
מכון אהבת אמת - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל
רח' אבן עזרא 2 ירושלים 9242402 טל: 02-5671812 פקס: 077-7671812

"חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו, אם דל ואם עשיר, וזאת מן 
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם... וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות ומתוקנות 

לחברו, וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים"... (רבינו יונה שע"ת שער ג-יג,נד)

המשך בעמוד הבא

חיבורים  לשלוח  מוזמנים  הק'  הישיבות  בחורי 
המבצע  מתמקד  בו   - מעישון'  'מניעה  בנושא 
הנוכחי. פרס ראשון - 1000 ₪ 4 פרסים בסך 500 

₪ 35 פרסים בסך 200 ₪

הכתובת למשלוח: 1) אצל הנציגים בישיבות 2) ת.ד. 
1008, מיקוד 9100901 ירושלים 3) בפקס 02-5375618

[דרושים נציגים בישיבות הק' שירכזו את המאמרים 
עם מתן שכרה בצידה, נא לפנות ל-02-5380936]

תנאי המבצע: במסגרת המבצע מוזמנים בחורי ישיבות לשלוח חיבור בכתב, שיתייחס 
למניעת עישון. - "נמק לפי ראות עיניך מה גרוע כל כך באותה סיגריה יחידה שברגע של 

קלות דעת מוכנסת לפה צעיר".
1) על החיבור להכיל תוכן מקורי, מעניין ומשכנע בכל סגנון שתבחר: הלכתי / אגדי / 

סיפורי / פובליציסטי / מוסרי / היתולי / ספרותי / מחקרי וכדו'. 
2) אורך החיבור בין 200-500 מילה בכתב יד ברור וקריא (עדיף מודפס במחשב)

3) יש לציין שם, כתובת ומספר טלפון מדויקים של השולח. במידה והסיפור נסוב על אדם 
מסוים, יש לציין גם את פרטיו. (המעונין שפרטיו ישארו חסויים, יציין זאת במפורש)

4) על החומר להגיע לא יאוחר מראש חודש אייר תשע"ו
5) החומרים לא יוחזרו אלא יהפכו להיות רכוש 'הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה 
רשות  בקשת  ללא   - הציבור  לתועלת  לפרסמם  הזכות,  שמורה  ולו  ירושלים',  סניף   -

בהצלחהנוספת מהשולח [אלא אם צויין אחרת] ובמידת הצורך לערוך ולעבד את החומר.

מבצע החיבורים השני של "הליגה למלחמה בשחפת" בשיתוף "מכון אהבת אמת" יוצא לדרך



קריאתו, בצווחה שנשמעה אף מחוץ לעורות הבופאלו: צעד אחד!!!

שאגות אימה נשמעו. מזווית עינו ראה 'סוק' איך אלדי הענק 
נופל ארצה ביללת אדירים, מכל עבר נפלו אנשים על האדמה 

התחוחה, קרעו את בגדיהם ויללו בבכי נורא.

כעבור זמן שנדמה כנצח, הובא למקום גור אריות שבותר לפי 
הכללים שעברו מאב לבן. נדיא הזקן לחש לעצמו כאחוז טירוף, 
כללי  לפי  הכל  את  סידר  טירואו  בידו.  הבמבוק  בקנה  מנופף 
אורז  קני  ערימת  מעל  שטחם  שסיים,  לאחר  העתיקים.  הטקס 

גדולה, והעלה בה אש. פצפוצי האורז הנשרף נשמעו למרחוק.

או אז פצה נדיא שנית את פיו וסיפר בקול מרעיד, על אותו 
אירוע נורא:

'טניף הגדול', גיבור חיל היה. סיפרו שלחם לבדו נגד שלושה 
ל'דמגו  במיוחד  היה  מקורב  וניצחם.  הלדיטורים  שבט  מבני 

האגדי', סב סביו של נדיא.

היה זה בימי הסתיו. טניף, בניגוד לשאר בני השבט, לא הסתובב 
אך ורק ביער הקופים הסמוך לכפר, והיה מרחיק נדוד. ויהי היום 
והנה נשמע קולו האדיר נישא מראש ההר השחור שעל יד הכפר. 
דמגו האגדי, זעק לעברו שירד מיד מהצוק הגדול קודם שתפגע 
בו כנף הנשר הטורף, אך טניף הגדול לא התייחס. בעודו מביט 

על הכפר כולו, נתן טניף את עיניו בעץ שצמח באמצע ההר. הוא 
החליט להגיע אליו.

בעוד עיני בני הכפר כולו נשואות אליו באימה, צעד טניף הגדול 
קטנה  פסיעה  כשרק  מטרתו.  ובין  בינו  העומד  דבר  ואין  כמו 
מפרידה בינו לבין העץ, ראו בני האדם כי תהום ענקית פרושה 

מתחת לעץ הגדול. אז צעד טניף...

* * *

מטלטל,  גופם  כשכל  הכפר,  זקני  עשרת  נשמעה.  אימה  זעקת 
פרצו בבכי היסטרי. אך נדיא המשיך: אז פסע טניף הגדול את 
פסיעתו האחרונה אלי קבר. ממקום עמדו נפל הוא מגובה ההר, 
וכמעט שלא נעשה איברים איברים. "אותו היום איבד השבט את 
המובחר שבבניו ואת הגיבור שבלוחמיו" סיים נדיא וצנח על מצע 
עלי התאנה, מותש מהמאמץ הכביר, ושתה ממי האש שהוגשו לו.

או אז הבין סוק את שסיפר לו אביו ששמע מסבו וסבו מסב סביו.

* * *

ואתם, בחורי ישיבה צדיקים, תזכרו את המסר לקראת פורים 
הבעל"ט. אל תכניסו סיגריה לפה, אל תצעדו 'רק צעד אחד'- - -

ב'מבצע  בפרס  זכה  ירושלים.  וייס,  משה  הבחור  ע"י  נשלח 
החיבורים' של 'הליגה למלחמה בשחפת' - ירושלים.

המשך - רק צעד אחד - - -


