
34

16

ט”ז בתמוז תשע”ו, פרשת פנחס

הסולטן 
הטורקי 

פרופסור יורם מרגליות, על התקנה החדשה שמחייבת את כל הגמ”חים לפעול תחת פיקוח

טנקים ברחובות, הפצצות על 
הפרלמנט, המון משולהב ועתיד לא 
ברור: במשך שעות ארוכות הייתה 
טורקיה תחת הפיכה צבאית. נשיא 
טורקיה ארדואן, ששהה בבית מלון 

בעת ניסיון ההפיכה הצליח לדכא את 
המרד ופתח במסע טיהורים משורות 

הצבא ובתי המשפט

פיגוע הדריסה שטלטל את צרפת גבה את חייהם של 84 בני אדם. תושביה 
היהודים של העיר הציורית ניס, משרטטים ל’כל ישראל’ את רגעי הדרמה 
שגדעו ברגע אחד את חגיגות העצמאות של הרפובליקה הצרפתית. ורב 

קהילת ‘תורת חיים’ הרב עמנואל מרגי, על עתידה של הקהילה היהודית בניס

ח”כ ישראל אייכלר מדבר בהרחבה על מלחמת הקרדיטים בין הנציגים החרדים, על החוק הנורווגי, 
28על הטענות על חוסר ייצוג הולם ביהדות התורה, על חילולי השבת ועל חוק ההדחה. ראיון

24 ”אנחנו תמיד חוששים”
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לחיות את האמונה
.1

ראש-הישיבה, בכבודו ובעצמו, על קו הטלפון. היארצייט 
של ר' אלחנן – קרב ובא. יובל וחצי לעלותו על המוקד, על 
חדש,  לאה(  צביה  )בן  מרדכי  משה  רבי  הגאון  ה'.  קידוש 
מבקש שסבא יבוא לדבר. "נכון", הוא אומר, "ניסיתי בשנים 
אבל  לדבר.  לבוא  סירב  הוא  אך  יצחק,  ר'  את  לשכנע  עברו 
לבוא".  יסכים  הוא  אולי  שלי,  ה'מצב'  בגלל  השנה,  אולי 
ואכן, למרות מצבו הבריאותי הרופף, הוא בא ל'אור אלחנן', 
הישיבה הנושאת את שמו של הענק שבענקים, הגאון הקדוש 
חסיה  )בן  יצחק  רבי  הגה"צ  סבא,  הי"ד.  וסרמן  אלחנן  רבי 
גיסא( גרודזינסקי, ראש כולל 'תורת אברהם' ואחותו הרבנית 
רבקה )וולבה( הם האחרונים שראו את ר' אלחנן. לא סתם ראו, 
אלא ראו אותו הוגה בתורה בשעותיו האחרונות עלי אדמות, 
הביטו בחטיפתו על-ידי הצוררים הליטאים ימח שמם וזכרם 
בדרכו האחרונה. והנה סבא כאן, מגולל לראשונה את קורות 
הימים הנוראים ההם ומעביר לתלמידים הצעירים מסרים של 

חיזוק.
שהתקבצו  חשובים  תלמידי-חכמים   – השומעים  עשרות 
מרחוק ומקרוב לצד רבני הישיבה ותלמידיה – מתיישבים על 
ספסלי-עץ פשוטים. ראש הישיבה, בהוראת הרופאים, זקוק 
לבידוד, אך הוא לא מוותר על השיחה הנדירה. הוא מתיישב 
מחוץ לדלת בית-המדרש, צופה ומאזין לכל הגה היוצא מפי 

סבא. 

.2
"את רבי אלחנן רק ראיתי", פותח סבא בענווה אופיינית. 
שכזה?  בתורה  בגדול  להבין  נער  מסוגל  ומה  הייתי,  "נער 
'קובץ  הלומדים,  כל  של  היסוד  ספרי  הם  הרי  שלו  הספרים 
הערות' על יבמות ו'קובץ שיעורים' על שאר מסכתות. הראש-

את  אתכם  מלמד  משה,  רבי  הגאון  ידידי  שלכם,  הישיבה 
יזכה אותו להמשיך להפיץ תורה  התורה של רבי אלחנן. ה' 

בבריאות שלמה לאורך ימים ושנים טובות. 
ר'  בנו  את  לבקר  שבא  מפני  לסלבודקא  הגיע  אלחנן  "ר' 
של  החולים  בבית  טיפול  וקיבל  רגלו  את  ששבר  נפתלי, 
קובנא. הוא התגורר בביתנו. באותו יום היה הפוגרום, הטבח 
הנורא שטבחו הליטאים הרוצחים. הם הלכו מבית לבית, אך 
לביתנו לא נכנסו. אנחנו התחבאנו ושמענו היטב את הצעקות 
מה  ידענו  לא  נורא.  פחד  היה  הסמוכים.  מהבתים  הנוראות 
הפצצות.  יש  שוב  אולי  חשבתי,  זעקות  מרוב  שם.  קורה 
בביתנו היה שקט. מדוע לא נכנסו לביתנו? כי כך רצה ה'. אין 
הסבר אחר. בביתנו שהו באותה שעה מלבד בני המשפחה גם 

בני ישיבה רבים. אבינו )מרן הגה"ק רבי אברהם גרודזינסקי 
ה'.  קידוש  בעניין  שיעור  שיאמר  אלחנן  מר'  ביקש  הי"ד( 
צלילות  חסרה  כזאת  נוראה  בשעה  כי  סירב  הוא  בתחילה 
הדעת ו"שמעתתא בעי צילותא". אך לבסוף הוא נעתר ומסר 
שיעור ולאחריו מסר אבינו שיחת חיזוק, כפי שכתוב בהקדמה 

לספר 'תורת אברהם'".
ר' אלחנן בשעותיו האחרונות:  זוכר היטב מה עשה  סבא 
"הוא ישב כל היום ולמד בחברותא עם אחד מבני הישיבה, 
נכנסו  הרוצחים  למחרת  חברותא...  לזה  לקרוא  אפשר  אם 
שני  בין  ויכוח  היה  לימודו.  את  והפסיקו  לחצר שלנו  לפתע 
וציוו  לקחוהו  ולבסוף  לא  או  אלחנן  ר'  את  לקחת  אם  גויים 
עמו  יחד  התנגד.  ולא  הסתתר  לא  הוא  בחצר.  לעמוד  עליו 
ובני  הוציאו לחצר עוד שלושה-עשר גברים תלמידי חכמים 
ישיבה  ראש  גדול,  תלמיד-חכם  שהיה  דודי  ביניהם  ישיבה, 
ובנו, ואף את אחי. הם לקחו אותם רגלית עד קובנא  בטלז, 
הרצפה  על  שם  שכב  אלחנן  רבי  השביעי.  ]המבצר[  לפורט 
"הדברים שמוסרים  כי  רומז,  ודיבר". סבא  מתשישות הדרך 
בשם ר' אלחנן כביכול נאמרו שם, אינני יודע אם הם נכונים, 
אין מי שמעיד ששמע אותם. אני יכול להעיד, שכאשר המתין 

אצלנו בחצר, הוא שתק כל הזמן ולא דיבר"...
את אביו של סבא, לא לקחו יחד עם ר' אלחנן. "מדוע הם 
השאירו אותו?", שואל סבא, ומיד משיב: "אין לזה הסבר, רק 
דבר אחד: הכל מהשמים, כך רצה ה'. הוא נשאר בחיים עד 
סוף הגטו. זה ניסי ניסים. מי שלא היה שם לא מסוגל להבין 
מה זה גטו ואלו ניסים עברו על אבא כדי להישאר חי שלוש 
הנוראות  האקציות  כל  את  לעבור  הצליח  איך  בגטו,  שנים 
אשר כל פעם הם ניסים ונפלאות עד אין חקר. הוא היה צריך 
לחיות עד היום האחרון של הגטו, כי היה לזה תכלית, לחזק 
את בני התורה בגטו, הקב"ה שמר עליו. הוא היה אור אמונה 
והראה בכל דבר את יד ה', שלא הגרמנים ימח שמם וזכרם הם 
המחליטים אם ללכת לאקציה או לא – מי יחיה ומי ימות, מי 
בקיצו ומי לא בקיצו – אלא הכל בגזרת עליון. כך גם המצב 
בגזירת  שהכל  לדעת  צריכים  הערבים...  עם  ישראל,  בארץ 
מי  יכולת להחליט  להם  אין  והטרוריסטים  עליון. המחבלים 

יחיה ומי ימות".
סבא לא מוכן לדבר לחינם. מטרתו בכל צעד ושעל – לחזק 
הראשון  העיקר  שלמה.  באמונה  להתחזק  "עלינו  ולהתחזק. 
הוא  יתברך שמו  באמונה שלימה שהבורא  מאמין  'אני  הוא 
ויעשה  עושה  עשה,  לבדו  והוא  הברואים  לכל  ומנהיג  בורא 
לעשות,  מה  מתכנן  בעולם,  משתדל  אדם  המעשים'.  לכל 
המקום  קובע.  הוא  ברוך  הקדוש  למעשה,  שיתבצע  מה  אך 
במרוצה  נתפלל  לא  רק  אם  בתפילה,  הוא  באמונה  להתחזק 
אפשר  שפע  כמה  מתפללים.  שאנחנו  למה  לב  נשים  אלא 
להשיג בכל מילה. אבינו הקדוש זצ"ל כותב ב'תורת אברהם' 
כולו.  כל העולם  עם  יכול האדם לעשות חסד  בה  דרך  שיש 

על  אלא  ובממונו?  בכוחו  מוגבל  האדם  הרי  יתכן,  זה  איך 
זה  'רפאנו'  כשמבקש  הרי  לכל.  להיטיב  יכולים  תפילה  ידי 
על כולם, 'ברך עלינו' זה על כולם, הכל בלשון רבים. צריך 

להתבונן בזה. כמה שפע וברכה פועל בתפילתו. 
ירושתנו.  יפה  ומה  גורלנו  נעים  מה  ואשריכם  "אשרינו 
הלוואי שנזכה כולנו להתחזק תמיד באמונה. 'וצדיק באמונתו 
עם  לחיות  אלא  עולם,  בורא  שיש  לדעת  סתם  יחיה'. לא 

האמונה". 
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לא בכל יום יושבים התלמידים הצעירים מול שריד לדור 
ר' אלחנן,  דעה. הם לא מוותרים, מבקשים עוד 'מעשה' על 
קרובים  היותר  מהתלמידים  היה  אלחנן  "רבי  מספר:  וסבא 
למרן החפץ חיים. כשקיבל מברק המבשר על לידת בנו, נכנס 
חיים:  החפץ  השיבו  לברית.  לנסוע  אם  ושאל  חיים,  לחפץ 

'אתה הרי לא מוהל. אם כן, למה לך לנסוע?' 
"לא לכל אחד היה החפץ חיים אומר כך, לא לנסוע אפילו 
לברית של בנו... איזה אדם מסכים לא להשתתף בברית של 
בנו, אך את ר' אלחנן הוא הכיר וידע כי הוא מסוגל להמשיך 
שתשאל  'בתנאי  לו:  ואמר  חיים  החפץ  הוסיף  אבל  ללמוד, 
את הרבנית שלך אם היא מסכימה שלא תבוא לברית'... זכות 

הגאון, הקדוש והצדיק ר' אלחנן תעמוד לכולנו".
פניו.  על  ניכרת  ההתרגשות  להודות.  ניגש  ר'-מיישה 
"ביקרתי פעם אצל הרב פאדווא, גאב"ד לונדון, עם ר' שמחה, 
בנו של ר' אלחנן. הרב פאדווא אמר: 'החלטנו כאן בבית הדין 
יתכן'  לא  זה  היה...  לא  והברית  חיים  החפץ  עם  שהסיפור 
השיב לו ר' שמחה: 'אם יאמרו דבר כזה על כל אחד מאיתנו, 
זה אפילו נשמע כמו קלות ראש, אבל החפץ  הגיוני,  זה לא 

חיים ידע עם מי יש לו עסק..." 
את  אלחנן'  'אור  ישיבת  מקדישה  זה,  במועד  שנה,  בכל 
ר'  הקדוש  של  ולעילוי-נשמתו  לזכרו  והלימוד  התפילה 
רבי  הגאון  בנו  על-ידי  הישיבה  הוקמה  שבהשראתו  אלחנן, 
שמחה זצ"ל ויבדל לחיים טובים הגרמ"מ חדש. סבא מתפלא 
על התאריך שנבחר – י"א בתמוז – לקיום השיחה, הרי הוא 
זוכר כי ביום זה נלקח ר' אלחנן מבית הוריו, ובוודאי נעקד 
על קידוש ה' רק ביום למחרת. ר'-מיישה מסביר: "יש דעות 
שר' אלחנן נרצח ב-י"א. יש אומרים בי"ב, ויש אומרים בי"ג. 
שאלנו את הסטייפלער והוא הורה לנו להתפלל ולומר 'קדיש' 

בשלושת הימים"...  
שלו,  הדיבור  חיתוך  לשמוע את  פניו,  על  להביט  מספיק 
נסיך  אביו,  של  ממשיך-דרכו  הוא  מרדכי  משה  ר'  ולהבין: 
ממלכת התורה, רבי מאיר חדש זצ"ל. ה' יאריך ימיו ושנותיו 
בנעימים ברפואה שלמה ובהעמדת תלמידים בתורה וביראה.

שלמה קוק

" הוא למד חברותא עם בחור. למחרת הרוצחים נכנסו לחצר שלנו והפסיקו את לימודו". הגה"צ רבי יצחק גרודזינסקי 
שליט"א, מרן רבי אברהם גרודזינסקי הי"ד, מרן רבי אלחנן וסרמן הי"ד



טעם של בית
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לחומוס הקלאסי ומרגע הפתיחה יש לצרוך עד 5 ימים. החומוס מוגש במארז 
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נר המערבי

 הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

נמצאים אנו בהשראת הקודש לקראת יום הילולתו של 
אדוננו הצדיק רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בעל אור החיים 
הקדוש, נספר מעט מעוצם גדולתו קדושתו וטהרתו של 
כל  ובעד  בעדנו  יושר  למליץ  שיהיה  רצון  ויהי  הצדיק 
ישראל  בעם  תורה  ולגדל  לגדול  שנזכה  אחינו  ישראל 

ונראה בקרוב את פני משיח צדקנו, אמן. 

ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי. 
וטהורים  קדושים  למשפחת  נולד  הקדוש  החיים  אור 
בעיר סאלי שבמרוקו )בחוף האטלנטי(, סבו שגם נקרא 
ומעיין  דין  בית  אב  מופלג,  גאון  היה  עטר  בן  חיים  רבי 

גדול, וסדר קדושה וטהרה חופף עליו כל היום.
משפחתו של אור החיים הקדוש הייתה עוסקת במסחר 
התבלין והמייבאת הראשית בענף זה, על שם כך נקראת 
משפחתו "עטר" שפירושה בערבית הוא תבלין, מ"מ כל 
מגמתם הייתה בעסק התורה הקדושה ובמצוותיה, ורמזו 
בזה את דברי רבותינו )קידושין ל ע"א( "בראתי לו תורה 

תבלין". 
מידי לילה סבו של אור החיים הקדוש היה עורך תיקון 
חצות בעצב ובבכי ולאחר מכן לומד עד אור הבוקר. מגיל 
חמש שנים זכה אור החיים הקדוש לישן אצל סבו, לילה 
אחד הוא קם וראה את סבו יושב על הרצפה ומבכה בכי 

תמרורים, שאלו, "סבא, מדוע אתה בוכה?" 
בית המקדש  בוכה על חורבן  לו הסבא שהוא  הסביר 
הקדושה,  השכינה  את  לשמח  כדי  לומד  מכן  ולאחר 
לעריכת  הקדוש  החיים  אור  אליו  הצטרף  לילה  ומאותו 

תיקון חצות ולימוד עד אור הבוקר. 
הקדוש  החיים  אור  ידע  צעיר  מגיל  שכבר  פלא  אין 
רמז,  פשט,  הפרד"ס,  חלקי  בכל  כולה,  התורה  כל  את 
דרש וסוד, את הכל ידע בשיא העמקות, וזכה לכך כיון 

שלימודו היה לשם שמים.



ָּך ְראּו ִמּמֶֽ ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְויָֽ
בשנת תק"ב )לפני 274 שנה( עלה אור החיים הקדוש 
ממרוקו לארץ ישראל דרך ליורנו שבאיטליה. הדרך אז לא 
הייתה סלולה כהיום הזה שמגיעים במטוסים או אוניות 
הקדוש  החיים  האור  נרתע  לא  זאת  ובכל  משוכללות, 
ושם נפשו בכפו לעלות לארץ דרך יערות ומדברות, דרך 

ליסטים וחיות רעות. 
בהיותם בדרך זעק לפתע מנהיג השיירה ואמר, ֵהן ָּגַוְענּו 
ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו )במדבר יז, כז(, שיירה של אריות באה 
שמיעה  חוש  יש  לסוסים  לעשות,  מה  לנו  ואין  למולנו 
מפותח מאוד וכשהם שמעו את שאגת האריות מרחוק הם 
נעצרו מפחד ולא יכלו להמשיך בדרך, רגליהם רועדות. 

כל אנשי השיירה פרצו בבכי נורא.
כששמע זאת רבינו אור החיים הקדוש הרגיע את כולם 
ואמר שאין להם מה לדאוג, כשהתקרבו האריות יצא הרב 
לקראתם ובפתע פתאום הרכינו האריות את ראשם ועשו 

אחורה פנה קדימה צעד, נסו וברחו והלכו להם. 

דבר זה היה לנס גלוי לכל העמים וכל אנשי השיירה 
נישקו את רגלי הרב  והודו שיש אלוקים בישראל.



רּו  ִלְפֵני ה' ִּתְטהָֽ
אור החיים הקדוש למד את התורה בקדושה ובטהרה 
ובמסירות נפש אדירה, בשיא החומרה והדקדוק. בביתו 
שבארץ ישראל היה מקווה קטן בו היה טובל בכל פעם 
שיצא להתפנות, ולאחר מכן היה עוסק בתורה בקדושה 
בה'  להידבק  זוכה  היה  וכך  עצמו  וקידש  לאחר שטיהר 
יתברך. )ברבות השנים חיפשו אחר אותו מקווה אך לא 
מצאוהו, אולם לפני כעשור שנים לאחר שערכו חפירות 
רבות נמצא אותו מקווה שאור החיים הקדוש היה טובל 

בו(. 
ומעתה אין פלא במה שמעידים חכמי ישראל שבדורו 
שלושה  מהקרקע  מתרומם  היה  ללמוד  יושב  שכשהיה 
למעלה  יהיה  שראשו  כדי  וזאת  כך,  כדי  עד  טפחים, 
מעשרה טפחים, שהרי אין השכינה יורדת למטה מעשרה 
רצה  תמיד  הקדוש  החיים  ואור  ע"א(,  ה  )סוכה  טפחים 

שראשו יהיה כל כולו דבוק בהשראת שכינה. 
שתורתו  זוכה  נפש  ובמסירות  בקדושה  שלומד  מי 
תתקבל ותחדור בכל מקום, כולם לומדים את תורתו של 
בארץ  וחסידים,  אשכנזים  ספרדים  הקדוש,  החיים  אור 
והחדיר  נפש  מסירות  מתוך  למדה  שהוא  כיון  ובחו"ל, 
את נשמתו בתורה. אני מודה לה' יתברך שזכתה הישיבה 
החיים  אור  של  הזה  הקדוש  בשם  להידבק  ומוסודותיה 

הקדוש.



כבה נר המערבי
 

ידוע הוא מה שגילה הבעל שם טוב זיע"א שאור החיים 
הקדוש היה מבחינת רוחו של דוד המלך והוא )הבעש"ט( 
היה מבחינת הנפש של דוד המלך, ואם הם היו נפגשים 

יחד בארץ ישראל היה מגיע מלך המשיח מיד. 
את  בה  הקים  לירושלים  עטר  בן  חיים  רבינו  בהגיע 
ישיבתו וכל חכמי ירושלים דאז נבהלו וחרדו מפניו והיו 
)שנת  בן אדם, שנה לאחר מכן  לפני  כקוף  לפניו  נראים 
תק"ג( במוצאי שבת קודש מסר אור החיים הקדוש את 
מ"ז  בן  רק  לימים,  צעיר  ביותו  מרומים.  לגנזי  נשמתו 

שנים. 
מז'יבוז  בעיר  אז  שהיה  טוב  שם  הבעל  שעה  באותה 
ואמר  שלישית  לסעודה  ידיו  את  נטל  שבאוקראינה 
מיוחד  סוד  ישנו  המערבי",  הנר  "כבה  לתלמידיו 
שמכוונים בו בנטילת ידיים של סעודה שלישית וסוד זה 
זכיתי שיגלו  לא  חיי  כל  לגדול שבדור,  נמסר אלא  אינו 
לי סוד זה כיון שרבי חיים בן עטר עדיין היה בחיים, אך 
עתה שנפטר הנר המערבי הוא רבינו חיים בן עטר הגיע 

אלי הסוד הנפלא הזה.



מרעיש הארץ מרגיז ממלכות. 
רומל"  "ארווין  הצורר  בפיקוד  הנאצים  כשגייסות 
לטבוח  ואיימו  מצרים  שבמערב  לאל-עלמיין  התקרבו 
והאדמו"ר  מזוויהל  שלמה  ר'  הצדיקים  א"י,  בתושבי 
ציונו  על  ותפילות  סליחות  ערכו  מהוסיאטין  ישראל  ר' 
התרחקו  התפילות  לאחר  ומיד  הקדוש,  החיים  אור  של 
הנאצים מהאזור, כוונתו של אותו רשע צורר הייתה לחסל 

את יהודי מצרים ולאחר מכן את יהודי ארץ ישראל. 
הצדיק  של  קברו  על  השתטח  מהוסיאטין  האדמו"ר 
התרומם  דקות  מספר  לאחר  שליש.  בדמעות  שם  ובכה 
הרב ואמר מילים אחדות שהרטיטו כל לב: "לרשע לא 
תהא שליטה בארץ ישראל, לא תדרוך כף רגלם בארץ". 

לאחר זמן סיפר הרב שראה שם הויה ברוך הוא מאיר 
והבין  הקדוש,  החיים  אור  של  ציונו  על  מוזהב  באור 
בשמים  פעל  עטר  בו  חיים  ורבינו  התפילה  שהתקבלה 

שלא תדרוך כף רגלם של הנאצים בארץ ישראל. 



"אור  ישיבת  ישביתנו,  בהקמת  קורה  הדבר  אותה 
החיים" על שם הצדיק הקדוש, אנחנו לא עושים כלום, 
רק שמים את היד והצדיק כבר עושה את הכל. בתחילה, 
מהשטח  חצי  רק  תלמידים,  ל-150  בנין  להקים  חשבנו 
שיש היום היה שייך לישיבה והייתה התנגדות מהשכנים. 
התאזרתי בסבלנות והיה צריך לפצות את התושבים שגרו 
שהיו  והמפעלים  החנויות  את  וגם  מפתח  בדמי  במקום 
הבניין  ונבנה  יצאו  כולם  סבלנות  מתוך  אבל  מסביב, 
מניעות  היו  אבל  הישן,  בבניין  שהיו  אבנים  באותם 
גדולות. לבנות בניין כזה זה חזון נפרץ, אבל מה, אנו לא 
עושים כלום, זה אור החיים הקדוש, הוא עושה את הכל, 

הבניין קיים, רק צריך להשלימו מבפנים.
הייתה  בו  למקום  הגעתי  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
ישיבתו של אור החיים הקדוש בעיר העתיקה שבירושלים 
של  לאורווה  המקום  נהפך  הרבים  שבעוונותינו  וגילתי 
הישן(,  הישוב  למוזיאון  המקום  הפך  )ולימים  חמורים 
נגלה אליהו הנביא  הצטערתי מאוד לראות שבמקום בו 

לרבינו חיים בן עטר נמצאים עתה חמורים. 
שם  להקים  שחייבים  בליבי  אמרתי  זאת  כשראיתי 
לצדיק, ואו אז בחסדי ה' יתברך הוקמה הישיבה הקדושה 
ואלפים  הקודש  עיר  בירושלים  לתפארה  המתנוססת 
הפכו  מהם  ורבים  שלימה  בתשובה  דרכה  חזרו  ורבבות 
גם לרועים רוחניים, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי 

הוראות בישראל. 
הקדוש,  החיים  אור  הצדיק,  אדוננו  שזכות  רצון  יהי 
תגן בעדנו ובעד כל כלל ישראל אחינו להיוושע תשועת 

עולמים בקרוב, אמן.



ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16 4

נר המערבי

 הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

נמצאים אנו בהשראת הקודש לקראת יום הילולתו של 
אדוננו הצדיק רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בעל אור החיים 
הקדוש, נספר מעט מעוצם גדולתו קדושתו וטהרתו של 
כל  ובעד  בעדנו  יושר  למליץ  שיהיה  רצון  ויהי  הצדיק 
ישראל  בעם  תורה  ולגדל  לגדול  שנזכה  אחינו  ישראל 

ונראה בקרוב את פני משיח צדקנו, אמן. 

ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי. 
וטהורים  קדושים  למשפחת  נולד  הקדוש  החיים  אור 
בעיר סאלי שבמרוקו )בחוף האטלנטי(, סבו שגם נקרא 
ומעיין  דין  בית  אב  מופלג,  גאון  היה  עטר  בן  חיים  רבי 

גדול, וסדר קדושה וטהרה חופף עליו כל היום.
משפחתו של אור החיים הקדוש הייתה עוסקת במסחר 
התבלין והמייבאת הראשית בענף זה, על שם כך נקראת 
משפחתו "עטר" שפירושה בערבית הוא תבלין, מ"מ כל 
מגמתם הייתה בעסק התורה הקדושה ובמצוותיה, ורמזו 
בזה את דברי רבותינו )קידושין ל ע"א( "בראתי לו תורה 

תבלין". 
מידי לילה סבו של אור החיים הקדוש היה עורך תיקון 
חצות בעצב ובבכי ולאחר מכן לומד עד אור הבוקר. מגיל 
חמש שנים זכה אור החיים הקדוש לישן אצל סבו, לילה 
אחד הוא קם וראה את סבו יושב על הרצפה ומבכה בכי 

תמרורים, שאלו, "סבא, מדוע אתה בוכה?" 
בית המקדש  בוכה על חורבן  לו הסבא שהוא  הסביר 
הקדושה,  השכינה  את  לשמח  כדי  לומד  מכן  ולאחר 
לעריכת  הקדוש  החיים  אור  אליו  הצטרף  לילה  ומאותו 

תיקון חצות ולימוד עד אור הבוקר. 
הקדוש  החיים  אור  ידע  צעיר  מגיל  שכבר  פלא  אין 
רמז,  פשט,  הפרד"ס,  חלקי  בכל  כולה,  התורה  כל  את 
דרש וסוד, את הכל ידע בשיא העמקות, וזכה לכך כיון 

שלימודו היה לשם שמים.



ָּך ְראּו ִמּמֶֽ ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְויָֽ
בשנת תק"ב )לפני 274 שנה( עלה אור החיים הקדוש 
ממרוקו לארץ ישראל דרך ליורנו שבאיטליה. הדרך אז לא 
הייתה סלולה כהיום הזה שמגיעים במטוסים או אוניות 
הקדוש  החיים  האור  נרתע  לא  זאת  ובכל  משוכללות, 
ושם נפשו בכפו לעלות לארץ דרך יערות ומדברות, דרך 

ליסטים וחיות רעות. 
בהיותם בדרך זעק לפתע מנהיג השיירה ואמר, ֵהן ָּגַוְענּו 
ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו )במדבר יז, כז(, שיירה של אריות באה 
שמיעה  חוש  יש  לסוסים  לעשות,  מה  לנו  ואין  למולנו 
מפותח מאוד וכשהם שמעו את שאגת האריות מרחוק הם 
נעצרו מפחד ולא יכלו להמשיך בדרך, רגליהם רועדות. 

כל אנשי השיירה פרצו בבכי נורא.
כששמע זאת רבינו אור החיים הקדוש הרגיע את כולם 
ואמר שאין להם מה לדאוג, כשהתקרבו האריות יצא הרב 
לקראתם ובפתע פתאום הרכינו האריות את ראשם ועשו 

אחורה פנה קדימה צעד, נסו וברחו והלכו להם. 

דבר זה היה לנס גלוי לכל העמים וכל אנשי השיירה 
נישקו את רגלי הרב  והודו שיש אלוקים בישראל.



רּו  ִלְפֵני ה' ִּתְטהָֽ
אור החיים הקדוש למד את התורה בקדושה ובטהרה 
ובמסירות נפש אדירה, בשיא החומרה והדקדוק. בביתו 
שבארץ ישראל היה מקווה קטן בו היה טובל בכל פעם 
שיצא להתפנות, ולאחר מכן היה עוסק בתורה בקדושה 
בה'  להידבק  זוכה  היה  וכך  עצמו  וקידש  לאחר שטיהר 
יתברך. )ברבות השנים חיפשו אחר אותו מקווה אך לא 
מצאוהו, אולם לפני כעשור שנים לאחר שערכו חפירות 
רבות נמצא אותו מקווה שאור החיים הקדוש היה טובל 

בו(. 
ומעתה אין פלא במה שמעידים חכמי ישראל שבדורו 
שלושה  מהקרקע  מתרומם  היה  ללמוד  יושב  שכשהיה 
למעלה  יהיה  שראשו  כדי  וזאת  כך,  כדי  עד  טפחים, 
מעשרה טפחים, שהרי אין השכינה יורדת למטה מעשרה 
רצה  תמיד  הקדוש  החיים  ואור  ע"א(,  ה  )סוכה  טפחים 

שראשו יהיה כל כולו דבוק בהשראת שכינה. 
שתורתו  זוכה  נפש  ובמסירות  בקדושה  שלומד  מי 
תתקבל ותחדור בכל מקום, כולם לומדים את תורתו של 
בארץ  וחסידים,  אשכנזים  ספרדים  הקדוש,  החיים  אור 
והחדיר  נפש  מסירות  מתוך  למדה  שהוא  כיון  ובחו"ל, 
את נשמתו בתורה. אני מודה לה' יתברך שזכתה הישיבה 
החיים  אור  של  הזה  הקדוש  בשם  להידבק  ומוסודותיה 

הקדוש.



כבה נר המערבי
 

ידוע הוא מה שגילה הבעל שם טוב זיע"א שאור החיים 
הקדוש היה מבחינת רוחו של דוד המלך והוא )הבעש"ט( 
היה מבחינת הנפש של דוד המלך, ואם הם היו נפגשים 

יחד בארץ ישראל היה מגיע מלך המשיח מיד. 
את  בה  הקים  לירושלים  עטר  בן  חיים  רבינו  בהגיע 
ישיבתו וכל חכמי ירושלים דאז נבהלו וחרדו מפניו והיו 
)שנת  בן אדם, שנה לאחר מכן  לפני  כקוף  לפניו  נראים 
תק"ג( במוצאי שבת קודש מסר אור החיים הקדוש את 
מ"ז  בן  רק  לימים,  צעיר  ביותו  מרומים.  לגנזי  נשמתו 

שנים. 
מז'יבוז  בעיר  אז  שהיה  טוב  שם  הבעל  שעה  באותה 
ואמר  שלישית  לסעודה  ידיו  את  נטל  שבאוקראינה 
מיוחד  סוד  ישנו  המערבי",  הנר  "כבה  לתלמידיו 
שמכוונים בו בנטילת ידיים של סעודה שלישית וסוד זה 
זכיתי שיגלו  לא  חיי  כל  לגדול שבדור,  נמסר אלא  אינו 
לי סוד זה כיון שרבי חיים בן עטר עדיין היה בחיים, אך 
עתה שנפטר הנר המערבי הוא רבינו חיים בן עטר הגיע 

אלי הסוד הנפלא הזה.



מרעיש הארץ מרגיז ממלכות. 
רומל"  "ארווין  הצורר  בפיקוד  הנאצים  כשגייסות 
לטבוח  ואיימו  מצרים  שבמערב  לאל-עלמיין  התקרבו 
והאדמו"ר  מזוויהל  שלמה  ר'  הצדיקים  א"י,  בתושבי 
ציונו  על  ותפילות  סליחות  ערכו  מהוסיאטין  ישראל  ר' 
התרחקו  התפילות  לאחר  ומיד  הקדוש,  החיים  אור  של 
הנאצים מהאזור, כוונתו של אותו רשע צורר הייתה לחסל 

את יהודי מצרים ולאחר מכן את יהודי ארץ ישראל. 
הצדיק  של  קברו  על  השתטח  מהוסיאטין  האדמו"ר 
התרומם  דקות  מספר  לאחר  שליש.  בדמעות  שם  ובכה 
הרב ואמר מילים אחדות שהרטיטו כל לב: "לרשע לא 
תהא שליטה בארץ ישראל, לא תדרוך כף רגלם בארץ". 

לאחר זמן סיפר הרב שראה שם הויה ברוך הוא מאיר 
והבין  הקדוש,  החיים  אור  של  ציונו  על  מוזהב  באור 
בשמים  פעל  עטר  בו  חיים  ורבינו  התפילה  שהתקבלה 

שלא תדרוך כף רגלם של הנאצים בארץ ישראל. 



"אור  ישיבת  ישביתנו,  בהקמת  קורה  הדבר  אותה 
החיים" על שם הצדיק הקדוש, אנחנו לא עושים כלום, 
רק שמים את היד והצדיק כבר עושה את הכל. בתחילה, 
מהשטח  חצי  רק  תלמידים,  ל-150  בנין  להקים  חשבנו 
שיש היום היה שייך לישיבה והייתה התנגדות מהשכנים. 
התאזרתי בסבלנות והיה צריך לפצות את התושבים שגרו 
שהיו  והמפעלים  החנויות  את  וגם  מפתח  בדמי  במקום 
הבניין  ונבנה  יצאו  כולם  סבלנות  מתוך  אבל  מסביב, 
מניעות  היו  אבל  הישן,  בבניין  שהיו  אבנים  באותם 
גדולות. לבנות בניין כזה זה חזון נפרץ, אבל מה, אנו לא 
עושים כלום, זה אור החיים הקדוש, הוא עושה את הכל, 

הבניין קיים, רק צריך להשלימו מבפנים.
הייתה  בו  למקום  הגעתי  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
ישיבתו של אור החיים הקדוש בעיר העתיקה שבירושלים 
של  לאורווה  המקום  נהפך  הרבים  שבעוונותינו  וגילתי 
הישן(,  הישוב  למוזיאון  המקום  הפך  )ולימים  חמורים 
נגלה אליהו הנביא  הצטערתי מאוד לראות שבמקום בו 

לרבינו חיים בן עטר נמצאים עתה חמורים. 
שם  להקים  שחייבים  בליבי  אמרתי  זאת  כשראיתי 
לצדיק, ואו אז בחסדי ה' יתברך הוקמה הישיבה הקדושה 
ואלפים  הקודש  עיר  בירושלים  לתפארה  המתנוססת 
הפכו  מהם  ורבים  שלימה  בתשובה  דרכה  חזרו  ורבבות 
גם לרועים רוחניים, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומורי 

הוראות בישראל. 
הקדוש,  החיים  אור  הצדיק,  אדוננו  שזכות  רצון  יהי 
תגן בעדנו ובעד כל כלל ישראל אחינו להיוושע תשועת 

עולמים בקרוב, אמן.





 בל נשכח שמאחורי כל תמונה, דיווח או כתבה, עומד אדם )צילום אילוסטרציה( 
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ללחום, כשצריך

בבתי  השבת  נקרא  אותה  פנחס  של פרשת  הרלוונטיות 
'בין  ימי  תקופת  את  מתחילים  אנו  בו  ביום  הכנסת, דווקא 

המצרים' היא ברורה למתבונן.
בהם  תיקנו  ימים שחז"ל  אלו  שלושת השבועות שלפנינו, 
הלכות אבילות על חורבן הבית. הימים הללו מתחילים מצום 
י"ז בתמוז, )השנה עקב שחל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון( 
וממשיכים בשלושת השבועות, תשעת הימים, ושיאן בתשעה 
באב. חשוב להזכיר, כי בית המקדש נחרב בעוון שנאת חינם, 
ובית המקדש ייבנה במהרה בזכות אהבת חינם. וכשמדברים 
על 'אהבת חינם' הכוונה היא לאהוב מישהו גם אם אין סיבה 
מיוחדת לכך. ויתרה מזו, לאהוב ולכבד את הזולת גם כאשר 

הסיבות מצדיקות את ההיפך הגמור.
אולי זהו חשבון הנפש אותו יש לערוך בימים אלו. המרחב 
מלא  פותחים,  שאנו  עיתון  כל  ניגוח,  לכלי  הפך  הציבורי 
ומעליבות;  פוגעות  כתבות  אנשים;  של  ותמונות  בשמות 
להיות מקטרג  רוצה  אינני  ורכילות.  הרע  לשון  פנים,  הלבנת 
דיווח  כל תמונה,  נשכח שמאחורי  או מטיף בשער, אבל בל 
או כתבה, עומד אדם. כן כן, אדם. בשר ודם. יש לו משפחה, 

אישה וילדים, ועלינו לזכור זאת כל העת.
ושאליהו  המקדש,  בית  לבניין  ומייחלים  מצפים  כולנו 
הנביא יבוא ויבשרנו בגאולה השלימה. אז בואו נתחזק בדבר 
וצווינו  בצלם  שנברא  אדם  קודם  הוא  אדם  כל  הזה:  הקטן 
בתורה הקדושה "ואהבת לרעך כמוך". הבה נקבל על עצמנו 

לאהוב את הבריות ומשמים גם יאהבו אותנו.



לפרשה  ישיר  המשך  היא  פנחס,  פרשת  השבוע,  פרשת 
הקודמת, בלק. בסיום הפרשה, כאשר מזימתו של בלק לקלל 
את עם ישראל על ידי בלעם לא צלחה, ובלעם מגורש בביזיון, 
רגע לפני הוא מנסה להציל את כבודו. הוא יועץ לבלק שאם 
וכיצד  להחלישו.  עליו  ישראל,  בעם  להילחם  מעוניין  הוא 
ערכית  אותו  שמורידים  ידי  על  ישראל?  עם  את  מחלישים 
אזי  לו,  נוהג במוסריות הראויה  לא  ישראל  וכשעם  ורוחנית. 
ידע  זאת  עולם.  בורא  של  המיוחדת  השמירה  את  עליו  אין 

בלעם הרשע.
נוראה בעם  אכן, בלק מקבל את העצה, שגורמת למגיפה 
שלו  הקנאות  ובמעשה  אלעזר,  בן  פנחס  שמגיע  עד  ישראל. 
פעולת  על  כפרס  נעצרת.  והמגיפה  סלוא  בן  זמרי  את  הורג 
אחריו.  ולזרעו  לו  השלום.  ברית  את  פנחס  קיבל  הקנאות, 

"ונתתי לו את בריתי שלום".
המדרש אומר )מדרש אגדה במדבר פרק כה(: "אמר ריש 
לקיש הוא פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה אתה נתת שלום 
ביני ובין בני ישראל, אף לעתיד לבוא אתה עתיד ליתן שלום 
ביני וביניהם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא, 

והיתה לו ולזרעו אחריו, שיהיו מבורכים ממני לעולם".
אלעזר  בן  פנחס  שלמעשה  לנו  מגלה  המדרש  בדברי  עיון 
נתבונן  אם  שונים.  בגלגולים  אדם  אותו  הם  הנביא  ואליהו 
על מעשיו  זאת  ולעומת  פנחס,  על מעשיו של  הימים  בדברי 

של אליהו הנביא, נוכל בנקל למצוא נקודות חופפות.

על  מעיד  הנביא  אליהו  כידוע 
קנאתי  "קנא  מלכים  בספר  עצמו 

גם  והוא  צבאות"  אלוקי  לה' 
קורא לעם ישראל לנקום בנביאי 

קנאה  של  פעולה   – הבעל 
אחד  חופפת  זו  עדות  לה'. 

לאחד עם המעשה עליו אנו 
קנאות  בפרשתנו.  קוראים 

לה'.
אנו  זאת  לעומת 
של  תפקידו  על  קוראים 
לעתיד  הנביא  אליהו 

שולח  אנכי  "הנה  לבוא: 
הנביא…  אליה  את  לכם 

בנים  על  אבות  לב  והשיב 
אליהו  אבותם".  על  בנים  ולב 

מאחדת  דמות  לבנים,  אבות  בין  הגדול  הלבבות  מקרב  הוא 
ומלכדת, היתכן? הרי זה נראה משהו מנוגד לדמות של המקנא 
הגדול בתנ"ך, מקנא קנאת ה' צבאות, זה שהורג  את זמרי בן 

סלוא ואת כזבי בת צור?
השכנת  לבין  קנאות  בין  קשר  כל  שאין  מכך,  אנו  למדים 
שלום ואחדות. גדלותו של אליהו הייתה בשילוב בין הדברים, 
קנאות כשצריך, וקירוב לבבות ושלום כשצריך. כוח זה ניתן 
את  לו  נותן  "הנני  הראשונה,  הקנאות  לאחר  הקב"ה  ע"י  לו 
בריתי שלום", בריתו של הקב"ה היא שלום כשצריך, ומלחמה 
אינה  היא  קנאות אמת  ה' שמו".  "ה' איש מלחמה  כשצריך, 
אינם  שמעשיו  כך  מסוים,  במצב  אילוץ  אלא  אופי,  תכונת 
את  האחד  משלימים  אדרבה  אלא  השני,  את  אחד  סותרים 

השני.



אז מתי 'קנאות' נחשבת לטובה, אשר מקבלים עליה שכר 
כפנחס, ומתי היא נחשבת למעשה קיצוני הראוי לכל גינוי?

שיהיה  חייב  אדם  איזונים.  של  לנושא  נכנסים  אנו  כאן 
את  ולהחליט  עצמו  עם  לדעת לשבת  עצמי;  איזון  בחיים  לו 
לדעת  ולהשלכותיהן;  למעשיו  אחראי  להיות  החלטותיו; 
בגמרא  כבר  מעשיו.  מאחורי  ולעמוד  גבולות  לעצמו  להציב 
מובא ש"אדם מועד לעולם". אדם אינו יכול לומר, לא הייתי 
אחראי למעשיי. עד כדי כך, שגם אדם ששיבר כלים תוך כדי 
שנתו, חייב לשלם על הכלים. ומדוע? הרי הוא ישן ולא היה 
היית  לישון  הלכת  שכאשר  היא,  התשובה  למעשיו?  אחראי 
במקום  לישון  תלך  אל  אחרות:  ובמילים  למעשיך.  אחראי 

שאתה יכול לשבור בו כלים תוך כדי השינה.
נוער  בני  עם  במפגשים  רבות,  לעיתים  לומר  נוהג  אני 
למורה.  האדם  נדרש  נהיגה  ללמוד  שכדי  לחיים,  שיוצאים 
צורך זה אינו נובע מחוסר יכולתו של הנהג החדש ללמוד את 
רזי הנהיגה לבדו, אלא מן הצורך ללמוד לנהוג נכון. אם אדם 
לא ילמד את מקצוע הנהיגה ממורה מוסמך, הניסיון שיצבור 
נהיגתו, עד  ימסד את עקמומיות  במהלך שנות הנהיגה שלו, 

שניסיון זה יהפוך לו לרועץ.
באותה מידה לפחות, כדי להתמחות באיזון הרוחני, האדם 
התורה  בהיכל  יבלה  רבות  שנים  אם  גם  בלעדיו,  רב.  צריך 
והקדושה, עלול לקרות שניסיונו הרוחני ימסד את עקמומיות 
התורה  העברת  רצף  את  משבחת  היהדות  כך,  משום  ליבו. 
אחרות:  במילים  מרבו.  התלמיד  מקבל  אותן  ההנהגות  ואת 
אל תאמר לי כמה למדת, אלא אמור ממי למדת. וכך פותחת 
המשנה הראשונה בפרקי אבות אותם למדים בשבתות אלו של 
ומסרה...  ליהושע...  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  "משה  הקיץ: 

ומסרה".
השלום.  ברכת  היא  ישראל  בעם  ביותר  המצויה  הברכה 
בגמרא  שמובא  כפי  בשלום.  מסתיימת  מיהודי  פרידה  כל 
ברכת  גם  דווקא.  השלום  בברכת  יהודי  כל  לברך  חובה  יש 
הכוהנים מסתיימת בברכת השלום: "ישא ה' פניו אליך וישם 
בחז"ל בחשיבות  מצינו  ומגוונים  רבים  לך שלום". מדרשים 
ביותר  הגבוהה  במדרגה  השלום  העמדת  כדי  השלום, עד 
בסולם היהדות, כפי הנאמר על פסוק זה במדרש רבה: "גדול 

השלום".
הרעיון של השלום, הוא לדעת להכיל. לחיות ביחד. ליצור 
ציבור  בין  לחברתה,  קהילה  בין  לרעהו,  איש  בין  הרמוניה 
במאבקים  אחת  לא  נתקל  אני  העיר  מועצת  כחבר  לציבור. 
ודיונים בנושאים שעל סדר היום, העוסקים במרקם העדין בין 
האוכלוסיות השונות בעיר. דבר חשוב שלמדתי מרבותיי, הוא 
להגיע  האיזון.  את  למצוא  מחיר.  בכל  שלום  להשיג  הצורך 
להבנות עם כל אחד ואחד. להסביר, להתחשב, בלא להתפשר 

על עקרונות.
הסופר החרדי הנודע מבאי ביתו של מרן החזון איש, הרב 
משה שינפלד ז"ל היה אומר: תפילת שמונה עשרה מסתיימת 
ועל  עלינו  שלום  יעשה  הוא  במרומיו  שלום  "עושה  במילים 
התפילה  את  שאומרים  שלפני  אומרת  ההלכה  ישראל".  כל 
הזו, פוסעים לאחור שלושה צעדים, ורק אז אומרים "עושה 
מעט  לצעוד  הוא  לשלום  הבסיסי  שהתנאי  ללמדנו,  שלום". 

אחורה, לוותר ולהתפשר, ולא לעמוד על שלנו בעקשנות...
שבת שלום!

המרחב הציבורי הפך לכלי ניגוח, כל עיתון שאנו פותחים, מלא בשמות ותמונות של אנשים; 
כתבות פוגעות ומעליבות; הלבנת פנים, לשון הרע ורכילות. ואיך כל זה קשור לפרשת השבוע?

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות



#  הלוואה אחת עד 100,000 ₪ או שתי הלוואות עד 200,000 ₪    
#  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים*
#  כרטיס אשראי חינם לשנתיים*

*2524 חייגו עכשיו למרכנתיל ותיהנו מהטבות:

*בכפוף לנהלי הבנק *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש
 * פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק.

במרכנתיל מבינים אתכם מצוין!
הלוואת "רק בשמחות"

עד 200,000 ₪
כדי שתוכלו לחתן/להתחתן כמו שאתם באמת רוצים

אפשר לשמוח,
ואפשר לשמוח מכל הלב!
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"פרידמן", הוא קרא לעברי כשהבחין בי. "אל תשים עוד 
פעם תמונה כזו בעיתון!". על מה אתה מדבר?! "בכתבה 
שלך השבוע הייתה תמונה מדהימה ביופייה ממקום נופש, 

יצאו לי העיניים! אח, אילו יכולתי לנסוע למקום כזה!"
מפי  השבוע  בדיוק  ששמעתי  לאלה  לי  התחברו  דבריו 
אחד שהתלונן על פרסומי הנופש למיניהם, כשהוא מתבטא 
לו "רע בנשמה",  לידיים עושה  ימים שלקחת עיתון  שיש 
בראותו כל כך הרבה מקומות מדהימים ביופיים שאפשר 
לנסוע אליכם לחופש, והוא מרגיש עלוב ומסכן על שהוא 

לא יכול להרשות לעצמו לנסוע.
רבים טוענים שאחת הבעיות בדורנו היא, שאנו מוצפים 
בשפע כה גדול של מידע, שזה פשוט מהמם אותנו. בגלל 
העולם,  בקצה  שמתרחש  דבר  כל  המודרנית,  התקשורת 
דופן,  יוצאת  תופעה  כל  הבזק.  במהירות  לידיעתנו  מגיע 
הופכת חיש מהר למשהו מוכר וידוע. אין סודות. הסביבה 
שלנו התרחבה וקיבלה ממדים עצומים, ללא שיעור וללא 
ננסה לפעול ולצמוח,  גבול. כתוצאה, בכל תחום שבו רק 
והגיעו  לפנינו  זאת  ניסו  שכבר  אחרים  רבים  בקלות  נגלה 
עינינו,  נישא  שאליה  פסגה  כל  ומעבר.  מעל  מאוד,  רחוק 
נמצא שרבים כבר הגיעו שמה וכבשוה. כך שבקלי קלות 
ביכולתנו  ביטחוננו  את  ולאבד  ברוחנו  ליפול  יכולים  אנו 

להצליח ולכבוש אף אנו מקום במרחב.
רוכשים,  שאנו  החומריים  הדברים  מבחינת  גם  נכון  זה 
כגון בתים, ולפעמים אפילו בגדים. מסביבנו צצים וצומחים 
רוכשים,  תבל  שעשירי  ומרווחות  גדולות  דירות  אלפי 
עסקים ענקיים ומצליחים מאיימים לבלוע את כל הקטנים 
ועלובים מול אלה  וזה כמעט טבעי שנרגיש קטנים  מהם, 

שכן יכולים להרשות לעצמם ומול אלה שהגיעו רחוק.
שהם  אחר  תחתם,  שכורעים  רבים  יש  ברוחניות  גם 
רואים ושומעים על המיוחדים והגדולים שבינינו שהצליחו 
ועלו למעלה, וכאשר הם קולטים שאין ביכולתם להמריא 
ברוחם,  נופלים  הם  אלו,  על  שמסופר  כפי  ולהתרומם 

מתייאשים ופורשים מהמירוץ.
איך  קלאסית  דוגמה  מהווה  שתיארנו  מה  כל  למעשה, 
כולנו עומדים תמיד בפני הבחירה אם להתבונן במה שיש 
לאחרים ולנו אין, או לבחור )בלי התוספת של "לפחות"( 
זו,  בחירה  לעשות.  וביכולתנו  בידינו  שיש  במה  להתמקד 
איומה  בתחושה  תמיד  יום  כל  נסתובב  אם  שתקבע  היא 
וכואבת של פספוס וייאוש, או אם נזכה להיות מלאי שמחת 
חיים וחדוות עשייה, ונוכל ליהנות במלואו ממה שהבורא 

יתברך נתן לנו.
)והיא  הגבעה"  "ראש  בספר  נפלא  רעיון  פעם  ראיתי 
בק"ק  מ"מ  זצ"ל,  יהודה  ב"ר  פנחס  ר'  הרה"צ  צוואת 
מוילנא  אליהו  ר'  החסיד  הגאון  רבנו  מתלמידי  פלאצק, 
זצ"ל( על הסיבה שלא לדאוג על מה שאין לנו, כיון שבאמת 
לא חיסר הקב"ה בעולמו שום דבר ממה שאנו צריכים, ויש 

לכולנו שפע אדיר.
הוא מביא את מה שמסופר בגמרא )ב"ק נ', ע"ב( באחד 
שהיה מסלק ומפנה אבנים גדולות מרשותו לרשות הרבים. 
לו: מדוע אתה מפנה אבנים  והעיר  לידו חסיד אחד,  עבר 
לגלג  שלך?!  שהיא  רשות  תוך  אל  שלך  שאינו  מרשות 
עליו אותו האיש. לימים הוצרך אותו איש למכור את ביתו 
ונשאר בלי קורת גג מעליו. באחד הימים כשהלך ברחוב, 

הרבים.  לרשות  בזמנו  פינה  שהוא  הללו  באבנים  נתקל 
אמר האיש: יפה אמר לי אותו חסיד, מדוע אתה מפנה את 

האבנים מרשות שאינו שלך לרשות שהיא שלך?!
זאת  לקחת  וניתן  להפסיד  אפשר  שלנו,  היחיד  רשות 
מאתנו. לעומת זאת רשות הרבים, היא של כולנו ואיש אינו 
יכול לקחת זאת מאתנו! הרי השמים והארץ לפנינו, השמש 
לשרים  משותפים  והם  בשווה,  כולנו  על  מאירים  והירח 
הרחובות  השווקים,  כל  ולעניים.  לעשירים  ולנגידים, 
המעיינות  האילנות  והפרחים,  הצמחים  כל  והדרכים, 
בתי  בשווה.  אדם  בני  לכל  משותפים  והנהרות,  הנחלים 
ויש  פתוחים,  ספריהם,  כל  על  המדרשות  ובתי  הכנסיות 
לכולנו רשות להיכנס וליהנות ולהגות בספריהם - הרי שכל 
העולם כולו לפנינו וברשותנו, וכל הדאגות שיש לנו, הן על 

הרשות שאינה שלנו... עד כאן דבריו.
ובעל  עשיר  להיות  צריך  לא  זו.  בתובנה  יש  אמת  כמה 
נכסים כדי ליהנות מנפלאות הבריאה והיופי שיש בעולם. 
יש  שקטות  פינות  כמה  ולראות  סביבנו,  להתבונן  מספיק 
סביבנו שבהן אנו יכולים לטייל, לנוח ולהירגע קצת. בכל 
לילדים  משחק  מגרשי  מטופחות,  ציבוריות  גינות  יש  עיר 
ומסלולי הליכה יפהפיים שאנו יכולים לצאת וליהנות שם 
עם משפחתנו וילדינו. כמעט כל אחד יכול להרשות לעצמו, 
לפחות מדי פעם, לנסוע קצת עם המשפחה והילדים ברכבת 
לבקר  לנסוע  או  בעיר,  נחמדה  פינה  לאיזה  באוטובוס  או 
איזה קרוב משפחה בעיירה אחרת, ובדרך ליהנות מנופים 
באיזור,  נחמד  במקום  קצת  לבלות  לתכנן  או  נפלאים, 

וליהנות שם מאוויר צח ואווירה טובה.
בעלזא  חסידי  של  הגדול  המדרש  בית  את  שמכיר  מי 
פעם  לי  שאמר  מה  יבין  ביופיו,  מרהיב  בנין  בירושלים, 
לא  אתה  במקורו:  בעלזא  חסיד  שאינו  המתפללים  אחד 
מבין איזה גן עדן יש לנו כאן! אתם השקעתם ובניתם בנין 

ספרים.  אלפי  עשרות  עם  ספריה  הקמתם  ויפהפה,  אדיר 
מנין  ולמצוא  להיכנס  יכול  אני  רוצה,  שאני  שעה  באיזו 
ממוזג  ומואר,  מרווח  מדרש  בבית  ללמוד  להתפלל,  כדי 
ומתוחזק להפליא, ולמצוא כל ספר שאני צריך. אני אפילו 
לא צריך לצאת מהבנין כדי להשיג כוס קפה וחלב או לקנות 

לעצמי משהו לאכול. ממש גן עדן!
היא  מאתנו.  לקחת  יוכל  לא  איש  הרבים,  רשות  את 
שייכת לכולנו! כולנו יכולים להיכנס לחנות ספרים ולקנות 
בכמה שקלים ספרים שאחרים עמלו עליהם במשך שנים! 
סיפורי מתח בכל הרמות ומכל הסוגים, משחקים וחפצי נוי 
שאנשים עמלו לייבא ממזרח הרחוק ומכל קצבי תבל, והכל 
נמצא תחת ידינו ובסביבתנו הקרובה. כמה שפע יש לכולנו, 
ובמקום  וחסדיו,  רחמיו  ברוב  ה'  לנו  השפיע  טוב  וכמה 
הדברים  על  בוכים  אנו  השפע,  מכל  ולהתמוגג  ליהנות 
שאינם רשומים בטאבו על שמנו, ועל כל מה שאינו בהישג 

ידינו!
לא  או  יכולים  שאנו  היוקרתית  החופשה  לא  שזו  כך 
יכולים להרשות לעצמנו, זו התבונה לשים לב ולהבחין בכל 
השפע שהיא מתנת אלוקים ברוב טובו וחסדו, והידיעה איך 

לנצל זאת כדי לחיות בשלווה וליהנות מן החיים.
מכל  פעם  מדי  להתנתק  ולהחליט  ליזום  נשכיל  רק  אם 
דאגות היומיום ולהתמסר לאווירת הנופש, כדי ליהנות יחד 
בכל מה שאפשר, אז נוכל ליהנות מהחופש הנחמד והמדהים 
ביותר. לא במזרח הרחוק, לא בהרי הקרפטים ובמקומות 
של  שקט  בערב  אפילו  זאת  לעשות  נוכל  אלא  אקזוטיים, 
יום חול רגיל, יחד עם הילדים והמשפחה, במרפסת הבית, 
או אפילו בסלון מעל משחק משותף. נדמיין שאנו נמצאים 
כעת בחופש במקום ייחודי במרומי האלפים, מנותקים מכל 
בצורה  מבלים  ואנו  טלפונית,  קליטה  בלי  אותנו,  הסובב 

נחמדה יחדיו. איזה כיף ואיזה תענוג!

כשם שמובן לכל, שכל מי שמיישר מבט אל תוך מרכז השמש בשמי מרום, מסתנוור, 
וכתוצאה, יתקשה לראות את כל מה שנמצא סביבו, כך הבחירה להתעניין ולבדוק מה 

שיש לעשירים ולמוצלחים בקרבנו, עלולה לסנוור אותנו

במרפסת הבית, או אפילו בסלון

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

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

לא צריך לנסוע להרי הקרפטים כדי ליהנות. יש לנו גינות חמד ושפע רב, מטרים ספורים לידינו. גן סאקר, ירושלים 
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לפעמים, כדאי "להיכנע" לגחמות מסוימות של הילד, מכיוון שבכך אנחנו יוצרים 
אצלו "חלל" ופותחים פתח להידברות ישירה ושקטה אתו, ולהבנות שבסיטואציות 

אחרות קשה מאד להגיע אליהן  על שפה נכונה בהצבת גבולות

הפוך על הפוך = ישר

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

רועי עדיין במיטה. לא, הוא לא ישן, אבל הוא גם לא 
קם. הוא מתהפך מצד אל צד. בעין אחת, זו שפקוחה, 
בכוננות  הוא  בתוכו  הדוהר.  המחוג  על  מסתכל  הוא 
הוא  ובראש  מאמא.  יגיעו  מעט  שעוד  לצעקות  ספיגה 

מתכנן את התירוץ הבא. זה נשמע בערך כך:  
בית א': נו, תקום כבר.

- אההה.
- נו, אתה קם?!

- אוהוו.
 בית ב': אתה רוצה בעיות עם הרב? אתה יודע שזה 

לא יעבור בשתיקה?
 - טוב, אני קם.

המיטה  על  שרוע  אותו  מגלה  אמא  רבע שעה  אחרי 
בחדר.

פזמון חוזר, "מה, עוד לא הלכת"?!
מכירים את השיר?

פנתה אליי אמא בשאלה: הבן שלה כבר כמה ימים לא 
הולך לבית הספר. מבחינתה הוא מפגין זלזול. אותה אמא 
השתתפה בקורס "הורה כמאמן" - הנחיית הורים, ורצתה 
מאוד להגיע לתקשורת טובה וזורמת עם הילד. היא שאלה 
אותי איך היא יכולה לדבר איתו על ההיעדרויות התכופות 
שלו, בלי להגיע לכעס או להסתגרות מצדו. הנחיתי אותה 
את  הבינה  היא  ותעייה,  ניסוי  אחרי  איתו.  לדבר  כיצד 
השפה הנכונה והתוצאות היו מדהימות. הילד נפתח וסיפר 

לאמו דברים שמעולם לא סיפר לה... 
שימו לב, כשילד שמסרב ללכת למקום הלימודים, יש 
במידה  הסירוב.  מאחורי  שעומדת  סיבה  כלל  בדרך  לו 
והדבר חוזר על עצמו והופך לתופעה, צריך  לרדת לשורש 
הבעיה ולטפל בה. אנחנו מבצעים עצירה בצד הדרך או 
לפחות האטה בסיבוב, ובודקים במה העניין. לאותה אם 
שפנה אלי הוריתי לומר לילד כך: מוישי, היום אתה לא 

הולך לכיתה. תקום בנחת, ברוגע. היום תישאר בבית.
רגע, לפני שאתם מתחילים לשאול אם לא הגזמתי, תנו 
יודעים  כולכם  הצטרפות.  על  מילים  כמה  לכם  לומר  לי 
היה  שהיריב  אוסטרלית  חרב  אותה  ה"בומרנג",  מהו 

שולח אותה ונפגע ממנה בעצמו.
ב"בעיטת  במיוחד  מתמחים  הטקוואנדו,  באומנות 
את  לבלום  במקום   - בעיטה  לך  נותן  כשהיריב  תפיסה". 
הבעיטה או להדוף בחזרה, אתה מושך אליך את הבעיטה 

וכך מנטרל את היריב. 
נותנים לנו "אגרוף". אם  גם בחינוך, לפעמים הילדים 
נתנגד בכוח - לא נועיל. אך אם נשכיל למשוך אלינו את 
ה"אגרוף", הרי שנצליח להפוך את אותו אגרוף ללחיצת 

יד איתנה של קשר בריא ואוהב.
על  שמתהפך  ילד  לאותו  כעת  נשוב  הפנמתם?  מובן? 

מה  להישאר.  לו  ומציעה  אותו  מפתיעה  ואמא  משכבו, 
קורה לו באותו רגע, חוץ מההלם הקל שאוחז בו? 

ובכן, באותו רגע שהילד שומע שהיום הוא נשאר בבית, 
נוצר אצלו חלל. אם עד היום הוא היה מתכנן רק את חמש 
במידה  או  אותו,  ותעיר  תבוא  שאמא  עד  הבאות  הדקות 
והוא כן מנסה להילחם עם עצמו וללכת - הרי שהוא דוחה 

את הקץ לשעה הבאה.
אחד,  ילד  על  שמספרים  מה  את  לי  מזכיר  אגב,  זה, 
ראה  אבל  תשע,  בשעה  ללכת  החליט  שמונה  שבשעה 
בשעה עשר כי עכשיו השעה אחת עשרה, והחליט בשעה 

שתים עשרה להישאר בבית עד אחת...
היומית  ברוטינה  משהו  הוא  ה"חלל"  למעשה, 
שהשתנה. השינוי וההפתעה יוצרים אצל הילד בית קיבול, 
תמיד ממליץ  אני  כמורה,  מסר.  לו  להעביר  הזדמנות  וזו 
בשעות  הבוקר.  בשעות  למיניהם  פרטיים  שיעורים  על 
הקבועה  מהמסגרת  הילד  את  כשמוציאים  דווקא,  הללו 
יש  עכשיו  לשמוע.  קשוב  יותר  הוא  חלל,  אצלו  ויוצרים 
לנו את ההזדמנות, וכדאי לדעת לנצל אותה. דיברנו רבות 
על הצטרפות לעצמו של הילד. אך בל נשכח שהצטרפות 

היא שלב ראשון בדרך לצעד הבא שהוא לא פחות חשוב: 
הובלה. אני רוצה להוביל את הילד ולקדם אותו. 

הנכונות  למסקנות  הילד  את  להוביל  רוצה  כשאני 
איתו.  לדבר  כיצד  לדעת  צריך  אני  הנכונה,  ולהתנהגות 
שימו לב: איתו, לא רק אליו. אני יושב עם הילד באותו 
בנימה  אותו  ושואל  החלל,  את  אצלו  שיצרתי  מומנטום 
הכי רגועה ומתעניינת. אני כרגע מנצל את ה"חלל" לזמן 

טיפול:
תגיד, מוישי, איך היה להישאר בבית? הרגשת שזה היה 
לך טוב? מה אתה אומר? אתה מרגיש שזה מקדם אותך 
שאתה  זה  את  יאהב  שהמורה  לך  נראה  בבית?  להישאר 

לא מגיע? 
לא  בצורה  הילד  של  התשובות  את  נשמע  אנחנו 

שיפוטית, ונפתח  איתו את הנושאים שעלו.
כאשר נשוחח עם הילד בנימה אמפטית, בשפה הנכונה 
והמובילים  ידיעה שאנחנו החזקים  של הצטרפות, מתוך 
והתשובות בעזהי"ת בידינו - הילד מעצמו עם הזמן ילמד 

לפתח יכולת חשיבה ויגיע מעצמו למסקנות הנכונות. 
הצלחה, שמחה ונחת.

"מרכז ארי" - מרכז לייעוץ והכוונה חינוכית, בהנהלת הרב יוסל'ה אייזנבך. ייעוץ והדרכת הורים, סדנאות "הורה כמאמן", חוגי אינטליגנציה רגשית לנוער וילדים/ות. לפרטים: 050-4143112

ממש כמו בומרנג, אתה מושך אליך את ה"פגיעה", וכך מנטרל את העוקץ



קמפוס בני ברק

הקמפוס החרדי, המכללה למינהל בבני ברק מציג:
מרכז לניהול קריירה ייחודי

רחוב ז׳בוטינסקי 168 בני ברק, מגדלי שקל

לפרטים נוספים, חייגו:
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הדרכה אישית צמודה בהכנה לראיונות עבודה וכתיבת קורות חיים, מפגשים עם בכירים בעולם העסקי, גישה למגוון 
משרות פנויות וירידי תעסוקה ממוקדים הם רק חלק מהליווי שנותן המרכז לניהול קריירה לסטודנטים בקמפוס החרדי

המודעות ההולכת וגוברת בשוק התעסוקה ליתרונות הרבים 
לעובדים  הביקוש  את  הגבירו  החרדית,  לאוכלוסייה  שיש 
חרדים, אך עדיין החסמים העומדים בפני מועמדים ממגזר 

זה אינם פשוטים.
כחלק מהשירות שנותנת המכללה למינהל לסטודנטים שלה, 
הוקם בקמפוס החרדי בבני ברק מרכז לניהול קריירה שילווה 
מציאת  של  התהליך  כל  לאורך  החרדים  הסטודנטים  את 

פרנסה, כבר מהיום הראשון ללימודיהם. 
המכללה  האקדמי  המסלול  של  הרבים  היתרונות  אחד 
קשר  התעסוקה,  שוק  עם  שלו  ההדוק  בקשר  הוא  למינהל 
שמייצר לבוגרים אפשרויות להיחשף למעסיקים שונים עוד 
במהלך הלימודים במסגרת ירידי תעסוקה, מגוון פרויקטים 
יוכלו  של התמחות, הרצאות של בכירים במשק ועוד. כעת 
הלומדים  החרדים  הסטודנטים  גם  אלו  מיתרונות  ליהנות 
בקמפוס בבני ברק, עם התאמה מיוחדת של מגוון השירותים 

של המרכז לניהול קריירה לצרכיהם. 

עבודה אישית מול כל סטודנט
לניהול קריירה  יועץ קריירה במרכז  לדברי בועז מנדלביץ', 
פרטנית  עבודה  על  דגש  יינתן  במרכז  ברק,  בני  בקמפוס 
צמודה עם כל מועמד ומועמד, מכיוון שמדובר באוכלוסיה 
שלחלקה זו המפגש הראשון עם עולם העבודה. הסטודנטים 
הזה  המפגש  את  להפוך  להם  שיסייעו  כלים  מגוון  יקבלו 

לחלק וקל יותר.
כך, יכלול השירות שנותן המרכז מפגשים אישיים בהם יעזרו 
להם להתכונן לראיונות עבודה ולמרכזי הערכה, יסייעו להם 
בכתיבת קורות חיים, ויספקו להם מידע רלבנטי על מעסיקים 

ועל משרות פנויות.
כמו כן, יתקיימו מפגשים חודשיים, לגברים ולנשים בנפרד, 
בהם יסופקו לסטודנטים כלים פרקטיים ביניהם הדרכה כיצד 
לקרוא תלוש שכר, הסבר על עולם הפנסיה הסבוך, הדרכה 
המרכז  יתפעל  בנוסף,  ועוד.  העובדים  זכויות  על  כללית 
ייחודיות,  יפורסמו הצעות עבודה  בו  ייחודי  אינטרנטי  לוח 

מאמרים רלוונטיים וטיפים מקצועיים למחפשי העבודה. 
הפעילות של המרכז לניהול קריירה כוללת גם שיתוף פעולה 
עם חברת האבחון והמיון פילת מקבוצת היי קפיטל. לדברי 
איילת רוט, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת האבחון והגיוס 
תעסוקת  קידום  שמטרתם  פרויקטים  מגוון  לפילת  בחברה, 
סיבות.  ממגוון  הזה  בתחום  מרכזי  שחקן  "אנחנו  חרדים. 
לשילוב  הלאומית  ברמה  רבה  חשיבות  יש   – כל  קודם 
אוכלוסייה  זו  בנוסף,  אוכלוסיית החרדים בשוק התעסוקה. 
שזקוקה לפתרונות ייעודים על מנת להשתלב בשוק זה, ולכן 
אנחנו בפילת משקיעים בתהליכים אלו וחוברים לגופים כמו 
המכללה למינהל שמייצרים פתרונות מסוג זה". לדברי רוט 
חלק משיתוף הפעולה יכלול מתן כלים המסייעים בתהליך 

וכן רתימת קשרי מעסיקים  ההכוון התעסוקתי לסטודנטים 
מרכזי  מקימה  החברה  כן,  כמו  הנושא.  לטובת  פילת  של 
ומפעילה  עלית  ובמודיעין  בצפון  החרדי  למגזר  תעסוקה 
בירושלים,  החרדי  למגזר  הכוון  מרכז  קמח  קרן  עם  יחד 
פעילויות שגם הן יוכלו למנף את סל השירותים והפתרונות 

לסטודנטים.

חיבור ישיר למעסיקים המובילים
הקשר של המכללה למינהל עם עולם התעסוקה הוא ארוך 
שנים וכולל חיבור לגופים המובילים במשק, לכן לצד הליווי 
הפרטני, כוללת פעילות המרכז גם עבודה אינטנסיבית מול 
מעסיקים על מנת לייצר מאגר של משרות רלבנטיות ולהגביר 

את המודעות לחשיבות וליתרונות שבהעסקת חרדים. 
בהם  העסקי  המגזר  נציגי  עם  מפגשים  ייערכו  זו  במסגרת 
יקבלו הסטודנטים סקירה על השוק בו הם פועלים, יתקיימו 
הלימוד,  למסלולי  הרלבנטיים  שונים  בארגונים  ביקורים 
הפועלות  חברות  ישתתפו  בהם  תעסוקה  ירידי  וייערכו 
בתחומים הנלמדים בקמפוס – מדעי המחשב, כלכלה, מדעי 

ההתנהגות ומשפטים. 
בין הארגונים המשתפים פעולה עם המרכז לניהול קריירה 
בקידום האוכלוסייה החרדית נמצא גם בית ההשקעות מיטב 
אנוש בחברה, מדגישה  לוי, סמנכ"ל משאבי  דש. שלומית 
מעוניינים  הם  וכי  חרדים  עובדים  להם  יש  היום  כבר  כי 
מסבירה,  היא  הזה",  לרצון  סיבות  כמה  "יש  עוד.  לקלוט 
עובדים  בקליטת  חשיבות  רואים  אנו  הלאומית  "ברמה 
מכלל הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית. בנוסף, 
גם ברמה העסקית. לכל ארגון חשוב שיהיו מגוון  נכון  זה 
של עובדים עם מגוון דעות ויכולות. כמו כן, אנחנו רואים 
באוכלוסייה החרדית אוכלוסייה עם מוטיבציה רבה מאוד 

ויש לנו עניין בעובדים כאלו" היא מציינת.
לדבריה העבודה מול המכללה למינהל בהיבט זה ממשיכה 
קשר הדוק הבא לידי ביטוי במגוון פרויקטים. "חשוב לנו 
להיות בקשר עם גורמים שיכולים לסייע לנו לאתר אנשים 

מתאימים ואיכותיים שישתלבו אצלנו", היא מציינת.
גם אבי דנטס, מנהל תחום גיוס ותכנון פרט בלאומי קארד, 
"הקרבה  החרדית  האוכלוסייה  של  האיכויות  את  מדגיש 
אצלנו  העבודה  את  הופכת  אלינו  הקמפוס  של  הפיזית 
מרוויחים  הם  החרדים.  המועמדים  עבור  לאטרקטיבית 
פרנסה ויכולת לשלב לימודים עם עבודה, ואנחנו מרוויחים 
עובדים שברוב המקרים מעוניינים להשתלב לעבודה לטווח 
והמרכז  למינהל  המכללה  עם  פעולה  לשתף  בחרנו  ארוך. 
גוף  זה  כי  חרדים  תעסוקת  של  בתחום  גם  קריירה  לניהול 

שיש לנו ניסיון ארוך ומאוד טוב איתו".
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

הקברניט

הרב אבנר קוואס

מכח שליטת השכל ומהיותו פחות רגשן, מסר הבורא את 
ולהשיט  להנהיג  שיוכל  כדי  האיש,  לידי  הפיקוד'  'שרביט 
את הספינה )הבית( לחוף מבטחים. תפקיד הקברניט מתאים 
יותר לאיש מאשר לאשה מסיבה פשוטה: האשה רואה מספר 
עצום של פרטים גדולים וקטנים וקשה לה להכריע ביניהם. 
הוא  רואה,  כל מה שהיא  את  רואה  לא  האיש  זאת,  לעומת 
וללא רגשות  לוקח את הדברים העיקריים ללא סנטימנטים 

מעורבים, וחותך עניינים יותר בקלות.
היא אשה,  בספינה  לעצמנו שהקפטן  נתאר  לכך:  דוגמא 
וכעת היא אוחזת בהגה העגול. פתאום היא מבחינה בגל ענק 
שמתקדם כמו קיר לכיוון הספינה... על פי רוב היא מסוגלת 

לעזוב את ההגה ולצעוק 'אמאל'ה...' והתוצאות ברורות... 
לעומת זאת האיש לא כל כך מתרשם ומתרגש מגל ענק. 
הוא  מאחוריו...  והגל  ימינה  ושוב  שמאלה,  שובר  הוא 
ואומר לעצמו: קטן עליי הגל הזה... זאת  מסתכל אחורנית 
ועוד, כולנו יודעים שאי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר 
לא  קדנציה  באותה  ממשלה  ראשי  ששני  ברור  זה  אחד. 
מושך  קברניטים שכל אחד  שני  עם  ספינה  לתפקד.  יכולים 
ההגה  את  הבורא  מסר  לכן  תטבע!  שלו,  לכיוון  ההגה  את 
של הספינה דווקא לאיש כדי שיוכל לנווט את הבית על ידי 
)הבית( באופן  ולהוביל את הספינה  נכונות  קבלת החלטות 

הטוב ביותר.
הבורא  שאמר  המפורסמת  ההוראה  את  מכירים  כולנו 
ניתנה  שלאיש  למדנו  מכאן  ָּבְך".  ִיְמָׁשל  "ְוהּוא  לאשה: 
זה מדמיינים  פסוק  אנשים שקוראים  הרבה  בבית.  ההנהגה 
את המצב הבא: הוא עם מגפיים ושוט והיא נכנעת לפניו... 

וודאי שהבנה זו מוטעית לחלוטין ולא לזה התכוון הבורא.
מצד שני היא לא רוצה מושל ועריץ, היא לא רוצה בעל 
טובה.  איננה  הזאת  הקיצוניות  גם  פקודות.  שזורק  קשוח 
אשה רוצה שבעלה יוביל ויהיה קפטן, אבל קפטן ג'נטלמן, 
שעם כל הכבוד שנותנים לו כקפטן, בכל זאת ידע להנהיג את 

הבית ְּבָרּכּות ובאהבה כג'נטלמן.
מאד  קשה  הדירה  מעבר  דירה.  לעבור  רוצים   - לדוגמא 
קשי  דגברא  'טלטולא  חז"ל:  אמרו  וכבר  האיש  עבור 
מדאיתתא' )הטלטול של הגבר קשה משל האשה(, ולפעמים 
שנה  עשרים  שבמשך  עבורו  קשה  כך  כל  הדירה  מעבר 
הוא מתלבט: לעבור, לא לעבור... לעזוב, לא לעזוב...  עד 

שמעבירים אותו לבית העלמין... 
תיווך,  למשרד  לך  תוביל!  כריזמטי,  תהיה  יקר,  בעל 
תתקשר אל אשתך באמצע היום, תפתיע אותה ותאמר לה: 
דירה  ראיתי   ,42 מס'  יגאל  ברחוב  נמצא  אני  מהר,  בואי 
לדירה.  מיד  ותרוץ  מידיה  דבר  כל  תזרוק  היא  מדהימה... 
מהסלון  ביחד:  התכנון  את  תתחילו  לידך  תעמוד  וכשהיא 
נעשה חדר שינה, מהחדר שינה נעשה אמבטיה, ומהמטבח 

נעשה סלון... 
התנהלות כזאת אשה אוהבת. היא רוצה שתוביל, שתכוון. 

היא רוצה שתהיה הנמר בבית. 
הכבוד,  כל  בבית!  הנמר  אני  לו:  ואמר  לחברו  בא  אחד 
השיב החבר ושאל: איך עשית זאת? מה זאת אומרת? אמר 

אותו אחד, אני הולך על ארבע ובשקט!
בעל יקר, אשה לא רוצה נמר מנייר היא רוצה נמר אמיתי. 

היא רוצה בעל חזק, כריזמטי, עם יוזמה, שיודע להנהיג.

השפעת הסביבה 
אנשי  אחרי  מושפע  להיות  האדם  "טבע  הרמב"ם:  כתב 
לו  יש  צדיקים  של  בשכונה  שיגור  אדם  כלומר  סביבתו". 
סיכוי מצוין להיות צדיק. ומי שיגור בשכונה של חוצפנים, 

קרוב לוודאי שגם הוא יהיה חוצפן. 
שאפשר  פיזיים  חיידקים  שיש  שכמו  היא  לכך  הסיבה 
להדבק מהם ישנם גם חיידקים מטאפיזיים, כלומר רוחניים. 
החיידקים  הם  דיבור,  רמת  סלנג,  אוירה.  רחוב,   – כגון 
באותו  הנמצא  על  ולהשפיע  לפעול  שיכולים  הרוחניים 
וחומר  קל  הגדולים  לגבי  נכונים  אלו  הדברים  ואם  מקום. 

שהם נכונים ומשפיעים על הקטנים. 
הורים שמרגישים שהילדים שלהם מתחילים לדבר בסגנון 
הילדים  מי  עם  לבדוק  צריכים  ברמה,  יורדים  או  רחובי 
הכי  לא  והחברים  במקרה  הרוחנית,  רמתם  ומה  מתחברים 

טובים, כדאי לחבר אותם עם ילדים טובים ולהביאם לבית 
ולארח אותם ואפילו להכין להם ארוחת ערב משותפת עם 

ילדיכם. כך נוכל להחליף לילדים חברה גבוהה יותר. 
הדבר נכון בעיקר בחופש הגדול כשיש יותר זמן לחברות 
ולזמן משחק בין החברים. הדבר נכון כמובן גם לגבי בנות, 

לחבר אותן לחברות טובות יותר. 
ואם ההורים מגלים שלהחליף חברים זה גם לא פתרון כי 
#לעבור  כדאי  אולי  ביחד  לחשוב  צריך  בנמצא,  כאלה  אין 
דירה# למקום דתי יותר עם ילדים שמורים יותר, ובעלי לשון 
נקיה. ילדים שלא נחשפו לתכנים לא טובים, ובעלי התנהגות 
יותר הולמת. נכון שהדבר קצת מסובך אבל, חינוך ילדנו הוא 

מעל הכל. 
את ההוראה לזה פגשנו בספר בראשית. אברהם אבינו גדל 
בסביבה לא טובה, עובדי עבודה זרה, כישוף, בגיל 75 נגלה 
ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  לו:  ואמר  הקב"ה  אליו 
ואיכותי  אביך אל הארץ אשר אראך". כדי לבנות עם חדש 
ולפעמים  השכונה,  המולדת,  מהארץ,  להתנתק  חייב  אתה 

מבית אבא כדי להקים דור ישרים מבורך.

הבורא מסר את ההגה של הספינה )הבית( דווקא לאיש, כדי שיוכל לנווט את הבית על ידי 
קבלת החלטות נכונות ולהוביל את הספינה באופן הטוב ביותר

כשהאישה צועקת "אמאל'ה" מול  גל גדול בלב ים, הבעל מתחיל להזיז את ההגה ימין ושמאל



 לא מתפשרים 
ההגנה הטובה ביותר,

סינון איכותי בפיקוח רבנים

 לא מתפשרים 
על מהירות בעבודה

בגלישה עד 100 מגה

 לא מתפשרים 
 על טכנולוגיה מתקדמת -  

הספק היחיד בישראל המחובר 
עם 3 כבלים תת ימיים

 מהיום כבר
לא מתפשרים
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג
ולפרנסתם. למצטרפים חדשים.  המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם 

בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 19.08.16, אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

חודש מתנה!עכשיו במבצע למצטרפים חדשים
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כל השבילים מובילים לירושלים

חמש יחידות // חנני בלייך

 .1

ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16 

chananibl@walla.com :לתגובות

5 שנים אחרי, הסתובבתי השבוע בירושלים ושאלתי את עצמי: איך, למען ה'. איך 
עזבתי את ירושלים?

לפני 5 שנים, אחרי 6-7 שנים בירושלים, הגיעו כמה עניינים כאלה ואחרים בחיי, 
שגרמו לי לעקור מירושלים הישר אל גוש דן המיוזעת והמאובקת. 

ברור שמאז יצא לי להיות עשרות פעמים בירושלים, אולי יותר, אבל לא כמו השבוע. היינו 
שם בחגים, היינו שם בשמחות שונות, באנו לכותל המערבי, אכלנו בפיצה אורי, הסתובבנו 

קצת ברובע היהודי והרגשנו הכי ירושלמיים בעולם.
אבל זה לא היה על-אמת. תמיד הגענו עם מטרה כלשהי, לכותל וחזרה, לחתונה וחזרה, 
לכותל ופיצה אורי ובחזרה, ולרובע היהודי ובחזרה. הגענו, הסתובבנו קצת, סימנו וי וחזרנו 

הביתה.
בירושלים.  אמיתי  לביקור  חזרתי  הזה,  והנמהר  המר  המעבר  אחרי  שנים   5 השבוע,  רק 
לבד, בלי אף מלווה, ועם מטרה שידעתי שהיא רק התירוץ. הייתי צריך להיפגש ב-6 בערב 
באחד המלונות בירושלים עם מארגן אירועים לפגישה על אירוע מסוים, אבל כבר קפצתי על 

המציאה. הגעתי שעתיים קודם, וגם לאחר הפגישה נשארתי עוד כמה שעות בירושלים. 
והנה חזרתי לנוף בחרותי. שוב אני ליד בית הכנסת 'היזדים' בשכונת הבוכרים בו העברתי 
כמו  אתו.  שעברנו  הרבות  ובחוויות  הזה  המופלא  הכנסת  בבית  נזכר  לילות-שישי,  עשרות 
באותה פעם שלמדתי שם בלילה עם חבר, שעלה לכמה דקות לעזרת נשים למעלה, בדיוק 
גילה  חבר  וכשאותו  הכנסת,  בבית  הפתוחות  הדלתות  כל  את  לנעול  החליט  שהגבאי  בזמן 
שהוא נעול - הוא קפץ מחלון עזרת הנשים הצר למטה, מרחק כמה וכמה מטרים, ושבר את 

ידו...
שוב אני מתפלל מנחה בשטיבלא'ך של 'בית ישראל', מנסה להתרכז מול עשרות השנוררים 
מאה  של  בצ'אלמערים  מיר,  של  באמריקאים  מתחכך  ויוצאים.  נכנסים  ויוצאים,  שנכנסים 
ליד הבית  אני עובר  דייטש, וממשיך להיזכר. הנה  שערים, מריח מרחוק את הטשולנט של 
של התימני מהבוכרים שהיה מחכה לשמוע אותנו אומרים בכל ליל שישי את 'נשמת כל חי', 
עם מרק תימני חם ומהביל; הנה השוק הקטן בשכונה, שהיינו עוברים בו מידי שבוע; הנה 
הסמטא במאה שערים בה נתפסנו ביום חורפי במיוחד עם גשם שוטף ובלי מטריה, אבל עד 
מהרה הוכנסנו שם לבית חם כדי להתאושש. אני עוד זוכר את החיוך של בעל הבית הג'ינג'י.

ואתה הולך וצועד ונזכר, ובעיקר מרגיש. מרגיש את ירושלים.
ירושלים' שאף פעם לא הבנתי מהו בדיוק.  השבוע ממש הרגשתי קצת חולה ב'סינדרום 
אין מה לעשות, הבנתי, הנה זה הגיע: יש ויש סינדרום כזה. בכל צעד, בכל הליכה, ואפילו 
אתה  מכיר,  לא  הג'י.פי.אס.  שאפילו  האלה  הצרות  בסמטאות  סנטימטר  בכל  נסיעה.  בכל 
מרגיש געגוע, צימאון. אתה מרגיש ירושלים, ושואל את עצמך: איך, איך למען ה' עזבתי את 

ירושלים. איך.

ומירושלים של מעלה, לאיקאה של מטה. 
נדמה לי שאם, חלילה, היה פוגע בשעות אחר הצהרים של יום שני השבוע טיל 
כך  כולם-כולם,  הרוגים.  ולא  פצועים  לא  היו  לא  בישראל,  גדולה  עיר  כל  במרכז 

לפחות זה היה נראה בעיניים שלי, היו השבוע באיקאה.
איקאה, ענקית הרהיטים השבדית, הכריזה על ה'סייל' השנתי שהסתיים אתמול, יום חמישי, 
ומי רואה את כל עם ישראל יוצאים ואינו יוצא. וכך מצאתי את עצמי ביום שני אחר הצהרים, 
מהלך ומהלך בשבילי איקאה ראשל"צ, ומחפש אחר ספריה חביבה שנחוצה לי מזה זמן-מה 

לחדר העבודה שלי.
עם  צרים,  ומדפים  רחבים  מדפים  אותי.  גם  לבלבל  הצליחו  עבר  מכל  דוגמאות  עשרות 
דלתות ובלי דלתות, עם פתיחת פטנט ועם ידית רגילה, בצבע כזה ובצבע אחר. אז חיפשתי 
)נקל לנחש  לי, במחיר טוב  ובסוף מצאתי משהו שהתאים  ויותר,  וחיפשתי, שעה ושעתיים 
המסורת  כמיטב  רשמתי,  אז  במבצע...(,  היה  לא  דווקא  הזה  הספציפי  הדגם  מה  שמשום 
האיקאית, את הקוד של המוצר, והמשכתי ללכת את עשרת הקילומטרים עד למחסן משם אני 
אמור לאסוף את המוצר, מפורק וארוז. כמובן, כהמשך למזל הגדול שלי, כשסיימתי טרוף 
נשימה את הדרך הארוכה גיליתי שהמדף הזה ריק לגמרי. קרי: יש יהודים חכמים ממני שבאו 
כבר בבוקר או בצהרים וגמרו את המלאי ליום זה. אז התפשרתי על ספריה אחרת שגם אותה 
יהיה להתקין אותה בבית, ממש כמו  עין, וחשבתי שקל במיוחד  ראיתי קודם ושמתי עליה 

התיאורים הנלבבים בכל פרוספקט, מודעה ושלט בחנות הענקית.
טוב, קל זה לא היה. על כך יעידו הסימנים הכחולים בידיים, והשעות המרובות של התקנת 

הספרייה החביבה הזו, שהותקנה ממש בדם, יזע ודמעות.
אבל בסוף עומדת לה בחדרי כעת ספריה גדולה לתפארת העם השבדי, ומה שחסר הוא רק 

ארונית עץ קטנה עם מגירות בצבע עץ תואם. מתי הסייל הבא?

השבוע ראיתי אותו, את הרה"ג מיכאל לסרי שליט"א, מגיע, נתמך בקביים, לאוהל 
הארבע,  בת  לוי,  הדס  הקטנה  הילדה  של  ההורים  אלו  לוי.  משפחת  של  האבלים 

שנהרגה בשבוע שעבר בתאונה המזעזעת שהתרחשה ליד היישוב חשמונאים.
בטוח  שהיה  אחרי  ורק  וחיזוק,  אמונה  של  אווירה  סביבו  השרה  דקות,  לכמה  הגיע  הוא 

שביקורו פעל את פעולתו, עזב.
מה לרב לסרי ולהוריה או משפחתה של הדס לוי? האם הוא קרוב משפחה, ידיד? שאלתי 
את אחד מידידי המשפחה, ואז נודע לי שכלל לא מדובר בביקורו הראשון לחיזוק וניחומים. 
מאז איבד את בנו שמעון יוחאי לסרי ז"ל, לאחר שטבע בים באשדוד לפני כחודש וחצי, הרב 
וחיזוק  - לניחום  - מלבד שיעורי התורה שלו שהתחדשו ביתר שאת  לסרי מקדיש את חייו 

משפחות שעברו אסונות קשים. 
לפני  למוות  טבע  שבנם  ועקנין  משפחת  בני  את  לנחם  הגיע  הוא  ספורים  ימים  לפני 
כשבועיים; עוד לפני כן, כמה ימים לאחר שקם מהשבעה על בנו, נסע עד לקרית ארבע לנחם 
את בני משפחת אריאל, שבתם הלל-יפה נרצחה על ידי מחבל מתועב; והשבוע, כאמור, ראיתי 

אותו בניחום אצל בני משפחת לוי, על בתם, הדס לוי.
לפני שבועיים כתבתי כאן על האמונה הרבה שמשרה הרב לסרי, גם לאחר המכה הכה קשה 
שחוו הוא ומשפחתו. כעת מתברר: מילות החיזוק והאמונה שהשמיע אז, לא היו רק מהשפה 

ולחוץ. הנה, הוא אפילו רץ לחזק אחרים.

כשהתורה מתחילה בתחילת פרשת השבוע, פנחס, במיני-מפקד של בני ישראל, 
היא מונה בין השאר: "לאוזני משפחת האוזני", ורש"י אומר: "לאוזני - אומר אני 

שזו משפחת אצבון". 
לנו:  מגלים  חז"ל  הרי  היה מסביר בצחות את הקשר שבין שני השמות.  השל"ה הקדוש 
בעת  האוזניים  את  בהן  לאטום  ניתן  שיהיה  כדי  כמקלות?  ארוכות  האצבעות  נבראו  מדוע 
ה"אצבון"  שבין  הקשר  מאד  ברור  מעתה  כן,  אם  הרע.  לשון  איתנו  לדבר  מנסה  שמישהו 

)האצבע( לאוזן...

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
 GPS-נסעתם בסמטאות הקטנות של ירושלים, הכרתם איזו סמטה שה'וויז' או ה

לא הכיר, והרגשתם בכל איבר מגופכם את ניצחון האדם על המכונה?
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אח, אפילו המודעות המגורדות האלה, עושות משהו בנשמה. ירושלים
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 - פרסומת -

חשבתם לקנות 
מזגן "תדיראן"?

יש כמה עובדות 
שחשוב שתדעו

 6.4.16, "ממון", ליטל דוברוביצקי

ממון | ידיעות אחרונות | 6.4.2016 10

מאת ליטל דוברוביצקי

המתלקחים  המזגנים  פרשת 
מגיעה לבית המשפט. אתמול 
לבית המשפט המחוזי בתל־ הוגשה 
אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית 

־נגד החברה הציבורית תדיראן הול
דינגס, על רקע הירידה בשער מניית 
המזגנים.  תחקיר  בעקבות  תדיראן 
הבקשה הוגשה לאחר שידור תוכנית 
בערוץ  חשבון"  "עושות  התחקירים 

10 ביום ראשון. 
במסגרת הבקשה נטען, כי על פי 
39 דגמי מזגנים של  התחקיר ישנם 
תדיראן שיוצרו בין 2002 ל־2008 - 
העלולים להתלקח כתוצאה מפגמים 
בייצור. עוד נטען כי בתחקיר סופר 
על שני ילדים ממושב קשת ברמת־
־הגולן, שנספו בעקבות שריפה שפר

צה ממזגן בביתם בשנת 2008. 
מק מניות  בעל  שהינו  ־המבקש, 

עוה"ד  באמצעות  טוען  הציבור,  רב 
החברה  כי  שמש  ויוקי  מנור  עמית 
שעה  ני"ע  חוק  את  כביכול  הפרה 
ש"הסתירה ולא גילתה מידע מהותי 

־זה מציבור המשקיעים בחברה". המ
שודרה  באפריל  ב־3  כי  טוען  בקש 
תוכנית התחקירים "עושות חשבון" 
ואז התגלו עובדות מהותיות אודות 
עסקי מיזוג האוויר של החברה שלא 

גולו לציבור המשקיעים קודם לכן:
המש לציבור  נודעו  היתר  ־"בין 

הבאות:  העובדות  לראשונה  קיעים 
39 סו־  החברה אחראית לסדרה של

בין  שיוצרו  מזגנים  של  שונים  גים 
השנים 2002־2008 ואשר מתלקחים 
בתנאים שונים. המזגנים המתלקחים 
אב  בתי  אלפי  בעשרות  מותקנים 
הנ"ל  המזגנים  בישראל.  ומוסדות 
עלולים להתלקח בכל רגע נתון וגם 
זה, אשר  כשהם כבויים ועוד. מידע 
המשקיעים  לציבור  לראשונה  גולה 
רק ביום 3 באפריל עולה כדי מידע 

מהותי כהגדרתו בחוק ני"ע. כלומר, 
חובה  אשר  מהותי  במידע  עסקינן 
המשקיעים  לציבור  לגלותו  הייתה 
או  להיווצרותו  ובסמוך  מכבר  זה 

בסמוך להתגלותו".
הפרה  הנתבעת  כי  נטען  עוד 
הוראות חוק ני"ע שעה שלא גילתה 
במשך שנים רבות מידע מהותי זה. 
היוודע  עם  בבקשה,  הנטען  פי  על 
המידע המהותי לציבור המשקיעים 

־ובעקבות פרסומו בתוכנית התחקי

־רים, צנח שער מניית החברה בשי
עור של 14.7% וגרם נזק כספי עצום 
שהינם  החברה,  של  ני"ע  למחזיקי 
המבקש  לטענת  המיוצגת.  הקבוצה 

־החברה פירסמה דוח מיידי עוד בט
כי  ציינה  שבו  התוכנית  שודרה  רם 
בכתבה  יופיע  אשר  המזגנים  ייצור 

־הופסק לפי כעשור ובאותה עת תדי
ראן הייתה בבעלות אחרת. לטענת 

לח שנגרם  הכולל  "הנזק  ־המבקש, 
ברי הקבוצה מוערך בסך של מאות 
מיליוני שקלים. שעה שנודע לציבור 
המשקיעים המידע המהותי שהוסתר 
קרס  המתלקחים,  המזגנים  אודות 

שער מניית החברה". 
־דובר תדיראן הולדינגס מסר בת

כשחברת   2008 בשנת  "כבר  גובה: 
תדיראן הייתה בבעלות הקודמת של 

־חברת קרייר האמריקאית, היא כינ
־סה מסיבת עיתונאים ופירסמה מוד

עות בעיתונים, שם הודיעה לציבור 
המזגנים.  לגבי  הריקול  על  הרחב 
בעקבות התחקיר בערוץ 10, הודיע 

בתדי השליטה  בעל  ממרוד,  ־משה 
שהחברה  למרות  כי  והמנכ"ל,  ראן 
לא הייתה בבעלותו באותה תקופה, 
הוא יטפל בכל הצרכנים שמחזיקים 

־עדיין במזגנים מהסדרות שהיו ברי
קול. מכאן, שאנו לא מבינים מאיפה 
שאיננה  הייצוגית,  התביעה  הגיעה 

נכונה". 
lital-do@yedioth.co.il

"תדיראן הסתירה מידע 
מהותי על מזגנים מתלקחים"

מאת ליטל דוברוביצקי 

גברים מעל גיל 35 ושכירים 
החייב  של  הפרופיל  זה   —
הממוצע במערכת ההוצאה לפועל. 

־מנהל רשות האכיפה והגבייה, תו
מר מוסקוביץ', הציג אתמול לשרת 
המשפטים, איילת שקד, את ממצאי 

ומ ־המחקר שבוצע באגף לתכנון 
לראשונה  הבודק  ברשות,  דיניות 
את המאפיינים הסוציו־דמוגרפיים 

של החייבים. 
לפי המחקר יחס החייבים הארצי 
הוא 1 על כל 9 אנשים באוכלוסייה. 
כמו כן, יותר גברים )60%( חייבים 
החייבים  מרבית   .)40%( מנשים 
וכ־87%  35־64  הגיל  בקבוצת  הם 
יותר  יש  עולה:  עוד  שכירים. 
מחלקם  ואלמנות  גרושים  חייבים 

באוכלוסייה, וחלק גדול מהחייבים 
מרוכז בנפת יזרעאל. לעומת זאת, 
אזור יהודה ושומרון הוא בעל יחס 
בהוצאה  ביותר.  הנמוך  החייבים 
פרטיים,  חייבים   642,629 לפועל 
החייבים.  מכלל  כ־86%  המהווים 
גולן,  יולנדה  ביצעה  המחקר  את 

על סמך מדגם של 600 חייבים. 

1 מתוך 9 ישראלים חייב כסף בהוצאה לפועל

בקשה לתביעה ייצוגית:חדשות

השריפה שנגרמה ממזגן תדיראן ב־2008. שני ילדים נספו  | צילום: אפי שריר

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי

ממון | ידיעות אחרונות | 6.4.2016

 חייבי 
ההוצל"פ 
במספרים

86%
הם אנשים פרטיים

 אסון
 המזגן
 
מ־2008

אסף אמדורסקי
חושף: כך נטשתי את 
חיי הלילה והתחלתי 

לשמור שבת

ביום שישי ב־

2%
מהמתנחלים

11%
מהישראלים

60%
הם גברים

87%
הם שכירים

מניית תדיראן צנחה בעקבות תחקיר על מזגנים מסוכנים - ולביהמ"ש הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית † החברה: "תביעה שגויה"

תדיראן: "כבר ב־2008, 
כשהחברה הייתה 

בבעלות הקודמת של 
קרייר, היא כינסה 
מסיבת עיתונאים 

ופירסמה מודעות, שם 
הודיעה על הריקול"
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ההפיכה נכשלה. אזרחים על טנק, בליל ההפיכה



17 ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16

נשיא טורקיה ארדואן רק ביקש לצאת 
לחופשה משפחתית קצרה, ולא חלם מה 
יקרה בתוך שעות מספר  גורמים רבים 
בצבא הטורקי ובצמרת המדינה החליטו 
להצטרף להפיכה כנגד ארדואן, ולהביא 
  "לחילוף שלטונו של "הסולטן הטורקי

בתוך 20 דקות מאז נודע לארדואן על ניסיון 
ההפיכה, כבר הגיעו מסוקי חיל האויר 

הטורקי והתחילו להפציץ את המלון בו שהה 
עד דקות ספורות לפני כן  ממקום מסתור 

הפציע ארדואן על מסכי התקשורת הטורקית 
והכריז: "אני כאן, לא ברחתי. אלה שאחראים 

להפיכה, ישלמו מחיר כבד"  אחרי לילה 
מורט עצבים באיסטנבול ההפיכה נכשלה, 

וארדואן נפנה לבצע גל מעצרים נרחב

אלי שניידר

טורקי 
הפוך
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באופן מוזר, דווקא מה שיכול היה 
להפוך לסיוט של נשיא טורקיה רג'פ 
של  הפיכה  ניסיון   - ארדואן  טאיפ 
ומהפך  נגדו  הטורקי  בצבא  חלקים 
שלטוני - הפך בתוך כמה שעות, עת 
נגדע ה"פוטש" של המורדים בלילה 
חלום  של  לסוג  לשבת,  שישי  שבין 
 - "הסולטן"  מכונה  שכבר   - הנשיא  עבור 

של טורקיה. 
לאחר מעצרים, הדחות מתפקידים בכירים ואיומים שפיזר 
לכל עבר ביום הניצחון שלו בשבת האחרונה, ארדואן יוכל 
להתפנות בשבועות הקרובים לדבר האמיתי מבחינתו - ניקיון 
וטיהור של מוסדות השלטון, ובעיקר של הצבא הטורקי ושל 
יותר מתמיד, הוא יהפוך לסולטן  מערכת המשפט. בקיצור, 

של טורקיה.
- מהרגע  ניסיון ההפיכה הדרמטי  בשעות הראשונות של 
אנקרה  הבירה  ברחובות  הופיעו  הראשונים  שהטנקים 
בערים  נמוך  בגובה  טסו  ומטוסים  ומסוקים  ובאיסטנבול 
המרכזיות של טורקיה, ועד להודעה של הקושרים כי הצבא 
שולט במדינה - התחושה היתה כי עידן ארדואן בא לקיצו. 
אך בתוך זמן קצר התמונה החלה להתבהר, ההפיכה דוכאה 
כדי  החירום  מצב  את  ניצל  וארדואן  בודדות  שעות  בתוך 

לבצע טיהורים נרחבים בשורות הצבא ומערכת המשפט.
של  מעצרם  על  דווח  ההתנגדות  דיכוי  שאחרי  בשעות 
המואשמים  בכירים,  וקצינים  חיילים  מ-3,000  למעלה 
בתכנון ניסיון ההפיכה ובהשתתפות בו. אך הטיהור, כאמור, 

לא הוגבל לצבא בלבד.
 

מהפך באמצע החופשה
בסוויטה  ומשפחתו  ארדואן  של  המשפחתית  החופשה 
המפוארת של מלון "גראנד הוטל יאזיצ'י טורבן" במרמריס 
שבטורקיה, נקטעה בליל שבת בתשע בערב בהודעה בהולה 
שהועברה למאבטחיו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן. 
רגע:  בכל  להתרחש  שמתוכנן  חריג"  "מבצע  על  התרעה 
לחטוף או להתנקש בחייו של הנשיא הטורקי. המידע שקיבלו 
דיבר על מעורבות של קציני צבא בכירים, שהתארגנו בחשאי 

לבצע הפיכה צבאית.
אבל ארדואן לא ביזבז זמן. בתוך 20 דקות בלבד כבר חולץ 
מהמלון עם בני משפחתו ומלוויו למטוס הנשיאותי. אך עוד 
לפני שהמטוס המריא נשמעו מטחי הירי. שלושה מסוקי קרב 
חגו  אינצ'רליק,  מבסיס  שהמריאו  הטורקי,  האוויר  חיל  של 
בני אדם  ופתחו באש. לפחות שלושה  מעל למלון מרמריס 
נהרגו בהתקפת הפתע, חמישה נוספים נפצעו. אבל התוקפים 

כבר החמיצו את ההזדמנות.
על  דיווחים  ארדואן  קיבל  הנשיאותי,  במטוס  בעודו 

המורדים  של  טנקים  ארבעה  באיסטנבול:  חריגים  אירועים 
חסמו את שני גשרי הבוספורוס. מסוקים חגו באוויר. כל דרכי 
בידי  נחסמו  אטאטורק  הבינלאומי  התעופה  לנמל  הגישה 
הממלכתי  התקשורת  לערוץ  פלשו  המורדים  מדים.  לובשי 
"הודעת  את  לשדר  המבוהלת  הקריינית  את  ואילצו   TRT

המהפכה". המורדים הודיעו על כוונתם לחסום את הרשתות 
החברתיות, הכריזו על עוצר והודיעו לאזרחי טורקיה: "אל 

תצאו לרחובות עד שהעניינים יירגעו ונחליף את השלטון".
אבל שעות בודדות לאחר מכן, בחצות הלילה, ממקום לא 
ידוע, כשמסך בהיר משמש כרקע, שידר ארדואן את ההודעה: 
נגדי".  מפיצים  שהבוגדים  לשמועות  תאמינו  אל  כאן.  "אני 
זאת אחרי שהמורדים הודיעו על פנייה של ארדואן לקנצלרית 
גרמניה, אנגלה מרקל, לקבל מקלט מדיני בארצה. "לא יצאתי 
מטורקיה", הודיע ארדואן בארבעה ראיונות נוספים ששודרו 
ממטוסו,  הנראה  ככל  סלולרית,  באפליקציה  שימוש  תוך 
לצאת  לתומכיו  קרא  הוא  המקומית.  התקשורת  לערוצי 
גשרים,  חסמו  הטורקי  מהצבא  שהמורדים  לאחר  לרחובות, 
יעדים שונים בבירה  והפציצו  השתלטו על תחנות טלוויזיה 
ובאיסטנבול. המורדים טענו כי שבו את הרמטכ"ל הטורקי, 

ואף הפציצו את מטה המודיעין המזוהה עם המשטר.
במשך שעות ארוכות לא היה ברור לאן נעלמו עקבותיו של 
ומקורביו  באיסטנבול,  נחת  הוא  בבוקר  בשבת  רק  ארדואן. 
רשתות  אותן  החברתיות,  ברשתות  הודעה  בשמו  העבירו 
חברתיות שאותן רודף ארדואן עד חורמה: "צאו לרחובות, 
להגן על המשטר ועל הדמוקרטיה. אל תניחו לבוגדים לזעזע 
את המדינה". מאות אלפים נענו לקריאתו של ארדואן והחלו 
למלא את הרחובות ואת הכיכרות המרכזיות של אנקרה ושל 

איסטנבול.
ארדואן,  של  תומכיו  את  תימרצה  ארדואן  של  ההופעה 
שנענו לקריאתו ויצאו לרחובות למרות העובדה שהקושרים 
את  בגופם  לחסום  יצאו  האזרחים  כללי.  עוצר  על  הכריזו 
באיסטנבול  "אטאטורק"  התעופה  נמל  על  פשטו  הטנקים, 

והפגינו נוכחות ברחובות עם דגלים ושירים.
החלו  הטורקי,  המשטר  מוסדות  מרוכזים  שם  באנקרה, 
ולפחות  לארדואן,  הנאמנים  לכוחות  המורדים  בין  קרבות 
260 בני אדם נהרגו בחילופי האש, ובהם גם אזרחים רבים. 
במהלך  אותו  לרצוח  ניסו  הקושרים  כי  טען  ארדואן  הנשיא 
זמן  בהם  שהייתי  מקומות  הפציצו  "הם  בחופשה.  שהותו 
קצר לאחר שעזבתי, כנראה חשבו שאני עדיין שם", סיפר עם 
שובו לאיסטנבול. לקול תשואות תומכיו התחייב שהקושרים 
מתנה  הוא  הזה  המרד  שקרה.  מה  על  כבד  מחיר  "ישלמו 
מאלוקים, מפני שזאת תהיה הסיבה לטהר את הצבא שלנו".

בבונקרים  מחסה  מצאו  טורקים  מחוקקים  שעות  באותן 
ידי  על  פעמים  שלוש  הופצץ  הוא  שגם  הפרלמנט,  בבניין 
נדיר של אחדות,  יותר, במיצג  טנקים של המורדים. מאוחר 
ומפלגות  השלטון  מפלגת   - המרכזיות  המפלגות  ארבע 

האופוזיציה - הופיעו בפרלמנט המופגז.
דוכא  ההפיכה  שניסיון  ברור  היה  הערב  שבשעות  אף 
לחלוטין, ראש הממשלה הטורקי בינאלי יילדרים ושר ההגנה 
לרחובות,  שוב  לצאת  ארדואן  לתומכי  קראו  איסיק  פיקרי 
בנימוק שאיום ההפיכה עדיין לא הוסר לחלוטין. גורם טורקי 
בכיר טען השבוע כי עדיין לא כל הקושרים נעצרו, וכי הוכנו 
רשימות של קצינים שימונו לתפקידים שונים לאחר ההפיכה.

במשך שעות 
ארוכות לא היה 
ברור לאן נעלמו 

עקבותיו של 
ארדואן. רק בשבת 

בבוקר הוא נחת 
באיסטנבול, ומקורביו 

העבירו בשמו 
הודעה ברשתות 
החברתיות, אותן 
רשתות חברתיות 

שאותן רודף ארדואן 
עד חורמה: "צאו 
לרחובות, להגן 
על המשטר ועל 

הדמוקרטיה

"

טורקי "
הפוך

החיילים מהצד של 
ארדואן משליטים סדר

ארדואן בראיון 
הסלולארי
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ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16 20

עימותים מול האזרחים
בסביבות השעה אחת וחצי בלילה, החלו עימותים ראשונים בין 
אזרחים תומכי ארדואן לבין כוחות המורדים. בחלק מהמקומות 
ניסו אזרחים לחסום בגופם את הטנקים. בשתיים בלילה דווח על 
כך שהחיילים על גשר הבוספורוס פתחו באש לעבר אזרחים. זו 
הייתה נקודת המפנה. מרגע שהמורדים הצטיירו כמי שנלחמים 
באזרחים - כבר לא היה להם הרבה סיכוי. מטוס קרב טורקי הפיל 
מטוסי  באנקרה.  מבנים  לעבר  שירה  המורדים  של  קרב  מסוק 
אף-16 הפציצו טנקים של המורדים שניסו להסתער על ארמון 

הנשיאות.
בשלוש לפנות בוקר יצאו שני יריביו המושבעים של ארדואן - 
ראש הממשלה המודח הטרי, אחמט דבוטואולו, והנשיא לשעבר 
המשטר  להגנת   - כיסאו  על  התיישב  שארדואן  גול,  עבדוללה 
שהחליף  הזמני  הרמטכ"ל  הודיע  נכשלה",  "ההפיכה  והנשיא. 
את הרמטכ"ל שנלקח בשבי בידי המורדים. "היה ניסיון הפיכה, 

שהסתיים בכישלון".
"אלו  ארדואן:  הבטיח  הזה,  בזמן  הסודי  הימצאו  ממקום 
שבגדו - ישלמו מחיר יקר". הוא הפנה אצבע מאשימה לאויבו 
המר פתהוללה גּולן, איש הדת הגולה שמתגורר בארצות-הברית, 
השנייה'  'הישות  את  להקים  שחולם  "זה  בשמו:  לנקוב  בלי 
בטורקיה )מדינה בתוך מדינה(, הוא זה שממשיך לחתור נגדי", 

הטיח ארדואן.
בשעות  בשבת  החברתיות.  ברשתות  הסתפק  לא  ארדואן 
סלולריים  מסרונים  בטורקיה  אזרחים  מיליוני  קיבלו  הצהריים 
ופעלו  לרחובות  "צאו  ארדואן:  מהנשיא  אישית  בקשה  ובהם 
עליכם".  יגונן  המשטר  תחששו,  אל  הרוחות.  הרגעת  למען 
האימאמים במסגדים המריצו אותם, ושתי מפלגות האופוזיציה 

איחדו שורות עם מפלגתו של ארדואן.

המרד נכשל
 

לקראת שבע בבוקר, כבר אפשר היה להכריז סופית על כישלון 
נכנעו,  ההפיכה  בניסיון  מעורבים  שהיו  חיילים  עשרות  המרד. 
הבוספורוס  גשר  על  אפודיהם  ואת  נשקם  את  מניחים  כשהם 
ומתחילים לצעוד בידיים מורמות. בכמה מקומות צולמו אזרחים 
בניסיון  שהשתתפו  בחיילים  לינץ'  מבצעים  ביטחון  ואנשי 
לפחות  בחגורות.  הוכו  חיילים  אנשים.  ומשפילים  ההפיכה 

במקרה אחד אף נערף ראשו של חייל על ידי ההמון.
יותר  נעצרו  עם בוקר החל מסע הטיהורים. בהוראת ארדואן 
עשרות  מאוד,  בכירים  קצינים  בהם  וחיילים,  קצינים  מ-3,000 
לניסיון  לוגיסטי  בסיוע  שנחשדים  אזרחים  וכאלפיים  טייסים 

ההפיכה.
באיסטנבול  קיסיקלי  בשכונת  היום,  אותו  של  הצהרים  אחר 
קיבלו עשרות אלפי אזרחים את פניו של ארדואן שחזר, מנופפים 
בדגלי טורקיה. ארדואן, שחש כמו גיבור לאומי, מחויך ונינוח, 
הוא  אני  הוא שלנו.  ניצחון. "הצבא  לאות  ידיו מעלה  הניף את 

המפקד העליון", אמר לכל תשואות הקהל.
ברק  ארצות-הברית,  לנשיא  בנאומו  קרא  ארדואן  הנשיא 
אובמה, להסגיר את פתהוללה גולן, שאותו הוא מאשים בהכוונת 
ניסיון ההפיכה. "אדוני הנשיא, אמרתי לך זאת בעבר: עצור את 
שוב,  לך  קורא  אני  הקשבת.  לא  לטורקיה.  אותו  החזר  או  גולן 
ניסיון הפיכה: הסגר את האיש הזה לטורקיה. אם אנחנו  אחרי 

שותפים אסטרטגיים, עשה מה שנדרש".
ניסיון  את  בחריפות  מגנה  הוא  כי  הודיע  אגב,  עצמו,  גולן 
חופשיות  בחירות  דרך  לקום  צריכות  "ממשלות  ההפיכה: 
מעליב  צבאיות,  הפיכות  תחת  שסבל  כמי  בכוח.  לא  והוגנות, 

שמאשימים אותי בניסיון ההפיכה".
פשוט  השלטון,  בצמרת  ונאמניו  ארדואן  פעלו  בה  המהירות 
הוציאו  הם  ההפיכה,  ניסיון  לאחר  קצר,  זמן  בתוך  תיאמן.  לא 
על  גם  והודיעו  מראש,  כנראה  מוכנה  שהיתה  תוכנית  לפועל 
עשרות  של  מעצרם  על  דווח  עוד  שופטים.   2,745 של  הדחתם 
ומסוקים  שמטוסים  לאחר  טורקיים,  אוויר  חיל  בבסיסי  קצינים 

צבאיים לקחו חלק בניסיון ההפיכה.
במוצאי שבת, פחות מ-24 שעות אחרי הדרמה הגדולה, עדיין 
נראו טנקים ברחובות אנקרה ואיסטנבול, אבל בסך הכל האווירה 
היתה יחסית רגועה והיה נדמה שהשקט חזר. המנצח הגדול של 
תומכי  של  בהפגנה  בתשואות  התקבל  ארדואן,  השבוע,  סוף 

הממשלה באיסטנבול.
ארדואן אמר בנאומו כי "ניסיון ההפיכה התבצע על ידי מיעוט 
הצבא  את  כולו,  הצבא  את  מייצגת  לא  ההתקוממות  בצבא. 
כי  השיב  והנשיא  המוות  עונש  את  להחזיר  קרא  הקהל  שלנו". 

"הפרלמנט ידון בדרישות האלו". 

התיירות נעלמה
בשעות הערב של יום ראשון, שוב הייתה כיכר טקסים מלאה 
באנשים, ושוב הייתה מלאה בדגלי טורקיה. אבל מה שהשתנה 
לבלי הכר בכיכר המרכזית של איסטנבול הוא התחושה: השמחה 
הספונטנית על כישלון ההפיכה הלכה למעשה התחלפה בהפנינג 

ובמפגן תמיכה מאורגן למדי בארדואן.
טיילו  וילדים  הורים  היטב,  מצוידים  חזרו  הדגלים  מוכרי 
בכיכר בין הדוכנים שאך יומיים לפני כן היו סגורים, ואוטובוסים 
תיירותיים עם גג פתוח שימשו יותר להצגת פטריוטיות טורקית 
מלתצפית על אתרים. "אתה רואה את השמחה בעם, אתה רואה 

את כל האנשים שיוצאים לרחובות: הסיבה היא שהם לא רוצים 
שהסתובב   26 בן  צעיר  אחמט,  אמר  אחורה",  שנה   20 לחזור 
אמנם  אז  שיש.  מה  עם  להישאר  להמשיך  רוצים  "הם  בכיכר, 

עכשיו יש פיגועים, אבל הפיגועים יכולים להיות בכל מקום".
בולנט, צעיר טורקי נוסף, אמר: "אנשים אוהבים את ארדואן. 
בשבילו  רצנו  לצאת,  לנו  קרא  הוא  וכאשר  למדינה,  עזר  הוא 
ובשביל המדינה. בזמן האחרון יש כאן הרבה פיגועים, אבל נגד 
דאעש אין מה לעשות, כי כל העולם סובל מהם. חבל שארדואן 

לא יושב למשא ומתן עם הכורדים. איתם דווקא אפשר לדבר".
 - למדי  שקטה  היתה  טקסים  בכיכר  האווירה  ראשון,  ביום 
יממה לפני  בניגוד בולט למה שהתרחש בכיכר עד אור הבוקר 
כן. רבבות מתומכי ארדואן יצאו להפגנות שמחה ספונטניות, מי 

ברגל ומי ברכב, עטופים בדגלים ושיכורים מהניצחון.
ניסיון  בליל  כי  סיפר  דאמיר,  שבת,  במוצאי  המפגינים  אחד 
ההפיכה הם היו בבית ושמעו את הקולות מבחוץ וחששו כי תמה 
תקופה בטורקיה. "הלכתי לישון מוקדם בערב ניסיון ההפיכה, כי 
עבדתי קשה בכל השבוע", סיפר דאמיר, שמתגורר באזור גלטה. 
ב"11- וחצי בלילה, העירו אותי ואמרו שיש הפיכה. לא ידענו 
והחלטתי למרות  ראינו את ארדואן בתקשורת,  ואז  מה לעשות 
תיגמר  אולי  אז  לרחובות  החוצה  אצא  לא  אם  שניפגע,  החשש 
החדש  לגשר  חבריו  עם  שנסע  דאמיר,  מכיר".  שאני  הטורקיה 
על הבוספורוס להתעמת עם החיילים, סיפר ששני חברים שלו 

נפצעו שם. 
"האנשים שעשו את ההפיכה הם בריונים", חרץ צעיר טורקי 
נוסף. "טוב מאוד שזה לא הצליח. זה היה מחזיר את טורקיה 50 

שנה אחורה". 
אולם לא כולם יצאו לרחובות כדי לחגוג. קבוצה של אנשים 
ישבו השבוע במדשאה בכניסה לנמל התעופה אטאטורק ונראו 
מהם.  אחד  אמר  נגמר",  לא  עוד  שזה  חושש  "אני  מתוחים.  די 
אנשי  את  רואים  ולא  בשטח  שולטים  כבר  השוטרים  "אמנם 
שמתכננים  וגנרלים  חיילים  עוד  אין  אם  תדע  לך  אבל  הצבא, 
לתפוס את השלטון. נישאר כאן עוד כמה ימים כדי לשמור על 

הדמוקרטיה בטורקיה, שהיא הדבר הכי חשוב".
על  אותותיהם  את  נותנים  בטורקיה  האחרונים  האירועים 
הסוחרים  חשבו  כשבועיים  לפני  הפיגוע  אחרי  אם  התיירות. 
לשיגרה,  יחזרו  העניינים  הרמדאן  אחרי  אולי  כי  באיסטנבול 

ניסיון ההפיכה סתם את הגולל על תקוותיהם. 
התמיכה  לתהלוכת  פרט  למדי,  שומם  הרחובות  היו  השבוע 
בארדואן. בעל מסעדה בעיר, טען כי "הבעיה היחידה שהם גם 
ואם עד היום רק פחדנו מפיגועים, אם  מלחיצים את הלקוחות 
הכושל  ההפיכה  ניסיון  הגיע  עכשיו  מהכורדים,  או  דעאש  זה 
ולתיירים יש משהו נוסף לפחד ממנו, ומי שנפגע הכי הרבה אלו 

הם רק הסוחרים".

טורקי 
הפוך

המהירות בה פעלו ארדואן ונאמניו בצמרת השלטון, פשוט לא תיאמן. 
בתוך זמן קצר, לאחר ניסיון ההפיכה, הם הוציאו לפועל תוכנית שהיתה 

מוכנה כנראה מראש, והודיעו גם על הדחתם של 2,745 שופטים. עוד דווח 
על מעצרם של עשרות קצינים בבסיסי חיל אוויר טורקיים, לאחר שמטוסים 

ומסוקים צבאיים לקחו חלק בניסיון ההפיכה
"

הבוקר שלמחרת. אזרחי צרפת מריעים לארדואן גשר הבוספורוס, חסום ע"י הצבא
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מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

נדנדת לגונה 
תוצרת כתר פלסטיק, פלסטיק 

קשיח ועמיד לאורך שנים

לא כולל הובלה והתקנה &179990

&209990

לא כולל ריפוד  כולל ריפוד 

CRAZY
SALE!&99990

כיופית דגם טרופיקנה
הכי חזקה בקטגוריה

 )המוצר לא מגיע מורכב!(

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

&149990

SALEמבצע!

שמשייה 240 ס"מ

180 ס"מ
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&49990

בריכה
  QUICK POOL

קוטר: 3.05 מ' 
גובה: 76 ס"מ
כולל משאבה

מבצע!
SALE

ניתן לרכוש 
כיסוי לבריכה 
במחיר מיוחד

&7990

כסא חוף 
מתקפל 

קטן 
נח וחזק 
במיוחד!

&4990

תוצרת 
איטליה  

&119990

VENICE נדנדת
חזקה במיוחד!

&149990

בריכה 
מתנפחת 

262/175/51 ס"מ

&16990

&21990

מבצע!
SALE

כסא חוף 
מתקפל 

גדול 
נח וחזק 
במיוחד!

&7990

מבצע!
SALE

מגלשת ילדים
&9990

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

מזרון גדול מתנפח 
אורך: 185 ס"מ 

רוחב: 137 ס"מ, גובה: 20 ס"מ &11990

מזרון קטן מתנפח
אורך: 185 ס"מ רוחב: 74 ס"מ

גובה: 20 ס"מ
&6990

ערסל קטן 
עם מקלות

ערסל גדול 
עם מקלות

&5990

&11990

מבצע!
SALE

ערסל ישיבה
&12990

מבצע!
SALE

&15990

ערסל גדול ערסל קטן 

&5990

&11990

מבצע!
SALE

כסא נח 
5 מצבים מחוזק!

&31990

כסא נח
5 מצבים

חזק במיוחד!
+ אופצית נדנדה &44990

&54990

חזר 
למלאי

&4990
החל מ-

מגוון צידניות
רכות/קשיחות 11-40 ליטר

כסא נח 
5 מצבים

&19990

משאבה רגלית
5 ליטר &4990

מבצע!
SALE

משאבה רגלית
3 ליטר &3990

שק שינה
&6990

שולחן ביסטרו 
60 ס"מ &13990

שולחן ביסטרו 
29990&90 ס"מ

מבצע!
SALE

&9990

ניתן להשיג 
כסא ביסטרו 

סלינג בד ב:
&5990

כסא 
ביסטרו 

ראטן

כסא מתקפל
 2 מצבים 

כסא מתקפל 
+ ריפוד

כסא מתקפל 
+ ריפוד עבה 

נשלף

כסא גינה 
מתקפל+ 
אופציית 

ריפוד עבה 
נשלף, חזק 

במיוחד!

&24990

&29990

&39990

מעבד מזון בראון

&49990

&32990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

600Wא 2 ליטר

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מגהץ אדים טפאל כיבוי אוטומטי
120W | 2300W גרם לדקה

&32990

&18990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

שישיית כוסות קריסטל

&11990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

KLAUDIE

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

ערסל 

&7990

&3990

תוקף 22.07.16 | מוגבל ליחידה אחת לבית אב

מחיר הקופון תקף בהצגת קופון בלבד!

LOVOBIEN

LOVOBIEN ערסל הקופון תקף רק על ערסל קטן מהמותג

ע
בו

ש
ה

99999-999-05

מנגל איכותי במיוחד 
לשימוש ממושך

רגליים מתקפלות

&14990

&19990

גדול קטן

נדנדת ילד 
פלסטיק קשיח

מבצע!
SALE

340 מ"ל בלבד!

כסא 
מתקפל

צבעים:

&4990 מבצע!
SALE

*בהזמנה מוקדמת בלבד!

לא כולל הובלה והתקנה

ניתן להשיג מגוון ענק של 
בריכות החל מ- ₪34.9

בריכה עגולה 
קוטר: 107 ס"מ 

גובה: 25 ס"מ

&3490

מבצע!
SALE

מבצע!
SALE

כסא ים  
מתקפל 

כולל תיק נשיאה
צבעים: 

&4990

&7990

&11990

זוג מצופים
&990

גלגל ים
&790

מבצע!
SALE

כדור ים
&490

מבצע!
SALE

340 מ"ל
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בראיון ל"כל ישראל", מתייחס ד"ר נמרוד גורן, מומחה 
והשלכות  למניעי  העברית,  האוניברסיטה  ואיש  לטורקיה 
מעידה  לה  שהתגובה  הפיכה  בטורקיה,  שכשלה  ההפיכה 
ההפיכות  ימי  מאז  טורקיה  על  שעבר  השינוי  על  לדבריו 

שקיבעו משטרים.
הזה  הרצון  כל  הגיעה  מאיפה  מהתחלה.  נתחיל  בוא   

בטורקיה להפיכה? 
שהוא  רואים  אנחנו  מוגבל.  היה  הזה  הרצון  כל,  "קודם 
בלי  הצבא,  בתוך  מסוימת  קבוצה  בקרב  רק  התקיים 
ומבלי  הטורקי,  הצבא  כל  את  לעניין  לרתום  שהצליחו 
שהמהלך זכה לתמיכה ציבורית, לא מצד אנשי ארדואן ולא 
מצד המפלגות שמתנגדות לו. כולם השמיעו את קולם נגד 
מגיע  בטורקיה,  צבאית  הפיכה  של  הרעיון  שכזו.  הפיכה 
שורה  שידעה  מדינה  זו  הטורקית.  מההיסטוריה  בעיקר 
של הפיכות צבאיות במאה הקודמת, שהצליחו להפוך את 
השלטון, אבל במאה הנוכחית זה לא כל כך מצליח וזה לא 
נתפס שם כיום כדבר לגיטימי ע"י הציבור. המאבק הזה של 

חלקים בצבא נתפס כפוליטי, ולא הצליח".
 איך כל זה קרה מתחת האף של ארדואן? הרי הפיכה 
שכזאת לא מתוכננת מהיום למחר, וכל זה עוד קרה כשהוא 

בחופשה.
מידע  פיסות  מיני  כל  יש  ברורה.  כך  כל  לא  "התשובה 
ונתונים שמתחילים לזרום, ורק בהמשך נדע. כרגע, השלטון 
מדינה  בטורקיה  מתקיימת  האחרונות  שבשנים  טוען 
פתחולה  הוא  הגולה  ומנהיגה  בהיחבא,  שפועלת  מקבילה 
בין  וטורקיה מבקשת להסגירו.  גולן שיושב כעת בארה"ב 
אם זה נכון ובין אם לא, אנחנו רואים שארדואן אכן מנסה 
לרדוף את אותם האנשים עוד לפני ההפיכה ובטח לאחריה, 
ואנחנו רואים גל מעצרים ופיטורין עצום בטורקיה, לא רק 
בצבא אלא גם במקומות נוספים, כך שארדואן מנצל את מה 
בו  לשלטון  שלו  השלטון  את  להפוך  השבוע  בסוף  שקרה 

הוא עומד בראש, ממש כמו סולטן".
 איפה העם נמצא? במה הוא תומך?

של  יציבה  די  תמיכה  לארדואן  יש  פוליטית,  "מבחינה 
כ-50 אחוז, רואים את זה במערכות הבחירות. אלו הנאמנים 
לו שהולכים אחריו. האחרים מפוצלים בין מפלגות שונות, 
קואליציה  אמנם  שאין  כך  וחילוניים,  לאומנים  כורדים 
קונצנזוס.  כמעט  יש  להפיכה  בהתנגדות  אבל  מאוחדת, 
רודף  שהוא  אלה  ואפילו  נחרצות  לו  שמתנגדים  אלה  גם 
אותם - אומרים ברובם לא להפיכה צבאית כדרך לחילופי 
לא  פרק  הן  בטורקיה  הללו  ההפיכות  מבחינתם,  שלטון. 
הם  עליו.  לחזור  רוצים  שלא  הטורקית  בהיסטוריה  טוב 
רוצים להפיל אותו בדרך דמורקטית, למרות שזה יותר קשה 

במציאות הטורקית העכשווית".
אתה רואה סיכוי שדבר כזה יקרה שוב בטורקיה?

כעת,  שם  שקרה  ממה  הופתעו  שכולם  להקדים  "צריך 
כך שקשה עם תחזיות כעת. קשה מאד יהיה כעת לכל גורם 
לא  אני  אז  משמעותי,  מהלך  לכזה  הצבא  את  אתו  להביא 

חושב שסביר שזה יקרה שוב ובוודאי לא בטווח הקרוב".

למה בעצם המהלך של ההפיכה נכשל?
קשור  הייתה,  שלא  הצבאית  ההפיכה  של  "הכישלון 
הצליחו  שלא  המהפכנים,  של  בכללותו  הצבאי  במהלך 
למטה.  ועד  מלמעלה   - בצבא  הפיקוד  בשרשרת  לעבוד 
אין ספק שיכולתו של ארדואן לעלות לראיון ולקרוא לעם 
החוצה  לצאת  לאזרחים  ולגרום  לרחובות,  לצאת  הטורקי 
ולפרק חיילים מנשקם, אומר הרבה. מי שתכנן את ההפיכה, 
לא חשב שזה יקרה. הם היו נטועים בתפיסות הישנות על 
טורקיה אז ההפיכות כן הצליחו. בעת הזו, הם לא הצליחו 

לרתום את הצבא למהלך הזה".

 "תרבות ההפיכות - פסה מהעולם"
"עברה  רבים.  הפתיע  ההפיכה  לניסיון  העיתוי  לדבריו, 
תקופה ארוכה מאז שגורמים צבאיים בטורקיה ניסו להשפיע 
הזו  שהתרבות  מוכיחה  הכושלת  התוצאה  השלטון.  על 
נפוץ במאה הקודמת, שהשלטון  פסה מהעולם. מה שהיה 
בטורקיה התחלף כל עשור בהפיכה צבאית, כבר לא עובד 

יותר".
כשנשאל אם בכל זאת משהו במציאות הטורקית הפנימית 
או אולי הפוליטיקה שם גרם לעיתוי הנוכחי, השיב ד"ר גורן 
ישנן שמועות  כי  ברורים אם  אינם  כי הדברים אמנם  וציין 
לפיהן אותם קצינים שהשתתפו במהלך היו על סף פיטורין 
מהלך  לבצע  דחיפות  תחושת  להם  הייתה  ולכן  חקירה  או 

שלא הבשיל.
"קל יותר להבין למה המהלך נכשל", אומר גורן המונה 
בכירים  שותף.  היה  כולו  הצבא  "לא  לכך:  סיבות  שלוש 

בצבא לא ראו את ההפיכה כדבר שהם רוצים לקחת בו חלק. 
ארדואן,  של  הציבורית  הפופולאריות  משום  גם  נכשל  זה 
להפגין  יוצאים  וההמונים  שלו  הסלולרי  דרך  לעם  שקורא 
התנגדה  האופוזיציה  כאמור,  בנוסף,  חמושים.  לא  כשהם 

להפיכה. הם בעד החלפת השלטון אבל לא בדרך הזו.
שבו  ממצב  התרחקה  הציבורית-טורקית  "האווירה 
ויורה לכל עבר. זה היה אולי בשנות השישים  יוצא  הצבא 
מהחיילים  חלק  מהעם.  שמגיע  צבא  זה  היום  והשמונים. 
הפשוטים אמרו שהם חשבו שזה חלק מתרגיל וראינו איך 
הם נכנעו במהירות, כולל לאזרחים שעלו על הטנקים ולקחו 

להם נשקים", מוסיף גורן.
עוד מעיר גורן ומציין את גורם ההפתעה אל מול המודיעין 
הטורקי הנחשב ככזה שעינו פקוחה לאירועים מעין אלה. 
וגם  בטרור  הטורקית  הלוחמה  בהקשר  גם  הוכחו  הדברים 
בהקשר הנוכחי של ההפיכה שהפתיעה. "מסתבר שזה לא 
כל כך פשוט כמו שזה נראה. לא הייתה צפייה מראש של 

העניין", הוא אומר.
לארדואן  גבית  רוח  מעניק  גורן,  מעריך  כולו,  האירוע 
מול מתנגדי המשטר בצבא, במשטרה וגם בתקשורת. "הוא 
ניקוי  וחילופין כדי לבצע  מתחיל עם רשימות של פיטורין 
רשימות  הן  ומציין  מוסיף  הוא  אלה,  רשימות  אורוות". 
שחשבו עליהן מראש וחלקם לא קשורים למהלך הנוכחי. 

"כל זה מעביר מסר שלא יעודד מהלכים דומים בעתיד".
בהבעת  הכיכרות  את  הגודשים  להמונים  באשר  ומה 
אותנטית  תמיכה  מבטאים  הם  כמה  עד  בארדואן?  תמיכה 
ועלול  שהתחזק  מהמנהיג  בחשש  אולי  מדובר  כמה  ועד 
זוכה  לה  גורן מזכיר את הפופולאריות הרבה  ד"ר  לנקום? 
ארדואן בקרב לפחות מחצית מעמו, אותה מחצית המעניקה 
לו שוב ושוב ניצחונות בבחירות. "יש פלח גדול מהציבור 
נערץ  מנהיג  בו  רואה  לארדואן  עיניו  את  שנושא  הטורקי 

שלמענו וכנים לצאת גם מול הטנקים באמצע הלילה.
לדרך  המחויבות  את  להוכיח  נועדה  לרחובות  "היציאה 
עבר  צבאיות,  הפיכות  של  הטורקי  העבר  ונגד  הנוכחית 
חשוך של טורקיה כושלת. זה לא אומר שכל מנופפי הדגלים 
שותפים לדרכו של ארדואן, אבל הם רוצים להחליף אותו 

בדרכים אחרות".
סביב  הקולני  והעימות  ארה"ב  עם  ליחסים  באשר  ומה 
לידיו את פתהוללה  דרישתו של ארדואן מאובמה להסגיר 
גולן, הנחשד במעורבות ותכנון ההפיכה שכשלה? "העימות 
בינו לארדואן חריפה מאוד, לאחר שנים שהיו שותפי דרך. 
לשורות  הוחדרו  פוליטית  אינה  גולן  של  תנועתו  אנשי 
כשהפער  השלטון.  אנשי  של  בתמיכה  לעיתים  הממשל, 
של  שלטונו  על  פוטנציאלי  איום  נוצר  נפער  הקבוצות  בין 
הנוכחי.  מהמהלך  חלק  היה  גולן  אם  ברור  לא  ארדואן. 
הוא מכחיש את הטענות הללו. ייתכן שאנשים שנמנים על 

תומכיו הובילו לכך".


"המאבק נתפס כפוליטי, 
ולכן לא הצליח"

אלי שניידר

ד"ר נמרוד גורן, מומחה לטורקיה העומד בראש 'מיתווים' - המכון 
הישראלי למדיניות-חוץ אזורית, ומרצה ללימודי המזרח התיכון 

באוניברסיטה העברית בירושלים, מסביר בראיון ל"כל ישראל" באיזה 
צד נמצא העם, מדוע גם המתנגדים לארדואן הם נגד הפיכה צבאית, 

והאם ניסיון שכזה עלול להתרחש שוב?

טורקי 
הפוך



קינוח זוגי למביא קופון זה
חינם!
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לא בטוח"
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לא בטוחאף מקום כבר"
יעקב אמסלם

הזוועה: סוף שבוע, אלפי חוגגים, עשרות אלפי מטיילים, ומחבל 

אחד: עשרות נהרגו בפיגוע דריסה רצחני ומזעזע ביום העצמאות 

הצרפתי  הנס: קבוצת בנות יהודיות טיילה במקום, החליטה 

לסטות מהנתיב המקורי וכך ניצלה  ההצלה: "התחבאנו במטבח 

המסעדה במשך שעתיים"; "הסתתרנו בלובי המלון במשך 3 שעות" 

 החרפה: "בהנהלת המלון אמרו לי שהם לא יכולים לתת לי מים 

בגלל שאני לא אורחת המלון. אמרו לי לשתות מברזי השירותים" 

 והאמונה: "שום דבר לא ישבור אותנו"  תושביה היהודים של 

העיר הציורית ניס, משרטטים ל'כל ישראל' את רגעי הדרמה

"
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שבדרום  ניס  בעיר  החוגגים  אלפי  שרות 
צרפת, לא תיארו לעצמם כיצד יסיימו את 
יום חמישי האחרון, ה-14 ביולי, שהיה יום 
סוף שבוע  ותחילתו של  המדינה  חגה של 
הבסטיליה  נפילת  יום  לציון  בחגיגות  רווי 
ויום העצמאות הרשמי  לאומי  כחג  שהוגדר במהלך השנים 
החגיגות  נערכו  צרפת,  מערי  ברבות  כמו  בניס,  צרפת.  של 
ברחובה של עיר בליווי מופעים אל תוך הלילה, אך עד מהרה 

הפכו החגיגות למרחץ דמים.
בצרפת  שחי  תוניסאי  ה-31,  בן  בוהלל  לאחוויג'  מוחמד 
למוות  דרס  ניס,  במזרח  בשכונה  והתגורר  האחרון  בעשור 
84 בני אדם ופצע רבים נוספים. את הדריסה הזוועתית ביצע 
את  פרצה  ואשר  נהג  בה  ענק  משאית  באמצעות  המחבל 
מחסומי המשטרה ודהרה לכיוון אלפי החוגגים שצפו באותן 
המשאית  דהרה  קילומטרים  שני  לאורך  בזיקוקים.  דקות 
וקצרה של חייהם של עשרות חוגגים לקול זעקות ההמונים 
יריות  "שמענו  ההרג.  ממסלול  בודדות  שניות  תוך  שנחלצו 
וחשבנו שהן זיקוקים בגלל שזה ה-14 ביולי", סיפר מאוחר 
גדולה.  פאניקה  "הייתה  תיאר:  הוא  החוגגים.  אחד  יותר 
רצנו גם מאחר שלא רצינו להישאר שם ונכנסו למלון ליתר 

ביטחון".
לאחר שנבלמה המשאית, ירד המחבל מן כלי הרכב והחל 
יורה לכל עבר עד שמספר שוטרים שהוזעקו למקום, ירו בו 
מבוגרים,  הזוועה:  גודל  התבררה  הבאות  בשעות  למוות. 
לאחר  חיים  רוח  ללא  הקרקע  על  היו שרועים  וילדים  נשים 
שנמחצו למוות על ידי משאית הענק שדהרה וקצרה, מחצה 

ורצחה. 

"ניצלתי בנס"
למקום  לצאת  חברים  כמה  החלטנו  חמישי  יום  "באותו 
ל'כל  מספר  הקשה",  הפיגוע  שאירע  איפה  בניס,  הבילוי 
חבריו,  כמו  אבנר,  ניס.  תושב  יהודי  אביטן,  אבנר  ישראל' 
מעולם לא ביקר במקומות אלו בניס, אך באותו ערב החליט 
כמה שעות שהיינו שם,  "לאחר  במקום.  לבקר  חריג  באופן 

"הגיעו  מספר.  הוא  העצמאות",  יום  של  הזיקוקים  התחילו 
עוררו,  שהם  הרב  הרעש  ובעקבות  למקום  תיירים  הרבה 
התרחקנו מההמולה וחיפשנו פינה שקטה". לאחר כמה דקות, 
מצאו אבנר וחבריו מקום שקט יותר בחוף הים והתרחקו מן 

ההמולה, מה שהתברר כצעד שהציל את חייהם. 
בשלב זה שמע אבנר זעקות עזרה מצד תצפית הזיקוקים 
בה עמדו החוגגים קודם לכן. "חשבנו שיש פיגוע ירי ויורים 
גם לעבר החוף. נבהלנו. אחרי דקה הבנו שקרה אירוע קשה 
דווקא באזור הזיקוקים ונמלטנו למטבח של מסעדה סמוכה". 
במטבח, לשם הוברחו כ-200 אנשים ששהו במקום, המתין 
אבנר יחד עם חבריו לעדכון מכוחות המשטרה שלא אפשרו 

יציאה מן האזור. "הם נעלו עלינו את הדלת כי חששו שיש 
כלי  לבינתיים,  אבנר.  משחזר  בסביבה",  נוספים  מחבלים 
הבינו  וחבריו  ואבנר  בחוץ  הנעשה  על  דיווחו  התקשורת 
שחייהם ניצלו. "אם לא היינו הולכים לכיוון החוף, אני לא 

רוצה לחשוב מה היה קורה". 
אזור  בכל  סריקה  ביצעו  הביטחון  שכוחות  לאחר  רק 
המסעדה.  ממטבח  האנשים  שוחררו  הסמוכים,  המלונות 
המשטרה  אז  רק  שעתיים  במשך  במטבח  תקועים  "נשארנו 
באה. כשיצאנו, המשטרה לקחה את שמות כל האנשים שהיו 
שם. כשיצאתי, שאלתי את אחד השוטרים אם אפשר לקחת 

בצד  להסתכל  לא  לי  המליץ  הוא  אז  מהחניון,  האוטו  את 
מראה  היה  זה  שם.  מונחות  היו  ההרוגים  גופות  כי  הכביש 

מזעזע.
"עברנו טראומה", מסכם אבנר אביטן. "בחיים לא אשכח 

את הערב הזה. ברוך השם נשארנו בחיים". 

עשרות התלמידות ניצלו
 22:30 בשעה  למשרד  ערב  באותו  הלכתי  חריג  "באופן 
ראובן  הרב  בניס,  סיפר השבוע שליח חב"ד  לעבוד",  בכדי 

המשרדים  רצים.  אנשים  רואה  אני   22:45 "בשעה  וענונו. 
שלנו ממוקמים 5 דקות הליכה מהמקום בו התבצע הפיגוע. 
שאלתי את האנשים מה קרה, ואמרו לי שיש פיגוע, משאית 

דרסה עשרות אנשים. אמרו לי לסגור מהר את החנות".
הרב וענונו לא התמהמה. מיד הוא יצר קשר עם משפחות 
בעיר והחל להיערך למצב בו יצטרכו לסייע לפצועים יהודים. 
"נשארתי במשרד עד שאמרו שאפשר לצאת, היה לנו ממש 

נס", הוא מסכם.
השבוע  סיפר  פינסון,  יוסף  הרב  בעיר,  נוסף  חב"ד  שליח 
כי בזמן הפיגוע, טיילה קבוצת בנות במסגרת קייטנת חב"ד 
בסמוך לפגיעת משאית המחבל, אך בנס הבנות ניצלו. "הם 
מספר  הוא  המשאית",  עם  עבר  שהמחבל  היכן  בדיוק  היו 
הבנות  אחת  הציעה  המחריד,  האירוע  טרם  דקה  כי  ומוסיף 
לעבור לצדו השני של הכביש ועל ידי זה ניצלו חייהן. "חלק 
אפס  מטווח  עדות  היו  הקבוצה,  עם  יחד  מהמדריכות שהיו 
ומבוגרים  ילדים  של  גופות  עשרות  ראו  הן  הקשה.  לפיגוע 
הקייטנה  האירוע,  למרות  המשאית".  גלגלי  תחת  נמעכים 

תמשיך לפעול. "שום דבר לא ישבור אותנו".
י', תושבת יהודייה שטיילה במקום יחד עם בני משפחתה, 
על  "הייתי  העניינים.  השתלשלות  את  ישראל'  ל'כל  סיפרה 
חוף הים עם בעלי והבת שלי. היה ערב מקסים", היא מתארת. 
בטיילת  הלכנו  הסתיימו,  שהזיקוקים  אחרי  דקות  "כמה 
יום  לחגיגות  היו הרבה אנשים שהגיעו  הים, שם  חוף  שעל 

העצמאות".
ברגע שנכנסה המשפחה לטיילת, פרץ המחבל את השער 
את  שמענו  "פתאום  ההמון.  אל  משאיתו  עם  דוהר  והחל 
קראה  היא  אנשים.  כמה  ולעוד  לעברנו  שואגת  המשטרה 
לנו לברוח ולהסתתר איפה שאין סכנה, ואז ראינו בית מלון 

סמוך. נכנסנו לתוכו, וחיפשנו מחסה". 
בשלב זה התפרצו יחד עמה אנשים רבים שחיפשו מחסה 
את  סידרנו  ובעלי  "אני  מסביב.  ששרקו  המחבל  מיריות 
השולחנות בצורה כזאת שכשהנחנו את הילדים מאחוריהם, 
בהמשך  אותם.  ראו  לא  השולחנות,  מאחורי  שלנו  הילדים 
והנחתי על השולחנות בכדי שלא  גם מצאתי כמה שמיכות 
ישימו לב שיש כאן אנשים". את סדרת הפעולות הזו עשתה י' 
מחשש שיפרצו מחבלים למקום ויקחו את כולם כבני ערובה, 

"כלום לא היה ברור באותו שלב", היא מסבירה. 
לאחר שלוש שעות במהלכם המתינו עשרות אנשים בלובי 
והעניקה  ה'בר'  את  לפתוח  המלון  הנהלת  החליטה  המלון, 
גם בקבוק מים",  בקבוקי מים לאורחי המלון. "כשביקשתי 
משחזרת י'. "בהנהלת המלון אמרו לי שהם לא יכולים לתת 
לי מים בגלל שאני לא אורחת המלון. כשהסברתי לה שזה 
דחוף, ושכבר כמה שעות אני יושבת כאן בלי לשתות, היא 
אמרה לי 'לכי תשתי בברזים של השירותים', פשוט אטימות. 
מה שנותר לומר הוא רק תודה לק-ל ששמר עלינו. אף מקום 

כבר לא בטוח". 

ע
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"ראש העיר אוהב יהודים"
ניס נחשבת לאחת הערים הגדולות בצרפת עם אוכלוסייה 
בת כמיליון איש. העיר מהווה מרכז תיירותי חשוב במדינה 
היא  כי  העובדה  בעיקר בשל  פריז,  לאחר  והשני בחשיבותו 

ממוקמת על חוף הים התיכון. 
אז  ה-60',  שנות  מאז  במקום  פעילה  היהודית  הקהילה 
התקיימה העלייה הגדולה מארצות אפריקה. אחת הקהילות 
עומד  בראשותה  חיים'  'תורת  קהילת  היא  במקום  הגדולות 
בערך  מונות  היהודיות  הקהילות  "כלל  מרגי.  משה  הרב 
30,000 יהודים", מספר בנו, הרב עמנואל מרגי, בראיון ל'כל 
ישראל'. הרב עמנואל מרגי משמש בעשורים האחרונים כרב 
הקהילה בפועל וכראש הכולל במקום ומידי יום, בין היתר, 
הוא מוסר שיעורים למספר אברכים. "בקהילה שלנו יש 100 

משפחות בערך", הוא אומר ל'כל ישראל'.
"הבית שלי נמצא קרוב למקום הפיגוע", מספר הרב מרגי 
הייתי  הקשה,  הפיגוע  התרחש  בו  ערב  "באותו  ומשחזר: 
בבית. בטיילת היו בערך 30 אלף אנשים, בניהם תיירים רבים 
לדבריו,  זה".  בשביל  במיוחד  הסמוכות  מהמדינות  שהגיעו 
היהודית.  מהקהילה  אנשים  גם  היו  הרבים  המטיילים  בין 
"אני לא הולך למקומות כאלו, אבל בקהילה שלנו הלכו כמה 

אנשים בשביל לראות את הזיקוקים. זה מופע שלוקח שעה 
הוא  לכן  כסף,  מאוד  הרבה  עליו  משקיעה  והעירייה  בערך 

מושך הרבה מאוד אנשים".
בעת  נחרד  עמנואל  הרב  גם  העיר,  מתושבי  רבים  כמו 
מספר  לי  נודע  "זה  הקשה.  הפיגוע  על  השמועות  שפשטו 
ידעו מזה  כולם  שניות אחרי שזה קרה. כמה דקות אחר כך 
קיבלתי  מיד  חדשות.  מעבירים  שהיום  המהירות  בגלל 
מהקהילה  שמישהו  שחששו  בארץ  שלי  מהבנים  טלפונים 

שלנו נפצע בפיגוע".
"אתה יכול לתאר משאית של 14 טון באורך של 15 מטר 
את  טחן  פשוט  המחבל  אכזרי.  פשוט  זה  אנשים?  מוחצת 
על  רבות  שמועות  רצו  הפיגוע,  שלאחר  בשעות  האנשים". 
זהותם של הרוגים מהקהילה היהודית, אך זמן קצר לאחר מכן 
הן התברר כי לא היו באותו זמן הרוגים יהודים בפיגוע. "עד 

עכשיו יש עדיין גופות שלא זיהו אותן", מסביר הרב מרגי.
הפיגוע, שכוון כנגד האוכלוסייה הכללית, אמנם לא הביא 
להגברת אבטחת הקהילה היהודית, אך רבים מבני הקהילה 
חוששים יותר מאשר אוכלוסיות אחרות. "יש הוראות כלליות 
"לקהילה  מרגי.  הרב  אומר  הפיגועים",  בגלל  מהממשלה 
האחרונות  השנים  בכל  אבל  חדשות,  הוראות  אין  היהודית 
כשר.  ובהיפר  בטולוז  הפיגועים  תחילת  מאז  נזהרים,  אנחנו 
היו  הכללית,  אוכלוסייה  נגד  פיגועים  היו  שלא  בזמנים  גם 
אצלנו חיילים בבתי כנסיות והיו הוראות שלא להשאיר את 
בתי הכנסיות פתוחים. פעם זה לא היה ככה. בתי הכנסיות היו 

נשארים פתוחים 24 שעות ביממה". 
בשבת שלאחר הפיגוע, היה חשש בקרב הקהילה היהודית 
כי תושבי הקהילה לא יבואו לתפילות בבית הכנסת. "כולם 
למרות  הכנסת  לבתי  הגיעו  אבל  ומזועזעים,  המומים  היו 

שעכשיו יש חופש והרבה לא נמצאים בבית. 
"מה שאנחנו מבקשים מבני הקהילה זה להתחזק ולהתפלל. 
למזלנו, יש לנו ראש עיר שמאוד קרוב ליהודים, בחנוכה הוא 
משתתף בהדלקת נרות של חב"ד ומביע את תמיכתו בישראל 
יעשה  הוא  מעט  עוד  בו,  תומכים  גם  אנחנו  היהודי.  ובעם 
כינוס לכל התושבים וגם הקהילה שלנו תלך להביע תמיכה. 
אמנם לא כולם ילכו בכדי לא לעשות ביטול תורה, אבל יהיו 
כולם  בעיר,  מגיפה  שכשיש  אומרים  חז"ל  שישתתפו.  כמה 
צריכים להתחזק וזה מה שאנחנו עושים אפילו שזה לא היה 

נגדנו אלא נגד הגויים".  

החשש: עליית הימין הקיצוני
הרב מרגי נשמע רגוע לחלוטין כשהוא מזכיר את הקהילה 
היהודית בעיר בה נהרגו בשבוע שעבר עשרות בני אדם עקב 
פעילות טרור. הוא טוען כי גם הדיבורים על עלייה לא יתגברו 
בעקבות האירוע. "תמיד יש רצון כזה לעלות לארץ ישראל", 
יש מחשבות לעלות  פיגוע  "כל פעם שיש  אומר הרב מרגי. 
לארץ ישראל, אבל מי שלא חשב על מהלך כזה עד אז, לא 
יעלה רק בגלל האירועים האלו. אלו שכבר החליטו לעלות, 
של  המהלכים  את  לקדם  אותם  מזרזים  האלו  האירועים  אז 

העלייה".
היהודים  ממרבית  המונעות  המרכזיות  הסיבות  לדבריו, 
והחינוך  הפרנסה  ברמת  טמונות  ארצה,  לעלות  בגולה 
הילדים  חינוך  וגם  קלה  לא  מאוד  בארץ  "הפרנסה  במדינה. 
מתבסס  "החינוך  מסביר,  הוא  בצרפת",  מצרפת.  קשה  יותר 
ובמקביל  בישיבה  לומדים  כלומר,  ארץ.  ודרך  תורה  על 
משלימים בגרויות. בארץ זה לא ככה: או שהולכים לחינוך 
חרדי בלי בגרויות או שהולכים עם בגרויות שאז הוא נחשב 
אי  כאן  י"א(.   - חרדית  בעגה  'מזרוחניק'  )מלרע;  'מזרחי' 

אפשר לעשות גם לימודי חול וגם לימודי קודש". 
גם בבחירת מקום המגורים טוען הרב מרגי כי קיים קושי 
כי  לירושלים  רק העשירים הולכים  רב לעולים ארצה. "הרי 
הדירות שם יקרות. ולכן רוב האנשים הולכים מחוסר ברירה 
אומרים  אנחנו  תמיד  תורה.  מספיק  בהם  שאין  למקומות 

לאנשים: אם אתם רוצים ללכת, אל תברחו. תתכננו טוב". 
עם זאת, הרב מרגי מעריך כי מגמת העלייה צפויה להתגבר 
במדינה  להיערך  שצפויות  הבחירות  רקע  על  הקרוב  בעתיד 

בשנה הבאה. 
מפלגות  הטרור,  אירועי  רצף  בעקבות  כי  הוא  סוד  לא 
לה  מארין  של  מפלגתה  ובמיוחד  במדינה  מתחזקות  הימין 
בצרפת.  הקיצוני  בימין  מובילה  לפוליטיקאית  הנחשבת  פן, 
הקהילה  על  בבהירות  דעתה  את  הביעה  טרם  זו,  מפלגה 
חשש  קיים  כי  הקהילה  בני  בקרב  אך  בצרפת,  היהודית 
כפי  במדינה,  מיעוטים  טיהור  פן  לה  מארין  תבצע  שכאשר 
תכלול  היא  מוסלמי,  ממוצא  מיעוטים  כלפי  מאיימת  שהיא 

גם יהודים. "בדרום צרפת הימין הקיצוני מאוד חזק", מסביר 
הרב מרגי. "יש חשש שאם מארין לה פן תעלה לשלטון היא 
תתנכל ליהודים. נכון לעכשיו, לא ברור היחס שלה אלינו, היא 

מדברת הרבה נגד ערבים, אבל היא לא דיברה על יהודים". 
היהודית,  לקהילה  תתנכל  פן  לה  כי  הטוענים  היהודים 
מסתמכים בין היתר על העובדה כי אביה, ז'אן-מארי לה פן, 
הוא פוליטיקאי אנטישמי מוצהר ומכחיש שואה ידוע. מלבד 
זאת, הם מעריכים כי במידה ולה פן תעלה לשלטון, הימניים 
בגרמניה,  נאציות  הניאו  לתנועות  הדומים  יותר,  הקיצוניים 
יקבלו כח רב. "התנועות הללו מתנגדות לכל מי שלא צרפתי 
גוי. כמו הנאצים ימ"ש. הם רוצים להחזיר את הנצרות לחוק 
שרצונם  ברור  לכולם  לפושעים.  מוות  עונש  את  הצרפתי, 
תגבר  שהאנטישמיות  הרי  ויתחזקו,  במידה  אך  יתממש,  לא 

משמעותית. 
בעד  כלל  בדרך  בצרפת  היהודים  שרוב  הוא  שברור  "מה 
הימין ומעט מהם בעד השמאל. אחרי כל מה שקרה בחודשים 
שעוד  היא  ההערכה  ולכן  נחלש  מאוד  השמאל  האחרונים, 
תלוי  לימין הקיצוני,  או  לימין  יחזור  כמה חודשים השלטון 

בתוצאות הבחירות. 
"הרבה  מרגי.  הרב  מסכם  ייבחר",  הקיצוני  הימין  "אם 

יהודים יעלה ארצה". 


נשארנו תקועים 
במטבח במשך שעתיים. 
כשיצאתי, שאלתי את 

אחד השוטרים אם 
אפשר לקחת את האוטו 
מהחניון, הוא המליץ לי 

לא להסתכל בצד הכביש, 
כי גופות ההרוגים היו 

מונחות שם. זה היה מראה 
מזעזע"

"לקהילה היהודית אין 
הוראות חדשות, אבל 

בכל השנים האחרונות 
אנחנו זהירים, מאז 
תחילת הפיגועים 

בטולוז ובהיפר כשר. 
גם בזמנים שלא היו 

פיגועים נגד אוכלוסייה 
הכללית, היו אצלנו 
חיילים בבתי כנסיות

""

""
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חבר הכנסת ישראל אייכלר התיישב לשיחה עם 'כל ישראל' 
ולא ויתר לאף אחד  על מלחמת הקרדיטים: "נלחמים כמו 

ילדים קטנים בכיתה א"  על החוק הנורווגי: "אם אחד חותר 
נגד השני, זה מהלך לא נכון"  על הטענות על חוסר ייצוג 

בתוך יהדות התורה: "במקום שכל סיעה תכנס ועידה, שיעשו 
מפקד ממוחשב"  על חילולי השבת: "הציבור החרדי לא יצליח 
לעולם לכפות שום דבר שנוגע לענייני דת"  ויש לו מסר לשר 
ישראל כץ: "לא יעזרו קשרים ומאכערים בכדי לזכות במכרזים" 

"בגלל בית המשפט, 
הציבור החרדי 

לא יצליח לעולם 
לכפות שום דבר 
שנוגע לענייני דת"

"

"

יעקב אמסלם
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"לקח גמרא למסוק". אילן מורנו, אביו של עמנואל מורנו הי"ד

ח"כ ישראל אייכלר
)צילום: הדס פרוש, פלאש 90(
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הדיינים  מינוי  השלמת  לאחר  ימים  מספר 
סיכוי,  כל  כחסרת  לעיתים  נראתה  אשר 
מתיישב ח"כ הרב ישראל אייכלר לשיחה 
עם 'כל ישראל' ומסמן את היעדים הבאים.
שאייכלר  דיינים  למינוי  הוועדה  ישיבת 
היה מחבריה, הייתה רוויה בתככים. אלו ניסו 
עד  משם.  הכלים  בשבירת  איימו  ואלו  מכאן,  מהלך  לקדם 
לרגע האחרון לא הייתה הסכמה על זהותם של הדיינים ורגע 
לפני שפסיקתו של בג"ץ התממשה ופעילות בית הדין הגדול 
הושבתה, הסכימו חברי הוועדה על זהות הדיינים  הנבחרים, 
יוצא  היה  לא  המהלך  שבלעדיהם  להדגיש  שכחו  לא  ובדרך 

אל הפועל. 
אז על מי רשום הניצחון, שאלנו את אייכלר בתחילת הראיון. 
"אני חושב שלא צריכה להיות מלחמת קרדיטים", הוא משיב. 
"זה נשמע ילדותי. תמיד להצלחה יש הרבה אבות והכישלון 
הוא יתום. אני לא מוכן להשתתף במלחמת הקרדיטים הזאת. 

לפעמים נלחמים כמו ילדים קטנים בכיתה א".
רצו  שהם  ואומרים  עכשיו  באים  שהתנגדו,  אלו  "כל 
כחבר  לספר,  יכול  שאני  היחיד  הדבר  הללו.  הבחירות  את 
הוועדה, זה שהיינו צריכים להיאבק ב-2 חזיתות: גם למנוע 
נגד  להילחם  וגם  הדין,  לבתי  להיכנס  החדשים  מהרפורמים 
אלו שרצו לדחות את הבחירות ככל האפשר. הכל הצליח שעד 
כדי כך כל אחד בא ואומר 'אני עשיתי את ההצלחה'. מתוקף 
בכדי  צריך  שאני  מה  כל  עשיתי  אני  הוועדה,  כחבר  סמכותי 
לבלום אנשים שלא היו ראויים להתמנות לדיינים בבתי הדין. 
תמיד אמרנו: לא יכנס אף אחד שההלכה היא לא נר לרגליו, 

וכך היה".
ביהדות התורה כנראה לא הייתה הפריבילגיה לריב מספיק 
כנגד אי שיתוף פעולה,  גם  על הקרדיטים, הטענות הושמעו 
כי  אייכלר  טען  כאשר  זה  היה  הוועדה.  חבר  מצד  לכאורה 
חברי הכנסת אינם משתפים עמו פעולה בפגישותיהם עם שר 
התחבורה בנושא השבת. גפני התייחס לנושא בישיבת הסיעה 
השבועית בשבוע שעבר ועל פי דיווחו של הפרשן אבי בלום, 

הוא השיב לאייכלר: "אני לא זוכר שהתייעצת איתנו השבוע 
לפני שבחרת ללכת, בניגוד לדעתנו ולדעת ש"ס, כנציג חרדי 
איתנו  תדבר  אל  אז  דיינים.  למינוי  הוועדה  לכינוס  יחיד, 

בבקשה על הישיבות שלנו עם שר התחבורה".
מה  "כל  גפני,  של  לציטוטו  מלהתייחס  מתחמק  אייכלר 
שקשור  מה  "כל  אומר.  הוא  אותי",  תשאל  לגביי,  שקשור 
לגפני, אתה צריך לשאול אותו". בכל זאת, זו טענה שהופנתה 
כלפיך, אנחנו שואלים. גם בשלב זה מעדיף אייכלר להתחמק 
לא  במציאות,  שקרו  לדברים  רק  מתייחס  "אני  באלגנטיות, 
עונה על דברים שאחרים אומרים. במציאות עבדנו קשה מאוד 

נגד כל אלו שניסו לדחות את המינויים".
אייכלר  דיוני הוועדה עלתה הצעת חוק מצדו של  במהלך 
להגביל את מספר הנשים, מה שעשוי להחליש את הניסיונות 
למנות דיינים פשרניים בסבבי המינויים. בוועדה למינוי דיינים 
חברים כיום 11 חברים: שני נציגי ממשלה, שני חברי כנסת, 
הדין  בית  של  דיינים  שני  לישראל,  הראשיים  הרבנים  שני 

הרבני הגדול ושני נציגי לשכות עורכי הדין וטוענת רבנית.
על פי החוק, אחד מנציגי הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי 
הרבנית  הטוענת  עם  יחד  כולל  בחישוב  נשים.  יהיו  הדין 
בלתי  כח  המהוות  בוועדה  נשים  ארבעה  של  ייצוגן  מובטח 
מבוטל בקבלת ההחלטות. אלא שמספר הנשים עשוי לגדול 
במידה ושאר נציגי הממשלה והכנסת יהיו ג"כ נשים. את זה 
מעוניין חבר הכנסת אייכלר למנוע. "ההצעה באה לתקן עיוות 
לפיד",  ממשלת  שלטה  בה  הקודמת  בכנסת  שנעשה  נוראי 
בכל  לפחות  אחת  אישה  שתהיה  וידאו  "הם  אייכלר.  מסביר 
היה  גבר.  גם  לא הבטיחו שיהיה  אחד מהנציגויות, אבל הם 
לא פעם ניסיון של ארגוני הנשים לכפות דיינים שהם רוצות 

שישנו את ההלכה".
במסגרת הצעת החוק, הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין 
ואישה. המשמעות: מספר הנשים לא  גבר  נציגים:   2 ישלחו 
יהיה גדול מארבעה ומספר הגברים יצטרף לנציגי בית הדין 
 7 על  ויעמוד  גברים  בוודאי  שהם  הראשיים  והרבנים  הגדול 
שוויון".  שיהיה  הוא  שרציתי  "מה  מוחץ.  רוב  שהם  חברים 

אך  בכך,  לדון  אמורה  הייתה  חקיקה  לענייני  השרים  וועדת 
מסדר  ירדה  ההצעה  שקד,  איילת  המשפטים  שרת  לבקשת 
על  עדיין  "זה  יותר.   מאוחר  להסכמות  להגיע  במטרה  היום 

הפרק", מבהיר אייכלר. 

 "לא יעזרו המאכערים"
אייכלר, מתוקף תפקידו כיו"ר הוועדה לפניות הציבור עוסק 
רבות בסוגיית התחבורה הציבורית על כלל היבטיה. "בשבוע 
למירון",  הציבורית  התחבורה  על  בוועדה  דיון  יתקיים  הבא 
את  "קבעתי  מכוון.  היה  העיתוי  כי  ומסביר  אייכלר  מספר 
הדיון דווקא כמה חודשים אחרי מירון. המטרה היא לעשות 
דיון ענייני, שיהיה מספיק רחוק מהעבר ומספיק רחוק מל"ג 

בעומר הבא". 
המשטרה  ידי  על  שבוצעו  הלקחים  הפקות  יועלו  בדיונים 
ומשרד התחבורה, "אנחנו רוצים לראות מה לא עבד ומה צריך 

לתקן לשנה הבאה".
על  מכרזים  הוציא  המשרד  התחבורה.  משרד  אפרופו 

תחבורה ציבורית בלי דרישת תנאי סף של ניסיון.
"שמעתי הרבה תלונות על זה ואנחנו עושים הרבה דיונים 
בוועדה על התחבורה. אני רוצה שהציבור החרדי שהוא הכי 
מקופח בנושא הזה, יהיה מעורב. אם יש חברה לא טובה, לא 

יעזרו לה קשרים ומאכערים בכדי לזכות במכרזים". 
שנים  מספר  לפני  אירע  אשר  דומה  מקרה  מזכיר  אייכלר 
בוועדה לפניות הציבור, אז שימש כסגן יו"ר הוועדה. "הייתה 
חברת אוטובוסים בביתר שרבים מהתושבים סבלו מהשירות 
שלה", נזכר אייכלר. "אחרי כמה שנים שהיא פעלה, בא איזה 
חברה  לאותה  רישיון  על  התחבורה  משרד  עם  וסגר  מאכער 
בוועדה  התושבים.  לדעת  בניגוד  נוספות,  שנים  שש  למשך 
ביתר.  את  הצלנו  וכך  הרישיון  את  דחינו  הציבור  לפניות 
היום הם מאוד מרוצים. לא נאפשר לעשות קומבינות מתחת 
לעיניים של הציבור. אני רוצה לראות כל מכרז שהוא ענייני 

בדיון בכנסת בנושא תח"צ בבית שמש
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ומגיע לכלל הציבור בכל נושא התחבורה". 
 

חוסר ייצוג? "מפקד ממוחשב"
בעבר,  אך  ישראל,  אגודת  של  לנציגה  כעת  נחשב  אייכלר 
בפילוג הגדול בשנת תשמ"ט, חסידות בעלזא שאייכלר נמנה 
ובמהלך  התורה'  ב'דגל  היסטורי  בצעד  תמכה  חסידיה,  על 
החסידות  נחשבה  לא  ישראל',  ב'אגודת  כשתמכה  השנים 
תומך  אייכלר  השטח,  לפני  מתחת  כי  שטענו  והיו  ליריבה 

במקצת ב'דגל התורה'.
ישראל  אגודת  בין  היחסים  החרפת  עם  האחרונה,  בשנה 
היה  ישראל.  אגודת  לצד  דווקא  אייכלר  זוהה  התורה,  לדגל 
זה כאשר אילץ את הנהלת הקואליציה להעניק לו את תפקיד 
יו"ר הוועדה לפניות הציבור. לאחר שאיים וקיבל, הגיש גפני 
את מועמדותו לתפקיד חבר הוועדה למינוי דיינים בטענה כי 
לאייכלר,  הציבור  לפניות  הוועדה  יו"ר  תפקיד  הענקת  לאחר 
את התקן הבא אמורה לקבל דגל התורה שגם כך טענה בזמנו 
ייצוג לא הוגן במפלגה. המהלך של גפני עורר סערה עד  על 
שלבסוף משך את מועמדותו בהבנה כי הצעד ימנע את מימוש 

החוק הנורווגי.
"היות וחסידות בעלזא לא השתתפה בבחירות לפני 40 שנה", 
אומר אייכלר בהתייחסו לסוגית היחסים בין הסיעות ביהדות 
התורה. "במשך שנים אלו לא התקיימו בחירות. אנחנו חייבים 
להיות מאוחדים ביהדות התורה על כל מרכיביה". לבינתיים, 
הוא מבהיר כי אינו מחויב לאף סיעה, "אנחנו לא משועבדים 
לשום סיעה פוליטית עד שיתקיימו בחירות ממוחשבות ותוקם 
אני  לכן  ביחד,  להיות  חייבים  אנחנו  אז,  עד  מועצת קהילות. 

שומר על קשר עם כל הסיעות באותה מידה".
לדברי אייכלר, שהעלה את ההצעה כמה פעמים בחודשים 
"בפריימריז",  מפריימריז.  שונה  במהלך  מדובר  האחרונים, 
הוא מסביר. "אתה מגייס אנשים ומשתמש בכל מיני קומבינות 
מפקד  זה  עליו  מדבר  שאני  מה  לטובתך.  קולות  לגייס  בכדי 
מחשבים  חברת  לקחת  צריכה  התורה  יהדות  ממוחשב: 

הקהילות  ספרי  כל  על  שתעבור  אינטרסים  ונטולת  מקצועית 
בכל עיר ועיר ותיצור רשימה של כלל החברים. כל אחד ירשם 
בקהילה שלו. רק כך נדע מה כוחה של כל סיעה, ולא על ידי 
ועידה שכל סיעה מכנסת ומכריזה שהיא הסיעה הכי גדולה". 

כשאייכלר נשאל האם לדעתו, ההתפטרות של פרוש הייתה 
היא  שלי  "הדעה  ישירות.  מלהשיב  מתחמק  הוא  נכון,  צעד 
שכאשר עובדים כולם ביחד, זה הכי טוב. יהדות התורה היא 
סיעה אחת וכך צריך להיות". הוא מוסיף לשגר רמזים אך נמנע 
מאזכור האירועים עצמם. "כל מי שרוצה לפגוע בשני, גורם 
לאיבוד האמון ויוצר מצב שכל אחד שומר על כסאו". ועדיין, 
אנחנו שואלים, הדברים נכונים למצב הנוכחי, לא לקרע שהיה 
בחודשים שקדמו להתפטרות ח"כ פרוש. "אם עובדים ביחד, 
זה מהלך נכון. אם אחד חותר נגד השני, זה מהלך לא נכון". 

אמר ולא יסף.
ובכל זאת, כשאנחנו מבקשים את תגובתו למסקנות ועידת 
נזעק  ביותר"(,  הגדולה  הסיעה  )"אנחנו  אמונים'  'שלומי 
הסיעה  שהיא  טוענת  דגל  "גם  הדברים.  את  ומבטל  אייכלר 
הגדולה ביותר, אתה מסכים עם זה? במקום שכל אחד יגיד את 
הדעות שלו, שיעשו מפקד ממוחשב ותוך כמה שבועות אפשר 

יהיה לדעת את נתוני הסיעות והקהילות".

 "אין פתרון לחילולי השבת"
סוגית חילולי השבת עלתה לאחרונה לכותרות, בעיקר בשל 
שטף מתחמי המסחר שקמו כפטריות לאחר הגשם. כל מתחם 
עסקים עשה שבת לעצמו והודיע כי דלתותיו ישארו פתוחות 
ביום השבת. הנציגים החרדים, אפע'ס, לא נלחמו כנגד המגמה 
כשהיא עוד הייתה בממדים סבירים. התוצאה: עשרות אלפי 
ביום  לעבוד  לצאת  נאלצים  רבים,  מסורתיים  בניהם  יהודים, 
השבת מחשש לפרנסתם. ממש כמו בסיפורי ארץ ההזדמנויות 

הבלתי מוגבלות. 
התחבורה  שר  בנושא.  תזוזה  נרשמה  האחרון  בשבוע 
ישראל כץ נפגש עם דרעי, גפני וליצמן, והשבוע נפגשו ראשי 

חוות  להנפיק  והוחלט  בנושא  המשפטי  היועץ  עם  הסיעות 
דעת משפטית שתעצור את חילולי השבת. בין פגישה לפגישה 
עלו טענות מצדם של ח"כים על הדרתם מהניסיונות למניעת 
שאוזכר  בלום  אבי  הפרשן  של  דיווחו  פי  על  השבת.  חילולי 
לעיל, אחד הח"כים היה אייכלר שממהר לדחות את הדברים. 
"זה בסדר גמור, שכל אחד יפגש עם מי שהוא רוצה ויעשה כל 
דבר שיכול להשיב את קדושת השבת. אני לא מצפה מאף אחד 
שיזמין אותי. אני לא יהיה שותף לכל ניסיון לעסוק ב'שלוליות' 

של מלחמת קרדיטים".
מניעת  לגבי  אופטימיים  אינם  הסיעות  ראשי  שגם  נדמה 
חילולי השבת, מערכת המשפט לעולם לא עמדה לצד החרדים 
אייכלר.  קובע  הזה",  לעניין  פתרון  "אין  דומים.  במאבקים 
"כל  השבת,  לעקירת  מגויסת  המשפט  מערכת  כל  לטענתו, 
אתה  אם  בלבד.  מחאה  חובת  בבחינת  הם  שלנו  הניסיונות 
שואל אותי, ַעם שמחנכים אותו לחילולי שבת, יחלל שבת כי 

כך הוא רוצה ואף אחד לא יוכל לכפות עליו אחרת". 
כשאנחנו מזכירים את הקלפים שיש בידי הנציגים החרדים 
כיציבות הקואליציה, טוען אייכלר כי "אין שום סמכות בידי 
הח"כים החרדים. הכל בלוף. מערכת המשפט נותנת יד להפרת 
דבר  שום  לכפות  לעולם  יצליח  לא  החרדי  הציבור  החוקים. 
איננה  היהודית  הדת  המשפט.  בית  בגלל  דת  לענייני  שנוגע 
מוכרת בחוק. יש פסיקה של בית המשפט העליון שכל שיקול 
דתי הוא שיקול זר ואין להתייחס אליו. ידע כל מי שחוגג ביום 

העצמאות שהוא חוגג נגד הדת היהודית". 
לטענת אייכלר, משרד הכלכלה לא אוכף את החוקים ובכך 
מאפשר את חילולי השבת. אולי דרעי עשה טעות שעזב את 
זו  הייתה  דווקא  כי  טוען  ואייכלר  שואלים,  אנחנו  המשרד, 
החלטה חיובית. "הוא עשה בשכל, כי אף אחד מהפקידים לא 

מתכוון לאכוף את החוקים הללו". 

"הציבור החרדי הכי מופלה"
שלשום )שני(, במהלך 'שעת שאלות' שהתקיימה במליאת 

בישיבת הוועדה בראשותו. משמאל, בראיון
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את  אייכלר  נתניהו, שאל  ראש הממשלה  נכח  ובה  הכנסת 
ראש הממשלה כיצד הוא מתמודד עם החקירות נגדו. "אתה 
שקורה  מה  בטורקיה,  שקורה  ממה  מוטרד  להיות  צריך 
ביחסים עם וושינגטון – וכל היום מעסיקים אותך בשאלות 
במליאת  אייכלר  אמר  פרח",  עורבא  ושל  בקבוקים  של 
הכנסת ושאל את ראש הממשלה האם יתמוך בהצעת חוק 
ממשלה  ראש  לחקור  יהיה  אסור  ובמסגרתה  יוביל  אותה 
להתחיל  יוכל  הממשלה  שראש  הזמן  הגיע  "האם  מכהן, 

לעבוד", שאל אייכלר.
רבים טענו כי השאלה שהופנתה מצדו הייתה 'מוזמנת'. 
כשאייכלר שומע את הטענה הזו, הוא נתקף זעם, "כל אותם 
ועושים  והחנפנים שמנפחים את ראש הממשלה  הלקקנים 
'גמדים'  החרדים  הכנסת  שחברי  וכמי  וגדול  כמלך  אותו 
הכנסת".  חברי  על  לדבר  שיבואו  האחרונים  הם  כלפיו, 
לדבריו, המבקרים אותו "הם פשוט תולעי מים. אני האחרון 
שמתחנף לראש הממשלה וכל השאלה שלי הייתה מופנית 
בכדי למחות על הניסיון של ההגמוניה החילונית להפיל את 

ראש הממשלה רק בגלל שהוא הולך עם החרדים.
טורקיה  נשיא  את  להפיל  לניסיון  דומה  הזה  "הניסיון 
הממשלה",  ראש  את  כאן  להפיל  מנסים  גם  כך  ארדואן, 
ממשיך אייכלר ומבהיר: "מה ששאלתי, זה האם הוא תומך 
אפשר  אי  שבמסגרתו  מדינות  ובעוד  בצרפת  שקיים  בחוק 
ישתמשו  שלא  בכדי  כהונתו,  בזמן  ממשלה  ראש  לחקור 
בזה לצרכים פוליטיים ובכדי שהכח הזה לא יהיה כלי בידי 
ולשרים  הממשלה  לראש  לאפשר  צריך  המשפט.  מערכת 
אם  אותו  שאלתי  רבות.  במדינות  החוק  קובע  כך  לעבוד, 
הוא מוכן לתמוך בחוק כזה. מי שאומר שהשאלה מוזמנת, 
פשוט לא מבין את האופוזיציה שלי נגד הממשלה בענייני 

דת ומדינה".
וכשמזכירים לאייכלר את מאבקיו, לא חסרות דוגמאות. 
את  ומגדירים  לאברכים  הכנסה  הבטחת  לתת  "הולכים 
התווספות  לעדכן  יוכלו  לא  אברכים  ולכן  כ'תמיכה'  זה 
זה  על  צעקתי  בשנה.  אחד  במועד  רק  למשפחה  נוסף  ילד 
מופלה  הכי  היום  הוא  החרדי  הציבור  הכנסת,  במליאת 

לרעה, בכל הנושאים".

"פתרון בדיור? לא מאמין"
אחד הנושאים שעומדים תמיד על סדר היום הוא מצוקת 
בועידת  שהוצגו  מנתונים  החרדית.  ובפרט  הכללית  הדיור 
'שלומי אמונים' בחודש האחרון, עלה כי המחסור בדירות 
חדשות למגזר, העומד על כ-7 אלף דירות, יכפיל את עצמו 
הצורך  בעובדות,  שגובו  הנתונים  פי  על  שנה.   13 בתוך 
בדירות חדשות יגדל מכ-4 אלף לשנה ועד קרוב ל-14 אלף 
אלעד  של  גודל  בסדר  ערים  לשתי  ערך  שווה   – שנה  מדי 

וביתר.
לא  ערים  "ראשי  אייכלר.  אומר  מאוד",  גדול  פשע  "זה 
רוצים להכניס חרדים לערים שלהם.  לצורך כך הם עושים 
הכל כדי שלא יהיו לנו דירות". אחת השיטות לדבריו, היא 
הבניה בשיטת 'צמודי-קרקע' ובניינים גבוהים, "הם יודעים 
בצמודי- המקומות:  בשני  להתגורר  יכולים  לא  שהחרדים 
קרקע לא יגורו בגלל שזה יקר, ובבנייני ענק לא יגורו כי יש 

להם בעיה עם השבת". 
"אפילו בחריש, שבנו עיר שהייתה מיועדת לחרדים, בית 
המשפט התייצב נגדנו. אנחנו חיים במדינה שעוינת חרדים. 

בשיאה  אנחנו  עכשיו  האלו.  הגזירות  נגד  להילחם  צריך 
ובינתיים מורחים אותנו. אם יש  של המלחמה בעניין הזה 
סעיף שנעמוד עליו לדין הציבור, זה עניין הדיור. זו מצוקה 

אמתית".
השיכון  ממשרד  לאחרונה  שיצאה  לבשורה  בהתייחסו 
ייעודיות  דיור  יחידות  אלפי  ייבנו עשרות  פיה  על  והאוצר 
עבור חרדים, אומר אייכלר: "אני לא מאמין בכל המהלכים 
זה,  את  שיתקע  פקיד  יהיה  תמיד  האוצר.  משרד  שמוביל 
אז שזה לא קורה, אני לא מאמין. הצעתי לפני תקופה חוק 
יותר  גבוה  אכלוס  לאפשר  בכדי  דירות  פיצול  שיאפשר 
בבניינים קיימים. משרד האוצר התנגד והנה, השבוע כחלון 
הציע הצעת הצעה דומה למה שאני הצעתי בזמנו: להתיר 
הרשמית  הטענה  צמודי-קרקע.  בבתים  רק  דירות  פיצול 
דיירים  יוסיף  וזה  מאחר  מתנגדות  שהעיריות  היא  שלהם 
צבור  מבני  בחניות,  צורך  יהי  וממילא  בניין  בכל  נוספים 

ובהוצאות נוספות".
אשר  ההשעיה  לחוק  אייכלר  מתייחס  הראיון  בסיום 
הח"כים  מן  חלק  מצד  דווקא  אחרים  קולות  נשמעו  נגדו 
נועד לאפשר את הדחתו של חבר  חוק ההשעיה  החרדים. 
כנסת ברוב של 90 ח"כים במליאה. אלא שאייכלר חושש 
"יבוא  חרדים,  ח"כים  כנגד  דווקא  בעתיד  יופנה  החוק  כי 
יום שישתמשו בזה למפלגה שלא מכניסה נשים ברשימה". 
שלי  "העמדה  בחוק,  יתמוך  כי  מצהיר  הוא  זאת,  למרות 
שאנחנו נתמוך בחוק בגלל המחויבות הקואליציונית. כדאי 
לנו לתמוך בחוק בכדי שהנהלת הקואליציה תתמוך בחוקים 

שלנו".


מבקר בבחינות הרבנות הראשית. בקטן: בישיבת הוועדה למינוי דיינים
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

Sw
iss System  עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע

)כולל ארגז מצעים נפרד(
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האוצר פרסם את תזכיר חוק הגמ"חים שמטרתו הסדרת 
הרגולציה בשוק הפרוץ ומעתה ואילך - הגמ"חים יהיו נתונים 

לפיקוח, יחויבו בהון עצמי בכפוף לפיקדונות והרגולטור 
יוכל להתערב במינויים ● במכון החרדי למחקרי מדיניות 

מגדירים את החוק "אליה וקוץ בה" ● פרופסור יורם מרגליות 
מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ועמית ב'מכון החרדי 

למחקרי מדיניות' אומר: "השאלה היא עד כמה ההסדרה 
מתאימה למציאות, האם הם לא מכילים סטנדרטים גבוהים 

מידי על חלק מהגמ"חים" 

חיים בנשק

ללא  ובעולם  בארץ  החרדי  הציבור  את  לדמיין  קשה 
מוצרי  מספקים  חלקם  גמ"חים.  ואלפי  מאות  של  קיומם 
מזון, או סיוע רפואי במגוון תחומים. חלקם הגדול, עוסק 

במתן הלוואות ללא ריבית.
כל הורה שהשיא את ילדיו בציבור החרדי מכיר את זה: 
כשאר רף ההוצאות עולה והמנהל בבנק לא מסכים להגדיל 
הפתרון  נוחים,  בתנאים  הלוואה  להעניק  או  המסגרת  את 
המיידי – לגשת לגמ"ח הקרוב ולבקש הלוואה ללא ריבית 

ובפריסת תשלומים נוחה.
חלק  הזה.  הציר  על  נע  והכוללים  הישיבות  עולם  גם 
התורה,  מוסדות  ומנהלי  והכוללים  הישיבות  מראשי  ניכר 
לעיתים  גמ"חים.  מנהלי  של  רשימה  בידיהם  מחזיקים 
ההלוואות הן לטווח קצר, לעיתים לטווחים ארוכים יותר. 
כל מנהל מוסד יודע, שבכדי לשרוד הוא חייב להכיר כמה 
שיותר גמ"חים. לעיתים הלוואה אחת פורעת הלווה ישנה. 

כך עובדת השיטה.
מאות מיליונים ויש שיגידו אף למעלה ממיליארד שקל 

מגלגל מערך הגמ"חים בציבור החרדי מידי שנה. מקורו של 
אנשים  של  ומהפקדות  הון  אילי  של  מתרומות  הוא  הכסף 

פרטיים.
והעברתו  כסף  פיקדון  כי  קובע  הבנקאות  שחוק  אלא 
לידי לווים, נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח מטעם בנק 
הלוואה  לקבלת  התנאים  להקשחת  גורם  וממילא  ישראל 
לאלפי אברכים ולשיתוק המערכת כולה על ידי בירוקרטיה 
סבוכה. "מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק בקבלת פיקדונות 

כספיים ובמתן אשראי כאחת", אומר לשון החוק.
על  גם  לכאורה  לפקח  שאמור  הבנקים,  על  הפיקוח 
לפעול  שתפקידה  ישראל  בבנק  חטיבה  הוא  הגמ"חים, 
בישראל.  הבנקים  פעילות  על  הממונה  פיקוח  כרשות 
ניהולם  את  על הבנקים הם להבטיח  תפקידיו של הפיקוח 
על  ולשמור  הבנקים  לקוחות  של  עניינם  על  להגן  התקין, 
של  למצב  הגעה  )מניעת  הבנקים  של  הפיננסית  יציבותם 
פשיטת רגל(. הפיקוח על הבנקים קובע הוראות שונות לכל 
הבנקים כיצד עליהם לפעול, בודק את פעילותם השוטפת 

דיווחים  מהם  מבקש  והצרכניים,  הפיננסיים  בהיבטים 
לעת  שונות מעת  אליהם בבקשות  פונה  כן  וכמו  שוטפים, 

לתת הסברים על נושאים שונים הקשורים בפעילותם.
התפנית בסוגיה התרחשה בשנת 2009, עת ערכה הרשות 
המעניקים  אלו  גופים  של  פעילותן  על  ביקורת  לתאגידים 
בפעילות  כי  טענו  התאגידים  ברשות  לאברכים.  הלוואות 
גופים אלו, ישנם היבטים שאינם חוקיים, בשל עבירה על 
חוק הבנקאות. "במספר מקרים מצאה הביקורת כי עמותות 
פעילות  'בנק'.  של  לכאורה  פעילות  מנהלות  מסוימות 
במשרד  אמרו  הבנקאות",  דיני  פי  על  רישוי  טעונה  כזו 
דיון בשיתוף  "נוכח מורכבות הנושא, התקיים  המשפטים. 
האוצר  משרד  המשפטים,  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים 
ובנק ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית 
של הנושא. אולם, לאור הפעילות המנוגדת לכאורה לדין, 
ככל שעולה שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה 

אישור ניהול תקין".
בחודשים האחרונים, החליטו הבנקים בישראל, בעקבות 

"
על הג"מחים
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מול  אל  צעדיהם  את  להחריף  מלמעלה,  שקיבלו  הוראות 
והח"כים  בנושא,  פוליטית  סערה  התעוררה  הגמ"חים. 
החרדים, הן מש"ס והן מיהדות התורה, נכנסו לעובי הקורה, 

על מנת לפתור את הסוגיה.

התזכיר החדש
חוק  תזכיר  את  פרסם  האוצר  משרד  שעבר,  בשבוע 
שירותים  על  הפיקוח  "חוק  המלא  בשמו  או  הגמ"חים 
שלושה  מתוך  השני  במקטע  עוסק  התזכיר  פיננסיים". 
שאינם  פיננסים  שירותים  נתוני  על  הרגולציה  את  שיסדירו 

כפופים כיום לפיקוח.
תזכיר החוק גובש על ידי צוות בראשותו של יואל בריס, 
היועץ המשפטי של האוצר, ועוסק בהסדרת תחום הבנקאות 
פי  ואגודת שיתופיות למתן אשראי. על  הזעירה – גמ"חים 
התזכיר הגופים הללו יפוקחו בידי גוף מפקח חדש שיוקם. 
אומנם אם היקף הפיקדונות והאשראי יעלה על 1.5 מיליארד 

ש"ח הגופים יועברו לידי המפקח על הבנקים.
אותם  לגמ"חים,  רישיונות  יעניק  שיוקם  הפיקוח  גוף 
להעביר  ידרשו  הגמ"חים  בולט.  במקום  לתלות  יצטרכו 
תקין.  מינהל  בכללי  ולעמוד  החדש  למפקח  דיווחים 
הדרישות עלולות להכביד על הלווים שיתכן ויאלצו לספק 
לגוף תהיה סמכות  נוספים בעת בקשת ההלוואה.  מסמכים 

לשלול רישיונות ולהתערב במינויים בגמ"חים השונים.
עצמי  הון  מהגמ"חים  ודורש  יציבות  על  דגש  שם  החוק 
בהיקף  תלוי  ש"ח,  מיליון   2.5 עד  ש"ח  אלף   200 בין  של 
ההפקדות. מדובר בהכבדה על הגמ"חים, שכן עד היום לא 
נדרשו להעמיד כלל הון עצמי. לעומת זאת, דווקא אגודות 
השיתופיות זכו להקלה מסוימת וידרשו להעמיד הון עצמי 
של 800 אלף ש"ח עד צבר פיקדונות של כ-25 מיליוני ש"ח.
מורחב   – רישיונות  סוגי  שתי  יוחלקו  התזכיר,  פי  על 
ובסיסי. כאשר גמ"חים עם צבר פיקדונות או אשראי מעלה 

מיליון ש"ח ידרשו לרישיון המורחב.
הגמ"חים.  מבחינת  מרחיבות  הן  החדש  בחוק  ההגדרות 
כי  קובע  החוק  ריבית,  דורשים  אל  שהגמ"חים  למרות  כך, 
גם עמלות יחשבו לריבית. באותה מידה החוק קובע כי גם 
בעתיד  חזרה  ממנה  חלק  לקבל  זכות  לתורם  שיש  תרומה, 
מתן   של  הנוהג  כפיקדון.  תחשב  לאחרים  או  לו  כהלוואה 
בעתיד  לילד  הלוואה  זכות  להבטיח  כדי  לגמ"חים  תרומה 
נפוץ מאוד בגמ"חים, בעיקר בגמ"ח המרכזי שעלול לסבול 

מהחוק החדש.
למחקרי  החרדי  במכון  מגדירים  כך  בה",  וקוץ  "אליה 
במכון  האוצר.  שהציג  החוק  הצעת  תקציר  את  מדיניות 
מברכים ואומרים כי "עצם השאיפה המובעת בתזכיר החוק 
לבצע את האסדרה בצורה מקילה ורגישה לאופייה הייחודי 
מבנק,  להבדיל  גמ"ח,  מבורכת.  היא  החרדית  החברה  של 
או מלווה מסחרי אחר, הוא מוסד ללא כוונת רווח. בהעדר 
אפשרות לרווח, קיומו ופעילותו של תלויה לחלוטין בהמשך 
שמוצאות  דתיות  קהילתיות  חברתיות  נורמות  של  קיומן 
שמעמידים,  הפילנתרופים  של  הטוב  ברצונם  ביטוין 
באמצעות הגמ"ח, הלוואות ללא ריבית לנזקקים, ושל מנהלי 
כלל  ושבדרך  פילנתרופיים  מטעמים  אותו  שהקימו  הגמ"ח 
גם עושים עבודתם בהתנדבות. ניכר שהאסדרה מודעת לכך".
תזכיר  זאת,  "עם  בחוק,  הבעייתיות  את  מסבירים  במכון 
שלו  ראשונית  בקריאה  וכבר  מושלם,  מלהיות  רחוק  החוק 
ניתן למצוא בו כמה פגמים. למשל: החוק קובע כי הגדרת 
הריבית תהיה רחבה ככל האפשר, כלומר, כל עמלה הנלקחת 
נתון  בריבית  שמלווה  מי  ריבית.  בגדר  היא  הלוואה  על 

יותר. כיום, הגמ"ח מגביל עצמו  לאסדרה נוקשה ומכבידה 
בהגבלות הלכתיות הנובעות מדיני ריבית, אך מדוע לחסום 
גמ"ח  עבור  כלשהיא  נמוכה  הכנסה  להפיק  האפשרות  את 
בפעילותו  להמשיך  לו  לאפשר  כדי  פיקדונות,  על  המבוסס 
של מתן הלוואות ללא ריבית לנזקקים גם בהעדר תרומות? 
זאת בדומה למלכ"ר שנהנה ממעמדו כלפי תורמים ומפטור 
שלו.  הליבה  מפעילות  הכנסות  מפיק  הוא  אם  גם  ממס 
גביית דמי טיפול כלשהם, עלול לגרום לגמ"ח  האיסור על 
למשל,  בעלויות,  לחסוך  כדי  מיטבי  לא  באופן  להתנהל 
להשקיע משאבים קטנים מן הראוי בבדיקת רקע של מבקשי 

הלוואות".

 "החוק לא בהכרח מתאים"

בעקבות פרסום תזכיר משרד האוצר, שוחחנו עם פרופסור 
תל  באוניברסיטת  למשפטים  מהפקולטה  מרגליות  יורם 
היתרונות  על  מדיניות  למחקרי  החרדי  במכון  ועמית  אביב 
והחסרונות בחוק המוצע. ראשית כל, פרופ' מרגליות מבהיר 
חייבים  "ממילא  נמנע:  בלתי  דבר  הוא  בנושא  החוק  כי 
עלינו  שנכפה  אילוץ  שזה  הפטקא  בגלל  הסדרה,  לעשות 

בגלל הסכם עם ארה"ב, חייבים להסדיר את עניין הגמ"חים 
ראוי או לא ראוי  אין כאן מקום לשיקולים האם  תוך שנה. 

בגלל האילוץ החיצוני".
את  להסדיר  "ראוי  מרגליות,  פרופ'  טוען  לזה",  "מעבר 
עניין הגמ"חים בגלל שיקולים של הגנה על ציבור המפקידים 
אין  אומנם  תקין.  ניהול  של  מינימום  להבטיח  והלווים, 
גם  וחששות.  סיפורים  יש  אך  שקרסו,  גמ"חים  על  נתונים 
חשבון  רואי  עם  נניח  אנשים,  עם  כשדיברנו  המגזר,  בתוך 
גמ"חים  על  לנו  סיפרו  הם  גמ"חים,  עם  לעבוד  להם  שיצא 
כוונות  מתוך  חלילה  לא  מקצועית.  לא  בצורה  שמתנהלים 
רעות אלא להפך כוונות טובות, אך לא בהכרח מתוך סדר. 
החוק יכיל רמה מסוימת של סטנדרטים שתגן על כולם וזה 
בהחלט דבר ראוי. השאלה היא עד כמה ההסדרה מתאימה 
למציאות, האם הם לא מכילים סטנדרטים גבוהים מידי על 

חלק מהגמ"חים והם לא יוכלו לעמוד בהם".
חשש  מעלה  מרגליות  פרופ'  שבחוק,  היתרונות  למרות 

כי החוק לא מותאם מספיק לציבור החרדי. "צריך להתאים 
בין שתי החששות. א. קריסה של הגמ"חים ופגיעה בציבור 
לא  הרגולציה  כי  יקרסו  הגמ"חים  ב.  והלווים.  המפקידים 
הפועלות.  הנפשות  את  תבריח  שהרגולציה  או  תתאים, 
פילנתרופיה,  מתוך  זה  את  שעושים  והמפקידים  התורמים 
עלולים  הם  גם  בגמ"ח  והמנהלים  העובדים  גם  שני  מצד 
תורמים  מהרגולציה.  יפגעו  הם  אם  ויעזבו  יתכן  להיפגע, 
הון,  הלבנת  בגלל  בהכרח  לאו  להיפגע  עלולים  ומפקידים 
יש אנשים שאין להם מה להסתיר, אבל עדיין יש להם מה 
לחשוש. לפעמים אנשים לא רוצים לפתוח עוד חזיתות מול 

גורמים מפקחים נוספים. לא עניין לוגי אלא רגשי".
הנדרשים  העצמי  ההון  נתוני  בין  הפערים  על  כששאלנו 
גמ"ח   – האשראי  לאגודות  הנדרש  ההון  לבין  לגמ"חים 
נדרש  ש"ח  מיליון  מעל  של  בסכום  פיקדונות  צבר  המנהל 
להעמיד הון עצמי בין 200 אלף ש"ח עד 2.5 מיליון ש"ח, 
תלוי בהיקף ההפקדות.  לעומת זאת, האגודות השיתופיות 
זכו להקלה מסוימת וידרשו להעמיד הון עצמי של 800 אלף 
ש"ח עד צבר פיקדונות של כ-25 מיליוני ₪. על כך השיב 
לעומת  לגמ"ח  הנדרש  העצמי  הון  "נתוני  מרגליות:  פרופ' 
כשמדובר   0 הוא  העצמי  ההון  דווקא  האשראי?  אגודות 
כך  גדול,  יותר  שהסכום  ככל   ,)₪ מיליון  )עד  קטן  בגמ"ח 
הדרישה להון עצמי קטנה יותר. המחוקק רואה את הגמ"חים 
הקטנים כיותר מסוכנים. יש בזה היגיון, יתכן שקצת מוגזם. 
באגודות אשראי פחות חוששים? כיום אין אגודות אשראי 
חשבו  אשראי.  אגודות  למשוך  רוצים  אפשרי,  שזה  למרות 
והגיעו  אשראי  אגודת  של  העצמי  ההון  להיות  צריך  מה 

למספר מסוים, כשחשבו על גמ"חים הגיעו למספר אחר".
המוצע,  בחוק  בעייתית  נקודה  מציין  מרגליות  פרופסור 
על פי התזכיר מוצע להחיל הגדרות רחבות על ריבית, דבר 
כגוף המעניק הלוואות  שיגרום לחלק מהגמ"חים להיחשב 
עם ריבית ולעמוד בתנאי הרישיון לאותם גופים. "כשמדובר 
במלכ"רים )מוסדות ללא כוונת רווח(, יש להם הרבה פעמים 
מהמשלה;  כספים  תורמים;  הכנסות;  שמניבה  פעילות 
ועל   46 סעיף  להם  ויש  במידה  לתורמים   – מס  הטבות 
ההכנסות שלהם ועדיין מותר שיהיה הכנסות – זה מפעילות 
את  יש  חינוכי  במוסד  מדובר  אם  לדוגמה,  שלהם.  הליבה 
נניח  יהיה  במוזיאון  מדובר  ואם  בסדר,  וזה  הלימוד  שכר 
דמי כניסה. ההכנסות לא פוגעות במעמד שלו כי הוא מספק 
שנמצא  ציבורי  מוסד  כלומר,  חיוביות.  ייצוגיות  השפעות 
בתת ייצוג והמדינה רוצה לקדם את המטרה שלו. גם הגמ"ח 
חלוקתי,  צדק  מבחינת  טוב  דבר  זה  ציבורית.  מטרה  מקדם 
איזה שהוא  יש  . אם  ולאנשים  ריבית לעסקים  ללא  אשראי 
עמלה,  מאיזה שהיא  להשיג  יכול  קטנות שהגמ"ח  הכנסות 
אני לא רואה סיבה לראות בזה ריבית. זה מוציא את המוסדות 
הללו מתוך ההגדרה למוסדות המעניקים אשראי ללא ריבית 

ומעביר אותם להגדרת מוסדות המעניקים ריבית".
הנראה  ככל  כי  מרגליות,  אומר  הקיים,  התזכיר  פי  על 
אגודה  )כלומר  שיתופית  לאגודה  יחשב  המרכזי  הגמ"ח 
המרכזי  "בגמ"ח  לגמ"ח:  ולא  בריבית(  הלוואות  המעניקה 
מקבלים חצי מהפיקדון ויתכן שזה ריבית. השאלה היא האם 
פי ההגדרה שאמרתי. עושה  ריבית על  יחשב  זה ראוי שזה 
כאגודת  המרכזי  הגמ"ח  את  יסווג  החוק  תזכיר  כי  רושם 

אשראי".
את  להתאים  יהיה  "צריך  מרגליות:  פרופ'  מסכם  לסיום 
לכוון  טעם  אין  הגמ"חים,  לעולם  והדרישות  הסטנדרטים 
לפרופיל מסוים שהוא לא מתאים למנהל גמ"ח. אדם שבוחר 
חשבון,  רואה  של  כישורים  לו  שיש  בטוח  לא  גמ"ח  לנהל 
ולא  מקצועית  בצורה  יתנהל  שזה  האיזון  את  למצוא  צריך 
מתאימים  לא  הרלוונטיים  שהאנשים  דרישות  סתם  לקבוע 

להם".

גוף הפיקוח שיוקם יעניק רישיונות לגמ"חים, אותם 
יצטרכו לתלות במקום בולט. הגמ"חים ידרשו להעביר 

דיווחים למפקח החדש ולעמוד בכללי מינהל תקין. 
הדרישות עלולות להכביד על הלווים שיתכן ויאלצו לספק 
מסמכים נוספים בעת בקשת ההלוואה. לגוף תהיה סמכות 

לשלול רישיונות ולהתערב במינויים בגמ"חים השונים
"

"
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"היום אני מתחרט על חקיקת 'חוק הסגנים' שעבר 
בכנסת. לחוקק חוק שנראה על פניו כחוק שבא לסדר 
ג'וב למישהו - זה לא נכון בשליחות הציבורית שלנו"

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם יצחק פינדרוס

יצחק פינדרוס, מ"מ וסגן ראש העיר ירושלים. בעבר, ראש עיריית ביתר עלית

 מה זיכרון הילדות הכי עוצמתי שלך?
"נולדתי בירושלים ולמדתי ברובע היהודי. כשהייתי ילד בן 10-11, למדתי בחיידר 
שבוקר  זוכר  אני  ברובע.  כנסת  בבית  למדה  שלנו  והכיתה  ברובע,  זילברמן  הרב  של 
אחד, היה זה באיסרו חג סוכות, הגענו לבית הכנסת ללמוד, והדלת היתה נעולה, לאחר 
החלטה של וועד בית-הכנסת 'לזרוק' אותנו מהמקום. עברנו אז שבועיים של תנודות 
ממקום למקום, כל פעם זה היה מלווה בשוטרים ופקחים שמגיעים להוציא אותנו, עד 

שמצאנו מקום ללמוד בו".
 מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  כאלה,  שניים  "יש 
ולהבדלב"ח ראש הישיבה שלי, הגר"א זילברמן שליט"א. 

התפיסה  את  לי  עיצבו  הם  כרבותיי,  רבות.  מהם  למדתי 
תמיד  לחיים.  הגישה  דרכי  את  וגם  והתורנית,  הרוחנית 

מתפלל שלא אבייש אותם".
איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?

לשעבר,  יורק  ניו  עיריית  ראש  של  "'מנהיגות', 
שהחשיבה  לעיר  הגיע  הבן-אדם  ג'וליאני.  רודולף 
המקובלת בה הייתה בכיוון אחד, והוא חשב הפוך, 

מחוץ לקופסה, ועשה שינויים דרמטיים ודרסטיים - כך 
שמעיר מרובת פשע הפכה ניו יורק לעיר משגשגת ומצליחה. 
וללמוד מהספר איך  מעניין אותי בכל פעם מחדש לקרוא 
התפקוד  של  החלק  אותי  מעניין  )פחות  מהמורות  לעבור 
שלו בספטמבר 2001 - הפיגוע בבנייני התאומים(. מרתק 
לבוא  כיצד  ממנו,  וללמוד  לבוא  מחדש  פעם  כל  אותי 
לעיר ולעשות בה שינויים דרמטיים מחוץ לקופסה, גם 
ג'וליאני הרי רפובליקני,  נגדך.  כשהמערכת הפוליטית 

וניו יורק ידועה כעיר דמוקרטית".
 אם הייתה מכונת זמן זמינה, לאיזו תקופה היית 

רוצה לחזור?
מרן  אצל  לשיעורים  לחזור  שוב  רוצה  "הייתי 
הרב אלישיב, וזה דבר שאני באמת מתגעגע אליו. 
להסביר  מאד  שקשה  רוחנית  חוויה  זו  הייתה 
אותה. מי שלא היה בשיעורים, לא יבין. זר לא 

יבין זאת".
 מה נותן לך סיפוק?

"כשאני מצליח בפתרון בעיות".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

ישנה ששר שמואל  יצירה  נגלית',  "'אתה 
ברונר. זו יצירה שמרגיעה אותי".

 מקום אהוב עליך במיוחד?
"הכותל המערבי".

 מהו הרגע הכי שמח בחייך?
"לידת הבת הבכורה שלי".

 הרגע הכי עצוב?
אייזנשטרק,  ישראל  ר'  של  "פטירתו 
בדרך  קשה  דרכים  בתאונת  שנהרג  לאחר 

לירושלים, כאשר היה בדרכו ללויה של הרב שפירא שנרצח יום לפני כן בחברון. הייתי 
מקורב אליו מאד. היינו חברי ילדות, ולאחר מכן היינו ביחד בביתר. היינו יחד צוות 
בביתר, ועשינו יחד הרבה פרויקטים שם. גם את המירוץ שלי לראשות העיר, עשינו 
יחד, ובהמשך הוא היה חבר המועצה שבסיעתי. הרגע הזה בו הגעתי ל'הדסה' והודיעו 

לי שהוא נפטר, היה הרגע העצוב בחיי".
איזו מידה היית משנה בעצמך?

"הייתי שמח להשתפר קצת במידת הסבלנות".
 על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

"'חוק הסגנים' של ירושלים שעבר בכנסת, בין השאר גם בגללי. וזאת כי אני חושב 
שלחוקק חוק, שנראה על פניו כחוק שבא לסדר ג'וב למישהו, זה לא נכון בשליחות 
הציבורית שלנו. נכון שלא זאת היתה המטרה, אבל התוצאה נראתה ככה. לנראות יש 
חשיבות עצומה בשליחות הציבורית, ולכן זה לא היה נכון בעיתוי שבו זה נעשה. 
אבל  ירושלים,  העיר  לראש  סגנים   8 צריך  שכן  חושב  בהחלט  אני  כללי  באופן 

העיתוי שבו זה עבר בכנסת - היה לא נכון".
 מה משמח אותך?

יחד  שעשיתי  פרויקט  האחרונה,  בתקופה  למשל,  לפועל.  שיוצא  "פרויקט 
הזמנים  בין  פעילות  של  התורה,  בדגל  וחבריי  העיר  ראש  סגן  כהן  צביקה  עם 
וגם  הזמנים  בבין  גם  הישיבות  בני  עם  בקהילות  לפעילות  תקצוב  בירושלים, 

לאורך כל השנה". 
 מה מביך אותך?

"אנשים שבאים להגיד תודה".
 מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"בכנות, מעולם לא חשבתי על זה".
מה הסוד המקצועי שלך?

"סיעתא דשמיא, והשתדלות בדבקות במטרה".
 מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"החיבור של 'היער האנגלי' לביתר עלית, וההחלטה 
לא לבנות גדר הפרדה מערבית לביתר".

הצלחת  לא  שעוד  שלך  הכמוס  החלום  מה 
להגשים?

"אין אחד מסוים כזה, כי אני דוגל בלהשתדל 
לעשות ולקיים את מה שאתה מאמין בו. ואולי 
למנוע  חזק  רצון  לי  יש  אחד:  יש  זאת  בכל 
עמוק  פתרון  למצוא  העשוקים,  דמעות  את 
למוסדות  הילדים  של  לרישום  ומהותי 
הגיהינום  את  יעברו  שלא  כך  החינוך, 

שחלקם עוברים כיום".
בעוד  עצמך  את  רואה  אתה  איפה   

עשרים שנה?
יומיים,  יודע מה יהיה עוד  "אני בקושי 
עשרים  עוד  יהיה  מה  שואל  אתה  אז 

שנה?"...
 מה אנשים לא יודעים עליך?

כל  אותי  רואים  כזה.  דבר  ואין  "כמעט 
לא  שאולי  מה  הכל.  עליי  יודעים  הזמן. 
ניכר חיצונית ולא יודעים עליי מספיק, זה 
חוסר החיבור העמוק שלי לפוליטיקה. אני 

פשוט לא מתחבר לזה".
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 המדור טעון גניזה

אירוסין בבין המצרים

שאחר  הישיבות  מבחורי  רבים  מתלבטים  אלו  בשאלות 
החליטו  המצרים  בין  לימי  סמוך  פעמים  מספר  שנפגשו 
להתארס עב"ג, אם מותר לערוך את מסיבת האירוסין בימי 
בין המצרים, או שעליהם לדחות את מסיבת האירוסין עד 
אחר תשעה באב, ומלבד עצם הדחיה חוששים שחבריהם 
בין  ימי  שהם  מחמת  למסיבה  להגיע  יוכלו  לא  בישיבות 
ההלכה  פי  על  מותר  אם  שאפילו  שטוענים  ויש  הזמנים. 
לערוך מסיבת אירוסין בימי בין המצרים, בכל זאת אין זה 

סימן טוב לערוך מסיבת אירוסין בימים אלו.
להתחיל  אם  רבים  ישיבות  בחורי  מתלבטים  כן  כמו 
יש  או שמא  בין המצרים,  בימי  נישואין  לצורך  בפגישות 
לדחות את תחילת הפגישות לאחר מכן, מפני שאין זה סימן 

טוב להתחיל את הקשר לצורך נישואין דוקא בימים אלו.
בתוך  )תנאים(  אירוסין  מסיבת  לערוך  מותר  א.  תשובה: 
ימי בין המצרים, ואפילו בימים שאחר ראש חודש אב, ואין 
זה  שאין  ולומר  לחוש  אין  וגם  ההלכה  מצד  חשש  כל  בזה 
סימן טוב. ומכל מקום אסור לעשות סעודה עם פת במסיבת 
אירוסין המתקיימת בימים אלו, וכן אסור להביא כלי נגינה 
למסיבת אירוסין הנערכת בימי בין המצרים, וכן אסור לערוך 
ריקודים במסיבת אירוסין המתקיימת בימים אלו. אבל מותר 

לשיר בפה שירות ותשבחות להשם יתברך בלי כלי נגינה.
ב. מותר לכתחילה להתחיל בפגישות לצורך נישואין בימי 
שלאחר  לימים  הפגישות  תחילת  לדחות  ואין  המצרים,  בין 

מכן, ואין לחוש ולומר שאין זה סימן טוב.
לערוך  מותר  אם  הדבר  לעצם  הנה  ומקורות:  נימוקים 
נישואין בימי בין המצרים, כתב מרן הבית יוסף )סימן תקנא(, 
שלפי דברי הר"ן )תענית יד:( בשם רב האי גאון, יש להקל 
בנישואין מראש חודש אב עד התענית למי שלא קיים פריה 
ורביה. ומה שאין נוהגין לישא אשה כלל אפילו מי שאין לו 
ובנים, משום דלא מסמנא להו מילתא )כלומר, שאין  אשה 
)סימן  ערוך  ובשולחן  אלו(.  בימים  להתנשא  טוב  סימן  זה 
תקנא סעיף ב'( פסק, שאין נושאים נשים מראש חודש אב, 
ואין עושים סעודת אירוסין, אבל ליארס בלא סעודה מותר, 
ואפילו בתשעה באב עצמו מותר לארס שלא יקדמנו אחר. 
והרמ"א בהגה כתב שם, שמנהגם שאין נושאים נשים מיום 
ערוך,  השולחן  שכתב  'אירוסין'  והנה  בתמוז.  עשר  שבעה 
את  תחילה  לעשות  נוהגים  היו  שבזמנם  'קידושין',  היינו 
הקידושין, ולאחר זמן היו עושים את הנישואין, ועל זה כתב 
השולחן ערוך שאמנם מותר לקדש אשה אפילו ביום תשעה 
לחוש  שיש  מחמת  הקידושין  את  לדחות  צריך  ואין  באב, 
הקידושין  לכבוד  סעודה  לעשות  אבל  אחר,  יקדמנו  שמא 
אשה  לשאת  שלא  להחמיר  יש  נישואין  לעניין  אבל  אסור, 
הדין  ומקור  סעודה.  עושה  כשאינו  ואפילו  חודש,  מראש 
בתלמוד  באב,  תשעה  ביום  אפילו  אשה  לקדש  שמותר 
ירושלמי )תענית פרק א' הלכה ח'( וכן פסק הרמב"ם )פרק י' 

מהלכות אישות הלכה י"ד(.
והבאר הגולה )סימן תקנא סעיף י'( העיר בזה ממה שכתב 
ראש  שאחר  בימים  בשר  אכילת  לענין  שם,  בהגה  הרמ"א 
חודש אב, שמותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודת אירוסין 
אחר ראש חודש אב כל השייכים לסעודה וכו'. ומבואר יוצא 
שמותר לעשות סעודת אירוסין, וכתב לבאר דהיינו באירוסין 
של מצוה, כגון שאין לו אשה ובנים, וכמו שכתב הר"ן בשם 
רב האי גאון להקל בזה. וכן כתב לבאר הב"ח, אלא שסיים 
שעכשיו נוהגים איסור אפילו במי שאין לו אשה ובנים. וכן 
אולם  הרמ"א.  בדברי  לבאר  ב'(  )סעיף  יהודה  המטה  כתב 
הלבוש )סימן תקנא סעיף י'( העתיק דברי הרמ"א, והשמיט 
את התיבות 'סעודת אירוסין', וכתב באליהו זוטא )ס"ק י"ד(, 
דסבירא ליה דלא כהרמ"א. וכתב האליהו זוטא לבאר דברי 
אב,  חודש  ראש  שקודם  אירוסין  בסעודת  דהיינו  הרמ"א, 
לנוהגים שלא לאכול בשר משבעה עשר בתמוז. והסכים לזה 
הפרי מגדים )אשל אברהם ס"ק לד(. אבל המגן אברהם )ס"ק 
לד( כתב, שאפשר לומר דהכא מיירי שלא בסעודת אירוסין, 
וכן  וכו'.  כך  כל  שמחה  אין  שאז  ארוסתו,  בבית  שלא  או 
)שם(  יהודה  אבל המטה  עד(.  )ס"ק  ברורה  הסכים המשנה 
כתב לדחות דברי המגן אברהם, דאף שלא בסעודת אירוסין 
ושלא בבית ארוסתו אסור. ועיין עוד בשו"ת בית דוד )חלק 

אורח חיים סימן שכג(, ובכף החיים )שם ס"ק קסב(.
ולפי כל האמור לעיל, נראה שמסיבת אירוסין שבזמנינו, 
מותרת  הזוג,  בני  בין  התנאים  עריכת  לרגל  מסיבה  שהיא 
בנישואין  אלא  בזה  החמירו  ולא  המצרים,  בין  בימי  בודאי 
לעשות  מותר  סק"י(,  )שם  אברהם  המגן  כתב  וכן  ממש. 
שאסור  כתב  מקום  ומכל  אב,  חודש  ראש  לאחר  שידוכין 
לעשות סעודה, ואפילו בלא ריקודים ומחולות, ומה שנוהגין 
לאכול מיני מרקחת בשעת כתיבת התנאים, לא מקרי סעודה. 
ע"כ דברי המגן אברהם וכן כתבו האליה רבה )סק"ו(, והיד 
אהרן )הגהות הטור שם(, והפרי מגדים )אשל אברהם שם(, 
והחיי אדם )כלל קלג סימן יא(, והמשנה ברורה )ס"ק טז(. 
ועיין עוד במאמר מרדכי )סימן תקמו סק"ב(, ובשער הציון 
)שם סק"ה(. אבל בשיירי כנסת הגדולה )הגהות הטור סק"ה( 
כתב, שמנהגם שלא לארס ולא לשדך משבעה עשר בתמוז. 
וכן כתב בספר חינא וחסדא חלק ג' )דף רעב ע"א(. גם הגאון 
רבי יוסף חיים בספר בן איש חי )פרשת דברים אות ד'( אחר 
עשר  שבעה  אחר  ושידוכין  אירוסין  לעשות  שמותר  שכתב 
בתמוז, כתב, ופה עירנו בגדאד המנהג לעשות אירוסין אחר 
אין  באב  שעה  עד  חודש  מראש  אבל  בתמוז,  עשר  שבעה 
שיש  הגדולה  כנסת  בשיירי  ועיין  ושידוכין,  אירוסין  עושין 
נוהגים שלא לעשות אירוסין משבעה עשר בתמוז, וכן ראוי 
לנהוג. עכ"ד. ועיין עוד בספר יפה ללב חלק ה' )סימן תקנא 
ואאמו"ר  ס'(.  )סימן  יג  חלק  אליעזר  ציץ  ובשו"ת  סק"ג( 
מרן זצוק"ל כתב במאמר בקובץ 'קול סיני' )שנדפס בחודש 
תמוז תשכ"ה(, שבמקומתינו לא נהגו לאסור בזה, והמחמיר 

יביע  בשו"ת  ועיין  המתמיהים.  מן  אלא  אינו  במקומותינו 
אומר חלק ב' )חלק אבן העזר סימן ז' אות טו(.

ומכל האמור לעיל יש לנו ללמוד שאם על עריכת מסיבת 
התנאים כתבו האחרונים שמותר לערוך בימי בין המצרים, 
כל שכן שמותר להתחיל בפגישות לצורך נישואין בימי בין 
המצרים, ואין לחוש בזה כלל לומר שאין זה סימן טוב להפגש 
בימים אלו, ואדרבה אם הוא בחור שכבר הגיע לפרקו ועדיין 
לא קיים מצות פריה ורביה, עליו לעשות כל מה שיכול כדי 
להזדרז ולקרב את מועד נישואיו, ואין לו להסתמך על טענות 
של סימן טוב וכו' כדי לדחות את הפגישות, ובודאי ששייך 
לקדש  התירו  זה  שמטעם  אחר',  יקדמנו  'שמא  בזה  לומר 
פשוטים  הם  אלו  ודברים  באב,  תשעה  ביום  אפילו  אשה 

וברורים לכל בר דעת.
התנאים  במסיבת  בפה  ושירה  שיר  כלי  השמעת  ולענין 
שמיעת  שעצם  בודאי  הנה  המצרים,  בין  בימי  המתקיימת 
בשו"ת  שכתבו  וכמו  אסורה,  המצרים  בין  בימי  שיר  כלי 
)חלק  משה  אגורת  ובשו"ת  נב(  )סימן  אפשטיין  אהרן  כפי 
ד' מאורח חיים סימן כא אות ד'(, וכתב להחמיר בזה אפילו 
בקטנים, כיון שהיא אבלות של רבים. ומכיון שמסיבת תנאים 
במסיבת  לערוך  אסור  )ואף  מצוה  לסעודת  נחשבת  אינה 
שאסור  בודאי  לכן  וכנ"ל(,  פת,  עם  ממש  סעודה  תנאים 
להשמיע בה כלי שיר. וכן פסק אאמו"ר זצוק"ל בשו"ת יחוה 
דעת חלק ו' )סימן לד(, ומכל מקום כתב שיש להקל לשיר 
שירה בפה בימי בין המצרים בכל ענין. וכן מותר להשמיע 
בואו  בשמחה  ה'  את  עבדו  שנאמר  וכמו  בתפילה,  נעימה 
לפניו ברננה. וכל שכן בשבת. וכן יש להקל כשעוסק בתורה, 
ללמוד בנעימה, וכמו שאמרו במגילה )לב.( כל הקורא בלא 
נתתי  אני  וגם  אומר  הכתוב  עליו  זמרה,  בלא  ושונה  נעימה 
להם חוקים לא טובים וכו'. וכן כתב לצדד להקל בזה השדי 
חמד )פאת השדה, מערכת בין המצרים סימן א' אות י'(. וזה 
שלא כמו שכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי 
)סימן י' אות יט( להחמיר בזה. ועיין עוד בספרו משא חיים 
ג'(. ועיין בשו"ת אגרות משה )חלק ד' מאורח  )דף ב' אות 
שבת  זמירות  לשיר  להקל  שכתב  א'(  אות  קיב  סימן  חיים 
שחל  באב  בתשעה  ואפילו  המצרים,  בין  שבתוך  בשבתות 
שבת.  בכל  לשבת  זמירות  לשיר  רגיל  אינו  ואפילו  בשבת, 
ומשמע שבשאר ימי השבוע יש להחמיר. וצ"ע. ומכל מקום 

לענין הלכה נראה שיש להקל בזה, וכן נוהגים להקל בזה.
ואיסור עריכת ריקודים ומחולות בימי בין המצרים, מבואר 
במגן אברהם )סימן תקנא סק"י(. והובא להלכה באליה רבה 
וכן  שם(.  אברהם  )אשל  מגדים  ובפרי  סק"ו(,  תקנא  )סימן 
אות  ט'  )סימן  חי  לכל  מועד  בספר  פלאג'י  המהר"ח  פסקו 
יח(, והבן איש חי )פרשת דברים אות ה'(, והמשנה ברורה 
)ס"ק לט(. וכתב המגן אברהם )סק"י( שאף במסיבת תנאים 

אין לעשות ריקודים ומחולות. וכן הסכימו האחרונים.

בענין עריכת מסיבת אירוסין )תנאים( ופגישות צורך נישואין בימי בין המצרים  נערך 
על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 
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הגן הדמיוני 
של  הדמיוני  "הגן  הילדים  ספר 
הספרים  בהוצאת  ריבן  ורד" מאת שרה 
בהומור  שמטפל  ילדים  סיפור  הוא  "אוריון" 
הילד  של  הרצון   – ילדים  אצל  שכיח  בנושא 
שההורה יישאר איתו בגן.  הספר מבוסס על 
בתה  עם  המחברת  שחוותה  אמיתי  סיפור 

בגיל הגן. הספר הזה נכתב לאחר מספר ניסיונות להרגיע אותה 
שלא צלחו. הבכי אומנם התקצר מידי בוקר, אך עדיין נמשך. אז 
נולד הרעיון לסיפור המצחיק אותו קראה האם לבתה לפני השינה 
והסיפור הזה סיים את מסכת הבכי בפרידה של הבוקר. הסיפור 
מיועד  הספר  צלחו.  לא  הניסיונות  שאר  כל  שבו  במקום  הצליח 

לגילאי 5-3. מנוקד, איורים: יונת קציר, מחיר: 49 &

שלא נצטרך
השבוע יכנס לתוקף חוק "הסדר התדיינות בסכסוכי 
בא  השבוע  שיוצא  חדש  ספר  החדש,  משפחה" 
לשפוך אור על החוק ומשמעותיו: 'להתגרש בשלום' 
- המדריך המלא לגישור בהליך גירושין. מאת: נדב 
מהמגשרים  ואחד  גירושין  בגישור  מומחה  נישרי, 
רכה,  כריכה  סטימצקי,  הוצאת  בישראל.  המובילים 
ובחנויות  ברשתות  להשיג   &  69 מחיר:  עמ',   128

הספרים.

ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16 40

לפרסום במדור שלחו ל"קו עיתונות" - בן גוריון 19 ב"ב 

המסע לחתונה
בימים  היוצא  חדש  ספר  הוא  לי'-  'וארשתיך 
יישומיים  כלים  לזוגות  המעניק  לאור,  אלה 
לבסס  במטרה  זאת  לחתונה.  דרכם  בתחילת 
את הקשר ביניהם וכדי להקנות להם הרגלים 
למסע  ובהמשך,  האירוסין  מרגע  חדשים 
גרינר,  ויאיר  סדן  עמיחי  חייהם.  של  המשותף 
ומתוך  בעצמם  שחוו  דתיים,  חברים  שני  הם 
זוגות  בפני  הניצבים  הקשיים  את  סביבתם, 

אישית  מזכרת  ספר  החתונה.  שלפני  בימים  להינשא,  העומדים 
וזוגית שיישמר לעד ביחד עם אלבומי התמונות. מחיר: 87 & 10% 

הנחה לבני ישיבה ובנות מדרשה.

hila@kav-itonut.co.il    עריכה: הילה פלאח

אז מה חדש?

מפתחים את חוש היצירה
הספר "דבק נייר ומספריים" מאת דבורה בנדיקט 
ויגלה  והאומנות  היצירה  חוגי  את  לילדכם  יביא 
בפניהם עולם קסום של יצירה, ספר זה יאפשר 
וילמד  היצירה  דרך  עצמם   את  לבטא  לילדים  
ויפות מחומרים  מושקעות  יצירות  ליצור  אותם 
בכל  שנמצאים  ופשוטים  זמינים  ממוחזרים, 
בית. דוגמאות לחומרים הממוחזרים שיש בבית 
קרטון,  קופסאות  נייר,  גלילי  בספר:  ומופיעים 
מגרביים,  בובות  שיניים,  קיסמי  ארטיק,  מקלות 

דגני  וארמון מקופסת  ג'ירפה מכפתורים  אוזניים,  פרחים מקיסמי 
הבוקר שלכם. הילדים ילמדו גם להכין ארוחות בריאות  מצוירות 

מפירות וירקות ועוד. מחיר: 55-60 & להשיג בחנויות המובחרות.

"הילד עדיין איננו"
האם הממסד ידע? ידע!  האם הממסד השתיק 
ומשתיק – כל הזמן! כל תהליכי ההשתקה של 
הפרשה בחברה הישראלית, מסמכים ועדויות 
עדיין  "הילד   – זייד  שושי  של  החדש  בספרה 
אשת  אשכנזי,  ממוצא  ישראלית  זייד,  איננו". 
בתה  נישואי  בעקבות  לנושא  נחשפה  חינוך, 
את  חוקרת  משולם,  עוזי  הרב  של  לתלמיד 
הפער  יהוד.  אירועי  מאז  שנה   22 כבר  הנושא 
שהתגלה בדיווח והזעקה של תלמידי הרב עוזי 
והורים רבים על פשע ממסדי מאורגן  משולם 

של חטיפה ומכירה של ילדי העולים, הביאו אותה לחקור את העניין 
לעומק. בספר "הילד עדיין איננו" מגוללת זייד מחדש את השאלות 
וכמה  אומצו  כמה  נעלמו,  ילדים  כמה  בפרשה:  נתפסות  הבלתי 
נפטרו בבתי החולים? מדוע נשלחו צווי גיוס לילדים "מתים" כביכול 
ומדוע יש סטייה של אלפים בין המספרים? הסיבות לשתיקה של 
התימנים ומהלכי ההשתקה בממסד הישראלי באותן שנים. בספר 
אינם  המאומצים  ה'ילדים'  "מדוע  לשאלה  התייחסות  גם  ישנה 
מהפרשה  האבק  את  מסירה  זייד  שושי  מתארגנים?!  או  מתגלים 
לזיופים  סימוכין  בסיפרה  ומציגה   10 מדיה  בהוצאת  חדש  בספר 
/http://www.media-10.co.il .שמלווים את הפרשה כל השנים

לילה טוב
השינה"  לפני  קסומים  סיפורים   – טוב  לילה  "סיפורי  הילדים  ספר 

ראשון  ספר  הוא  ספרים,  דני  בהוצאת 
סיפורים  שלושה  הכולל  בסדרה 
מקסימים ומחממי-לב לקרוא עם ילדיכם 
להרפתקה  לצאת  בואו  השינה.  לפני 
שהלך  שלג  דובון  עם  הקרח  בשדות 
לאיבוד בסיפור "דובון השלג" שכתב ואייר 
פירס הרפר, לשחק תופסת בים עם כריש 
"צ'ומפ  בסיפור  מפחיד  לא  וכלל  נחמד 
מליסה  שכתבה  הספר"  לבית  הולך 

"הדובון  בסיפור  קסום  דובון  ולפגוש  צ'יימברס  מרק  ואייר  מטוקס 
הקסום" שכתב ואייר ניל ריד. ספר הילדים "עוד סיפורי לילה טוב 
 88 בסדרה.  השני  הספר  הוא  השינה",  לפני  קסומים  סיפורים   –

עמודים. מחיר: 54 & 

מעייני מדברת עברית 
האם   - ותוהה  העברית  את  מגלה  "מעייני 
לגשם יש ידיים? האם גם לחיות יש גן וגננת? 
הרגל  למה  ההר?  של  הראש  נראה  איך 
"מעיני  החדש  הילדים  ספר  לכף?  זקוקה 
בהוצאת  אברמן  עברית" מאת רוחה  מדברת 
ובביטויי  במטאפורות  בלשון,  עוסק  "טפר" 

תוך  השפה.  את  ומבינים  לדבר  לומדים  ילדים  שבו  באופן  הלשון 
לילד  ולהסבירם  נוספים  וביטויים  ניתן לחפש מושגים  כדי קריאה 
או לבקש מילדים לחשוב על מילים נוספות כאלה. בספר מוצגת 
התקשורת בין ההורים לילדים כאשר ההורים מנחים ושופכים אור 
על הביטויים.  מיועד לגילאי הגיל הרך ועד הכיתות הנמוכות בבית 

הספר. איורים: נסה ראיין. כריכה קשה, מנוקד. 59 &

אי אפשר להפסיק לשחק
והחיפוש  הגדול  החופש  של  בואו  עם 
רשת  הילדים  העסקת  אחר  האינסופי 
חשיבה  משחק  משיקה  סטימצקי 
חברתי  משחק   -"100" חדש,  ואסטרטגיה 
זריזות  ומפתח  הדורש  ומהנה  מגבש 
במשחק:  המנצח  ריכוז.  ויכולת  מחשבה 
השחקן שהצליח לאסוף את כמות המאיות 
הגדולה ביותר. למי מיועד? המשחק מיועד 
משתתפים.  לארבעה  ועד  ומעלה   6 לגילאי 
ניתן להשיג ברשת סטימצקי במחיר השקה 
 59.90 במקום   &  34.90 ב-  הקרוב  לחודש 

חלומות מתוקים
"סיפורים  אוסף  לילדים:  חדשה  סדרה 
בהוצאת  טפלין  סם  מאת  השינה"  לפני 
דני ספרים, מגיע במארז מהודר הכולל 
אחד  שבכל  מקסימים,  ספרונים   5
ששה סיפורים מושלמים לקריאה לפני 
אחד  שבכל  הנפלאים  האיורים  השינה. 
על  שמחה  של  חיוך  יעלו  מהספרים 
להיסחף  להם  ויעזרו  הילדים  שפתי 

ברוגע אל עולם שכולו חלומות מתוקים. בסדרה: "סיפורי לילה 
חלומות  "סיפורי  ערבה",  שינה  "סיפורי  גורים",  "סיפורי  טוב", 

מתוקים" ו"סיפורי דובונים". מנוקד. מחיר למארז: 99 &

ישמח חתני
רק לפני 4 ימים ספורים מידד טסה נסיך הזמר המזרחי חסידי 
שחרר את "בואי כלה" סינגל חופות מרגש ומלטף אותו עיבד 
סינגל  משחרר  הוא  כעת  אחיו,  אלדד  עם  יחד  והלחין  לבדו 
אותו  חתני"  "ישמח  והקצבי  התוסס  הלהיט  את  קבלו  נוסף: 
הלחין מנהלו של טסה אביעד גיל ועיבד דורון אלימלך  . ישמח 
בסלסולים  טסה  מבצע  אותו  רחבות  כלהיט  מסתמן  חתני 
מזרחיים מבית אבא וכמו שרק הוא יודע להביא, להיט רחבות 

קצבי שמבטיח להתנגן בכל רחבת ריקודים אפשרית.

בוחרים להאמין
עלינו  הבאה  החמה  הקיץ  עונת  לקראת 
הטכנולוגית  בישיבה  הנערים  מוציאים 
לקיץ.  הרשמי"  "המרענן  את  "אשרינו" 
שיר קליט ועדכני עם מסר עוצמתי הנוגע 
לאמונה, חיפוש עצמי בעולם והמרדף אחרי 
האושר, שעובר היטב בשפת המוזיקה. את 
רבה  ובהתלהבות  בכשרון  מבצעים  השיר 
הראשון  במקום  שזכתה  הנערים  קבוצת 
במהלך  המוזיקה שהתקיימה  בתחרות 

מנהל  אברהם  אבי  הרב  אחראי  וההפקה  המילים  הלחן,  השנה. על 
המגמה ומטפל רגשי בישיבה, בעיבודו של בעל המנגן ר' שימי סקלאר.

מתפלל
המצליח  הזמר 
והאנרגטי יניב בן משיח 
חוגג יום הולדת ומעניק 
חדש  סינגל  למעריצו 
בוקר"  כל  "מתפלל 
מתוך האלבום החדש. 
את הסינגל כתב הלחין 
אודי  מוזיקלית  והפיק 

"בן אדם" מהאלבום האחרון  דמארי שעומד מאחורי הלהיט 
של יניב .

ברכת כהנים
הזמר אופיר סלומון שרק בחודשיים האחרונים הוציא את 
הלהיטים שמח בני, חובק עולם וגל עיני, משחרר עתה את 

לשיר  שלו  הייחודי  הביצוע 
הכהנים'  'ברכת  המרגש 
העוצמתיות  שמילותיו 
נשמעות מידי בוקר בתפילת 
השחר ובעצם מלווים כל בן 
עסוק  אופיר  אב.  כברכת 

בימים אלו בעבודתו על אלבומו החדש, אך בד בבד משמח 
את עם ישראל באירועים, טברנות וכניסות חתנים.

בואי בשלום
רגע לפני הוצאת אלבום 
הבכורה של כוכב הזמר 
הים תיכוני אבישי אשל, 
את  בתוכו  שיכלול 
אחד,  השם  הלהיטים 
ילד  עודני  חינם,  אהבת 
הראשון  החופות  ולהיט 

אל  וכלות  חתנים  מאות  להכניס  שהספיק  עולם  של  ריבונו 
בואי  מתחת לחופה, משיק כעת אבישי את הסינגל המרגש 

כלה שעובד ע"י אודי דמארי.

מגביר את הקצב
מיטב  עם  המוצלחים  הפעולה  שיתופי  בין-לבין 
והמזרחית, משחרר  השמות במוסיקה החסידית 
חדש  סינגל  אבילחק  שרון  והיוצר  המוסיקאי 
רוק  שיר   – "לפעמים"  הביכורים.  אלבום  מתוך 
אל  ה"חודר  אופטימי  מסר  בעל  ואנרגטי  קצבי 
תוך הנשמה", אותו כתב והלחין אבילחק. כשעל 
אבילחק,  גם  אמון  המוסיקלית  וההפקה  העיבוד 
דורון  המוסיקלי  והמפיק  המעבד  עם  ביחד 
משובחת  מהנה,  תוצאה  רקחו  שביחד  אלימלך, 

ותוססת.

גל עיני 
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, שתאיר את עיני במאור 
ותן בליבי חכמה  ותן בליבי  וטעות.  ותצילני מכל מכשול  תורתך 
גלה לאוזני לראות בדרך התורה..."  עיני  ותבונה, האר את  דעת 

שמלוות  העוצמתיות  המילים  את 
כל יהודי טרם תחילת לימוד התורה 
הקדושה, הלחין אופיר סלומון לפני 
אופיר  נכנס  מזמן  לא  משנה.  יותר 
אל אולפן ההקלטות של יניב בלאס 
והקליט בצורה מקצועית את השיר 

שריגש לא מעט אמנים ושומעים. 



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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 "סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
 בשיטת שלבים קלה ומהנה  בנוי ברמות קושי שונות 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
שכבות  ליצור  כיצד  ודוממים,  חיים  בעלי  דמויות, 

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

טיפ
נסו לתת לדמות שלכם אופי שתיהיה 
דמות מסוגננת שכל מי שיביט בדמות 

יכול בקלות לזהות את תכונותיה
כגון דמות שמחה ונמרצת ,דמות כעוסה 

מר מלבןערמומית ועוד

234 15

789 610

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט.

 יוצרים יצירות מקסימות מחומרים 
ממוחזרים פשוטים וזמינים שיש 
בבית בנוי ברמות קושי שונות 

ומתאים לכל גיל

חדש!

עכשיו בחניות הספרים 

המובחרות

הספר שכל הילדים 
חיכו לו!!

נצייר 
פוני 

וצוואר

 נתחיל 
את 

הכובע 
והצווארון

נצייר את 
המצחייה 

ונעבור 
לציור 

החליפה

נשלים 
את 

הפרטים 
האחרונים 

וסיימנו

מחקו את 
הקווים 

הכתומים 
אלו 

הקווים 
המיותרים 

בציור

נתחיל 
בצייר מלבן 

עם קצוות 
מעוגלים 

נוסיף את קווי 
העזר

נוסיף 
קשתית 
בכל עין 

נצייר אף 
ופה

נצייר 
אישונים 
בעיניים 

גבות  אף 
ונפתח את 

הפה

נסיים תווי 
הפנים 
ונעבור 
לשער

נצייר את 
העיניים האוזן



ט"ז בתמוז תשע"ו 22/7/16 4444

                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

אם תכנסו לביתי, תהיו בטוחים שקונצרט חוגג 
בו מדי יום ביומו.

הכי,  בלאו  הצפוף  הילדים,  חדר  את 
גודשים כלי נגינה יקרי ערך: אקורדיון, 

ו... חליל, גיטרה, מנדולינה, חצוצרה 
פסנתר כנף.

ונתקל  הבית  אל  שנכנס  אחד  כל 
בשפע הזה, פוקח זוג עיניים מעריכות 

ומשתאות:
"מיהם הנגנים המוכשרים?"  

אבל בביתנו אין כל נגן המנגן בכלי הנגינה 
הללו.

האקורדיון עומד שם כמעט מששת ימי בראשית. 
אמי  החליטה  קטנה,  ילדה  בעצמי  אני  כשהייתי 

שעליי ללמוד נגינה באקורדיון.
לכלי  נפשי  קשר  כל  מצאתי  שלא  העובדה 
אותה  הזיזה  לא   – כובדו  על  ושהתלוננתי  הזה 

מהחלטתה.
עד היום הוא שם, מונח בקרן זווית, והיא, כלומר, 
בכל  מציאותו  את  לי  מזכירה  המוסיקלית,  אמי 

ביקור שלה.
החליל שימש את בתי הבכורה בהיותה בכיתה א'.
המורה  אביגיל הייתה בהחלט מורה נעימה והבת 
הייתה מחללת מוכשרת, עד שהגיעה לכתה ב' – 

שם הוחלפה המורה והחליל איבד מזוהרו.
זמן רב לאחר מכן עוד ניסיתי לשכנעה לשוב אליו, 

אבל הילדה בגדה בו מבלי שוב.
ז'  בכיתה  היה  הוא  שלמה.  את  שימשה  הגיטרה 

כשהחליט שאינו מסוגל בלעדיה.
קנינו לו גיטרה.

הוא נראה מוכשר לדבר.
תוך שלושה שיעורים הצליח לשיר יחד עם הנגינה 

והצלילים מדי פעם קלעו למטרה.
הגיטרה  קניית  מיום  שבועות  שלושה  תוך  אבל 

הוא גם החליט שהיא לא בדיוק בשבילו.
אומר,  היה  הוא  עלי",  צוחקים  שלי  "החברים 
עלוב ומושפל. "אני כנראה לא יודע מספיק טוב".

נשארה  והגיטרה  ימים  מספר  אלא  עברו  לא 
מיותמת.

כשביקש נפתלי שנקנה עבורו מנדולינה, נרתעתי.
שהייתי  נכון  ונגינה.  מוסיקה  אוהבת  שאני  נכון 
לנגן  שידע  אחד  ילד  לפחות   לי  שיהיה  רוצה 

בימי  אני  שהפסדתי  מה  את  וישלים 
זה  אכן  אם  יודע  מי  אבל  ילדותי, 

מה שיקרה?
מי יודע?

כדי לדעת קניתי לנפתלי את 
המנדולינה.

אחר"  משהו  שזה  "חשבתי 
והצהיר  התנצל  הוא   –
את  והניח  ימים  כחודש  אחרי 
נקיפות  כל  בלי  מידיו  המנדולינה 

מצפון.
היא  החצוצרה.  הגיעה  המנדולינה  אחרי 

הייתה טובה לחצרוצי סרק.
כשהגיע רגע האמת, היא נזנחה לנצח.

לא  נוסף  שכלי  לעצמי  הבטחתי  כבר  רגע  באותו 
ייכנס לביתנו.

פשוט הבטחתי וחסל.
אתמול פגשתי במכולת באמא של שיינפלד, חברו 

של אפריים שלי.
נדה לעברי. "אם אין  "מסכן אפריים שלך", היא 
לך כסף, אולי אעזור לך כרגע ותחזירי לי כשיהיה 
לך, היום יש לקנות תופים בזול. את יודעת, הוא 

לא סתם רוצה, הוא מוכשר בטירוף.
הוא מגיע אלינו בכל יום בצהריים ומתופף כאילו 

למד אי פעם לתופף.
אני לא מבינה, למה שלא תפרגנו לילד? למכונית 

חדשה היה לכם, למזנון חדש כן ורק לילד לא?
חזק  בי  הלמה  שיינפלד  גברת  של  מילה  כל 

מקודמתה.
כמו אלפי תופים היכו בי הדברים.

נו, נו, לכי תסבירי לה שזה לא עניין של כסף,
פשוט אין לי מקום בחדר הילדים!

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם 

מחבליםמסתובבים ברחובות 

בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה 

ומצחיקה, שתגרום לכל ילד 

להשאר במתח, אבל גם לצחוק 

בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

בסדרת הספרים: זרח המאבטח

יצא הספר: זרח המאבטח 

והכתב הערבי

בקרוב יצא ספר מספר 2:

            זרח המאבטח והתעלומה 

            בבית האבות!

וזנח אותו אחרי  ילדכם ביקש לנגן בכלי  אם גם 
יומיים – הוא כנראה ילד נורמלי לחלוטין.

כלי נגינה מושכים מאוד בתחילה – אך הם נמאסים 
על הילד כשהוא מגלה כמה עבודה עליו להשקיע בהם. 
מעטים באופן  יחסי הם הילדים הכישרוניים באופן מיוחד 
מאודם  ואת  נפשם  את  להשקיע  רצונם  בכוח  שימשיכו 

בעבודה הקשה הזו,
אבל שכרם בצדם.

מה יכול לעזור בכל זאת?
לא הלחצת הילד לנגן ולהתאמן, לא דחיפות הילד לעבר 

כלי חדש, לא התערבות בסוג הכלי המתאים לו.
היו  ולהרגיזו,  עליו  לכפות  הילד,  את  להכריח  במקום 

קשובים לו.
בכלי  שוב  אותו  לעניין  פעם  מדי  נסו  לנסות,  אותו  כוונו 
הקיים, ותגלו בסופו של דבר אם ילדכם מתאים למוזיקה 

ואם הגיע זמנו לכך.

פינת הייעוץ 
האישי

נכון שאני אוהבת מוסיקה 
ונגינה. נכון שהייתי רוצה 

שיהיה לי לפחות  ילד 
אחד שידע לנגן וישלים 
את מה שהפסדתי אני 

בימי ילדותי, אבל מי יודע 
אם אכן זה מה שיקרה?

מי יודע?

הנגנים המוכשרים
האם הילד שלך נועד להיות נגן? איך תדעי אם הוא אוהב לנגן או שזה רק 

עניין של אופנה חולפת?  מה נכון לעשות ובעיקר מה לא לעשות? 
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ערב  כל  כמעט  השמחות,  בעונת 
ולצאת מהבית  לנו להתאפר  מזדמן 
לאירוע, אמנם אנחנו יוצאות מהבית 
בסוף  אבל  ורעננות,  מאופרות 
האירוע, ולפעמים כבר באמצעו, לא 
נותר זכר לאיפור שעל הפנים... לא 
 ,Double Wear עוד. עם מייקאפ
 ,Pure Color Envy שפתון עמיד
איתם  העמידים  המוצרים  ושאר 
איפור  לך  יבטיחו   – נכון  תתאפרי 
האירוע.  כל  לאורך  ועמיד  יפה 
שרון גוטליב, מנהלת הדרכה, אסתי 
כיצד  לנו  מסבירה  ישראל  לאודר 
תוצאה  לקבל  וכיצד  נכון  להתאפר 
עמידה יותר באיפור, כדי שהאיפור 

שלנו יחזיק לאורך כל השמחה:

 הצעד הראשון באיפור עמיד, 

שעות  לאורך  אותך  ילווה  שבאמת 
תהליך  על  הקפדה  הוא  ארוכות 
הוא  הרעיון  בשכבות.  איפור 
יותר  עמידים  בחומרים  להשתמש 
בשכבות  להלביש  ועליהם  בבסיס 
את הדברים הפחות עמידים. באופן 
הרבה  להעמיס  לא  השתדלי  כללי, 

איפור על הפנים. 
לבסיס  טוב  הכי  הטיפ   
המייקאפ, הוא לפדר בסוף האיפור. 
על  קצת  ישב  שהמייקאפ  לאחר 
הפנים  את  פדרי  בו,  ונספג  העור 
במעט פודרה. הפודרה סופגת חלק 

מהחומר ומייבשת אותו.
וקיבועו,  הבסיס  הנחת  לאחר   
במרקם  סומק  הסומק.  שלב  מגיע 
מסומק  עמיד  יותר  הרבה  קרמי 
בסיס  על  שהוא  דבר  כל  פודרה. 

לחותי במרקם שלו ייתפס יותר טוב 
על העור מאשר אבקה, במיוחד אם 
על  ישירות  הסומק  את  מניחה  את 

העור ללא בסיס לפני.
 כעת, מבחינת איפור העיניים, 
עמיד-  בבסיס  להשתמש  חשוב 
עיפרון  צלליות  או  קרמיות  צלליות 
מצוין  בסיס  מהווים  אלה  קרמיות. 

לצלליות ואבקות. 
עמידה  מסקרה  מרחי  לסיום,   
רק  צריך  עמידה  מסקרה  במים. 
להקפיד להסיר בעדינות, באמצעות 

מסיר איפור.
ללכת  ויכולה  מוכנה  את  כעת 
שגם  ורגוע,  שקט  בלב  לשמחה 
עדיין  האיפור  תסתיים,  היא  כאשר 

יישאר על פניך יפה ורענן.
תמיד בשמחות!

"עכשיו הם חושבים שאני אימא רעה!"

שתיקה.

יודעים..."אמרתי  הם  עכשיו  חושבים.  לא  הם  "לא, 
לעצמי את המשפט שהכי מפחיד בעולם אימהות, 
יותר מהתרסקות האירו,  יותר מהפצצה האירנית, 

יותר מהכל.
התגובה  תהיה  מה  יודעת  לא  אני 
להיות  יכול  שתקראו.  הבא  לקטע  שלכם 
שתעמידו  להיות  ויכול  אתו,  שתסכימו 
חבר  של  הדין  ופסק  הנאשמים,  דוכן  על  אותי 

המושבעים יהיה חד משמעי: "את אימא רעה!" 
בררר...

רק שלשום נחתי בארץ אחרי נסיעת עבודה שארכה 
כפליים  קשה  הייתה  חזור  בדרך  הטיסה  שבוע. 

בהלוך  השעות,  את  נמנה  שאם  למרות  הלוך,  מהנסיעה 
טסתי חמש עשרה שעות רצוף ובחזור שלוש שעות פחות. 

בין פגישה לפגישה, בין מצגת להרצאה, הדמעות זלגו לי 
מהעיניים, גושים של דמעות. התגעגעתי לילדים. התגעגעתי 
את  "ומה  בטלפון,  חברה  בי  נזפה  שבוע",  "כולה  לארץ. 
אז  חו"ל,  על  חולמים  וכולם  לארץ  בחוץ  את  מתבכיינת? 
לא  שלה  המילים  אבל  קצת".  ותיהני  ההזדמנות  את  תנצלי 
יצליחו לשנות את העובדה, שכל  ריפאו את הגעגועים ולא 
באמת  ליהנות  נצליח  לא  בבית.  קטנים  ילדים  לנו  יש  עוד 

משהייה שם בחוץ, מבלי שנחשוב עליהם 24/7.
הוזמנתי  לנסוע.  חייבת  שהייתי  עצמי  את  ניחמתי 
ולכן היה  יורק,  ובניו  כנסים בקליפורניה  להנחות שני 
זה שבוע תובעני, שכלל טיסות פנים בארה"ב, פגישות, 
על  שחולמת  למי  קהל.  עם  אינטרקציה  והרבה   התרוצצות 
שופינג בנסיעת עבודה, כדאי לגנוז את החלום, כי חבל על 
הזמן. בדרך כלל גיחה קצרה מגלה לנו שהיום אפשר לקנות 

הכל בארץ, אז בואו ונפרנס את העובדים הישראליים...

ביום  הגיעה  ההצעה  יחסית.  בהפתעה  היתה  הטיסה 
מכן.  שלאחר  ראשון  ביום  יצאה  והטיסה  רביעי 
לי  נעלמה  העיקרית  כשהסיבה  סיבות,  ממספר  התלבטתי 

מהעין.
הבת שלי סיימה את כיתה ח' בבית הספר היסודי ולכבוד 
של  חשיבות  ברמת  מושקעת  סיום  מסיבת  נערכה  המאורע 

משחק סיום עונה בליגת כדורסל, לפחות.
זה מספר שבועות שהילדה טורחת, יוצאת לחזרות להצגה, 
וכל בית הספר עסוק באירוע, בתלבושות, בהפקה ובכיבוד. 
חורים  עם  צהובה  גבינה  כמו  לפעמים  שעשוי  שלי  והמוח 
בזיכרון, שכח את התאריך המשמח, כי ביומן משום מה, הוא 
לא נרשם, מעשה שטן... כך כשרגל אחת שלי עמדה על כבש 

המטוס, קלטתי שאני עומדת להפסיד את מסיבת הסיום של 
הבת שלי!

אז  נכון?  ראשון,  ביום  חוזרת  את  "אימא 
תספיקי את המסיבה שתיערך בראשון". היא 
צדקה חלקית שכן ביום ראשון בלילה על פי שעון 

ארה"ב חזרתי, ונחתתי כאן רק בשני בלילה.
גודל  את  כשגילתה  בטלפון  לי  בכתה  היא 
להופיע  מוכנה  לא  "אני  והטעות.  האסון 
התפקיד  שאני  אימא,  יודעת  את  בלעדיך! 
שאומרת  מורה  ושמעתי  במסיבה,  הראשי 
ממך.  מזועזעת  שהיא  מורות  בחדר  למנהלת 
יכולת  לא  זה?  את  לי  לעשות  יכולת  איך 

לדחות את הטיסה שלך?"
לא יכולת לדחות את הטיסה שלך? המילים 
שעות  במשך  אותי  וליוו  בתוכי  הדהדו  שלה 
הייתי  רק  לו  הטיסה,  על  לוותר  יכולתי  ארוכות. 
זוכרת מראש, הייתי עושה זאת בחפץ לב. מה הורה 
על  מוותרת  שהייתי  בוודאי  ילדיו?  למען  עושה  לא 
עצמית  בהגשמה  להוריד   הכנסים,  את  להנחות  ההזדמנות 

ששכרה בצדה, אבל מלאך השכחה העלים זאת ממני.
ברגע שקלטתי את עומק הבעיה, מיד התקשרתי למנהלת 
ניסיתי לברר אם אפשר להזיז את המסיבה. "התאריך נקבע 
כל  את  "שאלנו  לי.  הודיעה  היא  שנה",  חצי  לפני  כבר 
האימהות אם הוא מתאים להן,  הודענו שלא לערוך שמחות 
עם  סגרנו  אולם,  הזמנו  זה.  בתאריך  נסיעות  או  משפחתיות 

מאמנת ועם חברת הפקה, הכל מוזמן ומתואם מראש".
הדודה   את  תגבורת:  המסיבה  ביום  שלחתי  ברירה  בלית 
ואת הבת דודה, את האחות הגדולה ואת זו שאחריה, ועדיין, 

היא היתה הבת היחידה שאימא שלה לא היתה שם...
את  שמעתי  לנחיתה..."  מתכוננים  לשבת,  "כולם 
לי  לזלוג  המשיכו  והדמעות  מכריז.  הדייל  של  קולו 

מהעיניים...
וידעתי כי לנצח אנחנו האימהות, נאלץ לנחות נחיתה קשה 

על קרקע המציאות. ואיש לא ירפד את מסלול המצפון.

אמא רעה
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המלצת השבוע

 לא יכולת לדחות את הטיסה שלך? המילים שלה הדהדו בתוכי וליוו אותי 
 במשך שעות ארוכות   יכולתי לוותר על הטיסה, לו רק הייתי זוכרת מראש, הייתי 

עושה זאת בחפץ לב  מה הורה לא עושה למען ילדיו? 
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"לקבלת המפקד!", נשמעה הקריאה, וכולם נעמדו. 
הרבצ"ר הרהר לעצמו שבגדול המפקד הצעיר 
החילוני והמגולח הזה צריך לעמוד בפניו, שהרי 
הוא רב, ומ"מ נראה שגם למפקד יש איזה מעמד 
,שהרי אנחנו מדברים על צבא ההגנה לישראל, נו נו, יש לדון. 
הוא שיתף במחשבותיו את ידידו הדתי שישב לידו, וזה חייך 
אליו חיוך מלא חסד, "איייי, מחשבות של בית המדרש", הוא 

אמר בגעגוע, "אם כן הבה נקום מספק!".
המפקד הצעיר הופיע כשהוא עוטה את אותה ארשת קשוחה 
השמורה למפקדים שכבר השתתפו בכמה מבצעים וקיבלו 
כמה צלשי"ם, הוא הצדיע ושיחרר את כל הנוכחים מן התנוחה 
הלחוצה הזו שגרמה לא אחת לכאב מתמשך בגבו של הרבצ"ר.
"אפשר לשבת", נשמעה שוב הקריאה, וכל הקצינים פנו 

לתפוס את מושבם.
"איפה אני?", חייך הרבצ"ר בשאלה מנומסת. 

החייל שאליו פנה גירד בפדחתו בהבעה מבולבלת, איפה 
באמת המקום של הרבצ"ר?

הוא פנה אל האחראי עליו, הלו הוא יוסק'ה ד' אחיו של 
גדי ד' רב מג"ד בשוס' תנע"צ, שזה תפקיד חשוב ממוצע 

בשנצניקים.
"איפה הרבצ"ר יושב?", הוא שאל אותו, 

יוסק'ה ד', בכלל היה עסוק עם הפלאפון שלו, הוא היה 
חייב להזמין מכונת גילוח חדשה, כי לאחרונה הקרחת שלו 
לא סינוורה מספיק את המפקדים האחרים, "אהההה....", הוא 

אמר, "וואלה לוידע, תשאל את טרוצקי".
החייל המבולבל פנה לטרוצקי שהיה בכלל הנהג של המפקד 
ושאל אותו איפה המקום של הרבצ"ר וזה שלח אותו לשימי 

פח מהמיונים.
הרבצ"ר חיכך בזקנו בהרהור, כל הקצינים כבר התיישבו 
והוא עדיין התהלך שם בחוסר מעש, בולט בדתיותו הצבאית, 
"נו נו", הוא חשב לעצמו, יש פה איזה בעיה בארגון, אולי אני 
אפנה אל הבחור הקטנצ'יק הזה בפינה שמתעסק עם העוגות, 
היי בכלל אני לא זוכר שהעוגות האלה נמצאות תחת הפיקוח 

של הכשרות...".
"תגיד לי בחורצ'יק", הוא נפנה אליו בחביביות, "מאיפה 

העוגות האלה?", 
"זה כשר כשר כבוד הרב", זרק אליו החייל, כשהוא מעיף 

מבט בזקנו הארוך.
לאחר ששימי פח הפנה אותו לעוד שני סמג"דים במיל' 
החייל החליט שזה כבר לא לעניין כי הישיבה צריכה להתחיל, 
והוא פנה אל המפקד הראשי, "איפה המקום של הרבצ"ר?", 

הוא שאל אותו והצדיע עמוקות.
"אהההה", אמר המפקד שהיה עסוק בלחצוץ את שיניו, " 

הרבצ"ר... אכן אכן, תושיב אותו שם, על השרפרף".
"אבל אהההה...", גמגם החייל, "זה לא מקום אהה... צר 

מדי בשבילו, אתה יודע הוא לא בן עשרים וזה...",
"שיעשה התעמלות", פסק המפקד בגיחוך, "סתם סתם, 
זה לא מכובד, אני יודע, אבל תראה, כבר לא נשארו מקומות 
פנויים אה? תושיב אותו על השרפרף חייל", הוא אמר וטפח 

על כתפו בידידות מזוייפת.
באופן בלתי רצוני ספר החייל את טפיחות השכם שקיבל 
מהמפקד לפי העלאות הדרגה שיוכל לקבל אם יתחבב על 

המפקד, רס"ר, סמג"ד, רלצ"ר, נקט"ר.
"אההה", הוא נפנה אל הרבצ"ר שחיכה בנימוס והביט 
בקצינים שמלאו את כרסם מכל טוב של הכיבוד החשוד שהיה 

על השולחנות, "אתה יכול לשבת פה",
"פה על השרפרף", שאל הרבצ"ר כלא מאמין, "כן כן, הוראה  

מגבוה", התנצל החייל, "פשוט לא נשארו עוד מקומות".
"אבל...", אמר הרבצ"ר, "זה לא... צר מדי?",

"אין לנו מה לעשות בקשר לזה", אמר החייל וחשב לעצמו 
אוטומטית "תעשה התעמלות". 

"וחוץ מזה" אילתר החייל, "השרפרף הזה טבול...".
"אהה", אמר הרבצ"ר , "טבול אתה אומר אה? ומה עם 

העוגות האלה - הן גם טבולות?"
"בודאי בודאי", אישר החייל ופנה משם לדרכו.

בלית ברירה התיישב הרבצ"ר על השרפרף שהוקצה לו, 
ומסתבר שהוא היה באמת קצת טבול, משום שהמכנסיים 
שלו קצת נרטבו. "בושה וחרפה", הוא חשב לעצמו והתחיל 

להתעצבן.
"טוב, כולם להקשיב כי אני לא הולך לחזור פעמיים!" 
אמר המפקד ונעמד. אנחנו הולכים עכשיו לדון בכמה נושאים 
חשובים שקשורים לאופיו המוסרי של צה"ל. לאחרונה נתקלנו 
בכמה דילמות שחייבו אותנו לעמוד על הדברים, כלומר... 
אם אנחנו רוצים שהתקשורת תרד לנו מקנה הנשימה, איפה 

שהיא יושבת חזק מאד".
 "בעיקר אם אני רוצה לרוץ בעתיד לראשות ועדה /מפלגה 

/ חברת אבטחה פרטית", הוא חשב לעצמו.
"טוב, קודם כל יש את העניין הזה של המחבלים שכמובן 
אסור לנו להרוג בשום פנים ואופן במידה שהם אינם מהווים 
סכנה, אין הבדל מבחינתנו בין הרג של אזרח לבין הרג של 
מחבל במקרה הזה, וכל סמכות שאומרת אחרת... )הוא העיף 
מבט עויין ברבצ"ר שזע על מקומו הצר באי נוחות(, דעתה 

בטילה בפני עקרונותיו המוסריים של הצבא שלנו".
"רצית לומר משהו ארוני הרבצ"ר?, כלומר יש לך עמדה 
אחרת בנושא הזה? האם להרוג גוי זה אחרת?" )המפקד סימן 

לחייל אחר להקליט את הדברים(.

הרבצ"ר בלע את רוקו ואמר "מה פתאום!", ובראשו חשב, 
"ברור שיש הבדל, אבל אתם מקליטים אותי".

"טוב, אל העניין הבא", אמר המפקד, "סרגיי זרובדוביץ' 
הוא חייל בודד, )הוא הוריד את הטון עד כדי מלנכוליה סוחטת 
דמעות(, וכל מה שהוא רוצה זה להיות שייך בצורה עמוקה 
לחברה הישראלית, מה שמצריך אותנו כמובן להעניק לו 
מעמד של יהודי מלידה, ו... כן אדוני הרבצ"ר יש לנו בעיה?",

"אההה", התכווץ הרבצ"ר במקומו הצר, הוא הרגיש שהוא 
נמצא בסביבה עויינת, "אולי לא ממש יהודים... אפשר לקרוא 

לזה חסידי אומות העולם...",
"הקלטת את זה?", שאל המפקד את החייל ללא קול, 

והרבצ"ר החל להשתעל.
" מה, מה הבעיה הפעם?", שאל המפקד וגלגל את עיניו, 
"בסך הכל חייל בודד שרוצה לקבל מעמד של יהודי, גם על 

זה יש להלכה שלך מה לומר?"
"אהה, בטח, בטח!" אמר הרב בחיוך, "להלכה יש מה 

לומר בכל תחום...",
"כל תחום?", נבהל המפקד, "אתה רוצה לומר שיש גם 
בעיה שסרגיי המסכן לא יוכל להביא אוכל מהבית? משהו 

שיזכיר לו את המשפחה שלו",
"אהה", אמר הרבצ"ר בחיוך, "הכל תלוי במה מדובר, 

ממתקים, אורז, סלט...",
"מה לגבי חזיר?", ירה המפקד.

"מה חזיר? ... אהה...", השתנק הרבצ"ר וכמעט נפל ממושבו 
הצר. הוא חשב לעצמו, "מה פתאום! בשום פנים ואופן!".

"ככה זה המנהג אצלם", רטן המפקד, "למה הכל כל כך 
קשה איתכם הדתיים? איפה הפלורליזם שלכם? למה אתם 

לא מסוגלים לקבל עמדה אחרת?",
"אנחנו מסוגלים בהחלט!", אמר הרבצ"ר בביטחון, "אבל 
יש דברים שאתם צריכים קצת להתגמש איתם... למה דוקא 

חזיר, למה?",
"כי זה מה שמזכיר לו את המשפחה שלו!", צרח המפקד, 
ועוד מילה אחת אני מוריד אותך מהשרפרף אל הרצפה תהיה 

אההה...רבצ"ף".
"טוב טוב שיהיה חזיר", אמר הרבצ"ר, "אבל רק הוא ורק 

בצנעה".
"אתם הדתיים", סינן המפקד, "נותנים לכם מקום אתם 

רוצים את כל השרפרף, מה עוד תרצו?",
"אנחנו רוצים שהצבא יהיה בעל חזות יהודית", העיז הרבצ"ר 

ונרתע אל מול המבט החמור שתקע בו המפקד.
"אני מקווה שהקלטת את זה", אמר המפקד לחייל בתקווה,

"לא אין צורך", אני הולך הביתה, אמר הרבצ"ר ופינה את 
השרפרף לבא אחריו. 
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