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מחיר מסובסד 

בחסות

 סט ׳צורבא מרבנן׳
 מהודר ומפואר 

בסבסוד קרן ׳ודברת ב״ם׳ 

מהרו להזמין!
1-700-500-777
משלוח חינם בהזמנת 2 סטים

הרב יעקב אריאל על רבני צהר:
"כוונותיהם אולי רצויות, 

אבל מעשיהם אינם רצויים"
עמוד 4

מצות רכות או
דקות פריכות?

פולמוס הלכתי. 
עמוד 8-9

למה צריך לעבור דרך 
המרירות כדי להיגאל? 

הרב דן לוינזון
עמוד 5
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אישי,  באופן  העיניים.  בגובה  הזוגות,  של  בשפתם 
 30 לפני  ניסים  יצחק  מהרב  הוראה  כך  על  קבלתי 
שנה בנגב, לגבי קיבוצניקים שיערכו חתונות, כאשר 
את הרישום אני עשיתי וכל הנושא ההלכתי עבר דרך 
הרבנות. בתקופת הרב מצגר, הוחלט שרק רב מוסמך 
ולא  וזאת הייתה טעות פוליטית  יוכל לערוך חופה 

הלכתית".

הרבנות  כאילו  בקמפיין  יצאו  צהר  הזאת  "בנקודה 
שלילת  מתוך  בקפריסין,  להתחתן  אנשים  דוחפת 
כבוד הרבנות. כאן התחלתי להסתייג. ומאז גם עברו 
כבר  זה   – כשרות  גיורים,  אחרים,  בכיוונים  לעסוק 
אולי  כוונותיהם  איתם.  לי קשר  אין  צהר אחר. מאז 
רצויות, אבל מעשיהם אינם רצויים. הרב קוק הקים 
המוסדות  להקמת  במקביל  הראשית  הרבנות  את 
המוסדות  של  מהתשתית  כחלק  הלאומיים, 
הלאומיים, כחלק מתהליך שיבת עם ישראל לארצו, 
עם  אחת  מכובדת  הלכתית  מסגרת  ליצור  בכדי 

סמכויות".

במסגרת הקמפיין של צהר כנגד הרבנות, הם עסקו 
מפתיע  באופן  כשרות,  משגיחות  העסקת  בקידום 
פיינשטיין  "הרב  בעיה.  בכך  רואה  לא  אריאל  הרב 
התנגד לזה, אבל לפי ההלכה אין שום בעיה. זאת לא 
המצאה חדשה. ברבנות נהריה היתה משגיחה במלון 
למהדרין  כשר  היה  והמלון  שנה  עשרים  לפני  כבר 
נשים  העסקנו  לא  במפעלים  אשה.  אותה  בזכות 

שיבדקו את הריאות? זה חלק מהקמפיין".

שמטריד  רבות, מה  בהוצאות  פסח שכרוך  לקראת 
"הבדלי  החברתיים.  הפערים  הם  מיוחד  הרב  את 
הפקידים  לבין  הבנק  מנהלי  בין  המשכורות 
הזוטרים, הם בלתי נסבלים. הפערים מתבטאים גם 
בהשקעות. כשאני מפקיד בבנק אני מקבל חצי אחוז, 
מדינת  של  המושג  כל   .15% מקבלים  הבנק  מנהלי 
מאיתנו.  זאת  למד  העולם  יהודי,  רעיון  הוא  רווחה, 
צעירים  לזוגות  מתאימות  דירות  בונים  לא  למה 
יזם  כל  לחייב  צריך  במחירים שיוכלו לעמוד בהם? 
להקצות אחוז מסוים של דירות לזוגות צעירים של
עמד  הדתי  הציבור  החברתית,  במחאה  חדר-שניים. 
מהצד וזאת היתה טעות. עכשיו הוא צריך להרים את 
הדגל ולגרום לכך שכל זוג צעיר יוכל לחיות בכבוד".

אל  החזירה  'צהר'  של  החדשה  הכשרות  מערכת 
הרבנות  של  תדמיתה  על  המאבק  את  הכותרות 
הראשית לישראל. בעוד 'צהר' מפנים אצבע מאשימה 
הרב  הרבנות,  של  הכשרות  במערכת  ליקויים  אל 
גן, נשיא  יעקב אריאל, לשעבר רבה של העיר רמת 
ארגון חותם, מפריך את ההאשמות: "רוב השמועות 
לא  הרבנות  של  הכשרות  במערכת  ליקויים  על 
נכונות" – הוא מוחה בתוקף, "יש בעיות פה ושם, כמו 
בכל מקום. בכל בית יהודי יש תקלות. האם זה אומר 
שמערכת הכשרות כשלה? אני נמצא במערכת הזאת 
כבר עשרות שנים. החנויות והמפעלים שאני משגיח 
עליהם ברמת גן, לא כשרים? הבשר שלי טרף?! איך 
אפשר להוציא לעז על כל הרבנויות?!" – הוא תוהה.

"אם צהר רוצים לעזור לרבנות, הם מוזמנים לסייע 
לשפר" – מוסיף הרב אריאל, "גם הטענה שהרבנות 
או  מישהו  שדוחים  בגלל  לכולם,  הכשר  נותנת  לא 
עושים לו בעיות, איננה נכונה. כל מי שרוצה לקבל 
 35% אם  ולשלם.  משגיח  להחזיק  צריך  כשרות, 
מהמסעדות אינן כשרות, זה בגלל שהם לא רוצים, 
כסף  להפסיד  בוחרים  צהר  אם  הרבנות.  בגלל  לא 
כדי להוזיל את המחיר, שכבר יבואו לאותה מסעדה 
שלא רוצה כשרות ויסבסדו לה, אבל שתהיה בארץ 
כשרות אחת. בכל המלונות, בכל המסעדות, בצבא 
נותנת  שהרבנות  בזה  מודים  הבד״צים  גם  וכדומה. 
ברגע  הידורים.  מוסיפים  רק  והם  בסיסית  כשרות 
ואסון.  הפקרות  אנרכיה,  יוצרים  זה,  את  שמפרקים 
הרב קוק מסר את נפשו שתהיה כשרות אחת בארץ".

לרב  יש  'צהר'.  נשיא  הרב  היה  רבות  שנים  במשך 
הסבר למהלך הזה?

"צהר התחילו בכיוון חיובי מאוד של עריכת חתונות. 
שיערוך  מי  את  יבחרו  שהם  הזוגות  לקראת  לבוא 
להם חופה וקידושין. צהר הציעה רבנים שמדברים 

www.zomet.org.il לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר

₪ 288
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ההזדמנות האמיתית

יורם ויואל
ייזום ובנייה בע"מ

בס"ד

052 -  2515098 אל:  ו י
052 -  2515107

קבלן רשום מספר 22561

ורם:  י

יורם ויואל
ייזום ובנייה בע"מ

בס"ד

052 -  2515098 אל:  ו י
052 -  2515107

קבלן רשום מספר 22561

ורם:  י

לרגל שנת ה-50 לשחרור יהודה ושומרון, תנועת ההתיישבות 'אמנה' מציבה את היעד הבא: מיליון מתיישבים ביו״ש! הצטרפו אלינו!

מיישבים

ביהודה 
ושומרון

 88 יחידות דיור בברוכין במחיר חד פעמי!
היישוב ברוכין מתרחב וגדל ואתם מקבלים את ההזדמנות של השנה. מפרט 
עשיר בסטנדרט בנייה גבוה וחדשני, בעשרה דגמי דירות שונים, והנוף ¯ עלינו!

bruchinhome@gmail.com :חפשו בגוגל: ברוכין עכשיו, שלחו דוא״ל

משווק: שמואל 050-5391097

www.amana.co.il ,1-800-260-240 בתי אמנה - ברוכין  , מרכז מידע אמנה

דירות גן עם גינה ענקית )150 מ״ר(כל הקודם זוכה!
במחיר דירת גן רגילה!

88 יחידות דיור ביישוב שתמיד חלמתם עליו!

ף אחד לא אוהב מרירות, אבל מלמדים אותנו 
להתרפא  להיגאל,  אפשר  שאי  הצדיקים 
המרירות,  דרך  כשעוברים  אלא  ולהיוושע, 
ומתאמצים לייצר את כוחות הנפש הנדרשים, 
מספיק  לא  אמנם  זה   – נכון"  "לסבול  נכון.  לסבול  כדי 

שיווקי (מי רוצה לסבול בכלל?) – אבל זה אמיתי.
זקוקים  אנשים  להתרפא  בשביל  שבגשמיות,  כמו 
הגאולה  ברוחניות,  גם  כך  מרים,  וטיפולים  לתרופות 
מאיתנו  דורשת  העוונות,  ומכאב  הנפש,  מחולי 
לסבול  כיצד  ללמוד  שעלינו  מרירות,  עם  התמודדות 
מה  ולתקן  להתרפא  שנזכה  עד  נכונה,  בצורה  אותה 
שעלינו לתקן. בד"כ, ככל שהחולי חזק יותר, כך המרירות 
והסבל הנדרש גדול יותר. ומה אם החולה נחלש כל כך, 
הרפואות?  מרירות  את  לסבול  כוחות  בידו  שאין  עד 
במצב שכזה יתעורר קול מייאש, לעיתים הוא ֵיָאֶמר ע"י 
 – פנימה  יצעק מתוכנו  הוא  ולפעמים  אותנו,  הסובבים 

"אין לי כוחות יותר!!!".
אבל מנגד – אחד מהניסים שהיו במצרים, זה שהקב"ה 

הרב דן לוינזון 'נהר דעה'
בית המדרש לתורת רבי נחמן מברסלב

״בשביל 
להתרפא 

אנשים זקוקים 
לתרופות 

וטיפולים מרים״ 

מעדן
יוצא

נהר – מרוב שהוא היה חפץ בגאולתנו (שיר  דילג על הקץ 
לישראל  בישר  כשמשה  ב).  פרשה  רבה,  השירים 
מאד  רוצים  היו  אמנם  הם  נגאלים",  אתם  זה  "בחודש 
להאמין לו, משום שכבר לא היו בידם עוד כוחות נפש 
כדי לעמוד בסבל הגלות, אך הם סרבו להאמין, משום 
את  היטב  הכירו  הם  המדויק:  החשבון  את  ידעו  שהם 
"מצבם הרפואי" ואת גודל החטא, וממילא הם ידעו כמה 

ייסורים וסבל עוד נדרש מהם כדי להתרפא.

רבי נחמן מלמד אותנו (תורה כ״ז בליקוטי מוהר"ן) שאז 
משה גילה להם סוד יקר וחשוב מאד עבורנו: שהקב"ה 
יכולתו.  כפי  בדיוק  המרירות  את  אחד  לכל  מלביש 
אך  יותר  כוחות  לו  שאין  ומרגיש  דיו,  סובל  וכשיהודי 
עיניו  את  נושא  הוא  ידיים  להרים  ובמקום  נשבר,  אינו 
לשמים – הקב"ה רואה זאת, ואז קורה דבר נס: ה' "מנכה 
לו שליש", ע"י שהוא משליך חלק ממשא העוונות אחרי 
שהרפואה  כדי  פלא,  בדרך  המחלה  את  ומקטין  גוו, 
והישועה יוכלו כבר להתגלות, בטרם יהיה מאוחר מדי...

לסבול נכון
א
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ותורה )ע“ר(02-9932111books.zomet.org.ilלסחוב! מדע  צוותי  צומת 

 'תחומין' )36 כרכים(  ספריית המשפט העברי )15 ספרים( 
 שמירת שבת כהלכה. ספרי הלכה ורפואה:  אנציקלופדיה הלכתית 
ישראלי  שאול  הרב  ספרי  כרכים(    13( אסיא  כרכים(    7( רפואית 

)5 כרכים(  נשמת אברהם )על ארבעת חלקי שו"ע(  ועוד

תחומין פלוס+
מאגר הספרים המקוון המוביל בנושאי היהדות והחיים המודרנים

בלחיצת כפתור אחת

ניקיון וקניות, הכנה והכשרה, הלכה והגדה. להלן 
מספר הלכות חשובות שיעשו קצת סדר.

לבדוק  לכתחילה  מותר   – חשמלי  בפנס  חמץ  בדיקת 
חמץ באמצעות פנס חשמלי, גם תאורת לד טובה לכך. 
(בכך  חשמלי  לפנס  עדיפות  אף  יש  מסוימת  במידה 
שאין חשש להכניסו לארונות בגדים, ראה שו"ע תלג, 
ב), עם זאת יש ערך סגולי להתחיל את הבדיקה לאור 
את  לכבות  צורך  ואין  א,קלו)  שבה"ל  א,ד;  (יחו"ד  נר 

תאורת החדר.

בדיקת חמץ במלון – אם בכוונתך להתארח במלון לליל 
ובית  מאחר  החמץ,  את  לבדוק  גם  באחריותך  הסדר, 
המלון לא יעשה זאת. בדיקה בזמן הרגיל (יום חמישי, 
אור ליד בניסן) יש לבדוק בברכה, כמו בבית. אם מגיע 
למלון ביום ששי בבוקר, יש לבדוק כדין ללא ברכה. גם 
מי שמגיע למלון במהלך החג יבדוק את החמץ, מחשש 
שלא נעשתה בדיקה כהלכתה קודם לכן, ויבדוק ללא 
ברכה. במיוחד יש לשים לב למשקאות במיני בר, אם 

ישנם, מפני שלעיתים מכילים חמץ ממש.

הדלקת נרות במלון – המצווה להדליק נרות בכל ערב 
שבת היא דווקא במקום בו אוכלים או שוהים. הדלקת 
שם,  והמברכת  כלום  ולא  בה  אין  המלון  בלובי  נרות 
ברכתה לבטלה (שו"ע רסג,ט; חזו"ע שבת א עמ' רטו). 
להדליק  יש  רגילים,  נרות  להדליק  ניתן  שלא  במקום 
סוללות  על  המופעלים  חשמליים  נרות  על  ולברך 

(חזו"ע שם עמ' ריא; שש"כ מג,ד

מכירת חמץ – אף שנבדוק את החמץ ונבטל את הנותר, 
בפרט  החמץ,  את  למכור  דנא  מקדמת  ישראל  מנהג 
בזמננו שיש חשש לחמץ במניות ואחזקות של קופות 
הגמל והפנסיה וכד'. את מינוי השליחות למכירה ניתן 

לבצע במרשתת, לא חייבים להמתין בתור לרב.

מדורות  עשירים  יותר  אנחנו  היום   – כלים  הכשרת 
משתמשים  שאנחנו  הכלים  ובדר"כ  הארוכה  הגלות 
זקוקים  לא  ולכן  בלבד  לפסח  הינם  הפסח  בימי 

הרב מנחם פרל
ראש מכון צומת

להכשרה. בכל זאת יש כמה כאלה שכן. 

חצי  לפחות  חימומה  יסודי,  ניקוי   – חשמלית  פלטה 
שעה. רצוי גם לעטוף בנייר אלומיניום.

בכפלי  מצוי  מאוד.  מאוד  יסודי  ניקוי   – אפיה  תנור 
בכלל  נמנעים  רבים  לרוב.  בצק  פירורי  הגומייה 
על  התנור  את  מפעילים  המקלים,  לפסח,  מלהכשירו 
החום המרבי למשך כשעתיים. הכשר זה מועיל לתנור 
בלבד, אך בשום אופן לא לתבניות ולרשת (אם מניחים 

עליה ישירות מזון) להם לא מועיל כל הכשר.

מכלי  רותחים  ועירוי  יסודי  ניקיון   – עבודה  משטח 
מיחם).  רצוי  ומבעבע.  (שעדין מחובר לחשמל  ראשון 
או  הפסח,  ימי  למשך  השיש  את  לצפות  הנוהגים  יש 
השיש  על  להניח  החג  ימי  בכל  להימנע  הפחות  לכל 

סיר חם.

מדיח כלים – ניקיון יסודי, גם ברשתות ובמסנן הניקוז. 
ביותר  והחמה  הארוכה  התכנית  על  המדיח  הפעלת 

כאשר המדיח ריק.

ניתן  לא  ממשית,  אש  ואין  מאחר   – קרמיות  כיריים 
נדרש  לכן  קבוע.  עצמי  ליבון  הקבוע  בפעולה  לראות 
ניקוי יסודי והנחת פיסת אלומיניום תחת הסיר במשך 

כל חימום בפסח.

גבי  על  מים  סיר  חימום   – אינדוקציה  כיריים 
הכירייםלחום המרבי שניתן להשיג.

שעירוי  היינו  'ניצוק',  לדין  החוששים  יש   – בר  מיני 
את  'החמיץ'  השנה  במהלך  חמץ  תבשיל  על  רותחים 
מאחר  להקל,  מקום  יש  החמים.  המים  וברז  מיכל 
והכלי הוגעל בשימוש השוטף. די, אם כן, בניקיון יסודי, 
הרתחה וריקון כל מיכל המים, כך שיהיה ברור שאין 

כל בליעת חמץ.

הלכה וטכנולוגיה בחיי המעשה

?!ומי לא 
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שולחן ערוך מובא העניין של שבת הגדול והנס 
שנעשה בו. המשנ"ב מבאר שכל אחד מישראל 
והיו  המיטה,  בכרעי  וקשרו  לפסחו  שה  לקח 
את  ששוחטין  על  קהות  המצרים  של  שיניהם 
ההגדה  את  לקרוא  המנהג  מובא  שם  ברמ"א  אלהיהם. 
בשבת הגדול החל מהמילים 'עבדים היינו'. אחרי שנות 
עבדות ארוכות, זו הפעם הראשונה שבני ישראל עושים 

פעולה של בני חורין, של עבדי ה'.

אנוס  העבד  הרצון.  את  חונקת  כל  קודם  העבדות 
לפעול כרצונו של המשעבד ולא כרצונו שלו. בן חורין 
במעשיו  הפנימית  אישיותו  חותם  את  להטביע  יכול 
חנוק  נותר  העבד  של  הפנימי  עולמו  אבל  החיצוניים, 
בתוכו, בתוך המיצר, ומעשיו החיצוניים הם מכשיר טכני 

לרצונם של אחרים.

קיים מושג של 'מצרים דקדושה' שהם המיצרים שבתוך 
התורה. דוגמא טובה לכך היא הכלל "התורה על הרוב 
תדבר". כשם שישנו חוק תנועה שאם אדם שתה כך וכך 

– ברור שיש מישהו שמסוגל  לו לנהוג  אלכוהול, אסור 
שני  ומישהו  בכלל  עליו  ישפיע  ולא  הרבה  לשתות 
ששותה מעט ומיד משתכר. אין לחוק שום קשר לפרט, 
כדי  אותו  לאכוף  שניתן  אחד  חוק  לחוקק  הכרחי  אך 
לשמור על הציבור. כך גם לגבי חוקי ההלכה, שלעניינו 

הם בבחינת מיצרים דקדושה.

שברפואה  מסביר  פל"ד)  (ח"ג  נבוכים  במורה  הרמב"ם 
רק  להתייחס  חייב  הרופא  כלומר,  הפוך,  בדיוק  זה 
מחקר  על  מבוססים  הרפואיים  הפרוטוקולים  לפרט. 
רפואי שהינו מחקר סטטיסטי. בשום מחקר רפואי לא 
דומים  ובזה  לכאן,  או  לכאן   100% תוצאה של  תתקבל 
הפרוטוקולים הרפואיים לחוקי ההלכה, מיצרי הקדושה.

כאשר הרופא נדרש לקבל החלטה רפואית עומד מולו 
הרופא  ותפקיד  ייחודית  אישיות  עם  פרטי,  אחד  אדם 

להתאים את הטיפול אליו ובכך לעשותו בן חורין.

גינזבורג  יצחק  הרב  דברי  על  מבוססים  (הדברים 
שליט"א).

בחסות
ולהישאר בריאלהיות בריא

והלכה
רפואה

עמית גרון 
"מלוגמא הכח"
לריפוי הוא שלך

מה בין ״עבדים היינו״ לרפואה ציבורית?

ב



8

לפני  עוד  היה  זה  התה.  לקראת  אותי  הכין  לא  דבר 
שהתחלתי לעבוד בהייטק, רק באתי להיבחן. הכנתי 
קצת  חששתי  קשות,  מקצועיות  לשאלות  עצמי  את 
מאתגרים הלכתיים, אבל אף אחד לא הכין אותי לתה.

הורכבה  בישיבה  הקפה  פינת  אז?  עד  הכרתי  מה 
מלוכלך  סוכר  מלבניות.  פלסטיק  קערות  משלוש 
וקערה  סוכר  נגיעות  עם  שחור  קפה  שחור,  בקפה 

שלישית עם תיונים פשוטים ומסחריים. 

3, נגלה  והנה כאן בהר-חוצבים, במטבחון של קומה 
אל מול עיניי מדף שלם ובו לא פחות משלושה עשר 
סוגי תה! שלושה עשר? מה אני אמור לעשות עם כל 

השפע הזה?! 

הרי מה אני צריך בסך הכל - כיסא כתר, סטנדר מעץ 
חורק וגמרא טל-מן. יותר מזה אנחנו לא צריכים.

המעבר מבית המדרש לעבודה במשרה מלאה מזמן 
מציגה  ההייטק  תעשיית  ממש.  של  תרבויות  מפגש 
בניינים  הדרו.  במלוא  החומר  עולם  את  לראווה 
שיש  מה  כל  כושר,  חדרי  בשפע,  אוכל  מאובזרים, 
לעולם הזה להציע ובעצימות גבוהה. נדמה שאין זה 
סתם פינוק אלא 'צורך מבצעי'. העובדים אחראים על 
להכיר את  עליהם  כך  ולשם  החול,  חיי  פיתוחם של 

החיים הללו ולחיות אותם בכל הכוח. 

נמצא  אני  האם  זה?  על  להגיד  לי  יש  מה  מה?  ואני 
כאן רק כדי להתפרנס? האם אני בז לתרבות הזו או 

מעריך אותה? ומה יש לתורה לומר על זה?

לפני כמה שבועות ניהלתי דיון עם חבר אודות תורת 
הרב קוק. הוא הציע לי הגדרה יפה (על בסיס דברי 
מצד  מלא".  עולם  על  מלא  שם  "הופעת   - המדרש) 
עשירים  מלאים,  חיים   - מלא'  ל'עולם  תביעה  אחת 
תביעה  וברוח.  בנפש  בגוף  הכוחות,  בכל  ומפותחים, 
להכיר את העולם, להרגיש אותו, לדעת את התנועות 
ל'שם  בקשה  כך  ומתוך  בו.  הרוחשות  התרבותיות 
מלא' - לקודש, לאלוקות, לאלוקים, למה שחורג מכל 
הגדרה או הערכה אנושית. ערגה לרוח הקודש, לגילוי 

בין

למעשה

סוגים
של 
תה

בנימין שיינברג

הלכה

צימאון  מלא.  באופן  הנשמה  של  לנוכחות  שכינה, 
לתורה, לכל פרטיה ודקדוקיה.

בקיצור, לבנות את הכלים בצורה הכי טובה שאפשר 
ואז לצקת לתוכם את התוכן המפואר ביותר.

בתור  בעיקר  יפים  כאלה  שמשפטים  היא  הבעיה 
סיסמאות או קווי חזון. הרבה יותר קשה לתרגם אותם 
כאשר  מעשית  להדרכה  אותם  לפרוט  למציאות, 
ניצבים ישירות מול דילמה, והמפגש עם עולם החול 

מספק לא מעט דילמות כאלה. 

על  האחריות  פתאום  ההלכתי.  ברובד  כל  קודם 
על  בכלל),  (או  במניין  תפילות  על  האוכל,  כשרות 
דיני ייחוד - כל האחריות הזו מוטלת עליך. שום דבר 
אינו מובן מאליו או חלק מהמסגרת, אם לא תשקיע 
לא תקבל. אבל לא פחות מכך מורגש הדבר במישור 
משעשעים,  תרבות  פערי  אלו  לעיתים  התרבותי. 
כמו בשלושה עשר סוגי התה, אבל לא פעם מדובר 
בפערים מאתגרים יותר. היחס לקולגות מהמין השני; 
שיתוף  במשפחה;  השקעה  מול  לעבודה  התמסרות 
פעולה מול תחרותיות בין עובדים; ועוד כהנה וכהנה.

שורש  להיות  שעשוי  מרתק  תרבויות  מפגש  זהו 
האמונה כמו גם שורש המרי. ללא שורשים עמוקים 
הוא עלול לסחוף אותך הרחק, אך עם קרקע רוחנית 
מוצקה יש לו פוטנציאל להפרות את העולם הרוחני 

ולהוסיף לו מימדים חדשים. 

המציאות  את  להעלות  הזו,  האדירה  המשימה 
משימת  היא  התורה,  אל  כל-כולה  את  ולהתאים 
במשימה  הקטן  חלקי  את  ישראל.  עם  של  החיים 
של  ובתחושות  במחשבות  הזה,  בטור  לתרום  אנסה 
ברוך הוא על הזכות  אני מודה לקדוש  וחיים.  תורה 
ולמערכת 'שבת בשבתו' על האמון. יהיו לרצון אמרי 

פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

סוגים
של 

בנימין שיינברג

צימאון  מלא.  באופן  הנשמה  של  לנוכחות  שכינה, 

"לעיתים אלו 
פערי תרבות 
משעשעים, 

כמו בשלושה 
עשר סוגי 

התה, אבל 
לא פעם 

מדובר 
בפערים 

מאתגרים 
אשמח לקבל תגובות, הצעות ובקשות לכתובת הדוא"ל: יותר."

bshinberg@gmail.com

לינר
נרות שבת חשמליים לפרטים והזמנות 02-9932111 או באתר ׳צומת׳

₪ 90 ₪ 215

נרות שבת חשמליים
הפתרון ההלכתי

למקומות ציבוריים

מנורת השבת 
החדשה
של צומת
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בית צמוד קרקע 
חד משפחתי

כרמי שילה
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 קהילה חמה עם כל השירותים הדרושים   

 יישוב דתי לאומי בצמיחה

שלב א׳ 

הסתיים 

שלב ב' 
נפתח 

עשרות זוגות צעירים

 כבר רכשו 

₪  1,162,000
 מדד 2/18 | כולל אגרת מבני ציבורהחל מ - 

הראל: 052-5665993 ירושלים

50 ד׳ 15 ד׳55 ד׳ 30 ד׳

אריאל כביש 6 שילהת״א

חופשיים,  להיות  רוצים  כולנו  פסח.  רב 
משוחררים, בני חורין. אמן דתי מקבל לא פעם 
מבטי רחמים מהולים בעצב מאומנים אחרים; 
אתה מוגבל. אתה כבול. אתה חסר. הרי אסרו 

עליך את החופש, אותו חופש היצירה המקודש. 

אותי באופן אישי המבטים הללו לא רק שלא מרתיעים, 
השקפתיות,  מגבלות  אותן  מחזקים.   – להיפך  אלא 
אמוניות, הלכתיות – בעיניי הן לחם חוקה של היצירה 
והן אלו המאפשרות להביא את מלוא היצירתיות לידי 

ביטוי ולאתגר את שפת האומנות. 

בכיר  תפאורן  עם  לעבוד  לי  הזדמן  שנים,  מספר  לפני 
מה  אותו  שאלתי  כנות  של  ברגע  עצמאית.  הצגה  על 
האינטרס של אדם כמוהו העובד עם תיאטראות גדולים 
הוא  עצמאי.  לתיאטרון  תפאורה  לעצב  ענק,  ותקציבי 
ענה לי תשובה לחיים – 'לעצב תפאורה במיליון שקלים 
שקלים  אלפים  בעשרת  תפאורה  לעצב  יכול,  אחד  כל 
זאת אומנות'. הצורך ליצור בתוך מגבלות תובע מאתנו 

איילת סנאי
תיאטרון השחר

להיות מקוריים, לחפש פתרונות ולחדש יצירות אמנות 
שעוסקות בכל, גם אם בדרכי הבעה שונות. 

באופן מפתיע, לא רק לאמן עושות המגבלות טוב, אלא 
הבמה  על  מדוברים  הלא  הנושאים  דווקא  לצופה.  גם 
לפעול.  הדמיון  את  המשחררים  הם  מפורש,  באופן 
כמו להעדיף ספר על פני סרט. כך החופש לדמיין את 

הגיבור הראשי נשאר בידיים שלי. 

המרכזי  הדבר  הוא  שהטקסט  לחשוב  נוטים  אנחנו 
הם  לבין  שבין  השקט  רגעי  כשלמעשה  בהצגה 
המסקרנים ביותר; מה הדמות עומדת לומר או לעשות, 
מה עובר לה בראש עכשיו?! הגבלת הדיבור או העשייה 
של הדמויות נותנת דרור לדמיון, למחשבה ולרגש של 
להיות  לפעמים  אבל  טוב.  זה  חופשי  להיות  הצופה. 

מוגבל זו מתנה.

אמנות
באמונה

ע
בני חורין

 – והרצאות  סדנאות  הצגות,  והזמנת  לתגובות 
 24ayelet@gmail.com
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מצוות עשה מן התורה, לכל איש ואישה, לאכול מצה 
המצווה  זוהי  קיים,  ביהמ"ק  שאין  בזמן  הסדר.  בליל 
מסוים.  דבר  לאכול  מצווים  אנו  בה  מהתורה,  היחידה 
והכשרים  יצרנים  מגוון  הצרכן  לרשות  עומדים  כיום, 
מהודרים. אם כן במה נבחר? ראשית נשאל: מצה רכה 

או קשה?

חז"ל מקנים לנו כיוון: "חכמים הראשונים היו מרעיבין 
עצמן ערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה ויהיו מצוות 
המצות  אם  בין  נלמד:  חז"ל  מדברי  עליהם".  חביבין 
קשות או רכות, עלינו לבחור מצות שיהיו טעימות לנו, 

כדי שנאכלם בתאווה ובשמחה.

עם זאת, פוסקים חשובים, המליצו לאכול דווקא מצות 
רכות בשל מספר יתרונות הלכתיים:

שבעטיו  המרכזי  היתרון   - החיוב  שיעורי  אכילת   
המליצו פוסקים על המצה הרכה, הוא העובדה שניתן 
ובנחת.  ה"כזית" בהידור  כל שיעורי  לאכול בקלות את 
הסיבה לכך היא שבעיסת המצות הרכות יש יותר מים 
ביחס לקמח והן נוחות יותר לעיכול. בחתיכה קטנה של 

מצה, יש את השיעור הרצוי.

 מצוות כורך - עם המצה הרכה ניתן לקיים את מצוות 
(כגמי)  כורכן  ש"היה  הלל  של  וכמנהגו  כראוי  "כורך" 

ואוכלן".

 ברכת המוציא - לכל הדעות כיום, יש לברך על מצות 
שנוי  היה  הדבר  אך  המוציא,  ברכת  הפסח  בחג  קשות 
אף  מזונות  שברכתם  שסברו  ויש  פוסקים  במחלוקת 
הן  ולכן  התלבטות'  אין  רכות  מצות  לגבי  הפסח.  בימי 

עדיפות לברכת המוציא בליל הסדר.

ומה מנהג האשכנזים בעניין?

ממקורות רבים עולה כי עד לפני כ - 200 שנה גם יהודי 
אשכנז אכלו מצות רכות כמצת מצווה. אולם בהיעדר 

מכשירי הקפאה, לא היה ניתן לשמר את המצות הרכות 
בשל  נוצרו  הקשות-יבשות  המצות  החג.  ימי  במשך 
הרצון להכינן לפני החג (מחשש חימוץ בפסח). כך אפו 
ויבשות בייצור המוני בכדי שישמרו  את המצות דקות 
רכות  מצות  להכין  כשניתן  כיום,  ואולם  זמן.  לאורך 

ולהקפיאן, הבעיה באה על פתרונה.

מה מוגדר כמנהג מחייב?

והליכה  מנהגים  לקביעת  בנוגע  כי  בפוסקים,  מבואר 
ת"ח  פי  על  נתייסד  אם  רק  מחייב  המנהג  אחריהם, 
ובהסכמת חכמי העיר. לו היה טעם הלכתי למנהג, ודאי 
היינו מוצאים לכך תיעוד, אך מכל המקורות מוכח שאין 
לכך מניעה הלכתית. מסיבה זו, מתירים פוסקים רבים 
לעומתם  אשכנז.  ליוצאי  גם  רכות  מצות  לאכול  כיום 
לשנותו.  אין  שנשתרש  מנהג  כי  הטוענים  פוסקים  יש 
מחזיקים  אינם  כבר  אשכנז  יוצאי  כי  הוא,  נוסף  נימוק 

במומחיות יצור מצות רכות.

על  לסמוך  נכון  דלעיל,  ההלכתיים  היתרונות  לאור 
שהדבר  ככל  רכות,  מצות  לאכול  המתירים  הפוסקים 

יסייע לקיים את המצווה בעונג, בהידור ושמחה.

פולמוס

הרב אלי זילכה
קהילת אברהם יגל, גבעת שמואל

לשאלות ומקורות הלכתיים:
matzashmura@gmail.com

רכות

מרכז ברקאי מזמין רבני קהילות בעלי 
הסמכה לרבנות הראשית לישראל 

להצטרף לתוכנית איכותית וייחודית 
להכשרת רבני קהילות ופיתוח קהילות.

הלימודים יתחילו באלול תשע"ח. 
יתקיימו בעיר מודיעין למשך 

שנתיים, יום בשבוע, החל משעות 
הצהריים.

מספר המקומות מוגבל

בנשיאות הרב הראשי, ישראל מאיר לאו שליט״א 
ובברכת הרב הראשי לשעבר של רמת גן, הרב יעקב

אריאל שליט"א

o�ce@israelrabbis.org  |  www.israelrabbis.org  |  072-215-5077 :רונאל אלקיים, מנכ"ל - 054-648-0802  |  מרכז ברקאי

מועמדים מתאימים אנא שלחו קורות חיים:
o�ce@israelrabbis.org - ל

תוכנית הלימודים כוללת לימוד והתנסות בנושאים מעשיים של רבנות קהילתית, כגון: 
פסיקת הלכה בנושאים מתחדשים, תמיכה נפשית ורוחנית במעגל החיים, ניהול 

קונפליקטים בתוך הקהילה, תורת הנאום, מנהיגות קהילתית, יוזמות 
ופרוייקטים בקהילה ועוד. בתוכנית ילמדו מיטב המומחים בתחומים אלו.

הלימודים יתחילו באלול תשע"ח. 

שנתיים, יום בשבוע, החל משעות 

 ❑
 ❑
 ❑
 ❑
 ❑
 ❑
 ❑
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English groups at 10:00, 13:00 and 16:00

לילדי גן וגימלאים: 20 ₪ כרטיס כניסה: 25 ₪שאוהבים לשאול...מבצע פסח לילדים
פתוח בין השעות 10:00-18:00 ט״ז -כ׳ ניסן )1-4.4( זמני פתיחה חוה״מ ימים א׳-ד׳  

למה תמיד
יש לך

יותר מארבע 
קושיות?

ים
קר

מב
 ה

כז
מר

 ב
מה

ול
 צ

קע
הר

ת 
מונ

ת

המרכז החוויתי האינטראקטיבי של מכון צומת 
ללמוד, להנות ולהבין איך זה עובד!

Englishgroupsat 10:00,13:00 and
16:00

25 ₪שאוהבים לשאול...מבצע פסח לילדים
לילדי גן וגימלאים: 20 ₪ 

לילדי גן וגימלאים: 20
20

מ ימים א׳-ד׳  
 )1-4.4

10:00-18:00

מארבע 

ים
קר

מב
 ה

כז
מר

 ב
מה
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 צ

קע
הר

ת 
מונ

ת

המרכז החוויתי האינטראקטיבי של מכון צומת 
ללמוד, להנות ולהבין איך זה עובד!

בוא 
לחווית צומת 
ונקבל תשובות 
לכל השאלות!

סוכר וברד כשרל״פמתנפחים לילדיםמהנדסים צעירים מעבדת
 
ללא חשש קטניות

סיור אינטרקטיבי | סרטוני אנימציה | מיצגים שניתן להפעיל בעצמכם 
הדרכה כל חצי שעה עגולה | משך הפעילות כשעתיים

וממוזגמקורההמקום

Visitzomet.org |  052-3115111 :מכון צומת, רח' הארז 3, אלון שבות, גוש עציון | לפרטים

הרב יהושוע ון דייק
רב היישוב רמת מגשימים

בגמ' פסחים (ל"ו ע"ב) מובא שלדעת בית הלל אופין פת 
הפנים  בלחם  מצינו  עד שיעור טפח, שכן  בפסח  עבה 
פסק  וכן  טפח.  עוביו  והיה  חמץ  שיהיה  אסור  שהיה 
השו"ע (סי' ת"ס ס"ה). ברור שמצה עבה עד עובי טפח 
לא יכולה להיות קשה, שאם כן אי אפשר ללעוס אותה, 

ואם כן ברור שהמצה הייתה רכה.

אך הביאור הלכה (שם) הביא ראשונים שחלקו, וסברו 
כן   משאין  ומומחין,  זריזין  האופים  היו  הפנים  שבלחם 
להיזהר  יש  כן  ועל  ומומחין,  בקיאין  הכל  שלא  במצה 
אפילו בפחות מטפח, והביא את דברי הרשב"א שהסיק 
הרקיקין  אין  כי  רקיקין  המצות  את  לעשות  שיש 

ממהרים להחמיץ. וכן פסק הרמ"א (שם ס"ד).

בפוסקי אשכנז שנהגו  אף  מצינו  למרות פסק הרמ"א, 
יעקב"  ה"חק  שכתב  וכפי  יותר,  עבות  מצות  לאפות 
שמצה  וברור  אצבע  בעובי  המצה  לעשות  שהמנהג 
היא  הרי  כן,  לא  שאם  רכה,  מצה  הייתה  אצבע  בעובי 

קשה כאבן ולא ניתן לאוכלה.

אך בדורות האחרונים לא מצאנו מנהג זה בבני אשכנז, 

ה"מנחת  מדוע?  מאד.  דקות  מצות  לאכול  נוהגים  אלא 
אשר" כתב שמקור המנהג אינו בהכרח מחשש חימוץ, 
אלא היא כתוצאה מייצור המצות התעשייתיות. בעבר, 
כאשר כל אחד אפה לעצמו, היו אופים בכל יום ואוכלים 
מצות טריות. מצות עבות שנשארו כמה שעות נתקשו 
הסיטונאי  השיווק  מאז  אך  אכילות.  היו  ולא  כאבן 
בחלקן  גדולות,  תעשייתיות  במאפיות  נאפות  שהמצות 
זמן רב לפני הפסח, נוצר צורך לאפות מצות שיישארו 
לאפיית  עברו  כך  ומשום  יתייבשו,  ולא  רב  זמן  טריות 
מצות דקות ופריכות במיוחד, שכן מצות עבות מתקשות 

ומאבדות את טריותן ולא ניתנות ללעיסה.

להכניסן  יש  הפסח  לפני  הנאפות  הרכות  המצות  ואכן 
למקפיא עד ליל הסדר בכדי שלא יתקשו כאבן, ובעבר 
לא היו אמצעיים טכניים לשמירה. אף אם ברור שגם בני 
אשכנז היו אוכלים בעבר מצות רכות בפסח, מכל מקום 
אפיית המצות צריכה מומחיות רבה בכדי לא להיכשל 
בחמץ ח"ו ואבדה לנו המסורת בצורת אפייתן. שמעתי 
בהלכה  מעשית  שאלה  שלכל  אשר"  ה"מנחת  מבעל 
בכדי להורות כדין, יש לבססה על ב' רגליים: א. מקורות 
בפוסקים ב.מסורת בדבר. מכיוון שאיבדנו את המסורת 
בעניין זה, לכן נהגו בני אשכנז לעשות המצה דקה ככל 
האפשר. וכן פסקו הגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבדל"א הגר"א 

נבנצל שאין לאכול בפסח מצה רכה.

מצות  לאפות  שנהגו  תימן  ובני  ספרד  בני  לסיכום: 
במנהגם  להמשיך  ויכולים  בידם  אבותם  מסורת  רכות, 
המצות  אפיית  שבעת  ובתנאי  השו"ע,  מרן  כפסק 
המצות  באפיית  הבקיאים  מומחים  במלאכה  יעסקו 
ובהלכותיהם. בני אשכנז נוהגים בזמן הזה לאכול מצות 
דקות ופריכות, והחמירו שלא לאכול מצות רכות, ונהרא 

ונהרא כפשטיה.

"אפיית 
המצות 
צריכה 

מומחיות 
רבה בכדי 

לא להיכשל 
בחמץ ח"ו 
ואבדה לנו 

המסורת 
בצורת 
אפייתן"

או דקות
פריכות?
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ציוןנקודת
ברוכיןהיישוב  משפחות ב"גוש מערבא", הכולל את ברוכין 

והיישובים הסמוכים – פדואל, עלי זהב ולשם

משפחות 

1000

115 משפחות הקימו 
את היישוב 

6

1תלמוד תורה 
בתי כנסת
3

שנה על 
הקרקע 

18

אחת ומיוחדת ממצוות ליל הסדר הינה מצוות סיפור 
יציאת מצרים, "והגדת לבנך", מצווה דאורייתא שאין 
הטמונים  הקודש  אורות  ושלל  ערכה  לגודל  ערך 
מצוותך  "רחבה  עולמים,  ולעולמי  לעד  עבורנו  בה 
תוצאה  הסיפור  שאין  התורה  העידה  וכבר  מאֹד". 
ביציאת מצרים, אלא  והמופתים שהיו  של האותות 
האותות  המכות,  כל  תכלית  הוא  הסיפור  אדרבה, 
והמופתים. כפי שנאמר "ולמען תספר באזני בנך ובן 

בנך את אשר התעללתי במצרים...".

אברהם  רבי  דברי  הם  נפלאים  מה  זה  כל  רקע  על 
שכתב  "המנהיג"  בספרו  (הראב"ן)  הירחי  נתן  ברבי 
ההגדה  אמירת  אחר  להוסיף  שנוהגים  מה  בטעם 
הכוס  יהיה  שלא  כדי   - ההלל  מן  פרקים  שני  גם 
שהרי  בהידורו,  חסר  ההגדה)  נאמרת  (שעליו  השני 
כן צריך  ו"על  "האגדה- סיפור דברים בעלמא הוא" 

לומר בכוס שני מקצת ההלל".

מצוות  של  חלקה  גרע  ומה  לפלא!  ויהי  הוא!  פלא 
סיפור נפלאה זו? מדוע נחשבת פחות הידור מקידוש 
הנאמר על הכוס הראשונה או ברכת המזון הנאמרת 
על הכוס השלישית? וכי ייתכן לומר שהאגדה הינה 

סיפור דברים בעלמא??!!

(פסחים  במשנה  שנסדרו  כפי  בדברים  כשנתבונן 
קט"ז) נראה שסדר הדברים הוא כדלהלן:

על  ההגדה  אמירת  חובת  במשנה  נזכרה  בהתחלה 
את  ומביאה  המשנה  מוסיפה  מכן  לאחר  שני.  כוס 
עצמה)  ההגדה  מדברי  לחלק  (שהפכו  ר"ג  דברי 

לא  בפסח  אלו  דברים  ג'  אמר  שלא  ש"כל  שלימד 
יצא ידי חובתו..." ומשמעות הדברים שדבריו אף הם 
שיכלול  שצריך  מצרים,  יציאת  סיפור  במצוות  גדר 
בסיפור את העניינים של "פסח מצה ומרור". ממשיך 
התנא ומוסיף ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
וגם בזה נכון לומר  עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" 
שיש כאן גדר נוסף במצוות הסיפור. אולי נכון יהיה 
הסיפור,  של  באיכותו  שיעור  בזה  שיש  לומר  גם 
רושם  ובבן  באב  שיפעל  כך  כדי  עד  להיות  שצריך 
כזה שיראה את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. 
ואף ייתכן ששיעור זה הינו לעכובא ולא רק תוספת 
זה  הידור כדוגמת מה שנאמר ש"כל המרבה... הרי 

משובח"! אלא יש כאן עניין של "חייב אדם"!

העניין יבואר היטב על פי דברי רב האי גאון, שקבע 
גדר מופלא בהלל של ליל חג שאינו גדר של "קריאת 
כל  עם  שירה"  של  "הלל  אלא  יום,  כבכל  הלל" 
המשמעות ההלכתית והרוחנית שבדבר. מרן הגרי"ז 
במי  אלא  תיתכן  לא  שהשירה  לבאר  הוסיף  הלוי 
שבעצמו נגאל וניצל. לכן כתנאי לשירת ההלל הננו 
עצמנו  את  רואים  הננו  שבו  במצב  לעמוד  נדרשים 
פורצת  אז  ורק  ממצרים  יצאנו  עצמנו  אנו  כאילו 

שירת ההלל.

על פי זה נוכל אולי לבאר את דברי "המנהיג" באור 
חדש ולאמר: אם סיפור יציאת מצרים נשאר עניין מן 
העבר שאינו נוגע לנו עצמנו כל כך - אכן "אינו אלא 
סיפור דברים בעלמא" ואין בזה הידור כוס מספיק. 
אבל הקיום השלם של מצוות ה' המופלאה של סיפור 
עצמו  את  שרואה  לכדי  שבא  באופן  מצרים  יציאת 
שירה  לידי  בא  כך  ומתוך  ממצרים  יצא  הוא  כאילו 
של הלל והודאה, זהו סיפור שוודאי ראוי להדר בו 
של  התחנה  דרך  העובר  השלם  הסיפור  הכוס.  את 
"יראה את עצמו..." אינו יכול שלא להסתיים בשירת 
את  ומרומם  ספיר  כאבן  שמאיר  סיפור  זה  הלל. 
האומה כולה ואת כל אחד מבניה לספירה העליונה 
של קדושת הלילה הזה, חמדת הלילות, זמן צאתנו 

מארץ מצרים לחירות עולם.

הרב מאיר הילביץ רב היישוב ברוכין

נקודת
השקפה

סיפור יציאת מצרים

האמנם?
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חג אביב כשר ושמח!חג אביב כשר ושמח!
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 

ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 

ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה

רשימת המותגים הכשרים לפסח:  טיים | גולף )לא גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאלרשימת המותגים הכשרים לפסח:  טיים | גולף )לא גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאל

מגיעה  היתה  מצליחה  תיאטרון  חקנית 
אישיות  בתובנות  שעסקו  לשיעורים 
הגיע  פעם  מדי  השבוע.  מפרשת  לימינו 
גם  מצליח  היי-טק  איש  שלה,  האיש  גם 
הוא. בשיחה שאחרי השיעור היא סיפרה לי על חייה, 
כמעט  אני  והחלומות.  השאיפות  על  התיאטרון,  על 
לעולם לא מעביר בקורת, לא שיפוטי, אבל כמי שגדל 
גדולה  ניכרה כנראה תמיהה  מילדותו בבית המדרש, 

על פני.

לא  בכלל  'אני  לי:  אמרה  היא  משפחה,  על  כשדיברנו 
בטוחה שאני רוצה ילדים, אני בסך הכל בת 36, בשיא 
הקריירה'. לא אמרתי דבר, אבל היא אמרה: 'אתה נראה 
שפירשו  מחכמינו  יש  'נכון.  בכנות:  השבתי  המום'. 
שמצוות פרייה ורבייה נכתבה לגבר, משום שהאישה לא 
זקוקה לציווי כזה, זהו רצון טבעי ועמוק אצל כל אישה, 
ובאמת עוד לא פגשתי אישה שלא רוצה ילדים'. והיא: 
זוגות  המון  יש  סקנדינביה,  כמו  מתקדמות  'במדינות 

סיפורים ושאלות 
מ"המקום" בת"א

החזן מאיר דורפמן
מרצה ב"המקום" 

מחבר הספר 
"פעמיים באהבה"

ילדים מתוך בחירה. יש סדרי עדיפויות'. השבתי:  ללא 
המשך,  ללא  ערירית,   60-70 לגיל  האישה  'וכשמגיעה 
האם היא עדיין חושבת כך?'. 'לא יודעת', היא התעקשה, 
'וקשה לי לנחש מראש איך ארגיש בעוד שנים'. אמרתי: 
מאז  לנו  היו  מדי'.  מאוחר  כבר  יהיה  זה  אז  אבל  'נכון, 
עוד כמה מפגשי לימוד בסיפור החסידי ובתנ"ך, במגמת 
היה  אבל  שהתעניינו,  נוספים  תיאטרון  שחקני  צירוף 

קשה להסתדר עם הזמנים המוזרים, וזה נפסק.

יום שישי, התקשרתי לשאול  אחרי כמה שנים, בצהרי 
מה נשמע ומה חדש. 'איזה יופי שאתה זוכר ומתקשר'...

הרכב,  מתוך  גדולה,  ובשמחה  מופתעת  עונה,  היא 
בדיוק  אני  מאוחר,  יותר  אליך  אחזור  'אני  ומתנצלת, 
מוציאה כעת את הילדים שלי מהגן'... כשהיא חזרה אלי, 
קצת  'אני  והוסיפה:  יפה,  בתקופה  שהיא  סיפרה  היא 

בחופש מהעבודה עכשיו, לקראת סוף הריון'...

פעמיים
באהבה

ש
ילדים או קריירה?
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לארץשמיים בין

אנשים עושים שינוי  
אשת תקשורת דתייה, 

פעיל חברתי חרדי 
וחילוני מתחום החינוך

 נכנסו לחדר
זו לא תחילתה של 
בדיחה אלא זווית 
מלמעלה על כנס 

הבוגרים של מכון גשר 
למנהיגות שהתקיים 

בראשון האחרון 
בבורסה לניירות ערך 

בתל אביב. אחרי 
מינגלינג ונשנושים, 
הכנס עבר להשקת 

קמפיין רשת חדש, בין 
השאר בהשתתפות 

הסופרת שהרה 
בלאו, ראש מטה 

ישיבות ההסדר מולי 
יסלזון, הפרסומאית 

שרל'ה פוגל ועוד. בין 
הדוברים: מנכ״ל גשר 

אילן גאל-דור,  חן 
ארצי סרור מידיעות 

אחרונות, קובי נחשוני 
מ - YNET, אבי מימרן 

מקול חי, הפעילה 
החברתית החרדית 

רחלי איבנבוים ועוד, 

שהוכיחו שניתן 
להשאיר את הדעות 

הקדומות בצד ובאמת 
להתחבר.

מעבדים 
לישראלים

רגע לפני החירות-חג 
הפסח ולרגל פתיחת 

חגיגות שנת ה-70 
למדינה,

קיימה השבוע תנועת 
בית"ר העולמית  

'ליל סדר מקדים' 
ל-80 עולים חדשים 

מבית"ר תחת 
הכותרת "יוצאים 

לחירות בשבעים".  
העולים הינם נציגים 

מתכניות העלייה של 
בית"ר דוברי רוסית, 

צרפתית, ספרדית 
ואנגלית שייפגשו 

יחד ללמוד על יציאת 
מצרים ולספר ביציאה 
שלהם לחירות בפסח 

הראשון שלהם 
בישראל. האירוע 
המיוחד התקיים 

במוזיאון הרצל 

בירושלים. ראש 
ההנהגה העולמית 

של בית"ר נריה 
מאיר אמר:  "הדרך 

המשמעותית ביותר 
להתכונן לפסח היא 

במפגש עם עולים 
חדשים מארצות 

כה רבות, שזוכים 
לצאת לחירות בפעם 

הראשונה בחייהם".

מעבדת 
המהנדסים 

הצעירים בחול 
המועד בחווית 

צומת בגוש עציון.
סדנאות לילדים 
לבניית סוללות 

חשמליות, פעלולי 
חשמל, הופעות 

חוויתיות, הפעלות 
אינטראקטיביות 

וסרטים חדשים, אלו 
רק חלק מהמרכיבים 

של חווית צומת, 
מרכז המבקרים 
הראשון בעולם 

להלכה וטכנולוגיה. 
מדובר במוקד 

תיירות שמשלב בין 
המחויבות להלכה 

לבין העולם המודרני 
בצורה ויזואלית 

ומרתקת. חווית צומת 
הוקמה כדי לקרב 
את הציבור למדע 
וליישומיו במבט 

הלכתי והיא פועלת 
בימי חול המועד 

פסח. המרכז מותאם 
ומכוון לכל הגילאים 
ובחול המועד יציע 
מעבדת מהנדסים 

צעירים שבו יערכו 
ניסויים והפעלות 
מדעיות חדשניות 

בנושא חשמל לילדים 
ולנוער וג'ימבורי 

לקטנים כדי שהבילוי 
יתאים לכל המשפחה.  

גיוס המונים
מראה חריג בבקו"ם: 

כ- 80 מתלמידי 
ישיבת ההסדר 

בשדרות והעומד 
בראש הישיבה - 

הרב פנדל שליט"א 
חגגו את גיוסם 

לחטיבות גולני 
וגבעתי בשירה 

וריקודים בבסיס 
הגיוס מיט"ב, 

לרגל גיוס מרץ 
18. תלמידי וחיילי 

ישיבת ההסדר 
בשדרות הם 

המובילים בקשר עם 
עמותת צל"ש- צבא 

לשם שמים שחילקה 
לתלמידים ולחיילים 
כבר כ- 1500 גמרות 
כיס. תלמידי וחיילי 

הישיבה כבר חגגו 
למעלה מ- 50 סיומי 

מסכתות גמרא 
תוך כדי השירות 

הצבאי.  בכנס 
מתגייסים שערכה 
עמותת צל"ש אמר 

הרב פנדל:  "אף פעם 
לא הבנו מדוע יש 

כל כך הרבה כיסים 
במכנסיים הצבאיות, 

ועכשיו כשרואים 
את החוברות של 
הגמרות כיס וכל 

שאר מהדורות הכיס 
של ספרי קודש, 
מובנת הסיבה". 
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תנ"ך שטיינזלץ
באירוע חגיגי 

בהשתתפות הרב 
שטיינזלץ וצוות 

העריכה,
צויין יציאתו לאור 
של הכרך האחרון 

בסדרת התנ"ך 
המבואר, דברי 

הימים, והסט זמין 
כעת לקהל.  פרויקט 
הביאור ארך כעשור 
ועמלו עליו כעשרים 

עורכים, עליהם ניצחו 
בכישרון רב העורכים 

הראשיים, מאיר 
הנגבי, שרה פרידלנד 

בן ארזה ויוסי בן ארזה. 
יו"ר מרכז שטיינזלץ 

המנהל את הפרוייקט, 
מנחם אבן ישראל, 
בירך על המוגמר 

ואמר:"  חגגנו השבוע 
במרכז  שטיינזלץ 
את השלמתו של 

נדבך מרכזי וחשוב 
בהשלמת הקנון 

היהודי הכולל בתוכו 
גם את פירושי הרב 

למשנה גמרא ורמבם. 

תודה והערכה לכל 
העורכים והעוסקים 

במלאכה".

רוב סוגי הסיגריות 
אסורות בהנאה 

בפסח 
תהליך ייצור 

הסיגריות בימינו 
מורכב ביותר. 

הסיגריות המיוצרות 
בחו"ל מכילות 

בנוסף לטבק, מגוון 
חומרי גלם נוספים. 

נתונים אלה התבררו 
בעקבות בדיקה 

יסודית שערך 
הכימאי הנודע הרב 

ד"ר אליהו ליכט, 
אשר גדולי ישראל 

סומכים עליו את 
ידיהם בכל הנוגע 

להכרעות הלכתיות 
הנוגעות לחומרי 

גלם. בעקבות הדיון 
הער שהתנהל אצל 

גדולי הפוסקים 
באשר לכשרות 

הסיגריות, נטל ליכט 
את הכפפה, ישב 

על רשימות מרכיבי 
הסיגריות מהחברות 

השונות מחו"ל, ניתח 
אותם מקצועית 
וגילה לתדהמתו 

כי חלק ניכר 
מהרכיבים בסיגריות 
הפופולאריות ביותר, 
טעון כשרות לפסח, 

ראוי למאכל כלב 
וקיים חשש גדול 

שהינו חמץ ממש. 
כך שהימנעות 

מעישון סיגריות 
בפסח אינה עוד 

חומרה יתרה, אלא 
כרוכה באיסורי חמץ 

ממש. 

פסח ברשות 
הטבע והגנים
אם אתם עדיין 
מתלבטים מה 

לעשות עם 
המשפחה בפסח, 

אנחנו פה כדי לעזור 
לכם! רשות הטבע 

והגנים נערכת 
לבואם של אלפי 
מטיילים ברחבי 

הארץ במהלך חג 
הפסח, עם שלל 

אירועים ופעילויות 
שיתקיימו ברחבי 
הארץ, מצפון ועד 
דרום:  האימפריה 

חוזרת בשיא 
תפארתה- בגן 

הלאומי בית שאן עם 
מופע להטוטי אש, 

שוק לאורך הקארדו, 
כלי נגינה עתיקים 

מימי האימפריה 
הרומית והכול קורה 
בלילה, לאור לפידי 

אש פזורים באתר 
ליד חיילים רומיים.  
בגן הלאומי קיסריה 

תוכלו לחוות את 
סיפורו של המקום  

בראי ההיסטוריה עם 
מופע סוסים מרשים, 

רוכבים מקצועיים 
עוטי מדים ומצוידים 

בכלים, הלמות 
תופים ותרועה 
גדולה והמלך 

הורדוס בכבודו 
ובעצמו  רוצים עוד 
מזה? בבקשה: בגן 
הלאומי אפולוניה 

תתקיים פעילות 
ססגונית לכל 

המשפחה, שדרכה 
יסופר סיפורה 

המרתק והצבעוני 
של התקופה 

הצלבנית באפולוניה. 
מי היו האבירים 

הצלבניים? מדוע 
הגיעו לכאן? במי 

הם נלחמו ואיך נראו 
חיי היומיום שלהם?  

אם תמיד חלמתם 
להצטרף למשתה 
מלכותי, גן לאומי 

הרודיון הוא המקום 
עבורכם. חברו 

הטוב של המלך 
הורדוס ויד ימינו של 

הקיסר בא לבקר, 
והארמון רוחש גועש 

ומתרגש לקראת 
המשתה החגיגי. 

מה עוד יהיה? 
לגיונרים ממשמר 

המלכה, מופע 
קרבות גלדיאטורים 

עם חרבות ואש 
בתיאטרון, סדנאות 

ומלאכות קדומות 
לילדים. כל הפרטים 

בדבר הפעילויות 
המתוכננות לחג 
הפסח -  באתר 

רשות הטבע והגנים. 

יק
גל

ל 
ט

ם: 
לו

צי
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בס“ד

 הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב  הפקולטה לניהול
 הפקולטה למדעי החיים והבריאות

מנהיגות. ערכים. טכנולוגיה.

 קמפוס לב )בנים(     קמפוס טל )בנות(

מערך מלגות נרחב - שנה ראשונה חינם, לבוגרי צבא ושרות-לאומי

*3239www.jct.ac.il

ההרשמה בעיצומה

בוגרים

דתיים  'חיילים  בגל"צ:  ידיעה  הוירטואלית:  המציאות 
שם  שיש  כיוון  טנקים  מפקדי  לקורס  לצאת  מסרבים 
חיילות'. בתגובה, מתחו פעילות מארגוני הנשים ביקורת 
של  המרד  כנגד  דבר  עושה  שלא  הצבא  על  חריפה 
הדתיים. מירב מיכאלי אף קבעה שעבור חיילים דתיים 

לא הרמטכ"ל הוא המפקד העליון, אלא הרבנים.

את  שגיבה  ומוערך  חשוב  רב  להתראיין  עלה  במקביל 
הצבא  בין  אמון  משבר  'יש  הצבא.  את  ותקף  החיילים 

לציונות הדתית', קבע הרב.

להפרדה  דאג  ראשי  שיריון  קצין  האמיתית:  המציאות 
כל  את  שסיפקה  הפרדה  בקורס,  לחיילות  החיילים  בין 
הרבנים המעורבים בנושא. מאז הפרסום בגל"צ חיפשנו 
נואשות את החיילים ה'מורדים'. לשווא. הצבא לא מכיר 
אותם, רבני ההסדר והמכינות לא מכירים אותם, אפילו 
החיילים בחטיבה 188 לא מכירים אותם. רק הכתב של 

גל"צ מכיר אותם.

של  ה'מרד'  על  ההזויות  הטענות  אחרי  הכל.  לא  זה 
ה'דוסים', אתם תוהים ודאי מה אחוז הדתיים המשרתים 
אחוז  מה  שתתהו  עדיף  אולי  ובכן  המדובר.  בקורס 
החילונים המשרתים בקורס הזה, כיוון שמחצית מחניכי 
רגליו  את  שמדיר  המגזר  כיפות...  חובשי  הינם  הקורס 

מהקורס הזה אינו המגזר הדתי.

יש הרבה גורמים בשמאל הקיצוני שמחפשים את הציבור 
'פייק ניוז' כדי להכפיש. הם  שלנו ונהנים להיתלות בכל 
הזדמנות,  אף  מפסידים  ולא  קיומי  איום  בנו  רואים 

מפוקפקת ככל שתהיה, כדי לעשות עלינו סיבוב.

אנחנו חייבים להתנהל אחרת. צריך להיזהר מלחרוץ דין 
יקרה  או אחרת. החברה הישראלית  כזאת  אחרי כתבה 
לנו והצבא יקר לנו. כדי שנוכל לטפל בבעיות שיש בצבא, 
ויש עדיין בעיות, אנו חייבים לשמור על קור רוח וכבוד 
הדדי. עצביה של החברה הישראלית רופפים מאוד וכדי 
יוכל לכבות,  שלא נדליק תבערה גדולה, שאף אחד לא 

צריך להיות 'מתונים בדין'.

בין

לחול
קודש

הרב עמיחי גורדין הוו מתונים בדין


