לקראת ימי הסליחות ,מציע מרדכי רוט לסלוח קודם כל לעצמנו
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מ

כ”ד באלול תשע”ז ,פרשת ניצבים וילך
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אור אלחנן

דרכו של הגרמ”מ
חדש זצ”ל נמשכת
 פרופיל ישיבתי
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אמן באמונתו
סיפור חייו וחזרתו
בתשובה של הצייר
דוד וולק

סבא
דמשפטים

בשנת המאה לחייו ,זקן רבני מרוקו ,הגאון רבי יהושע
מאמאן ,נעתר לשוחח עם כתב ‘כל ישראל’ ולהכריע
בעניינים שעל הפרק  גיל הנישואין ,סגולה לאריכות
ימים ,ברכת ‘ברוך שחלק’ והמאבק בחילולי השבת  לאיזה
מקובלים ראוי ללכת ,ומדוע לא לנסוע בראש השנה לאומן?
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המסע לאומן
כך נערכים
להגעת הרבבות
 פרק ב

“מי יחיה”

בשנה האחרונה ,בעת אשפוזו,
העלה רבה של רמת השרון ,הגאון
רבי יעקב אדלשטיין זצ”ל ,על
הכתב ,את רגשותיו בנושאי חיים
ומוות ,בניסוח קולע ומרטיט
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בשבילי תנובה זה...

״הרגע שאמא
קוראת מהמטבח:
ארוחת ערב!״
(אלחנן מבני ברק)

ארוחה אחת .בחירה אחת.

תנובה
הבחירה של הבית
אצלנו בבית הארוחות מגוונות ,וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר ,אבל יש דבר אחד
שכולנו מסכימים עליו ,מוצרי החלב של תנובה .כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.
היא מלווה אותנו מילדות ,מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו ,והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

התשובה והסליחה

בשבוע הקרוב אנו נכנסים לימי הרחמים והסליחות שמתחילים
לאומרם במוצאי מנוחה.
עצם קביעת השם "סליחות" לתפילות אלה דורש הסבר ,שכן
לכאורה אין טעם לבקש סליחה בלי שתהא קבלה של מעשה
התשובה לפניה ,והעיקר הוא בוודאי בתשובה ולא בסליחה,
אבל כנראה שהננו מתכוונים לתכלית הנרצית לנו מאת ה' הטוב
והסולח ,בלי לוותר חלילה על כל מה שמתחייב מצידנו.
ואכן התשובה היא המצווה המרכזית שצריכה להעסיק אותנו
בימים אלה ,ולעצם העניין יש לזכור שאמנם הכול מודים שזו
מצוה ,אבל נחלקו במקורה ובמשמעותה.
לדעת הרמב"ן זו מצוה כללית שמקורה בפסוקי התשובה
שבפרשת השבוע נצבים – וילך ,אבל לדעת הרמב"ם המצווה
המעשית היא בוידוי ,שמקורה בפרשת נשוא אשר בחומש
במדבר (ה,ז) ממה שנאמר" :והתוודו את עוונם".
לפי הרמב"ם יש לפרש שהפסוקים אשר בפרשת השבוע אינם
בגדר קביעה של מצוה אלא בגדר הבטחה לקבלת התשובה וזוהי
מעלתם הגדולה של ישראל שעל בסיס ההבטחה הזו נקבע שעם
כל החרדה המלווה את הימים הנוראים בכל זאת נקראו חגים.
במזמור שבתהילים אנו אומרים" :תקעו בחודש שופר בכסה
ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב".

מצד אחד אלה ימי דין שכל באי עולם עוברים לפני ה' כבני
מרון ,ומצד שני אלה ימים של חג לגביהם נאמר (נחמיה ח,י):
"לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו
כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם".
ביאורם של דברים ,שיש כביכול אמנה בין ישראל לאבינו
שבשמים ,אמנה שבאה לתת לנו פתח בדין ,הגם שיכול להיות
קשה אם יהא רק לפי הדין.
במרכז המזמור שבתהילים (פרק מז) ,אותו אומרים שבע
פעמים לפני תקיעת השופר ,נמצא הפסוק" :עלה אלוקים
בתרועה ה' בקול שופר" ופירשו ,שה' מלך בכל העולם ודן את
כל ברואיו ,אבל בתוך כל המערכת הגדולה הזו מובטח המעבר
מכסא של דין לכסא של רחמים – ה' בקול שופר.
בפסוק נוסף נאמר" :אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך
יהלכון" ולידיעה שני חלקים :האחד להבין מה אנו שומעים,
והשני להבין שהתקיעה משמשת כביטוי נפלא של תפילה.
השמיעה אמורה לעורר לתשובה והתפילה הבאה מכחה
משפיעה בעולמות העליונים.
ראש השנה זהו חג של התחדשות ,של התחלה מבראשית
והתפילה באה להחזיר אותנו למקור החיים שהוא הרצון האלוקי
בעולם ,ולכך אנו מתכוונים בתפילתנו" :זכרנו לחיים מלך חפץ

בחיים ..למענך אלוקים חיים".
רבינו יונה בספר שערי תשובה ממשיל משל למי שאינו חוזר
בתשובה בימים אלה ,שדומה לאדם הכלוא בבית האסורים
שאינו בורח גם לאחר שחבריו חתרו מחתרת מתחת לחומות
הכלא ,שאף האחראי עליו ינזוף בו על שאיבד את הנטייה
הטבעית – הנטייה לחירות.
מן המשל הזה אנו לומדים שהנטייה לתשובה אינה רק מפני
יראת העונש ,שהרי אדרבה הפחד מן העונש הוא שהרתיע את
האסיר שמיאן להימלט ,אבל באמת הנטייה לתשובה היא בעצם
הנטייה האמיתית הטבעית של האדם ,שכן "האלוקים עשה את
האדם ישר וכו'" .ויש צורך ורצון לחזור אל נקודת ההתחלה.
בכוחו של הציבור בהתכנסותו בבתי הכנסת לתפילה ,לרומם
את כולם לדרגה הגבוהה הזו של הבנת התפילה ומעשה
התשובה.
להתרוממות זו נקוה ונייחל שנזכה ,בעבודת הקודש שלנו,
החל ממוצאי שבת בעומדנו בלילות לשמוע אל הרינה ואל
התפילה ,ועד סיום תפילת הנעילה בקבלת עול מלכות שמים
בשלמותה.
שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל.

הרב זמיר כהן
הידברות

לפום צערא אגרא :כשמשקיעים
את הזמן בלימוד התורה
הזמן מכיל מיליוני מיליונים של אוצרות שכר אשר המוח האנושי אינו מסוגל להכילם ולתארם באופן מוחשי ואמיתי
בעולם הגשמי ,בעל מלאכה העמל לפרנסתו ,אם הגיע לתוצאה
מוגמרת  -יקבל עליה את שכרו .אולם אם רק טרח ויגע ,אפילו
אם השקיע את כל כוחותיו ,אך לא הגיע לתוצאה הנדרשת  -איש
לא ישלם לו על העמל.
אולם ברוחניות  -שונים הם הכללים .אדם העמל בלימוד
התורה או בכל מצוה אחרת ,אינו מקבל את שכרו לפי התוצאה,
אלא לפי העמל .למשל ,אם טרח רבות כדי להגיע לשיעור תורה
ולבסוף השיעור לא התקיים ,או עמל להבין סוגיה בתלמוד
ולבסוף לא הצליח להבינה ,הוא יקבל את שכרו המלא! שכן
בשמים "לפום צערא אגרא" .וככל שהצער והטרחה שטרח ,או
הזמן שהשקיע ,או המאמץ המחשבתי והקושי הסביבתי היו
גדולים יותר ,כך יקבל שכר רב אשר יגדל בהתאם.
לאור זאת יתכן שיהיה מצב הנראה אבסורדי :אדם שזמנו
בידו ,או שקיבל כשרון גאוני ותפיסה מהירה אשר באמצעותם
מסוגל הוא ללמוד דף גמרא בחצי שעה ולהבינו כראוי ,והוא
אכן למד את הדף כראוי והבינו במלוא עומקו אך בזבז את
שאר זמנו ,יקבל בעולם הנצחי שכר מועט ביחס לחברו הדחוק
בזמנו עקב טרדות שונות ובכל זאת לומד ,או שהוא בעל תפיסה
חלשה ,אך עמל הוא על אותו דף גמרא שעות רבות ,או אפילו
כמה ימים ,ולבסוף הגיע להבנה פחותה מהראשון .בעיני החברה
האנושית הראשון הוא הנערץ והשני הוא המזולזל ,אולם בשמים
ההסתכלות הפוכה .שם לוקחים בחשבון את כל המאמצים
שהשקיע זה האחרון והקשיים שהתגבר עליהם ,ושכרו יהיה פי
כמה וכמה ללא כל יחס לאותו אדם מבריק.
וכשהלימוד בחבורת לומדים ,הרי שכר כל אחד מהלומדים
מוכפל בשכר כולם .לפי שאינו דומה לימוד ביחיד ללימוד
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ברבים .וכמו שכתב השדי חמד" :לימוד בחבורה ,מכפיל שכרו
לפי מספר הלומדים .וכמו שאמרו מצוה שעושים אותה הרבה
בני אדם בשותפות ,כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה
לבדו" .ומהיבט נוסף כתב החפץ חיים" :ודע עוד כי הלימוד
בחבורה הוא מצוה כפולה ומכופלת ,שמתקדש שם שמים על ידי
לימוד ברבים .וכמו שכתבו הראשונים שלפיכך אומרים קדיש
אחר לימוד בחבורה".
חישוב מהיר מראה כי הזמן מכיל מיליוני מיליונים של
אוצרות שכר אשר המוח האנושי אינו מסוגל להכילם ולתארם
באופן מוחשי ואמיתי .האדם החכם אשר אינו מאפשר לעולם
החומרי להעלים ממנו את האמת ,אלא מחנך את עצמו לקבוע
מידי יום זמן ללימוד תורה ולנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה,
זוכה למלא את הזמן היקר במיטב הקיים בעולם ,ורוכש הוא בכך
לעצמו אוצרות נצח.
משל למציל בת המלך מטביעה ,אשר קיבל בשכרו רשות
להיכנס למשך שעתיים לחדר האוצרות הפנימי הנמצא במבצר
שמור ולקחת כרצונו ככל אשר יאפשר לו הזמן .שרי המלך אשר
פחדו כי ירוקן את אוצרות הממלכה ,הזדרזו וסדרו באולמות
ובמסדרונות המובילים לחדר האוצר כל מיני מעדנים ופיתויי
תפנוקים ,תזמורות ולהקות .כאשר נכנס המציל למבצר ,הביט
נרגש בכל אשר הוכן "לכבודו" ,טעם להנאתו מעט מזה ונעמד
להאזין לזה וכך התעכב רבות בדרכו .לפתע הבחין שרק שתי
דקות נותרו לו .הוא פתח בריצה ,הגיע אל חדר האוצר ברגע
האחרון והביט משתאה בזהרורי האור הבוקעים מאין ספור
אבני החן המשובצים באלפי תכשיטי היוקרה וכתרי המלכים
שהיו שם .הוא ביקש להיכנס ולקחת לפחות משהו ,אך הנה יד

מונחת על כתפו ,והוא נדרש בתוקף לעזוב את המקום ,מאחר
ומאז כניסתו חלפו בדיוק מאה ועשרים דקות ...כל תחנוניו לא
התקבלו והוא נאלץ לצאת בבושת פנים ובכאב צורב .צערו גדל
שבעתיים כאשר התבונן והבין שאת כל ההנאות ששמו לו בדרך
ואף הרבה יותר מכך ,היה יכול להעניק לעצמו בפחות מרבע
ממחירה של אבן יקרה אחת שהיה נוטל מאחד הכתרים .ומה
היה לו אילו היה מספיק ליטול את הכתר עצמו? וכמה הנאות
ותענוגי מלכים היה יכול להרשות לעצמו אילו היה מנצל את
מלוא מאה ועשרים הדקות שניתנו לו להוצאת רבבות תכשיטים,
כתרים ואבנים יקרות? ...אך עתה כבר מאוחר.
כך האדם הבא לעולם ,מקבל זמן קצוב אשר בידו למלאו
באוצר רוחני של תורה ומצוות ,על אף הפיתוי למלאו ברדיפה
אחר הנאות ותאוות חומריות .עצם לימוד התורה וקיום המצוות,
הינם מעשים בעלי משמעות רוחנית כפי הטבע שהטביע הבורא
בבריאה .והם מעניקים לאדם הצובר אותם לעצמו ,עונג והנאה
אמיתיים ובלתי מוגבלים בחיי הנצח .אולם צבירה זו באמצעות
מילוי הזמן בתורה ובמצוות ,שייכת רק בעולם החומרי בו
הונחו פיתויים דמיוניים של הנאות חומריות רדודות וזמניות.
ורק המתגבר על יצרו ונזהר שלא לבזבז עליהן את זמנו היקר,
אלא מנצל במידת האפשר כל רגע ורגע ללימוד התורה ולקיום
מצוותיה ,בונה בכך את עולמו הרוחני וזוכה להשיג לעצמו
"עיִן ֹלא
את העונג האמיתי ,הרוחני והנצחי ,אשר עליו נאמרַ :
זּול ְתָך" .אשרי החכם הפועל בגבורה לכבוש את
ֱֹלקיםָ ,
ָָאתה ,א ִ
ר ָ
יצרו ,עומד בניסיונות עולם החומר הדמיוני ,וזוכה להגיע לעונג
האמיתי.

מתנה
כבר בחרתם?

קונים מוצר מעל  ₪1500ומקבלים מוצר שני בשקל

®

- SABAF

₪ 799

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח  4.5ליטר

רמקול נייד
 , usbכניסות בלוטוס
עוצמה גבוהה במיוחד

שדה חמד  1ק“ס
טל08-9739030:
פקס08-9739040:

1000w

₪699

₪ 599

טוסר אובן
 45ליטר
מצב שבת אפיית טורבו

₪ 790

₪ 500

מעבד מזון
טוסטר לחיצה ענק
כד זכוכית  1.8ליטר

₪ 590

יונה  17ירושלים
טל02-5382823 :
פקס02-5388622 :

מטחנת בשר
2000W

₪ 599

₪ 599

כיריים גז
נירוסטה
להבות 4

₪ 599

מיחם  50כוסות
פלטת שבת גדולה
מיקסר יד

₪ 799

כיריים גז
זכוכית
כסוף ,לבן ,שחור ,חול

₪ 799

מעבד מזון
קערה  2ליטר  750 ,וואט
תוצרת צרפת

₪ 599

מיקרוגל
מראה  ,כסוף  23ליטר
כיתוב בעברית

₪ 599

דונולו  13בני ברק
טל03-6164242 :

zoreftami@gmail.com

לא כולל מיקסרים מעבדי מזון כירים ומזגנים

4.2
2135w

₪ 599

₪ 599

20

₪ 599

מערכת מיקרו
USB
תמיכה ב MP3 CD

אריאל למברג

השטן התבלבל!
מסופר על השליח הראשי של הרבי במדינת קליפורניה ,הרב
שלמה קונין ,שהקים עולה של תשובה בקליפורניה .יחד עם זה,
הוא טיפוס שלמעלה מהגבלות העולם ולקח חובות גדולים שלא
היה מסוגל לשלם אותם .הוא נתבע על ידי הבנק לבית המשפט
ועורכי הדין תבעו להתחיל בהליך של עיקול המוסדות .הוא
התקשר מבית המשפט אל המזכירות של הרבי מליובאוויטש
והמזכיר מסר ש"עליו להיות בשמחה גדולה".
הוא שב אל בית המשפט ,עורכי הדין של הבנק עמדו
בהתייעצות בכניסה והוא החל לרקוד ולשיר מולם עם כל
ההתלהבות .הם חשבו כי אחת מהשתיים :או שהאיש ירד
מדעתו או שהוא קיבל בטלפון איזו בשורה מדהימה והולך
לשלוף שפן מהכובע שישבש את כל סדרת הטיעונים שלהם.
הם החליטו ללכת על הבטוח והציעו לו הסדר חוב ארוך שנים,
שכולל גם מחיקה משמעותית של חלק מהחוב ...ובשורת הנס
הופצה בכל העיר.
תחושה מוזרה מלווה את 'שבת מברכים תשרי' .זאת 'שבת
מברכים' שלא ממש 'מברכים' בה .למרות שנציין בסוף השבוע
הבא את ראש חודש תשרי ,שהוא ראש השנה הבאה כולה ,לא
נקדים ונברך אותו בשבת הקרובה ב"ברכת החודש".
ואין ספק שהדבר טעון הסבר :לאן נעלמה הברכה? במיוחד
שהחודש בו אנו זקוקים יותר מכל לברכה ולאיחול ,זהו חודש
תשרי ,חודש הדין והמשפט ,בו יוכרע גורל השנה הבאה" .מי
יחיה ומי ימות ,מי יעני ומי יעשר" .ודווקא בימים הגורליים
הללו ,אנו מוותרים על הבקשות דברכת החודש?!
למען האמת ,ראוי לדייק בפתח הדברים ולהדגיש כי איננו
מפסידים את הברכה .הבעש"ט מדגיש (היום יום כה אלול):
"החודש הראשון לחודשי השנה ,הקב"ה בעצמו מברכו בשבת
מברכים שהוא השבת האחרון דחודש אלול ,ובכוח זה מברכים
ישראל את החודשים יא פעמים בשנה".
אולם בסופו של דבר ברור כי משהו חסר :העובדה שאנו
טורחים לברך בעצמנו את החודש מדי ראש חודש ,מלמדת כי
ישנה מעלה בכך שהברכה מגיעה מלמטה ולא רק מלמעלה.
ולכן חשוב להבין ,לאן נעלמה ברכת חודש תשרי? ומדוע
המנהג בו שונה מיתר החודשים?
ההסבר המקובל בקרב המפרשים הוא שונה ומפתיע :מובא
בספרים קדמונים כי נמנעים מלברך את חודש תשרי ,בכדי
לבלבל את השטן .הוא הרי מתפלל אתנו ביחד בבית הכנסת
וכשאנו לא נזכיר מתי ראש חודש תשרי ,הוא לא יידע מתי חל
ראש השנה ולא יבוא לקטרג על ישראל ביום הדין.
הדבר דומה למי שנתבע למשפט ודואג להעלים מעורכי הדין
של הצד השני את מכתב הזימון לבית המשפט ,כדי שלא יהיו
ערוכים כראוי לדיון.
באותה דרך מסבירים הפוסקים עוד כמה מנהגים ייחודיים
לימים הללו :אנו תוקעים בשופר בכל ימי חודש אלול ,בכדי
לבלבל את השטן ,שלא יבין מתי בדיוק ראש השנה .כמו כן,
בערב ראש השנה עושים הפסקה עם תקיעת השופר ,כדי שהוא
יחשוב שכבר עבר יום הדין והוא פספס את ההזדמנות.
שואל הרבי ,מה קורה כאן ,מה הכוונה בכך שהשטן לא יידע
מתי ראש השנה? הרי השטן הוא מלאך בבית הדין של מעלה,
וראש השנה הוא יום העבודה הכי חשוב שלו .הוא אמור להציג
את כל חטאי ישראל ולתבוע ענישה מחמירה עליהם ביום הדין.

וכיצד ,אם כן ,אפשר להעלים ממנו את מועד הדיון?
כך הרי מתחיל הסיפור הקשה של איוב .ספר איוב מספר:
"ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על ה' ויבוא גם השטן
בתוכם" .הגיע יום הדין הגדול והמלאכים והשטן התייצבו לפני
ה' כדי לסקור את כל מעשי בני האדם בשנה החולפת .כאשר
הגיעו אל התיק של איוב ,אמר ה' לשטן" :השמת לבך על עבדי
איוב? כי אין כמוהו בכל הארץ ,איש תם וישר ירא אלוקים וסר
מרע"? בתגובה אמר השטן כי ברור שאיוב הוא עובד ה' ,שהרי
ַכת ומקנהו פרץ בארץ ,ואולם שלח נא ידך וגע
"מעשה ידיו ֵּבר ְ
בכל אשר לו ,אם לא על פניך – יברכך!" .וכך יוצא לדרך סיפור
הניסיון של איוב.
מה מועילה ,אם כן ,העובדה שאנו נמנעים מלברך את החודש,
והרי השטן מחזיק מקורות מידע משלו מתי יחול ראש השנה?
***
הגמרא מספרת (סוכה נג) על שלמה המלך ,שראה את מלאך
המוות מסתובב בפתח ארמונו כשהוא טרוד .שלמה שאל מה
מעשיו? והוא אמר כי בא לקחת את שני הסופרים העובדים
בארמון – אליחרף ואחיה  -והוא מתלבט כיצד לעשות זאת.
שלמה לקח את שני הסופרים והבריח אותם לכיוון העיר לוז.
זאת הייתה עיר בעלת ברכה מיוחדת שאנשים לא מתו בתוכה
ואנשים מבוגרים שקצו בחייהם ,היו יוצאים מחוץ לשערי העיר
ושם מתים .אולם כאשר שני הסופרים הגיעו לשערי העיר לוז,
פגש אותם מלאך המוות שם ונטל את נשמתם .למחרת פגש
שלמה את מלאך המוות כשהוא שמח ומאושר .המלאך סיפר
לשלמה כי ב"כרטיס החיים והמוות" של אותם סופרים ,היה
כתוב שהם אמורים למות בפתח העיר לוז ,ולכן הוא הסתובב
אתמול מודאג בפתח הארמון בירושלים כי לא ידע איך להעביר
אותם ללוז .אך משום מה הם הופיעו פתאום בשערי העיר ההיא
וכך היה יכול לבצע את משימתו.
וכיון שכן ,שבה ועולה השאלה ,כיצד בתכניתנו לבלבל את
השטן בראש השנה?
סיפור ישן מספר על עשיר גדול ,שהיה קמצן במיוחד .אנשים
דפקו על דלת ביתו והתחננו לנדבה ,אך הוא דחה את כולם
בזלזול .במשך הזמן הוא הפך להיות מושמץ ומנודה בקהילה.
פעם ביום חורפי קר וקפוא הוא יצא עם המשרת שלו למסחר.
בדרך הם ראו מחזה קורע לב .עגלה ישנה עם סוס זקן שקעה
בבוץ החורפי ועל ידה עמדה משפחה ענייה רועדת מקור .היו
שם זוג הורים וכמה ילדים עם בגדים בלויים וקרועים שלא היו
יכולים להגן עליהם מהקור בחוץ .ליבו של העשיר נכמר ,הוא
ביקש מהמשרת לקשור את העגלה ההיא אל העגלה החזקה
שלו ולמשוך אותה החוצה.
אך שום דבר לא עזר .העגלה הייתה שקועה בעומק האדמה
ולא יצאה משם .העשיר התלבט רגע ,אך קיבל את ההחלטה
הנכונה .הוא פשט את בגדי השרד שלו ,יצא מהעגלה החמה
ונכנס לעומק הבוץ .ביחד עם המשרת הגברתן הוא נכנס מתחת
לגלגלים ושלף את העגלה הרעועה מהאדמה.
חלפו שנים ונשמתו עלתה אל העולם ההוא .השטן חייך
מאוזן לאוזן והניח על המאזניים את כל בקשות הצדקה
שהושבו ריקם .עוד רגע ודינו נחתם לחודשים רבים בגהינום.
לפתע הופיע המלאך מיכאל ברעש גדול וסחב עמו עגלה
וסוסים .הוא הניח אותם על המשקל וסיפר כי העשיר חילץ את

העגלה הזו ברחמים גדולים .אך עדיין הזכות הזו לא הספיקה
והמאזניים נטו לכיוון צד החובה .המלאך לא התייאש והניח
על כף המאזניים גם את בני המשפחה העלובה  -ועדיין הם נטו
שמאלה .אז סחב עמו המלאך את הבגדים והנעליים מלאי-הבוץ
והלכלוך  -והם היטו את הכף לזכות.
הרבי מלובאוויטש (ליקוטי שיחות כד )224/מעניק הסבר
מקורי לתופעת "בלבול השטן" בחודשי אלול-תשרי .אנו לא
מבקשים להשכיח מהשטן את מועד הדיון ,אלא לעשות דבר
יותר רציני :אנו שואפים להתיש אותו ,להוציא את המוטיבציה
לקטרג על ישראל .הוא יחשוב כי עם ישראל מגיע ליום הדין
לאחר הכנה עמוקה של התעוררות תשובה בחודש אלול וכך
יאבד את ההתלהבות לקטרג.
השטן שומע כיצד יהודים תוקעים בשופר לאורך עשרים
ותשעה ימים של אלול ,הוא מבין מכך כי התקיעה מעוררת את
ישראל לתשובה ולאסוף זכויות כהכנה ליום הדין ,ובמילא הוא
מאבד את ההתלהבות לקטרג עלינו.
יתירה מכך :אנו לא מסתפקים בכל מסע ההתעוררות של
חודש אלול ,אלא עושים דבר הרבה יותר גדול .בשבת מברכים
תשרי ובערב ראש השנה ,נמנעים מלברך את החודש ולתקוע
בכלל בשופר ,ובכך מפגינים ביטחון בצדקת הדין .אנו מבטאים
בכך את העובדה כי אנו כה בטוחים במעשים הטובים שעשינו
כהכנה לראש השנה ,עד שאיננו צריכים אפילו לברך את
החודש ,משום שבוודאי נחתם דיננו לטובה .והפגנת האמון הזו
מחלישה את האנרגיה של השטן.
למה הדבר דומה? לאדם שהוא כה בטוח בצדקת דרכו ,עד
שלוקח עורך דין מהליגה הנמוכה ביותר כדי להגן עליו .עצם
הופעת הפרקליט הזה בבית המשפט ,מכניסה ללחץ את עורכי
הדין מהצד השני[ .מישהו אמר פעם' :אמור לי מיהו עורך דינך
ואומר לך אם אתה אשם' ...ככל שאדם לוקח עורך דין חשוב
יותר ,כך נראה שהבעיה שלו גדולה יותר].
המורם מכל זה הוא ברור :אם אנו רוצים לבוא מוכנים לראש
השנה ולהחליש את האנרגיות של הצד השני ,עלינו לנצל את
הימים האחרונים של השנה הזו בכדי לשפר את מעשינו ולתקן
את הטעון תיקון.
ונסיים :בתלמוד ירושלמי מובא רעיון מעניין אודות "בלבול
השטן" .כאשר הוא שומע את התקיעות בראש השנה ,הוא בטוח
שאלו הן התקיעות של "השופר הגדול" של המשיח והוא מאבד
את כוחותיו לגמרי .משום שלעתיד לבוא ,תסור רוח הטומאה
מן הארץ והוא יתפוגג ויתבלע.
כמובן ,הדברים תמוהים מאוד :האם באמת השטן חושב
שהמשיח הגיע?
אולם הביאור שהובא כאן ,ממלא את הדברים טעם
ומשמעות :כאשר השטן רואה את ההתעוררות של יהודים
בראש השנה ושומע את זעקתם לזכות לשופר גדול עוד בשנה
זו – הוא מבין כי הם מוכנים כבר לשמוע את השופר הגדול ולא
ינוחו ולא ישקטו עד שיזכו להגיע אל הגאולה האמתית .ובמילא
הוא מאבד את ההתלהבות ומסתתמות טענותיו.
נזכה בעזה"ש עוד בימים שלפני ראש השנה לגאולה אמתית
בקרוב ממש.
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אלול .זו ההזדמנות לעשות
שינוי ולהצטרף לאלפים!

מכשיר שמור מבית הדרן
הכי מתקדם .הכי מקצועי.
הכי שמור בעולם!

מבצע סוף שנה:

מחירים שאסור לפרסם!
מ

לצרכי פרנסה בלבד!

הרב בן ציון נורדמן

שנה "הכול לבקשתך"
אתם ניצבים היום כולכם ,היינו כשאתם מאוחדים  כשאנו באים לבקש מהקב"ה שלום,
טובה וברכה ,התנאי הוא "כולנו כאחד יחד"
מוכר הפלאפל נשמע משועשע .כל מה שהציע היה לשביעות
רצונו של הפציינט הנחמד.
טחינה? שים!
חמוצים? שים!
חצילים? שים!
חריף? שים!
כרוב? שים!
פסטו? שים!
כרכום? שים!
צ'יפס? שים!
הרבה לאחר שאחרון הלקוחות עזב את הדוכן והוא סידר את
המקום כדרכו בכל ערב ,עוד התנגן לו הניגון :טחינה? שים!
חומוס? שים! צ'יפס? שים!
ומכיוון שירא שמים היה ומקפיד על קלה כבחמורה ,מיהר
לאחר הגפת התריס ושם פעמיו לבית הכנסת ,לשפוך שיח לפני
קונו בתפילת ערבית.
הוא שפך צקון לחשו בתפילת שמונה עשרה וכשהגיע לברכה
האחרונה "שים שלום" ,לפתע נזכר מהלקוח המשועשע שביקר
היום בחנות .עגבנייה? שים! בצל? שים! רוטב שום? שים!
הוא חייך לעצמו במבוכה :וכי אני טוב יותר מאותו לקוח שרק
ביקש להרוויח עוד ועוד ולמלא את הפיתה שלו?! וכי אני שונה
בהרבה? זה עתה סיימנו תפילת 'שמונה עשרה' ומה אני מבקש?
"שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים".
שלום? שים!
טובה? שים!
ברכה? שים!
חיים? שים!
חן? שים!
שים הכול .למה לא? תכונית "הכול לבקשתך".
אבל ,הזדעק מוכר הפלאפל במוחו ,היכן הקופה? היכן
משלמים? אותו לקוח בדוכן שילם במזומן על מנת הפלאפל
הברוכה .כאן אני מזמין סל הטבות ,אבל איפה אני משלם?!
כשמוחו קודח מהתמיהה ,הוא ממשיך את הברכה כשהוא
ממלמל חרש" :ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך" .אה ,הוא
נרעש .כאן הקופה" .כולנו כאחד יחד" .זו התשלום על הרשימה
הארוכה של ה"שים" אותו הזמין לפני רגע  -להיות כאחד יחד.
מתי נקבל את הברכה ? רק עם נהיה "כולנו כאחד יחד".
וכל כך למה חשובה האחדות במרומים? רק כי ישנו עניין
ה'ערבות' בבני ישראל ,כפי שנאמר "כל ישראל ערבים זה לזה" ,זו
לא מליצה אלא דרך חיים ומעגל משולב.
בורא עולם הסתכל בתורה וברא את העולם .בתורה ישנם
תרי"ג 613-מצוות .דא עקא ויש מצוות שלא כל אדם יכול לקיים.
ישנן מצוות מיוחדות לכוהנים ,למי שנטמא ,לגברים ,לנשים ,לזמן
שבית המקדש היה קיים ,לבכורות ,למי שמחזיק עבד או שדה .לא
כל המצוות מתאימות לכל אדם.

צילום :ויקיפדיה
אומר הקדוש ברוך הוא ,יש עצה" .בנים אתם לה' אלוקיכם
לא תתגודדו" ,כשתהיו ערבים זה לזה הרי אתם אחד ,ויחדיו
תקיימו את כל המצוות .האינדיבידואל באמת לא יכול לקיים את
כל התרי"ג ,כלל ישראל  -יכול גם יכול .לכן ,כה חשוב שנהיה
מאוחדים .רק כך אנחנו באמת נבחרים ובנים למקום.

בפרשה אותה אנו קוראים השבת פרשת ניצבים וילך אנו
מוצאים את עניין אחדות כללות ישראל" .אתם ניצבים היום כולכם
לפני ה' אלוקיכם ,ראשיכם ,שופטיכם ,זקניכם ושוטריכם ,כל איש
ישראל".
בימיו האחרונים ,עת חזר משה רבינו ושנה בפניהם את התורה
הוא הדגיש לבני ישראל את מה שיחזיק אותם במשך כל הדורות
ובכל הגלויות ,וכפי שרש"י מביא מחז"ל " -אתם נצבים" ,לפי
שהיו ישראל יוצאין מפרנס לפרנס ממשה ליהושע ,לפיכך עשה
אותם מצבה כדי לזרזם"
ומה הוא לימד אותם ברגעים אלו? "אתם ניצבים היום כולכם" -
כל הכוח שלכם כיהודים וכמאמינים ,זו רק עמידתכם זה לימין זה,
זה לצד זה .כשאתם מאוחדים "כולכם ...כל איש ישראל" ,אין מי
שיעמוד בפניכם .תנצחו את הקשה שבאויביכם .כי אבא שבשמים
אוהב כשבניו באחדות.
ׁלֹום
יֹוחאי ָּגדֹול ַה ָּש
ָמ ִצינּו ַּב ִּמ ְדרָׁש (ויקרא רבה ט ,ט) אר”ש ֶּבן ַ

"

ׁכל ַה ְּברָכֹות ,וְטֹובֹות,
ׁלֹום ֶש ָּ
ׁכל ַה ְּברָכֹות ְּכלּולֹות ּבֹוָּ ,גדֹול ַה ָּש
ֶש ָּ
שֵיּׁש
ׁלֹוםִּ ,ד ְכֶׁ
חֹות ִמין ְּב ָש
ָאלְ ,
ׁה ָּק ָּב”ה ְמ ִביָאן ַעל י ְִשׂר ֵ
ֶחמֹותֶ ,ש ַ
ְונ ָ
ֶשנָן ָּכל
ילא יְׁ
ּומ ֵּמ ָ
ּכּוביםִ ,
ׁפע יֹורֵד ְלֹלא ִע ִ
ׁלֹום ֵאין ִק ְטרּוג ,ו ְַה ֶּש ַ
ָש
ּחמֹות.
ַה ְּברָכֹות ו ְַהּטֹובֹות ו ְַה ֶנ ָ
ֶמז ַּב ָּכתּוב (אסתר
שֵיּׁש ר ֶ
ַצ”ל ֶׁ
ַאדמֹו”ר ֵמאֹוזְ’רֹוב ז ַּ
ׁם ָה ְ
מּובא ְּב ֵש
ָ
ׁר
ֲש
ּוב ֵכן ָאבֹוא ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך א ֶ
ּהּודים וְגֹו’ ְ
“לְך ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַה ְי ִ
ד ,טז) ֵ
ׁר ָלבֹא ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ַה ָּק ָּב”הַ ,אף ַעל ִּפי
ַאחדּות ֶא ְפ ָש
ׁאם יֵׁש ְ
ֹלא ַכ ָּדת” ֶש ִ
ׁם
ׁי ְרׁשּומֹות’ (ע’ קמג) ְּב ֵש
‘ּדֹור ֵש
מּובא ְּב ֵס ֶפר ְ
ׁאינָם ְראּויִים .ו ְֵכן ָ
ֶש ֵ
שֹרֶׁש ָּכל ַה ָּצרֹות
אֹותּיֹות ֵח ֶלק ָמוֶת ְּדזֶה ׁ
ֲֹלקת ִ
ׁמח ֶ
ָהם’ ֶש ַּ
ַאבר ָ
‘מגֵן ְ
ֵס ֶפר ָ
בימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה ,אנו מבקשים שוב ושוב:
"היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים ,אם כבנים ואם כעבדים.
אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים".
כשאנו פונים ומבקשים מאב הרחמים שירחם עלינו כי אנו בניו,
יש לזכור מה התנאי והבקשה של האבא מאתנו :תהיו מאוחדים,
תהיו אחד.
יחד שבטי ישראל
כאיש אחד בלב אחד
ובזכות האחדות הנפלאה ,נזכה לכתיבה וחתימה טובה ,שנה
טובה ומבורכת לכל בית ישראל .אמן.
שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה
הרב בן ציון נורדמן

כל הכוח שלכם כיהודים וכמאמינים ,זו רק עמידתכם זה לימין זה ,זה לצד זה .כשאתם
מאוחדים "כולכם ...כל איש ישראל" ,אין מי שיעמוד בפניכם .תנצחו את הקשה שבאויביכם.
כי אבא שבשמים אוהב כשבניו באחדות
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צוריאל קריספל

אלול  -האמצעים והמטרה
"דרך" ו"עיר"
בדברי הנביא (מ"ב ו ,יט) ישנו ביטוי" ,לא זה הדרך ולא
זו העיר" ,ניתן ללמוד מדברים אלו של הנביא שכדי להשיג
מטרה כלשהי בחיים ,יש לקבוע מראש הן את המטרה והן את
האמצעים הנכונים המובילים אליה ,האמצעים למטרה הם
"הדרך" ,המטרה עצמה היא "העיר".
ראש חודש אלול הוא תחילתה של "דרך" ,אולם הדרך
היא ארוכה ,באיכות ובכמות ,תמרורי הדרך הם עצם ימי
חודש אלול ,סליחות ,ראש השנה ,עשרת ימי תשובה ,יום
הכיפורים ,סוכות ,הושענא רבה ושמחת תורה ,כולנו מכירים
את תמרורי הדרך ואת הדרך ,ויודעים שצריך ללמוד תורה
בהתמדה ,יודעים שצריך למעט בדברים בטלים ,יודעים
שראש השנה הוא יום נורא ואיום ,יודעים שעשי"ת הם ימים
עצומים של סייעתא דשמייא ,יודעים שיום כיפור הוא היום
הכי קדוש ,כולנו יודעים את "הדרך" – מכירים את האמצעים
המובילים אל המטרה ,אבל מהי "העיר" – מה המטרה אליה
אנו שואפים להגיע בימים נפלאים אלו? והרי אנו מוכרחים
לקבוע לעצמנו מהי מטרתנו – לאיזו "עיר" אנו רוצים להגיע,
שאם לא כן לעולם לא נגיע לשם ,אנו מתפללים "אבינו מלכנו
נא אל תשיבנו ריקם מלפניך" ,בלי יעד ברור אנו עלולים ח"ו
לצאת ריקים מהימים הנוראים.

המטרה – הכרת אין עוד מלבדו
והנה בסוף הדרך ,אחרי חודש אלול ,ראש השנה ,יום כיפור
וסוכות מגיע שמחת תורה ,בשמחת תורה נהוג לפתוח בפסוק
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו"
(דברים ד ,לה) ,אמר פעם אחד מגדולי ישראל ,התכלית
של כל המערכת שמתחילה בחודש אלול וממשיכה בכל
הימים הנוראים היא ,להגיע לשמחת תורה תוך הכרת והבעת
האמיתות של "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד
מלבדו"!
אם כן ניתן לומר שבאופן כללי המטרה שאנו שואפים
אליה היא ההכרה שאין עוד מלבדו – זוהי "העיר" ,אולם
באופן פרטי עדיין אנו צריכים לקבוע לעצמנו מטרה מעשית
מוגדרת.

מקור הכוחות הדרושים
לעבודת ה'
והנה בכל מהלך עבודת ה' ,במהלכם של לימוד תורה
ושמירת המצוות ,ישנה קושיא גדולה ,הקושיא היא ,הרי
התורה ניתנה לדורות קודמים קדושי עליון ,התורה ניתנה
לדור מקבלי התורה בסיני ,לדור דעה שעין בעין ראו את
כל האותות והמופתים של יציאת מצרים והר סיני ו"ראתה
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן ושאר
הנביאים" (מכילתא עה"פ "זה אלי ואנוהו") ,התורה ניתנה
לנביאים ולדורותיהם ,התורה ניתנה לתנאים ולאמוראים
הקדושים ,אם כן ,כיצד ניתן לצפות מאתנו הקטנים והדלים,
לקיים את אותה התורה ואותן המצוות שהוטלו על אנשים
ודורות שאין לנו אפילו "מעין דמעין" של דרגתם? האם ניתן
להעמיד אותנו בשורה אחת עם רבי עקיבא איגר ,או עם הגאון
מווילנא? בוודאי שלא! אם כן כיצד מצפים מאתנו לקיים את
אותם הדברים שציפו מדורות של הראשונים כמלאכים? הרי
הדבר לכאורה אינו תפור לפי מידותינו?
התשובה היא שאין הכי נמי – אין זה בכוחנו לקיים את
התורה והמצוות ,הדבר נשגב מאתנו ,ואם כן חוזרת השאלה
בייתר שאת – איך מצפים ודורשים זאת מאתנו?

אין לנו אלא להמשיל לכך את המשל הבא.
באחד מבתי החולים הייתה מחלקה שנועדה עבור חולים
במחלה קשה במיוחד ,באחד מהלילות העמידו רופא חדש
לתורנות במחלקה ,באותה עת הייתה המחלקה תפוסה עד
אפס מקום בחולים מסוכנים ,והנה הרופא החדש עמד נבוך,
כיצד יטפל לבדו בכל חולי המחלקה? הוא שח את דאגתו
בפני הממונים ,אך הם השיבו לו שאין ברירה ,יש מחסור
ברופאים ואי אפשר למנות יותר מרופא אחד לתורנות לילה,
"סביר להניח שהלילה יעבור בשקט" ניסו להרגיעו" ,אם
תתעורר בעיה ,תתקשר מיד להזעיק תגבורת".
רק התחילה התורנות שלו והצרות החלו לצוץ ,חולה אחר
חולה התעורר משנתו עם סיבוכים קשים ,הרופא הצעיר מצא
את עצמו מתרוצץ מחולה לחולה ומטפל בהם כמיטב יכולתו,
אפס כי כוחותיו היו דלים מדי ,ניסיונו מועט מדי ,והוא לא
הצליח להעניק את הטיפול הדרוש לכל החולים ,לפנות בוקר
אירע האסון ,בעוד הוא מתמודד לבדו ,בשארית כוחותיו,
להעניק את הטיפול לחולה פלוני ,מת חולה אחר במחלקה
בטרם הצליח להגיע אליו כדי להעניק לו את הטיפול שהיה
זקוק לו נואשות.
תבעו את הרופא למשפט באשמת רשלנות רפואית ,בבית
המשפט נעמד הרופא וטען בלהט כלפי השופט" ,עבדתי
במסירות נפש ממש ,רצתי ממטה למטה ולא נחתי כל הלילה,
האם ניתן להאשים אותי – הרי פשוט לא הספקתי להגיע
לאותו החולה שמת בסוף?! זה לא היה בכח אנוש".
ענה השופט" ,הרי אמרו לך שאם לא תסתדר תזעיק
תגבורת ,מי ביקש ממך לנסות להסתדר לבד? אתה אשם
בגרימת מוות ברשלנות היות ולא הזעקת את התגבורת שהיה
עליך להזעיק".
וכך בדיוק יאמר כביכול הקב"ה לכל אחד ואחד מאתנו,
"לא הסתדרת לבדך בעבודת ה' ,היה עליך "להזעיק" אותי
ולומר לי" ,אני לא מסתדר לבד  -תעזור לי"! אילו היית נוהג
כך אז כביכול הייתי בא אליך ,מייעץ ומדריך אותך כיצד
להסתדר".
אמת ,מוטל עלינו להכין לעצמנו תכנית לעבודתנו
הרוחנית ,אך מי שסומך על התכניות שלו וחושב שבכוחות
עצמו יוכל לעבוד את השי"ת כראוי ,אינו אלא טועה ,אין לנו
את הכוח לקיים את אותה התורה ואת אותן המצוות שקיימו
דורות של גדולים וטובים מאתנו ,והרי גם הם לא יכלו לבד –
דוד המלך רעד ממשפט ה' ,עם האריה ועם הדב הוא הסתדר,
אבל ממשפט ה' הוא פחד ,ואם כן ,אנחנו שכל כך מפחדים
מדובים ואריות – כיצד נתמודד עם אלול ועם משפטו של
הקב"ה? התשובה היא שבאמת לא נוכל להסתדר בכוחות
עצמנו ,והפחד נורא ,כאשר הפחד נורא ואין מה לעשות בדרך
הטבע ,מה בכל זאת עושים? צועקים "הצילו"! גם עכשיו
באלול ולקראת יום הדין עלינו לצעוק במלוא כוחותינו אל
הקב"ה" ,הצילו! הצילו"! והרי כאשר הקב"ה יבוא להציל
אותנו כבר אין שום דבר קשה ,הקב"ה הרי יכול להפוך כל
אחד למתמיד עצום ,הקב"ה יכול להחדיר יראת שמים ללב
כל אחד ואחד מאתנו ,אצל הקב"ה אין מגבלות ,זוהי העצה
היחידה להתמודד עם אלול ,עם התורה ועם עבודת ה' כולה.

יצירת קשר מתמיד עם הקב"ה
הנה אם כן הגדרנו לעצמנו את היעד ,את המטרה ,את
"העיר" ,היעד הוא "לתפוס" קשר עם הקב"ה ,כביכול לחסות
בצלו ,ואז הרי אין מגבלות ,אז ניתן להשיג כל דבר.
והנה הקב"ה סידר את כל העולם באופן שיש תקופה
מיוחדת המתאימה ביותר להתקשרות עמו ,התקופה הזאת
היא מתחילת חודש אלול עד אחרי סוכות ,ההתקשרות עם
הקב"ה היא המטרה שלנו בכל המערכת הזו.

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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"כי טוב חסדך מחיים"
כתוב בפסוק (תהלים סג ,ד)" ,כי טוב חסדך מחיים
שפתי ישבחונך" ,ומפרש המלבי"ם" ,כי טוב חסדך מחיים
– שבחסדך במתנת החיים נבדל מכל חסד שיעשה זולתך,
שכל חסד שנשיג מזולתנו אין החסד טוב מצד עצמו רק מצד
התועלת שהשגנו ממנו ,למשל מלך בשר ודם שעשה חסד
לחייב מיתה והניחו בחיים ,הטוב של החסד הוא החיים
שנתן לו ,אבל אצלך החסד בעצמו הוא טוב יותר מן החיים,
כי החיים אינם תכלית לעצמם ,רק שהם אמצעים שעל ידם
שפתי ישבחונך – שבלעדי החיים אי אפשר שאשבח אותך
בשפה ...וא"כ אחר שעיקר תכלית החיים וטובם הוא מה
שיכול להודות לה' על החסד שנתן לנו חיים ,א"כ החסד
הוא הטוב והתכלית של החיים ,והוא טוב מן החיים עצמם
שהוא רק אמצעי אליו ,כי ע"י החסד שפתי ישבחונך וזאת
היא תכלית החיים".
נבאר יותר את משלו של המלבי"ם במילים שלנו ,משל
לחולה מסוכן שהלך לרופא ותוך כדי הטיפולים – שאכן
ריפאו אותו בסוף – התיידדו החולה והרופא ,והנה אם ישאלו
את החולה אודות הקשר שלו עם הרופא יענה החולה שהוא
הרוויח בכפלים ,ראשית הוא זכה לחיים ,ושנית גם מצא ידיד
נאמן ,ואם יוסיפו לחקור אותו איזה רווח חשוב יותר – החיים
או החבר? הרי בוודאי יענה שהחיים הם הרווח היותר חשוב.
והנה אדם שמתפלל לקב"ה זוכה לחיים מה"מכלכל חיים
בחסד" ,ובנוסף גם מוצא כביכול "חבר טוב" [הקב"ה] ,מה
חשוב יותר? "כי טוב חסדך מחיים"! זאת אומרת שהחסד
של הקב"ה – הקשר שמתקשרים לקב"ה כביכול – טוב יותר
חשוב מעצם החיים שמקבלים ממנו ,זה ש"שפתי ישבחונך",
שהשפתיים שלי משבחים את הקב"ה ,הוא יותר טוב לי
מהחיים עצמם.

התפילה כמטרה בפני עצמה
וזהו החידוש הגדול במהלך היום של ראש השנה ,מה
משיגים על ידי תפילה בכוונה? אולי משיגים שנה טובה
ואולי משיגים את כל משאלות לבנו ,אבל מעל ומעבר לכך
משיגים דבר גדול עוד יותר ,משיגים קשר עם הקב"ה –
נעשים דבוקים כביכול בבורא כל העולמים ,על ידי התפילה
בכוונה ,עבודת אלול וימי התשובה מכניסים את הקב"ה לתוך
החיים שלנו – מתקרבים אליו ומרגישים שייכות עם השי"ת,
וזה יותר חשוב מעצם החיים – "כי טוב חסדך מחיים"!
אנו עוברים מערכת של ימים נוראים ,מהי המטרה? לגלות
את השי"ת "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים" ,המטרה
היא לגלות את העוצמה של הכח הנקרא תפילה ,ולהכניס את
הבורא יתברך לתוך החיים שלנו.
כמובן ישנם הרבה דרכים ,אך כל הדרכים מובילים אל
אותו מקום – אל אותה "עיר" ,הפחד ,השמחה ,עצם ימי
האלול והסליחות ,כולן חלק מאותה המערכת – למצוא קשר
ושייכות מוחשית עם בורא כל העולמים.
כאשר רוצים להגיע לעיר מסוימת מחפשים שלט המורה
על הכיוון הנכון כבר בראשית הדרך ,כך כבר בתחילת אלול
או לפחות כעת עלינו לחפש שלט המורה את הדרך על ידה
מגיעים אל המטרה ,מהו השלט הראשון שנתקלים בו כבר
בראש חודש אלול? "אני לדודי – ודודי לי!" כביכול לתפוס
חברותא עם השי"ת ,שהקב"ה יהפוך לחלק מחיינו.
ע"פ ספרו של הגרש"ד פינקוס זצ"ל לימים נוראים
בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

קניון אילון ,שפע כרימון

אילון!
לקניון
חוזר
החגים
מבצע
זה הזמן להיערך כראוי לחג וליהנות ממאות חנויות ,ממיטב המותגים המובילים
מהארץ ומחו"ל .היכנסי לקניון אילון והתחדשי בקלות וביעילות .חג שמח!

50

מתנה
בעזריאלי גיפטקארד
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תקף מ 13.9-עד גמר המלאי .כפוף לתקנון המבצע ,לרוכשים מעל  499שח בקנייה מצטברת ביום אחד ,לא ניתן לפצל חשבוניות .לא כולל קניות
ביינות ביתן ,דוכנים זמניים ,מזון וסופר פארם למעט קוסמטיקה .קבלת המתנה בהצגת והחתמת חשבוניות מקור בלבד .שובר מתנה אחד ללקוח.
אין כפל מבצעים הנחות והטבות מועדון 2000 ,מתנות במלאי ,ט.ל.ח.

עו"ד יצחק שינפלד

כבוד החרדי וחירותו
שופטי בג"ץ שכחו לקחת בחשבון את הערך העליון שלנו ,לימוד
ועמל התורה בכל מחיר ובחרו להתערב בנושא לא להם  מדוע
המפלגות החרדיות לא צורפו כמשיבות בעתירה ,וכיצד נשללה
זכות היסוד של הציבור החרדי
פסיקת בג״ץ השבוע לבטל את חוק הגיוס
במתכונתו החדשה והמעודכנת ,מכניסה את
המערכת הפוליטית לסחרור .כבוד השופטים
נתנו לממשלת נתניהו חוט ארוך ,שנה! לחקיקת
חוק מחודש ״שוויוני״.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הכריז כי הבג״ץ חפץ לפרק
את הקואליציה .טעות! הבג״ץ חישק ונעל את קואליציית
נתניהו ,אין יוצא ואין בא .אין נושא שבגינו החרדים ינטשו
את הספינה גם באם תקרטע במים גועשים .עקרון לימוד
התורה לכל מי שחפץ ,בכל גיל ,זמן ועת וחופש מוחלט
ל״עולם הישיבות״ במתכונתו הנוכחית ,הינם בריח התיכון
ואבן היסוד של החרדיות המתחדשת בארץ ישראל.
כיהודים מאמינים אנו תרים אחר ״זכויות״ לפני יום הדין,
ראש השנה .שופטי בג״ץ ,רואים זאת אחרת .כבודם לא
התאפקו .בחודש הרחמים והסליחות ,הנחיתו את הסנוקרת
וסחטו מחה״כ תגובות חריפות על עצם הנושא וההחלטה
ההזויה ,שהינו ציפור הנפש של בוחריהם ,וגם על ״המעמד״
שניכסו לעצמם חברי מוסד-הבג״ץ.
ערך התורה ולימוד התורה בעם ישראל ,הינו הנעלה
והחשוב ,הוא אינו כלי! הוא ליבת המטרה .ערך עליון,
שהכול מתגמד מולו וכנגדו .ערך שמכתיב ויתורים מופלגים,
חומריים וגשמיים .״כך היא דרכה של תורה ,פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה
ובתורה אתה עמל".
הנקודה המרכזית ,״לימוד-תורה״ ,אינו לימוד ידע עם
קו מטרה .גם תיאורטית ,אי אפשר להשלים את הלימוד! כי
״הלימוד״ לשם לימוד הוא המטרה ,לא סיכום הידע המופק.
״בתורה אתה עמל״! הציווי והחובה היהודית הוא לא לצבור
ידע בתורה ,אלא לעמול בה.
המשגיח הגדול הגאון רבי גדליה אייזמן זצ״ל רבי ומורי
בישיבת קול תורה ,היה זועק מנהמת ליבו ,״אדם לעמל
יולד״ .עמל-התורה זו המטרה .לא ידיעת או ידע בתורה.
העמל שאין לו תכלה ,כמות וסוף ,שאי אפשר לכמת אותו
בזמנים ,שעות ,ימים ושנים .אשרי מי שזוכה .וודאי בימי
הבחרות כשניתן.
כחלק מחוקי היסוד חוקק ״חוק יסוד כבוד האדם וחירותו״.
מה ששופטי בג״ץ לא לקחו בחשבון האיזונים המתבקשים,
שבשביל יהודי חרד ערך ״לימוד תורה״ הינו בגדר ״כבוד
האדם״ .״כי לכך נוצרת״ .זכות ההגשמה התורנית ודווקא
בגיל הנעורים ,שבו מתגבש האדם ונוצרת תבניתו לדורות גם
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היא הינה זכות יסוד.
האמירה של השבוע שייכת לאבא החרדי מביתר-עילית
ששלושת בניו משרתים כחיילים קרביים .״שלושת בני לא
למדו! לכן הם משרתים .אבל מי שלומד!! חייב להידחות
גיוסו״ .אמירה נוקבת שלא השכילה את ה״עליונים״ .הם לא
מבינים אותה .אני מצדיע לו.
בן-גוריון הבין ,ש״קיום רוחני״ הינו חלק מקימום העם
ובניית עוצמתו .הפסוק ״בהר ה' תהיה פליטה והיה קודש״,
הנחה את רשויות המדינה מיומה הראשון .בנקודת ראייה
יהודית אותנטית ששמרה עלינו לאורך הדורות ,בזכות
״הקודש״ ,לימוד התורה שרדנו ,ניצחנו וניצלנו .זו גם זכותה
של המדינה היהודית המתחדשת .כיצד ניתן לוותר עלייה?
כשהנביא זכריה מנבא :״כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי
אמר ה׳ צבאות״ .זו זווית ראייה ואמונה! שאנשים מוסרים
ומסרו עליה את הנפש .מבחינתם זה הרבה יותר ממעמד חוק
יסוד.
זו מחלוקת אמונית טהורה ,מי שלא מאמין ,לא יכול
להבין .לא חייבים להאמין בה ,גם כבוד ה״עליונים״ חייבים
לכבדה ,לפחות להתייחס אליה ב 147עמודי פסק הדין
המפורט .חופש האמונה ,חופש הדת ,מעוגן בחוקי היסוד
כיסוד מרכזי .עם כל הכבוד ״לעליונים״ ,״דעתם״ לא מבטלת
ואינה גוברת על ״דעת״ אחרים ,כשזה בענייני דת ואמונה.
לא לכך נבחרתם .זה לא במסגרת המנדט שקיבלתם .זה
אולי בגבולות הדיקטטורה השיפוטית שניכסתם לעצמכם
בעצמכם ,לא בהסכמת כלל האזרחים .זה אפי׳ לא הועמד
לדיון ובחירה דמוקרטית .רק רפיסות הרשות המחוקקת-
הכנסת והרשות המבצעת-הממשלה ,מאפשרת לכם ״לקחת
את החוק בידיים״.
הכלל ״הכל שפיט הכל בגיץ״ .הינו אנטי דמוקרטי
במפגיע .הוא מרוקן את נבחרי העם מחובתם האלמנטרית
ופוגע אנושות בתפקידם ,לחוקק .בשלל הפסיקות האחרונות
הבג״ץ הפך עצמו ״למחוקק-על״ .כשהוא ״מבכר״ את דעתו
על דעת הגורמים המקצועיים .גורמי צבא ,ביטחון ,מודיעין,
ממשל וכעת שלח ידו בפרשנות אמונית-דתית ,כשהוא אינו
״המוסמך״ המקצועי לכך .זה לא בתחום ידיעותיו והתמחות
לימודיו.
שורות אלו נכתבות במשעולי מחנה ההשמדה טרבלינקה.
נשמותיהם של  870אלף יהודים שנטבחו ב 13חודש בלבד!
מרחפות בחלל .מולי הסלע שחקוק בו במספר רב של שפות,
לא עוד!  !no moreנישט מעהר! דגל מדינת ישראל תלוי

במספר מוקדים .להודיע ,למחות ,לחזק ולהתריע .למרגלות
האנדרטה הגדולה מונח זר טרי עם סרט שעליו הכיתוב
״עדים במדים״ משלחת משטרת ישראל לפולין אלול
תשע״ז .הדממה זועקת! השקט רועש! מחריש אזנים מסמא
עיניים דומעות.
שורדים זוכרים? שברכבות המוות שרו ״אני מאמין
באמונה שלימה בביאת המשיח ואע״פ שיתמהמה אחכה לו
בכל יום שיבוא״ .לא על נקמה בגויים ולא על ציפייה ובקשה
לנס .אנשי הזונדר-קומנדו מספרים ,שבשניות האחרונות
לחייהם ,הקולות התלכדו בקריאה אחת מפלחת רקיעים
״שמע ישראל ה׳ אלוקינו ה׳ אחד״ .זה גם מתועד במסרטות
הימ״ש .לא קריאת לא עוד!! לא דרישת נקמה! ולא דרישת
נס! זו אמונה .אמונה תמימה מוחלטת ודרך חיים שמוסרים
עליה את הנפש.
ישנם קדושים וטהורים ,שברגע האחרון לחייהם עלי
אדמות ,חיפשו מים לנטילת ידיים .כי גם קיום מצוות מסירת
הנפש של למות על קידוש השם .חייבת להיעשות בטהרה.
אמונה שכזו לאורך דורות ואלפי שנים מחייבת כיבוד יתר.
זה לא נעשה במסגרת דיון בג"צי ,זה אפילו לא שיקול דיוני
וחבל .זה לא בתחום התמחותם ,מומחיותם והבנתם של
שופטי בג״ץ.
קראתי קטעים נבחרים מפסק הדין הארוך ואת תקציר פסק
הדין 14 ,עמודים .את עיני שבו מספר שורות שכתב כבוד
השופט עמית ,ציטוט :יש להצר על כך ,שבמסגרת העתירה
הנוכחית ,כמו בכל העתירות הקודמות שעסקו בגיוס חרדים
לצה״ל ,לא נשמע קולם של החרדים והמפלגות החרדיות,
הם לא צורפו כמשיבים לעתירות ,אך גם לא ביקשו להצטרף
כמשיבים לעתירות .כיצד כבודם יכלו ויכולים לדון ולהכריע
בעומק הדין ,כשטענות בעלי הדין העיקריים לא נשמעות
ולא נזכרות בדיון? אתמה!
טוב יעשו העליונים ,באם ימשכו ידם וימנעו פסיקתם
בנושאים שהינם ״אמוניים״ .דברים שמסורים ללב ולאמונה,
אינם שפיטים ואינם בגיצים .תנו לנציגי הציבור להחליט
בכך .זה תפקידם וחובתם ,הרשות המחוקקת .לפעמים
״מוסרות״ והגבלות הינם בסיס הכוח והצידוק להחליט
ולפסוק לאחרים .לעיתים מגבלות הכוח יוצרות עוצמה
וחיזוק .שנה טובה ומתוקה להמוני ,דייני ושופטי ישראל,
שלא תצא תקלה מתחת ידם.
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חילול השבת

ה

במהלך דיון בעתירה שביקשה להפעיל תחבורה ציבורית
השופטיםרוזנטל
דוד
לעותרים למשוך את עתירתם,
בשבת ,הציעו
מאחר ואין לכך ביסוס משפטי  הח"כים החרדים
צהלו" :בית המשפט לא יכול להיעתר לבקשה הזאת,
והוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר במקרה הנוכחי"
 ובמקביל ,סקר קובע :מרבית הציבור דוגל בדחיית
על הח"כים החרדים לשלב ידיים בשלווה ולהחזיר את הכפפה לידי המדינה  האם מישהו
החוליצליח לאכוף גיוס על עשרות
עריקי 'הפלג'
קומץ
חושב שצבא שמתקשה להתמודד מול
לימות
משחקים

תנו להם לגייס

אלפי בחורי ישיבות?  כך ,אולי יתרוקן סוף סוף האוויר מבועת הבג"ץ

ידיעות אחרונות
קולומויסקי,
צילום :אלכס
משפט עליון.
אלכס קולומויסקי ,ידיעות אחרונות
צילום:
עליון.
משפט
ביתבית
בית המשפט העליון כיכב השבוע בכותרות
עם כמה וכמה פסיקות מדוברות ,אבל
במיוחד דובר על הפסיקה המבטלת את חוק
הגיוס המתוקן .גם חברי הכנסת החרדים יצאו
בכינוסים והצהרות בתקשורת וגם יאיר לפיד מצדו יצא
בהכרזות ,ושני הצדדים טועים .החרדים לא הפסידו,
ולפיד לא ניצח .אבל ,את הפסיקה הזו ניתן לנצל וחשוב
לנצל ,כדי לשבור את האקטיביזם המופרז שנטלו לעצמם
שופטי העליון.
ראשית ,חברי כנסת חרדים יקרים ,אין צורך שתצאו
בהליכי חקיקה ,או הצהרות חקיקה ,אשר כרוכות
במאבקים פוליטיים ,פופוליזם ,אוירה מקוטבת ,וגם
אם בסוף יחוקק חוק חדש המחיר הציבורי שלו בשנאה
לחרדים לא יהיה שווה את התועלת .אז פשוט אל תעשו
זאת ,תנו לחוק שירות החובה הסטנדרטי לחול על
החרדים בשוויוניות ,ותנו לצה"ל לנסות לגייס מישהו.
הוא אפילו לא ינסה .כן ,התשובה הראויה ביותר לבג"צ
האקטיביסטי היא – התעלמות.
לא ממש ברור מה חשבו להם שופטי בג"צ ,שמא
הניחו שאם כבודם פוסקים אזי כל בחורי הישיבות יקומו
מהסטנדר ויאמרו "שוין ,בג"צ פסק ,נצטרך לעזוב את
הבית הרוחני" ,הרי ברי לכולם כי לא זו המציאות.
הרי אפילו עם הפלג הירושלמי הזניח המשטרה לא
הצליחה להתמודד ,אפילו לא כאשר סך כל עריקי הפלג
יכולים להימנות על אצבעות יד אחת ,אז איך יוכלו לאכוף
גיוס על המונים? ואם בג"צ כל כך מנותק ,השירות הטוב
ביותר שיכולים כעת נציגי הציבור החרדים לעשות ,הוא
פשוט להתעלם מבג"צ כליל .שינסה צה"ל לגייס .שינסה.
המציאות היא שרשויות החוק השונות לא מסוגלות
להתמודד עם סרבנות מצפון המונית ,וכולם מעדיפים
שלא להגיע לעת מבחן .כי אם יש חוק מפורש ,והוא נדרס
ברגל גסה על ידי ההמון – וזה הרי בדיוק מה שיהיה –
אזי המדינה מאבדת את ההרתעה והסמכות שלה .מכאן
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קצרה הדרך לאנרכיה .האינטרס שזה לא יקרה הוא לא
של החרדים ,אלא דווקא של המדינה.
אז תנוחו ,חברי כנסת חרדים ,אל תטרחו לתקן את
החוק ,אל תטרחו להתראיין בתקשורת ,אין צורך לייצר
רעש .אל תהיו בלחץ ,כי המדינה ,צה"ל ורשויות האכיפה
השונות לחוצים הרבה יותר מכם .בחורי הישיבות הרי
לא יגויסו ,השאלה היא רק איזה מחיר ציבורי ישלם על
זה בג"צ.
יאיר לפיד שחוגג את פסיקת בג"צ ,אינני מבין איך
איננו בוש מפני עצמו ברדידות ובפופוליזם של דבריו,
שהרי בג"צ שביטל את חוק הגיוס ביטל לא רק את
התיקון האחרון שהוסיפו החרדים (באמצעות ההסכמים
הקואליציוניים האחרונים) ,אלא הוא ביטל למעשה את
החוק שחוקק לפיד בעצמו .כלומר ,מעשה ידיך הוא הוא
שנסתר על ידי בג"צ ,ואתה אומר שירה? איש מוזר.
אבל אם בפתרונות עומק עסקינן ,אין צורך לתקוף
את בג"צ על פסק הדין האחרון ,אלא על האקטיביזם
המופרז שנטל לעצמו .לא צריך ללכוד יתוש יתוש – צריך
לייבש את הביצה .בית המשפט הפך לסמכות על ,אשר
מתעלמת מהמחוקק ומהדמוקרטיה .בית המשפט העליון
הרחיב את סמכויותיו ,והחל להנחיל ערכים שלא שיערום
המחוקקים .בזה צריך לעשות סדר.
בית המשפט איננו צריך להמציא או להנחיל ערכים,
תפקידו של בית המשפט הוא לפעול על פי החוק ,כפי
שנחקק בידי הכנסת אשר נבחרה בידי העם .החוק משקף
את סך הערכים של העם ,ובית המשפט כפוף לחוק .אבל,
מאז "המהפכה השיפוטית" ,בית המשפט נטל חוק יסוד
או שנים ,ועליו בנה תילי תילים של זכויות וערכים אשר
להם לא התכוון המחוקק .על בסיס "חוק יסוד כבוד
האדם וחירותו" ,קובע בית המשפט מהו כבוד האדם,
מה הזכויות המגיעות לו ,ואילו חוקים של הכנסת צריך
לפסול כי אינם תואמים את הפרשנות של חוק היסוד.
בג"צ הפך למחוקק דה פקטו ,אם בפסילותיו ואם

בפרשנויותיו מרחיקות הלכת .בג"צ החל לפעול להנחיל
את הערכים של "האדם הנאור" ,שהם לא הערכים של
הבוחר .נוסף לכך ,באמצעות מנגנון מינוי שופטים
מסתורי וחשאי ,הפך הליך בחירת השופטים למערכת
שיבוט ,אשר מייצרת את כל השופטים באותה התבנית
ובאותו צלם ערכים .אין שם גיוון דעות ,יש שם דעה
"נאורה" אחת.
פעמים זה פוגע בחרדים ,פעמים זה פוגע בצה"ל
וביכולת הלחימה (שהרי גם לאויב יש זכויות אדם),
פעמים זה פוגע בתושבי דרום תל אביב (שהרי המסתננים
הלא חוקיים מסודן ואריתריאה גם להם יש זכות לכבוד
ולחירות) ,ובסך הכולל כולם נפגעים .צריך לאחד כוחות,
ולעצור את האקטיביזם השיפוטי.
צריך לשנות את הליך בחירת השופטים ,ולהפוך
אותו לשקוף ופתוח .חשוב שהשופטים ייצגו את מגוון
האוכלוסייה בישראל ,ויהיו כפופים לערכים המשותפים
והמוסכמים .חשוב לשנות את מרחב הפרשנות ,ולצמצם
את סמכות השפיטה למרחב הפורמלי המוסכם במסגרת
החוק .צריך לצמצם את זכות העמידה (הזכות לעתור
לבג"צ ,בעבר רק אדם שנפגע ישירות מעוול ,יכול היה
לעתור .עם הרחבת זכות העמידה ,גם גורמים נוספים
שאינם נפגעים יכולים להגיש עתירות בנושא) ,וכך
בית המשפט העליון יחזור לתפקיד הברור והמוסכם –
להיות רשות מאזנת ומבקרת לרשות המחוקקת והרשות
השופטת .לא יותר סמכות על ,אלא סמכות מוגדרת
ומבוקרת.
שרת המשפטים איילת שקד מקדמת מספר יוזמות
שקולות מאד וראויות מאד בנושא ,חשוב שחברי הכנסת
החרדים יתגייסו לעניין כדי לחולל רפורמה אמתית
במערכת הדמוקרטית הישראלית .התשובה לבג"צ לא
צריכה להיות חקיקה חפוזה ולא פופוליזם יאיר-לפידי,
אלא רפורמה מהותית והסדרת סמכויות בית המשפט
העליון.

זרק את הרפורמים ואת כל הארגונים האחרים
מכל המדרגות ,בצדק מבחינה משפטית".
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור
בירך אף הוא על ההחלטה ואמר כי "מדובר
בהחלטה ראויה לבית משפט במדינה
דמוקרטית בעלת צביון יהודי" עוד הוסיף
ח"כ בן צור כי להחלטה מרכיב חברתי חשוב
והדגיש כי "ציבור הנהגים שעושה עבודה
אינטנסיבית ראוי לקבל את השבת כיום חופש
שוויוני לכל אדם ולכל בע"ת באשר הוא".

הפתעה בבג"ץ :במהלך דיון שהתקיים
השבוע (שני) ,בעתירה להפעלת תחבורה
ציבורית בשבת ,המליצו השופטים לעותרים
– חברת הכנסת תמר זנדברג ,התנועה
הרפורמית ,עמותת חדו"ש ותנועת ישראל
חופשית – למחוק את עתירתם ,מה שאכן
קרה .הנימוק להמלצה היה חוות הדעת של
השופטים לפיה ,אין לעתירה קייס ממשי וכי
שר התחבורה
ישראל.פעל לפי החוק שמורה לנהוג סקר 63% :נגד כדורגל
כמורשת
"הצענו לעותרים למחוק את העתירה ,ככל
בשבת
שיימצא מפעיל מתאים ויהיה צד לעתירה
ובתוך כך ,סקר חדש של מכון סמית
עתידית ,וזאת מבלי להביע עמדה כלשהי שהוזמן על ידי ה'תנועה למדינה יהודית
לגבי עתירה שכזו" ,כתבו השופטים בפסק ודמוקרטית' ,מצא כי  63%מכלל האוכלוסייה
הדין" .העותרים הודיעו כי הם מקבלים את היהודית הבוגרת סבורים כי יש להתחשב
ההצעה .נוכח האמור העתירה נמחקת וזכויות בשחקני הכדורגל שומרי השבת ולא לקיים
הצדדים שמורות לעתיד" .השופט חנן
וחברה צאת השבת58% .
כלכלהלאחר
בנושאי עד
המשחקים
מלצר את
ופובלציסט העוסק
הכותב הוא אסטרטג ,יועץ תקשורת
התייחס לתקנות
הנהוגות כיום על ידי שר סבורים כי יש להתחשב באוהדי הכדורגל
כ"ד באלול תשע"ז 15/9/17
התחבורה ,ואמר כי "התקנות שהתקין השר שומרי השבת ולדחות את המשחקים.
הן מתירות במידה מסוימת .לכאורה התקנות
נתון מעניין נוסף מעלה ,כי למרות שהמצב
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הרב מרדכי רוט

לסלוח לעצמנו

הזמן של חודש אלול הוא הזמן המתאים ביותר לבקש סליחה מאנשים
שפגענו בהם וכן למחול לאנשים שפגעו בנו .זה הזמן לסלוח לאשה,
לחברים ולכל מי שפגע בנו ,אך שכחנו דבר אחד חשוב  -לסלוח לעצמנו
הזמן של חודש אלול הוא הזמן המתאים ביותר
לבקש סליחה מאנשים שפגענו בהם וכן למחול
לאנשים שפגעו בנו .זה הזמן לסלוח לאשה,
לחברים ולכל מי שפגע בנו ,אך שכחנו דבר אחד
חשוב  -לסלוח לעצמנו.
ישבתי עם מטופל השבוע בקליניקה ותוך כדי שיחה
דיברנו על החגים הקרבים והבאים עלינו לטובה .יש לו
חרדות של ממש מהימים הנוראים .הוא לא מבין איך
אלוקים בכלל יכול לסלוח לו .לא מבין למה שאלוקים
יכתוב אותו לחיים טובים וממש לא מצליח להבין איך
בכלל יש לו זכות לחיות עד עכשיו .לא מבין באיזו זכות
הוא מגיע לריבונו של עולם ומבקש ממנו סליחה ,אחרי
כל מה שחטא וכל מה שעשה לא נכון במהלך השנה
האחרונה.
בסופו של דבר הבנתי ממנו שהוא פשוט לא מאמין
שמגיעה לו סליחה בכלל .הוא מאמין שהוא טועה מידי
הרבה פעמים כדי שיסלחו לו .לא משנה שאני מכיר אותו
כאדם טוב ,כזה שעושה הרבה חסד ,ומשתדל לתת יחס
חם לכל אדם באשר הוא ועוד מעלות רבות.
אמרתי לו שאני חושב שהגיע הזמן שהוא יתחיל לסלוח
לעצמו .נכון שהוא צריך לבקש סליחה מאשתו בערב יום
כיפור .ונכון שהוא צריך לבקש סליחה מכל מי שהוא פגע
בו .אבל הוא צריך גם לבקש סליחה מעצמו .קודם כל
ולפני הכול.
פעמים רבות אני נתקל באנשים שלא סולחים לעצמם.
שמסתובבים עם כאבי לב בגלל כל מיני דברים שהם עשו
ושלהרגשתם לא מגיע להם מחילה על כך ,ואני יכול להגיד
לכם שאם לריבונו של עולם יש מחילה לכולם כולל כולם
אז גם לנו מותר למחול לעצמנו .לא רק מותר ,אלא גם
רצוי שנמחל לעצמנו .רצוי שניתן לעצמנו קרדיט .שנבין
שמותר לנו לטעות ואם זיהינו טעות שעשינו נחשוב כיצד
לתקן את הנעשה ואפילו נסלח לעצמנו על כך.
הרי אם לא נצליח לסלוח לעצמנו איך נוכל לסלוח
באמת לאנשים אחרים? תחשבו על המושג "ואהבת לרעך
כמוך" ,ריבונו של עולם מבקש מאתנו לאהוב את החברים
שלנו כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו .אם אנחנו לא
אוהבים את עצמנו מספיק כדי לסלוח לעצמנו ,איך נאהב
מספיק את החברים שלנו כדי שנוכל לסלוח להם באמת?
במהלך עבודתי הבנתי כמה חשוב שאדם גם יידע לסלוח
לעצמו .כמה קשה לו לאדם שאינו מסוגל לסלוח לעצמו.
כמה מטענים אדם כזה סוחב על הלב שלו שמקשים עליו
את חיי היום יום.
באותה מידה שאדם צריך לבקש סליחה מאחרים ולא
רק בערב יום כיפור .אדם צריך לדעת לעמוד מול המראה.
להסתכל על עצמו ולהגיד נכון ,טעיתי הייתי לא בסדר.
אבל אני סולח לעצמי כי אני אשתדל שהמצב הזה לא
יחזור על עצמו.

סליחה היא סוג של השלמה עם מי שאני .עם הדברים
הטובים והפחות טובים שקיימים בי .מילים יכולות לפגוע
מאוד עמוק .והכלל הזה תקף גם כלפינו .כשאנחנו לא
מפסיקים לומר לעצמנו כמה אנחנו טיפשים ,לא בסדר,
טועים בלי הפסקה ,לא נורמליים ,ושאר מעלות "טובות"
אנחנו פוגעים בעצמנו .וכדאי מאוד שנפסיק עם זה.
אז הגיע הזמן שנסלח לעצמנו ,שנעמוד מול המראה
ונגיד לעצמנו :אני אדם טוב .גם כשטעיתי ניסיתי לתקן,
למדתי מהטעויות שלי ואני מנסה להשתפר ,אני סולח
לעצמי על הטעויות שלי ואני מקווה שבשנה הבאה יהיו
לי פחות טעויות.
#כשהבארדיטשובער נלחם בשטן
יום א' דראש השנה בבית הכנסת של ברדיצ'וב .הצדיק
בעצמו עובר לפני התיבה ומתפלל .קולו הערב מנסר
בבית הכנסת המלא ומרתק את המתפללים .הקול הערב
מרעיד את כל נימי הנפש ודמעות זולגות מעיני היהודים
המתפללים בכוונה רבה מעומק הלב .לפני אמירת
ה"קדושה" ,פותח הצדיק הברדיצ'ובי בקול רועד בתפילת
"לא-ל עורך דין" .כל לב כאילו נצבט ומפרפר מכובד
קדושתה ורצינותה של התפילה .כל אחד מרגיש כי הוא
עומד לפני כיסא הכבוד ושופט כל הארץ שוקל ומודד את
המצוות והעבירות ,מחדיר מבטו לכל לב ,מגלה את כל
הסודות ,יודע כל המחשבות ועוד מעט הוא מוציא פסק
דין .אבינו מלכנו – משווע כל יהודי – שפוט נא בחסד
וברחמים ,אחרת אין אנו יכולים לעמוד...
והנה כאשר הצדיק מגיע אל המלים "לקונה עבדיו
בדין" הוא נעצר ,מחוויר כסיד ומפסיק את תפילתו .הטלית
נושרת מראשו והוא עומד בעיניים עצומות כאילו נשמתו
פרחה מגופו...
רעד עבר בין המתפללים .אולם החסידים הזקנים יודעים
כי יש דברים בגו ,והם שוקעים בהרהורי תשובה וחרטה.
לאחר רגעים מספר ,כאילו קם הצדיק לתחייה .גוון פניו
חוזר להיות רגיל ,פניו קורנות ובשמחה גדולה הוא קורא :
"לקונה עבדיו בדין"!
לאחר התפלה ,כשהסב הצדיק לסעודה ,לבש אחד מזקני
החסידים עוז ושאל את רבי לוי יצחק מה ראה בעולמות
העליונים .והרבי סיפר :ראיתי את השטן סוחב אתו שק
גדול .תיכף הרגשתי לא טוב ,כי הבנתי שהוא נושא כאן
את עבירותיהם של היהודים שהצליח לאסוף במשך כל
השנה.
ניגשתי אליו לראות את העבירות ויכולני לומר לכם
שהיה שם אוסף "נאה" של עבירות :קצת לשון הרע ,קצת
שנאת חינם ,קצת צרות-עין ,ביטול תורה וכהנה וכהנה
עבירות גדולות וקטנות – שק שלם .והשטן המשחית רץ
שבע רצון אל כיסא הכבוד.
"אוי ואבוי"! חשבתי בלבי ,מה אוכל לעשות? מצב
רוחי נתעכר לגמרי והייתי אובד עצות.

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי
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אולם לפתע פתאום נעצר השטן במהלכו; עיניו החדות
הבחינו ביהודי שעבר עבירה בעצם יום ראש השנה .הוא
נטש את השק על מקומו ורץ לחטוף את העבירה החדשה
ולצרפה אל האוסף שלו.
לא בזבזתי זמן – ממשיך הרבי לספר – ניגשתי אני אל
השק והתחלתי בודק את העבירות .אני בודק ורואה כי בכל
העבירות הללו אין היהודים המסכנים אשמים כל כך .כי
הגלות המרה ,העניות המנוולת ,הבורות – כל אלה ועוד
נסיבות אחרות גרמו לטשטוש הזהות היהודית והפכו את
עם אלוקי אברהם למגושמים המתלכלכים בעוונות .וכי
מה היהודי המסכן יכול לעשות? ומה הן העבירות הללו
לעומת שפיכות הדמים ,השוד והגזל שאומות העולם
שטופות בהם?
וכך ,עד שאני בודק ושוקל כל עבירה ועבירה ,היא
נמסה בין ידי ,נעלמת והייתה כלא הייתה...
השטן שחזר בינתיים העיף מבטו על שקו הריק ופרץ
בזעקת שבר" :גנבים ! גנבו ממני את העבירות של
היהודים שאספתי בעמל רב"!
בראותו אותי – המשיך רבי לוי יצחק – הבין מיד השטן
כי אני "סידרתי" אותו בצורה כזו .הוא תפס אותי ותבע
ממני לשלם לו תמורת העבירות ש"גנבתי" ממנו.
והוא ,השטן ,יודע ללמוד .הוא תבע ממני לשלם לו
כפליים וכשטענתי שאין לי ,הוא אמר שכתוב שאם אין
לגנב ממה לשלם ,מוכרים אותו לעבד .הוא תיכף תפס
אותי בזקני ורצה למכור אותי .משהציע אותי למלאך
הראשון שנקרה בדרכנו ,סירב הלז לקנות אותי בטענה כי
אני יהודי גלותי שצריך לדאוג לפרנסתי ולהגן עלי מכל
מיני בלבולים ועלילות .בקיצור :הוא אינו מוכן לקחת על
עצמו את האחריות ואפילו בחינם אינו מוכן לקנות אותי.
שמעתם? אפילו בחינם!
והשטן מציע אותי למלאך שני ,שלישי ,רביעי – אולם
אף אחד אינו רוצה לקנות אותי .בראותו זאת תפס אותי
השטן וסחב אותי אל הריבונו-של-עולם ,אל כיסא הכבוד.
הקב"ה שמע את טענות השטן ,אחר-כך אמר" :אני עשיתי
ואני אשא ואני אסבול ואמלט" ,אני אקנה אותו מידך
השטן.
בשמעו זאת ,נשאר השטן בפה פעור וכל טענותיו
נסתתמו .והנה בנקודה זו התאוששתי ,כפי שראיתם
בעצמכם – אמר הצדיק בסיימו את סיפורו .עתה כבר מובן
לכם הפירוש של "לקונה עבדיו בדין" ,אנחנו עבדי הבורא
ורק על-ידי עבודתו יתברך ,אנו ניצלים מציפורני השטן.
הבה נהיה עבדי ה' ולא עבדים לעבדים ,ובזכות זו נזכה
לכתיבה וחתימה טובה – סיים את סיפורו המופלא הצדיק
מברדיצ'וב ,רבי לוי יצחק זכותו תגן עלינו.
לתגובות machon.rot@gmail.co :

סבא
דמשפטים
בשנת המאה לחייו ,זקן רבני מרוקו ורבם של רבים מגדולי עדות המזרח ,הגאון רבי
יהושע מאמאן ,לא מש מהספר  לרגל ראש השנה ומשום ש"לעיתון זהו זיכוי
הרבים" ,נעתר לשוחח עם כתב 'כל ישראל' ולהכריע בעניינים שונים שעל הפרק
 גיל הנישואין ,סגולה לאריכות ימים ,ברכת 'ברוך שחלק' והמאבק בחילולי
השבת  לאיזה מקובלים ראוי ללכת ,ומדוע לא לנסוע בראש השנה לאומן? 
וגם :קורות חייו המופלאים והקשר עם גדולי ישראל

יענקי קצבורג
צילומים :יעקב כהן ,שלומי כהן ,בחדרי
חרדים ,כיכר השבת ,דוד זר וJDN -
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הגאון הישיש רבי יהושע מאמאן ,נולד במרוקו בעיר צפרו
בשנת תרע"ח ,לאביו שכונה בפי כל "המלאך" רבי רפאל
עמרם ולאמו מרת אסטריליא ע"ה ,בהגיעו לפרקו הוא נישא
למרים לבית משפחת זיני.
בנו בכורו הוא רבי שלמה השוקד בתורה בכולל ,הבן השני
רבי רפאל מכהן כרב קהילה בשכונת בית וגן בירושלים ורב
בית כנסת יד רמ"ה ,ממשיך דרכו הוא דווקא בנו הצעיר רבי
אברהם ,המשמש כרב שכונה בעיר באר שבע וראש ישיבת
"תורה אור".
אנו פותחים בשיחה עם בנו הגאון רבי אברהם על תולדות
אביו" .אבא ,היה הדיין הצעיר בכל תולדות מדינת מרוקו,
החוק במרוקו היה שאי אפשר להתמודד על משרת הדיינות
מתחת לגיל  ,30אבל ביום הבחינות הלך רבי יהושע לאיזה
סידור בבית הדין והנה פוגש אותו הרב הראשי הרב שאול אבן
דנאן ,שואל אותו 'באת להיבחן?' אומר לו הרב 'לא ,באתי
בשביל ענין אחר' ,אמר לו הרב הראשי 'למה שלא תיבחן?'
אבא ענה לו 'אנוכי צעיר ובן  28אני ...בעוד שנתיים אני אבוא
להיבחן' ,אמר לו הרב הראשי 'תיכנס עכשיו לעשות מבחן
ואם תדע את המבחן טוב נמחל לך על שנתיים '...נכנס בלי
להתכונן ,והמבחן בדרך כלל לקח לכל הנבחנים  8שעות,

ואבא הגיש את המבחן חזרה תוך שעה וחצי ,בסופו של דבר
הוא עלה על כולם וזכה במקום ראשון ,והפך לדיין הכי צעיר
בכל תולדות מדינת מרוקו".
אבא שימש כרבה של העיר אספי בשנת תש"ו ,תפקיד בו
כיהן שש שנים ,ובשנת תשי"ג נתמנה לדיין וסגן הרב הראשי
של עיר הבירה רבאט ,עד שנת תשכ"ד בה נתמנה לכהן כרב
הראשי של מראקש וכל אגפיה ,עד שנת תשכ"ח – בה עלה
לארץ ישראל.
הוא חיפש משרה רבנית בארץ מיד כשעלה?
"באותו זמן היה הרב הראשי לישראל הרב ניסים זצ"ל,
שהציע לו להיות דיין לענייני גיטין ,אבל הוא דחה את ההצעה
מיידית ואמר 'בנפשנו נביא לחמנו?'" מספר בנו רבי אברהם.
ומוסיף" :בכל תקופת כהונתו כדיין במרוקו לא יצא מתחת
ידו גט אחד אפילו ,כי עשה שלום בין כל הזוגות שבאו אצלו
להתגרש ,חוץ מפעם אחת שלא הצליח ונתן לעשות גט ,אבל
לא נחה דעתו עד שתוך שלושה חודשים החזירם לחיות
בשלום ,והחזיר גרושתו".
מה אתם יודעים על ימי הילדות והנערות של הרב?
"בנערותו למד הרב אצל רבו רבי דוד עטאר ,היו באים
אצלו לביתו בשעות הערב וישנים על המחצלות ובשעה 2:00

לפנות בוקר היה כבר מעירם ללמוד עד הנץ החמה ,והיו
מתפללים כמנין ותיקין בנץ ,וכל זה לא היה מפריע לסדר יומם
העמוס בלימוד תורה.
"בכל זאת ,רבי יהושוע הצעיר לימים בגיל  14כבר ראה
שאין מנוס והוא חייב להתקדם בלימודו כיון שעקף את כל
חבריו לספסל הלימודים ,והרגיש שמבטל את זמנו אם ימשיך
שם ,והיה יושב ובוכה ,עד שראה אביו שבנו בוכה שאל אותו
למה תבכה? אמר לו' ,אבא אני רוצה ללמוד וכאן לומדים
מה שכבר למדתי' ,אמר לו אביו 'בוא תעלה אתנו לסטודיו'
(ישיבה שכל הרבנים במרוקו לומדים שם ואביו היה ראש
הישיבה) והוא רק בן  14שנים כשעלה לישיבה של הרבנים,
התחיל לעיין באיזו תשובה שכתב אחד הת"ח והעיר לו שלא
כתב נכון והתחילו לדון בזה והתווכחו ולא הגיעו לעמק
השווה ,אמרו נלך לראש הישיבה ,הלכו אל ראש הישיבה
ופסק להם כמו רבי יהושע ,והוא בן  14בלבד".
ככל שאנו בודקים את סדר יומו של הרב שנכנס לשנת
המאה ,נראה כי גילו המופלג לא מונע ממנו את המשך
הפעילות ,בימים נוראים הבעל"ט הרב מדרים לבאר שבע
להשתתף בתפילות אצל בנו רבי אברהם ולחזק את בירת
הנגב .בני ביתו מספרים כי בשנים עברו היה נוהג לתקוע
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בעצמו בשופר ,אך עקב חולשתו וזקנותו הפקיד את
התקיעה ביד בנו רבי אברהם.
"הדבר שהכי נוגע לליבו כל חייו אלו יתומים
ואלמנות" ,מספרים מקורביו" ,במשך השנים נהג
להחזיק בסתר עשרות משפחות .כאשר כל הוצאות
הבית של היתומים היו עליו והכל בסתר ,משום שאינו
סובל פרסום ,כאשר התרבו העניים והנזקקים הקים את
קופת החסד 'שלום יעשה' ,ביחד עם מרן הרב עובדיה
יוסף זצ"ל".
הרב מתרחק מפוליטיקה?
הרב דניאל כהן משיב" :בעבר מרן הרב עובדיה זצ"ל
לחץ עליו להיכנס להיות חבר במועצת החכמים של
ש"ס והרב התחמק מכך ,ובכל זאת הגר"ע זצ"ל המשיך
ללחוץ עליו ,עד שהצליח לשכנעו ואכן הרב ישב איתם
כמה פעמים ,וראה ש'זה לא בשבילו' .הוא פנה למרן
ואמר לו שהוא לא רוצה התערב בפוליטיקהגר"ע הבין
לליבו ,ולכן עזב את מועצת החכמים".

חומרות והנהגות
כידוע נפסק להלכה שיין שפתח אותו גוי אסור משום
יין נסך .לא כן אצל הרב ,שנוהג לאסור שהגוי יראה את
היין ואם רואה שיש מישהו שמתעכב עם היין בחוץ ולא
מכניסו לארון היה גוער בו.
המנהג הנפוץ ליטול ידיים בכל בוקר שלוש פעמים
על כל יד ,אבל כיוון שיש דעה ב"כף החיים" ליטול
שש בכל יד ,הרב מחמיר בזה כל ימיו .מספר ל'כל
ישראל' נאמנו ויד ימינו הרב דניאל כהן" :הרב סיפר לי
שבנערותו בהיותו צעיר לימים ,לפני  95שנה ויותר ,לא
היו עדיין ברזים ואמו ע"ה הייתה סוחבת דליים על הגב
ויום אחד שמע את אמו אומרת לאביו 'יהושע הקטן
גומר את כל המים' ,אמר לה אביו 'תעזבי אותו זה טוב
להיות קדוש' ,וכך אפשרה לו להמשיך במנהג הטהור".
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הקשר למשפחת
אבוחצירא
ימים ספורים אחרי שעלה הרב לארץ ישראל ,הוא
נסע לנתיבות לבבא סאלי זצ"ל ,הבבא סאלי יצא
לקראתו ,לקח את התיק מידו של הרב וערך סעודה
לכבודו.
לאחר שדנו באותו ענין שלשם כך הגיע .רצה הרב
לצאת דרכו חזרה אך הבבא סאלי אמר לו" :אתה לא
יוצא ,אתה נשאר אצלי וישן בביתי" ,בבוקר ערך הבבא
סאלי שולחן לכבודו ,ארוחת בוקר כיד המלך ,ולא ויתר
לו והשאיר אותו עד הצהרים ,והביא אליו את יו"ר
המועצה הדתית בנתיבות שהיה בעל קשרים שיסדר לו
את כל ענייניו ,ורק אחר ארוחת צהרים נתן לו לצאת
לדרכו.
הרב שימש כידוע כרבה של נהריה במשך כעשר
שנים ,באותם ימים האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא הגיע
לנהריה בתור בחור צעיר ,לימים סיפר האדמו"ר רבי
דוד" :מו"ר אבי בבא מאיר זצ"ל שלח אותי לנהריה
כדי שרבי יהושע ממן ישמור עלי" .עוד התבטא רבי
דוד לפני למעלה מעשרים שנה ואמר לבנו של הרב:
"מו"ר אביך מזמן כבר סיים התיקון שלו בעולם הזה,
אבל אריכות ימיו זהו סימן שהדור זקוק לו".
לפני כמה חודשים הגיע בנו של הרב ,רבי אברהם,
לרבי דוד וכיבדו כבוד גדול .הושיב אותו בחדר מיוחד
והביא לו לשם כיבוד ושתיה והנה בנו יושב שם ורואה
שאנשים באים לקבל ממנו ברכה ולא הבין מדוע ,עד
שהסבירו לו" :רבי דוד עכשיו לא מברך אף אחד ואת
כולם הוא שולח אליך ,בזכות שיש לך אבא כזה ענק –
תברך אותם בזכותו".
כמו כן הרב שימש כדיין בבאר שבע (לצד הגרמ"ש
עמאר שאומר בכל הזדמנות כי הוא תלמיד של הרב)
שם היה גר כידוע הבבא אלעזר אבוחצירא זצוק"ל,

הרב כשהיה מגיע לבנו רבי אברהם בבאר שבע ,היה
הולך להתפלל אצל בבא אלעזר זצ"ל שהיה מכבדו
כבוד גדול ולאחר התפילה היה יוצא ללוותו עד לרכבו,
אף שלא היה מצוי שיוצא לרחוב אבל לכבודו של הרב
שינה ממנהגו.


אנחנו שואלים את הרב ,במה זכית לאריכות ימים,
השנה שנת המאה ,ברוך ה'...
"כי הם חיינו ואורך ימינו" ,אומר הרב ומצביע על
התורה הקדושה – הספרים שעל שולחנו ,ומוסיף:
"במרוקו התחלתי בגיל מאוד צעיר את עולם הרבנות
והדיינות ,המליצו לי שמתאים לי הדיינות ,ואכן
נבחרתי לצעיר הדיינים בכל מדינת מרוקו ומוניתי
לראב"ד העיר מראקש ולאחר מכן סגן הרב הראשי
של עיר הבירה רבאט והוצע לי להיות הרב הראשי של
כל מדינת מרוקו ,אבל אמי ע"ה כבר הייתה בישראל
והייתה חולה .עזבתי הכול כדי לבוא לטפל בה ,שנאמר
כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך".
"צריך להבין" ,אומר לנו מקורבו ,ומסביר את דבריו,
"הרב עזב מאחוריו את כל הקריירה המפוארת וויתר
על הכבוד במרוקו ,והגיע לארץ שבה איש לא הכיר
אותו מלבד כמו עולים ממרוקו ,זוהי מסירות נפש שלא
מצויה בדורנו כלל ,בכך הרב מסביר את אריכות ימיו".
הרב דניאל כהן מוסיף" ,בהיתו ראב"ד מרקאש,
הייתה בצורת קשה והגיע סוף החורף ועדיין לא ירדו
גשמים ,בראות הממשל המרוקאי שאין להם עצה
אחרת ,בצר להם פנו לרב העיר ,רבנו קרא את כל אנשי
העיר מקטן ועד גדול ליום תפילה וזעקה ותיקן תפילה
מיוחדת ,והרב הוא זה שעבר לפני התיבה יחד עם כל
רבני העיר .והנה זה פלא שלא עברו שעתיים וכבר
השמיים נתכסו בעננים ,וכל הממשל של מרוקו כולל
המלך באו לרבנו והודו לו וזקפו זאת לזכותו".

מספרים מקורביו" :לשהות במחיצתו של הרב לילה אחד
זה מעין עולם הבא .סדר יומו של רבנו ,בבוקר עוד לפני
שנראה אדם ברחוב בשעה  5:30כבר משכים להתכונן
לתפילה ,כמו שאמרו רבותינו חסידים הראשונים היו
שוהים שעה אחת קודם תפילתם"
הרב מבקש להוסיף לנו בעניין האריכות ימים" ,מי
שמדקדק בברכת 'אשר יצר' מונע ממנו כל החלאים
והיא סגולה בדוקה לאריכות ימים" ,ובעניין זה אפשר
להוסיף ,אומר מקורבו הרב דניאל כהן" ,הרב עובדיה
התבטא פעם בשיעורו בלוויין  -מרבי יהושע מאמאן
לא זזה שכינה לעולם ,אתם רוצים לראות עבד השם לכו
תראו את הרב מאמאן מתפלל ומברך אשר יצר".

סדר יומו
מספרים מקורביו" :לשהות במחיצתו של הרב
לילה אחד זה מעין עולם הבא .סדר יומו של רבנו,
בבוקר עוד לפני שנראה אדם ברחוב בשעה  5:30כבר
משכים להתכונן לתפילה ,כמו שאמרו רבותינו חסידים
הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם".
חוק בל יעבור אצל הרב ,לפני כל תפילה הוא מחליף
את כל בגדיו ,בשעה  7:00מתחיל את תפילתו בבית
הכנסת (שטיבלאך) "שער גולדה" ברחוב רשב"ם
בירושלים ,ותפילתו נמשכת על פני כמה מניינים
שמסתיימים ומתחילים והרב ממשיך ,לאחר מכן מקבל
הרב קהל כמחצית השעה ,וטועם פת שחרית שידוע על
פי הרפואה כמה תועלת יש באכילתה.
מיד לאחר מכן הולך רבנו למסור שיעור לבעלי בתים
בגמרא אגדה והלכה עד השעה  13:00אז חוזר לביתו,
אוכל מעט ,ועונה על מכתבים ששלחו אליו ,חלקם
מכתבים מבתי הדין בארץ ומחוצה לה ,לאחר מכן נכנס
הרב למנוחה קצרה ושב לתלמודו עד השעה 23:00
בלילה" .הלילה" ,מספרים מקורביו" ,זה לילה של
תורה ,באמצע הלילה הרב מעביר סוגיות שלמות באותו
היום ושומעים אותו אומר גמרות והלכות מתוך שינה".
להגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת "אור החיים"
וחבר מועצת החכמים ישנה קביעות והוא מגיע בכל יום
שני לביתו של הרב ,להתברך מפיו ,כאשר שהה בבית
חולים הגיע הרב אלבז לבקרו והתבטא בפני מקורביו:
"תדעו לכם ,רבי יהושע צדיק הדור ,צדיק העולם",

ובהזדמנות נוספת שהגיע הרב לשיחת חיזוק בהיכל
ישיבת "אור החיים" ,הרב אלבז פרץ בבכי מהתרגשות
הגדולה לארח את הרב בישיבתו ,ואמר שעוד זוכר לפני
עשרות שנים את רבנו בהנחת אבן הפינה לישיבה.
יש אומרים ,שהייתה לרב מחלוקת קשה ביותר עם
רבה של ירושלים הגאון הרב משאש זצ"ל?
"הרב מאמאן והרב משאש" ,מספר אחד המקורבים,
"שניהם מגדולי הפוסקים של יהדות מרוקו בדור
האחרון ,כמובן ששכנה ביניהם ידידות גדולה ובתורה
הייתה להם מחלוקת לשם שמים ,לכל אחד הייתה גישה
אחרת".
היו חילופי דברים קשים?
"נכון שנכתבו בזמן המחלוקת דברים קשים כמו
שנאמר את והב בסופה ,אבל בכל זאת נשארו ידידים
גדולים ,אף שבאו כמה שועלים שניסו לחרחר ריב
ומדון בין שני ענקי הרוח בכל זאת נשארו בידידות.
באחד הפעמים הגיע לביתו של רבנו אדם שהתחיל
לדבר נגד הרב משאש ,הרב זרק אותו מביתו בבושת
פנים ואמר למקורביו 'וכי אני אזלזל ברב משאש? השם
יעיד עלי שמיים וארץ שכל הלכה שפסקתי הייתה לשם
שמיים'".
"אני נזכר" ,מוסיף הרב דניאל כהן" ,לפני כמה שנים
אמר מקורבו של רבנו לרבינו ש'אתמול בלילה הייתה
האזכרה של הרב משאש זצ"ל' ,אמר לו רבנו 'למה לא
אמרו לי לפני ,הייתי הולך להספיד עליו' ,וזאת כאשר
כבר היה בן תשעים וחמש".

שו"ת הלכתי
אני מנסה את מזלי לשאול את הרב הישיש בכמה
"ענייני דיומא" ,הרב השקוע בספר שואל לרצוני,
סוגר לשם כך את הספר ומניח סימניה בעמוד בו סיים
ללמוד ,ומסמן לי לשאול ואומר "שאל בני ,לעיתון זהו
זיכוי הרבים".
בני תורה שלומדים כל היום יכולים לפטור עצמם

מלומר סליחות בחודש אלול ,אם הדבר מקשה עליהם
את הלימוד במשך היום?
"אם קשה להם לקום מוקדם ומפריע בלימוד התורה,
אפשר לקום פעם בשבוע ,ובשאר הימים לומר את
הסליחות מאוחר יותר".
היום יש הרבה "מקובלים" המחלקים ברכות ,ראוי
ללכת אצלם?
"אסור ללכת אצל המתחזים בשום אופן ,ואיך ידע?
הכלל שלנו הוא אם הוא תלמיד חכם ,מותר ללכת רק
לתלמידי חכמים בלבד ,מי שאינו תלמיד חכם לא ילך
אצלו ,עלול להכשיל אותו – לבלבל אותו חס ושלום
בעצה שאינה הוגנת ,צריך לבדוק".
מה דעתו של הרב ,האם ראוי לנסוע לאומן לראש
השנה כמנהג ברסלב?
"ראש השנה יהיה בביתו עם ילדיו ומשפחתו עדיף,
זה יום הדין ,ילך בזמן אחר לקברי צדיקים ,בראש
השנה עדיף בארץ ישראל".
על מי בדורנו אפשר או צריך לברך "ברוך שחלק"?
"הרב יצחק יוסף".
אני מנסה את מזלי לשמוע אולי לדעתו ישנו עוד רב
שאפשר לברך עליו את הברכה..
לשאלתי ,הרב קובע שוב" :בדורנו ,אפשר לברך על
הרב יצחק יוסף ,הוא יודע את כל התורה כולה בעל פה,
הקדוש ברוך הוא  -חלק לו מחכמתו ,הוא ראוי לברכה
זו".
מתרבים לצערנו כאן בירושלים חילולי השבת
בפרהסיה ,מה העצה לזה ,לפעול בדרכי נועם נגד
המחללים או אולי לצאת להפגין נגדם?
"רק בדרכי נועם ,אי אפשר בדרך אחרת .דרכיה דרכי
נועם".
לצערנו יש מחלוקות קשות בכל מקום ,גם בתוך
הציבור הספרדי בין הרבנים ,איך יידע בן תורה את מי
לשאול ובקולו של מי לשמוע?
"בענייני הלכה כל אחד ישאל את מי שרגיל לשאול,
בענייני הכלל כל אחד לפי רבותיו ,לא צריך לעשות
מחלוקת".
הסערה סביב עופות הבארקל ,הרב ראה את העוף
הזה ,יש אומרים שזהו העוף שאכלו בארצות ערב ,הרב
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"הרב מאמאן והרב משאש" ,מספר אחד המקורבים,
"שניהם מגדולי הפוסקים של יהדות מרוקו בדור
האחרון ,כמובן ששכנה ביניהם ידידות גדולה ובתורה
הייתה להם מחלוקת לשם שמים ,לכל אחד הייתה
גישה אחרת"
זוכר את העוף מתקופת צעירותו?
"אמרתי ללכת לרב יצחק יוסף ,מה שיפסוק ככה
יעשו" .קובע הרב ונדמה שכבר נשאל על כך רבות,
אולי מעט יותר מידי.
מקורבו הרב דניאל כהן מוסיף" :היו אצלו
והתעקש שלא לפסוק ,הראיתי לו מכתב של הרבה
רבנים שיש מסורת לבארקל שהוא כשר ,ולא הסכים
לחתום כל עוד הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף
לא פסק בנידון הזה".
יש שיוצאים נגד מנהג הכפרות בתרנגול שזהו
לטענתם צער בעלי חיים ,עושים הפגנות על זה ,מה
אפשר לענות על זה?
"במרוקו עשינו כפרות על תרנגול".

חלומות וברכות
בנו רבי אברהם מספר" :לפני חודשים אבא מספר
לי 'חלמתי חלום מיוחד ,ראיתי איזה אישה ,את אחת
האימהות ,והיא אומרת לי שמה שנשארתי בחיים רק
כדי לברך את עם ישראל ,ואם היא אמרה לי שזה
תפקידי ,כמובן שאשתדל לעשות את התפקיד הזה,
לברך את עם ישראל".
אני שואל על הבגדים שהרב לובש ,הכובע
המיוחד והחלוק ,מה מסמל הבגד הזה בעצם?
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רבי אברהם מספר על הכובע ונזכר בחלומות
הנדירים של הרב ,וכיצד אמו של הרב ע"ה הלבישה
לו בחלום את הבגדים המיוחדים לדיינים" :זה בגד
של דיין ,הדיינים במרוקו לבשו את הבגד הזה,
במרוקו הדיינים היו כמו מלכים ,זאת הייתה מלכות,
לכן אמרתי שזוהי מסירות שעזב את משרתו במרוקו
לטובת הטיפול באמו ע"ה כאן בארץ .אמא שלי
הייתה גרה אצלנו בבית במרוקו ,אחד האחים החליט
לעלות ארצה והיא החליטה לעלות אתו ארצה ,אבל
לא היה לה טוב בארץ ,ואיך ידע שלא טוב לה? היא
הייתה באה אליו בחלום כאשר היא הייתה בישראל
והוא במרוקו ,למשל הוא חלם שהוא שוכב במיטה
והיא לחוצה במקום הצר שבין המיטה לקיר ,במצב
לא טוב ,הוא קם מהשינה ואמר 'לא טוב לאמא' אני
עוזב הכול ונוסע לישראל ,למחרת שהגענו לישראל,
הלך להביא את אמא אליו לבית שלו ,והיותה אצלנו
עד יום פטירתה.
"אחרי הפטירה מיד חלם שהוא בבית העלמין,
ורואה אותה יושבת על הקבר ,והוא אומר שראה
אותה בחיזיון ממש ,כמו שאני מדבר אתך במציאות
ככה היה בחלום ,ושואל אותה מי העלה אותך על
הקבר ,והיא אומרת 'עליתי לבד' ,והוא שואל אותה
'איך בעולם האמת?' והיא עונה לו 'הכול בסדר
גמור ,רק כואב לי בצוואר' ,אבא אמר לה 'אני אעשה
הכול כדי שהכאב הזה ילך' .באותה תקופה לא היה
לו משרה ,כי סירב לקחת משרה כדיין לענייני גיטין,

ופתאום בחלום הם רואים ענן והיא מוציאה כובע
משובץ יהלומים ,שמה לו על הראש ונעלמה ,לא
עבר זמן וקיבל משרת דיין שהוא רצה' ,היא דאגה
לי למשרת הדיינות' ,זה הוא אמר לנו אחרי זמן".
מסיים בנו ,ראש הישיבה בבאר שבע ,רבי אברהם
מאמאן.
מקורבו ויד ימינו הרב דניאל כהן מוסיף" :מידי
בוקר מגיעה לכאן לבית הרב ,מבשלת הגב' איילה
ועקנין תחי' ,לבשל עבור הרב ארוחת צהרים ,היא
מספרת כי יום אחד הרב אמר לה  -הגיעו אלי בחלום
מלאכים ואמרו לי תדע לך שמעכשיו כל מה שתברך
התקיים".
שוחחנו על חלומות ,אני שואל את הרב הישיש
שזכה לכמעט מאה חגי "ראש השנה" בחייו ,האם
מותר לישון בראש השנה או שיש חשש שהמזל יישן
כל השנה ככתוב בהלכה.
"לא טוב לישון ,אבל למי שמרגיש שקשה לו
ויפריע לו בתפילה יכול לישון אחרי חצות כדעת
האר"י הק'".

היתר מכירה
אני מנצל את ההזדמנות לפני שהרב ישקע שוב
בספר שלפניו ושואל עוד :שמענו שהרב התחתן

בגיל  ,22האם זהו הגיל שראוי לבני תורה להינשא?
"הכול תלוי בבחור עצמו ,אם יש לו מפריעים
והרהורים שיתחתן בגיל  ,18אבל אם יכול להמשיך
ללמוד ללא הפרעה שימשיך בלימוד תורה ,לפחות עד
גיל ."22
יש ראשי ישיבות שמסלקים מהישיבה מי שמתחתן
מוקדם ,ראוי לעשות כך?
"אני לא מבין אותם ,הכול תלוי בכל בחור ובחור
ולא בסוג הישיבה ,הבחור הוא שיקבע לעצמו".
מה דעתו של הרב בנוגע להיתר מכירה בשמיטה,
משפחות עניות שלא מסוגלים לקנות מאוצר בית דין
ביוקר ,יסמכו על היתר מכירה?
"בעבר אמרתי שאם הרב עובדיה אמר יש על מי
לסמוך ,אבל היום אני אומר לשואלים שאני כבר לא
מתערב בזה ,אבל יש על מי לסמוך וכל אחד יעשה
שאלת רב ,רב אחר ,לא אותי" ,הרב הישיש מסיים
בחיוך וחוזר לספר.
הרב שואל בנימוס את בנו ראש הישיבה מבאר שבע,
הגאון רבי אברהם "אתה לא צריך ללכת כבר?" רבי
אברהם מסביר "אבא אומר שאם אני כאן בשבילו הרי
שאני יכול ללכת ,יש לי קביעות לבוא אחת לשבוע
אצל אבא ,הוא חושש שאני מתעכב למענו ,ולכן שואל
האם יש לי זמן להישאר".
אני לרגע חש שלא בנוח ,הרב בדרכו ובנימוס
"מגרש" את כל האנשים מעליו וחפץ בכל מאודו
לחזור לספר שפתוח לפניו .אני מבקש אישור לנסות
להמשיך לשאול רק עוד כמה שאלות קצרות .אבל הרב
כבר שקוע בספר.

כשדניאל לצד הרב
אנחנו רגועים"
אני מנצל את ההזדמנות ושואל את מקורבו הרב
דניאל כהן ,שהוא בעצם האדם הכי מקורב לרב ,בכל
שאלה ,בכל נושא ,בכל עניין ,הציבור פונה אליו .הוא
לבדו נמצא עם הרב אף בשעות הלילה ,הפוליטיקאים
וחברי הכנסת מתאמים עמו את זמני הכניסה האפשריים
לפני הגעתם" .כשהוא כאן אנחנו בני המשפחה רגועים
לחלוטין שהכול בסדר עם אבא ,כשדניאל לצדו אפשר
להיות בטוחים ,ברוך השם שהוא התקרב לרב ,והרב
מאוד אוהב אותו" .אומר לי בנו של הרב ,רבי אברהם.
איך בעצם הגעת לשמש את הרב?
הרב דניאל כהן עונה בצניעות כמו מנסה לומר שהוא
זה לא הנושא והעניין" :הכרתי את הרב ,מנערותי,
חבר בא אלי ואומר לי בא נתפלל אצל הרב מאמאן,
התפללתי תפילה אחת ,התבוננתי בו ,בקשתי ברכה –
והוא בירך אותי מכל הלב כמו אבא לבן ,ומאז לא זזה
ידי מתחת ידו ,בימים ,בלילות ,בימים טובים ובחגים,
גם בבית חולים ,שלא נזדקק חס וחלילה יותר".
הרב דניאל כהן לוקח אותי לחדר המשמש כעין
מחסן בביתו של הרב ברחוב בר גיורא  14בירושלים,
אני מגלה שם קערה עתיקה שהרב הביא עמו ממרוקו,
וספרים עתיקים גם הם ממרוקו ,חלקם הודפסו לפני
כשלוש מאות שנה "לא תמצא כאן שום דבר ששווה
כסף ,מה שווה נמכר לטובת יתומים ואלמנות".
תוך כדי הסיור בבית הרב אני מזהה ארון עם כמה
סוגי סוכריות ,אני מסתכל ,והרב דניאל כהן מספר,
"אני לומד עם הרב בחברותא ,לפעמים שעות רבות,
מ 17:00עד  23:00בלילה ,הרבה פעמים בסיום הרב
אומר לי 'לך תביא מהארון סוכריות ,למדנו היום
טוב מגיע לנו משהו מתוק ,גם לי גם לך' ,הרב מברך

'שהכול' בכוונה ואוכל איתי סוכריה".
הרב מתרחק מסיפורי מופתים וכאשר שאלנו את
הרב על הסיבות מדוע יש סערות של צונאמי ורעידות
אדמה בעולם ,הרב אומר "אני לא יודע מה נעשה
בשמים" ,אבל על סיפור אחד שהוא טרי ממש ,אין
חולק.
הבחור החשוב אמיתי אמדדי נ"י הוא בן המחזור
הראשון של ישיבת רכסים ,במשך כמעט  13שנה חיפש
זיווג עד שהגיע לגיל  ,35לפני שבועיים הוא התארס,
עם הכלה אפרת בן שיטרית תחי' בתו של ראש מועצה
במושב זוהר בדרום .מתברר כי לפני תקופה קצרה
הגיע החתן לרב ,שברכו ש"בקרוב תזכה לזיווג הגון"
לא עברו אלא חודשים ספורים והוא מצא את זיווגו.
אני ניגש שוב לשולחנו של הרב ושואל :מה היא
הסגולה לזיווג הגון?
"תדעו לכם שלימוד בספר הזוהר הקדוש זה סגולה
בדוקה ומנוסה ,אדם שמקדש עצמו ,משמיים עוזרים
לו להתקדש ,ולמצוא את זיווגו במהרה".
אני מבקש לשמוע כמה מילים על הרבנית אשת הרב
שנפטרה לפני כ 11-שנים בשיבה טובה.
"הכול בזכותה ,לקחה את עול הבית מא' ואת ת' לא
נתנה לי לעשות כלום ,רק לעסוק בתורה ,אם היו באים
אלי דיינים בענייני ציבור ,הייתה אומרת להם אחרי
עשר דקות' ,אני אטפל בהם ,אתה יכול לחזור ללמוד'
מסרה את נפשה למען התורה ,הכול בזכותה".
אחרי החתונה ,אני שואל ,יש אברכים שמסתפקים
אם להשקיע בלימוד דיינות או ללמוד בכולל כדי
להפוך לראשי ישיבות ,מה הרב ,כדיין עונה לשואלים
בנושא הזה?
"מה שמתאים לאותו שואל ,אם נמשך לדיינות
שילך .אם ללמד תלמידים שילך ,איפה שהמשיכה
שלו ,אי אפשר לקבוע בזה רק לדיינות או רק לראשות
הישיבות".

"בעבר אמרתי שאם הרב עובדיה
אמר יש על מי לסמוך ,אבל היום
אני אומר לשואלים שאני כבר
לא מתערב בזה ,אבל יש על מי
לסמוך וכל אחד יעשה שאלת רב,
רב אחר ,לא אותי" ,הרב הישיש
מסיים בחיוך וחוזר לספר
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הרב דניאל כהן
מספר" :לפני תקופה
היה פיגוע בברצלונה,
המחבל כידוע נמלט,
אחרי כמה ימים שלא
מצאו אותו ,הרב אומר
לי 'חלמתי שיש
אדם שהורג אנשים
ולא מצליחים לעצור
בעדו ,התפללתי והוא
ייתפס' ,ואכן ,באותו
יום נתפס המחבל"

שקיעות בתורה
לפני כשלוש שנים הרב היה מאושפז בבית חולים
במצב לא טוב ,היו שחשבו בטעות שהגיע זמנו
חס ושלום" ,גם אחרי שחזר לביתו היה רוב הזמן
במיטה" ,מספר בנו הגאון רבי אברהם מאמאן,
"בשבת הראשונה אחרי ששוחרר מבית חולים,
בלילה בשעה  2:00לפנות בוקר אני שומע צעקה 'רבי
אברהם' ,קמתי מהמיטה ,שאלתי מה קרה ,הוא מבקש
לשבת ומבקש 'לך לשולחן שלי תביא את הספר שעל
השולחן'.
אמרתי 'אבא ,יש חושך איך תקרא?' אמר לי תפתח
את הדלת ייכנס קצת אור ,פתחתי – והוא קורא כמה
דפים ומחזיר לי ..למחרת שאלתי אותו 'אבא ,זה היה
כל כך דחוף ,להעיר אותי להביא את הספר?' אבא
אמר לי 'היה חסר לי משהו בלימוד שלי ,ראיתי את
הדפים שרציתי והמשכתי לחשוב בלימוד' ,ברוך השם
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היום בלי עין הרע ,הרב קם ללימוד ולתפילות כפי
שאתה רואה".
מקורבו הרב דניאל כהן מוסיף על השקיעות
בתורה" :הרבה פעמים שוכח אם אכל או לא,
ומספרים שהרבנית ע"ה הביאה לו ביום מן הימים את
האוכל בקופסה פלסטיק ,ויצאה לסידורים ,הרב שהיה
שקוע בלימוד הניח על האש את הקופסה עד שנשרפה
כולה ,הכול מתוך שקיעות בתורה".
הרב דניאל כהן מספר" :לפני תקופה היה פיגוע
בברצלונה ,המחבל כידוע נמלט ,אחרי כמה ימים
שלא מצאו אותו ,הרב אומר לי 'חלמתי שיש אדם
שהורג אנשים ולא מצליחים לעצור בעדו ,התפללתי
והוא ייתפס' ,ואכן ,באותו יום נתפס המחבל".
האם יש עצה גשמית לאריכות ימים?
הרב בתגובה לוקח את הספר שלפניו ואומר "רק
זה ,כי הם חיינו ואורך ימינו ,אין שום עצה אחרת,
ו'ברכת אשר יצר' זו הברכה וזו הרפואה".

אני שואל את הבן רבי אברהם המשמש רב קהילה
וראש ישיבה בבאר שבע ,על הקשר של אביו לישיבה.
"אבא שהיה בכוחותיו היה מוסר שיחות בישיבה,
ורק התפילות שלו היו מביאות התלמידים שלי
ליראת שמים טהורה ,גם היום הוא מגיע מידי תקופה
להתפלל בישיבה והתרגשות בשיאה ,אבא הוא נשיא
הישיבה ,פעם הייתי צריך דבר מה עבור הישיבה ממרן
הרב עובדיה זצ"ל ,הוא התקשר לבית הרב והודיע
'אני מגיע' ומרן אמר שאבא לא צריך לקבוע תור ונכנס
ללא תור ,ואכן מרן עזר לישיבה מכל הלב".
"הייתי לא מזמן" ,מספר הרב דניאל כהן" ,אצל
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא ,וסירב לברך אותי ואמר
אתה לך תתברך אצל הצדיק הרב מאמאן ,ותמסור לו
שאני מזכיר את שמו בתפילתי מידי יום ביום".
לסיום אני מבקש ברכה מהגאון הישיש ומבקש
ברכה להצלחה.
"תבורך בכל מכל כל".

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה
לציבור החרדי
מחיר קבוצתי!

ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד
בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

אור חדש
שנה לאחר פטירתו
של ראש הישיבה
המיתולוגי ,הגרמ"מ
חדש זצ"ל ,וב'אור
אלחנן' מתקשים
להתאושש  לתוך
החלל הגדול ,נכנסו
בנו וחתנו ,שמשמרים
את דרכו התורנית
והקו שהוביל בישיבה
 אבל הבחורים עדיין
מתגעגעים לנשמה
החסידית ,לחשיבה
הישרה וליראת הכבוד
שרחשו כלפי ראש
הישיבה זצ"ל  מדוע
יש יותר מעשנים ,מי
מגייס תרומות לאחזקת
הישיבה והיכן היא
מחזיקה סניפים

אבי רבינא
26

כ"ד באלול תשע"ז 15/9/17

כ"ד באלול תשע"ז 15/9/17

27

היה זה ביום רביעי בשלהי חודש תמוז ,תלמידי ישיבת
'אור אלחנן' בשכונת רוממה בירושלים היו שקועים בסוגיה
סבוכה בשיאו של סדר א' ,לקראת חצות היום עוברת
השמועה הכואבת מפה לאוזן על פטירת מורה דרכם ,האבא
של כולם ,ראש הישיבה הנערץ הגאון רבי משה מרדכי חדש
זצ"ל .באותו יום הובא ראש הישיבה למנוחות בהלוויית
ענק ,בראשות אלפים מתלמידיו הרבים במשך השנים בהם
הרביץ תורה באימפריה הרוחנית שהתנוססה לתפארה
בשכונת רוממה בירושלים.
בבואנו לסקור את הנעשה בישיבת 'אור אלחנן' שנה
לאחר פטירת ראש הישיבה המיתולוגי ,מדגישים בפנינו
המרואיינים כי הרב חדש זצ"ל עדיין 'בשר מבשרה של
הישיבה' .הוא היה איש יוצא דופן ,מאלה שנהוג לומר
אחריהם “מי ייתן לנו תמורתו“ .אך לפני הכול איש של
אמת ,שקיים כל חייו את הציווי המקראי “לא תגורו מפני
איש“ ,ויהיה מחירו אשר יהיה .חודשים לפני פטירתו ,והוא
רק בן שבעים וחמש ,חלה במחלה קשה ,שכילתה את גופו
עד לפטירתו בשיא כוחו ותפארתו.
ראש הישיבה זצ"ל היה במשך עשרות שנים הפנים של
הישיבה .הוא היה איש פלא .לא רק 'הדרת פנים' ופנים
מאירות השתקפו מדמותו של ר' משה חדש ,בוגרים
ותלמידים מספרים על אדם ידען מדהים ,שנון וחריף ,שניחן
ביכולת ניתוח חדה כתער ,במוח מקורי ופורה ,בכישרון
כתיבה ובסגנון רהוט וישר המתרחק מפלפולים ומסברות
כרס ,ויודע להתאים את עצמו לכל גיל ולכל רמה מבין
תלמידיו הרבים ,הן בישיבה גדולה הן בישיבות לצעירים
שעמדו תחת הכוונתו התמידית.
עוד בחייו הורה ראש הישיבה כי לאחר פטירתו ימונו
בנו הגאון רבי חיים אריה וחתנו הגאון רבי צבי ויינפלד
לראשי ישיבה להמשיך את דרכו .בפועל מי שממשיך את
דרכו בנהגת הישיבה ,יושב על כסאו וממלא את מקומו כחזן
בתפילות הימים הנוראים ,הוא בנו הגאון רבי חיים אריה.
חתנו הגאון רבי צבי ויינפלד נחשב כאחד מראשי הישיבה
ואף מוסר את השיעור כללי ברוטציה עם עמיתו ראש
הישיבה הגאון רבי חיים אריה .הגאון רבי חיים אריה חדש
בן ה ,44-הוא חתנו של ראש ישיבת 'נחלת הלווים' הגאון
רבי ישראל מאיר וייס.
לדברי תלמידים בישיבה ,הגאון רבי חיים אריה מופקד
בעיקר על המבוגרים בעוד גיסו הגאון רבי צבי ויינפלד פועל
בעיקר מול התלמידים הצעירים בדגש על תלמידי שיעור
א' .כ 60-בחורים נכנסו לישיבה בזמן אלול האחרון (מתוך
כ 280-תלמידים בישיבה כולה) ,בנוסף לכך בכולל של
הישיבה לומדים כארבעים אברכים.
מרבית תלמידי שיעור א' נמנים על תלמידים שהגיעו
מישיבות 'אור אלחנן לצעירים' .סניף אחד קיים בירושלים
וסניפים נוספים במודיעין עילית ,בית שמש ובעיר טבריה.
בעיר בית שמש נקראת הישיבה 'אורחות משה' על שמו
של ראש הישיבה זצ"ל .תלמידי הישיבה באים ממשפחות
מגוונות ,חלקם מאזור המרכז ,וחלקים גדולים מהדרום
ומהצפון .כך שהבסיס אינו מורכב רק ממשפחות ליטאיות
קלאסיות .כך יצא שלמרות שהישיבה משתייכת לקטגוריית
הישיבות הפתוחות ,בשנים האחרונות פוקדים את הישיבה
בחורים רבים ממשפחות 'פרומקייט'.

המשטר
תלמידים מציינים בפני 'כל ישראל' על שינויים רבים
בשנה האחרונה מאז לכתו של ראש הישיבה זצ"ל" .יראת
כבוד"! זהו המשפט שהשמיעו בפניי מרבית המרואיינים.
לדבריהם ,תלמידים בישיבה בכל טווח הגילאים רכשו כבוד
גדול לראש הישיבה רבי משה מרדכי זצ"ל .הוא היה עובר
בחדרי התלמידים בשעת הסדרים ובחורים היו יראים מפניו
וממלאים את סדרי הישיבה .כך גם לגבי תפילת שחרית
בישיבה" .אין הוראה והקפדה חד משמעית ,אך בחור שלא
נכח בתפילה היה עלול לשמוע 'הערה' מראש הישיבה
זצ"ל בנעימות ובכבוד רב .כך שבחורים לא אהבו להחסיר
לתפילות שחרית בישיבה".
ישיבת 'אור אלחנן' נמצאת בקטגוריית הישיבות הפתוחות
בעולם הישיבות ,אך עם הרבה סייגים שהנחיל ראש הישיבה
זצ"ל לתלמידיו .מאיר ר .תלמיד וותיק בישיבה מספר לכתב
'כל ישראל' כי בעשור הקודם בחורים היו רשאים לעשות
רישיונות בעודם בישיבה ,עד ההחלטה של ראש הישיבה
זצ"ל לאסור זאת .לדברי מאיר ,מי שהוביל את הקו המחמיר
יותר בישיבה הוא חתנו של ראש הישיבה ,הגאון רבי צבי
ויינפלד .כיום ,בחור שייתפס בישיבה עם רישיון יסולק
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לאלתר.
למרות השינוי שחל בישיבה בשנים האחרונות ,לדברי
בחורים הלומדים בה כיום ,רמת המשטר כמעט אינה מורגשת
ביום יום .קו אדום מבחינת הישיבה הוא החזקת טלפון שאינו
כשר .בחור המחזיק בטלפון 'תומך כשר' הישיבה תספק לו
טלפון כשר מטעמה .בישיבה מצויים טלפונים כשרים לרוב
ובחורים יכולים לשוחח באופן חופשי .תלמידי שיעור א'
הוזהרו לא להביא כלל מכשירי סלולר לישיבה.
רמת המשטר מתבטאת בדברים גדולים .אך אין התייחסות
ומעקבים אחר בחורים .כך ניתן לראות בחורים מסתובבים
בחופשיות לערוך קניות בשכונות החרדיות .ואף מפעם
לפעם יוצאים להתרעננות ומשחקי ספורט בגן סאקר.
עיתונים ,מוזיקה ומכשירי סלולר אלו הדברים אשר בישיבה
יעלימו עין במידה ולא יחרגו הבחורים מהנוהל המקובל.
בחייו של ראש הישיבה כמעט ולא היה ניתן להבחין
בבחורים המעשנים סיגריות בישיבה" .הראש ישיבה אמר
כי זה מלמד על בחורים זולים ,בחורים לא היה מעשנים
בסביבתו ,ושלא בפניו היו ממעטים לעשן" .מספרים
תלמידים .היום ,לאחר פטירתו ,ניתן לראות יותר בחורים
עם סיגריות בידיהם ,אך עדיין מדובר במספר מועט ביחס
לישיבות מקבילות.

נשמה חסידית
ראש הישיבה זצ"ל שידר ממלכתיות .בחורים צעירים
פחדו ממנו .פחד של יראת כבוד ,פחד של הערצה והערכה
אינסופית .הבחורים המבוגרים הרגישו חופשיים יותר לגשת
אליו ולהתייעץ עמו על כל דבר .על סגנונו הייחודי של ראש
הישיבה זצ"ל סיפר ל'כל ישראל' לאחר פטירתו ,הנגיד ר'
צבי רייזמן" :הייתי בחור צעיר בתחילת דרכי בישיבת
'חברון'" ,הוא נזכר" .הגעתי זה עתה מ'היישוב' .משה חדש
היה בחור חשוב ,מבוגר ,בן של 'המשגיח' ר' מאיר חדש.
אבל כל זה לא מנע ממנו להאיר פנים לכל אדם .הוא התייחס
אלי במאור פנים ,בחיוך .לא רק אליי ,לכל בחור בישיבה,
צעיר כמבוגר".
"הוא אהב את כולם ,לכן כולם אהבו אותו" ,מסביר
רייזמן" .כשהייתה לו שמחה – הוא הלך להתברך אצל כל
'גדול' ליטאי וכל אדמו"ר חסידי" .רייזמן ,חסיד מודז'יץ
בעצמו ,מגלה פן פחות ידוע באישיותו של ראש-הישיבה:
"הוא בא מבית ליטאי והיה ליטאי בעצמו ,אבל כמעט לא
פספס 'טיש' במודז'יץ – לא אצל האדמו"ר הקודם ,בעל
ה'נחלת דן' זצ"ל ,ולא אצל האדמו"ר הנוכחי".
לרייזמן יש הסבר לכך" .הוא באמת לא ראה סתירה בין
הדברים .בערה בר' משה נשמה חסידית והוא היה מחובר
מאד להיכל הנגינה של חסידות מודז'יץ .ואגב ,מי שזכה
להכיר את בעלי המוסר הגדולים ,הבחין כי הם חסידים
בנשמתם"...
"היום" ,מוסיף רייזמן בכאב" ,עם כל המחלוקות ,חסרה

דמות כזו ,שכיבדה את כולם ,שאהבה כל יהודי אהבה
אמיתית ...לכן הוא זכה להיות אהוב על כולם .אנשי סאטמר
לצד אנשים ציוניים-דתיים ,כולם פעלו למענו ולמען
מוסדותיו ,כי הוא אהב אותם באמת – והם אהבו אותו".
"הוא תמיד חייך ,לכל אדם ,באמצעות החיוך המפורסם
שלו .בוודאי גם בהלוויה ,הוא חייך מתחת לטלית" ,מסכם
רייזמן בכאב" .הוא היה ענק בכל .בתורה .במוסר .במחשבה.
אבל מעל הכול – מענטשליכקייט .אנושיות".

צוות הישיבה
עוד בחיי חמיו היה הגאון רבי צבי ויינפלד מעורה בנעשה
בישיבה ואף זכה לדלת פתוחה בבית חמיו שם התקבלו
תמיד עצותיו שהגיעו לכדי מעשה בהתנהלות הישיבה .ח.
שהשתתף בשיעורים של ר' צבי מספר על אדם מאיר פנים
לכל אחד ,מטבעו אנרגטי ורועש ביחס למקבילו הגאון רבי
חיים אריה .ר' צבי דואג לרוב לתלמידי שיעור א' לחברותות,
למקומות ישיבה ולכל צרכיהם בישיבה .דמות נוספת בישיבה
הוא המשגיח ,הגאון רבי נפתלי חדש אחיו של ראש הישיבה
זצ"ל .בישיבה מספרים כי לאחר פטירת אחיו ,מעורה הגאון
ר' נפתלי יותר בכל הנעשה בישיבה.
"האבא של הבחורים" .כך מכנים בישיבה את הגאון רבי
מרדכי סמפולינסקי ,אחיינו של ראש הישיבה זצ"ל וחתנו של
הגאון רבי אהרן חדש משגיח בישיבת 'מיר' .את ר' מרדכי
ניתן לראות במרבית הסדרים והתפילו בישיבה .בחורים
פורקים אצלו את ליבם .מדי יום מוסר הרב סמפולינסקי
שיעורים לבני שיעור ב' .עם ר' מרדכי מתייעצים בחורים
על הכול .מענייני לימוד ונושאים השקפתיים ועד לשידוכים.
בחלק מהסדרים ניתן לראות את ר' מרדכי לומד חברותא עם
אחד הבחורים.
רבנים נוספים בישיבה הם הגאונים רבי שמריהו גרוסנס
שמוסר שיעורים לבני שיעור ג' .ר"מ נוסף הוא הגאון רבי
זלמן גודמן .לדברי התלמידים ,אלו שני הרבנים שקובעים
את הטון בבית המדרש .ר"מ נוסף לבני שיעור ב' הוא
הגאון רבי ישראל פוזן ,בעבר שימש בתפקיד בישיבת 'באר
התורה' .מלבדם ניתן לראות גם את ראש הישיבה לאורך סדר
א' ,כאשר ניגשים אליו כל העת תלמידים לשאלות בלימוד.
בחלק משעות היום נמצא ראש הישיבה בחדר שבבניין
הישיבה שם שוקד על כתביו .ספרי 'אוהל תורה' המפורסמים
על המסכתות היוצאות על ידי ישיבת 'אור אלחנן' והפכו
לשם דבר בעולם הישיבות כולו נכתבים על ידי ראש
הישיבה ,והם מהווים עבור תלמידי הישיבה מראה מקומות
לסוגיות הנלמדות בישיבה .בכל סוגיה הנלמדת בישיבה
עוקבים הבחורים אחרי ה'רייד' הכתוב ב'אוהל תורה' ומשם
שואבים את כיוון הלימוד והיערכות לשיעורי הרבנים.

הרבנית והמצב הגשמי

בחורי 'אור אלחנן' נהנים מתנאים נאותים הן בחדר האוכל
ובבית מדרש והן בפנימיית הישיבה .בחדר האוכל מקבלים
התלמידים מדי יום ארוחה בשרית משביעה .כשמעל הכול
מתפקדת הרבנית ,אשת חבר לראש הישיבה זצ"ל ,בכדי שלא
יחסר לבחורים מאומה.
בכלל ,כשמזכירים את שמה של 'הרבנית' ,בפני התלמידים
מתברר כי רוחשים לה כבוד והכרת הטוב גדולה על פועלה
למען התלמידים .הרבנית מעורה בכל הנעשה בישיבה ואף
מתגוררת בבניין הישיבה .בעבר הייתה מצטרפת לבעלה
הגדול לדינרים שנערכו בחו"ל עבור מוסדות הישיבה.
לדברי תלמידים ,הרבנית היא כמו אימא של הבחורים.
בשעות הבוקר ניתן להבחין כי הרבנית שוהה במטבח
ומפקחת על העובדים כך שארוחת הבוקר תצא בזמן
לתלמידים שלא יאחרו לסדר .בעבר אף הייתה נכנסת
לחדרי הבחורים לעקוב מקרוב שהריהוט תקין ויתר הדברים
מתנהלים כמו שצריך ,היום הפחיתה את ביקוריה בחדרי
הפנימיות .בליל שבת נכנסים בחורים רבים לביתה קודם
שעולים ל'קבלת שבת' ומאחלים לה 'גוט שאבעס'.
בחדר האוכל של ישיבת 'אור אלחנן' בשכונת רוממה
בירושלים ,הוצבה השבוע תמונתו של ראש הישיבה המנוח
הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל ,שנסתלק לבית עולמו
לאחר מחלה קשה ,בכ"ח תמוז תשע"ו.
בתקופה האחרונה ,במלאת שנה להסתלקותו ,הוצבה
התמונה של הגרמ"מ חדש זצ"ל ממוסגרת לצד תמונתם
של הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד שעל שמו קרויה
הישיבה ,בנו מייסד הישיבה הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל
והמשגיח הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצ"ל ששימש
כמשגיח בישיבה .תמונת ראש הישיבה הוצבה בחדר האוכל
ועוררה זיכרונות וגעגועים אצל בני הישיבה ,שגם שנה אחרי
 חסרונו של ראש הישיבה מורגש אצלם בעוז.ראש הישיבה הגאון רבי חיים אריה חדש ממשיך את דרך
אביו ומנסה לשמר את מצבה הכלכלי של הישיבה .לאביו
היה קשר עם תורמים רבים שרחשו לו הערכה וכבוד .בנו,
נוסע מספר פעמים לגולה יחד עם הרב מילוא המשמש כראש
ישיבת 'כנסת מאיר' בטבריה ,ישיבת הסניף של ישיבת 'אור
אלחנן'.
אווירת השבת ב'אור אלחנן' מתחילה כבר מליל שישי ,אז
דואגת הישיבה בתום הסדר לטשולנט בשרי עבור הבחורים.
בבית המדרש ניתן לראות בחורים רבים שוקדים על תלמודם
עד שעות הלילה המאוחרות .ביום שישי בחורים רבים
חסרים בבית המדרש ,דבר נפוץ בישיבות רבות ,זאת לאחר
שבוע של 'שטייגען' ובשל ההכנות לשבת .בשל כך היה
קיים בעבר כולל אברכים בימי שישי על מנת לחזק את בית
המדרש .בתקופה האחרונה החליטה הנהלת הישיבה לבטל
את הכולל בטענה כי הישיבה לא צריכה חיזוקים מבחוץ.
בשבת שאינה חופשית הישיבה מלאה בתלמידי הישיבה.
סעודות השבת עמוסות אווירה שבתית ,בחורי הישיבה
מקפידים לשיר במהלך הסעודות זאת לבקשתו האישית של
ראש הישיבה.

ימים נוראים
גולת הכותרת במעגל השנה ב'אור אלחנן' ,אלו הימים
הנוראים .החל משנה שעברה חשו התלמידים והבוגרים
בחסרונו הגדול של ראש הישיבה זצ"ל ,שהיה ניגש בכל
התפילות המרכזיות מליל הסליחות הראשונות ועד לתפילת
נעילה .את מקומו מחליף בנו הגאון רבי חיים אריה .תלמידים
מספרים כי רגעי השיא היו בסיום תפילת נעילה ,אז היה
עולה ראש הישיבה לארון הקודש ומפזז שירי גאולה במשך
דקות ארוכות עם תלמידי הישיבה.
מאות בוגרים מגיעים מדי שנה לישיבה לתפילות הימים
הנוראים .בעוד בימות השנה ישנם  300מקומות בבית
המדרש .לקראת ראש השנה ,מזיזה הנהלת הישיבה את
ארונות הספרים התופסים נפח גדול בבית המדרש ,כך
שמספר המקומות מכפיל את עצמו .כ 700-איש נכנסים מדי

שנה לבית המדרש בימים הנוראים.
שרגא הופמן ,שלמד מספר שנים בישיבה ונחשב לתלמיד
אצל הגרמ"מ חדש זצ"ל ,שיתף את 'כל ישראל' באווירת
הימים הנוראים בישיבה" :כל כולו היה עיסוק בעמל התורה,
זה היה המהות שלו וזה היה כולו .לא אשכח את לילות
השבת הארוכים בהם היה תמיד ער ויושב ולומד בחדר
הלימוד המיוחד ללא הפסקה ,השיעור כללי כמדי שבוע
שהיה סוער ב'ריתחא דאורייתא' כשכל שאלה מיושבת
ובסופה הכול נהיר וברור כשמש או כפי שרבינו היה מתבטא
'קליר' .השיעור המיוחד שבכל ערב יום כיפור התקיים על
'סדר העבודה' עם הסבר מקיף על ההבדלים בין נוסח אשכנז
לספרד והאווירה התורנית המיוחדת שהייתה כל העת בבית
המדרש".
הופמן מוסיף לתאר" :החגים במחיצת רבינו זו הייתה
חוויה רוחנית שרק מי שחזה בה יכול להבין את עוצמתה.
בסוכות רבינו לא יכול היה להיפרד לרגע מארבעת המינים
והיה מקפיד להחזיקם זמן רב אחרי שהתפילה הסתיימה.
בשמחת תורה ספר התורה היה צמוד ללבו של רבינו כל
משך ההקפות ,כאילו זה מחובר אליו ללא יכולת ניתוק.
בראש השנה רבינו היה מתפלל לפני העמוד במעריב ובמוסף
וביום כיפור ב'כל נדרי' ,מעריב ,מוסף ונעילה .אין תלמיד
או בוגר הישיבה שלא חרוט במוחו הרגעים המיוחדים של
התפילות ,הנוסח ,הרגש והעוצמה שבקעה מגרונו והדמעות
שזלגו בעת שהיה אומר את 'סדר העבודה'".

על הישיבה:
בשנת ה'תשל"ט עלה לישראל הגאון רבי אלעזר שמחה
וסרמן מלוס אנג'לס שבארצות הברית ,שם עמד בראשותה
של ישיבת "אור אלחנן דקליפורניה" שנוסדה על ידו על שם
אביו ,מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד ,ולזכר ישיבת "אהל
תורה" שהוקמה על ידי אביו בעיר ברנוביץ' שבליטא בשנת
ה'תרפ"א .עם עלותו ארצה ,העביר את הישיבה בלוס אנג'לס
לרשותה של ישיבת חב"ד בעיר ,בתנאי ששמה יישמר.
הרב וסרמן רצה להציב גלעד לאביו ,באמצעות הקמתה
של ישיבה שתתנהל על פי מתכונתה של הישיבה בברנוביץ'.
הוא מינה את הגאון רבי מאיר חדש ,ששימש כמשגיח
בישיבות חברון ו"עטרת ישראל" ,למנהל הרוחני הראשי של
הישיבה ,ואת בנו ,הגאון משה מרדכי חדש ,לראש הישיבה.
לאחר פטירת הגאון משה מרדכי בתמוז ה'תשע"ו ,מונו בנו
הגאון רבי חיים אריה חדש וחתנו הגאון רבי צבי ויינפלד
לראשי הישיבה .אחיו של הגאון רבי משה מרדכי ,הגאון
רבי נפתלי חדש ,הוא המנהל הרוחני ,לצד הגאון רבי צבי
פלונצ'ק.
הישיבה התחילה את דרכה בבניין שכור בשכונת עזרת
תורה בירושלים ,עם קבוצה של בחורים יוצאי ישיבות
חברון ,בית התלמוד ואחרות .שיטת הלימוד בישיבה קיבלה
את צביונה של ישיבת חברון מבחינת סדר היום ומסכתות
התלמוד הנלמדות.
תפילות הימים הנוראים של ראש הישיבה ,הגאון רבי
משה מרדכי חדש ,ולאחר פטירתו – הגאון רבי חיים אריה
חדש ,מושכות לישיבה מאות אנשים .כיום מבנה הישיבה
הוא בשכונת רוממה בירושלים.
בשנת תשנ"ג עברה הישיבה למבנה קבע בשכונת רוממה
עילית שבירושלים .הישיבה הגדולה מונה כ 260-בחורים
וקרוב ל 100-אברכים .כן נמנים עם תלמידי המוסדות ,עוד
מאות אחדות של בחורים בישיבות קטנות המסונפות אליה:
באחוזת ברכפלד שבמודיעין עילית שבראשה עומד הרב דוד
פלדמן ,בשכונת גבעת שאול בירושלים ,בטבריה שבראשה
הרב אחיקם שבח ובישיבה הקטנה "כנסת מאיר" בראשון
לציון.
כמו כן מפעילה הישיבה את המכון להוצאת ספרים "אוהל
תורה ברנוביץ'" ,העוסק בעיקר בעריכת והדפסת ספריו של
הרב אלחנן וסרמן .וכן ספרי "מראה מקומות" על הש"ס.
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מתי שמעתם לאחרונה
על אמנות בציבור
החרדי? מתברר כי
מתחת לפני השטח
מתחולל שינוי עצום 
הצייר דוד וולק ,הנחשב
לאחר מחלוצי האמנים
בציבור החרדי ,פותח
צוהר לחייו ובריאיון ל'כל
ישראל' הוא חושף מדוע
חזר לצייר לאחר 20
שנה ,מה חולל בקרבו
את השינוי הגדול ביחסו
ליהדות וכמה עותקים
מכר מציוריו בריכוזים
החרדים?  תחל
שנה וציוריה
יעקב אמסלם
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אמנות בציבור החרדי,
נשמעת כמו לא פחות
מצלם בהיכל .במשך
שנים רבות היה
החרדי
הציבור
מאמנות
מתנזר
לסוגיה .אמנם נדמה
כי בשנים האחרונות,
חל השינוי .זה החל
והמשיך
בציירים
באמני מוזיקה כשהמגמה
ממשיכה כל העת .אחד
האומנותי ,הוא דוד וולק ,תושב בית
מחלוצי הציור
שמש .וולק ,שלמד שנים ארוכות באוניברסיטאות המובילות
בארה"ב ,הגיע לפני כשני עשורים לישראל ומאז חיפש את
דרכו ,עד שהתקרב ליהדות ,ודווקא אז זנח את תחביבו
הותיק  -הציור .בעשור האחרון ,חזר דוד לפעילותו בתחום,
וכיום הוא מבקש לחולל שינוי מהותי בחשיבה בציבור
החרדי.
אך בל נקדים את המאוחר :דוד ברוך וולק נולד לפני
 58שנים בדטרויט ,מישיגן בארה"ב .אביו היה עורך דין
ואמו פרופסור בכירה באוניברסיטה .משפחתו לא שמרה
מצוות ,אך שמרו על קשר כלשהו ליהדות" .לא ידענו כלום
ולא עשינו כלום" ,אומר וולק" .אבל הייתה לנו פינה חמה
בלב ליהדות .תמיד ידעתי שאני יהודי .לא הייתה לזה שום
משמעות כי גדלתי בין הגויים".
ובכל זאת ,פה ושם ,היה למשפחה קשר יהודי ,אם כי
רפורמי" .בגיל בר מצווה עשינו מסיבה .עליתי לתורה בבית
כנסת רפורמי .למדתי כמו כולם את ההפטרה ועליתי לתורה
בבית הכנסת הרפורמי ובזה הסתכם הבר מצווה שלי ,לא
מעבר" .הימים היחידים שהוא ומשפחתו היו מבקרים בבית
הכנסת ,היו הימים הנוראים" .גם אז ,היינו נוסעים לבית
הכנסת עם רכב ,כך שלא ראיתי בזה משהו רוחני".
הוריו ,כמו משפחות אמריקניות רבות ,העניקו חשיבות
רבה להשכלתו של בנם והוא נשלח לבתי הספר הטובים
ביותר" .חייב לומר שגם לא אכזבתי ותמיד הוצאתי ציונים
טובים" ,הוא מוסיף בחיוך .לצד לימודיו ,השתתף וולק
בקורסי יהדות של התנועה הרפורמית ,אלא שהם לא קישרו
אותו עם שמירת המצוות" .זה לא קירב אותי ליהדות
בצורה כלשהי .הלימוד שם לא משך אותי .היו קצת מאוד
תלמידים שראו בזה עניין .גם ההורים שלי לא האמינו בדרך
הרפורמית ,אבל זאת הייתה המשמעות היהודית היחידה
שלהם".
כבר מגיל קטן ,גילה וולק משיכה עזה לאמנות" .בבית
שלי הייתה מודעות מאוד גבוהה לאמנות .העריכו אמנות
וגדלתי לתוך זה" .כשלמד בכיתה א' ,גילו הוריו כי לילדם
ישנו כישרון יצירה יוצא דופן .הוא בנה חפצים ,שרטט
בעפרונותיו ציורים החריגים לילד בגילו ,אך מאחר והם
לא חשבו כי הדבר יביא לו פרנסה בעתיד ,לא עודדו אותו
בנושא" .זה יצר מצב שבאמנות שלי ,הייתי די בודד .תמיד
ציירתי כשלא היה לי הרבה דברים לעשות ולכן גם לא היו
לי חברים ,יחסית לשאר הילדים .היו לי הרבה שעות לבד".
המנהג לצייר שעות רבות ,יצר עבור וולק מין עולם פרטי
ודרך התבוננות עצמית .וכך חלפו השנים ,כאשר וולק מקפיד
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שלא לעבור יום מבלי לשרטט ציור כלשהו על הנייר .בגיל
 ,18פתח וולק פרק חדש בחייו ועבר לקולג'" .בתקופה הזאת
הייתי מאוד מבולבל ,דווקא בגלל האמנות" ,הוא מגלה.
בניגוד לחבריו ,לא היה לו מושג איזה מקצוע הוא מעוניין
לרכוש ונפשו חיפשה משען רוחני" .חברים שלי ידעו מה
הם רצו להיות .זה בחר בעריכת דין ,זה בביזנס ,זה רופא".
"מה שהפריע לי ,שאצל כולם השאיפה הייתה לעשות
הרבה כסף ולחיות טוב .אותי זה לא משך .בבית שלי העריכו
מאוד את האקדמיה ואת ההשכלה ,אבל לא היה מרדף אחר
הכסף" .בסופו של דבר ,בחר וולק מסלול מיוחד שכלל כמה
נושאים יחדיו" .למדתי פסיכולוגיה ,ביולוגיה ,פילוסופיה,
היסטוריה ,אמנות ועוד .את הכל למדתי ברמת המאקרו.
בארצות הברית תחום הלימוד הזה נקרא 'אמנות ליברלית'.
רכשתי דרך זה ידע בהרבה מאוד נושאים".
לאחר שנים ארוכות של בדידות יחסית ,באוניברסיטה
מצא וולק שיחה משותפת עם כמה מחבריו לספסל
הלימודים" .החיבור שלנו היה דרך המוזיקה .למדתי לנגן
בגיטרה והיינו מבלים שעות בשירה קבוצתית .אבל גם אז,
לא זנחתי את הציור לגמרי" .בכל אורך הדרך ,מזכיר וולק כי
הוריו התנגדו לציור" ,הם ידעו את מה שגם אני ידעתי :אי
אפשר להתפרנס מזה".
למרות דבריהם ,בחר וולק להשקיע בציור לא מעט.
"הייתה בי הדחיפה הפנימית למצוא את המטרה האמיתית
בחיים .כל מה שראיתי ,זה היה אנשים שרדפו אחרי כבוד
וכסף .לא ראיתי אף אחד שמצא משהו טוב בחיים מהרדיפה
אחרי הכסף .החברים הקרובים שלי ,אחרי הכל ,היו כמוני
בעניין הזה .נמאסה עליהם הדרך של המון העם ולכן הם
חיפשו אמנות שזה דבר רוחני .אפילו שזה שרוי בתוך
הטומאה ,אבל יחסית לחיים שלהם ושלי ,זה היה רוחני".

מטאור בציור
בשנה השניה ללימודיו באוניברסיטה ,שכלל וולק את
אמנותו והצטרף לקורסים בתחום" .למדתי את השיטות
של האמנות ,את הדרך של האמנים מלפני מאות שנים ,את
התרבות המערבית" .לימודים אלו יצקו בקרבו את התובנה
הבאה" :למעשה ,אני חושב שלהיות אומן זה קשה מאוד.
אמנות זאת חכמה וצריך לדעת איך ליצור משהו חדש.
רוב האמנים שעובדים היום בעולם ,לא באמת יודעים את
העבודה שלהם .צריך להיות רציני מאוד בשביל להגיע
לדרגה של אמן".
לאחר  4שנות לימודים מפרכים ,קיבל דוד וולק תעודה
יוקרתית ,אך לא נח :הוא הגיש בקשה לתכנית לימודים
נוספת בתחום האמנות ,וגם התקבל" .כאן זה כבר היה לא קל.
החברים לא האירו לי פנים .היצירה גם לא נבעה ממני .לא
הרגשתי מוצלח .הבנתי שהיה חסר לי הרבה דברים .הרגשתי
שלא למדתי מספיק ,אמרו לי שאחד מאלף שלומדים יוצא
אומן .ומעל הכל ,היה קושי גדול ללמוד את התחום כאשר
בכל הזמן הזה ,ההורים לא תמכו בי כי לא האמינו שאני יוכל
להתמודד עם עול הפרנסה בהמשך החיים".
לאחר שנה בתכנית הלימודים ,החליט וולק לעבור לעיר
בוסטון יחד עם חבר קרוב ,וגם שם התקבל לקורס באמנות
והפעם יצירת פסל" .בשנת הלימודים הזאת ,גם הרגשתי
רע עם עצמי .הציורים שציירתי בבית ,לא יצאו טוב ,ולא
הייתה לי גם שאיפה למכור אותם" .לאחר שנה ,שוב עבר

וולק והפעם לניו יורק ,שם הוא רואה נקודת מפנה בחייו.
"התקבלתי לבית הספר לאמנים הכי טוב בניו יורק .בבית
הספר הזה לא למדו בכלל אלא ישבו בסטודיו כל שעות היום
וציירו לצד אמנים מהשורה הראשונה .מה שבית הספר היה
נותן ,היה ההשראה לציור".
"הלימוד היה בא לידי ביטוי בהרצאות שהיו נמסרות
מפעם לפעם ,ובהם היו מציגים ציורים של תלמידים שהיו
מקבלים הערות והארות .הייתי מחכים הרבה מההרצאות
הללו" .ואם הוא חשב שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה ,גם
שם נחל וולק אכזבה" .היו לי בעיות פרנסה .זה הגיע למצב
שלא היה לי כסף לשכור דירה וישנתי בשק שינה על הרצפה
של בית הספר .אבל היה בזה היבט חיובי :כל יום הייתי
הולך לישון כשאני מתבונן באמנות של הציירים הגדולים".
ולמרות כל הקשיים ,שם הרגשתי שהגעתי לשיא שלי
בעולם האמנות" .הייתי חי רק שם .לא עניין אותי שום דבר
מעבר לזה .זה היה הקשר שלי לרוחניות .על ידי יציבות,
מתקבל סיפוק רוחני .הייתי הולך בדרך הזאת בכל כוחי.
חשבתי שהבנתי את כל הדרך של האמנות .של האמנים
המודרניים" .אבל אז קרה המשבר הגדול...

ההתפכחות
לדוד וולק קשה להיזכר מה היה הטריגר לכך ,אבל אי
שם בגיל  ,24לאחר כמעט  7שנות לימודי אמנות רצופים,
חל בקרבו מפנה דרמטי" .עברתי ללמוד באוניברסיטת 'ייל'
בקונטיקט .האוניברסיטה נחשבת עד היום לאחת היוקרתיות
והיה זה חלום ללמוד שם" .אך הלימודים היו פחות משחשב.
"לאחר כמה עימותים מול המרצים באוניברסיטה ,חדרה בי
ההבנה שהם בעצם לא מחפשים אמנות אלא רק משכורת
ומעמד .ואני ,כל הסיבה שנכנסתי לאמנות ,הייתה בגלל
שחשבתי ששם נמצאת האמת .זה היה פעם ראשונה בחיים
שלי שהבנתי שזה שקר אחד גדול".
ההבנה הזאת ,יצרה משבר גדול שגרמה לו לעזוב את
הלימודים" .מאסתי בבת אחת בכל האקדמיה של האמנות.
לא ראיתי שיש לי עוד ללמוד מהם .זה הפך למאוס בעיניי.
הרגשתי בתוך רגע שאין לי כיוון בחיים .כל הרוחניות
שהכרתי בעצם התפוצצה לי בפנים" .וכך ,בגב שפוף חזר
דוד וולק לבית הוריו במישיגן" .בעצם חזרתי לציור .הייתי
עם ההורים שנה כשאין לי מושג מה יהיה איתי בהמשך
החיים".
חלפה שנה ,ובלבו חדרה ההבנה כי לא יוכל להמשיך
כך" .בדיוק אז" ,הוא מספר" .קרה הנס הגדול לדעתי .אחרי
התבוננות נפשית עמוקה ,הגעתי למסקנה שהיהדות שלי
היא זאת שצריכה בירור .הבנתי שזה לא סתם שאני יהודי.
יהדות זה לא עוד דת ,זה משהו אחר" .במקביל ,אביו הציע
לו לעבור לגור בארץ ישראל" .זה היה משמים כי ההורים
שלי לא היו ציוניים ולא דיברנו על זה אף פעם .אבל משום
מה זה קסם לי".
תוך מספר שבועות ,בגיל  ,26היה וולק במטוס בדרכו
ארצה" .הגעתי לקיבוץ 'בית השיטה' והתחלתי בלימודי
עברית .למדתי במשך שישה חודשים את העברית שבמהלכם
הבנתי שהחיים שם יותר ריקים מאמריקה .אבל הכרתי כמה
חברים באולפן שהיו משתתפים בכל מיני הרצאות ליהדות
בשומרון .הלכתי איתם פעם אחת להרצאות הללו ,ואני זוכר
שהאדם שמסר את ההרצאה ,עשה עליי רושם גדול מאוד.

הוא היה מאוד אינטליגנט .זאת הייתה הפעם הראשונה
ששמעתי מישהו שדיבר עם שכל .כבר אז ידעתי שאני נמשך
לכיוון הזה".
לאחר ההרצאות הללו ,המשיך דוד לראיון בישיבת אור
שמח" ,לאחר הראיונות ,הרגשתי שאני עדיין לא מוכן והלכתי
לעוד קיבוץ למשך שישה חודשים וגם שם ראיתי שהחיים
שלהם ריקים ולא מבינים אותי .בגיל  ,27החלטתי לחזור
לירושלים .העדפתי שלא ללכת לישיבת אור שמח ,כי לא
הרגשתי שאני בנוי לזה".

ישיבת התפוצות
וולק השתקע בהוסטל בו שכנו בעיקר אמריקאים ,ובמהלך
היום היה מעמיד כלי נגינה במדרחוב בן יהודה ומנעים
את זמנם של העוברים ושבים .ואז הפציעה לחייו דמותו
של הרב שחתום אולי על השינוי הגדול ביותר בפנימיותו:
הרב מרדכי גולדשטיין זצ"ל" .הרב היה נוהג לקרב רחוקים
בדרכים שונות ,ופעם אחת הוא ראה אותי במדרחוב ושאל
אותי למעשיי .הוא הציע לי לבוא לישיבה .אז עדיין לא הבנתי
את המשמעות ,אבל לא סירבתי .גם כך לא היה לי שום כיוון
בחיים ולא ראיתי סיבה לסרב".
וכך ,מהמדרחוב בבן יהודה ,חבש דוד וולק את ספסלי
ישיבת התפוצות" .התחלתי את שגרת היום בישיבה .בבוקר
ובצהריים הייתי יושב בבית המדרש ,ובסוף היום הייתי חוזר
למדרחוב" .וגם בתקופה זאת ,לא פסק וולק מלצייר" .לא היה
לי קל ,כי עדיין הייתי בתוך העולם של הציורים .מלבד זאת,
היה לי קשה ללמוד תורה .לא הבנתי מה זה משנה וגמרא ,מה
המשמעות של זה".
"יותר מכל ,היה קשה לי דרך הלימוד .השאלות הציקו לו.
לא הבנתי מה הגמרא רוצה .יש הבדל בין לימוד תורה לבין
לימוד שאר דברים שבהם לא צריך להיות בדרגה מסוימת.
בלימוד התורה ,צריך להיות טהור .צריך להיצמד לדברים
שכתובים ולא ללמוד איך שרוצים .לא היה לי שום הכרה
בצורת הלימוד הזאת .בשביל הראש החילוני ,קשה לקבל דבר
כזה .כל ההשכלה שלי ,הייתה ההיפך מזה".
מה שעזר לוולק להתמודד עם הקושי הזה ,הייתה ה'יראת
שמים'" .אחרי שנה בערך בישיבה ,נכנסה בי יראת שמים
גדולה .ההבנה שאני צריך לתת דין וחשבון על כל דבר שאני
עושה ,גרמה לי לחשוב פעמיים על כל דבר שאני עושה.
התחלתי להיות רציני .לא הייתה לי אפשרות להסתובב
ממקום למקום .כל הישות שלי התרכזה בחזרה בתשובה".
מפנה נוסף שקרה בחייו באותה תקופה ,השלים את השינוי
המהותי שחל בו" .הכרתי חבר בישיבה ,שהוא למעשה היה
היחיד שנתן לי הרגשה שאני יכול ללמוד מה שאני רוצה
ובקצב שלי .בשבילי לשבת בשיעור זה לא היה פשוט ,הוא
היה היחיד שהכיל אותי .מאוד התחברתי לאישיות שלו והיינו
לומדים ביחד הרבה" .החברות הזאת הפיחה בו מחדש את
הרצון להתחזק וללמוד תורה ,עד כדי כך שכאשר חברו נישא,
הוא עבר יחד עמו למקום מגוריו – קריית ארבע .לצד זאת,
החליט דוד באורח נדיר ובעצת חברו ,להפסיק לצייר" .לא
הייתי יכול להיות שקוע גם בלימוד וגם בציור".
חלפה שנה ,ודוד חזר לירושלים" ,הייתי צריך את המסגרת
של הישיבה" ,הוא אומר" .בקרית ארבע לא הייתה לי מסגרת
של ישיבה" .וכך ,נכנס החל דוד לחבוש את ספסלי ישיבת
'דבר ירושלים' ,ישיבה לחוזרים בתשובה ששכנה בזמנו

בשכונת סנהדריה .בתקופת לימודיו בישיבה ,נישא דוד
לבחירת ליבו והשניים קבעו את משכנם בירושלים .לאחר
מספר חודשים ,עזב דוד את הבירה ,והתיישב במושב 'בית
מאיר' סמוך לבית שמש" .חברי שמעון הלפרן ,התגורר שם
ובחרתי לקבוע את משכני בסמוך אליו" .הנשוי הטרי החל
לצד זאת ללמוד כתיבת סת"ם לצורך פרנסתו.

חוזר למכחול
השנים חלפו ,דוד ורעייתו עברו לעיר אופקים ,נולדו להם
מספר צאצאים וכל חייו סבבו סביב גידול ילדיו ,לימוד התורה
ופרנסתו ככותב ספרי תורה .עניין הציור נשכח מזיכרונו ,עד
לפני עשור שנים" .במשך  20שנה לא נגעתי במכחול ולא
ציירתי בכלל" ,הוא מספר" .אבל מה שהחזיר אותי לאמנות,
היו כמה שינויים שחוויתי באותה תקופת זמן".
לפני עשור ,בחרו בני הזוג וולק לעבור לעיר בית שמש
מסיבות שונות .אך בעיר החדשה ,חוותה המשפחה קשיי
פרנסה כבדים מנשוא" .התפללתי לקב"ה שיכוון אותי בעצה
נכונה כיצד להביא פרנסה לבני ביתי ,ואז יום אחד הפציעה
בי ההבנה שאני יכול בעצם לצייר ציורים של דברי תורה
ולהתפרנס מזה".
בניגוד למחשבתו במהלך השנים ,במסגרתה התרחק
מהאמנות שכביכול הפריעה לו בלימוד התורה ,התובנה
החדשה אפשרה לו אף להתחזק בלימוד התורה על ידי הציור.
"בעצם ראיתי באותיות התורה אמנות לכל דבר .הציורים
הראשונים שלי היו אותיות של ספר תורה .מאוד התחברתי
לזה .בהמשך גם ציירתי משפטים של חז"ל כמו 'ואהבת לרעך
כמוך' .החלטתי להפוך את האותיות למקצוע.
"אני חושב שצורה של כל אות ואות זה הדבר הכי עמוק
בתורה .אפילו בקבלה לא לומדים על זה ,כי זה דבר נורא
עמוק" .בהתאם לחשיבה זאת ,יצר דוד תמונות של אותיות.
"זה עולם שלם .ראיתי את זה משמים שהקב"ה כיוון אותי
להתעמק באותיות ולהוציא את האמנות היפה שיש בהם.
אמנות זה כמו שפה ,זה לשון שאין בו דיבור" .הציורים של
דוד ,מרשימים גם חובבי אמנות מכל העולם" .היה אמריקני
גוי ששמע עליי .הוא חובב יהדות והוא קנה גם ציור עם
אותיות עבריות .הוא מאוד התרשם מהציור".
ב 6-השנים האחרונות ,מתפרנס וולק באמצעות מכירה
מבית לבית" .אני הולך ברמת בית שמש ,בהר נוף ,בטלז
סטון ,בבני ברק ,בהרבה מאוד מקומות .בשנים האלו מכרתי
לא פחות מ 1800-תמונות למשפחות חרדיות שמעריכות
את האמנות הזאת .למרות שאני עושה את זה כמה שנים ,זה
מעורר בי פלא גדול .כי אני עושה את זה בשביל עצמי ובעצם
אנשים מעריכים את זה וקונים את זה במיטב כספם".
בשנים אלו ,התובנה המרכזית של וולק היא שבניגוד
לעבר ,יש להחדיר את האמנות לציבור החרדי" .אני חושב
שאמנות היא דבר שנמצא בגלות וצריך לחזור לקדושה .עם
ישראל הגיע למצב שאנשים רוצים להשתמש בזה לקדושה.
אדם חרדי שרצה בעבר להיות אומן ,הוריו היו עושים עליו
קריעה .בתנועת בעלי התשובה ,יש אנשים שבאים מהאמנות
ולדעתי זאת הזדמנות להכניס את זה לציבור החרדי .יש הרבה
מה ללמוד בזה .לפתח אמנות יהודית ולהסיר ממנה את כל
הטומאה והרפש ולעשות תמונות קדושות .זאת הדרך שלי
באותיות .זה בעצם החזון שלי".

לראשונה :בית חם לאמנות חרדית
בשורה חשובה לאמנים ויוצרים מתחומי התרבות
השונים :בית לאומנות חרדית ,הוקם לראשונה במגזר
החרדי .האיגוד ששמו "אמנות ואמונה – המרכז
לאומנות ברוח יהודית" ,יאגד את כל האמנים והיוצרים
החרדיים במקום אחד.
יוזמי המהלך מציינים את הפניות הרבות שהובילו
להקמת האיגוד החדש ,אשר ייתן מענה וייצוג ראוי
לאמנים והיוצרים החרדיים ובכך יעודד אמנות ,יצירה
ותרבות במגזר החרדי .האיגוד יפעל בהתאמה מלאה
לעקרונות החינוך של הציבור החרדי ,תוך ליווי ופיקוח
רבנים ,מורי הוראה ואישי חינוך המומחים בתחום .עם
הקמתו ,הצטרפו כחברי האיגוד למעלה משלוש מאות
אמנים ויוצרים לצד אמניות ויוצרות במחלקות נפרדות.
"המרכז לאומנות ברוח יהודית" פועל כמיזם של
עמותת "רק התחלנו" ,לאיגוד וקידום האמנים והיוצרים
החרדים ולהענקת כלים להשתלבות מקצועית נגישה
בתחומי התרבות השונים .המרכז מקיים סדנאות
מקצועיות ,קורסים והשתלמויות ,כנסים וימי עיון,
כיתות אמן ,ערבי נטוורקינג ,ארכיון לאמנות יהודית,
חממות יצירה ,תערוכות והפקת פרויקטים במגוון
תחומי היצירה.
האמנים והיוצרים החברים באיגוד ,יזכו לייעוץ משפטי
וליווי עסקי; ייצוג מול מערכות השלטון והרשויות
השונות; יצירת שיתופי פעולה בין גופי האמנות והאמנים
השונים ופיתוח קשרים עם מייצגי קהל צרכני התרבות -
מחלקות התרבות והמתנ"סים החרדיים; פרסום ,שיווק,
ייעוץ אסטרטגי ויח"צ תקשורתי; ליווי מקצועי ומשפטי
בתהליכים בירוקרטיים כדוגמת :מתן מענה לקולות
קוראים ,ליווי בהגשת הצעות למכרזים ,מילוי בקשות
לתקנות תמיכה תקציביים ,סיוע להשתלבות במאגרים
ובזכיינות ,ועוד ,באמצעות המחלקה המשפטית של
האיגוד בראשותה של עו"ד עומר ינקלביץ ועוד.
בנוסף ,מעמיד האיגוד קרנות ופרסים לטובת האמנים
השונים .לצד כל אלה מפעיל האיגוד גלריה חברתית בה
מוצגות ומתקיימות תערוכות ,סדנאות ,כיתות אמן ועוד,
כאשר בנוסף מופעלים במקום קורסים ייחודיים.
בחודשים האחרונים קיימה מנכ"לית האיגוד שורה
ארוכה של ישיבות ופגישות עם גורמים רבים העוסקים
בתחומי התרבות השונים ,על מנת שיכירו בצרכי האמנים
והיוצרים החרדיים ובכדי לאגד משאבים משמעותיים
לצורך תמיכה וסיוע בהם .לאחר מספר כינוסים מקומיים
שקוימו עד כה ,בכוונת האיגוד לקיים בקרוב כנס ארצי
להשקת המיזם ,בהשתתפות מאות חברי האיגוד ,נציגי
ציבור ,ראשי גופי התרבות של הציבור החרדי ,פקידים
בכירים ממשרדי הממשלה והרשויות העוסקים בתחום,
ועוד.
בקרב האמנים והיוצרים הרבים הגיבו בקורת רוח על
היוזמה החשובה ,כאשר לראשונה ניתן מענה להתאגדות
רוחבית בתחומי התרבות והיצירה במגזר החרדי ,לאור
עקרונות ההלכה וההשקפה התורתית ובהתאם להכוונת
רבנים ,מורי הוראה ואישי חינוך.
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המסע
לאומן

אחרי שסקר את הרקע ההיסטורי והתפתחות התופעה ,התיישב
כתב 'כל ישראל' לשיחה עם שלושה מהאחראים ללוגיסטיקה
המורכבת של שינוע וסיוע לרבבות הנוסעים לראש השנה באומן 
הרב שמעון קוסטנטינר ,הרב אליהו רביבו והרב נחמן טובול בראיון
מקיף על המספרים ,המחירים ,ההכנות וההרגשה

יצחק דוד קוריץ
צילומים :חדשות  ,24איחוד ברסלב אומן
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לאחר ששוחחנו בשבוע שעבר עם חסידי
ברסלב על חשיבות הנסיעה לאומן בראש
השנה ,והמסתעף בנושא גילוי הציון
והנסיעות בזמנים עברו שהיו כרוכות
במסירות נפש ,כמו כן זכינו לטעום מקצת
מעולמה הקסום של חסידות ברסלב ובפרט
מגולת הכותרת ,הלא היא הקיבוץ הקדוש בימי
ראש השנה – ישבנו בשנית עם אברכים חשובים מהחסידות
העוסקים במלאכת הקודש של ארגון הנסיעה לאומן ,הטיסות,
השינוע ,הלוגיסטיקה ,והכל במסירות ובעבודה סביב השעון
באופן שיאפשר לרבבות החסידים ואנשי המעשה להגיע
למקום לשהות בו על הצד הטוב ביותר ,הלא הם הרב שמעון
קוסטנטינר מחברת "אירו פנים" ,הרב אליהו רביבו מחברת
"רביבוס תעופה" ,והרב נחמן טובול מעסקני ודוברי הוועדה
המכינה.
האם באמת כל חסידי ברסלב משתתפים בנסיעה?
"אכן – רוב מנינה ובניינה של החסידות זוכים מדי שנה,
וגם השנה ייטלו חלק בקיבוץ הקדוש סמוך ונראה לציונו
הק' של רבינו רבי נחמן מברסלב ,ולא רק חסידי ברסלב
אלא גם אלפי יהודים נוספים המקושרים לשיטה הקדושה
של החסידות ,וכאן המקום לומר שזה עצמו מפעים לראות
כמה עמך בית ישראל במרחקי שנות דור מזמנו של רבי נחמן
מברסלב ,לומדים ומתענגים ומקושרים בלב ונפש לשיטת
ברסלב ,על אף שהם נמנים על קהילות וחסידויות שונות ,ולא
זו אלא באומן עצמו הם אף מארגנים מנייני תפילה משלהם
בימי החג.
"יש אמנם חסידי ברסלב רבים בארץ ובעולם שאין
באפשרותם להשתתף בנסיעה ,אם זה מבעיות כלכליות או
סיבות אחרות ,ואכן מתקבצים הם במקומות שונים כמו
ה"שול" בירושלים עיה"ק ,או במירון סמוך לציונו הק' של
התנא האלוקי רשב"י זיע"א ,אך כאמור ,מדובר בציבור קטן
מאות יחסית .אם ניקח לדוגמא את ה"שול" בירושלים – עד
לפני כ 10-שנים השתתפו בתפילות בראש השנה אלפים
רבים של חסידים ,אך כיום לאחר שהנסיעה נעשתה קלה יותר
ונגישה יותר ,מצטרפים מדי שנה עוד ועוד חסידים שנפשם
חשקה כמו כולם להסתופף בצל הקודש באומן .וכידוע
בספרי רבינו הק' זיע"א מובא הענין החשוב להביא למקום
את הילדים תינוקות של בית רבן בטרם הגיעם לגיל  ,7ואכן
חסידי ברסלב משתדלים בכך ביותר ,אך כיום כבר מצרפים
לנסיעה גם את שאר ילדי הבית .החסידים רואים בנסיעה זו
כאמור את גולת הכותרת בהתקשרות לרבינו ושומרים על כך
במסירות ובדביקות ,ועל כך הם גדלים מקטנות מתוך אמונת
צדיקים אמיתית וטהורה".
איך מתמודדים עם הנושא הכספי הכרוך בהרמת פרויקט
אדירים שכזה?
"אמת" ,אומר לנו הרב שמעון קוסטנטינר" ,ההוצאות
הן אדירות ,אם זה בשינוע של המזון ושאר הדברים ,ואם
בהוצאות האבטחה והרפואה במשך ימי החג והימים
הסמוכים לו ,שכידוע לכל באי המקום מדינת אוקראינה אינה
מצטיינת במיוחד בנושאים אלו ,וזה בלשון המעטה ,ועל
כן גם מחיר הטיסות והאש"ל הוא לא קטן במיוחד ,וכמובן
שאנו עושים ככל שביכולתנו שלא להעמיס את ההוצאות על
כלל הציבור ,ופועלים בעבור כך במשך כל השנה בדברים
שונים ויצירתיים לכסות את ההוצאות ממקורות אחרים ,ואך
הסכומים שנשארו מתחלקים בין באי המקום הקדוש ,אך דבר
זה אינו מרתיע את חסידי ברסלב בהמוניהם מלבוא לבית
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חיינו ולהסתופף בצילו של רבינו הק'.
"וכאן יש לציין כי חסידי ברסלב כמעט ואינם נוסעים במשך
השנה לנסיעות שונות וטיולים למיניהם הכרוכים בהוצאות
כספיות גדולות ,והדבר ידוע ומוכר ,כך הם חוסכים פרוטה
לפרוטה להוצאות 'הנסיעה הגדולה' לרבינו לראש השנה .גם
בחורי החסידות חוסכים דמי כיס בהשתתפות בישיבות בין
הזמנים וכדו' בכדי לכסות את ההוצאות ,ואף בישיבות של
החסידות ישנם מבצעים שונים במשך השנה שבהם הישיבה
משתתפת מממנת ובעצם בזה מדרבנת את הבחור שיוכל
להגיע לרבינו בצורה קלה ובלי להיגרר להוצאות גדולות.
"עוד חשוב לומר ,כי בעיקרון לא קיים סבסוד רשמי מטעם

העולם ,כמו ארה"ב ,צרפת ,אנגליה ,דרום אמריקה ,וכן
ממדינות שונות במערב ומזרח אירופה .מהארץ יוצאת רכבת
אווירית שהחלה כבר מס' שבועות לפני ראש השנה ,עד ימים
מספר לפני החג .רוב הציבור שוהה במקום עד ימים מספר
לאחר החג ,וישנם רבים הנשארים אף ליום הקדוש ולחג
הסוכות.
"מחזה מרהיב במיוחד" ,מתארים לנו החסידים" ,הוא
לראות את רחובות אומן בימים אלו כאשר רבבות חסידים
ממלאים את העיר מקצה אל קצה ,כך בעת אמירת 'תיקון
הכללי העולמי' בחצות יום ערב ראש השנה ,או בעת אמירת
ה'תשליך' הידועה סמוך לנהר בעיר ,אשר קהל רבבות עמך

חסידות ברסלב – וכאמור שעל אף זאת אנו מתאמצים שלא
להפיל אל הציבור את מירב ההוצאות – אך מדי פעם ישנם
חסידים בעלי אמצעים מארץ הקודש ומחו"ל המעוניינים
לזכות עוד ועוד יהודים להצטרף לזכות עוד ועוד יהודים
להצטרף לנסיעה ,ועל כן הם תומכים כלכלית בנוסעים
חדשים המצטרפים לקיבוץ הק'.
"כך היה לפני מספר שנים כשאחד מנגידי החסידות
המתגורר בארה"ב יצא בקריאה על סבסוד משמעותי של
כרטיסי הטיסה ,ואכן בזכות יוזמה ברוכה זו הצטרפו באותה
שנה מאות נוסעים חדשים שלא היה באפשרותם להצטרף
בשנים קודמות ,וכך בשנים שלאחר מכן .ישנם גם גמ"חים
רבים שהוקמו במיוחד להלוואת כפסים בפריסה נוחה
אך לשם מטרה נעלית זו של הנסיעה לאומן .בדברים אלו
ובתחומים נוספים באה לידי ביטוי כל העת העזרה ההדדית
בין החסידים לסייע לכל יהודי שנפשו כמהה לזכות להצטרף
לנסיעה .וחשוב לציין כי רבים מהנוסעים מוותרים על תחום
הגשמיות על כל המשתמע מכך ומסתפקים ברמת אוכל
נמוכה וזולה אבל על הנסיעה לא יוותרו".
האם יש אומדן למספר הנוסעים מדי שנה?
"לפי האומדן של חברות התעופה ומארגני הנסיעות –
מדובר בלמעלה מ 50-אלף איש המגיעים למקום ,מתוכם
כ 35-אלף מארץ הקודש ,והשאר ממדינות רבות ברחבי

בית ישראל מקיף את הנהר מצד אל צד ,והמראה מפעים
ומשובב נפש ,וכך במשך כל ימי החג והימים הסמוכים לו".
מדוע באמת מחירי הטיסות גבוהים ,בעוד שבנסיעות
אחרות המחירים נמוכים בהרבה?
"יש כמה סיבות לדבר" ,אומר לנו הרב רביבו" ,ראשית,
חברות התעופה גילו את הביקוש האדיר לנסיעה זו כל
השנה בכלל ,ובתקופה זו בפרט ,ועל כן אך טבעי לנצל את
המצב ולהעלות את המחירים של הכרטיסים ,לפעמים אף
ללא פרופורציות .מעבר לכך ,אוקראינה היא כידוע מדינה
בה אין את ההסכם של 'שמים פתוחים' ,ולכן חברות רבות
לא מעוניינות לקיים טיסות בקו זה ,רק חברות אוקראיניות
וישראליות .גם טיסות ה'לואו קוסט' למיניהם אינן מעוניינות
לתת את שרותיהן ,וגם אם היו נותנות ,גם אז המחירים היו
יקרים בהרבה מסיטות אחרות לכל מקום אחר באירופה וכדו'.
"כדאי לציין לשבח את חבר הכנסת מיקי זוהר הי"ו מהליכוד
שניסה בכל כוחו בעבר לשנות את המצב לטובת חסידי
ברסלב ואף קיים על כך פעמיים דיון בישיבות הממשלה ,אך
לשווא ,כי אכן קשה מאוד להוריד מחירים בזמן שאין תחרות
מספקת .ישנם אברכים נמרצים שיוזמים מעת לעת קבוצות
לטיסות זולות יותר עם תחנות ביניים במקומות שונים ועוד
כל מיני צורות במטרה להוזיל את מחירי הטיסות ,וישנם אף
אנשים פרטיים המתמצאים בענין ומאלתרים סוגי פרצות

בזמני הנסיעות ודרך קוים שונים על מנת להוזיל לעצמם את
מחירי הטיסות ,על אף שהדבר כרוך בנסיעות ארוכות בדרכים
לא דרכים ,אך כלכלית הדבר שווה להם .אך על אף כל זאת
בגדול המחירים ממשיכים להיות יקרים ולא נראה שינוי של
ממש באופק ,אך כפי שכבר סיפרנו – כל זה לא מהוה ולו
אף שיקול קל אצל חסידי ברסלב שההבטחה של רבינו זיע"א
שאמר כי מי שיבוא אליו 'ישתדל ויניח את עצמו בשבילו
לאורך ולרוחב' ו'ראש השנה שלי עולה על כולם' – עומדת
כל העת למול עיניהם ובראש מעייניהם".
תוכלו לספר לנו קצת עובדות על פעולות הכרוכות בהשגת
הכספים ,כמו על הקושי בהשגת הכספים ,כפי שהנכם
שומעים בחברות הנסיעה?
"בוודאי" ,אומר לנו הרב רביבו" ,לפני זמן לא רב התיישב
אצלי במשרד יהודי והחל לבכות .לאחר שהצלחתי להרגיע
אותו ולדובבו שאלתי אותו לפשר בכיו ,הוא סיפר כי חשקה
נפשו להצטרף לנסיעה לאומן אך אין לו אפילו מחצית מסכום
הכרטיס ,הוא אף מכר חפצים בביתו לשם כך ,אך כנראה
שעדיין לא היה בכך בכדי לספק את הסכום המבוקש ואין
יותר לאל ידו להושיע .כשראינו שהאיש מדבר אכן מנהמת
לבו ועד כמה הוא משים את נפשו מנגד כמובן שהלכנו
לקראתו והוזלנו לו את מחיר הכרטיס .כשהוא שמע זאת לא
היה אדם מאושר ממנו באותם רגעים ,הוא פשוט קם ממקומו
והחל לרקוד ,רגליו נשאו אותו אל על ,ובעיני רוחו הוא כבר
היה באומן...
"במקרים רבים אנשים עושים כל מיני דברים בכדי להשיג
סכום לכרטיס נסיעה דברים שאדם אחר ובמקרה רגיל לא
היה אפילו מעלה על דעתו לעשותו ,אך כאן הרגש והאמונה
התמימה בדברי רבינו זיע"א סוחפת את המקושרים למחוזות
אחרים לגמרי ,ואכן רואים ישועות רבות ונפלאות ,יהודים
רבים מתהלכים כאשר באמתחתם סיפורי מופתים וישועות
מעל דרך הטבע בזכות הצדיק.
"באחד הימים הגיע למשרדנו יהודי מסויים בעל אמצעים
וביקש לתרום  2כרטיסי טיסה אך ביקש שאנחנו נדאג אישית
כי הכרטיסים יגיעו אכן לאנשים המתאימים יראי שמים
והגונים .ההמשך ייראה כלקוח מעולם הסיפורים והדמיונות
אך הוא אמת ויציב .באותו רגע צדה עיני  2אנשים היושבים
בצד אחר של המשרד ,היה זה אבא שישב עם בנו לצדו וחיכו
בסבלנות בתור .שאלתי את האב למה הוא מחכה ,ואז הוא
השיב 'מחכה לישועה' והסביר לי כי אין להם כסף לנסיעה
לאומן והם מצפים לישועה מן השמים ,והנה הם עושים את
'השתדלותם' בעצם זה שהם מחכים בתור ,שהוא בעצם סוג
ישיבה ללא תכלית עם אמונה וציפייה של 'מאין יבוא עזרי –
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ'' .מה תעשה אם אכן מצאתי
מי שיתרום לך ולבנך את דמי הנסיעה' – שאלתי אותו' ,היכן
תישן? היכן תאכל'? היהודי לא נבהל וענה על אתר כי דברים
אלו אינם בראש מעייניו כלל וכלל כשלנגד עיניו עומדת
המטרה הקדושה והנעלית להיות אצל רבינו בראש השנה,
והוא מוכן ומזומן אף לישון על הרצפה ולהסתפק בכזית
חלה ודבש לכבוד החג .הבנתי מיד כי בהשגחה פרטית אכן
זימן השם יתברך למקום את התורם ואת האנשים שאכן להם
ראויה התרומה ,וכך הם קיבלו בו במקום את כרטיסי הנסיעה,
כי אכן עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ".
האם יש ציבור גדול שנוסע גם במשך השנה לאומן?
"במשך כל השנה באים למקום יהודים רבים מכל העולם ,אך
שלושת הזמנים בהם באים המונים ,הם כמובן ראש השנה ,וכן
בשבת חנוכה ,גם אז מגיעים אלפי חסידים בטיסות מאורגנות

לשהות בצל הקודש ,וכך גם בחג השבועות ,שכידוע שלשת
זמנים אלו מקודשים אצל קהל חסידי ברסלב באשר הם שם.
גם הנשים באות בקבוצות מאורגנות על טהרת הקודש ,כמו
ארגון הידברות המארגן נסיעות בהזדמנויות שונות ,וכן עוד
ארגוני חיזוק למיניהם ,הם עורכים במקום תפילות והפרשת
חלה ,וזאת מלבד עשרות משפחות המתגוררות במקום דרך
קבע כל השנה ,ביניהם אנשי עסקים רבים שקבעו כאן את
מקום מושבם ברחובות הסמוכות לציון הק' ומנהלים במקום
אורח חיים יהודי וחסידי מלא כאילו הם גרים בירושלים או
בבני ברק וברוקלין .מפוזרות במקום גם אכסניות רבות ובתי
מלון בכל הרמות ,מאכסניות פשוטות במחירים זולים ועד

את ההכנות לתגבור מערך ההסעות משדות התעופה ברחבי
אוקראינה באוטובוסים חדישים או ברכבים נוחים ומהירים
המאפשרים נסיעה בטוחה ונוחה בע"ה על מנת להנעים מה
שיותר את ההרגשה במקום ובנסיעה לעיר אומן.
"כמו כן אך מותר לומר זאת כי כוחות רבים ביותר
מושקעים בתחום הסיוע הרפואי על כל המשתמע מכך ,כי
על דבר זה אי אפשר להתפשר כפי שהורו לנו רבני החסידות
שעניין הרפואה במקום קודם לכל דבר אחר .מתנדבים רבים
של ארגון 'איחוד הצלה' ,בהם רופאים ,פרמדיקים וחובשים
המגיעים מארץ הקודש ,מצטרפים לפעילות הקודש יחד עם
כונני 'איחוד הצלה' הפועלים במשך כל השנה באומן ,וכבר

בתי מלון מפוארים לבעלי אמצעים ,ויש לציין כי לכולם יש
פרנסה לאור ריבוי הנסיעות כשמספרם עולה משנה לשנה
ומתקופה לתקופה.
"וכאן יש לציין עד כמה דבר חיובי יש בזה ,בעוד שלפני
אך מספר שנים עד הימים הסמוכים לראש השנה לא יכולת
לראות דמות וצורה יהודית בכל המרחב של העיר והציון,
ובעקבות כך ההרגשה להתהלך במקום ליד הגויים וה'שקצים'
הערלים האוקראינים הייתה מפחידה ,גם ידוע כי המאפיה
הרוסית היתה שולטת במקום ,ומי מדבר על אכסניה ראויה
ונורמלית ,וגם כשכבר מצאת אכסניה היית חשוף לגניבות
שונות ומשונות ,והנה הדבר התהפך ממש מקצה לקצה,
עד כי אך טבעי זה נראה ליהודי ירא שמים וחסיד להתהלך
ולהתגורר במקום".
רצינו לשמוע קצת על הלוגיסטיקה וארגון האש"ל במקום
בימי החג...
"ארגון 'איחוד ברסלב' הפועל כל ימות השנה לרווחת
החסידים" ,מספר הרב טובול" ,נערך מדי שנה בשנה ,וגם
השנה ,כבר זמן רב לפני החג לקראת רבבות החסידים .כך
נפגשים עסקני החסידות עם נציגי השלטונות האוקראינים,
כוחות הביטחון ,נציגי המלחמה בטרור ונציגי ממשל .הם אף
הגיעו בימים אלו לסיור וביקור התרשמות לשמוע ולראות
מקרוב את ההכנות והלוגיסטיקה האדירה המתרחשת במקום
לקראת ימי החג.
"גם חברות הנסיעות ברחבי אוקראינה ,ובראשם חברת
'אומן אקספרס' הפועלת כל השנה בבעלות יהודית ,משלימות

התפרסמו בעבר סיפורי הצלה רבים במקום.
"בסמוך לציון הקדוש עצמו מוקמים מספר נקודות הזנקה
המחולקים לפי אתרים וממוספרים ,וזאת עקב הדוחס הרב
במקום בערב ראש השנה ובמשך ימי החג ,על מנת לאפשר
הגעה מהירה בכל מקרה חירום רפואי .הצוותים הרפואיים
פועלים במשמרת סביב השעון וערוכים לפנות נפגעים בכל
מקרה ח"ו .במקום גם פועלת מרפאה מיוחדת הפועלת אף
היא  24שעות סביב לשעון".
"השנה לראשונה" ,אומרים לנו החסידים" ,יפעל אף מערך
מיוחד של מסוקי הצלה שיעמדו הכן לכל מקרה שלא יבוא.
פינוי נפגעים ע"י מסוקים יאפשר הגעה מהירה הרבה יותר
לבתי הרפואה בקייב או באודסה .מי שיתאם את הפינוי מול
בתי החולים הוא הרב הלל כהן הי"ו יו"ר ארגון 'הצלה אומן'.
"אגב ,חשוב לציין כי על הנוסעים לאומן לסדר את נושא
הביטוח הרפואי בכדי למנוע עגמת נפש והוצאות כבדות.
כמובן שהתקווה היא שלא יהיה צורך בכל ההיערכות
הרפואית וכולם יעברו את ימי החג והימים הסמוכים לו
בבריאות איתנה – אך את ההשתדלות המינימלית חייבים
לעשות ולהיערך כראוי.
"ישנם נקודות נוספות עליהם שמים העסקנים דגש
בישיבות עם נציגי השלטון ,כמו הצורך בהגברת זרימת המים
באיזור אומן ,לאחר שזרימת המים באוקראינה כרגיל אינה מן
המשופרות בעולם בלשון המעטה ,כמו כן ניקיון ופינוי זבל
הנצרך בכל רגע ורגע לרווחת השוהים במקום ,ועוד כהנה
וכהנה".
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"מי יחיה"
רבה של רמת השרון ,הגאון רבי יעקב אדלשטיין
זצ"ל ,חי בכל יום ויום את אימת ימי הדין  בשנה
האחרונה ,בעת אשפוזו ,העלה על הכתב את
רגשותיו בנושאי חיים ומוות ,בניסוח קולע ומרטיט
 סיפורים מרתקים ,פתקים נדירים ותמונות
המתפרסמות לראשונה  -מתוך הספר החדש 'לבם
של ישראל' ,על תולדותיו ומראות חייו

אלי כהן
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האותיות כמו נכתבו ברוגע מוחלט .הגאון רבי יעקב
אדלשטיין ,הושיט לבני ביתו ,את הפתק ,והם נחרדו.
"תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי" ,הוא כתב שם.
היו אלו רגעים קשים ביותר ,רגע לפני הכרעה על ניתוח
סבוך ,שעלול לעלות בחייו ,הדילמה הייתה עצומה ,בין אם
ינותח ובין אם לאו ,המצב לא מבשר טובות.
מאותה התקופה ,החלו הימים הנוראים האישיים של רבי
יעקב ומשפחתו .כל יום ,היה כיום כיפור .כל רגע גורלי.
ראש המשפחה ,מי שאיחד בתוכו גוונים כה רבים ,בהיותו
צדיק ודיין ,ראש ישיבה ורב עיר ,מקובל ופוסק ,זה שלפתחו
משחרים ראשי ישיבות לצד שחקני ספורט – החל בהכנות
ליום הדין הפרטי שלו .והם ,רק הביטו בו מהצד ותיעדו.
נצרו כל מעשה ,כל אמירה ,כל פיסת זיכרון שהותיר.
בימים אלו ,רואה אור "ליבם של ישראל" ,ספר מיוחד
בפורמט אלבומי ענק ,המכיל למעלה מ 460עמודים
המהווים מסע מסעיר אל  93שנות דמותו רבת הגוונים של
הגר"י אדלשטיין זצ"ל.
הספר מחולק למספר פרקים ,בהם תולדות חייו המגוללים
באופן מרתק את תולדותיו עם סיפורים רבים שטרם סופרו
מהילדות ברוסיה בצל המסתור והנדודים ,דרך שנות
הלימוד ב'ישיבה' המאולתרת בבית ששכן בלול תרנגולות,
ההחלטה הגורלית בחדרו של מרן החזון איש ,ועד לסיפורים
המופלאים שהתרחשו בשעות הקטנות של הלילה בביתו
ברמת השרון ,שהיה לבית שכל לבבות פונים אליו.
פרק נוסף ,מרתק במיוחד ,מביא תיעוד של אין ספור
זיכרונות המקיפים את חייו במהדורה נדירה של אלפי
תמונות מרהיבות משנות ילדותו ועד רגעיו האחרונים .עמודי
התמונות מלווים בסיפורים מרגשים ומלאי עוצמה מחייו של
הגר"י.
בין השורות נחשפים סיפורים לא ידועים ופתקים רבים
בכתב ידו ,שחושפים רגעים מרטיטים בהן פתח את צפונות
ליבו ,ואולי דווקא בשתיקתו ,גילה יותר מאשר דיבר לאורך
כל חייו.

פתק וצדדים
בערב שבת חורפי של תשע"ו ,איבד הגאון רבי יעקב
אדלשטיין את כוח הדיבור שלו .בתום חודשים גדושי
חולשה וקשיי נשימה ,הוא הובהל לבית החולים 'שיבא' בתל
השומר ,שם הוכנס למחלקת טיפול נמרץ ,ובתום בדיקות
התברר כי בגרונו מקננת מחלה.
אנשי הצוות הרפואי שראו את הממצאים ,התעניינו,
כיצד תפקד בתקופה שקדמה להגעתו לבית החולים ,ועמדו
נדהמים ,עד אי אמון למשמע הדברים .הם שמעו כי הרב
מוסר שיעורים ,ומקבל קהל ואינו נח כמעט ,דבר שעומד
בסתירה מוחלטת למה שהם יודעים כרופאים על בן אדם
המצוי במצב כזה .אכן ,ראו הם כי פוגשים הם מלאך שהטבע
אינו יכול לו.
רבי יעקב קיבל את הדברים בשלוות נפש .מאותו הרגע בו
נתגלתה המחלה הקשה ,עד לניתוח ,לא ניכרו על פניו רבינו
אותות בהלה או חרדה .מידת ההשתוות ניכרה בכל תנועה
ותנועה" .אינני מפחד" ,אמר והביט הישר בעיני המצב ,נוהג
כפי שבורא העולם חפץ כי ינהג.
בניתוח שבוצע בתוך יום מאשפוזו,
התבצע הליך רפואי מורכב בקנה הנשימה,
ובשלו לא יכול היה יותר להוציא מילה
מפיו ,ואף לא לאכול .בשעה בה התעורר
מן הניתוח ,כאילו חזר מיד להכנות לשבת
ההולכת וקרבה .הוא סימן כי ברצונו לומר
'שניים מקרא ואחד תרגום' .היות ולא
יכול היה להוציא דבר מפיו ,הוקראו בפניו
הפסוקים ,והוא הקשיב ,כקורא.
בני ביתו ומשמשיו הביטו בו בכאב .מה
עושים?
רבינו רק נוטל את הלוח המחיק שהוגש
לו" .קיבלתי פרס מן השמיים" ,אלו המילים
הראשונות שכתב" ,תענית דיבור" ...אמנם
קולו לא נשמע ,אך שפתיו נעו גם נעו.
מאותו היום ,תחת קנה הנשימה שננקב,
נטל רבי יעקב את קנה הכתיבה שהיה לו
לחבר ,והחל לכתוב את כל אשר חפץ לומר.
כך תיקשר עם בני משפחתו ,קרוביו וכלל
ישראל.
בעוד זמן לא רב ,הוא אמור לעלות על
שולחן הניתוחים על מנת להסיר את הגידול
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שפשה בגרונו ,ובהתחשב בגילו ,מדובר בניתוח מסוכן
ביותר ,שלא ברור האם יצליח ,ולא בטוח כיצד יתאושש
ממנו .זמן רב לקח עד שנתקבלה ההכרעה לגבי טיפול גורלי
זה.
הסיכויים אותם העניקו הרופאים ,היו קלושים .אך בהעדר
הטיפול ,הרי שמדובר בסכנת חיים וודאית .מרן הגרי"ג
נכנס למעונם של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן
הגר"ח קנייבסקי הכריעו על ביצועו.
מאותו הרגע ,קיבל את דעת התורה בלב שלם ובטוח,
ואישר להתחיל את ההכנות לניתוח .הוא עצמו ,כמעט שלא
עצם עיניו בלילות .הוא העביר את חייו מילדותו ועד הנה,
באופן מצמרר ,עובר על כל פרט ופרט ,עושה חשבון נפש על
חייו כולם .מבקש לתקן את מה שבעיניו ,בדקדוקי צדיקים,
זקוק לתיקון .אפילו בפרטים הקטנים ביותר.
אם היה חושש שמא יש דבר מה לתקן ,היה שולח פתקים
ושליחים לכל אותם אנשים שחפץ לבקש מהם מחילה.
בפתקיו למשמשיו הביע פעם אחר פעם את הבנתו כי אולי
לא יתעורר חלילה מן ההרדמה ,ועל כך הצהיר כי בעבורו
תהא זו כפרה.
באחד הדפים שנתגלו בין כתביו ,ואשר ברגע האמת
חשף אותם לאנשי סודו הקרובים בלבד ,נחשפת התלבטות
הפנימית מצמררת של הגר"י אדלשטיין בינו לבין עצמו לגבי
הניתוח.
רבי יעקב ,שהיה מישיר מבט אל המציאות אשר לפניו
בלא כל מורא ,כתב לעצמו את צדדי השיקולים השונים האם
להסתכן בניתוח או שמא בדחייתו.
"לגבי מחר העתידות טמיר ונעלם" ,כתב בראש הפתק.
לאחר מכן ,שרטט שני צדדים .צד אחד בעד ניתוח ,צד אחד
נגד .בכל צד יש אופציה של "מי יחיה" לעומת "ומי"....
(המשפט החסר ,במקור).
את החשבונות ככל הנראה ערך בתוך ליבו ,שכן בדף
לא נוספו עוד מילים ,מלבד סיכום מלא רגש שבו כתב ביד
רועדת" :על כל פנים ,בידך אפקיד רוחי וכו' ומתפלל להיות
'ומי יחיה' ,ואם רצון ד' הוא אחר"...

אסיר יוצא לשמש
שבועיים.
שבועיים ימים מני אותו היום שבו התבצע בקנה הנשימה
של רבי יעקב ,הטיפול ששינה את חייו ,ועדיין ,טרם יצא אל
העולם שבחוץ ,לא חש באור השמש באופן ישיר.
אפילו לעומדים מן הצד בהשתאות מול המראה של רבינו
המתרומם מעלה-מעלה מתוך חולשותיו ,אין מושג עד כמה
בתוך תוכו ,בנפשו ,מר הדבר עד מאוד .הגר"י חש כאסיר ,אך
ידע לכוון מי נתן לו "עונש" זה.
צוות המועצה הדתית נקרא לישיבת עבודה בחדרו של
רבינו שבבית החולים ,הן העיר זקוקה למרא דאתרא,
ומבחינתו ,מה בכך שהוא חולה מסוכן?! אדהכי והכי,
מבקש הרב מן הרופאים ,שיראו לאשר לו לצאת מעט,
לנשום אוויר ,להתחמם תחת שמש צדקה ומרפא.
משניתן האישור המיוחל  -אור עולה על פניו .באושר,
נוטל רבינו ,שהתרגל לשתיקה שנגזרה  -דף ועט ויוצא אל
העולם ש"בחוץ" .ידו רצה על השורות ,והן נוצרות ממעמקי

ליבו הנרגש והמלא בהודאה לבורא.
רבי יעקב מושיט את הפתק לעובדי המועצה הדתית
ולמקורביו ,ומבקש מהם לומר פרק תהלים של תחינה ,ופרק
תהלים של הודאה.
"היום פעם ראשונה שהאסיר יעקב מרמת השרון (-ש)
נענש בבית דין של מעלה  -קיבל פרס מבית הדין לצאת מן
הצינוק למשך  20דקות .והיום שמחה אצלו ואני מבקש
לקרוא פרק קי"א (מן המיצר) בקול".
את הפרק הזה ,היה נוהג להציע לאומרו בכל פעם שחל
שיפור בדבר מסוים" .אל תמתינו שהכל יהיה מושלם" ,היה
אומר" ,אם תגידו תודה על כל תזוזה קטנה לטובה ,הקדוש
ברוך הוא יעשה את השיפור מהר יותר"
אם ניתן לחשוב שהיחס למצבו בדיבור ובתנועה כאסיר
בבית האסורים השפיע על רוחו ,הרי שבין השורות רואים
את גישתו המדהימה ,רציונלית מחד ואופטימית מאידך.
"אני בעת הזאת חבוש בכלא ,ומצפה לרחמים מבית דין
של מעלה" ,כתב באחד הפתקים" ,ואני שמח שאבא שלי
שבשמיים מחשבן אותי וכל מכה היא נשיקת אהבה" .לאחר
מכן ,הוסיף להבהיר" :אל תחשבו שאני מסכן ומלא פחדים.
אין לי רגש פחד או בלבול הדעת ,רק אני מבקש מאוהבי
לעזרני בברכותיהם"...

יום המיתה
בכל התקופה הזו שהיום האחרון ארב מעבר לפינה ,היה
הוא היחיד שלא חשש מדבר .בחודש האחרון לחייו ,נטל
רבי יעקב את אחד הדפים ,וביקש לכתוב דבר מה אל הד"ר
לוינגר.
בראשית הדף ,היכן שנכתב "מאת ":ציין הגר"י" :יעקב
הסובל ייסורי גוף ונפש" ,או אז נוגע רבי יעקב ללא מורא
בעניין 'יום המיתה'" .יש עניין שכמעט כל העולם מתייחסים
אליו בהיפוך קיצוני" ,פותח את מכתבו" ,והכוונה שלי ליום
המיתה".
הוא מביא את שתי השיטות כיצד להתייחס ליום זה ,האם
בחרדה או בשלוות נפש ,וכותב כי שתי השיטות צודקות.
"וכשהייתי בחור בישיבת פתח-תקווה" ,מספר הרב" ,היו
על קירות הבניינים כתובות בנוסח כזה ,בפחם במקום דיו:
'למה נירא ממוות ,הלא מלאכו על כתפינו רוכב'".
את המכתב הזה סיים באמירה" :עכשיו אני ברוך השם
בריא ושמח ואומר תודה רבה לכבודו ולאחי" .בימים
האחרונים ,מירוק אחר מירוק ,הוא חש כבריא ושמח.
ביומו האחרון ,היו המכתבים מלאי משמעות.
"השי"ת ישמור שתעבור הסכנה" ,כתב פתאום רבי יעקב
בשולי אחד הדפים ,והמילה 'סכנה' הודגשה בקו תחתי.
מקורבו הרב יצחק זמל נחרד .הוא ניסה לומר לרבינו כי
המדדים מראים שהכול כשורה ,על איזו סכנה מדובר? ורבי
יעקב מהסה אותו בתנועות ידיו ,כאומר לו :אינך מבין...
הרופא הובא לחדר" .אולי אנחנו מחמיצים משהו?"
מנסים לשאול ,אך הכול נראה תקין.
הרב זמל יוצא מן החדר ,ממהר למכשיר הפקס ,חפץ
לשלוח למרן הגרי"ג אדלשטיין ,אחיו הבכור של הגר"י את
הדף האחרון בו נכתב על אודות הסכנה .ידיו מנסות לשים
ברעדה את הדף  - -והקול הבהול קורא לו לשוב.
רבי יעקב אינו מגיב .הרופא נכנס לחדר,
מבין את שקרה ומתחיל בפעולות החייאה
שתמשכנה דקות ארוכות.
בהוראת הגר"י אדלשטיין ,נאספים
מניין אברכים המצויים בבניין בית החולים
לאמירת וידוי" .שמע ישראל" ,נלחצות
המילים באימה" ,ד' אלוקינו ,ד' א ח ד!"
בדיוק שנים עשר חודשים למן היום בו
החלה שנת השתיקה של רבינו .שנים עשר
חודשים בהן התכונן בסילודין להגיע לעולם
האמת ,שוחק ליום אחרון.
תשעים ושלוש שנים מופלאות של תורה,
טהרה וחסד .של מלאכיות שאין דומה לה,
של היותו ליבם של ישראל ,השומע את
דמעתם וקשייהם ,תמו.
השנה ,בני רמת השרון לא יראו עוד את
המחזה שהחל מערבית של יום ב' דראש
השנה ,ועד מוצאי שמחת תורה ,בו ניתן היה
לראות את המרא דאתרא ,רבי יעקב צועד
בזריזות ממקום למקום .מבית הכנסת של
הטורקים ,לבית הכנסת של עולי פרס ,משם
לבית הכנסת 'בני תורה' או התימנים ,וכן על

זו הדרך.
לאורך השנה כל תפילותיו חולקו לפי סדר בתי הכנסיות,
לעיתים מספר בתי כנסת ביום .בכל מקום הוא מחבק את
המתפללים ,מכיר אותם בשמותיהם ,שואל לשלומם ולשלום
ילדיהם ,מעלה על זכרונו את הוריהם .כך למעלה מ 60שנים,
גם כשכבר חצה את גיל  90שנותיו!
אם רק היו מנסים לעצרו ,לבקש ממנו מנוחה מכל זאת,
היה רבינו משיב בחיוך תמה" :מה זאת אומרת לא ללכת ,אני
הרי הרב כאן ,זה תפקידי"...
השנה ,כבר לא יעמדו כולם על ידו לקבל את צנצנות
הדבש הקטנות שאת חלקם הכין במו ידיו .כל מה שנותר
להם זה זיכרונות מתוקים ,ודרך חיים מופלאה שלימד אותם.
וכשהם יבקשו על השנה החדשה ,הם יזכרו את רבי יעקב
היושב בלובן בגדיו ,ומתחנן בעבורו ,בעבורם ,שתהא שנה
טובה ומתוקה.

כשהגר"ד לנדו "הרס" את ההבראה

באחד הפתקים שכתב רבי יעקב עם תחילת ימי בין
הזמנים ,תיאר בדייקנות אפיזודה מרתקת ומעלת חיוך
שהתרחשה עשרות שנים קודם לכן:
"כשהייתי בבית הבראה של ועד הישיבות בנתניה ,אז
בשולחן האוכל שישבנו והיינו  6סועדים (או  ,)7שאני
הייתי היחידי מהם שאיננו בקי בכל הש"ס .אני זוכר
את השמות ,הג"ר אפרים נח גרבוז ,הג"ר אברהם יעקב
זלזניק (משכונת 'כרם') ,הג"ר שמואל אויערבאך ,הג"ר
דב לנדו.
וכל שעת האוכל דיברו בדברי תורה ,בשיחה ערנית
של כל הנוכחים ,בכל חלקי הש"ס .פעם בעניין זה,
ופעם באחר .ולפעמים בספרי פוסקים.
ואמר אז הגר"ש אויערבך (כדרכו ,בלשון שנונה)
הגענו כולנו כאן בהרגשה שאנו מלאים (כוונתו בידיעת
התורה) והנה אנחנו נמצאים כאן מול הגר"ד לנדו ,מיום
ליום אנחנו מצטמקים .ואמר בבדיחותא ,חוששני שכל
ההבראה הולכת לאיבוד".

כיצד מגיבים להפגנות?

לפני כשנתיים ,בעשרת ימי תשובה ,בעוד בני רמת
השרון רגילים למעמד הכפרות עם רבם ,שינה רבי יעקב
ממנהגו וביקש לנסוע לבני ברק ,לשכונת 'נאות יוסף'
שאף בה כיהן ברבנות ,שם קיים את המנהג.
התלמידים ביקשו לברר מדוע הוא נמנע מלעשות את
הכפרות סמוך לבית הכנסת 'גאולת ישראל' כמדי שנה.
"יש כעת הפגנות של ארגון 'צער בעלי חיים' כנגד
מנהג הכפרות" ,הסביר בנועם" ,וכעת הם יבקשו גם
לערוך הפגנה מול בית הכנסת ולעשות רעש ואיבה
מיותרים .על כן ,יותר פשוט לנסוע לבני ברק"..
באותו היום ,שב רבי יעקב מבני ברק לרמת השרון
בשבת לילה מאוחרת מאוד .הרכב עצר על יד ביתו של
רבי יעקב ,אך להפתעת מי שלקחו ,הוא ראה אותו כמו
נאבק חרישית עם דלת הרכב כשהוא פותח וסוגר את
הדלת שוב ושוב.
הנהג יצא לבדוק מה אירע ,ולתדהמתו ,הסביר
הגר"י" :אנשים ישנים כעת בבתים ,אם אטרוק את
הדלת ,זה יעשה רעש ועלול להעיר אותם .צריך לנסות
לסגור בשקט"...
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מירי שניאורסון

אופנה ,אחדות
ומלכות

משל ושנינה  //אליהו פכטר

רואים כוכבים

אני מחפשת את המאחד .על הבסיס המשותף,
אפילו סביב האהבה שלנו – הנשים  -ליופי
ולחן החיצוני ,נצליח לקבל ולהתמלא על
הדרך ביופי ובאופי פנימי ורוחני

מזה למעלה משלושים שנה שהיא
מעצבת נחשבת בציבור החרדי.
לא ,אתם לא מכירים אותה .בשום
מקום לא תמצאו תמונה שלה .היא
עושה בגדים מעוצבים לשמחות ולאירועים,
למחתינסטעס ולשוויגערס ,וגם לכלות חסידיות
עבור כל יום משבעת ימי הברכות .היא מכירה
את המגזר החרדי-חסידי על בוריו .היא גדלה
שם .התחנכה שם וגם גידלה את בניה ,בנותיה
ונכדיה.
כשהגעתי לסטודיו המעוצב שלה וראיתי
את הגודל ,הפאר ,היופי וההדר ,אמרתי לה:
מגיע לנו .מגיע לנו אישה כמוך שמעסיקה
שישים וחמש נשים עובדות .מעצבות ,מתכננות
וזבניות .היא חייכה" .מגיע לנו להיות יפות
וליהנות מפרי עמלנו בשמחות ...בשמחות."...
ואז ,בלי הכנה מוקדמת ,היא הטילה פצצה
לחלל החדר" .תגידי ,אירוע הביוטי הזה שאת
עושה לא סותר קצת את התוכן הרוחני שאת
עסוקה בהפצתו לכל עבר?" .מבט התמיהה
על פניי גרם לה להמשיך" .את יודעת ,ס'איז
אפעס ,איך אגיד לך ,יהיו שם נשים בלבוש
צעקני .סי'פאסט נישט .זה לא מתאים למסר
הרוחני שלך" .עכשיו נתלה על פניה מבט שואל.
לא .היא לא ביקרה אותי על היותי
חב"דניקית .גם לא על העיסוק באופנה .להיפך,
כשנכנסו למשרדה היא גררה אותי לתמונה בה
נראים הרבי מליובאוויטש והאדמו"ר שלה
בצוותא" .תביני" ,היא אומרת" ,זה מוזר לי
שנשים שעסוקות בביוטי ,ביופי ,יתעניינו בתוכן
הרוחני שלך.
בזהירות פתחתי את הפה" .מחר ח"י אלול",
אמרתי" .מה? מה זה?" שאלה ועיניה התעגלו.
"זהו יום הולדתם של שני המאורות הקדושים,
הבעל שם-טוב הקדוש ובעל התניא" .בעיניה
זיהיתי לחלוחית ,או שנדמה היה לי" .לא היה
לי מושג" ,אמרה ונעגמה.
המשכתי" .בעוד שנים עשר יום נעמוד
בתפילה לפני מלך מלכי המלכים .כולנו ביחד.
חסידות וליטאיות .אשכנזיות וספרדיות .כולנו
כאחד .בגוף ישנם אברים רבים אבל כולם ביחד
מרכיבים אותו .אם יחסר אבר הוא כבר לא
יהיה גוף שלם .בואי נחפש את המאחד ולא את
המפריד .אם האירוע שלי סובב סביב ביוטי וזה
מה שיאחד נשים שישמעו תוכן רוחני כהכנה
לימי ראש השנה ,והיה זה שכרי .אני מחפשת
את המאחד .על הבסיס המשותף ,אפילו סביב
האהבה שלנו – הנשים  -ליופי ולחן החיצוני,
נצליח לקבל ולהתמלא על הדרך ביופי ובאופי
פנימי ורוחני".
היא שתקה .נראה היה כי היא מעכלת את
הדברים .המשכתי" .תראי .הבעל שם-טוב ובעל
התניא ביקשו להזכיר לנו שלפני הכל כולנו

יהודים .כולנו יחידה אחת .כולנו אהובות אצל
אבינו שבשמים .גם אם אחת לבושה "שונה",
היא עדיין חלק מאיתנו .ואת יודעת שנשים
הן אלו שהביאו את גאולת מצרים והן אלו
שתבאנה את הגאולה האמיתית והשלמה
שכולנו מחכים לה".


בריאת העולם החלה בכ"ה באלול ,וראש
השנה היה ביום שישי ,ולא ראשון .אם כן ,מדוע
קוראים לו "זיכרון ליום ראשון"? פשוט מאוד
משום שביום הזה ,יום שישי ,נברא האדם – נזר
הבריאה – הוא ,זאת אומרת אנחנו ,המטרה של
הבריאה כולה .אנחנו פועלים שלמות בבריאה
על ידי כך שאנחנו מכניסים את האלוקות ,או
יותר נכון מגלים אותה בכל הטבע והגשמיות
שסביבנו.
אז אירוע אופנתי בו נותנים מקום רב להכנה
רוחנית לקראת ראש השנה ,הימים הנוראים
והשנה החדשה הבאה עלינו לטובה ,הוא
הזדמנות לגלות את הקב"ה בכל דבר .כאן,
גם בבגדים יפים – ה' מלך גאות לבש ...בואו
בנות ,בואו נשתחווה ונכרעה ,נברכה לפני ה'
עושנו" .זה בדיוק מה שאמר אדם הראשון
ביום שנברא .בואו נקבל את מלכותו של מלך
מלכי המלכים ,מלך יחיד בעולמו.

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי"  -אימון
וייעוץ לנערות ונשים ,מרצה ,מנחה ושדרנית
רדיו | http://www.miri-mychoice.
/co.il

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" ,מנחת אירועים ,מרצה ושדרנית רדיו
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לפני מספר שבועות הצטופפתי
כתף על כתף יחד עם עשרות
אנשים מול ציור קטן  -שבעים
ושלוש סנטימטר ארכו תשעים
ושלוש סנטימטר רחבו ,התלוי על אחד
מקירות ה ,momaהמוזיאון לאמנות
מודרנית בניו יורק .את הציור יצר האמן
הנשגב וינסנט ואן גוך ושמו "ליל כוכבים".
אפשר לחלק את חובבי האמנות לארבעה-
אלו שמבינים אמנות ונהנים ממנה .אלו
שלא מבינים אמנות ונהנים ממנה ,אלו שלא
מבינים אמנות ולא נהנים ממנה ואלו שלא
מבינים אמנות ומעמידים פנים שנהנים ממנה.
אני מאלה שלא מבינים אמנות אבל נהנים ממנה.
אך דווקא בציור הזה הצלחתי להבין במשהו
את גדולתו של הצייר ההולנדי המטורף שסבל
ממחלות נפש ,כרת את אזנו הימנית וסיים
את חייו כשירה לעצמו בחזה-איש לפניו לא
הצליח לצייר ככה את החושך סוער סביב
ירח .בכל עיר בה ביקרתי השתדלתי מתישהו,
לרוב תוך מחאה נחרצת של הנלווים אליי,
לבקר במוזיאון האמנות המקומי .כשאני
נכנס אני לא לוקח מפה מדסק הקבלה.
אני אוהב לשוטט חסר ידע מוקדם בין
היצירות ,מחפש אחת שתתפוס את עיני
ותשבה את לבי ורק אז אני קורא עליה.
לצערי סביב היצירות הגדולות באמת המוצגות
בכל מוזיאון יש תמיד התגודדות של אנשים
שכן לקחו את המפה כך שנשללת ממני
ההזדמנות לבדוק האם הייתי נעצר מעצמי
בפליאה מול היצירות הגדולות בהיסטוריה
האנושית .מזמן נואשתי מלהבין ציור,
אני חושב שהניתוחים המקצועיים הורסים
את החוויה .לגבי ספרות המוטו שלי הוא
שקריאה חובבנית היא הקריאה המקצועית
ביותר .אותו כלל תקף גם לציורים.
כוחה של אמנות ,כל אמנות ,הוא להעביר
רגשות ,תחושות ורשמים ממושאים שלא
שייכים לממד הכמותי הפיזי .כל דבר שאפשר
למדוד ולכמת אפשר להעביר מאחד לשני
בצורה מדויקת על ידי שרטוט ושימוש ביחידות
מידה .דברים השייכים לממד איכותי ורוחני אי
אפשר לסכם לכדי מספרים .הדרך היחידה בה

אדם יכול לתאר בצורה מדויקת רגש לאדם אחר
היא לגרום לו לחוות בעצמו את אותו רגש.
וכאן נכנס האמן ,ולא משנה אם כלי אומנתו
הוא עט ,מכחול ,אזמל ,קול או אפילו
גופו עצמו .וכאן נכנסת האמנות כיצירה
המבוצעת בחומר אך עיקרה וכוחה ,ברוח.
מ תוצ רי ה ה אמנותיים של חברה
אפשר לגלות את עמדתה לגבי
השאלות הקיומיות היסודיות ביותר.
ואם מסתכלים על זה כך חלה התקדמות עצומה
בעמדתה של התרבות לגבי העולם הרוחני.
פעם האמנים ניסו להגשים את
הרוחני ,להרכיב את המופשט.
במוזיאון לאמנות בלונדון -הגלריה הלאומית,
קומות שלמות מוקדשות לציור מימי הביניים.
מלאכים מצוירים מעופפים בין קדושים שעל
ראשם הילת אור .הארת הקדושים מצוירת כקרן
אור היוקדת משמיים .לא בכדי התורה מכנה
עבודה זרה את התפיסה הפרימיטיבית של
הרוחני כגשמי הניתן לתפיסה חושית ולהבנה.
זהו שקר מוחלט .וככל שקר זוהי עבודה זרה.
יחד עם המהפכה מדעית שגירשה הרבה
מחשכת הבערות והעבודה זרה של ימי
הביניים חל מהפך גם בשדה האמנות שנכנס
לתקופה המכונה התקופה המודרנית.
במקום להגשים את הרוחני .מנסים האמנים
לקלף ולגלות את הרוחני מתוך שכבות החומר
המכסות אותו.
גם הם מגיעים לעבודה זרה ,ואת
האמנות הם עושים מדרך לכל תאוותיהם,
אך הגישה ,כחלק מההתקדמות של
העולם כולו לגאולה ,השתנתה.
לא עוד מלאכים סמוקי לחיים וצלמי
אלילים ,מעתה קוים מופשטים של עצמות,
מעתה חיפוש הרוחניות שבחפצים.
אנחנו ,האמנים הדתיים ,עלינו על אחת כמה
וכמה לנבור בשכבות הגשם והחומר ,עלינו
לקלף את הקליפה הגסה המקהה כל רגש נשגב
ולהוציא לאור את ניצוץ הקדושה המסתתר
בכל דבר עלי אדמות.
לתגובות:
mashalveshninah@gmail.com
Eliyahupachter.bloger.co.il

כתובתיש
לכל כאב

אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה ,לא
פתרתם את הבעיה באמת .אז מה עושים?

מאת :יאיר גרוס

פיברומיאלגיה ,פסוריאזיס או דלקת מפרקים הן מחלות
שיש להן סימפטומים מטרידים – כאבים עמוקים או גירודים
קשים שמשבשים את איכות החיים.
הרפואה הקונבנציונלית מציעה בעיקר הקלה על
הסימפטום – טיפולים לפסוריאזיס מתמקדים במניעת
התגובה הדלקתית .טיפולים בפיברומיאלגיה או בדלקת
מפרקים יתמקדו בעיקר בתרופות מרשם לשיכוך כאבים.
בשני מקרים יש להיות עירנים לתופעות הלוואי.
טיפול במחלה אוטואימונית כמו פסוריאזיס ,דורש מעקב
אחרי רמת כדוריות הדם הלבנות ,שכן הטיפולים יכולים
להחליש את מערכת החיסון .אם אתם נוטלים כדורים
לשיכוך כאבים יש להיות מודעים להתמכרות אפשרית
לכדורים מסוג זה.
במרפאות המטפלות בהתמכרויות בישראל ,מדווחים על
מספר הולך ועולה של מכורים למשככי כאבים ובמשרד
הבריאות מודאגים מהתופעה .מומחי המשרד מזהירים כי אם
מגמת העלייה לא תיעצר ,ישראל תגיע למצב דומה לארה"ב.
שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

מה יחזק אתכם?

לפני שהולכים לקבל מרשם למשככי כאבים או בוחרים

בטיפולים חזקים ,כדאי אם כך לעצור ולבדוק אם ניתן לבחור
באופציות שלא יגבו מחיר כבד מהגוף .מי שיבדוק ויברר,
יגלה שקיימים פתרונות מהימנים וחדשניים שהם בהישג יד.
 TTMחברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה ,פיתחה
מענה מתחום רפואת הצמחים המתקדמת ,לפתרון בעיות
בריאות שונות .פיברומיאלגיה ,פסוריאזיס ודלקת מפרקים,
שייכות לקבוצה של מחלות כרוניות רעלניות ,המייצרות
עומס על מערכות פינוי הפסולת מהגוף ועל הכבד בפרט,
לפי הגישה של הרפואה המשלימה.
רפואת הצמחים מכירה צמחי מרפא שהוכחו כיעילים
לפינוי רעלים מהגוף ולהמרצת פעולת הכבד .אנו יודעים
להתאים צמחים המיועדים להרגעה ,למי שמתמודד עם
פסוריאזיס ופיברומיאלגיה – מחלות שמוחרפות במצבי
סטרס וצמחים להקל על כאב .פיתחנו גם קרם צמחי,
המכיל תמצית מרוכזת של התלתן האדום – צמח מרפא
שיעיל לטיפול בקשקשת העור ובפינוי רעלים וידוע כמאזן
הורמונלי.
על הסובלים מכאבי מפרקים נוכל להקל בעזרת תמציות
מרוכזות של צמחים ,ביניהם הזנטוקסילום ,שיעיל כמשכך
כאבים ונוגד דלקת.
צמחי מרפא מתאימים כטיפול ללא תופעות לוואי בפיקוח
נטורופתי .צמחי המרפא למעשה הועילו לבני האדם מאז
ומתמיד .בשנים האחרונות ,הצמחים ששמם עבר מדור לדור,
נבדקים במחקרים קליניים ומתבררים כיעילים .לסגולות

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

הפתרון הטבעי
אלינה זקס  ,M.Scהרבליסטית קלינית ונטורופתית,
מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ 15-שנה,
שהרכיבה את הפורמולות של מוצרי החברה ,מספרת על
היעילות של הטיפול ההרבליסטי" :צמחי המרפא יחזקו
את הגוף ואם הלקוח יצטרך לחזור בהמשך לטיפול תרופתי,
הגוף כבר יוכל להתמודד יותר טוב ,עם תופעות הלוואי של
התרופות".
יתרון נוסף של הטיפול הטבעי של חברת  TTMהוא בנוחות
של התהליך ובזמן הרב שהוא חוסך .היועצים המומחים
של  TTMמקיימים בירור טלפוני דיסקרטי עם כל פונה
ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו .לאחר התאמה אישית,
הערכה מגיעה עד הבית ללא עלות משלוח .יועצי החברה
מלווים את תהליך הטיפול .הם מספקים המלצות לתזונה
מתאימה ,זמינים לכל שאלה ועניין ומוודאים שנטלתם את
הכמוסות ,הקרם והמיצוי הנוזלי בהתאם להוראות ושאתם
מתמידים עד לגמר הטיפול .רק כך רואים תוצאות.
מי שמתמודדים עם כאבים ,גירודים ואי נוחות,
מוזמנים להתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם יועץ מקצועי:
 072-3922675וליהנות מהקלה וחיזוק.
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נשאר במשפחה

טעים ב

הניה גולדברג

רואים אותי
בגודל טבעי

מה תכינו עם מיונז?

המיונז מככב במטבחים מאז ומתמיד כמטבל ,כרוטב וכממרח  חיה דר ,יונית צוקרמן
ורחלי קרוט הו שלוש בלוגריות מובילות בתחום הקולינרי ,ובשיתוף פעולה עם מיונז
תלמה ,הן הכינו סדרת מתכונים הכוללת מתכון קלאסי ולצדו מתכון בהשראתו ,אך עם
טוויסט מודרני  המנות מרכיבות ארוחה שלמה ,של מנה ראשונה ,סלט ומנה עיקרית,
בניחוח קלאסי או מודרני  בשתי הגרסאות מככב הרכיב המרכזי והוא המיונז

סלט ביצים -אז ועכשיו
שוב שנה חדשה ,שוב מתאספות כל נשות הקהילה
בבית הכנסת .כולן מכירות את כולן .כולנו גרות פלוס
מינוס באותה סביבה .כולנו פוגשות זו את זו באירועים
שקשורים אלינו או במכולת או סתם ברחוב לאורך השנה.
אני באופן טבעי מצטנעת .בחורה שמתחתנת בזמן
ופוגשים אותה זו שמחה לה ושמחה להן .אצלי זה
אחרת .אין לי מה לומר להן .ולא נעים לי שהעיניים שלהן
אומרות "תתחתני כבר" ,אני פשוט בורחת ממפגשים
אקראיים כאלו או אם הפתיעו אותי ,מעמידה פנים
אדישות משהו .אין לי עניין לטחון שוב קמח טחון.
לשכנים שלנו כהן נולדה נכדה נוספת ,תארו לכם .חני
שלמדה אתי בכתה היא אמא לחמישה .בעוד שנתיים היא
חוגגת בר מצווה לבכור שלה .משפחת לוי עורכת שמחה
גדולה כי השני מהתאומים בני ה 22-התארס ,ואילו
משפחת ישראל חיתנו לאחרונה בהפרש של חודשיים
את מירי וציפי .הם השתגעו לגמרי כשעבר זמן ומירי
הגיעה לגיל  .24ציפי רק בת .19
השמחות משמחות .שמח שנמצאים במסלול ומתקדמים
אתו .לא שהכל כל כך ורוד .הנה אצל חמינסקי נפטר ילד
והצער עלה על גדותיו .אצל קרינסקי הלך לעולמו האבא,
איך הם מסתדרים בלעדיו?
זה דרך העולם .יש מקימים משפחות ויש שמשפחותיהם
נהרסות ,יש לידות ויש פטירות ,יש צער ויש שמחות.
כל שנה בראש השנה אני עושה לי בראש איזשהו מאזן
שנתי.
רק אני נשארת לבדי .לא נשואה .שום דבר לא קורה
אצלי .שוב אפגוש את כולן .שוב יאחלו לי .שוב יגידו
"אני מתפללת עליך" שוב ילחצו לי את היד קצת יותר
מהרגיל ויאמרו בעיניים מצועפות (או יחשבו) "קיוויתי
שהתפילות של שנה שעברה תעזורנה"
ברור שאני מאחלת לכולם הרבה שמחות והצלחה.
ברור שהייתי רוצה בשבילם .אני תמיד מוסיפה תפילות
בשביל אחרים ,רק שבראש השנה קצת יותר קשה לי .כי
בעזרת נשים כולן מכירות את כולן .אין לי לאן להימלט.
גם העמדת פנים לא תעזור כאן .אני פשוט נפגשת אתן
יומיים שלמים .אינני משוחחת אתן .הן זה בית הכנסת וזו
תפילת כל התפילות .מי אינו חושש בראש השנה כשאנו
ממליכים עלינו את הקב"ה?
אך האם חשבתם פעם שמבטים שננעצים בגב מורגשים?
אני מכירה זאת מהכיתה שלי .תלמידותי החמודות בכתה
א' ,מלאות אמון ורצון טוב נושאות את עיניהן אלי
למעלה .ובזמן השיעור המבטים שלהן הולכים אחרי לאן
שאני פונה.
המבטים האלו מחממים את ליבי ומעלים בי תחושת יעוד
והודיה לה' על הזכות שהוא נתן לי לעצב את האישיות
שלהן ,אך כאן בזמן שאני משקיעה את ליבי ונשמתי
בכוונת התפילות ,כאן המבטים דוקרים אותי מכל צד.
ואני נושאת תפילה מעומק הלב ,בשביל כל מי מהקהילה
ובשביל עם ישראל שה' ישלח ישועות ונחמות לכולם,
ומעל הכל בשביל עצמי שכעת חיה ,ובשנה הבאה אבוא
לבית הכנסת הזה עם כיסוי ראש.
האוכל לעמוד אז במבטים של כולן? מה דעתכן?
הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים.
להרצאות ,או לפגישה אישיתyeutztov@gmail.com 026424049 :
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המתכון המודרני :סלט כרובית וברוקולי ברוטב מיונז
 1/2כוס מיונז אמיתי תלמה
מלח לפי הטעם
מיץ וזסטים מ 1/2-לימון
 2כפות שמן זית
 2שיני שום כתושות

לעיטור:
 1כוס נבטי ברוקולי

אופן ההכנה:
יונית צוקרמן מהבלוג "מלכת המטבח"
עם מנה קלאסית :סלט ביצים קלאסי

חומרים ל  4מנות:
 5ביצים קשות ,קלופות
 1כף גדושה מיונז אמיתי
תלמה
 1מלפפון חמוץ ,חתוך
לקוביות קטנות
שמיר קצוץ
פטרוזיליה קצוצה
בצל מיובש (אם רוצים)
מלח ופלפל שחור

אופן ההכנה:
 מניחים בקערה את
הביצים ומועכים בעזרת

מזלג.
 מוסיפים לקערה מיונז,
מלפפון חמוץ ,שמיר,
פטרוזיליה ובצל מיובש
ומערבבים בעדינות.
 מתבלים במלח ובפלפל
שחור ומערבבים היטב.
 מעבירים למקרר עד
להגשה.
 מומלץ להגיש על
פרוסת לחם שאוהבים או
עם קרקרים במגוון טעמים,
או פשוט לאכול עם כפית.

מנה מודרנית :קוביות סלמון בנוסח אסייאתי

חומרים ל  6מנות:
 1ק"ג פילה סלמון ,ללא עצמות ועור (החלק
האמצעי העבה)
למרינדה:
 1ס"מ ג'ינג'ר טרי ,קלוף ומגורד בפומפייה
 1/2כפית שמן שומשום
 2כפות רוטב צ'ילי מתוק (או חריף)
 2כפות שמן זית
 2כפות מיונז אמיתי תלמה
 2כפות סילאן
 2כפות מיץ לימון
 2שיני שום ,קצוצות דק
לסלט השעועית האסייאתי:
 1/4שקית שעועית קפואה או טרייה
 2גזרים ,קלופים
 100גרם בוטנים קלויים ,קצוצים גס (אם רוצים)

חומרים ל  6מנות:
 1/2ראש כרובית
 1/2ראש ברוקולי
מים לבישול
כף מלח

לרוטב:
 1/2כוס עלי פטרוזיליה ,קצוצים
 1/2כוס עלי כוסברה ,קצוצים
 1/2כוס עלי נענע ,קצוצים
 2מלפפונים חמוצים ,חתוכים
לקוביות קטנות
 2כפות גמבה כבושה ,חתוכה
לקוביות קטנות

 מפרידים את הכרובית והברוקולי
לפרחים.
 ממלאים סיר במים עד 3/4
מגובה הסיר ,מוסיפים כף מלח
ומביאים לרתיחה.
 מוסיפים את פרחי הכרובית
והברוקולי ומבשלים עד לרתיחה
נוספת.
 ממשיכים לבשל עוד  15דקות,
מסננים ומעבירים לקערה.
 הרוטב :מערבבים היטב את
חומרי הרוטב.
 בסמוך להגשה :יוצקים את
הרוטב על הכרובית והברוקולי,
מערבבים קלות ,מעטרים בנבטי
ברוקולי ומגישים.

רוטב לסלט:
 3כפות שמן זית
 3כפות מיץ לימון
 4כפות סילאן או מייפל
 4כפות רוטב צ'ילי
 2שיני שום קצוצות
מלח לפי הטעם
להגשה ועיטור:
 1/3צרור עירית קצוצה (או  2ענפי בצל ירוק חתוכים לטבעות קטנות)
אופן ההכנה:
 חותכים את הדג לקוביות בגודל  4-3ס"מ.
 המרינדה :בקערה רחבה מערבבים היטב את כל המצרכים עד
לקבלת תערובת חלקה.
 מוסיפים את קוביות הסלמון ומעסים אותן בעדינות .מכסים בניילון
נצמד ומאפשרים לדג לספוג טעמים במשך  15דקות ,או כמה שעות
במקרר.
 מוציאים את הדג וצורבים במחבת פסים חמה (רגילה או מחבת
גריל) עם כף שמן זית ,מכל הצדדים ,עד להזהבה.
 הסלט :מרתיחים סיר עם מים וכפית מלח .מוסיפים את השעועית
ומבשלים  5-7דקות ,רק עד שהשעועית חמה ומתרככת מעט .מסננים
ומעבירים מיד לקערה עם מים וקרח (כדי לעצור את הבישול) .מסננים
וחותכים כל שעועית לגודל הרצוי .חותכים את הגזר לרצועות דקות
בעזרת קולפן ג'וליינים או באמצעות מנדולינה .מערבבים בקערה
גדולה את השעועית והגזר.
 הרוטב לסלט :שמים את כל מצרכי הרוטב בצנצנת קטנה ומנערים
היטב.
 מזלפים את הרוטב על הסלט ומפזרים מעל בוטנים.
 ההגשה :מפזרים על הסלמון עירית קצוצה (או בצל ירוק) ומגישים
לצד הסלט.

במטבח
כרובית – אז ועכשיו

חיה דר מהבלוג "יופי במטבח" עם המתכון הקלאסי :פרחי
כרובית בפירורי לחם עם מטבל מיונז
חומרים ל  6מנות:
 1ראש כרובית
מים לבישול

סלט ביצים פיקנטי עם גרבלקס ומיונז

חומרים ל  6מנות:
לגרבלקס:
 1/4ק"ג נתח פילה סלמון
טרי
 3/4כוס מלח גס
 1/2כוס סוכר
 1/2כוס לואיזה יבשה,
מפוררת
לסלט:
 5ביצים קשות ,קלופות
וחתוכות גס
 1כף גדושה מיונז אמיתי
תלמה
 1/4כוס בצל ירוק ,חתוך
לטבעות
 1/2פלפל צ'ילי אדום
 1/4כוס פטרוזיליה ,קצוצה
 1/4כוס שמיר קצוץ
 1/4כוס כוסברה ,קצוצה

גרידת ליים
מלח ופלפל שחור
אופן ההכנה:
 מתחילים עם הכנת
הגרבלקס יומיים לפני הכנת
הסלט.
 שמים בקערה מלח גס,
סוכר ולואיזה ומערבבים.
 מרפדים תבנית בהתאם
לגודל הסלמון בניילון נצמד.
מפזרים שכבה של תערובת
המלח על תחתית התבנית.
מניחים מעל את הסלמון עם
צד העור על המלח ומכסים
את כל הסלמון בתערובת
המלח שנותרה.
 מכסים את הסלמון בניילון
נצמד ,מניחים תבנית נוספת
מעל הסלמון ומעל התבנית
מניחים "משקולות" .מעבירים
למקרר ליומיים לפחות.
 מוציאים את הסלמון
מהמקרר ,מסירים בעזרת
הידיים את תערובת המלח
וחותכים אותו בעזרת סכין
חדה לקוביות.
 בקערה נוספת מניחים
את הביצים ,מוסיפים מיונז,
בצל ירוק ,פלפל צ'ילי ,עשבי
תיבול ,גרידת ליים ,מלח
ופלפל
ומערבבים .מוסיפים את
קוביות הגרבלקס ומערבבים
בעדינות.

עריכה :הילה פאלח

שרה פכטר  אמא מחליפה

חשבון נפש

כף מלח
 3-2כוסות פירורי לחם מוזהבים
 1/2כוס שומשום
 3ביצים
 4כפות גדושות מיונז אמיתי תלמה
 1/2כפית חרדל
 1/2כפית מלח
 1/4כפית כורכום
 2שיני שום כתושות
למטבל:
 1/2כוס מיונז אמיתי תלמה
 1כף רוטב צ'ילי חריף
אופן ההכנה:
 מפרידים את הכרובית לפרחים.
 ממלאים סיר במים עד  3/4מגובה הסיר ,מוסיפים
כף מלח ומביאים לרתיחה.
 מכניסים את פרחי הכרובית למים הרותחים,
מבשלים עד לרתיחה נוספת ומסננים.
 מכינים שתי צלחות עמוקות ,באחת שמים פירורי
לחם ושומשום ובשנייה מערבבים ביצים ,מיונז,
חרדל ,מלח ,כורכום ושום.
 יוצקים למחבת שמן בגובה כ 3 -ס"מ .טובלים
כל פרח בתערובת הביצים ,אחר כך בפירורי הלחם
ומטגנים עד להזהבה .מעבירים לצלחת גדולה
מרופדת בנייר סופג.
 המטבל :מערבבים בקערית את חומרי המטבל.
 ההגשה :מגישים את הכרוכית בצלחת הגשה מרכזית
לצד המטבל .טובלים כל פרח במטבל ואוכלים.
*אם רוצים :במקום לטגן את הכרובית אפשר לאפות
בחום של  180מעלות כ 30-דקות ,עד להזהבה.

יש לכל אחת מאתנו את הרגעים האלה שאת מתיישבת על
הכיסא ואת על סף בכי .השבוע הגעתי לרגע הזה.
כל אחד והניסיונות שלו בחיים ,וכשבא לך מבחן את יושבת,
ורוצה להילחם אבל יש את תחושת השבר הזאת ,אני עייפה
מכדי להילחם אני נשענת שוב על הכיסא ,אולי צריך להיכנע
לפעמים לא תמיד צריך לשדר כוח או עוצמה מותר לפעמים
להיות סתם ,סתם אישה שבורה ששותקת ותקועה על הספה.
סוג של רפיון השתלט עלי ,אני מסתכלת על עצמי ולא מוצאת
גרם כוח לקם בבוקר ולהכריח את עצמי לקום ולקלוע למטרה.
ובכלל כבר לא ברור לי מה המטרה.
לכתוב ספר חדש? להגדיל את הכנסות המשרד? ללמד את
הילדה עוד מושג בספרות?
מבט על הבלגן שלי ,כאילו דוללתי מכל מחשבה טובה,
תקווה ,רצון ,כל מה שאני רוצה זה לא לרדוף יותר אחרי עוד
הספקים ,עד שזה יגמר .לעמוד מול הסירים ולקצוץ בשר ,עד
שיגמר הכאב הזה שלופת אותי.

סלמון אז ועכשיו

פתאום אני לא בתחרות ,כבר אין שטיח פתוח שאני רק צריכה
לדרוך עליו ,כולה אישה שהחיים נתנו לה סימן קריאה.
וכל הביטחון העצמי נמחק
לכולנו זה קורה ,הרגעים האלה שקוראים להם חשבון נפש:
אל תחשבו שמדובר בדיכאון ,או בדאון של מדרגות הנפש,
אילו דווקא הרגעים היפים שמצמיחים מאתנו שינוי.

רחלי קרוט מהבלוג "קרוטית"
עם מנה קלאסית :פילה סלמון
עם מיונז ,חרדל ודבש
חומרים ל  6מנות:
 6פרוסות פילה סלמון בעובי
 5ס"מ,
עם עור וללא עצמות
למרינדה:
 3כפות מיונז אמיתי תלמה
 2כפיות חרדל דיז'ון חלק
 2כפות דבש
 2כפות מיץ לימון
 2כפות שמן זית
 1/2כפית מלח
מעט פלפל שחור גרוס
להגשה ועיטור:
 2כפות שומשום
 2כפות קצח
אופן ההכנה:
 המרינדה :בקערה רחבה
מערבבים היטב את כל החומרים
עד לקבלת תערובת חלקה.
 מוסיפים את פרוסות הדג
ומעסים אותן היטב במרינדה.

מכסים עם ניילון נצמד ומניחים
לדג לספוג את טעמי המרינדה
במשך  15דקות (ואפשר גם כמה
שעות במקרר).
 בינתיים ,מחממים תנור ל190-
מעלות.
 מוציאים את הסלמון
מהמרינדה ומניחים בתבנית עם
נייר אפייה כשהעור פונה כלפי
מטה.
 אופים במשך  15דקות ,או
עד שהסלמון יציב אבל עדיין רך
באמצע( .תלוי בגודל הפרוסות).
איך בודקים? מכניסים סכין
לחלק הכי רחב בדג ומזיזים
קצת הצידה .אם הרוב כבר שינה
את הצבע לאטום ורק מעט עדיין
כתמתם ,הדג מוכן.
 בזמן האפייה בתנור קולים
מעט את השומשום והקצח על
מחבת חמה ,ללא שמן.
 מוציאים מהתנור ,מפזרים
מעל שומשום וקצח ומגישים חם.
*מומלץ להגיש עם אורז לבן
ועשבי תיבול.

כל אחד והשינוי שהוא זקוק לו ,שינוי הכרחי .לפעמים
כשאנחנו רצים ,מטפסים ,נוגעים בהצלחות ,או באי הצלחות
אנחנו שוכחים מאין באנו ,והרגעים האלה מביאים אותנו
לצניעות ,לחמלה ,להבנה שאולי ,צריך לעצור ,לחשוב,
לשנות  ,להתחבר לאמת לאמונה ולא להזיל דמעות במשך
שעה ארוכה אם משבצת בחיים לא מוצאת חן בעיני ,אלא
להפך ,לקבל גם את המקום שאלוקים החליט שאעמוד בו
בהכנעה בידיעה שזה הכי טוב שיש.
אולי כבר לא אבער ,וכבר לא אהפוך לסופרת עולמית
מפורסמת ,אבל כן אכתוב ואפעל ממקום יותר עניו ושפוי,
אשחה בשלום ואושיט יד לנופלים.
אז הנה אני מחייכת אחרי חשבון נפש קצר ,מבינה שלפעמים
צריך לרדת מהקרוסלה ,להבין שאני זקוקה דווקא דווקא
לריחות של הבית ,של הילדים שנושאים אלי עיניים ,ובמקום
לצוד עוד לקוח ,ולכתוב עוד פרק בספר ,אשתול צנוניות
בחצר ,אשתולל בארגז החול .ואעניק חמלה לסובבים אותי.
אז אחרי חשבון נפש עמוק ,להסתכל גם על הדברים היפים
והטובים שהשנה העניקה לנו ,להתפלל ,ולאחר לכולם רק
טוב.
ובעיקר להתחזק באמונה ולדעת להודות.
שנה טובה ומתוקה

לתגובותsaratikshoret@gmail.com :
כ"ד באלול תשע"ז 15/9/17
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ַּדרְ ּגַ ת קֹׁשִ י:
ּבֵ ינֹונִי

4

ּתֹורים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים
ּכַ ְפ ִ
ְּבכָ ל ִמינֵ י ּגְ ָדלִ ים וְ צּורֹות
ֶּד ֶבק
ִמ ְס ָּפ ַריִ ם
יסטֹול ִצ ְבעֹונִ י
ְּב ִר ְ
ַמ ְר ָאה ֲעגֻ ּלָ ה
ַק ְרטֹון

אָ ז מַ ה ּצָ רִ יְך?

נַ ְד ִּביק ֶאת ַה ַּמ ְר ָאה
יסטֹול.
ְּב ֶמ ְרּכַ ז ַה ְּב ִר ְ

ּתֹורים ּגְ דֹולִ ים ְּוק ַטּנִ ים -
ּכַ ְפ ִ
וְ ִסּיַ ְמנּו!

3

חִ ּיּוְך ּגָ דֹול לַּמַ רְ אָ ה ,אַ ֶּתם מֻ כְ ׁשָ רִ ים!

5

יסטֹול ַעל ַה ַּק ְרטֹון.
נַ ְד ִּביק ֶאת ַה ְּב ִר ְ

יסטֹול ַה ִּצ ְבעֹונִ י
ּכָ ֵעת נִ גְ זֹר ֶאת ַה ְּב ִר ְ
צּורת ִעּגּול ְּב ִדּיּוק ְּבג ֶֹדל ַה ַּק ְרטֹון.
ְּב ַ

2

ּתֹורים
ּכָ ֵעת נְ ַק ֵּׁשט ַּבּכַ ְפ ִ
ְס ִביב ַה ַּמ ְר ָאה.

נַ ְת ִחיל ַּב ַּק ְרטֹון  -נִ גְ זֹר ִמ ֶּמּנּו ִעּגּול
ּגָ דֹולְּ ,ב ֵע ֶרְך ְּבג ֶֹדל ַצּלַ ַחת ּגְ דֹולָ ה.

1

מַ רְ אָ ה
צִ בְ עֹונִית
מִ ּכַ ְפּתֹורִ ים

יוצרים עם

ֵי ׁש ִל י
רַ עְ יֹון

ִאם ִּת ְרצּו ַמ ְר ָאה ְּב ִסגְ נֹון ַא ֵחר,
יסה
ּתּוכלּו לְ ַה ְצ ִמיד ַא ְט ֵבי ְּכ ִב ָ
ְ
ּתֹורים.
ִּב ְמקֹום ַה ַּכ ְפ ִ
אטּורּיִ ים
ִ
ּתּוכלּו לֶ ֱאסֹף ִמ ְׂש ָח ִקים ִמינְ יָ
לּופיןְ ,
לַ ֲח ִ
יכיםְּ ,כמֹו ֻּבּבֹות ְק ַטּנֹות
ֶׁש ֵאינְ ֶכם ְצ ִר ִ
ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ים ַּב ֲא ִריזֹות ַמ ְמ ַּת ִּקים
וְ כּו'ּ ,ולְ ַה ְד ִּביק ִּב ְצ ִפיפּות
ְס ִביב ַה ַּמ ְר ָאה.
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 מקצועי
 חדשני
 מעודכן
 מרתק
 מגוון
 מעניין
www.kolhazman.co.il

רק המחיר מדבר!
לא הטבות .לא מתנות .רק מחיר מנצח!

דגםLFZ2451V-WMCR :
• נפח ברוטו 219 :ליטר
• נפח נטו 209 :ליטר
• דירוג אנרגטי D
• DE FROST
• תוצרת אירופה
•  3שנות אחריות

990
1440

₪

₪

מקפיא  6מגירות

דגםWAK24260IL :
•  1200סל”ד
• צג גדול
• דירוג אנרגטיA :

1990
2340

₪

₪

מכונת כביסה  8ק״ג

לדוגמא ממגוון
המוצרים:
דגםHRS521 :

• נפח כללי  494ליטר
• נפח תא קירור  333ליטר אחסון
• נפח תא הקפאה  161ליטר אחסון
• דירוג אנרגטי B

2990
3515

דגםCN160230 :
• נפח כללי  574ליטר
• נפח תא קירור 394
• נפח תא הקפאה  160ליטר
• דירוג אנרגטי A

היחיד עם הכשר מהדרין
לשבת של בד״צ העדה
החרדית ירושלים

3990
5510

₪

₪

מקרר מקפיא תחתון

₪

₪

מקרר SBS

דגםLGH7508-BK 70 ' :

1190

₪

₪

כיריים גז

דגםFJ-SM1050S :
• כולל בלנדר ומטחנת בשר
•  5מהירויות כולל פעולת פולסים
לביצועים מרשימים • שמירה על
מהירות קבועה בכל עומס עבודה
• קערה בנפח  6ליטר מנירוסטה
מוברשת •  1500וואט

799
939

₪

₪

מיקסר מקצועי משולב

₪

תנור בנוי

תנורים
דו תאיים

דגםGV8981 :

₪

• מיכל נשלף
• לחץ קיטור bar 6.5
•  400גרם אדים
•  2שנות אחריות ניופאן

חבילות
מתחתנים

2790
ירושלים

3280

₪

2290

980
1175

₪

₪

מגהץ קיטור אדים

החל מ...

כנפי נשרים 68
02-5871-168

2490

₪

החל מ...

החל מ...

1090

• פירולטי מפואר
• נירוסטה
•  74ליטר
• דירוג אנרגטי A

•  5מבעירי גז רוחב 70
• ציפוי כיפות ותומכי זכוכית
יציקות ברזל
• משטח זכוכית מחוסמת  8מ״מ

990

מזגנים

דגםZOP909/38903 :

בני ברק

•  20מגה פיקסל
• זום אופטי 8 X
•  3שנות אחריות מבית קרט

499

₪

רבי עקיבא 55
0737-217-217

דגםIXUS-185 :

590

אלעד

שמעון בן שטח  ,8מרכז רימון
0737-218-218

₪

₪

מצלמה דיגיטלית

אשדוד

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

תוקף המבצע עד  15.9.17או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבניהם .המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה
של מגוון המוצרים מוצגים בנקודת המכירה עצמה .מלאי מינימלי למבצע לכל מוצר  4יח’ לסניף.

