
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

  "אחשוורוש עבדי שארילה יוכלו לא, נון בן יהושע מימות ומוקפים פרזים םיהמזכיר"
 )אדרפתגם לחודש  –  (הראי"ה קוק זצ"ל, מגד ירחים

 ורים תייר'הפ

 המנחה, לתפילת עד רב זמן שהיה גמור. כיון הארץ עם יהודי, הגיע אחד כנסת לבית
 ביצה, מסכת לידו גמרא נזדמנה הפנוי. זמנו את להעביר ספר וחיפש לו, השתעמם

' הגמ את וסגר הערה בה עפרון, כתב מכיסו הוציא ולבסוף עמוקות, בה ועיין פתחה
 . בנשיקה

הרב לדעת מה כתב  הסתקרן ספר. ויודע אוריין-בר ת"ח, הכנסת בית רב ישב על ידו
 ביום שנולדה ביצה" הראשונה המשנה על הערה ומצא' הגמ את אותו עם הארץ, פתח

, שם הוסיף היהודי "תאכל לא אומרים הלל ובית תאכל אומרים שמאי בית - טוב
מה  -הרב לעצמו  המעונן". תמה ביום "ומיירי המגיהים, וכתב:כוכבית, כדרכם של גדולי 

 הרב היה אחוז התפילה אדהכי, הגיע זמן תפילת מנחה. במשך כל פשר הדבר?
 בשרעפיו, וניסה לרדת לשורשם של דברים, ללא הצלחה.

 כשראה לפיכך הסקרנות, תאוות את לנצח לו היה וקשה מטבעו הרב היה גדול סקרן
 ובקשה אליו רץ התפילה, אחר הכנסת בית את לנטוש מתכונן הארץ אותו עם את הרב

 המחכימה בהערה כוונתו עומק את לו להסביר ר' יהודי במטותא נא יואיל בפיו: שטוחה
 פתי!

 דעתו לעומק ירד לא וחס חלילה אם בכפו טרופה הרב של נפשו כי הארץ עם אותו ראה
 נסתלקה כי על -וגיל. תוגה  תוגה דמעות עניו וזלגו השכינה בצער הלה חש, העניה

 -עומקה של משנה. וגיל  להבין חלילה יודעים שאינם, בינתם וסרחה מהזקנים החכמה
 הדברים והלא" מיד ענה ואמר לרב: וזיכוי הרבים. ישראל תורת בכלל חלק לו שיש על

 טוב ביום שנולדה ביצה האם התנאים בין יסודית מחלוקת יש כאן הנה מתבקשים. ממש
 ה"וב ש"ב נעמדים אחת תרנגולת של ביצה על וכי השאלה: נשאלת. לאו אם נאכלת

 מהו ,אדם כל של ביתו במשק מצויות ביצים שכמה וכמה ,עניות דקדוקי אלו לריב? והרי
 "?פרוטה חצי אולי היששווי אחת ביצהמ שלם עסק עושים

ומהי  הקשת. גדולה קושיא אכן נו,"בחומרה:  מצחו את וקימט הקושיא את הרב שמע
 ש"ב של םמחלוקתש לומר, צריכים על כרחך ניצחון: בתרועת ו היהודיענה" ?התשובה

 ולא תרנגולת, ביצה, הטילה שפרה וכגון מורכבת, יותר הרבה בשאלה עוסקת ה"וב
  מאד, ומובן מדוע נחלקו עליה. , הביצה שהוטלה יקרהכזה נס קורה יום בכלולא  והואיל

 "מעולם... אוזן שמעתם שלא דברים באמת. "אוזניו את וחידד בזקנקנו הרב תפס ",נו"

 הבניין כל ביותר על חמורה קושיאמכווץ העם הארץ את עיניו ומקשה  –" ועתה"
 תחת חדשכל  אין' בקהלת נאמר והלא כבר ,באופן שכזה להעמיד ניתן איך" –המפואר 

 ?כתרנגולת ביצה הטילה שפרה בעולם שמענו והיכן ,'השמש

 כבר וממילא ,זורחת השמש הייתה ולא ,היה מעונן יום שאותו לומר, מוכרחים כן על
 ..."היטב מיושב הכל

 פורים שמח!

 אדר תשע"ז
� 

 התרמית ההיסטורית

 הרב נתנאל שושן
� 

 מעשה בחמישה בחורים

 מערכת במיל'
� 

 תרבחו ותסעדו

 אברך מפנק...
� 

 הכר את המבקר

 חגי לוי
� 

 וחידושיםעדכונים 

� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 

 נעם סלוצקין

 מאור עזורי

 אלמוג כהן

zmorot1@gmail.com 

�� 

 י"העלון יוצא לאור ע

 ישיבת כרם ביבנה
 7985500ד.נ. אבטח 
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  שליט"א נתנאל שושןהרב 
  

 בין ומעיינים המגילה את קוראים אנו כאשר1

 שצריכים תמיהות וכמה כמה נגלה, השיטין

 על אפוא נעבור. הדעת את עליהם לתת אנו

  :שאלות אותן על ונעמוד, כסדרה המגילה

של עשרת אלפים כיכר כסף  מה טיבם  .א

אותם אמר המן לשקול, ומי הם "עושי 

 המלאכה"?

"ַוִּיָּקְראּו סְֹפֵרי ַהֶּמֶל' ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון   .ב

ְּכָכל ֲאֶׁשר ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ַוִּיָּכֵתב 

לכאורה צריך היה  -  (ג, יב)" ִצָּוה ָהָמן

", שהרי המלךלכתוב "ככל אשר ציוה 

א המצווה! המן הוא רק פקיד, המלך הו

 אמנם בכיר, אך פקיד ותו לא!?

"ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל' ְוַהָּדת   .ג

ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶל' ְוָהָמן ָיְׁשבּו 

 - (ג, טו) ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה" 

מדוע הרצים יצאו דחופים, הרי אנו 

נמצאים בחודש ניסן, והפור נפל לחודש 

אדר בשנה הבאה (בעוד אחד עשר 

חודש), ומה הדחיפות? זאת ועוד: מדוע 

חשוב לציין דווקא כאן שהמלך והמן 

  ישבו לשתות?

אסתר שומעת שמרדכי קרע את בגדיו   .ד

ולבש שק ואפר, ומיד "ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה 

                                                           
תקציר מתוך המאמר המלא הנמצא בספרו של הרב זהו  1

  'נתיבות הפרשה', עיין שם ומצא נחת. שושן שליט"א

 . וכי לא ידעה אסתר שהדת(ד, ד)ְמאֹד" 

ניתנה בשושן והעיר שושן נבוכה? וכי לא 

שמעה על כתב הדת? וכי הייתה עד כדי 

  כך מנותקת?

"ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת    .ה

ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל 

 - (ד, ז)ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל' ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם" 

וה מאוד. מרדכי מספר פסוק זה תמ

להתך "את כל אשר קרהו", והמגילה לא 

"את  - מפרטת. פרט נוסף הוא מספר לו 

 -פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול" 

אך לא שקל בפועל.  אמרמשמע, רק 

ומדוע פרט זה חשוב כל כך ביחס לכל 

 הגזירה הנוראה?

"ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן   .ו

ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר 

ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל' 

(ד, ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה" 

. למה צריך היה מרדכי לשלוח לה את ח)

העתק כתב הדת, הרי בארמון יש לה את 

 המקור!?

שיח מוזר ביותר - ל דומכאן ואילך מתחי  .ז

בין מרדכי לאסתר. וצריך להבין מה 

ויכוח ביניהם. הרי ודאי שאסתר ושורש ה

מעוניינת להציל את עמה ממוות, אלא 

שהיא מנמקת "ַוֲאִני Aא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא 
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. מרדכי (ד, יא)ֶאל ַהֶּמֶל' ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום" 

לא מקבל את דבריה ומיד הוא מגיב: 

ִּמי ְבַנְפֵׁש' ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל' "ַאל ְּתַד 

ִמָּכל ַהְּיהּוִדים" וכו'. והרי מדובר כאן 

בגזירה שתחול רק בעוד אחד עשר 

חודש, ולא מובן מדוע מרדכי כ"כ 'לחוץ' 

להיכנס עכשיו אל המלך, כאשר יש זמן 

כה רב עד לביצוע הגזירה. הרי ודאי עדיף 

להמתין מעט ולהיכנס אל המלך כאשר 

יקרא לה בעצמו, מבלי לבוא אליו מבלי 

 שנקראה ולהסתכן בחמתו.

ואת עלית על כולנה: במשתה היין השני   .ח

תמה המלך ואומר לאסתר "ִמי הּוא ֶזה 

(ז, ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן" 

מהי ההיתממות של המלך? הרי רק  - ה)

שלשום הוא חתם על הגזירה להשמיד 

להרוג ולאבד עם שלם (לא בכל יום 

המלך חותם על גזר דין כזה)! מהמשך 

הפסוקים קשה להניח שזו רק 'הצגה', 

שהרי נאמר "ַהֶּמֶל' ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה 

ַהַּיִין", ומתוך כעס אמתי זה, ציווה לתלות 

ן. מכאן נראה כי המלך היה אכן את המ

מופתע מאוד מתשובתה של אסתר, 

  והדבר תמוה עד מאוד.

חז"ל מתארים שהיו שני שונאי ישראל 

המן ואחשוורוש, וממשילים זאת  - במגילה 

, (מגילה יד ע"א)ל"בעל התל ובעל החריץ" 

אבל לכל אחד מהם ישנה סיבה אחרת ויעד 

 אחר. המגילה אינה מתחילה בפרק ג' אלא

ב, כדי שנתוודע לרקע של -בפרקים א

הסיפור; מי היה המלך ומה היו שאיפותיו. 

מתוך דברי חז"ל נראה שהמלך שנא את עם 

ישראל בפן הרוחני: "וכלים מכלים שונים, 

הביא כליו וכלי בית המקדש ונמצאו נאים 

; "בהראותו את (אסת"ר ב, יא)ויפין מכליו" 

כהונה עושר כבוד מלכותו: ר' לוי אמר בגדי 

; "מה בקשתך (שם ב, א)גדולה הראה להם..." 

חצי המלכות ולא  - עד חצי המלכות ותעש 

כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות, ומאי 

  .(מגילה טו ע"ב)ניהו? בנין בית המקדש" 

אם כן, המלך שנא את הדת היהודית. 

אחשורוש הוא שעיכב את בנין הבית, ורצה 

 לשכח מעם ישראל את הגעגועים אל

הקודש, על ידי שהראה להם את כלי 

המקדש וחיללם, ובזה רמז להם: תיהנו 

מסעודתי אך את הקודש תשכחו. כל מטרתו 

במשתה היתה להחטיא את עם ישראל ועל 

כך נגזרה הגזירה, על שנהנו מסעודתו של 

  אותו רשע, ושכחו את הקב"ה.

לעומתו עומד המן, שרצונו היה כרצון סבו 

ולאבד את כל עמלק, להשמיד להרוג 

היהודים. המן ידע שבקשה כזו מהמלך היא 

מופרכת, ולכן ניגש אל המלך וביקש בדרך 

שגם המלך יסכים: "ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכל ָעם 

הם  - (ג, ח)ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל' ֵאיָנם עִֹׂשים" 

בטלנים, "דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י" 

המן טוען שיש כאן בעיה  .(מגילה יג ע"ב)

דתית, ולכן "אם על המלך טוב יכתב 

שמד רוחני.  - לאבד דתםכלומר  - " לאבדם

חייבים להכניסם תחת כנפי התרבות 

  הפרסית. 

הדברים ערבים מאוד באוזני המלך, הואיל 

ועל ידי כך ישכחו לגמרי את בית המקדש. 
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המן מוסיף ומשכנע: צריך מרצים צריך 

עשרת אלפים ככר כסף פעילות תרבותית, ו

אקדיש לצורך הממונים, שיבצעו את 

הפרויקט הנפלא הזה. המלך מוסיף ומתלהב 

ואומר לו: רעיון מצוין, אין צורך שתוציא 

מכספך, אלא נממן את התוכנית מקופת 

המדינה, "והעם לעשות בו כטוב בעיניך". 

המן שומע את המילים "כטוב בעיניך" וקופץ 

 -וב בעיניו? ט באמתמשמחה, שהרי מה 

להשמיד להרוג ולאבד, שמד פיזי. אמנם 

המלך לא התכוון לכך אבל יש לו מקום 

להיאחז, ואז הוא מצווה לרשום באיגרות 

להשמיד להרוג ולאבד. לכן  - "לאבדם" 

" ולא המלך, ולכן המןנכתב "ככל אשר צוה 

, בטרם יגלה המלך את דחופיםהרצים יצאו 

ך והמן הרמאות. עתה מובן גם מדוע "המל

כדי להסיח את דעתו המלך  -ישבו לשתות" 

(אפשר שהמן חשב לספר למלך שקיים 

ישיבה יועצים בכירים והחליטו שחבל על 

 -הכסף זה לא ילך "תוכנית השמד הרוחנית" 

הם עם עקשן ביותר מבחינה דתית לכן 

  "בלית ברירה" הוחלט להשמיד ולהרוג).

 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה בתוך הארמון

ומה יצא מחוץ לארמון, והבין את התרמית 

ההיסטורית. לכן הוא שלח את כתב הדת 

לאסתר כדי שתשווה בין דברי המן למלך 

  לבין מה שכתב בפועל. 

לפי זה יובן הפסוק "ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל 

ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן 

ְנֵזי ַהֶּמֶל' ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם". ִלְׁשקֹול ַעל ּגִ 

מרדכי אומר לאסתר דרך התך: ראי מה קרה 

בפועל לעומת מה אמר המן למלך עם 

פרשית הכסף. ולכן, על אף שיש הרבה זמן, 

אל המלך, כדי לחשוף  מידעלייך לגשת 

בפניו את הרמאות של המן, כדי שלא יספיק 

 'לרכך את המלך ויסביר לו על התוכנית

החדשה שביצע. מרדכי מזרז את אסתר 

 -לתפוס את המלך ע"י אפקט ההפתעה 

שירגיש מרומה ע"י המן, וכך יחרה אפו בהמן 

שניצל את אמונו בו לצורך עניינים 

  'משפחתיים'.

אכן, במשתה היין השני המלך לא היתמם, 

כיון שהוא ידע על אגרת אחרת מזו 

שהראתה לו אסתר. היא מציגה בפניו את 

דת עליו מתנוססת חתימת המלך, כתב ה

מי הוא  -והוא מרגיש מרומה ומתפרץ בכעס 

זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן, 

לרמות אותי ולחתום בחותמי אשר לא עלתה 

כניתו של מרדכי צלחה והמלך קם תעל לבי! 

בחמתו ממשתה היין. וכשהמלך כועס, הדרך 

' "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמלֶ  -קצרה להגיע למרומי העץ 

הּו ָעָליו"  D(ז, ט)ְּתל. 
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  ַמֲעֶשה 
ה    ָ ֲחִמׁשּ   ּבַ

חּוִרים   ּבַ

  מערכת במיל'

  זוכרים את השבו"ש משנה שעברה?

  ...ובכן, יש המשך למה שקרה

  

  ידידנו נשא ונתן, שקל והשווה,

  והחליט שמקומו בישיבתנו החשובה.

  ובטרם ישמע שופרו של אלול,

  אץ לו לרשום עצמו בשבלול.

  בהתאם לתו"ל, כצ'ופר על הרישום בזמן,

  גולן".- זכה בסוויטה מלכותית ב"נופי

  

  התחיל את הזמן בברען רציני,

  ממש עשה סוויץ' לצד השני.

  ולאט הבין שכל התלונות והבלגן,

  היו מירמורו של איזה אלטער נרגן.

  צא,וכדי לתקן את הלעז שי

  אנו נדרשים שנית אל הדיו והנוצה...

  

  בוחר'ס חמישה,-מעשה בישיב'ע ,ובכן

  שלגדול בתורה ויר"ש דעתם נחושה.

  אך הבדל יש ביניהם,

  הן בצורת הלימוד, והן בהשקפותיהם.

  לכבוד העלון לחודש אדר,

  כינסנו את כולם לדיון מסודר.

  כן, בל נמתח עוד את היריעה,-אם

  דעה.ונציג את אותם יודעי 

  

  ראשון הוא אהרן מוישה הלפרין,

  דור שביעי לחסידי קרלין.

  ולכבוד הפאנל החגיגי,

  לבש את מלבוש ה"זברה" הייצוגי.

  

  שני הגיע אברהם יצחק,

  אביו את שם רבו בו חקק.

  אך הוא ר"ל נפל אל הבור,

  וכעת הוא שיעור י"ח בהר המור.

  

  שלישי עלה ובא שאלתיאל אליצפן,

  נח מאומן! ה' הוא המלך, ונ

  אחרי הכנה כדבעי בישיבת יבניאל,

   נסע לשנה אצל רבנו להיגאל.

  

  אחריו הרביעי הוא ר' צבי,

  ה"מחבלים" אותו לפוניבז' מיהרו להביא.

  שהרי עוד בהיותו רך בימים,

  שמו נודע למרחקים עצומים.

  

  חמישי, אחרון, חביב ומגניב,ו

  אביב.-שלום מתל-רונן איש

  תלמיד שנה ד' בגוש,

  למרות דעותיו נגד הכיבוש.
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  פתח ר' צבי ואמר,

  ע לא תהא מוחלפת לאלתר!'זאת התוייר

  ן אמיתי,'ע בעיון עם שטייגע'גמור

  בלי גיוס לצבא או כל דבר בעייתי.

  אך שוד ושבר, ממש נורא,

  מהצבא שלחו משטרה.

  לתרום למדינה זו חובה, לא זכות,

  ואם לא תבוא מרצונך, יובילוך כפות.

  

  כלפיו חבריו לישיבה,נענו 

  ר' צבי אל תדאג, הכל לטובה.

  החל ממחר נצא לכבישים,

  למחות על גזרות ממשלת ה"חופשים".

  

  קם אהרן מוישה והרצין פניו,

  אם תמשיך כך, נפול תיפול לפניו.

  מלחמות קודש יש להקצין,

  רק כך הממשלה תבין.

  אך מאידך שמע כלל חשוב,

  כל מי שבא אל הרב'ה אהוב.

  די לחזק ולשנות,שהרי כ

  צריך איזה ניגון וקיגל מזונות.

  אך אוי ווי, מה נהיה?

  דיבוק החברים לא החזיק שניה.

  כי מיד עם הסתלקות הדור הקודם,

  רצו האחים להיות רעבעס שניהם.

  ומחסידות מיוחדת במינה,

  נהפכו לשתיים המתחרות על צל השכינה.

  

  נענו כלפיו ידידיו ממאה שערים,

  רוחך מהשברים.אל נא תיפול 

  אצלכם זה עוד בקטנה,

  תראה כמה "סניפים" יש לחסידות השכנה...

  

  זמזם לו שאלתיאל שיר תודה להשם,

  'מודה אני כל בוקר על שעודני נושם'.

  שמעו נא רבותי צדיקים כולכם,

  רק רבנו יגאל אתכם.

  זאת אם תגדלו זקן ארוך ופאות,

  תיקון הכללי פעם ביום לפחות.

  ומו שמים!אך געוואלד, ש

  האנטישמיות באומן עולה כל יומיים.

  ראש חזיר כבר זרקו לציון הקדוש,

  ואצל האבות בחברון כבר יש פחות לחשוש.

  

  ניחמוהו חבריו מיבניאל,

  בנסיעה חגיגית לקבר רחל.

  ולתוספת שמחה ובלגן,

Wa-עצרו כל צומת שב z e ,מסומן  

  פריקה מהירה וווליום עצום,

  סודני המום.ריקוד על הרכב או עם 

  

  אחר כל זאת, נענה אברהם יצחק,

  לצטט ראשית מרבו המובהק.

  'דווקא כאשר האומה במצב כושל,

  סימן הוא לתחילת גאולת ישראל'.

  נקים מכינות הכנה לצבא,

  נקדש את ה' באמונה ואהבה.

  אך אבוי, ירחם השם,

  האידיאל לא כ"כ מהר מתגשם.

  אמנם בירושלים ישנו מגדלור,

  סטו מהמקור. אבל 'הבנות'
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  האידיאה נפרמה לשני קצוות,

  רוח' ומפקדי חטיבות.- בעלי 'כנפי

  

  השיבו אביו במסר נבון:

  בני, יש לפוצץ הבלון.

  כדי להאיר את המדינה,

  נקים גרעין תורני בכל שכונה.

  

  לכולם בסבלנות הקשיב,

  אביב.- רונן היקר מתל

  הנהן לשלום ובקול הצהיר,

  אינכם קשובים לעניי העיר.

  פצפים בכל עת על זכויות האדם,מצ

  ומתפלאים שגובר הטרור בעולם.

  והסיבה לכך היא שבמקום השכלה,

  אתם רק שוללים ליב"ה או מכללה.

  

  אך שיואו, חי הדיקן,

  ה"חבר" מרמאללה הגיע גם לכאן.

  אך במקום בקלאוות הביא הוא מטען,

  עדן מוזמן.-חי בסרט שלגן

  

  ניחמוהו חבריו על מות החלום,

  וגנזו בינתיים את תוכניות השלום.

  וכדי שיתעודד וישמח,

  חיברו לכבודו עוד פרק בתנ"ך.

  

  פתאום הגיח עוד בחור נרגש,

  המדרש.-קודש, אורגינל מבית-איש

  לקדש שם שמים תמיד ימהר,

  יעקב כהן מאם ישיבות ההסדר.

  'שמעו נא יקירי', פוצח באומרו,

  .'לימדוני רבותי, כך יעבוד אדם את יוצרו'

  יבסס עצמו הבחור ב'לימוד', אמונה ומוסר,

  ובצבא יבצע שירות מקוצר.

  ובסיום תרומתו ישוב לישיבה,

  להמשך התפתחות ופיתוח החשיבה.

  יתעמק ויהגה בתורה יומם וליל,

  ואם יראה סימן בעמלו ימשיך לכולל.

  וכך, גם כשיצא אל העולם שבחוץ,

  ישקוד על תלמודו, ולא רק בביזנס יהיה חרוץ.

  תורה' זה דרך חיים, לא חידוש,-להיות 'בן

 ואם מאמינים אתם בזאת, בואו לשבו"ש!
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  ☺אחד האברכים המפנקים...  עורך:
  

לרגל עונת החתונות של תקופת אדר, נתבקשנו 

לסייע לאלו שלא שפר עליהם מזלם ועדיין 

  תרים אחר אבדתם.

ידוע שדרכן של בנות ישראל  ובכן, להוי

הכשרות להעדיף את בתי הקפה הסולידיים 

והצנועים על פני מזללות הבשר התאוותניות 

המועדפות על בחורינו. ועל אף שאין הצער 

שווה בנזק המלך, הרי לימדונו רבותינו (מרן 

המשגיח [לשעבר] הרב ריבלין שליט"א, למי 

והוא שזוכר...) כלל חשוב בבנית בנין עדי עד, 

לכך, יחכה לו הבשר -מידת הג'נטלמניות. אי

לשעת כושר ובלבד שניתן לבחורה רגע של 

  אושר.

ובכן, הפעם יצאתי מלווה בנוות ביתי לאחד 

ממוקדי הבילוי המומלצים והמועדפים על 

"קפה ליון" סניף ה'סטאר  –אברכיות הכרם 

סנטר', המוכר יותר כ"מתחם של רביבו", 

  באשדוד.

כשרות, המקום כשר בכשרות למקפידים על 

חלק של בד"ץ 'בית יוסף' (לא כולל -מהדרין

  פסח שאז המסעדה סגורה).

לרשת סניפים נוספים באשדוד וסביבתה, 

כאשר כולם מתמחים בסגנון הבישול של 

המטבח הצרפתי. אנחנו בחרנו בסניף זה 

שנחשב בעיננו כסניף הדגל של הרשת. 

ים מקומות ישיבה נחמדים בשפע, ולמתפדח

מאברכים אחרים או ממהרים ניתן לקחת מנות 

  אווי.-בטייק

  

למנה ראשונה בחרה רעייתי, חובבת החלבי, 

רביולי במילוי בטטה וערמונים ברוטב 

אלפרדו, המבוסס על מרקחת שמנת ופטריות 

ש"ח). ואילו אני, נאמן לעקרונותי,  56(

התרחקתי מהלבן הלבן הזה ובחרתי בשקשוקה 

חצילים מטוגנים (בשמן  איכותית לה הוספתי

זית טבעי דל שומן מלח ולקטוז, כדי שלא 

נרגיש את תוספת הקלוריות), שהוגש עם 
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צלוחיות טחינה ואריסה בצד. ועמם כמובן 

סלט ישראלי קצוץ או ירוק (שוב לחיזוק 

החוויה הבריאותית), מוגש עם לחם הבית לבן 

ש"ח על תוספת  3ש"ח +  49או דגנים (

היה עשוי במידה הנכונה  החציל). הרביולי

ובשילוב רוטב האלפרדו נתן טעם של עוד. 

השקשוקה, אוי השקשוקה, איך אפשר בכלל 

לתאר את יצירת האומנות הזאת.. פשוט לרוץ 

אווי! טעם חלומי שהחזיר -ולארוז לי בטייק

אותי לגן של תקווה היקרה והאהובה, שהייתה 

שופכת את ליבה במטעמיה, ובכל יום רביעי 

  ו זוכים לשקשוקה האולימפית שלה.היינ

  

לעיקרית לקחנו פילה סלמון ברוטב איטלקי 

(אפשרות לרוטב שמנת, לנוהגים היתר...). נתח 

סלמון גדול, עשוי בקפידה ומלווה ברוטב 

עגבניות שרי מוקפצות עם בצל ותבלינים, 

בתוספת צ'יפס איטלקי מטובל בעדנה ואפוי 

ראלי בקריספיות המתבקשת. וכמובן סלט יש

קצוץ או ירוק, מוגש עם לחם הבית לבן או 

ש"ח למנה, אך עקב הביקוש  79דגנים (במקור 

הגדל לדג באזור [פתיחת הקייטרינג של 

הישיבה, בניצוחו של ר' זלמן, ששובר את כל 

₪  86-המתחרים באזור הדרום] עלה המחיר ל

לבר מעיקר כתובתה, שירותא דמלצריא וכל 

ונות. גאון מי טיפיהון). במילה אחת, גא

  שהמציא את המתכון.

  

נציין רק שבסניף החדש, שנפתח השנה ביבנה, 

מוגשת מנה חדשה המיועדת לקהל הצרפוקאי 

(שילוב קומסי קומסה של מונומי צרפתים 

 –עדינים ומנומסים ומרוקאים כבדים ואסליים) 

דה לה ְפַרְנֵסה (לקוראינו  È¯Á¯‰ מרק

סיסמת  האשכנזים, אין להיבהל מהשם, זו לא

קרב לסניף דאע"ש המקומי..) המעלה אף הוא 

  זיכרונות ממטבחה של סבתא.

  

אך לא כולם מגיעים לבית קפה בשביל ארוחה 

מלאה (אלו שעדיין לא בשלב מתקדם כ"כ או 

שידם אינה משגת ממון כדי שביעה טובא), או 

לאלו שלא יכולים לסגור ארוחה בלי הקרם דה 

  לה קרם, הנה אגף הקינוחים.

מתוך המגוון הרחב של המסעדה, בחרתי לציין 

  את שלושת הפיינליסטים שלי:

וופל בלגי, שלושה עיגולי וופל המוגשים 

כמגדל, אריח ע"ג לבנה, ובניהם כדורי גלידה 

לבחירה [שוקו, וניל, וניל עוגיות, בננה ותות] 

לצד קצפת רכה המלטפת את החייך. בנוסף 

 שלושה רטבים מובחרים [שוקולד חלב,

שוקולד לבן וטופי קרמל], ועל כולנה פירורי 

לתענוג הצרוף). מנה ₪  38שקדים מסוכרים (

איכותית, קלאסית ומכובדת שיכולה להספיק 

  גם לזוג.

ומתוך מבחר עוגות הבית, המומלצות הן פררו 

רושה [על מצע מלבני פריך שוכב לו בעונג 

מוס שוקולד המורכב ממגוון שוקולדים 
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ולד מריר שבקטיפתו ומצופה בגנאש שוק

משרה טעם של עוד בפי הסועד] ואוסקר [מוס 

שוקולד בלול עם קרם ברולה עטוף במעטה 

שוקולד עדין ומעליו כתר מלכות המורכב 

מכחצי עיגול שוקולד המעטר את העוגה 

₪  28כעטרת שלמה שעיטרה לו אימו] (

לחוויית טעמים משגעת!!). ממממ טעמים 

על אף החוויה שפשוט נצרבים חזק בפה. אך 

השמימית, על תענוג זה אמרו חז"ל "רגע קסום 

של אושר, ואחריו חודש חדר כושר..." וגזרו 

  ב"בל תוסיף".

נוסיף שבימי הולדת ואירועים מיוחדים שונים, 

ניתן להוסיף זיקוק ע"ח הבית, בתוספת שיר 

לבחירה שיושמע בכל רחבי המסעדה 

[לבחירתכם מגוון שירי שמחה וששון כגון: 

"היום יומולדת", "יום הולדת שמח", 

"Happy Birthday to you" ,"Joyeux 

Anniversaire ,אותו השיר בצרפתית) "

  י"א והמרינה באשדוד)].לתושבי אזור 

כל המנות מוגשות כמובן בשירות אדיב 

ומקצועי. כאשר בימי הצינה והקור תוכלו 

לקבל "כירבולית" פליז עם לוגו המקום, וברי 

ף כוסית מרק ע"ח הברון קבלו אהמזל י

  ).(מניסיון!

  

 בתאבון!

    

   !המבקרר את הּכ 

� :íòôäå  è"áø.(øéôë) áåøç ãåãâá íçåì ,éåì éâç 

• :àáöá áäåà éëä  íéîééñîùë úàæä ÷åôéñ úùâøää úà

...äù÷ éæéô è÷à äæéà  

• àáöá úãîìù ç÷ì: ãåàî äáøä .íéøáãì êìù äùéâá éåìú  

• ÷"øåî : éúøàùð3  äëë éúåà åàøú ìà ,ë"ãá áåè ìééç éðà) äàéöéá úåòù☺( äéä äæ .

 óåñ éðôì úö÷ úàöì åãñç áåøá øùôéà ã÷ôîä ïëì ,úáù éðôì úö÷ óåôöå éùéù íåéá

 éúùôéçù øáçá ùâåô éðà ,ìçåéîä ñåáåèåàä ïååéëì êìåä éðàù êéà .úéùéìùä äòùä

ïîæ åúåà !åéãñç åáø äî .åùâåôì êøã àì êøãá 'ä éì ïîéæå ,åâéùäì éúçìöä àìå áø  

• øñî äîåàì: !åá ãáåò àì äæù íåçú ïéà .åçéìöúå åãáòú ,åðéîàú 

• ù"ã :íç ..úâàåãù àîàì.  ...ééúåéçàå ééçàì☺  
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' כד, שני ביום � הישיבה זיו מנועם נהנו התיכוניסטים. ם"שבושי שבת בישיבה נערכה יתרו בשבת

 � הנלמדת במסכת כללי שיעור, , מראשי ישיבת ר' יצחק אלחנןרוזנצוויג מיכאל הרב העביר, שבט

ביום ראשון ז'  � ה"ע סתיו) איידל( הדסה, אמו לפטירת א"שליט סתיו משה לרב הישיבה תנחומי

זצ"ל, נערכה בישיבה כמידי שנה עצרת האזכרה, ובה  יום פטירת מרן רה"י הרב גולדוויכט –באדר 

נשאו דברים: ראש הישיבה הרב גרינברג שליט"א, סגן רה"י הרב אהרן פרידמן שליט"א, ונכדו של 

חלוקת  –השנה התווספה משמעות נוספת ליום ז' באדר  �הרב יוסף מייריניק שליט"א  –רה"י זצ"ל 

בימים אלה חדר  �חילכם לאורייתא!  �חר חג החנוכה פרסים למצטייני המבחנים בעיון שנערכו לא

 הפורים אירועי �חדרי השירותים, נטילת ידיים, וכן כניסה צדדית חדשה  –האוכל משתפץ והולך לו

   !בליל הפורים וגם ביומו - בשמחה להשתתף עמנו מוזמנים וכולכם, גבוה הילוך תופסים בישיבה

  

  

 אביב אימון לפני בחברון) מבצעית תעסוקה( מ"בתע האחרונים בשבועות כעת נמצאים הצנחנים לוחמי

) 188חטיבה( שריון של 53 גדוד, גולני ר"גדס עם יחד) חטיבתי תרגיל( ט"לתרח הוקפצו התותחנים 	מפנק 

 ל"הרמטכ, הבטחון שר לעיני מדויק ארטילרי במטח שלישי ביום הסתיים ט"התרח 	 הנדסה של 605 וגדוד

 פ"בצמ ושובץ) טנקים מפקדי קורס( ם"מטקי קורס סיים קיפניס עדי, בשריון נציגינו 	 צפון פיקוד ואלוף

 בהצלחה הישיבה בשם מוסרת זמורות מערכת). מתקדם אימון: שבינינו ם"לחירנקי, פלוגה מחלקת צוות(

 וחזרה, יומיים במשך מסלול סוף בטיול שיאו אשר, סיימו את התע"מ בבנימין הכפירניקים 	 בהמשך

 מצפים. לרגילה יצאו שממנו מסלול סוף טקס יתקיים הקרוב שישי ביום 	 הקו העברת לצורך שילה למבוא

 ומנהל קודש בעבודת ממשיך ל"בחמ תיפקודו על מצטיין חייל אות קיבל שכבר חמי 	 !בישיבה לראותכם

 פ"הסרס גם הוא בפועל כי מוסרים ומקורות פ"מ קשר לתפקיד קודם מדמון יונתן 	 הגיזרה את מלמעלה

 לאימון יחזרו הרגילה לאחר 	 הנאמן כנהגו שימש טרבלסי. הקו סיום עד) קשר אחראי( ש"המשק וגם

 בקורס נציגנו 	 האימון בפתיחת יחתמו עליו מהציוד להתרשם ניתן. חרוב לסיירת יהפכו במהלכו חורף

 הדרך בהמשך בהצלחה מאחלת הישיבה. בגורלם עלה תפקיד איזה נודע לא ועדיין, ההכשרה סיימו ם"מכי

שחזר בשעה טובה לישיבה לאחר  רוזנבלט אורי סגן, חלמיש יוסף: הישיבה בחורי ממיטב לביקור זכו ואף 	

  פורים שמח לכולם!! תשתדלו! 	 סלוצקין נועם הטרי המערכת וחבר שירות משמעותי של כשלוש שנים (!)
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