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העסקן האמריקאי ר‘ בן 
ברבר מתגעגע לישראל

טורי השבוע: 

סיפורו של הכומר שהחליט שהעם היהודי הוא העם הנבחר 
 C.U.F.I וכל נוצרי חייב שתהיה לו זיקה ליהודים. כך הוקם ארגון
שמייצג מיליוני נוצרים שרואים בעם היהודי העם הנבחר

בראיון נרחב ל"כל ישראל" מדבר סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן על חקירת 
יו"ר התנועה השר אריה דרעי, על היחסים עם יהדות התורה, על המאבקים 

במשרד האוצר, על התקציב הדו-שנתי ועל היציבות הקואליציוניות

“אני בעד ממשלת אחדות”
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בין אהבה לשנאה
.1

יום  המוני חסידים חכמים התנתקו בשעות הערב של 
שני מהמכשירים ה'חכמים'. זה קרה רגעים אחדים לאחר 
שיצאו מבית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, 
לצורך  חסידיו  כל  את  נדיר  באורח  האדמו"ר  זימן  לשם 
מן  האדם  את  להרחיק  שמטרתן  'תקנות'  שורת  קביעת 
הסלולרי  בחובו  שטומן  הרוחניים-נפשיים  הפגעים 
המתקדם. כך, באמצע האביב, נהרו רבבות החסידים מכל 
חזור  טיסה  כרטיס  שדחה  מי  אפילו  היה  הארץ.  קצוות 

לביתו בחו"ל, כדי להשתתף בכינוס. 
שיקבל  מי  "כל  האדמו"ר:  בברכת  הסתיים  המעמד 
ופרנסה  ילדים  יזכה לבריאות,  ויעמוד בהן,  את התקנות 
ועזבו  'אמן'  החסידים  שאגו  אחד,  ברגע  כך,  ברווח". 
לצד  ואנשי מעשה,  חסידים  לצייץ.  מבלי  הקבוצות,  את 
עיתונאים ועסקנים עסוקים באמת, נעלמו כאחת מהרשת. 
דרגות  בכל  חסידים  כולם,  מצייתים.  כולם  אמר,  הרבי 

החסידות, נעשה ונשמע אמרו כאחד.
חסיד  כיצד  לפרגן.  מסוגלים  שלא  הציניקנים,  ישבו 
פלוני, שבמראהו החיצוני ובדיבורו די רחוק מזקני החצר 
מפחדים  הם  מה'ווטסאפ'?  פתאום  מתנתק  הפולנית, 

מהרבי, אמר מי שאמר.
התחתונה,  בשורה  השאלה.  לא  זאת  אהבה,  או  יראה 
זכה הרבי מגור לקהילה נדירה המצייתת לדבריו 'נעשה 
ונשמע', מבלי לשאול שאלות, גם אם הגזירות קשות עד 
מאד לביצוע. במצב ה'אמונת חכמים' של שנת תשע"ו, 

זהו לא עניין של מה בכך.
מהם יראו וכן יעשו.

.2
המאוחרות  הצהריים  בשעות  שעבר  חמישי  ביום 
כיכב הרב ישראל-מאיר לאו, 'הנואם הראשי' של מדינת 
פעם  וכל  שנה,   28 באושוויץ.  החיים'  ב'מצעד  ישראל, 

'לּוֶלק' מתעלה על עצמו עם נאום חדש ומשובח.
אתה נשאר פה לַׁשָּבת? שאל אותו צועד שאינו יודע כי 
הרב לאו מקפיד שלא לישון על האדמה המכסה כמויות 

פולין?", השיב  על אדמת  לי לחפש  יש  ״מה  יהודי.  דם 
הרב לאו. ״אני חוזר לארץ. מחר אשתתף בשבת בר מצוה 
לתורה  יקראו  הבר-מצוה  לנער  לאו.  חיים  משה  לנכדי 
בדיוק כפי שקראו לאבי הי״ד לתורה: משה חיים בן צבי 
יהודה, ואפילו אותו שם משפחה". "זו הנקמה המתוקה 
המשפטים  שרת  הפטירה  הארורים",  הנאצים  על  ביותר 

שעמדה בסמוך.
דודי׳  ׳לכה  24 שעות לאחר מכן, הוא כבר שר  ואכן, 
גנים  כפר  בשכונת  חסידים'  'קהל  שלנו,  הכנסת  בבית 
בפתח תקווה. לצידו, בנו הרב הראשי לישראל הרב דוד 
הבר  ואבי  הלוי,  מיכה  הרב  תקוה  פתח  העיר  רב  לאו, 
השכונה  רב  לאו,  יהודה  צבי  הרב  הקהילה  רב  מצוה, 
שבגילו  חיים,  משה  הבר-מצוה  וחתן  קליין  משה  הרב 
מאיר,  תורני  עלון  שבת  מדי  מוציא-לאור  כבר  הצעיר 
'אור ליהודים'. הבן הבכור, הרב משה חיים מנתניה, מסר 
'אבי  הכנסת  בבית  האברכים  במניין  שיחה  שעה  אותה 

עזרי', שהיה מלא על גדותיו. 
בקהילות  הנלמדים  אבות,  פרקי  סביב  סבבה  השבת 
ישראל אחר צהרי שבתות הקיץ, עליהם כתב האב חיבור 
על  אבלים  אנו  בהם  בימים  ישראל'.  'יחל  פופולארי, 
נהגו  שלא  תלמידים  אלף  וארבעה  עשרים  של  פטירתם 

כבוד זה בזה, מומלץ להפנים.
בין קריאת התורה למוסף, דרש הרב לאו האב. "ואהבת 
לרעך כמוך מצד אחד, 'לא תשנא את אחיך בלבבך' מצד 
שני. האם מישהו יכול להגיד שאני שונא אותו?", שאל 
כמה  אבל  להאמין.  לי  "קשה  השיב:  ומיד  לאו,  הרב 
ממש?  כמוני  אותם  אוהב  שאני  להגיד  יכולים  אנשים 
האם  כן,  אם  אחת.  יד  אצבעות  על  אותם  לספור  אפשר 

אפשרי לצוות כל יהודי לאהוב כל יהודי 'כמוך' ממש?
לרעך'.  'ואהבת  כך:  מפרש  הקדוש  טוב  שם  "הבעל 
בא  אחר-כך  יהודי.  כל  לאהוב  הציווי,  זה  נקודה. 
ההמשך: כמוך - אני ה'. כפי שתתנהג עם רעיך, כך אני 
אותך. אתה  עוקף  נהג  בכביש.  נוסע  איתך. אתה  אתנהג 
שעה  אחרי  בו.  לנקום  מנסה  מקלל,  צופר,  מוותר.  לא 
'סלח  החזה  על  מכה  לתפילה,  לבית-הכנסת  נכנס  אתה 
סולח  אתה  רגע,  שואל:  הקב"ה  חטאנו'.  כי  אבינו  לנו 

לאחרים? מדוע אסלח אני?".
בסעודה שלישית דרש הבן, הרב הראשי לישראל הרב 
'הווי  אבות.  בפרקי  אחרת  משנה  על  והתעכב  לאו,  דוד 
דן את כל האדם לכף זכות'. "באחד מביקוריי אצל ה'פני 

ּפוֹת האלה  מנחם' מגור זצ"ל", סיפר, "שאל הרבי: מהן הַכּ
כאשר  לפעמים,  היא:  התשובה  פתאום?  כאן  שנכנסות 
הֶרֶגל קטנה מדי והנעל לא נכנסת בקלות, צריכים להיעזר 
שהרגל  עד  הכף,  בעזרת  ודוחפים  דוחפים  נעליים.  בכף 
נכנסת... אמר ה'פני מנחם': 'לא תמיד קל למצוא נקודת 
זכות על השני. במקרה כזה, עלינו להתאמץ, להשתמש 
בכלי-עזר, כמו כף-נעליים, העיקר שנמצא בסוף זכות"...

.3
של  להסתלקותו  שנים  עשר  מלאו  אייר  בראש-חודש 
'באר  ישיבת  ראש  זצ"ל,  שפירא  שמואל  משה  רבי  מרן 
באמת  שידע  אדם  התורה,  גדולי  מועצת  וחבר  יעקב' 
מהי מתיקות התורה והנחיל אותה לדורות הבאים. קשה 
קיץ',  'זמן  פתיחת  ערב  ההמונית,  ההלוויה  את  לשכוח 

תחת החום הבני-ברקי.
של  תלמידו  שליט"א,  אבי-מורי  עם  בהלוויה  צעדתי 
"ראש  ממנו:  וכך שמעתי  באר-יעקב,  בישיבת  הגרמ"ש 
הישיבה נהג לספר לנו שבילדותו בעיר ביאליסטוק הגיע 
ונכבדי  דייני  רבני,  לביקור.  זיע"א  חיים'  ה'חפץ  פעם 
אריה  רבי  אביו  הדין.  בית  בבניין  פניו  את  קיבלו  העיר 
שפירא, שכיהן כמרא-דאתרא בביאליסטוק, בא הביתה, 
הגיע  חיים'  ה'חפץ  'מוישה-שמואל,  ואמר:  לבנו  קרא 
לביאליסטוק! בוא לקבל ממנו ברכה'. 'אבל אני', סיפר 
אחר  ילד  כל  כמו  במשחק,  שקוע  'הייתי  הישיבה,  ראש 
נאלץ  להפסיק את המשחק. אבא  ולא הסכמתי  גילי,  בן 

לחזור בגּפוֹ לפגישה עם ה'חפץ חיים'.
'אז לא ידעתי מה אני מפסיד', המשיך ראש הישיבה. 
את  החמצתי  כך.  על  מצטער  אני  שבגרתי,  מאז  'אך 
הזדמנות חיי: לזכות לראות את זיו פניו של החפץ חיים 

ולקבל את ברכתו...'
לא  הראש-ישיבה  "אבל  אבא,  אמר  יפה",  סיפור  "זה 
מסר  לנו  להעביר  ביקש  הוא  סיפורים.  סתם  מספר  היה 
אדיר שליווה אותו כל חייו. הסיפור הזה מהווה דוגמה 
דבר  על  לוותר  שמוכן  ילד,  של  מבטו  להבנת  קלאסית 
בסיטואציות  קצר.  ילדותי  שעשוע  תמורת  כל-כך  ערכי 
ילדים,  של  מבט  יש  מבוגרים  לאנשים  גם  בחיים,  רבות 
נצחי  משמעותי/  דבר  על  שמוותרים  אחרי  בסוף,  אבל 

לטובת שעשוע רגעי, בסוף כואבים ומתחרטים על כך".

שלמה קוק

״לפעמים, כדי למצוא נקודת זכות אצל השני, צריך להיעזר בכף נעליים״. חסידי גור, הגרי״מ והגר״ד לאו, מרן הגרמ״ש שפירא זצ״ל 
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נאחזים במורשת דורות עברו

בציוני  מאופיינת  לשבועות,  פסח  שבין  הזו,  התקופה 
נעשינו  בו  היום  למן  עמנו  ימי  בתולדות  היסטוריים  דרך 
היתה  שזו  מסיני,  התורה  לקבלת  ועד  ממצרים  ביציאת  לגוי 
את  תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך  ככתוב  התכלית, 
האלוקים על ההר הזה". אם אפשר להגדיר זאת במשפט אחד, 
תקופות  ועובר  עבר  היהודי  העם  כאומה.  קיומנו  תמצית  זו 
קשות מנשוא, אך מאז ועד היום, זוכה לראות בניסים וישועות 
במורשת  מחזיקים  שאנו  בתנאי  זאת  אך  לתקומה,  ומחורבן 

דורות עברו ונאחזים בה ללא הרף.
אך  קשים,  ניסיונות  הדורות  בכל  עבר  ישראל  עם  אכן, 
גלות  כי שורש כל הגלויות היא  לימדנו רבינו ה'שפת אמת' 

מצרים ושורש כל הגאולות היא הגאולה ממצרים.
יכולים לצאת מכל  אנו  כי  לימדה אותנו  היציאה ממצרים 
מיצר בכל מקום שהוא, ולכן אמרו חז"ל כי "בכל דור ודור 
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". יציאת 
מצרים לא הייתה מאורע חד פעמי, אלא היא מאורע שיש לה 
פרטית של  מצרים  יציאת  בכל  הזה,  היום  עצם  עד  השלכות 

כל אדם.
והגבורה'.  השואה  'יום  את  בישראל  ציינו  שעבר  בשבוע 
'יד  בית  ברחבת  שנערך  בטקס  השתתפתי  תפקידי  מתוקף 
לבנים' בחדרה. במהלך הטקס הוצג מחזה אור קולי שגרם לי 
ולכל המשתתפים להזיל דמעה, ולא פחות מכך, לקבל תובנה 

חדשה במושג
של המשכת המורשת של דורות עברו. הסיפור שהוצג היה 

של אדמו"ר נודע, שזכה
להינצל מציפורני הצורר הנאצי באורח נס.

קלגסי  כאשר  מאוחרת,  ליל  בשעת  הסיפור  של  תחילתו 
הקצרה,  שנתם  את  הנמים  היהודים  כל  את  מצווים  המחנה 
להקיץ ממנה. הצוררים ימ"ש הכינו בור עמוק ומעורר אימה 
במרכז המחנה, והודיעו לכולם, כי כעת ייאלצו לקפוץ מעליו, 
מהצד האחד למשנהו. מי שיצליח - יחיה. ומי שיפול אל תוך 

הבור, יישאר בתוכו לנצח.
במידת  תלויים  היו  הבור,  מעל  לעבור  שהסיכויים  כמובן 
ואימתני, עד אשר  גדול  חוסנם של הקופצים. הבור היה כה 
גם אדם חסון ובריא, ספק רב אם יכול היה לקפוץ מעליו. קל 
אחרי  ורעבים  חלושים  כחושים,  יושבי המחנה שהיו  וחומר 
חודשים שלא בא לפיהם כי אם לחם צר ומים לחץ. היו כאלו 
שאף לא ניסו להתמודד עם הגזירה וקפצו היישר אל מותם, 

ה' יקום דמם.
האדמו"ר, שהיה כבר מעל גיל שישים, עמד באותה שעה 
ליד אחד מיושבי המחנה, והחליט לנסוך בו כוחות. הוא צווה 
עליו לבל יהין להתייאש, ולנסות בכל כוחו לעבור את הבור. 
"אנו נעשה את שלנו, והקב"ה יעשה את שלו". הלך האדמו"ר 
בבטחה אל הבור, יותר הלך מאשר קפץ, ומצא את עצמו בצדו 

השני של הבור.
כשהגיע לשם, גילה על ידו את אותו יהודי, שאף הוא הצליח 
לעבור לצדו השני של הבור. "כיצד הצלחת לעבור?" שואל 
האדמו"ר,  נענה  שקפצתי",  "בשעה  האדמו"ר.  את  היהודי 
החזיק  אשר  באביו  החזיק  והוא  אבי,  של  בבגדיו  "החזקתי 
בסבי אשר החזיק בסב סבי... וכיצד זה אתה הצלחת לעבור?" 

התעניין האדמו"ר והיהודי השיב: "רבי, אני החזקתי בך...".
זהו סיפור מרגש ומעורר מחשבה. רבה של חדרה, הגאון 
במהלך  דברים  לשאת  שהתכבד  שליט"א  ורנר  דוד  רבי 
הטקס, נרגש מהמחזה, הסביר כי סיפור זה ממחיש את כוח 
הישרדותו של העם היהודי בכל הדורות, להחזיק בדרכי אבות 

ולדבוק בהם.



בראשית השבוע האחרון זכיתי לשמש כסנדק בברית לבנם 
של עורך הדין אייל שטייניץ ואשתו הגב' ליטל. האירוע היווה 
עבורי סגירת מעגל, שכן אני ערכתי להם בשעתו את החופה 

והקידושין כדת משה וישראל.
הקדושה  להעברת  הצינור  הוא  הסנדק  הקבלה,  פי  על 
מהעולמות העליונים, לרך הנימול. הסנדק הוא החוט המקשר 
של  בבריתו  נכנס  עתה  שזה  לתינוק  הקדמונים  הדורות  בין 
לבחירת  הנוגעות  רבות  הלכות  ישנם  כן  ועל  אבינו,  אברהם 

הסנדק.
מבחינתי, להיות סנדק בברית של זוג שהשאתי, זו הוכחה 
לכך שיש המשך הדורות וישנו חיבור עמוק למסורת עתיקת 

היומין של העם היהודי.
העם בישראל רוצה, כמה וצמא להמשיך את דרכי אבותיהם 
עם  מצוין,  עם  לנו  יש  גאוותנו:  כך  ועל  לתפארת.  וסביהם 

סגולה, עם שיש לו מורשת ועבר מפוארים.



מעשה באחד האחים הרבנים לבית שוואב, שבא מגרמניה 
לראדין ללמוד אצל מרן החפץ חיים זי"ע. טרם נפרד לביתו, 
לא  מעט  בקשה  האחד,  דברים.  שני  חיים  החפץ  לו  אמר 
ישראל.  של  רבן  לו  הורה  בפי",  שיניי  את  "ספור  שגרתית: 
ומעלה.  תשעים  בגיל  שלימות  היו  שיניו  כל  פלא:  זה  וראו 
אמר לו החפץ חיים: "תספר בגרמניה שראית זקן מופלג שלא 
והדבר  כבריאתן".  שלימות  היו  שיניו  וכל  הרע  לשון  דיבר 
לא?"  ואתה  כהן  אני  מדוע  אתה  "היודע  לו:  שאמר  השני 

וענה: "משום שכשמשה רבינו קרא מי לה' אלי, סבא של סבא 
שלי רץ לקריאתו וסבא של סבא שלך לא רץ.

חוזר  כשאתה  לא.  ואתה  כהן  אני  הזה  היום  עד  ולכן, 
לגרמניה", המשיך ה'חפץ חיים', "דע לך שהעזובה הרוחנית 
רבה, ובת קול יוצאת ומבקשת מי לה' אלי. אם תיענה לקריאה 

תזכה לך ולדורותיך אחריך".
התורה:  בציווי  נפתחת  אמור,  פרשת  השבוע,  פרשת 
וגו'. התורה  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  ֱאמֹר  ֶאל מֶׁשה,  ה'  ַוּיֹאֶמר 
מונה איסורים וציווים רבים, המיוחדים לכוהנים, בני אהרן. 
חובות  גם  אך  ישראל,  בעם  רבות  זכויות  ישנם  לכוהנים 
רבים. עם מי להתחתן, למי מותר להיטמא, מה לעשות ומה 
לא, ואפילו כיצד להסתפר. כל כך הרבה דינים לכהנים, בלי 
כיוון שכהן, הוא מי  התייחסות כלל למי הוא כהן? ומדוע? 

שאביו היה כהן, וסביו, וסב סביו עד אהרן הכהן.
הידבקות בעבר  היהודי.  קיומו של העם  כן תמצית  זו אם 
ורק  אך  נובע  שלנו,  והעתיד  ההווה  אבות.  מסורת  והמשך 
אברהם,  "אלוקי  בתפילה:  אומרים  שאנו  וכפי  העבר.  מכוח 
אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב". רבותינו לומדים שבתפילה צריך 
להזכיר זכות אבות עוד בטרם אומרים את שבחיו של הקב"ה. 
כל זה מבטא את הקשר ההיסטורי של העם היהודי עם העבר. 
העם היהודי מבורך, אך בתנאי שממשיך את ההיסטוריה רבת 
השנים וצועד לאורה. איננו בונים משהו חדש, כי אם נשענים 
על העבר וממשיכים את השושלת המפוארת של העם היהודי 

בכל הדורות.
"למה  השירים:  שיר  במדרש  שמצאנו  הדברים  הן  והן 
נסמכים  הצעירים  הענפים  זו  גפן  מה  לגפן?  ישראל  נמשלו 
על הזקנים, כך ישראל אינם חיים ונסמכים אלא על המתים, 

שנאמר זכור לאברהם ליצחק וליעקב".
בברכת שבת שלום ומבורך.

שרשרת הדורות: כיצד הצליח האדמו"ר לקפוץ מצדו האחד של הבור לצידו 
השני אל מול הקלגסים הנאצים שהצהירו: מי שיצליח לקפוץ אל העבר השני 

יינצל, אולם מי שייפול לבור יישאר שם לנצח

הרב בן ציון נורדמן

הוכחה להמשכיות הדורות וחיבור עמוק למסורת. הרב נורדמן בברית השבוע                             )צילום: מושי בושי(

nordman@jss.org.il :לתגובות
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שאלה:
מהו היחס הנכון לאדם החולה במחלה. יש לי שכן 
כזה, ואני ממש לא יודע איך לדבר אתו. רגיל? לשאול 
אותו על נושא המחלה? להתעלם? לדעתי זאת גם שאלה 
כללית, למשל למשפחה של"ע יש לה ילד נושר. לדבר 
איתם על זה או שלא לדבר? לתת עצות? )ש' מבני ברק(.

תשובה:
משהו  עובר  משפחה  קרוב  או  מכר  שכאשר  ספק  אין 
קשה ומטלטל, נכון לגלות אכפתיות, להתייחס ולהתעניין 
בשלומו ואף להציע עזרה בכל מה שאפשר. אבל שכיח 
ואינם  במבוכה  נמצאים  לב  טובי  אנשים  שאפילו  למדי, 

יודעים איך להגיב.
נכון  אכן  אחד  שמצד  בכך,  טמון  למבוכה  השורש 
מצד  אבל  עזרה,  ולהציע  להתעניין  להתייחס,  ואנושי 
אחד  וכל  זאת,  לעשות  איך  ברורים  כללים  אין  שני, 
צורך  ומרגישים  הלב  את  לשפוך  שאוהבים  יש  שונה. 
עז לדבר, ורק מחכים שישאלו אותם, אבל יש גם כאלה 
יתעניין  או  ישאל  מישהו  שמא  דואגים  ורק  שמסתגרים 
במה שעובר עליהם, ולא ידעו מה לענות ואיך להתחמק. 
דומני שכמספר האנשים, כך מספר התגובות האפשרויות 
שאנשים אוהבים ומעדיפים מצד הקרובים אליהם, ואפילו 
אותם אנשים עצמם, לפעמים יעדיפו עזרה כזו או אחרת, 

ולפעמים ירצו דווקא שיעזבו אותם לנפשם.
ומכאן הקושי והמבוכה של שכנים או קרובים, שמצד 
אחד רוצים לעזור, אבל מצד שני, לא רוצים להיראות כמי 
ש'תוחב את האף', וכתוצאה, פשוט נמנעים מהמפגש עם 

הסובל.
כאלה,  במצבים  לדעת  שעלינו  הראשון  הדבר 
שההימנעות וההתחמקות מלפגוש בני משפחה או מכרים 
וכעת עושים כל מאמץ כדי לא  שבעבר דרשנו בשלומם 
אישה  לי  סיפרה  מאוד.  עד  ומכאיב  פוגע  אותם,  לפגוש 
במחלה,  חלתה  של"ע  בוגרות  לבנות  מורה  מכובדת, 
שהחלק הקשה ביותר אצלה היה ההתחמקות של מכריה, 
מצוא,  לעת  איתה  ודברו  בשלומה  דורשות  שהיו  נשים 
הרגישה  היא  אותה.  כשראו  הכביש'  את  'עברו  פשוט 
כמו מצורעת, ואף דיברה על כך עם הבנות בפר' מצורע, 
ימי  כל  אשר  המצורע  של  העונש  גדול  כמה  עד  בתארה 
הנגע "טמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" )ויקרא 
במשפחה,  משהו  שעברו  מאנשים  גם  שמעתי  מו(.  יג, 
ונמנע  גיס או גיסה תפס מרחק  שכאב להם מאוד כאשר 
מלהתקשר אליהם, אחר שלא ידעו איך להתמודד עם האי 
מה  על  כשמדברים  הראשונה  בפעם  הראשונית  נעימות 
שקרה. אף שגילו הבנה למבוכתם של האחרים, הם נפגעו 

מאוד מכך.
להביע  פשוט  נכון  להתעלם,  או  לשתוק  במקום  לכן, 
לשלומם  דואגים  שאנו  שלנו,  האכפתיות  רגשות  את 
ולשאול  ולהצלחתם,  השלימה  לרפואתם  ומתפללים 
הרעיון  כלשהי.  בעזרה  מעוניינים  הם  אם  ישירה  בצורה 
איזה  יחליט  שהסובל  מקום  ולהשאיר  פתח  לפתוח  הוא 
סוג עזרה הוא צריך מאתנו, ובו בזמן לכבד את רצונו שלא 
לקבל מאתנו דבר או שלא לשתף אותנו במה שעובר עליו.
הנה כמה דוגמאות שיעוררו בנו את החשיבה ויתנו לנו 

כיוון להתנהגות ראויה. כמו בכל שאר העצות, גם באלו 
נכון לשקול כל מקרה לגופו, לפי מה שמתאים לאותו אדם 

ובהתאם למידת הִקרבה וטיב הקשר שלנו עמו.
עוברים  שאתם  מה  על   / לך  שקרה  מה  על  לי  צר   

בתקופה קשה זו.
 אינני יודע מה לומר ואין לי מושג איך לחזק אותך. 
לעבור  בכוח  אותך  יחון  שה'  לך,  לאחל  יכול  רק  אני 

בשלום את התקופה הלא קלה.
 אני חושב עליכם הרבה, ואני מוכן לעשות כל מה 

שאפשר כדי להקל עליך.
 נכון לפרט ולהציע את סוג העזרה שנוכל להגיש לו 
)כמובן, אם אנו אכן מוכנים לכך(, לדוגמה: מי שיש לו 
מכונית, יכול להציע להסיע מדי פעם את אלה שזקוקים 
לעשות  להציע  נוכל  האפשרות,  את  לנו  יש  אם  לכך. 
או  בקניות  לעזור  הגדולים  הילדים  או לשלוח את  קניות 
חלק  או  ארוחות  להכין  להציע  נוכל  אחרים.  בסידורים 
מהבישולים לשבת. להציע לשמור על הילדים מדי פעם, 
או להציע שהילדים יחזרו מבית הספר ישירות אל ביתנו, 
ולהיות אצלנו עד שעות הערב, וכדומה. כמובן, הכל כפי 

הנדרש ובהתאם למצב.
של  קשות  תקופות  שעוברים  אנשים  כלל,  בדרך   
יש  אם  פעם.  מדי  להתאוורר  זקוקים  ודאגות,  לחצים 
לנו האפשרות לעזור בזה, חשוב להציע, אם לשמור על 
הילדים כדי שההורים יוכלו לצאת לבד לשבתות למשל, 
למקום  לנסוע  או  רגלי,  לטיול  אם  איתם  יחד  שנצא  או 

כלשהו, כאשר הם מודיעים מתי נוח להם.
חשוב להדגיש, שבכל מקרה עלינו להציע את עצמנו, 

אבל לכבד את רצונם שלא לקבל את העזרה שלנו.
את  להמחיש  כדי  משתמש  אני  שבו  נחמד  סיפור  יש 
על  לזולת.  לעזור  בבואנו  נכונה של טקט  במידה  הצורך 
הגשת  חשיבות  על  שלהם  האמא  מפי  ששמעו  ילדים 

העזרה לזולת במיוחד לזקנים וזקנות המתקשים ללכת או 
לסחוב שקיות וכדומה, ולאחר מכן יצאו לרחוב נלהבים 
השעה  כאשר  מודאגת  ישבה  היא  מצוות'.  'לעשות  כדי 
התאחרה והילדים עדיין לא שבו, אך נשמה לרווחה כאשר 
חזרו, יגעים ומותשים. כאשר הם נשאלו איפה היו כל כך 
עזרו  מצוות',  'עשו  שהם  בהתלהבות  השיבו  זמן,  הרבה 
לאנשים זקנים לעבור את הכביש והשתדלו להקל עליהם 
נראים  אתם  "ומדוע  וכדומה.  שקיות  בשבילם  כשסחבו 
כך?", שאלה האם בדאגה, "פרומים ומושחרים?!", "כי 
לא כולם הסכימו שנעביר אותם את הכביש ושניקח את 
למי  עזרה  דוחפים  כאשר  נראים,  כך  שלהם!".  השקיות 

שאינו מבקש זאת.
סני  "דעלך  הכלל  וזכירת  ישר  שכל  היגיון,  כן,  כמו 
לומר  מה  לדעת  מאוד  לנו  יועילו  תעביד",  לא  לחברך 
נשתמש  כאשר  דבר.  שום  לומר  ולא  לשתוק  ומתי  ואיך, 
שאלות  נשאל  ולא  מביכות  הערות  נעיר  לא  זה,  בכלל 
חודרות ומביכות, שלא היינו רוצים שישאלו אותנו, אילו 

היינו במקום זה.
בכל מקרה, גם אם אנו לא יודעים מה לומר לזה שסובל, 
עדיין מומלץ לבטא את זה עצמו בצורה הכי פשוטה: אני 
נכון לומר או לעשות במצב  יודע מה  נבוך... לא  מרגיש 
שיש  הדבר  עצם  ממך...  לי  שאכפת  לך  דע  אבל  כזה... 
עוזר  הצורך,  במידת  ולעזור  להטות שכם  מישהו שמוכן 

ומחמם את הלב, ולפעמים די בכך.
להציע  תמיד  אפשר  למקרה,  מקרה  בין  להשוות  ובלי 
לאדם מתאים  או  לארגון  לפנות  הצעה  בצורה של  עזרה 
לעזור במקרים כאלה, אבל חשוב להציע  אולי  שיכולים 
את העצות בלי לחקור ולעקוב לאחר מכן אם קיבלו את 
יש לשמור על  וכדומה. תמיד  עזרה  ופנו לבקש  הדברים 
רואה  שהוא  בצורה  להתמודד  לשני  ולתת  סביר  מרחק 

לנכון או שהוא מרגיש בה נוח.

כיצד מדברים עם שכן, מכר או חבר כאשר ל"ע חלה במחלה 
הנוראה או שאחד מילדיו יצא לתרבות רעה?

לגלות אכפתיות בלי לחטט

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות





ה' באייר תשע"ו 13/5/16 8

אמא אחת לילד עם ADHD שלחה לי מייל השבוע:
המאתגר שלי.

נכון שהוא מוציא אותי מהדעת. ולא פעם אני מרגישה 
שעוד רגע אני מתפוצצת. אבל ברגע של שקט אני יודעת. 

כמה אני אוהבת  אותו במיוחד.
הזו.  האהבה  את  להרגיש  ויכול  צריך  אחד  כל  כן  אז 
אתה  אם  כי  להשקיע.  כוח  לקבל  כדי  אליה.  להתחבר 
מאלה שקוראים כאן את החומר סביר להניח שאתה מאלה 

המשקיעים.
בפרק זה נעסוק בתפקיד ההורים ביחס לילד.

משפחת  של  למטבח  קטנה  הצצה  נעשה  ברשותכם 
שליו. יושב שם יוסי בן העשר עם דוגמת וופל על הלחיים. 
לה  היתה  ואם  לידו  עומדת  אמא  בפיקה(  מתכסה  )הוא 
"נו  הסנדוויץ'.  את  אותו  מאביסה  היתה  היא  אפשרות 

תאכל כבר עוד כמה דקות אתה צריך לצאת".
"לא בא לי". נו באמת ראיתם ילד שאוכל  סנדוויץ' על 

הרגע שהוא קם.
אז מה אתה כן רוצה לאכול? כך האמא בלחץ.

- לא יודע אולי מעדן.
- ועל זה תחיה כל היום? לא אתה חייב לאכול משהו 

יותר רציני. 
- אבל אין לי תיאבון.

- אבל אתה חייב לאכול משהו. 
- טוב אז אם את רוצה שאני אוכל אז רק... וכאן מגיעה 

הזמנה כל יום לפי המצב רוח המשתנה.
אמא יודעת שאחרי הריטלין אין לו בכלל תיאבון וחלון 
ההזדמנויות של האוכל הולך ונסגר בחסות המחוג הדוהר.

והילד עוד לא אכל. 
אחרי הלימודים המצב לא הרבה יותר טוב. הילד חוזר 
הביתה. אחרי שעות שהמוח היה בסוג של עלטה. השפעת 
התרופה התפוגגה. הפקק השתחרר. ויחד איתו האנרגיות 
העצורות. ואמא תוהה. אם התרופה היא פיתרון או רק סוג 

של דחיית הבעיה.
אני כאיש מקצוע ממליץ להורים שבניהם נוטלים את 
התרופה לעבור הנחיה רצינית כדי לדעת איך להתנהל מול 
הילדים. ויותר מכך. אפשר בעזרת התנהלות נכונה להוריד 

את מינון התרופה עד למינימום.
כמה נקודות כשרוצים להתחיל שינוי חיובי אצל הילד: 
א. תזונה בריאה ככל האפשר. ב. פעילות גופנית משחררת 
לעקוב  ג.  הלימודים  לפני  עוד  היום  בתחילת  כבר  מרץ  
אחרי ההתפתחות בנושא ולראות אם יש שיטות שהוכיחו 

את עצמם.
שינוי   ולעשות  לנושא  מודעות  להגביר  בריאה.  תזונה 
בבית. להשתדל במידת האפשר להגביר גם אצל הילד את 
המודעות לנזקים של הממתקים צבעי המאכל וכו' מומלץ 
מאוד ספרו של הרב אסחייק בגירסא לילדים. כמובן שאת 
ונכניס את האוכל הבריא לתפריט  השינו נעשה בהדרגה 

היומי.
מתקן  לקנות  אפשר  מרץ.  משחררת  גופנית  פעילות 
לקפוץ  הילד  את  ולהלהיב  ביתית(  )טרמפולינה  קפיצה 
בה מידי בוקר. ילד אחד הציע לי להרשות לו לישון על 
לקפוץ.  יוכל  הוא  הבוקר  על  שמיד  כדי  הטרמפולינה 
לי  ענה  הוא  בבוקר?  אותך  אעיר  אני  ואיך  אותו  שאלתי 

אבא תקפוץ לי ...
גם כאן לשים לב לא להפוך את הענין לחובה או לנטל 
אלא להוביל את הילד להבנה כמה חשוב וכדאי לו לעשות 

זאת. 
מעקב אחרי התפתחויות בנושא. הפרעות קשב וריכוז 
על  נערכים  רבים  ומחקרים  מאוד.  רווחת  תופעה  הינן 
הנושא.  כדאי תמיד להיות בענינים. לדוג' באוניברסיטה 

העברית פיתחו שיטה הנקראת קוגפיין  בשיטה זו מלמדים 
את הילדים להתמודד עם התסמינים. וגם ההורים מקבלים 
למשל  מאוחדת  חולים  קופת  להתנהל.  כיצד  הנחיות 

מאפשרת להשתתף להורים בסדנאות עפ"י השיטה.  
לצוות  נכון  יחס  שהוא  מאוד.  חשוב  נושא  עוד  יש 
החינוכי. אם רוצים לעצבן את המורה כדאי מאוד לבוא 
שיתחשב  לבקש  גם  אפשר  יפה(  )בצורה  ולהתלונן  אליו 
בילד. וכמובן לתלות את כל ההצלחות של הילד בהורה 

)או בתרופה.(
 ועכשיו ברצינות  אם רוצים  לגייס את המורה של הילד. 
ולכל  על ההצלחות שלו  מומלץ מאד לשבח את המורה 
מורה ודאי שישנם הצלחות. המלצה זו נכונה במיוחד עם 
מורים שיש לכם עליהם טענות. בתור מורה הורים שפירגנו 
יותר. גם כשהילד  וידעו להתיחס הפיקו ממני הרבה  לי  
היה מאתגר מאוד. כל אחד עובד יותר טוב אצל מי שרואה 
את ההצלחות שלו. הזדמנויות לשבח את המורה  הם כל 
למשל  ממוקדות  מחמאות  בו  כותבים  שאנחנו  קשר.  דף 
דוד ידע לספר נפלא על קורבנות הנשיאים ניכר שהחומר 
מאוד  שמחנו  היקרה.  למורה  או  חויתית.  בצורה  הועבר 
לראות את השיפור הנפלא בהתנהגותה של רותי. מומלץ 
בתחילת  כבר  חיובית  בצורה  הקשר  את  לבנות  תמיד 
שליליים  משקעים  ונוצרו  הסתבכנו  אם  גם  אבל  השנה. 
בצורה  זאת  לעשות  איך  להתיעץ  כדאי  רק  לתקן  אפשר 

יצירתית.
הרבה הצלחה!

מדוע חשוב להורים שילדיהם לוקחים ריטלין לעבור הנחייה כיצד להתמודד עם הילדים

- טוב אז אם את רוצה 
שאני אוכל אז רק... וכאן 
מגיעה הזמנה כל יום לפי 

המצב רוח המשתנה.
אמא יודעת שאחרי 

הריטלין אין לו בכלל 
תיאבון וחלון ההזדמנויות 

של האוכל הולך ונסגר 
בחסות המחוג הדוהר.

והילד עוד לא אכל

אשא עיני אל ההורים

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

 הורים יקרים, היכונו היכונו! קורס ייחודי, "הורה כמאמן", יפתח אי"ה
בבני ברק, בביתר עילית ובירושלים. לפרטים 02-9999425 / 050-4158804 / 050-4158805 

פעילות גופנית משחררת מרץ. מתקן טרמפולינה                                                )צילום: ויקיפדיה(



יבוא חליפות יוקרה
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חליפות · חולצות · נעליים

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(
03-514-14-40
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מי נתן לכם רשות?
מכתב למפגין!

ולומד  יושב בכולל  יקר, אני רחל רחלבסקי ממשפחה של בני תורה. בעלי  מפגין 
כל היום, גם בבין הזמנים. גם אחי וגיסיי לומדים בישיבות ובכוללים, כך שאני יודעת 
ואיננו מעורבים  אין קריאת עיתונים  לימוד התורה. אצלנו בבית  טוב מאד מהו ערך 

בנושאים הפוליטיים הפנים חרדיים. גם בני ביתי לומדים בחינוך תורני מקפיד מאד.
אני יושבת באוטובוס שעושה את דרכו מבני ברק למודיעין עלית, שם בחרנו לגור 
כי זה ישוב של תורה וחסידות. אני עובדת בשתי עבודות בבני ברק כדי שבעלי יוכל 

לשבת ללמוד ללא הפרעה וב"ה אנחנו מרוצים. 
אחר  פרק  וקוראת  תהילים  בספר  מחזיקה  הביתה,  בדרכי  ואני  עבודה  יום  סיימתי 
לי  המחכים  ילדי  את  ואראה  הביתה  אגיע  שבו  לרגע  ומחכה  רגע  מכל  נהנית  פרק, 

לארוחת ערב ולסיפורי צדיקים לפני ברכת המפיל ושינה טובה ליום חדש.
הנסיעה יחסית מהירה ואורכת כ-40 דקות. אבל היום יש פקק. אני רגילה לזה שיש 
היום  והנה  דקות  אני מאחרת בעשר  לכך שלפעמים  רגילים  ילדיי  גם  פקק,  לפעמים 
אומרת  דבר',  'שום  קרה.  מה  שלידי  החברות  דרך  להבין  מנסה  אני  מתארך.  הפקק 
מישהי, כנראה תאונת דרכים קלה. 'רחלי פרק תהילים שלך יעזור לשחרור הפקק ויתן 

ברכה אולי לפצועים שם על הכביש', אומרת חברתי.
הזמן עובר והפקק לא משתחרר. העיניים נשואות לנהג אולי הוא יודע. הנהג מתקשר 

לברר ואז נאמר לו שיש הפגנה. מדוע ועל מה, גם הוא לא יודע.
באוטובוס, הנשים נכנסות ללחץ. דינה השכנה שיושבת לידי אומרת לי חצי בייאוש: 
"בעלי שוכב בבית כבר מהחג והוא צריך תרופה מסוימת לקחת בשעה הקרובה ונסעתי 
במיוחד לבית הרפואה 'מעיני הישועה' כדי לקבל שם את התרופה, הוא ממש בסכנה. 

אם אני לא אגיע בשעה הקרובה הוא בסכנת חיים".
אני מקבלת שיחת טלפון מאחת מילדותיי. אמא, מה קרה לך? היא צועקת בטלפון. 

אבא עוד לא בא ומוישלה בוכה וצריך להחליף לו חיתול. 
טוב מה יהיה עם הפקק? לאט לאט הפקק משתחרר לאיטו ואני רואה דרך החלון 

בחורי ישיבה עומדים במרכז הכביש צועקים, שרים ורוקדים.
אני חושבת לעצמי זה בטח השמחה שהם חוזרים לישיבה אחרי חופשת הפסח. אני 
מוחלת להם ומתקשרת לבעלי ומספרת לו: אתה מפסיד איזה שמחה יש פה על הכביש, 
ואז אני מזהה אותך מפגין יקר, צועק לעבר השוטרים 'נאצים' וזורק אבן על האוטובוס 
בו אני יושבת. אני כבר לא מבינה ומנסה לשאול חברות באוטובוס. אחת מהן מספרת 
לי שבעבודה מישהי סיפרה שתפסו בחור ישיבה במועדון לילה בעיר אילת, עצרו אותו 
וכיוון שהוא היה עריק מהצבא הוא נשלח לכלא צבאי וכעת מתקיימת הפגנה למען 

שחרורו. שאלתי האם הבחור גר במודיעין עלית, היא אמרה שעד כמה שידוע לה הוא 
לא גר כאן בקרית ספר אז למה ההפגנה כאן?

על  אבן  זרקת  דקה  שלפני  יקר  מפגין  אותך  ולשאול  מהאוטובוס  לרדת  חשבתי 
האוטובוס שבו אני נוסעת. אני בוודאי לא אשמה שחבר שלך הלך לבלות בעיר אילת 

ונתפס. הבנים שלי הולכים ליער מודיעין בבין הזמנים.
אז מפגין יקר, אולי חשובה לך ההפגנה אבל לך תפגין ליד בית המעצר באילת או 
ליד מי שהורה לך להפגין. מי נתן לך את הרשות לעכב אותי בדרך הביתה להאכיל 
את ילדיי ולשנות לי את סדרי החיים? מי נתן לך רשות לגזור דין מוות על אותו אברך 
שמחכה לתרופה שאשתו צריכה להביא לו, או אברכים שיושבים באוטובוס וצריכים 

להגיע לפני השקיעה לתפלת מנחה?
אחרי שעה בפקק אני מגיעה הביתה ומארגנת את הבית ומנסה להתחמק מתשובות 

ברורות לילדיי על האיחור.
מפגין יקר, תשמע עוד קטע במסירות נפש שלך ושל חברך: 

לומד  הוא  הזמנים.  בין  אין  שלו  בירושלים  לאחי  התקשרתי  נרגע,  שהכל  אחרי 
בכולל בישיבת מיר ומכיוון שאין הסעות מסודרות, אז הוא נוסע בקו אוטובוס רגיל. 
אחד  כל  ומיהרו  פסחים  מסכת  על  סיום  ועשו  חבריו  עם  יחד  לימודו  את  סיים  הוא 
לדרכו. אחי צריך להגיע לבית אבות רמת תמיר לסעוד את אמא שלנו שמחכה לו מדי 
ערב. הוא יושב בפקק ברחוב שמואל הנביא ולא מבין על מה ולמה, אבל הירושלמים 
מתורגלים בפקקים, אחרי בירור קצר מתברר גם לו שמדובר בבחור שהיה במועדון 
לילה באילת  ונעצר. לאחי אין פתרון לעניין, הוא גם לא שייך לאף זרם בחרדיות שלו. 
הוא סיים פסחים והתחיל עירובין, הוא ממהר לרדת מהאוטובוס, הולך ברגל וממהר 
לרמת תמיר לאמא שלנו שמחכה לו. הוא נראה גם רץ וכשהוא מגיע לצומת בר אילן  
נשמעות צעקות 'נאצים' מאחורי גבו ומרחבת קברו של מרן הרב עובדיה יוסף  זצ"ל 
נזרקות אבנים. אבן אחת פוגעת בבטנו. הוא מתפתל מכאב אבל ממשיך לרוץ לעבר 
בית האבות ומנסה להבין מפגין יקר האם זה בגלל שהוא מיהר לסיים מסכת פסחים? 
כי פה האחות  לו: לא דאגתי,  לבית האבות. אמא אמרה  הגיעו בסופו של דבר  אחי 
אמרה שיש הפגנה בצומת בר אילן על בחור שנעצר במועדון באילת. אני יודעת שלך 

אין קשר לזה ואתה מיד תגיע. 
למסקנה מפגין יקר, אני לא  מבינה בהפגנות שלך ושל חברך וכך גם לדעתי רוב 
הציבור החרדי כמו שהסבירו לי, אבל אנא כשאתם מפגינים תעשו את זה במקומות 
ובעלי  אחי  וגם  אני  גם  אז  עד  אילן.  בר  בצומת  ולא  שילה  בצמות  לא  הרלוונטיים. 

והיהודי שמחכה לתרופה לא סולחים לכם.
רחל רחלבסקי

הרב ישראל גליס

ההפגנה בצומת בר אילן                                                                                                              )צילום: חיים גולומב, סוכנות הידיעות חדשות 24( 
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לשמחות ואירועים עד 600 איש!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
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פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.                                                                    

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!
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ולא  בארה"ב  הקודמים  בביקורים  לעשות  רציתי  זמן  הרבה  הדברים שכבר  אחד 
הספקתי, זה לראות או לפגוש במשגיח הגה"צ רבי דן סגל. לפני כמה שנים עזב 
הגר"ד סגל את ארץ ישראל, אולי לפי שעה, ועבר להתגורר בשכונת בורו פארק 
ומעניין מדוע  ברובה המוחלט שכונה חסידית,  היום  היא  כעיקרה,  בורו פארק,  שבארה"ב. 
בחר המשגיח שליט"א, ליטאי ברמ"ח אבריו, להתגורר דווקא כאן. אבל עד השבוע, אף פעם 
לא הצלחתי. יש לו כמה שיעורים קבועים כאן, סיפר לי הגבאי שלו השבוע. יש לו שיעור 
קבוע באחד מבתי הכנסת בימי רביעי, יש לו שיעור נוסף לבעלי-בתים, ובכל יום הוא לומד 

בחברותות מהשעה 2 בצהריים ועד לשעה 9 בערב.
כמנהגו מאז, עד היום הוא מתפלל תפילת שחרית כוותיקין. לכן, עד היום, למרות שרציתי 
מאד, לא הצלחתי לפגוש בו כאן, בארה"ב. מעשה שטן, ותמיד בימי רביעי היה לי אירוע או 
ראיון שנקבע ולשיעור לא יכולתי להגיע, ולתפילת שחרית ב-5 וחמישה, אפעס, לא הצלחתי 

לקום.
גם השבוע, בימי רביעי לא יכולתי לבוא לשיעור בשל התחייבויות קודמות. גם לתפילה 
ב-5 וחמישה ניסיתי לקום, אבל ללא הצלחה יתירה. אבל ביום שני השבוע, ב' דר"ח אייר, 
כאשר קמתי, מעט לפני השעה 8 בבוקר, החלטתי בכל זאת ללכת לבית מדרשו, שבשדרה 
ה-17 ורחוב 54. הרי מניין ראש חודש של המשגיח הוא מסתמא מניין ארוך. מתחיל אולי 
זו מן הסתם  ב-5 וחמישה אבל לא נגמר כמנהג בעלי בתים עסוקים שעה לאחר מכן, אלא 
תפילה ארוכה ועמוקה יותר. למשגיח, מי שלא יודע, יש כמה קטעים בתפילה בהם הוא נוהג 
לשיר, לא רק בראש חודש אלא גם מידי יום, אחד מהם ב'אז ישיר', השני, כמדומני, ב'עזרת 
אבותינו' ועוד. תוסיפו לזה את תפילת ההלל, בה הוא נוהג להנעים בשירתו הידועה, ותגיעו 

לזה שהתפילה לא תסתיים לפני 7 וחצי-8, אז אולי יש מה לבוא ולחזות בפניו.
הגעתי למקום בדיוק בזמן. המניין )שהוא אגב לא גדול במיוחד, בבית כנסת מתחת לביתו(, 
היה בדיוק אחרי התפילה, בעת שהמשגיח ערך שולחן מיוחד לכבוד ראש חודש. על השולחן 
הייתה תקרובת, עוגות ושתיה, והגעתי בדיוק כאשר המשגיח פצח קולו בשירה בשירו הידוע, 
כשהקהל כולו מלווה אותו: "אין עוד אין עוד מלבדו! אפס אפס זולתו! נישטו קיין מקרה! 

נישטו קיין טבע! אין עוד אין עוד מלבדו אפס אפס זולתו!".
זהו. לא הייתי צריך יותר מזה.

כבר סיפרתי כאן בעבר על מידת הכנסת האורחים הרבה של יהודיה החרדים של 
ארה"ב, אבל בכל זאת, אני לא יכול שלא להתפעל מזה שוב. 

בבורו פארק, שאנחנו מארחים אחד את השני  ידידים המתגוררים  לי כמה  יש 
לחליפין: כשהם בארץ הם יודעים שהם אצלי, ואילו כשאני כאן ביתם הוא יותר 
מביתי. סיפרתי להם לפני כחודש, בשיחת אגב, שאני מגיע לבורו פארק השבוע. לא ביקשתי 

ולא הוספתי דבר. לא הייתי צריך. הגעתי לשם שמחה, והוכנה עבורנו דירה גדולה ויפה.
בתפילת השחרית הראשונה שלי בבורו פארק, פגשתי אחד מהם. איך שהוא ראה אותי, 
הוא היה בהלם. "מה אתה עושה פה?", תקף אותי מיד. אמרתי לו: מה זאת אומרת, אמרתי 
מה  מבין  לא  אני  אצלי!  להיות  אמור  אתה  אבל  "כן,  הזה.  התאריך  באזור  מגיע  שאני  לך 
אתה עושה במקום אחר!". ידיד אחר שראה אותי וידע שאני מגיע הגיב בדיוק באותה צורה. 

"חשבתי שאתה ישן אצלי!", נעלב ממש. "מה פתאום אתה במקום אחר?"
בערך  דפק  כאן,  אורח  שאני  שידע  אתו,  מיוחדת  היכרות  אף  לי  שאין  לדירה  שלנו  שכן 
מידי שלוש דקות להציע כל מה שהוא יכול: עוגות, קפה, סוודרים )מי האמין שיהיה גשום 
וקר?(, קוגל תפוחי אדמה. גם כשהראיתי לו את המקרר והמזווה המלאים, הוא לא נרגע. הוא 
המשיך לשאול אותי מידי בוקר מה אני אולי צריך. אחד אחר התעקש להזמין אותי לארוחת 
בוקר. המלחין יוסי גרין שגר בסיגייט לא נתן לי לצאת מהבית בלי שצייד אותי בשקית רוגל'ך 
ענקית ובקבוקי מיץ תפוזים לדרך )של עשר דקות(, סתם ככה, שיהיה )"אבל יש לי באוטו" 
לא היה תירוץ שהתקבל(. בבית כנסת אחר, בעיירה הציורית דיל, הגבאי, שדי פלשנו אליו 
לבית הכנסת בהפתעה, לא נרגע עד ששילח אותנו עם כוסות קפה וסנדוויצ'ים לדרך )גם כאן 

התירוץ הנ"ל לא התקבל(.
בקיצור, במשהו אחד, לפחות, יש לנו עדיין במה להתקנא ביהודיה החרדים של ארה"ב.

הבטחתי כאן בשבוע שעבר שאספר איך נראית חתונה חרדית בספירת העומר, בה 
השתתפתי כאן השבוע. 

אז איך נראית חתונה בספירת העומר? זהו, שבדיוק כמו כל השנה. השמחה היא 
אותה שמחה, השירים הם אותם שירים, זיפי הזקן היו בעיקר על פני האורחים שהגיעו מהארץ 

ולא על חלק גדול מהתושבים המקומיים שנוהגים במנהגי האבלות רק מראש חודש אייר.
החופה היא קצת אמריקאית ושונה. מאחורי המחותנים משתרך כל העת המפיק, שנדחף 
לכל התמונות, שאומר כל הזמן להורים הנרגשים מה עליהם לעשות לפי התכנית בדיוק ברגע 
הזה והזה, אז דווקא זה היה, לא נעים להגיד, קצת מעושה. אבל חוץ מזה, גם בספירת העומר, 

החתונה החרדית הייתה שמחה ומרגשת.

בעיצומם של ימי הספירה, אנחנו קוראים השבת, פרשת אמור, על מצוות הספירה 
בתורה: "וספרתם לכם ממחרת השבת". ספר החינוך, כידוע, מסביר שעניין ספירת 

העומר הוא הציפיה שלנו לקראת מתן תורה.
אבל, ידועה השאלה, היכן כל זה כתוב בתורה? הספירה המוזכרת בתורה היא ספירת ה ע ו 

מ ר, לקראת הקרבת קרבן העומר. איך זה קשור לספירה למתן תורה?
שהם  מהשעורים,  מגיע  הרי  העומר  קרבן  שליט"א:  לוי  יוסף  גבריאל  רבי  הגאון  הסביר 
מאכל בהמה, מה שבא ללמד אותנו שיציאת מצרים היא לא המטרה הסופית, אלא רק גאולת 
הגוף, אך בלי התורה עדיין נחשב האדם לבהמה - ומאכלו הוא מאכל בהמה. רק בזמן מתן 
תורה הסתיימה הגאולה בכך שנעשינו לאדם, ואז, בשבועות, אנחנו באמת מקריבים את קרבן 

שני הלחם, שהוא כבר מאכל אדם.
ולקראת זה אנחנו סופרים: מתי נקבל את התורה, מתי נהיה לאדם.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהרגשתם שאתם נוסעים כמו עיזים אחרי הג'י.פי.אס?

אין עוד מלבדו

חמש יחידות // חנני בלייך
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שירה של ראש חודש. הגה"צ רבי דן סגל שליט"א השבוע
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• תהליכי איסוף המידע • מקורות מידע • עיבוד מידע ותוצריו
• פילוסופיה של מודיעין ואיסוף מידע • הטמעת מידע בארגון
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דרישות סף: התמצאות ביישומי מחשב, אופיס.
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מקצוע חדש ומרתק

מודיעין עסקי!

קורס נפרד
לגברים ולנשים
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זה כואב 
לדרעי 
וכואב 

לכולנו, 
אבל אין 

שום פגיעה 
בתפקוד

צילום: קובי גדעון, לע''מ
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את יום העצמאות העביר סגן שר האוצר ח"כ יצחק 
כהן באווירה ממלכתית של יום שכולו תורה, אבל 

לפני ואחרי הוא מוסיף לנהל את הקרב על התקציב 
הדו-שנתי ולהתנהל גם בתוך הקרב החרדי  סגן שר 

האוצר משיב לראשונה על הטענות שהושמעו נגד 
פקידי האוצר בסוגיית תקציב הישיבות: "קיום ככתבו 
וכלשונו זהו עקב האכילס של ההסכם הקואליציוני, כי 
שם בדיוק הייתה התקלה ב'ככתבו וכלשונו'. היה צריך 
להדגיש שערך הנקודה הוא 475 שקל לבחור ישיבה 

שמזה נגזר 1.8 לאברך וזה לא הודגש"  "אינני פרשן 
ומיותר לחפש אשמים. זו עבודה משותפת שלנו גם 

בש"ס וגם ביהדות התורה לדאוג לכך שמה שהתפספס 
יתוקן. בניגוד למה שהתקשורת אוהבת להראות, יש 
בינינו יותר שיתופי פעולה ממחלוקות"  על עיכוב 

קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים ומאבקי גפני-
ליצמן סביב מעורבות בנט: "בוא נתמקד בעובדות, כי 
לקחת חלק במריבות של אחרים זה לא הצד החזק 

שלי. אישור תשלום הבטחת הכנסה עדיין לא עבר את 
המשוכה של משרד המשפטים. אם משרד המשפטים 
יאשר ובנט לא יעביר נוכל לבוא אליו בטענות. רק 
כדי לסבר את האוזן, האוצר העביר כבר מזמן את 

תקציב המאה מיליון שקל למשרד החינוך, ואנחנו לא 
  "אמרנו, נמתין להכרעת הפקיד במשרד המשפטים
על פרשת דרעי החדשה: "דרעי הוציא לנציגים הודעה 

מנחה, ארוכה ומפורטת, שבה הוא קרא לנו לנהוג 
כמוהו ולהמשיך כרגיל. אני שומע מפקידי האוצר 

ומפקידי משרד הפנים שדרעי מנהל את משרדו ביד 
רמה. ברור שזה כואב לו, זה כואב לכולם, אבל אין 

שום פגיעה בתפקוד, והוא הוציא הודעה לכל הפעילים 
שעוסקים במלאכה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז. 

נתפלל בשבילו ובשבילנו שהכל יעבור

יוסי הכט



16 ה' באייר תשע"ו 13/5/16

בצומת המפתח ברחוב קפלן בירושלים, 
בין משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים 
האוצר  שר  סגן  יושב  ישראל,  לכנסת 
ומרגיש בבית. זו לו הקדנציה השלישית 
עם  שמתמודד  השני  והשר  בתפקיד, 
דרישת ראש הממשלה להעביר תקציב 
דו שנתי. נתניהו התרברב בעבר שהוא 
אך  דבר,  השיג  ולא  כמעט  ומאז  רוצה  שהוא  מה  את  משיג 
בעניין הזה של תקציב דו-שנתי, יצחק כהן כבעל ניסיון העריך 

מלכתחילה שנתניהו יגיע למטרה.
דגלי  בעוד  התכנסנו.  הדו-שנתי  התקציב  לשם  רק  לא  אך 
המדינה מתנופפים ברחוב הממלכתי ביותר בישראל, גם דגל 
הסיעותיות החרדית מונף אל על, בכירי משרדי האוצר והחינוך 
מוצאים עצמם בשבוע האחרון בלב הוויכוח החרדי. הביקורת 
עיתונות  בקו  הובאה  גפני  הכספים  ועדת  יו"ר  שהשמיע 
לראשונה בשבוע שעבר והציתה אש בשדה קוצים. התגובות 
של החברים האגודאים היו תמיכה שקטה ופומבית במותקפים. 
קולם של הש"סניקים לא נשמע, עד עתה. גם בסוגיה בוערת לא 
פחות, של חקירת יו"ר התנועה, חברי הכנסת העדיפו לשמור 

על זכות השתיקה, עד עתה.
הוא  מה  לצורך  יודעים  שכולם  הדו-שנתי  בתקציב  נפתח 
ויחידה,  אחת  למטרה  מיועד  הזה  התקציב  הרי  לעולם.  בא 

שקואליציית ה-61 תשלים את ימיה.
"מבחינה כלכלית, אם אתה שואל האם תקציב דו שנתי הוא 
גם  ויש  כזה  לתקציב  יתרונות  שיש  היא  תשובתי  ראוי,  דבר 
לכל  פעולה  טווח  והוא מאפשר  הואיל  יתרונות  יש  חסרונות. 
וביצוע. הרי מה קורה  מנכ"לי המשרדים לשנתיים של תכנון 
בשנת תקציב סטנדרטית של תקציב חד שנתי? ברבעון הראשון 
ברבעון  שעברה,  משנה  העודפים  את  בלמשוך  עסוקים  כולם 
השני והשלישי מנסים לעבוד וברבעון האחרון כבר מתחילים 

לחלק את התקציב לשנה הבאה".
זה לא סוד שהפקידות המקצועית באוצר מותחת ביקורת 

קשה על המהלך של תקציב דו-שנתי.
"כאן אני מגיע לצד השני. מאידך, תקציב דו שנתי יוצר לך 
ההוצאה  בתקרת  ההוצאה.  ובתקרת  ההכנסות  בתחזית  בעיה 

מה  בכל  אבל  פשוט,  לא  זה  וגם  יחסית  לשלוט  עוד  אפשר 
באותה  המשק  במצב  תלוי  הרע  זה  ההכנסות  לתחזית  שנוגע 
עת. כשיש לך חריגה קיצונית מהתחזית כפי שראינו ב-2012, 

כל התקציב הדו שנתי הופך לבלתי רלוונטי".
היית  הקודם  בסבב  שהיה  כמי  תחתונה.  שורה  יש  אבל 

מגדיר את התקציב הדו-שנתי כהצלחה או כישלון?
החיים  מדי.  גבוהות  מילים  אלו  כישלון  או  "הצלחה 
זאת.  יודע  בית  משק  שמנהל  מי  וכל  מורכבים,  הכלכליים 
המסקנה היא שאנו צריכים להיות זהירים. הרי תקציב נבנה לפי 
הנחות ותחזיות. בשנה אחת אפשר לדייק ככל הניתן בתחזית 

הכנסות, לשנתיים זה יותר קשה".
למה שלא תאמר זאת ברורות. אין היגיון כלכלי אבל יש 

היגיון פוליטי?
חשובה  פוליטית  יציבות  סותר.  אינטרס  בהכרח  לא  "זה 
הכלכלה  גם  פוליטית  יציבות  בהיעדר  לכלכלה.  כמותה  מאין 
על  כל שנתיים שלא לדבר  זה הרסני לצאת לבחירות  נפגעת. 
תקצוב  הזה של  העניין  כל  לזאת,  מעבר  אבל  הנורא,  הבזבוז 
הממשלה  כשראש  הקואליציה  בהקמת  כבר  הוכרע  דו-שנתי 
דו שנתי. למעשה  על תקציב  כל המרכיבים שלה  את  החתים 
שהמערכת  כך  רצופים  דו-שנתיים  תקציבים  שישה  כבר  אלו 

תדע להתנהל".
דו  זאת, משרד האוצר העביר את הבקשה לתקציב  ובכל 
שנתי עם ביקורת ברורה, חסרת תקדים, נגד מדיניות אישור 

התקציב הדו-שנתי. 
מההסכמים  בעיקר  נבע  שהמהלך  ספק  שאין  משום  "זה 

הקואליציוניים אבל הסכמים צריך לכבד ונדע להתנהל".

ככתבו וכלשונו
איש  ובראשונה  בראש  אבל  ממלכתי  אוצר  שר  סגן  אתה 
הדו- לתקציב  על ההשלכה שתהיה  נדבר  בוא  חרדי.  ציבור 

שנתי על עולם התורה.
עיקר  הוא  בעיני  התורה  עולם  והתכלית,  העיקר  "שהוא 

העיקרים".

אתה אומר את זה רק בתוך הבית או גם כאן במשרד, מול 
פקידי האוצר הממלכתיים?

"אני אומר זאת בכל מקום כי זה לגמרי ממלכתי. בלי התורה 
אין לנו כאן זכות קיום, זו הממלכה האמיתית".

דורש  האוצר  שר  הרי  בצרות.  הזאת  האמיתית  והממלכה 
בהתאם  הדו-שנתי  בתקציב  שינויים  להכליל  לו  לאפשר 
השינויים  שאת  יודעים  אנחנו  העבר  ומניסיון  להתפתחויות 

הראשונים ינסו לעשות בתקציבי עולם התורה.
הרי  מדוע.  אסביר  וגם  הזאת  הקביעה  על  חולק  "אני 
 400 כמיליארד שקלים מתוך  עולם התורה מקבל תקציב של 
מיליארדי שקלים של תקציב המדינה. אפשר לעשות לבד את 
הגודל  סדרי  על  מדובר  לא  אבל  יגדל  שזה  הלוואי  החשבון. 
היא  ועובדה  התקצוב.  היקפי  את  לשנות  שיכולים  האלה, 
במסגרת  לפגוע  אפשרנו  לא  פעם  ואף  בעבר  כך  על  שעמדנו 

קיצוצים רוחביים בתקציב עולם התורה".
לפני שמדברים על מה שיהיה, אתה יכול לומר שעד עתה 

מקיימים את ההסכם עם החרדים ככתבו וכלשונו?
"ככתבו וכלשונו זהו עקב האכילס. ככתבו וכלשונו כן, אבל 

שם בדיוק הייתה התקלה ב'ככתבו וכלשונו'".
ומי אשם בתקלה?

את  לתקן  שצריך  היא  הבעיה  אשמים,  מחפש  לא  "אני 
וכלשונו'  שב'ככתבו  לדוגמה,  תקלה,  יש  וכלשונו'.  ה'ככתבו 
היה צריך להדגיש שערך הנקודה הוא 475 שקל לבחור ישיבה 
מקיים  האוצר  כיום  הודגש.  לא  וזה  לאברך   1.8 נגזר  שמזה 
את ניסוח ההסכם בנוגע לתקציב הישיבות אבל כולם מבינים 

שצריך לתקן ואני מקווה שנצליח לתקן".
פירוש רש"י של דבריך מובן מאליו. אתה טוען למעשה 
שהכשל הזה קרה בגלל שלא היה מספיק תיאום בין יהדות 

התורה לש"ס במסגרת המו"מ הקואליציוני.
ומתן, אבל התוצאה  "תשאל את הפרשנים מה היה במשא 
היא שקרתה תקלה. אינני פרשן פוליטי וכפי שאמרתי מיותר 
לחפש אשמים. זו עבודה משותפת שלנו גם בש"ס וגם ביהדות 
התורה לדאוג לכך שמה שהתפספס יתוקן ובעזרת ה' בכוחות 
משותפים נצליח. בניגוד למה שהתקשורת אוהבת להראות, יש 

בינינו יותר שיתופי פעולה ממחלוקות".

)))
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ואתה יכול להבטיח נאמנה שבתקציב הדו שנתי זה יתוקן?
"בעזרת ה', אני מקווה שנצליח לתקן זאת בזמן הקרוב ונוכל 

לבוא עם בשורה".
גפני בקו עיתונות  קראנו בשבוע שעבר את המתקפה של 
על כך שסעיפים נוספים בהסכם לא מקוימים. הבטחת הכנסה 
תמרוץ  ותקציב  יהדות  לימודי  תגבור  מעוכבת,  לאברכים 
וטיפוח מועברים רק לממלכתי. זו כבר לא תקלה חד פעמית 

אלא רצף תקלות שמחייב כניסה למוסך?
הבטחת  לגבי  כרגע,  לגורמים.  הסעיפים  את  נפרק  "בוא 
שבמסגרת  המשפטים  משרד  עם  מחלוקת  יש  הכנסה 
הקריטריונים והגבלת שנות התשלום רוצה לספור שנים שהיו 
אברכים  ומשפחות  הואיל  בתוקף  מתנגדים  אנו  לזה  בעבר. 
השנים  במשך  הכנסה  הבטחת  של  שקל  אפילו  מקבלות  לא 
הרחוק.  בעבר  שקיבלו  מה  כעת  לחשב  הוגן  לא  האחרונות. 
ייתכן  שלא  ואמרתי  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  שוחחתי 
כדבר הזה, שפקיד במשרד המשפטים יעכב את משרד החינוך 

מלפרסם את הכללים".
ובין השורות אתה אומר בעצם שהאשמה לא מוטלת על 

שר החינוך?
"בוא נדגיש בראש ובראשונה שהבעיה אינה אצלנו באוצר. 
שבין  בצינור  תקוע  זה  מדויק,  להיות  אם  שוריין.  הכסף  הרי 
המשפטים  משרד  כאשר  המשפטים,  למשרד  החינוך  משרד 
אנו  ולזה  רטרואקטיבית  יהיה  שנים  החמש  שמניין  דורש 
התוכנית  אחרת,  תוכנית  זו  ולמעשה  הואיל  בתוקף  מתנגדים 
כיום היא תמיכה ישירה ללומדי תורה, ואז היה מדובר בתמיכה 

מסוג אחר לגמרי".
רע  או  טוב  בנט  האם  לליצמן,  גפני  בין  שפרץ  בוויכוח 
ורואה מה  יושב ליד הכספת  לחרדים, מה דעתך, אתה הרי 

קורה.
"בוא נתמקד בעובדות, כי לקחת חלק במריבות של אחרים 
כפי  הכנסה? שם  על הבטחת  דיברנו  לא הצד החזק שלי.  זה 
שאמרתי, זה עדיין לא עבר את המשוכה של משרד המשפטים. 
אליו  לבוא  נוכל  יעביר  לא  ובנט  יאשר  המשפטים  משרד  אם 
בטענות. כרגע זה נמצא בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. לא 
מדובר בעיכוב מכוון של משרד החינוך ולמרות זאת, כשאתה 
שואל אותי האם במשרד החינוך אפשר לעשות יותר גם במצב 
הכללים  את  לפרסם  יכול  החינוך  משרד  כן.  להערכתי,  הזה? 
ולהתחיל לפעול לפיהם כבר כעת, אבל בכל מקרה אני מניח 
שהסוגיה של משרד המשפטים תיפתר בקרוב. אני פועל מול 
עם  לפרסום  הכללים  את  להוציא  ערוך  שיהיה  החינוך  משרד 
כבר  העביר  האוצר  האוזן,  את  לסבר  כדי  רק  האישור.  קבלת 
מזמן את תקציב המאה מיליון שקל למשרד החינוך, ואנחנו לא 

אמרנו, נמתין להכרעת הפקיד במשרד המשפטים".
זה נראה פשוט לא הגיוני. הממשלה קיבלה החלטה, הכסף 

הוקצה ואנחנו נזרקים מפקיד לפקיד.
העביר  כבר  הרי  האוצר  המשפטים.  משרד  בפקיד  "מדובר 
במשרד  בכירים  פקידים  שגם  אומר  ובעדינות  הכסף,  את 
כי הרי החלטת  המשפטים לא מסכימים עם הפרשנות הזאת, 
הממשלה בזמנו עברה את הבכירים במשרד המשפטים והם גם 
אישרו אותה, כעת בא פקיד בדרגה נמוכה מהם ומכליל הערות 

שלא במקומן ולכן זה כל כך מקומם".
יהדות.  לימודי  ותגבור  וטיפוח  תמרוץ  תקציב  עם  ומה 
משותפת  הזה  העניין  על  האחריות  התורה,  בדגל  אומרים 

למשרדי החינוך והאוצר.
בכמה  מתמקדים  שאנו  העובדה  פה.  קורה  מה  לב  "שים 
נושאים שאני לא ממעיט מחשיבותם, ולא בכל המאסה הגדולה 
של תקציבי עולם התורה, מלמדת על כל מה שכן עבר בהצלחה 
ומדובר ברוב רובם של התקציבים למעט שני סעיפים, שגם שם 
צריך לגמור ולסיים מחלוקות שהיא בעיקר בין הפקידים ולא 
מחלוקת מהותית. בגדול, אחרי שנה בקואליציה אפשר לומר 

שההבטחות מקוימות למעט חריגים שגם בהם אנו מטפלים".
אתה מצייר תמונת מצב אופטימית אבל כולנו רואים את 
חילופי המהלומות בין יו"ר ועדת הכספים לשר האוצר. ראינו 
גם את הוויכוח הפומבי שפרץ בינך לבין גפני לפני חג הפסח.
אבל  הדעות  בחילוקי  לעסוק  תרצה  שהתקשורת  "טבעי 
אני אומר לך שוב, שכמעט בכל הנושאים, למעט חריגים, יש 
שיתוף פעולה הדוק. אלא מה? שכותרת על ישיבות ארוכות, 
שקרה  מה  פעם.  אף  יהיו  לא  פעולה  ושיתופי  רבות,  שעות 
ואנו ממשיכים לעבוד בשיתוף פעולה.  קרה, שמנו הכל בצד 
חילופי מהלומות? בוא נצא למסדרון ותגיד לי אם אתה רואה 
חילופי מהלומות. ההיפך הוא הנכון, יש שיתוף פעולה מצוין 

בין הנציגות החרדית לשר האוצר, ואני לא מתייחס לכותרות 
ושיתוף  הדדית  הערכה  יש  עלומים.  גורמים  של  אנונימיות 
מחדש  לא  ואני  לכחלון  החרדית  הנציגות  בין  מלא  פעולה 
ונוסיף לראות זאת עם  כאן דבר. ראינו את זה בשנה שחלפה 
פתיחת המושב כשהתקציב הדו שנתי יקודם בשיתוף פעולה. 
מדי  יותר  לה  לייחס  מציע  הייתי  שלא  רכילות,  השאר,  כל 

חשיבות".

עצמאות חרדית
לבין  בינך  תחום שבו שיתוף הפעולה  עוד  על  נדבר  בוא 
על  כמובן  ומדובר  שנים  במשך  נמשך  הכספים  ועדת  יו"ר 

הביטוח לאברכים. איפה הדברים עומדים?
"קודם כל אני חייב לציין שזה מתקדם יפה, אני לא מתייחס 
לגורמים שהפריעו, כי אני פעלתי על פי הוראותיהם של גדולי 
ויבדלו  ומרן הגרי"ש אלישיב  יוסף  ישראל בעבר מרן הגר"ע 
מועצת  נשיא  בראשות  כיום  ישראל  גדולי  ארוכים  לחיים 
וכ"ק  החוגים,  מכל  ישראל  גדולי  כהן,  הגר"ש  מרן  החכמים 
האדמו"רים ובראשם מרן האדמו"ר מגור. הפנמנו את ההערות 

שלהם ואנחנו רצים קדימה".
ובתקציב הדו שנתי יהיה לזה ביטוי?

"זה לא קשור לתקציב".
לאפיק  הכספים  שהפניית  הטענה  הייתה  בדיוק  זו  הרי 

ביטוחי תפחית מהתקצוב השוטף של עולם התורה.
לפגוע  לא  כדי  ארחיב  ולא  נכונה  לא  שהטענה  "הוכח 

אושרה  התוכנית  בפועל,  לביצוע  קשור  זה  בקצרה,  בתהליך. 
סופיים  אישור  בהליכי  נמצאת  היא  ההון,  שוק  באגף  באוצר 
עוד  אותה  להעביר  נצליח  ה'  ובעזרת  המשפטים  במשרד 

בקדנציה הזאת. זו השאיפה".
חסכון  תוכנית  עם  ליצמן  של  "ההישג"  על  בוויכוח 
החרדים  מהחברים  חלק  הרי  עומד?  אתה  איפה  הקצבאות 

טוענים שהאוצר עשה עלינו סיבוב וגרם לנו לוותר. 
"לא ויתרנו על כלום. זו תוכנית מצוינת לכלל ילדי ישראל. 
ירצו  ההורים  שאם  כסף  סכום  ילד  כל  עבור  מופקד  למעשה 
סכום  ילד  לכל  מקנה  התוכנית  אותו.  להכפיל  יוכלו  הם  בכך 
די מכובד שייפתח וישתחרר בהגיעו לגיל 18, זו תוכנית טובה 
יש  ויכוח עם אף אחד.  אין  וכאן  זו תוכנית חברתית  וברוכה, 
וכל  לנו שיתוף פעולה עם הרב ליצמן, התקדמנו בעניין הזה 
הורה יראה פירות כשהבן יגיע לגיל 18. למיטב זכרוני גם כל 
חברי הכנסת החרדים תמכו בזה, וגם בתחום הזה אני לא ניזון 

משמועות".
לשאול  הסתם  מן  צורך  ואין  ידועות,  המדיניות  עמדותיך 

האם אתה בעד ממשלת אחדות עם המחנה הציוני.
"בהחלט, אני בעד".

למרות שזה יחליש את הכוח החרדי, הרי לא תהיו לשון 
מאזניים.

הכוח  אותו.  יחזק  אלא  החרדי  הכוח  את  יחליש  לא  "זה 
החרדי מבוקש וגם עושה עבודה יוצאת מן הכלל על כל חלקיו, 
הוא הוכיח שהוא עושה עבודה למען כלל הציבור ולמען עולם 
התורה בפרט, הוא רצוי בכל קואליציה והכוח הזה לא ייפגע".
אתה בעד ממשלת אחדות גם אם זה יבוא על חשבון הבית 

)))

שר האוצר משה כחלון וסגנו יצחק כהן עם השר אריה דרעי                                       )צילום: פלאש 90(

במליאה                                                                                    )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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תשאל את הפרשנים מה היה 
במשא ומתן, אבל התוצאה היא 

שקרתה תקלה. אינני פרשן פוליטי 
וכפי שאמרתי מיותר לחפש 

אשמים. זו עבודה משותפת שלנו 
גם בש"ס וגם ביהדות התורה 

לדאוג לכך שמה שהתפספס יתוקן 
ובעזרת ה' בכוחות משותפים 

נצליח. בניגוד למה שהתקשורת 
אוהבת להראות, יש בינינו יותר 

שיתופי פעולה ממחלוקות

היהודי?
המטרות  כי  חשבונם,  על  לבוא  צריך  לא  "זה 
היום,  שלנו  המציאות  את  כשמזקקים  המשותפות, 

רואים בבירור שהמשותף רב על המפריד".
הבית,  מסלון  המציאות  על  לדבר  יכול  אתה 
דו"ח  את  כשקראת  הרגשת  איך  אשקלון.  כתושב 
המדיני  הדרג  של  החמורים  הכשלים  על  המבקר 

והצבאי במבצע צוק איתן?
בהן  היו  שלא  עבר  מלחמות  מכיר  לא  "אני 
כישלונות. יש לנו אופי מוזר להלקות את עצמנו. לא 
די לנו במלחמה עצמה, אנחנו אחר כך נלחמים בינינו 
לבין עצמנו. רוצים להפיק לקחים? בואו נפיק לקחים 
ולשפוך  לפגוע  למה  המערכות.  בתוך  הבית,  בתוך 
שהתפתחה  התרבות  חוצות?  בראש  אנשים  של  דם 
אלו  את  לנגח  מתחילה  פוליטית  שאופוזיציה  פה 
אני  לכולנו.  תזיק  בסוף   – העבודה  את  שעושים 
בעד דוחות ובדיקה אבל בתוך המערכות שאמורות 
להשיג  כדי  חוצות  בראש  ולא  הלקחים  את  להפיק 
פוליטיים. היציאה החוצה, הצליבה בכיכר  הישגים 
שלא  ומראה  הביטחון  מערכת  את  מסכנת  העיר, 
מדובר ברצון אמיתי לייעל ולשפר. לדעתי זה עושה 

נזק אדיר ומחליש אותנו מול אויבינו מבחוץ".
לא רק המדינה בצרות, גם אתם בש"ס לא נמצאים 
בתקופה החיסונית הכי בריאה. כשיושב הראש מצוי 
בחקירות כולכם הולכים עם הראש באדמה. עובדה 

שאתם אפילו נמנעים מלהתייחס לכך בראיונות.

"הראש שלנו זקוף תמיד, והנה אתייחס. הרי דרעי 
הוציא לנציגים הודעה מנחה, ארוכה ומפורטת, שבה 
הוא  כרגיל.  ולהמשיך  כמוהו  לנהוג  לנו  קרא  הוא 
הדגיש שהוא נותן אמון במערכות שמטפלות בעניין, 
שבג"ץ  התבשרנו  גם  השבוע  כולם,  את  מחזק  זה 
מאשר את תפקידו במשרד הפנים ובעזרת ה' כולנו 

מתפללים שנוכל להיות מאחורי זה.
אתה נמצא לידו. אפילו המשרדים שלכם קרובים. 

אתה רואה פגיעה בתפקוד שלו?
"להיפך. הוא מתפקד ביתר שאת וביתר עוז, בכל 
תפקידיו. אני שומע מפקידי האוצר ומפקידי משרד 
ברור  רמה.  ביד  משרדו  את  מנהל  שדרעי  הפנים 
שום  אין  אבל  לכולנו,  כואב  זה  לדרעי,  כואב  שזה 
הפעילים  לכל  הודעה  הוציא  והוא  בתפקוד,  פגיעה 
שעוסקים במלאכה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז. 

נתפלל בשבילו ובשבילנו שהכל יעבור".
שנאחל לך, כסגן שר אוצר, יום עצמאות שמח? 
אתה מן הסתם חווה את הדילמה מה עושה ביום 
)הראיון  חרדי?  גם  שהוא  ממלכתי  שר  סגן  הזה 

התקיים ביום שלישי(
נוכל  הביתה,  אלי  תבוא  דילמה.  שום  "אין 
תורה, אפשר  המון שיעורי  יש  ביחד,  ללמוד משהו 
להצטרף לאחד מהמפעלים של יום שכולו תורה. אין 
ממלכתיות טובה מזאת, אין עצמאות ראויה מזאת".


עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אצל נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן
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סיפורו של הכומר שהחליט שהעם היהודי הוא העם הנבחר 
וכל נוצרי חייב שתהיה לו זיקה ליהודים. כך הוקם ארגון 

C.U.F.I שמייצג מיליוני נוצרים שרואים בעם היהודי העם 
הנבחר וחברים בו שורה של כמרים ואישי ציבור מכל רחבי 

אמריקה  עיתון ה"וושינגטון פוסט" מתאר את הארגון 
כ"ארגון הפרו ישראלי הגדול והמהימן ביותר"  לשם 
השוואה: איפא"ק, הארגון היהודי הפרו-ישראלי הגדול 

ביותר, מונה מעל 100,000 חברים.  ב- C.U.F.I יש מעל 2.4 
מיליון חברים  מה מביא שורה של כמרים לצאת למלחמה 

נגד ארגון ה-BDS ולהגן בחירוף נפש על עם ישראל
הרב יצחק פרנקפורטר, מגזין עמי

חסידי אומות העולם ב



באוגוסט,  ה-12  של  בוקרו 
שלום',  'רודפי  קהילת  חברי 
 300 בת  אורתודוכסית  קהילה 
אנטוניו, טקסס,  משפחות בסאן 
התעוררו להפתעה בלתי נעימה. 
המכוניות והבניינים שהקיפו את 
של  בפרץ  הושחתו  הכנסת  בית 
אנטישמית  גזענית  ברוח  גרפיטי  וכתובות  וונדליזם 

רוססו על הקירות.
"זו לא פעולה של קהילת סאן אנטוניו", טען הרב 
וחמש  ארבעים  הקהילה  את  שיינברג ששימש  אריה 
על  האחראים  האזרחית,  הדתית,  "הקהילה  שנה. 

אכיפת החוק - היו נהדרים כולם".
אך הרב שיבח במיוחד את תגובתו של חבר מסוים, 
קרוב במיוחד ותומך: ג'ון האגי, זקן הכמרים והמייסד 
של כנסיית קורנרסטון הסמוכה. ברגע שהכומר האגי 
שלו  העמוס  היום  סדר  את  זנח  הוא  קרה,  מה  שמע 
בן  לביקור  שיינברג  הרב  אל  הגיעו  ואשתו  והוא 

שעתיים בבית הכנסת.
שזו  מניחים  במשטרה  נמשכת;  עדיין  החקירה 
עשויה להיות כל קבוצת-שנאה מאורגנת שהיא. מכל 
הבא:  המסר  את  להעביר  שמח  האגי  הכומר  מקום, 
יהודים  סביב  לסמנו  יש  גבול,  קו  לסמן  צריך  "אם 

ונוצרים. אנו מאוחדים".
שיינברג  לרב  בדאגתו  לבד  לא  האגי  הכומר 
בעברו  מהדרום,  בפטיסט  באואר,  גארי  ולקהילתו. 
יועץ לענייני פנים של רונלד רייגן ומועמד לנשיאות, 
התקשר אף הוא אל הרב ונשמע מזועזע באופן אישי. 
הסופר והכומר ויקטור סטירסקי שלח ס.מ.ס, בהססו 

להפריע לרב בזמן עמוס שכזה.
סטירסקי  והכומר  באואר  גארי  האגי,  לכומר  מה 
בעלי  הם  האוונגליסטית?  אמונתם  מלבד  במשותף, 
לפני  האגי  הכומר  שהקים  בארגון  בכירים  תפקידים 
מאוחדים  נוצרים   C.U.F.I שנים:  מעשר  למעלה 

למען ישראל.
רבות,  שנים  במשך  היהודי  והעם  ישראל  כתומך 
את  גינה  העולם   1981 ב-  כאשר  זעם  האגי  הכומר 
ישראל והעם היהודי על תקיפת הכור בעיראק. ככומר 
של 'מגה – כנסיה' המונה מעל 20,000 חברים, ועוד 
עשרות מיליוני צופים בטלוויזיה, הוא ידע שהצהרת 
תכנן,  הוא  רבה.  התמיכה שלו תהיה בעלת השפעה 
ישראל"  לכבוד  "ערב  פעמי,  חד  אירוע  כן,  אם 
היהודית  ה'פדרציה  את  כששיתף  אך  שלו.  בכנסייה 
בסאן אנטוניו' בתכניותיו, הוא נתקל בחשדנות – ואז 
הכומר.  של  צפוי  הבלתי  לדובר  שיינברג  הרב  הפך 
"ומה  הפדרציה:  בפגישת  הקולגות  את  שאל  הוא 
אם הוא פשוט אדם טוב?" וכך המעורבות והתמיכה 
לצמוח,  החלה  האגי  הכומר  של  היהודית  בקהילה 
כמו גם הידידות האמיצה בינו לבין הרב. כאשר יצאה 
ההודעה על האירוע, הכומר החל לקבל איומים על 
חייו ואף איום בהטמנת פצצה בכנסיה. "אל תאיימו 
מעודד  רק  "זה  הלצה.  בחצי  רק  הזהיר,  בי,"  לירות 
אותי יותר". האירוע החד פעמי הפך לאירוע לאומי 
ה-34  ישראל"  לכבוד  ה"ערב  בשנה:  פעם  הנחוג 
שנתיים  ואירועים  השנה,  בקורנרסטון  יערך  במספר 

דומים מתקיימים ברוב הערים הגדולות בארה"ב. 
לפני עשר שנים, האגי החליט לקחת את הנושא צעד 
אוונגליסטים  מנהיגים   400 כינס  הוא  קדימה.  אחד 
נוצריות,  אוניברסיטאות  נשיאי  מיוחדת:  לפגישה 
ושרים חשובים.  נחשבים בתעשיית הבידור  מפיקים 
היית  ההוא,  בבניין  פצצה  שם  היית  "אם  לדבריו: 
שולח את הכנסייה האוונגליסטית 100 שנה לאחור". 
באותה ועידה, הוא חלק את רעיונותיו לגבי הקמת 
העם  ואת  ישראל  את  שיגבה  אוונגליסטי  ארגון 
המנהיגים  אליו.  להצטרף  מהם  ביקש  הוא  היהודי. 
מובלים  להיות  רגילים  שאינם  "אנשים  הללו, 
ומונהגים, כפי שניסח זאת האגי, הרימו ידיהם כאילו 
דין  עורך  שכרו  הם  באחת.  הרימן  בחוטים  מושך 
יהודי בוגר הרווארד בשם דיוויד ברוג כמנהל בפועל, 

ו-'CUFI' יצא לדרך.
בוושינגטון  שנתית  ועידה  עורך  הארגון  מאז, 
הסכנות  על  הנוצרי  העולם  את  ליידע  כדי  הבירה, 
המרחפות על ישראל ועל הקהילה היהודית, להצהיר 
על תמיכה בהם ולהוות שדולה למענם. השנה, הנושא 
נגד  מצביעים  קולות  עידוד  היה  הפרק  על  היחיד 
ההסכם  פרטית,  בהשגחה  איראן.  עם  אפשרי  הסכם 
הוכרז בבוקר יום שלישי, ה- 14 ביולי, היום בו דיברו 
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חסידי אומות העולם
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והנציגים  הסנאטורים  עם  להיפגש  הארגון  חברי 
שלהם בגבעת הקפיטול כדי שיצביעו נגדו.

בתורת נס
ישראל  את  מגבה  שהוא  אומר  האגי  ג'ון  הכומר 
והעם היהודי בגלל ש"זה פשוט הדבר הנכון לעשות. 
סוגיה  זוהי  פוליטית;  סוגיה  אינה  בישראל  תמיכה 
גורמת  כזו  שהצהרה  מבין  שיינברג  הרב  תנ"כית. 
לנו לתהות אם עלינו לבדוק את השמיעה שלנו. הוא 
זוכר שהסופר חיים פוטוק נשאל פעם מדוע יהודים 
נוצרים,  מצד  לביקורת  רבה  כה  בעוצמה  מגיבים 
והשיב שיש לנו "ניסיון מר של 2,000 שנה". הכומר 
ע"י  ונטבחו  נרדפו  שיהודים  העובדה  את  מציין 
אך  ההיסטוריה  את  לשנות  יכולים  "איננו  נוצרים: 
חובתנו ללמוד ממנה". "למרות שאנו אומרים ש'אין 
חדש תחת השמש'", אומר הרב שיינברג, "זה משהו 
היהודים  של  ההיסטוריה  במהלך  בו  נתקלנו  שלא 
והנוצרים. זה בתורת נס ולא יכול היה להתרחש בזמן 

מתאים יותר." 
במקביל, חבר במועצת גדולי התורה אמר שלמרות 
התהום הדתית בינינו זה נס מהשמיים שהקדוש ברוך 
האינטרסים  על  שמגנה  קבוצה  לעולם  מביא  הוא 

היהודיים ומקדמת אותם".
יסייע  הארגון  של  שקיומו  טוען  שיינברג  הרב 
היא  שמורשה  מבינים  "הם  שלנו.  האמונה  בחיזוק 
כרת  שה'  בכך  מכירים  "הם  אמר.  נצחית",  ירושה 
גלי,  בריש  זאת  והם מצהירים  ישראל,  ברית עם עם 
עושה  זה  פנים.  לשתי  משתמע  ושאינו  ברור  באופן 

רושם עצום".

הפילוסופיה של הארגון
כל  את  שמניעה  זו  היא  היהודית  לאומה  זיקה 
פעולות C.U.F.I. אחראי יחסי הציבור שלהם, ארי 
מורגנשטרן, הוא יהודי כפי שמרמז שמו. הוא שירת 
כנספח עיתונות בשגרירות ישראל בוושינגטון. לאחר 
שהבעתי תמיהה לגבי תמיכת הארגון ביהודים, הוא 
אמר לי שתגובה זו אינה נדירה. כשמישהו מהקהילה 
בוועידה  לראשונה  נתקל  התקשורת  או  היהודית 

השנתית של הארגון "הם המומים. הם מבינים כמה 
אמתית וכנה התמיכה בישראל ברחבי ארה"ב".

נובעת  לנושא  להיטותם  ואחרים,  הכומר  לפי 
הברית  מבחינתם,  התורה.  במילות  מאמונה  ישירות 
שכרת ה' עם אברהם אבינו והעם היהודי היא נצחית 
היהודים,  דרך  האומות  לכל  מועברת  והברכה   -
לך  בפרשת  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  כפי  בדיוק 
לך: ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶּלְלָך, ָאאֹר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ּכֹל 

ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה.
בימת  מעל  הצהיר  באטלר  קית'  שהבישוף  כפי 
הנואמים במהלך הפסגה: "ידו של הק-ל מונחת על 
העם היהודי. אלה 'המתחברים לשקע' הזה, ידו תהא 
את  רואה  האגי  הזו,  מהסיבה  עליהם".  גם  מונחת 
התמיכה בישראל כקריטית עבור אמריקה. "היום בו 
ארה"ב תפנה גבה לישראל הוא היום בו יפנה הק-ל 

את גבו לארה"ב".
העם  את  שרדפו  האומות  הן  היכן  לדבריו. 
היהודי?" הוא שואל. "איפה פרעה וצבאו, הבבלים, 
והנאצים?  העותמנים  הקדומים,  והיוונים  הרומאים 
של  הקברות  לבית  הושלכו  הללו  האימפריות 

ההיסטוריה האנושית".
"חברים  אמר:  האקבי,  מייק  לנשיאות  המועמד 
ונלהבים  להוטים  כה  אנו  מדוע  שואלים  יהודים 
לנושא. אני מסביר להם שזה אפשרי להיות יהודי טוב 
נוצרי  להיות  זה אפשרי  אין  אך  לנוצרים.  קשר  ללא 
טוב ללא קשר ליהודים". משתתף צעיר יותר, אוריה 
היא  וביהודים  בישראל  שהתמיכה  לי  הסביר  אליס, 
"סוגיית מפתח, חשובה ברמה כזו ששומה על נוצרי 
לבחור בכנסייה כשלו רק אם ראשיה תומכים בה" – 

ושרוב הכנסיות האוונגליסטיות הן פרו- ישראליות.

לגור עם כבשים
נטייתם של  את  מבין  הקולגות שלו,  כמו  באואר, 
הנוצרית-אוונגליסטית  לתמיכה  להתייחס  היהודים 
בחשדנות. בלשון המעטה הוא סבור ש"אין כאן איזו 
היסטוריה גדולה. ועדיין יש תחושה שיש כאן אג'נדה 
ערטילאי  נבואי  בטקסט  עטוף  זה  שכל  כלשהי, 

כלשהו". 
הכנסייה  של  התמיכה  כלפי  החשדנות  אולי 
חייבים  שהיהודים  מאמונתם  נובעת  האוונגליסטית 

תוכל  השנייה'  ש'הביאה  לפני  לישראל  לעלות 
עבור  דובר  ששימש  סטירסקי,  הכומר  להתרחש. 
אייפק, ארגון ציוני אמריקה וקבוצות יהודיות נוספות, 
"הבנתי  תשובתו:  בעבר.  רבות  פעמים  זאת  שמע 
שאני 'מאמין' בזה רק לאחר שידידיי היהודים הודיעו 

לי שכך הדבר!"
הרגשתי שרצונו העז של הכומר סטירסקי לשנות 
וכנה  אמיתי  הוא  לנוצרים  היהודים  בין  היחסים  את 
המזרח  אזור  של  החוץ  יחסי  על  כאחראי  לחלוטין. 
היהודית  האומה  כלפי  חם  יחס   C.U.F.I של 
הוא  לדבריו  עצמו.  על  שלקח  אישית  משימה  הוא 
"הסתובב באייפאק שנים, מנסה להבין איך להתגבר 
על הזוועה של פשעי הנוצרים כלפי היהודים בעבר".

החב"דניק  הרבי  עם  יהדות  ללמוד  גאה  הוא 
המקומי – שהחליט לפתע לתת לו שם יהודי: וולוול. 
"וולוול הוא שם חזק, שם טוב," אמר הרב. "זה זאב 
של  בעור  "זאב  בביטוי  נזכר  הכומר  אך  באידיש!" 

כבש" שמופיע במקורות. 
השם  שאולי  הבין  מכן,  לאחר  כך  על  כשחשב 
מתאים, אחרי הכל. "אתה וולוול. אתה הזאב. במשך 
העם  לעמי,  תוקף  זאב  היית  שנה  אלפיים  כמעט 
לומד לרבוץ  ובימים אלה של משיח אתה   - היהודי 
יחד עם כבשיי. אתה וולוול." זה, אמר, הוא לב ליבו 
זה  יותר,  ונדיבה  טובה  נצרות  זו  "אין  הארגון,  של 
למעשה,  ומתמיד".  מאז  להיות  אמורים  שהיינו  מה 
ספרו של הכומר סטירסקי  "בהן צדק: 10 השאלות 
מלא  כה  הוא  ציונים",  נוצרים  שואלים  שיהודים 
חמלה, מלא צער על היחס הגרוע של הנוצרים כלפי 
היהודים ונטול כל מסר מסיונרי של העברת היהודים 
חריפה  לביקורת  שזכה  כך  כדי  עד  ח"ו,  דתם  על 
המר  שניסיוננו  כמה  עד   .J4J המיסיונרי  מהארגון 
מלמד אותנו שעלינו לחפש מניעים נסתרים וזה אומר 
גינויים מאחרים  הרבה – הכומר האגי אף הוא ספג 
מאמין  אינו  מהם  שאיש  בגלל  הנוצרי,  בעולם 
הארגון  דוברי  דתם.  את  להמיר  צריכים  שהיהודים 

ממליצים לנוצרים פשוט לאהוב ולברך את ישראל.

יהודים בפסגה שערך 
.C.U.F.I

במקצועיות  מנוהלת  גדולה,  היא  הארגון  פסגת 
וים  אוה,  דרומית.  אורחים  הכנסת  רוח  ושופעת 
בריא של כיפות, אך לא מאחורי הדלפקים. האנשים 
והצרכים  הרישום  המודיעין,  דלפקי  מאחורי 
המיוחדים' יוצאים מגדרם כדי לעזור ולוודא שתקבל 
את שובר הארוחה הכשרה שלך. ברגע שמצאתי את 
דרכי לרחבת הכנסים המרכזית – רק אז ראיתי כיפות 

– ובני קהילה יהודים. זה עניין יהודי.
המשתתפים הנוצרים, לעומת זאת, נלהבים לדבר 
בית  רב  שהתלוצץ  כפי  כלפיך.  כבוד  ומלאי  אתך, 
כנסת אחד, "זה אחד המקומות הבודדים שאמרו לי 
איך  לספר  התרגשו  רבים  משתתפים  הרב'!  'כבוד 
ומדוע הם תומכים בישראל, נלחמים בחרם או פשוט 
בסביבתם.  המקומיות  היהודיות  בקהילות  תומכים 
אישה בכיסא גלגלים נתנה לי את ברכתה כשחלפתי 
על פניה, ושמחה מאוד כשעצרתי כדי לעודד אותה. 

הרב לא התלוצץ. כמשתתפים יהודים, מצאנו את 
אוטומטית  כבוד.  אורחי  של  יחס  מקבלים  עצמנו 
נשף  לאולם  שהוזמנו  האח"מים  בין  הוחשבנו 
בתום  כשר(  כיבוד  )וקיבלנו  התורמים  של  ההוקרה 
הועידה. אחרים שילמו 1000$ ויותר כדי להיכלל בין 
אמר  כוח",  לו  מעניקה  יהודית  "נוכחות  המוזמנים. 
אחד העסקנים. "הוא מכיר לנו טובה על בואנו". למן 
השנה הראשונה, היו שלושה מניינים ביום – שהיוו, 
 .C.U.F.I-ב היחיד  התפילות  סדר  את  למעשה, 
במהלך השנים, מוסדותיו של ג'ון האגי תרמו עשרות 
אתר  )ע"פ  בישראל  צדקה  למטרות  דולרים  מיליוני 
 95% דולר(.   מיליון  ל-85  קרוב  שלו  האינטרנט 
לומר  בלי  צ'ק  כתבנו  להם  לאנשים  ניתן  מהסכום 
מילה אפילו", לדברי המקור שלי. וה-5% הנותרים? 
חולים  בית  אמר.  אותנו",  מעניין  לא  פשוט  רע,  לא 
כולם  קיבלו  בנפש  ונפש  מד"א  צדק,  לניאדו, שערי 
נחלקו  הארגון  בפסגת  נואמים  האגי.  מהכומר  סיוע 


מטרתנו 
בהקמת 

הקרן למימון 
פעילות היא 

ליצור שדולה, 
ובעוד אנו 

מדברים אנו 
שולחים 

מאות אלפי 
מיילים ואלפי 
שיחות טלפון 

למשרדי 
הקונגרס. 
קיבלתי 

מספר תלונות 
השבוע 
שמספר 

השיחות מונע 
מהם לעשות 

עסקים

הכומר האגי וג'ון מק'קיין
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לשתי קבוצות: אוונגליסטים, בעיקר כמרים, שדיברו 
רובם  ומומחים,  היהודים  של  הרבה  חשיבותם  על 
הביטחוניים.  וצרכיה  ישראל  על  שדיברו  יהודים, 
נפל  הזה,  הנוצרי  הארגון  של  היהודי  המנהל  ברוג, 
לעתים בין הכיסאות: למרות שבמקור הוא מניו ג'רזי, 
הוא נאם נאום חוצב להבות מעל הבימה בכנותו את 
הכרת  הביע  ואז  לדורות'.  'בכיה  איראן  עם  ההסכם 
לכבוד  'ערב  בכנס  הנאספים  בפני  בדברו  תודה. 
דניס  והפובליציסט  האירוח  תכנית  מנחה  ישראל', 
פראגר גילה שכבן לניצולי שואה הוא תוהה תמיד מי 
מבין הגויים סביבו עשוי להיות אחד מחסידי אומות 
עם  שאני  יודע  "אני  אמר,  אתכם",  "כשאני  העולם. 
6,000 אנשים שהיו מחביאים אותי". ולאחר שנעמדו 
"הלוואי שלכל  הוסיף:  סוערות,  כפיים  תוך מחיאות 
האפשרות  הייתה  בכלל  ובעולם  באמריקה  יהודי 

לראות כיצד הגבתם כשאמרתי זאת".

קינת הגויים
מההתחלה, הכומר האגי התעקש שהארגון ו'הערב 
לכבוד ישראל' לא יהיה מסיונרי, שלא תאמר אף מילה 
על  דגש  שמים  אינם  בו  המשתתפים  דת;  המרת  על 
דחיית היהודים את המשיח שלהם אלא על העובדה 
המשיח  הופעת  את  שאפשרו  אלה  הם  שהיהודים 
לא  היהודי  והעם  התורה  ללא   – מלכתחילה  שלהם 
האפי  הכומר  נוצרית".  מלוכה  "משפחת  כלל  הייתה 
קאלדוול מכנסיית אגאפה מליטלרוק, ארקנסס, סיפר 
ידו על אבני הכותל המערבי חש  שברגע שהניח את 
מיד את נוכחותו של הק-ל. "הק-ל מעולם לא נטש את 
עמו," הכריז, כשהקהל עמד על רגליו ומחא כף. "הק-
ל מעולם לא נטש את אומתו... הכנסייה לא החליפה 

את עם ישראל; היא קיימת כדי לברך את ישראל".
הזמנים:  בלוח  טעה  הארגון  שנים,  מספר  לפני 
 C.U.F.I של  בפסגה  שלו  ישראל'  לכבוד  'הערב 
כשהטעות  באב.  תשעה  בערב  להתקיים  אמור  היה 
תאריך  את  לשנות  מדי  מאוחר  היה  כבר  התגלתה 
כדי  אחד  ביום  נדחה  המרכזי  האירוע  אך  הפסגה, 
כך  להגיע.  היהודים  האורחים  מבין  לדתיים  לאפשר 
קרה שבערב תשעה באב יהודים דתיים יצאו מוקדם 
יותר, פרשו לחדר אחר והחלו להתפלל. הם לא ציפו 
שהכומר האגי יחתום את אירועי הערב בהכרזה מעל 
חורבן  על  לקונן  הלכו  היהודים  שהאורחים  הבימה 
בית המקדש ושהוא הולך להצטרף אליהם. כך קרה 
לא-יהודים  ו-1,200  אורן  מייקל  דאז  שהשגריר 
נכנסו לחדר המרווח, ערכו הפרדה בין גברים לנשים 
והתיישבו על הרצפה להקשיב. לפי אחד המשתתפים 
במהלך  נופלת  סיכה  לשמוע  "יכולת  ערב,  באותו 

התפילה – חלקם אף בכו".

נלחמים למען היהודים
המטרות  אחת  היא  יהודים  כלפי  בשנאה  מלחמה 

פקידים  שמפעיל  הארגון,  הארגון.  של  המרכזיות 
פתחו  נוספות,  אנגלית  דוברות  ובמדינות  בקנדה 
להילחם  כדי  במיוחד  בבריטניה  לשכה  לאחרונה 

בעליית האנטישמיות באירופה.
מטרתם  הוא  מקום,  מכל  ישראל,  של  הביטחון 
זו  'אנטי-ישראלי'  שלהיות  מידה  באותה  העליונה. 
'אנטישמי'  להיות  של  החדשה  התחפושת  למעשה 
הארגון תומך בישראל תחת כובע של 'המגן על ארץ 
בו  משלהם  מקום  היהודים',  של  מולדתם  ישראל, 

יוכלו לחיות בשלום ובביטחון. 
את  חשף  הארגון  שהתקיימה,  האחרונה  "בפסגה 
בוושינגטון  שמרכזה  שלו,  פעילות'  למימון  הקרן 
העשיר  הרקורד  למרות  באואר.  של  בניהולו  הבירה 
שלו בשירות הדת והציבור, באואר אמר לי שתחושת 
ההישג הגדולה ביותר שלו נובעת מעבודתו ב"ברית 
הציביליזציה  על  הגנה  למען  ויהודים  נוצרים  בין 

הנוצרית – יהודית )מתבססת על היהדות(".
כזרוע השדולה של הארגון, הקרן למימון פעילות 
הפעולה  'תכנית  נגד  לפעול  מושלם  בתזמון  הגיעה 
האמריקאי.  בקונגרס  איראן  עם  להסכם  המקיפה' 
"כשאני בוחן את דברי הנשיא לגבי אופי מטרותינו, 
באואר,  אומר  בפועל".  וויתרו  האיראנים  מה   ועל 
של  ביותר  החמורה  הדיפלומטית  המפלה  "זוהי 
הנקודה  זו  אין  אך  מינכן".  הסכם  מאז  המערב 
את  מכחישה  מחד  איראן  בהסכם.  ביותר  המטרידה 
שנייה.  שואה  מבטיחה  ומאידך  הראשונה  השואה 
והאירופאים, לאור  נשיא אמריקאי  העובדה שדווקא 
המשא  לשולחן  לשבת  יכולים  שלהם,  ההיסטוריה 
ולא  איראנים  מנהיגים  עם  משנתיים  למעלה  ומתן 
כתגובה  מהחדר  אחת  פעם  אפילו  בגועל  לצאת 

לקריאות לרצח עם, ועוד לחתום על הסכם שמעמיד 
עצם  מעל  אירופה  של  הכלכליים  האינטרסים  את 

קיומו של העם היהודי – מזעזעת".
בשבועות  הגיעו  אליהם  בהישגים  גאה  באואר 
פעילות  למימון  הקרן  בהקמת  "מטרתנו  הראשונים: 
שולחים  אנו  מדברים  אנו  ובעוד  ליצור שדולה,  היא 
למשרדי  טלפון  שיחות  ואלפי  מיילים  אלפי  מאות 
שמספר  השבוע  תלונות  מספר  קיבלתי  הקונגרס. 

השיחות מונע מהם לעשות עסקים". 
ממשלתי  וכפקיד  מנוסה  ולוביסט  כפוליטיקאי 
גדולה  לשעבר, באואר מוביל כעת קבוצת מתנדבים 
אחר  עוקבים  "אנו  בישראל.  התמיכה  הגברת  לצורך 
למועדי  בנוגע  הקונגרס  משרדי  מטעם  ההודעות 
אזרחים  בהן  עורכים  שהם  הול'  ה'טאון  פגישות 
במהלך  הביתי  במגרש  נציגיהם  את  לפגוש  יכולים 
פגרת אוגוסט. בפגישה אחת שניהל חבר קונגרס עם 
שאנו  אנשים  היו  מהם   69 בקונטיקט,  מצביעים   70
זמן  לגבי  אותם  יידענו  לעסקה.  להתנגד  כדי  הבאנו 
ומקום הפגישה ו'ציידנו' אותם במספר נושאי שיחה 
כך שיוכלו לנהל שיחה קולחת ורהוטה בנוגע לסדקים 
חזק  קיבל מסר  קונגרס  אותו חבר  ולפרצות בעסקה. 

מאוד", סיכם.

משנים את החוק בשביל 
ישראל

מחוז  כסנטור מטעם  מכהן  קלמונס  אלן  דין  עורך 
של  הנבחרים  בבית  הדרומית  קרוליינה  של   107
הארגון,  וחבר  אדוק  כמורמוני   .2003 מאז  המדינה 
ולקהילה  לישראל  שלו  הזיקה  את  מייחס  קלמונס 
היהודית ל"סיפורי התנ"ך שלמדתי על ברכי אימי. אני 
מגיע ממחוז במדינה בו האמונה תופסת מקום ראשון 
הייתה מגיעה לאן שהגיעה  בחייך. האמונה שלי לא 
בדרום  לפחות  היהודית".  והאמונה  היהודים  ללא 
היא א-פוליטית, לדברי  ביהודים  קרוליינה, התמיכה 
מעל  "היא  בישראל  התמיכה  שלו,  במילים  קלמונס. 
אמריקאית.  פטריוטיות  של  עניין  זה  וגזע.  מפלגות 
עם  מתייצבת  קרוליינה  "דרום  למאמציו  הודות 
ישראל", הוא כיתוב חוקי על לוחית רישוי שמנפיקה 

מחלקת כלי הרכב הממונעים של המדינה. 
'חרם,  )והאנטישמית(  ישראלית  האנטי  התנועה 
ב-2011  ליבו  את תשומת  וסנקציות' משכה  הגבלות 
כצורת  בעבר  השתמשו  מפלה  "בחרם  נפגע.  והוא 
וצרות  שנאה  של  מטרות  לקדם  כדי  כלכלית  לחימה 
זה   ,1936 של  החרם  "כמו  מסביר.  הוא  אופקים", 
חתרני. מהרגע הראשון הבנתי שזו דרך נוספת להביע 

חוסר אמון ביהודים".
שתנועת  והוכיח  הסוגיה  את  חקר  קלמונס  סנטור 
קבוצת  קרוליינה.  דרום  בכלכלת  פוגעת   BDS-ה
באשדוד  ממוקם  שלה  שהמפעל  קרוליינה  'א.ל.' 

הכומר האגי 
לא לבד 

בדאגתו לרב 
שיינברג 

ולקהילתו. 
גארי באואר, 

בפטיסט 
מהדרום, 

בעברו יועץ 
לענייני פנים 

של רונלד 
רייגן ומועמד 

לנשיאות, 
התקשר אף 
הוא אל הרב 

ונשמע מזועזע 
באופן אישי. 

הסופר והכומר 
ויקטור 

סטירסקי שלח 
ס.מ.ס, בהססו 
להפריע לרב 
בזמן עמוס 

שכזה

הגרפיטי שנמצא ליד בית הכנסת בסאן אנטוניו טקסס

הפסגה השנתית של cufi, בתמונה הקטנה: המועמד לשעבר לנשיאות מייק הוקאבי נואם
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דרך ארץ 
קדמה לתורה

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

בעיצומה.  העומר  וספירת  אייר,  בחודש  כעת  נמצאים  אנחנו 
בימים אלו אנחנו מתכוננים לשבועות, חג מתן תורה. כדי לקבל 
את התורה צריכים להיות בבחינת כלי. ללא כלי מתאים לא ניתן 

להכיל את התורה. השם של הכלי הזה הוא 'דרך ארץ'. 
אמרו חז"ל: 'דרץ ארץ קדמה לתורה'. כלומר, כדי לקבל משהו 
רוחני חייבים לעשות הכנה נפשית בדרך של תיקון המידות. נשים 
לב שכל חומש בראשית עוסק בדרך ארץ: אדם וחוה, קין והבל, 
דור המבול ודור הפלגה, האבות הקדושים, לידת השבטים ומכירת 
יוסף. כל המעשים האלו יש בהם לימוד של תיקון המידות. כלומר, 

מה צריך לעשות ומה כדאי לא לעשות. 
יציאת  מיד אחרי חומש בראשית מופיע חומש שמות, דהיינו 
ארץ  לפנינו שדרך  הרי  סיני.  הר  – מעמד  התורה  וקבלת  מצרים 
כן, במה עלינו להתמקד בימים אלו שהם גם  קדמה לתורה. אם 
הכנה לתורה וגם ימי אבל על מות תלמידי רבי עקיבא? הגמרא 
נפטרו  וכולם  עקיבא  לרבי  היו  תלמידים  ש-24,000  לנו  מספרת 
בפרק אחד בין פסח לעצרת, על שלא נהגו כבוד זה בזה. הכבוד 
ההדדי שלהם היה חסר לפי מעלתם. אם כן עלינו להתמקד בימים 

אלו בתיקון הכבוד ההדדי. 
ברחוב,  רק  לא  נפרץ  ההדדי  הכבוד  סף  בדורנו  הרב,  לצערנו 
פרטי  את  ילד.  אמא  אבא  במשולש  המשפחה,  בתוך  גם  אלא 
הכבוד ההדדי כבר כתב הרמב"ם בסוף פרק טו' מהלכות אישות: 
'וכן ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה 
כגופו'. אדם חייב בכבוד אשתו יותר מגופו. כלומר, לתת לה תמיד 
היותר  הבגד  ואת  טעים,  הכי  האוכל  את  טוב,  היותר  החלק  את 
זה  נעלבת  או  נפגעת  מפני שכאשר אשה  למה?  כך  וכל  מהודר. 
נפגע בדרך כלל דרך  גבוהות מהאיש. האיש  יותר  ברמות הרבה 
השכל ומיד שוכח. האשה נפגעת דרך הרגש, וקשה לה למחול. 
לכן האיש מצווה להתנהג עמה יותר בכבוד, ולהתחשב ברגישות 
אל  עליך  ששנוא  מה  כלומר,  כגופו'.  אותה  יאהב  'וכן  הזאת. 
תעשה לאשתך! אתה לא אוהב שמבהילים אותך ומצערים אותך? 
'רק צחקתי, אסור לצחוק  אל תבהיל אותה ואחר כך תאמר לה: 
שתהא  האשה  על  ציוו  'וכן  הרמב"ם  כתב  זאת  לעומת  איתך?'. 
מכבדת את בעלה ביותר מד אי ... ויהא בעיניה כמו שר או מלך ... 
מרחקת כל מה שישנא ...'. כאן האיר הרמב"ם את המילה כבוד 
בכמה זרקורים כדי לא לפגוע באגו שלו ולהנהיג את הבית לחוף 

מבטחים. 
נסיים בדברי רבי עקיבא רבם של אותם תלמידים: ואהבת לרעך 

כמוך – זה כלל גדול בתורה.

כיבוד ילדים

ההורים  כבוד  בנושא  מילים  כמה  האלה,  הימים  ברוח  וגם 
לילדיהם. נשמע מוזר? 

אסור לנו לשכוח שגם לילד יש כבוד עצמי, גם הוא בריה וגם 
עולם הפקיד  פיקדון שבורא  רק  נשמה. הילדים שלנו הם  יש  לו 
התיר  לא  אבל  להעניש,  וגם  לחנך  לנו  התיר  הבורא  בידינו. 

להשפיל! השפלה היא דבר שנוגע לכבוד האדם.
"וירד  משפחתי  בפורום  לילד  יעיר  לא  לעולם  אבא  למשל, 
עליו" ויסגור איתו חשבון של התנהגות קלוקלת שהיתה לו במשך 
זה  ישמע, שם  לא  אחד  בצד, שאף  אותו  להוכיח  מותר  השבוע. 
דווקא  הילדה  את  לחנך  שמחליטות  אמהות  ישנן  יותר.  יתקבל 
כאשר היא עם החברה שלה. הן לא מבינות שזה כבר לא חינוך 

אלא השפלה. 
אותנו  "מוציאים  והנערות  כשהנערים  ההתבגרות  בגיל  גם 
לדבר  אלא  ולהשפילם,  בכבודם  לפגוע  לנו  אסור  מהכלים" 
אליהם בכבוד תוך שכנוע, ולא לפרק עליהם את הכעסים. ביקורת 
ומשיגה תוצאות  גורמת דחיה,  ומזלזלת  פוגעת  שנאמרה בצורה 

הפוכות מאלו שרצינו להגיע אליהם.

נאלצה לסגור את משרדה  ויש לה סניף בספארטנבורג, 
באירופה בגלל שנאה אנטי ישראלית, מהלך שהצר את 

צמיחתה הבינלאומית. 
חוק    הצעת  ניסח  קלמונס  בידיו,  הזו  ההוכחה  עם 
H.3583האוסרת על מדינת קרוליינה לבצע עסקאות עם 
כל חברה "שקשורה לחרם נגד כל אדם או ישות המבוסס 
על גזע, צבע, דת, או השתייכות לאומית". ההצעה עברה 
את הבית ברוב של 97 נגד 1, המשיכה דרך הסנאט של 
ע"י  לאחרונה  כחוק  ועברה   ,44-0 של  ברוב  המדינה 

המושל ניקי היילי.
משובט  הזה  המודל  את  לראות  רוצה  היה  קלמונס 
בכל רחבי ארה"ב – והכומר האגי מסכים לחלוטין. "אנו 
ישראל  מחרימי  "אם  הצהיר.  המחרימים",  את  נחרים 
להם  נראה  אנו  שיקבלו.  מה  זה  מלוכלך,  לשחק  רוצים 

כיצד".

הדור הבא
לא  היא  לקולג',  הלכה  מהודו  אנדרוז  כשצ'לסי 
ישראלית.   - פרו  לפעילה  או  לנוצרייה  להפוך  תכננה 
אך באוניברסיטת ליברטי המהלך הראשון היה מתבקש 
וקל, וההצעה לטיול חינם לוושינגטון הפך את אנדרוז, 
בעלת העניין הרב בפוליטיקה וממשל, להצטרף לשורות 

הארגון. 
שלוש שנים מאוחר יותר, היא נבחרה לבקר בישראל 
לדבריה,  זו,  בנקודה  הקולג'.  מטעם  שליחות  במסגרת 
ארגון  לחבר  פרט  אישי".  למשהו  הפך  רעיוני  "משהו 
הסטודנטים  עשרים  שאר  אייפאק,  חבר  ומורמוני  נוסף 
שפגשה  הראשונים  היהודים   – יהודים  היו  במשלחת 
כלפי  שביחס  ההגינות  חוסר  את  להבנתה  פרט  מעולם. 
היהודיים  והמנהגים  למסורת  התוודעה  היא  ישראל, 
לחג  כ"דומה  השבת  את  תיארה  היא  להעריכם.  והחלה 

ההודיה, רק ש'חוגגים' אותה מדי שבוע".
כשחזרה לארה"ב בעיצומה של שנת הלימודים, היא 
וויליאמס.  לידיה  הארגון,  חברת  מקולגה  הצעה  קיבלה 
קליפורניה  אוניברסיטת  שבקמפוס  הסטודנטים  אגודת 
בעיר דייויס החליטה לקרוא לאוניברסיטה להחרים את 
וחבריה  אנדרוז  אבודה,  מלחמה  שזו  ביודעה  ישראל. 
ישיבת  במהלך  צעדה  לקיים  החליטו  הפרו-ישראלים 
הישיבה,  של  החי  בשידור  צפתה  אנדרוז  האגודה. 
הזדעזעה:  היא  החדר  את  עזבו  וחבריה  וכשוויליאמס 
כמו  גבם,  לכיוון  אכבר"  הווא  "אללה  צעק  סטודנט 
מכן,  לאחר  קצר  זמן  רצח.  לבצע  העומד  ג'יהאדיסט 
רוסס  בקמפוס  היהודי  הסטודנטיאלי  האחווה  מועדון 

בגרפיטי בצורת צלב קרס.
שליברטי,  ידעה  אך  לפעול,  מוטיבציה  קיבלה  היא 
בי.די. בו  אינה מקום  נוצרית  אוונגליסטית  אוניברסיטה 

הבינה  היא  העניין  על  שחשבה  לאחר  גלים.  יכה  אס 
שהיא יכולה לגרום לכך שזה גם לא יקרה בעתיד, ולצאת 
הסטודנטים,  גוף  כנשיאת  אנדרוז,  לאומית.  בהצהרה 
הסטודנטים  אגודת  לחוקת  תיקון  והעבירה  ניסחה 
שאוסרת על האגודה לתמוך בכל החלטה או הצעת חוק 

.BDS של
ביקור  )לאחר  במזה"ת  לאחרונה  סיירה  אנדרוז 
דיכוי  על  ולמדה  נוצרית  מקבוצה  כחלק  באושוויץ( 
שיטתי של נוצרים ע"י דאעש ובהרבה מדינות מוסלמיות. 
למימון  בקרן  מפתח  כחברת  החדש  תפקידה  במסגרת 
ללוחמת  להפוך  מתכננת  היא   ,C.U.F.I של  הפעילות 

למען ישראל והעם היהודי. 

עם המבט לעתיד
היהודי  הארגון  אייפק,  פרופורציות:  על  לשמור  כדי 
הפרו-ישראלי הגדול ביותר, מונה מעל 100,000 חברים. 
ב C.U.F.I יש מעל 2.4 מיליון חברים. הוושינגטון פוסט 
מתאר את הארגון כ"ארגון הפרו ישראלי הגדול והמהימן 
ביותר". כשאיפא"ק מתיימרת לייצג את דעתם של שישה 
מיליון יהודים, הארגון טוען שהוא מייצג מעל 80 מיליון 
נוצרים אוונגליסטים. לאחר שנוטלים חלק בחוויה כגון 

פסגת C.U.F.I, קל להיסחף בהתלהבות שלהם.
מספר עסקנים, מכל מקום, מטיפים להשתדלות רציפה 
בתוך C.U.F.I וקהילת הכנסייה האוונגליסטית. ראשית, 
מספר השקפות דתיות שהארגון מקדם זוכות להתנגדות 
ע"י אוונגליסטים אחרים שחלקם יצאו נגד ישראל כחלק 

מהמחלוקת.
את  שרדפו  פלשתינים  פעילים  אותם  לכך,  מעבר 
קטנות  וכנסיות  )ארה"ב(  הפרסביטריאנית  הכנסייה 
עיניים  כעת  לוטשים  לבי.די.אס  שיצטרפו  ע"מ  נוספות 
מתוך  "אנשים  יותר.  גדולה  אוונגליסטית  כנסייה  לעבר 
ואינם  מאוד  "רגישים  המומחים,  אחד  הסביר  הארגון", 
לא  הם  שנים,  במשך  רגשיים.  טיעונים  בפני  עמידים 

הרגישו צורך ללמוד על ההיסטוריה של ישראל".
מבין  בקמפוסים,  הארגון  פעיל  ווקר,  דיוויד 
שסטודנטים אקטיביסטים זקוקים למידע ולתמיכה. הוא 
ציין במיוחד את התומכים היהודים של בי.די.אס וכינה 
מבטו  מנקודת  ראשים".  שלושה  בעלת  "מפלצת  אותם 
מסכימה:  אנדרוז  בישראל.  התומך   CUFI חבר  של 
שלנו  הטיעון  את  מרוקנת  בבי.די.אס  יהודית  "תמיכה 

מתוכן".
גלים  מכים  וערכיהם  שאמונתם  אלה  חרדים,  יהודים 
אצל הנוצרים האוונגליסטים, הם אולי המתאימים ביותר 
האנטי  הפעילים  מפי  היוצאים  השקרים  עם  להתעמת 
בהדרכת  מנומקים,  וטיעונים  עובדות  ע"י  ישראליים 
הגדולים. "זה לא בשביל כל אחד," אמר משתתף נוסף. 
"אתה חייב לעשות שאלת רב, וחייבת להיות סיבה לכך, 
שהשתתפות  מרגיש  הוא  זאת  עם  גרידא".  סקרנות  לא 
שאנו  הצהרה  עם  פשוטה  הטוב  הכרת  משלבת  יהודית 

זקוקים לידידותם ומעריכים אותה. 
באואר מאמין שככל שיגדל הידע של הנוצרים בנושא 
המזרח התיכון וההיסטוריה היהודית, כך תגבר תמיכתם 
המתרחשים  "האירועים  היהודית.  ובקהילה  בישראל 
יחד,"  ימשיכו להניע אותנו  ימשיכו להתרחש,  ושוודאי 
אנו  יחד,  לפעול  נמשיך  לא  שאם  ההכרה  "תגבר  אמר. 

מסתכנים בגרירת העולם לתוך עידן אפל נוסף".

רודפי שלום
הרב אריה שיינברג, ידידו של הכומר ג'ון האגי, גדל 
יצחק  ע"ש  הטכנולוגי  בסמינר  למד  יורק, שם  ניו  בעיר 
אלחנן ב'ישיבה יוניברסיטי', ובכוללים חיים ברלין וגור 
אריה. הוא עבר לסאן אנטוניו, טקסס, בשנת 1970, והפך 
לרב קהילת רודפי שלום. הוא חבר בהתאחדות הרבנים 

וב-RCA )הסתדרות רבני אמריקה(.
עזר  שיינברג  הרב  האגי,  ג'ון  הכומר  עם  יחסיו  בשל 
והארגון  בישראל שהכומר  העצומה  את התמיכה  לגייס 
ועד  מרבנים  יהודים,  ציבור  אישי  מס'  מספקים.  שלו 
פוליטיקאים, התארחו בביתו של הרב שיינברג כשהגיעו 

לסאן אנטוניו כדי להיפגש עם האגי. 




הכומר האגי והרב שיינברג



חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד בני ברק
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 המדינה נכנסה למערבולת כלכלית.
מראה כללי של העיר סאו פאולו
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הכאוס הפוליטי 
והכלכלי בברזיל 

גרם לכך שהקהילה 
היהודית נהייתה 

ענייה יותר
הקונגרס הברזילאי הצביע בחודש שעבר על הדחתה 

של נשיאת ברזיל דילמה רוסף  הליך ההדחה 
אמנם ארוך, אך השפעתו ניכרה באופן מיידי: המדינה 
נכנסה למערבולת כלכלית ממנה נפגעו לא מעט אילי 
הון ואנשי עסקים יהודים  תושב הקהילה היהודית 
בסאו פאולו מספר ל'כל ישראל': "יהודים שהיו בעלי 
צדקה ותרמו הרבה כסף מהרווחים שלהם למוסדות 
בארץ ישראל ובארה"ב - כבר לא תורמים בגלל שלא 
הרוויחו כסף בתקופה האחרונה"  "נתוני העלייה 

לארץ ישראל הכפילו את עצמם מאז תחילת הסאגה" 

יעקב אמסלם
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היו   ,2009 שנת  מאז  האחרונות  השנים 
אופטימיות עבור מדינת ברזיל, תגלית נפט 
בשטחה,  יותר  מוקדם  נמצאה  גדולה 
תחרויות  לארח  נבחרה  המדינה 
הכלכלה  בינלאומיות,  ספורט 
פרחה, התיירות שגשגה והיה נראה 
כי שום דבר לא יכול להעיב על עתידה 
הוורוד של המדינה. שבע שנים חלפו מאז, 

והמדינה על סף פיצוץ.
מעורבים  בה  תקדים,  חסרת  שחיתות  פרשת 
שעברה  בשנה  נחשפה  בכירים,  פוליטיקאים 
למערבולת  המשגשגת  המדינה  את  והטילה 
על  להמלצה  בהיסטוריה,  לראשונה  שהביאה 
הדחתה של הנשיאה דילמה רוסף בחודש שעבר. 
רוסף מואשמת שהעבירה כספים מבנקים ציבוריים 
את  לטשטש  בניסיון  הממשלתי  האוצר  למשרד 
מתנגדיה  בגירעון.  נמצאת  המדינה  כי  העובדה 
תקציבה  את  להגדיל  נועד  המהלך  כי  טוענים 
למערכת הבחירות שהתקיימה בשנת 2014, ואשר 

בסופה נבחרה שוב לכהן כנשיאת ברזיל. 
אסיר  יוסף,  אלברטו  כאשר  החל  הסיפור 
את  'לפתוח  החליט  כספים,  בהלבנת  שהורשע 
יוסף  אמר  יתחלחל",  הציבור  אדבר,  "אם  הפה'. 
ברטש,  ואדריאנו  ריינלדט  טרייסי  דינו,  לעורכי 
אך  דעתו,  עליו  נשתבשה  כי  חשבו  שבתחילה 
שמות  מספר  ושרבט  קטן,  פתק  לקח  האסיר 
שלדבריו היו מעורבים בפרשת השחיתות שלימים 
זכתה לכינוי המפוקפק "פרשת השחיתות הגדולה 

בהיסטוריית ברזיל".
המלאה,  הפרשה  את  האסיר  סיפר  בהמשך 
פרשה שטלטלה את המערכת הפוליטית במדינה, 
אלפי  לפיטורי  והביאה  עמוק  למיתון  גרמה 
לאחר  דינו  עורך  סיפור  בהלם",  "היינו  עובדים. 
התפוצצותה של הפרשה. "בברזיל אנחנו יודעים 
שהשחיתות היא מפלצת, אבל לא ממש יוצא לנו 

לראות אותה. הפעם ראינו אותה במלוא הדרה".
הנפט  חברת  עומדת  הפרשה  במרכז 
הממשלתית, "פטרובראס". לפני למעלה מעשור, 
קבוצה מבכירי החברה זממו להוציא כספים שלא 
כדין. לצורך כך, קבעו הבכירים עם חברת בנייה 
מהנדרש,  יותר  גדולים  סכומים  אותם  תחייב  כי 
מהמכרזים  הנותר  הכסף  את  שוחד.  תמורת 
לכיסיהם  החברה  בכירי  העבירו  המזוייפים, 
להם  שסייעו  בממשלה  בכירים  ולפוליטיקאים 

ביישום המהלך.
בכ-3  נאמד  החברה,  לבכירי  שניתן  הכסף 
מיליארד דולר, סכום אדיר על פי כל קנה מידה. 
לשעבר  עובד  של  הודעתו  לאחר  הועצם  ההלם 
הכסף  את  להשיב  בכוונתו  כי  שהצהיר  בחברה 
ָברּושקוֹ,  פדרו  העובד,  הממשלה.  לידי  הנוסף 
אמר כי רווחיו מפרשת השחיתות מסתכמים בכ-
אותו  ההתחלה:  רק  הייתה  זו  דולר.  מיליון   100
הפועלים  מפלגת  כי  וחשף  בחקירתו  העיד  עובד 
מעורבת  הייתה  שנים,  מספר  במדינה  השולטת 
בעניין וקיבלה לידיה 200 מיליון דולרים ששימשו 

למימון מערכת הבחירות שלה. 

עם פשיטת חוקרי המשטרה על משרדי החברה, 
פוליטיקאים  עשרות  ונחשפו  הסתעפה  הפרשה 
וכאלו  עין  שהעלימו  כאלו  בפרשה,  המעורבים 
המזוייפים  המכרזים  לקידום  במודע  שסייעו 
תמורת שוחד. במקביל נעצרו כ-140 אנשי עסקים 

שהיו מעורבים בהעברת הכספים.
לפני כשנה, זמן קצר לאחר התפוצצות הפרשה, 
התאספו כמיליון איש ברחובות העיר סאו פאולו 
דילמה  הנשיאה  של  התפטרותה  את  ודרשו 
לפני  קצר  זמן  לתפקידה  מחדש  שנבחרה  רוסף 
בחלק  'פטרובראס'  יו"ר  שהייתה  הנשיאה,  כן. 
מהזמן שקנוניית השוחד פעלה, חשודה כי פעלה 
עין  העלימה  הפחות  לכל  או  המכרזים,  לקידום 
מהפעילות הלא חוקית שהתרחשה מתחת לאפה. 
המפגינים נשאו שלטים בגנותה של הנשיאה. אחד 
השחיתות  "פרשות  התקשורת:  לכלי  אמר  מהם, 
הגדולות ביותר קרו בזמן הכהונה שלה והיא לא 

עשתה כלום".
של  הדחתה  הליך  החל  כחודשיים,  לאחר 
מיתון  רושמת  המדינה  במקביל  כאשר  הנשיאה, 
פרשת  מחשיפת  היתר  בין  שנבע  עמוק  כלכלי 
השחיתות, דבר שהגביר את הזעם ברחובות כלפי 
יו"ר  פתח  ההדחה  הליך  את  המכהנת.  הנשיאה 
קוניה,  אדוארדו  הקונגרס,  של  התחתון  הבית 
שהבהיר כי "איני שואב הנאה מצעד זה". בשבוע 
הליך  את  שהניע  לאחר  קצר  זמן  אגב,  שעבר, 
קוניה מתפקידו בעקבות טענות  ההדחה, הושעה 
מהם  למנוע  בניסיון  קונגרס  חברי  הפחדת  על 

להעיד נגדו בפרשת השחיתות. 
בחודש שעבר, החל הליך ההדחה באופן רשמי 
הדחתה.  בעד  הצביעה  כצפוי,  התחתון,  והבית 
ההדחה,  את  שאישרה  הקונגרס  לישיבת  מחוץ 
התאסף קהל רב שהריע לנוכח תוצאות ההצבעה. 
של  התחתון  הבית  חברי   367 התוצאות,  פי  על 
חברי   137 מול  הדחתה,  בעד  הצביעו  הקונגרס 

קונגרס שתמכו בהמשך כהונתה.
הדבר  אבל  דילמה,  של  סופה  שהגיע  "ייתכן 
אינו מעיד בהכרח על קצו של המשבר בברזיל", 

אם  "קונגרסו  ארגון  מייסד  קוסטה,  סילביו  אמר 
הגיבה  הנשיאה עצמה  הנלחם בשחיתות.  פוקו" 
העצב  "למרות  כי  ואמרה  הקונגרס  להחלטת 
ואומץ  כוח  לחימה,  רוח  בי  נותרו  עדיין  הגדול, 

לב ,שבעזרתם אאבק באי צדק הזה".
את  טלוויזיוני  בראיון  האשימה  יותר,  מאוחר 
מתנגדיה בבישול המהלך להדחתה. "הם זוממים 
לערער  יום,  לאור  גלויה,  בצורה  מזימות  כעת 
הנשיאה  טענה  נבחרת",  נשיאה  של  לגיטימיות 
רוסף ברומזה על סגנה מישל טמר שחפץ לקבל 

לידיו את מושכות השלטון. 
אל  תצא  אם  הנשיאה,  של  שהדחתה  אלא 
הפועל באישור הסנאט, לא תביא לפתרון הסאגה. 
המיתון הכלכלי העמוק בו נמצאת ברזיל, יחד עם 
העלייה באינפלציה, מעמידים את המדינה בפני 
במקומה  ימונה  תודח,  באם  אפשרי.  בלתי  מצב 
במעורבות  חשוד  הוא  שגם  טמר,  מישל  סגנה, 
הסנאט,  ובפני  מקומה  את  ימלא  טמר  בפרשה. 
לערוך  ימים   180 יעמדו  הנשיאה,  את  ישעה  אם 
על  נוספת  הצבעה  תתקיים  שבסופו  משפט  לה 
שלישים  שני  תשיג  לא  ההצבעה  באם  הדחתה. 
מכלל הסנאטורים, הרי שהיא תמשיך בתפקידה. 

בשעת כתיבת שורות אלו, לא ידוע מה החלטתו 
הליך  יחל  הנראה,  ככל  אך  הסנאט,  הסופית של 
של הדחה, שכאמור יארך זמן רב. בשבוע שעבר, 
ועדה מיוחדת מטעם הסנאט המליצה להדיח את 

הנשיאה.

"המשבר פגע בקהילה 
היהודית"

ביבשת  בגודלה  השנייה  היא  ברזיל,  יהדות 
אמריקה הדרומית והמרכזית בניהם. בני הקהילה 
לערך  נפש  כ-150,000  מונים  במדינה  היהודית 
החיים  תחומי  בכל  אינטגרלי  חלק  ומהווים 
סאו  במדינת  חיה  הגדולה  הקהילה  במדינה. 
דה  בריו  היא  בגודלה,  השנייה  והקהילה  פאולו 
ז'ניירו. נוסף לכך ישנם קהילות קטנות, הפזורות 

בכל רחבי ברזיל. 
עבור  משמעותי  למרכז  נחשבת  פאולו  סאו 
'שלוחים' )יהודים המתרימים את עשירי הקהילה 
עשיריה  י.א.(,   – שונות  מטרות  עבור  היהודית 
לא  קרויים  שמם  ועל  הרבה,  בנדיבותם  ידועים 
מעט מבני מוסדות תורניים אותם תרמו מכספם. 
במדינה  פוליטי  הגיאו  המצב  מסתבר,  כעת 
לירידה  הביאו  העמוק,  המיתון  על  והשלכותיו 
דרסטית בהיקף התרומות שהיו ניתנות דרך קבע. 
ש', תושב הקהילה אשר ביקש להישאר בעילום 
אין ספק שהקהילה  כי  ישראל',  ל'כל  סיפר  שם, 
לא  זה  "אמנם  מההתפתחויות.  נפגעה  היהודית 
"אבל  ש',  אומר  לאכול",  מה  שאין  למצב  הגיע 
המשבר  של  מתוצאה  שנוצר  הכלכלי  המשבר 
ל'שלוחים',  לתרום  מיהודים  מונע  הפוליטי, 

אפילו יהודים שתרמו בעבר כסף רב". 
כאן  הייתה  האחרונות,  שנים   12 "במשך 
בתקופה  הפועלים.  מפלגת  של  שמאל  ממשלת 
הזו היו שנים טובות, בעיקר מצידם. אבל במקביל 
בחברת  לתאר  שאין  ברמה  שחיתות  כאן  הייתה 
הגדולות  החברות  מה-10  הייתה  שפעם  הנפט 

אם ראש 
ישיבה היה 

מצליח בעבר 
לאסוף סכום 
טוב לישיבה 
שלו, היום 
בקושי הוא 

מצליח לאסוף 
חצי מהסכום. 
אנשים עכשיו 
מאוד זהירים 
עם כספם, 
לא סוגרים 
עסקאות עד 
שלא יודעים 
שזה 100% 
הצלחה. גם 

אחרי זה, הם 
נזהרים עוד 
יותר כי לא 
יודעים מה 
ילד יום כי 
המצב לא 
בטוח אז 

לא לוקחים 
סיכונים

בנייני משרדים לאורך נהר פיניירוס

בניין הקונגרס הלאומי של ברזיל בבירה ברזיליה
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בעולם. בגלל שבחברה יש שליטה של הממשלה, 
הפוליטיקאים היו ממנים את האנשים שלהם ועל 
ידי זה היו מציבים לאנשי העסקים תנאי לפיו רק 
מי שתורם למפלגה, יעשה איתם עסקים". לדבריו, 
כלכלית,  מבחינה  יהיה  מה  יודעים  שלא  "בגלל 
ולכן  כאן,  להשקיע  באים  לא  הזרים  המשקיעים 

המצב הכלכלי לא טוב". 
בעיקר  נפגעה  היהודית  הקהילה  ש',  לדברי 
מחמת העבודה כי עסקיהם של חבריה מבוססים 
על נדל"ן שהיה בשנים האחרונות רווחי במיוחד, 
"אחד התחומים שבו נפלו כאן, זה שוק הנדל"ן. 
לפני כמה שנים היו רווחים עצומים בנדל"ן ומחירי 
היהודים  עצמם.  את  הכפילו  והדירות  הקרקעות 
הרוויחו מזה הרבה מאוד כסף. אותם יהודים היו 
בעלי צדקה שתרמו הרבה כסף מהרווחים שלהם 
למוסדות בארץ ישראל ובארה"ב אך הם כבר לא 
תורמים שהרי לא הרוויחו כסף בתקופה האחרונה 

בגלל המצב שנוצר". 
"היום  פגע,  הדבר  הקהילה  חברי  בשאר  גם 
קודמות.  מתקופות  עניה  יותר  היהודית  הקהילה 
ברמת  שירדו  היום  אנשים  יותר  הרבה  יש 
מחמת  גם  היתר  בין  נובע  הדבר  שלהם".  החיים 
האינפלציה הגבוהה, ושירותי הבריאות הירודים. 
שנזקק  מי  וגם,  כאן.  לחיות  כסף  הרבה  "עולה 
הון  שעולה  פרטי  לביטוח  פונה  רפואי,  לטיפול 
ממש  הממשלה  מטעם  הבריאות  ששירותי  בגלל 
מצב  הולידו  הללו  ההתפתחויות  כל  גרועים. 
חדש. יש מוסדות בעיר שעוזרים לאותם משפחות 
שנפלו כלכלית ברמה קשה יותר. אבל גם להם יש 

יותר פניות ופחות סיוע מאנשים שתרמו להם".
"אנחנו", מוסיף ש'. "מסייעים למשפחות לפני 
איך  במיוחד  וראינו  וסוכות.  פסח  כמו  החגים 
השנה באו הרבה יותר בקשות. הכל בגלל הכאוס 

במדינה, אף אחד לא יודע מה יהיה".
בעילום  להישאר  חפץ  שכקודמו,  נוסף  תושב 
שם, אמר כי "אם ראש ישיבה היה מצליח בעבר 
בקושי  היום  שלו,  לישיבה  טוב  סכום  לאסוף 
עכשיו  אנשים  מהסכום.  חצי  לאסוף  מצליח  הוא 
עד  עסקאות  סוגרים  לא  כספם,  עם  זהירים  מאוד 
זה,  אחרי  גם  הצלחה.   100% שזה  יודעים  שלא 
הם נזהרים עוד יותר כי לא יודעים מה ילד יום כי 

המצב לא בטוח אז לא לוקחים סיכונים".
ישראל,  לארץ  בעליה  לגידול  גרם  אף  המצב 
שבשנה החולפת הכפילה את עצמה. "יש גל של 
עליה לארץ. רק בריו דה ז'ניירו, כמעט כל שבוע 

יש משפחה שעושה עליה".
שבעבר  התושב  מוסיף  שנפלו",  יהודים  "יש 
פתוח  שהיה  מפעל  "לדוגמה,  בישראל.  התגורר 
שבוע שלם כולל יום ראשון שכאן זה יום חופש, 
כיום הוא כבר מקצץ ופותח בחלק מימות השבוע. 
רק  מחזיקים  יותר מ70%.  עובדים  קיצוץ של  יש 

את מי שחייבים.

סימנים של 
אופטימיות

המרכזית  העילה  היה  הירוד,  אמון המשקיעים 
עוררו  השחיתות,  עם  יחד  אשר  המיתון  לפרוץ 
בשוק  שדווקא  אלא  הברזילאי.  ברחוב  רב  זעם 
חלה  מדינה,  בכל  חשוב  פיננסי  מרכיב  ההון, 
עליה בחודשים האחרונים בברזיל. אחד המדדים 
המשמעותיים בברזיל נקרא ''מדד בווספה'', שזינק 
זאת  אחוז,  מ23%  בלמעלה   2016 שנת  מתחילת 
היה המדד העיקרי שגרם להפסדים  לאחר שהוא 
של משקיעים רבים בשנת 2015. הפסדים שנבעו 

כאמור עקב המשבר הכלכלי שהיה במדינה. 
השינויים  את  ראו  בעולם,  ההשקעות  מנהלי 
המדינה.  של  מחדש  לצמיחתה  להביא  ועשויים 
מעריך  חוב,  אגרות  קרן  מנהל  פיין,  אריק 
לי  הציעו  "אילו  תתייצב.  ברזיל  של  שכלכלתה 
להשקיע בברזיל על סמך הצצה באחד משני כדורי 
בדולח, כשבאחד ניתן לראות את מחירי הסחורות 
בעתיד ובשני את ההתפתחויות הפוליטיות, הייתי 
בוחר בכדור הבדולח הפוליטי", הוא אומר. "ענף 
מחירי  של  מצבם  שכן  כמובן,  חשוב  הסחורות 
משפיעים  בנפט  ההשקעות  ועתיד  הברזל  עפרות 
השחיתות  שערוריית  עקב  אך  ברזיל,  כלכלת  על 
בברזיל  הנכסים  מחירי  הפוליטית,  והאי-ודאות 
למחירי  קשורים  שאינם  גורמים  הרבה  משקפים 

הסחורות".
'ראלי'  הזה  בשלב  צריכה  לא  "ברזיל  לדבריו, 

שלהם  שההתאוששות  מספיק  הסחורות.  במחירי 
הפוליטיות  ושההתפתחויות  סביר,  בקצב  תימשך 
שמשקיעים  אנשים  רצון.  משביעות  יהיו  בברזיל 
ההכנסות  צמיחת  על  יותר  מסתכלים  במניות 
ותזרימי המזומנים, בעוד אנשים שעוסקים באג"ח 
בכירים  עם  נפגש  כשאני  אז  במאזן,  ממוקדים 
על  הזמן  כל  אתי  שמדברים  כלשהי,  בממשלה 
צמיחה, אני נוהג לומר: 'אם כל מה שאתם רוצים 
זה צמיחה - אני יכול לתת לכם צמיחה. השאלה 
יגיע  זה  ולאן  שלכם,  למאזן  יעשה  זה  מה  היא 

במרוצת השנים'".
"אנחנו אוהבים את ברזיל - בעיקר את האג"ח 
גם את האג"ח  גובר  הדולריות שלה, אבל באופן 
משלמות  שהן  מכיוון  כל  קודם  מקומי.  במטבע 
אומר.  הוא  הבסיס",  לנתוני  ביחס  גבוהה  פרמיה 
סיבות:  מעניין משתי  ברזיל  של  הפיננסי  "המצב 
האחת היא שכמדינה שהיא מלווה נטו, כלומר יש 
לה יותר יתרות מטבע מאשר חוב בדולר, ויש לה 
ניהול חוב פעיל, היא תקנה בחזרה אג"ח. כלומר 
מה  שנית,  הדולריות.  באג"ח  למחירים  רצפה  יש 
הפחות  לכל  משמעו  הפוליטית,  ברמה  שקרה 
ממשלה שתוביל רפורמות משמעותיות. זה יקרה 
את  זאת  בכל  תשלים  הנוכחית  הממשלה  אם  גם 
ממשלה  מבטיח  זה  לא,  ואם  שלה.  הקדנציה 
הנשיאה  הדחת  שתהליך  לאחר  רפורמיסטית 

יסתיים".
את  מערערת  השחיתות  פרשת  פיין,  להערכת 
האחיזה של המפלגה השלטת בברזיל והמשמעות 
האג"ח  בעלי  בעבור  יותר  טובה  מדיניות  היא 
השחיתות  פרשת  "להערכתי,  הבחירות.  אחרי 
לא תסתיים בהדחה. היא תמשיך להתגלגל. אבל 
שהמערכת  העובדה  את  רואים  המשקיעים  רוב 
המשפטית שם כה עצמאית, שהיא יכולה לעמוד 
מול מנכ"לים ופוליטיקאים רבי כוח כעניין חיובי 
מאוד. בטווח הקצר, זה יוצר הרבה בעיות כמובן, 
אבל השאלה היא אם החדשות הרעות מתומחרות 
יותר מהחדשות הטובות. הרי בטווח הארוך, הכוח 

של מערכת המשפט הוא דבר טוב".
טנדם  ההשקעות  בית  מנכ"ל  ברית,  ארז 
אג"ח  בין  להבחין  צריך  כי  וטוען  מוסיף  קפיטל 
החוב  "ככלל,  מקומי.  במטבע  לאג"ח  דולריות 
למאזנים.  ביחס  גבוה  הוא  בברזיל  החברות  של 
אם אנחנו מדברים על מטבע מקומי, כרגע כל מי 
שהשקיע נהנה מתשואה גבוהה, בזכות התחזקות 
עם  להתמודד  מנסה  הממשלה  אבל  הריאל,  של 
פירות  גם  אולי  ונראה  תימשך,  התנודתיות  זה. 
למאמצי הבנק המרכזי למנוע את ההתחזקות של 
המטבע המקומי — ואותם משקיעים שרוו הרבה 
את  למצוא  עשויים  הראשון,  ברבעון  נחת  מאוד 

עצמם בכיוון השני ברבעון הזה או ברבעון הבא.
בשווקים  באג"ח  שלהשקיע  אומר  אני  "אז 
מתפתחים במטבע מקומי, בעיקר בברזיל עם כל 
הרים.  רכבת  על  להיות  כמו  זה  שם,  שקורה  מה 
לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה. צריך 
המניות  בשוק  לעליות  גם  סבלנות.  מאוד  הרבה 
של ברזיל מציע ברית להתייחס בזהירות. בורסת 
זה  ברזיל אכן מובילה השנה מבחינת הביצועים. 
לגבי  המשקיעים  של  מאופטימיות  בעיקר  נובע 
הרפורמות שיגיעו בעקבות הסקנדל הפוליטי ועל 
רקע העלייה בשוקי הסחורות. השוק ימשיך להיות 

תנודתי, כי גם להזיז ממשלה זה תהליך מורכב".


האסיר לקח 
פתק קטן, 

ושרבט מספר 
שמות שלדבריו 
היו מעורבים 

בפרשת 
השחיתות 
שלימים 

זכתה לכינוי 
המפוקפק 
"פרשת 

השחיתות 
הגדולה 

בהיסטוריית 
ברזיל"

הבורסה בסאו פאולו
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מה מביא את הרב יעקב 
נגן, ר"מ בישיבה הגדולה 

בעתניאל, לטוס לאוניברסיטת 
אל-זאהר בקהיר, שנחשבת 

למוסד הלימוד החשוב ביותר 
של האיסלאם הסוני, יחד 
עם קבוצה של אנשי דת 

דתיים וחרדים  בראיון ל"כל 
ישראל" מסביר הרב נגן שרק 

באמצעות אנשי הדת ניתן 
להשיג שלום אמת

שמעון דדון
ורועש, האביב הערבי חלף, דאע"ש  גועש  כשהמזרח התיכון 
נוגס בעוד ועוד שטחים - ישנם אנשים המנסים לקדם את השלום 

בדרך קצת אחרת. דרך הדת.
מוסלמים  בין  בין-דתי  דיאלוג  המקיימים  באנשים  מדובר 
הרעיון  ובכלל.  התיכון  במזרח  השלום  לקידום  כדרך  ויהודים 
מאמינים  הדתות  שבשתי  העובדה  הוא  היוזמה  מאחורי  שעומד 

בקל אחד שמאחד את כולם.
בעתניאל  הגדולה  הישיבה  ר"מ  נגן,  יעקב  הרב  עם  שוחחנו 
יוסף  ופרופ'  חרדית,  שלום  פעילת  אברמסון,  רבקה  עם  שיחד 
סאלם  עומר  ד"ר  השייח'  ידידו,  את  לבקר  למצרים  יצאו  רינגל, 
במטרה לקדם את השלום. במהלך המסע שערך לפני כחודשיים, 
ביקרה הקבוצה באוניברסיטת אל-זאהר בקהיר, שנחשבת למוסד 

הלימוד החשוב ביותר של האיסלאם הסוני.
יורק, ארצות הברית.  נולד במנהטן שבניו  נגן  יעקב  הרב ד"ר 
למד בישיבה התיכונית של ישיבה יוניברסיטי ובישיבת שעלבים. 
לאחר מכן למד בישיבה יוניברסיטי לתואר ראשון בלימודי יהדות 
הסמכה  בחינת  גם  עבר  ולצדם  ישראל  עם  בתולדות  שני  ותואר 
הר  בישיבת  ללמוד  והחל  לישראל  עלה   1993 בשנת  לרבנות. 

עציון. בשנת 1997, החל ללמד בישיבת עתניאל. 
ישראל  במחשבת  דוקטורט  תואר  נגן  הרב  קיבל   2004 בשנת 
מהאוניברסיטה העברית. נושא הדוקטורט שלו היה "ניתוח של 
- חג הסוכות  מוטיבים בהלכות חג הסוכות בספרות התלמודית 
במחשבת ההלכה". העבודה שילבה את חקר התלמוד ומחשבת 
ישראל. בשנת 2006 נסע נגן לדרמסאלה שבהודו מתוך עניין ביחס 
בין היהדות לרוחניות של המזרח. חלק מהסיפורים והחוויות שלו 
בדרמסאלה תוארו בספרו "להתעורר ליום חדש - תורות וסיפורים 

מהחיים", שיצא בשנת 2011.
במרץ 2016 ביקר הרב נגן באוניברסיטת אל-אזהר בקהיר, מוסד 
הלימוד החשוב ביותר של האסלאם הסוני. הוא ערך פגישות עם 
פרופסורים מהאוניברסיטה שעסקו ביחס בין האסלאם והיהדות, 

מתוך רצון ליצור בסיס לדו קיום בין הדתות.
בין- במפגשים  נגן  עוסק  פרומן,  מנחם  הרב  ידידו,  בעקבות 

שמכיוון  תפיסה  מתוך  בישראל,  מוסלמים  מנהיגים  עם  דתיים 
שמקורם של חלק מהבעיות במאבק הישראלי-פלסטיני הוא דתי 
"אגודות  במסגרת  הדתי .  מהתחום  הפתרונות  את  גם  להביא  יש 
המפגש הבין-דתי", הוא מרכז קבוצה של רבנים שנפגשים באופן 
קבוע עם מנהיגי דת מוסלמיים, בעיקר מאזור חברון ורמאללה . 
של  קבוצה  שהיא  אברהם",  מורשת  ב-"איחוד  גם  פעיל  הוא 
יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים שחיים במדינת ישראל וברשות 

הפלסטינית, הפועלים יחד ליצר שלום בין-דתי באזור ישראל. 
אחד  נגן  היה  דומא,  בכפר  דוואבשה  משפחת  רצח  לאחר 

מהמארגנים של עצרת תפילה ומחאה של מתנחלים נגד הרצח .
"חיפשתי טיסה לקהיר אבל לא מצאתי", פותח נגן את הראיון, 
"בסוף הצטרפתי לטיסה שיוצאת מתל אביב עם שגריר ישראל, 
הקונסול והמאבטחים". זה היה תחילתו של מסע שערכה הקבוצה 
לפני כחודשיים. המסע המרתק הוליד תובנות מעניינות והסתיים 

בשלום שאינו מובן מאליו.
האוניברסיטה היא מעוז אסלאמי, אמנם סוני מתון, אך כזה 

שלבטח לא מחבב יהודים. איך קיבלו אתכם?
"התלבשנו כמוסלמים. הייתה לי כיפה לבנה גדולה של איש דת 
מוסלמי, ורבקה )עמיתתו לנסיעה - ש.ד( לבשה בגדים בשכבות 
והרכיבה  ומלמעלה  מלמטה  הראש  את  שכיסתה  ומטפחת 
משקפיים. אי אפשר היה לחשוב שאנחנו ישראלים. במלון למשל 

חשבו שאנחנו פקיסטנים".

הסנהדרין של האסלאם
"להגיע לאוניברסיטת אל-אזהר היה מאוד מפתה", מספר נגן 
כשאנו שואלים אותו אודות הביקור. "קשה להגזים בחשיבות של 
המקום, הוא כמו הסנהדרין של האסלאם. אחת האוניברסיטאות 
של  הגדול  השייח'   .972 משנת  כבר  שקיימת  בעולם,  העתיקות 
המופתי  טנטאווי,  סייד  מוחמד  מזמן  לא  עד  היה  האוניברסיטה 
של מצרים שמוכר בתור הסמכות הסונית הערבית הבכירה ביותר. 

את  תיאר  שבו  אנטישמי  מסמך  כתב  טנטאווי  ה-70  "בשנות 
למה  מסביר  זה  ורעה.  מושחתת  מהות  להם  שיש  כמי  היהודים 
המוסלמי.  בעולם  מהגבוהים  הוא  האנטישמיות  שיעור  במצרים 
ואנטי-ישראלית,  אנטישמית  מאוד  היא  שם  שנושבת  הרוח  אז 
מהכנסת  רצון  שבעת  שלא  אסכולה  יש  הקלעים  מאחורי  אבל 

הפוליטיקה לתוך הדת". 
יהודית.  ופרו  הפוכה  דעה  מייצג  סאלם  עומר  ד"ר  שייח' 
"כי  נגן,  מסביר  טנטאווי",  של  פלוגתא  הבר  שהוא  לי  "התברר 
קריאה  וקרא  באסלאם  יהודים  מחקר,  נושא  אותו  את  לקח  הוא 
הם  הספר,  עם  הם  הקוראן  פי  על  שהיהודים  לגמרי:  הפוכה 

במעמד מאוד מכובד". 
עד כמה לדעתך היה הביקור משמעותי?

"אתה יכול לדבר בתיאוריה על יהודים, אבל אחרי שאתה פוגש 
בהם, אתה צריך להתמודד עם אותו מפגש שמחולל בך משהו. 
זאקי עוואד, הדיקן של בית  לנו מפגש מרתק עם ד"ר בכר  היה 
הספר לחוק הדת של אל-אזהר. התחום שלו הוא השוואת הקוראן 
לתורה ולברית החדשה. כל החיים שלו הוא לומד תורה ואף פעם 
כל  את  רב  לשאול  הזדמנות  לו  הייתה  פתאום  יהודי.  פגש  לא 

השאלות שהצטברו אצלו כל השנים.
ופרופסורים,  "נכנסנו למשרד שלו, חדר ענק מלא בתלמידים 
והייתה לנו שיחה קשה. בשלב מסוים הבנתי שאני יכול לענות כל 
היום על שאלות וייווצרו רק אנרגיות שליליות, כי הוא תוקף ואני 
עונה. אז עברתי לשפה שונה וחיובית. הראיתי להם אמירה זהה 
שמופיעה במשנה היהודית ולהבדיל, בקוראן: "כל המציל נפש 
החיים  קדושת  של  המהות  זו  ומלואו".  עולם  הציל  כאילו  אחת 

שנמצאת בשתי הדתות".

המעצר בקהיר
הכנסת  בית  את  לראות  הישראלית  השלישייה  הלכה  בלילה 
היום  בשעות  היטב.  שנשתמר  יפהפה  מבנה  בקהיר,  המרכזי 

מעתניאל לקהיר

מבנה אוניברסיטת אל-זאהר המצרית
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כמה יהודים 
יש במצרים?

היהודית  הקהילה  נשיאת   ,60 כבת  אישה  מגדה,  במשרדים  יושבת 
למוסלמים  מחופשים  כשהם  בכללם.  והיא  נשים  שש  שמונה  במצרים, 
אדוקים, צילמו השלושה את הבניין. התחפושת הייתה ככל הנראה כל 
פיגוע  מתכננים  שהם  בחשד  אותם  עצרו  ששוטרים  עד  משכנעת,  כך 
בבית הכנסת. הדרכונים שלהם נלקחו מהם ורק אחרי שעה מתוחה, הם 

שוחררו לדרכם.
חווייה לא פשוטה, שלא לומר מסוכנת.

פרופסור  עם  להיפגש  כשנסענו  הייתה  יותר  המפחידה  "החוויה 
הרב  חי  שבה  המערבי  במדבר  העיר  פיום.  העיר  של  מהאוניברסיטה 
סעדיה גאון. נסענו בליווי חיילים שמלווים תיירים. בכניסה הכניסו אותנו 
יהודים.  שאנחנו  הבין  הוא  ואז  המנהלים,  אחד  של  למשרד  בחביבות 
בבת אחת ראיתי את השנאה מולי. הוא התחיל לצעוק עלינו, ושאל אם 
התפללנו על ילדים פלסטינים שנהרגים. אמרתי לו שכן, ושאלתי אותו 
דפנה  על  לו  לספר  ורציתי  יהודים שנהרגים  ילדים  על  הוא מתפלל  אם 

מאיר, השכנה שלי שנרצחה. 
שלו,  במגרש  אנחנו  למשטרה.  וקרא  מהמשרד  אותנו  הוציא  "הוא 
לנו את הדרכונים  לקחו  סביבנו.  והתגודדות  באוויר  זעם  ויש  חזק  איש 
האמריקאים, ואני מבין שתכף יקלטו שאנחנו ישראלים. מילה אחת לא 
נכונה ואני לא יודע מה יקרה. הם יכולים להיות גיבורים ולהגיד שתפסו 
סוכני מוסד. כבר היו מקרים שאנשים ישבו שנים בכלא המצרי רק למען 
יראו וייראו. כל מה שרציתי באותו רגע זה להגיע לקהיר הקוסמופוליטית.
עם  נפגשנו  גם  זה,  רק  ולא  אותנו  שחררו  צפוי  לא  באופן  "בסוף, 
הפרופסור שאותו רצינו לפגוש מלכתחילה, שאמר לנו: 'כולנו הבנים של 

האל ולכן אנחנו אחים'". 
מסר לסיום.

"אני חושב שאם תהיה המשכיות לביקור שלנו, זה ממש יכול לעשות 
יותר בעולם הסוני", הוא  שינוי באל-אזהר, ומשם להוביל לשינוי רחב 
אנשי  עם  יהדות  נציגי  של  מפגש  עכשיו  מארגן  "אני  ומוסיף,  מסכם 
תקווה  לתת  אפשר  היהדות  בעזרת  אך  בים,  טיפה  זו  אמנם  אסלאם. 

ולשבור את חומות הפחד".


קצת  הרבה.  לא  במצרים?  היום  יש  יהודים  כמה 
נכון  יותר  בקהילה,  חברים  יהודים  מעשרים  יותר 
מעל  ורובן  ובאלכסנדריה  קהיר  בבירה  החיות  חברות, 
יהיו  לא  להניח שכבר  סביר  שנים  כמה  "בעוד   .75 גיל 
תוכניות  מנהל  עמיאל,  סם  אומר  במצרים",  יהודים 
בכיר בג'וינט, הממונה בין היתר על הקשר עם שאריות 

הקהילה היהודית הוותיקה והמפוארת של מצרים. 
נשיאת הקהילה בשנתיים האחרונות היא מגדה הרון, 
עורכת דין מצליחה בשנות השישים לחייה, וככל הנראה 
היהודייה הצעירה ביותר במדינה. היא הנציגה היהודייה 
הקהילה,  חברות  צורכי  לכל  ודואגת  במדינה,  הבכירה 

רובן אלמנות בגילאים מבוגרים ביותר. 
מתאר  האזרחית",  בחברה  בעיקר  פעילה  "מגדה 
סם עמיאל, שפגש אותה כמה פעמים ושומר איתה על 
קשר מתמיד בטלפון ובאמצעות הרשת המקוונת. "היא 
מצרים.  מדינתה,  את  אוהבת  מאוד  פטריוטית,  מאוד 
גם אבא שלה היה דמות בפוליטיקה של מצרים, מאוד 
אנטי-ציוני". האב, עו"ד שחאטה הרון, היה קומוניסט 
את  מגדה  מגדירה  וכמוהו  הציונית,  לתנועה  שהתנגד 

עצמה – קודם מצרית ורק אחר כך יהודית.
של  המיתולוגית  הקהילה  מנהיגת  ויינשטיין,  כרמן 
ביקשה  הרון  מגדה  כשנתיים.  לפני  נפטרה  מצרים, 
בהיעדר  כמובן,  ונבחרה  דמוקרטית,  בצורה  להתמודד 
מה  של  הקשה  המצב  בשל  מולה,  אחרים  מתמודדים 
כרמן  שימשה  עשורים  שני  במשך  מהקהילה.  שנשאר 
סגנית הנשיא ולאחר מכן נשיאת הקהילה היהודית של 

קהיר. 
"אחרי פטירתה של כרמן, מגדה ואחותה נדיה לקחו 
היהודיות  בקשישות  לטפל  האחריות  את  עצמן  על 
של  בהלוויה  השתתף  הוא  עמיאל.  מספר  בקהיר", 
ומעניין,  מרגש  מאוד  "היה  כי  ומספר  ויינשטיין, 
גדול".  כבוד  לה  נתנו  השתתפו.  ממשל  נציגי  ואפילו 
נדיה, ששימשה סגניתה של מגדה, נפטרה לאחר שנה, 
הוכרז באתר הרשמי של הקהילה באותה  כך  ובעקבות 
שנה כי לא יתקיימו אירועים בחג הפסח - דבר חריג ללא 

ספק.



מעתניאל לקהיר

באוניברסיטת אל-זאהר בקהיר עם פרופ' עומר סלאם באוניברסיטת אל-זאהר בקהיר בהודו

 בפירמידות
במצרים
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"יש לנו מזל שאנחנו יהודים, שאפילו 
כשאנחנו פורשים לפנסיה מהעבודה, יש 

לכל יהודי את האהבה ללימוד התורה"

יך בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם ר' בן ברבר

ר' בן ברבר, איש עסקים ומראשי העסקנים הציבוריים בניו יורק

מה הזיכרון הכי מוקדם שלך?
"נולדתי בפ''ת, ואני זוכר איך שאבי ע"ה לקח אותי בגיל 3 לחידר ללמוד א' ב'. אני 

זוכר שעטפו אותי בטלית ואיך שהרב'ה התחיל לקרוא איתי ושם את הדבש על 
הא' ב'. היה לנו בפ''ת חידר של באבוב, ששכן בביהכנ"ס 'אחים ורעים'. לא 

אשכח את זה".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב. הוא היה דמות של אדם גדול שירד 
זה הוא הצליח להיכנס ללב של הבן אדם  ודרך  ואחד,  כל אחד  לרמה של 

ולהשפיע עליו. הוא דיבר אתו בגובה העיניים".
איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?

"'קדושת ציון', של האדמו"ר השני מבאבוב, רבי בן ציון הי"ד. וכן ספר 
להתנהג,  איך  אדם  לבן  חיים  דרך  נותן  הלבבות'  'חובת  הלבבות'.  'חובת 

אתה  אם  בין  אדם,  בן  אותו  אתה  שאתה,  מצב  באיזה  משנה  שלא  ולדעת 
גדול או קטן. כל האנשים הם שווים, והשאלה מה עושים עם החיים שלנו. ואילו 

ה'קדושת ציון' התווה בפניי את הדרך החסידית".
אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

"הייתי רוצה לחזור לשנים בהן הייתי לצדו של האדמו"ר המהרנ"צ זיע"א מבאבוב. 
הן היו שנים בלתי נשכחות. כל רגע לצדו היה בלתי נשכח. עוד לפני 

שהוא נהיה אדמו"ר הייתי החברותא שלו, למדנו יחד בחברותא 
כמעט כל לילה, ממש עד הלילה לפני שהוכתר לאדמו"ר. לפני 

חבריי,  ולא  אני  לא  הצלחתי,  לא  פעם  אף  כאדמו"ר,  שכיהן 
להגיע לגדולתו. הוא כל כך ירד לעם, שאף פעם לא הצלחנו 
לעמוד על גדולתו. רק אח"כ תפסנו לצד מי היינו. אני זוכר 
שהיינו לומדים, וכשהוא היה מסביר לי קטע בגמרא הוא 
ננעצים  מחטים  מרגיש  והייתי  בעיניים,  לי  מסתכל  היה 
קשה  היה  כי  בגמרא,  משהו  מחפש  הייתי  ומיד  בעיניי 
להסתכל לו בעיניים. היה בו שילוב של אש ומים ביחד".

מה נותן לך סיפוק?
"אני איש עסקים ומצליח ב"ה במה שאני עושה ונהנה 
ממה שאני עושה, אבל עיקר ההנאה שלי זה כשאני יכול 
לעזור  או  טוב  עסק  דברים,  שני  כשיש  ליהודי.  לעזור 
ליהודי, אני מוכן לפעמים לוותר על על העסק כדי לעזור 

ליהודים. זה יותר הנאה מאשר לעשות את הכסף".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אני אוהב את השיר של באבוב מלכה דודי, 'מקדש מלך 
עיר מלוכה'".

מקום אהוב עליך במיוחד?
"אני אוהב לנסוע לארץ ישראל, להיפגש עם הידידים הישנים 

שלי מהישיבה ומהכולל, לחזור למקור".
מהו הרגע הכי השמח בחייך?

פסח  בערב  ממש  שלי,  הנין  של  בברית  להיות  "שזכיתי 
האחרון".

הרגע הכי עצוב בחייך?
"כשאבא שלי נפטר. היה לי אתו קשר מאד חזק. היינו שלושה 

ילדים, שני בנים ובת, והיה לי אתו קשר מאד חזק".
מה משמח אותך? 

ואם  אפשריות,  בלתי  משימות  אפשריים,  בלתי  לכאורה  שהם  לדברים  לעתים  ניגש  "אני 
המשימה הצליחה - אני מרגיש מאושר, ואם היא לא הצליחה, אף על פי שאני לא אשם ולא 

הכל בידי, אני מרגיש אכזבה".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"יש לנו מזל שאנחנו יהודים, שאפילו כשאנחנו פורשים לפנסיה 
הייתי  אז  התורה.  ללימוד  האהבה  את  יהודי  לכל  יש  מהעבודה, 

מתעסק בלימוד וחסד".
מה הסוד המקצועי שלך?

מפורשת  ברכה  קיבלתי  עליה  חן,  ונשיאת  דישמיא  "סיעתא 
צבי  נפתלי  ורבי  מבאבוב  שלמה  רבי  האדמו"רים  מרבותיי, 
מבאבוב. כשפתחתי את העסק שלי בתחילת שנות ה-70', ניגשתי 
לרבי שלמה זיע"א וביקשתי ברכה שאצליח בעסק. הוא בירך אותי: 
ושבשעת  הקונים,  בעיני  חן  ימצאו  שלך  שהדברים  יעזור  שהקב"ה 
תפתח  בבקשה  ויגידו:  הדלת  על  אצלך  ידפקו  בערב  החנות  סגירת 
ותמכור לנו, ותגיד: מספיק, מחר עוד יום. לא הבנתי בהתחלה את פירוש 
הברכה. רציתי ברכה, כמו כל אחד, שאעשה מיליונים. אבל רק היום אני מבין 
את משמעות הברכה, שאין דבר נכון יותר מאשר הברכה שהרבי אמר לי. עד היום 

שני הדברים שבירך פועלים כמו שעון שוויצרי. 
אצלו:  כשהייתי  אחת  פעם  לי  אמר  צבי  נפתלי  רבי  "האדמו"ר 
'לך נא ראה את שלום אחיך', יש יהודי שיש לו בעיה משפטית 
הרי  לו:  אמרתי  לו.  לעזור  תוכל  אם  ראה  קשרים,  לך  ויש 
איני מדבר את השפה על בוריה ואיך אגש לאנשי ההשפעה 
לי  אמר  והוא  הזה?  היהודי  עבור  אותם  לשכנע  ואצליח 
במילים אלו: משה רבנו גם היה כבד פה, והקב"ה אמר 
לו: אני אלך איתך. הוא אמר לי: לך, והקב"ה ילך איתך 
לכל  היום.  עד  עובד  זה  וב"ה  חן.  נשיאת  לך  ותהיה 
לי  יש  אליו,  הולך  שאני  בכיר  שופט  או  פוליטיקאי 
ב"ה נשיאת חן. לעתים, דווקא אם אתה לא מדבר את 
יותר  אותך  להבין  הוא משתדל  כמו שצריך,  השפה 
ואתה נכנס לו בראש הרבה יותר מאשר אם כן היית 
מדבר את השפה כראוי. הוא יותר שומע אותך. מלבד 
זאת, אני פועל רק בדרך הישר. אני לא אעשה משהו 

שאינו הוגן או לא חוקי ח"ו".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

המיטה  כלי  מותג  של  ב"ה  המדהימה  "ההצלחה 
והחולצות 'בן ברבר'".

מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?
"לעבור בחזרה לארץ, ביום מן הימים".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?
"לפי האנרגיה שיש לי ולפי איך שאני מרגיש, בעז"ה כמו 

היום".
מה מרגש אותך?

"כשאני חוזר הביתה והכל בסדר עם המשפחה שלי ואין 
בעיות עם כלל ישראל, וכשאני שומע בשורות טובות".
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פטירתו,  לפני  שנים  כמה 
העוסק  בספר  זצ"ל  מרן  נתקל 
ככלל,  חייו.  ובקורות  בדמותו 
מרן לא אהב, בלשון המעטה, 
ראה  הוא  הללו.  הספרים  את 
הנישאים  הספדים  כעין  בהם 
כשהם  במיוחד  בחייו,  עליו 
מדויקים  בלתי  בפרטים  לוו 

עליי",  נכתב  הזה  שהספר  בטוח  "אינני  צורמים.  ובשיבושים 
אמר פעם בהלצה.

תוך כדי דפדוף בין דפי הספר, גילה מרן שיש מי המייחס 
חייו.  ממפעלי  אחד  להקמת  היוצרים"  "זכויות  את  לעצמו 
בדרכו האופיינית, חייך מרן למראה הדברים, הניף ידו בביטול 
ואמר: "בעולם הזה, יתכן ויהיה מי שיאמין לכך, אבל בעולם 

הבא, אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה".  
ומדוע נזכרתי השבוע במעשייה הנאה הזו? 

אם בחייו של מרן היו שניסו לכתוב את ההיסטוריה מחדש 
ולהתאים אותה לצרכיהם, הרי שאחר פטירתו, נשברים שיאים 
יש  העצמאות,  חגיגות  לקראת  ושוב,  יצירתיות.  של  חדשים 
השוברים את הראש כיצד יהפכו את מרן ל'פרזנטור' המקדם 

את השקפת עולמם הפרטית. 
פעם ינסו לצייר אותו כ"בעל תפיסת עולם דתית לאומית", 
לעיתים  משפחתו.  ובני  חבריו  בגלל  ש'הקצין'  יטענו  ופעם 
יטענו בבירור להיותו 'ציוני' אדוק, ותומך נלהב בשירות צבאי, 
ובשעות מאוחרות במיוחד, יתארו בערגה כיצד החשיב אכילת 
המזרחי  הדמיון  היום'.  כ'מצות  העצמאות  ביום  האש'  'על 

מעולם לא היה פורה כל כך.  
כבר בעבר היו שניסו לייחס למרן סיפורים שונים ומשונים, 
שנועדו להציג את 'הרב עובדיה' הגדול, כאחד האדם: ליברלי, 
רוח  את  הנוגדות  תופעות  ובסלחנות  בהבנה  המקבל  נאור, 
לנסות  במקום  האדם'.  של  'לחולשותיו  הבנה  מתוך  התורה, 
'להרים' את העם, אפילו במקצת, לגובה קומתו של גדול הדור, 

הם בחרו לכופף את מרן לעבר גובהו הננסי של ההמון. 

כמו בן גוריון
ישנה  מחברת  נמצאת  מרן,  של  הרבות  מחברותיו  בין 
המכילה דרשות בכתב ידו, כפי שנשא בפני צאן מרעיתו. בין 
היתר, מופיעות דרשות שנאמרו עם הקמת המדינה, ויש בהן 

כדי לשפוך אור על יחסו למדינה ולעצמאותה.
הדין  בית  כאב  כהונתו  בעת  תש"ט,  בשנת  שנשא  בדרשה 
בקהיר, הביע מרן שמחה והתרגשות מהקמת המדינה, במיוחד 
היינו  מה  אנו  "זוכרים  היהודים.  הצלת  ונסי  המלחמות  לאור 

רגל  כף  תחת  הנדרסת  "אסקופה  מרן,  אמר  שעברה",  בשנה 
את  ומנשאים  מכבדים  לאל  תהילות  ועתה  שפלה,  אומה 
היהודים... ונתן ה' בלב האומות המאוחדות להצהיר כי לעם 

הישראלי הזכות להיות חופשי מן הגלות בארצו הקדושה". 
"עיני  הזהיר:  אך  לארץ,  לעלות  ליהודים  וקרא  הוסיף  מרן 
יראי שמים בחו"ל, ובארץ נתקלקלו  זר, רבים שהיו  ראו ולא 
מחמת החיבור לרשעים מסיבות פרנסה וכיוצא בזה. בכגון זה 

אני אומר, כי מוטב שלא יסעו לארץ ישראל..."
שנת  )בסוף  מכן  לאחר  וחצי  שנה  נאמרה  נוספת,  דרשה 
תש"י(, במסיבה שנערכה לרגל חזרתו ממצרים. שם כבר כינה 
מרן את המדינה הצעירה "מדינה של גיהנום", ותיאר בחריפות 

את הירידה הרוחנית שגילה עם חזרתו לארץ:
שם  ודיברתי  החדשים  העולים  במחנות  השבוע  "ביקרתי 
לי  ואמרו  דתיים  אנשים  שני  אלי  ניגשו  ה'.  בעבודת  לחזקם 
בית  לי תעודה של  והושיטו  ילדיהם,  חינוך  סידרו את  שב"ה 
הספר. ופלצות אחזתני, בראותי כי נרשם שם, שהצהירו ההורים 
שהם חפצים בחינוך 'בלתי דתי'. שאלתי: האם זה אמת? אמרו 
בואו  מדעתו...  כן  רשם  והמנהל  מעולם,  דברים  היו  לא  לי: 
וראו כמה עלובים וכפויי טובה אנחנו לה' יתברך שעשה עמנו 
נסים גדולים כאלה בהקמת המדינה, וככה אנחנו משיבים לו... 
קומו והתעוררו להציל את ישראל מכליון רוחני, כדי שימהר ה' 

לרחם עלינו מן השלטון החופשי הזה..." 
מאז, הביע מרן בכל הזדמנות את השקפתו הנחרצת בנוגע 
כנגד  בתקיפות  התבטא  בשיעוריו  ולמוסדותיה.  למדינה 
צורך  אין  המשפט.  ובתי  החינוך  מערכת  החילוני,  השלטון 
להזכיר את ההדים הנרחבים שעוררו ההתבטאויות הללו, עד 
שלפעמים היו שנאלצו לומר ש"דברי מרן הוצאו מהקשרם..." 
כשאמר:  לשיא,  הדברים  הגיעו  לחייו,  האחרונים  בחודשים 

"אם יגייסו את בני הישיבות, נצטרך לעזוב את הארץ". 
חובתנו  על  הזדמנות  בכל  מרן  עורר  זאת,  עם  שיחד  אלא 
להודות לקב"ה על נסיו ונפלאותיו, כמו גם על הזכות שניתנה 
כיום  כך שהמדינה  ועל  הקודש,  לארץ  בנקל  לעלות  ליהודים 
היא מרכז התורה בעולם כולו. לשואלים כיצד הוא נוהג ביום 
לא  גוריון,  בן  "כמו  המפורסמת:  באמרה  השיב  העצמאות, 

אומר הלל ולא אומר תחנון..." 

נס על ידי שד
המלך  דוד  אומר:  היה  הוא 
ליראיך  "ונתת  בתהלים,  אומר 
למה  משל  להתנוסס".  נס 
אצלי  בא  ילד  דומה?  הדבר 
ורוצה סוכריה. לקחתי סוכריה 
ונתתי לו. לא רק שאמר 'תודה רבה', אלא הודה ובירך ושיבח... 
קופסת  לו  אתן  מחר  עשה,  כך  סוכריה  לו  נתתי  אם  אמרתי: 
שוקולד, מי יודע מה יעשה? ירקד! כך הקב"ה: כשעושה לנו 

נס, ואנו אומרים שירה, עושה נס יותר גדול. נס - להתנוסס. 
בטחון  שר  ע"י  היו  המדינה,  בהקמת  שהנסים  טוענים  יש 
חז"ל  נכון.  לא  זה  התייחסות.  צריכים  לא  הם  לכן  חילוני, 
לא  שד,  ידי  על  נס  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  שנעשה  מספרים 
זה  מה  אז  מקום".  מכל  הנס  "יבוא  ואמר:  מלאך,  ידי  על 
בטובים.  מסתכל  הקב"ה  הנס?  את  הקב"ה  שלח  איך  משנה 
באלה שעוסקים בתורה יומם ולילה. עבורם נעשו כל הניסים 

והנפלאות. 
אנחנו מתפללים לקב"ה שיטיב אחריתנו מראשיתנו, ותהיה 
לנו ממשלה שכולם יראי שמים ואוהבי תורה. אבל אסור לנו 
חיל,  לעשות  כוח  לנו  נתן  הקב"ה.  לנו  שעשה  לנס  להתכחש 

להרבות תורה. כן יעשה עמנו עוד כהנה וכהנה..."

חירות של תורה
בזמן שברחבי המדינה שקדו במרץ על הכנת מפגני ראווה 
המדרש  בתי  ספסלי  את  לגדוש  בנינו  השבוע  שבו  חלולים, 
מי  אלא  חורין  בין  לך  "אין  חז"ל  דברי  את  בעצמם  ולקיים 
נוצצים  בטקסים  כרוכה  אינה  הזו,  החירות  בתורה".  שעוסק 
חשו  אותה  אמתית,  חירות  זוהי  רעשניים.  צפצפה  ופטישי 
יהודים במשך אלפי שנים, גם כשלא זכו לממשלה או לצבא 

משלהם, ואפילו כשלא היתה פיסת קרקע מתחת רגלם.
ותרבות  מתירנות  של  באזיקים  השבויים  אותם  מול  אל 
תורה,  בני  של  ואיכותי  קטן  ציבור  בעוז  ניצבים  קלוקלת, 
המאירים את מדינת היהודים באור יקרות. בעוד הללו זועקים 
אותם  ממשיכים  בארצנו",  חופשי  עם  "להיות  ניחר  בגרון 
בחורי חמד את שרשרת הדורות ומכריזים "אין אומתנו אומה 

אלא בתורתה". 
היו  הם  ויועציה,  שריה  המדינה,  קברניטי  השכילו  רק  לו 
נושאים את לומדי התורה על כפיהם ומעלים אותם על נס. נכון 
לא  "עוד  המבטיחות  למילים  היחידה  ההצדקה  הם  לעכשיו, 

אבדה תקוותינו".

"בעולם הבא אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה", אמר מרן. ואיך זה קשור ליום העצמאות?

עוד לא אבדה תקוותינו

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

צילום: ארכיון המשפחה



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

חיפה  שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00  // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23
למ"ר
₪ 54.00

למ"ר
₪ 56.90

למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.5.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט 
במחיר מפתיע! 

2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 
פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון 

טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 542

מטבח 
גוף סנדוויץ׳

עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

BLUM כולל פרזול
כולל כיריים ותנור

* ניתן לרכוש את מוצרי החשמל בנפרד בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪. ** המחיר לא כולל הובלה והתקנה.

₪ 12,299
במחיר של

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר
מחיר
למ"ררצפה!

למ"ר29.90 ₪

₪ 29.90

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,590

מבצע לחג!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז
* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30



חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23
למ"ר
₪ 54.00

למ"ר
₪ 56.90

למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.5.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט 
במחיר מפתיע! 

2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 
פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון 

טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 542

מטבח 
גוף סנדוויץ׳

עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

BLUM כולל פרזול
כולל כיריים ותנור

* ניתן לרכוש את מוצרי החשמל בנפרד בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪. ** המחיר לא כולל הובלה והתקנה.

₪ 12,299
במחיר של

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר
מחיר
למ"ררצפה!

למ"ר29.90 ₪

₪ 29.90

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,590

מבצע לחג!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז
* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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אחד  שלמה",  ב"בריכות  שיבקר  י 
עציון  גוש  באזור  ההיסטוריים  האתרים 
יופתע לגלות שאחד המקומות המרהיבים 
באזור נהרס, כאשר לא ברור האם ההרס 
זדונית  שיד  או  מהזנחה  כתוצאה  הוא 

פגעה במקום.
האתר  לאזור  עציון, שהגיעו  בכפר  ספר שדה  בית  אנשי 
שנמצא בשטח A ותיעדו את הנזקים, דורשים מהרשות 
בית  בתקופת  שנבנה  המקום  את  שתתקן  הפלסטינית 

המקדש השני, לפני יותר מ-2,000 שנה.
שלוש  שבו  מים  מאגר  למעשה  הן  שלמה"  "בריכות 
בריכות שנבנו לפני 2,000 שנה בימי בית המקדש השני, 
גוש  מאזור  מים  בהעברת  לסייע  נועדה  בנייתם  כאשר 

עציון לירושלים באמצעות אמות מים. 
לחם,  לבית  דרומית  קילומטרים  כ-4  שוכנות  הבריכות 
קיבולת  עציון.  גוש  בואכה  אל-ח'דר  הכפר  בדרום 
נועדו  והן  מעוקבים  מטרים  כ-288,000  היא  הבריכות 
בית  בתקופת  לירושלים  המים  לאספקת  כמקור  לשמש 
שני. הבריכות נקראות אמנם על שמו של שלמה המלך, 
בתקופה  נבנו  הן  שהן  היא  כיום  הרווחת  ההערכה  אך 

הרבה יותר מאוחרת.
האתר עצמו נמצא כיום בשטח הרשות הפלסטינית, ולכן 

הגעה למקום נעשית רק בתיאום עם הצבא.
בכפר  שדה  ספר  בבית  המדריכים  רכז  טרופר,  בנימין 
עציון שתיעד את הנזק באתר סיפר לתקשורת: "הבריכות 
זה פלא אדריכלי מטורף. ראיתי שחלק מדופן הקיר קרס 
הבריכה  בהקדם  זה  את  יתקנו  לא  שאם  הוא  והחשש 
המרכזית תקרוס מעצמת המים והסחף. החור הוא בערך 
שהוא  אתר  תהרוס  שמפולת  סכנה  ויש  מטרים   20 של 
נכס תרבותי וארכיאולוגי חשוב ביותר. זהו מפעל המים 
החדשה,  בעת  בישראל  שנבנה  ביותר  והגדול  המרשים 

הוא ממחיש את יכולת הבנייה של הורדוס במיטבו". 
אורך הבריכה המרכזית באתר הינה 170 מטרים, עומקה 
האזור  תושבי  את  שמשה   1971 שנת  ועד  מטרים,  כ-16 
להשקיה חקלאית ולהעברת מים. כמות המים שנאספים 
פי  על  ומכילה  לעצומה  נחשבת  המאגרים  בשלושת 
הערכות כ-288 אלף מטרים מעוקבים. בשנת 1924 יזמו 
שלמה"  "בריכות  שיקום  את  הבריטי  המנדט  שלטונות 
גדוד  על  שהוטלה  במשימה  אותן  המזינים  והמעיינות 
עבר  שאף  שפירא  ישעיהו  הרב  בראשות  הדתי  העבודה 
להתגורר תקופה במצדה הסמוכה. במשך שנים, שימשו 
ששת  למלחמת  עד  ירושלים  מזרח  תושבי  את  הבריכות 

הימים.
בית  אנשי  פנו  במקום,  ההרס  של  התגברות  למנוע  כדי 
ספר שדה לעריית אל-ח'דר ולרשות הפלסטינית בדרישה 
למקום  להגיע  להם  שיאפשרו  או  הבריכה  את  שיתקנו 

בתיאום הצבא בכדי לתקן את הנזקים.


מי 
בבריכות שלמהפגע

למעלה מ-2000 שנה 
לאחר שנבנו שלושה 
מאגרי מים ששימשו 
להעברת מים לעיר 

ירושלים בתקופת בית 
המקדש השני, נמצא 

המקום שבשליטת הרשות 
הפלסטינאית, מוזנח 

והרוס. לצד הוויכוח מי 
יתקן את הנזקים – ישראל 
או הרשות הפלסטינאית, 
הזדמנות נאותה להבחין 

בפלא האדריכלי 

שבתאי פוגל

אמת המים לבריכות שלמה - צילום מהשנים 1939 - 1934

הבריכה הגבוהה בבריכות שלמה

הבריכה הנמוכה בבריכות שלמה

כתבה 
מצולמת
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בבריכות שלמה

תצלום של אמת מים רומית אשר מובילה מבריכות שלמה לירושליםבריכות שלמה בשנת 1890 לערך

מראה כללי של ברכות שלמה

 ההרס בבריכות שלמה )צילום: בנימין טרופר - בית ספר שדה כפר עציון(
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האדמו"ר מויזניץ בתפילת מעריב ושיחת חיזוק לרגל ימי הספירה בבית מדרשו באשדוד

האדמו"ר מנדבורנה ירושלים 
בשבת קודש בצפת

שמחת התנאים לנכד הגר"מ סאלאמאן 
משגיח ישיבת לעיקוואד

מעמד פתיחת הזמן 
בחצר הקודש וויען

צילום: 
יהושע 
פרוכטר

ועידת 'אשרינו' של בחורי העדה החרדית
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר

יהודה פרקוביץ, יהושע 

פרוכטר, רעבישע נייעס, 

משה גולדשטיין, ברוך 

אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 

דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 

לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי

האדמו"ר מדושינסקיא ביציאה 
מביקור אצל חותנו גאב"ד סיגעיט

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן בחאלקה לנין 
מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בקבר הרשב"י באתרא קדישא מירון

גאב"ד ירושלים והגרי"מ שכטר 
בביקור אצל הנגיד ר' אפרים שטערן

מעמד פתיחת 
הזמן בחצר 

הקודש סקולען

הכינוס השנתי 
של 'לב לאחים'
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הילולת 
גאב"ד 
בעלעד 
זצוק"ל

הילולת 
בעל 

ה'דברי 
חיים' 

מצאנז 
זצוק"ל

בחצר הקודש גארליץ בחצר הקודש ז'מיגראד

בחצר הקודש סטראפקוב
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וספרתם לכם!!!

c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים
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עמדתי בתחנת הרכבת ועקבתי אחרי היוצאים. בני משפחה 
אחת: ילד אחד כבן שתים עשרה דהר החוצה ותינוקת בידו, 
אחריו בן שנתיים אוחז בחולצתו,  תאומות כבנות שש קיפצו 
החוצה, ילד בן ארבע נותן יד לאימו, עוד ילדה בערך בכתה 
עוגה השנייה  בידה  שאוחזת  אחותה  של  בידה  אוחזת   ב' 

על מגש.
הייתי צריכה לעלות לרכבת, אבל המראה ריתק אותי. האימא 

נעצרה. ראיתי אותה סופרת במהירות:
"תשע" – מלמלה ברווחה, והחבורה פנתה ללכת לכוון ימין.

היא ראתה שאני מביטה.
עשתה  כאילו  במבוכה,  הודתה  אותם"  לספור  חייבת  "אני 

משהו רע. "אחרת מישהו עוד עלול להיעלם לי".
עד  כי  סופרת,  שאני  אפילו  באוטובוס,  ילד  שכחתי  "פעם 
שסיימתי את הספירה האוטובוס נסע. התברר שהילד נרדם 
בספסל לבד ואף אחד מאתנו לא שם לב, טוב, כמובן שזה 
הסתדר מיד, כי הגדול שלי רץ " – סיכמתי את הפגישה שלי 
עם אותה אישה ומיהרתי לרשום את הטור הזה שעלה במוחי 

בעקבות הספירה.

ילד הוא לא מספר. ממש ממש לא. כל ילד הוא ילד 
מספר  שיהיה  טוב  לפעמים  אבל  עצמו,  בפני  שלם 
הילדים  ספירת  של  השיטה  כלל.  יהיה  שלא  מאשר 
הכרחית במקרים מסוימים, כמו למשל במקרים כאלו. אילו 
ובדיקת  הילדים  שמות  קריאת  עם  מתחילה  האם  הייתה 
המצאותם, היה עובר זמן רב. הספירה המהירה ביותר היא 

ראש אחר ראש במהירות מירבית.

בהתאם  להתארגן  חייבת  ילדים,  ברוכת  משפחה 
ביציאתה מן הבית. כמו שמכינים לכולם שתיה לדרך 
להיות  צריכה  גם  כך  לשירותים,  לגשת  ומבקשים 
בדרך,  עושים  מה  לדעת  צריכים  הם  הילדים,  לכל  הכוונה 
התכנית  ומה  שומר  מהם  אחד  כל  מי  על  עוצרים,  איפה 
המדויקת. במשפחה שבה תשעה ילדים, למשל, יש בוודאי 
יכול  גם כמה שיכולים כבר להסתכל על אחרים. בן העשר 
וכך  שלש  לבן  יד  תיתן  התשע  בת  השש,  בן  על  עין  לשים 
הלאה. הדברים אמורים להיות ברורים ומסודרים מראש. לא 
פעם אני רואה משפחות גדולות עולות לאוטובוס או לרכבת, 
מתפזרות בקול שאון בכל האוטובוס וכשצריכים לרדת כל 
האוטובוס רועש וכל הנוסעים  מוצאים עצמם מחפשים את 

מוישלה שכבר ירד מזמן אלא שאיש לא ידע מכך.

משפחה מרובת ילדים היא כאילו שליחה של הציבור, 
בנוסף לכך שעליה להיות אחראית על כל הכלול בה, 
כך גם  עליה לזכור שהתנהגות בלתי הולמת עלולה 
להביא אותה לכך שתהיה שליחה בלתי אחראית של הציבור 
שממנו באה. אנשים מסתכלים על משפחות מרובות ילדים 
והתנהגות  המדינה,  על  מיותר  כובד  מטילות  שרק  ככאלו 
ראיתי  הציבור.  על  באור אחר  להסתכל  להם  גורמת  נאותה 

פעם באחד הפארקים משפחה חרדית גדולה מאוד שהגיעה 
עד  המקום  את  לנקות  דאגו  החוויה,  שעות  לאחר  ליהנות. 
הסוף. מן הצד עמד זוג אנשים חילוניים מבוגרים. הם הביטו 
כל  לאם:  אמרו  ולבסוף  הגדולה  המשפחה  על  בהשתאות 
הכבוד! היינו בטוחים שיהיה לנו מה לצלם ולהראות לעולם 
על כמה משפחה כשלכם מזיקה ומלכלכת ובואו תראו מה 

שיצא לנו בסוף.

שהיא   אחר,  בעניין  לייעוץ  שבאה  אישה  לי  סיפרה 
או  מאוטובוס  כשיורדים  ילדיה  את  מרגילה 
כשנוסעים לטיול, להיעמד בשורה ישרה מהגדול עד 
הקטן ברגע שמגיעים ליעד, כך מיד לא רק היא רואה 
כי אם גם הילדים רואים שכולם נמצאים. פעם הייתה חסרה 
ילדה, ותוך שנייה כולם צעקו דבורי לא פה! – אחר שנייה 

גילו שדבורי עזרה לאישה מבוגרת להזיז מזוודה כבדה.

ישנם מקרים שבהם יש לספור את הילדים. אחרת הם 
עלולים להיעלם. אבל בחיי היום יום, אל לנו להדגיש 
עוד  לא  הוא  מספר.  אינו  בפירוש  ילד  מספרם.  את 
כולם.   המספרים  כולו  הוא  המספרים,  בשרשרת  אחד 
על כן אני גם מורה להורים לתאומים שלא לקרוא לתאומים 
תאומים, הם לא שניים שהם אחד, אלא כל אחד בפני עצמו 
ויחד הם שניים. כולכם בוודאי מכירים את הקריאה: איפה 
התאומות? לאן הן הלכו? – הרגילו את עצמכם לשאול איפה 

חיה ורבקה? הן בפירוש שתיים נפרדות...

"הוא מספר אחד שלי" – כך שמעתי אב שמצביע על 
ילדו מול חברו ומסביר: הוא תמיד עוזר בבית, יודע 
כל מה שצריך לעשות ומיד עושה. הוא בסך הכול בן 
8, אבל מתנהג כמו בחור, אתה יודע שבסוכות הוא בנה 

את כל הסוכה לבדו, בעצמו?
שמעתי ונהניתי מאוד שהאבא יודע להעריך את מעשיו של 
משך  הוא  השני,  בנו  את  גבו  מאחורי  גיליתי  אז  אבל  הבן, 
יודע  ולא  ממנו,  גדול  יותר  זה  לחבר:  ואמר  קדימה  אותו 
לעשות כלום, שתי ידיים שמאליות יש לו. אני אומר לו תמיד 
שילמד מאחיו, אבל הוא לא לומד. מה לעשות? אמרתי לך, 

השני מספר 1, מספר 1!
ואת  יכולותיו  יפה שרואה את  ילדו,  יפה שאבא מעריך את 
אולי  והאחר   2 מספר  אומר שהשני   1 מספר  אבל  כישוריו, 
גרוע מכך, לומר על ילד הוא מספר 1 מהילדים שלי, זה לומר 
עליו: הוא אהובי הוא זה שעליו אני סומך, הוא זה שראשו 

בקודקודו, ובעצם אתה, כלום לעומתו.

הבה נברור מילותינו שלא יכשילו הן אותנו.
נתבלבל  ולא  הספירה,  נכונה  שבו  במקום  נספור 

ונספור מה שאינו ראוי לספירה.
ההורים,  לכם,  עוזרת  הספירה  לפעמים   – לכם"  "וספרתם 

אבל בל תשכחו שלעיתים היא מקלקלת ומיותרת.

משפחה מרובת ילדים 
היא כאילו שליחה של 
הציבור, בנוסף לכך 

שעליה להיות אחראית 
על כל הכלול בה, כך 

גם  עליה לזכור 
שהתנהגות בלתי 

הולמת עלולה להביא 
אותה לכך שתהיה 

שליחה בלתי אחראית 
של הציבור שממנו 

באה 

4

5

6

7

אבל בחיי   ישנם מקרים שבהם יש לספור את הילדים אחרת הם עלולים להיעלם
ילד בפירוש אינו מספר והוא לא עוד אחד   היום יום, אל לנו להדגיש את מספרם

בשרשרת המספרים, הוא כולו המספרים כולם
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קיץ טוב ונסיעה בטוחה!

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע אביב ענק בבאדג‘ט! 
שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 

ומקבלים יום רביעי + נהג נוסף במתנה!

יש כפל
מבצעים!

תשע"ו  אייר  כ"ג  ליום  עד  שמתחילות  להשכרות  המבצע 
 .X, F, J, E, H & I (31.5.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות
לחוזה  מקסימום  המלאי.  גמר  עד  המבצע  לתקנון  בכפוף 
השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום. החברה רשאית להפסיק 

את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
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המדריך לכלה, לחמות, לחתן ולשווער

saratikshoret@gmail.com :שרה פכטר                                  לתגובות אמא מחליפה

בשעה טובה הבת שלי התארסה, הודו לה' שהגענו 
לרגע הזה. והנה תזכורת לעצמי, כתבתי את המדריך 

למתחתנים, ועכשיו זה חוזר אלי כתזכורת.

לשיטתה  החמות,  של  תפקידה 
של החמות: הבן שלה נפל בפח

יש לוודא אם זו קלפטע מהאגדות או סתם מרשעת 
מצויה. חשוב לבדוק שהאוכל שהילד אוכל מזין. 
הכלה,  של  המטבח  לכיוון  פעם  מדי  להציץ  יש 
לפזול אל ארון הבגדים שלה ולעוות את הפרצוף 
על  לרחם  הקניות.  של  המשווע  הבזבוז  למראה 
הנכדים האומללים שלא זוכים להתחנך אצלה על 
בסיס קבוע )במקום זה היא דואגת לחנך את הכלה( 
האומלל,  אחיהן  על  שלה  לבנות  לדווח  וכמובן, 
הבירורים  כל  שלמרות  מתברר  דבר,  של  שבסופו 

והחקירות, הוא נפל בפח.

תפקידה של החמות, לשיטתה של 
הכלה: חמות מעולם החלומות

חמותי היקרה, התבלבלת, את 80 המטרים המרובעים אותם 
בבקשה,  "מדינתך".  בטעות,  מכנה  את  "ביתי",  מכנה  אני 
ולא משנה שאנחנו  שנה  בחצי  פעם  רק  הנכדים  את  תבקרי 
מתגוררים בשכונה הסמוכה. קחי בחשבון שחייבים להתכונן 
לבואך פרק זמן דומה. וכלות זקוקות לחצי שנה התאוששות 
נוחתת, שלא תשכחי  וכשאת  כן  מהביקור של החמות. אה, 
להביא איתך תמיד מתנות לנכדים ולנכדות, מסוג פליימוביל 
מוסך לבנים ובית בובות ענק לבנות ואם אפשר, משהו קטן 
גם בשבילנו ההורים. לא שמת לב שלאחרונה התקלקל לנו 

המיקרוגל?
תזמיני אותנו להתארח בשבתות ובחגים, רק אם נרצה כמובן 
ותמיד בחיוך ובסוף השבת תארזי את השאריות כדי שתהיה 

לנו ארוחת צהריים למחר.
החמיאי לי על הילדים; החמיאי לי על העבודה )גם אם זה 
מילוי מקום במזכירות של משרד נידח(; החמיאי על הבעל 
הפורח בחברתנו; החמיאי על היכולת שלנו לתמרן. בקיצור, 

החמיאי על הכל.
לעולם אל תספרי לנו מה את עשית לפני עשרים שנה )ברור 
שעבדת במשרה מלאה וגידלת עשירייה וגם אפית את הלחם 
בכל בוקר לפני שהמציאו את אופה הלחם(. רק תודי ותעריכי 
אותנו על שהקמנו בית נאמן עם הבן שלך )זוכרת עד כמה 
בכית והתפללת שהשידוך הנכון יופיע כבר והבחור שלך כבר 

לא יהיה בבית?(

החם:  של  לשיטתו  החם,  של  תפקידו 
לבחון את הנכדים

יש לוודא שהחתן או הכלה שלו דיווחו להורים שלהם מה 
להזכיר  חשוב  בברית.  נתן  שהוא  האחרון  הצ'ק  סכום  היה 
את השמות אותם עליהם להעניק לנכדים ולנכדות )יענטי זה 
דווקא יפה ומזל הוא שם מעורר השראה. חבל שלא נולדה 
לנו בת אחרי שהדודה המקסימה הזאת נפטרה(. אחרי שהם 

קיבלו את השם וגם בגרו קצת הוא יתחיל ללמוד עם הנכדים. 
קורה  מה  לבדוק  כדאי  כי  ולהעיר  אותם  לבחון  דיוק,  ליתר 
שם בבית הספר ומה זה, הרי הבנים שלו בגילם כבר סיימו 

שלוש מגילות.
להסביר )בעדינות, כמובן( היכן נקודות התורפה בחינוך של 
יוזמות  בנימוס  לדחות  שלו!(.  בבית  )לא  שבבית  הנכדים 
החמות  אשתו  את  להרגיע  מציע.  שהחתן  כלכלי  בסיס  על 
מכיר חמיות שנכוו  הוא  אבל  איומה,  שהכלה שלהם אמנם 

עוד יותר עם הכלות שלהן )למשל, אמא שלו(.
תפקידו של החם, לשיטת החתן והכלה: חם מעולם החלומות

עם  ללמוד  חם,  תה  לכוס  שתרצה  מתי  לקפוץ  מוזמן  אתה 
אל  טובה.  עוגה  גם  לך  נכין  הנכדות.  עם  ללהג  הנכדים, 
על  שידך  תרגיש  תמיד  הרי  המחותנים.  בין  להשוות  תנסה 
בתחום  שלך  לעצות  להאזין  בעיה  שום  לנו  אין  התחתונה. 
פיסת  אליהן  שתתלווה  ובלבד  אלינו  הנוגעות  הכלכלי 
צ'ק. העם:  בלשון  בקיצור  הנקראת  יחסית,  קטנה   נייר 

תפקידה של הכלה, לשיטת הכלה: 
זה  מרגע  חלפו.  החתונה  שעות  שש  מחליטה  אני 
ואילך החתן הוא שלה. העבר שלו כבן שנולד אי שם לפני 
שהיה  למה  שייך  ואמא  אבא  לאיזה  שנים  פלוס  עשרים 
עדין.  והעתיד  אין  העבר  כידוע,  כי  שוב,  יהיה  לא  ומהיום 
הוא חייב להקשיב לה ורק לה ולעשות כדבריה. היא צדיקה 
ממנו ולא משנה אם במשך עשרים שנה הוא אכל מצה שרויה 
בבית, היא לא אכלה שרויה וכך הם ימשיכו )אלא אם כן אבא 

שלה ישנה את דעתו)
שלה.  הביקורת  שבט  את  לעבור  חייבת  גם  שלו  הגרדרובה 
אמא  של  החולנית  הקמצנות  בדבר  הערות  לסנן  לה  מותר 
וגם  מהבזאר  עלובות  פיג'מות  בשתי  אותו  שציידה  שלו, 
לפנות אליה ולבקש ממנה עוד שתיים )אל תגלו שהיא ניכסה 

לעצמה את אחת החולצות, בלילה קר במיוחד(.
הוא חייב לעמוד בציפיות ולהיות בדיוק כמו אבא שלה או 

ממש ממש אבל ממש לא כמו אבא שלה, חלילה וחס.
בלתי  או  סמויה  בתחרות  כשופט  אותו  מציבה  היא 
סמויה כשהמתחרות על לבו הן היא ואמא שלו. הוא 
מי  )נחשו  נצחית  בחירה  באותה  לבחור  חייב  תמיד 
לאישה  לפרגן  לו  תיתן  לא  היא  לטעות(.  תעזו  ואל 
חכה  הכינה?  שלך  שאמא  הבשר  את  אהבת  ההיא. 
לה  לעזור  יבוא  רוצה שהוא  היא  שתטעם את שלי! 
ולא  פועל  שתשכור  חצופה.  הווילונות?  את  לתלות 
הווילונות  את  לתלות  צריך  הוא  בבעלי.  תשתמש 
שלנו. אמא שלך לא מרגישה טוב? אני קודחת מחום 
ידרכו על מפתן  מרגע זה! רגליה של אמא שלו לא 
הבית שלה. היא תעמוד על כך. הוא חייב לשכוח את 
רק  יש מקום  להבין שבבית החדש  חייב  הוא  עברו. 

לאישה אחת וזאת לא אמא שלו.

של  לשיטתה  הכלה,  של  תפקידה 
החמות: כלה מעולם החלומות

אין בעיה שתנסי מתכונים חדשים במטבח שלך, כל 
אצלנו  שעובר  המתכונים  מספר  אותם  לקחת  עוד 
מדור לדור. את רוצה לחנך את הילדים בדרך שלך? בבקשה! 

רק אל תבואי אלינו בוכה כשתעמדי מול שוקת שבורה.
החלטת לעבוד במשרה מלאה? עם כל הכבוד, לא על חשבון 
הבן שלנו. את צריכה להאכיל אותו כמו שצריך, לכבס ולנקות 
לו ולא להתייחס אליו כמו אל הפיליפיני שלך. תזכרי: בבית 
אני,  לסיום:  מילה  ועוד  אורחת.  תישארי  תמיד  את  שלנו 

החמות, לא כזאת מפלצת. עוד נראה אותך עם הכלה שלך.
תפקידו של החתן, לשיטתו של החתן: סוף סוף אפשר לנוח

יכול  הוא  סוף  סוף  חלם.  שהוא  כפי  בדיוק  יתנהל  הבית 
להעתיק באופן מושלם את אבא שלו. למשל, להתפרקד על 
הכורסא ולצוות שיגישו לו תה רותח בדיוק כמו שהוא אוהב. 
ולא  עצות  ישיאו  לא  יעירו,  לא  והשוויגער,  השווער  שהם, 
ישלחו מבט מודאג כל אימת שהוא משנה את דעתו ויפסיקו 
לברר עליו כאילו הם עדיין בתקופת השידוכים. הם נשואים 

כדת וכדין. שכחתם? אפילו הכתובה נמצאת אצלכם.
אלפי  באלף  ולהוכיח  ההיסטוריה  ספרי  את  לשלוף  תפסיקו 
הוכחות כי הילדים שלכם, שחונכו בחינוך מוקפד לשיטתכם, 
הורי.  בבית  חונכתי  לפיהם  מהשיטות  מיליון  פי  הצליחו 

האחים שלי לא יצאו חיות יער המתגוררים במאורה.
בתכם  של  לעברה  הנשלחים  הרחמים  מבטי  עם  כבר  די 
טובות  חדשות  לי  יש  נרצעת.  שפחה  היא  כאילו  היקרה, 

בשבילכם, היא מאושרת! תשאלו אותה.

החם  של  לשיטתם  החתן,  של  תפקידו 
יהלום!  קיבלת  יהלום!  קיבלת  והחמות: 

קיבלת יהלום!
שהציעו  ההצעות  כל  עם  מתחתן  שהיית  חסר  היה  רק  נו, 
להודות,  עליך  ולכן  לקרסוליה  מגיע  לא  ממש  אתה  לך. 
עולם,  של  לריבונו  ההודיה  לתפילות  מעבר  ולהלל,  לברך 
על שזכית בה. אתה צריך לשאת "מזמור לתודה" על הוריה 
שהיו השליחים להביא אותך אל המנוחה והנחלה. ואף מילה 

נוספת!

"חיכיתי ליום החתונה שלי כמו כל כלה, נרגשת 
הערב  את  שאסיים  דמיינתי  לא  ומאושרת, 
את  נעליים".  בגלל  והכל  בעיניים  דמעות  עם 
המונולוג הזה שמעתי ונצרתי בלב. שרי סיפרה 
לי שהיא רכשה זוג נעלי כלה בחנות המיועדת 
עקבים  עם  תלך  שהיא  מחשבה  מתוך  לכך, 
האצבעות  כאבו,  הרגליים  עננים.  על  ותרגיש 
את  הריקודים  באמצע  שלפה  בקושי  האדימו, 

הנעליים ורקדה עם הגרביים.

מה  יודעת  אני  שלי,  הבת  של  החתונה  לקראת 
הריקודים  ובזמן  עקב  נעלי  לחופה  אעשה, 
אשלוף לה נעלי נוחות, כאלה שמשלבות נוחות 
את  שיהלום  מענה  מצאתי  ודווקא  סטייל.  עם 
הדרישה בנעלי קרוקס שענו לי על כל הציפיות 
אופנת  בשילוב  מקסימלית  נוחות  לי  וסיפקו 
קז'ואל. בסיום החתונה לקראת הצילומים נעלה 

את הכלה שוב על עקבים.

המלצת 
השבוע

עונת השמחות...
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מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 
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כן תורידו את זה שם, לא, לא שם, שם 
אמרתי! בדיוק, אקסלנטה.

אני לחוץ עכשיו אל תדברו איתי יש לי 
הדפסה עוד שעה ואנחנו עדיין לא מוכנים, 
מה? תגיד למוטי שתשע מאות מיל' זה תשע מאות מיל', 
ולא מעניין אותי מה יש לו לומר יותר מזה, אנחנו לא חוג 
לספרות.מה? מה זה מיל' ? מה אתה חדש כאן? תשע מאות 

מילה.מילה, אני מקצר, זה התפקיד שלי כאן!
מה? הגיע משהו חדש, חשד לשחיתות? משהו גדול? 
אל תביא לי שטויות, מישהו בכיר? אוווו זה חזק, יש לך 
בונוס החודש הזה, תכניסו לי את זה בעמוד תשע, תעיפו 
את גרוס לעמוד האחרון עם התשבצים, מה, לא מספיק 
מקום? טוב תחתכו את מוטי במאתיים חמישים מיל' זה 
יספיק, לא מעניין אותי מה הוא יגיד, הוא עובד אצלי, 
וחוץ מזה הוא בכל מקרה מוסיף יותר מדי תיאורים חיים.
טוב, כותרת...כותרת...כותרת, "שוב שחיתות", לא, 
"שחיתות קומה", לא, "מושחתי חוץ", לא, לא, לא, נו 

משהו עם שורש "שחת"...
רגע, שוקי! מה זה? תגיד לי אתה רוצה להמשיך לעבוד 
פה? יש לנו הדפסה עוד שעה, מה זה הכותרת הענקית הזו? 
מה כתבת שם, "השר יעלון מותח ביקורת על התנהלות 
חברי הועידה, הם לא בודקים מספיק לעומק, ושוחחתי 
על כך עם מבקר המדינה", מה זה לונה פארק פה? אין 
לנו מקום לכל זה, תרשום מה שאני אומר לך, "השר יעלון 
מותח ביקורת על מבקר המדינה", זהו תשלח, בלי אבל, 
זה לא משנה הרבה את המשמעות ועכשיו יש מקום גם 
לקצה של הפרסומת של תנובה, אתה רואה? נחלוב אותם 

עד הסוף, אהה.
היי, יש חדש מהחקירה של בוז'י? לא? נו מה יהיה? 
טוב, אל תרדו ממנו לגמרי זה ייתן לנו חומר לעוד כמה זמן, 
אחרת נצטרך לשלוח מישהו לסקר את השריפה בקנדה כדי 
לכסות עוד כמה עמודים, ואף אחד מכם לא רוצה לעשות 

את זה נכון רבותי? מה כתבת? "אין התקדמות בחקירה 
נגד ראש האופוזיציה..." נו באמת, מה אתה כותב כאן, זה 
נשמע כמו ספר לפעוטות, אין התפתחות בעלילה, לא הוספת 
שום אינפורמציה לקורא, תכתוב ככה: "התקדמות בחקירה 
נגד ראש האופוזיציה", הבנת? ככה אנחנו גם מקדימים את 
כולם, אז מה אם אין ביסוס, תמיד זה נגמר ככה, תסמוך 
עלי, עיתונאי אמיתי יודע גם לחזות את התוצאות מראש, 
נו, לחזות את  המציאות, ליצור את המציאות, מה זה באמת 
משנה, מה נהיית לי אריסטו עכשיו? תשב ותתחיל לעבוד.

נו, "באר שחת", לא, "מושחתים נמאסתם", לא, אולי 
בכלל משהו עם המילה "בכיר", "בכיר בחקירה", אולי 

"בכי-רע", אה אה, לא זה ממש עלוב...
הלו, מי זה? כן מוטי, מה אתה צועק, אני לא יכול להבין 
מילה, מה אתה אומר, הורס לך את הכתבה, נו באמת מה 
כבר הורדתי לך שיכול להרוס את הכתבה? מה, השמטתי את 
הנושא? אני לא מבין! הורדתי את כל השטויות שכתבת על 
כחלון והדיור והשארתי את הקטע הפוליטי עם האופוזיציה 
וזה... אה, הנושא  היה דיור... נו, אז נחליף בחזרה. לא 
צריך להתעצבן מוטי הכל בסדר, נו מה זה מאתיים חמישים 
מיל'? זה כלום, כן אפשר לתמצת יותר, מה? לא, עדיין לא 
ירד לדפוס, אה אופס, טוב זה הרגע ירד לדפוס, לא נורא 

מוטי... חייב ללכת, ביי. 
נחקר... חקר... חקרתם..., נו מה יהיה עם הכותרת הזו? 

אולי "בעקבות נתיב הכסף", לא.
היי מה זה? מי הכניס את הפרשייה הזו לעמוד השני 
השתגעתם? זה לא מספיק מעורפל, אתם יודעים שאנחנו 
לא מלכלכים אותו, הוא חבר של הבעלים, נכון אנחנו 
לא יכולים שלא להזכיר את זה אבל נעביר את זה לשולי 
העיתון ליד הקומיקס ושם נקבור את זה בכמה מילים 
טובות, מה אתה מסתכל עלי? זאת האג'נדה שלנו, לא 

נאה לך, תעבור עיתון!
יש! "פוליטיקאי במשבר". לא. יותר טוב "שחיתות 

פוליטית". איך זה? גרוע נכון, על הפנים אה? נו יאללה, 
תכניס את זה ככה, תודיע לי איך יצא.

תגידי, הלפרין כבר שלח את החומר? כמה מיל'? אלפיים 
מיל'? מה הוא השתגע? תשלחי לי את זה אני כבר אקצץ 
לו את זה לשש מאות, חוצפן אחד, כאילו זו כתבה לראש 
השנה, אחר כך יורידו לי את המשכורת, אלפיים מיל' הוא 

כותב לי... מה אנחנו לונה פארק?
רגע, אוי ווי, אני רואה שיש לנו בעיה ביום שלישי עם 
העניין החדש של הפיטורין במשק, מי כותב שמה? מוטי? 
טוב תזיזי אותו לעמוד חמש ותסדרי את הטקסט שיתאים 
למודעה, יודעת מה תורידי את המילה פיטורין בכל פעם, 
מספיק רק משק, מה יכול להיות במשק, פיטורין לא? זו 
אסוציאציה כזו, אפשר לסמוך על הקורא האינטליגנט 
שיבין את זה, אני רק מקווה שמוטי לא ישים לב כי הוא 

קצת כעוס לאחרונה, מה לעשות, התפקיד מחייב.
היי סטלמך! ראית את הכתבה שעשו עלינו באינטרנט 
על זה שאנחנו מוציאים דברים מהקשרם? נו מה אתה 
אומר על זה? הם יגידו לנו איך עובדים עם טקסט אה? 
מישהו צריך להסביר להם שטקסט זה חומר גלם, אי אפשר 
להכניס כל דבר כמו שהוא, זה משעמם וחסר חן, צריך 
קצת לטפל בו קודם שיהיה מעניין, אחרת כל הקוראים 
יאבדו את העניין בעיתונות, ואז הם ימצאו דרכים אחרות 
לשעשע את עצמם, אתה יודע איך זה, ואז יש אלימות 
ברחובות, יש אלכוהול, יש בלגאן, אני משאיר את הקורא 
בבית לקרוא, שיהנה מקצת אקשן אינטלקטואלי, היי, אני 
שומר הסף פה! "מוציא דברים מהקשרם" הוא אומר לי... 

פחחח, מה זה המיל' הזה.
מוטי! מה שלומך, מה אתה עושה כאן, מה, אה, הכתבה 
של יום שלישי, מה יש לבדוק הכל בסדר! טוב אם אתה 
מתעקש, אני בדיוק צריך ללכת, תבקש מאסתי שתראה 

לך, יום טוב. 



קצרני העיתונות

משל ושנינה // משה ולדר
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל יום יש סיבה 
לפרגן לעצמך 
 משהו שעושה 

לך טוב!
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