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על הפסוק "וְעָׂשּו לִי מְִקָּדׁש וְָׁשכַנְִּתי ְּבתֹוכָם" 
אינה  המשכן  שתכלית  להסביר  רגילים  כולם 
בתוכם  שישכון  אלא  בתוכו,  ישכון  שהקב"ה 
של ישראל. לכן נאמר "וְָׁשכַנְִּתי ְּבתֹוכָם". רבים 
הוא  כי  אומרו,  בשם  דבר  לומר  יודעים  לא 
את  מזכירים  לא  ואולי  הקדוש.  מהאלשיך 
הפשט  ממש  הוא  הזה  שהפירוש  כיוון  מקורו 

הפשוט של הפסוק.  
בפרשת תזריע מסבירה התורה שה"ְּבתֹוכָם" 
הזה אינו בין כל אחד ואחד מישראל, אלא בתוך 
בתוך  ועצמותיהם.  בשרם  בתוך  ממש.  תוכם 
לבם ומחשבתם. לכן מזהירה אותנו התורה על 
את  מטמא  אותן  שהאוכל  אסורות,  מאכלות 
הסיבה  זו  אדם.  של  בתוכו  ששוכנת  הקדושה 
שיש  האדם.  של  ולטהרה  לטומאה  ערך  שיש 
למראית  למחשבתו,  ערך  שיש  למעשהו.  ערך 
עיניו. שיש חשיבות לזהירות שבין איש לאישה 

ולכל ההלכות שמוזכרות בהקשרים אלו. 
היא  ממש  בתוכנו  שוכן  שהקב"ה  העובדה 
לכן  גדול.  לסיכון  גורמת  וגם  גדול  ערך  בעלת 
במילים  מצורע  פרשת  את  התורה  מסיימת 
יָמֻתּו  וְֹלא  מִֻּטמְאָָתם,  יְִׂשָראֵל  ְּבנֵי  אֶת  "וְהִּזְַרֶּתם 
ְּבתֹוכָם".  אֲֶׁשר  מְִׁשּכָנִי  אֶת  ְּבטְַּמאָם  ְּבטֻמְאָָתם, 
וכן בספר במדבר: "וְֹלא ְתטֵַּמא אֶת הָאֶָרץ אֲֶׁשר 
אֲנִי  ּכִי  ְּבתֹוכָּה  ֹׁשכֵן  אֲנִי  אֲֶׁשר  ָּבּה  יְׁשִבים  אֶַּתם 
ד' ֹׁשכֵן ְּבתֹו= ְּבנֵי יְִׂשָראל" (לה, לד). וכן בגמרא: 
"אמר רבי אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו כאילו 
קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר 'בקרבך קדוש'" 
(תענית י"א, ועיי"ש). כדברי הנביא ישעיהו: "צַהֲלִי 

וָֹרּנִי יֹוֶׁשֶבת צִּיֹון ּכִי גָדֹול ְּבִקְרּבֵ= ְקדֹוׁש יְִׂשָראֵל".
איך אדם מרגיל את עצמו למציאות השכינה 

שבתוכו ממש? במחשבה תמידית. 
ז"ל,  האר"י  עלDידי  נכתבה  כך  לשם  עצה 
שראוי לאדם לשים לב כל יום לשכינה ששורה 

לכוון  תמיד  לאדם  ראוי  "והוא  ממש.  בתוכו 
אל  וכסא  מדור  הוא  כאלו  עצמו  את  ולהעריך 
האצילות הקדוש, ובפרט בזמן שהאדם מתפלל, 
הוא יותר ראוי ומוכרח שיכוון בכך, ועלDידי כן 
תשרה ותחול עליו קדושה עליונה" (ועיין באריכות 
בבא"ח מקץ יג בשם האר"י משער רוה"ק, ומשם הרש"ש ז"ל. 

מופיע בסידור קול אליהו). אחרי שהבן איש חי כתב 

שם את הכוונות המפורטות על כך, סיים ואמר: 
"וזה שכתבנו D כל אדם יכול לכוון בזה". ו"טוב 
על  לילה  כל  הנזכרות  כוונות  לעשות  שירגיל 
מיטתו קודם שיקרא קריאת שמע שעל המיטה".

התורה  כי  מאוד,  חשוב  הוא  הזה  והדבר 
ישראל  הוצאת  של  המטרה  שזו  אומרת 
וְהָיִיִתי  יְִׂשָראֵל  ְּבנֵי  ְּבתֹו=  "וְָׁשכַנְִּתי  ממצרים: 
לָהֶם לֵאDֹלהִים: וְיְָדעּו ּכִי אֲנִי ד' ֱאDֹלהֵיהֶם אֲֶׁשר 
הֹוצֵאִתי ֹאָתם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם לְָׁשכְנִי ְבתֹוכָם אֲנִי 

ד' ֱאDֹלהֵיהֶם" (שמות כט, מה). 
מכאן נבין למה בשעה שאדם מסיים תפילת 
לפני  תחילה,  שמאלו  לצד  כורע  הוא  י"ח 
נותן  "ולמה  במרומיו".  שלום  "עושה  שאומר: 
הוא  ששמאלו  מפני  תחילה?  לשמאלו  שלום 
לפני  עומד  כשהוא  כלומר,  פניו.  שכנגד  ימין 
המלך נותן שלום לימין המלך, ואחר כך לשמאל 
המלך. וקבעו שיפטר מן התפילה כמו שנפטרין 
מלפני המלך" (רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים ה, יא, 

שו"ע או"ח קכ"ג).

שהוא  בשעה  אבל  התפילה.  בסיום  זה  וכל 
בקדושה:  כשאומר  התפילה,  באמצע  עומד 
'וקרא זה אל זה ואמר', הוא פונה לימין תחילה, 
עליו  השכינה  זו  בשעה  כי  לשמאל.  כך  ואחר 
האלשיך  דברי  קודם  שפירשנו  מה  וזה  ממש. 
בתוכו  ְּבתֹוכָם".  "וְָׁשכַנְִּתי  הפסוק:  על  הקדוש 
ויהי רצון שנזכה לראות חזרת השכינה  ממש. 

לכלל ישראל כולו, במהרה בימינו, אמן.
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השבוע יצא לי לנסוע עם רב אחד. אחד שיודע. 
מידי פעם יוצא לי לנסוע עם רבנים אבל מעולם לא 
הייתה לי שיחה כמו זו שחוויתי באותו יום. "אתה 
יודע שמשיח כבר כאן?!", סח לי אותו רב לאחר 
שתיקה ארוכה. "מה?!", הבטתי בו בתימהון. היה 

חם בחוץ אבל באוטו המזגן עשה את שלו.
"למה הרב מתכוון?", שאלתי. "לא שמעת על 
המקובל מבאר שבע?", המשיך הרב נוקב בשמו 
"הוא החליט להפסיק לקבל  של צדיק מפורסם, 
בציבור  מסתתר  שמשיח  הסביר  לחסידיו  קהל. 
אמר  שיתגלה',  'ברגע  אותו.  לגלות  רק  ושצריך 

להם, 'הוא יקבל את הציבור וממילא אין בי עוד 
צורך'". הלם אחזני. "וזה נשמע... ככה... רציני?", 
שמדובר  חולק  אין  רציני.  "בוודאי  הקשיתי. 
בצדיק גדול D רציני בהחלט", פסק. שתקתי. זה 
עם  מה  אבל  בינינו,  משיח   D הזוי  קצת  נשמע 

האמונה התמימה? 'בכל יום שאצפה לו', לא?! 
השבוע  שעבר  הישיבה  ראש  על  "שמעת 
לצפון?" המשיך לפתע הרב. "לא", השבתי. "עזב 
במקומו.  צעיר  אברך  ומינה  מרעיתו  צאן  את 
התבודד במושב ליד מרון. 'אשלח שיעורים דרך 
שליחים מיוחדים', הוא אמר לתלמידיו. אומרים 

שהוא עילוי. מגדולי הדור". גם עליו לא שמעתי.
שמעת על המקובל ממושב בנגב שגלה לטבריה? 

בנוח.  לא  להרגיש  התחלתי  שמעתי".  לא  "לא... 
"כבר כמה שנים שהוא בגלות. 

ועל ראש הישיבה המפורסם מירושלים שעלה 
לכינרת לפני כשנתיים והיום מעביר שיחות למאות 
משתתפים?". "...נראה לי שעליו כבר שמעתי, אבל, 
מה המשמעות של כל זה הרב?", ניסיתי לתור אחר 

משמעות פנימית של מה שסיפר לי.
בקול  ואמר  חודר  במבט  בי  הביט  הוא  לפתע 
היא  "המשמעות  ללב:  ישר  לי  שחדר  עמוק 
לבד  אחד  כל  מתכוננים  הארץ  בכול  שצדיקים 
וכולם ביחד, מצטחצחים לקראת בואו של משיח. 

משהו קורה בצפון ובארץ כולה. 
גם אתה צריך להתכונן!".   

‡· ÁÈ˘Ó
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 ¨˙Â„Á‡‰  ÔÂÈÚ¯  ˙‡  ˘È‚„‰Ï  Â„ÚÂ  ˙ÂÎÏ‰‰

 ∫ß„ ˙Â„Á‡Â ÌÚ‰ ˙Â„Á‡

אין אפשרות לעבור מחבורה לחבורה. חבורת אוכלי 
הפסח היא גוף חברתי אחד, מלוכד ומגובש, שלא ניתן 

להיפרד ממנו.
אם  כי  במים,  מבושל  ובשל  נא  ממנו  תאכלו  אל 
לחלקיקים.  במים מפורר את השה  הבישול  צלי אש. 
הצלי, בניגוד לבישול, מהדק את כל חלקי השה זה לזה 
ליחידה אחת. כל השה חייב להיצלות כיחידה אחת. 
יש  נפרדים, אלא  לחלקים  לפצל את אברי השה  אין 

לשמור על שלמותה האחת של כל עצם ועצם.
זיכרון יציאת מצרים אינו רק לאירוע שהיה בעבר, 
אלא בעיקר משימה לאומית לעתיד לבוא. זה המכנה 
והמשכו  בעבר  שתחילתו  שלנו,  הלאומי  המשותף 
לנו  יש  יחד חוויות אמונה משותפות,  בעתיד. עברנו 
את  לעבוד  אותנו  מחייב  והדבר  משימות משותפות, 
ד' במשותף. זה המכנה המשותף שלנו. אין אנו חברה 
נוחה.  של אינטרסנטים המחפשים משענת חברתית 
רעיונות  מסרים,  תכנים,  הוא  שלנו  המשותף  הרקע 

וייעודים רוחניים.
קורבן הפסח, יותר מכל מצווה אחרת, הוא המבטא 
את כל אלו. לכן, הלכותיו שונות מאלו של כל קורבן 
ועבודת  ד',  לעבודת  יחד  כולנו  את  קושר  הוא  אחר. 
יהודה  יחד לחברה אחת.  כולנו  ד' היא המלכדת את 
 D ממשלותיו  וישראל  המקודשת,  המטרה   D לקדשו 
אין  תליא.  בהא  הא  המשותפת;  הלאומית  החברה 
לחברה ישראלית שום משמעות אחרת, אלא הייעוד 
את  להשיג  אחרת  דרך  כל  ואין  המשותף,  המקודש 
כללDישראלית  חברה  עלDידי  אלא  הנכסף  הייעוד 
מגובשת ומלוכדת. אחדות ד' ואחדות העם משולבות 

זו בזו ומשלבות יחד את עברנו עם עתידנו.
שלנו  הלאומית  שההתעוררות  הוא  מקרה  לא 
בדורות האחרונים החלה סביב העלאת הרעיון לחדש 
את הקרבת קורבן הפסח בירושלים. הרב צבי קלישר, 
בשעתו  עורר  אייגר,  עקיבא  ר'  הגאון  של  מתלמידיו 
להבה  והצית  הרוחות  את  שהסעיר  גדול  פולמוס 
בלבבות. גם מי שהתנגד לאפשרות מימושו המעשי של 
הרעיון לא יכול להישאר שווה נפש מול עצם המחשבה 
הגדולה לכנס את כל נידחי ישראל עלDידי בניינה של 
לציון  העבודה  השבת  הוא  ששיאה  מחדש,  ירושלים 

 ˙ÂÊÁ‡‰
ÁÒÙ‰ Ô·¯Â˜·

 Ô‚–˙Ó¯ ¯ÈÚ‰ ·¯

‡¢ËÈÏ  ̆Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ ‚¢‰¯‰

 ÌÈÈ˙„  ̇ Â‚ÂÊ  ̄ ÙÒÓ·  ‰ÈÏÚ  ̆ È  ‰ÓÏ  ∫‰Ï‡˘

 ÂÎÂ‰  ‡Ï˘  ÏÏ‚·  ‰Ê  Ì‡‰  øÌÈ˘¯‚˙Ó˘

 „ˆÈÎ  ø¯ÒÂ·  È‡Â˘È  ÏÏ‚·  Ì‡·  øÌÈ‡Â˘ÈÏ

øÌÈ˜˙Ó

תשובה: זה לא רק אצל זוגות צעירים אלא גם אצל 
מבוגרים. ולא רק אצל דתיים אלא גם D ויותר D אצל 
חילוניים. ולא רק אצל יהודים אלא גם D ויותרD אצל 

עמי תרבות המערב.
והסיבה ידועה: האדם נעשה מאוד אינדיבידואליסט. 
חושב על עצמו, מעוניין בעצמו, דואג לעצמו. חי את 

רגשי עצמו ומחפש חוויות עצמו.
האדם  היה  מעולם  חדשה,  תופעה  זו  שאין  כמובן 
אנוכי ומאוהב בעצמו יתר על המידה. אך תמיד ידענו 
שהזמן  ככל  אלא  עליו,  להתגבר  וניסינו  חסרון  שזה 

עובר, זה נעשה אידיאל.
אצל  במיוחד  הרבה,  תעזור  לחתונה  הכנה  כמובן, 
זוג,  בת  עם  מתנהגים  איך  מושג  להם  שאין  הבנים, 
בונים  איך  אותה,  משמחים  איך  איתה,  מדברים  איך 
בלי  אותה  שירגש  דבר  יוזמים  איך  איתה,  אינטימיות 

שהיא תצטרך לבקש, איך אומרים לה מילים מתוקות.
הכשרה  זה  על  העבירו  לא  הקודמים  בדורות  אבל 
כי  אולי  פחות.  התגרשו  זאת  ובכל  ולכלות  לחתנים 
היו פחות אינדיבידואליסטים, אולי מפני שראו אצל 
הוריהם דגם מאושר של זוגיות, כיון שהם בעצמם לא 

הרימו על הנס את אינדיבידואליזם.
לכן, אין ברירה אלא לארגן תכנית לימודים לקראת 
נישואים, והזמן המיטבי הוא בין אירוסים לנישואים, 
כאשר אוזניהם של הבחור והבחורה כרויות לשמוע, 
הבנות.  ואי  בקשיים  מעט  להתנסות  הספיקו  וגם 
הנישואים  על  הגבריות  שהמשקפיים  שם  ילמדו  הם 
שונות מהמשקפיים הנשיות. בכלל, ילמדו שבני אדם 
הינם שונים: מבנה נפש שונה, בית שונה, חינוך שונה, 

סביבה שונה, הכל שונה!
ילמדו שנישואים זו עבודה והשקעה, ולא רק תענוג, 
עבודה.  אבל  מענגת,  והשקעה  מענגת  עבודה  כמובן 
אין  לכתחילה  כמובן  לכעוס.  ואיך  לריב  איך  ילמדו 
לכעוס ואין לריב, אך איננו מלאכי השרת, לכן גם כשזה 
וכיצד  התופעה,  את  להגביל  כיצד  לדעת  עלינו  קורה 

לחזור אל המסלול הנכון, בלי לשמור טינה לנצח.
במשך אותה תוכנית לימודים, בני הזוג יקשרו קשר 
כאשר  הנישואים  אחרי  להם  שיסייעו  מדריכים  עם 

יפרצו משברים.
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 „ÏÈÏ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ÍÈ‡
øßÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈÈ‰ ÈÓˆÚ È‡ß

˙Ùˆ ¯ÈÚ‰ ·¯ Â‰ÈÏ‡ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 
"והגדת  שנאמר:  ממצרים,  יצא  הוא  כאילו 
לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ד' לי 
בצאתי ממצרים" (פסחים קט"ז). "ואותנו הוציא 
משם", "וזכרת כי עבד היית" D כאילו אתה 
ונפדית"  לחירות  ויצאת  עבד,  היית  בעצמך 
שבגללה  הסיבה  זאת  ז').  ומצה  חמץ  (רמב"ם 

אוכלים מצה ושותים ארבע כוסות בהסבה. 
ללמוד  ניתן  קריטי  הזה  הדבר  כמה  עד 

מדברי בלק, שרוצה לקלל את ישראל כיוון 
שיציאת מצרים היא אירוע היסטורי. "הִּנֵה 
עַם יָצָא מִִּמצְַריִם" D בעבר. כשבלעם מדבר 
אומר  הוא  עובד.  לא  כבר  זה  אלוקים,  עם 
הַֹּיצֵא מִִּמצְַריִם". גם בברכות  "הִּנֵה הָעָם  לו: 
הוא  כורחו  בעל  מפיו  מוציא  שבלעם 
לא  מצרים  שיציאת  פעמיים  לכולם  מספר 
ארבעים  כמעט  שעברו  למרות  הסתיימה, 
מֹוצִיאֹו  ו"אֵל  מִִּמצְָריִם"  מֹוצִיאָם  "אֵל  שנה. 

מִִּמצְַריִם ּכְתֹועֲֹפת ְראֵם לֹו". 
הסתיים.  לא  היציאה  שתהליך  נראה 
רוחנית.  לגמרי.  מהם  להתנתק  חייבים 
להתחזק  אמונית.  חברתית.  תרבותית. 
בהכרה שאנחנו עַם אחר. עִם תרבות ייחודית 
שלנו. עִם זאת חייבים, להסביר איך אפשר 

לומר לילדים: "ואותנו הוציא משם"? 
אומרים:  שכולם  כמו  שזה  לומר  צריך 
אלה  גם  הימים".  ששת  במלחמת  "ניצחנו 
שלא היו במלחמה. למה? כי אנחנו מרגישים 
צריך  כך  ובצדק.  שניצחו,  אלו  עם  'אחד' 
להרגיש 'אחד' עִם היוצאים ממצרים. "יצאנו 

ממצרים". זאת תמצית הזהות היהודית.
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¯„Ò ÌÈ˘ÂÚ
שאלה: מהו הצביון שיש להעניק 
הסדר,  ובליל  הפסח  לחג  להכנות 
במיוחד כלפי הילדים? פעמים רבות 
החג,  לפני  למתחים  נכנסים  אנחנו 
של  טכני  לטקס  הופך  הסדר  וליל 
כולם  כשלמעשה  ההגדה,  קריאת 

מתרכזים בארוחה.
הפסח  חג  כי  הוא  ידוע  תשובה: 
הוא חג בו חינוך הילדים מהווה רכיב 
חשוב  מקום  נותנת  ההגדה  מרכזי. 
גם  נשתנה,  מה  השואלים  לילדים 
הלכות שונות מעודדות את הילדים 
לשאול, מצוות ההגדה "והגדת לבנך" 

היא מצווה מרכזית של ליל הסדר. אומנם בזמן 
של  העיקר  הייתה  הפסח  קורבן  אכילת  הבית 
ליל הסדר, אולם מאז נדחקה הסעודה למקום 
תופסת  לבנך"  "והגדת  ומצוות  פחות,  חשוב 

מקום חשוב יותר בלילה זה.
ברוח  פועלים  תמיד  לא  ההורים,  אנחנו, 
של  חיובית  חוויה  יוצרים  לא  זו,  חינוכית 
ההכנות לקראת החג, וגם ליל הסדר לא תמיד 
ללכת  צריכים  אנחנו  ונכון.  ראוי  צביון  מקבל 
ברוח התורה בנושא טעון זה, ולתקן את הדבר.

האמירה העממית שאבק זה לא חמץ וילדים 
המתח  על  מתבססת  פסח  קורבן  לא  הם 
לכן,  הפסח.  לפני  הוריהם  לבין  הילדים  בין 
ניתן  כיצד  היצירתיים שבינינו צריכים לחשוב 
כיצד  חיובית.  לחוויה  הניקיונות  את  להפוך 
ניתן ליצור תהליך חינוכי, בימים שלפני הפסח 
סוג  רק  לגדל  כולנו  שנזכה  כדי  עצמו,  ובלילה 
החכם  הילד  של  הסוג  את   D ילדים  של  אחד 

המכיר את קונו, ומוכן לקיים את מצוותיו.
לפרופורציות  להיכנס  צריך  ראשית, 

סבירה,  בצורה  הבית  את  לנקות  בניקיונות. 
משבצת  לקבוע  מדי.  יותר  להשתגע  לא  אבל 
זמן בה כולם מנקים ומסדרים את הבית, ואחר 
כך להשאיר זמן  פנוי לטיולים, לקניות וכדומה. 
ראויים  הפסח  לקראת  ולימוד  רוחנית  הכנה 
ההגדה,  של  מוקדם  לימוד  הכרחיים.  ואפילו 
הכרות עם מדרשים,  לימוד של הלכות D הרי 
בעיסוק  מתחילים  החג  קודם  יום  שלושים 

בהלכות החג.
להכין  כראוי,  לנוח  ראוי  הסדר  ליל  לקראת 
את  ולהעמיד  לחג,  חידונים  לילדים,  הפתעות 

הילדים במרכז הערב. ניתן גם ליצור 
הפסח,  שלפני  בימים  הילדים,  עם 
ישמחו  הילדים  וחידונים.  משחקים 
לחבר, לקשט וליצור. כל התהליכים 
קטנות  במתנות  ילוו  הם  אם  הללו, 
הפתעות,  הילדים  בלשון  הנקראות 
יעצימו את ליל הסדר, ויעניקו עושר 
ואפילו  לילדים,  רב  וחינוכי  רוחני 

להורים.
הטקסים,  כל  את  להסביר  קשה 
המוזרים לילדים, תוך כדי עריכת ליל 
מוקדמים  והכנה  לימוד  לכן,  הסדר. 
שרויים  שבו  הערפל  את  יפזרו 
המשונה  הסדר  בעקבות  הסדר,  בליל  הילדים 
של ארוחת החג. הכרות מוקדמת עם הטקסט 
לא  אצלנו.  ואף  הילדים,  אצל  עניין  תיצור 
תמיד ברור לנו ההקשר של המדרשים השונים 

המובאים בהגדה.
מן  חסר  העיקר  בהגדה  כי  לזכור,  צריך 
מצריים  ביציאת  לספר  הוא  והעיקר  הספר, 
היא  הסיפור  חובת  ידי  יציאת  הלילה.  באותו 
האירועים  התגלגלות  סיפור  עלDידי  כל  קודם 
והתרחשות הנסים. הדגשת יציאת מצריים היא 
יסוד בחייו של העם שלנו. כך נוצרנו, בחסד ד' 
מצריים  יציאת  של  היהודית  החוויה  אלינו. 
של  המכונן  הזיכרון  הן  בסיני  התורה  ונתינת 
העמים  כלפי  שלנו  הסגולה  של  שלנו,  האומה 

והעולם כולו.
הזהות  את  מחזקים  אנחנו  הסדר  בליל 
שלנו.  ההמשך  דורות  ושל  שלנו  היהודית 
ד'  השגחת  את  ומכירים  זוכרים  כשאנחנו 
את  בונים  אנחנו  מצריים,  ביציאת  שהייתה 

העתיד שלנו כאומה.

‚ÈË¯ ÌÈÈÁ ·¯‰

‰Ú¯ ß˙ÂÈ·ß ˙·È˘È ˘‡¯

 ‡Ï  ‰Ê  ̃ ·‡˘  ̇ ÈÓÓÚ‰  ‰¯ÈÓ‡‰

 ÁÒÙ  Ô·¯Â˜  ‡Ï  Ì‰  ÌÈ„ÏÈÂ  ıÓÁ

 ÌÈ„ÏÈ‰  ÔÈ·  Á˙Ó‰  ÏÚ  ̇ ÒÒ·˙Ó

 ¨ÔÎÏ  ÆÁÒÙ‰  ÈÙÏ  Ì‰È¯Â‰  ÔÈ·Ï

 ·Â˘ÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈÈ·˘ ÌÈÈ˙¯ÈˆÈ‰

 ˙ÂÂÈ˜È‰  ̇ ‡  ÍÂÙ‰Ï  Ô˙È  „ˆÈÎ

˙È·ÂÈÁ ‰ÈÂÂÁÏ

בס“ד

בית ספר לתורת הנפשבית ספר לתורת הנפש

 מסלול לימודים תלת שנתי¨ יום בשבוע
 התכנית תתקיים בירושלים ובתל אביב

 קבוצות נפרדות לגברים ונשים

נפתחה הרשמה למחזור שני נפתחה הרשמה למחזור שני 
לשנת הלימודים תשס“טלשנת הלימודים תשס“ט

להרוויח שנה ≠

מסלול לימודים במועד קיץ תשס“ח

מסלול הכשרה מקיף בתחומי היעוץ 
קורסים מגוונים ומקצועיים¨ הקניית כלים להכרת 

הנפש ודרכי הטיפול בה לפי הקבלה והחסידות

פסיכולוגיה יהודית על פי שיטת הבעל שם טוב
בהכוונת הרב יצחק גינזבורג שליט¢א

ם
מי

ם 
סו

ר
פ

לפרטים והרשמה∫ ¥±≥≥≥≥μ∞≠π∞ רויטל
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‡ÏÓ ÌÂÒ¯Ù „ÂÓÚ
ÌÈÁ‡Ï „È

ÔÂËÏÂ·

˙‡†˙Â¯‡ÙÓ‰†˙ÂÈ„ÂÁÈÈ†˙Â˙Ó†È˙˘
ÁÈÏ˘†ÌÚ†ÂÚÈ‚È†˙·˘‰†ÔÁÏÂ˘
¢ÌÈÈÂ·˘†ÔÂÈ„Ù¢†˙ÂÂˆÓÏ†Ì¯Â˙‰†ÏÎÏ

ÌÈÈ·¯Ú‰†ÌÈ¯ÙÎ‰Ó†ÌÈ„ÏÈ‰Â†ÌÈ˘‰†˙Ïˆ‰Ï
Æ„·Ï·†‰˘†Í˘ÓÏ†˘„ÂÁÏ†Á¢˘†μ≤

®∞≤≠μ∏∞∑≥∞≥©†ÂÚ˘ÂÂ†ÌÈÈÂ·˘†ÔÂÈ„ÙÏ†ÂÓ¯˙

®∞≥≠μ¥∞∑≥¥∂©†ÂÚ˘ÂÂ†ÌÈÈÂ·˘†ÔÂÈ„ÙÏ†ÂÓ¯˙

®∞∏≠π≥≤∑≤≤∑©†ÂÚ˘ÂÂ†ÌÈÈÂ·˘†ÔÂÈ„ÙÏ†ÂÓ¯˙

1 - 8 0 0 - 6 2 0 - 6 4 0
יד�לאחים�-�לא�מוותרים�על�אף�יהודי

אנו�זקוקים�לעזרתכם!
מדובר�בעלויות�כספיות�גבוהות�במיוחד

אנו�זקוקים�לעזרתכם!

∫ÌÈÁ‡Ï†„È†˙È·‚Ó†ÏÚ†Ú·Â˜
ÌÈÈÂ· †̆ÔÂÈ„Ù†ÂÓÎ†‰·Â̆ Á†‰ÂÂ̂ Ó†ÍÏ†ÔÈ‡¢
¢¯˘ÚÓ†ÈÙÒÎÓ†˙˙Ï†¯˙ÂÓÂ†ÆÆÆ˘Ù·

Ï·Â˜Ó‰†ˆ¢Ï˘‡¯‰
‡¢ËÈÏ˘†Â‰ÈÏ‡†ÈÎ„¯Ó†È·¯

בס"ד

ÌÈ¯ˆÓÓ†Â‡ÈˆÂ‰†ÂÏÈ‡
ÆÆÆÂÈÎ¯ˆ†˙‡†˜ÙÈÒ†‡ÏÂ

יהודים�יקרים!
כשפעילי�יד�לאחים�מחלצים�בת�ישראל�מהשבי

הם�צריכים�לספק�לניצולה

#�דירת�מסתור�#�מחיה�וכלכלה�#�עובדת�סוציאלית�#�עורך�דין,
שייאבק�על�גורל�הילדים�בבתי�משפט�על�מנת�שהילדים

יישארו�בחזקת�האם�ויגדלו�כיהודים.
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ıÈ·Â·Â˜ÚÈ ÏÈ‡ ·¯‰

˙Ùˆ· ¯„Ò‰‰ ˙·È˘È ˘‡¯

˙ÈÏ‡¯˘È≠ˆ¯‡ ˙Â„ÈÒÁ
שאלה: בישיבה בה אני לומד, מדגישים מאוד את 
העיסוק ב'תורה הגואלת'. כתבי הרב והרצ"י. אני שמח 
על כך, אך גם תוהה. חבריי שמצאו לעצמם מנוחה 
בכתבי החסידות מרשימים אותי מאוד בעבודת ד' 

שלהם. האם וכיצד אפשר לחבר בין השניים?
תשובה: זכורני, לפני שנים, ניגשנו כמה חברים 
לנו  "חסרה  ובבקשה.  בשאלה  מרבותינו  לאחד 
האדם  לנפש  "התייחסות  לו,  אמרנו  בישיבה", 
ב'אורות',  השיעורים  הכללית,  התורה  הפרטית. 
מה  על  מבין  "אינני  נפשותינו".  את  מרווים  לא 
חזרתי  "הרי  הרב.  בנו  ענהDנזף  מדברים",  אתם 
ב'מסילת  לעסוק  אחד  כל  על  שחובה  ואמרתי 
לנפש  ישרים'! האין הוא עסוק בהדרכה פרטית 

האדם?!". יצאנו עם תחושה שלא הבינו אותנו.
העולם כולו עובר שינוי בהלך החשיבה. 'העידן 
בתנועה  מתאפיין  ה'פוסטDמודרני',  החדש' 
אמיתות  פני  על  האישית,  הזווית  את  המדגישה 
בכך  לי  די  "לא  כמו  משפטים  עקרוניות.  כלליות 
ביטוי  אינם  עבורי",  נכון  גם  זה  האם  נכון,  שזה 
למרחק וזרות. הם מבקשים קשר אישי של אהבה.
מבחינות מסוימות, מזכיר לי הדבר את המחלוקת 
'תורה  למושג  בנוגע  החיים'  ל'נפש  הבעש"ט  בין 
לשמה'. בעוד שלבעש"ט לימוד לשמה הוא "באהבה 
ל'נפש החיים',  הרי  סוף",  אין  לדבוק באור  ויראה 
ריבוי התורה בעולם הוא עצמו המטרה. נפש החיים 
שבשמיים,  לאביו  נאמן  כפועל  האדם  את  רואה 
והבעש"ט מחפש את הקשר לד' מתוך התורה. את 

הרומנטיות בין הלומד להשי"ת.
כמו  באהבה,  הרי  עסקינן,  ד'  באהבת  ואם 
באהבה, ישנן עליות וירידות, 'רצוא ושוב'. קיימת 
הארת פנים ואחור, אור מקיף ואור פנימי, ימי חול 
היחס  של  שונים  גוונים  הם  ועוד  אלו  כל  ושבת. 
הדינמי בינינו לבין השי"ת. גם הגלות והגאולה הינן 

פנים שונות במערכת היחסים הזו.

עסוק  ישרים  מסילת  כן,  שהספר  אם  נכון, 
הוסיפה  החסידות  אך  המידות,  תיקון  בעבודת 
שעובר  הרגישה  הפנימית  התנועה  את  לברר 

האדם בישראל באשר לעבודה זו.
הלב  בעומק  ד'  הרגשת  על  דגש  נתנה  החסידות 
נס את  על  הרימה  החסידות  אליו.  הישירה  והפנייה 
היחס  את  והניגון.  הזכה  הכוונה  התפילה,  עבודת 
לסתרי תורה ולצדיקים, הנהגות של קדושה, מקוואות 
וטהרה. לראות ולשמוע את ד' בכל אילן ועשב, לגאול 
להתרחק  לאומית.  או  פרטית  תופעה,  מכל  ניצוצות 

מהעצבות, הכעס והייאוש, ולשמוח תמיד.
להט  לאדם  להעניק  משתדלת  אכן  החסידות 
העולה  כנר  ושמחה,  אהבה  חיּות,  של  יוקדת  אש 
למעלה ללא סוף. לבי ובשרי ירננו אל אDל חי. האם 
יש תורת ארץ ישראל יותר מזה? ייתכן שאלו דברי 
המשיח לבעש"ט D "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה...".

מפורשות  מלהזכיר  למעט  בחר  קוק  הרב 
בספריו את שמו של השי"ת. על כן ניתן, בטעות, 
להפוך לאידיאליסט צרוף העסוק בעבודה 'כתף 
אל כתף' עם ריבונו של עולם, מבלי לפנות אליו 

ולבקש את נועם דבקותו.
נראה שהרב בא להדגיש כי גם בחול, כמו בקודש, 

מתגלה שם ד'. אופי כתיבה זה התאים מאוד לימים 
בהם הרוח הכללית החילונית התעוררה, והיה נדרש 
זאת,  מלבד  היא.  קודש  זו  רוח  כי  להודיע  במיוחד 
בהתהוות,  הייתה  הלאומית  היצירה  בה  בתקופה 

נדחקה, באופן טבעי, מקומה של השאלה האישית.
כיום אנו רואים את אחינו מבקשים להיפגש 
רואים  בצפת,  אנו,  רגש.  בלב  להתפלל  ד',  עם 
צמאים  בסמטאות,  מסתובבים  יום  יום  אותם 

לטעם קרוב של אמונה.
ההבנה העקרונית אותה לימדנו הרב, כי החול 
היחס  לגילוי  זקוקה  ד',  שם  את  מגלים  והקודש 
האישי של ד', שמאחורי האידיאלים הרמים. אין 
כאן הפניית עורף לערכים הכלליים; אדרבא, יש 
כאן זווית נוספת, אישית ומשיבת נפש, להתבונן 

בה על הרעיונות הכלליים שבספרי האורות.
לסיכום, התורה הכללית והאישית אינן סותרות, 
אלמד  עצמי  דרך  זו.  את  זו  מְפרות  אדרבה:  אלא 
להתבונן על התהליכים הכלליים ודרך הכלל אלמד 
להתבונן על עצמי. בבחינת "מבשרי אחזה אלוה". 
אישי  בגוף  ישראל  עם  על  המדבר  המלך  כדוד 
ורואה את צרותיו האישיות כביטוי לגלות השכינה 

מישראל. "דוד מלך ישראל חי וקיים"!

 ‰·‰‡  ¨˙ÂÈÁ  Ï˘  ˙„˜ÂÈ  ˘‡  Ë‰Ï  Ì„‡Ï  ˜ÈÚ‰Ï  ˙Ï„˙˘Ó  ˙Â„ÈÒÁ‰

ø‰ÊÓ ¯˙ÂÈ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯Â˙ ˘È Ì‡‰ ÆÛÂÒ ‡ÏÏ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ‰ ¯Î ¨‰ÁÓ˘Â
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 Â‡ˆÓ Ì¯Ë·

 Ê‚Ù ÏÙ ¯Â˙ÒÓ

 ÚÓ˘Ï Æ‚¯‰ ·„Â

 Ì‡‰ Ï˘ ‰È˙Â˜ÚÊ

 ‰ÂÁ ‰˙· ‰‡ˆÈ

¨‰¯·ÚÏ

 ‡È‰Â ÏÙ ÛÒÂ Ê‚Ù

 ‰ÈÈÚ ÏÂÓÏÆ‰‚¯‰

 Â‚¯‰ ‰‡Ï Ï˘

 Æ‰È„ÏÈ È˘

Ï‡¯˘È ı¯‡· È˘ÙÂÁ ÚÂÒÏ

°È˙ÓÁ ÂÊ

ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÏÎ „‚Î ‰ˆÈÓ‡ ˙Â„„ÂÓ˙‰
ÔÓÈÈ‰ ÌÈÈÁ Ì‰¯·‡

את  קרעו  אסתר  מנוחה  של  השבר  זעקות 
שלוות היום יום של שכונת "כנסת" הירושלמית. 
שכנותיה שיצאו מדירותיהן ספקו כפיהן וניסו 
להרגיעה בדרכים שונות, על האדמה שכב בנה 
אברהם חיים שנפל מגובה רב ונאנק בייסוריו. 
של  "הגב  בצער  פסק  למקום  שהוחש  הרופא 

הילד נשבר". 
החוליות  את  מקבעים  מנתחים,  היו  היום 
הרפואי  בידע  אך  הרגלים,  על  אותו  ומעמידים 
פרוץ  לפני  שנים  כעשר  ההיא,  התקופה  של 
מלחמת העולם הראשונה, ובאמצעים הכלכליים 
של היהודים תחת האימפריה התורכית הקורסת 
וכך עמדו השכנות, צקצקו  רע.  בכי  היה המצב 
בלשונן ומבטי הרחמים שלהן ליוו את העוסקים 
בהשכבתו על סד והכנסתו הביתה פנימה מיוסר. 

נראה היה שנחרץ גורלו של הילד.
לא כך חשבו הוריו. בירור קדחתני העלה כי 
בווינה ישנם מומחים היודעים לאחות ולשקם, 
צרר  היה,  מומחה  סת"ם  שסופר  מאיר,  והאב 
את כליו ואת מטבעותיהם הספורות שהספיקו  
עם  ויצא  משא,  באונית  מקומות  לשני  בקושי 

אברהם חיים לאירופה.
בתורה,  עוסק  כשהאב  בנכר  שהו  שנתיים 
למד  חיים  ואברהם  לפרנסתם,  ובכתיבה 
באו  לירושלים  משחזרו  נייטרא.  בישיבת 
באברהם  ולחזות  לברכם  והשכנים  המכרים 
חיים עומד על רגליו. "בריאותו איתנה ומהלך 
על רגליו", לחשו מי מהם, "אך גבו כפוףDמגובן, 

ואיך יסתדר?!"
אברהם חיים לא שת ליבו, ותוך לימודיו ב"עץ 
מאביו.  הכתיבה  מקצוע  רזי  את  למד  חיים" 
נאים ומהודרים היו מעשי ידיו. בהגיעו לפרקו 
נשא אישה כלבבו, לאה (לבית אייזנברג), את 
ביתם הקימו ב"כנסת" וזכו לבנים ולבנות. וביום 
הסת"ם  של  "הדיו  לחמם.  מטה  נשבר  בהיר 
מרעיל את ריאותיך", הבהיר הרופא לאברהם 

חיים ואסר עליו לעסוק בכתיבה.
ידיו של אברהם חיים לא רפו ופנה לתחום 
חדש עבורו, למד נהיגה וייסד עם נהג נוסף קו 

אוטובוס בשערי חסדDרחביה.
בתרצ"א, התאגדו הנהגים ובעלי הקווים תחת 
ארגון אחד D "המקשר". הנהלת הארגון פנתה 
הצטרפות  בהצעת  ולעמיתו  חיים  לאברהם 
העמית  בצידה.  ומבטיחים  מפליגים  שתנאים 
קפץ על ההזדמנות בשמחה. אברהם חיים שנועץ 
בדודו ר' חיים ישראל הלפרין 1 נענה: "'המקשר' 
הנֻאה  טאֹרמענישט  האיד  און  שּבת,  ארּבעט 

שּבת('המקשר'  ארּבעט  וואס  אזַאך  פון  הֹאּבן 
מעבודת  ליהנות  אסור  וליהודי  בשבת  עובד 

יהודי בשבת)".
ושוב מחדש, נותר אברהם חיים עצמאי, רכש 

אוטובוס ישן וחיפש לקוחות.
העברי"  "הכפר  אנשי  בתרצ"ב  אליו  כשפנו 
נוה  קו  ויפעיל  שיארגן  וביקשו  יעקב 2  נוה   D
וששת  אשתו  עם  ועבר  נאות  יעקבDירושלים 

ילדיהם לכפר.
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מדי בוקר הוביל אברהם חיים, שנקרא מעתה 
הכפר,  של  החקלאית  התוצרת  את  אברהמ'ל, 
ונוסעים לירושלים, ובערב החזירם  כדי החלב 
ירושלים  ברחבי  הסיע  היום  במהלך  לכפר. 
אנשים  המטבחיים,  לבית  וקצבים  שוחטים 
להלוויות  לשמחות,  שונים,  לאירועים  ונשים 

ולאזכרות בהר הזיתים.
של  הנהג  עם  שותפות  נוצרה  הזמן  עם 
רכשו  במסגרתה  גולדברג 3,  יענק'ל  עטרות 
יענק'ל,  נהג  בו  יותר  וגדול  חדש  אוטובוס 
יענק'ל.  של  הקודם  באוטובוס  נהג  ואברהמ'ל 
יענק'ל,  ע"י  הופעל  עטרותDירושלים   ,17 קו 
אברהמ'ל.  ע"י  יעקבDירושלים  נוה   ,  16 וקו 
רבות  והתקפות  הפרעות  ידעו  השנים  משך 
נרתעו  לא  אך  הערבית,  האוכלוסייה  מצד 
כלל. גם כשקווים אחרים הופסקו זמנית בשל 
המאורעות והמרד הערבי לא חדלה התחבורה 
מצפון ירושלים. ובעוד יענק'ל החסון והגבוה, 
הרתיע  לבד  ומראהו  באקדח  היה  חמוש 

נמוך  אברהמ'ל  שידר  אפשריים,  מתנכלים 
בצור  וביטחון  אמונה  וכפוףDהגו  הקומה 
שלא  אחרים  גם  חיזק  ליבו  ובאומץ  ישראל, 
לוותר. כשנורו יריות, היה מנחה את הנוסעים 
ולשבת  מהכיסאות  לרדת  ומרגיע  שקט  בטון 

על הדרגשים הנמוכים שעל הרצפה.
משפחת היימן התרחבה ונולדו עוד שלושה 
מכולת  לאה  פתחה  הכנסה  להשלמת  ילדים. 
שלקוחותיה היו תושבי הכפר, נוטרים, שוטרים 

בערבית  מו"מ  ניהלה  עמם  הסביבה  וערביי 
שוטפת שידעה מילדותה בעיר העתיקה.

תש"ח  בכסלו  לי"ז  אור  "וישלח"  במוצש"ק 
רקדו בכפר ושמחו על "החלוקה" באו"ם. אחד 
עשר יום אח"כ התבשרה המשפחה על נפילת 

בנם רפאל ב"שיירת העשרה" לגוש עציון 4.
למרות האבידה והסכנות הגוברות, התעקש 
בבנו  נעזר  התחבורה.  רציפות  על  אברהמ'ל 
המשיך  ומאיר  האוטובוס  את  מיגן  מאיר 

בנסיעות. 
בי"ג באדר ב', כשהגיע מאיר לירושלים אזל 
הדלק באוטובוס, ומשלא נמצא דלק בכל העיר 
המשוריינים  בנס.  ניצל  וכך  לחזור  ממנו  נמנע 
(ובהם  שיצאו הותקפו ו14D מהנוסעים נהרגו 

יענק'ל נהג קו עטרות).
למשורייני  מאיר  הצטרף  ניסן  בשלהי 
ירושלים  הצבא הבריטי שהגיעו ליישובי צפון 
להוציא את ה'לא לוחמים', ונשאר עם אחותו 
עׁשירה ואחרוני המגנים. באין תגבורת וברירה 
לנטוש את המקום בח'  נאלצו המגנים  אחרת 
הר  עד  לילית  בצעידה  עצמם  וחילצו  באייר 
בזזוהו  העברי"  ל"כפר  פרצו  הערבים  הצופים. 

והשחיתוהו כליל. 
האחרון  היה  לא  בנפש  שצרב  הבית  חורבן 

במנת הייסורים.
לפליטים  שהיו  וילדיהם  לאה  אברהמ'ל 
וכבעלי  יונה  ברחוב  דודתם  בבית  התגוררו 
המכולת לשעבר היו ממונים על קבלת האספקה 
ריקה.  בחנות  ארגנו  אותה  הכפר,  פליטי  עבור 
עמם הצטופפו הבת הגדולה חוה ושלושת ילדיה 5. 
בכ"ז באייר צעדה לאה עם דב (ברל'ה) בנה אל 
מסתור  מצאו  בטרם  הפגזה,  כשהחלה  החנות 
נפל פגז ודב נהרג. לשמע זעקות השבר של האם 
נהרגה.  וחוה  נפל  נוסף  פגז  לעברה,  חוה  יצאה 
למול עיניה של לאה נהרגו שני ילדיה. וכמו לא 
די בכך, לאחר חמישה ימים בהפגזה אחרת נהרג 

ישראל משה היימן אחיו של אברהמ'ל.
רצף המראות, הבשורות והאבידות היה קשה 
את  הילדים  ראו  בחייהם  לראשונה  מנשוא. 
ומכיוון שמוכרחים  הוריהם, כשקומתם שחה. 
בימי  מאיר,  הביא  מי,  בשביל  ויש  להמשיך, 
'ההפוגה השנייה', את האוטובוס אליו טיפסו 
המטלטלים  מעט  הקטנים,  והילדים  ההורים 
שם  בוילהלמה,  הבא  לביתם  ויצאו  הועמסו 
עטרות  (בני  יעקב  נחליםDנוה  מפוני  התגבשו 

ובארות יצחק).
בנופים  והביט  אברהמ'ל  שתק  הדרך  כל 
המתחלפים. האוטובוס נסע דרך לוד D רמלה 
לרחובות, שם אספו את יתומיה של הבת חוה, 

והמשיכו לבית דגןDיהודDוילהלמה.

בקטע האחרון של הדרך בין יהוד לוילהלמה, 
"אני  ממלמל:  אביו  את  מאיר  לפתע  שמע 

מתנחם". 
באביו  והביט  האוטובוס  את  עצר  מאיר 
"אני  ואמר:  שהזדקף  הוותיק  הנהג  אברהמ'ל 
הערבים  הישובים  כל  דרך  נסענו  מתנחם, 
ולא הותקפנו. לא קיבלנו אבן או כדור. הדבר 
הזה עלה לי ביוקר, בשלושה ילדים ואח, ואני 
יכולים  שאנחנו  מדינה,  לנו  שיש  בזה  מתנחם 

לנסוע חופשי בארץ ישראל D זו נחמתי"!

מתנחמים D ועושים. אברהמ'ל ולאה הקימו 
הקימוהו  אח"כ  וחצי  וכשנה  בוילהלמה,  משק 
זכו  שם  נחלים,  במושב  הקבע  במקום  שוב 
לראות את הארץ מצמיחה יבולים ולרוות נחת 

מהצאצאים.
ציבור,  בצרכי  עסק  המושב,  זקן  אברהמ'ל 
בגבאות ובגמ"ח. וכשעצם את עיניו בו' בניסן 

תשכ"א הלכו רבים אחרי ארונו. 
מי שפגש בו התרשם עמוקות והלך ללוותו, 
אך לא כולם ידעו מה שעבר עליו ב67D שנות 

חייו.
וכשסופרו קורותיו D מאבקו כנגד הסיכויים 
בנכות גופנית, עצמת אמונתו ואומץ ליבו יום 
 D ונחמתו  התגברותו  כנהג,  רבות  שנים  יום 
חשו הכל בגובה קומתו של אברהמ'ל D אברהם 

חיים היימן. ת.נ.צ.ב.ה.

ÒÂ·ÂËÂ‡· ¯˜Â· ˙ÚÈÒ· ∂ ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙Ó ‰ÓÎ

ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ·˜ÚÈ ‰Â ±∂ Â˜ ÒÂ·ÂËÂ‡ Æ¯ÙÎ‰Ó ‰‡ÈˆÈ·
1. אחי אמו, מייסד ביח"ר למצות "הלפרין". 

פינה  הוקדשה  בתרפ"ד  שנוסד  העברי"  ל"כפר   .2
בגליון 204. 

3. על חייו וגבורתו D בפינה בגליון 341.
4. רפאל הי"ד נמנה על נוער טירת צבי, ממייסדי עין 
ואספקה  מים  מוביל  היה  נהג,  של  וכבן  צורים, 

ליישובו. במשאית זו נהג כשהותקפה השיירה. 
5. תושבי שכונת הספר סנהדריה שהופגזה.

6. מימין לשמאל חובשי מגבעות: חיים לבל, דב נתן 
מייסדי  אורנשטיין  אביגדור  יצחק  והרב  ברינקר 

הכפר, ר' חיים יהודה ברגמן ור' שעיה אזרחי.
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בגליל  חוקוק  בקיבוץ  וגדל  נולד  עמיר  הרב 
יצאו הוריי לשליחות  "בגיל שש בערך  התחתון. 
שם  מלובביץ'.  לרבי  נסענו  שבסיומה  בברזיל, 
קיבל על עצמו אבי עול תורה ומצוות. גרנו שנה 
בן  כשהייתי  ואז,  חוקוק,  בקיבוץ  נוספות  וחצי 
11, עלינו לירושלים". בירושלים למד הרב עמיר 
יד  שעל  לצעירים  ובישיבה  'נועם'  בביתDהספר 
ישיבת מרכז הרב. כשבגר, למד בישיבה הגבוהה 

ביישוב ביתDאל. 
"מביתDאל עברתי עם משפחתי לקצרין. זה היה 
הגולן.  ודיברו על החזרת  רבין,  בתקופת ממשלת 
עלִינו לחזק רוחנית ומוראלית את תושבי קצרין. 
שנים  ארבע  בעיר.  תורני  גרעין  היה  לא  עוד  אז 
לימדתי  בעיר  האחרונה  ובשנה  בקצרין,  למדתי 
עברנו  שנה  אחרי  בצפת.  הקדםDצבאית  במכינה 

לגור במושב שדהDאליעזר, בו אנו גרים עד היום".
זה מושב חילוני. למה לגור שם?

דתית  קהילה  יש  שבשדהDאליעזר  "שמענו 
מישהו  ושמחפשים  ודועכת,  שהולכת  קטנה 
והצטרפנו  למושב,  עברנו  המקום.  את  שיחיה 
לקהילה". מאז עבר עם משפחתו לשדהDאליעזר, 
הוא ממלא את כל תפקידי רב היישוב באופן לא 
מלא,  בתפקוד  ביתDהכנסת  פועל  כיום  רשמי. 
וסביבו משפחות מקומיות לצד משפחות צעירות 

של חוזרים בתשובה 
לימדו  לא  בזמנך  חסידות.  ללמד  מרבה  אתה 
חסידות וודאי שלא פנימיות. איפה נחשפת לזה?

שהבית  ככה  חב"ד,  דרך  בתשובה  חזר  "אבא 
נמשכתיי  ומנעורי  חסידי  בכיוון  יותר  היה  שלי 
לעבודת ד'. כבר אז למדתי ספרי מוסר, ואחרי זה 

הקדוש,  השל"ה  חוכמה,  ראשית  פנימיות:  קצת 
תניא, בעל שם טוב ועוד. את רוב תורתי ומשנתי 

קניתי בלימוד עצמי".
יש יגידו שזה מסוכן.

"ייתכן אבל אינני חולק על מוסכמות תורניות. 
הלכה  של  אמות  בדל"ת  מקובע  שלי  העולם 
ומדרש. עיקר העניין מבחינתי הוא ליצור חיבור 

בין הלכה לאגדה ובין הלכה לעבודת ד'". 
תגיד, כמי שמו"ל בימים אלו פירוש לסיפורי 
רבי נחמן, הנהייה אחרי 'רבנו' � זה אמיתי או 

שזו אופנה זמנית?
שורשים  לה  יש  אבל  אופנה,  אומנם  "יש 
תראה,  זה.  אחרי  נסחפים  סתם  לא  אמיתיים, 
לא  כיום  הנהוגה  החינוך  ששיטת  חושב  אני 
החיים  עוצמות  את  מבטאת  ולא  פורקן  נותנת 

 ¨¯È„˙ ˙ÂÎÈÈÁÓ ÂÈÙ

 ˙¯ÓÂ‡ Â˙ÂÓ„ ¨Í¯ ÂÏÂ˜

 ‡Â‰ Æ˙È„Â‰È ˙Â˜È˙Ó

 È„ÈÒÁ ˙È·· Ï„‚

 ˙Â„ÒÂÓ· ÍÁ˙‰Â

 ‡Â‰ ÆÌÈÈÓÂ‡Ï≠ÌÈÈ˙„

 ˙È· ˘‡¯Î Ô‰ÎÓ

 ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·Ï ˘¯„Ó

 ·¯Î ¨˙Ùˆ· ß˙ÂÈÈÚÓß

 ˙Â·Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·

 ÏÂÁÓÂ ‰Ó¯„Ï ßÔÁ ˙·ß

 È˙Ï·‰ ·¯ÎÂ ¨ÔÏÂ‚·

 ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÈÓ˘¯

 Ï‚¯Ï Æ¯ÊÚÈÏ‡≠‰„˘

 ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰

 ¨ß·Ï ÁÓ˘Èß  Â¯ÙÒ Ï˘

 ·¯‰ ÌÚ ÁÁÂ˘Ï Â¯Á·

 ˙„Â·Ú ÏÚ ı¢Î ¯ÈÓÚ

‰·Â˘˙Â ˙ÂÓÂ‡ ¨Ì˘‰

ÔÂÙˆÏ ‰ÙÈ̆ ÁÔÂÙˆÏ ‰ÙÈ̆ Á
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כיוון  כאן.  שגדלים  ובצעירים  בנוער  המצויות 
עולם   D מקבילים  עולמות  שני  נוצרים  שכך, 
שתי  השוטף.  החיים  ועולם  הלימודי  התורה 
מענה  מקבלות  שלא  משמעותיות  הכי  הנקודות 
משמעותי במערכות החינוך הקיימות הן החיות 
בקיום המצוות ולימוד התורה, והנקודה הכאובה 

שקוראים לה תיקון הברית.
אלו  בנקודות  מתייסרים  ובנות  בנים  "המון 
של פיתויי החיים וההתמודדות איתם, ואף אחד 
איתם  מדבר  לא  הרגילות  החינוכיות  במערכות 
על זה. פתאום בא הצדיק רבי נחמן, ומחזק אותם 

אותם  מלמד  הוא  בקדושה.  בשמחה,  באמונה, 
איך לחיות עם עצמם בלי להתייסר. סוף סוף יש 
התייחסות לנקודות מציקות. אז נכון שיש אופנה, 
אבל כשהיא תעבור זה יהיה מאוזן יותר. זה לא 

ייעלם, כי השורש לזה הוא אמיתי". 
זו הסיבה שהספר עוסק בתורת רבי נחמן?

במקום  אדם  בן  עם  לדבר  שצריך  חושב  "אני 
בעיותיו  לאדם  מציקות  כלל  בדרך  מונח.  שהוא 
התורה  אל  אותו  מעלים  לאט  לאט  הפרטיות. 
היא  והתורה  פרטי  כל  קודם  הוא  האדם  כולה. 
קודם כל כללית, היא מדברת לעם ישראל כעם, 
הדור  כפרט.  ואחד  אחד  כל  על  פועלת  וכמובן 
זקוק לזה עכשיו. צריך להבין שהיום, דרך תיקון 
מצמיחים   D הכללי  התיקון  גם  יבוא  היחיד 

מהפרט אל הכלל".

לא  תשובה  בעלי  'מעיינות'  המדרש  בבית 
נתקעים בשלב הפרטי ובעיסוק בעצמם?

"אני מקווה שלא. כרגע הם שנים בודדות בתוך 
התשובה. המבחן יהיה אצל הילדים שלהם". 

את  לשנות  שאפשר  חושב  באמת  אתה 
המציאות הישראלית בכלים העלובים שהדתיים 

מחזיקים בידיים?
התרבות  אל  מּובלת  הקהל  שדעת  "ככל 
מהיר  בקצב  ומתפתח  הולך  הריקה,  המערבית 
והחלל  שהתוהו  כיוון  התשובה.  תהליך  יותר 
מתפתח,  שזה  שככל  גדולים,  כך  כל  הם  שנוצר 

עמד  כשמרדכי  וגדלה.  הולכת  לאמת  התביעה 
בכניסה למשתה אחשוורוש, אף אחד לא הקשיב 
לו, גם כשהוא אמר להם שמדובר באסון תרבותי. 
אז   D ולאבד  להרוג  להשמיד  אמר  כשהמן  אבל 
חז"ל:  אמרו  זה  על  הלב.  אל  נכנסו  כן  הדברים 
'גדולה הסרת הטבעת יותר מ48D נביאים ושבעה 

נביאים שעמדו לישראל'. 
אז אנשים חוזרים מפחד, מ'הסרת הטבעת'?  

"לא רק. אדם לא צריך לחטוף סטירות בחייו 
די  תשובה.  הרהורי  לו  שיהיו  בשביל  הפרטיים 
לו לראות את התוהו בחייו, במה ילדיו עוסקים, 
לאלו מסיבות הם הולכים, באיזו נפילה מוסרית 

אנחנו נמצאים D זו הסרת הטבעת של היום".
תשובה  בעל  של  פרופיל  לשרטט  יכול  אתה 

מהסוג שמגיע ל'מעיינות'?

"ב'מעיינות' רוב החבר'ה הם צעירים שממילא 
נמצאים במקום של חיפוש. חבר'ה שכבר חוו ניצוץ 
כדי לבסס אותה  ואלינו הם מגיעים  של תשובה, 
חוויה של התעוררות רוחנית, לקבל כלים לתרגום 
הקב"ה,  עם  מהקשר  וההתפעלות  ההתרגשות 
דפוסי  שני,  מצד  קבועה.  יומיומית  למשמעות 
החיים של החברה הדתית לא כל כך נראים להם". 

יש דפוס קבוע לבעלי תשובה?
בעלי  אצל  בו  פגשתי  שאני  הראשון  "הדבר 
תשובה זו ההתרגשות מהמפגש עם תורה רחבה 
שאנשים  תחומים  בהרבה  שנוגעת  ועמוקה 
נבוכים בהם, ופתאום התורה באה ומאירה להם, 
חש  תשובה  בעל  גדולה.  להתרגשות  גורם  וזה 
פרט,  בכל  הנמצאת  ד'  של  מאוד  חזקה  נוכחות 
גדולה.  אהבה  של  היא  התחושה  מאורע.  בכל 
מה  משנה  'לא  אומרים:  תשובה  בעלי  הרבה 
מאיר  הוא  אותי.  אוהב  ד'  הייתי,  ואיפה  עשיתי 
לי פנים ונותן לי כוחות כאילו אני קם לתחייה'. 

מעין אור שמקיף את החיים. 
"אחד הדברים החשובים לי, כמורה, הוא לשמר 
את התחושה הזו ולנסוך אותה לדפוסי חיים של 
תורה ומצוות בלי לצנן את חום הלב D שהתורה 
והמצוות יהיו כמו עצים שמבעירים את האש הזו. 
אלו שני השלבים שבדרך כלל בעל תשובה עובר". 

מה אתם לומדים בפועל עם החבר'ה הללו?
"יש בורות גדולה ביהדות, אפילו ברמת הבנת 
Dהנקרא. כמו הסיפור על רבי עקיבא שלומד אל"ף
בי"ת, זה ממש כך. אנשים לומדים טעמי המקרא, 

קוראים חומש, אחר כך משנה. 
הדיבורים  את  מאוד  מחפשים  הם  "בהתחלה 
הם  מסוים  בשלב  אבל  המופשטים,  הרוחניים, 
ומתאהבים  ה'נגלה'  של  החיבה  את  מקבלים 
בגמרא. כשהייתי בישיבת הסדר, החבר'ה לא רצו 

ללמוד גמרא, אבל כאן יש משיכה טבעית". 
חומש� הסדר,  לפי  איתם  ללמוד  נכון  לא 

משנה�גמרא?
צריך  אדם  שלכתחילה  אומר  הזקן  "אדמו"ר 
 D כבוגר  מאוחר,  שלמד  מי  אבל  כך,  ללמוד 
המשיכה האינטלקטואלית שלו נמשכת לדברים 
הדקים. צריך באמת לפתח את הבקיאות, אבל אי 

אפשר לחזור אחורה". 
שאתם  נוספות  פעולות  יש  ללימוד  מעבר 

עושים ב'מעיינות' כלימוד?
"כן. חלק מחיוניות הלב נובעת משלושה דברים: 
'חברתיות' D דיבוק חברים, שמחה, אהבה, חום, 
קבלה זה מזה. כשמישהו נחלש, יש הארת פנים 
זה לזה, והנחלש נמשך חזרה. לכן אנו משתדלים 

לחזק את החבורה D הקהילה. 
"נקודה שנייה זה 'חסד' D להשפיע על אחרים. 
חסד על המושפע זה גם עשיית חסד עם המשפיע. 
זורמים הלאה D מים  זה לא מים עומדים, אלא 
החבורה,  בני  כל  משתדלים,  אנחנו  לכן  חיים. 
לסיוע.  הזקוקים  ולאנשים  למשפחות  לעזור 
אנשים   D פשוטה'  'עשייה  הוא  השלישי  הדבר 
צריכים לדאוג לעצמם לעבודה, לפרנסה, ליצירה, 
יוצר  גשמיים,  דברים  בלי  לימוד,  רק  לאמנות. 
דכדוך בנפש. יצירה מביאה להפנמת הלימוד. אם 
אדם כל הזמן משקיע בלימוד ועושק את כוחות 
הגשמית,  הגופנית,  מהעשייה  שנפעלים  הנפש 
הוא מונע מעצמו אור שמגיע מהעשייה. חשוב לי 

שיהיה חיבור של שמיים וארץ".
אתה מתעסק באמנות?

"עיקר הכשרון שלי הוא בדיבור ובכתיבה, אבל 
אני מחובר לזה. גם הלימוד של הבנות במדרשה 
לדרמה ולמחול, בה אני משמש כרב, קשור לזה. 
השגות  על  מדברים  הספרים,  התנ"ך,  הרמב"ם, 

ÌÈ„ÈÓÏ˙Â ı¢Î ¯ÈÓÚ ·¯‰ Æı¯‡Â ÌÈÓ˘ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ ‰È‰È˘ ÈÏ ·Â˘Á
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רוח הקודש, לא רק דרך האותיות, אלא גם דרך 
התבוננות בטבע, בבריאה, דרך הפעלת החושים 
ידי תורה ותפילה. אדם מתפלל כל  בקדושה על 
הזמן שד' יקרב אותו, שייתן לו לב נכון ושימשיך 
להיות כלי לרוח ד' בעולם. התורה, ההלכה, היא 
הגבול לראות מהי יצירה דקדושה ומתי היצירה 

באה ממקומות חשוכים ולא טובים". 
כיום האמנות מגויסת לבטא יצרים לא טובים. 

למה להתעסק בזה?
 D האמנות צריכה לבטא את הנשמה האלוקית"
כל אמנות פועלת על פי הרוח הפנימית שפועמת 
באדם, ויש צורך לכוון את הרוח הפנימית לעבודת 
לו  שיש  אדם  במציאות.  ד'  את  להופיע  כדי  ד' 
וזו רמה אחת של  'אני אוהב',  יכול לומר  אהבה 

יותר  ביטוי  זה  ממש  לחבק  אבל  הרגש,  הופעת 
מלא ושלם של הרגש והופעתו במציאות. 

"בית המקדש הוא הביטוי האופטימלי להופעת 
ישראל.  זו האמנות המיוחדת של עם  ד' בעולם. 
ד' יצר את מקום הקודש על ידי אמנים בקדושה. 
מתעוררים  שלו  החושים  כל  בקודש,  שיותר  מי 
לראות את הצורות, החומרים והצבעים שיוצרים 
רשימות בנפש ושפותחים את האדם לקודש. צריך 
ציור, אריגה,  לב לפרטים. מוזיקה,  המון תשומת 
החושים.  על  שפועלים  ביחד  דברים  המון  ריח, 
והכל כדי להתכוון למטרה אחת D הדבקות בד'". 

אבל מיום שחרב בית המקדש אין לו, לקב"ה, 
אלא דל"ת אמות של הלכה בלבד.

"נכון מאוד. מאז אנחנו לא מאמינים בחושים 
לצמצם  משתדלים  ואנחנו  שכלית,  בבנייה  אלא 
את החוויה החושית. השאיפה אל הגאולה היא 
חוזרים  להכיל,  שנוכל  בצעדים  לאט,  שלאט 

לראות ולהרגיש את ד' בחוש. 
עם  להיות  צריך  הוא  אמנות,  עושה  "כשיהודי 
העיניים לבית המקדש. אין חופש החושים. אצלנו 
ראשונה  מדרגה  ביצירה.  הצופה  ויש  היוצר  יש 
של היוצר זה להופיע את ד' ואת עצמו דרך ביטוי 

נשמתו לאחר שהתברר. שלב שני זה איך לעשות 
רושם בעיני הצופה ובנשמתו, ואיך לרומם אותו".

איך זה שבמדבר, אחרי הגלות, הייתה יכולת 
לייצר במשכן 'אמנות של גאולה', כדבריך?

שהמשכן  כך  על  מצביע  שזה  אומר  "הרמב"ן 
נעשה בכוח אלוקי". 

למה ליצור אמנות שלא תגיע לבית המקדש?
"יש נבואה לדורות ויש נבואה שאינה לדורות. 
הנביא  לצורך  והיו  נתפרסמו  שלא  נבואות  יש 
בעצמו D לצורך עבודת ד' שלו. יש עניין להגיע 
לנבואה בלי קשר לפרסומה. גם באמנות יש עניין 
שאדם יצליח לתת למפגש שלו עם ד' לרדת עד 
ויש  הזה,  עולמו  בתוך  טפחים  לעשרה  מתחת 
אחרים.  לאנשים  לתועלת  להיות  שיכול  גילוי 

וגם אז יש אמנות לפרסום לחמישה אנשים, יש 
לעשרה, למאה, למיליוני אנשים. 

מכוונים  להיות  שיוכלו  אנשים  מחפש  "ד' 
ככל  אובייקטיביים  להיות  ושיוכלו  לרצונו 
האפשר ולהופיע את ד' במציאות. עם זה, יש גם 
פחות  והיא  שמופיעה,  האמן  של  אישית  נטייה 
מבוררת ומזוככת. בצלאל יודע בונה את המשכן 
תוך ביטול הגוון האישי שלו כי עצם עניינו של 

המשכן הוא לכלול את ישראל ואת העולם".  
אז אולי לא כדאי לתת ליצירה הסובייקטיבית 

להתגלות כיוון שממילא היא חלקית?
"יש אמרה של בעל 'מאור ושמש', שכל צדיק 
D ד' מאיר לו שהאמת היא רק אצלו, אבל הצדיק 
גם  מאיר  הוא  לו,  מאיר  שד'  שכמו  יודע  הגדול 
לצדיק אחר. האמת האלוקית היא כל כך גדולה, 
חיים'.  אלוקים  דברי  ואלו  ש'אלו  להיות  שיכול 
ומיניה  'מיני  בהרגשה של  לחיות  צריכים  אנחנו 
יתקלס עילאה'. עם ישראל יצירתי מאוד ועמוק 
הרצפט  לו  שיש  מישהו  למצוא  קשה  ומושלם. 
לכל. כל אחד לוקח תחום שמאיר בו, והוא רואה 
בזה את חזות הכל, אבל מתוך ידיעה שברוך ד' יש 

עוד דרכים למקום. וזה היופי הגדול".

 ¯ÙÈÒ ‡Ï ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÍÈ‡Â¢
¢‰‡ÈˆÂ‰ ÛÂÒ·ÏÂ

על הספר 'ישמח לב' - פירוש ל'מעשה 
מאבדת בת מלך' /הרב עמיר כ"ץ

חמש שנים לפני שנפטר, אמר רבי נחמן 
אותם  לימד  שאומנם  לתלמידיו  מברסלב 
הרבה תורה, אבל עד כה לא נגע בהם ממש. 
אספר  "עכשיו  נחמן,  רבי  אמר  "עכשיו", 
לכם סיפורים, כדי לעורר ישנים". מאותו 
יום החל לספר לתלמידיו סיפורים רבים, 
הוא  הספר  מאוד.  עד  ועמוקים  נפלאים 
שסיפר  הראשון  לסיפור  פירוש  למעשה 
בת  אבידת  על  הסיפור  הוא   - נחמן  רבי 
ועל השני למלכות שיצא לחפשּה,  המלך 

וכל הקורות אותו עד שמצאּה. 
בו,  העניין המרכזי  המשפט של הספר, 
בת  את  מוצא  למלכות  כשהשני  מופיע 
אותך  אוציא  "איך  אותה  ושואל  המלך 
"תבחר  המלך:  בת  לו  אומרת  מכאן?". 
מקום בו תשב ותתגעגע אליי שנה שלמה, 
תאכל  אל  שנה,  אותה  של  האחרון  וביום 
'כי  תישן,  אל   - הכי  והכי  תשתה,  ואל 
העיקר הוא השינה'". השני למלכות החזיק 
מעמד שנה שלמה, אבל ביום האחרון של 
אותה שנה הוא התפתה, אכל ונרדם. את 
מה שקרה לאחר שנרדם וכל הקורות אותו 
ואת בת המלך עד שיצאה לחופשי- סיפר 

רבי נחמן לתלמידיו. 
צריכים  שאנו  הוא  הסיפור  של  עניינו 
לדעת שהחיפוש הוא לכתחילה. זה הדבר 
שהפסיק  ליהודי  חי  יהודי  בין  שמבדיל 
ימיהם",  יש אנשים ש"ישנים את  לחיות. 
ואף על פי שנראה לעולם שהם מקיימים 
מצוות, אין לד' נחת רוח מהם, כי אין בהם 
את החי�ת והרצון להתחדש ולעלות. "ואיך 

שהוציאּה לא סיפר, ולבסוף הוציאּה".  

 Ì‚ ‰Ê ÚÙ˘ÂÓ‰ ÏÚ „ÒÁ

 ÆÚÈÙ˘Ó‰ ÌÚ „ÒÁ ˙ÈÈ˘Ú

 ‡Ï‡ ¨ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈÓ ‡Ï ‰Ê

 ÆÌÈÈÁ ÌÈÓ ≠ ‰‡Ï‰ ÌÈÓ¯ÂÊ

 ¨ÌÈÏ„˙˘Ó ÂÁ‡ ÔÎÏ

 ¯ÂÊÚÏ ¨‰¯Â·Á‰ È· ÏÎ

 ÌÈ˘‡ÏÂ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ

 ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰

‡Ï ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÍÈ‡

ı¢Î ¯ÈÓÚ ·¯‰ Æ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‡Â‰ ˘ÂÙÈÁ‰˘ ˙Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡
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 ·¯˜‰
ÈÏ‡˙‡ ÈÁÈÓÚ

בתקופה שלפני הקמת המדינה, שגרת החיים 
של תושבי תלDאביב דמתה מאוד למה שתושבי 
קשה  "היום  בימינו.  חווים  ושומרון  יהודה 
לפני  רק  "אבל  נחמיאס,  לנו  אומר  להאמין", 
הייתה  נסיעה מתלDאביב לחולון  שישים שנה, 
נעשית בשיירות ומתבצעת תוך כדי קרבות, עם 
כל  את  המקדיש  נחמיאס,  והרוגים".  פצועים 
ימיו להדרכה בהתנדבות במוזיאון האצ"ל, רואה 
לדור  ישראל  תקומת  של  המורשת  בהעברת 
הצעיר מעין שליחות היסטורית שנפלה בחלקו. 

הוא צלול וחד. הוא מספר בשטף את קורותיו 
לנו  אומר  והוא  אתמול,  אך  התרחשו  כאילו 
של  והגבורה  העקשנות  "רק  נחרצת:  בצורה 
לוחמי האצ"ל בקרב שהתקיים שלושה שבועות 
לפני הכרזת העצמאות הם שקטעו את הטרור 
הבלתי פוסק כלפי תושבי תלDאביב וגוש דן!". 

˙„‚˙Ó ‰‚‰‰
יוסק'ה, למה היה צריך בכלל להילחם על יפו?

"לפי החלטת החלוקה שאושרה באו"ם בכ"ט 
בנובמבר 1947, העיר יפו הייתה צריכה להיות 
ביפו  היהודית.  המדינה  בתוך  ערבית  מובלעת 
גרו באותו זמן 85 אלף ערבים. זו הייתה העיר 

הגדולה ביותר של ערבים בארץ ישראל.
החלוקה,  מהחלטת  שעות   24 עברו  לא 
על  צלפים  שמו  הערבים  לילה  באותו  ועוד 
Dתל לתוך  יורים  והיו  ביפו,  גבוה  מבנה  כל 
אביב. כל בוקר, במשך חמישה חודשים, היינו 
בתוך  נפגעים.  עוד  על  ושומעים  מתעוררים 
היו בתלDאביב 1,100  חמשת החודשים האלו 
הרוגים  כשחלקם  הללו,  מהצלפים  נפגעים 
הלאומי  הצבאי  הארגון  ואז  פצועים.  וחלקם 
את  ולגדוע  ביפו,  צבאי  למבצע  לצאת  החליט 

היד שזורעת הרג בתלDאביב".
שיתוף  בלי  האצ"ל,  של  עצמאית  יוזמה  זו 

הגנה?
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"עצמאית לגמרי, ההגנה התנגדה לנו".
למה ההגנה התנגדה?

"הגישה של מוסדות היישוב הייתה שאנחנו 
לא כובשים שטחים שניתנו לערבים בתוכנית 
עם  מחיכוך  חששה  גם  ההגנה  החלוקה. 
מרכזיים  בסיסים  היו  שביפו  כיוון  הבריטים, 
תתמוטט,  שיפו  שברגע  סברנו  אנחנו  שלהם. 
כי  יפלו,  דן  בגוש  שהיו  הערבים  הכפרים  כל 
יפו הייתה חוט השדרה של הכפרים האלו. לכן 
טען שלבריטים  האצ"ל  לקרב.  לצאת  החלטנו 
ידעו  הם  כי  בנו  להילחם  מוטיבציה  לא תהיה 
את  עוזבים  הם  שבועות  שלושה  שבעוד 

הארץ". 

או  לכם  להפריע  ממש  ניסתה  ההגנה 
שהסתפקו בחוסר שיתוף פעולה?

ניסו  ההגנה  אנשי  המבצע,  תחילת  "לפני 
Dלהפריע לנו. כשיצאתי עם הפלוגה שלי מתל
והמפקד  לפני משוריין של ההגנה  אביב, עמד 
לחזור  דקות  חמש  לך  נותן  'אני  לי:  אמר  שם 
למקום שממנו באת'. חככתי בדעתי מה לעשות, 
מנחם  ממפקדנו,  חמורות  הוראות  לי  היו  כי 
החבר'ה  אחינו.  עם  לעימות  להיכנס  לא  בגין, 
שלי אמרו: 'מיכאל (כינויו של נחמיאס באצ"ל 
אנחנו  שנייה  תוך  מהסס?  אתה  מה  ע.א)   D
משתלטים על המשוריין הזה'. אני עוד חושב 
מה לעשות, ופתאום מגיעים עשרות תושבים 

מכרם התימנים ומנווה צדק ומתחילים לעלות 
על המשוריין הזה ולנער אותו. התושבים האלו 
שהם  יפו,  של  מהערבים  הרבה  כך  כל  סבלו 

סילקו את אנשי ההגנה". 

°„¯Ó‰
ב25D באפריל 1948, יום א' של חול המועד 
יפו.  את  לתקוף  אצ"ל  לוחמי   600 יצאו  פסח, 
מגובים  שהיו  עדיפים  כוחות  עמדו  מולם 
במתנדבים שהגיעו מכל העולם הערבי, ואפילו 
מאירופה. היו שם יוגוסלבים, גרמנים, סודאנים, 

עיראקים ועוד.
"הופיע  נחמיאס,  ממשיך  שיצאנו",  "לפני 

 Â‡ÏÓÈ  ÁÒÙ  „ÚÂÓ‰  ÏÂÁ·

 ÂÙÈ  ˘Â·ÈÎÏ  ‰˘  ÌÈ˘È˘

 ÆÏ¢ˆ‡‰  ÈÓÁÂÏ  È„È≠ÏÚ

 ÂËÂËÂ‡  ¨Ò‡ÈÓÁ  ‰ß˜ÒÂÈ

 ·¯˜  Â˙Â‡·  „˜ÈÙ  ¨∏≥

 ÆÏ¢ˆ‡  ÈÓÁÂÏ  ˙‚ÂÏÙ  ÏÚ

 ÈÈÈÚÓß ÌÚ ÚÂ·˘‰ ‰ÁÈ˘·

 ÏÚ  ¯ÙÒÓ  ‡Â‰  ß‰ÚÂ˘È‰

 ˙Â˘˘Á‰ ÏÚ ¨‡Â‰‰ ·¯˜‰

 ÏÚ  ¨‰¯Â·‚‰  ÈÚ‚¯  ÏÚÂ

 È¯ÂÁ‡Ó˘  ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰

≠ÈÈÓ‰  ÏÚÂ  ÌÈÚÏ˜‰

 Ï¢ˆ‡‰  È„˜ÙÓ  Ï˘  „¯Ó

 ÌÁÓ  ı¯Ú‰  Ì‚È‰Ó·

 ¯ÊÁ˘Ó  Â·˘  ÚÂ·˘·  ÆÔÈ‚·

 ·È·‡≠Ï˙· Ï¢ˆ‡‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ

 ‡ˆÈ  ¨‡È‰‰  ‰Î¯ÚÓ‰  ˙‡

 ˙‡  ¯ÚÏ  ÈÏ‡˙‡  ÈÁÈÓÚ

 ¯¯Á˘˘  ·¯˜‰Ó  ˜·‡‰

 ¯Â¯Ë‰ ˙ÓÈ‡Ó Ô„ ˘Â‚ ˙‡

 ÁÎ˘ ‰Ó ÌÂ˘Ó˘Â ¨È·¯Ú‰

 Ï˘  ‰È¯ÂËÒÈ‰‰  ÈÙ„  ÔÈ·

Ï‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙

"עצמאית לגמרי, ההגנה התנגדה לנו".
למה ההגנה התנגדה?

שאנחנו הייתה היישוב מוסדות של "הגישה

א לכם  להפריע  ממש  ניסתה  ההגנה 
שהסתפקו בחוסר שיתוף פעולה?

ניס ההגנה אנשי המבצע תחילת "לפני

ÁÎ˘˘  

Ï
¢ˆ

‡
‰

 ÔÂ
ÈÎ

¯
‡

 ∫Ì
ÈÓ

ÂÏ
Èˆ
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 ÈÙÎ  ÏÈÓÂÒ  ¯ÙÎÂ  ÔÈÚÓÂß‚  ¯ÙÎ  ˘Â·ÈÎÏ  ˙¯˙ÏÂ‡Ó  ‰ÙÓ
 Ï¢ˆ‡‰ ÈÓÁÂÏ È¢Ú ‰ËË¯Â˘˘

הקריא  הוא  בגין.  מנחם  האצ"ל  מפקד  לפנינו 
הזה.  היום  עד  פה  בעל  זוכר  פקודה שאני  לנו 
זאת הייתה ההופעה הראשונה של בגין בפנינו, 
החבר'ה התעלפו מרוב התרגשות. עד אז הוא 

כל הזמן התחבא מפני הבריטים".
כמה זמן לא ראיתם אותו עד אז?

אם  וגם  פעם,  אף  אותו  ראינו  לא  "רובנו 
פעם  מחופש.  היה  תמיד  הוא  אותו  ראינו 
הוא היה מחופש לרב, פעם לאישה D כל פעם 
הוא  אבל  עליו,  שמענו  הזמן  כל  אחר.  משהו 
מחבואו. תראה  ממקומות  הארגון  את  הנהיג 
לו, הוא היה המנהיג שכולנו  איזו רוח הייתה 
הערצנו ורובנו, בכלל לא ראינו אותו אף פעם 
הפקודה,  את  בפנינו  קרא  בגין  יום.  אותו  עד 
ויצאנו לדרך. מפקד המבצע היה עמיחי פאגלין, 

שכינויו היה 'גידי'". 
בניתם תוכנית מיוחדת לקראת הקרב?

חץ.  ראשי  בשני  חזיתית  בהתקפה  "יצאנו 
היינו  ביום  תופת.  אש  חטפנו  יומיים  במשך 
תוקפים, ובלילה היינו חוזרים לקבור את מתינו. 
בסוף היום השני של חול המועד פסח, קרא בגין 
גורן  בחצי  ככה  ישבנו  בשטח.  המפקדים  לכל 
מרכז  זה  שהיום  מה  אליאנס,  ביתDספר  בחצר 
'סוזן דלל', ובגין אומר לנו: 'אחיי היקרים, ניסינו 
ולא יכולנו, מולנו עומדים כוחות עדיפים. זו לא 
בושה, נחכה להזדמנות אחרת'. פה קרה משהו 
שעוד לא קרה באצ"ל: בלי תיאום, כולנו קמנו 

ביחד והתחלנו לצעוק עליו".

˙Â¯È˜‰ Í¯„ ÌÈ¯·ÂÚ
איך בגין הגיב?

הייתה  שזו  כתב  הוא  'המרד',  שלו  "בספר 
מרידה. אנחנו לא מרדנו בו, הערצנו אותו, אבל 
לא הסכמנו לקבל את זה שלא ננצח בקרב על 
יפו. 'גידי' קם ואמר לו: 'המפקד, במשך יומיים 

למדתי את החזית, תן לי 24 שעות נוספות ואני 
מצליח לכבוש את העיר'".

והוא כמובן קיבל אישור לכך?
"בטח. התוכנית של גידי הייתה כזו: קודם 
גדעון,  כמו  לשליש.  הכוח  את  להוריד  כל 
שבחר את הלוחמים הכי טובים שלו. גידי לא 
יכול היה לתת להם ללקק מים, כי המים שלנו 
ים, אז הוא ביקש מהמפקדים לבחור  היו מי 
את הנועזים ביותר. כשאני הודעתי לחיילים 
הרגע  היה  זה  לקחת,  בוחר  אני  מי  את  שלי 
שלי.  בחיים  קללות  הרבה  הכי  חטפתי  שבו 
השתטחו  רזרבה  להיות  שנבחרו  החבר'ה 
בדם  אחריך  'הלכנו  וצעקו:  בכו  הרצפה,  על 
אמרתי  אותנו?!'.  עוזב  אתה  ועכשיו  ואש 
להם: 'חבר'ה, תירגעו, זה לא הקרב האחרון'. 
לדאבוני לא התבדיתי, חלק מהם נהרגו עוד 
באותו קרב, וחלק בקרבות אחרים בכל חבלי 

ארץ ישראל.
פשוט  הייתה  גידי  של  השנייה  "התוכנית 
לעבור מבית לבית דרך הקירות. לקחנו איתנו 
הקירות  את  שוברים  והיינו  גדולים,  פטישים 

וככה מתקדמים מחדר לחדר ומבית לבית".

התוכנית החדשה הוכיחה את עצמה?
"מה שלא הצלחנו במשך יומיים, עשינו ביום 
הזה תוך שעתיים. הגענו לעמדה הראשונה של 
וכבשנו  אותה,  מלכד  שלנו  החבלן  הערבים, 
אותה. כשהגענו לצמתים בצורת האות T , בכל 
אחת מהן היו שלוש עמדות של ערבים, עמדה 
חוטפים מהעמדות  היינו  הצומת.  צד של  בכל 

האלו אש צולבת". 
איך התגברתם על העמדות האלו?

את  בפנינו  ומתאר  אוויר  לוקח  יוסק'ה 
היה  שעשינו  "מה  הבא:  המצמרר  התיאור 
הכביש  על  נשכב  בחור שהיה  קדימה  לשלוח 
והוא  חול,  שקי  לו  זורקים  היינו  אש.  תחת 
הצומת.  באמצע  מתרס  לבנות  מתחיל  היה 
פעמים  היו  להילחם.  יכולנו  הזה  מהמתרס 
נפגע,  היה  הכביש  על  שנשכב  הבחור  שבהן 
וגם הוא היה  מישהו אחר היה מחליף אותו, 
שישה  נפגעו  שבהם  מקומות  היו  ככה  נפגע. 
כשגמרנו  המתרס.  את  לבנות  כדי  בחורים 
לעבר  רץ  היה  החבלן  המתרס,  את  לבנות 
וככה,  אותן.  וממלכד  הערבים  של  העמדות 

לאט לאט הם ברחו". 
ובמקביל חוליות נוספות עברו דרך הקירות?

בין  שעברו  החבר'ה  היו  במקביל  "בדיוק, 
וחצו  ממזרח  יפו  את  תקפו  הם  הקירות, 
ברגע  הקירות.  בתוך  בתים  גבי  על  בתים 
שהם הגיעו למקום שממנו ראו את הים, בלי 
פקודה ובלי תכנון מוקדם, הם התחילו לצעוק 
לכיוון הים. הערבים,  ולרוץ  הים',  הים,  'הים, 
שהיו בעמדות באזור הזה, לקחו את הרגליים 
שלהם וברחו. אחרי זה, כשתפסנו חלק מהם 
ברחתם?',  'למה  אותם:  שאלנו  כשבויים, 
יהודים  עשרות  כמה  'ראינו  אמרו:  הם  אז 
זה הבהיל  ים.  ים,  וצועקים  משוגעים שרצים 

אותנו, אז ברחנו'". 

הכינוס השישים ואחד על הקודש והמקדש∫ ¢מדß אישה לאיש¢ ©שידוכים®
יום שני א' דחוה"מ פסח ט"ז בניסן תשס"ח בישיבת עטרת ירושלים

10:00 הרב שלמה חיים הכהן אבינר בחירת בן / בת זוג

11:00 הרב מנחם בורשטיין למה זה לא הולך - בעיות ופתרונן

12:00 הרב יוסף אליהו (מחבר ספר סוד הנישואין) האם נוכל להתחתן ללא ליווי?

13:00 תפילת מנחה, הפסקה

15:00 מר אברהם כ¢ץ יועץ נישואים בין רגש לשכל בשידוך

16:00  הרב מאיר גולדוויכט מד' אישה לאיש - הדרכה מעשית להחלטה נכונה 

17:00 הרב אלישע הכהן אבינר גיל הנישואים

18:00 הרב אליקים לבנון קשיים בבחירת בן / בת הזוג

בס"ד

עזרת נשים פתוחה  דלתות ננעלות עם פתיחת ההרצאה  לתרומות 02-6284101

הכינוס השישים ו
יום שני א' דח

הרב ש 10:0

הרב מ 1

הרב יוסף א 12:0

תפילת מנחה 13

מר אברה

בס"ד

∫ÏËÏ ÌÂÈ‰ „ÂÚ Â¯˘˜˙‰
02�531849102�5318491

"בית טובי העיר" מלכי ישראל 36, ירושלים
מקום טוב לגור בו...

tovei10@barak.net.il :מייל www.tovei.co.il :אתר

 ˙‡ ˘·Î Ï¢ˆ‡  ̆Â‡  ̄ÌÈËÈ¯·‰

 ∫ÌÂËÓÈËÏÂ‡ ÂÏ Â·Èˆ‰ Ì‰Â ¨ÂÙÈ

 ¨Ì˙ÏÁ˙‰  ÂÓÓ˘  Â˜Ï  Â¯ÊÁ˙ß

 ÌÈÏÈÁ˙Ó  ÂÁ‡  ¨‡Ï  Ì‡Â

 ‡ÈˆÂ‰  ÔÈ‚·  Æß‡¢˙  ˙‡  ÊÈ‚Ù‰Ï

 ∫Ì‰Ï  ¯Ó‡Â  ¨È„‚  ÌÂËÓÈËÏÂ‡

 ÏÚ ÏÂÙÈÈ  „Á‡ Ê‚Ù Ì‡ ¨Â¯‰ÊÈ‰ß

 ÈÊÂÎÈ  ̄˙‡ ÊÈ‚Ù ÂÁ‡ ¨·È·‡≠Ï˙

 Â„ÁÙ Ì‰ ÆßÂÙÈ· ÌÎÏ˘ ÌÈÏÈÈÁ‰

‡¢˙ ˙‡ ÊÈ‚Ù‰Ï ‡Ï ÂËÈÏÁ‰Â
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מוזיקה וספרות יהודית

סדר פסח בנוסח יהודי 
ספרד�ירושלים

מדגים: עזרא ברנע

2 דיסקים
„·Ï· ₪ 60 מחיר

ים
של

רו
י

רד
ספ

ת 
גד

ה

פססדרר פסח בנוסח יהודדי  סדר פסח בנוסח יהודי אשכנזר פר

מדגים: לואי גארב

2 דיסקים
„·Ï· ₪ 60 מחיר

דיודי א א בנ בנוסחוסח יה יה סדר פסח

נז
שכ

 א
דת

הג

סדר פסח בנוסח יהודי תימן
מדגים: הרב שלום צדוק

„·Ï· ₪ 40 מחיר

סדר פסח בנוסח יהודי ת

מן
תי

ת 
גד

ה

תפילות שלוש רגלים 
במסורת יהודי אשכנז

החזנים אברהם הולצמן ז"ל

ואריה גולדברג הי"ו

2 דיסקים
„·Ï· ₪ 80 מחיר

יך
פנ

 ל
רב

יע
חי 

שי

רגלים שלוש תפילות

"רננות"
·È·‡ ÈÚˆ·Ó·È·‡ ÈÚˆ·Ó
Á¢Ò˘˙Á¢Ò˘˙ הגדות מבית סבא

ל א ר ש י ת  ו ל י ה ק ב ח  ס פ י  ר ד ס

±≠∑∞∞≠∑∞≠∑±≠∏±
ניתן להזמין קטלוג פרסומי מכון רננות

Ï‡¯˘È ˙ÂÏÈ‰˜· ÁÒÙ È¯„Ò Ï˘ ÛÒÂ ¯Á·Ó

בחול המועד פסח, במלאת שישים שנה לקרב על יפו, מוזיאון האצ"ל יקיים שחזור של הקרב בהשתתפות לוחמים שלקחו בו חלק 

 Â„ÎÏÓ  ¯·Î  ÂÁ‡

 ¯Â¯‡‰  „‚ÒÓ‰  ˙‡

 ÂÓÓ  ̆¨ß˜· ÔÒÁß ¨‰Ê‰

 ÆÛÂÒ  ÈÏ·  ÂÈÏÚ  Â¯È

 ¨‰Ê  ÏÚ  ÚÓ˘  ÔÈ‚·

 ˙Ú‚Ï  ‡Ïß  ∫¯Ó‡Â

 Æß˘Â„˜ ÌÂ˜Ó ‰Ê ¨‰Ê·

 ·Èˆ‰  ÂÏÈÙ‡  ‡Â‰

 È„Î  ÌÈ¯ÓÂ˘  Ì˘

 ÍÎ  ÏÎ˘  ÌÈ·˘Â˙‰˘

 Ì˘  ÌÈÙÏˆ‰Ó  ÂÏ·Ò

 „‚ÒÓ‰ ˙‡ ÂÒ¯‰È ‡Ï

ÌÓˆÚ·

Â„ÎÏÓ  ¯·Î  ÂÁ‡

¯Â¯‡‰  „‚ÒÓ‰  ˙‡

ÂÓÓ  ̆¨ß˜· ÔÒÁß ¨‰Ê‰

ÆÛÂÒ  ÈÏ·  ÂÈÏÚ  Â¯È

¨‰Ê  ÏÚ  ÚÓ˘  ÔÈ‚·

˙Ú‚Ï  ‡Ïß  ∫¯Ó‡Â

Æß˘Â„˜ ÌÂ˜Ó ‰Ê ¨‰Ê·

·Èˆ‰  ÂÏÈÙ‡  ‡Â‰

È„Î  ÌÈ¯ÓÂ˘  Ì˘

ÍÎ  ÏÎ˘  ÌÈ·˘Â˙‰˘

Ì˘  ÌÈÙÏˆ‰Ó  ÂÏ·Ò

„‚ÒÓ‰ ˙‡ ÂÒ¯‰È ‡Ï

ÌÓˆÚ·

ÌÈÈ‡Ó ÔÈ‚· ≠ ÌÈÓÈÈ‡Ó ÌÈËÈ¯·‰
באותו רגע יפו הייתה בידיכם?

ביפו  שישבו  הבריטים  פתאום  "חכה. 
והם  יפו,  את  כבש  ראו שאצ"ל  הם  התעוררו. 
שממנו  לקו  'תחזרו  אולטימטום:  לנו  הציבו 
להפגיז  מתחילים  אנחנו  לא,  ואם  התחלתם, 
אולטימטום  להם  הוציא  בגין  תלDאביב'.  את 
ייפול  פגז אחד  'היזהרו, אם  להם:  ואמר  נגדי, 
על תלDאביב, אנחנו נפגיז את ריכוזי החיילים 
שלכם ביפו'. הבריטים ידעו שיש לנו מרגמות 
ופגזים, כי גנבנו את זה מהם. הם פחדו והחליטו 
לא להפגיז את תלDאביב. במקום זה הם יצאו 

להתקפת נגד על יפו". 
היה לכם סיכוי מול הבריטים?

כבר  שאנחנו  חשבו  כשהבריטים  "תראה, 
עם  לעברנו  להתקדם  התחילו  הם  תשושים, 
לנו  היו  הבריטית  האימפריה  מול  טנקים. 
מהבריטים  שגנבנו  אנטיDטנקים  רובים  שני 
וארבעה פגזים בשביל הרובים האלו. כשהטנק 
הראשון היה בטווח ירי, ירינו שני פגזים. הפגז 
הראשון החטיא והשני פגע. כשהבריטים ראו 
לסגת  נשק אנטיDטנקי, הם התחילו  לנו  שיש 
ולא העיזו להתקדם. הנס הגדול היה שהם לא 

ידעו שיש לנו רק עוד שני פגזים". 
מאז נפסק הירי מכיוונם?

"ככלל כן, הם ירו עלינו רק מרחוק, ואז, בערב 
Dתל עיריית  לראש  פנו  הם  פסח,  של  שביעי 

מוכנים  שהם  לו  ואמרו  רוקח,  ישראל  אביב, 
להפסיק את הירי אבל רק אם לא יישארו ביפו 

אנשי אצ"ל ואנשי ההגנה יחליפו אותם". 
הסכמתם?

"בהתחלה האצ"ל לא הסכים, אבל היה לחץ 
Dתל עיריית  ומצד  ההגנה  אנשי  מצד  מסיבי 

אביב. בסוף הסכמנו שיחליפו אותנו רק אחרי 
ולהילחם על  שהבטיחו לא לעזוב את המקום 
כל שעל. סך הכל היו ביפו 41 הרוגים ועוד כמה 
עשרות פצועים. שמונים אחוז מהנפגעים היו 

מהקרבות עם הבריטים". 
וכשההגנה החליפה אתכם...?

"הנחת העבודה של האצ"ל התבררה כנכונה. 
במבצע  פתחה  ההגנה  יפו,  כיבוש  אחרי  מיד 
דן.  בגוש  הערביים  הכפרים  לטיהור  'חמץ' 
ללא  כמעט  השני  אחרי  אחד  נפלו  הכפרים 
קושי. רק אז השתרר באחת שקט בכל גוש דן. 

"עד לסיום כיבוש יפו, לנסוע מתלDאביב לפתח 
Dלפתח יוצאים  היינו  חיים.  סכנת  היה  תקווה 
איפה  קרבות.  כדי  תוך  ונוסעים  בשיירה,  תקווה 
שהיום נמצאת קריית מטלון, על רחוב ז'בוטינסקי, 
והיו  הציר  על  יורים  היו  שממנו  ערבי  כפר  היה 
Dולראשון לחולון  נסיעה  יהודים.  שם  נהרגים 
לציון הייתה גם בגדר סכנת חיים D כל נסיעה כזו 

הייתה נגמרת עם פצועים והרוגים. ברגע שנגמר 
הקרב על יפו, השתרר שקט בכל גוש דן".

˙ÂÈÂÚË Ì‚ ‰˘Ú ÔÈ‚·
בן�גוריון או מישהו מההגנה ידע לומר לכם 

מילה טובה?
עוד  הם  הקרבות  אחרי  פתאום...  "מה 
כל  זה  ובזכות  יפו  את  כבשו  שהם  התפארו 
הנערים והנערות שהיו מרותקים להגנת גוש דן 
יכלו סוף סוף לצאת ולעזור בקרבות, במלחמת 

השחרור. זה לא נכון, לצערי".
מה קרה עם תושבי יפו?

שהיו  ערבים  אלף   85 מתוך  הקרב,  "בתום 
אלו  ברחו.  השאר  כל   ,3,000 בה  נשארו  ביפו, 
כבר  אנחנו  כניעה.  כתב  על  חתמו  שנשארו 
אבל  לעזה,  אותם  לשלוח  כדי  משאיות  הכנו 
בגין שמע על זה ואמר: 'לא לגעת בהם, אם הם 
נשארו פה D הם רוצים לחיות איתנו בשלום'. 

היה  הוא  בןDגוריון,  היה  זה  אם  "לדעתי, 
כמה  זה  את  עשה  הוא  כי  משם,  אותם  מעיף 
היה  עכשיו  בדיוק  אחרים.  במקומות  פעמים 
יום האדמה, והערבים ביפו חגגו עם דגלי  פה 
פלשתין. זה שוב הזכיר לי איזו טעות בגין עשה 

שלא נתן לנו לזרוק את ערביי יפו".
אי אפשר שלא לשמוע לאורך כל השיחה עם 

יוסק'ה מעין טרוניה כלפי מנחם 
בגין, טרוניה שעולה כמעט בכל 
פעם בה הוא מזכיר את שמו של 

'המנהיג'.

למרות שמבחינתך כל השנים 
מעז  אתה  'המפקד',  הוא  בגין 

לומר שהוא עשה טעות? 
ומעריץ  אוהב  אני  "ודאי. 
כמה  עשה  הוא  אבל  אותו, 

לכיבוש  במבצע  יודע,  אתה  גורליות.  טעויות 
יפו, אנחנו כבר מלכדנו את המסגד הארור הזה, 
'חסן בק', שממנו ירו עלינו בלי סוף. בגין שמע 
על זה, ואמר: 'לא לגעת בזה, זה מקום קדוש'. 
הוא אפילו הציב שם שומרים כדי שהתושבים 
את  יהרסו  לא  שם  מהצלפים  סבלו  כך  שכל 
והנה,  הייתה.  זו  טעות  איזו  בעצמם.  המסגד 
נזכרו  הערבים  הראשונה,  האינתיפאדה  מאז 
להתפלל  מגיעים  שישי  יום  ומדי  הזה  במסגד 
בו מאות ערבים. תאר לך שהיינו הורסים אותו 

אז".
מה אתה חושב על מה שבגין עשה כראש 

ממשלה?
ראשי  כל  עם  פנסיונר של אלDעל, טסתי  אני 
לחו"ל.  שלהם  החשובות  בנסיעות  הממשלה 
במטוס  לו  סידרתי  לקמפDדיוויד,  נסע  כשבגין 
מיטה מיוחדת כדי שיגיע רענן לוושינגטון. הוא 
נכנס למטוס ואמרתי לו: 'המפקד, יש פה מיטה 
בשבילך'. הוא אמר לי: 'יוסק'ה לכל הנוסעים יש 
כזו מיטה?'. אז הסברתי לו שזה במיוחד בשבילו. 
כמו  להיות  יכול  אני  כזה,  דבר  'אין  אמר:  הוא 
כולם'. ובעקשנות שלו, הוא לא נכנס למיטה הזו 
יצא  מה  שראיתי  אחרי  הטיסה.  שעות   15 בכל 
מקמפDדיוויד, אני קצת מצטער שלא התווכחתי 

איתו יותר שיישן לפני זה".
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ÌÈ˜ÂÒÚ ÌÈ„ÏÈ

 ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ‡  Â‡  È˙ÈÈ˘Ú˙  Ë˜˘
˙Â¯Á˙· ‡ÏÂ ˙Â¯ÈÁ·

 ÌÈ¯ÓÂ‡Â  ÌÈÒÎ  ÂÁ‡  Ì‡  

 ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ ˙‡ ‰‡Â¯ È‡ß „ÏÈÏ

 ¨˜·‡ ÈÏ· ¨ÌÈÙ„Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯„ÂÒÓ

 Ô˙Â ‰Ê ≠ ßÌÈÏÈÈÁ ÂÓÎ ÌÈ‡¯ Ì‰

 Æ‰ÏËÓ·  „ÓÚ  ‡Â‰˘  ‰˘ÂÁ˙  ÂÏ

 Ï˘  ‰„Â˜·  ÌÈÚ‚Â  ÂÁ‡  ÍÎ

 ÌÈÓ¯Â‚Â  ÌÈ„ÏÈ·  ·ÂË‰  ÔÂˆ¯‰

„ÂÚ ¯ÂÊÚÏ ˙Âˆ¯Ï ÌÈ„ÏÈÏ
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הליכות ביתה

‰ÈÂ¯˘ ‰ˆÓ

„ÓÏÓ ¯ÊÚÈÏ‡ ·¯‰

חכמת 
נשים

‚ÁÏ ‰˙Ó

ÈÁ¯ÊÓ ‰ÓÈÓÈ ˙È·¯‰

ש

ÁÒÙ ˙‡¯˜Ï ˙Â˜ÏÂ ßıÈÂÂÒ‰ ˙‡ ··ÂÒÏ

¯Á˘‰ ˙ÏÈÈ‡

מבצע פסח בספריית לייף סנטרמבצע פסח בספריית לייף סנטר
ספר שני ב ≠ π± ש¢ח

בס¢ד 

סדנאות  קורסים  ספרים  דיסקים  תמיכה אישית

wwwÆlifecenterÆorgÆil  info@lifecenterÆorgÆil  ±μππ ≠ μμ∞∑∑∑
עדיפות�לתושבי�המקלפרטים והזמנות

דרושים
שליחים
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¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰

Ë¯Â‚ÈÂ ‰˜·¯ ‰¯Â‡

www.hebron.org.il
www.machpela.com
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‚¯·È¯‚ ÈÏ‡

ßÌÈÓß ˙È·· ‰ˆ¯Ó

ÁÂÓˆÏ ÁÎ
שכבת  הארץ.  את  מכסה  החורף 
כפור מנצנצת על העלים שלא נשרו. 
ועוברים,  חולפים  חודש  ועוד  חודש 
מגיע.  התקופה  שסוף  נראה  ולא 
אל  להנץ  הכוח  לניצנים  יבוא  מהיכן 
חיּות  ישאבו  מהיכן  העולם?  אוויר 
כאשר מאחוריהם תקופה ארוכה כל 

כך של קיפאון?
עומדים  הצמחים,  כמו  אנחנו,  גם 
חורף  תקופת  של  סיומה  בפני  כעת 
וחלודה  אבק  של  שכבות  ארוכה. 

וגלגלי  נתקבעו,  ההרגלים  אותנו,  מאבנות 
החשיבה סובבים להם במסלולם הרגיל. גם אם 
אנחנו רוצים לפרוץ לדרך חדשה, קשה לנו הדבר, 
וקולו של המלאך הטוב שאומר לנו "גדל!" נשמע 

עמום, וכמו מעבר לכמה קירות ומסכים...
לפני מספר חודשים אושפז בנו הקטן של חבר 
של  ידם  בסכנה.  כשחייו  בביתDחולים,  קרוב 
ידידי  לו, פנה  ובצר  הרופאים קצרה מלהושיע, 
לרבו בבקשת עצה. "הרופאים עושים את אשר 
לאל ידם, אשתי ואני מתפללים מעומק הלב, מה 

עוד אנחנו יכולים לעשות למען בננו?", שאל.
לך  "תפוס  וענה:  דקות,  מספר  הרב  חשב 
איזו פינה שקטה, וצא לרגע קט מן הלחץ של 

המחלקה בביתDהחולים. עצום את עיניך, ודמיין 
חדרים  הכן  הבן.  של  ברDהמצווה  חגיגת  את 
לאורחים, קבל אותם בשמחה, אמור להם תודה 
על כך שבאו, והקשב עמם לקריאה היפה בתורה 
שבנך קורא. צייר אותו אל מול עיניך אומר דבר 

מכן,  ולאחר  המצווה,  בסעודת  תורה 
בפני  דברים  לשאת  אתה  כשתעמוד 
מעומק  להודות  תשכח  אל  הציבור, 
בנך  את  ריפא  אשר  לקב"ה,  הלב 
לגדלו  ולך  לאשתך  ועזר  ממחלתו, 

ולהכניסו לעול תורה ומצוות...".
עמוקה  דרך  לנו  מבאר  זה  סיפור 
בעבודת ד' ובהתקדמות האדם בחייו. 
לעתים קרובות, מעשינו בעבר ובהווה 
לא מאפשרים לנו לפסוע ולו צעד נוסף 
לתיקון ולתשובה. אנחנו מכוסים אבק, 
ודי חנוקים. בשלב זה, אין דרך אחרת אלא לקחת 
ב"הלוואה" כוחות מן העתיד. מן הציור שלנו את 
עצמנו, איך באמת ניראה כשאנחנו מפעילים את 
כל הכוחות והרצונות האמיתיים שלנו לקדושה 

ולעבודת ד'.
בעונה זו של השנה, כניצנים הנראים בארץ, 
על  שלנו  החזון  העתיד.  אל  להציץ  עלינו 
עוצמות  משחרר  וחברינו  משפחתנו  עצמנו, 
חיוביות מן העתיד ומחייה את ההווה. ממנו 
שמחה.  ומלאת  חדשה  להתחלה  כוח  ניקח 
זה טל התחיה, אשר מקורו בתחיית המתים, 
ורסיסים ממנו מפעפעים אל העולם ומעוררים 

אותו בתקופת ניסן.

 ÌÈˆÈÎ  ¨‰˘‰  Ï˘  ÂÊ  ‰ÂÚ·

 ıÈˆ‰Ï  ÂÈÏÚ  ¨ı¯‡·  ÌÈ‡¯‰

 ÏÚ  ÂÏ˘  ÔÂÊÁ‰  Æ„È˙Ú‰  Ï‡

 ÂÈ¯·ÁÂ  Â˙ÁÙ˘Ó  ¨ÂÓˆÚ

 ÔÓ  ˙ÂÈ·ÂÈÁ  ˙ÂÓˆÂÚ  ¯¯Á˘Ó

‰ÂÂ‰‰ ˙‡ ‰ÈÈÁÓÂ „È˙Ú‰

(עיין שו"ת חת"ם סופר [יו"ד סי' של"ו] ובספר 'דרישת ציון'). הדיון כשלעצמו הניע את 
גלגלי ההיסטוריה הלאומית שלנו ויצר דינמיקה חדשה. הקרבת קורבן הפסח היא 
שהניעה את הרב קלישר, חברו הרב גוטמכר, ובעקבותיהם רבים אחרים, לרכוש 
נחלות, להכשיר חקלאים, לבנות יישובים ולקבץ גלויות. אולם בראש מעייניהם 
יביאך ד' אל ארץ הכנעני... ועבדת את   נשארה השאיפה לראש ההר. "והיה כי 

העבודה הזאת בחודש הזה".

העבודה הזאת D היא גולת הכותרת של שיבת עם ישראל לארצו. היא הרקע, 
התוכן והייעוד של כל דרכו של עם ישראל, למן "ארמי אובד אבי" ועד "ויביאנו 
אל המקום הזה". מ"עבדים היינו" עד ו"בנה לנו את בית הבחירה לכפר בו את כל 
עוונותינו". אולם כל זה מותנה בהתארגנות ציבורית מלוכדת. כי אחדותו של עם 
ישראל מתרכזת סביב אחדותו של ד' ועבודתו האחת, במקום אחד ובזמן אחד. 

"אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

www.havabooks.co.il :מאמרי וספרי המחבר

נתקלים בקשיים  רבים כאשר  שהרי אנשים 
בחיי הנישואים, מתאכזבים, הופכים מתוסכלים 
ומיואשים ושוקעים בצער במקום להעזר על ידי 
ייעוץ. כולנו יודעים שהחיים לא תמיד פשוטים, 
אך חיי הנישואים אמורים להיות חוף מבטחים 
של אושר, גם לאיש וגם לאישה. "לחיים ניתנה 
יש  זה,  בשביל  אכן  ס).  (כתובות  לצער"  ולא 

ללמוד בבית ספר לידידות לאורך שנים.
אומנם  הם  מוקדמים,  נישואים  כן,  כמו 
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מרגשים אך הם מקור למשברים. אך הכל חוזר לאותו 
לנישואים  הגורם  גם  הוא  אינדיבידואליזם.  עניין: 
לקשיים  גורם  גם  והוא  לעצמו,  דאגה  מתוך  פזיזים 

אחר כך בגלל אותה דאגה.
זה הכלל: ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעייתך כמוך.

עוד בעניין קצירת איברים בסין
יש בסין באופן רשמי מחנות עבודה ומחנות ל"חינוך 
מחדש" D שלאמיתו של דבר אינם אלא מחנות ריכוז, 

בהם סובלים ממכות, מכות חשמל והתעללות. מספר 
האסירים לא ידוע, אולי מיליונים, מתוכם ידוע היום 
על 36 מחנות ריכוז לקצירת איברים, כאשר המספר 
המירבי של אסירים במחנה כזה הוא 120,000. כאמור, 
אלא  אבריו,  הוצאת  לפני  האדם  את  הורגים  אין 
מסתפקים בכמות מזערית של חומר הרדמה, ולאחר 
מכן, משליכים אותו למשרפה, אם הוא מת או חי, כדי 

להשמיד ראיות. המעוניין במידע נוסף:
talbabic@netvision.net.il 

∞μ∞≠π∑±±∏¥¥ ∫‰ÓÊ‰Ï
szivan11@gmail.com
∞μ∞ ∞∞μ∞≠≠π∑±±∏¥¥π∑±±∏¥¥
szivan11@gm

‰ÓÊ‰ÏÏ∞μ∞∞μ∞ π∑±±∏¥¥π∑±±∏¥¥

טעם חדש לפסחטעם חדש לפסח
מרומם ומחיה!מרומם ומחיה!
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זו השנה השנייה בה 'פורום המדרשות התורניות לבנות' מפעיל ביתמדרש לנשים בשדרות.
במהלך השנה שעברה ושנה זו, המדרשות יורדות בתורנות לשבוע עבודה ולימודים בשדרות, כשבכל שבוע נמצאת בשדרות מדרשה אחרת. 

במהלך הבוקר, הבנות פועלות ומתנדבות ב'מרכז יום לקשיש', שם הן לומדות ופועלות עם הקשישים במשך שעות הבוקר.
בבית אנו"ש, מוסד המטפל באנשים פגועים  בעלי לקויות, חלק מהבנות מגיעות ל'מרכז החסד של הגרעין התורני' עלמנת לארוז מנות 

אוכל לשבת. כן מתנדבות הבנות במדרשה להעמקת הזהות היהודית ובמוסדות חינוך שונים בעיר.
משעות הצהריים ואילך לומדות הבנות בביתמדרש מיוחד שהוקם לצורך פעילות המדרשות. ביתהמדרש ממוקם במקלט משופץ 

ומאובזר שהוקצה לצורך פרויקט זה.
פעילות הפורום כולה נעשית בשיתוף פעולה עם הגרעין התורני 'אפיקים בנגב', 'המטה לביטחון שדרות' וארגון 'אורות חסד'.

בערב פורים התקיימה ביוזמת הפורום מסיבת פורים והרקדה ב'משכן אלה' על שם אלה אבוקסיס הי"ד.
כ120 בנות מדרשות ובוגרות הגיעו במיוחד לשדרות, מכל הארץ. הערב אורגן בעזרתה המסורה של מעיין כץ, בוגרת מדרשת 'שילת', 
ובאדיבותה הרבה של משפ' אבוקסיס. במהלך הערב, הבנות התפצלו לשני בתיכנסת בשדרות, בהם הן שמעו את קריאת המגילה עם 

התושבים המקומיים. אחר כך שברו את הצום בסעודה בביתהמדרש של הפורום, ויצאו לחלק משלוחי מנות לאנשי שדרות.

&

עיצוב דמויות ִמִפימֹו

הגדה של פסח 
לילדים

www beitel co il
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˘„Á
˙ÂÈÂÁ·
ÌÈ¯ÙÒ‰

 ÆÆÆ˙˜˙¯Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ ¯ÙÒ‰ ˙ÏÈÏÚ¢
¢Æ˙ÈÚ·Ë ‰Ù˘Î ˙Ó¯ÂÊ ‰¯È˘Ú‰ ˙È¯·Ú‰

 ˙˜ÙÂ‡Ó‰ ‰˙·È˙Î ÆÆÆ˜ÈÂ„ÓÂ ÔÂÎ ÈÂ· ¯ÂÙÈÒ‰¢
¢ÆÆÆ˘·ÂÎ ¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÏ ‰ÁÈÏˆÓ

®ÌÈËÙÂ˘‰ È˜ÂÓÈ ÍÂ˙Ó©

 ¯„˜ ‰¯ÈÓ ˙‡Ó ÛÏ‡Ó „Á‡
 Ì¢Â˜‡ Ò¯Ù ‰ÎÂÊ

ָּפָרַׁשת הַָּׁשבּוַע, 'מְצֹוָרע', עֹוסֶֶקת ְּבאָדָם אֲֶׁשר ֹלא ׁשֹומֵר עַל ִּפיו ּולְׁשֹונֹו, "מֹוצִיא 
ֵׁשם ַרע" עַל אֲחִֵרים וְחֹולֶה ְּבצַָרעַת. ה"חֵָפץ חַּיִים" הִמְִׁשיל מָָׁשל עַל יֶלֶד ֶׁשהָלַ= לְַבֵּקר 
אֶת ּדֹודֹו ְּבמְִפעָל ּגָדֹול מְאֹוד. נִכְנַס הַּיֶלֶד לְחֶֶדר הְַּמכֹונֹות, וְהִִּביט סְִביבֹו ְּבסְַקָרנּות. 
ּכָאן  אַחַת  "וְֹכל  הַּדֹוד,  חִּיֵ=  מְכֹונֹות",   248" ָׁשאַל.  ּכָאן?",  לָכֶם  יֵׁש  מְכֹונֹות  "ּכַָּמה 
עֹוָׂשה ְּפעֻּלָה הְַּמיֻחֶֶדת ַרק לָּה. ֹזאת הַּגְדֹולָה חֹוֶתכֶת אֶת הַּקְֻפסָאֹות, הְַּׁשנִּיָה מְַקֶּפלֶת 

אֹוָתן, הְַּׁשלִיִׁשית מְמַּלֵאת אֹוָתן ְּבֹחמֶר, וְכֵן הָלְאָה".
הִמְִׁשיכּו הְַּׁשנַיִם ַּבִּסּיּור, וְהִּגִיעּו לְחֶֶדר ָקטָן, ּבֹו עָמְדָה מְכֹונָה ְּבתֹו= זְכּוכִית מּוגֶנֶת 
ּוְׁשמּוָרה הֵיטֵב. "מַה הְַּמכֹונָה הַֹּזאת וְלָָּמה ַרק הִיא סְגּוָרה ְּבצּוָרה ּכָזֹו?", ָׁשאַל הַּיֶלֶד. 
"הְַּמכֹונָה הַֹּזאת", הִֵׁשיב הַּדֹוד ְּבחִּיּו=, "מְַׁשִּפיעָה עַל ֹּכל הְַּמכֹונֹות ּכָאן ַּבִּמְפעָל. אִם 
וְֹכל  ְׁשלִיטָה  מִכְלָל  יְִּצאּו  הְַּמכֹונֹות  ְׁשאָר  ֹּכל  הַֹּזאת,  הְַּמכֹונָה  עַל  הֵיטֵב  נְִׁשֹמר  ֹלא 

הִַּמְפעָל יְִקֹרס!".
הַּנִמְָׁשל ּכָאן, הִסְִּביר ה"חֵָפץ חַּיִים", הּוא לְאָדָם ֶׁשּיֵׁש ְּבגּופֹו 248 אֵיָבִרים, אַ= אִם 
ְּביֹוֵתר D הַּלָׁשֹון  ּכְמֹו ֶׁשָּצִרי= עַל הָאֵיָבר ֶׁשָּצִרי= אֶת הְַּׁשמִיָרה הָאֲדּוָקה  יְַׁשּגִיחַ  ֹלא 
טֹוב  ּולְַדֵּבר  לְהְִתַּפּלֵל  ּתֹוָרה,  לִלְֹמד  ִּבלְׁשֹונֹו  מְִׁשַּתֵּמׁש  ּכְֶׁשאָדָם  יִסְֹּבל!  הַּגּוף  ֹּכל   D
ְּבאָזְנֵי הְַּבִרּיֹות, אָז ְּבכָ= הּוא מְַׁשִּפיעַ טֹוָבה עַל ֹּכל אֲָבָריו. אֲָבל אִם הּוא ֹלא מְִׁשַּתֵּמׁש 
ְּבסֵֶפר  ֶׁשּכָתּוב  ּכְמֹו  סֹובֵל;  ּגּופֹו  ֹּכל  הַָרע,  לָׁשֹון  ּומְַדֵּבר  טֹוִבים  לְִדָבִרים  ִּבלְׁשֹונֹו 

מְִׁשלֵי: "מָוֶת וְחַּיִים ְּביָד הַּלָׁשֹון"!

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯Ó ÈÏ‡ÂÓ˘≠Ô‰Î ‰È„Â‰Â Ú·˘ ¯‡·Ó ˘Ù ÛÒÂÈ ∫Ì‰ ÌÈÈ‰„ÏÙ ˙ÈÈ¯ÙÒ ˙˙Ó  ¢ø‰˙˘ ‰Ó¢¢ø‰˙˘ ‰Ó¢  ¯ÙÒ· ÌÈÎÂÊ‰                                    

ַׁשָּבת ָׁשלֹום, חֲֵבִרים יְָקִרים,
ְּבַרּכֶֶבת  חַּיִים"  ה"חֵָפץ  נָסַע  אַחַת  ַּפעַם 
יְהּוִדי  ֵריק, מִּלְַבד  הָיָה  ּגָר. הַָּקרֹון  ָּבּה  לָעֲיָָרה 
אֶחָד ֶׁשחִֵּפׂש חֵָבר לְִׂשיחָה וְהְִתיֵַּׁשב עַל הַַּסְפסָל 
מּול ה"חֵָפץ חַּיִים". "ָׁשלֹום עָלֶיf, חָבֵר", ָּפנָה 
הַָרב  עַל  ָׁשמַעְָּת  ְּבמְִקֶרה  "אּולַי  הָאִיׁש,  אֵלָיו 
ה"חֵָפץ  לֹו  עָנָה  חַּיִים"?".  ה"חֵָפץ  הַַּצִּדיק 
חַּיִים": "אֲנִי מַּכִיר אֹותֹו, אֲָבל הּוא ֹלא ָרב וְֹלא 
צִַּדיק". "עַל מַה אַָּתה מְַדּבֵר?", הְִתַרּגֵז הָאִיׁש, 
"ּכֻּלָם מְסְַּפִרים עָלָיו ֶׁשהּוא יֵָרא ָׁשמַיִם וְצִַּדיק 
לֹו  וְעָנָה  חַּיִים"  ה"חֵָפץ  עָלָיו  הִִּביט  ּגָדֹול!". 
ְּבַׁשלְוָה: "ֹלא מְַׁשּנֶה מַה ּכֻּלָם אֹומְִרים. הָעֹולָם 
ֹלא מַּכִיר אֹותֹו ֶּבאֱמֶת. אֲנִי מַּכִיר אֹותֹו הֵיטֵב, 

וַאֲנִי מְַבטִיחַ לfְ ֶׁשֹּזאת הַגְזָמָה".
חַּיִים"  ל"חֵָפץ  וְסָטַר  מְאֹוד,  הַּיְהּוִדי  הְִתַרּגֵז 
ְּבחָזְָקּה עַל ָּפנָיו. הִצְטַעֵר מְאֹוד ה"חֵָפץ חַּיִים" 
עַל ֶׁשהִֵביא יְהּוִדי לְִדַבר עֲֵבָרה. ֵּבינְַתיִם הִּגִיעָה 
וְָראָה  מֵהַָרּכֶבֶת,  יַָרד  הַּיְהּוִדי  לָעֲיָָרה.  הַָרּכֶֶבת 
ָקהָל ּגָדֹול מְחַּכֶה ַּבַּתחֲנָה. "לְמִי אֶַּתם מְחַּכִים, 
יְהּוִדים?", ָׁשאַל. "ה"חֵָפץ חַּיִים" מַּגִיעַ ְּבַרּכֶבֶת 
יֹוֵרד...".  הּוא  "הִּנֵה  מֵהֶם,  אֶחָד  לֹו  עָנָה  זֹו", 
הּוא  מְֻדָּבר.  ְּבמִי  ָראָה  ּומִּיָד  הָאִיׁש  הִסְּתֹוֵבב 
ה"חֵָפץ  ִּבְפנֵי  וְהְִתחַּנֵן  ִּבְרּכָיו  עַל  וְיַָרד  מִהֵר 
חַּיִים" ֶׁשּיִמְחַל לֹו. הִֵקים אֹותֹו ה"חֵָפץ חַּיִים" 
הַּיֹום  ִּתְדאַג.  אַל  עִָׂשיָת,  "טֹוב  אֹותֹו.  וְהְִרּגִיעַ 
לָמְַדִּתי ִׁשעּור חָׁשּוב ְּבֶדֶר= אֶֶרץ: אָסּור לְַדּבֵר 
לְַדּבֵר   fְל אָסּור  וְגַם  אֲחִֵרים  עַל  הַָרע  לָׁשֹון 

."!fְלָׁשֹון הַָרע עַל עַצְמ
    אֹוהֵב ָּתמִיד,

      עִַּמיחַי יְִׂשָראֵל
שבת שלום ילדים,
השאלה לפרשתנו:
בשורה משמחת!

שוברים את הבית... מה 
הבשורה ומה השמחה?
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ÌÈ·¯ ÌÈÓ
Ï‡Ê¯ ÔÂ¯‰‡
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È„Â‰È ÂÏÈ‡
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Â„·ÏÓ „ÂÚ ÔÈ‡
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ÔÂ·Ï Ê¯‡

‰¯È˙È ‰Ó˘
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‰˘Â˘Î
 ÌÈÈÁ ¨Ï‡Ê¯ ÔÂ¯‰‡
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‰ÏÈÁ˙ÎÏ
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ÍÈÈÏÚ ˘È˘È
ÌÈ¯·ÁÂ ÈÁÈ·‡

‡· ‰Ê˘ ÔÈÓ‡‰Ï
‰ÏÈÁ˙ÎÏ

 ÌÈÂ‚È
ÛÎ ˙‡ÈÁÓÂ

‰ÏÈÁ˙ÎÏ

≤ ‰Â˙Á
‰ÏÈÁ˙ÎÏ

≥ ‰Â˙Á
‰ÏÈÁ˙ÎÏ

ÌÂÏ˘ ÌÈ˘
 ˜ÈÏÂ¯˘Â Ô¯ È„Ú

˜ÈË˘¯‰

UNPLUGGED
Ô¯ È„Ú

‚Â‡„Ï ÌÎÏ ˘È ‰Ó
Ô¯ È„Ú

D.V.D ‰ÈÁ ‰ÚÙÂ‰
Ô¯ È„Ú

ÈÁ¯ÊÓ ˙·˘ ‚ÂÚ
ÏÂÙÎ ÌÂ·Ï‡

ÌÈÓÊ‰ ÔÈ·
Í‡Â ˙ÁÙ˘Ó

ÌÈÈÁ ˙ÒÈÙ
Í‡Â ˙ÁÙ˘Ó

˙·˘
Í‡Â ˙ÁÙ˘Ó

Â·¯ Í·
˘ËÂÙ È„‚Â ÔÓÓ È„‚

ÌÈ‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ
¯Â˙ ÈÈÒ

Í˙·¯˜ È˙˘¯„
¯Â˙ ÈÈÒ

ÌÈ¯ÂÎÈ·
Í‡Â ˙ÁÙ˘Ó

Û‡Â˘
˙Â‚¯„Ó‰

¯ÒÁ‰ ÏÂ˜‰
¯ËÂÁ ˙ÁÙ˘Ó

 ÔÓÁ ß¯ ÈÂ‚È
≤ ·ÏÒ¯·Ó

ÈÓÚ–Ô· Ï‡Ù¯ „Â„

 ÔÓÁ ß¯ ÈÂ‚È
≥ ·ÏÒ¯·Ó

ÈÓÚ–Ô· Ï‡Ù¯ „Â„

 ß‰Ï Â‡
ÂÈÈÚ ß‰ÏÂ

ÈÓÚ–Ô· Ï‡Ù¯ „Â„
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·Â‰‡Ï ˙Ú
ÈÒ„‚ ¯È‡È

Â·¯ Ï˘ ˙·˘‰

ÔÂ¯ÈÓ Ô‚Ó
˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ

 ·Ï ÂÓÈ˘
‰Ó˘‰ Ï‡

˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ

ÔÈ„Ú ÔÂ‚È
ˆÈÓ È·ˆ–‡È‚

‰·‰‡Ó ¯ÚÂ· ·Ï
ˆÈÓ È·ˆ–‡È‚

‰·Â˘˙ Ï˘ ¯Â·È„
ˆÈÓ È·ˆ–‡È‚

ÍÏÓ
Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

ÔÓÊ ÏÎÏ
È„ÈÂ„ È„Â‡

 ÌÈ„Â˜È¯ ÈÂ‚È
ÌÈÙÁÂÒ

˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ

ß‰ È„ÒÁ
˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ

˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙
˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ

˙Â˘‚¯˙‰
 ÌÈÈÁ ß¯ Ï˘ ·ËÈÓ‰

¯Ú·ÂÂ

≥ ˘ÈË ÌÈÈÁÏ
˘ÈË ÌÈÈÁÏ

„ÁÈ· Â‡·
Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

˜¯Ù ˜ÈÏÈÁ
ÔÂ¯ÈÓ ÈÂ‚È ¯Á·Ó

¯¯ÂÚÓ‰ ÔÂÚ˘‰
ˆÈÓ È·ˆ–‡È‚

È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÈÈÚ
¯Á‡ ÔÈÈÚ

‰ÚÈ‚ Ï˘ ‰ÁÂÎ
ÔÓÓ È„

ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ ‰˘ÚÓ
ÔÂÒÁ Ï‡È¯·‚

‰Ú˘‰ Âˆ
ÔÂÒÁ Ï‡È¯·‚

 ÌÈÂÂ‚‰ ÏÎÈ‰
ÌÈ˙˘Ó‰

ÔÂÒÁ Ï‡È¯·‚

˙¯‚‡
ÔÓÏ‚‡ Ú˘Â‰È

ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘
ÔÓÏ‚‡ Ú˘Â‰È
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ÌÈÓ  

 
È̇È̄

ÙÒ 

מעשה מאבידת בת מלך
סיפור על דרך¨ על התמודדות שעלינו לעבור בחיים¨ אין הוא עוסק בתוצאה¨ במטרה 

הסופיתÆ השאלה איננה אם נמצאה בת מלך או לא אלא כיצד נמצאה בת מלך¨ כיצד הוצאה 
מגלותה¨ ומה עבר על המשנה למלכות עד שמצאה

הרב עמיר כ¢ץ ≠ ראש בית מדרש מעיינות
ורב הישוב שדה אליעזר

₪ 45 ₪ 60

 ÌÈ·˙ÎÓ ´ ÁÂ¯‰ È‡Â·

ÌÈÒ‰ ÏÚ ´ ‰ÈÏËÏ

„·Ï· ¶ ±±π
₪ 44 ≠ ·

בקרוב∫
מעשה מחכם ותם

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו ₪ 69

₪ 45 ₪ 85
במקום 95

₪ 49
במקום 55

₪ 36
במקום 40

₪ 40
במקום 45

₪ 36
במקום 45

₪ 45
במקום 50

₪ 35
במקום 39

חדש°°°חדש°°°

‡¢¯‚‰ ÂÈ·¯ ˙„‚‰‡È„‚ „Á
אמרות נאות, פרפראות ודברי חידוד

מגדולי ישראל וחכמי ישראל על 
הגדה של פסח.

Í„Â·Î ‰¯ÙÒ‡
אוצר לליל הסדר.

הגדה של פסח זו מסידרת הספרים 
"וקראת לשבת עונג" ו"אלה הם 
מועדי", תעשיר את שלחן הסדר 
שלכם באוצר גדול של חידושים, 

רעיונות, אמרות ומשלים.

¯ÙÒÏ ‰·¯Ó
רבי ידידיה וייל

בעריכת אשר ויהושע לוי. דברי 
אגדה, פירוש והלכה על הגדה של 

פסח ופיוטיה, מאת רבינו ידידיה 
(טיאה) וייל בן ה"קרבן נתנאל", 

ותלמיד רבי יהונתן אייבשיץ

 ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰
 ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ
הרב אליעזר שלמה שיק 

(המוהרא"ש מיבנאל) 
הגדה של פסח עם פירוש אור זרוע 

בנוי ומיוסד עפ"י תורתו של רבי 
נחמן ומגלה רעיונות עמוקים הבאים 

לידי ביטוי מעשי בחיים

 ‰ÂÓ‡ Ï˘ ˙ÂÓ‡
‰ÏÂ‡‚Â

ע"ש הר' אליעזר כץ
הרב ברוך צ'ייט איור: גדי פולק
הגדה באיורים אומנותיים, מרהיבי 
עין ובעלי עצמה. מאורעות ההגדה 

מומחשים לעיני הקורא והמעיין..
פרק המקורות המקשר בין הציורים 

ופרטיהם לבין חז"ל והמפרשים..

ÌÈÈÁ ıÙÁ
אוצר ביאורים וחידושים בהלכה 

ובאגדה, על הגדה של פסח, מדברי 
רבנו החפץ חיים זי"ע.

מלוקט מספרי תלמידיו שומעי 
לקחו. כולל הלכות פסח וליל הסדר, 

דבר דבור על אופניו כפי שהעמיד 
מרן זצוק"ל הלכה על תילה.

Í‡·¯ÚÈÂ‡ Ê¢˘¯‚‰
מאות פסקים עובדות והנהגות ממרן 

עמוד ההוראה. הגאון רבי שלמה 
זלמן אויערבאך זצוק"ל בהלכות 

והנהגות ליל הסדר וחג הפסח
וכן חידושים וביאורים שביאר 

בהגדה של פסח מכת"י

מתנה

חדש°°°
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חדש°°°

ÊÎ¯Ó
˙ÂÓÊ‰‰±≠∑ ≠∑ ≠∑±≠∏±

ÌÈ¯ÙÒ

‰˘Ó‰ ˙Ó˘
הרב ד"ר יעקב נגן
צוהר לעולמה הפנימי

של המשנה

ÈÂÏÈ‚Â ÌÏÚ‰
הרב רא"ם הכהן

פרקי התגלות ה' מבריאת 
העולם  ועד הלוחות 

‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì„‡
בהנחיית הרב פדיה נגר

מסע רוחני הלכתי אל 
מקורות

ÔÂ¯‡‰ È„·
הרב רא"ם הכהן

קובץ שיעורים

₪ 68₪ 54

חדש

₪ 68 ₪ 45

חדש

חדש

מתנהמתנה

ÈÁ ÏÎ ˙¯È˘
עורך: שי מלכה

קובץ שירי נשמה, ניגונים 
ומדרשים לערבי שירה,

מלווה מלכה וקומזיץ
עם החבר'ה

כריכה קשה/רכה + דיסק

¯ÎÓ ·¯

כריכה קשה 110 ₪

כריכה רכה     75 ₪    

חדש°°°חדש°°°

₪ 50₪ 29
במקום 88

בינוני

₪ 55

₪ 280

חוברת מסכת אבות 
לאדמו"ר מסלונים

גדול
₪ 1150

בינוני
    ₪ 990

Â„Â„ Ï˘ Ô‚·
לפסח � מעבדות לחרות

 D.V.D �קלטת צפייה במחשב או ב 
העשרה לילדי הגן

₪ 39
‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÓÊ‰

‘הזמנה לתפילה’ זו שבידך הזמנה אישית היא. 
הנך מוזמן להצטרף לעולם כולו העורג ומתפלל 

בכל עת. הנך מוזמן ביחד עמנו למסע האזנת 
והבעת תוככי אישיותנו והמיות לבבנו

‰˘¯ÙÏ ‰ÓÊ‰
מוזמנים כולנו בזאת להיכנס לעומקה של 

פרשת השבוע. נקראים אנו להאזין למשמעויותיו 
האישיות של הדיבור האלוקי השבועי עבור כל 

אחד מאיתנו

במקום 89
בינוני

₪ 75

במקום 99
בינוני

₪ 79
במקום 99

בינוני

₪ 79

ב� 10 תשלומים

‰·Ï‰ ¯Â‡
אורה רבקה וינגורט

אסופת מאמרים ושירים הערוכים לפי חדשי 
השנה שירחיבו את דעתך, יגעו בנשמתך 

ויעשירו את חייך     334 עמ'

Í·Ï ˙„‚‰Â
‰ÂÓˆÚ ¨¯Ï„‡ ÈÏ‡ ·¯‰

עיקרי אמונת יציאת מצרים 
על�פי הגדת פסח

Â„Ë ·˙ÈÓÏ ·Ë
הדרכות מעשיות בנושאי זוגיות, 

משפחה וחינוך
224 עמוד כרומו � כריכה קשה

ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙
לאדמו"ר מסלונים

7 כרכים
רעיונות פרשנויות ומוסרהמבוססים של מקורות 

מדרשיים ותלמודיים על פרשיות השבוע

‰¯Â·„ ˙¯È˘ ¯ÂË
מהדורת 12 כרכים

בינוני 31.5 סמ'
גדול 36 סמ'

ÌÈ·Â‰‡‰ ÌÈÚ¯
ÒÂÙÈÈ¯„ ¯È‡È ·¯‰Â ¯¢‚˘ ·¯‰

 ¯È ÔÁÏ‡Â Í¯Â·Ó È˘È ∫‰ÎÈ¯Ú

דרשות חתונה
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ÁË˘‰Ó ÌÈ¯ÙÒÓ

ß‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÈÚÓß ˙ÚÂ˙ ÈÏÈÚÙ

ÆÆÆ˜ÏÂ„ ¯‰ „ÂÚ ÏÎ

דוכני מעייני הישועה ע¢ש  נעם אפטרנעם אפטר הי¢ד

 מעל ∞μ ₪ מתנה מנוי שנתי על שבועון מעייני הישועה
 מעל ∞∑ ₪ מנוי שנתי ´ דיסק

 מעל ∞∞± ₪ מנוי שנתי ´ ≤ דיסקים

היה שותף° חתום על הוראת קבע
±≠∑∞∞≠∑∞∞≠μ±μ

∑∂π¥≤±∂ לתרומות דרך בנק הדואר ח≠ן

פטור ממס
לפי סעיף 46

תרום הוראת קבע וקבל מתנה!!!תרום הוראת קבע וקבל מתנה!!!

כתבו לנו הפעילות היקרות מדוכן מעייני 
בכפר�סבא: 

'סיפורים  את  קוראות  אנו  שבת  מדי 
"הצלחות"  על  לקרוא  ושמחות  מהדוכן', 
חשבנו  השונים.  הישועה'  'מעייני  בדוכני 

לספר על משהו קצת שונה...
חזרתי היום מהדוכן 
הלך  "לא  מהורהרת: 
יבש".  "היה  משהו", 
עומק,  שיחות  היו  לא 
'שיחות  לא  ואפילו 
(אותיות  רוחב' 
אנשים  'רחוב'). 
ועסוקים  טרודים 
או  בקניות,  בעבודה, 
שפשוט לא מעוניינים 
מתסכל  זה  לשמוע. 

רוצות  כך  כל  אנחנו  כואב.  קצת  ואפילו 
לתת, להשפיע, לעזור, לפתוח פתח לאמונה, 
כל  ואולי  לחיים...  לקב"ה,  קרוב  יותר  לקשר 

ההשקעה לחינם? (ויש השקעה...).
לפעמים  שבת.  נרות  בהדלקת  נזכרתי  ואז 
הנר  (שעווה)  נר  להדליק  שכשמנסים  קורה 
קליפה של  יש  כי  בפעם הראשונה,  נדלק  לא 

שעווה שעוטפת את הפתילה. רק אחרי כמה 
החידוש  אך  נדלק.  סוף  סוף  הנר  ניסיונות, 
להדלקה,  לבעירה,  שקדמו  שהניסיונות  הוא 
המסו  הם  דליקתו!  לקראת  הנר  את  קידמו 
את השעווה שעוטפת, וכך ִשכבה אחר ִשכבה 
הומסה, עד שב"ה עלתה השלהבת ובערה לה!

כך גם כאן: אין אנו 
ההשפעה  את  יודעים 
להשתדלות  שיש 
נר  כל  שלנו.  הקטנה 
לוקחת,  שאישה  שבת 
ואפילו כל ניסיון שלנו 
כל  כזה,  אחד  לתת 
להזמין  שלנו  ניסיון 
מים'  ל'בית  אנשים 
למודעות  ("מקום 
על  כאן  יהודית, ממש 
שיעורים,  חברותות,  קפה,  קרם  מעל  ויצמן 
סדנאות..., קחי תקראי") D גם אם לא ממש 
הקשיבו, ממיס לאט לאט (בע"ה) עוד שכבה 
ועוד שכבה. עד שבע"ה הנר יידלק ויאיר באור 

גדול!!! אמן סלה.
לנו  ונותן  אותנו  שמזכה  לקב"ה  (ותודה 

כוחות בהפעלת הדוכן. וצריך כוחות...).

השבוע 
השיעורים והפעילות 

מוקדשים לרפואת
רחל רחל בת אלישבע אלישבע
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