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כסלו
"לשנה טובה בלימוד החסידות 

ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו" 
)י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות(

"חסיד הוא פנסאי: יש בתוכו נפש אלוקית, שהיא 
כמו לפיד בוער היא צמאה ונכספת לעשות את רצונו 
של הקב"ה. ותפקידו של החסיד הוא ללכת ולהאיר 

יהודים אחרים שאינם מוארים עדיין ולהדליק את האור 
שבנשמתם" 

)אדמור הרש"ב(

     החודש
הדלקת חנוכיה בבית המדרש של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח. 770 ברוקלין ניו יורק
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8. מושך אש. ח"כ אורן חזן

14. חסידים טובים באמצע הדרך

26. שיירות של אור

תמונת השער

כסלו הוא החודש הקר ביותר בשנה, ויחד עם זאת, החם ביותר בלב. דווקא בימים אלו קורים שני דברים 
שמאירים את העולם באור יקרות: חג החנוכה, שמעביר מדור לדור מסר של מסירות נפש, על יחודו וייחודיותו 

של העם היהודי, וי"ט כסלו, חג הגאולה שלוקח אותנו בשעטה אל תוך הגאולה עם חשיפת סודות ורזין 
דאורייתא בדרך שכל אחד יוכל לקלוט.

אי אפשר לזלזל בחשיבותו של חג זה ולמרות שהנטיה היא לחזור לשגרה, להתכנס בבית ולהתעסק בעניינים 
הפרטיים הרבי מלך המשיח מזכיר לנו יותר מאי פעם, שכסלו הוא חודש של "ופרצת". בגליון זה תקראו ברוח 

האמור לעיל, ראיון מרתק עם ח"כ אורן חזן, פרוייקט מקסים על שביל ישראל, ועוד מיני תופינים שיוסיפו כהנה 
וכהנה אור בחודש החשוך בשנה. מאחלים לכם קריאה נעימה וחורף בריא וחם.
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על   דרוש עיון להתגבר  שניתן 
באמצעות  החשכה 
והקיום  החוכמה, 
מואר  להיות  יכול 

באור האמת.

שחנוכה  פי  על  אף 
זיכרון  חג  הוא 
לעבר, הוא חוגג את 
ההווה ואת העתיד. 
שכן חנוכה הוא לא 
רק חג נס כד השמן 
הקטן שדלק במשך 

את  ממלא  גם  הוא  אלא  ימים,  שמונה 
שבהם  לימים  לגאולה,  בתקווה  העולם 

האור ינצח את הרוע. 

לא לדרוך במקום

אותו  יום  בכל  מדליקים  איננו  בחנוכה 
שמוסיפים  הוא  הסדר  אלא  נרות,  מספר 
נר  מדליקים  הראשון  ביום  ליום.  מיום 
הלאה.  וכך  נרות,  שני  השני  ביום  אחד, 
עוצמת  את  ומגבירים  מוסיפים  יום  בכל 
אל  לכאורה,  מגיעים,  אשר  עד  האור 
השלמות אל היום השביעי, שבו מדליקים 
שבעה נרות כנגד שבעת הנרות של מנורת 
בית-המקדש. אולם מיד למחרת אומרים 

לנו: הדליקו נר נוסף, נר שמיני.

להגביר  הצורך  את  ממחיש  זה  דבר 
בנקודה  החושך.  התעצמות  כנגד  אור 
סמלית זו מסתיימים ימי החנוכה, כשהם 
לעולם  תמידי:  מסר  אחריהם  מותירים 
בקיים,  לא לדרוך במקום, לא להסתפק 
אלא תמיד להוסיף באור, ועל כל תוספת 
החיובי  בצד  להרבות  יש  השלילי,  בצד 

עד שהאור יסלק כליל את החושך. 

לצאת ולהאיר את החוץ

על פי הדברים האלה ניתן להבין גם את 
החנוכה  נרות  בין  נוסף  שינוי  טעמו של 
לנרות בית המקדש. בבית המקדש דלקה 
הבית,  בפנים  ההיכל,  בתוך  המנורה 

מציבים  אנו  החנוכה  נרות  את  ואילו 
דווקא "על פתח ביתו מבחוץ".

שבית  בזמן  כי  הוא  כך  על  ההסבר 
לכל  יוצאת  אורה  וממנו  קיים  המקדש 
העולם כולו, די בהדלקת הנרות בפנים, 
בתוך הבית. אולם כאשר "החושך יכסה 
ארץ", או כלשון הגמרא לגבי זמן הדלקת 
אי  החמה"   "משתשקע  החנוכה:  נרות 
אפשר עוד להסתפק באור המאיר בתוך 
הבית, אלא צריך להדליק אור גם בחוץ, 

במקום החושך.

חשש  יש  החשיכה,  גוברת  בחוץ  כאשר 
הבית  את  הסובבים  השליליים  שהדברים 
האור  על  ויעיבו  פנימה  גם  יחדרו  מבחוץ 
להסתפק  אין  כזאת,  בשעה  לכן,  שבו. 
בהארת פנים הבית, אלא חובה להציב את 
כדי  הבית,  בפתח  דווקא  המאירים  הנרות 
ש'רשות הרבים' תואר אף היא מאור הנרות.

נראית  לעתים  כאשר  אלה,  בימינו 
באמונה  הדבקות  במידת  נסיגה  בעולם 
כך  על  להגיב  צריך  אמת,  ובערכי 
החוצה.  ובהפצתה  האמונה  בהגברת 
שכאשר  המוטעית,  לסברה  בניגוד 
צריכים  החיצונית,  ההתנגדות  גוברת 
הנכון,  הוא  ההפך  ולהתקפל,  לסגת 
להקפיד  צריכים  כזאת  בשעה  דווקא 
התורה  בקיום  שלמה  דבקות  על  יותר 
ומצוותיה מתוך גאון יהודי, ואף להפיץ 

האמונה  ערכי  את 
והתורה החוצה.

לא  כאלה  בימים 
להסתגר  רק  יועיל 
המסגרת  בתוך 
החיובית, שכן הרוחות 
המנשבות  השליליות 
לחדור  עלולות  בחוץ 
לצאת  צריך  פנימה. 
אור,  ולהפיץ  החוצה 
האור  על  לשמור  וכך 
למשוך  ואף  הפנימי 

אליו את אלה הנמצאים 'בחוץ'.

אור קטן מגרש
הרבה מן החושך

אם  ולומר,  בדברים  להרהר  אדם  יכול 
בזמן בית-המקדש אירע מה שאירע עד 
שנזקקו לנס מיוחד, הרי בזמננו, כשעם 
'מעטים'  של  במעמד  מצוי  ישראל 
בחוץ,  הגוברים  הכוחות  מול  ו'חלשים' 
האם יש סיכוי כלשהו לעמוד במשימה, 
החושך  על  הקדושה  אור  את  להגביר 

והטומאה?

ימי החנוכה הם התשובה לכך: הקב"ה 
בגבור  דווקא  מיוחד  כוח  ליהודי  נותן 
ולא  נרות  שמונה  להדליק  החשיכה 
ולא  לבית  מחוץ  להעמידם  שבעה, 
לו  לאפשר  כדי  זאת,  כל  בתוכו. 
להתגבר על כל המכשולים והעיכובים 
הכוחות  לנו  ניתנו  בדרכו.  הנקרים 
בהם  להשתמש  רק  וצריך  הדרושים, 

ולהוציאם לפועל.

שהם  חנוכה  נרות  על  נאמר  כך  משום 
"אינם בטלים לעולם". נרות בית המקדש 
עמו  והביא  גבר  החושך  כאשר  בטלו 
אבל  שלאחריו,  והגלות  הבית  חורבן  את 
הוא  ייעודם  שכל  החנוכה,  נרות  שמונת 
להתמודד עם החושך ולהאירו, אם נקשיב 
ונלמד מה שהם מספרים לנו מובטחים אנו 

כי נרות אלה "אינם בטלים לעולם".  

להקשיב לנרות
מה הקשר בין נרות החנוכה לצדיקים נסתרים?   מה ההבדל בין אור רגיל אור בראשיתי ומתי 

נראה נזכה לראותו?    מדוע מדליקים בכל יום נר נוסף, ומה המשמעות של נרות החנוכה 

לעומת מנורת המקדש?   דרוש עיון לחודש כסלו

אוריה בר לב

"
חנוכה  שנרות  למה  להקשיב  צריך 
טבע  הזה  המשפט  את  מספרים". 
האדמו"ר  הוא  המהר"ש,  הרבי 
היא  וכוונתו  חב"ד  בשושלת  הרביעי 
ביופי  להתבונן  די  לא  כי   להסביר 
הנרות, אלא עלינו לשים לב ללקח שהם 

מלמדים אותנו.

מצטבר,  רוחני  תהליך  הוא  החנוכה  חג 
המודלקים  הנרות   36 כל  שבמהלכו 

גדלים וחושפים את אור הבריאה. 

 44 המכילות  אריזות  תמצאו  בחנויות 
נכון  הזה  המספר  אבל  לחנוכה,  נרות 
ה"שמשים",  את  גם  סופרים  אנו  אם  רק 
אותו נר נוסף הנר שאנו מדליקים עימו 
את שאר נרות החנוכיה בכל אחד מימות 
המספר  את  נחשב  אם  אך  החנוכה. 
ללא  עצמם,  החנוכה  נרות  של  המדויק 
מהמצווה  חלק  מהוו  שאינו  ה"שמש" 

עצמה נקבל את המספר 36.

האור הבראשיתי שנגנז

נחשב  האור  רבות  פעמים  אור?  מהו 
כמשל לחכמה. הסמל הגרפי האוניברסלי 
ובתרבויות  בשפות  אור.  הוא  להבנה 
רואה"  "אני  במילים  משתמשים  שונות 

כביטוי להבנת דבר מה. באנגלית המושג 
"I see" משמעו, אני מבין.

בתורה  משמשת  "אור"  המילה  לעתים 
העולם  בריאת  וחוכמה.  ידע  של  במובן 
התלמוד  אור".  "ויהי  במילים  החלה 
מסביר שאור זה האיר לאדם וחווה במשך 
ועד  בצהריים  שישי  מיום  שעות,   36
האדם  ביכולת  היה  כאשר  השבת,  צאת 
העולם  "מקצה  ולראות  באור  להשתמש 
בפני  הוצגו  זה  זמן  במשך  קצהו".  ועד 
והחוכמה  המין האנושי האור הבראשיתי 

הפנימית של התכלית ושל האמת.

תוכל  הבריאה  שתכלית  כדי  אולם 
להתגשם, הוסתר האור רב העוצמה הזה 
כדי  זאת  יבואו,  לימים  ונגנז  היקום  מן 
בין  החופשית  הבחירה  תהיה  שלאדם 

אור לחושך ובין טוב לרע.

ומאז שנגנז אנו מייחלים לאור הזה. אנו 

מחפשים אותו ומבקשים אותו בתפילה, 
לנו  ניתנה  טובים.  ובמעשים  בלימוד 
החשוכות  בשעותינו  אפילו  האפשרות 
הבראשיתי.  האור  אל  להתחבר  ביותר 
המדרש  שואל  זה"  אור  נגנז  "היכן 

ומשיב: "בתורה".

חוגגים את העתיד

יכולים  אנו  התורה  את  לומדים  כשאנו 
וכוונת  התכלית  החוכמה,  את  לחוות 
ישנן  ודור  דור  בכל  בנוסף,  הבריאה. 
שלושים ושש נשמות נשגבות השומרות 
אותו.  ומטפחות  מזינות  הזה,  האור  על 
או  האלה,  הצדיקים  ושישה  שלושים 
כפי הביטוי השגור "ל"ו צדיקים" החיים 
בהיחבא ובצניעות, הם ניצוצות של אותו 
אור נסתר. באמצעות תודעתם המזוככת 

חודר אור התורה לעולם ומתפשט בו. 

האור  החנוכה,  ימי  שמונת  במהלך 
עולמנו.  את  ומאיר  שב  הזה  המופלא 
החנוכה  בנרות  השבת,  נרות  כמו  שלא 
אישית.  הנאה  למטרת  להשתמש  אסור 
"הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות 
בלבד".  לראותם  אלא  בהם  להשתמש 
אל  החנוכה  נרות  את  מציבים  אנו 
אורח,  עובר  לכל  כסימן  לבית  מחוץ 

החנוכה  נרות  את  מציבים  אנו 
עובר  לכל  כסימן  לבית  מחוץ  על 
אורח, שניתן להתגבר על החשכה 
יכול  והקיום  החוכמה,  באמצעות 

להיות מואר באור האמת
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        ראיון
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הוא מלך הסלפי, בתקשורת אוהבים 
לשנוא אותו וברחוב-לחבק אותו והוא לא 
משאיר אף אחד אדיש   ובכל זאת, עם 

כוונות רציניות ועשיה משמעותית, 
ח"כ אורן חזן מצהיר: אני פה כדי 
להשפיע    וכמובן, לא שוכח את 

הבסיס לעם יהודי גאה: תורת ישראל  
 ראיון

רבקי קמינקר | צילום: פרטי
באדיבות לשכת הח"כ

היעד:
לשרת את

עם ישראל,
ארץ ישראל 

ותורת
"ישראל
"

>

ה
פחות  שקצת  עובדה  נה 
הכנסת  חבר  אודות  פופולארית 
הוא  כהונתו  במשך  חזן:  אורן 
בענייני  חוק,  הצעות   140 יזם 
ביטחון, חברה, משפחה, כלכלה ועוד. הצעות 
של  לפרטים  ויורדות  יצירתיות  שלו  החוק 
כלומר,  ישראל.  בארץ  החיים  תחומי  מגוון 
מאחורי דמותו הצבעונית עומד אדם שמבין 
בזמן  רק.  ולא  בו,  שבחר  הציבור  את  את 
שנאומיו  ברעש  עסוקים  התקשורת  שכלי 

והתבטאויותיו יוצרים, חזן עושה.

חוזר לעשות סדר
בכנסת  הרביעי  הנוכחי,  החורף  מושב  את 
הרפואה,  בבית  באשפוז  חזן  אורן  פתח  ה-20, 
בכנסת,  סוער  עבודה  יום  בסוף  הובהל  אליו 
תחת  נרגש  סרטון  שפרסם  אחרי  רב  לא  זמן 
הכותרת "מרגיש כמו היום הראשון ללימודים" 
מהמליאה המתחדשת. ממיטת חוליו הוא עוקב 
ומתקשה  הזמן,  כל  בכנסת  שקורה  מה  אחרי 
לחכות לסיום ימי ההתאוששות ולחזרתו "כדי 
זו לא הפעם הראשונה  לעשות סדר", כדבריו. 
מאושפז  עצמו  את  מוצא  חזן  אורן  ח"כ  בה 

אחרי שהעבודה פוגעת בבריאותו. 

מה בעצם קרה שם? הנאומים עולים לך בבריאות 
עד כדי כך? 

שקרה  "מה  הדברים:  בין  לקשר  ממהר  לא  חזן 
לומר  אפשר  ישיר.  באופן  לכך  גרם  לא  בכנסת 
וזה  שזה הגביר את הכאב שקיים גם ללא קשר 
נורמלי" הוא מסביר ומרגיע "אם יש לך מכה ביד, 
זה כאב אחד, אבל כשלוחצים לך על המכה זה 

כואב יותר. אבל אני אחרי זה והכל  טוב ויפה".

וכשתחזור, מה מחכה לך בסדר היום? 

"אחד הדברים שאני רוצה להתעסק בהם בקרוב 
מתייחס  הוא  תפילין"  לדוכני  הדו"חות  אלו 
חסידי  שקיבלו  שקלים  מאות  בגובה  לקנסות 
ובתל אביב, עקב  חב"ד מספר פעמים בהרצליה 
הצבת דוכן רחוב המציע הנחת תפילין. "זה מזעזע 
ייתכן  "איך  פוסק  חזן  אנטישמיות"  זו  בעיניי. 
במצווה  ישראל  עם  את  לזכות  שרוצה  שמי 
שאם  בטוח  אני  קנס?  מקבל  יהודית  במדינה 
זה  הרחוב  באמצע  שטיח  פורש  היה  מוסלמי 
אני מתכוון  לגיטימי.  יותר  באופן  היה מתקבל 
לי  חורה  הזו.  המכוערת  בתופעה  להילחם 
שמתנכלים למי שרוצה להפיץ יהדות בישראל, 
לא אלו הדברים שאנחנו צריכים להלחם בהם, 

ובטח שלא במי שמפיץ את זה עם חיוך". 
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העם אוהב,
התקשורת פחות

ח"כ חזן הצעיר נע כל הזמן בין שני הקצוות 
בלשון  התקשורתית,  החיבה  חוסר  של 
המעטה, לאהדת הקהל. הוא זוכה לכותרות 
לדמויות  הפוליטיים,  בדיווחים  בולטות 
ולתזכורות  סאטירה  תכנית  בכל  ראשיות 
חוזרות ונשנות של ביטויים בלתי נסלחים. 
בעצמו  בטוח  לחלוטין  הוא  אחד  מצד 
ובדרכו, כשהוא ניזון מהסיפוק בהצלחותיו 
ישראל  לאזרחי  טובים  לשינויים  להביא 
עדיין  הוא  ומאידך  אוהביו,  ומהחיבוק של 
שהוא  עד  מהתקשורת  חיובית  לעין  כמה 
שונאים  למה  בטלוויזיה:  בתמימות  שואל 

אותי? 

"אני עדיין שואל את זה", הוא אומר בגילוי 
אותי.  שונאים  למה  מבין  לא  "אני  לב. 
הדברים שאני אומר, אלו לא פליטות פה. 
לא  בדרכה  והאמת  האמת,  את  אומר  אני 

תמיד נוחה ונעימה". 

יש לך תשובה לכך?

נראה  ולא  כיפה  חובש  בחור שלא  "רואים 
דתי באופן הרגיל, שנלחם על התורה ועל 

מפריע  וזה  הארץ,  שלימות  ועל  השבת 
כשאני  ומפחיד  רחוק  דבר  רואים  להם. 
מסביר  הוא  ומחבק"  עדין  מאוד  בעצם 
מי  יש  הזרם  נגד  הולך  "כשאתה  ברוגע. 
אומר  אני  סתם  לא  הזה.  מהדבר  שנבהל 
אני  עימדי.  אלוקים  השם  פעם  אחר  פעם 
נעים  לא  שלעיתים  מה  את  לומר  אמשיך 
לא  ואני  שלי  התפקיד  זה  כי  לשמוע, 
מפחד. מעל זה יש לנו אחד את השני, את 
בורא העולם ואת הארץ שלנו. אלו שלושת 

הכוחות החזקים יותר מהכל". 

להזיק  יכולה  הדרך  לפעמים  אולי  אבל 
למטרה?

בטוח.  חזן  למטרה",  מזיקה  לא  "הדרך 
היא  אותנטית  היא  אבל  שונה  היא  "הדרך 
וכמה  רוצה  שהציבור  מה  זה  טבעית. 
שמדברים  באנשים  מאס  הציבור  אליו. 
וקומבינציות.  וקומבינות  בסיסמאות  איתו 

את  עצם  ם העם  י י נ י ע ה
ך  ש מ שנים, ב

ל  ב א

אותם  משרת  אותי  רואים  הם  עוד.  לא 
נאמנה". 

מה אתה מרגיש מהעם? 

"אי אפשר להכחיש את האהדה הציבורית 
ממני  השונים  אנשים  גם  כלפיי.  שיש 
לא  אני  אותי.  מחבבים  אידיאולוגית 
לשמוע  שרוצים  מה  שאומר  כנסת  חבר 
ומתהפך כל רגע. אני מאמין שאנחנו בדרך 
מנהיגים  לרצות  ימשיך  שהציבור  הנכונה, 
רם  בקול  האמת  את  להגיד  חוששים  שלא 
שמנחה  האחיד  בקו  להאמין  ונשארים 

אותם כל הזמן". 

מקבל  הוא  עליו  שמבצעים  החיקויים  את 
לא  עצמי  הומור  לו  שאין  "מי  בהומור: 
יוכל להיות מספיק איתן כדי להיות שליח 
מאוד  קו  על  הולך  שאני  יודע  אני  ציבור. 
בצד  תמיד  להיות  נשמר  אני  אבל  דק, 
לאנשים  גורם  אני  אם  הגבול.  של  הבטוח 
זה כביכול  גם אם  ולתחושת אושר,  לחייך 

על חשבוני, אני מקבל את זה באהבה.

בחיוכו  מסכם  הוא  מה?",  "יודעת 
מהדרך,  ליהנות  גם  "חשוב  המפורסם, 

במיוחד אם היא קשה ומלאת מהמורות".

ממה אתה נהנה בעיקר? 

להנות מהם. האנשים  לי המון דברים  "יש 
זה  את  הבעיות.  את  להם  פתרת  מחייכים, 
אני נושם, זה האוויר שלי. אני זוכר תמיד 
כנסת  חבר  להיות  להגיע  העיקר  שלא 
אומר  יום  כל  אני  הכיסא.  את  ולהשיג 
בימים,  בא  מבוגר,  אהיה  שכשאני  לעצמי 
והנכדים,  והילדים  אשתי  רינת  עם  ואשב 
אוכל לספר להם שעשיתי הרבה למען עם 

ישראל".

בכנסת יושבים מחבלים
מאוד  מהר  והפך  מכבר  לא  שנישא  חזן, 
החדש  בסטטוס  הציבור  את  שיתף  לאבא 
ולחיבוק  עצומים  אהדה  לגלי  וזכה  שלו, 
בין  בשילוב  משתף  הוא  מהעם.  אותנטי 

הורות לעבודה ציבורית:

אתה  צעדים  ובאילו  זאת,  תעשה  כיצד 
מתכוון לנקוט? 

יש  גדולות.  בהצהרות  לצאת  צורך  "אין 
הגיוני.  ולא  בנאלי  מאוד  עיוות שהוא  פה 
הנושא  את  להעלות  הולך  אני  ראשית, 
יהיה  שלי  הנאומים  אחד  היום.  לסדר 
מרוכז בדיוק בזה. ומשם אפעל שלב שלב 
להביא לשינוי. אוי ואבוי לנו שהגענו מצב 

כזה".

אל תכפישו
את הציבור החרדי

איך, לדעתך, הגענו באמת למצב הזה? 

לב  לשים  שבלי  המודרניזציה  מחלת  "זו 
אנחנו  מהמקורות.  מאוד  אותנו  הרחיקה 
דמוקרטיה  שאנחנו  שלפני  לזכור  צריכים 
מדינה  אנחנו  בעולם  מדינה  סתם  או 
יהודית" הוא מציין בכאב. "במשך אלפיים 
ניסו  בעולם,  היהודי  העם  גלות של  שנות 
דתנו  את  להמיר  וניסו  אותנו  לשנות 
הללו  התופעות  בעיניי  זה.  על  ונלחמנו 
מעידות אפילו על סכנה קיומית שאם לא 
יעצרו אותה בזמן, נמצא את עצמנו בזמן 
אחר או במקום אחר. חלק מהשליחות שלי 

זה לגרום לכך שזה יעצור כאן". 

בעיקר  מקרוב,  מכיר  חזן  חב"ד  את 
את  ומצא  בבורגס,  חי  בהם  מהשנים 
את  מקבל  בחו"ל  ישראלי  כל  כמו  עצמו, 
"הרב  חב"ד.  בבית  היהודיים  צרכיו  כל 
איש  בבורגס,  הרבי  של  השליח  הלפרין, 
מאוד מיוחד שקשה לתאר במילים. זכיתי 
האישית  ברמה  להכיר  בביתו,  להתארח 
יש  הזו.  הגדולה  השליחות  מהי  ולהבין 
נשוי  אחי  חב"ד,  בכפר  משפחה  קרובי  לי 
שאני  הסיבות  אחת  גם  זו  לחב"דניקית. 
בכנסת  גם  הזה.  הדבר  את  קשה  לוקח 
החיבור  תפילין,  להניח  לפעמים  זוכה  אני 
הוא טבעי ונכון. יוצא לי לדבר הרבה עם 
אי  עניין  נגד  צעירים שמתקוממים  חבר'ה 
אל  להם:  אומר  ואני  החרדים  של  הגיוס 
דמיינו  החרדי.  הציבור  כל  את  תכפישו 
מגיעים  בעולם,  מטיילים  לעצמכם שאתם 

למקומות נידחים ואתם זקוקים לעזרה, מי 
שמקבל אתכם בסבר פנים יפות בכל מקום 
נכון  אז  חב"ד.  של  השליחים  אלו  בעולם, 
שיש הבדלים ויש חילוקי דעות, אחרי הכל 
ננסה  בואו  אבל  אנשים,  של  מגוון  אנחנו 
אני  היפה.  באופן  הדברים  על  להסתכל 
פשוט  זה  לעשות  שצריך  מה  שכל  חושב 

להרגיע ולהסביר". 

איך מרגיעים? 

ושירות  תורה  לימוד  של  הנושא  "למשל, 
מנושאי  לאחד  ישירות  צולל  הוא  בצבא", 
הפולמוס העיקריים בעם, "אני תומך בכך 
יתגייס.  שלא  תורה  ללמוד  שרוצה  שמי 
כמובן, מדובר על מי שבאמת יושב ולומד, 
אם  אבל  זמני.  כפטור  זה  את  ינצלו  שלא 
שזה  האמנו  גלות  שנות  אלפיים  במשך 
נפרד  בלתי  חלק  זה  עלינו,  ששומר  מה 

וכך  ומהקיום שלנו כעם,  מהמסורת שלנו 
צריך להתייחס לזה. 

"יש לנו זיכרון קצר, ומי שמוביל אותנו אל 
השכחה זו הנהגה אנטי יהודית. יהדות היא 
שמרנו  ההיסטוריה  לאורך  מופלא.  דבר 
השם.  וקידוש  נפש  חירוף  כדי  תוך  עליה 
יהודים תחת המשטרים הכי חשוכים עשו 
משפחה  של  צביון  על  לשמור  כדי  הכל 
אם  לנו  ואבוי  אוי  וחגים.  יהודית, שבתות 
זה כעם החי בארצו.  אנחנו לא נעשה את 
ולא  כפוי  למשהו  השבת  את  הפכו  איך 
רצוי? אני פשוט רוצה להזכיר את הדברים 
בשבוע,  ביותר  היפה  היום  בשבת,  היפים 
לנוח,  מאפשרת  יום  היום  תלאות  שמתוך 
יוכלו  וכולם  וחברים.  משפחה  לפגוש 
אם  הללו  היפים  הדברים  את  לראות 

יפסיקו לפחד".

זו מחלת המודרניזציה שבלי לשים לב הרחיקה 
אותנו מאוד מהמקורות. אנחנו צריכים לזכור 

שלפני שאנחנו דמוקרטיה או סתם מדינה 
בעולם אנחנו מדינה יהודית"  "

"מי שאין לו 
הומור עצמי 

לא יוכל להיות 
מספיק איתן כדי 

להיות שליח ציבור. אני 
יודע שאני הולך על קו 

מאוד דק, אבל אני נשמר 
להיות תמיד בצד הבטוח 

של הגבול"

מרגיש את החיבוק מהרחוב. אורן חזן עושה סלפי

מניח תפילין בכנסת. חזן
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שהפכת  מאז  בהרבה  השתנו  שלך  החיים 
לבעל משפחה? 

צוחק"  אני  יותר..  מעייפים  נהיו  "החיים 
הוא צוחק וממשיך, "אבל יש יותר אחריות 
חוץ  אנשים  לעוד  לדאוג  צריך  כשאתה 
ממך. ושוב, אני נהנה מכל רגע, בכל רגע 
שיש לי.  עכשיו אני מבין יותר מה שאבא 
קורס  כשסיימתי  שרק  תמיד  מספר  שלי 
הוא  כי  ילד,  לו  שיש  גילה  הוא  קצינים 
זה  הציבוריים,  החיים  אלו  בבית.  היה  לא 
שמח  ואני  גדולה  זכות  זו  אבל  המחיר, 

שנבחרתי למלא אותה". 

מה היעד הבא שלך?

עם  את  לשרת  כדי  שאפשר  רחוק  "הכי 
ישראל. החץ מכוון  וגם את תורת  ישראל 
רחוק.  שיותר  וכמה  גבוה  שיותר  כמה 
שנים.  להרבה  להשאר  כדי  לכנסת  הגעתי 
כל חוק שאני שותף לו, בין אם הייתי יוזם 
יחיד או שותף, אני גאה בו. בסופו של דבר 
האזרחי.  היום  סדר  על  משפיעה  הכנסת 
אנחנו מעורבים בחיי הפרט בחיי היום יום. 
הדברים שאני גאה בהם יותר, הם העבודה 
עם חלקים בציבור שאין להם לוביסט, אין 
והנושא  הגבוהים  ייצוג הדרגים  להם שום 
האלה  החוקים  דווקא  'טרנדי'.  לא  שלהם 
יותר  שאני  אלו  הם  בפרט,  שמתעסקים 
מתחבר אליהם. למשל "חוק האימוץ", או 
שתהיה  המאבטחים  של  לרווחתם  דאגה 
ועם  ממוזגת  מקורה,  שמירה  עמדת  להם 
לאותם  שקשורים  חוקים  חשמל.  נקודת 

'שקופים' שאין מי שיעזור להם. 

עליהם  עובד  שאני  מהחוקים  "הרבה 
חלק  שהוא  שלנו,  לחוסן  קשורים  בנוסף 
המעמד  בביסוס  בביטחון,  חשוב  מאוד 
שלנו כמדינה חזקה ובשלימות של ארצנו. 
צריכים  כנסת  חברי  הגבול.  הם  השמיים 
שלהם,  הבוחרים  של  האג'נדה  את  לבטא 
וכל הנושאים שזורים בחוט מאוד מיוחד. 
מדבר  פעמים  הרבה  עצמי  את  מוצא  אני 
על העובדה שבכנסת יושבים מחבלים של 
פה  שתהיה  רוצים  שלא  יהודים  או  ממש, 
פותח  אני  האלו  ובדברים  יהודית,  מדינה 

את הדלת לטפל בנושאים מאוד בעייתיים. 
אני מקבל פידבק שמוכיח לי שצדקתי. אני 
שמהרגע  בהלול,  זוהיר  את  להזכיר  רוצה 
טרור  בתומך  שמדובר  התרעתי  הראשון 

כמדינה  נכון.  כדבר  הסתבר  זה  ועכשיו 
בין  ביום שנצליח לשלב  רציף.  קו  לנו  יש 
נגיע  בישראל,  החלקים  כל  ובין  הדברים 

לחיים של שלום". 

לצידנו אבל לא על חשבוננו
זה יעד ריאלי מבחינתך?  

ברחובות  ישחקו  ילדים  כי  נאמר  "בנבואה 
ירושלים. היה חלום רחוק במשך אלפי שנים, 
שאף אחד לא האמין שיכול לקרות. וזה קורה. 
הבאה  'לשנה  מתפללים  עדיין  אנחנו  אבל 
בירושלים הבנויה' כי החלום עדיין לא הושלם. 
יש לנו את האפשרות לחיבור בין כל הכיוונים 
והסוגים בעם. זו המשמעות האמיתית בעיניי 
לקיבוץ גלויות. ליצור בתוך כור ההיתוך הזה 
מדינה יהודית שקטה שכל אויביה וכל העמים 

מסביב משתאים ולומדים ממנה. 
ישראל  עם  שכל  לימים  שנחזור  רוצה  "אני 
נלחם על ארץ ישראל" הוא מתפייט בתקווה 
מספיק  "היא  פקוחות.  ובעיניים  אמיתית 
גדולה ומספיק ברוכה ואחרים יכולים לחיות 
כאן לצדנו אבל לעולם לא על חשבוננו. אם 
מדינת  את  רואה  אני  קדימה,  מסתכל  אני 
מדינה  דרך,  פורצת  כמדינה  ישראל  ארץ 
לגויים. חולשת על ארץ  שיכולה להיות אור 
ישראל, שומרת עליה ומטפחת אותה, ובעיקר 
'ושבו  אימנו  רחל  של  הנבואה  את  מקיימת 

בנים לגבולם' ".  

"הדברים שאני 
גאה בהם יותר, 

הם העבודה  
עם חלקים 

בציבור שאין להם לוביסט, 
אין להם שום ייצוג הדרגים 

הגבוהים והנושא שלהם 
לא 'טרנדי'. דווקא החוקים 

האלה שמתעסקים 
בפרט, הם אלו שאני יותר 

מתחבר אליהם. למשל 
"חוק האימוץ", או דאגה 

לרווחתם של המאבטחים 
שתהיה להם עמדת  מירה 

מקורה, ממוזגת ועם 
נקודת חשמל"

נלחם בשנאת הדת. אורן חזן בהכנסת ספר תורה
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שביל ישראל הוא חלום ומשאת 
נפש של טיילנים רבים, ויחד עם זאת 

מדובר באתגר לא פשוט    מטיבי 
לכת בלבד יסיימו אותו בתקופה 

של כחודש וחצי והשאר, למקוטעין   
 בדיוק בשביל האנשים האלו 

נמצאים "מלאכי השביל" ובתוכם 
כמה שליחים ששמו להם למטרה: 

לקרב ולאחד   מסע מרתק

שניאור זלמן לוין | צילום: מאיר 
דהן, מועצה איזורית ערבה, פרטי

חב"ד
בשביל
ישראל

פרוייקט
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רענון, לכיבוס בגדים, לסעוד את ליבם, 
ובעיקר לנוח. 

תחת  זאת  לעשות  יכולים  אמנם  הם 
השמים  לכיפת  מתחת  או  רענן  עץ 
אויר  )במזג  מאולתר  באוהל  ואפילו 
אותן  של  תפקידן  מגיע  כאן  אבל  נח(, 
המטיילים.  את  שמארחות  משפחות 
נקראות  הן  המודרני  הישראלי  בז'רגון 

אנשים  אותם  היפה'.  'הישראלי 
בערים  או  ביישובים  מתגוררים 

את  ומציעים  השביל,  לאורך 
כל  ללא  לצועדים  בתיהם 

תמורה. מי מהם מציע 
מהם  ומי  שינה 

ושתייה  אכילה 
ואטרקציות 
ופעילויות 
 , ת ו ר ח א

ה  נ כ מ ה
שהכול  המשותף 

ללא  בחינם  ניתן 
שמותיהם  רווח.  מטרת 

מעודכנים  וכתובותיהם 
ישראל  שביל  של  מיוחד  באתר 

תחת הכותרת "מלאכי השביל".

גריזי  ניצן  הרב  של  משפחתו  היא  כך 
מארחת  ארוכה  תקופה  שבמשך  מצפת 
את מטיילי השביל. משפחת גריזי אינה 
שמבצעת  היחידה  החב"דית  המשפחה 
חסד במסגרת הזאת. "ישנה גם משפחת 
בערבה,  הרבי  שליח  בלוי,  משה  הרב 
אורחים",  מכניס  הוא  שגם  ששמענו 
אומר ניצן ומסביר שרק משוגעים לדבר 
עד  רגלית  השביל  את  לסיים  מצליחים 
מהצפון,  בשונה  הדרום,  "באזור  אילת. 
מההליכה  הרבה  ועצים.  מים  אין  שם 
היא במקומות שחונים וחשופים לשמש 
שמתחילים  מאלו  שרבים  כך  הקופחת, 
את  לסיים  מצליחים  לא  דן,  בקיבוץ 

המסלול באילת".  

ניצן אינו איש של פרסום, את כל דבריו 
"מלאכי  על  לכת.  בהצנע  עושה  הוא 

השביל" הסכים לדבר רק מפני שהדבר 
נוספים  ושליחים  משפחות  לעודד  יכול 

להצטרף לפרויקט. 

ניצן ואלכס מדברים על 
חסידות

במהלך הריאיון שערכנו עם ניצן בעבר, 

שני  עם  ומשוחח  מבשל  אותו  פגשנו 
שעה.  באותה  בביתו  ששהו  מטיילים 
כשנכנסנו, גדענו שיחה ערה עם אלכס, 
קצין משוחרר מחטיבת כפיר ששאל 'מה 
מאוחר  החסידות'.  תורת  של  החידוש 
הראשונה  הפעם  שזאת  לנו  סיפר  יותר 
גר  "אני  חרדי.  יהודי  עם  מדבר  שהוא 
של  שכונות  שתי  ישנם  שם  באשדוד, 

 ,24 בן  ורון, 
סיום  אחרי 
פלוס  הצבא 
 , ם י א ו ל י מ
ליד  נעמד 
אוסישקין  בית 
שבקיבוץ  ההיסטורי 
על  העליון.  בגליל  דן  תל 
שכמו תיק גדול במשקל 18 קילוגרמים, 
מקל  בידו  אוחז  גבוהות,  בנעליים  נעול 
הייתה כמה דקות  הליכה סמלי. השעה 
נפלא.  צפוני  אוויר  מזג  הזריחה,  אחרי 
הוא הרים את עיניו ונתן מבט נוסף בנוף 
הקסום שסביבו. הוא שאף מלוא ראותיו 
בנשיפה  החוצה  אותו  נשף  נקי,  אוויר 
הראשונה  הפסיעה  את  ועשה  ארוכה, 
מאלף  יותר  ישראל.  ארץ  בשביל  שלו 
מתכוון  הוא  אותם  לפניו,  קילומטרים 
בחודשיים–שלושה  ברגליו  לעשות 

החודשים הקרובים, תלוי לפי הכוחות.

בתוך מסע החיים

תל  דרך  דורון  יעבור  הבאים  בימים 
בהרי  ימשיך  מירון,  הר  דישון,  נחל  חי, 
הגליל מנחל עמוד לכיוון טבריה עילית, 
דרך הירדן להר תבור, למשהד וציפורי, 
יעצור בדרכו במערת אצבע והר חורשן, 
ימשיך לחדרה בואכה נתניה ותל אביב. 
את  לעשות  יתחיל  קצרה  מנוחה  לאחר 
דרך  והלאה,  המרכז  מאיזור  הקטע 
מודיעים,  מצפה  אל  הירקון  מקורות 
לכיוון שער הגיא ומשם אל איזור הסטף 
בפרוזדור ירושלים. משם יתחיל להדרים 
ככל  קשת.  ותל  גוברין  בית  לכיוון 
שידרים יותר, הנוף הירוק יהפוך לחום. 
עמשא  להר  יגיע  הוא  וחולות.  הרים 
הגדול  למכתש  משם  ערד,  ולפארק 
ומעלה צין, ימשיך לכיוון הערבה, ספיר 
ועין  שחורת  לקניון  שיגיע  עד  ושיזפון 
במעבר  הסופית  לתחנה  ומשם  נטפים 

הגבול של טאבה.

כן, זוהי ארץ נחלי מים עיינות ותהומות, 

ארץ  בה,  אלוקיך  ה'  עיני  אשר  ארץ 
ישראל  ארץ  ובקיצור:  ודבש  חלב  זבת 
אלפי  ים.  ועד  מירדן  הקטנטונת 
'שביל  את  שנה  מדי  עושים  צעירים 
וקונים  הדרום,  ועד  מהצפון  ישראל', 
אמות  מד'  יותר  הרבה  בפסיעותיהם 
"מלאכי  מחכים  ולהם  ישראל,  בארץ 
גם  ביניהם  שונות,  בנקודות  השביל" 
המשיח  מלך  הרבי  ושליחי  חסידים 
מקבלים  הם  בשעתו,  אבינו  וכאברהם 
ובלינה,  בשתיה  באוכל  באהבה,  אותם 
האפשר,  ככל  הלאה.  ימשיכו  בטרם 
שמעבר  מה  על  מעט  ישוחחו  גם  הם 
למסע, או בעצם מה שהוא מסע החיים- 

רוחניות.

אחד ממסלולי ההליכה 
הטובים בעולם

לאורך  החוצה  הוא  ישראל  ארץ  שביל 
ק"מ.   1030 וארכו  ישראל  ארץ  את 
דן  בקיבוץ  מתחיל  כאמור,  השביל 
טאבה  גבול  במעבר  ומסתיים  שבצפון 

ליד אילת. 

ישראל  ארץ  שביל  את  ליצור  הרעיון 
אברהם  של  במוחו  שנים  לפני  נולד 
תמיר ז"ל, עיתונאי ואיש טבע שהתרשם 
אם  הברית.  בארצות  האפלצ'ים  משביל 
בארצות הברית כך, תהה לעצמו, מדוע 
לא בארץ ישראל המכילה בתוכה את כל 
הנופים האפשריים, החל ממעיינות מים 
ועד מדבריות, והכל במסגרת גיאוגרפית 
את  העביר  הוא  ומוקטנת.  מצומצמת 
הוועדה  יו"ר  דביר,  לאורי  הרעיון 
לשבילי ארץ ישראל של החברה להגנת 
הוועדה  לדרך.  יצאה  והתוכנית  הטבע, 
לשבילי ארץ ישראל החלה את עבודות 
בתחילת  וסימונו  התוואי  של  התכנון 
רשמית  נחנך  והוא  השמונים,  שנות 
בוצעו  השנים  במהלך  תשנ"ה.  בפסח 

מספר שינויים בתוואי השביל.

נוחיות  לצורך  אך  רציף  הינו  השביל 
כאשר  לקטעים  לחלקו  נהוג  המטיילים 

ל-44 מקטעים,  הינה  החלוקה הרשמית 
אחת  מנקודה  מוביל  קטע  כל  כאשר 
וחמשה  כעשרים  בממוצע  לרעותה, 

קילומטרים ליום. 

הזמן,  במשך  שנעשו  הערכות  פי  על 
מטיילים  מאות  כמה  שנה  בכל  צועדים 
יש  את כל אלף הקילומטרים ברציפות. 
כאשר  בקטעים,  השביל  את  הצועדים 
ביום  למשל  בנפרד,  נצעד  מקטע  כל 
אחד של הליכה. מיטיבי לכת מתקדמים 
יכולים לסיים את ההליכה בכ–46 ימים, 
בכ–62–65  ממוצעים  לכת  ומיטיבי 
השביל  של  חלוקות  מספר  ישנן  ימים. 
למקטעים. חלק מההולכים העושים זאת 
מדרום  כלל  בדרך  נעים  החורף,  בסוף 
בסוף  זאת  עושים  אחרים  ואילו  לצפון 

הקיץ מצפון לדרום.

 20 מ-  כאחד  נבחר  ישראל  ארץ  שביל 
ידי  ביותר על  מסלולי ההליכה הטובים 
צוות  ידי  על  ותואר  ג'אוגרפיק,  נשיונל 
היסטוריה,  טבע,  כמשלב  השופטים 
תנ"כיים  "נופים  עם  ותרבות  מורשת 
בקנה מידה גדול וכן נופים מחיי היום–

יום של הישראלים המודרניים".

מי אתם "מלאכי השביל"?

ארץ  שביל  של  הפופולריות  עליית  עם 
ישראל בקרב המטיילים, התגבשו סביבו 
מטיילים  קבוצות  של  רבות  פעילויות 
המעוניינים  ציבוריים  גופים  ושל 
את  ולחזק  השביל  של  לשדרוגו  לתרום 
מעמדו כ 'טרק של ארץ ישראל'. יש גם 
הצועדים  של  לשלומם  שדואגים  כאלה 
בשביל ומסייעים להם. הללו זכו לכינוי 
הם  השביל"  "מלאכי  השביל".  "מלאכי 
הדרך,  באמצע  טובים  אנשים  למעשה 
מטיילים  לארח  שמסכימות  משפחות 
ישראל  ארץ  את  לחצות  שמבקשים 
המטיילים  השביל.  באמצעות  לאורכה 
עוברים מסלולים מגוונים, חלקם קשים, 
ובשמורות  בנחלים  וביערות,  בכפרים 
טבע. באמצע הדרך הם זקוקים לתחנות 

ד

שביל 
ארץ 

ישראל הוא 
החוצה לאורך 

את ארץ ישראל וארכו 
1030 ק"מ. השביל כאמור, 
מתחיל בקיבוץ דן שבצפון 

ומסתיים במעבר 
גבול טאבה ליד 

אילת. 
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חרדים ושתי שכונות של עולים ממדינות 
באלה  מתערבים  לא  אלה  העמים,  חבר 

וכן להפך" תיאר מציאות עגומה.

ניצן עצמו הוא יליד קיבוץ 'בית השיטה'. 
למרות  קלאסי,  קיבוצי  חינוך  קיבל 
כבוד  של  מקום  היה  הוריו  שבבית 
עם הרבה אהבה  סבא,  ישראל  למסורת 
לעם ישראל ולארץ ישראל. בצבא שירת 
במודיעין שדה, שם החל להתוודע, דרך 
בשמירות  בעיקר  ליהדות,  חייל,  חבר 
מקרים  כמה  לאחר  הארוכות.  הליליות 
לחסידות  התקרב  פרטית,  השגחה  של 
מהיישוב  ידגר  יצחק  הרב  השליח  דרך 
גן–נר, משם הייתה הדרך קצרה לישיבה 

ברמת אביב.

איך התחלתם להיות 'מלאכי השביל'?

כדי  מחשבתו  את  לאמץ  צריך  לא  ניצן 
את  קבענו  נישואינו  "לאחר  להיזכר. 
ואני  בצפת,  בקהילה  מגורינו  מקום 
נכנסתי לעבוד כפקח בשמורת הר מירון 
בהתבסס  והגנים.  הטבע  רשות  מטעם 

עבודה  חיפשתי  הידוע,  הפתגם  על 
ולא  תאכל',  כי  כפיך  'יגיע  של 

'יגיע ראשך'. בעבודה הזו יש 
הרבה מאוד זמן פנוי, וזה 

לעצמי  שביקשתי  מה 

הספקתי  שלא  מה  ולהספיק  ללמוד   -
שנים ארוכות. כעבור זמן קצר התוודעתי 
המטיילים  של  מפיהם  ישראל'  ל'שביל 
מטיילים,  פוגש  הייתי  שפגשתי.  הרבים 
ובתוך  בין השיחים  לנים  ובקיץ,  בחורף 
ואז  עליהם  ריחמתי  אקראיות.  מערות 
לשוב  לא  הוא  מהעניין  שחלק  הבנתי 
המסלול.  את  שמסיימים  עד  הביתה 

והזמנתי אותם אלי הביתה.

אתר  על  שמעתי  מטיילים  "מאותם 
ובו  השביל'  'מלאכי  שנקרא  באינטרנט 
שמוכנות  משפחות  אותן  כל  מאוגדים 
ימים  באותם  לארח את מטיילי השביל. 
הזה  הבית  אך  קטן,  בבית  התגוררנו 
אירח בשיאו חמישה עשר מטיילים. אם 
יש מקום בלב, יש מקום לכל דבר ולכל 
עם מעט  חבר'ה שצועדים  אותם  יהודי. 
עם  מקום  צריכים  החלפה,  ובגדי  אוכל 
מה  וזה   - סביר  ואוכל  מיטה  מקלחת, 

שאנחנו נותנים להם". 

התערבות על הרי גולן

היא  הזה  מהסוג  בפעילות  המיוחד 
המפגש הבלתי אמצעי בין משפחה 

לא  צעירים  לבין  חסידית 
ולעיתים  דתיים, 

מקיבוצים  המגיעים  כאלה 
מה  התורה.  מדרך  הרחוקים 
הוא,  המפגש  את  שמעצים 
נמצאים  צעירים  שאותם 

לשמוע,  פתוחים  והם  בטיול 
מתוכם  ישנם  זאת.  מבקשים  ואף 

לפגוש  בכדי  הזה  למסע  שיוצאים 
מה  ישראל  בארץ  שונות  תרבויות 
יותר  להרבה  השיחה  את  שהופך 

משוחררת ומכילה. 

צעירים  הסוגים.  מכל  אצלנו  "עברו 
חבר'ה  ושאינם,  דתיים  ומבוגרים, 
שהגיעו כמעט מכל מקום בארץ ישראל 
פעם  אצלנו  התארח  לארץ.  מחוץ  ואף 
שהיה  דביר,  בשם  העין,  מראש  בחור 
בעברו חתן התנ"ך הארצי. דיברנו שעות 
ארוכות. הוא עצמו משמש בעירו 'מלאך 
שביל', כך שהדיבורים היו סביב הנושא 
הזה, אך דיברנו לא מעט גם על רבי ועל 
חסידות. במהלך השבת יצאנו למרפסת 
והוא טען שהנוף שנשקף במרפסת שלנו 
הוא של הכנרת, ואני אמרתי לו שמדובר 

בנוף של הרי הגולן. 

דבריו,  בצדקת  בטוח  כך  כל  היה  "הוא 
עד שהסכים להתחייב בתקיעת כף שאם 
אני צודק, הוא נכנס ללמוד שלושה 

ימים 
ה  ב י ש י ב

בבדיקה  אביב.  ברמת 
הוא  שבת,  במוצאי  שעשינו 
מכן  לאחר  שבוע  בטעותו.  נכח 
ברמת  ללמוד  ונכנס  הבטחתו  את  קיים 
אין  אינני אחראי על התוצאה אך  אביב, 

לי ספק שהדבר ישאיר רושם בנפשו"

התארחו  "פעם  ומספר:  ממשיך  ניצן 
אצלנו זוג שמה שנהוג לכנות  'רוחניקים', 
את  ומחפשים  בריא  שאוכלים  כאלה 
האמת בחיים. הם טיילו במקומות רבים 
החליטו  ועכשיו  שנתיים,  במשך  בעולם 
מגיע  כשמישהו  שלנו.  הארץ  את  לתור 
לו  זמן, אנחנו מציעים  לו  ויש  ביום חול 
להגיע ל'מרכז קבלה' של הרב אייל ריס 
בעיר העתיקה. הם הלכו לשם והתלהבו 

מאוד. 

מביט  אותו  ראתה  אשתי  כשחזרו, 
דבר  כמחפש  רב  זמן  במשך  בספרייה 
לו,  לעזור  תוכל  האם  שאלה  היא  מה. 
מפני  תניא,  ספר  לנו  יש  אם  שאל  והוא 
שנגע  משפט  מהספר  ציטט  ריס  שהרב 
התניא  ספר  את  לידו  קיבל  הוא  לנפשו. 
לקרוא.  הפסיק  לא  שעות,  כמה  וישב 
לאחר מכן שאל שאלות באמונה וביהדות 
מהן הבנו שהלז הבין דבר או שנים ממה 

שקרא. 

"לפני שיצאו, סיפר האיש שסבו סיפר לו 
בן עד לצדיק  בן אחר  נמנית  שמשפחתו 
לו  אמרתי  ישראל'.  של  'סנגורן  שנקרא 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  ברבי  שמדובר 
שהיה מחותן עם מחבר ספר התניא ממנו 

כה התלהב, ואולי לא מקרה הוא 
שנשמתו מחפשת אחר אמת".

שביליסטים מחפשים 
בית חם

הדרמנו  שבצפון,  גריזי  משפחת  מבית 
השוכן  מיתר  היישוב  עבר  אל  במהירות 
בשיפוליו הדרומיים של הר חברון, צפון-

מזרחית לבאר שבע. במקום פועל שליח 
ורעייתו,  קורץ  זלמן  שניאור  הרב  הרבי 
שגם הוא פתח את שערי בית חב"ד שלו 
המטיילים  בפני  ימים  כשנתיים  לפני 

בשביל.

כמו  הארץ,  ממלח  באנשים  "מדובר 
"אנשים  קורץ,  הרב  מסביר  שאומרים", 
הם  כלל  בדרך  עליהם.  לסמוך  שאפשר 
ישראלים אחרי צבא, אבל יש גם בגילאים 

מבוגרים יותר שעושים את השביל".

הרב קורץ שמע רבות מפי המטיילים על 
אנשים שעושים  "יש  ישראל.  ארץ  שביל 
בטרק  אילת,  ועד  מדן  כולו,  השביל  את 
אחד, חודש וחצי חודשיים, ויש שעושים 
שונות,  מסיבות  בשלבים.  השביל  את 
פוליטיות,  סיבות  שאומרים  כאלה  יש 
השביל אינו עובר בשטחי יהודה ושומרון 

המרהיבים ביופיים.

ליד  גם  עובר  מסוימת  בנקודה  "השביל 
חב"ד  בית  את  פתחנו  ואנחנו  מיתר, 
בפני המטיילים, כחלק מרשימת 'מלאכי 
לקבל  יכולים  הם  חב"ד  בבית  השביל'. 
כיבוד קל, מקלחת חמה, שירותי כביסה 
מוזמנים  אף  הם  בשבתות  שינה.  ואף 

לסעודות שבת, והכל בחינם כמובן". 

מה המטרה בכך?

הכנסת  נטו.  ישראל  אהבת  כל,  "ראשית 
שקיים.  חב"ד  בית  כל  כמו  אורחים, 
את  שפתח  בשעתו  אבינו  כאברהם 
ושבים,  העוברים  בפני  שלו  האוהל 

הקב"ה  אל  אותם  קירב  כך  ובאמצעות 
אנו משתדלים לתת את המענה גם בזה. 
הכנסת  של  מובהק  ביטוי  זה  לדעתי, 
ואין  כמעט  היום  הרי  בדורנו.  אורחים 
אורחים  אורחים,  הכנסת  של  כזה  מושג 
כאשר  מכיר.  שאינך  אנשים  של  מהסוג 
כלל  בדרך  אורחים,  מכניסים  אנחנו 
מדובר בקרובי משפחה, אחים או אחיות. 
כאן יש לנו הזדמנות לקיים את המצווה 

בטהרתה".

איך בעצם עלה הרעיון? 

המסחרי  למרכז  הגעתי  רבות  "פעמים 
'שביליסטים'  שם  ופגשתי  מיתר  של 
לנוח  כדי  להיות  היכן  שמחפשים 
הבנתי  הדרך.  המשך  לקראת  ולהתארגן 
שיש כאן כר נרחב לפעילות. שוחחתי על 
וילהלם, שליח הרבי  כך עם הרב נחמיה 
מטיילים  עם  רבות  המתעסק  בבנגקוק 

ישראלים, והוא עודד אותי מאד לכך".

בקצב  שינויים  רואה  קורץ  הרב  גם 
השנה.  עונות  לפי  בעיקר  המטיילים, 
בקיץ בדרך כלל צועדים מהדרום לצפון 
ובחורף בדרך ההפוכה - מהצפון לדרום.

בעגת  מכונים  הם  כך  "השביליסטים", 
המטיילים, "מקבלים אצלנו בית חם. הם 
בתי  את  להם  מזכיר  שזה  אומרים  תמיד 

חב"ד במזרח הרחוק".

הלוואי שכולם יהיו כמוכם
איך הילדים מקבלים את זה?

מהי  לומדים  הם  ובראשונה,  "בראש 
הדדי  וזה  אמיתית.  אורחים'  'הכנסת 
את  מציינים  עצמם  השביליסטים  אגב, 
השפעה  עליהם,  הילדים  של  ההשפעה 

יהודית חיובית.

"כשהם מתארחים בשבתות, הם מוזמנים 
הזדמנות  יש  ואז  לסעודות שבת,  כמובן 
מעט  לא  יותר.  עומק  לשיחות  להפתח, 
טובות.  החלטות  עצמם  על  מקבלים 

"אנחנו 
פתחנו את 

בית חב"ד בפני 
המטיילים, כחלק 

מרשימת 'מלאכי השביל'. 
בבית חב"ד הם יכולים לקבל 

כיבוד קל, מקלחת חמה, 
שירותי כביסה ואף 

שינה". הרב 
שניאור 

קורץ

"אם
 יש מקום   
בלב, יש מקום 

לכל דבר ולכל יהודי. 
אותם חבר'ה שצועדים 

 עם מעט אוכל ובגדי
  החלפה, צריכים מקום עם

 מקלחת, מיטה ואוכל סביר
      וזה מה שאנחנו
    נותנים להם".

הרב ניצן 
גריזי
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השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה

אלפי בוגרות בחרו לשתף אתכן
ncs.gov.il -ב

לכן נשאר רק להחליט!

באמצעות מגוון חוות הדעת תוכלי להחליט 
בקלות, היכן תרצי לעשות את השירות. הכי 

נוח, הכי פשוט.
משיפור  חלק  הינו  הבוגרות  ע"י  המידע  שיתוף 
תהליך המיון והשיבוץ לשירות הכולל: שאלון הכוון 
אחיד, רישום פתוח ושוויוני למקומות השירות ועוד... 

ולמילוי  השירות  מקומות  כל  על  המלא  למידע 
Ncs.gov.il :חוות דעת ע"י בוגרות השירות

מתעניינת בשירות לאומי?
דעת,  חוות  מגוון  ומצאי  הלאומי-אזרחי  השירות  רשות  לאתר  היכנסי 

טיפים והמלצות של אלפי בוגרות, שהתנדבו לתרום לך מניסיונן.

מעט  לא 
שזו  אומרים 
הראשונה  הפעם 
פנים  נפגשים  שהם 
חרדים  עם  פנים  אל 
שכולם  'הלוואי  אמיתיים. 
הכי  אנשים  אומרים.  הם  כמוכם',  יהיו 
רחוקים מרגישים שבית חב"ד זה המקום 

שלהם.

המטיילים  שלנו,  האורחים  "בספר 
כותבים מילים מאד חמות. יש מטיילים 

שכתבו שהארנו להם את החיים". 

במסע  הגענו  אליה  הבאה  הנקודה 
ספיר  במרכז  חב"ד  לבית  הוא  הארוך, 
ורעייתו,  בלוי  משה  הרב  של  בניהולם 

החולשים על כל יישובי הערבה.

מטיילים  שלושה  אצלי  היו  השבת  "רק 
הם  שבוע  ובעוד  מרחוק,  שהגיעו 
מספר  המסלול",  את  לסיים  עתידים 
של  העונה  היא  "כעת  בלוי.  משה  הרב 
ניסן  אדר  בעונת  כאשר  מסלול,  סיום 

מתחילים. 

אנשים מכל הגוונים בשבת

מגיעים  בצפון,  שמתחילים  מאלו  הרבה 
עייפים  בטח  הם  סיום.  לקראת  אליך 

ומותשים.

שמתחילים  יש  ראשית  דווקא.  "לאו   
גם  אבל  מהדרום.  דווקא  המסלול  את 
אנשים  אלו  מהצפון,  המגיעים  אלו 
יש  בידם.  ועיתותם  שמטיילים 
בדרך  ארוכות  תחנות  שעושים 
כוחות  לאיסוף  להתרעננות, 
אלינו,  מגיעים  הרבה  ואנרגיות. 
פה  אין  המדבר.  באמצע  אנחנו  שכן 
שמספקות  קרובות  יישוב  נקודות  הרבה 
המקלחת  את  מחפשים  הם  ואוכל.  מים 
ואת המיטה החמה אחרי כמה ימי הליכה".

עם  הפעילות  עיקר  בלוי,  הרב  אצל 
הרב  גם  בשבת.  מתקיימת  המטיילים 
אצל  לברר  אותנו  מזרז  ממיתר  קורץ 
 50–40 "הוא מארח לפעמים  בלוי,  הרב 
איש. יש לו קומת מגורים לבנים וקומת 

מגורים לבנות".

שבהם  שבתות  יש  ויש.  "יש  בלוי:  הרב 
ויש שבתות  או שלושה,  שניים  מתארחים 
מטיילים.  כשישים  אצלנו  נמצאים  שבהם 
במהלך השבת הם נחים, מגיעים לסעודות 
הכנסת  לבית  מגיעים  גם  וחלקם  שבת, 
אנחנו  שבת  סעודות  במהלך  להתפלל. 
ומדברים.  השבת  שולחן  סביב  יושבים 
נמצאים כאן אנשים מכל הגוונים". לדברי 
הרב בלוי, מדובר בבחורים צעירים אחרי 
שלהם  שהחוויה  משפחות,  ללא  צבא, 
זה להכיר לא רק את הארץ, אלא גם את 
מאד  רוצים  הם  ישראל.  שבארץ  האנשים 
זה  ומבחינתם  האנושי,  הנוף  את  להכיר 
כשהם  ולכן,  הטיול.  של  המוסף  הערך 
שומרי  ביהודים  ופוגשים  לכאן  מגיעים 
את  לנצל  שמחים  הם  חסידים,  מצוות, 
עם  ההיכרות  את  ולהעמיק  ההזדמנות 
כמובן  ואנחנו  והחסידות,  היהדות  עולם 

מספקים להם את זה ברצון".

כמו בהודו, אבל בארץ ישראל

אתם לא עובדים עם קהילה אלא עם נוף 
אנושי מתחלף כל הזמן.

נמצאים  אכן  הם  נכון.  "זה  קורץ:  הרב 
אצלנו זמן קצר, בדרך כלל לילה אחד. 

אם כי יש בודדים שהיו בקשר גם לאחר 
שגם  פעמים  היו  בדרכם.  שהמשיכו 
התפקיד  אבל  שלום.  דרישות  קיבלנו 
אחרים  ושליחים  לזרוע,  הוא  כאן  שלנו 

כנראה קוצרים"

לשמור  מנסים  "אנחנו  ניצן:  הרב 
שקורה  מה  פשוט.  לא  זה  קשר.  על 
כמה  ישנם  מדהים.  הוא  לאחרונה, 
על  לשמור  מיוזמתם  שהחלו  מטיילים 
שלום  דרישת  קיבלתי  לאחרונה  קשר. 
שני  הארץ.  במרכז  הקיבוצים  מאחד 
והחליטו  התלהבו  אצלנו,  שהיו  חבר'ה 
פנו  הם  שלהם.  בקיבוץ  שיעור  ליזום 
והוא  לקיבוצם,  הסמוכה  בעיר  לשליח 
מהם,  אחד  של  לביתו  שבוע  מדי  מגיע 

והם יושבים ללמוד שיחות ומאמרים". 

יוזמה  שזו  חושב  "אני  בלוי:  הרב 
חב"ד  לבתי  דומה  מאוד  מקסימה, 
הפזורים בדרום אמריקה או הודו בחוויה 
נוספים  לשליחים   קורא  ואני  שלהם 
לפתוח  השביל,  של  בדרכו  שנמצאים 
פני המטיילים.  ולקבל את  את השערים 
אני חושב שזה יהיה מדהים שבכל מקום 
שבו הם יעברו, הם יפגשו את חב"ד, ולא 

רק כשהם מגיעים לתאילנד או להודו".

שלאורך  הגדול  "חלומנו  ניצן:  הרב 
'מלאכים  יהיו  ישראל  ארץ  שביל  כל 
עם  שיפעלו  שלוחים  חב"דניקים'. 
חסידות  ישמעו  שהמטיילים  המטיילים. 
המסר  בה.  שיעצרו  תחנה  ובכול  אצלנו 
לא  הוא,  להעביר  רוצים  אנו  אותו 
רחבי  בתים  עם  כאלה  יש  היא.  בשמים 
או  חדר  בהם  להקצות  שניתן  ידיים 
גדולות.  בהוצאות  מדובר  לא  גם  שנים. 
כפי שאמרתי, אנשים שמטיילים פתוחים 
בהזדמנות  ומדובר  לשמוע,  יותר 
לשיחה אמיתית וכנה שאולי מעולם לא 
שירצה  מי  ההזדמנות..  וזו  התקיימה 
לקבל אינפורמציה נוספת, מוזמן לפנות 

אלינו ונשמח להדריך מניסיוננו".   

הרב קורץ מחייך ומסכם, מה יותר טבעי 
מלקרוא לזה "חב"ד ִבשביל ישראל"?  

"אני 
קורא 

לשליחים 
נוספים שנמצאים 

בדרכו של השביל, לפתוח 
את השערים ולקבל את פני 

המטיילים. אני חושב שזה יהיה 
מדהים שבכל מקום שבו 

הם יעברו, הם יפגשו 
את חב"ד. הרב 

משה בלוי
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מיינו את זה: חשוך בחוץ וקר, גשום. ד
פצפוץ  קולות  ונעים.  חם  בבית  אך 
החנוכיה  השמן,  ורחישת  הטיגון 
המשפחה  הדלת,  בפתח  או  בחלון  דולקת 
מלבבת,  משפחתית  לתמונה  מתכנסת 
מדמיינים  כולנו  ושמחה.  צחוק  קולות 
בו  החינוך  חג  שלנו.  החנוכה  חג  את  כך 
משחקים  הזרקור,  את  לילדים  מפנים  אנו 
ובאופן  חנוכה  דמי  להם  מעניקים  איתם, 
הסואן  החיים  ממרוץ  מעט  עוצרים  כללי 

ומשקיעים מעט בבית. 

ישנם  כך.  זה  כולם  אצל  לא  לצערנו, 
בתים שבהם שורר החושך, אם גשמי ואם 
ישנם  כאב.  בדידות,  חוסר,  שיש  רוחני. 
החג,  של  למשמעות  בכלל  מודעים  שלא 
ויש שמודעים  יש כאלה שלא אכפת להם 
תורת  משגת.  אינה  ידם  אך  להם,  ואכפת 
החסידות הביאה אור גדול לעולם ובחודש 
השנה  ראש  זהו  מתחדש,  הוא  כסלו 
תורת  אבי  טוב,  שם  הבעל  לחסידות. 
הפנומנלית:  האמרה  את  טבע  החסידות 
שבעים- וחיה  הזה  לעולם  יורדת  "נשמה 
ליהודי  טובה  לעשות  כדי  שנה,  שמונים 

פעם אחת, בגשמיות ובפרט ברוחניות".

היא  לעולם  ירידתנו  מהות  כל  כלומר, 
אי  לעולם  אחר.  ליהודי  טובה  עשיית 
את  יכריע  מעשה  איזה  לדעת  אפשר 

העולם כולו, ואותנו, לכף זכות:
זה שזיהית שלזו שלפנייך בתור בסופר לא 
היה מספיק מזומן לשלם על מעט המוצרים 

שלקחה, ורמזת לקופאית שאת תשלמי.
זה שנכנסת לבית של חברה שילדה, פתחת 
את התריסים, לקחת את התינוקת ואמרת 

ליולדת המותשת- לכי לישון, אני איתה.
מהבהב  מישהו  וזיהית  בצד  שעצרת  זה 
באיתות מצוקה כי יש לו פנצ'ר וירדת לעזור.

מקרבים  אנושיים  מעשים  אינסוף  ועוד 
ומחממי לב.

אופפים  הזמן,  כל  סביבנו  נמצאים  הם 
אותנו מכל עבר. אנחנו מוקפים בהם בלי 
החברתיות  מהרשתות  זועקים  הם  לדעת, 
אנחנו  פינה.  בכל  זה  הווצאפ,  ומהודעות 
ובמקרים  ולב.  עיניים  לפתוח  צריכים  רק 
רבים, אין אפילו צורך להעניק משהו פיזי. 
נוסף  מוצר  או  כספית,  תרומה  לא  אפילו 
ביותר  הגדול  החסד  לפעמים  בעגלה. 
תקווה.  הוא-  אחר  ליהודי  לתת  שנוכל 

משהו להיאחז בו. אופק בהיר. 
וכל  ונזקק  נצרך  יותר  זה אפילו  ולמעשה, 
מצבים  ישנם  להעניק.  קל  יותר  הרבה  כך 
ביותר,  העשיר  האדם  אפילו  בהם  בחיים 
שיהיה  ככל  המצליח  ביותר,  המפורסם 
נמצא על פי סף תהום. אין אדם שלא חווה 
שבר בחייו קטן כגדול,  אבל אז זה בדיוק 
הרגע שבו הוא לא יכול לעזור לעצמו והוא 
זקוק למישהו שימשוך אותו משם, לשמש 

שיבוא להדליק לו את האור.
האנושית  התקווה  תפקידנו.  נכנס  וכאן, 
זה  להעניק  יכולים  שאנו  ביותר  הגדולה 
ופרטית.  כללית  לגאולה.  התקווה  היא  לזה 
אין אדם אחד בעולם שרוצה שיהיה לו רע 
מבחירה, יש אנשים רבים שהחיים הרעו להם 
ראויים לתקווה  אינם  כי  ולכן הם מרגישים 
לחמלה או לאהבה. אך זוהי בעצם רק זעקה 
לעזרה והדרך הטובה ביותר לענות לה היא 
הדור,  לנשיא  מהם  ואחת  אחד  כל  לחבר 
למעיין המפכה מים חיים, לזה שנותן תקווה 
מקום.  ומכל  מצב  בכל  ואחת  אחד  לכל 
אלו  ביותר,  הציניים  גם האנשים  ותתפלאו, 
שמכריזים בקול גדול: "אני? אני לא מאמין!", 
על  ששומרים  מבחוץ,  חזקים  שנראים  אלו 
זקוקים  הם  גם  מושלמת,  תפקודית  חזות 

לברכה, לתקווה, לתפילה. שווה לנסות.  

פנקס של מעשים טובים
מחשבות טובות

אוריה ברלב יך הגעתי לכאן? שואל את עצמי, א
לימודי  סיום  לאחר  שנים  שמונה 
באוניברסיטה. נזכר איך רק לפני 
רגע הייתי ילד בן 17, זרוק בחוות הסוסים 
ליד נתניה, קם כל בוקר עם חיוך, רוכב על 
סתיו, זו הסוסה האפורה שהייתה לי. נכון, 
לא הייתה לי כיפה על הראש, ובכלל לא 

היה לי דבר על הראש, חוץ מכמה הזיות.
בכל  כמעט  מדברים.  היינו  והסוסה  אני 
עלי,  עובר  מה  לה  מספר  הייתי  בוקר 
והיא תמיד הקשיבה. היה לה מבט טוב 
בעיניים זה כל מה שהייתי צריך אז, רק 
17 ללא כיפה, עם  שיבינו אותי, נער בן 
מכנסיים קצרות ומבט של אמת בעיניים.

מתה.  הסוסה  שסתיו  היום  אותו  עד 
שהיה  מזל  גדולה.  לעצבות  מכך  נפלתי 
חם כל כך בחווה באותם ימים, החום עזר 

לי לברוח מהעולם עם חלומות בהקיץ. 
שזיכרון  פעמים  הטוב  למזלי  השם,  ברוך 
מהעבר יכול לעורר שינוי מפתיע. כך קרה 
בי  האיר  ישן  זיכרון  פנים.  כל  על  אצלי 
בר  שבת  שבת,  באותה  כשנזכרתי  בחווה, 
המצווה שלי, שגם היית האחרונה עם סבא.

בבית-כנסת ספרדי קטן, מתחת לאדמה 
קראתי  מטר.  על  מטר  נשים  עזרת  עם 
השבוע  פרשת  את  וגבוה  חד  בקול 
פני  מול  אל  הנרות,  את  "בהעלותך 
מול  אל  הנרות",  שבעת  יאירו  המנורה 

קהל ספרדי מתוק מתוק עם זיפים.
בליל שבת חגגנו יחד בחצר הרב, אכלנו 
ורקדנו כולם יחד בשמחה אבל העיניים 
של סבא כבר כמעט כבו, היו לי דמעות 
בר  נער  כך.  אותו  כשראיתי  בעיניים 
מצווה עם כיפה לבנה 'מכבדת', חברים, 
וסבא  ומשפחתו  הרב  משפחה,  דודים, 

שלי שאני כל כך אוהב. 
הרב שלנו  לשנייה  הראשונה  המנה  בין 

נעמד זקוף על הכיסא, רב נמוך, ג'ינג'י, 
רב ש'לא סופר אף אחד'. 

כהן  אותו  שם  על  נקרא  שמך  "אלעזר, 
גדול" הוא פנה אלי בקול איטי אל מול 
כולם, "אבקש ממך לקחת החלטה טובה 
וקנה  למכולת  גש  המצווה.  בר  לכבוד 
לך פנקס, הנח אותו בכיסך, ובו תרשום 
טובים  מעשים  כמה  יום  כל  בסוף 
חברים,  אותך,  הסובבים  למען  שעשית 

אמא, אבא, סבא, סבתא". התרגשתי.
את  יפה  כך  כל  לנו  קראת  "אלעזר, 
הם  מי  הנרות.  את  בהעלותך  הפרשה. 
נשמת  ה'  "נר  נר,  הוא  אחד  כל  הנרות? 
אדם", עלינו להדליק את הנרות שסביבנו. 
חז"ל מספרים לנו שהדלקת הנרות כשרה 
בזר. נכון אלעזר, לפעמים כל אחד מרגיש 
מה  בדיוק  זה  ולסביבה".  לעצמו  זר, 
לכאן,  שייך  לא  אני  הרי  בלבי,  שחשבתי 

אני זר, ללא כיפה, נער בר מצווה מבויש.
ודאי,  כן  אותי?"  שומע  אתה  "אלעזר 
אם  אפילו  בזר.  כשרה  "הדלקה  עניתי. 
שזרים  מחשבות  רגשות,  חלקים,  בך  יש 
את  ולהאיר  להדליק  כשר  אתה  לתורה, 
הנרות  והכנת  הטבת  אבל  שסביבך.  מי 
ידי הכהן הגדול, והוא בלבד.  נעשית על 
אתה, אל תמציא את התורה. הכהן הגדול, 
הצדיק שאתה מחובר אליו הוא כבר יכין 
לך את הכל, עליך רק להשתמש באש שלו 
ולהעביר לסובבים אותך". דברי הרב נגעו 
החלטתי  אמת.  דברי  אלו  היו  כי  לליבי, 
שברגע שאוכל אלך לקנות לי פנקס קטן 
במכולת וכך עשיתי. קניתי לי פנקס אפור 
כמה  כתבתי  השינה  לפני  לילה  ובכל 
האנשים  עבור  שעשיתי  טובים  מעשים 

שפגשתי באותו היום.
סבא יקר, כבר הרבה זמן שלא התראינו, 
בר  בשבת  הייתה  האחרונה  הפעם 

המצווה. מאז אותה שבת בעיקר רכבתי 
גם  ניסים  בניסי  כך  אחר  סוסים,  על 
ברוך  לשליחות,  ויצאנו  משפחה  הקמנו 
ה'. דע לך סבא שבזכותך עליתי לתורה, 
אתה גלגלת אותי לבית הכנסת הספרדי. 
הוא  הפנקס?  את  זוכר  אתה  סבא, 
למדנו  מה  זוכר  אתה  אצלי.  עדיין 
אחרי דרשת הרב? למדנו שכדי שהזר 
כמה  לעלות  עליו  המנורה  את  ידליק 
שכל  לי,  מזכיר  הפנקס  כך  מדרגות. 
מעשה טוב שאני עושה למען הסביבה 

הוא עליית מדרגה עבורי. 

uriya.bl@gmail.com :לתגובות

"אלעזר, קראת לנו כל 

כך יפה את הפרשה. 

בהעלותך את הנרות. מי 

הם הנרות? כל אחד הוא 

נר, "נר ה' נשמת אדם", 

עלינו להדליק את הנרות 

שסביבנו.

חז"ל מספרים לנו 

שהדלקת הנרות כשרה

בזר. נכון אלעזר, לפעמים 

כל אחד מרגיש זר, לעצמו 

ולסביבה"

כולם זקוקים לאור
עבודת הבירורים

נעמה טוכפלד

אפילו האדם העשיר 

ביותר, המפורסם ביותר, 

המצליח ככל שיהיה

נמצא על פי סף תהום. 

אין אדם שלא חווה

שבר בחייו קטן כגדול, 

אבל אז זה בדיוק

הרגע שבו הוא לא יכול 

לעזור לעצמו והוא

זקוק למישהו שימשוך 

אותו משם, לשמש

שיבוא להדליק לו את 

האור
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לטקעס )לביבות( 
המצרכים:

2 בצלים בינוניים 
4-5 תפוחי אדמה בינוניים רצוי מזן דזירה )האדום(

2 ביצים
1 כפית מלח

מעט פלפל שחור טחון טרי
3 כפות קמח

אופן ההכנה:
את  קולפים  בפומפיה.  מגרדים  או  הבצל  את  דק  קוצצים 
תפוחי האדמה ומגרדים גם אותם על פומפיה גסה או במעבד 
מזון על הלהב הגס. את התערובת מסננים או סוחטים היטב 
כך שיצאו כל הנוזלים. מוסיפים לתערובת הירקות המגורדים 
2 ביצים, קמח, ומתבלים לפי הטעם. מערבבים היטב ויוצרים 
לביבות קטנות. מחממים שמן במחבת אך לא על טמפרטורה 
גבוהה מידי, חשוב לטגן את הלביבות בחום בינוני על מנת 
שיהיו עשויות גם מבפנים, הופכים לצד השני, מגבירים מעט 

להבה ומטגנים עד להשחמה. 

מומלץ לשדרג עם שמנת חמוצה, עירית או בצל קצוץ, ויש 
המוסיפים רסק תפוחים.

בתיאבון!  

שם: 
חגית ביטון

גיל: 
41

מקום מגורים: 

הישוב ניצן

במה אני עוסקת: 

ותוספות  פאות  ומוכרת  מייצרת  אני 
שיער לנשים המקפידות על כיסוי ראש, 
דלילות שיער, מטופלות כימותרפיה או 
סובלות מאלופציה. לפני הכל אני אמא 
בן  כשהגדול  הרע,  עין  בלי  ילדים,  ל-8 

18 והקטנה בת שנה וחצי.

כמה מילים על המקצוע שלי: 

בו  נדרש  מאוד.  מורכב  שלי  העיסוק 
תחת  לרוב  היא  העבודה  רגש.  המון 
לחץ. יש בו גם את האהבה ליצור והמון 
לי  חשוב  שלי.  הלקוחות  כלפי  אחריות 
נותנת את המקסימום שבי  לדעת שאני 
עבור  אישי  יחס  מתן  תוך  לקוחה,  לכל 
העסק  של  הייחודיות  ואחת.  אחת  כל 
באופן  מתנהלת  שהתקשורת  הוא  שלי 
אישי, כל אישה או בחורה עומדת מולי 
מזכירות.  או  עובדות  דרך  ולא  ישירות 
שלי  העובדות  יושבות  במתפרה 
עבור  ביותר  הטוב  את  במרץ  ותופרות 

הלקוחות שלנו, בהזמנה אישית. 

כך נראה סדר היום שלי:  

היום שלי מתחיל מידי בוקר בשש וחצי, 
בהכנת סנדוויצ'ים לרוב הילדים.  כשהם 
זה  יוצאים עם בעלי למוסדות הלימוד, 
לי בית  ואז מחכה  הזמן שלי עם הקפה 
לי  חשוב  ולנקות.  לסדר  מטר   260 של 
שהילדים ובעלי ירגישו שאמא מתפקדת 
והאפיה  בישול  הנקיון  וריח  אמא  כמו 

ישלטו בבית שלנו. הסירים כבר על הגז 
בתחילת היום. 

ממשיכה את היום בחנות הפיאות שלנו, 
הממוקמת באשדוד. נפגשת עם לקוחות, 
מקבלת את הרצונות שלהן ומעבירה את 
בהפסקת  במתפרה.  לביצוע  החלומות 
הילדים,  את  אוספת  אני  הצהריים 
דואגת  צהריים,  ארוחת  את  מגישה 
וחוזרת  והמקלחות  הבית  לשיעורי 
לחנות עד הערב.  אני משתדלת להגיע 
קריאת  להגיד  ההשכבות  בזמן  הביתה 
איכות  זמן  זה  הילדים.  עם  יחד  שמע 
החיים.  לכל  מהילדות  צרוב  שנשאר 
שלי  המתפרה  עם  בקשר  אני  לבין  בין 

בודקת שהכול מתפקד כראוי. 

מה נותן לי העיסוק הזה: 

וסיפוק  נתינה  אהבה,  שלי  בעבודה  יש 
בצד  גם  מחדש.  פעם  בכל  שמרגש 
וגם בצד האישי. אני פה בכדי  האסתטי 
לתת שרות איכותי ואוזן קשבת והעיקר 

להוציא לקוחות שמחות.

מה הוא נותן לאחרים: 

פיאות  את  מקבלות  שלי  הלקוחות 
כשהן  מהחנות  יוצאות  והן  מושלמות 
ויפות.  טבעיות  שלמות,  מרגישות 
בעיות  עם  או  חולות  בנשים  כשמדובר 
העצמי.  לבטחון  קריטי  זה  שיער, 
אישי  מענה  מקבלות  שלי  הלקוחות 
רק ממני בכל שעה נתונה ואני בהחלט 
נהיה  התחום  לצערי,  כך.  על  מברכת 
כל  ויש  וקשה  פרוץ  האחרונות  בשנים 
כך הרבה נשים שנותרו מתוסכלות מכל 
עסק הפאות. אני שורדת בעסק הזה נטו 
שנפגעו  אלו  לכול  תיקון  לעשות  בכדי 

מהתחום הזה.

נקודת חיבור חסידית: 

מדבר  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי 
ראש  ככיסוי  הפאה  עניין  על  רבות 

דרש  הוא  ושוב  שוב  ביותר.  המהודר 
מהבית  לצאת  לא  אישה  מכל  וביקש 
אפילו לרגע קצר לזרוק את האשפה ללא 
פאה. ראינו בכל מיני הזדמנויות שהרבי 
ירכוש לאישתו  נתן מכספו בכדי שבעל 
פאה יפה. אני ממליצה לקרוא את הספר 
כמה  מוסבר  שם  הפאה',  שכחת  'לקט 

העניין הזה חשוב לכל אישה.  

המקצוענים

הרבי מליובאוויטש מלך 

המשיח מדבר רבות על 

עניין הפאה ככיסוי ראש 

המהודר ביותר. שוב ושוב 

הוא דרש וביקש מכל 

אישה לא לצאת מהבית 

אפילו לרגע קצר לזרוק 

את האשפה ללא פאה

תופרת חלומות

חנוכה
חנוכה.  נרות  מדליקים  החנוכה  חג  מלילות  לילה  בכל 

 
בנרות-החנוכה  חובתן  ידי  לצאת  נוהגות  ובנות  נשים  אולם 
שמדליקים הגברים. רווקה או אשה שבעלה אינו מדליק בבית, 
צריכה להדליק בעצמה. יש לחנך גם את הבנים שמתחת לגיל 

מצוות לקיים מצווה זו.
החנוכייה  את  להציב  אפשר  קומות,  בבתי   - הנס  פרסום 

 
את  היטב  רואים  בבית  שגם  בתנאי  רק  לרחוב,  הפונה  בחלון 
מ- 9.60  יותר  הרחוב  מקרקעית  גבוה  איננו  ושהחלון  הנרות, 
פנימי  לפתח  בסמוך  החנוכייה  את  להדליק  נוהגים  יש  מטר. 
שבין החדרים. את החנוכיה יש להציב כנגד הצד של המזוזה, 
כדי שהמזוזה תהיה בצד אחד והחנוכייה בצד השני, וכך נהיה 
בתוך  החנוכייה  את  להעמיד   - חב"ד  מנהג  במצוות.  מוקפים 

חלל הפתח עצמו.
הנס  נעשה  שבו  בשמן-זית,  החנוכייה  את  להדליק  רצוי 

 
להדלקת  כשרים  והנרות  השמן  סוגי  כל  אך  בבית-המקדש, 

נרות חנוכה.
טכני  פתרון  רק  היא  החנוכייה   - חנוכייה  בלי  גם  אפשר 

 
להדלקת הנרות ולא חלק מהמצווה. כך, ניתן גם להדביק את 
הנרות על מישטח כלשהו או על אדן החלון. אך מובן שעדיף 
חשוב  למצווה.  וכבוד  יופי  להוסיף  כדי  בחנוכייה,  להדליקם 
כיחידה  שייראו  עד  לזה  זה  קרובים  יהיו  לא  בעיקר, שהנרות 
אחת, כי אז לא יוצאים ידי חובת הדלקה. טוב לשמור על רווח 
מזערי של 2 ס"מ בין נר לנר. את ה'שמש' יש להעמיד בגובה 

שונה, למעלה משאר הנרות.
בכל שמונת הימים אומרים 'ועל הניסים' בתפילת 'שמונה-

 
עשרה' )תפילת העמידה( ובברכת המזון וכמו כן אומרים 'הלל' 

)כולו( וקוראים בתורה בפרשת הנשיאים.
ימי חנוכה הם ימי שמחה ואסורים בהספד ותענית

 
כמו  בשמן,  מטוגנים  מאכלים  בחנוכה  לאכול  נוהגים 

 
לביבות וסופגניות - לזכר נס פך השמן

מרבים בצדקה בימי החנוכה ונוהגים לחלק לילדים
 

'דמי חנוכה', כדי להרגילם בנתינת צדקה.

אז מה בתכל'ס?
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ב
חב"ד  ניידות  שוקדים  אלו  ימים 
מבצע  תוכניות  על  רב  במרץ 
ספר,  לבתי  סדנאות  חנוכה 
ושיירת  צה"ל,  בבסיסי  חנוכיות  הדלקת 

הטנקים לקבלת פני משיח צדקנו.

ישתתפו  הארץ  ברחבי  תלמידים  אלפי 
התלמידים  חנוכה.  בסדנאות  השנה 
שיגיעו  המבצעים  טנקי  לתוך  יכנסו 
ויצפו  הספר  בית  לרחבת  במיוחד 
בסרט על ניסי חג חנוכה אחרי כן יכנסו 
מדריכים  צוות  עם  ביחד  ויכינו  לכיתות 
מיומן נרות הדלקה לחנוכיה ויפיקו שמן 

ע"י כתישת זיתים.

הדלקות  יערכו  צה"ל  בבסיסי  כן  כמו 
הנגררות  ענקיות  בחנוכיות  מרכזיות 

ע"י הטנק.

היא  חנוכה  מבצע  של  הכותרת  גולת 
המתקיימת  הטנקים  שיירת  ספק  ללא 
מידי שנה וחוצה את כל  הארץ מצפונה 
הרכבים  שאר  וכל  כשהטנקים  לדרומה, 
הנלווים אל השיירה עוברים דרך חוצות 
ההרים המרכזיות שם עוצרים הפעילים 
כדי  תוך  מרכזיים  באזורים  הנמרצים 
ושבים,  העוברים  עם  וריקודים  שירה 
על  קריאה  וחומר  סופגניות  מחלקים 
לכל  השיירה  מביאה  בכך  החג,  מהות 
מתוך  החג  שמחת  את  הארץ  תושבי 

'פרסומא ניסא' נרחב ומרשים.

ימים,  כשלושה  תערך  השיירה  נסיעת 
ותסתיים ליד הכותל המערבי בירושלים.  
הטנקים  בשיירת  נתקלים  אתם  אם 
לשתף  לצלם,  תהססו  אל  ברחוב, 

ולעשות גם 'פרסומי ניסא' משלכם.  

ופרצת

באנו חושך

לגרש!
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זיכויו הייתה משמעות הדבר, זיכויה של 
כל תנועת החסידות. שבירת הקטרוגים 
שהוטחו כנגדה, ויציאתה מן המצוק של 

צוררים מבית ומחוץ.

ידוע, כי לכל דבר המתרחש כאן בעולם 
רוחנית  השתלשלות  ישנה  הגשמי 
מאורעותיה  לכן,  עליונים.  מעולמות 
החיצוניים של ההיסטוריה שהיו מכוונים 
אירוע  ובוודאי  עליונים  כוחות  ידי  על 
התניא  בעל  של  כמשפטו  כך  כל  חשוב 
גלגוליו  וכל  הוא בהשגחה פרטית,  נדון 
קשורים ומשתייכים למאורעות עילאיים 

ופנימיים יותר. 

היה  המחלוקת  של  הפנימי  יסודה 
לפרסם  ראוי  ואף  מותר  מידה  באיזו 
כלל  בקרב  החסידות  את שיטת  ולגלות 
ישראל, בלי להבדיל בין גדולי הצדיקים 
והלמדנים לבין יהודים פשוטים ואף עמי 
תביא  שמא  היה,  הגדול  החשש  הארץ. 
לירידה  ברבים  הבעש"ט  שיטת  הפצת 
תורה  גדולי  שאינם  אותם  אצל  רוחנית 
לקבל  מוכשרים  כאינם  לכאורה  ונראים 

בתורת  הכתובים  הנעלים  הסודות  את 
הבעש"ט  שיטת  תביא  שמא  החסידות. 
וזלזול  התורה,  בלימוד  ירידה  לידי 

בכבוד שמים.

המכשיר לקירוב הגאולה

כנגד החסידות, החשש  הקטרוג הרוחני 
שמא עדיין לא הגיע הזמן לגילויים הללו 
של תורת החסידות, והמשפט אם אמנם 
עליה,  לכלל  הביאה  החסידות  שיטת 
לדרגה,  מדרגה  מטה  מטה  ירד  זה  כל 

ביותר,  הגשמית  לדרגה  הגיע  אשר  עד 
בצורתה  התבטא  הרוחני  כשהקטרוג 
בידי  היה  והמשפט  גסה,  מלשינות  של 
היה  כן  פי  על  ואף  הרוסית.  המלכות 
המשפט  הפנימית  במהותו  זה  משפט 
שבו  הדין  ופסק  החסידות,  על  העליון 
יצא אדמו"ר הזקן זכאי, הוא הד וצל של 
הוצדקה  בו  אשר  מעלה,  של  דין  פסק 
כן,  ועל  העליון.  בבית-דין  החסידות 
מבחינה זו יום י"ט בכסלו הוא יום הדין 
עבור החסידות, ויום זיכויה בבית דין של 
לחסידות',  'ראש השנה  יום  הוא  מעלה, 
זכתה  החסידות  אשר  התקופה  פתיחת 
להיות מוצדקת לא רק בעקרי רעיונותיה 
בחיי  ובהתבטאותה  בגילויה  אף  אלא 

החסידים בכל מקום וזמן. 

המכשיר לקירוב הגאולה

בהיכלו  הבעש"ט  של  חזונו  פי  על 
תלויה  המשיח  ביאת  הרי  משיח,  של 
כן,  אם  חוצה",  מעיינותיך  ב"לכשיפוצו 
ברבים  וגילויה  בעולם  החסידות  הפצת 

הוא המכשיר לקירובה של הגאולה. 

מהלשנה של אדם בודד ועד למערכה רוחנית בבית דין של מעלה   נצחון של אחד הוא נצחון של 
כולם   ומה הקשר לביאת משיח?   י"ט כסליו מהפן שלא הכרתם 

אוריה בר לב

ג
מאחלים  יומטוב,  גוט  יומטוב,  וט 
טובה  "לשנה  לזה,  זה  החסידים 
בלימוד החסידות ובדרכי החסידות 
מזמן  כבר  כסלו  י"ט  ותחתמו".  תכתבו 
אינו תאריך מגזרי, פנים חב"די אלא יום 
על  ויעידו  רבה  שטומן בחובו משמעות 
והאולמות  המלאות  ההתוועדויות  כך 
הגדושים בכנסים מיוחדים לרגל יום זה.

חב"ד,  של  החמישי  הרבי  כינה  מדוע 
הרבי הרש"ב את יום יט' בכסלו כ"ראש 

השנה לחסידות"?

חובה לברך על הנס 

ליום שמחה מעת  נקבע  י"ט בכסלו  יום 
מליאדי,  זלמן  שניאור  רבי  של  שחרורו 
 , התניא"  "בעל  הוא  הזקן,  אדמו"ר 
לשמחה  הסיבה  בפטרבורג.  ממאסרו 
הגדולה היא מכיוון שביום זה זוכה בעל 
בשלטון  מרידה  על  מהאשמה  התניא 
הצאר, בעיקר על העובדה שיזם איסוף 
בארץ  ליהודים  ושליחתם  צדקה  כספי 
שהיתה  אליה,  שעלו  ולחסידים  ישראל 

כל  ועבור  עבורו  נפשות  סכנת  בה 
החסידים בכל מקומותיהם. יום זה נחגג 
מנהיג  עבור  הגאולה'  'חג  תשועה  כיום 
על  כי  ידוע,  אליו.  הנלווים  וכל  ישראל 
צאצאיו  מחויבים  לאדם  שנעשה  נס 
בשם  הנס  זיכרון  על  לברך  ותלמידיו 
ומלכות. כל שכן כאשר הוא נס שיש בו 
משום קידוש שם שמים, לא רק תלמידיו 
לבדם חייבים לברך, אלא חובה היא על 

כל אדם מישראל לברך על נס זה.

סכנה גדולה לחסידות

תנועת  אמנם  הלכה  הימים  באותם 
החסידות והתעצמה, אך יחד עם זאת גם 
ההתנגדות  שונים  בחוגים  והלכה  גברה 
בלבד  לא  זו,  התנגדות  החסידות.  כלפי 
הגאון  של  פטירתו  לאחר  נחלשה  שלא 
ואף  והתחזקה,  הוסיפה  אלא  מווילנא, 
קבלה גוון חריף וקשה יותר מיום ליום. 
כי  אף  הזקן,  האדמו"ר  על  ההלשנה 
זאת  בכל  ביטאה  יחידים,  הייתה מעשה 
אשר  הרוחני  המאבק  של  החרפתו  את 

קשות  לתוצאות  אף  להגיע  היה  יכול 
ביותר, ח"ו.

היו  הזקן  אדמו"ר  של  ומשפטו  מאסרו 
מדה  בקנה  פעולה  לקראת  מבחן  כעין 
הזקן  אדמו"ר  היה  אילו  יותר.  רחב 
היה,  דבר  של  פירושו  הרי  אשם  נמצא 
מדכאת  הייתה  הצארית  הממשלה  כי 
את  אכזריותה  חומרת  ובכל  חזקה  ביד 
ובכל  המקומות  בכל  כולה,  החסידות 
הענפים. ומאחר שמתנגדי החסידות היו 
לנהוג  במטרה  מבפנים,  בדבר  מסייעים 
בחסידים כבכת יוצאה דופן הרי פירושם 
החסידות  השמדת  היה  הדברים  של 

כולה.

משפט בשמיים ובארץ

משפטה  היה  הזקן  אדמו"ר  של  משפטו 
מבחינת  רק  לא  החסידות,  תנועת  של 
כנגדו, אלא אף מצד  האשמות שהוטחו 
עקב  לבוא  היו  עשויות  אשר  התוצאות 
חיובו בדין ח"ו. משפטו וזיכויו של הרב 
ועם  כולה,  החסידות  עבור  דין  יום  היו 

משפטו של אדמו"ר הזקן היה 
משפטה של תנועת החסידות, 
האשמות  מבחינת  רק  לא 
מצד  אף  אלא  כנגדו,  שהוטחו 
היו  עשויות  אשר  התוצאות 
לבוא עקב חיובו בדין חס ושלום

חיים גאולה
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היום שבו
הוכרע המשפט
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החודש לפני...

בי"ט בכסלו תקנ"ט  נולדה הרבנית מרת מנוחה 
כאשר  הזקן.  אדמו"ר  של  בתו  סלונים,  רחל 
לו  נולדה  כי  נתבשר  האמצעי  אדמו"ר  אביה 
בת אמר: "מעתה מנוחה תהיה לנו" ולכן קרא 
בתו  שם  על  "רחל"  השם  "מנוחה",  את שמה 
הצעירה של אדמו"ר הזקן שנפטרה בצעירותה.
הרבנית מאוד השתוקקה לעלות לארץ ישראל. 

פעם חלתה והרופאים התייאשו מחייה, אביה 
תבריא  שהיא  בשמו  באוזנה  ללחוש  הורה 
הבריאה.  ומיד  הקודש  לארץ  לעלות  ותזכה 
הקהילה  את  שם  מיסדה  לחברון  בהגיעה 
חב"דית. יהודי העיר ואף הגויים התייחסו אליה 
רחל"  מנוחה  באבע  "די  אותה  כינו  כצדיקה, 

ורבים באו להתברך ממנה.  

 בתמונה: 
בית שניאורסון בחברון

219 שנה

30 נציגים יתנו לכם:

והעיקר
בבית

מרגישים!

רכב • דירה • בריאות • חיים • עסק • פנסיה

ב"ה

מחירים הכי זולים!

תנאים הכי טובים!

לכל ענפי הביטוחים!

מתקשרים
2770*ומרוויחים

קדמי
ביטוחים



אחלמה
שייכת לשבט גד

האבן של חודש

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

"בחיפה יש ים ואין להתרשם
מדבר שהוא עמוק.

זהו מהענינים של חיפה שיש לה ים
ושם יש עמק ובעמק נמצאים
אבנים טובות ומרגליות והקב"ה

עשה דבר פלא הוא הטמין אותם בעומק הארץ
ועל כל פנים בעומק המענה (שדה חרוש)".

(מדברי הרבי מליובאוויטש - חלוקת דולרים לצדקה - סיון תשמ"ח)

ב"ה

כסלו

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה


