
אדר א' תשע"ט

מחשבה יהודית בעידן הגאולה

מחיר: 10 ש"ח

   גליון 52
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לוחם 
באהבה

המנהיג הדמוקרטי האפרו-אמריקני, ג'פרי 
דיוויס על המסרים ששמע מהרבי מלובביץ' 
בהיותו נער צעיר, ומפעל חייו למען שכנות 

טובה בין יהודים לאפרו-אמריקנים בניו יורק

 חודש או חודשיים?
החישוב האסטרולוגי לקיומן של שני חודשי אדר

 שישים ימי שמחה
המושג ההלכתי הגורם לביטול נוכחות הרע

 להתנהג כמו יהודי
התורה והמצוות אינם מגבילים את האדם, להיפך!

60 אלף תינוקות
זה מספר ההפלות שנמנעו בזכות פועלם 
המבורך של אגודת 'אפרת', "עד היום אף 
אמא לא התחרטה שהמשיכה בהיריון". 
ראיון עם היו"ר, ד"ר אלי שוסהיים



אדר א'
גֹון ְלִשְׂמָחה ְך ָלֶהם ִמיָּ ר ֶנְהַפּ ַהחֶֹדׁש ֲאֶשׁ

מגילת אסתר, פרק ט', פסוק כ"ב

השמחה היא חלק אינטגרלי מחיי היהודי בעולם – דוד המלך כותב בתהילים 
"עבדו את ה' בשמחה", בכל רגע נתון. מכך נגזרת השמחה המיוחדת של חודש 

אדר עליו אמרו חז"ל "משנכנס אדר מרבים בשמחה", משמע עלינו להוסיף 
בימים אלה על השמחה בה הצטווינו בחיי היום-יום הרגילים.

הדברים מקבלים משנה תוקף הפעם, כאשר לפנינו שני חודשי אדר-ראשון ושני  
- שישים ימי שמחה! בהלכה היהודית, דבר איסור בטל בשישים, כך מתבטלים 
כל העניינים הבלתי רצויים בשישים ימי השמחה של אדר. והגלות המרה הופכת 

לברכה מתוקה מיד ממש, בבוא הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח 
צדקנו. נתכונן איפוא לחגוג את שלימות השמחה - "אז ימלא שחוק פינו".

משיחת פרשת תרומה תשנ"ב

     החודש
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תמונת השער

לא אחת אנו מוצאים עצמנו הומים ונכספים לסגל את אורח חיינו לאופטימיות מובנית ולשמחה תמידית. שגם ברגעי קושי, 
גם מול גלי החדשות המתנפצים לנו בפנים, זרימת השמחה החיונית תמשיך לזרזף בתוכנו. שלא תעזוב אותנו באמת.

מסתבר, שהמאפיין את השמחה האמיתית לה אנו כל כך כמהים, איננה מאופיינת באירועים ונסיבות הגורמות לנו להתרוממות 
הנפש. שמחה אמיתית היא נקייה, זכה וצלולה. 100% שמחה גם בלי חומרים טבעיים המאושרים בידי משרד הבריאות.

אם כן, שמחה זו מה מתכונתה? במילה אחת: מודעות.

על מנת להפוך את השמחה כיתד קבוע בחיינו ולא כאורח ארעי, עלינו לפתח הרגלי חשיבה ומודעות סביבתית הקולטים את 
התדר המדויק איתו אלוקים משדר לעולם. קוראים לו: השגחה פרטית.

כאשר נשכיל להבין שכל מה שמתרחש וזז בעולם, הדומם, הצומח, החי והמדבר, נובעים ישירות אך ורק בידי הקב"ה, מקור 
הטוב, נחווה שחרור פנימי שיגרום לנו לשמחה שהכול מתוכנן מהבורא וכי שום דבר לא באמת יכול לדפוק לו את התוכניות, כי 

גם הפרטים הקטנים נובעים מידו העליונה.

חודש טוב, שמח ואל תפסיקו לשמוח ולרקוד. משיח מגיע!

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
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10. אהוב את עצמך. ג'פרי דייוויס

16. ילדים הם שמחה. ד"ר שוסהיים

25. אוהב דגים. אריה שניאורסון

התוכן

חקר האסטרולוגיה
הרב יוסף קרסיק

משכין שלום
המנהיג האפרו-אמריקני 

מציל הילדים
ראיון עם ד"ר שוסהיים

פורים קטן עלי
בצלאל עמית בטור אישי

דאבל פלוס
אביטל חיים בטור אישי

סלומון בתנור
מתכון לדג שלם

מושג וחצי
מיני פורים, בקטנה

מזל דגים
מקצוענים

עול התורה
מכתבי הרבי

תכנית 60 הימים
חיים גאולה / אריה יהודה

רבי אלימלך
החודש לפני 232 שנה

06
10

 22
16

30

23
24
24
25

 26
28

6. משמעות העיבור. דרוש עיון
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  דרוש עיון

מזלות ומשמעותם
מה המשמעות בשני חודשי אדר? כיצד להתייחס ללוח הלועזי? האם יש אמת בחקר 

האסטרולוגיה? מותר להאמין במזלות?

הרב יוסף קרסיק

הלוח היהודי – הלוח המושלם
שנה מעוברת, עם שני חודשי אדר ממקדת את 

עיוננו השבועי ב"לוח העיברי" ומעלותיו:

ב"לוח  עוסקת  בתורה  הראשונה  המצווה 
ימי  מנין  השנה,  תאריכי  קביעת   - העברי" 
הירח  מהלך  לפי  השנה  חודשי  ומנין  החודש 

והשמש.

יש עמים ואומות הקובעים את הלוח לפי מהלך 
לפי מהלך  רק  בלבד, אחרים מחשבים  השמש 
הירח, ואילו לעם ישראל לוח מיוחד המחושב 

לפי שניהם.

על  מבוסס  המושלם",  "הלוח  הוא  שלנו  הלוח 
העולם  עמי  והירח!  השמש   - המאורות  שני 
האחרים קבלו מאתנו רק מחצית: עמי המזרח 
חישוב  את  מאתנו  למדו  ועוד(  )המוסלמים 
)הנוצרים  המערב  ועמי  הירח,  לפי  רק  הלוח 

ועוד( לפי השמש.

של  הגיאוגרפית  החלוקה  גם  כי  מציינים  ]יש 
ארץ  העולם",  ב"מרכז  לכך:  מתאימה  העולם 
מזרחית  והירח.  השמש  לפי  מחשבים  ישראל, 
הירח  לפי  מחשבות  האומות  ישראל  לארץ 

ומערבית לארץ, לפי השמש[.

בהזדמנות מיוחדת לימד הרבי: המצווה לקבוע 
פרטי  אם  אף   - והירח  השמש  לפי  חודשים 

וידועים  ברורים  אינם  ודקדוקיה  הלכותיה 
הצרופה  אמונתו  את  משקפת  הציבור,  לכלל 
של יהודי בהקב"ה כי העולם מונהג בידיו ואין 

עוד מלבדו.

קביעת הלוח אינה ענין סתמי ומקרי, קביעתו 
משקפת  שניהם,  לפי  או  הירח/השמש  לפי 
הנהגתו  אופי  את  בתת-המודע  ומבטאת 

ואמונתו של האדם בבורא ובמזלות.

שנת הירח ושנת השמש  
החגים  את  להתאים  כדי  נעשה:  השנה  עיבור 
חג  יחול  למען  השנה,  לתקופות  והמועדים 

הפסח תמיד באביב, וחגי תשרי בסתיו.

יום.   29.5 במשך  הארץ  כדור  את  סובב  הירח 
לכן בחודשי השנה העבריים, חודש אחד בן 29 
 59 יום, כך, בחודשיים   30 יום וחודש אחד בן 
כדור  את  סובב  הירח  בהם  הימים  כמנין  יום, 

הארץ שני סיבובים.

השמש סובבת את כדור הארץ במשך 365 יום, 
"שנת השמש" אם-כן נמשכת 365 יום.

שנים  כוללת  )שנה  יום   354  - הירח  בשנת 
עשר חודשים, ששה חודשים בני 30 יום וששה 
שמש  שנת  בין  ההפרש  יום(,   29 בני  חודשים 
והם   ,)354-365=11( ימים   11 הוא  ירח  לשנת 

גורמים לשיבוש ואי-התאמה בין חודשי השנה 
לעונות השנה.

במצב המקורי, חודש תשרי חל בסתיו וחודש 
כאמור,  העברית  בשנה  אבל  באביב,  ניסן 
נוצרת  ולכן   – השמש  משנת  ימים   11 חסרים 
ניסן  חודש  אחורה,  זזים  התאריכים  נסיגה, 

עלול לחול בחורף, ואילו תשרי בקיץ.

לדוגמא: חג הפסח חל השנה ביום 19 לאפריל, 
ב-8   – קודם  יום   11 יחול  הוא  הבאה  בשנה 
לאפריל, בשנה לאחריה הוא יחול  ב-27 למרץ 
יום אחורה   11 יחול  וכן הלאה מידי שנה הוא 
אלה,  מ"נדודים"  כתוצאה  ללוח השמש,  ביחס 
יגיע חג הפסח במשך כמה שנים לחורף... ]אצל 
לפי  נקבעים  החודשים  להבדיל,  המוסלמים 
"חודש הרמאדן",  אחורה.  זזים  אכן  והם  הירח 
השנה חל בסתיו ובעוד כמה שנים יחול בקיץ[

לכן, מידי שנתיים או שלוש מעברים את השנה 
– נוסף חודש אדר אזי, במרוצת השנים )מחזור 
שלם של 19 שנה( נוצרת התאמה מדוייקת של 
ניסן  חודש  וכך  השנה.  לעונות  העיברי  הלוח 

נשאר לעד באביב וחודש תשרי חל בסתיו.

"מחזיר  רק  הוא  עצמי,  וחום  אור  אין  לירח 
הירח,  על  מאירים  השמש  כדור  קרני  אור". 
הארץ. כדור  על  ומאיר  מקרין   ומהם 
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והכוח.  העוצמה  המקור,  את  מסמלת  השמש 
המקבל  הריק  הכלי  את  מסמל  הירח  ואילו 

השפעה מן הנותן.

ואילו  הנותן,  הבורא  את  מסמלת  השמש  לכן, 
הירח מסמל את הנבראים המקבלים. 

האם מותר להאמין במזלות ? 
בחקר  האדם  בני  עסקו  דורות  מדורי 
וחוזי- אסטרולוגים  ומזלות,  אסטרולוגיה 
ובני- בעתיד  יתחרש  מה  וניבאו  חזו  כוכבים 

אדם רבים, בהם גדולי עולם ומנהיגי מעצמות 
תבל האמינו וניהלו וכלכלו את אורחות חייהם 

בהתאמה למזלות.

האמנם אמת? יש כח במזלות? לדעת התורה, 
הדבר מותר?

לא אחת מוזכרים בחז"ל מזלות והשפעותיהם, 
להוות  לבריאה,  האלוקית  ההשפעה  באמת  כי 
כוח  מן  עוברת  וברואיו  העולם  את  ולהחיות 
מזלות  הקרויים  שפע"  "צינורות  דרך  המהווה 

ודרכם עובר השפע ליקום.

רבים טועים טעות מוחלטת וחושבים כי המזל 
כי  יודעים  אינם  הם  ההשפעה  "מקור"  הוא 
הוא רק "צינור" להעברת ההשפעה. אחרים כי 
הם  ההשפעה,  להעברת  צינור  רק  הוא  המזל 
יודעים את האמת אך טועים בנקודה מסוימת: 
ומידה  כמות  באיזו  להחליט  היכולת  לדעתם, 
תינתן ההשפעה לנבראים, נמצאת ביד הצינור..

אינו  המזל  אמת.  אינן  כמובן  הדעות  שתי 
מקור ההשפעה, ואין בידו להחליט למי וכמה 

מוחלטת,  עצמאות  חסר  הוא  תינתן,  השפעה 
משמש אך כצינור גולמי מעביר...

וכמות  הלחץ  מידת  מה  מחליט  אינו   הצנור 
יעבור  מה  לא  גם  דרכו,  העוברת  הזרימה 
וכדומה, לחלוטין לא. מקור  דרכו-יין, או מים 
מה  המחליט  הוא  בצינור,  המזרים  ההשפעה 

יזרום בצינור השפע וכמה.

למקור  ורק  אך  היא  אפוא,  והברכה  התודה 
האנרגיה ולא לצינור.

ובסוף  לפרנסתו  העובד  לפועל  דומה  הדבר 
החודש מקבל שכרו דרך הבנק ברור כי מנהל 
היא,  והתודה  בלבד  העברה  צינור  דינו  הבנק 

לבעל הבית נותן השכר.

)"חמרא  לשליח  להודות  אנו  מצווים  ]אומנם, 
כאשר  רק  אך  לשקייה"(,  טיבותיה  למרא 
והוא  עצמאיות  וכוונות  דעות  בעל  השליח 
למנוע  ברצונו  אם  ובודאי  שליח,  להיות  בוחר 
את המעבר; לא כך בעניננו - השליח )הצנור( 
ליצור  יכולת  בעל  ואינו  והחלטה,  דעה  חסר 

סתימה בהשפעה ובהארת השפע הרוחני[.

יש עמים ואומות הקובעים את 
הלוח לפי מהלך השמש בלבד, 
אחרים מחשבים רק לפי מהלך 

הירח, ואילו לעם ישראל לוח מיוחד 
המחושב לפי שניהם
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העולם  הטהורה:  באמת  מכיר  היהודי 
והמתרחש בו, גם מעשה פעוט אפילו מחשבה 
קלה - הכל מאת ה', אין דבר אשר אינו מאתו 

יתברך!

ואמיתי,  נכון  המזלות  מושג  עצם  לסיכום: 
המזלות,  צינור  דרך  עוברת  לעולם  ההשפעה 
בעלי  אינם  הם  כי  פיהם,  על  לחשב  אין  אך 
ברצותו  יתברך!  מאתו  הכל  החלטה,  יכולת 
נעצרת,  היא  וברצותו  מרובה  השפעה  נוצרת 
ברצותו משתנה המזל וההשפעה האלוקית מה' 
אל הנברא עוברת דרך מזל אחד, וברצותו הוא 

מעביר את ההשפעה למזל אחר.

השמש והירח  
לפי  הימים  את  הקובע  אם-כן,  העברי  הלוח 

השמש והירח מסמל ענין גדול באמונה בה':

היהודי מביע בכך כי כל אשר בעולם, הרוחני 
והגשמי – הכל מאתו יתברך:

הוא מבטא כי אין לו מעצמו מאומה, ממש כמו 
הירח אשר כל אורו וזיוו ניתן לו מהשמש! אכן 
מה'  ורק  אך  הינם  בעולם  ופעולותינו  מעשינו 

ולא ח"ו מכוחנו ועוצם ידינו.

קביעת הלוח רק לפי השמש המהווה את מקור 
ומוטעית  מסולפת  מחשבה  מסמלת  האור, 
כאילו המזל הוא מקור הכוח וכאילו האדם הוא 

מקור ההחלטה והכוח.

כצינור  המשמש  הירח,  לפי  הלוח  קביעת 
ידיעה  מחד  מסמלת  השמש,  אור  את  להעביר 

מעביר,  צינור  רק  הוא  המקור  אינו  המזל  כי 
אך עצם הקביעה לפי המזל מייחסת לו כוחות 
עצמאיים ומחשבה כאילו יש לו יכולת תימרון 
להעביר  צינור  רק  הוא  באמת  והרבי  ושינוי, 
השפעה, אין לו מעצמו,  גם לא יכולת החלטה 

איך ולמי לתת.

ויודע כי  יהודי מאמין בבורא בצורה מוחלטת 
בו  אין  השפע,  להעברת  צינור  אך  הוא  המזל 
לכן הוא קובע  כדי להחליט על מהות השפע. 
את הלוח לפי הירח ומתאים אותו לפי השמש, 

לידע כי הירח והמזל, הכל תלוי בה'.

דברי סיום
ואין  מיוחדת  מצווה  היא  העברי  הלוח  קביעת 

דומה לה:

המצווה  את  לקיים  נצטוונו  האחרות,  במצוות 
המצווה  ושיעור  כמות  את  לחשב  לא  אך 
בליל  קידוש  לעשות  מצּווה  היהודי  ]לדוגמא 
את  לשער  מצווה  עליו  מוטלת  לא  אבל  שבת 
לשתות,  חייב  הוא  אותו  היין  שתית  שיעור 
מתוך  חז"ל  על-ידי  והתגלה  נמסר  השעור 
מידי  תפילין  להניח  מצּווה  היהודי  התורה. 
צבע  מה  להעריך  או  לחשב  לא  אבל  בוקר, 
הכל   – וכדומה  הרצועות  עובי  ומה  התפילין 

נמסר בידי משה רבינו[;

לחשב  נצטווינו  החודש  קידוש  במצוות  אבל, 
ראש  יחול  ומתי  בחודש  ימים  כמה  ולשער 
חודש ]איננו מצּווים רק לציין את ראש החודש 
וקביעת  הימים  חישוב  קורבנות[.  בהקרבת 

מצווה  היא   – והשנים  החודשים  הלוח העברי, 
מן התורה.

בעובדה  אפוא  מיוחדת  החודש  קידוש  מצוות 
מהלך  בחישוב  מצווה.  הוא  החישוב  עצם  כי 
ב"מי  ומכיר  מתבונן  היהודי  והשמש  הירח 
הוא  העולם  כי  יודע  העולם",  והיה  שאמר 
בו  אשר  וכל  מעצמו  אור  לו  אין  ירח  בבחינת 
להקב"ה  הכוונה  כבנמשל   - מהשמש  לו  ניתן 

המאיר לנו ומעניק ומשפיע!.

מותר להשתמש בלוח הלועזי?
בשולי הדברים נתייחס לענין השימוש בתאריך 
הלועזי, השאלה, מותר או אסור נידונה בכמה 
האיש  לאותו  זכרון  היותו  בשל  )גם  ספרים 
גדולי  של  בספרים  מצינו  למעשה,  ימש"ו(, 
הזכרת תאריכים   – וגם במכתבי הרבי  ישראל, 

לועזיים, משמע אין איסור.

מרדכי  הרב  לציון,  מהראשון  פעם  שמעתי 
לכתוב  צריך  אם  המלצה;  זצ"ל,  אליהו 
ולא   )19( מקוצר  תאריך  לכתוב  לועזי  תאריך 
מהווה  השלם,  התאריך  כי   )2019( בשלימות 
זכרון לאותו האיש ימש"ו, ואילו במקוצר )19(, 

אין לו איזכור. 

יהי רצון כי נזכה במהרה בימינו לביאת משיח 
תקום  כבראשונה",  שופטיך  "ואשיבה  צדקינו 
עיר הקודש, בה  בירושלים  הסנהדרין הגדולה 
הלבנה,  מולד  את  הראי'ה,  לפי  מחדש,  יקבעו 
חודשי  ואת  החודשים  קביעות  את  ויחשבו 

העיבור, במהרה בימינו תיכף ומיד ממש! 



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
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המנהיג הדמוקרטי האפרו-אמריקני מברוקלין, 
ג'פרי דיוויס, לא עומד להיכנע לאיומים ואלימות 

של אף אחד, בדרכו להשכין שלום ואחווה בין 
יהודים לשחורים • המפגשים הספונטאניים עם 

הרבי מלובביץ' והטרגדיה המשפחתית ברצח 
המזעזע של אחיו המנוח,  חבר מועצת עירית ניו 

יורק, מר ג'יימס דיוויס • תוכנית השלום 'אהוב 
את עצמך'

 מאת: יאיר שומרון
תצלומים: עמוד הטוויטר של ג'פרי דיוויס
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מצד מ יורק  בניו  האנטישמיות  קרי 
יהודים  נגד  אפרו-אמריקניים 
מקומיים, הפכו בעת האחרונה לדבר 
באלימות  תוקפים  כהי-עור  צעירים  בשגרה. 
רחוב  ובאמצע  יום  לאור  לעיתים  בושה,  ללא 

הומה אדם, נשים וגברים יהודיים, ומהזירה.

הוא  באנטישמיות  במאבק  המפורסמים  אחד 
דייוויס,  ג'פרי  בשם  דמוקרטי  חברתי  מנהיג 
ההארד-קור   - הייטס  קראון  שכונת  תושב 
כשוחר  הברית.  בארצות  חב"ד  חסידות  של 
שלום, ג'פרי עומד בשורה הראשונה במסיבות 
עיתונאים לצד ראשי הקהילה היהודית. "פנינו 
עם  שלום  ורוצים  אחים  אנחנו  למלחמה.  לא 
אלה הגרים איתנו וסביבנו", קורא דייוויס מדף 

מסרים אותו הכין מבעוד מועד.

אפרו-אמריקני  פעיל  מפי  הנאמרים  הדברים 
גב  עם  ג'פרי  נעמד  כך  הולם.  סיקור  מקבלים 
כלי  לכל  ומתראיין  מצלמות  מול  אל  זקוף 
 NY1, CBS2, ניוז,  ברוקלין   12 התקשורת: 
וברור:  חד  שלו  המסר  ועוד,   CW11 News

בכך.  חפצים  איננו  מאד,  לנו  כואב  המצב 
תיעצר.  המלחמה  כי  ומצפים  מקווים  כולנו 
לכל  הזמן להפסיק את הטירוף המפריע  הגיע 

הצדדים ואינו מאפשר חיי שלום ושלווה".

ג'פרי  מר  תלה  אלימות  מקרי  מספר  לאחר 
על  הפרטי  ביתו  בחזית  ענק  שלט  דייוויס, 
עם  פארקווי,  איסטערן  פינת  ברוקלין  שדרת 
הכיתוב: "קהילה אחת ! הפסיקו את האלימות 

."!

מיהו  לדעת  ורוצים  מסתקרנים  אתם  גם  אם 
את  "אהוב  הקרן  ונשיא  מייסד  דייוויס,  ג'פרי 
את  המקדיש  האלימות",  את  הפסק  עצמך, 
אפרו- בין  טובה  שכנות  למען  ללחום  חייו 
אחורה  לחזור  עלינו  ויהודים,  אמריקניים 
נעוריהם  ימי  השבעים,  בשנות  לאי-שם  בזמן 

העליזים של ג'פרי ואחיו ג'יימס.

בשכונת  ביניהם  לשחק  נהגו  וג'יימס  ג'פרי 

לאחר מספר מקרי 
אלימות תלה מר ג'פרי 

דייוויס, שלט ענק 
בחזית ביתו הפרטי על 

שדרת ברוקלין פינת 
איסטערן פארקווי, 

עם הכיתוב: "קהילה 
אחת ! הפסיקו את 

האלימות !".
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הרחובות  בין  הייטס,  קראון  מגוריהם 
מחוץ  "שיחקנו  ויוניון.  איסטערן-פארקווי 
לביתנו 'תופסת' כדרכם של ילדים. מידי פעם 
אשר  יהודי  ונחמד,  חברותי  אדם  במקום  עבר 
מאיתנו,  בלוקים  וחצי  שניים  במרחק  התגורר 
הוא  הכנסת,  לבית  בדרכו  פרזידנט,  ברחוב 
עצר לשוחח איתנו. אנחנו אימצנו אותו כי הוא 

אימץ אותנו.

נהג  הוא  כסף.  לנו  נתן  הוא  כי  לבואו  "ציפינו 
כילדים  לך".  דולר  והנה  לך  דולר  "הנה  לומר 
מיהרנו לבדוק  כמה השני קיבל... כך היכרנו. 
הייתה לנו זכות לדבר עם האיש הנפלא הזה". 
ומוסיף;  נוצצות  בעיניים  דייוויס  מר  מספר 
הרבי  הוא  האיש  כי  לי  התברר  מכן  "לאחר 
הוא  לדידי,  אך  מלובביץ',  הרבי  הגדול", 

"הידיד הגדול שלי".

עם  המזדמנים  למפגשים  מתייחס  ג'פרי 
כי הרבי  הרבי באספקט של הזמן, העובדה 
יומו  ומסדר  היקר  מזמנו  הקדיש  מלובביץ' 
לו  ולהעניק  קצרות  לשוחח  כדי  העמוס 
רושם  בהם  הותירה  והדרכה,  יחס  ולאחיו 
דווקא  באישיותם  עמוק  נחרת  אשר  חיובי 
בשל הנסיבות הכל-כך לא שגרתיות, "אנחנו 
הוא  שחורים,  אנו  יהודי.  הוא  נוצרים, 
בקנה  נערץ  מנהיג  והוא  ילדים,  היינו  לבן. 
מידה גלובלי. מכל היבט היה הקשר מחוץ 

לנורמה", מסביר דייוויס.

הרבי  של  דמותו  הקשר.  תם  לא  בזה  אבל 
גם  אותו  ללוות  המשיכה  דייוויס,  אומר 
כולל  חיינו,  "כל  הילדות.  שנות  בחלוף 
הוא  אותם  הדברים  בזכות  הינם  הקריירה, 
בחכמה  עינינו  את  פקח  הוא  אותנו,  לימד 

ובתבונה רבה".

דייוויס  ג'פרי  מכוון  קריירה,  על  בדברו 
ושל  שלו  ופוליטית  ציבורית  לפעילות 
התפרעויות  סדרת  דייויס.  ג'יימס  מר  אחיו 
הייטס'  קראון  'מהומות  לכינוי  "זכו"  אשר 
להתערב  דייוויס  לבית  האחים  את  עוררו 

בפוליטיקה המקומית.

אי-שם  התרחשו  הייטס'  קראון  'מהומות 
אירועים  שני  עקב   ,1991 אוגוסט  בחודש 
מצערים - ילד אפרו-אמריקני נהרג בשגגה 
בתאונת דרכים וילד נוסף נפצע קשה על ידי 
רכב בו נהג בחור תושב ישראל אשר הצטרף 

לשיירת הרכבים המלווה את פמליית הרבי.

שרפטון  אל  האנטישמי  הכומר 
האירועים  את  לנצל  החליט 
המעורבת.  בשכונה  אש  להבערת 
הוא ארגן הפגנות אלימות במהלכן 
ברטוריקה  הקהל  את  הסית 
הקהילה  נגד  מובהקת  אנטישמית 
הפגנת  נערכה  בשיאן,  היהודית, 
ענק מול 770 - מרכז חב"ד העולמי 
הנחרצת  התנגדותה  חרף  בשכונה, 

של משטרת ניו יורק.

נמשכו  אשר   – המהומות  במהלך 
הוכו   – ברציפות  ימים  שלושה 
חנויות  רבים,  יהודים  והותקפו 
ותלמיד  הושחת,  רב  ציוד  נבזזו, 
יעקב  יהודי-אוסטרלי,  ישיבה 
בידי  קר  בדם  נרצח  רוזנבלום, 

"הוא נהג לומר "הנה דולר לך 
והנה דולר לך". כילדים מיהרנו 
לבדוק  כמה השני קיבל... כך 
היכרנו. הייתה לנו זכות לדבר 
עם האיש הנפלא הזה". מספר 
מר דייוויס בעיניים נוצצות 
ומוסיף; "לאחר מכן התברר לי 
כי האיש הוא הרבי הגדול", הרבי 
מלובביץ', אך לדידי, הוא "הידיד 
הגדול שלי".
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תאונת- על  כנקמה  אפרו-אמריקנים,  צעירים 
הדרכים.

את  עוזם  במלוא  חשפו  אשר  המהומות 
בין  היחסים  במרקם  והמשקעים  המתחים 
ואפרו-אמריקניים, תיעלו את תסכולם  יהודים 
העמוק של האחים למשפחת דייוויס לפעילות 
דגל  את  נושאים  כשהם  ציבורית  פוליטית 
העמותה  את  הקימו  הם  באלימות.  המלחמה 
האח  האלימות",  את  הפסק  עצמך,  את  "אהוב 
הציבורית  בהנהגה  השתלב  דייוויס  ג'יימס 
כחבר  ונבחר  הדמוקרטית,  המפלגה  מטעם 
מועצת עיריית ניו-יורק מטעם אזור ברוקלין - 

בתמיכת הקהילה היהודית.

קרובים  ידידים  משפחתו,  בני  לב  למגינת 
לאיחוי  הברוכה  עשייתו  תושבים,  ורבבות 
השסעים בין האוכלוסיות המגוונות בברוקלין, 
ישיבת  ניהול  כדי  תוך  באיבה.  בעודה  נגדעה 
באולם,   ,2003 יולי  בחודש  שגרתית  מועצה 
בניו  העיר  מועצת  בניין  של  השנייה  בקומה 
חלקם  אירוני,  ובאופן  יריות,  נשמעו  יורק, 
את  הקדיש  אשר  האדם  של  חזהו  את  פילחו 
בן  והוא  באלימות  למאבק  הציבורית  פעילותו 

41 בלבד.

הפוליטי  יריבו  על-ידי  נרצח  דייויס  ג'יימס 
בוקר  באותו  אסקו.  עתניאל  ברוקלין,  במחוז 
ארור, אסקו ליווה את דייוויס בכניסתו לבניין, 

וישב במהלך הדיון ביציע, עם עוד כ-200 איש. 
אסקו  קם  שעת-הכושר,  הגיעה  כי  חש  כאשר 
בחזהו  פגעו  אשר  יריות   2 קרוב  מטווח  וירה 
דקות  כמה  קשה.  אותו  ופצעו  דייוויס,  של 

לאחר מכן, מת דייוויס מפצעיו.

ישיבת  של  בעיצומה  נשמעו  כאמור,  היריות, 
במקום  ומאבטחים  שוטרים  העיר.  מועצת 
הגיבו באש, וחילופי היריות נמשכו כ-3 דקות 
שוטר  על-ידי  נהרג  הרוצח  בסופם,  תמימות. 

אשר נכח בזירת האירוע.

הרצח הנתעב של חבר המועצה הנמרץ, עורר 
הברית,  ארצות  ברחבי  תקשורתית  סערה 
בעיקר בקרב תושבי ברוקלין. ראש העיר דאז, 
לתקשורת:  בהודעה  יצא  בלומברג,  מייקל 
פגיעה  אלא  פרטי,  באיש  רק  אינה  "הפגיעה 
לא  יורק".  ניו  העיר  תושבי  ובכל  בדמוקרטיה 

נשקוט עד אשר יימצאו האחראים לכך!

בעקבות הרצח, הפך דייוויס לאיש רודף שלום, 
והיה שותף להרגעת הרוחות של שני הצדדים 
במקרים שונים. דייוויס מספר כי באותם רגעים 
מרים וקשים, גמר בליבו להמשיך את מורשת 
השמעת  תוך  נגדעו  הצעירים  חייו  אשר  אחיו 
מסר השלום אותו קיבלו מהרבי. "המסר מעיד 
של  האקטיביזם  ועל  הפוליטית  העשייה  על 

אחי המנוח, ושלי בעקבותיו".

מסתבר כי המפגשים הקצרים בין הרבי לאחים 
וחזור,  הכנסת  לבית  מביתו  בדרך,  דייוויס 
כך  ובעקבות  האחים  על  עמוקות  השפיעו 
אזרחיים.  ומנהיגים  למנהיגים קהילתיים  הפכו 
ג'יימס שירת כקצין משטרת ניו יורק והיה חבר 
מועצת העיר ניו יורק עד הירצחו, וג'פרי מכהן 
כמנהיג המחוז ה 43- של המפלגה הדמוקרטית 

בברוקלין.

מתוך מפגשיהם הרבי עם הרבי, הם ביססו את 
המוטו המרכזי בפעילותם הציבורית על מקרה 
ואחיו  השש  בן  ג'פרי  במהלכו  ספציפי  אחד 

ג'יימס רבו ביניהם, והרבי הבחין בכך:

באמצע  בינינו  רבנו  בהם  הפעמים,  "באחת 
משחק כדורסל, חלף הרבי במקום, פנה אלינו 
אל  אחד  יפה  "התנהגו  מאירות  בפנים  ואמר 
השני. אהוב את אחיך כמוך, ואהוב את עצמך 
באמת  שניכם  כי  אחיך,  את  אוהב  שאתה  כמו 

אחד. אהבו איש את רעהו". 

20 שנה לאחר מכן, כאשר הקימו את העמותה 
נתנו לה, בהשראת דמותו ודבריו של הרבי, את 
השם "אהוב את עצמך והפסק את האלימות"! 
ואלימות  פשע  להפסקת  מוקדשת  העמותה 
וידידות  שלום  בעד  הרבי  של  המסר  ולהפצת 

בין-תרבותית.

של  בסופו  אתה  עצמך,  את  אינךאוהב  "כאשר 
דייוויס במבט כאוב  פוגע באחיך", אומר  דבר 
מהרבי;  קיבל  אשר  המסר  עומק  את  ומסביר 

ג'יימס דייויס נרצח 
על-ידי יריבו הפוליטי 

במחוז ברוקלין, 
עתניאל אסקו. באותו 

בוקר ארור, אסקו 
ליווה את דייוויס 

בכניסתו לבניין, וישב 
במהלך הדיון ביציע, 
עם עוד כ-200 איש.

ג'פרי נושא דברים במסיבת עיתונאים
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נשיא ברזיל עם הדולר המיוחד

אתה  כי  רק  סביבך,  העולם  את  תוקף  "אתה 
מרגיש לא טוב לגבי עצמך".

מהשדרה  האפרו-אמריקנים  הילדים  שני 
כמה  אחד,  מפגש  אך  דופן.  יוצאי  היו  לא 
חייהם  את  שינו  הרבי,  להם  אמר  אותן  מילים 

ובעקבותם, של רבים רבים אחרים. 

ואני  הרבי,  של  תמונתו  את  רואה  אני  "כאשר 
בהרהורים,  שוקע  אני  מקום  בכל  אותה  רואה 
על אדם כמעט בגיל 80 אשר גילה חיבה לשני 
פתח  הוא  אבל  בתכלית,  ממנו  שונים  ילדים 
ולחבק  משותפת  שפה  למצוא  כדי  דלת,  להם 

את כל בני האדם.

לדבר  ההזדמנות  על  גדול  כבוד  חש  "אני 
את  לראות  נהנה  אני  ילד.  בעודי  הרבי  עם 
העולם,  וברחבי  יורק  בניו  חב"ד  קהילת  אנשי 
האדירה,  מורשתו  את  ומכבדים  ממשיכים 

ממנה זכיתי ללמוד מעט מאוד ממנה".

דייוויס הוא נוצרי המכנה את עצמו "חסיד של 
מדי  לבקר  ונוהג  החיים"  לכל  מלובביץ'  הרבי 

תלויה  "תמונתו  הרבי.  של  מדרשו  בבית  פעם 
אשר  כאדם  אלא  גדול,  כרבי  רק  לא  בביתנו, 
נתן  אשר  ידיד,  איתנו,  ושוחח  עלינו,  השפיע 

לנו עצות טובות לחיים".

לבין  האפרו-אמריקנית  הקהילה  בין  החיכוך 
לתופעה  הפך  יורק  בניו  היהודית  הקהילה 
כל  למראה  מצטמרר  דייוויס  היטב.  מתועדת 
האנטישמיים,  האירועים  והתגברות  אירוע 
ולהוציא  לקופסא  מחוץ  לחשוב  אותו  הביאה 
את  מגולל  הוא  בו  חדש  ילדים  ספר  לאור 
'הקשר  על  ההשראה  ומעורר  המדהים  סיפורו 
מפורסם  יהודי  רב  בין  הלא-שגרתי  הידידותי 

בעולם לשני צעירים אפרו-אמריקנים'.

הוא  לילדים?  בספר  דווקא  בחר  מדוע 
בשלב  באלימות,  לטפל  מאוד  "חשוב  מסביר: 

ההתפתחותי המוקדם ביותר".

הספר החדש נקרא "לאהוב את עצמך, לאהוב 
ילדים  והוא נכתב על סופרת  זולתו",  איש את 
כולל  חיים,  שיעורי  של  שפע  הממחישה 

כמו  ממש  אחיו  את  האדם  באהבת  החשיבות 
את עצמו כפי שהרבי לימד את שני האחים.

לאמץ  "צריכים  דייוויס,  מטעים  "ילדינו", 
כך  האפשר,  ככל  צעיר  בגיל  עצמית  אהבה 
האוהבים  טובים  אנשים  ולהיות  לגדול  יוכלו 
עצמם  את  מכבדים  פנימי,  באופן  עצמם  את 
קהילתם  כלפי  וכבוד  באהבה  ומתנהגים 

וסביבתם".

הנמכר  החדש  הספר  אודות  הסקירות  באחת 
דרך אתר 'אמאזון' ומשולב בטקסטים קלילים 
שם  "הספר  נכתב:  לילדים,  מרהיבים  ואיורים 
דגש על הכבוד והפריבילגיה בו נתקלו אישית 
היהודי  במנהיג  דייוויס  וג'פרי  ג'יימס  האחים 
הגדול, הרב מנחם מנדל שניאורסון, אשר דיבר 

על שלום, קהילה אחת, צדקה ואהבת הזולת".

וההיענות  נראה מרוצה מהתוצאה  דייוויס  מר 
היא  הספר  "כוונת  הספר,  ברכישת  הציבורית 
לסייע בהבאת השלום ולתרום להפיכת העולם 
למקום טוב יותר עבור כולם, אם אצליח והיה 

זה שכרי, לכבודו של הרבי!".

ג'פרי דייוויס והראפר היהודי ניסים בלאק בצילום משותף 
עם הספר החדש "לאהוב את עצמך, לאהוב את את זולתו"
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        ראיון

"הפלה היא תהליך רפואי עם השלכות פסיכולוגיות. הבחירה וההחלטה 
אם לבצע הפלה או ללדת היא רק בידי האישה", מבהיר ד"ר אלי שוסהיים, 

מבכירי הרופאים הכירורגיים בישראל העומד בראשות אגודת 'אפרת' 
שהציל עד כה למעלה מ-60 אלף תינוקות בישראל • מוגש לרגל חודש 

אדר, מזל דגים - "וידגו לרוב בקרב הארץ”...

 מראיין: קובי הלפרין
תצלומים: אגודת 'אפרת'
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לפי התמונות של ילדים מקשטים כל א
לעייפה  והעמוס  הקטן  במשרד  קיר 
בירושלים,  משה  קריית  בשכונת 
מפעל  כאן  מתנהל  כי  עדים  כאלף  מעידים 
החיים הגדול ביותר של ימינו. התמונות נשלחו 
ונמנעו  הפלה  לעבור  רצו  אימהותאשר  בידי 
אלף)!(  מ-60  למעלה  ניצלו  כה  עד  מכך. 
חייהם  אשר  תינוקות  ישראל,  בעם  תינוקות 
עלולים היו להיגדע בטרם יצאו לאוויר העולם.

ילודה  לעידוד  "אפרת"  אגודת  את  הכירו 
יהודית, למניעת הפלות ולביסוס חיי המשפחה. 
אם חכמינו ז"ל אמרו כי "כל המציל נפש אחת 
היו  מה  מלא",  עולם  קיים  כאילו  מישראל 
הנפשות  של  הגרנדיוזי  המספר  נוכח  אומרים 
לקחת  מבלי  אלה  וכל  "אפרת",  הצילה  אותם 
אשר  הילדים  ברוכות  המשפחות  את  בחשבון 
הגדול  החיים  'מפעל  תינוקות...  אותן  הקינו 

ביותר בימינו' אמרנו.?

להכרה  הראויה  הוולונטרית  העשייה  חרף 
לצוץ  החלו  חיים,  חפצת  בחברה  ותמיכה 
חסרות  והאשמות  בדים  סיפורי  בתקשורת 
בסיס נגד פעילות האגודה, מתוך מטרה לפגוע 

בתדמיתה ולהצר את צעדיה.

ביקשנו אפוא לשוחח עם האדם המוביל ועומד 
שנה  מארבעים  למעלה  "אפרת"  אגודת  בראש 
אחד  במקצועו,  כירורג  שוסהיים,  אלי  ד"ר   -
עבד  ובעולם,  בישראל  המוערכים  הרופאים 
כרם'  עין  'הדסה  הרפואה  בבתי  בכיר  כמנתח 
כרופאה  כיהן  ואף  בירושלים  צדק'  ו'שערי 

הרשמי של 'הכנסת'.

חיילים  חיי  הציל  ארגנטינה,  יליד  שוסהיים 
יום- ובמלחמת  הימים,  ששת  במלחמת  רבים 

בית  ומנהל  כמנתח  לשמש  נשלח  הכיפורים 
סואץ  בתעלת  לחימה  בשטחי  שדה  רפואה 

ובמצרים.

נושא  בישראל  לכותרות  עלה  תשל"ז  "בשנת 
ההפלות", פותח ד"ר שוסהיים, "עקב כך נחקק 
הפסקת  התיר  אשר  ההפלות'  'חוק  בכנסת 
בחיי,  לראשונה  כלכליות,  מסיבות  היריון 
מגיפה  בישראל  קיימת  כי  לעובדה  נחשפתי 
המונית של אובדן חיים על-ידי רבבות הפלות 

המתבצעות מדי שנה בשנה.

"שלושים שנה בלבד אחרי השואה, בה איבדנו 
בחר  אשר  כרופא  יהודים,  ילדים  מיליון 

לניצולי  וכבן  חיים  להצלת  חייו  את  להקדיש 
שואה, הזדעזעתי!

שנים  באותן  כי  מלמדים  סטטיסטיים  "נתונים 
התבצעו בישראל מדי שנה כ-60 אלף הפלות, 
ורק כמות אפסית מהן היתה מוצדקת מבחינה 
היו  המקרים,  של  המכריע  ברובם  רפואית! 
מסווה  הפלות,  להצדקת  הרפואיים  הנימוקים 

בלבד".

נבעה  רפואה  ללמוד  שוסהיים  ד"ר  בחירת 
ניצולי  מהוריו,  ינק  אותה  עולם  מהשקפת 
שואה, אשר חינכוהו על ערך 'קדושת החיים'. 
נעלה  הכי  הדבר  היא  חיים  הצלת  כי  "הבנתי 
בחר  גם  לכן,  אומר.  הוא  בעולם",  חשוב  והכי 
יש  בו  "תחום  בכירורגיה,  דווקא  להתמחות 
הרבה מאוד סיכויים להציל חיים רציתי להיות 

שותף לכך".

לא מפליא אפוא כי חשיפתו לממדים העצומים 
רבבות  של  חיים  באובדן  הלאומי'  'האסון  של 
לו  גרמה  יזומות,  הפלות  בשל  בשנה  תינוקות 
להצטרף לאגודת 'אפרת', האגודה הוקמה על-
אשר  פייגנבוים  הרשל  בשם  שואה  ניצול  ידי 
לפעול   – בחייו  עליונה  מטרה  לעצמו  הציב 
להחזרת האובדן העצום של מיליון וחצי ילדים 
פעילות  על-ידי  בשואה,  נספו  אשר  יהודיים 

לעידוד הילודה בישראל.

בראשות  שוסהיים  ד"ר  הוצב  קצר  זמן  בתוך 

בוקר  מידי  מתעורר  הוא  אז  ומיני  האגודה 
חיי  שיותר  כמה  להציל  מטרה  חדור  מחדש, 

תינוקות אשר חרב ההפלה מאיימת להכחידם.

המחקרים,  מראים  כך  קולטים  אינם  "רבים 
הוא  הראשונים,  חייו  בחודשי  גם  עּוָּבר,  כי 
למעשה יצור חי, וכבר יש לו מוח ולב", מסביר 
מתחבר  כאשר  נוצר  "אדם  שוסהיים,  ד"ר 
בתא  )הביצית(  האשה  ידי  על  נתרם  אשר  תא 
אשר נתרם על ידי הגבר. אם תאים אלה אינם 
 48 תוך  חייהם  את  מפסיקים  הם  מתחברים, 
והביצית  72 שעות. אך, אם הם מתחברים  עד 
מופרית על ידי התא הגברי, הביצית המופרית 
מקבלת פוטנציאל חיים עד 120 שנה. מבחינה 
באותו  מתחילים  אנוש  ייצור  חיי  ביולוגית, 

רגע".

והיום,  שניים  או  ילד  להציל  חשבנו  "בתחילה 
אומר  בשנה",  ילדים   4000 מציל  המפעל 
מודל  כי  מסתבר  שוסהיים.  ד"ר  בסיפוק 
פחות מתקדימי,   לא  הוא  פיתח  אותו  הפעולה 
העולם.  ברחבי  להוקרה  זוכה  פעילותו  ולכן, 
בין היתר, התקיים לכבודו בקונגרס האמריקני 
שלושים  במלאות  הצדעה  אירוע  בוושינגטון 
בהשתתפות  ב'אפרת',  לפעילותו  שנה 
ביקשו  הם  רבים,  קונגרס  וחברי  סנאטורים 
הצלחה  השיג  אשר  מהארגון  וללמוד  לשמוע 

כה רבה בישראל.

'אפרת'  של  הפעילות  אופי  את  מאפיין  מה 
לעומת ארגונים בחו"ל?

בביצוע  הכרוכות  האתיות  השאלות  "סביב 
הפלה קיים ויכוח עז במדינות רבות והמובילה 
שוסהיים,  ד"ר  מסביר  הברית",  ארצות  היא 
"מחד, חברי קבוצה הנקראתPro-Life  )=בעד 
יצור  רצח  היא  עובר  הפלת  כי  טוענים  חיים( 
בגוף  העובר  התפתחות  לטענתם,  אנושי. 
ואין  חייו  על  בעלות  לה  נותנת  אינה  האישה 
לראות בעובר חלק מ"זכות האישה על גופה". 
ולכן  מחיר,  בכל  עוברים  להציל  מטרתם 
של  מזוויעות  תמונות  מופיעות  בפרסומיהם 
הפגנות,  מארגנים  הם  הפלה.  לאחר  עוברים 
נגד  במאבקים  ועסוקים  חוקים  מחוקקים 

מרפאות ורופאים המבצעים הפלות.

בקבוצה  ההפלות  תומכי  מתייצבים  "מנגד 
בחירה(.  )=בעד   Pro-Choice הנקראת 
בכל  חלה  גופה"  על  האישה  "זכות  לטענתם 
מקרה. לשיטתם, העובר אינו אדם אלא מקבץ 
תאים חסר משמעות, מאחר ואין לו יכולת קיום 

"שלושים שנה בלבד 

אחרי השואה, בה 

איבדנו מיליון ילדים 

יהודים, כרופא אשר 

בחר להקדיש את חייו 

להצלת חיים וכבן לניצולי 

שואה, הזדעזעתי!
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האישה  וזכות  בעובר,  להתחשב  אין  עצמאית. 
להפיל אינה תלויה בו.

לדרכי  בתכלית  מתנגדת  "אפרת"  "אגודת 
 Pro-Life הראשונה  הקבוצה  של  המאבק 
בשום  כמוה.  בקיצוניות  נהגה  לא  ומעולם 
פרסום של אגודת "אפרת" לא ניתן למצוא את 
משמעית  החד  ההוראה  וכך  "רצח",  המילה 
הפגנה  ארגנה  לא  מעולם  "אפרת"  למתנדביה. 
המבצעים  רופאים  על  איימה  לא  ולבטח 
בהם  מקרים  בהחלט  יש  מכך,  יתרה  הפלות. 
"אפרת"  אגודת  מאידך  הפלה.  לבצע  חובה 
  .Pro-Choice-ה בקבוצת  תומכת  אינה  גם 
תחפושת  של  במעטה  חוצפה  לדעתי, 
במצב  הנמצאת  לאישה  לקבוע  פמיניסטית, 
להפיל,  חייבת  היא  כי  נפשית  ורגיש  שברירי 
מאחר וכך החליטו עבורה. אנחנו מאמינים ב- 
"בחירה   ,Pro-Choice after Information

מתוך ידיעה.

אגודת  כי  בקביעתך  מתבסס  הינך  מה  על 
"אפרת" אכן דואגת ומגינה על זכויות האשה?

הפלה  לבצע  השוקלת  הרה  אישה  של  "זכותה 
והכרת  הנושא  ידיעת  מתוך  להחליט   – היא 
מביצוע  כתוצאה  להופיע  העלולים  הסיכובים 
הקוראים  ארגונים  לצערנו,  יזומה.  הפלה 
לעצמם פמיניסטים אינם עושים דבר על מנת 
כן  "אפרת"  אגודת  אלה.  נשים  זכות  על  להגן 
מידע  לאשה,  מלא  מידע  הענקת  תוך  פועלת, 
שלנו  המדעי  והניסיון  הרפואה  על  המבוסס 
"אפרת"  אגודת  האחרונות.  השנה   38 במשך 
איננה מחליטה עבור האישה. היא רק מעניקה 

לה ידע ומשאירה את ההחלטה בידיה.

"על ידי הסרת הלחץ הכספי מהאם, ניתנת לה 
הזדמנות לעשות בחירה "אמיתית" אם לשמור 
קרובות,  ולעתים  התינוק  על  לשמור  לא  או 
ביכלתה לשכנע את בעלה, משפחתה או אפילו 
את עצמה, כי בעזרת התמיכה של 'אפרת' היא 

וילדה החדש יוכלו להסתדר.

"אנחנו בסך הכל רוצים כי קודם קבלת החלטה 
גורלית כל-כך יהיה לאנשים את המידע. לאחר 
מסכימים  אינם  ההורים  רוב  מתאימה  הסברה 

להרוג את פרי-בטנם".

"הבחירה וההחלטה אם לבצע הפלה או ללדת 
שוסהיים,  ד"ר  מבהיר  האישה",  בידי  רק  היא 
השלכות  עם  רפואי  תהליך  היא  "הפלה 
פסיכולוגיות. הרי אנו דורשים מהרופא המטפל 

שלנו לקבל כל מידע לפני ביצוע תהליך רפואי 
לגבי  נוסף  לרופא  פונים  ולעתים  שהוא  כל 
חשוב  מידה,  באותה  שונות,  טיפול  אפשרויות 
והאפשרויות  המידע  כל  את  תקבל  אשה  כי 
על  להשפיע  היכולים  בפניה,  העומדות 

החלטתה אם לבצע הפלה".

על  שוסהיים  ד"ר  מצביע  מצטבר",  "מניסיון 
הגורם הדומיננטי ביותר בשיקול הנשים לבצע 
לא  הנשים  של  המוחלט  "רובן  כסף.  הפלות: 
לעתים  אבל  הפלה,  לעשות  רוצות  באמת 
לתוך  נשאבות  עצמן  את  מוצאות  הן  קרובות 
לחץ  או  כלכלי  שיקול  מתוך  האווילי  הרעיון 
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החוששים  משפחותיהן  או  מבעליהן  חיצוני 
כאשר  ואכן,  עליהם  ייפול  הכספי  העול  שמא 
מסירים את החששות הכספיים, רובן המוחלט 

של הנשים חפצות להמשיך את ההיריון.

"כרופא אני חש כי עלי להציג לאישה בהריון, 
והסביבה  החברתי  הלחץ  מול  מלאים,  נתונים 
המציגה את תמיכתה בהפלה כאילו הם דואגים 
מתוך  לעצמם  דואגים  למעשה  אבל  לאישה, 
יגידו', הרי בסופו של דבר,  'מה  חשש צר של 
הצלקת  את  חייה  לשארית  תישא  האישה  רק 
הנפשית במקרה של הפלה, החמורה עשרות-

מונים מהתמודדות עם גידול ילד".

על סמך מה אתה קובע מה קל ומה חמור?

"אפרת",  באגודת  טופלו  נשים  אלף  "מעל-60 
תמיכה  קבלת  לאחר  הפלה.  לבצע  רצונן  עקב 
וסיוע הן שינו את דעתן, ואפילו אחת מהן לא 
הביעה צער על הבאת הילד לעולם. כל הנשים 
לתת  החלטתן  על  ומאושרות  שמחות  הללו 

חיים לעובר אשר היה בבטנם.

בחולים  יום  יום  מטפל  אני   ,1963 משנת 
למי  להבטיח  יכולת  לי  אין  שונות,  במחלות 
מהם כי הטיפול, התרופה או הניתוח – יצליחו. 
להבטיח  יכול  אני  בו  היחיד  הרפואי  המצב 
ולתת אחריות הוא לאשה בהריון, רק לה אוכל 
לא  לעולם  תפיל,  לא  אם  כי  מלא  בפה  לומר 

תצטער על כך.

בלבד  האישה  בידי  ההחלטה  כאמור,  "אך 
החוק  מחייב  גם  וכך  מודעת,  הסכמה  מתוך 
בשל  נשקלת  הפלה  אם  ובחוכמה.  בישראל 
מצב כלכלי, אנו מציגים בפניה, בנוסף להפלה, 
כלכלית  בעזרה  להסתייע   - נוספת  אפשרות 
 - האפשרויות  שקילת  לאחר  האגודה.  בידי 
- תוכל האישה לקבל החלטה  עזרה או הפלה 
בריאה יותר, נפשית, רצונית ופמיניסטית. היא 
באופן  חופשית  בחירה  מתוך  באמת  בוחרת 
עצמאי, מתוך מגוון אפשרויות פתרון למצבה, 
 – לכאורה  היחידה  האופציה  של  מכפייה  ולא 

להפיל".

לאגודת 'אפרת' רשת של מעל 3,000 מתנדבות 
לעיתים  אשר  נשים  הארץ,  ברחבי  הפזורות 
והן  'אפרת'  באגודת  בעצמן  נעזרו  קרובות 
וההדרכה  הסיוע  על  מאוד  תודה  אסירות 
מתוך  הפלה.  לעשות  לא  ההחלטה  לקבלת 
לנשים  ומסייעות  מתנדבות  הן  הטוב,  הכרת 
נתון  רגע  ובכל  דומה  הנמצאות במצב  אחרות 

השוקלת  אישה  לקריאת  להירתם  מוכנות 
לערוך הפלה.

שעות  וארבע  עשרים  מצלצלים  "הטלפונים 
המיילים,  דרך  גם  פניות  ומתקבלות  ביממה 
שוסהיים  ד"ר  דקות",  תוך  בהן  מטפלים  אנו 
מעניק הצצה לגורליות המאפיינת את פעילות 
ופיקוח  זמן  של  בעניין  מדובר  "הן  האגודה, 
האישה  כי  הלילה,  באמצע  גם  לפעמים  נפש. 
לעיתים  בבוקר.  למחר  ההפלה  את  קבעה 
רק  והיא  להימנע  הרצון  באישה  מתעורר 

מחפשת עידוד וגב".

לבית  בדרכה  הנמצאת  אישה  משכנעים  איך 
כרופא  מדבר  "אני  הפלה?  לבצע  החולים 
ומתבסס רק על רפואה ומדע ולא מכניס שום 
הלכה,  פוסק  אינני  דתי,  או  מוסרי  ערכי  דבר 
לא משכנע ולא אומר לאישה 'אל תעשי הפלה' 
אני מכבד את רצונה להפסיק את ההיריון אך 
של  בריאותה  טובת  את  לידע  כרופא  מחובתי 
ההיריון  הפסקת  את  למחוק  אפשר  אי  אישה. 
מהזיכרון, וכאמור מתוך כל המקרים עד היום, 
אף אשה לא הצטערה על ההחלטה כך לוותר 

על ההפלה.
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כשישים  'אפרת'  אגודת  הצילה  היום,  עד 
קמפיין  כי  סבור  שוסהיים  ד"ר  תינוקות.  אלף 
לירידה  הגורמים  בין  הוא  שלהם  ההסברה 
המתת  בשיעור  חלה  אשר   ,13% בשיעור 
בעבודתי  רואה  אני  לא-ל,  "תודה  העּוָּברים. 
בסיפוק.  אומר  הוא  רבה",  הצלחה  ב'אפרת' 

לפגוש  ההרגשה  נהדרת  כמה  מושג  לך  "אין 
ובזכות  הפלה,  לבצע  רצו  אשר  משפחות 
פעילותנו חזרו בהן מכוונתן והביאו עוד כמה 

ילדים לעולם".

עיניו  מול  אל  רואה  שוסהיים  ד"ר  ועדיין, 

זוכים  אינם  אשר  עוברים  אלפי  עשרות  גם 

"במיוחד  אומר,  הוא  מאוד",  "כואב  להיוולד. 

במעט  אפשר  איך  יום-יום  רואה  אתה  כאשר 

הרבה  כל-כך  להציל  נכונה  ובעזרה  הסברה 

ילדים”. 



היהודים כ אנחנו  קטנים,  על  שמדברים 
ִמָּכל  ַהְמַעט  מהיותנו  חוץ  בזה.  גדולים 
של  בקטע  חזקים  גם  אנחנו  ָהַעִּמים, 
שלא  בקטנוניות.  אפילו  לפעמים  קטנות. 
לדבר על ה'בקטנה', שיחד עם חבריו הסלנגים 
שנשאר  במה  ונוגס  שמות  עושה  והאימוג'ים, 

מהשפה שלנו.

אלוקים  כן.  הירח.  הוא  בתורה  הראשון  הקטן 
בגלל  ואז,  לשמש,  שווה  בגודל  אותו  בורא 
במקום,  לא  מכתש  פליטת  או  פה,  פליטת 
בורא עולם מצמצם אותו ומעמיד אותו בפינה. 
)בראשית  ַהַּלְיָלה".  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּקטֹן  "ַהָּמאֹור 
גם  אותך  משאיר  אני  מילה  עוד  טז'(  א',  פרק 

שבת בשמירה.

הקטן התורן הבא היה חם, בנו הצעיר של נח. 
אבל גם זה לא נגמר טוב. "ַוִּייֶקץ נַֹח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע 
ן", )בראשית פרק ט',  ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקטָֽ
הבחורצ'יק  את  מקלל  נח  למה?!  למה,  כד'(. 
קל הדעת שעשה מה שעשה והופך אותו לעבד 

לאחיו.

מתחילים  הקטנים  במספר,  מהשלישי  אבל 
ְּבָנּה  ֲעקֹב  ְליַֽ ַוִּתְקָרא  "ַוִּתְׁשַלח  כבוד.  לעשות 
אבינו  יעקב  מב'(.  כז',  פרק  )בראשית  ַהָּקָטן", 
בגרות  הפגין  אבל  עשיו  מאחיו  קטן  שהיה 
והוריש  הדרך,  כל  לאורך  הכלל  מן  יוצאת 
"ְוִהֵּנה  בנימין.  זקוניו,  לבן  הנכבד  התואר  את 
ַהָּקטֹן ֶאת ָאִבינּו", )בראשית פרק מב', יג'(, כמו 

שאמרו השבטים ליוסף כשבאו לחלות פניו.

הבא בתור היה אפרים, שעליו בחר יעקב לשית 
את יד ימינו תחת מנשה הבכור באמרו, "ָיַדְעִּתי 
ִיְגָּדל  הּוא  ְוַגם  ְּלָעם  ִיְהֶיה  הּוא  ַּגם  ָיַדְעִּתי  ְבִני 
ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמֹלא 

ַהּגֹוִים" )בראשית פרק מח', יט'(.

זוהרת  הלא  למשבצת  שנכנס  מי  בנביאים 
פתיחה  נתוני  עם  שמתחיל  המלך,  דוד  הוא 
א'  )שמואל  ַהָּקָטן"  הּוא  "ְוָדִוד  מבטיחים,  לא 
ישי  של  מבניו  האדמוני  הקטן  יד'(,  יז',  פרק 
ומופקד  במלחמה  מלהשתתף  מנוע  שאפילו 
האמת.  ברגע  מתייצב  אך  הצאן,  רעיית  על 
מציל את המערכה כשהוא בא בשם ה' אלוקי 
עטוי  הפלישתי  הענק  גלית,  את  ומכה  ישראל 
השריון, במקל ורוגטקה. חמישה חלוקי אבנים 

נהלי  את  דחוף  לעדכן  צריך  עליו.  בזבז  הוא 
הפתיחה ביידוי אבנים. 

שהחזיק  קטנותא,  יוסי  רבי  זה  היה  במשנה 
יצעק  אם  גם  שאחריו,  מי  וכל  בתואר  אחרון 
שלמה  בחירות  תעמולת  וינהל  בימה  כל  מעל 
להכנס  יזכה  לא  קטן!',  'אני  קטן!',  'אני  של, 
ָּפְסקּו  ַקְטנּוָתא,  יֹוֵסי  ַרִּבי  "ִמֶּׁשֵּמת  כי  למועדון. 
ֶׁשָהָיה  ַקְטנּוָתא,  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  ֲחִסיִדים. 

ַקְטנּוָתן ֶׁשל ֲחִסיִדים" )סוטה פרק ט'(.

אז תעשו קפה קטן, תערבבו פעם פעמיים, לא 
להגזים עם הסוכר, ותקשיבו דבר תורה. קטן.

פורים קטן של שנת תשמ"א, כינוס ילדים ב770 
שליט"א  מלובביץ'  הרבי  יורק,  ניו  בברוקלין 
לאט,  לאט  הילדים,  לפני  מדבר  המשיח  מלך 

כדי שיבינו כולם. ומה הוא אומר להם?

הכח  וזה  קטנים,  אתם  קינדערלאך,  ילדים, 
שלכם.

מאות  הרבי,  אמר  קטן',  ב'פורים  התאספנו 
קטנים וקטנות השייכים לעם ישראל, עמו של 
ומצפים  מחכים  ומתכוננים,  הוא',  קטן  'יעקב 
לקבל בקרוב ממש את פני 'דוד מלכא משיחא', 
המודגש  הקטנות  ענין  מהו  ַהָּקָטן.  הּוא  ָדִוד 

כאן? על כל אחד ואחד מאיתנו להתבונן בזה.

לילדים,  הרבי  הסביר  הקטן,  של  ייחודיותו 
הגדול',  ל'מאור  שלו  הישיר  בקשר  הוא 
לקב"ה בעצמו, ביכולת הקיבול שלו ממקורות 
עליונים. זוהי נתינת הכח עבורו להאיר את כל 
סביבתו, הוריו, אחיו וחבריו. כי אולי הוא קטן 
מחובר  הוא  אך  צבאיהם,  וכל  וארץ  משמים 
כמו  יכול-כל.  הוא  שבכוחו  העליון.  למקור 
דוד המלך, הקטן, ששינה את המפה היהודית 

בדורו.

ודורש  הרבי,  מבטיח  יהיה,  גדול  הקטן  זה 
מקומם  את  לנצל  נשימה  באותה  מהילדים 
העכשווי המיוחד ולהשפיע במעגלים הקרובים 
עלינו  שקטן  להבין  מאיתנו  דורש  והרחוקים. 
הסיפור של קטנוניות, וקטנים עלינו תירוצים, 
להתקדם גבירותי ורבותי, להתקדם ולנצל את 
או  זעיר  נראה  הוא  אם  גם  העכשווי  המיקום 

פעוט או זניח, כי קטן זה גדול.  

פורים קטן עלי

מועדון
בצל מועדי השנה   בצלאל עמית

עלינו להבין שקטן עלינו 

הסיפור של קטנוניות, 

וקטנים עלינו תירוצים, 

להתקדם גבירותי ורבותי, 

להתקדם ולנצל את 

המיקום העכשווי גם אם 

הוא נראה זעיר או פעוט 

או זניח

חודש אדר א' תשע"ט 22

אדר א'

י"ד
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דאבל אדר
מחשבות טובות

אביטל חיים

אדר הרזרבה שקיבלנו השנה ממלא את ה
ונותן עוד מעט  פינו שחוק חודש קודם 
החג  לפני  פסח.  לפני  לנשימה  אוויר 
שטורף את הקלפים כולם ומשכיח ממני את שמי, 
את  רק  וחזוניי.  וחלומותיי  ילדיי,  מספר  מוצאי, 
הכתובת שלי אזכור ואת מספר חדריה וארונותיה. 
סדורה,  לנשימה  זמן  עוד  מספק  הנוסף  האדר 
לתכנון תחפושות ומשלוחי מנות ולשמחה בשפע 

משוחררת דאגות. נס שלא קיבלנו ניסן כפול.

הזה?"  המעובר  החודש  של  הסיפור  מה  "אז 
זאטוט  עומד  כשמולי  בקדחתנות  חושבת  אני 
גדול.  אחד  שאלה  סימן  פניו  וכל  שבע  בן 
שומע.  שהוא  ראשונה  פעם  אדרים?  שני 
תלוש  נראה  ראשו  שעל  החודש  ראש  כתר 
הממתקים  ושקית  מתמיד  פורפורציה  וחסר 
מכילה  הגיוני.  הרכב  נטולת  בידו  המתנדנדת 
יותר  חביבים  צבירה  מצבי  שידעה  המן  אוזן 

ופירורי במבה לרוב.

את  אני  אמצא  איך  בכיתה,  הצליחו  לא  אם 
המילים להסביר לו. מה אומר לו, שיש הפרש בין 
ששנת  הירחי?  התיארוך  לבין  השמשי  התיארוך 
החמה מותירה לשנת הלבנה אבק ושארית של 11 
יום בשנה שמצטרפים לחודש נוסף? מה אספר לו 
על אסטרונומיה וגרמי השמים, על קידוש החודש 

על פי בית דין ועל לוח השנה היהודי.

אביונית  לימין  לימיני,  עמד  עולם  בורא  אבל 
להושיע משופטי נפשה, ונתן מילים בפי ליישב 

את דעתו. לפחות לנסות.

התחלתי  הירח?"  או  השמש  גדול,  יותר  "מי 
לגשש. "השמש" אמר הילד, "והירח?" ניתבתי 
"למה  במתיקות.  נידב  הוא  "פיצקי",  הלאה, 
הכי  הכי  להיות  רצה  הוא  "כי   - קטן?"  הירח 
קטן"  אותו  עשה  השם  ולכן  השמש  כמו  גדול 

הוא שלה מזכרונו את תחילת ספר בראשית.

יותר,  קטן  בגלל שהירח  מבין מתוקי,  "אז אתה 
הוא יותר איטי מהשמש, ולכן צריך לתת לו יותר 
זמן" אמרתי והסתכלתי בפניו, מנסה לבדוק אם 

הוא אוחז ראש. "לאן הירח צריך להגיע שמחכים 
לרווחה.  קרועות  בעיניים  הקשה  הוא  לו?" 
"השמש והירח מקיפים את כדור הארץ" אמרתי, 
נצמדת לשיטה היהודית, "אבל השמש עושה את 
מהירח,  מהר  יותר  השלמה  השנה  של  הסיבוב 
לכן פעם בכמה שנים צריך לתת לירח עוד חודש 

להדביק את הקצב של השמש"

הייתה  שלו  השתיקה  הבין,  לא  הוא  להבין 
של  הכתר  את  הטיב  הוא  ומהורהרת,  עמוקה 
שיהיה  "העיקר  והפטיר,  לראשו  רושחודש 
בגלל  הבטיח,  המנהל  השנה,  ענק  פורים  שוק 
יחלוף,  שהנושא  לפני  אדר".  חודש  שני  שיש 
הזדרזתי להותיר לו עוד חומר למחשבה, "אתה 
חודש  ולא  אדר  שני  דווקא  עשו  למה  יודע 
את  לשמח  יכול  אדר  חודש  עוד  רק  כי  אחר? 
הירח שמאוד עצוב בגלל שהוא קטן, השם נתן 

לו עוד חודש שמח, במיוחד בשבילו".

אחרי  בחלון  עומד  אותו  ראיתי  בערב  בשש 
צחצוח השיניים ומסתכל. מתבונן בירח שהיה 
לו  לוחש  אולי  הרקיע,  ברום  דומם  שם  תלוי 
שלא ידאג, או מבטיח שיעשה לו עם החברים 
כל כך שמח בקידוש לבנה הבא עד שישיג את 

השמש פעמיים בסיבוב.

עיניים  אני  גם  מרימה  עצמי  את  מצאתי 
ועל  הלבנה  על  מסתכלת  השמים,  לקטיפת 
עם  על  חושבת  מסביב,  המפוזרים  הכוכבים 
ישראל שנמשל ללבנה, שמקבל גם הוא חיזוק 
מישה  'מישה  ניחר  בגרון  שר  הכפול,  מהאדר 
מקבל  אדר,  חודש  ראשי  בדאבל  אדר'  נכנס 
מנת שמחה גדושה בת שישים יום תוססים של 
שמספק  קטן  פורים  אפילו  בשמחה',  'מרבין 
שאם  למסקנה  ומגיעה  למסיבה  סיבה  עוד 
שנותנת  גדולה  שמחה  הוא  יחיד  אדר  חודש 
לא  רזרבי  אדר  חודש  אזי  השנה,  בכל  אותות 
רק משמח ברמות אחרות אלא גם סופח כמה 
גאולה,  של  קונוטציה  ומכיל  שליליים  רגשות 
גדול  שלם,  סוף  סוף  יהיה  הירח  בגאולה  כי 

ומחייך. כמו עם ישראל שנמשל לו. 

מצאתי את עצמי מרימה 

גם אני עיניים לקטיפת 

השמים, מסתכלת על 

הלבנה ועל הכוכבים 

המפוזרים מסביב, חושבת 

על עם ישראל שנמשל 

ללבנה, שמקבל גם הוא 

חיזוק מהאדר הכפול
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מזל דגים: דג סלמון שלם בתנור
המרכיבים:

● דג סלמון שלם

● 2 בצל

● 4 עגבניות

● מלח

● פלפל לבן

לקישוט:
● לימון

● פטרוזיליה

אופן הכנה:
1. שוטפים את הדג היטב, מוציאים את הראש ואת הזנב, פותחים 

את בטן הדג ומשאירים את הדג שלם.

מתבלים  קטנות,  לחתיכות  העגבניות  ואת  הבצל  את  חותכים   .2
במלח ופלפל ושמים בבטן של הדג. על העור של הדג  שמים מלח 
ופלפל ואז עוטפים את כל הדג עם נייר כסף, )שכבה אחת בלבד(.

)תלוי  בממוצע  וחצי  כשעה   , מעלות   200 על  בתנור  שמים   .3
בגודל הדג(.

ומנסים  כסף  הנייר  את  פותחים  מוכן,  הדג  לוודא  כשרוצים   .4
להרים את העור של הדג, אם הוא מורם בבת אחת, סימן שהדג 

מוכן.

ושמים  העור  את  לו  מוציאים  מהתנור  הדג  את  כשמוציאים   .5
על  שלם  כשהוא  הדג  את  ומניחים  ופטרוזיליה,  לימון  כקישוט 

השולחן.

אורחים  כמה  מושג  לכם  כשאין  מצוין  מתכון  זה  לדעת:  חשוב 
יגיעו. היות ומדובר בדג שלם וגדול, כולם לוקחים כמה שרוצים. 
כשמגיעים לעצם במרכזו של הדג, הופכים אותו ומקשטים גם את 

הצד השני בלימון ופטרוזיליה. 

פורים קטן? קורה עכשיו!
השנה מציינים ברחבי העולם היהודי 'מיני חג' ייחודי הקרוי 
'פורים קטן', ב-י"ד וט"ו לחודש אדר א' )19 ו20 בפברואר.(

מהו 'פורים קטן'?
הגדול  פורים  את  חוגגים  היינו  בו  יום  הוא  קטן'  'פורים 

והמוכר, אלמלא הייתה השנה מעוברת.

מהי שנה מעוברת?
שנה מעוברת, הינה שנה בה מוסיפים חודש למעגל השנה 
מציינים פעמיים את  ולכן   12 חודשים במקום   13 העברי, 
חודש אדר. "אדר ראשון", ו"אדר שני", או בקצרה "אדר א'" 

ו"אדר ב'".

השנה  מחזור  בין  תיאום  על  לשמור  נועדה  מעוברת  שנה 
השמש.  מחזור  לבין  הירח  מחזור  לפי  הנקבע  העברי 
חודשי הירח קצרים מעט וממילא נוצר במשך הזמן פיגור 
אחרי חודשי השמש. אחת לכמה שנים 'סוגרים את הפער' 

באמצעות הוספת חודש אדר ללוח היהודי.

מתי  אם-כן חוגגים פורים?
בשנה מעוברת, כמו שלנו, חוגגים את חג הפורים ה'מקורי' 
בי"ד וט"ו אדר שני, ]השנה, ב-20 ו-21 במרץ[ ואילו באדר 
ראשון מציינים וחוגגים ב'קטנה' את 'פורים קטן' כתזכורת 

לחג פורים ה'גדול' אשר יופיע בדיוק בעוד חודש.

מה עושים ב'פורים קטן'?
לא קוראים מגילה, לא עוטים מסיכות, לא משגרים משלוחי 
מיוחדים  מנהגים  אין  למעשה,  לאביונים..  ומתנות  מנות 
כמו  ושמחה  משתה  להוסיף  המצווה  זולת  קטן  לפורים 

הכנה ו'תזכורת' לפורים האורגינלי.

אך היות וחכמינו ז"ל קבעו כי מדובר ביום חג, אזי כמו כל 
יום חג ושמחה, אסור לצום בו, במהלך התפילות משמיטים 
חטאים  המזכירים  ]קטעים  והוידוי  ה'תחנון'  קטעי  את 

ועוונות[ וכן לא מספידים מתים.

נציין כי היו חכמי הלכה גדולים אשר ערכו סעודה גדולה 
משתה  לב  "וטוב  כנאמר  יפה,  מנהג  אכן  קטן,  בפורים 

תמיד", אך הוא אינו חובה.

מושג בכפית



25

קצת על עצמי:
בכפר  וגדלתי  נולדתי  שניאורסון,  אריה  שמי 

חב"ד. בן 39 אבא ל-2 ילדים מקסימים.

במה אני עוסק:
"דגי  המפורסמת  הדגים  חנות   - עסק  מנהל 

שניאורסון".

מדוע בחרתי במקצוע:
לא ממש בחרתי... נכנסתי לזה. את העסק פתח 
אבי, הרב משה זלמן שניאורסון ע"ה. בתחילה 
ושילב  חב"ד  ספר  בתי  וכמנהל  כמורה  עבד 

במקביל, עבודה במשק ובחקלאות.

למצוא  הצורך  עלה  המשפחה  התרחבות  עם 
עסק  את  פתח  הוא  לכן,  נוסף  הכנסה  מקור 
שנות  בסוף  שניאורסון'.  'דבש   - הדבש 
השמונים היו כמה שנים קשות מאוד לתעשיית 
ובפרחים,  בצוף  תלוי  הדבש  הטבעי,  הדבש 
הייתה  והפרנסה  האוויר  ממזג  נפגעו  אשר 
אז  התגורר  מנחם,  הגדול,  אחי  מצויה.  פחות 
עסק  להקים  אבי  את  שיכנע  והוא  יורק  בניו 

לדגים בכפר חב”ד.

אבי קיבל בזמנו את ברכתו של הרבי מלובביץ' 
אך  אחי  להצעת  סרב  ולכן  בחקלאות  לעסוק 
היתה  הרבי  תשובת  הרבי,  את  לשאול  הסכים 
'חקלאות  חקלאות,  גם  הוא  בדגים  העיסוק  כי 

ימית'. מאז הכול היסטוריה.

העיקרון המוביל אותי:
תחום  הוא  בדגים  מסחר  ויושר.  צדק  שירות, 
בו קל מאוד להונות את הלקוח, כי אנשים לא 
הניקוי,  לפני  הדג  היה משקלו של  יודעים מה 
ולהבדלי המחירים בין ה'נטו' של הדג שהלקוח 
המחיר,  נקבע  פיו  שעל  ה'ברוטו'  לבין  מקבל, 

ולכן חשוב מאוד היושר של המוכר. 

מה היכולות של איש מקצוע 
בתחום:

כולם  דג.  של  טריות  לזהות  למשל;  הרבה, 
יודעים שכאשר הדג אינו ראוי למאכל, מריחים 
מיד. אבל בשלב הקודם לכך, הדג עדיין נראה 
טוב אך באמת לא נשאר לו עוד זמן רב - מצב 
אותו לומדים להכיר בעין עם הזמן. היום, אני 
מסתכל בעיניי הדג או ממשש את בשרו ויכול 

לזהות מיד אם הדג טרי או מגיע לקיצו.

מה העסק שלך נותן ללקוחות:

דגים מובחרים ושירות טוב. כחנות דגים בוטיק 
אנחנו לא מנסים להתחרות ברשתות הגדולות, 
טריים  דגים  משווקים  אנחנו  במחיר.  לא  ודאי 
וברמת  ביותר  הגבוהה  ברמה  קפואים  או 

הכשרות המהודרת ביותר.

אנשים משווים לעיתים ביננו לרשתות גדולות, 
אך אי אפשר להשוות בין טיב הסחורה, איכות 
מה  לבין  אלו,  ברשתות  שמוכרים  הדגים  וסוג 
שנמכר בחנויות דגים. העובדה היא שבהשוואה 
יותר,  זולים  לחנויות דגים טריים בענף, אנחנו 
יותר  נמוך  אצלנו  שהמחיר  לעיתים  גם  וקורה 

גם מהרשתות.

נקודת חיבור חסידית:

משתדלים  אנחנו  ומלידה,  מבטן  כחב"דניקים 
יש  העבודה.  במסגרת  ושליחות  תוכן  ליצוק 
לנו בעסק פינת הנחת תפילין, וכל ספק, סוכן, 
המלצה  מקבל  מזדמן,  לקוח  או  משלוחן, 
חינמי  בשירות  תפילין  להניח  כיצד  והדרכה 

לחלוטין 

משאלה לסיום:

אשר  הגדולה  לסעודה  הלוויתן  דג  את  להכין 
עם  יחד  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  תיערך 

שור הבר ויין המשומר. תיכף ומיד ממש, אמן!

המקצוענים

מסחר בדגים הוא תחום 

בו קל מאוד להונות את 

הלקוח, כי אנשים לא 

יודעים מה היה משקלו של 

הדג לפני הניקוי, ולהבדלי 

המחירים בין ה'נטו' של 

הדג שהלקוח מקבל, לבין 

ה'ברוטו' שעל פיו נקבע 

המחיר, ולכן חשוב מאוד 

היושר של המוכר

יש מזל לדגים
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משמעות החיים

• הרבי מלך המשיח במכתב לאישה  ידן אנו מתחברים עם ה'.  ניתנו לתועלתינו ועל  התורה והמצוות 
המבקשת לדעת מדוע הגישה היהודית 'מגבילה' חירותה.

 ב"ה. ו שבט ה'תשל"א
 ברוקלין, ניו יורק

ברכה ושלום:

את  בו  מכתבך  את  מה  באיחור  קיבלתי 
למחויבות  בנוגע  ספקותייך  אודות  כותבת 
הינם  ומצוות,  תורה  לדעתך  לאידישקייט. 
ביצירתיות,  האדם  את  ומגבילים  מצומצמים, 
העצמית,  והבחירה  החשיבה  בתחום  במיוחד 
רעיון  עם  אלה  חיים  ליישב  קשה  וממילא  

החירות האישית.

הגישה אותה תיארת, מפתיעה במקצת, כאשר 
היא נשמעת מאדם הגיוני. אני מניח כי הקושי 
נובע מהבנה שטחית של משמעות 'קבלת עול 
רומזת  'עול'  המילה  באשר  והמצוות',  התורה 

לצמצום.

מקבל  אדם  היומיום,  בחיי  האמת,  למעו 
גם  שאלות,  בלי  לפיהם  ונוהג  רבים  נתונים 
חקרנית.  נטייה  ובעל  מוכשר  מלומד,  הוא  אם 
וודאי  ואת  מדעים  למדת  קולג',  כתלמידת 
יודעת כי בפעילות בפיזיקה ובטכנולוגיה, אדם 

אינו בודק כל שלב ראשוני על ידי אימות דרך 
לדוגמה;  אישי.  באופן  ניסויים  ועריכת  מחקר 
לפני-כן  עורך  אינו  מטוס  על  העולה  אדם 
לוודאות  כדי  וכדו',  באווירודינמיקה,  מחקר 
בטיחות המטוס האמור להביאו ליעדו לפי לוח 

זמנים מתוכנן. 

הפיזית.  הבריאות  מתחום   - נוספת  דוגמה 
מזיקים  או  כמועילים  מוכרים  רבים  דברים 
לבריאות האדם. איש אינו מנסה לאמת תועלת 
התנסות  ידי  על  מסוימת  תרופה  של  נזק  או 
מחקר  לערוך  חזקה  נטייה  לו  יש  ואם  אישית. 
נחקר  לא  יבחר תחום אשר  בודאי  הוא  וניסוי, 

בעבר. 

כך מקובל באופן כללי ומובן מדוע. מקצוענים 
חקרו במידה רבה שטחים אלה וקבעו מה טוב 
ומה מזיק לבריאות הגופנית, או פיתחו שיטות 
ולכן   – נוספת  טכנולוגית  להתקדמות  כבסיס 
הטוב,  במקרה  היא  הללו   הניסויים  על  חזרה 
בזבוז זמן, ומאידך אין כל ביטחון כי לא תעשה 
ותהינה מסקנות  הניסוי,  בעת  כל שהיא  טעות 

דברים  והיו  אסון,  הרות  תוצאות  או  מוטעות, 
מעולם.

גם  נכון  גופנית  לבריאות  בנוגע  לעיל  האמור 
לגבי בריאות רוחנית, לגבי יכולתה של הנשמה 
אחת  על  עצמית.  והגשמה  שלמות  להשיג 
כמה וכמה כאשר בריאות רוחנית באופן כללי 
קשורה בבריאות גופנית, במיוחד כאשר מדובר 

ביהודי. 

בורא האדם, הוא גם בורא העולם ומנהיגו. יש 
ומצופים  הדרושים  הכישורים  את  בוודאי  לו 
ולעולם.  לאדם  טוב  מה  לדעת  סמכות,  מכל 
בחסדו, סיפק לנו ה' תוצאות מוחלטות בהביאו 
לתשומת לבנו כי אם ננהג בחיי היומיום בדרך 
מסוימת, נזכה לנשמה בריאה בגוף בריא, מתת 
נחוצה עבורנו, בעולם הזה כמו גם בעולם הבא. 
הוא גם השאיר כמה שטחים בהם נוכל לערוך 
בחוקים  מתנגשים  אינם  באם  פרטיים  ניסויים 

אשר נקבעו על ידו.

אדם  אם  כי  לחלוטין  ברור  אחרות,  במילים 
מתאימות  יכולות  לו  ויהיו  זמן,  מספיק  יחיה 

"האם התורה 
היא עול?"

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 
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הפרעה  בלי  ניסויים,  של  שונים  סוגים  לערוך 
וללא טעות, הוא ללא ספק יגיע לאותה מסקנה 
לשמור  הצורך  לגבי  ה',  בתורת  הנמצאת 
כאמור  אולם,  וכו'.  וכו',  כשר,  לאכול  שבת, 
הטוב  וטבע   – האינסופיים  בחסדיו  ה'  לעיל, 
להיטיב – רצה לחסוך מאתנו את הטירדה, ואת 
התוצאות  את  לנו  נתן  לכן  לטעות,  האפשרות 
וגם  לחקור,  והיכולת  הנטייה  לתועלת  מראש, 

עבור אלה אשר להם לא נתנו יכולות אלה.

הביטוי 'עול' בהקשר לקבלת התורה והמצוות 
הטבע  כי  לעובדה  מתייחס  היומיום  בחיי 
היצר  וגם  הוא  באשר  סמכות.  דורש  האנושי 
פיתוי  לפיתוי.  להיכנע  בקלות  עלולים  הרע, 
אולם  בסוף.  מריר  אך  בתחילה  מתוק  הינו 
הטבע האנושי גורם לעיתים לאנשים להתעלם 

מהתוצאות המרירות בגלל הסיפוק הראשוני. 

מבוגרים,  גם  קרובות  ולעיתים  ילדים, 
מסוימים  למאכלים  מהתמכרות  המוזהרים 
העלולים להזיק ולגרום למחלות בשלב מאוחר 
יותר יכולים, למרות הכל, להתפתות כדי לספק 
אם  גם   העכשווית  תשוקתם  או  תאבונם  את 
'עול'  ה'  לנו  נתן  לכן  המשמעות.  להם  ברורה 
לא  כי  ולדעת  להתחנך  דרך  ומצוות,  תורה 
משנה אם אנו מבינים או לא, עלינו לבצע את 

ציווי ה' ללא קושיות.

נקודה נוספת, היא היבט  מאד בסיסי של רעיון 
לנו  ניתנו  והמצוות  התורה  ומצוות:  תורה  'עול' 
בחיים  וגם  בעולם  כאן  בחיינו  לתועלת  כאמור 
בו  ערוך  לאין  עליון  מאפיין  ישנו  אך  הנצחיים, 

ה' חנן את התורה והמצוות - התכונה לאחד את  
אשר  ה',  עם  האדם  כלומר  הבורא,  עם  הנברא 
בצורה אחרת אין להם שום דבר משותף. במתן 
עמו  להתחבר  ה'  לנו  איפשר  המצוות  מערכת 
ולהתעלות אל מעבר לגבולות של ישות מוגבלת.

המשתרע  גשר  מהווים  והמצוות  התורה 
מהנברא,  הבורא  את  המפרידה  תהום  מעל 
ולהתחבר  להתרומם  לאדם  ומאפשרים 
תורה  מקיים  הוא  אם  רק  כמובן  לאלוקות, 
ומצוות כי הם רצונו ומצוותיו של הקדוש ברוך 
גם  לכן  לנשמה,  או  לגוף  שכר  בשל  ולא  הוא 
קיום  לפני  אומר  יהודי  אותם  הברכה  מילות 
במצווה,  התועלת  את  מזכירות  אינן  מצווה, 
קדשנו  "אשר  לעובדה  דווקא  ומתייחסת 

במצוותיו וציוונו".

העמוק  בנושא  וכהנה  כהנה  עוד  להוסיף  ניתן 
דלעיל,  השורות  כי  מאמין  אני  אולם  כל-כך, 
די  בהן  יש  בכמותן,  מוגבלות  היותן  למרות 

בנוסף,  הנכון.  ההיבט  את  להבהיר  כדי  והותר 
אנ"ש  בקרב  חברים  בענין,  להרחיב  תרצי  אם 

בלונדון, ודאי ישמחו להאיר את עיניך. 

מעט  בשל  להתייאש  לך  אל  כי  אוסיף  לסיום, 
הוא  התורה  רצון  הודאות.  וחוסר  הספקות 
שכלו  כולל  יכולותיו,  כל  את  ימצה  האדם  כי 
הינה  הגישה  עוד  כל  ה',  בעבודת  ותבונתו, 
התורה  את  לקבל  תחילה  כלומר,  נכונה, 
נבין  כי  רצוי  ואפילו  לגמרי  טבעי  והמצוות! 
האנושית.  ההבנה  בתחום  הנמצא  דבר  כל 
יש  כי  נוספת,  חשיבות  לכך  יש  שלך  במקרה 
לך הזדמנות להשפיע ולהועיל לאנשים אחרים 

בעלי יכולת שכלית כשלך.

בענין  תשובתי  את  תביני  לעיל,  האמור  לאור 
כי  בעבר  כמדובר  היא  דעתי,  חוות  השידוך. 
בשמחה  יהיה  כי  רצון  ויהי  מתאים,  השידוך 
התורה  יסודי  על  עד,  עדי  לבנין  טובה,  ובשעה 
והמצוות מתוך מחויבות מוחלטת לתורה ומצוות 
וציוונו",  במצוותיו  קדשנו  "אשר  הברכה  ברוח 
טובה,  לבריאות  הצינור  גם  טבעי,  באופן  ועי"כ 
עבור הנשמה והגוף כאחד, וכל הדברים הטובים 
הרצויים – אם כי אין כל יחס בין התגמול והשכר 
לבין ערך הקיום של "ישראל והקדוש ברוך הוא, 

על ידי התורה, חד הם".

 בברכה,
)חתימת יד קודשו(

המכתב נכתב במקורו באנגלית. ורואה אור 
באדיבות סדרת הספרים "מכתבים מהרבי" 

התורה והמצוות מהווים גשר 
המשתרע מעל תהום המפרידה 
את הבורא מהנברא, ומאפשרים 

לאדם להתרומם ולהתחבר 
לאלוקות



אותה  ולהפוך  עצב  של  תחושה  כל  מתוכנו  לשרש  ימים,  שמתמשכת 60  השמחה  של  בכוחה 
לחסרת כל משמעות. ימים אלה יכולים להפוך אותנו לאנשים שמחים באמת!

אריה יהודה

העברי ה החודש  אל  נכנסנו  חודש 
ושני.  ראשון  אדר   – עצמו  המכפיל 
סדר  פי  )על  לשנתיים-שלוש  אחת 
כדי  בחודש,  העברית  השנה  מתארכת  קבוע( 
לאזן את הפער שבין עונות השנה הנקבעות על-
שנקבעים  העבריים  החודשים  לבין  השמש  פי 

על פי הירח. שנה כזו נקראת שנה מעוברת.

אנשים שמנהלים את סדר חייהם על פי השנה 
בשנה  מהותי  שינוי  מרגישים  אינם  האזרחית, 
האזרחית  בשנה  החודשים  מספר  מעוברת. 
בשנה  גם   – שנים-עשר  על  תמיד  עומד 
חייהם  במעגל  השנים  שאורך  כך   – מעוברת 
לא  תוספת  )מלבד  וחדגוני  יציב  משהו  הוא 
ממש משמעותית בת יום אחד לחודש פברואר, 

שמתרחשת אחת לארבע שנים(. 

חייו על  יהודי שמשכיל לנהל את אורח  אולם 
לתוספת  פעם  מדי  זוכה  העברית,  השנה  פי 
כאילו  תחושה  ומקנה  החדגוניות  את  שמפרה 

התארך החורף בעוד חודש. 

לכל אחד הסתכלות משלו

האם זו תחושה נעימה? – תלוי בנו. אם נשאל 
 – החינוך  ממערכת  חלק  שמהווים  אלה  את 
להשיב  סיבה  להם  יש   – והתלמידים  המורים 
משמעותה  מעוברת  שנה  מבחינתם,  בשלילה. 
הפסח  מחופשת  נוסף  חודש  של  מרחק 
המיוחלת. אם נשאל עקרת בית ממוצעת – היא 
שנהנות  מאלו  היא  אם  בחיוב,  להשיב  עשויה 

להדחיק את ההיערכות לקראת חג הפסח. 

החודש  על  משלו  הסתכלות  יש  אחד  לכל 

נחמד  משהו  יש  כך,  או  כך  אך  לשנה.  שנוסף 
בעצם הגיוון שבלוח השנים. 

החודש  על  בהסתכלות  ייחודי  מקורי  נופך 
המשיח:  מלך  מלובביץ'  הרבי  מעניק  הנוסף, 
המפורסם:  חז"ל  פתגם  את  מכירים  כולם 
עלינו  מצווה  בשמחה'.  מרבים  אדר  'משנכנס 
לשמוח במשך חודש אדר יותר מתמיד. בשנה 
מעוברת יש לנו פעמיים חודש אדר, כך שבשנה 
 60 חודשיים!  במשך  בשמחה  מרבים  אנו  כזו 
ימים של שמחה, מאז היום הראשון של ראש-

חודש אדר ראשון ועד היום האחרון של חודש 
אדר שני. 

למספר  של משך השמחה.  הכפלה  רק  לא  וזו 
ביטוי  לידי  שבא  משמעות,  רב  משקל  יש   60
פיו  על  הלכתי,  מושג  בשישים'.  'בטל  במושג 

חיים גאולה

חודש אדר א' תשע"ט28

 לשמוח
פי-שישים
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בתוך מאכל  אסור  רכיב  כאשר קרה שהתערב 
מותר ולא ניתן לזהותו – אם יש במאכל המותר 
כמות גדולה פי שישים מהרכיב האסור, אפשר 
האסור  מהרכיב  להתעלם  רבים  במקרים 

ולאכול את הכול. 

מה שאומר במילים פשוטות, כי כאשר מתעצם 
מאבד   – מהרע  יותר  שישים  פי  לכדי  הטוב 
חסר  להיות  והופך  נוכחותו  את  לחלוטין  הרע 
ל-60  החשובה  ההשלכה  בעצם  וזו  משמעות. 
השמחה  של  בכוחה  בעיצומם:  שאנו  הימים 
שמתמשכת 60 ימים, לשרש מתוכנו כל תחושה 
משמעות.  כל  לחסרת  אותה  ולהפוך  עצב  של 
לאנשים  אותנו  להפוך  יכולים  אלה  ימים 

שמחים באמת! 

מכונות  'דינים'  בשם  דינים'.  ממתיקה  'שמחה 
של  ובכוחה  נעימות,  לא  שמימיות  גזרות 
השמחה לבטל אותן! כלומר: השמחה, במיוחד 
ומשרשת  מדחיקה  רק  אינה   ,60 של  בכפולה 
תחושות של עצב, אלא גם פותרת את הבעיות 
שמהוות מקור לעצב. אם אלו בעיות בבריאות, 
בפרנסה, ביחסים בינאישיים – כל אלו יכולות 
של  השמימי  מכוחה  באורח-פלא  להיעלם 

השמחה. 

כוח סגולי לחולל גאולה 

לשמחה יש אפילו כוח סגולי לא שגרתי לפתור 
יש  בעולם:  שישנן  הבעיות  לכל  העילה  את 
שמסוגלת  אדירה  רוחנית  עוצמה  בשמחה 

לחולל את הגאולה האמיתית והשלמה – שעם 
בואה תיפתרנה כל הבעיות שהיו ושישנן. אלא 
זו צריכה להיות שמחה גדולה מאוד.  שכמובן 

'שמחה בטהרתה', בלשונו של הרבי. 

בעולם  גדר"  פורצת  שה"שמחה  כשם  כי 
הרוחניים,  בעולמות  למעלה,  גם  כך  התחתון, 
כך  משום  דברים.  ולשנות  לבטל  ביכולתה  יש 
השתמשו צדיקים לא אחת בכוחה של השמחה 
כי  גילו,  החסידות  גדולי  קשות.  גזירות  לבטל 
ובכי  צום  על-ידי  גזירות  לבטל  שאפשר  כשם 

כך אפשר לבטלן על-ידי השמחה.

בשם  מביא  מאגרותיו,  באחת  ה'צמח-צדק', 
של  ששמחה  שאמר,  הזקן,  אדמו"ר  זקנו, 
מצווה ושיר, מבטלות את כל הדינים וקטרוגים 
בגשמיות ורוחניות )אגרות קודש ה'צמח-צדק' 

עמוד שסח(.

משיחותיו,  באחת  מספר  הריי"צ  אדמו"ר 
מורנו  ורקד  וריקודים ששמח  שבכוח השמחה 
הקהילות,  אחת  יהודי  עם  הבעל-שם-טוב 
הקהילה  בני  על  שריחפה  קשה  גזירה  בטלה 

)ספר השיחות תש"א עמוד 132(.

ההסבר לכך טמון בביאורו של הבעל-שם-טוב 
על-הפסוק "ה' צלך" – כשם שהצל מחקה את 
כביכול  צלך"  "ה'  גם  כך  מעשיו,  בכל  האדם 
מעשיו,  על-פי  האדם  עם  מתנהג  הקב"ה   –
"במידה שאדם מודד – מודדין לו". לכן כאשר 
יהודי פה למטה שרוי בשמחה הפורצת גבולות, 
מתעוררת  הרוחניים  בעולמות  למעלה  גם 
כל  ומתבטלים  ההגבלות  כל  ונפרצים  שמחה 

הקטרוגים.     

הזוהר  הרבי מרבה לצטט במכתביו, את דברי 
מקבל  התחתון  שעולמנו  ב(  קפד,  )ח"ב 
למטה  כשכאן  מלמעלה  השפעותיו  כל  את 
הכלי  היא  השמחה  ולכן  ואורה,  שמחה  שורה 

להמשכת שפע טוב לאדם ולעולם.

של  בעיצומם  היותנו  את  כראוי  ננצל  הבה 
שבה  בשנה  במיוחד   – רצופים  שמחה  ימי   60
של  )הרשמית(  לעלייתו  שנה   70 מציינים 
הרבי על כס המנהיגות – וכך נזכה תכף ומיד 
לבוא הגאולה, עם התגלותו השלמה של הרבי 
ומיד  המשיח.תיכף  כמלך  כול  לעין  שליט"א 

ממש! 

כי כאשר מתעצם הטוב לכדי 
פי שישים יותר מהרע – מאבד 
הרע לחלוטין את נוכחותו והופך 
להיות חסר משמעות. וזו בעצם 
ההשלכה החשובה ל -60 הימים 

שאנו בעיצומם
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החודש לפני...

האדמו"רים  מחשובי  מליז'נסק,  אלימלך  רבי 
בפולין  התנועה  מבססי  ובין  החסידות  והוגי 
שם  על  אלימלך'  'נועם  בכינוי  ידוע  רבתי, 

חיבורו המכונן בו ניסח את אידיאל הצדיק.

מאניפולי  זושא  רבי  הגדול  אחיו  בהשפעת 
מתלמידיו  לאחד  והפך  לחסידות  התוודע 
ממזריטש,  דובער  רבי  המגיד  של  החשובים 
בעל  ישראל  רבי  של  דרכו  וממשיך  תלמידו 

שם-טוב מייסד תורת החסידות הכללית.

התיישב  ממזריטש  המגיד  רבו  פטירת  לאחר 
גדול  למרכז  אותה  והפך  ליז'נסק,  בעיר 
תורתו  את  בה  הפיץ  החסידות,  תנועת  של 

הייחודית, ואלפי חסידים נהרו אליו.

יום פטירתו של רבי אלימלך נפטר כ"א אדר 
קהילות  ברוב  לחג  נחשב  ה'תקמ"ז,  ראשון 
קברו  את  פוקדים  יהודים  ורבבות  החסידים 

בליז'נסק. 

בתמונה:
מתפללים פוקדים את קברו 

של רבי אלימלך בליז'נסק, 
ביום פטירתו

232 שנה לרבי אלימלך מליז'נסק



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
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בכל מקום שיש חב״ד תמצא שם מרפאה של כללית

 מרפאת עומר עפולה
שיינבויים 5, טל׳ 04-6525611

 מרפאת גבעת המורה
יאנוש קורצ'אק 1, טל׳ 04-6094200

 מרפאת עפולה עילית
קפלן 3, טל׳ 04-6409500

 מרכז בריאות הילד
בני ישראל 6, טל׳ 04-6487200

 מרפאת קניון צפת
הגדוד השלישי, טל׳ 04-6729610

 מרפאת מאור חיים
רופאים עצמאיים, טל׳ 04-6296600

 מרפאת צפת מרכז
הנשיא 54, טל׳ 04-6825555

 מרפאת חב׳׳ד
זלמן שז״ר 1, טל׳ 04-6198300

 מרפאת כנען
גיורא יוספטל 1, טל׳ 04-6994700

 מרפאת טבריה אזורית
הירדן 1, טל' 04-6728200

 מרפאת אוהל יעקב
אוהל יעקב 12, טל' 04-6647300

 מרפאת רקתי
החשמונאים 1, טל' 04-6729403

 מרפאת שיכון ג'
האבות 1, טל' 04-6678300

 מרפאת שיכון ד'
הנשיא ויצמן 1, טל' 04-6679222
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