בס"ד

יוֹס ף

בטאון
מרכז
דעת

מהיכן הגיעו חפיסות

המרגרינה האסורות לאכילה?
מכונת הפרדת הענבים נתקעה והפועל הצרפתי
הכניס את ידו ושלף בחדווה כמה ענבים ,שנתקעו
בגלגלי המכונה מהיכן הגיעו גרעיני הפופקורן הנגוע?
הצצה לעולמם המרתק של משגיחי הכשרות ,ועוד
מגוון נושאים הלכתיים אקטואליים
"אנחנו לא מייצרים בפחי הזבל" ,המקום :רוסיה .מפעל ליצור
צחק האחראי הרוסי שהתלווה מוצרי מתיקה ,סוכריות וטופים
אליו בכל ימי הבדיקות המקיפות .חמצמצים.
ר' אהרן ,תושב אלעד ,משגיח
כשרות בעל נסיון וותק רב
שנים ,בדק במשך מספר ימים
רצופים את כל מכונות המפעל
ופסי היצור ,מטעם ועדת כשרות
ידועה.

הוא הגיע לפח האשפה באחד
מאולמות האריזה ,חיפש בפחים
ושלף חפיסות של מרגרינה
העשויה גם מ'דבר אחר' .עוד בסיום הבדיקה המקיפה בכל
עטיפה ועוד עטיפה של מרגרינות המפעל ,ביקש המשגיח לבדוק
את כל ....פחי האשפה שבמתחם.
העשויות משומן חזיר.
המשך בעמ' 12

073-3746669
daatcenter.com

153-507944590
info@daatcenter.com

מרכז דעת > ניו-יורק > לונדון > ישראל

טור הלכה מאת הרב
הגאון דוד כהן שליט"א

עמ' 3

למען דעת | מאמרים וסיפורים בנושאים הלכתיים

"נכון ,ובכל זאת" ,התעקש ר'
אהרן.

מראה
כהן

דעת

המרכז העולמי להכשרה תורנית

מעדני
אשר

טור הלכה מאת הרב
הגאון אשר וייס שליט"א

עמ' 6

מילה
זו
מילה
עמ' 8

לראות
ולדעת

כשרות ,חכמה ,וחסד ה'

עמ' 17

מרכז דעת
בפעולה
מהנעשה במכון

עמ' 21

בקרוב במרכז דעת!
מגוון חדש ורחב של קורסים תורניים,
ובהם רבנות ,דיינות ,טוענים רבניים,
קורס בודקי חרקים ועוד...

דבר המערכת
'מרכז דעת’ הינו מרכז הכשרה תורני בינלאומי הגדול
בעולם ,המוביל את תחום ההכשרה התורנית בארץ
ומחוצה לה.
'מרכז דעת’ נחשב כיום למרכז ההכשרה התורני המוביל
הן בישראל והן בריכוזים חרדיים בעולם ,כאשר המרכז
זכה לאמונם של אלפי בוגרים בכל רחבי הארץ ,שלמדו
והוכשרו בהצלחה ובמומחיות במגוון הרחב של מסלולי
ההכשרה התורתיים ובס"ד אף הצליחו להתקבל למאות
מקומות עבודה ולהביא טרף לביתם ,בעבודה תורנית
הולמת ובתנאים משובחים ב"ה.
במרכז מבחר מסלולי הכשרה תורניים מקיפים ברמה
הגבוהה בעולם ובוגריו נהנים מאחוזי השמה גבוהים
במיוחד ,כשהם משתלבים בקלות בשורה הראשונה
בתחום אותו בחרו ללמוד.
ראשי המרכז נכנסים ובאים בימים אלו למעונותיהם
של גדולי ומאורי הדור שליט"א ,כדי לקבל את מכתבי
תמיכתם הנמרצת בפעילות 'מרכז דעת' ,ופועלים ,החל
מיום הקמת המרכז ועד הלום ,תחת הכוונתם המתמדת
של גדולי תורה והוראה נודעים לשם ולתהילה ,הרואים
בהקמת המרכז ופעולותיו צורך השעה לנצרכים לכך.
בבטאון זה ובבאים אחריו בס"ד נביא בפניכם את דבר
'מרכז דעת' ודברם של אלפי בוגריו המרוצים ,יחד עם
אלפי הנרשמים ,דיווחים על התפתחות המרכז ומסלולי
הקורסים המגוונים שבו ,בצירוף דברי תורה והלכה
מרבותינו שליט"א ,גדולי התורה והחסידות ,המלווים
בחום ובאהבה גדולה את פעילות 'מרכז דעת' .בצירוף
מאמרים מרתקים במגוון נושאים ,סקירות ותגובות.

בשם רבני וצוות מרכז דעת העולמי

ויהי נועם"

ה' עלינו
ומעשי ידינו
כוננהו

"
ז ְקֵ נ ֶיך ָ ו ְי ֹאמְרו ּל ָך ְ
גדולי התורה והחסידות
מלווים בקביעות את כל
פעילות 'מרכז דעת' וראשי
המרכז ואנשיו מתייעצים
עימם בתכיפות בכל נושא
וענין ,שאלה ודילמה.
'מרכז דעת' פועל תחת
פיקוחם והכוונתם הצמודה
של גדולי התורה שליט"א
והוראותיהם ועצותיהם הינם
נר לרגליו.
במדור זה נביא בס"ד שיעורי
תורה והלכה מגדולי התורה
שליט"א שנמסרו לבטאון
'מרכז דעת' ,להגדיל תורה
ולהאדירה.

עריכה :הרב שמואל גנוט .עריכה משנית :הרב שמואל יאקב והרב אהרון לסרי .גרפיקה :גיליזי בע"מ .עריכה גרפית :אילה טירנובר.
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מראה
כהן

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי וחבר מועצת גדולי התורה

במעלת כח מצוות התפילין

הנה בתוכן כוונת מצות תפילין
כ' השו"ע (ריש הלכ' תפילין):
"יכווין בהנחתם שצוונו הקב"ה
להניח ארבע פרשיות אלו שיש
בהם יחוד שמו ויציאת מצרים
על הזרוע כנגד הלב ועל
הראש כנגד המוח כדי שנזכור
נסים ונפלאות שעשה עמנו
שהם מורים על יחודו ואשר
לו הכח והממשלה בעליונים
ובתחתונים לעשות בהם כרצונו

וישתעבד להקב"ה הנשמה
שהיא במוח וגם הלב שהוא
עיקר התאוות והמחשבות ובזה
יזכור הבורא וימעיט הנאותיו".
והיינו שבכוונת מצות תפילין
מלבד מה שיש לכוון בהם על
יחוד שמו ויציאת מצרים ,יש
לכוון ג"כ על שעבוד המוח
והלב  -מקומות המחשבה
והתאוות "ובזה יזכור הבורא
וימעיט הנאותיו".

ובמשנ"ב (שם) הביא מקור
לדבר מהב"ח" :מדכתיב והיה
לך לאות על ידך וגו' למען
תהיה תורת ה' בפיך כי ביד
חזקה הוציאך וגו' ,יורה כי
עיקר המצוה וקיומה תלויה
בכוונה שיכוון בשעת קיום
המצוה" ,ומבואר דבמצות
התפילין הכוונה היא חלק
מ"עיקר המצוה" עד כדי
ש"קיומה תלויה בכוונה שיכוון
בשעת קיום המצוה".
ולכאורה צ"ב ,היכן מצא השו"ע
רמז בפסוק שהביא הב"ח שיש
לכוון ג"כ על 'שעבוד המחשבות
והתאוות וימעיט בהנאותיו',
והרי בפסוק לא נזכרה אלא
היציאה ממצרים ,ומנין לו על
שאר הכוונות שהוסיף ,שיעבוד
המחשבות והתאוות ומיעוט
ההנאות.
וגם צ"ב ,במה נשתנית מצווה זו
מכל שאר המצוות שבה פירש
השו"ע את כוונתה.
ובאמת שקשה כן בפסוק עצמו,
מדוע פירשה התורה את הטעם
המשך בעמ' הבא
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המשך מעמ' קודם

מפורש באומרה "למען תהיה
תורת ה' בפיך" ,שלא מצינו
בשאר מצוות שנתפרש טעמם
בקרא להדיא.
שורש ביאור הענין נמצא בד'
הרמב"ן (בפ' יתרו) עה"פ" :אנכי
ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים מבית עבדים".
וכתב רש"י "כדאי היא ההוצאה
לי".
משועבדים
שתהיו
ובשפת"ח" :דקשה לרש"י למה
תלה אלקותו ביציאת מצרים
ולא בבריאת שמים וארץ
ולכתוב אני ה' אלוקיך אשר
בראתי שמים וארץ".
ויעוי' באבן עזרא (שם) שהביא
שנשאל מר"י הלוי "למה הזכיר
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים ,ולא אמר
שעשיתי שמים וארץ ,ואני
עשיתיך" ,וזאת הוקשה ג"כ
לרש"י.
ולכן פירש שהתייחדה יציאת
מצרים לפי שמחמתה נהיו
כלל ישראל ל"משועבדים לו".
ועדיין צ"ב במשמעות הדברים.
והרמב"ן (שם) כתב" :אנכי ה'
אלקיך  -הדבור הזה מצות
עשה ,אמר אנכי ה' ,יורה ויצווה
אותם שידעו ויאמינו כי יש ה',
והוא אלקים להם ,כלומר הווה,
קדמון ,מאתו היה הכל בחפץ
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ויכולת ,והוא אלקים להם,
שחייבים לעבוד אותו.
ואמר אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,כי הוצאתם משם תורה
על המציאות ועל החפץ ,כי
בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו
משם ,וגם תורה על החידוש ,כי
עם קדמות העולם לא ישתנה
דבר מטבעו ,ותורה על היכולת,
והיכולת תורה על הייחוד ,כמו
שאמר בעבור תדע כי אין כמוני
בכל הארץ.
וזה טעם אשר הוצאתיך ,כי
הם היודעים ועדים בכל אלה".
ומבואר ,דאנוכי זוהי מצוות
האמונה והיא מיוסדת על
יצי"מ ,שביציאת מצרים נתגלו
כל שלושת יסודות האמונה:
מציאות ה' ,יכולתו והשגחתו,
ואלו יורו על אחדותו.

וכ"ז כלול במצוה דאנכי ה"א
אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
עוד מבואר ,ש"אנכי ה' אלוקיך
אשר הוצאתיך מארץ מצרים
מבית עבדים" הוא המחייב
לעובדו ,וכלשונו "והוא אלקים
להם ,שחייבים לעבוד אותו",
וסיים בסוף דבריו "ותקרא זו
המצוה קבלת מלכות שמים".
והיינו ,שיסוד האמונה מיוסד
על ההוצאה ממצרים שהיא
הראתה בחוש את מציאות ה'
ואלקותו ,שלא נעלם ממנו דבר
ואין נסתר לו ,והוא משגיח,
הציל את ישראל והוציאם
מבית עבדים והשיב למצרים
בהענישם.
אמנם הוסיף עוד דהיציאה
מחייבת אותנו לקבל אלקותו
ומלכותו .ומכח אמונה זו באה
תכלית המצווה לקבל עול

מלכותו ,וב"קבלת
שמים" נכללו ב' חלקים:

מלכות

א" .אלקותו"  -להאמין שהוא
המשגיח בעל היכולת והחידוש
ולכן לעובדו.
ב .לקבל את "אדנותו" ולכן אנו
לו לעבדים ומקיימים מצוותיו
שהאדנות היא כח הציווי.
ונראה לבאר ,דאין תכלית
האמונה בהכרה שהיא בלב
בלבד ,אלא באמונה הפועלת

"
והיינו ,שיסוד
האמונה מיוסד
על ההוצאה
ממצרים שהיא
הראתה בחוש
את מציאות ה'
ואלקותו ,שלא
נעלם ממנו דבר
ואין נסתר לו והוא
משגיח ,הציל את
ישראל והוציאם
מבית עבדים
והשיב למצרים
בהענישם.

בחיי המעשה של האדם ,וכל
מי שחי בכפירה הרי הוא פורק
עול ,שחיים של כפירה הם
חיים של פריקת עול ,וחיים של
אמונה הם חיים של קבלת עול,
וזה משום שההכרה של האנוכי
ה' אלוקיך הוא שהוא אלוקים
לך ולו ראוי לעבוד.
ויסוד העבודה הוא בקבלת
עול העבדות ,ולכן תכלית
כל האמונה במציאות ה'
ובהשגחתו וביחוד אלוקותו על
ישראל הוא לעובדו ,וזה ע"י
קבלת עול מלכותו.
והנה ,הרמב"ן פירש את
הפסוק "למען תהיה תורת ה'
בפיך"  -תורה ומצוות ,והינו
שמכח מצות תפילין יבוא
לזיכרון וקיום של כל התורה
והמצוות .וזה מבואר מאד לפי
מה שביארנו במק"א ע"פ הגמ'
בשילהי מכות ד"בא חבקוק
והעמידן על אחת  -צדיק
באמונתו יחיה" דהאמונה היא
יסוד של כל מצוות התורה,
והרי לפי המבואר יסודות
האמונה שהם מיוסדים על
יצי"מ ותכלית האמונה שהיא
קבלת מלכות שמים.

וזהו מ"ש השו"ע שכוונת
התפילין שישעבד התאוות
והמחשבות לעבודת ה' ,שבזה
יבוא לתכלית האמונה שהיא
קבלת מלכות שמים ,וזהו
היסוד והשורש לקיום כל
מצוות התורה.
והנה ,מצאנו בכתוב בפ' ציצית
"ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
אחריהם למען תזכרו ועשיתם
את כל מצוותי".
ומבואר ,דהולא תתורו הוא
היסוד לזכירת ועשיית כל
מבואר
ולפי"ז
המצוות.
דהתפילין שהם שעבוד
מחשבות הלב והתאוות שהוא
ההיפך מהולא תתורו אחרי
לבבכם הוא היסוד לקיום כל
מצוות התורה.

וזהו דכתב הרמב"ן ד"למען
תהיה תורת ה' בפיך" קאי על
התורה והמצוות דבכח האמונה
כלולים כל התורה והמצוות.
ערך והביא לדפוס:
הרב אהרון לסרי מתלמידיו המובהקים.
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מעדני
אשר

הגאון הגדול הרב אשר וייס שליט"א
ראש ביהמ"ד 'דרכי תורה' ואב"ד 'דרכי הוראה' ,מפוסקי הדור

"זה אלי ואנוהו"
"זה אלי ואנוהו ,התנאה
לפניו במצות ,עשה לפניו
סוכה נאה ,ולולב נאה ,ושופר
נאה ,ציצית נאה ,ספר תורה
נאה וכתוב בו לשמו בדיו
נאה ,בקולמוס נאה ,בלבלר
אומן וכורכו בשיראין נאין".
אם הוי מדאורייתא
או מדרבנן
יש לעיין האם הלכה זו היא
מדאורייתא או מדרבנן,
והפשטות שזה מהתורה
מהדרשה שהגמרא דורשת
מהפסוק זה אלי ואנוהו ,וכן
יש הוכחה מהגמרא שציצין
במילה חוזר עליהם אפילו
בשבת כל זמן שלא פירש ,וזה
הרי רק משום הידור מצוה
של זה אלי ואנוהו ,רואים
שהלכה זו מן התורה ,וכך
נקט השאגת אריה ,ומדברי
הריטב"א בסכות גבי אגד
הלולב מבואר להדיא שדין
זה מדרבנן ,ולענ"ד צריך
לומר שדין זה הוא מן התורה
שיש להתנאות במצוות
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באופן כללי ,ונמסר הדבר
לחכמים לקבוע את שלמות
המעשה ,והם בחכמה יתירה
קבעו פרטיה ודקדוקיה.
הידור מצוה לאחר
עשיית המצוה
ידוע מש"כ הגרי"ז בספרו
על הרמב"ם הלכות חנוכה
בשיטת הרמב"ם במילה דאף
בחול אינו חוזר על ציצין
שאין מעכבין דזה משום דאין
להוסיף הידור לאחר גמר
קיום המצוה דאין גדר הידור
מצוה אלא בעידנא דעסיק
במצוה ,וכבר האריך בזה
הבית הלוי והסתפק לפי"ז
במי שבירך על אתרוג שאינו
מהודר כ"כ ואח"כ נזדמן
לידו אתרוג מהודר אם יטלנו
לקיים מצוה בהידורה ,אך
באמת נראה לכאורה דיש גדר
הידור מצוה אף שלא בשעת
קיום המצוה דעצם היפוי
של ה"חפצא דמצוה" יש בה
חיבוב מצוה ,שהרי אמרו
בברייתא ד"זה אלי ואנוהו"
דכורך את הס"ת בשיראין
נאין ,והרי הידור זה דשיראין

נאין אינו בשעת קריאה ולא
בשעת כתיבת הספר א"כ אין
זה בשעת קיום המצוה ,וע"כ
דיש גדר הידור בעצם החפצא
דמצוה אפילו שלא בשעת
קיום המצוה ,אך נראה דגדר
הידור דעשיית המצוה בודאי
אינו נוהג אלא בשעת קיומה,
ונתבאר דהידור דציצין
שאין מעכבין הוי גדר הידור
במעשה המצוה ושפיר כתבו
בשי' הרמב"ם דאינו נוהג
אלא בשעת קיום המצווה.
הידור מצווה באיגוד
לולב
ר"ת כתב שאין אשה עושה
ציצית ואוגדת לולב ,כיון
שאינה מצווה במצוות אלו,
ותמוה בשלמא ציצית ניחא
היות ואינה בלבישה אינה
בקשירה ,אולם אגד לולב זה
משום זה אלי ואנוהו ,וכי נפסול
אשה מלתלות קישוטי הסוכה
כיון שאינה מצווה בישיבה.
וצ"ל דיש שני גדרים שונים
בהידור המצווה ,א .יופי של
חפצא של המצווה ,כגון סוכה
נאה ,טלית נאה ,ס"ת נאה .ב.
הידור באופן קיום המצווה כגון
שלא לסמוך על שומע כעונה.
ונראה דגם גדר הידור דאגד
בלולב אינו גדר הידור דנוי
ויפוי כסוכה נאה ,אלא הוי
גדר של הידור בחפצא של
מעשה המצווה ,ולכך כתב ר"ת
שאשה לא תאגוד את הלולב.

קדימה באופני
ההידור
והנה לפי מה שנתבאר דמלבד
גדר הידור מצוה של נוי ויפוי
החפצא יש להדר גם בדיני
המצוה ושלימות המעשה ,יש
לעיין אם יש דין קדימה לאחד
משני גדרי ההידור ,כגון מי
שיכול להדר ולקנות אתרוג
יפה יותר על חשבון אחד מד'
מינים שאינו כשר לכל הדעות
מה עדיף ,וכן גבי מצות שופר
האם עדיף להדר בשופר של
איל או בשופר נאה של מין
אחר.
ולכאורה נראה דעדיף הידור
בשלימות המצוה מההידור
בנויה ,וכדמות ראיה ממה
שאמרו בירושלמי יומא
"משובח בגופו ומשובח
במראיו ,משובח בגופו קודם",
וצ"ב בגדר "משובח בגופו"
ובקרבן העדה פי' שם דהיינו
קרבן שמן ,וצ"ב דא"כ מה זה
"משובח במראהו" וכי יש ענין
נוי ויופי בבהמה מלבד שומנה
וגודלה ,ולכאורה היה נראה
לבאר דמשובח בגופו היינו
בהמה תמימה ללא שמץ מום
שאפילו מום שאינו פוסל אין
בה וזה הידור בדין "תמים"
בקרבן ,ואמרו דמשובח בגופו
עדיף ממשובח במראהו ,משום
דעדיף להדר במעשה המצוה
מנויה.

"
"זה אלי ואנוהו,
התנאה לפניו
במצות ,עשה
לפניו סוכה נאה,
ולולב נאה ,ושופר
נאה ,ציצית
נאה ,ספר תורה
נאה וכתוב בו
לשמו בדיו נאה,
בקולמוס נאה,
בלבלר אומן
וכורכו בשיראין
נאין".

ערך והביא לדפוס:
הרב שמואל יאקב שליט"א דיין בבית מדרשו.
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סיפור
לשבת

הטעם המר של הדם והתפילות של הסבתא מאריאל סיפורים שלא
קראתם עד כה ,מתוך אוצרותיהם של מוהלים מומחים ,יחד עם כמה
'טיפים' חשובים לקראת הברית ושיהיה במזל טוב!!
אולם השמחות פתח-תקואי
היה שגרתי ,בדיוק כמו יתר
אולמות היוקרה שבאזור.
הכל נוצץ ,מפואר ומהודר.
המלצרים נעים בשקט התלוי
בין השולחנות ומניחים
צלחות גדושות בסלטים,
חמוצים ,וחומוס-טחינה.
בצד עומדים זוג הורים
המאושרים ולוחצים ידיים
לבאים ,מחייכים חיוכים
רחבים ומכניסים באלגנטיות
את מעטפת הצ’ק לכיס,
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בעומדם לוחשים “תודה
רבה” .השפה הרוסית שלטה
באירוע.
משפחה של עולים חדשים,
שלמרות שמתגוררים הם
בפתח תקוה למעלה מ10-
שנים ,עדיין לא נפרדו
מהשפה הרוסית.
בליל של עברית ורוסית נעצר
באחת ,כשהמוהל החרדי,
הרב שמואל זייבלד ,נכנס
לאולם .ר’ שמואל ,יהודי

נשוא פנים המקרין הוד והדר
ירושלמי אותנטי ,ניגש אל
התינוק הקטנטן יפה העיניים,
ומשום מה ,כמין תחושה
שכזאת ,נדמה היה לו שעומד
הוא למול כעת ילד שאינו
יהודי.
“אתם יהודים?” ניגש הרב
זייבלד אל האבא והאמא,
שואל בשקט ,משתדל שאיש
מסביב לא ישמע את שאלתו.

“בודאי!” ,נעלבו ההורים,
“אנחנו יהודים כולנו ,דורות
של יהודים שהתגוררו
בברית המועצות!” .גם
הסבתא הזקנה אישרה
בתנועות ראש נחרצות
שבודאי ,היא יהודיה ,אמא
שלה היתה יהודיה וגם הבת
שלה יהודיה.

"

אם כך סבתא,
באמת כדאי לך
לבכות ,לבכות
ולבכות! אל
תפסיקי לבכות,
ובודאי הקב"ה
יעזור לביתך,
בזכות הבכיות
והתפילות שלך

“חנוכה! גפילטע פיש!
שאבעס קוידש!” ,אמרה
הסבתא ור’ שמואל זייבלד
חייך .הרב זייבלד מל
עשרות פעמים ,ואולי מאות
פעמים ,את ילדי העולים
מחבר-העמים ,ותמיד דואג

הוא לראות לפני הברית את
אישורי היהדות של ההורים.
אך הפעם ,משום מה ,הדבר
לא יצא לפועל והוא לא
תיחקר קודם לכן את בני
המשפחה על יהדותם.
נכון ,ההורים ,הסבתא וכל
הסובבים הרגיעו אותו
שכולם כאן יהודים כשרים
בתכלית ,אך בכל זאת ציפור
קטנה לחשה לו באוזן,
בתוככי הלב ,שמשהו כאן
לא בסדר ,לא מסתדר ,לא
טוב.
הרב זייבלד ביטל את
תחושותיו האישיות והלא-
מבוססות ומל את התינוק
כדת וכדין.
הרב זייבלד מל ופרע וגם
ביצע את “המציצה” כרצון
ההלכה ,ואז הוא חש בטעם
שונה בעליל ,טעם מריר,
מדמו של התינוק ,הרב
זייבלד ההמום התרומם
וזעק בקול נחנק“ :אתם
רימיתם אותי! התינוק הזה
אינו יהודי!”
אותו
היסו
“ששש”,
הנוכחים“ ,נכון ,אתה צודק,
“עבדו” עליך ,אבל אל
תעשה בלאגנים .כבר עשית
את הברית”...

מספר הרב ש ,.מוהל נודע
וידוע“ :בעבר הוזמנתי למול
תינוק באריאל .השמחה
היתה גדולה והברית עברה
כשורה וכהלכה.
ואז אני מבחין בסבתא
זקנה ,שיושבת בפינה ובוכה
בכי תמרורים ,ללא הפוגה.
הבכי לא היה נראה כבכי
התרגשות ושמחה ,אלא
כבכי של צער.
ניגשתי אליה ,והתברר
שהיא דוברת אידיש שוטפת.
“מדוע את בוכה ,סבתא?”
שאלתיה בעדינות והסבתא
הישישה סיפרה לי סיפור
מצמרר“ :התגוררנו ברוסיה
במשך כשבעים שנה.
חיינו יהודים לחוד וגויים
לחוד וידענו שאנחנו יהודים,
בני העם הנבחר ,ואילו
הגויים חיים את חייהם מבלי
שנתערב ונתקשר אליהם.
בסמוך אלינו התגוררה
רוסית-נוכרית
משפחה
ובנותינו ידעו שאנו לא
משחקים עם ילדיהם ולא
מתחברים אליהם בשום
אופן.
והנה אותה משפחה גויה
עלתה יחד איתנו לארץ
ישראל ,בעקבות “חוק
השבות” המאפשר לגויים
רחוק
שקרוב
גמורים
במשפחתם הוא יהודי
המשך בעמ' הבא
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המשך מעמ' קודם

לעלות לארץ .דוקא כאן,
בארץ האבות הקדושים,
בארץ ישראל ,התחברה
הבת שלי עם בנם הנכרי
והתחתנה איתו ,והנה הבן
שמלת כעת ,הוא בנה של
בתי היהודיה ושל חתני הגוי.
לכן ,רבי יהודי ,אני בוכה!”
אמרתי לה“ :אם כך סבתא,
באמת כדאי לך לבכות,
לבכות ולבכות! אל תפסיקי
לבכות ,ובודאי הקב”ה יעזור
לביתך ,בזכות הבכיות
והתפילות שלך”.

לראות את חתנה הגוי,
נכנס תחת כנפי השכינה.
אך אל דאגה ,כנראה היא
פעלה דוקא משם ,בשמים,
והצליחה במלאכתה.

ביקשנו מאחד המוהלים
היקרים ,שהוכשר ב’מרכז
דעת’ ונחשב כיום כמוהל

חלפו כמה שנים
מהימים
ובאחד
אלי
התקשרו
מהמועצה הדתית
כדי
באריאל,
לערוך
שאבוא
“הטפת דם ברית”
לגר צדק מקומי
כדת
שהתגייר
וכדין.
הגעתי למקום והנה,
ולהפתעתי
לשמחתי
ראיתי שגר הצדק הוא אותו
האב הנכרי ,שמלתי את בנו
לפני מספר שנים .התפילות
והבכיות של הסבתא עשו
את שלהם ופעלו בשמים,
וחתנה התגייר כהלכה.

ומבוקש,
מ ו מ ח ה
לשתף את הציבור בכמה
עניינים שנחוץ לנו ,כהורים,
לדעת לפני ברית המילה.

שאלתי היכן הסבתא הזקנה,
ובתה אמרה לי בצער
שאימה הישישה נפטרה לא
מכבר .חבל שהיא לא זכתה

“הנושא הראשון זה הצהבת.
וזאת למודעי שסוגיית
הצהבת היא ארוכה מארץ
מידה ורחבה מני ים וצריך
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ספר נפרד לזה ,רק בכל זאת
על קצה המזלג” ,הוא אומר
לנו.
“שומה עליכם ההורים לדעת
שלמול ילד עם צהבת זה
עוון בל יכופר ומצוה הבאה
בעבירה ,כלשון השו”ע,
וצריך ליזהר מאד באלו
הדברים שסכנת נפשות
דוחה את הכל ,שאפשר למול
לאחר זמן וא”א להחזיר נפש
אחת מישראל לעולם.
“ישנם מוהלים שלא
מייחסים לזה חשיבות,
ועוד מתפארים שהם
מבצעים ברית גם
בצהבת גבוהה ושום
דבר לא קורה ,ועל
זה כותב הגר”ש
זצ”ל
וואזנר
בשו”ת שבט הלוי:
ידענא
“ועובדא
משפחתי
בקרוב
מלו אותו כשהייתה
לו צהבת וכשהגדיל
סבל ממחלה במח ולאחר
הרבה בדיקות גילו שהכל
נובע כי מלו אותו כשהייתה
לו צהבת.
מאד קשה לכתוב הגדרות
לגבי מספרים בצהבת ,שמא
ידמו מילתא למילתא ,לכן
צריך בכל מקרה של חשש
להתייעץ עם מוהל שנותן
חשיבות לעניין ולא ח”ו מיקל
ראש”.

“עניין נוסף הוא הפריעה,
שלדאבוננו ישנם מוהלים
שעושים חיתוך ופריעה בבת
אחת בכדי שיאמרו זריזים הם
ובזה מבטלים צורת המצוה
שנצטווינו לעשות פריעה
בנפרד בציפורן ,וכמו שכל
יהודי משתדל לקיים המצוות
בהידור כמו לולב ואתרוג
מהודרים או במצות מהודרות
וכו’ ,מכש”כ שמוטלת עליו
החובה לקיים את מצות
המילה בהידור ולמסור את
בנו למוהל שמקיים מילה
כמסורה לנו מדור דור ,כי בזה
תלוי כל הצלחתו וקדושתו
של תינוק זה.
“אסור לשנות אפילו זיז כל
שהוא ,אבל בסייעתא דשמיא

עם התפתחות הרפואה
ומכשירי רפואה ,יש שינוי
מבורך עצום בכמה מישורים
בברית המילה.
נושא
זה
ראשית,
הסטריליזציה ,שאם בעבר
המוהל היה מנקה את כליו
במקרה הטוב עם קצת ספירט
(אלכוהול) ,כיום מוהל אחראי
מעקר את כליו בכדי להוציא
חיידקים וכו’ כמו בחדר ניתוח,
ולכל ברית מגיע עם ערכה
כמו חדשה ארוזה בשקית
סטרילית מיוחדת עם חותם
המעיד שעבר חיטוי ועיקור,
כך שמוהל שנוהג כך לא שייך
שיהיה זיהום בנימול”.

“ובנוסף ,הנושא של משככי
כאבים ,שאם בעבר כל תינוק
לאחר הברית היה צורח עד
שהשקו אותו עם בקבוק יין
וכו’,
כיום ישנם חומרים מצוינים
שנותנים על התחבושת
שמניחים בברית וכך בד בבד
עם זריזות ומומחיות של
המוהל ,התינוק לגמרי רגוע
והרבה הורים מעידים שלאחר
הברית הילד הרבה יותר רגוע
מאשר לפני הברית ,וזה אחד
מהמתנות הגדולות שהקב”ה
נתן לדור.
וכמובן שאין עם זה בעיה
הלכתית ,היות וזה ניתן לאחר
הברית”.
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טוב
לדעת
"מה זה?" ,תהה המשגיח
הביט
הרוסי
והאחראי
בחפיסות בהשתאות" .אין לי
שמץ מושג".
המשך מעמוד 1

מהיכן
הגיעו

חפיסות
המרגרינה
האסורות
לאכילה?

הם עלו לחדרו של המנכ"ל,
שהדפיס מהמחשב את כל
רכיבי הסוכריות" .אין כאן
בכלל מרגרינה ,ואתה יודע
את זה" ,אמר.
בירור קצר גילה דבר מדהים.
העובדות הרוסיות הזקנות
עוטפות כל סוכריה בידיהן.
מדובר בכח עבודה זול
יחסית ,והן יושבות  10שעות
ביום ועוטפות סוכריות.
העובדות הרוסיות המבוגרות
החליטו ,בינן לבין עצמן,
מבלי לעדכן על כך את
מנהלי המפעל ,שיותר נח וקל
למרוח על הידים מרגרינה
וכך הסוכריות נעטפות ביתר
נוחות .הן מביאות לעבודה
חפיסות מרגרינה רוסית
זולה ,המיוצרת משומן
של 'דבר אחר' ,מורחות
את הידים ועוטפות כך את
הסוכריות הכשרות למהדרין,
המשווק בכל רחבי הריכוזים
החרדים...
והנה סיפור אמיתי שהסעיר
זה לא מכבר כמה גופי כשרות
בעולם.
הרב ש .הוא אברך בני ברקי
כשר וטוב .חבר של חבר הציע
לו לנסוע ליקבי גפנים ברחבי
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תבל ולהשגיח ,אחת לכמה
חודשים ,על יצור יין משובח.
האברך עזב את שגרת יומו
לשבוע  -שבועיים אחת
לחודשיים  -שלשה ופיקח
על יקבי ענבים באירופה.
היה זה יום שטוף שמש
אי שם ביקב לאניני טעם
בצרפת .במהלך תהליך ייצור
מיץ הענבים ,הונחו הענבים
במכונת ה'קראשר' ,שהיא
מכונה המפרידה את הענבים
מהזמורות שבה .בעיצומה
של פעולת המכונה ,נתקעו
ענבים ברכיב המכונה הפנימי.
המכונה נעצרה לכמה דקות
הכניס
הפועלים
ואחד
בטבעיות את ידו למכונה בכדי
לשלוף משם את הענבים,
שגרמו לסיבוכים בתיפעולה
השוטף של המכונה .הוא
שלף כמה ענבים וחרצנים
שהפריעו למכונה והמכונה

"

לא צריך להרחיק
נדוד עד רוסיה,
צרפת וקולומביה,
כדי להבין את
המורכבות
האדירה של
משגיח כשרות.

המשיכה לרסק את הענבים,
שעורבבו במיץ הענבים.
המשגיח לא שם לב שמשהו
קרה כאן והמשיך לפקח על
העבודות בנינוחות וברוגע.
אך במקום שהה גם משגיח
כשרות של גוף כשרות אחר,
המפקח על יצור יין נוסף
ביקב .המשגיח השני הסב
את תשומת ליבו של מיודעינו
שבמהלך הכנסת ידו של
הפועל להוצאת הענבים ,יתכן
שהגוי נגע גם במיץ שיצא
מהענבים בתוככי המכונה,
המעורבים עם הענבים
והזמורות ,כאשר אם אכן
הפועל נגע במיץ ,אזי בהמשך
התערב מיץ הענבים עם
המיץ במיכלי היין ,ונעשתה
התערובת יין נסך.
מדובר ביצור של אלפי
ליטרים של יין יקר במיוחד
והנושא עלה על שולחן
מערכת הכשרות רק לאחר
כל יצור היין .גדולי פוסקי
דורינו עסקו בשאלת כשרות
היין ,כשכל הבעייה החלה
מאי שימת לב של משגיח
הכשרות .הגוי בסך הכל
הכניס את ידו למיכל כדי
להניע את גלגלי המכונה .מה
כבר קרה?....
שמן דקלים נפוץ ,כמובן,
בכל מקום .שמן הדקלים
מושגח בכשרות מהודרת,
ומיובא בספינות מקולומביה

במיכליות .הכל טוב ויפה,
נכון?
זהו שלא .שמן הדקלים עצמו
כשר למהדרין ,אך באותן
המיכליות בהן הועבר השמן,
אוכסנו קודם לכן נבילות
וטריפות .באותן הספינות
אוגרים שמן במיכל אחד ,וכן
היו מקרים כאשר בסמוך לו
ניצב מיכל אחר ובו מאכסנים
נבילות וטריפות ומאכלים
האסורים באכילה ,כאשר
המיכלים צמודות זה לזה ורק
דופני המיכליות מפרידות זה
מזה ובחלקם ישנם בליעות
ממיכל למיכל....

לא צריך להרחיק נדוד עד
רוסיה ,צרפת וקולומביה,
כדי להבין את המורכבות
האדירה של משגיח כשרות.
הנה מקבץ עובדות של
נושאי כשרות 'פשוטים' ,של
משגיחים מקומיים מטעם
גופי כשרות מקומיים.
נפה
קיימת
בפיצרייה
חשמלית ,המנפה את הקמח
שפועלת בצורה שהמכונה
מרעידה את הנפה וכך הקמח
נופל מהנפה לכלי הקיבול
שמתחתיו.
הנפה עצמה סגורה הרמטית,
כך שהקמח היורד לנפה ,אינו
יכול לעבור לכלי -הקיבול
המשך בעמ' הבא
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הגדול מחוץ לנפה עצמה.
הנפה עצמה נבדקה ונמצאה
תקינה ונקיה ,ללא שום סיכוי
להימצאות חרקים .וראו
זה פלא ,לאחר כל התהליך
נמצאו חרקים בקמח המנופה.
מה קרה?
לאחר בדיקה התברר שמכיוון
שמדובר בנפה חשמלית,
הפעלת הנפה גורמת להרעדת
המכונה ,כך שפירורי קמח
מתעופפים בחלל המכונה
ונכנסים לסדקים ולתוך

"
משגיח
הכשרות סירב.
אם המפעל
ומשגיחיו אינם
אורזים לו
בעצמו וסוגרים
את החבילות
בצורה הרמטית,
הוא לא ימכור
לחנויות את
הבאגטים.
נקודה.

14

המנוע .מכיון כך שלא ניתן
לנקותם במברשת רגילה,
עומד הקמח במשך תקופה
ומתמלא חרקים.
כשמנפים את הקמח המכונה
רועדת והחרקים יכולים
לעבור בקלות מתחת לנפה
בתוך המכונה לתוך ארגז
הקמח המנופה.
ספר המשגיח" :הפכנו את
המכונה לאחר שניקינו אותה
כהוגן ,דפקנו עליה במחוץ
והרבה קמח נגוע בכמויות
גבוהות של חרקים ,נשר
החוצה"...
"הפתרון לכך נמצא .להחזיק
מכשיר לחץ אוויר ולאחרי
כל ניפוי לעבור איתו על כל
המכונה".
למה לעשר שוב?
בחנות המוכרת מוצרי טבע
נמכרים תמרים של חברה
מסוימת בכשרות מהודרת
המגיעים לחנות באופן קבוע,
על ידי ספק קבוע ,אמין
ומוכר.
המשגיח בחנות אינו סומך על
חזקה זו ובכל סחורה שמגיעה
לחנות בודק המשגיח בחנות
את הארגזים העליונים
בקונטיינר ,כדי להיווכח
ולראות האם אכן מופיעה

תווית הכשרות עליהם וכך
הוא יודע שקונטיינר זה כשר
למהדרין.
באחד הימים ,בזמן שהגיע
משלוח הסחורה של התמרים,
יחד עם עוד סחורות למיניהם,
התקשר המשגיח המקומי
למשגיח הכשרות בחברה
המספקת את התמרים ,כדי
לברר על נושא כשרותי
במוצר מסוים.
בדרך אגב הוא נשאל ע"י
המשגיח השני האם הוא
עישר תמרים שנשלחו אליו.
"מדוע שאעשר אותם שוב?"-
תהה המשגיח המקומי.
"היתה לנו תקלה" -התנצל
המשגיח מאותו הכשר בבד"ץ
נודע" -בטעות נשלחו אליכם
מספר קרטונים ללא כשרות
מהודרת"...
המשגיח בחנות המקומית
הורה מיד שלא לפתוח
קרטונים אלו עד לבדיקה
קפדנית ובבדיקה קפדנית,
כשהוא בודק קרטון אחר
קרטון ,אכן נמצאו מתוך
כ 20 -קרטונים עם תווית
הכשרות ,שלשה ארגזים ללא
כשרות ,וכך בדרך ההשגחה
העליונה ,נמנע מאנשים
לאכול תמרים לא מעושרים.

אל תסתכל (רק) בקנקן
בחנות לממכר פיצוחים באחד
הריכוזים החרדיים בארץ
נמכרים בוטנים אמריקאים
וקבוקים ,המגיעים באופן
קבוע ע"י סוכן מסויים משתי
חברות גדולות ,בכשרות בד"ץ
העדה החרדית.
הסחורה מגיעה בתוך שקיות
גדולות ,עליהם מופיעה
חותמת הכשרות והשקיות
מונחות בתוך קרטונים
שעליהם מופיע סמל החברה.

נוספים .לאחר שהמשגיח
וידא שהקפה הגיע מחו"ל
ואינו מכיל שום חומרים
נוספים ,אישר המשגיח
למכור את הסחורה.

היה
מספיק
לכאורה
לבדוק את החותמת שעל
הקרטונים ,אך המשגיח
בחנות לא התעצל ופתח כל
קרטון בנפרד כדי לראות
את חותמת הכשרות ואכן
התברר שבאחד הקרטונים
היו שקיות עם כשרות
של רבנות מקומית בלבד.

לפני שאישר את הסחורה
למכירה ,בדק המשגיח את
האריזות .האריזות שניצבו
בראש הערימה היו קפה
ללא טעמים ,אך המשגיח לא
הסתפק בזה ובדק כל אריזה
בנפרד.

סערה בכוס קפה
לחנות מקומית הגיעו סוגים
שונים של פולי קפה ,כמו
אספרסו רומא ,בלאדי,
קולומביה ועוד .כפי שמקובל,
קפה אינו צריך כשרות כלל
וכל זה בתנאי שמדובר בקפה
 100%טהור ,ללא חומרים

באריזות בתחתית הערימה
אריזות
המשגיח
גילה
תואמות,
אך עיון במרכיבי הקפה גילה
שמדובר בקפה בטעמים
שונים ,קפוצינו ,וניל ועוד.
סוגי קפה אלו מצריך כבר
כשרות מהודרת.
בשיחה בהולה עם הסוכן
שהביא את הקפה ,טען הסוכן
שהמפעל שלהם עומד תחת
השגחה של כשרות מהודרת.

"יש לנו הכשר מצוין על כל
סוגי הקפה" ,אמר הסוכן ונקב
בשם הכשרות.
למשגיח
פנה
המשגיח
במפעל ,והתברר שאכן
הם נותנים כשרות במפעל
זה ,אך ורק על קפה רגיל,
ללא טעמים .למותר לציין
שהמשלוח הוחזר לסוכן.

ד"ש חם מתיאלנד
בחנות לממכר פירות יבשים
מגיעה סחורה באופן קבוע
של
בפיקוח
מתיאלנד,
רב מקומי שרוב כשרויות
המהדרין בארץ סומכים על
פיקוחו.
בערב ט"ו בשבט הגיע משלוח
ענק של סחורה ממפעלים
שונים בתאילנד ,והכל עם
חותמת הכשרות של אותו
רב מקומי .משהו היה נראה
המשך בעמ' הבא
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חשוד למשגיח .לכן הוא צילם
את כל תויות המוצרים ושלח
את תמונתם לרב המקומי
בתאילנד שיאשר או ישלול
את כשרותם .התשובה לא
איחרה לבוא" .חלק מהאריזות
ששלחת -אינם תחת פיקוחי",
הודיע הרב המקומי.
התברר שהמשווק זייף כשרות
על חלק מהמוצרים .כמובן
שהמשגיח הוריד מיד את כל
המוצרים שהגיעו ממשווק
זה (אף שחלקם היו כשרים
למהדרין) ,הודיע מיד על
ההונאה למחלקת ההונאה
בכשרות של הרבנות ,ואף
יידע על כך את כל הכשרויות
שלא להכניס סחורה זו.
כשהחרקים עברו לקיוסק
הסמוך
בגרגירי הפופקורן מצויים
חרקים פעמים רבות ,לכן
המשגיח בודק כל פעם את
גרגירי התירס לפני כשמכינים
מהם פופקורן.
באחד המקרים בדק המשגיח
בליל שישי את הפופקורן
ומצא שהוא נגוע ברמה גבוהה.
הוא הורה לבעל העסק שלא
ימכרנו.
בעל העסק ארז את כל
הגרגירים שנשארו והוציאם
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מהחנות .למחרת ביום שישי
באו אנשים לקנות פופקורן
לשבת ,ובעל החנות נאלץ
להודיע להם שהשבוע אין
פופקורן.
בלית ברירה פנו קונים רבים
לקיוסק הסמוך ,המוכר
ללא השגחה ,וקנו שם את
הפופקורן.
ומהיכן הגיעו גרעיני התירס
הללו? בעל הקיוסק הצהיר
שהוא קנה אותם אתמול בחנות
הסמוכה ,אותה חנות שבה
המשגיח פסל את הסחורה
היות נגיעוץ גבוהה של חרקים.

'משגיח כשרות' הוא מקצוע
לכשעצמו .לא ניתן להיות
משגיח כשרות טוב רק בגלל
שהיהודי שלפנינו מדקדק
במצוות .עליו ללמוד נושאים
הלכתיים רבים.
לעיתים עשרות 'סימנים'
בשולחן ערוך ובפוסקים,
ולפעמים ,כשהוא מפקח
כשרות על נושאים סבוכים
יותר ,עליו להיות בקי בחלקים
נרחבים מ'יורה דעה'.
כאן דרוש גם המון ידע
מציאותי וטכני ,להיות חכם
ופיקח ,עירני וקשוב .וזהו רק
ההתחלה....

'שגרירה'  -כנימת עלה מכונפת

לראות
ולדעת

לא תוהו בראה

לשבת יצרה
הרב פנחס יוסף
אקרב שליט"א
מומחה בינלאומי ויו"ר מכון
חקר  -מעבדות לנגיעות
חרקים ומזון

תחום הכשרות הינו מרתק
במיוחד הדורש ידע ,ניסיון,
אלתור ,דיוק מקצועיות
ואף עורמה ,כולל הוא מגוון
תתי תחומים שלכל אחד
המיוחדות שלו ,תחום בדיקת
החרקים בירק עלים ובפירות
לדוגמא ,דורש מקצועיות
ברמת הידע על תכונותיהם,
צורותיהם ומחזור חייהם של
עשרות סוגי חרקים המצויים
בירק ובפרי ,שלהם אלפי
זנים הפזורים בכל העולם,
ידע חשוב הטומן בחובו
אחריות רבה לרוחניות העם
היהודי ומאחר ועל פי הבודק

ייפול דבר האם ישווק המזון
לשוק ,לא פחות חשובה היא
האחריות הכלכלית ,בודק
הממהר לפסול (לעיתים
מאות טונות של) ירק או פרי
ע"פ שיקול דעת מוטעה,
גורם נזק כלכלי עצום לכלל
הנוגעים בדבר.
התחום
למידת
בנוסף,
והעיסוק בו הינם מאתגרים
כשמעבר
ומרתקים
לתועלתיות הרבה ,פותחים
הם צוהר נוסף להתבוננות
בנפלאות הבריאה ובחסדי ה'
על כל בריה ובריה ,אעלה
המשך בעמ' הבא
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כאן עובדה מעניינת מאוד
המעוררת השתאות בכל
הנחשפים אליה ,עובדה
זו נוגעת לאחד מהחרקים
המצויים בירק :כנימת העלה
( .)Aphidראשית ,תשובה
לשאלה המתבקשת :לא ,זו
לא כנימת ההדרים המצויה
על לימונים ,תפוזים וכדו',
למעשה אין כל קשר ביניהם.

'החרק החרדי'  -משפחה ממוצעת של
כנימות עלה על גבעול ירק

"
נעיצת החדק
בעלה וריבוי
האוכלוסייה
הופכים חרק
זה לבעייתי
בשטיפתם של
עקרת בית או
משגיח בעסק
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כנימת העלה היא אחד
החרקים המאיימים ביותר
על איכותו וכשרותו של הירק
כאחד ,אפשר להגדירו 'אימת
החקלאים' מחמת התכחשות
הירק ,עיוותו ,הצהבתו,
הדבקתו במחלות שונות,
או 'החרק האדום' עבור
המשגיחים ,הפוסלים לשיווק
ירק שנמצא בו חרק זה.
מה כל כך מאיים בחרק זה?
כנימת העלה הינה חרק
ממשפחת פשפשאים שלו
מעל  4,300זנים שונים .חרק
זה ניזון וחי בעיקר על עלי
הירק והפרחים ,אופיו הבעייתי
הוא נעיצת החדק הקיים
בפניו ,בעלה ,לצורך שאיבת
רקמות הצמח הפנימיות ע"מ
לזון את גופו ,אופי הזנתו
פוגע קשות בבריאות ונראות
הצמח ,אילו היה הוא חרק
בודד הרי שלא היתה כל
סיבה לחשוש ממנו ,הבעיה
מתחילה כשרוב כנימות
העלה הינן נקבות המשריצות
מידי יום וולדות רבים מאוד,
בין  10ל 15-בכרס אחת ,ישנן
כנימות שבתנאים מתאימים
ישריצו עד  80וולדות בשבוע,

מכאן נקל לשער את כמות
האוכלוסייה שתימצא על
הירק שבוע אחד בלבד אחר
'שעשה היכרות' עם הכנימות.
במעבדות מכונה הכנימה
"החרק החרדי" שלו משפחות
ברוכות ילדים.
נעיצת החדק בעלה וריבוי
האוכלוסייה מקשים על
נקיות הירק בשטיפת עקרת
בית /משגיח בעסק ,על כן
לא מאשרים ירק/פרי הנגוע
בכנימות עלה ,לשיווק.
מקבלי המידע על מחזור חיי
הכנימה יופתעו כשיגלו שלה
תכונה מיוחדת מאוד שאינה
מצויה בשאר בעלי החיים,
שהיא :שיבוט הוולדות.
כנימת העלה תחליט מתי ואיך
להוציא לעולם את וולדותיה,

'אימת החקלאים'  -עלים שניזוקו
מהכנימות

התרבותן המהירה תפקחנה
הכנימות את עיניהן בכדי
לוודא שיש די מזון לכולם
בקרבת מקום ,בהעדר דאגה
כלכלית ימשיכו הן להשריץ
את וולדותיהם נטולי כנפיים,
לכשיתברר שגברה הילודה
על התזונה ישריצו הן כנימות
בעלות כנפיים וכו' וכו' וחוזר
חלילה.

תחום מרתק  -בדיקת חרקים במעבדה

בהשרצה או בהטלת ביצים,
מה יהיו צורתו ואופיו של
הוולד ,האם נטול כנפיים
(שרץ הארץ) או 'מכונף' (עם
כנפיים ,שרץ העוף) שלו
מאפייני גוף שונים ,לכנימה
ניתנה הרשות (המוגבלת)
להיות שותפה פעילה בתכנון
השרץ אשר תשריץ.
לצורך הבנת חכמת ה'
וחסדיו בעניין ,נגולל את
מחזור חיי כנימת העלה,
עת בוא האביב 'מבינות'
הכנימות ששרדו את החורף
את הצורך ביישוב העולם,
מחמת שצעדיהן מדודות
ואיטיות לא תהיה אפשרות
ריאלית לכנימות הרבות

שיושרצו לאתר מזון פנוי
בקרבת מקום ,מחמת סכנת
הרעב המרחפת משריצות
הכנימות 'המייסדות' וולדות
בעלי כנפיים ,הכנימות
הצעירות מתבגרות תוך
ימים ספורים ,פורשות כנף,
מתרחקות ומתחילות בעסק
'יישוב העולם' ,כך יעברו
הן מידי יום בשדות הירק
וישריצו 'שגרירה' אחת – ללא
כנפיים בכל צמח ,שם תקים
את משפחתה לאלתר ,תוך
שבוע מעת הגעת הכנימות
'המכונפות' לשטח ניתן יהיה
להכריז על הצלחת 'הכיבוש',
אלו שהושרצו זה עתה יתחילו
במלאכת 'יישוב העולם' אחר
כשבוע אחד בלבד ,לאור

מתי תחליט הכנימה להטיל
ביצה ולא להשריץ? לכשיגיע
חורף קר במיוחד 'כשמבינות'
הן שגופן לא ישרוד במזג
האוויר הצפוי יטילו ביצים
איתנה
מעטפת
שלהם
שתבודד את השרץ המתהווה
המכונס בהם עד יעברו
ימי החורף ,כשמזג האוויר
יתחמם קמעא יפרצו החוצה
שרצי הכנימה ויתחילו מחזור
חיים חדש מבראשית...

"מה רבו מעשיך
ה' כולם בחכמה
עשית"

בחורף היא מחליטה להטיל ביצים -
ביצי הכנימה
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חידודון
לדעת

מעשה
קטן על
אדם גדול

ב'מדרש פליאה' מובאים הדברים הבאים" :אין
מניחים תפילין אלא בשבת" .מה הוא הסבר
הדברים?

הידורים  -לא על
חשבון האשה!

נפלו תפילין לתוך סיר חלב .פסקו גדולי ההלכה
שיש הבדל האם בעל התפילין הוא עם הארץ או
תלמיד חכם .מדוע?

מה נאסר לעשות בחול המועד ומותר לעשות
ביום טוב?

כיצד ייתכן שיהודי אוכל את הכזית הראשון של
המצה בליל הסדר ,ומברך עליה ברכת 'המוציא
לחם מן הארץ' ,אך אינו יכול לברך עליה את
ברכת 'על אכילת מצה'?

כיצד ייתכן שיהודי אוכל מצה העשויה מחיטים
בפסח ,וצריך לברך עליה ברכת 'שהכל'?

באיזו פרשה בתורה אין כלל 'פתוחות וסתומות'?

מתי משה רבינו נכנס לארץ ישראל?

בין הפותרים נכונה יוגרלו שוברי קורסים
ניתן לשלוח תשובות למיילinfo@daatcenter.com :
או בפקס153-507944590 :
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בשיעור הלכה בערב ימי החנוכה הביא
הגרח"פ שיינברג זצ"ל את דברי החסד
לאברהם ,שההידור הגדול בכלי של נר
חנוכה הוא לעשות חנוכיה מכסף וכדומה,
והדגיש שלדעתו עיקר הענין בזה הוא
שמדליקים השמן בבזיכי הנרות אך כאשר
מדליקים בכוסיות מפסידים את עיקר
הידור המצוה.
לאחר השיעור ניגשו אליו ושאלוהו" :והלא
רבינו עצמו מדליק בכוסיות בתוך חנוכית
הכסף?!".
השיב ר' חיים פנחס" :אם אדליק בחנוכיה
עצמה על מי יהיה מוטל לשפשף ולקרצף
החנוכיה לאחר החג ,על הרבנית ,וכי
סבורים אתם שאעשה הידור מצוה שיקשה
על הרבנית ויהיה על חשבונה?

ה
ב

מהנעשה
במרכז

'מרכז
דעת'
בפעולה

הרצאה בסניף י-ם של הרב שמואל
בורנשטיין בנושא כשרות המלונות

קורס סתם למתחזקים
מטעם העירייה באילת

סדנת השתלמות מקצועית
להשתלבות מהירה בעולם
הפרנסה

קורס כשרות לאברכים
מטעם עיריית שדרות

סיור קבוע לקורסי הכשרות
במפעלים .בתמונה :במפעלי
חסלט בדרום הארץ
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מצוות ציצית בשלמות!

כ
לא ל הראיות
מי
תו
ת
התכלת

בק
שולהתכלת
וחה 1

ציטוטים מגדולי ישראל על אמיתות התכלת בימינו!
הגה"צ רבי שריה דבליצקי זצ"ל

הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א

הגאון רבי חיים רבי שליט"א

גם אני הולך בט"ק במורקס.
בברכה והצלחה
ש .דבליצקי

אותם שזכו לברר הלכותיה ויצא
להם כן ע"פ בירור ההלכה,
צריכין לקימה ,ואין מושג של בושת
פנים בקיום ההלכה

"רבים מגדולי ישראל כיום
לובשים תכלת ...ואני הקטן עפר
ואפר למדתי מהם".

ראש הישיבה הרב מאזוז שליט"א:

הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א

...כיון שהתכלת הזאת קרוב לודאי
שזאת התכלת המקורית ,ע"פ כל
הבחינות והמחקרים שעשו ,לכן
כדאי אדם ללבוש תכלת".

"קונטרס זה
)האם נמצאה התכלת(
אינו צריך הסכמה
כי כולו מבוסס
על גמרות וחז"ל"

"...וראיתי כי כביר מצאה ידו לברר
את זיהוי התכלת שהיתה נהוגה
בימי רבותינו בימי קדם ...הנני
לברכו כי חפץ ה' בידו יצלח,
להחזיר עטרה ליושנה"...

)מתוך שיעור(

ראש ישיבת עטרת חכמים חולון

)מתוך תשובה ,עלון טוב לחסות בה' בראשית תשע"ח(

אב"ד בד"ץ יורה דעה

)מתוך הסכמה לקונט' חזרת התכלת לישראל(

הגאון רבי עמרם אופמן שליט"א

מרן שר התורה הגר"ח שליט"א

...אמנם נראה שכל ת"ח וצורב שיעבור על הספרים
שנתחברו בזמן האחרון על ענין זה יגיע למסקנה
שיש מקום גדול לקיים המצוה כדינו ובשלימות...
ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב עם.

הורה לח"א בזה"ל) :מוסרט(
"אז איר האלט אז איר ווייסט ברור ,זענט איר מחויב
צו עס אנצוטאן"
)אם אתה אוחז שזה ברור ,אז אתה מחויב ללובשו(.

דומ"צ בהעדה החרדית:

נ.ב .לאחרים השואלים הורה באופן שונה

הגאון רבי ישראל בעלסקי זצ"ל

הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן זצ"ל

"הראו לי קונטרס לבוש הארון על ענייני תכלת ,ז"א
זיהוי מקור התכלת והחלזון וכל המסתעף ,ועברתי
עליו מהחל ועד כלה בכובד ראש ... ,וכנראה יש גם
מה לסמוך על דברים אלו למעשה ,ולכל הפחות לא
ללעוג על אלה שהחליטו להשים תכלת זו
בבגדיהם ,כי לא לחינם החזיקו בזה למעשה ,כי
הדברים נכונים ,וח"ו לדחותם בקש"

...ולעצם הענין ,אני עיינתי בעניין התכלת יותר
משנה ...ואני משוכנע בזה בודאות גמורה
שהדבר יצא מגדר ספק ...והלואי ואחרים ג"כ
היו משקיעים בזה עיון כל הצורך.
בכבוד רב
יצחק שלמה זילברמן

ראש ישיבת תורה ודעת:

הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א
ראש ישיבת נועם התורה ואב"ד ב"ב:

...מה שלא נתקבל בציבור הרחב שומרי תומ"צ קלה כבחמורה ומדקדקין במצוות אינו
משום שיש ערעור על אמיתות התכלת.
אדרבה הראיות שמביאים לזיהוי התכלת המקובל היום כחלזון התכלת שבזמן חז"ל,
נראין הדברים נכונים שזוהי תכלת של תורה ,והדברים משכנעים ומדברים בעד עצמם...

מה שנכון נכון ...התקשר ונסייע לך בסבוד בגד ראשון!
קו התכלת  -קו מידע ושיעורים
ע"ר

¯´Ä½¯Ã´¶±¯´«Ã
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בס"ד

רק במרכז דעת
כל התנאים להצלחה שלך!

קורס
פלוס+

בפיקוח
מורי הוראה
ומו"צים

הקורסים המקצועיים ביותר להכשרה תורנית
כיתות קטנות > יחס אישי > המרצים הטובים ביותר > תעודות מוכרות

פלוס סדנת המשך להשתלבות בעולם הפרנסה
ועוד פלוסים בלעדיים בכל אחד מהקורסים!

במרכז דעת
לומדים יותר!
בכדי שתגיעו לידע מקצועי
ברמה הגבוהה ביותר,
קבענו היקף שעות נרחב
וחומר לימודי מקיף וממצה
בכל אחד מהקורסים!

מסלול הכל כלול!

משגיחי
כשרות
פלוס

סיורי לימודים
במחלבות ומפעלים
פלוס

הרצאות ע"י מומחי
כשרות מהשורה
הראשונה בארץ ובחו"ל!

מסלול הכל כלול!

מחירים
משתלמים
עד -10תשלומים

הטבה
ברכישת
ציוד!
פרטים
בטלפון

מחיר מסובסד
בשיתוף פעולה
עם מרכז כיוון

סופרי
סת"ם
פלוס

ציוד מלא
וספרי לימוד
פלוס

החזר כספי מלא!
(בכפוף לתקנון)

מסלול הכל כלול!

מסלול הכל כלול!

מנקרים שוחטים
מוסמכים מוסמכים

נסיון רב
בהשמה
בסיום
הקורס!

מוהלים
מוסמכים
פלוס

פלוס

פלוס

סיורי לימודים
בבתי מטבחיים

פלוס

פלוס

ערכת מנקר
מלאה

מסלול הכל כלול!

שיפוץ
בתי
תפילין
פלוס

סיורי לימודים
במפעלי
ייצור תפילין

ספרי לימוד ,ציוד,
הכנה מלאה למבחנים
המחמירים של הוועדה

סיורי לימודים
בבתי מטבחיים

פלוס

ערכות סכינים
איכותיות

ערכת מוהל
איכותית

מסלול הכל כלול!

מסלול הכל כלול!

מדריכי
חתנים
פלוס

ספרי לימוד
פלוס

ק
בוצות
ק
במטנות
יו
חד!

סידור עבודה
למצטיינים
לאחר הלימודים

מוקד הרישום הארצי:

073-3746669
info@daatcenter.com

מסלול הכל כלול!

daatcenter.com

מדריכות
כלות
ק
פלוס

בוצות
ק
ספרי לימוד במטנות
יוחד!
פלוס

סידור עבודה
למצטיינות
לאחר הלימודים

ניו-יורק
לונדון
ישראל

דעת

המרכז העולמי להכשרה תורנית

מרכז דעת פועל בהמלצתם ובהסכמתם של רבנים וגדולי הדור שליט"א

