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לא  הם  מדוע  לבחירות,  ערוכות  המפלגות  האם    החורף  מושב  את  מסכמים  בכנסת  החרדיות  הסיעות  ראשי 
חוששים מלפיד, כיצד הם מתמודדים עם מצוקת הדיור ולמה הם לא יוצאים באופן פומבי נגד תקיפת חיילים חרדים

מסכמים
מושב

חיפאי
חצר שאץ ויז’ניץ הפכה לאבן 
שואבת עבור תושביה החרדים 
של חיפה, הנהנים גם מ’שבתות 

התאחדות’ במחיצת הרבי 
ומיחס אישי לכל אחד 

ואחד  כבר בלידתו 
’בשעה התשיעית’ יוחסו 
לרבי כוחות סגוליים, 
שהוכיחו עצמם במרוצת 
השנים  כתב ’כל 

ישראל’ בסיקור מקיף על 
החסידות, המקורבים, נסיעותיו 

של הרבי לחו”ל וסדר יומו הגדוש 



 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!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*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.
 
 
 

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 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

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!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה
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בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
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 לחשיפה של 
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הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

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

 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!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*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.
 
 
 

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 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

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!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

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

 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!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*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.
 
 
 

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 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

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!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

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

הגאון רבי אריה שטרן

שבת  ובערב  הפסח  חג  עלינו  בפרוס 
ראוי  החודש,  פרשת  את  בה  שקוראים 
היסודית  למצוה  לב  תשומת  שנקדיש  לנו 
היא  הלוא  החג,  של  ביותר  והחשובה 

המצוה של קרבן פסח.  
הקרבן  של  והמרכזיות  החשיבות  על 
ההלכה  של  הידיעה  פי  על  לעמוד  ניתן 
ומרור  מצה  כמו  האחרות  המצוות  שכל 
תלויות בו, כמו שנאמר “על מצות ומרורים 
הזה  בזמן  המרור  חיוב  ולכן  יאכלוהו” 
כשאין קרבן, הינו רק חיוב דרבנן, והמצה 
מחויבת מן התורה רק מכוח דרשה מיוחדת 
כמבואר בגמרא.                                           

מאפיינים  כמה  פסח  לקרבן  יש  אכן 
מיוחדים. קודם כל מצד כלליותו, שאוכלים 
האחדות  על  להורות  בחבורה,  אותו 

הממשית בין האנשים היחידים.  
בו  שאין  בכך  גם  מיוחד  זה  קרבן 
מתנות כהונה, ורק הבעלים אוכלים אותו. 
כי  העובדה  עילאי,  ביטוי  לידי  באה  ובכך 

בממלכת כוהנים וגוי קדוש עסקינן. 
של  תיווך  בלי  ואכילתו  הקרבן  הקרבת 
השם,  בעבודת  לשיא  נחשבת  כוהנים 
מקבלים  הם  הרי  מאוחדים  וכשישראל 
את  בעצמם  שהקריבו  האבות  סגולת  את 

קורבנותיהם. 
מצרפים  הקרבן  להקרבת  מסביב  רק 
סמל   – ומרור  מצה  של  המצוות  שתי  את 
הגאולה מחד וסמל השעבוד מאידך, בעוד 

שהקרבת הקרבן היא התכלית הנרצית. 
השאיפה להקרבת קרבן פסח קיימת בכל 
אשר  הדורות  לגדולי  ומצינו  ושנה  שנה 
גילו תשוקה מיוחדת לקיים את המצוה אף 
החתם  איגר,  עקיבא  רבי  והם  הזה,  בזמן 
ועוד.  ועוד  קלישר  הירש  צבי  רבי  סופר, 
שאיפתם היתה מבוססת על כמה גדרים של 
היתר שישנם להקרבת קורבנות בזמן הזה, 

לשקלים  צריך  שאינו  פסח  בקרבן  ובעיקר 
קרבן  נקרא  זאת  ובכל  הלשכה  מקופת 

ציבור שמותר להקריבו בטומאה. 



בעוד  בהקרבה,  הוא  העיקר  קרבן  בכל 
מצידנו  אף  הוא  העיקר  פסח  שבקרבן 
ולכן כל מה  ובאכילה,  בעשייה: בשחיטה 
גם  ומכאן  בעיקר.  כלול  עושים  שהבעלים 
החיוב המיוחד של אמירת הלל שאומרים 

כל העם בזמן שעושים את הפסח. 
ציבור  קרבן  גם  בהיותו  מיוחד  זה  קרבן 
של  ייחודם  באמת  וזהו  ליחיד,  שייך  וגם 
וגם  לכלל  מיוחד  ערך  אצלם  שיש  ישראל 
השמים  ככוכבי  נמשלו  כן  שעל  לפרט, 
וגם כעפר הארץ. שהכוכבים מבליטים את 
והעפר  ואחד,  אחד  כל  של  הייחודי  הערך 
מראה את הערך הכמותי כשכולם מאוחדים 

ביחד.  
על רקע זה ניתן להבין מדוע אנו קוראים 
הפסח"  "חג  בשם  ובא  הממשמש  לחג 
לומר שעל ידי קרבן פסח אנו נותנים ביטוי 
"ממלכת  של  עם  הוא  שהעם  לעובדה 
להעלות  שיכול  עם  קדוש",  וגוי  כוהנים 
גם את המעשה שכל  במעלות של קדושה 
כך נחשב על הארץ, כמו האכילה, ולהראות 
זו  ומתנהגים בדרך הנכונה אף  חיים  שאם 

נחשבת למצוה. 
האדמה  על  חיינו  כל  של  המידה  זוהי 
בהם  שמתקיים  לאבותינו,  ה’  נשבע  אשר 
הארץ”,  על  השמים  “כימי  שנאמר  מה 
הפסח  בחג  מיוחד  באופן  הדבר  ומודגש 
מצות  את  ומקיימים  מסובים  אנו  כאשר 

אכילתו.
ומן  מן הזבחים  רצון שנזכה לאכול  יהי 

הפסחים, אמן.

הייחודיות של קרבן הפסח היא בכך שאין בו 
חלק לכוהנים, משום שכשישראל מאוחדים 
הם יכולים להקריב בעצמם את קרבנותיהם 

בכל קרבן העיקר הוא בהקרבה, בעוד 
שבקרבן פסח העיקר הוא אף מצידנו 

בעשייה: בשחיטה ובאכילה, ולכן כל מה 
שהבעלים עושים כלול בעיקר

"
"

רבה של ירושלים

בנשיאות הרב הראשי לירושלים הגר"א שטרן שליט"א
ע.ר. 580615458

המוקד המרכזי 
לשאלות בהלכה
שע"י בית הוראה הכללי - ירושלים

הרבנים משיבים לשאלות בשפות:
עברית, אנגלית, יידיש, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית

בברכת התורה

הן
 כ

לי
גי

מורי ההוראה הרבנים הגאונים ממגוון
הקהילות והעדות בעיר הקודש  

בראשות מורנו הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א
 משיבים לשאלות הציבור בכל נושא הלכתי

ניתן לקבל מענה לשאלות במספר דרכים:

03-545-8807
בפקס: בדואר אלקטרוני:

beithorah@gmail.com

0722-133-466
במוקד הטלפוני )רב קווי( 

פועל בכל ימות השנה 
למענה לכלל הציבור
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מעלת ההתנדבות

לפני למעלה מעשר שנים זכיתי יחד עם זוגתי להחליף 
למספר  וילהלם,  נחמיה  הרב  בתאילנד,  השליח  את 
הוא  שבת  באותה  חפיפה".  "שבת  יחד  ועשינו  חודשים 
סיפר את הסיפור הבא: לפני כמה שנים שבתי לתאילנד 
מביקור בארץ. ניצלתי את הביקור בארץ כדי לקנות מצרכי 
מזון כשרים והבאתי אותם עימי לשדה התעופה, מדובר 
אותי  קישר  חבר  קילו.  מאות  שלוש  בן  עודף  מטען  על 
מראש עם מנהל הטיסה וזה הבטיח לו שהכול יעלה לבטן 
הטיסה  לפני  קצר  זמן  לשדה  הגעתי  בעיות.  בלי  המטוס 
יכול להעלות  לי כי לצערו, הוא אינו  והנה האיש מודיע 
מפקידים  חמורה  אזהרה  "קיבלתי  למטוס.  עודף  משקל 

בכירים ממני".
הרב וילהלם היה אובד עצות. הטיסה אמורה להמריא 
עשרות  עם  לעשות  מה  יודע  אינו  והוא  קצר  זמן  בעוד 
ארגזים ומזוודות. לפתע ניגשת אחת הדיילות וקוראת לו 
להעלות את החבילות על המסוף. היא הסתודדה עם מנהל 
הטיסה והודיעה שהכול בסדר. "אני מעריכה את עבודת 
הקודש של חב"ד ושמחה שמצאתי דרך לעזור לכם". הרב 
וילהלם עמד המום. הוא לא ידע איך להודות לה, רק אמר: 

"תזכרי שחב"ד תאילנד חייבת לך טובה".
חב"ד  בבית  במסעדה  עומד  הוא  שנתיים.  חלפו 
בנגקוק ורואה את הגברת נכנסת יחד עם קבוצת מטיילים 
ישראליים. היא סיימה טיול ארוך במזרח ונכנסה לאכול 
היה  איך  התעניין  ווילהלם  הרב  הביתה.  בדרך  במסעדה 
הטיול והיא סיפרה כי נהנתה מאוד, אך דבר אחד מכאיב 
ובחופים  בהרים  הנהדר  המסע  כל  את  צילמה  היא  לה. 
סביב המדינה, אך לצערה הרב, איבדה את סלילי הפילם 

והיא שבה הביתה בלי שום מזכרת מהטיול.
והיא  לה  היו  פילם  סלילי  כמה  התעניין  וילהלם  הרב 
אמרה: "תשעה". הוא ניגש למשרד והביא לה מעטפה עם 
תשעת הפילמים... הוא סיפר כי נהג האוטובוס בו נסעה 
הקבוצה, מצא את הסרטים וחיפש מרכז לישראלים כדי 
מיי  להשאיר אותם. הוא מסר אותם בבית חב"ד בצ'אנג 
והשליח שם העביר אותם למשמרת בבית חב"ד בנגקוק, 

שהוא מרכזי וגדול יותר...
יש בסיפור מיוחד זה, תמצית הסבר לשאלה המפורסמת 
הקרובה  בשבת  האברבנאל,  ובראשם  רבים  ששואלים 
בבניית  העוסקות  פקודי"  "ויקהל  פרשיות,  שתי  נקרא 
המשכן, והתחושה תהיה כי אנו מכירים כבר הכול. שמענו 
את זה פעם. 212 פסוקים! יותר מאלף מילים! שאין בהן 
שום חידוש הלכתי. אילו התורה הייתה מוותרת על שתי 

הפרשיות, לא היינו מפסידים שום מידע חשוב.
תרומה- פרשיות  על  חזרה  הן  ויקהל-פקודי  פרשיות 

ה'  שהעניק  המפורטות  ההוראות  את  למדנו  שם  תצווה. 
לבניית המשכן וכליו וכאן התורה חוזרת ומספרת כיצד בני 

ישראל תרמו את החומרים והאמנים ביצעו את ההוראות 
בפועל. אם נרצה להיות מדויקים, התורה חוזרת על סיפור 
ובכל  פעמים!  מחמש  פחות  לא  וכליו,  המשכן  הקמת 

פעם, החזרה מתפרשת על פני עשרות ומאות פסוקים.

  

בין עושי חסד ונותני צדקה, ישנן כמה רמות ומעלות: 
יש אנשים שנותנים לעני כאשר הוא פונה אליהם ומבקש. 
שיבקשו  ממתינים  שלא  אנשים  גבוהה:  יותר  דרגה  יש 
דרישת  כפי  לצדקה  מלא  מעשר  נותנים  אלא  מהם, 
ההלכה. אך יש מעלה עוד יותר גבוהה: אנשים שנותנים 
בהתנדבות. הם עושים הרבה מעבר למה שהם חייבים על 

פי הלכה ונותנים כי אכפת להם.
אולם זאת עוד לא הרמה הגבוהה ביותר. הנתינה הקשה 
ביותר לביצוע, הם אלו שנותנים זמן וכישרון. הם עובדים 
את ה' עם הגוף שלהם. הם מקדישים את הזמן, את הראש 
ואת הידיים עבור בית הכנסת או הקהילה. וכל אחד יודע 
עד כמה זה כרוך בהקרבה עצמית: הרבה יותר קל לפזר 
כסף מאשר זמן וכישרון. זאת הסיבה שרוב ההורים, קונים 
זמן  לתת  יצטרכו  שלא  ובלבד  בכסף  שלהם  הילדים  את 

ומחשבה...
לכלתו  שמעניק  צייר,  חתן  נתאר  דומה?  הדבר  למה 
נגר,  חתן  או  ידיו.  מעשה  אמנותי  ציור  החתונה,  בערב 
שמכין עבור הבית ארון מפואר. אין נתינה והקרבה גדולה 
הוא  שלנו.  האמיתי  ה"אני"  הוא  שהכישרון  משום  מזו, 
המבצר ומקור הביטחון העצמי. ולכן נתינת הכישרון היא 

נתינת העצמיות.
שהם  רק  לא  המשכן.  בהקמת  שקרה  מה  בדיוק  וזה 
תרמו לצדקה, הם נתנו בהתנדבות, את כל מה שהיה להם. 
הרבה יותר ממה שהיו חייבים על פי ההלכה: זהב, כסף, 
נחושת וכל מה שהיה. יותר מכך: הם נתנו את הזמן ואת 
הכישרון. מי שידע לטוות - הציע את עזרתו בטוויה, מי 

שידע לארוג - הציע את עזרתו באריגה וכן הלאה.
שיש  משום  ושוב.  שוב  כך  על  חוזרת  התורה  ולכן 
הקרבה  מהם.  להתפעל  מפסיק  אינו  שהקב"ה  אירועים 
קירבה  יוצרת  הכלל  מן  יוצאת  והקרבה  קירבה  יוצרת 
מסופר  שרה.  חיי  בפרשת  למדנו  כך  הכלל.  מן  יוצאת 
חוזרת  והתורה  רבקה  את  להביא  אליעזר  הליכת  על  שם 
פעמיים על הסיפור: פעם אחת בעת הליכתו ופעם שנייה, 

כאשר מספר את הקורות איתו למשפחת הכלה.
רש"י מביא שם את דברי רבי אחא: "יפה שיחתם של 
עבדי אבות, מתורתם של בנים". כלומר: התורה אוהבת 
והדיבורים של עבדי  יותר את ה"שיחה", את המחשבות 
האבות, יותר מהתורה של הבנים. הרבי מסביר זאת כך: 

פי  על  לעשות  חייבים  שהם  מה  היא  הבנים,  של  התורה 
את  משקפת  האבות  עבדי  של  ה"שיחה"  ואילו  הציווי 

האהבה שלהם לקב"ה.
אליעזר היה יכול לחזור לבית אברהם ולומר שהוא לא 
מצא את רבקה או שלא רצתה לבוא איתו. אברהם עצמו 
עם  לבוא  תרצה  לא  שהיא  כזו,  אפשרות  מראש  השאיר 
הוא  קטן.  ראש  היה  לא  אליעזר  אבל  מכירה.  שלא  עבד 
השליחות  לבצע  כדי  ומחשבה  יצירתיות  תחכום,  הפעיל 

על הצד הטוב ביותר.
כזה.  אירוע  על  לדבר  להפסיק  יכול  אינו  והקב"ה 
משום שזה הביטוי העמוק ביותר של "ושכנתי בתוכם". 
המשכן לא נועד עבור האבנים, אלא עבור האנשים וכאשר 
עומדים  כאשר  שמים,  לשם  היא  יהודי  של  ה"שיחה" 
לבית  לסייע  איך  ומדברים  הכנסת  לבית  בכניסה  יהודים 
הכנסת, ברור שהם חצו את גבולות האנושי והפכו להיות 

משכן לשכינה. 
בחוש  זוכה  יהודי  "כאשר  טז/456:  שיחות  ליקוטי 
וכישרון מיוחד, עליו לדעת שאין זה רק עבור עצמו, אלא 
עבודת  כמו  הקב"ה.  של  לכבודו  שימוש  בו  לעשות  כדי 
הנשים, שתרמו מכישרונם עבור הקמת המשכן ועל ידי זה 

הייתה השראת השכינה – ושכנתי בתוכם". 

  

אוהל  הכול  בסך  היה  המשכן  נפלאה:  בנקודה  ונסיים 
גם  בירושלים.  המקדש  בית  את  שבנו  עד  נודד,  זמני 
במדרגתו  נמוך  היה  בו,  שהאיר  האלוקי  האור  מבחינת 
שהמשכן  מכך,  הזקן  רבנו  שמוכיח  )כפי  המקדש.  מבית 
דוממות  מאבנים  המקדש  בית  ואילו  וחי  מצומח  נעשה 
והדבר מעיד על ריבוי האור האלוקי, שהגיע עד הדומם(.

המקדש  בתי  שני  הפוכה:  עובדה  מוצאים  זאת,  ובכל 
על  עמד  המשכן  ואילו  האויבים,  ביד  ונחרבו  נשרפו 
מקומו יותר מחמש מאות שנה ולפני הקמת בית המקדש, 
לעולם. למרות  נגמר  לא  כך שהמשכן  נגנז באדמה.  הוא 
יד  בתנ"ך,  הראשונים  בספרים  והמאבקים  כל המלחמות 
אלוקית שמרה עליו. יתירה מכך: מובא במדרש כי לעתיד 
יד  על  אותו  ויעמידו  יוציאו את המשכן מהאדמה  לבוא, 

בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו.
חזקות  שאין  עוצמתיות,  במילים  המדרש  זאת  מסביר 
מהן: תנא דבי אליהו רבה יח: ומפני מה נטמן המשכן עד 
וקשה  לבם  בנדבת  הכשרים  שעשעוהו  מפני  הזה?  היום 
לפני הקב"ה להפסיד כל מה שעשו הכשרים בנדבת לבם. 

ולעתיד, יבא הקב"ה וישרה בתוכו כמידה הראשונה.

הדיילת שדאגה לשליח חב"ד – והתגמול המפתיע שקיבלה לאחר שנתיים  על מעלתה של 
ההתנדבות והנתינה מרצון

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

אריאל למברג



הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

סיימתם לנקות
את הכיסים?

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עלית,  ביתר   � רוממה   21 שמגר  רח'  ירושלים:   > החרדי  המגזר   סניפי 
עקיבא    רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.
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חייל של כלל ישראל
הרב בן ציון נורדמן

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

רבי  האדיר  הגאון  של  העשירי  הזיכרון  יום  צוין  השבוע 
ומגדולי שרי  קרלין  פינסק  ישיבת  ראש  זצ"ל,  גרוסמן  ישראל 
התורה בדור האחרון, שהיה מקורבם של גדולי ישראל, אביו 
של מורי ורבי הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רבה של 
מוסדות  ונשיא  הראשית  הרבנות  מועצת  חבר  העמק,  מגדל 
אביו?  של  הזיכרון  ביום  הגדול  הבן  עושה  מה  אור'.  'מגדל 
ממשיך בעשייתו הברוכה של אביו שהיה ממקימי המתיבתות 
לילדי החינוך העצמאי בישראל בשנות ה-60 ומגדולי מקרבי 

נוער העולים בכל הזמנים.
חג  קודם  יום  "שלושים  בסימן  היום  עומדים  ואנו  מכיוון 
יצא לדרך,  'חג שבע' של כבוד הרב גרוסמן  ופרויקט  הפסח" 
נפגשנו עם מנכ"ל נכבד של אחת מחברות האנרגיה הגדולות 
בארץ. משום מה - ובכל הקשור לרב גרוסמן ולסייעתא דשמיא 
העצומה שמלווה אותו זה יובל שנים אין אני שואל מאומה – 

בחר הרב גרוסמן לספר לו על מלחמת לבנון השנייה.
מספר  פנים,  אל  פנים  כמעט  קרבות  של  שבועיים  לאחר 
חיילים   600 בת  פלוגה  שיש  טלפון  קיבלתי  גרוסמן,  הגרי"ד 
שקיבלה יום חופשה ונמצאים בהאנגר במרכז הארץ ואין להם 

לאן ללכת. מיד אמרתי: תבואו למגדל העמק.
העמק,  במגדל  לקמפוס  היישר  באוטובוסים  באו  הם 
הדהדו  חבר'ה,  קרב.  והלומי  מותשים  ורעבים,  מלוכלכים 
לבריכה  תקפצו  ראשון  שדבר  מציע  אני  הרב,  של  מילותיו 

להתרענן, בינתיים נכין לכם משהו לאכול.
להחלפה,  חדשים  בגדים  להם  חיכו  מהבריכה  יצאו  כשהם 
שולחנות ערוכים ולרב גרוסמן הייתה בשורה: הערב יש אירוע 

מיוחד ונדיר מסוגו.
מצרפת  יהודי  ביקש  המלחמה,  פרוץ  לפני  חודשים  מספר 
אז  החליט   – כלשהי  מסיבה  למוסדות.  תורה  ספר  לתרום 
הרב גרוסמן לדחות את האירוע. זה הזמן הנכון, החליט הרב 
והודיע: היום נשתתף כולנו בסיום כתיבת האותיות ובהכנסת 

ספר התורה להיכל הקודש.
בפני  לדבר  גרוסמן  הרב  ביקש  האותיות  כתיבת  במעמד 
במצוות  אתכם  לזכות  עומד  "אני  להם:  אמר  וכך  החיילים 
קודש, שהיא בגדר חלום של פעם בחיים. כל אחד ואחד מכם 
במלאכת  עוסקים  שאתם  כדי  תוך  התורה.  בספר  אות  יכתוב 
הקודש - יתפלל כל אחד את תפילת ליבו ויבקש מהשם שזכות 

האות הנכתבת על-ידו תעמוד לו ותשמור עליו – על כולכם - 
ותחזיר אתכם הביתה בשלום".

היה זה מעמד מרגש כשמאות החיילים כותבים אות בספר 
לאבא  הביתה  לחזור  לה'  ומתחנן  מבקש  אחד  וכל  התורה 

ולאימא בריא ושלם.
רקדו  העיר  ותושבי  החיילים  הכתיבה התחיל הטקס.  בתום 
בתהלוכה, כשרמקול מלווה אותם: "תורת ה' תמימה משיבת 

נפש", "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
בתום הטקס נשק הרב את החיילים והעניק לכל אחד מטבע 
לצדקה. "שלוחי מצווה אינן ניזוקין", הבטיח להם, "כשתחזרו 
אי"ה בריאים ושלמים - תמלאו שליחות זו שאני מטיל עליכם 

ותתנו כסף זה לצדקה".


ומתרגש.  בן שיחנו, המנכ"ל הנכבד  יושב  בכל עת הסיפור 
החיילים",  תחושת  את  היטב  מבין  ואני  צבאי  עבר  לי  "יש 
הפטיר לבסוף. ואז שואל: "איפה בדיוק היו החיילים? מאיזו 
שוכן  הוא  וגם  לבנון  במלחמת  שירת  שבנו  מתברר  פלוגה?" 

באותו האנגר עם החיילים.
לו  היו  לא  כבר  ההאנגר  ומקום  הפלוגה  שם  את  כששמע 
להציג  ממני  מבקש  גרוסמן  הרב  היה שם.  שלי  הבן  ספיקות: 
העמק,  במגדל  הזה  המכונן  האירוע  של  המצגת  את  בפניו 
את  מחפש  לסרט,  מרותק  יושב  המנכ"ל  והאב  כבים  האורות 

בנו.
ניבטת דמותו של בנו החייל  לפתע, מבין כל 600 החיילים 
הצעיר. "יו, הנה הבן שלי, אני לא מאמין", הזדעק האב לנוכח 
"איזה  גרוסמן.  אוהד מהרב  חיבוק  ומקבל  שניגש  החייל  הבן 

צירוף מקרים מרגש" אמר ומחה אגל דמעה.
שאל  החיילים?"  היו  בו  הזה  ההאנגר  זה  מה  יודע  "ואתה 
הרב גרוסמן. ואני עניתי במקומו: ההאנגר זה במחנה סירקין, 
של  הפעילות  כמוקד  השנייה  לבנון  מלחמת  מאז  ומשמש 
אלפי  לחלק  גרוסמן  הרב  של  בראשותו  שבע'  'חג  פרויקט 

חבילות מזון למשפחות נצרכות בישראל.
"אני חייל שלכם", אמר המנכ"ל, "מה שאתם צריכים תבואו 

אלי".


השלמת  על  קוראים  אנו  'ויקהל-פקודי'  השבוע  בפרשות 
המשכן שהיה נווה לשכינה בעולם. לא חסר בשמיים כסף ולא 
זהב, "לי הכסף ולי הזהב" אומר הכתוב, ובכל זאת בחר הש"י 

לשכן את שמו ושכינתו במקום שהגיע מנדבת בני ישראל.
ונשמע  נעשה  ישראל  שאמרו  "בשעה  במדרש  אמרו  כך  כי 
אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה". בפשטות הכוונה שמייד לאחר 
שקיבלו את התורה נאמר להם עשיית המשכן, אך יש כאן רובד 
עמוק יותר: כשהיהודים קיבלו עליהם תורה הם לא שאלו על 
משמים  באו  עכשיו  ונשמע',  'נעשה  אמרו  ומיד  הקושי  מידת 
הרצינות  ומידת  ישראל.  בני  של  רצינותם  מידת  את  לבחון 

נבדקת בפתיחת הכיס לדבר שבקדושה.
מאמין,  לא  הוא  בו  למקום  שקל  מארנקו  מוציא  לא  אדם 
אבל כאן נדבו בני ישראל את כל הונם ומאודם בכל ליבם עד 
שהכתוב אומר "דיים והותר", הם הביאו הרבה יותר מהמצופה 
זה היה המבחן  וממה שצריך. המגבית הסתיימה עם עודפים. 
האמיתי של הקב"ה לבני ישראל ורק אחרי בניית המשכן אכן 
הייתה  ונשמע'  'נעשה  קריאת  כי  למפרע  נודע  ואז  לעם  הפכו 

רצינית.
בני ישראל נתבעים ונותנים, זו אחת מסגולות בני ישראל.



השבוע היה יום הזיכרון של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק 
זצ"ל, אחד מגדולי האומה היהודית שהטביע חותם של קדושה 
לאלפי  משיכה  מוקד  מהווה  בפולין  הקדוש  ציונו  לדורות. 

יהודים בכל ימות השנה.
מקבל  ובו  התפילה'  קודם  ה'תפילה  הוא  מחיבוריו  אחד 
לפני  עוד  בבוקר,  טובים  מעשים  של  שורה  עצמו  על  האדם 
ה,  ַרבָּ תפילת השחרית. את בקשתו הוא מסיים במילות אלו: "ַאדְּ
ר  ַדבֵּ ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם, ְושֶׁנְּ ְרֶאה כָּ נּו שֶׁנִּ ִלבֵּ ן בְּ תֵּ
ַיֲעֶלה ׁשּום  ְוַאל  ְלָפֶניָך,  ְוָהָרצּוי  שָׁר  ַהיָּ ֶרְך  דֶּ בַּ ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶאָחד  ל  כָּ

ִשְׂנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה".
כי זה כל האדם, לראות בזולת את מעלותיו ועל ידי זה זוכים 
את  לקבל  זכאים  אנחנו  אחד  כשכולנו  כי  נשמתו.  את  להאיר 

התורה ושתשרה שכינה עלינו.
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ההשתדלות מחייבת ברכה כפולה

"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר ציווה 
ה' כן עשו ויברך אותם משה" )לט, מג(

שכינה  שתשרה  רצון  יהי  להם  אמר  משה,  אותם  ויברך 
במעשי ידיכם, )תהלים ת, יז( "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו" 

וכו' )רש"י(.

בפשטות, משה רבינו בירך את בני ישראל על השתדלותם 
"כאשר  מיוחדת,  הדגשה  כאן  ישנה  אבל  המשכן,  במעשה 
ציווה ה' כן עשו", שהרי הם היו מצווים לעשות את המלאכה 
בציווי של הקב"ה, ואם היו מתעצלים חלילה - הייתה בזה 
את  ישראל  בני  עשו  כאשר  אבל  לכאורה,  גדולה  עבירה 
המלאכה היטב, ככל אשר ציווה ה', האיר להם משה פנים 

ובירכם, שנועם ה' ישרה עליהם.

עקרת  בבית,  למעשה,  הלכה  עבורנו,  גדול  לימוד  וזהו 
הבית מכינה היטב את הבית בטוב טעם, ולפעמים בטרחה 
מאכלים  להכין  והשתדלה  עמלה  שבת,  בערב  כגון  גדולה, 
הכרוך  הטורח  כל  עם  הבית  את  לנקות  למיניהם,  טעימים 
בכך ולהשקיע את כל כולה בהכנת כל הנדרש לקראת שבת, 
והרבה פעמים נכנסת בליבנו התחושה, נו, הרי זה תפקידה 

וחלקה בעבודות הבית, ונדמה לנו הדבר כמחויבות טבעית 
ומובנת מאליה, ובעקבות כך, אנו שוכחים חלילה להאיר לה 

פנים ולברכה שנועם ה' ישכון במעשה ידיה.

עלינו ללמוד איפה ממשה רבינו שבירך את ישראל שתשרה 
השכינה בתוכם, שזו הברכה הנפלאה ביותר הכוללת את כל 

הברכות והנעימות כולם. כך גם עלינו להקפיד בדבר זה.

 

כעין זה מצינו בפרשת שמיני, שאחרי שגמרו משה ואהרן 
את עבודת הקרבנות שבמשכן, כתוב, "ויבא משה ואהרן אל 
וגם שם  כג(  ט,  )ויקרא  ויברכו את העם"  ויצאו  אהל מועד 
במעשי  השכינה  שתשרה  זו,  בברכה  שבירכם  רש"י  מפרש 

ידיהם, "ויהי נועם ה' עלינו" וגו'.

אחת  פעמיים,  הזו  הנעלה  לברכה  ראויים  שהיו  היינו, 
כאן – כאשר השתדלו בעצם בנין המשכן וכל כליו, ושניה 
במעשה  השתמשו  ואהרן,  משה  כאשר   – שמיני  בפרשת 

ידיהם בפועל.

ולענייננו, לבני הבית שהשתדלו בעבודת המקדש מעט – 
י"ז  דף  )סוטה  חז"ל,  היהודי, שעליו אמרו  הוא הבית  הלא 
ע"א( "איש ואישה – זכו, שכינה ביניהן" – שלום ביניהם, 
ראשונה  בכפלים,  הפנים  הארת  ונעימות  הברכה  מגיעה 
מוכן  עומד  והכל  המלאכה  כשנגמרה  שבת  בערב  מיד   –
לכבוד שבת, לסעודת הלילה, ושניה, בלילה אחר הסעודה, 
כאשר גמרו את עבודת הקודש וטעמו ואכלו מכל המאכלים 

הטעימים, ראוי לברכם פעם שניה.

"הכופר  פ"ז(  אלעזר  רבי  )משנת  חז"ל  אמרו  וכבר 
בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקב"ה", הרי 
להקב"ה,  טובה  להכרת  לאדם,  טובה  הכרת  שמשווים  לנו 
וכשם שאת הבורא יתברך חייב לברך פעמיים, ברכה לפניה 
ולברכו  לחברו  טובה  להכיר  צריך  כן  כמו  לאחריה,  וברכה 
פעמיים, אחת לפני הטובה ואחת אחריה, וכמו שבירך משה 

את ישראל.

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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עקרת הבית מכינה היטב את הבית בטוב טעם, ולפעמים בטרחה גדולה, כגון בערב שבת, 
עמלה והשתדלה להכין מאכלים טעימים למיניהם, לנקות את הבית עם כל הטורח הכרוך 
בכך ולהשקיע את כל כולה בהכנת כל הנדרש לקראת שבת, והרבה פעמים נכנסת בליבנו 
התחושה, נו, הרי זה תפקידה וחלקה בעבודות הבית, ונדמה לנו הדבר כמחויבות טבעית 

ומובנת מאליה

"
"

משה רבינו העניק לבני ישראל את הברכה הנעלה ביותר – ויהי נועם ה' עליכם, שתשרה שכינה 
במעשי ידיכם  ויש גם לימוד לכל אחד ואחד מאיתנו
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'כאן' צריך אומץ

תגיד, יש תאגיד? בוא נגיד, שתאגיד לא סיבה 

להגיד בחירות נאוו! הצירוף של צמד המילים 

הפוליטיקה  בחלל  מרחף  ״תאגיד-בחירות״ 

הישראלית. מאיים, מתסכל, מפריע.  

כהונתו  בארץ  מבלה  נתניהו  בנימין  הממשלה  כשראש 

ובקרב נתיניו, לא הרבה בזמן האחרון, הוא עסוק בהקדמת 

הבחירות או בדחיית החקירות. לאו דווקא בסדר הזה. יש 

שטוענים ויש להם על מה לסמוך, שהקדמת הבחירות הינה 

אופציה לעיכוב ואולי דחיית החקירות. 

הסיפור ההזוי של הקמת תאגיד השידור הציבורי החדש 

הוותיקה,  השידור  רשות  את  לפרק  כדי  נתניהו  ידי  על 

שמאלני  צרעות  כ״קן  ואנשיו  נתניהו  ידי  על  ש'סומנה' 

עוין״ והפליק פלאק לאחור - ייזכרו לדורות. בפרט, באם 

התאגיד יוקם לבסוף. עוד יותר, באם לא.

יותר מתהפוכות  נתניהו מלהטט ומזגזג בנושא,  בנימין 

פסיעה  פסע  נתניהו  הפעם  האם  זו.  בתקופה  האוויר  מזג 

מיותרת שתדרדרו לתהום? בקרוב מאד נדע. 

בהקמת התאגיד הושקעו מאות מיליוני ש״ח. משרדים 

ומקבלים  נשכרו  אנשים  מאות  נבנו,  אולפנים  נשכרו, 

טאלנטים  עם  חוזים  נחתמו  כסדרן.  תמידין  משכורות 

שהפרתם יעלו לקופת המדינה מיליונים. אז מה? 

רוה״מ בנימין נתניהו איבד את הברקסים. פניקה? שכרון 

חושים? זחיחות דעת? לחץ חקירתי? מרקר את המתאים. 

הכול נכון. התוצאה מביכה. 

יתמזג ברשות הוותיקה, עובדי  תימצא פשרה. התאגיד 

מנחים  אגו  כשחישובי  התאגיד.  כנפי  תחת  יכנסו  הרשות 

ומובילים, בזבוז כסף ציבורי לא מהווה כאן בעיה. הצחנה 

משלם  בכספי  ומהזלזול  מההתנהגות  העולים  והסירחון 

המיסים וציבור העובדים יישארו זמן רב. 

לנתניהו אין רוב להקדמת בחירות. לסיעות השותפות לא 

יכול להיות יותר טוב. מבחינתן בחירות לא באות בחשבון. 

רוב שרי הליכוד מתנגדים לכך. בסיעת הליכוד ישנה אחידות 

הבחירות  בשיטת  הבחירות.  להקדמת  ברורה  והתנגדות 

הנוכחית בליכוד יקשה על חברי הכנסת שנבחרו במחוזות 

זה  ובמקומות משוריינים לחזור למשכן ברשימה הארצית. 

בוודאי לא מדיר שינה מעיני נתניהו.

״מפריעים״  נתניהו,  של  השינה  שנדודי  להאמין  קשה 

לח״כ חזן, קיש ואחרים. הם לא ייפרדו מהמשכן בכדי לספק 

תמיכה וחיזוק לאגו של נתניהו.   

להאמין  קשה  מעוניינים.  לא  גורמים  הרבה  כך  כשכל 

שהכנסת תפזר עצמה לדעת. האופציה שתסכל מראש פיזור 

ממשלה  לכונן  האפשרות  הינה  חדשות,  ובחירות  הכנסת 

הליכוד.  ואו  נתניהו  בראשות  ולא  הנוכחית  בכנסת  חדשה 

קשה, מסובך, אבל אפשרי.

לבחירות  כשמשכה  ממשלה  ראשות  איבדה  ליבני  ציפי 

מוקדמות. ה״זוכה״ דאז, נתניהו, יודע זאת היטב. ידע אינו 

תמיד הפנמה. 

בעיקר  מכשול.  מהווים  לפעמים  הרב,  והכישרון  ה'ידע' 

אין  לנתניהו  בנוסף,  באחר.  זלזול  להיות  הופכים  כשהם 

בחיק  השבוע  סופי  ואיזונים.  בלמים  מערכת  ובבית  סביבו 

״אני  של  בסגנון  לריאליטי,  בחזרה  מאופיינים  המשפחה, 

ואפסי עוד״. הקצנה והליכה על הסף ומעבר. מי שמעז והולך 

נגד הזרם והדעה שהתגבשה בבית!  מודח, מורחק ונעלם. 

פלא שהטובים אינם והרמה ירודה ובהתאם? 

של  והמסד  התיכון  בריח  את  מהוות  החרדיות  המפלגות 

ממשלת נתניהו הנוכחית ובעתיד. יהדות התורה, ש״ס וכמובן 

לימין  שמאפשר  והבסיס  היסוד  את  מהוות  היהודי,  הבית 

ולנתניהו את מוסרות והגה השלטון. העובדה שמסורתית הם 

ממשלה  ״מכריחה״  הימין,  לממשלות  ומלוהקים  מצוותים 

בראשות הימין. 

את  תרגיע  חוסן״  לעולם  ש״לא  ונחרצת,  ברורה  הבהרה 

בארץ.  שלום  תביא  המלחמה,  רוחות  את  תרסן  הרוחות, 

לפחות לשנה הקרובה. כדאי. 

למפלגות החרדיות יש רק מה להפסיד בממשלה חליפית. 

להיות  חייב  הח-ן  טוב.  יותר  להיות  שיכול  סיטואציה  אין 

טובת ציבור משלחיהם ולא הנאמנות האישית לנתניהו. ראוי 

מאד שהם יוציאו את הערמונים מהאש לטובת כל הציבור. 

הגיע  תקיפה.  בלשון  ואף  מפורשות  התבטא  כבר  דרעי 

הזמן שליצמן וגפני יבהירו את עמדתם הנחרצת, בכבוד אבל 

בתקיפות. הציבור הכללי יעריך ויוקיר באם שליחי הציבור 

וההיגיון  השפיות  את  שיחזירו  אלו  יהיו  ומנהיגיו  החרדי 

לפוליטיקה בישראל.

עו"ד יצחק שיינפלד

תאגיד השידור. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ההתנהגות המתפתלת של נתניהו בנושא תאגיד השידור עוד עשויה להוביל לנפילתו, אך 
כפי שזה נראה כעת, אף חבר כנסת בקואליציה לא נלהב מהאפשרות של הקדמת הבחירות
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איזה מין טיפוס אני רציונאלי או אמוציונאלי? חושב עם 
הלב או מרגיש עם הראש? שקט מבחוץ אבל סוער מבפנים?
מתבקש  היד,  כתב  לניתוח  מעבר  הגרפולוגי,  באבחון 

המאובחן לעבור מספר אבחונים בציור.
הראשון  המשפט  כלל  בדרך  זה  לצייר?"  יודע  לא  "אני 

שנשמע.
אבחון הציורים אינו נחלת עולם הילדים בלבד, הוא מתאים 
לא פחות לאדם הבוגר, חוצה יבשות של שכל ומערבולות של 
רגש ומגלה רצונות כמוסים שנדחקו, כאבים שהעלו מוגלה 
וצרכים בסיסיים ששכחנו שמגיע לנו, לכולנו יש נפש רגשות 

וזיכרונות - לכן אין חשיבות לכשרון הציור. 
לעולם  שלי  ההתייחסות  את  שבודקים  המבחנים  אחד 
מבחן  הוא  ביניהם,  האיזון  חוסר  או  האיזון  והשכל,  הרגש 
כוכבים וגלי ים. הנבדק מתבקש לצייר בתוך מסגרת כוכבים 

מעל גלי ים.
הקמרון  וקערה,  קמרון  צורות  משתי  מורכבים  הים  גלי 
והגנה,  מופנמות  על  כיפה מלמדת  מעין  שיוצרת  הגל  צורת 
ההסתגלות  הפתיחות,  על  מלמדת  שבגל  הקערה  וצורת 

ותחושת החופש.
הכוכב הנמצא בשמיים מרמז על החלק העליון של האדם, 
הצורה  היא   . זוויות  בעלת  צורה  הוא  הכוכב  האינטלקט. 

ריכוז  כושר  שליטה  יותר  ודורשת  לביצוע  ביותר  הקשה 
ומשמעת עצמית. דרכה ניתן לבדוק את ההחלטיות והיציבות 

של הנבדק.
הציור שמובא לעיל הוא של בחורה דתיה בת 19 שהייתה 
לנו שיחה בענייני אמונה. היא טענה שקשה לה עם הדת כיוון 
שהיא אדם מאד רציונאלי ויש דברים לא מסתדרים לה ועד 

היום לא הייתה שום תשובה שסיפקה אותה. 
אחרי כמה דקות של שיחה קיבלתי את הרושם שהיא לא 
בגלל  ולא  פנימית  התנגדות  בגלל  תשובות  לקבל  מעוניינת 
הסבר שכלי כזה או אחר. הצעתי לה לעשות את האבחון הנ"ל 
והתוצאות העלו דבר מאד מעניין. ראשית כל הדבר הבולט 
אבל  יותר  השקיעה  היא  שם  העליון  האזור  אכן  הוא  בציור 
הכוכבים היו בלחץ מאד חזק ביחס לגלים והיא חזרה עליהם 
שוב ושוב, כשאדם מרגיש צורך לחזור על משהו שוב ושוב 
זה מראה על חוסר ביטחון, כמו קשר שרוצים להיות בטוחים 
שהוא חזק אז קושרים שוב, ואם עדיין לא בטוחים שהוא חזק 

אז קושרים שוב.
גם הרווח הגדול בין הגלים לשמיים מעידים על נתק בין 
הרגש לשכל, וצורת הקמרונים של הגלים מעידים על הסתרה 

וצורך בהגנה.
להתמודד  מפחדת  עמוק שהיא  כך  כל  הוא  יוצא שהרגש 

יוצרת מגננה ע"י שימוש מוגזם בשכל גם איפה  והיא  מולו 
נדרכת  היא  מיד  לצוץ  שעלול  רגשי  קושי  כל  צריך.  שלא 
הבעיה  שכליות.  לסברות  להיצמד  מוחלט  באופן  ומחפשת 
שלה לא תישאר רק מול הדת אלה תהיה לה בעיה בכל מקום 
שיפגיש אותה עם רגש. היא יכולה לפסול כל בחור שיציעו 
לה בתירוץ שכלי שזה לא מתאים בגלל שהוא לא מספיק חכם 
והשני לא מתאים בגלל שהוא יותר מידי חכם והשלישי לא 
מתאים כיוון שהוא שונה ממנה בתכלית והרביעי לא מתאים 
כי הוא דומה לה יותר מידי ואין לדבר סוף. השכל משמש לה 

ביטחון והיא תפחד לשחרר את האחיזה שלה.
ציור אחד לא מספיק, כדי לקבל פרטים נוספים ולהגיע אל 
נצטרך  שכזה,  הגנה  מנגנון  לפתח  אותה  שהביאו  המניעים 
להעמיק בכתב היד ולבדוק ציורים נוספים. אדם קרוב לעצמו 
ובד"כ אנחנו לא שמים לב שמי שמפריע לנו להתקדם ולהיות 

שמחים זה רק אנחנו. 
להיות  והרגלים  חשיבה  לשנות  לב  אומץ  נדרש  לעיתים 
בכיוון  שצעדנו  שנים  הרבה  עלינו  שעברו  להודות  מוכנים 
ההפוך אבל  לפעמים אנחנו מאד רוצים לעשות שינוי ולפעול 
נכון רק שהיה חסר לנו המידע הנכון וברגע שאנחנו מודעים 

עלינו על הדרך.

סודות

ציור עם בעיות ב'אמונה'

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

אשפר, מבינים בבשר.

חכם שלום:
מרן ראש הישיבה

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.
כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...

"אני סומך רק על 
שחיטת נוה ציון"

בגלל הכשרות

חכם
קונה באשפר



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



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
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
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'הבונה' 
ממונטריאול

שם: הערשי פרידמן
גיל: 67

מקום מגורים: מונטריאול, קנדה
הון מוערך: 2,500,000,000 דולר

עיסוק: נדל"ן
מספר ילדים: 6

החברה שבבעלותו: 'אזורים'
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בגיל 5 הוא רכש מכשירי כתיבה מסיטונאים במחיר מוזל ומכר אותם 
לחבריו, בגיל 13 רכש דברי מאכל והיה מוכר לפועלי בניין בתוספת 
'עמלה', בגיל 15 כבר התקין מכונות אוכל באתרי בנייה וגזר 
רווח נאה לכיסו  הערשי פרידמן הוא איש עסקים מגיל 
קטן וכיום מקיים פעילות עסקית בהיקף של מיליארדי 
דולרים  פרידמן מומחה בניצול הזדמנויות: 
הוא רכש את חברת הבשר שהייתה בבעלותו 
של רובשקין בחצי מחיר ואת חברת הנדל"ן                                 
'אזורים' ברבע מחיר  עם הכסף הרב 
שהרוויח מעסקאות אלו, הוא ייסד את 
'מהדורת פרידמן' בספרי התלמוד 
 וגם הוא מודה: שתי הפעמים 
בהם הפסדתי כסף, היו כשלא 
הקשבתי להוראותיו של רבי 
דוד אבוחצירא

'הבונה' 
ממונטריאול

יעקב אמסלם
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במונטריאול  הבנייה  באתר  העובדים 
שבקנדה לא ציפו למחזה שנגלה לנגד 
עיניהם: נער בן 13 שוטט לבדו באתר 
הבנייה ובחן את הכלים הרבים שהיו 
פזורים סביב. היו אלו שנות השישים, 
אמצעי הבטיחות עדיין לא היו נפוצים, 
והעובדים שחששו שהנער ייפגע, ביקשו 
הערשי  קראו  לו  הנער,  אך  להתרחק.  ממנו 
פרידמן, הציע להם הצעה מפתה: תנו לי כסף וארכוש לכם 
ארוחת צהריים. העובדים שבלאו הכי היו מותשים מהעבודה 
המפרכת, שמחו על ההצעה הנדיבה והפקידו בידיו את כספם.

וכך היה, חיש מהר שלף הערשי דף ועט והחל לרשום את 
הזמנותיהם של העובדים. זה רצה פיצה, ההוא רצה נקניקיות 
והיה גם מי שהזמין באגט. עם הרשימה בכיסו, שם הערשי 
את פעמיו לעבר הסופרמרקט השכונתי ורכש את הזמנותיהם. 
טוב,  על  עמוסות  כשידיו  הערשי  חזר  ספורות  דקות  לאחר 
העובדים הודו לו מקרב לב ושלחוהו לביתו. למחרת הופתעו 
את  והביע  שוב  חזר  הצעיר  המשלוחן  כי  לגלות  העובדים 

נכונותו לבצע עבורם את השליחות. 
לאחר מספר ימים, ברגע שהבינו כי כוונתו לשוב מידי יום, 
יום  מידי  להם  שחסך  הצעיר  לנער  'טיפ'  העובדים  העניקו 
את הבאת המוצרים מהסופרמרקט השכונתי. וכך חלפו להם 
מספר חודשים, הערשי היה אוסף את הטיפ מידי יום ובשעות 
הערב היה פודה גם את הבקבוקים בהם השתמשו העובדים. 
לאחר תקופה, כאשר הצטבר ברשותו סכום כסף, רכש הערשי 
מכונות חשמליות בהם הניח מוצרים לטובת העובדים כאשר 

הוא גוזר רווח נאה לכיסו.
אלו היו צעדיו הראשונים של הנגיד הערשי פרידמן בעולם 
העסקים. פרידמן, בעליה של חברת הנדל"ן 'אזורים', נחשב 
כיום לאחד מאילי ההון החרדים הבולטים. "מגיל קטן קראו 
לו  היו  "תמיד  ממכריו.  אחד  אהרן,  מספר  עסקים",  איש  לו 
אינטואיציות נכונות שבאו לידי ביטוי בעסקי ענק שניהל מאז 
ועד היום". אהרן גם נזכר בעסק מוקדם יותר שניהל פרידמן. 
"בתור ילד בן 5 שנים, הוא היה הולך לסיטונאים של מכשירי 
ועוד  עפרונות  מחדדי  מחקים,  קופסאות  קונה  היה  כתיבה, 

מוצרים והיה מוכר אותם כפול משווים בקרב מכריו".
הוריו  חרדית.  למשפחה  במונטריאול  נולד   ,)67( פרידמן 
והחליטו  לאחר המלחמה  מאירופה  ניצולי שואה שעלו  היו 
בניו  שלושת  את  ייעד  המשפחה  אב  בקנדה.  להתיישב 
לגדולות ובבעלותו היה מפעל טקסטיל מקומי. כאשר פרידמן 
הצעיר הגיע לגיל 10, התרחש אירוע ששינה את חייו. אביו 
בבית החולים שנים  והיה מאושפז  דרכים קשה  תאונת  עבר 

ארוכות. 
"המשפחה התחילה להתרגל להיעדרו של האב, ולכן אמו 
היה באפשרותה  ולא  יותר בעסק המשפחתי  נאלצה לשהות 
לבלות את מרבית זמנה עם הילדים". לבינתיים, האב שוחרר 
עבודתו  את  אפשר  שלא  מה  גלגלים,  לכיסא  רתוק  והיה 

הסדירה.
כך חלפו להן שנות ילדותו. כשהיה בגיל 13 בלבד, נשלח 
כשנתיים  למד  שם  בבולטימור  ישראל'  'נר  לישיבת  הרשי 
ובגיל 15 המשיך לישיבת 'בית שרגא' במונסי, גם שם למד 
כשנתיים. "השנים הללו עיצבו את סולם הערכים שלו", אומר 
והוא  תורה  ללומדי  גדולה  הערכה  לו  יש  היום  "עד  אהרן. 
מסייע לכל בקשת עזרה המופנית אליו, הרבה בזכות היסודות 

שהוא קיבל במהלך שנות לימודיו בישיבות".
פרידמן  נכנס  בישיבה,  לימוד  שנות   4 לאחר   ,17 בגיל 
הטקסטיל.  בתחום  פעל  שכאמור  המשפחתי  העסק  לניהול 
"הוא הסביר פעם מדוע בחר להיכנס לעסק המשפחתי בגיל 
כל כך מוקדם", אומר אהרן. "הסיבה המרכזית הייתה בכדי 
תקופה  באותה  ואכן,  בלימודיהם.  להמשיך  לאחיו  לאפשר 
אחד מאחיו קיבל סמיכה לרבנות. וסיבה נוספת היא לאפשר 
לנהל את העסק". המשיכה  ולא  ולבלות בביתה  לנוח  לאמו 
לספר  אוהב  תמיד  "הוא  מובנת,  הייתה  לתחום  פרידמן  של 
את הסיפור של הביזנס שהוא עשה כשהיה קטן. מגיל קטן 
הוא ספג שהוא איש עסקים וכשהגיע לגיל 17 החליט ליישם 

את זה".
במקביל לניהול העסק המשפחתי, למד פרידמן מידי ערב 
לימודיו,  סיום  עם  שנים,  כמה  ולאחר  וחשבונאות  משפטים 
מקומית.  למעצמה  אותו  ולהפוך  העסק  את  להרחיב  החל 
"מספר העובדים הוכפל, ההזמנות גדלו והייתה פריחה גדולה 
כשהוא  כמובן  זה  "וכל  אהרן.  אומר  בעסק",  ימים  באותם 
בגיל 20 בלבד". וכך חלפו להם השנים במהלכם העסק צמח 
והתפתח. "באותם שנים הרשי רצה לפנות לתחומים נוספים, 
לא רק בעסקי הטקסטיל". ואז באה ההצעה מחברת טקסטיל 
גדולה שביקשה לרכוש את המפעל המשפחתי. פרידמן סירב, 
אך לאחר משא ומתן עיקש, הוא מכר את החברה תמורת רווח 

עצום.
העסקיים,  מידידיו  כמה  בעצת  פרידמן  החליט   ,32 בגיל 

הפלסטיק  בתעשיית  חברה  ברשותו  שהיה  בכסף  לרכוש 
שעסקה באריזה לבתי עסק גדולים בארה"ב. "החברה הייתה 
מאוד  משתלמת  הצעה  קיבל  והרשי  רגל,  פשיטת  סף  על 
לרכישתה", אומר אהרן. הוא פתח במשא ומתן עם כשבסיומו 
הוא רכש את החברה מידי בעליה. תוך שנים הפך פרידמן את 
החברה לסיפור הצלחה כאשר איחד אותה עם חברות נוספות 
אותם רכש ושעסקו בתחום האריזות. "סך הכל באותם שנים 
שירות  שהעניקו  אריזה  חברות  מ-12  פחות  לא  קנה  הוא 
מהמובילות  שוקולד  וחברות  'נסטלה'  ל'פפסי',  היתר  בין 

בארה"ב". 
בריאיון לפני מספר שנים העריך פרידמן כי חברות האריזה 
"אם  אמריקה.  בצפון  העיקרי  לספק  נחשבות  בבעלותו 
משווים אותנו לכל החברות בארה"ב וקנדה, אנחנו הגדולים 
מ'ג'רוזלם  למראיין  פרידמן  אמר  אמריקה",  בצפון  ביותר 
משמעותי  נתח  על  שלטה  שבבעלותו  החברה  ואכן,  פוסט'. 

בשוק האריזה ונחשבה לאחת המובילות בתחום. 

הרפתקן עסקי מושבע
היה  כך  עסקיות.  מהרפתקאות  נרתע  לא  פרידמן  הרשי 
בשנים בהם רכש חברות אריזה נחשלות והפך אותן לסיפור 
החליט   2009 בשנת  כאשר  נדהמו  מקורביו  גם  אך  הצלחה, 
האמריקנית.  "אגריפרוססורס"  הבשר  חברת  את  לרכוש 
"אגריפרוססורס" הינה חברת בשר שהייתה בעבר בבעלותו 
על  כך  בחברה,  רובשקין.  שלום  החרדי  העסקים  איש  של 
במגוון  החוק  על  עבירות  נעשו  בארה"ב,  החוק  רשויות  פי 
חוזרות  וכלה בהאשמות  עבודה  דיני  החל מהפרת  תחומים. 

ונשנות על התעללות בבעלי חיים. 
בשנת 2008 פשטו רשויות החוק על המפעל ועצרו כ-400 
שהביא  מה  חוקיים,  בלתי  כמהגרים  שהתבררו  פועלים 
באופן  נסגר  המפעל  יותר  מאוחר  במפעל.  הייצור  להפסקת 
של  סעיפים  ב-86  הורשע  רובשקין,  שלום  ובעליו,  רשמי 
הונאה בנקאית והלבנת הון והושלך ל-27 שנות מאסר בכלא 
האמריקני. שנה לאחר מכן עמד המפעל בפני מכירה פומבית 
ומי שקנה היה לא אחר מהערשי פרידמן שהציע את הסכום 
חודש  מכן,  לאחר  ספורים  חודשים  עבורו.  ביותר  הגבוה 

."Agri Star" הייצור במפעל תחת המותג
עם חידוש הייצור, השקיע פרידמן מיליוני דולרים במיתוגה 
ההתעללות  למניעת  מערכות  בהתקנת  החברה,  של  מחדש 
בבעלי חיים ובשכירת פועלים חוקיים. "הוא השקיע שם זמן 
לאחר  כי  ומציין  אהרן  אומר  מחדש",  המערכת  בבניית  רב 
הפרשה שהסעירה את הרוחות בארה"ב, עמד המפעל תחת 
בעלי  צער  למניעת  וארגונים  השלטונות  מצד  עיניים  שבע 
יותר  והיה קשה  חיים. "היה על המפעל פיקוח הדוק ביותר 
במפעל  למנות  הסכים  אפילו  הערשי  מהתחלה.  הכל  לבנות 
מה  בכל  לגורו  הנחשבת  גרנדין  טמפל  החוקרת  מטעם  נציג 

שקשור להתעללות בבעלי חיים".
בריאיון עמו טען פרידמן כי ההשקעה במפעל לא הייתה 
פרידמן.  אמר  נכלא",  שרובשקין  "אחרי  פיננסיים.  ממניעים 
"התקשרו אלי הרבנים ואמרו לי: 'איננו יכולים להניח לחברה 
אמריקה'.  בצפון  הכשר  העופות  בשוק  לשלוט  אחת  חרדית 
הם ביקשו ממני לקנות את המפעל ולחדש את הייצור בו. זה 
לא נעשה למטרות רווח, זה נעשה בכדי לשרת את הקהילה 
היהודית. אמנם אני לא מפסיד כסף, אבל גם לא מרוויח הרבה 
שהמפעל  "לאחר  נוסף,  היבט  היה  כי  סיפר  פרידמן  כסף". 
המפעל,  את  שרכשנו  לאחר  הוכפלו.  הבקר  מחירי  נסגר, 

המחירים חזרו לשפיות".

הפריצה: רכישת 'אזורים'
בישראל,  רבים  בעסקים  בעבר  החזיק  לא  פרידמן  הערשי 

מקומי  לידוען  אותו  שהפכה  עסקה  ביצע   ,2011 בשנת  אך 
ואורח קבוע במדורי הכלכלה בתקשורת. היה זה כאשר רכש 
שנים  עשרות  קיימת  החברה  'אזורים'.  הנדל"ן  חברת  את 
ונחשבת למותג ישראלי האחראי על בניית עשרות מבני ענק 
נקלעה לקשיים  ברחבי הארץ. בשנים שקדמו לרכישה, היא 
בה,  שנעשתה  שגויה  ופעילות  מניותיה  ערך  ירידת  בעקבות 
ובשנת 2011 החליט פרידמן לרכוש אותה תמורת 300 מיליון 
יש  הצליח,  הניסיון  מחדש.  אותה  לשקם  ולנסות  שקלים 

שיאמרו הרבה מעבר למשוער. 
השקעותיה  את  החברה  מכרה  פרידמן,  של  כניסתו  מאז 
בנדל"ן  בעיקר  והתמקדה  המסחרי,  הנדל"ן  בתחום  הרבות 
אומר  החברה",  על  מחדש  לעבוד  התחיל  "הוא  למגורים. 
אהרן. "הוא פיטר כמה עובדים, והחל למכור נכסים מסחריים. 
מה שהיה מחוץ לישראל, הוא מכר, אבל לא במחירי הפסד". 
המכירה המפורסמת באותם ימים הייתה של קניון עיר ימים 
"המכירות  החברה,  של  המרכזיים  מנכסיה  שהיה  בנתניה 
האלו הכניסו לחברה הרבה כסף נזיל וכך הם יכלו להשקיע 

בעיקר בנדל"ן למגורים".
קודם  שנים  עוד  רכש  הוא  הישראלי  בנדל"ן  ניסיונו  את 
לכן כאשר בנה את מגדל היוקרה "בארי נהרדעא" בתל אביב 

הרשי פרידמן לא נרתע 
מהרפתקאות עסקיות. 
כך היה בשנים בהם רכש 
חברות אריזה נחשלות 
והפך אותן לסיפור הצלחה, 
אך גם מקורביו נדהמו 
כאשר בשנת 2009 החליט 
לרכוש את חברת הבשר 
"אגריפרוססורס" האמריקנית. 
"אגריפרוססורס" הינה חברת 
בשר שהייתה בעבר בבעלותו 
של איש העסקים החרדי 
שלום רובשקין. בחברה, כך 
על פי רשויות החוק בארה"ב, 
נעשו עבירות על החוק 
במגוון תחומים. החל מהפרת 
דיני עבודה וכלה בהאשמות 
חוזרות ונשנות על התעללות 
בבעלי חיים. 



21     כ"ו באדר תשע"ז 24/3/17

היוקרתיים  הבניינים  לאחד  הנחשב 
לסכום  להגיע  יכולה  בו  ודירה  בישראל 
זה  ניסיונו  את  שקלים.  מיליון   100 של 
הוא יצק לחברה שרכש זה עתה, "צריך 
סף  על  'אזורים'  את  קנה  שהוא  להבין 
פשיטת רגל, והפך אותה לסיפור הצלחה 
בגלל שהתרכז בנדל"ן למגורים", אומר 

אהרן. 
בתחום  בפעילותו  רואה  פרידמן 
אידאולוגי,  מניע  גם  הישראלי,  הנדל"ן 
להביא  זה  לעשות  מנסים  שאנחנו  "מה 
כשתושב  לישראל.  יהודים  שיותר  כמה 

חו"ל קונה דירה בארץ, אז הוא בא לכאן כמה פעמים בשנה 
פיסת  להחזיק  צריך  טוב,  יהודי  להיות  שכדי  יודעים  וכולנו 
גם  פרידמן  ישראל".  ארץ  יישוב  נקרא  זה  בישראל.  נדל"ן 
לרכוש  חו"ל  לתושבי  המטיף  הוא,  מדוע  לביקורת  השיב 
מגיע  הוא  כאשר  הילטון  במלון  מתגורר  בישראל,  דירה 
הוא  המלון",  של  לנוחיות  זקוק  אני  כיום,  "במצבי  ארצה. 
אמר והסביר כי הדבר נובע משהותו השבועית פעם בחודש 
בוודאי  מהעסקים,  שאפרוש  "ביום  עסקיו.  לצורך  בישראל 

שארכוש דירה".
עסקיו בישראל נקלעו לא פעם לקשיים. רק לפני שנתיים 
של  גרנדיוזי  פרויקט  הקפאת  על  'אזורים'  חברת  הודיעה 
בניית מגדל 'עלית' ברמת גן - בניין המגורים הגבוה בישראל 
שיכלול 65 קומות. הפרויקט הוקפא לעת עתה בשל עיכובים 
וקשיים מצד העירייה. פרידמן הלין לא מעט על הבירוקרטיה 
הישראלית. "אפשר לקנות כאן חלקת אדמה, ולחשוב לפתח 
אותה יום אחר כך אבל במציאות מחכים גם 15 עד 20 שנה 
לדעתי  כי  פעם  אמר  הוא  הפרויקט".  את  שמתחילים  לפני 
ישראל היא "מדינה מאוד קשה מבחינת עסקים, אבל זה יותר 

מרגש אותי ברמה האישית".

עשרות מהדורות 'פרידמן'
חלק  פרידמן  הערשי  מקדיש  המסועפים,  עסקיו  לצד 
רב  כסף  ומשקיע  פילנתרופית  פעילות  לטובת  מזמנו  ניכר 
בפרויקטים לטובת הוצאת ספרי קודש. "יש לו מכון בישראל 
שמוציא עשרות ספרים מידי שנה לתלמידי חכמים שנבחרו", 
אומר אהרן. הוא גם נחשב לפטרון של המהדורות המפוארות 
ירושלמי,  תלמוד  בבלי,  לתלמוד  האחרונות  בשנים  שיצאו 
אלו  מהדורות  ברורה.  ומשנה  סדרים  ששה  ערוך,  שולחן 
נקראות 'מהדורת פרידמן' ונמצאות בכל ישיבה ובית כנסת. 
"המהדורה המפורסמת ביותר היא עוז והדר שפועל במימונו 

וסדרת הספרים 'אביר יעקב' הכוללת 25 כרכים".
עמוק  שינוי  ערכו  זה,  אחר  בזה  שיצאו  המהדורות  שורת 
עצמה,  את  המכבדת  ישיבה  "כל  החרדים,  הלימוד  בהרגלי 

והדר  עוז  ש"ס  מחזיקה 
הערשי  של  למכון  יש  בישראל  "רק  אהרן.  קובע  במדפיה", 
המכון  הספרים".  על  רק  שעובדים  אנשים  מ-500  למעלה 
ואשדוד.  שמש  בית  חיפה,  בירושלים,  הארץ:  בכל  עובד 
פרידמן סיפר פעם כי גם כשביקר בדרום אפריקה, ראה שם 

את המהדורות שיצאו במימונו. 
כי פרידמן תורם לא מעט לישיבות, אך הוא  אהרן מספר 
תורה  תלמוד  את  מחזיק  "הוא  זאת,  לפרסם  שלא  מקפיד 
'תשב"ר' בבני ברק ותורם ללא מעט ישיבות, בעיקר ישיבות 
מממן  הוא  לישיבות,  בתרומותיו  ופוניבז'.  מיר  כמו  הדגל 
בעיקר בניינים שעליהם הוא רוצה להנציח שמות של קרוביו". 
הצדקה.  בנתינת  תולה  הוא  בעסקים,  שלו  ההצלחה  את 
הרשי  של  מחבריו  אחד  דרכו,  בתחילת  עוד   ,1977 "בשנת 
לא  ההלוואה  בקשת  אהרן.  מספר  הלוואה",  ממנו  ביקש 
הייתה מובנת מאליה. היו אלו ימים טרופים, המיתון הקשה 
נקיים  כשהם  גדולים  עשירים  הותיר  בארה"ב,  שהשתולל 
מנכסיהם. החבר היה זקוק ל-5,000 דולר בכדי שלא לפשוט 
אחרונים,  דולר   5,000 היו  שברשותו  והערשי,  הרגל,  את 
בטוח  שלא  הבין  "הוא  לחברו,  אותם  להלוות  אם  הסתפק 
ילד".  עם  נשוי  היה  הוא  אז  וכבר  כספו בחזרה,  את  שיראה 
"הערשי  ההלוואה,  את  לו  להעניק  פרידמן  החליט  לבסוף, 
הרבה  בעסקים,  מיוחדת  הארה  הרגיש  הוא  מאז  כי  מספר 

מההצלחות שלו הוא מייחס לסיפור הזה".
פרידמן לא תורם רק למוסדות גדולים בעלי שם, אלא תורם 
בריאיון  ביתו.  דלת  על  המתדפקים  השורה  מן  לאנשים  גם 
איזה סכום  הוא מחליט  כיצד  סיפר  הוא  שנערך עמו בעבר, 
להעניק למבקש. "יכול להיות אחד שאני יתרום לו ח"י דולר 
מה  נשאל  הוא  כאשר  דולר".  מיליון  לו  יתרום  שאני  ואחד 
כי "אני הולך עם הלב. כאשר  גורם להחלטה, אמר פרידמן 
ברגע שאני יושב עם המבקש ואני מבין שהוא בצרה, אני נותן 
לו מה שהוא צריך". אהרן מעיד כי כיום, כל אחת מהחברות 
מיזמי  לטובת  מרווחיה   10% מעניקה  פרידמן  שבבעלות 
יהודיות,  למטרות  בעיקר  היא  החברות  "הצדקה של  צדקה. 
אבל הם תורמים גם לבתי חולים, לבתי ספר ולארגונים בעלי 

צרכים מיוחדים". 
לא  כי  מספר  ממכריו  אחד 
משפחות  שבעלי  אירע  פעם 
מילדיהם  אחד  את  שחיתנו 
בפניו  גוללו  לביתו,  הגיעו 
בצעד  ופרידמן  קשייהם,  את 
כל  את  לממן  החליט  מפתיע 
לאותם  אומר  "הוא  החתונה. 
שלכם  לחיים  'תחזרו  אנשים: 
כל  את  ישלם  אני  בישראל, 
אותם  שואל  הוא  ההוצאות'. 
כותב  ומיד  צריכים  הם  כמה 
צ'ק על הסכום. את זה הוא מתנה בכך שהמקבל יחזור מיד 
ארצה ולא ילך לכתובות נוספות של תורמים". גם בישיבות 
הוא נוהג בצורה כזאת, "אני מקבל את המנהל של הישיבה 
ושומע מה הקשיים", הוא סיפר בריאיון. "אחרי שאני שומע 

את הסיפור שלו, אני הולך פשוט עם הלב".
הון  אילי  כנגד  ביקורת  להעביר  חושש  לא  גם  פרידמן 
הכסף  את  נותן  "ה'  צדקה,  למטרות  מכספם  תורמים  שלא 
"מהניסיון  אמר.  הוא  טובה",  בצורה  בזה  להשתמש  בכדי 
הרווחים  את  שמשתף  מי  שכל  לומר  יכול  אני  שלי  האישי 
הבנק,  לחשבון  הכסף  את  תפקידו  אל  יותר.  מרוויח  שלו, 
כנסת  לבתי  לישיבות,  חולים,  לבתי  תעזרו  המטרה,  לא  זו 
ולמשפחות". לעיתים מכריו של פרידמן רואים אותו כשהוא 
מעניק צדקה במו ידיו, "פעם הוא לקח את הנכד שלו להביא 
משלוח של אוכל למשפחה נזקקת ומאז הוא מספר איך הוא 
התרגש כשראה את הפרצופים של המשפחה ברגע שקיבלה 

את משלוח הבשר".
חסידות  ובראשם  לחסידויות  מעט  לא  גם  תורם  פרידמן 
'בעלזא'  לחסידויות  שייך  "אביו  קרוב.  הוא  אליה  סאטמר 
דרך  את  בחר  הערשי  זאת,  עם  אהרן.  אומר  ו'סאטמר'", 
גם  הוא  בקיטשע.  או  שטריימל  לובש  לא  "הוא  האמצע, 
הוא  ולובביץ'.  סקווירא  כמו  אחרות  לחסידויות  מתחבר 
הרב  מכספו".  מעט  לא  להם  ותורם  הללו  בקהילות  מעורב 
דוד  רבי  האדמו"ר  הוא  מכולם  יותר  אליו  קרוב  שכיום 
אבוחצירא. "בכל עניין עסקי הערשי מתייעץ עם רבי דוד", 
אומר אהרן. "כששואלים את הערשי מדוע הוא דבק ברבו, 
ויש  הזה  בעולם  קשרים  להם  שיש  אנשים  'יש  אומר:  הוא 

אנשים שיש להם קשרים בעולמות אחרים'".
ואכן, את הקשר בינו לבין רבי דוד אבוחצירא, לא מסתיר 
פרידמן וכאשר נשאל על כך לפני מספר שנים, הוא השיב כי 
בכל הפעמים שלא שמע לעצתו של הרב בענייניו העסקיים, 
ללכת  לי  אמר  שהרב  מצבים  "חוויתי  רב.  כסף  הפסיד  הוא 
ומה שקרה  ממנו  חכם  יותר  וחשבתי שאני  מסוים,  במסלול 
בסוף הוא שכל מה שהיה יכול להשתבש, השתבש. פעמיים 

זה קרה לי, ומאז אני מיישם את כל הוראותיו". 
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מסכמים
מושב
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מסכמים
ראשי הסיעות החרדיות בכנסת, ח"כ יואב בן צור וח"כ מנחם אליעזר מוזס, מסכמים 
את מושב החורף שהסתיים השבוע  האם המפלגות ערוכות לבחירות, מדוע הם לא 
ולמה הם  הדיור  כיצד הם מתכוונים להתמודד עם מצוקת  לפיד,  חוששים מהתחזקות 
החרדים  את  "עוצרים  מוזס:    חרדים  חיילים  תקיפת  נגד  פומבי  באופן  יוצאים  לא 
מלהשתלב"  בן צור: "הפתרון לאפליית בנות הוא להקים מוסדות ספרדיים טובים"

ארי קלמן
מושב
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סוער  מושב  עוד  לו  הסתיים  השבוע 
בכנסת – מושב החורף, ביום רביעי, 
ארוכים,  דיונים  של  חודשים  אחרי 
אל  ל'פגרה'.  הכנסת  חברי  יצאו 
לשבת  הולכים  לא  הם  תדאגו, 
להתמקד  אלא  בבית,  רגל  על  רגל 
סיורים  פרלמנטרית,  חוץ  בעבודה 
וביקורים במדינות זרות, וכן - גם לנוח 

קצת: 
בשבוע בו סיימה הכנסת את עבודתה, הושבנו יחד את יושבי 
מושב  לסיכום  התורה,  ויהדות  ש"ס  החרדיות,  הסיעות  ראש 
שלל  עוד  הפרק  על  עלו  בנוסף,  לעתיד,  התוכניות  וחשיפת 

נושאים אקטואליים כמו תופעת תקיפת החיילים החרדים: 
אלו  הם  צור,  בן  ויואב  מוזס  אליעזר  מנחם  הכנסת  חברי 
שעומדים בראש הסיעות החרדיות יהדות התורה וש"ס, כאשר 
מטרות  מול  הכנסת  עבודת  של  התיאום  היא  עבודתם  עיקר 
הסיעות  חברי  יצביעו  כיצד  יחליטו  הם  במסגרתה,  הסיעה, 

בהצבעות הגורליות: 
פינו שניהם  סיום מושב,  וההצבעות של  בין מרתון הדיונים 
מזמנם היקר וישבו לשיחה צפופה בלשכתו של בן צור )הסיבה: 
הצבעה  ותהיה  במקרה  למליאה,  יותר  קרובה  שלו  הלשכה 

דחופה במהלך הראיון(. 
כמה מילות סיכום על מושב החורף... 

הרב מוזס מציין שגם במושב הזה הם פעלו כל העת לבטל את 
גזירות יש עתיד. "13 גזירות לפיד ופירון היו על המגזר, כולן 
הדיור,  תחום  את  בנוסף  מוזס. שמציין  אומר  כעת".  מבוטלות 

אותו העלו יחד עם יעקב אשר לסדר היום של הציבור החרדי. 
ש"ס  בסיעת  "אנו  עמוס,  חורף  הוא  גם  מסכם  צור  בן  יואב 
מסכמים מושב נוסף במהלכו הובלנו עשייה חברתית משמעותית 
למען השכבות המוחלשות, הגדלנו את שכר המינימום ל-5000 
למען  לפועל  בהוצאה  הרפורמה  את  לקדם  המשכנו  ש"ח, 
הסדרת הליכי גבייה הוגנים, טיפלנו בפניות ציבור רבות ופעלנו 
בנחישות לחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל. אין ספק כי 
תנועת ש"ס בהנהגתו של שר הפנים הרב אריה דרעי פועלת על 
ערכי  על  זצוק"ל, שומרת  יוסף  עובדיה  הרב  מר"ן,  מורשת  פי 
צור  בן  חברתית".  בעשייה  ומתמידה  ישראל  במדינת  היהדות 
מוסיף כי "גם במהלך הפגרה נמשיך להיות שם למען הציבור".

לאחרונה, יצא חה"כ בן צור במיזם לגבש פורום סטודנטים 
חרדים, כאשר המטרה "שיפעל לשילוב מיטבי של נציגי הציבור 
הפורום  הישראלי.  במשק  התפקידים  ובכלל  בתעסוקה  החרדי 
נוביל  פעולה  ובשיתוף  הכנסת  עשיית  עם  השטח  את  יחבר 
המבקש  החרדי  לציבור  בשורות  ונביא  המבוקש  השינוי  את 
צור  בן  אומר  מודר מהן",  עדיין  אך  להשתלב במשרות שונות 

על חשיבות הפרויקט. 
מוזס מוסיף גם הוא: "זה לא הגיוני שהורים עומדים בתחנות 
עם ילדים ואין שם מי שבאמת יזיז את העניינים, אז אתה מבין 
תסביר  ועכשיו  התחבורה.  משרד  בתוך  משלנו  אנשים  שצריך 
באגף  התחבורה  משרד  בתוך  מפקח  להיות  בשביל  למה  לי 
מבין  לא  אני  אקדמי?  תואר  לקבל  צריך  הציבורית  לתחבורה 
את זה, ולמה אלה שנמצאים היום לא צריכים? כי זה היה לפני 
למועמד  שיהיה  צריך  ממשלתית  משרה  שכל  שהגישו  החוק 

תואר אקדמי, את הדבר הזה אנחנו צריכים לבטל מהשורש. 
החינוך  במשרד  ובפרט  משרדים,  בכמה  נצליח  אנחנו  "אם 
שיש לי שם המון ניסיון והרבה קש שאכלתי, גם עשינו הרבה 
דברים גדולים בכל התקופות, גם כשהייתי יועץ של עמר, משנה 
ועשו  החוק  לפני  עדיין  היה  זה  החינוך,  שר  סגן  או  למנכ"ל 
שמיר  יצחק  הממשלה  ראש  שמינה  ממשלתית  וועדה  במיוחד 
להכתיר אותי לתפקיד. פעם לא היו הדברים האלה. תיקח היום, 
מהם  כמה  לדעת  רוצה  אני  מדינה  עובדי  אלף  שמונים  מתוך 
עובדים עם אקדמיה וכמה בלי? הסתדרו תמיד בלי זה, בשביל 

מה צריך את זה?"
בן צור: "לפני שלושים שנה בערך אני זוכר שאריה דרעי אסף 
במפלגה,  אז  שהיו  צעירים  בחורים  מבחוץ,  חברים  כולם,  את 
ורואים  שר  לאיזה  נכנסים  'אתם  פשוט  מאוד  דבר  להם  ואמר 
רוצה  אני  הכול,  ויודעים  עולם  גאוני  שהם  וחושבים  פקידים 
רבע  דקות,  בעשר  בגמרא  שהתחדד  שלכם  השכל  לכם,  לומר 
למדו  האלה  שהפקידים  מה  כל  את  יודעים  אתם  שעה  שעה, 
שלושים שנה, לכן אל תפחדו וכנסו לאן שצריך להיכנס'. נכון, 
ערובה  הוא בעצם  לא תמיד התואר האקדמי  מוזס,  צודק הרב 
להצלחה, יכול לבוא אדם שיש לו תואר אקדמי בשפה הסינית 
תואר  לו  שיש  ויאמר  למד,  שהוא  מה  או  ההימליה  בהרי  או 

אקדמי ובגלל זה הוא יותר חכם..."
מוזס: "אני ראיתי תואר אקדמי מאחד שעשה עבודה על 'מה 
היו כלי העבודה ביפן לפני אלף שנה', אז אני שואל, מה הקשר 
שלו לעניין הזה? ואני חושב שאנחנו צריכים שנינו להקים את 
ביותר,  משמעותית  בצורה  חוק  בהצעת  ולהתקדם  הזה  הנושא 
את  אותנו  לעצור  כאן  באים  רק  הזה,  לדבר  הצדקה  שום  אין 

החרדים מלהשתלב, וגם את האתיופים".
בן צור: "אני אומר בהקבלה, לטפל במקביל גם באלה שכבר 
חסמים  יש  ולהם  להשתלב  יכולים  וכן  אקדמי  תואר  הוציאו 
מוכשרים  והם  להם  שאין  לאלה  וגם  אותם,  לפתוח  שצריכים 
את  להם  לפתוח  צריך   - מסוימים  למקומות  להגיע  ורוצים 

הדלתות".

לבדיקת  בכנסת  מיוחדת  וועדה  הקימו  שנים  כ-7  "לפני 
השתלבות הערבים בשירות הציבורי. ראש הוועדה אחמד טיבי 
הפך את זה לוועדת חקירה ובכל שבוע הזמין מנכ"לים ומנהלי 
מאוד  אני  התקבלו.  כמה  לבדוק  השונים  במשרדים  אדם  כוח 
הוא  החרדים,  השתלבות  לבדיקת  כזאת  וועדה  שתהיה  רציתי 
'לא, אנחנו לא מסכימים  ואמר  )טיבי( הסכים אבל האוצר בא 
צריך  לדעתי  הצעתי.  התקבלה  לא  בכנסת  בהצבעה  וגם  לזה' 

לחדש את המהלך ולהקים וועדה כזו".

אפליה בחינוך
אחרי שיתופי הפעולה אנחנו עוברים לנושא עם פחות שיתופי 
פעולה בין המפלגות, מדובר כמובן בנושא הטעון של אפליית 

בנות ספרדיות בהליך הקבלה למוסדות החינוך.
יש לכם הסכמות בנושאים רבים, אבל בנושא אחד זה נקודת 
לאחרונה  עשו  ש"ס  הספרדיות.  הבנות  אפליית   - המחלוקת 
התורה  יהדות  האפליה,  תקנות  את  והשיקו  בנושא  מהפך 
שותקת מאז וראינו את חילוקי הדעות בהצבעה על הצעת החוק 
של מאיר כהן מיש עתיד, שיהדות התורה התנגדה וש"ס שלא 

רצתה להצביע נכנעה ללחצים והצביעה נגד...
מוזס: "זה היה התרסה, אם מאיר כהן בא לדאוג זו התרסה, מי 
הכניס את האפליה? מי הם ראשי האפליה? זה לא היו החברה 
של פירון. אני שאלתי באותו מעמד בלי קשר לתלמידות, למה 
רק אחד ספרדי? למה מתוך  יש  15 השופטים העליונים  מתוך 
258 שופטים מחוזיים רק 37 הם ספרדים? למה האפליה הזאת 

קיימת?
"רק אצל החרדים עשו חוק אפליה. אני נגד האפליה אבל אני 
גם נגד ששופט או שופטת או כל מי שלא יהיה יתערבו בנושא 
מכירים  לא  הם  שלנו,  הנושאים  את  מכירים  לא  הם  החרדי. 
את הייחודיות שלנו, הם גם לא מבינים אפילו את מוסדות אל 
המעיין של ש"ס עד כמה שזה חשוב שלכל כיתה וכיתה יכנס 
התלמיד שיש לו את הערכים הבסיסיים שהוא צריך להשתלב, 
לצעוק אפליה אפליה, אם  בוודאי אפשר  כאן.  זה מה שחשוב 
השנייה  בזה שבשנה  מתגאה  הייתי  שלי  והענווה  הצניעות  לא 
כל  סגורים  היו  פסח  לפני  כבר  אז  החינוך,  שר  סגן  שהייתי 
הרשימות בכל בתי הספר, ולא התחילו את שנת הלימודים ובאו 
לתקשורת בטענות, וכמובן, שיהיה ברור שאני נגד כל אפליה". 
צור: "החוק של מאיר כהן הוא פופוליסטי. הוא לא בא  בן 
יו"ר התנועה  לעשות שום דבר, התקנות שתוקנו בדחיפתו של 
יחד עם יו"ר וועדת החינוך ושר החינוך עונות על המצוקה. אני 
חושב שהפתרון זה לאו דווקא הנושא הזה, הפתרון שלנו הוא 
להקים מוסדות טובים. יש עדיין בנות שצריכות להיות במוסדות 
אין  ברק  בבני   - הזה  הנושא  על  מתגברים  אנחנו  לרוב  האלו, 
כי  מינוריות  תהיינה  שהבעיות  מקווה  בירושלים  בכלל,  בעיות 
הגיעו להבנות בין סגן ראש העיר למנהלי הסמינרים, תמיד יש 
כמה בנות  או הורים שלא מקבלים את השיבוץ ומתעקשים, אי 
אפשר לפתור את הבעיה ב100 אחוז, אבל ב95 אחוז הבעיות 
הדבר  בעיה,  עכשיו  להיות  שצריכה  חושב  לא  אני  נפתרות. 
היא  איפה  תדע  בת  כל  הלימודים  שנת  סוף  שעד  הוא  החשוב 
הן  וההורים,  המורים  לצד  ניצבת  ש"ס  הבאה.  בשנה  נמצאת 

בהקמת מוסדות והן בתיקון האפליה".
ביד  מחזיק  אני  הספרדים,  של  רק  לא  היא  "הבעיה  מוזס: 
רשימות של בקשות לסדר בנות עם שמות אשכנזיים מובהקים".

זה מקרים של התאמה ערכית לבית ספר, לא אפליה..
היא  הבעיה  המקרים  שברוב  מבינים  אנחנו  "גם  צור:  בן 
משפחה  אותה  או  ילדה  אותה  של  בהתנהגות  או  בהתנהלות 
בעיה  לסמינר, במקרים אחרים שאין  לעשות התאמה  שצריכה 
לי  שהיה  מקרה  כמו  לסדר,  מצליחים  בד"כ  אנחנו  אז  כזאת 
הייתה  שהיא  בטענה  בחורה  קיבל  שלא  לסמינר  שהתקשרתי 
חלשה יחסית, ואחרי דין ודברים הצלחנו להכניס אותה לאותו 
ואנחנו שם  חריגים  יש מקרים  תמיד  בירושלים.  יוקרתי  סמינר 
צריכים להתערב אבל היינו מעדיפים שכולם ילמדו בסמינרים 

שלנו".
מוזס: "אבל יש הורים שמנסים לעקוף אותנו ורצים להלשין 
עלינו במשרד החינוך. לא רק שהם לא עוזרים לעצמם, הם גם 
עושים נזק להם ולמנהלי הסמינרים ולנו - שאין לנו דרך לעזור 

להם במקרה הזה".

מצוקת הדיור:
ראינו את הפעילות של השר דרעי בנושא הדיור, האם אנחנו 

בדרך הנכונה?
את  דרעי  השר  לפני  כשהצגתי  שבועות,  כמה  "לפני  מוזס: 
התכנון  וועדת  את  לו  אין  שלצערו  אמר  הוא  הציבור,  בעיות 
במשרד הפנים אבל ישתדל לעזור, אמרתי לו שהוא עדיין שר 
הגבולות ויכול לסדר ראש עיר שלא רוצה חרדים או ראש עיר 
שלא רוצה שיבואו עשרת אלפים חרדים. זו בעיה חמורה מאוד 
הנושא של ראשי הערים, זה לא יסולח להם, לא יכול להיות עיר 
כמו ראש העין עם הכי הרבה בתי כנסיות ושהיה שם עיר חרדית 
יתנו  ולא  ימחקו  יוסף מלמד, שהיום  עם ראש עיר מש"ס הרב 
ליהודי חרדי להיכנס, מקום שכל כך צמוד למרכזים שלנו, למה 

לשלוח אותנו למרחקים?
"יש ערים שהן סמוכות למקומות שלנו, ויש לנו בפרט לשר 
ולטפל  העין  ראש  כמו של  ערים  ראשי  לקחת  הפנים אפשרות 

יש לנו עוד חוץ מהגזרות 
שבוטלו, יוזמות חקיקה 

רבות שמסייעות לציבור, 
חוק לליקויי למידה, 

תיקונים בחוק הוצאה 
לפועל, חוק שיזמנו שלא 
יהרסו בית כנסת שקיים 
שנים רבות עד שאין לו 

מקום חילופי, ועוד דברים 
שייטיבו עם הציבור 

כולו, נושאים חברתיים 
ונושאים ערכיים. נמשיך 

להילחם בנושא של 
השבת ובדברים שחשובים 

באמת לציבור. אנחנו 
חושבים ששבת למשל 
הוא לא נושא דתי אלא 

נושא חברתי, השבת היא 
שמצילה את עם ישראל 
וצריך שיהיה לכל אדם, 
כולל ערביים, יום מנוחה 

וכולם כולל כולם מעדיפים 
לא לעבוד בשבת. אנחנו 

נפעל ששבת תחזור 
ושהסטטוס קוו יישאר 

במקומו.
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בו. ככל שיהיה לנו יותר הצעות נצליח להוריד את המחירים. זה 
המפתח להורדת מחירי הדיור".

דירות  של  מסיבית  בניה  של  הוא  היחידי  "הפתרון  צור:  בן 
להורדת  יביא  הזה  הדבר  מאסיבית  בניה  תהיה  אם  להשכרה. 
מחירי הדיור ופתרונות ארוכי טווח למי שאין ידו משגת לקנות 
דירה. יש למשרד האוצר חברה שנקראת חברה להשכיר, החברה 
המשאבים  עם  שעכשיו  להיות  יכול  מספיק,  עובדת  לא  הזאת 
אני  הענף.  את  להרחיב  צריך  מהמיסים  שמתקבלים  הגדולים 
חושב שזה יפתור חלק מהבעיה - הן בציבור הכללי והן בציבור 

החרדי". 

תקיפת חיילים חרדים
וחלילה  בפומבי  עליו  לדבר  אוהבים  לא  שאתם  נושא  יש 
לא בתקשורת - תקיפת חיילים חרדים. האם הסיעות החרדיות 
החיילים  תוקפי  נגד  ופומבי  משותף  במאבק  לצאת  צריכות 

החרדים?
בן צור: "אני חושב שהתקיפות נגד חיילים חרדים חמורות, 
אני לא חושב שזה היחס שצריך  להתייחס לכך, בנינו הם, גם 
אם החליטו ללכת לצבא - אנחנו מקווים שיצאו שלמים מבחינה 
רוחנית. אני לא חושב שזו הדרך לתקוף, אבל כל אחד עושה את 
בצורה  לצאת  צריכים  אנחנו  אם  יודע  לא  בדרך שלו,  הפעולה 
הפעולות  את  עושים  בהחלט  אנחנו  אבל  ונחרצת,  פומבית 
בדרך  לעשות  שאפשר  מה  והקהלים,  הציבור  מול  הנדרשות 

השקטה שלנו. 
"אנחנו לא מסכימים לתקיפות האלה, אנחנו לא חושבים שזה 
יהיה אנחנו לא  להיות, מה שלא  צריך  ולא חושבים שכך  נכון 

דוחים אף אחד, גם יהודי מומר יהודי הוא, וכאן וודאי שהם לא 
מומרים אלא אנשים שבצורה כזאת או אחרת לא הסתדרו, לא 
שצריך  חושב  לא  אני  להתגייס,  הלכו  והם  ברירה  להם  הייתה 
לחבר  ולנסות  אותם  לקרב  ההיפך,  אלא  מפנינו  אותם  לדחות 

אותם מחדש".
שם  צור,  בן  של  בלשכתו  לקיר  פונה  ואז  נאנח  מוזס  הרב 
תלויה תמונתו של הפלא יועץ: "אני רואה כאן את דבריו של רבי 
אליעזר פאפו, מה שהוא כותב זו התשובה האמיתית לשאלתך: 
הרגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו וצריכים לדבר בנועם שיח 
זה לא  הדרך, הכלל שלנו בלשון  - סוף ציטוט.  יתירה  וחיבה 

רכה תשבר גרם".
מה צפוי לנו במושב הקיץ?

בן צור: "יש לנו עוד חוץ מהגזרות שבוטלו, יוזמות חקיקה 
בחוק  תיקונים  למידה,  לליקויי  חוק  לציבור,  שמסייעות  רבות 
הוצאה לפועל, חוק שיזמנו שלא יהרסו בית כנסת שקיים שנים 
רבות עד שאין לו מקום חילופי, ועוד דברים שייטיבו עם הציבור 
כולו, נושאים חברתיים ונושאים ערכיים. נמשיך להילחם בנושא 
ובדברים שחשובים באמת לציבור. אנחנו חושבים  של השבת 
ששבת למשל הוא לא נושא דתי אלא נושא חברתי, השבת היא 
שמצילה את עם ישראל וצריך שיהיה לכל אדם, כולל ערביים, 
יום מנוחה וכולם כולל כולם מעדיפים לא לעבוד בשבת. אנחנו 

נפעל ששבת תחזור ושהסטטוס קוו יישאר במקומו.
בחירות  יהיו  ולא  ימיה  את  תסיים  שהממשלה  חושב  "אני 
מוקדמות. זה לא רק שאני מאמין, זו גם תקווה שכך יקרה כי זו 
ממשלה חברתית, טובה ומאוחדת. כדאי שנמשיך את הממשלה 
הזו כי היא טובה לעם ישראל, יש המון אנשים שיפסידו אם ילכו 

לבחירות וחבל שיביאו את זה על עצמם".

ש"ס ערוכה לבחירות? 
"ש"ס ערוכה לבחירות מיום אחרי הבחירות הקודמות... היא 
לא נבהלת, היא ערוכה בכל רגע. אבל אנחנו חושבים שזה לא 
הזמן. אני מאמין שזה יישאר למרות כל רעשי הרקע שיש לנו". 
איזה  לי  יש  כן  אם  אלא  לבחירות  ילך  לא  "ביבי  מוזס: 
קונספירציה דמיונית שאני חושב שיעקב ווינרוט לחש לו לאוזן 
'תשמע ביבי לך לבחירות כדי שגזר הדין שלך ידחה'. הממשלה 
לדעתי תסיים את ימיה. יהדות התורה ערוכה לבחירות, התוכניות 
שלי על כל פנים זה דיור, דיור ושוב דיור, ויש עניין נוסף שזה 
עם  בקשר  שיעמוד  צוות משפטי  להקים  אני שואף  התחבורה, 
מגיעים.  לא  או  שמאחרים  אוטובוסים  בנושא  החרדי  הציבור 
החברות  של  בטענה  ובקור  בגשם  בלילה  שמחכים  ילדים  יש 

שחסרים לנו נהגים". 
בן צור: "אם יהיו קנסות של 5000 שקל על כל אוטובוס שלא 

מגיע הכול יסתדר". 
מוזס: "לדעתי סוללה של משפטנים שתסייע לציבור להגיש 

תביעה זה יעזור".
אתם חוששים מעליית לפיד בסקרים?

"זה לא משנה את הגושים, הוא מקבל את המנדטים  מוזס: 
של המחנה הציוני".

בן צור: "אני מציע לא להיתפס לסקרים, בחירות זה כמו חמין 
לזמן  שנגיע  מציע  אני  יוצא.  מה  יודעים  לא  נכנס  מה  יודעים 
אמת. בתוך הגושים אין תזוזה, השאלה מה אתה עושה עם זה. 
העבודה קיבלה 24 ולא עשתה עם זה כלום. אין לו סיכוי להיות 

ראש ממשלה". 
מוזס: "אין לו סיכוי גם אם ילך לערבים". 
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חוששים
מהקצנה

 יחס מיוחד ליהודים. הרב לוין עם המלך אל חלפה
בארמון המלוכה בבחריין. צילומים: אלי איטקין
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חוששים

חודש לפני הסיבוב הראשון בבחירות 
לנשיאות צרפת, סגן נשיא ועידת 
רבני אירופה והיועץ המיוחד של הרב 
הראשי של צרפת בראיון ל'כל ישראל': 
"הרב הראשי הצהיר בגלוי שעל יהודי 
צרפת להימנע מלבחור במועמדת 
הימין הקיצוני ובמועמד השמאל 
הקיצוני - שניהם מסוכנים ליהודים" 
 וגם: הקשר עם הקהילה המוסלמית 
והצמצום במספר העולים לישראל

חיים פרידלנדר
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בצרפת  ייערכו  הקרוב,  בניסן  בכ"ז  חודש,  בעוד 
הבחירות לנשיאות המדינה. אלו הן בחירות גורליות 
לעתידה  יותר  הרבה  אך  הרפובליקה,  של  לעתידה  במיוחד 
'ועידת  נשיא  סגן  עם  שקיימנו  בשיחה  צרפת.  יהדות  של 
הרב  צרפת,  של  הראשי  לרב  המיוחד  והיועץ  אירופה'  רבני 
משה לוין, נחשפנו למציאות המורכבת בה חיים יהודי צרפת 

ולדילמה שתלווה רבים מהם בדרך לקלפי.
יהודי לה-ראנסי, אומר נחרצות  לוין, רבה של קהילת  הרב 
כי בחירתה של מארין לה-פן לנשיאות צרפת תקשה מאוד על 
היהודים. נכון לרגע זה, ולא נראה שיהיה שינוי מהותי בחודש 

שנותר עד הבחירות. 
הנחשק:  התפקיד  על  מתמודדים  חמישה  ישנם  בצרפת, 
לשעבר;  צרפת  ממשלת  ראש  הרפובליקאי,  פיון  פרנסואה 
מנהיגת  לה-פן,  עמנואל מקרון, שר הכלכלה לשעבר; מארין 
הקיצוני  השמאל  מנהיג  מלנשון,  לוק  ז'אן  הקיצוני;  הימין 

ובנואה המון, מהמפלגה הסוציאליסטית.
נציגי  שני  המתמודדים  בקרב  ישנם  להבחין  שאפשר  כפי 
שמאל, נציג למרכז ושני נציגים לימין. השניים האחרונים, פיון 
ולה-פן, הסתמנו במשך תקופה ארוכה כמועמדים שיעלו לקו 
הגמר בסיבוב השני של הבחירות. בצרפת נדרש רוב מוחלט על 
מנת לזכות בתפקיד. ומספר המועמדים אינו מעניק לאף אחד 

מהם רוב של יותר מחמישים אחוזים בסיבוב הראשון.
את  מעניקים  והסקרים  שינוי  חל  האחרון  בחודש  זאת,  עם 
הימין  ולמועמדת  מקרון   - העצמאי  למועמד  השני  הסיבוב 
הקיצוני – לה פן. סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה הראשי 
של צרפת, הגר"ח קורסייה הכריז ברבים כי על היהודים להימנע 
הרב  ומשמאל.  מימין  הפוליטיים  למועמדי הקצוות  מהצבעה 
לוין מסביר כי מועמדי הימין והשמאל הקיצוניים מהווים סכנה 

ליהודי צרפת ולכן ההוראה היא לא להצביע עבורם.
שורה  הקיצוני,  השמאל  מנהיג  למלנשון, 

ארוכה של התבטאויות נגד ישראל. ללה-
ארוכה  שורה  הקיצוני,  הימין  מנהיגת  פן, 
אביה,  אנטישמיים.  לאומנים  תומכים  של 
ז'אן מארי לה-פן, מי שהקים את המפלגה 
הלאומית(,  )החזית  עומדת  היא  בראשה 
הוא מכחיש שואה ידוע בעל התבטאויות 
הצעירה,  בתו  היא,  חמורות.  אנטישמיות 
ונמנעה  מתפקידו  אותו  הדיחה  אמנם 
מהתבטאויות דומות, אך לדברי הרב לוין, 

מדובר בזאב בעור של כבש.
גדול  סיכוי  ללה-פן  מעניקים  הסקרים 
לא  אתם  השני.  לסיבוב  לעלות  מאוד 
נגדה  ברורה  עמדה  שנקיטת  חוששים 

עלולה להזיק ליהודים בצרפת?
את  מלהגיד  נמנע  לא  אנחנו  מה?  "אז 
השמאל  שגם  היא  והאמת  שלנו.  האמת 
מסוכנים  הקיצוני  הימין  וגם  הקיצוני 

ליהודי צרפת".
אבל לה-פן הבת הדיחה את אבא שלה 
האנטישמיות  ההתבטאויות  את  וביקרה 

שלו.
הבינה  היא  תחפושת.  זו  אבל  "נכון. 

שאין לה כל סיכוי להגיע לנשיאות בדרך שלו. צריך להסתכל 
בתקשורת  ידיעות  התפרסמו  לאחרונה  אותה.  שמריץ  מי  על 
מהם  חמישה  לפחות  אותה.  שמקיפים  האנשים  על  הצרפתית 
ואומרת  חוזרת  עצמה  היא  גם  מוצהרים.  אנטישמיים  הם 
בראיונות ובעצרות בחירות כי כאשר תיבחר תאסור על סממנים 
יוכלו ללכת עם  דתיים בפרהסיה. במילים אחרות, יהודים לא 

כיפה וציצית במקומות ציבוריים".
כבר היום החוק אוסר על לבישת בורקה במקומות ציבוריים.
ללבוש  אסור  ביטחוני.  אלא  דתי  אינו  הנימוק  אבל  "נכון. 
רעלה שמסתירה את הפנים. אין שום איסור על סממנים דתיים. 
אזרחות  בעלי  שאנשים  אמרה  היא  לאחרונה  שרק  מזכיר  אני 
כפולה יידרשו לבחור באחת מהן בלבד. זאת אומרת שיהודים 
רבים שיש להם אזרחות ישראלית וצרפתית, יצטרכו לבחור בין 

השתיים".
רבים שרואים בלה-פן תרופת מנע להקצנה  ישנם  בישראל 
טוען  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  בצרפת.  המוסלמית 
שהצליח  זה  הוא  השמאל  שדווקא  משום  חמורה  טעות  שזו 
נגד  הרבה  דיבר  "סרקוזי  בצרפת.  האנטישמיות  את  להפחית 
ועשה  פחות  דיבר  הולנד  דבר.  עשה  לא  אבל  האנטישמיות 
המכהן  הנשיא  הוא  מהשמאל  הולנד  )פרנסואה  יותר".  הרבה 

ח.פ.(.
האירועים  מספר  עלה  שלו  בתקופה  דווקא  אבל 

האנטישמיים.
מדינות  כל  מקרב  ביותר  החד  בשיעור  ירד  גם  אבל  "עלה 
נפתלי  הישראלי,  החינוך  שר  לאחרונה  שפרסם  סקר  אירופה. 
בנט, מגלה שבשנה הקודמת )2016(, ירד שיעורן של התקריות 
דרמטית  ירידה  זו   .65% של  בשיעור  בצרפת  האנטישמיות 
כך  האנטישמיות.  למיגור  הממשלתית  מהפעילות  שנובעת 
שהימין אולי מדבר הרבה נגד, אבל השמאל עושה והוא הרבה 

יותר טוב ליהודים".

אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  כאמור,  שהוא  לוין  הרב 
מכיר את המספרים ואת הסיפורים מקרוב. הוא אומר שרבים 
"הנה,  בלשון המעטה.  מדויקים  אינם  מהפרסומים בתקשורת 
של  אצבע  חתכו  שמוסלמים  סיפור  התפרסם  זמן  כמה  לפני 
שהתפתח  נהגים  בין  סכסוך  היה  שם  שקרה  מה  אבל  יהודי. 
לקללות אנטישמיות ותגרה קלה. אבל אף אחד לא חתך אצבע 

ובוודאי לא כפי שתיארו בתקשורת".
המהומות  כי  מספר  לוין  הרב  ועובדות,  כותרות  אפרופו 
כשהמהגר  נרגעו  האחרונים  בשבועות  בפאריז  שהשתוללו 
שנטען כי הותקף על-ידי שוטרים ובגינו פרצו המהומות, הודה 
שהיו  שמצלמות  לאחר  מלבו,  הדברים  את  בדה  כי  לאחרונה 

במקום הפריכו את טענותיו.
לסיכום, בכובעו כרבה של אחת מקהילות יהודי פאריז, אומר 
הרב לוין בנחרצות כי יהודי צרפת שמונים כחצי מיליון נפש, 
צריכים להימנע מהצבעה ללה-פן משום שבחירתה תסכן את 
יהודי צרפת. "אני הולך עם כיפה ברחוב ונוסע במטרו עם כיפה 
למרות  אנטישמית  בתגובה  או  באירוע  פעם  אף  נתקלתי  ולא 
שאני מתגורר לא הרחק מהאזור בו גרים מוסלמים רבים". הוא 
)צרפת( למה  בין מה שרואים מכאן  מנסה להסביר שיש פער 

שרואים משם )ישראל(.

הקשר עם המוסלמים
ואם כבר דיברנו על המוסלמים בצרפת. לרבני צרפת קשר 
שמספרם  המוסלמים  של  הדתיים  המנהיגים  עם  ורציף  הדוק 
הקהילות  שתי  האמת,  למען  במהירות.  עולה  באוכלוסייה 
)להבדיל אלף אלפי הבדלות( מתמודדות מול בעיות של חופש 
דת באירופה כולה. האיומים על השחיטה היהודית ועל ברית 
המילה, מטרידים הן את היהודים והן את 

המוסלמים.
התקשורתי  המסע  את  שהחל  "הסיפור 
בכלל  החל  בגרמניה,  המילה  ברית  נגד 
כאשר תינוק מוסלמי הגיע לבית החולים 
לוין. כך שישנו  במצב קשה", אומר הרב 
בסיס מוצק לשיתוף פעולה בין הקהילות. 
הגר"פ  בנשיאות  אירופה'  רבני  'ועידת 
עשתה  מוסקבה,  של  רבה  גולדשמידט, 
כשנה  לפני  הקימה  כאשר  היסטוריה 
יהודית  למנהיגות  המועצה  את  וחצי 
מוסלמית להגנה על חופש הדת. המועצה 
 )MJLC( מוסלמית-יהודית  למנהיגות 
הראשונה  האירופאית  הפלטפורמה  היא 
עובדים  ויהודיים  מוסלמים  מנהיגים  בה 
האיחוד  מוסדות  מול  פעולה  בשיתוף 
על  להיאבק  כדי  והממשלות  האירופי 

חופש הדת. 
שהתקיים  המועצה  של  היסוד  בכנס 
בו  תשע"ה,  באלול  שבאוסטריה  בווינה 
השתתף הרב לוין עם הגר"פ גולדשמידט 
וכבוד  הבנה  תקדם  "המועצה  כי  נקבע 

דיאלוג יביא להנמכת האיבה. הרב פנחס גולדשמידט בטקס בוינה
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הדאגות,  הצרכים,  על  חיוני  מידע  החלפת  ותאפשר  לדתות 
הדתיות  הקהילות  של  היומיומיות  והחוויות  האתגרים 
נוספים  גשרים  בניית  תקדם  המועצה  והארציות.  המקומיות 
בין קהילות אלו בעתיד ותתמוך בחינוך, החלפת מידע והוצאת 

הצהרות ומידע בענייני דת אקטואליים באירופה ובעולם".
לדו-שיח  הבינלאומי  המרכז  של  לתמיכתו  זוכה  המועצה 
במועצה  שלה.  היסוד  כנס  את  אירח  שאף   )KAICIID(
שותפים 'ועידת רבני אירופה', המועצה האסלאמית לרפובליקת 
כי  מספר  לוין  הרב  העולמי.  האסלאמי  הסיוע  וארגון  גרמניה 
רבני צרפת נפגשים מספר פעמים בשנה עם מנהיגי המוסלמים 

במדינה כחלק מאותו דו-שיח בין הדתות.
כאשר אנו חוזרים לעניין השחיטה היהודית וברית המילה, 
נשמע הרב לוין רגוע בהרבה מאשר בעניין הבחירות לנשיאות. 
נדרשו  היבשת,  במערב  אחרות  במדינות  בעוד  כי  מספר  הוא 
לאסור  בניסיונות  מתמשך  למאבק  אירופה'  רבני  'ועידת  רבני 
הרבה  המצב  בצרפת  דווקא  המילה,  ברית  ואת  השחיטה  את 

יותר טוב.
כדי  המוהלים  על  שיפקח  גוף  הקמנו  ביטחון  ליתר  "אבל 
שלא נגיע למצב בו המדינה תרצה לפקח עליהם. מי ששימש 
לנו מודל לחיקוי היא הקהילה היהודית באנגליה שמחזיקה גוף 
כזה כבר שנים רבות. אגב, אולי לא ידעתם, אבל עד לכניסתה 
העצר  יורשי  כל  האנגלי,  המלוכה  לבית  דיאנה  הנסיכה  של 
יהודים  מוהלים  של  בידיהם  ברית  עברו  המלוכה,  למשפחת 
שקיבלו את הסמכתו של הגוף הזה. דיאנה סירבה לאפשר לשני 

ילדיה לעבור ברית וכך נעצר המנהג הזה".

על  לאסור  שיש  לה-פן  של  דבריה  את  הזכרנו  לכן  קודם 
כאשר  כי  מזכיר  לוין  הרב  הציבורי.  במרחב  דתיים  סממנים 
מי  צרפת  יהודי  בקרב  היו  אנטישמיים,  אירועים  התרחשו 
שקראו להוריד את הכיפה מפני הסכנה. אבל, רבה הראשי של 
"זה פרס  נגד הדברים בחריפות.  יצא  קורסייה,  צרפת, הגר"ח 
ימים  באותם  קרא  הגר"ח  כי  ומספר  לוין  הרב  אומר  לטרור", 
ראש  כיסוי  לחבוש  במרסיי  כדורגל  משחק  משתתפי  לרבבות 

במהלך המשחק כאות סולידריות עם יהודי צרפת. 
הצרפתים  של  הנפש  שאט  את  וביטא  נעשה  שאכן  מה 
מגילויי האנטישמיות. כאשר אלפי אוהדי כדורגל שמילאו את 
האצטדיון הגדול במרסיי, נענו לקריאה וחבשו כיסוי ראש כדי 

להפגין הזדהות עם יהודי המדינה.
בחודשים  כי  ישראל'  ל'כל  לוין  הרב  מגלה  זאת  עם  יחד 
"הרבה  מצרפת.  העולים  במספר  ירידה  מסתמנת  האחרונים 
גילו שהשקל החזק הפך את החיים בישראל לקשים במיוחד. 
שלהם  ההכנסות  את  כיווצה  האירו,  בערך  הדרמטית  הירידה 
שבחרו  יהודים  ויותר  ביותר  נתקלים  ואנחנו  אחוז.  בשלושים 
אומר  אני  לארץ  לעלות  אם  אותי  כששואלים  לצרפת.  לחזור 
שרוצה  מי  לטרור.  כניעה  זה  הטרור,  מפחד  נעשה  זה  שאם 
בגלל  או  לילדים,  יותר  טוב  חינוך  רוצה  שהוא  בגלל  לעלות 
שהוא רוצה לגור בקרב יהודים, שיעלה. אבל מי שרוצה לעלות 

בגלל שהוא פוחד מהטרור, בעצם עלייתו נותן פרס לטרור".
לב  שימו  בצרפת,  בחירה  זכות  בעלי  אתם  אם  לסיכום, 
לדברים שאומר סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' וחשבו פעמיים 

בטרם תמלאו את חובתכם לרפובליקה.

בארמון המלוכה במנאמה

הרב לוין בארמון הנשיאות בתוניסיה

הרב משה לוין בארמון המלוכה בבחריין
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סי

בעקבות ביקורו של 
נתניהו במעצמה 

הגדולה של המזרח 
הרחוק, סוקר 'כל 
ישראל' את יחסי 

שתי המדינות מאז 
הקמתן, האשליות 

הנאיביות, פיצוץ 
העסקאות והטאבו 

האמריקני  מה 
השתנה בשנים 

האחרונות, האם 
יש סיכוי להפסקת 

התמיכה הסינית 
בערבים ועד 

כמה מעורבת סין 
בכלכלה הישראלית 

 וגם: הרופאים 
היהודים של מאו

חיים פרידלנדר

ואנחנו

 נתניהו עם יו"ר חברת עליבאבא במהלך ביקורו בסין
צילום חיים צח, לע"מ
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סי

נתניהו ונשיא סין. צילום: חיים צח לע"מ
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האבנים  עם  להתחיל  עליך  ממקומו,  הר  להזיז  "בכדי 
הכי קטנות", אומר פתגם סיני עתיק. במלאות 25 שנה לכינון 
היחסים הדיפלומטים בין ישראל וסין, ולאור ביקורו המתוקשר 
של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבייג'ינג השבוע, חוזר 'כל 
עד  בדרך,  הזיזה  שישראל  קטנות  אבנים  אותן  לכל  ישראל' 

ליצירת הקשרים הדיפלומטים בין המדינות, והיו הרבה. 
לאחר  ספורים  חודשים  התרחש  סין  עם  הראשוני  הקשר 
הלאומנים,  על  הסינים  הקומוניסטים  הכוחות  של  ניצחונם 
והכרזתו של מאו דזה דונג על הקמת הרפובליקה העממית של 
סין. במברק ששלחה לסין, הכירה ישראל בשלטונו של מאו, 
בסין,  שהכירה  התיכון  במזרח  הראשונה  למדינה  הפכה  וכך 
ובסך הכול הייתה המדינה השביעית הלא-קומוניסטית בעולם 

שהכירה בשלטון הקומוניסטי הסיני.   
של  התנגדותה  למרות  הגיעה  בסין,  ישראל  של  הכרתה 
ארצות הברית לשלטון הקומוניסטי הסיני, כשמאחורי ההכרה 
עמדו מספר שיקולים ישראלים. ראשית, באותה תקופה ההבנה 
הרווחת במשרד החוץ הישראלי הייתה, כי על ישראל לשמור 
על מדיניות אי הזדהות בין הגוש המזרחי בהנהגתה של רוסיה 
זו  מדיניות  מאחורי  הברית.  ארצות  בהנהגת  המערבי  לגוש 
וצעירותה,  קוטנה  למרות  כי  נאיבית,  קצת  מחשבה  עמדה 
ישראל תצליח לשחק את המשחק הדיפלומטי עם שני הגושים 
בשווה. שנית, ישראל חפצה להכיר בסין, ולחשק את היחסים 
עימה, לפני שמדינות ערב יכירו בה. בנוסף, באותן שנים רווחה 
בישראל האידיאולוגיה הסוציאליסטית, כך שישראל לא ראתה 

בסין גורם מאיים אידיאולוגית. 
מספר  בשל  גם  הישראלי,  בקשר  היא  גם  חפצה  עצמה  סין 
העצמאות  מלחמת  את  תפסה  סין  ראשית  נאיביים.  שיקולים 

כהשתחררותה של ישראל מעול הקולוניאליזם 
הבריטי. במילים אחרות, מה שנתפס בישראל 
כמלחמת השחרור, נתפס בסין כחלק מתנועת 
שנית,  המערב.  מעול  העולמית  השחרור 
ישראל תהיה בקרוב  כי  הייתה  בסין  התפיסה 
חלק אינטגרלי מהגוש המזרחי, בשל התפיסה 
השלטון  במפלגת  הרווחת  הסוציאליסטית 
הייתה  לא  זו  תפיסה  כי  שלציין,  יש  אז.  של 
מיוחדת לסין, שכן גם בארה"ב, לפי מסמכים 
תפיסה  הייתה  שנים,  מאותן   CIA-ה של 
דומה. בנוסף, מדינות ערב נתפסו באותן שנים, 

כמדינות חסות של המערב, צרפת ובריטניה.
אך לא רק אינטרסים עמדו על כף המאזניים, 
מתנשאים  הסינים  תרבותיות.  סיבות  גם  אלא 
על המערב, שכן בניגוד אליהם, הם מחוזקים 
בשורשים היסטוריים בני ארבעת אלפים שנה. 
לא כן היהודים, שגם הם מחוזקים בהיסטוריה 
הרגישו  הסינים  כן,  כמו  שנים.  אלפי  בת 
היהודי  העם  בני  עם  מסוימת  סולידריות 

בעקבות השואה, ואחרי מה שהם עברו בכיבוש 
היפני המשפיל. 

בסין קידמו בברכה את הכרתה של ישראל וציפו כי זו תכונן 
למעשה  קרה.  כך  לא  אך  עימם,  מלאים  דיפלומטים  יחסים 
ישראל קיבלה החלטה עקרונית לכונן יחסים שכאלה, בין היתר 
בשל טענתו של בן גוריון, כי סין והודו תהיינה מעצמות העתיד, 
כאשר שמשן של ארצות הברית ומדינות אירופה תשקע. אלא 
לא  אותו  כסף,  הרבה  עולה  הרחוק  במזרח  שגרירות  שהקמת 

היה לישראל באותה עת. 
כסף זה הסבר יפה, אך לא הסבר מלא. באותה תקופה פרצה 
לקוריאה  לסייע  רבים  מתנדבים  שלחה  וסין  קוריאה,  מלחמת 
הצפונית, ובשל כך הוגדרה באו"ם כתוקפנית. בארצות הברית 
ניצלו את המצב, והפעילו לחץ כבד ואף ברוטלי לעתים שלא 
ארצות  יהדות  מכיוון  הגיע  נוסף  לחץ  סין.  עם  יחסים  לכונן 
הברית, שכספיה החזיקו באותה תקופה את המדינה הצעירה. 
למרות המלחמה, הצביעה ישראל בעד צירופה של סין לאו"ם, 
לכונן  חפצה  עדיין  היא  כי  בבייג'ינג  לממשל  בכך  ואותתה 

יחסים דיפלומטים. 
מול האמריקנים עמד דוד הכהן, הציר הישראלי במיאנמר, 
עם  יחסים  לכונן  החוץ  משרד  אנשי  על  שלחץ  בורמה,  אז 
סין,  עם  יחסים  מכינון  הימנעות  כי  בצדק,  טען  הכהן  סין. 
תדחוף אותה לכונן יחסים עם מדינות ערב. לחציו נשאו פרי, 
כינון  על  להודיע  לא  אחד  מצד  ביניים,  בדרך  נקטה  וישראל 
יחסים, מאידך ההוראה לדיפלומטים הייתה ליצור קשרים עם 
דיפלומטים סיניים, כשהכהן עצמו מקבל הוראה לנסות לפתח 

את קידום היחסים. 
מאמציו של הכהן נשאו פרי, וג'ואו אנ-לאי, ראש הממשלה 
הסיני באותה עת, אף הכריז בנאום בפני הקונגרס, כי מתקיימים 
מגעים עם ישראל. במקביל, שאלת הצטרפותה של סין לאו"ם 
נאומו  למחרת  ליום  נועדה  כך  על  כשההצבעה  שוב,  נידונה 
אבן  אבא  הישראלי  השגריר  הסינים,  להפתעת  אנ-לאי.  של 
תמך בהצעה האמריקנית לדחות את הדיון. הישראלים מיהרו 
להתנצל בפני הסינים, וטענו כי הצבעתו של אבן נבעה מ"תיאום 

לקוי בין משרד החוץ לשגריר באו"ם". הסינים הסכימו לקבל 
את ההתנצלות, ואף הסכימו לארח משלחת ישראלית, שיצאה 

לדון בנושאי שיתופי פעולה בתחום הסחר. 
שר  אך  מלאים,  יחסים  לכינון  לחץ  להפעיל  המשיך  הכהן 
הסינים  אשר  עד  היחסים,  את  לקדם  סירב  שרת,  משה  החוץ 
לאור  חצופה,  קצת  לישראל. מחשבה  גומלין  ישלחו משלחת 

גודלה של סין, וכשמבינים שמדינות ערב חיכו מעבר לפינה.  

התנתקות וריחוק
ועדת  התכנסה  תקופה  באותה  בא.  הכהן,  הזהיר  ואשר 
המדינות הבלתי מזוהות באנדונג שבאינדונזיה. הועידה כללה 
מדינות  גוש  יצירת  הייתה  ומטרתה  ואפריקה,  מאסיה  מדינות 
ארה"ב.  או  המועצות  ברית  מעצמה,  אף  עם  מזוהות  שלא 
אנטי  החלטות  מספר  התקבלו  סין,  התארחה  בה  בוועידה, 
עת.  באותה  ישראל  של  בדידותה  את  שהעמיקו  ישראליות, 
בנוסף, חוזקו הקשרים בין סין למצרים, ולאחר מכן עם שאר 

מדינות ערב.
כי  מצאו  תקופה,  מאותה  סינים  מסמכים  שבחנו  חוקרים 
לכונן  שלא  החלטה  סין  קיבלה  הוועידה  טרם  כשנתיים  כבר 
ישראל. הסיבה העיקרית לכך, הייתה שינוי ביחסי  יחסים עם 
מדינות ערב והמערב, שנגרמו בשל הפיכות בחלק מהמדינות, 
כמהפכת הקצינים במצרים, שנתפסה בסין כהשתחררות מעול 

האימפריאליזם המערבי. 
כך לדוגמא, במברק ששיגר משרד החוץ הסיני לנציגיו בחוץ 
בזו,  זו  וישראל  סין  הכירו   1950 שבינואר  "אף  נכתב:  לארץ 
בתקופה הראשונה הצד השני היסס בקשר לכינון יחסים. לאחר 
מכן הופנה רצוננו לכינון יחסים עם מצרים, והחלטנו להשעות 
את המגעים.  בניית היחסים עם ישראל איננה צורך דחוף, אולם 

הקשרים עם מדינות ערב הם סוגיה שאנו רוצים לשקול".  
למעשה, המסמכים הסינים שנחשפו מעלים כי הסינים כעסו 
על הצבעתו של אבן באו"ם, לדחות את ההצבעה על צירופם 
נמנעת.  בלתי  הייתה  ערב  למדינות  סין  אך התקרבות  לארגון, 
בטח לאור ההקצנה באידיאולוגיה הסינית במחצית השנייה של 

שנות ה-50. 
לאחר  סיני,  את  ישראל  כבשה  במהלכה  סיני,  מלחמת 
סופי  לקרע  הובילה  המלחמה,  את  יזמו  וצרפת  שבריטניה 
המצרים.  עם  הסינים  שניהלו  היחסים  לאור  לישראל,  סין  בין 
הסינים הגדירו את המלחמה, כ"מאבק המהפכני המשותף של 
שתי המדינות במערב האימפריאליסטי", ואף ברדיו הממלכתי 
ארצות  לסיני.  בדרכם  סינים  מיליון מתנדבים  רבע  כי  הכריזו, 
כוחות  תשלח  היא  שכזה,  במקרה  כי  מנגד  הודיעה  הברית 
לתמוך בישראל, ולולי יציאת ישראל מחצי האי, הייתה פורצת 

מלחמה בין גושית. 
באידיאולוגיה  הקצנה  החלה  ה-50  שנות  בסוף  כאמור, 
הסינית. תחילה הייתה זו "הקפיצה הגדולה קדימה". במהלכה 
תיעוש  והחל  מאורגנת  לחקלאות  האיכרים  אדמות  הופקעו 
לרעב  הובילה  התוכנית  דבר  בסופו של  מהיר.  המדינה בקצב 
התכנית  כישלון  אדם.  בני  מיליון  כ-30  של  ולמותם  המוני, 

"מהפכת  את  הגה  וזה  מאו,  של  מעמדו  לערעור  הוביל 
לשורות  הסתננו  קפיטליסטים  גורמים  כי  כשטען  התרבות", 
האדומים",  "המשמרות  הוקמו  המהפכה  במהלך  המפלגה. 
שהובילו אנרכיה כללית במפלגה, והוצאה להורג והשפלה של 
נתפס כנאמן למאו. המהלכים הללו הובילו לכך  כל מי שלא 
שסין לא יכלה לקיים יחסים עם ישראל, שבאותן שנים נטתה 

והלכה לכיוון המערב. 
הייתה  אלא  ישראל,  עם  קשריה  כל  את  ניתקה  רק  לא  סין 
המדינה הלא ערבית הראשונה להכיר בארגון לשחרור פלסטין 
)אש"ף(, ואף אירחה את אנשי הארגון, אימנה אותם ומימנה 
מלחמת  פרצה  כשנתיים  כעבור  הארגון.  של  מהפעילות  חלק 
טענו  לישראל,  התנגדות  הביעו  שוב  והסינים  הימים,  ששת 
והביעו הערצה ל"פעילויות  שהמלחמה היא מזימה מערבית, 
הגבורה הפלסטינית בשטחים הנכבשים על ידי הישראלים בתל 

אביב, חיפה, אילת וירושלים".  

ניצני שינוי
המדינות,  ביחסי  המפנה  החל  ה-70  שנות  סוף  לקראת 
גורמים. בסוף שנות ה-60  כשהשורשים לכך טמונים במספר 
נרשמו  אף  כשבמהלכו  המועצות,  לברית  סין  בין  קרע  נוצר 
מספר תקריות גבול אלימות, ובסין התגבר החשש מפני ברית 
המועצות. שנית, חלה אכזבה מהמודל הסובייטי, כפי שניסתה 
סין לאמץ בשנות הקפיצה הגדולה, וההבנה שמדינות אחרות 
את  כשאימצו  מרשים  באופן  כלכלית  התפתחו  אסיה  במזרח 
התפיסה הכלכלית קפיטליסטית. באותה עת התקיימו בארה"ב 
ניקסון,  ריצ'ארד  הרפובליקני,  כשמועמד  לנשיאות,  בחירות 
מווייטנאם  האמריקנים  הכוחות  את  יסיג  שכשייבחר  מבטיח 
והתפתחות  ניקסון  של  בחירתו  בסין.  ויבקר 
להתקרבות  הובילו  המועצות,  מברית  האיום 

בין סין לארצות הברית.
לאש"ף,  סין  בין  התקררות  חלה  במקביל, 
בין היתר בשל התקרבות ביחסים בין הארגון 
לברית המועצות, יריבתה של סין באותה עת. 
הסיבה להתקרבות הייתה פשוטה, סין הייתה 
המועצות,  ברית  לעומת  אמצעים,  חסרת  אז 

אותה ראה אש"ף כמעצמה נוחה. 
הנהגה  את  הביאו  דונג,  דה  מאו  של  מותו 
את  העדיפויות  סדר  בראש  להעמיד  הסינית 
פיתוח הכלכלה הסינית ואימוץ גישה כלכלית 
בשל  לעולם.  סין  ופתיחת  ריכוזית  פחות 
מאו,  של  שלטונו  בתקופת  סין  של  סגירותה 
הכלכלה,  את  לפתח  כיצד  הסינים  ידעו  לא 
ומי שזיהה זאת היה איל ההון היהודי שאול 
אשר  הרב  הגאון  של  אשתו  דוד  אייזנברג, 
דויטש, מרבני ישיבת פוניבז'. אייזנברג החל 
לתווך בין חברות ממשלתיות סיניות לחברות 
בהנהגה  קשרים  של  רשת  לעצמו  ויצר  זרות 

הסינית, עד לצמרת ההנהגה. 
הסינים נזקקו לסיוע גם ברכישות טכנולוגיות צבאיות, שכן 
מדינה  שום  להם  הייתה  לא  המועצות,  ברית  עם  הקרע  מאז 
מיושן.  היה  שבידיהם  הנשק  ועיקר  צבאי,  נשק  להם  שתספק 
ערב  מדינות  שכן  חשוב,  נשק  ספק  בישראלים  ראו  הסינים 
התמודדה  וישראל  סובייטי,  בנשק  צוידו  בישראל  שנלחמו 
והידיעה  די בהצלחה. החשש של הסינים מהסובייטים,  איתו 
הנשק  מול  להתמודד  מצליחה  ישראל  בשם  קטנה  שמדינה 
המלחמות  רוב  אחרי  עקבו  שהסינים  לכך  גרמה  החדשני, 
והמבצעים של הישראלים באזור, ורחשו הערכה רבה לישראל. 
ליצירת קשרים עם  אייזנברג, שהבין את רצון הסינים, הוביל 
הפרטי  במטוסו  הטיס  ואף  בישראל,  הביטחוניות  התעשיות 
משלחת של אנשי התעשייה הביטחונית לסין. ואכן, בעקבות 
לתעשייה  צבאי  ידע  ואף  נשק  למכור  ישראל  החלה  הביקור 

הצבאית הסינית. 
מעבר לכך, משלחות של אנשי מדע וחדשנות יצאו מישראל 
לסין, וסייעו לה במספר תחומים, בין היתר בחקלאות מתקדמת. 
יחסים  כיננו  לא  עדיין  אך  הביקורים,  את  עודדו  הסינים 
דיפלומטים מלאים עם ישראל. סיום המלחמה הקרה, מלחמת 
בעד  הערבית  החזית  את  שהחלישו  מדריד,  וועידת  המפרץ 
אש"ף ונגד ישראל, הובילו את סין לכינון יחסים דיפלומטים 

עם ישראל. 

שינוי ואשליה
בי"ט שבט התשנ"ב נחתם מסמך כינון היחסים הדיפלומטים 
בין המדינות ולראשונה נשלח דיפלומט ישראלי לכהן כשגריר 
לבצע  על  אל  החלה  מכן,  לאחר  ספורים  חודשים  בבייג'ינג. 

טיסות ישירות משדה התעופה בן גוריון לסין. 
למעשה, בבסיס היחסים הנרקמים, עמדו מספר אשליות מצד 
נשק  לספק  תוכל  ישראל  כי  האשליה  ראשית  המדינות.  שתי 
לסין ללא הפרעה מצד ארה"ב. כאשר ישראל החלה לספק נשק 
שבשתיקה  בהסכמה  נעשה  הדבר  לסין,  צבאיות  וטכנולוגיות 

נתניהו נושא דברים בפני תלמידי בית הספר של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ין. צילום: לע"מ

נתניהו בביקורו בסין. צילום: לע"מ
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על  סין  בחיזוק  עליון  אינטרס  ראתה  היא  שכן  ארה"ב,  מצד 
המועצות,  ברית  התמוטטות  לאחר  אך  המועצות.  ברית  פני 
האינטרס האמריקני היה צמצום הכוח הצבאי של סין. שנית, 
לאחר התמוטטות ברית המועצות, החלה רוסיה עצמה לספק 

נשק וידע לסינים, שכן היא נזקקה לכסף במהירות. 
האינטרס האמריקני הוביל בסופו של דבר למשבר הפלקון, 
הסינים  מטוסים.  על  שמולבשת  הישראלית  הריגול  מערכת 
חתמו על חוזה לרכישת המערכת. הכסף הועבר, וישראל החלה 
נשיא  מצד  ואיום  כבד,  אמריקני  לחץ  אך  המערכת,  בהתקנת 
ארה"ב דאז, ביל קלינטון, כי ארה"ב תקצץ משמעותית בהסכם 
פיצויים  לתשלום  העסקה,  לביטול  הובילו  לישראל,  הסיוע 
היחסים  והחרפת  ולמתח  ישראל  מצד  דולר  מיליון   350 של 
ביטול  טרם  חודשים  שלושה  למעשה,  סין.  עם  הדיפלומטים 
הממשלה  ראש  ברק,  ואהוד  סין,  נשיא  בארץ  ביקר  העסקה, 
דאז, הבטיח לו שהעסקה תתקיים, על אף שישראל ידעה כבר 
בסין  נתפס  לבסוף  העסקה  ביטול  האמריקנית.  ההתנגדות  על 

כעלבון אישי ולאומי, לאור ההבטחה לנשיא. 
כעבור חמש שנים נוצר משבר חדש סביב אספקת נשק לסין, 
תחזיר  לא  שישראל  ארה"ב  דרשה  במהלכו  "הארפי".  משבר 
לתיקון  ונשלחו  ידה  על  שסופקו  הארפי  מסוג  מזל"טים  לסין 
בישראל. בסופו של דבר נכנעה ישראל שוב לארצות הברית, 
ומאז, לפחות לא באופן פורמלי, סין הפסיקה לרכוש ציוד צבאי 

מישראל.
אשליה נוספת מצד סין, היא כוח השפעתה של ישראל על 
הלובי  דרך  כי  תחילה  הסינים חשבו  למעשה,  הברית.  ארצות 
ועל יחסה  היהודי, תצליח ישראל להשפיע על ארצות הברית 
לסין. אולם עם השנים, התברר להם שכוח ההשפעה של ישראל 

על ארה"ב בנושא זה הוא מוגבל עד לא קיים.
תוביל   סין  עם  יחסים  כינון  כי  הייתה,  ישראלית  אשליה 
וסין תפסיק למכור נשק למדינות  להשפעה ישראלית על סין, 
ערב ותתנגד לתכנית הגרעין האיראנית. אלא שמהר מאוד הבינו 
הישראלים כי סין היא מעצמה גדולה מידי בשביל להיות נתונה 
להשפעה ישראלית. בנוסף, הסינים תלויים בנפט ממדינות ערב 
הכוח  מסוים  שבמובן  כך  התעשייתי,  הפיתוח  המשך  לצורך 
שלהם מול מדינות אלה מוגבל. כמו כן, הסינים ראו בפיתוח 
הגרעין האיראני אינטרס חשוב במעלה, לא בגלל ישראל, אלא 

בגלל שפיתוח שכזה נוגד את האינטרס האמריקני. 
אוף  בנק  סין,  של  המרכזי  שהבנק  לישראל  התברר  בנוסף, 
מימון  לצורך  לחמאס  כספים  להעברת  צינור  היווה  צ'יינה, 
פעילות טרור. ישראל פנתה מספר פעמים לסין בנושא, אך זו 
התעלמה. בשנת 2006 ניהלה משפחה אמריקנית שבנה נרצח 
זומנה  כך  ולצורך  הבנק,  כנגד  תביעה  החמאס  של  בפיגוע 
שהעבירה  האזהרות  ועל  הכספים  העברות  על  להעיד  ישראל 

לבנק. לאחר לחץ סיני כבד, תוך איום בניתוק היחסים, נמנעה 
ישראל מלשלוח נציג למתן עדות.

הפנמה ויציבות
סין,  מול  המוגבל  לכוחה  מודעת  שישראל  לאחר  כיום, 
לארצות  כל  קודם  מחויבת  שישראל  הפנימו  וכשבסין 
הכלכלי.  במישור  בעיקר  המדינות  יחסי  מתנהלים  הברית, 
ישראליות,  חברות  מעט  לא  רכשו  סיניות  ממשלתיות  חברות 
כשהגדולה מכולן היא תנובה. חברות סיניות שותפות בדרגה 

הכרמל,  כמנהרות  ישראליות  תשתיות  בפיתוח  אחרת  או  כזו 
בין  הסחר  היקף  נמלים.  והקמת  אביב  בתל  הקלה  הרכבת  קו 
והוא  לשנה  דולר  מיליארד  מ-11  למעלה  על  עומד  המדינות 
צפוי לגדול. היקף היצוא הישראלי לסין גם הוא גדל כל הזמן, 

במקביל להיקף היבוא. 
פלסטינית  מדינה  בהקמת  הדוגל  בקו  נוקטת  עצמה  סין 
אנטי  בהחלטות  תומכת  היא  אחת  ולא  ירושלים,  שבירתה 
ישראליות בעצרת הכללית ובמועצת הביטחון של האו"ם. בין 
היתר, תמכה בהחלטה האחרונה במועצת הביטחון, המטילה 

איסור על ישראל לבנות ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. 
למרות הקו הפרו-פלסטיני, גידול בהיקף ההשקעות הסיניות 
שכן  בישראל,  לתמוך  הסינים  את  להוביל  עשוי  במדינה, 
כספם.  על  להגן  הוא  הסינים  של  במעלה  הראשון  האינטרס 
חוסר יציבות באזור, עשוי להוביל לפגיעה בהשקעות אלו. כמו 
כן, לאחר האביב הערבי ב-2011, הפנימו הסינים שמדינות ערב 
היציבות,  חובבי  הסינים  המעטה.  בלשון  יציבות,  הכי  לא  הן 
רואים בשל כך את ישראל כמדינה יציבה, מה שעשוי לחזק את 

הקשרים בין המדינות. 
גם  מתמודדים  הסינים  דאע"ש.  הקמת  היא  נוספת,  נקודה 
יש  מערביות  הצפון  כשבפרובינציות  איסלאמי,  טרור  עם  הם 
לדאע"ש.  הצטרפו  מהם  מאות  שכמה  מוסלמים  מיעוטים 
הסינים הפנימו שבעיית הטרור האסלאמי היא בעיה גלובלית, 
כך,  בשל  שכזה.  בטרור  למאבק  חשוב  מקור  היא  וישראל 
בבייג'ינג,  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  השבוע  ביקורו 
מהווה נדבך חשוב לחיזוק היחסים בין המדינות, כשהתקווה 
גם במאבק האזורי  ישראל  יחלו להתייצב לצד  היא שהסינים 
ולכל הפחות לא יתמכו בצורה אקטיבית באויביה של ישראל.

הרופאים היהודים של מאו

יעקב רוזנפלד, או בשמו הסיני לֹו ֶשנג, נולד בלבוב, עבר 
ועם השתלטות הנאצים נשלח  לאוסטריה ללמוד רפואה, 
להימלט  הצליח  רוזנפלד  לבוכנוואלד.  ובהמשך  לדכאו 

ולהגר לסין, שם החל לעבוד כרופא. 
בחודש אדר התש"א, עם פרוץ מלחמת יפן-סין, הצטרף 
כרופא לארמיה הרביעית של צבא השחרור העממי הסיני, 
שימש כקצין הרפואה הראשי והועלה לדרגת גנרל על ידי 
מאו דזה-דונג. בתפקידו היה אחראי על בניית בתי-חולים 
ועל הכשרת צוותי הרפואה. לאחר ניצחון צבאו של מאו, 
פרש מתפקידו ושב לאוסטריה לחפש את קרובי משפחתו. 
הסינית  האזרחים  מלחמת  סיום  לאחר  תש"ט,  בשנת 
והקמת  סין  של  הקומוניסטית  המפלגה  בניצחון 
מתפקידיו.  רוזנפלד  פרש  סין,  של  העממית  הרפובליקה 
הוא שב לאוסטריה לחפש אחר בני משפחתו, שחלקם נספו 
בשואה. ניסיונותיו לחזור לסין נתקלו בקשיים, והוא עלה 
לישראל. רוזנפלד התגורר בתל אביב ועבד בבית-החולים 
בבית  ונטמן  לב  מהתקף  כתוצאה  נפטר  ב-1952  אסותא. 
העלמין בקריית שאול. לאחר כינון היחסים הדיפלומטים 
למקום  מאו  של  היהודי  הגנרל  של  קברו  הפך  סין,  עם 
ובמלאות  סיניות,  דיפלומטיות  לרגל של משלחות  עלייה 
מאה שנה להולדתו הנפיק שירות הדואר הממלכתי של סין 

בול לזכרו. 
רופא נוסף הוא ריכרד פריי, או בשמו הסיני ֿפּו ַלאי. פריי 
השתלטות  עם  לטיינג'ין  ונמלט  באוסטריה  רופאה  למד 
הנאצים על אוסטריה. כמו רוזנפלד, התגייס גם הוא לכוחות 
הגרילה של מאו, טיפל בפצועים והכשיר רופאים בשדה 
רפואה  לימד  הסינית,  האזרחים  מלחמת  תום  עם  הקרב. 
מגפתיות.  מחלות  בבקרת  ופעל  אוניברסיטאות  במספר 
הקים את מסד הנתונים הרפואי הממוחשב הראשון בסין 
ובשנות ה-80 וה-90 היה חבר מליאות המועצה המדינית 

המייעצת העליונה של סין.

יהדות סין
היהודים  אודות  החוקרים  בקרב  שונות  דעות  קיימות 
הראשונים בסין, כשלפי חלק מהם הגיעו יהודים למדינה 
המאוחר  לכל  זאת,  עם  ראשון.  בית  חורבן  לאחר  כבר 
סוחרים יהודים מהודו ופרס הגיעו למדינה באזור המאה 

השמינית לספירה. 
שנים  מאות  במשך  התבוססה  ייחודית  יהודית  קהילה 
בעיר קאיפנג, השוכנת בגדתו הדרומית של הנהר הצהוב. 
על  ושכנה  סונג,  שושלת  של  בירתה  אז  הייתה  העיר 
שמנתה  הקהילה,  המשי.  דרך  של  מהסתעפויותיה  אחד 
מאות עד אלפי יהודים, התבוססה בעיר, בשל הסובלנות 
והפתיחות ששררו בסין כלפי היהודים. יהודי הקהילה אף 
הקימו בית הכנסת בשנת 1163 והוא נקרא בפיהם "היכל 
האמת הטהורה". המבנה נחרב ושוקם מספר פעמים, עד 
לשנת 1860, כשהנהר הצהוב עלה על גדותיו והחריב את 

בית הכנסת. 
במשך השנים אימצו אנשי הקהילה חלקים מהתרבות 
הסינית, והקיסר אף העניק להם שמות משפחה, בין היתר 
בשל העובדה שלא יכול לבטא את שמותיהם, וכך הפכה 
משפחת לוי למשפחת ִלי. שאר שמות המשפחה: ַאי, שִׁי, 

ַגאּו, ַגאן, ַזנג וַזאּו. 
מקרב  מבודדת  היהודית  הקהילה  של  היותה  למרות 
שאר בני העם היהודי, שמרה הקהילה על מנהגיה ודתה, 
מבני  להישכח  הקודש  לשון  החלה  ה-17  במאה  אך 
הקהילה ורבים החלו להתבולל. רבה האחרון של הקהילה 
בית  חורבן  לאחר  ספורות  שנים   ,1867 בשנת  נפטר 
נותרו  הכנסת, שכבר לא היה מי שישקם אותו. עד היום 
יהודיות, ומציינות  בעיר מספר משפחות הטוענות כי הן 
כי משפחתם לא אוכלת חזיר או פירות ים. חלק מבני אותן 

משפחות עברו גיור ועלו לישראל. 
ה-19  המאה  של  הראשונה  המחצית  סוף  לקראת 
עת  באותה  עיראקית.  יהודית  קהילה  התבססה בשנגחאי 
ששון,  ומשפחת  בינלאומי,  סחר  למרכז  שנגחאי  הפכה 
של  "הרוטשילדים  וכונתה  למומביי,  מעיראק  שהיגרה 
יהודים  מספר  בעיר,  עסקיה  של  סניף  פתחה  המזרח", 
בגדאדים היגרו בשל כך לעיר והקהילה החלה להתבוסס 
במקום. מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הבולשביקית 
רוסיים  יהודים  ברוסיה הביאו להגירתם של מספר אלפי 
לעיר. מלחמת העולם השנייה הביאה לזרם רב של פליטים 
שהתמקמו  מיר,  ישיבת  תלמידי  ביניהם  לעיר,  יהודים 
בבית הכנסת "בית אהרון". בית כנסת ענק שנבנה שנים 
איש העסקים הבגדדי סאלח  ידי  על  לכם,  קודם  ספורות 
חרדון לזכר אביו אהרן, לאחר שזה נתגלה אליו בחלום. 
בית הכנסת הכיל 400 מקומות ישיבה, אך כמעט ולא היה 

בשימוש, עד לבואה של ישיבת מיר. 
הייתה  עת,  באותה  בסין  שהתפתחה  נוספת  קהילה 
מרוסיה  לחרבין  הגיעו  היהודים  ראשוני  חרבין.  קהילת 
וממזרח אירופה ב-1898, עם תחילת בנייתה של מסילת 
מוסקבה  בין  לחבר  שנועדה  טרנס-סיבירית,  הרכבת 
לבייג'ינג. לאחר סיום מלחמת רוסיה-יפן, השתכנו בעיר 
מרשים,  באופן  לגדול  החלה  והקהילה  יהודים,  חיילים 
היהודים  נוספים מרוסיה.  יהודים  הזמן מצטרפים  כשכל 
הקימו מספר רב של עסקים בעיר, ביניהם הבנק היהודי, 
בשנת  מרשימה.  כלכלית  להתפתחות  העיר  את  והובילו 
1946 נכבשה העיר על ידי ברית המועצות למשך כתשעה 
בפעילות  שעסקו  אלה  בעיקר  רבים,  יהודים  חודשים. 
ציונית, הוגלו לסיביר, ורבים אחרים בחרו להגר מהעיר, 

מה שהוביל להידלדלות הקהילה ולסגירתה. 
בסוף  שהתפתחה  טיינג'ין  קהילת  היא  נוספת  קהילה 
ולאחר  מרוסיה,  הגיעו  היהודים  ראשוני  ה-19.  המאה 
משמעותית.  גדלה  הקהילה  הבולשביקית  המהפכה 
הכיבוש היפני במלחמת העולם השנייה הוביל להידלדלות 
רבים  בחרו  הסינית  האזרחים  מלחמת  ולאחר  הקהילה, 

מיהודי הקהילה להגר לארה"ב או לאוסטרליה.  
מספר  מתקיימות  בסין,  המסחר  התפתחות  עם  כיום, 
קהילות יהודיות במדינה, כשהגדולות שבהן הן הקהילות 

בשנגחאי ובבייג'ינג.

אולמרט בחומה הסינית. צילום: אבי אוחיון לע"מ

ח"כ איציק כהן בסין. צילום: משה מילנר לע"מ

ועידה יהודית ראשונה במזרח אסיה בחרבין 1919

ג'יאנג דזה-מין, נשיא סין בעבר, בישראל. צילום: אבי אוחיון לע"מ
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חצר שאץ ויז'ניץ הפכה לאבן 
שואבת עבור תושביה החרדים 
של חיפה, הנהנים גם מ'שבתות 
התאחדות' במחיצת הרבי ומיחס 
אישי לכל אחד ואחד  כבר 
בלידתו 'בשעה התשיעית' יוחסו 
לרבי כוחות סגוליים, שהוכיחו 
עצמם במרוצת השנים  כתב 
'כל ישראל' בסיקור מקיף על 
החסידות, המקורבים, נסיעותיו 
של הרבי לחו"ל וסדר יומו הגדוש 

רפי פרלשטיין

מגד  ור
חיפאי
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חיפאי
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הסואן,  הרצל  רחוב  של  בטבורו 
חיפה,  העיר  של  המרכזי  הרחוב 
מגדלור  לתפארה  מתנשא 
ולכל  בפרט,  האזור  לתושבי 
תושבי העיר בכלל - הלא הוא 
מרכזם של חסידי שאץ ויז'ניץ 

"אהל משה".
חלק  הינו  המוסדות  בנין 
גדול ממדים,  היסטורי  מקומפלקס 
הקודמת,  המאה  באמצע  שהוקם 
עד  בחיפה  הגדול  המדרש  בית  גם  בעבר  שכן  ממנו  ובחלק 
שנסגר. במקום זה עוד ערכו את שולחנותיהם הרבי מבעלזא, 

האמרי חיים מויז'ניץ והמקור ברוך מסערט ויז'ניץ זי"ע.
נולד  ויז'ניץ,  הגר משאץ  דוד  מנחם  רבי  הרה"צ  האדמו"ר 
לאביו הגה"צ רבי משה הגר בעל ה'ברכת משה' ראש ישיבת 
זצוק"ל, בט' כסלו תש"י, שידוע כיום התשיעי  ויז'ניץ  סערט 
המסוגל  רצון  עת  שהוא  התשיעית,  ובשעה  התשיעי  בחודש 
לישועות, בשאץ ויז'ניץ מספרים כי בזכות היום ההיסטורי בו 

נולד האדמו"ר ברכותיו מתקיימות ואלפים רואים ישועות.

ואלה תולדות
המקור  ויז'ניץ'  'סערט  שושלת  מייסד  של  הבכור  כנכדו 
ברוך זצוק"ל, גדל הרבי על ברכי סבו, ולא זזה ידו מתוך ידו,  
במסירות רבה שימש הרבי את סבו שנים ארוכות, היה עומד 
לחופשות  נסיעותיו  בכל  ומלווהו  בתפילה,  שלו  הסטנדר  על 
יחד עם ה'אמרי חיים' זי"ע כשהוא לומד איתו בחברותא, וזקנו 

משפיע עליו מלא חפניים תורה ויראה.
עדיין חרוטה בלב חסידי  שמחת הבר מצוה של האדמו"ר 
ויז'ניץ בכלל, זו הייתה הבר מצווה היחידה בחיי ה'מקור ברוך' 
זצ"ל, בהשתתפות מרן ה'אמרי חיים' זי"ע ושאר גדולי הדור, 
ויז'ניץ.  בית  חסידי  כל  בקרב  רבה  בהתרגשות  לוותה  והיא 
הדוד, האדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ, חיבר ניגון חדש כמתנה 
לבבנו'  'ויחד  זה  ניגון  הקהל,  לכל  אותו  ולימד  המצווה  לבר 

מושר עד היום ברטט בקרב חסידי בית ויז'ניץ.
האדמו"ר  נשלח  זי"ע  ברוך  המקור  של  הסתלקותו  לאחר 
בעיר  המעטירה  וילרייק  חיים-  עץ  בישיבת  בחו"ל  ללמוד 
מעגל  נסגר  כשנה  לפני  בלימודיו,  חייל  עשה  שם  אנטוורפן, 
כללי  שיעור  למסור  ונתכבד  בישיבה  ביקר  האדמו"ר  כאשר 
לימודיו  שנות  את  בערגה  הזכיר  במהלכו  התלמידים,  לפני 

במקום.
נישא לרבנית בלומה מלכה הגר,  בשנת תשכ"ט האדמו"ר 
קארלסבורג,  גאב"ד  פנט  אלתר  חיים  רבי  הגאון  של  בתו 
ממשיך דרכו של ה'מראה יחזקאל' מקראלסבורג זצ"ל ולימים 
עשרות  שחיבר  ומי  אביב,  ורמת  מוניס  שייח  השכונות  רב 
ספרים בכל מקצועות התורה, ]בנו הוא האדמו"ר מקוסון בבני 
ברק[ החתונה התקיימה בתל אביב כאשר באופן ייחודי דודו 
זי"ע,  מויז'ניץ  חיים  האמרי  המשפחה,  וראש  האדמו"ר  של 

התכבד בכל הכיבודים בחופה.
לבית  האדמו"רים  גדולי  עם  מחותן  שליט"א  האדמו"ר 
לעלוב, טאהש, ערלוי, נדבורנה, קרעטשניף, נאראל, ספינקא, 
בעל  מחותנו  עם  לו  היה  מיוחד  נפשי  קשר  ועוד,  אונגוואר 
הבאר יעקב מנדבורנה, כהמשך לקשר שנוצר עוד לפני רבות 
סערט  בעיירה  לנדבורנה  ויז'ניץ  סערט  משפחת  בין  בשנים 

שברומניה - שם גרו יחדיו. 

חצר שאץ ויז'ניץ בארה"ק    
אחרי מלחמת העולם השנייה, עלה ארצה נכדו של ה'אמרי 
ברוך מויז'ניץ' זי"ע, האדמו"ר רבי חיים האגער משאץ זצ"ל 
]שהיה מ"מ של אביו האדמו"ר רבי משה זי"ע - אחיו הצעיר 
העיר  יוצאי  בחיפה,  והתיישב  זי"ע[  ישראל  אהבת  בעל  של 
מחדש  והקימו  סביבו,  התקבצו  ארצה,  הם  אף  שהגיעו  שאץ 

את קהילתם שאץ ויז'ניץ ברחוב הרצל בעיר חיפה.
ה'חכמת  האדמו"ר  עם  אחת  בעצה  ביקש   , זקנותו  לעת 
אליעזר' ואחיו ה'ברכת משה' זצ"ל מסערט ויז'ניץ, למנות את 
הרבי יבלחט"א לממשיכו בהנהגת הקהילה המפוארת, כך ידע 
שיהיה המשך ראוי לשושלת הקודש. הרבי היה אז אברך צעיר 
בשנות העשרים לחייו, תלמיד חכם בן עלייה שהיה יושב יומם 
וכיהן במקביל כמנהל  ולילה ספון על תלמודו בבית הכנסת, 

רוחני של הת"ת והישב"ק ברמת ויז'ניץ.
שנים,  יובל  כמעט  לפני  הייתה  לכהונתו  הראשונה  השבת 
בשבת שקלים תשל"ב, אז הוכתר האדמו"ר לרבה של הקהילה, 
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצ"ל יחד עם אחיו ירדו בראש קהל 
דרשת ההכתרה  את  ולשמוע  בתפילות שבת  עדתם להשתתף 

של האדמו"ר.
בשנים הבאות, אחת לשנה, בשבת פרשת פרה, היה נוהגים 
להגיע  משה',  וה'ברכת  אליעזר'  ה'חכמת  בעל  הק'  האחים 
להתפלל בבית המדרש שאץ ויז'ניץ ברחוב הרצל בעיר. מחזה 
מיוחד היה לראות אותם מלווים במאות חסידים, השרים שירי 
שבת לאורך כל הדרך, כששאר תושבי העיר מצטרפים אליהם 

בשמחה. 
על אף מיקומו של בית המדרש ברחוב הרצל המרכזי בעיר, 
מזקני  אחד  ויז'ניץ,  רמת  בשיכון  עדיין  מתגורר  האדמו"ר 
ויז'ניץ  "רמת  כי  ישראל'  'כל  עם  בשיחה  מספר  החסידים 
ומספר,  ממשיך  והוא  ויז'ניץ",  משאץ  הרבי  בגלל  הוקמה 
ברוך,  המקור  סבו  את  שליט"א,  הרבי  הנכד,  שאל  "בילדותו 
שעדיין התגורר ברחוב בילו בעיר, 'זיידע, מדוע יהודים נוסעים 
בשבת ברכבם, הם לא יודעים ששבת היום?' או אז התחלחל 
הסב מכך שנכדו הנועד לגדולות יראה מראות כאלו, והחליט 

על הקמת רמת ויז'ניץ ששוכנת במקומה כיום".
בשל כך, האדמו"ר מסרב לעזוב את רמת ויז'ניץ, מקורביו 
סמוך  לגור  שיבוא  אליו  מתחננים  אנו  רבות  "שנים  מספרים, 
את  מכתת  צעיר,  לא  כבר  "הרבי  לדבריהם,  מדרשו",  לבית 
רגליו בפרט בשבתות, זה קשה לו, אבל הוא מתעקש להישאר 
בשכונה בה גדל". "זה מקום שאבי, דודי וסבי הקימו ב'דמים' 

רבים, תרתי משמע", מרבה האדמו"ר להתבטא. 

המוסדות
אנשי הקהילה הוותיקה קיבלו את רבם הצעיר בחרדת קודש, 
החסידים,  זקני  השתתפו  האדמו"ר  של  השולחנות  ובעריכת 
שעוד זכו להשתתף בעריכת שולחנותיו של זקנו בעל האהבת 

ישראל מויז'ניץ,
כבר בימים הראשונים לאחר שקיבל עליו את עול ההנהגה, 
ייסד האדמו"ר כולל לאברכים, בימים ההם כוללים לאברכים 
לאחר  מכן,  לאחר  מה  זמן  בימינו.  כמו  נפוץ  דבר  היה  לא 
מאמצים רבים, העביר את הקהילה לבנין חדש מפואר ומרווח, 
כאשר זכורה לכל חנוכת הבית המרגשת שכללה הכנסת ס"ת 
רבניה  על  חיפה,  של  החרדים  תושביה  כלל  השתתפו  בה 
 - המוסדות  למקים  הערצתם  את  להביע  שבאו  ואדמו"ריה, 

הרבי.
האדמו"רים  לכל  לאכסניה  שימש  המרווח  מדרשו  בית 
מהאירועים  הרבה  וכן  השנים,  כל  במשך  לחיפה  שמגיעים 
המרכזיים של העיר חיפה, כגון כנס השמיטה ההיסטורי וכו' 
תורה  ומועד מתקיימים שיעורי  חג  כל  לפני  נערכו במקום.   -

מרכזיים על ידי בעלי דרשנים ידועים בעלי שם. 
הדינרים  את  לקיים  בשנים  רבות  נהגו  ויז'ניץ  בסערט 
לבית  סמוך  ששוכן  הצמוד  והענק  המרכזי  באולם  המרכזיים 
שימש  האדמו"ר  בעיר,  הרצל  ברחוב  ויז'ניץ'  'שאץ  המדרש 

כנואם הכבוד במשך השנים.
בתים',  ל'בעלי  כולל  להקים  האדמו"ר  דאג  כן  כמו 
קופת  היומי,  דף  שיעורי  לפרנסתם,  היום  במשך  שעמלים 
סת"ם  משמרת  ספרים,  להוצאת  מכון  דפסחא,  וקמחא  חסד 
ייסוד  במעמד  והשכונה,  החסידות  לילדי  'מתמידים'  וישיבת 
ה'מתמידים' נאם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל 

העמק, באירוע אליו הגיעו אלפי ילדים מהעיר חיפה.

למען הכלל
תל  חסידית,  כחממה  משמש  ויז'ניץ'  'שאץ  חסידי  מרכז 
תלפיות אליו נוהרים בימות השנה תושבי העיר חיפה, חסידים, 
ויז'ניץ  בשאץ  ודתיים.  חילוניים  אשכנזים,  ספרדים,  ליטאים, 
וגארטל,  חסידיות  במגבעות  עטויים  חסידים  אברכים  רק  אין 
המינים  מכל  אנשים  נוהרים  המדרש  בית  אל  כי  לראות  ניתן 
לנו  מספרים  שליחות",  בכך  רואה  "האדמו"ר  והסוגים. 

מקורביו.
בשבוע  שפעם  העובדה  היא  כך,  כל  מפורסם  שאינו  דבר 
מגיע האדמו"ר לשכונת היוקרה דניה בהר הכרמל, כדי למסור 
שיעור בפני מקורביו תושבי המקום, השיעור גורם לקידוש ה' 

גדול ומקרב רחוקים מכל המגזרים.
רבות,  שנים  "לפני  כי  חושף  הרבי  של  ממקורביו  אחד 
הרבי  כי  ראינו  הראשונות,  בשנותיו  היה  המדרש  בית  כאשר 
הקים בנוסף כולל מיוחד לאברכים ליטאים וספרדים להלכות 
שבת,ואף הדפיס את חידושיהם בקובץ מיוחד, החזקת הכולל 

עלתה לו בהון רב.
יבואו  שאלו  מחפש  לא  'אני  לנו  אמר  הרבי  "לתמיהתנו, 
הוא  שלי'...  הבא  העולם  למען  נטו  זה  שלי,  חסידים  להיות 
היה  כאילו  הלב  את תשומת  אחד  לכל  מעניק  כולם,  רבי של 
זה בנו. באים לפני האדמו"ר אנשים קשיי יום, מבכים ומתנים 
את צרותיהם בפני האדמו"ר, שברגישותו הכה אופיינית, לוקח 

לליבו כל מקרה, ותומך ומתפלל עד אשר באה הישועה".

תורתו
ונואם בחסד עליון, בצעירותו  ידוע כת"ח חשוב  האדמו"ר 
זכה לקבל היתר הוראה וסמיכה לרבנות מגדולי הדור הקודם, 
בין היתר מה'מנחת יצחק' זצ"ל, הגה"צ רבי משה אריה פריינד 
זי"ע,  הרב הראשי רבי יצחק ניסים, מרן הרב עובדיה יוסף ועוד 
רבנים מגדולי הפוסקים וברשותו תעודת כושר לכהן כרב עיר.

'מנחת  בספרי  הדור  מגדולי  אליו  תשובות  למצוא  אפשר 
יצחק' 'שבט הלוי' 'ויען יוסף' – פאפא ובספר 'קבא דקושייתא' 

מופיעים גם תירוצים למדניים משלו.
נושא  "הוא  החסידים,  לנו  מספרים  ספרים",  "הדפסת 
האדמו"ר  מוציא  שנה  בכל  הרבי,  מעייניו של  בראש  שעומד 
חיבור מתורת אבותיו, על ידי מכון 'אהל משה' של החסידות. 
כבר בצעירותו ההדיר האדמו"ר את כל ספרי זקנו בעל העטרת 
ישועה מדז'יקוב, ומכתבי קודש של זקנו בעל המקור ברוך, לא 
רבים יודעים, כי זמירות השבת הראשון בנוסח ובמנהגי ויז'ניץ 
שמונח על שולחנם של אלפי חסידי קהילות ויז'ניץ למיניהם, 

יצא לאור לראשונה על ידי האדמו"ר".

הכוורת וסדר היום
כולם  למקורבים,  או  לכוורת  מתנגד  בשיטתו  האדמו"ר 
יש  בית הכנסת  לכל אחד ממתפללי  מקורביו: בשבת, כמעט 
בתפילת  הכסא  את  מזיז  האחד  האדמו"ר,  בסביבת  תפקיד 
שחרית, השני מכין את הסידור לפני התפילה, השלישי דואג 
לשטוף את הכלים לסעודה שלישית וחברו אחראי על מעמד 
ההבדלה. כך, יצר האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את האהדה הרבה 

לה הוא זוכה מקהל חסידיו ואוהדיו.
משמשו של האדמו"ר רבות בשנים הוא הרב חיים דן בראון 
רבני חיפה,  זצ"ל מחשובי  בראון  בנו של הרב אליעזר   ,)30(
האדמו"ר  של  כנהגו  האירועים.  לכל  אליו  מתלווה  גם  הוא 

משמש ר' הרשל שטרן.
בשיעוריו  מוקדמת  בוקר  בשעת  יומו  את  פותח  האדמו"ר 
הפרטיים הקבועים, לאחר תפילת שחרית ארוכה, הוא עושה 
את דרכו לשיעור דף היומי כשגמרא תחת בית שחיו כתלמיד 
שיעור  מגיד  אצל  היומי  דף  בשיעור  משתתף  "הרבי  ישיבה, 
שיכול להיות הנכד שלו", מספרים החסידים. לדבריהם, "הרבי 
הוא  גם  כי  אישית,  דוגמה  להוות  רוצה  הוא  בכך  כי  התבטא 

כמנהיג קהילה הולך לשמוע את תורתם של הצעירים".
ללימודיו, שם  בבית מדרשו  לחדרו  הרבי  פונה  מכן  לאחר 

הוא שוהה ברציפות לאורך כל שעות היום.
לשכה  בתוך  יושב  האדמו"ר  את  לעצמכם  תיארתם  אם 
מפוארת בבית המדרש, טעות בידכם. האדמו"ר יושב בחדרון 
כל  פתוחה  שדלתו  המדרש,  בית  להיכל  בכניסה  וצנוע  קטן 
הוא  אותה  היחידה  ההפוגה  בתלמודו,  הוגה  הוא  שם  הזמן, 
וברכתו.  עצתו  את  לקבל  כדי  יהודי  מגיע  כאשר  היא  עושה, 

לאחר מכן הדלת נפתחת שוב.
הזדמנויות  בכמה  בעבר  כי  ישראל'  ל'כל  מספרים  חסידים 
ביקשו החסידים לשפץ את החדר ולהקים עבור האדמו"ר חדר 
מפואר כיאה וכיאות לגדול בישראל, אך האדמו"ר מסרב לכך 

בתוקף.

בגובה העיניים
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הקהל,  בפני  ומחיצות  גינונים  של  איש  אינו  האדמו"ר 
'בגובה  אדם  כל  עם  ומדבר  ובעממיות  בפשטות  מתנהג  הוא 
העיניים', לכן בעיקרון אין אצלו שעות מיוחדות לקבלת קהל, 
וגם לא תמצאו בכניסה לחדרו משב"קים חמורי סבר. יהודים 
על  נכנסים עם מסע כבד  שנכנסים להתברך בחיק האדמו"ר, 
ליבם, ויוצאים כשנהרה שפוכה על פניהם, לאחר שהאדמו"ר 

העניק להם את עצתו המחכימה.
צורתו והדרת פניו של הרבי היא בבואה של אהבת ישראל 
הרבי,  יחדיו.  משולבות  ודז'יקובאית  ויז'ניצאית  הוד  ודמות 
בדומה לאביו זצ"ל, ידוע כבעל מידות מופלא, איש של שלום 
בכל מחיר, הבורח מן המחלוקת כמו מאש, לא פעם כשניסו 
לערבו בעניינים שונים, התבטא בלשונו 'הרבה הפסדתי בחיים 

כביכול למען השלום ואמשיך לעשות זאת...'
בני המשפחה לא מפסיקים לספר בהשתאות רבה, איך נכנס 
לחדר אביו לאחר הסתלקותו והודיע בהפתעה לבני המשפחה 
בירושה  הכפול  חלקו  כל  על  מוותר  הוא  אביו  כבוד  שלמען 
הגדולה, עקב היותו בכור, ויקיים מצוות פי שניים רק בספרי 

הקודש.
איש התקשורת ר' דוד חיים זילברשלג, ממעריציו הגדולים 
של האדמו"ר, מספר ל'כל ישראל' על היכרותו רבת השנים עם 
בר מצווה, מעבר  בגיל  נער  היותי  "זכיתי להכירו מאז  הרבי, 
אוריינטציה  לו  יש  חיפה,  של  ההוד  מדמויות  אחד  להיותו 
של מנהיג, הוא מגיע לציבורים נרחבים ועושה עבודת קירוב 
רחוקים בצורה מדהימה", עוד הוא מוסיף, "כנכדו הבכור של 
לקרבה  ממנו  זכה  הוא  זצ"ל,  ויז'ניץ  מסערט  ברוך'  ה'מקור 

מיוחדת, רק על כך אפשר לעשות כתבה נפרדת".
כל  ידי  על  נערץ  הוא  כך  שבזכות  ותבונה  צניעות  בו  "יש 
"הוא  זילברשלג,  אומר  כך",  כל  מיוחדת  בצורה  החסידים 
מנהיג חצר ברחוב סמוך לחצרו של דודו בעל החכמת אליעזר, 
אבל כל שבוע היה מגיע ומכבד את האדמו"ר זצ"ל, והיה יושב 

בטישים בהכנעה ובביטול לרבי זצ"ל כאחרון התלמידים".

שבת בשאץ
ניגש בליל  האדמו"ר, שידוע כבעל תפילה מרטיט לבבות, 
שבת קודש לפני העמוד לקבלת שבת, אחרי התפילה עוברים 

חג  בימי  או  יארצייט  בשבתות  שבת',  'גוט  לאמירת  רב  קהל 
רב  קהל  המושכים   - לציבור  טישים  האדמו"ר  עורך  ומועד, 

מכל תושבי העיר.
אבותיו,  כמנהג  עד'  ל'שוכן  האדמו"ר  ניגש  בבוקר  בשבת 
פרשיות  מד'  חוץ  ל'שישי',  האדמו"ר  עולה  התורה  ובקריאת 

בהן הוא עולה ל'מפטיר' כמנהג בית ויז'ניץ. 
המונית  שלישית  סעודה  מתקיימת  מנחה  תפילת  אחרי 
עצומות  בעיניים  ארוכות  דקות  שנואם  האדמו"ר,  בראשות 
בשפה  מדבר  מרגליות,  מפיק  פה  האדמו"ר,  קודשו,  מדברי 
נוחה כדי שאחרון היהודים בבית המדרש יוכל להבין ולהרגיש 

שייך לנאמר.
על  לדבר  הוא  מרבה  האדמו"ר,  של  בשולחנותיו  ככלל, 
תורת אבותיו בדווקא, בכל פעם משלב האדמו"ר בדבריו את 
דעת אבותיו, האדמו"ר בעצמו הינו אוצר בלום לדברי ומנהגי 
אבותיו הק' ודבוק בהם בכל ליבו, ונמנע מלשנות מהם אפילו 
הקודם,  מהדור  השמועה  ממעתיקי  כאחד  ידוע  הוא  במשהו. 
הק'  זקניו  עושים  היו  מה  השאלה  לעיניו  עומדת  נושא  ובכל 

במקרה זה.
הרבי גם עוסק תדיר בתורתם, ומחזיק באוצרו ספרים עתיקים 
היא  גנזיו  בבית  ביותר  החשובים  הדברים  אחד  משולחנם, 
זי"ע, אשר  זקנו בעל הדברי חיים מצאנז  קופסת האתרוג של 
לראותה  מבקשים  הרבי  אצל  בביקוריהם  הדור  מגדולי  רבים 

ולהחזיקה בידיהם כסגולה.

נופש וחו"ל
יוצא  אינו  הוא  האחרונות,  בשנים  מיוחד  מנהג  לאדמו"ר 
חסידיו  בארץ,  גם  יוצא  שאינו  וכמעט  בחו"ל  לחופשות 
מספרים כי לפני מספר שנים, גיסו של הרבי, האדמו"ר מקוסון, 
ביקש מהאדמו"ר כמה  זאב,  בגבעת  נופש  בית  אשר ברשותו 
פעמים להגיע למספר ימי מנוחה, האדמו"ר נעתר לבקשתו, אך 
הסתפק ביומיים מנוחה. החסידים מספרים כי גם בזמן ששהה 
בכולל  דברים  נשא  החסידית,  בקהילה  ביקר  זאב,  בגבעת 
האברכים דחסידי בעלזא ביישוב, וישב שעות בבית המדרש, 

"נחתי מספיק", סח האדמו"ר בפני משפחתו.
החזקת  לצורך  כספים  לגייס  לחו"ל  לצאת  נוהג  האדמו"ר 
המוסדות פעמיים בשנה בלבד, בימי השובבי"ם ובימי ספירת 
העומר, בראשונה נוסע לקנדה ומתאכסן בבית הרב זוסמן, שם 
הוא גם עורך את שולחנותיו בהשתתפות רבים מתושבי העיר, 
ובשנייה ללונדון, שם מחכה לו מסלול קבוע אצל עשירי ונדיבי 
והוא  האדמו"ר,  של  לבואו  שנה  מדי  שמחכים  שבעיר,  העם 

מתאכסן באופן קבוע אצל הנגיד רבי משה וייס.
זמננו,  בת  הטכנולוגיה  בנושא  לדבר  מרבה  האדמו"ר 
ולהתייחס לסוגיה הכואבת, מספר פעמים דיבר בדמעות מדם 
ליבו על כאבו הרב בהגיע אליו מקרים של משפחות שנהרסו 
כתוצאה משימוש הרסני במכשירים שאינם מאושרים. בכניסה 

להיכל ביהמ"ד ישנם שלטים כי אין להכניס לתוכו מכשירים 
מסוג זה.

הימים המיוחדים בחסידות הם ט' אייר – יום היארצייט של 
אביו בעל הברכת משה מסערט ויז'ניץ והיום בו דודו הרה"ק 
רבי משה משאץ זי"ע החלים בו במפתיע, ויום ב' בחשוון - יום 
סערט  שושלת  מייסד  ברוך  המקור  האדמו"ר  של  הסתלקותו 
ויז'ניץ. בימים אלו האדמו"ר ניגש לפני העמוד, ובהמשך היום 

גם עורך את שולחנו ועולה לציון בבית החיים בבני ברק. 

מופתים ו'התאחדות'
סיפורי מופת אינם השיח בחסידות, אך אי אפשר להתעלם 
של  גיסו  האחרונה,  בשנה  לאוזן  מפה  שהתפרסם  מהסיפור 
הרבי שביקש את ברכתו לשידוך עבור בנו, נענה בלשון שאינה 
משתמעת לשני פנים שעוד בשנת תשע"ו יזכה לסגור שידוך 
בשמחה  הרבי  את  כשפגש  ר"ה  לפני  וחצי  כשבוע  מכובד, 
התממשה,  לא  הבטחתו שכביכול  את  לו  הזכיר   - משפחתית 
ענה לו הרבי בחיוך הרי עוד לא הסתיימה השנה... יומיים לפני 
ר"ה בא בנו בקשרי שידוכין עם נכדת אחד מגדולי הפוסקים, 
כשהאדמו"ר  השנה,  הקיץ  בחודשי  בעז"ה  תתקיים  החתונה 

יהיה השושבין הראשי.
מידי תקופה נוסע האדמו"ר עם הציבור ל'שבתות התאחדות' 
מצטרפים  הקהילה  בני  אל  בייחודיותם,  שנודעו  לעיר  מחוץ 
המיוחדת,  מהשבת  ליהנות  שחפצים  העיר  מתושבי  רבים 
ר'  ויז'ניץ,  לשבתות אלו מצטרף גם הבעל מנגן האגדי לבית 
לאירוע המתנגנים  מיוחדים  אונגר, שאף מלחין שירים  יצחק 

עד היום בחסידות.
סיפור מעניין הקשור לשבתות ההתאחדות וקירוב רחוקים, 
מעניין  מעשה  בעקבות  שנים,  מספר  לפני  בתקשורת  פורסם 
'דרך  ישיבת  בקמפוס  שהתקיימה  התאחדות'  ב'שבת  שארע 

הישר' בעיר עפולה, בראשות האדמו"ר.
בעיה שהתעוררה, איימה לפגוע במנוחת השבת המיוחדת - 
מפתח ארון הקודש נאבד בליל שבת, ומפתח רזרבה לא היה 
בנמצא, בנוסף, לא נמצא שום פתרון להביא ספר תורה מבית 
כנסת סמוך - מאחר והללו כבר היו סגורים. גם לפרוץ את ארון 

הקודש לא בא בחשבון, משום שאסור לשבור כלי בשבת.
- בעל תשובה  היה אחד מהנוכחים  כולם  מי שהפתיע את 
בחיפה  ויז'ניץ  שאץ  המדרש  בבית  בעבר  שהתפלל  מדען 
ששירך   – בעפולה  מתגורר  וכיום  שליט"א,  לרבי  והתקרב 
ברגל את דרכו מעיר התחתית להגיע לתפילות, לאחר ששמע 
שהרבי שובת במקום, הוא העלה רעיון לפיו ניתן לקרוא בספר 
בארון  ומדובר  היות  הקודש.  ארון  בתוך  כשהוא  גם  התורה 
קודש מסורג, הבנוי כמו חלון - פתחו החסידים דרך הסורגים 
את מעיל 'ספר התורה' כשהוא מעומד, וכך קראו את קריאת 
התורה. רק גבאי השבת נותרו מאוכזבים, לאחר שהפסידו את 

מכירת ה'הוצאה והכנסה', וה'הגבהה גלילה'.
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האדמו"ר מנדבורנה בבישטנא

שמחת בית סקווירא בורו פארק

הילולת מהרי"ם דושינסקיא

שמחת בית נדבורנה, שאץ ויז'ניץ, זוויעהל

האדמו"ר מבאיאן בקרקא האדמו"ר מסאטמר בטחינת חיטין

דינר לטובת בית המדרש ויז'ניץ באלעד
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הילולא בקוידינוב

הילולא בבאבוב 45

הספד בנחלת דוד אחר 
הגרב"ש סלומון

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הילולת בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ אצל בניו 
האדמורי"ם שליט"א

צילומים:
JDN, יהושע פרוכטר, 

שלומי טריכטר

בחתונת בת הרב איפרגאן

הילולת ריב אלימלך מליז'ענסק 
אצל האדמו"ר מביאלא
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

המשכן

הרב אבנר קוואס

כליו  המשכן  עשיית  על  רבנו  משה  צווה  ויקהל  בפרשת 
של  לביתו  רמז  הם  וכליו  שהמשכן  ולמדנו  ואדניו.  עמודיו 
בית  ובתוך  הזהב  מזבח  שולחן,  מנורה,  היתה  במשכן  אדם. 

קודש הקודשים היה מונח הארון והכרובים. 
כל פרט היה מסמל משהו אחר שיש בתוך הבית. המנורה- 
את  לנו  יש  ובבית  החכמה,  שפע  את  לעולם  מורידה  היתה 
היה  השולחן-  חכמה.  שמלאים  הקודש  ספרי  עם  הספריה 
זה בבית  מוריד לעולם את השפע של הפרנסה והמזון, כנגד 
ישנו שולחן האכילה שעליו אוכלים את השפע שהקב"ה נתן 
הסמים  קטורת  את  שמים  היו  שעליו  הקטורת-  מזבח  לנו. 
יריחו  יריחו. )שכן  יוצא ריח טוב שהיה מגיע עד  וממנו היה 
נקראת בשם זה שעד לשם הריחו את ריח הקטורת שעשו בבית 
המקדש(. כמו כן בבית צריך להשרות אוירה נעימה ללא גסות 

ולשון הרע.
 והחשוב מכל הוא ארון הברית- שמעליו היו שני כרובים 
ובניהם  שבבית  והאשה  לאיש  רמז  נקבה  והשני  זכר  אחד 
לי  "ועשו  תרומה  בפרשת  אומר  הכתוב  לכן  שורה.  השכינה 

מקדש ושכנתי בתוכם". בתוך כל בית של עם ישראל.
וכן בסוף פרשת פקודי בסיום כל הקמת משכן וכליו נאמר 
"ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ְוֹלא 
ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ְיהָֹוה 
ַהִּמְׁשָּכן". גם כאן יש רמז לקשר שבין איש לאשתו  ֶאת  ָמֵלא 
בתוך הבית. מסיר לנו הזהר הקדוש את ההקשר. בשעה שמשה 
והשכינה  לאהל,  נכנס  השכינה  ענן  המשכן  בנית  את  סיים 
לא  משה  לכן  ישראל,  עם  לכבוד  מתקשטת  היתה  כביכול 
יכנס  יפה שמשה  מועד, מפני שלא  ולהיכנס לאהל  לבא  יכל 
לאהל בשעה שהשכינה מתקשטת, כמו שלא יפה שהאיש יכנס 

בשעה שהאשה מתקשטת. 
ישנם רגעים בחיי המשפחה שלא צריכים להיות נוכחים שם. 
כשהאשה מתקשטת ומתפארת אסור לבעלה להיות לידה  כיון 
תמיד  תתבטל.  וההתפעלות  ההפתעה  גורם  את  יפסידו  שהם 
צריך שיהיה דבר שמעורר להתפעלות ושמחה. וכדי לא להגיע 
ליצור מצבים שהם מפתיעים  לשחיקה בחיי הנישואין עלינו 
ואז יש התרגשות וענין יום יומי. למשל, שחקן שרוצה להחליף 
תחפושת  מחליף  הוא  שם  הקלעים  מאחורי  נכנס  הוא  דמות 
והופעה ואף אחד לא רואה אותו באותה שעה. ומיד כשהוא 
ואז  ומתרגשים  כולם מתפעלים  בלבוש חדש  יוצא מהפרגוד 

כבר אפשר לענין שוב את  כולם.
את  שליווה  העדות  ממשכן  חשובים  לימודים  לפנינו  הרי 
עם ישראל 40 שנה במדבר, לימודים שנכנסים אל תוך הבית 
פנימה ומשרים שכינה בבית. כמו שאמרו חז"ל "איש ואשה 

שזכו שכינה שורה ביניהם".

צמצום אופציות
הבחירה,  אפשרויות  את  לעצמם  שמצמצמים  אנשים  יש 
לפני  עוד  לבחור,  רוצים  הם  שמתוכם  האנשים  קבוצת  ואת 
'אני  כגון:  ידועים  משפטים  כלשהן.  הצעות  מקבלים  שהם 
'אני לא רוצה מנטאליות חוצניקית או  לא רוצה עדה x', או 
ישראלית' וכד', או אני רֹוָצה רק בחור רזה, או אני רֹוֶצה רק 
בחורה בעלת גוון עור מסוים וכו', כל ההגבלות האלו גורמים 
לפסילת מגזרים שלמים בחברה. סוג כזה של סינון הוא שלילה 
אלא  לנו,  להתאים  יכולים  שכן  אנשים  הרבה  של  מוקדמת 

שמראש דחינו אותם. 
נתקלתי בהרבה מקרים, שהבחור או הבחורה הצהירו במשך 
שנים רבות, שהם לא רוצים עדה כזאת ומנטאליות מסוימת, 
ולבסוף התחתנו עם אדם מאותה העדה ועם אותה המנטאליות 

שהם לא רצו, והם שמחים מאד ומאושרים.  
רבות,  שנים  במשך  'להיתקע'  להם  גרמה  הזאת  ההצהרה 

הגיעו  הם  כאשר  ורק  ונפסלו.  נפלו  טובות  הצעות  והרבה 
היתה  שמחשבתם  גילו  הם  'להתפשר',  אותם  שהכריח  לגיל 
מוטעית. גם סטיגמות ודעות קדומות כגון: לעדה x יש תכונה 
יש  עדה  בכל  נכונות.  אינן  תכונה אחרת,  יש   x ולעדה  כזאת 
גם כאלה וגם כאלה, ובכל חברה יש אנשים פחות נוחים, ואי 

אפשר לבטל במחי-יד סקטורים שלמים.
לצאת סתם- כאשר יוצאים לפגישות באופן לא ממוקד, וגם 
בהמשך(,  שנלמד  )כפי  הפגישה  לפני  בית  שעורי  עושים  לא 
אז הפגישות הופכות להיות סתמיות ולא תכליתיות ועוברים 
הרגשת  לבחור/ה  גורם  זה  מצב  צורך.  ללא  להצעה  מהצעה 
ייאוש ותסכול ִמֵּכיָון שהם קיימו המון פגישות, עם מספר גדול 
של מועמדים וזה לא צלח. במשך הזמן נוצרת אצלם תחושה 
ועוד,  זאת  כלשהיא.  בעיה  להם  שיש  או  מוצלחים  לא  שהם 
ייאוש  נוצר  ונכשלו,  שנפלו  הצעות  של  כזה  רקורד  לאחר 
וחוסר חשק לגשת אפילו לפגישה הראשונה עם המועמד/ת 
החיים  קורות  את  לספר  צריך  פעם  שבכל  ִמֵּכיָון  החדש/ה, 

מההתחלה. 
אמר לי פעם בחור שנפגש עם למעלה מ- 85 בנות, שהדבר 
שהכי שובר אותו זו הפגישה הראשונה. תמיד אותן שאלות: 
אתה  איך  חי?  אתה  איך  עובד?  אתה  במה  אתה?  כמה  בן 

מת?... וכמובן אותן תשובות. 
והוא הוסיף ואמר שלפעמים הוא מגיע לפגישה עם קלטת 
ששמה 'קורות חיים' ואומר לה: תשמעי את הקלטת... נפגש 

בפעם הבאה...

גיל ההתבגרות – חלק ט

צריך לשים לב לעוד מספר דברים בגיל הבגרות שמאפיינים 
את הצעירים בגילאי הבחרות.

אמרנו קודם שהנערים עוברים מעולם הילדות הלא מחייב 
אל עולם הבגרות המחייב. מושגים שפעם לא דיברו אליהם 

היום הם יותר מבינים אותם.
למשל, המחשבות על חיים ומוות. הם מרבים לחשוב על זה 
כיון שהם מתחילים להבין שלעולם הזה יש גבול ובסופו של 
מעסיק  שזה  ומכיון  העולם,  את  ולעזוב  להיפטר  אפשר  דבר 

אותם, הם אוהבים לשמוע שירים בסגנון הזה.
לפעמים אנו ההורים שואלים את עצמנו – למה הם נמשכים 
לשירי דכאון, בכי, צער וכד'? התשובה לכך כעת היא ברורה 

– זה מעסיק אותם.
אז מה עושים? משוחחים איתם על זה. קחו אותם לשיחה 

ותשאלו אותם שאלות מהותיות וחשובות. 
מיהו  רוצה...  אני  אוהב,  אני  שונא,  אני  אומרים:  כשאנו 
ה"אני"? האם זה האף, היד, הרגל. ואם האדם השמין או הרזה 
השתנה?  שלו  ה"אני"  אז  פלסטי,  בניתוח  האף  את  שינה  או 
ומה קורה שכל הגוף נפסד, אז ה"אני" גם כן נעלם? שאלות 
על  בוגרת  הסתכלות  להם  ונותנות  אותם  מכוונות  אלו  כגון 

החיים, ואחר כך.
שהנשמה  המוות  שאחרי  חיים  על  איתם  לדבר  ובהמשך 
לאחר  רוחני.  יותר  חדש  לבוש  ולבשה  )הגוף(  לבוש  פשטה 
שיחות כאלה דעתם מתייצבת ומקבלת חיזוק. והם יקבלו את 
הנושא בצורה נכונה ובריאה. דבר נוסף שהם מתמקדים בו – 
חרדה, בדידות, ופחדים. גם נושאים אלה צריך לאזן אצלם כדי 
על  זאת?  עושים  איך  הנכונות.  בפרופורציות  אותם  שיתפשו 

כך נכתוב במאמר הבא.

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

צילום: נתי שוחט, פלאש 90
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

חמץ בטל 
ב60?

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

הפסח אינו נאכל-אלא:
קלים,  קדשים  והפסח,  והמעשר  "הבכור  במשנה  נאמר 
שחיטתן בכל מקום בעזרה, ודמן טעון מתנה אחת, ובלבד שיתן 
כנגד היסוד. שנה באכילתן, הבכור נאכל לכהנים, והמעשר לכל 
ימים  לשני  מאכל  בכל  אדם[  ]לכל  העיר  בכל  ונאכלין  אדם, 
ולילה אחד.הפסח אינו נאכל  אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד 

חצות  ואינו נאכל אלא למנוייו, ואינו נאכל אלא צלי.
ועל  הבכור  על  כי  מבחינים  זו  במשנה  מדקדקים  כאשר 
 - ונאכלין  לכהנים,  הבכור-נאכל  חיוב:  בלשון  נאמר  המעשר 
השלילה:  דרך  על  נאמר  הפסח  קרבן  לגבי  ואילו  העיר,  בכל 
הפסח אינו נאכל - אלא בלילה, ואינו נאכל - אלא עד חצות, 
ואינו נאכל-אלא למנויו, וכך הלאה. מדוע שינתה המשנה לגבי 
הפסח וכתבה בלשון שלילה אינו נאכל - אלא בלילה, במקום 

לכתוב "נאכל בלילה"? 
כל מאכל שבאים לאכלו  דורשי רשומות: על  כך  על  דרשו 
ידי  על  לאכלו,  אפשר  וכיצד  מתי  ציווי  יש  השנה,  ימות  בכל 
שחיטה, על ידי מליחה וכו', אך כאשר באים לאכילה בפסח, 
ראשית יש לדעת ש"אינו נאכל"... בכל הקשור לפסח, נקודת 
המוצא הראשונית היא שאין לאכלו, ורק לאחר בירור והשגחה 
בלשון  במשנה  בפסח  נאמר  ולכן  להתירו.  ניתן  קפדנית 

השלילה: אינו נאכל-אלא...

מדוע להחמיר?
משאר  יותר  חמץ  באיסור  ומקפידים  מחמירים  מדוע 

איסורים? כמה סיבות לכך.

חמץ אינו בטל אפילו באלף:
ביטול בשישים,  דיני  יש בהם  איסורים אשר  בשונה משאר 
רוטב  טיפת  כגון  מותרת,  לתערובת  שנפל  אסור  מאכל  שהרי 
טריפה שנפלה למרק כשר. או טיפת חלב שנפלה למרק בשרי, 
הרי התבשיל מותר מדין ביטול בשישים, כלומר משערים את 
מן  שישים  פי  מרובה  ההיתר  אם  לאיסור,  ההיתר  בין  היחס 
ואילו  באכילה,  מותרת  והתערובת  בטל,  האיסור   – האיסור 
בפסח ]אמנם מדין תורה גם חמץ בטל ב60[ אלא שחכמינו ז”ל 
החמירו, וקבעו שחמץ שנתערב במאכל כשר לפסח אין ביטול 
בשישים,  ואפילו אם יש כנגד החמץ פי אלף או עשרת אלפים 

– הריהו אוסר את כל התערובת. 

מהי הסיבה שחכמים הפקיעו את דין הביטול בשישים? 
שתי סיבות לדבר: 

בכך  איסורים,  משאר  יותר  בחמץ  מחמירה  שהתורה  מפני 
לא  שאר  ימים  "שבעת  שנאמר:   כרת  עונשו  חמץ  שהאוכל 
ונכרתה הנפש ההוא מעדת  כי כל אכל מחמצת  ימצא בבתיכם 
קל  עונשו  ואילו אוכל טרפות  ובאזרח הארץ" –   בגר  ישראל 

יותר- מלקות. 
ובל  ייראה  ב-  חמץ איננו אסור רק באכילה, אלא גם בבל 

ולא  חמץ  לך  יראה  "ולא  שנאמר:    – בפסח  ברשותנו  יימצא 
ימצא  לא  ימים  "שבעת  ונאמר:  גבולך",  בכל  לך שאור  יראה 
איסור  אין  אסורים  מאכלים  בשאר  ואילו   – בבתיכם  שאור 
להשהותם ברשותנו, שהרי האיסור הוא רק על אכילתם. וכיוון 
שהתורה כה החמירה בחמץ לאסרו להשהותו ברשותנו ולא רק 
לאסרו באכילה, כך  הלכו גם חכמינו בעקבות החמרת התורה, 

והחמירו בחמץ בכך שאסרו את ביטולו.

סיבה נוספת להחמרה: שכל המאכלים האסורים בכל השנה 
בכל  באיסורם  עומדים  וכו',  טריפה  איסורי  בחלב,  בשר  כגון 
השנה ואין כל כך חשש שאדם ישכח ויטעה לאכלם, כגון שאין 
איסור  או  בחלב  בשר  איסור  את  וישכח  יטעה  שאדם  חשש 
אכילת בהמה שלא נשחטה כדין וכומה – ואילו חמץ, שרגילים 
את  האדם  ישכח  הרגילות  שמפני  חששו  השנה,  כל  לאוכלו 
כדי  כך  כל  בו  החמירו  ולכן  לאוכלו,  ויבוא  בפסח  איסורו 

להדגיש את איסורו ובכך לא יבואו לידי טעות לאכלו בפסח.

חוזר וניעור:
מאכל  כאמור  ובהקדם:  דעות  כמה  ישנם  חמץ  ביטול  בדין 
אסור שנתערב בכשר, משערים את היחס בין ההיתר לאיסור, 
בטל,  האיסור   – האיסור  מן  שישים  פי  מרובה  ההיתר  אם 
ביטול  יש  גם בחמץ  תורה  מדין  באכילה.   מותרת  והתערובת 
יש  אם  שאפילו  וקבעו  החמירו,  ז”ל  שחכמינו  אלא  בשישים 
כנגדו פי אלף או עשרת אלפים – הריהו אוסר את כל התערובת.

הרמב”ם:
קודם  אך  עצמו,  בפסח  הינה  הביטול  אי  חומרת  לכאורה 
אך   . איסורים  כשאר  בתערובתו,  ב60 החמץ  מתבטל  הפסח 
אין  אך  התבטל,  החמץ  הפסח  לפני  שאמנם  סובר  הרמב”ם 
הוא נעלם לחלוטין מן העולם, ובהגיע הפסח הרי הוא "חוזר 
וניעור" –כלומר החמץ לפני פסח לא נעלם אלא כאילו נרדם, 
ןבפסח עצמו מתעורר הוא כביכול משנתו, וחוזר ואוסר את כל 

התערובת.
הרא”ש:

ועוד מהראשונים טוענים שהפירור שהתבטל לפני  הרא”ש 
לחזור  יכול  אינו  ולכן  מהעולם,  כבטל  נחשב  בשישים  פסח 

ולהתעורר בפסח.

להלכה:
רבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך, פוסק שחמץ  שהתבטל 
לפני הפסח אינו חוזר וניעור. ואילו הרמ”א חילק את פסיקתו 
וקבע, שאם החמץ שהתבטל לפני הפסח היה לח – אינו חוזר 

וניעור, ואם היה יבש – חוזר וניעור.

יבש ביבש:
דוגמא לתערובת יבש ביבש: פרור לחם  שנפל לתוך שקית 

סוכר, כיון שהפירור עדיין עומד לעצמו ולא נתמזג בתערובת, 
ויתעורר  יחזור  הפסח  כשיכנס  ולכן  מסוימת,  חשיבות  בו  יש 

ויאסור את כל תערובתו.

לח בלח:
כשר  ליין  שנפלה  בירה  טיפת  בלח:  לח  לתערובת  דוגמא 
טיפת  כאן  הקודמת,  שבדוגמה  הלחם  לפירור  בניגוד  לפסח. 
הבירה נתמזגה ביין ואינה עומדת יותר בפני עצמה, על כן לאחר 
שהתבטלה, שוב אינה חוזרת להתעורר ולאסור התערובת. כפי 
“דכיון  הזהב:  לשון  בלשונו,  התניא  בעל  זאת  לבאר  שמטיב 
שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ונתבטל בתוכו – הרי הוא כמי 

שאינו בעולם כלל, ואינו חוזר וניעור”

החמרות נוספות בדיני ביטול:
בשולחן ערוך הרב, מביא אדמו”ר הזקן בתחילה את הכרעת 
ההלכה כפי שהוכרעה בשולחן ערוך, ולאחר מכן מביא מספר 

דעות מחמירות אף יותר. וזה לשונו:
]לח בלח:[

“חמץ שנתערב בהיתר לח בלח, שהן נבללין, ונתבטל קודם 
מותר  לפגם,  טעם  נותן  שהוא  מחמת  או  )ב-60(,  בס’  הפסח 
ההיתר  בגוף  בלול  האיסור  שגוף  דכיון  הפסח,  בתוך  לאכלו 
חוזר  ואינו  כלל  בעולם  שאינו  כמי  הוא  הרי  בתוכו,  ונתבטל 

וניעור בפסח”
]לח בלח אינו בטל:[

ממשות  משהו  שיש  כיון  ואומרים:  זה  על  חולקין  “ויש 
החמץ בתוך התערובת, אע”פ שהוא בלול בגוף ההיתר – הוא 

חוזר וניעור בפסח, ואוסר את התערובת.
]נותן טעם אינו בטל:[

כלום  בתוך התערובת  אין  אם  דאפילו  עוד:  “ויש מחמירין 
מממשות החמץ אפילו משהו, אלא שנפלט לשם טעם משהו 
וניעור  חוזר  הוא  הרי   – הפסח  קודם  בתוכו  ונתבטל  חמץ, 
בפסח. כגון תרנגולת מבושלת שמצא בה חטה מחומצת, והסיר 
מפני  הפסח,  בתוך  לאוכלה  אסור  הפסח,  קודם  החטה  ממנה 
שטעם משהו שנפלט מן החטה לתרנגולת, חוזר וניעור, ואוסר 

את כל התרנגולת.
]להלכה:[

כאחת  להחמיר  שרוצה  ומי   – הראשונה  כסברא  “והלכה 
כן  יורה  לא  אבל  לעצמו  יחמיר  האחרונות  סברות  משתי 

לאחרים.”

ביעור חמץ. צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90
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ילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

42

מצאו 6 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"

טיפ

6

1

7

2

9

4

10

5

8

3

1113 12

נסיים עם 
השיער 

נצייר סנטר 
ונעבור 
לציור 

הכובע

נוסיף את יתר 
האצבעות ונצייר 

את תחתית 
הקערה

נוסיף את 
הפרטים 
הקטנים 

וסיימנו

כעת 
נמחק את 
קווי העזר 
שצבועים 

בכתום 
אלו הקווים 
המיותרים 

בציור

הטבח הקטן

באו נלמד

כדי לצייר בצורה טובה ומדוייקת אנחנו 
נשתמש בציור בקווי עזר-קווים אלו עוזרים לנו 
למקם נכון העיניים האף והפה לאחר שאנחנו 
מסיימים את הציור נמחק את הקווים האלו 

נצייר את 
הראש 

נוסיף קווי 
עזר אותם 

נמחק 
בסוף 
הציור

נצייר את 
הלסת 

והעיניים

נצייר את 
הכובע 

והצווארון

נסיים עם 
ציור הכובע 

ונעבור 
לכתפיים

נצייר את 
הידיים

כעת לפתח 
הקערה 
ותחילת 

האצבעות

נצייר 
קשתית 

בעיניים אף 
פה וגבות

נוסיף 
אישונים 
בכל עין 

ריסים 
אוזניים 

ונסיים עם 
הפה

נצייר את 
השיער 
השפה 

התחתונה 
בפה 

והחלק 
הפנימי 

באוזן
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

בתוך ההכנות לפסח, הנקיונות, הקניות, התכנונים והחלומות, 
יש מי שבשבילם המפגש המשפחתי בליל הסדר מעורר קושי. 
אם בחיי יום יום כל אחד ממהר לעיסוקיו והשרידות אפשרית, 
שעות  למשך  אחד  בשולחן  המשפחה  עם  שהישיבה  הרי 
לרצות  לעצמם,  שידוך  שמחפשים  אלו  את  מעורר  ארוכות, 

לברוח או להעלם.
פעם אמרה לי בת 29: "בכל שנה, יחד עם המשפחה אני מנסה 
להנות מהחווייה הנפלאה, מלאת הרוחניות והנשמה היהודית 
כולם  עם  יושבת  שכשאני  היא  שלי  הצרה  הסדר.  ליל  של 
באותו שולחן )עם ההורים, האחים, האחיות ומשפחותיהם(, 
המבטים  פונה,  שאני  לאן  בי.  נעוצים  שמבטיהם  חשה  אני 
הולכים אחרי. האם זה הדמיון שמתעתע בי שאמא שלי מדי 
פעם מזילה דמעה נסתרת בגלל שהיא רואה אותי מולה כל 
הבעות  לפי  לי  כשנדמה  ממציאה  סתם  אני  האם  או  הזמן? 
פניה המתחלפות שאני קוראת את הסרט שעובר בראש של 
שהיא  הזמן  הגיע  משהו...  לעשות  "חייבים  שאומר  אחותי 
תתארס כבר"? ולמה כשאומרים "לשנה הבאה בירושלים", 
מדי  שעסוקה  אני  זו  האם  שמחות"?  "ושיהיו  מוסיף  אחי 
אלו  שהם  או  סביבי  חוגג  העולם  את  ומרגישה  עצמי  עם 

שמבטאים בדרכים שונות את מה שאני חשה באוויר?"

לא קל להיות רווקה מבוגרת בתוך משפחה ברוכה. ועוד יותר 
קשה, להנות ולשמוח עם כולם בחגים, בעיקר בליל הסדר.

המעמד שלה לא ברור. היטב אמרה לה אחייניתה בת החמש: 
"אמא שלי יותר קטנה ממך. אז למה לאמא יש מטפחת ולך 
לא?" ולמה באמת אחותה הצעירה ממנה מדברת אליה בסוג 
של התנשאות, כביכול היא הגדולה והיא הצעירה: "לא כדאי 
אפשר  את?"  ואיפה  אני  איפה  תראי  מדי,  יותר  לברור  לך 
איזושהי  בגלל  שלה  השידוך  את  מצאה  שהצעירה  לחשוב 

חכמה שהיא נחונה בה שחסרה לגדולה.
שיחות  שמתנהלות  לה  נדמה  משפטים  מקטעי  לפעמים, 

אודותיה, רק שברגע שהיא מתקרבת הנושאים מתחלפים. 
אם היא אחת שעושה עם עצמה משהו בחיים, כולם משבחים 
מוכשרת,  "כזאת  להוסיף,  טורחים  שתמיד  רק  הישגיה,  את 
ואיכשהו כל דבר שנוגע בה,  נשואה..."  יכלה באמת להיות 
מתחבר לשידוכיה. אך אם היא לא מצליחה כל כך להתקדם 
בעבודה, אומרים "לא מוצלחת לא בזה ולא בזה"  כשהראשון 
מוסב על העבודה והשני על שידוכים.  יש גם מי שאומר עליה 
שהיא "לא מציאותית" כלומר: לא קוראת את המציאות, לא 

שמה לב לזמן שעובר ומתעקשת על שטויות.
לאחרונה הקשרים שלה עם המשפחה לובשים צורה ממותנת 
משהו. היא משתדלת פחות לידע אי מי מהמשפחה אם היא 
נפגשת, או אם יש לה הצעת שידוך. מבחינתה ברור שהיא לא 
תתארס בלעדיהם, אבל היא לא חייבת לשתף אותם בתהליך. 
ובכלל,  וזהו.  יפה  ועונה  מחייכת  היא  לה,  מאחלים  אם 
לחצים.  עצמה  על  מזמינה  לא  היא  כך  לה.  טובה  ההסתרה 
היא גם למדה להפריד בין מה שהיא באמת מרגישה לבין מה 

שאומרים לה.
השאלה הגדולה היא איך באמת אפשר להקל עליה ולתת לה 

להרגיש טוב בליל הסדר? 
ולפנות את הראש לשמחת  נוכל קצת "לשכוח ממנה"  האם 
שנקבל  ייתכן  האם  הזמן?  כל  עליה  לחשוב  בלי  שלמה  חג 
את המצב כמו שהוא ונבין שזהו רצון ה', ושמי שחולל ניסים 
ונפלאות ביציאת מצרים, יכול גם לחולל ניסים אתה ולזמן לה 

שידוך ראוי בדרך שהוא ירצה?

חגים 
ומשתדכים 

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

טעים במטבח

טיפים כלליים להכנת המיצים:
1. יש לשטוף את המרכיבים היטב

2. יש לחתוך את המרכיבים לפי הצורך כך שיתאימו לפתח הזנה
3. לפני הסחיטה יש להשרות את הירקות והפירות לפחות 30 דק' לסחיטה 

אופטימלית.   

מיץ סלרי וגזר: 
2 גזרים

גבעול סלרי אחד
ברוקולי אחד

אגס אחד

מיץ ירוק מנקה רעלים:
2 תפוחים

חופן עלי תרד )50 גרם(
עלה קייל אחד )20 גר'(

פיסת ג'ינג'יר באורך 2.5 בסיס )20 גר'(
מלפפון 1

פלפל ירוק 1 )120 גר'(
1/2 לימון )60 גר'(

מיץ הסלרי המפורסם:
4 גבעולי סלרי )330 גר'(

צרור פטרוזיליה 1 טרי )30 גר'(
עלה קייל 1 )20 גר'(

תפוח 1
1/2 לימון 

סורבה בננה פירות יער
טיפים:

יש להרכיב את המסחטה באמצעות המסננת החלקה
יש להפשיר את המרכיבים הקפואים במשך 5 דק'

יש להזין מעט את המרכיבים הקפואים
מצרכים:

בננה קפואה
1/2 כוס תותים קפואים

1/2 כוס פטל קפוא

סורבה תפוז לימון:
מצרכים:

1 תפוז קפוא, קלוף ופרוס
1 לימון קפוא, קלוף ופרוס

הכנה:
 יש לקלף את התפוז והלימון לקוביות

 יש להרכיב את המסחטה באמצעות המסננת החלקה
 kuvings big mouth יש להזין את התפוח הקפוא והלימון למסחטת 

 מגישים בקערת גלידה

פינוק פירות יער:
מצרכים:

1 כוס תותים קפואים
1/3 כוס חמוציות קפואות

1/2 כוס שקדים
1/2 כוס קשיו

1.5 בננה קפואה
2 כפות חלב מרוכז

הכנה: 
 יש להרכיב את המסחטה באמצעות המסננת החלקה

 יש להפשיר את המרכיבים הקפואים במשך 5 דק'
 יוצקים את החלק המרוכז על המרכיבים הקפואים ומערבבים את 

החומרים מזוגגים באופן שווה.
 יש להזין לאט את המרכיבים הקפואים.

שייק בננה ומלון:
מצרכים:

בננה
1/4 מלון

1/2 כוס חלב
הכנה:

 יש לחתוך את הבננות והמלון לחתיכות קטנות – יש להקפיד להסיר את 
הקליפה

 יש להקפיא את המרכיבים החתוכים
 יש להפשיר את המרכיבים הקפואים במשך 10 דק' לפני השימוש

 יש לסגור את המכסה החכם יש להזין לאט את כל המרכיבים למסחטת 
Kuvings big mouth

 יוצקים את החלב עם הזנת כל המרכיבים ומניחים למסחטה לפעול 
במשך 20 שניות לערבוב

שייק בננה גזר:
מצרכים:
גזר אחד

בננה 1
תפוז 1

1/2 כוס חלב
הכנה:

 חותכים את המרכיבים לחתיכות יש להקפיד להסיר את הקליפה מהתפוז
 יש להקפיא את המרכיבים החתוכים

 יש להפשיר את המרכיבים החתוכים במשך 10 דק' לפני השימוש
 יש לסגור את המכסה החכם 

 יוצקים את החלב עם הזנת כל המרכיבים ומניחים למסחטה לפעול 
במשך 20 דניות לערבוב

מיצים טיבעיים

מתכוני מיצים בריאים וטעימים של חברת -kuvings המייצרת מסחטות מיץ שעושות לכם עבודה קלה
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להתחיל את 
היום בנעל ימין

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

חלב  לחם  בוקר.  מידי  שלי  המכולת  רשימת  נראית  ככה  אז 

משקפיים נעליים. כל יום מידה אחרת....

מצחיק מצחיק, אבל מי מאיתנו לא מצאה את עצמה הופכת 

בן השלוש  הנעל של  נבלעה  אולי שם  כרית בספה  כל  בזעם 

שההסעה שלו מצפצפת כבר למטה.

הצילו.

ובדיוק לפני שנה אני נזכרת תוך כדי כתיבת הטור, ערב פסח, 

ומאד  יקרות  עליהם, קצת  נעליים שחלמתי  זוג  קניתי לעצמי 

בעוד  חתונה  לי  שיש  זכרתי  כי  ברכב  אותן  השארתי  נוחות, 

מספר ימים ורציתי לנעול אותם. רק כשבאותו יום הסעתי את 

הילדים אחר הצהריים לקנות להם נעליים לחג.

התשע  בת  שאלה  באוטו?"  כאן  בקופסא  יש  מה  אמא,  "היי 

ופתחה את הקופסא.

אני לא זוכרת למה, אבל ראיתי בעיני רוחי איך נעל אחת צונחת 

החוצה לרחוב בגלל שפתחו לי את הקופסא באוטו, ועדיין לא 

עשיתי את הפעולה הכי פשוטה כמו לשים את הקופסא בבאגז' 

האחורי. רק צעקתי: "תסגרי את הקופסא. הנעליים שלי."

הנעליים  את  לנעול  כשרציתי  מכן  לאחר  יומיים  שקרה  מה 

לחתונה, אופס, רק נעל אחת בקופסא, השניה... כן כן נעלמה.

כך או כך , לכל אחת יש את סיפור הנעליים שלה.

השנה, החלטתי להיערך מוקדם לחג ולא לחכות לרגע האחרון, 

רשמתי את כל מידות הנעליים של כל בני הבית ויצאתי לחפש 

להם נעליים חדשות לחג. 

לא תאמינו  אבל מצאתי  את עצמי  קונה נעליים לכל המשפחה 

לבד. ולא תאמינו קלעתי למטרה טעיתי רק במידה אחת.

 

איך זה קרה? פשוט מאד!

נכנסתי לרשת מותגי הנעליים הבינלאומיים we shoes  קרוקס 

אנד מור  שהשיקה השבוע את קולקציית הנעליים לאביב-קיץ 

2017, עם מגוון רחב של נעליים, בשלל דגמים וצבעים ברמת 

מחירים נוחים לכל כיס ובלי להתפשר על איכות ונוחות.

והעיקר שתתחילו את חג הפסח והקיץ ברגל ימין. 

טעים במטבח

השפית עמית דונסקוי, למותג קליית גת מציעה מתכון 
נהדר וחגיגי לארוחה חגיגית: ניוקי תפו"א עם ערמונים 

צלויים  מתכון כשר לפסח לאוכלי קטניות

ניוקי תפוחי אדמה 
עם ערמונים צלויים

מרכיבים:
1 ק”ג עגבניות שרי

2 פלפלים אדומים בשרניים,
נקיים מזרעים וחתוכים לרבעים

1 בצל סגול, קלוף וחתוך 
לרבעים

5 שיני שום קלופות
5 כפות שמן זית

2-1 כפיות מחוקות מלח או לפי 
הטעם

1/2 כפית פלפל שחור טרי
1 כפית פפריקה מתוקה

1 אריזה קציצות מ- 100% 
רכיבים טבעיים / קציצות מהודו 

משובח 

אופן ההכנה:
 מחממים תנור ל -220 

מעלות. מכסים תבנית בנייר 

אלומיניום ומסדרים בה את 
תערובת הירקות והשום בשכבה 
אחת. יוצקים את שמן הזית מעל 

הירקות וממליחים. מכניסים 
לתנור ואופים

כ- 30 דקות, או עד שהירקות 
 משחימים. מעבירים את 

הירקות האפויים למעבד מזון 
וטוחנים עד לקבלת מרקם חלק.

 מעבירים לסיר, מתבלים 
בפלפל שחור, פפריקה מתוקה, 

מוסיפים 1/2 כוס מים רותחים 
ומערבבים. טועמים תיבול 

ומתקנים. 
 מעבירים את הקציצות 

העסיסיות של “עוף טוב” לסיר 
)אין צורך בהפשרה מוקדמת(, 

מכסים ומבשלים על אש בינונית 
כ -10 דקות.

  יש המון סוגי רטבים לקציצות, אבל רק רוטב אחד שעליו כולם 
תמיד מסכימים  קציצות קלאסיות ברוטב ירקות קלויים מ- 

100% רכיבים טבעיים   המתכון הסודי של "עוף טוב"

ספריבס בקר מקורמל 
עם צ'ילי על מצע תפו"א

פסח מתקרב ובבתים רבים כבר מתחילים  
בקר  ספריס    לחג  הבישולים  את  לתכנן 
ספריבס  ומנת  בקר,  צלעות  נתחי  הם 
הגורמה  במטבח  הבולטות  לאחת  נחשבת 
רודריגז  מסעדת  של  השף  מנחם  אלי   
בירושלים מגיש לכם מתכון לספריבס בקר 

ביתי מקורמל עם צ'ילי וקל להכנה

מצרכים: )ל-12 מנות(
2 יחידות ספריס

100 גרם סוכר
20 שיני שום

מעט גינג'ר
מעט צ'ילי גרוס

מלח, פלפל
מקל למון גראס

כפית קמח תפוחי אדמה
 

אופן ההכנה:
 מפזרים מעט מלח ופלפל על נתחי הספריבס השלמים, מניחים בתבנית 

ואוטמים עם פרגמנט ונייר כסף ואופים בתנור למשך כשעה וחצי דקות 
בחום בינוני

 לרוטב מקרמלים בסיר 100 גרם סוכר, מוסיפים מעט גינגר למון גראס 

מקל אחד ו-כ20 שיני שום שלמים. לערבב היטב עד לאיחוד, ומוסיפים 
מהנוזלים שהצטברו בתבנית לאפיית הספריבס ומפרזים מעל מעט צילי 

גרוס. 
 מביאים לרתיחה ומסמיכים את הרוטב באמצעות כפית קמח תפוחי 

אדמה  יוצקים את הרוטב על הבשר במשך כ-10 דקות כשהתבנית 
פתוחה, תוך כדי מריחה של הנתח בכל שתי דקות.

אופן ההגשה:
חותכים את הנתח למנות של 3 עצמות ומגישים על מצע של פירה תפו"א.

קציצות ברוטב ירקות קלויים

חומרים ל-8 מנות:
1 חבילה ניוקי תפו"א 

לבישול הניוקי: 2 ליטר מים ו-1 
כף מלח

לרוטב:
100 גרם חמאה/מחמאה

2 שקיות ערמונים של קליית גת
1 כוס בצל ירוק קצוץ

מלח
פלפל שחור גרוס

להגשה: עלי בזיליקום

אופן ההכנה:
3 פלפל צ'ילי טרי אדום או צהוב

6 שיני שום שלמות
2 שקיות ערמונים קלופים של 

קליית גת
אופן ההכנה:

 מחממים בסיר 2 ליטר מים וכף 
מלח ומביאים לרתיחה. מכניסים 

את הניוקי ומבשלים עד אשר 
הניוקי צפים למעלה. מוציאים 
בעזרת כף מחוררת ומעבירים 

למסננת.
 במחבת גדולה ממיסים את 

החמאה/מחמאה וצולים את 
הערמונים עד להזהבה. מוסיפים 
את הבצל הירוק, המלח והפלפל 

השחור ומערבבים במשך כ-3 
דקות.

 מעבירים לצלחת הגשה 
ומעטרים בעלי בזיליקום.

יא
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דו"ח סיכום שבועי
בתאריך ה- 15/3/2020 נשלחתי על ידי הפרופסור יעקב 
חד-עין אל העתיד כדי לבדוק את התמורות הפסיכולוגיות 

והסוציולוגיות שהקדמה תביא על האנושות. 
התאריך כעת הוא ה- 15/3/2088 יום א'. 

יצאתי מהמפקדה הניידת כחצי שעה לאחר המעבר )זמן 
ההמתנה המחויב על פי חוק 22 ג' למעברי הזמן( ניתן לומר 
בוודאות כי אחוזי החומציות באוויר השתנו, כך אומרים 
המכשירים, אך מלבד זאת נראה לעין כי האוויר עצמו הפך 
צהבהב משהו, עם זאת לא נרשמו שינויים משמעותיים בהרכבי 

החמצן או ברמת זיהום האוויר.
אזור המפקדה כנראה הפך להיות מרכז מסחרי כלשהו, ניצבתי 
בפתחו של מפעל ענקי לייצור רובוטים, המפעל עצמו מתופעל 
על ידי רובוטים מתקדמים ביותר, חיפשתי מישהו שאוכל 
לדבר איתו כדי להתחיל במחקר המדובר, אך נראה שהמפעל 
עצמו ריק מבני-אדם, ראיתי שאפילו רובוטים שמתקלקלים 
מתוקנים בידי רובוטים אחרים, כך שנוכחות אנושית באזור 
מיותרת לחלוטין, קצת מפחיד אם לומר את האמת )נא למחוק 
את תחושותיי האישיות מן הפרוטוקול המבצעי(, המשכתי 
לסייר במקום באין מפריע עד שהתייאשתי וחזרתי למפקדה 

לאכול ולנוח מעט.
המשך הדו"ח יבוא בהמשך.



16/3/2088 המשך דו"ח.
היום יצאתי שוב לסייר באזור, הפעם שמתי לב לשקט ששורר 
במקום, חוץ מזמזומי המכונות שבמפעלים השונים לא נשמע 
שום קול אחר, אני חייב לציין שחוויה זו לא הייתה מהנה 

במיוחד עבורי )למחוק מהפרוטוקול(.
יצאתי מאזור המפעלים על מנת לתור אחר בני-אדם שיוכלו 

לספר לי על מה שקורה בעתיד החברתי.
הלכתי במשך כחצי שעה )ניצלתי כחצי מתכולת המימייה 
הגריוויטלית שלי( ואז הגעתי לאזור מיושב, שלט דיגיטלי גדול 
הועמד בחזית השכונה אך הכתובת החשמלית כבר כנראה קצת 
דהתה וריצדה מרוב שימוש, על השלט היה כתוב "ברוכים 

הבאים לשכונת מובטלי רוממה".
)למחוק  גבה עד היכן שיכולתי  זה הרמתי  כבר בשלב 
מהפרוטוקול(, מי קורא לשכונה בשם כזה מוזר, האם בעתיד 
ישנה התאגדות של מובטלים שמקימה לעצמה שכונה הבנויה 

על טהרת האבטלה... )אהה... למחוק(. 
השער האוטומטי סירב להיפתח לקראתי ודרש בעקשנות 

"קוד מובטל".
בשלב זה נדלקה במוחי נורה כזו מהסוג שאין לך מושג מה 

היא אומרת ואתה פשוט פונה למוסכניק.
התעכבתי שם במשך כרבע שעה עד שהופיע האדם הראשון 

שפגשתי במסעי הנוכחי.
קראו לו שמעון ובאופן אירוני הוא באמת היה מוסכניק, לפני 
שלושים שנה בערך, )בזמן שאני כבר אהיה סבא רבא כנראה(.
בשלב זה עדיין לא הזדהיתי כתייר מן העבר כדי למנוע 
אי אילו חיכוכים מיותרים בין חברות תיירות-הזמן למיניהן, 
אם כי יש להניח שעוררתי את חשדו כאדם זר ומוזר ששואל 
שאלות ולבוש בבגדים שמן הסתם נראים לו עתידיים מאד )כי 

האופנה חוזרת... אההם... למחוק(.
הוא הקיש את קוד המובטל שלו והשער נפתח לקראתו 

בחריקה.
שמעון היה נראה מאוכזב משהו, הוא הציע לי סיגריה 
והתיידדנו כמעט מייד )למרות שהשתעלתי(, הוא סיפר שהוא 

חוזר כעת מראיון עבודה באחד המפעלים הגדולים.
שאלתי איך היה והוא רק תקע בי מבט כזה שישר שאלתי 

אותו אם בא לו לאכול משהו בכלל.
ישבנו באחת המסעדות הזולות שהייתה נראית בערך כמו 
דוכן שווארמה בזמננו, פרט לעובדה שמאחורי הדוכן היו רק 
מכונות ללא מגע יד אדם, כרטיס האשראי שלי כמובן נתקל 
בסירוב ושמעון בחשדנות מה הזמין אותי לסעוד איתו, אמפתיה 

עוד תישאר בעתיד )למחוק(.
בשלב זה אמרתי לו שאני לא מכאן וניסיתי קצת לתחקר 

אותו על המושג "שכונת מובטלים".
שמעון שוב תקע בי את אותו מוזר כאילו שהגעתי מאזור 
זמן אחר, אבל אז הוא הסביר שבגלל שכיום חלק גדול מאד 
מהאוכלוסייה יושב בחוסר מעש, המדינה צריכה לדאוג לכולם 
למגורים, ולכן יש את שכונות המובטלים למיניהם, הוא מנה 
חלק מהן "מובטלי הר-נוף", "רמת מובטלי בית-שמש", "שערי 

חסד אבטלות" ועוד ועוד.
שאלתי אותו כאילו מתוך תהייה מיואשת מנושנשת צ'יפס 
בקטשופ שהיה לא רע בכלל,  "אבל למה, למה זה קורה תגיד 

לי?"
שמעון הסביר ביבושת שככל שהעולם עבר לרובוטים כך 
היה צריך פחות בני אדם לאיוש עמדות בכל התחומים, הכול 
דיגיטלי כמעט, אין צורך ביד אדם, ואפילו במענה הטלפוני 
סוכני מכירות, נציגי שירות, הכול נעלם, אפילו הקלישאה הזו 
של הבנקאות האישית קרסה כבר מזמן, עדיף כבר לדבר אם 
מישהו שזמין עשרים וארבע שעות ובדרך כלל מספיק מתוחכם 

בשבילך, גם אם הוא לא אנושי.
כמובן, מלבד תחום פיתוח הרובוטים ושכלולם, כך אמר 
שמעון, התחום הזה פורה מאד בימים אלו, אבל חוץ מפיתוח 
הטכנולוגיה, הכול לרבות הכול נעשה באמצעות "חתיכות 
המתכת הללו" כלשונו )הוא כנראה התכוון לרובוטים, אבל 

לא שאלתי כי רציתי לתת לו לפרוק(.
מסתבר שהכלכלה העולמית התפתחה גם כן בעיקר בכיוון 
הזה והרבה שחקנים קטנים יצאו מהמשחק הכלכלי, מי שהחזיק 
במניות הרובוטים שלט בכל, הכול הסתובב סביב זה, הרווחים 
היו נאים והמיסוי עלה בהתאם, כך שלמדינה היה מספיק כסף 
בשביל לתת לכל המובטלים שלה, לא היו עבודות בכלל אבל 

דמי אבטלה היו יחסית בשפע.
בשלב זה נפרדתי בידידות משמעון כשאני קובע איתו למחר 
באותו מקום ובאותה שעה, ניכר היה כי אין לו משהו אחר 

לעשות במקום, כי תכל'ס הרובוטים עשו גם בשבילו הכול.
חזרתי למפקדה בסיפוק גדול )למחוק(, המשך הדיווח יבוא 

מחר.


למחרת שמעון נראה נינוח יותר, למען האמת זה היה נראה 
כאילו הוא נהנה לפרוק את תסכולו באוזני מי שרק מוכן להקשיב.

שמעון אמר שהוא עצמו מובטל רק שנתיים וחצי אבל הוא 
מכיר כאלה שכבר מובטלים חמש שנים ויותר.

הוא סיפר שעם הזמן הוא הבין שגם אם יש כסף מהאבטלה 
כדי לחיות ברמת חיים נורמלית, אנשים צריכים לעשות משהו 
כדי להעביר את הזמן, אפילו להעביר שקים ממקום למקום, אבל 

היום אפילו להעביר שקים ממקום למקום אי אפשר למצוא, 
כלומר בתשלום.

אם אין לך תואר ברובוטיקה או במשהו כזה, אתה לא יכול 
לזוז מהמקום, המקומות  היחידים שעדיין מעסיקים בני אדם, 
הם מכונים לתחזוק ושיפור רובוטים, ומפעלים לייצור חשמל 
באמצעות תנועה, )הנהנתי כאילו שאני יודע על מה הוא מדבר( 
וגם במקומות האלה התחלופה מהירה ואתה מרגיש שעושים 

איתך חסד שמעסיקים אותך.
הבנתי ממנו שבעצם הדבר היחיד שבני אדם עדיין יכולים 
לעשות זה פשוט הדברים שמבחינה כלכלית עדיף שבני-אדם 
יעשו, ולא שווה לבנות רובוטים שיעשו אותם, דברים כמו 
לשאוב את האבק מעל גבי הרובוטים, לנקות בעדינות את 
המעגלים החשמליים שלהם כדי למנוע קורוזיה, או השימוש 
הפשוט שבניצול אנרגיה מרבי מתנועות הגוף הפשוטות של 
האנשים כדי לייצר חשמל )עבודה לא מומלצת בכלל ומתגמלת 

בהתאם(.
"היום אנחנו בכלל בסוג של תורנות את מי יקבלו לעבודה 
ומתי", טען לי שמעון, "אלא אם כן צץ משהו שאתה יודע 

עליו ראשון".
שאלתי אותו בסופו של דבר אם הוא מאושר והוא אמר שבסך 

הכול, הכול טוב, אבל קצת משעמם, ריק מתוכן.
לאחר מכן כמו יהודי טוב הצעתי לו לנצל את המצב לטובתו 
ולפתוח עסק למובטלים בשירות המדינה, כך שלמעשה המדינה 
תממן באותו מחיר העסקה של מובטלים במסווה של מקומות 
עבודה פיקטיביים, הנחתי את הרעיון לפניו וסיימתי את השיחה 
בתקווה שלא פגעתי עכשיו במרקם העדין של ההיסטוריה של 

העתיד או משהו כזה.



הנה כי כן הממצאים מעידים על כשל חמור בנושא התעסוקה 
בין השנים 2060-2088 ככל הידוע לנו כעת.

המלצת המערכת היא למנוע כל התקדמות בכל תחום טכנולוגי 
שאמור להקל על אורח החיים על חשבון פעילות אנושית כלשהי 

כל זאת על מנת למנוע משבר שכזה בעתיד.



עכשיו חזרתי למפקדה וסיכמתי את הדו"ח הזה.
אשלח אותו בהקדם דרך צוהר הזמן.

נ.ב. אשמח אם תוכלו להעביר לי את תלוש המשכורת שלי 
יותר מוקדם הפעם, סתם פתאום בא לי לראות אותו.  

משל ושנינה // משה ולדר

העתיד החברתי
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