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ואישה  חמץ  אינו  "אבק  ידוע:  עממי  משפט  ישנו 
חג הפסח  אלו שלקראת  בימים  פסח".  קרבן  אינה 
דבר  כל  ומזיזים  הבית  את  שהופכים  העולם  דרך 
ממקומו. גם הספרים זוכים לטיפול השנתי ולהסרת 
זכורני  השנה.  במשך  עליהם  שהצטבר  האבק 
בילדותי נהגנו להוציא את כל הספרים מהסלון אל 
המרפסת הרחבה של ביתנו, הצופה אל מפרץ חיפה, 
במשך  השמש  לעיני  לאיוורור  אותם  פרשנו  שם 
של  תופעות  למנוע  נועד  זה  טיפול  שעות.  מספר 

דפי  בין  עש  הימצאות  או  עובש 
הספרים.

לטפל  בצורך  הכירו  ז"ל  חכמינו 
המשנה  סדיר.  באופן  בספרים 
קובעת  מציאות"  "אלו  בפרק 
נורמות ברורות בדבר: מצא ספרים 
- קורא בהן אחת לשלושים יום, 
גוללן.   - לקרות  יודע  אינו  ואם 
עובדיה  רבינו  שמסביר  וכפי 
יום  לשלושים  "אחת  מברטנורא: 
- שמתעפשין כששוהין מלפותחן. 
שיכנס  לסופן  מתחילתן   - גוללן 

בהם האויר". 
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לעשות  ניתן  מה  שואלים  רבים 

כנגד חרקים בספרים? 

בספרים  חרקים  של  מציאות 
כפי  בעבר.  תופעה שכיחה  היתה 

על  "וכשלומד  ערוך':  שלחן  ה'קיצור  בעל  שכותב 
השולחן מתוך הספר, צריך להשגיח מאוד, כי שכיח 
לידי  לבוא  ויוכל  קטנים  תולעים  בספרים  להיות 

איסור, חס ושלום" (סימן מב,ה)

הרב משה ויא בסדרת ספריו המרשימה על "בדיקת 
הקדיש  יבש,   במזון  העוסק  בחלק  כהלכה",  המזון 
בספרים  המצויים  חרקים  לתיאור  מיוחד  ערך 

(בליווי תמונות).

הרב ויא מייעץ כיצד לטפל בספר 'נגוע': להכניס את 
הקור  תנאיי  שבוע.  למשך  עמוקה  להקפאה  הספר 
ולא  לחרקים  לא  קיום  אינם מאפשרים  הקיצוניים 
במקפיא  לעשות  ניתנת  זו  פעולה  החרקים.  לביצי 
הביתי, ובלבד שהספר עטוף היטב פעמיים, להגנה 

מפני רטיבות. 
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ומותר  מחרקים  כלל  בדרך  נקיים  חדשים  ספרים 
להסתלקות  הסיבה  האכילה.  שולחן  על  להניחם 
אורגניים  מחומרים  למעבר  קשורה  החרקים 
והספר.  הנייר  בתעשיית  לא-אורגניים  לחומרים 
על  בדבקים  הכריכה  להדבקת  השתמשו  בעבר  אם 
כימיים.  בדבקים  הוא  כיום  השימוש  עמילן  בסיס 
גם תהליך ייצור הנייר עבר מספר גלגולים. בתחילת 
כנייר,  בגדים  בסמרטוטי  השתמשו  הדפוס  מעשה 
תאית  והכיל  מעצים  שנעבד  לנייר  עברו  כך  אחר 
שכיחות  עץ.  נטול  הוא  הנייר  היום  ואילו  מרובה, 

תולדה  שהן  חורים, 
החרקים,  אכילת  של 
בספרים  בעיקר  מצויה 
ולא  הביניים'  מ'דור 

או  עתיקים  בספרים 
חדשים.

לפני מספר שנים ביקרתי אצל חבר, עמית למקצוע, 
ספרן בספריה חשובה. הוא הכניס אותי לפני ולפנים 
- לחדר נעול ובו נשמרה בתוך ארונות עם ויטרינות 
מזכוכית ספרייה שהגיעה מאחת 
שנים  לפני  המזרח  מארצות 
שייכת  הספרייה הייתה  רבות. 
לגביר עשיר וכל הספרים בה, אף 
כלפי  נראים  היו  עתיקים,  שהיו 
חוץ במצב מצויין. כשפתחנו את 
עינינו.  חשכו  הזכוכית  דלתות 
עד  קשה  ניזוקו  רבים  ספרים 
להפריד  היה  אפשר  שאי  כדי 
תולעי  ע"י  שנאכלו  הדפים  את 
ספרייה  של  סופה  הספרים. 
הזול.  בזיל  כולה  שנמכרה  זו 
השמירה  מכך:  העולה  המסקנה 
הטובה ביותר על הספרים כרוכה 
בהם.  ועיון  קריאה  בשימוש, 
העצה הטובה ביותר - תשתמשו 
בספרים שלכם... והרבה, תקראו 

ותלמדו בהם.
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מנחם  בן  נפתלי  הביבליוגרף 
את  תש"ז)  (ירושלים  ספרים'  'גוילי  בספרו  מביא 

ששמע מפי הרב שלמה יוסף זווין:

צמח  בר  שמעון  רבי  ספרים:  מוקיר  של  שכרו 
תצ"ח  אמשטרדם  התשב"ץ,  ספר  בעל  דוראן, 
יום-יום  ומוקירם.  ספרים  מכבד  היה   ,(1738)
היה מנקה ספריו במטלית של משי מיוחדת לשם 
רבי  זכה  זה  בשכר  אבק.  עליהם  יצטבר  כך, שלא 
והרקבון אינם שולטים בתשב"ץ.  שמעון, שהעש 
הצדיק ר' שלום בער שניאורסון מליובאביץ בדק 
בספריות רבות ומצא, שאפילו אם ספר התשב"ץ 
העש  בהם  ששלט  אחרים  ספרים  בין  עומד 
ועשה בהם נקבים נקבים חלולים חלולים - ספר 

התשב"ץ נשאר עומד שלם ויפה.

קולדצקי,  הרב שכנא  "לשכנו תדרשו" מאת  בספר 
מוסיף  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  הרב  של  חתנו 
התשב"ץ  ספר  ראיתי  ובעיני  אישית:  עדות  כך  על 
שלמים  שבו  והדפים  שנים  מאות  לפני  שנדפס 
הגר"ח  ממו"ח  שמעתי  וכן  כלל,  בלו  ולא  ונקיים 
ספר  איש  החזון  אצל  שראה  שליט"א  קניבסקי 
מה  כעין  בו  שנתקיים  וזכה  כנ"ל,  ישן  התשב"ץ 
וידלק יאמר לחומץ  שאמרו חז"ל מי שאמר לשמן 

וידלק (חלק ראשון עמ' רלד).

 !"#$%&'())%*+'(,%-,.$')/%,('%$,0'(1#21
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 

1417_old_zahav_123678912_all.indd   6 20/03/12   10:20


