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תורה  אורחות  ישיבת  ראש  של  לדמותו  ובלעדי  ראשון  פרופיל 
כוללי טהרות, תלמידו המובהק של מרן הגראמ״מ  וראש רשת 
  הקשר ההדוק למרן  גרבוז   זצ״ל, הגאון רבי איתמר  שך 
הגראי״ל שטיינמן זצ״ל, עשר חברותות ביום, הקראת התקיעות 
באורחות תורה, יותר מאלפיים שיעורים ב׳קול הלשון׳, תפילין 

דרבינו תם וההתבטאות הנדירה של הגר״ד לנדא
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גדול הדור הבא“
“אל תספרו לו שהוא 

׳כל  מציג  לאילנות  השנה  ראש  ערב 
״כשרות  צמיחת  תהליכי  את  ישראל׳ 
של  חייו  מפעל   - בהלכה״  המזון 
מקיפה  בשיחה    ויא  משה  הרב 
משנתו  את  הרב  פורס  גיטלר  ליוסי 
וגם:    נושאים  בשלל  החדשנית 

הבאבא-סאלי  הסכים  לא  מדוע 
מה  שבת?  בליל  מהמרק  לטעום 

אמריקאי  פיסטוק  בין  ההבדל 
לרעהו היווני? והקשר בין ט״ו 
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הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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סוד השמחה והעושר האמיתיים

חג הנטיעות

אחד  של  בחצרו  האוצר  כשר  ששימש  חשוב  רב  על  מסופר 

היה  הקודם  האוצר  ששר  נאצה  דברי  לאחר  האומות.  ממלכי 

גונב  היהודי  השר  כי  המלך,  של  באזנו  והערב  השכם  לוחש 

מאוצר המלך וממנו עשה את כל עושרו, החליט המלך לבדוק 

היהודי  לשר  במפתיע  המלך  פנה  הימים  באחד  העניין.  את 

ואמר לו: "אינך יוצא מכאן עד שתכין תצהיר ובו סך כל רכושך 

הפרטי!". באמצעות הצהרת ההון ביקש המלך לבדוק מה יש 

ואמר:  הרב  הגיב  להפתעתו  לו.  אשר  את  השיג  ומהיכן  לרב 

"אינני צריך להכין. זה כתוב בפנקסי". הוא הוציא מכיס מעילו 

רכושי  הכל,  "בסך  מתוכו:  והקריא  מספרים,  טורי  ובו  פנקס 

הפרטי עומד על סך עשרים ושבעה אלף דולר". כאשר שמע 

המלך את הדברים, חמתו בערה בו. הרי רק ביתו של הרב שווה 

שאכן  אלא  זאת  אין  לרמותני?  מנסה  הוא  וכיצד  יותר  הרבה 

הורה המלך להשליך את  מיד  דברי שר האוצר הקודם.  צדקו 

הרב לכלא וחתם על צו המחרים את כל רכושו לאוצר המלכות.

"אני מכיר  לאחר שנרגע מזעמו, החל המלך מהרהר לעצמו: 

את הרב כאדם נבון. הרי לכן הדחתי את השר הקודם ומיניתי 

אותו לתפקיד הרם. והוא אכן השכיל לייצב את המצב הכלכלי 

במה  לשקר  ינסה  כמותו  נבון  שאדם  ייתכן  לא  הממלכה.  של 

מסוימת  כוונה  שמסתתרת  כנראה  מיד.  יתגלה  שבוודאי 

בדבריו". והוא ציווה להביאו לפניו.

ביקש  "אדוני המלך  לשאלת המלך, השיב הרב בחיוך שליו: 

כל  היהודית,  השקפתי  פי  על  הפרטי.  רכושי  סך  את  לדעת 

העולם הזה עראי וכל הרכוש העומד לרשותי כאן אינו רכושי 

רכושי  כל  את  העברת  חתימה  בהינף  לכך,  וראיה  'הפרטי'. 

לאוצר המלכות. האם ניתן לקרוא לרכוש כזה, היכול להילקח 

הוא  זה  פנקס  נא,  ראה  הנה  הפרטי?  כרכושי  באחת,  ממני 

פנקס כספי הצדקה שנתתי. זהו רכוש הפרטי באמת! את הסך 

הרשום כאן איש אינו יכול לקחת ממני! את הסכום הזה אקח 

איתי לחיי נצח!".

בחיים,  הנכונה  הדרך  על  הבריאה  שהסתכלותו  יגלה  אז  או 

בסבר  מציק  מצב  כל  ולקבלת  תמידית  לשמחה  אותו  מביאה 

וממילא  בחלקו".  השמח  עשיר?  "איזהו  בבחינת  יפות,  פנים 

גם להיפך: "איזהו שמח? העשיר בחלקו". כלומר, המבין כי 

החלק שקיבל הוא בדיוק החלק הממלא אותו כאדם עשיר. זהו 

סוד השמחה והעושר האמיתיים, המהלכים יחדיו שלובי זרוע.

לאור זאת יובן בעומק מדוע דווקא חג הסוכות, החג המסמל 

הצטווינו  ואף  שמחתנו'  'חג  נקרא  העראיות,  את  במהותו 

בתורה לשמוח בו. במבט שטחי נראה כי שניים אלה, העראיות 

והשמחה שבחג הסוכות, שני עניינים נפרדים הם שחברו יחדיו 

בחג אחד. אולם לאמיתו של דבר, שניהם אחד הם.

והנה  והחזק.  היציב  בביתו  חי  האדם  השנה  ימי  כל  במשך 

את  עוזבים  והאביון,  העני  גם  כמו  המופלג  העשיר  לפתע, 

אז  או  עראיים.  ענפים  סככת  מתחת  להתגורר  ויוצאים  ביתם 

הזה  העולם  כל  בעצם  כי  ולהבין  להתבונן  כולם  מתעוררים 

ורק מעשיו הטובים של  וכל קנייניו נשארים כאן,  עראי הוא, 

מתגוררים  כולם  הנה  שהרי  נצח.  לחיי  אותו  מלווים  האדם 

מתחת ענפי עץ בלבד, והחיים מתנהלים כסדרם. 

ממילא ימים אלה הופכים להיות ימי שמחה. משום שכל אדם 

נוכח אז לדעת, כי כל הגורמים לו במרוצת חייו לעצבות, אינם 

שבכל  דבר  על  להתעצב  לו  ומה  זמניים.  שווא  דמיונות  אלא 

מקרה לא יישאר לו?

אדם,  כל  יכול  העולם,  בעראיות  ההתבוננות  ידי  שעל  נמצא 

מה  הוא  יודע  שהרי  אמת.  לשמחת  להגיע  שהוא,  מצב  בכל 

הם  טובים  עצמם  והקשיים  הסבל  כמה  ועד  טפל  ומה  עיקר 

עבורו - גם אם כעת אינו יודע את סיבתם המדויקת.

באותה עת, עשירי עולם הדנים בעסקיהם בפנים חמורי סבר, 

נראים בפניו כילדים המשחקים במשחקי קניין ורכוש. אם אחד 

הילדים יפסיד את "רכושו", נכנס הוא לצער עמוק. אולם האב 

הבוגר המשחק גם הוא עם ילדיו, מחייך בלבו כשמפסיד. הוא 

יודע היטב כי רכוש זה עראי הוא ואין בו ממש. והוא ממשיך 

בשמחת חייו.

עצמו  את  ירגיל  תמידית.  לשמחה  נוספת  טובה  בעצה  ונסיים 

להודות לבוראו על כל היופי שבבריאה הנפלאה ועל המתנות 

נפשי'  'ברכי  במזמור  המלך  דוד  וכדברי  לו.  שנתן  הטובות 

זוכה  בכך  המורגל  נוספים.  ובמזמורים  רועי'  'ה'  ובמזמור 

המציאותית,  האמת  על  ובריאה  נכונה  בהסתכלות  לחיות 

ואינו ננעל בעצבות משום דבר המסתיר ממנו את שפע היופי 

שמסביבו ואת הטוב הרב שיש לו. וזה כלל גדול בכל תפילה 

נעשה  גם  ובכך,  העתיד.  על  ולבקש  העבר  על  להודות  לאל: 

ראוי לקבלת שפע נוסף עוד ועוד, וגם שרוי הוא בשמחה תמיד.

פרשת בשלח סמוכה תמיד לט"ו בשבט, וכשנתבונן נמצא שאין 
זה קשר מקרי אלא מהותי, שכן בשירת הים אנו קוראים "תביאמו 
לארץ  שהביאה  שככל  מבינים  שאנו  כלומר  וגו'".  ותיטעמו 
ההתבססות  החשיבות  בסולם  נמצאת  ממנה  למעלה  חשובה, 

בארץ המתקיימת על ידי בנין ונטיעה.

הים  שירת  את  המסיימת  בתפילה  מייחלים  אנו  לכך  אכן 
שקוראים אותה בצורה חגיגית בשבת שלפני חג הנטיעות. כל 
זה ללמדנו שהנאמר על האדם שהוא כעץ השדה, נכון במיוחד 

על עם ישראל אשר נטוע בארץ ישראל.

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, ומלכתחילה לא הזכירוהו אלא 
בתור תאריך על פיו נקבעות הלכות של מצוות התלויות בארץ: 
תרומות ומעשרות, שביעית וערלה ולכאורה אין ליום הזה גדר 

של יום טוב.

כיום  בשבט  ט"ו  את  שהזכירו  בפוסקים  מצינו  כן  פי  על  אף 
שאסור בתענית ושאין אומרים בו תחנון, ובדברי המגן אברהם 
מיני  באכילת  להרבות  המנהג  לראשונה  נזכר  קלא(  סי'  )או"ח 

פירות.

אין ספק שההנהגה החגיגית בטו' בשבט קשורה לרצון להעלות 

את ארץ ישראל על ראש שמחתנו. לכן בגולה נהגו לאכול בטו' 
בשבט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שכן זהו הדבר היחיד 
שניתן לעשות שם לזכרון הארץ. אבל גדולה ממנה המעלה של 

המנהג שנתקבל בארץ ישראל לנטוע אילנות ביום הזה.

אנו  ידה  על  אילנות,  מנטיעת  יותר  נעלה  דבר  לך  אין  אכן 
מבטאים את אהבתנו וכוח אחיזתנו בארץ. הנטיעה אנו מקימים 
את מצוות ישוב הארץ ועוד שיש בה ביטוי של ביטחון ואמונה 
מאשר  יותר  לעתיד,  מכוונת  נטיעה  שכן  כאן,  יישובנו  בעתיד 
להווה. וכך אמר מרן הרב קוק זצ"ל בפתגם החודש שלו: "חשק 
נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים הבולט התקפו 
)כ"ג(  תענית  במסכת  למסופר  כמובן  רומז  הרב  החרוב".  בעץ 
על חוני המעגל שראה אדם נוטע חרוב ושאלו  לכמה שנים ישא 
יחיה, אבל  פירות, והשיב לו לשבעים שנה, ואעפ"י שהוא לא 
כשם שהוא מצא עצי חרוב כך הוא נוטע עבור הדורות הבאים.

התדבקות  משום  בהם  שיש  במדרש  למדנו  הנטיעות  על 
במידותיו של הקב"ה שאף הוא נתעסק, כביכול, במטע תחילה 
כמו שנאמר: "ויטע ה"א גן בעדן מקדם". ועוד למדנו )סנהדרין 
לקץ  המובהק  הסימן  הם  ופריחתם  האילנות  שנטיעת  צח( 
המגולה, ומפרש רש"י שם: כשתיתן א"י פירותיה בעין יפה אז 

יקרב הקץ".

המכוון  החסד  מדת  את  בנו  שמטפחת  הנטיעה  היא  מיוחדת 
לדורות הבאים בלי לצפות לגמול והנאה מיידית, יש בה עדות 
לתקווה ולמדת האמונה ובמענה לתופעת ה"עכשוויזם" הפושה 

בנו.

בשבט  טו'  את  ציינו  אלא  בנטיעות  עסקו  לא  בגלות  אבותינו 
באכילת הפירות אבל כאן בארץ ישראל נעשתה, שוב הנטיעה 

עיקר והאכילה טפילה לה.

על קדושת הארץ למדנו, שבפעם הראשונה הייתה ע"י כיבוש, 
השלישית  ועל  בארץ,  שנתיישבו  החזקה  ע"י  השנייה  ופעם 
מצינו שתיעשה בשני האופנים. כך כותב הגר"א ומסביר שעל 
במלחמות  שנבנה  האחרון"  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  נאמר  כך 
קשות ובחזקה הממשיכה ונעשית בעזרת השם בבניין ונטיעה. 

"ויהי בשלם  ועוד לימוד ע"י הגר"א בפירוש הפסוק בתהילים 
ישראל למצווה  ומעונתו בציון" שהקיש הכתוב את ארץ  סוכו 
"תעשה  של  בדרך  להיות  צריך  זו  של  שקיומה  שכמו  הסוכה, 
ע"י מעשים שלנו  תיבנה  ישראל  ארץ  גם  כך  העשוי"   מן  ולא 

המוכחים כי עז רצוננו בישוב הארץ.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של 

הרב זמיר כהן
הידברות

על ידי ההתבוננות בעראיות העולם, יכול כל אדם, בכל מצב שהוא, להגיע לשמחת אמת. 
שהרי יודע הוא מה עיקר ומה טפל ועד כמה הסבל והקשיים עצמם טובים הם עבורו
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תחיית המתים

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

היה זה בשנת תד"ש )1944(. אירופה נשטפה בדם. רכבות המוות 
דהרו אל מחנות ההשמדה והכבשנים העלו עשן. מיליוני יהודים 
ביום  החורף,  באמצע  נמחקו.  שלמות  וקהילות  באכזריות  נטבחו 
רוקח  ט' שבט, הוברח ארצה אדם בעל מעלה, הצדיק רבי אהרן 
צל. הוא שקל פחות מארבעים  כמו  נראה  היה  מבעלז. האדמו"ר 
קילו, נפשו הייתה שבורה לאחר שאיבד במחנות המוות את אשתו, 
ילדיו ואת עשרות אלפי חסידיו. האדמו"ר עלה לכאן רק עם  את 
אחיו, הרב מבילגורייא ואמרו אז כי מכל חסידות בעלז נותרו שני 

חסידים: האדמו"ר ואחיו.
בהגיעו ארצה התגורר האדמו"ר במשך כמה שבועות בבית ר' 
שניאור זלמן אשכנזי מגדולי רבני חב"ד בירושלים. הרב אשכנזי 
העיד לימים כי האדמו"ר לא אכל דבר, זולת פרוסת עוגה וכוס חלב 
בבוקר. אדמו"רי חב"ד התבטאו כלפיו כי הוא "צורה בלי חומר".

חלפו ארבעה ימים והגיעה "שבת בשלח, שבת שירה". הקהל 
הוא  המנהג  מבוכה.  וחש  ישיר"  "אז  לשירת  הגיע  הכנסת  בבית 
לשיר בשמחה את שירת הים, אך כיצד יזמרו על יד הדמות האבלה 
כי גאה גאה" על  ישוררו "אשירה לה'  כיצד  של הצדיק מבעלז? 
יד האיש שראה את בתי הכנסת וספרי התורה עולים באש? כיצד 
יכריזו בגאווה "אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד" על 

יד מי שאשתו, ילדיו ועשרות אלפי חסידיו הפכו לאפר?
המדרש  אמר:  התפילה  ואחרי  כרגיל  לשיר  להם  סימן  הצדיק 
קובע כי שירת "אז ישיר" מכוונת על ימי תחיית המתים, שכן בפני 
חז"ל עמדה קושייה עצומה: כיצד משה ובני ישראל היו מסוגלים 
לשיר? הרי לצד הניסים שאירעו להם ביציאת מצרים, עם ישראל 
היה שבור ורצוץ. חז"ל אמרו כי "חמושים עלו בני ישראל מארץ 
מצרים", הוי אומר שרק עשרים אחוז יצאו ממצרים ועוד שמונים 
ילד או שניים או ארבעה  אחוז מתו שם. כך שבכל משפחה היה 

שלא יצאו. כיצד אפשר לשיר לאחר אובדן כזה? 
פירשו חז"ל שלכן נאמר: "אז ישיר משה", בלשון עתיד. משה 
העם  של  רוחו  את  עודד  משה  העתידית.  המתים  תחיית  על  שר 
נזכה להתראות עם כל היקירים  השבור כי המוות הוא זמני ועוד 
שמתו. אך בלא האמונה הזו, אין סיבה אחרת לשיר. גם אנו, סיים 
הצדיק מבעלז כלפי הסובבים אותו, שרים היום לא על ההווה אלא 
על העתיד. על הביטחון כי יום יבוא והקערה תתהפך ונבין את סוד 

הגלות והסבל. 



הרבי מליובאוויטש מוצא את עיקרו של הרעיון המרטיט הזה, 
ראש השנה  בערב  ישראל.  בעם  המקובל  ה"נחמה"  נוסח  בעצם 
תשכ"ח )אוקטובר 67(, אירע אסון נורא בביתו של האלוף אריאל 
שרון. גור, בנו בן ה-11 שיחק ברובה בחצר ונהרג מפליטת כדור. 
עידוד  מכתב  ימים  באותם  קיבל  והוא  בשרון  קשות  פגע  הכאב 

מהרבי מליבאוויטש. 
יג תשרי תשכח: "הצטערתי רבות לראות בעתון על דבר האבדה 
הגדולה בהילקח בנו הרך ... אמנם נקודת נחמה אפילו באסון גדול 
שאר  בתוך  אתכם  ינחם  'המקום  המסורתי  בנוסח  מתבטאת  כזה, 
אבלי ציון וירושלים'. הנה בהתבוננות ראשונה תמוה הקישור בין 
שני העניינים ]האבל האישי ביחד עם האבל הכללי על ירושלים[? 
ציון  חרבות  ה'  יבנה  שבוודאי  כמו  אשר  היא  הנחמה  עיקר  אלא 
וירושלים ... כך הוא ללא ספק בנוגע לאבל היחיד, יקיים ה' דברו 
והקיצו ורננו שוכני עפר, ותגדל השמחה, שמחה אמתית בהיפגשם 

כולם יחד בעת תחיית המתים".

השמחה האמתית בעולם הזה היא רק שמחת הגאולה העתידה, 
נוסח הנחמה  יקירינו שהלכו לעולמם. ולכן  כשנזכה להיפגש עם 

לאבלים עוסק באמונת הגאולה.
ישנו סיפור מפורסם באישה שאיבדה את בנה היחיד במלחמת 
שלום הגליל ואיבדה כל טעם בחיים. היא נפלה בדיכאון, חדלה 
לצאת מהבית והייתה מכונסת בתוך עצמה. פעם השתתפה בלוייה 
של אישה קרובה אליה בבית העלמין בשכונת סנהדריה בירושלים 
לוין  אריה  רבי  הצדיק  של  קברו  דרך  לעבור  לה  ייעצה  ומישהי 
ולומר כמה פרקי תהלים. על מצבתו כתוב: "אני מבקש מכל מי 
שעולה על קברי לומר: אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית 
המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו" נפעמה אותה 
אישה והתקווה כי תזכה לראות שוב את בנה החייתה מחדש את 

כוח החיים שבה.
הייעוד  עצם  את  להבין  וננסה  עניין  של  לעומקו  ניכנס  הבה 
של תחיית המתים: מה פתאום יקרה אירוע כזה? איזה טעם בכך 

שהמתים יקומו מקברם וישובו לחיות בעולם החומר? 
מבינים  שאיננו  מכך  נובע  מסוימים  באירועים  להאמין  הקושי 
אותם עד סופם. האדם הוא טיפוס הגיוני ונוהג לבסס את שאיפותיו 
על בסיס מתקבל על הדעת. וכאן קשה מאוד להבין מה בדיוק יניע 

מהפך כה גדול בכל צורת החיים המוכרת לנו?
להם  ומה  כאן  התיקון  את  סיימו  העולם  מן  שנפטרו  אלו  הרי 
רצונו,  רוצה לתת שכר טוב לעושי  ה'  ואדרבה, אם  לחזור שוב? 

הרבה יותר הגיוני להעניק אותו למעלה, בעולם הטוב והנצח? 
היא  השנה  מרטיט:  בסיפור  נתבונן  הבה  זאת  להבין  בשביל 
בין  מדם  עקובים  בקרבות  קרועה  הענקית  רוסיה   .1918 תרע"ח, 
ה"אדומים" ל"לבנים", תומכי המהפכה הקומוניסטית מול נאמני 
הצאר שהופל מכיסאו. היציאה לרחוב הייתה סכנת נפשות ממש, 
כל דבר זז שימש מטרה לירי משני הצדדים הלוחמים וקל וחומר 
כשהיה מדובר ביהודי עם זקן ופאות. לכל אלו נוסף גם רעב כבד 

שהפיל חללים רבים.
חסיד  ימים  באותם  שהה  אוקראינה,  בחרסון,  חב"ד  בישיבת 
דגול בשם רבי יצחק הורביץ, 'ר' יצחק המתמיד'. הוא היה יהודי 
נשגב, מחמיר עצום בענייני הלכה ובמיוחד בכל הקשור להכנסת 
אוכל לפיו. בעיר חרסון היו שני אופים יהודיים יראי שמים, אך רבי 
יצחק הקפיד לאכול רק ממאפים של אחד מהם, הוא נתפס בעיניו 

כאדם ירא שמים יותר, אף שהאופה השני היה גם ירא בתכלית.
התעקש  איצ'ה  ורבי  השני  מהאופה  לחם  הביאו  יום  באותו 
ביום שלמחרת,  וגם  היום  כל  התענה  הוא  לפיו.  גרם  להכניס  לא 
קרא  הוא  אותו.  עוזבים  הרגיש שכוחותיו  הוא  ביום השלישי  אך 
לתלמיד צעיר בשם שמחה גורודצקי וביקש ממנו לצאת אל הרחוב 
ולהביא לו לחם מהאופה הראשון. רבי יצחק הבטיח כי לא יאונה 
לו כל רע. אך משפיע הישיבה עצר את הנער בדלת וסירב לאשר 
לו לצאת. זאת הייתה כניסה לתוך שדה קרב ממש. שוב קרא רבי 
יצחק לתלמיד והתחנן להביא לו לחם, אך המשפיע עצר את הנער 

בכניסה, אפשר היה לשמוע את הדי היריות אל תוך האולם. 
המשפיע קרא לנער ואמר כי במצב המסוכן הזה, עליו לרדת אל 
מטבח הישיבה ולהביא משם כיכר של האופה השני ולהגיש אותו 
לרבי יצחק. גם האופה הזה הוא ירא שמים בתכלית ובוודאי בשעת 
הנער  ירד  המשפיע,  להוראת  נאמן  עליו.  לסמוך  ראוי  כזו,  דחק 
למטה, התעכב חצי שעה במטבח וחזר עם כיכר הלחם כאילו בא 
מהרחוב. רבי יצחק ביקש לוודא שהוא הלך אל האופה הראשון, 
והנער השיב: כן. רבי יצחק בחן את הלחם מכל צדדיו ושאל שוב: 
אתה בטוח שהלכת אל ביתו של האופה עליו דיברתי? והנער בלע 

את רוקו והשיב בחיוב. רבי יצחק הניח את הלחם ופנה ליטול את 
הידיים. כמובן, גם אירוע נטילת הידיים של רבי יצחק לא היה דבר 
וניגב  הציפורניים  ואת  הידיים  את  ארוכה  שעה  בדק  הוא  פשוט. 
את הספל מכל צדדיו, אך עד שהרים את הספל אל הברז, הוא נפל 
ארצה באפיסת כוחות מתעלף. סופו של דבר, שרבי יצחק לא אכל 

מהלחם שלא רצה בו.
היא:  חייו  הכי חשובה שהאדם אמור לשאול במהלך  השאלה 
והסבל  הקיום  כל  והמטרה של  התכלית  מה  כאן?  עושה  אני  מה 
והטרטור הזה שנקרא "החיים"? כל מחשבה שנחשוב וכל החלטה 
משמעות  שאלת  של  ותוצאה  נגזרת  היא  קיומנו  במהלך  שנקבל 

החיים.
במדרש:  שמובאת  שורה  מדגישה  והחסידות  הקבלה  תורת 
הקב"ה  כלומר,  בתחתונים".  דירה  לו  להיות  הקב"ה  "התאווה 
משתוקק לכך שנאפשר לו להיכנס היכן שלא נותנים לו להיכנס. 
אם האדמו"ר מקוצק אמר שהאלוקים נמצא בכל מקום בו נותנים 
לו להיכנס, חסידות חב"ד אומרת להיפך: האלוקים מבקש להיכנס 

בכל מקום בו לא נותנים לו להיכנס.
הקדושה.  גבולות  את  להרחיב  חפץ  שהאלוקים  הוא,  הרעיון 
אותם  לכל  הקדושה  רוח  את  ולהביא  אפשרי  הבלתי  את  לעשות 
נדמים  כאן  החיים  ולכן  בגלוי.  מופיעה  אינה  היא  בהם  מקומות 
בדרך כלל כמו מאבק אחד ארוך. מהרגע שיצאנו מרחם האם אנו 
רק נאבקים מול קירות, מול החומריות של עצמנו, מול החומריות 
משום  שלנו,  השכנים  של  החומריות  מול  שלנו,  הילדים  של 
שהחיים הם אינם גן עדן, הם סדנה של 'עיצוב בחומר', היעד הוא 

לגרום לחומר להאיר, לקרח לבעור.
הדבר נעשה בפשטות בכל קיום מצווה ובכל לימוד תורה. כל 
מעשה טוב מחולל שינוי בנפש ובגוף החומרי ומזכך את החומריות 
שבהם. כיום השינוי הוא רק הדרגתי ונסתר, אך לעתיד לבוא נוכל 

לראות בעינינו את הגוף מאיר ואת הקרח בוער.
קיים  הרבי  במינו.  מיוחד  לכך משל  הביא  מליובאוויטש  הרבי 
קשרי מכתבים עם פסל יהודי עולמי בשם ז'אק ליפשיץ. פעם כתב 
לו הרבי כי אומנות הפיסול לוכדת בתוכה את עיקר משימת חייו 
של האדם. השאיפה היא להכניס חיים בחומר. לקחת גוף חומרי 
דומם וללמד אותו אמונה, תפילה, אהבה ויראה, עד ש"חכמת אדם 

תאיר פניו" והגוף עצמו יבקש קדושה.
שיקומו  היא,  העולם  בריאת  שתכלית  בכך,  פלא  כל  אין  לכן 
המתים והנשמה תחיה בצוותא עם הגוף. זה הדבר הצפוי ביותר, 
היעד הסופי של הבריאה: להגיע לרגע כזה בו תשרור הרמוניה בין 
הגוף והנשמה והאלוקים ייכנס אפילו במקומות כאלו שלא אפשרו 

לו להיכנס אליהם בזמן הגלות. 
הנה טעימה קטנה מאותו זיכוך רוחני שאנו פועלים כעת בגופנו 
ולעתיד נזכה כולנו לחזות בו: לפני המלחמה, בשנות השלושים, 
בברלין.  לבקר  לעיל(  )שהוזכר  מבעלז  אהרן  רבי  האדמו"ר  הגיע 
הרבי מליובאוויטש היה אז אברך צעיר שחי חיים נסתרים מהעין 
הציבורית. הוא חפץ לפגוש את הצדיק מבעלז ועמד בתור הארוך 
ללחוץ את ידו. האדמו"ר עטף את ידו במגבת ולחץ את יד הנוכחים 
את  הסיר  האדמו"ר  לפניו,  הרבי  הגיע  כאשר  המגבת.  באמצעות 
ידו של הרבי בחמימות. הוא פנה אל הנוכחים  המגבת ולחץ את 
האדמו"ר  של  "חתנו  השיבו:  הם  האברך.  של  לזהותו  ושאל 
יד  הרגשתי  "אכן  ואמר:  בראשו  הצדיק  הנהן  מליובאוויטש". 

חמה"...  
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כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
ככה  הרגיל.  מגדר  יוצא  באופן  נעימה 
זה  ככה  חיוך.  עם  נעשה  כשהשירות  זה 
לבקש  בנוח  מספיק  מרגישים  שאתם 
'שינפלד תיירות' כל מה שחסר  ממנהלי 
לכם. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו 
למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח
אורחים  כמו  בדיוק  הם  אורחים 
בוודאי  לבית.  אליך  שמגיעים  חשובים 
ככה  לבואם.  נערכת  רב  שזמן  אורחים 
אנחנו נערכים לקראת בואם של אורחי 

שינפלד תיירות לחג הפסח. 
נערכים לכל דבר. מלבד המלון  אנחנו 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר 
בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
הכנסת,  בבתי  האוכל,  בחדרי  גם 
מקום  ובכל  המלון  במתקני  בלובי, 
העצום  הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

ורחב הידיים.

 10 גם  נאמנה:  לכם  מבטיחים  אנו 
יספיקו  לא  הפסח  חג  חופשת  של  ימים 
האטרקציות  מגוון  את  למצות  לכם 
חשוב  מציע.  הזה  המושלם  שהריזורט 
לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. 
מי שטעם כבר יודע: הארוחות במלונות 
הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם 
מהרמה הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום
ייחודי  במקום  פסח  חופשת  חיפשתם 
לאחד  הבאים  ברוכים  ומרהיב? 
ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים 
ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם 
שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי. 

 - היא  עצמכם  את  שתשאלו  הראשונה 
הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על 

קבלו תשובה: 17,630 דונם.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
קאראס בעלת שם עולמי ואחת הגדולות 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות 
העשירון  לקוחות  את  להטיס  נוהגים 
העליון במסוקים פרטיים משדה התעופה 
המלון  בתי  בשני  היוקרה  לסוויטות 
ימי חג הפסח  הממוקמים בריזורט. בכל 
תשע"ח, הריזורט כולו על חדריו, מתקניו 
'שינפלד  אורחי  לרשות  יעמוד  ומגרשיו, 

תיירות'.
חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
ים פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

6. בגלל המלון 
במלון  מפנק  מאירוח  תהנו  בפסח 
המושלם אותו בחרנו במיוחד בשבילכם 
קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   -
פורטו  בריזורט  הממוקם  יוקרה  מלון 
קאראס על המרינה ומציע לכם כל מה 

שאי פעם חלמתם! 
שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
נוף מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
ופנימיות, לובי  בריכות שחייה חיצוניות 
מלאי  ענקיים  אוכל  חדרי  ומפואר,  ענק 
של  החופשי  האירי  הבר  ואת  טוב,  כל 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר. 
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
פינת  עבודה,  שולחן   ,LCD מסך  אוויר, 
כספת  מיני-בר,  שיער,  מייבש  ישיבה, 

ועוד. 
הפכו  ספא  טיפולי  מאיתנו  לרבים 
של  מהרעיון  נפרד  בלתי  לחלק  מזמן 

חופשה מפנקת. כשאתם 
אתם  לחופשה  יוצאים 

1. בגלל המצוינות
'שינפלד  30 שנה ברציפות שחברת  כבר 
בלתי  לרמה  סמל  היא  תיירות' 
החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת. 
ולחופשות  הקיץ  לחופשות  שנה  מידי 

הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה 
ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 
על  החשיבה  בעולם.  היפים  במקומות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
חדר  המלון,  את  הסובבים  המגרשים 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל 
ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
גדולי  של  ההופעות  היום,  שעות  בכל 

בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר, 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
מקבלים את מה שמגיע להם ואף הרבה 

מעבר לכך. 
2. בגלל הרמה

תיירות  שינפלד  שומרת  שנה   30 במשך 
על מעמדה כסמל לרמה בלתי מתפשרת. 
לקוחותינו  שאלפי  עשורים  שלושה 
במלונות  מחופשות  ליהנות  זוכים 
למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים 

היפים בעולם. 
תשאלו את אלפי האורחים שהיו איתנו 
"פיילוט  בוורנה,  "מליה"  במלונות 
בקפריסין,  "הילטון"  בכריתים,  ביץ" 
"ויקטוריה פאלאס" בבורגס, "הילטון" 

בדרזדן, בסופיה, בברטיסלבה, בתאילנד 
ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

הבלתי  מהרמה  נפעמים  יצאו  הם  גם 
מתפשרת, מאיכות האוכל המוגש בחדר 
המאפשר  מהשפע  האירי,  ובבר  האוכל 
המאכלים  את  לאכול  אחד  לכל 

האהובים עליו.

3. בגלל האווירה
כמו בבית, גם בחו"ל מגיע לכם ליהנות 
ומתחושה  מסורתית  יהודית  מאווירה 
אתם  מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית 
במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
ב'שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

תיירות' תרגישו בבית. 
הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב 
בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים, 
מקום  ובכל  רגע  בכל  בשבתות,  חול, 
נשכחת  בלתי  חוויה  המלון.  במרחבי 
לשמור  מהאורחים  לרבים  שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על 

עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד תיירות 

לחופשת הפסח הקרובה ׀ יבניאל שירם

עשרה 
מי יודע?

שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו 
זוכים ליהנות מחופשות במלונות המפוארים ביותר 
וטיולים למקומות היפים בעולם

החשיבה על כל פרט הופכת את החופשה לחוויה בלתי 
נשכחת, אורחי 'שינפלד תיירות' יודעים שהם מקבלים 

את מה שמגיע להם ואף הרבה מעבר לכך

עשרה מי יודע?
עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד 
תיירות לחופשת 
הפסח הקרובה

.1בגלל המצוינות

כבר 30 שנה ברציפות שחברת 'שינפלד תיירות' היא סמל לרמה 
לחופשות  שנה  מידי  החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת.  בלתי 

הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
במלונות  מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
היפים בעולם. החשיבה על כל פרט  ביותר במקומות  המפוארים 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי  לחוויה  החופשה  את  הופכת 
את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
המלון, חדר האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של גדולי הזמר, 
ועוד מגוון גדול של  הטיולים המרתקים בליווי מדריכים מנוסים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שמגיע  מה  את  מקבלים  שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 

להם ואף הרבה מעבר לכך. 

2. בגלל הרמה

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים ליהנות 
היפים  למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 

בעולם. 
"מליה"  במלונות  איתנו  שהיו  האורחים  אלפי  את  תשאלו 
בוורנה, "פיילוט ביץ" בכריתים, "הילטון" בקפריסין, "ויקטוריה 
בברטיסלבה,  בסופיה,  בדרזדן,  "הילטון"  בבורגס,  פאלאס" 

בתאילנד ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

3. בגלל האווירה

יהודית  מאווירה  ליהנות  לכם  מגיע  בחו"ל  גם  בבית,  כמו 
מסורתית ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב מהיכן אתם במקור, 
מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה ארץ מוצא אתם, ב'שינפלד 

תיירות' תרגישו בבית.
האווירה בין אורחי המלון היא הנכס החשוב ביותר. בתפילות, 
בשבתות,  חול,  בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות, 
בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. חוויה בלתי נשכחת שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על  לשמור  מהאורחים  לרבים 
מגדר  יוצא  באופן  נעימה  כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
הרגיל. ככה זה כשהשירות נעשה עם חיוך. ככה זה שאתם מרגישים 
מספיק בנוח לבקש ממנהלי 'שינפלד תיירות' כל מה שחסר לכם. 

ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.
30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח

האורחים שלנו במלון הם בדיוק כמו אורחים חשובים שמגיעים 
לבית. בוודאי אורחים שזמן רב נערכת לבואם. ככה אנחנו נערכים 

לקראת בואם של אורחי שינפלד תיירות לחג הפסח. 
אנחנו נערכים לכל דבר. מלבד המלון המפואר שבחרנו עבורכם, 
השקענו מחשבה בכל פרט ופרט. גם בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בבתי הכנסת, בלובי, במתקני המלון ובכל מקום שבו תשהו בתוך 

הריזורט העצום ורחב הידיים.
אנו מבטיחים לכם נאמנה: גם עשרה ימים של חופשת חג הפסח 
לא יספיקו לכם למצות את מגוון האטרקציות שהריזורט המושלם 

הזה מציע. חשוב לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. מי שטעם כבר יודע: 
מהרמה  הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם  במלונות  הארוחות 

הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום

חיפשתם חופשת פסח במקום ייחודי ומרהיב? ברוכים הבאים 
פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים  לאחד 
שתשאלו  הראשונה  שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי.  ליד  קאראס 
קבלו  הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על   – היא  עצמכם  את 

תשובה: 17,630 דונם.
הריזורט נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
ואחת הגדולות והידועות באירופה. מנהלי החברה נוהגים להטיס 
התעופה  משדה  פרטיים  במסוקים  העליון  העשירון  לקוחות  את 
שבפסח  בריזורט,  הממוקם  המלון  בית  של  היוקרה  לסוויטות 

תשע"ח יעמוד לרשות אורחי "שינפלד תיירות".
הריזורט מתהדר במרינה משלו, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, 
וספורט אתגרי  סוסים, צלילה  רכיבה על  כדורגל, כדורסל, טניס, 

וגם אולם קונגרסים עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה.

6. בגלל המלון 

בפסח תהנו מאירוח מפנק במלון המושלם אותו בחרנו במיוחד 
יוקרה  מלון  קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   - בשבילכם 
מה  כל  לכם  ומציע  המרינה  על  קאראס  פורטו  בריזורט  הממוקם 

שאי פעם חלמתם! 
נוף מהמם לכיוון הים,  יש בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם 
המרינה, הגולף או ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, בריכות 
שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים 
מלאי כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של שינפלד בתוך "הקפה 

ניוז" המפואר.
כל חדר מאובזר ומכיל בתוכו: מיזוג אוויר, שולחן עבודה, פינת 

ישיבה, מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מהגדולים  מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, גלישה חופשית ברשת ועוד.

7. בגלל האוכל

האוכל, בייחוד בחג הפסח, הוא אולי המשמעותי ביותר עבור 
מי שיוצא לחופשה במדינה שבה אין לו מכולת בקרבת מקום כדי 

להשלים את שחסר.
ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות',  ב'שינפלד 
בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות המוגשות בחדר האוכל והן 

בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל שעות היום.
אנחנו בוחנים את עצמנו על פי שלושה פרמטרים: איכות, כמות 
במוצרים  משתמשים  אנחנו  עולמי.  דבר  לשם  שהפכו  וכשרות 
ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון.  ואיכות 
צרפתיות ושוויצריות הידועות בטיבן, יין צרפתי וכמובן ברטנורא 
ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון  מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי, 

משלוחים רבים של מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
מי שכבר מכיר יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר אחת בכל 
הסגנונות,  מכל  מאכלים  הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה 
מבחר  עם  בר  בוקר  ארוחות  וארוחה.  ארוחה  בכל  עצום  ומגוון 
גבינות עשיר ביותר, סלטים מירקות טריים, מנות חמות מגוונות, 
דגים  בשרים,  של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים  ארוחת 
וינאי  עוגות  בר  מרקים,  אישי,  קארווינג  עמדות  חמות,  ותוספות 

ופירות, בר שתיה ובר יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
יסודי  ניקיון  ויערוך  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
וצחצוח של המטבחים וחדרי האוכל ויכשירו אותם לפסח. כשרות 
- גלאט כשר לא שרויה וללא קטניות תחת פיקוחו של הרה"ג הרב 

משה נחשוני שליט"א.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, 
שף סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור 
פרווה, שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים 

בשיתוף  אשר  בינלאומיים  בפרסים  זכו  אשר  הראשונה  מהשורה 
מסעיר  אוכל  תפריט  עבורכם  ויכינו  יעמלו  נרחב,  עוזרים  צוות 
ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה 

וסגנונות המטבח היהודי על מגוון עדותיו.
וכמובן, אל תפספסו את הקידושא רבא המיוחד בשבת בבוקר 

לאחר התפילה. 

8. בגלל ליל הסדר המלכותי

שינפלד  של  האורחים  רק  מכירים  ועשיר  מפואר  כה  סדר  ליל 
תיירות, ואכן מדובר במסורת שהולכת ומשתבחת עם השנים.

כמדי שנה נקבל את פני את החג עם תפילה חגיגית בבית הכנסת 
לחדרי  נעבור  ורעבים  נרגשים  התפילה  של  סיומה  עם  במלון. 
השולחנות  חגיגי,  באופן  שנה  כמדי  המעוצבים  הגדולים  האוכל 
יעטו מפות לבנות וצחורות לצד סידורי פרחים מהודרים ובקבוקי 

יין משובחים.
כל  עם  המכובדים  הסדר  עורכי  ינהלו  המרכזיים  הסדרים  את 
פי  על  המלך  כיד  ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני 
השפים  שמכינים  הנהדרים  המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב 
מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא  שינפלד.  של  והקונדיטורים 
אפיקומן לילדים, ונשיר בצוותא עם גדולי הזמר היהודי עד לשעות 

הקטנות של הלילה.

9. בגלל התכניות העשירות

מכינים  אנו  והשיעורים,  מלבד התפילות, הארוחות, ההרצאות 
ישהה  השנה  ולילדים.  למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם 
איתנו גדול הזמר החסידי ישי לפידות שיהיה האמון על ההפקה 
והתכניה האמנותית בכל ימות החג. יחד איתו ישהו אהרלה נחשוני, 
העומד בראש אחת התזמורות המובילות כיום, ובהשתתפות החזן 
העולמי חיים אדלר שילווה את התפילות ואת סעודות החג והשבת. 
באווירה של שמחת חג אינסופית יתקיימו הופעות במהלך ימי חול 

המועד וכמובן ילוו את התפילות והסעודות בכל ימות החג.

10. בגלל הטיולים

יותר!  יוון מציעה הרבה  וכרתים. מדינת  רודוס  רק  זה לא  יוון 
נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע  ואוהבים  המחפשים  מבינכם  אלו 
המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות  טיולים  הרפתקאות, 
שילוב מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד, כשאפשר 

ליהנות ממסלולי טיול מגוונים ונופש רגוע בחוף הים. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות המתאימות 
אחורה  אתכם  יקחו  היפהפיים  הנופים  כאחד.  ולקטנים  לגדולים 
גגות  עם  קלאסיים  בתים  והאותנטיים,  הקטנים  לכפרים  בזמן, 
צבעוניים, מטעי גפן, עצי זית, וקו ההרים הנישאים לרקיע שוודאי 

יזכירו לחלק מכם את האלפים השווייצריים.  
ובין  יוון,  בצפון  נרחב  חלק  היהודית  לקהילה  שגם  כמובן 
הטיולים מומלץ להכיר את סיפורי הקהילות המיוחדות שחיו כאן 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
ב-550  משופע  לטייל,  לצאת  ניתן  אליו  חלקידיקי  אזור 
שקטים  חלקם  ביופיים,  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים 
שפע  כמובן  תמצאו  ברובם  בתיירים.  עמוסים  ואחרים  ומבודדים 
של ספורט ימי מכל הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי 

רחיפה, סירות מרוץ, צלילה ועוד.

עשרה אני יודע: שינפלד 
תיירות זו החופשה 
המושלמת ביותר בחג הפסח
www.shainfeld.com :לפרטים
03-6189999

מ
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"אינני הנהג"

הרב בן ציון נורדמן

ב'כאן מורשת'. השיחה  לעלות לשידור  השבוע התבקשתי 
את  מדליק  כשהנהג  ה'וויז'.  יישמון  אודות  היתר  בין  נסבה 
האפליקציה - היישומון ומעוניין להשתמש בה תוך כדי נסיעה, 

הוא מתבקש להצהיר כי הוא אינו הנהג.
השיח עלה בעקבות אחד הרבנים שכתב שזה לא שקר לסמן 
כך. התבקשתי להגיב אם לשקר לרובוט נקרא שקר. ראשית, 
סכנתא  "חמירא  חז"ל של  הזהירו  אותו  עניין  את  עניתי שיש 
מאיסורא" – הסכנה חמורה מהאיסור ולהקליד בוויז באמצע 
הנהיגה מדובר בסכנה ברורה ומידית. בנוסף, גם אם אין ממש 
איסור לשקר לאפליקציה, יש את העניין של האדם שלא לשקר 

בינו ובין עצמו.
דבר  הזו  בשאלה  נתקלים  אנו  ככלל, 
יום ביומו: מותר לשקר בכתב? ובהודעה 
אומרת  כשהתורה  ובסקרים?  כתובה? 

"מדבר שקר תרחק" למה הכוונה?
אמנם, גם אם אין ממש איסור בדבר, 
של  מידותיו  השחתת  משום  בזה  יש 
פעולותיו",  כפי  נפעל  "האדם  האדם. 
גדול  יסוד  וזה  החינוך  בעל  כדברי 
- גם לא במשחק.  ביהדות. לא משקרים 

לא מרגילים את הלשון לדבר שקר.



בפאנל  השתתפתי  השבוע  בתחילת 
בפאנל  מדני.  אייל  ד"ר  שערך  מיוחד 
שעסק בנושאי חינוך השתתפו בין היתר 
וידל,  מיכאל  מר  רמלה  העיר  ראש  גם 
יואל  מר  גדרה  המקומית  המועצה  ראש 
כוכב  המקומית  המועצה  וראש  גמליאל 

יאיר מר שימי אליאל.
ששלל  מרתקות  שעתיים  אלו  היו 
השאלות  אחת  בהם.  עלו  החינוך  נושאי 
כיצד  היא  מענה,  ללא  אגב  שנותרה 

להתמודד עם נוער שכבול לסלולרי. כיום, אחוזים ניכרים מבני 
הנוער בחינוך הכללי מגיעים עם סמארטפון לבית הספר. איך 

וכיצד מתמודדים עם הצרה הזו?
מר גמליאל מגדרה סיפר למשתתפים כי בבית הספר בעירו 
את  התלמידים  כל  מפקידים  היום  תחילת  שעם  תקנון  נקבע 
היוזמה  על  לו  הספר. החמאתי  לבית  בכניסה  הניידים שלהם 

והבעתי תקווה כי זה ישרוד ויחזיק זמן.
באשר לעצם העניין הבעתי תרעומת מכך שאנחנו כמחנכים 

גבולות  בהצבת  די  עושים  לא  בעירנו  החינוך  וכממוני 
לתלמידים. כמה שעות של שקט כפוי מהסלולארי, טענתי, לא 
מביאים את התלמיד למקום טוב יותר. אנחנו צריכים ללמד את 
התלמידים ולהציב בפניהם גבולות. כי הגבולות הם דבר שילך 
איתם גם בימי החופש, וגם בימים שלאחר הלימודים, גבולות 

הם תמרור לחיים תקניים.
הפתעתי  קודם,  אז  כולם.  שאלו  זה?  את  עושים  איך  אז 

אותם, זה לא קשור לתלמידים, זה קשור בנו.
עצמנו  אנחנו  בעוד  תלמידינו  על  נלין  כי  לנו  מה  כן.  בנו? 
איננו מושלמים, האם אנחנו יודעים להציב לעצמנו גבולות עם 

המכשירים הניידים?!

דוגמא, אמרתי להם, ביציאתי מהבית לכיוון העיריה,  הנה 
אפליקציית  את  אינסטינקטיבית  הדלקתי  רחובות,  שני  מרחק 
הוויז. מה, אני לא יודע את הדרך? פשוט כפייתיות. התרגלנו 

ואנחנו לא זוכרים כמה אנחנו כבולים ומכורים לכך.
קודם נעזוב אנו את ההתמכרות ואחר כך נוכל גם להעביר 

ולהנחיל את זה הלאה גם לתלמידים.
הוא הדין גם לגבי השקר. אסור לנו לשקר בעצמנו. נעזוב את 
ההתרגלות המכוערת הזו וממילא גם נוכל לצפות ממשפחתנו 

ומתלמידינו לנהוג באמת ובאחריות.



הדבר  כמה  רואים  הילדים  העקביות.  הוא  היסודות  אחד 
חשוב למורה/למחנך/להורה ופועלים על פיו.

פרשת  זו,  בשבת  קוראים  אנו  עליה  סוף  ים  קריעת  גדולת 
האיתנה.  העמידה  היא  הדורות,  גדולי  לנו  מסבירים  בשלח, 
כך  על  לשמור  אבל  דברים,  לחבר  או  להפריד  יודעים  הרבה 

לאורך זמן – לכך נדרשת מיומנות יתירה.
אחת  מטרוניתא  על  במדרש  שמביאים  ידוע  סיפור  ישנו 
מה  חלפתא  בר  יוסי  רבי  את  ששאלה 
העולם?  בריאת  לאחר  הקב"ה  עושה 
של  בתו  זיווגים,  ומזווג  יושב  לה:  אמר 
לפלוני.  פלוני  של  אשתו  לפלוני  פלוני 
גיחכה המטרוניתא: את זה גם אני יודעת. 
ציוותה על כל עבדיה להתאסף והעמידה 
ואלף  מימין  עבדים  אלף  בשורה,  אותם 
עליהם  וציוותה  משמאל,  שפחות 
למחרת,  זו.  עם  וזה  זו  עם  זה  להינשא 

מספרים חז"ל, באו כולם פצועים.
היא  קלה  "אם  יוסי:  רבי  לה  אמר 
בעינייך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת 
סוף  ים  קריעת  כי  למדנו  הרי  סוף".  ים 
לא  ועקבית.  איתנה  עמידה  משמעותה 
חיבור או הפרדה של רגע.  הרי בקריעת 
על  מוותרים  היו  מים  מעט  רק  אם  הים 
אחיזתם, היה כל הים מוצף על כל שבטי 
ישראל, גדולת הבורא מתחדדת בעמידה 
איתנה של קריעת ים סוף. להפריד לרגע 
את  לשמר    – קלה  עבודה  זו  המים  את 

המצב, סימן הוא לגדולת הבורא.
והתבונה  שהחכמה  למדים  אנו  מזה 
וגמרנו,  רגע  'בליץ' של  לא לעשות  היא 
אלא איך לשמר את הדברים ושהגבולות יהיו ברורים גם אחרי 

בית הספר.
וכשנעמוד איתן ונציב גבולות לעצמינו נהפוך אנחנו למודל 

לחיקוי לבני הנוער והיה זה שכרנו. 

יחד שבטי ישראל
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן

לשקר לאפליקציה אולי אינה בעיה הלכתית של שקר, אבל היא בעיה אנושית בחינוך העצמי 
 וגם: כך ניתן לגמול את התלמידים מהתמכרות  שלנו, זאת מלבד הסכנה הטמונה בכך 

למכשירי הסמארטפון

אמנם, גם אם אין ממש איסור בדבר, יש בזה משום השחתת מידותיו של האדם. "האדם נפעל כפי 
פעולותיו", כדברי בעל החינוך וזה יסוד גדול ביהדות. לא משקרים - גם לא במשחק. לא מרגילים 

את הלשון לדבר שקר
"

"



בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Little Babies  /  Freedom Dry האגיס:  חיתולי  מגוון   • תשע״ח )18.1-14.2.18(  בשבט  ב׳-כ״ט  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע   • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

מוישי בן 3 חודשים
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להתרגל לומר שירה 
על חסדי הבורא 

השירה  את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז 
הזאת )טו, א(. שבת פרשת בשלח נקראת בפי 
כל ישראל "שבת שירה", כי קוראים בה את 

שירת הים.
נגמר  אינו  זו  שירה  שעניין  ודאי  והנה 
בקריאתה בתוך הפרשה בלבד, אלא הוא זמן 
הנפלאה  בעבודה  ולהתגבר  להתחזק  מיוחד 

והנעלה של שירה לבורא עולם.
עוסק  היה  ע"ה  המלך  שדוד  אנו  יודעים 
בכל לילה בשירות ותשבחות, וכתב את ספר 
כל  הקודש  ברוח  כלל  שבו  הנפלא  תהלים 

מיני שירות זמירות ותשבחות אשר בעולם.
אך באמת מוטל על כל אחד ואחד מאתנו 
שאומרים  וכמו  שירות,  אותן  את  לשורר 
היצורים  כל  חובת  "שכן  חי",  כל  ב"נשמת 
לשבח  להלל  אלקינו...להודות  ה'  לפניך 
לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס – על 
כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי", הרי 
בורא  לפני  שירו  את  לשיר  חייב  אדם  שכל 
עולם, על החסדים הרבים והנפלאים שמקבל 

בכל יום ובכל רגע.
והנה אנו מדמים לעצמנו, שאם היינו אנו 
בין יוצאי מצרים, לאחר מאות שנים של גלות 
קשה נוראה ומפרכת, וגאלנו הקב"ה בכאלו 
רודף  פרעה  ולבסוף  ונפלאים,  גלויים  ניסים 
אחרינו בשצף קצף להרוג אותנו על עוללנו 
ועל טפנו, וברגע האחרון הים הנורא, העוצר 
אנו  היינו  אם  ליבשה!  והפך  נקרע  בעדנו, 
אומרים  שהיינו  ודאי   – הים  מן  מהעולים 
שירה, ואף עושים זאת בהתלהבות עצומה! 

ובוודאי שכן הוא.
פינקוס  הגרש"ד  כותב  ונראה  הבה  עתה 
מה  עה"ת,  שמשון  תפארת  בספרו  זצ"ל 
"קשים  ע"א(,  קיח  )פסחים  חז"ל  לימדונו 
דכתיב  סוף,  ים  כקריעת  אדם  של  מזונותיו 
וסמיך  "נותן לחם לכל בשר",  )תהלים קלו( 

ליה "לגוזר ים סוף לגזרים".
את  ופותחים  הביתה  כשבאים  כלומר, 
המקרר, ורואים לפנינו כל טוב, לא חסר לנו 

לא מזונות וגם לא ביגוד, לנו ולבני ביתנו – 
הרי זו קריעת ים סוף ממש! וגם על כך צריך 

להתמלא בהתלהבות של שירה.
עוד שם בדברי חז"ל, "אמר רבי אלעזר בן 
עזריה, קשין נקביו של אדם כקריעת ים סוף".

והרגיש  כשהתפנה,  לבב,  בעל  אדם  הנה 
פלאי  ועושה  בשר  כל  רופא  הקב"ה  איך 
מה  ואין  ב"ה,  מחלה  שום  לו  אין  פלאות, 
העלולה  הגוף  בתוך  הפסולת  את  שעוצר 
להרעיל את גופו של האדם ולגרום לו למות 

תיכף.
בחסד  בקלות,  הוא  מתנקה  ב"ה  אלא 
הוא  עבר  הרגעים  באותם  הרי   – וברחמים 
את קריעת ים סוף, וא"כ עליו לומר את ברכת 

"אשר יצר" בהתלהבות של הודאה לקב"ה.
עלינו להתרגל בעבודה נפלאה זו, לפתוח 
העולם  לשירת  ולהצטרף  ולבנו,  עינינו  את 
כן עליו  ומי שעושה  ובוראו,  ליוצרו  המודה 
רבי  "אמר  ע"א(,  צא  )סנהדרין  חז"ל  אמרו 
יהושע בן לוי, כל האומר שירה בעולם הזה, 
"אשרי  שנאמר,  הבא,  לעולם  ואומרה  זוכה 

יושבי ביתך עוד יהללוך סלה".
וכן דרשו חז"ל בפרשתנו, "אמר רבי מאיר, 
מנין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר "אז 
הזאת  השירה  את  ישראל  ובני  משה  ישיר 
לה'", "שר" לא נאמר, אלא, "ישיר" ]בלשון 
התורה,  מן  המתים  לתחיית  מכאן  עתיד[, 
יזכה  הים עכשיו  דהיינו, מי ששר את שירת 

לשוררה בביאת הגואל לעתיד לבוא.
וכבר כתבו בעלי עבודה הקדמונים בסדר 
לאומרה  צריך  הים  שירת  הבוקר,  תפילת 
מילה במילה, בנועם ובטעם ובכוונה גדולה 
– כאילו הוא עצמו עבר בים והקב"ה הצילו 
והוא  בים,  בעברם  ישראל  את  שהציל  כמו 
שלימות גדולה לנפש, ומכפר על כל עוונותיו, 

וזוכה לאומרה לעתיד לבוא בב"א.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

התורה?  מן  המתים  לתחיית  מנין  מאיר,  רבי  "אמר 
שנאמר "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
לה'", "שר" לא נאמר, אלא, "ישיר" ]בלשון עתיד[, 

מכאן לתחיית המתים מן התורה

שומרים על העיניים שלך

מסגרת 
לימודית 
 לגאון שלך
לא תמצא 
אצלנו...

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים



עיצוב פנים בבית פרוג
אפיק הכנסה נוסף

במקום ובזמן שנוחים לך
הכנה מקצועית ופרקטית לשוק,

עם 6 פרויקטים מעשיים לאורך הקורס

לימודי ערב פעם בשבוע 
- תכנים מפוקחים על ידי רבנים

סיוע בהשמה לבוגרים,
הכוונה לבעלי עסקים צעירים

סיורי חוץ מרתקים, שיעורי העשרה 
ומגוון עזרים לקידום התלמיד
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עלה על הגל"צ

השר  ליברמן,  איווט  הביטחון  שר  של  הפדיחה 
הפוך,  על  בהפוך  גל״צ,  על  והממונה  האחראי 
״בטעות״ עוד יכולה להציל לליברמן את הקריירה 
ביתנו״,  ״ישראל  מפלגתו  את  ולהציל  הפוליטית 

מריסוק בבחירות הקרובות. 
יהונתן גפן, אמן מזדקן, יוצר וכותב מוכשר שנס ליחו ועתידו 
מאחוריו, טמן ביודעין פח לאיווט ליברמן הידוע בתחבולותיו 
למלכודת  נפל  בפוליטיקה,  האמן  רב  הפוליטיים.  וטכסיסיו 
לחייו,  השבעים  שנת  בתחילת  נוער  שחקן  לו  שטמן  פתאים 

יהונתן גפן. 
שלא  רק  החליט,  התלהם,  הביטחון  שר 
״ידע״ את מגבלות הכוח של משטר דמוקרטי. 
גרמה  איווט  של  הפזיזה  החלטתו  בפועל, 
להצפה בשידור חוזר של שיריו של יהונתן גפן 
בתחנות הרדיו. בכיר שדרני ועיתונאי גל״צ, רזי 
ברקאי, פתח את תכניתו היומית בגל״צ, בשיר 
של יהונתן גפן. עיתונאי ושדרני גל״צ מצפצפים 
על השר הממונה ומכבדים את החלטתו בכתב 
של היועמ״ש, שאסור להתערב לתחנה בתכניה, 
לגורם  בוודאי  השירים,  בחירת  ובפרט  כולל 

פוליטי, גם באם הוא האחראי העליון. 
צבאית.  ״כאילו״  תחנה  הינה  צה״ל  גלי 
צה״ל,  חיילי  לתועלת  להיות  אמורים  שידוריה 
משרד  תקציב  חשבון  על  כולו  כמעט  מימונה 
הביטחון, פרסומות אסורות, בשנים האחרונות 
הישיר,  למימון  לקבל חסויות. מעבר  לה  הותר 
הבכירים,  מהטאלנטים  חוץ  האדם  כוח  רוב 
הינם חיילים וחיילות בשירות פעיל. המשרדים 
משלם  חשבון  על  כולו  והציוד,  המשדרים 

המיסים.  
יהונתן גפן, הינו ״לשעבר״. כיום הוא מוכר, 
כאבא של אביב ושירה... לא כיוצר וכותב פעיל 
גפן  על  הכריז  ליברמן  איווט  עצמו.  בזכות 
כ״שיכור״. מתברר שגפן האבא, פיקח ומפוכח 

לחלוטין.
להעלות  מתכנן  גפן,  יהונתן  המובטל  האמן 
הופעות  סדרת  הקרוב  מרץ  מחודש  החל 
נענו״.  שלא  ״שיחות  הכותר,  תחת  אישיות 
מתבגר,  אמן  של  ושירים,  סיפורים  מונולוג, 
שלא שייך ולא מוצא את עצמו בדור הפייסבוק, 
והאינטרנט. בדיוק כמו שהוא חש  האינסטגרם 

ומרגיש, כלומר לא רלוונטי. 
והמפוקח  ה״פיכח״  טמן  מראש,  מתוכננת  בפרובוקציה 
גפן  יהונתן  ליברמן.  איווט  לתחבולן המהולל  פח,  גפן  יהונתן 
שצוחק  מי  צוחק  בכבוד,  ולהתפרנס  להופיע  רצה  הכל  בסך 
אחרון, הכרטיסים למופע יחטפו. גפן האבא, ״יצחק״ כל הדרך 

אל הבנק, על חשבונו של השר המתלהם.
שאיווט  יתכן  שיכור,  גפן  שיהונתן  ״יודע״  ליברמן  איווט 
ומקורביו מסתחבקים במקומות בהם ״שותה״ יהונתן גפן! אני 
בליברמן,  ושיטה  בגדול  אותה  גפן שיחק  יהונתן  בינתיים  לא. 
בפיקחות ראויה לציון. כבוד השר איווט ליברמן הפך למקדם 
המכירות הראשי של ״הלשעבר״, יהונתן גפן. לא לכך התכוון 

המשורר איווט. 

השר איווט ליברמן מחפש את דרכו בפוליטיקה הישראלית. 
חדשים  תכנים  למפלגתו  ולמצוא  עצמו  את  לבדל  חייב  הוא 
שמירת  נושא  הבאה.  בכנסת  פוליטית  לשרוד  בכדי  ואידיאות 
השבת ושומריה מוצה. יאיר לפיד עושה זאת יותר טוב. קידום 
״חוק המואזין״ הינו מהלך בודד, שעדיין לא הצליח! בוודאי 
יכשילוהו,  החרדים  באם  בחירות.  לקמפיין  דגל,  אינו  הוא 
אבן  יהיה  המתוקן,  הגיוס  חוק  ״במזומן״.  לאיווט  ישלמו  הם 
המבחן של ליברמן וסיעתו. מעשיו יקרבוהו ואצבעות הח"כים 
בחוק  החרדים  הח"כים  הצבעת  צורת  את  יקבעו  שבשליטתו 

המואזין. 

התכנים ששירתו את איווט ליברמן האופוזיציונר, לא יוכלו 
ומחזיק  הממונה  כשר  הבאה  הבחירות  במערכת  אותו  לשרת 
בקואליציה  נמר,  היה  שבאופוזיציה  ״איווט״  הביטחון.  תיק 
ובתפקיד, יצא ״ליברמן״ עסקן מפא"יניקי ״כדאיניק״ המחובר 
לכיסאו בדבק 3 שניות. הצוואר של המחבל הנייה עדיין מחובר, 
כרגיל.   נרגילות  ומעשנים  ממותק  שחור  קפה  שותים  ובעזה 
אה, כן, מעזה עדיין נורות רקטות לכיוון ישראל. אהה, נו, שר 

הביטחון איווט ליברמן. 
אמנות  כשצריך.  לשתוק  ולדעת  לדבר,  צריך  פוליטיקאי 
השתיקה הרבה יותר קשה מאמנות הדיבור. אז יהונתן גפן אמר... 
לחיקוי?  דמות  אושיה?  הוא?  ומה  הוא?  מי  שאמר״.  ״ברוך 

להערצה? ללמוד ממנו? כלום. נאדה, בשפת האם של ליברמן. 
אנה  הנערה  לו  שירים.  כתב  יהונתן  הנער  היסטוריה  בשיעורי 
פרנק הייתה מעיזה לסטור, גם לאושוויץ היא לא הייתה מגיעה. 
הפרסום לו ״זכה״ יהונתן גפן בעטיה של החלטה אומללה, של 
מי שלא אמור להחליט! עוד יילמד בספרי ההיסטוריה כדוגמה 
פרק  לו  ייוחד  האזרחות  מקצוע  לימוד  בספרי  ושנינה.  למשל 

תחת הכותרת ״שכרון כוח במגבלות הכוח והחוק״.  
עברו יומיים. איווט ליברמן למד לשתוק וטוב שכך. בגל״צ 
לא חוגגים, הנקמה בוא תבוא, היא תגיע בהפתעה, טיפים טיפין 
או בבת אחת. איווט ליברמן לא שוכח ולא סולח. השמחה לאיד, 
מרתיחה אותו. זהו שקט שלפני הסערה. רעידת 

האדמה הייתה, עכשיו מחכים לגלי הצונאמי. 
לתחנת הרדיו גלי צה״ל, אין זכות קיום. לא 
בגלל שמושמעים בה שיריו של מוחמד דרוויש 
גפן הפך לסמל עצמאותה.  בגלל שיהונתן  ולא 
נמשכים שנים. לא ברור  הדיבורים על סגירתה 
להיות  הפכה  היא  קיימת.  עדיין  היא  למה 
סהרורי,  שמאל  לעיתים  שמאל,  לאנשי  חממה 
בכירים  בכירים,  מיוחסים,  של  לבנים  ולמפלט 
לשעבר ומקורבים למיניהם. כשההגזמה הפכה 
ימנים  מגישים  כמה  בה  שולבו  פראית,  להיות 
פלורליזם  להוכיח  בכדי  דתיים,  ועיתונאים 

וריצוי דעת המפקד. 
תחנות  במרחב  קיימים  שבו  הנוכחי  בעידן 
המדינה  קופת  את  חולבות  שלא  רבות,  רדיו 
ברור  לא  הציבור,  חשבון  על  מוטלות  ואינן 
מדוע ולמה היא קיימת וממומנת על חשבוננו. 
תחנת  על  לשלוט  ״חשב״  ליברמן  איווט  באם 
רדיו! הוכח לו שהוא טעה. מעכשיו, אין לו בה 
כל צורך, ואדרבה הוא הראשון שיהיה מעוניין 
בסגירתה. הגיעה השעה. הניצחון הנוכחי יכול 

להפוך לשירת הברבור. 
הבאות.  לבחירות  אג׳נדה  מחפש  ליברמן 
טיפול בתקשורת העוינת יכול להיות פלטפורמה 
מתאימה. סגירת גל״צ וחסכון העלויות הנובעות 
מהמשך פעילותה יכולים להיות הצעד הראשון. 
שומעים  לא  ליברמן  של  הפוטנציאלים  בוחריו 
לא  הם  הביתה,  את התחנה. הטאלנטים שילכו 
כוס התה של איווט ליברמן ואנשיו. את התחנה 
שצריך,  מי  לסגור.  וניתן  אט  אט  לחנוק  ניתן 
ישתף פעולה. לאף גורם פוליטי או מקצועי אין 

עניין בהמשך הפעלתה. 
למד  ליברמן  איווט  הביטחון  בתפקיד, שר  וחצי  שנה  אחרי 
את התפקיד. הוא כבר לא מפוחד ולא מתרגש מהצגות תכלית 
זרועות הביטחון. בשנה הקרובה הוא צריך  לו ראשי  שעושים 
להמליץ על רמטכ״ל חדש, דבר שיגרום לסבב משמעותי במטה 
הכללי. איווט ליברמן ״דעתן״. יש לו דעה ברורה, כיצד הצבא 
מקרוב.  הצבא  את  למד  הוא  הבאות.  בשנים  להראות  צריך 
והפנים. הפטפוט החריג בנושא  וחצי ליברמן ספג, שתק  שנה 
גל״צ הינו היוצא מהכלל, שלא מלמד על הכלל. סגירת גל״צ 
לעצמאות  ראשון  צעד  הינה  הנוכחי,  הרמטכ״ל  לדעת  בניגוד 
שהוא  למערכת  איתות  ליברמן,  איווט  של  מצדו  מחשבתית 

התבגר. בהצלחה.   

עו"ד יצחק שינפלד

עלול  עוד  הביטחון,  על שר  הצבאית  הרדיו  הזמני של תחנת  ניצחונה 
להתגלות כשירת הברבור שלה  כך נפל האמן הפוליטי במלכודת שטמן 

לו זמר כושל מזדקן

ליברמן. צילום: יוסי רוזנבוים



מהיום מוצרי טרה האיכותיים
בכשרות בד״ץ העדה החרדית

על המוגמר
מברכים

חפשו את סמל הבד"ץ
על מוצרי טרה
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צונאמי חיובי
"מדיניות נתניהו תביא לצונאמי מדיני" הזהיר 
ישראל,  אזרחי  את  מהשמאל  התורן  המזהיר 
הביא  נתניהו  ואכן,  נתניהו.  של  המדיניות  מפני 
הפוך  אבותינו,  שערוהו  לא  אשר  מדיני  צונאמי 
בדיוק ממה שהזהירו. אחרי ביקור מתוקשר מאד ומוצלח 
של ראש הממשלה בהודו, הגיע השבוע הביקור של סגן 
נשיא ארה"ב מייק פנס, בתור הדובדבן שבקצפת. דובדבן 
בעל השלכות היסטוריות. וההצלחה המדינית הזו, גם היא 

בסופו של דבר סיפור של כלכלה. 
מצבה  ממשלה,  כראש  נתניהו  של  כהונתו  במהלך 
המדיני של מדינת ישראל השתפר בעקביות, למרות כהונתו 
של אובאמה כנשיא לעומתי מאד ועוין לישראל. השיפור 
המתמיד אך המתון מאפיין את נתניהו בהרבה דברים, הוא 
לא פועל ב"זבנג וגמרנו", אלא נוהג בשמרנות ונותן דגש 
מכהן  גם  נתניהו  בהן  האחרונות,  בשנתיים  העקביות.  על 
כשר החוץ, החזית המדינית קיבלה תנופה בולטת, חורגת 
משהו מהנוהל השמרני שלו. לא מדובר בתופעה חולפת, 

אלא לפנינו שינוי אסטרטגי ברמה המדינית. 
רבות  במדינות  נתניהו  ביקר  האחרונה  בשנה  רק 
מדינות  מנהיגי  של  ביקורים  שטף  ובמקביל  ובמעצמות, 
הגיע ארצה. בכל הביקורים של נתניהו, הוא התקבל בכבוד 
גדול מאד, השמור בדרך כלל למנהיגי מעצמות. ביקורים 
כבר  בישראל  ומשמעותיות  חשובות  מדינות  ראשי  של 
הפכו למעין הרגל, עד כדי שהתקשורת מתייחסת אליהם 

בתור אירוע שגרתי. אבל, זהו צונאמי. 
בשנה האחרונה, ארצות הברית תחת כהונתו של הנשיא 
יותר.  הרבה  משמעותית  ברית  לבעלת  הפכה  טראמפ, 
טראמפ יוצא בגלוי נגד הסכם הגרעין האיראני, אשר יסייע 
טראמפ  איראן.  של  ההתגרענות  לשאיפות  הארוך  בטווח 
העברת  ועל  ישראל,  כבירת  בירושלים  הכרה  על  הכריז 
על  הכריז  ובאחרונה,  לירושלים.  האמריקנית  השגרירות 
של  הפלסטינים  הפליטים  ארגון  של  התקצוב  הפסקת 
האו"ם – אונר"א. זה דרמה, זה שינוי היסטורי, זה צונאמי. 
בשיא  היום  נמצאת  נתניהו  ישראל תחת שלטון  מדינת 
אובייקטיבי  פרמטר  ובכל  כמוהו,  היה  לא  אשר  מדיני 
הנציגויות,  והיקף  במספר  סחר,  בהיקפי   – הדבר  ניכר 
אלה  הצבעות  הבינלאומיים.  בפורומים  בהצבעות  וגם 
מדינות  של  מאורגן  בלוק  בגלל  מכור,  עניין  בעבר  שהיו 
ערביות ומדינות העויינות את ישראל, הפכו פתאום לפחות 
החלו  בעבר,  ישראל  נגד  שהצביעו  מדינות  מובהקות. 

להימנע מהצבעה, ויש אף שעברו להצביע בעד ישראל. 
אמנם כל זה נשמע סיפור של דיפלומטיה ומדיניות, אך 
חזקה  כלכלה  כלכלה.  של  בסיפור  בעיקר  מדובר  בפועל 

יוצרת מדינה חזקה, וזו מושכת בעלי ברית חזקים. 
הכלכלה החזקה מאפשרת דיפלומטיה פרואקטיבית, וזו 
בתורה מסייעת לפתח עוד את הכלכלה, וחוזר חלילה. כך 
נוצרת ספירלה של צמיחה כלכלית-מדינית, אשר מעמידה 
היום.  עד  הכירה  לא  אותו  במקום  ישראל  מדינת  את 
אילולי הצמיחה הכלכלית, אי אפשר היה להגיע להישגים 

המדיניים הללו.  
צריכות  מעצמות  אפילו  ברית,  בעלי  צריכה  מדינה  כל 
בעלי ברית. בריתות מבוססות על קודם כל על אינטרסים. 
ככל שבעל הברית הוא חזק יותר, כך הוא אטרקטיבי יותר. 
אף מנהיג לא הגיע לכאן בגלל העיניים היפות שלנו, אלא 
בגלל שהוא הבין שחיזוק הקשר עם ישראל יביא לחיזוקה 

של מדינתו הוא. 
כאשר מדינת ישראל חזקה מבחינה כלכלית, כך התלות 
ברכש  תלויות  וירדן  טורקיה  כאשר  גוברת.  אתה  בסחר 
עם  מדינית  ברית  בביסוס  שלהן  הצורך  כך  מישראל,  הגז 
את  צריכות  והודו  סין  כמו  שמעצמות  ככל  גובר.  ישראל 
את  להגביר  ישאפו  גם  הן  כך  הישראלית,  הטכנולוגיה 
עדיין  אשר  בסביבה,  ערביות  מדיניות  גם  המדיני.  הקשר 
אין להן יחסים עם ישראל, גם הן מנהלות קשר מדיני חזק 
דה פקטו, וגם זה לא בגלל איזשהו שינוי אידיאולוגי אצלן, 
אלא בגלל ההכרה בכך שיחסים עם ישראל מקדמים אותן 
מבחינה כלכלית ומבחינה מדינית. כי בסוף, מדינאות זו לא 

אידיאולוגיה, אלא מכלול של אינטרסים. 
לכן נתניהו נלחם כדי להעביר את מתווה הגז, כנגד כל 
ה"חברתיים" לסוגיהם ומיניהם אשר טענו שהגז בים הוא 
שלהם ושל אמא שלהם. הם עיכבו את האפשרות להפיק 
גז, וכך מנעו כל רווח גם מהמדינה וגם מהיזמים. נתניהו 
הפסיק את הפופוליזם הזה, ואיפשר לגז לצאת מהים. והגז, 

מעבר לערך הכלכלי שהוא מביא, הוא כלי מדיני. 
הקונספציה של השמאל לפיה היחסים הדיפלומטיים עם 
מדינות העולם תלויים ב"תהליך המדיני" עם הפלסטינים, 
קרסה. בלי שום ויתור ישראלי, מעמדה של מדינת ישראל 
במקום  פניו,  הפך  המפורסם  הצונאמי  מהותית.  השתנה 
אשר  גאות  של  שיאים  הביא  הוא  מדיני  לשפל  להביא 

מעצמות יכולות להתגאות בהן. 
הלאה,  להוביל  להמשיך  צריך  הזה  הצונאמי  את 

ואסור  ולהעצים,  לשמר  חשוב  הכלכלית  ההצלחה  את 
להתייחס אליה כעניין אקראי או כ-מובן מאליו. השמירה 
התקציב,  מסגרות  על  השמירה  הפיסקלית,  האחריות  על 
רפורמות מבניות לפתיחת השוק לתחרות, הסרת רגולציה 
עודפת ופישוט הליכים ביורוקרטיים, בכל אלה יש לנו עוד 
מצבם  בכך  שנתמיד  ככל  ללכת.  משמעותית  דרך  כברת 
גם  ישתפר  בבד  ובד  ישתפר,  ישראל  אזרחי  של  הכלכלי 
מעמדה המדיני של מדינת ישראל. את הצונאמי הזה אסור 

להפסיק. 

השמאל נגד העם

ביצוע  נגד  היקף  רחב  קמפיין  מנהל  הישראלי  השמאל 
המסתננים  את  מישראל  להרחיק  הממשלה  החלטת 
מאפריקה. מידי יום מתפרסמת איזו עצומה "נגד הגירוש", 
אף  או  ידוענים  קבוצת  איזו  עליה  חותמים  פעם  וכל 
אלמונים מהשמאל. דווקא הבולטות של הקמפיין מציגה 
 – מזה  ויותר  נושך,  לא  נובח  כלב  בבחינת  חולשתו,  את 

הקמפיין של השמאל דווקא מועיל לממשלת הימין. 
הם  רובם  אשר  המסתננים,  את  להרחיק  ההחלטה 
מהגרי עבודה לכל דבר ועניין, היא עניין פוליטי לגיטימי. 
זה  ואת  שלה,  ההגירה  מדיניות  את  לקבוע  יכולה  מדינה 
המועדפת  המדיניות  בחירת  באמצעות  הממשלה  עושה 
בכל  או  בשוויון  מחויבת  לא  מדינה  המצביעים שלה.  על 
חובה מוסרית כלפי מהגרי עבודה לא חוקיים, נהפוך הוא 
– אין היגיון לתת פרס למי שמסיג גבול בניגוד לחוק. וזה 
העיקרון אשר הבוחרים של הממשלה הזו מעוניינים שהיא 
של  לצרכים  קדימות  ולתת  החוק,  על  לעמוד   – תממש 
פני  על  אביב,  תל  בדרום  השכונות  תושבי  ישראל  אזרחי 

הצרכים של מהגרי העבודה. 
מביעים  אשר  מרצ  אנשי  של  עצומות  מיני  כל  לכן, 
לא  מדיניות שהיא ממש  מבצעת  מכך שהממשלה  מחאה 
מרצ, זה בדיוק מה שממשלה צריכה לעשות. אפשר לומר 
כאשר  מרוצים  הממשלה  של  הבוחרים   – בפשטות  זאת 
במפלגות  בחרו  הם  בדיוק  לכן  מרוצים.  לא  באופוזיציה 
קולניות  מחאות  ולכן,  השמאל.  במפלגות  ולא  אלה, 
זה מה שמראה לבוחרי הימין  ועצומות של אנשי שמאל, 

שהממשלה שלהם עובדת עבורם. 

דוד רוזנטל

בשיא  נמצאת  וישראל  להיפך,  רק   – כנכונים  התגלו  מדיני  צונאמי  על  האיומים 
גירוש  נגד  השונות  השמאל  וגם: עצומות    והכרה  בינלאומי  מעמד  מבחינת 

מסתננים רק מחזקות את הבנת המצביעים שהממשלה עושה את הדבר הנכון

כל מדינה צריכה בעלי ברית, אפילו מעצמות צריכות בעלי ברית. בריתות מבוססות על קודם כל על 
אינטרסים. ככל שבעל הברית הוא חזק יותר, כך הוא אטרקטיבי יותר ""
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הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

המסתננים  למען  שפועלים  השמאל  שארגוני  הסיבה  זו 
מפרסמים עצומות של כל מיני פריבילגיים, אך אינם מפרסמים 
סקרי דעת קהל בנושא. הקהל נמצא איפה שהממשלה נמצאת, 
עבודה,  מסתנני  של  בגירוש  תומך  הרחב  הישראלי  הציבור 
מה  את  רק  סלקטיבית  לפרסם  היא  זה  את  להסתיר  והדרך 
שהשמאל רוצה שיתפרסם. השמאל פועל למען אידאולוגיית 

השמאל, והשמאל פועל בכך נגד העם. 

שוויון טוב ושוויון רע

"אי-שוויון" יש הטוענים בקולניות שזו הבעיה החברתית 
ויש  הרבה,  להם  שיש  כאלה  "יש  היום.  ביותר  המשמעותית 
כאלה שיש להם פירורים", הם מציגים את הבעיה בעיניהם. 
כמובן, יש להם גם שורה של הצעות איך לתקן את אי השוויון 
המדובר. דא עקא, יש אי שוויון שהוא רע, ויש אי שוויון שהוא 
מצוין. "תיקון" אי השוויון, יכול להיות נזק ואסון חברתי עם 
השלכות אכזריות ביותר. רוב הפעמים, זה בדיוק מה שקורה. 
בתוצאות.  ושוויון  בזכויות,  שוויון   – שוויון  סוגי  שני  יש 
אך  לחלוטין,  שוות  זכויות  בעלי  אנשים  שני  להיות  יכולים 
ומנחם  אפרים  למשל,  שונות.  יהיו  אליהן  שיגיעו  התוצאות 
לעשות  שלהם  הזכות  כלומר  מחו"ל,  פירות  לייבא  יכולים 
זהה,  כסף  סכום  השקיעו  שניהם  שווה.  היא  כלשהי  פעולה 
אפרים  של  הסחורה  קיווי.  ייבא  ומנחם  אננסים  ייבא  אפרים 
את  אהבו  לא  הקונים  אך  גבוהים,  במחירים  בשוק  נחטפה 
הנה  בהפסד.  הסחורה  למכור  נאלץ  והוא  מנחם,  של  הקיווי 
שוות,  היו  שניהם  של  והאפשרויות  שהזכויות  למרות  לכם, 

התוצאות היו שונות לחלוטין. האחד הרוויח, השני הפסיד. 
השוויון בזכויות חשוב בצורה דרמטית לקיומה של חברה 

יכול  לא  אחד  אף  בתוצאה  שוויון  זאת  לעומת  משגשגת, 
תמיד  כרוכים  בתוצאות,  שוויון  לייצר  הניסיונות  להבטיח. 
על  אסון  הרות  השלכות  ולזה  הזכויות,  בשוויון  בפגיעה 

הכלכלה ועל החברה. 
שוויון בזכויות הוא עקרון חשוב מאד ליצירת חברה תקינה 
וגם  לפעול,  ואחד  אחד  לכל  בכך שהוא מאפשר  ומשגשגת, 
מייצר תמריץ לפעולה. יותר עשייה – יותר הזדמנות לרווחים. 

וגם יותר סיכונים.  
זכויות בני האדם  בעבר, בתקופה המלוכנית והפיאודלית, 
רשאים  היו  חברתי  מעמד  בעלי  רק  למשל,  שוות.  היו  לא 
לתפקידים,  להתמנות  יכלו  גברים  רק  שונות.  משרות  לשאת 

רק מיוחסים יכלו להיות בעלי קרקעות, וכך הלאה.  
שהיו  אנשים  כלכלית,  וסטגנציה  קיפאון  הייתה  התוצאה 
נולדו  כי  אלא  משהו,  יצרו  הם  כי  לא  לכך  הגיעו  עשירים 
חסרי  היו  הם  כי  לא  עניים,  היו  אנשים  הנכונים.  להורים 
מנעו  הקיימים  וההסדרים החברתיים  החוק  כי  אלא  כישרון, 

מהם לממש את כשרונם. 
שוות  זכויות  יש  אדם  שלכל  הגורסת  הליברלית  התפיסה 
במאה  התפשטה  אשר  ולקניין,  לחירות  לחיים,  זכויות   –
להתפתחות  הביא  אשר  דרמטי  חברתי  שינוי  יצרה  ה-17, 
החברתי  במעמד  התקדמות  וחברתית.  תעשייתית  כלכלית, 
והכלכלי הייתה כעת בידי כולם. לכל אדם נהייתה האפשרות 
ונהיה התמריץ ליצור, ליזום, לבנות, לקחת סיכונים ולעמוד 
באתגרים. לא היה דבר מלאכותי מגביל, בני עניים יכלו להיות 
נהנו  לא  עשירים  וילדי  שיחפצו,  מה  או  חקלאים,  סוחרים, 
ממעמד אוטומטי אלא היו צריכים לעמול בתבונה כדי לשמר 
את ההון שיצרו הוריהם. כמובן זה עבד לשני הצדדים, אפשר 
יכול  אחד  כל  אבל,  מעמד.  ולהפסיד  רכוש  להפסיד  גם  היה 
ליטול גורלו בידו, אין דבר שימנע ממנו. ארה"ב אשר פעלה 
לאור עקרונות זכויות החירות והקניין, שגשגה מאד כלכלית. 

התעשייתית  למהפכה  הביאו  ובזכויות  ב-חירות  השוויון 
ויצרה  מעוני,  מיליונים  שהוציאו  הטכנולוגית  והקידמה 
להם.  צרמו  האלה  שהפערים  והיו  מאד.  עשירים  אנשים  גם 
התנועה הסוציאליסטית והתנועה הקומוניסטית קידמו תפיסה 
צריך   – דבר  אותו  מגיע  לכולם  לפיה  קנאה,  על  המבוססת 

שוויון בתוצאה. 
הבעיה בכך היא שהדרך היחידה להשיג שוויון בתוצאות, 
אנשים  כלומר,  בזכויות.  בשוויון  פגיעה  באמצעות  היא 
שהצליחו מאד צריך להגביל אותם ולקחת מהם רכוש, ובכך 
הצליחו  שלא  אנשים  לעומתם,  ובקניינם.  בחירותם  לפגוע 
בעשייתם, יקבלו בלא כל עבודה את הכסף או הרכוש שנלקח 
לבעלי  הפכו  מצליחים  הלא  משמע   – שהצליחו  מהאנשים 
זכויות למעשי ידי אחרים. בכך מתקיים אבסורד, כאשר קניינם 
של אנשים שעבדו עבורו נשלל מהם, וניתן כ"זכות" לאנשים 
שלא עבדו עבורו. בכך, למעשה, הנחשלים הפכו למשעבדים 

של המצליחים
את  לצמצם  המעוניינים  אלה  של  האבסורדית  התוצאה  זו 
שאנשים  היא  שכזו  מדיניות  של  וההשלכות  השוויון".  "אי 
סיכונים  לקחת  או  ליצור  תמריץ  אין  לאנשים  ליצור,  יפסיקו 
כדי לפתוח עסק, כאשר הם יודעים שפירות העבודה ופירות 
הצמיחה  וכך,  דבר.  של  בסופו  שלהם  יהיה  לא  הסיכון 
– שכולם  ותדעך. התוצאה  תלך  ואף  תוגבל מאד,  הכלכלית 

יהיו שווים יותר, אבל שווים בעוני. לזה אסור לאפשר. 
ולכולם  זכויות  בעלי  שכולם  בגלל   – טוב  שוויון  אי  יש 
הזדמנויות, וכך לכולם יש רצון ותמריץ לעבוד, לקחת סיכונים 
וליצור. ויש שוויון רע – בגלל שהוא יוצר אי שוויון בזכויות 

ולפגיעה באנשים היצרניים. 
קביעת מדיניות על בסיס הקנאה, על בסיס הניסיון לייצר 
שוויון בתוצאה, בבחינת גם לי גם לך לא יהיה, זוהי אכזריות 

חברתית שפוגעת בכולם, ובמיוחד בחלשים. 

duzir1@gmail.com :לשאלות והערות פנו אלי במייל

בנאומו של נתניהו. צילום: יצחק הררי
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בגיל  לבחור  אבא  כחודש  לפני  אצלי  ישב 
17 וכך הוא סיפר: "יש לי ברוך השם 8 ילדים 
אנחנו  בנות,  ושלוש  בנים  חמישה  בבית, 
משפחה נפלאה, כל הילדים שלי הם ילדים טובים 
התנהל  הכל  בעיות.  שום  איתם  לי  ואין  בתלם  שהולכים 
לפני  עד  ובאגדות,  בסיפורים  כמו  ממש  מנוחות,  מי  על 
כשנתיים אז קרה משהו, החלו חיכוכים ומריבות עם בני 
החמישי. זה הגיע למצב שזה מערער את כל שלוות הבית 

והוא התחיל להשפיע על הילדים האחרים". 
התחיל?"  הכל  ואיך  והמריבות  החיכוכים  כל  מה  "על 

שאלתי.
חסידים  אנחנו  מסוים,  לאדמו"ר  חסידים  "אנחנו 
לאותה  שייך  היה  השואה  לפני  עוד  שלי  סבא  אדוקים, 
זה הכל.  והקהילה  חסידות. בשבילי החסידות, האדמו"ר 
וגם אדמו"ר  אצלנו בחסידות אומרים שיש אלוקים אחד 
החסידות  של  הרוחנית  ובדרך  באדמו"ר  האמונה  אחד... 

היא טוטאלית.
חסידות  של  ספרים  לקרוא  החל  כשנתיים  לפני  "בני 
לך  חסר  מה  לו  אמרתי  ישר  אבל  טעיתי,  אולי  אחרת, 
בני  רע לך בספרים שלנו?  בספרים בחסידות אצלנו, מה 
לי  כיף  יותר  האלו,  לספרים  מתחבר  פשוט  'אני  לי  ענה 
יותר  הרבה  ואני  זה,  את  קורא  כשאני  וללמוד  להתפלל 

מתחבר למה שנכתב שם'.
אגב  בדרך  שלי,  לאדמו"ר  כשנכנסתי  זמן,  "באותו 
והולך  מסוימים  ספרים  שקורא  בני  על  אתו  דיברתי 
לחבורות של רב מסוים. הם לפעמים יוצאים בלילה ליער 
פסק  לו',  יעבור  'זה  מתאים.  לא  ממש  וזה  ומתבודדים 

האדמו"ר.
"אך זה היה נראה שאצל בני זה ממש לא עבר, אדרבה, 
לאותו  ששייכת  לישיבה  לעבור  רוצה  שהוא  החליט  הוא 
מגזר. פה התחלתי להילחם בו. התחלתי לשכנע אותו כמה 
אחריה,  נמשך  שהוא  חסידות  באותה  יש  רציניות  בעיות 
זה ממש  וכמה  כמה הדרך הרוחנית שלהם היא בעייתית 
גורם לי לצער נפשי שהוא לא נמצא איפה שכל המשפחה 

נמצאת.
הולך בתלם המשפחתי שאבות  לא  הוא  "שאלתי למה 
אבותיו הלכו בו, מה עם לא תיטוש תורת אמך? זה ממש 
עבירה, זעקתי לו. וככל שהוא המשיך יותר אני המשכתי 
באיזו  שתלך,  רוצים  היו  שלך  הסבים  איך  צעקותיי,  עם 

דרך? שאלתי שוב ושוב.
"אני לא יודע אם באמת האמנתי במה שאמרתי או שזה 
היה רק מחרדה שהבן שלנו עוזב את הקן הידוע והבטוח 
התחנן  ממש  בני  שהתעקשתי,  ככל  אבל  נודע.  הלא  אל 
והסביר לי למה הוא עושה את מה שהוא עושה, 'אני לא 
חוטא, אני בסך הכל מרגיש שזו הדרך שמקרבת אותי יותר 

לאלוקים', הוא היה עונה בפשטות".
נולד  אחד  כל  שהרי  מרחב,  לבנו  שייתן  לאב  הסברתי 
עם אופי שונה, נשמה אחרת, לא לכל אחד מתאימה הדרך 
המסוימת שמתאימה לך. הרי הוא לא עובר פה על שולחן 
ערוך, זו בסך הכל דרך רוחנית בה הוא מרגיש יותר קרוב 

להשם.
"אבל זה ממש הורס את המשפחה", הוא זעק. 

"הוא נשר מהדרך?" שאלתי. "הרי גם נוער שנשר הרבה 
מגדולי הדור אומרים לקרב אותם ולהמשיך להחזיק אותם 
בבית למרות מצבם הרוחני, ואתה שהבן שלך מה חטאו? 

רק שהלך לחסידות אחרת... מקל וחומר".
להקב"ה  להתקרב  היא  הזה  בעולם  האדם  של  מטרתו 
ולהפיץ אלוקות בעולם, ואם הוא מרגיש שהוא ממלא את 
דרך השפעה  או  בדרך שונה ממה שחונך  בעולם  מטרתו 

רוחנית של רב או אדמו"ר אחר למה שיימנע מכך?
אני בעד שאנשים יקראו את כל סוגי הדרכים, מברסלב 
ועוד הרשימה  ואיזביצא, שיטת הגר"א  ועד חב"ד, קוצק 
ארוכה. אם ספר מסוים או דרך מסוימת גורמת לך להרגיש 

נפשית ורוחנית יותר טוב, אז למה לא?
אני נפגש עם אנשים שעשו מהפך בחיים שלהם והחלו 
מהם  שומע  אתה  אחרות,  שיטות  אחרים,  ספרים  ללמוד 
משפטים בסגנון של 'אני מרגיש שנולדתי מחדש, קיבלתי 
להשם  קרוב  יותר  הרבה  מרגיש  'אני  או  חדשה',  נשמה 

בגלל זה'.
יותר רגועה והם הרבה  אנשים שחיים כך נפשם הרבה 

יותר בטוחים בעצמם ובדרך שלהם.
או  שלי,  האדמו"ר  כמו  במשפטים  נתקל  אני  לפעמים 
שהדרך  שחושב  מי  טובה.  הכי  היא  שלי  הרוחנית  הדרך 
שלו או בגלל האדמו"ר שלו הוא יותר קרוב לאלוקים - חי 

בטעות גדולה.
אישי  באופן  אותי  מקרבת  הזו  הדרך  להגיד  יכול  אתה 
ספציפית להשם יתברך, האדמו"ר הספציפי הזה גורם לי 
באופן אישי להתחבר יותר להשם, אני מרגיש שהדרך הזו 

מדברת אלי.
אחר  ותיקון  אחרת  נשמה  אחר,  נפש  מבנה  אחד  לכל 
בדרך  זה  את  עושה  אחד  וכל  לעבור,  אמור  הוא  שאותו 
בכיס,  נמצא  לא  הוא  ברוך  הקדוש  אחד  אף  אצל  אחרת. 
בעל  הוא  הוא  הקב"ה  השם.  על  בעלות  לו  אין  אחד  אף 

הבית שלנו.
אני באופן אישי מקבל מכל אחד וקורא את כולם, לכל 
יותר.  ואחד  עלי, אחד פחות  ולהשפיע  יש מה לתת  אחד 
התנסיתי וקראתי הרבה אז אני יודע מה מדבר אל נשמתי 
ונפשי, אך אני יודע שכל אחד ודרכו. כל הנחלים זורמים 

לים.
לצערנו יש בדורנו המון מחלוקות או תופעה של דיבורים 
נגד גדולי ישראל, וראיתי דברים מזעזעים שאנשים מעיזים 
נבע מזה,  והכל  גדולי ישראל מכל מיני חוגים  נגד  לדבר 
מהאמונה שאם הדרך שלי היא הכי נכונה ובפרט האדמו"ר 
על  מדבר  כשאני  אז  נכונים,  הכי  הם  שלי  הרב  או  שלי 
אני ממש מציל את העולם, מציל את הכבוד של  אחרים 

השם יתברך...
לי  שמותר  היא  כזו  חשיבה  המוטעית של  המסקנה  אז 
ישראל  גדולי  אחרים,  רבנים  אחרים,  צדיקים  נגד  לדבר 
טועים  הם  כי  השם.  בעבודת  שונה  דרך  נגד  או  אחרים 
ואנחנו צודקים, ופשוט שוכחים שאלו ואלו דברי אלוקים 

חיים, ולכל אחד תפקיד שונה בעולם הזה.
לי ברורה הנוסחה: אני נמצא בדרך מסוימת או שבחרתי 
בדרך או ברב או אדמו"ר מסוים בגלל שהשם סיבב שאני 
הרבי,  שלי.   הספציפית  לנפש  מדבר  זה  וכי  פה,  אהיה 

אמורים  השם  בעבודת  מסוימת  דרך  הרב,  האדמו"ר, 
זה  שבגלל  להגיד  אך  לאלוקים.  קרוב  יותר  אותי  להביא 
אז   - בדרכו  טועה  הוא  כי  להשם  קרוב  פחות  אחר  אדם 

הפסדת את כל המטרה.
במובן יותר עמוק, האדם רוצה להרגיש שהאני שלו הכי 
טוב והכי צודק, ולכן הוא אומר הרב שלי, האדמו"ר שלי, 
וכלל ממשהו  כלל  נובע  לא  וזה  צודקים,  הכי  הדרך שלי 
ואגו שהאני הפנימי שלי  פנימי  רוחני, אלא מפחד  פנימי 

יתערער לכן אני מוריד ומבטל אנשים אחרים.
אני רואה גם אצל בני נוער שמגיעים אלי איך כל אחד 
שונה במבנה נפשו וכל אחד צריך כיוון שונה. פעם הגיע 
אלי בחור אחד שהיה במצב של תלוי ועומד, בלי ישיבה 
אותו  שלחו  לו.  שיתאים  מקום  לו  וחיפשו  קהילה,  ובלי 

שינסה ללכת לאדמו"ר אחד לראות אם הוא מתחבר.
ממש  שהוא  לי  ואמר  השבת  אחרי  אלי  הגיע  הוא 
אמרתי  אדמו"ר.  לאותו  התחבר  לא  ממש  הוא  התאכזב, 
שלך  הנשמה  ושורש  שלך  הנפש  כנראה  בסדר,  'הכל  לו 
לי'.  בטוח  זה  אותו,  תמצא  אתה  אחר.  למישהו  קשורים 
ואכן, לאחר תקופה שלחנו אותו לרב מסוים ואני לא יכול 
את  מצאה  נשמתו  בחור.  באותו  שחל  השינוי  את  לתאר 

מבוקשה והוא עלה על דרך המלך.
אלי  שהגיע  האב  על  פתחתי,  שבו  הסיפור  את  אסיים 
ארוכה  שיחה  לאחר  אחרת.  חסידות  שחיפש  בנו  אודות 
והוא  אחרת,  בצורה  הדברים  את  ראה  הוא  בס"ד  אתו, 
התקשר לאחר שבועיים להגיד לי איך כל הבית השתנה, 
הבית הרגוע מהסיפורים והאגדות חזר להיות כבראשונה.

"אתמול בני חזר בלילה מאוחר הביתה, אחרי טיש ארוך 
שהיה לו, הוא ניגש אלי, חיבק אותי ולחש לי באוזניי 'אבא 
התמיכה  על  תודה  מחדש,  שנולדתי  מרגיש  אני  תודה, 
אני אוהב אותך  בני היקר  לו  שאתה מבין אותי'. לחשתי 
הכי  הבן שלי,  ובכל מחיר. אתה  בכל מצב  ולנצח,  תמיד 

חשוב שלי שיהיה לך טוב".
אומרת  הגמרא  בעיניי,  חשוב  שמאוד  בדבר  אסיים 
עוף  ובעולת  ניחוח',  ריח  'אישה  בהמה  בעולת  "נאמר 
'אישה ריח ניחוח', ובמנחה 'אישה ריח ניחוח'. לומר לך: 
אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" 
)מסכת מנחות פרק יג משנה יא(. איפה שנהיה, באיזו דרך 

רוחנית שנבחר, השם רוצה את הלב הפנימי שלנו.
רבא אמר שבימיו למדו תורה בהרבה יותר מאשר בימי 
רב יהודה, והנה, למרות זאת, "אנו צועקים לגשם כל היום, 
כך  על  למה?  בשמים".  צעקותינו  על  משגיחים  אין  אך 
עונה רבא "הקב"ה ]רחמנא[ ליבא בעי ]"רוצה את הלב"[.  
וכך אמר הקב"ה לנביא )שמואל א טז, ז(: "ַאל ַּתֵּבט ֶאל 
ִיְרֶאה  ֲאֶׁשר  ֹלא  ִּכי  ְמַאְסִּתיהּו,  ִּכי  קוָֹמתוֹ  ְּגבַֹּה  ְוֶאל  ַמְרֵאהּו 

ָהָאָדם, ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב".
רחמנא ליבא בעי. השם רוצה את הלב שלנו את הנקודה 
מקום  ובכל  דרך  בכל  שנהיה  איפה  הלב.  של  הפנימית 

רחמנא ליבא בעי.
לתגובות:

machon.rot@gmail.com

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

לכל אחד הרב שלו והדרך שלו, מה שיביא אותו לקרבה נכונה לבורא יתברך, ואל 
לנו לזלזל איש בדרכו של חברו   "רבה רבה רבה, מיר וויל מקשר זיין צו דיר"



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

גם השבוע הזה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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תהיו כל הזמן בשריים

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים

השבוע הלשישי

קרטון בשר קומפקטיקרטון עוף

פרשת יתרו | יב - יז שבט | 28.1-2.2.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"ג

לק"ג

לק"ג לק"ג

יום
ג'

1890199018902290

יום
פילה מושטב'

קפוא
  קרטון עוף

טרי
פילה מדומה

קפוא
בקר טחון

קפוא
כרעיים עוף

קפוא

קפוא

לק"גלק"ג 2980

לק"ג

17903490

פילה טונה

ליחי'

כולל פריסה

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

קרטון בשר קומפקטיקרטון בשר קומפקטיקרטון בשר קומפקטי

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד

44902290לק"ג
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מאחורי 
התולעים
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ט"ו בשבט ללא תולעים

פירות נקיים לא חייבים בדיקה מתולעים   .1

בס"ד

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה"

דכן לשנת תשע"ח מעו
אבטיח
אבוקדו

אגוז אורן )צנובר(
אגוז ברזיל

אגוז מקדמיה

אגוז פקאן בקליפה
אגס

אננס בשימורים )בסירופ(

אתרוג מסוכר
בננה

בננה צ'יפס

דובדבנים מיובשים
ללא חרצנים

)תוצרת ארה”ב בלבד(

חמוציות

לדר )באריזה סגורה(

מלון עגול
מנגו 

ערמונים )קלופים וקלויים, 
באריזה הרמטית(

פאפאיה

פסיפלורה

פקאן מסוכר )"פקאן סיני"(

קוקוס )שלם וטחון(

קרמבולה

שזיפים מיובשים

שימורי משמש

תפוז סיני מסוכר

תפוח עץ )טרי ומיובש(

פירות שלעיתים נגועים טעונים בדיקה מתולעים   .2

אגוזים בקליפתם 

הקשה )אגוז מלך, בונדוק(

בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורי משי", פירורים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז נראה מכורסם.

אגוזי בונדוק קלופים 
ושקדים קלופים

בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצאו "קורי משי", סימני כרסום או נקב, חוצים ובודקים אותו מבפנים. אם נמצאה נגיעות ודאית, יש 

לחצות ולבדוק את כולם מבפנים )גם אם לא נמצאה נגיעות, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בפנים(.

אגוזי פקאן קלופים

בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורי משי", תולעים או פירורים עגולים.

אגוזי מלך קלופים

מנערים בתוך מסננת בעלת חורים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. בודקים את כל האגוזים משני 

צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורי משי", תולעים או סימני כרסום.
אגוזים ושקדים

קצוצים

מנערים בתוך מסננת רשת )מסננת אורז( על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנותר במסננת על משטח 

לבן ובודקים בין החתיכות.
אגוז קשיו

בודקים את כל האגוזים מבחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חוצים ובודקים אותו בין שני החצאים. אם נמצאה נגיעות פנימית ודאית, יש לחצות את כולם. 

)מעט פירורים חומים דקים בין החצאים הם שאריות הקליפה ולא נגיעות(. ]גם אם לא נמצאה נגיעות, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בין שני החצאים[.
אוכמניות

קפואות )מלית(: רצוי לטחון בבלנדר.

טריות: ראה ספר בדיקת המזון כהלכה, כרך ב'.

קשה לבודקם. לרכוש רק את המשווקות תחת כשרות מהודרת. מיובשות:  
אנונה

לקלף ולשטוף. לפרוס לפלחים ולבדוק אם מצויות רימות לבנות.
אננס 

טרי: לקלף ולהסיר את כל החללים החומים המצויים תחת הקליפה.

מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עליו זבובון או חרק.

מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירורים כהים עגולים בחללים הקטנים שבבשר הפרי.

משומר במיץ טבעי: עלול להיות נגוע, עדיף להשתמש בשימורי אננס בסירופ.
אפרסמון

להוריד את ה"עלה" )שסביב העוקץ( ולשטוף היטב. אם הפרי רך מאד, לבדוק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי,

מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצויות שם רימות לבנות. )נקודות שחורות קטנות בבשר הפרי אינן מהוות סימן לנגיעות(.
אפרסק

בשימורים: להתבונן אם מצוי זחל בפירות או בסירופ.
גויאבה

לחתוך פרוסות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוסה משני צידיה אם מצויה רימה.

צבע הרימות כצבע הפרי )עם נקודה שחורה קטנה בראשן( וקשה לזהותן.

שיטה חלופית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור כהה רך במיוחד או נקב קטן. לחתוך אזור זה ולהתבונן אם מצויות

רימות בתוך הפרי.
דובדבנים

לחצות אחדים למדגם )כ-10%( ולבדוק אם יש תולעת. אם נמצאה נגיעות, יש לחצות את כולם ולבודקם מבפנים.  מסוכרים )ללא חרצנים(:

בסירופ: תוצרת אירופה: מתוקים - לפתוח כל אחד ולבדוק. חמוצים )כגון בהשגחת העה”ח( - בחזקת נקי.  תוצרת ארה”ב: בחזקת 
נקיים.

מיובשים עם החרצן )מצומקים(: בדיקתם קשה ועדיף לא להשתמש.

מיובשים )ללא חרצן(: תוצרת ארה”ב בלבד. בחזקת נקיים.
זיתים

זיתים ירוקים או מושחרים: אם יש כתם כהה, לחצות ולהתבונן אם מצויה מחילה בתוך הזית.

זיתים שחורים: יש לחצותם ולבודקם מבפנים אם מצויה מחילה או תולעת.

טבעות זיתים )ירוקים או מושחרים(: לשטוח על צלחת וכדומה ולהתבונן אם מצויה מחילה או תולעת.
לדר ללא אריזה

להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.
משמש מיובש

פרי שלם: לחצות ולבדוק כנגד האור משני הצדדים.

פרי הנמכר חצוי: להשרות במים פושרים, לפתוח את הקפלים ולבדוק כנגד האור.
ענבים

מחלקים את האשכולות הצפופים לחלקים קטנים. משרים את הענבים במים עם מעט סבון נוזלי ושוטפים היטב במים זורמים.    .1

רצוי לחזור על ההשריה והשטיפה שלוש פעמים.   

מסתכלים על כל עינב. אם רואים כתם כהה החודר לתוך העינב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתוכו.    .2

ערמונים בקליפתם הקשה   לחצות ולבדוק מבפנים אם מצויה תולעת או פירורים כהים, )אפשר לבדוק גם אחרי הבישול(.

פירות מיובשים:  להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרק. רצוי לשטוף.

אגס, אפרסק, חבוש, מלון, מנגו, קיווי, פאפאיה

קיווי
פנים הפרי בחזקת נקי. 

לעיתים רחוקות מצויות כנימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המקולף. 

לע"נ הר"ר אברהם חיים בן הר"ר יצחק ע"ה      לע"נ מרת יראת קיילא חוה בת הר"ר חיים הכהן ע"ה     לע”נ הרב אליעזר משה בן שלמה סאקס ע”ה

המשך

E-mail: teva.ramot@gmail.com • vayemoshe@gmail.com :מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו. ניתן להשיג בטל’ 9766653 - 08 או בדוא”ל

ערב ראש השנה לאילנות מציג "כל ישראל" את תהליכי צמיחת "כשרות המזון בהלכה" - מפעל חייו 
של הרב משה ויא  בשיחה מקיפה ליוסי גיטלר פורס הרב את משנתו החדשנית בשלל נושאים: 
מסביר על השינוי בדור האחרון: "יש נדידת חרקים ממדינה למדינה – הגלויות התחלפו ואין מסורת" 
 מציע פתרון לכל בעיה: "הקו שלנו הוא לא לומר מה אסור אלא איך מותר"  מספר על השגחה 
פרטית: "הפמוט התפוצץ ושברי הזכוכית לא אפשרו לאכול את העוגה"  וגם: מה השיב הגרש"ז 
לטעום  הבאבא-סאלי  הסכים  לא  מדוע  הרב?  של  לשיעורים  ללכת  האם  ששאלה  לבתו  אויערבאך 
מהמרק בליל שבת? מה ההבדל בין פיסטוק אמריקאי לרעהו היווני? והקשר בין ט"ו בשבט לחורשות 

החרובים  נאכל מפריה ונשבע מטובה

|| יוסי גיטלר ||
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אכילת א על  בתורה  נמנו  רבים  יסורים 
שקצים ורמשים, או בהגדרתם העדכנית: 
על  האמונים  יהודים  וחרקים.  תולעים 
קיום התורה יגעו משך כל הדורות לנפות 
ולברור את מאכלם עד הסר ספק, משום 
כך היו רבים שנמנעו מאכילת מיני פירות 
האחרון  בדור  כדבעי.  לנקותם  ידם  השיגה  שלא  וירקות 
ויא,  משה  הרב  של  בדמותו  ישראל  לעם  בשורה  ניתנה 
ודרכי  ההלכה  יסודות  את  ולבאר  להנגיש  ליבו  שנדבו 
לשורש  ירד  המוגמר  המוצר  להגשת  בדרכו  הבדיקה. 
הדברים, נכנס לנבכי הנושא הסבוך, ולא הותיר אבן שלא 

הפכה עד לליבון העניין בשלמות.
היא  זרה  היא,  ובסיסית  שחמורה  כמה  עד  זו,  סוגיא 
לרבים המתדפקים לראשונה בשעריה. לא כולם מבינים 
מה נשתנה הדור האחרון מכל אלו שקדמו לו. מה אירע 
חרקים  לריבוי  שגורם  השישי  האלף  של  השני  בחלק 
בתחום.  העוסקים  המומחים  מדברי  כמשתמע  ונגיעות 
יום ט"ו בשבט ראש  כפליים מתעצם הקושי בערבו של 
השנה לאילנות, בו נוהגים חסידים ואנשי מעשה להעלות 
ישראל  ארץ  בהם  שהשתבחה  פירות  מיני  שולחנם  על 
וטורקיה, והמהדרים מרחיקים עד לארצות טרופיות ואיי 

הקאריביים כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות. 
ירקות  גם  בהם  שמעורבבים  ופעמים  פירות,  שווקי 
שנדחפים בכוח לחגיגה, צצים בכל קרן רחוב כפטריות 
גוונים  בשלל  זוהרת  עין  משובבת  סחורה  הגשם.  אחר 
אלו  הזה  הפסטיבל  בכל  צבעוני  שפחות  מה  עבר.  לכל 
שונים  במחבואים  מנוח  המוצאים  והחרקים  התולעים 
בדעתו.  יעלה  לא  ומוחו  מגעת  אינה  אדם  שיד  ומשונים 
רבים וטובים עומדים ושואלים מה עלינו לעשות כדי לא 
לשקץ חלילה את נפשותינו בכל אלו, מהי הדרך נלך בה 
וזבובים, ושאר  וכנימות, תולעים  מבלי שנתקל בחרקים 

מרעין בישין. 
כדי לעשות סדר בפאזל המורכב, פנינו לדמות המזוהה 
על  לעמוד  וביקשנו  המזון,  נקיות  תחום  עם  מכול  יותר 
הימים  את  בשלום  לצלוח  בידו  שנקוטים  האצבע  כללי 

הבאים וקרבים.

במעלליו יתנכר נער

שבדרום  ברזיל  במדינת  הרב  עשה  ילדותו  שנות  את 
יבשת אמריקה, כבר שם החלה לבצבץ חיבתו המיוחדת 
בחרותו  בימי  והמסתעף.  תולעים  בהלכות  הקשור  לכל 
זכה להסתופף בצלו של הגאון הגדול רבי יששכר מאיר 
נתיבות,  בעיר  'הנגב'  ישיבת  ספסלי  את  חבש  עת  זצ"ל 
גם אחרי נישואיו לאשתו שהוריה התגוררו בצרפת, נותר 
תקופה  לאחר  הגדול,  לרבו  ונראה  סמוך  בנתיבות  לגור 
ירושלים, בה מתגורר ופועל עד עצם  עבר לעיר הקודש 

היום הזה בשכונת סנהדריה המורחבת.
'בית- בהיכל  הכשרות  תורת  בחקר  הגה  בירושלים 

יוסף  רבי  הגאון  בראשות  בהתיישבות'  להלכה  המדרש 

הספרים  סדרת  את  לכתוב  החל  זו  במסגרת  אפרתי. 
מי  לכל  ויסוד  כבסיס  הידועים  כהלכתה'  המזון  'בדיקת 
שכף רגלו דורכת על מפתן עולם בדיקת המזון. באותם 
בהם  מצומצמת  במתכונת  שיעורים  במסירת  החל  שנים 
פרס את חידושיו במשנת כשרות המזון שהעיסוק בה לא 
היה נפוץ באותה העת. עם הזמן, הציבור שנחשף לעולם 
לא  שאיש  חמורים  באיסורים  הגובל  מוכר  ובלתי  חדש 
רוצה להיכשל בהם, דרש את השיעורים בתדירות גבוהה 
ובשנת  תכפו הבקשות,  כך  המודעות  ככל שגברה  יותר. 
תשנ"ח הקים הרב את ה'מכון להנחלת ההלכה' במסגרתו 
מענה  למתן  יבשות,  וחוצה  הענפה  הפעילות  מתנהלת 
הולם עבור כל מוקש שלא יצוץ בשדה הכשרות. פעילות 
המכון היא בעלת מנעד רחב ביותר, החל ממענה טלפוני 
לעקרת בית שנתקעה באמצע בישול מרק, דרך שיעורים 
לחקלאים  צמודה  להדרכה  ועד  לאברכים  מוקלטים 
למפעלים  כשרות  והענקת  הארץ,  רחבי  מכל  ומגדלים 

ומכוני ייצור.
אפיזודה  לנו  מספר  הוא  הרב,  עם  שערכנו  בשיחה 
ירוק  בצל  של  משלוח  קיבלנו  "השבוע  המכון:  מהווי 
לבדיקה, מהמפעל זה יצא נקי ואצלנו זה נמצא נגוע, מה 
רק  כראוי,  הייתה  המפעל  בדיקת  שאכן  התברר  אירע? 
וכאשר  הקפדניות,  להוראות  נצמדו  לא  האריזה  שבעת 
הרב  אותנו  בנוסף משתף  תקלות".  יוצאים  מצייתים  לא 
אודות מפעל גדול ממעלה-אדומים שחפץ לשווק ירקות 
להסדרת  המכון  מול  ובדיקה  לייעוץ  ופנה  ממולאים 

הנושא.
גולת הכותרת של ספרי הרב היא הסדרה "כשרות המזון 
הלכות   – הראשון  כרכים:  שלושה  שכוללת  בהלכה" 
וכשרות  פירות  בדיקת   – השני  ירקות,  ובדיקת  תולעים 
משולבות  בספר  יבש.  מזון  בדיקת   – והשלישי  הדגים, 
תמונות רבות והוא תורגם לאנגלית. כמו כן הוציא הרב 
את החוברת "קיצור בדיקת המזון כהלכה" והיא תורגמה 

לכמה שפות ובהן אנגלית, ספרדית ופורטוגזית.

במקום שאין אנשים

התיישבנו  העניין,  מהות  על  לדבר  שהתחלנו  קודם 
וכיצד  הרעיון  התרקם  איך  הדברים,  מהלך  על  לשמוע 
אדם  של  יצירתו  פרי  שכולה  הכשרות  אימפריית  נבנתה 

אחד בעשר אצבעותיו.
אז מתי כל זה מתחיל?

כבר  מלידה,  כמעט  היא  שההתחלה  לומר  "אפשר 
להסתכל  אהבתי  ג'וקים,  של  אוסף  לי  היה  ילד  בתור 
ההתעניינות  עיקר  אבל  גדילתם.  בדרכי  ולהתבונן  בהם 
על ההלכות הכתובות בתורה  כתוצאה מההקפדה  נבעה 

שאוסרות על איש יהודי לאכול מאכל הנגוע בתולעים.
"לאחר הנישואין התחביב כבר ממש התמקצע, אשתי 
את  היטב  לבדוק  אדוקה  מסורת  עם  צרפתי  מבית  באה 
הזו.  הנקודה  סביב  רבות  התנהלו  כך שחיינו  המאכלים, 
העובדה  את  לכך  נוסיף 
שלנו  המגורים  שמקום 
היה  החיים  בתחילת 
הדרומית  המושבה 
שנים,  ובאותם  נתיבות, 
דברי  תשכ"ז,  שנת  אזור 
המאכל לא היו מאוחסנים 
בלשון  מיטבית  בצורה 
זמן  עומדים  היו  המעטה, 
ומטבע  במחסנים,  רב 
הדברים היו נגועים מאוד. 
מודעות  לנו  הייתה  אז 
בדיקת  לחובת  עמוקה 

המאכלים.
עברנו  השנים  "עם 
ולאט  עיה"ק,  לירושלים 
שקיימת  הבחנו  לאט 
מודעות  וחוסר  בורות 
החשוב  בנושא  עמוקה 
חוסר  את  כשראינו  הזה. 
חשבנו  שבציבור  הידע 

אחד  שיעור  עם  התחלנו  בתחום.  פעילויות  לעשות 
בשבת אחה"צ אצלנו בבית, התאספו כמה אנשים בסלון 
את  ובמקביל  העניין  של  החשיבות  את  להם  והשמענו 
זה  הזמן  עם  וכך  הנוצרות,  הבעיות  את  לפתור  הדרכים 
בהמשך  דיברנו,  רק  הדרך  בראשית  והתמסד.  התפתח 
בצורה  ההלכות  את  והדגמנו  לשיעור  ירקות  גם  הבאנו 
עד  לשקופיות  ואז  לתמונות  עברנו  מכן  ולאחר  חיה, 

שהגענו למצגת המושקעת שישנה כיום".
היה  לא  זה  "כל  להדגיש  צורך  הרב  חש  זו  בנקודה 
הציבור  מצד  המבורך  הפעולה  שיתוף  לולא  מתרחש 
הרחב, שבמושכלות בחר לא לברוח מהמציאות אלא נענה 
נערכו השיעורים,  וגדש את היכלי התורה בהם  לקריאה 

מה שהכניס את הדבר למודעות כפי שאנו רואים היום".
איך פורצת יוזמה? דחף פנימי או עידוד חיצוני?

עם  התייעצנו  הנושא,  את  להציף  חשוב  היה  "לנו 
גדולי ישראל האם לעשות את זה וקיבלנו עידוד ודחיפה 
היה  מי שנתן את הדחיפה העיקרית למהלכים  מכולם". 
שכונת  ומרבני  מטרסדרוף  שכונת  רב  גנס,  ישראל  הרב 
בית-וגן בירושלים. "באחת השבתות פנה אלי הרב גנס", 
מספר הרב, "ואמר שהתחייב למסור דרשה לבני קהילתו 
בשכונת בית וגן, אולם רואה הוא שהדבר לא יעלה בידו, 
יהיה  השיעור  נושא  כאשר  מקומו  את  למלא  וביקשני 
השיעור  היה  זה  במזון.  החששות   - בקי  אני  בו  בתחום 

הראשון ומאז הכול היסטוריה".
אם כבר הזכרנו גדולי ישראל, האם הייתה מעורבות 
אישית של גדולי ישראל ופוסקי הדור בהלך הרוח של 

המכון ובשלבי כתיבת הספרים?
היינו בקשר הדוק עם פוסקי הדור בכל שלבי  "ודאי. 
כתיבת הספר. כל הפסקים שיש לנו הם מעמוד ההוראה 
בעל  הגאון  מרן  אלישיב,  שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
רבי  הגאון  מרן  וואזנר,  הלוי  שמואל  רבי  הלוי"  "שבט 
אויערבאך,  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  מרן  קרליץ,  ניסים 
ומרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיקים לברכה, 
עם הרב אבא שאול זכיתי להתפלל מדי יום שנים רבות, 
כל יום היינו שואלים אותו שאלות ומעלים קושיות והיה 

משיב על הכול, ועל זה נבנו יסודות הספרים. 
הספר  את  שהדפסתי  לפני  אלישיב,  הרב  מרן  "לגבי 
סיכמתי בכתב את כל פסקי ההלכה שזכיתי לשמוע ממנו, 
עליתי למעונו עם אוגדן התשובות ועבר איתי שוב על כל 
הפסקים. בדקנו את הכול, האם מובן מספיק והאם כתוב 
נכון, ורק אז הכנסתי אותם לספרים. אפשר לומר שבחסדי 

שמיים קיבלנו עידוד מכל גדולי ישראל".
במשנתו  הדור  פוסקי  שראו  הייחודית  החשיבות  על 
החדשנית של הרב ניתן ללמוד מהסיפור הבא, אותו אנו 
שומעים לראשונה: "השיעור הראשון שמסרתי בפומבי 
רבה,  הייתה  ההיענות  בית-וגן.  בשכונת  כאמור  היה 
בעיקר מכיוונם של נשים צדקניות, שהם אלו המתמודדות 
בכשרות  והמותר  האסור  עם  במטבח  דבר  של  בסופו 
המזון. מפאת הדוחק הרב אפשרו לנשים לשהות בעזרת 
הגברים שרוקנה במיוחד עבורם. בין המשתתפות הייתה 
יצחק  הרב  הגאון  קול-תורה  ישיבת  משגיח  של  אשתו 
רבי  הגאון  מרן  של  בתו  גם  שהיא  בורודיאנסקי,  ירוחם 

שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.
"לאחרונה שמעתי שלפני השיעור עלתה הרבנית לבית 
אביה הגדול ושאלה למוצא פיו על אדם חדש שהתחיל 
להתייחס  האם  תולעים,  יש  ופה  תולעים  יש  לומר שפה 
הוא  האם  אותה  שאל  זלמן  שלמה  רבי  ברצינות.  אליו 
אומר רק מה אסור לאכול או שגם מביא פתרונות, היא 
השיבה שנותן גם פתרונות לבעיות שמציג, ענה לה אביה 
"אם ככה זה בסדר גמור". ואכן זה היה הקו שהשתדלנו 
אלא  הציבור,  את  להפחיד  לא  השנים,  כל  בו  ללכת 

להראות שיש בעיה ויש גם פתרון ראוי".

לא שערום אבותינו

יש רבים שתמהים מה אירע בשנים האחרונות, מאז 
חרקים  ריבוי  שנמצא  הנושא,  על  לעורר  הרב  שהחל 
ונגיעות בתוצרת האדמה. מה שלא זכור מן העבר ונראה 

על פניו כמשהו על-טבעי?
בשלווה  הזה,  מהסוג  בשאלות  ורגיל  בקי  נראה  הרב 
"נתחיל  לאחת:  אחת  הטענות  את  הודף  הוא  אופיינית 



21 י' בשבט תשע"ח 26/1/18

שמאז  רואים  אנחנו  הלכה  בספרי  שמעיון  בעובדה 
לא  הוא  תולעים  הנושא של  התייחסות.  הייתה  ומתמיד 
בדור  התחדש  משהו  שכאילו  חושבים  אנשים  חדש, 
שלנו, זה לא נכון. ראשית כל איסור אכילת תולעים כתוב 
גם  כמו  זה,  על  מיוחד  פרק  יש  ערוך  בשולחן  בתורה, 
ברחבי הספרות ההלכתית כולה אנחנו רואים ביטוי גדול.

בדברי  שהוזכרו  מאכלים  של  רשימה  מובאת  "בספר 
חז"ל שכבר הזכירו בימיהם תולעים בתמרים או בחיטה 
לראשונים:  נמשיך  מאכלים.  מיני  כל  ועוד  בדגים  וכן 
רש"י מדבר על תולעים שבישלו אותם מה דינם, בספרי 
ראשונים רבים אנחנו רואים התייחסות ארוכה ומפורטת, 
שכאשר  שמיר  על  כותב  הגדולה'  כנסת  'שיירי  בספר 
כי  בעיניים  שחור  נהיה  שחור  משטח  על  אותו  מנערים 
תולעים  מזכיר  חכמת-אדם  הספר  חרקים,  המון  רואים 

בדגים.
מקפידים,  לא  למה  שזעקו  מצינו  האחרונים  "בספרי 
על  בכאב  כותב  הוא  בו  שלם  פרק  לו  יש  הפלא-יועץ 
כך שאנשים מזלזלים ולא משגיחים בעוון חמור שכזה. 
כך שלבוא ולומר שאלו דברים חדשים שמקרוב באו זו 

בורות משוועת".
ובכל זאת, לא השתנו דברים במאה האחרונה?

"אין ספק שהשתנו. בני ישראל במאות האחרונות חיו 
במרוקו  שנים,  מאות  מדינה  באותה  אבל  בגלות  אמנם 
חיו היהודים שש מאות שנה, בפולין שמונה מאות שנה, 
ובתימן אלפיים שנה. האוכל היה קבוע והמסורת - מה 
בדור  לבת.  מאם  עברה   - הבדיקה  ודרכי  בדיקה  טעון 
האחרון חלו תהפוכות עולם, אין כמעט קהילה ששרדה 
חדשות,  מדינות  האחרונים,  הדורות  בשני  במקומה 
מאכלים חדשים, וממילא יש פה חידושים שלא ידעו ולא 
הכירו ולא שערום אבותינו, ואין מסורת ברורה לגביהם. 
בעולם,  אחרים  בחלקים  רק  היו,  שתמיד  דברים  ואלו 

וכעת גם אנו נדרשים לעסוק בהם.
"בנוסף אירע שינוי מהותי מאוד וזה העובדה שיש לנו 
היו  גידול ביבוא-ויצוא. פעם לכל מדינה  בדור האחרון 
את הפירות שלה והתולעים שלה, במשך הדורות החלו 
יוסף  בזמן  כבר  רואים  למדינה,  ממדינה  דברים  לעבור 
מאוחר  יותר  למקום,  ממקום  בשמים  שהעבירו  הצדיק 
ספינות  כשפיתחו  מיובשות,  קטניות  להעביר  התחילו 
שנוסעות יותר מהר אז התחילו להעביר גם פירות וירקות 
טריים. מה שצריך להבין זה שהפירות והירקות נושאים 
על גבם חרקים ומזיקים שגדלים עמהם, יוצא שאם בעבר 
לכל מדינה היו את הפירות והתולעים שלה, כעת יש לנו 
בכל מקום פירות מכל העולם ויחד עם הפירות והירקות 
נדדו גם התולעים. על פירות של ארה"ב, למשל, לא צריך 
לברך שהחיינו כי אפשר למצוא בכל סופר-מרקט את כל 

הפירות מכל העולם כל השנה.
"האור-החיים בפרשת שמיני שואל למה יש לנו היום 
יותר  היום  לנו  יש  האם  שואל  לא  הוא  תולעים,  יותר 
הנחה  מנקודת  יוצא  שהוא  ניכר  למה,  אלא  תולעים, 
שכבר בזמנו - לפני מאתיים וחמישים שנה - היו ריבוי 
סיבה  סיבות:  שתי  לזה  ומונה  מתרץ  הוא  בתולעים. 
ראשונה רוחנית, הוא כותב שהיום שנזהם האוויר התרבו 
יותר  יש  רוחני,  לאוויר  כמובן  מתכוון  הוא  המזיקים. 
זה  את  אמר  הוא  ואם  תולעים.  יותר  יש  באוויר  טומאה 

בזמנו מה נאמר אנחנו בזמננו.
המזיקים  לריבוי  הפשוטות  ההוכחות  אחת  "ואגב, 
באקלים הנוכחי הם הכינים בראשם של ילדים ופעוטות, 
כינים בשערות מצאת אצל אנשים מוזנחים שלא  בעבר 

הקפידו על היגיינה מינימלית, היום זה 
כמעט נחלת הכלל. ועם כל התכשירים 
הם  הזמן  כל  שממציאים  החדשים 
אותו  להתגבר.  הדרכים  את  מוצאים 
הדבר בשדה, יש כל הזמן יותר חרקים, 
שממציאים  וההדברות  הפטנטים  וכל 

לא מצליחים להתמודד עם זה.
האור-החיים  אומר  שנייה  "סיבה 
זה  אחת,  נעשו  הארצות  שכל  היא 
כנראה  המזיקים.  לריבוי  שהביא  מה 
יבוא  של  הזו  לנקודה  מתכוון  שהוא 
ויצוא, מאז תחילת ההתפתחות בתחום 
התחילו  הבינ-מדינתית  התחבורה 
למדינה  ממדינה  מאכלים  לעבור 
עברו  והירקות  הפירות  עם  יחד  כאשר 
לאזורים  מזיקים  והגיעו  החרקים,  גם 
רגל  דריכת  להם  הייתה  לא  שבעבר 
על  לגבור  איך  מסורת  אין  וממילא 

הנגיעות הללו.
שהביא  ספר  עולם  לאור  יצא  )תש"כ(   1960 "בשנת 
רשימה של מאה מיני חרקים שבאו לארץ-ישראל במאה 
התפשטות  יש  לעיל  שהסברנו  כפי  האחרונות,  השנים 
גדולה של מזיקים בכל העולם כתוצאה משינוע מוגבר".

שמשהו  שהטענות  אומר  הרב  נכון,  מבין  אני  אם 
למה  ומוצקת  מוצדקת  סיבה  יש  אבל  נכונות,  השתנה 

זה השתנה.
"ברמת העיקרון כן, אם כי יש דברים שבאמת לא היו 
מודעים אליהם למרות קיומם. בספר קדמון - פחד-יצחק 
- כותב על תולעים שהתגלו בפטריות, שיש מי שרוצה 
להתיר לאוכלם כי יש מנהג קדמונים לאכול את הפטריות 
ידעו  לא  הקדמונים  כי  טעות  שזה  קובע  והוא  הללו, 
מקיומם של התולעים, אם היו מודעים לכך גם הם היו 

אוסרים".

גפן תאנה ורימון

שאפשר  פרי  יש  מדינות,  בין  מעברים  על  דיברנו 
עד  ישראל  בארץ  נגוע  היה  שלא  כמי  עליו  להצביע 
הרב  הרחיב  עליהם  המזיקים  ונדודי  האחרונה  למאה 

ייבאו אותו לאזורנו?
"ודאי, פירות התאנה, שהיא אחת מהמינים שהשתבחה 
בהם ארץ ישראל, היו ראויים לאכילה ללא חשש במשך 
התיכון  למזרח  מאפריקה  הגיע  שנה  מאה  לפני  דורות, 
אחד  כאשר  ביבולים,  שמות  ועשה  הפירות'  'זבוב 
יודעים  שכולם  וכפי  התאנה,  הוא  המרכזים  הנפגעים 

היום לא ניתן כמעט לאכול את הפרי הזה 
מחשש לנגיעות".

להעיד  יכול  הרב  שכבוד  פריטים  יש 
שנבדקו בצורה יסודית ואין למצוא מהם 

בכל העולם ללא נגיעות?
"נמשיך בתאנה, תאנה מיובשת שבאה 
עם  מתייבשים  שם  התולעים  מטורקיה 
הייתי  אותם.  לזהות  מאוד  וקשה  התאנה 
בתורכיה עם יהודי שרצה ליזום גידול של 
לשדות  אותנו  לקחו  תולעים,  ללא  תאנים 
המלון,  מבית  נסיעה  שעות  שלוש  מרחק 
כאשר ראינו את צורת הגידול של התאנים 
לאחור  שחזרנו  חשנו  הייבוש  ואופני 
באופן  נעשה  זה  שנה,  אלפי  שלושת 
על  לעלות  שניתן  ביותר  הפרימיטיבי 
הדעת, הכול פתוח על פני השדה והחרקים 
למלון  חזרנו  הפרעה,  ללא  בשפע  באים 
נטלנו את מטלטלינו ושבנו ארצה בטיסה 
הראשונה, הבנו שאין לנו מה לחפש פה, 

הרבה אין מה לעשות".
בספר  דבר.  אותו  ירקות-עלים  "גם 
של  ארוכה  רשימה  מביא  חכמת-אדם 
לדוגמא  אזורים,  לפי  ומקטלג  מאכלים 
נגועים  הדובדבנים  פלונית  במדינה 
ובמדינה פלמונית הדובדבנים לא נגועים, 
ובמדינה  נגועים  השזיפים  הזאת  במדינה 

ופוסק  מסיים  והוא  הדרך.  זו  על  הלאה  וכן  לא,  הזאת 
שירקות-עלים בכל הארצות מוחזקים כנגועים. ועל זה, 
עיניים,  ממראה  להעיד  יכול  אני  לקרא,  ועוד  כיהודה 
ירקות- לומר שכל  יכול  ואני  היבשות  שבדקנו בחמשת 

הבדלים  בחרקים.  נגועים  הכלל  מן  יוצא  ללא  העלים 
בין מדינות או בין תנאי אחסון ואופני חיטוי שונים יש 
בקטניות ופירות, אבל בכל הקשור לירקות-עלים אנחנו 

רואים גם בימינו שבכל העולם הם מוחזקים כנגועים.
"גם גרעיני חמניות, כמעט בכל שקית יש כמה נגועים 
לכן צריכים לבדוק היטב קודם האכילה. תות-שדה בדקנו 
בכל היבשות שבעולם ולא מצאנו תות בלי נגיעות. איך? 

החרקים הולכים ומתרבים ולכן יש לנו יותר בעיה".
מה באמת קרה עם התות, פעם היה נהוג לאכלו וביום 

בהיר זה הפך לאיסור?
שלושה  במשך  כבר  הנושא  את  העלינו  "אנחנו 
וראיות, בשנים האחרונות  עשורים, הוכחנו עם תמונות 

זה חדר למודעות של הציבור ולכן אירע השינוי.
ללא  תותים  לגדל  מנסים  שנה  וחמש  עשרים  "כבר 
חרקים ללא הצלחה, כעת התחילו לשווק תות-שדה מזן 
שאינו נגוע, יש מישהו אחד שהצליח, אם כי צריך לסייג 



אפשר לומר שההתחלה היא 
כמעט מלידה, כבר בתור 
ילד היה לי אוסף של ג'וקים, 
אהבתי להסתכל בהם 
ולהתבונן בדרכי גדילתם. 
אבל עיקר ההתעניינות 
נבעה כתוצאה מההקפדה 
על ההלכות הכתובות 
בתורה שאוסרות על איש 
יהודי לאכול מאכל הנגוע 
בתולעים
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ואחר  ללא חרקים שצלחו במשך תקופה  שאירעו בעבר מקרים של שיווקיים 
כך נכשלו, כאן אנחנו עוד בתחילת הדרך ונצטרך להמתין לראות לאן הדברים 
ילכו. מה שנכון עכשיו שאם יש השגחה צמודה ובודקים שזה יוצא נקי אפשר 

לסמוך.
"למעשה ההוראה לאלו שאוכלים חי היא לקלף שכבה דקה מכל צד ולשטוף במים 
זורמים, ולאלו שרוצים לאפות אותו או לטחון הדרך הטובה ביותר היא לחתוך את העלה 
ולשרות במים מעורבים עם מעט חומר-ניקוי, לשטוף היטב ולאחר מכן שוטחים את זה 

לייבוש, ואז אופים או טוחנים לפי העניין.
"עוד דוגמא לדבר שהיה מקובל בעבר לאכלו וכיום לא נראה כמעט הם קלחי-התירס, 
ילדים היו אוכלים את זה כממתק, בזמן שיש חרקים מאוד קטנים, טריפסים שאוהבים 

להתחבאות מתחת לגרגירים או בין גרגרי התירס במקומות נסתרים".
אז מה הדרך לאכול בלי להיכשל?

"לכל דבר יש פתרון. לדוגמא בתמרים יש תולעת שכשהיא מתייבשת היא נהיית בצבע 
לשים  פתרון  יש  אז  חום,  בצבע  כידוע  שהוא  התמר  בתוך  בה  להבחין  אפשר  ואי  חום 
את התמר מול אור השמש ואז התמר מקבל שקיפות וניתן להבחין בתולעת. אותו דבר 
בתותים יש חרקים קטנים שמתחבאים מתחת לגרגרים שבקליפה, מה שאנו ממליצים זה 

לקלף את התות ולשטוף במים זורמים. אם מחפשים מוצאים פתרונות לכל בעיה".
יש מוצרים שניתן לקבוע שכן נמצא בהם הפתרון 

הכוללני ואין מה לחשוש יותר?
בחממות  שגדלים  ירקות-עלים  לגבי  "לכאורה 
אפשר לומר זאת. זכינו בדור הזה מה שלא היה בדורות 
מוחזקים  ירקות-עלים  בספרים  שנכתב  כפי  עברו, 
לנקות,  מאוד  קשה  אותם,  לבדוק  ומורכב  בתולעים 
וזכינו שיש היום גידול של ירקות ללא תולעים, אמנם 
עדיין לא מאה אחוז ויש לשטוף אותם טוב, אבל יש 
ואנשים  שטופים,  אותם  שמוכרים  כאלו  אפילו  כבר 
נהנים מאכילת ירקות כדבר שבשגרה. מי שיודע לפני 
ארבעים שנה רוב הציבור המדקדק היה נמנע מלאכול 

ירקות-עלים.
תולעים,  ללא  קטניות  היום  שיש  זכינו  כן  "כמו 
לפני שלושים שנה לא היה כמעט בנמצא שקית אורז 
או קמח בלי חרקים, היום יש קטניות ברורים וקמח 

מנופה שלא צריך לנפות אותו.
מחרקים  נקי  לגדל  שמנסים  יש  קלחים  תירס  "גם 
או  קפואים  תירס  גרגרי  הצלחה.  ללא  בינתיים 

שימורים שטופים אפשר לאכול ללא כל חשש.
של  רשימה  מביאים  אנחנו  בשבט  ט"ו  של  "בדף 
להיכנס  יצטרכו  שלא  נקיים  בחזקת  פירות  שלושים 
אכשר- בעבר.  קיים  היה  שלא  חידוש  זה  לספקות, 

דרא".
מה קורה בשוק הפיצוחים?

"בפיצוחים חל שיפור גדול, בעבר לא יכולת למצוא 
שקית קשיו בלי תולעים, היום בגלל שמייבאים אותם 
מווייטנאם וברזיל שהם ארצות טרופיות, והם מגיעים 
ארוזים בצורה נאותה אז זה שמור כפי שצריך. לגבי 
יש  ולכאורה  גבוה  בשיעור  נגיעות  מצינו  פיסטוקים 
ראינו  לאחרונה  עצמו,  בפני  ואחד  אחד  כל  לבדוק 
שבחזקת  מארצות-הברית  הבאים  אלו  בין  לחלק 

נקיים לעומת הבאים מיוון שמוחזקים בנגיעות.
קוטפים  מובנית.  בעיה  יש  "בבוטנים 
לתקופות  מאחסנים  ואז  אחת,  בבת  אותם 

נקיטת  זה  המשווקים  שעושים  מה  לתולעים.  בטוח  מתכון  זה  ארוכות,  מאוד 
התוצרת  על  לסמוך  אפשר  לכן  מקיפות,  הדברות  ביצוע  או  נאותים,  אחסון  אמצעי 

בשווקים, אם כי מומלץ לבדוק עשרה אחוזים מהכמות ואם יוצא נקי זה יכול ללמד על 
חלקים,  לשני  הבוטן  את  לחצות  חשוב  כולו.  הכלל 
דבר  שני החצאים,  בין  התולעת מתחבאת  לפעמים  כי 
שנכון גם לגבי קשיו. גרעיני חמניות כפי שאמרנו לעיל 
מצויים בהם חרקים במידה ניכרת ויש לבדוק כל אחד 

בפרטות".

ונוסף גם הוא על שונאינו

לאלו שנכללים ברשימת הנגועים אין פתרון?
"יש שמנסים היום לעשות הדברה ביולוגית".

מה זה 'הדברה ביולוגית'?
אדם  ובני  ישר  העולם  את  עשה  ה'  כך:  נקדים  "אז 
ירקות  שמחסלים  חרקים  הרי  יש  אותו.  מקלקלים 
מזיקים,  אותם  את  שטורפים  חרקים  יש  ולעומתם 
מזיקים  של  הסיטונאי  המעבר  מסוים.  איזון  נוצר  כך 
המזיקים  רבים  שבמקרים  לכך  הביא  לרעותה  מארץ 
עוברים ללא האויב הטבעי עמו התמודדו עד המעבר, 
יותר  יכול להתרבות הרבה  כך שבמדינה החדשה הוא 
לעשות  מנסים  שאנשים  מה  המקור.  במדינת  מאשר 
מחסלי  המזיקים  את  שיטרפו  תולעים  של  זן  לגדל  זה 
שנשאר  האויב  את  מחדש  לייצר  בעצם  היבולים, 

במדינת המוצא, זה נקרא הדברה ביולוגית".
לדוגמא?

"בתות שדה יש מזיק שנקרא אקרית אדומה, וכשהוא 
שווים,  הצבעים  כי  אותו  רואים  לא  התות  על  נמצא 
לא  אבל  מיד  אותו  תראה  לבן  דף  על  אותו  תשים  אם 
כשהוא על רקע אדום, צבע רקע דומה אינו מתיר כמובן 
את האכילה. מה שאקרית עושה זה שהיא מוצצת את 
התות ומייבשת אותו, במסגרת הניסיונות להילחם בזה 
מגדלים במעבדה אקרית טורפת, החקלאי יכול לקנות 
האדומה  האקרית  את  טורפים  והם  בשדה  אותם  מפזר  חרקים,  אלף  עשרים  עם  צנצנת 

המזיקה.
יש סוג של אקרית-קטנה, לכן אנחנו  נוספת הם אשכולות הענבים, גם בהם  "דוגמא 
מחמש  שבאו  ענבים  של  סוגים  בדקנו  בארה"ב,  היינו  וסבון.  במים  לשטוף  ממליצים 
ארצות שונות, כולם ללא יוצא מן הכלל היו נגועים. גם פה מנסים לגדל את האויב שיטרוף 

את אותם אקריות קטנות".
נשמע מהפכני אבל הרב לא נראה מרוצה, מה רע בפתרון הזה?

"התשובה מאוד פשוטה: אותם טורפים 'טובים' נשארים על הגידולים, מבחינת הלכה 
לא  שאנחנו  כך  באכילה,  אסורים  שניהם  אותו,  שטורף  לזה  מזיק  חרק  בין  הבדל  אין 
מרוויחים כלום. אם כבר להיפך יש לנו בעיה עוד יותר גדולה כי צריך להתמודד גם מול 

אלו וגם מול אלו".
בליל הסדר יש עיסוק גדול סביב בדיקת עלי החסה. מה עמדת הרב בנידון?

"בעבר שמענו סיפורים על אנשים שבדקו ואחרי זה הלכו אחרים ובדקו שוב ומצאו 
חרקים, כי הכנימות הם באותו צבע של הירק, מה שנקרא כנימת עלה והיא בצבע ירקרק 
ויכולה להיות בקוטר של שלוש מ"מ בלבד, אבל אם מפנים את העלה מול האור אפשר 
זכוכית  עם  החסה  את  לו  בדקו  שתלמידיו  מסופר  החתם-סופר  מרן  על  בהם.  להבחין 

מגדלת".



לריבוי  הפשוטות  ההוכחות  אחת 
הם  הנוכחי  באקלים  המזיקים 
הכינים בראשם של ילדים ופעוטות, 
אצל  מצאת  בשערות  כינים  בעבר 
על  הקפידו  שלא  מוזנחים  אנשים 
היגיינה מינימלית, היום זה כמעט 
התכשירים  כל  ועם  הכלל.  נחלת 
הזמן  כל  שממציאים  החדשים 
הם מוצאים את הדרכים להתגבר. 
אותו הדבר בשדה, יש כל הזמן יותר 
וההדברות  הפטנטים  וכל  חרקים, 
מצליחים  לא  שממציאים 

להתמודד עם זה
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אין הקב"ה מביא תקלה

"בהקשר הזה מסופר על מרן רבי אהרון קוטלר זצ"ל 
מרור,  בתור  פה  אוכלים  מה  ושאל  לאמריקה  שהגיע 
היה  שרגיל  אהרון  רבי  חסה,  לקחת  שנהוג  והשיבוהו 
בגלל  חזרת  שורשי  על  המצווה  את  לקיים  מוצאו  מארץ 
אחד  תלמיד  לבקשת  נעתר  בחסה,  התולעים  של  הבעיה 
עבור  בדק  התלמיד  ואכן  הרב,  עבור  אבדוק  אני  שאמר 
רבי אהרון והיה נראה שהכול בא על מקומו בשלום. בליל 
הסדר ישב אותו אברך בסלון ביתו ומגיע מרור, מגישים 
היושב  לבעה"ב  מראה  האורחים  אחד  ולפתע  חסה  עלי 
נבהל  עלי החסה, האברך  בין  ירוק  זבוב  בראש השולחן 
מחרקים  רק  הייתה  שבדיקתו  התברר  אך  בדק,  הרי  הוא 
שחורים כי לא ידע שיש גם כאלו שהם בצבעו של העלה, 
ראש  רבו  של  למעונו  בריצה  מיהר  קרה  זיעה  שטוף 
כבר  לבית  בכניסתו  החמור,  מהאיסור  להצילו  הישיבה 
ה'בדוקים'  הקלחים  את  והחזיקו  במרור  המסובים  אחזו 
ברגע  ניצלו  וכך  לאכול  שלא  בהם  התריע  האברך  ביד, 
נאמר  דא  כגון  על  האחרון מאכילת רמשים בליל הסדר. 

"רגלי חסידיו ישמור".
כשאדם נזהר עוזרים לו...

פטירת  על  האבל  בימי  כעת  נמצאים  אנו  כך.  "ממש 
אנחנו  אכל,  ולא  כמעט  כידוע  שטיינמן,  הגראי"ל  מרן 
מה  אבל  בדיקה  טעונה  שועל  ששיבולת  בספר  כתבנו 
נקי,  בחזקת  הם  'קווקאר'  מחברת  הפח  שבקופסאות 
ששלח  זצ"ל  הישיבה  מראש  הערה  קיבלנו  אחד  יום 
יוצא  מקרה  אמנם  זה  מצא,  וכן  באלו  גם  שבדק  לומר 
בישיבה  ויושב  שזקן  שמוכיח  סיפור  זה  אבל  דופן, 
את  אוכל  כן  במעט שכבר  גם  מוצא  מכלום  נהנה  שאינו 
גילה. לא  ממנו  חוץ  אחד  שאף  מה  ההלכתית,   הנקודה 

את  לבדוק  הרגיל  שכל  החיים'  ה'אור  כתב  כבר  "ואכן 
מאכלו שלא יהיה בו שום איסור מסייעים אותו מן השמים 

שלא תבוא תקלה תחת ידו".
צדיקים  על  סיפורים  הרב  באמתחת  יש  מרתק,  נשמע 

נוספים שנשמרו, ומשמים סייעו על ידם?
"אני זוכר אצל סידנא באבא-סאלי שהיה מקפיד מאוד 
על מאכליו וכמעט ולא אכל. אנחנו גרנו אז בנתיבות ושכן 
שלנו הרב אלפסי שימש את באבא-סאלי במסירות, הוא 
סיפר לי שבבית הרב היו מבשלים עשרה מיני תבשילים 
יהיה מה לטעום,  וברכה  כדי שלכל הבאים לשאול עצה 

והרב היה לוקח פרוסת צנון וזה היה כל הארוחה. 
"בליל שבת הוא הסכים לאכול מרק עוף לכבוד שבת, 
והיו מכניסים לתוך המרק מעט ירקות, אז לא היו גידולים 
נקיים ושכנתנו הגברת אלפסי התנדבה לבדוק את הירקות 
הירקות  את  שטפה  השישי  מימי  באחד  הרב,  של  למרק 
והניחה בצד כדי לבדוק אותם בהמשך היום, בלחץ טרדות 
ערב שבת פרח הדבר מזיכרונה. בשבת בבוקר היא נזכרה 
ומיהרה בריצה לבית הרב לומר  שלא בדקה את הירקות 
שלא יאכלו את המרק עם הירקות המתולעים, מששמעה 
מבינה  אני  כעת  ואמרה  נענתה  כך  אבוחצירא  הרבנית 
מדוע לא הסכים הרב בשום אופן לאכול את המרק בליל 
שבת. התברר שזה משום שלא בדקו את הירקות כדבעי. 

זו סייעתא דשמיא מיוחדת".

הציץ ולא נפגע

בצדיקי  דווקא  שלאו  למדים  אנו  הבאים  מהסיפורים 
הדור עסקינן, אלא כל יהודי שמקבל על עצמו לשמור את 
אברך  "היה  שמימית,  להארה  זוכה  יכולתו  בכל  התורה 
יעקב  נווה  יוסף חיים עמנואל שמו משכונת  מיוחד הרב 
בירושלים, נפטר לדאבון לב בגיל צעיר בן ארבעים ושש 
מימי  באחד  לפיו.  שנכנס  מה  על  מאוד  שהקפיד  בלבד, 
לבית- כהרגלה  הלכה  כמורה  שמכהנת  אשתו  השישי 

בזמן  בבית.  לבד  נשארה  והבת  לכולל,  הלך  הוא  הספר, 
שהותה החליטה להפתיע את ההורים והכינה עוגה לשבת, 
ניפתה את  כששבה האימא הביתה שאלה את הבת האם 
בחיוב  ענתה  הילדה  המרכיבים,  כל  את  ובדקה  הקמח 
המשפחה  אם  לבדוק,  שכחה  אותם  האגוזים  על  מלבד 
האגוזים  שהרי  לעשות  מה  ושאלה  לבעלה  התקשרה 
רק  זה  שאגוזים  ועניתי  לשאול  התקשרו  הם  נבדקו,  לא 
לפעמים נגוע מה שמוגדר מיעוט המצוי, ואם אפו מותר. 
היא התקשרה לבעלה אבל הוא התעקש שרוצה להחמיר, 
היה מותר לו על פי דין אבל רצה להחמיר על עצמו, אולם 
האברך החמיר גם בבין אדם לחברו ולא רצה לפגוע בבתו, 
לכן החליטו להניח את העוגה על השולחן לקראת סעודת 
ליל שבת, רגע לפני שהתחילו לאכול צנח אחד הזכוכיות 
מהפמוט לתוך העוגה, כמובן שבכזה מצב לא היה שייך 
לאכול כבר את העוגה. כך נמנע מאכילת דבר שלא רצה 

וגם לא פגע בבתו שעמלה על האפייה.
זכוכית  בקבוק  לוקח  לי שכל שבת  יהודי שסיפר  "יש 
יין לקידוש, באחרונה התחיל להקפיד,  ומוזג לתוכו  ריק 
את  לקחת  החליט  השבוע  אבל  למה  יודע  שלא  ומספר 
מסתכל  הוא  בחלון,  השמש  קרני  מול  ולבדוק  הבקבוק 
בחלון ורואה עכביש מטייל בתוך הבקבוק, לאחר מעשה 
הייתי  בודק  הייתי  שלא  לחשוב  האברך:  אותו  לי  אמר 
שותה יין עם עכביש. מי שמקפיד זוכה לשמירה משמיים".

במה  להסתכל  לאדם  "ראוי  כותב  אדם  חכמת  "בספר 
ניצלתי",  פעמים  וכמה  שכמה  עלי  אני  ומעיד  שאוכל, 
בן אדם מתרגל כל פעם רק הצצה קטנה, מי שמציץ לא 

נפגע".

נקי יהיה לביתו

מה מציע המכון להנחלת ההלכה?
"אנחנו במכון הולכים יותר על כיוון של ניקוי המאכל 
ופחות על הבדיקה, המכון מעניק שיטות ניקוי יותר מאשר 
דרכי בדיקה. כי לבדוק באמת צריך להיות מומחה, אבל 
לנקות יותר קל לכל אחד לקלוט את העיקרון. מי שקונה 
ירקות-עלים ברחבי העולם, שם בניגוד לארץ ישראל אין 
העלה  את  לחתוך  ממליצים  אנחנו  נקיים,  ירקות-עלים 

ולשפשף עם ספוג, לא להתעסק עם בדיקות".
הבסיסים  הכללים  מה  לצלחת,  שניגש  אדם  תכל'ס 

שעליו לדעת?
"בספרים סיווגנו שלושה קבוצות של מאכלים:

גם בהם  נקיות מוחלטת. אמנם  נקי. אלה שבחזקת   .1
יש יוצא מן הכלל, לצורך העניין אבטיח הוא בחזקת נקי, 
ובשנת שמיטה היו כאלו שקנו מערביים ומצאו תולעים. 

אבל בזה אין חובה לבדוק כי זה לא שכיח.
נגיעות,  בהם  שיש  שידוע  מאכלים  המצוי.  מיעוט   .2
פעם  ומדי  היות  אבל  נקיים,  יצאו  המקרים  ברוב  כי  אם 
כן רואים נגיעות צריך בדיקה. כמו בקמח ואורז משיווק 
רגיל. הקולא פה היא בדיעבד, אם כבר התבשל ולא ניתן 
גורם  כי הבישול  לאכול  אז מותר  לבדוק אחרי הבישול, 

ספק נוסף - ספק ספיקא - לכן ניתן להקל.
3. נגוע. מאכל שמחוזק בוודאות כנגוע. זה מאכל שרוב 
נגיעות, כך שמעבר לחובת הבדיקה עובר  בו  יש  פעמים 
לאכילתו יש בו חומרה שגם בדיעבד אסור התבשיל כי אנו 

תולים שוודאי יש בו תולעים.

השוק אומר את דברו

בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה צרכנית בכל 
למקום  השוק  את  גרר  מה  הנקי,  המזון  בתחום  היבט 

הזה?
"אין לי ספק שהכול אודות להיענות ודרישת הציבור, 
ברחוב  הרוח  הלך  את  קלטו  והמפעלים  הכשרות  גופי 
המוצרים,  איכות  על  יותר  להקפיד  והחלו  החרדי 
המשווקים התחילו להקפיד לא להביא סחורה סוג ב' או ג' 

אלא תוצרת משובחת בלבד ושמו דגש על סביבה נקייה, 
הכול בהתאם לדרישת הציבור הרחב שעמד על זכויותיו.

לוועד  להתלונן  בתקלה  מבחינים  אם  חשוב  "לכן 

אנחנו כתבנו בספר ששיבולת 
שועל טעונה בדיקה אבל מה 
שבקופסאות הפח מחברת 
'קווקאר' הם בחזקת נקי, יום 
אחד קיבלנו הערה מראש 
הישיבה זצ"ל ששלח לומר 
שבדק גם באלו וכן מצא, זה 
אמנם מקרה יוצא דופן, אבל 
זה סיפור שמוכיח שזקן ויושב 
בישיבה שאינו נהנה מכלום 
מוצא גם במעט שכבר כן אוכל 
את הנקודה ההלכתית, מה 
 שאף אחד חוץ ממנו לא גילה
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למרות  הכשרות, 
שלא תמיד זה אשמה 
רבות  פעמים  שלהם, 
חוסר  בגלל  קורה  זה 
בהיגיינה של החנות מה שמזמין 
ועד  את  מזרז  זה  אבל  חרקים, 
ולמנוע  יותר  לשמור  הכשרות 
כדאי  כאלו.  מצבים  של  הישנות 
כדי  לא  למפעל,  להתלונן  גם 
במקום  פיצוי  שקיות  שתי  לקבל 
תרוויח  תמיד  לא  כי  גם  זה, 
תולעים  שמצא  אחד  כמו  מזה, 
והחברה  והתלונן,  בפטריות 
קופסאות  בשני  אותו  פיצתה 
חדשות, דא עקא שהם היו נגועות 
עוד יותר מהקופסא שהוא החזיר 
להכניס  כדאי  בעיקר  אלא  להם, 
רוצה  שהציבור  שלהם  למודעות 
לשלם  מוכן  וגם  נקייה,  סחורה 

על זה כמה אגורות יותר.
עניין,  באותו  לעניין  "מעניין 
היגיינה  על  מדברים  כבר  אם 
דוכני  על  מונחים  החלות  ובעיקר  הלחם  חשובה:  נקודה  על  לעורר  חשוב  במרכולים, 
כשרות  ברמות  לחמים  מביאים  החנויות  הרי  מינימלית,  עטיפה  ללא  פתוחים  המכירות 
שונות ואיך ניתן לדעת מה של מי, יכול להיווצר מצב שפיתות מערביי מזרח העיר מונחים 
באותו מדף עם חלות בהכשר העדה החרדית, זה אבסורד שאין כדוגמתו. מעבר לכך הרי 
המשאיות פורקים את הלחם מוקדם בבוקר, מניחים מחוץ למכולת ועד שבאים הקונים 
מספיקים לבקר שם ארבעה ציפורים שני חתולים ושיירת נמלים. אם יש התקדמות אז למה 
פה נותרנו מאחור? לכן אני יוצא בקריאה לגופי הכשרות השונים שיקפידו לארוז כל חלה 
בשקית נפרדת. מחירי הלחם מספיק גבוהים כדי שיכסו עלות של כמה שקיות". לנו לא 

נותר אלא לקוות שהקריאה תיפול על אוזניים קשובות.
איך צמחו מפעלי החממות שגידלו, עד לעקירת גוש-קטיף, עלים נקיים?

לנו  היה  ונקייה.  מובחרת  תוצרת  שרצה  הציבור  מתוך  מלמטה  שעלה  צורך  זה  "גם 
הזכות ללוות את המפעלים הללו בשלבי הקמתם ובעת פעילותם, עמדנו על הפיתוחים 
שאכן יצא דבר נאה ומקובל על קהל צרכני הכשרות. היום הקימו כבר בארה"ב מפעל 
לגידול עלים נקיים ושטופים, ויש גם יצוא מהארץ לחו"ל לשוק שומרי הכשרות הגדול 

הקיים מעבר לים.
"אחרי גירוש גוש-קטיף לא נסגרו החממות אלא עברו למקומות אחרים ברחבי הארץ, 
ארץ  של  בצפונה  וגם  החוף  מישור  שברצועת  יש  שבנגב,  נתיבות  באזור  הגדול  חלקם 

ישראל התמקמו כמה".

עשה לך רב

מה הדרך לפנות אל הרב בשעה שמתעוררת שאלה?
"שעות המענה הם בין השעות אחת עשרה לשתיים עשרה - בוקר וערב, ובערבי שבתות 
מהשעה שתיים בצהריים עד מחצית השעה לפני שבת. מספר הטלפון הוא: 02-5325588. 
כמו כן יש סדרת שיעורים בענייני דיומא לפני חגים סוכות ופסח, וכמובן כעת לפני ראש 
073- שמספרו:  בטלפון  קול-הלשון  במערכת  שמושמע  שיעור  מוקלט  לאילנות  השנה 

.2951387

"אבל באופן כללי אפשר להסתדר עם החיבורים שיצאו לאור, הוצאנו חוברת מקוצרת, 
מעין קיצור של הספר, אני נוהג לומר שהספרים בסלון והחוברת במטבח, כך יכולה עקרת 

הבית לפתוח ברגע את החוברת ולראות מה צריכה לבדוק".
לסיום, משהו על ט"ו בשבט.

"הרבה קונים חרובים לט"ו בשבט, לא הבנתי אף פעם מה הקשר בין חרובים לפירות 
ארץ-ישראל, הם הרי עצי חורש. עד שפגש אותי יהודי ירושלמי זקן שהסביר לי שבתקופת 
בתיק  ושמה  חרובים  לקחה  אימא  אז  פירות,  הענייה  בירושלים  להשיג  היה  לא  ילדותו 
לחיידר, המלמד בכיתה שבר את החרוב לכמה חתיכות וחילק לכל הילדים, זה כל המקור. 
לגבי בדיקה צריך לשבור אותם לחתיכות של שתי ס"מ ולבדוק על הלכלוכים האם זה 

פירורים או תולעים, בפרט אלו שאוספים מן החורשות".

יש יהודי שסיפר לי שכל שבת לוקח בקבוק 
זכוכית ריק ומוזג לתוכו יין לקידוש, באחרונה 
התחיל להקפיד, ומספר שלא יודע למה אבל 
השבוע החליט לקחת את הבקבוק ולבדוק 
מול קרני השמש בחלון, הוא מסתכל בחלון 
ורואה עכביש מטייל בתוך הבקבוק, לאחר 
מעשה אמר לי אותו האברך: לחשוב שלא 
הייתי בודק הייתי שותה יין עם עכביש. מי 
שמקפיד זוכה לשמירה משמיים"

פעילות המכון היא בעלת מנעד רחב ביותר, 
החל ממענה טלפוני לעקרת בית שנתקעה 

באמצע בישול מרק, דרך שיעורים מוקלטים 
לאברכים ועד להדרכה צמודה לחקלאים 

ומגדלים מכל רחבי הארץ, והענקת כשרות 
למפעלים ומכוני ייצור.
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חדשים מקרוב באו

שאלנו את הרב על חידושי הענף בשנים האחרונות ממש, ויש בהם תועלת עבור ציבור הקוראים.
"לפני שנה הביאו פרי חדש לט"ו בשבט היביסקוס שמו, לא ידענו מה זה, השנה כבר הכנסנו אותו לראשונה לדף וכתבנו שאין 

שיטה בטוחה לנקותו, בפעם הראשונה שנחשפתי למראהו זה היה נראה כמו עכביש גדול, התברר שמדובר בכלל בסוג של 
פרח שמייבשים אותו ואוכלים, זה מגיע עם סוכר והרבה חרקים וכשנודע לעדה החרדית הוציאו אותו לפני ט"ו בשבט מכל 

החנויות שתחת השגחתם ולא שיווקו את זה. זה פרח מלא זרועות שמלא בסוכר וחרקים.
"יש עוד מוצר שנקרא תותי-גוג'י, תותים אדומים מסין שנמכרים בחנויות מוצרי בריאות, ומחשיבים זאת למזון-על ויש 

הטוענים שעוזר להם לכל מיני מחלות והוא דבר פלא. בתמונות הוא נראה תות טבעי שגדל בשדה, ירדנו לבדוק אותו ונמצא 
מלא חרקים, משום מה נמצאו עליו חרקים של ירקות ולא ברור איך הם הגיעו לשם, לכן המלצנו לאנשים שצריכים את זה 

לבריאות לעשות כמו סירופ ולסנן. לא הגענו עדיין לסוף פסוק בדבר הזה, וכעת קיבלנו מידע על מפעל בסין שמשווק את זה 
טחון, צריך לבדוק האם זה דק דק. וגם בסירופ צריך לבדוק מבחינת הכשרות שהסינון נקי.

"חידוש נוסף היה לנו בקופסאות שימורים של אפרסקים, שהם בחזקת נקי, בזמן האחרון נחשפנו ליותר ויותר מקרים 
שהתגלו בהם נגיעות".

ט"ו בשבט ללא תולעים

פירות נקיים לא חייבים בדיקה מתולעים   .1

בס"ד

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה"
דכן לשנת תשע"ח מעו

אבטיח
אבוקדו

אגוז אורן )צנובר(
אגוז ברזיל

אגוז מקדמיה
אגוז פקאן בקליפה

אגס
אננס בשימורים )בסירופ(

אתרוג מסוכר
בננה

בננה צ'יפס
דובדבנים מיובשים

ללא חרצנים
)תוצרת ארה”ב בלבד(

חמוציות
לדר )באריזה סגורה(

מלון עגול
מנגו 

ערמונים )קלופים וקלויים, 
באריזה הרמטית(

פאפאיה
פסיפלורה

פקאן מסוכר )"פקאן סיני"(

קוקוס )שלם וטחון(
קרמבולה

שזיפים מיובשים
שימורי משמש

תפוז סיני מסוכר
תפוח עץ )טרי ומיובש(

פירות שלעיתים נגועים טעונים בדיקה מתולעים   .2
אגוזים בקליפתם 

בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורי משי", פירורים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז נראה מכורסם.הקשה )אגוז מלך, בונדוק(

אגוזי בונדוק קלופים 
ושקדים קלופים

בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצאו "קורי משי", סימני כרסום או נקב, חוצים ובודקים אותו מבפנים. אם נמצאה נגיעות ודאית, יש 
לחצות ולבדוק את כולם מבפנים )גם אם לא נמצאה נגיעות, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בפנים(.

בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורי משי", תולעים או פירורים עגולים.אגוזי פקאן קלופים

מנערים בתוך מסננת בעלת חורים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. בודקים את כל האגוזים משני אגוזי מלך קלופים
צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורי משי", תולעים או סימני כרסום.

אגוזים ושקדים
קצוצים

מנערים בתוך מסננת רשת )מסננת אורז( על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנותר במסננת על משטח 
לבן ובודקים בין החתיכות.

בודקים את כל האגוזים מבחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חוצים ובודקים אותו בין שני החצאים. אם נמצאה נגיעות פנימית ודאית, יש לחצות את כולם. אגוז קשיו
)מעט פירורים חומים דקים בין החצאים הם שאריות הקליפה ולא נגיעות(. ]גם אם לא נמצאה נגיעות, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בין שני החצאים[.

קפואות )מלית(: רצוי לטחון בבלנדר.אוכמניות
טריות: ראה ספר בדיקת המזון כהלכה, כרך ב'.

קשה לבודקם. לרכוש רק את המשווקות תחת כשרות מהודרת. מיובשות:  

לקלף ולשטוף. לפרוס לפלחים ולבדוק אם מצויות רימות לבנות.אנונה

טרי: לקלף ולהסיר את כל החללים החומים המצויים תחת הקליפה.אננס 
מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עליו זבובון או חרק.

מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירורים כהים עגולים בחללים הקטנים שבבשר הפרי.
משומר במיץ טבעי: עלול להיות נגוע, עדיף להשתמש בשימורי אננס בסירופ.

להוריד את ה"עלה" )שסביב העוקץ( ולשטוף היטב. אם הפרי רך מאד, לבדוק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי,אפרסמון
מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצויות שם רימות לבנות. )נקודות שחורות קטנות בבשר הפרי אינן מהוות סימן לנגיעות(.

בשימורים: להתבונן אם מצוי זחל בפירות או בסירופ.אפרסק

לחתוך פרוסות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוסה משני צידיה אם מצויה רימה.גויאבה
צבע הרימות כצבע הפרי )עם נקודה שחורה קטנה בראשן( וקשה לזהותן.

שיטה חלופית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור כהה רך במיוחד או נקב קטן. לחתוך אזור זה ולהתבונן אם מצויות
רימות בתוך הפרי.

לחצות אחדים למדגם )כ-10%( ולבדוק אם יש תולעת. אם נמצאה נגיעות, יש לחצות את כולם ולבודקם מבפנים. דובדבנים מסוכרים )ללא חרצנים(:
בסירופ: תוצרת אירופה: מתוקים - לפתוח כל אחד ולבדוק. חמוצים )כגון בהשגחת העה”ח( - בחזקת נקי.  תוצרת ארה”ב: בחזקת 

נקיים.
מיובשים עם החרצן )מצומקים(: בדיקתם קשה ועדיף לא להשתמש.

מיובשים )ללא חרצן(: תוצרת ארה”ב בלבד. בחזקת נקיים.

זיתים ירוקים או מושחרים: אם יש כתם כהה, לחצות ולהתבונן אם מצויה מחילה בתוך הזית.זיתים
זיתים שחורים: יש לחצותם ולבודקם מבפנים אם מצויה מחילה או תולעת.

טבעות זיתים )ירוקים או מושחרים(: לשטוח על צלחת וכדומה ולהתבונן אם מצויה מחילה או תולעת.
להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.לדר ללא אריזה

פרי שלם: לחצות ולבדוק כנגד האור משני הצדדים.משמש מיובש
פרי הנמכר חצוי: להשרות במים פושרים, לפתוח את הקפלים ולבדוק כנגד האור.

מחלקים את האשכולות הצפופים לחלקים קטנים. משרים את הענבים במים עם מעט סבון נוזלי ושוטפים היטב במים זורמים. ענבים   .1
רצוי לחזור על ההשריה והשטיפה שלוש פעמים.   

מסתכלים על כל עינב. אם רואים כתם כהה החודר לתוך העינב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתוכו.    .2

ערמונים בקליפתם הקשה   לחצות ולבדוק מבפנים אם מצויה תולעת או פירורים כהים, )אפשר לבדוק גם אחרי הבישול(.
פירות מיובשים:  להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרק. רצוי לשטוף.

אגס, אפרסק, חבוש, מלון, מנגו, קיווי, פאפאיה

פנים הפרי בחזקת נקי. קיווי
לעיתים רחוקות מצויות כנימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המקולף. 

לע"נ הר"ר אברהם חיים בן הר"ר יצחק ע"ה      לע"נ מרת יראת קיילא חוה בת הר"ר חיים הכהן ע"ה     לע”נ הרב אליעזר משה בן שלמה סאקס ע”ה
המשך

E-mail: teva.ramot@gmail.com • vayemoshe@gmail.com :מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו. ניתן להשיג בטל’ 9766653 - 08 או בדוא”ל

פירות הנגועים לעיתים קרובות בתולעים מוחזק כנגוע   .3
מצויה בהם נגיעות גבוהה ואין שיטה בטוחה לנקותם.היביסקוס

חוצים את הפרי ובודקים אם מצוי זחל או מחילה עם פירורים כהים ומסירים את האזור הנגוע.חבושים תוצרת הארץ

לשטוף היטב, לשבור לחתיכות קטנות )2 ס"מ( ולבדוק אם מצויים פירורים, קורי משי או תולעים וחרקים.חרובים

נגוע וקשה לבודקו. יש להימנע מלאוכלו.פטל

עקב נגיעות פנימית המצויה בצימוקים, כולל צימוקים מקליפורניה, מומלץ להשתמש בחמוציות, כתחליף יעיל לצימוקים. צימוקים
העדה  בד”ץ  צימוקים שבהשגחת  כגון  בדיקות מדגמיות,  בצימוקים שעברו  להשתמש  עדיפות  יש  בצימוקים,  להשתמש  ורוצים  במידה 

החרדית, אותם יש לבדוק בדיקה יסודית כדלהלן:
להשרות את הצימוקים במים חמים במשך כרבע שעה. .1

להעביר את המים העליונים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצויים תולעים או חרקים חומים במים. .2
במידה ונתגלתה נגיעות, אין להשתמש בצימוקים.

אם לא נמצאה נגיעות - לשטוף היטב את הצימוקים תחת זרם מים חזק. .3
צימוקים מיצור ביתי. ניתן להכין צימוקים נקיים בתנור ביתי. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלכה ח”ב.

נגוע וקשה לבודקו. יש להימנע מלאוכלו.תות עץ

קיימת נגיעות כלל־עולמית של "טריפסים" קטנים המסתתרים בשקעים שעל התותים ואינם יורדים בשטיפות הרגילות; לכן מומלץ לאכול תות שדה
תותים רק לאחר ניקויים באחד משני האופנים:

אופן א:   לחתוך בסכין את העלה הירוק עם שכבה דקה מהפרי ולהסיר סדקים, חריצים עמוקים או איזורים פגומים.
   להשרות במים עם מעט סבון נוזלי למשך 3 דקות, לשפשף מעט בתוך המים, ולשטוף היטב )בכל פעם מעט תותים( תחת זרם 

מים חזק באופן שהמים יגיעו לכל הצדדים. יש לחזור על השטיפה וההשריה שלוש פעמים ולאחר מכן לטחון או לבשל.
אופן ב:   לקלף שכבה דקה מהפרי מכל צדדיו )כל השכבה החיצונית כולל חריצים עמוקים ומקום חיבור העלה( ולשוטפו במים לאחר 

הקילוף.
תות שדה מסוכר )מיובש עם סוכר(: בחזקת נקי.

תותי גוג’י )גוג’י ברי - מוצר 
בריאות, הנמכר בחנויות טבע(

מצויה בהם נגיעות גבוהה, ואין שיטה בטוחה לנקותם.

תאנים
)טריות ומיובשות(

נגיעותן גבוהה ובדיקתן קשה ומורכבת.
אופן הבדיקה מבואר בספר "בדיקת המזון כהלכה".

מענה לשאלות בטל' 02-5325588 בבוקר ובערב בשעה 11:00-12:00 וביום שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת.
www.kolhalashon.com :ניתן להאזין לשיעורי הרב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפיה באתר

להתבונן אם מצוי נקב בקליפה. בעת פירוק הגרגרים יש להתבונן אם מצויות רימות לבנות קטנות או תולעת חומה בין הגרגרים.רימון

לפתוח ולבדוק את ה”כתר” שבתחתית הפרי, אליו עלולים לחדור חרקים קטנים.שסק

ראה אגוזים.שקדים

  לחצות בסכין, להוציא את הגלעין ולבדוק משני הצדדים כנגד האור )לחפש חרק כהה בגודל 2-3 מ"מ או תולעת בד"כ מתה, מיובשת וכהה(.תמר

בדרך כלל נקי, טוב לחצותו ולבודקו.תמר לח )קפוא(

הדרים: 
תפוז, קלמנטינה, 

לימון, אתרוג, פומלה,
אשכולית, פומלית

נגיעות חיצונית: מצויה בכל פירות ההדר
על הקליפה מצויות כנימות בצבע חום או אפור כהה. לאחר הקילוף והחיתוך יש לבדוק שהכנימות לא נצמדו לפרי, וכן שלא עברו מהיד לפרי 
וכד' או לשטוף היטב את הפרי אחרי הקילוף. אם רוצים להשתמש בקליפה - לשפשף במברשת קשה או בכרית מתכת )'ננס'( עם נוזל לניקוי 

כלים, לשטוף ולבדוק שלא נותרו כנימות.

נגיעות פנימית: עלולה להימצא בתפוזים, קלמנטינות ואשכוליות
עלול להיות נגוע ברימות לבנות. נגיעות זו נדירה כאשר הפרדסים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. פירות מעצים לא מטופלים כגון 

מגינה פרטית, או מערבים בשנת שמיטה וכן פירות בעונת הקיץ עלולים להיות נגועים יותר.
א. בעת הקילוף, יש לעיין בצד הלבן של הקליפה אם ישנו כתם חום או אזור רך במיוחד הנמשך לתוך פנים הפרי, ולבדוק אם יש חדירה של 

רימות במקום זה.
ב. אם הפרי רך במיוחד או בעל צבע וריח משונה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא פרי נגוע, יש לבדוק היטב את כל הפירות מאותה קניה.

מיץ הדרים - סחוט ביתי: מנקים את הפירות בכרית מתכת ונוזל לניקוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירת כנימות למיץ. לחילופין, ניתן 
לסנן דרך מסננת צפופה לאחר הסחיטה. 

סחוט טבעי מסחרי: יש לסנן את המיץ במסננת צפופה.

בדרך כלל נקיים. אם הקליפה פגומה, יש לקלף ולבדוק.פיצוחים עם קליפה )לבנים(:  גרעיני דלעת: 
קלופים )ירוקים(:   לנער במסננת ירקות על גבי משטח לבן ולבדוק אם נפלו תולעים על המשטח. אם נמצאו תולעים,   

אין להשתמש.
לפתוח ולבדוק מדגם של כ-10%. אם נמצאה נגיעות, יש לפתוח ולבדוק את כולם. גרעיני אבטיח: 

צריך לקלף כל אחד ולבדוק. עם קליפה )שחורים(:   גרעיני חמניות: 
לנער במסננת של אורז על גבי משטח לבן ולהתבונן אם נשרו חרקים קטנים על המשטח. א.  קלופים )אפור בהיר(:    

לפזר את הגרעינים על משטח לבן ולבדוק ביניהם, אם נמצאו תולעים - אין להשתמש. ב. 
בוטנים:  לבדוק את כולם מבחוץ. בוטן בו נמצאו חורים, סימני כרסום או סימן של חדירת תולעת, חוצים ובודקים אם יש בו נגיעות פנימית.

ולבדוק  נגיעות, טוב לחצות כ-10%  ]גם אם לא נמצאה  ולבדוק מבפנים.  כולם  יש לחצות את  ודאית,  נגיעות    אם נמצאו סימני 
בפנים[.  בסוף הקיץ ובסתיו דרושה תשומת לב מיוחדת.

בוטנים טחונים: ראה אגוזים קצוצים.
בוטנים מצופים )קבוקים, מצופים שוקולד וכדומה(: לפתוח כ-10%, אם נמצאה נגיעות - לפתוח את כולם.

בוטנים בקליפתם הקשה: ראה אגוזים בקליפתם הקשה.
ובודקים אם יש בו נגיעות  פיסטוקים:   מקלפים ומתבוננים חיצונית אם יש “קורי משי” או זחלים. פיסטוק עליו נראו סימני נגיעות, חוצים 
נגיעות, טוב  ולבודקם מבפנים. ]גם אם לא נמצאה  יש לחצות את כל הפיסטוקים  ודאית,  נגיעות פנימית  פנימית. אם נמצאה 

לחצות כ-10% ולבדוק בפנים[.

שיעור מקוצר לבדיקת פירות ט"ו בשבט ועדכונים שוטפים בקו העדכונים: 2951387 - 073
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גדול הדור 
שהוא 

פרופיל ראשון ובלעדי לדמותו של ראש ישיבת אורחות תורה וראש רשת כוללי טהרות, תלמידו 
המובהק של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, הגאון רבי איתמר גרבוז    סעודות השבת אצל חמיו 
יותר  תורה,  באורחות  התקיעות  הקראת  אחד,  ביום  חברותות  עשר  אדלשטיין,  הגרי"ג  מרן 
וההתבטאות  הכיסא  על  השינה  תם,  דרבינו  תפילין  הנחת  הלשון',  ב'קול  שיעורים  מאלפיים 

הנדירה של הגר"ד לנדא

|| יענקי קצבורג ||

"
הבא"

 אל תספרו לו 
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גדול הדור 
שהוא 

בהספד על מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הגר"א גרבוז

"
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כראש ע לכהן  שמונה  אחרי  שנה  שרים 
יצאנו  תורה,  אורחות  בישיבת  ישיבה 
המטאור  של  דמותו  אחר  להתחקות 
חתנו  גרבוז,  איתמר  רבי  הגאון  הליטאי, 
ישיבת  ראש  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של 
פוניבז', המכהן גם כראש רשת 'טהרות' 
איתמר,  רבי  זצ"ל.  לפקוביץ  הגרמי"ל  מרן  של  מיסודו 
אשר  זי"ע  עזרי  האבי  בעל  מרן  של  המובהק  תלמידו 
היה גם השדכן שלו, חיבר כארבעים ספרים על מסכתות 
לסדר  הנוגע  בכל  דשמעתא"  ל"מרא  והפך  הש"ס 
מוכרים  ושאינם  מושגים חדשים  אפופים  חייו  קדשים. 

בדורו של שקיעות בתורה – הוא ישן במיטה רק בשבת, 
שיעורים  וחמש  חברותות  מעשר  בפחות  מסתפק  לא 
ביום במסכתות שונות, קיבל על עצמו להספיק את כל 
הספק הלימוד הנלמד באורחות תורה בעיון ובבקיאות 

ולסיים את המסכתות עם בני הישיבה.
שני עשורים חלפו מאז אותו היום בו זימן אליו ראש 
כולל פוניבז' דאז, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל, את אחד האברכים המתמידים והחשובים בכולל 
מתמנה  אתה  חדשה,  חליפה  "תקנה  לו  ואמר  פוניבז', 
לראש ישיבה"... כמה ימים לאחר מכן מונה הגאון רבי 
איתמר גרבוז לכהן כראש ישיבה בישיבת אורחות תורה, 
מיד עם הקמתה. התנאי שהציב ר' איתמר למינוי היה כי 
במקביל לתפקידו בישיבה ימשיך ללמוד כאברך בכולל 
כאחד   35 בן  בהיותו  ימים  באותם  נחשב  שם  פוניבז', 

מהאריות שבחבורה, וכיום הוא אחד מרבני הכולל. 
מחמישה  פחות  לא  יום  מידי  מוסר  גרבוז  הגר"א 
שיעורים בעיון, בכל סדרי הש"ס, נשים ונזיקין, קדשים 
כולל  ברשת  פוניבז',  בכולל  תורה,  באורחות  וטהרות. 

טהרות, בכולל נחלת משה ועוד.
ברור  לא  ולאיש  נתפס  בלתי  הוא  השיעורים  "היקף 
בעולם  מוגדר  הוא  השיעורים,  כל  את  מכין  הוא  מתי 
הסוגיות  קדשים',  של  רוזובסקי  שמואל  כ'ר'  הישיבות 
בית  בכל  נלמדות  לא  השיעורים  את  מוסר  הוא  עליהן 
קדשים  סדר  לומדים  שם   - בריסק  בישיבת  מדרש, 
כשיטה - יש שני ספרים שמקובל להכניס לבית המדרש 
אביו  עם  איתמר  ר'  שערך  אברהם'  ו'משנת  רמב"ם   –
הגאון רבי אברהם נח. ר' איתמר הוא הראשון שהפך את 
'קדשים' לנחלת הכלל, בספריו הוא משלב את תורת רבו 
מרן הרב שך, לצד החזון איש והרב מבריסק", אומר לנו 

אברך בוגר ישיבת 'אורחות תורה' אליו נחזור בהמשך.

תולדותיו

הגאון רבי איתמר גרבוז נולד לפני 55 שנה בירושלים 
לאביו הגאון הגדול רבי אברהם נח גרבוז, ראש כולל בית 
בירושלים,  חכמים  התלמידי  ומגדולי  יוסף-נובהרדוק 
ראש  ברוק,  ציון  בן  הרב  הגאון  של  בתו  שרה,  ולאמו 
ישיבת בית יוסף-נובהרדוק ומתלמידי הגאון רבי יושע 

בער סולבובייציק זצ"ל.

ולאחר  בירושלים  קמניץ  בישיבת  למד  בצעירותו 
מכן בישיבת פוניבז', שם היה לתלמיד מובהק של מרן 
הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל והיה יושב בשורה 
הראשונה בשיעורים כלליים לצד התלמידי חכמים של 
הישיבה, מרן הרב שך התבטא על אחד הספרים הנדירים 
הספר  את  לשמור  "צריך  בישיבה  הראשונים שהיו  של 

הזה בכספת, כי אחרת ר' איתמר ייקח ולא יחזיר לי".
כדי להדגיש עד כמה היו הרב ותלמידו קרובים, כדאי 
לספר כי לא הודפסו מעולם דברי תורה ממרן הרב שך 
זצ"ל אחרי פטירתו ללא אישור של תלמידו ר' איתמר, 
שהדפיסו  ערב"  ו"יגיעת  עזרי"  אבי  "שיעורי  הספרים 
הרבנים הרשקוביץ וברגמן, עברו תחת ידיו 
להגהה ואישור סופי, תוך הבנה כי לא ניתן 
להוציא לאור שיעורים מהרב שך זצ"ל ללא 
היטב  שהבין  המובהק  תלמידו  של  אישור 
שלמים  קטעים  "היו  בשיעוריו.  כוונתו  את 
קטעים  והיו  מכתביו  הוסיף  איתמר  שר' 
מעורכי  אחד  לנו  אומר  לתקן",  הורה  שגם 

הספרים.
נישא  בפוניבז',  לימוד  שנות  שש  לאחר 
כיום  המשמשת  שושנה  הרבנית  לרעייתו 
מרן  של  בתו  וולף,  הרב  בסמינר  כמחנכת 
ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין, כאשר 
השדכן היה מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, ולאחר 

מכן החל ללמוד בכולל של הישיבה. 
בכולל  שיעורים  למסור  החל   28 בגיל 
ראש  כשיזם  ה'תשנ"ח,  בשנת  וכאמור, 
הכולל מרן ראש הישיבה רבי אהרן לייב את 
רבי  את  מינה  תורה,  אורחות  ישיבת  הקמת 
הגאון  לצד  בראשה,  לעמוד  גרבוז  איתמר 
רבי ברוך דב דיסקין שהוא קרוב משפחתו וחברו לספסל 
נוספים  ישיבה  כראשי  לכהן  מונו  בהמשך  הלימודים. 
רבי  והגאון  אדלשטיין  יהודה  צבי  רבי  הגאון  גיסו  גם 
יחיאל קלרמן. מאז ועד היום ר' איתמר מוסר שיעור יומי 
הוא  שנה  בכל  פוניבז'  בישיבת  וכנהוג  תורה,  בארחות 
בתקופה  יומי.  שיעור  למסור  חודשים   3 מפסיק במשך 
מידי  זאת,  מלבד  הכללי".  ה"שיעור  את  מוסר  הוא  זו 
יום שישי הוא מוסר שיעורים בקדשים לבחורי הישיבה, 

שיעור ראשון לפני מנחה ושיעור שני לאחר מנחה.
יהודה  מיכל  רבי  הגאון  מרן  יזם  ה'תשנ"ח  בשנת 
כולל ערב ללימוד סדר טהרות,  זצ"ל הקמת  ליפקוביץ 
הקטן  הכולל  איתמר.  ר'  הגאון  את  העמיד  ובראשו 
הפך לרשת של 15 כוללים בארץ שבהם לומדים מאות 

אברכים. "ר' איתמר מוסר שיעורים בסדר 
הוא  בנוסף  תורה,  באורחות  גם  טהרות 
פוניבז' על  יום שיעור בכולל  מוסר מדי 
המסכת שנלמדה בזמן הקודם, וכן שיעור 
טהרות  של  הכוללים  מסניפי  באחד 
מתלמידיו  אחד  אומר  הארץ".  ברחבי 
רק  מיטה  על  ישן  איתמר  "ר'  ומוסיף: 
בשבת, כאשר כל השבוע בסיום הלימוד 
בסלון ביתו הוא מכוון את השעון לשעה 
6:00 ונרדם על השולחן לשעתיים. בכך 

מסתכמת השינה שלו באמצע השבוע".
במערכת  כולם  מופיעים  שיעוריו 
דרכה  הלשון"  "קול  התורה  שידורי 
חלק  "גם  העולם.  בכל  להם  מאזינים 
מתקשרים  בפועל  השיעור  ממשתתפי 
כדי  שוב  לשיעור  להאזין  מכן  לאחר 
בהירים  מאוד  השיעורים  נקודות.  לחדד 
וברורים, ואלפים התחילו להבין טהרות 
אומר  לשיעוריו",  שנחשפו  לאחר  רק 
הלשון.  קול  מערכת  ממנהלי  אחד  לנו 
 2168 יש  הלשון  ב'קול  "כרגע  וחושף: 

 287 ישנם  לבד  מועד  בסדר  איתמר,  ר'  של  שיעורים 
שיעורים".

בנים  שישה  שושנה  הרבנית  ורעייתו  גרבוז  להגר"א 
ובנות, בנו הגדול נישא לבתו של הרב ראובן קורלנסקי, 
נינת מרן הגרמי"ל לפקוביץ זצ"ל, בתו נישאה לנכדו של 

מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל. 

נסיעה בודדת למירון

הזמנים  בין  חופש,  כזה  דבר  אין  איתמר  ר'  "אצל 
בין  של  היחיד  המאפיין  תורה,  בשיעורי  ועמוס  גדוש 
מימי  באחד  במירון  לתפילה  אחת  נסיעה  היא  הזמנים 
בין הזמנים, תוך ניצול הנסיעה למסירת שיעורים בצפון, 
לעלות  ההלכה  כפי  המערבי  לכותל  נסיעה  ובחגים 

לרגל", מספר קרוב משפחתו.
את  ספרים,  מארבעים  למעלה  וערך  חיבר  הגר"א 
נח  אברהם  רבי  הגאון  אביו  עם  חיבר  הראשון  הספר 
בארץ  מדרש  בית  שאין  ספר  אברהם',  'מנחת   - גרבוז 
סדרת  בנוסף  בלעדיו,  טהרות  בו  שלומדים  ובעולם 

הגאון  עם  יחד  שחיבר  שבת  מסכת  על  השבת'  'משנת 
'משנת  ר"י תורה בתפארתה,  דוד אפשטיין  רבי אלעזר 
מסכתות  על  שיעורים  כתובות,  מסכת  על  כתובות' 
אורחות  בישיבת  ונזיקין שנאמרו  נשים  סדר  על  הש"ס 
תורה ורבים ממגידי השיעורים משתמשים בספר להכנת 
השיעורים, 'שחיטת חולין' על מסכת חולין שחיבר יחד 
וביאורים  'הערות  אפשטיין,  דוד  אלעזר  ר'  הגאון  עם 
נידה', קובץ אגרא דשמעתתא על הספר שב  על מסכת 

שני עשורים חלפו מאז אותו 
היום בו זימן אליו ראש כולל 

פוניבז' דאז, מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, את 

אחד האברכים המתמידים 
והחשובים בכולל פוניבז', ואמר 
לו "תקנה חליפה חדשה, אתה 
מתמנה לראש ישיבה"... כמה 

ימים לאחר מכן מונה הגאון רבי 
איתמר גרבוז לכהן כראש ישיבה 

בישיבת אורחות תורה

עם ראשי רשת מוסדות אורחות תורה

עם מרן הגרי"ש אלישיב



בעוד שנתיים
תתרום לפוניבז'

 כי אז תהיה שנת תש"פ, וזו השנה של פוניבז', כי תש"פ בראשי תיבות
ת'הא ש'נת פ'וניבז' וסימנא מילתא )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(

 )עד ז’ שבט-23/1(  "זריזין מקדימין" למבצעי אחרונים ימים

055-6684848 | 055-6688008 
לרכישה: 1700-700-770

ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים
אבל השנה אתה תורם ורוכש כרטיס הגרלה במוסדות התורה "עטרת חכמים"
האימפריה התורנית של "גוש דן החילונית" כי תשע"ח בראשי תיבות:
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מרן זיע«א מברך:

אמן לך נשאר רק לענות

>>

אז כך זה התחיל...
הגאון הרב חיים רבי שליט"א הגיע לחולון כחתן טרי לפני 40 שנה, בשליחותו 
של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. הוא הקים בה קהילות, שיעורי תורה, מדרשיות, 
בתי ספר, דור של בעלי תשובה ודור המשך של בחורי ישיבות ואברכים.  10 שנים 
לאחר מכן איגד הרב את כל הפעילויות הללו, תחת מוסדות "עטרת חכמים" אותם 
הקים בחולון. גולת הכותרת במוסדות הוא כולל המונה למעלה מ-170 אברכים, 

אשר כבר במהלך לימודם מזכים את הרבים ועוסקים בקירוב.

עומדים  בקירוב,  כיום  עוסקים  הכולל  בוגרי  הגר"ח  תלמידי  ככל  רוב  ככלל, 
בראשות קהילות, מכהנים כראשי כוללי, ראשי ישיבות, מוצי"ם ומזכי הרבים. כיום 
ניתן לומר, שרוב ככל המוסדות והקהילות הקיימות ב"גוש דן החילונית" )להוציא 
האזורים החרדיים כבני ברק, אלעד ודומיהם(, הוקמו על ידי תלמידיו של הגר"ח 
או תלמידיהם, אשר דוקא היכרותם עם "העולם החיצון", מסייעת בידם למסור 

נפש בכדי לקרב כל יהודי למסלול החיים המיוחד אותו הם עצמם עוברים.

במספרים זה כך: 175 אברכים, 2,374 משפחות, 205 מוסדות וקהילות שהוקמו 
ע"י תלמידי הרב, למעלה מ-400,000 בנים, נכדים ונינים רוחניים במוסדות בכלל, 
למעלה מ-1,500,000 צופים בחיזוק היומי מידי יום, אלפי ספרים, עשרות אלפי 

דיסקים לחלוקה, חצי מליון עלונים, וההתפתחות בעיצומה

מעולם לא פנו "עטרת חכמים" לקהלים אחרים, כי לכל אדם יש את "עניי עירך" 
בראש ובראשונה, ויש את המוסדות והקהילות אליהם הוא מקושר ולהם הוא חב 

הכרת הטוב.

אולם השנה, שנת תשע"ח, שסימנה: ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים, פונים "הצוות 
של עטרת" לראשונה גם אליך, כי "סימנא מילתא" )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(. ויהיה 
זה נכון להשתתף בשנה זו ולו רק באופן חד פעמי, באחד ממפעלי הקירוב וזיכוי 

הרבים הגדולים ביותר והשקטים ביותר.

שמחלחל  משהו  לעולם,  עוד  עליו  תשמע  לא  שאולי  במשהו  חלק  לך  שיהיה 
מתחת לפני השטח ובדממה, משהו שמשנה את ההיסטוריה מבפנים בלחישה.

את התוצאות של המהפכה כבר תחוש, ובעצם כבר חשת עד היום בכל דרך.  
בהלך הרוח, בבחירות, בביקורים שלך ברחבי "גוש דן החילונית" ואפילו במתפלל 

החדש שיושב לידך בתפילה, ובחברותא של הבן שלך בשנה זו ובכלל.

השנה, אתה חייב את זה לעצמך ולכולנו, ולו חלק חד פעמי בעשייה המיוחדת 
הזו. גם אם אין באפשרותך להיות "שותף בכיר" בכלכלת המהפכה, רכוש לפחות 
ובשנה  הנכונה  באימפריה  נכונה,  שותפות  שתהיה  בכדי  אחד  הגרלה  כרטיס 

הנכונה.

איש בל יעדר – מי לה' אלי!
בברכת שותפות נאמנה, ובשם כל אותם שנגיע אליהם בזכותך בשנה זו בע"ה

בחסות:
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שמעתתא – על פי שיעורים אותם מוסר בימי שישי בישיבת 
אורחות תורה, וסדרת הספרים 'משנת טהרות' על סדר טהרות.
ניסינו להתחקות אחר סדר יומו של ראש הישיבה אך התברר 
מקורביו  עם  בשיחה  אפשרית,  בלתי  במשימה  מדובר  כי 
מתברר כי ראש הישיבה לומד במשך היום עם לא פחות מעשר 
בכולל טהרות שבבית  ערב  מידי  חברותות, מלבד החברותא 

המדרש אוהל תמר בבני ברק. 
"השיטה של ר' איתמר היא לימוד קצר בהרבה סוגיות ולא 
לימוד ממושך באותה סוגיא, היום כולו מחולק באופן מסודר 
עם  לומד  הישיבה  ראש  לשיעור  שיעור  בין  כאשר  ומפליא 
אברכים ובחורים למשך זמן קצר, רבע שעה, חצי שעה, בבתי 
כי  לומד מעידים  הוא  מן האברכים עמם  מדרש שונים. חלק 
ראש הישיבה שואל אותם פעמים רבות לשמם למרות שהם 
ואפילו  לומדים אתו שנים ארוכות... אין שום דברים בטלים 
לא 'שלום עליכם', ר' איתמר מתיישב ומתחיל ללמוד ובדקה 
סיפר  החברותות  אחד  לדרכו,  והולך  קם  הוא  לסיים  שצריך 
לי שניסה למסור הזמנה לבר מצווה לבנו ובמשך כמה ימים 
שר'  העובדה  בגלל  ההזמנה  את  למסור  הצליח  לא  פשוט 
איתמר עסק רק בסוגיא ולא שייך להסיח את דעתו בגדר של 
'מי שמפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה' - הוא לא שומע 

דברים אחרים". 
למסור  איתמר  ר'  נוסע  לחודש  אחת 
תורה"  של  "רינה  בישיבת  כללי  שיעור 
לראש  יש  לכרמיאל  בדרך  גם  בכרמיאל, 
קבועה,  חברותא  של  קביעות  הישיבה 
הילקוט שמעוני:  לשון  לצטט  נוהג  והוא 
של  בירכה  אלא  מתחדדת  סכין  "אין 
משתבח  חכם  תלמיד  אין  כך  חברתה, 
אבות:  בפרקי  שנאמר  וכן  בחברו,  אלא 
'עשה לך רב וקנה לך חבר', כלומר לקנות 

חברותא".

הנהגות

הגר"א  משמש  השנה  ראש  בימי 
ישיבת  בהיכל  תוקע  לבעל  כ"מקריא" 
אורחות תורה, המינוי הוא בהוראתו האישית של מרן הגראי"ל 
ירא שמים  "הוא  הזדמנות:  באותה  זצ"ל שהתבטא  שטיינמן 
ויודע את כל התורה כולה", ר' איתמר התבטא כי הוא מקפיד 
שלא להחזיר את הבעל תוקע כדי שלא לבלבל אותו, ורק זוכר 
להוסיף בגמר התקיעות את סך התקיעות שלדעתו לא נתקעו 

כהלכה, והוסיף שהנהגה זו למד מהרב שך זצ"ל.
יום  מידי  בביתו  להניח  נוהג  הישיבה  ראש  מפתיע  באופן 
גילה  לא  איתמר  ר'  בחסידות,  כנהוג  תם,  רבינו  של  תפילין 
לאיש את הסיבה להנהגה זו. "אביו לא נוהג להניח תפילין של 
רבינו תם, לכאורה הנהגה זו היא תוצאה של מסקנה הלכתית 

אישית שלו, הוא לא דיבר על זה מעולם".
צורה  לובש  הישיבה  "ראש  תלמידיו,  דברי  לפי  בשבת 
אחרת, אם ביום חול הוא נוהג 'לרוץ' בין הסמטאות והרחובות 
של בני ברק בדרכו משיעור לבית מדרש, בשבת ראש הישיבה 
מתהלך בנחת ואף מזמין אליו כמה בחורים מישיבת פוניבז' 
שבוע  מידי  סועד  בבוקר  בשבת  כאשר  שבת,  ליל  לסעודת 
אצל חמיו מרן הגרי"ג ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק, ורעייתו 
הרבנית מכינה במהלך השבוע את האוכל לאביה הגרי"ג. גם 
בשבת יש לר' איתמר קביעות ללימוד עם כמה חברותות, אך 
בשבת הוא מקפיד לנוח על מיטה משום עונג שבת, מה שלא 
עושה בשאר השבוע, בסעודות לעולם לא דיבר דברים בטלים 

אלא בדברי תורה ואגדה בלבד".

מכתבים וסיומים

עם  קבוע  בסיס  על  שנה  שלושים  מזה  מתכתב  איתמר  ר' 
כי  הגר"ד  עליו  אמר  בעבר  לנדו,  הגר"ד  מרן  סלבודקא  ר"י 
"ר' איתמר הוא גדול הדור הבא, אבל אסור לספר לו על כך". 
זצ"ל, שחיבב  גם עם הגרמ"מ שולזינגר  נהג להתכתב  בעבר 

אותו עד למאוד. 
"ר' איתמר הוא הדמות המבוקשת ביותר לאמירת שיעורים 
כבר  כאשר  הזמנים,  בבין  הדבר  בולט  במיוחד  בישיבות, 
התאריכים  כל  הזמנים  בין  חופשת  תחילת  לפני  כחודשיים 
והשעות תפוסים לישיבות בין הזמנים ובתי כנסת, הוא שינה 
את העולם בכל הקשור ללימוד קדשים, ישן שעתיים ביממה, 
חמשת  את  להכין  נוהג  ביתו  בסלון  הלילה  בשעות  כאשר 
שיעוריו עד שכוחותיו לא עומדים לו והוא נרדם", מתאר אחד 

מתלמידיו.
כמעט בכל שבוע עורך ר' איתמר סיום מסכת, אם זה סיום 
משה',  ב'נחלת  בשיעור  שבת  מוצאי  מידי  הנלמדת  המסכת 
בכולל פוניבז' שם מוסר שיעור מידי ערב, השיעורים בכולל 
טהרות והמסכתות אותן מסיים בלימודו עם עשר החברותות 
עמם הוא לומד מידי יום. הסיומים של שיעורים בכולל פוניבז' 
היו נערכים בהשתתפות מרנן הגראי"ל זצ"ל יחד עם חמיו מרן 
הגרי"ג אדלשטיין, ובשנים האחרונות כשמרן הגראי"ל זצ"ל 

נחלש, נערכו הסיומים בביתו בחזו"א 5.
אצל  היו  כשהסיומים  נואם,  לא  איתמר  ר'  "בסיומים 
הגראי"ל אחרי הקדיש היו אוכלים מיני מזונות ומרן הגראי"ל 
ר'  מרן  לאחריו  המסכת,  מענייני  תורה  דבר  אומר  היה  זצ"ל 

גרשון היה נואם. לאחר פטירת הגראי"ל זצ"ל הסיומים יחזרו 
להתקיים בכולל פוניבז' או בראב"ד 17. הסיבה שר' איתמר 
לא נואם כי הוא שתקן מטבעו ושאינו רואה עצמו ראוי לדבר 
בפני גדולי הדור, זאת למרות שהשמחה בראש ובראשונה שלו 
– כמוסר השיעור. זמן הסיום כולו לא עולה על חצי שעה, בו 
בזמן ששיעור ממוצע הוא כחמישים דקות, הדבר מסמל את 
ההקפדה על הזמנים, והכרה בין טפל לעיקר, הקו המנחה של 
ר' איתמר הוא להספיק כמה שיותר בכמה פחות זמן", אומר 

אחד מאברכי הכולל. 
ל'כל  מוסיף  גרבוז,  הגר"א  של  שכנו  אדלר,  יהודה  הרב 
ישראל': "המרתק בדמותו של ר' איתמר היא העובדה שהוא 
נשאר אברך בכולל פוניבז', אפילו ביום שישי הוא מגיע להיכל 
למסור  יוצא  הוא  שלאחריהן  כשעתיים  ולומד  פוניבז'  כולל 
שני שיעורים באורחות תורה, לפני ואחרי מנחה. למרות מינויו 
לראש ישיבה לפני 20 שנה, הוא עדיין מגיע בכל דקה פנויה 
להיכל הכולל להמשך ה'ְשַטיְיֶגען' כאברך מן המניין, מאמריו 

אף מופיעים בספר 'שלמי יוסף' שכותבים אברכי הכולל".
זצ"ל  הגראי"ל  מרן  ציטט  פוניבז'  בכולל  הסיומים  באחד 
מיד עם סיום הקדיש ושתיית הלחיים את דברי הרמב"ם, ואלו 
כי דברי הרמב"ם הם בדיוק דרכו של  שנוכחו במקום הבינו 
)לימוד  זו  מצווה  לקיים  לבו  שנשאו  "מי  איתמר:  ר'  הגאון 
תורה י.ק.( כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה – לא יסיח דעתו 
לדברים אחרים, אלא... עושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו 
אם לא היה לו מה יאכל, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה... ולא 
ולעפעפיו תנומה... מי שרצה לזכות בכתר  ייתן שינה לעיניו 
התורה – ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה 

ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה". 
על כך הוסיף מרן את דברי המהר"ל: "צריך שיהיה לאדם 
התמדה בתורה מאוד, כי אין התורה כמו שאר דברים הגשמיים 
שהם דברים שהם תחת הזמן. ואם האדם נוהג עם התורה כאלו 

אינו  ולפי הזמן –  ולימודו בתורה לפי שעה  זמניי,  הוא דבר 
קונה התורה. ולכך צריך שישכים ויעריב עליהם, כי זהו עניין 

השכל שאינו תחת הזמן, והוא תמידי".
ולסיום, אנקדוטה בענייני סיומים, באחד הסיומים שנערך 
עם ציבור בעלי בתים, ר' איתמר זיהה כי אחד מבני משפחה, 
הוא מסורתי שלא הבין את הנאמר בטקס, ולכן חזר בעברית: 
"חזרנו עלייך מסכת ברכות וחזרת עלינו. דעתנו עלייך מסכת 
ברכות ודעתך עלינו. לא נשכח ממך מסכת ברכות ולא תשכחי 

מאיתנו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא".

השיטה של ר' איתמר היא 
לימוד קצר בהרבה סוגיות ולא 
לימוד ממושך באותה סוגיא, 
היום כולו מחולק באופן מסודר 
ומפליא כאשר בין שיעור לשיעור 
ראש הישיבה לומד עם אברכים 
ובחורים למשך זמן קצר, רבע 
שעה, חצי שעה, בבתי מדרש 
שונים. חלק מן האברכים עמם 
הוא לומד מעידים כי ראש 
הישיבה שואל אותם פעמים 
רבות לשמם למרות שהם 
לומדים אתו שנים ארוכות...

בסיום מסכת בבית מרן הגרי"ג

לצד מרן הגראי"ל זצ"ל בהיכל אורחות תורה

באחד הסיומים לצד חמיו



ניסיון של למעלה
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צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

המרכזית  בחברה  מקצועיים.  למומחים  רציני,  עיסוק  הן  בצדק  לך  המגיעות  הזכויות 
הרפואיות  הזכויות  ומומחי  המס  יועצי  הרופאים,  בכירי  אותך  ילוו  זכויות   למימוש 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

13 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

בחברה המרכזית למימוש זכויות שומרים על 
המידע הרפואי שלך לאורך כל הדרך ומנהלים את 

התיק הרפואי שלך רק מול הגורמים הרלוונטים

שקל לפני שתקבלאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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אחרי שהשלים שנה במשרד שסבל מחוסר יציבות, מסכם שר הכלכלה 
 על סוגיית  אלי כהן בראיון ל'כל ישראל' את הישגיו ומציב יעדים 
הדיור: "המדינה הפסיקה לספסר בקרקעות"  על המגזר החרדי: 
 על  ולסייע בהעסקת חרדים"  לעודד  לנו תמריצים מיוחדים  "יש 
לחוקק  נכון  מאוד  היה  סוציאלי  כחוק  שגה.  "בג"ץ  המרכולים:  חוק 
חוק כזה"  ועל העימות עם מנכ"ל בנק הפועלים: "כשראיתי את 

הכעס שבפניו, הבנתי שאנחנו סוף סוף בכיוון הנכון"

|| פישל רוזנפלד ||
צילומים: ארכיון, נחמן אלבר

פני שנה בדיוק הוא נכנס למשרדו החדש, אותו ל
קיבל לאחר שהתיק בו הוא מחזיק החליף ידיים 
אריה  ש"ס  ביו"ר  התחיל  זה  תכופות.  לעיתים 
דרעי, כיום שר הפנים, שוויתר על התיק במסגרת 
לראש  המשיך  הממשלתי,  הגז  בהסדר  המאבק 
ההמשלה נתניהו, שבתחילה היה ממלא מקומו 
של דרעי וחודש לאחר מכן אף מינה את עצמו לשר באופן 
רשמי, לא עברו שישה חודשים ויו"ר כולנו, כיום שר האוצר, 
מונה לשר במשרד, אותו העביר חודשיים בלבד לאחר מכן 

לחבר הכנסת מסיעת 'כולנו', בראשו הוא עומד, אלי כהן.
הוא חבר  כהן  2015, אלי  למעשה, מאז הבחירות בשנת 
הכנסת הראשון המחזיק בתפקיד שר הכלכלה שנה שלמה 
ונכנס  ידיים  בחיבוק  יושב  לא  כמובן,  והוא  ברציפות, 
אותה  הקשה,  שהביורוקרטיה  גם,  מה  הכח.  בכל  לעבודה 
הוא גם פועל למגר ככל האפשר, לא ממש מאפשרת לקדם 
על  לשבת  ממשיך  שהוא  וככל  יד  במחי  ורפורמות  חקיקה 
מה  את  לחולל  מצליח  סוף  סוף  הוא  כי  נראה  תפקידו,  כס 

שקודמיו בממשלה הנוכחית הצליחו לעשות במשרד.
מאז  בדיוק  שנה  השבוע,  שני  ביום  אותו  פוגשים  אנחנו 
סקירה  לקבל  ממנו  ומבקשים  הכלכלה  לשר  רשמית  מונה 
מקצועית על שנה של ניהול משרד הכלכלה והתעשייה, מה 
הוא עשה בשנה הראשונה שלו במשרד ומה עדיין לא הספיק 

והוא מתכוון לעשות במהלך השנה הקרובה.
ושאלנו  במשרד  לעבוד  שנה  לו  נותרה  אכן  האם  תהינו 
השונים  והחוקים  חושב שהחקירות  באמת  הוא  האם  אותו 
הוא  כי  היה  שנראה  כהן,  הממשלה.  את  יפילו  במחלוקת 
"חושב  הוא  כי  השיב  בפוליטיקה,  שניים  או  דבר  מבין 
שהבחירות יתקיימו כסדרן בשנת 2019". כהן הוסיף כי הוא 
"חושב שממשלה שמצליחה לשמור על יציבות לאורך זמן, 
זה דבר טוב מבחינה כלכלית, ביטחונית, פוליטית וזה הדבר 

הנכון ביותר".
כיום  ישראל  מדינת  של  שמצבה  חושב  "אני 
נמצאת בנקודת שיא, מבחינה מדינית, בינלאומית, 
מעט  לא  כאן  עשינו  ואנחנו  וביטחונית,  כלכלית 
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בשנתיים האחרונות. זה יהיה הכי נכון שהממשלה 
תמצה את ימיה, אבל מתי בדיוק יתקיימו הבחירות 

– אנחנו נחיה ונראה".
מאחר והנושא הפוליטי כבר עלה לדיון, המשכנו 
מפלגתו,  שמצביעי  חושב  הוא  מדוע  כהן  השר  את  ושאלנו 
שכן  הקרובות,  בבחירות  עבורה  ויצביע  ימשיכו  'כולנו', 
בשטח, מחירי הדיור, נושא הדגל עליו הכריז השר כחלון, לא 

ממש השתפרו, לפחות לא בטווח הזמן המיידי. 
בסקרים,  דווקא  בתגובה  להשתמש  כהן  בחר  בתגובה, 
מהמנדטים שמחזיקה  למחצית  קרוב  של  תוצאות  שמציגים 
מאוד  בתיקים  מחזיקים  ש"אנחנו  מציין  אך  היום,  המפלגה 
פועלים  שאנחנו  מבינים  שהמצביעים  חושב  ואני  מורכבים 

בעניין ושבסופו של דבר הם יראו את התוצאות בשטח".
פחות  לא  הוא  שלדבריו  מה  עד  ומציין  ממשיך  השר 
עכשיו  "עד  האזרח.  לטובת  מעלות  שמונים  במאה  משינוי 
מה שהיה זה שמדינת ישראל ספסרה בקרקעות ומכרה אותן 
לכל המרבה במחיר. עכשיו, אנחנו למעשה רואים שהמדינה 
מפסיקה לספסר בקרקעות, שנמכרות בהנחות של מאות אלפי 
זוגות,  אלף  ושתיים  ארבעים  וישנם  דיור,  ליחידת  שקלים 
למשתכן',  'מחיר  במסגרת  בדירות  שזכו  וחרדים,  חילונים 
והם סוף סוף יכולים לבוא ולרכוש דירה במחיר שפוי והוגן".
של  היום  סדר  את  ששינינו  לכך  ומתווסף  ממשיך  "זה 
בצהרונים,  במהפכה  זה  אם  לחברתי.  אותה  והפכנו  הכנסת 
אם זה בהוזלת מחירי המים, אם זה תכנית חיסכון לכל ילד, 

הורדת מחירי התחבורה הציבורית". 
את  והעביר  קידם  שיזם,  זה  הוא  דרעי  השר  לא  האם 
הרפורמה בתחבורה הציבורית? הרי בסופו של דבר ראינו 

אותו גוזר את הסרט? 
כהן משיב בשנינות כי "להצלחה אבות הרבים. אני שמח 
להיות בממשלה שבה רבים על הקרדיט ולא בממשלה שבה 
שהממשלה  אומר  זה  שכן  היתום.  מהכישלון  בורחים  כולם 
העיקר שהממשלה  אומר שהוא עשה,  מי  ולא משנה  עושה 

תמשיך לעשות לטובת אזרחי ישראל".
מה התיק שתדרוש בממשלה הבאה? 

"משרד הכלכלה הוא משרד בכיר ואני אשמח להישאר בו", 
משיב השר כהן ל'קו עיתונות'. "אל תשכח שאני נכנסתי אליו 
רק לפני שנה ולא נכנסתי מתחילת הקדנציה, ואני חושב שאם 
מתחילים  לפחות,  שנים  ארבע  לתקופה של  למשרד  נכנסים 
לראות בצורה משמעותית יותר את טביעות האצבעות שלך".

תקציב חברתי
עד כמה שהנושא הפוליטי החם מעניין, עדיין, לא עבור 
זה באנו ללשכת השר, שבין הצבעה להצבעה פינה את זמנו 
עבור 'קו עיתונות', אלא דווקא בענייני הכלכלה הישראלית, 
שכן אך ורק בזה מתבטאת הפעילות במשרדו. מה שכמובן 
הביא אותנו לשאול תחילה על תקציב המדינה לשנת 2019, 
ונדון  הממשלה  בישיבת  אושר  משבועיים  פחות  לפני  שרק 

כעת בועדות הכנסת.
התקציב  במסגרת  וגם  האחרונות,  השנתיים  "במהלך 
שאושר לשנת 2019, רואים קודם כל שיש לנו כלכלה חזקה, 
לנו  שיוצר  באופן  האבטלה,  ברמת  שפל  עם  צמיחה,  עם 
בעיקר  מיעדים  אנחנו  שאותם  משמעותיים,  תקציב  עודפי 

לאזרחים", פותח השר כהן את התייחסותו לשאלתנו.
השר לא מסתפק בסיסמאות ומפרט: "קודם כל, הוא כולל 
מבחינת  תקדים  חסר  שהוא  סכום  לנכים.   ₪ מיליארד   2.1

ההיקף שלו, ועמדנו בו, הגדלנו את קצבאות הקשישים ב-1.4 
נכלל במסגרת התקציב. הגדלנו את  הוא  מיליארד ₪, שגם 
בהיסטוריה  שלראשונה  משמעותית,  בצורה  החינוך  תקציב 
מספר  להגדלת  מענה  ונותן   ₪ מיליארד  ה-60  את  עבר 
הכיתות וחיזוק מספר רחב של מקצועות של הילדים. חיזוק 
של  תקצוב  הכוללת  תעשיה'  'נטו  תכנית  במסגרת  הכלכלה 
מי  לכל  עבודות  שיהיו  להבטיח  שנועדו   ₪ מיליארד   2.1
שרוצה וחפץ. ויש גם את תכנית 'נטו הוזלות', שבסופו של 

דבר אם אדם ייכנס לסופר הוא יוכל לקנות יותר בזול".
השר כהן שולל מכל וכל את הטענות שהועלו רק לאחרונה 
מנהל  ארד,  בועז  עם  הראיון  במסגרת  עיתונות',  ב'קו  כאן 
מרכז איין ראנד בישראל, שטען שתקציב החינוך "משועבד 
בעבר  שהיה  המורים,  "כששכר  לדבריו,  המורים".  לארגוני 
נמוך מאוד, עולה משמעותית, זו הזדמנות טובה לשפר את 
מערכת החינוך עם מורים טובים ומקצועיים יותר. בסופו של 
דבר אנחנו רוצים שאת הילדים שלנו יחנכו האנשים הטובים 
ביותר ולכן אנחנו צריכים לתת להם שכר ראוי והולם - ולא 
כפי שהיה בשנים שלפני כן, שכר שפשוט הרחיק את המורים 

הטובים מהמערכת".
"דבר שני", מוסיף השר כהן בהתייחסותו לנושא החינוך, 
"יש את רפורמת צמצום מספר התלמידים בכיתה. מעבר לכך, 
שאתה  עד  התקציב  את  משקיע  שאתה  שמרגע  לזכור  צריך 
רואה את התוצאות יש פרק זמן. זה לא שאתה היום שם את 
הכסף ובמבחן עוד חודש את התוצאה. אבל זאת מגמה ואני 
חושב שבהחלט מדובר בבשורות חשובות", הוא אומר, לא 
החינוך,  לתחום  הנוגעות  נוספות  רפורמות  שמפרט  לפני 

כדוגמת הרפורמה בצהרונים וקיצור החופשות.

מתמרצים חרדים
לא  הוא  לפרגן,  אוהב  כהן  שהשר  כמה  עד  תטעו,  שלא 
מחזיק את תיק החינוך, אלא את תיק הכלכלה, מה שכמובן 
עבור  התקציב  כספי  של  הייעוד  להתייחסות  אותו  מביא 
משרדו, כמו למשל להשארת מעגל האבטחה הנמוכה, חיזוק 

הפריפריה ועוד.
הממשלה  החלטת  על  לשאול  אותנו  מביא  כמובן,  זה 
לחרדים  מתקנת  אפליה  לקידום  דרעי,  השר  שיזם  בהצעה 
במשרדי הממשלה. האם במשרד הגלכלה נוכל לראות דוגמה 

לחיקוי? תהינו בפני השר כהן. 
במשרד,  כאן  חרדיים,  עובדים  המון  לנו  יש  היום  "כבר 
בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ובעוד שלל מקומות והם 
השר  פותח  עבודה",  למצוא  אחרים  לחרדים  מסייעים  גם 
ולסייע  לעודד  מיוחדים  תמריצים  גם  לנו  "יש  תשובתו.  את 
בהעסקת חרדים. זה דבר שמחייב את מדינת ישראל. אנחנו 
רואים את מגמות הגידול הטבעי ואחוז החרדים באוכלוסייה 
רוצים לשמור על המצב הכלכלי  אנחנו  ואם  ויגדל,  ילך  רק 
החזק והיציב אנחנו חייבים לפעול לעידוד התעסוקה במגזר 

- וזה אינטרס לאומי לכלכלת ישראל".
השר כהן מוסיף ומציין כי כשמדובר בעידוד התעשיינים 
בדולר  השפל  בשל  היתר  בין  להם,  הניתנים  והתמריצים 
לעומת השקל, "אז החרדים נהנים מאפליה לטובתם. לדוגמה, 
בכשרים  גבוה  מענק  החרדים  מקבלים  לחדשנות  ברשות 
בשלושים  משתתפים  ואנו  התעשיינים  כלל  מאשר  אחוזים 

אחוז מהשכר בשלושת השנים הראשונות", הוא אומר.
ייעודית  תכנית  בקרוב  נראה  האם  כהן  השר  כשנשאל 
מערכת  למעשה  שהוא  הישראלי,  המזון  לייצוא  הנוגעת 
רווח  המון  להכניס  ויכול  בעולם  הגדול  הכשר  המזון  ייצור 
כי  משיב  הוא  בעולם,  הקהילות  לכלל  בייצוא  לתעשיינים, 
והתעשיה,  הייצוא  כלל  לעידוד  "פועלים  הכלכלה  במשרד 

ללא קשר לסקטור שלו". 
ותוך  הרעיון  את  אהב  דווקא  כהן  כי  היה  נראה  זאת,  עם 
כדי הראיון הוא משתמש ב'קו עיתונות' כפלטפורמה לפנייה 
ליזמים ותעשיינים חרדים וקורא לקוראי 'כל ישראל': "כנסו 
ההשקעות  ורשות  החדשנות  לאתר  הכלכלה,  משרד  לאתר 
של  מאוד  גדול  מגוון  שם  לכם  יש  הכלכלה,  במשרד 
אפשרויות, לבוא ולקבל סיוע, מענקים, הלוואות ותמריצים 

על מנת לפתוח עסקים בישראל".
האם לא היה נכון להעביר את חוק המרכולים 

אך ורק מטעמים סוציאליים? 
לחוקק  נכון  מאוד  היה  סוציאלי  כחוק  "דווקא 

יש את רפורמת צמצום מספר התלמידים 
בכיתה. מעבר לכך, צריך לזכור שמרגע 
שאתה משקיע את התקציב עד שאתה 
רואה את התוצאות יש פרק זמן. זה לא 
שאתה היום שם את הכסף ובמבחן עוד 
חודש רואה את התוצאה

"




עם ראש ממשלת הודו מודי וראש הממשלה נתניהו



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!
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חוק כזה", אומר השר. לא לפני שמציין שהוא "נגד 
חקיקה בנושאי דת ומדינה". 

"אני חושב שהדבר הזה הוא לא נכון ושמבחינת 
הקואליציה אנחנו צריכים לבוא ולראות איך אנחנו 
תתעסק  שהממשלה  תשמח  האופוזיציה  הלאה.  ממשיכים 
בחוק כזה", הוא מזכיר את מה שכתבי הכנסת לא ישכחו מהר 

כל-כך.
שגה  בג"ץ  כי  עיתונות'  ל'קו  כהן  השר  אומר  זאת,  עם 
כשעסק בענייני דת ומדינה. תוך שהוא מרמז לכך כי לשר דרעי 
יכולה להסתדר  חלק משמעותי בסאגה שככל הנראה הייתה 
חדשה.  וחקיקה  תקשורתי  רעש  כל  ללא  סגורות  בדלתיים 
"אני מזכיר לך שהחוק הזה קודם על רקע דרישת בג"ץ. זה 
לא חוק שיזם דרעי כחלק מתכניותיו לקדנציה הנוכחית ולכן 
אני חושב שבג"ץ שגה ובענייני דת ומדינה אפשר להסתדר".

תושבים  מתגוררים  שלנו  ובעיר  בחולון  גר  אני  "תראה, 
ואנחנו  וחילונים  מסורתיים  דתיים,  חרדים,  הסוגים.  מכל 
האחר  את  ומכבד  חייו  את  חי  אחד  כל  מעולה.  מסתדרים 
והדבר הזה ימשיך הלאה. כי בסופו של דבר, לא זה העיקר, 
אלא מה שאנחנו עושים בחיי היום יום. ואני חושב שבשנתיים 
האחרונות אזרחי ישראל מרגישים שממשלת ישראל פועלת 

למענם".
הטואלטיקה  מוצרי  ייבוא  רפורמות  על  דובר  מעט  לא 
אך  והתמרוקים,  הפארמה  בענף  הבלעדי  הייבוא  וביטול 
סביר להניח שהקוראים לא ממש מבינים את משמעות הדבר, 

מתברר שמדובר בבשורה ענקית דווקא לחרדים. 
"בסופו של דבר מדובר במאות שקלים מדי חודש", אומר 
הילדים  ברוכות  למשפחות  כמובן  מכוון  כשהוא  כהן,  השר 
ישראל  במדינת  שהמחירים  רואים  "אנחנו  החרדי.  במגזר 
יקרים בהרבה ביחס לאירופה ואני פועל שהמחירים באירופה 

ובישראל יהיו אותו דבר", הוא אומר.
בישראל  יקרים  מהמוצרים  חלק  שעשינו,  "מבדיקות 
לא  אני  ולזה  באירופה  מאשר  אחוזים  מחמישים  בלמעלה 
מסכים", הוא מוסיף. "לא באתי להיות שר הכלכלה בשביל 
אלא  סרטים.  ולגזור  מפעלים  לפתוח  כיסא,  לחמם  לבוא 
להילחם ביבואנים הבלעדיים והבנקים ולשמחתי אנחנו רואים 
שבשלושת החודשים האחרונים ירדו המחירים בשמונה אחוז. 
אבל לא אסתפק בזה ואני ימשיך לפעול שהמחירים בישראל, 
באירופה ובארצות הברית יהיו אותו דבר. אני רוצה שהצרכן 

הישראלי יפסיק להיות פראייר ושלא יגזרו עליו קופון".
כך  כדי  עד  באחרונה,  סוער  הישראלי  המט"ח  שוק 
שהדולר הגיע לשער של שפל שלא ראינו שש וחצי שנים 

לעומת השקל. האם אין זה תוצאה של חסמים ביבוא? 
"קודם כל, היבואנים, זה עושה להם רק טוב, כי הם יכולים 
לא  בחיוביות,  תשובתו  את  השר  פותח  בזול",  יותר  לייבא 
לפני שמציין את הסיבה לשקל החזק והדולר הנמוך לעומתו, 
"זה כי הכלכלה שלנו חזקה", הוא אומר בגאווה. "כשאנחנו 
זה  השקל  התחזקות  מייבאים.  שאנחנו  ממה  יותר  מייצאים 

סימפטום של כלכלה חזקה ולא להיפך".
עם זאת, מוסיף השר כהן ומציין את פעילות המשרד בכדי 
כל  פועלים  "אנחנו  ולייצא.  להמשיך  התעשיינים  את  לעודד 
הזמן להשיג להם תמריצים, כמו למשל באמצעות הורדת המס 
לסחר חוץ". ויש לו גם קבלות בנושא, אותן הוא כמובן מונה. 
"השנה, הייצוא הישראלי חצה לראשונה את המאה מיליארד 

דולר. עלייה של שבעה אחוז".
השר כהן הוסיף והתייחס לכתבה שפורסמה לפני כשבועיים 
ב'קו עיתונות', שם הוצגו נתוני התאחדות התעשיינים, שטענו 
כי מדובר דווקא בשנה של ירידה, תוך שמחשבים את הייצוא 
באופן שקלי. "בסופו של דבר מסתכלים על העוגה - והעוגה 
בשבעה  גדלה  כולה 
הראשונה  בפעם  אחוז 

בהיסטוריה".
הוסיף  אף  כהן  השר 
טענות  את  ושלל 
לכך  התעשיינים 
מה  הם  ביבוא  שחסמים 
הדולר  לשער  שמביאים 
השקל.  לעומת  הנמוך 
חוסמים  לא  "אנחנו 
מדינה  אנחנו  ייבוא. 
מזדעק.  הוא  חופשית", 
מודה  הוא  זאת  עם 
חסמים  קיימות  שעדיין 
טוען  אך  בירוקרטיים, 
כדי  פועלים  ש"אנחנו 
לחסל אותם. גם כשכבר 
רק  זה  מכסות,  יש  כן 

על  להכביד  בכדי  לא  ישראלי,  ייצור  יש  שבהם  בתחומים 
היבואנים, אלא דווקא בשביל לעודד ייצור כחול-לבן".

כסף וירטואלי
על  עולה  הווירטואליים  והמטבעות  הביטקוין  סוגיית  גם 
השולחן, וזה הזמן לשמוע האם המדינה תכיר במטבע. "אני 
חדשות  רואים  אנחנו  הגלוי.  על  הנסתר  רב  שעדיין  חושב 
לכן  ומונפקים,  קמים  וירטואליים  מטבעות  עשרות  לבקרים 
אני מציע לכולם לנהוג בזהירות והיום מי שעוסק בסוגיה זה 
בנק ישראל והרשות לניירות ערך ואני לא הייתי מציע לאנשים 

למהר ולהשקיע בזה עד שהדברים באמת ילכו ויתבהרו".
יש לציין כי רוב הגורמים המעורים בתחום הכלכלה נוהגים 
פעם  לא  ראיתם  שבטח  כפי  דרמטיות,  ענק  בכותרות  לצאת 
נגד.  'קו עיתונות', בין אם בעד ובין אם  במוסף הכלכלי של 
 - ביותר  העניינית  הכותרת  את  מספק  כהן  השר  ולמעשה, 

פשוט תשקיעו חכם.
ועדיין, סביר להניח שמי שכבר כן משקיע בביטקוין לא 
לוקח  הנראה  וככל  הצבי  קרן  על  כספו  את  לשים  מחפש 
את הסיכון שאולי מדובר ב'בועה' או ב'פירמידה'. אולי זה 
פשוש סיכון שהמשקיעים מוכנים לשלם בשביל הפרטיות, 

מבלי שהמדינה תשלוט על כספם? 
"אני לא יועץ השקעות וכמובן שזה שוק חופשי. כל אחד 
יראה ויעשה כפי שהוא חושב ואני לא חושב שהתפקיד שלי 
כהן  השר  משיב  לאנשים",  ולייעץ  לבוא  זה  הכלכלה  כשר 
בזהירות. "התפקיד שלי כשר הכלכלה הוא לדאוג שהכלכלה 
הישראלית תישאר חזקה. שאנשים יקומו בבוקר ושיהיה להם 
ולדאוג  ההייטק  את  לחזק  חדשים,  מפעלים  לפתוח  עבודה. 

שהחדשנות הישראלית תישאר איכותית".
מכיוון  בביטקוין  בוחרים  חושב שהמשקיעים  לא  גם  הוא 
שמאסו בשיטת הבנקאות הממוסדת ואומר ש"בסופו של דבר 
ולא  רווח  זה מטעמי  את  עושה  עבורו  נכון  מי שחשוב שזה 

מטעמי מחאה".
במרכז  לאחרונה  שהתקיים  לעסקים'  ישראל  ב'כנס 
חריף  מילולי  עימות  התפתח  האומה,  בנייני  הקונגרסים 
ובין מנכ"ל בנק הפועלים. השר כהן,  בין השר כהן  ומפתיע 
מהשיח  בהרבה  חורג  שהעימות  במקום  כבר  הבין  שכנראה 
הוא  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  הנהוג,  הפוליטיקלי-קורקט 
"נוהג להשתתף בלא מעט כנסים ולרוב קורא שישנם קריאות 
ביניים והתפרצויות מהקהל, כמו למשל מה שראינו במאבק 
הנכים ובמאבק הדיור הציבורי, אבל הפעם קרה משהו שונה", 

הוא אומר.
מתפרץ  הפועלים,  בנק  מנכ"ל  הראשונה  בשורה  "יושב 
מתוך הקהל ועושה לי סימון עם היד שבא לומר 'קשה לנו', 
בשנה  שהרוויח  בגוף  עובד  אתה  'סליחה,  לו  אומר  אני  אז 
מיליון  מאות  שמונה  שקלים.  מיליארד  שלושה  האחרונה 
שקלים ברבעון. מה בדיוק קשה לכם? ממה אתם חוששים? 
שהעברנו  מזה  התחרות?  את  לקדם  פועלים  שאנחנו  מזה 
את  ולמכור  לבוא  יכולים  שאתם  מזה  בבנקים?  רפורמה 
חברות כרטיסי האשראי? מזה שאנחנו מתנגדים למיזוג של 
והופך  התחרות  את  הבנקים,  מספר  את  שמקטינים  בנקים, 
את הלקוחות שבויים?' והטחתי בפניו שהיו חמישים וארבע 
לוביסטים בועדת הרפורמות כשהעברתי את החקיקה והם ניסו 
להילחם על כל חוק", משחזר השר כהן את העימות הדרמטי. 
סוף  סוף  שאנחנו  הבנתי  שבפניו,  הכעס  את  "כשראיתי 
בכיוון הנכון", הוא מוסיף ואומר בחיוך ל'קו עיתונות'. "אחרי 
ארבעים ושבע שנים שאף אחד לא העז לגעת בענף הבנקאות 

ולקדם את התחרות, אנחנו  עושים את זה", הוסיף.
כהן, מה מתוך שורות הרפורמות  בפי השר  תהינו  לסיום, 
שמנה בפני 'קו עיתונות' תעזור הכי הרבה לאזרח החרדי, או 
שמא רפורמה כזאת טרם יצאה ונראה אותה בקרוב? "הדבר 
החשוב ביותר בעיני הוא פתיחת השוק לתחרות והורדת יוקר 
המחיה ואנחנו רואים את זה. בסופו של דבר, חוק ההמלצות 
לחיות בכבוד,  זה  לא מעניין את האנשים, מה שחשוב להם 
המעדנים  כל  את  לשבת  לקנות  ללכת  המשפחה,  את  לפרנס 

הטובים ביותר ברחבות וזה מה שאנחנו עושים".

בסופו של דבר, חוק 
ההמלצות לא מעניין את 
האנשים, מה שחשוב להם 
זה לחיות בכבוד, לפרנס את 
המשפחה, ללכת לקנות 
לשבת את כל המעדנים 
הטובים ביותר ברחבות וזה 
מה שאנחנו עושים

"

עם טראמפ ונתניהו
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במפעל חדש בדימונה
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|| ברוך ברגמן ||

שבעים
לשבעת

הנוטרים
1947. המקום: הכפר יאזור, כיום 'אזור'. קרבות עזים מתחוללים על 
של  חודשים  מספר  לאחר  אך  הערבי-בורגני,  בכפר  העוברת  הדרך 
מרחץ דמים בשני הצדדים, מוכרע הקרב לטובת הלוחמים היהודים 
בידי  שהוטמן  ממוקש  הנהרגים  יהודים  נוטרים  שבעה  המחיר:   
ערבים  התמורה: כפר נוסף שננטש והפך לחלק ממדינת ישראל 
העתידית  וגם: תיאור הקרב ההיסטורי בו הוגשה נקמה ב...גרמנים

צבי זעירא מנחם אבטיחי

דוד איבינצקיאליהו שמיריצחק קורדובה
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הנוטרים
קלמן רוזנבלום

יעקב עולמי
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שבעת ש של  לנפילתם  מלאו  שנה  בעים 
לפני  מעט  שהתרחש  אירוע  הנוטרים, 
הקמת המדינה ונחקק בזיכרון הקולקטיבי 
דאז. כדי להבין את מצב הגיאופוליטי של 
המדינה באותם הימים, יש לחזור עשרות 
נפתחה  העצמאות  מלחמת  לאחור.  שנים 
כידוע במלחמה על דרכי התחבורה. כבר בתחילת המלחמה 
עורק  שהייתה  לציון,  לראשון  אביב  מתל  הדרך  נחסמה 
התנועה היחיד למושבות הדרום ולירושלים, בשני מקומות: 

בשכונת אבו כביר ביפו וביאזור. 
דרך  ידי  על  לעקוף  היה  אפשר  כביר  אבו  מחסום  את 
הביטחון שהחלה להיסלל עוד לפני המלחמה. דרך זו יצאה 
עד  והגיעה  איילון  נחל  את  בגשר  חצתה  התקווה,  משכונת 
לשער מקווה ישראל. משם עברה הדרך בתוך מקווה ישראל 
דרך חולון לחוסמסה ושכונת מולדת. משם היה צריך לסלול 
ראשון  בפאתי  יהודה  לנחלת  ומגיעה  בחולות  העוברת  דרך 
לציון. החלק האחרון של הדרך הצריך עבודה רבה בסלילה 
ובהקמת מזקפי ביטחון ולפיכך הדרך לא הושלמה עד לסוף 

ינואר 1948 ובתקופה זו לא ניתן היה לעקוף את יאזור.
היו  הם  תושבים.   4,700 בת  ערבית  עיירה  הייתה  יאזור 
בחקלאות  התפרנסו  חלקם  כלכלית.  מבחינה  מבוססים 
בפרדסי הסביבה וחלקם במסחר ובבתי חרושת שהיו במקום 
היהודי  החרושת  ובבית  קמח  טחנת  לקרח,  חרושת  בית   -
הכביש  ערבים.  היו  מעובדיו  שמחצית  במולדת  לעורות 
הראשי תל אביב-ירושלים )כיום כביש 44( חצה את העיירה 
והיה מרכז לתושבים שנהגו לשבת בבית הקפה על אם הדרך.
כבר בימים הראשונים למלחמה נרגמו מכוניות יהודים, אך 
"ההגנה" נמנעה מפעולות תגמול כל עוד דרך הביטחון לא 
הושלמה ולא ניתן היה לעקוף את יאזור. גם רוב התושבים 
מחשש  היהודית  התחבורה  בשיבוש  מעוניינים  היו  לא 

במתינות  לנהוג  יפו  נכבדי  של  ומלחץ  תגמול  לפעולות 
מחשש לחסימת הדרך ליפו.

האש הוצתה ביום התשיעי בדצמבר 1947, כאשר נזרקה 
פצצה לבית הקפה ביאזור ממכונית נוסעת נהוגה בידי אנשי 
נפצעו.  או  נהרגו  מיושביו  ורבים  נהרס  הקפה  בית  אצ"ל. 
בתגובה לכך פגעו הערבים בשיירה שנסעה לדרום. הנהג 
נהרג ורבים נפצעו. כעבור יומיים שוב פגעו ערביי המקום 
וארבעה  נהרג  ורבורג  מכפר  נהג משאית  יהודית.  בשיירה 
אנשי  שוב  הופיעו  לכך  בתגובה  נפצעו.  נוספים  נוסעים 
נהרגו  ערבים  שישה  הקפה.  לבית  רימונים  וזרקו  אצ"ל 

ורבים נפצעו.
בתגובה חסם הצבא הבריטי את הכביש ביאזור לתנועה 
יהודית. לאחר משא ומתן בין הבריטים לאנשי הקשר של 
"ההגנה" סוכם שנוטרים יהודים חמושים ילוו את השיירות 
בקטע יאזור. זה לא החזיק מעמד זמן רב, ושבועיים מתחילת 
יהודית.  על שיירה  יאזור באש  ערביי  חילופי האש, פתחו 
המשאית  מנחם,  כפר  קיבוץ  חבר  נהג  הראשונה  במשאית 
השנייה הייתה של קיבוץ גת והשלישית של קיבוץ דורות. 
שתי המשאיות הראשונות הצליחו להיחלץ אבל התוקפים 
הצליחו להרוג את נהג משאית דורות ועוזרו. את המשאית 
העמוסה חביות סולר העלו באש. תימרות האש והעשן נראו 

עד מקווה ישראל. הכביש שוב נחסם.

"כפר זה יש להשמיד"

- אנשי  'הנוטרים'  בימים הראשונים למלחמת הדרכים, 
משטרת היישובים העבריים – החזיקו בכוח רב בידם משתי 
סיבות. האחת היא משום שהיו היחידים שניתן להם לשאת 
נשק בגלוי, השנית מפני שנשקם - רובים ומקלע לואיס - היה 
הנוטרים  "ההגנה".  של  לגאלי"  ה"בלתי  מהנשק  יותר  טוב 
היו יוצאי יחידות הפלמ"ח והחי"ש. הם היו למעשה פקודים 
של השלטונות הבריטים, שעשו הכל כדי להצר את צעדיהם. 
היישובים  מתחומי  לצאת  עליהם  אסרה  הפקודות  אחת 
עליהם הופקדו וללוות שיירות. הנוטרים, יש לציין, לא צייתו 

לפקודה זו, והמשיכו ללוות שיירות יהודיות.
על  אסרה  ערבי,  לחץ  לאחר  שניתנה  אחרת,  פקודה 
להם  והורתה  משוריינים,  רכב  בכלי  להשתמש  הנוטרים 
התירו   1947 בדצמבר  ב-17  פתוחים.  בטנדרים  רק  לנסוע 
חזרו  יומיים  כעבור  אבל  במשוריינים,  להשתמש  הבריטים 
בהם, והנוטרים נאלצו שוב לנסוע בטנדרים פתוחים חשופים 
- בקטע  קל. על אחד הקטעים בדרך המסוכנת  לאש מנשק 

מ"ן  של  יחידה  הופקדה   - דג'אן  בית  חולון-צומת  הדרך 
)משמרות נעים( בפיקודו של אליהו )אליק( שמיר.

יצא משער מקווה  י"א בשבט תש"ח,  סגרירי של  בבוקר 
נוטרים בפיקודו של אליהו שמיר,  ובו שבעה  ישראל טנדר 
כדי לבדוק את הדרך בטרם תעבור שם שיירה. טנדר הנוטרים 
ליווה את המשאיות הריקות שנסעו לעקרון )כיום בסיס חיל 
האוויר תל נוף( על מנת להביא את המשלוח השני של מטוסי 
ביקב  חשאי  לשיקום  והועברו  מהבריטים  שנקנו  האוסטר 

בׂשרונה. 
לפי ספרו של ההיסטוריון אורי מילשטיין, השיירה יצאה 
איחר  שמיר,  אליהו  השיירה  שמפקד  מאחר  ניכר  באיחור 
לקום בבוקר ההוא. "בלילה שלפני כן בילה בקפה עד שעה 
של  מידיו  שהוחרם  מהודר  אקדח  לחבריו  והראה  מאוחרת 
תושב יאזור. פקודיו הגיעו אל השער לפניו, ברגל. כשהגיע 
יוסי  לנהג,  ההגה  את  מסר  לא  בטנדר,  לשער,  שמיר  אלי 
מרושק, אלא המשיך לנהוג בו, כדי לא לאבד זמן. חמישה 
ליד  בטנדר  ישב  שלהם  הקורפורל  הטנדר,  על  עלו  נוטרים 
לא  ליאזור. בגלל האיחור  לסיור בדיקה  יצא  והטנדר  שמיר 
לדרך,  מיד  ויצאו  הבדיקה,  לתוצאות  השיירה  נהגי  חיכו 

בעקבות הטנדר". 
כלב  גוויית  הטנדר  עקף  הכביש,  על  ליאזור  בכניסה 
שהייתה מוטלת על הכביש. זה היה מוקש והערבים הפעילו 
אותו מרחוק. הטנדר התרסק, שלוש המשאיות שנסעו אחריו 
הסתובבו  והאחרות  דגון  בית  לצומת  והגיעו  קדימה  זינקו 
לאחור וברחו למקווה ישראל. כל שבעת נוסעי הטנדר נהרגו, 
אחדים נספו מיד בפיצוץ ואילו את האחרים שנפצעו, המיתו 
אנשי חסן סלאמה במכות ובדקירות סכינים, אחר כך התעללו 

בגוויותיהם וקברו אותן בפרדס הסמוך. 
"קשה לנחש מה היה קורה לולא איחר אלי שמיר למקווה-
ישראל", כתב מילשטיין בספרו. "אבל נראה שהאיחור היה 

הסיבה לכך שהוא נהג בטנדר הנוטרים במקום הנהג הקבוע 
במלוא  מפקד  לנוטרים  היה  לא  הקריטי  ברגע  והמקצועי. 
נרשמה  ההיסטוריה  בדפי  יכולתו".  במלוא  ונהג  כושרו 
אמרתו של קצין סקוטי שהגיע למקום ונכח במראה המזוויע 
לכיפת  מתחת  להשמיד  יש  זה  מרצחים  "כפר  הגופות:  של 

השמיים". 
הפיגוע הרצחני זעזע את אמות הסיפים במדינה. הארגונים 
ניסו  שהבריטים  בעוד  נקמה  פעולות  ותכננו  זעמו  היהודים 
לאחר  מיד  הועיל.  ללא  הזעם,  את  להשקיט  האפשר  ככל 
נפילת השבעה יצאו כוחות פלמ"ח באזור בפיקודם של נחום 
אריאלי ושמעון אלפסי ופגעו בתחבורה הערבית ליפו במשך 
 8 ונהרסו  ערבים   25 נהרגו  אלה  בהתקפות  היום.  אותו  כל 
מכוניות. יאזור הוטרדה כל הזמן על ידי כוחות חטיבת גבעתי 
ופלמ"ח. חודש לאחר מכן, תקפו כוחות "גבעתי" את יאזור 
היטב  שתוכננה  מתקפה  זאת  הייתה  בתים.  מספר  ופוצצו 

המוקש  יצא  ממנו  החרושת  בית  היה  היעד  פרטים.  לפרטי 
שגדע את חייהם של שבעת הנוטרים. 

יממה דרמטית

המבצע הראשון לפיצוץ בית החרושת לקרח נקרא "מבצע 
הכפר,  הצפוני של  החלק  את  לתקוף  יועד  אחד  כוח  יונה". 
הגיע למגע עם האויב והצליח להסב לו אבדות, אך נתגלה 
ונאלץ  ההפתעה,  יתרון  את  ואיבד  מועד  בטרם  כך  עקב 
חומר  לאוגפו.  החל  והאויב  נפגעים  שספג  לאחר  להתקפל 

הנפץ שהציב מתחת למבנים בער ולא התפוצץ. 
הכוח שנועד לתקוף ממערב ולפוצץ את מפעל הקרח כשל 
שמטרתו  קריזל,  שלמה  של  בפיקודו  ג',  "כוח  במשימה: 
המערבי  בצדה  ששכן  לקרח  החרושת  בית  הייתה  העיקרית 
בספרו  נגבי  עודד  כתב  ישראל",  ממקווה  יצא  העיירה,  של 
בריטיים  גב  תרמילי   9 נרכשו  כך  "לצורך  חבלן".  "הייתי 
הנפץ  חומר  לאכסון  בת"א,  צבאי  ציוד  עודפי  בחנות 
והובלתו למטרה. למרות אזהרות חמורות על הרגישות של 
אחת  אלונקה  על  החומר  שריכוז  וכן  לזעזועים  הג'ליגנייט 
המפקד  החליט  תועה,  כדור  מפגיעת  לפיצוץ  לגרום  עלול 
ירוכזו  יינשאו על גב החבלנים אלא  קריזל שהתרמילים לא 

על אלונקה אחת שתינשא על ידי שישה חיילים טירונים". 
"כך נישאו 8 תרמילים שכל אחד הכיל כ-18 ק"ג ג'ליגנייט 
על אלונקה אחת שהכילה בסך הכל כ-150 ק"ג. עקב הסרבול 
הכרוך בנשיאת חומר הנפץ על אלונקה כבדה דרך פרדסים 
רב  רעש  ליצירת  הכוח  אנשי  של  תנועתם  גרמה  סבוכים, 
שסייע לאויב לאתר את הכוח ולהפתיע את התוקפים. בכך 

בכניסה ליאזור על הכביש, 
עקף הטנדר גוויית כלב 
שהייתה מוטלת על הכביש. זה 
היה מוקש והערבים הפעילו 
אותו מרחוק. הטנדר התרסק, 
שלוש המשאיות שנסעו אחריו 
זינקו קדימה והגיעו לצומת 
בית דגון והאחרות הסתובבו 
לאחור וברחו למקווה ישראל. 

תבליט מתכת המתאר את קרב השבעה ביאזור

סימני ירי על שרידי קיר בית החרושת
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כל  את  גרר  בניווט,  שטעה  המ"פ,  ההפתעה.  גורם  נשלל 
ולבסוף  יקר  זמן  איבד  אש,  תחת  הפרדסים  דרך  הפלוגה 
גם טעה בזיהוי המטרה ובמקום לפוצץ את בית החרושת 
לקרח ועל מנת להיפטר מחומר הנפץ, פוצץ מבנה אחר - 

דיר חזירים". 
הצליח  השלישי  הכוח  האחרים,  השניים  לעומת 
לאחר  זה,  כוח  מרגולין.  שמעון  של  בפיקודו  במשימתו, 
שהקשר עמו נותק, טעה בדרך ונקלע לקרב אש, אך ברגע 
האחרון הצליח לאתר את המטרה - "בית המוכתר", ולפוצץ 
אותו תוך ניהול קרב נסיגה לאור יום. בסופו של יום סוער, 

בית החרושת לקרח נותר עומד.
בית  על  נוספת  פשיטה  יוצאת  מכן,  לאחר  מה  זמן 
אריאלי,  נחום  הפלמ"ח.  ידי  על  הפעם  לקרח,  החרושת 
הקורות  את  לימים  יתאר  הפלמ"ח,  של  הרזרבה  מפקד 
עמו. "כל מי שעבר פעם דרך יאזור יזכור בוודאי את בית 
הכביש,  של  הצפוני  מצדו  לבן,  הצבוע  לקרח,  החרושת 
תוך  אל  צפון-מזרח-מזרח  בכיוון  דרך  שיוצאת  במקום 
הכפר. בימי שלום הייתה שם ברחבת החול שליד הפרדס, 
תעשיית בלוקים פרימיטיבית, ומעברו השני של הכביש – 
בית בן שתי קומות. מעבר לדרך המובילה הכפרה, צפונית 
מערבית לבית החרושת עמד עוד בנין אחד בן שתי קומות, 
ואינם  שהיו  בניינים  שלושה  הכול  סך  הפרדס.  גבול  על 

עוד".
"הבתים  נוקב:  היה  על המקום  מידע  המודיעין שסיפק 
מבוצרים, מוקפים בגדר תיל דו-שיפועית ובמוקשים, ויש 
בהם עמדות של מכונת יריה". הפשיטה תוכננה לצאת ב4 
לפנות בוקר עם שחר. "השיקול היה, כי דווקא בשעת בוקר 
זו נפתיע את האויב, לכל זקיף ולכל שוטר ידועה הרגשת 
האור  קו  שבוקע  בשעה  המתיחות  והתרופפות  ההקלה 
מן  נשמעת  התרנגולים  שקריאת  בשעה  במזרח,  הראשון 

הכפר". 
לאחר שיצאו לדרך, חוליה ערבית קדמית הבחינה בכיתת 
החוד ופתחה עליה באש. הכיתה לא הגיבה והיריות פסקו. 
אף שהיה נראה כאילו אבד יתרון ההפתעה, החליט אריאלי 
לבצע את המשימה. אריאלי מתייחס לכך ברשמיו ואגב כך 
מציין את דיר החזירים שפוצץ בטעות בפעולה הקודמת על 
בית החרושת לקרח: "שינינו את הכיוון, חצינו את הכביש 
דיר החזירים,  על  ועלינו  לכפר,  הנקודות שממערב  באחת 
אשר פוצץ זמן לא רב קודם לכן על ידי יחידה אחרת. דיר 
זה היה מפיץ סירחון מאז ומתמיד, אך הפעם הגדיל לעשות 

כי החזירים כבר היו נבלות סרוחות ממש".
את  שתיאר  מי  זה  ובשלב  למקום  הגיע  הכוח 
"אריאלי  מילשטיין:  אורי  ההיסטוריון  היה  ההתרחשויות 
להביא  לערבים  להפריע  כדי  לאגפים,  חסימות  שלח 
וחוליית המקלע  ולמנוע התערבות של הבריטים,  תגבורת 
שבעים  במרחק  לכביש,  מעבר  הוצבה  טל  של  הבינוני 
מטרים מבית החרושת לקרח, ופתחה באש. חוליות החוד 
מוצבים  שהיו  ממקלעי-הברן  בהן  ירו  והערבים  הסתערו, 
בבית-החרושת. טל כיוון צרור של מאתיים כדורים נותבים 
נקרעו  החול  שקי  הברן,  מקלעי  עמדות  אל  שריון  חודרי 
השריון  חודרי  הכדורים  נשתתקו.  והמקלעים  והתעופפו 
הבעירו אש בחדרים, והלוחמים זרק רימונים וירו מהסטנים 

אל הפתחים שנפרצו. 
לבית-הבסיס  חדרה  שרק  משה  של  בפיקודו  "כיתה 
במיטותיהם  שכבו  דייריו  הראשי.  לכביש  מדרום  שעמד 
ולא התנגדו ללוחמים. אנשי מחלקת חולדה בפיקודו של 
יהושע נבו, הגיעו אל בית אסקנדרוני דרך דיר החזירים של 
בעל-הבית ופרצו את דלת הברזל העבה של הבית בחמישה 
נפגע  ונבו  החבלן,  נפצע  בפיצוץ  נפץ.  חומר  קילוגרמים 
פנים-אל-פנים  קרב  התחולל  הבית  בתוך  בראשו.  מלבנה 
ואחדים מהלוחמים נפצעו. בית החרושת לקרח היה מוקף 
אמנון  בפיקוד  חולית החבלה  עמוקה.  ותעלה  דוקרני  תיל 
חינסקי פרצה את הגדר במוקש-בונגלור, תחת מטר יריות, 

ואת דלת הבניין במטען חבלה". 
אל  במקום  ששהו  הגרמנים  היועצים  צעקו  "אכטונג", 
מארחיהם, "אכטונג, פרפלוכטה אראבר" )הקשב! ערבים 
הלוחמים  נלחמו.  לא  ההמומים  הערבים  אבל  ארורים(, 
הביאו לבניין שני תרמילי גב, שכל אחד מהם היה מלא ב25 
ק"ג טי.אן.טי. מחלקת חולדה השתלטה על בית אסקנדרוני 
וירתה מגגו על בית החרושת לקרח, נבו וחינסקי הכינו את 
פיצוץ בית החרושת, וכל הזמן הזה עמד נחום אריאלי על 

הכביש, חשוף לכדורים, וכיוון את הלוחמים אל יעדיהם.
בהתנדבו  הוורד  רחמים  הפלמ"ח  לוחם  נהרג  בפעולה 
לחפות בנשקו על החבלן אמנון חינסקי בעת שהטמין את 
נסוגו למקווה  חומר הנפץ בבית החרושת לקרח. הכוחות 

ואת  הוורד  רחמים  ההרוג  חברם  את  נושאים  ישראל 
זו  הפצועים, בהשאירם במקום 15 ערבים הרוגים. פעולה 
הייתה הראשונה בה תקף כוח ההגנה במלחמת העצמאות 
רק  מסייע.  בנשק  שימוש  נעשה  בה  והראשונה  יום,  לאור 
לפני שנתיים, אגב, הוצב שלט זיכרון המתאר את ההתקפה 

ליד שריד מבית החרושת לקרח.
של  ההמונית  לבריחתם  גרמו  ההוא  המבצע  תוצאות 
התושבים  נטשו  חמץ"  "מבצע  סיום  עם  האזור.  תושבי 
נכנס   1948 באפריל  ב-30  יאזור.  את  הערבים  והלוחמים 
ליאזור כוח של חטיבת גבעתי ומצאו אותה ריקה. הבריטים 
לא השלימו עם תפיסת יאזור על ידי היהודים מחשש שזו 
לנסיגת  אולטימטום  הגישו  הם  יפו.  לכיוון  בתנועה  תפגע 
הוסכם  לבסוף  בהפגזה.  ואיימו  מיאזור  גבעתי  כוחות 
שהכוחות יישארו ביאזור ורק שורת הבתים לאורך הכביש 
הבריטים  לפינוי  עד  היה  כך  בריטית.  באחריות  תישאר 
עולים  במקום  התיישבו  המדינה  הקמת  לאחר  מהארץ. 

חדשים והוקם היישוב אזור.
אחד ההרוגים כאמור היה אליהו שמיר, מפקד היחידה. 
כחברי  שכיהן  משה,  אחיו,  היה  מורשתו  את  ששימר  מי 
כנסת ונחשב להוגה דעות ומשורר. "את משה שמיר ראיתי 
לראשונה כשהייתי תלמיד ב'מקווה ישראל'. הוא בא לטקס 
בדרך  שנפל  אחיו,  אליק  של  המציבה  מעל  הלוט  הסרת 
למעלה  לפני  כתב  ההוא",  הבוקר  את  זוכר  אני  ליאזור. 

מעשור, אהרון אלמוג, מחזאי ומשורר. 
אלמוג, היה למעשה אחד מעדי הראיה או השמיעה של 
לעבודה  הספר  בית  בעגלה משער  "יצאתי  ההוא.  האירוע 
הנוטרים  שבעת  עם  הטנדר  את  וראיתי  הפלחה,  בשדה 
חולף על פני לכיוון יאזור כדי לאבטח את הדרך לירושלים. 
כעבור דקות מספר נשמעו יריות והתפוצצויות עזות ואחר 
כך שררה דממה. כששבתי בצהריים מהשדות לבית הספר 

נודע לי הדבר הנורא, ששבעת הנוטרים נרצחו".

ממסגד לבית כנסת

מרבית קוראינו ישמחו לדעת כי מה ששימש בעבר מסגד 
בכפר היאזורי ממנו יצאו מרצחים שקיפדו את חייהם של 
"שערי  בשם  כנסת  כבית  משמש  כיום  תמימים,  יהודים 
לירושלים  "מי שנוסע על הכביש הישן מתל אביב  ציון". 
לכביש,  בסמוך  ממש  השוכן  הכיפות'  'בניין  את  מכיר 
היום  חולון.  של  התעשייה  אזור  מול  לאזור,  בכניסה 
מוסתר הבניין הקטן הזה מאחורי קיר אקוסטי המפריד בין 
הבניינים הדרומיים של אזור ובין הכביש, אבל עדיין אפשר 
להבחין בייחוד שלו", הסביר אלכס ליבק מ'הארץ' לאחר 

סיור שערך במקום לפני עשור שנים. 
ששימשו  מבנים  איתור  במסגרת  הסיור  את  ערך  ליבק 
בעבר כמסגדים ערביים וכיום משמשים לשימושים שונים. 
אזור,  המקומית  המועצה  של  הרשמי  האינטרנט  באתר 
נוצרית  כנסיה  הזה:  המבנה  של  תולדותיו  על  מסכימים 
של  באתר  ה-12.  במאה  בערך  מסגד  בנו  שעליה  קדומה, 
אזור, לעומת זאת, מצוין שאת הכנסיה הקדים בית כנסת. 
לכך. אבל שניהם מסכימים  אזכור  אין  אצל הפלשתינאים 

שאחרי 1948 הפך המקום לבית כנסת. 
ליבק.  כתב  הכנסת",  לבית  היום  קוראים  ציון  "שערי 
המתפללים  ציבור  את  מזמין  הכניסה  דלת  על  "שלט 
המבנה  קירות  השנה.  ראש  לקראת  חצות  לתפילות  לבוא 
משופצים, אבל מבט קרוב יותר על יער הכיפות שעל הגג 
אכן מגלה סגנון ממלוכי, כזה שאפשר לראות בעיר העתיקה 

בירושלים", נכתב באתר המועצה תחת הערך 'יאזור'.
בכיבוש  הכירו  לא  הפלסטינים  מצד  השנים,  במהלך 
הכפר, כמו שלא הכירו באף כיבוש שנעשה במדינת ישראל, 
השמטת  באמצעות  ההיסטוריה  את  לשכתב  ניסו  כאן  אך 
לדוגמה,  כך  אחרים.  באמצעים  ומצוינים  שאירעו  פרטים 
ורק  המסגד  של  תולדותיו  את  הזכירו  לא  פלסטיני  באתר 
כתבו על הפעולה היהודית אותם הם מכנים התקפת טרור, 
הקפה,  בית  על  בהתקפה  ערבים  שבעה  נהרגו  במסגרתה 

כפעולת תגמול. 

תקומתו המחודשת 
של בית החרושת

בית החרושת לקרח אינו לבד. לצדם של כבישים לא מרכזיים 
ברחבי הארץ, ניצבים להם שרידים של מפעלי מורשת שפעם בעבר 
הלא רחוק )תקופת קום המדינה( היו אבן דרך במפעל ההתחדשות 
שריד  לקרח,  החרושת  בית  כמובן  הוא  מהם  אחד  ישראל.  בארץ 

לאחד הקרבות החשובים בתולדות מלחמת העצמאות.
בצמוד לכביש המוביל ליפו, ובסמוך לאנדרטת השבעה, עומד 
ה-30  ביום  כאמור  פוצץ  אשר  לקרח"  החרושת  ל"בית  שריד 
לנפילתם של שבעת הנוטרים. פעולה זו, שתוכננה אגב על ידי ראש 
המוצלחות  היחידות  אחת  הייתה  רבין,  יצחק  לשעבר  הממשלה 
ירושלים   – יפו  ובציר  בכלל  בדרכים  המלחמה  של  עת  באותה 

בפרט, והיא נשכחה כמעט לחלוטין במהלך השנים.
את שרידי בית החרושת זיהה לפני מספר שנים ד"ר אסף פולת, 
"פרש",  באתר  פוסט  שכתב  רבין,  ממרכז  היסטוריה  אוהב  רופא 
המתאר את הפעולה ואת שרידיה. "המקום הוזנח", ספר ד"ר פולת 
לפני מספר שנים. לדבריו, "זלזול רב שנים של הרשויות הביא לכך 
שסיפור הקרבות שנערכו כאן והדם הרב שנשפך על המבנה הזה 

נשכחו ואינם ידועים כמעט בכלל לציבור הישראלי".
אמנון  של  כביתו  מהבית.  הסיפור  את  הכירה  חינסקי  רותי  גם 
חינסקי שהיה החבלן שהניח את חומר הנפץ בבית החרושת לקרח, 
שהכתה  הזו  הפשיטה  תיאור  את  אחת  לא  ששמעה  מספרת  היא 
יצרה  המפעל,  למצב  כשהתוודעה  היישוב.  בציבור  גלים  בזמנו 
קשר עם אסף ועם חברתה רבקה צביאלי דרור שגם אביה השתתף 
בקרב - ויחד פנו לעמרי שלמון מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, 

שהכיר בחשיבות האתר וזכותו לשימור.
עמרי מינה לכך את תמר טוכלר מנהלת מחוז תל אביב וסגניתה 
אזור מר אריה פכטר  סגני. שתיהן צרפו את ראש מועצת  די  נגה 
ויחד הם מובילים את השימור והשילוט. למיזם נרתם גם יואב רגב, 
בן ללוחמי פלמ"ח, שכתב ספרים אחדים על הפלמ"ח, וכך היום 
זוכה המקום  כמעט 70 שנה אחרי הפיצוץ שהרעיד את המדינה, 

לעדנה מחודשת.

ישראל פונדק, מהלוחמים במבצע התגמול מקבל אות מהרמטכ"ל בני גנץ

מיקום הכפר כיום
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רבקה,  לרבנית  לה  היה  מנהג 
אשתו של הרבי המהר"ש, הרביעי 
לספר  להקפיד  חב"ד,  בשושלת 
סיפורי חסידים רק כאשר הייתה במצב 
של מנוחה ושקט. מנהג זה נולד בעקבות שתי 
אמרות על מעלת הסיפור החסידי אותן זכתה 
לשמוע מחותנה, הרבי הצמח צדק, נכדו של 

בעל התניא ושו"ע הרב, האדמו"ר הזקן.
הראשונה מתייחסת לחלקי הנשמה החסידית. 
לפי הקבלה לכל נשמה חמישה רבדים: נפש-
רוח-נשמה-חיה-יחידה. הצמח צדק אמר כי 
סיפור חסידי הוא ה'נפש' של תורת החסידות. 
ניגון חסידי הוא ה'רוח' של תורת החסידות. 
התוועדות חסידית היא ה'נשמה' של תורת 
החסידות ואילו לימוד תורה בעיון ותפילה 
תורת  של  וה'יחידה'  ה'חיה'  הם  חסידית 

החסידות. 
האמרה השנייה מתייחסת לעניין ה"סיפור" 
עצמו בהתאם לכתוב בהגדה – "מצווה עלינו 
לספר ביציאת מצרים". בעצם הסיפור מקיימים 
מצווה והיא פועלת יציאה ממצרים. אפילו כולנו 
חכמים ונבונים ויודעים את התורה, למרות הכל 
מצווה עלינו לספר. ובזכות הסיפור יוצאים 

מהמצרים והגבולות שלנו.



האדמו"ר הקודם של חב"ד, הרבי הריי"צ 
זצ"ל שיום הסתלקותו חל בשבת זו, סיפר: בכל 
יום בבואי מהחיידר הייתי הולך לסבתא מרת 
רבקה לבקשה לספר לי סיפור. סדר ביקורי אצל 
הסבתא נמשך עד להסתלקותה. סיפורי הסבתא 
קובעים מדור מיוחד ביומני ובזכרונותיי. הסבתא 
חיה את הסיפורים שסיפרה. הם היו מסודרים 
אצלה בסדר מסודר ותמיד ציינה ממי ומתי 
שמעה כל סיפור. וכן נהגה לתאר תיאור כללי 
גם של המספר וגם של הנסיבות בהן התרחש 
האירוע. ללמדנו עד כמה גדולה חשיבותו של 

הסיפור החסידי.



שבת בצהרים. השיעור הקבוע לנשים בבית 
הכנסת הגדול הסתיים זה עתה. סוניה האחראית 
על הזמנת מרצות ל"שיעור שלה" מלווה אותי 
כל הדרך ליציאה. "בלי חיבוק את לא הולכת", 
היא מבהירה. אני מודה לה על ההזדמנות למסור 
שיעור בעזרת הנשים אותה היא מנהלת ביד רמה. 
והיא ספק מתנצלת ספק מסבירה. "שתדעי", היא 
אומרת. "הסיפור שאני מספרת בכל פעם לפני 
שהמרצה מתחילה את השיעור  בשבת, הוא 
זה שהציל אותי. אז סליחה באמת שהתעכבת 

בגללי, אבל זה מאוד חשוב. כך שאין ברירה...".
אני לא מפקפקת בכוחו של הסיפור. הרי רק 
לא מכבר סיימתי סדנה של "אומנות הסיפור" 
וקורס "מספרי סיפורים למתקדמים", אבל 
מחכים לי בבית לסעודת שבת... בכל זאת אני 
מקשיבה בסבלנות לסיפור שהציל את סוניה. 
"זה היה ערב חג לפני שמחה משפחתית אצל 
בתי באוקראינה. הייתי כבר ארוזה, הכרטיס 
כבר מוכן, המזוודה מחכה, וברדיו מספרים 
שבאוקראינה סופה וסערה איומה. אני מבינה 
שאין סיכוי שמטוס יוכל לנחות שם וספק רב 

אם יתנו לנו בכלל להמריא מכאן...
"הייתי בעגמת נפש נוראה. זה חג ואני ממש 
חייבת לצאת לבתי. היא ובעלה וגם הנכדים 
מחכים לסבתא שלהם... התקשרתי לרבנית שלי 
והקראתי לה מתוך מכתב של הרבי שהיה על 
שולחני באותו זמן, והנה בסופו מבקש הרבי 
שאוסיף לעסוק בהפצת המעיינות ובכל הכוחות 
לי. אמרתי לה שידיי מלאות עבודה:  שיש 
שיעורים, התוועדויות, קידושים, הזמנת מרצות 
ועוד. אבל היא לא התפעלה מהדברים והציעה 

לי משהו אחר...
לספר  יכולתי  את  לנצל  לי  הציעה  "היא 
סיפורים וביקשה שאקפיד לספר סיפור חסידי 
בכל סעודה ובכל שיעור או התוועדות. לאותו 
ביקור אצל בתי באוקראינה הגעתי כשספר 
סיפורים באמתחתי ובכל הזדמנות סיפרתי סיפור 
קטן או גדול... העיקר שיהיה זה משהו לפתוח 
איתו את הלב. מאז זו השליחות שלי...". אין לי 
מושג מה עלה בגורל הטיסה והסערה. אך בטח 

אשמע זאת ממנה באחד הסיפורים הבאים...



הרבי הריי"צ החל לפעול ולהשפיע על הנשים 
והניח את התשתית למהפכה שחולל הרבי 
מליובאוויטש זצ"ל בתחום הזה בדור האחרון. 
מעניין לגלות שיו"ד שבט, יום הסתלקותו של 
הרבי הריי"צ, קשור דווקא ל...נשים! מאמר 
החסידות האחרון שנתן הריי"צ התחיל במילים 
"באתי לגני אחותי כלה". הריי"צ ציין כי המאמר 
נכתב לרגל היארצייט )יום השנה( לסבתו – 
הרבנית רבקה, אשת האדמו"ר המהר"ש, שחל 
בי"ג שבט, שלושה ימים לאחר יום הסתלקותו 

שלו.
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סוניה מספרת 
הסיפורים

בשושלת  הרביעי  הרבי  אשת  נהגה  מדוע 
בעת  רק  חסידים  סיפורי  לספר  חב"ד 
שהייתה רגועה? • מה שמעה מחותנה, הרבי 
סוניה  החלה  מדוע   • זצ"ל?  צדק  הצמח 
ליום  נשים  קשורות  וכיצד  סיפורים  לספר 

הסתלקותו של הרבי השישי בשושלת?

משל ושנינה // אליהו פכטרמירי שניאורסון

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 18

כללית: ירושלים - כנפי נשרים 10
מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

משקפיים
בחינם

2018  שנה חדשה
חדשהזכאות
חדשהזכאות

חברי מאוחדת וכללית

50% 18 18  , כללית מושלם פלטינום ו
2 6 • uv • • cr 156 •



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  שושי הלר,  יוסי חיים,  חיים פרידלנדר

פייק ניוז

< אבל בכנסת: כלבת השמירה של הדיקטטורה איננה

   המנחמים לביבי: "שלא תדע עוד סער"

   'תנו לחיות לחיות': "שלא תדע עוד צער בעלי חיים"

< לרגל השבעה: דרעי התקשר לרב של נתניהו

חולדאי מתגונן: "בתל אביב 
אין מקום לקאיה" 

פנס הוכרז ברש"פ 
כ"פנסונה נון גרטה"

רק בישראל: הכלבים מתים 
והשיירה עוברת...

"סיימתי עם
 ליברמן כל כך הרבה 
פעמים, ועדיין אף 

אחד לא מאמין 
לזה"

"איך עיתונאים 
חרדים מצייצים 
על דברים שהם 
ציפור הנפש?" 

החסידים בעקבות דברי שקד: "מתנגדים לשופטת אישה, זה מביא ערעורים"

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  שושי הלר,  יוסי חיים,  שמעון ליברטי,  חיים פרידלנדר

"עוד פעם 
ההנפצות האלו 
של 'איחוד' לפני 

שהמשפחה 
ידעה?"

"הפצת הידיעות 
על מותי - שפל 

חדש של מתנגדי 
מתווה הגז"

ביקור פנס"ככלב שב על קאיה"

< אחד הנוכחים: "נאום כל כך 
פרו ישראלי שבאמצע 

חשבתי - וואו יש לו אנגלית 
ממש טובה"

< נתניהו: "פתאום ברכת 
'שהקיאנו' מקבלת 
משמעות עמוקה..."

רחפן זוהה בשדה התעופה לאחר נחיתת פנס. 
אורן חזן: "לא קשור אלי"

< ח"כ זהבה גלאון בתגובה על מהומות הח"כים הערבים: 
"אין מה לעשות, הערבים הם חלק מהבנין"
ליברמן בתגובה: "ברור... עשו טיח וסיד..."

המתווך החדש בחוק המרכולים, יעקב פרי 
בהצעה מקורית: אנשי שב"כ ידליפו מידע לשר 

דרעי ולמשרד הפנים על עסקים מפירי חוק

< רבני צוהר 
אישרו לומר 

קדיש על קאיה: 
עברה גיור 

לחומרא

"חושב 
להעביר את 

ההלוויה 
לירושלים"





14הצונאמי המדיני מתגלה כהישג אדיר לישראל בזירה העולמית / טורו של דוד רוזנטל 

תורה  אורחות  ישיבת  ראש  של  לדמותו  ובלעדי  ראשון  פרופיל 
כוללי טהרות, תלמידו המובהק של מרן הגראמ״מ  וראש רשת 
  הקשר ההדוק למרן  גרבוז   זצ״ל, הגאון רבי איתמר  שך 
הגראי״ל שטיינמן זצ״ל, עשר חברותות ביום, הקראת התקיעות 
באורחות תורה, יותר מאלפיים שיעורים ב׳קול הלשון׳, תפילין 

דרבינו תם וההתבטאות הנדירה של הגר״ד לנדא

26

18
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גדול הדור הבא“
“אל תספרו לו שהוא 

׳כל  מציג  לאילנות  השנה  ראש  ערב 
״כשרות  צמיחת  תהליכי  את  ישראל׳ 
של  חייו  מפעל   - בהלכה״  המזון 
מקיפה  בשיחה    ויא  משה  הרב 
משנתו  את  הרב  פורס  גיטלר  ליוסי 
וגם:    נושאים  בשלל  החדשנית 

הבאבא-סאלי  הסכים  לא  מדוע 
מה  שבת?  בליל  מהמרק  לטעום 

אמריקאי  פיסטוק  בין  ההבדל 
לרעהו היווני? והקשר בין ט״ו 

בשבט לחורשות החרובים

מאחורי התולעים

38
מ' 

/ ע
ם /
טרי
הנו

עת 
שבעים לשב
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הגאון רבי אריה שטרן | הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד | הרב אריאל למברג | מרדכי רוט | שרה פכטר | הניה גולדברג
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