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₪32,000,000
יוצאים בימים אלו מקופת העיר 

 ללמעלה מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ 

לפי רשימות מדויקות שהתקבלו מקופות הצדקה המקומיות בכל עיר ושכונה בארץ הק'

בחלוקה מיוחדת של 

תלושי מזון לחג 
ברשתות המזון 

הקופות המקומיות 
ששלחו את רשימות 
אלפי הנזקקים 

לקופת העיר

ירושלים
אונסדורף | אלקנה | בית וגן | בית ישראל | 
גאולה | גבעת המבתר | גבעת שאול | גוש 
שמונים | הגבעה הצרפתית | הרובע היהודי 
| הר נוף | מטרסדורף | מקור ברוך | מעלות 
 | סנהדריה   | צבי  נוה   | יעקב  נוה   | דפנה 
סנה"מ | עזרת תורה | קרית צאנז | רוממה 
|  רמות א' | רמות ג' | רמות ד' | רמות פולין 
| רמת אשכול | רמת שלמה | שמואל הנביא

מרכז
בית שמש - רמב"ש א' | רמב"ש ב' | רמב"ש 
ג' | חפציבה | סלונים | יפה נוף | משכנות 
יעקב | רמת אברהם | קרית חסידים | בר 

אילן
מודיעין עילית- מתן בסתר | ברכפלד | גרין 

פארק
אחיסמך | אלעד | ביתר | גבעת זאב | גני 
תקוה | עמנואל | פתח תקוה מרכז | פתח 
קרית   | לוין  הרי"ם  קרית   | הדר  תקוה-גני 

יערים | תל ציון  

צפון
הגלילית  חצור   | חיפה   | יעקב  זכרון 
 | הגליל  נוף   | כרמיאל   | טבריה   |
 | צפת   | עפולה   | צאנז  -קרית   נתניה 

קרית אתא | רכסים 

דרום
אופקים | אשדוד | בית חלקיה | יסודות | 
ירוחם | נתיבות | קרית גת | קרית מלאכי | 

רחובות | תפרח

בחלוקה מיוחדת של 

תלושי ביגוד 
לכל המשפחה בחנויות 

המובחרות 

בחלוקה מיוחדת של

 מענקי חג 

בצ'קים 
לצרכי החג 

בחלוקה מיוחדת של 

 מענק חג 
למשפחות חולים ונכים 

ע"י קרן "והסירותי" 
הקרן שיסד רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי 

 זצ"ל בקופת העיר - עבור חולי ישראל 

בחלוקה מיוחדת של 

זיכוי לקניית 
עופות ודגים 

קמחא דפסחא 
₪14,000,000

תלושי ביגוד 
₪9,000,000 

מענק חג 
₪5,500,000

עופות ודגים
₪1,500,000

והסירותי
₪2,000,000

הקמחא דפסחא הגדול בעולם

למעלה מ-10,000 
משפחות

 למעלה מ-5000 
משפחות

 לכ-3000 
משפחות

 ל-1200
 משפחות

 למעלה מ-1000
 משפחות

"ַוֲהִסירֹוִתי"

אתה חייב להיות 1800-39-47-47
שותף במפעל 

הזה!!



₪32,000,000
יוצאים בימים אלו מקופת העיר 

 ללמעלה מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ 

לפי רשימות מדויקות שהתקבלו מקופות הצדקה המקומיות בכל עיר ושכונה בארץ הק'

בחלוקה מיוחדת של 

תלושי מזון לחג 
ברשתות המזון 

הקופות המקומיות 
ששלחו את רשימות 
אלפי הנזקקים 

לקופת העיר

ירושלים
אונסדורף | אלקנה | בית וגן | בית ישראל | 
גאולה | גבעת המבתר | גבעת שאול | גוש 
שמונים | הגבעה הצרפתית | הרובע היהודי 
| הר נוף | מטרסדורף | מקור ברוך | מעלות 
 | סנהדריה   | צבי  נוה   | יעקב  נוה   | דפנה 
סנה"מ | עזרת תורה | קרית צאנז | רוממה 
|  רמות א' | רמות ג' | רמות ד' | רמות פולין 
| רמת אשכול | רמת שלמה | שמואל הנביא

מרכז
בית שמש - רמב"ש א' | רמב"ש ב' | רמב"ש 
ג' | חפציבה | סלונים | יפה נוף | משכנות 
יעקב | רמת אברהם | קרית חסידים | בר 

אילן
מודיעין עילית- מתן בסתר | ברכפלד | גרין 

פארק
אחיסמך | אלעד | ביתר | גבעת זאב | גני 
תקוה | עמנואל | פתח תקוה מרכז | פתח 
קרית   | לוין  הרי"ם  קרית   | הדר  תקוה-גני 

יערים | תל ציון  

צפון
הגלילית  חצור   | חיפה   | יעקב  זכרון 
 | הגליל  נוף   | כרמיאל   | טבריה   |
 | צפת   | עפולה   | צאנז  -קרית   נתניה 

קרית אתא | רכסים 

דרום
אופקים | אשדוד | בית חלקיה | יסודות | 
ירוחם | נתיבות | קרית גת | קרית מלאכי | 

רחובות | תפרח

בחלוקה מיוחדת של 

תלושי ביגוד 
לכל המשפחה בחנויות 

המובחרות 

בחלוקה מיוחדת של

 מענקי חג 

בצ'קים 
לצרכי החג 

בחלוקה מיוחדת של 

 מענק חג 
למשפחות חולים ונכים 

ע"י קרן "והסירותי" 
הקרן שיסד רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי 

 זצ"ל בקופת העיר - עבור חולי ישראל 

בחלוקה מיוחדת של 

זיכוי לקניית 
עופות ודגים 

קמחא דפסחא 
₪14,000,000

תלושי ביגוד 
₪9,000,000 

מענק חג 
₪5,500,000

עופות ודגים
₪1,500,000

והסירותי
₪2,000,000

הקמחא דפסחא הגדול בעולם

למעלה מ-10,000 
משפחות

 למעלה מ-5000 
משפחות

 לכ-3000 
משפחות

 ל-1200
 משפחות

 למעלה מ-1000
 משפחות

"ַוֲהִסירֹוִתי"

אתה חייב להיות 1800-39-47-47
שותף במפעל 

הזה!!



ערב פסח תשפ"ב4

ִלַּבְבִּתִני ֲאֹחִתי ַכָּלה

הפסח  חג  נכתב  תמיד  בתורה 
בני  בפי  ואילו  המצות",  "חג  בלשון 
אדם רגילים לקרא לחג זה בשם "חג 
הוא  המצות"  ש"חג  לפי  לכך  והטעם  הפסח", 
על שם שלא הספיק בצקם של ישראל להחמיץ 
נפש  מסירות  עשו  ובכך  ממצרים,  ביציאתם 
ואף  ה' לצאת ממצרים  ציווי  גדולה לקיים את 
לא התמהמהו וחיכו שהבצק יתפח מעט ויחמיץ 
אלא בעודו מצות לקחוהו על שכמם ויצאו, לכן 
בתורה הקדושה מוזכר תמיד חג הפסח בלשון 
"חג המצות" לפי שה' יתברך משתבח ומתפאר 
שם  על  זה  לחג  וקורא  בתורתו  ישראל  בבני 
את  לקיים  כדי  ישראל  שמסרו  הנפש  מסירות 

ציווי ה'.
ואילו עם ישראל קוראים לחג זה בשם "חג 
שעשה  הגדול  הנס  שם  על  שהוא  לפי  הפסח" 
ישראל  בני  בתי  על  ופסח  לישראל  הקב"ה 
ישראל  בני  ומודים  ומשבחים  בכורות,  במכת 
ביציאתם  אותם  והושיע  הגן  שעזר  לאלוקיהם 

ממצרים.
בשני,  ומשתבח  משבח  צד  שכל  נמצא 
בהם,  ומתפאר  ישראל  בני  את  משבח  הקב"ה 
הניסים  על  הקב"ה  את  משבחים  ישראל  ובני 
והנפלאות שעשה ועושה עמהם )רבי לוי יצחק 
פסחים  מסכת  בתחילת  הובא  מברדיטושב 

במשניות(.

***
איתא בזוה"ק )בא דף מ ע"ב( כל אדם המספר 
בשמחה,  שמח  סיפור  ובאותו  מצרים  ביציאת 
הבא.  בעולם  השכינה  עם  לשמוח  הוא  עתיד 
באותה שעה מכנס הקב"ה את כל הפמליא שלו, 
ואומר להם: לכו ותשמעו את סיפור השבח שלי 

שמספרים הבנים שלי ושמחים בגאולתי. 
ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ּוְלַמַען  י, ב(  ונאמר )שמות 
וביארו  ְּבִמְצַרִים,  ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן 
המפרשים שדקדקה התורה לומר "באוזני בנך" 
להורות שיש לספר לילדים לפי אוזנם השומעת, 

כמידת הבנתם ושכלם. 
מכות  בעשר  מצרים  את  הכה  יתברך  ה' 
ומשרתיו  סוגי שמשיו  כך בכל  והשתמש לשם 
בחיות  ברוח  באש,  במים,  רצונו-  עושה 
צורך  היה  מדוע  השאלה  ונשאלת  ובבהמות. 
מכות  את  כך  כל  ולהעצים  להגדיל  להפליא 
את  להכניע  יתברך  ה'  היה  יכול  והלא  מצרים, 
מכת  את  משאיר  היה  אם  אחת,  במכה  מצרים 
דם בכל גבול מצרים במשך חודש ימים, ודאי 
והיו  זאת  לסבול  מסוגלים  היו  לא  שהמצרים 

מסכימים לשלח את בני ישראל.
שונים,  מסוגים  סוגים  אדם  בני  ישנם  אלא, 

יש שמתפעלים כשרואים דבר מסוים ויש שלא 
לחסן  לחזק,  וכדי  ועיקר,  כלל  מכך  מתפעלים 
ולהשריש את אמונת ה' בליבם של ישראל היה 
צורך להכות את המצריים בעשר מכות שונות 
יתברך יש שליטה מוחלטת  ולהראות שלבורא 

בטבע, ּוַמְלכּותוֹ ַּבּכֹל ָמָׁשָלה )תהילים קג, יט(.
"הטבע" בגימטריא אלקים, ללמדך שהטבע 
בידו יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיוֵֹצר )מושאל מירמיה 
יח, ו(, והּוא ּבוֵֹרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא 
ְלַבּדו ָעָׂשה ְועוֶֹׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך 
עשרה  הנחית  יתברך  ה'  האמונה(.  עיקרי  י"ג 
כך  לשם  והשתמש  במצרים  מכות  של  סוגים 
שלא  כדי  רצונו,  עושה  ושמשיו  משרתיו  בכל 
חלילה  שאולי  לחשוב  לאדם  פתח  שום  ישאר 
שפועלים,  בעולם  אחרים  כוחות  עוד  יש  וחס 
לא, ִּבְלִּתי לה' ְלַבּדוֹ )שמות כב, יט(, ַּבֲעבּור ֵּתַדע 

ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ )שם ט, יד(.
בכל מכה ומכה עוד קבוצה ועוד קבוצה בעם 
בבורא  ובטחונם  אמונתם  את  חיזקו  ישראל 
ליציאתם  בכך  עצמם  את  והכשירו  יתברך 
העמים  מכל  סגולה  לעם  והפיכתם  ממצרים 

)מושאל מדברים יט, ה(. 

***
בדרך  פסח  של  מההגדה  קטן  ברעיון  נסיים 
מכריזים  אנו  ההגדה  בתחילה  בדיחותא, 

בכך  ומודיעים  ַעְנָיא"  ַלְחָמא  "ֵהא  ואומרים 
מצה  בסה"כ  זה  הערב  שאוכלים  שמה  לאורח 
דקה, לחם עוני, והוא לא ימצא פה הערב חלות 
ולחמים מטעמים ומעדנים אלא רק לחם עוני, 

דע מראש!
הפסקה  בין  הקשר  מהו  שואלים  המפרשים 
והפסקה  ַעְנָיא"  ַלְחָמא  בהגדה-"ֵהא  הראשונה 
השניה "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה" לפסקה השלישית "ֲעָבִדים 
המפרשים  וביארו  ְּבִמְצָרִים",  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו 
שהבן רואה את אביו חורג מהרגלו בשאר ימות 
השנה ולפתע נהפך להיות נדיב לב ומזמין את 
ֵייֵתי  כולם שיבואו ויתארחו בביתו, "ָּכל ִדְכִפין 
ְוֵייכֹל, ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח", ותמהה הבן, הלא 
כל השנה כולה אבא לא מוכן לאחר אף אחד, 
ִמָּכל  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ִּנְׁשַּתָּנה  ומה קרה היום? "ַמה 

ַהֵּלילוֹת?"
ואומר:  השלישית  בפסקה  אביו  לו  עונה 
למדתי  אני  ְּבִמְצָרִים",  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  "ֲעָבִדים 
גוזר  עושה  ואינו  אומר  פרעה  מה  מפרעה, 
ואינו מקיים, כך גם אני אומר ואינו עושה, איני 

מתכוון באמת לארח אורחים בביתי.
יהי רצון שהימים הקדושים הבאים לקראתנו 
יאירו בעדנו שנזכה לשאוב אמונה כח ושמחה 
בגאולה  לראות  ונזכה  השנה  ימות  שאר  לכל 
השלימה, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבוָֹדֶתָך, 
במהרה  ַהְּפָסִחים,  ּוִמן  ַהְּזָבִחים  ִמן  ָׁשם  ְונֹאַכל 

בימינו, אמן.

הבן רואה את 
אביו חורג 

מהרגלו בשאר 
ימות השנה 

ולפתע נהפך 
להיות נדיב לב 

ומזמין את כולם 
שיבואו ויתארחו 

ל  בביתו, "כָּ
ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹל, 

ל ִדְצִריְך ֵייֵתי  כָּ
ְוִיְפַסח", ותמהה 

הבן, הלא כל 
השנה כולה אבא 

לא מוכן לאחר 
אף אחד, ומה 

קרה היום? 

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



חוה״מ פסח, בין התאריכים 17.4-21.4, בהתאם לשעת הפעילות בכל אתר.
ו/או האתרים המקיימים את הפעילות ובכפוף לכל דין לרבות הוראות  הפעילויות הפתוחות לציבור הינן באחריות המוסדות 
משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט ביחס לכל אתר בנפרד. הרישום לפעילויות השונות הינו דרך אתר הרישום. עקב 
מגבלות מגפת הקורונה והגבלת כמות המבקרים באתר, הכניסה לאתר מותנית בהצגת כרטיס שהוזמן מבעוד מועד באתר 

ההרשמה עם תאריך ושעת ביקור עדכניים. 

 גם השנה, בנק הפועלים מזמין אתכם
לטייל בעשרות אתרים ומוזיאונים

שפתוחים בשבילכם
בחינם ובהרשמה מראש.

לפרטים והרשמה 
הכנסו לאתר בנק הפועלים המותאם

חול המועד פסח

ט״ז- כ׳ ניסן תשפ״ב 

 צאו לטייל
 בארץ

ישראל



ערב פסח תשפ"ב6

ְנָך" "ִבְנָך ּוֶבן-בִּ

אומר  מצרים  יציאת  טרם  עוד 
הקב"ה למשה רבינו כי הכבדת לב 
לשים  כדי  היא  עבדיו  ולב  פרעה 
אותם  של  תפקידם  מה  אותותיו.  את  בהם 
אותות? "למען תספר באזני בנך ובן בנך את 
אשר  אותותי  ואת  במצרים  התעללתי  אשר 
שמתי בם וידעתם כי אני ה'" )שמות, י, ב'(. 
גדולה  חובה  יש  מדוע  להבין  יש  ראשית, 
יציאת  סיפור  על  לבנך"  "והגדת  של  כך  כל 
מצרים שהוא חלק מהיסטוריה ארוכת שנים 
זה  סיפור  מדוע  ובמיוחד  היהודי?  העם  של 
שאלה   - "הגדה"  של  בצורה  להיות  צריך 
ותשובה עם יחס מיוחד ואינדיבידואלי לסוגי 
הבנים השונים, ולא אמירה כמו כל אמירתנו 

בדברי תפילה וקדושה?
עוד יש להבין, מדוע בסיפור יציאת מצרים 
יש חיוב  גם על הסב לספר לנכדו, הרי מצוות 
חינוך היא על האב, הסב כבר קיים את חובתו 
צריך  הוא  מדוע  לבנו,    – לבנך"  ב"והגדת 

לעשות זאת שוב גם לנכדו?
את  מבאר  זי"ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
הפסוק: "באזני בנך ובן בנך" - שיש כאן מסר 
הילדים.  בחינוך  האחריות  לחשיבות  אדיר 
התורה רומזת לנו שהציווי של העברת הלפיד 
מאב לבן תלויה במידת הבנת האחריות של 
האב. כאשר האב רואה מולו לא רק את בנו 
שהוא מחויב לחנכו אלא גם את מי שיבואו 
בעקבותיו, הנכד והנין, הרי אז החינוך יראה 
בעוצמה,  יעבור  המסר  אם  לגמרי!  אחרת 
עם  רק  תהיה  לא  ההצלחה  ובאהבה,  בחום 
הלאה  וכן  נכדו,  עם  תשפיע  גם  אלא  בנו, 

והלאה.
בציווי זה של: "למען תספר באזני בנך ובן 
ומורים  הורים  התורה:  אותנו  מלמדת  בנך" 
הוא  היהודי  הילד  והפנימו,  ראו  יקרים, 
להעביר  כדי  הקב"ה  אתכם  שזיכה  הפיקדון 
ההמשך.  לדור  התורה  וערכי  המסורת  את 
לכן הגישה אל אוזנו, ליבו ונשמתו של הילד 
לא  דורות!  להיות בפרספקטיבה של  צריכה 
רק הילד עומד כאן לבדו, כי אם כל הדורות 

הבאים אחריו.
זה אנו מוצאים בדבריו של הקב"ה  רעיון 
כשאומר  הבל.  אחיו  את  שהרג  אחרי  לקין 
האדמה  מן  אלי  צועקים  אחיך  דמי  קול  לו: 
ודם  דמו  רש"י:  מפרש  י'(  ד',  )בראשית, 
זרעיותיו. הקב"ה תובע מקין לא רק את דמו 
שנשפך אלא גם את הפוטנציאל שיכל לצאת 
ממנו – שליש עולם, שהרי העולם היה צריך 
הבל  קין,  אדם:   של  ילדיו  משלושת  לצאת 
קין  של  מעשיו  בעקבות  עכשיו  אולם  ושת, 

שליש עולם נהרג.

מזג  סערת  היתה  שנים  לפני  כי  מסופר 
נערם  השלג  בארה"ב.  מאוד  קשה  אויר 
לגובה של שמונים ס"מ. הטמפרטורה בחוץ 
היו  והרחובות  מעלות   30 מינוס  על  עמדה 
ודעת"  "תורה  בישיבת  גם  מאדם.  ריקים 
יכולת  בחורי הישיבה נשארו בחדרם מבלי 
המדרש  בית  עבר  אל  מהפנימיה  לצאת 
יומיים  ששכן במרחק מה מהמקום. כעבור 
הרהרו לעצמם שלושה מבני הישיבה: מחר 
הגאון  הישיבה  ראש  של  הכללי  השיעור 
יעשה  מה  מעניין  זצ"ל,  היימן  שלמה  רבי 
מסירות  לכל  ידוע  שכן  הישיבה?  ראש 
נפשו להרבצת תורה ובטח גם בעת זו  הוא 
הכללי"  "השיעור  את  למסור  לישיבה  יגיע 

במסירות נפש.
נפש,  נמסור  אנו  גם  השלושה:  החליטו 
ניקח סיכון, נגיע לשיעור וה' יהיה בעזרנו. 
בניסים צלחו את דרכם ללא פגע והגיעו אל 
שלמרבה  המדרש  בית  של  הגדול  האולם 

הצער היה ריק ושומם?
בזמן  בדיוק  והנה  השלושה,  המתינו 
של  פסיעותיו  קול  את  שומעים  הם  הקבוע 
ראש הישיבה המגיע אל היכל בית המדרש 
כולו לבן, נוטף פתיתי שלג אך פניו מאירות 

אל  בחיוך  מביט  הישיבה  ראש  כתמיד. 
מדרגות  עבר  אל  ופוסע  הגיבורים  שלושת 
כבימים  הסטנדר  אל  ניגש  הקודש,  ארון 

ימימה ופותח את השיעור כרגיל.
הוא מסר את שיעורו כהרגלו, כאילו עומד 
הוא בפני מאות התלמידים. הוא זעק בקולות 
האירו  פניו  תורתו,  חידושי  את  וברקים 
כלפידים בוערים. מדי פעם דפק בחוזקה על 
הסטנדר, כל כולו אש נלהבה. בסיום השיעור 
נגשו אליו הבחורים ושאלוהו: "ילמדנו רבינו 
מדוע  בחורים,  שלושה  הכל  סך  אנו  הלא 
הרבה,  כ"כ  והתאמץ  עצמו  את  הרב  הטריח 
לוחש...?!  היה  אם  אפילו  להקשיב  יכולנו 
הרצין ראש הישיבה והשיב: "אתם חושבים 
שאני מוסר את השיעור אליכם בלבד? טועים 
אתם! אני מוסר את לפיד התורה אליכם, אל 
צאצאיכם,  צאצאי  ואל  נכדיכם,  אל  ילדיכם, 
אל תלמידיכם ואל תלמידי תלמידיכם, הם לא 
כאן כעת ואם לא אצעק איך הם ישמעו...!".

סיפור מאלף זה סופר ע"י אחד מהמלמדים 
יורק,  בניו  ביותר  והוותיקים  המעולים 
ומייחלות  מתפללות  היו  רבות  שאמהות 
שילדיהן ילמדו אצלו. ילד שזכה ללמוד אצלו 
המלמד  תורתו.  דברי  את  שכח  לא  לעולם 
ומתיקות  אהבת  בתלמידיו  להחדיר  הצליח 
התורה בעוצמה שנחקקה בתודעתם ונצרבה 

באישיותם לנצח.

הצלחתו?  סוד  פשר  מה  פעם  כששאלוהו 
התלמידים  משלושת  אחד  הייתי  אני  ענה: 
בשיעור  להיות  שזכינו  הישיבה  ראש  של 
בכיתה  לימודי   בשעת  היום  עד  ומאז  זה. 
העתידי  הפוטנציאל  את  בתלמידי  רואה  אני 
ילדיהם.  וילדי  ילדיהם  את  גם  ועמם  שלהם, 
אני בעצם רואה בעיני רוחי דורות של לומדי 
כאן  מולי,  העומד  בתלמיד  התלויים  תורה 

טמון סוד ההצלחה.
מסר חשוב זה הוא גם לילד עצמו! כאשר 
הוא מגיע אל גיל הבחירה, על ההורים להבהיר 
שבהחלטותיך  ולהפנים,  לדעת  עליך  לנער: 
הנוגעת לעיצוב חייך הרוחניים אתה חורץ גם 
את גורל ילדיך ונכדיך לדורי דורות. הבט דרך 
לפיד האש של מסירת התורה שעבר מאב לבן 
בל תתואר. אבותיך  נפש  אליך במסירות  עד 
הקריבו את חלבם ודמם כדי שהלפיד יעבור 
הלאה, לדאבוננו לא כולם זכו לכך. אנא ממך 
מול  העתיד  דור  את  ראה  הדרכים  בפרשת 
עיניך, שתהיה אתה חלק מהעברת לפיד האש 

הנצחי ללא כל סטייה או שיבוש.
היסטורי  סיפור  עוד  אינו  מצרים  יציאת 
עם  היה  מה  ידע  יהודי  ילד  שכל  שחשוב 
אלא  והצורה.  הדרך  חשוב  לא  ואז  אבותיו 
יותר להבין את משמעות  יש בה מסר עמוק 
היציאה ממצרים כדי שאדם יחוש את חובתו 
אלו  שתחושות  מנת  על  מזה.  חלק  להיות 
להיות  יכול  אינו  זה  העתיד,  בדור  יוטמעו 

"הגדה".  של  בדרך  אלא  סיפור,  של  בדרך 
וזה  להעביר.  ואותה  המשמעות  את  להבין 
בדרך אינדיבידואלית, לכל אחד בסגנון שלו, 

לפי מצבו ובדרך ההבנה שלו.
רעיון זה נעוץ במסר שהעביר משה רבינו  
במשא ומתן בינו לפרעה תחת השפעת המכות. 
פרעה הסכים רק ליציאת הגברים בלבד, אך 
נלך  ובזקנינו  "בנערינו  ודורש:  מסרב  משה 
בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג 
כפל  כאן  יש  ט(.לכאורה  י,  )שמות  לנו"  ה' 
ובבנותינו"?  בבנינו  ובזקנינו  בנערינו  לשון: 
אומר  מעשית  מבחינה  רבינו  שמשה  י"ל 
רק  רצית  אתה  כולם,  הולכים  שכאן  לפרעה 
הורים ואני אומר לך גם ילדים וגם צאן ובקר. 
ומדוע? כי אצלנו "בנערינו ובזקנינו", מסירת 
לפיד האש של הזקנים אל הנערים היא הדרך 

להעברת ולהנחלת המורשת הנצחית.
"בנערינו ובזקנינו נלך כי חג ה' לנו" מבאר 
הנערים  כאשר   – זי"ע  ה"ישמח משה"  בעל 
ה'  "חג  זהו  האבות,  בדרכי  ללכת  ממשיכים 
העוברת  האבות  למסורת  המשך  שיש  לנו" 
הרב  מרן  אומר  שהיה  וכמו  לדור.  מדור 
 – נקרא  הורים  ללא  ילד  זצוק"ל:  מפונוביז' 
להעביר  שיודעים  הורים  לו  שאין  עם  יתום, 
הבאים  ולדורות  לבניהם  אבותם  מסורת  את 
נקרא – עם יתום. אשרינו שעם חי אנו, הזוכים 

להעביר את המורשת מזקנינו לנערינו.

 הרב שמואל רבינוביץ 
|  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



האירוע המרכזי 

"סוד היער הירוק"
ביער בן שמן 

       

חכם, מה הוא אומר? 
שאת החג הזה חוגגים באירועי הפסח של קק"ל

חול המועד פסח 17-20.4

 קרן קימת לישראל מזמינה אתכם להתחבר לסביבה
עם מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבי הארץ

 לרשימת האירועים המלאה ולפרטים נוספים
 www.kkl.org.il :באתר האינטרנט של קק"ל
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הנהגתו של נשיא מועצת גדולי התורה מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי 
גרשון אדלשטיין שליט"א בתקופה כה סוערת, מאפשרת הצצה מרתקת ללוחות 

הזמנים הקפדניים, לשיעורים היומיים הנמסרים למעלה משבעה עשורים 
ברציפות בהיכל הישיבה, לחתירה העקבית לאמת ולענייניות, למתן הבכורה 

לשכלתנות מבלי לוותר על הרגש במינון הנכון, לשיקולים של מחיר מול תמורה, 
לראיית פני העתיד ולדאגה האבהית ליתומים ואלמנות   נשיא בעמו 

חיים רייך

קול דממה דקה

 8

בני  ברחובות  במהירות  שעט  השרד  רכב 
ברק, כשהנהג משתדל בכל כוחו להבין את 
ההיגיון ואופי ההתנהלות של הגורם האנושי 

המקומי, מבלי להיתקל בו חזיתית.
בואכה  מאיר  זכרון  לרחובות  הכניסה  עם 
כבר  משמעותית,  יותר  צרים  רחובות  הישיבה,  גבעת 
לא  שהוא  למספרים  התאוצה  את  להוריד  הרכב  הוצרך 
הכביש,  באמצע  כמעט  כמלכים  ניצבים  פחים  מכיר; 

וביניהם משתובבים ילדים וילדות, בתוך עגלות ולצידן.
בתוך הרכב, ישב אחד מבכירי הארגונים הגדולים ביותר 
בארץ, כשהוא מעיף מבטים בהולים בשעון היד ההדור 
שלו. הוא הוזמן לפגישה בביתו של ראש ישיבת פוניבז' 
לו,  להסביר  שטרח  מי  היה  בדיוק.  בבוקר.   10 לשעה 

שכאן השעה עשר היא כפשוטו; עשר בבוקר.
להתקיים.  אמורה  היתה  לא  הזו  הפגישה  גם  למעשה, 
בשעה זו אמור ראש הישיבה להיכנס לחדרו לשם הכנת 
נושק לשנת  היום, כשהוא  עד  הוא  אותו מוסר  השיעור, 

המאה לאוי"ט.

אלא שראש הישיבה נאות לגזול מזמנו רבע שעה באופן 
כמובן,  וקריטית.  בהולה  פגישה  קיום  לשם  פעמי  חד 
שבשביל פגישה צריך גם שיגיעו הנוכחים בה, ומשכך, 
הובהר לבכיר הנ"ל, אם בשעה עשר בדיוק לא יעמוד הוא 

בדלת הבית, הפגישה תידחה.
מיודענו,  פעולה.  שיתף  דוקא  ה'וייז'  הדרך,  כל  לאורך 
ההגעה  זמן  לפיה  בשעה  יצא  הדוקות,  בפגישות  שרגיל 
תוזמן ל-9:55. אלא שמשאית שהחליטה לפרוק משטחי 
עם  הלו"ז  את  תיאמה  לא  מקומי  בסופר  מרק  שקדי 
משתתפי הפגישה, מה שגרם לרכב לחרוק בחזית הבית 

ברחוב ראב"ד בשעה 10:01. עשר ודקה.  
עושה  הוא  השניה  לקומה  הדרך  שאת  מבין  כשהוא 
במדרגות, ותוך כדי שהוא מהרהר שאיך זה שעוד לא בנו 
כאן מעלית – הוא מוצא את עצמו, מתנשף כהלכה, נוקש 
בדלת ב 10:02 דקות, רק בשביל לגלות שראש הישיבה 
הפרעות.  ללא  השיעור  את  ומכין  בחדרו  סגור  כבר 

הפגישה נדחתה למועד אחר.
של  לסיפורה  הצצה  משום  הזה  בסיפור  יש  תרצו,  אם 

ההנהגה של גדול הדור מרחוב ראב"ד.
שולטים  המדויקת  וההקפדה  הענייניות  הרציונל, 
הסערה  של  הרגש,  של  מקומם  טוטאלי.  באופן  כאן 
יהיו שיתלו  בכלל.  למינימום, אם  וההתלהבות מצומצם 
את זה באופי של עיר הולדתו של ראש הישיבה – שומיאץ 
את  שיסבירו  יהיו  הקפואה;  הרוסית  המועצות  שבברית 
זה בעובדה לפיה מאז ומעולם גדל הוא עם משטר עצמי 
חריג, בצילו של אב אלמן המתמודד עם גידול משפחה 
בתנאים רוחניים ופיזיים קשים מנשוא – אב, אותו רואה 
זאת  שיתלו  ויש  והלימודי;  הרוחני  דרכו  כמורה  הוא 
השכל  של  מוחלט  שלטון  של  יותר,  ערכיות  בנסיבות 
ההלכתי והתורני על הלב והרגש. כנראה, שכל התשובות 

נכונות.
אך אם חשב מישהו להכליא בין 'רגש' ל'רגישות' – אות 
הוא כי לא נגע הוא עדיין בידית הדלת של הבית בראב"ד. 
יציין  הקרוב  אייר  חודש  )בראשית  לאוי"ט  גילו  ממרום 
ראש הישיבה שליט"א 99 שנות חיים(, וכאשר מאחוריו 
למעלה משבעים )!( שנות הרבצת תורה וקשר לאלפים 
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רבים של תלמידים שחלקם הפכו בעצמם למרביצי צורה 
וראשי ישיבות, מטיב הוא לגלות רגישות לכלל המצבים, 

הגילאים והתמהיל האנושי באשר הוא.
המדודות,  מילותיו  ולמרות  הוא,  ניחן  עמוקה  בבינה 
גם  כמו  הבית  בני  יודעים   – קבועים  הכמעט  ומסריו 
תלמידיו הרבים כי מדובר באמן ופדגוג ממדרגה ראשונה, 

שלעתים מפתיע אף את הקרובים אליו ביותר.
וטראגי.  קשה  אבלים  ניחום  באותו  לדוגמא,  היה,  כך 
אחד מתלמידיו הקרובים של ראש הישיבה, אברך צעיר 
שעדיו היה לגדולות, אב לתינוק רך בשנים, חלה במחלה 
הנוראה רח"ל. כשנה התייסר הוא, כאשר רעייתו הטריה 
לישיבה  שנתבקש  עד  ונפש,  גוף  יסורי  עמו  יחד  סובלת 

של מעלה.
ותפקידיה  תאריה  את  הכילה  שבקושי  הטריה,  האלמנה 
התואר  את  גם  כעת  לספוג  הוצרכה   – וכֵאם  כרעיה 
'אלמנה', ל"ע. האירוע הנוראי היה גדול למידותיה, ועם 
החזרה מההלוייה לביתה, ובעוד אחי בעלה ואמו יושבים 
שבעה בסלון הבית, הסתגרה האשה הכאובה בחדרה עם 

בנה הרך, ולא יצאה משם.
המשפחה הנבוכה ניסתה בכה וכה, מומחים שונים הוזעקו 
תרתי משמע. האשה  נעולה,  בדלת  נתקלו  אך   – למקום 
מסתגרת בחדר, ולא יוצאת לקבל את פני המנחמות. מי 

יכול להבין, מי יעז לדון.
בבוקר יום השלישי ל'שבעה' הורגשה תכונה בבית הבני 
משפחת  בני  את  לנחם  הגיע  פוניבז'  ישיבת  ראש  ברקי. 
ובהווה.  בעבר  בישיבה  תלמידיו  הם  אף  רובם  תלמידו, 
ומבלי לדעת על האירוע  הוא מנחם אותם בכובד ראש, 
לקרוא  בשקט  מבקש  הוא  הסמוך,  בחדר  המתחולל 

לאלמנה ולמסור לה את תנחומיו.
לו מי שמסביר את המצב, ומשתף  בלית ברירה, מסביר 

אותו בסירובה של האלמנה הכאובה לשתף פעולה.
סימנים  נראים  לא  פניו  על  מתפעל.  לא  הישיבה  ראש 
חריגים. הוא לא מבקש למסור לה משהו. הוא רק מבקש 

- - - כסא.
על  מתיישב  ופשוט  אותו,  נוטל  והוא  מיד,  מוגש  הכסא 
ללמוד.  כעת  יושב  והוא  בידו,  קטנה  גמרא  הדלת.  יד 
לשאלת הנוכחים מה בכוונתו לעשות, הוא עונה באופן 
הכי פשוט: "אני יושב וממתין שהיא תפתח את הדלת, אז 

לבינתיים אני לומד".
נפתחה  הדלת  טלפונית.  המסר  הועבר  בדיוק  דקה  תוך 
לרווחה לראשונה, האלמנה קיבלה את התנחומים בעיניים 
דומעות ונפוחות, אך הדלת נשארה פתוחה, תרתי משמע.
שקט.  מדוד,  מדויק,  הנהגה  של  אופי  נרצה,  אם  שוב, 
אולי הוא יראה למישהו 'קר', אבל למעשה הוא חם מאד, 
בדיוק בטמפרטורה הנכונה. גם אם הוא לא מעלה אדים.

דגש על לימוד מוסר

ככלל, יתומים ואלמנות תופסים מקום גדול בלבו ועולמו 
מקרים  האחרונה,  בשנה  רק  הישיבה.  ראש  מרן  של 
טראגיים של אלמנות ויתומים באופן פתאומי, הובאו אל 
אישי,  ליווי  רב,  זמן  להם  )ועדיין(  העניק  והוא  שלחנו, 

מכתבים ואף פגישות.
לא  וכתביו,  דרשותיו  משאותיו,  אחרי  שעוקבים  אלו 
יכולים שלא למתוח קו ברור, אחיד ובעל מכנה משותף 
להקפדה  מתפשרת  והבלתי  הנוקבת  הדרישה  לכולם: 
הרע  מלשון  והימנעות  מוסר,  לימוד  טובות,  מידות  על 

ומחלוקת.
רבים מהמשתתפים בהלווייתו של מרן שר התורה זצוק"ל 
לפני חודש, לא כל כך הבינו, כנראה, מה ראה מרן ראש 
הישיבה שליט"א להכניס – ובהרחבה – את ענין לימוד 
המוסר אחר מיטתו של רבן של ישראל. אלו, המופתעים, 
כנראה לא מספיק עוקבים אחרי משנתו של ראש הישיבה 

שליט"א ואחר דרשותיו.
לו היו עושים כן, היו מגלים שגם בנאומו לפני הבחירות 
ובו  שנערך  בכנס  בירושלים,  האחרונות  המוניציפליות 
הקדיש  העיר,  לראשות  ליאון  במשה  התמיכה  הובעה 
ראש הישיבה אולי שלשים אחוז מדבריו לגופו של ענין 
– הבחירות, ואילו את שאר הזמן הקדיש למשא נמרץ על 

החובה להלך בדרך ישר, תוך דגש על לימוד מוסר.
הארכיון גם לא שוכח את מכתבו האחרון לפני הבחירות 
לכנסת - מכתב המנוסח בדרך כלל בדקדוק מיוחד – כלל 
שורה ובה הוראה שלא לגלוש בשום צורה ללשון הרע, 

רכילות ודברי מחלוקת.
ראש  מרן  של  התנהלותו  על  אור  זורקת  גם  זו,  גישה 

ראש  פוניבז'.  בישיבת  למתרחש  הנוגע  בכל  הישיבה 
הישיבה, לאוי"ט, נמנה על הקבוצה שפתחה את הישיבה 
)יחד עם אחיו, מרן הגאון רבי יעקב(, והוא הוזמן לכהן 
תש"ח,  בשנת  נישואיו,  לאחר  מיד  בה  שיעור  כמגיד 
כראש  בלבד.  שנה   25 בן  כשהוא  שנה,   74 לפני  כלומר 
ישיבה, המוסר גם שיעור כללי, הוכתר בראש חודש אייר 
של שנת תש"ס – לפני 23 שנה, ושלש שנים לאחר מכן 

אף צורף למועצת גדולי התורה.
על  עדיף  הפיזי  הפירוד  גרשון,  ברבי  תלוי  שהדבר  ככל 
שבימים  העובדה  מחלוקת.  בחסות  משותפת  שהיה 
ב'אוהל  כולה,  שבראשותו,  הישיבה  מתפללת  נוראים 
שבכל  מספרים,  דבר  יודעי  לזכותו.  נזקפת   – קדושים' 
נוראים דפק רה"י רבי גרשון על השולחן,  הנוגע לימים 
ודרש באופן חד משמעי: בתפילות ימים נוראים לא תהיה 
יוצאו  לא  התורה  שספרי  יהיה  המחיר  אם  גם  מחלוקת, 

מארון הקודש המוזהב והסמלי.
על  בכל המתרחש  רבות  זוויות  לעוד  רלוונטית  זו  דעתו 
שתי  למעשה  קיימות  שכיום  העובדה  הישיבה.  גבעת 
וגשמיות,  רוחניות  נפרדות,  הנהלות  שתי  עם  ישיבות, 
ואין  כמעט  נדירות  ודי  מקומיות  תקלות  ולמעט 
נזקפת במידה רבה לרוח הנושבת מהבית  התנגשויות – 

ברחוב ראב"ד.
בהלוויית  יחסית(  )הארוך,  להספדו  רגע  נחזור  אם  אך 
עולם התורה  מנהיג  נגלה שלדעתו של  התורה,  מרן שר 
הנהגות  על  ולהקפיד  מוסר  ללמוד  החובה  והישיבות, 
ראויות, לא נובעת רק ממקום של חובה רוחנית ודרישה 

תורנית:

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א עם מרן הגראמ"מ ש"ך זצ"ל

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
שליט"א עם מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל מרן ראש הישיבה לומד בנסיעה



* השירות ניתן ללקוחות כללית מעל גיל 18 הרשומים לשירותי האון-ליין של כללית ובעלי הרשאה לחיוב חשבון )״בילינג״(. ניתן להירשם לשירותים אלה באתר כללית. משלוח עד הבית כפוף 
בתשלום, למעט גילאי 75 ומעלה או בהזמנות מעל 150 ₪ )לא כולל תרופות מרשם וציוד רפואי במרשם(. רשימת היישובים ובתי המרקחת מוצגת במהלך ביצוע ההזמנה. **רשת מר״מים: 
עלות השירות בסופ״ש ובחגים 47 ₪ )בימי חול וחוה״מ 94 ₪(, מר״מים של כללית או המוכרים על ידה ונמצאים עימה בהסדר בלבד. לבירור שעות הפעילות של כל מר״מ הכנסו לאתר כללית. 

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

בטוח זה כללית
 לקוחות כללית, גם בימי חג הפסח וחול המועד אנו עומדים 

לרשותכם עם מגוון שירותים גם מהבית

 רשת מר״מים 
מרכזי רפואה מיידית בפריסה 

 ארצית, בכ-50% הנחה
 בימי שישי-שבת, ערבי חג**

מוקד אחיות
 המוקד פעיל 

24 שעות ביממה 
לשירותכם 2700*

בית מרקחת און־ליין* 
איסוף עצמי או משלוח 
עד הבית עם הנחות 

ללקוחות כללית מושלם

 רופאי משפחה וילדים און-ליין 
עומדים לרשותכם 24/6 דרך אתר כללית או באפליקציה

שירותי און-ליין 24 שעות ביממה?
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וידוע  עצומה,  השפעה  מקבל  מוסר  שלומד  אחד  "כל 
יום  בכל  מוסר  ללמוד  שהתחילו  באנשים  שהיו  מעשים 
אינו  מוסר  לימוד  מאושר,  נהיה  והבית  השפעה,  וקיבלו 
עצבות, אלא נותן חיים מאושרים, ועל ידי זה הבית נהיה 

בית עם חיים מאושרים".
נשים לב: מרן הגרי"ג למעשה משרטט לנו מתכון לחיים 
מאושרים! הוא לא דורש 'לימוד יחידת חומר' מוסרית, 
הוא פשוט מבקש לגלות לנו את הסוד, אותו הוא שואב 
ממעשים שהיו, שלימוד מוסר גורם השפעה חיובית על 
האדם, הוא הופך למאושר ושמח יותר, מה שגם משליך 

על בני ביתו.
לכן בדיוק, הוא גם חוזר הלוך ושוב, על הדרישה: למדו 
ספרי מוסר שמתאימים לכם. אל תהלכו בגדולות. רצונך 
יותר?  טוב  להיות  לשפר את עצמך? להכיר את מצבך? 
קח לך ספר מוסר שמדבר לליבך, מותאם למהלך שלך, 
זה  מוסר  בסדר  שטיק'ל  ללמוד  עצמך.  את  תתקן  ולפיו 
לא  אם  ממנו,  תצא  לא  תועלת  אבל  לימוד,  שעת  אולי 

'תתחבר' לדברים ותשאב מהם תועלת.

במעונו של מרן החזו"א

הישיבה  ראש  של  מתלמידיו  רבים  מחנכים  להיום,  נכון 
שליט"א ותלמידיהם, מושפעים מרוח זו, הגורסת בכלל 
את התאמת החומר הנלמד לרוחו של הלומד, ולא להיפך. 
כך גם, בעולם הישיבות, שיטתו של מרן הגרי"ג בלימודו 
ושיעוריו, אם להתבטא בעדינות לא נחשבה לפופולארית 
מימין  שנה.  עשרים  או  עשרה  חמש  לפני  עד  במיוחד 
'למדנים',  הסתובבו   – עצמה  בפוניבז'  גם   – ומשמאל 
'פילוסופים', 'מחדשים' ו'מגדירים' למיניהם, ושיטתו של 

הגרי"ג לא זכתה ליחסי ציבור נוצצים במיוחד.
בשנים האחרונות, ועוד לפני פטירתם של גדולי ומנהיגי 
ועוד  קהלים  עוד  לכבוש  השיטה  החלה  האחרון,  הדור 
מקומות, וכאמור, היא מהוה מודל עקרוני לדרך חינוכית 
ולימודית. בקול דממה דקה לואט הארי מפוניבז': בואו 
קצת  נתייחס  והמבריקה,  החיצונית  העטיפה  את  נעזוב 
ענין.  של  לגופו  הדברים  את  ונבחן  יאמרו',  ל'מה  פחות 
של  החניך,  של  לליבו  מדברים  החומר,  השיטה,  הדרך, 
הבן? הוא שואב סיפוק? הוא מתקדם? זה העיקר! אחר 

כך נדבר על מינון.
ראשי ישיבות קטנות, ואפילו מלמדים בת"תים, שנכנסים 
יתברר  אם  מוכנים.  לבוא  להם  שכדאי  יודעים  למעונו, 
על  ו'מפרשים'  'רייד'  שמעמיסים  לאלו  שייכים  שהם 
התלמידים, בכדי ללמד אותם להיות למדנים – הם יזכו 
הרבצת  של  שנים  עשרות  אחר  וכיום,  נוקבת.  לביקורת 
קבלות.  מספיק  שלו,  לשיטה  לה,  שיש  דומה  תורה, 
מוכרים  והם  ישיבות,  וראשי  כר"מים  מכהנים  תלמידיו 
ונחשבים ללמדנים בעלי שיעור קומה, לצד ידיעות בכל 

מרחבי הש"ס, ורחבות אופקים בריאה במישורים רבים.
ככל שנוגע הדבר להתנהלותו במישור הציבורי – שמעבר 
לעולם הישיבות והחינוך – דומה שעדיין מוקדם מלנתח 
את שיטתו. עד פטירתו של מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, 
וההכרעה  הבכורה  את  הוא  נתן  ומוצהר,  שיטתי  באופן 

למרן שר התורה מרחוב רשב"ם.
ככל שננסה לשער, נוכל רק להצביע על הידוע לנו: כסתו 
של ראש הישיבה שליט"א מוטלת היתה במעונו של מרן 
מאד.  אותו  וקירב  חסד  לו  שנטה  זצוק"ל,  איש  החזון 
החזון איש היה למורה הדרך של משפחת אדלשטיין, הן 
רבי  האחים,  שני  של  והן  יהודה,  צבי  רבי   – האבא  של 

גרשון שליט"א - ולהבדיל בין החיים לחיים - רבי יעקב 
זצוק"ל, )ההפרש ביניהם, אם התעניינתם, פחות משנה; 
11 חודש חלפו מאז לידתו של רבי גרשון, עד לידתו של 

רבי יעקב(.
שנים מאוחר יותר, יזכה ראש הישיבה שליט"א להערכה 
מופלגת, וידועה היטב למביני דבר, מצדו של רשכבה"ג 
התורה  דגל  בוועידת  זצוק"ל.  שטינמן  הגראי"ל  מרן 
לאחת  והיתה  תשע"ו,  בשנת  חיים  בחפץ  שנערכה 
הגראי"ל  מרן  של  המשמעותיות  האחרונות  ההופעות 
זצוק"ל, הוצב לצידו – לבקשתו – כיסא נוסף וזהה, עבור 
החיצוני,  הדמיון  מלבד  שליט"א.  פוניבז'  ישיבת  ראש 
נוספים  משותפים  מכנים  גם  קיימים  השניים,  בין  הקל, 
שקט,  של  הנהגה  לחיים:  החיים  בין  להבדיל  ביניהם, 
לשכלתנות  הבכורה  מתן  ולענייניות,  לאמת  חתירה 
פני  וראיית  תמורה,  מול  מחיר  של  שיקולים  ולרציונל, 

עתיד.
לדעת רבים, שיקף מרן הגראי"ל בהנהגתו בבואה מסוימת 
של הנהגתו הציבורית של מרן החזון איש זצוק"ל. הד לכך 
ניתן היה לראות בהערצה והכפיפות של חוג סלבודקא, 
 – היום את מרן החזון איש לאביהם הרוחני  הרואה עד 

להנהגתו של מרן הגראי"ל זצוק"ל.
בין  המקשר  החיבור  את  למצוא  ניתן  כי  איפוא,  דומה 
הגראי"ל  מרן  זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  של  הנהגתם 
לחיים  ויבדל  זצוק"ל  קניבסקי  הגר"ח  מרן  זצוק"ל, 
פקחות  שליט"א:  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  ארוכים 
כמו  המבוגר  הדור,  של  למצבו  והבנה  רגישות  נפלאה, 
בכל  והכל  טובות,  למידות  ודרישה  מיוחד  יחס  הצעיר, 

מכל כל - בקול דממה דקה.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל



מטעינים את הכרטיס טרם נסיעתכם 
ומתקפים בעת העלייה לאוטובוס

מורידים את אחד היישומונים )התחנה, Moovit ,ANYWAY, רב-פס( 
pti.org.il - וסורקים את הברקוד באוטובוס. לפרטים נוספים

באמצעות יישומון בניידבאמצעות כרטיס הרב-קו

ביפ!

קריינות: לא שילמתם!

חכו ל ביפ
לא שילמתם!לא שמעתם?

בימים אלו פועלת אגד בהתאם להנחיות ומגבירה 
את אכיפת התשלום על נסיעה באוטובוס

אז איך נמנעים מקנס כספי גבוה?
מתקפים בכניסה ומחכים לביפ!

*חובת התיקוף היא על כל החוזים הטעונים ברב-קו כולל חופשי יומי/שבועי/חודשי/סטודנט
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ריח בחירות נישא באוויר וזה הזמן לשמוע את היועצים, המנוסים והותיקים 
לצד הצעירים והרעננים  שמונה מיועצי התקשורת והאסטרטגיה הבכירים 

והמוכרים בישראל מנתחים את הסיטואציה הפוליטית ואת עתידו של נתניהו, 
חושפים סיפורים פיקנטיים מהעבר ומחפשים פתרון ל'תיק ההסברה' החרדי 

 ליאור חורב, אבי בניהו, ברק סרי, אמנון שומרון, נדב שטראוכלר, רוני רימון, 
אלעד וולף ומורן עג'מי בפרויקט חג מיוחד 

אבי גרינצייג

עוצו עצה
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הוא  מוצלח.  יועץ  עומד  מצליח  פוליטיקאי  כל  מאחורי 
לא תמיד נחשף לעין הזרקורים ולא תמיד זוכה לקבל את 
נאלץ להשלים  לו. לא מעט פעמים הוא  הקרדיט הראוי 
חוסר  עם  ולהתמודד  הלקוח  של  מובנים  חסרונות  עם 
כמה  עד  הנזק  את  ולצמצם  אחריו  לתקן  שלו,  משמעת 
באמת  להצליח  אפשר  אי  דבר,  של  בסופו  אבל  שניתן. 
יועץ  בלי  בפרט  הישראלית  ובזו  בכלל  בפוליטיקה 
מהשורה הראשונה, אחד שמכיר את המערכת, מבין את 
ולהתמודד  נכונים  דגשים  לשים  יודע  הישראלי,  הבוחר 

עם תקציבים מוגבלים, והכי חשוב, לנצח.
יהדות  כמי שליווה את קמפיין  מניסיוני האישי בתחום, 
הבחירות  מערכות  מארבע  בשלוש  לכנסת  התורה 
האחרונות ואת קמפיין הבחירות של משה ליאון לראשות 
הלחץ  המורכבות,  על  להעיד  יכול  אני  ירושלים,  העיר 
מתמודד  הוא  היועץ.  של  כתפיו  על  המונחות  והציפיות 
בחזיתות מורכבות ועם אתגרים שבמקרים רבים המועמד 
להאמין  חייב  הוא  עליהם.  ידע  לא  וגם  יודע  לא  עצמו 
באמת ובתמים במטרה ולהיות ממוקד בה, לפחות במאה 

אחוז.
פניתי לכמה מבכירי היועצים בישראל, ידידים וקולגות, 
ראשי  עם  בעבר  שעבדו  וכאלו  בתחום  ותיקים  חלקם 
יותר  הצעיר  מהדור  אחרים  בכירים,  ושרים  ממשלות 
ביקשתי  פוליטיקאים.  או  כיום מפלגות  וכאלו שמלווים 
את  ולהציע  זהות  שאלות  של  שורה  על  להשיב  מהם 

מומחיותם 'פרו בונו' לטובת קוראי 'קו עיתונות'.
שאלנו אותם תחילה על תפקודה של הממשלה מנקודת 
מבט אסטרטגית, על סיכויי ההישרדות שלה ועל סיכוייו 
לתפקידו.  לחזור  נתניהו  בנימין  האופוזיציה  ראש  של 
שטרם  עסיסי  סיפור  אישי:  טאץ'  קצת  מהם  ביקשנו 
היו  שאתו  וה'פייבוריט'  שלהם  הייעוץ  מקריירת  פורסם 
רוצים לעבוד, ולסיום, הנחנו לפתחם את אחת השאלות 
לפתחם  האחרונות  בשנים  הניצבות  ביותר  הכבדות 
תיק  את  לפצח  ניתן  והאם  איך   – החרדים  הנציגים  של 
הפושה  החרדים  שנאת  את  לצמצם  החרדית,  ההסברה 
החברה  של  היפות  פניה  את  ולהציג  הכללי  בציבור 
מרתק.  ובניתוח  בהרחבה  לפניכם,  התשובות  החרדית. 

קריאה מהנה.

אבי בניהו: ממשלה חריגה ומוזרה

אסטרטגיה  ייעוץ,  משרד  של  בעליו  )במיל.(  תא"ל 
גל"צ  מפקד  צה"ל,  דובר  לשעבר  משברים,  וניהול 
ויועצם של שר הביטחון איציק מרדכי וראשי הממשלה 
האסטרטגי  והיועץ  בעבר  צבאי  כתב  ופרס,  רבין 

הראשון מזה 3000 שנה לכותל המערבי.

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

מוזרה,  ואפילו  מאוד  חריגה  בעיניי  הזו  "הממשלה 
שהייתה מחויבת במציאות שגם היא חריגה ומוזרה. זה 
 4  - כמותו  ידעה  לא  שישראל  זמני  למצב  זמני  פתרון 
מערכות בחירות ללא הכרעה, כאשר לנתניהו לא נשאר 
עוד למי לשקר, אחרי שהוא פספס הזדמנות פז שהייתה 
לו עם גנץ ואשכנזי. אני מגדיר את זה כך: הציבור בחר 
בחר  והדירקטוריון  דירקטוריון  בחרה  הכנסת  כנסת, 
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מנכ"ל זמני, ובינתיים הם נותנים לאזרחים שירותי 
משהו  חוץ,  שירותי  אבטחה,  שירותי  בריאות, 

בדומה לחברת ניהול. 
לא  הממשלה  כשראש  מוזר  מצב  באמת  "זהו 
יכול להודות לציבור על האמון שניתן בו ושהוא 
בראשה,  עומד  שהוא  הממשלה  את  הרכיב  לא 
את  הצילה  היא  רע.  לא  מתפקדת  הממשלה  אבל 
נוספת,  בחירות  מערכת  של  מהכאוס  ישראל  מדינת 
אהיה...(,  )לא  ימינה  הקופירייטר של  בעתיד  אהיה  ואם 
מצילה  ישראל  ישראל,  את  הצילה  'ימינה  יהיה  הסלוגן 

את ימינה'".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
מראשי  אחד  הוא   ,2015 עד  שנתניהו,  חושב  "אני 
מדינאי  שהוא  חושב  אני  פה,  שהיו  הטובים  הממשלה 
אני  ביטחון.  בענייני  מרובה  באחריות  נהג  וגם  מעולה 
עוד  החדר,  בתוך  מדיונים  מעט,  לא  מקרוב  אותו  מכיר 
אבל  כדו"צ.  מכן  לאחר  וגם  שלו  הראשונה  בקדנציה 
הרמטכ"ל  או  המוסד  ראש  גם  ממנו,  בא  שאני  במקום 
וזהו,  שתיים  היותר  ולכל  אחת  קדנציה  עושה  טוב  הכי 
שלך  ברעיונות  להתאהב  מתחיל  אתה  מסוים  בשלב  כי 
ובשגיאות שלך ובעצמך. נתניהו היה צריך לעזוב מזמן, 
ובטח עם הגשת כתבי האישום, בצורה אחרת ומכובדת 
לו  זה לא מגיע  כך.  וזו טרגדיה בעיניי שזה נמשך  יותר 
ולנו. אני חושב שבסופו של דבר הוא ילך לעסקת טיעון 
 - יזוז  שהוא  מהרגע  חודשים  שלושה  ותוך  ישוב,  ולא 

הליכוד ירכיב ממשלה".
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
פנו  מפלגות  מעט  לא  האזרחיים  לחיים  שיצאתי  "מאז 
עם  לעבוד  רוצה  לא  שאני  החלטה  קיבלתי  אבל  אלי, 
אני  אוהב.  לא  דברים שאני  הרבה  יש שם  פוליטיקאים, 
אמנם עוקב, וכותב, ומדבר ומצייץ, ובהחלט לפעמים זה 
'מדגדג' לי בקצות האצבעות כי עדיין אני 'איש פוליטי', 

אבל אני נמנע מלקחת לקוח כזה".
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

ליוויתי  אתו,  שעבדתי  פרס  משמעון  הרבה  "למדתי 
רבין בתקופה טראומתית כשהוא עשה  אותו אחרי רצח 
שגיאה על גבי שגיאה, לא הקדים מיד את הבחירות והיה 
נתון בתוך איזו בועה שניתקה אותו מהשטח ומהשפעת 
שבהמשך  ושמחתי  אז,  אותו  לראות  לי  כאב  הפיגועים. 
במשך  שליוויתי  מרדכי  איציק  גם  לנשיא.  התמנה  הוא 
וחברתית  פוליטית  אישיות  לדעתי  היה  שנים  ארבע 
כמעט  מנהיגות  של  מידה  בו  הייתה  פספסה,  שישראל 
בכל היבט והוא יכול היה להעשיר את החיים הפוליטיים 

ולצערי הוא עזב בתוקף הנסיבות. 
ב-98',  בזק  שי  של  עזיבתו  אחרי  מעניין:  סיפור  "הנה 
אמרתי  לראה"מ,  תקשורת  יועץ  להיות  לי  הציע  נתניהו 
לו שיותר משהוא רוצה אותי כיועץ, הוא רוצה להיכנס 
בפעם  הספה...  את  לו  ולקחת  לסלון  מרדכי  לאיציק 
במהלך  בלשכתו  הסגל  ראש  להיות  לי,  שקרא  השנייה 
התנגד  אשכנזי  גבי  הרמטכ"ל  שלו,  השנייה  הקדנציה 
מה  זמן  לפני  לי  קרא  בנט  ראה"מ  גם  מהפרק.  ירד  וזה 

להצטרף אליו, אבל העניין לא הסתייע".
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
ואם  'ביביסטים',  שהם  מצביעים  מעט  לא  יש  "לדרעי 
ייפרד ממנו - הוא  משום מה נקעה נפשו מנתניהו והוא 
אם  אבל  אליו.  להיצמד  חייב  הוא  לכן  מנדטים,  מפסיד 
הוא  נתניהו,  עזיבת  לאחר  הרשימה  את  מעט  ישנה  הוא 
יוכל לקחת חלק מהירושה הפוליטית באם יכניס פנימה 
גם ספרדים מסורתיים - לאו דווקא חרדים. בנוסף, בדגל 
חושב  אני  אבל  בשלות,  אין  ישראל  ובאגודת  התורה 
אם  כי  ברשימה,  אישה  הקרובות  בשנים  נראה  שבש"ס 
צונאמי  יעשה  וזה  חרדיות  נשים  של  תנועה  תקום  לא, 
בפוליטיקה החרדית. בכלל, ביהדות התורה חייבים לדלג 
על דור, יש להם אתגר להעמיד מנהיגות צעירה ועכשווית 

שמתחברת גם למסרים צעירים. 
החרדי,  הציבור  על  במיוחד  השפיעה  הקורונה  "תקופת 
גם  מחו"ל,  רבות  תרומות  בהפסקת  גם  בתחלואה,  גם 
בצפיפות  וגם  החילוני  הציבור  מצד  שספגו  בהאשמות 
למחתרת  לתקופה  ירד  גפני  התפטר,  ליצמן  בסגרים. 
והציבור זוכר את זה. לכן ביהדות התורה צריכים איכשהו 
לכפר על העוון. אישית, זכיתי לייעץ לראש העיר בני ברק 

אברהם רובינשטיין בתקופת הקורונה, למדתי להכיר את 
נומה.  רוני  הפרויקטור  את  והבאנו  העיר  ואת  מנהיגותו 
ימים, הבנתי את מנהיגותו של מרן הרב  אז, באותם  רק 
קנייבסקי ואת הניהול המופלא של העיר הזו. וגם ראיתי 
איך החומות הולכות ומנמיכות כשהחיילים הסתובבו בין 

המשפחות והתקבלו בחום".

נדב שטראוכלר: הסברה מונגשת לקהל

נדב שטראוכלר שותף )עם אסף לניאדו( במשרד לניאדו 
שטראוכלר תקשורת ואסטרטגיה, מהמשרדים הצומחים 
לקוחותיהם  בין  והתקשורת.  ההשפעה  בעולמות 
הבולטים: תאגיד השיט רויאל קריביאן וחברת ג'ונסון 
ועדי  ליהלומים,  והבורסה  'מקורות'  ג'ונסון,  אנד 

עובדים, מכינות קדם צבאיות ועוד.

שטראוכלר עצמו רב סרן )במיל.( כיהן כיועץ התקשורת 
של משרד הביטחון במשך 5 שנים, למעלה מעשור היה 
דובר פיקוד העורף בחירום, השתתף במשלחות מערכת 
שבוע  בכל  ומשדר  בעולם  אסונות  לאזורי  הביטחון 

פודקאסט פופולארי עם העיתונאי שי גולדן.
בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 

החודשים שחלפו עד כה?
של  הראשונים  החודשים  תשעת  של  מהיר  "בניתוח 
 - דומות  אסטרטגיות  שתי  על  להצביע  ניתן  הממשלה, 
הקמת  מרגע  השנייה  מול  אל  אחת  שעבדו  שונות,  אבל 
הייתה  הקואליציה  אסטרטגיית  לכתחילה  הממשלה. 
הציבור  הישגים,  נביא  אותם,  ונשבור  אותם  'נייבש 
קרה.  לא  זה  יישברו'.  הם  תיחלש,  האופוזיציה  יתמוך, 

האופוזיציה לגמרי על הרגליים.
'נהלום  הייתה  האופוזיציה  אסטרטגיית  "לכתחילה 
)ולא  הבטחה  סותרת  התבטאות  או  שגיאה  כל  על  בהם 
עליהם  יופעל  ציבורית,  יישחקו  שהם  עד  כאלה(  יחסרו 
לחץ חיצוני ּכביר, הם שבריריים, הם יישברו'. גם זה לא 
צפוי  מעמד.  מחזיקה  עדיין  הקואליציה  פקטו  דה  קרה. 
לנו מושב פוליטי עם לא מעט דרמות, ותקציב, והמשך 
או  במוקדם  הרגע,  שיגיע  להניח  יש  נתניהו.  משפט 

במאוחר, ומישהו ייצר מהלך שובר שוויון".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
"כמי שעבד איתו במשך תקופה אינטנסיבית במיוחד, אני 
יכול לקבוע: גם כשכל הסיכויים נגדו - אל תספידו את 

האיש. בשום מצב". 
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
זכיתי עד כה  "ברוך השם, בזכות הרבה השגחה פרטית 
לעבוד עם כל מי שחפצתי לעבוד לצידו. ביום מן הימים? 

אין לדעת. אולי עם מנהיג או מפלגה שעדיין לא קמה". 
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

2019א׳  של  הבחירות  בקמפיין  עסקינן:  בנתניהו  "אם 
היינו - יונתן אוריך המשובח ואנוכי - בשניים מהתפקידים 
שנינו  כאשר  הליכוד,  בקמפיין  ביותר  המשמעותיים 
באופן  פוסק  אינו  הזה  מהסוג  וקמפיין  שבת,  שומרי 

הרמטי עם כניסת השבת ומתחדש רק עם צאתה... ובכל 
זאת, נתניהו, בקמפיין שהיה קריטי עבור חייו הפוליטיים, 
החליט להפקיד בידינו את התפקידים הללו, ולאפשר לנו 
לשמור על השבת בכל העת. לא התקשר ולא ביקש דבר 
מכניסת שבת ועד צאתה. זה עשוי להישמע מובן מאליו, 

בעיניי זה היה ועודנו מוערך מאוד".
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
"אני מלווה את החברה החרדית ממגוון זוויות ופעילויות 
אף  כתבתי  הקורונה  ובתקופת  האחרונות,  שנים  ב-15 
התקשורתי  והמיסגור  המציאות  הבניית  על  שאת  ביתר 
אחד  החרדי.  הציבור  כלפי  הנבזי  אף  ולעיתים  השגוי, 
האתגרים המורכבים ביותר של הציבור החרדי, על גווניו 
השונים, הוא בהסברה מונגשת לקהל הכללי הרחב שאינו 
זה לא עניין של  ׳בצד השני׳. לכן,  מתמצה כלל בנעשה 
יש  אותו.  מנגיש  הייתי  איך  כמו  בו',  מתקן  הייתי  'מה 
יכיר  הכללי  שהציבור  החרדי  לציבור  אינטרס  בעיניי 
החרדי  שהציבור  אינטרס  יש  הכללי  לציבור  גם  אותו. 
יכיר אותו. בשני ׳הצדדים׳ הפער הוא בהנגשת המסרים 

בפלטפורמות שהציבור השני נמצא בהן.
שישי'  'ליל  לסיורי  מביא  שלזינגר  יהודה  היקר  "חברי 
בבני ברק במשך שנים מובילי דעה רבים בציבור הכללי, 
ורואים  יותר  טוב  מכירים  אלה  הסיורים  שבאמצעות 
את  הייחודית,  החרדית  התרבות  את  מקרוב  בעיניים 
בפוניבז׳  המדרש  בבית  שבלימוד  היופי  את  המאכלים, 
בשעת לילה - זאת למשל הנגשה יפה ונכונה בעיניי. חוקר 
התקשורת אולי החשוב בהיסטוריה, מרשל מקלוהן, קבע 
כי ״המדיום הוא המסר״ - כלומר שלא תוכן התקשורת 
וסוגו של אמצעי הקישור. כך  הוא המכריע, אלא אופיו 
גם באירוע 'ההסברה של הציבור החרדי' - מיקוד הכשל 
אולי  אלא  )'המסר'(,  בהסברה  בהכרח  לא  הוא  בעיניי 
הזה  בכיוונים מהסוג  )'המדיום'(.  דווקא בדרך ההנגשה 

הייתי משקיע הרבה יותר".

ליאור חורב: מעריך מנהיגות אמיצה

מייעץ  התודעה.  בתחום  ומתמחה  בינלאומי  אסטרטג 
משבר  מצבי  ומנהל  לאומיות  רב  חברות  לממשלות, 
הגיאופוליטיים.  ובתחומים  העסקי  בעולם  מורכבים 
 Perception מייסד חורב השקעות, מייסד ויו"ר קבוצת

.International

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

"הממשלה הזו קמה לכאורה על בסיס מכנה משותף אחד 
וצר והוא מניעת המשך הכהונה של בנימין נתניהו כראש 
חמישית.  בחירות  למערכת  גלישה  באמצעות  הממשלה 

אפשר  הזו,  הפרסונאלית  ההתגייסות  למרות 
להצביע על שורה של משמעויות אסטרטגיות 
אדירה  חשיבות  תהיה  לחלקן  בהרבה,  רחבות 
מוקדמות  בזק  לבחירות  האפשרות  לאור 

כתוצאה מפרישתה של יו"ר הקואליציה.
עם  היסטורית  ברית  יצרה  הזו  "הממשלה 
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חשיבות  הזו  לברית  )רע"מ(.  ערבית  מפלגה 
שאינה נופלת מהשותפות החרדית בממשלות 
ישראל. מה שהחל כתמיכה מבחוץ ושותפות 
הנראה  בעתיד  להפוך,  עשוי  קואליציונית, 
מעבר  פקטו.  דה  בממשלה  לחברות  לעין, 
משמעויות  הזה  לשילוב  יש  הפוליטי,  להיבט 
תהליכים  מאיץ  והוא  מאוד  רחבות  חברתיות 
ישראלי.  הערבי  במגזר  המתקיימים  סוציולוגים 
ומצומצמים  מסוימים  במובנים  מחזירה,  גם  הממשלה 
הדתית  הציונות  בין  הממלכתית  הברית  את  מבעבר, 
המתונה לזרם המרכזי בחברה הישראלית.  ברית זו, אותה 
אני מכנה כ"אוהל הפלוגתי", הייתה בעבר, אחרי מהפך 

77', לנחלה כמעט בלעדית של ממשלות הליכוד.
"מבחינת משילות והתנהלות, שחררה הממשלה הנוכחית 
את תקציב המדינה מהיותו בן ערובה של קנוניה פוליטית, 
וצמצמה באופן חסר  סגרי הקורונה  ביטלה את מדיניות 
תקדים את הגירעון ההיסטורי שיצרה הממשלה הקודמת. 
כנסת- ביחסי  ועמוק  יסודי  בתיקון  כשלה  הממשלה 
ממשלה, ביטול חוק הגיוס ויצירת רפורמה עמוקה ביחסי 
המדינה וצעירי המגזר החרדי, מימוש רפורמת ההתמחות 

וחקיקת חוקי השחיתות.
בניגוד לזעקות השבר, שנשמעו לאחר הקמת הממשלה,  
לא הייתה שום מזימה לפגיעה מאורגנת בציבור החרדי. 
גם הרפורמה של השר מתן כהנא בשירותי הדת, נותרה 
ויוקרה.  סמכות  על  ומאבק  אורתודוקסי  פנים  עניין 
הממשלה כשלה בהצבת תוכנית לאומית למיתון מחירי 
דירה ראשונה. ח"כ  לרוכשי  ולמתן פתרון לאומי  הדיור 
תוכנית  בביטול  אסון  הביאו  נתניהו  וממשלת  ליצמן 
הנוכחית,  והממשלה  למשתכן",  "מחיר  כחלון  השר 
המדיניות  של  מיידית  מהחזרה  נמנעה  אגו,  ענייני  בגלל 

החברתית הנכונה של השר כחלון".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
"נתניהו עדיין מהווה קבוע מוחשי במשוואה הפוליטית 
הישראלית. המשך ההתנהלות המשפטית בעניינו מזיקה 
מאוד  באופן  מתקדם  הבנתי,  מיטב  לפי  והמשפט,  לו 
מונעת  נוכחותו  בתיק.   1 מס'  הנאשם  מבחינת  בעייתי 
חילופי דורות בליכוד ומאחדת גוש גדול ומגוון בכנסת 
נגדו. אם יצליח לקצר את ימיה של הממשלה הוא יזכה 

לחיזוק משמעותי גם מצד מבקריו מבית.
דמותה  את  מחזירים  הממשלה  של  המדיניים  "הישגיה 
של נתניהו לפרופורציות והוא נשפט בפרספקטיבה בשר 
ודם. החרפה ביטחונית והתגברות אי היציבות הפוליטית 
של  לחזרתו  תשתית  להוות  יכולים  הקואליציה  בתוך 

נתניהו למשרד ראש הממשלה".
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
החלטות,  לקבל  שיודעת  אמיצה  מנהיגות  מעריך  "אני 
שמבינה את הצורך להתייצב מול אתגרי השעה ופועלת 
במקצוענות גבוה על מנת לממש את תפיסותיה. לדעתי, 

גם לפיד וגם בנט גילו אומץ פוליטי יוצא דופן".
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

"מיד לאחר שראש הממשלה אריאל שרון החליט לפרוש 
נכנסנו  )"קדימה"(  חדשה  מסגרת  ולהקים  מהליכוד 
לנוהל קרב שתוכנן מראש. היה גרעין מתוכנן מתוך סיעת 
הליכוד עליו בנינו על מנת לממש את החלטתו של שרון 
ז"ל לפרוש. להפתעתנו, כבר בשעות הלילה המאוחרות 
ממחצית  למעלה  פנו  המוקדמות,  הבוקר  ושעות  מאוד 
מחברי סיעת הליכוד להצטרף למהלך. מדובר היה בצעד 
שהיה משאיר אותנו עם הליכוד במקום לממש את רצונו 
כמעט  להדוף,  נאלצנו  זו.  ממסגרת  להיפרד  שרון  של 
חשוב  לפעמים  לחבור.  מהמבקשים  חלק  באלימות, 
לדעת את מי לא לצרף למסגרת פוליטית מאשר את מי 

כן לצרף".  
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
"הציבור החרדי הרבה יותר הטרוגני ממה שנדמה. הניסיון 
מערכה  לנהל  החרדי  הציבור  עסקני  של  נגמר  הבלתי 
מביא  זה  זעם  וגובר.  הולך  ציבורי  לזעם  מביא   1:0 של 
להתחזקות הקיצוניים משני המחנות. ההקצנה הזו מונעת 
ממרבית הציבור לבחון באופן מתון ושקול את התמורות 
גידול משמעותי  החיוביות, השתלבות בשוק התעסוקה, 
75 שנות  וכו'. לאחר כמעט  ברכישת השכלה אקדמאית 
עצמאות צריך לחדול משיטת הכספים הייחודיים, טובות 
ההנאה הקואליציוניות ולהתמקד ביצירת תקצוב בבסיס 
רכישת  החרדית.  בעסקנות  תלוי  שאינו  המדינה  תקציב 
השכלה מותאמת תעסוקה עתירת ידע הוא היום אינטרס 
מובהק של החברה החרדית וצורך אסטרטגי של מדינת 

ישראל".

ברק סרי: מושב הקיץ יהיה דרמטי 

עם  שנים  במשך  עבד  ואסטרטגיה,  תקשורת  יועץ 
כמה מבכירי השרים

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

"זו הממשלה המוזרה ביותר שאני זוכר, ואני עוקב אחר 
שנים. ממשלה שמורכבת  עשרות  כבר  ישראל  ממשלות 
ימין  מפלגות  חברי  קיצוני,  שמאל  מוחלטים:  מקטבים 
ונתמכת בידי מפלגה איסלמית. הסיבה היחידה להקמתה 
ראש  ללשכת  מחוץ  נתניהו  את  לראות  הרצון  הייתה 
זהו  נתניהו נשאר בחיים הפוליטיים  וכל עוד  הממשלה, 
יש  ברגע שיפרוש,  אותה.  ומשמר  היחיד ששומר  הדבק 

סיכוי גבוה שהממשלה הזאת תסיים את חייה. 
אז  הקיץ.  למושב  הכנסת  תשוב  שבועות  מספר  "בעוד 
לקיים  הרב  והקושי  הפערים  הסדקים,  כל  את  נראה  גם 
ממשלה כזאת עם 61 אצבעות. מושב הקיץ הקרוב יהיה 
הרבה יותר דרמטי מאשר רובנו חושבים. ולמרות זאת אני 
לגבי  שלו,  הקדנציה  את  רב  בקושי  יסיים  שבנט  מעריך 

קיום הרוטציה עם לפיד אני בספק גדול".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
"עדותו של שלמה פילבר הרעה מאד את מצבו המשפטי 
של בנימין נתניהו. אם נתניהו ואוהדיו הרבים קיוו שפילבר 
שעדותו  הרי  נתניהו,  נגד  במשטרה  מעדותו  בו  יחזור 
בבית המשפט סיבכה מאד את נתניהו ויכול להיות שהיא 
תתרום לעסקת טיעון במסגרתה תצליח התביעה להרחיק 
את נתניהו מהחיים הפוליטיים לפחות ל-7 שנים ואולי גם 

תביא לסיום הקריירה הפוליטית שלו". 
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
נהניתי  "עבדתי עם אנשים שרציתי במערכת הפוליטית, 
מאד בעבודה במערכת הציבורית וכיום אני בשלב אחר 

בחיי ונהנה מאד". 
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

מספר  עם  הפוליטית  במערכת  שנים   15 במשך  "עבדתי 
הייעוץ שלי...  סיפורים מהיסטוריית  לי המון  ויש  שרים 
שבו   2016 במרץ  ערב  מאותו  אחד,  סיפור  אבחר  אולי 
פרסם עמית סגל תחת צו איסור פרסום, את דבר החשדות 
האות  היה  זה  בממשלה.  מאד  בכיר  שר  נגד  החמורים 
ביקש  אריה  דרעי.  אריה  נגד  הארוכה  החקירה  לפתיחת 

שאבוא אליו באותו לילה ונפגשנו במשרדו בירושלים. 
והיה  השר  מי  בשאלה  געשו  והתקשורת  "הרשתות 
האיסור  צו  על  לפרסם שמוותרים  חייבים  ברור שאנחנו 
ומודיעים שהשר הוא דרעי. ישבתי אז עם השר דרעי עד 
ואני  מאד  חמורים  היו  כאמור  החשדות  הלילה.  אמצע 
זוכר את אריה מסתכל לי בעיניים ואומר לי: לא עשיתי 
כלום ממה שמתייחסים לי. אבל כלום. אלה טענות שווא 

מופרכות. ואכן, התברר שהוא צדק לחלוטין".
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
"עבדתי במשך יותר מ-6 שנים עם מפלגה חרדית, עם שר 
ומקרוב  היטב  להכיר  ולמדתי  החרדי  הציבור  ועם  חרדי 
ציבור יקר. אני חושב שהציבור החרדי צריך לדבר יותר 
יותר  להיכנס  עמדותיו,  את  להסביר  הכללי.  לציבור 
ללבבות. אני חושב שהציבור הכללי לא מכיר בכלל את 
הציבור החרדי, את אורחות חייו, את מפעלי החסד, את 
ככל  לכן,  ועוד.  החינוך  חשיבות  את  ההדדית,  הערבות 
יכיר את העולם החרדי, רובו ילמד גם  שהציבור הכללי 

להוקיר, לכבד ואף לאהוב אותו".

רוני רימון : פרנציפים יוצרים מתיחויות

יועץ אסטרטגי, בעליו של משרד יחסי הציבור "רימון-
כהן". עובד עם חברות מובילות ועם ארגונים גדולים, 
בניהול  מתמחה  ההיי-טק.  ובתחום  דין  עורכי  משרדי 
נתניהו, עמיר  ומשברים. בפוליטיקה עבד עם  מאבקים 

פרץ ועליזה בלוך.

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

זוהי  ביבי".  לא  "רק  כממשלת  קמה  "הממשלה 
להוריד  רצו  שרק  מפלגות  שמונה  של  את ממשלה 

נתניהו מהשלטון. אין דבר אחר המחבר ביניהן. 
יחסית לכך - הממשלה מתפקדת בסדר. השרים 
שכל  כמובן  במשרדיהם.  השתדלות  עושים 
יוצר  וזה  שלה  לכיוונים  למשוך  מנסה  מפלגה 





"אני חושב שנתניהו, עד 
2015, הוא אחד מראשי 

הממשלה הטובים שהיו פה, 
אני חושב שהוא מדינאי 
מעולה וגם נהג באחריות 

מרובה בענייני ביטחון. אני 
מכיר אותו מקרוב לא מעט, 

מדיונים בתוך החדר, עוד 
בקדנציה הראשונה שלו 

וגם לאחר מכן כדו"צ. אבל 
במקום שאני בא ממנו, גם 
ראש המוסד או הרמטכ"ל 

הכי טוב עושה קדנציה אחת 
ולכל היותר שתיים וזהו, כי 
בשלב מסוים אתה מתחיל 

להתאהב ברעיונות שלך 
ובשגיאות שלך ובעצמך"



כשאת מוסיפה וניש לכל מכונה
הבגדים שמורים ומלאים חיים!

הסרת כתמים קשים
נטרול ריחות לא נעימים

השמדת 99.9% מהחיידקים

לבן בוהק עד 50 כביסות
®

תוספת
קבועה

כביסה
לכל 
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מתיחויות, אבל לא כאלו שיביאו להפלת הממשלה. 
הקואליציה  מגורמי  אחד  לאף  אין  תכלס, 
ולכן  בממשלה,  מכיסאו  להיפרד  מוטיבציה 
לתפקד  תמשיך  שהממשלה  הסיכויים  רוב 

לפחות עד למועד הרוטציה". 
כיצד אתה מנתח את עתידו הפוליטי/משפטי של 

ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
לבחירות  לגרום  תצליח  לא  האופוזיציה  "אם 
לראשות  לחזור  נתניהו  של  הסיכוי  אז   - מוקדמות 
הסיכוי  גובר  הסיבה:  ויותר.  יותר  קטן  נעשה  הממשלה 
מעשיו  על  "קלון"  גם  יוגדר  שבמסגרתה  טיעון  לעסקת 

של ראש הממשלה לשעבר". 
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
אדם  כלומר,  ונשמע'.  'נעשה  לי  שיאמר  כזה  אחד  "עם 
יש  כמוני  שליועץ  ושיבין  איתו  לעבוד  נעים  לי  שיהיה 
מה לתרום לו מבחינה מחשבתית. שנעשה ביחד סיעורי 

מוחות, ונבצע, כל אחד בחלקו את אשר סוכם. בדיוק". 
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

 ,2009 בשנת  נתניהו  של  הבחירות  קמפיין  את  "ניהלתי 
10 שנים  הפוגה של  )לאחר  לראשונה  נבחר  הוא  כאשר 
מהקדנציה הראשונה( לראשות הממשלה. יש לי הקדשה 
נכונותך לומר  אישית על ספר בה הוא כתב: "תודה על 
את הדברים". רבים מאוד לא מכירים את נתניהו וסבורים 
להקשיב  מוכן  ואינו  הכל  יודע  שהוא  מאמין  שהוא 
מוכן  הוא  הדברים.  פני  הם  כך  שלא  זהו  אז  לעצות. 
להקשיב ולשמוע, אגב, גם ביקורת נוקבת, בלי להיעלב 

ובלי לרטון. ברצינות". 
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
כולל  רבות,  שנים  כבר  החרדי  הציבור  את  מכיר  "אני 
הזה,  לתיק  משתוקק  אני   - האמת  משותפת.  בעבודה 
אבל שוב בסגנון של "נעשה ונשמע". הבעיה ביחס של 
כל  היכרות.  חוסר  בעיקרה  היא  לחרדי  החילוני  הציבור 
חילוני שיש לו חבר חרדי אומר: "אם כולם היו כמוהו..." 
של  ההיכרות  העמקת  על  ראשית  לעבוד  צריך  כלומר, 

הציבור החילוני עם החרדי. זה בעיניי קריטי. 
)אם  ללמוד  חייבים  החרדים  הפוליטיקאים  שני,  "דבר 
דברים  שישנם  להם(  חשובים  החילוניים  עם  היחסים 
ששגוי להתעקש עליהם, כי הם מכעיסים. דוגמא: הקמת 
גשר יהודית בתל אביב בשבת. האלטרנטיבה היא לבצע 
את ההקמה באמצע השבוע ולחסום ליום שלם את הרחוב 
העמוס ביותר בתל אביב, ועל ידי כך לייצר כאוס בלתי 
רגיל. לא מכל דבר צריך לעשות פרינציפ. את החילונים 
צריך ללמד שרוב החרדים אינם מתנכלים להם ושהם בסך 
הכל רוצים לעבוד יחד ואפילו לבלות יחד, למשל בלילות 
שישי. קירבה - יוצרת חברות והבנה. פרינציפים - יוצרים 
מתיחויות. אם תסדרו לי את התיק הזה - אשמח. ממש". 

אלעד וולף: נתניהו כלוא בכלוב זהב

ומשברים.  ציבוריים  למאבקים  ויועץ  תקשורת  יועץ 
את  ומגיש  שונים  בערוצים  פוליטי  כפרשן  משמש 
הפודקאסט 'ברייקינג' הסוקר את המשברים הפוליטיים 
החמים בישראל. שימש בעבר כדובר מפלגת מרצ. לפני 
קמפיינים  שמלווה   wbn משרד  את  הקים  כשנתיים 
ומאבקים ציבוריים, והוביל בין השאר מאבקי עובדים 
עבור ההסתדרות הלאומית, את המאבק לקליטת פליטי 
להעלאת   '40 'מינימום  מאבק  את  בישראל,  אוקראינה 

שכר המינימום ועוד.

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

נכונה:  הייתה  הזאת  הממשלה  של  הפתיחה  "נקודת 
היא הציגה משהו שונה ונתנה תחושה של שינוי וחזרה 
למסלול אחרי תקיעות ארוכה. היעד הראשון שלה היה 
מוצלח - גיבוש תקציב מדינה. מאז שעבר התקציב, נראה 
בעצם  מנפנפת  עדיין  מאחור,  תקועה  עדיין  שהממשלה 
הקמתה כהישג הכי גדול שלה ולא בפרטים, או לחילופין 
סבבי  את  והפסיקה  מדינה  תקציב  שהעבירה  בעובדה 

הבחירות.
"בטווח הארוך אלו לא הישגים איתם הולכים 'למכולת' 
יעדים  להציב  הממשלה  על  הקלפי.  אל   - ובפוליטיקה 
הרקע  רעשי  על  שיתגברו  מנת  על  חדשים,  לאומיים 

והמכשולים שלה, בעולם שבו אין יעדים לאומיים יוצאי 
דופן, רעשי הרקע הופכים חזקים יותר ובסוף הם הופכים 
על  להסתכל  הניסיון  יום,  של  בסופו  המהות.  להיות 
הממשלה הקודמת כל הזמן, יכול אולי לחזק את הדבק 
של הממשלה הנוכחית, אך לא בטוח שהוא יכול להחזיק 

את חבריה בבחירות הבאות".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
"נתניהו כלוא בכלוב זהב. הוא דמות נערצת על ידי כמעט 
חצי מהעם וזוכה לאהדה שאף מנהיג לא זכה לה, אך מצד 
שני, הוא חסום על ידי יותר מהחצי השני. את התיקו הזה 
נתניהו לא הצליח לשבור במשך ארבעה סבבי בחירות. 
נתניהו  של  חזרתו  זמן  יותר  תחזיק  שהממשלה  ככל 
לתפקיד ראש הממשלה תתרחק, ככל שיצליח לפורר את 
הממשלה, יצליח אולי למצוא את המפתח לכלוב הזהב 

ולחזור בגדול".
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
"לפני שנתיים הקמנו את המשרד שלנו לניהול קמפיינים, 
קיבלנו  אותו  כשהקמנו  ומשברים.  ציבוריים  מאבקים 
עם  לעבוד  ולא  בחירות  מערכות  לעשות  לא  החלטה 
בחירות  הקרובות.  השנים  בשבע  לפחות  מפלגות 
לאומיות הן אמנם ממכרות וממלאות באדרנלין, אך כל 
יועץ יודע שהן לא מתגמלות. במשך שנים קדימה אתה 
מזוהה מדי עם המפלגה שעבדת איתה, במהלך הבחירות 
אתה כמעט לא מצליח להתייחס ללקוחות הקבועים של 
המשרד ומשחקי הכוח והאגו בבחירות בתוך מטות הם 

תמיד אירוע לא פשוט. 
"המשרד שלנו הוא לא משרד יח"צ, אלא משרד שנותן 
מדיה,  רכש  מיתוג,  לרבות  לקמפיינים,  שלמה  מעטפת 
אנחנו  קמפיין  לוקחים  כשאנחנו  ועוד.  סושיאל  ליווי 
עובדים  אנחנו  בבליץ,  מטרה  לתוך  חרב  כשכירי  באים 
כמשרד בוטיק עם אחראי על כל תחום שדרוש כדי לשנות 
הבסיס  וזה  בקפידה  הלקוחות  את  ובוחרים  מציאות 
בחירות  מוניציפאליות,  מבחירות  בשונה  להחלטה. 
לכנסת הן אירוע שלא פשוט להתאושש ממנו. מה שכן, 
עושים,  כן  אנחנו  מפלגות,  לעומת  לפוליטיקאים,  ליווי 
ויצא לנו לעבוד עם פוליטיקאים מכל גווני הקשת - גם 
כאלה שיפתיעו מאד. פוליטיקאים שטרם יצא לנו לעבוד 
איתם הם פוליטיקאים מהמפלגות החרדיות והייתי שמח 

מאד ללוות פוליטיקאי ממפלגה חרדית".
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

כתבה  לא  מעולם  היא  למה  פעם  נשאלה  מאיר  "גולדה 
לה  אסור  מעניין  שבאמת  מה  שאת  הסבירה  היא  ספר. 
כך  לא באמת מעניין,  הוא  לה לספר  ומה שמותר  לספר 
שכן,  מה  ממני...  תקבל  לא  מעניינים  באמת  שסיפורים 
מוניציפאליות  בבחירות  השכל.  מוסר  עם  סיפור  אספר 
בעיר חילונית גדולה שעשיתי פעם אחת, הצלחתי למצוא 
מידע מעניין אודות קבוצת תורמים של המועמד המוביל. 
)לא  ולאומי  מרכזי  תקשורת  בכלי  התחקיר  את  פרסמנו 

מקומי(. 
עצמו  את  צילם  התחקיר  את  פרסמנו  שנגדו  "המועמד 
בסרטון שערך חמש דקות ובו הסביר לפרטים על התורמים 
שלו וניסה לנקות את שמו, הוא פרסם את הסרטון במימון 
גבוה ברשתות החברתיות כדי שיגיע לכל תושבי העיר. 
בסוף, הסרטון הזה הוא למעשה זה שהביא את המועמד 
להפסד בבחירות, ולא התחקיר... הוא למעשה סיפר לכל 
תושב את סיפור התחקיר, גם לאלו שלא צפו בו, הוא דאג 
שכולם ידברו על זה ולמעשה גם נתן עוד פרטים. בנוסף, 
להיות,  צריכה  המסקנה  וחלש.  אבוד  נראה  היה  הוא 
להיכנס  ולא  רקע  רעשי  לסנן  לדעת   ,1 לסעיף  בהמשך 
אליה, אלא  אותך  להכניס  מנסים  לזירה שהיריבים שלך 

תמיד לקבוע את הזירה בעצמך".
לו היית מקבל את 'תיק ההסברה' של המגזר החרדי, מה היית 

עושה בו?
והמדינה  הדת  בתחום  מהמלחמות  שהרבה  חושב  "אני 
הן מלחמות מיושנות שמזיקות לכל הצדדים, גם לציבור 
החרדי. ההתעקשות על סטטוס קוו ישן ולא רלוונטי הן 
הציבור  האחרונות  בשנים  אותו.  שסודקות  אלו  דווקא 
מהציבור  אינטגרלי  כחלק  ויותר  יותר  משתלב  החרדי 
קוו  לסטטוס  ללכת  צריכה  ישראל  כך  ובשם  הישראלי, 
העדיפויות  סדרי  את  לתעדף  צריכים  החרדים  ובו  חדש 
שלהם. איפה הם מאפשרים לציבור החילוני את החופש 

שלו במרחבים שלו ואיפה נדרשת אחריות לאומית סביב 
הצרכים של הציבור החרדי. 

יום כיפור, יום  "אחת הדוגמאות המדהימות בעייני היא 
איסור  או  הציבורי  צום במרחב  על  חובה  אין שום  שבו 
נסיעה ברכב, אך הכבוד ההדדי עושה את שלו ואף אחד 
הזה,  ביום  באוטו  לנסוע  חושב  לא  החילוני  מהציבור 
לבצע  בנוח  ירגישו  לא  החילונים  של  המוחלט  ורובם 
כפייה.  ולא מתוך  עבירות במרחב הציבורי מתוך כבוד, 
אני חושב שזה גם רלוונטי בכל הקשור לשיח על רפורמת 
הכשרות וגם בשיח הנוכחי על חמץ בבתי החולים. בעולם 
שבו נדע לכבד, לא נצטרך לריב על החוק והאחריות פה 

היא של שני הצדדים. 
את  איבדו  שהחרדים  חושב  אני  הפוליטית,  "ברמה 
בדיוק  לדאוג  הוא  שתפקידו  מאזניים  כלשון  תפקידם 
פער  נוצר  לימין  העיקשת  בהיצמדות  האלה.  לדברים 
שכבר קשה מאד לתקן, אך עדיין אפשרי וזה דבר שהייתי 
עמל על מנת לתקן. נושא נוסף שכדאי לשים עליו דגש 
הציבור  נגד  וההסתה  המשטרתית  האלימות  הוא  לאומי 
מיעוטים  קואליציית  הזה  בנושא  לייצר  יש   - החרדי 
רחבה שתגבור על היכולת של כוחות להתנכל למיעוטים 

באלימות".

אמנון שומרון: ממשלה עם 8 ראשים

יועץ אסטרטגי 'זליגר שומרון'

בתשעת  תפקודה  ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
החודשים שחלפו עד כה?

8 ראשים בלי שום חיבור טבעי ביניהם  "זו ממשלה עם 
ככל  לתפוס  ניסה  מהם  אחד  כשכל  נתניהו  מאיבת  חוץ 
יעדים אידיאולוגים, רק תועלתניים.  יכולתו. לא היו לה 
אף אחד מראשי המפלגות לא העריך את בנט, לא באמת 
ראה בו ראש ממשלה ראוי ולכן גם לא הפגין כלפיו יראת 
כבוד, מה שהותיר את בנט להתאמץ ולהשיג את יוקרתו 
בכוחות עצמו דרך תדרוכים עיתונאיים בלתי פוסקים. אין 
ספק שבנט היה ראש הממשלה של התקשורת הישראלית.
היא  פרו ממשלתית.  תקשורת  חודשים של   9 היו  "אלה 
ניהלה בהצלחה לא מבוטלת את מבצע 'שומרי הממשלה' 
הדמוקרטיה  את  לרמוס  ולקואליציה  לשריה  ואפשרה 
לא  שמעולם  כפי  הקיצוני  השמאל  חלומות  את  ולממש 

מומשו".
ראש  של  הפוליטי/משפטי  עתידו  את  מנתח  אתה  כיצד 

הממשלה לשעבר בנימין נתניהו?
ממשלה  ראש  ולהיות  לחזור  רוצה  נתניהו  אם  "השאלה 
או להבטיח שמשפטו ייפסק. הוא יוכל לחזור לכהן וזה 
הוא  גם  אבל  היהודי,  בוודאי  הציבור,  רוב  שרוצה  מה 
מבין שבכך המשפט יימשך ולילותיו יהיו עמוסי חלומות 
בעתה מהפללתו במשפט וכניסה לכלא בגיל 75. לא ככה 
מה  לדעת  קשה  הציבוריים.  חייו  את  לסיים  רוצה  הוא 

יכריע את שיקוליו".
איתם?  לעבוד  רוצה  שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 

ומדוע?
צפויות.  די  ותוצאותיה  שמעניינת  אחת  אין  "מהקיימות 
אני מניח שתקום מפלגה ימנית חילונית או מפלגת מרכז 

ימין אמיתית בניגוד למפלגות המרכז הקודמות". 
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מקריירת הייעוץ שלך...

היה  פרץ  רפי  בהן  בבחירות  סילמן  עידית  של  "הסיפור 
אמור לרוץ עם בן גביר ובלחץ נתניהו הוא זרק אותו. ביום 
הגשת הרשימות התארגנו לקיים במשרדנו בשעה 13 מעין 
מסיבת עיתונאים מצולמת בלי עיתונאים עם המועמדים 
סילמן  אבל  סילמן.  ועידית  בק  גביר, שרה  בן  פרץ,  רפי 
לא הגיעה. רק ב16 היא הופיעה והסבירה שעצרה בבית 
חולים עם סיפור תמוה. צילמנו את המועמדים מכריזים 
נסעו  הם  ממשרדנו  מכולם.  יפה  דיברה  וסילמן  נאמנות 
לוותר  פרץ  על  לחץ  ביבי  הרשימות.  להגשת  לירושלים 
על בן גביר ולחבור לבנט. פרץ היסס ושעה לפני הגשת 
היה  זה  לבנט.  עורקת  שהיא  הודיעה  סילמן  הרשימות 
הקש ששבר את פרץ והוא נכנע ללחץ המשולב וזרק את 

בן גביר. אגב, סילמן לא נבחרה אז".
המגזר  של  ההסברה'  'תיק  את  מקבלת  היית  לו 

החרדי, מה היית עושה בו?
תקשורת  אנשי  עם  להסברה  על  גוף  "מקים 
ותובע  הרף  ללא  ומגיב  שעוקב  ומשפטנים 
כשצריך ומפעיל מגיבים חובבנים. מייצר לגוף 







מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

את ליל הסדר נחוג בצוותא כבני מלכים. כדי להבטיח את 
שלומם של המבוגרים חשוב לוודא שאף אחד מאיתנו לא 

חולה, ועלול חלילה, להדביק את סבא או סבתא. 

מה עושים? נבדקים באמצעות אנטיגן ביתי )זוכרים? בשני 
צדי הלוע ואח"כ באף!(, ומזכירים גם לאורחים שהחיסון 
נגד נגיף קורונה הוא ההגנה הטובה והיעילה ביותר. 
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מקצועיים  דוברים   5-6
בדומה  משפטית.  ומחלקה 
הקיצון  השמאל  לארגוני 
בהם  שפוגע  מידע  שבכל 
ולא  ותוקפים  מגיבים  מיד  הם 
מה  זה  טיפול.  ללא  פינה  משאירים 

שייצר להם השפעה וכוח הרתעה".

מורן עג'מי: נתניהו דמות היסטורית

מרצה  פוליטית,  אסטרטגית  יועצת 
בשנים  ופוליטיקה.  לתקשורת 
אנשי  מגוון  עם  עבדה  האחרונות 
חברות  מנכ"לים,  מפלגות,  ציבור, 
קמפיין  בניהול  החל  וארגונים, 
ועד  ציבוריים  וקמפיינים  בחירות 
שונים  אסטרטגיה  ולתפקידי  לדברור 
וראשי  מועמדים  כנסת,  חברי  עם 
מפלגות, מש"ס ועד הליכוד, העבודה, 

מרצ ועוד.

ועל  הנוכחית  הממשלה  על  דעתך  מה 
עד  שחלפו  החודשים  בתשעת  תפקודה 

כה?
"אם היה נדמה שהממשלה לא תצליח 
למדנו  בה,  השוני  כל  לאור  להחזיק, 
שאין דבר שכסף ומעט עצימת עיניים 
לא יכולים לקנות. כולם שוגים לחשוב 
שמחזיק  ביבי"  לא  ב"רק  רק  שמדובר 
נביט  אם  אולם  יחדיו.  שם  כולם  את 
נוכל  הקואליציה,  מרכיבי  על  טוב 
לכולם  גנץ  בני  מלבד  שאולי  לראות 
לא  יותר להפסיד מ"רק  יש הרבה  שם 
ביבי", בין אם זה את ראשות הממשלה, 
היכולת לקדם מינויים או בכלל תפקידי 
בעיני  וזה  לעולם.  ישובו  שלא  שרים 
דבק הרבה יותר חזק, וכשכלל מרכיבי 
הממשלה  זאת,  מבינים  הקואליציה 

תוכל להמשיך ולהחזיק עוד זמן רב".
הפוליטי/ עתידו  את  מנתחת  את  כיצד 

לשעבר  הממשלה  ראש  של  משפטי 
בנימין נתניהו?

הדמויות  כאחת  ייזכר  לעד  "נתניהו 
מדינת  של  המשמעותיות  ההיסטוריות 
ציון  לבן  שכבן  חושבת  ואני  ישראל. 
נתניהו ע"ה, זו גם הייתה מטרתו. מכאן 
וכשכולנו פחות או יותר מבינים שאכן 
יש עסקת טיעון מגובשת על השולחן, 
או  אותה  ייקח  נתניהו  האם  השאלה 
- האם  לא תהיה תלויה במורשת שלו 
בקונסטלציה  לעצמו,  לייצר  יצליח 

את  שתשמר  פרישה  הזו,  הספציפית 
גודל דמותו ההיסטורית".

שהיית  פוליטיקאי  או  מפלגה  איזו  יש 
רוצה לעבוד איתם? ומדוע?

הזו  השאלה  על  משיבה  הייתי  "תמיד 
ב'עמנואל מקרון' אבל השנה האחרונה 
החזירה אותי אחורה ולכן אשיב הפעם 
קרה.  כבר  שזה  אפילו  דרעי,  באריה 
חד  היסטורי  מנהיג  הוא  דרעי  אריה 
הסוציולוגיה  את  לתמיד  ששינה  פעמי 
והמדינה.  הישראלית  החברה  של 
על  מקרינה  ההיסטורית  חשיבותו 
העתיד.  על  ובטח  המדינה  של  ההווה 
עטרה  בהחזרת  בש"ס  עסקו  פעם  אם 
ליושנה, כיום אריה דרעי הוא מי שיכול 
)ואני  הזו  העטרה  את  לנו  להראות 
כמובן מדברת על הפריפריה, החרדיות 
שחלקים  בישראל(  המסורתי  והציבור 
יפה  היא  כמה  עד  יודעים  לא  בעם 
ולדאוג להצעיד אותה לקדמת הבמה".

יודעים  לא  שאנחנו  משהו  לנו  ספרי 
מקריירת הייעוץ שלך...

"משפט מפתח שלמדתי מחיים כץ: יש 
אפשר  אי  שמצליחים.  ויש  שמסבירים 
ארוכים.  הסברים  עם  לחיים  לבוא 
אימצתי את זה לחיים שלי ולעסק שלי. 
אתכם  יהפוך  גם  זה  לכולכם,  ממליצה 

למיומנים יותר ברשתות".
של  ההסברה'  'תיק  את  מקבלת  היית  לו 

המגזר החרדי, מה היית עושה בו?
היופי  את  להציג  מתעקשת  "הייתי 
ובכל  הזדמנות  בכל  החרדי.  בציבור 
החילוני  לציבור  מראה  פשוט,  מקום. 
את הדברים היפים ששובים אותי בכל 
פעם מחדש. וב"ה יש הרבה כאלו. החל 
רק לאחר החרדי  לא  בערבות ההדדית 
בילדים  המשך  החילוני,  לאח  גם  אלא 
להפליא  ומחונכים  בבית  שמסייעים 
בית,  שמתחזקות  חזקות  לנשים  ועד 
והטוב,  והאמונה  וקריירה.  משפחה 

היהדות בקיצור.
"הייתי אוחזת בכל הנתונים האפשריים: 
העובדים,  החרדים  בכמות  החל 
שיוצא  בכסף  הלומדים,  המתנדבים, 
מקופת המדינה )רמז, הרבה פחות ממה 
את  הרף  ללא  ומתדרכת  לצייר(  שנהוג 
העיתונאים. דואגת שהיוצאים מן הכלל 
הכללי.  הציבור  בקרב  ככאלו  יצטיירו 

שההבדל יהיה ברור לכולם".
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"אני חושב שהרבה מהמלחמות בתחום 
הדת והמדינה הן מלחמות מיושנות 

שמזיקות לכל הצדדים, גם לציבור החרדי. 
ההתעקשות על סטטוס קוו ישן ולא 

רלוונטי הן דווקא אלו שסודקות אותו. 
בשנים האחרונות הציבור החרדי משתלב 

יותר ויותר כחלק אינטגרלי מהציבור 
הישראלי, ובשם כך ישראל צריכה ללכת 
לסטטוס קוו חדש ובו החרדים צריכים 

לתעדף את סדרי העדיפויות שלהם"





100%
הידעתם?

לפרטים נוספים:
קו המידע של משרד הבריאות
לציבור החרדי: 03-5097000

לבירור שעות פתיחה וכתובות
תחנות חיסון ניתן לפנות למוקד

מבצע החיסונים נגד נגיף הפוליו-שיתוק ילדים
מתרחב לאזורים נוספים

טיפה ועוד טיפה
וכל הילדים מוגנים!

מילדי מאה שערים
חוסנו נגד נגיף הפוליו!

העניקו גם אתם לילדכם את ההגנה וחסנו אותם נגד הנגיף המסוכן.
מחלת הפוליו עלולה לגרום ח"ו לשיתוק. החיסון מונע תחלואה!

אם ילדיכם טרם השלימו את החיסון (בהתאם לגילם)
פנו בהקדם לטיפת חלב או למוקד קול הבריאות 5400*

לבירור נקודת ההתחסנות הקרובה.

הרב ציון כהןהרב דוד יוסף

הרב נפתלי נוסבויםהרב אופיר מלכא

הרב שבח צבי רוזנבלטהרב משה קלייןהרב מנחם מנדל פוקס הרב חיים שמעון פינטו

הרב שמואל מונטג

הרב צבי ברוורמן

הרב זושא הורביץהרב אברהם דרברימדיקר

הרב יעקב תופיקהרב יעקב מאיר שטרןהרב שריאל רוזנברג הרב יצחק רצאבי

הרב יהודא סילמן

הרב חיים אלעזר ווייס

הרב יצחק אייזיק לנדא   הרב דוד לאו

הרב שמאי קהת הכהן גרוסהרב משה ברנסדורפר הרב שמעון בעדניהרב אהרן בוטבול
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השורשית,  החסידית  המוזיקה  של  המחודשת  התחייה 
הקשר האישי עם ר' משה גולדמן ע"ה שהניב להיטי ענק, 
העצומה  ההצלחה  חדשים,  כישרונות  למציאת  המסע 
של "לחיים טיש", מקצבי המוזיקה החסידית בת ימינו, 
וכיצד הוא קונה את לבם של המאזינים. אחרי עשרות 
רבות של הפקות, המפיק החסידי ר' יוסף משה כהנא לא 

נח ושוקד על הפרויקט הבא

מנדי קליין
הקבוע  הסטטוס  זה  עסוק.  כהנא  משה  יוסף  ר' 
שייצא  דיסק  בהפקת  עסוק  לא  הוא  אם  שלו. 
בקרוב, אז הוא עסוק בהוצאה לאור של משחק 
יהודי חדש שהולך לכבוש את מדפי החנויות, 
בתערוכה  אותו  תמצאו  אז  במשחק,  לא  ואם 
אלה,  בכל  לא  ואם  חדש,  תוכן  מחפש  בסין, 
אז - ועוד לא סיימנו למנות הכל – סוגר הפצה 

לאלבום החדש של שוואקי באמריקה.
כבר 30 שנה, בקירוב, שהוא חלק בלתי נפרד 
מאחוריו  החסידית.  המוזיקה  של  הקול  מפס 
המספר  )את  שהפיק  אלבומים  של  רבות  עשרות 
המדויק הוא לא מסכים לגלות. "עין הרע", הוא מסביר(, 
ביניהם,  לא.  ומה  שיזם  פרויקטים  עיבד,  או  שהלחין  שירים 
הפרויקט ששינה את שולחן השבת בבתים רבים בארץ ובעולם: 
"לחיים טיש", שהכיר את שירי השבת החסידיים לכלל הציבור, 
שם הוקלטו לראשונה יצירות רבות שמעולם לא הוקלטו באופן 

רשמי עד אז.
 – שלו  החסידות  בהן  לחסידויות,  רבים  אלבומים  הפיק  הוא 
ועוד  צאנז  סקולען,  נדבורנה,  לויז'ניץ,  גם  רק.  לא  אך  בעלזא, 
 "2 חב"ד  טיש  "לחיים  האלבום  לאור  יצא  לאחרונה  רק  ועוד. 
שהפיק, וגם האלבום של זאנוויל ויינברגר שהיה מעורב בהפקתו, 
ולפני כן, לפני כשנה וחצי, הפיק אלבום נוסף, "קומזיץ 4", ובו 
שירי קומזיץ ידועים ופחות ידועים, בעיבודים חדשים שלו ושל 

יהודה גלילי. לכהנא, אם כן, עדיין יש לחלוטין את החוש לזהות 
את מובילי המוזיקה החדשים בציבור החסידי, ולהביא אותם גם 

באלבומים שלו, ועם הטאצ' החסידי האמיתי.
ר' יוסף משה, איך הכל התחיל?

 28 לפני  )גראמער( בחתונות כבר בתשנ"ד,  "התחלתי כבדחן 
שנה, והצלחתי בזה מאד. מכיוון שידעתי לכתוב חרוזים ביידיש, 
שניים  דיסקים,   3 אז  והוצאתי  ביידיש,  שירים  לכתוב  החלטתי 
מהם מאד מפורסמים – 'לחיים אידען' ו'לחיים ברידער', עם הרב 

ירמיה דמן ששר ומונה רוזנבלום שעיבד, ממש הלכתי בגדול. 
"צריך לזכור שבזמן ההוא, איכות ההשקעה בדברים החסידיים 
שכן  אלבומים  כמה  בבעלזא  אמנם  היו  נמוכה.  היתה  שיצאו, 
אני  בה  בתקופה  אבל  וכו',  העיבודים  מבחינת  בהם  השקיעו 
באלבומים  השקיעו  פחות  דעך,  כבר  זה  לפעול,  התחלתי 
החסידיים שיצאו. ואני חשבתי, ובאותה תקופה גם ידידי ר' משה 
גולדמן ז"ל חשב כך, שאם האלבומים החסידיים יחזרו להשקיע 
במוזיקה יפה כמו שצריך, הם יצליחו. כי הציבור החסידי כן רוצה 
וצמא לזה, ופשוט השאלה היא כמה אתה משקיע. והאלבומים 
האלה, שהיו הסנונית הראשונה, היו הצלחה כבירה. מכרתי מעל 
או  פריד  דוד,  בן  לא  אתה  אם  תקופה  כשבאותה  מהם,   20,000

קרליבך, למכור מעל 10,000 היה בלתי ייאמן".
והצלחת לגייס גם את הרב דמן, שעד אז שר רק באלבומי בעלזא.

"נכון. אני חסיד בעלזא וכך היה לי קשר אתו, וגם הוא מצדו 
רצה לטעום משהו שונה, לעשות משהו אחר. גם השירים דיברו 

המורשת 
של כהנא
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הללו  האלבומים  ביחד.  הלך  הכל  אז  מאד,  אליו 
שעד  למצב  שהגעתי  עד  הצליחו,  כך  כל  ביידיש 
היום, לאיפה שאני לא מגיע באמריקה לאירוע כמו 
לשיר  יכולים  הנוכחים  כזה,  משהו  או  ברכות  שבע 
לי שירים שלמים מהאלבומים האלה, שירים שאפילו 
אני כבר לא זוכר את המילים שלהם. ושם - עד היום 
כולם מדברים על זה... זה היה חוט משולש שמאד 
שואלים  וכולם  ואני,  דמן  ירמי'  ר'  מונה,  הצליח: 

אותי מתי המשולש הזה יחזור".
נו, ומתי הוא יחזור?

"אני לא חושב שזה יחזור. אלו היו זמנים אחרים 
וזה היה טוב לזמנו, אבל לך תדע, אולי תהיה הפתעה 

ונעשה שוב איזה משהו, שלושתנו ביחד".

"לא סתם מוכר פלסטיק עגול"

שם  בארה"ב,  כהנא  עושה  מזמנו,  נכבד  חלק 
לאחת  נחשבת  שבראשותו,  "לחיים"  חברת  כאמור 
מחברות ההפצה הגדולות ביותר, שמפיצה אלבומים 
אותם.  הפיק  שכהנא  כאלה  דווקא  לאו  רבים, 
באמריקה",  ההפצה  זו  היום  שלי  העיקרי  "הביזנס 
מהארץ.  תכופות  היעדרותו  פשר  את  מסביר  הוא 
"במסגרת הזאת אני מפיץ לחנויות אלבומי מוזיקה, 
וגם צעצועים, חוברות קומיקס ועוד. למשל, הפצתי 
השנה בארה"ב את כל הזמרים הגדולים: משוואקי, 
שמילי אונגר )'חוזר לבמה', שיצא בשבועות אלה(, 
מוטי אילוביץ' ואהרל'ה סמט, ועד ליפא שמעלצר. 
את  יש  'לחיים'.  של  להפקות  קשורה  לא  ההפצה 
יש  ההפצה.  של  כהנא  את  ויש  ההפקות,  של  כהנא 
חלוקה מאד ברורה בין ההפקות של יוסף משה כהנא 
בעצמי,  מוציא  שאני  המוזיקה  שלו.  ההפצה  לבין 

שונה לחלוטין מזו שאני מפיץ".
בתחילת העשור שעבר, נעלם כהנא למספר שנים 
לפני  עד  זה  כל  בהפצה.  והתמקד  ההפקות,  משוק 
ההפקות  שוק  אל  בסערה  חזר  אז  שנים,  כחמש 
החסידיות עם האלבום "לחיים קומזיץ". "היו באמת 
כמה שנים שפחות עשיתי בהן הפקות. למה עזבתי? 
ומהצריבות  מהמכירות  קצת  התייאשתי  כי  אולי 
ומהפקות  סוויץ' בראש,  לי  זה. פשוט החלפתי  וכל 
ודברים  יהודיים  צעצועים  לייצר  עברתי  מוזיקה 
להפיק  החיידק  הזה,  הזמן  בכל  גם  אבל  אחרים. 
את  להפיק  לבסוף  שחזרתי  ועובדה  נשאר,  מוזיקה 
נושא  על  אחראים  שלי  עובדים  היום,  האלבומים. 
מלמעלה,  אותם  מלווה  ואני  בחברה,  הצעצועים 
ותמיד מוודא שכל מה שנייצר, יהיה עם תוכן יהודי, 
תוכן חסידי מאד. בעצם, אני מוכר תוכן יהודי - אם 
זה במוזיקה, בצעצועים או בדברים אחרים. אני לא 

סתם מוכר פלסטיק עגול".
וכשחזרת, דאגת שבהפקות שלך ישירו ויהיו הכוחות 

החדשים, כמו זאנוויל וינברגר ועוד.
ונהייתי  הצעירים,  החבר'ה  עם  התחברתי  "נכון. 
לעבוד  כבר  צעיר מחדש. למעשה, התחלתי  בעצמי 
עם הצעירים, כמו עם המלחין הרשי וינברגר או עם 
זה  מכן,  ולאחר  שהפצתי.  האלבומים  דרך  זאנוויל, 
חדשות.  הפקות  איתם  להפיק  גם  עבורי  טבעי  היה 
מכך,  לי  שיש  והחיות  הזה  החיידק  לי  חזר  באחת 
וזהו, ממשיכים ובגדול. ממש לאחרונה הוצאתי את 
'לחיים טיש חב"ד', והפקות נוספות בהן שרו זמרים 

ידועים וילדי פלא".
הפרויקט  של  המובילים  היו  הם  פלא,  ילדי  אפרופו 

המפורסם שלך, "מתיקות".
שנות  באמצע  שהתחלתי  פרויקט  היה  "'מתיקות' 
בכלל.  חסידיים  זמרים  היו  לא  ההוא,  בזמן  ה-90'. 
כמעט כל הזמרים פזלו לעשות את הסגנון המודרני, 
כי חשבו ששם נמצא הכסף, ואולי זה אכן היה כך אז, 
אני לא יודע. היום, לפחות, אנחנו יודעים שזה כבר 

התהפך, והסגנון החסידי שולט כיום. בכל מקרה, אני 
להחזיר את  לחזור לטעם החסידי,  וחיפשתי  הלכתי 

זה. 
"מאד אהבתי את ילדי הפלא וחשבתי שהם יכולים 
פרחי  את  מאד  אהבתי  גם  כזה.  פרויקט  להוביל 
מיאמי, במיוחד הראשונים, ונכנסתי לדבר הזה יחד 
להפיק  החל  הוא  שגם  כאמור,  גולדמן,  משה  עם 
ילדי באבוב באותה  'קעמפ שלווה' עם  את אלבומי 
תקופה, אולי קצת לפניי. אני וגולדמן הלכנו יד ביד 
כל הזמן, עזרנו האחד לשני. גולדמן הלחין לאלבומי 

מתיקות הראשונים מספר שירים. 
ההפקות  של  שלי  ההתחלה  היתה  "'מתיקות' 
שמעבר לאלבומים ביידיש, ובמהלך השנים הוצאנו 
5 אלבומי מתיקות שהיו בנויים בעיקר על ילדי פלא, 
היו  כשבתווך  טיש',  'לחיים  את  להפיק  עברתי  ואז 
ויז'ניץ  או  בעלזא  כמו  החסידויות  אלבומי  כמובן 

שהוצאתי".
היית בין היחידים שגולדמן העניק להם לחנים מעבר 

להפקות שלו.
עזרתי  השנים.  כל  אליו  קרוב  מאד  הייתי  "נכון. 
לו קשרים  לו להפיץ את אלבומיו בארץ כשלא היו 
שלי,  להפקות  ילדים  להביא  לי  עזר  והוא  כאן, 
למצוא ילדי פלא מתאימים. גם כשלי היה ילד פלא 
הקליט  והוא  גולדמן,  להפקות של  אותו  נתתי  טוב, 
אחים,  כמו  קרובים  היינו  שלווה.  לאלבומי  אותו 
וכך הצלחתי להוציא ממנו לחנים. גם אייזיק האניג 
בזכות  זה  הוציא ממנו כמה לחנים לאלבומיו, אבל 

שהוא היה סולן באלבומי 'שלווה' של גולדמן".

 "הבאתי פרישקייט, חיות חדשה"

אלבומים  עשרות  הפקת  מאחורי  גם  עומד  כהנא 
אלבומים  מעט  לא  ביניהם  השונות,  לחסידויות 
"הוצאתי  משתייך.  הוא  אליה  החסידות  לבעלזא, 
אלבומים בין השאר לבעלזא, ויז'ניץ, צאנז, סקולען, 
הראשונה  החסידות  היתה  בעלזא  ועוד.  נדבורנה 
בעידוד  לאור,  חדשים  שירים  עם  אלבום  שהוציאה 
הרבי שליט"א, והשירים האלו דיברו לאנשים. אלא 
החייתי  ואני  השנים,  במשך  דעכו  האלו  שההפקות 
אותם חזרה. הוצאתי 10-11 אלבומים לבעלזא, וגם 
האלבום  שהיה  אוצרות',  'חסידישע  את  הוצאתי 

הווקאלי החסידי הראשון".
למה בחסידויות שאינן בעלזא נעזרו בך, ולא בכוחות 

מתוך החסידות שלהם?
המוזיקה  בתחום  היחיד  אז  הייתי  כי  "פשוט 
והבאתי  דברים,  והפיק  עבד  שעדיין  החסידית 

להפקות הללו פרישקייט, חיות חדשה. אז כולם רצו 
כנראה את הטעם הזה".

וכשאתה רואה היום את הפריחה באלבומים החסידיים 
או  נחת"  "אידיש  כמו  "מתיקות",  את  שממשיכים 

"יונגערליך", מה זה עושה לך?
"אני שמח שכולם לוקחים ממני רעיונות ועושים 
את זה, וככה מתרבה כבוד שמים. אני כבר עשיתי את 
שלי, ואני מפרגן לכל אחד שממשיך את הדרך הזאת. 
ותחרות עם אף אחד, ממש  קנאה  לי שום  אין  אבל 
לא  העולם  שלי.  את  עשיתי  שכבר  מרגיש  אני  לא. 
שייך לאדם אחד, ובכלל, אף פעם לא הייתי טיפוס 

שמקנא באחרים.
לחבר'ה  פתח  לתת  תמיד  השתדלתי  מצדי  "אני 
עם  עבדתי  למשל,  שלי.  בהפקות  לעבוד  הצעירים 
שהיום  חבר'ה  הרבה  דרכו.  בתחילת  קאליש  דודי 
מוכרים מאד, התחילו אצלי, במקהלת 'לחיים', כמו 
שלומי  גם  שטעקל.  ומשה  ויזל(  )מוטי  הלוי  אהרן 
דאסקל ושלומי גרטנר שרו לראשונה אצלי, ב'לחיים 
אידען'. וגם היום, אני עובד עם הרשי וינברגר, שהוא 

מצעירי המלחינים בדור".
מהו הפרויקט הכי נמכר שלך עד היום?

"ללא ספק, 'לחיים טיש' הראשון, עם שירי השבת. 
הוא היה אלבום ששבר את כל שיאי המכירות, והגיע 
בימים  אליהם  הגיע  דוד  בן  מרדכי  שרק  למספרים 
היתה  לי  נמכרו.  אלבומים   70,000 מעל  הטובים: 
שיטה כיצד לפרסם את זה בצורה הכי טובה. בנוסף, 
כדי  במיוחד,  טוב  במחיר  למפיצים  זה  את  מכרתי 
שיהיה  והעיקר  הזה,  מהאלבום  יפה  ירוויחו  שהם 
עניין  גם  היה  כמובן  זה  אנשים.  ועוד  לעוד  אותו 
רציתי  לזה  מעבר  אבל  'לחיים',  המותג  בניית  של 
לי חשוב  היה  חרדי.  בית  בכל  יהיה  הזה  שהאלבום 
זה  וב"ה  החסידיים.  השבת  שירי  את  יכירו  שכולם 

אכן הצליח ובגדול.
"ובכלל, 'לחיים טיש' הפכה לסדרה שלמה סביב 
עד  ועוד.  נוראים  ימים  חגים,  ומעגל השנה:  השבת 
שהוצאתי את 'לחיים טיש ימים נוראים' הראשון, לא 
היה אלבום כזה. בכל חסידות היו מוציאים דיסקים, 
ימים  של  אחד  שיר  בהם  מוצא  היית  ושם  ופה 
נוראים. והנה, באתי והוצאתי דבר כזה מסודר עם כל 
ניגוני הימים הנוראים החסידיים. מונה אמר לי אז: 
האלבום הזה הוא לא סתם משהו שאנשים אוהבים, 
אלא משהו שיש להם צורך בו. אני זוכר עד היום את 

המשפט הזה, והוא צדק. 
הציבור,  למען  אז  עבדתי  שבאמת  חושב  "אני 
איזה  שהייתי  בגלל  ולא  לציבור.  חסר  מה  חיפשתי 

צדיק וקדוש, אלא כי זה מה שהנחה אותי כל הזמן, 
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ההבנה שאני עובד למען הציבור. זה 
פשוט הסיפוק וההנאה שלי. אף פעם 
שלי  באלבומים  למכור  חשבתי  לא 
מה  לראות  אלא  שלי,  הטעם  את  רק 
למכור,  זה  ואת   - אוהבים  אנשים 
מכניס  אני  עצמן  בהפקות  כשכמובן 
את הנשמה ואת הטעם שלי בניגונים 
מה  חשבתי:  הזמן  כל  שנבחרו. 
להם?  ואין  צריכים  החסידי  בציבור 
אם  פשוטה:  נוסחה  זו  הצליח.  וזה 
אתה עכשיו חושב מה אנשים רוצים 
ומציע להם את זה, תצליח. אם אתה 
מבין מה הקוראים שלך רוצים לקרוא 
אם  מוצלחת.  תהיה  היא  בכתבה, 

תחשוב: איך אני משכנע אותם להאמין במה שאני 
מאמין, פחות תצליח".

אז מה באמת עדיין חסר לציבור החסידי?
"לא יודע להגיד, אני חושב על זה. הנה, שמנו לב 
למשל שאין הפקות ואלבומים חסידיים המיועדים 
לגילים הקטנים ממש, 2-3, ואז הוצאנו את סדרת 
אלבומי 'אידיש קינדר' ו'אידיש קינדרגארטן' לחגים 
ובכלל, שהצליחו ביותר. זה הצליח בגלל החוסר, 
כי ראיתי שגם הקטנים צריכים משהו לרקוד אתו, 
לשמוע ולהאזין. יש שם בעיקר שירים, מפורסמים 

וחדשים כאחד, וקצת דיבורים וסיפורים".
 ומה עוד יוסף משה כהנא יכול לחדש כיום?

בה  שובר  שאני  הדולר,  מיליון  שאלת  "זאת 
בהן  השנים  כל  במהלך  מקרה,  ובכל  ראשי.  את 
העניין  שעיקר  מעניין,  לדבר  לב  שמתי  פעיל,  אני 
כשהוצאתי  שנים.  כמה  כל  מתחלף  האנשים  אצל 
העיבודים,  אז  היה  העיקר  אידען',  'לחיים  את 
שדיברו מאד חזק לאנשים; אחר כך היתה תקופה 
תקופה  אלבומי החסידויות; בהמשך,  של הצלחת 
על  מסתכלים  כבר   – והיום  הזמרים;  הצלחת  של 
כמובן  לא.  או  השירים עצמם, האם השיר מוצלח 
היום  אבל  טוב,  וזמר  טוב  עיבוד  גם  צריך  ששיר 
זה כבר לא העיקר, אלא השירים עצמם. זה הסיבה 
למרות  מאד  מצליחים  לפעמים  שסינגלים  למשל 
הזמרים  וגם  פשוטה  היא  לעתים  בהם  שהמוזיקה 
ממש  עצמו  השיר  כי  רק  מה,  יודע  מי  תמיד  לא 

טוב".

 "אין היום את הסאונד של פעם"

 מה הפרויקט שאתה הכי גאה בו?
'לחיים  בהם:  גאה  שאני  אלבומים  הרבה  "יש 
לך'.  נודה   -  2 'מתיקות  ברידער',  ו'לחיים  אידען' 
ה'לחיים  את  כמובן  לציין  אפשר  טיש',  מ'לחיים 
הראשון  טיש'  וה'לחיים  לשבת,  הראשון  טיש' 
ולחנוכה. בקיצור,  והראשון לפסח  נוראים,  לימים 
כל ה'לחיים טיש' הראשונים לחגים. אני מאד גאה 
בו  יש  הראשון.  חב"ד'  טיש  'לחיים  באלבום  גם 
חיות מיוחדת. כשהוא יצא, אנשים עוד לא הכירו 
את השירים האלה וזה הקפיץ את כולם. בחב"ד יש 
שירים מיוחדים, אבל כשהאלבום הזה יצא, הציבור 
כמובן,  היום,  כראוי.  אותם  הכיר  לא  עוד  החסידי 

כבר כולם שרים את שירי חב"ד.
'כולנו  בשם  מיוחדת  הפקה  עוד  עשיתי  "לפסח 
לדעתי  בו  שהצלחתי  סאונד  יש  ושם  מסובין', 
יותר מכל שאר האלבומים. גם בלחיים טיש שבת 
אני חושב שזה קשור  הראשון היה סאונד מיוחד. 
לכך שאז עוד הקליטו באנלוגי, כשעוד לא הייתה 
הקלטה דיגיטלית דרך המחשבים. היה שם סאונד 
כל כך יפה, שאני כבר לא יכול להגיע אליו היום. 

בכלל, אם יש משהו שמפריע לי ביצירה היום, הוא 
שיש הרבה טכני בהקלטות, ובתוצאה לא שומעים 

את הנשמה כמו שצריך".
כמו  שירים,  מעט  לא  הלחנת  גם  השנים  במהלך 
את  בעצמך  ועיבדת  כמעבד,  התגלית  וגם  "ותגדלם", 

רוב ההפקות האחרונות שלך.
מכניס  אבל  שירים,  הרבה  מלחין  אני  "בהחלט. 
ביותר. במהלך השנים  הטובים  את  רק  לאלבומים 
אני  'מודה  כמו  שהלחנתי,  שירים   15-16 פורסמו 

לפניך', 'מה נשתנה' או 'ותגדלם' שהזכרת.
בדיסקים  עיבודים  הרבה  גם  עשיתי  "ואכן 
שהוצאתי. חוץ מהאקורדים, אני עושה הכל. ואיך 
יושב  אני  פשוט:  תווים?  לדעת  מבלי  מעבד  אני 
התוצאה  מה  להם  ומסביר  המקום  על  הנגנים  עם 
שאני רוצה לשמוע. והם מנסים ככה ומנסים ככה, 
גם באלבומים  רוצה לשמוע.  עד שיוצא מה שאני 

האחרונים שהוצאתי, אני עשיתי את העיבודים".
אם נחזור רגע ל"מתיקות", מה היה הסוד שלך שם? 
שהשתתפו  המלחינים  ממגוון  להביא  הצלחת  כיצד 

ב"מתיקות" את הלחנים הטובים ביותר?
הצלחתי  שנותיי  שבכל  חושב  אני  "ב"ה, 
שהוא  המיטב  את  אתו  שעבדתי  מי  מכל  להוציא 
יכול להביא. איך? אני לא יודע, אבל זה הכישרון 
את  ומלאופר  ממונה  הוצאתי  משמים.  שקיבלתי 
מהמלחינים  גם  וכך  ביותר,  הטובים  העיבודים 
עשה  שמונה  העיבודים  אתו.  שעבדתי  מי  ומכל 
היו  לך',  נודה   -  2 וב'מתיקות  ברידער'  ב'לחיים 

לדעתי הטובים ביותר בקריירה שלו.
הלחנים  את  ב'מתיקות'  פרסם  וובר  פינקי  "גם 
אני  מה  אותו  מכוון  פשוט  הייתי  שלו.  הראשונים 
רוצה, וזה הצליח. כך גם למשל זה עבד עם הלהיט 
'אם מצאתי חן בעיניך' שהלחין משולם גרינברגר. 
אמרתי לו: אני רוצה להוציא אלבום 'פורים טיש', 
ואני רוצה שיר על המילים 'אם מצאתי חן בעיניך 
המלך', כש'המלך' מכוון כמובן לקב"ה. הוא הבין 

בדיוק מה אני רוצה, והצליח להלחין להיט גדול.
הילדים  מקהלת  )מנהל  קראוס  מוישי  עם  "גם 
'אידיש נחת'( והרשי וינברגר, איתם אני עובד כיום, 
זה עובד כך. אנחנו יושבים ביחד, כי צריך את האש 

שמתרחשת כאשר אנחנו ביחד, ואז זה מצליח. 
ענק  אמן  שהוא  שניצלער,  משה  נפתלי  ר'  "עם 
ואני עובד אתו לא מעט, יש לי קשר מאד מיוחד. 
משתפים  ואנחנו  כישרונות,  הרבה  עם  אדם  הוא 
מעריך  מאד  אני  שלנו.  ברעיונות  השני  את  אחד 

אותו, והוא אותי".
גם  ימינו?  של  החסידית  המוזיקה  על  דעתך  מה 
מאלה  אחרים  מקצבים  כבר  יש  החסידים,  באלבומים 

שאתה מחנך אליהם.
"מה שמפריע לי יותר מהמקצבים, זה שמערבבים 
חסידיים,  באירועים  נמצא  אני  לפעמים  שירים. 

ואתה יכול לשמוע את הזמר שר שיר ביידיש, ואחרי 
זה שיר מודרני או אפילו שיר שהוא חילוני במקור. 
או  חדשים  שירים  עם  לגוון  לפעמים  יכול  גם  אני 
ליטאים יותר, כשאני מוציא אלבום כמו 'קומזיץ', 
עם  לגוון  ומותר  בלייקווד  גם  מאד  נמכר  זה  כי 
ואני  יותר,  חדשים  ליד  ונוסטלגיים  ישנים  שירים 
רק  אבל   - הסוגים  מכל  שם  לערב  משתדל  באמת 
אני לא אערב  יהודי. לעולם  יפים עם טעם  שירים 
שם שיר מודרני או ישראלי. אחרים כן עושים את 

זה, מבלי לנקוב בשמות, ואני לא מבין את זה.
היום  שומעים  אנחנו  החסידיות  בחתונות  "גם 
פעמים רבות מקצבי דאנס. אני חושב שיש קלידנים 
שעושים את זה ומשתמשים במקצבים אלו כי הם 
האלה  והמקצבים  שצריך,  כמו  לנגן  יודעים  לא 
מחפים על כך. יש כמה בחורים שאוהבים את זה, 
וזה נהיה סטייל היום. הייתי בחתונה חסידית מאד 
לא  שם,  שהיו  והחסידים  כך,  שם  ניגן  שהקלידן 
ידעו מה זה, מה רוצים מהם בכלל. אני לא חושב 

שזה מתאים לנגן כך חתונות.
"בהפקות שלי, לא תשמע מקצבים כאלה בכלל. 
אני חושב שאחרי ששומעים דיסק שלי, ההשפעה 
להתפלל,  ירצה  שהוא  להיות  צריכה  המאזין  של 
להגיד תהלים. אם זה לא קורה, סימן שעשית משהו 

לא טוב".
מה ההפקה הבאה שלך?

יוקרתי,  מאד  משהו  על  אלה  בימים  עובד  "אני 
לוי  עם  עהרליך  טוב  יום  ר'  של  שירים  פרויקט 
באלבומים  יצאו  לא  שעדיין  שירים   - פאלקוביץ 
עהרליך,  משירי  השנים  במהלך  שחידשו  השונים 
על  וכו'.  פריד  אברהם  של  יהודיים'  'אוצרות  כמו 
העיבודים עובדים בימים אלה משה לאופר, יהודה 
בעיבודים  ומדובר  שניצלער,  משה  ונפתלי  גלילי 
יש  טוב  ליום  גבוהה.  מאד  ברמה  ויפים  מלאים 
רק  אותו  שמכירים  כאלה  יש  מדהימים.  שירים 
מפריד;  קצת  אותו  שמכירים  יש  שלו;  מהדיסקים 
ויש שבכלל לא מכירים את שיריו. בפרויקט הזה, 
אני חושב לפרוץ לכל שלושת סוגי הקהלים הללו".

ואיך בחרת את החומרים? הרי היו לו מאות שירים.
כמה  לוקח  אני  שלי,  בהפקות  תמיד  "כמו 
אנשים מכל הגילים, עושה סקר, ואחר כך שם גם 
בשירים,  אחר  טעם  יש  אחד  לכל  שלי.  הטעם  את 
וכמובן שאני יכול להכניס לעתים שיר שאני מאד 
אוהב, גם אם אלה שנתתי להם לשמוע פחות אהבו 
נועץ  אני תמיד  זו הפקה שלי...(, אבל  זאת,  )בכל 
לקחתי  הזה,  בפרויקט  בדעתם.  ומתחשב  באחרים 
טוב  יום  של  מושבעים  חובבים  שהם  אנשים   10
להם  ושלחתי  שלו,  החומרים  כל  את  ומכירים 
חמישים שירים לבחירה, ומתוכם בחרתי את עשרת 
זה  זה,  אני מספר את  יפים. אבל מה  הכי  השירים 

סודות מקצוע"...

הרב כהנא במדבר
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בביתו של יוסי רוזנשטיין, הצייר הנודע, תלויים ציורי אמנות מפרויקט שיצר 
והחליט שלא למכור בשום הון: 22 ציורים שונים המתארים את קבר רחל בשלל 
דימויים אמנותיים ⋅ כעת הוא מספר על הפרויקט השאפתני, שארך שנתיים, וגם 
על הדרך הארוכה שעשה מצייר חובב כתלמיד ב"חברון", לתערוכות במקומות 

הנחשבים ביותר בעולם

מעשה ידי אמן
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אלי שניידר

יוסי  הצייר  של  לביתו  כשנכנסים 
מכל  נשמטת.  הלסת  ברק,  בבני  רוזנשטיין 
בדמות  אמנות  יצירות  להן  ניבטות  כיוון 
ציורים מופלאים שצייר בעל הבית. עשרות 
ברחבי  להם  תולים  רוזנשטיין  של  מציוריו 
הישיבה,  בפינת  הן  במסדרונות,  הן  הבית, 

והן בסלון ואפילו במטבח. כל ציור, מדהים יותר מרעהו.
בו  הביתי  לי את הסטודיו  להראות  כשאני מבקש ממנו 
הוא מצייר את הציורים המפורסמים כל כך, הוא מסרב. "זה 
קודש הקודשים שלי, אף אחד לא נכנס לשם", הוא מסביר. 
בבית,  הציורים  בין  סיור  לי  עושה  ניחומים,  כפרס  אבל 
בסגנונו  הם  בביתו,  התולים  הציורים  רוב  מראה.  מסביר, 
בסימבולים  השימוש   – שלו  ההיכר  לסימן  שהפך  הידוע 
בהיסטוריה  שונים  מצבים  לתאר  כדי  סימנים(  )דוגמאות, 
היהודית, למשל שני נרות ענק במקום לוחות הברית; המוני 
נרות קטנים כמתארים את עם ישראל בהר סיני, ועוד ועוד.

בו  במרחב,  שונה  ציור  מול  נעצר  אני  לסלון,  בכניסה 
נראות דמויות, שני ילדים ישובים, ומעליהם זוג הורים. מה 
זה? אני שואל, ויוסי מספר: זה הציור הראשון שציירתי אי 
פעם בצורה מקצועית. אחד הילדים כאן הוא אבא שלי, עם 

אחיו, וההורים – סבי וסבתי.
חלק מהציורים בבית, הם העתקים מושלמים )"קופי"(, 
של ציורים שמכר במהלך השנים. למשל, בפינת הישיבה, 
יהודי  דמות  רואים  בו  ענק  ציור  לו  ניצב  הכורסאות,  מעל 
יושבת ליד פסנתר על חוף נהר ההדסון בניו יורק, כשממול 
נראה גשר ורזאנו המפורסם, ותווי הפסנתר "נקרעים" מגוף 
הפסנתר ועולים השמימה, כמתארים את הנגינה השמימית 
שהעניק  המפורסם  הציור  זהו  טעיתם,  לא  היהודי.  של 
רוזנשטיין ליוסי גרין, ומתאר את גרין מנגן ואת הנוף מביתו 
של גרין בסיגייט, ניו יורק. הציור המקורי תולה בביתו של 
גרין, ואילו העותק, בגודל מלא, תלוי לו כאן, בסלונו של 

הצייר בבני ברק.
להבחין  שלא  קשה  בבית,  התלויות  התמונות  בין  אבל 
ציורים  בשלל  רחל,  קבר  את  מתארות  מהן  שרבות  בכך 
קבר  של  ציורים  מ-15  פחות  לא  ספרנו:  רעיונות.  ומגוון 
רחל תלויים בבית. ואלו רק חלק מפרויקט ענק שלקח על 
רחל  קבר  את  לצייר  שנים,  מספר  לפני  רוזנשטיין  עצמו 
בכמה וכמה דימויים. שנתיים ימים ארך הפרויקט, ובסיומו 
מנה 22 ציורים שגם יצאו בספר אלבומי מיוחד מאד, שעוד 

מעט נידרש אליו.

כשקיסינג'ר הגיע לבקר בתערוכה

צעיר",  מאד  בגיל  מקצועית  בצורה  לצייר  "התחלתי 
ביתו.  במרפסת  מתיישבים  כשאנחנו  רוזנשטיין,  מספר 
זה  עם  כילד, אבל המשכתי  כבר  לציור  לי משיכה  "היתה 
כל השנים. כשנישאתי, למדתי תקופה בכולל, אבל חשבתי 
לעצמי שלא ייתכן שקיבלתי את כישרון הציור הזה מהקב"ה 
רבנים,  עם  דיברתי  משהו.  אתו  לעשות  חייב  ואני  לחינם, 
כבר  מכן  לאחר  ותקופה  לצייר,  מותר  ואיך  מה  לשאול 
הצגתי תערוכת ציורים ראשונה בתל אביב, בגלריה היחידה 
מזכיר  בתערוכה?  לבקר  הגיעו  ומי  בזמנו.  שבת  ששמרה 
המדינה האמריקאי המפורסם הנרי קיסינג'ר והברונית דה 

רוטשילד. התערוכה התפרסמה אז בכל העיתונות".
למרות שבמשך שנים רבות הוא ידוע כאמן וצייר, במהלך 
השנים עסק רוזנשטיין לא רק בציור. כך למשל, במשך לא 
מעט שנים שימש כבעליו של משרד פרסום בשם "פרסום 

כהלכה", וכן יזם ביטוח בריאות מוזל לציבור החרדי.
"במשך שנים רק ציירתי, הייתי סגור בבית וציירתי, ואז 
עצמי  את  ואשים  בחדר  שאשב  ייתכן  לא  לעצמי:  אמרתי 
בסוגר בלי להיות עם אנשים. במשך השנים עזרתי להרבה 
אנשים להגיע לכל מיני מקומות, יעצתי להם, ואז חשבתי: 
זאת  אעשה  שלא  למה  טובות,  עצות  כאלה  מייעץ  אני  אם 
ציור-תערוכה- של  למעברים  נכנסתי  באמת  ואז  בעצמי? 
רבים  דברים  בכולם במקביל.  עסקים-יזמות, פשוט עסקתי 
פה  בהם.  לעסוק  להמשיך  לאחרים  נתתי  ופתחתי,  שיזמתי 
בבני ברק, רבים הכירו אותי מיוזמת ביטוח הבריאות, כאשר 
לציבור,  מאד  מוזל  בריאות  ביטוח  יזמתי   '95 בשנת  כבר 
מהלכים  הנענו  בפרסום  גם  לנורמה.  נהפך  כבר  שהיום 
שונים. למשל, הייתי הראשון שהכריח את היומונים החרדים 
לפרסם מודעות צבע. 'המודיע' היה אז רק שחור-לבן, אבל 

הנה זה קרה".
היית אמן וצייר מצליח, למה בעצם חיפשת עוד כיוונים?

"כי יש בי גם את הצד הזה, של היזמות. לשבת לבד כל 
היום עושה את האדם מטורף, אדם חייב לנצל את היכולות 
והכישרון שלו. עזרתי להמון אנשים סביבי, והרגשתי שאין 
סיבה שלא אעשה לביתי. נכון, כל השנים ציירתי והצלחתי 
זה,  את  רק  ולעשות  לשבת  יכולתי  לא  אבל  בתחום,  מאד 

הרגשתי שאני רוצה להיות מעורה בסביבה". 
וגם בשנים שעסקת ביזמות, המשכת לצייר?

"כמובן. לא הפסקתי אף פעם לצייר. מה שכן, בשנים ההן 
התמונות שלי לא נמכרו ולא התפרסמו בישראל בכלל, הכל 
היה בחו"ל, ארה"ב ואירופה. רק מפעם לפעם ציירתי לוחות 
שנה או קיימתי תערוכה קטנה בארץ, שיזכרו שאני מפה. כי 
היו תלונות מלקוחות שלי שבאו לארץ ואמרו: אף אחד לא 
מכיר אותך כאן, אתה צייר בלי בסיס. אז פה ושם פרסמתי 

גם פה עבודות".
איך אתה מגדיר את הציורים שלך?

"אמנות יהודית. עד שהתחלתי, לא היה מושג כזה בכלל, 
רק יצירות יודאיקה, שאלו שני דברים שונים ורחוקים אחד 
שמעביר  משהו  היא  יהודית',  'אמנות  קילומטרים.  מהשני 
לעומת  ביודאיקה,  זה.  מה  נסביר  מעט  שעוד  יהודי,  מסר 
הקדושה  תשמישי  את  ליפות  קישוטי,  הוא  הבסיס  זאת, 
ניתן  יודאיקה  בציור  כנסת.  ובתי  קודש  ספרי  גביעים,  כמו 
תפילות,  כמו  נוסטלגיה,  עם  וסיטואציות  מאורעות  לראות 
לימוד בבית המדרש, חתונות, דמויות רבנים וכדו', על אף 
הכל  בסך  מדובר  כי  רב,  ערך  לזה  אין  אמנותית  שמבחינה 
בציורים מדויקים ללא מסר תורני של התרחשויות קיימות. 
יש יותר ממיליון ציירים שיציירו לך מדויק יותר מכל צייר 
יהודי שאתה מכיר. בסין יש כפר שלם של ציירים, שכשאתה 
זצ"ל  שטיינמן  הרב  מרן  של  יפה  ציור  לקבל  נניח,  רוצה, 
במאה העתקים, אתה יכול לשלוח אליהם את הצילום, ואז 
מוכנים  הציורים  כל  וביום אחד  אנשים  מושיבים מאה  הם 
ויציירו  אלף  יישבו  אלף?  תרצה  למשלוח.  מיד  ומועברים 
לך, וגם 10,000, והכל יהיה מוכן עוד באותו יום. וכל אלה 
מציירים יותר מדויק ממני ויותר מדויק מצילום, אני לא יכול 
יכולים  לא  הם  הגדול,  האבל  וזה  אבל,  מדויק.  כזה  לצייר 
לצייר אפילו ציור אחד לבד. כל מה שהם יודעים לעשות זה 

להעתיק, אבל אין להם כישרון ליצירה. 
שונה.  משהו  היא  היודאיקה,  לעומת  יהודית,  "אמנות 
בהגדרה, אמנות יהודית היא לימוד תורה, נקודה. והשאלה 
היא, איך אתה עושה את זה בצורת ציור. כי אם אתה מצייר 
יהודים מתפללים, לא עשית כלום. אבל אם אתה לוקח ערך 
יהודי ומסביר אותו בציור - אפילו בציור מודרני - ששופך 
אור נוסף על המושג, זו אמנות יהודית. הכוח האמיתי של 
ציור העומד בדרישות האמנות וגם מראה מסר יהודי, היא 
לחדור למקומות שספר יהודי לא מגיע, ושם הוא מעורר את 

הלב".  
לאנשים  גם  להסביר  עצמו  על  לקח  כי  רוזנשטיין מספר 
בפסוקי  מעמיקים  הסברים  הציורים,  דרך  מהדת,  רחוקים 
שלהם  הבנה  על  איתי  מדברים  לפעמים  "חילונים  התורה. 
ואז אני אומר  בפסוקים, הגורמת להם לא להאמין בתורה, 
להם שבתורה שהם לא מאמינים – גם אני לא מאמין, פשוט 
יש תורה אחרת שהם לא למדו ולא מכירים, אותה אני מסביר 
בעזרת הציור. במקום להשתמש בעט ודף ולכתוב פירושים, 
על  לעומק  פסוק  לומד  אני  וקנווס.  במכחול  משתמש  אני 
תירוץ  מוצא  מתעמק,  קושיה,  בו  מוצא  ומדרשיו,  פירושיו 
מעניין, חושב על הדרך הטובה ביותר להצפנת המסר בשפת 
שם  נותן  לא  גם  אני  לצייר.  מתחיל  אני  אז  ורק  הסמלים, 
כשאנשים  ואז,  הפסוק.  את  הציור  ליד  רושם  אלא  לציור, 
רואים את הציור, הם שואלים: רגע, מה עניין שמיטה להר 
ומתחילים  לבין הפסוק?  בין מה שציירת  סיני? מה הקשר 
לדון, ופתאום הם רואים שהם בכלל לא הבינו את הפסוק, 
לימדו  שלא  להבין  מתחילים  הם  החדשה  ההבנה  ומתוך 

אותם את התורה כראוי".

 "יש ציורים 'יהודיים' שגורמים לכפירה"

איך הכל התחיל?
"כמו שאמרתי, מאז ומעולם ציירתי, אבל הרצון לעסוק 
'אקספו'  בתערוכת  אז  ביקרתי   .17 בגיל  אצלי  התחיל  בזה 
יוקרתית  הכי  אמנות  ענקי  של  ביתן  שם  והיה  בקנדה, 

»
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והייתי  נכנסתי לשם,  בהיסטוריה, שתי תמונות מכל מדינה. 
המום. גיליתי יכולות אנושיות שכלל לא הייתי מודע אליהן. 
לבני  כזאת  יכולת  ברא  ייתכן שהקב"ה  לא  לעצמי:  חשבתי 
ואז,  בה.  משתמשים  לא  החרדי,  בציבור  ואצלנו,  אנוש, 
כשחזרתי, הלכתי מרב אחד לשני לשאול האם מותר לצייר 
כך, כי הרי כתוב 'לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה', ולכאורה 
יש איסור לצייר. מצד שני, האיסור הוא, כמו שכתוב בפסוק 
הבא, כדי לא להשתחוות להם ולעבדם. אבל אם מותר לצייר 
לצרכים רוחניים ויהודיים, שאלתי את הרבנים, למה היהודים 
ציירו? אנחנו מכירים אסכולה  שומרי המצוות אף פעם לא 
אסכולה  מכירים  לא  אבל  צרפתית,  אסכולה  איטלקית, 

יהודית".
יהודיות  עיירות  של  ציורים  יש  אבל  אומרת?  זאת  מה 

מלפני מאה ומאתיים שנה.
"אלו לא היו ציירים שומרי מצוות. קח לדוגמא את הציור 
גוטליב,  )משה(  מאוריצי  שצייר  הכיפורים  יום  של  הידוע 
שלא קיבל חינוך יהודי. אנשים משלנו תולים את הציור הזה 
בבתים, בסוכות, אבל במבט לעומק מתברר שהציור והצייר 
יכולים להביא לכפירה, כי  רחוקים מרוח ישראל סבא, ואף 
יבוא הילד וישאל: למה היום מחמירים יותר מפעם? תראו 
בציור: אין וילונות או מחיצה לעזרת הנשים! ובכלל, הנשים 
הדמות  הרב,  מתפללות.  ולא  השנייה  עם  אחת  מדברות 
ספר  את  ומחזיק  כיפור,  ביום  שחור  בגדי  לובש  המרכזית, 
צבעוני  בגד  לובש  המתפללים  אחד  שמאל;  בצד  התורה 
ועונד שרשרת זהב. נשמע לך הגיוני לתלות ציור כזה בבית 

חרדי?".
"הבנתי  רוזנשטיין.  של  העצמיים  לבירורים  ובחזרה 
המצוות:  שומרי  היהודיים  הציירים  של  הבעיה  היתה  מה 
שונים  תיאורים  לצייר  אם  לצייר.  מה  עצמם  את  שאלו  הם 
מגשם  אתה  כי  אסור,  זה  ציירו,  שהנוצרים  כמו  מהתורה, 
דברים  סתם  ולצייר  התורה.  רוחניות  את  לגשמי(  )-הופך 
שלמדנו  שלנו,  החינוך  נגד  זה  פרחים,  או  נוף  כמו  יפים, 
'שקר החן והבל היופי'. אנחנו אומרים: אל תסתכל בקנקן, 
אף  מדוע  כך,  אם  אבל  הפנימיות.  על  אלא  החיצוניות,  על 
פעם לא יצא פסק דין שאסור לצייר? מתברר שהסיבה לכך 
לאדם.  העניק  שהקב"ה  כישרון  נגד  לצאת  אפשר  שאי  היא 
אפשר לשים סייגים, לומר לו: אל תצייר דברים לא צנועים 

או עבודה זרה, אבל את האפשרות לצייר אי אפשר לאסור. 
"אבל דברים השתנו: פעם, לא היתה מצלמה, אז 'צילמו' 
עם מכחול, ציירו מדויק את מה שראו. אבל ברגע שהגיעה 
המצלמה לעולם, היא בעצם הפכה למתעדת, ומאז קרה דבר 
מעניין - הציור האמנותי שינה פניו, ותפיסת הציור התהפכה 
בכלל  משנה  לא  רגש.  סמליות,  הוא  כשהדגש  לחלוטין, 
אלינו,  נכנסה  אז  או  תקבל.  רגש  איזה  אלא  בציור,  הדיוק 
היהודים שומרי המצוות, האפשרות להשתמש בסמלים כדי 
ואכן, כך אני מצייר. כשאני מתאר פסוקים מהתורה  לצייר. 
ומהתנ"ך, אני משתמש בסמלים בלבד ומעביר דרכם רעיונות 
בציורים  התורה.  את  לצייר  אסור  לדעתי,  תורניים.  ומסרים 
שלי המסבירים את התורה אין שום דמויות של אנשים ובעלי 
ואבנים.  עצים  בדים,   - בלבד  ודימויים  סמלים  הכל  חיים. 
נרות יחליפו לרוב את בני האדם, ואנשים לעולם לא יצוירו 
עם פרצופים, ועוד סייגים רבים. אבל ב"ה, דווקא העבודה 
והפכה  הייחודיות  את  אלה  לציורים  הקנתה  הזאת  בצורה 

אותם להצלחה עולמית".
ידוע  לשם  הפך  שכבר  אחרי  כאמור,  שנים,  מספר  לפני 
מעטרים  כשציוריו  היהודי,  הבינלאומי  הציור  בעולם  מאד 
את בתיהם של שועי עולם ועשירים ידועים, עסק רוזנשטיין 

בפרויקט עליו חלם שנים רבות: ציורים של קבר רחל אמנו.
הימים",  ששת  מלחמת  אחרי  מיד  הגעתי  רחל  "לקבר 
רק  אז  עד  שהכרתי  הידוע  המבנה  את  "וראיתי  מספר,  הוא 
מהציורים ומהצילומים המשפחתיים הישנים )אני דור תשיעי 
בארץ(. אחרי תקופה ארוכה שהיתה סכנה להגיע לקבר והוא 
כבר  הידוע  המבנה   – והופ  למקום,  שוב  הגעתי  סגור,  היה 
לא היה שם, נעלם. אמרו לי שבפנים, בתוך המבנה החדש, 
נמצאת המצבה ומבנה הקבר, אבל זה כבר לא היה המבנה 
שהכרנו והזדהינו אתו כל השנים. כבר אז נוצר לי חשק לצייר 
להזכיר  כדי  אותו בפעם הראשונה,  כפי שהכרתי  את הקבר 
כמה  לקח  אבל  הבאים,  לדורות  הזה  המיוחד  המראה  את 

עשרות שנים עד שהגעתי לעשות את הפרויקט הזה בפועל.
"החלטתי שצריך להביע את הציורים דרך תפילות שונות 
קבר  מסביב  סיפורים  המון  יש  במקום.  מתפללים  שיהודים 
אותם,  ואצייר  סיפורים  הרבה  אלקט  אני  ואמרתי:  רחל, 
כשלכל אורך הדרך אני משתמש בדגם ההוא של קבר רחל 
שהיה, כדי שזכרו יישאר לדורות הבאים. וחשבתי, שאם אני 
תפילות,  במקום  ומדובר  מאחר  אז  זה,  את  עושה  אני  כבר 
ציורים,   22 עם  תפילות,  כספר  הזה  הפרויקט  את  אעשה 

כמספר האותיות. 
כבר  כתוב  עליו  היחיד  המקום  הוא  רחל  קבר  "למעשה, 
יושר  מליצת  היתה  רחל  בקשות.  של  מקום  שהוא  בתנ"ך 
אל  הגיעו  יהודים  תפקיד.  לה  נתן  הקב"ה  בניה,  כל  בשביל 
קברה מכל העולם במאות הקודמות. נוסעים יהודיים סיפרו 
על כך כבר לפני אלף שנים ויותר. אחד מהם, בנימין מטודלה 
אז עשויה מאחת עשרה  היתה  איך המצבה  תיאר  כמדומני, 
ויהודים כתבו את שמותיהם  אבנים, כמו שמתואר במדרש, 
הראשון  הדבר  רחל,  קבר  על  חושב  כשאתה  האבנים.  על 
העתיק  המבנה  הוא  אחר,  דבר  כל  לפני  בראש,  לך  שעולה 
הזה, שמופיע בכל הציורים הישנים, ופתאום הוא קבור בתוך 

מבנה סגור המעלים אותו לחלוטין".

הנכים קמים ורוקדים

רוזנשטיין מתרומם ממקומו, ושולף מאי-שם את תוצאת 
הפרויקט: אלבום מרהיב שמכיל את כל 22 הציורים. ליד כל 
ציור, נמצא פרק תהלים, מהאות א' ועד ת', כשלכל ציור גם 
וגם  צורפו תפילות מתאימות, אותן ליקט ממקומות שונים, 

סמלים קבליים המתאימים לרוח הציור והתפילה.
לקבר  בכניסה  רואים  למשל,  המרהיבים  הציורים  באחד 
נערות נכנסות להתפלל על שידוך, וביציאה - את אותן נערות 
יוצאות כולן עם שמלות כלה לבנות, לאמור שתפילתן כבר 
התקבלה. בציור אחר הוא מתאר את המצבה הראשונית, עם 

אחת עשרה האבנים שיעקב הניח מעל קברה.
"יהודים בכל הדורות כמהו לקבר רחל", אומר רוזנשטיין. 
"הרב זלמן דרוק זצ"ל, רב בית הכנסת הגדול בירושלים, ברח 
והוא סיפר  כנער צעיר עם אמו מהמחנות. הם רצו בשדות, 
שכל הזמן אמו התפללה וזעקה: אמא רחל! תתפללי עלינו! 
כשהיא רצה ובורחת, מה שהיה לה מול העיניים זה את הציור 
של קבר רחל. וכשהוא בא אל הקבר בפעם הראשונה, הוא 

פשוט התחיל לבכות, עמד ובכה. 
מיד אחרי מלחמת  וכאמור,  בישיבת חברון,  "אני למדתי 
ששת הימים נסענו לשם. למקום הגיע גם יהודי נכה, שישב 
שם על כיסא גלגלים והתפלל. שאלנו אותו: כמה זמן אתה 
כעת  לו:  אמרנו  שנה.   30 השיב:  והוא  הגלגלים?  בכיסא 
התלהב,  הוא  תעמוד.  אתה  ובעז"ה  בשבילך,  כולנו  נתפלל 
ואנחנו כולנו אמרנו תהלים בקול ובכוונה לרפואתו. ובסוף, 
שלא  מאחוריו,  עמד  מאיתנו  מישהו  אותו.  והעמדנו  באנו 
והנה הוא עמד וצעק: אני עומד! מה התברר? שכל  ייפול, 
האמונה  שבגלל  בטוח  אני  ניסה.  לא  אפילו  הוא  השנים 
האפיזודה  בהשפעת  ללכת.  חזר  אפילו  הוא  שלו  התמימה 
עם  וזקנים  נכים  אנשים  הציורים:  אחד  את  ציירתי  הזאת 
זורקים  ואז  רחל,  לקבר  מגיעים  גלגלים,  וכסאות  הליכונים 

את הכיסאות וההליכונים, ורוקדים ושמחים". 
לפני התחלה של כל ציור, הוא מספר, הוא היה עולה לקברה 
של  מתפילותיהם  השראה  ומקבל  דשמיא  לסייעתא  מתפלל 

המבקרים במקום. 
דווקא  מיוחד  כפרויקט  לקחת  בחרתי  שבשלה  "הסיבה 
המהווה  במקום  שמדובר  לעובדה  קשורה  רחל'  'קבר  את 
מגדלור רוחני בתודעה של עם ישראל, ויהודים מכל העולם 
שואפים להגיע ולהשתטח עליו", הוא מספר. "בכל הדורות 
נוכחו בכוחה של  ונוצרים שאף הם  הגיעו לקבר גם ערבים 
רחל להושיע. ראיתי בספרי היסטוריה תיאור של עולה רגל 
נוצרי שביקר בארץ במאה ה-15 וסיפר על מנהגן של נשים 
לבוא לקבר רחל וללקט אבנים מסביב למבנה כקמיע להקלת 
יותר  בהרבה  מדובר  היה  היהודים  שאצל  כמובן  הלידה. 
מסתם 'קמיע'. הם ממש חירפו את נפשם כדי להגיע ל'מאמע 
רחל' והיו מוכנים לעבור תלאות וטלטולי דרך, הכל במטרה 

להגיע למקום הקדוש וללחוש שם את תפילתם". 
ולא היה זה דבר של מה בכך, שכן בימים עברו הדרך לקבר 
כי  מציין  רוזנשטיין  ומכשולים.  בסכנות  רצופה  הייתה  רחל 
כאשר ביקש לחקור ולדעת עוד על המקום הוא חשף כתבים 
בקבר  שהתפללו  מבקרים  תיעדו  בהם  ומקוריים  אוטנטיים 
בעבר, לפני למעלה מ-1000 שנה, את הסכנות הרבות שהיו 
לעבור  נאלצו  כי  ציינו  ובדבריהם  לחם  לבית  בדרך  מצויות 
שכונו  כפי   – ישמעאליים'  )'כפרים  ערביים  כפרים  דרך 
בכתבים( שבהם היו שודדים ובוזזים מהם את רכושם. למרות 
זאת הם לא היו מוכנים לוותר על זכות התפילה בקברה של 

אם האומה.
"הייתה גם תקופה ממושכת שבה כלל לא הייתה אפשרות 
להגיע לקבר רחל אימנו", מוסיף רוזנשטיין, "ועל עובדה זו 
אני יכול להעיד מקרוב, כי אני דור תשיעי בארץ ויש בידיי 
בתחילת  ממש  רחל  קבר  יד  על  שניצב  ז"ל  אבי  של  צילום 
מלחמת העולם השנייה – אז עוד יכלו להגיע לשם יהודים, 
לאחר מכן המקום עבר לידיים ירדניות סגרו את המקום ולא 

»
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איפשרו ליהודים להגיע לשם למרות ההסכם שהיה. אני גם 
זוכר משנות ילדותי שאמי הייתה לוקחת אותי למצפה מיוחד 
הסמוך לקיבוץ 'רמת רחל' אשר ממנו יכלו לראות את מבנה 
אל  פונות  כשפנינו  ומתפללים  משקיפים  היינו  משם  הקבר. 
מקום קבורתה של רחל אימנו, כי לא יכולנו להתקרב מעבר 
לכך. אך גם נקודת תצפית זו נעלמה עם השנים, כיוון שלאט-

בסמוך  הקימו  ואף  בתים  לבנות מסביב  לאט החלו הערבים 
בית עלמין ומבנים נוספים.

"כיום זכינו, שיהודים יכולים לבוא בקלות וללא כל סכנה 
לדעתי  "אך  רוזנשטיין,  יוסי  מציין  רחל",  בקבר  להתפלל 
שהיה  כפי  הזו  הפז  הזדמנות  את  מנצלים  לא  עדיין  אנחנו 
מן הראוי לנצלה ויש יהודים רבים מאוד שמתגוררים בארץ 
צורת  גם  מאידך,  רחל.  בקבר  ביקרו  לא  מעולם  אך  ישראל 
המבנה המיתולוגית, המוכרת לכולנו אשר משורטטת על גבי 
כל כך הרבה סידורים ותשמישי קדושה, נעלמה ונבלעה בתוך 
מבנה מוגן וחומות ענק, בכדי להבטיח את שלום המתפללים 

המגיעים למקום". 
מיותר  במקום.  רב  הרס  מתועד  השנים,  כל  לאורך  אגב, 
לציין שהאחראיים העיקריים על כך הם כמובן תושבי הכפרים 
ממשיך  שנה",  כ-400  "לפני  מסביב.  שנמצאים  הערביים 
רוזנשטיין בתיאור ההיסטורי, "הגיעו למקום יהודים שקיבלו 
העמודים  בין  קירות  ובנו  ירושלים  מושל  של  אישורו  את 
באמצע  סגור.  למבנה  אותו  והפכו  הקבר  בכיפת  שתמכו 
הכרה  התורכי  הסולטן  מאת  היהודים  קיבלו  ה-18  המאה 
הגיע  שנה   170 ולפני  הקבר  על  הבלעדית  בזכותם  רשמית 
משה מונטיפיורי ואשתו, הרחיב סגר את כל המבנה שקיבל 
את צורתו המוכרת. באותה תקופה גם נמסרו מפתחות הקבר 
עיטר  בהמשך  המקום.  על  לבעלותם  כעדות  היהודים  לידי 
בימי  הבול הארץ-ישראלי  את  אפילו  רחל  קבר  שרטוט של 

המנדט הבריטי".
בציוריו של יוסי רוזנשטיין ניתן לראות את קבר רחל לא 
כציור ויזואלי פשוט שהיינו רגילים לראות מבנה עם כיפה, 
העניק  הוא  וכפרשן  פרשן,  הוא  יוסי  יהודים.  וכמה  זית  עץ 
לנו 22 רעיונות רוחניים שונים המראים מהו קבר רחל עבור 
העם היהודי בזמן מצוקה ורווחה בשמחה ובעצב בבריאות 

ומראים את השאיפה של כל יהודי. 
הציורים מגשרים  על פערים בציבוריות היהודית ומדלגים 
הכמיהה  על  דגש  מושם  בציורים  והמקום.  הזמן  במרחבי 
לישועה מ"מאמע רחל" הנמצאת ועומדת לנצח לצידו של כל 
ולהחיות  להנציח  רוזנשטיין  יוסי  ומטרתו של  יהודי. מאחר 
הוא  בעולם  יהודי  בית  לכל  שיגיע  כך  אמנו  רחל  רעיון  את 
שמן  ציורי  למעשה  שהם  הציורים  את  למכור  לא  החליט 
נודדת  בתערוכה  אותם  להציג  אלא  דבר.  לכל  אמנותיים 
בנוסף,  בעולם.  יהודי  מרכז  לכל  להביא  מתכוון  הוא  אותה 
וממוספר של  חתום  אמנותי  אלבום  לאור  הוציא  רוזנשטיין 

יצירות אלו. 

אוטודידקט: "למדתי לבד"

מי ההשראה שלך לציורים? ממה הושפעת?
מה  לפי  ציירתי  פשוט  אוטודידקט.  אחר.  צייר  "מאף 
שהבנתי את הפסוקים, עם סימבולים שעלו לי בראש. לדוגמא, 
כשבאתי לצייר את עשרת הדברות, אז קח למשל את הדיבר 
'לא תישא את שם ה'... לשווא'. איך ניגשים לדבר כזה? ובכן, 
התעמקתי קודם בהבנת הדיבר. מה הכוונה לא לשאת את שם 
אומרים  שאנחנו  מה  כל  הרי  בדיוק?  שם  איזה  לשווא,  ה' 
ובכן, כהרגלי ישבתי וחשבתי, עד  כינויים לשם.  היום, אלו 
שהתשובה עלתה במוחי: בפרשת בראשית כתוב על בריאת 
נברא  אדם  כל   - כלומר  אותו',  ברא  אלוקים  'בצלם  האדם, 
בצלם אלוקים. ממילא, אומר לך הקב"ה: אתה הרי נבראת 
בצלם אלוקים, אז אתה לא יכול לשאת את שמי עליך לשווא, 
אתה לא יכול לכלות את זמנך סתם, עליך לעשות משהו עם 

עצמך, יש תכלית לחייך. 
שיש  אלוקים'  ה'צלם  מהו  הבאה:  השאלה  הגיעה  "ואז 
התכלית  מה  נבין  אלוקים,  צלם  מהו  נבין  אם  ואולי  בנו? 
שלנו. אז ראיתי שמובא שמה שה' נתן לנו כביכול מצלמו, 
זה לא מח ולא פנים, אלא את התכונה לתת. הנתינה, היכולת 
זה  כל  את  מביא  אני  איך  וכעת,  אלוקים.  הצלם  זה   - לתת 
לצייר  שהחלטתי  מגבלה,  עוד  לי  שיש  במיוחד  הציור?  אל 
את כל עשרת הדיברות לא עם אנשים, אלא אך ורק עם נרות 
)שמתארים בני אדם, 'נר ה' נשמת אדם'(. אז ציירתי יום יפה 
במדבר, עם הרבה נרות, וביניהם נר אחד ענקי דולק ומגיע 
עד לשמי התכלת שמעל. זה הפירוש של 'לא תישא', גם אם 
אתה נר )-אדם( מורם מעם, מעל כולם, עשיר ויפה, אם אתה 
דולק ביום - אתה לא נותן לאף אחד כלום, והרי נבראת לתת. 
כשאתה מצייר דבר כזה, הצופים בציור מקבלים הבנה חדשה 

שמעולם לא העלו בדעתם".
הסימבולים  בזכות  כיום  המוכר  שלך,  הזה  הסגנון  ואל 

המפורסמים, הגעת כבר בהתחלה?
לעולם  ובאתי  מאחר  בשלבים.  היה  זה  מכן.  לאחר  "קצת 
כיהודי חרדי, לא יכולתי ללמוד בשום מקום וגם לא לראות 
לכן,  צנועים.  לא  ציורים  דפיו  שבין  ספר  בשום  ציורים 
בהתחלה ציירתי מדויק, ומשם עברתי לכל סגנונות הציור. רק 
המסר  הטמנת  של  היום,  שלי  הסגנון  אל  הגעתי  מכן  לאחר 
בציור, של העומק. התוכן האמיתי נהיה במסר של הציור, ואת 
זה אפילו הגויים קלטו, הם ראו שהשוני שלי כצייר הוא שזה 

לא רק ציור יפה, אלא שיש מסר מאחוריו.
למשל,  הזמנה.  לפי  יודאיקה  גם  ציירתי  זאת,  "לצד 
לו  ציירתי  אז  ישראל,  אחדות  שיבטא  ציור  רצה  אחר  לקוח 
איזושהי סעודה בה כל נציגי כל העדות מרימים כולם לחיים. 
אחרים  ציירים  אצל  קורה  מה  לבדוק  הלכתי  כשבגרתי, 
וביקרתי במוזיאונים. ב"ה, הופתעתי לטובה לראות שהרמה 
בא  הכל  דשמיא,  בסיעתא  הכל  וזה  מהם,  פחותה  לא  שלי 

מהקב"ה, לא ממני".

ההוראה של הרבי מליובאוויטש

במשך לא מעט שנים, גם לימד רוזנשטיין ציור בבית ספר 
לציור שפתח. היוזמה החלה בעקבות משפט שאמר לו הרבי 
על  ציורים  יורק תערוכת  בניו  "הצגתי  זיע"א.  מליובאוויטש 
משה רבינו, כשכל הציורים בלי פנים, כי אסור להבנתי לצייר 
פניו של משה. היה שם חסיד חב"ד  ואסור לתאר את  פנים, 
הרבי.  את  כך  על  אשאל  לי:  ואמר  כך,  על  איתי  שהתווכח 
הוא לקח אתו את הקטלוג, נסע לרבי, הראה לו את התמונות, 
חמיו,  של   - הציון  אל  הקטלוג  את  ייקח  שהוא  אמר  והרבי 
האדמו"ר הקודם - וגם יזכיר שם את השם שלי. אחרי כמה 
ימים הגעתי לרבי בעצמי, ואז הוא אמר לי שעליי לפתוח בית 
ספר לציור, כי 'לא מספיק שיהיה רק לך כישרון, אלא עליך 

לתת משלך לאחרים'. 
"כשחזרתי לארץ, ממש באותו ערב הזמינו אותי לערב של 
כליזמרים שנערך באלקנה, ופגשתי שם את שר החינוך דאז, 
זבולון המר ז"ל, והוא אמר לי: יוסי, אני עוקב אחרי הציורים 
שלך. למה אתה לא מקים בית ספר? מיד נזכרתי בדברי הרבי 
ואמרתי לו: אם תעזרו לי להקים בית ספר לחרדים – אקים, 
אמר:  והוא  זצ"ל,  וואזנר  הרב  למרן  אז  ניגשתי  היה.  וכך 
תקים, אבל לא לבחורים, כי זה ביטול תורה, ופתחתי בית ספר 
לנשים ונערות. כשעשיתי תערוכה לתלמידות, קיבלתי טלפון 
מאנשי הרב וואזנר שהוא רוצה לבוא לבקר בתערוכה, והרב 
ברכה להמשך  לנו  ונתן  נהנה מאד  עם משפחתו,  הגיע  אכן 
מוצלח. ובאמת, כל הנשים שלימדתי מתפרנסות מכך בכבוד 

עד היום".
מה צריכים לעשות אמן או אמנית שרוצים לפרוץ לעולם 

האומנות, להצליח ולמכור ציורים?
חושבים  שהם  היא  האמנים  רוב  של  הבסיסית  "הטעות 
על כסף במקום על אמנות. אחרים חושבים שאם תהיה להם 
תעודה או דיפלומה, ההצלחה שלהם בטוחה. אז לכל אלה 
התעודה  לא  המוכרת,  היא  שלהם  שהיצירה  להסביר  צריך 
יצירה  במציאות,  מסביבתם.  מקבלים  שהם  המחמאות  ולא 
עומדת  היא  אבל  לפעמים כקשקוש חסר משמעות  שנראית 
באמות המידה של האמנות, תימכר הרבה יותר מהר ובמחיר 

יותר גבוה מציור מועתק שנראה כמו צילום. 
האמונה  הצלחה.  המבטיח  ברזל  כלל  לא  זה  "ועדיין, 
בקב"ה וההבנה שרק הוא זה שמסדר לנו את מזונותינו, היא 
המפתח האמתי להצלחה. זה בדיוק מה שאני מלמד מזה 40 

שנה את תלמידותיי". 
רוזנשטיין גם מסביר שיש פער עצום בין האמנות האמתית 
באמנות,  שונים.  עולמות  שני  "אלו  באומנות.  לבין המסחר 
האמנות  בשוק  ואילו  רגש,  בעלי  ואמנים  ציירים  שולטים 
האכזרי - שולטים הסוחרים שהכסף עבורם הוא הכל, ואין 
הרווח  לטובת  ומוכשרים  טובים  אמנים  'לחסל'  בעיה  להם 
זה אני מלמד, אבל לצערי רוב בעלי  האישי שלהם. גם את 
בראש  הכסף  כאשר  שגויות  החלטות  עושים  הכישרון 

מעייניהם ולבסוף מתאכזבים ונוטשים". 
ונשים,  גברים  רבים,  אמנים  דוחף  רוזנשטיין  זו,  מסיבה 
ומקורית,  אמתית  יהודית  אמנות  ליצור  כיצד  אותם  ומדריך 
עוזר להם להשתלב בשוק האמנות ומכיר להם סוכני מכירות, 
סוחרים, גלריות ובתי מכירות, שפועלים כיום בשוק האמנות 

הבינלאומי.
ניתן  רוזנשטיין עצמו  ציוריו של  ועוד בשורה טובה: את 
וגן  בית  בשכונת  פרטית  אקסקלוסיבית  בגלריה  לראות 

בירושלים, לשם ניתן להגיע בתאום מראש.
ציור מעניין של רוזנשטיין, מתאר שלושה דורות במשפחת 
ז"ל, האב מרדכי בן דוד, והבן  ורדיגר  ר' דוד  ורדיגר: הסב 
כבר  חברים  ואני  יידל  דוד,  בן  "מרדכי  ורדיגר.  יידל  והנכד 
הגיע  ויידל  בבלגיה,  בן  חיתנתי  שנים  מספר  לפני  שנים. 
שאני  הרגשתי  החתונה.  כל  במשך  ושר  לחתונה,  בהפתעה 
שלושת  את  עבורו  ציירתי  אז  מיוחדת,  מתנה  לו  לתת  חייב 
הדורות, שרים בבית. לפני שנים ציירתי עבור מרדכי בן דוד, 
מאד.  אליו  מקורב  היה  שהוא  זצ"ל  מרימניץ  הרבי  את  גם 
הרבי גם השפיע עלי. ניגנתי פעם בחתונה בתל אביב, וראיתי 
קבוצת אנשים מסתודדים בקצה האולם סביב יהודי מבוגר. 
התקרבתי וראיתי יהודי צדיק שנותן ברכות לכולם. הושטתי 
לו יד לברכה, אבל הוא לא הושיט לי יד בחזרה. הרגשתי לא 
נח, ושאלתי את מקורביו מה העניין. הם הסבירו שהרבי נותן 
נעורים, אמרתי לעצמי  רק למי שהלך למקווה. בחוצפת  יד 
הים  חוף  אל  מהר  רצתי  החופה,  בזמן  זאת.  לבדוק  שעלי 
הקרוב, וטבלתי. בתוך כמה דקות כבר חזרתי, ושוב הושטתי 
חיוך  של  זיק  עם  בי  הביט  ידי,  את  לחץ  הוא   – ואז  יד,  לו 

בעיניו והעניק לי ברכה. הבנתי שיש כאן צדיק שמימי". 

שלושה דורות של משפחת ורדיגר מעשה ידיו של רוזנשטיין
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יהודית
בעין

הוא הגיע למקומות 
היפים ביותר בעולם 

ותיעד אותם באמצעות 
עדשת המצלמה 

שברשותו  בשנים 
האחרונות, תמונותיו 

הייחודיות קנו לעצמם 
שם עולמי  הוא ביקר 

בדובאי הרבה לפני 
שנחתם הסכם השלום 
עם ישראל, התמודד 
עם רוחות עזות של 

140 קמ"ש באיסלנד, 
הסתובב במדינות 

שאין לישראל יחסים 
דיפלומטים איתם והוא 
מקפיד תמיד להסתובב 

עם כיפה וציציות 
בחוץ. מה המקום שבו 
הוא חש סכנת חיים? 
אהה, זה היה דווקא 
ביום צילום בישראל 
 מיקי שפיצר, בוגר 

ישיבות ליטאיות, תושב 
ביתר עלית, מספר 
בראיון מיוחד על 

שליחות יהודית עם 
מצלמה

יוסף טולידנו
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האמין  לא  שפיצר  מיקי 
שנים,  שלוש  לפני  אז,  אי 
כאשר התחיל את קריירת 
הצילום שלו, שתוך זמן 
התמונות  קצר  כך  כל 
שלו יככבו בכל העולם. 
היום, שלוש שנים אחרי, 
שמו  אחר  כשחיפוש 
באנגלית מעלה כתבות עליו 
הנחשבים  מהעיתונים  ואתו 
מאתרים  תוצאות  גם  וכולל  ביותר, 
מפורסמים בערבית, הוא יודע שב"ה הוא כנראה הצליח להביא 

לעולם ז'אנר חדש, ז'אנר כזה שפרסם אותו כצלם ייחודי.
לז'אנר הזה, בו הוא מתהדר כיום, אין עדיין שם קצר וקליט, 
מאחר והוא עצמו – ככל הנראה – המציא אותו, אבל ההגדרה 

שלו פשוטה: צילומי נוף מרהיבים, עם טוויסט יהודי.
אחת התמונות הידועות ביותר שצילם, כנראה 
אפילו הידועה ביותר, שזכתה לפרסום עצום, היא 
בטלית  מעוטר  יהודי  נראה  בה  שצילם  תמונה 
ובתפילין – בדיונות החול האינסופיות המקיפות 
לפני  הרבה  עוד  צולמה  התמונה  דובאי.  את 
קיבלה  והיא  ישראל,  עם  השלום  הסכם  שנחתם 
משמעות כפולה ומכופלת, בכך שיהודי, ישראלי, 
כזאת  תמונה  שם  מפיק  ועוד  בדובאי,  נמצא 
בעולם  עצום  הד  קיבלה  הזו  התמונה  עוצמתית. 
את  המחשיב  מגזין  בכל  כמעט  ופורסמה  כולו, 
עצמו, כאשר – כאמור – גם כלי תקשורת ערביים 
בכתבות  בהכרח  לא  בהבלטה,  אותה  פרסמו 

חיוביות על הצלם הישראלי...
לאחוז  מיקי  החל  מאז  האחרונות,  בשנים 
לתייר  החל  כן,  לפני  ועוד  המקצועית,  במצלמה 
מדינות  בעשרות  היום  עד  וביקר  העולם,  את 
הקפיד  הוא  מקום  בכל  ועוד.  ארה"ב  באירופה, 
המגע  עם  לו,  רק  שייחודיות  תמונות  לצלם 
לפני,  ראה  לא  עוד  אחד  שאף  זה  שלו,  המיוחד 

ובכן, שהוא נכנס לתמונה.
כאשר  באישיותו,  ומסקרן  חדש  פן  חשף  גם  לאחרונה 
מבצע,  שהוא  לשיר  חדש  קליפ  חודשים  מספר  לפני  הוציא 
"רפאנו", המתאים כמובן לתקופת הקורונה, כשצילומי הקליפ 
המרהיבים – שעוד לא היו כמותם במוזיקה החסידית – נערכו 

כולם באיסלנד, בה ביקר לאחרונה.
הוא בן 30, תושב ביתר עלית, משם הוא יוצא תדיר לנתב"ג 
באר  הליטאיות  הישיבות  בוגר  והוא  לנסיעות המרובות שלו, 

התורה ומיר.
מתי התחלת לצלם?

"תמיד אהבתי לטייל בחו"ל ולתעד את הנסיעות הללו באופן 
חובבני בסלולרי, כמו שכולם אוהבים לטייל בחו"ל ולצלם את 
עצמם בטלפון. לפני כשנתיים החלטתי לקחת את זה צעד אחד 
קדימה. זה היה בתקופה בה ניסיתי כמה דברים חדשים בחיי. 
למשל, במשך שנה שלמה למדתי קונדיטוריה, אבל בסוף לא 
התחברתי כל כך לעולם הזה. אחרי זה החלטתי ללמוד צילום, 
שכאמור אהבתי, והלכתי לקורס צילום. במהלך הקורס, ראיתי 
שיש לי ברוך ה' סיעתא דשמיא והולך לי שם טוב, אז המשכתי 
אחרות.  טכניקות  שונה,  עולם  כבר  שזה  נוף,  צילומי  לקורס 

ומיד התאהבתי בעולם הזה של צילום נוף.
ועד היום אני מקבל פידבקים מדהימים מאנשים על  "מאז 
וכולם  מדיה,  של  בדור  אנחנו  מדרבן.  וזה  שלי,  הצילומים 
מאד מתלהבים  ואנשים  למה שצילמת,  בקלות  יותר  נחשפים 

ב"ה ממה שאני עושה".

 "הציונים משתלטים על דובאי"

הנסיעה  בעקבות  קיבל  כאמור,  הגדולה,  החשיפה  את 
עם  לפני שזו הפתיעה עם הסכם השלום  ויותר  לדובאי, שנה 
"כך שיכולתי  מיקי,  אירופאי", מסביר  דרכון  לי  "יש  ישראל. 
לנסוע לדובאי עוד לפני שהיתה כניסה לישראלים, אז נסעתי 
החשיפה.  את  לי  הביא  וזה  מדהימות,  תמונות  שם  וצילמתי 
כי לפניי, לא היה צלם ישראלי מקצועי שהיה בדובאי וצילם. 
יותר  שמאוחר  מעניינת  תמונה  משם  הבאתי  גם  מזה,  וחוץ 

נהייתה לז'אנר שלי – צילום טליתות במקומות שונים בעולם 
– והתמונה הזאת, בה נראה יהודי, חבר שהצטרף אליי למסע, 
מתעטף בטלית ובתפילין בדיונות החול של איחוד האמירויות, 
ואתרים  ולעיתונים  ג'זירה  לאל  והגיעה  גדול,  רעש  עשתה 

ירדניים וגם פלסטיניים".
שלך  לצילומים  בזמנו  התייחסו  הערביים  העיתונים  איך 

בדובאי?
"מן הסתם, לא בדיוק בצורה חיובית. הם כתבו משהו כמו, 
'תראו איך הציונים משתלטים גם על דובאי, תראו לאיפה הם 

הגיעו'". 
התקשורת  בכלי  מעט  מרגיזה  התייחסות  עם  גם  אבל 
הערביים, התמונה התפשטה כאש בשדה קוצים בכל העולם, 
ושפיצר הפך למרואיין מבוקש. "עם התמונה, הגיעה החשיפה 
הגדולה, ובכל מקום רצו לראיין אותי, מכלי תקשורת ישראליים 
ועד לכלי תקשורת בינלאומיים. השתדלתי מאד לעשות קידוש 
כאמן  שלי  המקום  את  ולהביא  וראיון,  ראיון  בכל  שמים  שם 

ויודע שהכל בעזרתו. גם באמנות שלי  חרדי שמאמין בקב"ה 
זה מה שאני מנסה לעשות, תמיד מצלם כל מקום עם טלית או 
חפץ יהודי. מנסה להביא את היהדות לתמונות האמנות. וזה גם 
מה שמייחד אותי, כי צלמי נוף יש מיליונים, אבל צלם שמביא 

את היהדות לאמנות, זה כבר כמעט ואין".
איפה התחלת לצלם?

ים   - יש פה מקום מקסים  "למעשה התחלתי לצלם בארץ. 
המלח, שהוא בין המקומות היפים והמעניינים בעולם לצילום. 
צלמי נוף 'משוגעים' על ים המלח, בעיקר כי הנוף שם משתנה 
כל  יש  וכך  חלקים,  עוד  וחושפים  נסוגים  המים  כי  הזמן,  כל 
כמובן  לכך  למרות שהסיבה  זאת  לצלם,  הזמן חלקים אחרים 
עצובה, כי הים הולך וצמק. הייתי משקיע המון בצילומים שם, 
בשקיעות ובזריחות. זה המון עבודה. אני יכול לישון שעתיים 
ולפעמים  זריחה.  שם  לצלם  כדי  מאד  מוקדם  ולצאת  בלילה, 
וגשם.  עננים  שם  שיש  ומגלה  מגיע,  אתה  ההכנות  כל  אחרי 
לא  דבר  שום  הצלחות.  הרבה  גם  וכמובן  אכזבות,  המון  יש 
יוצא מהשרוול בקלות. היום אני אוהב לטייל בחו"ל, וביקרתי 
האסורים  מקומות  מבחינת  היום.  עד  מדינות  בעשרות  כבר 
הסכם  לפני  עוד  בדובאי,  בזמנו  הייתי  כאמור  אז  לישראלים, 
השלום, וכעת יש לי תכניות להגיע לעוד מדינות כאלה אחרי 
לי  יש  המפרץ.  מדינות  ושאר  קטאר  עומאן,  כמו  הקורונה, 

קשרים עם חבר'ה משם".
וכשהיית בדובאי לפני שנפתחה לישראלים, לא פחדת?

אליה  נסעתי  אכן  כי  בזמנו,  דובאי  על  הרבה  אותי  "שאלו 
כשהיא עוד היתה נקראת מדינת אויב, אבל האמת שהרגשתי 
מאד בטוח. בסוף זו מדינה שמחפשת תיירים, ואין להם בעיה 
איתנו, הישראלים. עובדה שעשו איתנו באמת הסכמי שלום. 
הם מעריכים את המדינה שלנו. נכון, לא הסתובבתי אז בראש 
חוצות עם כיפה וציצית ודגל ישראל, אבל כן דיברתי עברית 
כתיירים,  חופשי. ההרגשה היתה שמאד בטוח להסתובב שם 

וב"ה הכל עבר נהדר.
"היה לי שם אנקדוטה מעניינת: כדי לצלם מלמעלה, רצינו 
לפרטיי,  אז  שם  אותי  וכששאלו  דובאי,  בשמי  במסוק  לנסוע 

לא רציתי להגיד שאני מישראל, כי אז אולי לא ייתנו לי לעלות 
שלי  הזר  הדרכון  )כי  הונגרי  שאני  אמרתי  אז  בכלל,  למסוק 
גם  יופי!  ואמרה:  התחייכה  הפקידה  שאז  אלא  הונגרי(,  הוא 
הונגרי... עליתי למסוק, הטייס חייך  פרנק, הטייס שלנו, הוא 
והתחיל לדבר לעברי בהונגרית, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה... 
הונגרית,  יודע  לא  אני  אבל  בהונגריה,  גר  רק  אני  לו:  אמרתי 
והוא התאכזב. כשעלינו לאוויר, הוא שאל אותי: עכשיו תגיד 
מאיפה אתה באמת, אז אמרתי לו שאני ישראלי. כבר לא היה 
אכפת לי לומר את זה, כשאנחנו כבר למעלה. וזה עבר בסדר 
גמור. החבר האמריקאי שהגיע איתי לדובאי, הוא טייס בעצמו, 
טייס  מלמד  ממנהליו  שאחד  טיסה,  לסימולטור  שם  והלכנו 
ההוא  למנהל  סיפרתי  האמירותית.  התעופה  חברת  טייסי  את 
שאני מישראל, והוא אמר: יש לכם את חיל האוויר הכי טוב 
בעולם! אלוקים אוהב אתכם! היום זה מובן מאליו, אבל צריך 
לזכור שלפני שנה דובאי עוד היתה מדינת אויב, ולשמוע שם 

משפטים כאלה היה מדהים".
האחרונות  בשנים  להסתובב  הספיק  שפיצר 
לאיים  אפילו  והגיע  ארה"ב  אירופה,  ברחבי 
מחפש  "אני  מספר,  הוא  "כצלם",  הקאריביים. 
בכל מקום שאני טס אליו את המקומות הכי יפים 
בהכרח מה שמעניין  לא  עכשיו,  לצלם.  שאפשר 
יעניין אותי, כי הראייה שלי כצלם שונה  אחרים 
דבר.  כל  אצלם  לא  למשל  אני  אחרים.  מאנשים 
ייתכן שיהיה נוף משגע מולי, מקום שרואים ממנו 
אני, כצלם, אבין שזה  את כל העמק מולך, אבל 
שהעין  להבין  צריך  לצילום.  מתאים  לא  דווקא 
האנושית תופסת מרחבית, ואילו המצלמה קולטת 
חלק קטן ממה שהעין רואה, ואני לא יכול להכניס 
מבין  כשאתה  רואה.  שהעין  מה  כל  את  בצילום 
את זה, אתה כבר עושה חשבון בשטח מה כדאי 
לצלם ומה לא. אני מחשב את זה שאם ארד לאיזה 
חוף בזווית מסוימת ואתפוס את הצוק ההוא עם 
השמש, כל הראייה עליו תשתנה. אנשים לפעמים 
רואים תמונות שלי ושואלים: איך הבאת את זה? 
להוציא  שכדי  להבין  צריך  אבל  הצלחת?  איך 
כל תמונה ותמונה, צריך להגיע לשטח מוקדם, לערוך הכנות, 

ובכללי מדובר בהרבה עבודה".

איסלנד, ברוחות של 140 קמ"ש

בשנתיים האחרונות, התחבר למדינה חדשה: איסלנד. הוא 
ביקר בה כבר פעמים רבות, ועוד היה נטויה. "בפעם הראשונה 
בלונדון,  חבר  עם  "הייתי  מיקי.  מספר  בטעות",  שם  הייתי 
מזג  אבל  אנגליה.  ברחבי  לטייל  מלונדון,  לצאת  והחלטנו 
האוויר היה נורא, ובוודאי שלא התאים לצילום. אז בדקנו אם 
ניתן לנסוע כעת למקום אחר, וראינו שטיסה לאיסלנד מאנגליה 
עולה רק 20 דולר. אז נסענו, בלי שאנחנו בכלל יודעים מה זאת 

איסלנד". 
ומה גיליתם?

גודלה  המחשה,  לצורך  מאד.  ומסקרנת  מעניינת  "מדינה 
 300 6 ממדינת ישראל, אבל גרים בה רק  של איסלנד הוא פי 
עשרות  בה  יש  געש,  בהרי  מלאה  המדינה  כל  תושבים.  אלף 
כאלה, כשב-2011 היתה שם ההתפרצות האחרונה בינתיים של 
ונהרות  לבה  שדות  עם  מדהימה,  מדינה  זו  בקיצור,  געש.  הר 
מכוסה  איסלנד  של  משטחה  אחוז   11 עד.  וקרחוני  ומפלים 
של  שטח  מכסים  והם  קילומטר,  בעובי  חלקם  עד,  בקרחוני 
ביחד  ירושלים  וכל  ברק  בני  כל  תחשוב,  קילומטרים!  מאות 
הקרחונים  הגלובלית,  ההתחממות  בגלל  ענק.  קרחון  הכל   –
האלה נמסים לאיטם בשנים האחרונות, ויוצרים אגב כך מראות 

מרהיבים. 
"למשל, אחד החופים היפים בעולם נמצא באיסלנד ונקרא 
שחור  שם  החוף  כי  היא  הזה  לשם  הסיבה  היהלומים'.  'חוף 
ושברי  החוף,  על  נמסים  והקרחונים  הוולקאני,  האפר  בשל 
יחד עם השתקפות השמש עליהם –  נראים –  הקרח הקטנים 
כמו יהלומים. זה מקום שהגעתי אליו בזריחה ובשקיעה, והוא 
איסלנד  המלח,  ים  כמו  בכלל,  בחלום.  כמו  הזו  בשעה  נראה 
בו משתנה  הנוף  כי  ושוב,  שוב  אליו  לבוא  מקום שמושך  זה 
באיסלנד  בקיץ  זזים.  נמסים,  משתנים,  הקרחונים  הזמן,  כל 
רק  ויש  ארוך  הלילה  בחורף  ואילו  שעות,   24 במשך  אור  יש 
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שעות ספורות של אור ביום. איסלנד היא גם חגיגה לצלם, שכן 
)תופעת  בתחומה  הצפוני'  'הזוהר  הטבע  בתופעת  ידועה  היא 
טבע המאופיינת בהופעה של אור בצבעים שונים בשמי הלילה, 

הנקלטים היטב דווקא בעדשת המצלמה; א.ש.(".
באיסלנד ביקר יחד עם חבר. "בפעם הראשונה היינו שם במשך 
של  הגודל  למרות  איסלנד.  זה  מה  ידענו  לא  כשעוד  ימים,   4-5
מה  האוקיינוס,  בתוך  אי  היא  שאיסלנד  לזכור  צריך  המדינה, 
שחושף אותך למזג אוויר מטורף. נסענו שם כשמסביבנו רוחות 
מסוים  בצורה מטורפת. בשלב  והכביש מחליק  קמ"ש,   140 של 
יודע  שלא  מי  עבור  מסוכנת.  בצורה  החליק  אכן  שלנו  הרכב 
זו סכנת נפשות. היו משפחות  להתכונן לנהיגה ולתנאים האלה, 
שלמות שנהרגו בגלל פגעי הרוחות. כשהיינו שם, סיפרו לנו על 

משפחה שעפה מהגשר בגלל רוח, וכל בני המשפחה נהרגו".
עבורך  זה  את  הפכו  רק  ההפכפך  האוויר  ומזג  הרוחות  אבל 

למאתגר יותר. אתה הרפתקן.
"זה נכון, אבל כמובן עד גבול מסוים. בפעם הראשונה שהייתי 
שם, הייתה פעם שעמדתי על קרחון עצום, ואז הגיע גל ענק בגובה 
מטורף והעיף אותי אתו לעומק הים, עם המצלמה. ברגע האחרון 
ממש החבר הציל אותי. זה גם היה בחוף נוסף בו שהינו. הגלים 
אותך.  ומאיים לסחוף  ענק  גל  מגיע  ופתאום  נחמדים,  לך  נראים 
איסלנד היא מעניינת מאד, אבל יש להיזהר בה. צריך להתעדכן 
בכל יום במזג האוויר המקומי, כי בכל יום הממשלה שם מוציאה 
אזהרות מסע על חלקים אחרים במדינה, לפי מזג האוויר. כעת, 
בוץ  התמוטטות  היתה  האחרון,  בחודש  שם  כשהיינו  למשל, 

ענקית באזור מסוים שם, והוצאה אזהרת מסע על אותו אזור".
ומה לגבי יהדות שם? איך הסתדרתם?

חב"ד  בית  את  יש  רייקיאוויק,  איסלנד,  של  הבירה  בעיר  "אז 
חב"ד  בתי  העולם,  בכל  בכלל,  בו.  שהתארחנו  פלדמן  הרב  של 
כנסת  בית  או  כשר  אוכל  בו  שאין  במקום  בוודאי  המון,  עוזרים 
ובכלל יהדות ברדיוס של קילומטרים. הם נמצאים שם ומקרבים 

את כולם, גם את הרחוקים ביותר. זה מדהים". 
באיסלנד.  שפיצר  מיקי  עשה  שעברה  שנה  של  חנוכה  את  גם 
גייזר  יש באיסלנד  ומצאתי.  יהודי,  רעיון לצלם משהו  "חיפשתי 
מפורסם, שבכל 6 דקות מעיף גל ענק של קיטור ממעמקי האדמה. 
הגייזר  רקע  על  בוידאו  אותה  וצילמתי  חנוכייה  לשם  הבאתי 
המפורסם הזה, וזה קטע שתפס מאד והפך לויראלי. אפילו גויים 

התעניינו מה זה בדיוק".
במחנה ההשמדה אושוויץ, הוא צילם תמונה מצמררת: יהודי 
עטוף בטלית על רקע פסי הרכבת בכניסה למחנה. כביכול מכריז: 
ניצחנו אתכם. "זו תמונה שריגשה רבים, ו'יד ושם' פרסמו אותה 
גם הם. מישהו משיקגו קנה את התמונה הזאת ממני עבור סבו, 
היהדות  אוהב מאד לשלב את  אני  ניצול שואה, שהתרגש מאד. 
עם האמנות שלי, וגם לעשות קידוש ה'. בחנוכה בשנה שעברה, 
פרסמתי בכל יום תמונה של חנוכייה עם רקע נוף מדהים, כל יום 

על רקע נוף אחר".

 ימי הקורונה? חגיגה לצלמים

הקורונה אולי האטה קצת את המסע שלו, אבל לא עצרה אותו. 
מתי פגשה אותך הקורונה לראשונה? שאלנו. "זה התחיל בטיול 
מאד גדול שעשיתי באנגליה לפני כשנתיים, אז שהיתי באנגליה 
במשך שבועיים. אנשים חושבים שאנגליה זו רק לונדון, אבל יש 
וכצלם  המגפה,  בתחילת  היה  זה  יפים.  מקומות  הרבה  עוד  בה 
הרגשתי את זה על בשרי, מאחר ופתאום היה לי קל מאד לטייל 
– ובעיקר לצלם, כי אין כמעט תיירים, ואין לך אנשים ש'נתקעים' 
בתמונות ואין עוד צלמים שרבים איתך על השטח, אלא אתה יכול 
לצלם נוף 'נקי'. אז עם כמה שהיה עצוב שהכל ריק, לי כצלם היה 

קל לצלם. כשחזרתי, הייתי צריך להיכנס לבידוד, לפי ההנחיות.
"הקורונה גם הגיעה לבקר אותי אישית, לאחר שחזרתי מאיסלנד 
ואז  היינו שם שבועיים,  בפעם השנייה, בקיץ של שנה שעברה. 
תפסה אותנו סערת רוחות מטורפת, שלא אפשרה לנו אפילו לצאת 
מראות  אותם  היו  שם  גם  לשבוע.  לאיטליה  נסענו  אז  מהבתים, 
מאנגליה: אף תייר לא נמצא במקומות הכי מתוירים בדרך כלל. 
שחזרתי  לאחר  וחצי  שבוע  לצלם.  יכול  ואתה  לפניך  פרוס  הכל 
לארץ מאיטליה, התברר שאני חולה קורונה, אז הלכתי למלונית 

לימי ההחלמה. אבל ב"ה עברתי את זה בקלות".
בעצם היית באיטליה, בזמן שהיא היתה המדינה המסוקרת 

ביותר מבחינת מספר הקורבנות.
"ולא רק זה, עוד היינו באזור שהיה הכי מסוכן מבחינת הקורונה 
- בצפון איטליה, בהרי הדולומיטים. למען האמת, הרחובות שם 
לא  אני  מסכות.  עם  שם  הלכו  בדיוק  לא  ואנשים  ריקים  היו  לא 
היו  לא  גם  הם  אבל  אדם,  בהמון  מלאים  היו  שהרחובות  אומר 
ריקים. מהבחינה הזאת, לא הרגשת את מה שסיפרו בחדשות. אבל 
כמובן, זה פגש אותנו בעובדה שרוב המלונות היו סגורים והיה 
לנו קשה למצוא מקום לישון. באופן כללי, בכל המקומות בהם 
מסתובבים  כלל:  בדרך  ספונטניים  מאד  אנחנו  מטיילים,  אנחנו 

ביום, ולקראת הלילה מחפשים היכן אפשר לישון. ופתאום הגענו 
למצב בו הכל סגור, וזה קצת מלחיץ".

ומה עשיתם?
תמיד  ב"ה  אבל  לישון,  מקום  למצוא  פשוט  היה  לא  "אז 
לא  באמת  כי  ברירה,  הייתה  לא  הימים  באחד  אמנם  הסתדרנו. 
לחזור  צריכים  והיינו  הגענו,  אליו  במקום  לינה  מקום  מצאנו 
גם  באיסלנד  הקודמת.  בנקודה  לישון  כדי  עקבותינו  על  אחורה 
קרה לנו שממש 'נתקענו'. היינו אמורים לחזור משם לארץ דרך 
שמגיע  מי  מכל  קורונה  בדיקת  דרשה  שאנגליה  אלא  אנגליה, 
לתחומה, ומצד שני, איסלנד לא נתנה אז בדיקות קורונה, אלא רק 
למקומיים, כך שלא יכולנו לצאת מהמדינה. למזלנו, יומיים לאחר 
מכן כבר כן אפשרו גם לתיירים להיבדק, כך ש'הרווחתי' בינתיים 

עוד יומיים צילום של הזוהר הצפוני".
את  ויותר  בחצי  חתכה  גם  שפיצר,  מספר  הקורונה,  תקופת 
מחירי הנסיעות שלו, והפכה את הטיסות וגם את המלונות לזולים 

ביותר, העיקר תבואו, בתקופה הכי ריקה ביובל האחרון. 
התמונות  את  מוכר  וידאו,  כעורך  שפיצר  עובד  לפרנסתו, 
האמנותיות שלו, וגם מרצה לצילום במכללת "פרוג", המתמחה 
היום, אחרי שאני  "אני מרצה שם  ברוח חרדית.  יצירה  בלימודי 
משמש כצלם בסך הכל כשנתיים, צריך להודות על כך לה', הגעתי 
לזה עם המון סיעתא דשמיא. צילום, וודאי מהסוג שבו אני עוסק, 
הוא לא בהכרח תחום קל, אבל אני עוסק בו כי אני מאד אוהב את 
זה. צריך מאד לאהוב צילום כדי לעסוק בכך לאורך זמן. זה לא 
בא בקלות. צילום באיסלנד אומר לרוץ מזריחה לשקיעה במינוס 
14 מעלות, באגם קפוא כשהרוח צולפת בך, וכל טיפת לחלוחית 

עליך נהיית לקרח. זו עבודה קשה. כיף, אבל קשה".
מקום שנהנית ותבקר בו שוב?

המון  עם  מיוחדת,  מדינה  זו  איטליה.  גם  לאיסלנד,  "מעבר 
נופים מיוחדים, גם בצפון וגם דרום. איטליה ואיסלנד הן לחלוטין 
שרק  מיוחד  לוונדר  שדה  יש  בצרפת  עליי.  המועדפות  המדינות 
להיות  ותכננתי  נהדר,  ומצטלם  יפה  צומח  בקיץ  מסוים  בזמן 
בגלל  סגור  היה  הכל  כבר  שעברה  בשנה  אבל  הזו,  בתקופה  בו 

הקורונה, וגם הרבה טיסות התבטלו, אז זה לא היה שייך".
לאחרונה, כמו שפתחנו בתחילת הכתבה, גילה שפיצר לציבור 
צד חדש באישיותו, והוא השיק קליפ מוזיקלי, בו חידש את השיר 
"רפאנו" ששרים במקור פרחי מיאמי, על רקע הנופים המדהימים 

של איסלנד.
נכנסתי  אפילו  בזמנו  ושם.  פה  שר  ואני  קול,  פיתוח  "למדתי 
באלבום  למשל  שר  אני  מקצועי.  באופן  השירה  לתחום  מעט 
גם  שרים  בו  אלבום  לוונבראון,  יוסף  ר'  מלחני  בקולי',  'שמעה 
'ידידים', דיסק  לוי פאלקוביץ', שולם למר ואחרים, עם מקהלת 
הזה?  בפן  יותר  ממני  שומעים  לא  למה  וינברגר.  שרולי  שהפיק 
כי בסוף, אני יותר צלם טבע ונוף. אבל אני אוהב לשיר, וחשבתי 
המוזיקלי  המפיק  את  לקחתי  העולמות.  בין  יפה  חיבור  לעשות 
מוזיקלית,  מבחינה  'רפאנו'  השיר  את  הפיק  והוא  סקלאר  שימי 
ומנגנים בו נגנים ידועים כמו אבי סינגולדה ודור אסרף. השיר גם 
מאד מתאים לתקופה, מדבר על רפואה שלמה, והוא שיר שביצעו 
לקליפ  הבאתי  אוהב.  מאד  שאני  מקהלה  מיאמי,  פרחי  במקור 
וגם  באיסלנד,  הנוף  צילומי  את  איתי,  שמזוהה  מה  כל  את  הזה  סתם תקעתי תמונות כי ינון לא שלח
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את צילומי הטליתות והמוטיבים היהודיים בנוף, וב"ה יצא קליפ 
העלתה  שגם  לצילומים,  מקומית  חברה  שם  שכרתי  מושלם. 
רחפן מקצועי מאד, ויחד עשינו צילומים ברמה הגבוהה ביותר. 
אני חושב שמדובר בקליפ שלא היה כמותו במוזיקה החסידית".
אם כבר אתה מוציא כזה סינגל וקליפ מושקע, למה לא לחן 

חדש לגמרי?
בעצמי,  חדש  שיר  בעבר  הוצאתי  כמעט  שכבר  היא  "האמת 
טוב.  חבר  שהוא  פריד,  שוע  המעבד  עם  עליו  עבדתי  וכבר 
באוזניים  הזמן  כל  לי  צלצל  'רפאנו',  הזה,  השיר  דווקא  אבל 
גם  לי  והתחבר  לחדש,  כדאי  ומאד  לתקופה  שמתאים  כשיר 
מאמין  אני  אתו.  להתחיל  החלטנו  אז  באיסלנד,  הצילומים  עם 

שבקרוב אוציא גם סינגלים חדשים ממש משלי".

פנס וצעקות בערבית, בגבול מצרים

נתקלת באנטישמיות בנסיעות שלך?
עם  מקום,  בכל  כמעט  לרוב,  הולך  עוד  ואני  שלא,  "האמת 

ציצית וכיפה גלויות". 
הייתה פעם שחשת סכנה?

"סכנת חיים ממש? כן, וזה דווקא היה בארץ. נסעתי אז עם 
חבר לצלם כוכבים במדבר יהודה, בדרום הארץ. נסענו עד גבול 
כך  קילומטרים,  של  ברדיוס  חשוך  מאד  מקום  יש  שם  מצרים, 
שאתה יכול לראות וגם לצלם את שביל החלב. זה באמת מאד 
לרכב  הדרך  את  חיפשנו  ואז  וסיימנו,  צילמנו  הסתכלנו,  יפה. 
חזרה - ופשוט לא מצאנו. תבין, יש חושך מצרים מסביב, בלילה 
בלי ירח, ואנחנו הולכים על קצה האצבעות, חוששים שדורכים 
חלילה בשדה מוקשים. ופתאום, ראינו מרחוק פנס נדלק, ומישהו 
עם  הערבי  תעצור.  שלי:  לחבר  אמרתי  בערבית.  לעברנו  הפנס התחיל לעקוב אחרינו ולצעוק, ואני פחדתי שעברנו בטעות צועק 

ואנשים כאלה לא  גבול.  ונתקלנו במבריח  את הגבול למצרים, 
שואלים שאלות, אלא ישר יורים בך. אמרנו פרקי תהלים, וב"ה 
הרכב.  ליד  עצמנו שוב  את  מקום, מצאנו  פתאום, ממש משום 
זה היה מקרה שבאמת חשתי בו בסכנת חיים. אתה על הגבול, 

ורואה פנס רודף אחריך וצעקות בערבית. מפחיד".
לפני סיום, חשוב לשפיצר להדגיש שוב, שכל תמונה מרהיבה 
עבודה.  שעות  מעט  לא  מאחוריה  מסתירה  רואים,  שאתם  שלו 
"אני צלם טבע ונוף. לפעמים שואלים אותי למה אני לא מצלם 
חתונות, כי מי מרוויח כסף מלעמוד שעתיים ליד מפל ולצלם? 
והצילומים המפרכים  אבל האמת שעבורי, הסיטואציות בטבע 
שם, הם הרבה יותר קלים מאשר לרוץ אחרי חתן וכלה, שזה לא 
הסגנון שלי, לא הטכניקה שבה אני משתמש וגם לא מה שאני 
השקעה  יש  רואים,  שאתם  תמונה  כל  מאחורי  לעשות.  רוצה 
המטרה  שלי  בצילומים  שעות.   4-5 אפילו  לעתים  שעות,  של 
היא להאדיר את 'מה רבו מעשיך ה'', את יופי הבריאה. לעשות 

קידוש ה' בעולם".
באיסלנד.  לו  שהיתה  צילומית  הרפתקה  בעוד  נזכר  והוא 
"העלינו שם רחפן כדי לצלם, והיו רוחות מאד חזקות. קיבלתי 
והמשכתי  הקשבתי,  לא  אבל  הרחפן,  במסך  כך  על  אזהרה 
לעלות את הרחפן עוד ועוד, לגובה 400 מטר, שזה גובה עצום. 
ממני,  קילומטר  כשני  של  במרחק  כשהרחפן  לצלם,  המשכתי 
ואני רואה אצלי במכשיר שהבטרייה של הרחפן יורדת ויורדת 
במהירות. בגלל הקור והרוחות, הבטרייה נגמרה במהירות, ולא 
הצלחתי להציל את הרחפן לפני הנפילה. הוא נפל בדיוק בשדה 
יקר מאד,  זה היה רחפן  גדול מאיתנו.  הלבה בהר געש, מרחק 
אז חיפשנו אותו בעזרת ה-GPS שמותקן עליו. אחרי שעתיים 
בריא  אותו,  למצוא  ב"ה  הצלחנו  תהלים,  פרקי  הרבה  שכללו 

ושלם".



על  "רבי אלתר".  גדלו על  ילדים  דורות שלמים של 
המופעים  על  וכמובן  הקלטות,  על  האלבומים, 
הנופש.  ובמקומות  השונים  ב"חיידרים" 
לילדים  מכניס  הייחודי,  בקולו  אלתר,  רבי 
אידישקייט כבר מגיל פעוט, דרך שירי הילדים 
פשוטות  מילים  בעלי  ככולם  רובם  שחיבר, 
וקליטות – ללחנים חסידיים מוכרים. השירים של 
כמה  לוקח  שלעתים  בציבור,  השתרשו  כה  אלתר  רבי 
דקות להיזכר מהו בכלל השיר המקורי, אחרי שדווקא החידוש של 

רבי אלתר הפך למוכר כל כך...
שוו בנפשכם דימוי של יציאת מצרים לילדים, מבלי השיר "פרעה 
בפיג'מה באמצע הלילה", אותו חיבר רבי אלתר. קשה, אה? ואיך 
אפשר בכלל להיכנס לחורף בלי, "הרבה עננים בשמים, אולי יירד 

גשם היום בצהריים"?
איך התחיל המותג הזה, "רבי אלתר", שאלנו את ר' אלתר יכנס, 
"'רבי אלתר' התחיל בפשטות, כאשר  ובעצמו.  רבי אלתר בכבודו 
השם  "זה  אומר.  הוא  בירושלים",  תורה  בתלמוד  ללמד  התחלתי 
לי  יצחק',  'רבי  או  שלום'  'רבי  קראו  אחרים  שלמורים  וכמו  שלי, 
קראו 'רבי אלתר', וככה זה התחיל. כשהוצאנו את אלבום הילדים 
הראשון לפורים, לא חשבנו על שם מיוחד, ופשוט קראנו לו: 'רבי 

אלתר עם פרחי פורים'". 

איך עלה הרעיון להפיק את הקלטות האלו?
"לא היה אז דיסק און קי וגם לא דיסקים, רק קלטות. הילדים שהיו 
לומדים אצלי, היו חוזרים הביתה ושרים בבית את השירים שלימדתי 
אותם בחיידר, וההורים נהנו, וביקשו שאקליט עבורם את השירים 
האלה. הם היו שולחים לי עם התלמידים קלטות לחיידר, שאקליט 
את כל השירים שלימדתי את הילדים, כדי שגם שאר הילדים בבית 
יוכלו לשיר את השירים. וככה זה התחיל, לאט לאט, עד שהחלטתי 
את  לשכפל  פז'  ל'גל  נכנסתי  ואז  יותר,  טוב  קצת  זה  את  לעשות 
הקלטות שהוקלטו בכיתה. לבסוף החלטנו לעשות משהו מקצועי, 

וכך נכנסנו לאולפן, להקליט את השירים האלה".
משלו  שירים  ממציא  בחיידר  רב'ה  כל  לא  לך.  ייחודי  זה  יודע,  אתה 

ומלמד את הילדים.
הכל  השירים  שדרך  לב  ושמתי  ללמד,  כשהתחלתי  התחיל  "זה 
הולך יותר בקלות, ממש כמו קסם. גיליתי שזו צורה נפלאה ביותר 
צריך  שהייתי  מה  לכל  מנגינות  לחבר  התחלתי  וכך  חומר,  ללמד 
ללמד. יש תוספות בסוף מסכת מגילה, שבו כתוב שבזמנם היו שרים 
את המשניות כדי לזכור אותן. הרי לא היו להם אז ספרים, הכל היה 
בעל פה, ולכן היו שרים את המשניות כדי לזכור. אז הנה לנו ראיה 

כבר מהזמן ההוא, שזהו פטנט שעובד".
יצא לך להלחין גם לחנים משלך?

זמרים  מיני  מכל  יפות  מנגינות  מחפש  תמיד  אני  לא...  "עוד 

משתמש  שאני  לפני  מהיוצרים  רשות  מבקש  וכמובן  ומקומות, 
בשירים. אני באמת רוצה להלחין גם בעצמי, רק שצריך את הזמן 

הנכון לזה".

מפגש בתחנת האוטובוס 

התחיל  שהוא  מספר  אלתר  רבי  אבל  רץ,  שהזמן  איך  ייאמן  לא 
להוציא את הקלטות שלו כבר לפני כ-40 שנה. "האלבום הראשון 
תזמורת  עם  לייבעדיג,  ממש  בו  יש  היום.  עד  ונמכר  מאד,  מוצלח 
דרך  פרץ  וזה  בכלל,  אם  ילדים,  קלטות  כמעט  אז  היו  לא  שלמה. 

והצליח מאד".
"פרעה  הם  מספר,  הוא  השנים,  מכל  שלו  מוכרים  הכי  השירים 
בפיג'מה" - אפרופו חג הפסח, "הרבה עננים – משיב הרוח", ו"אש 

אש מדורה".
התורה,  ותלמודי  החיידרים  לעולם  שכשנכנסתי  היא  "האמת 
הרוח' כשהגיעה  'משיב  לפניי את הפזמון של  עוד  היו שרים  כבר 
עונת החורף, אבל אני הייתי זה שהוספתי את הבתים, 'הרבה עננים 
אז  היו  בקושי  שבאמת  לזכור  צריך  מאד.  תפס  וזה  וכו',  בשמים' 
נוימן שיצר בזמנו קלטות  זוכר רק את מרדכי  אני  לילדים.  קלטות 
ילדים. כשהקלטות  לא שירי  סיפורים,  יותר  היו  אלו  לילדים, אבל 

ערב פסח תשפ"ב1240

יעקב אמסלם 



הראשונות שלי יצאו, קיבלתי תגובות נפלאות. הציבור חיכה לדבר 
כזה".

"המסורה"  תורה  בתלמוד  אלתר  רבי  לימד  ההיא  בתקופה 
בירושלים, אבל מהר מאד הגיעו ההזמנות להופעות מכל תלמודי 
התורה, וממקומות נוספים. "ההופעות לילדים בכל הארץ התחילו 
להזמין  ביקשו  ואנשים  מאד,  לפופולאריות  הפכו  הקלטות  כאשר 
אותי להופעות במסיבות משפחתיות או לילדי השכונה. הייתי מגיע 
גם הרבה לחו"ל, בחנוכה או פורים, והסתובבתי בין ילדי הקהילות 

היהודיות עם שירי הילדים שמספרים על אידישקייט".
סיפור משעשע קרה לו עם "פרעה בפיג'מה באמצע הלילה". רבי 
אלתר: "אי אפשר להאמין, אבל במשך השנים פנו אליי כמה וכמה 
פרעה  של  המנגינה  את  לי  'גנבו'  הכנסת  שבבתי  לי  ואמרו  אנשים 
בפיג'מה, ושרים אותה בכל מיני מקומות על 'ברוך אלוקינו שבראנו 
לכבודו'... כמובן שאני הוא ה'גנב' שלקח את המנגינה העתיקה של 
'ברוך אלוקינו' והלבשתי אותה על שיר הילדים, אבל לא דמיינתי 
שיהיה מי שיחשוב שזה ההיפך, ו'ברוך אלוקינו' הוא העתקה משיר 

הילדים"...
לפני כמה שנים, כשהלך בשכונת גאולה בירושלים, הגיעה אליו 
פנייה מעניינת. רבי אלתר: "עברתי ליד תחנת האוטובוס, ופתאום 
שלך  שהקלטות  לך  דע  אלתר,  רבי  לי:  ואומר  מישהו  אליי  פונה 
אני  אני באמת מאד מצטער,  לו:  גורמות לאנשים לבכות! אמרתי 

ניסיתי לשמח את האנשים עם המוזיקה שלי, לא לגרום להם לבכות. 
אצלנו  זה.  את  לך  אומר  אני  למה  לך  'אגיד  כך:  לי  סיפר  הוא  ואז 
בתשובה.  חזרה  וב"ה  הידרדרה,  שקצת  אחת  בת  יש  במשפחה 
וכאשר אנחנו משמיעים בבית את השיר מהדיסק של תשרי במעגל 
השנה 'סלח לי ה' אם עברתי עבירה', בכל פעם שהיא שומעת את 
הקטע הזה - היא מתחילה לבכות'. זה ריגש אותי מאד, לימד אותי 
יכולים  הם  אם  תשובה,  בעלי  עומדים  רמה  ובאיזה  מקום  באיזה 

לבכות מכזה שיר ילדים". 
מספיק  לא  המנגינה  לאחור,  במחשבה  שאולי  סובר  עצמו  הוא 
מתאימה למילים. "אני שר את השיר הזה תמיד עם הילדים, 'בראש 
השנה ה' בספר כותב, ובצום כיפור ה' חותם. סלח לי ה' אם עברתי 
עבירה'. אחד מהתפקידים שלי בזמנו היה להסתובב בכל הכיתות, 
בכל סניפי 'המסורה' בירושלים, עם גיטרה ודפי מילות השיר, ולשיר 
שרים  אנחנו  איך  עצמי,  את  שאלתי  פתאום  ואז  הילדים.  עם  יחד 
זה מתאים? הלא  ה' אם עברתי עבירה'?  לי  'סלח  די שמח,  בקצב 
להתאים  מקפיד  אני  מאז  האלה!  בכתה מהמילים  בעלת התשובה 

יותר את המילים למנגינה.
"אני באמת מאד משתדל תמיד לחפש מנגינה שמתאימה למילים. 
למשל, כעת מגיע פסח, ויש לי שיר עם המילים 'לקחנו-חטפנו את 
האפיקומן'. המנגינה המקורית של השיר הזה היא 'שומרים הפקד' 
על  שהרי  חשבתי  כי  האלה,  למילים  אותה  חיברתי  קרליבך.  של 

האפיקומן צריך לשמור מ'גנבים', ולכן, כשמדברים על האפיקומן 
ועל השמירה שלו, מאד תתאים לזה המנגינה של 'שומרים הפקד'". 

'זום' מיוחד לילדים

הזמרים תמיד אישרו בשמחה את השימוש בשירים?
"כמעט תמיד נתנו לי מיד רשות, בהם מרדכי בן דוד, אברהם פריד 
ועוד, שהסכימו בשמחה רבה. היתה פעם שביקשתי אישור ממלחין 
מפורסם. הוא אמר לי 'בשמחה', אבל הרגשתי שזה לא בלב שלם. 
השתמשתי בשיר הזה, אבל הוא לא זכה להצלחה. היום אני אומר 
לעצמי, אם אתה מרגיש שהאישור הוא אינו בלב שלם, אל תשתמש 

בשיר הזה".
שלנו,  לדור  גם  מתאימים  התמימות,  מלאי  שלך,  השירים  כמה  עד 

שהוא מלא בצבעוניות, מסכים ופיתויים?
"בוודאי שהם רלוונטיים. אני רואה זאת גם במכירות האלבומים, 
שאוציא  ומבקשים  מתקשרים  אנשים  מאד.  טוב  הולכות  שב"ה 
שגם  כנראה  אז  מצליחים.  החדשים  וגם  ישנים,  אלבומים  מחדש 

הדור של היום צמא לדברים האלה".
ויש משהו ששינית בסגנון שלך מלפני 40 שנה להיום?

אז  זקן.  ביידיש?  'אלתר'  זה  מה  אלתר.  לי  קוראים  יודע,  "אתה 
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 המלמד של
כלל ישראל

"הרבה עננים", "אש אש" וכמובן "פרעה בפיג'מה באמצע הלילה", הם 
רק חלק קטן מהלהיטים שיצר ר' אלתר יכנס, "רבי אלתר" בשבילכם, 

שהפכו לנכסי צאן ברזל בכל בית חרדי ומאלבומי הילדים הגיעו היישר אל 
שולחנות השבת והחג  בראיון מרתק, מספר רבי אלתר איך מגדלים ילדים 

לאידישקייט דרך שירים משעשעים, מה קרה במפגש המסקרן בשכונת 
גאולה, כיצד מצא את עצמו בשליחות במיאמי? מדוע היה שיר אחד שלא 
זכה להצלחה וכיצד עלה הרעיון ללמד את ילדי הכיתה באמצעות שירים: 

"התחלתי לחבר מנגינות לכל מה שהייתי צריך ללמד. זה פטנט שעובד"

מנדי קליין



הכניסה 
חופשית

מזחלות שלג לילדים מזחלות אקסטרים
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SKY RIDER רכבל מבקרים

חג אחד, מלא חוויות!
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אטרקציות לכל המשפחה
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    משחק
 "חפש את
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*יש לרכוש כרטיסים לרכבל ולאטרקציות מראש באתר האינטרנט
משחק חפש את האפיקומן בשלג מתקיים החל מיום ראשון 17/4

במפלס העליון | השימוש ברכבל ובמתקנים כרוך בתשלום
ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | כל הפעילויות מתקיימות

בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.
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גדלתי  עצמי...  את  שאשנה  בשלב  לא  אני 
מיוחדות  בישיבות  למדתי  מיוחד,  בבית 
כך  ואחר  בארה"ב,  חיים'  'חפץ  ישיבת   –
מרגיש  אני  אז  בירושלים,  הישיבה  בסניף 
המקור  את  לי  נתנו  האלה  שהמקומות 
האמיתי, את הנקודה היהודית, ובשירה אני 
מעביר את המסרים האלו. אז אני לא חושב 
לדור הבא  אני מנסה להמשיך  שהשתניתי, 

את מה שאני קיבלתי".
הכלים,  מבחינת  מתעדכן  כן  אתה  אבל 
מעביר שידורי 'זום' לילדים, או מצלם תכניות 

מיוחדות.
תכניות  לעשות  רציתי  לא  בכלל  "בעבר 
גדול, אדם  ידיד מחנך מאד  לי  היה  וידאו. 
כאלה  לצלם  הדרישה  שכשהגיעה  מיוחד, 
תכניות, לפני למעלה מ-20 שנה, התלבטתי 
או  וידאו  קלטות  לעשות  אם  ביחד  איתו 
זה הלכתי לראש ישיבה  לא לעשות. אחרי 
גדול, והוא אמר לי: אתה יכול לעשות את 
זה  שאני  תגיד  אל  רק  רוצה,  אתה  אם  זה 
רק  בזה.  עסקתי  לא  ועדיין  לך.  שאישרתי 
לפני פחות מ-10 שנים, כשהתייעצתי שוב 
היה  שכבר  ואחרי  גדול,  מחנך  אותו  עם 
הישיבה,  מראש  העקרוני  האישור  את  לי 
העת  שהגיעה  חושב  אתה  האם  ושאלתי 
להוציא את התכניות גם בוידאו כי הדרישה 
רק גדלה מיום ליום, אז הוא כבר אמר לי: 
יש  בבית  אחד  לכל  כבר  היום  תעשה.  'כן, 
מחשב שניתן לראות בו את התכניות האלה, 
ועדיף שיראו את זה מאשר דברים אחרים'. 
מאז, הוצאנו כמה תכניות בוידאו, כמו סדר 
וגם  ועוד,  לסוכות  בחגך'  'ושמחת  פסח, 

וידאו  תכניות  ממני  הזמינו  שונים  גופים 
'זום  תכניות  בהם  להם,  שעשינו  מיוחדות 

שעברו בתקופת הקורונה".
חודשים  לכמה  עבר  הקורונה  בתקופת 
ולימוד  בקירוב  עסק  שם  למיאמי, 
בקירוב,  שם  "עסקתי  יהודיים.  ילדים 
במיאמי  לימדתי  נפשות.  בהצלת  ממש 
שמכונה  במוסד  תשובה  בעלי  של  ילדים 
לוקחים  ממש  שם,  היהודית'.  'האקדמיה 
הגויי  הספר  )בית  סקול  מהפאבליק  ילדים 
יהודי.  לחינוך  אותם  ומכניסים  הציבורי(, 
גם  גדול, שכרוך  מאד  אתגר  היה ממש  זה 
שם  לימדתי  הצוות.  מצד  גדול  במאמץ 
יודעים  שלא  ה'-ו',  בכיתה  ילדים  קריאה 
לימדתי  בו  הזה  האזור  יהדות.  על  דבר 
ואני  ברוחניות,  גדול  מדבר  הוא  במיאמי 
של  צונאמי  מול  התמודדנו  הצוות  ושאר 
תרבות קלוקלת שמשתוללת בחוץ, וניסינו 

להכניס אידישקייט לילדים".
אתה  פה  בארץ,  שעשית  ממה  שונה  זה 

מופיע רק לקהל חרדי/דתי. 
"נכון. בארץ אני מופיע לקהלים הדתיים 
הקלטות  את  מכירים  שם  והחרדים, 
למעשה  אני  במיאמי,  וכששהיתי  שלי, 
במיאמי  שקורה  מה  מול  מאפס.  התחלתי 
ברחובות, היה לי הרבה מה לעשות פה עם 
לילדים  להעביר  ניסיתי  ואני  אידישקייט, 
דרך  גם  השאר  בין  היהודית,  החוויה  את 
את  לימדתי  בפורים, למשל,  השירים שלי. 
הילדים היהודים האלה את השירים שלי – 
והם התחברו מאד לסגנון, זאת למרות שלא 
גדלו עליו. זהו כוחם של שירים חסידיים".



רשת 

מאחלת לקוראיה 
ולכל בית ישראל

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

פסח כשר ושמח
מתוך בריאות איתנה
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בצאת ישראל

פסח בצפת: פסטיבל משפחות אביבי ושלל אירועים

לכל  אירוע   |  19-18.4  | פסח  המועד  חול 
המשפחה

יפו  לחג?  איכותית  פעילות  מחפשים 
בפעם  אתכם  מזמינים  יפו  ונמל  העתיקה 
השנייה להפנינג סביבתי באווירה יפואית עם 
סדנאות מיוחדות של מיחזור ויצירה, חגיגה 
לקהל  פתוחות  פעילויות  עירוני,  טבע  של 
הרחב, מעגלי תיפוף מכלים ממוחזרים ועוד 

הפתעות ירוקות!
בין הפעילויות 

סדנת טבע עירוני בנמל יפו  

סביבנו!  שנמצא  הטבע  את  להכיר  בואו 
בפעילות הילדים והילדות ילמדו, יגלו ויחוו 
שבסביבתם.  היומיומי  העירוני  הטבע  את 
וכיצד  נשמע על אילו חיים מתקיימים בעיר 
של  מושגים  נכיר  אליהם,  להתייחס  יש 
מדוע  נלמד  מזון",  ו"מארגי  ירוק"  "מסדרון 
וכיצד  בקרבנו  הנמצא  לטבע  לדאוג  חשוב 
יש  ואיך  שלנו  הסביבה  לאיכות  תורם  זה 
להתייחס לחברינו החתולים ולכלבים עזובים 
ברחוב. והפתעה: כל ילד וילדה יצרו בעצמם 

מתקן שתייה והאכלה ייחודי לציפורים!
נמל יפו - הדק הצפוני | גיל +5

פעילויות פתוחות לקהל הרחב ללא 
עלות

המשפחה(  )לכל  מעץ  משחקים  מגרש   >

לכל  ענקיים מעץ שיגרמו  -  שפע משחקים 
ליהנות  לזוז,  והמשתתפות  המשתתפים 
מוטוריקה,  חשיבה,  במשחקי  ביחד  ולשחק 

עבודת צוות ודמיון!
וחצי  שנה  )מגיל  הירוקה  המשחקייה   >
לשחק  מוזמנים  והורים  ילדים    - ומעלה( 
יחד, לחלום, ליצור, לדמיין וליהנות ממשחק 
שלם  מתחם  פסולת.  באפס  ויצירתי  שיתופי 
בין  המשלבים  וארגזים,  מצינורות  הבנוי 
עולמות  בניית  מסלולים,  וצליל,  משחק 

ותקשורת אקולוגית!
< מעגלי תיפוף מחומרים ממוחזרים - יחד 
מקצבים  נלמד  מפלסטיק,  פחים  על  נתופף 
חדשים ונפיח חיים בדליים בקצב ובאנרגיה 

סוחפת! 
 – ממוחזרים  מחומרים  יצירה  סדנאות   >
ממוחזרת:  אחרת  הפתעה  נכין  פעילות  בכל 
מחומרים  עציץ  מאיצטרובל,  ינשוף 
כוס  ממוחזר,  מקושט  מובייל  ממוחזרים, 

בצורה חיה ועוד!
• שעות פעילות: 10:00-15:00

• עלות כרטיס לסדנה + הורה מלווה 
אחד: 39 ש"ח

• הנחות למחזיקי כרטיס תושב דיגיתל
• לפרטים נוספים, גילים, שעות ורכישת 

https://www.goshow. :כרטיסים
co.il/pages/minisite/227

האביבי  פסטיבל המשפחות  את  בצפת משיקים 
עם פעילויות, אטרקציות, סיורים וחוויות קסומות 
בעיר הקסומה לצד שורת פעילויות שיקיימו במרכז 
בחוויה  חוגגים  האביב  את  בצפת.  אסנט  התיירות 

גלילית.
הצגות ומופעים ללא תשלום: 

פסטיבל  במסגרת  פסח  המועד  חול  במהלך 
המשפחות יתקיימו מספר מופעים מיוחדים בצפת- 
ללא תשלום. ביום א' תתקיים הצגה לילדים 'בגדי 
המלך החדשים' וכן הצגה של 'מולי וצומי'. ביום 
והעכבר. ביום שלישי תתקיים  שני ההצגה האריה 
עלות,  ללא  המופעים  כל  ועוד.  'הזמיר'  הצגה- 

יתקיים במתחם נינג'ה צפת'
לחוות את הסמטאות: 

יתקיימו  )א-ה(  המועד  חול  יימי  כל  במהלך 
סיורים מודרכים מיוחדים בסמטאות העיר העתיקה 
את  תחוו  אסנט,  התיירות  מרכז  בהובלת  בצפת 
הקסם שבעתיקות, הסיפורים של צפת, בתי הכנסת 
עוצר  גלילי  נוף  מול  והכל  הגלריות  העתיקים, 
נשימה. הסיורים יתקיימו בהובלת מדריך עם נגינות 
ושירים. סיורי בוקר בשעה 11:00 וסיור ערב בשעה 

17:00, היציאה ממרכז אסנט, רחוב הארי 2 בעלות 
סמלית של 25 ₪ למשתתף.
הפנינג משפחות בטבע: 

יתקיים  הבוקר  משעות  החל   18.4 שני,  ביום 
הפנינג מיוחד בשיתוף קק"ל בפארק עמק התכלת 
בוסתן,  נחל,  טבעי,  חורש  של  דונם   580 בצפת- 
בעלי חיים וכו'. בין היתר יתקיימו סיורים מודרכים, 

הצגה, תחנות יצירה וכו'. הפעילות ללא תשלום.
ליהנות משיא הפריחה- סיורים בטבע! 

במרכז אסנט מזמינים אתכם להנות מטבע גלילי 
בשיא פריחתו. יום א' 17.4 יתקיים סיור לנחל ראש 
פינה וג'עוני. ביום ב 18.4 יקיימו במרכז אסנט טיול 
מרכז  מדריכי   19.4 שלישי,  ביום  חלב.  גוש  בנחל 
התיירות אסנט ייקחו אתכם לסיור בשוק של צפת, 
מירון.  להר  רביעי  וביום  אכברה  ונחל  כנען  הר 
את ימי חול המועד ננעל ביום חמישי 21.4 בסיור 
לפארק עמק התכלת בצפת עם 580 דונם של חורש 
טבעי, ג'ונגל בלב העיר צפת, נחל, בעלי חיים וכו'. 

להרשמה:
/https://www.ascent.co.il/tzfat-tour 

אביב של קיימות ביפו העתיקה ובנמל יפו

'חווימה'
חדשה  אחרת,  מזווית  הכנרת  את  חווים  מה? 
'חווימה'   - בישראל  חדשה  אטרקציה  ומפתיעה. 
קולית,  בהדרכה  מלווה  עצמי,  -שייט  בכנרת 
לפינות  מתקדמת,  ניווט  באפליקציית  חיה  ומפה 
שייט  הכנרת.  של  ביותר  והיפות  הנסתרות  החמד 
ללא  עצמי  שייט  ואיכותיות,  קטנות  מנוע  בסירות 
טאבלט,  במסך  מאובזרות  משיט,  ברישיון  צורך 
מפת  הכוללת  ייחודית  ניווט  מערכת  נבנתה  עליו 
ניווט חיה והדרכה קולית המלווה את המשתתפים 

במהלך השייט. 
תקנות  פי  על  מתקיימת  ב'חווימה'  הפעילות 

הבטיחות המחמירות ביותר.
• איפה? חוף מלון נוף גינוסר, סמוך לבית יגאל 

אלון, בוויז 'חווימה'.
08:00- א-ה  ימים  פסח  המועד  חול  מתי?   •

19:00 )יציאה לשייט אחרון בשעה 18:00(
• ו' 08:00-16:00 )יציאה לשייט אחרון בשעה 

  )15:00
https:// והרשמה:  נוספים  לפרטים   •

/havayama.co.il

הגן הלאומי גן השלושה – סחנה
השלושה'  'גן  הלאומי  בגן  אביב  חגיגת  מה? 
עם  בישראל,  היפים  האתרים  אחד   – )סחנה( 
בריכות  מעלות,   28 של  קבועה  מים  טמפרטורת 
והמים'  הבוסתן  'שביל  מתקני משחקים,  טבעיות, 
לאורך  מונגשת  טיילת  עם  גן  של  המזרחי  בחלקו 
הנחל באורך של כ-300 מטר העוברת דרך בוסתן 
פורח וטחנת קמח עתיקה, הרבה דשא וצל. בנוסף, 
בתאריכים 18-19.4 במסגרת פסטיבל 'מפה ומצה' 
באתר המשוחזר של ראשון יישובי 'חומה ומגדל' 
כמו  אחד  ליום  להרגיש  מוזמנים  המבקרים  בו 
החלוצים, יתקיימו בין השעות 9:00-15:00 הצגות 
קיר  ציורי  שימור,  סדנת  נגרות,  סדנת  לילדים, 
ויצירה, לצד מיצג המולטימדיה 'מסע העלייה אל 

הקרקע" ופעילות היום באתר.
5-( ילד   ,₪  39 למבוגר:  כניסה  מחיר  כמה?   •

14(: 24 ₪. הנחה למנויי מטמון.
 04-6581017  - והזמנות  נוספים  לפרטים   •

homa@gan3.co.il

אביב הגיע פסח בא – שמחה רבה באתרי התיירות הצפוניים

חול המועד מספק ימים נעימים לבילוי עם משפחה וחברים במיטב האתרים המובילים • מועדים לשמחה 

חוה"מ פסח השנה יהיה שבוע שלם ומומלץ 
מהנות  פעילויות  ושלל  לטיולים  אותו  לנצל 
לכל המשפחה * הצפון כולו פורח אחרי חורף 
צבעי  משכרים,  הפריחה  ניחוחות  וקר,  גשום 
להחליט  זה  שנשאר  ומה  מרהיבים  המרחבים 
לאן נוסעים והיכן מטיילים, אז אל תשברו את 

הראש, הרשימה מרוכזת לפניכם:
אביב לבן באתר החרמון

חמישים  השנה  מציין  החרמון  אתר  מה? 
יהיה  האביב  גם  במתנה,  וזוכה  פעילות  שנות 
מבילוי  ליהנות  המבקרים  יוכלו  ובפסח  לבן 
פריחת  בשיא  כבר  לאתר  כשהדרכים  בשלג, 
נסיעה  פעילויות:  שלל  מציע  האתר  האביב. 
בבור  בילוי  העליון,  למפלס  הקרוניות  ברכבל 

מזחלות השלג לילדים במפלס העליון, מזחלות 
יתקיים  החג  ברוח  ריידר.  וסקיי  אקסטרים 
האפיקומן'  את  'חפש  פרסים  נושא  משחק 
בערמות שלג )השתתפות במשחק ללא תשלום, 

כלול במחיר הכניסה(
הפעילויות השונות באתר מתקיימות בהתאם 
לתנאי מג האוויר, מומלץ להתעדכן לפני הגעה.
של  האינטרנט  באתר  כרטיסים  הזמנת   •
 /http://www.skihermon.co.il החרמון

 12 עד   3 מגיל  ילד  לאתר:  כניסה  כמה?   •
39 ₪ . )בקיץ הכניסה ללא  – 34 ₪ מבוגר – 

תשלום(.
 16:00  08:00- פעילות:  שעות  מתי?   •

)כניסת רכבים עד 15:00( בכל ימות השבוע.

עששיות ב'נהריים בגשר'



45 ערב פסח תשפ"ב

עיר הממתקים בנתניה

פארק המעיינות

לילדים  במיוחד  וצבעוני  חגיגי  פסטיבל 
צבעוניים  משחקים  מתחמי  מגוון  הכולל 
שכל  מתוקים  מאכלים  בסגנון  ומיוחדים 

הילדים אוהבים.
הילדים יתגלשו לתוך בריכת פופקרן ויתפסו 
יסתובבו  בגלידה,  ישחקו  ממכונה,  פופקורן 
בקרוסלת קאפקייקס ויתנדנדו בנדנדת אבטיח 
המקרונים,  במתחם  יתופפו  סוכריות,  ונדנדות 
צילום  עמדות  אלקטרונים,  במחשקים  ישחקו 

וארטיקים  ציפס  שוקולד  עוגיית  של  מתוקות 
ויהנו ממגוון סדנאות יצירה. 

• מתי: ראשון עד רביעי 17-20.4.22
השעות  ובין   11:00-14:00 השעות  בין   •

.16:00-19:00
• כמה: כניסה חופשית 

• איפה: קניון עיר הימים- נתניה
https://www. נוספים:  פרטים   •

/iryamim-mall.co.il

פארק המעיינות השוכן בסמוך לגן השלושה 
של  רחב  מגוון  למטיילים  מציע  )סחנה(, 
אפשרויות טיול ובילוי, כולל שלושה מעיינות 
נחל  השנה,  ימות  כל  הנובעים  יפהפיים 
בגדותיו  חדשים  פיתוחים  הכולל  הקיבוצים 
להנאת המטיילים, בריכות דגים, אתרי מורשת, 
חגיגה  נודדות–  ציפורים  חקלאיים,  שטחים 
להביא  אפשר  ונוף.  טבע  מים,  של  שלמה 
אופניים מהבית לרכיבה בדרכים בפארק וניתן 
או  ידידותיים לסביבה  רכבים  לשכור בתשלום 
בפארק  תוצג  פסח  חוה"מ  במהלך  אופניים. 
המעיינות תערוכת איורים על שולחנות הפיקניק 

ופחי האשפה המפוזרים בפארק המתארים את 
נקודת המבט של בעלי החיים המתמודדים עם 
באזור.  המחיה  בסביבת  המתפזרת  הפסולת 
השותפים  שמובילים  הסברה  ממיזם  חלק  זהו 
עמק  האזורית  )המועצה  הפארק  בתפעול 
ניקוז  רשות  והגנים,  הטבע  רשות  המעיינות, 
ונחלים ירדן דרומי וקק"ל( עבור עשרות אלפי 
חול  ימי  כל  לאורך  להגיע  הצפויים  המטיילים 
הסביבה  הטבע,  על  השמירה  למען  המועד 
ובעלי החיים. הכניסה והחנייה לפארק – חינם, 

לפרטים 04-6881427.

יקיים מרכז ביו- במהלך חול המועד פסח 
מודרכים  סיורים  אליהו  שדה  בקיבוץ  תור 
האורגנית  החקלאות  בעקבות  הרחב  לקהל 
וההדברה הביולוגית. נכיר את סיפור ההקמה 
על  נשמע  בקיבוץ,  החקלאית  והעבודה 
מקרוב  ונראה  בשדות  התנשמות  פעילות 
הבומבוס  דבורות  המעשבים,  החמורים  את 
והחרקים המועילים. הסיורים יתקיימו בימים 
17-20.4 בשעה 11:00 עלות למשתתף מגיל 
סיורים  גם  לקבוע  ניתן   .₪  35 ומעלה   5
פרטיים לקבוצות. לפרטים ולרכישת כרטיסים 
04- בטלפון  או    www.bio-tour.com  -

6096986

פסח בביו-תור

מאת: הילה פלאח

שביל פארעם בחצור 
הגלילית - ללא תשלום

סיורים מודרכים ללא תשלום לכל המשפחה.
פסח,  המועד  חול  במהלך  יתקיימו  הסיורים 
יתקיים  יום  מידי  כאשר   17-19.4 א-ג,  בימים 
צהריים בשעה  וסיור   10:00 בוקר בשעה  סיור 
אורות  ממדרשת  מדריכים  בהדרכת   13:00
חוני  קבר  הינה  המפגש  נקודת   כאשר  הגליל 
הינו  כשעתיים  שיימשך  המסלול  המעגל, 
קושי  בדרגת  ק"מ   3 כ-  באורך  מעגלי  מסלול 
קלה המתאימה למשפחות אך לא נגיש לעגלות 
וכיסאות גלגלים. במהלך הסיור נטייל במורדות 
הר כנען, נראה את שרידי הכפר העתיק וכרמי 
מימי  היישוב  את  ששימשו  מרשימים  זיתים 

המשנה והתלמוד ועד קום המדינה.
לנקודת  נגיע  אביבית  פריחה  לצד  כן  כמו 
כורזים,  רמת  של  הנוף  לעבר  קסומה  תצפית 
נסתר  למעיין  נחשף  הגולן,  ומורדות  העמק 
קטנות.  ובריכות  זורמים  מים  עם  ויפהפה 
מדריכי אורות הגליל יספרו את סיפורם המיוחד 
הייחודיים  והגידולים  הפריחה  הקרקעות,  של 
של האזור, מפעלי התעשייה ששירתו את חלוצי 
ומפעל  הגלילית,  חצור  בעיירה  ה-50  שנות 
בגליל,  הגדול  היער  בירייה-  יער  הנטיעות של 
במרכז המסלול נובע עין פארעם כל ימות השנה 

אביב באוויר הפתוח בגן הבוטני וסביבו התפתחה התיישבות בתקופות שונות. 

ליהנות  הבוטני,  הגן  מזמין  הקרוב  בפסח 
יצירה לילדים,  מפסטיבל אביב מרהיב: סדנאות 
סיורי  בטבע,  ומאתגר  ייחודי   נינג'ה  מתחם 
פריחות,  סיורי  הטרופית,  ובחממה  בגן  קיימות 
מתחמי כושר וספורט לצד סדנאות ויריד מוצרים. 
נינג'ה מאתגר: אטרקציה מהנה עם  מתחמם 
מיוחד  נינג'ה  מתחם  מאתגר  מכשולים  מסלול 
עם שלל מתקנים, כגון: מסלול בין העצים, גשר 
שווי משקל, אבנים בנחל, קפיצה בין חצאי כדור, 
מסלול טבעות, הליכת זיקית. הפעילויות מיועדות 
לילדים מגיל 5 – 12 )מתחת לגיל 5 בליווי הורים(.
שברחבת  באוהל  ומשחק:  יצירה  סדנאות 
הפרפרים ייהנו המבקרים מסדנת יצירה מחומרים 
נראה'  הבלתי  'אל  מסע  בסדנת  סביבתיים, 
המוצגת  הרבודה  המציאות  תערוכת  בעקבות 
אחת  יצירה  ויפסלו  לאמנים  הילדים  יהפכו  בגן 
מתוך התערוכה מחימר, יתקיים גם משחק זיכרון 

פרחוני. 
סיור בחממה הטרופית: פנינת יופי טבעית בה 
את  לטעום  אפילו  ולפעמים  להריח  לגעת,  ניתן 
כ-350  הטרופית  בחממה  ופירותיהם.  הצמחים 
מיני צמחים שונים ומיוחדים בעלי צורות, צבעים 

ושימושים שונים ביניהם. החממה מחולקת לשני 
שניהם  המדבר;  ואזור  טרופי  ג'ונגל  אזורים: 
המותאמת  ייחודית  עשירה  בצמחייה  מאופיינים 
גיאוגרפיים.  והאזורים  הגידול  בתי  לפי  לאקלים 

הסיור נגיש לעגלות וכיסאות גלגלים.
כלניות,  של  פרושים  מרבדים  פריחות:  סיורי 
הגן  ועוד.  נוריות  תורמוסים,  אירוסים,  נרקיסים, 
מזמין את הקהל הרחב, קטנים וגדולים, במהלך 
חול המועד פסח ליהנות מסיורי פריחות נהדרות 
בכל חלקי הגן. הסיורים המודרכים יצאו מעמדת 
לכל  מתאימים  והם  עגולה,  שעה  בכל  המידע, 

המשפחה.
ילד   ,₪  40 ילד/מבוגר  כרטיס  מחיר:   •

ירושלמי ומנויים: חינם
• לפרטים נוספים: הגן הבוטני האוניברסיטאי 

טל. 02-6794012  
האוויר  למזג  בהתאם  מתקיימת  הפעילות   •

והנחיות הקורונה
וימי  שעות   ,17-20.04.22 פסח  חוה"מ   •

פעילות 16:00-9:00. כניסה אחרונה ב-15:00. 
• הפעילות מתחילה ב-10:00

פסח באתר החרמון
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מסע בזמן אל סיפור יציאת מצרים באמצעות 
שישה מיצגים חדשניים ⋅ שיחזור יציאת מצרים 
סדנא   ⋅ הילדים  בשיתוף  ותחפושות  שחקן  עם 
לאפיית מצות ⋅ סדנה  לעיצוב כוס קידוש ⋅ סדנאות 
 ⋅ פסח  בנושאי  אינטראקטיבית  תחרות   ⋅ יצירה 
חדשנית  טכנולוגיה   ⋅ אינטראקטיביים  מייצגים 

ו'-י"ט ניסן התשפ"ב 7-20.4.22 לא כולל שבת 
וחג

מאורות,   באשדוד,  החדש  המבקרים  מרכז 
מזמין את הילדים וההורים עם כל בני המשפחה 
במהלך חופשת הפסח למגוון פעילויות וסדנאות. 
במרכז המבקרים החדש, הראשון מסוגו בישראל, 
אמצעים  בשלל  היהודי  העם  של  סיפורו  מסופר 
אינטראקטיביים,  מייצגים  חדשנים,  טכנולוגיים 

וידיאו מפינג, סאונד ייחודי ועוד.
במהלך חופשת הפסח, החל מה-7.4 ועד 20.4, 
המשפחה  בני  וכל  ההורים  עם  הילדים  מוזמנים 
יצאו  במהלכה  חושית  רב  חווייתית  לפעילות 
חוויות  רצוף  חדשני  טכנולוגי  למסע  הילדים 
בכל  כאשר  העם  של  בחייו  תחנות  ב-7  ויבקרו 
שונה  מזווית  היהודי  הסיפור  מסופר  תחנה 
וייחודית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות בעולם 
בשילוב מופע אור קולי ייחודי, אפקטים של קול 
אינטראקטיביים,  משחקים  מפינג,  וידיאו  וצבע, 
אנימציות, נופים תלת מימדיים ואלמנטים נוספים 
שנוצרו במיוחד לטובת מרכז המבקרים, חידונים, 
את  הילדים  ישחזרו  המסע  בסוף  ועוד.  הפתעות 
את  שיגלם  שחקן  עם  יחד  מצרים  יציאת  סיפור 

משה ויפעיל את הילדים שיתחפשו בעצמם לבני 
מצות.  אפיית  לסדנת  וימשיכו  ומצרים  ישראל 
קידוש.  כוס  להכנת  סדנה  תפעל  המועד  בחול 
יצירה  לסדנת  והילדים  ההורים  מוזמנים  בנוסף 

וצביעה.
המסע אל סיפור האור היהודי במרכז המבקרים 
רנד(  שולי  מגלם  )אותו  סבבה  סבא  עם  מתחיל 
ונכדו המקבלים את פני המבקרים ומכניסים אותם 
בריאת  התחיל,  הכל  שבו  לרגע  קסום,  לעולם 
העולם. באמצעות מופע אורקולי מרגש המשלב 
הרגעים  את  נמחיש  ונופים  אפקטים  אנימציות, 

הקטנים בהם החל הסיפור של כולנו.
מוזמנים  השניה(  )התחנה  אברהם  באוהל 
המבקרים למפגש רב חושי לשמוע לראות ולחוש 
בהתרגשות הגדולה מהבשורה שהביאה עמה את 

ראשיתו של העם היהודי. 
מוזמנים  שלישית(  )תחנה  סיני  הר  מעמד 
המכונן  מהאירוע  ולהתרגש  להצטרף  המבקרים 
לטכנולוגיה  הודות  היהודי.  העם  בחיי  ביותר 
ולובש  צורה  פושט  צבעים,  ההר  משנה  חדשנית 
צורה, קולות, ברקים ורעמים ומאפשר למבקרים 
של  המרגשים  הרגעים  את  במעט,  ולו  לחוות, 

מעמד הר סיני וקבלת התורה. 
הרביעית  בתחנה  היהודי  החיים  מעגל  סיפור 
אינטראקטיביים  באמצעים  למבקרים  מובא 
יחשפו  החיים  במעגל  ולחוש.  לגעת  המאפשרים 
מילה,  ברית  כמו  למנהגים  בבאר  המבקרים 
בחייו  מרגשים  אירועים  מצווה,  בר  נישואין, 

ילקטו  החגים  ובמעגל  הוא  באשר  יהודי  כל  של 
המבקרים מהבארות את סימני וסמלי חגי ישראל.

מוזמנים  החמישית  בתחנה  השבת  בשולחן 
והקדושה המתלווה  המבקרים להתרגש מההילה 
מפגש  מתאר  האינטראקטיבי  המיצג  לשבת. 
משפחתי לקראת סעודת השבת המיוחדת, הדלקת 
נרות, קידוש ואפילו ניתן לשיר יחד עם שולי רנד 

את שירי השבת.
בתחנה השישית נהנים המבקרים ממיצג מיוחד 
של הכותל המערבי -  מוזמנים המבקרים להביע 
משאלות באמצעות מכתב, ציור, אנימציה ומשחק 
גבי  על  המוקרנת  וירטואלית  לברכה  שהופכים 

הכותל.
לסיום יסכמו המבקרים את המסע לגילוי האור 
המשתתפים  בין  תחרותי  אינטראקטיבי  במשחק 

בנושא פסח.
• משך הביקור והפעילויות כשעתיים וחצי

עיצוב  סדנת  תתקיים  פסח  חוה"מ  במהלך   •
גביע קידוש

• חובה לתאם הגעה מראש
• שעות הפעילות: 10:00-18:00

• סגור בשבת ובחג
• עלות: מבוגר 29 ₪ ילד 39 ₪

• לפרטים נוספים מרכז מאורות רח' אגת שבו 
11 אשדוד טל' 053-4707143

• הזמנת כרטיסים באתר בלבד
/https://merkaz-meorot.org.il 

ראש הנקרה

בצאת ישראל

בפסח הזה עוצרים לביקור במרכז המבקרים 
של "סבא חביב"

פרוד  בקיבוץ  הממוקם  המבקרים  במרכז 
הזית,  הפקת שמן  מסורת  על  לומדים  שבצפון 
מגלים איך מייצרים טחינה באבני רחיים והכול, 

לגמרי בחינם לכל המשפחה!
סבא חביב היה מחלוצי ענף שמן הזית בארץ 
משנת  עוד  שמן  שהפיק  בד  בית  ובעל  ישראל 
2006 הוקמה חברת המזון "סבא  1913. בשנת 
חביב" שהפכה תוך זמן קצר לאחת מהמובילות 
בישראל בייצור שמן זית, טחינה גולמית, זיתים 

למאכל ומוצרי מזון נוספים.
)בין  שבצפון  פרוד  בקיבוץ  ממוקם  המרכז 

ימות  כל  לאורך  פתוח  הוא  לצפת(,  כרמיאל 
השבוע בחינם ומציע חוויה לכל המשפחה.

מסורת  על  ללמוד  ניתן  המבקרים  במרכז 
הפקת שמן הזית, לקבל הסברים על ייצור שמן 
שבצריכתו.  הבריאותיות  התועלות  ועל  הזית 
רחיים  באבני  טחינה  ייצור  לחוות  ניתן  בנוסף 
ומוצרים  צמחים  של  מקומם  על  ולשמוע 

גליליים ברפואה העממית.
 – חביב  סבא  של  המבקרים  מרכז   •

קיבוץ פרוד, טלפון: 052-2047310
המועד  חול  כל שבוע  לאורך  פתוח   •

בשעות 9:00-17:00
הכניסה חופשית  •

התוספת המושלמת לטיול בצפון

ראש הנקרה
הנקרה  ראש  התיירות  באתר  מה? 
כאשר  המוצלחת  המסורת  את  ממשיכים 
מתעורר  מצרים  יציאת  של  התנכ"י  העבר 
'משה  של  בדמויותיהם  שחקנים  עם  לחיים 
עם  שיסיירו  מצרים'  מלך  ו'פרעה  רבנו' 
הים'  ב'שביל  הקהל  את  וידריכו  המבקרים 
ויספרו  והגלים  הנקרות  בין  ובמסע  החדש 
מצרים  יציאת  סיפור  את  חווייתית  בצורה 

וקריעת ים סוף.
לאחר  היום,  לאורך  לסיורים  בנוסף 
לסיורי  מחדש  האתר  ייפתח  החשכה  רדת 
הנקרות  בין  משפחתיים  ליליים  עששיות 
הכוללים נסיעה לילית ברכבל המואר, סיור 
החשוכות,  בנקרות  עששיות  לאור  מודרך 
הגשר  על  נעלה  הנקרות,  נוצרו  כיצד  נלמד 
המפורסם שעליו עברה הרכבת המנדטורית 

את  נשמע  מעפילים,  לארץ  הובילה  שגם 
המחתרות  בו  הלילה  על  המרתק  הסיפור 

פוצצו את גשר הרכבת ונצפה בסרטון.
האתר  בקופות  הכניסה  מחיר  כמה? 
 .₪  39 ילד   ,₪  49 מבוגר  היום:  לפעילות 
מחיר הסיורים הליליים  – 61 ₪ למבוגר, 55 
)3-18(,  פעילות העששיות תלויה  לילד   ₪

במזג האוויר וברישום מראש באתר. 
בחוה"מ:  האתר  פתיחת  שעות  מתי? 
09:00-19:00 )כניסה אחרונה 18:00(, ביום 
הסיורים   .16:00 השעה  עד  החג  ובערב  ו' 
התאריכים  בין  בפסח  יתקיימו  המומחזים 
ללא תשלום  ל-16:00,   11:00 בין   16-22.4

נוסף מלבד מחיר הכניסה לאתר.
https:// והרשמה:  נוספים  לפרטים 

/rosh-hanikra.com



עכשיו בחנויות!

מאות
תמונות
נדירות
ומרהיבות
מחיי מרן
שר התורה

הגר"ח 
קנייבסקי
זצוק"ל

מראות
מהלוויה
רבת
היגון
והכאב

ארגוני תהילים חנויות ות"ת בכל הארץ ניתן להזמין מדבקות ואלבומים בטל': 054-5281747
בירושלים, בית״ר ובית שמש ניתן להזמין מדבקות ואלבומים בטל': 054-9763437

olamalbum@gmail.com  :או באימייל

כל ילד שיהיה ברשותו
 אלבום עם 50 מדבקות

מודבקות במקומן,

יצלצל לטל':
08-9103303

או ישלח פקס ל:

08-9561458

ויכנס להגרלה
על אופניים יוקרתיות!!!

ילדים יקרים!

 אלפי פרסים
יקרי ערך מחכים לכם

בחבילות המדבקות!!!

המומים היינו בעת עריכת האלבום 
שר  רבנו  מרן  פטירת  בעקבות 

התורה זצוק"ל.

האלבום בא להמחיש לילדי ישראל 
הדור גדול  מחיי  המזלג,  קצה  על 

 מרן הגאון הגדול

רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל.
זכרו  את  לרומם  בכדי  נעשה  הכל 

הקדוש והטהור.

מבית היוצר של

'עולם ומלואו'



תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

מוצרים כשרים למהדרין לפסח
25 מוצרים חדשים

בית אחד

250
בפסח אוכלים בבית
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