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בחולון בת ים     ג' בסיון תשע"ו 49/6/16

מאת: אהרן נצר
 

והרצחם  לחטיפתם  שנתיים  מציינת  ים  בת 
של שלושת הנערים איל יפרח, נפתלי פרנקל 
שעבר  השבוע  בסוף  ז"ל:  שער  וגיל-עד 
'יום  במסגרת  חברתי  אירוע  ים  בבת  התקיים 
עברו המשתתפים  במהלכו  הארצי,  האחדות' 
בחברה  פיצול  מול  אחדות  בנושא  הרצאות 

הישראלית. 

בנוסף, עשרות בני נוער לקחו חלק באירוע 
רעיונות  וגיבשו  הלילה  תוך  אל  שהתקיים 
לפרוייקטים שיובילו לשינוי חברתי בישראל 
יחד עם גורמים במערכת החינוך, ביניהם: בתי 
ספר תאומים, בדומה לערים תאומות, ברחבי 
הארץ יארחו אחד את השני והעברת סדנאות 
להתנדבות  שיחנכו  הגנים  לילדי  הדרכה 

באמצעות פעילויות התנדבותיות.
וועדת משרד החינוך תתכנס במהלך חודש 

במהלך  שגובשו  בפרוייקטים  ותדון  יוני 
ממדיניות  כחלק  ליישמם  במטרה  האירוע 

מערכת החינוך בישראל.
מהלך  הינו  החינוך  במערכת  האחדות  יום 
ואת  האחדות  את  לטפח  שנועד  חינוכי 
הסולידריות בחברה הישראלית, הן בפעילות 
והן בפעילות חינוכית  היום,  ייחודית במהלך 
לגשר  במטרה  השנה,  במהלך  מתמשכת 

ולקשר על דעות קדומות ועל פערים בחברה.

השנה  זו  מתקיים  הארצי  האחדות  יום 
של  האימהות  שלושת  של  ביוזמתן  השנייה, 
ז"ל,  שער  וגיל-עד  פרנקל  נפתלי  יפרח,  איל 
שנחטפו ונרצחו בשנת תשע"ד בידי מחבלים 

מתנועת החמאס.
האחדות'  'יום  את  ים  בת  אירחה  השנה 
לנוער  העירונית  המחלקה  בשיתוף  המחוזי 
ים  בבת  בחינוך  ליזמות  המרכז  וצעירים, 

ומינהל חברה ונוער של מחוז ת"א. 

מאות משתתפים בחתונת הרבנים
בסוף השבוע שעבר התקיימה חתונת בן הגאון הרב זמיר כהן, יו"ר הידברות, עם בת הגאון רבי 

אליהו בר שלום, המכהן תחת אביו זצ"ל בעיר בת ים

בחתונת הרבנים כהן ובר שלום.                                                                                                                                                           )צילום: פלאשבק(

מתאחדים לזכר החטופים
במסגרת 'יום האחדות' הארצי לציון שנתיים לחטיפת שלושת הנערים, קיימה עיריית בת ים אירוע חברתי - מחוזי

מאת: מנדי קליין

מאות רבות השתתפו בסוף השבוע שעבר 
בחתונת יוסף חיים כהן, בן הגאון הרב זמיר 
כהן שליט"א, יו"ר ארגון הידברות, עם בתו 
שליט"א,  שלום  בר  אליהו  רבי  הגאון  של 
ים,  בת  בעיר  זצ"ל  אביו  תחת  כיום  המכהן 
ויולה  אולמי  שנערכה  הנישואין  בשמחת 

המפוארים בעיר בת ים.
הראשון  כובד  הקידושין  בסידור 
בלטו  עוד  שליט"א.  יוסף  הגר"י  לציון 

הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב  בהשתתפותם, 
לאו, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, 
בתי  אבות  דרעי,  הגר"י  שבע  לבאר  הרה"ר 
ישיבות המקובלים  ראשי  רבים,  ודיינים  דין 
הגר"ב שמואלי והגר"ד בצרי, ראשי העיר בת 
ים, בית שמש וביתר עילית, שר הפנים אריה 
דרעי, סגן שר האוצר איציק כהן, לצידם של 
כלל רבני בת ים, וכלל צמרת רבני הידברות.

כזכור, לפני עשרה חודשים נפטר רבה של 
בת ים הג"ר יוסף בר שלום, ובנו הרב אליהו 
הקהל  את  אחריו  סוחף  מקומו  את  הממלא 

בעיר. 
החיבור  גם בשל  רב  ענין  עוררה  החתונה 
הזוכה  הידברות  יו"ר  כהן  זמיר  הרב  עם 
וכן  עצומה,  ציבורית  ואהדה  לפופולאריות 
מכהנים  הרבנים  ששני  העובדה  בעקבות 
על  התורה  את  המאהיב  "בנועם",  בארגון 

הצבור. 
מאיר  ישראל  הרב  "בנועם",  ארגון  ראש 
לחתונה,  שזרם  העצום  "הצבור  אמר:  ראני 
חפץ  הצבור  כמה  עד  עדים  כמאה  מוכיח 
וזקוק לרבנים מסוג 'בנועם', המקרינים רמה 

רך  סגנון  עם  יחד  גבוהה,  והלכתית  תורנית 
ונעים". 

ויו"ר  ים  בת  עירית  ראש  סגן  ברנס,  רפי 
"השתתפתי  לנו:  אומר  בעיר  ש"ס  סיעת 
הרבנים  המוני  על  הסתכלתי  בחתונה, 
לי  התחשק  ופתאום  שם,  שהיו  הספרדיים 

לשיר 'עוד לא אבדה תקוותנו'"... 
מאות בחורי ישיבת אורחות תורה שימחו 
את חברם החתן שעות ארוכות, לקול צלילי 
להקת 'המנגנים' ומנגינות חסידיות ומזרחיות 

כאחד.

121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!



         ג' בסיון תשע"ו 9/6/16בחולון בת ים126

88 דירות בלבד נבנו ב-2014 בבת ים
88 דירות בלבד נבנו בשנת 2014 בבת ים  זוהי כנראה הסיבה להתייקרות של נכסים בעיר  ומה הביא לכך? 

התנגדויות של תל אביב וראשון לציון
מאת: יעקב פלדמן

מדוע הרשויות הקרובות לעיר בת ים מטרפדות בנייה בבת ים? 
על פי פרסום בערוץ 10 השבוע, ב-2014 נבנו בבת ים רק 88 
נכסים  של  ההתייקרות  את  כנראה  שמסביר  עלוב,  קצב   - דירות 
ים  בעיר. בניגוד לרשויות אחרות בישראל, מתברר שעיריית בת 

רוצה לבנות עשרות דירות לצעירים. אז מה קורה עם זה?
מגישות  לציון  וראשון  אביב  תל  הערים  כי  מתברר  ובכן, 

התנגדויות סדרתיות לוועדה המחוזית נגד האישור של פרויקטים 
ההכנסות  חלוקת  על  עם  עקרוני  סכסוך  בגלל  רק  זאת  ים,  בבת 
של  המלאה  מהקופה  אחוזים  לקבל  תובעים  בעיר  מהארנונה. 
חולדאי, סוג של "צדק חברתי" בתוך גוש דן, ואילו הוא בתגובה 
דורש שבת ים תבנה משרדים, לא דירות, כדי לייצר את המיסים 
יקום  אם  הטיעון:  "חשבונו".  על  במקום  בעצמה,  לה  שחסרים 
בשטח קניון העסקים יחויבו ב-340 שקלים למטר, אבל אם יגורו 

זוגות צעירים, הם יצטרכו לשלם רק 57 שקלים.

"מדובר בסחיטה ובצעד לא ראוי", טען השבוע מנכ"ל עיריית 
אביב,  תל  עיריית  ראש  סגן  מנגד,  פודמסקי.  ארז  עו"ד  ים,  בת 
אסף זמיר, אמר כי "אנחנו מנסים לדחוק בערים השכנות להתנהל 

בצורה מיטבית. בת ים לא מצליחה לקיים את עצמה".
ההתכתשות הזו חוזרת על עצמה בפרויקטים נוספים ותוקעת 

את כולם. 
מעיִריית ראשון לציון מסרו בתגובה כי "התכנון שנעשה בבת ים 
נוגד את כל עקרונות התכנון המקובלים של עיר במצוקה. יש למנות 
 ועדה קרואה שתבריא את בת ים או לאחד את בת ים עם תל אביב".

עיריית ראשל"צ אישרה תוכנית להקמת 3,500 יחידות דיור 
 מדובר בשכונה חדשה הממוקמת מערבית לשכונת נחלת 

יהודה שתיקרא נחלת עילית
מאת: אהרן נצר

תכנית  אישרה  לציון  ראשון  עיריית 
להקמת שכונה חדשה בעיר שתיקרא "נחלת 
דיור,  יחידות  כ-3,500  ייבנו  ובה  עילית" 
בוועדה  התוכנית  את  להפקיד  והמליצה 

המחוזית.
הממוקמת  חדשה  בשכונה  מדובר 
אולם  בעיר  יהודה  נחלת  לשכונת  מערבית 
כ-2,500 דירות מיועדות לתושבים שיועברו 
משכונת רמת אליהו במסגרת תכנית בינוי-

פינוי-בינוי.

כ-70  של  שטח  על  שתחלוש  השכונה, 
 6-8 בני  מגורים  מבני  כ-25  תכלול  דונם, 
קומות   20 בני  מגורים  מבני  כ-13  קומות, 
וכשמונה בניניים בני 6-8 קומות שישמשו 
מתוכננים  והם  ומגורים  תעסוקה  למסחר 
מסחר.  במרכזי  ולא  ראשית  שדרה  לאורך 
בנוסף השכונה תכלול גני ילדים, בתי ספר 
ורווחה. התוכנית מציעה  דת  ומבני תרבות 
כביש  הוספת  הכוללת  רציפה  דרכים  רשת 
ולדרום  לחולון  צבי  בן  רחוב  דרך  צפונה 
 4 לכביש  מעל  מערבה  המקשר  ציר  וכן 

המתחבר לשכונה. 

רמזור חדש לצומת הרחובותשכונה חדשה בראשל"צ
עיריית חולון החלה בעבודות להתקנת רמזור חדש בצומת 
הרחובות פנחס אילון-אילונה פהר-אהרון יריב  עם סיום 

העבודות יוסדר מעבר קל ובטוח בין הרחובות למשתמשי הדרך 

מאת: אהרן נצר

הדרך:  ולמשתמשי  לתושבים  משמחת  בשורה 
בעבודות  האחרונים  בימים  החלה  חולון  עיריית 
פנחס  הרחובות  בצומת  חדש  רמזור  להתקנת 
אילון.  בקריית  יריב  פהר-אהרון  אילון-אילונה 
להימשך  וצפויות  בשלבים  תבוצענה  העבודות 
ועד   29.5.16 מתאריך  החל  חודשים.  כשלושה 
פנחס  לרחוב  היציאה  תיסגר   16.6.16 לתאריך 
לציית  הנהגים  על  יריב.  אהרון  רחוב  דרך  אילון 
לתמרורים הזמניים ולהשתמש בדרכים חלופיות. 
עם  יפורסמו  תנועה  בהסדרי  נוספים  שינויים 

התקדמות הפרויקט.
יוסדרו  הרכב,  לכלי  הרמזור  התקנת  על  נוסף 

להולכי  ובטיחותיים  מרומזרים  חצייה  מעברי 
הרגל, שיאפשרו מעבר מרחוב אהרון יריב לרחוב 
אילונה פהר ובחזרה. במעברים אלה יוסדרו גלים 
ללא  הרגל,  להולכי  רצופה  חצייה  לשם  ירוקים 
המתנה באי התנועה המרכזי. כמו כן, ייפתח מעבר 
ישיר לכלי רכב בין שני חלקי שכונת קריית אילון, 
המרכזי.  התנועה  אי  עקב  אפשרי  אינו  שהיום 
ויכלול  מוגבלויות  עם  לאנשים  יונגש  הצומת 
וכן  ראייה  כבדי  עבור  שתותקן  שמע  מערכת 
"ירוק"  שימוש  לשם   LED פנסי  במקום  יותקנו 

וחיסכון בחשמל.
יוסדר מעבר קל ובטוח בין  עם סיום העבודות 
תלמידי  גם  ובהם  הדרך  למשתמשי  הרחובות 
ביה"ס הסמוך בדרכם מביתם לבית הספר ובחזרה.

רציתם לחמם את הארוחה לשבת.

יצא פיצוץ.

שימוש רצוף בגז בישול במהלך השבת מכלה את החמצן 
בדירה ועלול לגרום לנזק לכיריים ולדליפות גז המסכנים 
אותך, את בני המשפחה ואת דיירי הבניין. לכן חשוב לשמור

 על כללי הבטיחות בגז: 
● יש להימנע משימוש בציוד ואביזרי גז שאינם תקניים

   כגון פלטת גז )בלעך(. 
● בעת ניקיון הכיריים, יש להימנע מפירוק שלהם החושף את

   המשפחה ואת השכנים לדליפות גז.       
● גז מזמינים רק מספק מורשה, שמחויב בביצוע בדיקות 

   תקינות אחת לחמש שנים ובעת חיבור המערכת.
   שימו לב:

● חיבור פיראטי מסכן אתכם ואת שכניכם.
   חיבור פיראטי אינו כולל ביטוח נגד נזק או אסון!

● יש להשגיח על ילדים בקרבת אביזרי הגז.
● יש לסגור את ברז הגז המרכזי כשעוזבים לתקופה ממושכת.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי, בקרו באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  

אלתור
בגז הוא 
משחק 
באש! 

  בס”ד

 המשרד לשירותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

פנייה לציבור בעניין תמיכה במוסדות 
ובגופים ציבוריים העוסקים בשירותי ייעוץ 

ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
מזה מספר שנים המשרד לשירותי דת מפרסם מבחנים בדבר תמיכה במוסדות 
"בשירותי ייעוץ ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות".  ובגופים ציבוריים העוסקים 
זאת, בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב,  התשמ"ה-1985, ובהתאם 
לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י 

מבחני תמיכה שוויוניים.

לאור מיעוט מספר הגופים הנתמכים בתקנה זו, המשרד לשירותי דת מפרסם בזאת 
את המבחנים על מנת לאפשר למוסדות וגופים ציבוריים העוסקים בנושא להשיג, 
וזאת  להעיר או להציע הצעות בקשר לנוסח המבחנים האמור שגובשו במשרד, 

במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים.

 נוסח מבחני התמיכה שגובשו במשרד לשירותי דת מפורסם באתר האינטרנט: 
או   ,02-5311332 וכן ניתן לקבלו בפנייה לפקס שמספרו:   www.dat.gov.il
באמצעות פנייה למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד, בכתובת 

OrianZ@dat.gov.il :מייל

כל המעוניין מוזמן לעשות זאת בפנייה לכתובת שצוינה לעייל.

את הפניות יש להעביר עד ליום חמישי א' בתמוז תשע"ו 7.7.2016. לאחר מועד זה 
ולאור הפניות שיתקבלו יבחן המשרד את הצורך בשינוי המבחנים ויגובש נוסחם 
הסופי ככל שיוחלט לפרסמם, תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד זה, והכל 

כאמור במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים בתקנה זו. 



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

חגיגת מוצרים 
לחג השבועות 

 מארז זוג
שוקו תנובה
2 יחי׳ X 1 ליטר

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק״ג

מארז שלישייה שמנת 
מתוקה להקצפה 32%

3 יחי׳ X 250 מ״ל

פרוסות בולגרית
5% פיראוס

200 גרם

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

225 גרם

קרם פרש 30% 
 מסדרת השף הלבן

200 גרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק 

150 גרם

 מארז רביעייה
דיאט יופלה 0% 

 בטעמי תות ואפרסק
4 יחי׳ X 150 גרם

 

מארזים מיוחדים

חדש על המדף 

 משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק

250 גרם

שמנת לבישול 10%
250 מ״ל

 

חדש בכשרות המהודרת

 

חג
מהדורת 
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הוענק  בכנסת  השבוע  שנערך  בטקס 
המכון  של   2015 לשנת  הפרלמנטר"  "אות 
נחמיאס  איילת  לח"כ  לדמוקרטיה  הישראלי 
ורבין )המחנה הציוני( וליו"ר ועדת הכספים 
ח"כ משה גפני )יהדות התורה(. הטקס נערך 
אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר  במעמד 
הישראלי  המכון  אנשי  כנסת,  חברי 

לדמוקרטיה ובני משפחה.
"כמדי  אדלשטיין:  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר 
שנה אני שמח להשתתף בטקס הזה. לא מובן 
מאליו שגוף חוץ פרלמנטרי לוקח על עצמו 
מישהו  בוחר  ולא  מחקר  של  יסודית  עבודה 
לו את האות, אלא  ומעניק  שפרץ לתקשורת 
קריטריונים  באמצעות  בדיקה  שנעשית 
ברורים של עשייה פרלמנטרית. אני בהחלט 
שהפוליטיקה  בגלל  רק  ולא  כך  על  שמח 
והצורך  ואישית  כותרות  של  היא  היום 
שלא  למחוזות  אותנו  מביא  בעיתון  בידיעה 
היינו רוצים להגיע אליהם. אף פעם לא היה 
מקרה שמישהו נבחר והרמנו גבה, תמיד יש 

לבחירה יסוד סביר לבחירה וכך גם השנה.
גפני  משה  ח"כ  של  הרבה  "פעילותו 
כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 
במליאה שלא תמיד קל ליו"ר לעצור את שטף 
ותפקודו בכנסת  גדול מתפקידו  וחלק  דבריו 
הישראלית  בחברה  סטיגמות  שבירת  הוא 
רבים.  בפעילות שנוגעת בתחומים חברתיים 
ח"כ איילת נחמיאס ורבין אמנם חדשה יחסית 
אבל שומעים ורואים אותה בפעילות מגוונת 
להשתלבות  נהדרת  דוגמא  שזו  חושב  ואני 
במשכן בצורה ראויה ולא של כותרות זולות, 

אלא עבודה מכוונת ורצינית".
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נשיא  סגן 
שהוחלט  "הח"כים  קרמינצר:  מרדכי  פרופ' 
בעשייה  עוסקים  האות  את  להם  להעניק 
פרלמנטרית עקבית, מעמיקה, לעיתים אפורה 
את  שקובעת  כזו  אבל  לכותרות  זוכה  ולא 
איכות פעולתה של הכנסת. איכות זו מגלמת 
את הדמוקרטיה האמיתית הפועלת למען כלל 

האזרחיות והאזרחים".
בכנסת  שנים   27 "אחרי  גפני:  משה  ח"כ 
אני לא צריך, אבל אני שמח על המעמד הזה. 

סבור  אני  בכך.  מתגאה  ואני  חרדי  אדם  אני 
החרדי  לציבור  גם  טוב  לכולם  טוב  שכאשר 
אני  שבעתיים.  רע  לחרדים  לכולם  וכשרע 
לעצמנו,  קודם  'נדאג  שאמרנו  תקופות  זוכר 
מפלים מקפחים אותנו' עד שהגענו למסקנה 
ובקדנציה הזאת זה מועצם כשאנחנו דואגים 
דברים  על  מקבלים  כותרות  הציבור.  לכלל 

שלא שווים שום דבר".
גפני  ח"כ  של  לזכייתו  הוועדה  בנימוקי 
הוא  גפני  "משה  הפרס:  ועדת  חברי  ציינו 
האיכותית  שפעילותו  הכנסת  חברי  מוותיקי 
בולט  הוא  שנים.  במשך  ביטוי  לידי  באה 
במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים 
הראשונה  השנה  במהלך  נמרץ.  וכמחוקק 
של הכנסת ה-20, פעל ח"כ גפני בלא לאות 
של  עיסוקה  בתחום  חקיקה  נושאי  לקידום 
ובפרט  עומד,  הוא  שבראשה  הכספים  ועדת 
והורים  נכים  כגון  חלשות  אוכלוסיות  למען 

לילדים החולים במחלות קשות".
ח"כ  של  לזכייתה  הוועדה  בנימוקי 
נחמיאס-ורבין נכתב: "איילת נחמיאס-ורבין 
פעילות  בזכות  במיוחד  בולטת  ח"כית  היא 
זירות  של  רחב  במגוון  וחרוצה  נמרצת 
פרלמנטריות. נחמיאס ורבין פועלת בנחישות 
מעמד  קידום  ובהן  חשובות  מטרות  לקידום 
האישה והשוויון המגדרי והשבחת התעשייה 
בישראל, והיא אף בולטת במאמציה להנגיש 
את הכנסת והממשלה לציבור ולסייע בטיפול 

בבעיות אישיות של אזרחים".
השופט  בראשות  היא  הפרס  ועדת 
בן  מנחם  פרופ'  אור,  תיאודור  )בדימוס( 
ששון, הרב יצחק לוי, פרופ' גבריאלה שליו 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נס.  לאה  וד"ר 
ערך מחקר מקיף כדי לעמוד על הקריטריונים 
איכותית  פרלמנטרית  פעילות  המאפיינים 
במגוון רחב של פרמטרים: נוכחות בוועדות, 
המושב,  במהלך  שהושלמה  פרטית  חקיקה 
היום  לסדר  הצעות  שהוגשו,  שאילתות 
דקה  בני  ונאומים  נאומים  במליאה,  שנידונו 
שנישאו במליאה ועוד. בשלב השני התכנסה 
הוועדה לדון ברשימה נבחרת של מועמדים, 
ובחרה מתוכם את מקבלי האות בהסתמך על 
נתוני השלב הראשון ועל קריטריונים נוספים, 
הציבורית  וחשיבותה  השפעתה  דוגמת 

הרחבה של עבודתם הפרלמנטרית.

יו"ר הכנסת בטקס: "פעילותו הרבה של ח"כ משה 
גפני כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 

במליאה, וחלק גדול מתפקידו ותפקודו בכנסת - הוא 
שבירת סטיגמות בחברה הישראלית בפעילות שנוגעת 

בתחומים חברתיים רבים"

גפני קיבל את 
'אות הפרלמנטר'

גפני מקבל את 'אות הפרלמנטר'

ניהול תיירות ומלונאות | קולינריה | מלונאות | הוראת דרך | מקצועות הנסיעות ועוד...

לשווק 'דילים'
לבין הזמנים?

כן, זה מקצוע 
אפשרי!

לפרטים נוספים התקשרו: 02-6664347

תמיד רצית, עכשיו זה אפשרי, 
ולעסוק  תעשיית התיירות בישראל, מציעה לכם להשתלב 

בתחום הנמצא בהתפתחות מתמדת.
תחומים  במגוון  ולימודים  מקצועית  הכשרה  לרכוש  בואו 
ולגלות עולם שלם של אפשרויות תעסוקה ומסלולי קידום, 
בסופם תוכלו ליהנות מקריירה מעניינת, מרעננת ומפרנסת. 

תיירות
החופש לבחור מקצוע 



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!
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אלו  לפני  להופיע  לפעמים  זוכה  אני  השירה  "בזכות 
שצריכים רפואות וישועות, ולעתים אתה נתקל בכאלה אצילי-

רוח, שלמרות שקשה לתאר את כל הייסורים והכאבים שהם 
כזה  שדבר  בוודאי  באמונתם.  חזקים  נשארים  הם  עוברים, 
משפיע על האמונה והביטחון שלי. לעתים אפשר להתרשם לא 
אמונה  כוחות,  בו  שרואים  פשוט  מאיש  גם  אלא  מצדיק,  רק 

וביטחון".
את הדברים אומר אברהם פריד, גדול הזמר החסידי, לקראת 
ל"כל  מרתק  בראיון  השבוע  שיצא  משובח  אלבום  עוד  צאת 

ישראל". )הראיון המלא יתפרסם ביום שישי(.
חלק מאלה שכבר שמעו את האלבום החדש שלך, 'אוצר 

של יראת שמים', אומרים שחידשת קצת בסגנון.
"למה? זה ממש כמו כל דיסק רגיל שהוצאתי עד היום. יש 
חזנות,  קצת  שקטים,  שירים  שמחים,  שירים  החדש  באלבום 
ושירים באנגלית. יש שם כל מיני סגנונות של שירים, כשאני 

משתדל להגיע לכל אחד". 
כולל "ואנפהא", שיר מחסידות פרמישלאן...

לשירי  לאחרונה  לב  שם  שלי,  המנצח  סטופל,  יובל  "אכן. 
את  בזמנו  למצוא  זכינו  כך  האדמו"רים.  של  הקודש  חצרות 
יהלום,  עבורי  מצא  הוא  עכשיו  וגם  הרבית',  'כי  של  היהלום 
את השיר 'ואנפהא'. יובל בעצם עשה עיבוד לאותו שיר עבור 
אברמי רוט בדיסק של פרמישלאן, ואמר לי: 'תשמע אברמ'ל, 
יש בדיסק הזה שיר בשם 'ואנפהא' שאני חושב שיכול להיות 
להיט'. שמעתי, והתלהבתי מיד, בשמיעה הראשונה, וזה אכן 
הן חידוש, מילים מתפילת  גם המילים  מופיע בדיסק החדש. 
השיר  את  שישמעו  נקווה  שבת.  ליל  של  מערבית  'כגוונא' 

וישירו אותו בחתונות".
אתה אוהב לחדש בכל אלבומיך. מה החידושים, לדעתך, 

באלבום החדש?
"יש כאן כמה חידושים, לדעתי. כבר השיר הראשון באלבום, 
)'כי  ומיוחדות  חזקות  למילים  שיר  חידוש:  הוא  אני',  'איתך 
תעבור במים, איתך אני'(. לפני כמה חודשים קיבלתי אי-מייל 
גופו, עם המילים  מדניאל מזרחי, בחור מתוק שמשותק בכל 
האלה,  המילים  אל  אז  לב  שמתי  הנביא.  מישעיה  האלה 
לחן.  להן  להלביש  צריכים  כעת  לשיר,  מילים  אלו  ואמרתי: 
הלכתי לידידי, המלחין איצי וולדנר, וביחד יצא לנו שיר. על 
מילות הנביא הוספתי מילים משלי: באש ובמים - עם ישראל 
חי, מתחת השמים - עם ישראל חי, עם הבורא ועם התורה בלי 

שום מורא - עם ישראל חי לעולם".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אם זה שיר שלא שלי - 'מכניסי רחמים' של ר' חיים בנט. 
ואם זה שיר שלי, עכשיו אני הכי אוהב את 'הנני בידך'". 

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
אירועים שהופעתי  או  על משהו ששרתי  לא מתחרט  "אני 
בהם. אבל אני כן מתחרט על כמה שירים ש'פספסתי', שהציעו 
לי ולא לקחתי, ואחרי זה התבררו כלהיטים או שירים טובים 

במיוחד. היו כמה כאלה לצערי".
מה הסוד המקצועי שלך?

סתם  של  כקריירה  לא  כשליחות,  השירה  על  מסתכל  "אני 
להיות זמר. ומכיוון שאני לוקח את זה ברצינות, אז אני מחפש 
מביא  או  יוצר  להרגיש שמה שאני  צריך  ואני  חזקים,  מסרים 
לעולם - הוא ראשית כל חומר טוב, כמובן, אבל גם שהמסרים 
והמילים שלו חזקים. אני מרגיש שהשליחות שלי היא לחזק 

וגם לשמח את עם ישראל".

הראיון המלא עם אברהם פריד יתפרסם ביום שישי ב-

מהו הסוד המקצועי של אברהם פריד, גדול הזמר החסידי שהשבוע 
הוציא לאור את אלבומו החדש, "אוצר של יראת שמים"

"בשירים שלי אני מחפש מסרים חזקים"

דיסק חדש. אברהם פריד )צילום: פלאש 90(

עזוב, לא 
חשובה הדרך, 

חשובה התוצאה...
על איזו דרך

 אתה ממליץ?

רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, 
 איך שמתאים לכם: במרכז שירות 103, באתר חברת החשמל וביישומון. 

אנחנו לשירותכם, בכל דרך שתבחרו!

יש לכם מגוון דרכים לשמור איתנו על קשר

אנחנו לשירותכם
בכל דרך שתבחרו



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

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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"גם אני כמוכם, באליטה, שונא את 
תנועת ש"ס ואת אריה דרעי. אבל אנחנו, 

כאליטה, צריכים לפנות גם למסעודה 
משדרות" - דבריו מעוררי הסערה של 

יו"ר הדירקטוריון החדש של חשדות 10 
רמי סדן, חוללה סערה וגררה גל של 

  תגובות וגינויים מכל הקשת הפוליטית
בש"ס איימו: "או שנתניהו ידאג שיפוטר, 
או שאנו חופשיים להצביע כראות עיננו"

ש"ס לראש הממשלה: "תפטר את רמי סדן או שאנחנו לא מחויבים לקואליציה"

מאת: אלי שניידר

ליו"ר  שנבחר  מי  סדן,  כשרמי 
הדירקטוריון של חברת החדשות ערוץ 10 
דיבר בישיבה סגורה עם בכירי הערוץ, הוא 
לבטח לא ישער כיצד דבריו יהפכו לסערה 
במשך  המרכזי  השיחה  ולנושא  גדולה 

מספר ימים.
בדיווח שהביא עיתון "הארץ", בישיבה 
לנוכחים:  סדן  אמר   10 בכירי חדשות  עם 
כמוכם,  אני  גם  האמת,  על  נודה  "בואו 
באליטה, שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב 
אריה דרעי. אבל אנחנו, כאליטה, צריכים 
לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את  לפרוץ 

לקהל של ש"ס, למסעודה משדרות".
של  תגובתו  את  ביקש  העיתון  כשכתב 
כאשר  רק  להגיב.  סירב  הוא  לדברים  סדן 
פרצה סערה בעקבות פרסום הדברים, ניסה 

סדן לתקן את הנזק אך ללא הצלחה.
לכתב  אמר  בישיבה  הנוכחים  אחד 
ומביך,  "זה היה מקומם  כי  'הארץ'  עיתון 
התנשאות  אדנות,  של  ריח  מהדברים  נדף 
נגד דרעי אישית".  גם  וגזענות. הוא דיבר 
ועד  ויו"ר  הכלכלי  הכתב  חודורוב,  מתן 
שר  לסגן  התקשר  הערוץ  של  העובדים 
כל  בשם  והתנער  כהן  יצחק  ח"כ  האוצר 
עובדי חברת החדשות של הערוץ מדבריו 

של סדן.
לסדר  לעבור  מוכנים  היו  לא  בש"ס 
לראש  ופנו  סדן,  של  דבריו  על  היום 
גם  שמשמש  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
כשר התקשורת: "תפטר את  רמי סדן או 
שאנחנו לא מחויבים לקואליציה. הציבור 

המזרחי מפסיק לשתוק".
אמר:  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

"בישראל 2016 יש גזענות. בישראל 2016 
יש   2016 בישראל  המזרחי.  לציבור  בזים 
ציבור  על  להתנשא  לעצמו  שמרשה  מי 

שלם שהוא חלק ממדינת ישראל".
התגובות מכל קצוות המערכת הפוליטית 
לא איחרו לבוא. ח"כ שלי יחימוביץ הגיבה 
ממתיק  עלוב  גזען  סדן  "רמי  בחריפות: 
אותה.  צריך  סוד. שונא את מסעודה אבל 
לוביסט, מאכער, זרוע השתקה של בלפור, 

אוי לאצבעות שאישרו את המינוי".
יחימוביץ אך סיפרה כי בעקבות העובדה 
בעצמה  היא  הדברים,  את  הכחיש  שסדן 
הדירקטוריון  מחברי  לשניים  התקשרה 

שאישרו שהדברים אכן נאמרו ע"י סדן.
למגנים:  הצטרף  לפיד  יאיר  ח"כ  גם 
"מגנה בחריפות את ההתבטאות הגזענית, 
המסיתה ורווית השנאה של סדן, אני קורא 
לו לחזור בו מדבריו ולהתנצל בפני מצביעי 

ש"ס, חברי הסיעה והעומד בראשה".
שר הבריאות יעקב ליצמן גינה אף הוא 
המיוחסים  הדברים  את  מגנה  "אני  ואמר: 
ש"ס  תנועת  אנשי  רבבות  נגד  סדן  לרמי 
והעומד בראשה, ידידי השר אריה מכלוף 
תופעה  היא  גנאי  כינויי  הדבקת  דרעי. 

מסוכנת ונדרש ממנו לחזור בו".
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
אפשר  "אי  גינוי:  הודעת  הוא  אף  פירסם 
לא  הוא  באוויר.  הזה  הדבר  את  להשאיר 
בציבור  שכזה  חמור  דופי  להטיל  יכול 
ברבניו  בנציגיו,  ש"ס.,  מצביעי  של  שלם 

והציבור הרחב. עליו להתנצל מיידית".
סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר: "אין 
מקום במדינת ישראל לכל גינוי של גזענות 
ושנאת שומרי מסורת, קל וחומר שמדובר 

מגופי  אחד  על  האחראי  תקשורת  באיש 
התקשורת הגדולים במדינה".

הציוני(  )המחנה  שי  נחמן  ח"כ  גם 
מסדן  וביקש  ש"ס,  לקריאת  הצטרף 
הוא   10 "ערוץ  מסר:  שי  ח"כ  שיתפטר. 
אמנם ערוץ פרטי אבל הוא משדר במרחב 
הציבורי, וחלות עליו אמות מידה ואתיקה 
הם  סדן  של  דבריו  ועיתונאיות.  ציבוריות 
אינו  הוא  נסבלים.  ובלתי  קבילים  בלתי 
מבין את תפקידו הציבורי שזה עתה החל 
ויחסוך  עכשיו  שיתפטר  לו  קורא  אני  בו. 

מאיתנו את הנזקים הצפויים מכהונתו".
ש"ס:  למצביעי  כתב  גואטה  יגאל  ח"כ 
המזרח.  עדות  בני  האהובים  ורעיי  "אחיי 
לכל אלו שחשבו שעידן ההסתה והגזענות 
שוב  מגלים  אנחנו  היום  מאחורינו,  כבר 
שהיא חיה נושמת ובועטת. לאור הדברים 
ב'הארץ'  שפורסמו  והנלוזים  המחפירים 
דברי בלע  אלו  סדן.  דבריו של מר  אודות 
ושנאה, התקפה גזענית בזויה כנגד מיליוני 
אזרחים במדינת ישראל, שכל חטאם הוא 
מוצאם המזרחי. הרב אריה דרעי, ותנועת 
כולם  כיום  באמת  כי  משל.  רק  זה  ש"ס 
מבינים שרק דרעי מייצג את הציבור הזה, 
קולם  את  שנתנו  מצביעים   200,000 מעל 
רק באותם  לתנועת ש"ס הפגיעה היא לא 
המצביעים אלא במיליוני בני עדות המזרח 

באשר הם".
הממשלה:  ראש  את  עקץ  אף  גואטה 
אדם  שאותו  הוא  שבדבר  המרכזי  "הכאב 
מקורבי  על  נמנה  הוא  לתפקיד  המועמד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא מזמן 
הממשלה  שראש   DNA בבדיקות  נחשף 
על  שמעיד  מה  ספרד,  ליהדות  נצר  הוא 

הממשלה  ובראש  שלם  בציבור  פגיעה 
המשתייך לאותה עדה. הגיע הזמן שאנחנו 
מנהלים  להיות  נתחיל  המזרח  עדות  בני 
ע"י  מנוהלים  ולא  מפתח  תפקידי  באותם 
וחבר  סדן  רמי  כדוגמת  אליטה  אותה 
זעקה  קול  להקים  מחויבים  כולנו  מרעיו. 
את  למנוע  הדבר  שבידו  מי  לכל  ומחאה 
זה, אסור  ולא רק לתפקיד  מינויו של סדן 
כיוון  מכל  מחלחלת  שההסתה  לשכוח 
ובכל  דרך  בכל  זאת  למנוע  ותפקידינו 
המזרח  עדות  בני  לכל  קורא  אני  מחיר. 
שמציפים אותי בטלפונים משעות הבוקר, 
לתת  ולהפסיק  ובעוז,  בגאון  ראש  להרים 
אותנו.  שמנהלות  לאליטות  קולכם  את 
ובראשם  הממונים  לכל  קורא  אני  מכאן 
נצר  התקשורת(  )שר  הממשלה  לראש 
דברי  את  לגנות  המעטירה,  ספרד  ליהדות 
לאלתר  פיטוריו  את  ולדרוש  ההסתה 

ולהחזיר עטרה ליושנה".
הליכוד  על  ביקורת  מתחו  גם  בש"ס 
מלגנות  נמנעו  ארוכות  שעות  שבמשך 
אחה"צ  בשעות  רק  סדן.  של  דבריו  את 
תגובה  הליכוד  הוציא  שלישי  יום  של 
שהדברים  יתבררו  "אם  פושרת:  רשמית 
בהתבטאויות  שמדובר  הרי  נאמרו,  אכן 
חמורות מאד וראש הממשלה דוחה אותם 

על הסף".
ההתנצלויות  את  קיבלו  לא  בש"ס 
וההכחשות ופנו להליך משפטי. עו"ד אורי 
המשפטי  ליועץ  דחוף  במכתב  פנה  קידר 
עיר  ראשי  וסגני  ח"כים  בשם  לממשלה 
מטעם ש"ס בדרישה לפסול את מינוי סדן. 
"אם המינוי לא יעוכב מיידית תוגש עתירה 

תוך 24 שעות", כתב עו"ד קידר במכתבו.

ההתבטאות 
והסערה

חולל 
סערה. 
רמי סדן 
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ועדת הפנים שהתכנסה 
השבוע )שני( לדיון ב'חוק 
המקוואות' פוצצה לאחר 
זמן קצר עקב אי הסכמות 

בין החברים  לאחר 
דיונים ומגעים, הושגה 
הסכמה: החוק יאפשר 
למועצות הדתיות לסרב 
להתקשרות עם ארגונים 

רפורמים  ח"כ גפני זעם 
על נציגי משרד המשפטים 
שביקשו לתקצב מקוואות 

לרפורמים: "אתם לא 
מנהלים את המדינה"

ח"כים מהקואליציה התנגדו לחוק המקוואות: ישיבת הוועדה פוצצה

מאת: יעקב אסמלם

בראשות  הפנים  ועדת  של  ישיבתה 
לאחר  השבוע  פוצצה  אמסלם  דודי  ח"כ 
אותו  המקוואות  חוק  בנושא  טעון  דיון 
הגיש חבר הכנסת משה גפני. החוק הוגש 
גפני בעקבות  ידי  לפני מספר חודשים על 
לרפורמים  יש לאפשר  לפיה  בג"ץ  פסיקת 
ולקונסרבטיבים לגייר במקוואות ציבוריים 
כצפוי  עוררה  הפסיקה  שבע.  בבאר 
קבוצת  עם  יחד  גפני  החליט  ולכן  סערה 
את  שיתיר  החוק  את  להגיש  כנסת  חברי 
השימוש במקוואות אך ורק על פי ההלכה, 
התנועות  את  מהמשוואה  שיוציא  מה 

הרפורמיות. 
שמטרתם  גופים  עתירת  "בעקבות 
המקובלת  היהדות  יסודות  את  לקעקע 
נכתב בהצעת החוק.  במשך אלפי שנים", 
"פסק בית המשפט העליון כי יש לאפשר 
במקוואות  שימוש  לעשות  שונות  לכתות 
על  הנערכים  שונים  טקסים  לצורך  טהרה 
ידן. במדינת ישראל מאז ומעולם משמשים 
ומנהג,  הלכה  מסורת,  לצרכי  המקוואות 
ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותכנון 

המקוואות".
בחוק  לקבוע  הוצע  האמור,  "לאור 
טהרה  במקוואות  השימוש  ייעוד  כי 
ממשלתיים,  גופים  שבאחריות  ציבוריים 
דתיות,  ומועצות  מקומיות  רשויות  כגון 
עוד  בלבד.  הלכתית  טבילה  לצורך  יהיה 
הוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד 
בידי  השימושים שיותרו במקוואות תהיה 
מועצת הרבנות הראשית לישראל, בדומה 
המחוקק  קבע  שבהם  שונים  לשירותים 

רגולטור שמוסמך לתת אישורים".
השרים  בוועדת  עלתה  החוק  הצעת 
לקריאה  להגישה  והוסכם  חקיקה  לענייני 
שבסופו  דיונים  למרתון  ואז  טרומית 
בין  להסדר.  להגיע  בדבר  הנוגעים  קיוו 
הבית  מסיעות  כנסת  חברי  היו  המתנגדים 
לחקיקה  שרים  "בוועדת  ו'כולנו'.  היהודי 
ואז  טרומית  קריאה  עובר  שהחוק  סוכם 
'כולנו'",  ועם  היהודי  הבית  עם  יתואם 
פתח יו"ר הוועדה אמסלם את הדיון, "לכן 
להצבעה.  קשר  בלי  מתקיים  היום  הדיון 
יוסכם, לא אביא אותו  לא  הנוסח  עוד  כל 

להצבעה".
ח"כ שולי מועלם מהבית היהודי ביקשה 
לדעת את פרטי החוק טרם פתיחת הדיון. 
רק  דיון  שיהיה  אמר  גפני  משה  ח"כ  "גם 
החוק  על  חתומה  אני  מוסכם.  נוסח  על 
ח"כ  ועל  עלי  מוסכם  נוסח  שיהיה  בתנאי 
יו"ר  הדיון?"  נוסח  איזה  על  עזריה.  רחל 
חוק  "כל  השיב:  אמסלם  ח"כ  הוועדה, 
משנים. לכן אני רוצה להתחיל להקריא את 
מועלם  ח"כ  סעיף".  כל  על  ולדון  הנוסח 
רפאלי: "אבל לא ראינו נוסח מוסכם. אני 
מציעה לסגור עכשיו את הדיון כי אין נוסח 

מוסכם".
ח"כ רחל עזריה, שלחמה לא פעם לצד 
כי  הישיבה  במהלך  אמרה  הדת,  מתנגדי 
נשים  אלפי  במאות  לפגוע  הולך  החוק 
"זה  ההלכה.  פי  על  חודש  כל  שטובלות 
שטובלות  לנשים  תגיד  שהרבנות  אומר 
לפי המסורת של אימן, שזה לא חוקי. אני 
מציעה לסגור את הדיון כל עוד אין נוסח 
 48 הנוסח  את  קיבלנו  לא  למה  מוסכם. 

שעות לפני הדיון? זה הולך לפגוע בזכות 
זה פוגע בכבוד הנשים. אי  שלהן לטבול. 

אפשר לעשות דבר כזה".
הוועדה  יו"ר  ביקש  הקול,  הרמת  בשל 
עזריה  ח"כ  את  להוציא  אמסלם  ח"כ 
לתוכן".  להתייחס  מבלי  "וזאת  מהדיון 
במהלכה  הפסקה,  על  הודיע  מכן  לאחר 
על  להסכמות  להגיע  הכנסת  חברי  ניסו 

נוסח החוק.
בחרה  הציוני,  מהמחנה  פארן  יעל  ח"כ 
כנגד  חריפים  בציטוטים  לנקוט  כהרגלה 
מקדמי החוק, "יש מי שבעיני שר הדתות 
ביהדותם.  מכירים  לא  אתם  יהודים.  אינם 
חוסר  אתם.  זה  לשיסוי  גורם  מישהו  אם 
הוא  אנשים  להפלות  שאסור  ההפנמה 
איום ונורא. הכל טמון בכך שאתם רואים 
יהודים. אתם  את הלא אורתודוקסים כלא 
בגטו.  עצמכם  את  שסוגרים  אלה  בסוף 
תומכים  לנו  יהיו  לא  כאלה  חוקים  בגלל 
אזולאי  דוד  הדתות  הברית". שר  בארצות 
השיב: "הכותל פתוח והמקווה פתוח לכל 

מי שרוצה".
הוא  אם  "גם  שטרן:  אלעזר  ח"כ 
לי  בא  לא  לו:  להגיד  יכולים  אורתודוקסי 
רשות  נותנים  איך  גרות.  לצרכי  שתטבול 
בין  הבדלים  לעשות  סמכות  שהיא  לאיזו 

אדם לאדם?"
לפני  רק  שהושבע  גליק  יהודה  ח"כ 
צדק  יש  לדעתו  כי  בישיבה  אמר  כשבוע 
אם  הכנסת.  חברי  את  שיכבדו  בכך  אתי 
צריכים  הם  החוק,  להצעת  חדש  נוסח  יש 
לראות וללמוד אותו. "צר לי כשומר תורה 
'אנחנו  מחליטה  אחת  שקבוצה  ומצוות, 

מחריבים  והאחרים  היהדות  על  שומרים 
לא  למה  ההתנשאות?  מאיפה  אותה'. 
קואליציוניות.  נכון שיש הסכמות  לחבק? 
הנוסח  במיעוטו.  הרע  הוא  הזה  החוק 
ככאלה  דווקא  לכנסת.  בושה  היה  הקודם 
תהיו  הדתות,  כשר  דווקא  ששולטים, 

לארג'ים".
"עובדה  אזולאי:  דוד  הדתות,  שר 
ששינינו את נוסח החוק הזה". ח"כ יהודה 
מישהו  אם  דבר  שום  יקרה  "לא  גליק: 

יטבול והוא לא בדיוק חושב כמוך".
הוא  גם  שהשתתף  אייכלר  ישראל  ח"כ 
אינם  בארץ  יהודים  "מיליוני  אמר:  בדיון 
מעוניינים במלחמת דת בין האזרחים. הם 
אנשים  ישנם  וההלכה.  הדת  את  מכבדים 
בכל  דת  מלחמת  לחולל  שרוצים  מעטים 
ענין ומצאו את המקוואות כזירת מלחמה. 
לגרום  ועלול  פעולה  אתם  משתף  בג"ץ 

למלחמת אזרחים".
חדש  נוסח  על  הוסכם  דבר  של  בסופו 
לימים  תידחה  החוק  על  ושהצבעה  לחוק 
לא  החוק  החדש,  הנוסח  ע"פ  הקרובים. 
יחול על אנשים פרטיים, מי שרוצה לטבול 
באופן פרטי יכול, אך החוק יחול על גופים: 
החוק  נוסח  ע"פ  תוכל  הדתית  המועצה 
החדש שלא להתקשר עם גופים רפורמים 
או קונסרבטיביים. למרות ההסכמות, אמר 
והחוק  במידה  כי  המשפטים,  משרד  נציג 
לממשלה  המשפטי  היועץ  ימליץ  יעבור 
לרפורמים.  מיוחדות  מקוואות  להקים 
שקם  גפני  של  זעמו  את  עוררו  הדברים 
ויצא תוך שהוא צועק "זה לא עסק שלכם. 

אתם לא מנהלים את המדינה".

הושגה הסכמה על 
''חוק המקוואות"
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מאת: יעקב אמסלם

טלטלה בעולם הגמ"חים: בשבועות האחרונים חדרה 
מה  כי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  בעלי  בקרב  ההבנה 
הגמ"חים  התנהלו  שנים,  במשך  שיהיה.  מה  לא  הוא  שהיה 
באין מפריע וללא פיקוח זאת למרות החשדות כנגד פעילותם 
אף  עלתה  שנים,  מספר  לפני  המס.  ורשויות  הבנקים  מצד 
הצעת חוק שנועדה להסדיר את מעמדם, אך זכתה להתנגדותם 
לספרי  החדירה  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הגמח"ים  בעלי  של 
שעשויה  חוק  הצעת  תזכיר  גובשה  לאחרונה,  חשבונותיהם. 

לעלות לשולחן הדיונים בשבועות האחרונים. 
כעת מתברר, בקרב הבנקים בישראל לא ממתינים להצעת 
פעילותם  כנגד  עצמאיות  בפעולות  לאחרונה  והחלו  החוק 
חוק  המכונה  האמריקאי  החוק  בשל  זאת  הגמ"חים,  של 
ה-FATCA. במכתב שנשלח מטעם הבנק הבינלאומי לבעלי 
הגמ"חים, התבקשו בעלי החשבונות להסדיר את מעמדם מול 

הרשויות בשל חשש מצד הבנקים להלבנת הון. 
ולא מעוניין  השיטה לטענתם פשוטה. אדם המרוויח כסף 
לשלם על כך מס, מעביר את הכסף לבעלי הגמ"חים הנוטלים 
מכן  לאחר  הכסף.  מקור  את  לברר  מבלי  אדם  מכל  הפקדות 
ההעברה  כשסיבת  למפקיד  הכסף  את  הגמ"חים  מחזירים 
כך  שקלים,  מיליוני  מולבנים  וכך  'הלוואה'  היא  המצויינת 

לטענת גורמים ברשויות המס. 
בקרב בעלי הגמ"חים אין כל רצון לברר את מקור הכסף. 
אך  אומרים.  זאת, הם  עושה מצווה, למה שנמנע ממנו  אדם 
קיים קונצנזוס באשר להסדרת מעמדם, מאחר וברשויות המס 
הגבירו את הפיקוח בשנים האחרונות ועונש בגין הלבנת הון 

עשוי להגיע אף למספר שנות מאסר. 
לבעלי  המכתב  את  שיגר  שכאמור  הבינלאומי,  הבנק 
החשבונות המנהלים גמ"חים, כתב כי יש על בעלי החשבונות 

חובה להסדיר את מעמדם עד אמצע חודש יוני. באם לא 
החשבון".  את  ולנהל  להמשיך  נוכל  "לא  זאת,  יסדירו 
פאג"י  בנק  את  גם  תחתיו  מאגד  הבינלאומי  הבנק 

המיועד לציבור החרדי. 
להביא  הגמח"ים  בעלי  זקוקים  מעמדם  להסדרת 
מטרות  ללא  ציבורי  כמוסד  מוגדרים  הם  כי  אישור 
רווח, זאת בכדי לפטור את המוסד מתשלום מס. אלא 

בפני  החשבונות  ספרי  בחשיפת  כרוך  כזה  שאישור 
יועצי רשות המיסים וממילא בהעמדת מפקידי 

הכספים בפני מצב אותו חפצים למנוע, 
חשיפת הכספים אותם הפקידו. 

האמריקאים לוחצים

היא  הגמ"חים  נגד  הפעילות 
עניפה  מפעילות  הקרחון  קצה  רק 
החוק  אישור  בעקבות  המתרחשת 

האמריקאי  החוק   .FATCA-ה חוק  הנקרא  האמריקאי 
נחקק כבר בשנת 2010, והוא אחד הכלים המשמעותיים של 
ארה"ב להיאבק בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות 
פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. החוק מאלץ את כל הגופים 
לרשות  לדווח  ההסכם  על  החתומות  במדינות  הפיננסיים 

המיסים האמריקאית על חשבונות של אזרחים אמריקאים. 
מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב יהיה 
נתון לסנקציות שונות, ובניהן ניכוי במקור בשיעור של 30% 
המדינה  היא  ישראל  אמריקאי.  הכנסה  ממקור  תשלום  מכל 
ה-29 שחתמה לפני כשנתיים על ההסכם ומצטרפת למדינות 
המפותחות ובינהן בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, שוויץ, יפן 

ועוד. 
בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר 
חשבונות  המנהלים  והגופים  הארגונים  כל  של  מעמדם  את 
לאחרונה  זאת,  לאור  אמריקאים.  אזרחים  ושביניהם  אצלם 
שיסדירו  בדרישה  גמ"חים  למנהלי  בנקים  מספר  כאמור  פנו 
את מעמדם, אחרת יאלצו לסגור את חשבונותיהם, זאת מכיוון 
שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים 
העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות 

שלהם להמשיך להתקיים.
במשרד האוצר שיבחו את היוזמה בזמן החתימה על ההסכם 
ואמרו כי הוא דווקא יסייע לישראלים רבים, "ההסכם מעניק 
ארצות  עם  חתום  הסכם  לה  שיש  מדינה  של  מעמד  לישראל 
האמריקאי  האוצר  משרד  עם  שהתקבלו  ההסכמות  הברית. 
יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות 
הטלת  תימנע  בנוסף,  בישראל.  אמריקאים  של  חשבונות 
סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה 

–FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר".
ההסכם,  את  ליישם  החלו  שחלקם  הבנקים,  באיגור  גם 
חיובי  צעד  "זהו  החתימה.  את  במפתיע  בירכו 
במערכת  משמעותיים  שיבושים  שימנע  מאוד 
ארה"ב  לבין  ישראל  בין  הכלכלית  היחסים 
בישראל  הפיננסית  למערכת  ויאפשר 
כחלק  תקלות  ללא  ולתפקד  להמשיך 
ההסכם  הבינלאומי.  הפיננסי  מהמערך 
כי  יבטיח  ארה"ב  ממשלת  עם  שהושג 
אמריקנים  לקוחות  של  האיתור  תהליך 
במערכת ההפיננסית הישראלית והמידע 
שיועבר אודותיהם, יתנהלו 
הממשלה  הוראות  לפי 
בקרה  תוך  וייושמו 
והנחיה של משרד 
רשות  האוצר, 
ויתר  המסים 
הרגולטורים 
הרלוונטים 
 . " ל א ר ש י ב
בבנקים  כי  יצוין 

מבינים היטב כי מיסוד פעילות הגמ"חים יצמצם את פעילותם 
בחשבונות הבנק למיניהם.

גפני: ההסכם ימוטט את הגמ"חים

ובתום  )שני( בעניין  דיון השבוע  בוועדת הכספים התקיים 
המיסים,  רשות  בסוגיה,  המעורבים  הגופים  נכחו  בו  הדיון 
בנק ישראל ומשרד האוצר, הגיעו להסכמה עקרונית למתווה 
במסגרת  הגמ"חים.  על  שאיימה  הסגירה  סכנת  את  שיפתור 

המתווה, הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.
במהלך הדיון אמר גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם 
השלכות  בחשבון  לקחה  שהיא  מבלי  ארה"ב,  ממשלת  עם 
הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי 
מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם 
שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם 
הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה 
ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם 

עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה". 
על  לבנקים  להורות  ישראל  ובנק  גפני דרש מאנשי האוצר 
להסדרת  יוני,  חודש  סוף  עד  לפחות  לגמ"חים,  ארכה  מתן 
מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, 
שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים 

.FATCA-מהוראות הסכם ה
הוא  שהחוק  הסביר  נוה,  יואל  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית 
שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאים ברחבי 
העולם, "בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם 
אתה  אם  גם  בארה"ב,  במס  חייב  אתה  אמריקאי  אזרח  אתה 
מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. 
האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל 

העולם להעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים". 
שלא  מוסדות  על  סנקציות  להפעיל  בידיהם  "יש  לדבריו, 
עומדים  ניכוי מס במקור, במקרה שלא  כגון,  ישתפו פעולה, 
גופים  של  קשרים  ניתוק  וכן  האמריקאי  החוק  בהוראות 
בינ"ל  פיננסיים  גופים  עם  פעולה  ישתפו  שלא  פיננסיים 

חשובים".    
הצלחנו  "לא  החתימה,  ביישום  העיכוב  את  הסביר  נוה 
עד  דחייה  וקיבלנו  בממשלה  בעיות  בגלל  בחקיקה  להתקדם 
סוף ספטמבר 2016, ומאותו מועד, מוסד פיננסי ישראלי שלא 
ידווח על חשבונות של אזרחים אמריקאים עשוי למצוא עצמו 
כמי שלא עומד בהוראות החוק האמריקאיות ואז יוטלו עליו 

אותן סנקציות".
גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו 
מפעל  על  להשלכותיו  דעתו  את  נתן  ישראל  בממשלת 
הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי 
גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת 
חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים 

 ב' בסיון תשע"ו 28/6/16

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

המטרה: להציל 
את הגמ"חים

יחדש את הדיון. 
יו"ר הכספים 

משה גפני

בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקרב מנהלי הגמ"חים בציבור החרדי שחששו לקריסת המפעל 
המגלגל מידי שנה מיליארדי שקלים  החשש: הבנקים החלו מיישמים את החוק האמריקאי 

הדורש את הסדרת מעמדם של כל המוסדות הפיננסיים  המשמעות: קריסה טוטאלית של מפעל 
הגמ"חים בו נעזרים עשרות אלפי אברכים  גפני קיים דיון בוועדת הכספים והציע מתווה: הגמ"חים 

יוכרו כמוסדות ציבוריים הפטורים ממס: "השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר"
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מאת: יעקב אמסלם

טלטלה בעולם הגמ"חים: בשבועות האחרונים חדרה 
מה  כי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  בעלי  בקרב  ההבנה 
הגמ"חים  התנהלו  שנים,  במשך  שיהיה.  מה  לא  הוא  שהיה 
באין מפריע וללא פיקוח זאת למרות החשדות כנגד פעילותם 
אף  עלתה  שנים,  מספר  לפני  המס.  ורשויות  הבנקים  מצד 
הצעת חוק שנועדה להסדיר את מעמדם, אך זכתה להתנגדותם 
לספרי  החדירה  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הגמח"ים  בעלי  של 
שעשויה  חוק  הצעת  תזכיר  גובשה  לאחרונה,  חשבונותיהם. 

לעלות לשולחן הדיונים בשבועות האחרונים. 
כעת מתברר, בקרב הבנקים בישראל לא ממתינים להצעת 
פעילותם  כנגד  עצמאיות  בפעולות  לאחרונה  והחלו  החוק 
חוק  המכונה  האמריקאי  החוק  בשל  זאת  הגמ"חים,  של 
ה-FATCA. במכתב שנשלח מטעם הבנק הבינלאומי לבעלי 
הגמ"חים, התבקשו בעלי החשבונות להסדיר את מעמדם מול 

הרשויות בשל חשש מצד הבנקים להלבנת הון. 
ולא מעוניין  השיטה לטענתם פשוטה. אדם המרוויח כסף 
לשלם על כך מס, מעביר את הכסף לבעלי הגמ"חים הנוטלים 
מכן  לאחר  הכסף.  מקור  את  לברר  מבלי  אדם  מכל  הפקדות 
ההעברה  כשסיבת  למפקיד  הכסף  את  הגמ"חים  מחזירים 
כך  שקלים,  מיליוני  מולבנים  וכך  'הלוואה'  היא  המצויינת 

לטענת גורמים ברשויות המס. 
בקרב בעלי הגמ"חים אין כל רצון לברר את מקור הכסף. 
אך  אומרים.  זאת, הם  עושה מצווה, למה שנמנע ממנו  אדם 
קיים קונצנזוס באשר להסדרת מעמדם, מאחר וברשויות המס 
הגבירו את הפיקוח בשנים האחרונות ועונש בגין הלבנת הון 

עשוי להגיע אף למספר שנות מאסר. 
לבעלי  המכתב  את  שיגר  שכאמור  הבינלאומי,  הבנק 
החשבונות המנהלים גמ"חים, כתב כי יש על בעלי החשבונות 

חובה להסדיר את מעמדם עד אמצע חודש יוני. באם לא 
החשבון".  את  ולנהל  להמשיך  נוכל  "לא  זאת,  יסדירו 
פאג"י  בנק  את  גם  תחתיו  מאגד  הבינלאומי  הבנק 

המיועד לציבור החרדי. 
להביא  הגמח"ים  בעלי  זקוקים  מעמדם  להסדרת 
מטרות  ללא  ציבורי  כמוסד  מוגדרים  הם  כי  אישור 
רווח, זאת בכדי לפטור את המוסד מתשלום מס. אלא 

בפני  החשבונות  ספרי  בחשיפת  כרוך  כזה  שאישור 
יועצי רשות המיסים וממילא בהעמדת מפקידי 

הכספים בפני מצב אותו חפצים למנוע, 
חשיפת הכספים אותם הפקידו. 

האמריקאים לוחצים

היא  הגמ"חים  נגד  הפעילות 
עניפה  מפעילות  הקרחון  קצה  רק 
החוק  אישור  בעקבות  המתרחשת 

האמריקאי  החוק   .FATCA-ה חוק  הנקרא  האמריקאי 
נחקק כבר בשנת 2010, והוא אחד הכלים המשמעותיים של 
ארה"ב להיאבק בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות 
פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. החוק מאלץ את כל הגופים 
לרשות  לדווח  ההסכם  על  החתומות  במדינות  הפיננסיים 

המיסים האמריקאית על חשבונות של אזרחים אמריקאים. 
מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב יהיה 
נתון לסנקציות שונות, ובניהן ניכוי במקור בשיעור של 30% 
המדינה  היא  ישראל  אמריקאי.  הכנסה  ממקור  תשלום  מכל 
ה-29 שחתמה לפני כשנתיים על ההסכם ומצטרפת למדינות 
המפותחות ובינהן בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, שוויץ, יפן 

ועוד. 
בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר 
חשבונות  המנהלים  והגופים  הארגונים  כל  של  מעמדם  את 
לאחרונה  זאת,  לאור  אמריקאים.  אזרחים  ושביניהם  אצלם 
שיסדירו  בדרישה  גמ"חים  למנהלי  בנקים  מספר  כאמור  פנו 
את מעמדם, אחרת יאלצו לסגור את חשבונותיהם, זאת מכיוון 
שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים 
העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות 

שלהם להמשיך להתקיים.
במשרד האוצר שיבחו את היוזמה בזמן החתימה על ההסכם 
ואמרו כי הוא דווקא יסייע לישראלים רבים, "ההסכם מעניק 
ארצות  עם  חתום  הסכם  לה  שיש  מדינה  של  מעמד  לישראל 
האמריקאי  האוצר  משרד  עם  שהתקבלו  ההסכמות  הברית. 
יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות 
הטלת  תימנע  בנוסף,  בישראל.  אמריקאים  של  חשבונות 
סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה 

–FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר".
ההסכם,  את  ליישם  החלו  שחלקם  הבנקים,  באיגור  גם 
חיובי  צעד  "זהו  החתימה.  את  במפתיע  בירכו 
במערכת  משמעותיים  שיבושים  שימנע  מאוד 
ארה"ב  לבין  ישראל  בין  הכלכלית  היחסים 
בישראל  הפיננסית  למערכת  ויאפשר 
כחלק  תקלות  ללא  ולתפקד  להמשיך 
ההסכם  הבינלאומי.  הפיננסי  מהמערך 
כי  יבטיח  ארה"ב  ממשלת  עם  שהושג 
אמריקנים  לקוחות  של  האיתור  תהליך 
במערכת ההפיננסית הישראלית והמידע 
שיועבר אודותיהם, יתנהלו 
הממשלה  הוראות  לפי 
בקרה  תוך  וייושמו 
והנחיה של משרד 
רשות  האוצר, 
ויתר  המסים 
הרגולטורים 
הרלוונטים 
 . " ל א ר ש י ב
בבנקים  כי  יצוין 

מבינים היטב כי מיסוד פעילות הגמ"חים יצמצם את פעילותם 
בחשבונות הבנק למיניהם.

גפני: ההסכם ימוטט את הגמ"חים

ובתום  )שני( בעניין  דיון השבוע  בוועדת הכספים התקיים 
המיסים,  רשות  בסוגיה,  המעורבים  הגופים  נכחו  בו  הדיון 
בנק ישראל ומשרד האוצר, הגיעו להסכמה עקרונית למתווה 
במסגרת  הגמ"חים.  על  שאיימה  הסגירה  סכנת  את  שיפתור 

המתווה, הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.
במהלך הדיון אמר גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם 
השלכות  בחשבון  לקחה  שהיא  מבלי  ארה"ב,  ממשלת  עם 
הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי 
מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם 
שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם 
הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה 
ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם 

עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה". 
על  לבנקים  להורות  ישראל  ובנק  גפני דרש מאנשי האוצר 
להסדרת  יוני,  חודש  סוף  עד  לפחות  לגמ"חים,  ארכה  מתן 
מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, 
שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים 

.FATCA-מהוראות הסכם ה
הוא  שהחוק  הסביר  נוה,  יואל  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית 
שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאים ברחבי 
העולם, "בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם 
אתה  אם  גם  בארה"ב,  במס  חייב  אתה  אמריקאי  אזרח  אתה 
מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. 
האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל 

העולם להעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים". 
שלא  מוסדות  על  סנקציות  להפעיל  בידיהם  "יש  לדבריו, 
עומדים  ניכוי מס במקור, במקרה שלא  כגון,  ישתפו פעולה, 
גופים  של  קשרים  ניתוק  וכן  האמריקאי  החוק  בהוראות 
בינ"ל  פיננסיים  גופים  עם  פעולה  ישתפו  שלא  פיננסיים 

חשובים".    
הצלחנו  "לא  החתימה,  ביישום  העיכוב  את  הסביר  נוה 
עד  דחייה  וקיבלנו  בממשלה  בעיות  בגלל  בחקיקה  להתקדם 
סוף ספטמבר 2016, ומאותו מועד, מוסד פיננסי ישראלי שלא 
ידווח על חשבונות של אזרחים אמריקאים עשוי למצוא עצמו 
כמי שלא עומד בהוראות החוק האמריקאיות ואז יוטלו עליו 

אותן סנקציות".
גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו 
מפעל  על  להשלכותיו  דעתו  את  נתן  ישראל  בממשלת 
הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי 
גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת 
חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים 

 ב' בסיון תשע"ו 28/6/16

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

המטרה: להציל 
את הגמ"חים

יחדש את הדיון. 
יו"ר הכספים 

משה גפני

בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקרב מנהלי הגמ"חים בציבור החרדי שחששו לקריסת המפעל 
המגלגל מידי שנה מיליארדי שקלים  החשש: הבנקים החלו מיישמים את החוק האמריקאי 

הדורש את הסדרת מעמדם של כל המוסדות הפיננסיים  המשמעות: קריסה טוטאלית של מפעל 
הגמ"חים בו נעזרים עשרות אלפי אברכים  גפני קיים דיון בוועדת הכספים והציע מתווה: הגמ"חים 

יוכרו כמוסדות ציבוריים הפטורים ממס: "השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר"

לאנשים  שמאפשר  היהודי,  העם  של  ביותר 
הסכם  שבשם  יתכן  לא  להשתקם.  במצוקה 
בישראל.  החברה  את  נמוטט  ארה"ב  עם 
שלא  מחדל  זה  פתרון.  לזה  למצוא  חייבים 

לקחתם את זה בחשבון".      
איננה  שהבעיה  לשכנע  לשווא  ניסה  נוה 
יוצר  לא  "ההסכם  ההסכם:  על  בחתימה 
יוצרת  האמריקאית  החקיקה  הבעיה.  את 
פתרון  למצוא  שניתן  מניח  אני  הבעיה.  את 
שיאפשר לאותם גופים להמשיך לפעול, אבל 

עם החקיקה חייבים להתקדם".
ח"כ מנחם אליעזר מוזס )יהדות התורה(: 
ישראל.  עם  של  קיומו  יסוד  הם  "הגמ"חים 
היסוד  מאבני  אחת  היא  חסדים  גמילות 
את  שמייצר  הגוי  ישראל.  בעם  החברה  של 
של  המציאות  את  מבין  אינו   ,FATCA-ה
מוסד  הוא  גמ"ח  ריבית.  ללא  הלוואות  מתן 
את  לסגור  וההוראה  תהילה  לכל  שראוי 
גמ"ח  שערורייה.  זו  שבוע  בעוד  הגמ"חים 

בהגדרה אינו מוסד פיננסי".
שהוא  ואמר  סיכם  גפני  הוועדה  יו"ר 
מהאוצר,  דרש  אך  החקיקה  את  יקדם 
מרשות המיסים, מבנק ישראל וכל הגורמים 
הרלוונטיים לאפשר ארכה לגמ"חים לפחות 
עד סוף חודש יוני להסדיר את רישומם בארץ 

כמוסדות ציבור, מה שיאפשר להחריג 
אותם מהסכם ה- FATCA. "ניתן 

של  הפקדות  שלו  שגוף  להגדיר 
פחות מ- 50 אלף דולר או נכסים 
בפחות מ- 50 מיליון דולר לא 

ייכלל בהסכם", אמר גפני. 
למפקחת  גפני  פנה  כן,  כמו 

בר,  חדוה  הבנקים,  על 
שתוציא  על-מנת 

לבנקים  הנחיות 
לתת את הארכה 
ת  ש ר ד נ ה
ם  י ח " מ ג ל
ת  ר ד ס ה ל
וקרא  הסוגיה 
לכל הגורמים 
"לחזור אליו 
תשובה  עם 
ך  ו ת ב
ם  י י מ ו י
ל  כ ל
ר  ת ו י ה
י  ב ג ל

הדיון  את  שיחדש  והודיע  הארכה"  מתן 
בהצעת החוק.

ליצמן: "לגמ"חים לא תהיה בעיה"

יעקב  הבריאות  שר  גם  ניסה  לכן,  קודם 
ולצורך  הגמ"חים  לבעלי  לסייע  ליצמן, 
המשפטית  המערכת  בכירי  עם  נפגש  כך 
איילת  המשפטים,  שרת  בניהם  והפיננסית 
אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ  שקד, 
קרנית  ד"ר  ישראל,  בנק  ונגידת  מנדלבליט, 

פלוג והצוות הבכיר בבנק ישראל.
שהתעוררה  הבעיה  כי  להדגיש  "חשוב 
הצ'יינג'ים,  לחוק  קשורה  אינה  אלו,  בימים 
שנחתם  ולהסכם   FATCA-ה לחוק  אלא 
של  ההשפעה  ולכן  לארה"ב,  ישראל  בין 
בישראל  והמשפטית  הפוליטית  המערכת 
מוגבלת בנושא זה", מבהירים בלשכת השר 

ליצמן. 
הקטנים  לגמ"חים  כי  הבהיר  ליצמן  השר 
שכן  האמריקאי.  החוק  עם  בעיה  תהיה  לא 
עמותות שמקבלות הפקדות של פחות מ-30 
מ-50,000  נמוך  ההפקדה  שסכום  הפקדות 
אלף שקל, אינו נכלל כמוסד פיננסי כהגדרתו 
הגמ"חים  ולגבי  האמריקאי.  בחוק 
כעת  היא  שהמטרה  הרי  הגדולים, 
תישלח  המסים  שרשות  לפעול 
ציבורי  מוסד  של  בכתב  אישור 
כהגדרתו בפקודת מס הכנס, וכך 
ניהול  להמשך  בעיה  תהיה  לא 

חשבון הבנק.
משרד  במקביל  כי  יצוין 
ממשיך  המשפטים 
חוק  את  לקדם 
 , ם י ' ג נ י ' צ ה
ו  ת ר ג ס מ ב
גם  יכלול 
פעילות  את 
אך  הגמ"חים. 
אינו  זה  מהלך 
לבעיה  קשור 
ה  ר ר ו ע ת ה ש
אלו  בימים 
ר  ש ק ב
ל  ו ה י נ ל
ת  ו נ ו ב ש ח
של  הבנק 

הגמ"חים.

3        ב' בסיון תשע"ו 8/6/16    ל' בסיון תשע"ה 17/6/15  

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

לא תהיה בעיה. 
השר יעקב ליצמן

ניהול תיירות ומלונאות | קולינריה | מלונאות | הוראת דרך | מקצועות הנסיעות ועוד...

לשווק 'דילים'
לבין הזמנים?

כן, זה מקצוע 
אפשרי!

לפרטים נוספים התקשרו: 02-6664347

תמיד רצית, עכשיו זה אפשרי, 
ולעסוק  תעשיית התיירות בישראל, מציעה לכם להשתלב 

בתחום הנמצא בהתפתחות מתמדת.
תחומים  במגוון  ולימודים  מקצועית  הכשרה  לרכוש  בואו 
ולגלות עולם שלם של אפשרויות תעסוקה ומסלולי קידום, 
בסופם תוכלו ליהנות מקריירה מעניינת, מרעננת ומפרנסת. 

תיירות
החופש לבחור מקצוע 

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK



 ג' בסיון תשע"ו 9/6/16בחולון בת ים1216

העמוד 
טעון 
גניזה

רות  במדרש  רות".  "מגילת  את  אנו  קוראים  בחג השבועות 
נאמר: "אמר רבי זמירא, המגילה הזו אין בה לא טומאה 
ולא טהרה, לא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? ללמדך 
שכר של גומלי חסדים". הרבה טעמים והסברים נוספים 
נאמרו על ההקשר שבין מגילת רות לחג מתן תורה. בילקוט 
שמעוני נאמר שבא ללמדנו: שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורין 
בחג  נפטר  המלך  שדוד  לפי  פירש:  שור  התבואות  בעל  ועוני. 
השבועות והרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, 
המגילה  את  קוראים  אנו  כך  ומשום  בשבועות,  נולד  שהוא  כך 

המזכירה את יחוסו ולידתו של דוד המלך. ועוד...
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים הביא בשם 
הגאון הירושלמי רבי מרדכי ליב רובין זצ"ל הסבר נפלא: ראשית 
השבת...  ממחרת  לכם  "וספרתם  הפסוק:  לשון  על  שאל  הוא 
לא  מדוע  יום",  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד 
לספור  מתחילים  שבו  בניסן  ט"ז  יום  את  בפירוש  התורה  נקטה 
את ספירת העומר, ובכך היה נמנע מחלוקת נוספת עם הצדוקים 
המפרשים פסוק זה שהכוונה ממחרת שבת-בראשית, דהיינו מיום 

א' שלאחר חג הפסח?
ומשיב: שהתורה באה ללמדנו את אמיתותה של התורה שבעל 
שבעל  בתורה  מאמינים  שאינם  צדוקים  של  מלבן  ולהוציא  פה, 

פה. שהרי עיקר מחלוקת של הצדוקים עם הפרושים היתה לענין 
קביעת מועדו של חג השבועות. חז"ל דרשו ש"ממחרת השבת" 
פירושו - למחרת יום טוב ראשון של פסח, וממילא חג השבועות 
טענו  הצדוקים  ואילו  הפסח.  מחג  יום  חמישים  כעבור  מתקיים 
התורה  סתמה  לפיכך  בראשית.  שבת  היא  השבת"  ש"מחרת 
בכוונה תחילה וכתבה "ממחרת השבת" אודות הזמן של  חג מתן 
להתפרש  יכולה  אינה  שבכתב  שהתורה  לנו  להורות  כדי  תורה, 
ולימודי  לדרשות  להזדקק  אנו  מוכרחים  פה.  שבעל  תורה  ללא 

חז"ל כדי להבין את התורה שבכתב כראוי וכנכון.
בחג  רות  מגילת  קוראים את  אנו  הוא מסביר מדוע  זה  פי  על 
בית  מלכות  שולשלת  יצאה  המואבייה  מרות  שכן  השבועות. 
הייתה  אסורה  מואבית"  ולא  "מואבי  חז"ל  דרשו  ואלמלא  דוד. 
רות לבוא בקהל. מהשמים  סובבו שדוד המלך יצא דווקא מרות, 
ללמדנו כמה חשובה התורה שבעל פה, עד שמלך ישראל ומלך 
המשיח יצאו דווקא מדרשה של חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה, 

המתירה לרות לבוא בקהל.
שאלה  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  נשאל  אחת  פעם 
כלל  לחשוש  מה  לו  אין  כי  לשואל  רבנו  והשיב  ממונות,  בדיני 

ויכול הוא לעשות כאשר עם לבו ללא שום פקפוק. 
יודעים  שאינם  הבריות  יאמרו  מה  אבל  השואל:  אותו  שאל 

את עומק הדין, הם יהיו סבורים שאיני נוהג כשורה וילעיזו עלי 
אתה  זצ"ל:  אברמסקי  הרב  לו  כדין?....החזיר  שלא  שעשיתי 
שואל מה יאמרו הבריות? ומה אמרו הבריות שעה שהלכו אחר 
באותו  נשמתו  את  השיב  בועז  כידוע  הלא   !? בועז  של  מיטתו 
לילה בו נשא את רות לאישה. ללא ספק היו גם אז כאלו שאמרו: 
לא על חינם נפטר בועז בלילה של חתונתו, שהרי הוא עבר על 
פסוק מפורש "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", ובגלל שלקח 
לו אשה מואבייה האסורה עליו מהתורה לפי הבנתם נסתלק מיד 
ל"ע... ולא ידעו כל אותם בעלי לשון כי ההלכה היא "מואבי ולא 

מואבית", ובועז שלקח מואבייה כדין עשה.
לא היה כאן ח"ו עונש מן השמים, אדרבה מן השמים זיכו את 
האחרון  בליל  שעוד  הטובים,  מעשיו  בשכר  גדולה  בזכות  בועז 
דוד  יצא  ומשניהם  לאשה,  רות  את  יקח  אדמות  עלי  לו  שנותר 

המלך עליו השלום שמזרעו יצא מלך המשיח. 
הלשון,  מבעלי  להתפעל  שאין  יודעים  אנו  דנא  מקדמא 
תורה  דין  מהו  שידעו  מבלי  פיהם  את  הפותחים  דיבה  מוציאי 
בתורה  פירושה  ומה  שבכתב  תורה  מהי  שמיים.  חשבונות  ומה 
שבעל פה המסורה לנו מדור לדור. עלינו לדעת כי גאולתינו על 
ידי משיח צדקנו שורשה בתורה שבעל פה ומשמשת הוכחה נגד 

בעלי לשון הרעים מוציאי הדיבה.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

כאיש אחד בלב אחד

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בבוקר בהיר, בשלהי שנות התש"ל, התבשר הציבור החרדי 
על לידתה של ישיבה חדשה. בימים ההם, לא היה זה 
מאשר  פחות  לא  התקיים  היסוד'  'מעמד  מצוי.  מחזה 
בדירתו של גדול הדור, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, רחוב 

ראב"ד 27, בני-ברק, בהשתתפות צוות הישיבה. 
ארוכה  תקופה  בתום  זה  היה  הנוכחים:  אחד  סיפר  לימים, 
מהמועמדים  אחד  לכל  באשר  וחקר  בירר  זצ"ל  מרן  במהלכה 
לתפקיד בישיבה, עד שנתן את ברכתו על פלוני כראש ישיבה, על 
אלמוני כמשגיח, ועל אחר כר"מ. ראש-הישיבה היה מעורב בכל 

צעד ושעל, כולל בהחלטה מי ינהל את משרדי הישיבה. 
שלימים  הישיבה,  של  לידתה  שעת   – המיוחל  היום  ובהגיע 
סביב  ישבנו   – בארץ  הבולטים  התורה  ממרכזי  כאחד  נודעה 
שולחנו של מרן ל'מעמד היסוד'. פני כל המסובים עטו חגיגיות, 

אך מבטו של מרן היה רציני ומהורהר. 
בפני  ונרגשים  קצרים  דברים  נשא  עת  עצומות  היו  עיניו 
קינדרלך  ַטֶייעֶרע  דשמיא.  לסיעתא  שנזכה  רצון  "יהי  הנוכחים: 
)בני היקרים(, להקים ישיבה זה לא פשוט. להחזיק אותה זה עוד 

יותר לא פשוט..."
ושאל:  עוז  הנוכחים  אחד  הרהיב  הנוקבים,  דבריו  בעקבות 
בישיבה?  הדגש  עיקר  את  לשים  צריך  מה  על  רבינו,  ילמדנו 
בענווה אופיינית, השיב הרב שך: 'איזהו חכם, הלומד מכל אדם', 
אדרבה, תאמרו אתם, ואחר-כך, אם יהיה צורך... אגיד גם אני. אם 

חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן...
ביותר  "חשוב  לענות:  הראשון  היה  החדשה  הישיבה  ראש 
שלימוד הבחורים יהיה סביב השיעורים, ושהישיבה תתנהל על 
פי הכוונתו של ראש הישיבה... לא את כבודי אני דורש חלילה, 

ר אחד לדור..." אך כבר אמרו חז"ל ַדָבּ
המשגיח המיועד הדגיש את חשיבות הצביון המוסרי, השיחות, 
ו'בין  'סדר מוסר', ההשכמה לתפילות, עמידה בלוחות הזמנים, 

אדם לחברו' בין התלמידים. 
וכך המשיכו כל הנוכחים בהדרכה, איש-איש מהצוות הנבחר 

של הישיבה החדשה. גם למנהל המשרד היה מה לומר.
השתררה  דממה  ראש-הישיבה.  למרן  מבטם  את  הפנו  כולם 
יושב  ניתן היה לחתוך בסכין. הרב שך  בחדר הקטן. את המתח 
ואומר  פיו  את  פותח  עד שהוא  עצומות,  בעיניים  ארוכות  דקות 
בלחישה: "תשמעו טוב מה שאני רוצה לומר... חס ושלום, אל 
תראו בזה גאווה... כי 'אם חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן'... כל 
מה שאמרתם – הראש-הישיבה, המשגיח, הרמי"ם – הכל אמת 

זה לא העיקר...  לאמיתה, כל דבר בפני עצמו חשוב מאד, אבל 
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ישיבה שמונהגת על-ידי תלמידי 
חכמים כמעלתכם, אשר לא תהיה בה שאיפה לשים דגש על כל 

אחת מהנקודות שהבהרתם בחוכמה..."
הכוונות  כל  "עם  בעיניו:  טהורות  דמעות  להזיל  החל  מרן 
בגלל  רק  שנכשלו  ישיבות  ראיתי  הארוכות  בשנותיי  הטובות, 
דבר אחד, שהצוות לא פעל 'כאיש אחד בלב אחד'... אם רוצים 
אתם ללמוד מניסיונו של זקן וממה ששימשתי את גדולי הדורות 
כל  מוסד:  והנהגת  ביסוד  ביותר  החשוב  העיקר  הנה  הקודמים, 
אחד מכם יקבל על עצמו קבלה פשוטה – כאשר כואב לו משהו 
שחברו עשה לו, פגע בו, לא נזהר בכבודו? שלא ישמור את זה 
יבין  שהלה  כדי  בו  שפגע  חושב  שהוא  מי  אל  יפנה  אלא  בלב 
שהדיבור שנאמר או המעשה שנעשה, גרמו לו לפגיעה, גם אם 
לא זו הייתה כוונתו. אם תעשו כך, בטוחני שתהיה לכם סיעתא 
כהנה  בידכם  יצליחו  קודם,  שהזכרתם  השאיפות  וכל  דשמיא 

וכהנה, ואידך זיל גמור..."
זו  "האם  מהם.  אחד  שאל  רבינו",  "ילמדנו  נדהמו.  הנוכחים 
החדש  ישיבה  לראש  למשל,  לגשת,  אפשר  למעשה'?  'הלכה 

ולומר לו באופן ישיר 'פגעת בי'?".
הוא  רשע".  הוא  כך,  עושה  שאינו  "מי  מרן,  לחש  "בוודאי", 
ניגש אל ארון הספרים, חזר עם ספר רמב"ם והקריא את לשונו 
לאיש  איש  "כשיחטא  ו(:  הלכה  ו,  )פרק  דעות  בהלכות  הזהב 
לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את 
אלא  אמנון  את  כי שנא אבשלום  טוב  ועד  למרע  מאומה  אמנון 
מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת 
ובקש  ואם חזר  תוכיח את עמיתך  פלוני שנאמר הוכח  לי בדבר 
שנאמר  אכזרי  המוחל  יהא  ולא  למחול  צריך  לו  למחול  ממנו 

ויתפלל אברהם אל ה'".


מרן  של  היסודיים  הדברים  את  השמעתי  שנים,  כעשר  לפני 
כאשר  ידועה,  בישיבה  תורה  מרביץ  נכבד,  חכם  תלמיד  באוזני 
הוא  בה  הישיבה  בצוות  רעועים  יחסים  על  גורלו  מר  את  ביכה 
משמש. אחר כחודשיים, הוא פנה אלי מתוסכל עוד יותר: "אני 
לא ממליץ לך להמשיך להפיץ את הסיפור הזה... ניסיתי ונהגתי 
ממש כדברי מרן הרב שך... ציפיתי שהשלום ישרור בישיבתנו, 
אך ההיפך הגמור אירע: הואשמתי כ'מבעיר התבערה', כאחראי 

על אש המחלוקת שפרצה בישיבה".
בהעברת  והסתפקתי  בדברים  קצרתי  כאשר  שגיתי  אכן, 

כמו  פסיכולוגית:  אזהרה  להוסיף  עלי  היה  כלשונם.  הדברים 
בחוקי הפיזיקה, כך גם ביסודות הפסיכולוגיה – ככל שהאנרגיה 
עוצמתית יותר, כך גוברים הסיכונים לפיצוץ ותבערה, במקרה של 
שימוש לא חכם. כי אכן, ככל שעצת מרן נשמעת פשוטה – טמון 
בה כוח עוצמתי ביותר, ולפיכך יש להשתמש בה בתבונה יתירה 

וברגישות מרבית.
כאן עברתי להדרכה מפורטת: אם תפנה בפרהסיה לאדם מיד 
 – בך  שפגע  חשבת  שרק  לאדם  מכך,  וגרוע   – בך  שפגע  אחרי 
בפנים זעופות ובמילים קשות, אין ספק כי אלף חכמים לא יוכלו 
לשני  רגיעה  בשעת  להיעשות  חייבת  הפנייה  הנזק.  את  לתקן 
את  לברור  יש  האשמה.  הטחת  ללא  עיניים,  בארבע  הצדדים, 
המילים בשיקול-דעת, ובמידת הצורך בהתייעצות עם חבר נבון, 
בענווה, בפשטות,  כמות שהן,  את הטענות  על השולחן  ולהניח 

ללא פרשנות. 
הוראות  ל'מרשם'  זקוק  הטענות,  מופנות  אליו  האדם  גם 
התנהגות: לא ימהר להשיב, בוודאי לא קודם שישמע את דברי 
את  לטעון  הטוען  שסיים  לאחר  גם  תומם.  עד  ברגישות,  חברו 
יביע  אלא  שאירע,  מה  את  לפרשן  השומע  ימהר  לא  טענותיו, 
הזדהות: "אני לוקח את הדברים לתשומת ליבי / לא היתה כאן 
כוונה אישית / אני מעריך אותך מאד / הרשה לי ללבן את הדברים 
עם עצמי ולענות לך בצורה מסודרת". מומלץ להוסיף את משפט-

הזהב: "בינתיים אני מבקש מחילה"... 
א(:  טו,  )משלי  אדם  מכל  החכם  כמאמר  מובטחת,  ההצלחה 

"מענה רך ישיב חימה".
ריב,  יעילה בעיקר טרם התגלע  כי העצה  לו,  אומנם הבהרתי 
עולה בלהבות,  פנימה. אחרי שהיער  עדיין בלבבות  כאשר הכל 

כיבוי הגפרור המצית לא יועיל.


אין כל חדש תחת השמש. לפני 3328 שנה, מעמד הפתיחה של 
הישיבה הגדולה בהיסטוריה – קבלת התורה בהר סיני קבלת – 

עבר דרך 'כאיש אחד בלב אחד'. 
יהי רצון שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים מתוקים ב'יום הדין' 

על התורה הקדושה.
חג שמח!

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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