד  בכל  כמעט  נציגות  קיימת 

רבני.
שנפטר  שלוש,  יוסף  הרב  המשפחה,  אב 
במאה שעברה, היה ידוע בגדלותו התורנית. 
קודמים  מדורות  העובר  סיפור  פי  על 
לאביו  נולד  יוסף,  האב,  שלוש,  במשפחת 
– רבי דוד - ולאמו לאחר פטירתם של כמה 
יוסף  חלה  שנתיים,  בגיל  כשהיה  מבניהם. 
הצעיר במחלה קשה ועלה חשש לחייו. מיד 
התייצב סמוך  לבית המדרש, שם  פנה האב 
לארון הקודש ושפך את מר שיחו: "ריבונו 
ומכל  90 שנה,  לגיל  כבר  הגעתי  עולם,  של 
בניי שמתו עליי נותר לי רק הילד הזה. הנגזר 
נפשו".  נפשי תחת  עליי למות ערירי? תהא 
הלך  שבועיים  כעבור  נפטר  האב  ואכן, 
ויוסף הצעיר החלים לחלוטין  האב לעולמו 
ואחותו  אמו  עם  עלה   13 בגיל  ממחלתו. 
ולמד  בירושלים  השתקע  ישראל,  לארץ 

בישיבה. 
נישואיו  לאחר  שנים,  מספר  לאחר 
שלוש.  דוד  הבן  נולד  יוסף,  רבי  האב  של 

בצעירותו למד בישיבת פורת יוסף, בין היתר 
לצד מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף, הגאון 
הרב בן ציון אבא שאול, ורבה של תל אביב 
לשעבר הגאון הרב חיים דוד הלוי שלימים 

הפך למחותנו. 
בשלהי שנות החמישים, לפני כ-60 שנה, 
לציון  הראשון  ידי  על  לדגל  דוד  הרב  נקרא 
והחל  עוזיאל,  חי  מאיר  ציון  בן  הרב  דאז 
לשמש כרבה הספרדי של העיר נתניה. בשנת 
תשמ"ג, נבחר לשמש כחבר מועצת הרבנות 
הראשית, זאת לצד כהונתו כרבה של נתניה. 
עשרות  שלוש  הרב  חיבר  השנים  במהלך 
ספרים. בספריו ביטא הרב שלוש את גישתו 
בסוגיות  וגם  נושאים  בשלל  החדשנית 
אקטואליות שעמדו על הפרק בשנים עברו. 
הקו שהנחה את פסיקותיו היה "כוח דהיתרא 

עדיף", כדעתו של מרן הגר"ע זצוק"ל.
גנוזה',  'חמדה  הוא  יותר  המוכר  ספרו 
ומבהיר  העדות  מנהגי  את  מבסס  הוא  שם 
לכל  השונים  המנהגים  בשמירת  עמדתו  את 
עדה ועדה, בעיקר העדה המרוקאית. בנושא 
הגר"ע  מרן  על  חלוק  שלוש  הרב  היה  זה 
בעל  לפסיקות  המנהגים  בהתאמת  שצידד 
כתב  אף  מספריו  באחד  ערוך'.  ה'שולחן 
הוא  בה  במחלוקת  שנויה  הלכתית  תשובה 
מאריך לבאר את דרכו, ומרחיב ביחס הנכון 
קבלת  לבין  המנהגים  חשיבות  שבין  לדעתו 
שולחן  בעל  של  פסיקותיו  את  הספרדים 

ערוך.

יקיר העדה האתיופית
בשנת 1982, חדר הרב דוד שלוש לתודעה 

זוג  של  לבקשה  שסירב  לאחר  הציבורית 
הסיפור  אשכנזי.  רב  אצל  להתחתן  ספרדי 
אליו  פנה  מנתניה  ספרדי  שזוג  לאחר  החל 
הרב  יערוך  הנישואין  טקס  שאת  וביקש 
ישראל מאיר לאו, אז הרב האשכנזי בנתניה. 
בכך  החלטתו  את  ונימק  התנגד  שלוש  הרב 
על  להינשא  הזוג  בני  צריכים  שכספרדים, 
ידי רב ספרדי. בני הזוג פנו לשר הפנים דאז 
יוסף בורג, ומשלא נענה לבקשתם פנו לח"כ 
שולמית אלוני ששימשה גם כחברה בתנועה 
לרב  פנתה  אלוני  שולמית  האזרח.  לזכויות 
הנחרצת:  תשובתו  לנוכח  ונדהמה  שלוש 
למיזוג  עדיין  בשל  אינו  בישראל  "הציבור 
שלוש  הרב  כתב  כך  השונות".  הגלויות 

בתשובתו. 
בסוגיה  רחב  פולמוס  עוררה  האמירה 
ששימש  ברמנט  חיים  העיתונאי  העדתית. 
כי  כתב  'דבר',  המיתולוגי  העיתון  ככתב 
כפי  הספרדיות,  מושג  כל  דעתי,  "לפי 
מלאכותי  הוא  בישראל,  בו  שמשתמשים 
בין  מסוימת  גורל  שותפות  הייתה  ומזיק. 
יהודי ספרד ויהודי המזרח כאשר אלה ואלה 
היו תחת שלטון מוסלמי, אבל דבר זה נפסק 
באמצע המאה ה-12". ברמנט הסביר כי בין 
משמעותי,  הבדל  אין  לספרדים  האשכנזים 
לעצמי  לתאר  יכול  אני  "אין  סמנטי,  אם  כי 
רב אשכנזי שיעמוד על כך שזוג אירופי אינו 
עמית  ידי  על  הנישואין  בברית  לבוא  יכול 

ספרדי". 
שלוש  דוד  הרב  עסק  יותר,  מאוחר  שנים 
בפרשה המשמעותית ביותר בתקופה ההיא, 
גיור בני העדה האתיופית. בשנים אלו שימש 
ולפסיקותיו  הראשית  הרבנות  מועצת  כחבר 

הייתה משמעות רבה. 

הגדולה  האתיופית  העדה  בני  עליית 
גררה   ,1984 בשנת  משה'  'מבצע  במסגרת 
נהגו  אז  עד  יהדותם.  בדבר  רחב  פולמוס 
להסרת  לחומרא  גיור  לערוך  העולים 
התנגדות  נרשמה  השנים  במהלך  הספקות. 
בקרב בני העדה למנהג שהעמיד את יהדותם 
ששינה  זה  היה  משה"  "מבצע  בספק. 

משמעותית את הלך הרוחות בפרשה. 
הראשון לציון הגר"ע יוסף, שתמך תחילה 
בדרישת הגיור לחומרה, שינה טעמו ופסק, 
תוך פולמוס עם פסיקותיו הקודמות של הרב 
הרצוג, כי הפלאשים )בני הפלאשמורה( הם 
יהודים לכל דבר, וכך כתב: "נוראות נפלאתי 
עולם  גאוני  דברי  לדחות  ככה  על  ראה  מה 
ביהדותם  ספק  שאין  בוודאות  שקובעים 
ספק  שמטילים  חוקרים  של  דבריהם  מפני 
כזאת  עדות  שתהיה  אפשר  אי  ביהדותם. 
והמהר"י  שהרדב"ז  לאחר  יהדותם[  ]כנגד 
בלי  דן  משבט  שהם  במפורש  קבעו  ק"ש 
ספק, מי הוא זה ואי זה הוא שיוכל לצאת נגד 
עדה שלמה לפסלם, ולהטיל מום בקודשים".

עוד הוסיף הגר"ע יוסף כי יש לנהוג ביהודי 
אתיופיה "כשם שנוהגים לגבי קהילות שבאו 
מחוץ לארץ כגון יהודי קוצ'ין, ויהודי רוסיה 
לכל  כיהודים  אותם  שמחזיקים  וגרמניה, 
דבר ורק בשעת נישואיהם, חוקרים ודורשים 

במידת האפשר".
אושרה  אתיופיה  עולי  יהדות  חזקת 
בשנת  לישראל  הראשית  הרבנות  בהחלטת 
בתשובות  "האמור  נכתב:  בהחלטה   .1985
הרדב"ז והמהר"י ק"ש על יהדותם של עולי 
דן,  שבט  בני  שהם  עליהם  וכתבו  אתיופיה, 
מקובל בכלל ישראל, ואין בדורנו מי שיוכל 

להרהר על פסקיהם". 

הגר"ד שלוש זצ"ל עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל                                                                                      )צילום: יעקב כהן(
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על  חזרו  הרבנות  מועצת  חברי  זאת,  עם 
העדה  בני  כל  של  לחומרה  הגיור  דרישת 
הרשמי  נימוקם  נוכרים.  תערובת  מחשש 
שבגלל  ספקות  שקיימים  מכיוון  היה 
שנים  אלפי  במשך  ישראל  מכלל  ניתוקם 
החלטת  גויים.  גם  הזה  בשבט  נתערבו 
לביקורת  זכתה  לישראל  הראשית  הרבנות 
מצד השופט מנחם אלון שכתב שנה לאחר 
נראה לי שאין מקום  מכן: "עם כל הכבוד, 
ההלכה,  לפי  ולא  עובדתית,  מבחינה  לא 
עם  התערבו  לא-יהודים  שאולי  לחשוש 
באופן  נשתנה  שמצבם  או  אתיופיה  יהודי 

משמעותי".
בשלב זה, צידד הרב דוד שלוש בעמדתו 
חפץ  לא  אך  יוסף,  הגר"ע  של  המקלה 
להתעמת עם חברי מועצת הרבנות הראשית 
היצירתי  הפתרון  לחומרא.  גיור  שפסקו 
צעד  בים.  טבילה  היה  שלוש  הרב  שנקט 
אינם  כאילו  ההשפלה  את  למנוע  נועד  זה 
הסביר  חורין  בן  יצחק  לעיתונאי  יהודים. 
בו  מטפל  אני  אלי  שבא  "זוג  שלוש:  הרב 
פי  על  היא  בים  הטבילה  רצונו.  לשביעות 

דין". 
את פסיקתו סייג הרב שלוש בהטלת ספק 
בגירושין, "האתיופים יהודים גמורים ואינם 
צריכים טבילה. לעומת זאת יש אצלם בעיה 
של גירושין. אנו צריכים להכריז שהקידושין 
שהקידושין  עדיף  קידושין.  אינם  שלהם 
שלהם לא יתפסו, ושלא תהיה אצלם בעיה 

של ממזרים".
בניסיון להסדיר את מעמדם באופן רשמי 
ומוסכם על הצדדים, מונה הרב דוד שלוש 
יהודי  של  ארצי  נישואים  רושם  לתפקיד 
זכה  לה  האהדה  בעקבות  זאת  אתיופיה, 

בקרב בני העדה. 

מאבקי השבת
קריספל  יגאל  הרב  היה  ממקורביו,  אחד 
'רמת  שכונת  של  כרבה  כיום  המשמש 
טיומקין' בנתניה. במרבית מאבקיו הגדולים, 
לאחד  כאמור  ונחשב  לצדו  יגאל  הרב  עמד 
התורה  בלימוד  שלו  "הגדולה  ממקורביו. 
מספר  הייחודית",  הלימוד  בשיטת  הייתה 
לא  "הוא  ישראל'.  ל'כל  בשיחה  יגאל  הרב 
עד שהבין את הגמרא  ניגש למפרשים  היה 
בפשטות. השיטה הזו הייתה דומה לשיטת 
הלימוד שהנהיג מורו ורבו, מרן הגאון רבי 

עזרא עטיה, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.
האתיופית,  העדה  בני  גיור  סוגיית  מלבד 
מאבקים  מעט  לא  שלוש  דוד  הרב  ניהל 
שמירת  על  במלחמה  למשל  כך  ציבוריים. 
בעיר  'השרון'  קניון   1992 בשנת  השבת. 
על  חרם  הוציא  "הרב  בשבת,  לפעול  החל 
המסעדות בקניון", מספר הרב יגאל קריספל. 
מ'צאנז',  האדמו"ר  מטעם  העירייה  נציג 
שמעון שר, אף נדרש להתפטר כמחאה על 
להתפטר  ממנו  דרש  "הרב  השבת.  חילול 
ונלחם שלא לתת תעודות כשרות למסעדות 
לבג"ץ  עתרו  המסעדות  שבת.  המחללות 
במהלך  הרב".  של  בדעתו  צידד  ובג"ץ 
המאבק, מסעדות שבעליהן היו אנשי עולם 

התחתון איימו על הרב שלוש לאחר שהוריד 
את כשרות המסעדה שבבעלותם, אך "הוא 

לא נרתע מאיש".
שלוש  הרב  של  לנחישותו  נוספת  דוגמה 
לחתן  שלא  בהחלטתו  לראות  היה  ניתן 
אסירים שישבו בבית הסוהר. "נתניה כידוע 
בבית  ישבו  ורבים  בעבריינים,  משופעת 
לקדש  שלא  הרב  של  והחלטתו  הסוהר, 
לא  הופעלו  רוחם,  למורת  הייתה  אסירים 
את  לשנות  עבריינים  מצד  לחצים  מעט 
ההחלטה אך הרב לא נתן אישור בשום פנים 

ואופן".
המקרה  זה  היה  לא  לבג"ץ:  ובחזרה 
שלוש  לרב  לטובתו.  בג"ץ  פסק  בו  היחיד 
נשחטו  שלא  בשרים  לפיה  פסיקה  הייתה 
בבתי מטבחיים בנתניה, לא הורשו להיכנס 
הרב,  "היה ספק אחד מורשה מטעם  לעיר, 
ואף ספק אחר לא קיבל אישור למכור בשר 
אך  עולם,  מלחמות  זה  על  היו  למסעדות. 
לעיר,  מחוץ  שנשחטו  בשרים  בשלו,  הרב 
לא ימכרו בעיר". הנימוק ההלכתי לפסיקה, 
'מרבק'  "חברת  חוץ".  "שחוטי  מחמת  היה 
בקריית מלאכי הגישה בג"ץ נגד ההחלטה, 
את  בג"ץ  הצדיק  שוב  ארוך,  דיון  ולאחר 
לו  ניתנת  הזכות  כי  וקבע  הרב  של  פסיקתו 

לפסוק כך מתוקף תפקידו כרב העיר". 
בכל  מעייניו  בראש  עמד  השבת  "חילול 
אותם בשנים", מוסיף הרב קריספל. "הייתה 
אוטובוסים של  תקופה בחודשי הקיץ בהם 
חברת 'אגד' חיללו שבת בפרהסיה עת יצאו 
בעיצומה של השבת ממסוף החברה שהיה 
הכנסת שלו  לבית  צמוד  היה  המסוף  בעיר. 
הורה  הרב  השבת,  חילול  את  למנוע  ובכדי 
וכך  עיר  של  ברחובה  התפילות  את  לערוך 
האוטובוסים,  תנועת  את  לחסום  הצלחנו 
אכן  החליטו  ב'אגד'  שבועות,  כמה  לאחר 

לשמור את השבת".
וחלקם  תקדים,  חסרי  היו  מפסקיו  רבים 
עורר פולמוס והתנגדות עזה מקרב לא מעט 
רבנים, בניהם גם מרן הגר"ע יוסף. הפסיקה 
המשמעותית היא ללא ספק ההיתר להדליק 

מדליק  היה  עצמו  "הרב  טוב,  ביום  חשמל 
"הרב  קריספל.  הרב  אומר  ביו"ט",  חשמל 
מאחר  חשמל  להדליק  שמותר  סבר  שלוש 
ובכל מכשיר חשמלי יש מעגל אותו סוגרים 
על ידי לחיצה על המתג. אם כך, לחיצה על 
המתג החשמלי היא רק העברה מאש לאש 
ולא יצירת אש חדשה, מה שאסור על ידי כל 

הפוסקים". 
כמיקל  מצטייר  שהיה  שלמרות  אלא 
בהלכה, הוא לא התיר למסעדות בעיר נתניה 
שמיטה,  בשנת  ישראלית  סחורה  למכור 
'היתר  אישר  לא  הוא  שמיטות   4 "כבר 
'יבול  הייתה  הסחורה  כל  בעיר,  מכירה' 
היה  גם  "הוא  קריספל.  הרב  מספר  נכרי'", 
הראשון שהכריח את בתי המלון והמסעדות 
'גוש קטיף' שבו היה פיקוח  ירק  לקנות רק 
על חרקים. הא נלחם על כך מלחמת עולם, 

וכיום זה כבר הפך לנוהל ברור". 
היה  שלו  הבולטים  המנהגים  אחד 
יוצר  אשר  דבר  בכל  שימוש  לעשות  של 
שום  לקנות  שלא  התעקש  "הוא  בגרמניה, 
דבר מתוצרת גרמניה. פעם קנו בדים נדירים 
הקודש,  לארון  פרוכת  מהם  לתפור  בכדי 
והוא זרק את הכל, אמר שהכסף לא משנה".

רועה נאמן לעדתו
של  קולו  נשמע  לא  האחרונות  בשנים 
לא  בוודאי  ציבוריים,  בנושאים  הרב שלוש 
התורה  בלימוד  בעיקר  עסק  "הוא  כבעבר, 
רישום  פעילות  לצד  שיעורים  ובמסירת 
עשרות  במשך  הפסיק  לא  אותה  הנישואין 
כללים  בנושאים  בעיסוק  ההפסקה  שנים". 
כחבר  מתפקידו  פרישתו  עם  עוד  החלה 
כשהוא  "רק   .1995 בשנת  הרבנות  מועצת 
פעל  הוא  הרבנות  מועצת  כחבר  שימש 
התעסק  מכן  ולאחר  הארציים  בנושאים 
בעיקר בעניינים הפנימיים בנתניה", מסביר 

הרב קריספל. 
צוואר  על  מעורב  שהיה  העובדה  למרות 

כי  קריספל  הרב  אומר  העיר,  של  בענייניה 
לא  המפלגות,  בבחירת  התערב  לא  "הוא 
עסק  לא  פשוט  הוא  בש"ס,  ולא  במפד"ל 
בפוליטיקה. הוא היה איש הלכה ותורה. דגל 
זו  לעבוד.  שילך  לומד,  שלא  שמי  בשיטה 
הייתה הדעה של חכמי פורת יוסף הקדומים, 
בין  והשינויים  הערכים  על  גדלו  לא  הם 

החרדים לדתיים לאומיים וכדומה".
בצורה  מיסטיקה  אנטי  היה  "הרב 
מובהקת. הוא היה איש שכלי מאוד. כשהיו 
לא  בורח.  היה  הוא  היד,  את  לו  מנשקים 
עושה  היה  הוא  בשנה  אחת  פעם  רק  נותן. 
הילולא בבית הכנסת, לכבוד רבי מאיר בעל 
הנס. חוץ מזה, הוא לא עלה לקברי צדיקים, 
היה לו אידיאל שמי שלומד תורה לא צריך 

כלום".
מורשתו באה לידי ביטוי ברשת הכוללים 
לו  "יש  אותם פתח במהלך השנים בנתניה. 
ארבעה כוללים בהם לומדים 80 אברכים",  
מספר הרב קריספל. "עד לפני 4 שנים הוא 
היה מוסר שם שיעורים, אך הוא הפסיק עקב 
חודשים  מספר  לפני  עד  זאת,  עם  חולשתו. 
הרבנות  למשרדי  יום  מידי  מגיע  היה  הוא 

הראשית וחותם על תעודות נישואין".
עם  התרחבה  קהילתו  הכוללים,  מלבד 
אנשים  מאות  מתפללים  וכיום,  השנים 
שימש  הוא  בו  לדוד''  ''זכור  הכנסת  בבית 
בכל  מתבטא  הקהילה  לחברי  "הקשר  כרב. 
לבר  עבור  לילדיהם,  מהברית  המובנים. 
כללה  פעילותו  כמובן".  ונישואין  המצווה 
גם החזקת לא מעט משפחות שהיו במצוקה, 
"הבן שלו סיפר בהלוויה, שכשהוא התאשפז 
אנשים  חודשים,  מספר  לפני  חולים  בבית 
שיקבלו  חשבו  כי  והמתינו,  לבית  הגיעו 
על  ידע  שלא  הבן  להם,  המגיע  הכסף  את 
פעילותו של אביו, העניק לכמה מהם סכום 
הוא  מתגובתם  לצדקה,  להעניק  שנוהג  כפי 
הבין שמידי שבוע אביו היה מעניק מעטפות 
זה בלי שאף  וכל  כסף למשפחות במצוקה, 

אחד ידע על פעילות החסד הזו".


הייתה תקופה בחודשי הקיץ 
בהם אוטובוסים של חברת 'אגד' 
חיללו שבת בפרהסיה עת יצאו 
בעיצומה של השבת ממסוף 
החברה שהיה בעיר. המסוף 
היה צמוד לבית הכנסת שלו 

ובכדי למנוע את חילול השבת, 
הרב הורה לערוך את התפילות 
ברחובה של עיר וכך הצלחנו 

לחסום את תנועת האוטובוסים, 
לאחר כמה שבועות, ב'אגד' 
החליטו אכן לשמור את השבת

עם מקורבו הרב יגאל קריספל
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באשר תלכי

קרול 
הייתה סוהרת קשוחה באחד 

מבתי הכלא בוושינגטון. היא עצמה גדלה 
בשכונת מצוקה ובבית שבו הוריה ואחיה נכנסו ובאו 

בשערי הכלא ● במשך שנים ראתה מול עיניה מאות ואלפי 
טיפוסים שמרצים עונשי מאסר ארוכים ● עד שהגיעו בני הזוג 

לורנץ וכל הקהילה היהודית נרתמה לסייע בשחרורם מהכלא ● 
הסוהרת קרול, הבחינה שאיטה, האישה שנחשדה יחד עם בעלה 
במעילת ענק במניות, צמודה לספר התהילים. היא ביקשה ללמוד 
על הקהילה היהודית עד שנשבתה בקסמיה של היהדות ● כיום, 

לאחר שעברה את כל תהליך הגיור, הקימה קרול בית נאמן 
עם גר צדק ● "יצאתי לחירות אמיתית, גם מהכלא וגם 

מחיי הרווקות", מספרת קרול

שרה פכטר
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באשר תלכי
 אלך
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בתופעה  נתקלה  לא  מעולם  היא 
עוצמתית כל כך.

שקשקו  הכלא  שמפתחות  בזמן 
בחצר  זרמו  עכורים  ומים  בידיה, 
יכלה שלא להרהר  הכלא, היא לא 
שהתרחשה  המוזרה  בתופעה 

בימים האחרונים מול עיניה .
נתקלה  לא  מעולם  האריס  קרול 
שהגיע  הזה  הזוג  כמו  משונה  בתופעה 
ורגילה  מעשור,  למעלה  סוהרת  היא  לכלא. 
להתמודד עם טיפוסים רבים מהעולם התחתון. בית הכלא שרץ 

באנשים שהגיעו משכונות העוני שליד גבעת הקפיטול.
ליבה נחמץ מכמות הבחורים שהגיעו למאסר טרם מלאו להם  

עשרים שנה. 
היא העבירה מול עיניה את טום שעבר להתגורר בכלא למשך 

שני עשורים מחייו, ואת שרלין אחותו שהצטרפה קצת אחריו.
היא עבדה בבתי הכלא בטנסי, טקסס ואריזונה ובכולם נתקלה 

בטיפוסים אפלים מהעולם התחתון.
מאסר  למדיניות  ארה"ב  עברה  לכן  קודם  עשורים  שלושה 
לסייע  ובכך  הפשע  רמת  את  להפחית  במטרה  יותר  מחמירה 
לאנשים בשכונות עוני. אבל הם התבדו,  אחוז הכליאה בארה"ב 
התועלת  כי  מומחים  גילו  בעולם,  לאחד מהגבוהים  והפך  זינק 

החברתית  התגמדה לאור הנטל על הקהילה.
במשך שנים התמודדה עם אסירים ואסירות קשים. רובם כאלה 
שלא סיימו לימודים, כאלה שכמעט סביר יותר שהם יהיו בכלא 
מאשר שתהיה להם עבודה, והנה הזוג העדין שנחת אצלה בכלא 

כלל לא תאם את חומרת הפשע עליו נאסר.
סובלת.  היא  ביד,  תפילה  וספר  לראשה,  שביס  עם  האישה 
ויחד עם זאת היא  אי אפשר להתעלם מקווי התחינה שבעיניה, 

חזקה.
אנשי  אדם,  בני  בעשרות  נתקלה  כסוהרת  בחייה  לראשונה 
מאכלים  עם  הכלא  לשערי  יום  יום  שמגיעים  היהודית  הקהילה 

חמים ביד, ומנסים לחזק את הזוג שנמצא בפנים.
משהו זז בלב הקפוא שלה.

כן, הלב שלה קפא במהלך שנות שירותיה כסוהרת בכלא.
משהו מפשיר שם בפנים, קשה לה לשים את האצבע. אבל היא 

מרגישה את זה. חייה עומדים להשתנות.

ידעתי שאני חייבת להשיג את קרול בטלפון.
את  חלקי  באופן  שמעתי  חודשים,  מספר  לפני  איתה  דיברתי 
הסיפור האישי שלה.  סיפורה  מתאים לשבועות, שכן קרול היא 

גיורת. 
רק שהבקשה של העורכת הזכירה לי סיפור של עבדות וחרות 

אמיתית.
קרול עבדה במקום ששולל את חרותו של האדם באופן גורף. 

מלאכת הכתבה ערכה שעות ארוכות, שיחות טלפון לאמריקה, 
ואז לאוסטריה, שם איתרתי את כל הנוכחים.

שיחת ועידה בשעה הכי קשה של היום.
מרגשות  לשעתיים  וזכיתי  בפי,  שגורה  האנגלית  לשמחתי 

במיוחד.
קרול הוסיפה לשמה את השם שרה, ועדיין כולם מכנים אותה 
נולדה לפני קרוב לארבעים  קרול, בדיוק כמו אז באמריקה שם 

שנה.

לעבור לצד השני
 

הקשה  ילדותה  את  משחזרת  היא  עוני",  במשפחת  "גדלתי 
הנמוכה  לשכבה  שייכת  שהייתה  במשפחה  "גדלתי  יורק.  בניו 
שגדלו  האפרו-אמריקאים  מתוך  האמריקאית.  בחברה  ביותר 
איתי בשכונה באותה  בתקופה, חלה עלייה חדה במאסרים, אחד 

מארבעה גדל עם הורה בכלא בתקופה מסוימת בילדותו. 
"גם אני גדלתי עד גיל שנתיים עם אמא שלי בכלא, ובכלל כל 
השנים גדלתי בצל הכלא. ההורים שלי יצאו ובאו והאחים שלי 
הצטרפו אליהם, הם גנבו ונגעו במקומות האפלים של החיים", 

קרול משחזרת ילדות עצובה.
"בגיל עשר שלחו אותי לפנימייה ממשלתית. לא בכיתי, הייתי 
רגילה להיות נעה ונדה כל חיי עד אז, לגודל מזלי קיבלתי מדריכה 
מיוחדת, שניסתה עם כל הנשמה והלב להציל כמה שיותר בנות 
מחיים עלובים", קרול מספרת על שיחות נפש ארוכות שהובילו 
אותה להחלטה שהיא חייבת לשנות את החיים שלה והיא שינתה. 
בגרות  בחינות  לעבור  הצלחתי  מיוחד  צוות  של  "בעזרתם 
וללמוד מקצוע הוראה. רציתי ללמד ילדות אחרות מה שאני לא 
למדתי. במשך כל אותן שנים שמרתי על קשר עם המשפחה שלי 

וכאב לי הלב לראות את ההידרדרות שרק החמירה.
"כשמלאו לי עשרים אמא שלי נפטרה. אני זוכרת הלוויה מאד 

עצובה, מעט מאד אנשים, היו לה חיים עלובים ואומללים. כמעט 
ולא היה לי קשר עם אבא שלי, גם הוא סיים את חייו בעליבות 

נוראית. נותרתי אני עם השאיפות שלי".
כשפנו אליה להצטרף לתוכנית מיוחדת ולהכשיר אותה לעבוד 

כסוהרת, כל כולה התרגשה.
"לראשונה בחיי הרגשתי שהנה יש לי הזדמנות אולי לתקן את 
העליבות שבחיי הקודמים. דווקא אני שהורי היו בכלא, והאחים 

שלי באו ויצאו מן הכלא, אלך לעבוד שם מן הצד השני".
היא לא דימתה בנפשה שמדובר בתהליך ארוך ודרמטי, שכלל 
לב  אל  נכנסים  הם  פסיכולוגית. שהרי  עם  ליווי  סדנת  היתר  בין 
ליבו של המקום האפל בחיים. שם אנשים מבצעים פשעים שאי 
שם  פעמיים,  לחשוב  בלי  גונבים  שם  הדעת,  על  לעלות  אפשר 
במקום האפל אנשים מוצאים את עצמם פועלים באופן הנוגד את 
לשם  החיים  כל  משם  ברחה  שהיא  ולמרות  מיסודה.  המוסריות 

היא עומדת לשוב. "וזה היה קשה לי מאד", מודה קרול בפניי.
"כשהגעתי לעבוד בכלא כל הזיכרונות צפו ועלו, הייתי באה 
לבקר עם אמא שלי, והסוהרות היו בודקות אותי, והייתי שונאת 
של  מהצד  זאת  אני  ופתאום  המעכב,  הגורם  היו  הם  כי  אותם 

הסוהרות הבודקות.
יום  בסוף  מבינה  את  סוהרת.  בלהיות  מנחם  אחד  משהו  "יש 
כשאת  החירות.  של  כוחה  את  משמרת  של  בסופה  או  עבודה, 
נושמת אוויר צח, מטיילת ברחוב, עושה קניות, את כואבת את 

כאבם של אלה שנמצאים 24 שעות תחת משמר ומעקב".
חייה של סוהרת אינם פשוטים כלל.  היא גם נתקלה בסוהרות 
שהתעללו באסירות. "יש לסוהרת כוח רב בידיה", אומרת קרול. 
משכבות  כמוני  שהגיעו  בסוהרות  ונתקלתי  שליטה,  של  "סוג 
העוני, והכוח שיכר אותם. אני זוכרת סוהרת שהתעללה באסירה 
לטובת  התערבתי  לה.  התחשק  כי  סתם  בכפה,  עוול  לא  על 
האסירה, ומהר מאד מצאתי את עצמי ננזפת על ידי מפקד הכלא, 
הסוהרת העלילה עלי עלילת שווא". קרול מספרת כי היו רגעים 
בהם ביקשה לעזוב, אך הידיעה שאולי היא מתקנת משהו בעולם 

עזר לה להישאר.
"הקמתי כיתות לימוד בכלא, בזכותי נערות סיימו בגרות ועזבו 
את הכלא ולא חזרו לשם עוד וכל נערה שהצלחתי להציל היוותה 

עבורי תעודת הצטיינות".
לדבריה, חייה היו ממשיכים להיות סביב הכלא. בגיל שלושים, 
והיא רווקה, חיה את הכלא, ואת חיי העבדות שם. היא פגשה את 

איטה נראתה לי 
אישה אחרת, התחלנו 

לדבר, והיא פרצה 
בבכי כשסיפרה 

שאינה רגילה לתת 
תנאים, סיפרה לי 
על הילדים שלה, 

התאומים, ועל 
מקרה הביש אליו 

נקלעה, מה שהדהים 
אותי היה האופן בו 
התמודדה, האמונה 

שנבעה ממנה
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הזוג החרדי שנזרק לכלא באשמת גניבה.
הזוג  בני  את  הקו  אל  מעלה  אני  בו  המרגש  השלב  זהו 

לורנץ.

השליחות בכלא
לאחר חליפת מילות ברכה בין כולם, הם מספרים לי את 

החלק שלהם בפאזל.
של  משפחה  גידלנו  דבר,  לכל  פשוט  חרדי  זוג  "אנחנו 
ארבעה ילדים ביניהם זוג תאומים בני שנתיים כשהתגלגלנו 

לסיפור המוזר הזה", איטה משחזרת.
"כאמור, אני בחורה מבית חסידי, התחתנו, ובעלי האברך 
קיבל הצעה מבן דודו באמריקה לרכוש מניות מסוימות, לא 

חלמנו שניקלע לסיפור הזוי וקפקאי שכזה.
לעסקה  ונכנסו  גדולה  הלוואה  ולקחו  התפתו,  אכן  הם 
שהייתה אמורה לדבריו של הבן דוד לעזור להם לרכוש דירה 
משלהם. "ואני שמגיעה ממשפחה של עשרה ילדים שמחתי 

מאד להוריד עול מהוריי", משחזרת איטה.
גם  היא  בעבודתה,  הצליחה  ומאד  כתופרת  עבדה  איטה 
פתחה עסק קטן לממכר בדים, והחיים התנהלו על מי מנוחות.
עורך  אצל  לחתום  ימים  למספר  לאמריקה  לטוס  "עלינו 
בהיר  ביום  בעלי  לי  סיפר  המניות",  של  העסקה  את  דין 
אחד והציע שניסע ונחזור בתוך מספר ימים ואולי ננצל את 

הנסיעה לחופשה קצרה.
לשמור  הסכימו  וההורים  תקופה,  באותה  בווינה  גרו  הם 
על הילדים. "בן הדוד של בעלי חיכה לנו בווינה, ערכנו את 
בידינו  החוזה  כי  וחשבנו  דין,  עורך  אצל  וחתמנו  העסקה 
וכאמור ביצענו עסקה מוצלחת. רגע לפני שעלינו על מטוס 
כשהיא  נשנק,  איטה  של  קולה  אותנו",  עצרו  הביתה  חזרה 

נזכרת בשבוע בו שהתה בכלא כל גופה רועד.
"היה מדובר במעילת מניות אחת הגדולות ביותר שידעה 
הבורסה. הבולשת הייתה באמצע פענוח התרמית כשאנחנו 
נזרקנו  אנחנו  וגם  לחשודים  הפכנו  ומיד  לזירה,  הגענו 

למעצר".
איטה בחורה טובה מבית חסידי מוצאת את עצמה באמצע 
החיים בכלא, סביבה אנשים מפוקפקים. המקום ישן ומצחין, 
פחד ואימה, ובעלה עצור בחדר סמוך אליה, כל גופה רעד, 
אלא שאז היא שלפה את ספר התהילים ובכתה לריבונו של 

עולם שהוא ישחרר אותה.
מגעגועים  ובכתה  התחננה  היא  מלבדו",  עוד  "אין 

לתאומים הקטנים.
וקרול הסוהרת שנהגה בה בעדינות  היא  נפגשו,  הן  ושם 

יתר.

"איטה נראתה לי אישה אחרת, התחלנו לדבר, והיא פרצה 
על  לי  סיפרה  תנאים,  לתת  רגילה  שאינה  כשסיפרה  בבכי 
הילדים שלה, התאומים, ועל מקרה הביש אליו נקלעה, מה 
שנבעה  האמונה  התמודדה,  בו  האופן  היה  אותי  שהדהים 

ממנה".
ולעזור  ונפרד,  קרול מצידה הצליחה לסדר להם תא קטן 

להם בימים הקשים.
מראה הקהילה התומכת שבר אותה לגמרי. בעיקר מקנאה.
"ככה זה אצלנו, מצוות פדיון שבויים, כולם נרתמים", הם 
הסבירו לה, והיא שחיה בבדידות מזהירה רצתה עוד. בעיקר 

לשמוע, לעכל.
הם שוחררו בעזרתם של עסקנים, ומהר מאד צדקתם יצאה 

אל האור.
ואיטה מסכימה  קרול אומרת,  "הכלא האמריקאי אכזר", 

בשקט, היא לא רוצה לחזור לשם.
שהיא  שהסיבה  שנים,  של  במרחק  היום,  יודעת  כן  היא 
אותה  ולהוציא  קרול  את  לפגוש  כדי  הייתה  לשם  הגיעה 

מעבדות לחרות אמיתית.
"אחרי שהם עזבו, חשתי ריקנות, פתאום רציתי להרגיש את 
היהודית  הקהילה  אנשי  גם  במחיצתה,  שהרגשתי  התחושה 
נעלמו מן השטח, ואני התחלתי לחקור, רציתי להבין קהילה 

מהי, יהודים מי הם וכך התחלתי את השלב המרגש בחיי".
קרול, התחילה ללמוד יהדות, היא נשאבה והוקסמה, עד 
פרטי  לה  שהשאירה  לאיטה  טלפון  הרימה  בו  היום  שהגיע 

קשר
"אני רוצה לצאת מהכלא", אמרתי לה. 

איטה  בכינו",  שתינו  בה  השיחה  את  זוכרת  אני  "נכון, 
שמקורה  שתיקה  של  לרגע  עדה  ואני  לשיחה,  מצטרפת 

בהרבה מאד מילים.
ההזמנה  את  משחזרת  איטה  חדשה",  דרך  התחלנו  "וכך 
שנה  חצי  ובמשך  מעבודתה  חופשה  שנטלה  לקרול  שלהם 

למדה מהם עוד ועוד, בצמא.
"תהליך הגיור הוא קשה, לא כל אחת יכולה לעמוד בזה", 

קרול מודה.
נגאלה  והיא  המיידי,  חלומה  הוגשם  שהתגיירה  לאחר 
יצאתי מעבדות  עלי שפע,  מכלא הרווקות. "הקב"ה הרעיף 
זה  סוהרת  להיות  כי  חיי הכלא,  עזבתי את  לחרות אמיתית, 
לנשום יום יום אווירה של כליאה, רדיפה, פשע, והנה זכיתי 
להקים בית נאמן עם גר צדק כמוני, כיום אנחנו באוסטריה 

מגדלים זוג תאומים".
איטה וקרול פורצות בצחוק.

אני מצטרפת אליהן.
חג שבועות שמח.
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זמן מתן 
תורתנו

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

פעם אחת בהיסטוריה התגלה הבורא לברואיו, במעמד הר 
סיני. היה זה לפני כ-3,300 שנה. במעמד זה נמסרו לעם ישראל 
כל ההוראות והחוקים לחיים טובים ומאושרים. עשרת הדברות 
שבין  המצוות  תמצית  למעשה  שהם  זה  אדיר  במעמד  נאמרו 

אדם לחברו. 
כשאדם נושא אשה הוא מתברך בשבע ברכות מתחת לחופה. 
בברכה האחרונה אנו אומרים "...אשר ברא ששון ושמחה, חתן 
וכלה, גילה רינה, דיצה וחדוה, אהבה ואחוה, ושלום ורעות". 
אם נספור את מילות השמחה הכתובות בברכה זו, נגלה שישנן 
דיצה,  רינה,  גילה,  שמחה,  ששון,  שמחה:  של  לשונות  עשר 
חז"ל  אמרו   .10 בדיוק   - רעות  שלום,  אחוה,  אהבה,  חדוה, 

שמילים אלו מכוונות כנגד 10 הדברות.
א-לוקיך...",  ה'  "אנכי  הראשונות:  הדברות  בשתי  נתבונן 
"לא יהיה לך אלוהים אחרים..." שתי דברות הללו מתמקדים 
אחר  אלוהים  ואין  העולם  את  מנהל  הוא  כלומר  ה',  ביחוד 
זולתו. אין שום כח נוסף שמשגיח ומטפל בכל העולמות. דבר 

זה מקביל למילים: ששון ושמחה.
וכל כך למה? לפעמים קורה שאיש מתחתן ולאחר החתונה 
הוא מתחרט וחושב שזה לא הזיווג שלו. וכן גם האשה יש לה 
את ההרגשה שאם הייתה מתחתנת עם הראשון שנפגשה איתו, 
החיים שלה היו נראים אחרת. הרגשות מעין אלו מלוות זוגות 
רבים במהלך כל חיי הנישואין ולכן הם לא שמחים ומרגישים 
פספוס. אם אדם חושב שקנה מקח רע מהשוק, הוא לא ייהנה 

ממנו.
לכן המילים "ששון ושמחה" מכוונים כנגד "אנכי ה'" ו"לא 
יהיה לך". יש לדעת, קוראים יקרים, כי ברגע שהתחתנו - הייתה 
כאן התערבות של הבורא. לא במקרה אנו נשואים כפי שזה. יש 

בזווג הזה השגחה מתחילה ועד סוף, וממילא אין פספוסים. 
בתחושת  להתמלא  צריך  הוא  זו  לעובדה  לב  שם  כשאדם 
סיפוק שהוא הושגח ע"י הבורא, והוא צריך להתמלא בתחושת 
בטחון שעם אישה זו אני צריך להסתדר, ועם בעל זה אני צריכה 

לחיות, ואם זו החלטת הבורא, אין יותר טוב ומוצלח מזה.

השפעה על הילדים
חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים, ונקרא גם עצרת. 
חג זה הוא אחד מארבעה ימי דין. אמרו חז"ל: בעצרת נידונים 
נקבעים כעת  ואיכותם  כלומר, טיב הפירות  פירות האילן.  על 

בחג השבועות שגם הוא יום דין. 
יש כאן רמז נפלא לאדם. התורה בספר דברים אומרת: "כי 
האדם עץ השדה". אדם גם נקרא עץ, ופירותיו של "עץ" זה הם 
ילדיו. אם כן, בחג השבועות ישנה השפעה רוחנית על הילדים, 
חג  של  בתפילות  לשלב  מאד  כדאי  לכן  וחינוכם.  אופיים  על 
השבועות את בקשותינו לגבי הילדים, שיהיו טובים וצדיקים, 

ושתהיה לנו הצלחה בחינוכם.
כתב  והוא  הבנים,  חינוך  על  תפילה  כתב  הקדוש  השל"ה 
יותר  שטוב  לו  אומר  שלבו  והוסיף  השנה  כל  לאומרה  שטוב 
בכל  לאומרה  המלצתו  את  נציין  סיון.  ר"ח  בערב  לאומרה 
השנה ונאמר אותה גם בחג השבועות (תפילה זו מופיעה בחלק 
מהסידורים). יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ונזכה לעשות נחת 

ליוצרנו ונזכה לנחת רוח מכל ילדנו, בכל הגילאים, אמן.

באדיבות 'מלכות וקסברגר
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בכל שנה בערב חג השבועות, היה מגיע לביתו של מרן 
זצ"ל, ידידו הנאמן והמוערך - עו"ד דוד גלס ז"ל, כשהוא 
נושא בידיו סידור פרחים ססגוני ומרהיב לכבוד החג. "כאן 

מקבל עם ישראל את התורה", היה אומר. 
חג השבועות היה 'החג' של מרן. מי שהתורה היא נשמת 
אחד  מכל  יותר  מכיר  בעורקיו,  ועוברת  בדמו  נסוכה  אפו, 
אחר את טיבו של יום מתן תורה. "אלמלא ההוא יומא, כמה 
יוסף איכא בשוקא", היה אומר בהתרגשות, ומתרפק בערגה 
צר  בימים של  כיצד עמל בתורה מתוך הדחק,  נכדיו  בפני 

ומצוק. 
זוכים  "שלא  פעם,  לנו  אמר  דורותיכם",  ידעו  "למען 
אדם  לעמול,  צריך  לעבוד,  צריך  ככה, מהשרוול...  לתורה 
הייתי מבטל שעה אחת.  הייתי לומד, לא  אני  יולד.  לעמל 
הייתי צריך ללכת מהבית לישיבת 'פורת יוסף', מהלך חצי 
בימי  ולומד.  הולך  קטן,  ספר  בידי  היה  הדרך  כל  שעה. 
הגשם, הייתי מוכרח לנסוע באוטובוס, היה אוטובוס מספר 
ולומד.  יושב  בידי,  הספר  האחרון,  בספסל  יושב  הייתי   .2
ישתבח  בתורה.  שקדן  הייתי  אחת.  שעה  מאבד  הייתי  לא 

שמו, הקב"ה..." 
למעלה מ-20 שנה זכיתי לראות את השקידה המופלאה 
ובלילות,  בימים  מעולם.  שינוי  בו  חל  שלא  העמל  הזו. 
בבריאות ובחולי, בעתות שמחה ובזמני צער ועוגמת נפש, 
ואפילו בימי אבלות ל"ע )בהם עסק בהלכות אבלות(. תמיד 
במבט  הספרים,  עשרות  מול  רכון  נצחית,  תנוחה  באותה 
לכתוב  שורות,  כמה  עוד  לגמוע  אדיר,  ובצימאון  ממוקד 
דריכות.  ובאותה  להיטות  באותה  תמיד  מילים.  כמה  עוד 
כל הלכה שהעלה על הכתב, הייתה ברגע זה הדבר הגורלי 

ביותר עלי אדמות. 
ימים  לאחר  גילו,  ממרומי  המאוחרות,  הלילה  בשעות 
נלחם  אותו  ראינו  הארץ,  ברחבי  שיעורים  של  עמוסים 
לזהות  ניתן  היה  לרגע  לעיניו.  תנומה  לתת  שלא  כאריה 
איך העיניים נעצמות למחצה, ושוב הוא דופק בחוזקה על 

הרצפה עם רגלו, וממשיך בלימודו ביתר שאת. 
לאחר  כלל  בדרך  השינה,  לחדר  נכנס  היה  כשכבר  גם 
השעה 2:00 בלילה, ידענו כי לא תם סדר יומו הפורה של 
ברציפות.  משעה  יותר  ארכה  לא  קצרה,  היתה  שנתו  מרן. 
אלא שגם בעודו ישן, ניתן היה לשמוע לעיתים לא רחוקות, 

כיצד הוא נושא ונותן במלחמתה של תורה. "החדר שהרב 
אינו ישן בו", קראו בני המשפחה לחדר השינה של מרן. 

אם ייתן איש את כל הון ביתו, באהבה שאהב מרן זצ"ל 
את התורה, בוז יבוזו לו. והיא השיבה לו את אהבתה, כפל 

כפליים.  

מים רבים
לא יוכלו לכבות

בהליכתו.  לתמיכה  זצ"ל  מרן  נזקק  האחרונות,  בשנים 
לבדו,  כשהוא  הלימוד,  לספריית  השינה  מחדר  ההליכה 
היתה מעט מסוכנת עבורו, ובעלי - הרה"ג משה שליט"א, 
ביקש מאביו לקרוא לו, בכל שעה, אם ברצונו ללכת ללמוד 
שהשתדל  מרן,  עם  היכרות  מתוך  זאת,  עם  יחד  בספרייה. 
ככל יכולתו לא להטריח איש, הקפיד הרב משה בכל לילה 
להביא לחדר השינה את הספרים שעסק בהם אביו בלילה, 

כדי שלא יצטרך לצאת מהחדר לבדו. 
יחסית,  מוקדם  לחדרו  נכנס  מרן  היה  שבת,  בלילות 
הללו,  הלילות  הבוקר.  אור  עד  לומד  קצרה,  שינה  ולאחר 
לעיין  הרב  הוצרך  תמיד  כמעט  'מועדים'.  לילות  נחשבו 
בספרים שבספרייתו, ואנחנו ידענו: אין דבר שיכול לעמוד 
בדרכו, כאשר הוא זקוק לספר... לא הועילו כל ההפצרות 
של בנו. "הרי אני הולך ללמוד", היה אומר, "ושלוחי מצוה 
אינם ניזוקין". כך היינו מתעוררים בבוקר למראה הרב יושב 

בחדר לימודו ורכון על תלמודו.
שכוס  שבת,  יום  בבוקר  הבחין  שלי  והחתן  אירע  פעם 
המים שהיתה בשולחן לימודו של מרן בליל אמש, התרוקנה 
לאביו:  משה  הרב  פנה  התפילה,  לאחר  מסתורי...  באורח 
"אבא, למה אינך קורא לי בלילה, ההליכה מסוכנת, הרופא 

הזהיר אותי..." 
"מאיפה אתה יודע שהלכתי?", שאל מרן בהפתעה. 

"הוא הלשין", הצביע הרב משה על החתן, "לפי הכוס-
מים"...

"מה אעשה?", צחק מרן וסטר על לחיו של החתן בחיבה. 
"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה לתורה..."

רק לא "עם הארץ"
זצ"ל, היתה  אחת האמירות המטלטלות ששמענו ממרן 
בשנים האחרונות, כאשר רבו המתדפקים על דלתו, לבקש 
לעצמו  הרשה  לא  מרן  ותושיה.  עצה  ממנו  וליהנות  ברכה 
ובערב.  בבוקר  דקות  מכמה  יותר  קהל"  ב"קבלת  להאריך 
כאשר היו הדקות אורכות יותר ממה שהקציב, הוא היה קם 
ממקומו בלשכה הסמוכה לבית הכנסת, וצועד אל המעלית 
המובילה לביתו, תוך כדי שהוא מברך בדרך את הממתינים.
מרן  את  לפגוש  מסוימים  אנשים  ביקשו  כאשר  גם 
בנושאים שעמדו על הפרק, ומרן חשב שלא תהיה תועלת 
אך  בנימוס  הפגישה,  את  לקיים  סירב  הוא  זו,  בפגישה 
בנחרצות. "אני לומד תורה", אמר. "למה אפסיק מלימודי 

בשביל שיחה בטלה?"  
היו "נשמות טובות"  זאת. במשך שנים  לא רבים הבינו 
שהאשימו את בני הבית, כאילו הם מונעים כניסת אנשים 
כמה  עוד  "רק  למרן:  שאמרנו  אירע,  פעמים  כמה  למרן. 
דקות ביום של קבלת קהל, אנשים משתוקקים לראות את 

הרב, ובטוחים שמונעים זאת מהם".
מרן הרהר מעט, ואז דפק על השולחן: "אתם רוצים שאני 

אהיה עם הארץ"?
השאיר  שלא  באופן  בבעתה,  כמעט  זאת  אמר  הוא 
"עם  להיות  החשש  כי  היה  ניכר  נוספת.  לבקשה  מקום 
הארץ", כרסם בנפשו עוד מאז ילדותו, עת טיפח ועיצב את 

שאיפותיו לדעת את כל התורה כולה.
כאשר היו מגיעים למעונו ילדי בר מצוה, היה מרן צובט 
בלחיו ואומר: "מי שלומד הרבה תורה, יהיה תלמיד חכם. 

מי שלא לומד, מה יצא ממנו? עם הארץ". 
"אתה יודע מה זה עם הארץ?", היה מרן מגביה את קולו.

"סמרטוט!"
רגעי ההוד הללו במחיצתו של  רבים שעברו את  ילדים 
ההחלטה  בליבם  גמלה  בו  הרגע  זה  היה  כי  סיפרו  מרן, 
הספורות  המילים  התורה.  לעמל  חייהם  את  להקדיש 
קיפלו בתוכם  ששמעו מפיו הקדוש של ספר התורה החי, 
מוסר נוקב לכל החיים. הנחישות והתקיפות שעמם נאמרה 
את המילה "סמרטוט", החדירה בהם רושם חד וברור, שלא 

ימחה לעולם: רק לא עם הארץ.

מדוע שאל מרן את מקורביו "אתם רוצים שאצא עם הארץ"? וגם: מעשה בכוס מים

אשרי מי שגדול בתורה

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

מרן דפק על השולחן ואמר: "אתם רוצים שאני אהיה עם הארץ"?                         )צילום: יעקב כהן(
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יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
‹‹ שעות פתיחה: 

א'-ה': 9:00-23:00, רצוף
יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 
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*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק
שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ

ח
מחלקת רכב ■ מחלקת טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת מוצרי 

מאוורר עמוד
“מונסטאר”
גודל 16 אינץ
צידוד לימין ושמאל

מאוורר מגדל 
“בלוסטאר”
המקורי!!
בגוון אפור
100W

מכונת גילוח
“רמינגטון” 
חשמלית/נטענת
כולל ישור פאות
באישור מכון צומת

מכונת תספורת
“יוניברס” 
נטענת
כולל חלקים
אפשרות לחצי מספר

רק- 249&

רק- 299&

רק- 85&

רק- 235&

כסא מתקפל

כסא נוח דמוי רטן
5 מצבים

שרפרף  כיסא
גבוה מעוצב

נדנדה 3 מושבים
מתכת איכותית

מזרון מתנפח

סל כביסה פינתי
60 ליטר

ארונית 4 מגירות
דמוי תחרה

&4990

אחריות

לשנה
אחריות

לשנה
שנתיים 

אחריות
שנתיים 

אחריות

רהיטי איכות - תוצרת הארץחשמל

שולחן מתקפל
75*180 ס”מ

רק- 269&

רק- 999&

רק- 249&

רק- 19990&

רק- 3,590&

רק- 14990&

רק- 7990&

רק- 1190& רק- 2490&

רק- 449&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

רולרבליידס 
גלגלי סיליקון
שילדת אלומיניום 

אופניBMX בסידן
כל המידות 
מ-  20’  12’

2K אופני הרים
21 הילוכים
איזיפייר שימנו
חישוקים כפולים

מעצורי דיסק 
אחוריים וקדמיים

קורקינט איכותי
2 גלגלים 
אלומיניום

קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

אופניים חשמליות 
גלגלי מגנזיום 
V 36 סוללה

ארגז לאופניים 

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

10 תשלומים

פנימית 
רגילה

&149 

&219 

&499 

מכשיר פנקייק

מחולק ל-6 איזורים 
משטח טפלון איכותי

מתאים להכנת בלינצ’סים 
ועוד... 

   &1990

מחלקת אופניים הגדולה 
והזולה ביותר בעיר! מבחר 
ענק של אופניים ואביזרים

הגיע מבחר ענק של ציוד ים 
מבית                      בריכות, מצופים, 
משקפת, גלגל ים, מזרונים ועוד..

-

- 

-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- 130&

ארונות
דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

שולחנות מחשב
דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ
גובה: 82.5 ס”מ
עומק: 45 ס”מ

צבעים: 
שיטה

ארונות
דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

כוורת
דגם: 618
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 84.5 ס”מ
עומק: 29.5 ס”מ
צבעים: 
שיטה  וקרם

ארונות
דגם: 703
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

ספריות
דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

ארונות
דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: 
פישתן
שיטה

ספריות
דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

רק- 220&רק- 300&

רק- 270& רק- 860&

רק- 520&
רק- 300&

רק- 200&רק- 430&

רק- 11990&

רק- 179&

רק- 7990&

רק- 5490&

זוגי-

יחיד-

חבילת אבזור מתנה! בשווי 200&

הגיעו משקפות שחיה אופטיות 
&6990 רק ב-

פתוח 
כל יום
בין השעות:

9:00-23:00

רצוף

הכי
זול

בעיר!

ב-מבצעי שבועות מבחר 
מתנות

לחג השבועות
לבית ולפנאיאופניים



ד' בסיון תשע"ו 10/6/16 34

"זו פשוט זכות נפלאה עבורי שמה שיוצא לי מהגרון או מהלב 
משפיע על אלפי אנשים, עד כדי כך שזה עוזר להם במצב קשה"

אברהם פריד, גדול הזמר החסידי. השבוע הוציא לאור את אלבומו החדש, "אוצר של 
יראת שמים"

מה זיכרון הילדות הכי זכור שלך?
"כשהייתי בן 9 או 10, הופעתי בערב עם חב"ד במינסוטה שבארה"ב, ושרתי 
שם סולו לשיר 'צמאה לך נפשי' הידוע, השקט. מחיאות הכפיים שקיבלתי אחרי 

הביצוע, עוד מצלצלות לי באוזן".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"כמובן, הרבי מחב"ד.
זוכה לפעמים להופיע לפני  אני  זאת, בזכות השירה  "לצד 
וישועות, ולעתים אתה נתקל בכאלה  אלו שצריכים רפואות 
אצילי-רוח, שלמרות שקשה לתאר את כל הייסורים והכאבים 
שהם עוברים, הם נשארים חזקים באמונתם. בוודאי שדבר 
אפשר  לעתים  שלי.  והביטחון  האמונה  על  משפיע  כזה 
להתרשם לא רק מצדיק, אלא גם מאיש פשוט שרואים בו 

כוחות, אמונה וביטחון". 
איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

"הסידור. הסידור מתווה לנו, שלוש פעמים ביום וכמובן 
איך  לומר,  מה   - הדרך  את  נוראים,  ובימים  בחגים  גם 

פשוט  נותרים  היינו  הסידור,  בלי  לבקש.  מה  להתפלל, 
בלי מילים".

אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו 
רוצה  היית  בהיסטוריה  תקופה 

לחיות?
את  לפגוש  רוצה  "הייתי 

הצדיק  יוסף  הצדיק.  יוסף 
הוא בן אדם שעבר הרבה, 
כפי  נשאר  זאת  ולמרות 
לא  בהתחלה,  שהיה 
לבד,  היה  הוא  השתנה. 
שלו  שהמשפחה  לאחר 
החל  ואז  אותו,  עזבה 
לעבור שורה ארוכה של 
פשוטים,  לא  ניסיונות 
והפלא הוא לראות איך 
כל  על  התגבר  הוא 
הניסיונות למרות שהיו 
הסיבות  כל  את  לו 
'די,  להגיד:  שבעולם 
יכול  אני  לי.  נמאס 
שאני  מה  לעשות 
והמדהים  רוצה'. 
שכאשר  הוא,  מכל 

בגלל  בכלא,  היה  הוא 
הוא  עשה,  שלא  דבר 

המלך  שרי  לשני  שם  קרא 
שהיו אתו בכלא ושאל אותם: 

מגיע  עצובים?  כך  כל  אתם  מדוע 
יוסף הצדיק ושואל אותם למה ה ם 
בכלא,  גם  עצמו  כשהוא  עצובים, 
שיכולות  משלו  סיבות  לו  וכשיש 
דווקא  בדיכאון.  להיות  לו  לגרום 
אתם  למה  אותם  ושואל  בא  הוא 
לעזור  אוכל  ואיך  עצובים  כה 

לכם. מדהים".
מה נותן לך סיפוק?

"להיות אבא לילדים שלי".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אם זה שיר שלא שלי - 'מכניסי רחמים' של ר' חיים בנט. ואם זה שיר שלי, 
עכשיו אני הכי אוהב את 'הנני בידך'". 

השיר הזה נכנס בשנה האחרונה ממש לכל מקום. אין אירוע שהוא לא 
מושר.

צריך  שבהיכל  תורה  ספר  אפילו  מזל,  צריכים  דבר  לכל  "ב"ה. 
פנחס  ר'  הזה.  השיר  את  לי  שלח  מי  יודע  לא  אני  היום  עד  מזל. 
הדיסק  על  לפניי  עוד  הזה  השיר  את  הקליט  המלחין,  ברייער, 
עם  מוקלט  שלו,  בביצוע  הזה  השיר  את  לי  שלח  מישהו  שלו. 
עיבוד והכל. שמעתי אותו, ומיד התאהבתי בשיר, במילים ובכל 
איך שהשיר זורם ועולה - הוא ממש פירוש המילות. ואמרתי 
מיד.  אליי  שדיבר  הזה,  השיר  את  לבצע  חייב  שאני  לעצמי 
נכון, כבר מהתחלה ציפיתי שהקהל יבין את השיר הזה והוא 
יהיה להיט, אבל עד כדי כך? לא חלמתי. הוא אפילו לא יצא 
כסינגל רשמי שנמכר בחנויות. זה מדהים לראות איך שבכל 
רק  מקום.  בכל  ממש  אותו  ושרים  מצליח  הזה  השיר  העולם 
עכשיו יצא ביצוע שלו גם ביידיש. זו הצלחה גדולה, בסיעתא 
דישמיא. שמעתי שהרב ברייער אמר שהוא מעדיף 
'איש  כתוב  יהיה  שלו  הביקור  כרטיס  שעל 
חינוך' ולא מלחין, אז אני מאחל לו שהוא 
השירים  כמו  לפחות   - בחינוך  יצליח 

שלו".
מקום אהוב עליך במיוחד?

הרבה  כך  כל  נמצא  אני  "הבית. 
שלהיות  לבית,  ומחוץ  בחוץ-לארץ 
אני  בעולם.  טוב  הכי  המקום  זה  בבית 
ששואלים  ידידים  פעמים  הרבה  פוגש 
מאיפה  לאחרונה?  היית  איפה  נו,  אותי: 
להם:  אומר  ואני  עכשיו?  בא  אתה 
ממונקו,  לשמוע:  מצפים  הם  מהבית... 
מרוסיה, מסין, או אני לא יודע מאיפה, 
והם מאוכזבים מהתשובה הזאת. 'מה, 
הם  להופיע?'.  מקום  לאיזה  נסעת  לא 
לא מבינים שרק הבית הוא המקום הכי 

טוב שיש".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"החתונה שלי".
הרגע הכי עצוב?

"כשאבא שלי ע"ה נפטר".
מה מביך אותך?

"אנשים שלא חושבים לפני שמדברים, או 
לפני שעושים משהו. כאלה שלא מקדישים מחשבה 
לפני שהם פותחים את הפה או לא לוקחים בחשבון 
מה יהיה תוצאה עם המעשה שהם הולכים כעת  
עם  להתעסק  נהיגה  כדי  תוך  למשל,  לעשות. 
הטלפון. יש דברים שאפילו ילד קטן לא היה 
עושה. אבל מה, אין לנו זמן לחשוב מה אנחנו 
עושים כעת. אז כדאי קצת להיות יותר חכמים 

לפני כל דיבור או מעשה".
על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

או  ששרתי  משהו  על  מתחרט  לא  "אני 
צילום: פלאש 90
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"זו פשוט זכות נפלאה עבורי שמה שיוצא לי מהגרון או מהלב 
משפיע על אלפי אנשים, עד כדי כך שזה עוזר להם במצב קשה"

אני מאד מתרגש, 
ואף חש 'קטונתי', 

כשאני קורא מכתבים 
או מקבל אי-מיילים 

ממאזינים ורואה איך 
שאנשים מושפעים 

מהשירים שלי. אסור 
לקחת את זה כדבר 
טבעי. זו פשוט זכות 
נפלאה, שמה שיוצא 
לי מהגרון או מהלב 

משפיע על אלפי 
אנשים, עד כדי כך 

שזה עוזר להם במצב 
קשה, נותן להם 

שמחה וחיוך. ואני 
אפילו עוד לא מדבר 

על אנשים ששינו 
את חייהם ונהיו בעלי 

תשובה בזכות השירה, 
אלא על בן-אדם 

שנוסע ברכב ושיר 
שלי עושה לו קצת 

טוב בלב. באיזו זכות 
זכיתי לכך? קטונתי

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם אברהם פריד

שירים  כמה  על  מתחרט  כן  אני  אבל  בהם.  שהופעתי  אירועים 
ש'פספסתי', שהציעו לי ולא לקחתי, ואחרי זה התבררו כלהיטים 

או שירים טובים במיוחד. היו כמה כאלה לצערי".
מה משמח אותך? 

"נחת מהילדים".
מה מרגש אותך?

מכתבים  קורא  כשאני  'קטונתי',  חש  ואף  מתרגש,  מאד  "אני 
מושפעים  שאנשים  איך  ורואה  ממאזינים  אי-מיילים  מקבל  או 
זכות  פשוט  זו  טבעי.  כדבר  זה  את  לקחת  אסור  שלי.  מהשירים 
נפלאה, שמה שיוצא לי מהגרון או מהלב משפיע על אלפי אנשים, 
וחיוך.  נותן להם שמחה  עד כדי כך שזה עוזר להם במצב קשה, 
ואני אפילו עוד לא מדבר על אנשים ששינו את חייהם ונהיו בעלי 
ושיר שלי  תשובה בזכות השירה, אלא על בן-אדם שנוסע ברכב 

עושה לו קצת טוב בלב. באיזו זכות זכיתי לכך? קטונתי".
מה היית עושה אם לא היית זמר?

אחיי  כל  כמו  חב"ד,  של  שליח  להיות  הולך  לכאורה  "הייתי 
בישיבת  בחור  כשהייתי  שאהיה,  שחשבתי  מה  זה  ומשפחתי. 

חב"ד".
מה הסוד המקצועי שלך?

"אני מסתכל על השירה כשליחות, לא כקריירה של סתם להיות 
מסרים  אני מחפש  אז  ברצינות,  זה  את  לוקח  שאני  ומכיוון  זמר. 
חזקים, ואני צריך להרגיש שמה שאני יוצר או מביא לעולם - הוא 
שלו  והמילים  שהמסרים  גם  אבל  כמובן,  טוב,  חומר  כל  ראשית 
חזקים. אני מרגיש שהשליחות שלי היא לחזק וגם לשמח את עם 

ישראל".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"האמת היא שעוד לא הגעתי לשיא, אני עוד באמצע העבודה, 
באמצע החלום. כל אלבום הוא שיא חדש. רק לפני כמה חודשים, 
באודסה  כמו  פעם,  אף  בהם  הייתי  לא  שעוד  במקומות  הופעתי 
לי אירועים מיוחדים  היו  גם  וזה היה חידוש עבורי. כך  וחרקוב, 
שונים במהלך השנים, שחלקם היו חידושים מעניינים. אבל עדיין 

אני מרגיש שהשיא, בעז"ה, עוד לפניי".
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

ייתן  שהקב"ה  תפילה  רק  לי  יש  כזה.  מסוים  משהו  לי  "אין 
המוזיקה  דרך  בניו  את  ולשמח  להמשיך  ושכל  כח  בריאות,  לי 
החסידית, ולא ליפול לתוך התאווה להיות יותר מודרני או משהו 

אחר. להמשיך עם השליחות ולעורר לבבות".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

בבית  עסוק  אהיה  אני  לפני:  עוד  אפילו  רחוק,  כל-כך  "לא 
המקדש. היות ואני כהן תהיה לי עבודה בבית המקדש, ואם אתה 

צריך איזשהו קשר בבית המקדש או להקריב קרבן - תבוא אליי".
מה אנשים לא יודעים עליך?

מופיע  כמוני  ביישן  שאיש  נפלא  נס  וזה  ביישן,  בעצם  "שאני 
לפני אלפי אנשים". 

חלק מאלה שכבר שמעו את האלבום החדש שלך, 'אוצר של 
יראת שמים', אומרים שחידשת קצת בסגנון.

יש  היום.  עד  שהוצאתי  רגיל  דיסק  כל  כמו  ממש  זה  "למה? 
חזנות,  קצת  שקטים,  שירים  שמחים,  שירים  החדש  באלבום 
כשאני  שירים,  של  סגנונות  מיני  כל  שם  יש  באנגלית.  ושירים 

משתדל להגיע לכל אחד". 
כולל "ואנפהא", שיר מחסידות פרמישלאן...

"אכן. יובל סטופל, המנצח שלי, שם לב לאחרונה לשירי חצרות 
הקודש של האדמו"רים. כך זכינו למצוא בזמנו את היהלום של 'כי 
הרבית', וגם עכשיו הוא מצא עבורי יהלום, את השיר 'ואנפהא'. 

יובל בעצם עשה עיבוד לאותו שיר עבור אברמי רוט בדיסק של 
פרמישלאן, ואמר לי: 'תשמע אברמ'ל, יש בדיסק הזה שיר בשם 
והתלהבתי  שמעתי,  להיט'.  להיות  שיכול  חושב  שאני  'ואנפהא' 
מיד, בשמיעה הראשונה, וזה אכן מופיע בדיסק החדש. גם המילים 
הן חידוש, מילים מתפילת 'כגוונא' מערבית של ליל שבת. נקווה 

שישמעו את השיר וישירו אותו בחתונות".

וגם חזנות אתה חוזר לשיר בדיסק הזה.
שלם  שיר  אקח  ולא  חזן  לא  אני  אבל  חזנות,  אוהב  מאד  "אני 
לבצע בחזנות, אז מה אני עושה? לוקח שיר, ובתוך השיר מכניס 
דקה או שתיים של חזנות. וגם באלבום החדש אכן עשיתי זאת: 
יש באלבום שיר בשם 'שערי דמעות', אליו לקחתי קטע חזנות של 
החזן לייבל'ה גלנץ ע"ה על אותן המילים והכנסתי לשיר. יש היום 

רבים שאוהבים חזנות, ונתתי להם טעימה מזה".
שיר נוסף עם מילים לא שגרתיות, הוא שיר הנושא, "אוצר של 

יראת שמים", למילים מספר התניא.
"אלו אכן מילותיו של האדמו"ר הזקן, בעל התניא. חשבתי דבר 
מושרות  שכתב  מהמילים  שרבות  זכה  מברסלב  נחמן  רבי  כזה: 
שירים  מעט  לא  יש  בעולם.  מפורסמות  ומאד  ישראל  כלל  בקרב 
מאפטא  מאיר  רבי  גם  לאחרונה  שלו.  המילים  על  ש'מולבשים' 
נהיה מפורסם עם השיר 'הנני בידך', התפילה שלו שזכיתי להביא 
לעולם. וכבר שנים יש לי חלום: רציתי להלחין שיר למילים מספר 
התניא. כעת זה ב"ה יצא לפועל, ואני מקווה שסוף סוף גם המילים 
של האדמו"ר הזקן יתפרסמו בכל העולם היהודי דרך השיר הזה. 

ואלו מילותיו:
הארץ,  בתחתיות  הטמון  ואוצר  מטמון  אדם  שמחפש  "'כדרך 
עצומה  ביגיעה  לחפור  צריך  כך   - עצומה  ביגיעה  אחריו  שחופר 
כל  הלב של  בבינת  ומוסתר  הצפון  יראת שמים  אוצר של  לגלות 
יהודי נמצא אוצר.  אדם מישראל'. אלו מילים! כתוב כאן שבכל 
אין אחד שלא שמח לשמוע את המילים האלו. כשיש מולנו יהודי, 
לחפור,  צריכים  לעתים  מה?  אלא  אוצר.  בפנינו  יש  בוודאות  אז 
צריכים יגיעה עצומה לגלות את זה. אבל זה פשוט נמצא שם. היה 

ברור לי שאלו המילים שאני רוצה לשיר".
לדעתך,  החידושים,  מה  אלבומיך.  בכל  לחדש  אוהב  אתה 

באלבום החדש?
כאן כמה חידושים, לדעתי. כבר השיר הראשון באלבום,  "יש 
'איתך אני', הוא חידוש: שיר למילים חזקות ומיוחדות )'כי תעבור 
מדניאל  אי-מייל  קיבלתי  חודשים  כמה  לפני  אני'(.  איתך  במים, 
מזרחי, בחור מתוק שמשותק בכל גופו, עם המילים האלה מישעיה 
הנביא. שמתי לב אז על המילים האלה, ואמרתי: אלו מילים לשיר, 
איצי  המלחין  לידידי,  הלכתי  לחן.  להן  להלביש  צריכים  כעת 
מילים  הוספתי  הנביא  מילות  על  שיר.  לנו  יצא  וביחד  וולדנר, 
משלי: באש ובמים - עם ישראל חי, מתחת השמים - עם ישראל 
חי, עם הבורא ועם התורה בלי שום מורא - עם ישראל חי לעולם!
 BRING THE HOUSE' הוא  האלבום  שם  "באנגלית, 
DOWN'. יש משפט שאומרים לאמן לפני שהוא עולה על במה, 
 BRING שאומרים:  נוסף  משפט  יש  ובאנגלית  רגל',  'תשבור 
THE HOUSE DOWN, כלומר שתצליח להרעיש את הקהל 
בסיום  מזמן,  לא  ובכן,  הבית.  את  'יפיל'  הזה  שהרעש  כך,  כל 
תפילת שמונה עשרה אמרתי 'שיבנה בית המקדש במהרה בימינו', 
ופתאום עלה לי לראש הרעיון שהמשפט הזה באנגלית הוא בעצם 
אז  לנו למעלה,  ומחכה  בנוי  ידוע שבית המקדש  הרי  זה  תפילה. 
אנחנו אומרים 'BRING THE HOUSE DOWN', כלומר - 

שאנחנו חייבים כבר להוריד למטה את הבית הזה, בית המקדש".
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צילום: יוסי גולדברגר
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר
יהודה פרקוביץ, יהושע 
פרוכטר, רעבישע נייעס, 
משה גולדשטיין, ברוך 
אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 
דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 
לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר
יהודה פרקוביץ, יהושע 
פרוכטר, רעבישע נייעס, 
משה גולדשטיין, ברוך 
אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 
דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 
לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי
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מתכונים חלביים     חגיגיים לשבועות 

 רביולי גבינות עם פסטו,
שברי אגוזים ופרמזן

סורג'יטל  פרימיום  פסטה  יבואנית  ישרקו  חברת 
ועשיר  מאיטליה מנדבת מתכון מפנק לרביולי מפנק 
בטעמים. את הפסטו לא מומלץ לטחון במעבד מזון, 
שמתקבל  כך  ועלי,  במכתש  זריז  פסטו  מכינים  אלא 
פסטו במרקם גס, שמאזן את המרקם הרך והמתמסר 
שהמנגולד  הרענן  הממד  את  מחזק  וגם  הרביולי  של 

מעניק למלית. 

מצרכים ל-4-2 מנות:
  1 חבילה )500 גרם( רביולי גבינה ועשבי תיבול 

  1 שן שום גדולה קלופה
 צרור בזיליקום נקי ללא גבעולים

 מלח ופלפל שחור גרוס
  1/2 כוס שמן זית 

להגשה:
  1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים גס 

  1/2 כוס גילופי פרמזן

 אופן ההכנה:

להגיש  שאפשר  תזונתיים  בערכים  ומלא  קליל  סלט 
קצוצים,  ירוקים  המון  מוסיפים  חגיגית.  כתוספת 

שקדים קלויים, חמוציות ומתענגים.

מצרכים ל-4-5 מנות:
 1 כוס בורגול גס או בינוני

 חופן זיתים שחורים, מגולענים
 חופן קטן חמוציות מיובשות או צימוקים שחורים

 חופן קטן שקדים פרוסים דק
 חופן עלי נענע, קצוצים גס

 חופן עלי פטרוזיליה, קצוצים גס
 4 כפות סלט סלק מוכן

 מיץ לימון טרי ושמן זית, לתיבול
 מלח ופלפל שחור לפי הטעם 

אופן ההכנה:

קטן,   בסיר  מים  כוסות   1.5 מרתיחים  גס:  לבורגול 
נמוכה  להבה  על  ומבשלים  הבורגול  את  מוסיפים 
כ-5 דקות. מכבים את האש וממתינים 15 דקות, עד 
שהבורגול סופג את כל הנוזלים )אפשר גם לבשל 

כמו פסטה עם הרבה מים ולסנן(. 
לבורגול בינוני: שמים את הבורגול בקערה ויוצקים 
גובה  מעל  ס"מ   2 של  לכיסוי  עד  חמים  מים  עליו 
או  דקות   10 ומשרים  צלחת  עם  מכסים  הגרגרים. 

עד שהבורגול מתרכך. 
קוצצים את הזיתים.

להבה   מעל  יבשה  במחבת  השקדים  את  קולים 
בינונית, 2-3 דקות או עד הזהבה. 

מעבירים את הבורגול המוכן בעודו חמים לקערה 
הסלק,  קוביות  המצרכים  כל  את  ומוסיפים  גדולה 
עשבי התיבול, הזיתים,  החמוציות ואת רוב השקדים.

ומיץ  זית  שמן  פלפל,  במלח,  ומתבלים  מערבבים 
לימון לפי הטעם.

מגישים מיד ומעטרים במעט שקדים קלויים.
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מוס שוקולד וקרמל מלוח
6 מנות  |    בינוני  

המתיקות  את  שמקבל  מריר,  משוקולד  אוורירי  מוס 
מקרמל מלוח. הכנה מאוד פשוטה והתוצאה היא קינוח 

שכולם אוהבים.

 החומרים: 
 מוס שוקולד

 350 גרם שוקולד מריר
 180 מ״ל )3/4 כוס( חלב 3% 

 2 חלמונים
 8 חלבונים

 60 גרם )1/4 כוס( סוכר
 קרם קרמל מלוח

 150 גרם סוכר
 30 מ"ל מים

 1/4 כפית מלח ים אטלנטי
 30 גרם חמאת תנובה

 350 מ״ל שמנת מתוקה להקצפה 38% שומן "השף 
הלבן"

אופן ההכנה

רביולי גבינות ברוטב קרם 
דלעת ערמונים

חיה מושקה ללונק ודבורי קדוש, מציעות את המתכון 
היטב  נשמר  אוכל  כל  "לא  לשבועות  ביותר  הטוב 
אחת  קדוש  דבורי  אומרת  במקרר"  יומיים  במשך 
מצמד השפיות "בשנה כזו יש להתאים את המאכלים 
ונראות  עיצוב  תפריט,  מציעה  פרסטיז'  לה  במיוחד". 
ביותר  האיכותיים  הגלם  בחומרי  שימוש  יוקרתיים, 
ובכשרות מהודרת. נדירה  וקומבינציית טעמים   בשוק, 

מצרכים
 2 כוסות מים

 100 גר' חמאה
 1 כפיות מלח
 4 כוסות קמח

 4 חלמונים
 למלית

 250 גר' גבינה כחושה או ריקוטה
 100 גר' גבינה בולגרית % 5  מגוררת

 150 גר' גבינת מונצגו מגוררת
 150 גר' גבינת פיקורינו מגוררת

 2 בצלים קצוצים מטוגנים עד להשחמה
 4 כפות עירית קצוצה

 מלח
 פלפל שחור גרוס טרי

אופן ההכנה
1. בסיר שמים מים חמאה ומלח ומביאים לרתיחה
כשרתח מכבים את האש ומוסיפים את הקמח     .2

    במהירות ומערבבים לבצק מפורר
3.   מעבירים אל המיקסר ומערבבים מוסיפים את  

     החלמונים  לבצק אחד אחד מערבלים לבצק רך וגמיש

הרכבת המנה
4. מערבבים את מצרכי המלית טועמים ומתקנים תיבול
מרדדים הבצק לעלה דק וקורצים עגולים בקוטר 6 ס"מ .5
מזלפים במרכז כל עגול מעט מהמלית עם 2 כפיות .6

סוגרים לחצי ומהדקים .7
מבשלים בסיר עם מים ומלח עד שצפים .8

קרם דלעת ערמונים:
מצרכים:

 2 דלעת ערמונים
 1 בטטה

 100 גר' חמאה
 1 מיכל שמנת לבישול

 מלח
 פלפל גרוס

 אגוז מוסקט 

אופן הכנת הקרם:

מסירים   כפול.  בסיר  והחלב  השוקולד  את  ממסים 
את  פנימה  מערבבים  ואז  מעט  מקררים  מהאש. 

החלמונים. 
מים  מ״ל   30 עם  במחבת  סוכר  גרם   150 שמים 
בלי  בינונית  להבה  על  מבשלים  אטלנטי.  ים  ומלח 
ענברי  צבע  עם  לקרמל  הופך  שהסוכר  עד  לערבב 
עמוק. מסירים מהאש ומוסיפים את החמאה ו־100 
מערבבים היטב. מצננים מעט. מ״ל שמנת מתוקה. 
מקציפים את שאר השמנת המתוקה. מקפלים ביחד 

עם הקרמל.
מקציפים את החלבונים לקצף אוורירי. מוסיפים את 
 הסוכר ומקציפים לקצף חזק ויציב. שופכים  1/3 מכמות

את  מחזירים  ומקפלים.  השוקולד  לתערובת  הקצף 
תערובת השוקולד לקצף הביצים ומקפלים.

מוסיפים את קרם הקרמל ומקפלים ביחד בעדינות. 
 המטרה היא לא לערבב עד לאחידות אלא להשאיר את

המוס במראה ״שיש״.
באדיבות: תנובה
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ומכניסים  כסף  בנייר  ערמונים  הדלעת  את  מכסים 
לתנור שחומם מראש, לוקחים את הבטטה ומכסים  

גם ומכניסים גם אותה לתנור.
מוציאים    מוכנים.  והבטטה  שהדלעת  עד  אופים 
לאחר  להתקרר.  להם  ונותנים  מהתנור  אותם 
קערה  לתוך  הירק  פנים  את  מוציאים  שהתקררו 
ובעזרת מוט בלנדר טוחנים את הכל היטב שלא יהיו 

גושים.
חמאה  גרם   50 עם  השמנת  את  מבשלים  במחבת 
שהשמנת  עד  מוסקט  ואגוז  פלפל  במלח  מטבלים 
נעשתה סמיכה וכאשר מוכן שופכים אותה לקערה 
שבה טחנו את הדלעת והבטטה וטוחנים עוד מספר 

שניות לאיחוד החומרים.
עם  פסטה  צלחת  על  יוצקים  המנה.  את  מצלחתים 
עד  יוצקים  ומעל  ערמונים  דלעת  הקרם  את  שקע 
מיקרו  בעלי  לקשט  ניתן  רביולי.  עיגולי  שלושה 

אפונה.

סלט בורגול וסלק 
צבעוני ושמח

עוגת רד ולווט -
red velvet cake

מצרכים ל-4-2 מנות:
  300 גר' ביצים 

 375 גר' מחית פטל
 500 גר' סוכר
 400 גר' קמח

  15 גר' אבקת אפייה 
  300 גר' שמן 

 מי ורדים 
 צבע אדום 

אופן הכנה:
1. להקציף יחד את הביצים והסוכר

2. להוסיף בקיפול עדין ביד את מחית פטל 
    ולסירוגין את האבקות והשמן 

3. להעביר לתבנית )תבנית קוטר 30 ס"מ 
     או תבנית קאפקייקס( משומנת  עם נייר 

     אפייה  ולאפות ב 170 ל30-40 דקות בערך

קרם גבינה:
 500 גר'  קרם פטיסייאר

 425 גר' קרם גבינת נפוליאון 30%
 150 גר' אבקת סוכר
 140 גר' מסה ג׳לטין

 2 מקלות וניל
 525 גר' שמנת מוקצפת

אופן הכנה:
לשים במיקסר 2/3 מהקרם פטיסייאר יחד עם .1

    הגבינה ואבקת סוכר
2. לחמם 1/3 מהקרם פטיסייאר להוסיף את הג׳לטין 

    חם, ולהוסיף למיקסר עם המרכיבים הקודמים
3. לערבב היטב

4. לקפל את השמנת המוקצפת

הרכבה:
לרוחב,   לחצי,  פורסים  התקררה  שהעוגה  לאחר 

ומזלפים עם 1/3 מהקרם גבינה את החצי עוגה. 
ולהכניס  העוגה  של  השני  החצי  את  מעל  מניחים 
מצפים  הקירור  שתתייצב.לאחר  שעה  לחצי  למקרר 
את העוגה עם הקרם גבינה שנותר ומכניסים למקרר עד 
בפלקט  או  ותותים  יער  בפירות  לקשט  ניתן  שתתייצב. 

שוקולד ופרח. 

מוסיפים  גדול.  ועלי  במכתש  שום  שן  למעוך  יש 
הבזיליקום.  לריסוק  וכותשים  ופלפל  מלח  בזיליקום, 
אחידה  מחית  לקבלת  באיטיות  זית  שמן  מזלפים 
במרקם של פסטו גס. ומעבירים לקערת הגשה גדולה.

 מבשלים את הרביולי לפי הוראות היצרן. 
 מעבירים את הרביולי לקערה עם הפסטו בעזרת כף 

מחוררת ומערבבים. 
מפזרים אגוזי מלך ושבבי פרמזן ומגישים.
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 מאת: עז תלם - סלטי אחלה , צילום: אפיק גבאי

באדיבות: שף קונדיטור קלוד בן סימון 
ממלון 'וולדורף אוסטריה' ירושלים

לזניית תרד
מרכיבים:

 דפי לזניה
 קילו עלי תרד טריים

 10 ביצים
 חצי גבינת ריקוטה

 חופן גבינת מוצרלה  חצי חבילת גבינת פטה
 חצי חבילה גבינת שמנת

 שמנת מתוקה
 בצל

אופן ההכנה:
את  מוסיפים  וחמאה  זית  בשמן  הבצל  את  מאדים 
לריכוך  עד  דק  חמש  מבשלים  השטופים  העלים 
מסננים. בקערה נפרדת מערבבים את הביצים והגבינות 
מוסיפים שמנת מתוקה, ותבלינים, מלח פלפל לבן אגוז 

מוסקט. להוסיף את בלילת התרד.
לשיפור  בבלילה,  עגבניות  רוטב  להוסיף  אופציה: 

הטעם ולצביעתו באדום.  
הרוטב,  את  שופכים  עליהם  הלזניה  דפי  את  מסדרים 
ושוב דפי לזניה. כשמסיימים מפזרים מעל הכל גבינה 

צהובה מפוררת.
באדיבות: השפית חני כהן - מסעדת ריקוטה
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עריכה: הילה פלאחמתכונים חלביים     חגיגיים לשבועות 

פשטידת ברוקולי
4-6 מנות

המצרכים:

 1 שקית מיני ברוקולי מוקפא )600 גרם(
 1/2 גביע )125 גרם( גבינה לבנה 5% 

 1 גביע )250 גרם( קוטג' 5% 
 1/2 חבילה )125 גרם( גבינה בולגרית 5%, חתוכה 

    לקוביות
 4 ביצים

 3 כפות קמח 
 1/2 כוס פירורי לחם

 מלח, פלפל

אופן ההכנה:
1. להפשיר את הברוקולי תחת מי ברז ולסנן

לנקות היטב מחרקים על פי ההלכה   .2
לערבב את כל המרכיבים למעט הברוקולי, להוסיף    .3

    את הברוקולי ולערבב. 
להעביר את התערובת לתבנית משומנת   .4

לאפות בתנור שחומם מראש ל-C°180 כ-50 דקות   .5

באדיבות: סנפורסט, תנובה

עוגת גבינה בועות 
בעיטור דובדבני  אמרנה 

מלכת שולחן החג - עוגת גבינה המוגשת אישית, נאפת 
או  )קוקוט(  מאלומיניום  פעמית  חד  אישית  בתבנית 
תבניות סיליקון בצורת חצי כדור. הקינוח הינו קל ומהיר 
להכנה. את העוגה יש לאפות על בן מארי בתוך התנור 
עוגת  עם  הסיליקון  תבנית  ובתוכה  מים  עם  )תבנית 

הגבינה(, 

החומרים:
 500 גרם גבינת שמנת

 1/2 גביע )125 גרם( שמנת חמוצה
 150 גרם סוכר

 50 גרם קורנפלור
 2 ביצים 

 מעט מלח, מעט וניל
 250 סמ"ק שמנת מתוקה )לא מוקצפת(

 1 כוס דובדבני אמרנה

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל החומרים ביחד ומוסיפים את 

השמנת המתוקה בסוף.   
מורחים בחמאה תבניות אישיות )במידה ומשתמשים   .2

צורך  )אין  מסיליקון  פעמי(  חד  תבניות     עם 
    למרוח בחמאה(. 

3. יוצקים את התערובת הדלילה לתבניות אישיות  
מניחים דובדבן אמרנה ומניחים על תבנית  נירוסטה   

מלאה  במים חמים )1/2 גובה של הסיליקון(.  
לאפות בחום של 200 מעלות   .4

זמן: 30 דקות   .5
לאחר האפייה מצננים. הופכים את העוגות כדי   .6

    לשחררן מהתבנית, מקררים ויוצקים קרם גנאש לבן 
    )שעשוי משוקולד לבן מומס עם שמנת מתוקה( 

    מעל העוגות או שטרוייזל אפוי.

שף קונדיטור ארז עמוס מרשת  המתכון המוצלח של 
מלונות רימונים

קיש טונה ומוצרלה 
בבצק פריך

המצרכים הנדרשים:
מתכון לתבנית פאי בקוטר 26 ס"מ 

חומרים לבצק : 
 3 ו-1/2 כוסות קמח

 שמן הקנולה שסונן מקופסאות הטונה
 2 כפיות מיץ לימון 

 1 כפית מלח
 3/4 גביע אשל

 1/2 כוס עלי בזיליקום

חומרים למילוי : 
 3 קופסאות טונה בשמן קנולה )מסוננות, יש 

    לשמור את השמן בצד( 
 2 ביצים

 5 כפיות מיונז
 1/2 כוס חלב 

 4 כפות גבינת מוצרלה איכותית מגוררת
 1 כף אבקת מרק עוף 

 2 עגבניות קלופות חתוכות לקוביות
 מלח ופלפל לפי הטעם.

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל180 מעלות.

2. מערבלים במיקסר את כל חומרי הבצק לקבלת 
    בצק אחיד. מרדדים את הבצק לעלה גדול מספיק 

    לתבנית לכיסוי התחתית ודפנותיה.
3. מערבבים את המילוי ויוצקים מעל הבצק, אם 

    נותר בצק ניתן לקשט עם יתרת הבצק את הפאי 
    בחלקו העליון.

4. אופים על חום בינוני 180 מעלות ל45 דקות. 
    בתום 45 הדקות, מורידים את החום לחום נמוך 

    ומשאירים את הפאי לעוד כחצי שעה בתנור. 
5. מגישים חם

המתכון באדיבות: סטארקיסט )לאוכלי דגים וחלב(

סלסה של עגבניות מעושנות 
 מניחים רשת צליה/מחבת גריל על להבה גבוהה ומחממים היטב

 עליה מניחים 5 עגבניות מגי שלמות עם ענף מרווה ושורפים אותן היטב מכל צדדיהן )רק עד שהקליפה 
    שלהן משחירה(

 מעבירים את העגבניות ועלי המרווה לקרש, קוצצים אותם גס יחד ומעבירים לקערה
 קולפים וקוצצים שן שום

 מתבלים את העגבניות בשום, הרבה שמן זית ומלח אטלנטי לפי הטעם
 טובלים לחם קרוע ונותנים ביס

באדיבות: שף ברק יחזקאלי ליד מרדכי

דופי  כל  ללא  ולבנה  גבוהה  אותה  רוצים  אתם 
מחלקת  מומחי   - תצליח  לא  שהיא  פוחדים  אך 
את  בשבילכם  ריכזו  "הסטוק"  רשת  של  האפייה 
שלכם  העוגה  שהפעם  שיבטיחו  הדיברות  עשרת 

תצא מושלמת.

שהמציא  הראשונות  העוגות  בין  היו  גבינה  עוגות 
לא  הראשונים  הכתובים  המתכונים  האדם. 
נשמעים טעימים במיוחד, ומורכבים מגבינה קשה 
רמץ  על  ונאפתה  קמח  עם  שעורבבה  מגוררת 
מדורה )אפר חם שנותרו בו גיצים(. עוגות הגבינה 
עיקריים:  סוגים  לשני  מתחלקות  המודרניות 
עוברות  אינן  קרות  גבינה  עוגות  וקרות.  אפויות 
שימוש  בזכות  כללי  בדרך  ומתייצבות  אפייה 
גבינה  לעוגות  ואילו  דומים  בחומרים  או  בג'לטין 
מוקצפות  בחושות,  גרסאות:  כמה  יש  אפויות 
אינן  גבינה  עוגות  הטכניקות.  שתי  של  ושילוב 
הגדולה  ושעתן  בישראל,  במיוחד  פופולאריות 

מגיעה כמתבקש בחג השבועות.

לגזור ולשמור: 
עוגת הגבינה המושלמת


















השתמשו בתבנית קפיצית ממתכת לחילוץ  קל.
זהירות! הימנעו מערבול יתר של מסת העוגה. 
ובכך  בעדינות  הבלילה  את  טירפו  או  ערבלו 

תמנעו סדקים במהלך האפייה.
לפני  לערבב(  )לא  התערובת  את  קפלו 

הכנסתה לתבנית כך תמנעו בריחה של אוויר.
הקפידו על טמפרטורת אפייה נמוכה )לא יותר 

מ- 150 מעלות(
במהלך  התנור  דלת  את  מלפתוח  הימנעו 

האפייה.
היא  אם  לבדוק  כדי  קיסם  הכנסת  על  וותרו 

עשויה במרכז, זה רק יגרום לה להיסדק.
כשהעוגה מוכנה תחילה שחררו אותה בעזרת 

סכין מדפנות התבנית.
אין להגיש את העוגה בעודה חמה אפשרו לה 

להתקרר ולהתייצב.
את החיתוך בצעו בסכין רטובה.

העוגה בכל זאת נסדקה? פזרו אבקת סוכר מעל

תפוחי אדמה מוקרמים
מלון של  השף  בטעמים,  מלאה  משגעת,  חלבית   מנה 

לשתף  שמח  הטעימים  במאכליו  שידוע  ירושלים'  'גני 
אותנו במתכון מהיר וקל לכבוד חג השבועות

 6 תפוחי אדמה
 רבע חבילת חמאה

 חבילת שמנת מתוקה
 שני שיני שום כתוש

 5 כפות חלב
 גבינה צהובה מגורדת.

 מלח, פלפל שחור.
אופן ההכנה:

 מטגנים בחמאה את השום הכתוש מוסיפים את
    החלב והשמנת המתוקה עד להרתחה.

 חותכים לפרוסות את תפוחי האדמה שבושלו 
קודם לכן. מניחים את פרוסות תפוחי האדמה בתבנית          

מעל. צהובה  גבינה  ומפזרים  הסיר.  תכולת  את   שופכים 

מחממים תנור לחום של 180 מעלות ואופים עד להזהבה.

מוס חלווה ללא ביצים וחלב
השוקולטיירית  אותנו  משתפת  השבועות,  חג  לקראת 
נחמה-דינה קאופמן, בעלת בוטיק השוקולדות, 'פרלינה' 

שבכפר חב"ד, במתכון לקינוחי מוס בטעם של עוד.

 מרכיבים
 180 - 200 גר מחית חלווה

 2 כפות נס קפה+50 גר' מים רותחים
 350 גר' ריצ+120 גר' מים )או 2 מכלי ריצ' פחות 3 כפות(

אופן ההכנה
והמים    קפה  הנס  עם  החלווה  מחית  את   מערבבים 

הרותחים.
 מקציפים את שמנת הריצ'

 מאחדים את שתי התערובות.
 יוצקים לכלי הגשה מתאימים )כוסות גבוהות( מצננים.

 ניתן לקשט את המוס בקוקוס קלוי לפני ההגשה.

עוגת גבינה ללא אפיה
לספר  שמחה  נאמן'  מ'רשת  ריקי  השבועות  חג  לכבוד 
לי על מתכון מיוחד שאפשר להכין אותו מבלי לאפות, 

ניסיתי בבית יצא מעדן

מרכיבים להכנת תחתית העוגה:             
 200 גרם עוגיות פתיבר טחונות

 90 גרם חמאה מומסת

אופן הכנה:
מערבבים יחד ומשטחים בתבנית 

המילוי:
 500 גרם גבינה

 חצי  חבילת פודינג וניל.
 שמנת אחת

 חצי כוס סוכר
 מערבבים את הכל ושופכים על התחתית.

 מפוררים מספר ביסקוויטים לפירורים ומפזרים 
    על העוגה. מכניסים למקרר ואוכלים לתיאבון.
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַלָּמֳחָרת ַהְּלָוָיה הֹוִדיַע 
ִלי ֲחִגיִגית עֹוֵר ַהִּדין ֶׁשל 

ֶאִדי, ֶׁשֶאִדי הֹוִריׁש ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו 
ְלִנְזְקֵקי ַהְיִׁשיָבה! ֶאִדי ֵמעֹוָלם א 

ִּדֵּבר ַעל ֶּכֶסף... ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ְּבטּוִחים 
ֶׁשהּוא ָעִני ָמרּוד, ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא 

ֲעִריִרי ְוַגְלמּוד! 

ְמֻצָּין!
ִאם ָּכ - ַמה 
ָּכאן ַהְּבָעָיה?

ַהּכֹל ִמְסַּתֵּב ָּכאן! 
זֹו א ַצָּוָאה ְרִגיָלה! ֶאִדי ָּכַתב ֶׁשַרק 

ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת ְּכַתב ַהִחיָדה ֶׁשּלֹו 
– ִיְזֶּכה ַּביֻרָּׁשה!

ֵאיֶזה ְּכַתב 
ִחיָדה?

ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵביתֹו 
ִהְׁשִאיר ֶאִדי ַמֲעָטָפה ּוָבּה 
ִמְכָּתב – ִהֵּנה ַהִּמְכָּתב... 

.ִּתְקָרא ְּבַעְצְמ

ֶהְמְמְמְמְמ... 
מּוָזר ְלַמַּדי...

 !ְוָכאן ְּבִדּיּוק ָהִעְנָין ִמְסַּתֵּב
ֶיְׁשנֹו ְּפִקיד ְיֻרּׁשֹות ְמֻרָּׁשע ְּבֵׁשם ָראְלף 
ֶׁשְּמַרְחֵרַח ָּבֵאזֹור ֵמָאז ֶׁשֶאִדי ִנְפַטר... 
ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ְמַחֶּכה ֶׁשַהְיֻרָּׁשה 

ִּתּפֹל ְלָידֹו!

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ב'
מסתורית

צוואה 

 תעלומה
 מספר

2

החדשים של
>>>  

ד' בסיון תשע"ו 10/6/16
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! לצבוע  וגם  לצייר  אחד  כל  שתלמד  הספרים   "סידרת 
שונות  קושי  ברמות  בנוי  ומהנה   קלה  שלבים   בשיטת 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
דמויות, בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, 

איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

1.בקריקטורות מציירים בהגזמה. שמו לב לשיער
 שקיבל נפח גדול יותר משיער אמיתי.

2.יש לצייר את כפות הידיים והרגליים לפני 
הגוף כדי שנקבע איפה כל חלק בגוף ממוקם 

ונראה שהתנועה שעשינו לדמות נכונה עם 
פרופורציות נכונות.

בהצלחה

טיפ

בואו ילדים 
ונצייר דמות 
נערה חביבה!

123

6789

45
נצייר את 

החלק 
התחתון 

של הידיים 
והרגליים. 

נוסיף סימון של 
צירי התנועה 

נצייר את 
כפות 

הידיים  
וכפות 

הרגליים 
ונוסיף צוואר

 נסמן את 
הזרועות, הידיים 

ואת הירכיים

 כעת נצייר את 
החולצה והחצאית

 נצייר את תווי הפנים 
נוסיף נפח לרגליים  

נצייר את הנעליים 
ונוסיף אצבעות לכפות 

נוסיף את השיערהידיים

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:
" מה עושים עכשיו" 
הספר שילמד כל 

ילד מה בדיוק צריך 
לעשות ויקנה לו 

כישורי חיים
חדש!

לומדים
עם: לצייר

ננתחיל בציור 
הראש, הלסת 

וקווי העזר

 נעבור לציור הגוף: נתחיל 
את חלק הגוף העליון 

בצורת מלבן רחב למעלה 
וצר יותר למטה

נמחק את קווי הבסיס 
המסומנים בכתום 

וסיימנו

17ד' בסיון תשע"ו 10/6/16 א' באדר ב' תשע"ו 11/3/16

יש לכם איזה רעיון יפה שהייתם רוצים שנצייר? מה עוד הייתם רוצים ללמוד? יש לכם משהו להעיר או לשנות במדור זה? שלחו אלינו ואנו נשמח לשמוע 

"לומדים לצייר עם: דבורה בנדיקט"
"סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !

בשיטת שלבים קלה ומהנה בנוי ברמות קושי שונות 
המתאים לכל גיל"

מלווה בטיפים כיצד לעשות שימוש בצבעי מים, אקריליק, פנדה כיצד לצייר דמויות, 
בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

ניתן להשיג בחנוית הספרים " אור החיים" "יפה נוף" 
ובחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

עם דבורה בנדיקט

לומדים
לצייר

הספריםעכשיו בחנויות קריקטורות לומדים לצייר 

5

1

9

6

2

10

7

3

11

8

4

12

לאחר שסיימנו לצייר נמחק קווים אלו ולמקם את הפרטים בדמות בצורה נכונהאלו קווים שעוזרים לנו לצייר מדויק יותר אנחנו נעזרים בקווי עזר  כדי שהציור שלנו יצא ציור  יפה ומוצלח טיפ 

חדש!

נתחיל בציור 
הראש נצייר 

קווי עזר –
שאותם נמחק 
בסוף קו עיניים 

וקו אמצע

נצייר את 
הלסת, 
העיניים 
והגבות

נצייר את 
החלק הפנימי 
בעיניים,  אף 
פה ואוזניים

נוסיף שיער, 
נצייר את 
פנים הפה, 
האישונים 
בעיניים 
והריסים

כעת 
לפרטים 
הקטנים 
בפנים 

ונעבור לציור 
הכובע

נצייר את 
החלק 

העליון של 
הכובע 

ונוסיף את 
הפפיון

עוד 
צ'ופצ'יק 

קטן בכובע 
ונעבור 
לציור 
הידיים 

נוסיף 
שרוולים 

את 
קצוות 

החולצה 
והמכחול

נתחיל את אצבעות הידיים 
ונצייר את הרגליים

נוסיף את אצבעות הידיים 
והנעליים

כעת נוסיף את הפרטים 
הקטנים וסיימנו

נמחק את 
הקווים 

הכתומים 
בציור –אלו 
קווי העזר 
המיותרים 
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c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים
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"למה על כל דבר הוא אומר לא?"  שואלת אותי היושבת 
לא שומע מה מבקשים ממנו  וכבר  אפילו  "הוא  מולי. 

מסרב".
הורים רבים מרימים ידיים נוכח התופעה המוכרת הזו.
הם מדברים והילד לא מקשיב. הם מצווים והוא בשלו.

כשהוא מבקש משהו הוא נחרץ בדעתו ודורש בדיוק את 
מה שרוצה. "אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה" הם 

אומרים. "כל כך קטן וכל כך דעתן".
ואכן ילדים מסוגלים להיות עקשנים כבר מגיל קטן מאד.
את  ויש  רוצה"  ה"לא  גיל  הוא  שנתיים  גיל  את  לנו  יש 
גיל 4 העיקש, בגיל 10 הוא כבר מתבגר צעיר וכשהוא 

מתבגר באמת העקשות הולכת וגדילה.

את  לשנות  נוכל  אבל  הילד  אופי  את  לשנות  נוכל  לא 
גישתנו הקודמת שאולי גרמה לו להיות כזה או לפחות 

חיזקה את עקשנותו.

ילד  לפעמים  גבולותיכם.  את  לעצמכם  הגדירו 
היא  מה  בטוח  שלא  מכיוון  ומתעקש  מתווכח 
עמדתנו. מותר לכם כהורים לומר לא על כל דבר 
אם  השאלה  ונשמע"  "נעשה  לומר  חייב  יהיה  והילד 
בטוחים,  ברורים,  יותר  תהיו  אם  לכך.  להביאו  תצליחו 

לצייר  החלטתם  שבהם  במקומות  רק  אדום  קו  מציירי 
גבול- תצליחו להביא את הילד לעשות כרצונכם.

אחד  מצד  הילד.  את  מבלבלים  הורים  לפעמים 
בלחיו  צובטים  שני  ומצד  עקשנותו  על  כועסים 
הבהירו  בחמידות.  להתעקש  כשמצליח  בהנאה 
מרוצים  אינכם  אתם  כמה  עד  השקפתכם.  את  לעצמכם 
מהתנהגותו ואז העבירו לו את בקשתכם. אל תשדרו לו 
שידור כפול. לפעמים הורים אומרים לילד דבר וכשהוא 
בזה  זה  מביטים  הם  חכמה  אך  מתחמקת  תשובה  עונה 
על  ושוב  שוב  לחזור  עליו  אם  מבין  אינו  הילד  בחיוך. 

תשובתו הססגונית או לשמוע בקול ההורה.

על  ולעמוד  גבול  להציב  שתפקידנו  לזכור  עלינו 
קיומו. זה שהילד ממרר בבכי אין זה אומר שעלינו 
בנו  ומטיל  עלינו  צועק  שהילד  זה  עליו.  לרחם 
נקיפות מצפון זה לא אומר שאנחנו לא בסדר אשמים או 
טועים. ילד חייב ללמוד שבחיים עושים דברים נחמדים 
וגם מקיימים את מצוות ההורים אם אין נהנים מזה כלל.

וזאת מתוך  לפעמים הילד מסרב לעשות דברים 
הוא  הדברים  את  במקומו  נעשה  אם  עצלנות. 
אותו,  ללוות  נוכל  הלאה.  גם  ויתעצל  ימשיך 
לעזור לו, ליעץ לו, לכוון אותו, להקשיב לו ולחפש יחד 

איתו פתרון אבל בשום פנים ואופן לא לעשות במקומו.

אם ילדנו מסרב לעשות מה שאנו מבקשים ממנו 
נבהיר  בהחלטות.  אותו  נשתף  בואו  לעשות 
וכאשר  יחד  להחליט  נוכל  תמיד  לא  שאמנם  לו 
ההורה ביקש ממך אתה חייב לציית ובכל זאת נקל עליו 

במקום שזה אפשרי.

ילד עקשן וסרבן אוהב לדעת דברים ולהבין מאין 
לטיול,  למטה,  איתו  לרדת  זמן  מצאו  נגרמים. 
לישיבה בגינה או באוטובוס, ספרו לו, התייעצו 
אתו, שתפו אותו, הקשיבו לו וכך תלמדו עליו מה שהוא 

באמת.

לילד, ההתפעלות  כמו תמיד העידוד, ההקשבה 
ממנו ומדבריו, הנכונות שלכם לפתוח אליו דלת, 
כל  את  לשנות  לילדכם  לגרום  מסוגלים  אלו  כל 

תפיסתו ולהתחיל להקשיב למה שאתם מבקשים ממנו.

כך  ואחר  יעשה  שקודם  לכך  הילד  את  להביא 
ישמע זו תורה שלמה שככל שהילד עקשן יותר 
הקושי  כמידת  אבל  יותר.  קשה  מלאכה  היא  כך 
כך מידת ההנאה שתנחת על ראשכם עם כל הצלחה ולו 

קטנה ביותר.

ילדים מסוגלים להיות עקשנים כבר מגיל קטן מאד.
יש לנו את גיל שנתיים הוא גיל ה"לא רוצה" ויש את 

גיל 4 העיקש, בגיל 10 הוא כבר מתבגר צעיר וכשהוא 
מתבגר באמת העקשות הולכת וגדילה
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saratikshoret@gmail.com :שרה פכטר                                  לתגובות אמא מחליפה

השבועהמלצת 
בה  במשקל  ירידה  תחרות  נערכת  אלה  בימים 
ירידה  על  מדווחות  שכבר  נשים  שלוש  משתתפות 
רוטס,  חברת  בחסות  נערכת  התחרות  במשקל, 
בכדורים  מדובר  בשבילך,  כמוסות  את  שמייצרת 
רינה  ד"ר  עם  וביחד  תזונה.  תוספי  טבעי,  בסיס  על 
גרנות שמלווה את התהליך בדיאטה נפלאה. הנשים 
מדווחות כי הכמוסות בשבילך, גורמות להן לתחושת 

שובע. אז שווה לך לנסות. 

'רוטס', החברה האיכותית והמובילה בתוספי  חברת 
מזון, מייצרת בשבילך את הפתרון המושלם לחיזוק 
תפקוד  לשיפור  החיסונים,  המערכת  לחיזוק  הגוף, 

האיברים, לנסיכת חיוניות ומצב רוח משופר ועוד.
בין מגוון המוצרים הרבים אפשר למצוא את המסטיק 
כמוסות,  ולריאן  יו,  פור  דיאט  כורכומין,  ביו  תימני, 
כלורלה, לקסי קול, מוריגנה, שורש כורכום, כמוסות 

תה ירוק ועוד.

עבודת המידות

"וכן, פתאום זה היה ברור לי. הוא הציב בפני גבול, תמרור מאוד ברור. כי הוא ידע, 
שאני צריכה ללמוד בדרכי שלי, שגם אם מבוגרים טועים או עושים דברים שלא 
מקובלים על הילדים, עדיין אסור לי להתחצף או לפגוע בכבודם של אבא ואמא"

ספק.   אין  זהו,  אתמול".  אלי  התחצף  שלי  "הבן 
עלינו  שלב.  מטפסות  חברתי  ושל  שלי  השיחות 

בסולם.
התקרית  על  לה  ולספר  לה  לומר  רציתי  שלי',  הבן  'גם 
הבן  ובין  ביני  בבית,  אצלי  אתמול  שאירעה  נעימה  הבלתי 
לילדה  הפכתי  לרגע  לה,  לספר  התביישתי  אבל  הבכור. 

שכאילו אומרת: תספרי לי ואז אספר גם אני לך.
"תשמעי מה קרה", היא הייתה נסערת. "הוא ביקש לקרוא 
ספר שהיה מונח בחדרי, ואני הודעתי לו באופן חד משמעי 
שאין על מה לדבר. ואז הוא הישיר אלי מבט של חוצפן בן 
שלוש עשרה והתיז: "אמא, אז למה לך מותר לקרוא אותו?"

למקום  הוויכוחים,  למגרש  נגררתי  משווה?"  אתה  "איך 
שמאחורי הקו האדום. "אני אישה בוגרת ויציבה שיודעת מה 

קורה לפני. אני זקוקה לספר לצרכי עבודה".
אבל הוא בכלל לא התרגש והטיח: "בעיני זאת צביעות. 

למה לי את לא מרשה?"
הקשבתי לדבריה של החברה שלי, ובעיני רוחי ראיתי את 
בארזים  הגם  ירושלים.  טוב  ילד  טובים,  בן  נער  שלה,  הבן 

נפלה החוצפה?
האם מדובר בגזירה שאי אפשר לעמוד בה?

ובו  לספר  המשיכה  היא  בבכי",  פרצתי  כמעט  "נחרדתי. 
זמנית גרמה לי לכאב בטן. הבנתי אותה מאוד.

"ואז מצאתי את עצמי ממשיכה ומסבירה לו שיש דברים 
ארוך  דיון  התחיל  כאן  אסור.  ולילדים  מותר  שלמבוגרים 
שהסתיים בטריקת דלת של המתבגר, ומאז אני מרגישה חוסר 

אונים".

כן, גם אני הרגשתי אתמול חוסר אונים כשהבן שלי 
שצריך  עייף  מתבגר  של  בקול  לעברי  התיז  הבכור 

לחנך את הוריו: "אמא, תירגעי".
זה קרה אחרי שהבעתי כעס בקול רם על מצב חדר הבנים 
שנראה כמו אחרי קרב, שעות ספורות לאחר שעמלתי לסדר 

אותו בשבילם.
הד  את  שמעתי  שלך?"  לאמא  ככה  מדבר  אתה  "איך 

גיל  קולי, וראיתי גם את המבט החוצפני הזה שמאפיין את 
ההתבגרות. "איך אתה מעז להתחצף?!"

"האם הדור שלנו הפך לחוצפן יותר?" היא שואלת אותי 
וממשיכה לשאול: "תגידי, מה הייתי צריכה לענות לו?"

"כן. אין ספק, משהו בזוהרה של הסמכות ההורית הועם. 
לענות  ניסיתי  להורה",  עצמו  את  מצב שהילד משווה  נוצר 
לה על ראשון ראשון, "וכך קורה שהילדים נוטלים לעצמם 
חירות להרגיש שמותר להם להעיר להורים ולהתחצף אליהם.

עם  ומה  המשיכה.  היא  מיושנת",  שאני  מרגיש  "הוא   
התורה? שם חובה על הילדים לכבד את ההורים ובטח שלא 

להתחצף. 

כולם  כולם מבינים את חוק השימור?  "מעניין, למה 
מבינים שמדובר בתרבות של העיר. הרי לכאורה אם 
לא,  ממנו?  ויפה  מהודר  בניין  שם  נבנה  ישן,  מבנה  נהרוס 
אבל חוק השימור מסביר שלא כך. אז למה הורים שרוצים 
באופן  מואשמים  מסוימים  ספרים  לקרוא  מילדיהם  למנוע 
מידי כמיושנים, כמונעים מילדיהם גישה לתרבות העולמית? 
הם משמרים אותם ומשביחים אותם בו זמנית. הילדים יגדלו, 
יתבגרו, ורק אז, כשאישיותם תהיה בנויה ויהיו להם הכלים 
יוכלו לקבל לידיהם את  הנכונים והגבולות המתאימים, הם 
היכולת לקרוא. חוק השימור חל גם על תרבות ילדינו! אבל 

אני לא יודעת אם ילד יכול להבין את זה..." התפלספתי.
גם  בסוף  כן,  אותי.  והיא  אותה,  הרגעתי  לדבר,  המשכנו 
אני סיפרתי לה על הבן שלי שהתחצף אלי כאשר נזפתי בו 

ובאחיו. צרת רבים חצי נחמה.
את  מסמלת  שהחוצפה  בתובנה  הסתיימה  בינינו  השיחה 

נפילת החומות ההוריות שפעם היו שוות משהו.

לי.  החדשה  בסיטואציה  עצמי  את  מוצאת  אני  לאחרונה 
המתבגרים שבבית. 

לחזור  ומנסה  העיניים  את  עוצמת  אני  פעם  מידי 
נזכרתי  שנים.  באותם  שלי  במחשבות  להיזכר  אחורנית, 
בתקופה שבה הרשיתי לעצמי להתחצף לאמא שלי. חשבתי 

ניסיתי  דברים.  מנהלים  איך  ממנה  טוב  יותר  יודעת  שאני 
להסביר לה, והיא שתקה.

בסל  אתמול  שהנחתי  יקרה  חולצה  מהחבל  כשהורדתי 
השתרבבה  היא  כי  לאפורה  הפכה  היא  כי  וגיליתי  כביסה 
לאמא שלי בטעות עם הכבסים הצבעוניים, הרמתי את קולי: 

"אמא, את לא יודעת לכבס!" במלים פשוטות, התחצפתי.
ואז אבא שלי ניגש אלי ואמר לי: "עד כאן, גברת צעירה!" 
הוא לקח את החולצה מהיד שלי והשליך אותה הרחק, על 

הספה שבקצה החדר.
יודעת  "תקשיבי לי טוב, שרה! לא משנה אם אמא שלך 
לכבס או לא. לא משנה אם היא מבינה אותך או לא. את הבת 
שלה והיא אמא שלך, ולכן את לא מתחצפת אליה יותר! זה 

ברור לך?"
וכן, פתאום זה היה ברור לי. הוא הציב בפני גבול, תמרור 
שלי,  בדרכי  ללמוד  צריכה  שאני  ידע,  הוא  כי  ברור.  מאוד 
מקובלים  שלא  דברים  עושים  או  טועים  מבוגרים  אם  שגם 
על הילדים, עדיין אסור לי להתחצף או לפגוע בכבודם של 

אבא ואמא.

הולכת  אני  מה  בדיוק  וידעתי  העיניים  את  פקחתי 
הוא  שלי,  לבכור  קראתי  הנה",  בוא  "שימי,  לעשות. 

התייצב. בסך הכול ילד טוב ומתוק.
"תקשיב טוב, שימי. לא משנה מה אתה חושב עלי, ולא 
לא מתחצף  אתה  הזה.  בבית  דברים  מנהלת  אני  איך  משנה 
אלי יותר! אני אמא שלך ומבקשת שתדבר אליי רק בכבוד 

ובדרך ארץ ויהי מה. זה ברור?!"
ייתכן  להתווכח.  ניסה  לא  אפילו  הוא  קרה.  יאומן  והלא 

אפילו שהוא שמח באותו הרגע על הגבול שהצבתי לו.
"בסדר, אמא", אמר ואני רצתי לספר לבעלי )שאגב, אליו 
על  לא?(  או  ספר,  בית  מנהל  להתחצף.  מעיז  לא  אחד  אף 
השיעור החדש שלמדתי ועל המתנה שהענקתי, ויותר מכל, 

גם קיבלתי.

בחג השבועות קיבלנו מתנה 
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 שני אנשים התעוררו יחד בבית רחב ידיים.
הם לא הבינו איך הם הגיעו לשם, הם גם לא 
זכרו שום דבר שהיה קשור בעברם, רק שניהם 
בבית רחב ידיים, אה, וגם היה הזמזום הזה 

שנשמע כל הזמן באוזניהם.
לאחר שקמו מהרצפה כשהם משפשפים את עיניהם, הם 
החלו לתור את המקום בו הם נמצאים. הבית היה בהרבה 
יותר גדול מכפי שנראה בהתחלה, היו בו הרבה חדרים, 
בכל חדר, היו עצמים אחרים שנועדו למטרות שונות. היה 
חדר של מזון ומים שהיו נצרכים לקיום שלהם, היה חדר 
של שינה שגם היא היתה נצרכת לגוף שלהם, היה חדר 
של חיות, שהם היו בעצם בעלי-החיים היחידים בבית חוץ 
מהם, היה חדר של צמחים מכל מיני סוגים, הצמחים גודלו 
על ידי מערכת השקייה מלאכותית שטיפלה בכל צרכיהם 
בתהליך מחזורי של צמיחה ונבילה וחוזר חלילה, היה גם 
חדר של מלאכה שבו הם יכלו לבנות לעצמם כלים שהם 
היו צריכים, בקיצור הבית ענה על כל הצרכים הפיזיים 
של שני האנשים, וגם הכיל עוד הרבה דברים שלא ברור 

למה נועדו.
הם הסתובבו משתוממים במשך זמן רב בבית, והבינו 
לאחר זמן מה שהוא בעצם מתאים לכל צרכיהם. כל אותה 
עת נשמע זמזום כזה מטריד, שכל הזמן הורגש בחלל הבית. 

הם ניסו יחד להבין מהו המקור של אותו זמזום מוזר.
לאחר זמן מה הם נעצרו במרכז הבית, באזור שהוגדר 
על ידם מאוחר יותר, כ-"סלון",  שם עמדה מכונה מופלאה 
שעוצבה בצורת כדור הארץ. המכונה פשוט עוררה את 
סקרנותם האינטלקטואלית של שני האנשים המבולבלים.

הם החליטו שקודם הם יתמקמו בבית, ולאחר מכן יבדקו 
את המכונה המוזרה.

לאחר כמה ימים נוספים, אחד מהם החל לבדוק את 
המכונה,. הוא התבונן בה היטב, ואז הוא שם לב ללוח 
כפתורים שהוסתר בתחתיתה, "היי, תראה מה מצאתי!", 
הוא קרא אל השני בהתרגשות, השני משך בכתפיו ולא 

הראה עניין רב בתגלית. 
הוא המשיך לבדו לבדוק את הלוח, והקיש על אחד 

הכפתורים.
שום דבר לא קרה.

הוא הקיש על כפתור אחר, אך גם אז עדיין לא קרה 
שום דבר.

כך היה גם בפעם השלישית והרביעית.
זה היה נראה לו נורא מוזר, כי אם היו כפתורים מסתבר 
שהם נועדו למטרה מסויימת. הוא שפשף את רקותיו, ומבלי 

משים לחץ על שני כפתורים בבת אחת.
האור בחדר השמאלי כבה לפתע. האיש קפץ בהפתעה.

הוא רשם לעצמו )בפנקס ובעיפרון שהכין לעצמו בחדר 
המלאכה(, "שני הכפתורים א' ו-ב' ביחד מכבים את האור 

בחדר השמאלי".

לאחר תקופה שבה עבד האיש על צירופים שונים בין 
הכפתורים, )היו כאלו שהצטרפו על ידי זמן מדוייק של 
השהייה ביניהם, מספר מסויים של לחיצות, או הטייה 
של הכפתור לצד מסויים(. הוא הבין שהצירופים השונים 
מפעילים מערכות שונות בתוך הבית. המכונה היתה מעין 
לוח בקרה של הבית, באמצעות התגליות שלו על לוח 
הבקרה, הוא הצליח לייצר דברים חדשים על ידי שילובים 
של מערכות מחדרים שונים, לדוגמה, הוא ייצר תרופות 
מצמחים, הוא ייצר כלים יעילים להפליא, עם טכנולוגיה 
גאונית ששילבה חשמל ומכאניקה, והכל באמצעות הלמידה 

שלו על המערכת שעבדה בשיטת הניסוי והתהייה. 
לאחר תקופה כזו הוא החל להרגיש מעין התרוממות 
רוח. הוא חש שביכולתו לשלוט כמעט באופן מוחלט על כל 
המערכות של הבית, להשוות את היום הראשון שלו בבית 
אל היום הנוכחי )לאחר כשנה וחצי(, היה ממש מגוחך, אם 
בהתחלה הרגיש שאין לו שום שליטה במה שקורה בבית, 

עכשיו הוא הרגיש הרבה יותר בשליטה. 
הוא אפילו התחיל לזלזל קצת באיש השני שהסתובב 
בבית, שלא התעניין בכלל במערכת הבקרה שמתחת למכונה 
הגדולה שבסלון. הוא ראה בו טיפוס אפרורי שפשוט ממשיך 
להתבונן בבית כיצירה מוזרה ומלאה בשאלות. אני יודע על 
הבית הזה הרבה יותר ממנו, הוא חשב לעצמו בהתנשאות, 

טוב, זה כנראה עניין של גנטיקה... 
הוא המשיך ללחוץ על הכפתורים השונים כדי לגלות 

עוד מנפלאות לוח הבקרה.
האיש השני המשיך לשוטט בבית אפוף מחשבות. 

לאחר כשלוש שנים, הוא התחיל פתאום להסתובב עם 
ספר שבו קרא כמעט בכל מקום שהיה.

"מה זה הספר הזה?" שאל אותו יום אחד האיש הראשון, 
"מאיפה השגת אותו?".

"אהה", אמר השני, "זהו הספר שמספר את סיפורו 
של הבית הזה שאנחנו נמצאים בו שנים, הוא גם מסביר 
את המטרה שלשמו הבית נועד, ולמה זה קשור אלינו..."

"מה אתה מקשקש שמה?" שאל הראשון, "אתה כבר 
כמה שנים מסתובב פה כמו איזה נווד, ולא עושה כלום. 
אתה אפילו לא יודע איך לייצר מחשבון באמצעות המכונה 
הנפלאה הזו שבסלון, אתה חושב שאתה יודע יותר ממני 

על הבית הזה?".
"תלוי על מה אנחנו מדברים", אמר השני ויישר את 
משקפיו הגדולות והישנות, "כי בזמן שאתה התלבשת על 
המכונה הגדולה ההיא וניסית להבין מה יש בבית הזה, אני 
הסתובבתי פה וחשבתי לעצמי למה יש בכלל את הבית 
הזה ולמה התעוררנו פה שנינו ללא זיכרון וללא מטרה 
בבית מלא בחדרים שנועדו לספק את צרכינו עד שנמות".

"לאחר תקופה, המשיך השני, "משעמדתי על העובדה 
שהבית סודר באופן כזה שיתאים לצרכינו, הבנתי שמישהו 
סידר אותו באופן כזה, וממילא הגעתי למסקנה שלמישהו 

יש עניין בכך שנחיה בבית הזה ונעשה בו משהו, כי אחרת 
לאיזה צורך הוא הביא אותנו לכאן?".

"נו", אמר הראשון בחוסר עניין, "אז מה הועלת לנו 
פה?".

"חכה", אמר השני, "בשלב זה הגעתי למבוי סתום, 
מכיוון שלא היה לי מושג מהו הדבר שבשבילו הגענו אל 
הבית, כי רק מי שהכניס אותנו אל הבית הוא זה שיכול 

היה לומר לי מדוע עשה זאת ולאיזו מטרה".
"וכאן, הגעתי למסקנה שאם אותו אחד רצה שנעשה 
את רצונו, הוא היה חייב להשאיר לנו הוראות, כדי לומר 

לנו מה אנו צריכים לעשות כאן".
"ואכן", סיים השני בניצחון, "לאחר חיפושים ארוכים, 
מצאתי את הספר הזה, ספר הספרים שנכתב על ידי מי שבנה 
את הבית, והוא מספר את הסיפור המלא של הבית הזה, 
הוא נותן את התשובות לכל השאלות ששאלתי בהתחלה, 
למה הגענו לפה, מי הביא אותנו לפה ותרשה לי לגלות 
לך משהו, גיליתי שאחרי שנסיים את עבודתנו כאן, אנחנו 
הולכים לצאת מהבית, ולהיות חופשיים! במקום בו לא 
יהיו לנו מגבלות בשום תחום, לא נהיה חולים, לא נהיה 

עצובים, ולא נהיה משועממים".
"אתה מדבר שטויות!", אמר הראשון. "אם למדת כל 
כך הרבה על הבית, איך זה שאתה לא יודע לעשות אפילו 
רבע ממה שאני יודע לעשות על ידי השימוש במערכות 

של הבית?",
"זה משום שאתה מתעסק במקלדת שבתחתית המכונה", 
אמר השני בשלווה, "והיא בסך הכל לוח הבקרה של הבית". 
"והמערכת הזו, היא ממש לא הסיבה שהגענו לכאן, 
היא אמנם יכולה לעשות דברים נפלאים, אבל להמשיך 
לשחק בה כל הזמן לא יביא אותנו לשום מקום, צריך 

לזכור את המטרה!" 
"ומהי המטרה?" שאל האיש הראשון, 

"בשביל להבין את זה", אמר האיש השני בחיוך, "תצטרך 
לקרוא בספר הזה שכתב בעל הבית בעצמו..."
באותו רגע נשמעה דפיקה בדלת הראשית.

"מה זה", אמר האיש הראשון בפחד, הוא לא הכיר שום 
כפתור שהיה אחראי על הדלת.

"זה בעל הבית", אמר השני, "הוא קורא לנו לבצע את 
המוטל עלינו".

התורה היא ספר ההפעלה של העולם הזה, בה כתוב 
את המטרה שלשמה נוצרנו יחד עם העולם, ואת הדרך 
להגיע אל מטרה זו. לעומתה המדע פשוט מנצל את 
המוח האנושי )המכונה הנפלאה( לצרכי התייעלות 
פשוטים במצב הנתון, כלומר בעולם שלנגד עינינו, 
בן התורה לומד על הנצח בעוד איש המדע בסך הכל 

משחק במשחקי ההווה.
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אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

לדאוג למשפחה

זה להשקיע,

לגוון ולדעת גם לארח

בשפע ומבחר

דנונה – כל הטעמים לחגוג בשפע!
כשחוגגים שבועות עם יוגורט דנונה

המשפחה והאורחים נהנים משולחן חג עשיר
עם מגוון יוגורטים טעימים ובריאים
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