
כבר ב אלול  חודש 
חשים את אווירת 
יום הדין המתקרב 
ובא. כל אחד ואחד עושה 
ומתכונן  נפשו  חשבון  את 
הנוראים.  הימים  לקראת 
מטבע הדברים מתעוררות 
יראה.  של  נימות  בלבבות 
מעורר  השופר  קול  גם 
ִיָּתַקע ׁשֹוָפר  חרדה — "ִאם 

ְּבִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו?!".

הבעל־שם־ ואולם 
באלול  בח"י  שנולד  טוב, 
ביום  לעולם  נתגלה  וגם 

באור  להאירו  והתחיל  זה 
של  ימים  גם  הם  אלול  ימי  כי  גילה  החסידות, 
י"ג מידות  בימים האלה מאירות  גדולה.  אהבה 
הרחמים של הקב"ה. רבי שניאור־זלמן מלאדי, 
בעל התניא, שאף הוא נולד בח"י באלול, ממשיל 
לשדה,  שיוצא  למלך  אלול  בחודש  הקב"ה  את 
יפות  פנים  "בסבר  כולם  את  ומקבל  העם,  אל 

ומראה פנים שוחקות לכולם".

'אבינו' וגם 'מלכנו'
בליבנו  לפעם  אמורים  רגשות  אילו  כן,  אם 
בחודש אלול, רגשות יראה או אהבה, חרדה או 

שמחה?

 — הגישות  שתי  בין  עדין  שילוב  כאן  נדרש 
היהדות  חיי  והאהבה.  היראה  והרחמים,  הדין 
בכלל בנויים על איזון נכון בין הקטבים. אהבה 
לזלזול בקיום  יראה, עלולה לגרום  שאין עימה 
מרגיש  האדם  והמצוות.  התורה  של  המדוקדק 
תתקבל  'חברים'  שבין  לו  ונראה  יתרה  קרבה 
עימה  שאין  יראה  מנגד,  בסלחנות.  התנהגותו 
אהבה, נוטלת מהאדם את החדווה ומשרה עליו 

קדרות.

משילוב  מורכבת  לקב"ה  שלנו  ההתייחסות 
הגישות. אנחנו אומרים: "אבינו מלכנו". 'אבינו' 
— מסמל קרבה, כמו אב רחום ואוהב. 'מלכנו' — 
מייצג יראה, כמו היראה שהעם חש כלפי המלך. 
התחושות  בשתי  הקב"ה  אל  פונים  אנחנו  כך 

האלה — אב רחום ובה בעת מלך גדול ונורא.

הכוח  היא  הגוברת.  היא  האהבה  ובכל־זאת, 

אמרו  בחינוך  גם  היהודי.  בחיי  העיקרי  המניע 
הוא:  הגישות  שתי  של  הנכון  שהתמהיל  חז"ל 
"שמאל דוחה וימין מקרבת". אמנם צריך שיהיה 
וההרתעה  הדחייה  את  אבל  דוחה',  'שמאל  גם 
ואילו  יותר;  ביד שמאל, החלשה  עלינו לעשות 
את הקירוב והאהבה יש לבטא בעוצמה הגדולה 

יותר, ביד החזקה, יד ימין.

זמן לברך
המוני  אל  גם  לפנות  עלינו  שבה  הגישה  זו 
לבבות,  לעורר  המבקשים  יש  ישראל.  בית 
דרך  זו  והפחדות.  אזהרות  שפת  ונוקטים 
אוטמים  האיומים  מתועלתה.  מרובה  שנזקה 
את הלבבות ומרחיקים את ההמונים מלהתקרב 
אל ה' ותורתו. דווקא גישה של אהבה ורחמים 
היא הפותחת את הלבבות והמעוררת את העם 

להתקרב יותר לאבינו שבשמיים.
את  איש  לברך  נוהגים  אנו  אלול  חודש  בימי 
רעהו באיחולי שנה טובה ומתוקה. המנהג הזה 
משקף את הגישה הראויה לימים האלה. זה זמן 
טוב  כל  להם  לאחל  יהודים,  לברך  צריך  שבו 
בגשמיות וברוחניות, לעורר רחמים לפני אבינו 
ברכותיו.  שפע  את  עלינו  שירעיף  שבשמיים, 
בית  המוני  את  שתעורר  היא  האלוקית  הברכה 

ישראל לשוב גם כן אל ה' באהבה וברצון.
נאחל אפוא כי נזכה כולנו לברכת ה', שתהיה 
בענייני  הן  ומתוקה,  טובה  שנה  הבאה  השנה 
זו שנת הגאולה  הכלל הן בחיי הפרט, ושתהיה 

האמיתית והשלמה על־ידי משיח צדקנו.
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712 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

1862 מס'  גיליון   •  9.9.22  • התשפ"ב  באלול  י"ג   • תצא  פרשת  קודש  שבת  ערב   • ב"ה 

אהבה שאין עימה יראה, עלולה לגרום לזלזול; ומנגד, יראה שאין עימה אהבה, 
נוטלת מהאדם את החדווה ומשרה עליו קדרות

גישה המשלבת אהבה ויראה
מתוועדים בח"י באלול

באלול,  ח"י  יחול  הבא  רביעי  ביום 
'המאורות  שני  של  הולדתם  יום 
הגדולים' — הבעש"ט, מייסד החסידות, 
ורבי שניאור־זלמן מלאדי, בעל התניא 
והשולחן ערוך. ביום הזה הבעש"ט גם 
והחל להפיץ בגלוי את  נתגלה לעולם 
אור החסידות. לרגל יום זכאי זה יהיו 
בריכוזי חב"ד ברחבי הארץ התוועדויות 
הימים  לקראת  להתעוררות  חסידיות, 

הנוראים ברוח החסידות.

עוזרים לקראת החגים
הגוברת  הכלכלית  המצוקה  לנוכח 
הרחב  לציבור  קוראים  חב"ד  בתי 
הנזקקות  למשפחות  לסיוע  להירתם 
לקראת חגי תשרי. חשוב לתרום בעין 
יפה ומבעוד מועד, כדי לאפשר לספק 
לכל משפחה את צורכי החג הדרושים. 
במתנדבים  צורך  יש  רבים  במקומות 
חב"ד  בבית  פרטים  המזון.  לחלוקת 

המקומי.

אלול למתקרבים
במגדל  למתקרבים  חב''ד  ישיבת 
בחודש  שעריה  את  פותחת  העמק 
המעוניין  צעיר  כל  ומזמינה  אלול, 
לרוח התשובה  תורה להתחבר  ללמוד 
של אלול, ולעשות הכנה רוחנית לשנה 

החדשה. פרטים בטל'   058-4628576  .

יש חדש
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק א־ב

להתכונן באהבה לימים בנוראים. מעיין הבעש"ט במז'יבוז' )צילום: מנדי הכטמן(



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

מעלת הפשטות
בח"י באלול תקע"ד, כשמלאו לבעל־

שם־טוב שש־עשרה שנה, שהה בפונדק, 
מאוד,  פשוטים  אנשים  היו  שבעליו 
כל  על  אבל  להתפלל,  ידעו  שבקושי 

דבר היו מודים לה' בתמימות.

להתבודד  הבעש"ט  יצא  יום  באותו 
בשדה. הוא עסק באמירת תהילים, עם 
כוונות על־פי הקבלה, בייחודי השמות 
אליהו,  לגילוי  זכה  פתאום  הקדושים. 

ועל שפתיו ריחף חיוך.

אמר לו אליהו הנביא: "אתה מתייגע 
השמות  ייחודי  את  לכוון  רב  בעמל 
יודעים  אינם  הפונדק  בעלי  הקדושים. 
כשהם  אבל  השמות,  ייחודי  את  כלל 
אומרים 'ברוך הוא ומבורך שמו לעולם 
ועד' — נעשה רעש בשמיים יותר מכל 
הגדולים  שהצדיקים  השמות  ייחודי 

מכוונים".

אמרת השבוע

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק י"ג אלוליום בשבוע

 הלכות נזירות ג' פרקים ליום
פרק ו־ח

 פרק ט־י. הל' ערכין 
פרק ח. תהי ידך וגו'. ספר זרעים, פרק ה־זפרק ב־דוחרמין.. פרק א

פרק ו־חפרק ג־ההל' כלאים.. פרק א־ב.

 הלכות מכירה פרק א' ליום
פרק יגפרק יבפרק יאפרק יפרק טפרק חפרק ז

chabad4u.org.il •  051-5415770   

 תכניסו לבית 
את ה'נשמה'!

המגזין היוקרתי 'נשמה' - הסיפורים 
מעוררי ההשראה שלכם, ההגות של תורת 
החסידות, החוויות המרגשות מבתי חב"ד 

והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

 למנויים יצורפו גליונות 'פרשה' 
העלון הפופולרי והמבוקש מבית צעירי חב"ד

בכל חודש 
אצלכם עד 

הבית!

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? להצטרפות, שלחו הודעת ווטסאפ למספר 058-7554144 
וקבלו את השיעור שבחרתם מדי יום לטלפון האישי • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 03-3062770

ניצחון מובטח
"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך 
בידך ושבית שביו" )דברים כא,י(. "כי תצא" — לשון 
יחיד. כל אחד ואחד מישראל אין לו אויב גדול 
ה'  "ונתנו  מיצרו הרע. ואם תצא למלחמה עליו 
אלוקיך בידך" — התורה מבטיחה שתנצח אותו. 
את  גם  — תשעבד  שביו"  "ושבית  אלא  עוד  ולא 

כוחות היצר לעבודת ה'.
)הבעש"ט(

מלחמת תנופה
כשאתה נמצא בסביבה עוינת לשמירת התורה, 
יבוא  שכנגד  שהצד  ידיים עד  בחיבוק  תשב  אל 
עליך  אלא  הגנה',  'מלחמת  תנהל  ואז  בגבולך, 

לצאת אליו ב'מלחמת תנופה'.
)הרבי מליובאוויטש(

או מצווה או עבירה
)רש"י(.  מדבר"  הכתוב  הרשות  "במלחמת 
דבר  בהתנהגותנו  שאין  הלבבות  בחובת  מובא 
רשות, אלא או מצווה או עבירה. וכל תחבולות 
היצר הן לפתות את האדם שזה עניין של רשות. 
לכן  לו.  ישמע  לא  עבירה,  שזו  לו  יאמר  אם  כי 
 — הרשות'  'דבר  על  היא  היצר  של  מלחמה  כל 

"במלחמת הרשות הכתוב מדבר".
)עיטורי תורה(

ללמוד מהיצר
"ושבית שביו" — למד מדרכי היצר. כשם שאין 
הוא מסיתך בבת אחת לסטות מדרך הטוב, אלא 
היום אומר לך עשה כך ומחר עשה כך, כך אם 
לך  אלא  קפיצות,  תעשה  לנצחו, אל  רוצה  אתה 

ממדריגה למדריגה.
)חתם סופר(

תשוקה לאיסור
"לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע" )רש"י(. 
מה שהתירה התורה במלחמה 'אשת יפת תואר', 
הרי זה "כנגד יצר הרע" — כדי שיצר הרע יהיה 
נגד זה. שכן יצר הרע אינו מעלה באדם תשוקה 
בו  אין  מותר  שהוא  לדבר  אסור.  לדבר  אלא 

תשוקה.
)רבי יונתן אייבשיץ(

להתבונן במדריגות גבוהות
מייעץ  היה  צדק  הצמח  אדמו"ר 
התפילה להתבונן  בעבודת  לנערים המתחילים 
דווקא,  ביותר  גבוהות  בדרגות  התפילה  קודם 
להתפלל  ויוכלו  הרע  יתבטל  זה  שעל־ידי  כדי 
"כי תצא למלחמה" —  בכוונה. רמז לכך בפסוק 
"על  היצר בשעת התפילה,  כשיוצאים למלחמת 
אויבך" — צריכים להתבונן בדרגה גבוהה כזאת 
שהיא "על אויבך" לגמרי, ואין לרע שום שייכות 

ו'אחיזה' בה.

 בכל בוקר
ניצחון חדש

בלשון  שימוש  יש  הפרשה  את  הפותח  בפסוק 
על  )אלשיך  המקרא  ומפרשי  רבים,  ולשון  יחיד 
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי  כך:  על  עומדים  הפסוק( 
ִׁשְביֹו".  ְוָׁשִביָת  ְּבָיֶדיָך  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ּוְנָתנֹו  ֹאְיֶביָך, 
האויב  ואילו  יחיד,  בלשון  'תצא',  נאמר  תחילה 
הפסוק  אחר־כך  'אויביך'.   — רבים  בלשון  מופיע 
יש  כמו־כן  'שביו'.   — יחיד  בלשון  לדבר  חוזר 
'כנגד  ולא  אויביך'  'על  הניסוח  פשר  את  להבין 

אויביך' וכדומה.
תורת החסידות מסבירה את הדברים במובנים 
למלחמה  לצאת  נדרש  יהודי  כל  ה'.  עבודת  של 
יום־יומית עם ה'אויב', הלוא הוא הרע שבנפשו. 
המוגדרת  התפילה,  בשעת  מתקיימת  זו  מלחמה 
אונקלוס  מתרגם  וכך  קרב'.  'שעת  הזוהר  בספר 
את דברי יעקב אבינו "אשר לקחתי מיד האמורי 
"בתפילתי   — מח,כב(  )בראשית  ובקשתי"  בחרבי 

ובבקשתי". הרי שהתפילה משולה לחרב.

לעלות בסולם
מדוע המלחמה חוזרת ונשנית בכל יום מחדש, 
והלוא האדם כבר התמודד אתמול עם יצרו הרע? 
שאנו  כפי  מחדש,  נברא  האדם  יום  שבכל  מפני 
אומרים "שהחזרת בי נשמתי". ואז, בבוקר, קודם 
פעילה  איננה  עדיין  האלוקית  הנפש  התפילה, 

בכל עוצמתה, והנפש הבהמית מנסה לנצל זאת.
עליך   — למלחמה"  תצא  "כי  התורה:  מצווה 
עצמך.  מעל  ולהתעלות  שלך  מהמגבלות  לצאת 
עליך לעלות בסולם התפילה, שהוא "סולם מוצב 
מתחילים  אמנם  השמיימה".  מגיע  וראשו  ארצה 
מהמדריגות הנמוכות, אך מתוך ידיעה שהקב"ה 
הרוחניות  לדרגות  עולים  ואז  עליו',  'ניצב 

הגבוהות ביותר.

חזק מהאויב 
להורות  יחיד,  בלשון  'תצא'  נכתב  בפסוק 
היהודי  נדרש  תפילה  בעת  ניצחון  להשיג  שכדי 
להתאחד עם כלל ישראל. לכן "נכון לומר קודם 
של  עשה  מצוות  עליי  מקבל  'הריני  התפילה 
ואהבת לרעך כמוך'" )כמובא בכמה מקומות וגם 
בסידור אדמו"ר הזקן(. היינו שנוסף על התפילה 

הקב"ה  "אין  ח,א(  )ברכות  נאמר  שעליה  בציבור, 
התפילה  קודם  הרי  רבים",  של  בתפילתן  מואס 

היהודי כבר כולל את עצמו עם כל ישראל.
למצב  היהודי  את  מביאה  לתפילה  זו  הכנה 
"על  כבר  הוא  למלחמה  היציאה  בטרם  שעוד 
אויביך" — מעל האויב. אף־על־פי שיש לו אויבים 
בעל  הוא  בכל־זאת  בהם,  להילחם  ועליו  רבים, 
כוחות עדיפים עליהם. והתורה מדגישה: "ּוְנָתנֹו" 
ואויב,  אויב  כל  עם  נפרד  למאבק  תזדקק  לא   —

אלא תנצח אותם כאחד.

המלחמה של אלול
והכתוב מסיים — "ושבית שביו". לא דיי שתנצח 
את הרע, אלא אף תצליח להוציא ממנו ניצוצות 
של קדושה שהיו אצלו בשבי, ולהעלותם בחזרה 

אל מקורם האלוקי.
עבודה זו קשורה במיוחד עם חודש אלול, שיש 
בו שני חלקים, הנרמזים בראשי התיבות אלול — 
"אני לדודי ודודי לי": "אני לדודי" — ההתעוררות 
שהאדם עושה כדי להתקרב לקב"ה, ואז מובטח 
לו שיהיה "ודודי לי" — הקב"ה מתקרב אליו ונותן 

לו כוח להצליח בעבודתו.
)תורת מנחם, כרך סה, עמ' 150(

מלחמת היצר



גאולהּפדיה
שאלה ותשובה

ֵהיַכל ַהָּמִׁשיַח. במדרשים ובספר הזוהר נאמר שיש למעלה היכל מיוחד 
שבו שוכנת נשמתו של המשיח. ההיכל הזה מכונה 'היכלו של משיח' או 'היכל 
קן ציפור'. בזוהר )בלק קצו,ב( נאמר: "אותו היכל נקרא קן ציפור, ומשם מתעטרות 

עטרות למשיח לעתיד לבוא".
'בן פורת  )נדפסה בפעם הראשונה בסוף ספר  באיגרת שכתב הבעש"ט לארץ הקודש 
יוסף' של בעל ה'תולדות'( הוא מספר על 'עליית נשמה' שהייתה לו בראש השנה תק"ז. 
באותה 'עליית נשמה' הגיע עד 'היכל המשיח', ושאלו: "אימתי אתי מר?" ]=מתי 

יבוא מר[; וענהו המשיח — "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".
באחת משיחותיו )לקוטי דיבורים חלק א־ב, עמ' 618( הרבי הריי"צ שואל על שאלת 
בן־לוי שאל את  יהושע  )סנהדרין צח,א(, שרבי  זו גמרא מפורשת  הבעש"ט: הלוא 
המשיח מתי יבוא, והמשיח השיבֹו: "היום — אם בקולו תשמעו". אם כן, מה עניין 
שאלתו של הבעש"ט, בשעה שהמשיח כבר השיב שיבוא כאשר עם ישראל ישמע 

בקולו של הקב"ה?! 
מסביר הרבי הריי"צ )שם עמ' 620(: "הבעש"ט מביט בעיניו הטהורות על הגלות 
החשוכה. הוא רואה כיצד יהודים מקיימים את התורה ומצוותיה במסירות נפש 
ובהידור, וזאת כשהם לחוצים ונרדפים בידי בני־אדם רעים. מורנו הבעש"ט רואה 
איך יהודים מקיימים במסירות נפש את ה'בקולו', של הקב"ה, 'תשמעו', מתוך 

מסירות נפש. מתעוררת אצלו השאלה: מדוע אין משיח, גואל צדק, בא?!"...
ועל זה המשיח עונה לו: 'לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'. משמעות תשובתו של 
המשיח היא שיהודים צריכים לעבוד את ה' מתוך אור וחיּות, וזאת אפשר להשיג 
הטהורה  והעבודה  הבעש"ט  רבנו  "שתורת  החסידות:  ברוח  ה'  עבודת  על־ידי 
בבירור וזיכוך המידות יפוצו סוף־סוף. שהכול יכירו את האמת, וגם מי שנמצאים 
ב'חוצה' יתעוררו בזכות מסירות הנפש של הוריהם וסביהם, שישתמשו בהנהגות 
הטובות והמענגות ובירושה הבהירה שסביהם והוריהם הניחו להם" )שם עמ' 656(.

מעיינותיך  "יפוצו  המשימה  משמעות  מה  חּוָצה.  ַמְעְיֹנֶתיָך  ָיפּוצּו 
חוצה"? הרבי מליובאוויטש מסביר )התוועדויות תשמ"ה, כרך ג, עמ' 1692(: "יפוצו — 
לקהל,  אפילו  או  בני־אדם,  לכמה  לימוד  לעצמו,  התורה  בלימוד  להסתפק  אין 
אלא הלימוד צריך להיות עד שהתורה מתפשטת באופן של 'הפצה'. מעיינותיך — 
תכונת המעיין שמימיו מחוברים בתמידות עם שורשם ומקורם, בלי כל הפסק... 
ובענייננו — שלימוד התורה והפצתה צריכים להיות באופן שניכר בגלוי הקשר 
חוצה — הפצת המעיינות צריכה להיות עד מקום החוצה.  והחיבור עם המקור. 
לתורה  ביחס  חוצה  של  במצב  עדיין  שהיא  בעולם  נקודה  יש  שכאשר  היינו, 

וליהדות — יש להשתדל ולעשות כל התלוי בך שגם שם יגיעו המעיינות".

מנחם ברוד

טכנולוגיית מים מתקדמת

 מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

 עכשיו עם בא החגים והשבתות הסמוכים זה לזה 
 תתקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2 

מבית אפיקים שבת, עם טכנולוגיית שבת למהדרין, 
שיאפשר לכם ליהנות ממים חמים וקרים בטעם 

נפלא במשך השבת והחג!

ב"ה

 למחירון ולהזמנות: 053-2155770
מוזמנים להצטרף למאות משפחות אנ”ש שגילו עולם חדש, בברכת שנה טובה ומתוקה!

לכניסה למחירון 
 ולהזמנות 

סרקו את הברקוד

בהשגחת הרב שמואל אליהו 
רב העיר צפת 

והרב מרדכי ביסטריצקי 
רב מחלקת הכשרות צפת

משלוחים עד בית הלקוחשחיטת ליובאוויטש מקומית מהודרת

ב”ה

פותחים שנהפותחים שנה
בסימן טובבסימן טוב
מפארים את החג

 בבשר האיכות הטרי של עדרים



בישר לבני משפחתו בקול חנוק משמחה. הוא חזר 
הרוחנית  לעבודה  והתמסר  שהיה,  האיש  להיות 
של ימי אלול וימי הסליחות, לקראת ראש השנה 

הקרב ובא.
בבית  האלפים  עם  עשה  השנה  ראש  ימי  את 
שאין  רוחנית  בהתעלות  הרבי,  של  מדרשו 

כדוגמתה. התפילות בקעו מליבו אבל לא מתוך 
אמונה  שמחה,  של  ממקום  אלא  ומתח,  פחד 

וביטחון.
פניו  על  חסידים  המוני  עם  עבר  החג  במוצאי 
של הרבי, לקבל את ברכת הפרידה. "האם לבטל 

את התור לביצוע ההשתלה?", שאל.
"בוודאי!", השיב הרבי חד־משמעית. התשובה 
החותכת הסירה את שיירי הספקות שעדיין ניקרו 

בליבו.

פניו של הרופא היו חמורות סבר. הוא עיין שוב 
ושוב בתיק הרפואי ובחן את הצילומים. "לא תהיה 
ברירה אחרת. במוקדם או במאוחר תיאלץ לעבור 
השתלה", קבע. "ומוטב לעשות זאת מוקדם ככל 

האפשר, בטרם יחמיר מצב בריאותך".

הודעת הרופא מילאה חרדה את האיש שישב 
מאדם  גופו.  בכל  חילחל  משתק  פחד  מולו. 
ועכשיו  להשתלה',  ל'מועמד  נהפך  בריא 
מונחים  של  חדש  לעולם  במהירות  נחשף 

רפואיים, שעתידים להשפיע על כל חייו. 

אלה היו הימים הראשונים של חודש אלול, 
הנוראים.  הימים  היו  כבר  הם  בעבורו  אך 
להאיץ  המערכת  את  אילץ  הבריאותי  מצבו 
מקיפה,  בדיקות  סדרת  עבר  הוא  תהליכים. 
וכעבור כמה ימים קיבל את ההודעה כי מוקם 
אחרי  הנראה  ככל  וכי  בתור,  גבוה  במקום 

שמחת תורה תתבצע ההשתלה. 

בעת  בה  אך  תקווה  לו  העניקה  זו  הודעה 
לפניו  הציגו  הרופאים  אימה.  עליו  הפילה 
הסיכונים,  את  גם  אלא  הסיכויים  את  רק  לא 
והמחשבות על כך העכירו את שלוות נפשו. 
הוא חש בעוצמה רבה את משמעות המילים 
הנאמרות בימים הנוראים 'מי יחיה ומי ימות'.

מנחם',  ה'פני  מגור,  האדמו"ר  של  כחסיד 
רבי פינחס־מנחם אלתר, הלך לשאול בעצתו 
ולקבל את ברכתו. ברגליים כושלות נכנס אל 
חדרו וסיפר על כל מה שעבר ועל מה שנאמר 

לו מפי הרופאים.

הרבי התעניין בפרטים וביקש לדעת מי היו 
שעתיד  הרופא  ומי  נבדק  שאצלם  הרופאים 

לבצע את ההשתלה.

"ברוך השם קידמו אותי לראש התור ובע"ה 
אמר  תורה",  שמחת  אחרי  ההשתלה  תיעשה 

החסיד.

ואבהיות.  רוך  מלאות  בעיניים  בו  הביט  הרבי 
להיות  לך  מה  בפתח.  עומדת  חדשה  "שנה 
מוטרד מהמחר? בעזרת השם תבריא ולא תזדקק 

להשתלה כלל", אמר.

מן  כשיצא  בתדהמה.  נפער  החסיד  של  פיו 
החדר היה כאדם אחר. צעדיו נעשו קלילים, ועם 
כל פסיעה השתחררו וירדו ממנו מטענים כבדים 

של מתח נפשי.

"הרבי אמר לי שלא אזדקק לעבור השתלה!", 

ההשתלות  למרפאת  התקשר  מתרונן  בלב 
והודיע חגיגית על ביטול התור. הפקידה מעברו 
משמעות  את  לו  הבהירה  הטלפון  קו  של  השני 
על  עומד לעשות, אך החסיד עמד  הצעד שהוא 

שלו והודיע כי הוא מוותר על התור. 
עשה  הכיפורים  ויום  תשובה  ימי  עשרת  את 
כמי שכל עניין ההשתלה היה חלום רחוק שנגוז 
ואיננו. הימים חלפו עליו בהתרוממות רוח שלא 
בית  בשמחת  רקד  הסוכות  בחג  כמותה.  טעם 

השואבה עם המוני בית ישראל.
בבית  עמד  הוא  תורה.  שמחת  הגיע  ואז 
לאולם.  לכניסתו  וציפה  הרבי  של  מדרשו 
כשאתה  "עכשיו,  לו:  ואמר  בו  הבחין  הרבי 
בריא, ביכולתך לשמוח עם התורה ביתר שאת 

ויתר עוז!". 
מילותיו של הרבי שלהבו מחדש את נשמתו. 
להתהלך  אמור  היה  שבו  תורה,  שמחת  בחג 
רקד  הצפויה,  ההשתלה  לקראת  לחץ,  כסיר 
כנער  בהתלהבות  התורה  ספר  עם  עכשיו 

צעיר, נוטף אגלי זיעה של מצווה.
המוני  בין  שוב  נדחק  החג  במוצאי 
הפרידה.  ברכת  את  מהרבי  לקבל  החסידים, 
הודיע  ההשתלה",  את  לעבור  תצטרך  "אתה 

לו הרבי.
"אל  הרגיעו:  הרבי  אך  המום,  היה  החסיד 

דאגה, הכול יעבור בשלום ותחלים במהרה".
לא  והוא  בתדהמה  נפערו  החסיד  עיני 
הצליח לקלוט את פשר הדברים. "ראיתי את 
המתח העצום שבו היית שרוי ורציתי לעודד 
את רוחך ולהעניק לך כמה שבועות של רוגע 

ושלווה", הסביר הרבי.
החסיד עדיין עמד כמסומר למקומו. "אבל 
אותו!",  ביטלתי  הלוא  התור?  עם  יהיה  מה 
מלמל. "תתקשר ותברר אם התור עדיין פנוי", 

השיב הרבי, והעניק לו את ברכתו.
למרפאת  החסיד  חייג  בבוקר  למחרת 
לו.  השיבו  בתוקף",  שלך  "התור  ההשתלות. 
הוכתרה  וזו  ההשתלה,  את  עבר  הוא  ואכן, 

בהצלחה.
על  לרבי  לבשר  הלך  החלמתו  לאחר  מייד 
הצלחת הניתוח. "משמיים נגזר עליך לעבור את 
הניתוח", אמר לו ה'פני מנחם', "אבל עוגמת נפש 
לא נגזרה עליך. לכן פעלתי שחודש החגים יעבור 
עליך בשלווה ובשמחה. בשעה שהתקשרת לבטל 
וביקשתי  הרופא  אל  אני  התקשרתי  התור,  את 

להשאיר את התור על כנו...".
)על־פי 'הפני מנחם' כרך ב(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

פיו של החסיד נפער 
בתדהמה. כשיצא מן החדר 
היה כאדם אחר. צעדיו נעשו 

קלילים, ועם כל פסיעה 
השתחררו וירדו ממנו מטענים 

כבדים של מתח נפשי

האדמו"ר ה'פני מנחם'

התור בוטל ונשמר
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ככה עושים כסף גדול
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 איתנו יוצאים ממבוך גיוס הכספים 
הכנסה חודשית קבועה ועולה לאורך שנים

מאות מיליוני ש”ח גיוס ללקוחותנו

השיטה שעובדת כבר 15 שנה

שיטת גיוס כספים טכנולוגית ומתקדמת
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גיוס תורמים
טלמרקטינג דיגיטל ומוקדיבאמצעות

מנהל עמותה



'לא ילבש' בהצגה
שאלה: האם במסגרת 

הצגה חינוכית מותר לאישה 
המציגה דמות גברית ללבוש 

בגדי גבר ולהפך?

נאמר:  כב,ה(  )דברים  בתורה  תשובה: 
ִיְלַּבׁש  ְוֹלא  ה  ִאּׁשָ ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  "ֹלא 
ֱאֹלֶקיָך  ה'  תֹוֲעַבת  ִּכי  ה,   ִאּׁשָ ִׂשְמַלת  ֶּגֶבר 
הוא  הפשוט  הטעם  ֵאֶּלה".  ֹעֵׂשה  ָּכל 
ליצור הפרדה ברורה בין גברים לנשים. 
טעם נוסף, לפי הרמב"ם, מפני שעובדי 
האלילים נהגו להחליף בגדים ותכשיטים 

בין איש ואישה.
'יורה דעה' נפסק: "לא  בשולחן ערוך 
שתשים  כגון  האיש,  עדי  אשה  תעדה 
בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון 
אשה".  עדי  איש  יעדה  ולא  בו,  וכיוצא 
מן  באחד  "ואפילו  הרמ"א:  והוסיף 
הבגדים אסור, אף־על־פי שניכרים בשאר 

בגדיהם שהוא איש או אישה". 
על  זכות  לימד  חיים'  ב'אורח  הרמ"א 
כן  שעושים  מכיוון  בפורים,  זו  הנהגה 

לשמחה בלבד, ולא כדי להידמות לנשים 
אסרו  רבים  פוסקים  אך  לגברים(,  )או 
זאת, והביאו את תשובת הרמב"ם שביטל 
יראים'  'ספר  ואת  במצרים,  זו  הנהגה 
ברורה'  ה'משנה  פסקו  וכן  זאת.  שאסר 

והרב עובדיה יוסף. 
הרבי התבטא בנדון: "בהנוגע להצגות 
שעורכות ]הבנות[ מזמן לזמן, בכלל נכון 
הדבר במאוד־מאוד, אלא שיש להישמר 
אף  בעקב,  אותם  שדשים  מהעניינים 
כלי  יהיה  'לא  וכמו  תורה,  איסורי  שהם 

גבר על אשה'...".
שהמציגה  הצופים  לכל  כשברור  גם 
היא אישה, והיא משתמשת בפריט גברי 
אחד בלבד )כמו זקן( להמחשת התפקיד, 
להלביש  אין  ואף  מזה,  להימנע  חובה 

בצורה כזאת ילדים ותינוקות.
מקורות: ספר המצוות להרמב"ם, ל"ת לט־מ. ספר 
החינוך, מצוות תקמב־תקמג. ספר יראים סי' צו 
)בספר השלם סי' שפה־שפו(. טושו"ע יו"ד סי' 
קפב ס"ה ונו"כ. רמ"א או"ח סי' תרצו ס"ה ונו"כ. 
חכמת אדם כלל צ. שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' נ. 
אג"ק כרך י ס"ע רלח.

רציתי לשאול

החסידות שמה את הדגש על תשובה מתוך אהבה. אבל 
האם אהבה יש בה די כוח לטלטל את האדם כמו היראה?

קשור  מאהבה  תשובה  על  הדגש 
להבנה כללית יותר על עצם מהותה 
של התשובה. אם נשאל אדם ברחוב 
שזה  הסתם  מן  נשמע  'תשובה',  מהי 
תיקון שעושה אדם שחטא כדי לנקות 
אך  זו,  בתשובה  אמת  יש  עברו.  את 
עמוק  נופך  מוסיפה  החסידות  תורת 

יותר לכל העניין.
שעבודת  מחדשת  החסידות 
רק  מתחילה  האמיתית  התשובה 
אחרי שהאדם כבר נקי מחטא. משום 
רק  פירושה  אין  אמיתית  שתשובה 
אלא  לא־רצויים,  מעשים  תיקון 
לחזור  'לשוב',   — כשמה  משמעותה 

הביתה.
אל  להתקרב  עניינה  התשובה 
כמו  עימו.  להתאחד  ואפילו  הקב"ה, 
רב,  זמן  אוהבים שנפרדו למשך  שני 
והולכים.  גוברים  העזים  והגעגועים 
לשמור  רק  לא  היא  שלהם  השאיפה 
על 'דף נקי' ביחסים, אלא להיות יחד, 

קרוב ככל האפשר. 

שקוע  האדם  עוד  שכל  אלא 
בחטאיו, איך הוא יכול לשאוף לכך? 
כשבגדיו  אל המלך  להתקרב  יעז  מי 
שהיהודי  אחרי  רק  לכן  מטונפים? 
לחזור  שלא  נחושה  החלטה  קיבל 
לשאוף  להתחיל  יכול  הוא  ולחטוא, 
אל  להתקרב  היינו  תשובה,  לעשות 

הקב"ה. 
מבינים  הזאת  התפיסה  מתוך 
של  ועדיפותה  כוחה  את  היטב  
מיראה  בתשובה  מאהבה.  תשובה 
הדגש הוא על שמירת גזרת חייו של 
יהודי נקייה מחטא )וזה הישג בלתי־
מבוטל כשהוא לעצמו(, בעוד תשובה 
להעצים  האדם  את  דוחפת  מאהבה 
את הקשר ולשאוף לצמצם את הפער 

בין החיים החומריים לבין הקב"ה.
רק  לא  ביטוי  לידי  יבוא  הדבר 
בהימנעות מחטא, אלא בדחף בלתי־
מעשים  העת  כל  להוסיף  פוסק 
עוד  מצווה,  הידור  עוד  ופעולות: 

החלטה טובה וכן הלאה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יואל בייטש 
שליח חב"ד בנווה־חוף, ראשון לציון

 מחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': 
m3166532@gmail.com :טל' 053-3166532 • דוא"ל

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

אין כמו חודש אלול, החודש האחרון בלוח השנה. החודש בו אנו 
נערכים ומתכוננים לשנה הבאה עלינו לטובה, ברוחניות ובגשמיות 
המשפחה,  לחוסן  ביותר  החשובים  הנושאים  לאחד  ולהתייחס 

שלעיתים נזנח בכורח טרדות השגרה. 

מי  לו?  יש  ביטוחים  איזה  זוכר  מאיתנו  מי  האמת:  על  נודה  בואו 
מאיתנו זוכר מה מכסים אותם בטוחים ובאילו חברות הוא מבוטח? 
מקרן  ונחתכות  ממנו  הנגבות  העמלות  גובה  מה  יודע  מאיתנו  מי 
הפנסיה שלו ועל מה בדיוק נגבים ממנו סכומי עתק שכאלה? למי 
להתווכח  להשוות,  להתעמק,  והרצון  הזמן  את  בכלל  יש  מאיתנו 

ולהתנייד בימי השגרה העמוסים האלה?

אינו  מאיתנו  אחד  אף  כמעט  אשמים.  להרגיש  צריכים  לא  אתם 
מגישים  אנחנו  זה  בשביל  ובדיוק  האלה,  התשובות  כל  את  יודע 
 - המקיפה  הבדיקה  את  לעשות  יכולים  אתם  הזו.  הכתבה  את 
בדיקת תיק ביטוחים )ואם אין כלל ביטוחים אז בדיקה איזה כיסוי 
רלוונטי עבורכם( ובדיקה לתנאי הפנסיה שלכם. בתהליך הבדיקה 
נחתוך  לכם,  שיש  הביטוחים  בכל  סדר  נעשה  אנחנו  המהפכנית 
נעבור  הפנסיה:  בעמלות  ונחסוך  והמיותרים  הכפולים  בביטוחים 
על כל הביטוחים הקיימים, נבדוק אילו מבניהם רלוונטיים עבורכם 
היום.  בשוק  קיימות  יותר  וזולות  טובות  אלטרנטיבות  ואילו  היום 
בנוסף, המומחים שלנו יבדקו אם יש לכם ביטוחים כפולים )תופתעו 
לשמוע עד כמה זה נפוץ( ואפילו יבדקו אם יש כיום בשוק ביטוחים 

אלטרנטיביים, שיתאימו לכם יותר בתקופה הנוכחית בחייכם.

מתי חשוב לעשות את הבדיקה?
רוב רובו של הציבור פונה אלינו לעשות בדיקת תיק ביטוח ומהסיבה 
שהדגשנו קודם –  הם פשוט לא יודעים איזה ביטוחים בדיוק יש 
טובה  סיבה  בהחלט  זאת  סדר.  להם  יעשה  שמישהו  ורוצים  להם 
לעשות בדיקה הכוללת את כל הביטוחים שיש לכם בחברות הביטוח 
השונות. באופן כללי, כדאי וחשוב לעשות בדיקת תיק ביטוח מידי 
)בניגוד  שהביטוחים  בעובדה,  נעוצה  לכך  הסיבה  שנתיים-שלוש. 
למה שאתם אולי חושבים( הם דבר מאוד דינמי, הרלוונטיות שלהם 
משתנה בתדירות גבוהה יחסית והם מושפעים מאוד ממה שקורה 

בשטח.

הבעיה בביטוחים נעוצה בעובדה, שאנחנו רוכשים אותם בתקופה 
מסוימת, אבל מפעילים אותם )אנחנו מקווים שאף פעם, אבל במקרה 
שכן...( רק כמה וכמה שנים לאחר מכן. במשך התקופה הזאת יכולים 
להיות הרבה מאוד שינויים, שמשפיעים משמעותית על הרלוונטיות 

של הביטוחים האלו לחיים שלנו.

להיות שהפוליסה שלכם  יכול  בריאות למשל,  ביטוח  במקרה של 
מכסה שיטות טיפול מסוימות או תרופות ספציפיות שכבר נחשבות 
והדינמי. בהחלט  ולא מיושמות בעולם הרפואה החדשני  מיושנות 
לתרופה  ו/או  לטיפול  תזדקקו  ל"ע  בו  מצב  חלילה  להיווצר  עלול 
כלשהי, ואז תיווכחו לדעת כי היא אינה כלולה בכיסוי עליו שילמתם 
תקופה כל כך ארוכה. במקרה כזה יכול מאוד להיות שאתם צריכים 
לעדכן את הביטוחים שלכם ולכן חשוב להיות עם היד על הדופק 

כל הזמן.

יכולה להשתנות במקרה של  כמו כן, רלוונטיות הביטוחים שלכם 
ואפילו  דירה, שינוי מקום עבודה  שינוי בהרכב המשפחתי, מעבר 

העלאה בשכר.

בדומה לכך, גם בעולם הפנסיה מתחוללים רפורמות מבורכות בשנים 
האחרונות. כאלו שמאפשרות לנו 'לחתוך' בצורה מאוד משמעותית 
של  המשמעות  שלכם.  הפנסיה  מקרן  הנגבים  הניהול  דמי  את 
החיסכון הזה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים נוספים, שיתווספו 
לצבירת קרן הפנסיה וישפיעו באופן ישיר על קצבת הפנסיה שלכם 

לעתיד. .

את הבדיקה המקיפה והמקצועית לכל הביטוחים והפנסיות שלכם 
גובים הסוכנים מאות שקלים, אנחנו מתחייבים  ושל ב"ב, שעליה 
כעת לבצע ללא עלות. ושוב – ללא עלות! וגם כמובן בלי התחייבות 
שלכם לפעול על פי ההמלצות שתקבלו מאיתנו. הכול לבחירתכם 
את  לערוך  ונחוץ  רצוי  כמה  עד  ההבנה  ומכאן  דעתכם  ולשיקול 

הבדיקה החשובה.

 חפשו ברשת: בדיקה גפן בסד 
או צרו קשר: 077.444.7777

Ψ 051-244-4777

אלול - עושים חשבון! 
הבדיקה המהפכנית שסורקת את כל 

הביטוחים ותנאי הפנסיה של המשפחה ומונעת 
כפילויות ביטוחים וחוסכת בעמלות הפנסיה 

| הצעה בלעדית וללא תשלום לקוראים |



ּכֹוס ַיִין ְוכֹוס 
חֶֹמץ

ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּצּוּוי 
"ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק!" ָּבאּו 
ֶאל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוָטֲענּו: ֲהֹלא ָאנּו ְמֻצִּוים 
ְלַקְּדׁשֹו",  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  ַּגם 
ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְזֹּכר ְׁשֵני ְּדָבִרים ַיַחד?! 

ּכֹוס  ּדֹוֶמה  "ֵאינֹו  ַרֵּבנּו:  ֹמֶׁשה  ָעָנה 
ֶׁשל ַיִין ְלכֹוס ֶׁשל ֹחֶמץ".

ְׁשֵאלֹות.  ַּכָּמה  ְמעֹוֵרר  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור 
ֵראִׁשית, ָמה ֵּפֶׁשר ַהַּטֲעָנה ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר 
ָאנּו  ֲהֹלא  ַיַחד?!  ְּדָבִרים  ְׁשֵני  ִלְזֹּכר 
ֶאת  ְּכמֹו  ְּדָבִרים,  עֹוד  ִלְזֹּכר  ְמֻצִּוים 

ְיִציַאת ִמְצַרִים!

ּוְׁשֵאָלה ְׁשִנָּיה: ָמה ָהְיָתה ַּכָּוַנת ֹמֶׁשה 
ִּבְתׁשּוָבתֹו ְּכֶׁשִהְׁשָוה ֶאת ְׁשֵני ַהִּזְכרֹונֹות 

ְלכֹוס ֶׁשל ַיִין ְוכֹוס ֶׁשל ֹחֶמץ?

ֶאָּלא ֶׁשִּזָּכרֹון ֲאִמִּתי ֵאין ֵּפרּוׁשֹו ִלְזֹּכר 
ְּכֶׁשַהּתֹוָרה  ִּבְלַבד.  ֶזה  ְּבֶרַגע  הּו  ַמּׁשֶ
ְמַבֶּקֶׁשת ִלְזֹּכר, ִהיא רֹוָצה ֶׁשַּנְחֹׁשב ַעל 
ַיְדִריְך  ַהֶּזה  ֶׁשַהִּזָּכרֹון  ֶהְפֵסק.  ְּבִלי  ֶזה 

ֶאת ַחֵּיינּו.

ִלְזֹּכר   — ֵּפרּוׁשֹו  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשל  ַהִּזָּכרֹון 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ַמְׁשָמעּות  ָנח.  ּוְבַׁשָּבת  ָיִמים  ה  ְּבִׁשּׁשָ
ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהַהָּכָרה  ִהיא  ַהִּזָּכרֹון 

הּוא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם ְּבָכל ֶרַגע.

הּוא  ֲעָמֵלק  ַמֲעֵׂשי  ִזְכרֹון  ֲאָבל 
ִלְזֹּכר   — ַהָּגמּור  ַהֶהֶפְך  ִלְכאֹוָרה 
ַמֲעִׂשים ֶׁשל ַעם ֶׁשָּכַפר ַּבָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
הּוא ְוִנָּסה ִלְמֹרד ּבֹו. ַעל ָּכְך ָׁשֲאלּו ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל: ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְזֹּכר ְׁשֵני ְּדָבִרים 

ֲהפּוִכים ָּכל־ָּכְך?!

ִהיא  ָּבת  ַהּׁשַ ַרֵּבנּו:  ֹמֶׁשה  ָלֶהם  ָעָנה 
ְּכמֹו ַיִין. ָּברּור ְלֻכָּלם ֶׁשַּיִין הּוא ַמְׁשֶקה 
ֹחֶמץ,  ְּכמֹו  הּוא  ֲעָמֵלק  ְוִאּלּו  טֹוב. 
ֶׁשִּנְרֶאה ָחמּוץ ַוֲחַסר ּתֹוֶעֶלת, ֲאָבל ַּגם 

ּבֹו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִׁשּמּוׁש מֹוִעיל.

ֶאת  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶאת  ִלְזֹּכר  ַמְסִּפיק  ֹלא 
ּתֹוֶעֶלת  ְלָהִפיק  ָלַדַעת  ָצִריְך  ַה'ַיִין'. 
ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַּגם ִמִּמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, 
ְּכֶׁשּזֹוְכִרים  ִהיא,  ַהּתֹוֶעֶלת  ֵמַה'ֹחֶמץ'. 

ְלִהְתַרֵחק ֵמָהַרע ּוְלַחֵּסל אֹותֹו. 
)לקוטי שיחות, כרך יט, עמ' 221(

ַּתְקִציר:  ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ַה'חֹוֵקר' ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַּפְרצּופֹו ָהֲאִמִּתי ֶנְחַׂשף, ְוהּוא מֹוִפיַע ָּכָרִגיל ִלְפִגיַׁשת ֲעבֹוָדה ַּבַּבִית 
ֶׁשל ַסָּבא ְוָסְבָתא, ּוַמְנִחית ַעל ַסָּבא ֶאת 'ַמְסְקָנתֹו ַהִּמְקצֹוִעית': "ָאְפסּו ַהִּסּכּוִיים ִלְמֹצא ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה"...

ַאְּפִצ'י ַמִּציל ֶאת ַהַּמָּצב
ָּכל  ְּכָלל.  ַהְּיָלִדים  ִצּפּו  ֹלא  זֹו  ְלִהְתַּפְּתחּות 
כּות  ָּתְכִנּיֹוֵתיֶהם ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי ַהחֹוֵקר ּתֹוְך ְּכֵדי ִהְתַמּׁשְ
ַהְכָרָזתֹו  ִעם  ַאַחת,  ְּבַבת  ִהְתַנְּדפּו  ֶׁשּלֹו,  ַהֲחִקיָרה 
ַהְּדָרָמִטית ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ִּכי ָאְפסּו ַהִּסּכּוִיים ִלְמֹצא 
ָקט  ְמַעט  עֹוד  ַהִּסּיּום.  ִמְפַּגׁש  ֶזה  ְוִכי  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת 
ָיקּום ַהחֹוֵקר ְוֵיֵלְך ְלַדְרּכֹו, ְוֵיָעֵלם ֵמֵעיֵניֶהם ָלֶנַצח... 

ָמה עֹוִׂשים?!

ַאְּפִצ'י נֹוָרא ֶהְחִריד ֶאת ִּדְמַמת ַהֶחֶדר, ְוקֹוִּבי ִּכָּסה 
ֻקְפַסת  ְלָהִביא  ַהחּוָצה  ּוִמֵהר  ָיָדיו  ִּבְׁשֵּתי  ַאּפֹו  ֶאת 
ֶהְחִזיק  ּוְכֶׁשִּנְכַנס  ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי  ִהְתַעֵּכב  הּוא  ִטיׁשּו. 

ְּבָיָדיו, נֹוָסף ַעל ַהִּטיׁשּו, ַּדף ָרִגיל ֶׁשל ַמְחֶּבֶרת.

"ָמה הּוא זֹוֵמם?", ִהְגִניב יֹוָנָתן ַמָּבט ּתֹוֶהה ְלִכּוּונֹו 
ֶׁשל ְׁשמּוֵאל, ֶׁשָּמַׁשְך ַקּלֹות ַּבֲחַׁשאי ִּבְכֵתָפיו. ַּגם הּוא 
ל ַעְכָׁשו מֹוחֹו ַהְּמקֹוִרי  ֹלא ָיַדע ְלַנֵחׁש ָמה ְּבִדּיּוק ִּבּׁשֵ

ֶׁשל קֹוִּבי, ֶׁשִּנַּגׁש ֶאל ַהחֹוֵקר ְּבִנימּוס ְוָאַמר:

ָחַׁשְבִּתי  ֲאָבל  ַאֵחר,  נֹוֵׂשא  ְמָעֵרב  ֶׁשֲאִני  "ְסִליָחה 
ֶׁשְּכחֹוֵקר ִמְקצֹוִעי אּוַלי ִּתְרֶצה ַלֲעֹזר ָלנּו ְלַפְעֵנַח ֶאת 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשָּמָצאנּו ֶאְתמֹול ְלַיד ַהַּבִית. ֶזה ִנְרֶאה ָלנּו 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ַמָּפה ֶׁשל אֹוָצר, ָנכֹון? אֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ְסָתם 
ִיְׂשְרֵאִלי.  ְלַמר  ַהַּדף  ֶאת  הֹוִׁשיט  ְוהּוא  ְמַדְמְיִנים"... 
"ּתּוַכל ְּבַבָּקָׁשה ְלָהִציץ ָּבֶזה ַרק ֶרַגע ְוָלֵתת ַחַּות־ַּדַעת 

הּו ְרִציִני?". ִמְקצֹוִעית ְקַצְרָצָרה? ֶזה ִנְרֶאה ְלָך ַמּׁשֶ

"ָלָּמה ֹלא?", ֵהִגיב ַהחֹוֵקר ִּבְנִדיבּות. הּוא הֹוִציא 
ֶאת ִמְׁשְקֵפי ַהְּקִריָאה ִמִּכיס ֻחְלָצתֹו, ִהְרִּכיָבם ַעל ַאּפֹו 
ְלִצּדֹו  ּגֹוֵחן  ַעְצמֹו  קֹוִּבי  ְּבעֹוד  כֹות,  ְמֻמּׁשָ ַּבַּדף  ְוִעֵּין 

ּוַמְצִּביַע לֹו ַעל ַהּמֹוִפיַע ַּבַּדף. ָהיּו ָׁשם ַּכָּמה ִחִּצים, 
ּוְלָידֹו  ִאיְקס  ּוְבִסּיּומֹו  ְלָדרֹום,  ִמָּצפֹון  ְך  ִמְתַמּׁשֵ ַקו 

ִנְכָּתב ְּבאֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות: "ָהאֹוָצר". 

ִהִּניַח ֶאת ִמְׁשָקָפיו ַעל  ְּבִדיָקתֹו,  ִסֵּים ֶאת  ַהחֹוֵקר 
ְלָחן ְוִחֵּיְך ִּבְלָבִבּיּות. "ַצר ִלי ְלַאְכֵזב אֹוְתָך, ְיִדיִדי  ַהּׁשֻ
ַהָּצִעיר, ֲאָבל ָלַמְדִּתי ְלַפְעֵנַח ִּכְתֵבי־ָיד ּוְלֹלא ָסֵפק ֶזה 
ְּכַתב ֶׁשל ֶיֶלד, ָּכְך ֶׁשְּלַצֲעִרי, ְמֻדָּבר ְּבִקְׁשקּוׁש ַיְלדּוִתי, 
ָּבָאה  ַהַהְזָהָרה  ֲאָבל  ִּתָּזֵהר!",  ָהלֹו!  ֵהי,  יֹוֵתר...  ֹלא 
ַלֲעֹצר  עֹוד  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ְוקֹוִּבי  ִמַּדי,  ְמֻאָחר  ְׁשִנָּיה 
ְּבַעְצמֹו: ָהַאְּפִצ'י ַהּנֹוְכִחי ָהָיה ָעְצָמִתי ִמּקֹוְדמֹו, ְוהּוא 
ָנַחת ְּכמֹו ִטיל — ְּבִלי ַּכָּוָנה, ַּכּמּוָבן 
ַהחֹוֵקר,  ֶׁשל  ְּבַפְרצּופֹו  ַהְיֵׁשר   —
ַהִּצָּדה  ָּפָניו  ֶאת  ְלָהִסיט  ֶׁשִּמֵהר 

ְּבֹמַרת־רּוַח.

• • •

ְסִליָחה",  ִמְצַטֵער,  ֲאִני  "אֹוי, 
ִּבְמבּוָכה ּתֹוְך ֶׁשהּוא  ִמְלֵמל קֹוִּבי 
ֵמַהֻּקְפָסה  ִטיׁשּו  ִלְׁשֹלף  ְמַמֵהר 
זֹו,  ִּבְׁשִנָּיה  ְלָחן.  ַהּׁשֻ ַעל  ֶׁשָעְמָדה 
ְלָחן ְלֵבין  ֶׁשָּבּה ָעַמד קֹוִּבי ֵּבין ַהּׁשֻ
ַהחֹוֵקר, ֹלא ָיכֹול ָהָיה ַמר ִיְׂשְרֵאִלי 
ִלְראֹות ֵּכיַצד קֹוִּבי ׁשֹוֵלף ִּבְזִריזּות 
ִטיׁשּו נֹוָסף ּוַמִּניחֹו ַעל ַהִּמְׁשָקַפִים 

ְלָחן... ֶׁשָּנחּו ַעל ַהּׁשֻ

ַרַעׁש  ְּבקֹול  ַאּפֹו  ֶאת  ִנֵּגב  קֹוִּבי 
הּו  ָּגדֹול, ְוַהחֹוֵקר ָאַמר ְּבַזַעף ַמּׁשֶ
ַעל ְנִגיִפים ְמֻסָּכִנים ֶׁשִּמְׁשּתֹוְלִלים 
ְלִהָּזֵהר  ְוֶׁשָּצִריְך  ָּבֲאִויר  ַּכּיֹום 
ְלִנימּוִסים  ַהְּיָלִדים  ִחּנּוְך  ְוֵאיֹפה  ִמְׁשֵנה־ְזִהירּות 

ְּבִסיִסִּיים... 

ִסּיּום  ְּבֶהְחֵלט  ָהָיה  ֶזה  ְוָסְבָתא,  ַסָּבא  ִמְּבִחיַנת 
ִּבְלִּתי־ֻמְצָלח ַלִּמְפָּגׁש ָהַאֲחרֹון. ֵהם ָלְטׁשּו ַעִין זֹוֶעֶמת 
ֶאֶלף  ְּבַבְּקָׁשם  ַהחּוָצה  ַהחֹוֵקר  ֶאת  ְוִלּוּו  קֹוִּבי,  ַעל 
ְוֹלא  ֵלב  ְוֹלא ַהחֹוֵקר ָׂשמּו  ְסִליחֹות. מּוָבן ֶׁשֹּלא ֵהם 
ְלָחן  ַהּׁשֻ ַעל  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּקִריָאה,  ִמְׁשְקֵפי  ֶאת  ָזְכרּו 
ְּבעֹוד  ְזַמן.  ְלֹאֶרְך  ֹלא  ַאְך  ַהִּטיׁשּו,  ַּתַחת  ְמֻכִּסים 
ַסָּבא ְוָסְבָתא ִנְפָרִדים ִמַּמר ִיְׂשְרֵאִלי ַּבֶּדֶלת, ֶהְחִליקּו 

ַהִּמְׁשָקַפִים ִּבְמִהירּות ְלִכיס ִמְכָנָסיו ֶׁשל קֹוִּבי.

"ַאָּתה מּוָכן ְלַׁשֵּתף אֹוָתנּו ַּבָּתְכִנּיֹות ֶׁשְּלָך?", ָלַחׁש 
יֹוָנָתן ְּבַתְרֹעֶמת ַקָּלה, ְוקֹוִּבי ָעָנה ַּבֲעִליצּות: "ַוַּדאי! 
ְּבֵביתֹו  ִּפְתאֹוִמי  ְלִבּקּור  ִנְפָלא  ֵּתרּוץ  ָלנּו  ֵיׁש  ַעְכָׁשו 

ֶׁשל ַהחֹוֵקר: ְלַקֵּים ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה"...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְצָמִחים טֹוְרִפים

ִּבְּבָרִזיל,  ַּבְּזַמן  ּבֹו  ִנְמָצא  ִמי  ִחיָדה: 
ְּבֵוֵנצּוֵאָלה,  ְּבֶאְקָודֹור,  ְּבֵּפרּו,  ְּבקֹולֹוְמִּבָּיה, 
ַהְּתׁשּוָבה  ּוְבִגיָאָנה?  ְּבּבֹוִליְוָיה  ְּבסּוִריָנאם, 
ְוָהָרָחב  ָהָאֹרְך  ַהָּנָהר  ָהָאָמזֹוָנס,  ְנַהר   —

ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם.

ְּכִׁשְבַעת־ֲאָלִפים  ַהָּנָהר  ֶׁשל  ָאְרּכֹו 
ִקילֹוֶמְטִרים! ָרְחּבֹו ָיכֹול ְלַהִּגיַע ִּבְמקֹומֹות 
ְמֻסָּיִמים ְלַעְׂשרֹות ִקילֹוֶמְטִרים, ּוִמי ֶׁשעֹוֵמד 
ַהָּגָדה  ֶאת  ִלְראֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהַאַחת  ַּבָּגָדה 
ְיכֹולֹות ָלׁשּוט  ַהָּנָהר  ַּבֲחָלִקים ֶׁשל  ִנָּיה.  ַהּׁשְ

ֳאִנּיֹות ְּגדֹולֹות.

ְּבָׁשָעה  ַהָּנָהר ֲעצּוָמה.  ַהַּמִים ֶׁשל  ְזִריַמת 
יֹוֵתר  ַרָּבה  ַמִים  ַּכּמּות  ּבֹו  זֹוֶרֶמת  ַאַחת 
ַהַּיְרֵּדן ֶׁשָּלנּו ְּבָכל  ִּבְנַהר  ֵמַהַּכּמּות ַהּזֹוֶרֶמת 

ָנה ֻּכָּלּה. ַהּׁשָ

ֶׁשל  ַאִּדיר  עֹוָלם  ֵיׁש  ָהָאָמזֹוָנס  ִּבְנַהר 
ְצָמִחים ּוַבֲעֵלי־ַחִּיים ְמֻיָחִדים, ּוָבֶהם ּדֹוְלִפין 
ַחְׁשַמִּלי  ְצלֹוָפח  ָהֲעָנק,  לּוְטַרת  ַהְּנָהרֹות, 
ַרִּבים,  נֹוי  ְּדֵגי  ַּגם  טֹוְרִפים.  ִּפיַראְנָיה  ּוְדֵגי 
ֶׁשָּלנּו,  ָהַאְקַוְריּוִמים  ֶאת  ַהְּמַאְכְלִסים 
צֹוַמַחת  ַהָּנָהר  ְּגדֹות  ַעל  ם.  ִמּׁשָ ְמֻיָּבִאים 
ֶׁשל  ִמיִנים  ַאְלֵפי  ּוָבּה  ֲעִׁשיָרה,  ִצְמִחָּיה 
ֶׁשְּגֵדִלים  ֵמַהְּצָמִחים  ּוְצָמִחים.  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים 

ָּבָאָמזֹוָנס ְמִפיִקים ְּתרּופֹות ַרּבֹות.

ֹלא  ֲעַדִין  ֶׁשְּבֵני־ָהָאָדם  ְסבּוִרים  חֹוְקִרים 
ִּבְנַהר  ַהַחִּיים  ְיצּוִרים  ַרִּבים ֶׁשל  ִמיִנים  ִּגּלּו 
ָהָאָמזֹוָנס ּוִבְסִביָבתֹו. ִמַּפַעם ְלַפַעם ִמְתַּגֶּלה 

ִמין ָחָדׁש ֶׁשָהֱאנֹוׁשּות ֶטֶרם ִהִּכיָרה.

ְסִביב ַהָּנָהר צֹוֵמַח ַיַער ֲעָנק, ָאָמזֹון ְׁשמֹו. 
ָּבעֹוָלם.  ַהָּגדֹול  ַהְּטרֹוִּפי  ַלַּיַער  ֶנְחָׁשב  הּוא 
ֶׁשל  ְׁשָבִטים  ּבֹו  ָחיּו  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ְּבֶמֶׁשְך 
ִאיְנִדָּיאִנים ֶׁשִּנּזֹונּו ִמֶׁשַפע ַהְּצָמִחים ּוַבֲעֵלי־

ְיִליִדים  ִנְׁשֲארּו  ַּכּיֹום  ּוַבָּנָהר.  ַּבַּיַער  ַהַחִּיים 
ֶׁשֹּלא  ִמְׁשַּתְּדלֹות  ְוַהֶּמְמָׁשלֹות  ְמַעִּטים, 

ְלַהְפִריַע ְלֹאַרח ַחֵּייֶהם.

ָהָאָמזֹוָנס,  ְּגדֹות  ַעל  ָחיּו  ְיהּוִדים  ַּגם 
ְּבִעָּקר ֶצֱאָצִאים ֶׁשל ְיהּוֵדי ְסָפַרד. ֵאֶּלה ָהיּו 
ְמִדינֹות  ּוֵמעֹוד  ִמָּמרֹוקֹו  ֶׁשִהְּגרּו  ְיהּוִדים 
ְקִהּלֹות  ֵהִקימּו  ָׁשָנה,  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני 

ְמֻבָּססֹות ּוָבנּו ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֶׁשֶּזה  ָלֶכם  ְואֹוְמִרים  ָחֵבר  ַעל  ְׁשִליִלי  הּו  ַמּׁשֶ ִסַּפְרֶּתם 
ּוְבֵכן,  ֱאֶמת!".  ֶזה  "ֲאָבל  ִמְתּגֹוְנִנים:  ַאֶּתם  ָהַרע'.  'ָלׁשֹון 
ָּדָבר ְׁשִליִלי ַעל ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ֲאִמִּתי, הּוא 'ָלׁשֹון ָהַרע'. 

ְוִאם ְמַסְּפִרים ֶׁשֶקר — ֶזה ִאּסּור 'הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע'.

ַהָּנָהר ַהַּמְדִהים

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ַנֵהל. ֵהם  ל ַהּמֹוָרה ְוַהּמְ ָנה ֵמֵעיֵניֶהם ׁשֶ יָדה ׁשֵ ת ַמּדִ ּבָ ׁשַ ּמּוִדים ּבְ ַבע ְלֵהָעֵדר ֵמַהּלִ ת־ׁשֶ ל ּבַ ׁשּות ׁשֶ ְקִציר: ַהִהְתַעּקְ ּתַ
ה ּוְלַהֲעִרים ָעֶליָה. יׁשָ ּנֹות ּגִ ַמְחִליִטים ְלׁשַ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ַנֵהל  ַרד ַהּמְ ה? ִמׂשְ ִמי ַאּתָ

ן ַאֲהֹרן ַחּזָ

ן... ָאֵכן  ָאה, ּכֵ
ר  ָרִציִתי ְלַדּבֵ

ָך.  ִאּתְ

ַעת ָצֳהַרִים. ׁשְ בּועֹות, ּבִ ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ

ַבע  ת־ׁשֶ ָך ּבַ ּתְ ַמּדּוַע ּבִ
ֶפר  ָאה ְלֵבית ַהּסֵ ֵאיָנּה ּבָ

תֹות? ּבָ ׁשַ ּבְ

ָחה  ּפָ ְרֵאה ָנא, ָאנּו ִמׁשְ
ִתית, ׁשֹוֶמֶרת  ְיהּוִדית ּדָ
ִכים  ְך ָאנּו ְמַחּנְ ת. ּכָ ּבָ ׁשַ
יֶהם,  ל ַחּיֵ ֶאת ְיָלֵדינּו ּכָ

ְוָלֵכן ֵאין ֵהם רֹוִצים ָלֶלֶכת 
ת. ּבָ ׁשַ ֶפר ּבְ ְלֵבית ַהּסֵ

ֶזה לֹא טֹוב, 
ן. ֶזה לֹא  ַחּזָ

טֹוב!

ֵנס  ִית, ֶאּכָ ּבַ הּו ּבַ י ַמּשֶׁ ַכְחּתִ ׁשָ
ֶאְמַצע יֹום ָהֲעבֹוָדה  ְלֶרַגע ּבְ

ד ֶאֱחֹזר.  ּוִמּיָ
ה ּבֹוִכים  ֲאָבל ֶרַגע, ָלּמָ

אן? ּכָ

ָמה ָקָרה?

ית  ְלּתָ ַצו ִזּמּון ִמּבֵ ִקּבַ
ד ֶאל  ֶפר ָלבֹוא ִמּיָ ַהּסֵ

ַנֵהל! ַהּמְ



בעצם  וזו  החסידות.  של  הפנימיים  לערכים  גם 
מטרתי — שהקהל ייצא עם ערכים ולא עם סתם 

מידע". 
שרעיונות  ַבגילוי  מאזיניו  את  מפתיע  הוא 
שנחשבים בימינו 'עכשוויים', בעצם נתגלו על־
ידי החסידות. "רבים נדהמים כשאני מוכיח עד 
כמה החסידות הקדימה את העולם ונתנה מענה 

ללבטיו של האדם בן־ימינו", הוא אומר. 
הקהילות  מקצת  אם  נשאל  הוא  בהרצאותיו 
סגורות,  לקבוצות  בעצם  נהפכו  לא  החסידיות 
תשובתו:  הבעש"ט.  של  החסידות  דרך  הפך 
"במרוצת השנים החסידויות גדלו ונעשו קהילות 
מסתירה  הזו  הקהילתיות  ולפעמים  מאורגנות, 
את האור הפנימי. וגם, מול האתגרים של ימינו 
יש חסידויות שנאלצו להגביה את החומות, כדי 

לשמור על המרקם הפנימי העדין". 

עידן של חיפוש
להיחשף  צריך  יהודי  שכל  משוכנע  בלוי 
"אנחנו  מאוצרותיה:  ולטעום  החסידות  לעולם 
בעולם של חיפוש", הוא אומר. "אנשים כל הזמן 
מחפשים את עצמם, והחיפוש רק הולך ומתגבר. 
להגיע  עלולים  אנשים  האלה  החיפושים  בתוך 
למקורות בעייתיים. אז למה לא לפנות ישירות 

למקור, למעיין, לעולם העשיר של החסידות? 

לגלות  כמהים  אנשים  כמה  רואה  "אני 
כשם  צמאה.  כולנו  של  הנפש  לחיים.  משמעות 
שמגישים  במסעדות  לאכול  התרגלו  שאנשים 
בהן חמישה־עשרה מטבלים, כך אנשים מחפשים 
אל  למים:  לכו  אז  שלהם.  לנשמה  'מטבלים' 
פריצה  יש  בזמננו  ברוך השם,  תורת החסידות. 
אדירה של חסידות בכל מקום ומקום, יש שפע 
של ספרים, שיעורים והרצאות. תטעמו ותתחילו 

לחיות!". 

חיים יהודיים

לעולם ה בלוי  אורי  ר'  של  תקרבותו 
צלילים.  בעקבות  התחילה  החסידות 
הוא  שורשית",  מוזיקה  אוהב  "אני 
לניגון  האזנתי  אחד  "יום  מספר. 
לא  זו  אחד.  ועוד  אחד,  ועוד  אחד,  חב"די. 
הייתה סתם מוזיקה. הרגשתי שהניגונים האלה 
מרוממים את נפשי, ובמיוחד הניגונים המיוחסים 
שחיבר,  לניגונים  שהאזנתי  ככל  התניא.  לבעל 

רציתי להכיר יותר את דמותו ואת תורתו".
בלוי )30(, תושב רמת בית שמש, הוא צאצא 
גדל  אך  הבעל־שם־טוב,  החסידות,  מייסד  של 
החסידי  והעולם  ליטאית,  באווירה  והתחנך 
ניגונים  תקליטור  לו.  מּוכר  היה  לא  הפנימי 
פחות  "לא  ליבו.  את  משך  כלב  יאיר  הרב  של 
מהניגונים עצמם, תפסו אותי הדברים הקצרים 
משחזר.  הוא  ניגון",  כל  בתחילת  אומר  שהוא 
"קלטתי שיש כאן עולם מלא תוכן חסידי עמוק. 
ל'טישים'  חסידית,  להתוועדות  נמשכתי  משם 
של ויז'ניץ, לספרים של ברסלב. הכול יחד סחף 

אותי אל תוך עולם החסידות".

החיים עצמם  
לחייו.  חדשה  משמעות  העניקה  החסידות 
"בחור ישיבה רגיל, גם אם הוא למדן גדול, בלי 
חסידות התורה לא באמת נוגעת בעומק נפשו", 
אומר בלוי. "כך גם בתפילה, בעבודת ה'. תורת 
החסידות העניקה לי טעם חדש בחיי הרוחניים, 
עם  להתמודד  שנדרש  נשוי,  כאדם  ובמיוחד 
אלול,  בחודש  עכשיו  אנחנו  היום־יום.  אתגרי 
לגמרי  חדשה  משמעות  מקבל  הזה  והחודש 
בחסידות. יש הסבורים שהחסידות היא תוספת 

לחיים. אני מרגיש שהיא החיים עצמם". 
חב"ד  חסידות  של  עולמה  את  גם  כשגילה 
משתדל  "אני  השליחות:  לרעיון  מאוד  התחבר 
את  ולשאול  הזאת  החשיבה  צורת  את  לאמץ 
אני  איפה  שלי?  השליחות  עכשיו  מה  עצמי: 

משפיע על עוד יהודי?". 

מסע היכרות בהרצאות
למרצה  אותו  הפך  ולקרב  להשפיע  הרצון 
מבוקש על החברה החרדית ועל העולם החסידי. 
ההווי  על  עורך  שאני  היכרות  מסע  "אחרי 
החסידי", מסביר בלוי, "אני מכניס את מאזיניי 

מנחם כהן

"רבים נדהמים כשאני מוכיח 
עד כמה החסידות הקדימה 

את העולם ונתנה מענה 
ללבטיו של האדם בן־ימינו", 

אומר אורי בלוי

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 051-5415770

"אנשים מחפשים את עצמם". בלוי

"גיליתי טעם חדש בחיים הרוחניים"

basad.co.il ששייחחתת  אאפפייווןן  ממקקייפפהה  חחייננםם  ווללללאא  ההתתחחייייבבוותת

ב"ה
גפן משכנתא ומימון מעניקה לכם את הליווי האיכותי של 

יכולות מימון גמישות ומפתיעות

 קונים דירה 
עם הליווי המקצועי 

של גפן משכנתא:

ב"ה

מהר יותר
הקשרים שלנו עם כל הגופים 

הפיננסים ישיגו לכם משכנתא 
בחצי מהזמן 

משתלם יותר
בזכות ייצוג עשרות אלפי בתי אב מול 

המערכת הבנקאית והפיננסית אנחנו 
משיגים את התנאים הטובים ביותר

אמין יותר
עם למעלה מ30 שנות נסיון בתחום 
הביטוחים והפיננסים, אתם יכולים 

להיות רגועים שאתם בידיים טובות 

יועץ משכנתא + כלכלן

היועצים שלנו זמינים עבורך:

077.231.1351

דקל כהן - זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט, מזמין 
במקצוע  פרקטי  בלימוד  ולהתמקצע  ללמוד  אתכם  גם 
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.

תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

לימוד
מעשי

מקצוע מכובד וריווחי!
ברווח  שמתפרנסים  מרוצים  בוגרים  לעשרות  הצטרף 

עבור שעת עבודה ביום!
• שיטת לימוד אישית: קורס דיגיטלי / קורס פרונטלי.

• מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
• מתנה לכל תלמיד.

בס״ד

077-8039969
לפרטים והרשמה:

www.dekelcohen.net 08-6612407

באושר עדמרגישים חג
שנה מתוקה עם המון...


