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שיח ציבורי חדש

תקדים.  חסר  שפל  אל  הגיעה  בישראל  הפוליטית  התרבות 
ערכי יסוד פינו את מקומם לשיח אלים, מתוכנת, שכל תכליתו 
ונורמות  עדיפויות  סדרי  ערכים,  על  לגיטימי  ויכוח  למנוע 

חברתיות ראויות.

אנחנו  שיאה  שאת  סופה  זוהי  חדש.  באירוע  מדובר  לא 
קוצרים היום. היא יונקת את מקורותיה מהקיטוב הבלתי פוסק 
בחברה הישראלית.  הקיטוב הזה אינו רק בין השקפות עולם 
מדיניות של שמאל וימין.  זהו שיא חדש בקיטוב עדתי, תרבותי, 
בין מרכז לבין פריפריה, בין מי שיש להם לבין מי שיש להם 

הרבה פחות.

הסירה  פתוח"  "קוד  בשם  הידועה  טכנולוגית  מהפכה 
המטבח  של  המבעבע  החברתי  הלחץ  סיר  מעל  המכסה  את 
ממהפכת  בחשיבותה  נופלת  שאינה  הזו,  המהפכה  הישראלי. 
הדפוס, ההשכלה והמהפכה התעשייתית, העלימה את "מדורת 
השבט" והביאה למעשה לחיזוק האלמנטים המבדלים בחברה 
תוכן  מערכי  לנהל  קבוצה  כל  של  היכולת  ואת  הישראלית 
והפצה בלתי מוגבלים באמצעות הרשתות החברתיות.  הקוד 
הפתוח העניק נגישות להפצת מידע ודעה שפעם הייתה נתונה 
רק בידי בעלי ממון. את המהפכה הזו מנצלים היטב גופי טרור 
איסלאמיסטיים לצד גורמים אנרכיסטים, שוברי שורות, מתנגדי 
המדיה  את  הממירות  לגיטימיות  אינטרס  וקבוצות  משטר 
זולה  יעילה,  סגמנטלית  מיקרו  במדיה  המוכרת  המסורתית 

ונגישה לקהלי המטרה.  
אסור להתבלבל. לא מדובר רק במדיה חדשה, אלא במדיום 
חדש לגמרי. כל אחת ואחד הופך למו"ל ולבעל עט.  אין גורם 
מרסן, אין כללי אתיקה, אין מועצת עיתונות ואין מבוגר אחראי 
או עורך. מדובר במדיה חופשית ממגבלות ולעיתים קרובות גם 

חופשית מאחריות.

היא  חווים.   שאנחנו  למהפכה  ויתרונות  מעלות  הרבה  יש 
מביאה את חופש הביטוי לשיא שלא היה מוכר עד כה. היא 
מאפשרת לבזר את כוחה של התקשורת והיא מביאה בהכרח 
פירמידת  של  בהיפוכה  מדובר  ספק  ללא  פלורליזם.  ליותר 
ההשפעה כפי שהכרנו אותה במאה ה–20.  כבר כיום חלק הארי 
מהמידע המשודר באמצעי התקשורת החזותיים בארה"ב נלקח 

מניטור הרשתות החברתיות. 

היפוך הפירמידה משנה גם את מעגלי ההשפעה והנגישות. 
המעורבות של מעצבי דעת קהל בשיח הרשתי והתלות שלהם 
כה.  עד  התאפשרו  שלא  גומלין  לאינטראקציות  מביאה  בו 
שלנו,  הציבור  נציגי  סמנטית.  רק  לא  היא  מסתבר,  ההשפעה 
השיח  את  אימצו  הפריימריז,  עידן  לתוך  שנולדו  אלה  בעיקר 
אחריות  של  נורמה  מכל  להתפרקות  משלים  כאמצעי  הישיר 

וממלכתיות.

הפריימריז הפכו את נבחרי הציבור, במפלגות שבחרו בשיטה 
המתיימרים  חברים  מיעוט  בידי  משחק  לכלי  הזו,  הנפסדת 
אינו  המתפקדים  הרכב  לרוב,  גדולה.  מצביעים  קבוצת  לייצג 
מייצג כלל את מעגל הבוחרים והוא משקף אינטרסים רחוקים 
מאלה של ציבור התומכים הרחב. השיח הרשתי אפשר לאותם 
ולהפוך  הנורמטיבי  הפירוק  במסע  להמשיך  פוליטיקאים 
ציבורית  אחריות  מכל  משוחררים   - "חופשיים"  לשחקנים 

נראית לעין.
מי שעוקב אחר התנהלותם של חלק מהפוליטיקאים ברשת 
מגלה שלא רק שאינם גורם ממתן של שיח מתלהם, הם לרוב 
בקדרה  הנוסף  הגץ  את  ומוסיפים  אותו  מניעים  אותו,  יוזמים 

המבעבעת.

בהיעדר גורם מתערב, מתקבל השיח האלים הזה כפי שהוא 
ומשמש כגלגל הינע לליבוי שנאה, גזענות, פגיעה באחר. ככל 

יותר,  גדולה  מעורבות  מעודד  הוא  כך  יותר,  מקטב  שהשיח 
מלבה יצרים ואמוציה וכתוצאה מכך מגביר את העניין ומשמש 
כלי גיוס לתומכים, עוקבים ולמתנגדים הבאים למרחץ הדמים 

הוירטואלי.



פרשת החייל היורה אלאור אזריה נידונה ברשתות החברתיות 
משחק  כלי  היה  הצעיר  החייל  המקרה.  מעובדות  במנותק 
ליצירת דעת קהל שבאה לשרת צרכים פוליטיים ומפלגתיים.  
אין זה פלא, שמיד לאחר הכרעת הדין הופנתה האש לרמטכ"ל, 
לבית הדין ולכל מי ששיקף את "הממסד" על כל המשמעויות 

הכרוכות בכך.

ברשתות  הופכת  מפגש,  נקודת  שהייתה  זו  העיר,  כיכר 
הוא  הקהל?  להורג.  הוצאות  של  מסוכנת  לכיכר  החברתיות 

מפתח אדישות - וכמו המולך, מבקש לעצמו עוד קורבן.

ליאור חורב

האסטרטג הבכיר בטור מיוחד על זירת התקשורת החדשה - הרשתות החברתיות וכיכר העיר, 
בה אין אתיקה וכללי מוסר, אך יש התלהמות ושנאה

ליאור חורב הוא אסטרטג פוליטי בכיר, בעבר מיועציו של ראה"מ אריאל שרון וכיום מלווה את שר האוצר משה כחלון
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.1
כותב ומוחק. כותב ומוחק. כך נראית המלאכה שנטלתי 
על עצמי, לכתוב כמה דברי פרידה ממורי ורבי ר' משה 
מזווית  גדלותו  את  לתאר  כיצד  מתלבט  זצ"ל.  שפירא 
בשינוי  בעצמי,  בעיקר  שעוסק  טקסט  ומגלה   – אישית 
לרגע  לנתק  ומיד מוחק. מנסה  חיי,  שחולל הרב באורח 
מלא  מאמר  עוד  ומזהה  אליו,  קשור  שאני  העובדה  את 
בסופרלטיבים על הרב שלא באמת מצליח לגעת בנקודת 

האמת אליה הוא כה נצמד. 
שוקל  מהעניין.  לרדת  חושב  אני  ייאוש  של  ברגע  אז 
להסתפק בכתיבת מאמר על פרשת ויחי, לצטט את דברי 
זרעו  "מה  כי  מת  לא  אבינו  יעקב  שבאמת  כך  על  חז"ל 
ביאר  משה  ר'  כיצד  ולהרחיב  בחיים"  הוא  אף  בחיים 
שדברי  הסביר  תמיד  הוא  מחייבת.  בצורה  אלו  דברים 
חז"ל "יעקב אבינו לא מת" זהים לדבריהם על ציבור – 
"אין ציבור מתים". יעקב לא מת כי זרעו בחיים וציבור 
מחייבת  הזו  העובדה  יעקב.  של  בניו  כולנו  כי  מת  לא 
אותנו להתנהג בהתאם. לשמור על מה שקיבלנו מיעקב 
ישראל.  בעם  שיש  הציבור  למעלת  מחוברים  ולהיות 
נהג לבקש משומעי לקחו, "האמרה  "להבין", כך תמיד 
של 'מה זרעו בחיים אף הוא בחיים', לא יכולה להיאמר 
על כל אדם שיש לו נכדים... הנכדים חיים אומנם מכוחו, 
חיים  ישראל,  כלל  אנחנו,  שלהם.  החיים  את  חיים  אבל 
את חייו של יעקב. זאת צורת אדם אמתית. אומנם אצל 
יחיד לא מוצאים צורת אדם כזו, אבל אצל הכלל – כלל 

ישראל – כן".
השבוע  לפרשת  מצוין  שמתקשר  יפה  רעיון  זה 
ולהסתלקותו של ר' משה. אבל השבוע קשה לי להסתפק 
לנסות  נפשי לשתף.  צורך  כן חש  אני  תורתו.  רק בדברי 
להסביר מי היה ר' משה. מה הוא חולל אצלי ואצל עוד 

אלפי אנשים שזכו לשתות בצמא את דבריו. 

.2
גרם למאות  ר' משה? מה  סוד ההצלחה של  היה  מה 
מן המלווים השבוע לקרוע קריעה בבגדיהם כדין תלמיד 
עדיין  מגזרית.  מדובר בהשתייכות  וודאי שלא  רבו?  על 
אברכים,  ישיבות,  בחורי  בתוכו  "מגזר" שמאגד  קם  לא 
המועצות  מברית  עולים  תשובה,  בעלי  בתים,  בעלי 
ומצרפת. מגוון רחב של אנשים חשו השבוע שאבדו את 
כל  אחריו  לסחוף  הצליח  משה  ר'  איך  הרוחני.  אביהם 
כך הרבה אנשים שונים? התשובה האמיתית והמצערת, 
היא שמאוחר מידי להסביר זאת. טובי הכותבים בעולם 
לא יצליחו להסביר למי שאף פעם לא אכל גלידה איזה 
טעם יש לה. לא הכול אפשר לתאר במילים. ההרגשה היא 
שכפי שתורה שבעל פה לא ניתנה להיכתב, כך גם עוצמת 
אפשר  אי  משה.  ר'  של  בשיעוריו  ישיבה  של  החוויה 

באמת להסביר למי שלא זכה לטעום. 

.3
יש שיאמרו )אלו שלא טעמו מהגלידה של ר' משה(, 
שעיסוק תדיר באגדות חז"ל ובנסתרות התורה, מתאים אך 
ורק למי שמילא כרסו בש"ס ובפוסקים. הסגנון המיוחד 
אינו הגישה הקלאסית של עולם הישיבות.  ר' משה  של 
מיותר לציין שאינני בר סמכא להצביע על שיטה כזו או 
אחרת כדבר הנכון, אני רק מנסה לספר מה קרה אצלי: 
בש"ס  כרסי  מילוי  של  הקריטריון  על  עניתי  לא  מעולם 

מילאתי  הרב,  של  למשנתו  שנחשפתי  לפני  ובפוסקים. 
עם  השלמתי  ודי  התורה  מלימוד  מיצוי  בתחושת  כרסי 
יותר להגדרת חז"ל "מצוות אנשים  העובדה שאני עונה 
מלומדה". למדתי מה שצריך ללמוד ועשיתי מה שצריך 
לעשות. כשהגעתי לבית מדרשו של ר' משה, חל שיפור 
וכיצד  לעשות  מה  לי  אמר  לא  מעולם  הוא  משמעותי. 
ללמוד, אבל גיליתי שסדר היום הישיבתי שלי הוא חלק 

בלתי נפרד מאישיותי ולא מעמסה עליה, חלילה.
אני זוכר שכבר בשיעורים הראשונים הופתעתי לגלות, 
שבמהלך השיעור אני נהנה להתבונן בשעון זז באיטיות. 

כביכול השגחתי על המחוגים שלא ירוצו מהר מידי. 
עשר  לפני  שמות  ספר  בתחילת  לשיעורים  נחשפתי 
שנים, ואט אט הבנתי שהרב בונה לתלמידיו מעגל שנה 
היכרות  להם  עורך  מצרים,  לגלות  אותם  מכניס  מיוחד. 
ולבסוף  ממצרים  יוצאים  ואז  רבנו,  משה  עם  מחודשת 
סיני.  הר  למרגלות  ומגיעים  סוף  ים  בקריעת  עוברים 
רצף פרשות התורה נתפס פתאום כסדרה מרתקת. לאחר 
מעמד הר סיני, כפי שנלמד במשנתו של הרב, נראה היה 
שהגענו לשיא. שהכול מותאם היטב והתמונה הושלמה. 

אבל פתאום מגיעות פרשות המשכן שעד אז היו נראות 
לי "משעממות" מתמיד )בלשון עדינה(, אבל הרב פשוט 
אחר,  משכן  אחד  לכל  תלמידיו.  בלבבות  משכן  בנה 
ערכנו",  לפי  להבין  "להשתדל  למידותיו.  בדיוק  מותאם 
את  הבין  אחד  כל  שיעור.  בכל  להתחנן  ממש  נהג  הוא 
אבל  השגתו,  ולעומק  ידיעותיו  להיקף  בהתאם  השיעור 
דבר אחד ברור לכולם: בלי המשכן סיפור יציאת מצרים 
לא נגמר. לא יצאנו ממצרים רק כדי לא להיות בה. יצאנו 

כדי להיות משהו אחר ובשביל זה צריך להתחיל לבנות.
זהו. סיימנו את פרשת פקודי. בגיל 19 הרגשתי שלמדתי 
אני  להכיר.  נעים  שמות,  ספר  בתורה.  חומש  לראשונה 

מחכה במתח לספר ויקרא. יש לי תחושה שהוא מרתק.

.4
המהפכה הרוחנית הזו התפשטה אל תוך החגים. פסח, 
וימי  פרשיות  ארבע  פורים,  חנוכה,  סוכות,  שבועות, 
עכשווית.  אחרת.  משמעות  מקבל  הכול   – המצרים  בין 
 – אחר  דבר  מכל  יותר  האישיים  לחיי  ונוגעת  רלוונטית 
ניסה להתערב בחיי האישיים.  למרות שהרב מעולם לא 
מה שלא קרה אצלי בעשרות שיחות אישיות עם משגיחים 
כדי  אישיים  לפרטים  לרדת  שניסו  מנוסים  חינוך  ואנשי 

לרומם מעט, קרה כשהרב דיבר אליי בנוכחותם של מאות 
שומעים נוספים. 

שיעוריו  את  תיבל  לא  הרב  הכול.  הבנתי  תמיד  לא 
כדי  נוספות  טכניקות  מיני  בכל  או  מרתקים  בסיפורים 
להלהיב את קהל השומעים. הוא אמר דברי תורה שיצאו 
ידיים  תנועות  בלי  הקול,  את  להרים  בלי  לבו.  מעומק 
מיותרות, הרגשנו שהוא חי את מה שהוא אומר. שהוא 

נאה מקיים ולכן נאה דורש. 

.5
אביר המחשבה, גאון המחשבה, הגאון מופלא, מקים 
עולה של תשובה והאדם הגדול בענקים – אלו רק חלק 
מן התארים שניסו להגדיר השבוע את דמותו המופלאה 
התארים  לקחו,  שומעי  אצל  זצ"ל.  שפירא  משה  ר'  של 
הללו התמצו בשתי מילים )או ליתר דיוק, מילה וחצי(: 
"ר' מוישה". די היה באזכור שמו בתוספת ר', כדי לעורר 
של  הגדלות  גדול.  אדם  של  דיוקן  דמות  תלמידיו  אצל 
גרידא  גשמית  בעין  עליו  למי שהסתכל  גם  נראתה  הרב 
צורך  תלמידיו  חשו  לא  שמעולם  הסיבה  שזו  וכנראה 
הייתה  שלו  המציאות  נוספים.  בתארים  אותו  לכנות 
הפירוש הכי קולע למאמר חז"ל: "מאן מלכי? רבנן!". 
היותו  על  העידה  כולה  ההנהגה  הדיבור,  שלו,  המראה 
ברחובות  לבד  להסתובב  לו  הפריע  לא  זה  בתורה.  מלך 
עד  ציבורית  בתחבורה  תדיר  להשתמש  ואף  ירושלים, 
לפני שנים ספורות. כשהתורה עצמה רוצה לגדל מישהו, 
היא לא צריכה עזרה אנושית. "כל העוסק בתורה לשמה, 
והווי  וממשלה...  לו מלכות  נותנת  זוכה לדברים הרבה. 
צנוע וארך רוח... ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים". 
הניגודים הללו התקיימו אצל ר' משה במלואם. המלוכה 

והצניעות. הממשלה וארך הרוח. 
ידועה  אמרה  מצטט  שור",  "עלי  בספרו  וולבה,  הרב 
מקלם(:  הסבא  של  )בנו  זיו  זאב  נחום  לר'  שמיוחסת 

"הביאור האמתי למאמר חז"ל, הוא האדם עצמו". 
ושיעורים ששמענו  פירושים  נראה שיותר מאין ספור 
ממורנו ורבנו זצ"ל על מאמרי חז"ל, זכינו באמת להבין 
מנעימות  עצמו.  באדם  מהתבוננות  כוונתם  עומק  את 

דרכיו ומתיקון מעשיו של ר' מוישה. 

.6
ראיתי  השבוע,  שפורסמו  האבל  ממודעות  בכמה 
איך  יודע  אינני  מעוון".  רבים  "השיב  שהנפטר  שציינו 
מגדירים את מה שחולל הרב אצלי ואצל חברים נוספים. 
השיב  אותם  אנשים  של  רב  ממספר  שיותר  חושב  אני 
מעוון וקירבם לעולם התורה, השיב הרב אלפי תלמידים 
ממצוות אנשים מלומדה. מה באמת יותר קשה? לשכנע 
ולהיכנס  התורה  טעם  את  ולטעום  לבוא  מבחוץ  מישהו 
כותלי  בתוך  שנמצא  מישהו  לשכנע  או  המדרש,  לבית 
זה  בית המדרש שהמקום שבו הוא נמצא שנים ארוכות 
ר'  הזו.  בשאלה  מהרהר  שבוע  כבר  אני  הנכון?  המקום 
משה שפירא חולל את שני הדברים האלה יחד. התמסר 
ומסר  שנשבו,  תינוקות  ולקרב  להציל  כדי  מאודו  בכל 
שומרי  אצל  והכמיהה  הצימאון  את  לחדש  כדי  נפשו 

מצוות שנשבו במצוות אנשים מלומדה. 

לו יכולתי לחזות בו שוב, אפילו רק לרגע, הייתי אומר 
לו מילה אחת: תודה!

מכתב פרידה – מכתב תודה

israel2meir@gmail.com :לתגובות
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ישראל מאיר



הם כל כך צעירים,
ואם הם לא יצליחו

לעמוד בתשלומים?

מרגיש לבד 
מול המשכנתא, 
והבירוקרטיה...

סניף אשדוד סיטי - שד' ירושלים 12, אשדוד
סניף הלני המלכה - רח' הלני המלכה 9, ירושלים

סניף צפת - רח' העליה ב' 4, צפת מחתנים ויש לכם הרבה שאלות?
דברו עם המומחים של טפחות!

קבעו עוד היום
פגישה עם המומחה *8860
טפחות. מס' 1 במשכנתאות

אני מנסה לא לדאוג,
אבל גם כדי לרהט 
במינימום צריך 
להוציא עוד

להתחייב על משכנתא 
שנים מראש ואם לא
יהיה כסף בעו"ש?

*מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות בנק ישראל

*8860 לפגישת ייעוץ חינם
דברו עם המומחים

אתם מוזמנים לסדנת 'משכנתאית מדוברת'
אצל המומחים של טפחות

סניף מרכז עסקים טרפון - רח' רבי עקיבא 64, בני ברק
ביום רביעי כ' בטבת )18.1.17( בשעה 20:00

לרישום לסדנא, חייגו: 077-600-4060

רוצים לדעת יותר?

אנו בטפחות, נעשה הכל על מנת שתבינו בשפה ברורה ופשוטה, מהי המשכנתא שהכי טובה בשבילכם. 
המומחים שלנו יקלו עליכם את התהליך ויעשו הכל, כדי שהילדים שלכם יצליחו להגיע לבית משלהם.* 

אני מתלבט איזו
הצעה הכי טובה,
ואין לי תשובה!
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אנחנו עם אחד
אחד.  בא-ל  מאמינים  אחת,  אומה  אחד,  עם  אחד,  אנחנו 
כך  אדמות,  עלי  אבינו  יעקב  של  האחרונים  בפרשתנו,  ברגעיו 
בניו  באו  דעתו.  חלשה  לברכה,  זיכרונם  חכמינו  לנו  מספרים 
ואמרו לו בקול גדול: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", כשם 

שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד.
ממכירת  רבות  שנים  כבר  שעברו  ולמרות  שמא  חשש,  יעקב 
האחד  טרוניה  או  תרעומת  מי  בלב  נותרה  עדיין  אחיהם,  יוסף 
כלפי האחר, דבר זה לא נתן מנוח ליעקב. מיד קמו בניו ואמרו 

לו: אנחנו אחד.
ופלגים,  קטבים  מהמון  בנוי  ישראל  עם  לדורות.  מסר  זהו 
ומהרבה מחנות ועדות, כל אחד ומסורתו הוא, כל אחד ומורשתו 
להסיר  הפערים,  בין  ולגשר  לחבר  הוא  הנכון  האידיאל  הוא. 

משוכה בין הבריות ולאחד בין הזרמים.
ביקשנו  בחדרה  הרשימה  את  כשהקמנו  ספורות  שנים  לפני 
הישיבה  ראש  מרן  ובראשם   – והם  הדור,  גדולי  עם  והתייעצנו 
הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן – פסקו כי ליבת הרשימה תהיה 

"יחד שבטי ישראל", וזה אף יהיה שמה של הרשימה.



השבוע נחת בישראל לביקור קצר הפילנתרופ היהודי מר אלי 
ובייחוד שם לו  וער לכל דבר שבקדושה,  יהודי חם  הורן הי"ו, 
למטרה ללחום ולהיאבק בכל הכוח למניעת התבוללות של עם 

ישראל.
רב  הון  ומקדיש  חולש  הוא  שבברזיל  פאולו  בסאו  מביתו 
למאבקו כנגד הנשירה מהאומה הישראלית. לדידו יש מחויבות 
במילאנו  גר,  היהודי  היכן  משנה  לא  יהודי.  להישאר   - אחת 
שבאיטליה, בניו יורק שבארה"ב, במוסקבה שברוסיה או בנצרת 
שבישראל. הוא משקיע ומקדיש את זמנו, כוחו והונו לשמור על 

הגחלת היהודית שלא תיכבה.
אור  במגדל  לבקר  רצונו  את  הביע  בישראל  ביקורו  במסגרת 
דרום  שבגן יבנה, אותו טיפח ביוזמת מורנו הגאון רבי יצחק דוד 
גרוסמן, יחד ובהשראת שותפו הנאמן – להבדיל בין חיים לחיים 

– מר זאב וולפסון ז"ל.
טקסים  אוהב  שלא  האיש  לכבוד  ערכנו  אותו  הצנוע  בטקס 
ומצטנע מפרסום, בחרנו להעניק את שם בית הכנסת שבתוככי 
הקמפוס לזכר אחיו עובדיה ז"ל, ומעתה ייקרא: "אוהל עובדיה".
הקמפוס,  תלמידי  מאות  עם  יחד  הורן  מר  ישב  ארוכה  שעה 
בתבונה  ביתם  את  לכלכל  שמבקשים  ושלמים  יראים  אברכים 
ולפני  גרוסמן.  וזוכים לכך הודות לחזונו והשראתו של הגרי"ד 
שנשא דברים דיברתי מעט בשבחו של האיש, הגם שאינו מחבב 

זאת.
ביותר  הערכות,  לפי  נאמד  הורן  של  האישי  הונו  כי  אמרתי 
ומשקיע  מפרסום  בורח  עצמו  הוא  אולם  דולר.  מיליארד  משני 
את רוב כספו בצדקה. השליחות והאתגר העומדים בפניו, אמרתי 
לכל  ישראל. לדאוג  שבטי  - יחד  היא  אחת  התלמידים,  למאות 
לכדי  ישראל  עם  את  ומאחד  זה מה שמחבר  הוא.  יהודי באשר 

היותו אומה שלמה, אומה נבחרת.



לכשנתבונן בפרשה, אמרתי בפניהם, ניווכח כי בברכותיו של 
כלל  קיבלו  שלא  מהבנים  יש  ישראל,  שבטי  לבניו  אבינו  יעקב 
בעבר.  מעשיהם  על  מרומזת  ביקורת  להיפך,  אלא  ברכה,  וכלל 

הלזאת ברכה ייקרא?
האב,  של  המסר  מהברכה,  חלק  היא  גם  שהביקורת  מסתבר 
השליחות של המנהיג היא חלק שהופך את הבנים, שבטי ישראל 

יחד.  של  מרהיב  לפסיפס  פאזל שהופכים  חלקי  אלו  לשלימות. 
זוכים הם להיות אחים  דווקא לאחר הביקורת ותיקוני הדרכים, 

מושלמים. כאיש אחד בלב אחד.
על כולנו יש ביקורת. רגילים לומר כי מי שלא עושה לא טועה. 
המבורכת  מהעשייה  מוריד  לא  זה  אבל  וטועים.  עושים  אנחנו 
אנחנו  ככה  רק  כי  ולטעות.  לעשות  ולפעול,  להמשיך  ומהצורך 

מושלמים.


דרך  ובאיזו  ויהדות"  "מדעים  שיטת  מהי  נשאל  אני  לפעמים 
השקפתית אני דוגל? אני תמיד אוהב לומר כי השיטה שלי בבית 

הספר היא: מכלול הדעות.
משפחתי  כלפי  ברורה  והנהגה  ושיטה  דעה  יש  עצמי  לי 
וקרוביי, אבל זו לא השיטה אותה אבחר לנהוג בבית הספר. כאן 
יש קיבוץ של מסורות, כינוס של דעות, מגוון של מורשות – ואני 
משתדל לכבד את כולם ולתת ביטוי ובמה לכולם. הדעה שלי היא 

לתת לכל הדעות מקום של כבוד.
בהקשר לזה שמעתי אמרה נפלאה מרבה של קוממיות, הגאון 
שנת  שמירת  עניין  את  שחידש  מי  זצ"ל,  מנדלזון  בנימין  רבי 
השמיטה בישראל, דרש בפרשה על פי דרכו: למדנו שיוסף בא 

והוא  הגדול,  הסבא  בפני  להתברך  ואפרים  מנשה  בניו  שני  עם 
מציב את מנשה הבכור מימין ואת אפרים משמאל. אמנם יעקב 
מבקש לברך קודם את הקטן יותר ולכן משכל את ידיו וכך מברך 

את הנכדים.
כל מפרשי התורה מתקשים למה זה היה צריך לשכל את ידיו 
ולא יכול היה לבקש מהם: נכדים יקרים, תחליפו את מקומותיכם, 

מנשה תעבור לשמאל, אפרים לימין?!
יש כאן לימוד מוסר אדיר: יעקב אבינו אומר, נכון, אני סבור 
אחרת מבני יוסף, השיטה שלי שונה, הדעה שלי אומרת שאפרים 
יש צורך לברכו קודם. אבל  ולכן  ויהיה מעל מנשה  יגבר  הקטן 
אני  בעצמי.  קודם  השינוי  את  אעשה  אחרים,  לחנך  בא  כשאני 

אשכל את ידיי ולא אבקש מבני לשנות את שיטתו הוא.
"כמים  שונות,  ודעות  שיטות  לכולנו  עבורנו.  חיים  דרך  זו 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", אבל אנו לא אמורים לכפות 
את דעתנו על הזולת, אלא להתאמץ ובאופן מושכל לשלב בין כל 

השיטות לתפארת.
 

יחד שבטי ישראל 
שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

האתגר הגדול שלנו הוא לשמר את אחדותו של העם היהודי  וגם: הלקח שלימד אותנו יעקב אבינו 
על ריבוי דעות והתחשבות בדעתו של הזולת



המבצע בתוקף עד ה-17.01.17 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית 
לכל פריט 4 יח’ לסניף המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון 
המוצרים מוצגים בנק’ המכירה. למשלמים במזומן וכרטיסי אשראי בלבד

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

ברשת הגדולה במגזר
מחסלים את מלאי 2016 וזו ההזדמנות

שלכם ליהנות ממגוון מוצרים במחירים מדהימים

המטרה:
חיסול
מלאי
2016

בטרקלין חשמל כהלכה

פותחים שנת עסקים חדשה

המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה
המבצע לשבוע הקרוב בלבד

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר

 ₪ 4,790  ₪ 5,890
 מקרר בקו מקפיא תחתון, 554 ליטר, תא קירור: 394 

 B  ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 160ליטר נפח איחסון,
דירוג אנרגטי

 ₪ 3,490  ₪ 4,099
 מקרר בקו מקפיא עליון, 519 ליטר נטו, תא קירור: 394
 ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 125 ליטר נפח איחסון,

דירוג אנרגטי B׳

 ₪ 1,490  ₪ 1,765  מקרר לנקו, 302 ליטר, נפח תא קירור: 238 ליטר, נפח
B תא הקפאה: 64 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,100 מקרר לזוגות צעירים, נפח תא מזון 186 ליטר, נפח
C כללי 238 ליטר, תא הקפאה 40 ליטר, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,090  ₪ 1,320  מקפיא 6 מגירות, נפח ברוטו 219 ליטר, נפח נטו 209
C ליטר,  דירוג אנרגטי

 ₪ 550  ₪ 690 C מקרר משרדי פוג’יקום, 90 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 499  ₪ 599 C מקרר מיני בר סלמור, 50 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 2,890  ₪ 3,290
 תנור בנוי דו תאי בקו, תא אפיה עליון 35 ליטר, תא אפיה

 תחתון 65 ליטר, תנור מהדרין בהשגחת הבד”ץ העדה
A החרדית המאושר לשימוש בשבת, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,430 A תנור בנוי רוזייר, נירוסטה, נפח 67 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,320  תנור אפיה משולב לנקו, 4 להבות גז, נפח תא אפיה 45
B ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,390  ₪ 1,610  תנור אפיה משולב לנקו, טורבו, נפח תא אפיה 45 ליטר
A דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,490  תנור בנוי קונסטרוקטה, נירוסטה, נפח תא אפייה 67
A ליטר, דירוג אנרגטי  

 ₪ 1,390  ₪ 1,540 A מדיח כלים רחב בקו, לבן, 4 תכניות הדחה, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,590  ₪ 1,875  A 6 ק”ג, 1000 סל”ד, דירוג אנרגטי ,LG מכונת כביסה

 ₪ 2,490  ₪ 3,099 מכונת כביסה 8 ק”ג, פתח קדמי בוש
A 1200 סל”ד, צג גדול, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,250  ₪ 1,430 C דירוג אנרגטי ,AEG מייבש כביסה 7 ק”ג+ חיישני לחות

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר
 ₪ 1,490  ₪ 1,650 C מייבש כביסה  8 ק”ג + קונדנסור, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,090 C מייבש 7 ק”ג אלקטרולוקס, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,320 A דירוג אנרגטי ,COP 3.8 BTU 8200 ,מזגן עילי אלקטרה  

 ₪ 259  ₪ 319 מיקרוגל מכני

 ₪ 139  ₪ 179 טוסטר לחיצה גרץ, נירוסטה

 ₪ 59  ₪ 69 טוסטר סנדוויץ’ משולשים

 ₪ 259  ₪ 289 מסחטת פירות קשים גרץ

 ₪ 179  ₪ 249 רדיאטור 9 צלעות גרץ

 ₪ 59  ₪ 89 מפזר חום שוכב/עומד גרץ

 ₪ 1,190  ₪ 1,490 מגהץ קיטור טפאל

 ₪ 179  ₪ 249 מיחם חשמלי 60 כוסות נסתר

 ₪ 189  ₪ 229 מנורת שבת טופסון

 ₪ 149  ₪ 179 נפת קמח חשמלית

 ₪ 249  ₪ 299 מכשיר פנקייק 6 יחידות סול

 ₪ 199  ₪ 239 מכונת גילוח פיליפס

 ₪ 499  ₪ 599 מערכת סטריאו מיקרו פנסוניק

 ₪ 299  ₪ 379 מערכת סטריאו ניידת פנסוניק

 ₪ 950  ₪ 1,220 מיקסר מייג’ור קנווד

 ₪ 449  ₪ 499  IXUS 175 ,מצלמה דיגיטלית קאנון

 ₪ 629  ₪ 699 IXUS 275,  קאנון WIFI מצלמה דיגיטלית

 ₪ 35  ₪ 59  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 16GB דיסק און קי 

 ₪ 49  ₪ 79  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 32GB דיסק און קי 

5 ימים אחרונים
אל תפספסו!
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לחבק את החרד"ק
לא  מזקן  כבדו  ישראל  "ועיני 
אליו  אותם  ויגש  לראות,  יוכל 

וישק להם ויחבק להם" )מח, י(

קשר  איזה  הקדוש,  החיים  האור  הקשה 
ישראל  שעיני  זה  בין  לכאורה  יש  ושייכות 
כתוב  מדוע  וכן,  הבנים?  לברכת  מזקן  כבדו 
"וישק להם" ולא וישק אותם? ופירש, שכיון 
במקום  שלא  מחבק  היה  מזקן,  עיניו  שכבדו 
חיבוק ומנשק שלא במקום הנישוק, ולכן אמר 

"להם" ולא "אותם", והבן, עכ"ד.

בדך כלל כאשר האור החיים כותב "והבן", 
יבוא  מי  נשגבים, אך  כוונתו שיש פה סודות 
פינקוס  הגרש"ד  אומר  מ"מ  קדושים,  בסוד 
זצ"ל, ננסה לבאר על דרך הפשט את המובן 
של חיבוק שלא במקום חיבוק ונשיקה שלא 

במקום נשיקה.

מנשיקות  "ישקני  השירים  בשיר  נאמר 
פיהו", ופירש"י, "לפי שיש מקומות שנושקים 
על גב היד ויש על הכתף – ואנו מבקשים פה 
אל פה", וצריך להבין מה העניין של פה אל 
יש  ונראה לבאר שכמנשקים פה אל פה  פה. 
כאן שתי נשיקות, כל אחד נותן נשיקה ומקבל 
]ואולי משום כך לשון הכתוב  נשיקה כנגדה 
"נשיקות פיהו" –  ולא "נשיקת פיהו" לשון 
ישראל  שעם  תורה,  במתן  היה  וזה  רבים[, 
אמרו "נעשה ונשמע",  וכנגד זה הקב"ה נתן 

להם את התורה.

"וירא  כתוב  בתחילה  כאן  בפרשתנו  והנה 
ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה", ופירש"י, 
לפי  ממנו,  שכינה  ונסתלקה  לברכם  "ביקש 
מאפרים,  לצאת  ואחאב  ירבעם  שעתידים 
ויהוא ובניו ממנשה, 'ויאמר מי אלה' – מהיכן 
יצאו אלו שאינן ראויין לברכה", כלומר, ראה 
ירבעם,  לצאת  עתידים  יוסף  שמבני  יעקב 
אחאב ויהוא, ואם כן, מה יש לו לנשק אותם 
לא  בחזרה?  מהם  יקבל  מה  וכי  ולחבקם, 
נשיקה ולא חיבוק אלא ההיפך! לכן לא רצה 

לברכם, עד שיוסף התפלל על כך.

ישראל  "ועיני  כתיב,  מכן  לאחר  אמנם 
אותם  "ויגש   – מכך  וכתוצאה  מזקן",  כבדו 
אליו וישק להם ויחבק להם", כלומר, מחמת 
הזקנה, שעניינה חסד ואריכות אפים, מעתה, 
ראויים  שאינם  אלה  את  יעקב  ראה  לא  שוב 
לברכה וניאות לברך את בני יוסף למרות שידע 

שלא ישיבו כגמולו הטוב.

נשיקה,  במקום  הנישוק  ענין  כן,  אם  זהו 
מחזיר  הנשיקה  שמקבל  באופן  לנשק  היינו 
גם הוא נשיקה, ומקבל החיבוק מחזיר חיבוק, 
של  בסוגיה  מדרגה  עוד  יעקב  חידש  וכאן 
נשיקה,  במקום  שלא  גם  לנשק  החביבות, 
היינו גם כשהמקבלים לא יחזירו אהבה, מ"מ 
אהבה  עליהם  ולהשפיע  ולנשקם  לחבקם 

וברכה.

וזה מה שאמר האור החיים הק', שחיבקם 
ראויים  שאינם  שהגם  חביקה,  במקום  שלא 
שאינם  משום  ולנשיקה  לחיבוק  לברכה, 

מחזירים אהבה, מכל מקום בירך אותם.

אלעד  העיר  חוותה  )מוצ"ש(  השבוע, 
שנים  של  פטירתם  עם  ביותר  קשה  טרגדיה 
ההלוויה  מראות  מחרידה,  בתאונה  מבניה 
שני  מדמעות,  יבשה  אחת  עין  השאירו  לא 
בחורים צעירים עוד בטרם השלימו את שנת 
זכו וחזרו מסמינר של ערכים  ה-20 לחייהם, 
להתרוממות  זכו  בו   - השבוע  בסוף  שנערך 
להוריהם  סיפרו  כך  דופן,  יוצאת  רוחנית 
במוצ"ש. בחורים אלו שמסלול חייהם לא היה 
קשיים  מעט  לא  עם  והתמודדו  קונבנציונלי 
ל"וישק  זוכים  היו  אם  ספק  ללא  בבחרותם, 
החינוך  מוסדות  מצד  הן  להם"  ויחבק  להם 
הסביבה  מצד  והן  בצעירותם  למדו  בהם 

החברתית, היה מסלול חייהם שונה בתכלית.

'הנוער  לתופעת  נחשפים  אנו  לצערנו 
המתמודד' בכל רבדי החברה, וככל שנטאטא 
בכל  פורצת  היא  לשטיח  מתחת  זאת  סוגיה 

ושם  פה  אכן,  רחובותינו,  את  ושוטפת  עוזה 
צצות להן מסגרות בבחינת 'בית חולים מתחת 
אמיתי  שורש  טיפול  שנדרש  בעוד  לגשר', 
במערכות החינוך על כל שלביהן, הדור הזה 
מתמודד עם בעיות שלא היו קיימות בחברה 
שלנו בשנים עברו, כיום כל ילד ובחור שנמצא 
במסגרות החינוכיות "קדוש ייאמר לו", ועלינו 
כהורים ומחנכים להעניק לו אהבה וחום ללא 
גבולות, ולהרבות בתפילה לשלומו וכולי האי 

ואולי...

על המילים בפרשתנו "ולבן שיניים מחלב" 
ע"ב(  )קי"א  כתובות  במסכת  חז"ל  אומרים 
ממשקהו  יותר  לחברו  שינים  המלבין  "טוב 
וכחום  חם,  קיץ  יום  לעצמנו,  נתאר  חלב", 
היום, במרכזה של עיר חמה ולחה, עומד לו 
לעוברים  קרים  מים  ומחלק  חסד  בעל  יהודי 
איזו  שלו!  בעוה"ב  לקנא  ממש   – ושבים 
משקה  אדם  שאותו  לעצמנו  ונתאר  מצוה! 
חלב קר לכל דכפין – חלב לא רק מרווה את 

הצמא אלא גם נותן חיים ובריאות.

הקדושים,  חז"ל  למדונו  זאת,  כל  ועם 
לובן  את  לו  ומראים  למישהו  כשמחייכים 

כמה  שמחה,  מקרינים  מקום  ובכל  השיניים, 
שמחה מאצילים על הסובבים אותנו.

מהתופעה  ולהתעלם  לסיים  אפשר  אי 
נחשפנו השבוע בעיר אלעד,  הבזויה שאליה 
כאשר על מודעת האבל של אחד מהנערים/

שכנה  "חרד"ק",  המילה  נרשמה  חיילים, 
שגרה בסמוך ראתה זאת, רצה לביתה להביא 
צריך  וטמטום  לב  רוע  כמה  ומחקה,  טיפקס 
להיות לרושם מילים אלו. אך אם לא די בכך, 
לאחר שהוחלפה המודעה הזו במודעה חדשה, 
טרח מישהו נוסף או אותו חולה נפש למחוק 
במקומה  ולרשום  רב"  "בצער  המילה  את 

"בשמחה", ולקנח שוב במילה "חרד"ק".

וחובתם  עבודה,  הרבה  לנו  יש  חברים, 
לצאת  הציבור  ואישי  מחנכים,  הרבנים,  של 
נצטרך  שלא  כדי  זו,  קיצוניות  כנגד  בפומבי 
יותר  קשות  תופעות  על  חלילה  להצטדק 
בעתיד שלא נוכל לומר עליהן "ידינו לא שפכו 

את הדם הזה".

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל קריספל

סגן ראש העיר אלעד מבכה את אובדנם של שני נערים מתמודדים שמסלול חייהם יכול היה להיות שונה 
בתכלית  וגם: על רוע לב וטמטום

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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זה פשוט מצחין

השאלה שעומדת על הפרק היא פלילי או 
לא פלילי? כתב אישום - מתחייב או עדיין 
או,  ועניינית  הדוקה  פרי-חברות  זה  לא? 
נוקבות  שאלות  ואסור?  מורעל  פרי-שוחד 
היום  סדר  על  עולות  ניצבות,  שעומדות, 
הדחוסה  האווירה  על  ומקשות  הציבורי 

במדינתנו העסוקה מדי. 

השיח  את  מזהם  מצחין,  מסריח,  שזה 
ובושה  חרפה  מאליו.  ברור  זה  והאווירה 
למנהיגים ולפוליטיקאים ומועקה לאזרחים. 

רפובליקת בננות בהתגלמותה.

כבוד רוה״מ, בציניות בוטה, אך בחישוב 
איל  את  אליו  מזמין  ותכליתי.  קר  כדאיות 
מידיעות  נוני-מוזס  נפשו,  שנוא  התקשורת 
אחרונות ועוד, ומקליט את השיחה בחשאי!

מידה.  קנה  בכל  חמורה  השיחה 
ואמינות  מקצוענות  עיתונות-חופשית, 
בנזיד  נמכרים  לכאורה,  ודיווח  בסיקור 
ומלחמה  להטבות  הבטחה  תמורת  עדשים, 
מצד  העסקיים  חקיקה במתחרים  באמצעות 
העסקה  של  השני  כשהצד  הפוליטי,  הצד 
המלחמה  הפסקת  מבטיח:  המחפירה, 
מוטה  סיקור  מוכחשת.  שאינה  האישית 
מטעם  עיתונאים  ושילוב  הכנסת  לטובה! 
ואפילו קידום עניינים לא ענייני, שיבטיח את 

המשך הקדנציות והשלטון לצד הפוליטי.
 

זו  הון-שלטון.  מיחסי  יותר  הרבה  זה 
תקשורת מגויסת החוטאת לתפקידה, מוכרת 
מתחייבת  ולשקר,  לחרפה  ביודעין  עצמה 
בהתאם  דעת-הציבור  את  ולכוון  להטות 
בכל  בגידה  הטייקון.  של  כספי  לאינטרס 
ציבורית,  וביקורת  חופשית  תקשורת  ערכי 

כבוד מקצועי, וכבוד המקצוע והאיש.

השקר  מכולם.  הגדולה  ההשחתה  זו 
המערבי  בעולם  ורע  אח  הנורא. ללא 
חפצים  שאנו  הגדולה  בארה״ב  הדמוקרטי. 
וכלי  עיתונים  ישנם  אליה,  להידמות 
ברור  נוקשה  אידיאולוגי  קו  עם  תקשורת 
מראש. שם הקורא יודע לעשות לעצמו את 
והסיקור  הנתונים  של  והפרשנות  הניתוח 
לאור הקו האידיאולוגי המזוהה מראש. גם 
תקשורת  כלי  הקפיטליסטית,  בארה״ב  שם 
אובייקטיביות  על  השומרים  ועיתונות 
נוקשות  מידה  לאמות  מחויבים  לכאורה, 

וחד משמעיות.

השאלה שאני שואל את עצמי. איך זה היה 
אמור לקרות, לו העסקה הייתה מתממשת? 
הטייקון נוני-מוזס, יוריד הוראה לעיתונאים 
נחום ברנע, סימה קדמון, אמנון אברמוביץ 
ואחרים - חברים. משנים קו! באמת? רביב 

דרוקר, שנוא נפשם של בית משפחת נתניהו, 
יקבל הוראה. ינמיך את הראש, סבר וקיבל? 

למה התכוון נוני-מוזס בהצעותיו המגונות 
כך  כדי  עד  להתבצע?  אמור  היה  זה  ואיך 
התקשורתית  והתבהמו  הביצה  התבהמה 
כך  בישראל,  והעיתונאים  התקשורתנים 
שניתן לחלק להם הוראות הפעלה וביצוע? 
ברורה,  אג׳נדה  עם  מכובדים  עיתונאים 
הוראות  לפי  עצמם  ״ימכרו״  שנים,  לאורך 

הטייקון, משלם המשכורת? אתמהה. 

כשהזמין  ראה״מ,  כבוד  חשב  מה 
וכשהקליט? קו ההגנה שמובילים מקורביו, 
בדיעבד ומחוסר ברירה - נכון, הוא הקליט! 
סוף  סוף  להוכיח  בכדי  מכונן,  בכוונת  אך 
הטייקון  נגד  הימים  משכבר  טענותיו  את 
בעגה  שנקרא  מה  ושיטותיו.  נוני-מוזס 
מובהקת.  ברירה  חוסר  טענת  המשפטית, 
רוה״מ  טרח  למי  ובוערת.  זועקת  השאלה 
ליועץ  אתה  רץ  הוא  הקלטת?  את  לחשוף 
המדינה?  לפרקליט  לממשלה?  המשפטי 

ליועץ המשפטי של משרד רוה״מ? 

חוקרי  ידי  על  במקרה!  נחשפה  הקלטת 
אחרת,  פרשיה  שחקרו  ישראל  משטרת 
על  ידע  הממשלה  ראש  כבוד  קשר.  ללא 
חומר הנפץ שנמצא במגירות מסוימות, אך 
בחר להתעלם משיקוליו האישים, הברורים 
על  עלתה  לא  שהמשטרה  עד  כאב.  עד 

לא  גם  הוא  ״במקרה״,  המפלילה  הקלטת 
כיום,  בכדי.  ולא  שימוש  בה  לעשות  טרח 
דינו  עורכי  נתניהו,  ובדיעבד,  לאחר מעשה 
ומקורביו בוחרים בקו ההגנה היחיד שנשאר 

בידיהם. 

הזיהום והחרפה למקצוע העיתונות, כפי 
ע״י  המוצעת  בעסקה  ומשתקף  שהתגלה 
מצדיקים  לא  נוני-מוזס,  התקשורת  טייקון 
ומצילים את כבודו של רוה״מ, שהיה שותף 
שראש  ברור  כיום  הבשילה.  שלא  לקנוניה 
הממשלה לא חשפה לאור השמש וגילה את 
אזני האנשים האמונים על חוק וסדר במדינת 
והמתחייב. חקירה  הנכון  בזמן  ישראל 

מתבקשת. 

יסוד פלילי, והצדקה  יש בזה  אמת, באם 
היועץ  יקבע  השעיה,  ואולי  אישום  לכתב 
זה  באם  הבג״ץ  ואולי  לממשלה  המשפטי 
ולא  מסריח  מצחין,  שזה  לפתחו.  יתגלגל 

ראוי - זה ברור.  

הבעיה המרכזית אינה מוסריותו ואמינותו 
של כבוד ראש הממשלה. הבעיה הינה סדר 
ושעות  עתותיו  את  ממלא  הוא  ובמה  יומו 
היומיומי  עיסוקו  עיקר  במה  עבודתו! 
במדינה מוקפת אויבים כמו מדינת ישראל, 
ביטחון  בעיות.  ומבחר  שלל  עם  מדינה 
ובמה  ומחוץ,  מבית  בעיות  כלכלי,  אישי, 

עסוק כבוד ראש הממשלה?

הפירמידה השלטונית,  מי שעומד בראש 
מכהן במקרה של בנימין נתניהו גם כשר חוץ, 
שר התקשורת ובוודאי פספסתי עוד תיק או 
שניים. למרות שלל עיסוקיו ותפקידיו, הוא 
אישיים  בעניינים  לבקרים,  חדשות  עסוק 
ומשפחתיים, חשדות לניקיון כפים, הסברים 
על  כפלילים  שנחשדים  למעשים  בדיעבד 
מקורבים  העדפת  ואשתו,  ביתו  אנשי  ידי 
לא  שהוא  בעניינים  פוסקת  בלתי  ובחישה 
אמור לעסוק בהם. סיפורי גלידות ושמפניה, 
את  להעמיס  כיצד  וחישובים  חשבונות 
הוא  מתי  הציבורית,  הקופה  על  הוצאותיו 

מספיק להתעסק בענייני המדינה?

להיות  אמורים  אנו  מכך  ורק  מכך 
מודאגים! לא לישון בלילות.  

להיות  טובה  סיבה  לנו  יש  בהחלט 
בלחץ  שבירה  סף  יש  לברזל  גם  מודאגים. 
מתמשך ובלתי סביל. נתניהו אדם חזק. הוא 
כבר הוכיח זאת. השאלה עד מתי? והאמנם?

ראש הממשלה נבחר על ידי העם שמודע 
בקלפי.  דברו  את  אמר  ועדיין  לחשדות 
מאפשר  שלא  חוק  לחוקק  חייבים  האם 
לא  חקירות  מכהן,  ממשלה  ראש  לחקור 
לאחר  לדחותם  שניתן  כאלו  או  מהותיות 
נסבל  בלתי  הנוכחי  הקדנציה? המצב 
הזמן  הגיע  לכך.  מודעים  כולם  בעליל! 

לשנות ולעשות מעשה. 

עו"ד יצחק שיינפלד

ההקלטות של נתניהו ומוזס מדיפות ריח מזוהם – גם אם לא פלילי, איך בדיוק היה מתנהל הסכם 
כזה לו היה מתקדם לביצוע?  וגם: מתי נתניהו פנוי לנהל את המדינה

אאאאאאאאאאאאאאא
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מתעבר על ריב

לרדאר  ומתחת  האחרונה  בתקופה 
התקשורתי מתנהלת לה מערכה קורעת לב 
בעניין ביטול הגט בצפת, במקרה זה עומדת 
בהכרה  אינו  שבעלה  אומללה,  אישה  לה 
ובפועל הייתה אמורה להיות עגונה לכל ימי 

חייה - או עד לאחר אריכות ימי בעלה.
בבית  הרכב  המדוכה  על  ישב  זה  במצב 
יצירתי  פתרון  וחיפש  בצפת  הרבני  הדין 
למצבה, ואכן בסופו של יום, יצא תחת ידי 
דין המשחרר בפועל  בית הדין הרבני פסק 
את האישה מעגינותה. לפתע מ"שום מקום" 
מופיע לו מר ראובן כהן שאינו קשור לתיק 
באופן  לא  הזוג,  בני  את  הכיר  לא  ומעולם 
להליכים  צד  ואינו  עקיף,  באופן  ולא  ישיר 
כלל, והוא מערער על  פסק הדין, פשוט לא 

יאמן! 
אף בראיון שנערך עמו ברדיו לא ידע מר 
כהן להסביר מה המניע שלו, מי ומה עומד 
באותה  האובססיבית  מלחמתו  מאחוריי 

מסכנה.
יתירה מכך, כסיוע במלחמתו, לקח ייצוג 
משפטי על ידי עו"ד פרטי אשר פנה לבית 
הדין הגדול על מנת לערער על פסק דינו של 
אותה  כי  היא  שתקוותו  האזורי,  הדין  בית 

אישה מסכנה תישאר עגונה עד סוף ימיה. 
אינני נכנס לשיקוליו של בית הדין הגדול, 
כאשר על פי ההלכה הרי מצווה לדיין לחזור 
קטונתי  כן  ועל  טעות  של  במקרה  דינו  על 

מלהביע דעתי בעניין הלכתי. 
דברים  במצב  לגמרי.  אחרת  הנה  הבעיה 
במערכת  מתקיימים  הדיונים  כאשר  רגיל, 
או בבית הדין הממלכתי,  המשפט הרגילה 
הצדדים שבתיק, הם ורק הם יכולים להגיש 

ערעור. 
לא מצאנו במקומותינו שצד ד' יערער על 
גט בין בני זוג ובוודאי אם היה מקרה שכזה, 
במזכירות  הבקשה  הגשת  בשלב  כבר  הרי 
והפקידה  שכזה,  ערעור  מתקבל  היה  לא 
הייתה מבהירה בתקיפות כי אין לאותו אדם 

"זכות עמידה" בתיק. 
ביותר  תמוהה  לעיל,  האמור  לאור 
העובדה כי אותו מר כהן פונה לעו"ד אשר 
מגיש ערעור לבית הדין הגדול, שמשתווה 
והערעור  העליון,  המשפט  לבית  בסמכותו 
הוא  מערער  אותו  כאילו  במערכת  מתקבל 

חלק אינטגרלי מההליך.
מתגלגל  התיק  כאשר  גוברת  התמיהה 
במסדרונות בית הדין הגדול ולפתע באופן 
כי כל  ניתנת החלטה "משום מקום",  חריג 
זה,  בתיק  ידונו  הגדול  הדין  בבית  הדיינים 
עצמו  את  שואל  לא  אחד  אף  פחות!  לא 
בכלל  התיק  וכיצד  "החגיגה"  החלה  כיצד 
ולהרכב  הגדול  הדין  בית  של  לפתחו  הגיע 
בהליך  שמדובר  ספק  אין  כאשר  מורחב, 

חריג שאינו מתרחש לעיתים קרובות.
יקר,  הנו הליך  לוודאי  קרוב  הליך שכזה 

אך אותו "מערער" ממשיך לעמוד "כחומה 
אומללה  אותה  של  חרותה  בין  בצורה" 
לבין הגט, כאילו בא הוא לתקן את תחלואי 
מושבו  ממקום  הוא  נועד  וכאילו  העולם; 
באופן  להתערב  להליך(  )זר  פרטי  כאדם 
מצידם  הם  אשר  אנשים  של  בחייהם  בוטה 

מעולם לא ביקשו את עזרתו.
ואף  תורה  ביטל  כהן,  ראובן  מר  אותו 
מגיע לבג"צ על מנת להשמיע את טיעוניו, 

תוך ששוב הנו מיוצג ע"י עו"ד.
את  ביקרו  העליון  המשפט  בית  שופטי 
תנאי  על  צו  והוציאו  בחריפות  ההליך 
כאשר מר כהן התקשה עד מאוד לשכנע את 

השופטים בטענותיו.

השאלה הנשאלת, שעליה אין לי תשובה, 
עצמה,  את  תבדוק  המערכת  באם  טוב  אך 
כיצד בית הדין הגדול הכניס עצמו למערכה 
מיותרת, וכיצד מר כהן ראובן הצליח להביא 
את בית הדין לעמדה בו מוטחת עליו ביקורת 

מכל עבר ובשביל מה?
אין ספק כי בעולם ובמערכת המשפט לא 
תמיד הצדק מנצח, ובהחלט יש מקום לערער 
כי  בטוח  בתיק  שצד  במקום  דין,  פסקי  על 
הרוויח  מה  זה  במקרה  אך  עוול,  לו  נעשה 
אותו ראובן כהן, מעבר לחילול השם והכאב 
העצום אשר גרם הוא לאותה אישה אומללה 

שכל חטאה הנו רצונה לצאת לחירות.
בעולם המשפט בתחום דיני החוזים, קיים 

זה  מונח  המתערב';  'הטרדן  המכונה  מונח 
בא לתאר מצב דברים במסגרתו, לעת כריתת 
הסכם מופיע 'טרדן' עלום כלשהו שמתערב 
ומחווה דעתו ביחס לחסרים ולקונות בהסכם 

– לו הוא אינו צד ושאינו נוגע אליו כלל.
טרדן  אותו  קרם  זה  במקרה  כי  נדמה 
מתערב את דמותו של מר ראובן כהן, אשר 
בחר להתערב בנושא לו לא. השאלה היותר 
גדולה היא האם מר כהן היה אביה או אחיה 
היה  אז  גם  האם  מסכנה,  אישה  אותה  של 
היה  שמא  או  עגונה  תישאר  בתו  כי  נלחם 
האזורי  הדין  בית  החלטת  את  מקבל  הוא 

בשמחה!?
על כך כבר נאמר "אדם לאדם זאב".   

עו"ד משה יצחק אוסדיטשר

עו"ד משה יצחק אוסדיטשר מתקשה להבין מאין צץ המערער בפרשת העגונה בצפת, כיצד הוא 
שייך לתיק ומדוע לא נדחה על הסף לפני שהתעוררה הפרשה
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לא קם
עשרות אלפים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי 
משה שפירא זצ"ל, מגדולי אנשי המחשבה ומרביצי 
התורה בדור האחרון  'כל ישראל' שוחח עם כמה 
מבכירי התלמידים, רבנים ומוזיקאים, פילוסופים 
ואברכים, שמבכים את היתמות הנוראה ומנסים 

לשרטט קווים ל'רבי משה' שלהם ולשיעוריו הנכספים 
 השליטה בקבלה, קירוב יהודי רוסיה, הביקורת על 

המגזר והנהגות בריסק
| חיים פרידלנדר |

"בי משה זה לא סיפור, רבי משה 
ששמענו  המשפט  זה  מהלך",  זה 
השבוע שוב ושוב מתלמידיו של 
זצ"ל,  שפירא  משה  רבי  הגאון 
עבור  לדמותו  קווים  לשרטט  כשניסינו 
הרבים,  התלמידים  ישראל'.  'כל  קוראי 
שהופתעו אחרי פטירת רבם לגלות עד כמה 
הם רבים, התקשו לספר על דמותו, ולא רק 
בגלל האבל הכבד בו היו שרויים. "הייתה 
יושב  היה  לא  הוא  מלכות,  של  הנהגה  לו 
ליבו  צפונות  את  חושף  סיפורים,  ומספר 
"מי  מתלמידיו.  אחד  הסביר  לתלמידים", 
לכם,  להגיד  יכול  לא  אני  משה,  רבי  היה 
כן",  זה  בשבילי,  משה  רבי  היה  מי  אבל 
את  יש  תלמיד  ולכל  אחר.  תלמיד  מסביר 

המבט שלו, את ההבנה שלו.
"הכלל הגדול שלו היה חוקי האינטלקט, 
טיפשות,  של  בדל  כל  טיפשות.  שנא  הוא 
הרב  תלמידו  מסביר  אותו",  הרגיז  ממש 
בלארוס  של  הראשי  רבה  אוריצקי,  סנדר 
אבל  מובלג,  אדם  היה  משה  "רב  לשעבר. 
היית יכול לקרוא מהפנים שלו כל כך הרבה 
דברים, כשהיה נשאל שאלה טיפשית היית 

יכול לראות את הסבל בפניו".
לטיפשות,  השנאה  האינטלקט,  בגלל 
לנבערות ולעדריות, רבי משה לא היה עונה 
נותן  היה  תשובות לשאלות שנשאל, "הוא 
פתח לעולם. מראה לך את הדרך, אבל לא 
"הוא  אוריצקי.  הרב  מגדיר  אתך",  הולך 
שמחובר  תינוק  לא  מבוגרים,  אנשים  גידל 
"בציבור  נוסף.  תלמיד  מסביר  לאימו", 
החרדי מקובל לשאול רב על כל דבר קטן, 
לתלמידיו  בתשובותיו  הדגיש  משה  רבי 
שהתלמיד  רצה  הוא  כזה.  לא  שהוא 
בעצמו".  לבחור  לעצמו,  לענות  ידע 
ובוחרים  בוחרים,  היו  וכשהתלמידים 
בתשובה הנכונה, רבי משה שמח, התמוגג. 
מגדיר  סדר",  של  איש  היה  משה  "רבי 

"הכול  המובהקים,  מתלמידיו  אחד 
יוצא  היית  ונקי.  ברור  מסודר,  היה  אצלו 
את  הסדר,  את  רואה  ופתאום  מהשמועס' 

המהלך, בדברים היומיומיים". 
עקרוני  באופן  משה  רבי  של  "השיטה 
צריך  אדם  הוא  באשר  אדם  שכל  הייתה 
המיוחד  את  אלוקים,  הצלם  את  לבטא 
שבו, את הכוחות שבו, בעיקר את הכוחות 
הרוחניים. רבי משה היה אישי מאוד. מאוד 
עודד  מאוד  ומאידך  מחד,  ופרטי  סגור 
עשייה  ישראל,  עם  למען  עשייה  והעריך 
רוחנית, עשייה תורנית. לשיטתו, מי שיכול 
לעשות ולא עושה כמו מי שיכול ללמוד ולא 
לומד", מסביר הרב הרב ישעיה שטיינברגר, 
ר"מ בישיבת הכותל ורב שכונת דניה ורמת 
ליובל  קרוב  משה  רבי  של  ותלמידו  שרת, 
ביטוי  מצוינות,  העריך  משה  "רבי  שנים. 
עצמי. לא רק העריך, הוא ראה זאת כחובת 

האדם בעולמו".

השיעורים והשתיקות

עמוס  היה  זצ"ל  הגר"מ  של  יומו  סדר 
את  להגיד  יודעים  לא  תלמידיו  בשיעורים, 
היה  אותם  השיעורים  של  המדויק  המספר 
סגורים  היו  מהם  רבים  מוסר בשבוע, שכן 
בפני הקהל הרחב, אך להערכתם מדובר על 
כ-40 שיעורים שבועיים. השיעורים לא רק 
גם  אלא  הרחב,  הקהל  בפני  סגורים  שהיו 
שהשתתפו  תלמידים  היו  התלמידים.  בפני 
לא  אבל  אבות,  על  השיעורים  בסדרת 
הורשו להשתתף בשיעור על י"ג עיקרים וכן 
הלאה. אולם שיעור אחד היה פתוח לקהל 
חמישי  יום  בכל  השבועי  השיעור  הרחב, 

בבית הכנסת 'משכן משה' ברמת שלמה. 
מכל  תלמידים  רבים,  הגיעו  "לשיעוריו 
כיפה  מחובשי  הדתיות.  של  הסקאלה  רצף 

חשובים",  לרבנים  עד  רחוקות,  לעתים 
מספר אחד מתלמידיו הנמנה על קהל שומעי 
שיעורו במשך שנים ארוכות.  בין תלמידיו 
בני  הרב  הצרפתי  הפילוסוף  היה  הרבים 
לוי ז"ל. לוי, שהיגר ממצרים לפאריס, היה 
שהבעיר  הסטודנטים  במרד  מרכזי  פעיל 
פייר  אז  וכונה   1968 במאי  צרפת  את 
ימינו  ויד  למזכירו  היה  בהמשך  ויקטור. 
ובמהלך  סארטר,  ז'אן-פול  הפילוסוף  של 
עבודה משותפת נחשף ליהדות והחל לחזור 
בתשובה. הוא עלה לישראל ועבר להתגורר 
בשכונת בית וגן, שם הכיר את הגותו של רב 

משה שפירא והיה לתלמידו. 
לוי, שנודע כבקיא בפילוסופיה הכללית, 
היה יושב בשיעוריו של רבי משה כתלמיד 
לשכניו  רומז  היה  אחת  ולא  רבו,  לפני 
במהלך השיעורים: "הנה כאן הוא פותר את 
הבעיה שלייבניץ השאיר" או "זו התשובה 
אפלטון"  אצל  שקיים  לפרדוקס  האמיתית 

וכדומה. 
מסכם  עצום",  ידען  היה  משה  "רבי 
תחילה  ינק  שיטתו  את  מתלמידיו.  אחד 
דסלר,  אליעזר  אליהו  הרב  הגאון  מדודו, 
לשמוע  היה  ניתן  אך  בפוניבז',  כשלמד 
בשיעוריו הרבים כיצד הוא משלב רעיונות 
הכהן  צדוק  מרבי  הוטנר,  יצחק  מרבי 
כללית.  מפילוסופיה  אפילו  או  מלובלין 
של  סינתזה  היו  משה  רבי  של  "השיעורים 
הגות יהודית. את המקורות שלו הוא שאב 
בעיקר מהרמח"ל, המהר"ל, הגאון מוילנא 
נוספות,  שיטות  שילב  הוא  אבל  והלשם, 
וגם  אמת'  ה'שפת  הכהן,  צדוק  רבי  כמו 
משומעי  אחד  מסביר  כללית",  פילוסופיה 
שיעוריו הקבועים. "רבי משה לא היה אומר 
מה המקור לדברים, ואם זה חידוש שלו או 
אבל  אחר,  מישהו  של  רעיון  מצטט  שהוא 
מי שהיה בקיא ומי שידע, ראה שרבי משה 
משלב בשיעורים שלו עמקות וידע נרחבים 

ר

כמשה
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מכל מכמני התורה והחוכמה". 
"רבי משה היה אדם אינטנסיבי, לפעמים תקיף מאוד, דיבר 
הדיבור  כדי  ותוך  רגשות  סערת  מתוך  בשקט  פעמים  הרבה 
הבהיר את עצמו. הוא תמיד חי על טורים גבוהים", אומר הרב 
הוא  רוחנית  מבחינה  אבל  נינוח,  אדם  היה  "הוא  שטיינברגר. 
היה אדם עם מתח עשייתי וחשיבתי מתמיד. הוא מאוד גירה את 
המחשבה. אני קרוב ליובל שנים תלמידו ואני לא זוכר שיעור 
הוא  תמיד  התעוררו.  החשיבה  שבלוטות  מבלי  שיצאתי  שלו 
השאיר אותך עם שלוש נקודות. כלומר, היית שואל את עצמך 

'כיצד אני ממשיך את זה'".
"השיעורים של רבי משה היו מעמד הר סיני", מתאר תלמיד 
נעמד,  היה  משה  ורבי  דממה,  שוררת  הייתה  "בהיכל  נוסף. 
שתלמידיו  לראות  רוצה  ושותק,  מסביר  שותק,  פסוק,  מתחיל 
ושוב  שונה  בניסוח  הרעיון  על  חוזר  ואז  המסר,  את  מבינים 

מטעים ומודד את מילותיו".
שהפכו  שתיקות  לשתוק,  משה  רבי  נהג  השיעורים  במהלך 
לסמל של השיעור. "הוא רצה להבהיר לשומעיו, כאן יש נקודה 
שצריך להתבונן בה, להפנים אותה. כלומר, היא נראית פשוטה, 

אך לא כן", מסביר תלמידו הרב סנדר אוריצקי. 
את השתיקות מסביר הרב שטיינברגר, בכך שהן הביאו לידי 
ביטוי את הרצינות, "אבל מעל הכול את סערת הרגשות. הרצון 
לסדר ולהבהיר את הדבר עוד יותר, כי דיבר על דברים עמוקים, 
חייב אותו תוך כדי דיבור להיות בהיכון והשתיקה סייעה לו".   
ושוב בשיעור, מטרתן  "גם החזרות שלו על משפטים שוב 
הייתה להאיר נקודה נוספת, פרשנות אחרת, לגרום לתלמידים 
להבין שיש כאן רעיון שיתכן כי הוא נראה פשטני במבט שטחי, 

אך לא כן הוא", מטעים אחד משומעי לקחו הקבועים.
המילים.  גם  אלא  השתיקות,  רק  לא  אבל 

והשיחות  השבועיים  שיעוריו  בעשרות 
מילותיו  את  משה  רבי  מדד  הארוכות 

עומק  להם  מעניק  בזהירות, 
הציבור  את  לימד  "הוא  ומשמעת. 

לניסוח  למילים,  משמעות  שיש 
אודי  תלמידו  אומר  ולמבנה", 

הרשלר ל'כל ישראל'. 
שרבים  הוא  המעניין 
הכין.  לא  משה  רבי  משיעוריו 
כי הוא  הרב שטיינברגר מספר 
היה  ניתן  בו  אחד  מקרה  זוכר 
שיעור  מוסר  הוא  כיצד  לראות 
באחד  זה  היה  המקום'.  'על 

חלק  בירושלים,  השלג  מימי 
לר"מים,  שיועד  השיעור,  משומעי 

אחד  הציע  כך  ובשל  הגיעו,  לא 
"רבי  שלג.  על  ידבר  שהרב  התלמידים 

בראי ההלכה  על שלג  לדבר  משה התחיל 
והמשמעות שלו. את שאר השיעורים לא ניתן 

ניתן  היה  שיעור  באותו  אבל  קודם,  הכין  אם  לדעת 
לראות בחוש כיצד הוא מוסר שיעור ללא הכנה".

למדנותו
רבים טעו לחשוב כי רבי משה שפירא כוחו היה רק במחשבה, 
בהגות ובאגדה, אך לא כן הוא, רבי משה היה ידען בכל חלקי 

הש"ס והפוסקים. כבר מגיל צעיר נודע כמתמיד עצום. בהגיעו 
לישיבת חברון מפוניבז' הסתובבה שמועה בישיבה, "בא לכאן 

בחור צעיר שיודע נשים נזיקין בעל פה".
הוא ניחן גם בזיכרון נפלא, ובשיחות היה ניתן לראות כיצד 
מחשבה  וספרי  פוסקים  מש"ס,  שלמים  קטעים  מצטט  הוא 
מהזיכרון. בהקשר זה מסופר עליו כי פעם בעת שהיה בחתונה 
ספרדית יחד עם ראש ישיבת תפרח, הגר"א פילץ, כבה החשמל 
"רבי  הכתובה.  קריאת  באמצע  היה  פילץ  שהרב  בעת  באולם 
משה המשיך את קריאת הכתובה בעל פה מאיפה שרבי אביעזר 

הפסיק", סיפר אחד מהנוכחים.
המערבי,  בכותל  נץ  להתפלל  נהג  שנים  עשרות  במשך 
מהגמרא  לומד  היה  הוא  ללימוד.  ניצל  ושוב  הלוך  הדרך  את 
רק  סיים מספר פעמים את הש"ס  וכך  ליושבי הרכב,  ומסביר 

מאותן דקות של נסיעה. 
פעם,  עליו  אמר  זצ"ל,  יצחק  מאיר  הרב  אביו,  כי  סיפרו 
"מוישל'ה שלי כבר ידע בגיל 15 את 'החזון איש' על הלכות 
שבת ישר והפוך". כאמור, הסיבה לכך שלמדנותו הייתה פחות 
באופן  כי  יצוין  בהשקפה.  הרבות  שיחותיו  בגלל  היא  ידועה, 
דומה רבים חושבים כך על רבו וחברו, הגאון רבי יצחק הוטנר 

זצ"ל. 

הבריסקער
שלו  הדקדוק  תלמידיו.  קובעים  בריסקער,  היה  משה  רב 
מגיעים  היו  השנה  בראש  מבריסק.  הגיע  פרט  בכל  בהלכה 
לביתו בעלי תקיעה כדי לתקוע את הנוסחים השונים. בסוכות 
הוא היה מנענע על אתרוג הדר שבהדר וכו'. אבל 
בריסקער,  היה  הוא  רק בדקדוק הלכה  לא 
גם בלימוד הוא ראה את עצמו כתלמיד 
של הבריסקער רב. "רבי משה היה 
בריסקער. הוא היה בעל אישיות 
למדן.  של  חשיבה  וצורת 
בצורת  לחיים  ניגש  הוא 
הרב  מגדיר  מעמיקה", 

שטיינברגר. 
שלא  נהג  למשל  כך 
בבחירות,  להצביע 
הגרי"ז  את  ראה  שכן 
כרבו.  סולובייצ'יק 
אוריצקי  הרב  תלמידו 
בעת  לו  זכור  כי  מספר 
ניצח  לופוליאנסקי  שאורי 
ירושלים,  לעיריית  בבחירות 
תושבי העיר החרדים חגגו את 
שיעורו  בפתח  למחרת  הניצחון. 
לא  היה  היום  עד  "וכי  הרב,  אמר 

טוב, ומהיום יהיה טוב?!"
"באחד  כי  תלמיד  מספר  זה  בהקשר 
וכשהובא  תנ"ך,  לו  שיביאו  ביקש  הוא  משיעוריו 
וביקש  ביטול  לאות  בידו  נופף  הוא  בצה"ל  שחולק  תנ"ך  לו 
תנ"ך אחר. אך למרות גישתו זו רב משה ידע להעריך את רבני 
האידאולוגיה  בגלל  רק  אותם  ביטל  לא  הוא  הדתית,  הציונות 
שלהם". תלמיד מאחד הכוללים שלו זוכר כיצד סיפר פעם כי 

הוא שולט בכל כתבי הרב קוק. 
אב  גם  אלא  בריסקער,  רק  לא  רבגוני,  היה  משה  רבי  אבל 

סיפר בשבוע האחרון,  ביותר  ומלך. אחד מתלמידיו הקרובים 
כי "הפטירה של רבי משה קשה לי יותר מפטירת אבי. הוא היה 
האב הרוחני שלי, אבל לא רק". בשבעה בביתו שבבית וגן ניתן 
היה לראות תלמידים מובהקים מופתעים לגלות שמלבדם רבים 
חשו קשורים אליו כבן לאביו. לדברי אחד התלמידים, "כשהרב 
היה יושב בשיחה עם תלמידו הוא היה מעניק לו את תחושת 
החשיבות והשייכות הכי גדולה, כל כולו היה עם התלמיד, אבל 

הקשרים היו ממודרים, תלמיד אחד לא ידע על משנהו". 
"אף פעם לא היה מושג שהוא ידבר עם כמה תלמידים ביחד 
לאותה  שותפים  שהיו  למרות  זאת  עמוק,  פנימי  מאוד  בעניין 
בעיה. הוא שוחח עם כל אחד לחוד", מסביר הרב שטיינברגר. 
 5 וכעבור  לב,  נתן לתלמידים את התחושה של תשומת  "הוא 

דקות נתן את אותה תחושה למישהו אחר".

קירוב וביקורת
רבי משה ראה בחשיבות רבה את עניין קירוב רחוקים, הוא 
את  לבטא  צריך  אדם  שכל  לשיטתו  בהתאם  אדם,  כל  קירב 
הרב  של  הסברו  את  לשמוע  מעניין  אולם  הרוחניים,  כוחותיו 
שטיינברגר. "הוא היה אדם עם חוש ביקורת מאוד חריף, והיו 
שהוא  ובאיזה  שלנו,  בציבור  שנעשו  דברים  על  השגות  לו 
השיטה  את  שעברו  האנשים  שעם  למסקנה  הגיע  הוא  שלב 
לתינוקות  אבל  לעשות,  מה  הרבה  לו  אין  שבה  הליקויים  על 
שנשבו, שכעת מתחילים מאלף בית, אפשר להנחיל להם שיטה 

מתוקנת".
מתלמידיו  אחד  הבא:  הסיפור  את  להבין  ניתן  זה,  בהקשר 
"אני חש  לו,  ואמר  לרבי משה  הגיע  כי  סיפר  בתשובה  שחזר 
שהעולם החרדי זה המקום שלי מבחינת קיום תורה ומצוות, אך 
אני בודד מבחינה חברתית". רבי משה שאל אותו כמה שנים 
חלפו מאז חזר בתשובה, וכשהלה השיב 5, אמר לו, "אתה רק 
5 שנים בחברה החרדית ומרגיש בודד, אני נולדתי כאן ועדיין 

חש בבדידות".
הייתה  כולה  כל  ביקורת,  לשם  נועדה  לא  הביקורת  אך 
לצורך עשייה משופרת ומתוקנת יותר. כשחש שהטיפול בנוער 
וכשחש  שמעתתא",  "שב  את  הקים  נכון,  באופן  מושקע  לא 
שהמלמדים לא יודעים כיצד ללמד הקים את כולל "זיו התורה", 
שנועד ללמד אברכים כיצד ללמד. בכולל ישבו אברכים בוגרי 
ישיבות חרדיות לצד בוגרי ישיבות ציוניות דתית. בכולל לימד 

כיצד להנחיל לדור הבא את היהדות והעומק שבה. 
"לרבי משה הייתה חשובה האמת, התוכן, אף פעם הוא לא 
ראה ערך בדברים שנעשים בשם החברה", מספר הרב אוריצקי, 
"זכור לי שכשהייתי ר"מ במחלקה הרוסית ב'אור שמח' רימזו 
ניגשתי  הצבעוניים.  בגדי  את  להחליף  שעלי  מההנהלה  לי 
הרב  עליהם'.  'תצפצף  השיב  והוא  לעשות  מה  אותו  לשאול 
הדגיש שאעשה זאת בצורה שלא תכעיס את ההנהלה. אם אני 
מבין נכון, הוא התכוון בתשובתו לומר לי, 'הלבוש שלך בסדר 

גמור, אל תחשוב שאתה חריג'".
דוגמה נוספת מספר תלמיד אחר, "חזרתי בתשובה, ונאמר לי 
כי אסור לשמוע מוזיקה של גויים. היה לי מאוד קשה עם זאת, 
אני איש מוזיקלי , והמוזיקה החרדית, הקצב שלה והמוזיקליות 
שבה, לא התאימה לאוזני. ניגשתי לרבי משה, והוא השיב לי, 

'מה הבעיה? עדיף לשמוע מוזיקה טובה מפופ חרדי'".
לבין  בינו  מתיחות  נוצרה  אלו  דבריו  בשל  כי  הטוענים  יש 
לוי  בני  כי תלמידו הרב  לציין  זצ"ל. מעניין  מרן הגרא"מ שך 
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ז"ל סיפר כי בעת שלמד עימו חברותא שמע ממנו ביקורת על 
שיטתו של הרב שך, אך ביום פטירתו - ראה אותו שב מההלוויה 

כשבגדיו קרועים, כדין תלמיד שקורע על רבו. 

קבלה לעם
רבי משה שילב בשיעוריו מקורות רבים מהקבלה, אך נלחם 
נמרצות נגד ארגונים שונים שניסו להוריד וללמד קבלה לעם. 
וגן,  בית  בשכונת  בביתו  לנוחיות  פעם  נכנס  מתלמידיו  אחד 
לחרדתו גילה במקום ספר עם שמות קודש. אותו תלמיד פחד 
לשאול את רבי משה על הספר והחליט לבלום את פיו. לאחר 
לב  שם  משה  רבי  לנסיעה,  ורבו  התלמיד  יצאו  מקרה  אותו 
שפניו של התלמיד אינם כתמול שלשום ושאלו, "מה קרה?" 
ורבי משה השיב,  התלמיד סיפר על הספר עם שמות הקודש, 
'קבליסט'  יהודי  אותו  כתב  טומאה,  שמות  עם  בספר  "מדובר 

מלוס אנג'לס".
של  בכוונתו  להיאבק  תלמידיו  כשביקשו  מלחמתו,  למרות 
קבלה  מכון  הקמת  באמצעות  לקבלה  מרכז  לפתוח  ברג  ד"ר 
רבי  השיב  הקבלה,  גבול  על  שהם  ספרים  ילמדו  בו  מתחרה, 
משה "באף מקום בתורה לא כתוב שלצורך מאבק בשקר מותר 

לשקר".

רבי משה של רוסיה
מקום חם במיוחד היה שמור בליבו ליהודי רוסיה. זה החל 
בארגון "מסילות עליה – בני תורה למען יהודי רוסיה", המשיך 
האחרונות  ובשנים  שמח"  "אור  בישיבת  הרוסית  במחלקה 

במעורבותו בישיבת "תורת חיים" שבמוסקבה. 
כי  מספרים  שמח'  'אור  בישיבת  הרוסיים  תלמידיו  ראשוני 
ואילו  אם,  דמות  היווה  זצ"ל  זילבר  יצחק  רבי  הגאון  עבורם 
הגר"מ שפירא זצ"ל היווה דמות אב. "רבי משה הבין מהר מאוד 
שהתלמידים הרוסים זה לא מה שהוא הכיר, הוא התבטא פעם 
'בהכול אני מבין, אבל לא בכם הרוסים'", מספר הרב אוריצקי. 

מני אז רב משה התייעץ עם הרב זילבר באשר לתלמידים אלו 
בשיחה שערך 'כל ישראל' עם הגאון הרב משה לבל, ראש 
שחש  העמוקה  החיבה  על  מספר  הוא  חיים",  "תורת  ישיבת 
שפרש  בכך  החל  הוא  הישיבה  עם  הקשר  "את  לישיבה.  הרב 
הרוסי  הצוות  מרבית  מרחוק.  המקום  על  הרוחנית  חסותו  את 
למד אצלו ב'אור שמח', והם התייעצו עמו רבות. בעשר השנים 
האחרונות הוא החל להגיע פיזית מספר רב של פעמים בשנה 
היה  הוא  לישיבה,  רק  לא  זה  מגיע  היה  וכשהוא  לישיבה, 

מסתובב בכל רחבי מוסקבה למסור שיעורים".
"הקביעות שלו הייתה להגיע בפסח לישיבה, וכאן הוא היה 
עורך עם התלמידים את ליל הסדר. הוא היה אומר שכאן ניתן 
להרגיש את יציאת מצרים, כיצד אחרי עשרות שנים של חורבן 
ושיממון קמה כאן קהילה יהודית תוססת. רבים חושבים שרבי 
משה הגיע לכאן כדי לנוח, אבל הם טועים. מיד כשהיה מגיע 
יום,  ובכל  שאלות,  אותו  לשאול  אליו  ניגשים  התלמידים  היו 
יום  הסדר  העיר.  ברחבי  שיעורים  מוסר  היה  פסח,  ערב  כולל 
שלו כאן היה מורכב משיעורים ומשיחות עם התלמידים, ובין 
לבין ישב ולמד בהתמדה עצומה. האור בחדרו כמעט ולא כבה, 

הוא מיעט מאוד בשינה".
מה היה הקשר שלו עם בחורי הישיבה?

להבנה  היה קשה  אדיר, השיעור שלו  גאון  היה  "רבי משה 

עבור תלמידי חכמים, אבל כאן עם התלמידים היה שונה, לא 
במשך  אליו.  אותם  מעלה  היה  הוא  אליהם,  יורד  היה  שהוא 
והקפיד שיבינו את דבריו.  ישב עם התלמידים  שעות ארוכות 
הרעיון שלו היה להראות לאנשים את עומק התורה, לא לספר 
להם סיפורים על יציאת מצרים, אלא להסביר להם את המהות, 

את עומק המושג.
"היה לו שיעור חופשי, שיכל להימשך ארבע חמש שעות, 
אפשרית,  שאלה  כל  התלמידים  ידי  על  נשאל  הוא  במהלכו 
היה  הוא  השיעור  כל  במשך  קטנה.  לשאלה  חשובה  משאלה 
כאן  שלו  ההנהגה  ובמתיקות.  בנועם  לתלמידים  ועונה  יושב 
הייתה שונה לחלוטין מההנהגה עם תלמידיו בארץ ישראל.  כאן 
עם התלמידים  ואוכל  יושב  האנשים,  בין  כאיש  היה מסתובב 
את כל הארוחות. בשום אופן לא הסכים שמישהו יכין לו כוס 
קפה. מאוד מאוד השתדל להיות בגובה העיניים, וזה היה הכוח 
שלו. את המקרים הקשים היינו משאירים לפסח. היינו אומרים 
הרב  לכאן  יבוא  חודשיים,  חודש  חכה  שהתלבטו,  לתלמידים 
שפירא מישראל. מה שעשינו בחודשיים הוא היה עושה ברבע 

שעה".  
את  שגנב  בחור  היה  שנים  מספר  "לפני 

מבקש,  הוא  מה  לשאלתו  האפיקומן, 
הרב  עם  ללמוד  רוצה  'אני  השיב 

לארץ'.  מגיע  כשאני  חברותא 
ידע  שבקושי  בבחור  מדובר 

להגיד את המילה 'חברותא', 
חברותא.  קבעו  הם  ואכן 
הבין  לא  אפילו  התלמיד 
במשהו  זכה  שהוא 
הנהגתו  בגלל  חריג 
חלק  התלמידים.  עם 
מהאנשים היו רואים פעם 
ראשונה בפסח מצה, והוא 
בסבלנות  איתם  יושב  היה 

עומק  את  להם  ומסביר 
מוסר  היה  יום  בכל  המושג. 

לתלמידים שיעור גמרא בעיון, 
שיעור קשה להבנה גם לאברכים 

הוא  וויתר,  לא  הוא  אבל  רגילים, 
הסביר שוב ושוב עד שהם יבינו". 

מה היה הקשר של הרב לעשירי רוסיה?
להסביר  שיוכל  גבוהה  ברמה  אדם  "חיפשנו 

לעשירי רוסיה היהודים על היהדות, ובדיוק בשביל זה התאים 
רבי משה. כשהוא היה מגיע הוא היה נפגש עם קבוצה מהם, 
חלילה לא לצורך מגבית או איסוף כספים, אלא אך ורק לקרב 
היו  והרבנית  הוא  שעות  במשך  שבשמים.  לאביהם  אותם 
מנהלים שיחה אינטלקטואלית עימם. הם היו שואלים שאלות 
אפילו  לענות,  וידע  התמצא  הוא  ותמיד  נושא,  בכל  קשות, 

בשירים רוסים".

התלמיד שלא פגש את רבו
הוא  זצ"ל  שפירא  הגר"מ  של  הרבים  מתלמידיו  אחד 
המוזיקאי הנודע יוסי גרין, אך בשונה מתלמידים אחרים, הוא 

מעולם לא פגש את רבי משה או שוחח עמו. 
בראיון ל'כל ישראל' מספר גרין על רבי משה מנקודת מבטו.  
"לא פגשתי את רבי משה בחיים, אבל אני לומד את השיעורים 

שלו כבר 6 שנים", מספר גרין. "שלושה אנשים שולחים לי את 
הסיכום של השיעור, וכל שבוע יש לי שלוש השקפות שונות 
על אותו שיעור, כשאני מסיים ללמוד את שלושתם אני מכיר 

את השיעור טוב משלושה צדדים".
כיצד התחלת ללמוד את  שיעוריו של הרב? 

'הרב  שהוא  ושמעתי  יהודית  בהגות  מתעניין  מאוד  "אני 
המסתורי של כל בעלי ההשקפה'. אמרו לי שאם זה מעניין אותי 

אני חייב להשיג את שיעוריו של הרב".
שישי  יום  וכל  השיעור  את  לי  ששלח  מישהו  השגתי  "כך 
בבוקר הייתי רץ למחשב לראות אם קיבלתי אותו. בהמשך בן 
אדם נוסף משומעי השיעור שמע שאני מתעניין והחל לשלוח 
לי גם את הסיכום שלו. בשלב מסוים שמעתי שיש מי שמתרגם 
את שיעורו לאנגלית, ופניתי אליו שישלח לי את השיעור, אך 
הוא אמר לי כי הרב אמר לו שלא ישלח את השיעור לכל אדם, 
באחת  לכך.  מתאים  הוא  אם  ויראה  איתו  ייפגש  קודם  אלא 
קבל  התחלתי  אז  ומני  נפגשנו  בארץ  שהייתי  הפעמים 
שלוש פרשנויות שונות לשיעור בכל יום שישי".

איפה השיעור נגע בך כל כך, שרצית 
להקיף אותו משלושה כיוונים?

לי את החיות כל  נותן  "השיעור 
"אי  גרין.  משיב  מחדש",  שבת 
במילים,  זה  את  לתאר  אפשר 
על  חיים  השקפת  נותן  זה 
מוצב  סולם  ממש  העולם. 
ארצה וראשו מגיע השמימה. 
את  שינה  הזה  השיעור 
בוודאות.  עולמי  השקפת 
לא  זה  שיהדות  מראה  הוא 
מסגרת  יש  פרטים,  הרבה 
המסגרת,  בתוך  נמצא  והכל 
ואם יש מקומות במסגרת שאתה 
לא מבין, תדע שיש הבנה, אבל זה 
ואכן,  פרטים.  הרבה  לעוד  מתקשר 
שלו  השיעורים  את  ללמוד  כשהתחלתי 
מתקשרים  הפרטים  כל  איך  לראות  התחלתי 

אחד לשני, כיצד היהדות היא מבנה מסודר".
מה החוויה שלך מהשיעור?

ואחרי  לומד את השיעור אחרי התפילה,  הייתי  "בכל שבת 
הכביש  על  הולך  ריקוד,  בצעדי  הביתה  הולך  הייתי  שסיימתי 
יודעת  והייתה  הדלת  את  פותחת  הייתה  אשתי  בדרך.  ומנגן 

'בעלי הבין את השיעור'".
זה קצת טראגי, קנית לך רב להשקפה, אבל לא פגשת אותו 

מעולם?
נפגשנו  שלא  מאוד  לי  "חסר  גרין,  יוסי  מסכם  "בהחלט", 
אף פעם", הוא מוסיף. על השאלה מה יעשה כעת משיב גרין, 
"צברתי שיעורים של 6 שנים, כך שעכשיו אקרא את השיעורים 
שוב ושוב, אין לי ספק שיש הרבה שיעורים שלא הבנתי, וכעת 

אקנה לי בהם הבנה חדשה".


השיטה של 
רבי משה באופן 

עקרוני הייתה שכל 
אדם באשר הוא אדם 
צריך לבטא את הצלם 
אלוקים, את המיוחד 

שבו, את הכוחות שבו, 
בעיקר את הכוחות 

הרוחניים

"
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שם:  יוסף מרדכי טאבאק
גיל: 55

מקום מגורים: פלטבוש
עיסוק: נדל"ן

הון מוערך: 360,000,000 דולר
מספר ילדים: 6

ישיבות: פוניבז' ובריסק
חברות בבעלותו: פרינסטון הולדינגס

שווי חברה מוערך:מיליארד דולר

פרופיל אישי

נחשף החרדי ההון

אתשניצח 
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הוא נחשב עוף מוזר בסצנת הנדל"ן הניו יורקית, אך למעלה מ-20 שנה הוא מותיר את מתחריו בהלם 
ומבצע עסקאות המטלטלות את השוק - תוך שהוא גורף רווחי עתק לכיסו  בתחילת דרכו הוא נקלע 
לעימות עם איל ההון דונלד טראמפ, אך גם אז, כמו בכל מאבקיו, יצא כשידו על העליונה  תרומותיו 
לישיבות נאמדות במיליוני דולרים מדי שנה, אך את אלו הוא מעביר מתחת לרדאר כשעל הדרך הוא בז 
לשרלטנים העושים את הונם בגיוס כספים  מקורביו ומכריו של הנגיד ר' יוסל טבק, מספקים הצצה 
ראשונה לעולמו של הגאון הפיננסי שלעולם לא מוותר על כמה שעות של 'ריתחא דאורייתא' מדי יום 

 וגם: קשר הפוליטיקאים הישראלים - נחשף לראשונה

יעקב אמסלם
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ארה"ב  נשיא  שנים.  כתריסר  לפני  זה  היה 
הנבחר דונלד טראמפ כבר היה אחד האנשים 
כוחו  בשיא  אמריקה,  ביבשת  המוכרים 
לא  אחד  איש  על  אך  הפיננסית.  ופריחתו 
קראו  לאיש  והכלכלי.  השפיע מעמדו החברתי 
לנגיד,  ובשנינותו.  יהודי שנודע בפיקחותו  נגיד  יוסל טבק, 
איל  עם  עסקה  הזדמנה  יורק,  בניו  נדל"ן  שטחי  שהחזיק 
ידע את שיגעונותיו של  והראשון  ההון טראמפ, אך מאחר 
האחרון, הוא חישב והבין יוכל להרוויח משמעותית מעסקה 

עם מיליארדר מטורלל שכמותו. 
ומעשה שהיה כך היה: ברשותו של יוסל טבק היה שטח 
זה  היה  השטח,  של  מיקומו  אך  יורק,  בניו  גדול  לא  נדל"ן 
שהעלה את מחירו לאין שיעור: השטח המדובר קטע רצף 
הוא  בהם  טראמפ,  ההון  איל  של  בבעלותו  שהיו  בניינים 
בנה בתי מלון ובנייני משרדים שנקראו על שמו. את השטח 
שבבעלות הנגיד היהודי ביקש טראמפ לרכוש, אך לא ידע כי 

יוסל טבק הוא אגוז קשה מאוד לפיצוח. 
מנהלו העסקי של טראמפ טלפן לנגיד שהיה אז אנונימי 
בסצנה הניו יורקית. המנהל הופתע לשמוע את תגובתו של 
שיבוא  השטח,  את  לרכוש  רוצה  טראמפ  "אם  טבק.  יוסל 
את  טראמפ  ביקש  הבקשה,  למשמע  ונדבר".  שלי  למשרד 
השפופרת והודיע נחרצות לאיש שמעבר לקו: "אני לא מגיע 
אליי  תבוא  רוצה,  אתה  אם  אחרים.  אנשים  של  למשרדים 
ונדון על העסקה". גם הטון הנחרץ של המיליארדר לא שכנע 
את יוסל שהשיב בנונשלנטיות: "אני לא מחפש למכור את 

השטח. אם אתה רוצה לקנות, אני מחכה לך במשרד שלי".
טבק ידע את מה שטראמפ לא ידע. המשרד היה ממוקם 
מלא  שהיה  מיושן  בבניין  החרדית,  פלטבוש  בשכונת 
בחרדים 'מאכערים' מהסוג שאנשי העסקים האמריקנים לא 
חיבבו במיוחד. אך רצונו של הנגיד היהודי היה 'לחנך' את 
המיליארדר היהיר שחשב כי ישיג כל מה שלבו חפץ. בתוך 
- למרות סירובו של טראמפ להגיע למשרד  ידע  תוכו הוא 
בפלטבוש, בסופו של יום הוא יבוא ולו בכדי להשיג את מה 

שביקש. 
במשרדו  הטלפון  צלצל  שבועות  מספר  לאחר  היה,  וכך 
של טבק. על הקו הייתה מזכירתו של המיליארדר שביקשה 
בשם טראמפ את כתובת המשרד. לאחר כמה ימים, בתיאום 
אחר  והוכנסה  החרדית  בשכונה  המשלחת  נחתה  מראש, 
סנסציה",  הייתה  "זו  טבק.  יוסל  הנגיד  של  למשרדו  כבוד 
מספר גורם המקורב למשפחת הנגיד. "אף אחד לא האמין 
הדרך  שזאת  הבין  הוא  גם  אבל  למשרד,  יגיע  שטראמפ 

היחידה עבורו לרכוש את השטח המיועד".
שלא  חש  המיליארדר  כי  היה  וניכר  מיושן  היה  המשרד 
ייסוריו.  לא תמה מסכת  אלא שכאן  בלשון המעטה,  בנוח, 
לאחר משא ומתן על מחירה של הקרקע, נקב טראמפ בסכום 
כסף ממנו, הצהיר, לא יחרוג. הנגיד הממולח לא השתכנע, 
לי  אמרה  היא  בביזנס,  אתה  מתייעץ  שאני  סבתא  לי  "יש 
שלא לרדת מהמחיר שאני מבקש", אמר בסרקזם לטראמפ 
להשיג  רצה  "הוא  החדר.  את  ועזב  קם  שבתגובה  ההמום, 
להרוויח  "גם  המשפחתי.  הגורם  מסביר  דברים",  שני  בכך 
כסף על השטח המדובר וגם להראות לטראמפ היהיר שהוא 

לא יכול להשיג כל דבר בקלות".
כשעובדיו ניסו לשכנע אותו לסגת מעט מהדרישות, הרגיע 
לסכום  ייכנע  עוד  שהוא  תראו  "אתם  והצהיר:  טבק  אותם 
שאני רוצה", וכך באמת היה. לאחר מספר ימים שוב צלצל 
מי  עם  להבין  הספיק  שכבר  טראמפ  היה  הקו  על  הטלפון. 
יש לו עסק. "דיברת עם סבתא שלך אחרי הפגישה?" שאל. 

"אולי היא התפשרה". יוסל טבק השיב במהירות: "אני לא 
מדבר אתה כי אני יודע שהיא עקשנית". המיליארדר צחקק 

וביקש לסגור את העסקה במחיר אותו נקב טבק.
"כזה הוא הנגיד יוסל טבק", מסביר אחד ממכריו שביקש 
להישאר בעילום שמו. "הלימוד בישיבת בריסק הפך אותו 
לאחד הממולחים והפיקחים בעולם העסקים. בעסקיו חובקי 
דין  עורכי  הבריסקאי.  הראש  את  מפעיל  תמיד  הוא  העולם 
שמתעסקים אתו מפעם לפעם בעסקים יודעים כי הוא טיפוס 
עמם  אנשים  בפני  מציג  רק  לא  הוא  מבוקשו  את  קל,  לא 
הוא בא במגע, הוא מבריג להם את זה במוח. את מה שהוא 

מבקש, הוא תמיד מקבל".

בן עניים ממונסי
בכדי להכיר את דמותו המרתקת של הנגיד יוסל טבק, או 
בשמו המקורי יוסף מרדכי טאבאק, יש לחזור שנים לאחור. 
יכולת,  מעוטת  למשפחה  במונסי  שנים   55 לפני  נולד  הוא 
כחשמלאי  עבד  אביו  'גביר'.  להיות  שאף  קטן  מגיל  אך 
במועט.  והמשפחה הסתפקה  ילדיו  ל-15  אוכל  להביא  כדי 
בילדותו גדל בשכונת ויז'ניץ והתחנך בישיבות בארה"ב. סב 
סבו היה רבי שלמה יהודה לייב טבק, ששימש כראב"ד סיגט 

ונחשב לאחר מגדולי פוסקי הונגריה בתקופתו. 
משעשעת  מעשיה  התפרסמה  בישיבה,  לימודיו  בשנות 
אודותיו. היה זה לאחר שחגג את גיל 18, ובין חבריו בישיבה 
נסוב ויכוח אם יצליח אחד החברים להגיע לאיל הון צעיר 
בשם דונלד טראמפ, שאז היה בתחילת דרכו. "יוסל הבטיח 
ובעצמו",  בכבודו  עם טראמפ  לדבר  יצליח  לחברים שהוא 

מספר חברו לספסל הלימודים. 
יוסל, שפיקח היה, חייג למשרדו הראשי של טראמפ, שם 
רייכמן,  מדבר  'שלום,  לה:  אמר  "הוא  המזכירה.  לו  ענתה 
אני יכול בבקשה לדבר עם אדון טראמפ?' המזכירה האמינה 
לטראמפ שהופתע  את השיחה  העבירה  ואכן,  דיבורו  לטון 
לגלות כי על הקו נמצא צעיר בן 18 שחמד לו לצון. יוסל", 
מספר חברו. "לא ניתק והחל לשוחח עם טראמפ. הוא אמר 
לו: 'זו הייתה מתיחה, התערבתי עם כמה חברים אם אצליח 
של  משנינותו  נהנה  טראמפ  הצלחתי'".  והנה  אתך  לדבר 
הצעיר ושקע עמו לשיחה ארוכה במהלכה התעניין מה הוא 
עושה בחייו ומה הוא לומד, כל זה שנים רבות לפני שנפגשו 

שוב כאנשי עסקים לעשות 'ביזנס'.
בארה"ב,  בישיבות  למד  במהלכן  שנים  כמה  לאחר 
בריסק.  בישיבת  וללמוד  ארצה  לעלות  הצעיר  יוסל  החליט 
לימים, הישיבה היא זו שהתוותה את דרכו והנהגותיו בכל 
חייו. "מאז הלימוד בישיבת בריסק הוא הפך לקרוב מאוד 
למשפחת סולובייצ'יק ובמיוחד לראש הישיבה הגאון הרב 

אברהם יהושע סולובייצ'יק", אומר מכר המשפחה. 
גם בתקופה זאת, נזכר מכר המשפחה, היה סיפור שאפיין 
שכר  הימים  מן  ביום  כאשר  זה  היה  טבק.  של  שנינותו  את 
עיניו בשתי  ערבי שינקה עבורו את החדר. המנקה שם את 
זוגות נעליים אמריקאיות שעמדו בצד החדר. "הערבי ביקש 
הכסף  במקום  שלו  לעבודה  בתמורה  הנעליים  את  מיוסל 
שהיה מגיע לו". מכיוון שהערבי לא סיים את עבודתו והגיע 
זמנו ללכת, עלה במוחו של יוסל רעיון: הוא העניק לערבי 
את  מחר  "כשתסיים  הזוגות.  שתי  הנעל השמאלית של  את 
העבודה, תקבל את הנעליים הימניות", אמר והבטיח ביקור 

חוזר.
מעשיה  ספק  שהיה  מעשה  ספק  הנה  שנינות,  אפרופו 
שמסופרת על ידי מכריו של טבק, לדבריהם, הוא רכש לפני 

שנים ספורות שטח נדל"ני שהיה נתון במחלוקת קשה בידי 
קהילות מקומיות בישראל. "בראש אחת הקהילות", מספר 
חסידים".  מעט  לא  היו  שלו  ידוע,  מקובל  "עמד  המכר. 
המקובל, שדרש גם הוא את השטח, טלפן לטבק וסיפר לו 
ברצינות תהומית כי סבתו התגלתה אליו בחלום ואמרה לו 
שבשטח המדובר יש שדים ורוחות והוא מוכרח לבצע תיקון 
חייב  השטח  המקובל,  אמר  כך,  לצורך  הקללה.  את  שיסיר 
"זו לא בדיחה", מדגיש המכר. "אלו היו  לעבור לבעלותו. 
ימים?  כמה  כעבור  טבק  לו  השיב  ומה  כהווייתם".  דברים 

"סבא שלי הגיע אלי בחלום, אמר לי שהוא יסדר את זה".
כך חלפו להם מספר שנים. בהגיעו לפרקו, הוא נישא לבת 
משפחת ליב המתגוררת בארה"ב ולאחר נישואיו שב ארצה 
הוא  כמו משפחתו,  אלו,  בשנים  התורה.  בלימוד  להשתקע 
"קרה  לחם.  לפת  הגיע  אף  ולעיתים  כלכלים  מקשיים  סבל 
מקרה ופעם התקלקל המקרר בביתו", מספר מכר המשפחה. 
"באותם שנים לא הייתה לו פרוטה שחוקה לקנות בה מקרר 
התלמוד'  'תפארת  ישיבת  מראש  כסף  ללוות  נאלץ  והוא 
לרב  הטוב  הכרת  לו  יש  היום  עד  שנקר.  ברכיה  רבי  הגאון 

שנקר על הסיוע והוא מחזיק לו חלק ניכר מהישיבה".

מיליוני דולרים לישיבות
מעביר  טבק  התלמוד',  'תפארת  ישיבת  אחזקת  מלבד 
מידי שנה סכומים נכבדים לישיבת בריסק - בה כאמור למד 
במיטב שנותיו. על פי הערכות גורמים, הסכומים אותם הוא 
תורם למוסדות בריסק נאמדים במיליוני דולרים מידי שנה 
שלו",  התרומות  בין  המרכזית  היא  בריסק  "ישיבת  בשנה. 
סדיגורא  מוכר בחסידות  כהן, עסקן  יצחק  חיים  הרב  אומר 
לא  לתרום.  היכן  היטב  יודע  הוא  "אבל  לטבק.  המקורב 
בין  בצדקה".  גאון  הוא  הזה  היהודי  עליו.  לעבוד  יכולים 
סאטמר,  חסידות  את  למנות  ניתן  תרם  הוא  להם  המוסדות 

ישיבת פוניבז' ורשת הכוללים 'כולל טהרות'. 
סכומים  נותן  שהוא  כמו  מוסדות  להרבה  נותן  לא  "הוא 
הם  שלו  "התרומות  כהן.  הרב  מוסיף  מוסד",  לכל  גדולים 
מעביר  הוא  לדוגמה  כך  כמותיות.  מאשר  איכותיות  יותר 
דולר.  מיליון  של  בסכום  לאלמנות  דפסחא  קמחא  שנה  כל 
פרויקטים מיוחדים מקבלים ממנו עשרות אלפי דולרים ואף 

אחד לא יודע מזה".
יוסל  מקפיד  עליה  העיתים  קביעות  את  מציין  כהן  הרב 
ועד  בוקר  לפנות   4:00 השעות  בין  בוקר  מידי  כאשר  טבק 
על  ושוקד  חברותא  עם  יושב  הוא  בבוקר,   7:00 לשעה 
תלמודו. "כשהוא לא בביתו, הוא יכול לשבת שעה שעתיים 
ממש  הוא  בלימוד.  ולשקוע  בישראל  כאן  ישיבה  ראש  עם 
גדול בתורה, אנשים חושבים שזה רק בעסקים וזה לא נכון. 
להוציא  יכול  לא  דבר  שום  התורה,  בלימוד  שקוע  כשהוא 

אותו  מזה, גם לא עסקה של מיליונים".
תמיכתו הכלכלית שברובה נעשית מתחת לרדאר, זיכתה 
מיכל  רבי  הגאון  ישראל.  גדולי  בבתי  רבה  להערכה  אותו 
זכויות  כי  מקורביו  בפני  מציין  היה  זצ"ל  ליפקוביץ  יהודה 
רבות יש לנגיד יוסל טבק. "הקרבה של יוסל לרב ליפקוביץ 
הייתה מיוחדת", מספר אחד ממכריו. "רבי מיכל יהודה היה 
נשאר לפעמים בבית שלו בירושלים כמה ימים בכדי לנפוש, 
הוא זכה לרגעים מיוחדים עם הרב שלא כל אחד זכה להם. 

רבי מיכל יהודה תמיד הודה לו על האירוח החם".
הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  גם  היתר  בין  הם  רבותיו 
והאדמו"ר  קוטלר  הגר"מ  לייקווד  ישיבת  ראש  פוברסקי, 
רבי זלמן לייב מסאטמר. בימי חייו של הרב שך זצ"ל, נחשב 

עם השר אריה דרעיטאבאק עם הגרב"ד פוברסקי
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זאת, כאמור, רבו המובהק הוא  טבק לאחד ממקורביו. עם 
ביקש  היחידות שהוא  בריסק, "אחת הבקשות  ישיבת  ראש 
את  להכניס  "הייתה  ממכריו,  אחד  מספר  מבריסק",  מהרב 
בחירי  רק  מצטרפים  אליו  בישיבה,  המיוחד  לשיעור  בנו 

הלומדים. אף אחד לא הופתע כאשר הרב נעתר לבקשתו".
טבק מקפיד גם לבקר בישראל לעיתים תכופות. מדי יום 
כיפור הוא מתפלל בישיבת פוניבז', זאת בשל קרבתו לראש 
הקפיד  מהשנים  בחלק  פוברסקי.  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה 
טבק לבקר בישראל גם בפורים, אז היה מחזיק כולל פורים 
מדרש  בבית  שעות  כמה  אברכים  מאות  למדו  במסגרתו 
דולר לאחר   300 והוא היה מעניק לכל אברך  בעזרת תורה 

הלימוד.

"עוף מוזר ומבריק"
נישואיו.  לאחר  שנים  כמה  החל  הוא  העסקית  דרכו  את 
בידיו הופקד סכום כסף על ידי קרוב משפחתו והוא החליט 
את  ארז  הוא  הרווחים.  את  למצות  בתקווה  בו,  לסחור 
השתקע  שם  לארה"ב,  ושב  משפחתו  את  לקח  מטלטליו, 
כגאון.  אותו  סימנו  הדרך  בתחילת  "עוד  פלטבוש.  ברובע 
לצדו  שהיה  ממכריו  אחד  מספר  מבריק",  ממש  היה  הוא 
בשנים אלו. "עיקר עיסוקו היה בנדל"ן והוא הוכיח כישרון 

והחל להרוויח הון רב. הוא יהודי מאוד חריף". 
השלב הראשון היה בשנת 1991, אז פתח יוסל – ובשמו 
הולדינגס"  "פרינסטון  הנדל"ן  חברת  את   - ג'ו  האמריקני 
גדולה  הצלחה  ראה  טבק  במנהטן.  בקרקעות  הסוחרת 
לאחר  מחירן  את  הכפילו  שרכש  קרקעות  כאשר  בעסקיו 
הרכישה, דבר שהכניס כסף רב לחברה החדשה. כך לדוגמה, 
נמכרה  דולר,  מיליון   12 של  במחיר  במנהטן  שרכש  קרקע 
חודשים לאחר מכן במחיר של 18 מיליון דולר. מקרה דומה 
הון  איל  אז  טראמפ,  כאשר  זו,  כתבה  את  הפותח  זה  הוא 
העוסק בנדל"ן, רכש ממנו קרקע במנהטן שהייתה חשובה 

לו סנטימנטלית במחיר כפול משוויה המקורי.
על  עמו  להתייעץ  החלו  ואנשים  התפרסם,  שמו  מאז, 
עסקאות בטרם ביצעו אותן. "הוא מין עוף מוזר אבל מבריק. 
עושה  הוא  שלו.  העבודה  מצורת  מתפעלים  אנשים  הרבה 
עסקים כמו גמרא, תמיד מחפש את הפרצה ושם הוא תופר 
את הרווח שלו מהעסקה. על העסקאות הכי קשות במנהטן, 
'קצות  להבין  שיודע  שמי  אומר  תמיד  הוא  יד.  שם  הוא 
החושן', ראשונים ואחרונים יודע לעשות גם את העסקאות 

הללו". 
 – השקעה  "מינימום  היה  שהקים,  החברה  של  המוטו 
כמה  ביצע  הוא  השנים  במהלך  ואכן,  רווח".  מקסימום 
מתחריו  לתדהמת  רווחיו,  את  ושילשו  שהכפילו  עסקאות 
בצורה  העסקה  את  רואה  "הוא  יורק.  בניו  הנדל"ני  בשוק 
אחרת מרוב בני האדם. הוא פנומן. אנשים מתפעלים מצורת 
גם אם הם  ללכת אתו בעסקאות,  ומחליטים  החשיבה שלו 
ירוויחו מעט פחות, כי הם יודעים שאצלו הרווח יהיה בטוח 

יותר".
שמאז  טבק,  אלי  אחיו,  לחברה  הצטרף  השנים  עם 
כפי  פעילותה  צורת  את  מקבלת  החלה  החברה  הצטרפותו 
שהיא מתנהלת כיום: בניינים בבעלות החברה, המושכרים 
לחברות מסחריות ובעיקר למשרדי ממשלה וצבא לתקופות 
סקרמנטו  דייגו,  סן  יורק,  בניו  סניפים  לחברה  ארוכות. 
יותר  של  בשווי  בנכסים  החברה  מחזיקה  כיום,  ויוסטון. 
חוב  של  פיננסיות  בעסקות  גם  ועוסקת  דולר  ממיליארד 

המגובה בנדל"ן.

על פי נתונים רשמיים, סך העסקאות אותן ביצע ג'ו טבק 
במהלך השנים, עומד על כ-13 מיליארד דולר. בין העסקאות 
המדוברות שביצע, הייתה מכירת בניין משרדים בוושינגטון 
רפי  ג'ו,  האחים  רכשו  אותו  הבחירות,  ועדת  את  המשמש 
ואבי נקש, גם הם אנשי עסקים יהודים, בסכום אגדי של 83.5 
זה היה גבוה ב-40% מהמחיר בו רכש  מיליון דולר. מחיר 

טבק את הבניין. 
נוספת שגררה כותרות הייתה בשנת 2015, כאשר  עסקה 
מכרו ג'ו טבק ואחיו לקבוצת יזמים חלק מזכויותיהם לבניית 
גם  שבברוקלין,  בושוויק  באזור  במגרש  למגורים  דירות 
נותרו  זו בוצעה ברווח גבוה עבור האחים - שעדיין  עסקה 
זו  להם שטחים מניבים במגרש זה. בתקשורת זכתה עסקה 
בה,  שהייתה  והחריגה  הגבוהה  הרווחיות  בשל  להבלטה 
הכוללת  השקעתם  את  כיסו  האחים  הערכות,  לפי  כאשר 
באמצעות מכירת חלק מהמגרש בלבד, במחיר שכיסה את 
עלות רכישת המגרש כולו, כך שהחברה שבבעלותו של טבק 

נותרה עם נכסים מניבים בהשקעה אפסית. 
בחודש מארס בשנה שעברה, החליטה החברה בבעלותם 
האחים  הישראלי.  הנדל"ן  לשוק  להיכנס  טבק  האחים  של 
בצעד  והחליטו,  דולר  מיליון   100 של  אג"ח  בגיוס  החלו 
חריג, להעניק למחזיקי האג"ח שעבוד ראשון על כמה בנייני 
משרדים בניו יורק כדי להבטיח את הצלחת הגיוס. הסיבה 
להענקת הביטחון הייתה בין היתר נפילת חברת נדל"ן קנדית 
ממשקיעים  שקל  מיליון   180 שגייסה  'אורבנקורפ'  בשם 

ישראלים וקרסה בתוך ארבעה חודשים. 
האג"ח,  בעלי  של  כספם  את  להבטיח  נועדו  הביטחונות 
בתחום  לקיפאון  הביאה  אורבנקורפ,  של  שקריסתה  אלא 
הנפקת חברות הנדל"ן האמריקאיות, וחברת פרינסטון, יחד 
עם שתי חברות נוספות שאמורות היו לגייס יחדיו מיליארד 
דולר, הקפיאו את הליך ההנפקה שלהן - ולעת עתה לא ברור 

מתי הוא יתחדש. 
מלבד עסקיו המסועפים ברחבי העולם, מחזיק יוסל טבק 
ביתו  בירושלים.  ובעיקר  בישראל  גם  פרטיים  נדל"ן  נכסי 
ושוויו  בעיר  אתיופיה  ברחוב  ממוקם  בירושלים  המרכזי 
גם  טבק,  אצל  דבר  בכל  כמו  דולר.  מיליון  בכ-20  מוערך 
הוא  שנים   6 "לפני  תחכום.  טמון  הבית  רכישת  בסיפור 
החליט שהוא קונה את הבית", מספר גורם שנחשף לסיפור 
המלא. "לאחר מכן הוא גילה כי בבניין המדובר מתגוררים 
שמונה דיירים ואילו היו מגלים כי הוא מעוניין לרכוש את 

הבניין כולו, היו מתאגדים ומעלים את המחיר".
שהאחד  מבלי  מתווכים  שמונה  שכר  יוס'ל?  עשה  ומה 
כל  על  הבאה:  המשימה  את  עליהם  והטיל  השני  על  ידע 
אחד לשכנע דייר למכור את דירתו במחיר שנקב, שגם הוא 
בדיסקרטיות  כך,  הדירה.  של  המקורי  מערכה  גבוה  היה 
מוחלטת התבצעה העסקה ונמכרו שמונת הדירות לשמונת 
המתווכים. או אז, איגד יוסל את הרכישות והחל בעבודות 
לשיפוץ הבית שגם הם עלו הון תועפות מאחר והיה מדובר 
כלשהו  שינוי  לעשות  היה  ניתן  שלא  כך  לשימור,  במבנה 
לאחד  נחשב  כיום  "הבית  המבנה.  של  החיצונית  בחזותו 

מבתיה היפים של ירושלים", מסכם הגורם. 
בקומה השניה בביתו, בנה טבק קומת סטודיו אליה הוא 
"יש  לחניו.  את  לעיתים  המנגנים  ומוזיקאים  אמנים  מזמין 
דיסקים  כמה  הוציא  הוא  בעבר  למוזיקה.  גדולה  חיבה  לו 
שבחלקם הוא גם שר, אבל הם לא יצאו לשוק, זה נותר רק 
ביותר  כנף  פסנתר  רכש  הוא  האחרונה  בשנה  במשפחה". 
מהמבורג  במיוחד  הובא  "הפסנתר  שקלים,  מיליון  מחצי 

והוא משמש בין היתר גם אותו כאשר הוא נמצא בארץ". 
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קשריו מסועפים ומגיעים עד לצמרת הפוליטית בישראל. 
לידידם הקרוב של ראש הממשלה  כך לדוגמה טבק נחשב 
לשעבר אהוד אולמרט, שר הביטחון אביגדור ליברמן ושר 
הפנים אריה דרעי. בענייניו של אולמרט, אף נחקר טבק לפני 
לראש  הנאה  וטובות  מתנות  להענקת  בחשד  שנים  מספר 

הממשלה לשעבר, בעת שכיהן כראש עיריית ירושלים. 
עם  הקשר  על  במשטרה  שנחקרו  המעשיות  אחת  לפי 
יוקרה ברחוב עלי  כי טבק, שהחזיק בדירת  נטען  אולמרט, 
לביתו  מתחת  כי  העיר  ראש  בפני  התלונן  בבירה,  הכהן 
הוקמה גינת משחקים שגרמה לו להפרעה בשעות המנוחה, 
נענה  העיר  ראש  בישראל.  שוהה  היה  אז  בחגים,  בעיקר 
לכאורה לבקשת ידידו והורה להעתיק את הגינה ולהרחיקה 
כעשרה מטרים ממקומה. הגינה הוזזה לבקשת אולמרט ועד 
ניכר מהבית המדובר. לפי טענת  היום היא עומדת במרחק 
יקרת  מתנה  לאולמרט  טבק  יעניק  לימים  המשטרה,  חוקרי 

ערך - שעליה הוא נחקר על ידי חוקרי להב 433. 
נוסף המחזיק בקשרים קרובים עם טבק הוא  פוליטיקאי 
אחד  היה  ג'ו  של  "אביו  ליברמן.  אביגדור  הביטחון  שר 
ממקורביו של האדמו"ר מריבניץ", מספר אחד ממכריו ל'כל 
המוהל של  גם  היה  המדובר  האדמו"ר  כי  ישראל'. מתברר 
אביגדור ליברמן. "לפני כמה שבועות ליברמן היה בארצות 
הברית ונסע גם לקברו של האדמו"ר מריבניץ במונסי". גם 
לפני מספר שנים, יממה טרם ההכרעה במשפטו, יצא ליברמן 
המשפט.  להצלחת  בתפילה  להעתיר  כדי  האדמו"ר,  לקבר 
מציין  החזור",  לטיסת  ההלוך  טיסת  שבין  הזמן  "מרווח 
בציון  התפילה  ואחרי  בלבד,  ספורות  שעות  "היה  המכר. 

האדמו"ר, ליברמן סעד בביתו של טבק ומשם חזר ארצה".
אותו מכר בוחר לסיים בסיפור פיקנטי בו הוא נזכר במהלך 
נראה  היה  "יוסל  מספר.  הוא  דרכו",  "בתחילת  השיחה. 
פרומער עם זקן ארוך ולמעשה כמו יהודי טוב מה'שטייטל'. 
באחד הימים, ביקר יוסל בשוויץ והוא נקלע למלון שסירב 
זה  אחרים,  בימים  היהודית.  חזותו  בשל  חדר  לו  להשכיר 
היה קורה לא מעט", הוא מציין. אך לא אחד כמו יוסל ירים 
ידיים. הוא יצא לרחוב, טלפן למלון וביקש לשוחח עם פקיד 
קבלה. לאחר שהועבר לפקיד קבלה, הוא ביקש לשכור החל 
מעוד שעה קלה את הסוויטה היקרה ביותר במלון. "הפקיד 
חשב שהוא נפל על דג שמן, אז רשם את כל דרישותיו של 

האורח הנכבד".
ורשימת הדרישות לא הייתה קצרה. יוסל טבק החל יורה 
בבקשה  לי  'תתקינו  ההמום:  הקבלה  לפקיד  הוראות  צרור 
וילונות בצבע בורדו, תוציאו לי את המקרר מהחדר ותסדרו 
מלא'.  במחיר  אשלם  הכל  על  החלון.  יד  על  המיטה  את 
המחיר לא היה נמוך, והפקיד הסיק את המסקנה המתבקשת: 
כספו. לאחר  על  מיליונר שלא חס  מגיע למלון  בעוד שעה 
שחלפה שעה, התייצב טבק בשערי המלון שם ראה כי מנהל 
המלון הוזעק במיוחד לקבל את פניו של האורח הנכבד. "רק 
בלקוח שהגיע שעה  מדובר  כי  הבינו  הם  דקות  כמה  אחרי 
על  את צבע הסומק שעלה  יהדותו.  ונדחה בשל  לכן  קודם 

לחייהם תשאיר לדמיון הקוראים", סיכם המכר.
אז, השארתי. 



עם מנהלי מוסדותעם השר אריה דרעי
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רפי פרלשטיין   
צילום: יחיאל גורפיין

בקודש פנימה: כתב 'כל ישראל' 
זכה להיכנס למעונו של הרבי 

מווערצקי, הרה"צ רבי פנחס חיים 
שנייבאלג, לשיחה אישית מרתקת 

וראיון בענייני השעה  מדוע 
אסור לזרוק מהבית ילד – גם אם 
הוריד את הכיפה?  איזה נזקים 
נגרמים מפגעי הטכנולוגיה? ומה 
הפתרונות למי שנאלץ להשתמש 

בה?  מהיכן מגיע הניגון בו 
  ?מתפללים המלאכים בשמים
ואלו סגולות טמונות בסעודת 

'מלוה מלכה'?

 המלאך ניגון 
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 המלאך

חיים  פנחס  רבי  רה"צ 
מווערצקי,  הרבי  שנייבאלג, 
המוקדמות  החמישים  בשנות 
מפוארת  קהילה  מנהיג  לחייו, 
ווערצקי,  זידיטשויב  לשושלת  כהמשך 
כאשר ראש השושלת הוא ה'עטרת צבי' 
מזידיטשויב. הרבי הוא בנו של האדמו"ר 
האדמו"ר  וחתן  ארה"ב  מזידיטשויב 

מקרעטשניף.
כיהן שנים  לפני שהוכתר לאדמו"רות 
קרעטשניף  בישיבת  שיעור  כמגיד  רבות 
ברחובות. בשנת תשס"ד הוכתר לאדמו"ר 

על ידי קהל שומעיו ותלמידיו.

בחסידות מתגאים בקיומה של 'חבורת 
ובחורים  אברכים   - התפילה'  שלהבת 
האדמו"ר,  של  תורתו  את  שלומדים 
'להבות  מכון  בחסידות  קיים  בנוסף, 
אש' - המדפיס מדי שבוע את תורתו של 
ארגון  ישנו  אלה  כל  מלבד  האדמו"ר. 
יום  מדי  שלומדים  בהלכה'  'מאוגדים 
"זה  האדמו"ר,  של  מיסודו  הלכות  שני 
אומרים  מדרש",  לבית  כניסה  הכרטיס 

לנו בחסידות.
בתחילת השבוע, בשעת דמדומי חמה, 
פסעתי בחרדת קודש על רחוב השלושה 
בבני ברק, בואכה בית המדרש ווערצקי, 

המשמש  בחמימות  פני  את  קיבל  שם 
אותי  שהוביל  טירר,  יעקב  הרב  בקודש 
עם  אישית  לשיחה  פנימה,  הקודש  אל 

האדמו"ר מווערצקי על ענייני השעה.
ספורות  דקות  אך  הגיע  האדמו"ר, 
זמן  בינתיים,  לנו.  שנקבעה  השעה  לפני 
ההמתנה מחוץ לחדרו של הרבי, מאפשר 
מסביב.  מהאווירה  מעט  להתבשם  לנו 
אברך  לידינו  עוצר  המתנה,  כדי  תוך 
חסידי ששואל מה פשר הציוד והמצלמות 
בכניסה לחדר האדמו"ר, משהבין שזכינו 
לסוד  ולהיחשף  להיכנס  אישור  לקבל 
עשרות  סביבו  שאוסף  הרבי,  של  קסמו 

ה
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צעירים נלהבים, נאות לספר לנו על הקשר האישי שלו עם הרבי.
הארץ,  מכל  שבאים  יהודים  יום,  מדי  קהל  מקבל  "האדמו"ר 
הרבי מתייחס לכל יהודי בלב רחב, כשאתה יושב אצל הרבי הוא 
נותן לך את ההרגשה שהוא כל כולו בשבילך", הוא מספר לנו, 
כל  במשך  הביתה,  חוזר  כשהרבי  מסתיים  לא  "הערב  לדבריו, 
שעות הלילה הרבי עונה לעשרות טלפונים שמגיעים מכל העולם. 
באופן  אחד  לכל  עונה  הרבי  השיחות,  את  שמעביר  גבאי  אין 
אישי", הוא מספר, "פעם ראיתי את הרבי בתפילת שחרית כאשר 
הוא  כי  לי  סיפר  לשלומו  ניכרת, מששאלתי  עייפות  עליו  שורה 
שיחות שלא  עשרות  הצג  על  ראה  מאוחרת,  בשעה  בלילה  חזר 
נענו והיה צריך לחזור לכל יהודי שהתקשר - ועל כן לא מצא זמן 

מתאים לעלות על יצועו".
יענקל  ר'  והמשב"ק  הדלת  נפתחת  להיכנס",  יכולים  "אתם 
טירר מזמין אותנו להיכנס לקודש פנימה, בפנים אנחנו מוצאים 
והוא כבר ספון באוהלה  את הרבי, שרק דקות קודם לכן הגיע, 
של תורה. משראה הרבי שנכנסנו, התרומם והתעקש לברך באופן 
אישי ובחמימות לבבית את כותב השורות ואת הצלם שהצטרף 

אלי.

הטכנולוגיה מאבדת את 
השפיות

שמעתי פעם ממישהו שאמר בשמו שעצם כוח הדיבור הוא 
שליחות בעולם, מה השליחות של הרבי?

"השליחות שלנו היא לעזור לעם ישראל. המצב של עם ישראל 
ירוד, הן ברוחניות והן בגשמיות, מאות יהודים ואברכים הולכים 
אנחנו  הגוף,  על  משפיע  זה  בנפש  וכששבורים  בנפש,  שבורים 
לפני  ה',  את  דעה  הארץ  ומלאה  המשיח,  לימות  קרובים  מאד 

שנהיה אור, מגיע חושך גדול".
לכולם,  אכן  יש  הבא  עולם  הבא,  עולם  להם  יש  ישראל  "כל 
אבל עולם הזה יש רק לנו, יהודים יראי ה', בפרט החסידים, יש 
יהודי  כל  למעשה,  שליחות.  מבצעים  אנחנו  בחיים,  סיפוק  לנו 
הוא שליח של הקב"ה, כי רוב עם ישראל הם גלגולים, כל אחד 

שליחותו מתבטאת באופן שונה".
לא מה שהיה  זה  והיום  צדיקים  היו  נגד האמרה שפעם  "אני 
בדורות הקודמים, לא נכון, אמנם אז היו מדרגות גבוהות יותר, 

אבל בפירוש יש לנו צדיקים שמחזיקים את הדור".
לכל  מענה  לספק  הכוחות  מאיפה  יהודים,  של  צרה  בשעת 

אחד?
"מי שמזכה את הרבים יש לו כוחות מיוחדים, להכניס 

יראת שמים ואת דבר ה' בליבות בני אדם, זה לא 
קל, אבל לפני כל פעם שאני נדרש להכריע 

בסוגיא כלשהי, אני מתפלל לה' שייתן 
לי את המילים הנכונות, גם כשאני 

מדבר איתך אני מתפלל )על פני 
שלא  קל(  חיוך  עולה  הרבי 

לדבר שטויות".
בקרב  מחלוקת  יש 
והאדמו"רים  הרבנים 
לסוגיית  להתייחס  כיצד 
הטכנולוגיה,  פגעי 
או  גורף  באופן  לאסור 
חלקי  באופן  להתיר 
לצרכי  לכך  שזקוק  למי 

פרנסה...
מורכבת,  תשובה  "זו 

ועשית  כל  קודם  מאד, 
בן  כל  יורוך,  אשר  ככל 

הרבי  את  לשאול  צריך  אדם 
רבותיו  עם  ולהתייעץ  שלו 

רגישה.  כה  להכריע בשאלה  כיצד 
דעת  על  מתבססת  האישית  דעתי 

ושוב  שוב  שמודה  הרפואה  וגם  המדע 
הם  מרכיביו,  וכל  האינטרנט  הטכנולוגיה,  כי 

הרסניים למוח".
המוח, משרה  את  הורסת  "הטכנולוגיה  בלהט:  הרבי ממשיך 
מפריע  זה  המוח,  של  הישרות  את  ומבלבלת  הדעת  ישוב  אי 
להתרכז בלימודים, בתפילה ובעבודה. גדלנו שנים רבות בלי כל 
שנים  כלום,  לנו  קרה  ולא  ושלמים  בריאים  ויצאנו  הטכנולוגיה 
אפשר  אי  ללמוד,  אפשר  אי  בחורים,  על  רואה  אני  בלי.  שרדנו 
ולכל  והלימוד  התפילה  לקדושת  אטום  נעשה  האדם  להתפלל, 

דבר שברוחניות.
"אם אפשר להתנזר מזה כליל זה ברכה וסיעתא דשמיא לבית, 
ומי שזוכה לכך מבורך ונשמר בסיעתא דשמיא מיוחדת. אם יש 
כאלו שצריכים את זה לפרנסה, לדעתי יש להתיר בדיעבד, אולם 
יהודי( שרוצה  )בית  'אידישע שטיב'  בתנאי שייקחו את הסינון. 
 - בגופם  גם  אבל  לומר,  צורך  אין  בנפשם  בריאים  ילדים  לגדל 

שיתנזר מכך באופן גורף ומובטחים לו כל הברכות".

"בתים נהרסים, אני יודע על אבות עם 10 ילדים שני עשורים 
והורסים  הרסו  למיניהם  והכלים  שהטכנולוגיה  החתונה,  אחרי 
להם את הזוגיות והורסים כל דבר טוב בבית, בן אדם מאבד את 
כך  ליפול למטה, אבל אחר  כל הישוב הדעת, קל  ואת  השפיות 
לברך אנשים שיהיה  נוהג  אני  ישורנה.  מי  התוצאות ההרסניות, 
להם 'ישוב הדעת דקדושה'. אחרי בריאות זה דעת, דעת נקיה בלי 
בעיות שנגרמות כתוצאה מההשפעות ההרסניות של הטכנולוגיה, 

זה הדבר הראשון שבן אדם צריך". 

לא לזרוק ילד מהבית!
מה לגבי אנשים שמקצינים ואפילו מסוגלים לנתק קשר עם 

ילד שסטה מעט מן הדרך?
שנגענו  ניכר  דמע,  נמלאות  ועיניו  מהשאלה  מתחלחל  הרבי 
גרועה  הכי  היא  הזאת  ההקצנה  ושלום!  "חס  כואבת.  בנקודה 
האח  דרך  אחרי  ולחפש  לקום  בבית  האחרים  לילדים  ותגרום 
עם  קשר  לנתק  בעולם  סיבה  שום  אין  שסרח. 
משאירים  לא  בחוץ  מבול  כשיש  ילד, 
לקרב  רק  היא  הגישה  מעיל,  בלי  ילד 
ולקרב, כל עוד הילד מקבל חיבוק 
הוריד  אם  אפילו  מההורים, 
עדיין  מהראש,  הכיפה  את 
כל  בבית,   אותו  להשאיר 
ילד הוא עולם בפני עצמו, 
ביותר  הטובה  השיטה 
היא  חזרה,  ילד  לקרב 
לבוא בטוב ולא חלילה 
לא  מעולם  ההיפך, 
משהו  שיצא  שמעתי 
שהורחק  לבחור  טוב 
והן  לו  הן  מהבית, 

לאחיו ולמשפחתו".
ממשיך  האדמו"ר 
ומספר: "נכנס אלי אברך 
וסיפר לי שאין לו שום קשר 
בקשר  לא  והוא  הוריו  עם 
שנפל  לאחר  כעשור,  איתם 
מעט בימי בחרותו, והאברך אמר 
ואמר  אותי  קירב  סבי  זאת,  'למרות 
ישמש  והוא  לשעון  מסביב  פתוח  שביתו 
לשרוד',  הכוח  את  לי  שנתן  מה  וזה  כאב,  לי 

והנה כיום הוא אב למשפחה חסידית לתפארת.
על  מקבלים שכר  לא  תדעו,  ולמחנכים,  להורים  מסר  לי  "יש 
ילד מוצלח, השכר האמיתי הוא על ילדים 'לא מוצלחים', על ילד 
שבור  ילד  לוקח  שאתה  זה  דל',  מעפר  'מקימי  שמצטער,  נרדף 
ואתה עושה ממנו עובד ה' זה השכר האמיתי. מורי ורבי הרה"ק 
מטאהש זצוק"ל, נהג תמיד לומר לחסידיו שתורה לא בטוח שהם 
למדו ממנו, אבל איך להתייחס ליהודי בטח ובטח, הרבי מטאהש 
ככתוב  יחס  יהודי  לכל  לתת  אותי,  שמנחה  הדרך  את  לי  הנחיל 
'בשבילי נברא העולם', שכל אחד שנמצא איתי כאן בחדר ירגיש 

ככה".
מלכה  מלווה  עריכת  על  להקפיד  האדמו"ר  הנהגת  במסגרת 
בציבור מתקיימים מדי שבוע מעמדי מלווה מלכה בבורו פארק, 

ויליאמסבורג, לייקווד, מונסי, לונג איילנד, פלטבוש ומונרו.
זצ"ל,  מפשווארסק  יעקב  רבי  של  תלמיד  שהינו  האדמו"ר 

בסעודת  הרבי  לדברי  מלכה,  המלווה  עניין  את  ומיסד  הנהיג 
מלווה מלכה ניתן לפעול ישועות נשגבות...

"אם יהודים היו יודעים את הסגולה המיוחדת במלווה מלכה, 
ישועות ונפלאות שרואים משם, אם לא היו מפספסים פעם אחת 
בחייהם את הזמן הגדול הזה, כל זמן שאדם חי הוא יכול לתקן, 
ויכול  קדושה  מכניס  זה  ברבים,  מלכה  מלווה  עצכם  על  תקבלו 

לפתור את כל הצרות ולפתור בעיות בשלום בית".
מה היחס של הרבי לעולם הנגינה?

מעוררת  הנגינה  בתשובה,  האדם  את  מחזיר  הנגינה  "עולם 
לנשמה את השתפכות הנפש שהייתה לפני הנפילה, עולם הנגינה 
ה'.  גדול לעבודת  יסוד  זה  הנגינה  עולם  לעולם התשובה.  שווה 
אנחנו מקפידים מאד להתפלל בנוסח זידיטשויב, ידוע בשם השר 

שלום שהמלאכים למעלה בשמים שרים בנוסח זידיטשויב".
ידוע בציבור על הזמן הרב שעורכות התפילות מידי יום אצל 

האדמו"ר, שחרית שעתיים זה לא הרבה מדי? 
"שחרית אורך כאן אכן קרוב לשעתיים, ולא, זה בסדר גמור, 
לקחתי בחורים שפשוט לא אחזו בתפילה, על ידי כוח התפילה 

זכיתי להכניס להם שמחת חיים מיוחדת".
איזה ימים בשנה אתם מציינים כימים מיוחדים?

"דבר ראשון, כל יום הוא יום מיוחד, בראש ובראשונה פורים, 
שמסוגל לשידוכים. וי"א תמוז היארצייט של הרבי העטרת צבי 
נמשל  וזה  במירון  הדלקה  עושים  השושלת,  ראש  מזידיטשויב, 

לל"ג בעומר השני". 
לסיום, אומר הרבי כי "המוטו שלי הוא שכל יהודי הוא בן יחיד 
של הקב"ה, שיידע שכל העולם תלוי בו, בשבילי נברא העולם". 

קדוש מרחם
לאחר הפרידה מהרבי, אנחנו יושבים לשיחה עם גבאי החסידות, 
שמספר: "כגבאי אני מכיר סיפורים, אבל יכול להצביע על סיפור 
יוצא דופן, הרבי היה בחו"ל בביקור של שלושה שבועות, ביום 
ובין  יהודים  עשרות  והגיעו  צפוף  מאד  זמנים  לוח  היה  האחרון 
היתר זוג פרוד, האברך ואשתו לא נפגשו במשך שנה וחצי. הם 
ישבו אצל הרבי כשעתיים, כאשר הרבי עם עיניים עצומות, היינו 
שישב  האדמו"ר,  של  עיניו  את  לפתוח  כדי  חמים  למים  זקוקים 

למעלה משעתיים כך בשל קפידתו שלא להביט בפני אישה". 
עניין  את  לחזק  כדי  לעולם  'ירדתי  תמיד  לנו  אומר  "הרבי 
פעם  כל  מרגשים  הם  הרבי  אצל  התפילה  מעמדי  התפילה'. 
מחדש", מוסיף ר' יענקל טירר המשב"ק ומספר כיצד הוא הכיר 
את הרבי: "הרבי הוא כליל המעלות, תלמיד חכם עצום, יש לו 
אחרי  אותו  מכיר  אני  וקבלה,  חסידות  בספרי  עצומה  בקיאות 

שהיה המדריך שלי ערב חתונתי". 
הרה"ח הישיש ר' יוסף הערש שוורץ מארה"ב, מי שהיה המגיד 
שיעור של הרבי עוד בהיותו תלמיד ישיבה, מספר: "הרבי, שהוא 
יהודי  יכול לומר עליו שמאז בחרותו ראיתי שהוא  תלמידי, אני 
קדוש, מתמיד, כשיהודי בצרה נכנס אליו עם קוויטל זה לא נגמר 
בפדיון, הוא מתחבר לצרה בכל נימי נפשו ולא נרדם בלילות עד 
בכל  ומזוני,  חיי  בבני  ישועות  אצלו  ראיתי  מסתדרים.  שדברים 
התחומים, אני מתקשר אליו כאשר בישראל השעה 4 לפנות בוקר, 
והוא עונה לי בחמימות. אני יודע ששנים רבות היה ישן שעה או 

שעתיים בלילה, הוא עובד ה' אמיתי".
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ארי קלמן

ועדאולמרט 

מרבין 

חקירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אינה המקרה הראשון בו ראש ממשלה מכהן נחקר 
בישראל  ב-1997 סבל ראש הממשלה יצחק רבין מפרשיית חשבון הדולרים, ומאז נאלץ 
כמעט כל ראש ממשלה מכהן להתמודד עם חשדות במגוון נושאים  האי היווני של שרון, 

מעטפות הכסף ופרשת הולילנד של אולמרט, עמותות הבחירות של ברק וסיפורי הקבלן עמדי 
אצל נתניהו  ארי קלמן בסיקור היסטורי

בנימין  הממשלה  ראש  נתון  האחרונים  בשבועות 
בחשד  שונות,  פרשיות  על  חקירות  בסדרת  נתניהו 
לקבלת טובות הנאה ועוד, ספק אם יצא משהו מכל 
החשדות הללו, שלעת עתה בעיקר מסיחים את דעתו 
של נתניהו מניהול המדינה. מסתבר שבישראל לא קל להיות ראש 
ממשלה, וביבי הוא לא הראשון שנחקר וכנראה גם לא האחרון... 
ראש הממשלה הראשון שנחקר בארץ היה יצחק רבין, אך מאז 
כמעט כל ראש ממשלה הצטרף לתופעה. לעיתים החקירה נגמרה 
בלא כלום, ולעיתים היא שלחה את ראש הממשלה לבית או אף 

לכלא, על כל זה ועוד – בכתבה שלפניכם.

החשוד: יצחק רבין 
החשד:

רעייתו ניהלה חשבון דולרים סודי בארה"ב הפרשיה החלה 
ב-15 במרץ 1977 עם פרסום של העיתונאי דן מרגלית בעיתון 
מחזיקה  הממשלה,  ראש  של  רעייתו  רבין,  לאה  כי  "הארץ", 
חשבון דולרים בבנק "National Bank" שבארצות הברית, 
זר שהיו בישראל באותה  בניגוד להוראות הפיקוח על מטבע 

העת. 
ישראל  כשגריר  כיהן  שרבין  בעת  כחוק  נפתח  החשבון 
לאה  של  דוד  הזוג.  בני  שני  שם  את  ונשא  הברית  בארצות 
שהתגורר בניו יורק, נהג להשמיד את מסמכי החשבון שנשלחו 

אליו מהבנק. החוק הישראלי חייב את סגירת החשבון עם סוף 
כהונתו של רבין כשגריר )בשנת 1973(, אולם בני הזוג המשיכו 
להחזיק בחשבון. בתחילה טענו כי מדובר בסכום זעיר, אולם 
מאוחר  זו.  טענה  הסותרים  נתונים  מסר  הבנק  מרגלית  לדברי 
יותר פרסם ה'ניו יורק טיימס' כי החשבון כלל 90 אלף דולרים 

שקיבל רבין עבור הרצאות בעת שכיהן כשגריר.
לאה רבין הצהירה כי היו בחשבון רק 2,000 דולר והעניין 
טופל ע"י המפקח על מטבע החוץ. רבין אף נקנס אך לא הועמד 
הורה  ברק  אהרון  דאז  שהיועמ"ש  לאחר  זאת,  במקום  לדין, 
לראשות  ממועמדות  פרישה  על  רבין  הודיע  בחקירה,  לפתוח 
להימנע  לבסוף  ברק  בחר  ההחלטה,  בעקבות  הממשלה. 
הנחה  מתוך  "יצאתי  באומרו:  זאת  ונימק  החקירה  מהמשך 
שרבין נענש עונש כבד כך שנאלץ לפרוש מתפקידו. לא היה 

מקום להענישו פעם נוספת".

ההשפעה הפוליטית:
לאחר  מעבר,  ממשלת  בראש  רבין  עמד  תקופה  באותה 
בעקבות  קואליציוני.  משבר  עקב   1976 בדצמבר  שהתפטר 
הפנימית  בהתמודדות  לכנסת.  הבחירות  הוקדמו  ההתפטרות 
במרכז מפלגת העבודה ניצח רבין את שר הביטחון שמעון פרס 

ברוב קטן, ונבחר למועמד המערך לראשות הממשלה.
מתפקידו  לחופשה"  "יצא  רבין  הפרשה  פרסום  בעקבות 
כראש הממשלה )שכן לא יכול היה להתפטר מממשלת מעבר(, 
פרש בשידור חי מהנהגת המערך ונתן לשמעון פרס להתייצב 

התשיעית.  לכנסת  הבחירות  לקראת  הרשימה  בראש  במקומו 
הניצחון  את  והעניק  למערך,  עורף  הציבור  הפנה  בבחירות 

לליכוד בראשות מנחם בגין.

ההכרעה:
 250 בסך  קנס  רבין  לאה  ראה"מ  רעיית  על  הוטל  במשפט 
אלף לירות. השופט דב לוין קבע אז כי "הכספים במטבע זר 
במשך  בהם  שימוש  על-ידה  ונעשה  הנאשמת  ידי  על  הוחזקו 
היא  דרכים, שכל אחת מהן  ובמגוון של  רצופות  ארבע שנים 
פסולה כשלעצמה". רבין שילמה את הקנס במאי 1977 בעזרת 

הלוואה מבן דוד ומידיד המשפחה.

החשוד: בנימין נתניהו 
 החשד:

בני הזוג נתניהו ניסו להוציא במרמה כספים בסכומים גבוהים 
בגין  עמדי,  אבנר  הקבלן  לטובת  הממשלה,  ראש  ממשרד 
עבודות שביצע. זאת בהגשת חשבון למשרד ראש הממשלה, 
בעבור  פרטיות שבוצעו  עבודות  בגין  סכומים  לכאורה  שכלל 
המשפחה בתקופה שקדמה לבחירת נתניהו לראשות הממשלה 

בשנת 1996.
בעיתון  ב1999  גילת  מרדכי  העיתונאי  חשף  הפרשיה  את 
'ידיעות אחרונות'. בעקבות התחקיר, החליטו במשטרה לפתוח 
בחקירה נגד נתניהו, שכן התעורר חשד לעבירות שוחד, ניסיון 
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רבין 

ידי  על  נערכה  החקירה  אמונים.  והפרת  במרמה  דבר  לקבל 
גולן.  מירי  תנ"צ  בראשות  הונאה,  לחקירות  הארצית  היחידה 
בצוות החקירה נכלל גם סנ"צ נחום לוי, אשר לימים יהיה החוקר 

הראשי בפרשה נוספת בה מעורב נתניהו - פרשת ביביטורס.
במוקד החקירה עמדו נתניהו וקבלן העבודות עמדי. בהמשך 
החקירה, שבמהלכה נחתם הסכם עד מדינה עם עמדי, אשר כלל 
הסדר טיעון, ונוכח הממצאים שעלו ממנה, נחקרו באזהרה גם 
חשודים נוספים, ובהם משה ליאון, ששימש אז כמנכ"ל משרד 
)בינוי,  הבנא"מ  יחידת  מנהל  סיידוף,  ועזרא  הממשלה,  ראש 

נכסים, אפסנאות ומשק( במשרד.
בהמשך נחקרו גם חשדות לביצוע עבירות של שוחד מעמדי 
תשלום,  ללא  פרטיות,  עבודות  עמדי  ביצע  לפיהן  לנתניהו, 
לטובת משפחת נתניהו בתקופות שונות, בתקווה לטובות הנאה 
ממנו. כן עלה חשד לשיבוש הליכי משפט. עוד נחקר חשד כי 
מתנות  כדין,  שלא  המדינה,  מחזקת  הוציאה  נתניהו  משפחת 
רבות שניתנו לראש הממשלה. בנוסף, העלתה החקירה חשדות 
נוספים לפלילים, שעניינם קבלת שוחד של סיידוף מעמדי. ביוני 
1999, סוכם בין משרד ראש הממשלה לעמדי, כי המשרד ישלם 
לו 50 אלף שקל בצירוף מע"מ למימון הובלות משפחת נתניהו 

בהיותו ראש הממשלה.

ההכרעה:
מחוז  לפרקליטות  החומר  הועבר  החקירה  סיום  לאחר 
ישנן  לפיה  הודעה  המשטרה  הוציאה   ,2000 במרץ  ירושלים. 
ראיות לכאורה כנגד המעורבים. חודשים אחר כך, אחרי שבחן 

את חומר החקירה, קבע פרקליט מחוז ירושלים משה לדור כי 
יש להורות על סגירת התיק. בשנת 2000, קבע היועץ המשפטי 
לממשלה אליקים רובינשטיין כי יש לסגור את התיק בעילה של 

חוסר ראיות מספיקות.

החשוד: אהוד ברק 
החשד:

חוקיות,  לא  תרומות  בגיוס  מפלגות  מימון  חוק  של  הפרה 
ושל  שלו  הבחירות  מסע  עבור  שקלים,  מיליוני  של  בהיקף 

מפלגת ישראל אחת ב-1999. 
את הפרשיה חשף העיתונאי קלמן ליבסקינד בשבועון 'מקור 
ראשון' ב-1999. על פי החשד, ברק גייס תרומות בסכומים של 
מיליוני שקלים על ידי הקמת עמותות פיקטיביות אשר מטרתן 
למטרותיהן  ובניגוד  הבחירות  לקמפיין  תרומות  גיוס  הייתה 

המוצהרות.
ראש  הואשמו,  לא  אך  באזהרה,  נחקרו  החקירה  במסגרת 
את  שליוו  מקורבים  ומספר  ברק,  אהוד  ישראל,  ממשלת 
הקמפיין. על פי החשד, מקצת מהעמותות הוקמו סמוך למועד 
הבחירות ופעלו תקופה קצרה בלבד, בעוד עמותות אחרות היו 
ידי  על  לצורכי הקמפיין. העמותות מומנו  וגויסו  יותר  ותיקות 
תרומות מקרנות מחו"ל ומגורמים פרטיים והן נטלו חלק פעיל 

בקמפיין.
חוק  על  עבירות  לביצוע  בחשד  באזהרה  נחקר  ברק  אהוד 
ברק  תאגיד.  במסמכי  כוזב  לרישום  ובחשד  מפלגות  מימון 

ניהול  כי לא היה מודע לפרטי  וטען  השיב לשאלות החוקרים 
הקמפיין  מנהלי  את  הנחה  ואף  הכספים  והעברת  העמותות 
לפעול בהתאם לחוק. עדות זו זכתה לאישור הנחקרים האחרים 
בפרשה. בנוסף, נחקרו בפרשה יצחק הרצוג, שפיקח על העברת 
זכות  על  לשמור  ובחר  השונות  לעמותות  מחו"ל  קרנות  כספי 
מנהל  בתפקיד  ששימש  זילברשטיין,  טל  בחקירה,  השתיקה 
ח"כ  הממשלה,  ראש  בבחירת  אחת"  "ישראל  של  הקמפיין 
ויצמן שירי, שנחשד כי היה מעורב בתקצוב מקצת העמותות, 
וגדעון  מהעמותות  אחדות  שייסד  ברק  של  גיסו  כהן,  דורון 
טענו  להגנתם  עכשיו".  "נגב  עמותת  כגזבר  שכיהן  סולימאני, 
החשודים כי חוק מימון מפלגות אינו חל על הבחירות הישירות 
אליקים  לממשלה,  המשפטי  היועץ  אולם  הממשלה,  לראש 

רובינשטיין, לא קיבל עמדה זו.

ההכרעה:
לא  כי  רובינשטיין   אליקים  היועמ"ש  הודיע   2003 בשנת 
יוגשו כתבי אישום בפרשה כנגד אהוד ברק ויצחק הרצוג, בשל 
סגירת  על  המדינה  פרקליטות  הכריזה  ב-2006  ראיות.  חוסר 

החקירה ללא הגשת כתבי אישום.
איכות  למען  התנועה  פנתה  ב-2004  פוליטיות:  השלכות 
ולנשיא  שרון,  אריאל  הממשלה,  לראש  בישראל  השלטון 
הכנסת  חבר  את  למנות  שלא  בדרישה  פרס,  שמעון  המדינה 
יצחק הרצוג ממפלגת העבודה לשר בממשלה, בשל מעורבותו 
בפרשת עמותות ברק, לאחר שהיועץ המשפטי קבע כי הוא היה 
חרף  אלה".  לעמותות  דולרים  אלפי  מאות  "להזרמת  אחראי 
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איך 
חוקרים 

ראש 
ממשלה?

הפנייה, הוא מונה לתפקיד שר הבינוי והשיכון בממשלת שרון. 

החשוד: אריאל שרון 
החשד:

היווני.  האי  בפרשת  שוחד  וקבלת  מרמה  אמונים,  הפרת   
הפרשה התחוללה בין השנים 1998 -2001, ובמסגרתה הועלו 
חשדות כי איש העסקים דוד )דודי( אפל תכנן להקים פרויקט 
את  והעסיק  שביוון,  פטרוקלוס  האי  על  ענק  ותיירות  נופש 
גלעד שרון - בנו של אריאל שרון )אז שר החוץ ושר התשתיות 
הלאומיות ואחר כך ראש האופוזיציה וראש הממשלה(, כיועץ 
כי העסקת  היה,  העיקרי  גבוה. החשד  לפרויקט בשכר  מיוחד 
כדי  לאביו,  שוחד  למתן  מוסווית  דרך  למעשה  הייתה  גלעד 
הקרקעות  בפרשת   - ובראשם  שונים,  בנושאים  לאפל  שיסייע 

בגינתון ובאזורים נוספים סמוך ללוד. 
פי  ועל  אולמרט,  ועם  שרון  אריאל  עם  אפל  נפגש  ב1998 
החשד ניסה לגייס אותם לעזור לו בפרויקט מול שלטונות יוון, 
לראשות  המקדימות  בבחירות  להם  לסייע  הבטחות  תמורת 
בישראל,  שיבקרו  כדי  ביוון  לבכירים  פנה  במקביל  הליכוד. 
בביתו של  שרון.  אריאל  החוץ  עם שר  שייפגשו  תוך הבטחה 
דודי אפל התקיימו בשנת 1999 שתי ארוחות ערב לכבוד אנשי 
יווניים, ולשתיהן הוזמן אריאל שרון. בסופו של דבר,  ממשל 

הפרויקט לא יצא לפועל עקב קשיים בהם נתקל אפל ביוון.
המשטרה האזינה לקו הטלפון של אפל באותן שנים והחלה 
 2001 במרץ  נוספות.  פרשות  עם  יחד  הזו  הפרשה  את  לחקור 
התפרסמה פרשת האי היווני בעיתונות. כל המעורבים בפרשה 

הכחישו את הטענות נגדם.

ההכרעה:
ב-2004 החליט היועמש מני מזוז לסגור את התיק נגד שרון 

ובנו גלעד מחוסר ראיות.

החשוד: בנימין נתניהו 
החשד:

על  לחו"ל  משפחתו  ובני  הממשלה  ראש  טיסות  מימון   
נתניהו  החשד,  פי  על   .1999-2008 השנים  בין  הון  בעלי  ידי 
היו במימון  7 מהטיסות  רק  כ-15 פעמים, אך  זו  טס בתקופה 
הממשלה או הכנסת ושאר הטיסות בשווי של כחצי מיליון ₪ 
גופים  זרות,  ממשלות  ובהם  חיצוניים  גורמים  ידי  על  מומנו 

ציבוריים ואנשי עסקים. 
על פי החשד, בשני מקרים ב2006 קיבל נתניהו מימון משני 
גופים שונים על אותו טיסה. כך בעת שכיהן כח"כ - גוף אחד 
גוף שני מימן את טיסת  ואילו  נתניהו  שילם את טיסת בנימין 
רעייתו בו בזמן, כאשר החשבוניות של הטיסה הוצאו על שם 

בני הזוג בעצמם. 
לארה"ב  ב2006  נתניהו  טס  כאשר  כי  מהפרסום,  עלה  עוד 
כך  על  דיווח  הוא  אשדוד  הרפואי  המרכז  של  בכנס  להופיע 

לוועדת האתיקה כמקובל, וכן קיבל אישור לנסיעה ואף הוצאה 
חשבונית על הנסיעה בסכום של 8,237 דולר, אלא שחשבונית 
לפי  אמריקאי.  ארגון  שם  על  הוצאה  הסכום  באותו  אחרת 
ועדת האתיקה לא אישרה  דרוקר,  רביב  תחקיר של העיתונאי 

לנתניהו לקבל מימון מארגון זה. 

ההכרעה: 
מיכה  המדינה  מבקר  החליט  התחקיר  פרסום  בעקבות 
יש לפתוח  כי  וקבע  לינדנשטראוס לפתוח בבדיקת הממצאים 
הופקד  הממצאים  בדיקת  על  נתניהו.  נגד  פלילית  בחקירה 
לוי, קצין בכיר לשעבר במשטרת  נחום  )בדימוס(  ניצב משנה 
ישראל, שמונה ליועצו לענייני שחיתות של המבקר. מינויו של 
לוי לתפקיד עורר תרעומת בסביבתו של נתניהו, ובכיר בליכוד 
את  יחקור  לא  שלוי  ממנו  וביקש  ללינדנשטראוס  פנה  אף 
צוות השוטרים שחקר את  הפרשה, משום שהוא שימש ראש 
פרשת עמדי. במסגרת ההליך נבדקו במשרד המבקר נסיעותיו 
של נתניהו הן בתקופת כהונתו כשר האוצר )2003–2005( והן 
כשהיה ח"כ ויו"ר האופוזיציה )2005–2009(. במסגרת הדו"ח 
לכאורה  חשד  נפל  הזוג  בני  בהתנהגות  כי  נקבע  לוי  שחיבר 

לפגיעה בטוהר המידות.
החל  וינשטיין  כי   10 בחדשות  נחשף   ,2016 בינואר  ב-10 
בבדיקת חשד לפלילים בקשרים שניהל נתניהו עם אנשי עסקים 
במהלך נסיעותיו. חשד זה התעורר בעקבות תגובתו של ראש 
הממשלה לדו"ח שהועבר למשרד מבקר המדינה שפירא ב-15 

בנובמבר 2015.
יומיים לאחר מכן, ב-15 בינואר, ערך מבקר המדינה שפירא 
במסגרת  לחו"ל,  נסיעותיו  מימון  בנושא  לנתניהו  שימוע 
המאמצים להשלים את הדו"ח. נתניהו דרש שהיועץ המשפטי 
של משרד מבקר המדינה, פרופ' יורם רבין, לא ישתתף בשימוע 
בשל היותו חבר של רביב דרוקר, חושף הפרשה. רבין השיב 
נעתר  לבסוף  אך  בהליך,  מלהשתתף  מניעה  כל  רואה  אינו  כי 

לבקשה.
במאי 2016 נחשף כי המשטרה חידשה את בדיקת הפרשה 
פלילית.  בחקירה  לפתוח  בסיס  יש  האם  תקבע  בסיומה  אשר 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  החליט   2017 בינואר 
מנדלבליט, כי "חלקן של הטענות נשלל ונמצא כי אין להן בסיס 
העלו  שלא  עובדתיים  ממצאים  נמצאו  חלקן  ולגבי  עובדתי, 

חשד סביר לביצוע עבירה המצדיק פתיחה בחקירה פלילית".

החשוד: אהוד אולמרט 
החשד:

 קבלת שוחד, הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט. אולמרט 
נחשד בשלל פרשיות, בראשן פרשת מרכז ההשקעות, שם על 
פי החשד פעל בניגוד עניינים כששימש כשר התשתיות והתערב 
בהחלטות ב'מרכז ההשקעות' בנוגע לפרויקטים שיוצגו על ידי 

חברו במשרד עורכי הדין.  
פרשת מעטפות הכסף: במאי 2008 נחקר אולמרט באזהרה 

בחשד לקבלת כספים שלא כדין, בסכום של מאות אלפי דולרים 
התמ"ת,  וכשר  ירושלים  עיריית  כראש  שכיהן  בעת  במזומן, 
מאיש העסקים  משה טלנסקי. אולמרט אמר כי הכספים שקיבל 
יועדו למערכות הבחירות שלו והוא לא לקח את הכסף לכיסו. 

באזהרה  אולמרט  נחקר   2008 ביולי  ראשונ-טורס:  פרשת 
בכסף  משפחתו  בני  ושל  שלו  פרטיות  טיסות  שמימן  בחשד 
הנסיעות  משרד  באמצעות  ציבוריים,  מגופים  במרמה  שהשיג 
המשטרה  המליצה  שנה  באותה  יותר  מאוחר  'ראשונ-טורס'. 
לקיחת  של  בעבירות  אולמרט,  את  לדין  להעמיד  לפרקליטות 
שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והפרת אמונים. 
מזוז  מני  לממשלה  המשפטי  היועץ  הודיע  השנה  בסוף 
לאולמרט, כי החליט להגיש כתב אישום נגדו בפרשת 'ראשונ-

טורס'.
פליליות  לעבירות  חשד  חוקרת  המשטרה  כי  נודע  ב-2010 
שביצע אולמרט, של נטילת שוחד בסך מיליוני שקלים בתמורה 
לקידום אישורי בנייה בפרויקט 'הולילנד' בירושלים. בתחילת 
זו. בהמשך  נגד אולמרט כתב אישום בגין פרשה  2012 הוגש 
והטרדת  הדחה  משפט,  הליכי  בשיבוש  גם  אולמרט  נחשד 
עד, חקירה נפתחה בעקבות מידע שמסרה שולה זקן במסגרת 
במסגרת  אולמרט  הודה  ב2016  אתה.  שנחתם  טיעון  הסדר 
הסדר טיעון בשתי עבירות של שיבוש מהלכי משפט והורשע, 
נגזרו עליו שישה חודשי מאסר, חמישה מתוכם חופפים לעונש 

בפרשת הולילנד ו-50 אלף ש"ח קנס.

ההכרעה:
מאסר  חודשי   19 של  עונש  לרצות  אולמרט  החל   2016 ב- 
מחזיק  לשעבר,  ממשלה  ראש  בהיותו  מעשיהו.  הסוהר  בבית 
עונשו  ריצוי  תחילת  עם  רגישים.  מדינה  בסודות  אולמרט 
הכללי  הביטחון  משירות  אבטחתו  על  האחריות  הועברה 
והותאם  ששופץ  מיוחד  אגף  הכין  אשר  הסוהר,  בתי  לשירות 
לצורכי האבטחה של אולמרט, ומאכלס אסירים שנבדקו באופן 

קפדני.

השלכות הפוליטיות:
מוקדמת  עדות  מתן  לאחר  הכסף,  במסגרת פרשת מעטפות 
של משה טלנסקי בפני שופט, בה פירט את הסכומים שהעביר, 
הישראלית  העבודה  מפלגת  יו"ר  ציבורית.  סערה  התחוללה 
להישאר  יוכל  לא  אולמרט  כי  הודיע  ברק,  אהוד  עת,  באותה 
'העבודה'  בין  ומתן  משא  לאחר  זה.  דברים  במצב  בתפקידו 
ל'קדימה' הוסכם כי האחרונה תערוך פריימריז. באותו חודש 
ממשלת  כראש  ושימש  התפטרותו  מכתב  את  אולמרט  הגיש 
לממשלה  המשפטי  היועץ  הודיע  אז   .2009 מרץ  עד  מעבר 
מעטפות  בפרשת  לדין  להעמידו  מתכוון  הוא  כי  לאולמרט 

הכסף, בכפוף לשימוע. 

מרבין 

הזמן:
נדרש  לחקירה.  שנקלע  השורה  מן  אזרח 
להתייצב בזמן ובמקום שקובעת לו המשטרה. 
במקרה של ראש ממשלה מועד החקירה ומשך 
הזמן שלה נקבעים תמיד על פי לוח הזמנים של 

הנחקר.

מקום:
בחדר  לשבת  נדרש  לא  הממשלה  ראש 
במעונו  נערכת  והחקירה  ומאיים,  צר  חקירות 
הרשמי של ראש הממשלה או בלשכתו. בעיקר 

משיקולי אבטחה.

החוקרים: 
מפקד  תמיד  עומד  החוקרים  צוות  בראש 

קצין  אותו  המשטרה.  של  החוקרת  היחידה 
אותן  ומנהל  החקירות  לכל  פיזית  מגיע  בכיר 

בפועל. 

אופן החקירה: 
הממשלה  ראש  למעון  מגיע  החקירה  צוות 
מתקינים  והם  החקירה,  לפני  יותר  או  שעה 
את  שיתעדו  הקלטה  ואמצעי  מצלמות 

התשובות שנותן הנחקר.

השאלות והתשובות: 
את רוב השאלות מכינים מראש בהתייעצות 
עובר  היועמ"ש  גם  ולפעמים  הפרקליט  עם 
היועמ"ש  מקבל  החקירה  לאחר  לפני.  עליהן 

תמליל מלא של התשובות.


ועדאולמרט 
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק

31.1.17
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₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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שמעון ליברטי

הסיגר 
הסיגרים עלו לכותרות לאחרונה, במסגרת חקירות ראש הממשלה 

נתניהו, מה שגרם לנו לנסות להבין מה יש בגליל הטבק העבה, 
שמושך אליו מנהיגים וגורם להם להסתבך ולקחת סיכונים  בדרך 

עברנו בתהליך הייצור שנעשה בעבודת יד, בדקנו את סוגי עלי הטבק, 
למדנו כיצד מעשנים ואפילו השווינו מחירים  וגם: כך התנהלו 

הישיבות הסודיות אפופות העשן במתקני המוסד, והמתנה של נשיא 
קובה למנהיגים הישראלים

עשיר,  איש  לכם  ודמיינו  לרגע,  עיניים  צמו 
יושב בעסקת ענק, או נופש לו בשיט ביאכטת 
נעוץ  שלו  הפה  שבקצה  נכון  שלו,  הפאר 
בדיוק.  סמיך?  עשן  ענני  ומעלה  עבה  סיגר 
העשיר,  של  דמותו  את  מציירים  אנחנו  ככה 

הנהנתן, זה שיש לו כסף ליותר מסיגריות נקסט. 
חמורות,  בפרשיות  הסתבכו  ונשיאים,  ממשלה  ראשי 
טבק.  עמוס  גליל  אותו  בגלל  בקריירה,  להם  ועלו  שכמעט 
לסמל- אותם  שהפך  החומות,  בצינוריות  בהם  יש  מה  אבל 

סטטוס, למשהו שמשייך אותך לאיזשהו מועדון אקסקלוסיבי 
יוקרתי? למתנה שהיא "טובות הנאה", גם לבן-אדם שמחזיק 

בכמה מיליונים טובים? 
מתוצרת  רק  עשן  שמעלים  מאלה  שאתם  למקרה  ובכן, 
"פיליפ מוריס" או "דובק", מגולגל בנייר לבן – שכחו מכל 
עישון,  צורת  משלו,  חוקים  לסיגר  עישון,  על  שידעתם  מה 
קודים וכללי התנהגות, המוכרים רק לחברי הקליקה הסגורה. 
התענוג  לכם  יעלה  וכמה  מעשנים,  לאיך  שנגיע  לפני  אבל 
להתחפש לביבי, בואו נבין קודם כל מהו בכלל הסיגר, איך 

הוא מיוצר והיכן. 
הסיגר, הוא למעשה האב-טיפוס הראשוני למוצרי עישון. 
ומי  אמריקה,  בדרום  מקורם  בכלל,  הטבק  ומוצרי  הסיגר 
עוד הרבה דברים אחרים, הוא  שייבא אותם לאירופה, כמו 
מגלה היבשות כריסטופר קולומבוס. בחפירות ארכיאולוגיות 
העשירית,  במאה  כבר  באמריקה  לעישונו  עדויות  התגלו 
שנים,  מאות  כמה  עוד  עברו  שנה.  מאלף  יותר  לפני  כלומר 
נפוץ  למוצר  הפכו  הסיגר  ובראשם  השונים  הטבק  ומוצרי 

ומקובל, בעיקר בקרב השכבה העשירה. 

עלים ומה שביניהם 
כאמור, מקור הטבק הוא בדרום אמריקה, וגם בימינו שם 
מובילות  אמריקה  דרום  מדינות  לכן  הגידול,  עיקר  מתבצע 
בייצור הסיגרים, כשמי שהתבלטה בכך היא קובה, שמחזיקה 
עד היום במיתוג יוקרתי במיוחד בשוק, והטבק המיוצר בה 

נחשב לאיכותי ביותר.
מילוי  עלי  עטיף,  עלי  חלקים:  משלושה  מורכב  הסיגר 
גם עטיפת הסיגר היא חלק  ועלי הדבקה. בניגוד לסיגריות, 
העטיף  עלי  הסיגר.  של  וחוזקו  טעמו  את  שיוצר  מההרכב 

מתחלקים לשמונה סוגים, מהחלש ביותר ה"דאבל קלארו" 
ועד לחזק והכהה ביותר "אסקורו". 

מלא   – ליגרו  סוגים:  לשלושה  מתחלקים  המילוי  עלי 
וחוזקו, הוא  וואלדו. סוג הסיגר  וחזק; סקו – עדין  ניקוטין 
תוצאה של האחוזים המשתנים של הליגרו והסקו בתרכובת 
בתוך  מגולגלים  ההדבקה  עלי  השונים.  העטיף  עלי  ושל 

הסיגר סביב עלי המילוי. 
תהליך הייצור של הסיגרים הוא מסורתי, והסיגרים היקרים 
הם אלו העשויים עבודת יד, ללא מכונות כלל, אם כי כיום 
לאיכותיים  נחשבים  והם  במכונות,  גם  סיגרים  מייצרים 
פחות, מאחר ולדברי המבינים בתחום טעמם נפגם בשל מגע 

המכונה. 
הדבקה,  עלי  לוקחים  כלל,  בדרך  המגלגלת  או  המגלגל, 
מילוי  עלי  כמה  משלבים  עץ,  משטח  על  אותם  שוטחים 
לחתיכות  אותם  חותכים  הסיגר,  סוג  לפי  שונים  מסוגים 
החצי  הסיגר  גלגול.  כדי  תוך  העלים,  את  וממלאים  גסות, 
מוכן מוכנס לתוך תבנית עץ, שבתוכה כמין חצאי עיגולים, 
והקופסה נסגרת ועוברת לחץ בתוך מתקן פרימיטיבי, בכדי 

להדק ולדחוס את העלים. 
העטיף  עלי  בתוך  גלגול  עוברים  הסיגרים  הבא,  בשלב 
בצורה מיוחדת, הסוגרת אותם הרמטית, ויוצרת את "כיפת" 
נארז  הסיגר  והמותג,  היצרן  תווית  מודבקת  אח"כ  הסיגר, 

בחפיסות ועושה את דרכו לצרכנים. 

בדיקת החושים
מושג  לכם  אין  אבל  משובח,  בסיגר  נפשכם  חשקה  אם 
מאיפה להתחיל, הנה כמה טיפים והסברים איך בוחרים סיגר. 
כל  את  כמעט  שכוללת  חוויה  הוא  הסיגר  כל,  קודם 
החושים, מלבד חוש השמיעה שאותו משאירים פנוי, בכדי 

שתוכלו לשמוע איזה "דיל" נוני מציע לכם. 
אם  חורים,  חפשו  עליו.  והביטו  הסיגר  את  תפסו  ראיה: 
ידי  על  נוצרו  החורים  הזה,  הסיגר  את  עזבו  אותם,  מצאתם 
חיפושיות הטבק. מנגד, כתמי עובש לבנים הם דווקא סימן 
טוב, המעיד על יישון וניתן להברישם ולנקותם. הסיגר צריך 

להיות חלק, ללא טלאים או כתמים בולטים בצבע ירוק. 
את  שמפיץ  וניחוח  ריח  בעל  הוא  איכותי  סיגר  ריח: 
הארומה הייחודית לסוג זה, עוד לפני שתציתו אותו באש, כך 

גם תוכלו לדעת מה רמת החוזק שמצפה לכם בעישון עצמו. 
יחד עם זאת סיגר מהסוגים הפשוטים יהיה בעל ריח של עלים 

רגילים. 
מגע: הליך הבדיקה של הסיגר המבוקש, כולל גם בדיקת 
כזה,  להיות  צריך  איכותי  סיגר  עדינים.  תהיו  אבל  נגיעה, 
לצורתו  חוזר  ומיד  מעט,  נדחס  הוא  עליו  לוחצים  שכאשר 
המקורית מבלי להשמיע קולות פצפוץ. בנוסף אפשר לגלות 
האם הסיגר דחוס מדי ויקשה עליכם לעשנו, או רפוי יתר על 

המידה - מה שיגרום לו להישרף מהר. 
גם  אך  העישון,  במהלך  בעיקר  מגיע  אמנם  הטעם  טעם: 
קודם לכן תוכלו לטעום אותו מעט. כמאמר הקלישאה, על 
טעם ועל ריח אין להתווכח, והמעשנים הוותיקים מחזיקים 
בהעדפות לגבי סוג וחוזק הסיגר. למתחילים מומלץ להתחיל 
בסיגרים חלשים יותר, ולבדוק בניסוי וטעייה, מהי הארומה 

האהובה עליכם. 

מעלה עשן
לסיגר "תורת עישון" משלו. ראשית יש לקטום את "כיפת" 
הסיגר שהיא החלק המונח בפה המעשן. בכדי שהעשן יגיע 
ולבצע  מיוחד,  בקוטם  להשתמש  יש  ונקייה,  מלאה  בצורה 

חיתוך ישר ומדויק של הכיפה וליצור משטח ישר. 
הדלקת הסיגר גם היא שונה מהדלקת סיגריה. וזאת עליכם 
אינו  שהוא  מכיוון  רגיל,  במצית  מדליקים  אין  סיגר  לדעת, 
לשינויים  גורם  וממילא  הסיגר  כל  את  שווה  באופן  מדליק 
בעשן, ובנוסף נותן טעם לפגם. אי לכך הדלקת הסיגר נעשית 
בדרך כלל על ידי גפרור או על ידי מצית גז. יש לסובב את 
הסיגר, עד להדלקה שווה של כל ההיקף, לשאוף קלות דקה-

שתיים - והסיגר שלכם מוכן לעישון. 
בשל תהליך יצורו, יכבה הסיגר אם לא תעשנו אותו במשך 
כמה דקות, דבר שאינו רצוי במיוחד. אם הסיגר שלכם כבה, 
נקו אותו והדליקו מחדש, אם תעשו זאת  הסירו את האפר, 
שוב ושוב הטעם ייפגם. אם הסיגר התקרר כבר, עישונו ככל 
הנראה יגרום לכם לטעם לא נעים במיוחד בפה, בשל העשן 

הדחוס בתוכו. 
לסיגר כמו לסיגר, יש שמות לכל חלק ולכל דבר. הסיגר 
מתחלק לשלושה חלקים: "פואיד" – תחילת הסיגר, מאופיין 
בטעם חלש עדיין; "דיוין" – אמצע הסיגר, שם תקבלו את 

המעשן

ע
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שבו  האחרון,  השליש   – "פורין"  והארומה;  הטעם  מרבית 
הטעם הופך לחזק, ולפעמים אף חזק מדי. לקראת סופו, כדאי 

להניח את הסיגר ולא לשאוף עד הסוף ממש. 
עישון הסיגר הוא אמנם גם עניין של התמכרות וניקוטין, אבל 
בעיקר עניין של תרבות וסגנון, ולכן העישון שלו נתפס כסוג של 
בילוי והנאה. בעולם קיימים "מועדוני עישון", שעיקר מטרתם 
ישיבה בצוותא תוך עישון סיגרים שונים והפרחת עיגולי  היא 

עשן. 

התחביב של המנהיגים 
הסיגר, כאמור, הפך לסמל-סטטוס, בקרב אנשים שאוהבים 
ליהנות או להפגין כח, תוצאה של מנהיגים שחיבבו את הסיגר, 

סרטים ואפילו דמויות מעולם הפשע. 
נתניהו לא היה זה שהמציא את החיבה לגליל החום והיקר, 
על  במיוחד  שחביב  אחד  גם  בהם  רבים,  מנהיגים  לו  קדמו 
ומוכר כאחד מגדולי המנהיגים בעת האחרונה – ראש  נתניהו 
ווינסטון  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  בריטניה  ממשלת 
סיגר  ועישן  ביקר המנהיג הבריטי בהוואנה,  צ'רצ'יל. ב-1946 
מסוג "רומיאו וג'ולייט". מאז הפך צ'רצ'יל לחסיד מושבע של 
הסדרה, וברבות השנים הסיגר היוקרתי ביותר בסדרה נקרא על 

שמו. 
ששלטו  אלו  בפרט  לסיגר,  מאוד  התחברו  דיקטטורים  גם 
שמת  קסטרו,  ופידל  גאוורה  צ'ה  ארנסטו  כלומר  בקובה, 
ביותר  והיוקרתי  המוביל  המותג  עם  מזוהה  קסטרו  לאחרונה. 
של הסיגרים הקובניים "קוהיבה", שעל פי הדיווחים, חביב גם 

על ראש ממשלתנו. 
ה"קוהיבה" יוצר במיוחד בשביל קסטרו בשנת 1966, העלים 
דל  פינאר  במחוז  מיוחדת  בצורה  מגודלים  מיוצר  הוא  ממנו 
רוחו, ועוברים יישון משולש. בשנת 1969 נרשם המותג באופן 
העליון.  העשירון  בקרב  ביותר  לנחשק  הפך  מהרה  ועד  רשמי 
זאת  "קוהיבה",  השם  תחת  נוספת  סדרה  פותחה   1992 בשנת 
לרגל ציון 500 שנה להגעת קולומבוס לקובה. עשר שנים אחר 

 .VI כך ב-2002, יוצרה הסדרה סיגלו
סיגרים  בקסטרו,  הקשורה  מעניינת  אפיזודה  ישנה  אגב, 
ומנהיגים ישראלים. לפני 22 שנה, ב-1994, ביקר הרב הראשי 
במהלך  קסטרו.  עם  ונפגש  בקובה  לאו  הגרי"מ  אביב  לתל 
המפגש, הביע הנשיא שהיה ידוע באמירות נגד ישראל ותמיכה 
בפלסטינים, את הערכתו לראשי הממשלה המנוחים יצחק רבין 

ושמעון פרס וכן לראש העיר ירושלים דאז טדי קולק. 
סיגרים  הקובני  הנשיא  ישגר  שכמחווה  הציע  לאו  הרב 
לבקשה,  נענה  קסטרו  ואכן  האמורים,  האישים  לשלושת 
והגרי"מ שב לישראל ובאמתחתו שלושה חפיסות של סיגרים 
יוקרתיים. בראיון ל'כל ישראל', לאחר מותו של קסטרו, שיחזר 
הרב לאו את הסיפור: "הוא דיבר איתי גם כמה הוא מעריך את 
רבין ופרס על הסכם אוסלו, שהוא מאוד מעריך את אומץ ליבם. 
עוד אדם שהוא העריך וכיבד זה ראש העיר ירושלים דאז טדי 
כאות  סיגרים  להם  לשלוח  לבקשתי  הסכים  אפילו  הוא  קולק. 

ידידות והוקרה, למרות שלא היו יחסים דיפלומטים".

השערוריות וההסתבכויות 
לו  קדם  סיגרים.  בגלל  שמסתבך  היחיד  לא  גם  הוא  נתניהו 
נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון, שהסיגר שאהב לעשן, 

שימש כראיה נגדו בפרשה מפוקפקת. 
זאת  הסיגר,  עם  בעיה  הייתה  הברית  ארצות  למנהיגי  בכלל 
בשל האמברגו שהוטל על קובה בשנת 1962, במסגרתו נאסר 
הסחר עם המדינה הקומוניסטית ועישון הסיגר הקובני החביב 
הפך ללא חוקי, מה שאילץ את חובביו לפנות לסיגרים מתוצרת 

מדינות אחרות באזור. 
על  בערב הטלת האמברגו  הנפוצות,  פי אחת המעשיות  על 
קובה, קרא נשיא ארצות הברית דאז ג'ון קנדי, עוד מנהיג חובב 
סיגרים, לדובר הבית הלבן פייר סלינג'ר, וביקש ממנו לאסוף את 
סילנג'ר פנה לבצע  בוושינגטון הבירה.  כל הסיגרים הקובניים 
את המשימה המעושנת, ולמחרת בבוקר הגיע לחדר הסגלגל עם 

מעל ל-1000 סיגרים, ורק אז חתם קנדי על האמברגו. 
כחובב  נודע  אולמרט,  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  גם 
סיגרים, וגם הוא הסתבך בגללם. על פי עדותה של ראש לשכתו 
שולה זקן, בכספים שקיבל מאיש העסקים משה טלנסקי, רכש 
אולמרט סיגרים וחליפות. אחד מסעיפי האישום נגד אולמרט, 
שלו  האוסף  על  דיווח  לא  כי  ובטענה  בסיגרים  הוא  גם  עסק 
כנדרש. בעדותו בבית המשפט הכחיש אולמרט כי הוא מחזיק 
באוסף של כ-1000 סיגרים בשווי של כ-70 אלף שקל כפי שטען 
השמאי. "אני פה ושם מעשן סיגר, אבל 300 דולר לסיגר? אני 

לא מכיר סיגר אחד שעולה 300 דולר", טען אולמרט. 
בפרט  הממשלות,  ראשי  מרבית  למעשה  לבד,  לא  הם  אבל 
בעשורים האחרונים חיבבו את הסיגר, בהם יצחק רבין, שמעון 
שהיה  ברק,  אהוד  הוא  נוסף  בולט  מעשן  שרון.  ואריאל  פרס 

מעשן רבות גם בישיבות ביטחוניות. 
כך תיאר העיתונאי בן כספית את הדברים: "חלק מהדיונים 
)על איראן – ש"ל(, התקיימו במטה המוסד בתל אביב.  הללו 
יש שם, במטה, בר מאובזר במיטב סוגי האלכוהול המשובחים 
אורחים  ושאר  זרים  שירותים  ראשי  אירוח  לצורכי  והיקרים, 
חשובים מחו"ל. ובכן, בדיונים האמורים היו שר הביטחון וראש 
הממשלה מעשנים את הסיגרים היקרים והעבים שלהם, הופכים 
את החדר כולו למאורת סיגרים ריחנית, ושר הביטחון היה גם 
משובחת  וודקה  של  כוסית  לעצמו  מתקין  לבר,  פעם  מדי  סר 
או ויסקי יקר, וחוזר. ראשי הזרועות היו תוקעים מרפקים אחד 
הערכיים,  מנהיגינו  אבל  מתלחשים,  פתקים,  מעבירים  בשני, 
הם  לב.  שמו  לא  הציבור,  לב  לרחשי  הקשובים  הרגישים, 
המשיכו לעשן ולשתות כיד המלך". מי שהפסיק את הנוהל הוא 
ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין שבאחד הדיונים הודיע כי אם 

הסיגרים לא יכובו הוא קם והולך. 

המחירון
היד,  ועבודת  המורכב  מהיצור  ובעיקר  מהמיתוג,  כחלק 
במחירים  סיגרים  למצוא  ניתן  כי  אם  יקר,  עולים  גם  הסיגרים 
יוקרתיים  סוגים  גם  לרכוש  תוכלו  לקובה  תגיעו  ואם  זולים, 

במחירים נמוכים מאוד בשוק השחור. 
מחירו של סיגר פשוט מתחיל בכעשרים שקלים, והוא יכול 
לנסוק עד למאות שקלים לסיגר אחד בודד, מה שנותן משמעות 
חדשה להלצה הישיבתית על המעשנים המברכים "ברוך שורף 

ממונו בידו". הנה כמה מחירים לדוגמה. 
סיגרים  יעלה לכם בארץ כמאה שקלים.  צ'רצ'יל  הסיגר של 
מדגמי קוהיבה תוכלו לרכוש בכמאה וחמשים שקלים לדגמים 
מחבב  שנתניהו  הסוג  ש"ח.  לכ-400  ועד  יותר  ה"פשוטים" 
"קוהיבה סוגילו 5", עולה בסביבות ה-250 ש"ח ליחידה ולפי 
שקל  אלף   15-20 של  בשווי  סיגרים  צרך  נתניהו  הדיווחים 

בחודש. 
זאת  ובכל  מילצ'ן  ארנון  של  חברים  לא  עדיין  אתם  אם 
בעבודת  סיגרים  אפילו  לרכוש  תוכלו  בסיגר,  נפשכם  חשקה 
יד, במחירים של כמה עשרות שקלים. כאשר סיגרים בעבודת 

מכונה יעלו אף פחות. 
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קבלת התורה השבועית שלי
מתלמידיו  להיות  זכיתי  לא 
אבל  מוישה,  ר'  של  המובהקים 

דומה לי שכולנו היינו חסידיו.
הייתי ילד בשכונת בית וגן, אשר 
גדל על דמותו מעוררת ההוד והענווה של ר' 
כפי  מוישה",  "ר'  עם  שלי  ההיכרות  מוישה. 
אבי,  דרך  עוד  החלה  אותו,  כינינו  שכולנו 
שהעריץ אותו שנים רבות, ונמשכה כשראיתי 
האדמו"ר  כ"ק  ורבי  מורי  בה  הדרך  את 

מאמשינוב שליט"א מדבר עליו.
קטן,  כילד  אז,  שכבר  איך  זוכר  אני 
הקדוש-עליון  את  והערצנו  התרגשנו  קלטנו, 
בגדלותו,  אדם  בשכונה.  בינינו  שמסתובב 
עם  מסתובב  תראה  כלל  בדרך  במחוזותינו, 
נהגים, משמשים בקודש ומזכירים, אך במקום 
לפתח קהילה ענקית של מאות אלפי חסידים, 
בגפו  עולה  היה  והמסתתר,  העניו  מוישה  ר' 
את השביל של "גן הנחש" מרחוב עוזיאל, עם 
עיני המלאך הבורקות... לבד. מהרהר, חושב 
יותר  להשפיע  שיוכל  חשב  כנראה  ויודע... 
דרך  לכל,  יותר  נגיש  יהיה  רק  אם  כולם,  על 

השיעורים, דרך השיעורים ודרך השיעורים.
עניין  לא  להעיד,  יכול  אני  מוישה,  ר'  את 
מה יש מעל הקרקפת )איזה צבע כיפה, כמה 
שעות אתה לומד, האם אתה עובד, האם אתה 
חסיד או ליטאי, מודרני או ספרדי( אלא מה יש 
מתחת לקרקפת! המטרה שלו מקהל שומעיו 

הייתה לפתח את המוח תוך כדי צחצוח הלב.
את  לקבל  בבקשה  אליו  ניגשתי  פעם 
אישורו לשדר ברדיו את שיעוריו )ותתפלאו, 
הוא אישר(. מצאתי את עצמי אז מבקש ממנו 
מתחמק  היה  מצדו,  הוא  ייעוץ.  וגם  ברכה, 
ולא  פוסק  לא  אני  פוסק,  לרב  "לך  מלייעץ. 
רב", אמר לי פעם. ובכל זאת, אתה היית נמשך 
פשוט  הוא  אחת.  ועוד  שאלה  עוד  לשאול 

מגנט אותך אליו, לא יכולת לעזוב.
כשלמדתי בישיבת מיר )ובמקביל ב"ישיבת 
ערוץ 7"...( נהגתי ללכת בקביעות לשיעורים 
ברמת  ובהמשך  בסנהדריה,  שישי  בליל  שלו 

שלמה.
אברכים,   - אדם  נהרות  זאת.  יבין  לא  זר 
היו  ודתיים  חרדיים  עסקים  ואנשי  בחורים 
ואף  השיעור,  תחילת  את  להספיק  רצים 
חוסמים בלי להסס אחד את החניה של חברו. 
הם ידעו שאף אחד לא ייצא באמצע שיעור - 
ובאו לשמוע את מעמד הר סיני השבועי, בלי 
פילטר. מחשבים, מכשירי הקלטה, מחברות, 
- היו דרוכים כולם לכל מילה  נגנים ולבבות 

של ר' מוישה, לא להפסיד אף פסיק.
קולו.  את  הרים  לא  מעולם  מוישה  ור' 
השיעור כולו תמיד נמסר באותו סולם ובאותו 

בעיות  ולבעלי  צמאות,  שמולו  העיניים  טון. 
חוזר  היה  מוישה  ר'  לעבדכם(,  )כמו  קשב 
הדברים,  על  דקות  כמה  בכל  פעמים  כמה 
אלא שבכל חזרה שלו הייתה עוד נקודה של 

מחשבה, עוד תוספת של מתיקות.
וכשהשיעור הסתיים, אף אחד לא קם. היינו 
מחכים לעוד, ולא מאמינים שצריכים לחכות 

שבוע נוסף לר' מוישה.
פעמים רבות, בדרך לכדורסל של ליל שישי 
יחד עם חברי לולו סיטרוק מצרפת )תוך כדי 
מהרהרים  היינו  אז,  דווקא  טשולנט(,  אכילת 
אלוקות  של  וחצי  בשעה  עצמנו  לבין  בינינו 
שזה עתה הוזרקו לגופינו. זה עתה עברנו שעת 
ר'  איזביצה,  המהר"ל,  של  פיצוח  של  עונג 

צדוק, הגר"א, קבלה ומה לא... דברי אלוקים 
חיים שלא הייתי נחשף אליהם כנראה מבלעדי 

ההנגשה והפרשנות שלו.
הוא  הישיבות,  עולם  את  שעזבתי  לאחר 
היה הקשר השבועי שלי לרוחניות. ההמתנה 
לימי חמישי הייתה ארוכה. הקפדתי לא לשדר 
ארצה  טיסות  הקדמתי  ואף  האלה,  בשעות 
התורה  בקבלת  שותף  להיות  כדי  פעם  לא 

השבועית שלי.
"אלול" שלא מצאתי את עצמי מאזין  אין 
באינטרנט(,  האחרונות  )בשנים  לשיעוריו 
ובסיום ההאזנה -בתוספת שיר שקט ומרטיט 
של מרדכי בן דוד - הייתי מרגיש הרבה יותר 

מוכן לדין.

הצלחתי  לא  לדאבוני,  האחרונות,  בשנים 
בכך  גאה  אהיה  תמיד  אך  לשיעוריו,  להגיע 
"היה  בגאון,  כתוב  שלי  העצמי  שברזומה 
משה  ר'  של  שיעורים  למאות  שבועי  שותף 

שפירא".
מבחינתי, אין לו מחליף. אין ספק שהדור 

איבד את עמוד האמונה שלו.
מאושרים  כולם  שלמעלה  בטוח  אני 

מהאורח שהגיע.
אה! אפשר רק לתאר את ימי חמישי בערב 
ליד  שיעוריו  את  ישמיע  מוישה  ר'  עדן.  בגן 
והגאון  צדוק  ר'  והמהר"ל,  הכבוד,  כיסא 
מוילנא יישבו יחד ויתענגו מהתלמיד שלהם, 

שאנחנו למטה כל-כך נתגעגע אליו.

מנחם טוקר

היחיד שהייתי רוצה לשמוע מספיד בהלוויה, הוא את ר' מוישה עצמו

סגן ראש העיר אלעד מבכה את אובדנם של שני נערים מתמודדים שמסלול חייהם יכול היה להיות שונה 
בתכלית  וגם: על רוע לב וטמטום
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הלוויית הגר"מ שפירא                                                                                              צילום: יונתן זינדל, פלאש -90

זר לא יבין זאת. נהרות אדם - אברכים, בחורים ואנשי עסקים חרדיים ודתיים היו רצים 
להספיק את תחילת השיעור, ואף חוסמים בלי להסס אחד את החניה של חברו. הם ידעו 

שאף אחד לא ייצא באמצע שיעור - ובאו לשמוע את מעמד הר סיני השבועי
"

"
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במדינת הגמדים
סומכים  במדינתם,  לתומם  חיים  הגמדים 
וחסר  המנוסה  ממשלתם  ראש  ניני  על 
התחליף, למרות אלף חקירות ועל אף תיק 
אלפיים. הם גם יודעים כי כלב השמירה בובי 
דואג לנבוח בכל עת שבה משהו חשוד מתרחש, או 
עלול להתרחש, למרבה הפלא, הוא לא היה נובח כלפי 
חוץ, אלא כלפי הבית פנימה, הטריד את יושביו בכל 
פעם שנזרק בקבוק לפח, או שהביעו דעה שנוגדת את 

הוד כלביותו.

ניני,  של  הטוב  שחברו  עד  רבים,  ימים  חלפו  כך 
לו  להעניק  והחליט  נסבל  הבלתי  מצבו  על  ריחם 
במתנה גור של פודל, כזה שישב לצדו, יחמם ויצחיק 
ידאג  הוא  יאיים  או  יתקרב,  מישהו  ואם  בפעלולים, 
והפך  גדל  הגור  מלחיצות.  פודל  בנביחות  להפחידו 
כל  ועל  הבית  בני  על  יותר  עוד  ואהוב  יפה  להיות 
לפחות  הפכו  בובי  של  נביחותיו  הזמן  עם  חבריהם. 
מטרידות, כמו צליל מונוטוני שהאוזן מתרגלת אליו. 
בובי התחיל לפתח קנאה גדולה בצומי ובמעמד הרב 
ברור  כך  כל  לא  עדיין  והמפנק.  המפונק  הפודל  של 
מה התרחש וכיצד בדיוק, אבל ניני ובובי רצו לצאת 
ושעות  מקום,  יותר  לזה  זה  יתנו  שבה  חדשה  לדרך 
הצומי של הפודל יהיה מצומצמות יותר. כל זה קורה 
כשהגמדים במדינה אינם מודעים כלל למתרחש. אבל 
הדרך  של  בסופה  כאן,  גם  בלון  כל  של  בסופו  כמו 

הגיעו לפיצוץ ואכזבה.

לבוש  החוקר  מהומה  רעש  הגמדים  כשבמדינת 
ניתזים רסיסי מידע  יוצא למלחמה. מהחלונות  מדים 
שבאמת  מישהו  שיש  נראה  ולא  תמלולים,  ושברי 
מבין מה באמת היה שם. וכשלא יודעים, מתעוררות 
הקונספירציות ואינסוף גרסאות שהולכות ומתגבשות 

כמו שמועה מתגלגלת ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. 

שניני  כה חשבו  עד  הגמדים  זה שאם  מה שבטוח 
ובובי זה שני קצוות, או שני קווים מקבילים, שלעולם 
ולפשר,  לגשר  תמיד  לא מתחברים, מסתבר שאפשר 
העיקר שהגמדים לא ידעו. אז בפעם הבאה שתשמעו 
כלבי  עצמו  את  המכנה  מהזן  במיוחד  נובח,  כלב 
להקליטו,  תשכחו  אל  הדמוקרטיה,  של  השמירה 
אולי ביום מן הימים תצטרכו להסביר מה בדיוק היה 
שם. כל קשר למתרחש אצלנו בימים אלו, על דעתכם 

בלבד.

  

 
פתאום  וסיפורים,  בחקירות  עסוקות  כשהכותרות 
שדורס  יום  לפרופורציות.  אותנו  שמכניס  יום  מגיע 
חייל  נרצחו  שבו  כזה  ארור  יום  כבודנו,  את  ורומס 
- ברצח של  ושלוש חיילות – הם הילדים של כולנו 
על  ומריע  שלם  עם  עומד  שמאחוריו  בודד,  מפגע 
שטרח  ההריגה  וידוא  ועל  במיוחד  המזעזע  הביצוע 

לעשות בטרם חוסל. 

סרטוני  מול  בלשון  בלצקצק  עסוקים  היו  אצלנו 
חיילים צעירים הנסים מאימת המפלצת הדורסנית, כי 
האמת  ברגע  אבל  ביקורת,  למתוח  קל  מסך  מאחורי 
המדהים  נופה  את  לראות  רוצה  הכול  בסך  כשאתה 
של ירושלים ומגיח אליך רכב אימתני ורצחני,  אתה 
אם  ביותר.  בסיסי  אינסטינקט  זה  הצידה.  זז  פשוט 
אתה חייל אתה אמור להתעשת ולחתור למגע לחיסול 

המחבל.
  

יש בממשלה  אינסטינקט, אם למשל  זה  גם לחסל 
אהוב  ובעיקר  יוזם  עניין,  מבין  פעיל,  מצליח,  שר 
על הציבור, כזה שמדורג במקום הראשון בכל סקרי 
"המאמי  לכינוי  זוכה  ואפילו  האחרונים,  הקהל  דעת 
הלאומי", יגיע היום שתחקירנים יחליטו לחסל אותך. 
הם ירקמו מזימות מתוחכמות, יקימו חברות, יתקינו 
ניפוץ  לדרכם.  נחושים  ויצאו  מצלמות  עצמם  על 
מיתוסים זה כאן, או לשיטתם, אין שר חרדי מושלם. 

אם אתה חרדי כנראה יש לך מאכערים בחצר. 

הישגים  עם  עשייה  למחוק  כדי  עושים  לא  מה 
לילדים,  שיניים  ברפואת  מהפכת  של  מדהימים 
רפורמה בשירותי בריאות הנפש, הרחבת סל הבריאות 
ופעילויות שמוכיחות שהשר פשוט לוקח את התפקיד 
מספרי  לשעון,  מסביב  פעילה  לשכתו  ברצינות? 
רענן,  עץ  כל  תחת  מפורסמים  עוזריו  של  הטלפון 
הם קשובים ומסייעים לכל פונה, ותגובתו הארכאית 
מעט של השר "היינו לצנינים בעיניהם" מוכיחה גם 
היא את הפער בין העולמות, כי מבחינתם "השר לא 
משלנו". אבל התרגלנו כי הכלבים נובחים והשיירה 
עוברת. העם מחכה למתן טיפולי שיניים גם לקשישים 
שבראשו  ממשלתי  משרד  של  הבטחות,  עוד  ולקיום 

עומד שר שאומר ועושה.

  

זה  והפעם  מהפכות,  לעשות  מנסה  נוסף  שר 
לתפריט  להיכנס  שהחליט  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
יום  בכל  למזון  לבחורים  ולדאוג  בישיבות  הארוחות 
לארוחה דשנה, דגני בוקר, בשר ועוף, ירקות ותוספות 
כמעט כמו בית מלון. אפשר לומר שהבחורים ימותו 

על אהלה של תורה.
אבל כוונות לחוד ומעשים לחוד, אם אין קמח אין 
תקציב. הדרך הארוכה מהרצון הטוב של שר החינוך 
ורביזיות.  מכשולים  רצופה  בישיבה,  לצלחת  ועד 
לא  )חלקם  השדרוג  עבור  לשלם  כסף  אין  להורים 
זוכרים מתי הם אכלו עוף באמצע השבוע( גם איגוד 
הת"תים והמנהלים – בטוחים שהרעיון טוב – אבל 

בלתי אפשרי ללא תקציב מיוחד.

  

דאגה לילדינו הייתה מאז ומעולם, לכן קבר יעקב את 
רחל אשתו האהובה על אם הדרך בבית לחם בפרשת 
מצרימה  יורד  אבינו  יעקב  השבוע  פרשת  "ויחי" 
ופוגש את יוסף בנו - שהגשים את חלומותיו ומלך על 
אחיו - הוא מספר לו על מותה של רחל ואומר 'ואני 
ואקברה  כנען....  בארץ  רחל  עלי  מתה  מפדן  בבואי 
שם בדרך אפרת היא בית לחם'. יעקב מסביר ומתנצל 
לבנו מדוע קבר את אמו על אם הדרך, מתוך ידיעה על 
כוחה בתפילה ומתוך דאגה לצאצאיו שאחרי חורבן 
ולבכות  להתפלל  לעצור  יוכלו  לגלות,  בדרכם  הבית 

אצל אמא רחל והיא תעורר עליהם רחמי שמים..

בתקופת הסכמי אוסלו, במסגרת "שיחות השלום" 
משא  טעונות  משאיות  ידי  על  לנו  נדרסות  שכיום   -
לרשות  לחם  בית  כל  את  לתת  הוחלט   - שלום  של 
אמור  היה  רחל  אמא  של  קברה  גם  הפלסטינית. 
זמן  באותו  משליטתנו.  ולצאת  ל'פרטנרים'  להימסר 
קבע פגישה דחופה הרב מנחם פרוש ז"ל שהיה חבר 
עליו   - רבין  יצחק  הממשלה  ראש  עם  דאז  בכנסת 
מחוץ  רחל  קבר  את  להותיר  ממנו  וביקש   - השלום 

להסכם.
לו  ולהסביר  עניינית  איתו  לשוחח  ניסה  רבין 
ואין  סגורים  ההסכמים  אפשריים,  בלתי  שהדברים 
ברירה, לשיטתו זה היה המחיר שעלינו לשלם למען 
הרב  והמילים,  ההסברים  כשתמו  המיוחל.  השלום 
פרוש פשוט התחיל לבכות.. איך מוותרים על אמא? 
חלק  לא  היא  אמא  כולנו'.  של  'האמא  היא  רחל 

מהמחיר, עם אמא לא עושים מסחר.
הרב  של  ומההסברים  מהמילים  לא השתכנע  רבין 
פרוש, אבל מול הבכי הכנה על אמא רחל קשה היה 
בזכות  ההסכם.  את  לתקן  הבטיח  והוא  לעמוד  לו 
ללכת  יכולים  היום  כולנו  פרוש,  הרב  של  דמעותיו 
שתתפלל  אליה  ולהתחנן  כולנו'  של  ל'אמא  ולבכות 

על 'הילדים של כולנו'.
 

  

אצלנו הדמעות על הילדים, הן מתוך תפילה עליהם 
לערך  יזכו  שילדיה  רוצה  אמא  כי  לגבולם,  שישובו 
המקדשים  אויבינו  אצל  חיים.  והוא:  ביותר  העליון 
אם   – מת  שהבן  ביום  סוכריות  מחלקים  המוות,  את 
אם  וכמובן,   – יהודים  לרצוח  בניסיון  זה  את  עשה 
עם  והזדהות  שמחה  פרצי  השבוע  הצליח.  חלילה 
בביתו  נשמעו  החיילים,  את  שדרס  הארור  המחבל 
איתר  דרעי  אריה  הפנים  שר  משפחתו.  בני  בקרב 
ומאחיו  מהאם  אזרחות  לשלול  לו  המאפשרת  עילה 
של המחבל. אמנם לא תמיד יוכלו להשתמש בעילה 
הספציפית, וצריך להסדיר את הדבר בחקיקה, אבל זו 
לפחות התחלה של מהלך מניעתי להרתעת מחבלים. 
התפללי  לארצנו,  ושבנו  עלינו  התפללת  רחל,  אמא 

עלינו ועל ילדינו שנזכה לחיים של שלום.
 

ובנימה אופטימית זו, אסיים.

שושי הלר
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מעמד 'יקרא דאורייתא' בתולדות אהרון ניחום אבלים אצל רבי אברהם פרנקל מדאראג 

שמחת הבר מצוה בבית סטאניסלאוו אלעסק - ראדומישלא

ילדי ת"ת סקווירא במפעל 
טליתות בלומדם את האות 

ט

הנחת אבן הפינה לישיבת דרכי דוד בבית שמש

פדיון הבן לנין האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 
ויז'ניץ בעפולה

הנהלת כולל שומרי החומות 
אצל האדמור מסקווירא 

לקראת הדינר השנתי

נשיא מועצת החכמים מספיד 
את הרב יעקב עטיא זצ"ל

ברית לנכד האדמו"ר מדושינסקיאהגר"מ שפירא זצ"ל - מראות חייו

הילולת בעל האמונת אברהם מפיטסבורג
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

צילומים:
 ,JDN - שלומי טריכטר, אברימי ברגר
יהושע פרוכטר, דוד זר, בעריש פילמר, 
אהרן ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, יעקב 

כהן, יעקב לדרמן, דודי בראון

הדינר השנתי ב'גאון יעקב'

האדמו"ר מסאטמר בישיבה 
קטנה בוויליאמסבורג

סיום מסכת בבא מציעא 
בתולדות אברהם יצחק

פדיון הבן בקאפיטשניץ בהוש 
ביאלא

אצל גאב"ד העדה החרדית

חתונת נכדת האדמו"ר ממישקאלץ

אא
חתונת נכדת האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר

החתונה בחצר הקודש ביאלא
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

אין יותר את גילה ודיצה

הרב אבנר קוואס

נתעמק יותר ונבחן את הקידושין הנערכים 
האמירה  שנוסח  קבעו  חז"ל  החופה.  תחת 
של הקידושין בשעת החופה יהיה: 'הרי את 
וישראל'.  כדת משה  זו  בטבעת  לי  מקודשת 
אחת  מילה  אמירת  על  מבוססת  החתונה  כל 
נשאר  זו,  מילה  אמר  שלא  חתן  מקודשת.   -

רווק. 
כורתים  שעליה  המילה  היא  מקודשת 
שתופעת  לדעת  צריך  הנישואין.  ברית  את 
נעוצה  אלא  ברבנות,  מתחילה  לא  הגירושין 
מבינים  כשלא  הקידושין.  משמעות  בהבנת 
את משמעות המשפט 'הרי את מקודשת', אז 

קל לומר אחר כך: 'הרי את מגורשת'. 
מתחת  בעצם  מתחילה  הגירושין  תופעת 
כל  חץ,  ליריית  דומים  הקידושין  לחופה. 
המטרה.  של  לפספוס  מביאה  קלה  סטייה 
מהי אם כן המשמעות של לקדש אשה? מה 
נדרש לעשות כדי לעבור מתפיסת עולם של 
רווק לתפיסת עולם של נשוי? כיצד מתחילים 
שהמשימה  לכם  דעו  שותפות?  חיי  לממש 
הזו אינה קלה, ודורשת עבודה עצמית רבה. 

 - היא  מקודשת  המילה  של  המשמעות 
על  ואסורה  לי,  ומיוחדת  מובדלת  מופרשת, 
שלי,  ואת  שלך  אני  שבעולם.  הגברים  כל 
כמו אדם וחוה בגן עדן – שם לא היה מקום 
מהחתונה  מבחינתנו,  ולהשוואות.  לתחרות 
נשים  יותר  אין  אחד,  זוג  להיות  הפכנו 
וגברים. רק כך נוכל להתאחד לגמרי, בצורה 
אחר  איש  שאין  מבינים  היינו  אם  מושלמת. 
בעולם מלבד בעלי, ואין אשה אחרת בעולם 

מלבד אשתי, היינו מוכרחים להסתדר! 
סיפר לי עד ראיה שנכח בחופה בירושלים. 
כשהחתן  והקידושין,  החופה  טקס  אחרי 
ושאל:  הרב  אותו  עצר  מהבמה,  לרדת  רצה 
חתן יקר, שמעת מה אמרנו בברכה האחרונה 
שמעתי...  החתן:  ענה  ברכות?  השבע  של 
שאל הרב: הבנת? והחתן ענה: לא הבנתי... 
הסביר לו הרב: אמרנו בברכה - "אשר ברא 
רינה, דיצה  גילה  וכלה,  ששון ושמחה, חתן 
'ששון  לך  יהיה  מתי  יודע  אתה  וחדוה..." 
ושמחה' עם הכלה שלך? שאל הרב, ואמר: 
וחדוה...  דיצה  רינה,  גילה,  את  כשתשכח 
זו  להתאחד  לנו  שמפריע  מה  לפעמים 
טוב...  יותר  לי  היה  'ההוא'  שעם  המחשבה 
אבל  יותר...  מצליח  הייתי  'ההיא'  ועם 
יותר',  'ירוק  השני  של  שהדשא  ההרגשה 

בטעות יסודה.

גדלותו של יוסף 
יעקב אבינו מכנס את כל השבטים ורוצה 
והגידה  "... היאספו  לגלות להם את הקץ – 
לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". 
אחד  לכל  אמר  הוא  התכנסו  כולם  כאשר 
להגיד  ההבטחה  ואיה  תכונותיו.  את  מבניו 
אבינו  יעקב  לנו  מגלה  כאן  הקץ?  את  להם 
המידות  בתיקון  תלוי  והקץ  הגאולה  שקרוב 
בבחינת – "היום אם בקולו תשמעו". 
בתנאי,  היום  יבוא  המשיח  כלומר 

שנשמע בקולו של הקב"ה. 

התורה  נתנו  לא   – חז"ל  אמרו  ובאמת 
הבריות.  את  בהם  לצרף  כדי  אלא  והמצוות 
צירוף זה פרושו תיקון המידות. יעקב אבינו 
מזכיר בן אחר בן ומגלה להם את תכונותיהם 
ומעשיהם. כשיעקב מגיע ליוסף הוא מאריך 
ואומר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" מה 
מסביר  פורת"?  "בן   – המילים  של  הפירוש 
רש"י שזהו – בן חן. כלומר לא די בכך שיוסף 
יפה תואר מאד שכן יופיו של יוסף מעין יופיו 
של יעקב, ויופיו של יעקב מעין יופיו של אדם 
הראשון, אלא היה לו גם חן. כמובן שהכול 
שלו.  המידות  ועבודת  קדושתו  מעוצם  נבע 
שולטת  הרע  עין  שאין  עין"?  "עלי   – ומהו 
עין  באומרם:  הסיבה  את  חז"ל  והסביר  בו. 
שלא רצתה ליהנות ממה שאינה שלה אין עין 
הרע שולטת בו. כשאשת פוטיפר היתה באה 
לדבר איתו ולפתות אותו הוא לא היה מביט 

בה - לכן זכה לשמירה מעין הרע. 
גדול  יסוד  כאן  למדנו  יקרים,  קוראים 
ומביט  מסתכל  אדם  כאשר  הרע.  עין  בעניין 
נעשה חשוף  לו הוא  וחומד דבר שלא שייך 
לעין הרע של האחרים בבחינת – מידה כנגד 
הנותן  כל   – חכמים  אמרו  ועוד,  זאת  מידה. 
עיניו במה שאינו שלו, מה שרצה לא נותנים 

לו ומה שהיה לו לוקחים ממנו. 
הצדיק  ביוסף  הייתה  נוספת  נפלאה  מידה 
– אהבת הבריות. האחים קנאו בו ולא יכלו 
בזה.  הרגיש  לא  כלל  והוא  שלום  לדברו 
וכשאביו אמר לו "הלוא אחיך רועים בשכם 
שלום  ואת  אחיך  שלום  את  ראה  נא  לך   ...
אמר  מיד  ויוסף  דבר..."  והשיבני  הצאן 

"הנני". 
מידה נפלאה זו גרמה ליוסף שבכל מקום 
שהוא היה נמצא מצא חן בעיני הבריות והיו 
פוטיפר  בבית  זה  אם  לגדולה.  אותו  מעלים 
ואם זה בבית הסוהר. ואולי זה החן שדברנו 
שנבע  הצדיק  ליוסף  שהיה  למעלה,  עליו 

מאהבת הבריות ומידותיו הטובות. 
יוסף  פטירת  מתוארת  הפרשה  בסוף 
שנים  ועשר  מאה  בן  יוסף  "וימת  שנאמר 
בן  יונתן  ותרגם  במצרים"  בארון  ויישם   ...
את  ושיקעו  בארון  אותו  ששמו   – עוזיאל 
הארון בנילוס של מצרים. אם נשים לב נגלה 
חייו.  במשך  בורות  הרבה  עם  נפגש  שיוסף 
 12 היה  אח"כ  בבור.  אותו  שמו  השבטים 
שנים בבור הכלא. ובסוף גם את הארון שמו 

בבור ושיקעו בנילוס. 
הקדוש  הזהר  הסביר  לכך?  הסיבה  מה 
נמצאים שנקראת  אנו  שהגלות הרביעית בה 
שהוא  בור  בור!  בבחינת  היא  אדום  גלות 
את  רואה  לא  מלמעלה  העומד  עמוק 
את  רואים  אנו  אין  זו  בגלות  אף  התחתית, 
סופה. אבל בסוף הגלות בעומק הבור נמצא 
יוסף שיתגלה קודם משיח בן דוד  משיח בן 
ויכין את המלכות לגילוי מלכות עליון. שהרי 
יוסף הוא בן של רחל ודוד הוא מיהודה מבני 
את  מכינה  הבית  עקרת  שהיא  ורחל  לאה, 
מכין  רחל  של  בנה  לכן  הבית.  לבעל  הבית 
את מלכות בית דוד שתיכון ותתקיים לעולם, 

במהרה בימינו, אמן!

קידושין וזוגיות מבוססים על הייחוד, ההבנה 
שכל אחד מבני הזוג מיוחד אך ורק לשני 

ואין אפשרויות נוספות, ולא "עם ההוא הייתי 
מצליחה יותר"

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

"קפה חתולים"
זה כשר? 

הקפה  כשרות  על  כתבנו  הקודם  במאמר 
הרגיל המיוצר מפולי קפה אשר קולפו, עברו 
מיוחדת.  כשרות  בעיית  בהם  ואין  קלייה 
הפעם נכתוב על אודות קפה המכונה "קפה 

חתולים", שהוא הקפה היקר בעולם.
שוק  מגלגל  בשנה  שקל  מיליון  כ-350 
מהציבור  מ-80%  ולמעלה  בארץ.  הקפה 
שותים קפה בתדירות כלשהי. כשסוג הקפה 
המהווה  הנמס,  הקפה  הוא  ביותר  הנצרך 
המחיר,  מבחינת  השוק.  מן  שלישים  כשני 
קפה  כוסות  כ-3  שותה  הממוצע  הישראלי 
90% מן  ליום, שהם כ-2.6 קילוגרם בשנה. 
 80% בחלב,  הקפה  את  שותים  הצרכנים 
בישראל  הקפה  צריכת  אותו.  ממתיקים 
יחסית לעולם. באיטליה שותים כ-4  נמוכה 
ק"ג, בצרפת 5.8 ק"ג, והשיא שמור לפינלנד, 

עם 12.9 ק"ג. 
פח  בקופסאות  המשווק  באבקה  הקפה 
הוא הזול ביותר, הקפה המגורען עולה יותר, 
3 מהקפה  והקפה המיובש בהקפאה יקר פי 
לשלם  מוכן  מסתבר  כך  הציבור  בפחית. 
איכותי.  קפה  עבור  ויותר  כפולים  מחירים 
אלא שבעוד שעלותו של כוס קפה במסעדה 
יוקרתי,  קפה  בבית   ₪  15 למקסימום  מגיע 
הרי שמחיר קפה החתולים מאמיר עד למחיר 
 350$ כ-  של  למחיר  ועד  לכוס,   $  50 של 

לקילו פולים.

חתול סיבט:
באינדונזיה גדלים שיחי קפה, שפירותיהם 
הם  הדובדבן,  דמויי  הבשרניים  האדומים 
חתול,  דמוי  חי  בעל  על  החביב  המאכל 
"זבד  בשם  או  סיבט"  "חתול  בשם  המוכר 
החתול". החתול נוהג לבלוע את פרי הקפה, 
מערכת העיכול של החתול מפרקת את בשר 
הפרי, ומותירה את הגלעין בשלמותו שהוא 
למעשה פול קפה. את הפול מפריש החתול 
את  אוספים  המקומיים  גלליו,  עם  יחד 
מנקים  הקפה,  מטעי  של  מהקרקע  הפולים 
ייחודם  וקולים  מייבשים  היטב,  ושוטפים 
של פולים אלו הוא בכך שתסיסתם יחד עם 
החומצות והאנזימים שבמעי החיה, הופכים 
לו,  האופיינית  המרירות  לנטול  הקפה  את 
גוף  בעל  קפה  וחזק,  עשיר  "ניחוח  ולבעל 
מלא להפליא, טעם כמעט מתקתק. עם שמץ 
טעם  עם  הלשון  על  מתעכב  שוקולד,  של 
ארוך ונקי", כפי שמתאר מבקר איכות קפה 

את הקפה היקר ביותר בעולם.

החיקוי:

אוניברסיטת פלורידה הצליחה לחקות את 
הקיימים  והחומצות  האנזימים  של  פעולתם 
ללא  מלאכותיות,  בדרכים  החתול,  בקיבת 
מעורבות של הבעל חי. התהליך בו חומצות 
מוציאים  הסיבט  חתול  קיבת  ואנזימי 
את  להם  ונותנים  המרירות  את  מהפולים 
טעמם המיוחד. הושג באמצעים מלאכותיים, 
ובכך הוזל  מחיר הקפה מחד, ומאידך הקפה 
הינו בעל טעם זהה לזה שעבר במעי החתול.

כשרותו:

היוצא מן הטמא – טמא:
המשנה במסכת בכורות )ו, ב( קובעת, כי 
מן הטהור  והיוצא  מן הטמא טמא,  "היוצא 
מן  ממין  היוצא  מאכל  כל  כלומר:  טהור". 
המינים האסורים באכילה, הרי אותו המאכל 
אסור אף הוא באכילה מן התורה. כגון ָחָלב 
וכן  שם(,  )בכורות  טמאות  וחיה  בהמה  של 
מי- כגון  מגופן,  המתמצים  דברים  שאר 

שמתמצים  סוברים  שיש  חמור,  של  רגלים 
מגופו )בכורות ז, ב(; ביצי עוף ודג טמאים; 
מלבד  וכדומה.  העוף  משרץ  היוצא  דבש 

דבש דבורים שהתירתו התורה במפורש.
דינם  האם  לחקור  יש  דנן  הקפה  בפולי 
מהחתול  יצאו  שהרי  הטמא,  מן  כיוצאים 
שהינו טמא - ויהיו אסורים. או שכיוון שלא 
הופקו מגופו של החתול, אלא רק עברו דרך 

מערכת העיכול שלו – יהיו מותרים.
הופקו  לא  שהפולים  העובדה  אחד  מצד 
של  העיכול  במערכת  עברו  רק  אלא  מגופו 
החתול, אמורה להכשיר את הקפה. אך מצד 
באמצעות  טעם  שינוי  בוצע  בפולים  שני 
מגופו  הופקו  אשר  והאנזימים  החומצות 
מעורבות  בקפה  כן  אם  החתול,  של  הטמא 
מן  שיצאו  ואנזימים[  ]חומצות  הפרשות 

הטמא – והיוצא מן הטמא טמא אף הוא.

דומה לדבש?

הדבורה  מגוף  מופרש  הוא  אף  הדבש 
הסיבה  באכילה.  מותר  זאת  ובכל  הטמאה, 
לכך היא כמו שכותב הרמב"ם: מפני שאינו 
מתמצית גופן אלא כונסין אותו מן העשבים 
בתוך פיהן ומקיאין אותו בכורת כדי שימצאו 
כלומר  הגשמים.  בימות  ממנו  לאכול  אותו 
מגופן של  הוא ממוצה  אין  כי  מותר  הדבש 
הדבורים אלא רק עבר דרכם בדרכו מהפרח 
לכוורת. עם זאת ידוע כי לצורך הפיכת הצוף 
הנוזלי לדבש מוצק, מפרישה הדבורה אנזים 
מגופה, אשר מפרק את הדו סוכר לשני חד 
סוכרים. ובכל זאת, על אף האנזים שהופרש 

מהטמא ונמצא בדבש, הדבש כשר.
לאכילת  ההיתר  את  לדמות  אולי  ניתן 
מעורב  אמנם  הוא  שאף  דנן,  לקפה  הדבש 
בו אנזים וחומצה שהופקו מהחתול הטמא, 
מהבעל  הופק  לא  עצמו  שהפול  כיוון  אך 
חי הטמא אלא רק עבר דרכו, יהיה אף הוא 

מותר.
את  להשוות  שניתן  ברור  שלא  אלא 
הדבש לקפה החתולים. שכן ניתן לומר שרק 
הדבש כשר משום שאותו התירה לנו התורה 
במפורש. לעומת קפה החתולים שלא מצינו 

לו היתר מפורש בתורה.

 דומה לשלאק?

יש שיאמרו שהאנזים אינו בשיעור מהותי 
שני  מצד  אך  בעלמא".  "פרשא  הינו  וגם 
החרקים  מהפרשת  שהופק  דבש  כי  מצינו 
אסור, על אף שגם הפרשה זו הינה "פרשא 
החומר  שהוא  השלאק  גם  כמו  בעלמא". 
הוא  אף  ומיוצר  העץ  תפוחי  את  המבריק 
מהפרשת החרקים אסור לדעת פוסקים רבים.

הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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קומיקס בהמשכים
ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך
ָּבִרּבּוַע

 מאת: הדס אירנשטיין
אייר: עדי כץ

ר ּוָמֵלא  ִסּפּור ְמֻצּיָ
ְתָקאֹות ְוַתֲעלּומֹות  ַהְרּפַ

ה ִנְמֶרֶצת  ַעל ְרִביִעּיָ
ע ֶאָחד. ּוִמְגָרׁש ְמֻרּבָ

ּול
ּכפ

ב 
ָק

ַמֲע
ּב

פרק ה'

ֵני ָהעֹוְקִבים. ל ׁשְ ַצַעד ָמִהיר ְוִכְמַעט ֶנֱעַלם ֵמֵעיֵניֶהם ׁשֶ ַסע ּבְ ְנָין. הּוא ּפָ ַמְריֹו ָיָצא ִמן ַהּבִ

ֲעַמִים הּוא עֹוֶלה ַעל  ִלי ַלְחׁשֹב ּפַ ְתאֹום. ּבְ ר ִאיִצי ּפִ ִים!" ִנְזּכַ “ָהאֹוַפּנַ
בֹוָתיו.  ִעּקְ ַע ָרץ ּבְ בֹות ֶהָחׁשּוד. ְיהֹוׁשֻ ִעּקְ ִים ּוְמַמֵהר ּבְ ָהאֹוַפּנַ

חֹון. ַמְריֹו  ּטָ ַמְריֹו הֹוֵלְך, ִאיִצי רֹוֵכב, ׁשֹוֵמר ַעל ֶמְרַחק ּבִ
ּפֹוֵרץ  ֲעַמִים,  ּפַ ב  חֹוׁשֵ לֹא  ִאיִצי  ִביׁש,  ַהּכְ ֶאת  חֹוֶצה 

ְרִכיָבה ְמִהיָרה--- ִביׁש ּבִ ם הּוא ֶאל ַהּכְ ּגַ

קֹול נֹוָרא, ֲחִריַקת  ַע צֹוֵעק ּבְ ֵהר!" ְיהֹוׁשֻ ּזָ “ִאיִצי, ּתִ
ַעל  מּוָטל  ִאיִצי  ילּו!!!  ַהּצִ ַמַעת...  ִנׁשְ ָלִמים  ּבְ
ֲחָזקֹות  ָיַדִים  ְלָידֹו,  ָלִכים  ֻמׁשְ ִים  ָהאֹוַפּנַ ִביׁש,  ַהּכְ
ר קֹוֵרא לֹו: “ִאיִצי! ִאיִצי!!!"  ְמִרימֹות אֹותֹו ְוקֹול ֻמּכָ

ָקרֹוב  ָקרֹוב  ְורֹוֶאה  ֵעיַנִים  זּוג  ּפֹוֵקַח  ל,  ְמֻבְלּבָ ִאיִצי 
ְלּתָ  ל ַמְריֹו... “ִנּצַ ּלֹו, ׁשֶ ל ֶהָחׁשּוד ׁשֶ ְרצּופֹו ׁשֶ ֵאָליו ֶאת ּפַ

רּוְך ה'!" ֵנס, ִאיִצי! ּבָ ּבְ

עֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ַע  י ְקבּוצֹות. ִאיִצי ִויהֹוׁשֻ ּתֵ ק ִלׁשְ ִנְתַחּלֵ
ְנָין, ֵמִאיְרֶק'ה  ִניָסה ַלּבִ צֹוִפים ַעל ַהּכְ

ד ָהֲאחֹוִרי.  ּצַ ים ּבַ ַוֲאִני ְמַחּכִ

ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ה ּכְ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ֶאת ַמְריֹו יֹוֵצא?

ׁשּוט ְמֹאד,  ּפָ
ַנֲעֹקב ַאֲחָריו!

ְרֶאה אֹותֹו... הּוא  ּתִ
יָרה  ְמַתְכֵנן ְלֵאיזֹו ּדִ

ְיָלה! אֹוי ַוֲאבֹוי! ִיְפֹרץ ַהּלַ

ְדַאג, ֲאַנְחנּו  ַאל ּתִ
ַנֲעֹקב ַאֲחָריו! 

יא ַמְריֹו  ֵאיֹפה ַמְחּבִ
נּוב?  ֶאת ָהְרכּוׁש ַהּגָ

יַרת  אּוַלי ֵיׁש לֹו ּדִ
ִרּבּוַע?  אן ּבָ ִמְסּתֹור ּכָ

ֶקֶפת ַהּזֹו  ׁשְ ְרֶאה ַמה ֵהֵבאִתי! ַהּמִ ּתִ
ת ַלְיָלה... ם ִלְרִאּיַ ַמְתִאיָמה ּגַ

ְצָטֵרְך  ּנִ ָמה, ִנְרֶאה ְלָך ׁשֶ
ְיָלה? ּלַ ם ּבַ ֵאר ּפֹה ּגַ ְלִהּשָׁ

א! ה הּוא... ַמְריֹו! הּוא ּבָ ִהּנֵ

ּלֹו...  ֵלי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַבת ּכְ ִמיד ִעם ּתֵ ּתָ
ְפִנים. ם ּבִ יא ׁשָ ְמַעְנֵין ַמה הּוא ַמְחּבִ

 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות

חדש  מ
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ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

35 4

89

1

6

2

7
נתחיל בציור מלבן 

לתחתית של הגלידה

נוסיף 
את 

העיניים 
האף 
והפה

נצייר 
את 

הקשתית 
בעניים 
והלשון

נצייר 
את 

האישונים 
בעיניים 

גבות 
וריסים

נוסיף 
טפטופים 

חמודים 
לגלידה 

וסיימנו
בואו 

נצבע 
בכיף..

נוסיף שכבה נוספת מעל

נצייר 
מעל 
את 

תחילת 
הגלידה

עכשיו 
שכבה 
נוספת

נצייר את 
השכבה 

האחרונה 
ונסמן 

בקווים את 
המקום 
לעיניים

גלידה

בואו נלמד
העין מורכבת מקשתית ואישון

הקשתית זהו העיגול הצבעוני בעין.
התבוננו במראה איזה צבע הקשתית שלכם 

האישון זהו העיגול הפנימי השחור
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

הגיעה  לבתה,  שידוך  למצוא  שהתקשתה  אחת  אישה 
כשאמא  שבעבר  סיפרה  היא  שעלו  הדברים  בין  אלי. 
שלה היתה חולה מאד, היא טיפלה בה במסירות. המצב 
מכל.  הקשה  האחרון  היום  שהגיע  עד  והתדרדר  הלך 
האם שעה לפני הפטירה, האם עוד היתה בהכרה מלאה 

והן שוחחו ביניהן.
וכך אמא אמרה לי: "בתי היקרה, אני אוהבת אותך. אין 
לי שום טענות אליך. כל מה שהתלוננתי תמיד כבר לא 
משנה עכשיו ויותר אל תשימי לב לזה. היית תמיד בת 

טובה". 
האם לפי הסיפור היתה אישה טובה ומעניקה, אך בעבר, 
היא היתה טוענת מדי פעם שהילדים לא נותנים לה את 
משקיעה  שהיא  ההשקעה  לפי  לה  שמגיע  הנכון  הערך 
האם  מעריכים.  לא  פעם  אף  והם  משקיעה  היא  בהם. 
חוסר ההערכה שלהם היה סימן בשבילה שהיא לא אמא 
מטיל  מהם  קבלה  שהיא  המשוב  האם  טובה?  כך  כל 

מבחינתה ספק באימהות שלה?
אלא  העריכו,  לא  שהם  לא  שזה  טוענת  לעומתה  הבת 
זקוקה  היתה  הבת,  שהיא,  בזמנים  בעבר  שבאמת 
לתמיכה של אמה )holding( במיוחד בשידוכים, היא 
היא  כי  אולי  אותה.  לקבל  יכולה  שהיא  הרגישה  לא 
לה...  לעזור  במקום  אותה  לבקר  תבחר  שהאם  חששה 
אולי היא חשבה שבאמת אין לאמה כלים לתת לה גב 
היא  ההם,  המשמעותיים  בזמנים  ולכן  אמיתי...  אימהי 
היתה לפעמים בוחרת לפנות אל חברות בבקשות עצה, 
ועל  הזה  נחת מהצעד  לא אל אמה. האם שידרה חוסר 

הרקע הזה, היו ביניהן כעסים ותסכולים.
ואמה,  רק היא  אך כרגע, במעמד הזה שבו לקחו חלק 
הבת נענתה ואמרה אף היא: "שתדעי, אמא, שכן היית 
כן...אני  אבל  אותך  הערכנו  שלא  חשבת  טובה.  אמא 
לי...."  שנתת  מה  כל  על  אותך  ומעריכה  אותך  אוהבת 
יותר  כמובן, שנאמרו שם עוד דברים, אך כך פחות או 

הן נפרדו לנצח. 
ביניהן,  האחרון  במגע  האם,  של  האחרונה  בשעתה 
לזו  זו  מחלו  מעגלים,  סגרו  הלבבות,  את  שתיהן  ניקו 
ובזה זה נגמר. לאחר שאמה נפטרה, הבת המשיכה את 
אך...עכשיו  ורגועה  מטוהרת  יותר  בצורה  חייה  מעגלי 
על  הפעם  שאלות,  צפות  שוב  בתה,  של  בשידוכים 

הקשרים שלה עם בתה.
שקרה  מה  עם  היום,  מרגישה  את  איך  אותה:  שאלתי 
"מצד  לי:  ענתה  והיא  נפטרה?  שאמך  לפני  אז  ביניכן 
אחד נהדר שאני כבר לא כועסת ואני יכולה לחשוב על 
אמי באהבה ובגעגועים, אבל מצד שני אני שואלת את 
בשעה  רק  להסכמות  להגיע  שתינו  הצלחנו  למה  עצמי 
הקריטית של לפני המוות? למה אי אפשר להגיע ליישור 
ההדורים, להידברות גלויה, לשיחות נפש אמתיות הרבה 

קודם, בזמן שעוד יש זמן לחוות את החיים?
הסוף, חשוב ככל שיהיה – הוא רק הסוף. איפה החיים 
עצמם? איפה שנים ארוכות שאולי הפסדנו שיכלו להיות 
בהם מגעים, שיחות נפש וחוויות של זו לצד זו? האם רק 

סוף הסיפור צריך להיות שמח? ואיפה הסיפור עצמו?
ליצור  ושלי  אמי  של  היכולת  חוסר  האם  מכך,  ויותר 
קשר יותר מיטיב בינינו בעבר, צריך להימשך דור נוסף 
ולגרום לקשיים בשידוכיה של בתי? רציתי לטפל בחיים 

עצמם. ועכשיו!"

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה 
ושידוכים ואמא למשפחה ברוכה

איפה החיים 
עצמם? 

1 לחמניית באן
2 פרוסות 'שניצל' פטה – גבינת פטה פרושה 

טבולה בקמח, ביצה ופירורי לחם, מטוגן 
בשמן עמוק.

2 כפות סלט כרוב אדום במיונז 
2 כפות סלט פלפלים קלויים  

חופן זיתי טאטוס מגולענים
4 עלי רוקט

4 עלי אורגנו

מגוונים ומשדרגים את הכריך
שלושה מתכונים טעימים בריאים וטרנדיים פרי של שיתוף פעולה בין השף אביב משה וסלטי אחלה של 

שטראוס. קלים להכנה, פשוט לסדר בשכבות בתוך באן )לחמניה מאודה( או טורטיה ולאכול בתאבון

1 לחמניית באן
טופו חתוך לרצועות מקפיצים יחד עם 
הבצל ומוסיפים תבלין חוואיג' )תבלין 

שווארמה(
2 עלי חסה

2 מלפפון כבוש פרוש דק
חצי בצל צרוב במחבת עם שמן זית

להגיש עם טחינה מלמעלה

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

באן שווארמה טבעוני 
עם טחינה

טורטיה ראפ סביח 
בחומוס וטחינה

באן בריאות 
שניצל פטה עם סלט כרוב אדום

מצרכים: 
200 מ"ל )1 כוס( מים חמים )לא רותחים, כ-45 מעלות(

10 גרם שמרים יבשים
50 גרם )1/4 כוס( סוכר

420 גרם )3 כוסות( קמח לבן
1 שקית אבקת אפיה

50 מ"ל )1/4 כוס( שמן סויה
1/4 כפית מלח

אופן ההכנה
 מניחים בקערת המיקסר )או קערת ערבוב גדולה( את המים 

עם השמרים והסוכר ומערבבים עד שהסוכר נמס. משהים כ-5 
דקות עד שמתחילה תסיסה בקערה 

  מוסיפים את הקמח ואבקת האפייה ולשים במהירות נמוכה 
כ-5 דקות. מוסיפים את השמן והמלח ולשים במהירות בינונית 

עוד כ-10 דקות עד שמתקבל בצק רך, מבריק ונעים למגע.
 מכסים את הבצק בניילון נצמד ומניחים לתפוח במקום חמים 

שעה וחצי עד שעתיים, עד שהוא יותר ממכפיל את נפחו.
 מוציאים אוויר מהבצק ומחלקים אותו ל-10 חלקים שווים. 

מגלגלים כל חלק לכדור על משטח נקי ויבש )לא מקמחים( 
ומניחים לתפוח כ-5 דקות.

 מחממים מים בסיר אידוי עד שהם רותחים. מעבירים את 
הלחמניות לסיר האידוי )רצוי לרפד את שושנת האידוי בנייר 

9 דקות עד שהלחמניות תפוחות. מוו  פפייה( ומאדים בדיוק
ציאים מהסיר ומעבירים לרשת לקירור. 

כך תכינו באנס ביתי )כ-10 לחמניות(

1 טורטייה
1 כף חומוס  

1 כף טחינה  
1 ביצה קשה )6 דק' במים רותחים(

2 פרוסות חצילים מטוגנים
חצי לימון כבוש פרוש

חופן בצל ירוק

חופן  צנוברים

חופן גרגירי חומוס לוהטים

וינגרט פלפל שיפקה – מורכב משיפקה 

קצוצה, בצל סגול קצוץ, שמן זית, 

פטרוזיליה, גרידת לימון, מלח ופלפל. 

ולהוסיף פלפל אדום קלוי 

טעים במטבח
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לא זה מה 
שיציל אותנו 

מצרכים ל- 12 חתיכות
תרסיס שמן פאם בטעם חמאה

9 עלי פילו

למלית:
3 בננות בשלות חתוכות לקוביות קטנות

3 כפות אבקת סוכר
1/2 כפית תמצית וניל
3 כפות שוקולד צ'יפס

להגשה: פירות יער ו/או תותים

אופן ההכנה:
 הכנת המלית: מתיזים במחבת תרסיס שמן פאם בטעם 

חמאה ומחממים על להבה בינונית גבוהה. מניחים במחבת 
3 דקות, עד להזהה -תת קוביות הבננות ומקפיצים במשך כ
בה, מוסיפים את אבקת הסוכר ותמצית הוניל. מערבבים, 

מסירים מהלהבה ומצננים. מוסיפים שוקולד צ'יפס ומערבבים 
בעדינות.

 מחממים תנור ל-160 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

 מניחים עלה של פילו על משטח עבודה מקומח מעט, 

מתיזים עליו תרסיס שמן פאם בטעם חמאה, מניחים עליו עלה 
נוסף, מתיזים שוב ומניחים עלה שלישי. חותכים את ערימת 

העלים ל-4 מרובעים. מניחים במרכז כל מרובע כף מלית, 
אוספים את שולי הבצק לנקודה אחת, מהדקים ויוצרים כדור. 
מניחים את הכדורים הממולאים על התבנית כשהסגירה כלפי 

מטה.
 חוזרים על הפעולה הקודמת עם 3 עלי פילו נוספים ואחר 

כך עם 3 עלי הפילו הנותרים.
 אופים במשך כ-25 דקות עד שהבצק מזהיב. מוציאים 

מהתנור, מסדרים בצלחת הגשה, בוזקים אבקת סוכר ומסדרים 
מעל פירות יער ו/או תותים ומגישים.

מצרכים ל- 4 מנות
1 חבילה פסטה פוזילי )גריל( על בסיס קמח 

חומוס ללא גלוטן 
1 בצל לבן 

1/2 פלפל אדום, 1/2 פלפל ירוק, 1/2 פלפל 
צהוב

100 גרם נקניק סלמי משובח
2 שיני שום 

10 גבעולי עירית
3 כפות חומץ יין אדום משובח

6 כפות שמן זית
מלח ופלפל גרוס

/עריכה: הילה פאלח

הוראות הכנה:
  לבשל אורז במים עד שחצי מוכן ולהניח בצד.

  לטגן ירקות בשמן זית עד שהם רכים כ-4 
דקות. מוסיפים שום, עוף, ציר ירקות, תערובת 

הרב דה פרובנס, מלח פלפל.
  מרתיחים כ- 15 דקות עם סיר מכוסה.  

  מוציאים עוף וחותכים לחתיכות קטנות 
ומחזירים למרק.

  מקטינים אש, מוסיפים אורז. 
  בסיר קטן בצד מכינים רביכה מקמח ושמן זית, 
מוסיפים חלב קוקוס ומערבבים שלא יהיו גושים.

  מוסיפים למרק ומבשלים עוד כעשר דקות. 
  מגישים עם טיפת מיץ לימון.

רוצים שהילדים יאכלו עוף, אבל להם נמאס 
לאכול אותו בתצורתו הרגילה? בואו של 

החורף הוא בדיוק הזמן לגוון עם מרק עוף 
ייחודי. “חוות דרך התבלינים" בבית לחם 
הגלילית מציגה מתכון ייחודי למרק קרם 

עוף עם אורז פרא

מצרכים:
3/4 כוס אורז פרא 

בצל קצוץ
2 גזר חתוך קטן

3 מקלות סלרי חתוכים 
שמן זית
שן שום

5 כוסות מים
10 כפות אבקת מרק טבעית 
כף תערובת הרב דה פרובנס 

1/4 כפית תערובת מלח ים אטלנטי 
עם פלפל שחור גרוס

חזה עוף
1/2 כוס קמח 

קופסת חלב קוקוס
לימון

שרה פכטר     אמא מחליפה 
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מרק קרם עוף עם אורז פרא
עיגולי פילו במילוי בננה 

ושוקולד

מאפה מפנק, אפוי ולא מטוגן, שנראה כמו סופגנייה. 
מתאים מאד גם כקינוח חורפי מפנק וחם במילוי 
מפתיע של בננות שוקולד מאת השף קונדיטורית 

עמית דונסקוי למותג פאם

 
סלט פסטה צבעוני

אופן ההכנה
 מבשלים את הפסטה לפי הוראות 
מסננים  האריזה  גבי  שעל  היצרן 

ומקררים.
 לפרוס את הבצל, הפלפל הירוק, 
ואדום לרצועות צרות מאוד  צהוב 

בגודל גפרורים
 לחתוך את נקניק הסלמי לרצועות 

צרות וקצרות

 לפרוס את שיני השום לפרוסות 
קצוצה,  עירית  להוסיף  דקות, 
מלח  אדום,  יין  חומץ  זית,  שמן 
את  לערבב  הטעם,  לפי  ופלפל 
את  ולהוסיף  יחד  המרכיבים  כל 

הפסטה הקרה
 להעביר את סלט הפסטה לצלחת 

הגשה גדולה

סלט צבעוני של פסטה 'פוזילי' על בסיס 
קמח חומוס ללא גלוטן, סלט עשיר, 

מפנק, בריא וצבעוני של פסטה על בסיס 
קמח חומוס טעימה באדיבות השף פול 
EXPLORE CUISINE אסנהיים למותג הפסטה

חוזרת מיום עבודה, מעיפה מבט על השעון שברכב, על הפקק 
הילדים  את  אוספת  מקנס,  ניצלת  התשעים  בדקה  המזדחל, 

מהצהרון.
את חייבת, וממש אין לך ברירה אלא לרוץ למכולת. בראש שלך 
את מעבירה את רשימת הפרודוקטים החסרים בבית ובדחיפות. 
אתמול  עפה  הכביסה  אבקת  ושקית  המרכך  גם  נגמר,  השמפו 

לכל עבר. 
מג'דרה,  מחר?  של  לצהריים  וגם  ערב?  לארוחת  תכיני  ומה 
עדשים עם אורז, צריך לקנות אורז בסמטי ומוצרי חלב שכבר 
החמישית  השקית  כי  מתאדה,  קסם  של  בבית,  לבדיחה  הפכו 

שדודו קנה בבוקר מן הסתם כבר התרוקנה. 
וכך, עם ילד האוחז בך ביד ימין והשני ביד שמאל, את נכנסת 
למכולת, מנסה להתעלם מהנייד שלא מפסיק לצלצל בתוך כיס 
למלא  ומתחילה  עמוס.  פגישות  מיום  מזכרת  הג'קט המחויט, 
את העגלה שלך ורגע, ברור שהקטנים מוסיפים לך עוד מספר 

מוצרים לעגלה. 
הגעת לקופה. 

-    גברת, השקיות.
-    מה שקיות?

-    בכמה שקיות השתמשת עכשיו?
את מסתכלת על הקופאית, חושבת שאת מדמיינת. 

בארצנו:  החדשה  הגזירה  על  שמספר  פתק  על  מצביעה  היא 
עשר אגורות לשקית.

-    נו, באמת.
-    תוסיפי עוד שקל, ספרתי עשר שקיות.

בשבועיים  בד  שקיות  חלוקת  על  משהו  אמרו  לא  רגע,      -
הראשונים של ינואר?

-    כן, אבל לא בכל הרשתות. אצלנו לא.
זה לא קרה רק לך, זה קרה גם לי.

שעה לאחר מכן הבנות ביקשו ממני להסיע אותן לחנות מכשירי 
מספר  עוד  להן  חסר  והיה  ציור  בלוק  ביקשה  המורה  כתיבה. 

פריטים לקלמר.
עוד עשרים אגורות.

לאותו  אחת  פעם  עוד  לפחות  במכולת  שביקרנו  עלי  תסמכו 
חלב  עוד  להביא  הילדים  אחד  את  נשלח  בבוקר  ומחר  היום, 

ולחם פרוס וגבינה ואולי גם תפוזים ובננות.
עוד  לנו  הוסיפו  הנשים  האימהות,  נגדנו,  הוא  החדש  "החוק 
ג'ינגול אחד כאילו שאין לנו די", התלוננה באוזניי רוית, חברה 

שלי.
"אבל איכות הסביבה..." ניסיתי לסנגר, מדקלמת.

טענה  האוויר",  את  יותר  עוד  מזהם  החדש,  השקיות  "ייצור 
ניילון,  רוית, "והנה, את רואה, גם את ממשיכה לקחת שקיות 

רק שעכשיו את משלמת עליהן".
אתמול כתבתי פוסט שזכה להדים רבים ואני משתפת אתכם: 
הדתי- במגזר  שוב  להתעלל  נועד  השקיות  שחוק  לכם  "ברור 

חרדי ובעיקר במשפחות ברוכות ילדים. מי קונה הכי הרבה על 
פי נתוני הלמ"ס? מי צריך להשתמש בכמות של שקיות?"

מטבע של עשר אגורות היא סוג של עינוי סיני. אני אם עמוסה 
המשימות,  בין  רצה  כשאת  מבד'.  שקיות  'תיקני  בשביל  מדי 
זו  שקית הבד שמן הסתם  הדבר האחרון שיימצא בתיק שלך 
תלך לאיבוד, ותקני עוד כמה, ובעצם, עדיף כבר שתקני מזוודה, 

לא שקית מבד.
ואם תקפצו עלי ותטענו שמדובר בצורך אקולוגי... אז קדימה, 
תתחילו לדאוג קודם לרכבים המזהמים, למחזור נייר ולאיסוף 

פסולת בצורה מושכלת. זה קודם לשקיות!" 
אקולוגיים  חוקים  ותחוקקו  בואו  מהשקיות.  לנו  תרדו  פליז, 
לחוקק  שתמהרו  עדיף  חוקים,  כבר  ואם  אחרים  נפלאים 
עזרו  למשל:  כמו  שנים,  כבר  להם  מתחננים  שכולנו  חוקים 
לאימהות לצאת לעבודה והורידו את תעריף התשלומים למעון 
רלוונטי  לא  )כבר  המס  בנקודות  בו  התחשבו  או  ולמשפחתון 
בשבילי, אבל אני מתחננת ומפרגנת למען האימהות הצעירות( 
הילדים,  של  והמתישה  הארוכה  הקיץ  בחופשת  לנו  טפלו 
שמביאה לכל הורה הוצאות כלכליות כבדות וגוררת כאב ראש 

לא קטן. עזרו לנו עם נושא מצוקת הדיור. 
והשקיות? לא זה מה שיציל לנו את העולם. 

טעים במטבח
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התור השתרך לאיטו לאורך השביל המאובק.
כמה אנשים השתעלו, כל אחד בתורו )הרי זה לא מנומס 
להיכנס בתוך השיעול של חברך(, ובכי של תינוק נישא על 

ריח הנפט שמילא את האוויר.
שני האחים עמדו מאחורי משפחה שלמה שכנראה תכננה 
להשיג הנחה כמו זו שיש לקבוצות. הם שמרו על מקומם 
בקנאות ראויה לציון, וכל מי שניסה לעקוף אותם זכה למבט 

נזעם שגרם לו במהרה לחזור לאחוריו.
הם נשאו את מטלטליהם באמצעות רצועות הבד הקבועות 
ששימשו את כולם לאחרונה, אבל כמובן זה לא היה הדבר 

האמיתי, ההוא עם הידיות והרשרוש.
מישהו מקדמת התור השתעל בכבדות ולאחר מכן נשמעה 

חבטה ולאחריה הצעקה "מים". 
"כנראה שעוד אחד התעלף", אמר האח הגדול מביניהם, 

"אתה רואה כבר את זליגמן?"
"אני חושב שכן..." אמר האח הצעיר בהיסוס, "הוא לובש 

חליפה בצבע קרם?"
"מה זה צבע קרם?" שאל הבכור, "אני כבר הפסקתי 
לקרוא לצבעים בשם, הרי לבסוף הכול הופך להיות באותו 

צבע - מאובק..."
"טוב, אבל זה כנראה הוא", דיווח הצעיר שעמד כעת על 
קצות אצבעותיו, "הוא מחזיק שמה צרור גדול, שכה אחיה, 
כמדומני שיש לו ביד איזה עשרים, אולי אפילו עשרים 

וחמש חתיכות".
"אתה רציני?" שאל הגדול, "עוד כמה יש לפנינו?"

"אהה..." אמר הצעיר, "בערך עשרים".
"אני מקווה שנספיק", אמר הגדול, "נמאס לי כבר להחזיק 

שבע פריטים ביד אחת, פרקי האצבעות שלי כואבים".
"אין מה לעשות", אמר הצעיר בייאוש, "אתה רואה מה 
קורה שם בחוץ, זה נורא ואיום! אי אפשר כמעט לנשום".

כאילו כדי לאשר את דבריו, פצח הגדול בסדרת שיעולים 
רצינית.

"אתה יודע" אמר הגדול לאחר שסיים להשתעל, "חשבתי 
לעצמי... אקכככה... שאולי זה לא רק השקיות".

"מה עוד יכול להיות?" תמה הצעיר.
"אני יודע...", משך הגדול בכתפיו, "אולי מהנפט, דלק... 

אתה יודע, זה לא רק בגלל פלסטיק כל העניין הזה".
אומרים שהחור התרחב בעוד קילומטר, לא בטוח שזה 
נכון אבל השמיים באמת לבשו כבר צבע מוזר, ירוק כזה 
מלוכלך, כאילו מחוץ לאטמוספירה יש כמויות של אשפה 
שרק מחכה להיכנס פנימה, אנשים כבר החלו להשתעל 
כל הזמן והאימהות שלהם עדיין המשיכו לטעון שזה רק 
חילופי עונות או מזגנים, תלוי על איזה צד הן היו קמות 

באותו בוקר ירקרק.
טוב, את האמת שלאחרונה כולם הבינו שזה כבר לא 
צחוק, משהו קורה כאן, וצריך לתת את הדעת כדי שלא 
לקלקל ולהחריב את העולם, כלומר, אפילו בהרים יכולת 
כבר ממש ללעוס את האוויר אם באמת רצית, משום שהוא 

היה צלול כמו יין עכור למדי.
האחים סוף סוף עמדו ליד זליגמן בכבודו ובעצמו. 

הוא עמד עם חפיסת שטרות גדולה בידו האחת ובידו 
השנייה החזיק כמה שקיות ניילון אחרונות.

"שקיות  הגדול,  את  מירפק  הצעיר  תראה",  "תראה 
אמיתיות!"

הגדול אף הוא לא הצליח לכבוש את התרגשותו ונשא 
אל זליגמן עיניים מעריצות.

"נראה לי שתישאר אחת גם בשבילנו!" אמר וחכך את 
ידיו בציפייה.

"אתה חושב כך?" שאל הצעיר ואורו עיניו.
באותו רגע סיימה המשפחה המורחבת את המקח, השטרות 
והשקיות החליפו ידיים והשתעלו חלופות, והנה, הרגע הגיע, 

האחים עמדו לפני זליגמן בכבודו ובעצמו. 
זליגמן היה "המאכער" של השקיות, אצלו יכולת להשיג 
שקית גם בשש מאות שקל בימים של מבצעים, כולם קנו 
אצל זליגמן, ככה זה בתרבות השוואת המחירים, אף אחד לא 
רוצה לשלם יותר ממה שצריך על השקיות, הסתובבה שמועה 
שזליגמן הולך לפתוח עסק וזהו, בלבן, מה שאתם שומעים, 
לא, לא השקיות בלבן, בכלל אומרים שלבן זה הכי מזהם.

זליגמן ספר את השטרות שבידיו, הוא היה גבר גבה קומה 
ורחב גרם, בנוסף לכך, הוא עטה על פרצופו מסיכה נגד 

זיהום אוויר.
"כמה שער השקית היום?" שאל הגדול בזהירות, תמיד 

אמרו לשאול קודם, זליגמן ידע גם לרמות עם השקיות.
"שש מאות תשעים", ענה זליגמן מבלי להרים את מבטו, 
"אני אעשה לכם את זה בשש מאות שבעים לאחת אם תקנו 

שתיים".
"לא איזה..." אמר הגדול, "בקושי שקית אחת אנחנו 

יכולים להרשות לעצמינו".
זליגמן משך בכתפו ועדיין לא הרים את מבטו, "עשרת 
אלפים וחמש מאות... עשרת אלפים ושש מאות...", הוא 

ספר באיטיות.
"או קיי ניקח אחת", אמר הגדול ונאנח.

"שש מאות ותשעים", אמר זליגמן והושיט את ידו כדי 
לקבל את השטרות מיד האחים.

לאחר מכן, תוך כדי שיעול מסווה, הוא מסר להם את 
השקית המשומשת שהייתה במצב מצוין ובלי חורים כמעט, 
הצעיר זרח והביט לצדדים כדי לבדוק אם מסתכלים עליהם.
"תגיד זליגמן", אמר הגדול, "זה באמת יסיים את זה? 
הקטע של השקיות אני מתכוון, זה שהשקיות עולות כסף 

זה יפתור את הבעיה של החור באוזון?"
"מה?" זליגמן הציץ לרגע מעל ערימת השטרות, "אה... 

בטח בטח, זה יסיים את הכול".
"לא... כי חשבתי...", היסס האח הגדול, "שאולי... כל 
המפעלים הענקיים הללו שפולטים את העשן השחור... 
והרכבים... והמטוסים... והנשורת הגרעינית מהמלחמות 
האחרונות, אולי... אולי הם גם... גורמים לכל המצב הזה... 

אתה חושב שזה אפשרי זליגמן?"
"מה פתאום ילד", אמר זליגמן וחייך, "הכול בגלל השקיות, 

זה רק השקיות ילד, זה ידוע ומוכח...".
"אה באמת..." אמר הגדול.

"בטח, מה אתה חושב", אמר זליגמן, "עוד מאלפיים 
ושבע עשרה טוענים את זה, אבל משום מה הציבור מעדיף 
לטמון את הראש בחול... איי איי איי, רגע... איפה הייתי? 
בעשרת אלפים ותשע מאות או באחת עשרה אלף... אוף! 
התבלבלתי, טוב חבר'ה אתם מעכבים את התור, בהצלחה 

לכם, זיי גזונט". 

משל ושנינה // משה ולדר

שיעור באקולוגיה רב פעמית
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