
     | בקהילה ט"ז אלול תשע"ז     | בקהילה ט"ז אלול תשע"ז

שמחה פשיטיק

עוף מוזר
אינני רוצה שתיזרקנה על ראשי ביצים, לא 
מדיום ולא לארג', לא רכות ולא קשות, לא של 
עוף בלאדי וודאי שלא מהבראקל. אבל כשאני 
רואה את המחלוקת שהתעוררה בנוגע לעוף 
המוזר הזה, שנחת אלינו במעוף גמלוני בשלהי 

שנת תשע"ז – אני מתקומם.
פרחי  הארחי  את  לראות  לי  אכפת  לא 
מתגודדים להם להנאתם וטוחנים את בשר 
הנייעס בין שיניהם עד דק, דנים מי נגד מי 
ולמה, משל היו הם ראשי ועדת השחיטה דפה 
ק"ק בני ברק תובב"א. אכפת לי מאלו שלוקחים 
את השולחן ערוך לידיים ויוצאים חוצץ נגד רוב 
בניין ומניין של גדולי ופוסקי דורנו. מי אתם 
בכלל?! מדביקים מודעות באישון ליל ונעלמים 

בחסות החשכה, כגנבים הבאים במחתרת.
אם אתם כל כך בטוחים שאני ויתר הציבור 
החרדי אוכלים עכברים וחתולים, צאו מחוריכם 
(אפרופו עכברים) והראו את פניכם בציבור, 
ובקול רעש גדול השמיעו את אשר יש לכם 
לומר, את הטענות, את הראיות, ואתם יודעים 
מה? אתם יכולים אפילו לומר שהציבור אוכל 
חתולים ועכברים, ומצדי תוסיפו עוד כמה מהלכי 
על ארבע ומכשכשי זנב. ממי אתם מתביישים?

אם כוונתם לטובה, להציל את הקהל הקדוש 
מאכילת עופות בעייתיים, הוציאו נא מכתב 
מנומק מתחת ידיכם, פרטו בו את אשר יש 
לפרט, חתמו את שמכם מטה, ויראה הציבור 
וישפוט, האם הוא מאמין לדבריכם, או לפסקי 

ההלכה של מנהיגינו.
למה שאתם  מתכוונים  באמת  אתם  האם 
אומרים וכותבים? האם כל הרבנים והאדמו"רים 
שבדורנו ובדורות הקודמים אכן אכלו חתולים 
ועכברים? עפרא לפומייכו. בינתיים מי שמשחק 
כאן משחקי חתול ועכבר, אלו אותם אנשים 
שמנסים להחדיר למקפיאי בתי ישראל את עוף 
הבראקל, ולשם כך הם צובעים אותו, מזייפים 
מכתבים, ועוד מרעין בישין. אז עשו לי טובה, 
וצאו לי מצלחת מרק העוף שמונחת לפני מדי 
שבת בשבתו,  כי כשאני אוכל ממנה, אוכלים 
יחד עמי – במקומות שונים ברחבי העולם – כל 

גדולי ישראל.
בואו נעשה טובה לעצמנו – ואני מתכוון 

המחלוקות  את  ונשאיר   – ברצינות  עכשיו 
בצד. עם כל הכבוד וההבנה לכספי המשקיעים 
היורדים לטמיון, לא אנחנו הקובעים את כשרות 
העופות. כמה טוב שיש גדולי ישראל שמחליטים 

עבורנו.
תכלה שנת עופות זרים.

תחל שנת עופות חוקיים.

נערי הנייעס של 'תחּוַממֹוְיֶשׁב'
לא קל להתקרב לתיבות הדואר בשעת בוקר 
זו. מסביב המולת אימהות וילדים נרגשים. כולם 
מצוחצחים, פיאותיהם הרטובות סדורות על 
הצדעיים והם ממתינים בהתרגשות לטנדר שרק 
פקקי התנועה הגחמניים יודעים מתי הוא יבוא.

האימהות מנצלות את הרגעים האלו לפרידה 
ולנדנוד אחרון. "אתה בטוח שלא שכחת את 
הפתק?", שואלת אמא אחת וגם בודקת ליתר 
ביטחון. שכנתה מנצלת את הרגע הזה כדי לדייק 
את אחיזת החגורה על המכנסיים של הצדיק 
שלה. גם האמא שמרגיעה עולל צורח על ידיה, 
לא שוכחת לנופף לרכב המתרחק "להתראות 
צדיק" שמזכיר את אולם היוצאים בנמל התעופה 

בלוד.
אבל עם כל הכבוד והרגש, הדבר האמתי 

מתרחש ליד תיבות הדואר. 
שם עומדת להקת הגברים 
ומנצלת את רגעי ההמתנה 
לעיון מזורז בעיתוני היום 
של השכנים. ובציבור שרצה 
לזכות בדעת תורה ולפיכך 
הרבה לו ארבעה יומונים ועוד 
כהנה וכהנה שבועונים, מדובר 

בהחלט במשימה לא פשוטה.
היחיד שמרגיז כאן, הוא 
שתלה  מלמעלה  השכן 
מדבקה ענקית על תיבתו ובה 
להוציא את  הצהרה ש"אין 
העיתון בשום פנים ואופן". 
אז נכון שהוא חתם "בתקווה 
להבנה", אלא שהלכה ובידוע 
שנוח לו לאדם להרבות דעת 
תורה בממונו וכופין אותו עד 

שיאמר רוצה אני.
לרגע אחד נשמעת צפירת 
הטנדר, חלק מהאבות מרימים 
את המבט להרף עין. שניים 
מהם אפילו לוחשים לצדיק 

שמתחתם "הטנדר שלך הגיע" ומיד חוזרים 
לעיתון, גזירה שמא יקדימם אחר, או גרוע מכך 

– שמא יבוא השכן ויתבע את שלו.
אחרי שהילדים עולים להסעה, אני מתפנה 
למשימה המורכבת: לחלץ את תכולת תיבת 
הקריאה  שגרת  את  להפריע  מבלי  הדואר 
של ששת קוראיי היקרים שמתחלקים בשלל 
המוספים שלי שהם "לא מכניסים לבית שלהם".
בדיוק בשביל זה יש מפתח לתיבת הדואר, 
אחרי נעיצה אחת, שניים מהקוראים מתנערים, 
ממהרים לגלגל את העיתון זכר למה שהיה עד 
לפני רגע קיפול. שלושה מסמנים בפרצופים של 
מורת רוח שיש להם רק עוד ידיעה אחת לגמור, 

והאחרון בכלל לא מבחין בי ובצרור המפתח.
התשלום,  ובקשות  להזמנות  מתחת  שם, 
בטנת  עם  ענקית  חומה  ממתינה  מעטפה 
'פצפצים'. "אתם יכולים לקרוא", אני מכריז 
בנדיבות לקוראים היקרים, שוכח לנעול את 
התיבה וממהר הצידה, נאבק בהדבקה המוגזמת 
של חברת המשלוחים. סקרן לראות באיזה ספר 

מדובר הפעם.
לפני הכול יש את התמונה שעל הכריכה. ציור 
שקשה לנתק ממנו את העיניים. קווים שחורים 
וצבעים רכים, זורקים אותך באחת אל תוך היכל 
בית כנסת בעיירה מזרח אירופית. בית הכנסת 
ריק. אבל שם, ליד מדרגות הבימה עומד יהודי 
הדור פנים. עומד ובוהה נכחו בעיניים עצובות. 

על מה הוא מתבונן?
במקום תשובה, יש שאלה נוספת, שהיא בעצם 
שם הספר: "מרא דאתרא?". כך בדיוק נקרא ספרו 

העיוני של פרופ' מרדכי זלקין (הוצאת 'מאגנס').
במקום תשובה, אני פותח רנדומלית אי שם 
בעמוד 190, ומתחיל לקרוא: "חריפי וולוז'ין 
היו אומרים: רצונך לזכות במשרת רבנות? תן 
דעתך שתצטייד כהלכה. כי הרמב"ם לא יספיק 
לך ל'לחם משנה', ואפילו אם תהיה 'מגיד משנה' 

תהיה זקוק גם ל'כסף משנה'...".
את העצב של הכריכה מחליף חיוך גדול 
ומתרפק. כמה אנשים עוד מבינים בזמנינו 
את ההומור היהודי�רבני הזה? ובעיקר האם אי 
פעם טרח מישהו לנסות להבין את חיי הרבנים 
בעיירות היהודיות העניות במזרח אירופה בכלל 

ב' (�תחום המושב) בפרט? וב'תחּוַממֹוְיֶש�
כולנו קראנו על גדולי ישראל של אותו דור. 
אך הספר המרתק הזה עוסק דווקא ברבנים הפחות 

מפורסמים. אלו שהתגוררו בעיירות קטנות 
ועניות, והתמודדו עם 'פרנסים' ו'שו"בים', עם 
עוני וגזירות, ובעיקר עם דעת בעלי בתים ועם 

שאלות עם�הארצים.
הדבר המפתיע בספר, הוא הרלוונטיות שלו 
לימינו. לרגעים נדמה ששום דבר לא השתנה 
במאות שחלפו. אז כמו היום, רבנים שמאותגרים 
על ידי נערים חצופים, או עיתונאים שמעוררים 

'דעת קהל' בשם השקיפות וזכות הביקורת.
יותר ממאה שנה לפני שמישהו חשב על קו 
נייעס, כבר היה עורך יהודי שאיים על הרבנים 
במשפט הזה: "את אוהבי האמת הננו מעמידים 
לצופים בכל עבר ופנה, וכל אשר יראו יגידו לנו, 
ואנחנו נקרא ונשמיע ונודיע בכל גבול ישראל 
את הדבר ההוא, למען יידעו הנאשמים כי יש 

עיניים צופיות לכל מעשיהם".
אפשר לקרוא את הספר כפסיפס היסטורי 
מרתק על מסלולו של בחור למדן מישיבת 
וולוז'ין, כמה הרפתקאות ומבחנים ודרשות 
ותשלומים, היה עליו לעבור עד שהגיע למשרת 
רבנות קטנה. אפשר גם לקרוא על משכורתו 
הדלה ועל הבעלי בתים שלא הבינו את פסקיו, 

ואפילו את ה'רעבצן' שהייתה לעזר או כנגדו.
ואפשר ללמוד גם לקח אקטואלי לימינו. 
לזהירות שעלינו לנהוג בכבודם של רבנים. או 
כמו הציטוט שחותם את הספר בשמו של רבינו 
הבעל התניא: "מדוע נקרא הרב מרא דאתרא? 
משום שמן השמים נתנו לו כוחות שהוא יהיה 
בעל הבית והאדון האמתי על כל מה שקורה 

במקומו".

ישראל גרובייס דעותעובר דרכים

דואר נע
מערכת ’בקהילה‘ הנכבדה, שלום וברכה.

אפתח בשבח על עיתונכם ההולך ומתעלה משבוע לשבוע, עלו והצליחו. 
אך מזאת לא אוכל להחשות. באחרונה פרסמתם כמה כתבות על עניין עוף הבראקל ואני 
בראותי זאת עמדתי משתומם. הלא בדיוק על עניינים שבכגון דא אמר התנא הקדוש רבי יהושע: 

"אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם?!" (בבא מציעא נט, ב).
עיתון ’בקהילה‘ נוח לו שיעסוק בראיונות וסיפורי חיים מאלפים, כתבות מעשירות ומחכימות 
מפרי עטם של הכותבים הנכבדים וטורים שונים על פרשיות השבוע, הכל טוב ויפה. אבל כשיש 
סערה תורנית שגדולי הדור מתחבטים בה, מה בדיוק יכולים לחדש בעניין סופרי ’בקהילה‘ 

ומדוע אתם סבורים שעליכם להשמיע את דעתכם בעניין?אתמהה.
אקווה שדברי היוצאים מלב אוהב, יתקבלו על הלב

דוד שטרן, בני ברק
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 אליהו פכטר

העגלה המרוקנת מתמלאת טיעונים
אחרי שנים של הזדחלות חילונית נחיתית, 
שזועמת על תפיסת 'העגלה המלאה' החרדית, 
בשבוע שעבר התפרסם מאמרו של הפרופסור 

יובל נח הררי, שעורר סערה רבה.
הררי, הוא מחבר של ספרי מדע פופולריים, 
שומר  הררי  דופן.  יוצאת  בצורה  שהצליחו 
בעקביות מרשימה על מנהגו להציג עובדות 
באופן מגמתי שיתאימו לנרטיב אותו כבר הניח 
מראש, ושהוא גם לא רואה צורך לספק לו הוכחה 

לנכונות.
אם לתמצת את מאמרו האחרון, הרי שהטיעון 
המרכזי שלו הוא שהחילוניות אינה 'עגלה ריקה', 
ושבעצם יש לה ערכים נאצלים. אלא שכמו 
בספר, גם במאמר מגלה הררי בורות בסיסית 
לא רק בניתוח וערבוב המושגים הפילוסופיים 
עליהם הוא דן – ועל כך ניתן ללמד עליו זכות 
שאחרי הכל תחום התמחותו איננו פילוסופיה או 
לוגיקה – אלא גם בנושא התמחותו, היסטוריה.
כדי למנות את טעויותיו במאמרו אזדקק ליותר 
ממאמר אחד מהסיבה הפשוטה שבאופן מרשים 
הוא הצליח לטעות טעויות מושגיות והיסטוריות 

כמעט בכל נקודה ונקודה עליהן כתב.
כאן שגה הררי שגיאה של מתחילים, שגיאה 
השזורה במשנתו כחוט השני. הוא לא מגדיר 
חילוניות כפי שהיא באמת בראי פילוסופי 
והיסטורי, הוא מגדיר חילוניות כפי שיובל נח 

הררי רוצה שחילוניות תהיה.
"המחויבות העיקרית השנייה של החילונים", 
כותב ההיסטוריון המתיימר, "היא לחמלה. המוסר 
החילוני מבוסס על הבנה עמוקה של הסבל 
בעולם. להתנהג באופן מוסרי פירושו לעזור 
לעצמי ולאחרים להשתחרר מסבל. החילונים 
נמנעים מרצח לא מפני 'לא תרצח' – אלא מפני 

שרצח גורם סבל עצום".
אז בואו נלמד את הפרופסור להיסטוריה מעט 
היסטוריה: שתי תנועות חילוניות גדולות היו 
במאה ה�20, שתיהן קידשו את החילוניות ואת 
הקידמה, ושתיהן ביקשו להשתחרר מכבלי הדת. 
תנועות אלו הן הנאציזם והקומוניזם. מיותר 
לומר כמה דם שפכו התנועות האלו שהמוסר 

החילוני היה נר לראשן.
של  כלי  בדת  ראה  החילוני  הקומוניסט 

במעמדות  לשליטה  השליטים  המעמדות 
העובדים. וכמאמרו של קרל מארקס "אופיום 
ביטול  של  הזו  התפיסה  ומתוך  להמונים". 
הרצחנית  האידאולוגיה  צמחה  האדם  ערך 
קרבנותיה  סך  את  נחשב  שאם  בהיסטוריה 
הקומוניסטית,  בסין  המועצות,  בברית 
בקמבודיה, בקובה ובכל מקום שאליו הגיעה, 
נגיע למניין של יותר ממאה מיליון הרוגים.
וביושר  לוגי  באופן  חילוניות  נגדיר  אם 
פילוסופי מפוכח, ולא באופן הילדותי והנאיבי 
שהררי מגדיר אותה, נגיע למסקנה המצערת 
ש"חילוניות" בהגדרתה הפילוסופית המחמירה 
(ולא מדובר על ה'חילונים' שנשבו), אינה אלא 

תנועה ריקנית שמלאה רק בדם ומלחמות.
רק מערכת חוקים שמקורה אלוקי יכולה 
לקבוע מהם מעשים מוסריים וטובים ומהם 
מעשים לא מוסריים ורעים. לא רק שהתורה 
היא האמצעי היחיד לידיעת הערכים המוסריים 
על פיהם על האדם לחיות אלא שהיא גם התנאי 

היחיד לקיומם של ערכים כאלו.
הקדושה,  התורה  את  לנו  נתן  כשהקב"ה 
בה כתוב שעל האדם לבחור בין טוב ורע, בה 
כתוב שיש התנהגות מוסרית שתוצאתה "טוב" 
והתנהגות לא מוסרית שתוצאתה "רע", הגם 
שאיננו מבינים מדוע התנהגות מסוימת נקראת 
טוב והתנהגות מסוימת נקראת רע, לפחות 
אנחנו למדים על קיומם האובייקטיבי, החיצוני 
והאמיתי בכל קנה מידה של המושגים "טוב" 

ורע.
התורה ומקורה האלוקי יוצקים משמעות 
חוקים  מערכת  אותה  ללא  "ערך".  למושג 
שמקורה אלוקי לא רק שאין מחייב להתנהגות 
מוסרית מסוימת, עצם קיומו של מוסר נתון 

בספק.
לכן לא רק שתיקון נפש מוסרי אפשרי רק 
על ידי לימוד התורה הקדושה וקיום המצוות, 
מקבלים  ומוסר  נפש  של  עצמם  המושגים 
משמעות על ידי התורה. האפשרות של "תיקון" 
היוצאת מנקודת הנחה של אי שלמות, רוע 
וכיעור, שיופי, אמת וטוב "יתקנו", קיימת רק 

מכוח התורה הקדושה שמקורה בבורא העולם.

עט הזמיר
יֹו�ב, ְּבַבָּקָׁשה, ֵּתן ִלי ַּדָּקה

ִזֵּיף נֹוְכחּות ֶׁשל �ָדם ֹלא נֹוֵכַח
ַעל ְּבָעַית הִמְסַּתְּנִנים ָחַגג ַהָּׁשָקה
ְּכֶׁשַּכָּוָנתֹו ִּבְכָלל ְלִהְתָייֵחס ַלּפֹוֵחַח

ְּבַלַעג ִחָּקה ֵאיפֹה הטס'ּוַנאִמי 
הּוא ָהפּוְך, ִיְׂשָרֵאל ַמִּגיָעה ְלָכל ָמקֹום

זֹו ְמִדיָנה ְמֻחֶּזֶרת ְּבַּמָּבט ַּפנֹוָרִמי 
ִעיָּווה ֶאת ָּפָניו ְּבִחּיּוכֹו ֶהָעקֹם

ְוַההּוא ְּכָבָרק ְּבַהָּצָתה ְמֻאֶחֶרת
ִמיְחֵזר ְקִליָׁשאֹות ְיָׁשנֹות ָּכְך ְּבַּזַעם
ִּתְסּכּול ְוִניַמת ַהְתָקָפה ִמְסַּתֶעֶרת בְּ

טס'ּוַנאִמי, �ַמר, ֵּכן טס'ּוַנאִמי, עֹוד ַּפַעם

�ְבִריֵאל, ֲעַתְלָיה ָׁשָרן ְוִׁשְמרֹון
יִּבי ַמָּמׁש ַמְגֵנט ֻמְׁשָחִתים בִּ
ַּׁשְּתפּו ְוַהִפיצּו ֶאת ַהִּסְרטֹון

ָּפָנה ְלּקֶֹמץ אֹוֲהִדים ְמבֹוָעִתים

■     

ְיַׂשֲחקּו ְוִיְתָּגרּו ַהְּנָעִרים ְלָפֵנינּו
ִיְתַנְּגחּו ָּכְך ֶאָחד ַּבֵּׁשִני ַּבַּקְרַנִים

ִּכי ִמְּזַמן ְּכָבר ֹלא - ָּכל ָּכְך ֶנֱהֵנינּו
ִמִּתְגָרה ֵאיכּוִתית ַּתֲאָוה ָל�ְזַנִים

קוראי עונג
כשפאותיו נוטפות אגלי מים מארבעים סאה 
מקווה של צפרא דשבתא, שפמו מעוטר רסיסי 
קפה, וקולו כקול אוב עולה מן שאול באוקטבת 
בס של אחד משישים במיתה אחרי שנת לילה 
רצופה ואיכותית, מתעטף בער'ל בטליתו ומבטו 
נופל על הבימה, שם נחה לה באין דורש חוברת 
צבעונית ובשרנית - מקבץ הגליונות השבועי 

'עלוני ממרא'. 
נוטל בער'ל את קובץ דפי הכרומו, מתיישב 
על מקומו, ותר בעיניו לראות היכן אוחז הש"ץ 
ומה מצב הדמוגרפיה בספסלי המתפללים. 
מרפרף בער'ל קלות בקובץ העלונים כשפיו 
כבלי  ונבונים  כבלי מדע  'וחכמים  ממלמל 

השכל', אחר שוקע הוא בקריאה מבורכת.
החזן חותר לברוך שאמר, ובער'ל חותר לדף 
השני והשלישי. החזן מתקרב לויברך דוד, ובער'ל 
לוקח אתנחתא קצרה לתפילה, זוכה לקפיצת 
הדרך וחוזר לעלוניו, כי הזמן קצר והדפים 

מרובים. אז נתקל בער'ל 
שבאחד  הסיום  בשורת 
העלונים, מזהירה ואומרת 
בשעת  לקרוא  'אין  כי 
התפילה'. תוהה בער'ל בינו 
מיועדת  למי  עצמו  לבין 
הודעה זו בתחתית הגליון 
שמילותיו כבר נקראו. הרי 
זה משול לעיתון שמפרסם 
חבילות נופש בחו"ל בחודש 
אב, ומציב אזהרת 'הרחק 
מן הכיעור ומן הדומה לו' 

בחודש אלול.
בעת חזרת הש"ץ מגניב 
ן  ו לגלי הצצה  ל  בער'
ולרגע  שבידו  הכרסתני 
ממלא פיו שחוק ומתמוגג 
הגונה  שנינה  למקרא 
שבשולי אחד הדפים. אך 
אין הוא מחזיק טובה לעצמו 
הגליון  ותוחב את  בלבד, 
עיניו  ובתי  לאפו  מתחת 
של זאנויל שכנו לספסל, 
תמריץ  הברות  בתוספת 
"נּו הֹו פפששששש... חח!" 
לאמור: תקרא קטע אתה 
וזאנויל שם עצמו  נקרע! 
כמחייך, ובעת מזמור שיר 
ליום השבת מעיר לבער'ל: 
"אשריך שהנך ממלא כרסך 
בתורה וחסידות, אך להוי 
ידוע לך כי אין לקרוא בעת 

חזרת הש"ץ בניירות אלו". ובער'ל מתקומם, 
"ניירות?! והרי כל תורתי מהן. דיין שמצילות 
אותנו מחטא הדיבור בחזרת הש"ץ ומגדלות 
לבנינו אב היודע לצטט דבר תורה בשולחן 
השבת". וזאנויל, כיוון שאמון היה על המצווה 

שלא לומר את שאינו נשמע, נשתתק ונדם.
בקריאת התורה משלב בער'ל להילוך גבוה 
ומגביר את מהירות הקריאה. כי ברגע שהחל 
הבעל�קורא במלאכתו, מדמיין הוא כמו שעון 
עצר גדול מופעל ומתקתק עומד בחללו של 
היכל. וככל שסדר העולים לתורה יתקדם, יאיץ 
בער'ל את הקצב. כי זאת ברור שאחרי שיפטיר 
המפטיר - עבר זמנו ובטל טעם עלונו, והרי זה 
דומה להרחת טבק לאחר 'עלינו לשבח' ולגמיעת 

קפה שחור אחרי ברכת המפיל.
ואכן, עד עלייתו של לייבוש ברבי פייבוש, 
כבר השיג בער'ל בקריאה את מקום הידוק סיכת 

המתכת המכריזה על אמצע החוברת. ובעת 
שהפטיר הקהל מעניין הפרשה סיים בער'ל 
את קריאתו, ויסגור את ילקוט העלונים השלם 
ויתמתח, ויאנח אנחת רווחה ועונג השמורה 
לאנשים המספיקים את המרובה בזמן מועט. 
עוד חיוכו מרוח על שפתיו, מצביע שכנו זאנויל 
על כריכת החוברת ומעיר את תשומת לבו לכך 
שקובץ העלונים שייך לפרשת השבוע הקודם...
למראה הבעת האכזבה המתפשטת על פני 
הנפלטת  התסכול  נשיפת  ולמשמע  בער'ל 
ידידו  ידו על שכם  זאנויל  מֵראותיו, מניח 
ואומר, "לא נורא, בער'ל. אארגן לך את החוברת 
העדכנית של שבת זו הנוכחית. תוכל לאסוף 

אותה מהבימה בעוד שבוע בדיוק".
רצה בער'ל להשיב לזאנויל מענה לשון 
ראוי לשמו, אך למזלם הטוב של המתפללים 
ושל כל המעורבים בדבר פצח החזן בקדיש של

מוסף.

• • •
על 'חכו ממתקים' מיותר להמליץ ולגמור את 
ההלל. כקוראי 'בקהילה' אתם כבר נהנים ממנו 
מדי שבוע כשהוא מצורף לעיתון. אך אם כבר 
בעלונים עסקינן, בנימה קצת יותר רצינית אנצל 
את ההזדמנות - להמליץ בפה מלא סימני קריאה 
ושורות מלאות בסימני פיסוק, הבלטות, קוי 
הדגשה ומילות סלנג דמבדרא בתוככי הישיבות 
- על אחד הגליונות המרתקים היוצאים לאור 
מדי שבוע. כוונתי לגליון 'אז נדברו' של הרב 
שמואל פולק דמן חיפה, על תובנותיו המאלפות, 
וסגנון כתיבתו הייחודי והיוצא מן הכלל. גליון 
שאני מדפיס באדיקות עותק או שניים ממנו 
בכל ערב שבת. אחד בעבורי והשני עבור בער'ל 
שכני לספסל. לקרוא ולהתענג! ניתן להצטרף 
'אז נדברו', בדוא"ל:  לרשימת התפוצה של 
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