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משפחתי פרופיל    הפרק   על  העומדים  אקטואליים 
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הגדול האב  ובמחיצת  בצל  מרתק  אישי  לסיפור  שליט”א  הגאונים 



פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «
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www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «



פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק
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בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «
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רגע השיא – שבירת הלוחות
היה פעם חסיד, שסבל מצרה אישית קשה. אותה צרה 
להתמודד  דרך  מצא  לא  והוא  לגמרי  חייו  על  השתלטה 
רבי  האדמו"ר  מרבו,  ברכה  לבקש  בדעתו  עלה  איתה. 
)הרש"ב(. עשה החסיד מאמץ  מליובאוויטש  בער  שלום 
ופטר אותו  ונסע לרבי, אולם הרבי התעלם מכאבו  גדול 

באמירה שאינו יכול לעזור לו.
יצא  והוא  החסיד  של  האחרונה  התקווה  הייתה  זאת 
החוצה שבור ומרוסק. הוא ישב על הכיסא ובכה בכי נסער 
אהרן  זלמן  רבי  הרבי,  של  אחיו  והתפרקות.  שבירה  של 
)הרז"א(, ראה את האיש בשברונו ונדהם לשמוע כי הרבי 
אחיו,  אל  אהרן  זלמן  רבי  נכנס  לו.  לעזור  מעוניין  אינו 
מהכאב  ולהתעלם  נואש  יהודי  לראות  יתכן  כיצד  ושאל 
שלו? כאשר שמע הרבי מכך שהחסיד שבור ורצוץ, ביקש 
נושע  אכן  והוא  גדולה  בברכה  אותו  בירך  אותו,  לקרוא 

מכל צרותיו.
על  המפורסמת  התמיהה  להסבר  יסוד  הינו  זה  סיפור 
כי  מבין  הוא  שבו  הרגע  רבנו.  משה  של  הגדול  המשבר 
האנשים  שחשב.  מה  לא  לחלוטין  היא  שלו,  החבורה 
שיצאו ממצרים וראו את הניסים הגדולים בהיסטוריה, לא 
ולהשאיר מאחוריהם  להוציא את מצרים מתוכם  מוכנים 
את האלילות והעבודה זרה. הגננת עזבה את החדר לשש 
סביבו  ומחוללים  זהב  עגל  ועושים  קמים  והם  שעות 

בשירים וריקודים: "אלה אלוקיך ישראל".
התמוטטות  כמו  ולכאורה  ושלום  חס  שנראה  ברגע 
אי  שהגיע  ביותר  הקדוש  החפץ  את  נוטל  משה  רגשית, 
של  מידיו  קיבל  שהוא  האבן  לוחות  הזה,  לעולם  פעם 

האלוקים ומנתץ אותם לרסיסים על פני האדמה.
שמות לב,יט: ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל 
ומחולות, וייחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר 
אותם תחת ההר. הספורנו מסביר כי משה לא הזדעזע רק 
בהיותו  מה'  עליה  שמע  כבר  הוא  העגל.  עבודת  מעצם 
למעלה, כמו שנאמר: "לך רד כי שיחת עמך". משה נדהם 
העגל.  סביב  ומחוללים  רוקדים  שהם  מהעובדה  ונסער 
עבדים חסרי  עם של  מול  עומד  פתאום חש משה שהוא 
תקנה. אי אפשר לשתול לאדם 'ראש חדש' והם כנראה לא 

ישתנו לעולם. הוא מנתץ את הלוחות מתוך זעם וייאוש.
... בזה  ספורנו: כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו 
שיחזרו  באופן  המעוות,  לתקן  שיוכל  ונואש  התקצף 

לתמותם ויהיו ראויים לאותם הלוחות.
ממתי  ראשית,  להבנה:  קשה  כולו  המעשה  וכמובן, 
"בל  בתורה:  מוחלט  איסור  זהו  חפצים?  שובר  יהודי 
הדבר  המקדש,  מכלי  חפץ  על  מדובר  כאשר  תשחית". 
אסור מטעם נוסף: "כל המנתץ אבן אחת מאבני המזבח - 
לוקה", וכל שכן וקל וחומר, ביחס לחפץ קדוש ונשגב כמו 

לוחות הברית האלוקיות, שכבר לא ניתנו שוב לעולם?
ואם משה נואש מישראל, עליו לעשות דבר יותר פשוט: 
להחזיר את הלוחות לאלוקים או לסגור אותם באוהלו עד 
מתנה  שקונה  אבא  כמו  בדיוק  יותר.  יפים  ימים  שיבואו 
במשהו.  חטאו  שהם  שומע  הביתה  בדרך  אך  לילדיו, 
אותה  מניח  אלא  לרסיסים,  המתנה  את  שובר  אינו  הוא 
במחסן עד יעבור זעם. כיצד, אם כן, משה מפגין התנהגות 

שנראית חלילה כ'איבוד שליטה'? 
הבא:  בשלב  גם  ממשיכה  משה  של  הקשה  התגובה 
ייאוש,  של  צעד  כמו  שנראים  דברים,  מפיו  מוציא  הוא 
מה',  מחילה  מבקש  משה  מפתחות.  וזריקת  התפטרות 
ואם  חטאתם  תישא  אם  "ועתה  נורא:  משפט  מוסיף  אך 

אין, מחני נא מספרך אשר כתבת". האברבנאל רואה בכך 
הוכחה "שמשה קץ בחייו ובהנהגתו לעם ... ולכן ביקש: 
'בין אם תישא חטאתם ובין אם אין' ... מחני נא מספרך ... 

כי לא יחפוץ לחיות עוד על פני האדמה".
והשאלה המתבקשת היא, האם זאת התגובה היהודית 
ולזרוק  להתפטר  הכול,  לשבור  בחינוך?  משבר  לנוכח 

מפתחות?
אולם זה עוד לא השיא. נדמה כי שתי השאלות הקודמות 
מסתיימת  כולה  התורה  הבאה:  השאלה  מול  מתגמדות 
בישראל  עוד  נביא  קם  ולא  לד:  דברים  הבאות:  במילים 
כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים ... ולכל המורא הגדול 
אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י: לעיני כל ישראל 
– שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם 
אשר  שנאמר:  לדעתו,  הקב"ה  דעת  והסכימה  לעיניכם, 

שברת - יישר כוחך ששברת.  
בוחרת  שבו  הרגע  משה,  של  ההישגים  פסגת  כן,  אם 
התורה לחתום "את המורא הגדול אשר עשה משה", הוא 
העובדה הקשה, שמשה שבר את הלוחות הקדושים בזעם 
לעיני ישראל! האם אפשר להבין את הדברים?! האם כך 

חותמים מנהיגות מהפכנית בת ארבעים שנה?!
היו  הלוחות  ששברי  העובדה,  את  גם  להזכיר  ראוי 
מונחים תמיד בארון הברית, הנקודה הקדושה ביותר לעם 
ישראל. כך ששבירת הלוחות אינה רגע שפל, אלא להיפך, 

הישג מרכזי בחיי משה.
לתגובתו  יותר  מעמיקה  פרשנות  לחפש  אפוא  הכרח 
של משה, לפיה לא היה כאן צעד של ייאוש ומשבר, אלא 
הסיפור  את  להפוך  נוכל  כך  בחייו.  השיא  רגע  להיפך: 
ההתמודדות  דרך  אודות  ולימוד  השראה  של  למקור 

הנכונה עם אכזבות בחיינו.
הרב משה אורנשטיין, הוא ראש ישיבת חב"ד בנתניה. 
שנת  בכל  שהה  הוא  חב"ד,  ישיבות  תלמידי  של  כדרכם 
תשמ"ט במסגרת ה"קבוצה" בחצרו של הרבי בברוקלין. 
לקראת סוף השנה, אחיו התחתן בארץ והוא חש צורך עז 
את  לפספס  אבה  לא  הוא  שני,  מצד  בחתונה.  להשתתף 
התוועדות השבת של הרבי. היה עליו לנסוע לארץ ליום 

אחד ומיד לחזור.
בערב,  חמישי  ליום  נקבעה  שהחתונה  הייתה  הבעיה 
עשירי בתמוז, ויום חמישי הוא כידוע יום לפני שבת. מצד 
שני, השבת הזו הייתה אמורה להיות מיוחדת, בה חל י"ב 
תמוז, חג הגאולה של האדמו"ר הקודם. אורנשטיין עשה 
חשבון כי יכול לצאת מהארץ בטיסה ביום שישי בבוקר 
וכך יגיע לניו-יורק בשלוש אחר הצהריים, כחמש שעות 
לפני הדלקת הנרות. ההורים כעסו על הסיכון שהוא לוקח, 
החברים ירדו עליו שזה לא לגמרי חלק מבחינה הלכתית, 

אך הוא החליט ליטול את הסיכון.
אחרי שלושה ימים בהם לא ישן, הוא עלה על הטיסה 
לניו-יורק והתעורר בשעה שתיים וחצי בצהריים, לקראת 
על  בליבו  וצהל  הביטחון  חגורת  את  חגר  הוא  הנחיתה. 
והסתובב  חג  המטוס  מה,  משום  אך  התכנית.  הצלחת 
ולא נחת. ואז קרה הדבר ממנו חשש כל המסע: קולו של 
ערפל  מחמת  כי  והודיע  המטוס  בחלל  נשמע  הקברניט 
מעל קנדי, הם ינחתו לנחיתת ביניים בבוסטון. הוא התנחם 
בכך שיעשה את השבת בבוסטון, אך אז הבין לחרדתו כי 
הצוות לא מתכוון לפתוח את הדלתות. זאת הייתה נחיתת 
החל  הוא  בניו-יורק.  השדה  שיתבהר  עד  קצרה,  ביניים 
לפני  כי  והבטיח  יצא  שהקברניט  עד  ולהתווכח,  לרוץ 

שקיעת השמש, הם ינחתו בניו-יורק. כשלוש דקות לפני 
השקיעה, זה קרה.

שתי  עם  בטרמינל,  עשה  הוא  שבת,  ליל  קידוש  את 
פיתות שאימו ארזה לו לפני הנסיעה. כך עבר עליו הלילה, 
כשהוא מייסר ומלקה את עצמו על השטות הנערית שלו. 
בחוץ,  המוניות  תחנת  אל  יצא  הוא  בבוקר,  חמש  בשעה 
ניגש אל נהג פורטוריקני חביב והסביר כי הוא רוצה ללכת 
הדרך.  את  יודע  אינו  אך  קראון-הייטס,  לשכונת  ברגליו 
למזלו הרב, הוא נפל על נהג שהכיר את 'כללי המשחק'. 
הנהג לקח את התיק, נסע לאט בצד הדרך והבחור היקר 
אחריו. לאחר צעדה ארוכה, הוא ראה מרחוק כמה דמויות 
שחורות מתקרבות. היו אלו חמישה חברים )בהם הרב של 
כפר חב"ד דהיום, הרב מאיר אשכנזי( שידעו כי הוא אמור 

לנחות לפני שבת ויצאו להתעניין בו.
ההתוועדות.  תחילת  לפני  קצר  זמן  ל-770  הגיעו  הם 
שהאדמה  וקיווה  בפינה  מקום  תפש  הנסער  אורנשטיין 
תבלע אותו והרבי לא יביט בו. הייתה התוועדות שמחה 
עם כמה שיחות, ולפתע, ברגע של גילוי רוח הקודש שלא 
היה מובן לכלל הציבור, ממש רגע לפני הסיום, הרבי אמר 
כך: "ישנם אורחים שהגיעו מארץ הקודש לחגוג כאן את 
ספקות  להם  שיש  כאלו  ישנם  הבאים  בין  הגאולה.  חג 
שיאמרו  אזי  ההלכה?  פי  על  הגיעו  האם  המבלבלים, 
ארץ  של  ניגון  ינגנו  וגם   ... ספק  מכלל  ויצאו  'לחיים' 
ישראל, ויהי רצון שסיום הניגון יהיה כבר בארץ הקודש 

עצמה".
האם  ממה?  חשוב  מה  עצמו,  את  משה  שואל  ובכן, 
מהתורה?  חשובים  ישראל  או  מישראל  חשובה  התורה 
נוצר  ישראל  עם  או  ישראל  בשביל  נועדו  החוקים  האם 
כדי לממש את החוקים? משה לא מתלבט ומקבל החלטה 

עצומה: הוא שובר את הלוחות ומציל את ישראל.
למען האמת, משה לא שובר רק את הלוחות, הוא שובר 
גם את עצמו. ארבעים יום וארבעים לילה הוא לא אכל ולא 
שתה. התואר הנצחי שלו הוא "משה רבנו", "משה קיבל 
תורה מסיני" וכאשר הוא שובר את הלוחות, הוא גם שובר 
את הדמות הנצחית שלו. אך משה לא מתלבט ומעדיף את 
חיי עם ישראל על התורה. הוא בוחר בעתידם של העם, על 

פני נצחיותו של המנהיג.
התורה?  על  עדיפים  ישראל  מדוע  לכך?  הסיבה  מהי 
לכך  התשובה  מהם?  חשובים  שהחוקים  נטען  לא  מדוע 
חשובה להבנה מאין כמותה. כולנו שוכחים זאת לעיתים 
הבעיות  נוצרות  ומכאן   – ומנהלים  מורים  הורים,   –

הגדולות בחינוך:
לחבר  נועדה  התורה  כלומר,  לתורה".  קדמו  "ישראל 
התורה  ישראל.  את  להחליף  ולא  הקב"ה  עם  ישראל  את 
היא המורה שנשכר על ידי האב, כדי ללמד את הילד דעת 
יכולים  לא  החוקים  אך  הרוחני שלו,  אל השיא  ולהביאו 
להביא להרג הילד. אם הילד לא עושה את רצון המורה, 
צריך להעניש את הילד, אך בית הספר אינו יכול להביא 

חלילה לשבירתו של הילד.
זה מבין משה, המוסר הגדול של התורה. למרות  ואת 
התורה,  בזכות  אליו  הגיע  שהוא  הנשגב  האישי  המעמד 
כ"משה רבנו", משה לא שכח לרגע את מה ששכחו מזמן 
מנהיגי ימינו: הוא כאן בשביל העם ולא העם נמצא כאן 

בשביל הקריירה שלו.

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג
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אורה של השבת
הימים  בכל  הנה  יז(  )לא,  וינפש"  שבת  השביעי  "וביום 
בה  כתוב  לא  בשבת  ואילו  בוקר",  ויהי  ערב  "ויהי  כתוב 
שכל  לרמוז  וינפש",  שבת  השביעי  "וביום  כלל,  "ערב" 

השבת כולה היא בגדר יום.
ובאמת, בכמה מקומות מצינו שהשבת נקרא "יום", "זכור 
את יום השבת לקדשו", "כל העושה מלאכה ביום השבת" 
ואספקלריה  יום  אור  היא  כולה  השבת  באמת  כי  ועוד, 
המאירה מתחילתה ועד סופה. נתבונן אפוא, מה עניינו של 

אור זה הטמון ביום השבת.

ויהי לילה – זה  אמרו חז"ל )ב"מ פג, ע"ב( "תשת חשך 
העולם  מהות  שעצם  דהיינו  ללילה",  שדומה  הזה  העולם 
הזה הוא חשך והסתר אשר אופף ומכסה על הקדושה ועל 
האמת. משל לאחד שרואה טלפון אלחוטי, והוא שואל איך 
עובר הקול אל המכשיר, ועונים לו כי "גלי קול" עוברים אל 
מכשיר הטלפון, והנה נפשו חשקה לחקור ולברר האם באמת 

ישנם גלים כאלו, ואם יש, מה היא מהותם ותוכנם.

מה הוא עושה? מביא כל מיני מכשירים מתוחכמים שהוא 
מכיר, שבכוחם לגלות דברים רחוקים ודברים נעלמים, מביא 
החיידקים  את  אף  לגלות  שבכוחו  משוכלל,  מיקרוסקופ 
הקטנים ביותר, ומסתכל, ולא מוצא הוא "גלים", מביא הוא 
רשת, עם חורים קטנים ביותר שיכולה לקלוט אף ביצי כינים 
ואף מביא הוא פנס  "גלים",  ולא מוצא הוא  ביותר,  קטנים 
בעל עוצמה ואור חזק במיוחד, ומחפש תחת השולחן ומעל 
וכן  "גלים",  הוא  מוצא  ולא  ובסדקים,  בחורים  השולחן, 
עוד כלים שונים ומשונים, עד שפולט ואומר, כל המדענים 
מקום,  בכל  חיפשתי  הנה  וזייפנים,  שקרנים   – המודרניים 
ובכלים הטובים  והמתוחכמים ביותר, ולא מצאתי אף "גל 

קול" אחד!

חורים  עם  רשת  תיקח  אם  אפילו  ידידי,  חברו,  לו  אומר 
לא  אם  מבוקשך,  את  תגלה  לא  וצפופים,  קטנים  יותר  עוד 

תשתמש במכשיר המיוחד לגלות את מה שאתה מחפש.

נכנס  ה',  במציאות  האמונה  בעניין  הדבר  הוא  כן 
הוא  האלוקים,  את  ומחפש  למעבדה  המלומד  הפרופסור 
מרכיב משקפיים, ולא רואה את האלוקים, מסתכל בטלסקופ 
ואז,  האלוקים,  את  הוא  מוצא  לא  ועדיין   – ובמיקרוסקופ 
לך  מה  לו,  אמור  אתה  אף  אלוקים",  אין  בליבו  נבל  "אמר 
לחפש רחוק, הנה הוא עומד לפניך, מלא כל הארץ כבודו, 

רק השתמש בכלים שמגלים את כבודו!

האמת,  על  מודה  ישרות,  בריא,  שכל  הכלים?  הם  ומה 
טהרת המידות, ואז תראה אותו עומד לפניך, וחובק ומקיף 

את כל העולם – וגם אותך וכל מהותך.

כליו המתוחכמים,  כל  בגלל  דווקא  הזה,  נמצא שהעולם 
האדם  את  המרגילים  וכדומה,  והמיקרוסקופ  הטלסקופ 
השי"ת  על  המכסה  החושך  הוא  הוא  בעזרתם,  רק  לחפש 

ומסתירו מעיני כל.

היהודי  כאשר  בשבת,  קודש,  שבת  שמגיעה  עד  זה  כל 
רואה  הכנסת  לבית  הולך  המתוחכמים,  הכלים  מכל  מנותק 
הצמחים  של  העז  ריחם  את  הוא  ומריח  הפריחה  את  הוא 
והפרחים, שומע הוא את ציוץ הציפורים וקול שירתם הערב, 
רואה הוא עץ או אבן - הוא רואה אלוקות, הוא שואל את 

יש  כי  הברורה  למסקנה  הוא  ומגיע  אלה?  ברא  מי  עצמו, 
העולם  של  השירה  את  הוא  שומע  לבירה,  ומנהיג  בורא 

ומלוא לבוראו ושר איתם ביחד.

כמה מצער שבמקום לנצל את היום המיוחד הזה שעליו 
יש  טובה  מתנה  למשה:  הקב"ה  לו  "אמר  בחז"ל  נאמר 
לך  לישראל,  לתנה  מבקש  אני  שמה,  ושבת  גנזי  בבית  לי 
והודיעם" )שבת י' ע"ב). ומובא בספרים הקדושים שמעלת 
לימוד התורה בשבת הנו פי מאה מלימוד של יום חול, ושיש 
בכוחה של השבת שהיא מקור הברכה למלא את המצברים 
לכל השבוע הן ברוחניות והן בגשמיות, ישנם כאלו שעבורם 
)"החרדיים"(  העיתונים  כל  על  לעבור  נועד  השבת  יום 

ומאמרי מערכת שנים מקרא ואחד תרגום.

וכדי לעורר את עצמנו בעניין זה שומה עלינו להזכיר מעט 
לייקר  שנדע   וכדי  בשבת  חול  דיבור  בעניין  חז"ל  מדברי 
ולכבד את השבת כראוי ולקיים בעצמנו את הציווי  "ודבר 
קיג  )שבת  בחול  כדיבורך  בשבת  דיבורך  יהיה  שלא  דבר" 

ע"ב(.

רש"י במקום מפרש )ד"ה שלא יהא( שהכוונה שעל עסקי 
מקח וממכר וחשבונות אסור לדבר בשבת, אמנם תוס' )ד"ה 
שלא יהא( מקשה על רש"י שדיבור בענייני מסחר אסור מדין 
דיבורי  לדבר  שהכוונה  מפרש תוס'  "לכן  חפצך  "ממצוא 
בדיבורי  להרבות  שאין  ג(  )טו,  מירושלמי  ומביא  חולין, 
חול בשבת, ו"בקושי התירו שאילת שלום בשבת". וכן פסק 
 הרמב"ם )שבת כד, ד( שאסור להרבות בשיחה בטילה בשבת.

הב"ח )שז, א( מיישב את שיטת רש"י שאין כוונתו שאסור 
מדין  אסור  וודאי  שהוא  סוחרים,  שני  בין  מסחרי  דיבור 
המסחר,  עניין  על  דיבור  גם  שנאסר  אלא   חפצך',  'ממצוא 
באופן שיכול לעזור לו במוצאי שבת, גם אם הוא לא סוגר 

עסקאות בדיבור בשבת עם סוחרים אחרים.

א(  סעיף  שז,  סימן  ברמ"א  הובא  )סא,  הדשן  ותרומת 
בזמנו  שהיו  אנשים  על  הכנסת',  בית  חצר  של  דן ב'דיונים 
מתגודדים אחרי התפילה, ומדברים מענייני מלכים ומלחמות 
וחדשות(  וכתב שלמרות  פוליטיקה  בימינו  שנקרא  )מה 

שכפי שהביא התוס' מירושלמי, עדיף למעט בשבת בדיבור 
חול, אבל אם הוא מדבר כדי להתענג, מותר לו, ומביא ראייה 
מצד  בשבת  שאסורים  בשבת,  ריצה  כמו  אחרים,  מדברים 
כדי להתענג. אמנם  אותם  עושה  ומותרים אם  אופי השבת, 
אינם  עצמם  אנשים  אותם  דבריו  שאם  את  מסייג  הוא 
מתענגים מזה, אלא מדברים על זה בלחץ חברתי, זה אסור. 
לדבר  לא  היא  חסידים  שמשנת  סג)   )שבת  של"ה  וכתב 
קדושה. בדברי  רק  ולעסוק  האלו,  בדברים  בשבת   כלל 

הביא  יהא(  שלא  ד"ה  שם  בשבת  )בגמרא  הרמב"ן 
בשבת,  מהקב"ה  צרכים  שואלים  לא  מהירושלמי שגם 
הבקשות  כל  את  מורידים  עשרה  שמונה   שבתפילת  )כמו 
בברכת  לומר  ניתן  האם  בירושלמי,  ושאלו  הצרכים(,  של 
המזון "אבינו רענו", ולבקש מהשם בקשה שירעה אותנו? 
שאין  בשו"ע  פסק  ברכות. וכן  ממטבע  לשנות  שאין  אלא 
תוס'  שהביא  וכמו  לשבת,  חול  יום  בין  הנוסח  את  לשנות 
בין  הנוסח  לשנות  שאין  מתחיל(  ד"ה  ע"ב  )מח  בברכות 
שבת ליום חול. אמנם תוס' שם הביאו שיש כאלו שנוהגים 
תחנונים  אומרים  לא  כי  'רחם',  אומרים  ולא  לשנות, 
הנ"ל. דבריהם מהירושלמי  את  דחה  )קפח(  וב"י   בשבת, 

ה'אגור' שמנהג ספרד  )סימן תרב( הביא בשם  יוסף  והבית 
לומר תחנונים בשבת תשובה, ואע"פ שאין שואלים צרכים 
ומ"מ  לשאול,  נהגו  תשובה  ימי  עשרת  שאלו  כיון  בשבת, 
כתב ב"י שבימינו אין נוהגים כן, ולפי דברי שו"ע הרב )רפח, 
וכל מה  על חטאים,  איסור בשבת לבקש מחילה  ) שאין  ח 
ופרטיים,  אישיים  צרכים  רק  זה  דבר',  'ודבר  מדין  שאסור 

נראה שיש תירוץ אחר מדוע אמרו בשבת תשובה תחנונים.

ללא ספק, ככל שנדע אנו לשמור ולייקר את השבת פנימה 
מאבקי  שכן  החוצה,  אורה  את  להקרין  נוכל  בבית,  אצלנו 
לנו  לאותת  הם  באים  והערב  השכם  עלינו  הנכפים  השבת 
לכבוד  שקשור  מה  בכל  נחלש  אצלנו  הנראה  ככל  שמשהו 
"יותר  בנו,  ויקויים  בעניין,  ולהתעורר  לעורר  ועלינו  שבת, 

מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת עליהם, אכי"ר.

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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חייגו והזמינו: 8510*
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

חמים/קרים

מים

התקנה חינם למזמינים לפני החג!

"

"

יוצאים לחירות
עם 'נועם 1'

 '1 'נועם  שבחרנו  מאז 
יצאנו לחירות אמיתית 
עם מים חמים וזמינים 

כל הזמן, גם בשבת.
מומלץ בחום!

(שמואל, ביתר)

חדש ובלעדי!
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כולנו יצאנו ממצרים

טור זה נכתב במוצאי שושן פורים, כשהלב מלא על גדותיו 
בשמחה וביין והדד-ליין נושף בעורף.

חכמינו  השנה.  כל  אותנו  מלווה  פורים  שמחת  למעשה, 
אמרו "משנכנס אדר מרבים בשמחה", ואילו אין הוראה מתי 
מסתיימת שמחה זו. היא אכן לא נגמרת, יש לשמוח כל השנה 
כי אנו בני העם הנבחר, שזכינו והקדוש ברוך הוא מראה לנו 
אחרת.  אומה  אף  עם  עושה  לא  שהוא  מה   - וישועות  ניסים 

אשרינו.
ובתוך כל זה, השמחה הגדולה ביותר להבנתי בפורים היא 
יכולת הנתינה. כשמרדכי ואסתר קבעו את ימי הפורים האלו 
כימי חג ומועד בכל שנה ושנה, הם הוסיפו סעיף חשוב ונכבד 
כב(:  ט,  )אסתר  בעולם  היהודים  לכל  שלחו  אותן  למגילות 
"והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב - 
לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו 

ומתנות לאביונים".
כדי  באמת,  לשמוח  כדי  אלא  ושמחה,  במשתה  די  לא 
להנציח את הניצחון הגדול של האור על החושך, של ישראל 
על עמלק - יש לעשות זאת בדרך של השתתפות ונתינה לזולת 

- "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".
כי כשאדם מעניק לשני, הוא קודם מכניס אהבה בליבו. לא 
שהוא  עמלק  את  לנצח  כדי  ולכן  אוהבים,  שלא  למי  נותנים 
סמל הפירוד יש לכונן אחדות. "איש את רעהו יעזורו ולאחיו 

יאמר חזק"- הוא התשובה הניצחת להמן בן המדתא האגגי.



השנה  הנפקנו  לזולת  הטוב  והשפעת  הנתינה  במסגרת 
חידוש מיוחד בסייעתא דשמיא. בחרנו בתנועת יש"י – יחד 
אותם  והפכנו  איכותיים,  נוער  בני  ארבעים  ישראל,  שבטי 

ל'סיירת פורים יש"י'. הסיירת יצאה לדרך כשכל כונן החזיק 
ב-7 משלוחי מנות מכובדים והיה עליו להשיג שבעה משפחות 

שאין להן משלוחי מנות.
עם אדרנלין  לדרך  יצאו  הסיירת  היה מרתק. חברי  האתגר 
גבוה במרדף אחרי מי שאין לו. הם חיפשו אחר קשישים, מנקי 
רחובות וסתם אנשים קשיי יום בסביבה. מהר מאוד התברר כי 
ישנם רבים העונים לקטגוריה זו ואין להם משלוחי מנות כמו 

גם מצרכים אחרים בבית.
ומצמררות  יום מרגשות  העדויות שהגיעו אליי בסופו של 
כאחד. עולה חדש שכבר לא חגג פורים יותר מארבעים שנה 
להם  שאין  זקנים  זוג  אסתר;  מגילת  לשמוע  וביקש  התרגש 
ומנָקה  השנה;  יחידי  מנות  משלוח  לקבל  שמחו  קרובים 

בניינים שגילתה שהדבר היחיד שיש לה בפורים זה רעשן.
כל אלו ועוד קיבלו השנה את חג הפורים בשמחה ובחיוך. 

כי אין כמו משלוח מנות לחבר בין אחים ובין לבבות.



בפרשה, כי תשא, אנו קוראים על איחוד בני ישראל. משה 
רבינו בבואו למנות את בני ישראל מצטווה מפי הקדוש ברוך 
הוא שכל אחד מבני ישראל יביא מחצית השקל תרומה לבית 

המקדש וכך יספור משה רבינו את מניינם.
להביא  יותר  מכובד  לא  וכי  השקל?  מחצית  דווקא  ולמה 
לא  אני  עמוק:  רמז  כאן  יש  אלא  שלם?  שקל  המקדש  לבית 
מושלם, עדיין ארוכה הדרך לפניי, אני כן מצטרף כחבר וכָעֵרב 
לעם ישראל. אני נותן מחצית השקל וחברי נותן מחצית השקל 

– יחד שבטי ישראל ואנחנו שקל מושלם.
זה לתת  ישראל  עם  כי לאחד את  למדנו,  גדול  לימוד  עוד 
מחצית השקל תרומה. זה הדבר שמאחד את בני ישראל. כל 

מרגיש  לא  אתה  שלך  מהכיס  לא  וזה  כסף  עולה  לא  זה  עוד 
לבני  שותף  תרגיש  לה'  תרומה  שתיתן  לאחר  רק  מחובר. 

ישראל ושותף לבניית בית המקדש. כוחה של נתינה.



וכליו  המשכן  בניית  של  אלו  פרשיות  נקראים  בכדי  ולא 
אנו  אדר-ניסן.  של  אלו  בימים  המקדש  לבניית  והתרומות 
חגים  שני  בין  ונעלים,  גדולים  ימים  של  בעיצומם  עומדים 
ובפסח  נפשותינו  נגאלו  ניסים. בפורים  לנו  אירעו  שבשניהם 

נגאלנו אנו וגופנו ממצרים.
"יש  חכמינו,  לנו  אומרים  החג",  קודם  יום  "שלושים 
אחר  חג  מכל  יותר  בפסח,  החג".  בענייני  ולדרוש  להתחיל 
קובעים לנו חכמים במשנה כי אפילו עני שבישראל לא יפחות 

מארבעה כוסות.
וזה מזכיר לי סיפור יפה ששמעתי על רבה של לודז' הגאון 
רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל. פעם בא אליו יהודי לשאול האם 
יוכל לשתות לארבעה כוסות חלב במקום יין. הרב, שהיה חכם 
גדול הבין מיד את כוונתו והורה לגבאי הצדקה להעניק לו את 
כל צרכי החג. כי אם הוא שותה חלב, סימן שגם אין לו בשר 

לסעודת היום.
אנחנו   – ממצרים  ויצאנו  ישראל  בני  התאחדנו  בו  בפסח, 
חשים ומרגישים הרבה יותר קרובים בני ישראל זה לזה, ולכן 
אנו גם צריכים לדאוג שיהיה להם בשר ויין, מצות וירקות לחג.

יש"י בסימן של הולכים מחיל אל חיל מתכוננים  בתנועת 
לימי הפסח תחת הסלוגן "ארבעה כוסות לכל אדם", ובעזרת 
השם בכוחות משותפים נעניק כוחות ואהבה לכל יהודי באשר 

הוא, כי כולנו יצאנו ממצרים וכולנו עברנו את פרעה.

הרב בן ציון נורדמן

  המאפיין של פורים, שנרמז גם בפרשת השבוע – הוא הנתינה והערבות ההדדית בין כלל ישראל
וגם: פעילות חסד מקורית שחשפה סיפורים מרגשים

הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות

צדקה. צילום: חן לאופולד, פלאש 90



מבצע לחג – כל הרוכש 

מכשירי שמיעה במהלך 

חודש אדר, יקבל במתנה 

סוללות לחצי שנה.

מכוני שמיעה בפריסה ארצית

ענקית מכוני השמיעה הבינלאומית עכשיו בישראל!

הסכמים עם כל קופות החולים.

מכשירי השמיעה הקטנים שישנו לכם את החיים

מכשירי שמיעה תוך אוזניים קטנים, המיוצרים עפ"י מידות אישיות

ממיטב הטכנולוגיות גם לליקויים חמורים בשמיעה

מתאימים גם לסובלים מטינטון

אפשרות לחיבור BlueTooth לטלפונים סלולארים ולמערכות שמע שונות

נוספים: ם  לפרטי
1-700-700-637
www.medor.co.il

סניף בני ברק:
רח' רבי עקיבא 74,

טל' 03-5785784
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רעש מיותר

חברה א׳: את חייבת לכתוב על החייל שתלו 
בבית שמש

חברה ב׳: תלו חייל???
חברה א׳: לאאא, תלו בובה בדמות של חייל. 

חברה ב׳: יואו. שתהיי בריאה, נבהלתי.
אני: באמת מעשה מיותר. אבל את סרטון הריקודים עם 

החיילים בכיכר השבת ראיתם? 
חברות א׳ וב׳: לא...

בשיחה  להתערב  לעצמה  מרשה  ליד  שעומדת  אישה 
לשרוף  צריך  הזאת,  הבובה  את  שתלו  ״אלו  לנו  ואומרת 

אותם!״
אופס. לא נסחפנו?

בכלל.  ספק  ללא  ומיותר,  מטופש  מזעזע  המעשה  נכון, 
של  ה'מסורת'  זאת,  למרות  במחוזותינו.  חדש  לא  זה  אבל 
מחדש,  פעם  בכל  עניין  מעוררת  ובניו,  המן  דמויות  תליית 
כבר שנים ארוכות גם בפורים וגם בל״ג בעומר, כששורפים 
את דמות ה'עמלק' התורן. זה הפך להיות כמו המסורת של 
הצלמים המגיעים לתיעוד השנתי של הצועדים בצפירה ביום 
ומצפים  מתכננים  הצדדים  שני  השבת.  בכיכר  העצמאות 

לפעילות השנתית, כמו סימביוזה.
שנתלה.  האחרון  ולא  הראשון  לא  הוא  האלמוני  החייל 
גוריון, היה גם טומי  זו דמותו של בן  בעבר הרחוק הייתה 
לפיד ואולי אפילו גם בנו יאיר. ולא רק ׳רחוקים׳ זכו לכבוד, 
גם הרב מנחם פרוש זצ״ל נחשב בעיני הקיצוניים של בתי 
אונגרין ל״משתף פעולה עם הציונים הטמאים״ והם יצרו גם 

את דמותו והעלו באש.  
גם  מהמעשה.  הזדעזע  החרדי  המיינסטרים  רק   לא 
מתנגדים  ככולם  רובם  שערים,  מאה  אנשי  את  כששואלים 
לראות  ניתן  האחרונות  בשנים  בהפגנות  הזאת.  לקיצוניות 
אהרון  תולדות  חסידי  רוב  המשתתפים.  בהרכב  שינוי 
נותר  השטח  בהן.  משתתפים  לא  כבר  אחרות  וחסידויות 
פנוי ל״סיקריקים״, בחורים משועממים ו״ערב רב״ מסוגים 
מתוך  באמת  ולא  אקשן  בקצת  רצון  מתוך  לעיתים  שונים, 
בעברית  המכונה  לב,  לתשומת  רצון  פשוט  אידיאולוגיה. 

קלה ״צומי״.
הדורש  לילד  נכונות  לא  שתגובות  יודעת  אני  כאמא 
אותו  ולהפוך  גרועה  לתוצאה  להביא  עלולה  ״צומי״, 
ה'צומי   – והכאב  הזעזוע  למרות   - אולי  כוחני. לכן,  לילד 
פרופורציה.  לכל  מעבר  היו  המוגזם  והסיקור  התקשורתי' 
עורר  ״הבובה״  זכתה  לו  והמיידי  המהיר  הטיפול  בנוסף 
קנאה אצל רבים שפנו בבקשות מהותיות יותר, ולא קיבלו 
אל  ועובד שעלה  מיידית  כבאית שהגיעה  מסור של  טיפול 
הועברה  הבובה  שם.  נגמר  לא  וזה  החרפה.  את  והסיר  על 
לבדיקות די.אן.איי )!( כדי לזהות את ״יוצריה״ ולהעמידם 

לדין. אמרנו חוסר פרופורציה? אמרנו.
נראה  הבאה  ששנה  חוששת  אני  הזה  הטיפול  ואחרי 
הללו. כמה  הקיצוניות  במעוזי  תלויות  בובות  של  פלוגות 
נשארת  הייתה  סיקור  - שללא  חבל שבובה מטופשת אחת 
שמח  הכי  החג  אווירת  את  הרסה  קצת   - לנצח  אנונימית 

בשנה. 

 

שזכיתי  המרגשת  המגילה  בקריאת  לפתוח  היה  עדיף 

השבת  במוצאי  שליט"א  מאשלג  הרבי  מהאדמו״ר  לשמוע 
בבני ברק. כל מילה מוטעמת ומדויקת בניגון היוצא מן הלב 

ונכנס אל הלבבות.
מדהימה המחשבה על כך שעם ישראל מידי שנה ממלא 
את בתי הכנסת וחוגג את הניצחון הגדול. כולנו שם למגדול 
מרעישים  ברגליים  רוקעים  שנים  הרבה  כך  כל  קטן,  ועד 
באפליקציית  להשתמש  יכולים  והמכורים   - הידיים  עם 
״רעשן״ - בכל פעם שמושמע שמו של המן הרשע; מחלקים 
משלוחי מנות לשכנים; מעות לאביונים ודמי פורים לילדים, 
געלט״.  ״פורים  ומבקשים  ידם  ואלו שפושטים  הביולוגיים 

מרחיבים כיסים ונהנים מכל מטבע שנופל לידם.
מי לא אוהב לקבל תקציב פתאומי שכזה? גם ילדים, גם 

מבוגרים ואפילו המדינה.
בתולדות  ביותר  הגדול  האקזיט  על  התבשרנו  השבוע 
ישראל. עסקת הענק של חברת מובילאיי הישראלית שנקנתה 
ע"י חברת אינטל העולמית, אמורה להכניס לקופת המדינה 
מידה  המצטרף  קנה  בכל  עצום  סכום  שקלים.  מיליארדי 
יודעת  גלאון  זהבה  אולי  המדינה.  באוצר  התקציב  לעודפי 

להחליט מה לעשות עם הכסף?
 

התגובה המיידית של ראש הממשלה ושר האוצר הייתה 
הבטחה להורדת המיסים - מס הכנסה ומע"מ – אך האפקט 
כלל  בדרך  ברורה.  לא  הפשוט  האזרח  של  כיס  על  זה  של 
מהפחתת המע"מ נהנים הסוחרים... וזה לא באמת מוריד את 

המחירים לצרכן.
אבירם מחברת  וזיו  שעשוע  פרופ'  של  הנוסף  הבייבי 
מובילאיי, זו המצאה אדירה של חברת "אורקם" משקפיים 
אלו  משקפיים  ולקרוא.  ״לראות״  ראיה  לכבדי  שמסייעים 
צפויים לעשות מהפכה כמו שעשו מכשירי השמיעה לכבדי 
הטקסטים  את  ומקריאים  סורקים  המכשירים  השמיעה. 
מסביב. זה כמובן משמש לקריאת ספרים, אך מאפשר הרבה 
הטקסטים  את  באמצעותם  ולשמוע  לסרוק  ניתן  מכך,  יותר 

ואפילו  בסופר  מוצרים  חנויות,  רחוב,  שלטי  על  שקיימים 
הודיע  לאחרונה  אבל  זולה,  אינה  עלותם  כסף.  שטרות 
משרד הרווחה על סבסוד של 50% ממחירם לעיוורים. אגב, 
האוצר  ואולי  בוולסטריט.  להנפקה  נערכת  הזו  החברה  גם 
ייהנה גם מדמי חנוכה לאוצר המדינה. האידיליה בין ראש 
ביניהם  הויכוחים  חורקת.  קצת  האוצר,  לשר  הממשלה 
מתחילים להתחמם יותר וריח בחירות באוויר. אף אחד אינו 
ישראל  בני  את  תישא  "כי  נאמר  השבוע  בפרשת  מושלם. 
ישראל, שיעלו  בני  לנשא את  רוצה  – אם אתה  לפקדיהם" 
 – "לפקודיהם"  אותם  ללמד  עליך  ביהדות,  מעלה-מעלה 
שיתנו את הדעת על חסרונותיהם, על מה שנפקד מהם. רק 
מי שיודע את חסרונותיו יכול לתקן אותם. גם אם זה נראה 
את העם  וראה  סיני  כשירד מהר  כמו למשה  בלתי אפשרי. 
חוטא ומחולל סביב עגל הזהב, התייאש מהם ולא ראה כל 
תקוה לתקנם "וישלך מידיו את הלוחות". אך המחוללים היו 
המיעוט. רוב העם לא סגד לעגל, אך לא היה בהם העוז לצאת 

נגד עובדי העגל, עמדו מן הצד ורצו להימנע ממחלוקת.
לבסוף משה מעתיר בעד העם קשה העורף הזה, וה' סולח 

לעוונם.
 

וופלים,  מוצף  כשהבית  בדיוק  בעורף,  נושף  כבר  פסח 
של  מיוחדת  ביוזמה  רבים.  וממתקים  שוקולד  סוכריות, 
ארגוני החסד – חסדי נעמי, יד אליעזר ואחרים – מיד אחרי 
הפורים יצאה ההודעה כבכל שנה, על איסוף דברי המתיקה 
בבתים  המצוי  המיותר  והחמץ  המנות  ממשלוחי  השונים 
את  למצוא  יכול  אחד  כל  וחולים.  נזקקות  משפחות  למען 
וגם  מהחמץ  להיפטר  גם  ולזכות  האיסוף  מבצעי  מארגני 
זו  מתוקים.  רגעים  קצת  עוד  להם  ולהעניק  אחרים  לשמח 
יוזמה נפלאה, אתם מוזמנים לחפש את המארגנים ולהשתתף 

במצווה החשובה.  
ובנימה אופטימית זו, אסיים.   

שושי הלר

הסערה סביב תליית בובות החיילים במאה שערים מיותרת, ורק תגרום לקיצוניים לחזור על 
מעשיהם שוב ושוב – כדי לזכות ביחס וסיקור





י"ט באדר תשע"ז 17/3/17 12

בנט מול איווט
והחינוך  בין שרי הביטחון  הקרבות המילוליים 
המתקרבת,  הבחירות  מערכת  על  רק  מלמדים 
מנסים  הממשלה  ראש  לכתר  השואפים  כששני 
הטבעי  המצביעים  ציבור  בקרב  את מעמדם  לקבע 

שלהם
שר הביטחון איווט ליברמן דורש מהרב יגאל לווינשטיין 
להתפטר מתפקידו כראש המכינה הצבאית בעלי. ליברמן 
 - הסדר  כישיבת  בעלי  במכינה  הכרה  תהיה  שלא  מאיים 

באם הרב לווינשטיין לא יתפטר לאלתר. 
בבית היהודי והשר נפתלי בנט דוחים את הדרישה על 
הסף. ״ברברת איווטית״ מצייץ השר בנט כתגובה. בעבר 
סנט בנט בליברמן וקרא לו "לחסל את הנייה״ לפני שיצהיר 

הצהרות חדשות ללא כיסוי. 
ליברמן  לאיווט  למשברון,  יתפתח  לא  ה״סמי-משבר״ 
אין סמכות, ואילו בנט לא יוותר, ובקרוב מאד הגננת ביבי 
למצביעיהם  חובותיהם  את  המתלהמים.  את  לסדר  תקרא 
ההדדיות  ההצהרות  מילאו.  הניצים  שני  הפוטנציאלים 
מכאן  בחירות!  לחשוב  התחילו  במערכת  כי  מלמדות, 

המילים יתפסו מקום נרחב, המעשים קצת פחות. 
לאיווט ליברמן יש היסטוריה ארוכה של ״דיבורים ללא 
לליברמן של  האיווט של האופוזיציה  דומה  אינו  כיסוי״. 
הקואליציה. רוטווילר צעקני ונשכני על מושב האופוזיציה, 

פודל נינוח, ממלכתי וחייכן על כורסת השר.
זה  איווט,  שהוא,  למרות  חיסל!  לא  הוא  הנייה  את 
מחריב  לא  הוא  עזה  את  המערכת.  על  כיום  שמופקד 
כתגובה על כל ירי מהרצועה. את בחורי הישיבה הוא לא 
מגייס כהבטחתו לבוחריו ערב הבחירות. את אלאור עזריה 
הוא לא חנן - למרות הצהרותיו הלוחמניות בעת המשפט. 

השינוי,  אז הוא היה אופוזיציונר. 
איווט  המנוח.  ספיר  מפנחס  מפא"יניק  יותר  ליברמן 

שתקדם  פלטפורמה  כל  ולתפארה.  לשם  אמיתי  'כדאיניק' 
והאושיה ראויה. כל אמירה, התבטאות, הצהרה  את האיש 
הממשלה,  ראש  תפקיד   - חייו  למערכת  לו  שתתאים 

אפשריים.
של  בליכוד  ימני  סמן  בעבר,  קיצון  ימין  ליברמן.  איווט 
פעם, פרגמטיסט בסגנון נתניהו בהווה. מרכז-שמאל ״העיקר 
העתיד?  האחרונות.  הבחירות  ערב  נתניהו״  את  להעיף 
האמצעים.  כל  את  מקדשת  המטרה  הפתעות.  יהיו  עוד 
הכול  עוד״,  ואפסי  ״אני  היא  היחידה  כשהאידיאולוגיה 

לגיטימי ואפשרי.
החדש  השידור  בתאגיד  כשעיתונאית  השבוע,  דווקא 
מצייצת בקולה ועם תמונתה תמיכה פומבית במחבל עם דם 

על הידיים! ראש הממשלה זועק, מתריע - ובצדק.
'מושעית'  היא  שבסופו  ל'שימוע',  מוזמנת  העיתונאית 
מיידית.  לא מפוטרת  היא  בתאגיד שלא משדר...  מהגשה! 
למען ישמעו ויראו. היא וחבריה צוחקים כל הדרך אל הבנק. 
תמשיך  והיא,  חשבוננו!  על  לחשבון,  מגיעה  המשכורת 
משכורתה.  למשלמי  וקדוש  שיקר  מה  לכל  וללעוג  לצייץ 

מישהו שמע את ליברמן מתייחס? מאיים? 
ישיבה  ותלמידי  רבנים  על  רק  גיבור  ליברמן  איווט 
זכות  הינה  חופש-ההפגנה  מוחים!  רבותיהם  שבמצוות 
ובכל  ישראל  במדינת  היסוד  בחוקי  המעוגנת  אלמנטרית, 
מדינה דמוקרטית. כשדעתי האישית,  שההפגנות והפגיעה 
הורו  רבניהם  אך  לתקון.  יכולה  שלא  איוולת  זו  באזרחים, 

להם והם מצווים על כך. כאן ועכשיו איווט נזעק ומאיים.  
וימין  הרוסית  בעליה  נמצא  קולותיו  שמאגר  ליברמן 
ההיסטורית  הקריאה  את  הפנים  ביבי,  ״שונא״  חילוני 

והצל את המדינה״.  בשינוי  ביהודי  אותנו, ״הכה  שרודפת 
זו   המדינה״.  את  והצל  בחרד  ״הכה  זה,  היום  דרמטי.  אחד 
שאשתו  ליברמן  אצל  ליברמנית.  אידיאולוגיה  לא  אפילו 
מפא"יניקית״  ״כדאיניקיות  זה  פלוס,  מסורת  שומרי  וילדיו 

טיפוסית.
הוא  החרדי,  הציבור  את  אותנו,  יצטרך  כשליברמן 
ולמען  בשרות  הכול  ויעשה  יכיר  יוקיר,  אפיים.  ישתחווה 
לנו  יש  נזכור.  פקודה  שבעת  מקווה  אני  ליברמן״.  ״איווט 

נטייה לשכוח כשמקרבים אותנו. 
חז״ל במסכת אבות אומרים: "הוו זהירים ברשות, שאין 

מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן״. נשנן ונזכור.  
#הקרב של בנט

לאמירותיו  בנט  נפתלי  של  החריפות  והתגובות  היציאות 
ומשנתו,  בנט  האיש  על  מלמדות  משהן  יותר  ליברמן,  של 
על  אמיתית,  מערכה  קיימת  היהודי  שבבית  מוכיחות  הן 
״מי בראש״ ומי יוביל את המפלגה בבחירות הבאות עלינו 

לטובה. כרגע ישנם לפחות 4 מועמדים.
בכישרון.  או  בניסיון  בנט  נפתלי  עם  מתחרים  לא  הם 
תושב  בנט,  נפתלי  לשטח.  וקשר  אידיאולוגית  בדבקות  רק 
רעננה השבעה והמדושנת, הוא לא בדיוק הסטריאוטיפ של 

״מתנחל מצוי״. 
שלא  ציציותיו  למשעי,  המגולח  סנטרו  הזעירה,  כיפתו 
בציונות  וטובים  לרבים  צורמים  אלה  כל  ברוח,  מתבדרות 

הדתית, וודאי בזו החרד"לית.
את  והחזיר  מאשפתות  שהקימם  האיש  בנט,  נפתלי 
הסרוגים, הציונות הדתית, ״המזרחי״ לשותפות מחדש בהגה 
השלטון ומוסדות הדת בישראל - הינו בבחינת ״הכושי עשה 

את שלו״. חלקם היו מעדיפים שה'כושי' ילך. 
״מבין״  שבנט  מראות  החריפות,  תגובותיו  הקצנתו, 
ופועל  מגיב  הפוטנציאלים,  מצביעיו  בקרב  חולשותיו  את 
בהתאם. גם נפתלי בנט מכוון גבוה ולא מסתיר את רצונותיו. 

פחות מראשות ממשלה והוא מסמן לעצמו ״נכשל״! 
איווט ליברמן בראשות מפלגה קטנה, כיום בת 5 חברים, 
מתרווח בכורסת שר הביטחון וחולם! נפתלי בנט עם מפלגה 
ברגע  לליכוד  שזלגו  בוחרים  אלפי  ועשרות  חברים   8 בת 
האחרון, נע באי נוחות, בכורסת שר החינוך. לדעתו, תפקיד 
״קטן״ מכדי מידותיו. לא מבסס את מעמדו האישי כשר בכיר 

ומועמד ראוי להנהגה בעתיד.
בניצול  מומחה  איווט  בגדול.  ניצח  ליברמן  הזה  בקרב 
סיטואציות. הסבלנות השתלמה. מי ינצח במלחמה הכוללת, 
בין שני המועמדים מטעם עצמם? רק בעתיד אם בכלל, נדע 

ונשכיל. 
הקרב בין שני הטוענים לכתר, ביום שאחרי נתניהו, יספק 
שניהם  ודרמטיות.  פוגעניות  נוקבות,  ואמירות  הצהרות 
מכירים במגבלות הכוח, בצורך להישאר על הגלגל למעלה, 

לא לחזור לספסלי האופוזיציה הקשים!
טוב,  יותר  נראים  המיניסטר,  שבכורסת  יודעים  שניהם 
סיכויים.   ובעלי  ממלכתיים  נשמעים  יותר,  הרבה  מצוטטים 
שמשאיר  הדבק  והזמן.  הצורך  לפי  תימשך  ההתנגחות 
מילה  מכל  חזק  יהיה  הממשלה,  שולחן  ליד  שניהם  את 

והתבטאות. תמיד הגננת תקרא אותם לסדר. 
החרדי!  הציבור  בידינו,  תהיה  הבחירה  פעם  באם 

וקולותינו יקבעו מי בראש! זכור נזכור.   

עו"ד יצחק שיינפלד

בנט וליברמן ברגעים יפים יותר. צילום: הדס פרוש, פלאש 90
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חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי של רשת 
הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

המדריכים של שינפלד

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים 
של הרי הטרודוס, סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין 

התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

אורית ארקוס
פעילויות מגוונות 
למבוגרים ולילדים

אבי לנקרי צבי בן ישרגבי מור יוסף שמואל 
בראונשטיין

שינפלד אתכם בחופשה

הרשמה למטוס החמישי והאחרון בעיצומה!

המטוס הרביעי מלא!המטוס השלישי מלא! המטוס השני מלא! המטוס הראשון מלא!
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שכפול כל סוגי המפתחות 

לבית ולרכב.
*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד
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שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

סופרקריל מט + לבן
18 ליטר

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

ברז קיר אקווה
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ברז נשלף אקווה
5 שנות אחריות

ברז ברבור שגיב
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה שגיב
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

פרופילה 5 ק”ג 
להחלקת קירות

בידנית מעוצבת 
טואלטיקו נירוסטה

T5 LED גוף תאורה
18*2

דגם ניפולייט לומינס
שנה אחריות

גוף תאורה דגם חסקה
אור חזק במיוחד

שנה אחריות

גוף תאורה פלפון
דגם ניצוץ 

לתאורת חדר

LED מגוון רחב של נורות

מאיץ חימום לדוד )פלנג’(

מגוון שעונים וטיימרים לדוד
שנתיים אחריות

שעון שבת לתקע כולל מחוג
שנתיים אחריות

סדרת מפסקים ושקעים להתקנה
תחת הטיח, תוצרת ניסקו

 LED מגוון פנסי
עוצמתיים במיוחד

ניאגרה פלסאון
דגם דו און

מערכת תליה למקלחת
מוט אל חלד

מתלה למגבות
2 ווים ניקל

סט מדפי אמבטיה
2 קומות

אלומיניום

סל כביסה ראטן
נפח 50 ליטר

פח ראטן 11 ליטר

פח אשפה 30 ליטר
כולל רגלית

ספריי אימאייל
מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

צבע לבן נגד עובש
1 ליטר 

ספריי צבע דו-איט
במחר גוונים

סופר סיד 5 ליטר

המרייט צבע למתכת 
לצביעה ישירות על גבי חלודה

גוון חלק
750 מ”ל

לכה לזור לעץ הטוב ביותר!
2.5 ליטר

סופרקריל משי
18 ליטר

פוליסיד 18 ליטר

סופר גראד לבן
18 ליטר

סופר 7 לאיטום והדבקה
כל הצבעים

תרמיל סיליקון לבן/ שקוף

צבע הידרו אימייל איכותי
על בסיס מים לצביעת עץ 

ללא ריח לוואי
750 מ”ל

מחלקת פירזול ענקית, אלפי 
פריטים לתיקון ושיפוץ הבית! 

מבחר ענק של ברזי שגיב

פסח זה רק
ניתן לרכוש תווי שי לעובדים כמתנה לחג 

*)מכבדים תווי שי של עיריית ב”ב והסתדרות המורים(

רק- 2490&

רק- 990&

רק- 5990&

רק- 21990&

רק- 12990&

רק- 39990&

רק- 165&רק- 23990&

רק- 185&

רק- 270&

רק- 275&

רק- 300&

רק- 380&

רק- 7990&

רק- 130&רק- 2490& רק- 18990&

החל מ- 16990&

החל מ- 17990&

החל מ- 990&

רק- 4990&

רק- 4990&

רק- 1990&

החל מ- 790&

רק- 21990&

רק- 9990&

רק- 2990&

רק- 7990&

רק- 4990&

רק- 3990&

רק- 6990&

רק- 3990&

רק- 3990&

רק- 990&

רק- 5490&

רק- 6490&

רק- 14990&



רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית
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שעות פתיחה: 

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 13:45  -  08:30

ק
טי

ס
פל

מ
מי 

עצ
ון 

ס
יח

א
ט ו

הו
רי

ת 
ק

חל
מ

 ■ 
ת

נו
ת

מ
ם ו

רי
יז

אב
ת 

בי
לי 

 כ
ת

ק
חל

מ
 ■ 

די
שר

מ
ד 

ציו
ת 

ק
חל

מ
 ■ 

ים
וע

עצ
 צ

ת
ק

חל
מ

 ■ 
ים

תי
בי

ל 
מ

ש
 ח

רי
וצ

מ
ת 

ק
חל

מ
 ■ 

קוי
ני

רי 
מ

חו
י ו

קו
ני

לי 
 כ

ת
ק

חל
מ

 ■ 
יה

בט
מ

א
ה ו

צי
טל

ס
ינ

א
ת 

ק
חל

מ
 ■ 

יל
סט

ק
 ט

ת
ק

חל
מ

 ■ 
כב

 ר
ת

ק
חל

מ

עם-

כסא קלאב כתר
במבחר צבעים

כסא יונתן
במבחר צבעים

קרש גיהוץ

סט 4 מדפים סיגמא שולחן מתקפל
אורך: 180 ס”מ

רוחב: 75 ס”מ

שולחנות בגדלים נוספים
2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

מגירון 4 קומות
ראטן לבן/ חום

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

ארונותארונות

שולחנות מחשבשולחנות מחשבשולחנות מחשב

ארונות נעליים ארון שירות

שידות

ספריות

ארונות ארונות

ספריות

ארונות

ספריות

דגם 700
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

דגם 702
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 204
גובה: 82.5 ס”מ
רוחב: 108 ס”מ

עומק: 44.5 ס”מ
צבעים: 

שיטה

דגם 225
גובה: 75 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 59.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 613
גובה: 145.5 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 124

דגם 125

דגם 126

דגם 404
גובה: 124 ס”מ

רוחב: 59.5 ס”מ
עומק: 41.5 ס”מ

צבעים: 
לבן

דגם 376
גובה: 86.5 ס”מ
רוחב: 119 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, שיטה

דגם 610
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 703
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, אלון

דגם 606
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
פשתן, אלון

דגם 611
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 707
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
אלון, פשתן

דגם 612
גובה: 185 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

2 תאים:  

3 תאים:  

4 תאים:  

צבעים: 
מייפל מולבן
שיטה, אלון

600W סט מקדחה
כולל 630 חלקים

משחזת זויתכספת 17”

12V מברגה

פסח זה רק
רק-

 &300
במקום
&379 

רק-
 &480

במקום
&600 

רק-
 &420

במקום
&580 

רק-
 &340

במקום
&450 

רק-
 &319

במקום
&429 

רק-
 &300

במקום
&419 

רק-
 &220

במקום
&300 

רק-
 &340

במקום
&449 

רק-
 &200

במקום
&279

רק-
 &270

במקום
&345

רק-
 &520

במקום
&675 

רק-
 &860

במקום
&1059

רק-
 &430

במקום
&590

רק- 2990&

רק- 3490& רק- 19990&

רק- 7990&

רק- 169&

רק- 14990&

רק- 27990&

רק-
 &240

רק-
 &300

רק-
 &370

רק- 17990&

רק- 13990&רק- 14990&

רק- 14990&
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הפילנתרופ

שם:   זאב ואהרן וולפסון
מקום מגורים:   ניו יורק

עיסוק:  נדל"ן
הון מוערך:  1,500,000,000 דולר

פרופיל אישי
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בגיל צעיר הוא עלה לארה"ב ועבד בכמה עבודות בכדי לאפשר לאחיו הצעיר ללמוד 
בישיבה  שנים מאוחר יותר הוא היה המוציא והמביא במסדרונות הפוליטיים 

בארה"ב לטובת מדינת ישראל שהייתה זקוקה לסיוע כלכלי  את הקשרים שצבר 
ניצל לטובת דבר אחד בלבד: הפצת תורה ברחבי העולם  בדרך הוא הסתבך עם 

התקשורת האמריקנית ועם מבקרת המדינה בישראל - ומיהר להעביר את השליטה 
בנכסיו לבניו בכדי שיתפנה לעיסוק בצדקה  כיום, חמש שנים לאחר פטירתו, 
בנו אהרן וולפסון ממשיך את דרכו הפילנתרופית ולא מהסס להתערב בנושאים 

אקטואליים העומדים על הפרק  אבל גם אהרן לא תיאר לעצמו שיום יבוא והוא 
יהפוך לבעל קרן הצדקה החרדית הגדולה בעולם  פרופיל משפחתי

נחשף החרדי ההון

יעקב אמסלם

הפילנתרופ

וולפסון הבן ודרעי. 
צילום: יעקב כהן
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ה-80.  שנות  שלהי  אלו  היו 
שררה  האמריקני  בקונגרס 
שנה  כמידי  רבה,  תכונה 
היו  עת  דצמבר,  בחודש 
הענק  תקציבי  את  מאשרים 
אך  אחריה.  הבאה  לשנה 
אחרת,  זה  היה  שנה  באותה 
מתנגדי המפלגה הדמוקרטית 
תקציב  דפי  אלפי  בין  כי  גילו 
שאישר  סעיף  לו  נחבא  המדינה, 

ה  ר ב ע על סך 8 מיליון דולר לתמיכה בבית ספר ה
היהודי "אוצר התורה" בפריז. את הסעיף יזם ואישר הסנאטור 
דניאל אינוויי מהמפלגה הדמוקרטית, נציגה של מדינת הוואי 

בקונגרס ויו"ר משותף של תת הוועדה לתוכניות סיוע חוץ.
הגל  על  מתנגדיו  רכבו  ההעברה,  דבר  היוודע  עם 
הפופוליסטי ופרסמו נתונים לפיהם בית הספר שהוגדר בספר 
התקציב כ"בית חינוך לילדי פליטים יהודיים ממרוקו", שייך 
בעצם לקהילה של יהודים אמידים שהיגרו לצרפת ממרוקו 
לתקציב  הסעיף  את  שהכניס  אינוויי,  לכן.  קודם  שנה   20
בחשאיות וקיווה כי הדבר לא יתגלה, עורר סערה במסדרונות 
התעצמה  מבוכתו  להסברים.  ונדרש  בארה"ב  הפוליטיים 
כאשר פורסם בכלי תקשורת באותה תקופה כי אחד מתורמיו 
הגדולים של אינוויי הוא זאב וולפסון, איל הון יהודי שהיה 

ממייסדי הרשת היהודית.
לחלוטין  להתנער  הקונגרס  חבר  את  אילצו  הפרסומים 
זאב  הנגיד  לעולמו של  צוהר  אך חשפו  מהסעיף התקציבי, 
יבשות  הקיפה  יהדות  להגברת  התורנית  וולפסון שפעילותו 
וחצתה אוקיינוסים. כיום, כ-40 שנה לאחר המקרה שנחקק 
וולפסון  וקרן  דרכו,  את  בניו  ממשיכים  המשפחה,  בזיכרון 
אותה ייסד, מקיימת פעילות פילנתרופית רחבת היקף בעלות 

של עשרות מיליוני דולרים בשנה. 
עלה  שנים,  ארבע  לפני  נפטר  אשר  האב,  וולפסון,  זאב 
ואחיו. בהיותם  יחד עם אמו  מוילנה לארה"ב בשנות ה-30 
את  לעסוק במסחר כאשר שלח  זאב הצעיר  כל, החל  חסרי 
ידו לעסקאות קצרות טווח, זאת בכדי לאפשר לאחיו הצעיר 
ממנו ללמוד בישיבה. "היה לו חשוב שלפחות אחיו הצעיר 
יותר  מאוחר  "שנים  למשפחה.  מקורב  מספר  תורה",  ילמד 
הייתה  בעסקים  שלו  הגדולה  ההצלחה  שלדעתו  אמר  הוא 
אמור  שהיה  הצעיר  אחיו  של  התורה  לימוד  בזכות  הרבה 

לצאת לעבוד בכדי לפרנס את הבית".
פריצתו של וולפסון הצעיר הייתה מטאורית. הוא רכש תוך 
מספר שנים נכסי נדל"ן מניבים, העלה את ערכם באמצעות 
כפול  במחיר  הנכס  את  מכר  ואז  מקצועיים  צעדים  שורת 
ומכופל. במקביל, טווה וולפסון האב מערכת קשרים ענפה 
ונחשב  הדמוקרטית  המפלגה  של  הפוליטיים  במסדרונות 
ועל  המפלגה,  מטעם  הקונגרס  מאנשי  כמה  של  למקורבם 
"השיטה  זו.  כתבה  את  הפותחות  כאמור השורות  יעידו  כך 

לעמדות  הגיעו  הזמן  מפלגה שעם  חברי  לטפח  הייתה  שלו 
משפיעות ולא שכחו את מטיבם", אומר המקורב. 

ההיקף  רחב  הכספים  לגיוס  תשתית  היוו  אלו  קשרים 
שניהל וולפסון לטובת מוסדות חרדים ומאוחר יותר לטובת 
את  גילו  הישראלי  האוצר  במשרד  "פקידים  ישראל.  מדינת 
אז הוא היה מקושר בכל המקומות  זאב בשנות ה-70, כבר 
וסייע רבות לישראל שהייתה במצב כלכלי קשה",  הנכונים 
ישראל  השיגה  אלו,  קשרים  באמצעות  המקורב.  מספר 
יותר עבור הלוואות הענק שנלקחו מהממשל  תנאים טובים 
אחוז  כמו  הקפיטול  בגבעת  מתרוצץ  היה  "הוא  האמריקני, 
ובאמת היה משיג  אמוק כאשר היה מדובר בטובת ישראל, 

את מה שביקשו ממנו".
האב  וולפסון  של  לפעילותו  שהתייחס  באוצר  בכיר 
יכולותיו  כי  שנים,  מספר  לפני  שפורסמה  בכתבה  סיפר 
ביקש  לא  "הוא  הפקידים,  בעיני  כקסמים  היו  וולפסון  של 
אותו  שהעסיק  מה  כל  לעצמו.  דבר  ולא  לפעולותיו  פרסום 
ואכן,  היהודי".  העם  התבוללות  ומניעת  פילנתרופיה  היה 
לסוגיית  הקדיש  הוא  הראשונה  הפילנתרופית  פעילותו  את 
נחרד לראות את האחוזים הגבוהים של  ההתבוללות. "הוא 
הבסיס  היה  זה  אחרים,  עמים  לבנות  נישאים  ארה"ב  יהודי 
מכן  לאחר  שנים  עשרות  הקירוב  בארגוני  האדירה  לתמיכה 

וגם כיום באמצעות הקרן המשפחתית".
בשנות ה-80 היה אחראי וולפסון למהפכה אדירה כאשר 
תחת  שפעלה  העולם  ברחבי  יהודיים  ספר  בתי  רשת  הקים 
פעלה  בישראל  גם  בתפוצות".  יהודי  לחינוך  "הקרן  השם 
כיום  למצב  בניגוד  אולם  לנוער",  "אור  השם  תחת  הרשת 
בו היא מסתמכת בעיקר על תקציבים ממשלתיים, בתחילת 
של  קשריו  "בזכות  וולפסון.  של  מכספו  מומנה  היא  דרכה 
גורם שהיה מעורה בפרטים. "הושג הסכם עם  זאב", אומר 
המדינה לפיו על כל שקל שהוא יתרום, המדינה תוסיף שקל 

נוסף".
במקביל, פעל וולפסון מול הגורמים הפוליטיים בישראל 
למימון פעילות תורנית בארצות בהם היה חשש מהתבוללות. 
הבקיא  גורם  אומר   ,"74 בשנת  הראשונה  רבין  "ממשלת 
בפרטים. "אישרה תקציבים לחינוך ילדים רוסיים רק בזכות 
שתדלנותו של זאב. אמנם אז זה היה בממדים קטנים, אך זה 

התפתח עם השנים והפך לרשת ענק".

הצלת רשת החינוך
מעט  לא  כאמור  התאפשרה  העולמית  הרשת  התפתחות 
בראשית  לרשת.  המדינה  שהעניקה  הכלכלי  הסיוע  בזכות 
יהודי  שנות ה-80 הזרים האוצר מידי שנה לעמותה לחינוך 
בתפוצות אותה ייסד וולפסון, לא פחות מ-300 מיליון שקל. 
ייחודיים'' והרימו לא  ''כספים  כספים אלו היו תחת הגדרת 

מעט גבות בקרב המערכת הפיננסית. 

באמצע שנות ה-90, לאחר שנים רבות במהלכן עבר הכסף 
מקופת המדינה לתגבור יהדות בגולה, טענה מבקרת המדינה 
כי הקריטריונים לקבלת הכספים 'תפורים' במיוחד לעמותה 
הקריטריונים.  את  לשנות  הורתה  ולפיכך  יהדות  לתגבור 
והפעילות התורנית  כך, הוקצו הכספים ללא מכרז  בעקבות 

נמשכה. 
"אין מפעל חינוך יהודי שקם בדורות האחרונים שר' זאב 
לא היה שותף בו", העיד שר הפנים אריה דרעי לפני מספר 
חייב  בעיקר,  היהודי, הספרדי  "העולם  כי  דרעי אמר  שנים. 
לו הכרת הטוב עצומה" מפני ש"הוא היה מגדולי המחזיקים 
בתי  של  התורה  אוצר  מפעל  של  והמייסדים  והתומכים 
הספר היהודיים של הספרדים בעולם. וזה רק חלק מפועלו 
הרב. ישנם עשרות אלפי סטודנטים, בארץ ובעולם, יהודים 
בזכות  מתקיים  ליהדות  שלהם  היחידי  שהקשר  וישראלים 

הקרנות של משפחת וולפסון".
עסקית  פעילות  לקיים  וולפסון  החל  ה-90  שנות  בשלהי 
במדינה.  הענפים  לעסקיו  הבסיס  שיהווה  במה  בישראל, 
אומר  טכנולוגיות",  נס  חברת  את  הקים  הוא   1999 "בשנת 
גורם בתחום. החברה העוסקת בתחום אספקת מידע, הוקמה 
כמנכ"ל  ששימש  מי  צולר,  ורביב  האב  וולפסון  ידי  על 
החברה הראשון. ההצלחה הייתה מסחררת, "החברה הייתה 
מראשוני בתי התכנה בישראל בשנים בהם המחשב טרם היה 
מוצר צריכה בסיסי", אומר הגורם. "חמש שנים בלבד לאחר 
השנים  ובמהלך  בבורסה  להיסחר  החלה  כבר  היא  הקמתה, 
ותרומתה  הפיננסית  התנהלותה  על  רבים  בפרסים  זכתה 
למודיעין  רבות  שסייעה  מערכת  פיתחה  "החברה  למדינה. 

הישראלי וגם מערכת ממוחשבת לכל משרדי הממשלה".  
מהיוקרתיים  לקוחות  לגייס  החברה  הצליחה  השנים  עם 
המקומי  השלטון  מרכז  של  לאוטומציה  החברה  כמו  בשוק 
מוצרים  בלעדי  באופן  לשווק  מעשור  למעלה  לפני  שעברה 
של נס לעיריות; הסוכנות היהודית, חברת החשמל וארגונים 
ציבוריים נוספים שיישרו קו עם המגזר הממשלתי ורכשו את 

שירותיה של נס. 
ואת  מאחר  מקרוב,  האב  וולפסון  ראה  לא  ההצלחה  את 
מוריס,  בנו  לידי  העביר  הוא  החברה  ניהול  על  המושכות 
והוא התמקד בפעולות הפצת היהדות ובצדקה שהיו בנפשו. 
"הוא פשוט הקדיש את חייו להטמעת היהדות בכל מקום בו 
התגוררו יהודים", מספר גורם המקורב אליו. "כמו בעולמו 
כמה  ותוך  מקטן,  הכל  בנה  הוא  הרוחני  בעולם  גם  העסקי, 
שנים הוא התרחב לממדים שהוא עצמו לא תיאר שהוא יגיע 

אליהם". 
פעילותו הקיפה גם אוניברסיטאות ומכללות ברחבי העולם 
היו  לא  והשתדלותו  תרומותיו  שאילולי  יהודים  למדו  בהן 
יודעים דבר וחצי דבר על יהדותם. "בעצם הכל פעל תחת קרן 
וולפסון", מסביר הגורם. "תחת הארגון פעלו שישה ארגונים 
דרכם התנהלה הפצת התורה". בין הארגונים ניתן למנות את 
נוער,  בני  בקרב  היהודית  התודעה  להעמקת  אחינו'  'תקוות 

דרעי: "העולם היהודי, 
הספרדי בעיקר, חייב לו 

הכרת הטוב עצומה" מפני 
ש"הוא היה מגדולי המחזיקים 

והתומכים והמייסדים של 
מפעל אוצר התורה של בתי 

הספר היהודיים של הספרדים 
בעולם. וזה רק חלק מפועלו 

הרב. ישנם עשרות אלפי 
סטודנטים, בארץ ובעולם, 
יהודים וישראלים שהקשר 

היחידי שלהם ליהדות 
מתקיים בזכות הקרנות של 

משפחת וולפסון"
צילום: 
ישראל ברדוגו
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'אור ישראלי' המפעיל רשת מדרשיות לצעירים, 'נפש יהודי' 
המעמיק את תודעת היהדות בקרב סטודנטים, איילת השחר 
רשת  ובקיבוצים,  ביישובים  היהודית  הזהות  את  המעמיק 
מוסדות תורה 'תולדות ישורון' לדוברי רוסית ו'קשר יהודי', 

תנועה ליצירת חברותות בין חרדים לחילוניים.
תורה  למוסדות  לתרום  הרבה  האב  וולפסון  זאת,  מלבד 
הקירוב  לארגוני  דגש  ניתן  בתרומותיו  גם  כאשר  ולישיבות 
כ'לב לאחים', 'צוהר', 'ערכים' ועוד. מרבית התרומות נותרו 
השנים  עם  שהתפרסמו  כמה  ישנם  אך  חסויות,  היום  עד 
לרשת  הידועה  תרומתו  וכן  פוניבז'  לישיבת  כתרומותיו 
 2004 בשנת  אשר  ש"ס  תנועת  של  התורני  החינוך  מעיין 
ווולפסון בתיווכו של שר הפנים אריה דרעי  נקלעה לקשיים 
לרשת  תרם  הפוליטיים(,  לחיים  מחוץ  היה  שנים  )שבאותם 
4 מיליון דולר. "זה הציל את הרשת מקריסה באותם ימים", 

אומר הגורם.

"יודע הכל על תרומותיו"
מאז פעילותו של וולפסון, חלפו שנים רבות. 'נס טכנולוגיות' 
נמכרה לקרן של סיטי בנק )תמורת יותר מ־300 מיליון דולר(, 
וולפסון האב הלך לעולמו, וכיום הקרן המשפחתית מתמקדת 
ונחשבת  במנהטן  ברשותה  המוחזקים  נדל"ן  בנכסי  בעיקר 

לאחת המשפחות היהודיות המשפיעות בניו יורק. 
גורם  אומר  בנים",  כמה  בין  התחלקה  השליטה  "בעצם 
אהרן  בין  מתחלקת  בעסקים  "השליטה  בפרטים.  המעורה 
לשאר האחים, שחלקם הקימו עסקים פרטיים במהלך השנים, 
ואילו השליטה על קרן הצדקה היא בלעדית בידי אהרן, שהוא 

הדומיננטי בנושא". 
"בעסקי המשפחה, הבן הדומיננטי ביותר הוא מוריס שהיה 
מתואמים  האחים  זאת,  עם  הגורם.  מוסיף  'תמך'",  ממייסדי 
ביניהם על כל צעד ושעל, "כל אחד יודע את מקומו ומכבד 
את אחיו". לאחים ישנו מנהג: בכל שנת שמיטה, הם מושכים 
בהם  הרבות  ההשקעה  מקרנות  המשפחתית  הקרן  כספי  את 
עם  מחדש  משקיעים  הם  השמיטה  לאחר  ורק  ההון,  נמצא 
הסכם שונה. "זה חלק מההקפדה שלהם על ריבית. יש להם 

הוראה מסוימת לנהוג כך והם לא מוותרים".
בשנים  ואכן,  הצדקה  קרן  את  המוביל  הוא  אהרן  כאמור, 
האחרונות, הוא הרבה לבקר בישראל ולהשקיע מהונו למען 
דולרים  מיליוני  בעשרות  להערכתי  "מדובר  צדקה.  מטרות 
בשנה שאותם הוא מעביר לצדקה", אומר גורם חינוכי בכיר 
שביקש, כמו רבים אחרים, לשוחח באנונימיות. במקביל אליו, 
פועל גם אברהם, אחיו, על תרומות קטנות יותר המתמקדות 
במשפחות נזקקות, אלמנות, יתומים והכנסת כלה, "אהרן הוא 
אברך שיושב ושוקד על תלמודו, הוא לא מעורב בעסקים, אך 

משתדל לסייע בכל פנייה המופנית אליו".
וולפסון  משפחת  את  רבות  שנים  שליווה  החינוכי  הגורם 
היוו  המשפחה  של  התרומות  היקפי  כי  מציין  לדורותיה, 

מושגי  של  הרף  את  העלו  "הם  ובעוצמתם.  בהיקפם  תקדים 
התרומות. גם בחינוך העצמאי וגם ברשת הכוללים והארגונים 
שהם פתחו במהלך השנים ואשר חוצה ימים ויבשות ובאופן 
כללי בכל מה שקשור לחינוך ילדי ישראל, אם זה 'שובו' ואם 
זה 'קרן הסעות'. גם כיום בניו הולכים בדרכו וממשיכים את 

המסורת המפוארת שלו של הסיוע למוסדות תורה".
של  במימונו  הפועלת  גדולה  לקרן  הקשור  נוסף  גורם 
וולפסון, אומר כי למעשה, אהרן וולפסון נחשב כיום למחזיק 
יודעים אבל לאחרונה קרן  התורה הגדול בעולם. "לא כולם 
האמריקנית  שהמשטרה  לאחר  לקשיים  נקלעה  תמיד'  'נר 
של  הסתבכותו  בגלל  הקרן  מראשי  אחד  של  כספים  חילטה 
שותפו. בגלל זה כל הפעילות של 'נר תמיד' שכוללת כוללים, 
כך  שגם  וולפסון  לקרן  עברה  הזמנים,  בן  ישיבות  ישיבות, 
מחזיקה אינספור מוסדות תורה. חיבור זה שם את קרן וולפסון 

כמעצמת על בעולם התורה".
שבועות  מספר  לפני  כאשר  לראות  ניתן  לכך  הוכחות 
שורת נגידים הגיעה להתייעצות דחופה בביתו של מרן ראש 
ישיבה  בנושא  שם  דנו  "הם  אדלשטיין.  הגרי"ג  הישיבה 
חשובה בארה"ב שמסיבות מובנות לא נציין את שמה", אומר 
וכולם שמו לב  וולפסון  הגורם. "בין המשתתפים היה אהרן 
כי אחרי הכל הוא נחשב התורם  שהוא הדומיננטי בקבוצה, 

הכי גדול מבין כולם כיום". 

שעתיים על הסטנדר
מספר  זאת,  ובכל  אביו,  של  דרכו  את  אהרן  ממשיך  בכך 
משמעותי  הבדל  לציין  מבקשים  עמהם,  ששוחחנו  גורמים 
מחובר  מאוד  קפדן.  מאוד  "אהרן  לבנו.  האב  וולפסון  בין 
למספרים, לדו"חות ולנתונים רשמיים", אומר אחד הגורמים. 
"אתה יכול להעיר אותו באמצע הלילה ולשמוע למי הוא תרם 
מהקרן  היוצאת  ותרומה  פרויקט  כל  אחרי  עוקב  הוא  וכמה. 
נמוכות  מאוד  לרזולוציות  יורד  הוא  יעד  בכל  המשפחתית. 

בכדי לדעת הכל. הוא לא מוותר על שום שביב מידע". 
מאידך, מקפיד אהרן לשמוע לפרטי פרטים על כל פרויקט 
יזמו ארגונים. "הוא קרוב מאוד לכל  העוסק בקירוב שאותו 
בימינו.  המרכזית  כצדקה  בזה  רואה  הוא  הקירוב.  ארגוני 
ואם הוא מעריך  כל הצעה שמעלים בפניו, הוא בודק היטב 
שיהיו תוצאות חיוביות להצעה, הוא יממן הכל. גם כשמדובר 

בעשרות מיליוני שקלים וכבר היו דברים מעולם".
וחוצה  לאומית  משימה  בקירוב  שראה  לאביו  בניגוד 
"אהרן  המיקרו.  ברמת  לתחום  דווקא  מתחבר  אהרן  יבשות, 
נושרים ולשבת בבית  ישיבות של  יכול להגיע לארץ, לחפש 
המדרש כמה שעות". במהלך שעות אלו יפתח אהרן בשיחה 
עם אחד הבחורים וינסה להבין את קשייו. "יש עשרות בחורים 
וולפסון  שאהרן  היטב,  מכירים  לקירוב  הישיבות  שראשי 
מחזיק אותם על בסיס חודשי. לזה הוא לא עושה פרסום. זו 
יוכל לקחת ממנו אותה.  ואף אחד לא  הצדקה הפרטית שלו 

קרובה  לישיבה  חתונה  באמצע  לצאת  יכול  הוא  לפעמים 
ולשבת שם שעתיים עם בחור שצריך עזרה. תמיד הוא אומר: 
למה צריך להשקיע במקומות רחוקים כשכאן בירושלים יש 

אנשים שזקוקים לנו".
מעבר לכך, לצורך פעילותו מקיים אהרן קשרים הדוקים עם 
גורמים פוליטיים בכירים. "יש לו קשר מיוחד עם שר הפנים 
אריה דרעי שעוד בזמן אביו היה דומיננטי מאוד. גם עם השר 
בנט יש לו קשר והוא נפגש עם שניהם לעיתים קרובות כאשר 

הוא בישראל". 
בסוגיות  גם  ביטוי  לידי  באה  הפוליטית  מעורבותו 
היה  וולפסון  אהרן  אבל  יודעים,  הרבה  "לא  אקטואליות, 
וסוגיית  המערבי  הכותל  משבר  בכל  צוואר  עד  מעורב 
כי  מציין  אך  המידה,  על  יתר  מפרט  לא  הגורם  המתווה". 
"חלק גדול מההצהרות של דרעי בנושא, באו בעקבות לחצים 

שהפעיל".
בארץ  אהרן  נמצא  השנה  חודשי  ברוב  הדברים,  מטבע 
בעיקר  בישראל,  תכופות  מבקר  הוא  אך  ארה"ב,  מגוריו, 
לצורך ניהול מערך התרומות. "לפעמים אני נחשף לסדר יומו 
יום  לשבת  מסוגל  "הוא  בסביבתו.  גורם  אומר  נדהם",  ואני 
לכל  הקירוב.  בענייני  אנשים  עם  בפגישות  שעות,   10 שלם, 
אחד מיוזמי פעילויות קירוב מקדיש זמן רב ושומע את כל מה 
שהם מציעים. למעשה, קשה לי להבין מתי יש לו זמן לעשות 
עסקים". מלבד עסקיו ופעילותו הפילנתרופית, מקדיש אהרן 
לא מעט זמן ללימוד התורה, "היה רב מקובל בשם הרב לוריא 
שאהרן היה לומד איתו בטלפון כל יום בשעה 4 לפנות בוקר 

שעון ישראל".
ראש  הם  במיוחד  אליהם  מקורב  שאהרן  נוספים  רבנים 
ישיבת חברון הגר"ד כהן והגר"ד סולובייצ'יק. "יש לו קשר 
בו".  ונמשך  מאביו  שהתחיל  קשר  חברון.  לישיבת  מיוחד 
מוציאה  אותם  הצ'יקים  על  חותם  אהרן  הקשר,  במסגרת 
שלו  הרב  לכח  קטן  סימן  רק  "זה  חודש,  מידי  הישיבה 
בוגר  בעצמו  מרגיש  אהרן  כי  אומר  ממכריו  אחד  בישיבה". 
האחים.  מכל  'פרומער'  הכי  למעשה  "הוא  חברון,  ישיבת 
תמיד יראו אותו עם כובע וחליפה, תמיד הוא יתפלל במניין 

וזה גם אחד ההבדלים בינו לבין אחיו".
בשכונת  בביתו  משתכן  הוא  בישראל,  אהרן  מבקר  כאשר 
חסד,  שערי  בשכונת  ידיים  רחב  בית  לו  "יש  חסד.  שערי 
סמוך לביתו של הגר"ש אוירבעך". שם הוא גם מקבל חלק 
מן המבקשים לשוחח עמו. "חוץ מתחום הקירוב הוא קרוב 
מאוד לעניין של סטודנטים חרדים והשכלה. הוא תרם בעבר 
הפעילות  את  מאוד  ומעודד  לסטודנטים  המסייעות  לקרנות 

הזאת, כמובן רק במסגרת אישור הרבנים".
לאהרן  לקרוא  "אפשר  הגורם.  מסכם  כללי",  "באופן 
הפילנתרופ החרדי הגדול בעולם. גם מיזמים שהוא לא מממן 
אותם, הוא מעורב בהם כשמבקשים את הכוונותיו ועצותיו".

 

רבי זאב 
וולפסון זצ"ל

צילום: 
ישראל ברדוגו
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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 31.3.17 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 למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

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 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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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
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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 31.3.17 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 למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

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 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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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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ישראל
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במלאת עשור להסתלקותו 
של הגאון הגדול רבי ישראל 
גרוסמן זצוק"ל, ראש ישיבת 
פינסק קרלין ובעל 'הליכות 
ישראל', שבים בניו הגאונים 
שליט"א לסיפור אישי מרתק 
בצל ובמחיצת האב הגדול 

מאת: רפי פרלשטיין
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ראש  במלאת עשור להסתלקותו של 
מחבר  ובעל  קרלין  פינסק  ישיבת 
ספרי 'הליכות ישראל' וספרים רבים 
ישראל  אגודת  בד"ץ  חבר  נוספים, 
שבנו  התורה,  גדולי  מועצת  ומזכיר 
וביקשנו  הגאונים  הרבנים  בניו  אל 
סיפור  בתורו  אחד  כל  שיספרו  מהם 
חיים אישי שמסמל בעיניהם את אביהם 

הגדול. התוצאה לפניכם.

צערו של יהודי
רבי בנציון גרוסמן:

ירושלים לבשה חג. צדיק בא לעיר. הרבי הקדוש מהר"א 
וחוסר  בערום  ההריגה  מגיא  יצא  עתה  שזה  זי"ע,  מבעלזא 
דרכם  עושים  זצ"ל,  מבילגורייא  הרה"צ  אחיו  עם  יחד  כול, 

ירושלימה. 
הסיפורים  ונפחדים.  נרגשים  בהמוניהם  ירושלים  תושבי 
עוברים  מבעלזא  הרבי  של  בקודש  חייו  תהלוכות  אודות 
מפה לאוזן. אבא, הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל - לא יכול 
היה לשכוח כל ימיו את אותם ימים מופלאים שעשו האחים 

הקדושים בקרתא דשופריא.
לירושלים,  הצדיקים  את  שהביא  הרכב  של  בואו  עם  מיד 
הקיפו האלפים בהתרגשות את הרכב. אבא שנדחף ע"י המון 
הציבור על הרכב, זכר את המילים הראשונות שהגיב הרבי אל 
"למה  בענווה:  ושאל  אחיו  אל  פנה  הוא  האדיר.  הקהל  מול 

הכניסו אותנו דרך השוק? וכי לא מצאו דרך אחרת?".
ידו  את  ולחצו  ירושלים  בני  אלפי  נעמדו  ארוכה  בשורה 
היו  עיניו  בקודש.  כדרכו  במגבת,  נתונה  שהייתה  הרבי  של 
קיבל  כך  ידו.  את  הלוחץ  מיהו  מבחין  אינו  כלל  עצומות, 

למעלה משעתיים אלפי אנשים שביקשו ללחוץ את ידו.
אחד מהעוברים בסך לפני הרה"ק, היה החסיד רבי מרדכי 
הוא  אף  שבירושלים.  הסגולה  מאישי  זצ"ל,  שמרלר  הערש 
אך  הכבוד,  ביראת  אחור  ונסוג  במהירות  ידיים  ולחץ  עבר 
נעור הרה"ק מבעלזא ושואל את האיש: "שמכם  לפתע כמו 
ר' מרדכי הערש?". כן, מיהר החסיד לענות. "טוב שבאתם", 
שנה  מעשרים  למעלה  זה  כי  וסיפר,  מבעלזא,  הרה"ק  נענה 

שמצפונו מעיק עליו.
הרה"ק המהרי"ד מבעלזא, כאשר  אביו  בחיי  עוד  זה  היה 
החסיד רבי מרדכי הערש נסע 'נסיעה' מארץ ישראל אל רבו 
שבגליציה. כאיש נכבד ויחסן אשר עשה את דרכו מירושלים, 

נקבעה אכסנייתו אצל מי שהיה אז בן הרבי, הרה"ק מהר"א.
רבי  נחפז  הרבי,  אצל  שבת  לאחר  ראשון  יום  של  בבוקרו 
לקראקא  מבעלזא  הרכת  את  ולתפוס  לצאת  הערש  מרדכי 
ומשם לוורשה עיר הבירה, בדרכו חזרה לארץ הקודש. אמנם, 
בחדרו  שהציץ  כיוון  אך  הרם,  ממארחו  כדין  להיפרד  ביקש 
פעם ופעמיים וראהו תפוס בעולמות עליונים כדרכו, לא העז 
ויצא בלאט מן הבית,  החסיד להפריע את בן רבו מדבקותו, 

ללא ברכת הדרך.
לאן  ביתו,  אנשי  אצל  מהר"א  התעניין  ימים  מספר  כעבור 
נסע  האורח  כי  השיבו  ומשאלו  ישראל,  מארץ  האורח  נעלם 
ממנו,  הפרידה  אי  סיבת  את  מבעלזא  הרה"ק  תלה  לדרכו, 
כביכול נפגע האורח מטיב האירוח ושמא אף נגרמו לו צער או 
הפרעה בשנת הלילה, עקב עבודת ה' שלו בכל שעות היממה.

כאן, בעצימת עיניו, הרגיש הרה"ק מבעלזא כי זהו האורח 
אותו  על  שלם  בלב  לו  שימחל  ממנו  וביקש  במעונו  ששהה 
הערש,  מרדכי  רבי  ענה  ושלום",  "חס  כדת.  לא  אשר  אירוח 
"הייתה לי הזכות להיות אצל הרבי". בכל אופן, ביקש הרבי 
בתחנונים, אמור נא ג' פעמים 'מחול לך'. ולא עמדה לפניו כל 
ברירה. נאלץ החסיד לומר בקול גדול: 'רבי, מחול לך, מחול 

לך, מחול לך'.
אבא יצא נסער משם, הדי הביקור עשו עליו רושם לימים 
ארוכים. הוא היה אומר לנו, בניו: ראו נא גם ראו את מעלותיו 
ומידותיו של הרה"ק מבעלזא. הוא עבר את אימי המלחמה, 
כבר  דמם.  יקום  ה'  הקרובה  ומשפחתו  זוגתו  את  שיכל  בה 
עברו מאז אותו סיפור שני עשורים ויותר, ובכל זאת, צערו של 
יהודי מונח היה על ליבו ומצפונו עד אשר מצא אותו והתפייס 

עמו.
שבת קודש פורסת את כנפיה על ירושלים עיר הקודש. בית 
אדם  מהמוני  צפוף  היה  יחזקאל  ברחוב  בלומנטל  היתומים 

שבאו לחזות ולראות את הדר זיו פני הרה"ק מבעלזא.
אבא  זצ"ל.  הערש  מרדכי  רבי  החסיד  היה  הנדחקים  בין 
ניגש אליו לאחר התפילה והחל לרקוד עמו "ישמחו במלכותך 
צדיק  בעולם  שיש  אשרינו  אבי:  לו  אמר  ואז  שבת".  שומרי 
וחובת  טובות  מידות  ללמוד  אנו  יכולים  ממנו  שכזה,  קדוש 

האדם בעולמו.

מוסר פולח כליות 
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן:

הפגישה בליל שישי בביתו של הגביר הייתה מכרעת. אבא 
רבו  בשליחות  תשכ"ח  קיץ  של  ימים  אותם  את  עשה  זצ"ל 
הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ביוהנסבורג שבדרום 

אפריקה, לחיזוק וביסוס המוסדות.
תלמידו של אבא משכבר, רבי יצחק קלירס, שכיהן באותן 
ואף  לבואו  הקרקע  את  הכין  אוצ'רון,  העיר  של  כרבה  ימים 
והדרשות אותם  זאת לצד השיעורים  ארגן כמה ביקורי בית, 

מסר אבא בביקור ואשר היו להם השלכות מרובות.
דרום אפריקה באותם ימים הייתה צריכה חיזוק גדול, ואבא 
השתוממותו  הייתה  רבה  מה  לכך.  במקום  שהותו  את  ניצל 
ושקוע  יושב  הבית  בעל  הנגיד  את  לראות  הפגישות  באחת 
בגמרא גדולה. כשהרים המארח את עיניו מתוך הספר, כיבד 
את אבא לשבת לצד השולחן ומיד החל להרצות לפניו קושיות 

בסוגיה אותה למד.
ונשא  הקרין,  זה  שיהודי  התורה  מאהבת  השתומם  אבא 
השיחה  כשלסיום  דאורייתא.  במילי  ארוכה  שעה  עמו  ונתן 
שוחחו על המטרה לשמה בא אבא, נתן הגביר מה שנתן וחזר 

לתלמודו.
הכנסת,  בית  את  יהודים  עשרות  פקדו  שבת,  ליל  למחרת, 
יצא  אבא  כלה".  לקראת  דודי  "לכה  בחדווה:  וזימרו  שרו 
הקודש  עבודת  על  יצחק  לר'  החמיא  השירה  ובסיום  מכליו, 
אותה הוא עושה במקום. נענה התלמיד בכאב: כל מה שאתם 

רואים, זה רק בליל שבת, מחר אין כאן מניין. 
למה? הזדעק אבא, והוא סיפר בכאב עצור על כך שיהודים 
רגיל. אבא התפלץ  כביום עסקים  אלו הולכים מחר לעבודה 

למשמע הדברים והרהר בליבו מה ניתן לעשות.
בין קבלת שבת לתפילת ערבית היה צפוי אבא לדרוש בפני 
המתפללים. אבא ניגש בצעדים מהוסים אל עבר הבימה, וקרא 
שלום  דרישת  לכם  הבאתי  יידלעך.  שבת  "גוט  גדול:  בקול 
מירושלים עיר הקודש", המשיך אבא, "אבל לא על זה באתי 

לדבר עמכם. אני רק רוצה לספר לכם סיפור קצר.
"מעשה בבחור שהתארס עם כלה שהתגוררה בעיר מרוחקת 
וקבעו זמן לנישואים. כמנהג ישראל, לא נפגשו החתן והכלה 
את  להכיר  מאוד  רצו  החתן  משפחת  בני  אך  הזו,  בתקופה 

הכלה המיועדת לבנם והחליטו להזמין אותה אליהם.
"הכלה קיבלה מברק המזמין אותה לבית החתן. היא שמחה 
המתוכנן  במועד  לנסיעה.  עצמה  את  והכינה  ההזדמנות  על 
עלתה על הרכבת ונסעה לבית הורי החתן, אולם מה התאכזבה 

להגיע אל הבית השומם ואין איש יושב ומצפה לה.
"במפח נפש שבה הכלה לביתה, וכאב חד פילח את ליבה. 
היא ניסתה להרגיע את עצמה שכנראה טעות חלה כאן. אכן, 
החתן  ממשפחת  מברק  הכלה  מקבלת  שוב  יומיים  כעבור 
שמחכים לה ורוצים לפגוש אותה בשבוע הקרוב ביום פלוני.

אך  הבית,  דלת  על  קלות  נקשה  השנייה,  בפעם  "בהגיעה 
זו לא נפתחה. שוב היתלה בה כנראה משפחת החתן. דמעות 
נקוו בעיניה והיא עשתה שנית את דרכה הביתה בכאב ובצער.

"כעבור יומיים שוב נוחת מברק בבית, והפעם החתן עצמו 
מוסיף שורות אישיות של התנצלות וכותב כי הפעם יחכו לה 
בתחנת הרכבת לאסוף אותה. היא אזרה כוח בשלישית ונסעה 
אחר  ושוב  שוב  ותרה  חיפשה  בהגיעה,  המרוחקת.  לעיירה 

משפחת החתן בתחנת הרכבת – אך לשווא.

והם מחכים לה  נפלה  "הרהרה הכלה בליבה, שמא טעות 
פנים,  קבלת  ובמקום  היעודה  לכתובת  חיש  מיהרה  בבית. 
זכתה למטר של אבנים שנזרקו מקומת גג הבית. הצצה קלה 
לעברה  יידה  ובעצמו,  בכבודו  החתן,  להתעלפות.  לה  גרמה 

אבן אחר אבן.
זו  השבת  כי  לכם,  "דעו  אבא,  המשיך  ורבותי",  "מורי 
הכלה שלנו. עמדנו עכשיו יחדיו וקראנו לה: 'בואי כלה, בואי 
איתנו,  ליהנות  ורוצה  מגיעה  היא  לכאן.  אותה  הזמנו  כלה'. 
עם ישראל. ומחר בבוקר? תופסים אותה וזורקים אותה מתוך 
הבית, ומשליכים אחריה מטר של אבנים כשיוצאים לעבודה 

בחילול שבת. וכי יש לכם עלבון צורב גדול מזה?"
יהודים  מארבעה  יותר  הופיעו  לא  כצפוי,  בבוקר,  למחרת 
לתפילה. אבא כאב את צער השבת והתפלל ביחידות. עם סיום 
התלמיד  גביר  אותו  והיכן  מארחו,  את  אבא  שאל  התפילה, 
ור' יצחק ענה ביבושת:  חכם? למה הוא לא הגיע לתפילה? 

גם הוא בעבודה.
אל  מיידית  לסור  וביקש  אוזניו,  למשמע  האמין  לא  אבא 
מקום עבודתו של הגביר. ר' יצחק הלך עם אבא כברת דרך בת 

שעתיים למרכז העיר, למשרדיו המפוארים של האיש.
הוא  הגביר.  בהם  הבחין  ואז  הרביעית,  לקומה  טיפסו  הם 
קפא על מקומו כמו מייחל שהאדמה תפתח את פיה ותבלע 
אתה  "מה  בשוטים:  לייסרו  והחל  לעברו  רץ  אבא  אותו. 
עושה? היכן אתה? היכן היהודי שבך? היזכר בהוריך ובימי 

בחרותך בהם למדת בישיבה".
החל  והוא  בליבו  עכנאי  של  כארס  נכנסו  אבא  של  דבריו 
את  לשלוח  אותו  שכנע  אבא  מעשיו.  ועל  גורלו  על  לבכות 
יבוא אחריהם. והוא  ילדיו לארץ הקודש, בתקווה שאף הוא 
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אכן הגיע.

זהירות בכבוד הזולת
רבי זלמן גרוסמן:

דשופריא,  שבקרתא  החכמים  תלמידי  בין  היה  מפורסם 
ובכלל אצל כל תלמידי הישיבות בארץ הקודש, כי ביתו של 
לפני  פתוח  זצ"ל,  גרוסמן  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  אבא, 
אבא  היה  המבחן.  בכור  לעמוד  שמבקש  מרבנן  צורבא  כל 
משתוקק כל ימיו לזכות להעמיד מורי הוראה ויושבי על מדין, 
ולהכשיר את רבני הדור העתיד, ומהדר מאוד בעניין נשגב זה, 
לקיים את הצו 'שופטים ושוטרים תתן לך', להעמיד לכל דור 

ודור דיינים מומחים, שיורו לעם ה' את הדרך ילכו בה.
שעות ארוכות היו נגזלות מסדר יומו הצפוף של אבא, שהיו 
מוקדשות כליל לבחינת מבקשי היתר ההוראה. מתוך שהיה 
תוכנו  על  עמד  אשר  עד  ומו"ץ  רב  הכשיר  לא  הוראה,  ירא 
והכיר בו שאכן ראוי הוא לאותה אצטלה, שבקי וחריף הוא 
ראוי  מועמד  למצוא  זכה  וכאשר  לחכמתו.  יראה  ושהקדים 
ולהעניק לו את ההיתר 'יורה-יורה, ידין-ידין' לא היה מאושר 

ממנו.
באחת הפעמים, כאשר ישב אבא במותב תלתא של בד"צ 
 - ישראל  אגודת  של  הבד"ץ  אז  שנקרא  כפי  הרבנים',  'וועד 
בעל  זצ"ל,  פלקסר  יצחק  רבי  הגאונים  גם  ישבו  אבא  לצד 
ה'שערי יצחק', ורבי אהרן ברנשטיין זצ"ל. בא לפניהם בחור 
לאחר  אכן,  הסמכתם.  את  ולקבל  להיבחן  שביקש  מופלג, 
בדיקה, דרישה וחקירה ארוכה, נוכחו הדיינים לראות כי ראוי 
כתב הסמיכה,  על  פה-אחד  לחתום  וכבר עמדו  הוא הבחור, 

ולהוציאו להוראת הרבים. 
לעצור  זצ"ל  אבא  ביקש  לפני,  רגע  שלהפתעתו,  אלא 
ודיו  קולמוס  הוציאו  שכבר  הנלהבים  לדיינים  ולחכות. 
לכתוב את ההמלצה, לחש אבא את סיבת בקשתו לעכב את 
ההכתרה. התברר, שעם הבחור הנבחן, הגיע גם אחיו הבכור. 
האח, ביקש גם הוא לעמוד בכור המבחן. הוא נכנס לבחינה, 
לזכות  כדבעי  בשל  לא  עדיין  שהוא  לרבנים,  שהסתבר  אלא 

להתעטר בכתר ההוראה. 
"אי אפשר לעשות את זה לאח הגדול", הסביר אבא, "הוא 
טרח והתייגע, אלא שמוחו פחות חריף מאחיו הקטן. עכשיו 
כשיראה שהאח הצעיר הצליח במקום שהוא נכשל, הוא עלול 
להיחלש בדעתו ולהישבר כליל. הדבר יפגום בכבודו מול כל 
בני ביתו ובני משפחתו, ואין אנחנו יכולים להביאו כך לידי 

ביזיון".
של  כבודו  על  וחס  הבריות  לכבוד  ירא  שהיה  זצ"ל,  אבא 
האח המבוגר, לא נח ולא שקט. ברוב חכמתו, הוא דחה את 
האח הצעיר בלך ושוב, הודיע לו שהוא אכן עמד בכור המבחן, 
אלא שמצא אמתלה לדחות את נתינת הסמיכה לתקופה קצרה. 
מיד לאחר מכן, לא התמהמה אבא לרגע. הוא מיהר לברר 
את  שהשיג  לאחר  מחנכיו.  הם  ומי  הגדול,  האח  לומד  היכן 
ולאחר  יצר אבא קשר באופן חשאי עם אחד ממוריו  פרטיו, 
חכם  תלמיד  לאברך  מכיסו  אבא  שילם  מצבו,  את  שבירר 
לו  ולסייע  הבחור  עם  חברותא  ללמוד  עצמו'  את  ש'הציע 

דעה  יורה  בחלק  חמורות  סוגיות  אותן  את  ולשנן  להשלים 
שבהן כשל הבחור. וכך, כשקיבל אבא את הידיעה שהבחור 
כבר מושלם בידיעה, הוא הזמינו שוב למותב הרבנים, שבחנו 
אותו בהצלחה וזיכוהו בתעודת סמיכה, שמיד לאחריה הוזמן 

גם האח הצעיר לקבל את היתר ההוראה שלו. 
מהיכן  בממון,  משופע  היה  שלא  אבא,  כשנשאל  לימים, 
נטל את אותו סכום לשלם לחברותא, השיב אבא: "גדול כבוד 

הבריות ששווה כל מאמץ והון דעלמא". 

טובה עבור יהודי
רבי יעקב גרוסמן:

ר' ברוך היה מתושבי ירושלים הוותיקים. אביו ר' פישל היה 
ממיודעי בית אבא. ויהי היום, ר' פישל נפל למשכב והרופאים 
והחליט  ר' ברוך טיכס עצה מה לעשות  נואשו ממנו.  כמעט 
שרק האדמו"ר מגור, כ"ק מרן ה'בית ישראל', יוכל להושיעו.

פני  מכיוון שהיה אדוק באמונת חכמים, ביקש לשחר את 
ה'בית ישראל' כדי שיברך את האב. אלא שבאותם ימים שהה 

ה'בית ישראל' במרומי הר הכרמל וקשה היה להגיע אליו.
ר' ברוך, שלא נמנה עם חסידי גור, שיער לעצמו כי בוודאי 
להצטייד  ביקש  ולכן  הרבי  למעונו של  הכניסה  לו  תותר  לא 
ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  זצ"ל,  אבי  מאת  המלצה  באיגרת 
ה'בית  על  חביב  שהיה  קרלין,  פינסק  ישיבת  ראש  גרוסמן, 

ישראל'.
ר' ברוך עולה במדרגות הבית בבתי ורשא ונוקש קלות על 
דלת הבית. אמי ע"ה פתחה את הדלת ואמרה לאורח להיכנס. 
דקות ארוכות עברו עד שאבא הרים עיניו מן הגמרא, שהייתה 

משוש ליבו, וקיבל בחביבות את אורחו.
את  הוריד  הארון,  לעבר  מיהר  הדברים  את  אבא  מששמע 
מעילו העליון מהקולב ולבשו: "קום, מ'גייט" - בוא, הולכים. 
הכול  בסך  הוא  שביקשתי  מה  כל  והרי  האורח.  תמה  לאן? 

מכתב המלצה. עם זה אוכל לבוא אל הרבי מגור.
אך אבא אינו מוותר. "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה", 
יוצאים מהבית לעבר תחנה מרכזית.  מלמל אבא שוב ושוב. 
הם נסעו עם קו 405 לתל אביב, משם לחיפה ומשם, לקראת 

שקיעה, הגיעו להר הכרמל.
כסבור  אבא,  פני  את  לראות  ונרגש  נחרד  מגור  האדמו"ר 
ר'  לו דבר אישי, אך אבא מצביע בפשטות על מלווהו  שיש 

ברוך: אביו זקוק לישועה.
זה היה אבא, מכל הלב לכל אחד.

פסק הלכה שכזה
רבי אליעזר גרוסמן:

מכשירי הניטור צפצפו בקול מונוטוני. אבא, ראש הישיבה 
באפיסת  במיטה  שוכב  זצ"ל,  גרוסמן  ישראל  רבי  הגה"צ 
כבול  ימים שהוא  ארבעה  זה  חמור.  לב  התקף  לאחר  כוחות 

למיטה בבית החולים 'ביקור חולים' ללא יכולת לקום.
את  שסבבנו  ילדיו,  אלינו,  אבא  פנה  שישי,  יום  שחר  עם 
התכופפנו,  בפיו.  דבר  כי  ורמז  ועמוקה,  כנה  בדאגה  מיטתו 
ואבא לחש בכוחות לא לו: "קחו אותי הביתה. אני לא רוצה 
להיות כאן בשבת". שוחחנו עם הרופאים, אבל אלו אמרו לנו 
בסכנת  עדיין  נתון  והוא  החולים  בית  את  לעזוב  לו  אסור  כי 

נפשות.
כשאמרנו זאת לאבא הכמירו פניו והוא אמר לנו: "לפחות 
המוניטור  מכשירי  על  מצביע  כשהוא  ממני",  תורידו  זה  את 
חלילה",  שבת,  לחלל  רוצה  "איני  הכחוש.  גופו  על  שהיו 

הטעים אבא.
אבל אבא, הגוף שלך חייב את זה, טענו בני המשפחה. אך 
בתהליך  אני  כרגע,  מסוכן.  חולה  לא  כבר  "אני  בשלו:  אבא 
הבראה והמכשיר רושם סימנים על גבי הנייר וזה תולדה של 

'כותב', איך אני יכול להישאר עם זה בשבת?".
זלמן, מיהר להתקשר למעונו של פוסק הדור,  רבי  אחינו, 
מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל עמו היה אבא בידידות נדירה, 
בני  בעמדת  צידד  הגרש"ז  המעשה.  פרטי  את  לפניו  וסיפר 
הרפואי  צוות  ואם  המכשירים  את  לנתק  אסור  כי  המשפחה 

סבור כי זה למען בריאותו, הצדק עמם וכך יש לנהוג.
אבא לא היה שבע רצון מהתשובה וככל שהתקרבה שבת 
ביראת   - לעולל  מסוגל  הוא  מה  ידענו  לא  לשלומו.  חרדנו 
כניסת  לפני  שעה  כחצי  בקרבו.  הטבועה  הנדירה  השמים 
אבינו,  מיטת  את  מקיפים  המשפחה,  בני  כשכולנו,  השבת, 
לפתע, ללא התראה מוקדמת, נכנס אורח לחדר. פוסק הדור, 

מרן הגרש"ז אויערבך, בכבודו ובעצמו.
"באתי לומר לכם, ר' ישראל, את הפסק הלכה: אסור להוריד 
הגעתי  שבת.  הדוחה  נפש  פיקוח  זה  מהגוף.  המכשירים  את 
לי  אליכם במיוחד לבקש שלא תסירו את המכשיר. הבטיחו 
שלא תגעו במכשיר", ביקש הגרש"ז מאבא. אך אבא לא אבה 

להבטיח.
עמו  לפלפל  החל  ואבא  ההלכה,  פסק  את  נימק  הגרש"ז 
כבימים הטובים. עפו באוויר פסקי הלכות ודינים שרק הבקי 

בהם היה יכול להשתתף ולהבין את השיחה בין הגדולים.
ואז, פונה הגרש"ז ואומר: "ר' ישראל, אם לא תבטיחו לי 
החולים  בבית  כאן  עמכם  אשאר  המכשיר,  את  תורידו  שלא 
ובמו ידי אחבר לכם בחזרה את המכשירים". אבא נכנע ואמר: 

"אם זה פסק הלכה, לא אתווכח".
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מדינת 
האקזיט

 .מובילאיי
 ,צילום יונתן זינדל
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רק בשבוע שעבר נחתמה עסקת 
ה'אקזיט' הגדולה בתולדות ישראל, עם 
מכירתה של מובילאיי ב-15.3 מיליארד 
דולר  אבל לא רק: ממיראביליס ועד 
ווייז, ישראל נודעה בעשורים האחרונים 
כמעצמת היי-טק, בדגש על אקזיטים 
מפתיעים ופוליטיקאים שמיהרו לחגוג 

את הישגי 'המוח היהודי'  בכמה כסף 
וחברות מדובר, מי המרוויחים הגדולים 

ומתי כל הסיפור התמוטט?
 

שמעון ליברטי
ניישן"  כ"סטארט-אפ  ישראל  את  לתאר  אוהבים 
לא  היהודי",  "המוח  ואכן  הסטארט-אפ,  אומת   –
בישראל  מוקמות  רבות  וחברות סטארט-אפ  מאכזב 
העולמי,  מהממוצע  יותר  הרבה  לבקרים,  חדשות 

בהשוואה לגודל האוכלוסייה. 
לאקזיטים  הופכים  הטובים,  הסטארט-אפים 
בדולרים  היזמים  כיסי  את  שממלאים  מוצלחים, 
הישראלית,  המסורת  וכמיטב  מאוד.  רבים  רבים. 
טפיחה  לאומית,  לגאווה  הופך  מוצלח  אקזיט  כל 
עד  פוליטיקאים,  של  נרגשות  והודעות  השכם,  על 
נדמה כאילו אנחנו אלו שעשו את האקזיט,  שלרגע 
מגלה  שלנו,  הבנק  בחשבון  קצרה  שבדיקה  אלא 
לחלום  מאתנו  מונע  שלא  מה  במינוס,  עדיין  שהוא 
על היום המתוק שבו גם אנחנו נעלה על הסטארט-

מוצלח  אקזיט  ונעשה  העולם,  את  שישנה  הבא  אפ 
שיאפשר לנו לפרוש בשיא, לרכוש יאכטה מפוארת 
ולהפליג לחופים אקזוטיים, לשבת על החוף ולהגות 
בספר טוב על הדף היומי או פרשת השבוע. החלום 
של  הצורמני  שקולו  אלא  ועוד,  עוד  להימשך  עשוי 
צלצול השעון המעורר, מקיץ אותנו מהדמיון לעוד 

יום עבודה אפרורי. 
חברות ישראליות רבות עשו אקזיט, אבל רק חלקן 
הסכומים  בגלל  בעיקר  הקולקטיבי,  בזיכרון  נחרטו 
מכירת  לרגל  הענק.  עסקאות  של  האסטרונומים 
הגדולה  הייטק  כעסקת  שהוגדר  במה  "מובילאיי", 
כ-15,300,000,000  של  בסך  ישראל,  בתולדות 
מיליון  מאות  ושלוש  מיליארד  עשר  )חמישה 
"אינטל",  העולמית  הטכנולוגיה  לענקית  דולרים(, 
של  הגדולים  האקזיטים  על  קצרה  לסקירה  שבנו 

הייטק הישראלי. 

בועת הדוט-קום
אבל קודם כל מה זה בכלל אקזיט? 

מבלי להיכנס לעומקם של דברים ולפרטי פרטים, 
כתרגומו  אקזיט  לכלכלה,  מרצים  של  בניסוחים 
מאנגלית הוא "יציאה", כלומר בעלי החברה יוצאים 
ממנה על ידי מכירת החברה לבעלים אחרים. האקזיט 
ידי מכירת החברה עצמה, או על  יכול להתבצע על 

הבעלים  כך שלמעשה  בבורסה,  הנפקת החברה  ידי 
הם בעלי המניות. 

)או  סטארט-אפ  בחברות  מדובר  כלל  בדרך 
בעברית: הזנק( בתחום ההייטק, שפיתחו טכנולוגיה 
ענק,  חברות  ידי  על  הנרכשות  וייחודית,  חדשנית 
הן  בו  מהמערך  כחלק  בטכנולוגיה,  המעוניינות 

מתעסקות. 
כמה  חווה  והישראלי  העולמי  האקזיטים  שוק 
וירידות. בין השנים 1996 ל-2000, אז החלו  עליות 
לגבהים  השוק  טיפס  האינטרנט,  חברות  לפרוץ 
מטורפים, ומניות חברות האינטרנט נרכשו בסכומים 
מופרזים, ללא שום בסיס כלכלי אמיתי, אלא רק על 

סמך ציפיות לעתיד מוצלח. 
"בועת  שכונתה  לבועה,  גרמה  הזו,  ההשתוללות 
שאנליסטים  כך  ידי  על  נוצרה  הבועה  הדוט-קום". 
האינטרנט,  לחברות  מאוד  גבוה  שוק  שווי  העניקו 
או  בכלל,  כסף  הרוויחו  טרם  הן  שבפועל  למרות 
וזאת על סמך תחזיות שהשוק  הרוויחו מעט מאוד, 
להשקיע  הגדולים  למשקיעים  גרמו  התחזיות  יגדל. 
שגרם  מה  הזה,  מסוג  חברות  של  במניות  בעיקר 
יצר  ועוד, ובסופו של דבר  לשווי שלהן לעלות עוד 
הרוויחה  וטרם  עתה,  זה  שהוקמה  חברה  שבו  מצב 

כסף, הייתה שווה על הנייר מאות מיליוני דולרים. 
קריסת  בעקבות   ,2000 בשנת  התפוצצה  הבועה 
וורנר,  וטים  ליין  און  אמריקה  התקשורת  חברות 
ועד לשנת 2002 נמשכה קריסת הבורסה, מה שגרם 
להפסד של כ-2 טריליון דולר מערך השוק. מתקפת 
הטרור על "בנייני התאומים" ב-2001, העמיקה את 
המשבר. גם ישראל, שכבר אז הפכה למרכז סטארט-

אפ, ניזוקה קשות מפיצוץ הבועה, חברות רבות נסגרו 
ואלפי עובדים פוטרו. 

המגמה מתהפכת
משנת 2003 התהפכה שוב המגמה, והחלה צמיחה 
אקזיטים  בוצעו  ושוב  ההייטק  בשוק  מחודשת 
חברת  מנתוני  ישראליות.  חברות  של  מוצלחים 
המחקר IVC, שפורסמו במארס 2013 ב'כלכליסט', 
עולה כי בעשור שבין 2003 ל־2012 נמכרו בישראל 
היו  שנה  בכל  דולר.  מיליארד  ב־41.6  חברות   772
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 - דולר  מיליארד  כ־4  של  ממוצע  בסכום  אקזיטים  בישראל 
במיוחד  גדולות  עסקאות  לכמה  הודות  בעיקר  שגדל  מספר 

ב־2006 וב־2012.
עברו  הללו  האקזיטים  מתוך   45 כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
את רף ה־200 מיליון דולר, המקובל בתעשייה כמציין רכישה 
מדוקדק.  בחינה  תהליך  שדורשת  ואסטרטגית  משמעותית 
 2011 היו  הגדולות  הרכישות  של  ביותר  הטובות  השנים 
של  רכישות  ותשע  שמונה  )בהתאמה(  היו  שבהן  ו־2012, 

חברות ישראליות בסכומים שמעל הרף. 
בשנתיים האחרונות, שוב נרשמות ירידות בהיקף הסכומים 
האקזיטים  דו"ח  לפי  ישראליות.  חברות  של  האקזיטים  של 
השנתי של פירמת רואי החשבון PwC Israel שפורסם לפני 
כשלושה חודשים, בסוף שנת 2016, היקף האקזיטים שבוצע 

בישראל רשם צניחה משמעותית של 67% לעומת 2015. 
 14.85 של  בסך  אקזיטים  בוצעו  ב-2014  הנתונים,  לפי 
ירד, והעסקאות הגיעו לסך  מיליארד דולר, ב-2015 זה כבר 
כולל של 10.69 מיליארד דולר 'בלבד', ואילו ב-2016 נרשמו 

עסקאות בסכום של רק 3.5 מיליארד דולר. 
אם מתייחסים לפילוח המפורט יותר של הנתונים, מגלים 
אקזיט  כל  של  הממוצע  הסכום  וגם  האקזיטים  מספר  גם  כי 
 70 לעומת  55 אקזיטים  בוצעו  ב-2016  כך  ירד משמעותית. 
משמעותית  צנח  אקזיט  כל  של  הממוצע  והשווי  ב-2015, 
מ-153 מיליון דולר ל-64 מיליון דולר בלבד. יחד עם זאת יש 
לציין, כי הדו"ח המדובר לא כלל בתוכו את אחת מעסקאות 
מכירת  והיא  בישראל,  שבוצעו  ביותר  הגדולות  האקזיט 

פלייטיקה לפי שווי של 4.4 מיליארד דולר. 
אמר  סולימן  רובי   ,PwC Israel-ב הייטק  מגזר  ראש 
בצורת  בשנת  מדובר  כי  נראה  פניו,  "על  כי  הדו"ח  בפרסום 
כה  אינה  האמת  אך  כלשהו.  למשבר  ושנקלענו  באקזיטים 
דרמטית. איננו חווים משבר, בוודאי לא משבר בסדרי גודל 
של שנת 2000 ולא של שנת 2008. נראה שאין סיבה נראית 
מגיעה  ההאטה  ולמעשה  האקזיטים  בכמות  לצניחה  לעין 

בעיקר בעסקאות הענק שחווינו בשנים האחרונות.
"אותם הרוכשים מצויים בשוק הישראלי, וחלקם אף הגבירו 
ההשקעה  וחלופות  נמוכות  עדיין  הריביות  נוכחותם,  את 
הקיימות לא השתנו. למען האמת, לא השתנה הרבה, ואולי זו 
חלק מהסיבה למה שראינו ב-2016. כיוון שמאגר המשקיעים 
הפוטנציאלי נותר פחות או יותר כמות שהוא, אך טבעי הוא 
שלאחר גלי הרכישות של השנים האחרונות, לא רק בישראל, 
ניצול  תהיה הפוגה מסוימת בקרב רוכשים מסוימים, לצורך 
ומקסום הטכנולוגיות והחברות שכבר נרכשו ולצורך בחינה 

של הטכנולוגיות החדשות להשקיע בהן".
בהתייחסו לשנת 2017 אמר סולימן כי "יש הרבה כסף זמין 
להשקעות להיי-טק הישראלי. קרנות הון הסיכון הישראליות 
השקעה  גופי  ושאר  אנג׳לים  אסטרטגים,  משקיעים  והזרות, 
הנראה  ככל  משמעותיות  השקעה  יכולות  עם  בשוק  נוכחים 
ערך  בבניית  שתעסוקנה  ההיי-טק  חברות  פעם.  מאי  יותר 
בעוד  רכישות  של  בצונאמי  שוב  יתקלו  ודאי  ארוך  לטווח 
הזמן,  כל  הישראלי  לשוק  נכנסים  חדשים  שחקנים  מה.  זמן 
סינים  גופים  העתידיים.  הפוטנציאלים  לרוכשים  ומתווספים 
בישראל,  עסקאות  לבצע  נח  ויותר  יותר  מרגישים  בראשם, 

."Playtika דוגמת עסקת
הצדיקה  כבר  סולימן,  של  האופטימית  שהתחזית  נראה 
את עצמה, כשכבר עכשיו ברבעון הראשון של השנה, עסקת 
מובילאיי, גורמת לגרף לזנק בחדות מעלה, והיד עוד נטויה. 

האקזיטים הבולטים
ועכשיו לכמה מהאקזיטים המוכרים והבולטים. 

החברה: מיראביליס
 ,AOL האמריקנית  האינטרנט  לענקית  נמכרה  האקזיט: 

ב-407 מיליון דולר. 
מי היא: מיראביליס, היא כנראה האקזיט הישראלי הראשון, 
ידי  על  ב-1996  נוסדה  היא  שזוכרים.  הראשון  לפחות  או 
ויגיסר, אמנון עמיר  ארבעה ישראלים: יאיר גולדפינגר, ספי 
אריק,  של  אביו  היה  בחברה  העיקרי  המשקיע  ורדי.  ואריק 
יוסי ורדי, שמאז הפך לאחד המשקיעים הישראלים הגדולים 
הישראלי".  האינטרנט  של  "הגורו  ומכונה  ההייטק,  בתחום 
החברה פיתחה את תוכנת ה-ICQ, התוכנה הראשונה בעולם 
באמצעות  מחשבים  בין  מידיים  ומסרים  הודעות  להעברת 
 20 לפני  אבל  חלק מהחיים,  כבר  נראה  זה  היום  האינטרנט. 
שנה, זה היה בעיקר חלום, שהתגשם במהירות ו-18 חודשים 
מייסדי  מוצלח.  אקזיט  החברה  ביצעה  כבר  ההקמה  לאחר 
החברה ניסו לשכפל את ההצלחה בחברות נוספות, אך ללא 
השקיע  ורדי,  יוסי  המשקיע  זאת  לעומת  מרובה.  הצלחה 

בסטארט-אפים נוספים שנמכרו בסכומים נכבדים. 

החברה: כרומטיס
האקזיט: בשנת 2000 נמכרה ל'לוסנט טכנולוגיות' תמורת 

מניות בשווי 4.8 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר ששולם 
עד אז עבור חברה ישראלית. 

מי היא: כרומטיס נוסדה בשנת 1997 על ידי היזמים ד"ר 
וסטיב  אורן  יאיר  שוסמן,  ויוסי  פטרושקה  אורני  גדרון,  רפי 
קורן. היא עסקה בפיתוח פתרונות לרשתות אופטיות לצורכי 
קריסת  של  הסמלים  לאחד  הפכה  החברה  תקשורת.  חברות 
מנופח,  בשווי  מניות  תמורת  כשנמכרה  הדוט-קום,  בועת 
למרות שהמוצר שלה עדיין היה רק בשלב הבטא והיא טרם 
הרוויחה כסף. שנה לאחר מכן הודיעה חברת לוסנט על סגירת 
את  מימשו  המניות  מבעלי  חלק  וההפסד ההשקעה.  החברה 
הסכום  בדיוק  מה  ידוע  לא  ולכן  שונים  בסכומים  האופציה 

האמיתי שלבסוף שולם תמורת כרומטיס. 

NDS :החברה
בכ-5  מערכות  לסיסקו  נמכרה  היא  ב-2012  האקזיט: 
הגדולה  ההייטק  עסקת  את  שהיווה  מה  דולר,  מיליארד 

בישראל, עד לעסקת מובילאיי. 
יוני  רובין,  דב  ידי  על  ב-1989  נוסדה  החברה  היא:  מי 
כהן  מיקי  הצטרפו  אליהם   - סרד  וישי  דיק  מיכאל  השקס, 
דיגיטליות.  זכויות  בניהול  התעסקה  היא  בראון.  וגרשון 
בטלוויזיה,  צפייה  זכויות  על  בהגנה  עסק  העיקרי  הפיתוח 
של  חכמים  כרטיסים  הותקנו  הדיגיטליים  כשבממירים 
החברה. ב-1992 היא נקנתה ב-15 מיליון דולר על ידי חברת 
רופרט  העיתונות  איל  "News Corporation" שבשליטת 
עלתה  היא  גם  הנאסד"ק,  בבורסת  נסחרה  כך  אחר  מרדוק. 
לפארק  החברה  מטה  עבר  ב-2004  והתרסקה.  שיא  לשווי 

ההייטק בהר החוצבים בירושלים.

החברה: Valtech cardio )וולטק קרדיו(
לענקית  דולר  מיליון  בכ-990  נמכרה  ב-2015  האקזיט: 
במה שהוגדר   ,Edwards lifesciences הרפואי  המכשור 

כאקזיט הגדול באותה השנה. 
גרוס  עמיר  ידי  על   2005 בשנת  נוסדה  החברה  היא:  מי 
וקרן ההון סיכון פרגרין המנוהלת על ידי האחים איל ובועז 
מיניאטורית  טכנולוגיה   בפיתוח  מתעסקת  החברה  ליפשיץ. 
ולא פולשנית, שנועדה לתמוך ולטפל במחלת לב מסתמית, 
במקרים  פתוח  לב  בניתוח  הצורך  את  לייתר  שאמור  דבר 
תכננה  לאקזיט  קודם  שנה  בלבד.  בצנתור  ולהסתפק  שכאלו 
חברת Heartware לרכוש את וולטק קרדיו, בסך של כ-860 

מיליון דולר, אך העסקה לא יצאה לפועל. 

החברה: Waze - וויז
העולמית  האינטרנט  לענקית  נמכרה  ב-2013  האקזיט: 

גוגל, בתמורה ל-966 מיליון דולר. 
מכירים.  בוודאי  רובכם  ווייז  אפליקצית  את  היא:  מי 
במשתמשי  שנעזרת   GPS מבוססת  ניווט  אפליקציית 
המצב  על  מדוייקת  מצב  תמונה  לתת  בכדי  האפליקציה 
בכבישים בכל רגע נתון. היא החלה בשנת 2006, על ידי אהוד 
 – FreeMap Israel" שבתאי כמיזם חברתי-קהילתי בשם
פרויקט המיפוי החופשי של ישראל". ב-2008 פרסם המיזם: 
."Waze נקראים  אנו  ומעתה  חדשים  וכתובת  שם  לנו  "יש 
במקביל, נוסדה חברת LinQmap בישראל על ידי אורי לוין, 
מהנדס תוכנה, אהוד שבתאי ואמיר שנער. בשנת 2009, שם 

החברה שונה ל"ווייז מובייל בע"מ".

הסטארט-אפים הטובים, 
הופכים לאקזיטים 

מוצלחים, שממלאים את 
כיסי היזמים בדולרים 

רבים. רבים מאוד. וכמיטב 
המסורת הישראלית, 

כל אקזיט מוצלח הופך 
לגאווה לאומית, טפיחה על 

השכם, והודעות נרגשות 
של פוליטיקאים, עד 

שלרגע נדמה כאילו אנחנו 
אלו שעשו את האקזיט. 

נשיא וייז. צילום פלאש 90

האקזיט החרדי
האחרונות  בשנים  נכנס  החרדי  הציבור  גם 
סטארט- וחברות  ההייטק,  לעולם  ויותר  יותר 

אפ רבות מוקמות על ידי חובשי כיפות שחורות 
סטארט-אפים  מאיץ  אף  ישנו  ישיבות,  ובוגרי 
ההייטק  נושא  את  "קמא-טק", שמקדמת  מבית 

בציבור החרדי.
ולכן טרם  ההייטק החרדי עדיין צעיר מאוד, 
נראה אקזיט מרשים של חברה חרדית בישראל, 

אבל מעבר לים בארצות הברית, זה כבר קרה.
העולמית,  התוכנה  ענקית  הודיעה  ב-2015 
 FieldOne רכישת  על  מיקרוסופט,  חברת 
ידי  על  הוקמה  החברה   .Systems LLC
בוים, חסיד סאטמר, המשמש כסמנכ"ל  שלמה 
הטכנולוגיות בחברה, כך דווח ב'כיכר השבת'. 
כ-39  על  עמד  הרכישה  סכום  הערכות  פי  על 
ניהול  בניטור,  עוסקת  החברה  דולר.   מיליון 
נמנית  לקוחותיה  ובין  שטח,  צוותי  של  ובקרה 
ידי  על  מונה  בוים,  עצמה.  סאטמר  חסידות 
סינון  מערכת  את  לפתח  מסאטמר  האדמו"ר 

האינטרנט של החסידות "גדר".  



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

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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25 שנה מאז אישרה 
הכנסת שני חוקי יסוד, 
לאחר מאבקים רבים 

וטריקים פוליטיים, 
ונדמה כי נבואתו של 

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל 
צדקה מתמיד  על 

דרך החתחתים שעברה 
החוקה הישראלית 

המתוכננת, משמעותם 
הגבולית של חוקי היסוד 

והסעיף שהצליחו החרדים 
להשמיט  וגם: המחלוקת 
המשפטית בין ברק ללנדוי 

וחשין

מאת: חיים פרידלנדר

רעוע
יסוד

בגץ. יונתן זינדל, פלאש 90



31     י"ט באדר תשע"ז 17/3/17



32    י"ט באדר תשע"ז 17/3/17

מתכוונים  אתם  למה  "רובל'ה 
שמדינת  אומרים  כשאתם 
יהודית?"  ישראל היא מדינה 
ריבלין,  ראובן  הוא  הדובר 
ובעבר  כיום  המדינה  נשיא 
שאישרה  חוקה,  ועדת  חבר 
יסוד  חוק  את  שנה   25 לפני 
חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד 
החוקים  שני  וחירותו,  האדם 
שהובילו למהפכה החוקתית ולמה 

ה  נ ו כ מ לעתים כ"שלטון בג"ץ". ש
ריבלין, אז ח"כ פעיל, נשלח לביתו של מרן הגרא"מ שך 
להביע  החרדים  לח"כים  להורות  אותו  לשכנע  בכדי  זצ"ל, 
שהחוקים  בכך  ריבלין  נופף  בתמורה  היסוד.  בחוקי  תמיכה 
מעגנים את "ערכיה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית". 
אלא שחכמי ישראל עיניהם צופות למרחוק, והרב שך מיהר 
להשיב: "אתה אומר שמדינת ישראל היא דמוקרטית? אין לי 
בעיה עם ההגדרה הזו. כל הגדרה שהכנסת תגדיר את המושג 
דמוקרטיה, תהיה מקובלת עלי. אבל תגיד לי, רובל'ה, למה 
אתם מתכוונים כשאתם אומרים שמדינת ישראל היא מדינה 

יהודית?"
שני חוקי היסוד נחקקו בשלהי הכנסת השתים עשרה, ועד 
היום לא ברור האם חברי הכנסת שהביעו תמיכה בחוק הבינו 
בית המשפט  את משמעות תמיכתם, בכך שהם הופכים את 
של  ברוב  ושם,  הבעייתיים,  החוקים  יגיעו  אליו  למקום 
שופטים שלא נבחרו על ידי הציבור, יוחלט איזה חוק חוקתי 
החוקים,  לחקיקת  שנה   25 במלאות  בתקן.  עומד  לא  ואיזה 

חוזר "כל ישראל" למסע היסטורי בזמן. 

מרשות מכוננת לכנסת
מין  בחוקה,  מתהדרות  המערבי  העולם  מדינות  מרבית 
השלטון  צורת  את  המדינה,  עקרונות  את  שמגדיר  מסמך 
את  הבין  גוריון  בן  דוד  גם  חוקים.  לחקיקת  הגבולות  ואת 
"אנו  העצמאות:  במגילת  כך  על  והכריז  החוקה,  משמעות 
קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' 
באייר תש"ח, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של 
המכוננת  האסיפה  ידי  על  לחוקה שתיקבע  בהתאם  המדינה 

הנבחרת – תפעל מועצת העם כמועצת המדינה הזמנית". 
שבבחירות  הייתה  היהודי  בישוב  ימים  באותם  ההבנה 
הראשונות תיבחר "אסיפה מכוננת", שתכונן חוקה למדינה 
השלטון  צורת  עקרונות  פי  על  מכן,  לאחר  ורק  הצעירה, 
שיכתבו בחוקה, יצא העם לבחור את מחוקקיו ואת ממשלתו. 
שתפקידה  חוקה,  ועדת  הקימה  אף  הזמנית  המדינה  מועצת 

יהיה להכין מסמך שכזה לאסיפה המכוננת. אלא שאז הוחלט 
הכריעה שהאסיפה  הזמנית  המדינה  ומועצת  להחליט,  שלא 
למרות  דבר.  לכל  רגיל  לפרלמנט  תהפוך  שתבחר  המכוננת 
החלטת המועצה מצעי המפלגות שהתמודדו בבחירות הכילו 

הצעות מפורטות לחוקה. 
מיד עם היבחרה של האסיפה המכוננת הראשונה הצביעו 
נאמר:  הראשון  שבסעיפו  המעבר,  חוק  על  האסיפה  חברי 
לאסיפה  כנסת.  ייקרא  ישראל  במדינת  המחוקקים  "לבית 
המכוננת ייקרא כנסת ראשונה", וכך הפכה המועצה שנבחרה 
של  מהותה  את  שתגדיר  חוקה  לכונן  שתפקידה  מאסיפה 
מדינת ישראל לפרלמנט מחוקק ולאסיפה מכוננת בו זמנית. 
על אף ההחלטה, התעקשו רבים מחברי הבית לחוקק חוקה. 
בצד  מוזרות,  קבוצות  לשתי  נחלקה  הראשונה  שהכנסת  כך 
הציונים  הקומוניסטים,  חרות,  התייצבו  בחוקה  התומכים 
הכלליים ועוד, בצד המתנגדים שיתפו חברי הכנסת החרדים, 
היה  צד  שלכל  אלא  פעולה,  גוריון  בן  של  ומפא"י  הדתיים 

נימוקו עמו. 
מהסיבה  לחוקה  התנגדו  והדתיים  החרדים  הכנסת  חברי 
התורה,  חוקת  חוקה,  כבר  יש  ישראל  לעם  ביותר,  הפשוטה 
אין צורך בחוקה אחרת, ובכדי להסדיר את חיי היום יום, די 
היו אף מהח"כים הדתיים שהעזו  רלוונטיים.  לחוקק חוקים 
וטענו כי יש לחוקק חוקה ברוח התורה, טענה שנדחתה על 

ידי חברי הכנסת החילונים בחשש. 
כי  שחשש  מפני  לחוקה,  התנגד  עצמו  גוריון  בן  מנגד, 
חוקה שכזו תגביל את שלטונו הרב. לטענות שהשמיע בגין 
גוריון,  בן  השיב  שלטונו,  לעריצות  תביא  חוקה  היעדר  כי 
בצדק מסוים, שחוקה לא הפכה את ברית המועצות למדינה 
דמוקרטית יותר וכי ביום עברה וזעם, כשיעלה דיקטטור על 
כס השלטון, הוא לא יהסס לפעול בניגוד לחוקה. יש לציין, 
לא  הוא  גם  לשלטון,  בגין  את  שהעלה  "המהפך"  לאחר  כי 
העלה את רעיון החוקה, למרות שהיה לו רוב בטוח ועל אף 
שהוא היה מהקולניים ביותר שקראו לכונן חוקה שכזו בכנסת 

הראשונה. 
שיתוף הפעולה בין החרדים לבן גוריון, וההפנמה שיהיה 
קושי רב לכונן חוקה מוסכמת, הובילה את חברי הכנסת לקבל 
ביניים,  פתרון  מין  שהציע  הררי  יזהר  ח"כ  של  הצעתו  את 
חוקה שתיכתב פרק פרק, חוק יסוד אחר חוק יסוד. "הכנסת 
הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין הצעת 
באופן  פרקים-פרקים,  בנויה  תהיה  החוקה  למדינה.  חוקה 
שכל אחד מהם יהווה חוק יסודי בפני עצמו. הפרקים יובאו 
וכל  עבודתה,  את  תסיים  שהוועדה  במידה  הכנסת,  בפני 

הפרקים יחד יתאגדו לחוקת המדינה", נכתב בהצעתו.
למרות קבלת ההצעה, עברו עוד 8 שנים עד שחוקק חוק 
חוקי  נחקקו  ובהמשך  הכנסת,  יסוד  חוק  הראשון,  היסוד 

המדינה,  משק  הממשלה,  המדינה,  נשיא  הבאים:  היסוד 
השפיטה  ישראל,  בירת  ירושלים  הצבא,  ישראל,  מקרקעי 
חוקי  האם  ויכוח,  ישנו  המשפטנים  בין  המדינה.  ומבקר 
היסוד יש להם תוקף של חוקה ולא ניתן לחוקק כנגדם חוק 
לא  כלל  היסוד  חוקי  שמרבית  טוענים,  כשהמתנגדים  רגיל. 
משוריינים ברוב מיוחס, שיקשה לשנות אותם, בניגוד לחוקה 

רגילה, כך שאין להם שום תוקף עליון.
הכריע  החוקתית,  למהפכה  עד  המשפט,  בית  למעשה 
כדעת המתנגדים. המקרה הבולט היה בעתירה שהוגשה כנגד 
חוק הבחירות שקבע כי רק מפלגות שכיהנו בכנסת היוצאת 
יסוד  בחוק  לפגיעה  שמוביל  מה  בחירות,  למימון  זכאיות 
בג"ץ  "שוות".  להיות  צריכות  הבחירות  כי  שקובע  הכנסת 
יסוד הכנסת  וטען שמשום שחוק  קיבל את טענת העותרים, 
מעוגן ברוב של 61 ח"כים, צריך לשוב ולחוקק את חוק מימון 
המפלגות ברוב של 61 ח"כים. עם זאת, השופטים לא טענו 
כי "החוק אינו חוקתי", אלא התייחסו באופן ספציפי לסעיף 

השריון. 

חוקה לישראל
שלהי שנות ה-80, מפלגות הליכוד והעבודה לא מצליחות 
חוסם  גוש  יוצרת  מפלגה  כשכל  הבחירות,  את  להכריע 
לראות  היה  ניתן  תקופה  באותה  חברתה.  של  לקואליציה 
כשהמפלגות  מכוערים,  פוליטיים  ניסיונות  לבקרים,  חדשות 
הגדולות מציעים לחברי כנסת טובות הנאה, בתמורה שאלה 
התעלולים  החוסם.  הגוש  את  וישברו  ממפלגתם  יערקו 
ניכור  להביע  מהישראלים  רבים  הביאו  הללו,  הפוליטיים 
פרופסורים  קבוצת  שהוביל  מה  הישראלית,  מהדמוקרטיה 

מאוניברסיטת תל אביב להחזיר לחיים את הדיון בחוקה. 
ראשית הם קראו לקבוע בחוקה את צורת השלטון, בחירה 
בפתק אחד לראשות הממשלה, ובפתק השני מפלגה - ושינוי 
שיטת הבחירות לבחירות אזוריות. שנית, לחוקק את מגילת 
מעוגנות  לאזרחים  המגיעות  הזכויות  שכן  האזרח,  זכויות 

בחוקות המדינה, מה שלא חוקק כאן בחוק יסוד. 
אמנון  הכנסת  חבר  היה  בכנסת  היוזמה  את  שהוביל  מי 
המדינה,  הקמת  לאחר  כמו  בקשיים.  שנתקל  רובינשטיין, 
התנגדות  והדתיים, שהביעו  החרדים  הכנסת  חברי  אלה  היו 
יובילו  שהם  חשש  מתוך  היסוד,  חוקי  לחקיקת  מוחלטת 
פי  על  שלא  וגירושין  נישואין  הרבניים,  הדין  בתי  לביטול 
חוקי התורה, ביטול חובת הכשרות בפרהסיה הציבורית, כפי 
שנקבע בסטטוס קוו, גיוס בחורי ישיבה ועוד. חברי הכנסת 
אף חזרו על הטענות האידיאולוגיות. כך לדוגמה הרב יצחק 
יש  ישראל  "לעם  שטען:  ש"ס,  מטעם  כח"כ  ששימש  פרץ, 

חוקה בת ארבעת אלפים שנה והיא התורה".

 אהרן ברק. צילום מרים
אלסטר, פלאש 90
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אלא שאז הגיע "התרגיל המסריח", במהלכו ניסה שמעון 
פרס לפרק את ממשלת האחדות עם הליכוד, ולהקים ממשלה 
צרה עם החרדים. במהלך התרגיל, הוביל פרס לפרישתו של 
יצטרף  שזה  בתמורה  מהליכוד,  שריר  אברהם  הכנסת  חבר 
לממשלה, אך התנגדותם של מרן הגראמ"מ שך, מרן הגר"ע 
הצליח  לא  שפרס  לכך  הובילה  מלובביץ,  והאדמו"ר  יוסף 
על שמיר,  נפלה  הרכבת הממשלה  להקים ממשלה. מלאכת 
וזה נאלץ לקרוא לשריר "אברשה, חזור הביתה!" כדי שהוא 

יוכל להקים ממשלה.
ההתבזות הפוליטית הובילה להפגנת ענק של כרבע מיליון 
איש שקראו לחוקק חוקה בישראל, ואכן חברי הכנסת חוקקו 
האדם  זכויות  מגילת  חקיקת  אך  הממשל,  שיטת  שינוי  את 
נתקלה בהתנגדות עזה של חברי הכנסת החרדים, שהחתימו 
את שמיר בהסכמים הקואליציוניים, שכל שינוי בחוקה יעשה 

בהסכמתם. 
טמנה  האדם  זכויות  יסוד  חוק  של  הראשונית  ההצעה 
יסוד החקיקה, כך שבית המשפט העליון  בחובה שינוי חוק 
יהיה גם בית משפט לחוקה, והשופטים יוכלו לפסול חוקים 
הנוגדים את חוקי יסוד זכויות האדם. חברי הכנסת החרדים 
והדתיים הובילו התנגדות עזה לסעיף, ובסופו של דבר הוא 

ירד מהשולחן. 
היסודי, הוא סעיף "השוויון".  נוסף שנמחק מחוקי  סעיף 
חברי הכנסת החרדים הביעו את התנגדותם הנחרצת לסעיף, 
משלוש סיבות; א. החוק יפגע בחוק השבות ויאפשר עליית 
הרפורמי  בזרם  להכרה  יוביל  החוק  ב.  ארצה.  יהודים  לא 
כמו  ישיבות.  בחורי  לגיוס  יוביל  החוק  ג.  והקונסרבטיבי. 
ממגילת  תוסר  התנועה  שחופש  החרדים  הח"כים  דרשו  כן, 
רחובות  לסגירת  אפשרות  לאי  תוביל  הזכות  שכן  הזכויות, 

בשבת.
רובינשטיין, שהבין שאין באפשרותו לחוקק מגילת זכויות 
מקיפה, הציע כפשרה לחוקק ארבעה חוקי יסוד שיכילו את 
מרבית זכויות האדם. שנית, לכלול בחוקים שמטרתם "לעגן 
ודמוקרטית",  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינה  של  חוקיה  את 
של  חששם  את  תרגיע  יהודית  שהמילה  היא  כשהמחשבה 

חברי הכנסת החרדים. 
וחוק  העיסוק  חופש  יסוד  חוק  מגיעים  דבר  של  בסופו 
יסוד כבוד האדם וחירותו להצבעה במליאת הכנסת, בשלהי 
ובבחירות  בפריימריז  עסוקים  הח"כים  כשמרבית  ימיה, 
לכנסת הבאה. חוק יסוד חופש העיסוק, שמעגן בתוכו סעיף 
הדורש שכל שינוי בחוק יעשה ברוב של חברי הכנסת, קרי 61 
ח"כים, עובר ברוב של 23 חברי כנסת, ללא מתנגדים וללא 
החרדים,  לח"כים  יתברר  יותר  מאוחר  במיוחד.  מקיף  דיון 
שהחוק מאפשר יבוא מוצרים לא כשרים לארץ, וחברי הכנסת 
של ש"ס הצליחו להוביל את חקיקת החוק מחדש, בתוספת 
הכנסת סעיף התגברות, המאפשר חקיקת חוקים הסותרים את 

החוק, אך אלה יוגבלו בארבע 
שנים. החוק הוביל לפסיקת בג"ץ, שהורה לבתי חולים בארץ 
ידי  על  אושרו  שלא  מוהלים  של  גם  מילה,  שירותי  לפרסם 

הרבנות הראשית.

המהפכה המשפטית
הח"כים  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד  חוק  היה  מכך  שונה 
במליאת  ובהצבעה  לחוק,  עזה  התנגדות  הביעו  החרדים 
ישנה את  הכנסת הצליחו להוביל לכך שח"כ צ'ארלי ביטון 
הצבעתו על סעיף השריון, שקובע שדרוש רוב של 61 לשינוי 
יהיה  החוק  כי  היה שיקבע  מה שנראה  נפל,  והסעיף  בחוק, 

חוק רגיל וניתן יהיה לחוקק חוקים הסותרים אותו. 
העבודה  של  הכנסת  חברי  כי  לימים  יספר  רובינשטיין 
במפלגתם,  המקדימות  הבחירות  לצורך  מההצבעה,  הבריזו 
המשפט  בית  הגיע  כך,  או  כך  הסעיף.  לנפילת  שהוביל  מה 
פיה.   על  הקערה  את  והפך  ברק,  אהרון  דיוק  ליתר  העליון, 
בפסק דין שניתן ימים ספורים לאחר רצח רבין, כשהעיתונות 
כי  ברק  קבע  הפוליטי,  ברצח  בכלל  עסוקים  היו  והכנסת 
הכנסת הכריזה על מהפכה חוקתית, למרות שהיא לא ידעה 

שהיא כזו.
וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  בחוק   8 סעיף  את  ניצל  ברק 
סעיף האומר: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא 
בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית 
ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור 
שהחוק  למרות  פרשנותו,  לפי  בו".  מפורשת  הסמכה  מכוח 
אף,  ועל  מתנגדים,   21 לעומת  תומכים   32 של  ברוב  נחקק 
שאין שום היגיון שמספר כה זעום של ח"כים יצליחו להגביל 
את חברי הכנסת להבא, הצהירה הכנסת על כך שחוק יסוד 
אם  גם  מכך,  יותר  החוקים.  שאר  מעל  עומד  האדם  כבוד 
נניח שחברי הכנסת יכלו לעשות כן, כיצד יתכן שברק יפרש 
בזמן  האדם,  כבוד  יסוד  בחוק  כלולה  ל"שוויון"  שהזכות 
שחברי הכנסת עמדו על כך שהמילה תרד. בשם אותו שוויון 

יפסל לימים הסדר גיוס בני הישיבות. 
כדי  לחוק,  נוספה  "יהודית"  שהמילה  למרות  בנוסף, 
ברק  השופט  הוציא  החרדים,  הכנסת  חברי  חשש  את  לאזן 
הגראמ"מ  מרן  שחשש  כפי  בדיוק  המילה,  משמעות  את 
היא  כשלדידו המשמעות  מתוכן,  חלולה  אותה  והותיר  שך, 
שמדובר במדינה אליה ליהודים יש זכות לעלות, מונהגת בה 

הלשון העברית ונחגגים בה המועדים היהודים.
את  הביע  חשין,  מישאל  השופט  שדווקא  לציין,  מעניין 
התנגדותו ל"מהפכה החוקתית", כשהסביר, "כי קשה לדבר 
מודע  לא  כלל  המחוקק  אם  חקיקה  באמצעות  מהפכה  על 
ל'מהפכנות' החקיקה". גם השופט משה לנדוי הצביע על כך 
שאין שום "מהפכה" בחוק, שכן הוא ניתן לשנותו ברוב רגיל, 
בניגוד לחוקה שאמורה להיות יציבה וקשה לשינוי. על סעיף  

8 אמר לנדוי, שמדובר ב"נוסח עמום ופתוח. מהפכה חוקתית 
וודאי שאין כאן". 

על האף התנגדות של השופטים אלון ולנדוי, דעתו של ברק 
הפכה לדעה הרווחת בבג"ץ. בית המשפט פסל עד היום "רק" 
והבטחת  ישיבות  בחורי  גיוס  דחיית  חוק  )בהם  חוקים   13
המחוקקים  בית  מעל  מרחפת  רוחו  אך  לאברכים(,  הכנסה 
הישראלי. כמעט בכל חוק, בוחנים היועצים המשפטיים איזה 
סעיף "אינו חוקתי", וגם כשהחוק כבר נחקק, תמיד יהיה את 
החכם התורן שיגיש בג"ץ. לראיה, בימים אלה מנסים חברי 
הכנסת להדיח את ח"כ באסל גטאס, שנתפס מבריח מכשירי 
סלולר למחבלים, באמצעות חוק ההדחה, אלא שחלק מחברי 
שהחוק  בטענה  לכך,  מתנגדים  המשפטים  והיועצים  הכנסת 

לא נידון בבג"ץ. 
גם  דבר  של  בסופו  פגעה  החוקתית  המהפכה  למעשה, 
רק  כי  מראים  הלמ"ס  של  אמינות  סקרי  המשפט.  בבית 
כמעט  כן,  כמו  המשפט.  לבית  מאמינים  מהציבור  כמחצית 
בכל ממשלה מועלת הצעה לפגוע בצורה כזו או אחרת בבית 
יוגב  מוטי  ח"כ  של  הצעתו  זכורה  כולם  כשמעל  המשפט, 
לעלות על בית המשפט עם D9. אומנם חברת מפלגתו, שרת 
המשפטים איילת שקד, לא בחרה לעלות עם טרקטור על בית 
אוריינטציה  בעלי  שופטים  למנות  דאגה  היא  אך  המשפט, 
ימנית, מה שנחשב בעיני חלק מהשופטים כהרס מוחלט של 

בית המשפט.  
בנוסף, המהפכה החוקתית הובילה לעצירת הליך חקיקת 
חוקי היסוד, שהיו אמורים בסופו של דבר להרכיב את החוקה 
יפרש את החוקים  הישראלית, מתוך החשש שבית המשפט 
בניגוד לדעת המחוקקים. דוגמא בולטת לכך ניתן היה לראות 
איכות  יסוד  חוק  לכנסת  שהובא  הקודם,  העשור  בראשית 
התנגדותו  את  שהביע  מי  מזיק.  ולא  סביבתי  חוק  הסביבה, 
לא  שזכה  מי  גפני,  משה  הכנסת  חבר  היה  לחוק  החריפה 
נימק:  התנגדותו  את  הירוקים,  ארגוני  מצד  בפרסים  אחת 
"כשבג"ץ ייבחר על ידי העם נסכים לתת לו את הכוח שחוקי 
היסוד מפקירים בידיו". אריה דרעי נימק: "גם אם יביאו את 
עשרת הדברות כהצעת חוק יסוד אצביע נגדה, בשל החשש 

מפרשנות בג"צ". 
הקודמת,  בממשלה  היה  שנחקק  האחרון  היסוד  חוק 
עם,  משאל  יסוד  חוק  הכללת  את  דרש  היהודי  כשהבית 
שמחייב קיום משאל על פינוי ישובים. ואכן, הכנסת קיימה 
חוק  שינוי  לאחר  מיד  להצבעה  עלה  והחוק  דיונים  מרתון 
הגיוס על ידי יש עתיד. מנגד, חוק הלאום,  שמעגן את מדינת 
ישראל כמדינת יהודית, נתקל בהתנגדות קשה, בין היתר גם 
של חברי הכנסת החרדים, והליך חקיקתו לא התקדם. ראש 
הנוכחית,  בכנסת  ימשך  הליך החקיקה  כי  הממשלה הבטיח 
נוסף  יסוד  חוק  שייחקק  היום  שרחוק  נראה  עתה  לעת  אך 

במשכן הכנסת. 

ריבלין. צילום הדס פרוש, פלאש 90
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למען 
יארי    ו 

כשהוא נולד, 
המטוס הראשון 
של האחים רייט 
עוד היה בשלבי 
תכנון, כשפרצה 
מלחמת העולם 
הראשונה הוא 

כבר היה אחרי בר 
מצווה, כשהחלה 
מלחמת העולם 

השנייה, הוא כבר 
היה בן 36 - ככה 

זה כששנת הלידה 
בתעודת הזהות 
  1900 היא
בשבוע שעבר 

נפטר בירושלים 
רבי זכריה 

בראשי זצ"ל, 
שעלה לישראל 
  מכורדיסטאן
כתב 'כל ישראל' 
שוחח עמו לפני 

שש שנים, בראיון 
מיוחד בו חשף בין 

היתר את הסוד 
לאריכות הימים 
הנדירה שזכה לה

חנני בלייך

ימיך
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למען 
יארי    ו 

ר 
שח

סי 
 יו

ם:
מי

לו
צי

ימיך
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זכריה  חכם 
יושב  בראשי, 
בביתו  יום  מידי 
שבשכונת בקעה 
ם  י ל ש ו ר י ב
תורה.  ולומד 
יושב  יחד  אתו 
שלו,  החברותא 
בפניו  שמקריא 
החומש  קטעי  את 
מידי  וכמעט  והגמרא, 

חכם  ממשיך קטע  אותו,  עוצר  בראשי 
הקריא  אותם  הדברים  את  מפרש  ואף  בעצמו,  אותו 
והוא  ספר-לימוד,  מונח  לא  עצמו  לפניו  החברותא. 
מסתמך על החברותא לבדו. הסיבה: עיניו כהו מלראות, 
בשנים האחרונות, והוא אמנם מצליח לראות מעט, אך 

רק באופן מטושטש והוא לא מצליח לקרוא אותיות.
ראייתו אמנם אינה מן המשופרות, אך הוא אדם בריא, 
הדבר  יהי  ואל  וללכת.  לאכול  לדבר,  ללמוד,  שמצליח 
ואחת- מאה  בן  הוא  צעיר,  לא  כבר  האיש  ביניכם,  קל 

עשרה. כן, זו לא טעות. האיש חגג לפני מספר חודשים 
את יום הולדתו ה-111, כשהוא מוקף בכל בני משפחתו 

הגדולה.
רשות  יוזמת  בעקבות  האחרונים,  בימים  עלה  שמו 
האוכלוסין וההגירה, לבדוק אם 669 ישישים הרשומים 
במרשם האוכלוסים בארץ כמי שעברו את גיל ה-110, 
אכן עדיין בחיים. במקרה של בראשי, התשובה היא כן 
באל"ף רבתי. כל שכניו ומכריו, יכולים להעיד כי בראשי 
יורד  ואף מתפקד כמעט באופן עצמאי. הוא  וקיים,  חי 
הסמוך  הכנסת  לבית  וערבית  מנחה  לתפילות  יום  מידי 
לראות  בסמוך,  שמתגוררים  אלו  יכולים  ואז  לביתו, 
הראשונה  העולם  ממלחמת  הכל.  ראה  שכבר  מי  את 
ומלחמת העולם השנייה, עבור דרך ימי הקמת המדינה 

בה חזה בכל שלב ושלב, ועד היום.
כשנפגשנו אתו השבוע בביתו, לא האמנו. חכם בראשי 
קם לכבודנו מהכסא עליו ישב, לחץ לנו יד איתנה, ועבר 
ללא  הכורסאות,  על  בבית,  אחר  במקום  איתנו  לשבת 

יום  מידי  אך  בבית,  לבדו  כיום  גר  הוא  מאיש.  עזרה 
מגיעים לבית קרובי משפחתו, וכן החברותא האמורה, 
ואלו מסייעים לו בכל מה שהוא צריך, וכמובן משוחחים 
ומתייעצים אתו. גם כיום, הוא מקפיד להתעדכן בכל מה 

שקורה בארץ ובעולם. 
 50 מעל  כבר  גר  הוא  בקעה,  שבשכונת  הזה,  בבית 
שנה. לפני כן גר בשכונת זיכרון יוסף בבירה, אליה הגיע 
ישירות מכורדיסטן, ארץ מולדתו. "קוראים לנו בראשי 
בשם המשפחה, על שם היישוב בכורדיסטן משם באנו", 
מספר לנו בראשי. "בראשי, פירושו 'בר-אשר', רב מבבל 
המוזכר במדרש. והשם הזה של הכפר, היה מתאים גם 
ליהודים שגרו שם, וגם למוסלמים, משום שהמילה 'בר' 
רחיים.  פירושה  'אשר'  והמילה  אבנים,  פירושה  בשם, 
ומכאן שם  לרחיים,  היה מכרה של אבנים  הזה  במקום 

המקום".
את  במדויק  זוכר  השיחה  כל  שלאורך  בראשי, 
היסטוריה,  ספר  מכל  יותר  טוב  והמספרים  התאריכים 
מספר שהוא עלה ארצה כשהיה בן 36, כ-13 שנה לפני 
העולם?  מלחמות  מימי  זוכר  אתה  מה  המדינה.  קום 
הייתי  עוד  הראשונה  המלחמה  "בימי  אותו.  שאלנו 
נער, ואני לא זוכר ממנה הרבה, רק שאמרו אצלנו שיש 
מלחמה, שהייתה כמדומני ב-1914. מאז גם היה אצלנו 
השנייה  במלחמה  אבל  שנים.   4 במשך   ,1918 עד  רעב 
הייתי בוגר, גרתי אז בארץ ורציתי להצטרף ללחימה, אך 

לא רצו אותי..." 
איך היו החיים היהודיים בכורדיסטן של אז? שאלנו 
יום  בין  כמו  הוא  להיום  אז  בין  "השוני  בראשי.  את 
הפוך  ממש  וזה  בני-אדם,  לא  הם  פה  הערבים  ללילה. 
היה  יכול  יהודי  בכורדיסטן,  שם,  אצלנו.  שראינו  ממה 
המוסלמים,  בין  לילות  ושלושה  ימים  שלושה  ללכת 
ואף אחד לא אמר לו מילה, להיפך. היו מכבדים אותו. 
מבחינת היהדות, לא בכל מקום היה בית-כנסת, ובתי-

אולי  היו  כורדיסטן  בכל  מאד.  מעטים  היו  שם  הכנסת 
עשרה בתי-כנסת".

אות "יקיר ירושלים"

מדוע החלטת לעלות ארצה?
יהודי בחוץ-לארץ, אפילו שיהיה  "זו לא שאלה. כל 
'לשנה  הזמן  כל  ומתפלל  לארץ-ישראל,  מלך, מתגעגע 
כולם  שאיפת  תפילתנו.  הייתה  זו  בירושלים'.  הבאה 
לארץ- להגיע  ראשון  דבר  הייתה  הכלל,  מן  יוצא  בלי 

ישראל". לארץ, הוא עלה בלי הוריו או אחיו, שנפטרו 
כולם מלבדו בגיל צעיר כפי שהוא מספר לנו, אלא רק 
עם אשתו וילדיו. את מספר אחיו ואחיותיו הוא לא זוכר, 
"אמרו לי שהיו לי שבעה אחים, את מספר האחיות אני 
לא זוכר. כל אחיי נפטרו בעודם צעירים, ואף לא הגיעו 
המלחמה,  לפני  שנים  באותן  היה  זה  שנים.   10 לגיל 
והכלכלה והמצב הכלכלי היו גרועים מאד. לא היה מה 
לאכול ולא הייתה עבודה. אבי היה רב )ותמונתו הדורת 
הפנים מוצבת ליד חכם בראשי - ח.ב.(, אבל לא הייתה 
יומיים  נוסע  היה  בחינם...  רב  היה  והוא  משכורת,  לו 
לערוך ברית וחוזר יומיים, והכל בלי לקבל אגורה. מבין 

האחים, אני הייתי האחרון, בן-הזקונים".
היכן למדת אז תורה? שאלנו. 

"הרב שלי היה אבי. בכורדיסטן דאז לא היו ישיבות, 
בקושי  היו  כורדיסטן.  בכל  תלמוד-תורה  היה  לא  ואף 
ובהם  בתי-כנסת  היו  שבהם  מקומות  עשרה  או  תשעה 
היו מלמדים את הילדים. בכל שאר היישובים והכפרים, 
הרב  בבית  מתפללים  היו  חלק  ספרי-תורה.  היו  לא 
את  קוראים  והיו  בית-כנסת,  לשם  שהוקדש  בבית  או 

הפרשה בתנ"ך ובחומש".
לבראשי היו בני-דודים שגרו עוד לפניו בארץ, שהיה 
זכה לקבל סרטיפיקט לארץ.  ודרכם גם  לו איתם קשר, 
לעלות,  נתנו  לא  הם  ולהוריי  הבריטים,  בזמן  זה  "היה 
'מי יטפל בזקנים האלה', ולכן באתי לבד  כי הם אמרו 
חמישי  ביום  ארצה,  עליתי  והילדים.  אשתי  עם  אני  רק 
י"ד במרחשוון תר"ס, ואת יום שישי ושבת שלאחר מכן, 
העברתי אצל קרוביי, וביום ראשון כבר שאלתי אנשים 
מה אפשר לעשות כאן, ממה ניתן לחיות. אמרו לי, יש 
מי  כאשר  בבניין,  עבודה  למצוא  ניתן  ושם  הסתדרות, 
ואחד  היה,  לא  לנו  עסק.  לו  לפתוח  יכול  כסף  לו  שיש 
מקרובי משפחתי עזר לי להירשם בהסתדרות, שהייתה 
אז עוד יחד עם לשכת התעסוקה, וחיכינו שתהיה עבודה. 
כל אחד היה מקבל עבודה לפני הנקודות שלו, שהורכבו 
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מנתוני מספר ילדים וכו', והתחלתי לעבוד כפועל בניין. 
בכל מקום שהייתה בו עבודה, הלכתי לעבוד. פעם אף 
הלכתי עם עוד תשעה עובדים לעבוד בקיבוץ עין-חרוד, 
בבניין, ועבדנו שם שבעה חודשים, הרחק מהמשפחה. 
שם  ומצאנו  עבודה,  לחפש  עצמנו  דעת  על  אז  הלכנו 
עבודה, ועבדנו שם בתעלה של עין חרוד מאחרי פורים 
יותר  עבדנו  יותר  מאוחר  השנה.  ראש  לפני  יום  ועד 
לכיוון צפון, כאשר בנו יישוב חדש בשם מולדת ואנחנו 
עשינו את תעלת המים אליו". מקומות עבודה רבים עבר 

בראשי בימי חייו.
"לצערי, אחרי קום המדינה היו הרבה אנשים שנכנסו 
בכמה  עבדתי  זכיתי.  לא  אני  אך  קבוע,  עבודה  למקום 
מקומות: במע"צ, בעסקי קבלנים פרטיים, וכן בעיריית 
ירושלים בה עבדתי רק בחופש הגדול לתקן מה שצריך 
לאות  קיבל  אף  שנים  מספר  לפני  בעיר".  בבתי-הספר 

הערכה, את אות "יקיר ירושלים".
עבודתו במשך השנים בהן עבד התרכזה בבנייה, אך 
העבודה הייתה רק בשביל הצורך לפרנסה. לצד זה, פיתח 
בראשי חיים רוחניים מופלאים, כאשר מפעם לפעם היה 
מכנס את האנשים איתם עבד, ומשמיע לפניהם דרשות 
תורניות עליהן שקד. ולא רק זה. מאז עזב את עבודתו, 
ואף  תורה,  בלימוד  התרכז  שנים,  עשרות  כמה  לפני 
'דרשות  ביניהם  לאור,  תורניים  ספרים  ארבעה  הוציא 
ומוסרים', 'פניני זוהר', 'סיפורי זוהר'. על ספרו "ילקוט 
בראשי - ספרי זוהר ודברי מוסר' אותו העניק לנו במהלך 
שיחתנו, ספר אותו הוציא מחדש לפני כ-4 שנים בלבד, 
מתנוססות הסכמות מגדולי הדור, הגר"מ אליהו, הגר"ש 
הגר"ע  מרן  ולהבחל"ח  זצוק"ל  קוליץ  והגר"י  משאש 
יוסף שאף העיד בהסכמתו כי "ידעתיו זה עשרות בשנים 
שוקד על דלתות התורה ומזכה את הרבים במתק שפתיו. 
אגב, מברכו  לסיום ההסכמה,  בו".  תלויה  זכות הרבים 
הגר"ע: "אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו"... הברכה, 

אין ספק, התקבלה לגמרי.
זמן  לי  "היה  בספריו.  עסק  לפנסיה  שיצא  לפני  עוד 
בלילה", הוא מסביר. "הלילות היו ארוכים, והייתי כותב 
'אינטריסים' מכל מה שחשבתי, ובסוף נהייתה ערימה, 
זה אמנם עלה  אז החלטתי לעלות את הדברים לדפוס. 
הרבה כסף, אך הקב"ה עזר ב"ה. שנים רבות אף דרשתי 
כל הזמן בבתי-כנסת בכל מקום. חבר'ה שהייתי מארגן 
היו מזמינים אותי בשבתות  עבורם עבודה בהסתדרות, 
לדרשות". לבד מכך, שימש בראשי גם כחזן. "14 שנה 
גרנו  בזמנו  יהודה.  מחנה  ליד  בבית-כנסת  חזן  הייתי 
שלום  שמו  והיום  חידקל  לו  קראו  שפעם  ברחוב  שם, 

שמעוני".

איך זכית להגיע לגיל הזה?
"זה דבר פשוט. אסור לאדם שתהיה לו קנאה, שנאה 
יש  שנאות,  היו  מזה.  להתרחק  יש  הכל,  לפני  ותחרות. 
יהיו, אבל עלינו להימנע מכל הדברים האלה. אני  ואף 
מטבעי לא שנאתי מעולם אף אחד. אם היה מקרה של דין 
ודברים עם מישהו, למרות שאני הייתי המבוגר מבינינו, 
למחרת הייתי ניגש ואומר לו שלום ומצדי אפילו שלא 
יחזיר לי שלום, הוא מפסיד. כתוב 'לא תשנא את אחיך', 
מה אני ארוויח מזה שאני אשנא יהודי? בזה יש רק הפסד. 
חוץ מזה, גם כתוב 'כבד את אביך... למען יאריכון ימיך', 

ואפילו באומות העולם מכבדים את ההורים.
שפעם,  הרי  מסופר  הורים  כיבוד  מצוות  גודל  "על 
מקיים  מי  אותו  שאלו  הגדול,  אליעזר  רבי  התנא  בזמן 
נוכרי אחד בשם דמא  ואמר להם שיש  ואם,  כיבוד אב 
בן נתינה באשקלון, ושילכו לשאול אותו. הדבר הזה לא 
תמוה? אין אף יהודי שישאלו אותו, עד כדי כך שצריך 
לקחת דוגמא מהנוכרי? משמע שאפילו אומות העולם 
לא מסורות על כיבוד אב ואם, אך מקיימות את זה. ומה 
היה? דמא בן נתינה היה עשיר עולמי, שהיו לו את כל 
האבנים הטובות. הייתה אז חסרה אבן ישפה מהחושן, 
נתינה  בן  שלדמא  אמרו  אותה,  יש  למי  ביררו  וכאשר 
להיראות  צריכה  איך  סימונים  מיני  כל  יש  אותה.  יש 
יכולה להחליף מרגלית  האבן הזו, הרי לא כל מרגלית 
אחרת, אך התברר שהאבן שיש לו מתאימה. כשהלכו, 
אליו  באו  זהב.  דינרי   10,000 לו  שישלמו  עמו  גמרו 
הרבנים עם כל המשלחת, ואמרו לו שבאו לקנות ממנו 
את המרגלית. סיכמו אתו על המחיר האמור, ואמרו לו: 
וראה  בפנים,  נכנס  נתינה  בן  דמא  האבן.  את  תביא  לך 

ישן על כרית שהייתה מונחת על הארגז שבו  את אביו 
אל  חזר  זאת,  את  ראה  הוא  כאשר  אבן.  אותה  הייתה 
החדר ואמר לחכמים: אבקש את סליחתכם, אך אין לי 
את האבן, טעיתי. הוא הסביר שבאותו יום שביררו אצלו 
על האבן אכן היה לו אותה, אך כעת כבר לא. הוסיפו לו 
עוד ועוד כסף, אך הוא אמר להם 'אין לי לתת לכם, לא 
באלף ולא במאה אלף. הוא אף בדק שוב בחדר אך אביו 
עדיין ישן, ולמרות שהוסיפו לו עוד בכסף סירב למכור 
אביו,  התעורר  הרבנים,  משם  יצאו  אך  כלום.  עזר  ולא 
ודמא שלח מיד את אחד מעובדיו לקרוא מהר לרבנים 
הסכים  שהוא  חשבו  הם  לי.  יש  כבר  ואמר:  שיבואו, 
בגלל שהם העלו את הסכום עשרות מונים והתחילו לתת 
לו את הסכום, אך אחרי שמנו לו את הסכום שהציעו לו 
בראשונה, אמר להם: זהו. אני לא רוצה אף פרוטה יותר, 
והסביר להם: דעו לכם, אני לא מוכר את כיבוד האב לא 
באלף דינר ולא במאה אלף. אבא היה ישן על הארגז ולא 
רציתי להעירו. אמרו אז החכמים - עד כדי כך? כל אדם 

הרי אוהב כסף, והנה דמא לא שם לב על הכסף".
שאלנו  מיוחד?  באופן  הוריך  את  כיבדת  אכן  ואתה, 

את חכם בראשי. 
יודע.  יודע", הוא מצביע למעלה, "אני לא  "זה הוא 
מספיק  מלא.  באופן  הורים  כיבוד  מקיים  לא  אחד  אף 
איבד את הכל.  והוא  צועק על הבן  פעם אחת שהאבא 
אבל אני השתדלתי בכך. כל אחד צריך להשתדל לכבד 

אבא ואמא".
בצד הגשמי, מספרת לנו בתו, אביה שמר כל חייו על 

עצמו. מעולם לא עישן, לא שתה אלכוהול או משקאות 
מתוקים, ותמיד נהג, וכך הוא מטיף לה עד היום, שלא 
להגיע אף פעם לשובע. "ארוחותיו במשך היום קבועות 
ומדודות, והוא אף פעם לא אוכל ביניים". מצד שני, הוא 
כך,  לו.  שמכינים  מה  ואוכל  מיוחדים  דברים  אוכל  לא 
בשבתות כאשר הוא נוסע מידי שבת לילדיו, הוא אוכל 

את מה שמגישים שם. 
ומהם  בנות,  ו-5  בנים   3 היו לבראשי,  ילדים  שמונה 
נותרו ארבע בנות ובן אחד, לאחר ששאר האחים נפטרו 
מעל גיל 70. אשתו כבר לא חיה עשרות שנים, אך נכדים 
בן  כבר  שהוא  נין  בן  אף  לו  ויש  לרוב,  לו  יש  ונינים 

למעלה מ-18.
תפילין  מניח  בבוקר,  וחצי  ב-5  יום  בכל  קם  הוא 
ומתחיל את היום, שחלק גדול ממנו עובר בלימוד תורה. 
"לחתונות והשמחות המשפחתיות אנחנו לוקחים אותו", 

מספרת בתו, "והוא אף רוקד שם באמצע המעגל".
"כאשר אני יורד אתו לתפילות", מספר לנו החברותא 

שלו, "הוא מכוון אותי, ולא אני אותו".
אנחנו  גילך?  ממרומי  לקוראים  שלך  המסר  מה 

שואלים את חכם בראשי לסיום.
כולם  ודאי  וקראו.  ששמעו  אלו  לכל  מודה  "אני 
שמחים שעוד בעולמנו, בדור הזה, יש אנשים שעוברים 
את גיל ה-100 שנה, אבל אני, ואחר-כך כולם, חייבים 
לתת שבח והודיה לקב"ה. אני מברך שכל יהודי ויהודי 
ימים  אריכות  מאחל  ואני  ובנעימים,  בטוב  ימים  יאריך 

לכל הקוראים".
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בחצר הקודש שאץ דרהביטש

אאאאאאאאאאאאאאאאאא
צילומים: אהרון ברוך ליבוביץ

בחצר הקודש קאפיטשניץ

צילומים: שלומי טריכטר

בחצר הקודש דושינסקיא

בחצר הקודש שאץ ויז'ניץ

אצל המשגיח רבי דב יפה

בחצר הקודש קוסוב ויז'ניץ

בחצר הקודש לעלוב

צילומים: יעקב לדרמן

נשיא מועצת החכמים, מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן

צילומים: יעקב כהן
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בקהל יראים חוג חת"ם סופר

בחצר הקודש קאמרנא

בחצר הקודש מודז'יץ

בחצר הקודש סדיגורה

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

אצל מרן הגר"ח קנייבסקי 

אצל המשפיע רבי אלימלך בידרמן

בחצר הקודש ספינקא בחצר הקודש ספינקא בני ברק

בחצר הקודש ספינקא גני גד בחצר הקודש טעמשוואר

צילומים:
בעריש פילמר
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מלך ליום אחד

הרב אבנר קוואס

"שֵׁשֶׁת יִָמים יֵָעשֶׂה ְמָלאָכה וַּביּוֹם ַהשְִּׁביִעי שַׁבַּת... וְשְָׁמרוּ 
ְבנֵי יִשְָׂרֵאל ֶאת ַהשַּׁבָּת ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁבָּת ְלדֹרָֹתם... כִּי שֵׁשֶׁת 
יִָמים ָעשָׂה יְהוָֹה ֶאת ַהשַָּׁמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ וַּביּוֹם ַהשְִּׁביִעי שַָׁבת 

וַיִּנַָּפׁש".
ענין השבת הוא דבר נפלא ונשגב, מהפסוקים הללו אנחנו 
 – הנפש  מנוחת  הוא  השבת  ביום  המנוחה  שעיקר  לומדים 
"שבת וינפש" מנוחת הגוף אינה נקראת מנוחה אם האדם לא 
רגוע. כיצד ניתן להגיע לרגיעה מוחלטת ביום השבת? אמרו 
חז"ל "ששת ימים ֵיָעֶׂשה מלאכה..." מהמילה ֵיָעֶׂשה נלמד שכל 

מלאכתך עשויה כבר וממילא אפשר להיות רגוע. 
ישנם עוד הרבה דברים  ונשאל אבל עדיין  נקשה  אבל אם 
לעשות בשבוע הבא ועצרנו אותם באמצע אם כן איך אפשר 
במילה  נעוצה  לכך  התשובה  עשוי???  כבר  שהכל  להרגיש 
מרגיש  אדם  אם  כלומר,  מאליה.  נעשית  המלאכה  ֵיָעֶׂשה! 
שהוא זה שעושה באמת, הוא לא יסיים לעולם את מלאכתו, 
אבל אם הוא מבין שמישהו אחר עושה בשבילו אז הוא רגוע 

והכל נראה אחרת.
ולפעמים הכל  וזורם  יודעים שלפעמים הכל מצליח  כולנו 
ונעצר. לכל דבר בחיים צריך שתהייה סייעתא דשמיא  תקוע 
ואז  בדבר  ברכה  שתשרה  וצריך  מהשמיים.  עזרה  כלומר   -
ההצלחה בטוחה, ואם אין ברכה אפילו דברים פשוטים קשה 

לבצע.
השבת היא מקור הברכה, כמו שאומרים בפיוט לכה דודי: 
כסף  לכן,  הברכה".  מקור  היא  כי  ונלכה  לכו  שבת  "לקראת 

שמרוויחים בשבת אין בו ברכה!
לפני שנים למד אצלי יהודי שחזר בתשובה והיה נהג מונית. 
הוא סיפר לי שכשהיה עובד בשבת הוא היה מרוויח אלפים... 
אגורה  לו  נשאר  לא  מספר  הוא  שבת,  שומר  כשהוא  היום 
הצליח  לא  הוא  דירה  ואפילו  לו  שהיו  כסף  כמויות  מאותם 

לקנות בכסף הזה ונשאר לגור בשכירות.
ומהו הרעיון של שבת? כל השבוע האדם הוא ֶעֶבד! עבד 
לבישולים,  עבד  לטלפונים,  עבד  לניקיונות,  עבד  למשכנתא, 
עבד לפרנסה... יום אחד הוא עוזב את הכל מתרחץ, מתבשם, 
לובש בגדים של חתונה ונשאר בבית כאשר הכל מוכן ומזומן 
מבעוד יום. מנתק עצמו מכל סערות השבוע, מתרכז באשתו 
והילדים ובמה שקורה בבית. מתנתק מהטלפון, החדשות, וכל 

הדברים המטרידים ומתחיל להרגיש אחרת.
בשבת לא מדליקים אור, לא מבשלים, ולא עושים מלאכה. 
כי מלך לא מדליק אור כשנכנס, ומכבה כשיוצא, הכל נעשה 
אינה  ומבשלת  שעומדת  מלכה  כי  מבשלים  לא  אוטומט. 

מלכה! לא עושים מלאכה כי בני מלכים הם לא עבדים...
אלא הכל מוכן ועשוי קודם השבת ומה שנשאר זה להנות 

ולהתעלות מהשבת שנתן לנו הקב"ה.

לפני החתונה אנחנו שחקנים!
עלינו לדעת שהתנהגויות ומעשים שראינו לפני החתונה, לא 
תמיד נפגוש אחר כך. כולנו יודעים מראש שבשעת הפגישות 
הכל משחק, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם. אנחנו דור 
אך  מאד.   לנו  חשובים  ה'פוזה'  מחיצוניות.  מאד  שמתרשם 

עלינו לדעת שגם זה שוחד. 
היא חושבת בלבה: איך הוא יפה... הוא כזה חתיך...  ָשַאְלת 
ֶאת ָעְצֶמך - מה יש בראש של החתיך הזה? מה מסתתר מאחורי 
המעטפה היפה הזאת? הוא חושב לעצמו: היא כל כך יפה... 
עזוב את היופי, מה עם האופי של אותה יפה? בדקת אם היא 

מתאימה לך לחיים?... 

בפגישות, הוא הקפיד על ההופעה שלו ואמר לה מילים של 
'להלוך  לבית הקפה?...  עמדי  להלוך  מעוניינת  האינך  שבת: 
עמדי...', היא היתה בטוחה שהוא אקדמאי... אחרי החתונה 

היא גילתה שהוא לא סיים בית ספר יסודי...
את  מסתיר  הבחור  החתונה  לפני  למה  שאלתי,  בהרצאות 
הפנים במסכה, והיא מכסה את 'הגיבנת', והם מדברים במילים 

יפות: מאמי, באבי, אתה זורם, את זורמת...  
מגלה  והיא  המסכה,  את  קורע  הוא  החתונה...  ואחרי 
אחרי  יפים  נשאר  שלא  למה  הנה...  לו:  ואומרת  הגיבנת  את 

החתונה כמו שהיינו לפני?! 
יותר.  טובה  להיכרות  בהכרח  מוביל  לא  פגישות  ריבוי 
לא  עדיין  שנים,  מספר  של  יציאה  שאחרי  קורה  לפעמים 

מכירים אחד את השני אפילו בדברים בסיסיים ביותר. 
לחתוך  רוצים  דבר  של  ובסופו  רב  זמן  במשך  כשיוצאים 
אומר  והרגש  כן,   - אומר  מאד. השכל  הדבר קשה  ולהיפרד, 

- לא. 
ושוב  נפרדים,  ושוב  להיפגש,  חוזרים  הם  פעמים  הרבה 
להיפרד  עוברות...  השנים  ובינתיים  חלילה,  וחוזר  חוזרים, 
מתאים,  לא  שזה  להם  ברור   - להתחתן  להם,  קשה   - לגמרי 

ושניהם סובלים. 
זאת ועוד, לפעמים קורה שבני זוג מחליטים להתחתן לאו 
'איך  של  המחשבה  בגלל  אלא  מתאימים  שהם  בגלל  דווקא 
סוף  וכשסוף  התרגלנו?'.  כבר  הרי  בלעדיו,  להסתדר  אוכל 
הם נפרדים, הלבבות שלהם שבורים, יש הרבה בכיות... והם 

נשארים עם צלקות. 
מהקשר  ולהבריא  להשתקם  רב  זמן  לוקח  מהם  אחד  לכל 

הקודם, כדי לפתוח קשר חדש ובריא ללא השוואות. נמצאנו 
למדים שקשר ממושך לפעמים הופך להיות סוג של עונש.

גיל ההתבגרות חלק ח'
גיל  למשבר  שהסימפטומים  למדנו  הקודם  במאמר 
ונמשיך לתת  בין מצב למצב.  זה שינוים חריפים  ההתבגרות 

עוד מספר דוגמאות:
● חוסר ביטחון עודף ביטחון

בעצמו,  ביטחון  בחוסר  במתבגר  להבחין  נוכל  לפעמים 
דברים  לשעות  מפחד  או  עושה.  שהוא  במה  בטוח  לא  הוא 
לא  והוא  חזקה  משענת  לו  אין  ההחלטות  בקבלת  מסוימים. 

מוחלט במעשיו. 
מצד שני הוא רוצה להוכיח את עצמו ולהראות כולם שהוא 
מסוגל לעשות הכל, ושאף אחד לא יגיד לו מה לעשות כי הוא 

"יודע" בדיוק מה לעשות.
● מחפש זהות חיקוי

פעם אחת הוא מחפש את הזהות שלו לדעת מיהו ומהו וגם 
שני-  ומצד  שלו  האישיות  ואת  שלו  האמת  את  לעצב  רוצה 
מחקה כמו תוכי את השכנים. הוא רוצה להרגיש מיוחד אבל 

הוא מעתיק בדיוק את ההתנהגויות של החברים.
● מתבייש בהורים / זקוק להורים 

תופעה נוספת ישנה בגיל ההתבגרות והיא הבושה מההורים. 
אמא לא תקנה לי, אני יודע לבד... או אני לא אלך ברחוב עם 

אמא – מה אני תינוק?... אל תנשקו אותי אני לא ילד... 
ומצד שני הוא זקוק לחום ואהבה מאימא ואבא כמו תינוק. 
בא להתרפק, מתחנחן מדבר קצת בצורה ילדותית ומתחנף.                               

בגדי כהונה. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

"
"

שולחן שבת. צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

הוא סיפר לי שכשהיה עובד בשבת הוא היה מרוויח אלפים... היום כשהוא שומר שבת, הוא 
מספר לא נשאר לו אגורה מאותם כמויות כסף שהיו לו ואפילו דירה הוא לא הצליח לקנות 

בכסף הזה ונשאר לגור בשכירות
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

הגעלת כלים 
חלק א' - יסודות ההלכה

המקור בתורה:
הוא  כלים  להגעלת  בתורה  המקור 
מדיין.  מלחמת  בסיפור  ל"א  בבמדבר 
ישראל,  בני  בניצחון  שהסתיימה  במלחמה 
נלקח מהמדיינים שלל רב, בין היתר נלקחו 
כשלל כלי אוכל. התורה מצווה לבני ישראל 
לפני  כשלל,  שנלקחו  הכלים  את  להכשיר 
אלו  שבכלים  מפני  מאכלים,  בהם  שיבשלו 
בישלו המדיינים מאכלים שאינם כשרים על 

פי דיני התורה.
ַהּכֵהן  ֶאְלָעָזר  "ויאֶמר  בכתוב:  נאמר  וכך 
ת  ְלָחָמה. זאת ֻחקַּ ִאים ַלמִּ ָבא ַהבָּ ֶאל ַאְנשֵׁי ַהצָּ
ֶאת  ֶסף  ַהכָּ ְוֶאת  ָהב  ַהזָּ ֶאת  ַאְך  ַהּתֹוָרה… 
ִדיל ְוֶאת ָהעוָפֶרת.  ְרֶזל ֶאת ַהבְּ חשֶׁת ֶאת ַהבַּ ַהנְּ
ָבֵאׁש  ֲעִבירּו  תַּ ָבֵאׁש  ָיבוא  ֲאשֶׁר  ָבר  דָּ ל  כָּ
ֲעִבירּו  תַּ ֵאׁש  בָּ ָיבא  לא  ֲאשֶׁר  ְוכל  ְוָטֵהר… 

ִים”. ]במדבר ל”א[ ַבמָּ
 

בליעה:
לאחר  גם  כלשהו,  מאכל  בו  שבושל  כלי 
מהאוכל  בו  יוותר  ולא  כראוי  שינקוהו 
מאומה, דפנות הכלי בלעו את טעם המאכל 
שהתבשל בו. כגון: בשר שאינו כשר שבושל 
בסיר, אף שהסיר הינו חלק וקשה ואינו עשוי 
מחומר סופג, בכל אופן דופנותיו בולעות את 
וכשיבואו  בו.  שהתבשל  הטרף  הבשר  טעם 
לבשל לאחר מכן בסיר זה בשר כשר, הטעם 
הטרף  הבשר  של  הקודם  מהבישול  שנבלע 
וייספג  ויחזור  הבישול,  חום  ידי  על  ייפלט 
ויאסור  בסיר,  כעת  שמתבשל  הכשר  בבשר 
את הבשר הכשר, שיהפך לטרף גם הוא. או 
טעם  את  בולע  הסיר  חלב,  בו  שבושל  סיר 
החלב וכאשר יבואו אחר כך לבשל בו בשר, 
טעם החלב הבלוע בדפנות הסיר, ייפלטו אל 

הבשר.

סדר ההכשרה:
כבולעו כך פולטו:

פולטו”.  כך  “כבולעו  כי  קובעת  ההלכה 
את  הכלי  בלע  בא  הדרך  באותה  כלומר 

הטעם. כך גם יפלוט אותו.
כגון: כלי בישול שבלעו טעם איסור  על 
בשר  כגון  מים,  ידי  על  ולא  האש  כוח  ידי 
כשהוא  או  האסכלה  גבי  על  שנצלה  טרף 
טעם  את  בלע  השיפוד  הרי  בשיפוד,  תחוב 
הבשר לא על ידי נוזלים, אלא על ידי הבשר 
שנגע ישירות בשיפוד והתחמם בכוח האש, 
תהיה  האסכלה  או  השיפוד  של  הכשרתם 
באותה הצורה בה בלעו – והיא חימום באש 
עד שיאדים ויהיו ניצוצות ניתזים. זאת נלמד 
ָבר ֲאשֶׁר ָיבוא ָבֵאׁש  ל דָּ ממילות הפסוק:  "כָּ

ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר" תַּ
המאכלים  את  בהם  שבישלו  כלים  ואילו 
האסורים על ידי נוזלים, כגון מרק בשר, או 
בישול,  של  זה  בסוג  וכדומה,  ברוטב  בשר 
נעשתה  האיסור  טעם  את  הסיר  בליעת 
באמצעות הנוזלים הרותחים, לכן ההכשרה 
טעם  את  הכלי  מתוך  להפליט  שתפקידה 
במים  הסיר  טבילת  ידי  על  תהיה  האיסור, 
רותחים. זאת לומדים ממילות הפסוק: "ְוכל 

ִים" ֲעִבירּו ַבמָּ ֵאׁש תַּ ֲאשֶׁר לא ָיבא בָּ
 

משמעות המושג הגעלה:
משמעות המילה ‘הגעלה’ היא הניגוד של 
כלים  הגעלת  ‘פליטה’.  ופירושו  ‘בליעה’ 
הבלוע.  החמץ  טעם  הפלטת   – משמעותה 
“פירוש,  ג[  ]תנ”א  הרמ”א:  שכותב  כפי 

הפלטה – שהכלים פולטים האיסור שבהם.

מאמר זה הוא הראשון בסדרה ובכל מקרה 
בלבד.  לידיעה  אלא  למעשה  הלכה  אינו 
וכבר כתב בשולחן ערוך הרב: “ולפי שרבו 
הכול  ואין  הגעלה  מאד הדקדוקים בהלכות 
בקיאין בהם, לפיכך ראוי ונכון שבעל תורה 
הבקי בהלכות הגעלה הוא יגעיל את הכלים 

ולא כמו שנוהגין עכשיו” 

הגעלת כלים. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

אחד הכלים החשובים כיום שניתן לאבחן 
באמצעות  הוא  הילדים  אצל  וכעסים  קשיים 
מותשים,  לעיתים  מרגישים  כולנו  ציורים. 
ממורמרים, עצבניים, עצובים או סתם חסרי 
יכולים  פעם  מידי  חיינו.  ממהלך  סיפוק 
טוב,  חבר  עם  קפה  כוס  על  שיחנו  להסיח 
להחליט שמגיע לנו חופש ולנוח מעט, למלא 
ולמולל  שניה  לעצור  אפילו  או  מצברים 

תפילה מעומק לב.
לא  המקרים  ברב  הקטן,  הילד  לעומתנו 
יודע איך להסביר לנו שהוא מותש מביה"ס, 
מאד  לו  שקשה  נפשי,  עומס  עליו  שיש 
כך  כל  מרגיש  שהוא  או  חברתית  מבחינה 
לא אהוב, אז במקרה הטוב הוא בועט, צועק 
הפחות  ובמקרה  החוצה,  הכעס  את  ומוציא 

טוב הוא שותק ומסתגר בעצמו. 
הצבעים,  עם  ההתעסקות  הציור,  עצם 
והבעת  הכתיבה  כלי  על  הלחץ  הפעלת 
הפורקן על הדף נותנים לילד אפשרות לבטא 
שסתום  מה  הדף,  על  מילים  ללא  עצמו  את 
המאבחן,  אצל  חיים  ומקבל  הולך  לילד 
תחושותיו  את  מודע  לא  באופן  חושף  הילד 
ביטוי  נותן  והוא  טבעי,  באופן  והרגשותיו 

לכל מה שעל הלב  ומעבר לכך.
ציורי הילדים למעשה פותחים צוהר להבין 
את עולמו הפנימי של הילד, דרך הציור ניתן 
שמגיעים  תכנים  ולקבל  המודע  את  לעקוף 

מתת המודע של הילד.
ושל  הסביבה  של  השפעה  שישנה  כמובן 
תכנים אליהם נחשף הילד שבאים לידי ביטוי 
מציור  נבהלה  שגננת  קרה  פעם  לא  בציור, 
והזעיקה לשווא אנשי מקצוע מתוך מחשבה 

שהילד עבר התעללות.
אין להסיק מסקנות מציור אחד ויש לערוך 
סדרת אבחונים על מנת שהגרפולוג המנוסה 

יגיע למסקנה הנכונה. 

שהגיע   9 בת  ילדה  של  הוא  הנ"ל  הציור 
אליי לאבחון בעקבות מצב נפשי קשה לאחר 
גירושין מסובכים מאד. היא נתבקשה לצייר 
חוזרים  ניסיונות  לאחר  משפחתה,  של  ציור 
והשליכה  הדף  את  קימטה  היא  ונשנים 
לרצפה. התכנים שהציפו אותה בזמן שרצתה 
הייתה  לא  שהיא  חזקים  כך  כל  היו  לצייר 

מסוגלת להתגבר עליהם. 
אפשרות  לילד  לתת  צריך  כזה  במצב 
ובו  אותו  שמציפים  התכנים  את  להוציא 
זמנית לחוש מוגן. אז ביקשתי ממנה שתצייר 
חיות  של  כמשפחה  שלה  המשפחה  את  לי 
חושפת  שהיא  מרגישה  לא  היא  הזה  באופן 

את המשפחה שלה.
עכברים  של  משפחה  לצייר  בחרה  היא 
מסוכן  דבריה  לפי  בביוב,  לגור  שבחרו 
מתחת  להתחבא  צריך  לכן  בחוץ  לגור  מאד 
לאדמה, הילדה מספרת לנו את החרדה שיש 
לה, העולם בחוץ מפחיד ומאיים, הקרקע לא 
מעיד  הוא  גם  הגבוה  הקוצני  הדשא  יציבה, 
על פחד מהחברה, יש אלמנטים רבים שבאים 
לידי ביטוי בציור וקצרה היריעה להכיל )נו, 
מאשרים לי רק חצי דף( אך היכולת של הילד 
באמצעות  דווקא  שלו  הפחדים  את  לחשוף 
את  לנו  לספר  מוגנת  לו תחושה  נותנת  ציור 
מה שעובר עליו מבלי להרגיש מאוים, נותנת 
לו במה להוציא כאב וכעס ומאידך מטמיעה 

בו ניצנים לתהליך ריפוי.
אנחנו כהורים צריכים להנגיש לילד כלים 
עצמו  את  להביע  האפשרות  את  לו  לתת 
בתהליך היצירה, גם בלי להבין את משמעות 
רחב  למגוון  להיחשף  לו  לאפשר  הציור, 
פעם  מידי  לגוון  וגואש,  צבעים  טושים  של 
את גודל הדף ולמי שיש פיסת קיר להקצות 

לטובת העניין תבוא עליו הברכה.

סודות

ציור - דרך בריאה לשחרר לחצים

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 
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קומיקס בהמשכים
ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

מצאו 10 הבדלים 
בין התמונות!
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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"

7

4 3

58

1

6

2

נוסיף פרטים בפנים ונצייר 
את כוס החלב

נצייר ידית לכוס ולחלב 
נצייר ריסים לשון וקווי חיוך

נסיים עם הכוס  ונוסיף 
חורים בגבינה צהובה

כעת נצייר את הפרטים 
האחרונים וסיימנו

חלבי

נתחיל בציור 
כד החלב

נוסיף את שקית החלב 
ומשולש לגבינה צהובה

נמשיך את הגבינה 
צהובה ועיניים

נצייר אישונים בעיניים אף 
פה וידית לכד 
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

השדכנית  על  דובר  למענה"  "ממתינה  הקודמת  בכתבה 
אך  תשובות,  עם  לחזור  מתבקשים   אליה,  שהפונים 
מתמהמהים מסיבות שונות, ושבעצם שידוך לא יכול לזרום 

אם אין בו הדדיות, עניין או עקביות. 
אם יש בשידוך צד השדכן וצד ההורים, חשוב לתת הפעם את 
הדברים  את  לאזן  כדי  עצמם,  למשודכים  או  להורים  הבמה 

ולשמוע את הצד השני.
השאלה  לילדיהם.  הצעות  הזמן  כל  מחפשים  רבים  הורים 
שלי היא, מה הבעיה למצוא שדכן או שדכנית, יש הרבה בכל 

ריכוז חרדי? 
התשובות מגוונות:

אין מספיק שדכניות / השדכניות שאני מכירה, אינן נותנות 
לא  הן   / אחרות  מחפשת  אני  מהן,  לי  נמאס   / ראוי  מענה 
 / עלי  ניסויים  עושות  סתם  מתאימים,  שידוכים  לי  מציעות 

מכריחות אותי ללכת על מה שאני לא רוצה וכהנה וכהנה. 

השדכנית  נמצאה  לא  ואם  המתמשך?  התיסכול  למה 
המוצלחת במקום מגוריכם, למה שמי שתמצאו במקום אחר, 

תהיה יותר מוצלחת?

אפשר להעלות כאן כמה השערות

1. שדכנות זה מקצוע לכל דבר. רוב השדכניות וגם המוצלחות 
פשוט  אלא  כמקצוע,  זאת  למדו  לא  רבים,  שידוכים  שעשו 
השתמשו באינטואיציה שלהן והצליחו. הדעה הרווחת היא 
שאפשר להיות שדכנית בלי הכשרה. אפשר גם להיות אמא 
של  הגב  על  השאלה  אך  מורה,  )ברעיון(  וגם  הכשרה.  בלי 
עצמאות  גם  צריך  ברור שלכל מקצוע  נרכשת ההכשרה.  מי 
מחשבתית, והלימודים, לא תמיד מספקים. לעומתם, הנסיון 
מוכח  הכשרה.  גם  צריך  שלנו  בדור  עדין,  ידע.  הרבה  נותן 

מהשטח.

לשעות  כתחביב  זאת  לוקחת  השדכנית  רבים,  במקרים   .2
הפנאי, והיא בנוסף גם מנהלת בית ואולי גם עובדת עבודה 
פנויה,  היא  תמיד  לא  זו,  מסיבה  אחר.  במקום  מסודרת 
וההורים שמחפשים מענה מרגישים על גבם את "קראתי ואין 
עונה" אז איך בעצם מתקדמים? מה יהיה גורל השידוך אם 
לעזוב את השידוך? לתת אותו למישהי  זמן?  אין  לשדכנית 

אחרת? לא הוגן! ולמי ישולמו דמי השידוך?

והיא  בחורים   3 לה  יש  מאגרים.  לשדכנית  אין  לפעמים,   .3
מציעה אותם ל-50 בנות. הבנות מרגישות בכך )ולצערנו, יש 
גם בנות שמעבירות את השמות לחברותיהן( ומבינות ש"אל 

זאת, אין מה לפנות".

מתחילה  והשדכנית  בשבילי"  לא  "זה  אומרת  שהבת  יש   .4
להטיף לה מוסר. ואז הבת אומרת, לא ביקשתי מוסר, ביקשתי 

שידוך. מספיק מטיפים לי שאני בררנית.

5. קורה גם שהשדכנית מנסה לנתח עם הבחורה אותה עצמה. 
חיפשתי  מבינה.  אינני  ואומרת,  מתרגזת  באמת  היא  ואז 

שדכנית והגעתי לחצי פסיכולוגית?

כמו  כמעט  זה  המתאימה,  לשדכנית  שלהגיע  אומרת  הייתי 
צריכה  היא  מתאימה  היא  אם  המתאים.  לשידוך  להגיע 
לבדוק  מחפשת,  היא  מה  לקלוט  הפונה,  את  להבין  יכולות 
לכוון  ובגדול,  מדוברים,  של  כזו  קבוצה  במאגר  לה  יש  אם 
לנקודת הצורך הרגשי של מי שפנו. כי יתכן שהאדם שהיא 
תחשוב עליו יתאים בכל המובנים חוץ מבדבר החשוב ביותר 
זמינה,  ותמיד  להיות תמיד אדיבה  ובנוסף עליה  למחפשים. 
ולא  פסיכולוגית  לא  שדכנית,  הוא  שלה  שהמקצוע  ולדעת 
משכינת שלום בין ההורים לבין עצמם, וגם לא יועצת הבנק 
שלה,  היכולות  גבולות  את  לדעת  אחרות  במילים  שלהם. 
תמיד  לה  קל  יותר  כשהיא מדברת,  הישר  ולהשתמש בשכל 
ניתן לה את  לפעול מאשר לעצור את עצמה ולהימנע. בואו 

הצ'אנס.

הצד השני 
של המטבע 

 

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

טעים במטבח

חומרים )עבור מנה(:
2 ביצים

חופן קוביות פלפל אדום )גמבה(
כף בצל ירוק קצוץ

כף פטרוזיליה קצוצה
50 גרם תפו"א מבושל ומגורד בפומפיה.

*מומלץ להוסיף מעט חריפות למנה ע"י הוספה 
של אריסה/טבסקו/ צ'ילי גרוס(

1 טורטיה )עדיפות לקוטר 20(
כף אבוקדו

כף גבינה בולגרית מגורדת
מרכיבים למטבל הסלסה:

125 גרם פלפל קלוי
25 גרם בצל קצוץ

5 גרם ום כתוב
קורט סוכר

10 גרם פטרוזיליה קצוצה
מלח ופלפל לפי הטעם

כף שמן זית
אופן הכנת הרול:

  מערבבים את הביצים בקערה

  מוסיפים את הקוביות גמבה, בצל ירוק, 

פטרוזיליה, תפו"א מגורד ומערבבים לבלילה 
אחידה.

 מחממים ומשמנים מחבת ושופכים את כל 

הבלילה למחבת.
 מצמידים את הטורטיה לבלילה במחבת.

5. לאחר מספר דקות הופכים ומבשלים את הצד 
השני

 מורחים במרכז הרול אבוקדו ומפזרים את 

הגבנה הבולגרית
 מגלגלים  וחוצים

 הוראות הכנת המטבל:
 מערבבים את כל המרכיבים יחד בקערה

 מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.

החומרים:
חומרים ל-4 מנות:

 1/4 כוס שמן קנולה
 1 פלפל צ'ילי פרוס

 10 שיני שום כתושות
 נקניקיות מרגז )לא חובה(

 8 עגבניות פרוסות
כף גדושה פפריקה מתוקה

מלח, שבבי צ'ילי 
 6 ביצים

אופן ההכנה:
 במחבת חמה מחממים שמן קנולה. מוסיפים פרוסות צ'ילי ומטגנים.
 מוסיפים את נקניקיית המרגז ומטגנים מספר דקות. מוסיפים שום 

ומטגנים כדקה.
 מוסיפים את העגבניות ומלח, מביאים לבעבוע וממשיכים לבשל על אש 

נמוכה עד שהעגבניות מתרככות.
  מתבלים בפפריקה ומערבבים.

  שוברים את הביצים ומבשלים מספר דקות עד שהן מוכנות.
  מגישים טרי עם כיכר לחם

שיטת השקשוקה

רול ספרדי

ידוע כי חשוב שארוחת הבוקר תכלול את כל אבות המזון, זוהי הארוחה החשובה ביותר ביום ובכל מדינה נהוג לאכול בה דברים שונים 
בהתאם למסורת  רשת קפה גרג מעניקה גוון בניחוח ספרדי לארוחת הבוקר שלך עם מתכון למנת הרול הספרדי שלה

השקשוקה הפכה מזמן לשם נרדף לארוחת בוקר ישראלית, אבל במקור שקשוקה הינה תבשיל ירקות מתובלים בשום טרי, עם בשר 
עיזים בתוספת ביצים קשות. שמה המוזר נגזר ככל הנראה בשל שורשי השום הצעיר הארוכים המדמים זקן תיש או אולי בשל בשר 
העיזים שהיה מרכיב עקרי בתבשיל  לאחר שנים ועם גילוי תרומתם החשובה של העגבניות והפלפלים לתבשיל, נדחק הבשר מן 
התבשיל לטובת הירקות האדומים ונשאר דומה לגרסה אותה אנו מכירים - אדום, חריף וממכר  חשוב לדעת כי שקשוקה מגישים 
במחבת בו היא בושלה לצד טחינה לימונית, בצל ירוק וצנוניות, לחם טרי, חלה או בגט  ליין שלם של מחבתות שקשוקה אישיות 
בשלל צבעים וגדלים של מותג ONTOP משיקים ברשת הום סנטר, ומציעים מתכון מנצח לשקשוקה  השקשוקה תמיד מצליחה 

לחבר אותנו לטעמים של פעם ולהזכיר לנו שיש אוכל ישראלי משובח, שהוא שלנו והוא הכי טעים שיש
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בלי לחץ
שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

המן,  ואוזני  והתחפושות,  פורים  של  בטרפת  היינו  אחד  רגע 
ומשלוחי מנות. והנה הלחץ החדש. פסח בפתח ואיתו מגיעים 
כל הדילמות, לארח או להתארח. ואם לארח, כמה ולמה, ואיך 

מבשלים כמויות. ובכלל שבוע שלם כל המשפחה בבית. 

לחץץץץ
 

אז זהו. שהשבוע כשביקרנו בחנות בתלפיות של סולתם רדד, 
קפץ לי מול העיניים סיר לחץ ענק של 26 ליטר.

בבוקר קמים מוקדם, מכניסים לסיר הלחץ בשר בקר גדול, עם 
ירקות ותפוחי אדמה, מפעילים את סיר הלחץ בתוך זמן קצר 

הארוחה מוכנה ואפשר לצאת לדרך. 

רבים אינם יודעים את יתרונות הבישול בסיר לחץ או נמנעים 
מהשימוש בו מתוך פחד, שפשוט הפך למיתוס. בעבר אכן סיר 
סירי  והיום  שנים  חלפו  וידידותי,  בטיחותי  פחות  היה  הלחץ 
ובעיקר  טעים  לבשל  נהדרת  דרך  לכם  והרי  בטוחים  הלחץ 

במהירות.
 

כשמפעילים את סיר הלחץ האדים  שבתוכו שהופכים לקיטור, 
בתהליך שמעלה משמעותית את הטמפרטורה. בזמן הבישול 
והחיצוניים  הפנימיים  התבשיל  חלקי  לכל  חודר   הקיטור 
ומרכך את המרכיבים במהירות, מהלך שמקצר בשני  ומפרק 
שליש ואף יותר את משך הבישול. סיר הלחץ עצמו הוא סיר 
ושסתום  אדים  לשחרור  בווסת  שמצויד  מכסה,  עם  בישול 
באמצעות  הסיר  דפנות  על  נלחץ  או  מתברג  המכסה  בטחון. 
הסיר  דפנות  מוחלטת.  לאטימה  גומי  וטבעת  מיוחד  מנגנון 
עבות ועמידות בלחץ. מנגנוני הביטחון לא יאפשרו לפתוח את 

הסיר בעודו שרוי בלחץ.
 

למה לבשל בסיר לחץ?
יותר מבסיר רגיל.  זמן- תבשילים רבים יתבשל ב-80% מהר 
יתבשלו ברבע שעה במקום שעה  למשל, שעועית או חומוס 
וחצי, צלי בשר או עוף הודו, בחצי שעה במקום שעתיים בסיר 

רגיל.
חיסכון- חסכון בחשמל אם מדובר בכיריים חשמליות וגם בגז.
בריאות- בסיר לחץ הויטמינים לא מספיקים להיעלם, הירקות 
בריא  התבשיל  ובעיקר  המקורי  צבעם  על  לשמור  מצליחים 

יותר בגלל בישול קצר יחסית.
 

ויש גם הוראות בטיחות:
 קנו במקום ידוע מחברה ידועה 

 חשוב שיהיה לסיר הלחץ תו תקן של מכון התקנים. אחריות 

ווסת או שסתום לפני  גומיה,  תו התקן כוללת: חלקי חילוף, 
שאתם מפעילים תקראו היטב את ההוראות.

 תציצו בתוך הסיר בדופן הפנימית מסומן מקסימום, אנא אל 

תמלאו את הסיר מעבר לסימון המקסימום.
שמביאים  אחרי  ונועלים  מכסה  ללא  ההכנה  את  מתחילים   

לרתיחה להמשך הבישול. 
 כשיש צורך לפתוח את המכסה בזמן הבישול, או כדי להציץ 

שרוצים  בגלל  ואם  האוכל,  של  המוכנות  רמת  תא  ולבדוק 
להוסיף ירקות וכדומי, אין בעיה, רק חייבים לשחרר את הלחץ 

מהסיר קודם.
לזכור שלפני פתיחת מכסה הסיר חובה לשחרר את  חובה   

הלחץ, כבו את האש והמתינו שהלחץ ירד, ואז תשחררו את 
האדים.

לנו  יפיפיים כאלה שעושים  ליינים  ברשת סולתם רדד מבחר 
ולהקשיב למוזיקה שעל שיש המטבח.   חשק לעזוב את הכל 

כמי שפחדה להשתמש בסיר לחץ והשתחררה מהפחד הזה.
אני יכולה לספר בוודאות שאני לא מסוגלת אפילו לחשוב על 

פסח בלי סירי לחץ.
מי אמר לי שאני לחוצה?

טעים במטבח

השפית עמית דונסקוי למותג קלית גת, מציעה מתכון 
נפלא וחגיגי לארוחה חגיגית  הערמונים בשילוב הסילאן 

הטבעי מוסיפים טעם מתקתק ומעודן לשוקי העוף 

מצרכים: )מנה אחת(
2. פרוסות לחם בריוש בעובי של 2 ס"מ 

1 כף חמאה ממוסת 
1/2 כוס שמנת מתוקה 

1/4 כוס חלב 
2 כפות סוכר חום 

2 ביצים 

אופן הכנה:
  מערבבים בקערה את החמאה, שמנת, 

חלב, סוכר חום והביצים 
 טובלים את פרוסות בריוש בבלילה 

ומטגן משני צדדים עד להשחמה של 
הפרנץ' טוסט. 

המלצת הגשה: רצוי להגיש עם סלט 
פירות, שמנת חמוצה, ריבה ואבקת סוכר. 

שוקי עוף בסילאן טבעי וערמונים

6 מנות | קל להכנה | זמן הכנה 
כולל: 5 דקות | מנה ראשונה | 
פרווה | צמחוני | ללא לקטוז | 

ללא גלוטן | טבעוני

מצרכים ל- 8 מנות:
1 שקית גרגירי חומוס מבושלים 

טעם הטבע
1/2 כוס טחינה גולמית, עדיף 

משומשום מלא
כפית כמון

1/2 כפית מלח
2 כפות שמן זית
מיץ מחצי לימון

1/2 כוס מים -  אופציונלי 
)הסבר בשלבי הכנה(

אופן הכנה:
  מכניסים את כל המצרכים 

לבלנדר, כולל נוזלי החומוס, 
וטוחנים היטב.

  המרקם צריך להיות כמו 

טחינה סמיכה. אם המרקם 
שלכם סמיך מדי ואתם אוהבים 

את החומוס דליל יותר, מוסיפים 
עוד 1/2 כוס מים.

  שומרים בקופסה סגורה 

במקרר עד 3 ימים.

הערות חשובות:
  מומלץ להגיש את החומוס 

עם גרגירי חומוס מעל, שמן 
זית ופפריקה. גם פטרוזליה 

משתדכת מעולה לממרח הזה.
  ככל שתוסיפו יותר טחינה 

יצא לכם טעם שמזכיר את 
החומוס מהמסעדות.

  שימו לב שהמרקם של 

החומוס מסמיך אחרי הקירור 
אז מומלץ להכין את החומוס 
במרקם מעט נוזלי יותר ממה 

שאתם אוהבים.

ממרח חומוס בקלי קלות

רק 5 דקות ויש לכם ממרח חומוס מושלם,  בדיוק בטעם 
ובמרקם שאתם בוחרים   רק לשים את המצרכים 

בבלנדר ולטחון

פראנץ טוסט

החשובה  הארוחה  היא  הבוקר  ארוחת  כי  ידוע 
למהלך  האנרגיה  את  מעניקה  היא  ביום  ביותר 
 רשת קפה  היום על כן חשוב שתהיה מזינה 
ביגה מפנקת אתכם במתכון פרנץ טוסט מתוק 
המתכון    בחיוך  היום  את  לפתוח  במיוחד 
פשוט וקל  להכנה כך שניתן לשתף את הילדים 

בהכנה ולעשות בוקר יצירתי 

חומרים ל-8 מנות:
8 שוקי עוף

למרינדה:
1/2 כוס סילאן תמרים טבעי ללא 

תוספת סוכר
3 כפות רוטב סויה

3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
1 כף פפריקה

1 כף שמן
1/4 כוס מים

1 כף סוכר חום
1 כפית חרדל

לאפייה:
3 פלפל צ'ילי טרי אדום או צהוב

6 שיני שום שלמות
2 שקיות ערמונים קלופים של 

קליית גת

אופן ההכנה:
  מניחים את שוקי העוף בתבנית 

אפייה לתנור.
  מערבבים היטב את כל 

החומרים למרינדה עד לקבלת 
בלילה אחידה. יוצקים את 

המרינדה מעל לשוקי העוף 
ומורחים היטב כך שהשוקיים יהיו 

מצופות לגמרי מכל הצדדים. 
מוסיפים לתבנית את שיני השום, 

הפלפלים והערמונים.
  אופים בתנור בחום של 

180 מעלות במשך כשעה, עד 
להשחמה. מומלץ לסובב את 
השוקיים בתבנית ובעזרת כף 

לצקת מעט מהרוטב על הערמונים 
כך שישחימו היטב. 

  הגשה: מומלץ להגיש חם עם 

אורז ליד.
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זה התחיל כשבני היה בן שבע.
יום אחד דודיק הלפרין הביא לכיתה שוקולד, אבל לא סתם 
שוקולד, דודיק סיפר שדוד שלו הביא לו את השוקולד הזה 
מ"ארץ בלגיה", שם, ככל הנראה, חוצבים את השוקולדים 
הכי טעימים מההרים הגבוהים האלה שמצוירים על העטיפה.
בני התבונן בעיניים נוצצות על החבילה שדודיק החזיק 

ובכל הכנות - הוא רצה גם.
כלומר, מדובר פה בשוקולד שחוצב מההרים של ארץ-

בלגיה, שגם ככה ידועה בשוקולדים הטעימים שלה, אז בני 
הרגיש שהוא רוצה גם.

דודיק, שהיה ילד מאד נחמד בזמנו )לפני שהפך להיות 
עורך-דין(, חילק חתיכות קטנות מאד לכל החברים הכי טובים 
שלו, גם בני היה בתוכם, אז גם בני קיבל, אבל בזמן שהוא 
אכל את החתיכה הקטנה בתיאבון רב, הוא פזל לכיוונו של 
דודיק שהחזיק עדיין בנתח גדול ביותר של שוקולד, והרגיש 
מעין נקישה עמומה בירכתי ראשו, נקישה שמאותו יום רק 

הלכה והתגברה מיום ליום.
בעקבות אותה נקישה עמומה, בני החליט שיום אחד גם 
הוא ייסע בעצמו לארץ בלגיה להביא משם מלא-מלא שוקולד 

מההר ההוא בכמות כזו שלעולם לא תיגמר.
המחשבה הבלתי-גמורה הזו, כמובן החזיקה במשך יומיים 
בלבד ולאחר מכן נשכחה בתוך מוחו הילדותי של בני, אבל 

הנקישה הקטנה, היא נשארה.



בני גדל והפך לנער, נער שמודע לעולם שמסביבו על שלל 
צבעיו וצליליו. 

היו לו עיניים שקלטו רק מכוניות יוקרתיות ומסעדות גורמה, 
לא הייתה כמעט פרסומת של מוצר יוקרתי שעינו פספסה, 

ופרסומות היו גם היו, הן מלאו כל. 
בשלב זה הוא עדיין לא טעם כלום מהסעודה הגדולה הזו, 
אבל הוא התחיל לקלוט שאלה שמוזמנים אליה, הם אנשים 
שלבושים במיטב המחלצות, מדיפים בושם, ומריחים מכסף 

באופן כללי.
"אנשים  נקראים  לאוזנו שאנשים אלו  גונבה  שמועה 
עשירים", קרי-בעלי אמצעים, כלומר כאלה שיש להם הרבה 
הרבה כסף, אותו מוצר שבו צריך לשלם על כל הסעודה הזו.

מכאן הסיק בני בשלב זה של חייו, שבשביל להיות גם הוא 
מוזמן לסעודה הגדולה, עליו לאגור כסף בכמויות ולהשתייך 
לאותה קהילייה מבורכת ומדיפת בושם, וככל שיהיה יותר 

עשיר כך יוכל לטעום יותר.
כל המחשבות הללו היו מלוות בכל העת באותה נקישה 
עמומה שהלכה והתחדדה עם הזמן, לפעמים, בשעה שבני 
ישב וחשב על כל זה, הנקישה הזו אפילו גרמה לו לכאב 
ראש כך שהוא היה חייב לקנות איזה משקה שירגיע אותו, 
דבר שבשלב זה הוביל אותו למיתון כלכלי קשה, כן, הוא 

היה בחור ישיבה בלי הרבה דמי כיס. 

מאותו שלב, בהיות הכסף כמחיצה בינו לבין כל רצונותיו 
ומאווייו - בני התחיל לחשוב איך "עושים כסף", באופן מריר 
ואירוני הוא אהב לכנות את זה בתור "שאלת מיליון הדולר".



ככל שהזמן עבר, בני התחיל פה ושם להתמקצע בתחום 
"גיוס המזומנים", הוא בא ממשפחה ענייה כך שהוריו לא 
יכלו לתת לו יותר מדי דמי-כיס, אבל הוא הסתדר לבד, עבד 
באפיית מצות בחורף קצת סייד בקיץ, היה לו ראש עסקי, זה 
מה שתמיד אמרו לו, הוא ידע לזהות הזדמנות עם פוטנציאל 

רווחי ולנצל אותה מייד.
כך לאחר כמה שנים, בני כבר התחיל לטעום מאותה סעודה 
גדולה, אולי רק מהמנות הראשונות, אולי בחלק של פשוטי 

העם, אבל עדיין זו הייתה אותה סעודה.
ובכל אותו הזמן העולם רק המשיך לייצר מוצרים זוהרים 
ומרגשים, טעמים חדשים ואפשרויות חדשות של הנאה 

צבעונית ומרהיבה.
עיניו של בני רפרפו על פני אלפי כרזות פרסומת והנקישה 
בירכתי מוחו הגבירה קצב ועודדה אותו להמשיך ולצבור 

ממון, כדי שיוכל ליהנות מכל הדברים הללו ועכשיו.
***

הדבר הראשון שבני רצה זה לעשות רישיון. 
אחרי שעשה רישיון וסייר בין חברות ההשכרה השונות 
)לפעמים גם נאלץ להיכנס לחובות עקב אי אילו שריטות 
וחבטות שנוצרו ברכב השכור בזמן שנהג בו(, הוא שמע על 
מכונית מדגם BMW  שיכולה להגיע למהירות של מאה 

וחמישים קמ"ש תוך עשר שניות, זה באמת נשמע לו כיף.
הוא עבד בשביל זה הרבה אבל לבסוף הצליח לגייס את 
הסכום המבוקש ולבסוף שכר את הרכב המבוקש ונעצר לאחר 
כמה שעות בידי "שוטר קנאי", על נהיגה מעבר למהירות 

המותרת )180 קמ"ש(.
כשחזר לביתו אבל וחפוי ראש הוא כבר דיבר עם חבר 
שסיפר לו בהתלהבות על מרצדס שמגיעה למהירות הנ"ל בחצי 
מהזמן, הנקישה שוב התגברה ולבני הייתה כבר משימה חדשה 

)עכשיו כבר יותר קשה עקב שלילת הרישיון למשך שנה(.
אביו השתקן חיכה לו בבית ושאל אותו מה קורה איתו 

בזמן האחרון. 
בני משך בכתפיו ואמר שהכול בסדר והוא רק "נהנה 

מהחיים".
אביו הקשיב בשתיקה לתיאורים המרהיבים על "הביצועים" 

של הרכב שעליו בני חלם.
הוא לא היה איש של דיבורים, כמו אביו לפניו, הוא לא אהב 
להיכנס לויכוחים, היה אומר את דעתו ובזה היה מסתיים הדיון.

גם עכשיו הוא רק אמר שכל מה שבני עושה זה להתמכר 
לצרכנות משוגעת, "אתה הרבה יותר חופשי בלי כל זה", הוא 
אמר, "החיים שלך פחות עמוסים ויותר פשוטים כאשר אתה 
לא עסוק בלרדוף אחרי הדבר החדש הבא, תראה למה העולם 

שלנו הפך, לכלב שרודף אחרי הזנב שלו בטירוף בלי לעצור 
לרגע, לא פלא שהחיים יקרים, אנחנו עושים אותם כאלה..."

בשלב זה בני קטע את השיחה ואמר שהוא עייף, האב נאנח 
ופטר אותו לדרכו מתפלל בליבו שרוח השטות הזו תיפסק.



לאחר מכן בני רצה לטוס לחו"ל, לטייל בעולם ולראות 
מה יש לארצות אחרות להציע, זה גם היה דבר שהיה כרוך 
בהוצאה גדולה ובני עבד על זה כמעט שלוש שנים עד שהשיג 

את כל הכסף.
אגב בשלב זה כבר הייתה לו עבודה מסודרת שהכניסה לו 
מספיק בשביל לשלם שכירות ולחסוך קצת, אבל עדיין החיים 

היו מאד יקרים, במיוחד בשביל מישהו כמו בני.
מודעות הרחוב המשיכו להכות, הקדמה הציעה דברים 
שלא שיערום אבותינו, הנקישה ההיא מהשוקולד של פעם 
כבר יותר נשמעה כמו קריאת מלחמה אינדיאנית בתוך מוחו 

הקודח של בני.   
הוא נכנס למעין מרוץ סיזיפי שבו ככל שהתאמץ להשיג את 
ההנאות שביקש, כך התרבו ההנאות החדשות והמעודכנות 
יותר כמו הר של פופקורן שלא מפסיק לגדול, עד שדברים 
שמהם נהנה בחודש שעבר נדמו בעיניו כתפלים וחסרי טעם 

לעומת מה שהציע העולם עכשיו.



בני התעורר בגיל ארבעים ושלוש עם כאב ראש נוראי.
הילד צרח במיטה שהוא רוצה קולה, התחרפן לאחרונה 

בבקרים.
בני קם מהמיטה והביט בעיני אביו שהשתקפו מהתמונה 
שנחה על השידה, אשתו זרזה אותו לקום כי הילדים יאחרו 

לבית הספר.
"אל תשכח שצריך לעשות להם דרכון", היא אמרה, "אחרת 

לא נוכל לטוס הקיץ, ואתה יודע שהבטחת!"
הילד כבר קם והתחיל לשחק בשלושה משחקים במקביל, 

כל אחד מרעיש ומעצבן יותר מהשני.
כאב הראש שלו רק הלך והתגבר, הוא כמעט מעד על 
המגהץ החדש שקנה, זה שנראה כמו רובוט מפלצתי כזה 

ואתה כמעט לא צריך להזיז אותו. 
במחשב הוא גילה הודעה מהבנק שיש לו התראה לפני 

עיקול.
הוא הרים את הילדה שגררה אחריה את השמיכה החשמלית 
שלה ואז נהיה קצר, אולי בגלל מנורת הלילה הזו שצריך 
להחליף כבר, הוא ואשתו כבר מזמן החליטו שצריך לשדרג 

את הבית, טוב אולי אחרי הטיסה בקיץ...
והנקישה בראשו עוד ממשיכה לנקר במוחו בקצב מסחרר, 

עוד שוקולד... ועוד אחד... ועוד אחד... 

משל ושנינה // משה ולדר

הנאה אינסטנט

90
ש 

לא
 פ

שי,
ה 

ש
 מ

ם:
לו

צי



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















הליכה

 מן 
משקה

חבר

את 
בארמית

אימפולס

חידת קוד

עץ, מוזכר 3 
פעמים בתנ״ך

אבל

פנאי

 נחל 
בארץ

בוסתנים

יצירה של 
מומחה

מדינת 
הסושי 
ופריחת 
הדובדבן

טיפ
כיסוי 
חגיגי 
לשולחן

מידה 
מקראית 
לנוזלים

מאכל 
נוזלי 

ומפנק 
לחורף

בהמה 
טיבטית

תבלין 
ריחני

חשוב, 
מיוחד 
ומכובד

כל 
השבוע 
מחכים 
ליום זה

חיבה 
עזה

נחו 
במסעם

נגמר

מדינת 
האינקה

מאור 
נעים ורך

בתוכו

ניצוץ

 הובי לשעות 
הפנאי

מן התווים

תחושה 
נעימה 

בחך

יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן


	kvis2p001
	kvis2p002
	kvis2p003
	kvis2p004
	kvis2p005
	kvis2p006
	kvis2p007
	kvis2p008
	kvis2p009
	kvis2p010new
	kvis2p011
	kvis2p012
	kvis2p013
	kvis2p014
	kvis2p015
	kvis2p016
	kvis2p017
	kvis2p018
	kvis2p019
	kvis2p020
	kvis2p021
	kvis2p022
	kvis2p023
	kvis2p024
	kvis2p025
	kvis2p026
	kvis2p027
	kvis2p028
	kvis2p029
	kvis2p030
	kvis2p031
	kvis2p032
	kvis2p033new
	kvis2p034
	kvis2p035
	kvis2p036
	kvis2p037
	kvis2p038
	kvis2p039
	kvis2p040
	kvis2p041
	kvis2p042
	kvis2p043
	kvis2p044
	kvis2p045
	kvis2p046
	kvis2p047
	kvis2p048

