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אחרי החגים...
נפגשים בשיא!
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שבועיים אחרונים למבצע השני בשקל!
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עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל
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קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

החל מ: ₪1290החל מ: ₪990

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מכונת כביסה
7 ק"ג

2746
מכונת כביסה
7 ק"ג

תנור דו תאי
7 ק"ג

החל מ: ₪1090החל מ: ₪1890החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ-

ל-36 חודשים
52

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!

תנור חד תאי

וקבלו מתנה בתוספת שקל!



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
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למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום
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אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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השפעת התורה על האישיות

הראויה  לשלמות  להגיע  השואף  אדם 
כראוי,  אישיותו  ועיצוב  מידותיו  בתיקון 
הדרך  מהי  בשאלה  נבוך  פעם  לא  עומד 
מכל  הנשמה  לטהרת  ביותר  הטובה 
ומהזיכרונות  מההרגלים  העבר,  משקעי 
שנחרתו בנפשו לאחר החוויות השליליות 

שחווה או שראה בשנות חייו.
לשמן  היצר  את  המשילו  ישראל  חכמי 
למים  התורה  ואת  לכלוך,  לכתמי  הגורם 
שמן  כוס  ניקח  אם  והנה,  אותם.  המנקים 
אפשרות  ללא  גדותיה  כל  על  המלאה 
נטפטף  אולם  אחת,  טיפה  אף  להוסיף 
ישקעו  מיד  המים  מים,  טיפות  לתוכה 
תיאלץ  שמן  של  וטיפה  הכוס  בתחתית 
בכך,  נמשיך  וכאשר  מהכוס.  לצאת 
תצא  אליה  הנכנסת  מים  טיפת  כל  כנגד 
נוספת, עד אשר הכוס תהפוך  טיפת שמן 
כך  כלל!  שמן  ללא  במים  מלאה  לכוס 
גם  האדם.  של  במוחו  מתרחש  בדיוק 
ובנטיות  יצריים  בזיכרונות  הוא  מלא  אם 
כנגד  שליליות,  ותכונות  רעות  למידות 
יוצאת  הנכנסת למוח  תורה  כל טיפה של 
אשר  עד  הרע,  ויצר  הבל  טיפת  כנגדה 
מכל  המוח  מתנקה  בתורה  ההתמדה  עם 
טהור  ונעשה  הרעות,  והמידות  ההבלים 

וזך לחלוטין.
שמלבד  הוא,  בעומק  הדברים  ביאור 
השפע הרב אשר ביד האדם להוריד לעולם 
גם  תורה,  לימוד  ורגע של  רגע  בכל  כולו 
הוא עצמו מושפע באופן נפלא מהארתה 
וכלשונו  ידו.  על  הנלמדת  התורה  של 

המיוחדת של הרמח"ל בספרו דרך ה': 
"בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך 
עליונה  יש השפעה אחת  בריותיו,  לצורך 
היותר  הוא  שעניינה  ההשפעות,  מכל 
שיימצא  שאפשר  מה  שבכל  ומעולה  יקר 
מה  תכלית  שהוא  והיינו  בנמצאים. 

שאפשר שיימצא בנמצאות".
כלומר שהוא דבר הנמצא ברמה הרוחנית 
הגבוהה ביותר השייכת בבריאה. וממשיך 
הרמח"ל לכתוב משפט המדהים בעוצמת 

מילותיו: 
יתברך,  שלו  האמיתי  המציאות  "מעין 
יתברך,  ומעלה מעין אמיתת מעלתו  ויקר 
והוא הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו 
ואמנם קשר  ברואיו.  אל  ומייקרו  מכבודו 
בעניין  זאת  השפעתו  את  יתברך  הבורא 
והוא  זה,  לתכלית  יתברך  ממנו  נברא 

התורה". 

התורה  השפעת  את  ומבאר  ממשיך  והוא 
של  מידותיו  ותיקון  אישיותו  עיצוב  על 
האדם באמצעות האור הגדול הטמון בכל 
מילה ומילה של תורה, ומסביר בזה מדוע 
אלא  שאינן  החכמות  כשאר  התורה  אין 

הוספת יידע בלבד. הנה לשונו הנפלאה:
אינו  התורה  של  כוחה  כל  הנה  "כי 
את  שמו  יתברך  ותלה  שקשר  במה  אלא 
השפעתו היקרה בה, עד שעל ידי הדיבור 
תמשך  השכלית[  ]וההבנה  וההשכלה  בה 
לא  זולתה  אך  ההיא.  הגדולה  ההשפעה 
בשאר  כדיבור  אלא  בה  הדיבור  היה 
העסקים או ספרי החכמות, וההשכלה ככל 
שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם, 
ואין  ההוא,  העניין  ידיעת  אלא  בם  שאין 
כלל  ומעלה  יקר  התעצמות  ממנו  מגיעה 
בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא תיקון 
הזאת  ההשפעה  ואמנם  הבריאה.  לכלל 
עוד  ולא  שזכרנו,  כמו  אלוקי  עניינה  הנה 
אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים 
אל  יתברך  ממנו  ומגיעים  הנמשכים 

הברואים".
החכמות  כשאר  אינה  התורה  כלומר, 
שאותן לומד האדם ומחכים, והן מוסיפות 
אותן  עוסקות  שבו  העניין  ידיעת  את  לו 
משפיעות  שאינן  בוודאי  אך  החכמות, 
התורה  לימוד  אולם  אישיותו.  ועל  עליו 
לטובה  אישיותו  ועל  האדם  על  משפיעה 
שפע  את  יתברך  הבורא  שקשר  משום 
ידי  שעל  באופן  לתורה,  הרוחנית  הארתו 
ההשפעה  תמשך  בה  והלימוד  הדיבור 
נשמת  אל  ממנו  הגדול  והאור  הגדולה 
ִמְצָוה.   - ֵנר  "ִּכי  שנאמר:  מה  וזה  האדם. 
בנשמת  הפועל  אור ממש  אוֹר".   - ְותוָֹרה 
האדם ומרומם אותו לגבהים רוחניים בכל 

תחומי החיים.
והנה  בטל,  היושב  אדם  זאת,  לאור 
מתעורר הוא להתבונן בחשיבות ויקרת כל 
רגע בחיים, והוא לוקח מקרא או משנה או 
אחר,  תורה  דבר  כל  או  הלכה  או  תלמוד 
אחד  משפט  ולו  מתוכו  לקרוא  ומתחיל 
לצינור  רגע  באותו  הוא  מתחבר  בלבד, 
שפע רוחני נשגב המציף אותו באור עליון 
המטהר ומזכך אותו. נמצא שכל רגע ורגע 
שעושים  רגע  הוא  תורה  ללימוד  המנוצל 
בו את הדבר הגבוה ביותר שביד בן אנוש 
לאור  כי  לציין  הראוי  מן  ואגב  לעשותו. 
כל  את  פירמידה  בצורת  נציב  אם  זאת, 
ומדבר.  חי  צומח,  דומם,  בעולם:  הקיים 

פירמידה  בצורת  נציב  עצמו  המדבר  ואת 
ביותר  המושחתים  מהטיפוסים  החל 
את  האנושות,  בחיר  ועד  עם  פשוטי  דרך 
זקוף  עומד  הפירמידה  בראש  נמצא  מי 
עתותיו  בכל  העוסק  האדם  את  בגאון? 
האמיתי  תורה  הבן  זהו  הבורא!  בתורת 
אשר על ידי ניצול כל רגע ללימוד התורה 
וכל  יקרות,  באור  נשמתו  מוארת  כראוי, 
שכל  ובלבד  בזכותו.  קיימת  הבריאה 
הליכותיו והנהגותיו אכן יהיו על פי ספר 
הדרכתו של הבורא. אם באמת בוחר הוא 
על  כראוי  לנהוג  עצמו  את  ולחנך  לכוון 

פיה, מה טוב חלקו!

שאמר  חז"ל  בדברי  המובא  יובן  מעתה 
עזבו  אותי  "הלוואי  הוא:  ברוך  הקדוש 
בה,  מתעסקין  שהיו  מתוך  שמרו.  ותורתי 
המאור שבה היה מחזירם למוטב". שהרי 
מצד  ועומדים  מקודשים  התורה  "דברי 
מהם  יגיע  בהם,  שבהתמיד  עד  עצמם, 
פעם אחר פעם קצת התעוררות ללומד, עד 
ויחזירם  התורה  אור  עליהם  יגבר  שבסוף 

למוטב". וכדברי הרמח"ל.

האדם  עוסק  בו  ורגע  רגע  שבכל  נמצא 
בלימוד התורה, עוסק הוא בעצם בהארת 
עצמו,  ובתיקון  מידותיו  בשיפור  נשמתו, 
מלבד השפע הרב היורד על ידו לעולם כדי 
לקיימו, ולשמירת עם ישראל. הרי שמועיל 

הוא בכך, לעצמו, לעמו, ולעולמו. 
ולהתענג  בצילה  לחסות  נפלא  מה  אכן 
על מתיקות דבריה, ומה עצום ורב השכר 
הצפון ללומדיה. מעתה לא יפלא, שאותה 
לבוראה,  כיסופיה  מעומק  אשר  הנפש 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי  ְלָך  "ָצְמָאה  פרצו המילים: 
נועם  את  הביעה  גם  אשר  היא  ְבָׂשִרי", 
מתיקות תורתו של הבורא יתברך במילים: 
ה'  ֵעדּות  ָנֶפׁש,  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ה'  "ּתוַֹרת 

ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי.
ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב, ִמְצַות ה' ָּבָרה 

ְמִאיַרת ֵעיָנִים.
ה'  ִמְׁשְּפֵטי  ָלַעד.  עוֶֹמֶדת  ְטהוָֹרה  ה'  ִיְרַאת 

ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו.
ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב, ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש 

ְונֶֹפת צּוִפים".

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

כלומר, התורה אינה 
כשאר החכמות שאותן 

לומד האדם ומחכים, והן 
מוסיפות לו את ידיעת 

העניין שבו עוסקות אותן 
החכמות, אך בוודאי 
שאינן משפיעות עליו 

ועל אישיותו. אולם לימוד 
התורה משפיעה על 

האדם ועל אישיותו לטובה 
משום שקשר הבורא 

יתברך את שפע הארתו 
הרוחנית לתורה, באופן 

שעל ידי הדיבור והלימוד 
בה תמשך ההשפעה 
הגדולה והאור הגדול 
ממנו אל נשמת האדם

"

  

  

אם ניקח כוס שמן המלאה על כל גדותיה ללא אפשרות להוסיף אף טיפה אחת, אולם 
נטפטף לתוכה טיפות מים, המים מיד ישקעו בתחתית הכוס וטיפה של שמן תיאלץ 

לצאת מהכוס



הסיפור
שלך

הוא הסיפור
של כולנו!

 לאורך הדורות חיו ופעלו  דמויות רבות 
 בקרב יהדות המזרח בתפוצות השונות 

שעיצבו ובנו עבר מפואר אך סיפורם מעולם לא סופר מספיק. 
עירית ירושלים האגף לתרבות תורנית מזמינים אתכם להשתתף בפרויקט תיעוד 

 ייחודי וערכי "סיפורים משלנו" 
 שמטרתו להוציא לאור את סיפורים  של אנשים מכל רחבי 
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'נר ביתו'
הרב  מדודי  קדושים  בנן של  הגאון החסיד  מספר 
שלנו  בשכונה  שליט"א:   טווערסקי  יוסף  נחמן 
משפחה  הייתה  בברוקלין  הייטס  קראון  שכונת   -
נער  הכול  בסך  שהיה  הבכור,  הבן  משבר.  שחוותה 
צעיר, הסתכסך עם ההורים ועזב את הבית. הוא סיפר ששכר 
טלפון  מרים  היה  בחודש  ופעם  במנהטן  חברים  עם  דירה 
בלילות.  נרדמה  לא  השבורה  האימא  בחיים.  שהוא  לעדכן 
אימא שאינה יודעת האם הילד שלה אוכל, איפה הוא ישן, ומי 

החברים שהוא מסתובב לצדם ביום ובלילה. 
את  ושפכה  מליובאוויטש  הרבי  אל  ליחידות  נכנסה  היא 
מר ליבה. הרבי הורה לה: "תשקיעי בשולחן שבת". היא לא 
לא  וכנראה  הביתה  בא  שלא  הילד  עם  יעזור  זה  איך  הבינה 
שומר שבת, אבל היא לא הקשתה קושיות. ביום ראשון בבוקר 
היא שאלה כל אחד מהילדים מהו הכי אוהב לאכול? זה אמר 
גלידה, זה ביקש עוגה, וההוא אוהב שניצל וציפס. ביום רביעי, 
הבעל עזב את העבודה שעתיים קודם וקבע עם חבר ללמוד 
ערך  בצהריים,  שישי  ביום  שבת.  סעודת  לקראת  תורה  דבר 

הבעל את ההכנה הכי חשובה ונח שעה...
אותם  וקיבל  הכנסת  מבית  המשפחה  בני  שבו  שבת  בליל 
שולחן מדהים. מפות, מפיות וכל טוב. ליד הכיסא של כל ילד 
המתינה המנה האישית שהוא הזמין, אבא ואימא היו רגועים 
על  היין  עם  הגביע  כשנשפך  גם  צעקה  לא  אימא  במיוחד, 
והאבא לקח את דפי הקשר שהביאו הילדים מבית  השולחן, 
הספר וגילה לראשונה כי כל אחד מהם לומד בכיתה אחרת... 
הוא שאל, התעניין, אחר כך סיפר משהו שהכין בעצמו. אווירה 
ייגמר  לא  שהנס  התפללו  והילדים  מסביב  שררה  עדן  גן  של 
לעולם. בשבוע הבא שוב חזר הנס על עצמו: אימא מכינה לכל 
וכך  וערני ליד השולחן,  ילד מאכל שהוא אוהב, אבא סבלני 

הפך ליל שבת לחוויה מלכדת שממתינים לה כל השבוע.  
חלף חודש ואותו נער התקשר הביתה. אחיו הצעיר הרים את 
הטלפון וסיפר בהתרגשות: "אל תשאל, אבא ואימא התחילו 
שכל  שבת  שולחן  מהשמיים:  מתנה  קיבלנו  אותנו...  לאהוב 
ילד הוא מלך". הנער נשאב לראות את הפלא, לא היה לו קל 
ללכת לישון מדי לילה לבד בדירה מלוכלכת במנהטן. הוא בא 
הביתה רק לסעודת שבת אחת, ולעוד סעודת שבת אחת, ולעוד 

אחת אחריה, עד שחזר הביתה...
מי  כל  בקרב  מחשבות  ומעורר  מיוחד  כך  הכל  הסיפור 
בפרשתינו:  מרתקת  לסוגיה  אותנו  מוביל  אותו,  ששומע 
אחד האירועים הראשונים המסופרים בתורה הוא שביתת ה' 
צבאם  וכל  והארץ  השמים  "ויכולו  השביעי.  ביום  ממלאכה 
ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויברך אלוקים 

את יום השביעי ויקדש אותו".
כאן עולה שאלה הלכתית פשוטה ונוגעת ללב: שבת חנוכה, 
נרות חנוכה, את  והן  נרות שבת  יהודי מדליקים הן  בכל בית 
החנוכה  נרות  ואת  השבת  שולחן  על  מניחים  השבת  נרות 
מניחים על אדן החלון או משקוף הדלת. אבל מה יעשה עני 
מרוד שנותרה לו פרוטה אחרונה עבור קניית נר אחד, או שיש 
לו בבית נר אחד בודד – האם מוטב לקיים בו מצוות נר שבת 

או דווקא מצוות נר חנוכה?
אחרי  עדיפה.  החנוכה  שמצוות  אומר  הפשוט  ההיגיון 
הכול, שבת חנוכה היא שבת חגיגית, נדירה, אחת בשנה. זה 
או עכשיו או לא בשנה הזו, ואילו נרות שבת ידלקו גם בכל 

השבתות הבאות.
כך  פוסק  והרמב"ם  כג,ב(  )שבת  קובעת  זאת, הגמרא  בכל 
להלכה )סוף הלכות חנוכה(: "נר ביתו ונר חנוכה – נר ביתו 
השבת  בסעודת  והשלווה  הרוגע  ביתו".  שלום  משום  עדיף, 

בזכות אור הנרות, עדיפים על התרוממות הרוח של החנוכה. 
והשאלה הגדולה היא, מדוע? הרי נרות החנוכה מזכירים את 

אחד מרגעי ההשראה החשובים בתולדות עמנו? לולי גבורת 
החשמונאים, כולנו לא היינו כאן היום. החשמונאים הקריבו 
את חייהם, מעטים נגד רבים, כנגד מלחמת דת חמורה שהייתה 
עלולה חלילה לגדוע את המסורת היהודית. מנגד, נרות השבת 
נועדו בסך הכול לשם "שלום בית", כדי להנעים את הסעודה 
המשפחתית לאור הנרות, וגם בלי נרות אפשר לאכול - ומדוע 

הם עדיפים על המצווה המרוממת של החנוכה?
השאלה גדולה הרבה יותר אחרי המצאת החשמל, שכבר אין 
חשש "שמא ייתקל בעץ ואבן" ללא הנרות, ולכן הדלקת נרות 
שבת היא בעיקר לשם תוספת אורה ועונג אכילה - והשאלה 

מתעצמת: מדוע נרות השבת עדיפים?
עוד שאלה מעניינת: לשון הגמרא והרמב"ם הוא "נר ביתו 
'נר  המפורש:  בשמו  לנר  לקרוא  ראוי  היה  אבל  חנוכה",  ונר 
שבת' כמו "נר חנוכה" ולא "נר ביתו"? מדוע נרות השבת הם 

יותר "ביתו" מאשר נרות חנוכה שמצוותם "נר איש וביתו"?
ההלכה  את  קובע  הרמב"ם  הרמב"ם:  בדברי  שאלה  עוד 
וזה כמובן פלא  ולא בהלכות שבת.  הזו בסוף הלכות חנוכה 
פני  על  השבת  נרות  במעלת  מדברת  הזו  ההלכה  הרי  גדול: 
נרות החנוכה, ואם כן מקומה הוא בהלכות שבת ולא בהלכות 

חנוכה שאמורות לעסוק במעלת נרות החנוכה?
הנפלא  ההסבר  את  נותן  מליובאוויטש  הרבי  תמיד  וכמו 
שנותן מסר ניצחי לחיינו )ליקוטי שיחות ג/813( הרבי מוצא 
כאן רמז נפלא ומהדהד לאחת התהיות שמלווה את כולנו בכל 
יום ויום, ובפרט בנקודת הזמן הספציפית בה אנו נמצאים – 
מה  החגים:  של  המשפחתית  החגיגה  לאחר  לשגרה  החזרה 

צריך להיות סדר העדיפויות בין המשפחה והקריירה?
שצעד  מוויז'ניץ,  הקודמים  האדמורי"ם  אחד  על  מסופר 
רחוב  דרך  עבר  ההליכה  מסלול  מהתפילה.  בחזרה  לביתו 
המהירה  ההליכה  את  האדמו"ר  עצר  ופתאום  ראשי  חנויות 
ונכנס לחנות תכשיטים יוקרתית. בעל החנות עזב הכול וניגש 
בהתרגשות לקבל את פניו, לא בכל יום נכנס אדמו"ר לחנות 
הביתה  אליו  להכניס  לבקש  יכול  היה  הצדיק  הרי  תכשיטים, 

כמה מגירות עם דוגמאות והיה נענה בחפץ לב.
הציע  האיש  לאשתו.  יפה  שעון  לרכוש  ביקש  האדמו"ר 
כמה שעונים, אך האדמו"ר הפתיע: "אולי יש אישה בחנות? 
ואולי אישה  רעייתי  הייחודי של  לכוון אל הטעם  יודע  אינני 
ניגשה  החנות  בעל  של  אשתו  לסייע"?  תוכל  כאן  שעובדת 
ברטט והמליצה על שעון אצילי ועדין שיכול להתאים לרבנית 
הנכבדה. הצדיק אישר שזה באמת שעון מיוחד במינו, הוציא 

מהכיס חבילת שטרות ירוקים ועזב את החנות. 
הגבאי שליווה את האדמו"ר לא הבין כלום. "רבי, סליחה 
חודשיים שעון חדש?  לפני  קנתה  הרבנית  אבל  שואל,  שאני 

ולא חל היום שום תאריך מיוחד שמצדיק קנייה יקרה כזו"?
"אגיד לך את האמת, השיב האדמו"ר, הרבנית אינה צריכה 
את השעון ולי אין כסף לקנות מתנה יקרה כזו. אולם אתמול 
בעל  נוראות:  צעקות  מתוכה  ושמעתי  החנות  יד  על  עברתי 
החנות גער באשתו: 'את לא שווה כלום. כבר שלושה שבועות 
את  להשיב  החלטתי  אותך'?  צריך  מי  אחד.  שעון  מכרת  לא 
שעון  למכור  ההזדמנות  את  לה  ולהעניק  האישה  של  כבודה 

יקר עבור הרבנית"...
התפקידים  שני  את  מסמלים  חנוכה  ונרות  שבת  נרות 
המוטלים על היהודי: נר שבת הוא כדברי הגמרא והרמב"ם: 
"נר ביתו", זה הנר שמביא הביתה שלום בית. הוא מרגיע את 
לאכול  מתיישבים  והאישה  והבעל  השבוע  של  המתחים  כל 
את  שמזמין  הנר  זה  השבת.  מטעמי  את  וברוגע  באהבה  יחד 
הילדים מהבית ומחוצה לו, לעזוב את כל העיסוקים הבוערים 

ולהתאסף סביב השולחן של אבא ואימא.
על  "להדליק  החוץ.  של  הנר  הוא  זאת,  לעומת  חנוכה,  נר 

פתח ביתו מבחוץ". זה הנר של השליחות ושל הקריירה. הוא 
פרשתנו:  בפתח  קוראים  עליה  היהודי  של  חובתו  את  מסמל 
תתקדמו,  תצליחו,  וכבשוה".  הארץ  את  ומלאו  ורבו  "פרו 

תפרצו גבולות ותביאו את האור היהודי לכל פינה.
וכאן עולה השאלה הקיומית והנצחית: מה עדיף? בן הזוג 
או ההצלחה הכלכלית? הילדים או ההגשמה האישית? ובואו 
יש  כבוד,  יש בה  יותר קוסמת.  נודה: השליחות בחוץ הרבה 
בה כסף, יש בה קריירה, ואין בה את המתח והשגרה הלחוצים 

של הבית.
העולם,  לכל  ומסייע  עוזר  שהיה  חשוב  יהודי  על  מספרים 
הכנסת  לבית  בריצה  מישהו  הגיע  פעם  וילדיו.  מאשתו  חוץ 
וסיפר שאישה צועדת ברחוב עם סלים כבדים ומתקשה להגיע 
ומיהר  והתפילין  הטלית  את  חלץ  הלב  טוב  היהודי  הביתה. 
להגיש עזרה. כשהתקרב אליה, ראה שמדובר באשתו שתחיה. 

"אה, את יכולה להסתדר לבד" ורץ חזרה לבית הכנסת...
"נר  היהודיים:  החיים  של  היתד  את  הגמרא  תוקעת  וכאן 
היא  היהודי  על  המוטלת  הראשונה  המצווה  עדיף".  ביתו 
"חייך  ראשית,  לכך:  סיבות  שתי  העסק.  כך  אחר  ורק  הבית, 
חלק  הם  והילדים  הזוג  בן  קודמים".  עירך  ו"עניי  קודמים" 
לפני  אליו  לקרובים  לדאוג  היא  חובתו  ולכן  עצמו,  מהאדם 
אנשים  אצל  רואים  ]אנו  ממנו.  והרחוקים  החוץ  את  שמאיר 
מתבגרים כי מה שמעניין אותם בעיקר הוא הילדים. מגיע שלב 
בחיים שאדם לא שואל כמה כסף הוא עשה, אלא כמה אושר 

הסב לאנשים היקרים לו[.
אולם הרבי מעניק הסבר הרבה יותר עמוק : נר שבת הוא 
הסוד לגידול יהודים בריאים ונורמליים. נר שבת הוא המענה 
כאשר  בדורנו.  חווים  שאנו  המשפחתי  התא  להתמוטטות 
והפרעות,  טלפונים  בלי  בשבוע,  פעם  יחד  יושבת  משפחה 
כל אחד סביב השולחן מקבל את ההרגשה שהוא אחד ויחיד. 
בני המשפחה האחרים  עליו השבוע,  עבר  ילד מספר מה  כל 
הקשר  דפי  על  עוברים  ההורים  עליו,  ומגוננים  מקשיבים 
המשפחתי  והתא   – הספר  מבית  והנכדים  הילדים  שהביאו 

מתלכד לישות אחת.
לו בנים  יהיו  כי "מי שזהיר בנרות שבת –  הגמרא אומרת 
תלמידי חכמים, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור". נר שבת הוא 
בסיס הקדושה היהודית בבית, הוא מעצים את האור הנשמתי 

אצל כל אחד ומצמיח יהודים גאים ואוהבים את יהדותם.
כי אי אפשר להאיר  "נר ביתו" קודם ל"לנר חנוכה",  ולכן 
את החוץ לפני שמאירים את הפנים. אי אפשר לצאת לקרב עם 
חיילים לא כשירים. לא ניתן לנהל מלחמה בחוץ אם ה"אני" 
הפנימי והיהודי של בני המשפחה הוא רקוב. רק אחרי שבונים 

את האהבה המשפחתית, אפשר לצאת ביחד לכבוש עולם. 
את  קובע  הרמב"ם  מדוע  רב  בעומק  להבין  אפשר  כעת 
הדין הזה בסוף הלכות חנוכה ולא בהלכות שבת )ראו ליקוטי 
שיחות טו/375(: הרמב"ם רוצה לחדד כי זאת השלמות של 
מצוות נר חנוכה עצמה. זה לא שנר שבת גובר ומכופף את נר 
חנוכה, אלא מצוות חנוכה עצמה מבקשת שיקדימו לה את נר 
שבת, כי בלי שבת אין חנוכה, בלי לגדל יהודים גאים אין עם 

מי לכבוש את הרחוב.
"שהרי  דבריו:  בהמשך  חזקה  ראיה  לכך  מביא  הרמב"ם 
השלום  גדול  לאשתו,  איש  בין  שלום  לעשות  נמחק  השם 
לכתוב  מצווה  ה'  בעולם".  לעשות שלום  ניתנה  התורה  שכל 
אישה  מי  בתוך  ולהכניסו  קלף  גבי  על  המפורש  השם  את 
סוטה כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. הפרשנות העמוקה 
מאחורי הדברים היא, שבלי שלום בין איש לאשתו – אין שם 
המסורת  העברת  המשך  עומד  עליו  היסוד  נעקר  תורה,  ואין 

היהודית, ובמילא שלום בית קודם ועדיף על הכול.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 





ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*
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שמחת התורה מאחדת אותנו

את ה'הקפות השניות' שנוהגים היום לקיים בכל 
רחבי עיר בישראל, אני זוכר לטובה, ודווקא ממקום 

לא צפוי ובמועד לא צפוי.
הייתי אז בחור צעיר, כשהוזמנתי יחד עם קבוצה 
"שמחת  חג  לכבוד  מטולה  לעיר  ישיבה  תלמידי  של  נוספת 
תורה". הרב ברוך פכטר זצ"ל, רבה של מטולה, ביקש מקבוצת 
לעיר  להגיע  ועוד  "חברון"  תורה",  "קול  מישיבת  בחורים 
בחג ולשמח את תושבי האזור, וביניהם החיילים ששמרו על 

הגדרות.
האווירה  וחשבון".  "דין  מבצע  בימי   ,1993 הייתה  השנה 
ותושבי  ביומו  יום  מדי  מופגז  הצפון  ומדוכדכת.  קשה  בארץ 

בקצה  האור  את  רואים  לא  העורף 
ובא,  קרב  תורה"  "שמחת  חג  המנהרה. 
להביא  כיצד  עצה  מטכס  פכטר  והרב 
קשה  כך  גם  מטולה.  לעיר  השמחה  את 
כמעט  ברחובות.  נכאים  אווירת  לשמוח. 

ואין יוצא ובא.
המארחים  את  שאלנו  לעיר,  כשהגענו 
היכן אנו ישנים. אני זוכר שהובילו אותנו 
חגיגית  לנו  והודיעו  עירוני,  למקלט 
את  להעביר  אמורים  אנו  הזה  שבמקום 
ורעמי  שמעלינו  הטילים  שריקות  החג. 
ברירות.  הרבה  לנו  הותירו  לא  האזעקות 
כששאלנו  בהמשך.  הגיעה  ההפתעה 
להתקיים  אמורים  היכן  פכטר  הרב  את 
של  "ברחובה  לנו  ענה  הוא  הריקודים, 

עיר".
וכך, כשרעמי התותחים ברקע, התחלנו 
ברחובה  התורה  לכבוד  ולשמוח  לשיר 
שהיינו  זוכר  אני  מטולה.  של  הראשי 
ההשתתפות  לאחוזי  לגמרי  סקפטיים 
של התושבים, אך הרב פכטר שפקד על 
הריקודים נסך בנו כל העת תקווה שהנה 

אוטוטו מגיעים ההמונים...
חלפה שעה של ריקודים, והלא ייאמן התרחש מול עיננו. אט 
אט התמלא הרחוב בעוד ועוד אנשים מבני המושבה. נוטשים 
בפעם  אולי  ויוצאים,  המוגנים,  המרחבים  ואת  המקלטים  את 
לשמוח  עיר.  של  לרחובה  ממושכת,  תקופה  לאחר  הראשונה 
עם התורה הקדושה. היו אלו ריקודים יוצאים מן הלב. שמחה 
מהולה בדמעות. "שישו ושמחו בשמחת התורה". לא אשכח 
את יעקב, המושבניק עם השפם העבות, שנטל ספר תורה, נעמד 
בכיכר המרכזית והכריז שמכאן הוא לא זז... גם לא אשכח את 

יורם, הזקן הכי צעיר בסביבה, שרקד ופיזז כנער צעיר.
השבוע, נלקח הרב פכטר לבית עולמו שבע ומעוטר במצוות 

ומעשים טובים. גם כיום, שנים לאחר מכן, אני מתגעגע לטעם 
גאוות  הערבות,  לנו שם. האחדות, תחושת  השמחה שהייתה 

היחידה שאפפה את האוויר.

  

שרים  אנו  כישראל"  דורשיה  ואין  כתורה  סגולה  "אין 
בעיר  גם  כמו בהקפות שניות.  תורה  במעמד הקפות בשמחת 
וכיום ב"ה ישנם כמה במות מרכזיות  חדרה התפשט המנהג, 
באים  הראשונה  מהשורה  כשאמנים  החג,  במוצאי  ורשמיות 

לשמוח ולשמח עם התורה הקדושה.

כיוון שזה הפך למסורת, ניתן כבר לתת סימנים בחוגגים... 
ניתן לראות גם את אלו שאצלם זוהי ההקפה הראשונה... אין 
להם מושג מדוע קוראים לאירוע "הקפות" ולא "ערב שירה". 

מבחינתם הם הגיעו להופעה אומנותית ללא תשלום...
אבל מכנה משותף ישנו בין כולם. הכול באים לשמוח לכבוד 
התורה ולומדיה. יום אחד בשנה המוקדש לשמחתה של תורה.
במלא  שמתגלה  ישראל,  עם  של  היפות  שעותיו  הן  אלו 
יפעתו והדרתו, ובעיקר באחדותו, כשרב המאחד על המפריד, 
והתורה – זו שקיבלנו מסיני – היא זו שמאחדת אותנו, חילונים 

וחרדים, אשכנזים וספרדים, מסורתיים ודתיים.

בספר  בתורה,  מחדש  לקרוא  מתחילים  אנו  כאשר  עכשיו, 
ישראל"  כל  "לעיני  המילים  עם  מסתיימת  התורה  בראשית. 
ומתחילה במילים "בראשית ברא", כשאנחנו רוצים לתקן את 
העולם ולייצר בריאה ויצירה – יש לנו לדעת ולבדוק קודם אם 
עם ישראל מאוחד "לעיני כל ישראל", הוא התנאי שנצליח. כי 

רק בכוחות משותפים – אנחנו שווים.

  

הגדול  הגאון  העיר  רב  עם  יחד  זוכה  שאני  שנה,  כעשרים 
במוצאי  לצאת  ורנר  יחיאל  דוד  רבי 
הבמות  כל  בין  להסתובב  תורה,  שמחת 
ההקפות  מעמדי  לכל  להגיע  בעיר, 
שניות, לראות את כל עם ישראל ביופיו 
קהילה  כמנהגה,  עדה  עדה  ותפארתו. 
להביע  בוחרת  היא  שבה  והדרך  קהילה 

את החיבה לספר הספרים.
לאירוע  מאירוע  דילגנו  השנה  גם 
הנפלאים  במעמדים  ולהשתתף  לחזות 
והופכים  ישראל  כלל  מתחברים  בהם 
רב  בעמל  הדרך,  היא  קלה  לא  לאחד. 
הכנו במות ברחבי העיר ונערכנו לקליטת 
באים  לא  ושלום  אחדות  כי  ההמונים, 

בנקל.
אין ספק כי אירועי ההקפות נסכו בנו 
– בכל תושבי העיר – כוחות מחודשים 
נתלכד  בהם  הבאים,  השבועות  לקראת 
היקרה  העיר  עתיד  על  להשפיע  כולנו 

והקרובה לליבנו.
ספרתי  שכבר  וכפי  בפתח,  הבחירות 
הרשימה  את  מצאתי  הנאמנים  לקוראי 
שמאגדת ומאחדת כמה שיותר בין שבטי 
של  'העיר  קוראים  לרשימה  ישראל. 
כולנו' בראשות ידידי ניר בן חיים. והשבוע מגיע לנו מזל טוב: 

קיבלנו את האותיות "כן".
אז זכרו לתמוך להצביע ולהשפיע במי שאומר:

כן - לאחדות
כן - לעשיה

כן - לפיתוח העיר
כן - העיר של כולנו

חורף בריא עם הרבה גשמי ברכה
שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

זיכרון לדמותו של רבה של מטולה, הגאון רבי ברוך פכטר זצ”ל, שנפטר השבוע 
• ההקפות הייחודיות שארגן בימיה הקשים של העיר והאחדות הנדירה של כלל 

ישראל ביום שמחת תורה • וגם: לקראת הבחירות – הצביעו ‘כן’

הרב בן ציון נורדמן





אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול



טענת "ליסטים אתם" 
שייכת רק אצל 

אומות העולם
רבי  אמר  )א,א(  אלקים"  ברא  "בראשית 
ה  התור  את  להתחיל  צריך  היה  לא  יצחק, 
מצוה  שהיא  לכם",  הזה  מ"החדש  אלא 
ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח 
לעמו  הגיד  מעשיו  "כח  משום  בבראשית? 
לתת להם נחלת גוים" )תהלים קיא, ו(, שאם 
אתם  ליסטים  לישראל  העולם  אומות  יאמרו 
אומרים  הם  גוים!  שבעת  ארצות  שכבשתם 
בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של  הארץ  כל  להם 
להם  נתנה  ברצונו  בעיניו,  ישר  לאשר  ונתנה 

וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו )רש"י(.
להתחלה  הסיבה  זו  אם  להבין,  יש 
מבראשית, לשם מה היה צריך את כל חומש 
העולם,  בריאת  בפרשת  היה  די  בראשית, 
ממנה רואים שהארץ כולה של הקב"ה היא. 
העולם  אומות  דווקא  מדוע  לדקדק,  יש  עוד 
שואלים זאת, ולמה בעצמנו לא קשה קושיא 

זו.
שהפילוסופים  ידוע  הנה  כי  בזה,  ונראה 
כפרו  לא  וחבריו,  כאריסטו  הקדמונים, 
במציאות הקב"ה, כפירתם הייתה רק בחידוש 
יש  ברא  שהקב"ה  האמינו  לא  הם  העולם, 
מציאות  שהייתה  וסברו  מיש,  יש  אלא  מאין 
את  הקב"ה  ברא  ידו  שעל  קדמון  חומר  של 

העולם, עפרא לפומייהו.
הגיע  שאריסטו  הרמב"ם,  כתב  וכבר 
והיינו,  להגיע,  בשכלו  אדם  שיכול  מה  לכל 
שהשכל האנושי אינו משיג ענין כזה שיכולה 
ישראל  אמונת  ורק  מאין,  יש  בריאה  להיות 
היא שהקב"ה חידש את כל הבריאה, יסוד זה 
שהייתה  דהיינו,  "בראשית",  במילה  מרוכז 

התחלה לעולם.
אומות  אצל  נוספת  כפירה  ישנה  והנה 
על  השי"ת  בהשגחת  הכפירה  והיא,  העולם, 
בריותיו, טוענים הם שאף שהקב"ה ברא את 
העולם, מ"מ עזב אותו אח"כ להנהגת עצמו 

ואין הוא משגיח על כל פרט ופרט.
הכפירה בהשגחה שייכת רק כאשר כופרים 
בחידוש בעולם, שכן, אם הקב"ה חידש את 
קיום  שגם  בהכרח  מאין,  יש  הבריאה  כל 

הקב"ה,  ע"י  הוא  ורגע  רגע  בכל  הבריאה 
לכל  מציאות  שום  אין  הקב"ה  בלי  שהרי 
על  ודאי שהקב"ה משגיח  וממילא  הבריאה, 
הכל, וכל המעשים נעשים בעולם רק מכוחו 
ידו, רק מי שכופר בחידוש העולם יכול  ועל 

לומר שהבריאה בעצם מנותקת מהקב"ה.
רק  שייכת  אתם"  "ליסטים  טענת  והנה 
אצל מי שכופר בהשגחה, כי אם השי"ת הוא 
מה  שגם  הרי  העניינים,  פרטי  על  המשגיח 
ה'  מעשה  ישראל,  ארץ  את  קבלו  שישראל 
הוא, ומה שייך לבוא ולטעון "לסטים אתם", 
ורק זה שכופר בהשגחה וחושב שהכל נעשה 

בלי התערבותו יתברך, יכול לטעון טענה זו.
הכופרים  העולם  אומות  דווקא  לכן, 
"לסטים  טענת  טוענים  הם  העולם,  בחידוש 
העולם  בחידוש  המאמינים  לנו  אבל  אתם", 

אין שום קושיא, כי ודאי הקב"ה נתנה לנו.
הוא,  העולם  לאומות  התשובה  ותוכן 
שמראים להם בחוש שיש השגחה, וזה התוכן 
של ספר בראשית שהוא מלא השגחה פרטית 
להורות  האבות,  מעשי  של  ועניין  עניין  בכל 
שהקב"ה משגיח על כל פרט ופרט, וממילא 

נפקעת טענת ה"לסטים אתם".
להכריז  העולם  אומות  אלו שחברו  בימים 
חלק  ישראל  לעם  לנו  אין  כי  במה  כל  מעל 
והמקדש,  הקודש  עיר  בירושלים  ונחלה 
והנהגת המדינה שוברת את הראש איך לסכל 
זאת,   ישכילו  חכמו  לו  אלו,  מעין  החלטות 
משוכנעים  להיות  עצמם  עליהם  כל  שקודם 
מנהיג  שיש  אלו  נקודות  ולחדד  תוכם  בתוך 
ובצירוף  לעולם  הבית  בעל  ושיש  לבירה, 
מעצם  ומחייבות  המתבקשות  ההשלכות  כל 
הכרה זו, אם אכן יתנו דעתם על כך, ללא ספק 
להשתכנע  הצריכים  את  לשכנע  עליהם  ייקל 
והבטחותיו  הקדושה  תורתנו  דברי  באמיתות 
שהם/ לאחר  ורק  הנבחר,  לעמו  הקב"ה  של 

אנו נהיה משוכנעים בכך נוכל לשכנע בכך את 
הסובבים אותנו.

בברכת שבת שלום וחורף בריא
צוריאל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד

חדש חדש אצל פישל-גרשי!!!
חיכיתם הרבה זמן לזה אז הנה זה הגיע!!!

לקהל לקוחותינו היקר,
 החנות פתוחה בכל ימות השבוע עם סחורה חדשה וטריה ושירות מעולה!!!

רח' אברבנאל 72 פרדס כץ 03-6320370

מבצע  סלטים
 בקנית 4 סלטים
החמישי מתנה 

 סלט יחיד        12 ₪

החלות המיוחדות של גישמאק
2 חלות             22 ₪
חלה אחת         14 ₪

עוגות מיוחדות טעימות וטריות
מהמובחרים שבשוק

מאפים תימניים:
סחוג, חילבה, לחוח, סלוף.

טעים ברמה שלא הכרתם...
ארבעס, בובס, קוגל תפוח אדמה ואטריות.

חדש חדש חדש!
כבד-קצוץ/חתיכות

גאלער

הוספנו
הארינג מכל הסוגים.

סלמון כבוש / ממרח סלומון

נו מוישה...
בליל שישי אצל פישל- גרשי כבר הייתה?!

תגיע תטעם תתמכר.

הנה זה הגיע!!!
בדאבל!

מעולה עסיסי וטעים
בטעם של פעם 

צ'ולנט פרווה!

כל קופסא מכילה 270 גר'הגדלנו את הכמות!

-מבצעי השבוע-

בקניה מעל 100 ש"ח פופקורן חם וטרי מתנה

בקניה מעל 200 ש"ח 10ארטיק קרח מתנה

זר פרחים מרהיב ב-20 ש"ח

בשעה טובה
התרחבנו, גדלנו, והשתבחנו!

צ'ולנט בשרי!
משובח טעים ועסיסי
בטעם חדש ומרענן.

המסורתבשר כמיטב 



עוגות מיוחדות וטעימות 
של "הדר גאולה" 

זרי פרחים יפים 
ומיוחדים לשבת

החורף הזה אצל פישל-גרשי 
יהיה חםםם

!?
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הכפירה בהשגחה שייכת רק כאשר כופרים 
בחידוש בעולם, שכן, אם הקב"ה חידש את כל 

הבריאה יש מאין, בהכרח שגם קיום הבריאה בכל 
רגע ורגע הוא ע"י הקב"ה, שהרי בלי הקב"ה אין 

שום מציאות לכל הבריאה, וממילא ודאי שהקב"ה 
משגיח על הכל, וכל המעשים נעשים בעולם רק 

מכוחו ועל ידו. 

"



דרושים
שרוציםאנשים
יותר!

תנאים סוציאליים מלאים, אין צורך בנסיון קודם
35 ש"ח לשעה + בונוסים!

למחלקת גיוס הכספים
של 'שינובר גרופ'

בבני ברק ובביתר עילית

סניף בני ברק: 077-9973814
סניף ביתר עילית: 077-9577041

יותר פרנסה! יותר הנאה! 

יש לך
די.אן.איי

של
מנהל?

העבודה במרכז העסקים
)B.B.C( בבני ברק

binifried85@gmail.com :לפרטים

לרגל פתיחת מחלקה נוספת

דרוש
מנהל צוות
טלמרקטינג
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מבט חיובי

כחודשיים.  לפני  בחו"ל  הייתי 
הבטחות  הרבה  הבטיחה  החברה 
התוכניות  כל  לא  בתכלס  אבל 
קרו.  גם  בנסיעה  להיות  אמורים  שהיו 
מארגני הטיול הבטיחו כל מיני הבטחות, 
את  קוראים  תמיד  לא  האנשים  רוב  אבל 
או את  השורות הקטנות שכתובות למטה 
כך  הערות.  עם  כוכביות  בהן  שיש  אלו 
היית  כי  בטענות,  לבוא  יכול  לא  שאתה 

צריך להסתכל למטה מה כתוב. 
את  להזהיר  הזו  בכתבה  באתי  לא  אבל 
ועל  הצרכן שיסתכל על השורות הקטנות 

הכוכביות. 
הנסיעות  חברת  נעים,  לא  היה  זה  כן, 
קיימה  לא  ובסוף  אחד  משהו  הבטיחה 
הקטנות  לשורות  אודות  הכל  חצי,  אפילו 
אפשר  אי  מגדלת  משקפי  עם  שאפילו 
לקרוא אותן... משפטים כמו 'אם יתאפשר 
את  לעצמה  מבטיחה  'החברה  הזמן', 

היכולת לשנות את המסלול' וכו' וכו'.
על  מהומה  התפתחה  הנסיעה  כדי  תוך 
העוול שעשתה חברת הנסיעות. התבוננתי 
סוגי  בין  מהותי  הבדל  וראיתי  מהצד 
'זה  לעצמם  שיגידו  אנשים  ישנם  אנשים. 
המצב, בוא נהנה ממה שיש, אני לא אהרוס 
להתמקד  אנסה  אלא  הטיול,  את  לעצמי 
במה שיש וליהנות מזה, ומקסימום אחרי 
ואדבר  הנסיעות  לחברת  אתקשר  הטיול 
איתם', הם פשוט זורמים עם המצב, וישנם 
אנשים שפשוט יהרסו לעצמם את הטיול, 
הם יצעקו במקום להגיד לעצמם זה המצב 

בינתיים, תהנה ממה שיש. 
שני  לראות  יכול  אתה  מזה,  יותר  אבל 
יגיע  מקום שהוא  אחד שלכל  יש  אנשים, 
שיש  הטוב  ואת  היופי  את  ימצא  רק  הוא 
באותו מקום ויש אנשים שתמיד ימצאו מה 
רק רע מה לא טוב. הם יתלוננו למה אין כך 
ולמה אין כך, גם אם הכל יהיה מצוין הם 
ימצאו מה לא טוב. כך הם הורסים לעצמם 

ולסובבים אותם ללא מודע את ההרגשה.
חיוביות  הסתכלות  של  מידה  לפתח 
ומאירה תמיד, היא מתכון לחיים נפלאים 
להם  שיש  אנשים  מכיר  אני  ומאושרים. 
ימצאו  תמיד  הם  אבל  הכל,  פשוט  הכל, 
ופשוט  דבר,  והשלילי שבכל  רק את הרע 

חייהם אינם חיים. זה פשוט תרגול להגיד 
דבר.  בכל  שיש  והאור  החיובי  על  ולדבר 
על האור והחיובי שיש בעצמך, על האור 
החיובי שיש באחרים, על העולם וכל דבר 

בעולם שאתה נפגש בו.
החיים  תמיד  לא  תמימים,  נהיה  לא  בואו 
בגישה  אבל  רוצים,  שאנחנו  כמו  הולכים 
של אמונה בהשם חיוביות ומאירה אפשר 

לעבור את הכל.
אמרו חכמינו איזהו עשיר השמח בחלקו. 
והמאיר  החיובי  החלק  על  לשמוח  פשוט 
שיש. נזכור תמיד שבכל דבר בעולם אנחנו 
יכולים להסתכל במבט חיובי או שפשוט 
מהסודות  אחד  זה  הרע.  את  רק  לחפש 
ובעיקר  ילדים  לחינוך  מאושרת,  לזוגיות 
ולהסתכל  לחפש  מאושרים  חיים  שתחיו 
תמיד על הטוב והמאיר. כאשר אתה מרגיל 
את הנפש שלך להסתכל כך, המוח מתרגל 

לחשוב אוטומטית גם כך וחייך משתנים.
על  אפילו  ומשפיע  מציאות  משנה  דיבור 
דומם. פעם ראיתי מחקר של החוקר היפני 
הדיבור  השפעת  על  אמוטו  מסארו  ד"ר 
ודיברו  מים  לקחו  החוקרים  מים,  על 
את  הקפיאו  הם  אליהם,  שליליות  מילים 
הקפואים  המים  את  בחנו  וכאשר  המים 
קריסטלים  צורות  היו  במיקרוסקופ 
חיוביים  דברים  דיברו  וכאשר  מכוערות, 
במיקרוסקופ  הקפואים  המים  את  ובדקו 

ראו צורות יפות שנהיו בתוך הקרח.

המועד  בחול  אלי  התקשר  אחר,  בנושא 
ירא שמים אבל כולו  סוכות בחור חסידי. 

לחוץ ושבור. הוא מרגיש שלא טוב לו.
שהבחור  לי  התברר  איתו,  שיחה  לאחר 
הזה הלך לפני כן לכמה משפיעים, שדיברו 
עד כמה שחג הסוכות זה חג קדוש וכמה 
כמה  ועד  ולמדו  התפללו  הצדיקים  כל 
הסוכות,  בחג  שניה  בכל  לשמוח  חשוב 
ניסה  הוא  רציני.  מידי  זה  את  לקח  והוא 
ללמוד,  הזמן  כל  שמח,  הזמן  כל  להיות 
חושב  אני  נפשו.  על  השפיע  שזה  עד 
להגיד  משפיעים  אותם  של  אחריות  שזו 
אנשים  יש  כי  איזון,  על  לשמור  לאנשים 
ולא  שלוקחים את הדברים מידי ברצינות 

הבחור  עם  לי  הייתה  הגבול.  את  יודעים 
שיחה ארוכה. והסברתי לו שייקח נקודות 

מכל דבר ששמע.
זה  בחיים  מאוד  החשובים  הדברים  אחד 
איזון. בכל דבר צריך איזון, לכל אחד יש 

את האיזון שלו לפי מבנה כוחות נפשו. 
רבות.  לבעיות  זהו מתכון  איזון  בלי  אדם 
דיבר  בחור שאותו משפיע  לאותו  אמרתי 
כוחות  להם  שהיו  גדולים  צדיקים  על 
אחרים ממך. כמובן השאיפה תמיד להיות 
לא  אתה  והדרגה.  באיזון  אבל  טוב,  יותר 
אתה  הפסקה,  בלי  היום  כל  לשמוח  יכול 
ללמוד  רק  הלילה  וכל  היום  כל  יכול  לא 
וכו'. קח לך נקודה בוא נגיד כל יום תשמח 
מעבר  קצת  עוד  תלמד  שעה.  ותרקוד 

ללימוד הרגיל שלך.
החשובות  המפתחות  שאחד  חושב  אני 
אם  איזון.  הוא  ומאושרים  טובים  לחיים 
שלך  והנפש  הגוף  קשה,  מידי  תעבוד 
אנשים  כמה  לכם  לתאר  לי  )קשה  יקרסו. 
כי  קרסו  פשוט  שהם  לאחר  אלי  הגיעו 
הם נהיו עבדים לחיים. עבדו מהבוקר על 

הלילה בלי לתת לעצמם מנוחה(
גם  תשתה  ולא  תאכל  לא  תלמד,  רק  אם 
חונקת,  אהבה  של  מושג  גם  יש  תקרוס. 
את  לפעמים  צריכים  בקשרים  אנשים 
המרחב שלהם... אם לא תהיה מאוזן וכל 
זו  איזון  יקרוס.  הקשר   - תלחץ  רק  הזמן 
לפי  שלו.  האיזון  יש  אחד  לכל  כי  חכמה 
מה שהוא מסוגל. אם רק תיתן אהבה לילד 
ולא תציב לילד גבולות זה חוסר איזון. אם 
רק תציב גבולות לילד ולא תיתן לו אהבה 
זה גם חוסר איזון. אם רק תעבוד קשה ולא 
גם  זה   - מידי  ורוגע  מנוחה  לעצמך  תיתן 

חוסר איזון. 
מאוד  ומרגש  מדהים  זה  שנה  כל  אותי 
מיני  בכל  השואבה  בית  בשמחת  לרקוד 
ישראל  עמך  כל  עם  רוקד  אתה  מקומות. 
מכל  יהודים  קהילה,  או  סוג  הבדל  ללא 
הסוגים והמינים רוקדים ושמחים יחד, אין 
מחלוקות, הנשמה האמתית מתגלה וכולנו 

עם אחד. מי כעמך ישראל גוי קדוש.
שבת שלום וחורף בריא לכל עם ישראל.

machon.rot@gmail.com .לתגובות

בכל מקום תיתקלו בהם – אלה שיודעים תמיד למצוא את החלק החיבי, ואלה שתמיד 
יתלוננו וירגזו • וגם: החובה לשמור על איזון בכל דבר, לא להעמיס מדי על עצמך

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



אבל יותר מזה, 
אתה יכול לראות 
שני אנשים, יש 

אחד שלכל מקום 
שהוא יגיע הוא רק 

ימצא את היופי ואת 
הטוב שיש באותו 
מקום ויש אנשים 
שתמיד ימצאו מה 
רק רע מה לא טוב. 
הם יתלוננו למה אין 
כך ולמה אין כך, גם 
אם הכל יהיה מצוין 
הם ימצאו מה לא 

טוב. כך הם הורסים 
לעצמם ולסובבים 
אותם ללא מודע 

את ההרגשה

"

  



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית



כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18 14



15 כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18

בשנה  המוזיקה  מפת  את  ישראל'  'כל  משרטט  כהן,  ישראל  המוזיקאלי  הפרשן  בעזרת 
האחרונה – השירים המפתיעים לצד הקיצוניים, הסינגלים שתפסו לצד האלבומים שפרצו, 
המזרחית,  במוזיקה  השתבש  מה  וגם:   • לעצמם  שחזרו  והזמרים  שהצליחו  החיבורים 

הסיכון שלקח ישי לפידות והקליפ שצונזר

|| אוריאל צייטלין ||

שאהבנוהשירים 
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התרבות  מוצר  הינה  בכללותה,  היהודית  המוזיקה 
המוזיקה  צרכני  התעניינות.  הרבה  הכי  ש'שווה' 
יחסי  באופן  מעטה,  יחסית  אוכלוסייה  הם  היהודית 
למספר הזמרים האיכותיים שבה, ועדיין זה תחום שרק 
ממשיך לצמוח, כאילו אין תחרות מטורפת ופעם ב... 
נולד לו שיר שגורף התעניינות עזה. עד כמה המוזיקה 
החסידית מעניינת? בתאגיד השידור 'כאן', לא פחות 
וזאת  החסידית  המוזיקה  על  סדרה  יצרו  יותר,  ולא 
הפכו  לחלוטין,  חרדיים  שזמרים  לעובדה  מעבר 
חילוניים  בפלייליסטים  פופולריים  לשמות  מזמן 

לחלוטין. על אחת כמה וכמה בתוך המגזר החרדי.
בתקופת  מגיעים  תמיד  במוזיקה  השנה  סיכומי 
השנה  ראש  שלפני  העובדה  בשל  זאת  סוכות, 
במפתיע  לו  מקבל  הצמא  החרדי  הקהל  וסוכות, 
סיכום.  הם  גם  להם  ששווים  שירים  כמה  עוד 
לצלילי  השואבה  בית  בשמחות  שרקדנו  לאחר 

הגיע  האחרונה,  בשנה  רק  שיצאו  אלה  ובעיקר  ישנים  שירים 
הזמן לשרטט את המפה של העונה הקודמת. נעשה זאת בעזרת 
הייחודית  מזוויתו  שיבקר  כהן,  ישראל  המוזיקאלי  הפרשן 
מפתיעה  שנה  שהייתה  בעובדה  נתחיל  החולפת.  השנה  את 
ואיכותית... נכון שאמרו לכם את זה גם בשנה שעברה ובזאת 
שלפניה, אבל מה לעשות שהמוזיקה החרדית מעלה סטנדרטים 

בכל שנה...

יש חיבור

נתחיל בחיבורים שעשו את השנה. ללא ספק, הדבר 
מוטי  לבין  ריבו  ישי  בין  החיבור  הוא  שקיבלנו  מפתיע  הכי 
שטיינמץ. חיבור שהוליד חיבור בעם. הישיבישער יכול למצוא 
חיבור לרגש החסידי האותנטי שמביא איתו מוטי שטיינמץ – 
רגש שמביא אנשים לכדי בכי. האנשים העממיים יותר שאוהבים 
את הדברים על השולחן ואת המילים בגובה העיניים, התחברו 

לצד של ישי ריבו המופלא שתוכו רצוף אהבה. 

השיר 
רגש  שיר  "נפשי",  נקרא 

אמיתי שהפך ללהיט ובזכות השוני בין השניים, הגיע 
היום בצד החסידי האותנטי  עד  ריבו  את  לקהלים שלא שמעו 
ואילו ריבו הכיר לקהל הישראלי שלו את מוטי שטיינמץ, העם 
השיר  את  הלחין  יפת  שמואל  הזה.  החיבור  את  בהחלט  אהב 

לביצוע של השניים.
החיבור השני שהפתיע וגם במקרה הזה חיבר בין קצוות בעם 
ישראל, שייך לשרולי ברונכר ומידד טסה. ברונכר מארח את 
עצמו  הוא  ואילו  המזרחית-חסידית  המוזיקה  מטובי  אחד 
נחשב  טסה  יותר.  המתקדמת  האלקטרונית  למוזיקה  שייך 
החרדי,  בנוף  שונה  מעט  ברונכר  ואילו  חרדי  למיינסטרים 
אך מרגיש מחובר למגזר והשיר "ענווה", בא להעביר מסר 
שכל אחד בדרכו צריך לשמור על כבודו זה של זה, מעבר 
למסר המבורך, גם הקהל החרדי התחבר לרעיון והשיר גרף 
נכון לשעת כתיבת  לא פחות מ-450,745 צפיות ביוטיוב, 
ברונכר  שרולי  והיוצר  המעבד  הלחין  השיר  את  השורות. 

וכאמור ביצע מידד טסה. 

אלבומי השנה
בכך.  מה  של  דבר  לא  זה  קריירה  של  שנה   20 טוב, 
ארהל'ה סמט, נכנס מזמן לרחבות הריקודים של החתונות 
הליטאיות וזאת אחרי לא מעט שנים בחצרות החסידויות 
גרם  הוא  השנה,  החסידיות.  המוזיקה  ולהקות  השונות 
בכורה.  אלבום  הוציא  כאשר  מעריציו  בקרב  להתרגשות 
לנו  שווה  היה  'אהרלה'.   - צפוי  כמה  לאלבומו,  שבחר  השם 
לחכות את כל אותן השנים בכדי להתרענן עם לחנים חדשים, 
החתונות  אולמות  את  לכבוש  ימשיכו  ועוד  כבשו  ספק  שללא 

ואת יערות הקומזיצים.
המוזיקה  דמות  את  שמעצבים  אלבומים  על  מדברים  ואם 
אלה  בימים  שעושה  הקאמבק  אל  להתייחס  חובה  החרדית, 
הזמר שולי רנד עם אלבומו החדש "רצוא ושוב". אלבום גדוש 

נתחיל בחיבורים שעשו את 
השנה. ללא ספק, הדבר 
הכי מפתיע שקיבלנו הוא 
החיבור בין ישי ריבו לבין מוטי 
שטיינמץ. חיבור שהוליד חיבור 
בעם. הישיבישער יכול למצוא 
חיבור לרגש החסידי האותנטי 
שמביא איתו מוטי שטיינמץ 
– רגש שמביא אנשים לכדי 
בכי. האנשים העממיים יותר 
שאוהבים את הדברים על 
השולחן ואת המילים בגובה 
העיניים, התחברו לצד של 
ישי ריבו המופלא שתוכו רצוף 
אהבה. 
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 משה
ליאון

לראשות העיר

 משה ליאון
דואג לך!

סקר מכון סמית מ- יד׳ תשרי תשע״ט קובע:

ביחד,
בעזרת ה׳,

ננצח

בשירים איכותיים. בקרב חובבי הז'אנר, מדובר בלא פחות מהתרגשות 
על  מדברים  השירים  שירים.  הוציא  לא  רנד  בהן  שנים  אחרי  וזאת 
עצמו,  בפני  סיפור  הוא  מהם  אחד  שכל  שירים  לצד  אישיות  חוויות 
יתנגנו שוב ושוב עד לאלבומו הבא בתקווה שפסק הזמן, יהיה קצר 

יותר מהפעם הקודמת.

זמרי 
השנה

ם  י ר מ ז ה
ו  ט ל ב ש
 : ה נ ש ה
כהן,  שלמה 
א  י צ ו ה ש
ה  נ ש ה
נוסף  אלבום 
ף  ר ט צ מ ש
מעט  ללא 
 . ם י מ ו ב ל א
לו.  השייכים 
נקרא  האלבום 
ואת  "מצפים" 
עיבדו והלחינו הצמד אלי קליין ואיצי החלק הניכר בו 

ואיך לא, עמי כהן  שצמוד לשלמה כהן כבר שנים. זה הזמן לתת ברי 
מילה לצמד המוזכר, כמעט ואין אלבום ששמם לא מופיע בו על חלק 
מהיצירות וללא ספק הם כובשים את המוזיקה החרדית. עושים בשכל 

האמנים שמרימים אליהם שיחת טלפון...
'מוזיקה'  בשם  חדש  אלבום  עתה  שהוציא  שוואקי  יעקב  כן,  כמו 
ושם עוד שירים ששמו אותו במרכז. אחד השירים שתפס לו תאוצה 
שותה  הציבור  רובשקין.  שלום  של  שחרורו  על  שמדבר  א.ב.ג  הוא 

בצמא את שיריו.
מי שבלט בתעשיית המוזיקה המזרחית והחרדית הוא חיים ישראל 
שהוציא השנה אלבום מצוין בשם "ירושלים" ומאז 
ולמעשה  סינגלים,  כמה  עוד  להוציא  הספיק  כבר 
מחייה את המוזיקה המזרחית שבשנתיים האחרונות 
רדומה להפליא ובנימה אישית: 
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מן  יישכח  לא  שלעולם  זה   – יהודית  המזרחית  המוזיקה  של 
המוזיקה המזרחית המתאימה לציבור כשלנו. זה הוא האלבום 

ה-18 של ישראל... לא פחות.

הקליפים הבולטים

היא  זו  הבולטים,  הקליפים 
הציבור  כיצד  לראות  ניתן  בה  המתוקה,  הפינה 

המדויק  המדד  וכך  ביוטיוב  בהקלקות  א הצביע  צ מ נ
השנה,  יצא  לא  אמנם  פרידמן,  בני  של  שרים"  "כולם  כאן: 
מירב  את  גרף  ל'יוטיוב',  והועלה  השנה  שהופק  הקליפ  אולם 
הצפיות, מבין הקליפים המוזיקאליים שהופקו השנה - סך הכל  
קליין  אלי  הצמד  של  יצירתם  פרי  הינו  הלחן  981,787צפיות. 

ואיצי ברי.
ליינר  שמחה  למדי,  ונאה  גבוה  צפיות  מספר  עם  אחריו 
שהניב  ברזל,  מרדכי  של  בלחנו  עולם',  של  'רבונו  השיר  עם 

653,117 צפיות. 

תגליות
וגם  'חתן  לשיר  מושקע  קליפ  עם  אלינו  פרץ  אילסון,  אבי 
כלה' שבמהרה הפך לשם מתגלגל ומבטיח. מאז הוציא גם את 
'אשריך' הישיבתי. כנראה אנו עוד צפויים לשמוע רבות ממנו 

ואולי גם אלבומים בהמשך. 

מארה"ב,  מוכשר  בחור   –  z יוני 
יצא  זיגלבוים.  מוטי  החזן  של  בנו 
לדרך חדשה וחדשנית במיוחד, מצליח 
לצד  האיכותי  האלקטרוני  את  להביא 
בסוערים.  וגם  בשקטים  גם  הנכון.  העיבוד 
הסינגל 'דע מה' הוביל בהשמעות ברדיו החרדי, ובצדק. אלבומו 

YONI יצא לקראת סוף השנה, והוא כאן כדי להישאר.

הקיצוניים של השנה 
נקרא  והוא  לפידות  לישי  שייך  השנה,  של  הקיצוני  השיר 
"השידוך שלי". השיר אומנם לא נוגע באף דבר אסור חלילה, 
אך אפשר להבין כי מדובר בשבירת סטנדרטים, אך עדיין היו 
לא מעט שאהבו את השיר, בפרט כאשר מדובר בשירה הודיה 
האישי-הפרטי  במובן  שהתחברו  מעט  לא  היו  ולכן  לקב"ה 
שלהם לשיר. את השיר כתב והלחין המוזיקאי הוותיק שלנו ישי 
עליו  לו השיר הבא שנרים  יהיה  נותר לתהות מה  ורק  לפידות 

גבה, אבל גם לא נפסיק לשמוע.
הוא הקליפ של  הקיצוניים,  לקטגוריית  הקליפ השני שנכנס 
מאיר גרין לשיר "לשון הרע". כחלק מטרנד בציבור הישראלי 
גרין  מאיר  הזמר  הוציא  הלשון,  שמירת  של  עניין  על  להקפיד 
חשוב  מידי.  פרובוקטיבי  שהקליפ  אלא  ומחזק,  יפה  שיר 
להדגיש שהשיר המשובח, כלל לא נופל למלכודות הפרובוקציה 
הרדיו  תחנות  לבקשת  רע.  טעם  השאיר  הקליפ  אך  ולהיפך, 
החרדיות, הוריד מאיר גרין את הקליפ ואיתנו 
נשאר השיר האיכותי שכתב מאיר גרין יחד עם 

איריס מור והלחין בעצמו.
בתוך כך, לטרנד של שמירת הלשון, הצטרף 
גם היוצר והזמר הוותיק עמירן דביר שהלחין 
יחד עם  וביצע אותו  "נצור לשונך"  את השיר 
ה'שבבניק' אורי לייזרוביץ'. השיר חצה מגזרים 
הכלליות.  הרדיו  בתחנות  גם  רבות  והושמע 
עם  דביר  של  הראשון  החיבור  לא  הוא  זה 
לייזרוביץ', ונראה כי הקשר עושה לשניהם טוב.

חדשות השנה
שפרץ  אונגר  שמילי  היה  השנה,  מהבולטים 

השיר הקיצוני של השנה, 
שייך לישי לפידות והוא נקרא 
"השידוך שלי". השיר אומנם 
לא נוגע באף דבר אסור 
חלילה, אך אפשר להבין כי 
מדובר בשבירת סטנדרטים, 
אך עדיין היו לא מעט שאהבו 
את השיר, בפרט כאשר 
מדובר בשירה הודיה לקב"ה 
ולכן היו לא מעט שהתחברו 
במובן האישי-הפרטי שלהם 
לשיר. את השיר כתב והלחין 
המוזיקאי הוותיק שלנו ישי 
לפידות ורק נותר לתהות מה 
יהיה לו השיר הבא שנרים 
עליו גבה, אבל גם לא נפסיק 
לשמוע.



עצרת זכרון מרכזית
במלאת 5 שנים להסתלקותו של מרן הראשל"צ

רבנו הגדול רבן של ישראל - מורה דרכנו נשיא מועצת חכמי התורה

רבינו עובדיה יוסף זצוקלה"ה
ביום שני כ"ט תשרי 8.10.18 

במרכז התורני "חזון יוסף" רח' יהודה הנשיא 47, הדר גנים
בשעה 19:30 תפילת ערבית

לאחר התפילה ישאו דברים:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

מרן הגאון יצחק יוסף שליט"א

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א-רב העיר וראב"ד

הרב  יעקב סיני שליט"א-נכד מרן

ובמעמד דיינים, ראשי ישיבות ורבני השכונות שליט"א
במהלך הערב יוקרן הסרט "אביר הרועים"

הסרט הייחודי על חיי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
עזרת נשים

פתוחה
כניסה

חופשית
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והשנה  לפני כשנתיים אל רחבות החתונות בארה"ב  כהבטחה 
בישראל.  כאן  האירועים  רחבות  אל  ברכה'  א  'מאך  את  הביא 

השיר, כחלק מאלבום שהוציא השנה הנקרא על שם 

א  מאך  השיר 
ברכה. כמו כן, לשיר יצא קליפ מושקע וצבעוני. הדבר תרם 

ברכה למוזיקה היהודית ולאונגר גם בוודאי.
של  הוא  החסידי,  האוצר  אל  הישר  שצנח  נוסף  אלבום 
חסידיות  במקהלות  דרכו  את  שהחל  הצעיר  קנפלר  דודי 
שלי",  "החלום  האלבום  סולו.  בקריירת  פתח  מכן  ולאחר 

הוא האלבום הראשון של קנפלר. החלום שלו התממש והאלבום 
זכה להצלחה.

על מי הוא ממשיכו של הרב שלמה קרליבך ז"ל, 
ונראה שככל  ישנם כמה מתמודדים ראויים בהחלט 
הולכת  רק  המוזיקאלית  מורשתו  הזמן,  שעובר 
ומתפתחת, אך יהודה גרין הוא מהוותיקים, ובוודאי 
הוציא  הוא  והשנה  בז'אנר,  מהבולטים  אחד  נחשב 
אלבום חדש שנקרא, "נשמל'ה". בשורה למעריציו 

שככל הנראה לא יתאכזבו.

אלבומו  את  להוציא  השנה  הספיק  פלקוביץ  לוי 
לרגע  עוצרת  למוזיקה החסידית שלא  השני, דבר שהוסיף 

מהבולטים השנה, היה שמילי 
אונגר שפרץ כהבטחה לפני 
כשנתיים אל רחבות החתונות 
בארה"ב והשנה הביא את 
'מאך א ברכה' אל רחבות 
האירועים כאן בישראל. השיר, 
כחלק מאלבום שהוציא השנה 
הנקרא על שם השיר מאך 
א ברכה. כמו כן, לשיר יצא 
קליפ מושקע וצבעוני. הדבר 
תרם ברכה למוזיקה היהודית 
ולאונגר גם בוודאי.

נשאר לנו משהו?
)imc( ישראל כהן

לא קל להספיד את שנת תשע''ח, היא לכל הדעות והז'אנרים 
הייתה שנה מוסיקלית נפלאה, זמרים רבים פרצו, טובים יותר 
 וטובים פחות. שירים באו והלכו. אבל מה נשאר איתנו לתשע''ט?
של  לזו  היום  של  היהודית  המוזיקה  בין  המרכזי  ההבדל 
היח''צ  משרדי  לחיינו.  שנכנסה  האסטרטגיה  זאת  העבר 
דיו  טובה  כותרת  על  בלעבוד  לרגע  נחים  לא  והוואטסאפ 
מאשר על השיר בעצמו. כנראה שפעם היה קל יותר לעשות 
מוזיקה באמת ובתמים, יודעי דבר מבכים על ימים בהם זכו 
מעבר  דבר  ביקש  שלא  קהל  של  פשוט  לחיבוק  האומנים 

למוזיקה. 
השינוי  את  לראות  אפשר  היום  של  החסידית  במוזיקה 
הדרך  הקטנים,  לגבעולים  ועד  מהצמרת  שמתחיל  הדרסטי 
שעשה פריד, יעקב שוואקי של 'רחם' לא היה חולם לשיר 
להתאים  צריך  שזמר  שיאמרו  יש  השנה,  שיצא  'אש'  את 
עצמו לדור ויש המעדיפים את המוזיקה השורשית והטהורה. 
פריחה  ישנה  שם  שורשית,  יהודית  מוזיקה  כבר  ואם 
מדהימה ולא צפויה בעליל. מוטי שטיינמץ, לוי פאלקוביץ', 
עוד  והרשימה  סמט  אהרל'ה  למר,  שולם  וינברגר,  זאנוויל 
הקהל  תשע"ח.  של  החמים  השמות  ספק  ללא  הם  ארוכה 
שמבקש מוזיקה כזו יודע גם להעריך ולהוקיר אותה ומסתבר 

שגם להוציא מכיסו עליה. שאפו.
בעוד  מעוניין  לא  חסידי  זמר  אף  כי  נדמה  כללי,  באופן 
לחן ל"אשת חיל" או ל"עוד ישמע". הטקסטים הם הגרעין, 
המילים המיוחדות לצד הפסוקים הנדירים הפכו למוצר הכי 

מתבקש במוזיקה החסידית אפילו השמרנית ביותר. 
במוזיקה הישראלית, יש חישוב מסלול מחדש, הליכה בין 
הטיפות. ניסיון לגשר בין המגזר הדתי/חרדי למגזר הכללי, 
לעיתים על חשבונו של המגזר החרדי )ע"ע חנן בן ארי(. ישי 
ריבו אולי היחיד שהצליח לזפזפ בין המגזרים בלי להתפשר 
"אפילו  לשיר  חילוניים  לנערים  לגרום  הדרך  ועל  כלל 
שעשינו משהו רע הוא מוחל וסולח" זאת ההסברה מהסוג 

היפה ביותר תכל'ס.
המוזיקה המזרחית המשיכה ללכת לאיבוד גם בתשע"ח, 
עצמו  את  להמציא  שמתקשה  רועה  ללא  לצאן  דמתה  היא 
מידי  יותר  קולות,  מידי  ופחות  "זמרים"  מידי  יותר  מחדש. 
שירים ומעט מאוד תוכן. למוזיקה המזרחית יש מקום רחב 

בנוף אם זה ייעשה נכון ופחות שכונתי חובבני.
שגם  כנראה  )האחים(  אשל  ואבישי  ישראל  חיים  למעט 
לא היינו רואים אלבומים במוזיקה המזרחית. ואולי זה מה 
ללא  לגוף  דומה  אלבום  הים-תיכונית,  בתעשייה  שהבינו 
נשמה. עדיף סינגלים ובקצב מסחרר מאשר שירים מאובקים 

על המדף.
לסיכום, גימיקים זה דבר יפה, אלבומים זה פאסה, מילים 
מתופעת  להתעלם  אפשרי  בלתי  אך  משעשע.  זה  חדשות 
גווניה.  כל  על  היהודית  במוזיקה  האדמה  רעידת  השנה, 
הרדיו  תחנות  בכל  השנה  כשיר  שזכה  "נפשי"  הלהיט 

היהודיות ללא עוררין, וגמא צפיות בכל מדיה אפשרית. 
לרגש. לשירה  הוכיח, שבסוף בסוף הקהל צמא  "נפשי" 
ידך", וכשזה  יהודית אמיתית שמבקשת "נפשי חמדה בצל 
מגיע עם לחן נוגע, חיבור של שני תמימי מוזיקה, תודו - זה 

גם ממכר וגם מנצח. וזה גם מה שיישאר לנו.
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עובדה: 
בבחירות האחרונות הביא משה ליאון רק 10,000 קולות 
לא-חרדים  קולות   13,000 לעומת  זאת  חרדים.  שאינם 
אותם הביא פרוש ב-2008, וחצי ממה שהביא לופליאנסקי 
ב-2003. שלושה סקרים עדכניים מלמדים כי משה ליאון 
זוכה כיום לתמיכה של אחוזים בודדים בלבד במגזר הלא 
בסקר   5% שילוב,  בסקר   4%  ,2 ערוץ  בסקר   6%( חרדי 
קמיל פוקס(, וזאת כי הירושלמים רואים בו פוליטיקאי זר 
שמציית לאנשים מבחוץ. לכן מירב הסיכויים הם שמשה 

ליאון מפסיד לעופר ברקוביץ׳ בסיבוב שני.

לראשות
העיר

ירושלים

לפי כל הסקרים: 
רק תמיכה ביוסי דייטש מבטיחה ניצחון 

ודאות את בחירתו של  בו ומונעת 
עופר ברקוביץ׳ לראשות העיר ירושלים

יץ׳
קוב

בר
פר 

עו

טש
דיי

סי 
יו
ד בס״

דייטש מנצח,
   ליאון מפסיד.

        סקר קמיל פוקס )ספט׳ 2018( קובע:
                                   בסיבוב שני מול ברקוביץ׳

ונראה כי שם התעשייה צומחת משנה לשנה. שם האלבום הוא 
"טוב לי". אלבום משובח שעשה טוב לכולנו.

השנה:  שיצאו  נוספים  אלבומים  לראות  אפשר  בנוסף 
כמה  עד  מוכיחים  הם  לפעם  ומפעם  נוסף  באלבום  הקינדרלך 
הם לא גימיק זול. כך גם אוהד מושקוביץ עם אלבום נוסף שלא 
אוזן.  לכל  ונעימה  מיוחדת  בצורה  סגנונות  שילובי  על  מוותר 
אלבום נוסף שיצא זה מונה 7, סדרה מוזיקלית שכולם מחכים 

לה ואולי במונה 8 תצבור הצלחה גדולה יותר. 
זמר  'זאגשויןווען',   – קאליש  דודי  של  הוא  נוסף  אלבום 

אולם  החסידית,  המוזיקה  את  ספק  ללא  שמפאר 
ם  ע פ ה

אכזבה  הייתה 
משעשע  רעיון  הינו  כהנא,  משה  יוסף  של  טיש  מזרח  קלה. 
מזרחיים  שירים  לקחת  היה  הרעיון  המוזיקה.  בתחום  וייחודי 
ולשיר אותם בנימה ומבטא חסידי לחלוטין. היו מי שהתחברו, 
שיצא   "3 טיש  ו"קומזיץ  טיש"  "שמחה  אבל  שפחות,  מי  היו 
כהנא  של  הנוספים  האלבומים  הם  האחרונים,  בימים  ממש 

שתפסו תאוצה.
'הקול הבא' ברדיו קול חי, נתנה הזדמנות אמתית  התוכנית 
את  לראות  ניתן  ובאמת  החרדית  הבמה  אל  לפרוץ  לזמרים 
זכה  הוא  כזכור   – האחרונה  בשנה  חדד  משה  של  ההצלחה 
מוטי  הוא  הראשון,  במקום  שזכה  ומי  השלישי,  במקום 
'הקול  בתכנית  זכייתו  אחרי  שנתיים  המרגש.  רוטמן 

הבא', השיק השנה רוטמן את אלבום הבכורה שלו - "זעקתי". 
ואם נתמקד ספציפית בסינגל שנכלל חד משמעית בחדשות 
רוצה  כ"כ  אני  עולם  של  )ריבונו  עבדך'  ש'בקש  הרי  השנה, 
את  כשיר.  ובכלל  החתונות  באולמות  ההצגה  את  גנב  אותך(, 
תפס  השיר  טל.  הראל  והלחין  וכתב  לפידות  ישי  ביצע  השיר 
שממש  למרות  להיט  נחשב  ועדיין  מקסימלית  ברמה  תאוצה 
עתה הוא חוגג שנה להיוולדו. באופן כללי נראה שכל שיר עם 
הטקסט,  מבחינת  אדיר  אבל  העיניים,  בגובה  פשוטות  מילים 
צפוי להצליח. )ראו יש בורא עולם ותגיד לי מה יותר מתוק מדף 

גמרא הוותיקים יותר(
סגנון חדש, פעם  עם  ליפא שמעלצר, שבכל אלבום מפתיע 
מרגש ופעם שובבי, צפוי להוציא אלבום בתקופה הקרובה עליו 
הוא עובד יחד עם המאסטרו יואלי דיקמן, השמועה מספרת כי 
הפעם הדיסק צפוי להיות פחות בועט מהקודם ויותר מזכיר את 

ליפא של פעם פעם. מסקרן.
תודה מיוחדת לישראל כהן על הסיוע בהכנת הכתבה 

התוכנית 'הקול הבא' ברדיו 
קול חי, נתנה הזדמנות 

אמתית לזמרים לפרוץ אל 
הבמה החרדית ובאמת ניתן 

לראות את ההצלחה של משה 
חדד בשנה האחרונה – כזכור 
הוא זכה במקום השלישי, ומי 

שזכה במקום הראשון, הוא 
מוטי רוטמן המרגש. 
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דרכיו משכיל
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• נדודיו  הכירו את דמותו הנדירה ורבת הידע של הרב דוד ליכטמן, ארכיאולוג ומקרב רחוקים 
השונים בין מדינות: ילדות בנו יורק, רבנות בקהילה נידחת בקנדה לצד רפורמים וקונסרבטיבים 
ועליה לארץ • עיסוקו העיקרי הוא קירוב רחוקים בישראל אך עיסוקו המשני מרתק לא פחות - 
ארכיאולוגיה שימושית • המלחמה של רשות העתיקות בעובדות התנ"כיות, כל הדרכים כשרות 

בדרך להפרדה בין עם ישראל לארץ מולדתו וקשריו הענפים עם הנגיד מוסיוף

|| איילה אבן האזל ||

לכלדוד
דרכיו משכיל

ויהי 
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עם ה טלפונית  אתנו  משוחח  ליכטמן  דוד  רב 
לווית חן בדמות מבטא אמריקאי, חוש הומור 
בעדינות  מלווה  זה  כשכל  נעדר  לא  הוא  אף 
מנומסת. הרב ליכטמן, יליד נו יורק, לפני 35 
שנה שימש רב במערב בקנדה במשך 5 שנים, 
ומאז עשה עלייה והיה ר"מ ומרצה בכיר ב"אש 
בארכיאולוגיה  נדיר  ידע  בעל  ליכטמן  הרב  בנוסף,  התורה". 

ובשפה שכמעט אינה מדוברת - בעברית קדומה. 
עבור הרב ליכטמן המקדיש את חייו לקירוב רחוקים, היה זה 
אך טבעי לנסוע למערב קנדה לקרב את הקהילה האורתודוקסית 

במקום שהיא צריכה הרבה חיזוק. 
"הרבאיי הרפורמי בעיר הגיע בדיוק באותו יום שאני הגעתי", 
הוא נזכר. "היה זה אדם נהדר, מותק של בן אדם. בעיר שיש בה 
עשרת אלפים יהודים, אשר מהווים פחות מאחוז מהאוכלוסייה, 
במקומות  לעשות  חייבים  חרדים  בריכוזים  לעשות  מה שאסור 

נידחים והזמנו אותם לסעודת שבת – הוא ואשתו".
חשפו  ואשתו,  הרפורמי  הרבאיי  האורחים,  מצד  "השאלות 
בורות מפתיעה: מדוע יש שתי חלות? מדוע מכסים את החלות? 
לאט לאט עברו שבועות וימים, הרבאיי הרפורמי הצליח ופרץ 
את דרכו, הוא הפך לרבאיי פופולארי ומפורסם ביותר, אנשים 
עבור  כספים  לגייס  הצליח  והוא  חיבה  לו  ורחשו  אותו  אהבו 
פנה  הרפורמי  בטמפל  אחד  בהיר  ביום  סוף.  בלי  עד  קהילתו 
הרבאיי אל עדת בני מרעיתו והנחית פצצה: אני ואשתי מסיימים 
אורתודוקסים  ליהודים  הופכים  אנו  בקהילה,  תפקידנו  את 

ועולים לישראל.
הרפורמי  הרבאיי  מוצלח,  כה  היה  לא  הסיפור  סוף  "בפועל 
מלאים  ומצוות  תורה  חיי  לחיות  ניסו  לארץ,  עלו  ומשפחתו 
אך חזרו לסורם אחרי חמש שנים. הוא ואשתו נתקלו בקשיים 
חברתיים  וקשיים  בפרנסה  בעיות   - חדשים  לעולים  אופייניים 

וחוסר התאמה קהילתית.
"לעומת הרבאיי הרפורמי, הרבאיי הקונסרבטיבי היה פרויקט 
מסוג אחר, קשה לעיכול. הרבאיי ואשתו היו שניהם מוסמכים 
כשרות  שבת,  שומרי  היו  שניהם  הרפורמים.  מטעם  לרבנות 
אפיקורס  היה  הקונסרבטיבי  הרבאיי  זאת  עם  יחד  וטהרה, 
בתורה  אחת  אות  אפילו  כי  האמין  ולא  המהדרין  מן  למהדרין 

היא תורה מסיני... 
"ניתן להגיד כי האדם שהצליח 
יותר מכולם בקירוב רחוקים יותר 
בעיר קלגארי, במערב קנדה, לא 
אנוכי,  ולא  החב"דניק  הרב  היה 
אלא הרבאיי הקונסרבטיבי. בכל 
פיו,  את  פתח  אדם  שאותו  פעם 
מהקהילה  נוספים  אנשים  עברו 
הקונסרבטיבית לבית הכנסת של 
הרציני  והנוער  שלנו...  הקהילה 
היו  שלנו  הכנסת  לבית  שעבר 
חבר'ה פעילים ואנרגטיים ביותר.

הקונסרבטיבי  "לרבאיי 

לשאלות  דקות  חמש  התפילה  בסוף  להקדיש  מסוים  נוהג  היה 
ותשובות. באחת השבתות בחול המועד פסח, הרבאיי ניהל את 
הקהל  מן  אחד  כאשר  ותשובות  שאלות  של  דקות  חמש  אותן 
שאל על סתירה שקיימת בתורה. יש להוסיף כי בסמוך לרב בית 
בית  נשיא  של  הקבוע  מושבו  מקום  היה  הקונסרבטיבי  הכנסת 
הכנסת )המקבילה בישראל לנשיא בית הכנסת, הוא הגבאי או 
בית  ולנשיא  הקהילה(  עבור  הכספים  את  שמארגן  הקהל  ראש 
הכנסת היה בן בגיל הנעורים, בן שבע עשרה שנים, שלקח את 
מידי  תפילין  ומניח  ציצית  לובש  היה  ברצינות,  שלו  היהדות 
יום וכמובן הקפיד על כשרות ושמירת שבת..  אותו בחור היה 
נוהג לקבוע את מושבו בספסל הראשון 'קרבת אלוקים לי טוב', 

ואביו היה יושב על הבמה.
ארבע  כי  כתוב  הבתרים  בין  בברית  הייתה,  היהודי  "שאלת 
מאות שנה יהיו בני ישראל בגלות, ולעומת זאת, בפרשת שלח 
כתוב מספר שונה - ארבע מאות ושלושים שנה בני ישראל יגורו 
ומי שחיבר את התנ"ך  'ובכן מדובר בטעות,  להם...  לא  בארץ 

התבלבל...' הפטיר הרבאיי כלאחר יד ובתנועת ביטול.
בידי  נכתבה  לא  התורה  כי  לרמוז  מתכוון  אתה  "האם   
אלוקים?" שאל המתפלל בתדהמה. "אני לא רומז, אני אומר!" 

הייתה התשובה החד משמעית.
 כאן התפרץ לדיון הבחור הצעיר, בנו של נשיא בית הכנסת, 
שלא יכול עוד לשתוק למשמע אוזניו, "האם אתה מתכוון להגיד 

שמדובר בסופר כמו שייקספיר או סופר אחר?" 
הייתה  ולאלה  השראה  הייתה  ולאלה  כך.  בדיוק  "אכן 

השראה", לא איחרה התשובה הכופרת בעיקר מלהגיע.
הספר  את  מעטרים  התורה,  לספר  שרים  אנו  מדוע  כן  "אם 
לספרים  דבר  אותו  עושים  לא  אנו  אותו?  ומנשקים  כסף  בכלי 
של שייקספיר!" לא הרפה הנער המתבגר, "זאת מסורת", ענה 

הרבאיי האפיקורס.
למשמע תשובה זו קם הבחור בחמת זעם, לא חס על כבודו 
של אביו נשיא בית הכנסת, ובפני כל הציבור, נמלט מבית הכנסת 
הקונסרבטיבי והרבאיי הכופר, וצעד 4 קילומטרים עד הבית של 
הרב האורתודוקסי הרב ליכטמן. כיום הבחור הזה הינו תלמיד 

חכם, ראש כולל, מנהל תלמוד תורה ורב בית כנסת".
מה קורה כיום עם מכת ההתבוללות הקשה בארצות הברית?

"אני לא חושב שיש כל כך יהודים בעולם הרפורמי, המספרים 
של היהודים כל כך קטנים שזה שולי. בעולם הקונסרבטיבי מכת 
30 שנה  ההתבוללות אכן קשה ביותר. לשם השוואה, עד לפני 
הפוך(  )או  וגויה  יהודי  של  מעורבת  משפחה  מקבלים  היו  לא 
היום לצערנו זאת תופעה נפוצה. היום עושים כל מה שאפשר 
כדי לקבל את אותן משפחות וזאת מבלי לדבר על הגיורים שהם 
פיקטיביים. הקהילות הקונסרבטיביות קורסות בארצות הברית 
ובקנדה ומאבדות כוחות, והיום הקונסרבטיבים אפילו התחילו 

לדבר על התאחדות עם הרפורמים".
הרפורמים מנסים להגביר את השפעתם בארץ ישראל – יש 

מה לעשות נגד התופעה?
"ראשית כל אני חייב להגיד שאני לא נטלתי חלק במאבק כאן 
והקונסרבטיבים. הצורה  עם הרפורמים  בארץ, במה שמתרחש 
 – ריאקטיבי  כלל  בדרך  הוא  החרדי  העולם  של  המאבק  של 

מחכים עד שהצרה באה ואז מגיבים...
שהקהילות  אומר  הייתי  שלי  הניסיון  כפי  אני  "אך 
ומפתיעות  מתוחכמות  מאד  והרפורמיות  הקונסרבטיביות 
גם  הרבנות  את  לפתוח  כיצד  חושבים  הזמן  כל  הם  העת.  כל 
לרבנים לא אורתודוקסים או להקים תשתית במקביל, על מנת 
החילוני  הציבור  על  להקל  מנת  על  אזרחיים,  נישואים  לאשר 
כמה  עד  יודע  לא  ואני  הרבנות.  של  ערובה  בני  כביכול  שהם 
אנשים  שהם  בחשבון  לקחת  יש  שלהם.  ליזמות  מודעים  אנו 
ערמומיים, ומתי שאנו משיבים מלחמה יש ללמוד את השיטות 

של האויב ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד".
רב העוסק בקירוב רחוקים או חובב ארכיאולוגיה, כיצד זה 

משתלב?
בעניין  מדובר  לתחביב,  מעבר  הרבה  זה   – "ארכיאולוגיה 
באתרים  המתעניין  ליכטמן,  הרב  אומר  תכל'ס",  עם  רציני 
ארכיאולוגים ואף בחפצים עתיקים ונדירים עם ניחוח היסטורי, 
מעורב  והיה  ממש.  של  עתיקות  בביתו  מחזיק  שאינו  למרות 
ובשלב  עולם  שועי  בהם  המעורבים  מרתקים  סיפורים  בכמה 
של  רגישותם  בשל  לציבור,  לכך  מעבר  לחשוף  מוכן  אינו  זה 

הנושאים.
לאוזניו  גם  הגיע  עתיקה  בארמית  ליכטמן  הרב  של  הידע 
של  נכד  מוסיוף,  בלונדון,  שחי  מוסיוף  שלמה  היהלומן  של 
פריטים  של  מרשים  אוסף  בעל  הוא  הבוכרים,  שכונת  מייסד 
ארכיאולוגיים מתקופת התנ"ך. רק בכדי לסבר את האוזן, מדובר 
על אוסף הגדול יותר מזה שנמצא במוזיאון ישראל בירושלים, 

מוזיאון ארץ התנ"ך בירושלים והמוזיאון הבריטי גם יחד. 

שאלת היהודי הייתה, 
בברית בין הבתרים 
כתוב כי ארבע מאות 
שנה יהיו בני ישראל 
בגלות, ולעומת זאת, 
בפרשת שלח כתוב 
מספר שונה - ארבע 
מאות ושלושים שנה 
בני ישראל יגורו בארץ 
לא להם... 'ובכן מדובר 
בטעות, ומי שחיבר 
את התנ"ך התבלבל...' 
הפטיר הרבאיי כלאחר יד 
ובתנועת ביטול.

 הרב ליכטמן
ראש ישיבת אש התורה
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בלונדון,  מוסיוף  אצל  ליכטמן  הרב  התארח  כאשר  בשעתו, 
הציג הנגיד בפניו שניים שלושה עמודים נעדרים של ספר התנ"ך 
נדהם,  ליכטמן  הרב  צובא".  ארם  "כתר   - בעולם  ביותר  הידוע 
צילם מיד את העמודים מפרשת בא ובשלח, והרים טלפון מהיר 
ברויאר  הרב  בתגלית.  אותו  לעדכן  וגן  מבית  ברויאר  הרב  אל 
עשה בשעתו מחקר מעמיק ומקיף של עשרות שנים על אודות 
הכתר והכיר כל אות ואות וכל תו ותו בו, והוא הסתקרן לראות 
את הממצאים. מהמטוס נסע הרב ליכטמן הישר אל עבר ביתו 
של הרב ברויאר. היה זה לפנות בוקר, הרב ברויאר שהיה אז בן 
אחוז  הוא  שינה, כאשר  בבגד  ביתו  בסלון  קיבלו  שמונים שנה 
סקרנות, בחן את העמודים במשך חצי שניה ופסק "זה לא זה. 
כל כך הרבה טעויות לא יכולות להיות בעמוד שלקוח מכתר ארם 

צובא." 
הרב ברויאר היה בקיא והכיר וידע קריא וכתיב מלא וחסר – 
באופן מדויק ומדוקדק – עליו לא היה איש יכול לעבוד, ומוסיוף 

שהשקיע כמה עשרות אלפי דולרים מכספו ברכישת העמודים 
המדוברים– קיבל עליו את הדין בהכנעה.

נושאי  כגדולים  קטנים  עלומים  פריטים  הכיל  הענק  האוסף 
אבק היסטוריה, אך עם זאת מקורם לא ידוע ואת פיסות הפאזל 
אריות  שתי  מדמיונו.  מוסיוף  הנגיד  לעיתים  השלים  החסרות 
מתקופת  לאריות  בדמיונו  הפכו  השחור  בשוק  ידו  על  שנקנו 
שלמה המלך ומלכת שבא. במקורות מופיע כי שלמה המלך נתן 
מתנות למלכת שבא, מוסיוף טען כי המתנות היו האריות הללו 
שהיו על כיסא שלמה המלך ואשר ניתנו במתנה למלכה שהגיעה 

מעבר לארצות הים. 
מוסיוף היה עשיר כקורח ושאיפותיו הגרנדיוזיות לא הסתפקו 
החפצים  בהצגת  התעניין  הבריטי  המוזיאון  בשעתו  בזאת. 
בשם  לתערוכה  לקרוא  רצה  המוזיאון  לציבור.  בתערוכה 
"ארכיאולוגיה של מדינות המזרח התיכון" ומוסיוף דרש לקרוא 
לתערוכה אך ורק "ארכיאולוגיה תנ"כית". המוזיאון סיפק הסבר 
בין  שילוב  ליצור  ניתן  לא  תנ"כי,  ספר  אינו  והתנ"ך  היות  כי 

השניים – והתכנית ירדה מהפרק. 
אז טווה מוסיוף את אחד מחלומותיו הגדולים, לבנות פרויקט 
כל  את  התיבה  בתוך  ולהכניס  המקורי  בגודל  נח  תיבת   - אגדי 
התיבה  הציבור.  עבור  כתערוכה  שלו  הארכיאולוגים  החפצים 
העיר  חומות  ליד   – הינום  בין  גיא  באזור  לצוף  אמורה  הייתה 
העתיקה בירושלים, שיהפוך למקווה מים גדול... אך מוסיוף לא 

הצליח להוציא את התכנית לפועל והיא נגנזה.

עדות מדעית ליציאת מצרים
הרב ליכטמן משתהה, היות ואינו מעוניין לחשוף מעבר לכך, 
"מדובר בפרטים שאינם ניתנים לפרסום כרגע", הוא מסביר. אך 
ישנה עובדה מדעית שהתגלתה,  כי  במילים קצרות הוא מתאר 
שהיא בחינת רעידת אדמה בעולם הארכיאולוגיה שהופכת את 
 - היסטורית  מתועד  פחות  הכי  מאירוע   - מצרים  יציאת  אירוע 
טפח  מגלה  ליכטמן  הרב  היסטורי.  באופן  מתועד  הכי  לאירוע 
מרכבה  גלגלי  של  בתגלית  מדובר  אין  ולא,  טפחיים,  ומכסה 
ליכטמן התגלתה  תגלית שלדברי הרב   – סוף  ים  בלב  שקועים 

כעורבא פרח - גלגלי אופניים שמישהו חמד לצון והטביע.
הראשונה  הועידה  התקיימה  ליכטמן,  הרב  מספר  זמן,  לפני 
לבחון  כדי  הראשונה,  מהשורה  בינלאומיים  פרופסורים  של 
וכי  טובות  המבשר  סימן  אולי  וזה  מצרים,  יציאת  תיעוד  את 
שיציאת  יאמינו  האתאיסטים  המדענים  גם  בו  לרגע  מתקרבים 
מצרים זאת היסטוריה אמיתית והיסוד של העם היהודי ולא איזה 
סיפור אגדת עם. הוועידה התקיימה תחת מעטה חשאיות ולכן 
והוא  המשתתפים,  שמות  את  לגלות  לא  מתעקש  ליכטמן  הרב 
הארכיאולוגי  בתחום  מדענים  אותם  של  הקריירה  כל  מסביר, 
מבוססת על כך שסיפור יציאת מצרים אינו עובדה אמיתית ולכן 
הם אינם בשלים להודות בטעותם, קשה להם לעכל את העובדות 
החדשות שהתגלו ולכן הם שומרים את התגליות בסודי סודות 

ולא מוכנים לפרסם ולהוציא זאת לאור.
המחשבתית.  בטעותם  להודות  קשה  מדענים  לאותם  רק  לא 
כך  על  שלם  ספר  הוציא  מאנגליה  לארכיאולוגיה  פרופסור 
שדמותו של דוד המלך לא הייתה ולא נבראה רח"ל, ומן השמיים 
גילו כתובת עתיקה באזור תל דן  - שלושה חדשים לאחר מכן 
לאחר  שנה  ששים  של  בתקופה  דוד  בית  מלכות  את  המתארת 
פטירת דוד המלך. מדובר בתיעוד ישיר – תיעוד ראשון ואחרון 
מחוץ לתנ"ך המעגן את קיומה של מלכות בית דוד באופן בלתי 

ניתן לערעור. 
כמה עיתונאים לא התעצלו וקבעו פגישה עם אותו פרופסור 
באנגליה על הספר שפרסם שלושה חודשים לפני גילוי הכתובת 
בתל דן. בפגישה ניסה הסופר לתרץ כי הכיתוב מתייחס למלכות 
בית דוד עם נקודה מעל הו' ולא בית דויד... ועוד תירוצים שונים 
יותר פרסמו  ומאוחר  ויצאו,  ומשונים... העיתונאים פשוט קמו 

על הפרופסור כי אינו מוכן להודות בטעותו.
אם כן מתי יתפרסמו התגליות?

"יתכן בקרוב ויתכן כי רק בעוד עשר שנים. עם זאת יש לציין 
מוצקות.  ראיות  הן  הראיות  כי  מסכימים  החוקרים  כל  לא  כי 
פרופסור מאוניברסיטת הרווארד אמר לי לא מזמן, כי אולי יש 
להמתין שהדור של המדענים הנוכחי יעבור מן העולם בשביל 
משוכנע  לא  אני  ציין:  אישי  ובאופן  תגלית.  כזאת  לפרסם 

לחלוטין אך אני בוודאי מושפע".
האם עד כדי כך ישנה מלחמה אמיתית של עולם הארכיאולוגיה 

במסורת התנ"כית?

שלושה חדשים לאחר 
מכן גילו כתובת עתיקה 
באזור תל דן המתארת 
את מלכות בית דוד 
בתקופה של ששים שנה 
לאחר פטירת דוד המלך. 
מדובר בתיעוד ישיר – 
תיעוד ראשון ואחרון 
מחוץ לתנ"ך המעגן את 
קיומה של מלכות בית 
דוד באופן בלתי ניתן 
לערעור

מחנה בני ישראל במדבר - ציור מהמאה ה-17

יציאת מצרים. דיוויד רוברטס, 1828
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"אני נזכר בסיפור שיכול להמחיש את המלחמה". משיב הרב 
מרכז,  צפון,   - לשלושה  מחולקת  העתיקות  "רשות  ליכטמן. 
דרום. לפני 30 שנה היה יו"ר הדרום פרופסור רפי )רודלוף( כהן, 
אשר חקר את הנגב וסיני יחד עם צוות מסור במשך שנים רבות. 
הם הצליחו לאתר כמה עשרות מחנות בנגב ובסיני שלפי טענתם 
הסבירות הגבוהה ביותר שמדובר במחנות בני ישראל במדבר. 
מהתקופה  בדיוק  מצרית  קרמיקה  היו:  מהממצאים  אחדים 
הנכונה והמתאימה לתקופה שבני ישראל עזבו את מצרים. אך 
תוצאות  את  לפרסם  אישרה  ולא  בהם  נלחמה  העתיקות  רשות 
המחקר – זאת אומרת לייחס את המחנות לתנ"ך, כל עוד זה נוגד 
את מדיניותם המוצהרת, מבחינתם התנ"ך הוא לא ספר שניתן 

לבסס עליו עובדות היסטוריות. 
את  ופרסמו  כתבו  דבר  של  בסופו  מהצוות  חוקרים  "שני 
תוצאות המחקר תחת התנגדות רשות העתיקות שהכתיבה להם 
והגבילה אותם. ואילו פרופסור רפי )רודלוף( כהן – שילם מחיר 

כבד בקריירה האישית שלו, וקידומו המקצועי נעצר.

לתמוך  מדינית  גישה  הייתה  אוסלו  הסכמי  בתקופת  "גם 
דווקא בארכיאולוגים ששוללים את התנ"ך כהיסטוריה – כדי 
לא  זאת  כביכול   - ישראל  לארץ  ישראל  עם  בין  פירוד  לבצע 
ארץ מולדת. וכך העם יהיה מוכן להחזיר שטחים לערבים ביתר 

קלות. כל הדרכים כשרות..."

שבעת הפלאים של העם היהודי
ארצה,  עלייה  עשה  ליכטמן  הרב  בקנדה,  תקופה  לאחר 
בבית  ירושלים"  "אור  בישיבה  כר"מ  שימש  דרכו  ובתחילת 
מאיר )ישיבה לאמריקאים( מדובר בבחורים שבאו לא מהזרם 
האורתודוקסי המרכזי, אלא חובשי כיפה סרוגה והמטרה הייתה 

לקרב אותם. 
משפחות  אצל  בשבת  בחורים  אירח  הרב  הפעמים  באחת 
על  תרמיל  עם  מההסעה  ירד  הבחורים  אחד  עילית.  במודיעין 
הגב, בחן את הסביבה אליה נקלע והצהיר "אני כאן לעולם לא 
אגור!" צחוק הגורל - היום אותו בחורהוא תלמיד חכם ופעיל 

מרכזי במודיעין עילית.
בשנות ה-90 החלה תופעה של בחורים סקרנים שרצו לדעת 
מה לומדים בעולם החילוני באוניברסיטה. מה הם יודעים שאנו 
ספרים  לומדים  במסתרים,  יוצאים  היו  בחורים  יודעים.  לא 
בישיבת  למזרון.  מתחת  אותם  ומחביאים  מבוקרת  לא  בצורה 
"אש התורה" הקימו תכנית בשם "פרויקט חזון" שנוסד על ידי 
היה  ליכטמן  וינברג. מדובר בחבילת שיעורים שהרב  נח  הרב 
מוסר בישיבות חברון/מיר וישיבות נוספות בפני וועדים. מטרת 
הפרויקט הייתה להביא יסודות של בטחון ואמונה, פיתוח אישי 
זה  מה  השאלה:  על  ולענות  להקב"ה,  וקרבה  יחסים  ומערכת 
שומעים  ולא  כמעט  כאלה  שיחות  להקב"ה.  אמיתית  קרבה 

בעולם הישיבות. 
השמיים  מן  התורה  כי  הוכחות  מבחינת  היסודות  על  גם 
כמעט ולא מדברים. לצורך כך הוקמה תכנית "דיסקברי", כיצד 
לוודא את מסירת התורה בכתב ממעמד הר סיני עד היום וכנ"ל 
תורה שבעל פה. כאן הידע הארכיאולוגי בא לידי ביטוי על מנת 
של  המטרה  התורה.  אמיתות  של  וודאות  על  הוכחות  להביא 
היהדות  של  הרציונאליות  על  הדגש  לתת  היה  הוועדים  אותם 

שעומדת בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים מהעולם המדעי.
שיעור נוסף היה על 'שבעת הפלאים של העם היהודי', "אנו 
העולם.  של  הפלאים  שבעת  של  בצורה  השיעור  את  עיבדנו 
ותשתית קיומו של העם היהודי בהיסטוריה שאמצעותו רואים 

את יד ה' בעולם בחוש", מספר הרב.
"בדרך כלל סדרת השיעורים נמסרה לבחורים בוועד חמישי. 
מדובר היה בסדרה של 15-20 וועדים שמתוכם 3-4 שיעורים היו 
שידוכים?!  לפני  עצמך  את  לבנות  כיצד  לשידוכים,  מוקדשים 
כי  ההבנה  אלוקים?  צלם  להיות  נקרא  זה  ומה  אלוקים  צלם 
הבסיס לקשר עם הקב"ה הוא קודם כל בניית קשר עם חבר/בן 
זוג. ועד היום", אומר בחיוך הרב ליכטמן, "מידי פעם אני נפגש 
עם בחורים מחברון או מ'בית מתתיהו' או מיר שעדיין זוכרים 

את ההרצאות שלי... 
"את אותה סדרה בדיוק של הרצאות הייתי מוסר לחוגי בית 
של חילונים או כיפות סרוגות ובנוסף גם הייתי מוסר הרצאות 
במסגרת ארגון 'נפש יהודי' בקמפוסים בטכניון, בן גוריון, הר 
הצופים, כך כמה שנים טובות. בחור ישיבה במיר היה שומע 
את אותה הרצאה בדיוק ששומע סטודנט באוניברסיטת חיפה. 
וכולם היו צריכים לספוג את העברית הירודה שלי", הוא מוסיף.

של  הצרכים  השתנה,  העולם  אך  הצליחה  התכנית  "בזמנו 
לשמוע  בעבר  כמו  מסתקרנים  לא  בחורים  היום  שונים,  הדור 

דעת והשכלה".
ומה מחפש הדור שלנו היום?

"היום השאלה המטרידה את הדור ולא משנה מה הגיל, כיצד 
בעיות  יש  ומשפחתית.  זוגית  מבחינת  מאושרים?  חיים  חיים 
של שלום בית בציבור החרדי לא פשוטות, וזה לא תלוי דווקא 

בסטטיסטיקה של גירושים. 
"יש הרבה זוגות שממשיכים את דרכם למרות הקשיים ויש 
אחוז  במאה  ומצוות  תורה  ששומר  אדם  יש  שסובלים.  הרבה 
אך הוא לא קלט את הלב של היהדות. אדם כזה לא מתחשב 
חז"ל:  אמרות  מאחורי  שלו  ההתנהגות  את  ומסתיר  באשתו 
"אישה כשרה עושה רצון בעלה". גישה זו אסורה מדאורייתא. 
אדם כזה גם בתת מודע שלו אינו מודע לכך שההתנהגות שלו 
מתנגדת לרוחה של התורה, ולכן הוא לוקח את כל מאמרי חז"ל 
ומשתמש בהם כנשק. התורה יכולה לעצב את האדם אך הוא 
חייב לרצות להשתנות ואם הוא לא מודע לבעיה שלו – כיצד 

ישתנה לטובה? 
רוצה  אתה  האם  שואל:  תמיד  היה  זצ"ל  וינברג  נח  "הרב 
להיות עשיר או מאושר? כל אדם היה עונה: שניהם. הרב היה 

"אני מכיר כל בורג ובורג 
בשם הפרטי שלו"... 
הבנייה סוף סוף הגיעה 
לקצה, הרגע המרגש 
הגיע ואותו חבר קיבל 
את היאכטה. מדובר היה 
ביאכטה בעלת 10 חדרי 
שינה, וזאת בנוסף לחדרי 
שינה עבור הצוות, בריכת 
שחיה וסאונה וג'קוזי 
ושני חדרי סלוניים. פאר 
שבפאר שהבית הלבן 
התגמד לעומתו.

היכל ישיבת אש התורה

היהלומן שלמה מוסיוף
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מאושר.  עונה:  היה  האדם  מהשניים?  אחד  רק  אפשר  ואם  ממשיך 
יפה מאד היה אומר הרב וינברג, אז כמה שעות אתה מקדיש לרכוש 
מקדיש  ואתה  מאושר,  להיות  רוצה  אתה  מאושר?  להיות  טכניקות 
שעות רבות כדי להתפרנס ולהיות עשיר, אך כדי להיות מאושר אתה 

לא מקדיש אפילו לא שעה אחת...
"וזאת סתירה מיני וביה, בין הרצון העמוק והיסודי של האדם לבין 
איך שהוא חי את אורח החיים שלו בפועל. סטודנט לומד שעות רבות 
באוניברסיטה מקצוע, כשהרצון העמוק האמיתי שלו הוא בכלל להיות 

מאושר. אושר הוא לא תוצאה של כסף".

אושר כמדד לתל"ג לאומי 
ממלכת בהוטן במזרח אסיה – הינה מדינה מבודדת בהרי ההימליה 
תעשייה.  אפילו  בה  אין  ביותר,  עניה  היא  נפשות,   800,000 בה  ויש 
במדינה זאת היה מלך שפרש ויסד ממשלה דמוקרטית. אותו מלך למד 
באוניברסיטה בלונדון כלכלה והתזה שלו טענה כי אין למדוד את רמת 
האושר על פי רמת העושר והוא אף סיפק פתגם מתאים: "האושר זה 
התל"ג של בהוטן", אין סתירה בין אזרחים מאושרים לבין מדינה עם 
כלכלה לא מפותחת. מדובר במדינה היחידה בעולם שהמדיניות של 
בית המחוקקים היא לחוקק חוקים ומדיניות שיעזרו לאזרחים להיות 
מאושרים מבחינה חברתית ומבחינת קשרים במשפחה. אנטיתזה לעיר 
לונדון שיש בה שרה האחראית על האנשים הבודדים. הכול עניין של 

גישה. 
"היה לי חבר מאד עשיר שלמדתי איתו חברותא. לפני 20 שנה הוא 
להגשים  שלו,  החברות  אחת  את  דולר  מיליון  ב135  למכור  החליט 
חלום ילדות ולבנות יאכטה מפוארת בצורה גרנדיוזית. אותו חבר שכר 
את החברה בעלת המוניטין הכי ידוע בעולם בתחום, ובמשך שנתיים 
ובורג  בורג  כל  "אני מכיר  לי  נוהג לספר  היה  בנו את היאכטה. הוא 
המרגש  הרגע  לקצה,  הגיעה  סוף  סוף  הבנייה  שלו"...  הפרטי  בשם 
 10 בעלת  ביאכטה  היה  מדובר  היאכטה.  את  קיבל  חבר  ואותו  הגיע 
שחיה  בריכת  הצוות,  עבור  שינה  לחדרי  בנוסף  וזאת  שינה,  חדרי 
וסאונה וג'קוזי ושני חדרי סלוניים. פאר שבפאר שהבית הלבן התגמד 

לעומתו.
הרב  מקבל  תקשורתי,  נתק  של  חודשים  שלושה  לאחר  אחד,  יום 
הייתי  שלא  "סליחה  הקריבי.  מהים  לווייני  מטלפון  שיחה  ליכטמן 
ההפלגה  איך  החוויה?  איך  שלומך?  מה  החבר.  התנצל  בקשר". 
ביאכטה? "היאכטה אה...זה לא זה... זה לא מה שתכננתי... זה לא מה 

שציפיתי". אכזב החבר.
אתה אידיוט, ענה לו הרב ליכטמן שלא כדרכו. שים לב, אתה יושב 
על יאכטה של כמה מיליונים ולא מרשה לעצמך, אפילו מעט, ליהנות 

ממנה!
לכל אחד מאתנו יש את היאכטה שלו, אחד זה הסובארו שלו, אחת 
זאת השמלה שלה, השאלה, האם אנו מסתכלים על הברכה או על מה 

שחסר בה. וזה תלוי אך ורק בנו, הוא מסכם.

"היום השאלה המטרידה 
את הדור ולא משנה מה 
הגיל, כיצד חיים חיים 
מאושרים? מבחינת 
זוגית ומשפחתית. 
יש בעיות של שלום 
בית בציבור החרדי לא 
פשוטות, וזה לא תלוי 
דווקא בסטטיסטיקה של 
גירושים. 

ממלכת בהוטן
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הרופא 
היהודי
89 שנות רפואה והלכה נחתמו בבוקרה של השבת האחרונה • הרב ד"ר 
משה רוטשילד, מייסד ומנהל ביה"ח 'מעייני הישועה' בבני ברק, השיב 
נשמתו ליוצרה, כשאלפים ורבבות חבים לו את חייהם • סובביו סופדים 
נרגשות לאיש שחיבר בין העולמות והרעיד את אדמת עולם הרפואה כאשר 
הוכיח שאין סתירה בין קדושת החיים וערכי היהדות למקצועיות ומסירות 
• זכיין הקפטריה בביה"ח, חברון גרנביץ', נזכר מ'רופא העיירה' של ילדותו 
שבבגרותו הפך ל'משוגע העיירה' • יו"ר חבר הנאמנים והמנכ"ל לשעבר, 
הרב גרשון לידר, מעלה על נס את האישיות שלא ניכסה לעצמה מאומה 
ונתנה לגדולי ישראל את השליטה על כל הנעשה • והאיש משה

||  יוסי גיטלר ||
צילומים: דוד זר
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ץ החמה של שבת חוה"מ סוכות. מרן שר התורה נ
שבת  של  שחרית  לתפילת  יוצא  קנייבסקי  הגר"ח 
סביבו  מתקבצים  ביתו  בני  שבוע.  מדי  כמנהגו 
ודבר  מתקרב  מרן  נשלמות.  האחרונות  וההכנות 
מה בפיו. הנוכחים מטים אוזן ומקשיבים לכל הגה 
היוצא מפיו. "ראיתי בחלום שד"ר משה רוטשילד 
הלילה.  בחזיון  התורה  שר  אותם  משתף  לעולמו",  הלך 
המקורבים הסובבים נדהמים, מנסים להיזכר מתי אירע עוד 
בעבר שמרן שיתף אותם בחלומותיו. הם מתקשים למצוא. 
הגר"ח  שמרן  אחרי  ספורות  שעות  בבוקר,   07:30 בשעה 
'רופא  נדם ליבו של  סיפר לבני ביתו אודות החלום הנורא, 
לכור  שבה  רוטשילד  משה  ד"ר  הרב  של  ונשמתו  העיירה' 

מחצבתה.
מאורע נדיר זה מלמד על היחס החם והקרוב לו זכה ד"ר 
רוטשילד מצדם של גדולי ישראל, הן אלו שכבר אינם עמנו 
היום, והן אלו שיבדלו לחיים טובים וארוכים. כך היה הקשר 
שר  למרנן  הבני-ברקי,  ביה"ח  של  המייסד  הד"ר  בין  העז, 
יעקב'  ה'קהילות  ואביו  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
זצ"ל, שעודד ודרבן טיפח וגיבה את הקמת המרכז הרפואי 

החרדי בעיר התורה והחסידות.

בין ציריך ופאריז לירושלים 
ובני ברק

בציריך של תרפ"ט נולד הרב ד"ר משה להוריו יוסף ושרה 
רוטשילד, ילידי דרום גרמניה. משה היה נכדו של הרב ארנסט 
נתן וייל, מראשי הקהילה היהודית המקומית ומייסד ישיבת 
'חכמי צרפת' באקס-לה-בן, בראשה עמדו גאונים ידועי שם, 
כמו הגר"ש וסרמן ותלמידו של החפץ-חיים הגרח"י חייקין 
והידועה  המפורסמת  רוטשילד   למשפחת  וצאצא  זצ"ל, 

בעושרה והשפעתה.
בפריז  ציריך,  באוניברסיטת  עשה  הרפואה  לימודי  את 
במחלקות  עליו  עברו  התמחותו  שנות  נוספים.  ובמקומות 

לרפואת ילדים במספר בתי חולים ברחבי הבירה הצרפתית. 
כרופא  לעבוד  החל  הרפואה  במקצוע  דיו  שהשתלם  אחר 
ילדים בעיר מכורתו ציריך בשוויץ, כמו-כן ניהל בנוסף גם 
ביזמות  היה שותף  ברפואה  לעיסוקו  במקביל  דימות.  מכון 
עירו,  לבת  נישא  תש"כ  בשנת  הנדל"ן.  בתחום  ועסקים 

הגברת רוזה לבית לנג.
בישראל המשיך בתחום עיסוקו המקורי והעיקרי, ובמשך 
הישן  צדק'  'שערי  בבית החולים  לפרקים  עבד  מספר שנים 
וואלך.  משה  ד"ר  הרב  המייסד  של  בניהולו  בירושלים, 
לחביבות  וזכה  ישראל  גדולי  אל  התקרב  זכה  זו  בתקופה 
וקרבה  כובד  לו  שרחשו  הגאונים  בין  במחיצתם.  מיוחדת 
היו מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ראש ישיבת מיר מרן הגר"ח 
הישיבות'  'ועד  ונשיא  סלבודקא  ישיבת  ראש  שמואלביץ, 
מרן הגר"י אברמסקי, ומרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 
אותו שימש מקרוב כרופאו האישי. קשר מיוחד היה לו עם 
הרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, שעודדו לעלות 

לארץ ישראל.
בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל והתיישב בבני ברק, ועם 
לפתחו  שיחרו  ורבים  מומחה  כרופא  שמו  התפרסם  הזמן 
במטרה למצוא מזור ותרופה למכאוביהם. בשיחה עם חברון 
גרנביץ' שהתגורר ברחוב הסמוך לד"ר רוטשילד שביתו היה 
ברחוב אלישע בעיר, הוא מספר שד"ר רוטשילד היה מוכר 

בעיר כ'רופא העיירה'.
כמו בירושלים כך גם בימי מגוריו בבני ברק, היה מבאי 
ביתם של מרנן גדולי ישראל, בראשם מרן ה'קהילות יעקב' 
וצמוד.  אישי  כנהג  גם  לשמש  זכה  אצלו  קניבסקי,  הגרי"י 
זכה לקרבתם של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך  כמו-כן 

זצ"ל, מרן הגה"צ רבי ישראל אבוחצירא באבא-סאלי זצ"ל, 
קניבסקי  לחיים, מרן שר התורה הגר"ח  חיים  בין  ולהבדיל 
'מעייני  החולים  בית  ופיתוח  בהקמת  גם  בו  שתמכו  ועוד, 

הישועה' אותו יסד בהכוונתם.
ד"ר רוטשילד היה גם מוהל ידוע, המוהל בה"א הידיעה 
לנו בהמשך מכרו מילדותו שלו,  כפי שיספר  בני-ברק,  של 
חברון גרנביץ'. הוא ביצע אלפי בריתות ברחבי העולם, בהן 
מל גם מבוגרים עולי ברית המועצות ששהו במחנה המעבר 

בלדיספולי שבאיטליה, וכן בישראל.

מים בששון ממעייני הישועה

אבל פרויקט חייו של ד"ר רוטשילד, היה ללא ספק חזונו 
האגדי שהתממש, להקמת בית חולים חרדי בבני ברק.

לצורך משימה כבירה ומרחיקת לכת זו, ייסד רוטשילד את 
'אגודת בית החולים' שפעלה למימוש החזון. תכנון הפרויקט 
גייס  במהלכו  שלו,  אישי  מבצע  היה  למענו  הכספים  וגיוס 
לבדו כ-20 מיליון דולר בסבב שעשה ברחבי העולם במשך 
לא פחות מ-14 שנה. אבן הפינה לבניין שנקרא 'בית רפואה' 
בניית  תשל"ט.  כסלו  בחודש  הונחה  החולים'  'בית  ולא 
הבניין החלה מאוחר יותר וארכה חמש וחצי שנים, ובשנת 
תש"נ נחנך בית החולים בהשתתפות אלפים, בראשות גדולי 
החולים  בית  ציבור.  ואישי  פוליטיקאים  ולהבדיל  ישראל 
במהלך  בלבד.  יולדות  מחלקת  עם  בתחילה  שעריו  פתח 

השנים התפתח בית החולים ונפתחו בו מחלקות נוספות.
ד"ר רוטשילד שימש כמנהל בית החולים במשך למעלה 
מעשור. לאחר פרישתו מניהול בית החולים שימש כנשיאו. 
הוא שקד על פיתוח בית החולים, ובפרט על בניית המרכז 
במבנה  תשע"ו  בשנת  שנפתח  דעת'  'מרבה  הפסיכיאטרי 
סמוך לבית החולים. ד"ר רוטשילד ביקר מדי יום במחלקות 
לגיוס  בשנה  פעמים  מספר  וטס  החולים,  בבית  השונות 

כספים לבית החולים.
כאשר  פועלו,  על  ממשלתית  להכרה  זכה  תשע"א  בשנת 
2010, על  'מפעל  הוענק לו אות 'מגן שר הבריאות' לשנת 

חיים לעוסקים במקצועות הבריאות'.

היורש, הדיין ותאונות הדרכים

בנוסף לכל פעילותו הרפואית למען כלל ישראל. היה משה 
רוטשילד בעל משפחה, אב ל-17 ילדים. בניו ניחנו גם הם 
בתורשה הציבורית של אביהם, הבולט שבהם הוא בנו מיכה 
רוטשילד, שעד לפציעתו בשנת תשס"ט בתאונת דרכים קשה 
בכביש 1, היה עסקן ציבורי ידוע בפרט בתחום פתרון הדיור 
למגזר החרדי ומפורסמת פעילותו במתחם 'אחיסמך' בלוד, 
כמו-כן שימש בתפקיד יו"ר האגודה למניעת חילולי קברים.

אבל פרויקט חייו של ד"ר 
רוטשילד, היה ללא ספק חזונו 
האגדי שהתממש, להקמת בית 
חולים חרדי בבני ברק.

לצורך משימה כבירה ומרחיקת 
לכת זו, ייסד רוטשילד את 
'אגודת בית החולים' שפעלה 
למימוש החזון. תכנון הפרויקט 
וגיוס הכספים למענו היה 
מבצע אישי שלו, במהלכו גייס 
לבדו כ-20 מיליון דולר בסבב 
שעשה ברחבי העולם במשך לא 
פחות מ-14 שנה. 
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כולם בבת ים מצביעים!

לתנועת ש''ס

מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן, בקריאת קודש:

בנו  של  האמונות  בידיו  הותיר  הרפואית-ציבורית  מורשתו  את 
למנכ"ל  מונה  תשע"ד  משנת  שהחל  רוטשילד,  שלמה  חביבו 

ביה"ח ואחראי כיום על כל המתרחש בו.
נתן  רבי  הרה"ג  חתנו  בפטירת  משה  רבי  את  פקד  נוסף  אסון 
קסלר, שכיהן כר"מ בישיבת 'בית מאיר' ונהרג בתאונת דרכים. חתן 
אחר הוא הרב יחיאל נדל, נכדו של הגאון הנודע הרב גדליה נדל 

זצ"ל, ומכהן כדיין בבית הדין של הגר"נ קרליץ בבני ברק.

המעלית שקרסה בסוכות

חוה"מ  מימי  באחד  הבזק.  במהירות  חלפו  ופטירתו  חוליו 
הראשונים, נפלה חלק מתקרת המעלית שבביתו על ראשו של ד"ר 
רוטשילד בן ה-89. כתוצאה מהמכה התמוטט ואיבד את הכרתו, 
ופונה במהירות לבית החולים שלו 'מעיני הישועה', כשהוא במצב 
נפטר  והוא  מותו  נקבע  חול-המועד  בשבת  מידרדר.  ומצבו  קשה 
בבית החולים בשעת בוקר מוקדמת. הלווייתו שהתקיימה במוצאי 
אלישע,  שברחוב  בביתו  עברה  הישועה',  מ'מעיני  יצאה  השבת, 

והוא נקבר בבית הקברות נציבי ישיבת פוניבז'.
מסע ההלוויה כלל המונים מבני היהדות החרדית, שהכירו טובה 
יחיד  הכמעט  הפרטי,  החרדי  הרפואה  מוסד  את  שקומם  לאיש 
בתחומו, בתוככי עיר החרדים בני ברק, בראש המלווים צעדו מרנן 
ורבנן גדולי ישראל שהכירוהו בחייו וכיבדוהו במותו במרכזם מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, 
ראשי ישיבת סלבודקא הגאון רבי דוב לנדו והגאון רבי משה הלל 
הירש, ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, אישי 

ציבור, חברי כנסת, עסקנים ועמך בית ישראל.

"יש מנכ"ל ויש בעלים"

הרב גרשון לידר הוא שם מוכר מאוד בעולם הרפואה, בפרט 
בנתניה,  'לניאדו'  החולים  בית  מנכ"ל  היה  הוא  שנה   31 החרדי. 
בית  את  למנכ"ל  רוטשילד  משה  הד"ר  ידי  על  נלקח  אחריהן 
במשך  מילא  אותו  תפקיד  ברק,  בבני  הישועה'  'מעייני  החולים 
חמש שנים, בסיומן מונה לתפקיד אותו הוא נושא היום, בתוארו 
ופועלו כיו"ר חבר הנאמנים של המרכז הרפואי 'מעייני הישועה', 
מה שמעמיד אותו בראש כל הגופים הארגונים והוועדות הקשורות 

לבית החולים החרדי.
היכרותו עם ד"ר משה רוטשילד החלה כבר לפני עשורים רבים, 
החרדית  המקבילה  בעצם  שהוא  'לניאדו',  כמנכ"ל  מכהן  בעודו 
התחזקה  כמובן  היא  הארץ.  בכל  הישועה'  ל'מעייני  היחידה 
כיו"ר  הנוכחי  ובתפקידו  'מעייני',  למנכ"ל  מונה  עת  והתעבתה 
חבר הנאמנים של בית החולים. את הרב לידר אני תופס למחרת 
עיר  מנתניה  בדרכו  כשהוא   - סוכות  חג  אסרו   - האחרון  החג 
מגוריו לניחום אבלים בבני ברק. עודו נרגש ומבולבל מהפטירה 
הפתאומית, מנימת דיבורו ניכר כי עדיין לא השלים עם הבשורה 

המרה. "הוא היה אדם רציני" מצליח ר' גרשון למלמל משהו.
ממשיך.  הוא  כאן"  לעבוד  שהגעתי  לפני  עוד  אותו  "הכרתי 
'מעייני  כמנכ"ל  והוא  'לניאדו'  כמנכ"ל  אני  ביחד,  "עבדנו 
הישועה', בשיתוף פעולה תמידי", הוא אומר את מה שלא מובן 
מאליו. בכל זאת שני בתי חולים מתחרים על אותו קהל יעד בדיוק.
אליה  מכל,  יותר  אותו  שתפסה  הנקודה  על  מצביע  גרשון  ר' 
התוודע בעיקר אחרי שנכנס לעבוד תחת נשיאותו של רוטשילד: 
הוא  שבדור".  ישראל  לגדולי  שלו  מהביטול  מאוד  "התפעלתי 
מחדד את החידוש שבדבר: "יש חסידים שמתבטלים לרבם, יש 
תלמידים שמתבטלים לראשי הישיבות שלהם. אבל הוא בנה מוסד 
לקח נכס ועשה הכול מהונו וממונו, בדמים תרתי משמע, ואז הגיע 
זצ"ל,  וואזנר  רבנים, מרן הגר"ש  נתן את הכול לשלושה  ופשוט 

ולהבדיל בין חיים לחיים, הגר"נ קרליץ והגר"י זילברשטיין.
מה  לשאול  אליו  בא  "הייתי  מדגיש,  הוא  בפשטות",  "והכול 
לעשות במקרים שונים, הוא היה אומר לי על אתר 'אני לא מחליט, 
לך תשאל את הרב וואזנר, את הרב זילברשטיין'; ולא רק בדברי 
הלכה, מטבע הדברים מתעוררים שאלות רבות ומגוונות, אם זה 
שינויים שרצינו לעשות בכמה מחלקות ודברים אחרים, והוא לא 

הסכים לשמוע, העביר את זה לרבנים וגמרנו.
"מהרגע הראשון בעבודה הוא אמר לי 'אני יכול לעזור לך, אני 
לא מחליט'". הרב לידר אינו חדש בתחום, מזה ארבעה עשורים 
עם  ציבור  אנשי  המון  "הכרתי  חרדיים.  חולים  בתי  מנהל  שהוא 
מעלות ענקיות", הוא מעיד, "אבל כאלו דברים, לא רק אמירות 
כאלו ואחרות, אלא מעשים בפועל ממש, לא ראיתי. הוא פשוט 

השתטח כלפי רבנים.
)מרן  חיים  ר'  אצל  והמשיך  הסטייפלר  אצל  כבר  התחיל  "זה 
לעשות  רצה  הוא  אם  התייעץ.  הוא  דבר  כל  קנייבסקי(,  הגר"ח 

הביע  ולא  התווכח  לא  אפילו  הוא  אחרת,  חשבו  והרבנים  משהו 
עמדה נגדית, מיד קיבל ושמע. הוא שינן באוזני כמה פעמים, 'אותי 

לימדו שעם 'גדול' לא מתווכחים".
כשאני מעלה בפני לידר את זהותו של 'הממשיך', הבן שלמה - 
מנכ"ל ביה"ח, נענה לידר ומעניק את ההסתכלות של האב המייסד 
לזהותם האמתית של מנהלי בית החולים. "הוא אמר שיש מנכ"ל 
ויש בעלי בתים - שהם הרבנים. הוא לא ראה את עצמו כמי שנותן 
לו  היה  אבל  כמו מפקח,  ובודק  רק שומר  הוא  למישהו,  הוראות 

מעמד אדיר".

עומד על גביהם

ר' גרשון מתעכב גם על מסירותו של ד"ר רוטשילד למטופליו. 
"למרות שלא היה מנכ"ל, היה מסייר במחלקות ורואה כל יום כל 
רוטשילד  ד"ר  הוא מספר, המשיך  גם בשנים האחרונות,  חולה". 
כל  רואה  פחות  קצת  היה  אולי  מחלקה.  אף  פספס  ולא  במנהגו, 
שיהיה  פרט  כל  על  ועומד  ובודק  מסייר  היה  עדיין  אבל  חולה, 
כתקנו, "היה רואה חלק גדול מהמטופלים גם בתקופה האחרונה, 
היה שואל אצל הרופאים למצבם ודרכי הטיפול הנהוגים בהם, ולא 
שח"ו רצה להפעיל לחץ על הרופאים", מסייג ר' גרשון, "אבל הוא 

כן רצה שידעו שיש מי שבודק ועוקב שואל ומתעניין".
הרב לידר עובר לפן נוסף באישיותו של הד"ר. "יראת השמים 

שום  כחוט השערה.  וסרך  פקפוק  שום  בלי  מושלמת  הייתה  שלו 
דבר לא הזיז אותו. לנהל כזה עסק ענק ולשמור על קוצו של יו"ד 

זה לא קל".
בחמש השנים שלידר ניהל את ביה"ח נוספו למתחם שני בניינים 
חדשים. "הוא היה יד ימין לאורך כל התקופה ההיא", אומר לידר, 
"הוא אמר לי 'אני יד ימינך', אני לא יודע אם יש בנמצא דבר כזה".

עד השבוע האחרון תפקד הד"ר רוטשילד ז"ל במשרה מלאה. 
"בשנה האחרונה עוד נסע לחו"ל", מזכיר לידר. 

"בפרויקט של בריאות הנפש 'מרבה דעת' הוא השקיע את כל 

מסע הלויה
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הריאיון  את  במשפט  לידר  גרשון  ר'  חותם  שלו",  הנפש 
המרגש.

מילדות ועד הקפיטריה

לא שייך להיות בני-ברקי ולא להכיר את חברון גרנביץ'. 
מצלמות  בשל  נסגרה  אולי  חברון'  של  'הפינה  נכון,  אז 
והיא  פינה,  עוד  יש  לחברון  אבל  השומר,  ברחוב  התנועה 
ממוקמת לא הרחק משם, בבית החולים של העיר - 'מעייני 
הישועה'. את הזיכיון להפעלת הקפיטריה המקומית מחזיק 
בידיו חברון גרנביץ'. אבל אם חשבתם שההיכרות שלו עם 
ד"ר רוטשילד, עליו נסובה שיחתנו, מתחילה משם, אז טעות 

גדולה בידכם.
"אם אני בן 50 אז ההיכרות שלנו היא בת 50 שנה", משיב 
חברון לשאלה ממתי הכרת אותו. "מאז שנולדתי אני מכיר 
התגוררו  "הוריי  ומסביר,  אומר  הוא  רוטשילד",  ד"ר  את 
הסמוך,  אלישע  ברחוב  גר  והוא  מגור  האדמו"ר  ברחוב 

מינקות גדלנו על דמותו".
הוא  הלוויה.  שלפני  בשעות  מתנהלת  חברון  עם  השיחה 
נוצקו  יד מיטתו של הרופא שחייו  נמצא בבית החולים עד 
לצדו ומבכה את האובדן. "זו אבדה גדולה, לא רק למשפחה 

אלא לכל עולם הרפואה וההלכה".
חברון מגולל את ההיסטוריה הפחות מוכרת. "לפני 40-50 
רפואה  שישלב  הרפואי  המרכז  את  לפתוח  כשהחליט  שנה 
כולם כמשוגע. כל אותם אלו שכעת  והלכה, הסתכלו עליו 
מבכים את לכתו לא הבינו על מה הוא הולך. והוא לא נרתע, 
הזה  הפרויקט  את  להקים  הצליח  הכול  ולמרות  ובעוצמה 

שנקרא בית החולים 'מעייני הישועה'".

"איכילוב שיבא ובלינסון 
הושפעו מ'מעייני'"

ד"ר  של  האחרונה  הדרך  פריצת  על  מתעכב  גרנביץ' 
רוטשילד. הקמת המבנה החדש לבריאות הנפש. "היו רבים 
חילונים  במקומות  להתאשפז  יכלו  שלא  החרדי  בציבור 
הגדול  הצורך  את  ראה  והוא  הנפש,  לבריאות  המיועדים 
גם  מענה  יש  ומאז  הזה,  הגדול  המיזם  את  והקים  והנחוץ 

רפואי וגם הלכתי הטוב ביותר שיש".
כמה שנים אתה מפעיל את הקפיטריה במקום?

"12 שנה. אני מכיר את ד"ר רוטשילד את ילדיו, בנו שלמה 
שהוא כיום המנכ"ל, וכמו שאמרתי אני מכיר מאז שאני זוכר 

את עצמי".
הבני-ברקית  העיירה  חיי  של  חי  לתיאור  יורד  גרנביץ' 
 ,80 ה-60-70  שנות  של  ברק  בבני  שחי  "מי  שנים.  באותם 
ידע שיש רופא אחד בעיירה. הד"ר רוטשילד. יש מוהל אחד 
בעיירה קוראים לו ד"ר רוטשילד. היו עוד מוהלים אבל הוא 
בדיוק  לי  סיפרה  הבנות  אחת  הידיעה.  בה"א  המוהל  היה 
עכשיו בערב שבת, שכל שבת היה הולך ברגל, לתל אביב 

אברהם  של  בבריתו  תינוקות  להכניס  אביב,  ורמת  גן  רמת 
אבינו.

ד"ר  היה  אליו  עולים  שהיו  ברק  בבני  היחיד  "הרופא 
רוטשילד, וביום בהיר קם היהודי הזה ומחליט לפתוח בית 
הרי  העיירה'  'רופא  היה  שהוא  מקודם  אמרנו  אם  חולים. 
אבל  העיירה'.  ל'משוגע  הפך  שהוא  לומר  אפשר  שמאז 

בנחישות עצומה תראה מה הוא הצליח ולמה הוא הגיע".
חברון מניח דגש על השפעה פחות נראית שהייתה למפעל 
העיתונים  את  היום  שפותח  "מי  רוטשילד.  ד"ר  של  חייו 
באזור,  החולים  בתי  של  פרסומות  בשלל  מוצף  החרדיים 
כמו תל השומר בלינסון ואיכילוב שקוראים לאישה החרדית 
התאמה  כשרות,  ארוחות  ומבטיחים  אצלם,  ללדת  לבוא 
הלכתית מלאה, אזהרות לכהנים, ביטול שערים אוטומטיים 
הציב  הוא  רוטשילד, כאשר  ד"ר  הוביל  זה  כל  ואת  בשבת, 

אלטרנטיבה ופתח את התחרות".
בניהול בית החולים עצמו, מעלה גרנביץ' על נס את מושג 
'קדושת החיים' שהטביע ד"ר רוטשילד בכותלי בית החולים. 
"מטפלים כאן בזקן בן 90 כמו צעיר בן 18 עד הרגע האחרון, 

לא חוסכים בתרופות ובשום דבר עד הסוף".

מזל-טוב בטיפול נמרץ 
ו'תשליך'

האחרון,  מהשבוע  סיפורים,  בשני  חברון  משתף  לסיום 
אותם הוא מכתיר כ'מגדירי אישיות' של הד"ר רוטשילד.

במיטתו  שוכב  הוא  "בעוד  מספר,  הוא  האחרון",  "ביום 

טיפול  למחלקת  עליתי  המוות,  מלאך  עם  מלחמה  ומנהל 
בפתח  במצבו,  להתעדכן  ודואגות  חתומות  בפנים  נמרץ 
אלי  פנה  מיד  הוא  רוטשילד,  נתן  הבן,  את  פגשתי  החדר 
'מה שלום כלתך? מה שלום התינוק?  ובחיוך  במאור פנים 
למזל-טוב,  נכד  חבק  )גרנביץ'  בסדר?  הכל  השתחררו? 

וברכותינו שלוחות מכאן. י"ג.(.
"הבטתי עליו בתדהמה ואמרתי לו 'זה מה שיש לך עכשיו 
היה  שלי  אבא  'גם  לי  ואמר  לחייך  המשיך  הוא  לשאול'? 

אומר לי שזה בדיוק מה שאני צריך לעשות  עכשיו'.
של  ופועלו  חייו  את  אחד  במשפט  לסכם  אצטרך  "אם 
הרב ד"ר משה רוטשילד ואת המורשת שהנחיל לילדיו, אז 
חילק  הוא  הזו  הירושה  ואת  חייו,  תמצית  זה  הזה  הסיפור 
דרכו.  כממשיכי  כאן  שהשאיר  ובנותיו,  לבניו  בחייו  עוד 
הקרבה ועזרה לזולת, חיוך ואהבה והשראת שמחה לקרובים 

ורחוקים כאחד, לכל אדם באשר הוא".
השני אירע מעט לפני ההתמוטטות. "ד"ר רוטשילד היה 
לן בקומה העליונה בביתו", מספר חברון, "בעקבות בעיות 
רגליים קלות שסבל מהם בחודשים האחרונים, החליטו בני 
המשפחה לקיים מנין בראש השנה האחרון בביתו, והוחלט 

שילון בקומת הכניסה ולא בקומה העליונה.
"במשך עשרות בשנים נהג הד"ר רוטשילד לקיים 'תשליך' 
האקווריום  ליד  השלישית,  בקומה  ממול  בבניין  שכן  אצל 
הצהריים  אחר  בשעות  השנה  בראש  השכן.  בבית  הגדול 
כי  לו  ענה  לשאלתו  מהבית,  לצאת  מתכונן  בנו  אותו  ראה 
הוא עולה לשכן ל'תשליך'. 'אני לא מבין אותך אבא' שאל 
בנו, 'עשינו לך מנין בבית, אתה יושן בקומת הכניסה במקום 
בחדר השינה, הכול בגלל בעיה ברגל, ועכשיו אתה מתכוון 
רוטשילד  הד"ר  אביו  לו  ענה  ברגל?'  קומות  שלוש  לטפס 
מחכה  אדם  ושנה,  שנה  בכל  כמו  לי  מחכה  למעלה  'השכן 

עבורי ואני לא יעלה?'
הוא מסכם,  רוטשילד",  ד"ר  חייו של הרב  "זוהי תמצית 
כבוד  באחר,  התחשבות  לילדיו;  שהעביר  ההנהגה  "וזה 

הזולת ועזרה לזולת עד כדי מסירות נפש".
הוא מסיים באיחול הקבוע לבית האבלים: "מן השמיים 
ינוחמו, המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

ולא ידעו דאבה עוד. אמן".

מסע הלויה

מסע הלויה



הדרה פנה זיווה, פנה
עלהאבדההגדולה בלבמורתח וכואב, העירבני-ברקעטופהבצער כבד,
גברא האי בסערההשמימה של בהסתלקותו ולכלל ביתישראל, לעירנו
וראשון וראש והמעש החזון איש חמדה, כלי כל אוצר ויקירא, רבא
המהפכה הגדולה מחולל הרפואי, החסד עמוד דבר שבקדושה, לכל
את שהשקיע הישועה", "מעיני המפואר הרפואי המרכז של בהקמתו

ולקידומו, לפיתוחו לייסודו, ומרצו זמנו כוחו, כל

ד"ר  משה הרב

זצ"ל רוטשילד
רבות שנים במשך ומנהלו מייסד יוזם,
הישועה" "מעיני הרפואי המרכז של

בנו תחי', רוטשילד רייץ הרבנית כנגדו עזר לרעייתו הלב מעומק תנחומים ומביעים
לאי"ט. הדגולה המשפחה בני ולכל הרפואי המרכז מנכ"ל הי"ו, רוטשילד שלמה הרב

הכבירים פעליו ובהמשך ומכאוב, צער עוד תדעו ולא לשברכם, ירפא הנחמות בעל
לקץ הימין בב"א. ויעמדו עפר שוכני וירננו יקוצו מהרה תמצאו נוחם, ועדי

ראש העיר חנוך זייברט¨
רה¢ע מ¢מ רובינשטיין¨ אברהם
המועצה וחברי רה¢ע סגני

האגף
לשירותים חברתיים

המחלקה לטיפול
באנשים עם מוגבלויות

יום עיון בנושא חדשנות טכנולוגית !!!
יום העיון מיועד לאנשים עם מוגבלות ובני משפחתם,

ופתוח לכלל הציבור.

בשיתוף עם מילבת – מעניקים איכות לחיים - המרכז המוביל בתחום המידע, הדרכה.
ייעוץ ובנייה של עזרים טכניים לשיפור התפקוד של אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם. 

שיתקיים בע"ה ביום שלישי, ל' בתשרי ה'תשע"ט (9.10.18). 

בין השעות 15:30-20:30.

באגף לשירותים חברתיים, רח' כהנמן 107, בבניין פיג'ו לשעבר. 

סדר היום:

15:30  התכנסות ורישום באולם שעורה 
15:45  דברי ברכה

16:00  הרצאה בנושא תרומת הטכנולוגיה בשיפור חיי האנשים עם המוגבלות –
                ע"י מרפא בעיסוק .

17:00  התנסות בטכנולוגיה בשלושה תחומים : 
                אולם א' -  בישול הכנה ואכילה.

                אולם ב' –  משחק ופנאי.

                אולם ג' –  מחשבים וקשיי דיבור.

18:15  הפסקת קפה ועוגה .
18:30 הרצאה בנושא אמצעי תקשורת לאנשים עם מוגבלות – ע"י קלינאית תקשורת. 

19:30 דברי סיכום וברכה.
למעוניינים לקבל ייעוץ אישי בהמשך בתיאום מראש.

הרשמה מראש חובה ! 
רחל שוימר 03-5776402 בין השעות 10:00-14:00

 Barson_v@Bbm.org 03-6365360 ורדה ברסון 
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הלב פתוח לרווחה

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מזמין אתכם לסדנת זיכרון:

"זיכרון וגיל וכל מה שבניהם" 
בהנחיית ד"ר יעל זילברשלג

מרפאה בעיסוק וגרונטולוגית

הסדנא תעסוק: ב- מהו הזיכרון, הקשר בין זיכרון וגיל, שימור ושיפור 
הזיכרון ועל ההבדל בין שינויים נורמאליים לבין מחלה.

הסדנא תלווה בתרגול ומתן אסטרטגיות                       
במשך ארבעה מפגשים בימי שלישי

המפגש הראשון יתקיים אי"ה ביום שלישי, א' ר"ח חשוון ה'תשע"ט (9/10/18) 
בשעה 19:00-20:30 בבעל התניא 34, ב"ב במרכז הפיס לגיל הזהב         

מותנה ברשום מראש נשים בלבד
עלות: 60 ש"ח 

מרכז שקדמרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: ב', ד', ה' 8:30-14:30, יום ג' 11:00-18:0 
shakedbb10@gmail.com :טל': 03-6186832 / מייל

האגף
לשירותים 
חברתיים

קורס בריאות וחברה

בתכנית הקורס:
הרצאות  ע"י אנשי מקצוע ורופאים, מהשורה הראשונה.

הנושאים:          בריאות וחברה
                              בריאות המשפחה בשלבי החיים השונים. 

                              היבטים הלכתיים.
                              בריאות ופסיכולוגיה.

                              אורח חיים בריא.
                              קורס החייאה.

                              בריאות בגיל השלישי.
                              מיצוי זכויות.

סיורים לימודיים 
סדנאות בישול בריא ופעילות גופנית.

מיקום הקורס: 

הקורס יערך במרכז קהילתי,

בית בגנו, רח' גוטליב 6,  בני ברק.

משך הקורס: 

תחילת הקורס: 

עלות הקורס: 

הקורס יכלול 20 מפגשים שבועיים,

בימי שלישי, בין השעות 9.00 - 12.00.

כ“א בחשוון תשע"ט (30.10.18).

450 ש"ח.

רישום בכ.אשראי: 
רחלי ב. 03-5771719,

בין 9:00 בבוקר ל2:00 בצהריים

פרטים והרשמה:
גב' לאה 053-2846177

יועץ אקדמי - פרופ' יהודה סקורניק -
לשעבר מנהל המחלקה הכירורגית - בי"ח איכילוב

המחלקה
לבריאות
הציבור
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השעון עצר מלכת

מארכיון  חלק  רק  הם  הכיס  שעוני  שני 
 Bad ענק שנחשף לפני מספר שנים בעיירה
Arolsen שבגרמניה. הארכיון, שהיה בחזקת 
נעלם מעיני הציבור, הוא ארכיון סודי הכולל מסמכים 

ועדויות מצמררות מתקופת השואה.
זהו הארכיון הסודי של השטן בכבודו ובעצמו, ארכיונו 

של אדולף היטלר ימ"ש!
מאז נפילת החומה בברלין, הארכיון הזה הוא התיעוד 
הגדול שנמצא אי פעם. הצלב האדום טיפל במשך שנים 
בפניות של ניצולים שביקשו מידע על חבריהם ועל בני 
משפחותיהם, אולם כ-400,000 בקשות נותרו ללא מענה.
בשנת 2007, אחרי לחץ ציבורי רב, נפתח הארכיון 
לציבור הרחב. כל המסמכים שבארכיון נסרקו באופן 
דיגיטלי והם גלויים לציבור ברשת. הארכיון מנוהל, אגב, 

על ידי אנשי הצלב האדום.
לפני פתיחת הארכיון לציבור התלווה צוות צילום 
של רשת סי.בי.אס. לניצולי השואה הראשונים שהורשו 
להיכנס אליו. ננסה להעלות על הכתב את הרגעים המרגשים 
והמצמררים הללו, בהם נגעו הניצולים ברישומי הזוועה 

שנותרו מן העבר.

 

"אנחנו מדברים על אלפי מדפים, אלפי מדפים שמחזיקים 
בתוכם מיליוני תיקים", חושף פליי, כתב רשת סי.בי.אס. 
את התגלית ההיסטורית לעין המצלמה, ודומה כי חוץ 

מעין זו – לא נותרת עין אחת יבשה.
פאול שפירא, דירקטור המכון ללימודי השואה ולהנצחת 
השואה במוזיאון בוושינגטון, פותח את דלת הארכיון 
עבור הצוות החוקר, והצלמים עומדים נפעמים מול הסדר 

המזוויע, מול הארכיון שהוכן כולו בידיים גרמניות.
הארכיון הוכן על ידי הגרמנים עבור היטלר ימ"ש, וספק 
אם בני השטן שתיעדו כל פרט באופן מדויק ומצמרר דמיינו 
כי אי פעם יהיה הארכיון גלוי וחשוף לפני העולם כולו.

אנשי צוות הצילום יודעים היטב כי זו הפעם הראשונה 
שהמקום נפתח לציבור. מיליוני תיקים, מיליוני דפים 
המתעדים בדיוק נמרץ את שמותיהם של הנספים ועוקבים 
אחר ימיהם האחרונים, נחשפים בבת אחת. בין הקרבנות, 
אגב, מצויים גם אנשי ציבור, פוליטיקאים ואנשי רוח, 
והתיעוד עוקב גם אחר אסירים פוליטיים שאינם יהודים.

שישה עשר מייל של מדפים, שעליהם תיקים שתויקו 
בדייקנות נאצית אופיינית, ננעלו והוסתרו היטב מהציבור 

הרחב, עד היום.
הצוות פוסע בין השורות, שורות ארוכות של מדפים 
מסודרים, מחברות, דפים, כיתובים. אפשר לחוש את 

הקור שעומד שם בחלל. קור מקפיא, קור שהמוות הוא 
חלק בלתי נפרד ממנו.

בעידן טרום המחשב זועקת הזוועה כפליים: מיליוני 
תיקים בכתב יד מתריס מרוב סדר.

הצוות פותח תיק אחד. זוהי רשימה של שבע מאות גברים 
ושלוש מאות נשים, שמעסיק במפעל ביקש מהנאצים לספק 
לו ובכך הציל אותם. אכן, זוהי רשימת שיינלדר המפורסמת.

גם תיקה של אנה פרנק מאמסטרדם נמצא ומתויק כאן. 
אבל לעומת מעט הדמויות המפורסמות שזכרונן מהדהד 
וקורא תיגר, ממלאים את הארכיון עוד מיליוני שמות 

שזהותם עלומה.
ועוד לא דיברנו על המגירות העמוסות תכשיטים, שעונים 
ורכוש שהוחרם מאותם אומללים שנשלחו בהינף יד אל 

מותם האכזרי.
מסתבר שהגרמנים השאירו רשימות מדויקות של אנשים 
שנהרגו על ידם במחנות. הרשימות המזוויעות ממלאות 
מחברות שזכו לכינוי "מחברות המוות". שם, בין הדפים, 
בכתב יד מסודר, תוך הקפדה על שמירת רווח בין השורות, 
באופן מעורר בחילה, כתובים: שם האסיר, שעת מותו 

וסיבת המוות.
"הנה", פותח פאול שפירא את אחד הספרים ובו רשימה 
גרמנית מדויקת עד אימה. "זוהי רשימה של אנשים שהוצאו 

להורג בירייה".
פליי, איש מרשים, גבה קומה, שערו מאפיר, עיתונאי 
חוקר העומד בראש הצוות המצלם של חברת החדשות 
אס.בי.סי, מתבונן בריכוז במחברת המוות הפתוחה לפניו 
ומפנה שאלה לעברו של פאול שפירא: "כל שתי דקות הם 
הוציאו אסיר להורג? זאת אומרת שבמשך שעה וחצי הם 

הוציאו אסיר להורג כל שתי דקות?"
השאלה נותרת בחלל האוויר ללא מענה. אין תשובה 
לזוועה שהתרחשה שם ומתועדת כאן עד לפרטים הקטנים.

עיון קל מגלה כי התאריך שבו התרחש הטבח הסדרתי 
הוא ה-20 לאפריל, יום הולדתו של מלאך המוות, היטלר 

ימ"ש.
"הביורוקרטיה של השטן", ממלמל פליי בשפתיים 
יבשות. "ההוצאה להורג של אסיר כל שתי דקות במשך 
שעה ומחצה הייתה בעצם מתנת יום הולדת, מחווה להיטלר, 

עושה דברו של השטן".
חותמו של עמלק נמצא בכל שורה במחברת. הגרמנים 
שמתגאים בפרפקציוניזם שלהם, הגדילו לעשות. הם לא 
בחלו ברחיצת ידיהם בדם דבר יום ביומו, אבל הימצאותם 
של כינים במחנה העבודה הייתה להם לזרא! האסירים, 
שחלקם גססו למוות, נאלצו לעבור בדיקות כינים מדי יום.

במחברות מופיעה רשימה של האסירים שעברו בדיקת 
כינים, כאשר הגרמני שמילא את המחברת הקפיד כל כך על 
הממצאים, עד שלצידו של כל שם של אסיר שעבר בדיקת 

כינים נרשם גודלן של הכינים: גדול, בינוני או קטן...
הלב מסרב לעכל את האבסורד. התליינים הארורים, 

שטבחו בקרבנותיהם האומללים השכם והערב, ישבו 
לתייק בדיקות כינים?!

המחברות נסגרות ונפתחות והזוועה נפרשת מול העין 
במלוא היקפה. העיניים דומעות, קצב דפיקות הלב מואץ.

השאלה זועקת עד לשמים. למה?! מדוע?! מדוע ערכו 
הגרמנים מעקב מדויק כל כך אחר אסירים שדינם נחרץ 

למוות מראש? מה התועלת שביקשו להשיג בכך?!
"הם רצו להוכיח שהם מבצעים את עבודתם בדייקנות", 
מסביר פאול שפירא, "נכון, דינם של אותם אנשים נגזר 
למוות, אבל לנאצים היה חשוב להראות עד כמה הם פועלים 
ומבצעים את העבודה כמו שצריך, הם רצו להוכיח שהם 

עומדים במטלות שהוצבו בפניהם".
צוות הצילום מרפרף על השמות: אסתר פרידריך, רוזה 
פרידריך... מדובר ב"ספרי מוות" מלאים דפים ושמות. "רק 
הרישום הוא מלאכה מעייפת ומתישה", חולף הרהור נוקב 
בליבם של המסתכלים, "איך לא נחה תאוות הרצח של 

בני השטן בכל מלאכת ההרג הנוראה הזו?!"
אין ספק. זהו ארכיון השואה הגדול מכולם. והמדהים 
הוא, שהוא הוכן – במלואו – על ידי הנאצים הארורים 

בעצמם!

 

בארכיון מופיעים מיליוני שמות בכרטיסים המכילים 
את חתימות האסירים שנכנסו למחנות. האסירים התבקשו 

לחתום בחתימת ידם את שמם המלא.
אריק מסאן דייגו היה בן ארבע עשרה כשנפרד מהוריו. 
הוא ראה את הוריו נשלחים לתאי הגזים. עשרות שנים 
לאחר מכן הוא יושב מול הכרטסת. פליי שולף משם את 

הכרטיס שלו ומציג אותו בפניו.
דממת מוות עומדת בחדר. אריק מתבונן בכרטיס ועיניו 
מצטעפות בדמעות. "כן", הוא אומר ברעד, "זה אני! זו 

החתימה שלי!"
הוא מצטנף על הכסא, וגם שערו הלבן אינו מסוגל 

לשמש לו כחומת מגן מפני הזכרונות הקשים.
הוא מופתע לגמרי. הוא לא ציפה שהכרטיס שלו יצוץ 

פתאום. החותמת, המעקב אחריו, כל זה חדש עבורו.
וכאן חושף בפניו פליי גילוי מצמרר. הוא מציג רשימה 
ומסביר: "זהו רישום של אסירים שנשלחו למחנה דורה, 
דינם למוות נחרץ במשלוח הזה. מי שנשלח לשם, לא חזר".
אריק מתבונן ונשימתו נעתקת. שמו מופיע ברשימה 
הארוכה של השמות, המופיעים כרגיל אצל הנאצים באופן 
מסודר להחריד. אבל יד נעלמה מתחה קו שחור וארוך על 
השם שלו, לאות כי הוא נמחק מהרשימה, מוצא ממשלוח 

המוות...

סיפור לשבת  / שרה פכטר



במבט אל שני שעוני הכיס, נדמה שהזמן עמד מלכת. למעלה משישים שנה חלפו, 
ואלה שענדו אותם והשתמשו בהם לאורך שעות קשות ומתישות, יפות ונפלאות, 

כבר מזמן אינם מביטים בהם. הם חיים בעולם האמת, העולם שמעבר לזמן.
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"הקו השחור הזה הוא קו החיים שלך", מסביר פליי, 
"אילולי הוא..."

"מעולם לא ראיתי את זה", ממלמל אריק באימה, "אני רועד, 
אני מפחד עכשיו, כל המחשבות שלי חוזרות אחורנית"---

הוא מושיט את ידיו לצדדים, פותח זוג עיניים תמהות, 
וכאילו לא עברו עשרות שנים מאז השואה, הוא שואל: 
"למה? לא עשיתי רע לאף אחד! למה הם רצו להרוג אותי, 

נער שאך בקושי מלאו לו חמש עשרה?"
האוד המוצל מאש עונה לעצמו, וגם לנו, את התשובה 

המזוויעה כל כך: "הם פשוט רצו להרוג, פשוט להרוג..."
אריק מרים את הדף ומעביר את אצבעו הגרומה על קו 
החיים, ולפתע פתאום הוא קולט את משמעות הקו, הקו 
השחור והדק שהפריד בינו לבין המוות. הוא אינו יודע איזו 
דרמה התרחשה מאחורי הקו הזה, הוא אינו מסוגל להעלות 
בדעתו מה גרם לאותו מאן דהוא לבחור את שמו מרשימה 

של מאות אנשים. הוא יודע רק, שחייו ניתנו לו במתנה.
כשהוא מניח את הדף על השולחן היד שלו רועדת, הוא 
מניח את הרשימה בזהירות, כאילו חושש שמא הקו יימחק, 

ייעלם...

 

ההפתעה הבאה מצפה לג'ק רוזנפלד, יהודי צנום שפוסע 
נמרצות אל תוך אולם הארכיון הענק, שם מחכים לו המילים, 

הזכרונות, והחותמת בכתב ידו.
ג'ק שולח מבט חסר אמון, ופתאום, ללא אזהרה מוקדמת, 
מאדימות פניו ועיניו מוצפות דמעות רותחות. הוא נושך את 

שפתו התחתונה עד כאב.
"תסלחו לי לרגע", הוא מבקש. דממה משתררת. ג'ק מתייחד 
עם בני משפחתו שעלו השמימה באש הכבשנים. הדמעות 
זולגות מעיניו באין מפריע, וגם הנוכחים בחדר נשנקים בבכי 

עצור. לאחר מספר שניות הוא מתעשת בכוח.
"שם", הוא אומר בלי לציין את שם המקום, "מעולם לא 
נשברנו ליד מפלצות האס.אס. לא היינו מוכנים לתת להם 
את התענוג הזה, את ההנאה שבהשפלתנו, ידענו שאם נבכה, 

נגרום להם אושר רב. אז לא בכינו.
"פעמים רבות עמדו הדמעות מתחת לאישונים, מבקשות, 
מתחננות לפרוץ החוצה. אבל לא הנחנו להן, לא ליד בני 

השטן".
"כיצד?", מעז אחד הנוכחים בחדר לשאול, "איך שומרים 

על הדמעות באיפוק רב כל כך?"
ג'ק נושך את שפתו התחתונה שוב, כהדגמה. "כך עשיתי 
כל זמן שהותי במחנות", הוא מסביר, "הייתי נושך כל הזמן. 
כשהדמעות איימו לצאת, הייתי בולע אותן ונושך את השפה 

התחתונה בחוזקה, העיקר להחזיק מעמד".
"בלוק 66", לוחש ג'ק ושולח מבט בכרטיס שלפניו. קשה 
לו להאמין שמישהו שם רשם את פרטיו, שמר על קשר עין 
במשך כל זמן שהותו שם. מפחיד לחשוב שאתה מתויק בלי 

שאתה חש בכך.
"בלוק 66", הוא לוחש שוב ונשען לאחור, מתקשה לעצור 
בעד פרץ דמעות נוסף. פליי שיושב מולו עם החומר מתקשה 

אף הוא להסתיר את התרגשותו.
ג'ק רוזנפלד נשאב בכוח אל מנהרת הזמן, ונוחת אל הזיכרון 

הקשה ביותר שנצרב בתודעתו.
"היינו שם אלף אסירים בבלוק. בין הבלוקים זרם הביוב, 
לשם נזרקו בכוח האסירים שחלו. לעולם לא אשכח את המראה 
הנורא, המבעית ההוא, של גופות אנשים חיים עדיין, נפשם 
מפרפרת, כשהם זרוקים בנהר ביוב, צפים שם עד המוות 

שגאל אותם מייסוריהם קשים.
"גם אז חוללו גופותיהם", ממלמל ג'ק, ודומה כי הצחנה 

שעלתה אז בין הבלוקים עולה שוב באפו.
"משפחתי הגיעה יחד אתי למחנה", הוא מספר, "אבל הם 
כולם נשלחו עוד באותו היום לכבשנים. עמדתי באותו לילה 
ליד חלון הבלוק, ואחד האסירים הצביע על השמים ואמר: 
'תסתכל, מה אתה רואה?' השמיים בערו, ממש בערו, נראה 
היה כאילו הלהבות אוכלות אותם. ריח הגופות הנשרפות 
היה מזוויע, מעורר אימה. ידעתי ששם, בלהבות, עלו כל 
בני המשפחה האהובה שלי בסערה השמימה. רק אני נותרתי 

בחיים". הוא, והחתימה שלו שנמצאה עכשיו בארכיון...

 

ג'ק רוזנפלד יוצא משם, נפשו שבורה לנצח. הלוואי ויכול 
היה להשאיר את עברו מאחור בתוך מחברות המוות. אבל 
לא. הוא נידון לחיים, חיים עמוסי כאב וזכרונות עבר שלא 

יפוגו לעולם.
אחריו נכנס מיכאל שוורץ, גם הוא כקודמו נפעם מעצם 
העובדה שמסמכים הנוגעים לו התגלו. פליי צועד יחד אתו 

והם מתיישבים שוב מול חתימת ידו של מיכאל.
למיכאל גם מסמך נוסף, מסמך שאמור לתייק את הדואר 
שיישלח אליו. אי אפשר שלא לצחוק צחוק מר. "דואר?!", 
שואל-זועק מיכאל, "וכי מי היה כותב לי שם במחנה?" 
שאלתו מהולה בצער איום. "ומי יכתוב לי?" הוא ממשיך 

למלמל בזעף.
"מה היה חסר כדי ששמי יופיע אף הוא במחברת המוות, 
כמו שאר משפחתי הגדולה שמנתה שמונה נפשות?!", הוא 

שואל במרירות.
"הם כולם נספו", הוא מתייפח, "כל המשפחה שלי נמחקה 

לגמרי".
מיכאל גועה בבכי. "אתה מבין?" הוא שולח שאלה ליושב 
מולו. "אם הייתי מת שם, אף אחד לא היה בוכה, לא היה מי 

שיבכה, אז אני בוכה בשבילי...".
"בכרטיס שבו חתמת את השם שלך מופיע מספר", מציין 

פליי, "האם אתה מזהה אותו?"
הוא מקריא את המספר – 011832, ומיכאל משיב: "אני 
לא מזהה את המספר הזה, אני חי אותו. ראיתי אותו כשצרבו 

לי אותו על הזרוע, ומאז אני רואה אותו בכל יום..."
מיכאל מושיט את היד קדימה, מגלגל את שרוולו כלפי 
מעלה, והמספר הירוק החרות בזרועו זהה למספר הרשום 

בכרטיס – 011832.
"כשאמות", מוסיף מיכאל אמירה מצמררת, "אני מקווה 
שהמספר יישאר חרות לי על היד, וכשאעלה לשמים ואלוקים 
יראה אותי, ישימו אותי בשורה הראשונה במקום של כבוד 

בשמים. מגיע לי". ולא, הוא לא צוחק, הוא רציני מאוד.

 

"מדוע?", שואל פליי את השאלה המתבקשת כל כך, 
"מדוע הסתירו את קיומו של המאגר הענק הזה מעין הציבור 

למעלה משישים שנה?"
התשובה היחידה שמספק פאול שפירא פותרת רק חלק 

מהתעלומה.
"צנעת הפרט ושמירת פרטיותו של הפרט הן חלק מהסיבות 
לכך שהארכיון לא נפתח לציבור הרחב", הוא אומר. "אז 
נכון", מדגיש פאול שפירא, "מצד אחד יש הרצון לשמור על 
כבודם של הנספים, אלו שלא נותר להם זכר. אבל מצד שני, 
קמים אנשים וטוענים טענה מוצדקת. הם רוצים שהעולם 
יראה וידע ושזכרונם של הנספים יצוף, כדי שניצולים נוספים 

יבואו וימצאו פרטים מעברם, וזה חשוב!"

 

"האמנם?", השאלה מופנית לעברו של ג'ק רוזנפלד, שריד 
המחנות שחווה על בשרו ביקור בארכיון הסודי של היטלר 

ימ"ש, "אתה שמח שראית?"
"כן", הוא משיב נחרצות, "למדתי על מה שקרה לי". 
ומיכאל שוורץ מוסיף: "זה חשוב בשביל אנשים שמכחישים 
את השואה, כמו נשיא איראן ואנשים שגרים שם. הנה תיעוד 
מדויק, שחור על גבי לבן, ולא על ידי הנספים והניצולים, 

אלא על ידי הנאצים הארורים בעצמם".
ניצולי השואה מתכנסים בעצמם בדממה, והמצלמה 
ממשיכה לעקוב ולתעד את הממצאים. היא נעצרת על מגירה 
שנפתחת, ומשם נשלפים תכשיטים של נשים שענדו אותם 

ואין להם יורש, כלי כסף וכלי זהב.
ואז, כשזוג שעוני יד נשלפים משם, המצלמה נעצרת, בדיוק 

כמו השעונים שנעצרו מלכת בשנת 1945...

מאז נפילת החומה 
בברלין, הארכיון הזה 

הוא התיעוד הגדול 
שנמצא אי פעם. הצלב 

האדום טיפל במשך 
שנים בפניות של 

ניצולים שביקשו מידע 
על חבריהם ועל בני 
משפחותיהם, אולם 
כ-400,000 בקשות 

נותרו ללא מענה.

המחברות נסגרות 
ונפתחות והזוועה 
נפרשת מול העין 

במלוא היקפה. העיניים 
דומעות, קצב דפיקות 

הלב מואץ.
השאלה זועקת עד 

לשמים. למה?! מדוע?! 
מדוע ערכו הגרמנים 
מעקב מדויק כל כך 
אחר אסירים שדינם 
נחרץ למוות מראש? 

מה התועלת שביקשו 
להשיג בכך?!
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מתי וכיצד כדאי לבצע מתיחות?

אירוני  "באופן 
על  לוותר  הנטייה 
המתיחות  שלב 
פעמים  נובעת 
בשל  דווקא  רבות 
החשיבות  הכרת 
המתיחות  של 
זמן  והשקעת 
 – בביצוען  רב 
אשר  השקעה 
מתאמנים  מובילה 

להתייאש ממנה". 
סלע,  אורי  מסביר 
לשמור  כדאי  "לכן 
ויעיל  נכון  מינון  על 
על  מתיחות,  של 
את  למקסם  מנת 
השפעתן במינימום 
זמן." אז איך עושים 

זאת נכון?

מתיחות לפני אימון:
לא  האימון,  לפני  מתיחות  לעשות  ניתן 
חובה, אך יש להקפיד לבצע 7 דקות חימום 
בטרם תחילת המתיחות על ידי ריצה קלה/

קפיצה בחבל/הליכה.

גיל 40 ומבצעים מתיחה  ואנו מעל  במידה 
ללא חימום לפניה, אנו עלולים לקרוע סיבי 
לדלקת  לגרום  קיצוניים  ובמקרים  שריר 
בגיד ואף להביא לקרע של השריר או הגיד. 
לפני  הגוף  את  לחמם  מאוד  חשוב  לכן 
מתיחות, ביחוד בשעות הבוקר המוקדמות 

בהן הגוף עדיין מתעורר ומתחמם. 

מתיחות במהלך האימון:
זריזות  מתיחות  לבצע  אפשר  רוצים,  אם 

במהלך האימון, לאחר תרגיל אינטנסיבי.

לעשות  אפשר  במים,  באימון  כשמדובר   
יותר  את המתיחות בתוך המים, אך חשוב 
אקטיבית"  "התאוששות  תרגיל  לבצע 
לאחר תרגיל מאומץ, כלומר שחייה ב-50% 
את  יותר  מהיר  בקצב  שתפרק  מהיכולת, 

חומצת החלב.

מתיחות בסיום האימון:
מתיחות לאחר האימון במינון נכון, עדיפות 
אז  זהה.  זמן  בפרק  האימון  המשך  על 
 300 לשחות  אם  מתלבטים  ואתם  במידה 
בחרו  דקות מתיחות,   7 או  נוספים  מטרים 

לבצע מתיחות. 

ריצה, אופניים  בין אם  אימון,  בכל סוג של 
דקות   7 על  לוותר  העדיפו  שחייה  או 
שאם  כמובן   – מתיחות  לטובת  מהאימון 
זו  מתיחות  וגם  מלא  אימון  לבצע  אפשר 

מינון  זהו  דקות   7 העדיפה.  האפשרות 
השרירים,  למתיחת  ואפקטיבי  מספיק 
מערכת  על  ולשמירה  הגוף  להתאוששות 
על  ולהעמיס  לשוב  שנוכל  כך  השרירים, 

הגוף מחדש באימון הבא.

מאוד  התחתון  בגב  מבעיות  שסובל  למי 
חשוב למתוח גם את אזור השכמות וגם את 
והכי חשוב  שרירי הרגליים במהלך האימון 

בסופו, במסגרת 7 הדקות של מתיחות. 

מציעים  סלע  אורי  של  המים  עולם  מרכזי 
מגוון פעילויות בתחום המים, לימוד שחיה 
מקצועיות,  שחייה  קבוצות  הגילאים,  בכל 
הידרותרפיה,  פעוטות,  שחית  לימודיות, 
שיקומית  שחיה  במים,  מיוחדים  טיפולים 

ועוד. 

בכליות  באבנים  לטיפול  השרון  בבי"ח  חדישה  טכנולוגיה  בישראל  לראשונה 
לאלפי  בשורה  "זו  ליפשיץ:  ד"ר   • פולשני  ניתוח  המחליפה  השתן  ובדרכי 
לטפל  ניתן  זו,  טכנולוגיה  בזכות   ניתוח.  לעבור  כה  עד  שנאלצו  מטופלים 

באחוזי הצלחה גבוהה בסובלים ללא ניתוח"

הכליה,  בתפקוד  קשה  לפגיעה  לגרום  עלולות  השתן  ובדרכי  בכליות  אבנים 
בעקבות חסימה מתמשכת. 

בכל שנה סובלים מאבנים בכליות ובדרכי השתן אלפי ישראלים. על פי מחקרים 
רפואיים 12% מהגברים ו- 7% מהנשים יסבלו במהלך חייהם לפחות פעם אחת 

מאבנים בכליות ובדרכי השתן. 
 

בשורה לחולים רבים: בבית חולים השרון החלו להשתמש במערכת האנדוסויט- 
את  וכולל  כליה  באבני  לטיפול  גדולה  בהשקעה  במיוחד  שנבנה  ניתוח  חדר 
השתן  ובדרכי  בכליות  אבנים  לריסוק  בעולם  ביותר  המתקדמת  המערכת 

באמצעות גלי קול. 

בטכנולוגיה החדשה- מערכת האנדוסויט  מתבצע ריסוק אבנים בגלי קול בשיטה 
שאינה פולשנית ובה מכשיר הריסוק מוצמד לבטן המטופל וגלי הקול מפוררים 

את האבן. הפעולה נעשית בהרדמה כדי למנוע תזוזה של המטופל.

תוצאות  את  ובכך  המנתח  של  והשליטה  הדיוק  יכולות  את  משפרת  זו  שיטה 
לאחריה  שעות  ומספר  יום  באשפוז  מתבצעת  זו  פעולה   . ובטיחותו  הניתוח 

המטופל יכול לשוב לביתו.

"בשנים  בשרון:  פולשנית  זעיר  לאורולוגיה  היחידה  מנהל  ליפשיץ,  דוד  ד"ר 
יעילות  בגלל  כליה  לאבני  פולשניים  בניתוחים  לבחור  מטופלים  נטו  האחרונות 
נמוכה של הטכנולוגיה המקובלת לריסוק אבנים באמצעות מכונות ניידות. הקמת 
גדולה.  ייעודי הכולל את מערכת הריסוק החדשה דורשת השקעה  ניתוח  חדר 
הקיימות  לשיטות  ביחס  יותר  גבוה  יעילות  משיגים  החדשה  בטכנולוגיה  אולם, 
מהמכונות. חולים עם אבני כליה יעדיפו תמיד דרכי טיפול לא פולשניות, בחלק 
מהחולים אין מנוס משיטות פולשניות יותר אולם כרבע מהחולים יכולים ליהנות 

מטיפול שאיננו פולשני כלל". 

לרובנו ידועה חשיבות המתיחות על הארכת השרירים ושימור טווח התנועה 
הקיים ועל מניעת פציעות אפשריות • למרות זאת, רבים מוותרים על ביצוע 
מתיחות, בעיקר מפאת חוסר זמן ובחירה להשקיע את הזמן הקצוב באימון 
על חשבון המתיחות • לפניכם הסבר מדוע חשוב להקפיד על מתיחות מאת 

אורי סלע, הבעלים של רשת מרכזי עולם המים

כבר לא חייבים ניתוח 

ישראלית:  המצאה    - נובוקיד 
כינים  להשמדת  המהפכני  המכשיר 
פארמה  בתערוכת  יוצג  ומניעתם 
בעולם. החברה תחשוף  מהחשובות 
בתערוכה מכשיר חדשני  תחת השם 
השיער.  וטיפוח  לטיפול   SHINE
 CPHI Worldwide התערוכה 
לאחת  ונחשבת  בספרד  מתקיימת 
ההשתתפות  בעולם,  מהחשובות 
החדרה  לאחר  מגיעה  בתערוכה 
מוצלחת בשוק הישראלי ומתוך רצון 

לפרוץ לשווקים עולמיים

של  יבשה,  תמצית  משיקה  הדס, 
כמוסות   60  - בילובה  הג'ינקו  צמח 
של 250 מג תמצית מדודה ומרוכזת, 
המכילות )כל אחת(  24% פלבנואידים 
לקטונים,  טרפנים   6% ו  גליקוזידים 
של  הפעילים  הטבעיים  הרכיבים  הם 
הידועים  חזקים  חמצון  נוגדי  הצמח, 
והערנות.  הזיכרון  בשיפור  כמסייעים 
מכיל  אינו  בעלז.  בד"ץ  כשרות: 
אלרגניים כסויה, חיטה, חלב , קמח או 
וחומרי  משמרים  חומרים  נטול  סוכר. 

טעם וצבע. מחיר: 109.9 ₪

אמורפיקל  הביו-טק  חברת 
פעולה  שיתוף  על  הודיעה 
חולים  קופת  עם  ייחודי 
הפעילות  במסגרת  "מכבי". 
הפכה  "מכבי"  המשותפת, 
החולים  קופת  להיות 
הסידן  שתוסף  הראשונה 
ניתן   Density האמורפי 
משתלם  במחיר  לחבריה 
של  הסידן  ספיגת  במיוחד. 
מתוספי  גבוהה   Density
בעולם  המובילים  הסידן 
באופן משמעותי וזאת הודות 

למבנה מולקולרי יחיד במינו

סל תרופות
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עד שישימבצעים בימי רביעי

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 
15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 
03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: 
הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20 | בת ים: ניסינבאום 
25 |  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

שלישיית פילטונה
בשמן/במים

10

שטיח משחק

משחקי הרכבה

2990

1990

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

רביעי-רביעי
3-10.10.18
כ"ד בתשרי
עד א' בחשון

דייסת מטרנה
לא כולל גם וגם

200 גר'

אבקת כביסה סוד 
5 ק"ג/אג'קס 2 ליטר/

פרסיל ג'ל 3 ליטר

דאודורנט ספיד מגבונים+דיספנסר
סטיק ג'ל

קוד:5008481/111931406/
56048/6029139/56055

1 ליטר
אסם

1 ליטר
אסם

חומץ

מיץ לימון

101990
ליח'

2 ב-
25

5 ב-
10

נוזל כלים פיירי
1.35 ליטר

10

מרכך כביסה סוד 900 
מ"ל/אבקת כביסה סוד/

ביומט 1.25 ק"ג
לא כולל בייבי

890
ליח'

נייר טואלט טאצ'
30 גלילים

1990

טיטולי פרימיום

4 ב-3 ב-
100

חמישיית טישו
קוד:14048203

890

רוטב עגבניות/לפיצה/
לשקשוקה/לפסטה

260 גר'
'מעולה'

3 ב-
10

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

1.75 ק"ג
טבעול

ליח'ליח'
3990

אפונה/אפונה וגזר/
שעועית צהובה/ירוקה/
לקט ירקות/גזר גמדי

800 גר'
בלדי

ליח'
890

חציל במיונז/חומוס
סלטי מיקי

1 ק"ג

ליח'
790

פסטה/אטריות/
מנה חמה ללא נודלס

סוגים שונים
אסם

4 ב-
20

רסק עגבניות 
260 גר'
'מעולה'

4 ב-
10

קמח רובינפלד
100%/80%

1 ק"ג

2 ב-
1790

מטרנה שלבים/
מהדרין

700 גר'
חלבי

2 ב-
90

סוגים שונים
200-220 גר'

עוגיות ברמן

3 ב-
10

סוגים שונים
400 גר'

עוגיות עבאדי

2 ב-
25

100 יח'*1 גר'
ויסוצקי

100 יח'*1.5 גר'
ויסוצקי

תה כחול

תה ירוק

1290

1490

'מעולה'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

2 ב-
1290

2 ב-

2 ב-

15

10
סוגים שונים

500-600 גרם

רטבי 'מעולה'

990
ליח'

טעים 
להכיר-
סדרה 
חדשה!
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רשאי להצביע בכל  ,אלעד מקומיתהרשות האדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של 
 קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

 

 מען הקלפי מקום הקלפי מספר הקלפי

 10רבן יוחנן בן זכאי  אולפנת נחלה דרכא 5.0

 10שמעון הצדיק  גן ילדים אגוז 11.0

 2רבן יוחנן בן זכאי  בית ספר איילים בנים 18.0

 3רבי יהושע  בית ספר בית מרגלית החדש 20.0

 5יא רבי חי מכון בית יעקב חסידי 27.0

 

2. 

 

המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי,  המוגבל בניידותאדם 
 מעטפות הצבעה: 2ויקבל 

   רשות.המעטפה צהובה להצבעה לראש 

  .מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות 

ופתק הצבעה  הצהובה הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה .3
 חד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.אלבן 

הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי  .4
מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי 

 הבוחר.

 המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.הבוחר יטיל את 
 
אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול  –"אדם המוגבל בניידות"  *

 במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.להצביע 

                    
                    
          

          

 מנהל הבחירות
 אייל כהן
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לזניה טורטיות
המותג מאסטר שף מציע מתכון לזניה מטריפה מטורטיות. מדובר במתכון שמצד אחד קל ומהיר להכנה ומצד 

שני במנה מפתיעה, יפה, חגיגית, מרשימה וכמובן טעימה. 

מצרכים:
 5 טורטיות מקמח חיטה מאסטר שף 
1 קופסה עגבניות איטלקיות חתוכות 

 דק מאסטר שף )400 גרם(
 1 קופסה רסק עגבניות מאסטר שף
 1/2 צרור עלי בזיליקום, חתוכים גס

 1/2 כפית מלח
 200 גרם גבינה צהובה, מגורדת דק

 400 גרם גבינת ריקוטה
 100 גרם גבינת פטה או בולגרית רכה

1 ביצה

אופן הכנה:
1. בקערה גדולה מערבבים עגבניות מרוסקות, רסק עגבניות, בזיליקום ומלח.

2. בקערה גדולה נוספת מערבבים ריקוטה, גבינת פטה, ביצה ו-150 גרם גבינה צהובה. 
3. מניחים בתבנית עגולה בקוטב 20 ס"מ טורטייה אחת ומעליה מורחים 1/5 מתערובת הגבינות.

4. מניחים מעל 1/5 מרוטב העגבניות ומורחים בעדינות.
5. חוזרים על הפעולה עם שאר הטורטיות, הגבינות ורוטב העגבניות ומסיימים ברוטב עגבניות.

6. מפזרים מעל את יתרת הגבינה הצהובה ואופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 30-40 דקות. אם 
הלזניה מתחילה להשחים מעל אפשר לכסות ברדיד אלומיניום.

7. מניחים ללזניה להתקרר מעט ולטורטיות לספוג את הנוזלים לפני שפותחים ומגישים.

חריימה ברמונדי
מצרכים ל-4 מנות:
4 פילה של ברמונדי

צנצנת קטנה של פלפל צ'ומה
צנצנת קטנה של לימון כבוש

צנצנת קטנה של עמבה
כוס גרגירי חומוס מבושלים

כפית זרעוני קימל
פלפל חריף קצוץ גס

כף מלח ים

כף פפריקה גרוסה
6 שיני שום קצוץ

אופן ההכנה:
1. מטגנים את הדגים במעט שמן ושמים בצד.

2. בנפרד מטגנים את הפלפל צ'ומה, לימון, עמבה ומוסיפים את שאר חומרי הטעם. בפנים מניחים את הדגים 
ומוסיפים כוס מים.

3. מבשלים 10 דקות )לא יותר, כדי שהדג לא יתייבש( ומוסיפים את החומוס כשהוא חם ומגישים.
באדיבות: השף אליעזר לויה

עוף בסיידר תפוחים ברוטב פטריות ורימונים 
שף מוטי אזולאי, שף מלון רימונים גלי כנרת מציע מתכון למנה עיקרית חגיגית של עוף בסיידר תפוחים ברוטב 

פטריות ורימונים 
כמות סועדים : 4 / זמן הכנה : 25 דק' / משך בישול : 1 שעה

חומרים: 
עוף מס' 2 כ-1.800 ק"ג 

60 גרם מחמאה ללא מלח 
שמן טיגון

60 מ"ל ברנדי
2 בצלי שאלוט קצוצים דק 

500 מ"ל סיידר תפוחים מוגז 
150 גרם פטריות שמפיניון חתוך לפרוסות 

250 מ"ל שמנת לבישול פרווה 
200 גרם תפוחים מוזהב 

1 רימון בינוני 

אופן הכנה:
1. חותכים את העוף ל-4 או 8 נתחים ומתבלים במלח ופלפל . מחממים חצי מכמות המחמאה ומעט שמן 

ומטגנים קלות את נתחי העוף כשצד העור למטה תחילה, עד להשחמה קלה. 
2. שופכים את עודפי השומן ומחזירים את נתחי העוף למחבת, מוסיפים את הברנדי )זהירות מהאש(, חשוב 

להניח מכסה ליד המחבת במידה ונצטרך לכבות את האש! 
3. מוסיפים את בצל השאלוט וממשיכים בבישול איטי עד לריכוך אך ללא השחמה. מוסיפים את הסיידר 

מכסים וממשיכים בבישול עוד 15 דק' ולאחר 10 דק' הופכים את העוף. 
4. מקפיצים את הפטריות ביתרת המחמאה כשהמחבת מכוסה במשך 5 דק', מוציאים את העוף ושומרים בצד 

5. ממשיכים לבשל את הרוטב עוד 10 דק' על אש נמוכה עד לצמצום הרוטב, מחזירים את העוף ומביאים 
לרתיחה. מנמיכים את האש למינימום 5 דק' נוספות. 

6. חותכים את התפוחים לרבעים, מוציאים את הליבה ומטגנים קלות במחמאה. 

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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7. חותכים את הרימון לחצי ועל ידי מכות מעל הקליפה מוציאים את הגרעינים. מחצית מהכמות מכניסים 
לרוטב.

8. מגישים את העוף במרכז הצלחת עם רוטב מעל, מקשטים עם פלחי התפוחים ושאר גרעיני הרימון.

חזה הודו ממולא
 

המותג מאסטר שף מציע מתכון למנה חגיגית של חזה הודו ממולא באורז, עטוף ברוטב מתקתק. מנה 
מושלמת להגשה בסעודה חגיגת או בשבת.

מצרכים:
1 קילו חזה הודו טרי 

4 תפוחי עץ חתוכים לקוביות בינוניות
100 גרם משמשים מיובשים

1 כוס יין לבן )ניתן להחליף ב-1 כוס ציר עוף(
1 בצל קצוץ דק

למלית:
½ כוס אורז יסמין מאסטר שף
5 כפות שבבי בצל מאסטר שף

½ פחית עגבניות חתוכות דק מאסטר שף
1  כוס כוסברה קצוצה

3  כפות רכז רימונים

תבלינים:
1 כף כמון, 1 כפית בהרט, 1 כפית מלח, 1 כפית פלפל שחור

לציפוי ההודו:
4 כפות סויה מסורתית מאסטר שף

4 כפות טריאקי מאסטר שף
4 כפות דבש

4 כפות שמן זית

תבלינים:
 2 כפות פפריקה, 1 כפית קינמון, 1 כפית פלפל שחור

הוראות הכנה:
להכנת המלית: בסיר עם כוס מים רותחים מבשלים אורז כ- 20 דקות ומצננים. מעבירים את האורז לקערה 

ומערבבים עם שבבי הבצל, העגבניות החתוכות, הכוסברה, רכז הרימונים והתבלינים.  
להכנת ההודו: מייבשים היטב את חזה ההודו ובעזרת סכין רחבה יוצרים מעין "כיס" מהחלק הרחב אל החלק 

הצר. מערבבים בקערה את הסויה המסורתית, הטריאקי, הדבש, שמן הזית והתבלינים ועוטפים היטב את חזה 
ההודו ברוטב. שומרים את הרוטב שנשאר להמשך. 

להרכבת המנה: ממלאים את כיס ההודו במלית וסוגרים בעזרת שיפוד את החלק הרחב. בתבנית מניחים את 
ההודו ומסדרים סביבו את התפוחים, המשמשים, הבצל וכוס היין הלבן. שופכים מעל את יתרת הרוטב.  

מכסים בנייר כסף ומכניסים לתנור שחומם מראש ל- 200 מעלות. לאחר 40 דקות מסירים את הכיסוי ואופים 
10 דקות נוספות.

חציל במילוי עגבניות 
גיא מישלי, שף SODEXO ON SITE מציג מנה צמחונית שיכולה להיות בהחלט מתאימה להגשה לאירוח 

ולהיראות מנות גורמה: חציל במילוי עגבניות צלויות סויה וטחינה על מצע קרפצ'יו עגבניה

רכיבים ל-2 מנות:
חצילים 2 יח'
עגבניות 8 יח'

טופו 20 גר'
טחינה 1 כוס

טורטייה 1 יח'
כוסברה 20 גר'

סויה 100 גר'

להכנת הקרפצ'יו:
1. נחתוך את העגבניות )מומלץ אדומות ובשלות( לרבעים ואחר כך נפלט אותם.

2. נניח את הפיליטים והתוכן במגש אפיה ונכניס לתנור שחומם מראש ל-240 מעלות ל-5 דקות
3. לאחר האפייה נקלף את הקליפה מהפילטים ונניח על צלחת עם נייר אפיה.

4. מעל העגבניות נניח ניר אפיה נוסף ובעזרת פטיש של שניצל ובעדינות ניצור קרפצ'יו עגבניה עגול

להכנת חציל ממולא: 
5. נחתוך חצילים לאורכים דקים ככל הניתן )מומלץ להשתמש במנדולינה( ואת הפרוסות נטגן עד להזהבה, 

נניח בקוקט וניצור קערית

מלית לחציל:
6. את שבבי הסויה נשרה במים חמים לכמה דקות ונקצוץ את תוכן העגבניה הצלויה 

7. נוסיף כף טחינה גולמית וכוסברה קצוצה ונמלא את קוקוט החציל במלית. 
8. להכניס לתנור ל 5 דקות על 160 מעלות 

9. לאחר האפייה נוציא את החציל מהקוקוט ונניח על קרפצ'יו העגבנייה, נגרד טופו מעל החציל נזליף מעט 
טחינה וכוסברה 

*מומלץ להגיש עם משולשי טורטיה מטוגנים.
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער הרחמים

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. עבד כי ימלוך
2. עובד אדמתו ישבע לחם

3. עובר אורח

תשובות:

תשובות:

1. ִמְשֵׁלי ל כא - כב 2. ִמׁשֵלי יב, יא 3. ְיַשְׁעָיהּו לג ח

1. שכר שילומים בעד מעשה. "השב ____ על גאים" )תהלים 
צד ב(

2. מפרשיות השבוע.
3. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן. "עת ה____ הגיע" )שיר 

השירים ב יב(
4. ניקה,טיהר. "ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (

ישראל"   ____" למלך.  או  למנהיג  והערצה  כבוד  כנוי   .5
)שמואל ב כא יז(

7. מנהיג,מדריך. "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא 
יח(

9. יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"                )תהלים 
פז א( )לא בלשון סמיכות(

12. בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז(
כלם"   ___ "בחורי  בלב.  חמדה  המעורר  חן,יופי,דבר   .13

)יחזקאל כג ו(
א(  ב  )עירובין  לביראות"   ____ "עושין  צרה.  קורה  לוח   .14

)בלשון יחיד(

1. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני מרשעים" )תהלים קיט 
נג(

יט  "ו____ השחר עלה" )בראשית  2. כאשר,בשעה ש-  
טו(

3. מיגון לשמחה,משעבוד לגאולה. "ומ____ לאור גדול" 
)פסחים י ה(

4. העשירי בגיבורי בני-גד. "____ העשירי" )דה"א יב יג(
8. עגלון. "רכוב ו____" )בבא מציעא ח: (

9. בשתיקה. "שבי ____" )ישעיה מז ה(
11. עיר מיושבת,עיר מאוכלסת. "עיר ____" )תהלים קז 

ד(
14. מזיק,מסוכן,גורם צרות. "שחין ____" )איוב ב ז(

העמוד טעון גניזה

1. צדיק,ישר. "בדור שכולו ____" )סנהדרין צח.(
5. מספיק. "אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(

6. לאחור,לשעבר. "הקורא את המגלה ____" )מגילה ב 
א(

7. אהבה נצחית. "אהבת ____" )ירמיה לא ב(
8. בגד,לבוש.  "ולבש הכהן ____" )ויקרא ו ג( )לא בלשון 

סמיכות(
10. לא הכל תלוי בו,אין לו הכח או הרשות לכך. "לא כל 

____" )גיטין ח ח(
12. מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 

המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(
13. מלך חברון. "מלך ירושלם אל ___" )יהושע י ג(

וגבעות.  בקעות  בו  שאין  ישר  שטוח,מקום  אזור   .14
"אשר ב____" )יהושע יג יז( )בהיפוך אותיות(

15. חלק ומהודק על ידי סריקה. "דבר שהוא ____ טווי 
ונוז" )כלאים ט ח(

16. מנת אוכל,מזון. "מפת____" )דניאל א ה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת. "אמר רבא ____" )חולין צ: (
6. פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו(

נכנסין  "אמר ____ משעה שהכהנים  7. תואר כבוד לאיש,אדון. 
לאכול" )ברכות ב: (

8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות וזריזים לקיימן. 
"____ היו גומרין" )ברכות ט: (

10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.
)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(

11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון תבואות. "עושה 
____לבית " )שביעית ג ד(

13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר כך ____ 
של יד" )מנחות לו.( )הווה(

14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי. "השמרו לכם ____ תשכחו" 
)דברים ד כג(

בלשון  )לא  ג(  ו  )ויקרא   "____ הכהן  "ולבש  בגד,לבוש.   .15
סמיכות(

16. נגישה,דחיקה,דכוי. "שבתה ___" )ישעיה יד ד(

1. נהר הירקון 2. נס ציונה 3. טבריה 4. רחובות 5. מרכז 
שפירא 6. צ'רלס אורד וינגייט  7. באר שבע 8. געתון 9. 
רעננה 10. ראשון לציון 11. תל אביב, חיפה וירושלים 12. 
צומת השרון 13. בצרה 14. גבעת אורחה 15. ראש העין 16. 

נווה - שאנן
1.  "שבע טחנות" נמצאות על...

2. שמה הקודם "ואדי חנין
3.  קברו של הרמב"ם נמצא ב...

4. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

5. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. נקראת גם "עיר האבות"
8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?
10. מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?

11. שכונת נווה שאנן נמצאת בערים...
12. שמו העברי של צומת בית - ליד

13. מושב בארץ על שם עיר בעירק
14. מה שמו העברי של הר ג'וחדר שבגולן?
15. שם מקום המורכב משני אברים בגוף

16. שכונה בשם דומה בירושלים, חיפה ות"א







054-856-7848
תנאי תשלום נוחים עד 20 תשלומים!

לפרטים והרשמה:

054-844-2808
aloncourses@gmail.com | www.alon.coach

קורס אימון אישי - קאוצ'ינג
NLP בשילוב שיטת

אתה מוזמן לחוות את הקורס מהשיעור הראשון
ללא עלות וללא התחייבות

בהנחיית צביקה עידן - מנכ"ל 'מרכז אלון'
NLP מאמן אישי בכיר ומאסטר טריינר

בפיקוח הרב אריה מונק - מנכ"ל עמותת בית חם

בני ברק - יום שלישי, ל' תשרי, 9/10, בשעה 18:00
מועד פתיחת הקורסים אי"ה

אשדוד - יום רביעי, ט"ו חשוון, ,24/10, בשעה 18:30

     אל תחמיצו!!! בואו לקורס שכולו חוויה.
כל אחד יקבל ערך חדש ומעשי לחייו האישיים והמקצועיים.

רוצה עכשיו!!! משהו שמתאים לך?
 התפתחות אישית מעצימה

 מערכות יחסים שעובדות לך
 מקצוע מעניין ומרתק

 תעודת הסמכה מטעם לשכת המאמנים

קורס גבריםנפתח אי"ה בבני ברקביום שלישי!השבוע

קורס גבריםנפתח אי"ה בבני ברקביום שלישי!השבוע

מקומות
אחרונים
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בלעדי במרכז אלון



1

כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18

לכל דרכיו משכיל
הרב דוד ליטמן, ארכיאולוג 
ואיש קירוב, בראיון מרתק

הרופא 22
היהודי

הרב ד"ר משה רוטשילד ז"ל, מייסד ומנהל 
ביה"ח 'מעייני הישועה' בבני ברק, השיב 
בשבת האחרונה את נשמתו ליוצרה, 
כשאלפים ורבבות חבים לו את חייהם • 
זכיין הקפטריה בביה"ח, חברון גרנביץ', נזכר 
מ'רופא העיירה' של ילדותו שבבגרותו הפך 
ל'משוגע העיירה' • יו"ר חבר הנאמנים 
והמנכ"ל לשעבר, הרב גרשון לידר, מעלה על 
נס את האישיות שלא ניכסה לעצמה מאומה 
ונתנה לגדולי ישראל את השליטה על כל 
הנעשה • והאיש משה | 30

השירים שאהבנו

14
סיכום המוזיקה החסידית 

והמזרחית בשנה האחרונה

הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  
מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות
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