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הדולר לברזיל
נשיא ברזיל הנכנס, ַז'איר בולסונארו, מוביל 
מדיניות ידידותית כלפי ישראל וכבר הודיע 

שיעמוד מאחורי הבטחתו להעביר את 
השגרירות לירושלים. החלק הפחות מוכר 

שהוא גם זכה לקבל לידיו דולר לברכה 
שהעניק הרבי מלובביץ' 'עבור ברזיל'. תגלית

 מה התרחש?
בעשירי בשבט לפני 68 שנה בדיוק

 מה הקשר?
האדם, עץ השדה ועל מה שביניהם

 מה צריך?
אביטל חיים בטור מעורר השראה

רוקח בריאות
ראיון חגיגי לרגל ט"ו בשבט, עם האיש המכיר היטב את 

עולם הצומח המיועד לריפוי האדם, יענקלה כץ, רוקח 
ראשי במחוז מרכז של משרד הבריאות



שבט
"כל השביעין חביבין לעולם"

ויקרא רבה פרשה כט, יא

חכמינו מצביעים על חביבות מיוחדת למספר 7: היום השביעי - שבת, השנה 
השביעית - שמיטה, המחזור השביעי של השמיטה - שנת היובל, המנהיג 

השביעי מאברהם אבינו - משה רבנו, וכל אלה, ממשיכים עד דורנו - השביעי 
בשלשלת הדורות של חסידות חב"ד.

מלשון חז"ל "כל השביעין חביבין" ולא "כל החביבין שביעין", מוכח עיקר 
חביבותו של השביעי אינה תלויה במעלתו או בבחירתו, רצונו ועבודתו. כי למען 
האמת, השביעי אינו יכול להידמות כלל לדור הראשון מצד מעלותיו ותכונותיו 
המופלאות, אולם בכוחו לסיים את התפקיד אותו החל הראשון, לכן זכה משה 

רבינו להיות נותן התורה, ולא האבות הקדושים.

כך גם אנו, בני הדור השביעי - הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה, עלינו 
מוטלת האחריות ולסיים את עבודת כל הדורות עד עתה ולהביא את הגאולה 

האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

מבוסס על מאמר באתי לגני תשי"א

     החודש
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תמונת השער

חכמינו ז"ל ממשילים את האדם לעץ השדה, היות והם מבחינים בעולם הצומח - קווי מתאר מקבילים למערכת 
דמותו של האדם.

כשם שהעץ ממחיש קשר בל ינותק לשורשו, לאדמה, ממנה הוא יונק את חיותו, כך גם מוטל על האדם לגלות עלי 
אדמות את מקור חיותו, לבורא העולם.

וכשם שהעץ נמצא בכל רגע נתון בהליך של גדילה ופריחה, באותה מידה מצווה על האדם לנצל כל רגע מימי חייו 
לגדול ולפרוח במעלותיו הרוחניות.

מי שהפך גישה זו למוטו מרכזי בחיינו, הוא הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט"א, אשר בעשירי לחודש זה אנו מציינים 
את התאריך המכונן בו ניאות לקבל על עצמו לכהן כנשיאה של חסידות חב"ד.

הרבי מחנך אותנו לעולם לא לנוח על זרי הדפנה. בכל גיל ובכל עת להשקיע, להתאמץ, לתת מעצמנו את המירב, 
ולהתקדם כל העת כדי לגלות על ידינו ועל-ידי הסביבה העוטפת אותנו, את כוחו הגדול של הבורא, הקדוש ברוך הוא, 

אשר יביא לנו בקרוב ממש את הגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

רפרודוקציה סטודיו קוסטה

 דבר
המערכת

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: מנחם לאוס

עריכה לשונית: בלומה נחשון

חברי המערכת: אוריה בר לב, רבקי קמינקר

מנויים: 3770*

פרסום: 7508215–03

OLAMOT.M@GMAIL.COM :דוא"ל



5

8. שנה הבאה בירושלים. 

14. חב"דניק בתפקיד רוקח. ראיון

20. בחומוסיה של מושיק. מועדון

התוכן

העשירי בשבט
קובי הלפרין

נשיא ברזיל
הדולר לברכה מהרבי 

רוקח חיים
ראיון עם יעקב כץ

חומוס של ט"ו בשבט
 בצלאל עמית בטור אישי

שבעת המינים
7 מתכונים מרעננים

מה שרצית לדעת
ט"ו בשבט

למה צריך רבי?
אביטל חיים בטור אישי

האדם והעץ
מכתבי הרבי

לראות טוב ביהודי
חיים גאולה / אריה יהודה

הרבנית מחברון 
החודש לפני
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6. לחוש ולהתחבר לחיי אמת. הרבי
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  דרוש עיון

לרומם ולהעלות אל 
פסגת המאוויים

מה התרחש ביום העשירי לחודש שבט? האם יש לכך משמעות לגבינו היום? כיצד הגיב הרבי 
לבקשת סליחה לאדם שהטריח את הרבי להתכופף אל הרצפה? • וגם: על מהות תפקידו של 

הרבי מלובביץ', כרבם של כל בני ישראל וכמלך המשיח העתיד להתגלות בכל רגע

קובי הלפרין

חודש מציינים רבבות חסידי חב"ד את ה
מלך  מלובביץ'  הרבי  של  עלותו  יום 
שבט  בי'  המנהיגות.  כס  על  המשיח 
האדמו"ר  הקודם  הרבי  חמיו,  )נפטר(  הסתלק 
יוסף- רבי  חב"ד,  חסידות  לשלשלת  השישי 
הרבי  חתנו,  אל  עבר  הנשיאות  ותפקיד  יצחק, 

שליט"א מלך המשיח.

עולה  שנה,  בכל  צדיק,  של  הסתלקותו  ביום 
נשמתו למדרגה עליונה יותר, שם היא מקבלת 
וישועה  לברכה  אותו  ומתרגמת  אלוקי  שפע 
בהיותה  אליה  קשורים  היו  אשר  אלה  לכל 
הנקרא  בצדיק  מדובר  כאשר  הצדיק.  בגוף 
'נשיא הדור' – ועל פי ספר הזוהר שרתה בגופו 
נשמתו של משה רבינו – מרעיפה נשמתו ביום 
מעם  ואחת  אחד  לכל  וישועה  ברכה  ההילולא 

ישראל.

טובות  החלטות  לקבל  נהוג  שבט  בי' 
מארגנים  תורתו.  ולימוד  הרבי  רצון  במילוי 

מכתב  לרבי  כותבים  חסידיות,  התוועדויות 
כמו- למוסדותיו.  צדקה  ונותנים  נפש'  'פדיון 
24 שעות  נר-נשמה למשך  להדליק  נוהגים  כן 
החסידות  ממאמר  פרקים  ולומדים  היממה, 

האחרון אותו אמר.

שתי  על  להצביע  ניתן  ופנימי  מעמיק  במבט 
 - בשבט  בי'  שאירעו  מקבילות  התרחשויות 
'ניטלו  הגאולה:  להבאת  בדרך  שלבים  שני 
ניטל  הריי"צ  אדמו"ר  של  מאורו   – המאורות' 
בלבד,  ברוחניות  עלינו  משפיע  הוא  ומאז 
מאורו   – המאורות'  'נתלו  גוף,  ללא  כנשמה 
בעולם  להאיר  החל  המשיח  מלך  הרבי  של 
אך  וגשמי,  רוחני  ושפע  אור  עלינו  ולהשפיע 

כנשמה בגוף דווקא, עד בוא הגאולה.

אם נשנע את ציר הזמן לאחור, בשנת תשי"א - 
1951, כאשר הרבי קיבל על עצמו את נשיאות 

חסידות חב"ד, התברר כי עמדה לפניו משימת 
נולדה  אשר  חב"ד,  תנועת  פשוטה:  לא  שיקום 
ברוסיה, ברית-המועצות של אותן שנים, מנתה 
אשר  אלה  בלבד  חסידים  מאות  של  קומץ 
גם  הנורא.  הקומוניזם  המגף  עול  את  שרדו 
השואה האיומה, שנים ספורות קודם לכן, נתנה 
ושבר  אותה,  וצימקה  חב"ד  בקהילת  אותותיה 
על שבר הוסיפה הסתלקות חמיו,- מנהיג ללא 
חת והוא ניהל מאבק איתנים נגד משטר הדיכוי 
יהודים  ע"י  העולם,  ברחבי  ונערץ  הסובייטי 

וגויים.

עמוקה.  תוגה  שררה  רבים  חסידים  בקרב 
אישיותו של הרבי החדש הייתה עבורם חידה, 
כי עד אז הרבי כלכל את אורחות-חייו בצניעות 
למידותיו  התוודעו  מעטים  ורק  מופלגת, 
מכמני  בכל  המדהימה  ולגאונותו  התרומיות 
לאן  דאגו  רבים  כי  אפוא  פלא  לא  התורה. 

מועדות פניה של החסידות המפוארת.



7

מהלכיו  הרוח.  הלך  השתנה  מהרה  עד  אולם 
על  הצביעו  בתפקידו  הרבי  של  הראשונים 
לחולל  הרבי  מתכוון  אותו  שגרתי  לא  מפנה 
במעמד   – נכון  ויותר  החסידות,  במעמד 

היהדות כולה.

אותו  בביטוי  להגדיר  ניתן  הרבי  מנהיגות  את 
למענה  נצרך  החסידים  אחד  טבע:  עצמו  הוא 
בשעה לא שגרתית ולכן תחב מכתב אל חדרו 
למפתנה.  הדלת  בין  לחריץ  מבעד  הרבי,  של 
הרבי  את  הטריח  הוא   – לבו  נקפו  מכן,  לאחר 
המכתב!  את  ולהרים  הרצפה  אל  להתכופף 
הרבי.  סליחת  את  ביקש  הוא   – נוסף  במכתב 
'תנוח  הייתה:  אליו  הרבי  תשובת  של  תוכנה 
דעתך. הלוא כל ענייני הוא – להרים ולהעלות'.

מהות  את  הרבי  הגדיר  מילים  בכמה  כך, 
בהם  ולהפיח  החסידים  את  לרומם  תפקידו: 
עולם  בכל  רעננה  רוח  להכניס  חדשים.  חיים 
ולהעלותו  שנים  באותן  מאד  הירוד  היהדות, 

לפסגות לא מוכרות.

עולמי.  שליחות  מפעל  הרבי  פיתח  כך,  לשם 
חסידיו  את  לפזר  החל  מעט,  מתי  בעודם 
יהוו  כי  מטרה  מתוך  בעולם,  שונות  בנקודות 

מגדלור סביבתי המעורר יהודים תועים לשוב 
אל חיק אמונתם. עם השנים, הלכה והצטופפה 
ונכון להיום היא מכסה כמעט  רשת השלוחים 

כל מקום בגלובוס בו יש נוכחות יהודית.

הצלחתו המרשימה של הרבי במשימתו כמוה 
כמנגינה אותה אי-אפשר להפסיק. בתוך שנות 
דור הפכה חסידות חב"ד לתנועה חובקת עולם 
המהפך  על  לדבר  שלא  חסידים.  רבבות  עם 
היהדות  במעמד  הרבי  חולל  אותו  האדיר 
המודעות  רמת  את  מונים  עשרות  בהכפילו 
והזיקה בכל תפוצות ישראל לתורה ולמצוות. 

 – להתהפך  וממשיכים   – הפכו  הרבי,  בזכות 
נענים  והם  ביהדותם,  לגאים  יהודים  מיליוני 
הומה  רחוב  של  בטבורו  אפילו  מצווה  לקיים 
לאחר  בשנים  נתפסת  בלתי  תופעה   – גויים 

מלחמת העולם השנייה.

הוא אשר אמר הרבי: להרים ולהעלות. המילים 
הגשימו את עצמן במידה בה אין לה אח ורע.

אנושי  לגוף  ישראל  עם  את  המשילו  חז"ל 
והמשיח  הגאולה  בוא  לפני  הדור  כי  ואמרו 
דמשיחא'.  'עקבתא   – העקב  בבחינת  יהיה 
החלק הכי נמוך בגוף ועם הכי פחות תחושה. 
הקדוש-ברוך-הוא  שתל  שלנו,  העקב  בדור 
ירומם  למען  הרבי,  של  הכבירה  אישיותו  את 
ויביא אותו לחוש בחיים האמיתיים  את העקב 

ולהתחבר אליהם.

כך   – הגוף  את  מצעיד  העקב  האנושי,  בגוף 
התרוממות  מביאה  ישראל,  כלל  של  בגוף 
פסגת  אל  כולם  הדורות  להתרוממות  העקב 
הרבי,  העם,  מנהיג  של  התגלותו   – המאוויים 

כמלך המשיח, תכף ומיד. 

כך, בכמה מילים הגדיר הרבי את 
תפקידו: לרומם את החסידים 

ולהפיח בהם חיים חדשים. להכניס 
רוח רעננה בעולם היהדות הירוד 

מאד באותן שנים ולהעלותו 
לפסגות לא מוכרות.
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בטקס ההשבעה שנערך בתחילת 
החודש לקול תשואות תומכיו  

בבריזליה, יצאה המדינה הלטינית 
הגדולה בעולם לדרך חדשה, תחת 

הנהגתו של הנשיא הנבחר, ז'איר 
בולסונארו • עם כניסתו לתפקיד 

הכריז על שינוי תפיסה מן הקצה אל 
הקצה ביחסי החוץ בין ברזיל לישראל, 

והודיע קבל עם ועולם על העברת 
שגרירות ברזיל לבירת ישראל, 

ירושלים • תחקיר: איך הגיע דולר 
לברכה שהעניק הרבי מלובביץ', לפני 

26 שנים 'עבור ברזיל' לידי הנשיא 
בולסונארו והאם זה קשור לניצחונו 

הסוחף בבחירות? • תגלית

 מאת: יאיר שומרון
תצלומים: סוכנויות הידיעות
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ברזיל פ נשיא  של  הראשונה  גישתו 
הלטינית  המדינה  ומנהיג  הנבחר 
בולסונארו,  ז'איר  בעולם,  הגדולה 
עם מנהיג זר כלשהו, הייתה עם ראש ממשלת 
לדרום  הרחיק  אשר  נתניהו,  בנימין  ישראל, 
ולהשתתף  בולסונארו  את  לכבד  כדי  אמריקה 

בטקס ההשבעה וכניסתו הרשמית לתפקיד.

המארח-הנשיא הטרי, עשה כל מאמץ להדגיש 
הישראלית:  המשלחת  הגעת  חשיבות  את 
הפרלמנט  חבר  בולסונארו,  אדוארדו  בנו, 
התעופה,  בשדה  למשלחת  המתין  עצמו  מצד 
העיטור  לנתניהו  הוענק  שישי,  ביום  בפגישה 

לאורחיה  מעניקה  ברזיל  אותו  ביותר  הגבוה 
וגם – הנשיא בחר במפתיע, להצטרף למשלחת 
הקהילה  חברי  אצל  בביקורו  הממשלה  ראש 

היהודית.

לאחר פגישה בארבע עיניים בין שני המנהיגים, 
ופגישה עם שרי ההגנה והאוצר הטריים, נסעו 
יעקב'  'קהילת  בית הכנסת  כאמור השניים אל 
הקהילה  בני  יהודים  במאות  לפה  מפה  המלא 

והתקבלו בשאגות שמחה קצובות.

"מדובר במעמד היסטורי ולכן מרגש. העובדה 
שנה  מ-70  למעלה  לחכות  צריכים  היינו  כי 
היא  בברזיל  מישראל  ממשלה  ראש  לביקור 

הנשיא",  עם  כך  על  ושוחחתי  נתפסת  בלתי 
אמר נתניהו לבאי בית הכנסת.

כי  ציין  בולסונארו  "הנשיא  הוסיף  נתניהו 
ברית  או  ידידות  רק  ולא  אחים  בברית  מדובר 
חדש,  חבר  לנו  יש  כן,  כי  הנה,  אינטרסנטית. 
מקורות  את  ההיסטוריה,  תלאות  את  היודע 
האתגרים  ואת  שלנו  המשותפת  התרבות 
את  להבטיח  כדי  בפנינו  העומדים  הגדולים 
הביקור   - זה  מיוחד  במעמד  לכן  העתיד. 
הראשון של ראש ממשלת ישראל בברזיל, אני 
את  מאוד  בקרוב  נארח  כי  לכם  לומר  מתכבד 
בולסונארו  ז'איר  ישראל,  ידיד  ברזיל,  נשיא 
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מדובר בברית אחים ולא רק ידידות או ברית 
אינטרסנטית. הנה, כי כן, יש לנו חבר חדש, היודע 

את תלאות ההיסטוריה, את מקורות התרבות 
המשותפת שלנו ואת האתגרים הגדולים העומדים 

בפנינו כדי להבטיח את העתיד.

הבנויה  בירושלים  הבאה  בשנה  בירושלים. 
והמאוחדת שלנו".

בולסונארו,  ז'איר  היה  חודשים  כמה  לפני  עד 
אשר  אלמוני  מחוקק  ישראל,  של  נלהב  תומך 
לא  ודאי  עליו,  חשב  לא  ברזילאי  אף  כמעט 
ביותר באמריקה  כמנהיג הדמוקרטיה הגדולה 
ניצחונו  בעולם.  בגודלה  והרביעית  הלטינית 
בכלי  נחשב  אשר  בולסונארו  של  הסוחף 
כמועמד  מכבר  לא  עד  הליברליים  התקשורת 

"הימין הקיצוני" הדהים את העולם!

רבבות  יצאו  האמת  תוצאות  היוודע  עם 
ז'ניירו  דה  ריו  לרחובות  הנלהבים  מתומכיו 
ובקהל  זיקוקים  ירו  לו,  הריעו  פאולו,  וסאו 
נצפו רבים נושאים דגלי ישראל ושלטי תמיכה 
הבחירות,  בליל  שלו,  הניצחון  בנאום  בה. 
פי  על  ברזיל  את  להנהיג  בולסונארו  הבטיח 

ערכי התנ"ך.

אחת  לסיומו  הביא  בולסונארו  של  הניצחון 
ביותר  והסוערות  הקשות  הבחירות  ממערכות 
בתולדות ברזיל, מערכת בחירות אשר בשיאה, 
בבטנו,  בולסונארו  נדקר  עצרת  של  בעיצומה 
אחד  ידי  על  והכבד,  הדם  בכלי  קשות  נפגע 
ארוכים  שבועות  למשך  ואושפז  ממתנגדיו, 

בבית הרפואה.

חדשה,  לדרך  יוצאת  הנהגתו  תחת  ברזיל 
בתחום   - הפנימיים  המדינה  ענייני  בניהול 
ושיקום  הפשיעה  ריסון  השחיתות,  ניקיון 
מדיניות  בניהול  וגם  המקרטעת,  הכלכלה 
אמיתית  בשורה  לבולסונארו  יש  שם  החוץ, 

ביחסו האוהד כלפי ישראל.

על  הבחירות  במערכת  הצהיר  בולסונארו 
מתל  ברזיל  שגרירות  את  להעביר  רצונו 
אש"ף  שגרירות  את  ולסגור  לירושלים  אביב 
אינה  פלסטין  כי  בטענה  בברזיל,  הפלסטינית 
מדינה. כדאי לציין כי למעלה מעשור, אהדתו 
לערבים  נתונה  הייתה  בברזיל  הממשל  של 
נשיא  התקבל  ב-2009,  האיראני.  ולממשל 
בכבוד  אחמדיניג'אד,  מחמוד  ימ"ש,  איראן 

מלכים על אדמת ברזיל.

הבחירות,  לאחר  מבורך.  שינוי  חל  עתה 
בראיונות לכלי התקשורת ובציוצים ב'טוויטר' 
עומד  עודנו  הוא  כי  בולסנארו  הנשיא  הבהיר 
לגבי  והבטחתו  ישראל  כלפי  אהדתו  מאחורי 
לירושלים.  הברזילאית  השגרירות  העברת 
המהפך ביחסים בין ברזיל לישראל, כבר עמד 

במבחן ההצבעה הברזילאית באו"ם בעד הצעת 
הטרור  לארגון  וארה"ב  ישראל  של  הגינוי 
עידן  מזה  לראשונה  ברזיל,  שגריר   - חמאס, 

ועידנים, הרים את האצבע למען ישראל.

הנשיא  בחר  זר,  תקשורת  לכלי  ראשון  ראיון 
להעניק לבועז ביסמוט, עורך העיתון "ישראל 
של  ליבו  תשומת  את  הסיב  אשר  היום", 
בולסונארו כי שמו הפרטי ז'איר, הוא בעברית 
"יאיר" במובן של להאיר באור. "כן, נודע לי לא 
מתכוון  אני  למצפוני  "ובהתאם  הגיב,  מזמן", 
חימום  כולל  לארצי,  ביותר  הטוב  את  לעשות 
ודוגלות  כמונו  החושבות  מדינות  עם  היחסים 
בחירות, דמוקרטיה ובכבוד לזולת". עוד אמר 
כי לפני שנתיים ערך ביקור רב רושם בישראל 

וכי בכוונתו לחזור.

ישראל  "שגריר  הוסיף:  לישראל  ליחסו  בנוגע 
בברזיל, יוסי שלי, ביקר אצלי פעמיים השבוע 
אני שמח  איתו.  מצוינים  יחסים  לי  היו  ותמיד 
 - ישראל  מצד  החמה  ההתנהגות  על  מאוד 
ישראל  עם  את  אוהב  אני  אמיתית.  וההדדיות 
סמוך  להיות  יכול  ואתה  ישראל,  מדינת  ואת 
ובטוח כי אקדם קרבה ושיתופי פעולה פוריים 

מאוד לשני הצדדים החל מ־2019".

גם  כי  מתברר  אחרים,  רבים  במקרים  כמו 
למערכת הבחירות הסוערת באמריקה הלטינית 
תומך  של  ניצחונו  בדמות  השלטוני  מהפך 
ישראל נלהב, יש קשר מובהק להשפעת הרבי 

מלובביץ' מלך המשיח, על המתרחש בעולם.

הכול החל בתמונה מעט מוזרה של בולסונארו 
בו  הרפואה  בבית  חוליו  מיטת  על  שכוב 
אירוע  בעקבות  הבחירות  במערכת  אושפז 
הדקירה, כאשר הוא מחזיק בידו שטר של דולר 
מקומיים  תקשורת  וכלי  עיתונאים  אמריקאי. 

צילום: עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה
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תהו  חלקם  התמונה.  פשר  את  הבינו  לא 
האם הוא מנסה לקרוץ לנשיא ארה"ב דונלד 
ברגע  או שמא  מעריץ?!  הוא  אותו  טראמפ 
של שעמום בבית הרפואה החליט להצטלם 

עם שטר של דולר?!

'פתרון הדולר' נחשף לאחר היבחרו, כדולר 
מלובביץ'  הרבי  של  הקדושה  מידו  לברכה 
רבים  בקרב  גלוי  סוד  היה  כי  ומסתבר 
בקרב  במיוחד  היהודית,  הקהילה  מחברי 

שלוחי הרבי וחסידי חב"ד בברזיל.

השלטון  היה  השבעים,  שנות  תחילת  מאז 
לאחר  לקומוניסטים.  מקורב  בבברזיל 
מלחמת יום כיפור, קירר השלטון את יחסיו 
עם  קשרים  פיתח  ובמקביל  ישראל,  עם 
הלכה  המדינה  כלכלת  הערביות.  המדינות 
לעתידם  מחשש  רבים  יהודים  והידרדרה, 

עלו לישראל.

גם חסיד חב"ד, ברוך רוזנפלד, תושב ריו דה 
ז'נירו, התלבט קשות בנוגע לעתיד משפחתו 
כדי  הרבי,  אל  לנסוע  והחליט  בברזיל. 
אותו  הטרידו  אשר  שונות  שאלות  לשאול 
ובעיקר האם לעזוב את ברזיל ולעלות לארץ 

ישראל.

בשנת  שנים,   26 לפני  מתרחש  סיפורנו 
הקשה  הכלכלי  המצב   ,1992  – תשנ"ב 
השפיע גם על רוזנפלד והוא התקשה לגייס 
כסף לרכישת כרטיס טיסה. רעיון ההמראה 

לניו יורק, נחת עוד בטרם המריא...

רצונו העז לנסוע אל הרבי שאב עידוד עת 
כרטיס  על  הגרלה  של  קיומה  על  לו  נודע 
המשתתפים,  יורק.  בניו  הרבי  לחצר  טיסה 
יזכה  אחד  ונציג  סמלי,  סכום  לתת  נדרשו 
היום  שבט,  לחודש  העשירי  לרגל  לנסוע 
הרבי.  של  נשיאותו  תחילת  את  מציינים  בו 
להפתעתו התבשר ברוך כי הוא זכה בגורל 

והחל להתארגן לנסיעה.

בעומדו בתור הארוך המשתרך למפגש עם 
לברכה,  הדולרים'  'חלוקת  במעמד  הרבי 
לו  יאפשר  לא  הקצר  הזמן  כי  הבין  הוא 
אותם  הנושאים  לכל  בנוגע  ברבי  להיוועץ 
בקצרה  שאל  תורו  בהגיע  להעלות...  תיכנן 
שתי שאלות, הזכיר את בני משפחתו לברכה 

וקיבל שני דולרים לברכה.

רגע  של  בהחלטה  אך  תם,  הרבי  מול  זמנו 
בנוגע  הרבי  את  לשאול  והחליט  אומץ  אזר 
בברזיל.  מגוריו  המשך  על  להתלבטויותיו  נשיא ברזיל עם הדולר המיוחד
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לו  הושיט  אותו,  עצר  הרבי  למרבה ההפתעה, 
שטר דולר נוסף, באומרו: "זה בשביל ברזיל". 
לא הייתה לו אפשרות לברר מה עליו לעשות 
עם השטר זה אשר ניתן לו "בשביל ברזיל", אך 
הנוסח הלא שגרתי הבהיר לו כי עליו להישאר 
בארץ הולדתו, ובינתיים שמר את השטר אצלו 

ליום בו יידע מה עליו לעשות בו.

האחרון  בעשור  שינויים  עבר  בברזיל  השלטון 
את  קידמו  אשר  שמאל,  אנשי  עלו  ולנשיאות 
פרשיות  חשיפת  הפלסטינית.  ברשות  ההכרה 
שחיתות בקרב ראשי המפלגות הובילה השנה, 

למערכת בחירות סוערת.

הבולטים,  שני המועמדים  בין  נקרעה  המדינה 
מועמד  בולסונארו  ז'איר  ומימין.  משמאל 
את  הבחירות  קמפיין  במהלך  הבטיח  הימין 
אהדתו לעם ישראל, והתחייב לסילוק הנציגות 
השגרירות  העברת  מברזיל,  הפלסטינית 

לירושלים וביקור מדיני ראשון בישראל.

ממתנגדיו  אחד  ולכן  בכוונותיו  ספק  היה  לא 
בעודו  סכין.  באמצעות  קשה  פגיעה  בו,  פגע 
לבית  להעבירו  ביקש  הוא  לטיפול,  מועבר 
הרפואה היהודי, שם הוצב תחת אבטחה כבידה 

ללא אפשרות להגיע אליו.

רוזנפלד,  ברוך  מיודענו,  לתמונה  נכנס  כאן 

כי  למסקנה  אותו  הובילה  האירועים  שרשרת 
לבולסונארו  להעביר  עליו  מהרבי  הדולר  את 
יצר  לו,  בצר  אליו.  להגיע  דרך  מצא  לא  אך 
הטיסה  כרטיס  על  ההגרלה  מארגן  עם  קשר 
וסיפר לו כי השטר ממתין להעברתו  זכה,  בה 

"בשביל ברזיל", כדברי הרבי.

תגובת ידידו היתה מפתיעה: "מה הבעיה? בני 
הרפואה.  בית  של  האבטחה  מערך  את  מנהל 
עוד היום יעביר לו את הדולר לברכה לרפואה 
מידו  לרוזנפלד  ניתן  אשר  הדולר  שלימה". 
בולסונארו  לידי  הועבר  הרבי,  של  הקדושה 
בצרוף ספר שיחות של הרבי בפורטגזית, "חיים 

של משמעות".

הדולר  את  לקבל  מאד  התרגש  בולסונארו 
לנשיאות  בבחירות  ולניצחון  לבריאות  מהרבי, 
סיפור  התפרסם  המזהיר  ניצחונו  אחרי  ברזיל. 
וכבש  מהרבי  הדולר  את  בידו  מחזיק  תמונתו 
השבעתו  טקס  במדינה!  החדשות  כותרות  את 
השלמת  על  למעשה  אותת  החודש,  בתחילת 
האומות  בקרב  חיובי  מהפך  עוד  המהפך, 
מלך  מלובביץ'  הרבי  של  פעולותיו  בהשפעת 
המשיח אשר לפני למעלה משני עשורים ייעד 
הגאולה  בוא  לקראת  ברזיל",  "בשביל  דולר 

האמיתית והשלימה.

צילום: עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה

הרבי עצר אותו, הושיט לו שטר דולר נוסף, 
באומרו: "זה בשביל ברזיל". לא הייתה לו אפשרות 
לברר מה עליו לעשות עם השטר זה אשר ניתן לו 
"בשביל ברזיל", אך הנוסח הלא שגרתי הבהיר לו 

כי עליו להישאר בארץ הולדתו, ובינתיים שמר את 
השטר אצלו ליום בו יידע מה עליו לעשות בו.
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יענקלה כץ, האיש אשר הותיר חותם עמוק על מקצוע הרוקחות בישראל, 
משחזר את מסע חייו המאתגר כנער אנגלי למשפחה מסורתית, בחירתו 
במקצוע הרוקחות, התקרבותו לחיק היהדות ולרבי מלובביץ', והסאגה 

המשפטית אותה חווה בעקבות מינויו כרוקח ראשי למחוז המרכז במשרד 
הבריאות • ראיון חגיגי לרגל ט"ו בשבט, עם האיש המכיר היטב את עולם 

הצומח המיועד לריפוי האדם

ש. לוין
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הראשי ה הרוקח  כץ,  יעקב  עם  מפגש 
למחוז מרכז במשרד הבריאות, מפעים 
כל  בפי  המכונה  כץ  כאחד.  ומרגש 
וחביב,  הליכות  נעים  אדם  הינו  "יענקלה", 
חסיד חב"ד מלא אנרגיה חיובית, ממוקד מטרה 

ההולך בגאווה רבה עם אמונתו הפנימית.

משרד  בבניין  בלשכתו  פגשנו  יענקלה  את 
הנכנסים  המולת  הדי  ברמלה.  הבריאות 
כמה  לפני  היטבאך  כאן  הורגשה  והיוצאים 
ורופאים  דקות; קולגות, אנשי משרה, רוקחים 
באו ונכנסו במשרדו של בעל המילה האחרונה 

במשרדו.

בספרות  פרסומים  כ-60  פרסם  השנים  בחלוף 
עריכה  כולל  פורמולות,  בנושאי  המקצועית 
עולמי.  תרופתי  למידע  מאגר  ספרי  וכתיבת 
מנכ"ל  בפרס  השאר,  בין  זכה,  כץ  יעקב 
בארגון  כבוד"  "חבר  ובתואר  הבריאות  משרד 

הרוקחות הבריטי.

מה טומן בחובו התפקיד הנקרא 'רוקח מחוזי'? 
אנו שואלים, והוא עונה: "ארץ ישראל מחולקת 
רופא,  יש  בנפרד  מחוז  ולכל  מחוזות.  לששה 
במחוז  אחראים  אנחנו  רוקח.  וגם  פסיכיאטר 
שלנו על נושא התרופות ואספקתן. הנמל בתל-

גוריון תחת שליטתנו,  בן  התעופה  ונמל  אביב 
רק  ישראל  לארץ  ייכנסו  כי  לוודא  ועלינו 
תרופות מאושרות. אנחנו מפקחים על כל בתי 
לרוקחים  עבודה  אישורי  מספקים  מרקחת, 

ומאשרים פתיחת בתי מרקחת חדשים".

בעיירה  תשי"א  ב--1951  באנגליה  נולד  כץ 
וסבתו  סבו  ברחו  אליה  ללונדון  סמוך  קטנה 
בירת  על  הגרמנים  הנחיתו  אותו  מהבליץ 
השנייה.  העולם  מלחמת  במהלך  אנגליה 
בריטית,  יהודית  למשפחה  רביעי  דור  הוא 
בהבנה  מסורתית  "משפחה  כהגדרתו:  או 
ביום  צמים  כשרות,  שומרים  דהיינו  בריטית", 
לא  "אבי  בשבת.  הכנסת  לבית  ונוסעים  כיפור 
היה "דתי" בהגדרה, אך הניח תפילין והשתדל 
בן  היותו  בשל  בסיסיות",  מצוות  על  להקפיד 

למשפחה דתית.

אותם  במושגי  המסורתית  הזיקה  למרות 
בבית  ללמוד  ונשלח  ראש  בגילוי  הלך  הימים, 
“באותם  לא-יהודים.  ילדים  עם  עממי  ספר 
ימים כמעט ולא היו בתי ספר יהודיים. היהדות 
החרדית באנגליה הייתה מצומצמת. רק מעטים 
כבחמורה'  'קלה  המצוות  שמירת  על  הקפידו 

ויהודים רבים התערבו בין הגויים", הוא מגונן 
על הוריו.

כץ  מתאר  הספר  בבית  הלימודים  שנות  את 
לכך  קוראים  "היום  גדולה.  אחת  כפארסה 
הכיתה’".  כ’שובב  הוכתרתי  אז  אבל   ,ADHD
כץ,  את  עניינו  ממש  לא  בכיתה  השיעורים 
המינימום  את  רק  ללימודים  הקדיש  ובתיכון 

ההכרחי.

היכנסו  עם  נבטה  היהדות  לדרך  התקרבותו 
לעול המצוות בגיל 13. "התפילין כנראה עוררו 
מצוות  על  לי  סיפר  אבי  חבוי.  משהו  אצלי 
יהודים  ספרים  לקרוא  התחלתי  ואחרות.  אלה 
ליום.  מיום  וגברה  ביהדות הלכה  והתעניינותי 
ומצוות  שבת  לשמור  התחלתי  כנער,  כבר 

נוספות – בהתאם לידיעותי אז.

סיום  לאחר  החלה  לדת,  רצינית  התחזקות 
הוריו  מבית  הרחק  נדד  הוא  התיכון.  לימודי 
לסקוטלנד.  בסמוך  הנמצאת  סנדלנד  לעיירה 
"נסעתי ללמוד שם רוקחות, כי דוד שלי, היה 
אבל  טובה".  בפרנסה  מדובר  כי  וטען  רוקח, 
נכשל  הוא  נקי,  לימודים  עבר  עם  כסטודנט 
באוניברסיטה  הראשונה  בשנתו  בלימודיו 

ונאלץ לחזור על אותה שנה...

להתקרב  החל  הלימודים  בזמן  כאמור, 
ורק  הספר  בבית  היחיד  היהודי  "הייתי  לדת: 
הזמינו  בקהילה  הדתיות  היהודיות  המשפחות 
זוג  לראשונה  פגש  בסנדלנד  לביתם".  אותי 
שלוחים צעירים, חסידי חב”ד אשר נשלחו על 

ידי הרבי –  הרב יהודה רפסון ורעייתו.

והייתי  ובחגים  בשבתות  אליהם  "הוזמנתי 
יהודית  חוויה  חוויתי  בחיי  לראשונה  מוקסם. 
במלוא עוצמתה. אחי התקרב אף הוא ליהדות, 
הגיע  לו, אשר  רבו הרב שמואל  לי את  והכיר 
משניהם  הרבי.  בשליחות  ללונדון  הוא  גם 
ועל  מלובביץ'  הרבי  על  לראשונה  שמעתי 

חסידות חב”ד".

בעת שהותו בסנדלנד פגש גם ברב הנמנה על 
עמד  אשר  ערנטריי,  ממשפחת  הליטאי,  הפלג 
מפגשיו  גם  כי  מספר  כץ  בעיר.  ישיבה  בראש 
תואר  סיום  "לאחר  רבות.  עליו  השפיעו  איתו 
ראשון בלימודי רוקחות, הוא אמר לי, ‘יענקלה, 
הבהילו  דבריו  בישיבה’.  ללמוד  צריך  אתה 
יודע  'אני  אמרתי,  ישיבה?’  פתאום  ‘מה  אותי. 
הוא  אך  טוב’.  יהודי  להיות  בשביל  מספיק 

התעקש ואני נכנסתי ללמוד זמן מה בישיבתו.

בשפה  ספרים  מצאתי  הישיבה  "בספריית 

סיפורי  צרור  הובאו  מהם  ובאחד  האנגלית, 
חסידים. קראתי את הספר מתחילתו עד סופו 

והרגשתי כי נשמתי נמשכת לכך".

ללונדון  נסע  הרוקחות  לימודי  סיום  עם 
למצוא  היה  אפשר  שם  רק  כי  סטאז',  לעשות 
מקום עבודה אשר איננו מחייב לעבוד בשבת. 
“בלונדון בחרתי להתיישב בשכונת גולדסגרין, 
בית  אחר  חיפוש  היתה  הראשונה  ומשימתי 
חב”ד,  חסידי  פגשתי  גם שם  ישיבה!  או  כנסת 
גולדמן,  הרשל  הרב  את  ביניהם  הרבי,  שלוחי 

מתרגם ספר התניא לאנגלית.

“לאחר כמה שיחות בינינו, הוא הציע לי לטוס 
הרבי,  על  שניים  או  דבר  היודע  כאחד  לרבי. 
הודעתי לו כי אינני מוכן להיראות לפני הרבי 
שנה  במשך  בישיבה  לכן  קודם  ללמוד  מבלי 
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לפחות. הייתי בעל תשובה ‘טרי’ ופעלתי מתוך 
רגש. הרב גולדמן שמח, הסכים איתי, והייתה 
לו בעבורי הצעה מעשית: לעלות לארץ ישראל 
גפני  זלמן  שניאור  הרב  של  בישיבתו  וללמוד 

בכפר חב”ד – ‘אור התמימים’".

ארצה  עלה  תשל"ו   –  1976 ביוני  עשה.  וכך 
"קשיי  חב"ד.  בכפר  בישיבה  ללימוד  והצטרף 
נחוש  הייתי  אך  חסרים,  היו  לא  התחלה 
ותקופת  אידיש  ולא  עברית  ידעתי  לא  בדרכי. 
ההתאקלמות הייתה מורכבת, לשבחו של ראש 
הכול  עשה  הוא  כי  יאמר  גפני  הרב  הישיבה 
בגישתו  המרה.  הגלולה  את  לי  להמתיק  כדי 
תשובה  מבעל  אותי  להפוך  הצליח  הייחודית 

תועה ומחפש, לחסיד חב”ד".

בפעם  נסע  תשל”ח   -  1978 תשרי  בחודש 

הרבי  בחצר  ולהיראות  לראות  הראשונה 
לצד  ונעלות  נשגבות  חוויות  "חוויתי  ב-770. 
לא  וארוחות  צפיפות  של  מעטים  לא  קשיים 
החינוך  ברכי  על  גדל  אשר  כבחור  מסודרות. 
הבריטי המוקפד, לא היה לי קל, אך התגברתי 

על הכול"...

מוצאו,  לארץ  כץ  חזר  החגים  חודש  בתום 
מי  עם  שידוך  הצעת  לבדוק  כדי  אנגליה, 
חוזרת  בעצמה  שרה,  רעייתו,  להיות  שתהפוך 
נסעו  חתונתם  לאחר  הודי.  ממוצא  בתשובה 
ויענקלה שב  בני הזוג כץ לארץ, לכפר חב”ד, 

למסגרת הלימודים בישיבת 'אור התמימים'.

רישיון  כץ  הוציא  בישיבה  לימודיו  סיום  עם 
הרבי.  בברכת  לצבא  והתגייס  ישראלי  רוקח 

"בספריית הישיבה מצאתי 
ספרים בשפה האנגלית, 
ובאחד מהם הובאו צרור 
סיפורי חסידים. קראתי 
את הספר מתחילתו עד 
סופו והרגשתי כי נשמתי 

נמשכת לכך".
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בבית  היתר  בין  שירת  הצבאי  שירותו  במהלך 
לביירות  סמוך  לבנון,  בשטח  שדה  חולים 
קצינים  קורס  לאחר  לבנון.  מלחמת  במסגרת 
כתב  סגן,  בדרגת  הצבאי  שירותו  וסיום  במיל' 
לרבי כי קיבל הצעת עבודה בתחום הרוקחות 
בבית הרפואה 'לניאדו' בנתניה אשר נוסד על-

ענה  והרבי   – קלויזנבורג  ידי האדמו"ר מצאנז 
בחיוב על ההצעה.

ספר"  "בית  עבורו  שימשה  ב'לניאדו'  העבודה 
כעבור  רפואה.  בתי  ברוקחות  להתמחות 
שנתיים וחצי החל לעבוד בבית הרפואה הדסה 
על מרכז הארץ  וותרו  כץ  הזוג  ובני  כרם,  עין 
המעבר,  "לפני  בירושלים.  להתגורר  ועברו 

כתבנו כמובן לרבי".

אונקולוגית  ברוקחות  התמחה  הוא  בהדסה 
תרופות  להכנת  הראשונה  היחידה  את  ופתח 
החליט  עבודתו  במהלך  בארץ.  ציטוטוקסיות 
קלינית/ ברוקחות  מאסטר  בלימודי  להמשיך 

צבר  אתו  הניסיון  בזכות  רפואה.  בתי  רוקחות 
בעבודה ובעזרת מלגת לימודים מבית הרפואה 
התקבל  הוא  הבריטית,  ומהקונסוליה  "הדסה" 
באוניברסיטת  רפואה  בתי  רוקחות  ללימודי 
שם  לימודיו  את  סיים  שנה  במשך  מנצ'סטר. 
שנים,   12 בהדסה  עבד  בסה"כ  להדסה.  וחזר 
עד שנת 1994, אז התמנה כרוקח מחוזי למחוז 

המרכז.

במשרד  מרכז  מחוז  כרוקח  המינוי  סיפור 
 1993 במהלך  עצמו.  בפני  מרתק  הבריאות, 
ביקש  הוא  מיצוי.  תחושת  הרגיש  תשנ"ג,   -
שתי  עמדו  ובפניו  במקצועו,  להתקדם 
דוקטורט,  ולסיים  ללונדון  לטוס  אופציות: 
ירושלים.  באוניברסיטת  דוקטורט  לעשות  או 
לבחור  לא  הרבי,  לו  כתב  לשאלתו,  במענה 
בשום אופציה. "בתחילה לא הבנתי מה הכוונה, 
אך המזכיר ר' בנימין קליין אמר לי: ‘אם אתה 
ואל  שב  הרבי,  של  דעתו  את  לשמוע  רוצה 

תעשה עדיף’".

עיניו  כמה  עד  הבינותי  חודשים  כמה  "לאחר 
הראשית  הרוקחת  למרחוק!  צופיות  הרבי  של 
של משרד הבריאות פנתה אלי בהצעה, לה אי-

אפשר לסרב – להתמנות לרוקח הראשי במחוז 
המרכז. הסכמתי מיד".

לתפקיד  עיניים  לטשו  הסתבר,  כך  רבים, 
כי  העובדה  את  לקבל  התקשו  והם  היוקרתי 
מישהו אחר זכה בתפקיד, במיוחד יהודי שומר 
מצוות אשר כיפה מונחת על ראשו... "הם לא 
המינוי,  את  לטרפד  כדי  אמצעי  באף  בחלו 

הוא  אך  המשפט.  בית  לאולם  אפילו  והגיעו 
לכל  הקנטרנית.  העתירה  את  הסף  על  דחה 
אורך הדרך לא נשברתי; הרגשתי כי אני נמצא 
הצלחתי  ה'  וברוך  הרבי  בשליחות  בתפקיד 

לקבל את התפקיד החשוב!".

הנוכחי  בתפקידו  טוב,  חב"דניק  כל  כמו 
נקלע,  אליו  מקום  בכל  הקודמים,  ובתפקידיו 
גם במסגרת עבודתו, הוא עושה כמיטב יכולתו 
לתחום  בנוסף  רוחני,  ועזר  כתובת  לשמש 
בנו.  חקוק  השליחות  "ערך  המקצועי.  עיסוקו 
אכפת לנו מעם ישראל ואנחנו מאמינים כי בכל 
ליהודי  טובה  לעשות  עלינו  הימצאנו,  מקום 
בין  לשלב  משתדל  אני  וברוחניות.  בגשמיות 
השניים – גם גשמי, לספק תרופות נכונות, וגם 
אומר  אני  למשל  כך  רוחניים.  חיזוקים  לתת 

אתם  אליו  מקום  לכל  טוסו  שלי:  לקולגות 
והם  כשר,  אוכל  הזמינו  אבל  בעולם,  רוצים 
הפנימי  והניצוץ  מתעוררים  אנשים  מקשיבים. 

מתגלה".

הוא  בזיכרונו,  עמוק  החרוט  המקרים  אחד 
רחוקה  ב'לניאדו',  רפואית  אחות  עם  מפגש 
מלחבב את מסורת ישראל ומכנה עצמה 'אנטי 
‘אני  לה:  אמרתי  ההזדמנויות,  "באחת  דתית'. 
יודע כי לדעתך אנחנו מיושנים ופרימיטיביים, 
היא  שבת’.  נרות  תדליקי  לפחות  אולי,  אבל 
באידיש:  וענתה  נזעמות  בעיניים  בי  הביטה 
‘אני נראית לך גויה?’ והוסיפה כי היא מדליקה 
נרות  מדליקה  אינה  אשר  יהודייה  יש  ובכלל, 

שבת?!’.

לכל  כי  הידיעה  את  מאוד  בי  חיזק  "המקרה 
ממעל  אלוקה  חלק  אלוקי,  ניצוץ  יש  יהודי 
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נדמה  הוא  החיצונית  בהופעה  אם  וגם  ממש, 
הנמשכת  נשמה  בוערת  בתוכו  דת,  כאנטי 

ליהדותה".

בית  בהיר, במסדרונות  ביום   - נוספת  הפתעה 
הרפואה ב'הדסה' סיפר לו רופא בכיר כי הוא 
נוסע בקרוב לדבלין והוא מבקש ממני כחסיד 
חב”ד לברר איפה נמצא בית הכנסת והיכן יוכל 
חילוני',  נראה  אמנם  'אני  כשר?  אוכל  להשיג 
מפגין  אני  לארץ  בחוץ  'אבל  בקריצה,  אמר 

גאווה יהודית!

למדו  רב,  בסיפוק  כץ  אומר  הזמן,  במשך 
הרופאים ואנשי הסגל הלוגיסטי כי יש כתובת 
תפילין  לי  להביא  "והתחילו  יהודי.  עניין  לכל 
אחראי  הייתי  בעבודתי  לבדיקה".  ומזוזות 
תפקידי  הכימותרפיה;  של  נושא  על  היתר  בין 
היה לתת את התרופות, בעת אריזת התרופות 
לחולים  סיפרתי  הנלווה,  הרפואי  וההסבר 
הקשים על חשיבות אמירת תהילים והתחזקות 

בשמירת תורה ומצוות”.

חווה  אותו  מרגש  בסיפור  נזכר  כץ  כך,  בתוך 
בעבודתו בבית הרפואה ’הדסה עין כרם:

נסעתי  תשמ"ט   1989- השבועות  "בחג 
לראשונה עם בני שלמה )המכהן היום כשליח 
יורק.  בניו  הרבי  לחצר  יהודה(  באור  הרבי 
בבית  המחלקות  בין  הסתובבתי  היציאה  לפני 

הרפואה כדי להציע לעובדים לכתוב לרבי.

"באחת המחלקות, פגשתי אחות דתית ושאלתי 
אותה אם היא רוצה לכתוב לרבי? היא ענתה: 
לא  וחצי’.  חודשיים  בן  ילד  לי  יש  תודה,  ‘לא, 
הבנתי מה הקשר. חשבתי שמא בגלל המבטא 
האנגלי הכבד שלי, לא הובנה הצעתי ושאלתי 

בשנית.

והסבירה:  תשובתה  על  חזרה  היא  "להפתעתי 
לפני עשור, נישאה וכאשר לאחר שנתיים וחצי 
לרבי,  בעלה,  בעצת  כתבו  להיפקד,  זכתה  לא 
בכורם.  בנם  נולד  שנה  כעבור  לברכה.  וזכו 
לאחר שנתיים וחצי נוספות כתבו שוב, וחבקו 
וחצי  שנתיים  עוד  לאחר  שנה.  בתוך  שני  בן 
כתבו בשלישית, ונולד להם תינוקם האחרון, בן 
אינני  מדוע  מבין  אתה  ‘עכשיו  וחצי.  חודשיים 
נדהם  אותי  והותירה  שאלה  לברכה’?  זקוקה 
תמימותה  נוכח  ומשתאה  הגדול,  מהמופת 

ואמונתה”. 

כאשר חברת 'טבע' רכשה את 'פורמדיקו'...
חלק ניכר מעבודתו של יעקב כץ, מוקדש למפגשים עם קולגות היוצרים עימו קשר אישי 
ונועצים בו בנושאים רגישים. כך רקם קשרי ידידות קרובים עם שורה ארוכה של אישים 
ביניהם מנכ"ל חברת "טבע" אלי הורביץ ז"ל אשר הפך את "טבע" לחברה הגדולה בישראל 

ולחברת התרופות הגנריות המובילה בעולם.

התרופות  חברת  עם  גדול  קנייה  חוזה  על  הורביץ  חתם  ב'טבע'  תפקידו  "במסגרת 
‘פורמדיקו’. את החוזה עשה עם יהודי אותו הכרתי היטב, מר אלכס אייזנבך, בשוויץ. היו 
בו כמה סעיפים לא ברורים. ועבור שלטונות המס בארץ ישראל היה בכך די כדי לבקש נתח 
גדול יותר, בתוספת תביעה בבית משפט על העלמת מס בסכום של מיליונים רבים. המדינה 

תבעה את הורביץ ואייזנבך גם יחד.

“יום לפני המשפט הגורלי, משפט אשר כל מדורי הכלכלה עקבו אחריו, הגיע אלי אלכס 
ייגזר  אם  וחמש,  שבעים  לי  מלאו  אמר,  צעיר,  לא  כבר  ‘אני  וחשש.  דאגה  עטוף  אייזנבך 
עלי להיכנס לכלא – לא אוכל לשרוד שם’. הוא היה מאוד מדוכדך ופסימי לגבי תוצאות 
סיפור  לו  היה  בעבר  כי  נזכרתי  השיחה  במהלך  עידוד.  בו  לנסוך  ביקשתי  ואני  המשפט, 

מפעים לב עם הרבי.

"מה היה הסיפור? בצעירותו, למד רוקחות באוניברסיטה בדמשק. במהלך לימודיו ריגל 
לטובת ארגון ‘ההגנה’. באמתלת לימודים, הוא סבב בכל בירות ערב ודיווח לממונים עליו 
בתל-אביב. הממשלה  והתיישב  ברח מדמשק  הוא  המדינה,  קום  לאחר  הרוחות.  הלך  על 
עליו  והיה  ישראל,  בארץ  אז  היה  לא  לרוקחות  ספר  ובית  עזרתו,  על  לו  לגמול  ביקשה 
המדינה  במימון  הפלגה  לו  להעניק  שהחליט  מי  החליט  התואר,  לסיום  שנה  עוד  ללמוד 

לאוניברסיטה היוקרתית בבוסטון כדי לסיים את לימודי הרוקחות.

"חברים, שכנים ובני משפחה באו להיפרד ממנו, ביניהם הייתה גם הגב’ שניאורסון, רעייתו 
של הרב אריה לייב, אח של הרבי. היא הפקידה בידו ערמת מסמכים וביקשה ממנו לסור 
ל-770 ולהגיש אותה לגיסּה הרמ”ש )לימים הרבי מלובביץ'(. הוא לקח ממנה את המסמכים 

וכתובת מדויקת והבטיח לה לבצע. למחרת היה על האוניה בדרך לניו-יורק.

הרמ”ש,  מתגורר  היכן  שאל  הוא  ל-770.  היטס  קראון  לשכונת  סר  לניו-יורק,  "בהגיעו 
ואנשים טובים כיוונו אותו. הוא נקש קלות על הדלת, הרבנית חיה מושקא פתחה, לקחה 
יחזור  כי  איתו, אך ביקשה  יוכל לדבר  ולא  כי הרבי עסוק  והתנצלה  ממנו את המסמכים 

בעוד ארבע שעות ולהערכתה יהיה לרבי מה לומר לו.

ולא  נמצא כעת במחיצת אבי  ‘בעלי  והתנצלה בשנית,  "בחלוף הזמן, שוב פתחה הרבנית 
יוכל לגשת, אך ביקש ממני למסור לך תודה עמוקה בצירוף ברכה בכל.

"ולכן, אמרתי לאלכס אייזנבך: ‘אתה עזרת לרבי, ואנחנו כחסידים יודעים כי הרבי לא נשאר 
חייב, הרבי יסייע לך.

את  המזכה  דין  פסק  לשמוע  נדהמו  והעיתונאים  המסוקר  המשפט  נפתח  אכן  "למחרת 
הנאשמים מכול אשמה. עוד באותו יום הוא הגיע אלי למשרד נרגש ונרעש. ניכר היה כי 
האבן המונחת על לבו, הוסרה באחת. בפיו היה סיפור מדהים, אם לא הייתי מכירו כאדם 
הוא ראה לכמה  לבית המשפט,  בכניסתו  הוזה. לדבריו,  הוא  כי  עולה בדעתי  היה  רציני, 
ואכן  לעזור  איתו  כאן  נמצא  הרבי  כי  הבין  הוא  השופט!  כסא  על  יושב  הרבי  את  רגעים 

תוצאות המשפט העידו כך”.



להתרחב, "מ פעם  חשבת  לא  ושיק, 
לפתוח עוד סניף? אנשים להוטים 
בפעם  שלך" שאלתי  החומוס  על 
המי יודע כמה את בעל-העסק הכי מאיר פנים 
חיוכו  את  בי  ותלה  נאנח  מושיק  בירושלים. 
בזריזות,  הדלפק  את  כדי  תוך  מנקה  הגדול, 
לשכפל?  אפשר  כזאת  שחומוסיה  חושב  "אתה 
אני תמיד אומר שחומוסיה זה לא רק החומוס, 
צריך  הדלפק.  מאחורי  שעומד  הבנאדם  זה 
להרגיש את הלקוחות, לדעת איזה חומוס ישב 
עליהם טוב היום, כמה פפריקה מלמעלה, כמה 
זעתר, למשל שלומי הגיע היום מצוברח, אתה 
עגבניה  חצי  עוד  לו  שמתי  קלטתי?  לא  חושב 
ולימונדה  מעל,  כוסברה  של  עלים  וכמה  בצד 
אחרות.  בפנים  יצא  הוא  אותו,  שירענן  בצד, 
הקול  את  מושיק  הנמיך  הסוד"  את  לך  אגלה 
וסיים את נאומו, "אני, אין לי מתכון, כל יום זה 

שונה, כי חומוס עושים מהלב".

לקחתי את המנה שלי, שמושיק תפר עלי בזה 
ביהודי  בו  והתבוננתי  כמבין,  הנהנתי  הרגע, 
אחת  אחת  שליקט  החיים  ובתובנות  המתבגר 
את  לשכפל  יכול  לא  הוא  שלו.  בחומוסיה 
עצמו, הוא לא יכול לפתוח עוד 'חומוס מושיק' 
כי זה כבר לא יהיה זה. הוא לא יכול להטמיע 
דקיקה  רגישות  אותה  את  אחר  בבנאדם 
לאנשים שבאים בשערי העסק שלו, ואת אותו 
אין,  החומוס.  של  היומית  ביצירה  לבבי  טאצ' 

מושיק יש אחד.

כדרך  מושיק  של  התובנה  את  אימצתי  כמעט 
ובלתי  יחודי  להרגיש  התחלתי  כמעט  חיים, 
בצורה  עושה,  שבצלאל  מה  כי  לשכפול,  ניתן 
לטוב  לעשות,  יוכל  לא  איש  עושה,  שהוא 
ולמוטב. אפילו קצת גאווה הייתה לי, על אותם 
נישות, החיוביות והגרועות, שיהיו חקוקות על 
שמי, כי אני זה אני והוא זה הוא. ולשכפל את 

עצמי אי אפשר.

ואז פתאום הגיע ט"ו בשבט. מי לא אוהב את 
ט"ו בשבט? חג חביב שמפרה את שגרת החורף, 
דובדבן  עץ  של  אסוציאציות  בראשנו  מעלה 
פורח, של שקדיה ששולפת אלפי פרחים לבנים 
יפיפיים שנוחתים מעדנות על האדמה. מעביר 
מול עינינו מראות של פירות יבשים, של שבעת 

המינים ושל חרובים ארוכים שמחזירים אותנו 
רבי  של  המערה  לפתח  אחורה  שנים  אלפי 

שמעון בר יוחאי.

אבל מאחורי החזות הפריחתית והמלבלבת של 
החג הזה, הפירות המתוקים והמגדנות פתאום 

קיבלתי ממנו כאפה לפנים. 

הכל התחיל בשיעור חסידות ההוא בט"ו בשבט 
בערב. יושבים כמה יהודים, לומדים שיחה של 
את  יחד  מנתחים  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
בפועל  ההוראה  ואת  החסידיות  החג  הגדרות 
על  שחלפו  המילים  אבל  הרבי.  מזה  שמוציא 
יד אזני, פתאום מחקו את התובנה של מושיק 
שלי  המוח  קערת  את  הפכו  הייתה,  לא  כאילו 

על פיה.

את  שכפלת  לא  אם  כתער,  חד  היה  המסר 
לא  אם  מעולם.  בשבט  ט"ו  חגגת  לא  עצמך, 
הפנמת  לא  יחודיותך,  את  באנשים  הטמעת 
מה שיש לו לומר. כל החג הזה אומר, 'פירות'. 
גדילה, צמיחה והפריה. על יהודי - אומר הרבי 
שיהיו  פירות?  סוג  ואיזה  פירות.  לעשות   -
להשפיע  רק  לא  יהודי  על  כמוהו.  מינימום 
אלא  טובים,  אנשים  שיהיו  נוספים  אנשים  על 
להפוך אותם למשפיעים בעצמם. מושיק חייב 
מאסטר- שיסמיך  למאסטר-חומוס  להפוך 

עצמו,  את  לשכפל  חייב  נוספים.  חומוסים 
אחרת יאבד כאן העיקר הגדול של ט"ו בשבט.

ממשתפי  אחד  הרעים  הגאולה!"  תבוא  "ואז 
הפירות מכל העצים,  "הוצאת  בקולו,  השיעור 
אפילו מאילני הסרק, זהו סימן מובהק לגאולה. 
כיפתו,  את  והיטיב  אמר  פה"  מצטט  הוא  הנה 
ִּתֵּתנּו  "ַעְנְּפֶכם  הכתוב  מאמר  "כשיתקיים 
כך  על  אומרת  לו(,  )יחזקאל  ִּתְׂשאּו"  ּוֶפְרְיֶכם 
הגמרא, "אין לך קץ מגולה מזה". זהו חברים, 
צריך לעשות פירות". סיים ואני לחשתי, "צריך 

להשתכפל".

על  מפיל  לחומוסיה,  ישר  רצתי  מהשיעור 
נותן לו  מושיק את התובנה כרעם ביום בהיר, 
לעכל בשכלו הישר והפשוט, וטועם דרך אגב 
מהחומוס של היום. חומוס של ט"ו בשבט של 

מושיק.  

חומוס של ט"ו בשבט

מועדון
בצל מועדי השנה   בצלאל עמית

מי לא אוהב את ט"ו 

בשבט? חג חביב שמפרה 

את שגרת החורף,

מעלה בראשנו 

אסוציאציות של עץ 

דובדבן פורח, של שקדיה 

ששולפת אלפי פרחים 

לבנים יפיפיים שנוחתים 

מעדנות על האדמה
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שבט

ט"ו



להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה

שהם
שייכת לשבט יוסף

האבן של חודש

ב"ה

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

כיום מתכונן עם ישראל (הכלה)
ללכת מיד ממש לחופה בה נמצא החתן -

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא -
ולנישואין אלה יש לבוא עם הבגדים החשובים

והיקרים ביותר המשובצים באבנים יקרות בשפע רב.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - שמחת בית השואבה תשכ"א)

שבט
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מתכונים לשבעת המינים
חמישה עשר בשבט ראש השנה לאילנות, נחגג בעם ישראל עם פירות 

משבעת המינים, לפנינו אסופת מתכונים ייחודיים, אחד לכל פרי משבעת 

המינים, לזכר הימים בהם הביאו ביכורי שבעת המינים לבית המקדש.

חיטה
חיטה בירקות שורש 

הרכיבים: 

● 1/2 ק"ג גרעיני חיטה שלמים

● 2 בצלים קלופים  

● 2 שיני שום קלופות  

● 1 גזר קלוף  

● 1 כרישה קלופה  

● 1 זר פטרוזיליה קצוצה דק  

● 2 כפות שמן זית  

● ליטר וחצי מים  

● מלח ופלפל שחור

אופן ההכנה:

משרים את החיטה במים קרים למשך שעתיים. 
חותכים את הירקות לקוביות קטנות.      

את  מוסיפים  במחבת,  שמן  מעט  מחממים 
הירקות וכאשר הם מזהיבים מוסיפים את החיטה 
והמים ומבשלים על אש נמוכה עד אשר הנוזלים 
ופטרוזיליה  פלפל,  מלח,  מוסיפים  מתאדים. 

קצוצה, מטפטפים שמן זית מעל, ומגישים.

שעורה
לחם בירה  
הרכיבים:  

● 30 גרם שמרים טריים  

● 30 גרם סוכר  

● 3 כוסות בירה בהירה )המכילה שעורה(  

● 1 קילו קמח לבן  

● 30 גרם מלח  

אופן ההכנה:  

מכמות  בחצי  והסוכר  השמרים  את  ממיסים 
לקערה  והמלח  הקמח  את  מנפים  הבירה. 

ויוצרים ערמה ובראשה גומה.      

הגומה  לתוך  השמרים  בלילת  את  שופכים 
ומערבבים.      

לכדי  ומערבבים  הנוזלים,  יתר  את  מוסיפים 
שמים  לחה,  במגבת  מכסים  אחידה.  עיסה 
כחצי  לתפוח  לבצק  נותנים  חמים  במקום 

שעה.      

מקמחים היטב את הידיים ויוצקים את הבצק 
לתבנית. אופים כשעה בחום של 180 מעלות.      

עגבניות  הבסיסי,  לבצק  להוסיף  אפשר 
על  לחשוב  וגם  גבינה  זיתים,  מיובשות, 

רעיונות נוספים...

גפן 
קוקטייל ענבים  

הרכיבים:  

● 200 גרם ענבים ירוקים  

● 100 מ"ל וודקה  

● 1 כף מי סוכר  

● 1 כפית סוכר חום  

● ו לימון  

● 1 כפית ליקר פירות יער  

אופן ההכנה:  

שוטפים ומפרידים את הענבים. מכניסים את 
כל המרכיבים לבלנדר )מלבד הליקר(.      

מוזגים לכוס ומוסיפים מלמעלה את הליקר.

תאנה
ריבת תאנים

הרכיבים:

● קילו תאנים מחולקות לרבעים

● 800 גרם סוכר

● מיץ מחצי לימו

לתיבול:

● כוכב אניס

● ערק

● קליפת לימון מגוררת

● קינמון

● 3 מסמרי ציפורן

אופן ההכנה:

עד  והמיץ  הסוכר  עם  הפרי  את  מבשלים   .1
לכדי רתיחה, מקפים את קצף המצטבר בסיר 

במהלך הבישול.

2. מורידים לאש בינונית, מוסיפים תבלינים, 
עד לקבלת מרקם  בהדרגה, ממשיכים לבשל 

של ריבה.

אחסון  לאפשר  מנת  על  לצנצנת  מכניסים   .3
לאורך זמן.
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רימון
דג דניס בויניגרט רימון  

הרכיבים:

● 1 דג דניס מפולט  

● 3 כפות גרגרי רימון  

● 1 לימון  

● 2 כפות שמן זית  

● מלח ים  

● 1 זר כוסברה קצוצה דק  

אופן ההכנה:  

ומעור.  מעצמות  הדניס  את  מנקים 
ומשטחים  דקות  לפרוסות  פורסים 

על צלחת.      

מכינים ויניגרט: כותשים את הרימון 
והכוסברה.  הלימון  הזית,  שמן  עם 
מפזרים מלח ים על הדג ומטפטפים 

את הויניגרט עליו.

זית
ממרח זיתים

הרכיבים:

● 250 גרם זיתים מגולענים

● 3 שיני שום

● ¼ כפית מלח

● 1 כף אורגנו טרי או ¾ כף אורגנו 
יבש

● ¾ כף תבלין זעתר יבש

● ⅓ כוס שמן זית

אופן ההכנה:  

יחד  המרכיבים  כל  את  מעבדים 
ממרח  קבלת  עד  מזון  במעבד 
המידה  על  יתר  לטחון  לא  )מומלץ: 
יורגשו  בו  גושי  מרקם  לקבל  כדי 

היטב הזיתים(

תמר
כבדי עוף ותמרים חרוכים  

הרכיבים:

● 500 גרם כבדי עוף צלויים

● 3 בצלים סגולים  

● 250 גרם תמרים )ירדן( מגולענים 

● 100 מ"ל יין אדום יבש  

● שמן טיגון  

● 1 כף סוכר חום  

● מלח  

● פלפל שחור גרוס 

אופן ההכנה:  

את  פורסים  הכבדים.  את  מנקים 
מחממים  דקות.  לפרוסות  הבצלים 
שמן במחבת ומטגנים את הבצל, עד 

להזהבה.      

ומטגנים  הכבדים  את  מוסיפים 
כמעט  הכבדים  כאשר  ערבוב,  תוך 
התמרים,  את  מוסיפים  מוכנים, 
הסוכר החום והיין האדום. ממליחים 

ומפלפלים.      

קטנה  אש  על  לבשל  ממשיכים 
את  מעט  לצמצם  כדי  דקות,  מספר 

הנוזלים. 

ט"ו בשבט
בחמשה-עשר לחודש שבט, אשר חל השנה ב-21 לינואר 
2019, מציינים את "ראש השנה לאילנות" הידוע בשמו 

המקוצר "ט"ו בשבט".

• נוהגים להרבות בו באכילת כל סוגי הפירות אך ישנה 
חשיבות מיוחדת לאכול דווקא מהפירות בהם השתבחה 
וענבים.  רימונים,  תמרים,  תאנים,  זיתים,  ישראל:  ארץ 
כסגולה   - חרובים  גם  לאכול  נוהגים  מהעדות  בחלק 

לניסים.

• לפני אכילת הפירות, יש לברך: ברוך אתה ה', אלוקינו 
מלך העולם, בורא פרי העץ. אך אם זו הפעם הראשונה 
בה אוכלים פרי מסוים, יש לברך תחילה: ברוך אתה ה', 
אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

• רבים מקשרים את ט"ו בשבט לאכילת פירות יבשים. 
מקור המסורת נעוץ בעובדה כי בימים עברו, ימי טרום 
אמצעי הקירור, הייתה זו הדרך היחידה בה יכלו יהודי 

הגולה לאכול מפירות ארץ ישראל בחג.

בחרקים  נגועים  לעיתים  יבשים  פירות  לב:  שימו   •
ידי פתיחת  וטעונים בדיקה לפני האכילה, על  ותולעים 
הפרי ובדיקתו באור. את כל סוגי הצימוקים רצוי לשטוף 

במים חמים לפני השימוש.

ט"ו  סדר  מיוחדת,  סעודה  עורכים  רבות  בקהילות   •
בשבט, ליד שולחן ערוך פרות והוא כולל זמירות ופיוטים 
פירותיה,  בשבח  ישראל,  ארץ  בשבח  העוסקים  שונים, 

וברמזים שיש בהם לתכונות מבורכות של עם ישראל.

• ט"ו בשבט הוא כאמור, ראש השנה לאילנות, לכן יש 
לחג  ומהודר  יפה  כשר,  אתרוג  עבור  תפילה  המוסיפים 

הסוכות הבא.

• בשל אופיו החגיגי, אין אומרים ביום זה 'תחנון' )קטעים 
מהתפילה בה אנו מבקשים מה' שימחל לנו על חטאינו( 

במשך התפילה.

אז מה בתכל'ס?
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"אביטל, למה צריך רבי?"
מחשבות טובות

אביטל חיים

אני כ כלפי,  מכוונת  הזאת  שהשאלה 
לא  ברגע.  ומתחדדת  חושים  נחלצת 
בקטע של הטפה דתית - כי אני עושה 
מאמץ להשאר ידידותית לסביבה - אלא בענין 
אליו.  מודע  שלא  לאדם  זהב  מכרה  גילוי  של 
רופא  על  טובה  לחברה  שאספר  כמו  מינימום 
מדהימה  שיטה  על  נפלאות,  עושה  יכול  כל 
לשיפור הזוגיות, על סייל מדהים בחנות בגדים 
או על קרם חדש. את מבינה כמה איכות מצויה 
על  לי  )סלחו  בחיים.  רבי  צריך  ידך?  בהישג 

הדימויים הטכניים( 

לפעמים  הידידות,  בחוג  קורה  זה  לעיתים 
עמוקות  בשיחות  פעם  ומידי  בעבודה, 
ואתר  אתר  בכל  סַּתְמָּכך  להן  שמתגלגלות 
ובעיתויים לא צפויים. כשהאדם שמולי באמת 
הסיפור.  את  שולפת  אני  לדעת,  כדי  מתענין 
הסיפור שמבחינתי מגלם חלק מרכזי מדמותו 

של הרבי ומשמעותו לחיינו.

ראשי  לחמישה  בכיר  יועץ  היה  אבנר  יהודה 
הגבוהים  בחלונות  ונצפה  בא  יוצא,  ממשלה. 
הוא  יורק  בניו  הרבי  לחצר  ובעולם.  בארץ 
זלמן שז"ר, מנחם בגין  יצחק רבין,  נלווה עם 
1977, אחרי ביקור ממלכתי   - ועוד. בתשל"ז 
קרטר  ג'ימי  הפרזידנט  אצל  בגין  מנחם  של 
הרבי  אצל  ל'יחידות'  להכנס  נשלח  הוא 
לו על הפגישה  ולדווח  שליט"א מלך המשיח 

ועל הנידון בה.

ה'יחידות'  הלילה,  לחצות  בסמיכות  זה  היה 
שלו ארכה שעות ארוכות והרבי דיבר איתו על 
שלל נושאים, מדיניים, ביטחוניים וגם אישיים 
בהיבט יהודי ודתי. ואז עלה נושא 'הרבי' על 
השולחן. כן, מהותו ותפקידו של הרבי עצמו. 
בעברית  באזניו,  הרבי  שהשמיע  המשפטים 

במבטא אידישאי, נחקקו בו לנצח.

לעשות.  ומשתדל  מנסה  אני  מה  לך  "אסביר 
זה  נר,  בפנים  ורואה  ארון  פותח  שאתה  נניח 

נר? לא. אגיד לך, זה גוש של שעווה שבתוכה 
גוש  מתי  נר.  לא  עדיין  זה  פתילה.  מושחלת 
כשאתה  לנר?  הופכים  והפתילה  השעווה 
 - הלהבה  את  בהם  ומצית  האש  את  מקרב 
נוצרו.  שלשמם  הייעוד  את  ממלאים  כשהם 
משתדל  שאני  מה  וזה  לנר.   – הנר  הופך  אז, 
המטרה  את  ימלאו  ואשה  איש  שכל  לעשות: 
השעווה,  הוא  הגוף  נבראו.  הם  שלשמה 

הפתילה היא הנשמה - והאש היא התורה".

שעליו  הבין  ויהודה  ה'יחידות'  כשהסתיימה 
לפני  שאל  אחריו,  לבא  המקום  את  לפנות 

שיצא, "רבי, את הנר שלי כבר הדלקת?"

לב,  ממיסת  באבהיות  הרבי  אמר  "לא", 
"הענקתי לך את הגפרור"

זהו לדעתי ולמחשבותי הטובות, אחד מעניניו 
הגפרור   - רבי  להיותו  רבי  של  העיקריים 
שהוא מעניק לך. הוא לא יעשה במקומך את 
ישוב במקומך בתשובה או  העבודה, הוא לא 
יגרום לך להתעלות באופן אוטומטי, הוא רק 
יגיש לך גפרור, יתן לך את האפשרות להדליק 
לנגוע  ידך  את  ויכוון  נשמתך  את  בעצמך 

במקום הנכון.

ולכן צריך רבי ולא מספיק לומר 'אני מחובר 
צריך  ה'קטן'  היהודי  כי  עולם',  של  לריבונו 
שיכוון  רבינו  המשה  את  הנאמן,  הרועה  את 
אותו אל המרעה הטוב, יאסוף אותו אם יפול, 
הרואות  שעיניו  הבאר.  מן  לשתות  לו  ויעזור 
למרחוק של איש האלוקים - שרגליו בקרקע 
בתסביכי  דרכו  את  ינווטו   - בשמים  וראשו 
עליו  יסתכלו  נבונה,  עצה  לו  יעוצו  החיים, 
באמת  שהוא  כמו   - ונכון  חיובי  במבט 
לראות  יוכל  מעם  המורם  רק  כי  בפנימיות. 

לפנימיותו של כל יהודי.

אני  רבי",  לנו  יש  מתמיד,  יותר  "והיום, 
אוהבת לסיים, "נמצא איתנו בכל צעד, רואה 

מרגיש ועוזר ואפילו אפשר לקבל ממנו עצה 
וברכה באמצעות אגרות הקודש, סדרת אלפי 
טוב,  נאום  ניסים"  ולראות  שלו,  המכתבים 

לא? מקווה שהמקשיב/ה שרד/ה.

בי' שבט ה'תש"י - 1950, קיבלנו את המתנה 
בו  היום  זהו  שלנו.  הרבי  את  קיבלנו  הזאת, 
שהתבררה  ההנהגה  עול  את  עליו  קיבל  הוא 
ברבות  שהפך  היום  וזהו  ומלואו.  כעולם 
יום השיא  ל'ראש השנה להתקשרות',  השנים 
של הקשר שלנו לנשיא הדור בו אנו מעמיקים 
ששתל  הקדושה  לנציג  שלנו  החיבור  את 

הקב"ה בעולמנו. שנת התקשרות טובה. 

נניח שאתה פותח ארון 

ורואה בפנים נר, זה נר? לא. 

אגיד לך, זה גוש של שעווה 

שבתוכה מושחלת פתילה. 

זה עדיין לא נר. מתי גוש 

השעווה והפתילה הופכים 

לנר? כשאתה מקרב את 

האש ומצית בהם את 

הלהבה



חודש שבט תשע"ט 26

משמעות החיים

הקשר בין האדם לעולם הצומח עמוק בהרבה מההקשר התזונתי - העובדה כי האדם ניזון מפירותיו • 
לפניכם שני מכתבים בהם מבאר הרבי מלובביץ' מלך המשיח את הכתוב "כי האדם עץ השדה" ומשליך 

משמעות לחיי האדם מדומם למדבר

מדומם למדבר

רז"ל אמרו כי האדם נקרא עולם קטן, נמצאים 
 4 בעיקר  בעולם,  הקיימים  המרכיבים  כל  בו 

הסוגים: דומם, צומח, חי ומדבר.

סוגים   4 קיימים  לבוראו  האדם  בעבודת  גם 
אלה. מהקל אל הכבד ומחיל אל חיל, ראשונה 
ללא  בלבד,  כמקבל  הידוע  הדומם.  דרגת  היא 
והילדות.  הינקות  לימי  מקביל  מצידו,  הוספה 
חיטה  הצומח:  הוא  יותר,  גבוהה  הבא  השלב 
צומח   - ומגרעין  חיטים,  כמה  מצמיחה  אחת 

אילן נושא פירות.

אותו  ועניין  נושא  בכל  לגבי האדם  המשמעות 
הוא מקבל או לומד, - הוא מתבונן ומעבד אותו 

לאורכו, לרוחבו ולעומקו, ומנצלו להתפתחותו 
להתקדם  ניתן  אליו  הבא  השלב  האפשר.  ככל 
נפש  ביגיעת  עבודה  ידי  ועל-  הזמן  במהלך 

ויגיעת בשר הוא החי.

יש צורך  כלומר, הוא מתגבר על טבעו כאשר 
ועל סביבתו - מורשת אבות משנה את מקומו 
אינה  החי  דרגת  אבל  מסביבתו.  קשר  ומנתק 
עליון  לשלב  להגיע  הוא  המטרה  פסוק.  סוף 
יותר - סוג המדבר, - אדם בעל שכל עיוני ולא 
רק שכל מעשי השייך לענייני פועל, המצויים 

גם בבעלי-חיים, כמו שועל, פיקח בחיות כו'.

מסתפק  אינו  הוא  קונו  בעבודת  גם  כלומר, 
המעשה  לדעת  כדי  בלבד  הנחוץ  בלימוד 

גם  עוסק  כי-אם  יעשה,  לא  ואשר  יעשה  אשר 
בידיעת בוראו, ככתוב: דע את אלוקי אביך, - 
ידיעה הנלמדת בפנימיות התורה, אשר בדורנו 

נתגלתה ונתבארה בתורת החסידות.

מסוג  בעלייה  מתחילה  האדם  פעולת  לסיכום: 
התחלה  הצומח,  אל   - גרידא  מקבל   - הדומם 
כי  וכנאמר  לאילנות,  בראש-השנה  חלה  אשר 
האדם עץ השדה, ואח"כ לראש- השנה לענייני 

בהמה והשיא ראש-השנה לענייני אדם"

בברכה.

מעובד מתוך אגרת, ו' טבת, תשי"ז

האדם, העץ, 
ומה שביניהם

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 
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תכלית העץ: פירות

כי  רבות,  ללמוד  ניתן  לאילנות,  השנה  מראש 
מוצא  דבר  מכל  סביבו  לנעשה  המביט  אדם 
אדם  בין  בהנהגה  חכמתו  על  חכמה  ומוסיף 
כי  נדמה  לעיתים  לחבירו,  אדם  ובין  למקום 
באמת  אך  חריג  ממראה  יותר  ללמוד  נוכל 
נלמדות  צומח,  אילן  כמו  שיגרה  מענייני  גם 

הוראות רבות בחיי היום יום.

ואציין אחדים מהם:

כוללים  האילנות  ובפרט  ברובו  הצומח  מין 
סעיפים  לשלושה  המתחלקים  רבים  פרטים 
עיקריים: שרש, גוף האילן )גזע, ענפים, עלים( 

ופירות )קליפה, הפרי עצמו, גרעינים(.

אבל  נראה,  בלתי   – השרש  ביניהם:  ההבדלים 
ע"י  גם  כי  )אם  ממנו  היא  האילן  חיות  עיקר 
חומרים  האויר  מן  האילנות  שואפים  העלים 
השמש  מקרני  חום  קולטים  לחייהם,  נחוצים 
וכיו"ב( בנוסף, קובע השורש את יציבות האילן 
אם שרשיו חזקים, לא יוכלו לו רוחות וסערות.

גוף האילן – החלק הגדול באילן, מתעבה מעת 
לעת ענפים ועלים, ובעזרתם, בעיקר ע"י הגזע 

ניתן להעריך את שנות חיי האילן.

הפירות!  הא  האילן  שלימות  תכלית  אבל 

אילנות  להצמיח  זרע  מזריע  הוא  הגרעין  ע"י 
חדשים דור אחר דור.

דומה  האדם  כלומר,  השדה,  עץ  האדם  והנה 
לאילן אף בחייו הרוחניים, המתחלקים גם הם 

לשלשה סוגים:

למקור  המחברת  האמונה,  היא   - השרש 
בחכמה  גדל  הוא  וכאשר  ית'  הבורא  חיותו,- 
תורה ומצות גם אז חיותו היא ע"י אמונתו בד', 

דתו ותורתו.

גזע וגוף האילן - הם לימוד התורה וקיום מצות 
ורוב  עיקר  להיות  האמורים  טובים,  ומעשים 
המצות  ריבוי  וע"פ  ופעולותיו,  האדם  מעשי 

וגדולתו בתורה, ניכרות ימי שנות חייו כלומר 
חיים מלאים תוכן בחכמה ומעשה.

לקיום  בנוסף  בעולם:  האדם  מטרת   – פירות 
עצמו,  לבין  בינו  עליו  ומצוותהמוטל  תורה 
להגיעם  וסביבתו  חביריו  על  משפיע  גם  הוא 
לשלימות, פעולתו היא אפוא, "גרעין" המצמיח 
אילן )אנשים( בעל שרשים )עקרי האמונה( גזע 
פירות  ונושא  טובים(  ומעשים  )תורה  וענפים 

)מזכה את הרבים(.

אמונה  הוא   - ועיקרו  האדם  שרש  מסקנא: 
תמימה. חלישות באמונה מעמידה בסכנה את 
גדול  הוא  אם  גם  הרוחניים  האדם  חיי  קיום 

בתורה.

רוב מנין ורוב בנין האדם - הם מעשיו הטובים 
ההולכים ומתרבים מיום ליום.

אבל שלימות האדם היא הפירות – כאשר הוא 
משפיע על הרבים ומזכה אותם למלא תפקידם 
ומטרת בריאתם אזי פעולתו עושה פירות דור 

אחר דור והזכות בכך, היא שלו!

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מעובד מתוך אגרת, כ"א שבט ה'תש"ד 

שרש האדם ועיקרו - הוא 
אמונה תמימה. חלישות באמונה 

מעמידה בסכנה את קיום חיי 
האדם הרוחניים גם אם הוא גדול 
בתורה. רוב מנין ורוב בנין האדם 
- הם מעשיו הטובים ההולכים 

ומתרבים מיום ליום. אבל שלימות 
האדם היא הפירות – כאשר הוא 

משפיע על הרבים



הייתכן כי גם הפושעים בעם ישראל מלאים מצוות? • בגאולה תתגלינה המצוות הרבות אותן 
קיים כל יהודי, גם אם אינו שלא נראה מקיים מצוות קלאסי. המצוות הנעלמות כמו שורשים 

באדמה, יציצו ויפרחו בהוד והדר

אריה יהודה

חמישה-עשר ב לאילנות,  השנה  ראש 
שונים  טקסים  נערכים  בשבט,  )ט"ו( 
אלה  בעיקר   – פירות  אכילת  סביב 
רבות  בקהילות  ישראל.  ארץ  נשתבחה   בהם 
העוסקים  שונים,  ופיוטים  זמירות  לשורר  נהוג 
בשבח הארץ ופירותיה, וברמזים אותם לומדים 

מהפירות על תכונות מבורכות בעם ישראל.

אחד הפיוטים הנפוצים שייך למשורר הגאולה 
הצפתי, רבי ישראל נג'ארה: "יעלה יעלה בואי 
לגני, הנץ הרימון גם פרחה גפני". הפיוט מתאר 
ישראל  לעם  הקדוש-ברוך-הוא  אהבת  את 

ככלל ולכל יהודי בפרט.

ושיריו  אלוקי  מקובל  היה  נג'ארה  ישראל  רבי 

רבי  "שירי  נשגבים.  קבליים  לרעיונות  רומזים 
)בשמים(",  למעלה  נחשבים  נג'ארה  ישראל 
אזולאי(  דויד  יוסף  חיים  )רבי  החיד"א  העיד 
בשם המקובל הנודע מצפת האר"י הקדוש. גם 
הפיוט "יעלה" טומן בחובו משמעויות עמוקות 

ומיוחדות, הקשורות לרימון ולגפן.

לגפן.  ישראל  עם  מדומה  בשיר-השירים 
אינם  הענבים  אשכולות  חז"ל:  ומפרשים 
כך  העלים,  הגנת  ללא  להתפתח  יכולים 
לא  ביניהם,  הגדולים  ואפילו  תלמידי החכמים 
הפשוטים  היהודים  ללא  לדרגתם  מגיעים  היו 

סביבם.

פי  על  והרמז  לרימון.  גם  מדומה  ישראל  עם 
מלאים  ישראל  פושעי  אפילו  כי  הוא  חז"ל, 
מצוות כרימון. רעיון העובר כחוט השני בפיוטו 
הקדוש- של  האהבה  רוח  נג'ארה:  הרב  של 

הוא  אם  גם  הוא,  באשר  יהודי  לכל  ברוך-הוא 
פשוט ואפילו פושע.

חרדית  קהילה  של  שורותיה  על  הנמנה  יהודי 
מלך  מליובאווטש  הרבי  אצל  ביקר  אחרת, 
אותה  שאלה  על  חזר  הרבי,  ולבקשת  המשיח 
אם  האמורים:  חז"ל  דברי  לגבי  מרבו  שמע 
הם  כי  ייתכן  כיצד  ישראל,  בפושעי  מדובר 

מלאים במצוות?

ענה הרבי, ניתן לשאול את השאלה בגוון שונה: 

חיים גאולה
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הטוב
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אותם  מכנים  מדוע  מצוות,  מלאים  אנשים  אם 
פושעי ישראל?

הניסוח השונה של השאלה מאיר באור יקרות 
ליהודים  ישראל  גדולי  של  הנכון  היחס  את 
פשוטים או גרוע מכך – פושעים. כדוגמת רבי 
בעגלונים  נתקל  אשר  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 
תפילת  וממלמלים  ותפילין,  טלית  עטורים 
עגלותיהם  אופני  על  רכונים  בעודם  שחרית 
על  באנשים  לגעור  במקום  אותם.  ומשמנים 
אל  הצדיק  הביט  לתפילה,  המזלזל  היחס 
את  וראה  עולם  בורא  "הבט  ואמר:  השמים, 
הם  אין  בפרנסה  עיסוק  בשעת  אפילו  בניך. 

שוכחים להתפלל!"

כל יהודי הוא יעלת חן של בורא עולם ומוזמן 
לגנו – אומר הרבי, על יסוד דבריהם של צדיקי 
בכל  טוב  לראות  אותנו  מדריך  הרבי  הדורות. 

מוקדמים  תנאים  ללא  אותו  לאהוב  יהודי, 
ולייקר כל מצווה שלו אפילו קטנה.

הגאולה  עידן  על  מתנסח  הנביא  ישעיה 
ישרש  "הבאים  במילים:  והשלמה  האמיתית 

הדברים  כוונת  ישראל".  ופרח  יציץ  יעקב, 
הרבות  המצוות  תתגלינה  בגאולה  כי  היא, 
אותן קיים כל יהודי, גם אם אינו נראה מקיים 
מצוות קלאסי. המצוות הנעלמות כמו שורשים 

באדמה, יציצו ויפרחו בהוד והדר.

ראש השנה לרימון לגפן )ולכל האילנות( הוא 
הזדמנות מצוינת לקבל החלטה טובה: להביט 
על כל יהודי בעין חיובית ולגלות את החלקים 
הנפלאים בנשמתו, במיוחד בדורנו, דור המוכן 
של  אפשרות  ישנה  ולפיכך  משיח  פני  לקבלת 

ממש למצוא מעלות טובות בכל יהודי.

התפילה  של  מהירה  להתגשמות  נזכה  כך 
"עתה  נג'ארה:  הרב  של  פיוט  באותו  הנישאת 
מהר תאסוף נדודי ולתוך ציון נחה גדודי ושם 

אקריב לך את קרבני".

תיכף ומיד ממש! 

כל יהודי הוא יעלת חן של בורא 
עולם ומוזמן לגנו – אומר הרבי, 

על יסוד דבריהם של צדיקי 
הדורות. הרבי מדריך אותנו לראות 
טוב בכל יהודי, לאהוב אותו ללא 

תנאים מוקדמים ולייקר כל מצווה 
שלו אפילו קטנה.
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החודש לפני...

כ"ד בשבט השנה, מציינים  ביום 
הרבנית  לפטירת  שנים   131
נכדת  סלונים,  רחל  מנוחה 
שניאור  רבי  הזקן,  האדמו"ר 
זלמן, מייסד חסידות חב"ד, ובת 
רבי דובער, האדמו"ר האמצעי - 

השני בשלשלת חב"ד.

יעקב  לרב  נישאה  הרבנית 
האמצעי,  אדמו"ר  אביה  סלונים. 
היהודי  הישוב  את  לחזק  שאף 
הכנסת  בית  את  קנה  בחברון, 
אברהם  הכנסת  בית  ליד  הקטן 
הצמח  אדמו"ר  וגיסה,  אבינו, 
משפחות  קבוצת  בחר  צדק, 
את  ולחזק  לעלות  נבחרות 

אליהם,  הצטרפה  היישוב, 
ארצה  שעלתה  סלונים  משפחת 

מרוסיה והתיישבה בחברון.

סלונים  רחל  מנוחה  הרבנית 
היא  בחייה.  עוד  אגדה  היתה 
צדקת,   – רבים  לתארים  זכתה 
אם  וישועות,  סגולות  בעלת 
חב"ד בחברון, או סתם 'הסבתא'. 
אמצעית  הבלתי  הקרבה 
לאדמור"י חב"ד העניקה לרבנית 
היום  ועד  מופלאים,  כוחות 

מספרים עליהם בהתפעלות.

טובה  בשיבה  נפטרה  הרבנית 
בבית  ונטמנה  תרמ"ח  בכ"ד שבט 

העלמין העתיק בחברון. 

בתמונה:
מאות פוקדים את קברה 

ביום פטירתה במסגרת 
העליה המסורתית לבית 

העלמין העתיק בחברון
צילום: מיכאל גנזמן

131 שנים לרבנית מחברון



ב"ה

לחב"דניקים

המחירים יורדים!

מחירי ביטוח הרכב עולים?

וגלו כמה חסכתם!הכניסו את פרטי הרכב שלכםבאתר chabad.qualla.co.ilהיכנסו למחשבון המשוכלל

הסכם שותפות בין 'ועד מוסדות חב''ד' לחברת 'פוליביט סוכנות לביטוח' שמביא 

להוזלת מחירי הביטוח לשלוחים ואנ"ש
הנחה משמעותית בעלות הביטוח החודשי לרכב

תיקוני פאנצ'ר חינם

הנחה ניכרת בדמי השתתפות עצמית 

כוח צרכני חב"די גדול
חוסך לכולנו

סוכן אישי ילווה אותכם אישית | העברה מהירה ופשוטה

לשיחת בדיקה ללא התחייבות: 077-2277075

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



חיסון שפעת חינם ללקוחות כללית!
 אנו בכללית דואגים לבריאותך ובריאות משפחתך ומזמינים אתכם 

להתחסן כבר עכשיו מפני מחלת השפעת בכדי למנוע סיבוכים בהמשך

מומלץ במיוחד לגילאי 65 ומעלה, לחולים כרוניים,
לילדים החל מגיל חצי שנה ולנשים הרות.

יש למישו


