
העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

פסח תשע"ו

דֹול ְרֻכׁש גָּ בִּ
סיפורה המרתק של משפחת ששון 
הבגדדית שנפוצה בכל העולם 
והפכה לאימפריה של בנקאות 
ומסחר בכל העולם, שמכספיה נהנו 
עשרות קהילות יהודיות בעולם

הוא היה חביבם של גדולי ישראל ובראשם מרנן 
הגר"ע יוסף והגרב"צ אבא שאול זצוק"ל. הוא היה 
איש סודם של כל ראשי הממשלה בעשרות השנים 
האחרונות – בגין, שמיר, שרון ונתניהו, ובמשך 
עשרות שנים העביר לצדקה למעלה ממאה מליון 
דולר! באמצעות בנו, הרב דוד לניאדו, מתחקה 
יעקב אמסלם אחר דמותו של גבאי הצדקה האגדי 
ר' אהרון לניאדו ז"ל שנפטר לפני כחודשיים

יִבי  ְלהֹוִשׁ
ִעם ְנִדיִבים

המספרים האמיתיים של שוק העבודה החרדי 
מגלים: מספר העובדים גדל, מדד העוני לא השתנה. 

ד"ר גלעד מלאך, חוקר החברה החרדית, החוקר 
איתן רגב וסמנכ"ל קרן קמ"ח, עו"ד אברהם יוסטמן 

בראיונות מרתקים על עולם התעסוקה החרדי

ְוֶאת 
ַלֲחֵצנּו
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ַחק: המספרים האמיתיים של שוק העבודה החרדי מגלים: מספר העובדים גדל, מדד העוני לא השתנה ְֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְדּ

ועל הכלכלהועל הכלכלה
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שוק העבודה החרדי עבר בשנים האחרונות תמורות 
משמעותיות, מספר העובדים והעובדות גדל, אך למרות 
זאת חלק ניכר מהמשפחות החרדיות נמצאות מתחת 
לקו העוני $ ד"ר גלעד מלאך, חוקר החברה החרדית 
מנתח: "התרחבות מעגל העובדים 'התקזזה' עם יוקר 
המחיה" $ החוקר איתן רגב מודה: "המשפחות החרדיות 
פועלות באופן חסכוני יותר משאר האוכלוסייה" $ 
סמנכ"ל קרן קמ"ח, עו"ד אברהם יוסטמן: "העובד החרדי 
נחשב לעובד איכותי, מסור ונאמן"

ַחק: המספרים האמיתיים של שוק העבודה החרדי מגלים: מספר העובדים גדל, מדד העוני לא השתנה ְֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְדּ

יעקב אמסלם

ועל הכלכלהועל הכלכלה
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בשנים  החרדי  המגזר  עבר  רבות  הפוכות 
האחרונות, בעיקר בפן הכלכלי. באישורם של 
למסגרות  מצטרפים  רבים  אברכים  הרבנים, 
בכבוד  לפרנסה  כלים  להם  מעניקות  אשר 
התורה.  לימוד  של  היומי  בסדר  לפגוע  מבלי 
משפחות  של  הכלכלי  מצבם  הכל,  למרות  אך 

חרדיות רבות, אינו שפיר. 
העיקרית  שהסיבה  מסתבר  אך  לדבר,  יש  רבות  סיבות 
אינה טמונה דווקא בהרגלי העבודה בציבור החרדי, כי אם 
ביוקר המחיה במדינת ישראל אשר האמיר בשנים האחרונות 
לסכומים גבוהים המקשים גם על 'מעמד הביניים' הישראלי. 
"בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בשיעור התעסוקה 

של חרדים", אומר ד"ר גלעד מלאך.
בחברה  חרדים  שילוב  בפרויקט  חוקר  הוא  מלאך  ד"ר 
ובכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה למדע המדינה 
באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט של מלאך עסקה 
באסטרטגיה של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים, עבודה זו 
אף זכתה בפרס הדוקטורט המצטיין של האגודה הישראלית 
לצוות  מלאך  ד"ר  שותף  מחקריו,  במסגרת  המדינה.  למדע 
כוללת  מדיניות  בגיבוש  העוסק  החרדי,  למגזר  אב  תכנית 
בשיתוף  הישראלי,  במשק  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב 

המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד הכלכלה. 
העבודה  נתוני  את  מלאך  ד"ר  מביא  'ביזנס'  עם  בשיחה 
היה  העובדים  החרדים  אחוז   2003 "בשנת  החרדי,  במגזר 
ל-50%.  עלה  העובדים  החרדים  אחוז   2015 ובשנת   36%
אצל הנשים, הגידול הוא משמעותי יותר. בשנת 2003 אחוז 
העובדות היה 51% אחוז ובשנת 2015 אחוז העובדות עלה 
ל-73% אחוז, זה בהחלט קפיצה משמעותית". רובם ככולם 

יצאו, כאמור, לאחר אישור רבותיהם.
במקביל, מציג ד"ר מלאך את שיעורי העוני, אשר למרות 
העלייה בהיקף העבודה בציבור החרדי, לא השתנו לטובה. 
אחד  מצד  יחסית.  יציבים  העוני  שיעורי  האחרון  "בעשור 
הייתה  לא  זאת  למרות  אך  לתעסוקה,  נכנסו  חרדים  יותר 
להבין  צריכים  אנחנו  כאן  העוני.  בשיעורי  דרמטית  ירידה 
למה זה המצב. אם אנחנו רוצים להתמודד עם שאלת העוני, 

מה צריך לעשות". 
יוקר  יש כמה תשובות. לדבריו,  גלעד,  זו, אומר  לשאלה 
אם  גם  ולכן  משמעותית,  עלה  האחרונות  בשנים  המחיה 
ההכנסות גדלות, הן לא משפיעות על התנהלותה הפיננסית 
של המשפחה. בנוסף, "מחירי הדיור עלו באחוזים גבוהים. 
לזוג  דירה  בקניית  לעמוד  יכולות  לא  משפחות  ויותר  יותר 
הצעיר". סיבה נוספת, לדבריו, היא בהורדת קצבאות ילדים 
אשר בעבר היו מרכיב משמעותי עבור המשפחות החרדיות, 

"זה לא מתקרב למה שהיה עד 2003". 

החרדים משתכרים פחות
ההיבטים  אחד  כי  השיחה  במהלך  טוען  מלאך  ד"ר 
הקריטיים בהסתכלות על הכלכלה החרדית, היא העובדה כי 
רמת השכר בקרב העובדים החרדים נמוכה משמעותית ביחס 
למגזר הכללי. "חלק ניכר מהעובדים החרדים מרוויחים שכר 
מינימום", אומר ד"ר מלאך. "בהשוואה לכלל האוכלוסייה, 
רמת ההכנסה של החרדים היא 70% מכלל ההכנסה במשק. 
זה נובע מהיקף התעסוקה, כגון משרות חלקיות, או הכנסה 

נמוכה לשעה מחמת היעדר הכשרה מקצועית".
בשנים האחרונות שימש ד"ר גלעד מלאך כחבר בוועדה 
התעסוקה  לשיפור  צעדים  שורת  על  לממשלה  שהמליצה 
הישראלי  במכון  ישבתי  שנתיים  "במשך  החרדי.  בציבור 
לדמוקרטיה עם צוות של בכירי משרד האוצר וניסינו לעשות 
חשיבה לטווח ארוך בכל הנושא של תעסוקת חרדים, לצורך 

כך הזמנו משרדי ממשלה שונים שיביעו את דעתם". 
מלאך.  ד"ר  אומר  פשוט",  מאוד  דבר  אמרנו  "בהמלצות 
של  התעסוקה  שיעור  את  להגביר  הממשלה  ליעדי  "בנוסף 
החרדים, יש להציב יעד שרמת ההכנסה של החרדים, תהיה 
דומה לרמת ההכנסה של המגזר הכללי". לעת עתה, "משרד 

הכלכלה אימץ את ההמלצות שלנו".
 - מלאך  גלעד  ד"ר  הוציא  האזרחית,  השנה  בתחילת 
החברה  חוקר  זיכרמן,  חיים  וד"ר  כהן  דורון  רו"ח  עם  יחד 
החרדית - תכנית אב המנתחת את המדיניות הציבורית כלפי 
בתחום  בעיקר   2015-2003 בשנים  החרדית  האוכלוסייה 

התעסוקה. 
חסמים  מספר  ישנם  כי  האב  בתכנית  טוענים  הכותבים 
המונעים את התפתחות התעסוקה בציבור החרדי, ביניהם: 

משק בית גדול, יציאה לעבודה בגיל מבוגר יחסית והאיסור 
זאת, במהלך השנים  עם  לעבוד בסביבה מעורבת.  ההלכתי 
נוצרו פתרונות לבעיות אלו, פתרונות שאפשרו את העסקתם 

של חרדים במקומות העבודה.
גלעד,  אומר  איכותית",  תעסוקה  בקידום  להצליח  "כדי 
"יש לנקוט גם בפעולה לטווח ארוך. יש להגדיל את שיעור 
התיכון  בגיל  אם  בין  בגרות,  תעודת  להם  שיש  החרדים 
הכניסה  לפני  יותר,  מאוחרות  השלמה  בתוכניות  אם  ובין 
חרדים  לצעירים  תאפשר  זו  תעודה  האקדמיים.  ללימודים 
כולל  לתואר,  ללימודים  אפשרויות  במגוון  אמיתית  בחירה 
בתחומים שהתשואה התעסוקתית הנובעת מהם הינה גבוהה, 
כמו  במיוחד  בהם  נמוך  החרדים  שיעור  בהם  ובמקצועות 

בתחומי המדעים והמחשב".
בסיום השיחה משבח ד"ר גלעד מלאך את הציבור החרדי 
הכללי.  במגזר  קיימים  אינם  שלדבריו  היבטים  במספר 
לדבריו,  צנועה".  בהתנהלות  מתאפיין  החרדי  "הציבור 
זו באה לידי ביטוי בסקר בו נשאלו המגזרים אם  התנהלות 
משיבים  "החרדים  הכלכלית.  מהתנהלותם  רצון  שבעי  הם 
"למרות  גלעד.  ד"ר  אומר  החילונים",  מאשר  יותר  בחיוב 

שהמצב החרדי הכלכלי הוא הרבה פחות מהמגזר הכללי". 
הוא מערך התרומות  ד"ר מלאך,  אותו מדגיש  נוסף  דבר 
כלכלית.  מלקרוס  רבות  למשפחות  המסייע  החרדי  בציבור 
אצל  הוא  לנזקקים,  תרומות  של  ביותר  הגבוה  "השיעור 
שבידיו,  הנתונים  את  ומציג  גלעד  ד"ר  מסכם  החרדים", 

"51% מהחרדים תורמים יותר מ-1000 בשנה".

"הזוגות הצעירים במצוקה"
"המשפחות החרדיות פועלות באופן חסכוני יותר משאר 
ל'ביזנס'.  בשיחה  רגב  איתן  החוקר  אומר  האוכלוסייה", 
ותקשורת,  תחבורה  בנושאי  החרדית  ההתנהלות  לדבריו, 
מקטינה את נפח ההוצאות ומאפשרת יציבות פיננסית במידה 
נמוכות  הן  החרדית  המשפחה  של  "ההוצאות  מסויימת, 

בהרבה בגלל סייגים אלו".
ודוקטורנט  טאוב  במרכז  בכיר  חוקר  הוא  רגב  איתן 
עוסקים  מחקריו  העברית.  באוניברסיטה  לכלכלה  במחלקה 
במגוון רחב של נושאים ובעיקר כלכלת המגזר החרדי ויוקר 
בנושא  חדשני  מחקר  איתן  פרסם  כשנתיים  לפני  המחיה, 
השכלה ותעסוקה במגזר החרדי, עבורו פיתח שיטה חדשה 
נתונים.  לזיהוי האוכלוסייה החרדית בבסיסי  יותר  ומדויקת 
ב-2014 פרסם מחקר המשך המנתח את כלכלת משקי הבית 



ת

עו"ד אברהם יוסטמן:
בעלי עסקים רבים מביעים 

חשש שיצטרכו לבצע 
התאמות שונות להעסקת 

חרדים שבפועל אין ביניהם 
לבין המציאות ולא כלום. 
יתירה מזו, מעסיקים שכן 
הולכים לקראת הציבור 
החרדי ומעסיקים חרדים, 
מדווחים על שביעות רצון 
בולטת ברמות של קרוב 

ל-100%. העובד החרדי נחשב 
לעובד איכותי, מסור ונאמן



השבוע בי-ם

הר הזיתים
מתעורר לחיים

עידן עמדי ישי ריבוישי לפידות

חג של הופעות חיות מפסגת הר הזיתים בירושלים
יום שני י"ז בניסן תשע"ו - ב' חול המועד פסח - 25.4.16 

)רחבת מלון שבע הקשתות(

10:00-16:00 | סיורים מודרכים בהר הזיתים 
10:30 | מקהלת הילדים פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל

 הרכבים מוסיקליים, כלי מיתר וכלייזמרים
12:30 | מופע מרכזי

     ומורשת  ירושלים  משרד   

במעמד שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב
וחבר הנהלת העיר ירושלים מר משה ליאון

15:00 | מופע סיום - מתי שריקי ולהקתו 

שיופעלו  בלבד  )שאטלים(  הסעות  באמצעות  הזיתים  הר  לפסגת  ההגעה  תשלום!  ללא  הכניסה 
|  9:30-15:00 השעות  בין  האוניברסיטה(  למתחם  הכניסה  )ליד  הצופים  מהר  תשלום   ללא 
הבטחון. כוחות  ובתיאום  מאובטח  האירוע   | האירוע  למתחם  פרטי  ברכב  הגעה  תתאפשר  לא 

 הר הזיתים 
מתעורר לחיים

BSD ניהול והפקה: גל אורן

הועד הבינ״ל
להגנת הר הזיתים
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החרדיים ומקורות ההכנסה שלהם.
על המצב הכלכלי במשפחה החרדית, שבשנים האחרונות 
שהמשפחה  מהעובדה  נובע  הוא  כי  רגב  אומר  הוחמר, 
"פעם  מצומצמים.  פרנסה  במקורות  מתאפיינת  החרדית 
משק הבית החרדי היה מסתמך על מקור פרנסה אחד, שזה 
האישה. היום לצערנו קשה מאוד לפרנס משפחה בישראל עם 

משכורת אחת. אפילו אם יש מלגה נוספת, זה לא מספיק". 
לדבריו, מי שסובל מהמצב, הם בעיקר הצעירים החרדים, 
מאחר והדור המבוגר קיבל סיוע מההורים שהיה באפשרותם 
לסייע בימים ההם, "כדי להבין למה המצוקה כ"כ חריפה", 
היו  כשההורים  אחורה,  שנה   35 ללכת  "צריך  רגב.  מסביר 
אותם  כיום,  לילדיהם.  לסייע  באפשרותם  והיה  עובדים, 
ילדים נהפכו להורים ואינם עובדים כבמגזר הכללי, ולפיכך 

אין באפשרותם לסייע כפי שהוריהם סייעו להם". 
מאוכלוסיית  אחד  אחוז  היו  החרדים   ,1948 "בשנת 
באוכלוסייה.  אחוזים  כ-13  מונים  החרדים  היום  ישראל; 
היקף התמיכות והתרומות מחו"ל לא גדל באותו קצב, ולכן 
הכסף הזה כבר לא מספיק היום. אם נוסיף לכך את הקיצוץ 
ב-2003  אחרות  ציבוריות  ובתמיכות  הילדים  בקצבאות 
כלכלית.  מצוקה  היא  התוצאה  המחיה,  ביוקר  העלייה  ואת 
לעלייה משמעותית במספר  הובילו  יחד  האלה  הדברים  כל 
מתונה  ולעלייה  העבודה  לשוק  שיוצאות  החרדיות  הנשים 

אצל הגברים, אף שהמצב שם שונה". 
היתר,  בין  נובעת,  העובדות  הנשים  מגמת העלייה בקרב 
מהן  גדול  וחלק  מקצועית  הוכשרו  הן  כי  העובדה  עקב 
מחזיקות בתואר אקדמי. אצל הגברים החרדים, לעומת זאת, 
עלייה  מגמת  "אין  אקדמיים.  בלימודים  עלייה  נרשמה  לא 
בשיעור בעלי תואר אקדמי אצל גברים חרדים", מוסיף רגב. 
"יש עלייה במספר הנרשמים למכללות ואוניברסיטאות, אבל 
תיכונית.  היעדר השכלה  בגלל  בלימודים,  מאוד  להם  קשה 
והאינטליגנציה  החריף  המוח  למרות  נושרים.  מהם  רבים 
אינם קלים. בשוק  שנרכשת בישיבה, הלימודים האקדמיים 
לתואר האקדמי,  יותר חשיבות  היום  יש  הישראלי  העבודה 
ואקדמית  תיכונית  השכלה  בעלי  של  הנתונים  זאת,  עם  אך 

בציבור החרדי יורדים".
נתון מעניין אותו רגב מציג במהלך השיחה הוא השוואה 
הגברים  "מבין  אקדמי.  תואר  בעלי/ות  לנשים  גברים  בין 
מהם   39% רק  אקדמי,  תואר  להם  שאין  החרדים  הצעירים 
שמהם  אקדמי  בתואר  המחזיקים  גברים  לעומת  מועסקים, 
המפרנסות  שהן  הנשים  "אצל  מנגד,  מועסקים".   78%
ומבין  תואר,  להם  שאין  למרות  מועסקות   67% העיקריות, 

המחזיקות בתואר אקדמי, 88% מועסקות".
אותו  המחקר  על  מתבססים  רגב  איתן  החוקר  של  דבריו 
ערך בשנת 2013. עבור המחקר פותחה שיטה חדשה ומדויקת 
ניתוח  אפשרה  אשר  החרדית,  האוכלוסייה  לזיהוי  יותר 
ברזולוציות גבוהות מבעבר והניבה תמונה מקיפה ומדויקת 
זה. הממצאים  במגזר  וההשכלה  דפוסי התעסוקה  יותר של 
הצביעו על השפעה חיובית ניכרת של השכלה פורמלית על 

שיעורי התעסוקה ורמות השכר של נשים וגברים חרדים. 
שוק  של  עומק  "סקירת  כי  רגב  כתב  המחקר  בדו"ח 
העבודה החרדי מגלה כמה כשלים הנוגעים להיצע וביקוש 
של כוח אדם. בקרב נשים וגברים חרדים כאחד קיים עודף 
חסרים  ומאידך  מחד,  החינוך  בענף  למשרות  גדול  ביקוש 
הכלים וההכשרה להשתלבות בענפים אחרים. התוצאה היא 
ענף חינוך מנופח, אשר בו כמה אנשים חולקים משרה אחת 
והיקף המשרה שלהם קטן – עוד תופעה חדשה יחסית, אשר 

לא הייתה נחלתו של מגזר זה בעבר". 

נתוני הכלכלן הראשי
השבוע פורסם דו"ח הכלכלן הראשי של האוצר בו נכתב 
 ,74% על  עומד  החרדי,  בציבור  העובדות  הנשים  אחוז  כי 
יוקר  עם  התמודדות  למרות  כי  ההערכה  את  המחזק  נתון 
את  מעדיפים  החרדים  הגברים  כלכליים,  וקשיים  המחיה 
הלימוד בכולל והנשים הן אלו אשר מצמצמות את הפערים 
ההשוואה,  לשם  העבודה.  לשוק  כניסה  ידי  על  הפיננסיים 
לפני כחמש עשרה שנה, רק 45% מכלל הנשים החרדיות היו 

עובדות. 
כאשר  ההוראה,  במקצועות  בעיקר  הוא  העבודה  אופי 
בהוראה.  עוסקות  העובדות  החרדיות  הנשים  מכלל   51%
עם זאת, נתון זה מצביע על ירידה במספר הנשים העובדות 
בתחום, מאחר ובשנים עברו, הנתון עמד על כ-65% מכלל 
הנשים החרדיות העובדות. על פי הדו"ח, רק כעשרה אחוזים 
לפרסומים  בניגוד  זאת  בהייטק,  עובדות  החרדיות  מהנשים 

שונים שטענו לאחוזים גבוהים יותר. 

עובדות  חרדיות  נשים  כי  הוא  בדו"ח  הנחשף  נוסף  נתון 
נשים במגזר הכללי, כך לדוגמה אישה  פחות שעות מאשר 
אישה  לעומת  בממוצע,  בשבוע  שעות   29 עובדת  חרדית 
מבין   47% בשבוע.  בממוצע  שעות   38 העובדת  חילונית 
הנשים הסבירו את הסיבה לכך בסקר ואמרו כי מיעוט השעות 
נובע מהטיפול בילדים. 16% מבין נשים אלו, הצהירו שאילו 

היקף העבודה לא היה נמוך, הן היו עובדות שעות נוספות.
הסקר שנעשה כאמור על ידי משרד האוצר, מסיים בנתוני 
יותר  משתכרת  החילונית  האישה  כי  עולה  מהם  השכר 
מהאישה החרדית כשהפער בניהם עומד על עשרות אחוזים. 
כך לדוגמה, האישה החילונית מרוויחה בממוצע 8,046 שקל 
בחודש לעומת 5,553 לחרדית בממוצע. "סביר שפערים אלו 
התעסוקה  ענפי  תמהיל  בהשכלה,  ההבדלים  את  משקפים 
וסוגי העבודה", נכתב בסיכום הדו"ח. "הטיה נוספת נובעת 
בממוצע  יותר  צעירה  החרדית  שהאוכלוסייה  מהעובדה 

מהאוכלוסייה הכללית ולכך יש השפעה על השכר".

"העובד החרדי מסור ונאמן"
בראיון  אומר  יוסטמן  אברהם  עו"ד  קמ"ח,  קרן  סמנכ"ל 
לטובת  פעם  מאי  יותר  פועלת  המדינה  כיום,  כי  ל'ביזנס', 
אלטרנטיבות  קיימות  לדבריו,  כן,  כמו  החרדית.  התעסוקה 
ולא כולן עוברות דרך תואר אקדמי מפרך  לפרנסה בכבוד, 

שכאמור ממנו נושרים לא מעט חרדים. 
בתחום התעסוקה  המרכזיים  הגופים  בין  היא  קמ"ח  קרן 
המיועדות  רבות  לתכניות  ושותפה  מפעילה  הקרן  החרדית. 
ללמוד.  או  לעבוד  ויצאו  מרבותיהם  היתר  שקיבלו  לכאלה 
מרכז  הפעלת  הוא  הקרן  של  המרכזיים  הפרויקטים  אחד 
ירושלים  ועיריית  הכלכלה  משרד  עבור  בירושלים  'כיוון' 
להציע  שניתן  מה  לכל   One Stop Senter כ  המשמש 
חרדי.  צוות  בידי  כולו  מופעל  והוא  התעסוקה,  בתחום 
שלנו,  וההכוון  הייעוץ  שירותי  את  גם  הרחבנו  "לאחרונה 
אחרי שנוכחנו לראות בניסיון רב-השנים שלנו, שעצה טובה 
והכוונה נכונה בתחילת הדרך, הכרחית להצלחה בהמשך", 

אומר עו"ד יוסטמן.
בשוק  חרדים  לשילוב  מספיק  עושה  המדינה  האם 

התעסוקה? 
רבים  תחומים  יש  אבל  פעם,  מאי  יותר  עושה  "המדינה 
ומגוונים שבהם ניתן לעשות יותר. בימים אלה אנו עובדים 
על  הכלכלה  במשרד  התעסוקה  סמנכ"ל  צוות  עם  ביחד 
וביניהם: תכנית להכשרה  פיתוח של כמה תכניות עתידיות 
לרמה הגבוהה של תעשיית היי- טק, פיתוח תכנית הצוערים 
בדצמבר  שעברה  הממשלה  החלטת  ע"פ  המדינה  לשירות 
האחרון ופתיחת 'האב עסקי' לגברים בירושלים שיתן מענה 

מקיף ליזמים לפתיחת עסק או להרחבתו".
שילובם  את  המונעות  הן  חרדים,  אפליית  על  הטענות 

בשוק התעסוקה?
נבדקו  בהם  המחקרים  בכל  שכמעט  לציין,  "מעניין 
הגורמים לאי העסקת חרדים במקומות עבודה שאינם חרדים, 
יש פער עצום בין המציאות בשטח לבין הסטיגמות והדעות 
חשש  מביעים  רבים  עסקים  בעלי  לדוגמא,  כך  הקדומות, 
שבפועל  חרדים  להעסקת  שונות  התאמות  לבצע  שיצטרכו 
אין ביניהם לבין המציאות ולא כלום. יתירה מזו, מעסיקים 
חרדים,  ומעסיקים  החרדי  הציבור  לקראת  הולכים  שכן 
מדווחים על שביעות רצון בולטת ברמות של קרוב ל-100%. 
העובד החרדי נחשב לעובד איכותי, מסור ונאמן. כך או כך, 
נתיבים לפתוח  אחת המשימות הדחופות שלנו היא למצוא 
 – לעבוד  המבקש  החרדי  לטובת  כולו  התעסוקה  שוק  את 

ללא חסמים אמיתיים או דמיוניים".
לצאת  עליו  חובה  בכבוד,  להתפרנס  המעוניין  חרדי 

לאקדמיה או שישנה אלטרנטיבה?
תספיק  מקצועית  הכשרה  רבים  במקרים  לא.  "ממש 
מבקשי  של  רובם  שרוב  העובדה  כי  לציין  חשוב  בהחלט. 
ובגיל  בכולל,  לימודים  תקופת  לאחר  זאת  עושים  העבודה 
עוד  להקדיש  היכולת  את  מהם  מרבים  מונעת  צעיר,  לא 
כמה שנים בחייהם הבוגרים ללימודים אקדמיים. מה שנותן 
יתרון משמעותי ללימודים מקצועיים שבדרך כלל נמשכים 
רבים  לימוד  מקומות  היום  קיימים  היותר.  לכל  שנה  עד 
וטובים המיועדים עבור הציבור החרדי ושהתעודות שלהם 
"נחשבות" בשוק. כמובן, שתמיד קיימת אפשרות להתפרנס 
ישירות גם ללא הכשרה – אם כי זו אפשרות פחות מומלצת 
לא  כמעט  הכנסות,  ולשפר  זו  בדרך  להתקדם  היכולת  שכן 

קיימת".





ד"ר גלעד מלאך:

איתן רגב:

בעשור האחרון שיעורי 
העוני יציבים יחסית. מצד 
אחד יותר חרדים נכנסו 

לתעסוקה, אך למרות זאת 
לא הייתה ירידה דרמטית 
בשיעורי העוני. כאן אנחנו 

צריכים להבין למה זה 
המצב. אם אנחנו רוצים 

להתמודד עם שאלת העוני, 
מה צריך לעשות

ההתנהלות החרדית 
בנושאי תחבורה ותקשורת, 
מקטינה את נפח ההוצאות 
ומאפשרת יציבות פיננסית 
במידה מסויימת, "ההוצאות 

של המשפחה החרדית 
הן נמוכות בהרבה בגלל 

סייגים אלו



המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה

מפעל הפיס מאחל
פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

תפתח
למזל
שלך
את

הדלת
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חשיפה



9 חג הפסח תשע"ו

הנגיד
הפרוטה מעולם לא הייתה מצויה בכיסו, אך בעשור הרביעי לחייו 
הוא נחשב לאחד מגדולי המסייעים לעולם הישיבות המתפתח, 

שהעביר למעלה מ-100 מיליון דולר)!( לצדקה  סיפורו של ר' 
אהרן לניאדו ז"ל, גבאי הצדקה האגדי שנפטר לפני כחודשיים ימים, 

נחשף לראשונה  האיש הנחבא אל הכלים שהיה מקורב למרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל ולגרב"צ אבא שאול זצ"ל והיה איש הסוד וחברם 
הטוב של ראשי הממשלה - מנחם בגין, יצחק שמיר, אריאל שרון 
ובנימין נתניהו - התמסר לכל מקרה מצוקה שנקלע לידיו והוזיל 

הון עתק לטובת עולם התורה  בראיון מיוחד למוסף החג של "קו 
עיתונות" חושף בנו, הרב דוד לניאדו טפח מחייו הסוערים של האב 
הדגול שהלך לעולמו וסודותיו הלכו עמו אל הקבר  עם נגידי עמו

סיפור חייו של גבאי הצדקה האגדי נחשף לראשונה
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העביר  אבא  דולר  מיליון   100 דולר.  מיליון   100"
דוד  הרב  מספר  חייו",  ימי  במהלך  לצדקה 
לניאדו, בנו של איש הצדקה האגדי ר' אהרן 
חושף  הוא  בו  ראשון  בראיון  ז"ל,  לניאדו 
של  המפוארת  חייו  מסכת  את  לראשונה 
הגדולים  הסכומים  למרות  "אך  הדגול.  האב 
הוא הקפיד  בני משפחתו  עם  ידיו,  שעברו תחת 
מיועדים  שהיו  כספים  להם  העביר  ולא  מכל  יותר 

לצדקה", מוסיף הבן.
אך  מזדמנות,  בעבודות  לניאדו  אהרן  ר'  עסק  בצעירותו 
מיליוני  המגלגלת  ענק  חברת  לנשיא  הפך  שנים  מספר  תוך 
אנשי  מגדולי  היה  ז"ל,  לניאדו  אהרן  ר'  שנה.  מידי  דולרים 
עשרות  במשך  הכלים  אל  נחבא  אך  האחרון,  בדור  הצדקה 
יציבותן  את  לו  חבות  לישיבות שחלקן  סייע  במהלכן  שנים 
חודש  בשלהי  וחצי,  כחודשיים  לפני  נפטר  הוא  הכלכלית. 

שבט, כשהוא מותיר אחריו צאצאים רבים.
בירושלים.  שנים   75 לפני  אלול  בב'  נולד  לניאדו  אהרון 
של  המפוארת  לשושלת  נצר  לניאדו,  דוד  חכם  היה  אביו 
משפחת לניאדו שנמנים עליה רבנים ותלמידי חכמים רבים. 
לארץ  משפחתו  עם  דוד  חכם  עלה   )1919( תרע"ט  בשנת 
בחברון,  גם  גר  שנים  מספר  בירושלים,  והתיישב  ישראל 
תרפ"ט  במאורעות  בחברון  מהטבח  בנס  ניצלה  ומשפחתו 

.)1929(
החינוך  במוסדות  הצעיר  אהרן  התחנך  ילדותו  בשנות 
היום",  שיש  כמו  טובים  מוסדות  היו  לא  "בזמנו  הדתיים. 
אומר בנו הרב דוד לניאדו. "הוא הלך לבית הספר, אך כבר 
בגיל צעיר הוא יצא לעבוד". בבחרותו שירת אהרן בצבא, שם 
שובץ לחטיבת צנחנים. לאחר מספר שנות שירות, השתחרר 
מהצבא ובשלב זה, הוצע לו להגיע לארה"ב, שאז כמו היום 
קרוב  "היה  מוגבלות'.  הבלתי  ההזדמנויות  ל'ארץ  נחשבה 
משפחה שבא לבקר בארץ, ורצה לשדך אותו לבתו", מספר 
לשוב  נאלץ  הוא  בניירותיו,  בעיות  בגלל  לבסוף,  דוד.  הרב 
התחיל  הוא  "כשחזר,  הפועל.  את  יצא  לא  והשידוך  ארצה 
במהלך  נחשף  הוא  שנים  מספר  לאחר  אך  בשב"כ,  לעבוד 

פעילות שגרתית ולכן עזב את התחום. 
שירותו  תחילת  על  סיפר  שאבי  משעשע  סיפור  "יש 
בתחילת  שפתיו.  בקצה  כשחיוך  דוד  הרב  אומר  בשב"כ", 
עבודתו בשב"כ, מפקדיו הטילו עליו משימה במסגרתה היה 
עליו להתחפש לקבצן. הממונים עליו רצו לבדוק אם מזהים 
אמו  של  לביתה  ללכת  ממנו  ביקשו  כך  ולשם  דמותו  את 
ולדפוק בדלת כאחד הקבצנים. והיה, אם אמו תזהה את פניו, 
הוא לא ישלח למשימה. "לבסוף אמא שלו לא זיהתה אותו 

והעניקה לו צדקה כאילו היה קבצן אמיתי"...
בגיל 26, כשהתגורר עדיין בישראל, הוא פגש את רעייתו 
שנים,  מספר  בישראל  התגוררו  הזוג  בני  לה.  ונישא  לעתיד 
במקור,  אמריקאית  שהייתה  הרעיה,  של  קשייה  מחמת  אך 
היה  לא  מצבם  שם  גם  בארה"ב.  להתגורר  השניים  עברו 
שפיר, לפרנסתו עסק האב בעבודות מזדמנות ובמשך שנים, 

המשפחה סבלה מקשיים כלכליים.
כאשר  הגיעה  הצעירה  המשפחה  של  בחייה  האור  קרן 
קיבל אהרן לניאדו הצעת עבודה מבן משפחה שעסק בייבוא 
והיה  בן המשפחה הטיל עליו את מלאכת השיווק  שעונים. 
עליו לנדוד בין המדינות בארה"ב ולמכור את סחורתו לבעלי 
הקשו  הרבות  הנסיעות  אך  שגשג,  העסק  שעונים.  חנויות 
עסק,  בעל  עם  לפגישה  ברכבו  שנסע  הפעמים  באחת  עליו. 
נזקק  "אבא  קשה.  לתאונה  וגרם  אחר  ברכב  רכבו  התנגש 
מפרך  שיקום  עבר  ארוכה  תקופה  ובמשך  רפואי  לטיפול 
שאילץ אותו להפסיק כמעט לגמרי את נסיעותיו", אומר בנו. 
גם  "למרות מצבו הרפואי, אבא הקפיד ללכת לבית הכנסת 
 38 בגיל  זאת".  איפשר  לא  כמעט  המושלג  האוויר  כשמזג 

חטף האב התקף לב, ובעקבות כך פרש מעסק השעונים.
התפנית הבאה בחייו החלה כאשר הכיר את האחים לבית 
משפחת נקש. הללו החלו את דרכם לראשונה בארה"ב, שנים 
ספורות טרם התעשרותם. האב נהפך לידידם הקרוב כאשר 
ידם במסחר בתחומים שונים.  במקביל האחים שולחים את 
"אבא דיבר יום אחד עם אחד האחים, ג'ורג', ואמר לו: 'אתה 
שאוכל  אחד  דברים,   2 ממך  מבקש  ואני  עשיר,  תהיה  עוד 
להיכנס למשרד שלך מתי שאני רוצה. ודבר שני, אני יחלק 
את הצדקות שתפריש מרווחיך'. ג'ורג נקש הסכים לדברים", 
ג'ורג', שהוא לא  לי  סיפר  "בלוויה  לניאדו.  דוד  מספר הרב 
ידע להגיד לו את הדברים הללו.  מאמין עד היום איך אבא 
הוא לא חלם על זה בחיים. אולי זה רק מהברכה של אבא". 

המהלך המבריק של החברה
ה-70'.  שנות  בשלהי  הייתה  נקש  האחים  של  פריצתם 
האחים, ג'ורג', ראלף ואבי, הקימו את חברת 'ג'ורדאש' )שם 
י.א.( והפיקו   - נגזר משילוב שלושת שמות האחים  החברה 
נועז מצידם הביא  ביגוד חדשני לצעירים. מהלך שיווקי  קו 
את החברה שבבעלותם לתודעת הציבור. "היו להם 185,000 

כל הכסף בפרסום המוצר בכדי  והחליטו להשקיע את  דולר 
שאנשים יחשבו שזו חברה מפורסמת". 

"הם  להיערם.  ההזמנות  החלו  המבריק,  המהלך  בעקבות 
לא הספיקו לייצר מספיק סחורה בשביל כל ההזמנות מחמת 

הכמות הענקית". 
העסקית,  הפריצה  בטרם  מקורבם  לניאדו, שהיה  אהרן  ר' 
הופקדו  בידיו  עליהם.  ביותר  לנאמן  שנים  באותם  נחשב 
משימות שחייבו נאמנות גדולה. "בכל עסקה היו מתייעצים 
איתו. כשהיו ביניהם חילוקי דעות שונים, הוא זה שהכריע", 
בהלוויה שהם  העיד  "אחד האחים  ומוסיף:  דוד  הרב  מספר 
לא ידעו מה זה לתת צדקה, ואבא לימד אותם שהם צריכים 
לתת. הם האמינו שבזכות זה באה להם הברכה בעסקים. אבא 
והיה  לדת  אותם  קירב  תמיד  אליהם  נאמן  מאוד  שהיה  שלי 
מפגיש אותם עם רבנים גדולים. בעקבות המפגשים הללו עם 
הרבנים, ילדיהם התקרבו לדת והצטרפו לבית הספר היהודי 

וכיום כולם הולכים בדרך הישר".
שלא  מה  במשרד,  כיפה  חבש  האחים  אחד  בן  אחד,  יום 
עובדי  של  מתגובתם  הבן שחשש  ימים.  באותם  מקובל  היה 
המשרד ושל אביו ודודיו, שאל את אהרן לניאדו כיצד לנהוג. 
"אבא אמר לו שילבש כיפה ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות. 
הוא הסתמך על כך שלא היו סותרים את דבריו מחמת הכבוד 

שהיו רוחשים לו".
תפקידו הרשמי היה בחלק מן השנים נשיא החברה, ומלבד 
זאת נחשב לגבאי הצדקה המנווט את כספי המעשרות שהיו 
צריך  היה  בא,  שהיה  רב  "כל  החברה.  מרווחי  מופרשים 
לעבור אצלו. אם זה היה צדקה שגרתית, הוא היה נפגש איתו 
וכותב את הצ'ק שבדרך כלל היה ע"ס 1,000 דולר. אם היו 

ומסביר  הבנים  עם  יושב  היה  הוא  יותר,  גדולים  פרוייקטים 
להם את העניין". 

"עבר מדלת לדלת"
מלבד התרומות הרבות שהעביר ר' אהרן לניאדו למוסדות 
מכספם של האחים נקש, הוא היה ידוע במידותיו התרומיות 
לו.  שהזדקק  אדם  שהיה  אימת  כל  אישית  עזרה  ובהגשת 
כי  הבן  מספר  לו,  עמד  לא  כשכוחו  האחרונות,  בשנים  גם 
אביו  סייע  להם  מאנשים  לאזניו  להגיע  המשיכו  הסיפורים 

בארה"ב גם בתקופה הזו. 
כשעיניו  בראיון  הבן  מגולל  האלו  מהסיפורים  אחד 
מצועפות. "לפני עשרות שנים, כשאבא היה עוד גבאי צדקה 
לביתי.  מחוץ  אותו  ופגשתי  בארץ  ביקר  הוא  ג'ורדאש,  של 
הולך  שאני  לו  אמרתי  אך  לבית,  אותי  לקחת  לי  הציע  אבא 
המתין  שאבי  בעת  'היזדים'.  הכנסת  בבית  ערבית  להתפלל 
משלא  מניין,  וחיפש  מבוגר  יהודי  בא  הכנסת,  לבית  מחוץ 
מצא, עבר לחפש באחד החדרים הסמוכים. אבי שהיה אוהב 
ענה שמאחר  והלה  אותו למעשיו,  כל אחד, שאל  עם  לדבר 

והוא הגיע לאחר תחילת התפילה, הוא ימתין למניין הבא".
האיש  כי  לאב  התברר  השניים,  בין  קצרה  שיחה  לאחר 
יורק. "אבא שאל אותו מה  היה מספר שנים קודם לכן בניו 
הייתה סיבת הגעתו למדינה, והאיש סיפר כי היה עליו לעבור 
ניתוח לב ולצורך כך נסע לאמריקה, שם היו רופאים מומחים 
בידי האיש לא היה את הסכום הנדרש  למחלתו". דא עקא, 
רבות.  לו  סייע  אשר  לאדם  פנה  כך  ולשם  הניתוח,  למימון 
לכשנשאל לשמו את המסייע, אמר האיש כי קראו לו אהרן 

לניאדו.
בסיפורו.  הבן  ממשיך  אני'",  'זה  לו  אמר  אבא  "ישר 
היהודי  לכן,  קודם  שנה  ש-30  נזכרו  הם  השיחה  "בהמשך 
היה זקוק לניתוח לב פתוח ונשלח לאמריקה על ידי רופאיו. 
ג'ורדאש  ואת  נקש  האחים  את  שהכיר  לפני  בשנים  היה  זה 
ולא היה לו כסף. אז אבא הלך לאסוף מדלת לדלת עד שהוא 
הצליח להשיג את המימון לניתוח. עם הכסף הוא בא לבית 

חולים ועשה את הניתוח. 
"כשנזכרו אבא והאיש בסיפור", מוסיף הרב לניאדו, "אבא 
'השם שלך  ואמר  לי ברכה', האיש צחק,  'תתן  לו  שלי אמר 
זה אהרן יוסף בן מזל, אני כל יום מתפלל עליך, כי הצלת לי 
את החיים'. שנים לאחר מכן היו לאבא בעיות בלב, ולמרות 
זאת הוא שרד את הבעיות האלו נגד כל הסיכויים. רופא אחד 
אמר לו פעם ש-20 שנה הוא חי בנס עם בעיות הלב שהיו לו. 

הרופא טען שזה לא דרך הטבע". 
את הסיפור הזה, מתברר, לא ידעו בניו במשך שנים רבות, 
וגם כשאביהם סיפר להם חלקים מן הסיפור, לא ידעו הילדים 
במי מדובר. יד ההשגחה הביאה לכך שבשבוע פטירתו, עת 
ישבו הבנים שבעה על אביהם, נחשפה זהותו של האיש. "אח 
בבית  התפלל  יום,  כל  קבוע  כנסת  בבית  שמתפלל  גיסי  של 

פעם אחת הוא הלך עם 
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא 
מנהריה, ואבא ביקש ממנו 
ברכה. רבי דוד אבוחצירא 

סירב ובמקום זה ביקש שאבא 
ייתן לו ברכה. לתמיהתו של 
אבא, השיב רבי דוד שברצונו 
לקבל ברכה מיד שנתנה כל 

כך הרבה צדקות

עם בנימין נתניהועם יצחק שמיר

עם מנחם בגיןעם אריאל שרון
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� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

משקאות קלים, 
מחיר כבד לבריאות!

במשקאות קלים 
יש המון סוכר!

ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

לחיות בריא, זו הבחירה שלנו!

בבית שותים מים, לאורחים מגישים מים.

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.

צעד עוד   -  2016 לפסח  המזון  מחירי   הוזלת 
המחיה! יוקר  להורדת  האוצר  משרד  של 

משרד האוצר

 לרגל החג, משרד האוצר הוזיל באופן משמעותי
 את מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים ובהם: בשרים,
דגים קפואים, שמן זית, ירקות טריים וקפואים ועוד.

משרד האוצר ממליץ לכם להשוות מחירים ולוודא שאתם 
משלמים את המחיר הזול ביותר.

אל תצאו פראיירים!

 בפסח הזה
 משלמים פחות

על סל הקניות!

הפסח הזה, אתם מוזמנים ליהנות 
מחג שמח ו...חסכוני!
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מספר  תורה",  ספר  לשמוע  כנסת  לבית  הולך  והיה  האבלים 
הרב דוד את השתלשלות העניינים שהביאה לחשיפתו של בעל 
המעשה. "היה שם יהודי אחד שראה את האח של גיסי ושאל 
אותו מדוע הוא מגיע לבית הכנסת רק לקריאת התורה. אח של 
גיסי הסביר לו שהוא מתפלל בבית אבלים. כשנשאל לזהותו 
ימים  כמה  שהלך  לניאדו.  באהרן  מדובר  כי  אמר  הנפטר  של 

מוקדם יותר לעולמו".
בשיחה זו התברר כי השואל מכיר את בני הזוג. האיש סיפר 
לבן המשפחה את הסיפור על הפגישה המקרית בבית הכנסת 
עם  לאמריקה  החולה  שכשבא  ואמר  הוסיף  "הוא  'מוסאיוף'. 
לשלושה  מקום  צריכים  שהם  שלי  לאבא  אמרו  הם  רעייתו, 
שבועות ובסוף זה התארך לשלושה חודשים ולמרות זאת אבא 

אירח אותם בסבר פנים יפות. 
"הוא בא כל יום לבקר אותו, הוא סיפר גם שאבא שלי ביקש 
מהחולה רשימה של הילדים שלו ומה שהם צריכים והוא היה 

הולך לקנות עבורם". 
בני הזוג שהגיעו לשדה התעופה בארה"ב עם שתי שקיות, 
שבו ארצה עם עשר מזוודות. "הוא הגיע עמם לשדה התעופה 
ודאג שיעבירו להם את כל התיקים כי היה לו קשרים שם. רק 

כשפגשנו את היהודי הזה התגלה לנו הסיפור המלא". 
סיפור נוסף שהרב דוד היה עד לו, היה כאשר האב אושפז 
בבית החולים במצב קשה בשל בעיות בלב. "היינו בחדר מיון 
ולאחר טיפול העבירו את אבא למחלקה כשהוא ללא הכרה. 
לי  נראה  היה  הוא  אותו,  וכשראיתי  נוסף,  חולה  שכב  לצדו 
אומר  הוא  מונית.  נהג  היה פעם  הוא  אותו אם  מוכר. שאלתי 
לי כן, אמרתי לו שאני דיויד ואני כאן בגלל אבא שלי". החולה 
קפץ ובתדהמה סיפר כי לפני כ-20 שנה הוא היה זקוק לטיפולי 
זאת ולשם כך  ולא היה ביכולתו לממן  שיניים בעלות גבוהה 
שאבא  סיפר  "החולה  היטב.  הכיר  אותו  אהרן,  לר'  פנה  הוא 
הטיפולים  כל  את  לו  ומימן  הדרוש  הסכום  את  לו  השיג  מיד 

באותם ימים".

"חביבם של גדולי הדור"
למוסדות  גדולים  צדקה  סכומי  העביר  בהן  השנים  במהלך 
גדולי הרבנים שזקפו לו  ר' אהרן לניאדו על  התורה, התחבב 
זכויות רבות על פעילותו למען עולם התורה. קשר קרוב היה 
זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  עם  לו 
שאול  אבא  הגרב"צ  זצ"ל,  אליהו  הגר"מ  לשעבר  הראשל"צ 

זצ"ל ורבנים נוספים.
"כשהייתי בגיל בר מצווה", מספר הרב דוד לניאדו, "הרב 
היה  אלו  בימים  לישראל.  הראשי  לרב  נבחר  אליהו  מרדכי 
עמוק  בצער  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  לציון  הראשון 
הראשי  כרב  מתפקידו  לו  שנעשתה  הבזויה  ההדחה  בעקבות 
לישראל. אבא הלך לבית של הרב עובדיה וחיזק אותו, הוא אמר 
לו: 'יכולים לקחת מכבודו את התפקידים וכל הדברים מסביב, 
אבל את התורה אף אחד לא יוכל לקחת'. הרבנית הייתה שם 
ושאלה את הרב, 'יש לילד בר מצוה, הבאת לו מתנה?'. זה היה 

ערב פסח והוא כתב לי הקדשה על הגדה של פסח".
לעיתים היה ר' אהרן מתבדח עם מרן הגר"ע זצ"ל, עובדה 
אומר  תמיד  היה  "אבא  אליו.  קרבתו  גודל  את  הממחישה 
דברים טובים על החלאבים, בדרך שחוק. יום אחד הוא אמר 
אותו,  שאל  והרב  החאלבים?',  כמו  אין  'נכון  עובדיה,  לרב 
'ומה עם העיראקים?', שכידוע שורש משפחתו של הרב, היה 
בעיראק. אבא השיב לו: 'רק אתה'... וזכה לצ'אפחות שהעידו 

על חביבותו הרבה אצל מרן. 
לרב  שנבחר  אליהו  מרדכי  לרב  גם  הלכנו  ימים,  "באותם 
הראשי. אבא בירך אותו על בחירתו לתפקיד ואמר לו שהוא 
בזמנו  עולה  שהייתה  הגלימה  את  עבורו  לקנות  לזכות  רוצה 

5,000 דולר. הרב הסכים ועשה בה שימוש שנים רבות".

רק  לא  היה  הענק  תרומותיו  היקף 
קירוב  של  לפרוייקטים  גם  אלא  לישיבות 
רחוקים וכל פרוייקט הנוגע ליהדות. "אבא 
זכה  שהוא  מבוגר  בגיל  מספר  היה  תמיד 
גם  הוא  דולר.  מיליון  מ-100  יותר  לחלק 
הסביר לנו למה הוא מספר לנו את זה, כדי 
צדקה,  יותר  שנותן  שמי  יבינו  שאנשים 
רוצה  לא  'אני  לנו:  אמר  אבא  זוכה.  הוא 
להתגאות בזה, אלא להגיד לאנשים שמי 

שגומל חסדים, ה' מזכה אותו'. 
ניצל  הוא  הללו,  הזכויות  בגלל  "אולי 

ועד  חמישי,  ביום  נפטר  שהרי  הקבר,  מחיבוט 
שהביאו אותו לארץ, זכה להיקבר בירושלים אחרי חצות של 
יום שישי, שעל זה נאמר, שמי שנקבר ביום שישי אחרי חצות 

בארץ ישראל, ניצל מחיבוט הקבר".
של  כבודם  על  לשמור  בכדי  בחכמה  נוהג  היה  לעיתים 
תלמידי החכמים. "לפני שנים רבות הרב בן ציון אבא שאול 
שרב  בכך  ידועה  שהייתה  בארה"ב,  לקהילה  להגיע  חפץ 
הקהילה במקום חשש מבואם של רבנים גדולים", מספר הרב 
דוד. "רב הקהילה חשש שאולי הרב 'ישתלט' לו על הקהילה 

ולכן לא היה מקבל רבנים בקהילתו".
"אבא, שהבין שהרב בן ציון אמור להגיע למקום, שוחח עם 
רב הקהילה וסיפר לו שהרב בן ציון אומר עליו דברים טובים, 
שהוא גאון גדול, שהוא צדיק. וכשבא חכם בן ציון לקהילה, 
הוא זכה לכבוד גדול שאף רב לא זכה לו, וכל זה בזכות מה 

שאמר אבא לרב הקהילה".

בכירי המדינה שיחרו לפתחו
במסדרונות  הרבים  בקשריו  ידוע  היה  לניאדו  אהרן  ר' 
שנה,  כשלושים  לפני  הקרובים  ידידיו  בין  בישראל.  השלטון 
נמנו ראשי הממשלה בעבר, מנחם בגין, יצחק שמיר ובנימין 
לגייס  בכדי  לאמריקה  באים  היו  הללו  האנשים  "כל  נתניהו. 
"אבא  לניאדו.  דוד  הרב  מספר  פוליטיות",  למטרות  כספים 
שלי, בתור הגבאי צדקה של חברת ג'ורדאש, הוזמן תמיד לכל 
מסיבה שהייתה נערכת עם בכירי המדינה. תמיד הוא היה כוכב 

הערב באירועים הללו". 
איתן,  רפאל  לשעבר  השר  היה  הקרובים  מידידיו  אחד 
לו  עזר  "הוא  ה-17.  בכנסת  גמלאים  לענייני  כשר  ששימש 
לאסוף כסף", מספר הרב דוד. יום אחד נודע לר' אהרן לניאדו 
כי בכוונתו של רפאל איתן לסעוד במסעדה לא כשרה. "אבא 
שלי הזהיר אותו לא לאכול, ואחר כך כשהוא אכל, הוא נהיה 

חולה", מספר  הרב דוד. 
במרוצת השנים יצר ר' אהרן קשר קרוב עם אריאל שרון עוד 
מימיו כשר החקלאות. שרון סייע לאחים נקש ברכישת 5,000 

ישראל,  במדינת  זית  עצי  של  דונם 
נוצר הקשר. לימים, הקשר  ובשלב זה 
ביניהם התהדק, וכשאריאל שרון חפץ 
העיתונאי  את  דיבה  תביעת  לתבוע 
ב'הארץ'.  מאמר  שפרסם  בנזימן  עוזי 
הוא פנה לר' אהרן שיפנה לאחים נקש 

ויבקש מהם סיוע למימון התביעה. 
הרב שמואל פנחסי, ראש כולל 'דרכי 
דוד' שהוקם לעילוי נשמת אביו של ר' 
כי מלבד קשריו עם אריק  אהרן, מספר 
עם  קרובים  קשרים  לאהרן  "היו  שרון, 
שלו  המפקד  שהיה  אליעזר  בן  פואד 

בצנחנים. מידי פעם היה מזמין אותו לארצות הברית". 

150,000 דולר להפסקת חילול השבת
העסקים  אנשי  קהיליית  בקרב  לניאדו  אהרן  ר'  של  קשריו 
בישראל, סייעו רבות בקידום האינטרסים של עולם הישיבות 
בהיבטים שונים. קשרים אלו אף הביאו לכך שהופסקו בשבת 
משחקי הכדורגל של קבוצה פופולארית. "אבא היה ידידו של 
הכדורגל  קבוצת  הייתה  שבבעלותו  דדש  משה  העסקים  איש 
הגדולה במדינה", מספר הרב דוד לניאדו. "לאבא הפריע מאוד 
כל כך הרבה אנשים מחללים שבת.  עיר הקודש  שבירושלים 
לצורך כך הוא פנה למשה דדש בבקשה להעביר את המשחקים 
כזו  שפעולה  אהרן  לר'  הסביר  הקבוצה  יו"ר  החול".  לימות 
תרד  הקהל  וההשתתפות  מאחר  גדולים  בהפסדים  כרוכה 

באחוזים גבוהים, מה שצפוי להקטין את ההכנסות.
ר' אהרן שאל אותו כמה יהיה ההפסד. "משה דדש ענה לו 
שההפסד יעמוד ע"ס 150,000 דולר. באותו רגע אבא התחייב 
למשך  המוני  שבת  חילול  נמנע  וכך  הכסף   את  לו  להביא 

תקופה".
חבר הכנסת לשעבר הרב ניסים זאב, נחשב לחבר ילדותו עוד 
בשנות  החלה  היכרותם  בירושלים.  הבוכרים  בשכונת  מימיו 
ילדותם והתחזקה במהלך השנים בהן למד זאב בישיבת פורת 
יוסף. "לפני ארבעים שנה, כשבאתי לארצות הברית, שימשתי 
שם כחזן במניין שגם אהרן התפלל. עד היום אני משמש כחזן 

במקום בימי ראש השנה וכיפור", מספר זאב. 
בשלב מאוחר יותר, לפני כ-37 שנים, כשפתח זאב את סמינר 
'נוות ישראל', היה זקוק הסמינר למיניבוס להסעות התלמידות. 
במשרדים  נקש  ג'ו  את  פגישה  לי  שיקבע  מאהרן  "ביקשתי 
שלהם בניו יורק, הוא סידר לי את הפגישה הראשונה שלי אתו, 
סיכם  ג'ו  לתלמידות.  במיניבוס  הצורך  על  אתו  שוחחתי  בה 
שהוא ישלם חצי מהסכום הדרוש ואשלים את החצי השני. וכך 
היה. לימים היה צורך במיניבוס נוסף עבור המוסד שהתרחב, 
ג'ו  לניאדו לסייע לסמינר ושוחח עם  ר' אהרן  נרתם  וגם כאן 
נקש שיממן חצי מעלות המיניבוס כפי שנהג בפעם הקודמת".

מספר שנים לאחר מכן, חפץ מנהל הסמינר הרב זאב לבנות 
בבניית  לי  שיעזור  נקש  לגו'  "פניתי  הסמינר.  בשטח  בריכה 
את  אוהב  שהוא  ידעתי  הסמינר.  במתחם  השחייה  בריכת 
שג'ו  קדימה  דחף  אהרן  גופנית.  ופעילות  ספורט  של  הנושא 
לבניית  ענק  סכום  גוייס  אהרן  ובזכות  הזו,  בפעילות  ישתתף 
הרבה  וכוללת  החרדי  הציבור  את  היום  שמשמשת  הבריכה 
דוחף  היה  לא  הוא  אם  אהרן,  של  לזכותו  וזה  חסד.  פעילות 

ומפציר בג'ו נקש, היה מאוד קשה לשכנע אותו לתרום". 
סיוע,  לקבל  או מנהל מוסד שחפצו  ישיבה  ראש  היה  "לא 
שנמנע מלפנות לאהרן לניאדו. לא ניתן היה לפגוש את ג'ו נקש 
לבקשת עזרה, ואהרן היה המקשר. לאהרן הייתה כל הסמכות 
שהצליח  בכך  הרבים  את  זיכה  הוא  עיניו.  ראות  כפי  לחלק 
להוציא מיליונים רבים לצדקה במשך עשרות שנים. לא היה 

אחד שפנה אליו ולא התקבל בסבר פנים יפות". 
"אחד ממעשי הצדקה הגדולים של אהרן", מספר הרב זאב, 
שושן  בן  ישועה  המחתרת  חבר  של  לרעייתו  הדאגה  "היה 
שנעצר לפני 25 שנה כאשר תכנן לפוצץ את כיפת הסלע בהר 
הבית. אהרן היה דואג בכל שבוע להעביר כסף לרעייתו בכדי 
ישיבה  מכל  לו  אכפת  היה  לשבת.  מצרכים  לקנות  שתוכל 
כאבה  את  כואב  היה  הוא  עזרה.  אליו בבקשת  פונה  שהייתה 

של כל משפחה שהייתה מזדקקת למתנות בשר ודם. 
"לפני 10 שנים הוא עבר אירוע מוחי והיה במצב לא פשוט, 
ייצא  ביקרתי אצלו ואמרתי לו שבגלל הזכויות שיש לו, הוא 
מזה. ובאמת זה היה נס רפואי איך שהוא חזר לעצמו באופן 
לעצמו.  יחזור  שהוא  האמינו  לא  שהרופאים  בעוד  מוחלט 
מיוסר,  כשהיה  וגם  המתים.  תחיית  היה  זה  אהרן  מבחינת 
באמונה  חזק  נשאר  תמיד  מתלונן.  אותו  שמענו  לא  מעולם 

בה'''. 
לו.  עד  שהיה  בסיפור  לניאדו  דוד  הרב  מסיים  הראיון  את 
"פעם אחת הוא הלך עם האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה, 
ואבא ביקש ממנו ברכה. רבי דוד אבוחצירא סירב ובמקום זה 
ביקש שאבא ייתן לו ברכה. לתמיהתו של אבא, השיב רבי דוד 

שברצונו לקבל ברכה מיד שנתנה כל כך הרבה צדקות". 


בידי האיש לא היה את 
הסכום הנדרש למימון 
הניתוח, ולשם כך פנה 

לאדם אשר סייע לו רבות. 
לכשנשאל לשמו את 

המסייע, אמר כי קראו לו 
אהרן לניאדו

כותב השורות עם בנו ר' דוד

עם מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"לעם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל



 
 

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

ניקיון
יהיה בסדר?!

מומלץ לא להשתמש במסירי שומנים קרים.
מאחסנים חומרי ניקוי מיד בתום השימוש במקום גבוה ו/או נעול, 

   בנפרד ממזון.
משאירים חומרי ניקוי באריזה מקורית.

משתמשים בחומרי ניקוי לפי הנחיות מהיצרן.
נזהרים משימוש במספר חומרים בו זמנית.

זהירות מיוחדת מתרסיסים למיניהם.
עובדים בחדרים מאווררים.

כשמניחים מצעים לאוורור על החלון, נועלים את דלת החדר.
מרוקנים דליים וגיגיות מיד בתום השימוש. פעוט עלול לטבוע גם בעומק 

10 ס"מ מים.
מרחיקים ילדים ממקום הגעלת כלים וממקום שריפת חמץ.

כשהילדים בבית, מבשלים על הלהבות האחוריות ומרחיקים סירים 
חמים מהישג ידם.

מרחיקים מחלון ריהוט שניתן לטפס עליו.
רהיטים כבדים יש לקבע בקיר.

מרחיקים סולם מטווח ילדים.
מרחיקים חפצים חמים כמו מיחם, מגהץ, קיטורית מקרבת ילדים.

מרחיקים חפצים קטנים מהישג ידם של ילדים. 

בטוח מנקים - מנקים בטוח

דרוש/ה אב/אם בית
המרכז להורים וילדים בגיל הרך 6-0
מחפש אב/אם בית ל- 75% משרה

בשעות אחה"צ, 5 ימים בשבוע.

דרישות התפקיד:
יחסי אנוש מצויינים, מאור פנים ואהבת אדם,

ניסיון בחינוך או בעבודה עם משפחות,
יכולת לעבוד בצוות רב - מקצועי, יצירתיות, סבלנות.

התפקיד דורש בישול ארוחות קלות,
דאגה לסדר ולניקיון וגמישות בשעות העבודה

במידת הצורך.

ניתן להעביר קורות חיים לפקס‘: 7707308.

 
  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

הרינו להביא בזה לידיעתכם כי משרד העירייה,
החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

יהיו סגורים לציבור החל מיום חמישי, י"ג בניסן ה'תשע"ו 
(21,4,16), כולל יום חמישי

עד ליום ראשון, כ"ג בניסן ה'תשע"ו (1,5,16),
כולל יום ראשון.

הודעות דחופות בנושאי מאור רחובות, מים , ביוב 
ותברואה ניתן למסור בכל שעות היממה,

במוקד העירוני "106".

בברכת חג כשר ושמח,
אברהם טננבוים

מזכיר העירייה ודוברה

חופשת חג הפסח במשרדי העירייה,
החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

יותר שעות ב"פינת החי"

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

לרווחת ילדי העיר היקרים, בימי חול-המועד פסח, 

תעמוד פינת החי שבשכונת רמת אלחנן, 

שעות נוספות מהמקובל, כדלקמן:

בימי חול-המועד, 

בין השעות 10:00 לפנה"צ- 5:45 לפנות ערב.

בערב שבת ובערב חג, 

בין השעות 10:00 לפנה"צ- 1:00 בצהריים.
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הרוטשילדים 
של המזרח

ההגדה של משפחת ששון: כך שינתה המשפחה העיראקית את המסחר העולמי בין המערב לסין

יעקב אמסלם

זו הייתה שושלת ששינתה את פני ההיסטוריה והפריחה את שיתוף הפעולה העסקי בין 
המערב להודו וסין  שורשיה של משפחת האצולה העיראקית נטועים במאה ה-17, עם 
עלייתו לגדולה של ששון בן צאלח, מגדולי הבנקאים בעיראק שהפך לממונה על ענייני 
האוצר בבגדאד העות'מאנית בתקופה ההיא  ברבות השנים, נפוצו בני המשפחה לכל 
עבר והגיעו עד סין, הודו, יפן, סוריה, עיראק, סינגפור, בריטניה ומדינות נוספות באסיה 

ובאירופה  רבים מהם המשיכו בעסקי הבנקאות, ולא פלא שאחד מבני המשפחה נישא 
לבת משפחת רוטשילד האגדית  ברבות השנים, הקימו בני משפחת ששון לא מעט בתי 

כנסת במובאי שבהודו, בשנגאחי שבסין, בהונג קונג ובמדינות נוספות  בני המשפחה 
נחשבו לתורמים הבולטים שסייעו להקמתו של היישוב היהודי בחברון  וגם: מיהו בן 

המשפחה, שנותר בבגדד, מונה לשר האוצר הראשון של עיראק המודרנית ע"י המלך פייסל 
ואף זכה לאותות גבורה לאחר מותו ע"י שליט עיראק לשעבר סדאם חוסיין  ברכוש גדול

בית ששון 
בשנגחאי סין
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משרדי חברת דוד ששון ושות' בשנגחאי
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"הרוטשילדים של המזרח", נכתב בכותרת הראשית 
 .1941 בשנת  'המשקיף'  המיתולוגי  בעיתון 
סיפורה  את  נדבה  י.  העיתונאי  סיפר  בכתבה 
של משפחת ששון, שעד אז, לא היה ידוע 
אחורה  רבות  שנים  חזר  הכתב  ברבים. 
בהיסטוריית  ונבר  הזמן  במנהרת 
'בגדאד'  בעיר  ששורשיה  המשפחה 
המופלא  סיפורה  את  ומספר  בעירק 
בין  שהייתה  היהודית  המשפחה  של 
מבחינה  הן  במדינה,  המשפיעות  המשפחות 
כלכלית, והן מבחינה שלטונית. בכדי להבין את 
יש  העוצמתית,  היהודית  המשפחה  של  שורשיה 

לחזור שנים רבות אחורה בזמן. 
אבי  של  הפרטי  משמו  נגזר  ששון  המשפחה  שם 
בנקאי  שהיה  צאלח  בן  ששון  המורחבת,  המשפחה 
העות'מאנית  בבגדאד  האוצר  ענייני  על  וממונה  ידוע 
בין השנים 1781-1817. במקביל שימש ששון כנשיא 
מכן,  לאחר  שנים  מספר  במקום.  היהודית  הקהילה 
דוד  שנקרא  צאלח,  בן  ששון  של  בנו   ,1817 בשנת 
ששון, ירש את משרת האוצר הכללי של בגדאד מידי 
הולכת  המשפחה  של  השפעתה  שמידת  תוך  אביו 

וגודלת מיום ליום. 
הופסקו  המשפחה,  נהנתה  מהם  השלטון  מנעמי 
פאשא  דאוד  המקומי  המושל  עת  מכן,  לאחר  כעשור 
החל לרדות ביהודי בגדאד. בעקבות הרדיפות, נאלצו 
בני המשפחה לעזוב את אדמת בגדאד ולחפש מקום בו 

יוכלו לחזור לעסקיהם. 
בפרס,  בושהר  לעיר  המשפחה  בני  עזבו  תחילה 
 - צאלח  בן  ששון   – המשפחה  אבי  פטירת  לאחר  אך 
למדינת  המעבר  את  להודו.  המשפחה  עקרה  במקום, 
הודו, יזם הבן, דוד ששון, בשנת 1830. ההחלטה נבעה 
מהטבות שונות שהעניקה הודו למהגרים באותם שנים. 
משפחת ששון לא הייתה לבד, משפחות רבות שנמלטו 
מרדיפת המושל המקומי בבגדאד, עקרו להודו והחלו 
עם  ששון  דוד  של  היכרותו  עסקיהם.  את  שם  לבנות 
אנשי עסקים בריטיים, הכניסה לכיסו הון מתיווך בינם 
לבין סוחרי טקסטיל הודיים. לאחר צבירת הון רב, החל 

דוד להשקיע את כספו בנדל"ן.
של  ועושרו  לצמוח  החל  ששון  משפחת  של  הונה 
חוזה  עקב  בעיקר  לאגדי,  הפך  דוד,  המשפחה,  אבי 
ננקינג שפתח את סין לסחר מערבי. וכן בשל התרחבות 
בעיקר  שעסקה  המשפחה  של  העסקית  פעילותה 
לעסקים  מהרה  עד  הצטרפו  המשפחה  בני  בטקסטיל. 
כשנסע  לעשות  הגדיל  ששון,  אליאס  דוד,  של  ובנו 
והפך  גואנגג'ואו(  נקראת  שכיום  סינית  )עיר  לקנטון 
לסוחר היהודי הראשון במקום. עם חלוף השנים, החלו 
משי,  טובות,  אבנים  בענף  גם  לעסוק  המשפחה  בני 

ברזל ומתכת.
באותם  שהתרחשה  האמריקנית  האזרחים  מלחמת 
ימים, הביאה את עסקיהם של משפחת ששון לתודעה 
ירידה  נוצרה  האזרחים,  מלחמת  בעקבות  עולמית. 
דרסטית ביצוא כותנה מדרום ארצות הברית. מפעלים 
ללא  פועלים  אלפי  ולהותיר  לקרוס  איימו  בריטים 
עקב  כותנה  של  אספקה  הייתה  ולא  מאחר  לחם,  פת 
והציעה  נכנסה משפחת ששון  מלחמת האזרחים. כאן 
שהיווה  מה  בהודו,  בשדותיהם  המיוצרת  הכותנה  את 
הכותנה,  עסקי  מלבד  האמריקנית.  לכותנה  תחליף 
באינספור  מניות  השנים  במהלך  רכשה  המשפחה 
שליטה  לה  שהקנה  מה  ואמריקה,  באירופה  חברות 

רחבה בחברות אלו. 
את  פיצלה   ,1864 בשנת  ששון  דוד  של  פטירתו 
ניהל את מרבית עסקיו  בנו, אלברט,  עסקי המשפחה. 
האח  עצמאית.  חברה  הקים  אליאס,  אחיו,  אביו.  של 
יותר  מאוחר  שנים  שב  ששון,  סלימאן  השלישי, 
משליחות אביו בסין, וקיבל לידיו את ניהול עסקי אביו 
עד לפטירתו בשנת 1894, אז לקחה רעייתו, פריחה, את 

ניהול העסקים.

עסקים חובקי תבל
השנים  עם  התרחבו  ששון,  משפחת  של  עסקיה 
למדינות רבות, בניהם: בריטניה, הודו, סין ויפן, כאשר 
בכל אחת מהמדינות נמצאים מספר מרכזים של עסקי 

המשפחה.
בהודו.  כאמור  התגורר  ששון,  דוד  המשפחה,  אבי 
אך בנו, ששון דוד ששון, עבר להתגורר בבריטניה, שם 
עושרו  בזכות  הקהילה  מנכבדי  לאחד  והפך  השתקע 
העבירם  בסין,  עסקיו  את  שניהל  דוד,  ששון  הרב. 
ללונדון ומונה לחבר בוועד המנהל של רבים ממוסדות 
הקהילה היהודית. אחד מצאצאיו של ששון דוד, היה 
בממשלת  לשעבר  כשר  שכיהן  ששון  ג'יימס  הברון 

בריטניה וחבר בבית הלורדים הבריטי.
בן נוסף שעבר לבריטניה היה אלברט ששון. במהלך 
ה'ברונט'  אות  אלברט  קיבל  במקום,  גר  בהם  השנים 
הכתר  ידי  על  המוענק  בירושה  העובר  אצולה  )תואר 
השושלת  את  המשיך  אדוארד,  בנו,  י.א.(.   - הבריטי 
וכראש   1899 משנת  הבריטי  בפרלמנט  כחבר  וכיהן 
בבריטניה.  פורטוגזית   - ספרדית  היהודית  הקהילה 
דה  קרולין  לאלין  השנים  במרוצת  נישא  אדוראד 

רוטשילד, בת למשפחת רוטשילד המפורסמת. 
ששון,  פלורה  ורעייתו  ששון  דוד  סלימאן  הבן 
אבי  של  פטירתו  לאחר  כעשור  אך  בהודו,  התגוררו 
בנותיה  עם  יחד  הרעיה  עברה  סלימאן,  המשפחה 
בקהילה  פעילה  הייתה  שם  בבריטניה,  להתגורר 
היהודית המקומית. פעילותה של האם התפרסה על פני 
תחומים רבים, החל מהקמתו של בית החולים היהודי 
הראשון, ועד לקליטת פליטים יהודיים ממזרח אירופה 

במדינה. 
תחום חריג שעסקה בו, היה כתביו של רש"י, לצורך 
כך התכתבה האישה עם גדולי הרבנים ממדינות שונות 
ונחשבה לאוטוריטה בתחום כתבי הקודש. את תכונה 
ידוע  שהיה  ששון,  דוד  של  בנו  שלמה,  עם  חלקה  זו 
כאספן כתבי קודש נדירים. בהמשך הוגדר הבן כאוסף 
כתבי היד העבריים הגדול ביותר בזמנו . פלורה הקפידה 
לצרף לכל מסעותיה ברחבי העולם שוחט ומניין גברים 

לתפילה. 
גם הבנים ראובן דוד ששון - שהוכתר כחבר מסדר 
וארתור   - המלכותי  הוויקטוריאני  המסדר  האבירות 
קונג,  בהונג  נרחבים  בנקאות  עסקי  בעל  שהיה  ששון 
הימים  ברבות  נהפך  ארתור  באנגליה.  להתגורר  עברו 

לידיד קרוב ואיש אמונו של המלך אדוארד השביעי.
נותר  המשפחה  מן  גדול  חלק  לבריטניה,  במקביל 
דוד   , האב  של  עסקיו  את  המשיכו  שם  וסין,  בהודו 
ששון. יעקב, הנכד, הקים בהודו את בית הכנסת "כנסת 
אליהו" המפואר, הפעיל עד היום, ובסין את בית הכנסת 
"אהל רחל". בשנת 1909, הוקם הבנק הבינלאומי, אחד 
מיוזמיו היה יעקב ששון שמתוקף מעמדו הקים לבנק 

סניפים באירופה, עיראק, הודו והמזרח הרחוק.
בהודו עד היום חיים צאצאיהם של משפחת ששון, 
הבולט מבניהם הוא ויקטור ששון המחזיק ברשת בית 

קפה עולמית ונחשב לאחד מעשירי סינגפור. 

פעילות פילנתרופית בינלאומית
על  נפרסה  המשפחה,  של  הפילנתרופית  פעילותה 
הועברו  התרומות  מרבית  ספק,  ללא  אך  תבל,  קצוות 
לבניית מוסדות בארץ ישראל. גולת הכותרת בפעילותה 
בחברון,  היהודי  היישוב  היה  בישראל  המשפחה  של 
אליו הועברו כספים רבים לחיזוק ההתיישבות היהודית 

בו. 
אחוזתו של הברונט פיליפ ששון בקנט אנגליה

בית הכנסת אהל דוד בפונה. 
נבנה על ידי דוד ששון

מבט מלמעלה על בית הכנסת אהל לאה בהונג קונג 
נבנה בעזרת ראובן דוד ששון

בית הכנסת אליהו במומבאי נבנה על ידי בני המשפחה 
לזכר אליאס )אליהו( דוד ששון
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בעיתון  הנושא  על  מאמר  כתב  דנון,  אליהו  הסופר 
תרומותיה  את  פירט  דנון   .1925 בשנת  היום'  'דאר 
ששון,  "משפחת  וכתב:  המשפחה  של  המשמעותיות 
אחת המשפחות היותר עשירות במזרח, יצאה את עירנו 
בתולדות  והשאירה  שבועות  כששה  בה  שהותה  אחרי 

מוסדות החסד רשם בל ימחה". 
ששון  פלורה  הגברת  של  ביאתה  על  מספר  הכותב 
לבקר הרבה  לי ההזדמנות  "הייתה  ומתאר:  לירושלים 
בירושלים,  בהיותה  הנכבדה  המשפחה  את  פעמים 
משום  אחדות  שורות  לה  להקדיש  שכדאי  וכמדומני 
של  האחרונים  כוחה  מבאי  אחד  היא  זו  שמשפחה 
האצילות היהודית ההולכת ונעלמת מיום ליום. כשאתה 
בא במגע ומשא עמה, אתה מרגיש את עצמך כ"כ רחוק 
של  בנשמתם  הטבועות  וההתגנדרות  מההתפארות 
רחוק  כ"כ  עצמך  את  אתה  מרגיש  ביחוד  המיליונרים. 
יכול לשוחח איתך חמשה רגעים  מהעשיר הזה שאינו 
מבלי לדבר לך על נכסיו, על אחוזותיו, על עבדיו ועל 

הונו".
בישראל,  ביקורה  במהלך  כי  מספר  המאמר  כותב 
אמרה לו הגברת ששון כי "חנוכת המכללה שלנו הייתה 
השמחה היותר מתוקה בחיי, זמן רב חיכיתי ליום הזה". 
לדבריו, "זו היא אשת החיל שרצתה לראות בעיניה את 

מולדתנו המתחדשת"
לאינספור  המשפחה  תרמה  ישראל,  ארץ  מלבד 
אסיה,  ומזרח  במרכז  היהודיות  בקהילות  פרוייקטים 
כספם  ישראל.  וארץ  אירופה  מזרח  סוריה,  עיראק, 
שימש בין היתר להקמת בתי ספר, בתי כנסת, ישיבות 
ובתי חולים. בשנת 1933, לאחר עליית הנאצים לשלטון 
לקהילות  מסייעת  המשפחה  כי  היה  ידוע  בגרמניה, 

היהודיות באיזורי המצוקה. 

שר האוצר היהודי של עיראק
ששון  משפחת  מבני  כמה  חזרו  יותר,  מאוחר  שנים 
לעיראק וחברו לבני המשפחה שנותרו במקום. בדברי 
הימים של המשפחה המפוארת, חקוק שמו של יחזקאל 
ששון, אשר היה לשר האוצר הראשון בעיראק המודרנית 
שקמה באותם ימים. בהכשרתו היה יחזקאל - מדינאי, 
כלכלן ומשפטן. בין השנים 1915 – 1925, הוא נחשב 
שר  לתפקיד  ומונה  המודרנית  המדינה  של  למכונניה 
האוצר, לראשונה בתולדות המדינה. על שמו נקרא גם 
המושב, "כפר יחזקאל", עקב תרומותיו הנדיבות לקרן 

קיימת לישראל לצורך רכישת אדמות בארץ.
חכם  אביו,  בביתו.  יחזקאל  ספג  ליהדות  הקשר  את 
הרב  של  המובהק  תלמידו  היה  שלמה-דוד,  חזקאל 
עבדאללה סומך. גם אביו עבר שנים קודם לכן להודו, 
אך בשנת 1885, שב לעיראק, שם הקים את בית הכנסת 

על שמו.
בלימודיו  יחזקאל  השתלם   ,17 בן  בהיותו  כבר 
בטורקיה, משם עבר ללונדון ולווינה בכדי להשלים את 
לימודיו בכלכלה ומשפטים. בשנת 1908, נבחר יחזקאל 

לייצג את עירו, בגדאד, בבית הנבחרים באיסטנבול.
נכבשה  כאשר  אירעה  יחזקאל  של  בחייו  הקפיצה 
עיראק על ידי הבריטים בשנת 1921. פייסל איבן חוסיין 
12 שנה.  בו החזיק במשך  עיראק, תפקיד  מונה למלך 
מצד  מועדף  מיחס  היהודים  נהנו  אלו,  שנים  במהלך 
יחזקאל  את  בכירים.  לתפקידים  אותם  שמינה  המלך, 
הממשלות  במרבית  האוצר  שר  לתפקיד  המלך  מינה 
החוקה  פי  על  שנים.  באותם  מלכותו  תחת  שכיהנו 
כי  נקבע  היהודים,  עם  שהיטיבה  המלך  של  החדשה 
מתוך 80 חברי פרלמנט, ייבחרו שישה יהודים. ועל כל 

20 חברי סאנט, יהיה יהודי אחד שיבחר. 
שיאו הפוליטי של יחזקאל היה כאשר קיבל 

ג'ורג'  המלך  המלך מאת  אבירות  תואר  את 
החמישי בשנת 1923. עיטורים רבים קיבל 

הבולט  אך  מותו,  לאחר  גם  יחזקאל, 
מבניהם היה העיטור המיוחד שהוענק 

לו לאחר מותו על ידי סאדם חוסיין. 

הח"כים לבית משפ' 
ששון

עלו  המדינה,  של  הקמתה  בטרם  עוד 
והחזיקו  ששון  משפחת  מבני  חלק  ארצה 

שנולד  ששון  בנימין  היה  ראשון  בכירים.  בתפקידים 
בשנת 1903 בבגדאד. משפחתו נקראה בנימין ששון, 
ונחשבה לענף נפרד ממשפחת דוד ששון. בשנת 1920, 
שם  בבריטניה,  השכלה  לרכוש  הצעיר  בנימין  נסע 
נכנס לאוניברסיטת אוקספורד היוקרתית. לאחר מספר 
שנים, קיבל בנימין את אות ההצטיינות הגבוה ביותר 

למשפטים. 
שהיה  בכור  מנשה  את  בנימין  הכיר  ימים,  באותם 
לעבור  בנימין  את  שכנע  בכור  עיראקי.  עסקים  איש 
לארץ ישראל, ואכן, בשנת 1931, עלה בנימין לישראל 
הקהילה  כנשיא  שימש  בנימין  במקום.  והשתקע 
לכנסת  התמודד   ,1951 ובשנת  אביב  בתל  העיראקית 
השנייה מטעם מפלגת "ספרדים ועדות המזרח". ששון 
חוק  חוקה,  ועדת  כחבר  זו  כנסת  וכיהן במהלך  נבחר 
החוץ  ועדת  הציבוריים,  השירותים  ועדת  ומשפט, 

והביטחון וכן בוועדה למינוי שופטים.
צאצא בכיר יותר למשפחה היה אליהו ששון שנולד 
היה  בסוריה,  שבתו  בימי  עוד  בסוריה.   1902 בשנת 
שהתפרסמו  עבריים  לעיתונים  מאמרים  כותב  אליהו 
ונחשב  שונים  מאבקים  הנהיג  הוא  בסוריה  בישראל. 
 ,1920 בשנת  בדמשק.  היהודית  בקהילה  לדומיננטי 
עסק  ולפרנסתו  לישראל,  אליהו  עלה   ,18 בן  בעודו 
הסוכנות  מטעם  התיכון  המזרח  לענייני  כמרצה 

היהודית. 
בכירים  לתפקידים  אליהו  מונה  יותר  מאוחר  שנים 
הישראלית  במשלחת  חבר  בניהם,  המדינה.  בשירות 
לשיחות להשגת הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת 
העצמאות. במשרד החוץ שימש כראש המשרד המיוחד 
בפריז לקשר עם הערבים, ציר ישראל בטורקיה, שגריר 

ישראל באיטליה ושגריר ישראל בשווייץ.
אליהו  הצטרף   ,1961 בשנת  ארצה  חזרתו  עם 
ששון לממשלתו של בן גוריון כשר הדואר כאשר גם 
בממשלתו של לוי אשכול, בשנת '67 החזיק בתפקיד. 
גם  ששון  כיהן  אשכול,  לוי  של  בממשלתו  במקביל, 
כשר המשטרה עד שנת 1969. כחבר כנסת כיהן בכנסת 

השישית והשביעית. 
הדואר  שר  עם  נרחב  ראיון  פורסם   ,1962 בשנת 
למרות  טען,  ששון  'מעריב'.  בעיתון  ששון  אליהו 
שיש  הקללה  היא  "הספרדיות  כי  המזרחי,  מוצאו 
בין  שיאחד  גג  ארגון  הקמת  הציע  הוא  לחסלה". 
ישראל.  במדינת  ימים  באותם  שהתקבצו  הגלויות 
הרוחות  מהלך  חששו  את  הדואר  שר  הביע  בראיון 
בקרב בני עדות המזרח. "הסכנה נעוצה בהלך הרוחות 
המשתרש בין בני עדות אלו כי אכן לא יוכלו להתקדם 
מעבר לגבול מסויים ומוגבל. אני מתנגד לכל הטענות 
המזרח  עדות  בני  של  הקטן  חלקם  על  שנשמעות 
במשרות רמות. כי השאלה אינה זו של אחוזים, לא על 
ידי הכנסת עוד פקיד ועוד פקיד תיפתר הבעיה. דרושה 
על  מבוססת  פעולה  דרושה  היסוד,  מן  ובחינה  גישה 

ידיעה ועל לימוד הבעיות שאמנם מורכבות הן".
"מישהו  בכעס:  ששון  סיכם  הראיון  בסיום 
רואה ברעיון שלי, הנצחת ההפרדה העדתית. 
גם  אומר  אני  אשר  את  להגיד  רק  אוכל 
האשכנזיות  המזרח.  מעדות  לידידי 
מסיני  תורה  אינה  הספרדיות,  או 
אלא  עליה.  ולשמור  לכבדה  שיש 
קללה שיש לחסלה ולשכוח אותה 
נטיב  זאת  לעשות  שנמהר  וככל 
למדינתנו ונטיב לדורות הבאים". 
נרחב  פולמוס  עורר  הראיון 
ישראל.  בארץ  העדתית  בסוגיה 
וכידוע, עד היום לא נפתרה סוגיה 
במערכות  לפעם  מפעם  שעולה  זו 

בחירות. 

 

של  העסקיות  תולדותיה  את  לסכם  ניתן  אם 
שימשה  היא  כי  לומר  ניתן  אחד,  במשפט  המשפחה 
כ"נתיב הסחר העולמי בין סין למערב". מאז ומעולם 
המשפחה עמדה בין המזרח למערב ותיווכה, העבירה 
את העושר המצוי במערב, למזרח שהתאפיין בעניות. 

אגב כך גם צברה את עושרה האגדי.


במקביל לבריטניה, חלק 
גדול מן המשפחה נותר 

בהודו וסין, שם המשיכו את 
עסקיו של האב, דוד ששון. 
יעקב, הנכד, הקים בהודו את 
בית הכנסת "כנסת אליהו" 
המפואר, הפעיל עד היום, 

ובסין את בית הכנסת "אהל 
רחל". בשנת 1909, הוקם 
הבנק הבינלאומי, אחד 
מיוזמיו היה יעקב ששון 
שמתוקף מעמדו הקים 
לבנק סניפים באירופה, 

עיראק, הודו והמזרח הרחוק

בית החולים ששון בפונה הודו

סר יחזקאל 
ששון, אבי 
הפרלמנט 
העיראקי

דוד ששון האוצר 
הכללי של בגדאד
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