
אב לחמישה מהשומרון שתרם כליה לצעיר מצפון 
תל-אביב, נפגשים בפעם הראשונה ומדברים בגלוי 
לב על ההתמודדויות שלפני, על התחושות שאחרי, 

ועל החלטה אמיצה אחת שתמשיך איתם לכל החיים

פרופיל | 14

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

מסכת חייו של גיארגי לוגבינסקי, סגן נשיא 
מועצת האיחוד האירופאי וחבר הפרלמנט 

האוקראיני, הנאבק כדי לנצח את האנטישמיות 
מתוך גאווה יהודית ראויה להערכה. ראיון | 8

מבט מחודש על החג 
שאלוקים העניק

לקבוצת יהודים טמאים.
פסח שני | 6

רפואה אלטרנטיבית 
על בסיס אמוני משיג 
תוצאות טובות יותר. 

מקצוענים | 25

טבעי לנפשלא לוותר!הוא משלנו

רק התורה יודעת לחבר 
מרכיבים נוגדים כמו ה'אגו' 
וה'זולת'. חיים גאולה | 28

אהבה
חלומית

מחשבה יהודית בעידן הגאולה

מחיר: 10 ש"ח
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אייר
י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך  "ִאיׁש ִאיׁש כִּ
ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם: ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה' 

ִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום"   ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשֵ
)במדבר פרק ט, פסוקים י-יא(

בי"ד אייר אנו מציינים "פסח שני". התורה ייעדה את היום הזה, חודש לאחר 
מועד ההקרבה המקורי, להעניק הזדמנות שנייה להקרבת הפסח לאלה אשר לא 
הקריבו פסח ראשון מפני סיבות טכניות או גם אם חלילה חטאו בכוונה תחילה.

המסר של "פסח שני" כי אין דבר אבוד וכל אחד, לא משנה מיהו ומה עשה 
בחייו עד כה, תמיד יכול תמיד לתקן עצמו - מבטא את אשר יתרחש בבוא 

הגאולה האמיתית והשלימה: לא יישאר בגלות, אפילו יהודי אחד! כולם יגאלו 
תיכף ומיד ממש! אמן!

)מבוסס על לקוטי שיחות כרך ח, עמ' 61(

     החודש
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16. חובת החיים. פרופיל

12. מצה בריי. מתכון

26. הדרך לחנך. משמעות החיים

תמונת השער

החודש שלנו 'אייר', משמש כ"גשר" המחבר בין חודש ניסן לסיון, חיבור אותו אנו חווים בכל יום מימי החודש 
באמצעות "ספירת העומר" - אשר החלה בחג הפסח המציין את גאולת מצרים, ובאה לסיומה בחג השבועות 

המציין את בחירתנו כ"עם סגולה" בקבלת התורה על הר סיני.
ביום-יום, גם אנו נדרשים לשמש כ"גשר". להתמודד עם אתגרים, לנהל משברים, לשמש כמתווכים, לעורר 

אופטימיות ולהפיח תקווה - כל אלה הם נתיבים ייעודיים הנסללים על ידינו בעמל רב מתוך רצון לחבר ולגשר על 
פערים והפכים שונים. כידוע, לעיתים אנו נוחלים הצלחות ולעיתים אכזבות.

במידת לא מבוטלת מבטא התיאור את התפקיד המהותי והמערכה התמידית בחיינו: לחבר בין הגוף הנמשך 
לחומריות לבין הנשמה החפצה ברוחניות, ועלינו לשמש כ"גשר" ביניהם.

כדי להצליח במשימה עלינו להשכיל לראות במעידות ונפילות, הזדמנות לחדד בעצמנו את ההכרה להיכן אנו 
שואפים להתקדם. גם אם עד כה לא עמדנו ביעדים, אסור לנו לתת לכישלונות האתמול לחסום את דרכנו. ההיפך, 

עלינו להביט קדימה אל המחר כיום בו נשפר עצמנו ובו גם נשיג את היעד הנכסף: הגאולה האמיתית והשלימה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

אהבת אחים | צילום: ערן דרור לבנון

 דבר
התוכןהמערכת

הכוח לבקש
דרוש עיון לחודש אייר

פורץ דרך 
גיארגי לוגבינסקי. ראיון

אחים בדם
הצלת חיים. פרופיל

תהפוכות עולמיות
בצלאל עמית

70 שנה: עיקר וטפל 
אביטל חיים

על מה החגיגה?
פסח שני + מתכון חגיגי

איכות חיים
רפואת הנפש והגוף. מקצוענים

סטייה הדרגתית
מכתבי הרבי על אתגרי החיים

חיים גאולה
הדרך לאהבה אמיתית

החודש לפני 
38 שנה לתהלוכות ל"ג בעומר

06
08

 22
16

23
24
25
26
28

 30
יו"ל ע"י ניידות חב"ד באה"ק - מחלקת הוצאה לאור

משרד ראשי: ככר מד"א, נצרת עלית
יו"ר: הרב דוד נחשון

ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר
עורכת בפועל: רחל אמיתי

עיצוב ועימוד: שניאור זלמן גנדל
עריכה לשונית: בלומה נחשון

חברי המערכת: אוריה בר לב, רבקי קמינקר

מנויים: 3770*
פרסום: 7508215–03

OLAMOT.M@GMAIL.COM :דוא"ל

8.  בברכת הרבי. ראיון



חודש אייר תשע"ח 67

  דרוש עיון

בהתקרב חג הפסח בשנת 2449 לבריאת העולם, 
טענה:  ובפיהם  אנשים  קבוצת  משה  אל  הגיעה 
"אנחנו טמאים – כי נגענו במת, ומנועים מלהקריב 
פחות  לנו  מגיע  מדוע  הפסח.  קורבן  את  ולאכול 

מכולם? איננו רוצים להפסיד את מצוות החג!".

פסח!  הוא  פסח  קטנה:  לא  בקשה  להם  היתה 
הלא  אבל  עבורם???  מיוחד  לפסח  ציפו  וכי 
ייאמן קרה, אלוקים קיבל את טענתם ונתן לנו 
מדוע?!  היא  הנשאלת  השאלה  שני"!  "פסח 
שניה?  להזדמנות  פסח  קרבן  דוקא  זכה  מדוע 

מדוע מצוות אחרות, לא זכו?

בתלמוד  לדעת:  חשוב  לשאלה,  נשיב  בטרם 
מובאות מספר דעות לגבי זהות הטמאים,

ואליצפן  מישאל  היו  הטמאים  כי  הסוברים  יש 
- בני דודים של נדב ואביהו בני אהרון – אשר 

נתבקשו לקבור אותם לאחר מותם.

נשאו  אשר  האנשים  אלה  היו   – אחרת  לדעה 
יוסף הצדיק. לעם ישראל היתה  את ארונו של 
ישראל  בארץ  יוסף  את  לקבור   - התחייבות 

לאחר היציאה ממצרים.

דעה שלישית – אנשים אלה נטמאו כי קברו מת 
מצווה אשר לא היו לו קוברים. 

לכל הדעות היתה להם סיבה מוצדקת לטומאתם.

טמאים  "אנחנו  למשה  פנו  כאמור  הטמאים 
לנפש אדם. למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן 
ה' במועדו בתוך בני-ישראל?". משה רבינו לא 
וקיבל עבורם  פנה אל הקב"ה  לענות,  ידע מה 
בדורות  וגם  שנה  באותה  שניה!  הזדמנות 
הבאים, ניתן לקיים פסח שני בי"ד אייר, חודש 
ימים לאחר פסח ראשון! מי זכאי להקריב פסח 
המקדש  מבית  רחוקים  היו  אשר  אנשים  שני? 

בי"ד ניסן או היו אז טמאים. 

מה נשתנה

מכל  פסח  השתנה  במה  להבין  נוכל  עתה 
המצוות? הרבי מלך המשיח מסביר: הטמאים, 
לא ויתרו. הם זעקו מקירות ליבם והתחננו על 

נפשם, לזכות במצווה - למרות הפספוס!

נורא,  "לא  כלל:  בדרך  אומר  האנושי  הטבע 
אך  אחרת...",  פעם  לעשות...  מה  פספסנו, 
את  לקיים  וביקשו  מגדרם  יצאו  ויתרו,  לא  הם 
הפסח. הקב"ה, בתגובה, מחדש חידוש אשר לא 

היה כמותו, ומאפשר השלמה.

בימינו, נחשב י"ד אייר מעין "יום טוב". נוהגים 
לאכול בו מצות ולא אומרים תחנון בתפילה.

הרבי הריי"צ אמר: - "פסח שני, ענינו שאף פעם 
שהי'  מי  אפילו  לתקן,  תמיד  יכולים  אבוד,  לא 
"לכם",  ואפילו  רחוקה,  בדרך  שהי'  מי  טמא, 

שהי' ברצונו, אף על פי כן יכולים לתקן"! 

אחד  כל  "יעשה  בשנת תנש"א אמר הרבי 
ואחת חשבון צדק בנפשו מכל הענינים אותם 
יכול להשלים מפסח שני שנת תש"נ עד  היה 
בהקדם  וישלים  תנש"א,  שני  פסח  ערב 

האפשרי".

למדנו,  מהטמאים  הרבי:  אמר  נוספת  בשיחה 
מהקב"ה.  יהודים  בקשת  חשובה  כמה  עד 

בקשה טובה מה' הוא שבח!

הגאולה,  את  מה'  ונבקש  אנו,  גם  אפוא  נלמד 
נדרוש, נזעק ונתחנן, וה' ודאי ימלא את בקשתנו 
את  ויביא  הטמאים  בקשת  אחר  שמילא  כפי 

משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!!! 

לדעת
שאפשר לתקן

נגרע?" משקפת הלך רוח המסרב להשלים עם פספוס  קבוצת ה'טמאים' אשר זעקה "למה 
הברית עם ה' בדמות הקרבת קרבן פסח, ובאה על-כן, אל משה בדרישה לתיקון    דרוש עיון 

במבט מחודש על 'פסח שני'

אוריה בר לב

ברית דמים

ליהו הנביא כידוע מגיע לבקר אותנו א
 - ספציפיים,  מאוד  אירועים  בשני 
חשבתם  הסדר.  ובליל  מילה,  בברית 

פעם, מדוע דווקא בשני זמנים אלה?

אליהו  כי  אותנו  מלמד   – מלכים  בספר  עיון 
במפירי  מתפשרת  בלתי  בקנאות  נאבק  הנביא 
גזר  הוא  לדוגמא  כך  תורתו.  ועוזבי  ה'  דבר 
אשר  עד  ישראל  בארץ  בצורת  שנות  מיוזמתו, 
לחורב,  בהגיעו  בתשובה.  היהודים  יחזרו 
והוא  אליהו?  פה  לך  מה  אותו  שואל  הקב"ה 
ְבֵּני  ְבִריְתָך  ִכּי-ָעְזבּו   ... לה'  ִקֵנּאִתי  "ַקנֹּא  עונה: 
ִיְשָׂרֵאל " אליהו הנביא כאוב מאד - עם ישראל 

הפר את הברית עם ה'!

הקב"ה לא היה שבע רצון מתשובתו והבהיר לו 
נכונה  הדרך  אינה  והקנאות  הקפדנות  דרך  כי 

)לא ברוח ה' .. לא ברעש ה' .. לא באש ה'(.

אליהו הנביא לא נפטר בדרך כל בשר, היתה 
זכות מיוחדת והוא עלה בסערה השמימה.  לו 
מאז הוא ממשיך ללוות את עם ישראל. דרכו 
מדרכו  בתכלית  שונה  ב"שמים"  אליהו  של 
לא  להתנהלותו.  תיקון  מהווה  והיא  ב"ארץ", 
אליהו  את  מלווה  סערה  רוח  ולא  קנאה  רוח 
סנגוריה  לימוד  ורוח  חמלה  רוח  אם  כי  כעת 

הכסא  הכנת  את  מבהיר  הזוהר  עמו.  על 
לאליה הנביא בברית המילה: "אמר לו הקב"ה 
לאליהו: חייך, בכל מקום בו בני ירשמו ברית 
אשר  והפה  שם,  תהיה  אתה  בבשרם,  מילה 
כי  יעיד  הברית,  את  עזבו  ישראל  כי  העיד 

ישראל מקיימים אותה".

גם בפסח, לאחר מזיגת "כוסו של אליהו" ניצב 
בני  כי  ומעיד  יהודי,  בית  בכל  הנביא  אליהו 
ישראל לא עזבו את ברית הדמים המיוצגת על-

ידי הפסח.

שתי  קיום  בעת  "נוכח"  כן  אם  הנביא  אליהו 
מצוות סמליות אלה ברית מילה ופסח ומעיד כי 
)פסח(  והכללית  )מילה(  האישית  הדמים  ברית 

בין ישראל להקב"ה שרירה וקיימת. 

והפכו  זכו  אלה  מצוות  שתי  דווקא  והנה, 
וברור  פשוט  קיומן  בעמנו,  ביותר  לפופולריות 
לאורך  נחקקו  שהן  כיוון  בישראל,  בית  בכל 
הדורות כמצוות המעידות על עומק הקשר של 
יהודי עם הקב"ה, ועם מסורת היהדות העתיקה.

מתוך  קוימו  הן  אלה:  מצוות  בשתי  נוסף  מימד 
להוריו  חשוב  מה  בליבו  חש  ילד  נפש!  מסירות 
באמת. מצוות עליהן מוסרים ההורים את נפשם 
נחקקות בנפשות ילדיהם. והנה לנו סיבה נוספת, 
מדוע שתי מצוות אלה נחרטו כל-כך בעם ישראל.

מצות  לקיים  הראשון  היה  אבינו  אברהם 
נפש  במסירות  עצמו  את  מל  הוא  מילה,  ברית 
יהודים מלים את בניהם,  99! מאז, המוני  בגיל 

לעיתים גם הם בתנאים של מסירות נפש!

בני  במצרים.  היה  הראשון  פסח  קרבן 
ישראל לקחו את הכבש אלילם של המצרים 
היותם  למרות  לעיניהם,  אותו  ושחטו 
קיים  ישראל  עם  בעולם!  החזקה  האומה 
לחשוש  סיבה  הייתה  כי  אם  ה',  מצוות  את 
לקיים  בחרו  הם  המצרים,  מצד  לתוקפנות 
מהאלילות  להתנתק  הפסח,  מצוות  את 
חיים. מסירות  ולהתחבר לאלוקים  המצרית 
מאבותינו  עברה  אבינו,  אברהם  של  הנפש 

דור אחר דור – עד היום. 

הזדמנות נוספת

 36 ישנן  כי  מספרת  כריתות  במסכת  המשנה 
 34 כרת.  מתחייב  עליהן  העובר  אשר  עבירות 
2 נוספות הן מצוות  ו-  מהן, מצוות לא תעשה 

עשה, אתם מנחשים נכון - אלו מילה ופסח.

נתן  בתורה  מצווה אחת  מדהים:   – נוסף  נתון 
מי  פסח.  קרבן   – נוספת  הזדמנות  הקב"ה 
שפספס – יכול להשלים ונחשב לו כאילו קיים 

אותה בזמנה!

הטבע האנושי אומר בדרך כלל: 
"לא נורא, פספסנו, מה לעשות... 
פעם אחרת...", אך הם לא ויתרו, 
את  לקיים  וביקשו  מגדרם  יצאו 
הפסח. הקב"ה, בתגובה, מחדש 
כמותו,  היה  לא  אשר  חידוש 

ומאפשר השלמה
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        ראיון

וחבר  האירופאי  האיחוד  מועצת  נשיא  סגן  לוגבינסקי,  הירש(  צבי  היהודי:  בשמו  )או  גיארגי 
הפרלמנט האוקראינה, מגולל בראיון אישי את סיפור חייו המטלטל והמרגש מילדותו עת נפגש 
לראשונה עם שלוחי הרבי, עד המענה המפתיע שקיבל מהרבי אשר הוביל אותו לשליחות ציבורית 
בחזית הבינלאומית כיהודי גאה ביהדותו ובהזדהותו עם הממשל בארץ ישראל    אור לגויים 

מראיין: שמואל צור

הגבוה המתנשא במורד הגבעה ליד פרלמנט מועצת 
טופי  בצבע  צבוע  בבלגיה,  בריסל  במרכז  אירופה 
להחריד. סביב הבניין האפור בחיצוניותו מתגודדות 
מה שהופך  שונים,  אינטרסים  בעלי  אנשים  קבוצות 
אותו לאחד המגדלים המשפיעים ביותר בעולם. לבד 
הוא  ועוזריהם אשר מקום עבודתם  מחברי פרלמנט 
סקרנים  גם  מגיעים  האירופאי",  האיחוד  "מועצת 
מנת  על  הבניין  לתוככי  להציץ  רבים  ואורחים 
הקומות   14 בפעולה.  הפוליטיים  בנציגיהם  לחזות 
מלאות במסדרונות, מסודרות בשורות, תיבות ברזל 

השייכות למשלחות השונות, מלאות נייר ומקושטות 
בפוסטרים.

התיאום על מועד הראיון לא היה פשוט. כאשר צעד 
בלובי הבנין, חברי פרלמנט רבים לצד ראשי ארגונים 
גדולים ניסו לתפוס איתו רגע של שיחה, ולולי כוורת 
עוזריו החרוצים המקיפה אותו, ספק אם היה אפשר 
להשתלט על קצב הפניות. בין פגישה ודיון, ובין נאום 
ולבבית  חמה  לשיחה  לשבת  הצלחנו  חוק,  להצעת 
אשר נקטעה לא אחת עקב פניות דחופות, אך הייתה 

חות של 
בחזית האירופאית

הבניין 
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מהרה  ועד  קשה,  הייתה  לא  "ההתלבטות 
מצאתי את עצמי כנער, לומד בארץ ישראל. 
חב"ד  בכפר  והשהייה  הלימודים  תקופת 
זכורה לי כחוויה עצומה, ויש לי המון זיכרונות 

טובים מהימים ההם.

"סיימתי את המסלול בקבוצת 'ילדי צ’רנוביל', 
חב"ד  בכפר  שמחה’  ‘אור  לישיבת  ועברתי 

למספר שנים נוספות.

במיוחד,  לי  הזכורות  החוויות  "אחת 
מתרפק  שלי",  הבר–מצווה  בחגיגת  הייתה 
במיוחד  ודינאמי  צעיר  "בחור  לוגבינסקי, 
צועדים  אנחנו  ומאז  בקסמו  אותי  כבש 
יחד". הצעיר הוא לא אחר מאשר הרב משה 
שליח  להיות  מונה  לימים  אסמן אשר 

של  הראשי  כרבה  היום  ומכהן  בקייב  הרבי 
אוקראינה.

היה  קולה"  "קוקה  בקבוק  ימים,  "באותם 
היתה  רבה  לכן  כולנו…  של  רחוק  חלום 
הביא  מצווה  הבר  לחגיגת  כאשר  הפתעתי 
לי הרב אסמן שני בקבוקי קולה. - מתנת בר 
מצווה הכי גדולה אשר יכולתי לבקש באותה 

תקופה.

הבר-מצוה,  לקראת  תפילין,  "קניית 
או  כסף  לי  היה  לא  מאד.  אותי  הטרידה 
אשיג  מנין  מושג  לי  היה  ולא  אמצעים 
בכפר  המיוחדת.  רבת-הערך  הערכה  את 
חב"ד, גר יהודי צדיק בשם הרב יוסף יצחק 
ניימרק אשר עבד כמורה בכיתות הנמוכות 

כי  שמועה  הגיעה  לאוזניו  הספר.  בית  של 
ילד העומד לחגוג בר מצווה ואין לו תפילין. 
הרב ניימרק הזמין אותי לביתו ואמר לי כי 
הוא מוכן להעניק לי תפילין במתנה, אך יש 

לו שני תנאים.

ממני  ביקש  הענין  רצינות  את  לאושש  כדי 
לחתום על חוזה!

את  להניח  להתחייב   - הראשון  "התנאי 
והמפתיע   - השני  התנאי  יום.  כל  התפילין 
יש לומר: כאשר יתאפשר לי המצב הכלכלי, 
אין  אשר  אחר,  ליהודי  תפילין,  ארכוש 

באפשרותו לרכוש!

"הרב ניימרק הוציא מהמגרה חוזה גדול עליו 
הייתה  רבה  ומה  בבירור,  התנאים  רשומים 

מרתקת 
 . ד ח ו י מ ב
מתנצל  "אני 
הייתי  ההמתנה,  על 
חוק  הצעת  בהגשת  עסוק 
ליהודי  תעזור  אשר  חדשה 

אוקראינה".

הירש  את צבי  הכירו 
או  כפי  לוגובינסקי, 
חבריו  אותו  שמכנים 
ספק  תרצו.  אם  'גיארגי' 
לכם,  מוכר  שמו  אם 
תושבים  למיליוני  אך 
ואירופה  באוקראינה 
היטב.  מוכר  הוא 
ונועם  השקט  מזגו 
אינם  הליכותיו 
את  מסגירים 

ר  ו פ י השזור ס חייו 
דרך  שלב, פריצות  בכל 

עד  מילדותו  רוחן החל  היום. 
בשליחות  המטרה  אותו חדורת  הביאה 

 - האחת  פעמיים:  ההיסטורי,  לתפקיד 
האוקראיני  הפרלמנט  בה  הראשונה  בפעם 
מועצת  נשיא  סגן  של  נכבדה  לנציגות  זכה 
הראשון  לוגובינסקי  היה  האירופאי,  האיחוד 
נוספת: לראשונה  ופעם  לחנוך את התפקיד. 
יהודי גאה, שומר מצוות ממונה  בהיסטוריה, 
החברה  כלשהי,  מדינה  כנציג  הרם  לתפקיד 

במועצת האיחוד האירופאי.

מפתיע, לא? 

הורגלתי  חיי  "כל  צוחק.  לוגבנסקי 
להישגים, אבל  להגיע  מנת  על  לעבוד קשה 
כאן, ההרגשה, אחרת לגמרי, כוח אחר. הרבי 
ומכאן  אוקראינה  ליהודי  לסייע  אותי  שלח 

הכוח להצליח ולהתקדם".

לחזור  ביקשנו  המאוחר,  את  נקדים  בטרם 
לילדותו, שם החלה מסכת חייו המרתקת.

)1990(, כארבע שנים  ימי קיץ תש"נ,  "הימים 
בצ’רנוביל.  הגרעיני  הכור  פיצוץ  אסון  לאחר 
במהלך ניסוי בכור, התפוצץ ריאקטור בתחנת 
ק"מ   25 במרחק  הממוקמת  הגרעינית  הכח 
גדולה.  רדיואקטיבית  כמות  ושיחרר  מהעיר, 
העולם למד אז לראשונה על האימה הגדולה, 
לא  קרינה  של  חריגות  כמויות  נרשמו  כאשר 
ברורה. גם היום, קשה לשער את ממדי האסון 

והשלכותיו על הסביבה והאנשים.

עדיין  אוקראינה  הייתה  תקופה  "באותה 
וכילד  אז.  של  המועצות",  מ"ברית  חלק 
כיהודים,  לנו  היו  לא  קייב  הבירה  בעיר 
הארגונים  ללכת.  להיכן  אפשרויות  הרבה 
הרבים המציפים היום את המדינה לא פעלו 
לצורך  בפעילות.  להסתכן  פחדו  אף  ואולי 
היו  היהודית  והסוכנות  הג'וינט  ההמחשה, 
שגרירות  לא  ודאי  הכרנו,  לא  אותם  שמות 

ישראלית אשר לא הייתה בנמצא.

וידוע:  גוף אחד מוכר  "בתוך כל ה"אין" היה 
חב"ד. שלוחי הרבי הפעילו תכניות מיוחדות 
לאחר  נמשכתי.  אני  גם  ואליהם  יהדות  של 
לי  הוצע  בתוכנית,  השתתפתי  בה  תקופה 
וללמוד  ישראל  לארץ  לעלות  חברים  ולעוד 

בכפר חב"ד.

להיכן  אפשרויות  הרבה  כיהודים,  לנו  היו  לא  קייב  הבירה  בעיר  כילד 
ללכת. הארגונים הרבים המציפים היום את המדינה לא פעלו ואולי אף 
היהודית  והסוכנות  הג'וינט  ההמחשה,  לצורך  בפעילות.  להסתכן  פחדו 
הייתה  לא  אשר  ישראלית  שגרירות  לא  ודאי  הכרנו,  לא  אותם  שמות  היו 

בנמצא."בתוך כל ה"אין" היה גוף אחד מוכר וידוע: חב"ד.

 - השני  התנאי  יום.  כל  התפילין  את  להניח  להתחייב   - הראשון  "התנאי 
תפילין,  ארכוש  הכלכלי,  המצב  לי  יתאפשר  כאשר  לומר:  יש  והמפתיע 

ליהודי אחר, אשר אין באפשרותו לרכוש!
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הפתעתי כאשר גיליתי כי על החוזה חתומים 
נוספים אשר התחייבו  ואנשים  ילדים  עשרות 

כמוני במהלך השנים..

"את החוזה הראשון שלי, אם כן, חתמתי בגיל 
13" הוא מסכם בחיוך.

אך כאן לא תם סיפורו המרגש.

פרלמנט  כחבר  לתפקידי  מוניתי  "לימים, 
כהן,  יהודי,  פרלמנט  חבר  והכרתי  אוקראיני, 
אשר ליבו חם ליהדות, אך לא היו לו תפילין 
קניתי תפילין  בסיפורי האישי,  נזכרתי  משלו. 
קיבלתי  אותם  התפילין  ואת  עבורי,  חדשות 
התחייבות  עם  לכהן.  העברתי  ניימרק  מהרב 

וחוזה כמובן… כך סגרתי מעגל לאחר למעלה 
מ-25 שנה".

סגן  לתפקיד  יהודי,  צעיר,  בחור  מגיע  איך 
נשיא מועצת האיחוד האירופאי?

לימודיו  סיום  בפני  עמד  הצעיר  לוגבינסקי 
בחיים.  דרכו  את  להמשיך  כיצד  והתלבט 
העמידה  הוריו  ללא  צעיר  כנער  התלבטותו 
האם  חייו:  לכל  השפעה  בעלת  בצומת  אותו 
או  הרגיל,  ה’ישראלי’  במסלול  להמשיך 
לעזרת  שם  ולפעול  הולדתו  למדינת  לחזור 
בני עמו. "האופציה אשר עמדה לי מול עיניי 
הייתה ברורה: לכתוב לרבי מלובביץ' ולשאול 

בעצתו, כיצד לנהוג ומה לעשות".

סדרת  באמצעות  מהרבי  והברכה  המענה 
לנסוע  היה  קודש',  'אגרות  הספרים 
לארץ  חזר  היסס,  לא  לוגבינסקי  לאוקראינה. 
יהודי  והחל לפעול למען  אוקראינה,  מולדתו, 

הקהילה והתושבים בכלל .

משציפה.  מהר  הגיעה  המטאורית  הצלחתו 
הוא  שונים,  תפקידים  על  התמודדות  לאחר 
מונה להיות חבר פרלמנט, שימש כחבר נמרץ 
בוועדות השונות עד תפקידו הנוכחי ההיסטורי 
כסגן נשיא פרלמנט מועצת האיחוד האירופאי.

בחזית  הבינלאומית  המערכה  לצד 
נחשף  יהודי,  פרלמנט  כחבר  האירופאית, 
או  אנטישמיים  מקרים  למאות  לוגבינסקי 
נרתם  הוא  בהם  מיוחדים  מקרים  לחילופין 
חייל  על  פורסם  לאחרונה  עמו.  לבני  לסייע 
בכלא  נכלא  בפלילים,  הסתבך  אשר  בודד 

האוקראיני ובדרך לא דרך הצליח להיחלץ.

"אם נתחיל למנות את פעולותיו, לא נסיים את 
הריאיון... אבל ביקשנו דוגמא אחת מהתקופה 
האחרונה: "יהודי מקייב הסתבך והגיע לסכנת 
אומר  רק  בסיפורו  ארחיב  לא  ממש.  מוות 
מסוכנים  הכי  האנשים  עם  במעצר  ישב  כי 
הייתה  שם,  הימצאותו  כיהודי,  באוקראינה. 

סכנת חיים ממשית.

אדירים  לחצים  ע"י  בעניינו  לפעול  "התחלתי 
במקום  למעצר  לשחררו  המשפט,  בית  על 
חסות,  לקחת  הסכמתי  משפטו,  במהלך  אחר. 
המשפט  בית  של  בהיסטוריה  ולראשונה 
בדקתי(  לא  כולו,  בעולם  גם  )ואולי  האוקראיני 
הותר לאסיר למלא את ימי מאסרו בבית הכנסת! 

לקחתי חסות והשופטים הסכימו למהלך.

הוא  היום,  ירוד,  במצב  אלינו  הגיע  "היהודי 
מתעורר כל בוקר ללמוד תורה, שומר מצוות 
הצלתו,  היהודי.  החיים  מסלול  על  ועולה 
זו  רוחנית.  הצלה  גם  אך  ממש,  גשמית  הינה 
אחת הדוגמאות בהן היתה לי זכות לסייע, וגם 

יכולתי לספר".

הוועדה  ליו"ר  מונה  הוא  האחרונות  בשנים 
לידידות בין ישראל לאוקראינה. "תפקיד אשר 
ישראל"  ממשלת  ראש  משל  גדול  בו  האתגר 
חברי  ידידים   130 חברים  "בוועדה  צוחק.  הוא 
פרלמנט - יותר מ-120 ח"כים בארץ ישראל"...

בעת ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ולודימיר  מר  אוקריאינה  ממשלת  ראש  אצל 
בברכה  דבריו  את  נתניהו  מר  פתח  גרויסמן, 
חלק  היא  ישראל  ארץ  עבור  פעילותי  אלי. 

מתפקידי, ואני רואה בו שליחות.

טומן  אינו  הוא  ישראלית  הארץ  בחזית  גם 
לקשר  גבוהה  מודעות  לעורר  "הצלחתי  ידיו. 
לפני  ליהודים.  ישראל  ארץ  בין  התנכ"י 
חברי  של  משלחת  עם  חזרתי  חודשים  כמה  
פעם   - ישראל  בארץ  מביקור  פרלמנט 
במקום  ביקור  רשמית,  למשלחת  ראשונה 
המאוחדות  האומות  ידי  על  המוגדר  כלשהו 

כ"שטח כבוש"...!

ל'מדריך  לחזור  ביקשנו  סיום  לקראת 
הוא  אסמן  "הרב  אסמן.  משה  הרב  שלו' 
ומאז   12 בן  בהיותי  נפגשנו  חיי.  תמונת 
בארץ  לימודי  בשנות  מתמיד,  בקשר  אנחנו 
מאז  ובפרט  לאוקראינה  שובי  עם  ישראל, 
מונה כרבה הראשי, אנחנו עובדים בשיתוף 

פעולה הדוק.

רבים  ותחקירים  מאמצים  לאחר  כשנה,  "לפני 
גויים,  מידי  עתיקים  תורה  ספרי   18 היצלנו 
והכנסנו אותם לארון קודש בבית הכנסת. אגב, 
בתוך האוצר הגדול גילינו מגילת אסתר עתיקה 
התואמת לכתב המיוחס למייסד חסידות חב"ד, 
רבי שניאור זלמן, מדובר במוצר נדיר וגם אותו 

זכינו להשיב לידיים יהודיות.

היהודי  הכפר  להקמת  כמובן  גם  "נרתמתי 
ברחו  אשר  יהודיים  פליטים  עבור  'אנטבקה', 
לרוסיה.  אוקראינה  בין  הלחימה  מאיזורי 
כלכלי,  במשבר  נמצאת  אוקראינה  ממשלת 
לפליטי  סיוע  להעניק  מסוגלת  ואינה 
המלחמה. לכן הוקם הכפר, רבים מהפליטים, 

לטיפולים.  הזקוקים  וילדים  מבוגרים  הם 
סייעתי רבות בטיפול בפליטים היהודים אשר 
הרב  הצליח  חודשיים  תוך  כל.  בחוסר  נותרו 
בתי  במקום  להעמיד  שלו,  הצוות  עם  אסמן 
מגורים, בית כנסת, מוסדות חינוך - בית ספר 
קהילתי.  ומרכז  לבנים  תורה  תלמוד  לבנות 
המבנים נבנו מעץ בסגנון ייחודי מתוך מטרה 
בעבר  שימש  אשר  העתיק  הכפר  את  לשחזר 
מתוכננים  בהמשך  אוקראינה.  יהודי  את 
להיבנות בית יתומים לילדים אשר איבדו את 

הוריהם במלחמה ובית אבות לקשישים.

לסיום, היכן אתה מרגיש את ברכת הרבי מלך 
המשיח בחייך?

"השגחה  יודעים מהי  אנו  "כיהודים מאמינים 
ושלח  בחיים  מטרתי  מה  ידע  הרבי  פרטית". 
וההתעסקות  זכיתי  לשמחתי,  לכאן.  אותי 
שלי היא בסיוע ליהודים. הידיעה כי הצלחתי 
הרבי  בהכוונת  הגיעו  בתפקידיי  וקידומי 

וברכתו, היא זכות גדולה עבורי". 

מביקור  פרלמנט  חברי  של  משלחת  עם  חזרתי  חודשים  כמה   לפני 
במקום  ביקור  רשמית,  למשלחת  ראשונה  פעם   - ישראל  בארץ 

כלשהו המוגדר על ידי האומות המאוחדות כ"שטח כבוש"...!
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פרופיל
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חיבורמצילחיים
ימי ספירת העומר, בהם 

אנו מצווים להוסיף באהבת 
ישראל, מהווים הזדמנות 

מצוינת לפגישה מרגשת בין 
קובי חי, מושתל כליה מצפון 

תל אביב, לתורם הכליה, ר' 
מנחם בקוש חסיד חב"ד 

ומתנחל מגבעות השומרון     
בשיחה כנה ופתוחה מספרים 

השניים על התהליך הארוך 
והמתוח, על ההשתלה 

המוצלחת, ועל התובנות 
המלוות אותם עד היום    

לתת את הנשמה ואת הכליה

מראיין: שניאור חביב
צילום: ערן דרור לבנון

15

של א בסלון  יושבים  נחנו 
פרטי  בית  חי,  משפחת 
גינה  מוקף  ונאה  מטופח 
רמת  בשכונת  וצבעונית  פורחת 

החיל בצפון מזרח תל אביב.

השומרון  מגבעות  המגיע  מנחם, 
חי  גברת  הוא מאחר מעט.  כי  מודיע 
ופותחת  האווירה  את  להפשיר  מנסה 
הכל  תדאגו,  "אל  לכבודנו.  שולחן 
ואת  אותי  להרגיע  מנסה  היא  בד"ץ" 
ערן הצלם ומציגה את האריזות הריקות 
כתנא דמסייע. "נסעתי במיוחד לבני ברק" 

היא אומרת.

על  מסורתית.  משפחה  היא  חי  משפחת 
עיתונים  פזורים  השולחן 
לבנון,  דרור  ערן  יומיים. 
מסלק  מנוסה,  צלם 
יופיעו  שלא  אותם 

חב"די.  שבת  עלון  מבצבץ  ביניהם  בתמונות. 
"מגיע אלינו כל שבת לבית הכנסת" אומר דוד. 

ואני מביא הביתה, לא מפספס אף פעם.

אביבה מזמינה אותנו לשבת ומציגה בפנינו את 
בנם יעקב. קובי כפי שהם רגילים לקרוא לו. בן 
בכור לשבעת ילדיהם, יעקב מחייך חיוך מנומס 
ונבוך קמעה. את מכשירי השמיעה לאוזניו קשה 
לפספס, עוד אתגר מידו של בורא עולם. הוא בן 
שלושים  אחרי  חייו  את  ומתחיל  ושש  שלושים 
וארבע שנות חיים אשר התנהלו פחות או יותר 
אי   - סובל  הוא  ממנה  הרפואית  הבעיה  סביב 

ספיקת כליות.

ביותר  הטובה  בבשורה  קובי  התבשר  אחד  יום 
כליה  תרומת  הטבע,  בדרך  לחשוב  ניתן  עליה 
מתורם חי. מאז ההשתלה, לפני כשנתיים, הוא 
שפויה  חיים  שגרת  לחיות  והחל  מצוין  מרגיש 

ללא דיאליזה, בדיקות וטיפולים...

המפגש  מעט.  מתוח  ואפילו  נרגש  יושב  קובי 
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בגופו  פועלת  שכלייתו  מי  מנחם,  עם  הצפוי 
מעורר  האדם,  כאחד  לחיות  לו  ומאפשרת 
מתקיימת  היום  כי  מסתבר  עזים.  רגשות  בו 
הפגישה הראשונה ביניהם, מאז נפרדו בשערי 
"תכננו  המוצלחת.  ההשתלה  לאחר  המחלקה 
היתה  פעם  כל  אבל  להיפגש,  פעמים  כמה 
דחיה מסיבה אחרת. בזכותכם אנחנו נפגשים", 

הוא אומר.

טיפולים מגיל יום
קובי.  של  לידתו  לאחר  יום  התחילו  הבעיות 
עקב ניתוח שהסתבך נגרם לו נזק כבד לכליות 
הילדים  כל  כאשר  שלש  בגיל  ולשמיעה. 
קובי  החל  הגן,  אל  הכניסה  לקראת  התרגשו 
בטיפולים תרופתיים סדירים, גופו הקטן חובר 
למכשירים וכאשר כל הילדים גלשו במגלשות, 

הוא בהה בצינורות הרבים הגולשים מגופו.

בשמיעה  המשמעותית  הפגיעה  למרות 
השתדלו  הקבועים,  והטיפולים  ובכליות, 
ככל  שגרתית  ילדות  לו  להעניק  ואביבה  דוד 
והשתדל  רגיל  ספר  בבית  למד  הוא  האפשר. 

אולם  הילדים.  שאר  ככל  בחברה  להשתלב 
בגיל ארבע עשרה, מצבו הלך והתדרדר, ובגופו 
הושתלה כליה בפעם הראשונה, כאשר התורם 
כבר לא היה בין החיים. הכליה החזיקה בגופו 
לפני  עד  שנה,  עשרה  חמש  כמעט  קובי  של 
והוא  קרסה  המושתלת  הכליה  שנים.  כשמונה 

החל בטיפול דיאליזה מפרך.

שנים המתין קובי לתרומת כליה ובינתיים נזקק 
לטיפולי דיאליזה, לפני כשנה נמצא שוב תורם 
והכליה  הצליחה  לא  ההשתלה  אולם  חי,  לא 
ואז  נפשית  ורצוץ  שבור  היה  קובי  נדחתה. 

הגיעה הישועה בדמותו של מנחם.

ההודעה בוואצאפ
קופץ  יעקב  בחוץ.  ממתין  הוא  מתקשר.  מנחם 
ממקומו וניגש לפתוח את השער. באופן טבעי 
כולנו בעקבותיו. הצלם, ההורים ואני, איש לא 

רצה לפספס את הרגע.

רגע של מבוכה קלה נמתח באוויר כאשר מנחם 
הופיע בחצר. במאי סרט היה ודאי מביים סצנה 

מהר  לקח  מנחם  אך  איטי.  בהילוך  מפגש  של 
הוא  תרתי משמע.  לידיים.  העניינים  את  מאוד 
החזיר  מצידו  קובי  לחיבוק,  מיד  ועבר  יד  לחץ 
חיבוק ארוך המקפל כל כך הרבה. חיבוק גדוש 

ברגש של שמחה והודיה.

אל  בית  ביישוב  גדל  בקוש, חסיד חב"ד  מנחם 
בבית מלא חסד, נתינה ושליחות. הוריו ר' דוד 
מלובביץ'  הרבי  כשלוחי  פעילים  בקוש  ונעמי 
רבות.  שנים  והסביבה  אל  בבית  המשיח  מלך 
חב"ד  במוסדות  מנחם התנהל  חייו של  מסלול 
הישובים  כמזכיר  משמש  הוא  וכיום  כמקובל 

אחיה וגבעת אסף. 

בבית  כאמור  גדל  לחמישה,  ואב  נשוי  מנחם, 
מלא נתינה, אך שום דבר בחיים לא הכין אותו 

לאתגר של תרומת כליה.

מנחם, איך הגעת לכך?

"דרך הודעת וואצאפ שגרתית". מספר ר' מנחם, 
"מישהו באחת הקבוצות סיפר על חבר הזקוק 
והבחנתי  ההודעה  את  קראתי  כליה.  לתרומת 

רק  לשלי. התקשרתי  זהה  הדרוש  הדם  סוג  כי 
מה  בהמשך  ונראה  לבדוק,  חשבתי  להתעניין. 
הלאה. ידעתי כי מדובר בתהליך לא קצר ותמיד 

אפשר לעצור אם ארגיש לא שלם".

הדם  בדיקות  התהליך.  את  החל  מנחם 
ירוק  אור  נתנו  הראשוניות  סאונד  והאולטרה 
להמשך. אולם תוך כדי הכנות, התבשר מנחם 
כי האיש עבורו החל את התהליך, אב לחמישה 

ילדים, קיבל תרומה ממישהו אחר.

בכבוד  ולרדת  כאן  לעצור  היה  יכול  מנחם, 
שלח  הוא  להמשיך.  בחר  אך  הרעיון.  מן 
לארגון  שלו  הדם  וסוג  הבדיקות  פרטי  את 
'מתנת חיים' המתעסק בארגון תרומות כליה. 
מול עצמו.  בירורים  לקיים  ובמקביל המשיך 
"נוצר מצב, בו אני מקדם תהליך אך לא ממש 
כי  מרגיעה  מחשבה  מתוך  רק  איתו,  שלם 

תמיד אפשר לעצור". 

מחשבות, מחקרים 
והתייעצויות

ומשפחת  מנחם  עבור  היו  הבאים  החודשים 
בקוש תקופה של הרבה מאוד מחשבות, שיחות 
אשתי,  עם  שיחות  המון  לי  "היו  והתייעצויות. 
ומומחים,  רופאים  עם  הקרובה,  המשפחה  עם 
הנחתי  לא  לעומק,  הנושא  את  ולמדתי  חקרתי 
שום פרט. חשתי כי הצעד מדי משמעותי מכדי 

להסתפק במידע כללי בלבד. 

"במקביל, התחלתי ללמוד את הנושא מבחינה 
יהודית–הלכתית וחסידית. לפני הכל, התייעצתי 
עם הרב שלי, הרב זלמן נוטיק מירושלים. הוא 
זמן מה לחשוב  וביקש  מיד  לי  לענות  רצה  לא 
על כך. בסופו של דבר הוא הורה לי להתייעץ 
אותי,  תיחקרו  הם  חב"ד,  מרבני  שלשה  עם 
הניתוח,  שלבי  בכל  פרט  לכל  וירדו  ביררו 
תקופה,  באותה  מכן.  לאחר  והחיים  ההשתלה 
לנדא.  אייזיק  הרב  עם  ארוכות  שיחות  לי  היו 
ההלכה  כיצד  אותו  שאלתי  הפעמים  באחת 
אותנו  ברא  הקב"ה  אם  כליה?  לתרום  מתירה 
עם שתי כליות, משמע יש צורך בשתיהן. הרב 
"ה' ברא לאדם שתי כליות, כדי  לי  לנדא אמר 

לאפשר לו לתרום אחת מהן..."

והגיבוי  מהרבנים,  ירוק  אור  "לאחר 
מהמשפחה הקרובה, עברתי סדרה ארוכה של 
בדיקות, וועדות ואפילו אבחון פסיכיאטרי עד 

לאישור הסופי. 

קופץ  יעקב  בחוץ.  ממתין  הוא  מתקשר.  מנחם 
ממקומו וניגש לפתוח את השער. באופן טבעי כולנו 
רצה  לא  איש  ואני,  ההורים  הצלם,  בעקבותיו. 
לפספס את הרגע. רגע של מבוכה קלה נמתח 
היה  סרט  במאי  בחצר.  הופיע  מנחם  כאשר  באוויר 
אך  איטי.  בהילוך  מפגש  של  סצנה  מביים  ודאי 

מנחם לקח מהר מאוד את העניינים לידיים.

'') ))

)
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תשעה חודשים של וועדות, בדיקות ואבחונים. 
אינך חושש? 

אחד, שמא  בי חשש  קינן  התקופה  כל  "לאורך 
אותי.  יפסלו  כלום,  יצא  לא  דבר  של  בסופו 
ידעתי כי בסופו של התהליך הוועדה פוסלת או 

מקבלת מבלי לנמק ולהסביר. 

לא.  ממש  פחד.  שום  בי  היה  לא  לכך  "מעבר 
חשבתי  גדולה.  התרגשות  הייתה  כן,  אבל 
הרבה על תחושת אשה בלידה – תחושה של 
שמחה  הזמן  כל  זה  על  לעולם,  חיים  הבאת 
אינו  כלל  בדרך  גבר  אשר  וחוויה  עצומה 
חשבתי,  ללידה,  קרוב  הכי  הדבר  לחוש.  יכול 
כליה.  תרומת  באמצעות  חיים  להעניק  הוא 
הריון,  כמו  חודשים.  תשעה  לי  לקח  התהליך 
מאוד סמלי, חיים חדשים הנוצרים ומתפתחים 

בקצב איטי". 

צדקה מחלבי ודמי
אותו   למשהו  ספקות  של  ממצב  עברת  כאילו 
הרעיון  מה  הלהט?  מאיפה  לעשות.  רצית  מאד 

המוביל אותך בכל התהליך? 

"למעשה, מהרגע בו קיבלתי את אישור הרבנים 
והמשפחה הקרובה, וגמלה בי ההחלטה,  הלהיב 
אותי בעיקר עניין הצדקה. הרגשתי כזוכה בפיס 
רבי  הזקן,  אדמו"ר  לנזקקים.  חלקו  את  הנותן 
שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד, כותב בספר 
והסיבה  המצוות,  מכל  נעלית  צדקה  כי  התניא 
ברורה: כאשר אדם עובד עבור הכסף ואחר כך 
תורם אותו לצדקה, הוא חש כאילו 'מיעוט חלבי 
ודמי'. כאן יש לי הזדמנות לתרום ממש מחלבי 

ודמי, מהכליה הנוספת אותה הקב"ה נתן לי.

הסבירו  בה  בהרצאה  נכחתי  הדרך  "בתחילת 
מבחינה  כליה  לתרומת  הצפוי  התהליך  את 
רגשית ופרוצדורלית. בין היתר סיפרו לנו מה 
עוברים החולים הזקוקים לתרומה. לא יכולתי 
אנשים  הרבה  כך  כל  אוזני,  למשמע  להאמין 
כי  יתכן  כיצד  להשתלה,  וממתינים  זקוקים 
הרוצים  אנשים  מלאים  אינם  הרפואה  בתי 

לתרום כליה".

איפה מתחיל החיבור שלך עם קובי? 

חיים"  מ"מתנת  התקשרו  התהליך,  כדי  "תוך 
וספרו על בחור צעיר הזקוק להשתלה בדחיפות 

הרפואיים  התנאים  יתר  וכל  דם  סוג  ומבחינת 
אנחנו מתאימים. שאלו אותי האם אני מעוניין. 
נמצא  הנה  שמחתי,  אפילו  בחיוב,  השבתי 
עדיין  חיכיתי  אז  אבל  ומתאים.  זקוק  מישהו 

לאישור סופי מהוועדה". 

וקיבלת...

החיובית  ההודעה  את  קיבלתי  כאשר  "אכן. 
הסופית חשתי התרגשות, מתח ושמחה גדולה. 
אחרי  החיים  את  ודמיינתי  רב  זמן  לכך  חיכיתי 

התרומה. לא עיכלתי. 

עידכנו  השלבים.  בכל  אותי  הזהירו  "בוועדות 
אצל  תיקלט  לא  והכליה  ייתכן  כי  אותי 
בחינם.  תרומה  אזי,  היא  התחושה  המושתל, 
ושאלו מה אעשה  הם רצו לבדוק את תגובתי 
הכל  להם:  אמרתי  תיקלט?  לא  הכליה  אם 
לתרום,  כדי  כליות  שתי  קיבלתי  מהקב"ה, 

והקב"ה יעשה את שלו. 

הבחירה  הדרך,  בראשית  הוואצאפ  "הודעת 
שלי להתקשר, וכל רצף ההשגחה הפרטית, עד 

ההשגחה  יד  כי  הרגשתי   - קובי  על  ההודעה 
מלווה אותי בכל רגע ושלב בתהליך".

מייאוש לתקווה
'קובי  לך:  ואומרים  מתקשרים  אחד  יום  קובי, 

בוא, יש כליה?'

כאשר  רק  למעשה,  מאד.  והתרגשתי  "כן. 
ההשתלה  תורם.  לי  שיש  עיכלתי  פגשתי 
הקודמת, הייתה אחרי שש שנים של דיאליזה 
חיים'  מ'מתנת  קיבלתי  כך  אחר  ונכשלה. 
התהליך  את  התחלנו  נוסף,  תורם  על  הודעה 
קרות  רגליים  קיבל  התורם  האחרון  וברגע 
ופיזית.  נפשית  מותש  הייתי  נעלם.  ופשוט 
חזרה  על  המחשבה  את  לשאת  יכולתי  לא 
לדיאליזה. הייתי שבור לגמרי ואמרתי לאימא 

שנמאס לי ואני מוותר. ח"ו. 

וביקשה ממני עוד סיכוי אחד.  "אימא התחננה 
ימים  כמה  ואחרי  הארגון  עם  שוב  דיברה  היא 
בהחלט  חי.  תורם  נמצא  כי  לבשר  התקשרו 

חלום לאדם הנזקק ח"ו להשתלת כליה".

מתי נפגשתם לראשונה?

אותו,  לפגוש  פעמים  וכמה  כמה  לי  "הציעו 
האחרון,  ברגע  מתקלה  חששתי  סרבתי 
על  סיפורים  הרבה  שמעתי  נוספת.  ומאכזבה 
האחרון  ברגע  ממש  אשר  להשתלה  מועמדים 
חלק  התהליך.  נעצר  שונות  מסיבות  פתאום 
התחרטו, אצל אחרים, הרופאים חששו מסיכון.

מתאמת  את  פגשתי  הניתוח,  לפני  "יום 
ההשתלות, והודעתי כי אני מוכן. הוא חיכה לי 
בחדר המתנה ליד, נכנסתי לחדר ודיברנו קצת. 

התרגשנו. היה קשה לדבר".

לי  היו  "לא  קובי  מספר  הניתוח".  לפני  "יום 
מילים. התרגשתי מאוד. המעשה שלו, כך אמרתי 
מה  ידעתי  לא  בעולם.  גדול  הכי  הדבר  הוא  לו, 
עוד לומר. הרגשתי כי אין מילים היכולות להכיל 

את תחושותי כלפיו באותו רגע ובכלל.

ברחוב.  סיבוב  עשינו  החוצה,  לצאת  "החלטנו 
סיפרנו אחד לשני קצת על עצמנו וערכנו היכרות.

לחדר  אלי  הגיע  הוא  הניתוח  אחרי  "יום 
לבקר אותי..." 

מהתרופות  מעורפל  במיטה  "שכבתי 
אלי  ניגש  "הרופא  מנחם.  מספר  וההרדמה", 
טובה  הניתוח, הכליה ממש  על הצלחת  לבשר 

ומתאימה לקובי וכנראה נקלטה היטב. פתאום 
שמחתי  נעלמים.  הכאבים  כל  איך  הרגשתי 
ירדתי  ההצלחה.  על  לה'  והודיתי  שהסכמתי 
אותו.  חיבקתי  ופשוט  לחדרו  הלכתי  מהמיטה, 
יכולתי  לא  אבל  במגע  אסור  בבידוד,  היה  הוא 

להתאפק".

עשיתי 'מטוס' עד שנמאס
איך עברו עליך הימים שאחרי הניתוח?

בת שבועיים  חופשה  לקחתי  ה'.  "ברוך  מנחם: 
תוך  בהדרגה,  התאוששתי  ונחתי.  מהעבודה, 
רץ,  אני  היום  לגמרי.  לעצמי  חזרתי  חודשיים 

מרים משקל, ב"ה.

כך  אחר  חודשיים  כי  לי  אמרו  הניתוח  "לפני 
את  הכנתי  קילו,  חמש  מעל  להרים  אוכל  לא 
הילדים לכך. הרמתי אותם המון ואמרתי להם 
שאני מרים אותם עכשיו כי אחר כך, עד פסח, 
קיבלתי  מאשתי  גם  אותם.  להרים  אוכל  לא 

פטור מעבודות הפסח". 

כיצד הגיבו הילדים?
הכנתי אותם כל אחד בהתאם לרמתו. הראיתי 
אמרתי  פעולתה.  ומהי  כליה  נראית  איך  להם 
להם שהקב"ה נתן לי שתיים כדי לעזור לאדם 
מקיים  אני  בכך  אחת,  לו  מביא  אני  אחר, 

"ואהבת לרעך כמוך" ו"לא תעמוד על דם רעך". 
הבת הגדולה הבינה יותר, הקטנה פחות. והקטן 
ביקש להרים אותו כי אחר כך, לא אוכל... "אז 
עד  לו  עשיתי  'מטוס'"  לי  תעשה  אבא  עכשיו 

שנמאס לו... 

"גם הורי תמכו בי מאוד. כאשר סיימו לחתן את 
הילדים הם ביקשו להפוך למשפחת אומנה, לכן 
הבנתי כי יתמכו, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. 

הם שמחו".

אין ספק קוביף כי עברת חוויה לא שגרתית. מה 
היא עשתה לך?

אני  הנתינה.  לעניין  מאוד  נפתחתי  כל,  "קודם 
מבין יותר את הערך בסיוע לאנשים, כדבר הכי 

גדול וחשוב באמת.

"כילד, הייתי בקייטנות חב"ד. תמיד אהבתי את 
חב"ד. חב"ד כידוע, נמצאים בכל מקום, בחו"ל, 
יש  כנסת,  בית  או  כשר  אוכל  מחפשים  כאשר 
כתובת אחת - חב"ד. אבל תרומה למישהו לא 
מוכר? לא נפגשנו מעולם ופתאום הוא מחליט 
פעם  כל  נפעם  אני  מגופו,  חלק  לי  לתרום 

מחדש. 

בי  מגלה  הייתי  אם  יודע  אינני  האמת,  "למען 
עשה  הסיפור  האלה.  הנפשיות  העוצמות  את 
לזולת. לצערי אני לא  יותר רגיש  אותי להרבה 
הרבה  ערני  נעשיתי  אבל  כליה...  לתרום  יכול 
יותר לכל דבר החסר לזולת במיוחד אם יש לי 

אפשרות למלא אותו. 

יותר  אופטימי,  יותר  היום  אני  האישי,  "בפן 
אלי הרצון להמשיך את  בבני אדם, שב  מאמין 

החיים קדימה, לאחר ייאוש נורא".

התובנות והיום שאחרי
מה התובנות שלכם ההורים מתהליך התרומה?

"אצלי השתנה המון", אומרת אביבה. "ידעתי 
עד  אבל  טובים,  אנשים  על  תמיד  ושמעתי 
תרומות  על  פעם  מדי  שמעתי  מסוים.  גבול 
כליה אבל חשבתי, כי אלה סיפורי טלוויזיה... 
לא  אני   - רואה  לא  אני  אם  האמנתי,  לא 

מאמינה. אדם תורם כליה? לא יכול להיות.
התנדבות  על  סיפרו  אנשים  כאשר  "בעבר, 
בבתי רפואה, במד"א, בזק"א, לא התייחסתי. 

"יום לפני הניתוח". מספר קובי "לא היו לי מילים. 
התרגשתי מאוד. המעשה שלו, כך אמרתי לו, 
הוא הדבר הכי גדול בעולם. לא ידעתי מה עוד 
לומר. הרגשתי כי אין מילים היכולות להכיל 

את תחושותי כלפיו באותו רגע ובכלל.
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לתרום,  ורוצה  ומתרגשת  מתפעלת  אני  היום 
לתרום ככל יכולתי.

מה התובנה שלך מנחם?

השתתפות  היא  שלי,  היחידה  "התובנה 
בתור  עדיין  הממתינים  אלה  של  בכאבם 
איך  בתור!  מחכים  חולים  אלף  לכליה. 
יהודים  הצלת  של  החנית  בחוד  לא  אנחנו 

בגשמיות?".

אתה תשכנע אנשים לתרום?

מישהו  אם  גם  לא.  אבל  תופתע,  "אולי 
אי- לדעתי  כי  אותו.  אשכנע  לא  מתלבט, 
אפשר לשכנע. מדובר בהחלטה מאוד אישית 
ואסור להפעיל לחץ. אבל, אם מישהו יתייעץ 
איתי, אני מוכן לספר לו בשמחה על התהליך 

עם כל הכרוך בו". 

כחסיד חב"ד, נתקלת בתגובות מיוחדות?

אני  אותי מישהו מה  "כאשר התאשפזתי, שאל 
שהסכמתי  נדהם  והוא  לו  סיפרתי  שם.  עושה 
אחר.  למישהו  מגופי,  כליה  לתת  מרצוני, 

כי הוא עצמו מועמד להשתלה מאדם  מסתבר 
תורם  למצוא  קשה  כמה  שיודע  והוא  שנפטר, 

כליה פשוט לא האמין למראה עיניו.

בגבעות  גר?  אתה  איפה  אותי:  שאל  "הוא 
בשומרון, עניתי לו. בתגובה הוא אמר לי: 'מה? 
אתם המתנחלים, אתם אנשים רעים. לא עושים 
צריך  אני  עקרונית  בישיבה.  לומדים  רק  צבא, 
אותך.  לאהוב  רצון  מרגיש  אבל  אותך,  לשנוא 
לאהוב  צריך  אני  עכשיו  גרמת?  למה  ראית 

אתכם' אמר".

איך ההרגשה עכשיו אחרי הכל?

שמח,"  אני  מאחורי,  הכול  כאשר  "עכשיו 
לו  העליתי  ליעקב,  "עזרתי  מנחם,  אומר 
חיוך על הפנים. קצת קשה לי עם התודות, 
אחיו  תודה.  לי  כשאומרים  אותי  מביך 
בלאס–וגאס,  גר  הוא  מחו"ל,  אלי  התקשר 
בקשתי ממנו לעשות לי טובה ולא לומר לי 

תודה"...

איך ההרגשה שלך קובי, אחרי הכל?

לחיות,  חזק  רצון  בי  "יש  קובי.  אומר  "נפלא", 
לעבוד  ללמוד,  רוצה  אני  העתיד.  את  מתכנן 
דברים  גיליתי  בה  ליהדות  יותר  להתקרב  וגם 
החיים  חב"ד.  את  יותר  ולהכיר  נפלאים 

מתחילים להיראות יותר טוב, ברוך השם!" 

אם  גם  לא.  אבל  תופתע,  "אולי 
אותו.  אשכנע  לא  מתלבט,  מישהו 
לשכנע.  אי-אפשר  לדעתי  כי 
ואסור  מדובר בהחלטה מאוד אישית 

להפעיל לחץ. 
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אשכנזי  גבי   – דאז  הרמטכ"ל  בעוד 
לחתונת  ערב  באותו  דרכו  עשה   –
האויר,  חיל  מפציצי  שמונה  עשו  מזכירתו, 
הגעת  הסורי.  האוירי  למרחב  דרכם  את 
הרמטכ"ל לחתונה כמו גם בכירים מהצמרת 
את  לטשטש  היתר  בין  נועדה  הצבאית 
באותם  התרחשה  אשר  הפעולה  עקבות 
דקות. אשכנזי הביט ברוקדים וחשב כי "עוד 
אזעקות  עם  אותם  נעיר  אולי  שעות  חמש 
כמה  הארץ".  במרכז  הנופלים  וסקאדים 
בהצלחה  הפעולה  הוכתרה  אחרי,  שעות 
לתל  הפך  החשאי  הסורי  הגרעיני  והכור 
על  שמר  עוד  צה"ל  אחרי,  שבועות  חרבות. 
הסורית,  התגובה  מדאגת  מלחמה  כוננות 
הצבאי-אסטרטגי  ההגיון  שתק.  אסאד  אבל 
להגרר  ולא  להבליג  תעדיף  סוריה  כי  אמר 
עליונה  יד  כי  יודעים  אנחנו  אבל  למלחמה, 
בחשה בקדירה המזרח-תיכונית ועיצבה את 
המערכה. סיפורה של התקיפה מתגלה כיום, 
גדולים  ניסים  וחושף  מעשור  למעלה  אחרי 
על  תשמור  רק  מוצלח.  זרועות  רב  ומבצע 

הרוקדים.

 

וביעור  הרוע  להשמדת  העולמית  התסיסה 
מאורעות  גם  כמו  מעולמנו המתחמם,  הרשע 
בעמו,  אסאד  מלחמת   - האחרון  החודש 
איתותי  הברית,  ארצות  בידי  סוריה  כתישת 
המעצמות הגדולות, המסרים העמומים לצפון 
קוריאה ועוד, מזכירים לנו מהלכים ניסיים של 
הפשוטה  העובדה  את  וגם  האחרונות  השנים 
עלינו  הקמים  נכתשים  בה  שעה  באותה  כי 
וסועדים  בפנאן  היהודים  יושבים  לכלותינו, 
ברוך  מקשיבים  ברוגע,  שבת  ליל  סעודת 
ולא מוותרים על דבר תורה  לליהוגי הנכדים 
וגיהוק אלגנטי של שובע. מוזר. אולי הגאולה 

כבר מציצה מבין החרכים?

ימי ספירת העומר אשר החלו לפני כעשרים 
בערך,(  ימים  וכמה  שבועות  )שני  יום 
מביאים בכנפיהם רוחות אביב חדשות. ניסי 
ענק המתרחשים מתחת לאפינו והתקדמות 
מעולם.  היו  לא  אשר  ויושר  לצדק  עולמית 
ש"אם  ושוב  שוב  לנו  המזכירים  מהלכים 
צפה  באלו,  אלו  מתגרות  מלכיות  ראית 
בימי  שהרי  שכן,  תדע  משיח.  של  לרגלו 
אלו  המלכיות  שנתגרו  על-ידי  אברהם, 
)בראשית  לאברהם"  הגאולה  באה  באלו, 
נוכל  לא  ננסה,  אם  גם  מב(,  פרשה  רבה 

להתכחש.

ל'פרקי  בדיוק  מתאים  העולמי  התהליך 
מידי  לאחרונה  לקרוא  התחלנו  אותם  אבות" 
ְׁשֹלָשה  "ַעל  מנחה.  תפילת  לאחר   – שבת 
"ַעל  שם,  מצוטט  כך  ַקָּים"  ָהעֹוָלם  ְּדָבִרים 
שנים  כמה  ַהָּׁשלֹום"  ְוַעל  ָהֱאֶמת  ְוַעל  ַהִּדין 
אמריקה,  אם  ואמת?  לדין  העולם  חיכה 
בריטניה וצרפת מלקות את אסאד על רדיתו 
ואמת  דין  לטעום  כנראה  התחלנו  עמו,  בבני 
ומלחמות  רודנות  של  שנים  מאות  אחרי   -
ׁשֹוַמַעת"  ְוֹאֶזן  רֹוָאה  "ַעִין  המילים  גם  עולם. 
עוד  עלולות  אינן  ב',  בפרק  שם  הכתובות 
השגחת  על  תלמודית  כמטאפורה  להתפס 
בעידן  אינדיקציה  ומקבלות  התמידית  הבורא 

האלקטרוניקה התוך-כיסית הנפוצה כל-כך.

כפיסה  להשמע  היכולה  מסכת  אבות',  'פרקי 
דאז,  התנאים  דור  זקני  של  חביבה  הגותית 
ואמיתית  מועילה,  כאקטואלית,  מתגלה 
החכמים?  דברי  על  שם  כתוב  איך  מתמיד. 

"ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש".

את  נקרא  כאשר  מנחה,  אחרי  בשבת  אז 
הטקסט העתיק, נשתדל גם להגות בפירושיו 
ולהבין אותו לעומק – כהוראת הרבי מלובביץ' 
אחת,  הלכה  לפחות   – שליט"א  המשיח  מלך 
ויושר  לצדק  העולמי  בתהליך  נשתלב  כך 

המתחיל מהאדם הקטן. 

טראמפ לומד 'פרקי אבות'?
עבודת הבירורים

בצלאל עמית

מלחמת אסאד בעמו, 
כתישת סוריה בידי 

ארצות הברית, איתותי 
המעצמות הגדולות, 

המסרים העמומים לצפון 
קוריאה . . יושבים היהודים 

בפנאן וסועדים סעודת 
ליל שבת ברוגע, מקשיבים 
ברוך לליהוגי הנכדים ולא 
מוותרים על דבר תורה 

וגיהוק אלגנטי של שובע. 
מוזר. אולי הגאולה כבר 
מציצה מבין החרכים?
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כן, יש במה להתגאות.
מחשבות טובות

אביטל חיים

אחרי שבעים שנות.. יש במה להתגאות". "  
הקמפיין, טיפונת צרם – הוא צרם לערביי 
על  בערבית  גם  נישא  הוא  כי  ישראל 
הוא  אבל   – לא התלהבו...  והם  חוצות,  שלטי 
צרם גם באוזניי. בתחילה חשבתי שמא אוזניי 
הנשמעת  תכונה  ה"להתגאות"  בגלל  צללו 
יהודית, אך לאחר מחשבה הבנתי  ולא  נכרית 

כי אני מתרעם על ה"שבעים שנות".

שנות   70 אולי   ??? שבעים  רק  האומנם 
מתקדמת,  רפואה  דרך,  פורצת  טכנולוגיה 
אלה  אך  עולם,  כובשי  וסטארט-אפ  היי-טק 
גאוותנו מלאו שלושת  אינם העיקר!!! לעיקר 
אלפי שנות נסיכּות וייחודיות, גאוותנו היא על 
היותנו עם נבחר, ה'בייבי' של בורא עולם! וזה 
הספרים  ארון  על  הישגים.  על  דיברנו  בטרם 
היהודי הכל כך נרחב ועמוק, מקיף ומסונכרן, 
ועל המסורת המשתמרת בדייקנות תוך פיזור 
גלויות, תרבויות ואקלימים שונים. טרם העלנו 
ותקופה  תחום  בכל  היהודית  ההצלחה  את 
התורה  עולם  על  דיברנו  ולא  אפשרית. 
והישיבות אשר שימר להט עתיק יומין ושיטות 
לימוד אלמוותיות. קודם לכל אלה, היותינו עם 

ישראל, מקבל התורה הקדושה.

בבואה  אלא  אינה  ה'ישראלית'  ההצלחה 
באה  היא  היהודית.  מההצלחה  ותוצאה 
ונשענת על גבי אלפי שנות השרדות ומאמץ. 
השנה  שבעים  הישגי  על  הגאווה  עם  לכן, 
בל  הדורות,  מאמץ  את  נשכח  בל  האחרונות, 

נשכח את מקור גאוותינו העיקרי.

גאות היא תכונה ממנה יהודים מנסים לברוח. 

משחר ילדותו לומד יהודי כי את התורה בחר 
הבורא לתת על ההר הנמוך ביותר – הר סיני, 
והעניו מכל ההרים,  משום היותו ההר השפל 
אחד  במקום  לא  וגאווה  תורה  כי  לנו,  לומר 

ישכנו.

אבל עדיין נשאלת שאלה אחת פשוטה: אם 
התורה  ניתנה  ה',  למען  מדוע  ענווה,  צריך 
וכאן  ובעמק?  בשפלה  חסר  מה  הר?  על 
תכונה  היא  גאווה   - הגדול  הפיתרון  נמצא 
והכרה- אומץ  תקיפות,  נדרשים  יהודית, 

הר  התורה.  את  לקבל  כדי  בערך-עצמו, 
ענווה  בין  הנכון  והשילוב  המינון  הוא  סיני 
יכרע  לא  ענוותו  למרות  יהודי,  כי  לגאווה. 

ולא ישתחווה!

יהודים  ילדים  ייצאו מאות אלפי  בל"ג בעומר 
הם  והעולם.  הארץ  ברחובות  לתהלוכות 
יחזיקו  ראשם,  על  ססגוניים  כובעים  יחבשו 
שלטים, ויזעקו סיסמאות עם מסרים יהודיים. 
כשר",  מזון  לאכול   – יותר  מתאים  "ליהודי 
"משיח  הגואל",  את  נביא   – ישראל  "באהבת 

כאן, האם אתה מוכן?" ועוד.

אכן, תהלוכה של עוצמה וגאווה יהודית, של 
של  ומקום,  תקופה  לכל  המתאימה  תורה 
לו  יש  אשר  מיוחד  עם  של  נצח.  ושל  אמת 
המון במה להתגאות - לא בהישגים – אותם 
נבחר  כעם  קיומו  בעצם  אלא   – לעקוף  ניתן 

מקבל התורה.

כולנו  נצא  בעומר,  ל"ג  בבוא  ולכן,  כן  על 
משפחותינו,  ובני  חברינו  את  נביא  בגאווה, 
ונצעד באותן תהלוכות לכבודו של רבי שמעון 

בר יוחאי. כן, יש במה להתגאות! 

ההצלחה ה'ישראלית' 
אינה אלא בבואה ותוצאה 
מההצלחה היהודית. היא 
באה ונשענת על גבי אלפי 
שנות השרדות ומאמץ. 

לכן, עם הגאווה על הישגי 
שבעים השנה האחרונות, 

בל נשכח את מאמץ 
הדורות, בל נשכח את 
מקור גאוותינו העיקרי.
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מצה בריי - פטריות
רכיבים:

8 מצות רטובות, עטופות במגבת נקייה.

4 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים וחתוכים לקוביות

סלסלת פטריות שמפיניון טריות חתוכות לרצועות

1 בצל לבן בינוני קצוץ

2 ביצים טרופות

1 כפית פפריקה מתוקה

שמן קנולה לטיגון

מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
מבשלים את קוביות תפוחי האדמה בסיר עם מים ומעט מלח עד 

לריכוך. מסננים, ומועכים לכדי פירה.

כ-5  מטגנים  פטריות,  מוסיפים  שקיפות.  עד  הבצל  את  מטגנים 
שימש  אשר  השמן  עם  יחד  והפטריות  הבצל  את  ומוסיפים  דקות 

לטיגון לפירה, מתבלים במלח, פלפל, ופפריקה ומערבבים.

חוצים כל מצה לארבעה חלקים. על כל רבע מצה מסדרים כף וחצי 
של מלית, סוגרים עם רבע נוסף של מצה, טובלים ומצפים בביצים 

הטרופות.

מעבירים  להזהבה.  עד  שמן,  עם  במחבת  הצדדים  משני  מטגנים 
לצלחת עם נייר סופג ומגישים לאחר כבוד.

לבריאות! 

פסח שני:
מה החגיגה?

הרקע לכינון החג: בשנת 2449 לבריאת העולם, ציינו בני-ישראל את יום 
השנה הראשון ליציאתם ממצרים - בי"ד בניסן והקריבו את קורבן הפסח. 
להקריב  רשאים  מת  מטומאת  טהורים  אנשים  רק  האלוקי,  הציווי  על-פי 
"אנחנו  בפיהם:  ותלונה  טמאים  אנשים  משה  אל  פנו  והנה,  הקורבן.  את 
טמאים לנפש אדם. למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן ה' במועדו בתוך 

בני-ישראל"?

אייר,  בי"ד  לתלונתם:  תשובה  להם  ומסר  האלוקים.  פי  את  שאל  משה 
שלושים יום לאחר חג הפסח יצויין הפסח השני. אלה אשר היו טמאים או 

בדרך רחוקה בפסח הראשון, יוכלו להקריב אז קורבן הפסח כהלכתו.    

מה עושים?
לצערינו,  בית המקדש אינו עומד על מכונו בירושלים, ואין ביכולתנו 
עם  חג  כיום  שני  פסח  את  מציינים  כיום  גם  אך  פסח.  קורבן  להביא 

מנהגים מיוחדים:
מותר  ראשון,  מפסח  בשונה  אך  מצה.  לאכול  נוהגים  אכילת מצה: 

  •
לאכול חמץ.

תחנון: י"ד באייר נחשב כיום שמחה ואין אומרים במהלך התפילות 
  •

את קטעי ה"תחנון".
אודות  ולשוחח  בו  כדאי להתאסף  סגולה,  כיום  סעודה והתוועדות: 

  •
תיקון ושלימות, מתוך שמחה וטוב לבב.

לימוד ושינון: ראוי ללמוד את הרקע לפרשת פסח שני כפי שהיא 
  •

מובאת בתורה, ספר במדבר, פרק ט', פסוקים ו-יד.

מה המסר אלינו?
כתב:  שניאורסון  יצחק  יוסף  הרב  חב"ד,  לשולשלת  השישי  האדמו"ר 
"פסח שני עניינו - שאין 'מקרה אבוד'. תמיד אפשר לתקן. אפילו מי 
שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו 'לכם', שהדבר היה ברצונו 

– בכל-זאת אפשר לתקן".
שני  פסח  למצות  זכינו  אומר:  שליט"א  המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי 
על ידי תביעת הטמאים - "למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן ה'?", 
הקב"ה רוצה כי ענייני תורה ומצות יבואו מתוך דרישה ובקשה. כך גם 
בעניין הגאולה האמיתית והשלימה – עלינו לתבוע ולדרוש את ביאת 
תיכף  ויגאלנו  לטמאים  שענה  כפי  לבקשתינו  יענה  והקב"ה,  המשיח 

ומיד ממש!

אז מה בתכל'ס?

שם: 
שיינדי שכטר.

מקום מגורים: 
כפר חב"ד. 

במה אני עוסקת: 
רפואת הגוף והנפש. 

כמה מילים על המקצוע שלי: 
תחום אחד הוא רפואה טבעית /אלטרנטיבית 
טבעי  לריפוי  מגוונות  דרכים  הכולל 
הכוללת  טבעית  רוקחות  עד  מרפלקסולוגי'ה 
שמנים  של  תרכובות  קרמים,  משחות, 
וחיזוק.  מחלות  מניעת  לריפוי,  ארומטיים 

פרחי באך לתמיכה וטיפול בגוף-נפש ועוד.

המתרכזת  פסיכותרפי'ה  הוא  הנוסף  התחום   
נכללים  בו  החלק  כלומר  הנפש.  בריפוי 
הנפש,  ודמיונות.  זיכרונות  מחשבות,  רגשות, 
כמו הגוף, זקוקה לטיפול. היא עלולה חלילה 
עשוי  שהגוף  כפי  חולשה  או  מצוקה  לחוות 
לחוות כאב או מחלה. בע"ה ניתן לתת מענה 
סוגי טיפול,  אני עוסקת במספר  נפשי.  לסבל 
כאשר בתוך כל אחד מהם, מגוון דרכים וגישות 
אחת  בבסיסן.  העומדים  בעקרונות  הנבדלים 
 CBT - cognitive behavioral :השיטות היא
התנהגותי,  קוגניטיבי  טיפול   -  therapy
המכוון לפתרון בעיה מוגדרת, ונעשה בעזרת 
דפוסי  ובשינוי  התנהגות  בשינוי  התמקדות 
חשיבה. בעזרת מטלות ותרגילים שונים הנני 
מסייעת בע"ה למטופלים להיפטר מהתנהגויות 

חדשות  התנהגויות  ולאמץ  מצוקה  הגורמות 
ובריאות יותר. 

מה נותן לי העיסוק:  
הטיפול  כאשר  וסיפוק.  אתגרים  מאוד  הרבה 
שקופות  התוצאות  אמוני  בסיס  על  נעשה 

ובהירות יותר ובהחלט גורם לשמחה.

מה העיסוק שלי נותן לאחרים:  
פותח  חייהם.  איכות  את  משפר  ה'  בעזרת 
יכולות  לנצל  ורצון  טובות  לתקוות  פתח 
אותן העניק הקב"ה בטובו הגדול, למטרות 
למטרות  בהלימה  אחד  כל  ונכונות.  טובות 

שהציב.

נקודת חיבור חסידית: 
מצאתי  לא  רק...(  )ולא  לנפש  הקשור  בכל 
ספר עשיר, יסודי, עמוק ורלוונטי יותר מספר 
התניא אני נעזרת בו לאורך כל הדרך וניראה 

כי לעולם לא אסיים ללומדו...

תרופה  רקיחת  או/ו  טיפול  כל  לפני  בנוסף, 
אני נוהגת לתרום לצדקה לומר פרק תהילים 
הטיפול  להצלחת  אישית  תפילה  ולשאת 
ורוחני  פיזי  גשמי,  מזור  להביא  כדי  בע"ה 

למטופלים. 

טיפ בנימה אישית: 
חשוב טוב – יהי'ה טוב! חשיבה חיובית ומועילה 
ותגובות  רגשיות  תגובות  בעקבותיה  גוררת 
מעשיות טובות ומועילות. לבחור להיות חזק – 

משמעותו להיות חזק! בהצלחה!  

המקצוענים

בכל הקשור לנפש - 
ולא רק... - לא מצאתי 

ספר עשיר, יסודי, עמוק 
ורלוונטי יותר מספר 
התניא אני נעזרת בו 

לאורך כל הדרך וניראה 
כי לעולם לא אסיים 

ללומדו...

הבחירה בטוב – בידיים שלנו!



חודש אייר תשע"ח 2627

משמעות החיים

יהודים  בין  אפילו  ומקודש  עליון  ערך  היה  באוניברסיטה  לימוד  והשישים,  החמישים  בשנות 
דתיים בארצות הברית. במכתב לאדם ששאל האם רצוי לבחורי ישיבה בסיום לימודם לצאת 
ללמוד באוניברסיטה, פורס הרבי נימוקים ותובנות המבטאים את השקפתו השוללת להעמיד 

נער יהודי בחיץ מטלטל בין עולמות מנוגדים – האקדמיה והתורה.

שאלת ה בו  מכתבך,  קבלת  מאשר  ריני 
לחוות דעתי האם רצוי כי בוגרי ישיבה 
בשילוב  הקודש  לימודי  את  ימשיכו 

לימודים באוניברסיטה.

שהשקפותיי  מיד  להצהיר  לי  הרשה  כהקדמה, 
רק  לא  מתייחסות  לשאלה,  מעבר  הנושא,  על 
היהודים,  הצעירים  לכל  אלא  ישיבות,  לתלמידי 
היות והם בני אברהם, יצחק ויעקב, ונשמות כולם 
נכחו במעמד הר סיני וקיבלו את התורה והמצוות. 
אתווה  אשר  להשקפתי  הבסיס  למעשה,  זהו, 

בהמשך, לאחר כמה נקודות מקדימות.

העמים",  מכל  "המעט  היו  ומתמיד  מאז  יהודים 
"דתיהם  בזמן,  בו  ביותר.  הטובים  בזמנים  אפילו 
ביחס  רק  איננה  ושונותם  עם",  מכל  שונות 
כיום  מסוים,  חיים  היבט  או  מיוחדים,  לאירועים 
ובראש  שלהם  בשבתות  שונים  הם  אלא  כיפור, 
חיי  של  היבט  בכל  החיים,  דרך  ובכל  השנה 
היומיום. בעבור היהודי, התורה והמצוות הן הדרך 
לאושר יומיומי, ואלו הם החיים בפשטותם, המקור 
של החיים והמשמעות האמיתית של "תורת חיים" 
– "עקרונות של חיים", והגדרת המצוות כמהותם 

של חיים יהודיים, "שבאמצעותו יהודים חיים". 

בהיותם מיעוט, ברור כי יהודים מוכרחים שיהיה 
כדי  והלאה,  הילדות  מגיל  מיוחד  חיזוק  להם 

לנוכח  עצמם  על  לשמור  אפשרות  להם  שתהיה 
המכשולים העצומים.

אם היה זה קל למדי לחיות כיהודי במדינות בהן 
יהודים היו נרדפים או מוגבלים לתחומי גיטאות, 
כלומר,  כלשהו,  מפצה  גורם  לפחות  בכך  היה 
של  ונאמנותם  דביקותם  הקיימות,  שבנסיבות 
היהודים בתורה ובמצוות, לא עמדו במבחן. יהודי 
עמו,  עם  שלו  הקשר  את  לנתק  יכול  היה  בודד 
אולם היה זה כרוך בנתק פתאומי ומוחלט; משום 
כך היה זה נדיר וקיצוני. אך במדינות החופשיות, 
אין  הנוכחים,  והכלכליים  החברתיים  ובתנאים 
לאינו  יהודי  בין  שיפרידו  חיצוניים  מחסומים 
יהודי. הדרך להתבוללות פתוחה לרווחה, והסכנה 
אינו  הוא  הדרגתי.  הינו  שהתהליך  כיוון  עצומה 
סטייה  אלא  מהמסורת,  פתאומי  נתק  דורש 

הדרגתית, צעד אחר צעד קטן, מוביל בכיוון הזה.

הילד  על  לכך,  בקשר  היטב  ידוע  משל  ישנו 
עצמו  את  מצא  יותר  ומאוחר  מהשביל  שסטה 
באמצע היער. הוא הגיע לשם בגלל שעשה צעד 
נוסף,  צעד  שאיפשר  לשביל,  מחוץ  מוטעה  קטן 

ולאחריו עוד אחד.

התנאים והסביבה במדינה כזו דורשים, משום כך, 
חיזוק רוחני אף גדול יותר של נער ונערה יהודיים 
אחר.  מקום  בכל  או  בעבר  פעם  אי  שהיו  מאלו 
ובהמשכיות,  להיות בעוצמה  הזה מוכרח  החיזוק 

כי  לעובדה  תמיד  מודע  יהיה  היהודי  שהילד  כך 
נושא את המסורת  הוא  באיזו סביבה,  לא משנה 
הקדושה של תורה ומצוות אלוקיים וכי שייך לעם 
ומיוחד. לשם כך, חיוני כי כבר מהתקופה  קדוש 
הילד  על  התבגרותו,  ובגיל  בילדותו  המוקדמת 
היהודי לקבל את החינוך היהודי המושלם ביותר 

האפשרי, שיעצב את אישיותו במשך השנים.

לפיכך, כאשר ילד יהודי משלים את חינוך החובה 
שלו, זהו הכרח מוחלט כי כמה שנים, לכל הפחות, 
התורה  של  בלעדי  ללימוד  עצמו  את  יקדיש 
ומקצועות הקודש, באווירה מתאימה של ישיבה, 
ללא הסחת הדעת של לימודי חול, על אחת כמה 
וכמה כאשר שנות הנעורים הן קריטיות ומעצבות 

ובעלות השפעה לאורך זמן, בגיבוש האופי.

זאת היתה השקפתי גם אם הלימוד באוניברסיטה 
של  הדעת  הסחת  מאשר  יותר  בלא  כרוך  היה 
בהרבה  כרוך  זה  דבר,  של  לאמיתו  חול.  לימודי 
יותר. באופן תיאורטי, אוניברסיטה וסגל ההוראה 
עולם  לאכוף השקפות  לנסות  צריכים  אינם  שלו 
התלמידים.  על  חיים,  דרך  ובוודאי שלא  כלשהן, 
להימנע  יכול  אינו  התלמיד  בפועל,  למעשה 
מלהתרשם, ברמת ההכרה ותת-ההכרה, מהדעות, 
שלו.  הפרופסורים  של  החיים  ודרך  ההשקפות 
אוניברסיטה,  של  הכללית  האווירה  גם  כמו  זה, 
החיים  דרך  עם  תואמים  אינם  הצער  למרבה 

סטייה הדרגתית – 
סכנה עצומה

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 

נוגדים  ולעיתים קרובות, אם לא תמיד,  היהודית 
באוניברסיטאות  אפילו  זה  כך  לחלוטין.  אותה 
שנקרא  מה  בהם  שיש  בכאלה  או  התיאולוגיים, 

לימודי דת.

אין צורך לומר, האווירה הכללית באוניברסיטאות 
השולחן  של  החיים  דרך  עם  עזה  בסתירה  הינה 
ערוך, שאליו היהודי מחויב באופן מוחלט – בכל 
פרט והיבט בחייו האישיים היומיומיים – לתורה 
דעהו",  דרכיך  "בכל  ככתוב  ה',  ועבודת  ומצוות 
שלו מוקדש פרק שלם בשולחן ערוך, אורח חיים 

)פרק רל"א(, עיין שם. 

נכנס  נערה(,  )או  היהודי  הנער  אחרות,  במילים 
לאוניברסיטה, עדיין רוצה לשמור על אורח חיים 
עצמו  את  ומוצא  התורה,  דרך  את  התואם  יהודי 
שני  בין  סתירה  של  הגועשים  בגלים  מיטלטל 
נוספת  נחיתות  בעמדת  הוא  מנוגדים.  עולמות 
המיעוט,  במחנה  עצמו  את  מוצא  הוא  כאשר 
השקפותיו  את  אתו  שחולקים  שאלו  מכיוון 
האוניברסיטה,  בקמפוס  מעטים  הינם  ואמונותיו 
הינם  הנגדי  לכיוון  שמושכים  שהכוחות  בעוד 
להתעמת  מוכרח  הוא  שאתם  כוחות  אדירים; 
חברי  הסטודנטים,  קבוצת  בקרב   – פנייה  בכל 
הסגל בפקולטה, ספרי הלימוד, העיתונים וכתבי 
העת. ספק רב אם אפילו אדם מבוגר, בוגר ושקול 
שנחשף לכזה "טיפול הלם" יום אחרי יום לא היה 

מזדעזע; על אחת כמה וכמה נער.

אין צורך לומר, אני מודע לטיעון שבחורי ישיבה 
בוגרי  אפילו  או  באוניברסיטה,  שלומדים  רבים 
ומצוות.  לתורה  נאמנים  נשארו  אוניברסיטה, 
התשובה פשוטה. מספרם של הסטודנטים ובוגרי 

האוניברסיטה הללו שלא הושפעו בצורה חמורה 
בהרבה  קטן  למעשה,  מאוד  קטן  יחסית  הוא 
מכפי שנדמה. הם כל כך יוצאי דופן עד שהפלא 
שבכך מעורר תשומת לב, היות שאלה שיורדים 
מתקבלים  האוניברסיטה  בהשפעת  הישר  מדרך 
תפילין  מניח  שעדיין  זה  בעוד  מאליו,  כמובן 
של  בהקבלה  להשתמש  ניתן  השתאות.  מעורר 
וכולם  מיליונר  שנעשה  הנעליים  מצחצח  הנער 
הוא  נעליים  שצחצח  בגלל  לא  עליו.  מדברים 
הגיע להצלחה, ואף אחד לא יחשוב שכדי להיות 
מיליונר, צריך להתחיל בעסק צחצוח נעליים. ככל 
שהיוצא מן הכלל והחוויה רבים יותר, כך גדולה 

יותר הוכחתו של הכלל. 

באמת  קיים  האמנם  ששואלים,  אנשים  ישנם 
לבין  באוניברסיטה  לימודים  בין  כזה  קונפליקט 
להישאר יהודי שומר מצוות. אני יכול לומר מתוך 
ניסיון וידע אישי, מכיוון שלמדתי באוניברסיטאות 
המצער  הפנימי  המהפך  את  וראיתי  אחדים 
שנים  במשך  ובהיותי  יהודים,  סטודנטים  שעברו 
רבות ידידם הנאמן של סטודנטים שלולא זאת היו 

מהססים או מתביישים לפתוח את ליבותיהם.

ההכרה  מלוא  בכל  להצהיר  יכול  אני  כך  משום 
לאוניברסיטה  בנו  את  ששולח  שמי  והאחריות, 
במשך השנים המעצבות שלו, חושף אותו להלם 
תוצאות  ומזמין  וניסיונות  רציני  וקונפליקט 

בהחלט בלתי צפויות.

המוחלטת  דעתי  זוהי  לעיל,  האמור  כל  לאור 
את  בהשלימם  היהודים,  הילדים  שכל  והשקולה, 
לפחות  להקדיש  חייבים  הכלליים,  החובה  לימודי 
מבלי  התורה,  של  בלעדי  ללימוד  אחדות  שנים 

לערב לימודים אחרים, אפילו לא הכשרה למסחר, 
כל  כנגד  המקסימלי  הביטוח  את  להשיג  כדי 
הסיכונים והסכנות שחייהם בעתיד טומנים בחובם, 

עם הגיעם לבגרות והסתדרותם בחיי משפחה.  

יותר,  אותו  ולהדגיש  הענין  את  להבליט  כדי 
כלפי  הרווחת  הגישה  את  קח  בדוגמה.  אשתמש 
שננקטים  הזהירות  ואמצעי  ישמור,  ה'  פוליו, 
הפוליו  תופעת  שכיחות  המזל,  למרבה  כנגדו. 
פוגעת  היא  תוקפת,  היא  וכאשר  רווחת.  איננה 
למרות  זאת,  ובכל  הגוף;  של  מסוים  בחלק  רק 
זהיר  בלתי  זה  יהיה  קלושים,  לחלות  שהסיכויים 
שלא לנקוט באמצעי הזהירות הנחוצים. למרבה 
הינם  באוניברסיטה  ההשכלה  קרבנות  הצער, 
רובם  למעשה  ביותר,  ושכיחים  רבים  למעשה 

המוחלט, והנזק הינו אפילו יותר מרחיק לכת.

מהווה  קרובות  שלעיתים  נוספת  נקודה 
שמיוחסת  החשיבות  מוטעית:  לתפיסה  נושא 
המבט  מנקודת  אוניברסיטה,  של  לתואר 
בוגרי  הכלכלית. סטטיסטיקנים מוכיחים שרוב 
את  מבססים  דבר  של  בסופו  האוניברסיטה 
קשורים  שאינם  ועסקים  במקצועות  עצמם 
באופן ישיר עם הקורסים שלמדו באוניברסיטה. 

ומוסר ההשכל ברור.

יהי רצון שהשי"ת יעניק לך הצלחה.

מנחם שניאורסאהן  

מתורגם  והוא  באנגלית,  במקורו  נכתב  המכתב 
"מכתבים  הספרים  סדרת  מתוך  חופשי  בעיבוד 

מהרבי".
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"ואהבת לרעך כמוך" הוא ביטוי בעל משמעות עצומה, אשר ברוח הזמן מתקשר תודעתית עם 
הומניות, אהבת האדם, חמלה. עזרה לזולת - אוטופיה בהתגלמותה. אם כן, מדוע גם אנשים 

ערכיים וטובים מתקשים להפיל לגמרי את המחיצות החוצצות בינם לבין הזולת?

אריה יהודה

רבים: א מכירים  הבא  חז"ל  סיפור  ת 
וביקש  הזקן  הלל  אל  הגיע  טרדן  גוי 
על  התורה  כל  את  למדני   – ממנו 
ניתנת  אינה  אשר  בקשה  לכאורה,  אחת.  רגל 
למוחו של  לדחוס  מידע אפשר  למימוש. כמה 

אדם הניצב בעמידת חסידה?

במקום  ובו  עשתונות  איבד  לא  הלל  אולם, 
'מה  קצר:  במשפט  מבוקשו  את  לאיש  סיפק 
היסוד  על  לחברך.  תעשה  אל   – עליך  ששנוא 

הזה מבוססת התורה כולה!'. 

לפי המסופר, דעתו של הגוי נחה. אולם, דברי 
מאוד  ואפילו חשוב  חשוב  תמוהים.  מעט  הלל 
כי  לומר  אפשר  איך  אבל  הזולת.  את  לאהוב 
התורה כולה מבוססת על כך שלא נעשה לזולת 
את השנוא עלינו?! מה הקשר בין שמירת שבת 

והנחת תפילין, למשל, לכבוד הזולת?

יחד כל ילדי ישראל

בטרם נשיב לשאלה, ראוי להבין, מדוע נזכרנו 
נכון  לזולת,  נאות  יחס  הזולת.  בכבוד  כעת 

הראשון  היסוד  בהיותו  תמיד,  ולרענן.  לשמר 
מכל  ומתוקנת.  בריאה  חברה  לכינון  במעלה 
מקום, בעיתוי הנוכחי של השנה מקבל הנושא 

דגש יתר:

אנו נמצאים בעיצומם של ימי 'ספירת העומר', 
- כך מכונה הזמן בין חג הפסח לחג השבועות. 
על פי המסורת, פרצה בימים אלה, מגפה בקרב 
תלמידי התנא רבי עקיבא, כי לא התייחסו איש 
עשרים  גבתה  המגפה  הראוי.  בכבוד  לרעהו 

וארבעה אלף חללים!

חכמי  תיקנו  העצובה,  ההתרחשות  לזכר 
ישראל לנהוג בימים אלה מקצת מנהגי אבלות, 
שמחות  לערוך  לא  מלהסתפר,  להימנע   -
כמה  עד  לזכור  כדי  אלה,  כל  ועוד.  פומביות 
חשוב לנהוג בסובלנות גם כלפי יהודי החושב 
אחרת מאתנו. ואפילו לאהוב אותו כשם שאדם 

אוהב את עצמו - ואהבת לרעך כמוך.

סיבות.  משתי  שמחים  אנו  בעומר,  בל"ג 
הקשורות לאהבת הזולת:

בתלמידי  קטלה  אשר  המגפה  בו  נעצרה   .1
רבי עקיבא

2. הסיבה היותר מפורסמת – ל"ג בעומר הוא 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  ההילולא  יום 
והיה  יוחאי, אשר הצטיין באהבת-ישראל  בר 
ניצלו  רבי עקיבא הבודדים אשר  בין תלמידי 
בעומר,  בל"ג  מעניקים  אנו  לכן,  מהמגפה. 

תשומת לב יתרה למצוות אהבת ישראל.

המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי  חידש  בדורנו, 
בל"ג  לארגן   – עתיק  ישראל  מנהג  שליט"א 
בעומר תהלוכות ילדים תחת הסיסמה 'יחד כל 
ילדי ישראל'. כי המסר המרכזי של היום הוא: 

לכונן בתוכנו אהבה ואחדות, ברוח התורה.

בלי אינטרסים אישיים

מכאן אנו שבים אל דברי הלל. רבי שמעון בר 
יוחאי, 'חתן' היום, חיבר כידוע את ספר הזוהר, 
הסוד  בתורת  הסוד.  תורת  של  היסוד  ספר 
אהבת-ישראל  מצוות  מדוע  בהרחבה  מוסבר 
היא הבסיס לכל התורה, ואשר על כן, בחר בה 

חיים גאולה
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אהבה
בלי חשבון

רבי עקיבא מכל יתר המצוות ואמר עליה: "זה 
כלל גדול בתורה!".

יסכים  עלי-אדמות  אנוש  בן  כל  כמעט 
לאמירה כי אהבת הזולת היא ביסודה טהורה 
אנשים  גם  מתקשים  איפוא  מדוע  ומושלמת, 
המחיצות  את  לגמרי  להפיל  וטובים  ערכיים 
לבין  שלהם  האישי  האינטרס  בין  החוצצות 

האינטרס של הזולת?

מוסבר בתורת הסוד: האמצעי היחיד להתעלות 
להתעלם  מתאפשר  בהן  רוחניות  לרמות 
בין  להפריד  העשוי  מכל  מוחלטת  התעלמות 
לנו  המעניק  התורה  קיום  הוא  לרעהו,  איש 
פרספקטיבה המסייעת להבחין כי כל העילות 
וחסרות  זניחות   – בינינו  ולקטטות  לסכסוכים 
והמפעימה  הכבירה  לעוצמה  ביחס  משקל  כל 
היותנו   – שלנו  והמלכד  המשותף  המכנה  של 
אחים, מהות אחת, בניו של מלך מלכי המלכים.

התורני  המבט  בידי  המונעת  אהבה  רק 
מאפשרת לאהוב באמת ללא אינטרס של רווח 
להגשים  הרוצה  כל  לכן,  חשבון!  ובלי  אישי 

יכול   – לשמה  ראויה  אהבת-ישראל  בעצמו 
והמצוות.  התורה  יישום  דרך  רק  זאת  לעשות 
התורה,  מאפשרת  אותה  ההתרוממות  ללא 
על האינטרסים הצרים  סיכוי להתגבר  כל  אין 
עלינו  המקשים  האגואיזם  חומות  את  ולהפיל 

לגלות אהבה אמיתית ואבסולוטית לאחר.

מרכיבים לשייק חלומי

רק  נגיע  ואחדות  אהבה  של  השלמות  לשיא 
ישראל,  עם  את  תאחד  אשר  השלמה  בגאולה 
אז  שבקטנים.  לקטן  ועד  שבגדולים  מהגדול 
השלימה  בצורה  והמצוות  התורה  את  נקיים 
על  להעיב  העשוי  מכל  ונתרומם  ביותר, 

האהבה בינינו.

נשמתנו,  בשורש  כי  מוחשית  בצורה  נראה  אז 
ממש",  ממעל  אלוקה  "חלק  אחד  עצם  כולנו 
אלא  לזולת,  תהיה  לא  אהבת-ישראל  וממילא 
אהבה עצמית, לחלק ממי שאנחנו. זה שורשה 

של אהבת-ישראל!

אהבה,  מאותה  לטעום  רק  מנסים  אנו  כעת, 
הסוגים  כל  את  לאחד  הניתן  ככל  משתדלים 
ואחדות  אהבת-ישראל  מתוך  ישראל,  בבני 
הרענן  השייק  את  להכין  והדרך  ישראל 
 - התורה,  דרך  רק  היא  כך  כל  והחיוני 
 – הנוגדים  המרכיבים  את  המחבר  הבלנדר 
חלומי  לשייק  יחד   - וה'זולתי'  ה'אגואיסטי' 

בטעם של גאולה. 

אותה  ההתרוממות  ללא 
כל  אין  התורה,  מאפשרת 
האינטרסים  על  להתגבר  סיכוי 
חומות  את  ולהפיל  הצרים 
עלינו  המקשים  האגואיזם 
אמיתית  אהבה  לגלות 

ואבסולוטית לאחר.



חודש אייר תשע"ח 30

החודש לפני...

מלובביץ'  הרבי  הורה   ,1980  - תש"מ  בשנת 
מלך המשיח על עריכת תהלוכות בכל העולם 
כמידי  מאז  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  של  לכבודו 
בעומר,  הל"ג  יום  באייר,  בי"ח  נאספים  שנה 

מאות אלפי ילדים ומביעים בגאווה את יהדותם 
שילוט  עם  הערים  במרכזי  צועדים  בעודם 
ה'  אהבת  ישראל,  אהבת  של  מסרים  הנושא 

ואמונה בביאת המשיח. 

בתמונה:
תצלום מתוך התהלוכה שנערכה 
בשנת תש"מ - 1980 בעיר ימית, 

בחצי האי סיני.
באדיבות: ארכיון המדינה

38 שנים לתהלוכות ל"ג בעומר

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



ב"ה

פטדה
שייכת לשבט שמעון

האבן של חודש

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

מברכת משה רבינו לשבט זבולון:
"כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול".

ומסבירים הפרשנים: ישנם אוצרות טבע אדירים
של אבנים יקרות הטמונים

באדמת חלקו של שבט זבולון.
(קובץ מדרשים מעם לועז ספר דברים - פרשת וזאת הברכה)

אייר

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה


