
 100 שנה לשחרור ירושלים מהשלטון העותמאני וכניעתה לגנרל אלנבי

ד’ בטבת תשע”ח, פרשת ויגש

18

36

24

"בלשון לימודים 

תפארת
פרופיל ראשון לדמותו של ראש ישיבת ‘תפארת ישראל’ והחברותא של מרן הגר”ח קנייבסקי, 
הגאון רבי ישראל מאיר דרוק  העצות של מרן הגראי”ל שטיינמן זצ”ל, הקשר עם מורו ורבו 
הגר”י רוזן והלו”ז העמוס שמתחיל ב3:00 לפנות בוקר בכותל המערבי, ועובר דרך ראשון לציון, 
מודיעין עילית ובני ברק

ישראל

המנצח האגדי אלי יפה 
משלב בדמותו את עולמות 
הנגינה והתפילה, מחבר בין 
קהלים ואחראי להעמדת דור 
שלם של חזנים  ראיון 

על מלאכת 
בית ה'

לנצח  משיב
ח"כ מוזס יורה לכל עבר: 
על גזירת הגיוס, חילולי 
השבת, מצוקת הדיור, 
פרישת ליצמן, חקירות 
ביטן, יאיר לפיד ואבי גבאי

מנחם 

30

הגאון רבי אריה שטרן | הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | הרב צוריאל קריספל | דוד רוזנטל | יצחק שינפלד | הרב אריאל למברג | מרדכי רוט | שרה פכטר | הניה גולדברג



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

טי
תנ
או

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

טי
תנ
או

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2
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שמירת העיניים והמחשבה

התחזקות מתוך חורבן

במה  להרהר  או  להביט  הוא  נמשך  מטבעו.  סקרן  האדם 
שאינו שגרתי ובפרט במה שהוא מפתה וייצרי. ואף על פי שאם 
להינזק  הוא  יבין שעתיד  זו,  יתבונן במחשבתו בתוצאת הבטה 
עלול  והגירוי  גירוי  יוצרים  וההרהור  שהראיה  משום  ממנה, 
יצר הסקרנות  זה גדול  להביאו למעשה שאינו חפץ בו, עם כל 
עד שהוא עלול לעוור ולחסום את עין השכל. לפיכך הצטווינו 
בתורה: "ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים 
ַאֲחֵריֶהם". וכשיש ציווי אלוהי, קל יותר לאדם לבלום עצמו שלא 

להביט ושלא להרהר במה שיזיק לו.
בביאור מצוה מיוחדת זו, כתב ספר החינוך: 

"שלא נתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים. ענין לאו זה, 
למחשבותינו  נאפשר  ]שלא  לחשוב  מחשבותינו  נייחד  שלא 
בנויה  שהתורה  הדעת  היפך  שהם  בדעות  ולהרהר[  להתמקד 
על  יעלה  אם  אלא  למינות.  כך  מתוך  לבוא  שאפשר  לפי  עליו. 
לבו רוח ]חשק, רצון[ לחשוב באותן דעות הרעים, יקצר ]יחתוך[ 
מחשבתו בהם ויַׁשֵנַה לחשוב בדרכי התורה האמיתיים והטובים. 
וכמו כן, שלא ירדוף האדם אחר מראה עיניו. ובכלל זה שלא 
בזיון  וכדי  רעה  אחריתם  כי  הזה.  העולם  תאוות  אחר  לרדוף 
 - ְלַבְבֶכם'  ַאֲחֵרי  ָתֻתרּו  'ְוֹלא  זיכרונם לברכה  וזה שאמרו  וקצף. 
"ַוֹּיאֶמר  שנאמר:  זנות.  זו   - ֵעיֵניֶכם'  'ְוַאֲחֵרי  ]כפירה[.  מינות  זו 

ִׁשְמׁשֹון ֶאל ָאִביו, אֹוָתּה ַקח ִלי ִּכי ִהיא ָיְׁשָרה ְבֵעיָני". 
האדם  יישמר  בזה  כי  וברור[.  ]גלוי  נגלה  זו  מצוה  שורש 
מחטוא לה' כל ימיו. והמצווה הזאת באמת יסוד גדול בדת. כי 
- ילדיהן. ואם  המחשבות הרעות - אבות הטומאות, והמעשים 
המניעה  זאת  נמצאת  לבנים.  זכר  אין  יוליד,  טרם  האדם  ימות 

הטובות  שכל  שורש  שליליים[,  והרהור  מראיה  ]ההימנעות 
יוצאות ממנה. ודע בני ותהא מרגלא בפומך ]יהיה מורגל בפיך[ 
מה שאמרו זיכרונם לברכה: 'עבירה גוררת עבירה ומצוה גוררת 
אחת,  פעם  הרעה  תאוותך  למלאות  דעתך  תשית  שאם  מצוה'. 
בארץ,  גיבור  להיות  תזכה  ואם  פעמים.  כמה  אחריה  תימשך 
לכבוש יצרך ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת, יקל בעיניך 
לעשות כן כמה פעמים. כי התאווה תמשוך הבשר כמשוך היין 
אל שותיו. כי הסובאים לא תשבע נפשם לעולם ביין, אבל ]אלא[ 
יתאוו אליו תאווה גדולה. ולפי הרגילם נפשם בו, תחזק עליהם 
תאוותם. ולו ישתו שם כוס מים, יפוג יקוד אש תאוות היין ויערב 
ונעימות[. כן הדבר הזה. כל איש, בהרגילו  ]וירגישו טוב  להם 
בתאוות ובהתמידו בהן, יחזק עליו יצרו הרע יום יום. ובהימנעו 

מהם, ישמח בחלקו תמיד כל היום".
נמצא שאדם אשר נזהר שלא לגרות את עצמו בראיית מראה 
מקריאת  שנמנע  ידי  על  כפירה  ממחשבות  ונשמר  צנוע  שאינו 
ומכל  האסורים  בדברים  ומצפייה  פסולות  דעות  ומשמיעת 
בחלקו  השמח  רגוע,  אדם  הוא  הרי  אלה,  בהרהורים  הפלגה 
ומאושר. אולם אם אינו שומר על קדושת עיניו ומחשבתו, הרי 
לטעויות  גבול  אין  מגורה,  וכשהגוף  קבוע.  באופן  מגורה  הוא 

הקשות שעלול הוא לבצע. והדברים ידועים. 
זהו על פי הפשט. אולם מלבד המשמעות הגלויה בחיי היום 
לעניין  יש  העיניים,  שמירת  אי  או  שבשמירת  ולרע,  לטוב  יום 

נכבד זה השלכה נוספת, רוחנית ועמוקה.
בתורת הסוד ידוע שהאדם הוא עולם קטן והוא גם בית מקדש 
קטן. לפי שכל שישנו בבית המקדש, נמצא גם באדם. העיניים 

היא  הקיבה  ראיה,  ומאפשרת  המאירה  המנורה  בבחינת  הם 
המזבח המעכל את הבשר, האף כנגד מזבח הקטורת וכן הלאה. 

גם מבנה הגוף מכוון כנגד חדרי והיכל בית המקדש.
מקום  במח. שהוא  בגוף האדם?  קדש הקדשים  נמצא  והיכן 
משכן הנשמה, אשר היא בבחינת ארון הקודש שבו שני לוחות 
הברית, המונח בקדש הקדשים. אדם המכניס מראה שאינו צנוע 
למח, באמצעות הסתכלות אסורה, הרי הוא כמעמיד צלם בהיכל. 

כאילו שהכניס פסל לקדש הקדשים שבבית המקדש.
מגע  של  משמעות  ישנה  לראיה  לעיל,  שכאמור  ובפרט 
ומשמעות של שימוש. ומיהו אשר ירשה לעצמו לנגוע ולהשתמש 

בעיניו, במה שאינו מורשה על פי הוראת מלכו של עולם? 
עם  אישה,  בנשיאת  ההזדרזות  חובת  את  לציין  המקום  וכאן 
אישה  עם  לחיות  מסוגלות  ולרמת  הבחרות  לגיל  האיש  הגעת 
שרוי  אישה,  בלא  השרוי  שהרי  בסיסיים.  ונתינה  וויתור  מתוך 
בלא חומה. ובזוהר הקדוש מובא: "מאחר שהאדם נושא אישה 
בעבירה  מלהסתכל  ונמנע  רגוע  שלבו  מפני  ה'.  עבד  נקרא  אז 
ָתֻתרּו  ְוֹלא  שנאמר:  וכמו  ועיניו.  לבבו  אחר  ומלתור  ובנשים, 
דבורה:  בתומר  הרמ"ק  וכתב  ֵעיֵניֶכם".  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 
"והנה, האדם בעוד שלא נשא אישה, פשיטא שאין שכינה עמו 
הנקבה".  מצד  האדם[  על  ]שורה  לאדם  שכינה  עיקר  כי  כלל. 
לחסוך  יוכלו  מאוחר,  גיל  עד  ימתינו  שאם  הסבורים  ואותם 
ממון טרם חתונתם ומביאים ראיה לעצמם מכתבי חכמי ישראל, 
גם אינם מצליחים בדרך כלל לחסוך  טועים הם. לפי שבדורנו 
מכמה סיבות, וגם נכשלים באיסורים חמורים. אלא יזדרזו לשאת 

אישה, ויכבדו את נשותיהם, ויתעשרו.

יום עשרה בטבת בא לציין את השלב הראשון בתהליך שהביא 
החורבן , ולמרות כל מה שאירע עדיין יש עניין לחזור ולבחון 

את הפורענות מראשיתה.
זוהי גם הסיבה לכך שבמשך שנות הגלות היו נוהגים לחבר 
לימי  רבים,  במקומות  שאירועו  הקשים  האירועים  זיכרון  את 

הצומות שנקבעו על חורבן המקדש.
זאת משום שהבינו שכל מה שאירע בימים הראשונים ממשיך 

להיות הגורם בכל הפורענויות.
עשרה  יום  את  לקבוע  הרצון  את  אפוא,   , להבין  יש  כך 
בטבת כיום מתאים לזיכרון השואה, שכן יש בקביעה זו ביטוי 
להסתכלות נכונה על דברי ימי עם ישראל ולהבנה עמוקה של 

צרת הגלות העמוקה.
בימי  ביוונית  נכתבה התורה  לכן בשמונה בטבת,  קודם  עוד 
קשה  היום  שאותו  שאמרו  מצאנו  חז"ל  ובדברי  המלך  תלמי 
) מגילת תענית,  ימים"  " והחושך בא לעולם שלשה  לישראל, 

פרק ימי הצומות(. 
הם המשילו משל למה הדבר דומה , לארי שניצוד וכלאוהו 
בסוגר, שקודם שנכלא היו כולם יראים ממנו ובורחים , ועכשיו 

הכל באים ומציצים בו ואומרים היכן גבורתו של זה?
כך היא התורה, כל זמן שהיא נתונה בידי ישראל ומתפרשת 
על ידי חכמיו, הכל חרדים  מפניה, אבל כיוון שנכתבה בתרגום 
וכל  ומציץ  בא  הרוצה  וכל  ממנה  יראתה  ניטלה  כאילו   , יווני 

הרוצה לפגום ובא הוא פוגם. 
הצד השווה והמשותף למאורעות אלו הוא בפגיעה הראשונית 

בקודשי האומה, בירושלים, ובמקדש על ידי המצור ובתורה על 
ידי התרגום.

וכך גם הייתה בזמן השואה ההתרחשות של הפוגרום הידוע 
לשמצה של ליל הבדולח בערך בתקופה זו של השנה.

מלכתחילה ניתן היה לסמוך על כוח ההרתעה, שכל זמן שהוא 
קיים הרי הוא מאפשר להמשיך בחיים של שלווה וביטחון אך 
להתמוטט,  הוא  יכול  לפגום-  שמעז  מישהו  או  משהון  כשיש 

ולהתהפך מקצה לקצה.
רק  תבוא  כנגדנו,  המעזים  הכוחות  עם  להתמודד  היכולת 
על ידי גילוי כוחות פנימיים מתחדשים וחיוניים שאינם עולים 
בקנה אחד עם מגמת השגרה והשאננות, והמקורות לכוחות אלה 

נמצאים בעומקה של תורה ואמונה. 
לרעיון זה מתכוון מרן הרב קוק זצ"ל בפתגם החודש שלו: 
"צללי החושך של העתקת התורה ליוונית יהפכו לאור כשיתגלה 
לדברי  הדעת  את  לתת  יש  נוסף  בעיון  בטהרו".  העברי  המקור 
חז"ל באשר לתשעה באב כשהיו ישראל במדבר, עוד מימי חטא 
המרגלים, בתחילת היותנו לעם: "אתם בכיתם בכיה של חינם 

ואני קובע לכם בכיה לדורות" )תענית כ"ט(. 
הווה אומר שבחסרון האמונה מונח היסוד לכל הצרות.

והתיקון הוא כדברי מרן  זה מביא לבכייה של חינם   חסרון 
הרב קוק זצ"ל בפתגם לחודש אב: "גילת עם בשבבי אור ישועה 

תקומם את אשר הרסה בכיה של חינם".
ביום עשרה בטבת  ומזכירים  הננו חוזרים  אף השואה אותה 
לנו  הובטח  לא  מעולם  שכן  האמונה,  את  כלל  סותרת  אינה 

בארצות  היהודי  העם  של  תענוגות  מסע  מעין  תהא  שהגלות 
הפזורה. כבר לפנים בזמן גירוש ספרד, אמר חכם אחד על יהדות 
ספרד ששכחה ונכנסה לפני ולפנים של השלטון עד שהיה צריך 

שיתקיים בה הכתוב: "ויקחני בציצית ראשי וגו'".
כחלק  באים  שהייסורים  הגלות  שנות  בכל  הדבר  הוא  קח 
מקללתה, במיוחד כאשר הולכת ומתפתחת השתלבות מוגזמת 
בחיי הגויים שבארצות הניכר, ומטרתם של הייסורים היא לעורר 
את העם לחזור אל עצמו ולחשוב על עצמו, ועל הדרך בה יחזור 

לציון.
בעיקר  וחשיבותו  לעצמו  עסק  אינו  השואה  שזיכרון  מכאן 
כשעוסקים בו מתוך אמונה בגאולה ובהכרת הטוב על התקומה, 
וכלשון הרמב"ם בהלכות תענית )פרק ה: " יש שם ימים שכל 
דהיינו שלא  לעורר את הלבבות"(  כדי  ישראל מתענים בהם... 
האבל עיקר, שהרי דיה לצרה בשעתה, והעיקר הוא במה שיש 

ללמוד ולהסיק ממנה לעתיד.
ולחורבן  זיכרון לתחילת צרת הגלות,  זה של  יום  יהי אפוא, 
הכוחות  את  שנמצא  כדי  חיזוק,  של  למקור  אירופה  יהדות 
נובע  החיוניים להתחזקות, שכן גם כל המתרחש היום לעינינו 
של  הסימנים  את  לסבול  יכולות  אינן  אשר  האומות  משנאת 

תחילת הגאולה.
תהילים  בספר  הכתוב  בנו  שיתקיים  שנזכה  נתפלל  ואנחנו   
לך,  אימצת  אדם  בן  על  ימינך,  איש  על  ידך  תהיה  פ'(  פרק   (
צבאות,  אלוקים   , נקרא  ובשמך  תחיינו  נקודה.  ממך  נסוג  ולא 

השיבנו, האר פניך ונושע".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

ואף על פי שאם יתבונן במחשבתו בתוצאת הבטה זו, יבין שעתיד הוא להינזק ממנה, עם כל זה גדול יצר הסקרנות
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

מעשה מפורסם שהיה בין שני חסידים של אדמו"ר הזקן 
ניהלו עסק משותף והשלטונות  בעל ה'תניא', שני חסידים 
גילו אצלם בעיות חוקיות שונות. אחד השותפים הלשין על 
חברו שהוא אשם במה שאירע והחסיד הושלך לכלא הרוסי 
למשך כמה חודשים. אחרי שהוא יצא מבית הכלא, גילה כי 

חברו המלשין נתפס בעצמו והושלך אף הוא לכלא.
והתעניין  המלשין  של  לביתו  פנה  משוחרר  חסיד  אותו 
כיצד אשתו וילדי חברו מסתדרים בפרנסת משפחתם. הוא 
הבין שהאישה ממש לא מסתדרת. הוא קיבל על עצמו את 
כל פרנסת בני ביתה עד שבעלה ייצא מהכלא וישוב הביתה. 
מסופר שכאשר שמע מכך רבנו הזקן, ציטט את דברי ספר 
הזוהר על המילים 'הגומל לחייבים טובות'. הזוהר לומד את 
בספר  מעתיק  הזקן  רבינו  לדורות.  יוסף כהוראה  התנהגות 
למחול  ה"בינוני"  לאדם  ראוי  כי  הזוהר  דברי  את  התניא 
טובות  לחייבים  'לגמול  ואדרבה,  רעה,  אתו  שעשה  למי 
כמו שעשה יוסף לאחיו'. וכאן כל אחד מתפלא: מה פתאום 
לגמול טובה תחת רעה? האם העם היהודי אינו נוהג ללעוג 
על אותה שיטת מוסר שקרית ומזויפת של 'להגיש את הלחי 

השנייה'?!
עצומה  שאלה  עולה  לאחיו,  יוסף  היוודעות  סיפור  על 
מתהפך  הגלגל  ואחיו.  יוסף  פרשת  את  לשיא  שמביאה 
והילד האומלל שנקבר בבור מלא נחשים  בצורה מדהימה 
החיים  כעת,  בעולם.  החזק  האיש  בתור  מתגלה  ועקרבים 
על  בהם  לנקום  אפשרות  לו  ויש  בידיו  תלויים  אחיו  של 
הפשעים הנוראים שעוללו לו. ואם לא לנקום בהם, לפחות 
לקבל החלטה הגיונית וסבירה כי הוא מנתק עמם את הקשר 

וממשיך לחיות את חייו בשקט.
לאחיו  פונה  יוסף  מדהים:  סיפור  התורה  מספרת  וכאן 
ולהיפך,  ביניהם,  שקרה  מה  על  להיעצב  לא  מהם  ומבקש 
הוא מבטיח כי מהיום והלאה ייטול אותם תחת חסותו וכל 
הוצאות המחיה שלהם ושל ילדיהם יהיו על חשבונו. "ועתה 
אותם  וינחם  טפכם,  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו,  אל 

וידבר על ליבם".
הכוחות  את  יוסף  מוצא  מאיפה  אדירה:  והתמיהה 
שמעון  את  שראה  פעם  בכל  האם  מהעבר?  להשתחרר 
ולוי, לא צף בדמיונו אותו לילה נורא בו קשרו אותו בחבל 
והטילוהו לתוך בור מלא נחשים ועקרבים?! האם כששמע 
ונמכרנו  "לכו  בקור-רוח:  מציע  בו  נזכר  לא  יהודה,  את 

לישמעאלים"?!
דומה  זה  "הרי  נ,כ(:  )בראשית  משיב  החיים  האור 
שאינו  מוות והשקהו כוס יין  חברו כוס  להשקות  למתכוון 
שהוא  משום  לאחיו  למחול  בחר  יוסף  כלום".  מתחייב 
העדיף להתמקד בתוצאה של מעשיהם ולא במעשה עצמו. 
בסופו של דבר, התכנית שלהם השתבשה והם גרמו לו טובה 
גדולה ולא רעה. בזכות העובדה שהם מכרו אותו לחבורת 
ישמעאלים, הוא התגלגל למצרים והפך להיות משנה למלך, 
התפקיד הכי-חשוב שהחזיק בו יהודי אי-פעם עד היום הזה. 

כך שהוא השיב להם טובה תחת טובה.
את  להרעיל  שהתכוון  לאדם  זאת  מדמה  החיים  האור 
כי  התברר  בדיעבד  אך  רעל,  עם  יין  כוס  לו  והגיש  חברו 
הרעל לא הוכנס פנימה, כך שהוא הגיש לו כוס יין משובח. 
לפי ההלכה, הפושע הזה אינו מקבל עונש, משום שלמעשה 
הולכים  לחברו,  אדם  בין  בענייני  שכן  צלחה.  לא  תכניתו 

בעקבות התוצאה ולא בעקבות המעשה.
זאת  אם  גם  להבנה:  מאוד  קשים  הדברים  כמובן  אך 
עם  טובה  סיבה לגמול  אינה  זאת  אך  לכעוס,  לא  סיבה 
של  קרתה למרות המעשה  יוסף  של  ההצלחה  השונא. 
מוחלט  בניגוד  התהפך  יוסף  של  הגלגל  אחיו ולא בגללו. 

לתכניות של אחיו ואין שום סיבה לצ'פר אותם על הבחירה 
הרעה שלהם.

הסכינים  אינתיפאדת  של  בעיצומה  דומה:  הדבר  למה 
לפני שנתיים, ביום 2/11/2015 פרץ מחבל לרחוב הרצל/
פצע  הוא  דקירות.  במסע  ופתח  לציון  בראשון  תרמ"ב 
שמשמש  כהן  דניאל  הוא  מהם  אחד  אנשים,  שלושה 

כמשגיח כשרות בעיר.
בינוני,  פציעה  במצב  הרפואה  בית  אל  הובהל  דניאל 
ואז גילה כי הדקירה הייתה הדבר הכי טוב שקרה לו. הוא 
הוכנס לניתוח מסובך שארך כארבע שעות, הרופאים טיפלו 
בטחול ובמעיים ואז גילו אצלו גידול מסוכן מעל המעיים. 
הם הסירו את הגידול במסגרת הניתוח וכך חייו ניצלו בזכות 

הדקירה.
האם מישהו יטען כעת כי מגיע למחבל פרס על ש"אתם 

חשבתם עלי רעה והאלוקים חשבה לטובה"?!
שכתב,  השוליים  מהערות  באחת  מלובאוויטש  הרבי 
מעניק את אחת התובנות המטלטלות והמשמעותיות ביותר 
באמונה היהודית אשר מעניקה מבט שונה לגמרי על החיים.

 

אבשלום,  המלך.  דוד  של  בחייו  השפל  רגעי  היו  אלו 
המלוכה  על  והשתלט  נגדו  במרד  פתח  חלציו,  יוצא  בנו 
בירושלים. חייו של דוד עמדו בסכנה מידי בנו והוא נאלץ 
נאמנים  קומץ  עם  נמלט  דוד  מירושלים.  נפשו  על  לנוס 
הסנהדרין  ראש  גרא,  בן  שמעי  יצא  ולפתע  עמו  שנותרו 

והחל לגדף את המלך.
נאמני דוד קמו לפגוע באיש המורד, אך דוד בלם אותם 
היטב  ידע  דוד  קלל'.  לו  כי ה' אמר  לו,  'הניחו  באמירה: 
הרי  כך  חייו.  התרסקות  מאחורי  עומדת  עליונה  גזירה  כי 
"הנני  סיפור בת שבע:  נתן הנביא אחרי  לו מראש  הבטיח 

מקים עליך רעה מביתך".
וכאן מציב דוד יסוד חדש באמונה: אדם לא נוקף אצבעו 
עומד  שה'  וכיון  מלמעלה,  זאת  אישר  לא  ה'  אם  מלמטה 
מאחורי ידיו של הפוגע – הכוונה בכך היא בוודאי לטובה! 
האישור  את  לו  נותן  ה'  אך  לרעה,  מתכוון  עצמו  הפוגע 
לעשות זאת מסיבות השמורות עמו והן יתבררו בסופו של 
דבר כטובות. יתכן שה' רוצה לעורר את הנפגע לבחון את 
ולגלות  בניסיון  אותו  להעמיד  רוצה  שהוא  יתכן  מעשיו, 
בנושא  קשור  שהדבר  יתכן  שבו,  הטובים  הכוחות  את 
ה'גלגולים', ויתכן שלעולם לא נזכה לגלות את הסיבה לכך. 
והיא  אבל מאחורי כל אדם פוגע, מסתתרת תכנית עליונה 

בוודאי לטובה.
ואחיו.  יוסף  בין  השיחה  אריכות  אל  לב  נשים  כעת 
האור  בדברי  שהובאה  התובנה  את  מזכיר  יוסף  בהתחלה 
מכרתם  כי  בעיניכם  ייחר  ואל  תעצבו  אל  "ועתה  החיים: 
... לשום לכם  כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם  אתי הנה 
הטענה  גדלה". אבל  לפליטה  לכם  ולהחיות  בארץ  שארית 
טובה  לגמול  כאמור,  מצדיק,  זה  אין  כי  מספיקה,  לא  הזו 
תחת המעשה הרע שלהם. לכן יוסף מוסיף עוד כמה מילים 
מדהימות: "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים".
מהי הכוונה בכך ש"לא אתם שלחתם אותי הנה"? וכי לא 
שמעון ולוי היו אלו שהשליכו אותו לתוך הבור?! האם לא 
יהודה היה זה שהעביר את יוסף לידי הסוחרים הישמעאלים 
וגבה מהם את הכסף תמורתו?! אך יוסף האמין שמאחורי 

כל אדם רע, מסתתר אלוקים טוב.
למה הדבר דומה: כשהילד נופל ורוצים להרגיעו – מכים 

על הרצפה. אולם ברור שהרצפה אינה אשמה במה שקרה 
וצריך לחפש את הכתובת במקומות אחרים.

במחשבה נוספת, עד כמה שהתפיסה של יוסף מפתיעה, 
היא שקופה וברורה מתוך המציאות. כל מה שקרה לו, רק 
הגשים את מה שהחלומות צפו מראש. 22 שנה קודם לכן 
הוא חלם כי יהפוך להיות מלך על אחיו וכל מה שקרה אחר 
כך, עם "לכו ונהרגהו, לכו ונשליכהו ולכו ונמכרהו", היה 
רק הדרך האלוקית להביא את החלום לידי גמר וביצוע. כך 
שהידיים של האחים היו בעצם ידיו של האלוקים שחוללו 

כל זאת מסיבות טובות.
כאן חשוב לחדד את התובנה ההפוכה: בכל מה שנאמר 
יקבל את העונש  זכות על הפוגע. הוא  לימוד  כאן, אין כל 
אחרי  שנה  אלפיים  שלו.  הבחירה  רוע  על  האלוקים  מאת 
אירוע המכירה של יוסף, נדרשו עשרה הרוגי מלכות למות 
בעינויים נוראיים כדי לכפר על עוון "גונב איש ומכרו מות 
יומת". אך החלק הזה נוגע לפוגע עצמו, זהו עניין אישי בינו 
ובין האלוקים או בינו ובין בית הדין. אולם בכל מה שקשור 
הטוב  במסר  ראשו  את  למקד  לו  מוטב  הנפגע,  לתחושות 
את  לכלות  ולא  האירוע  דרך  לו  להעביר  שהקב"ה מתכוון 

חייו בכעס על רוע הבחירה של הפוגע  
בטורונטו  חמור  אירוע  אירע  השבעים,  שנות  בתחילת 
כנסת  בית  מבנה  הציתו  אנטישמיים  פעילים  בקנדה. 
ונשרפו בו כמה ספרי תורה. יהודי קנדה נחרדו לראות את 
ופוגעת במקום הקדוש  דורכת על סף דלתם  האנטישמיות 
ביותר. באותה עיר היה חסיד חב"ד בשם ר' אברהם יעקב 
גלוכובסקי שייסד מנין תפילה עבור ילדים ממשפחות שלא 
שמרו תומ"צ וערך עבורם תפילה חווייתית. גלוכובסקי היה 
ועורך להם קידוש עם סעודה. באותה  מספר פרשת שבוע 
ילדים  שני  במקום  הופיעו  ההצתה,  אירוע  אחרי  שבת 
צעירים חדשים, חיים ושמואל קפלן. עם סיום התכנית ניגש 
חיים אל הרב ותבע להבין: "כיצד נתן אלוקים לאנטישמים 
גלוכובסקי הביט בילד  האלה לשרוף ספרי תורה"?! הרב 
בעצב וענה: "גם אני אינני יודע. יש דברים שאיננו מסוגלים 

להבין".
ודווקא  תשובה  יודע  איננו  שהרב  לשמוע  הופתע  הילד 
את  לפקוד  החלו  ואחיו  הוא  ליבו.  את  כבש  הּכן,  המענה 
עד  מצוות  לקיים  החלו  הם  בהדרגה  בקביעות,  המניין 
שעברו ללמוד בבית ספר של חב"ד. השנים חלפו, בנו של 
לארץ  הרבי  בשליחות  נסע  מנדל,  מנחם  הרב  גלוכובסקי, 
הקודש וניהל את חייו הרחק מקנדה. לקראת חג השבועות 
הרבי  של  בבית-מדרשו  החג  את  לחוג  הרב  נסע  תשע"א, 
בניו-יורק ונכנס להתפלל במניין המתקיים בחדרו של הרבי. 
הוא פגש שם את חיים קפלן, סב לנכדים, שבא לניו-יורק 
לחגוג את חתונת אחד מילדיו. הם שוחחו באריכות, חיים 
אמר:  ובסיום  היהדות  לחיי  התקרבותו  סיפור  את  סיפר 
ִאפשר  שהקב"ה  ייתכן  איך  אביך  את  בשעתו  "כששאלתי 
להעלות באש את ספרי התורה, לא ידע להשיב לי, אך היום 
אני יודע את התשובה: אילולא אותו אירוע קשה – אני ואחי 

לא היינו מגלים את עולמה של היהדות".
 ומה זה אומר למעשה בפועל? אנו מבקשים מדי בוקר: 
חלילה  אם  אך  רע",  ומחבר  רע  מאדם  היום  "שתצילנו 
להגיב:  כיצד  הבחירה  את  לנו  יש  כזה,  אדם  עם  נפגשנו 
זעם,  של  ים  בתוך  ולהתבוסס  בפוגע  להתמקד  ביכולתנו 
וביכולתנו להביט למעלה ולהיות בטוחים כי הבורא מגלגל 
הכול לטובה. אם כך נעשה, נועיל לעצמנו, וגם נועיל לעם 
לגאולה  ונזכה  ישראל  באהבת  נרבה  כאשר  כולו,  ישראל 

אמתית בקרוב ממש.



השני

טוב לראות אותך

3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
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שני צדדים למטבע

הרב בן ציון נורדמן

אווירת  את  לעזוב  קשה  אבל  מאחורינו,  החנוכה  ימי 
החג. הרושם של ימי האורות ממשיכים להאיר למשך כל 

ימות השנה.
בחנוכה נהגו בני ישראל לחלק דמי חנוכה, מה שלא 
מצאנו כן בשאר חגי ומועדי ישראל. הקדמונים מצאו לכך 
וכבוד",  עושר  ובשמאלה  בימינה  ימים  "אורך  נאה  רמז 
בימים שאנו מדליקים את נרות החנוכה שמצווה להניחן 
משמאל הפתח, מול המזוזה, אלו ימים של עושר וכבוד, 
ולכך אנו מתרגלים את עניין הנתינה, לנו ובעיקר לזרענו.

בית  את  חנכו  ישראל  בני  חינוך.  מלשון  הוא  חנוכה 
המקדש לאחר היטמאו בידי היוונים והכשירו את המקום 
מחדש. חנוכה זה זמן של חינוך מאב לבן, מאם לביתה. 

זה זמן שכל המשפחה מתאחדת 
סביב נרות החנוכה.

הזדמנות  לי  הייתה  השנה 
תמריץ  מתן  על  בקול  להרהר 
זה  חנוכה  דמי  לילדים.  ועידוד 
מבקשים  הילדים  המשל,  רק 
את  מצוא  עת  בכל  ומקבלים 
כל מה שהם מבקשים, האם יש 
שכזה  מפונק  בדור  טעם  עוד 
כהורים  אנו  האם  פרסים?  לתת 
וכמחנכים יכולים עוד להשתמש 
הוא  כמה  ועד  הזו,  בטכניקה 

הגבול?
החינוכיות  השאלות  אחת 
מחנכים  בפני  תדיר  שמעלים 
של  ההרגל  היא  ומנהלים, 
ובעצם  פרס,  לקבלת  הילדים 
לשמה.  שלא  לימוד  של  הרגל 
בספרו  בזה  דן  כבר  הרמב"ם 
'מורה נבוכים' ומורה כי אדרבה, 
לשמה,  שלא  אכן  מתחיל  הילד 
בהתלהבות  מתחיל  הוא  אבל 

ביתר שאת, ואת זה אנו מבקשים ומוכנים גם לשלם על 
כך. לימים, עת יגדלו הנערים כבר לא יצפו למתן שכר, 

ומאידך ימשיכו במלוא הלהט לקיים את המצווה.
זו אולי סיבה נוספת למה מחלקים דמי חנוכה, להרגיל 
את בני הנוער במצוות צדקה ובנתינה לזולת. נכון, שכיום 
הם עושים את זה כשמתן שכרם בצדם, אבל יבוא היום 

והם בעצמם ייהפכו לנותנים ולא למקבלים.



מפגש  על  לנו  מספרת  ויגש,  פרשת  השבוע,  פרשת 

אחי יוסף עמו. זו לא הפרשה הראשונה מתחילת החומש 
נדמה  אך  ומשפיע.  כבוד  של  מקום  תופס  הכסף  בה 
שבפרשיות האחרונות הכסף הופך שחקן מרכזי בסיפור: 
לרדת  לבניו  מצווה  אבינו  ויעקב  כנען  בארץ  רעב  יש 
לרכוש  ומעוניינים  יורדים  הם  אוכל;  לשבור  למצרים 
לאמתחותיהם  שב  שהכסף  הניסיון  מגיע  ואז,  תבואה; 
והם נחשדים בגניבה; יורדים עם בנימין ושם מוטמן לו 
בניו  כל  עם  יורד  שיעקב  הטוב  לסוף  ועד  הכסף;  גביע 
קונה  יוסף  הפרשה  בסוף  מתאחדת.  והמשפחה  ובנותיו 
את כל ארץ מצרים; וכשנגמר הכסף קונים תבואה בעד 
שדות  עמו  מחליפים  נגמר  זה  וכשגם  ובהמות  חמורים 

ופרדסים, עד שיוסף קונה את כל מצרים לעבדים.

עמו  לעשות  אפשר  מחד,  והיפוכו.  דבר  הוא  הכסף 
ובתי  כנסת  בתי  לבנות  ומשפיעים:  מועילים  כה  דברים 
לפרנס משפחות;  מדרש; להחזיק עמו תלמידי חכמים; 
לבנות לרווחת הציבור בתי ספר ומתנ"סים, ומנגד, הכסף 
הוא הדבר הכי מתועב שיכול לגרום למכשולים הגדולים 
ביותר. התורה מזהירה אותנו אינספור אזהרות בעניינו: 

הלוואה, גזל וגניבה, נשך וריבית ועוד.
בכסף  שמשתמש  מי  למטבע,  צדדים  שני  כי  ללמדך 
מזה.  ונקי  כשר  דבר  לך  אין  ולהתקיים,  לחיות  כאמצעי 
ומי שהופך את כספו כקרדום וזו כל התכלית להתעשר, 
אין לך דבר פסול מכך. וכבר אמר החכם מכל אדם )קהלת 

שָׁמּור  עֹשֶׁר  ַהשֶָּׁמׁש  ַחת  תַּ ָרִאיִתי  חֹוָלה  ָרָעה  "ֵיׁש  יב(  ה, 
ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו".



השבוע יצאנו ב'מפעלות הרב גרוסמן' בפרויקט ייחודי 
למען בני הנוער. כמה סמלי הימים האלו של מוצאי ימי 
חנוכה בהשפעת אור החנוכה, להשקיע עבור דור העתיד.
דורשים  כה",  עד  נלכה  והנער  "ואני  הכתוב  על 
כ"ה  עד  נלכה  החנוכה,  ימי  על  הרשומות שמרמז  בעלי 
בכסלו, "אני והנער" – הם ימים של חינוך והשקעה לימי 
הנעורים. בפרשיות אלו של יוסף הצדיק ואחיו הקדושים 
אנו קוראים את זעקתו האלמותית 
של ראובן בכור האחים: "כי איך 
אעלה אל אבי והנער אינני איתי".
הנודע  הירושלמי  המגיד 
זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי  הצדיק 
"כי  ושואל:  זה  פסוק  מנגן  היה 
שבשמים,  אבי  אל  אעלה  איך 
אינני   – הנוער  בני   – והנער 
איתי". זו שאלה שכל יהודי צריך 
לתת על זה את הדעת: מה עשיתי 

עבור דור העתיד.
יובל  כבר  שעושה.  מי  ויש 
הנוער  בני  עבור  עשייה  שנות 
לכלכלה  להם  דואג  בישראל. 
ולמעשים  ללימודים  נאותה, 
צל  תחת  אותם  מכניס  טובים, 
ומעניק להם חום ואהבה.  קורתו 
גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הגאון 
שליט"א איש בעל אהבת ישראל 
נדירה, שמרום גילו ומעמדו יורד 
לכל ילד וילד מישראל, טופח על 

שכמו ואומר לו גדל.
אחי  בנתינה.  ענק  יסוד  למדים  אנו  הזו  ומהפרשה 
נותן  כשאדם  כי  באמתחותיהם,  הכסף  את  מצאו  יוסף 
הוא בעצם מקבל. יוסף הצדיק לימד את אחיו כלל גדול 
משרישים  אנו  הזה  היסוד  ואת  תקבל.   - תיתן  בנתינה: 
בלב ילדינו כבר מגיל אפס. זו דמי החנוכה שאנו מעניקים 

להם בחג החנוכה, חג החינוך.
יתנו – יקבלו.

 
שבת שלום ומבורך

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

מי שמשתמש בכסף כאמצעי לחיות ולהתקיים, אין לך דבר כשר ונקי מזה,
ומי שהופך את כספו כקרדום וזו כל התכלית להתעשר, אין לך דבר פסול מכך.

"



הלוואת "מחתנים" 
 עד 300,000 ₪

כדי שהשמחה שלכם תהיה כמו שאתם באמת רוצים
 שתי הלוואות עד 150 א' ₪ כל אחת  פטור מעמלות עו"ש לשנתיים   כרטיס אשראי חינם לשנתיים

*בכפוף לנהלי הבנק ולתנאי התוכנית * שתי הלוואות עד 150 א' כל אחת לזוג/להורי 
החתן/להורי הכלה *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום 
 זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * פרטים מלאים בסניפי הבנק 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 במרכנתיל יש לך תמיד עם מי לדבר,
אנחנו מחכים לך בסניף עם מגוון פתרונות בהתאמה אישית.

חייגו עכשיו למרכנתיל 5600*
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טוהר נשק מזויף

'איפוק זה כוח' הוא ביטוי מכובס שנותן רוח גבית למשפחות 
המרצחים

אבא  ג(  )מה,  מפניו  נבהלו  כי  אותו  לענות  אחיו  יכלו  ולא 
ברדלא אומר: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, בלעם, 
של  בתוכחתה  לעמוד  יכול  כוכבים, לא  העובדי  של  ה"חכם" 
אתונו… יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד 
מה  לפי  ואחד  אחד  כל  ויוכיח  הקב"ה  בתוכחתו…לכשיבוא 

שהוא…על אחת כמה וכמה )ב"ר פצ"ג, י(
כשחז"ל מתארים את התוכחת העתידה לבוא על האדם, הם 
מוסיפים ואומרים, "לפי מה שהוא". מה משמעותה של תוספת 

זו? 
ואין  ערך מעשיו,  ואת  עצמו  את  מכיר  אינו  האדם 
לנו שמץ של מושג על מה יוכיחו אותנו, ועל זה אמרו 

חז"ל, "אוי לנו מיום הדין"!
הדוגמא לכך הוא הסיפור עם אחי יוסף, הם בסה"כ 
יורדים לקנות אוכל ממצרים, פתאום הם חוטפים על 
הראש, מרגלים אתם, הם אינם מבינים מדוע דורשים 
מושב  לפתע  הכסף  הקטן,  האח  את  תביאו  מהם 
באמתחותיהם, כל התהליך לאש מובן להם, "מה זאת 
עשה אלוקים לנו", הם מרגישים שישנה כאן תביעה 
לשורש  לרדת  מצליחים  לא  באמת  הם  אך  מהקב"ה, 
מה  עורכים,  הם  אותו  נפש  חשבון  לאחר  הבעיה 

המידה כנגד מידה שבגללה הם כעת סובלים.
יוסף  "אני  עד שלפתע מתבהרת להם כל התמונה, 
אשר מכרתם אותי" הם לא העלו על דעתם שיוסף הוא 
אותי  מכרתם  "אשר  להם,  וכשאמר  בפניהם,  העומד 

מצרימה" הם לא יכלו לעמוד בפני תוכחתו.
לעתיד לבוא, הקב"ה יבוא ויוכיח כל אחד כפי מה 

שהוא באמת, ולא לפי מה שנראה לו.
כדי לחדד את הדברים, עד כמה האדם לא יודע ולא מרגיש 
את מהותו הפנימית האמיתית וחי בשקר, נביא כמה דוגמאות.

מובא בחז"ל, שעם הארץ חשוד על שפיכות דמים, עד כדי 
לכאורה  ע"ב(.  מט  )פסחים  לדרך  אליו  להתלוות  שאסור  כך 
הדברים לא מסתדרים לנו, כמה פעמים נסענו עם עמי הארץ, 
התורה  כל  על  שעוברים  בפרהסיה  שבתות  מחללי  חילוניים, 
כולה, ולמרות שהיה באמתחתנו כסף, והם לא גזלו, ולא רצחו 

אותנו, אז מה חז"ל רוצים מהם?
זה משום  אין  זאת,  התשובה לכך היא, שזה שהם לא עשו 
שאינם רוצחים, אלא משום שכיום האווירה ברחוב היא שזה 
מעשה שאינו מקובל חברתית, ומשום כך הם אינם עושים זאת, 
עם  או  הגוי  אותו  עדיין,  היום,  מקובל  אינו  הדבר  אם  גם  אך 

הארץ, נשארו רוצחים במהותם.
הציל  וקדוש,  גאון  שהיה  זצ"ל,  וויסמנדל  דב  מיכאל  הרב 
יהודים באמצעות הקשרים  לא מעט  ימ"ש  הנאצים  מציפורני 
לא  לעצור  הצליח  שוחד  ותמורת.  השלטון,  ראשי  עם  שקשר 

מעט משלוחי מוות.

עם אחד מראשי  הוא מספר שבפגישה  "מן המצר"  בספרו 
הג'וינט לצורך גיוס כספים למערכה נפגש עם פרופסור חשוב 
ומפורסם, והלה אמר לו כך, על מה הרעש, אני כימאי בכיר, 
מכילים  הגזים  כי  להבטיחך  יכול  ואני  הנושא,  את  בדקתי 

"אופיום", ולכן הנרצחים לא מרגישים שום כאב…
מבחינתי  זאת,  ששמעתי  ברגע  וויסמנדל,  הרב  כותב 

הסתיימה לה הפגישה.
האם  היום,  זאת  לומר  מעז  היה  פרופסור  שאותו  יצויר  לו 
דבריו היו עוברים בשתיקה? הרי היו מכנים אותו נאצי, והיו 
מטיחים בפניו "אתה היטלר"! אם כן, איך הוא העז לומר זאת 

אז?

התשובה היא, כיום לא מקובל לומר דברים כאלו, אבל אז, 
העובדה  את  קיבל  והעולם  כמים,  נשפך  ישראל  שדם  בשעה 
הזאת כמציאות שאין מה לעשות כנגדה, זה היה מקובל… אם 
כן, הסיבה שהפרופסור לא היה אומר כיום דברים כאלו, אינה 
משום שאילו הוא היה חי כיום הוא היה אדם טוב יותר, אלא 

רק משום שכיום הדברים אינם מקובלים.
אדם רץ. עם בנו חביבו לחדר מיון לאחר פציעה, אך אין עם 

מי לדבר, מה קרה? "שביתת רופאים"…
רופא,  לפתע  עובר  מדמם,  הילד  שובתות,  אינן  האחיות 
צריך  הוא  הזה"  הילד  עושים עם  זועקת לעברו האחות, "מה 

תפרים… והרופא - מחייך לעצמו וממשיך בדרכו.
שבועת  נשבע  הוא  הרי  הזו,  התופעה  את  נסביר  איך 
שמחרפים  רופאים  רואים  אנו  אחרת  ובסיטואציה  הרופאים, 
את נפשם להציל חולים, אין זאת אלא משום שזה דבר מקובל 
היה  אילו  אך  בחולים,  מטפלים  לא  הם  רופאים  שבשביתת 
מקובל שבשביתה לא מטפלים גם בפיקוח נפש, היינו רואים 
גם אז את הרופא מחייך ומתעלם, מדוע זה לא קורה, כי זה לא 

מקובל להתעלם מפיקוח נפש, ורופא כזה ייחשב לרוצח.
שהוא  כמו  אותו  יוכיח  הוא  האדם,  את  יוכיח  כשהקב"ה 
באמת, ללא האווירה והנורמה החברתית והגורמים הסביבתיים 
המונעים ממנו לעשות את מה שהוא באמת בפנימיותו, וכאן 
מאותו  להינצל  כדי  פנימית  עבודה  היום  כבר  מאתנו  נדרשת 
הדין ומאותה התוכחה שעליה אמרו חז"ל הקדושים, "אוי לנו 

מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה".
העזים  הניגודים  את  ורואים  חווים  אנו  אלו  טרופים  בימים 
אותם  שכביכול  ובנורמות  שאת  ביתר  החברה  בנפש  הללו 
"טוהר  כגון  מכובסות  מילים  לעצמה,  ומציבה  מתווה  היא 
הנשק", "איפוק זה כח", נותנים רוח גבית למשפחות מרצחים 
וקצינים בערי הגדה,  חיילים  ונשיהן להכות  על טפם 
חיילים מיומנים הנסים על נפשם מאימת פורעי נוער 
ה"שבאב" ואוי לו לחייל שיהין להגיב כמצופה ממנו, 

להעמידם במקומם הראוי ולהחיל את הריבונות.
"טוהר הנשק" צמד מילים הזויים וצקצוקי לשון של 
יפי נפש שהחליטו שזו הנורמה הציבורית העכשווית, 
הדאגה המזויפת עקב "ווידוא הריגה" של מחבל רוצח 
מתועב שהגיע כדי לשחוט יהודים תמימים ע"י חייל 
שנשלח להגן עליהם ועל חבריו ליחידה פותחת מסע 
צלב חסר תקדים כנגדו וכנגד תומכיו, ה"אור לגויים" 
המזויף שווה לכאורה יותר מחירותו של אלאור עזריה 

ויהי מה.
כאן  חווים  אנו  נאורות  לא  חלילה,  נתבלבל  שלא 
נקבצים  המידות  טוהר  שבשם  נאורים  אותם  חלילה, 
השחיתות  כנגד  להפגין  ברוטשילד  שבוע  מידי 
מגנים  ובראשה,  הנוכחית  בממשלה  הפושה  לכאורה 
על אלף תועבות ועל הסחי ומאוס בחברה בה הם חיים 

ובנורמות החברתיות אותן סיגלו לעצמם. 
שנורמות  דומה  לכאורה  כאשר  עליהם  נלין  כי  לנו  מה  אך 
גם על חלונותינו  ורוחות העוועים הנושבות בחוץ מכות  אלו 
ומתקבעות לא רק בשולי המחנה, השקפות בנות מאות שנים 
מתחלפות להן בדעות חדשות ופרשנויות בגרוש תופסות לפתע 
מסוימים  אישים  החרדית,  התקשורת  בכלי  מרכזית"  "במה 
שבעבר היו מוקעים מעל כל במה ומכל מחנה מסוקרים השכם 

והערב בבחינת..."דעת חכמים תסרח, ופני זקנים לא נהדרו".
על  חשוד  הארץ  עם  מורא,  וללא  גלוי  בקול  זאת.  נאמר 
עלינו,  יחוס  שלא  שכן  כל  חס,  לא  הוא  עצמו  על  הרציחה, 
דרכם, אינם דרכנו, אם חפצים אנו להיות מוכנים ליום הדין, 
עינינו  לשאת  שלנו,  והאישיות  החברתיות  בנורמות  לפשפש 
אל ההרים אלו גדולי הדור "על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 
שהוא ימין" רק כך תהיה לנו פליטה ביום שיבוא הקב"ה ויוכיח 

כל אחד לפי מה שהוא.
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

אבירי זכויות האדם והמאבק בשחיתות הם אותם אלה 
שמוכנים לסכן חיי חייל יהודי כדי להגן על זכויות המחבל
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בקרוב, טעינה עצמית בלבד, ללא מעורבות הנהג
» קיצור זמן הנסיעה » פחות תורים » יותר בטיחות

חדש! 
טעינת רב-קו גם בכספונטים

« בכרטיס אשראי ללא עמלה 
« לכל מפעילי התחבורה הציבורית
« הזמנת טעינה עבור נוסע אחר 

ומימוש באמצעות הכספונט 
« ללא תור אצל הנהג

 מעתה ניתן להטעין את כרטיס הרב-קו ללא עמלה 
באחת מאלפי עמדות הכספונט הפזורות ברחבי הארץ.

כל הדרכים להטעין רב-קו לפני הנסיעה:

במחשב האישי  באפליקציות 
הייעודיות 

חדש

במכשירי 
הכספונטים

 בעמדות 
הטעינה 

טעינת רב-קו בדרך שלך
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לא מוותר

בנימין  של  המפורסם  המשפט  על  בפארפזה 
זאב הרצל, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. 
״בכפר-המכביה  אומר:  נתניהו  בנימין 
חיי  על  במלחמה  החדשים  הכללים  את  ייסדתי 
הפוליטיים״. טקס הדלקת נרות חנוכה המסורתי של עסקני 
כוונות  הצהרת  אישי,  למופע  הפך  הליכוד,  תנועת  ופעילי 
הממשלה.  ראש   - אחד  איש  של  לעתיד,  הפעולה  ותוכנית 
״תנועת-הליכוד״ ועקרונות מחנה הימין, הנם רק פלטפורמה, 

לא דרך חיים, אמונה ושיטה, לא אידיאולוגיה ו-או מטרה.
הרושם שמרחף באוויר, הוא שהגיע רגע האמת. הסיסמא 
בעת  זמנית,  לפחות  תתחלף  כלום״,  היה  לא  כי  כלום  ״אין 
ולאחר פרסום המלצות המשטרה והפרקליט המלווה. נתניהו 
״יודע״ ומפנים מה יהיו ההמלצות, חמורות. ״עבירת השוחד״ 

התפטרות,  שמחייב  קלון  עמה  יש  ותוכח  שבמידה 
צפויה לככב לפחות בתיק אחד, תיק מילצ׳ן. 

לוחות הזמנים המתקצרים מחייבים החלפת דיסקט 
וסיסמה עדכנית המתאימה למציאות החדשה. בנאום 
הממשלה  ראש  הלוט,  הוסר  בכפר-המכביה  המכונן 
ההגנה/התקפה  קו  את  ולראשונה,  בפומבי  ״חשף״ 
החדש שילווה אותו בעתיד המאד קרוב, ״רוב מכריע 
ההליך  של  בסופו  נדחים  המשטרה,  המלצות  של 
כעת  להתפטר  וצורך,  סיבה  אין  ולכן,  המשפטי״. 

ועכשיו, כי הרי ״אין כלום כי לא היה כלום״.  
הספיק.  לא  זה  אולמרט  אהוד  הממשלה  לראש 
הוא  בעניינו,  המשטרה  המלצות  פרסום  לאחר  מיד 
ברק  אהוד  ידי מ״מ  על  ״התפוטר״  התפטר. למעשה 
שלא השאיר לאולמרט ברירה עם איום החלטי לפרק 
בית  לימים  אולמרט.  את  ולהדיח  הקואליציה  את 

המשפט הרשיע את אהוד אולמרט. 
מגובשת  יותר  קואליציה  נתניהו  הממשלה  לראש 

והומוגנית, כולם תלויים בכולם, האופציה החליפית, להיות 
״תלויים״ אחד ליד השני על אותו חבל. המפלגות והסיעות 
בבחירות  מעוניינות  לא  הקואליציה,  את  כיום  המרכיבות 
עכשיו. לו רק היו יכולות - היו דוחות גם את הבחירות לכנסת 
לא  סיטואציה  באף  בחוק.  לכך  הקבוע  הזמן  לאחר  הבאה, 
יהיה להם יותר טוב, לאף מפלגה אין סיכוי לגדול, לאף אחד 
מראשי הסיעות לא יתאפשר תפקיד ״משודרג״ בקואליציה 
מרוצים  כולם  בפוליטיקה,  וחריג  משונה  מצב  חליפית. 

ושמחים במעמדם האישי ובמצבם הקואליציוני. 
גם לטוענים לכתר לעתיד, זה רק לאחר עידן בנימין נתניהו. 
במחיצתו,  להתחמם  לאורו,  להשתזף  שמחים  הם  בינתיים 
לצבור פז״ם )פרק זמן מינימאלי( בתפקידם הנוכחי, החברות 
מספקת  חסויים,  לחומרים  והחשיפה  הביטחוני  בקבינט 
להם הכשרה מתאימה, הזמן משבח את ניסיונם ויכולותיהם 
שחסר  מה  כל  לפסגה.  העתידי  במרוץ  נקודות  להם  ויוסיף 

ואין, לראשי האופוזיציה הנוכחים. 
וכאשר  אם  קלה.  לא  תקופה  צפויה  הממשלה  לראש 
יפורסמו ההמלצות, והן יהיו חמורות - התקשורת ״תשחט״ 
יפתחו  כך  לבקרים.  חדשות  הריגה,  וידוא  ותבצע  אותו 
יומני  את  שיסיים  הנושא  יהיה  וזה  החדשות  מהדורות  את 
ומרכז תשומת הלב  יהיה הנושא, האישיו,  זה  האקטואליה. 
והדיווח. עם תקשורת עוינת ולעומתית ניתן להסתדר. צריך 

עצמית.  ואמונה  נחישות  נחש,  של  סבלנות  פיל,  של  עור 
בישראל,  ראש ממשלה  תפקיד  קשה.  יהיה  זה  יש.  לנתניהו 

לא מבטיח גן של וורדים, בשום סיטואציה. 
הבעיה המרכזית שמולה יעמוד בנימין נתניהו אם וכאשר, 
זה הרחוב. הפגנות מוצ״ש, יכולות בקלות להפוך להפגנות 
סוחפות בסגנון ״מושחתים נמאסתם״! הפגנות ששלחו את 
הספינקס ראש הממשלה דאז, יצחק שמיר הביתה. כשנתניהו 
מאשים כי רק לאחר שנואשו מלנצח בקלפי, מנסים להפילו 
דרך הרחוב, הוא מודע וחש היטב את הסכנה שמאיימת עליו 
מרחוב משולהב וקורא תגר. את הרוב הדומם קשה להוציא 
לרחובות, וודאי לא על רקע של שחיתות שלטונית המלווה 
בקופה  ושימוש  נהנתנות,  אישית,  שחיתות  על  בהאשמות 

הציבורית. 
בנימין נתניהו ראש ממשלה מצוין לכלכלת ישראל. לאורך 
מעל  הצליח  הוא  אוצר,  כשר  גם  בראשותו,  הממשלות  כל 
המשוער, הוא חדשן, מוכן לנתץ מוסכמות, חסיד של משק 
ממשלה  ראש  צמיחה,  שמעודדות  מיסים  הפחתות  חופשי, 

כלכלי מצוין.
גם לפני האביב ביחסי ישראל-ארה״ב, עם ממשלו האוהד 
במפגיע של  דונאלד טראמפ, יחסי החוץ של ישראל והעולם 
קשרים  קשר  נתניהו  מצוין.  בעידן  נתניהו,  בתקופת  הגדול 
אבודים.  דיפלומטיים  יחסים  וחידש  מסילות,  פתח  חדשים, 
מדיניות החוץ הישראלית בפריחה חסרת תקדים, לראשונה 
גם עם מדינות מוסלמיות ואפי׳ ערביות. רב הנסתר על הגלוי, 

בעידן השקיפות האולטימטיבית, גם הנסתר גלוי. 
ועושה  הרבה  ״מדבר  נתניהו  בנימין  הביטחוני,  בנושא 
סיכונים  לוקחים  לא  המילה,  של  החיובית  בצורה  מעט״ 
קובע  הזמן  הזמן,  יעשה  השכל  עושה  שלא  מה  מיותרים. 
בפועל,  וההתיישבות.  הישראלית  הנוכחות  את  ומקבע 
סיגל  נתניהו  מצוינים.  האישי  והביטחון  הביטחוני  המצב 
לעצמו את הכלל, ״ברומא תתנהג כרומאי״, בהתאמה לכללי 
בוער.  לא  דבר  שום  במתינות,  לאט,  הכל  התיכון.  המזרח 
יתחלף  בינתיים  מחרתיים.  יעשה  מחר  לעשות  שניתן  מה 
יחלישו  הערבי  העולם  בתוך  המריבות  בוושינגטון,  ממשל 

ייווצרו בריתות שת״פ ומערכי כוחות שונים  ויעסיקו אותו, 
ומשונים. מעבר השלטון לדור הצעיר, המודרניזציה והקדמה 
מדיניות  יכתיבו  והנסיכויות,  הסעודית  בערב  המתבקשת 
שונה כלפי ישראל והאזור. מהלך שמוכח הלכה למעשה.     

הפלשתינאית  הרשות  יותר,  צעיר  נהיה  לא  אבו-מאזן 
מתפתחת, מתעשרת, רמת החיים עולה, לאנשים יש יותר מה 
להפסיד. אפילו בעזה הנצורה והענייה, לא מתגעגעים לעיי 
החמאס  ברצועה.  נוסף  ישראלי  מבצע  בעקבות  החורבות 
היום,  של  האו״ם  שליטה.  מאבד  אך  ברצועה,  שולט  עדיין 
עם ניקי קיילי השגרירה האמריקאית הנמרצת, זה לא האו״ם 
לשיקום  ארגון הסעד  ״אונרא״  הענק של  פעם. תקציבי  של 
התחממות  שלאור  בפרט,  בסכנה.  בלבד,  ערביים  פליטים 
היחסים בין ישראל לארה״ב, והציר החדש, סעודיה, 
נסיכויות, ישראל, מול איראן השיעית, לא ברור מניין 

שוב יבואו הכספים לשיקום מחדש.  
אין ספק. בתקופת בנימין נתניהו, המצב הביטחוני, 
ויחסי החוץ, של ישראל השתדרגו והשתפרו  כלכלי, 
והרווחה  האישי  הביטחון  הרגשת  משמעותית. 
ערוך  לאין  טובים  ישראל,  תושבי  רוב  של  הכלכלית 
ממה שהוא קיבל לידיו. הקדנציות של ממשל אובמה 
העוין, הקשו מאד, ועדיין נתניהו ניווט את יחסי החוץ 
של ישראל עם העולם ועם ממשל אובמה באחריות, 
מתינות והמון שיקול דעת ואינטגריטי. אובמה אאוט, 
עדיין  ונתניהו  חתום!  לישראל  העתידי  הסיוע  הסכם 

ראש ממשלה. 
של  יום  לנתניהו  נתנו  לא  והתקשורת  העיתונות 
חסד. נבואות הזעם והחששות מחורבן הבית השלישי 
כזב  כנבואות  התבררו  והימין,  נתניהו  בהנהגת 
מטעם  מומחים  של  לב  ומשאלות  ציפיות  חלולות. 
עצמם, דוקטורים ופרופסורים להרע, התחלפו בכאילו 
לב  כמאוויי  חיש  שהתבררו  ומקצועיים,  מלומדים  ניתוחים 

שונא, שהתמוססו מול המציאות. 
האחרונות,  בשנים  נתניהו  מעל  שמרחפת  החשדות  עננת 
במרצו  או  בתפקודו,  פוגעת  לא  אך  רבות,  אותו  מעסיקה 
חקירות  המרובות,  החקירות  ולנווט.  להוביל  להמשיך 
מקורביו ובני משפחתו, הצורך היומיומי להתמודד, להגיב, 
מתגלים  לא  ובינתיים  אותו  מעייף  לא  לשתוק,  או  לענות 
סימני שחיקה ו-או וויתור, על הכבוד המפוקפק בלהיות ראש 
ממשלת ישראל. השאלה עד מתי? והאם הסיסמה ״אין כלום 

כי לא היה כלום״ תוכח הלכה למעשה. 
לוותר.  לא מתכונן  הנאום בכפר-המכביה מגלה שנתניהו 
האחרון.  הרגע  עד  הפוליטי,  ועתידו  חפותו  על  יילחם  הוא 
גם פרסום המלצות המשטרה, אם וכאשר, לא ירפו את ידיו. 
שלטון  רוממות  על  ידברו  יהמהמו,  הקואליציוניים  שותפיו 
לא  אך  והחקירה,  האכיפה  רשויות  בחיזוק  והצורך  החוק 
משנאת  כמו  נתניהו  מאהבת  כך  כל  לא  הכלים.  את  ישברו 
זה  הבעיה  אופוזיציוני.  במדבר  עצמם  למצוא  האפשרות 
להלהבת  והשימוש בתקשורת  אלוף המדיה  נתניהו  הרחוב. 
יזדקק לכל יכולותיו  ציבור המאמינים והתומכים המסורתי, 
או  הלהבות  בגובה  לשלוט  בכדי  המוכחים,  וכישרונותיו 
בנימין   - לכך  שמסוגל  מישהו  יש  באם  הפוך.  הד  ליצור 

נתניהו הוא האיש. 

עו"ד יצחק שינפלד

אם  גם  לוותר,  מתכוון  לא  שנתניהו  בעיקר  מלמד  המכביה  כפר  נאום 
יוגש כתב אישום  מחד, תקופתו מצטיינת בשיפור הכלכלה, הביטחון 

ויחסי החוץ, מאידך, עשוי להיווצר גל מחאה עממי נגד השחיתות

לא מתכוון לוותר. צילום: אלכס קולומיסקי, ידיעות אחרונות
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הרס יצירתי
ההסתדרות  קיימה  השבוע  ראשון  ביום 
שביתה בת חצי יום כ"סולידריות" עם עובדי 
טבע המיועדים לפיטורים, ודומני כי אף אחד 
לא הצליח להבין מה בדיוק הסיבה לשביתה זו. 
היעדים?  מה  הדרישות?  מופנות  למי  הדרישות?  מה 
פיטורי  על  מדברים  כולם  כן  אבל  ברור,  לא  המטרה? 
עובדי טבע. אז אם כבר מדברים, חשוב גם להשמיע את 
התובנות היותר חשובות – ישנה חשיבות עצומה לכלל 

הציבור ביכולת של חברות לפטר עובדים. נקודה. 
למשמע  מאתנו  רבים  של  הראשונית  הבטן  תחושת 
נרחב,  ובמיוחד בפיטורים בהיקף  ידיעות על פיטורים, 
אלו  שפיטורים  ורצון  העובדים  עם  הזדהות  של  הן 
מקרו  בראיה  הבטן,  לתחושת  בניגוד  אך  יבוצעו.  לא 
עבור  הציבור,  כלל  של  הרווחה  עבור  דווקא  כלכלית, 
יש  המשק,  של  הצמיחה  ועבור  העובדים  של  הרווחה 
להניח,  סביר  יתקיימו.  אלו  שפיטורים  בכך  חשיבות 
שלמקרא ולמשמע רעיון זה יהיו שיחשבו כי מתעדף אני 
את היעילות הכלכלית על פני הרווחה של האדם הקטן 
והעובד שעמל למחייתו, ולא היא – טובת כלל הציבור 

תואמת את טובת העובד הקטן. 
במהירות,  משתנה  העולם  משתנה,  במשק  חיים  אנו 
ולטובה, בזכות חדשות ופיתוחים טכנולוגיים. עם זאת, 
עמם,  מביאים  והתפתחות  שינוי  שכל  הברכה  למרות 
גם  כמובן  זה  ובכלל  הישנה  בתעשייה  פוגעים  גם  הם 
באנשים אשר מתפרנסים ממנה. תהליך זה נקרא "הרס 
יצירתי", מונח שטבע הכלכלן האוסטרי יוזף שומפטר. 

את  הורסים  חדשים  פיתוחים  זה,  תהליך  במסגרת 
יותר.  ויוצרים מערכת טובה  התבנית הכלכלית הישנה, 
סקטור  של  להרס  גרמה  הרכב  המצאת  למשל,  כך 
חיסלה  ברחובות,  החשמל  קווי  ומתיחת  העגלונים, 
לא  שהעגלונים  ספק  אין  הפנסים.  מדליקי  סקטור  את 
שמחו על התהליך, אך גם אין ספק כי היום רמת החיים 
בעגלונים  התלות  אי  בזכות  יותר  טובה  היא  כולנו  של 
האיטיים, וגם צאצאיהם של אותם עגלונים נהנים מכך 
שאינם צריכים לעבוד היום כעגלונים אלא באפשרותם 

להשתלב במשרות קלות יותר ומכניסות יותר. 
ההתפתחות  יחסית,  איטי  היה  היצירתי  ההרס  בעבר 
היה  שהתהליך  כך  אחד,  ביום  קרתה  לא  הטכנולוגית 
יציבות,  להשיג  שאפו  עובדים  ובוטה.  מובהק  פחות 
להחזיק במקצוע או במשרה אשר תאפשר להם להתפרנס 
קטר  היא  הטכנולוגית  ההתפתחות  היום,  ימיהם.  לכל 
החיים  רמת  גם  וכך  מהר,  מתרחשים  שינויים  דוהר, 
אנשים  יש  עדיין  אך  מואץ,  בקצב  צומחת  כולנו  של 
אשר שבויים בתפיסות הישנות של יציבות תעסוקתית. 
תפיסות הגורסות כי עובד צריך להיות "מחובר" לאותו 
שנים  למשך  לפחות  או  חייו,  כל  למשך  עבודה  מקום 
והן  לעובדים,  סבל  שיוצרות  הן  אלה  תפיסות  רבות. 

שמעכבות את שיפור איכות החיים. 
ההתנגדות  בבסיס  שעומדת  היסוד  הנחת 
האינטואיטיבית לפיטורים, היא שהמפוטרים מושלכים 
זו  יסוד  הנחת  בבית.  ולרעוב  לשבת  ויישארו  לגורלם 
שגויה מעיקרה. כל המפוטרים )למעט חריגים במיוחד( 
טובה  עבודה  אף  ימצאו  ורובם  חדשה,  עבודה  ימצאו 
יותר. הסיבה לכך היא פשוטה – ההרס היצירתי אמנם 
גם  במקביל  הוא  אך  אחד,  מצד  ישנות  משרות  הורס 
מייצר משרות חדשות ומשתלמות יותר. המפוטרים של 
אתמול, הם העובדים המשודרגים של מחר. נכון, זה לא 
יקרה באותו יום, חלקם הלא מבוטל יעבור תקופת מה 
של חיפוש עבודה עד שישתלבו במקום אחר, אך בסוף 

הם ישתלבו. 
עקרון  של  לפעולתו  מובהקת  דוגמה  היא  החקלאות 
זה, עובדתית, לפני 300 שנה כ-98 אחוזים מהאוכלוסייה 
אחוזים  משני  פחות  היום  בחקלאות,  עסקו  בעולם 
ואף  בחקלאות,  עוסקת  המפותח  בעולם  מהאוכלוסייה 
אחד היום לא רעב ללחם. המהפכה הטכנולוגית הביאה 
של  המזון  מלא  את  לספק  יכולים  אחוזים  ששני  לכך 
הפכו  לא  אחוזים  ה-98  זאת,  עם  ויחד  האנושות,  כל 
אשר  ושירותים  מוצרים  מייצרים  הם  אלא  למובטלים, 
לאנשים  איפשר  הטכנולוגיה  לכולם.  יותר  מועילים 
ולעסוק  שדה,  ועבודת  בחרישה  מעיסוק  להיפנות 

בדברים בעלי תועלת גדולה יותר. 
הבה לא נתעלם, אנשים שמפוטרים ממשרתם בהחלט 
ובמיוחד כאשר  תקופה,  וסבל למשך  וודאות  אי  חווים 
מדובר בעובדים מבוגרים שזה להם המקצוע היחיד מזה 
הרבה שנים. לכן נכון וחשוב לסייע, רק חשוב שהסיוע 
הבעיה  את  מכסה  שרק  זמני  פלסטר  ולא  נכון,  יהיה 
ולא לנסות  עין. חשוב לאפשר להם להתקדם,  למראית 

לקבע אותם למשרות הישנות. 
התעסוקתי של  הביטחון  התפיסה,  את  לשנות  חשוב 
אנשים אסור שיגיע מחיבור שלהם למעסיק ספציפי או 
בקלות  לעבור  שלהם  מהיכולת  אלא  ספציפי,  לתפקיד 
ובמהירות ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, בו 
הולך  החדש  העולם  תועלת.  יותר  הרבה  מביאים  הם 
ומשתנה במהירות, וחשוב שנלמד כולנו איך להשתנות 
היינו  איפה  לעצמכם  דמיינו  בעצמנו.  דומה  במהירות 
על  מגנים  היו  ההסתדרות  או  הממשלה  אילו  היום 
בניהם  רואים את  היינו  היום  עד  הרי  העגלונים למשל, 
גרועה,  עבודה  לאותה  מרותקים  העגלונים  וניניהם של 
ואתה גם רמת החיים של כולנו הייתה מדרדרת באיטיות 

בגריז ובגללי סוסים. 
המדינה  או  הקהילה  שיכולה  ביותר  הטוב  הסיוע 
למקצועות  מקצועית  הכשרה  הוא  למפוטרים,  לספק 
להשתלב  יוכלו  שאנשים  כדי  ומשתלמים,  מעודכנים 
אל  אז  יותר.  ובטוחה  יותר  מתגמלת  חדשה,  במשרה 
תיבהלו כאשר עובדי טבע יעברו למשרות אחרות, עבור 
רובם זו תהיה התקדמות והתפתחות, ועמה גם תתקדם 

הכלכלה ורמת החיים של כולנו. 

אין צורך בעבודה או בתעשייה 
לכשעצמם

על  להגן  שצריך  שומעים  אנו  פעמים  הרבה 
כדי  מסוימת,  תעשייה  על  להגן  או  עבודה,  מקומות 
על  "לשמור  או  הישראלית"  התעשייה  על  "לשמור 

דוד רוזנטל

הגנה על חברת טבע ועובדיה מפיטורים היא לא צעד סוציאלי למען העובדים 
אלא צעד הרסני עבור כולנו, דמיינו ממשלה שהייתה מגנה על העגלונים ובולמת 

את תעשיית הרכב • וגם: על יוזמת בנט ושקד להסדרת היחסים בין הרשויות

הסיוע הטוב ביותר שיכולה הקהילה או המדינה לספק למפוטרים, הוא הכשרה מקצועית למקצועות 
"מעודכנים ומשתלמים, כדי שאנשים יוכלו להשתלב במשרה חדשה, מתגמלת יותר ובטוחה יותר
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דוד רוזנטל

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

נתפסת אצל לא מעטים  זו  גם תפיסה  ישראלים".  עובדים 
אינטואיטיבית כנכונה, וכמה לא מפתיע – היא שגויה מן 
היסוד גם היא. אין שום צורך בעבודה לכשעצמה, אין שום 

צורך בתעשייה לכשעצמה, אלא מה שחשוב זה התוצר. 
בבוקר  למחייתו,  קשה  שעובד  אדם  לעצמכם  דמיינו 
גדול,  יומו עם את חפירה  הוא מתייצב בחריצות לעבודת 
כוס  נעצר קמעה, שותה  היום,  ומתחיל לחפור בור. בחצי 
הכל  היום  סוף  עד  הבור.  את  לכסות  במרץ  ומתחיל  מים, 
מכוסה, טיפ טופ, לא ניכר כי היה בור. דמיינו גם מפעל גדול 
הראשון  היום  בחצי  אשר  ורעשניות,  גדולות  מכונות  עם 
בקבוקים,  ומייצרות  עשן,  פולטות  במרץ,  מטרטרות 
את  הופכות  והמכונות  המתג,  מסובב  השני  היום  ובחצי 
כיוון התנועה, וגורסות את הבקבוקים שייצרו בחצי היום 
הראשון. בשני המקרים היה לנו יום עבודה מלא, תעשייה 

בפעולה מלאה, אך התוצר הוא אפס. כלום. 
או  משהו,  מייצרות  שלא  במכונות  צורך  אין  אחד  לאף 
בעובדים נמרצים וחרוצים שלא מייצרים דבר ממשי. אין 
לאף אחד צורך לא בעבודה ולא בתעשייה לכשעצמם, מה 

שחשוב זה התוצר. 
ישנן  ואף  מקצועות  שישנם  זה  במציאות,  שקורה  מה 
כיון  תוצר,  להנפיק  הפסיקו  אשר  שלמות,  תעשיות 
נמוכה  בעלות  תוצר  אותו  את  לעשות  יכולים  שמתחרים 
להמשיך  מתעקשים  תעשייה  אותה  אנשי  אך  דרמטית, 
בזבוז  והן  מרובות  הם  שהעלויות  למרות  אותה,  לקיים 
נחזור לדוגמת שואבי המים, הרי מרגע  משאבים מוחלט. 
של  עבודתם  הפכה  לבתים,  הבארות  בין  הצנרת  שהונחה 
אלא  לעבוד,  הפסיקו  הם  כי  לא  המיותרת.  המים  שואבי 
אותה התועלת בהשקעה של הרבה  לקבל את  כיון שניתן 
פחות עבודה, זמן ומאמץ. אין לנו שום צורך שמישהו יקום 
על  אותם  יישא  ואז  הבאר  מן  מים  ישאב  בבוקר,  מוקדם 

כתפיים עד הבית. יש לנו צורך פשוט שיהיו מים, והצינורות 
והמשאבות עושים זאת בזול וביעילות. 

באותה המידה גם מאז כניסתם של המחשבים האישיים 
הכתיבה.  מכונות  בתעשיית  צורך  יותר  לנו  אין  לחיינו, 
מפעלים שייצרו את מכונות הכתיבה יכולים הרי להמשיך 
ולהנפיק את התוצרת החשובה שלהם, אך היום אנו מקבלים 
תועלת גדולה פי כמה ממחשבים שקטנים בהרבה. תעשייה 

שלימה הפכה למיותרת. 
אין צורך להגן על מקומות עבודה או על תעשייה, יש כן 
יכולים לקבל דווקא  צורך להגדיל את התוצר. את זה אנו 
על ידי ויתור על צורות עבודה ישנות או טכנולוגיות ייצור 
ישנות. זה, ורק זה, ישפר את רמת החיים ואיכות החיים של 

האזרחים כולם. 

תזכיר החוק של בנט ושקד
תזכיר  השבוע  פרסמו  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  השרים 
חוק יסוד החקיקה, אשר בא להסדיר את מערכות היחסים 
המבצעת  הרשות  השופטת,  הרשות   – הרשויות  בין 
והרשות המחוקקת. טוב, כצפוי, הסער יהום וקריאות קרב 
"הדמוקרטיה בסכנה" מיד הושמעו בקול תרועה רמה על 
הדיקטטורה  מהומה.  רעש  אפשרי.  שמאל  דובר  כל  ידי 

השיפוטית כמה להגן על עצמה מפני העם. 
החוק בא להסביר בצורה ברורה את סמכויות הרשויות 
השונות זו מול זו. מתי יכול בית המשפט לבטל חוק שחוקקה 
הכנסת, ומתי ובאיזו צורה יכולה הכנסת לחוקק חוק שיגבר 
על בית המשפט העליון. אבירי הדמוקרטיה מתנגדים לכל 
חוק ולכל סדר, הם רוצים להשאיר את המצב הקיים – מצב 
לכך  לו  שיש  בלא  חוקים  מבטל  העליון  המשפט  בית  בו 
סמכות חוקית. המהפכה השיפוטית המפורסמת של אהרון 

ברק עומדת כל כולה על לוליינות משפטית ואיננה פועלת 
מכוח חוק המסמיך את בית המשפט לפעול באגרסיביות. 

ואת זה "אבירי הדמוקרטיה" רוצים לשמר. אבסורד. 
כורח  היא  כי הצעת החוק  בנט אמר  נפתלי  שר החינוך 
"היום אנחנו אומרים לבג״ץ: לא הכול שפיט.  המציאות. 
בשנים האחרונות בג״ץ פוסל פעולות ממשלתיות וחוקים 
ביד קלה מדי. על הממשלה למשול ועל השופטים לשפוט. 
יגדיר בצורה מאוזנת את הגבולות בין  יסוד החקיקה  חוק 

הרשויות השונות".
"האקטיביזם  הוסיפה,  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
השיפוטי פגע קשות בדמוקרטיה הישראלית בשעה שהוא 
יחזיר  החקיקה  יסוד  חוק  הבחירה.  זכות  את  מהעם  לקח 
את הנורמה שהייתה נהוגה במדינת ישראל ויגדיר בצורה 
ברורה את גבולות הביקורת השיפוטית, את הליך החקיקה 
וחקיקת חוקי יסוד ואת הדיאלוג בין בית המשפט והכנסת. 
וייווצר  סדר  ייעשה  היום  הקיים  המשפטי  הכאוס  בתוך 

איזון נכון בין שלוש רשויות השלטון".
ראויה היא האמת להיאמר, תזכיר החוק איננו אגרסיבי 
בכלל, הוא מתון מאד בגישתו, ואף יותר מזו – הוא מעגן 
בחוק סמכות של בג"צ שעד עכשיו כלל לא הייתה בידיו. 
ולמרות כל זאת, יש אנשים הבטוחים שחוק הישראלי ובית 
המשפט הישראלי ירושה הוא להם, ואסור לאף שר או גורם 
ימני לחוות דעה או לחוקק בנושא. הדיקטטורה השיפוטית 
דמוקרטי  גורם  יעז  לא  למען  רחבים,  גבולות  על  שומרת 
באמת להגדיר את החוק באופן שיאפשר לממשלה לשלוט 

כפי רצון העם. 
יחוקקו  והמחוקקים  דברו,  את  יאמר  הזמן שהעם  הגיע 
ולא  מסודרת,  להיות  צריכה  דמוקרטיה  העם.  רצון  את 

מבוססת על פרשנות של שופט זה או אחר.
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 יהודים פשוטים
של  קדושים   היהודים  פשוטים  היהודים 

הבעל שם טוב.
יצא  מסוימים,  פרויקטים  מספר  במסגרת 
יהודי שאינו שומר  עם  להיפגש  לי בשבוע שעבר 
תורה ומצוות. הוא גם מצהיר על כך וגם מראהו החיצוני 

מקום  אינו שום משאיר שום 
קשר  לו  שיש  למחשבה 
אפילו  הדת,  עם  כלשהו 
ארוך,  שיערו  נימה.  כמלוא 
קעקועים חקוקים על כל ידיו, 
שקעקוע  אלא  בכך  די  ולא 
מאחורי  משתרע  נוסף  גדול 
ואני  פה  'אני  כאומר  ראשו 

קיים'.
תוך כדי שיחה אני מופתע 
מצהיר  האיש  את  לשמוע 
בהשם,  מאמין  שהוא  לי 
עושה  שהוא  מה  שכל  ויודע 
בהשגחה  והכל  לטובה  הכל 
שהקב"ה  מה  וכל  פרטית, 
עושה אתו אין לו שום תלונות 

על כך.
"אין לי כיפה, אני לא מניח 

תפילין. קידוש אני עושה אך שבת אני לא שומר, אני הולך 
לגלוש בים בכל שבת", הוא מספר. "אני רוצה, אבל כרגע 
מנהיג  שיש  שלמה  באמונה  מאמין  אני  זה.  עם  לי  קשה 

לעולם ואין שום מציאות אחרת ממנו".
ציפיתי כבר לשמוע ממנו את המשפט המפורסם "אני 

דתי בלב".
כשאתה שומע דבר כזה, האינסטינקט הראשוני שעולה 
זה  להאמין בהשם  צדיק.  "סליחה  להגיב  הוא  בראש  לך 
דורש מחויבות מסוימת, זה לא רק לדבר על אמונה, אלא 
לקיים  שבת,  לשמור  תפילין,  להניח  מעשים,  דורש  זה 

מצוות".
אלוקית  נפש  לו  יש  קדוש,  הוא  יהודי  כל  בעיניי,  אך 
ממעל, ובשל כך עודדתי אותו על אמונתו. תוך כדי שיחה, 
התברר לי כמה הוא יהודי קדוש באמת ועד כמה לא כל 
ומוביל  נכון  הוא  שלנו  הבשר  בעיני  רואים  שאנחנו  מה 
למסקנות מדויקות. הבנתי כמה באמת אנחנו לא יודעים 

מיהו כל אדם ועד כמה כל יהודי הוא קדוש.
קמתי  שפשוט  משהו,  לי  סיפר  הוא  שיחה  כדי  תוך 

וחיבקתי ונישקתי אותו.
אחת  בעיה  לו  יש  אך  ומסור,  טוב  מאוד  אבא  לי  "יש 
כסף  אצלי  רואה  הוא  אם  מזומן.  לכסף  חולשה  והיא 
 2,000-3,000 שיהיה  כמה  שלי,  בעסק  בחנות  במגירה 

הוא פשוט לוקח את השטרות, מקפל אותם ומניח אותם 
עם  העסקאות  רוב  את  עושה  אני  כיסו.  בתוך  כבוד  אחר 
הלקוחות שלי באשראי, אבל בכל פעם שהוא לוקח אני 

לא אומר לו מילה.
"במקום זאת, אני מרים את העיניים שלי לשמים ואומר 

לטובה.  והכל  לך  נכנע  אני  אז  רוצה  כך  אתה  אם  אבא 
ובאמת בכל פעם שאני שותק - ישר באותו יום אני סוגר 

עסקה שלא חלמתי עליה", כך מספר היהודי.
הסתכלתי עליו ועיניי מלאו דמעות, איזה יהודי קדוש. 
הוא אפילו לא חושב להעיר לאבא שלו על זה, מילה הוא 
ההלכה  פי  על  שגם  חושב  לא  אפילו  הוא  לו.  אומר  לא 
יכול להיות שהוא צריך להעיר לאבא שלו בעדינות. פשוט 

כלום, אף מילה לא יוצאת מפיו.
תורה  שומרי  אנשים  מכיר  אני  פשוט,  מעשה  לא  זה 
ומצוות שבדיון שיגיע עבורם להפסד של רק מספר שקלים 

הם פשוט יאכלו את השני חי בלי מלח.
קבוע  באופן  לו  שמוציאים  אדם  לראות  רוצה  אני 
מהארנק כסף בכל יום והוא שותק ועוד אומר על זה אין 

עוד מלבדו... אם זה לא יהודי קדוש, אז מה כן?
***

יהודים  שאותם  אומר  היה  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
פשוטים לכאורה, כמה רעש הם עושים בשמים במעשים 

שלהם.
עושה  היה  מברדיטשוב  יצחק  לוי  שרבי  בטוח  אני 

מסיפור כזה מטעמים. 
בעיניים  רואים  כל מה שאנחנו  הוא, שלא  אבל המסר 

מתחת  מסתתר  מה  נדע  לא  לעולם  המציאות.  זו  שלנו 
נפש  יהודייה,  נפש  מאחורי  ובפרט  השני  של  המסכות 

אלוקית.
להסתכל  מעבר,  ולראות  לנסות  היא  שלנו  החכמה 
יותר לעומק, לא  ולעיין טיפה 

לראות במבט שטחי ורדוד.
בנו  פגע  אדם  אם  לדוגמה, 
שטחיים  להיות  יכולים  אנחנו 
וישר לנסות 'להחזיר' לו, אבל 
טיפה  להיות  יכולים  אנחנו 
למה  ולהתבונן  לכך,  מעבר 
לו,  קשה  מה  כך,  מתנהג  הוא 
מה מפריע לו ומה עובר עליו.

מעצמינו  יוצאים  כשאנחנו 
הנוחות  לאזור  מעבר  מעט 
נכנסים לגדר  - אנחנו  השטחי 

אדם.
מסוים,  בכנס  ישבתי  פעם 
שאינו  שנראה  אדם  אלי  ניגש 
וסיפר  ומצוות  תורה  שומר 
תורה  שומר  לא  "אני  כך:  לי 
ומצוות, אבא שלי ניצול שואה 
שהיה לפני השואה חסיד של אחד האדמו"רים הגדולים. 
הוא אמר לי 'הכל נגמר, זהו, רק משהו אחד תעשה, אם 
אל  לאכול,  לו  תן   - רעב  שהוא  ברחוב  אדם  רואה  אתה 
יהיה  תביא לו כסף, פשוט תקנה לו אוכל. אסור שיהודי 
רעב. מאז אני משתדל בכל פעם שאני רואה הומלס ברחוב 

- לקנות לו קפה ומאפה, מי שזה לא יהיה".
דיזנגוף,  ברחוב  מביתי  כשיצאתי  אחד  יום  זה  "היה 
ראיתי הומלס שוכב על הרצפה, ניגשתי אליו ואמרתי לו 
'חכה שתי דקות, אני עולה הביתה להכין לך קפה וחתיכת 
אך  באיחור  כבר  הייתי  לעבודה,  מיהרתי  ממש  עוגה'. 

אמרתי שאני לא יכול לוותר על הכלל הזה שנהגתי בו.
שמתי  קפה,  כוס  הכנתי  הביתה,  במהירות  "עליתי 
ואז  ביתי  של  הדלת  את  פותח  אני  עוגות,  מספר  בשקית 
שמעתי קול פיצוץ - היה זה פיגוע רצחני שהתרחש מתחת 
לבית שלי וחיי ניצלו בנס. ההומלס נפצע אנושות, אך אני 

ניצלתי בזכות כוס הקפה". 
והוא מסיים את סיפורו: "אני לא יכול להבין הכל, אבל 

בטוח שיש אלוקים שמשגיח עלינו".
צדיקים  הרגיל.  למבט  מעבר  יהודים  לראות  נקרא  זה 
אמיתיים זכו להסתכל על נשמות יהודיות מעבר לחיצוניות 

והיא לא הפריעה להם, כי הם באמת ראו מעבר.
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

הבעל שם טוב הקדוש דיבר בהערכה על מעשיהם של יהודים פשוטים, ולא 
לחינם • מרדכי רוט עם שני סיפורים מפעימים של יהודים חילונים קדושים



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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תפארת  
ישראל
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תפארת  
'תפארת  ישיבת  ראש  של  לדמותו  ראשון  פרופיל 
ישראל', הגאון רבי ישראל מאיר דרוק  כיצד זכה להתקרב ולהיות 
'חברותא' למרן הגר"ח קניבסקי ואף לזכות לביקור דו שנתי בביתו, 
בוקר  לפנות  והשיעור  הש"ס  ועל  החומש  על  העמוקים  הספרים 
ברחבת הכותל המערבי  וגם: העצות של מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל, לדמותו של חמיו הגר"מ זילבר והקשר עם מורו ורבו הגר"י 
יומו העמוס של  'כל ישראל' עם הלו"ז המלא מסדר   כתב  רוזן 
בכותל המערבי,  בוקר  לפנות   3:00 הישיבה, שמתחיל בשעה  ראש 
ועובר דרך ראשון לציון, מודיעין עילית ובני ברק

יענקי קצבורג
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עמיים בשנה מגיע מרן הגר"ח קניבסקי 
בירושלים,  המערבי  לכותל  ברק  מבני 
כדי לקיים את מצוות העליה לרגל, בחג 
הפסח ובחג הסוכות, במשך עשרות שנים 
נוהג לבקר אצל חמיו מרן הגרי"ש  היה 
בירושלים,  חנן  ברחוב  זצ"ל  אלישיב 
נוספת  כתובת  נוספה  האחרונות  בשנים 
בשכונת  דווקא  נמצאת  הכתובת  בשנה,  פעמיים  מרן  פוקד  אותה 
גבעת שאול בירושלים, מדובר בביתו של מי שמרן הגדיר לא פעם 
כידידו - הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבת תפארת ישראל 
בירושלים ובראשון לציון, הביקור הדו שנתי החל לפני כשמונה 

שנים ומאז הוא מתקיים מידי חג.
היתומים  בבית  עובר  הכותל,  ברחבת  שמתחיל  למסע  יצאנו 
ישיבות,  חמשה  לציון,  ראשון  ובעיר  לירושלים,  בכניסה  דיסקין 
כוללים ותלמודי תורה שראש הישיבה הגרי"מ דרוק עומד בראשם, 
ספריו שכבשו את עולם התורה ובראשם 'אש תמיד' על פרשיות 
השבוע, קווים לדמותו של ראש הישיבה שהוא גם רבם של הבעלי 

בתים של ירושלים ומוגדר "החברותא של רבי חיים".
כל הבאים בשערי העיר ירושלים מכירים את בנין בית היתומים 
דיסקין שברחוב ריינס בגבעת שאול, כיום הבנין משמש כאכסניה 
לאחד ממרכזי התורה הגדולים בעיר - החלק המרכזי של מוסדות 
"תפארת ישראל", הישיבה הגדולה וכולל אברכים "קרית משה" 
בית  לבניין  עברו  הישיבות  ישראל",  "משכן  לצעירים  והישיבה 
לתורה  שואבת  לאבן  הבניין  הפך  ומאז  כעשור  לפני  היתומים 

ותפילה, עבור תושבי שכונת גבעת שאול. 
"משכן  לצעירים  הישיבה  שוכנת  המבנה  של  העליונה  בקומה 
הישיבה  של  ביהמ"ד  היכל  ממוקם  התחתונה  ובקומה  ישראל", 
תורה  בקול  מלא  ההיכל  משה",  "קרית  האברכים  וכולל  הגדולה 
המונה  גדול  כולל  ומתוכם  לומדים  ממאתיים  למעלה  של  עצום 
שוכנת  נוספות  קומות  בשתי  אברכים,  חמישים  ממאה  למעלה 

הפנימייה המיועדת עבור תלמידי הישיבה.
ראשון  הגדולה  הישיבה  בראשות  עומד  דרוק  הגרי"מ  בנוסף, 
הישיבה  ראש  הקים  האחרונות  ובשנים  בתש"ע,  שהוקמה  לציון 
כמה מוסדות על שם אביו הגאון רבי מרדכי זצ"ל, הישיבה לצעירים 
"תורת מרדכי" במודיעין עילית, הישיבה לצעירים בשכונת "נווה 
יעקב" בשם "נתיבות מרדכי", תלמוד תורה "דברי מרדכי" בגבעת 

שאול, ובית המדרש בשכונת רוממה "אהל מרדכי ויוכבד". 

"שקט בשיעור כללי"
הגרי"מ דרוק נולד לפני יובל שנים לאביו הגאון ר' מרדכי דרוק 
זצ"ל, ולאמו מרת יוכבד דרוק, אביו הגאון רבי מרדכי זצ"ל, היה 
מגיד מישרים מופלג בירושלים, דרשותיו היו ממלאים בתי מדרש 
באלפי תלמידי חכמים ועמלי יום שבאו להחיות את נפשם באמרי 
בשטיבלאך  שיעורו  במיוחד  נודע  הקבועים  שיעוריו  מבין  שפר, 
המיתולוגי "זכרון משה" שם היה שומעים מאות איש את שיעורו 
נפש  על  קרים  כמים  דבריו  על  מתענגים  והיו  הצהריים  בשעות 

עייפה. 
"העולם מספר", אומר לנו ר' זאב כץ שזכה לשמוע את ר' מרדכי 
שנים רבות, "שר' מרדכי זצ"ל היה מגיע מידי יום מוקדם בבוקר 
לכולל בית זבול בשכונת שערי חסד, פותח את הארון קודש ובוכה 
כבן המתחטא לאביו שיזכה שבניו ילכו בדרך התורה, פעם אחת 
היום היה  וכל אותו  ולא הספיק להגיע קודם בוא הלומדים  אחר 
בצער עמוק כמעוות לא יוכל לתקון", ואכן זכה שכל בניו משמשים 
כראשי ישיבות ומרביצי תורה ומוסר, וכל צאצאיו הולכים בדרכו, 

דרך היראה ואהבת ה'.
בילדותו למד הגרי"מ בתלמוד תורה מאה שערים ובישיבת קול-
תורה לצעירים, כבר שם עמל בתורה יומם ולילה, והיה ידוע כאחד 

המופלגים שבחבורה.
כשהגיע זמנו לעלות לישיבה גדולה, התדפקו טובי הישיבות על 
דלתו, והוא בחר לקבוע את משכנו בישיבת אור-ישראל, שהייתה 
נקראת "ישיבה חדשה" בראשות מורו ורבו הגאון ר' יגאל רוזן, שם 

ינק וקיבל את דרך הלימוד, להבנת הסוגיות לעומקם.
לבחור  יגאל  ר'  הגאון  הישיבה  לראש  הייתה  מיוחדת  חיבה 
החשוב ישראל מאיר דרוק, עד היום הזה משתתף הגר"י רוזן בכל 
ומרבה לשבח את בחרותו של רה"י שאז כבר  כנס של המוסדות 
העידה על עתידו, "כאשר ר' ישראל מאיר התחתן הייתה תקופה 
של שקט בשיעור כללי, היה לי מאוד קשה להתרגל לומר שיעור 

בלעדיו", סיפר הגר"י רוזן.
כשנתיים בלבד לאחר נישואיו לבתו של ראש ישיבת זוויעהל, 
פרשבורג  בישיבת  כר"מ  לכהן  התמנה  זילבר,  מיכל  רבי  הגאון 
בגבעת שאול, ובמקביל לנו"נ בישיבת אור אלחנן בשעות הערב 

של סדר שלישי.
רוממה  בשכונת  התגורר  נישואיו  שאחר  תקופה  באותו 
ברחוב  המתנ"ס  בביה"כ  היומי  בדף  שיעור  מסר  שם  בירושלים, 
זכרון יעקב, ובסיום הש"ס שנערך במקום הגיע לדרוש מרן הגר"ע 
על הרבצת  ישראל מאיר הצעיר  ר'  את  זצ"ל ששיבח מאוד  יוסף 
התורה בשכונה, זאת מאחר והיה מעביר שיחות ושיעורים לכלל 

תושבי השכונה בשאר בתי הכנסת ובפרט בשבתות.  
כמה שנים לאחר מכן הקים יחד עם הגאון ר' יוסף חינקיס את 
רוממה  בשכונת  אשר  יעקב',  'כנסת  מצוינים  לצעירים  הישיבה 
הייתה  זו  שנים,  כמה  במשך  ישיבה  כראש  שם  וכיהן  בירושלים 

הישיבה הראשונה שזכה להקים.

איך בעצם זכה לקשר כל כך קרוב עם מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי?

אחד מאברכי הישיבה מסביר: "הקשר התחיל עוד בבחרותו, אז 
לאחר  קניבסקי.  להגר"ח  בסוגיות  והערות  שאלות  לשלוח  הרבה 
הגר"ח  מרן  התפעל  ורחב,  עמוק  בנושא  שהיה  המכתבים,  אחד 
תשובתו  בתחתית  והוסיף  הישיבה  ראש  של  וישרותו  מגאונותו 
 – ברק  בבני  הישיבה, שבהזדמנות הקרובה שיהיה  בקשה לראש 
יבוא לביתו, כשראש הישיבה הגיע קיבלו מרן הגר"ח בכבוד גדול, 

ודיבר עמו זמן ארוך בסוגיות". 
עמד  הוא  המובהק,  ורבו  למורו  הגר"ח  מרן  נהפך  אז  "מיני 
הישיבה  ראש  בנשיאותם,  עומד  ואף  המוסדות  הקמת  מאחורי 
בחביבות  בו  נוהג  הגר"ח  ומרן  ושעל,  צעד  כל  על  אתו  מתייעץ 
מופלגת, פעם כשעלה למרן הגר"ח וראהו מרן הסטייפלער, אמר 
לו 'בוודאי באת בשביל חיימק'ה'. מרן מעורב בכל ענייני הישיבות 
ששוקלים  לפני  ובחור  בחור  כל  ועל  פרטים  לפרטי  והמוסדות 
להעבירו מהישיבה מתייעץ רה"י עם מורו ורבו. מידי שבוע עולה 

הגר"ח  מרן  ורבו  למורו  הוא 
בחברותא,  שבועי  ללימוד 
ומתברך  מתייעץ,  מכן  לאחר 

לכל העניינים". 
ישראל  לרבי  מרן אמר פעם 
עם  אליו  נכנס  כאשר  מאיר 
הזקוקים  נכבדים  יהודים 
את  צריכים  הם  "מה  לברכה 
ממך  שייקחו  שלי?  הברכות 

ומה שתברך יתקיים".

הגר"ח הורה על פתיחת הישיבות?
"בשנת תשס"ג הורה מרן הגר"ח לראש הישיבה לפתוח ישיבה 
גדולה, סיפור רווח בין תלמידי הישיבה ששאל ראש הישיבה את 
מרן 'מה אני צריך ישיבה גדולה? יש לי ישיבה קטנה וברוך השם 
גדולה'  לישיבה  מתאים  'אתה  מרן שליט"א  לו  ענה  מרוצה',  אני 
התקיימה  מרן  ברכת  ואכן  למאות,  תלמידים  לו  שיהיו  ובירכו 

במלואה וכפי שרואים היום בכל המוסדות". 
לפתוח  העת  לאותה  עד  דעתו  על  העלה  שלא  הישיבה,  "ראש 
ישיבה, נהג – כבכל עניין – ככל אשר הורה לו מרן הגר"ח, והחל 
קבוצת  ע"י  נפתחה  הישיבה  גדולה.  ישיבה  לפתוח  בהכנות  מיד 
בחורים מצוינים מטובי עולם התורה בשכונת רוממה בירושלים, 
ונשאה את שם המוסדות 'תפארת ישראל' ע"ש מרן הסטייפלער ר' 

יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל".
"חיש מהר נכנסה הישיבה לרשימת הישיבות המובילות כשרבים 
הישיבה  עברה  מלהכיל  המקום  וכשצר  דלתותיה  על  מדפקים 
'כולל' לאברכים מופלגים מבכירי  גם  נפתח  הגדולה לרמות, שם 
עולם הישיבות, בהמשך קבעה הישיבה את משכנה בבית היתומים 
דיסקין בשכונת גבעת שאול, שם הורחבו ספסלי הישיבה והכולל, 
בעולם  והמפורסמים  המבוקשים  הכוללים  לאחד  שנעשה  עד 
הוא  ועתה  דלתותיו,  על  אברכים מתדפקים  מאות  כאשר  התורה, 
תלמידי  וביניהם  למעלה ממאה חמישים אברכים חשובים,  מונה 

חכמים ועמלי תורה מפורסמים". 
המונה  קהילה  במקום  נפתחה  והכולל,  הישיבה  עם  "יחד 
ערב,  כולל  עם  יחד  החול,  ובימות  בשבתות  מתפללים  כמאתיים 
כולל שישי שבת ועוד, בין קבלת שבת למעריב בליל שבת מוסר 
ראש הישיבה שיעור בנושא מפרשת השבוע, הנראה כשיעור כללי 
בכל  גאוניות,  ובסברות  דאורייתא  בריתחא  ישיבה,  בהיכל  מצוי 
כדרכו,  הפלפול  בדרך  בחנוכה,  הלל  דין  את  יסביר  ומאודו  כוחו 

ובחיות וגישמא'ק מיוחדים".
עולה  להקים  הגר"ח  ע"י  הישיבה  ראש  נקרא  תש"ע  בשנת 
לציון. מרן אמר בשם החזו"א שלא תהא  ראשון  בעיר  תורה  של 
בארץ ישראל עיר בלא ישיבה. מרן הגר"ח אף הציע את הגאון ר' 
יאיר ישראלי שיכהן כמשגיח רוחני בישיבה, לעורר את הבחורים 
לעבודת ה' כראוי. ואכן הישיבה בראשון לציון פורחת ומצליחה 

וקול התורה נשמע ברמה בעיר.
לפני ארבע שנים הצטרפו למוסדות תלמוד תורה 'דברי מרדכי' 
ע"ש אביו של ראש הישיבה, הגאון ר' מרדכי דרוק זצ"ל, הת"ת 
מתנהל בשיטת 'עץ חיים' על טהרת הקודש והלימוד הוא בשפת 

היידיש.
כמו"כ נוספו הישיבה לצעירים מצוינים 'תורת מרדכי' במודיעין 
עילית, שאף היא נושאת את שמו של אביו הגאון ר' מרדכי דרוק 
זצ"ל ובתוך פחות מארבע שנים נהפכה לאחת הישיבות הטובות 
שיעור.  בכל  בחורים  כשישים  עם  עילית  במודיעין  והמובילות 
מצוינים  בחורים  לקבלת  הפניות  עומס  מחמת  האחרונה  בשנה 
לישיבה, נפתחו שני שיעורים בכל מחזור, בכדי 
היחס  את  מהר"מים  לקבל  הבחורים  שיוכלו 

הראוי, ולא יפגעו מהמספר הגדול.
לפני שנה נפתחה הישיבה לצעירים 'נתיבות 
של  עצום  ביקוש  לאחר  יעקב,  בנווה  מרדכי' 

פ

בס"ד כ"ג אייר תשע"ז

 עיינתי קצת בספר שיעורי הגרי"מ יבמות לידידי הגאון רי"מ דרוק שליט"א 

וראיתיו יורד לעומק הסוגיא בטוב טעם ודעת וכבר איתמחי גברא וקמיעא

יה"ר שיזכה להרבות גבולו בתלמידים כשאיפתו הטהורה מתוך נחת והרווחה

חיים קניבסקי
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בחורים מצוינים שחשקו בישיבה חשובה וראויה בשכונה הצפון-
המוסדות  לממלכת  מצטרפים  אלה  כל  וכך  המרוחקת  מזרחית 

"תפארת ישראל".
לאחרונה הצטרפו לקהילה גם 'איגוד בני הישיבות גבעת שאול' 
בין  ישיבות  מתקיימים  ובמסגרתו  הישיבות  לתלמידי  המיועד 
הזמנים ושיעורי תורה, מעמדי סיומים וטיולים, הגרי"מ מנחה את 
העומדים בראש האיגוד על כל צעד ושעל ומוסר שיעורים ושיחות 

לבני הישיבות.

שיעור בכותל
חמיו של ראש הישיבה הוא הגאון ר' מיכל זילבר, הידוע כמרא 
דכולה תלמודא ושיעוריו הנודעים הם כבר עשרות בשנים נכס לכלל 
לומדי התורה בארץ ובחו"ל )אלפים מאזינים להם דרך מערכת קול 
הלשון(, הוא משמש גם כראש ישיבת זוויעהל, בימי ראשון ושלישי 
מגיע הגרי"מ זילבר להיכל הישיבה של חתנו בירושלים – שם הוא 
כן מקפיד הגר"מ  ואברכי הכולל,  מוסר שיעור לתלמידי הישיבה 
בעבר  הגרי"מ,  חתנו  של  הישיבות  אירועי  לכלל  להגיע  זילבר 
התבטא על חתנו את דברי הגמ' בסנהדרין 'בכל אדם מתקנא חוץ 
מבנו ותלמידו' ופירש חתנו של המהרש"א בעל המהדורה בתרא 
שאף בחתנו אין אדם מתקנא, ואמר הגר"מ זילבר "חתני ר' ישראל 
מאיר הגיע כבר לדרגה שאני מקנא בו בהרבצת התורה העצומה"...
בשעה  השחר,  עלות  קודם  הרבה  נפתח  הגרי"מ  של  יומו  סדר 
השיעור   - המערבי  בכותל  השיעור  מסירת  את  כבר מתחיל   4:00
שיעור  מוסר  שהיה  זצ"ל  מרדכי  ר'  הגאון  אביו  שייסד  הוותיק 
יובל  במשך  המערבי  הכותל  ברחבת  בוקר  לפנות  בתים  לבעלי 
שנים, והיה ידוע בהסברתו הבהירה ובהיקף העצום של ידע תורני 

שהיה שוזר בשיעוריו. 
מקומו,  את  הישיבה  ראש  ממלא  תש"ע,  בשנת  פטירתו  לאחר 
במסכתות  ועוסק  וחצי  חמש  לשעה  עד  כשעה,  נמשך  השיעור 
הש"ס לפי הספק של חצי עמוד ליום, ראש הישיבה מתבל את הגמ' 

ובהירה  ברורה  בשפה  והאחרונים  הראשונים  בפירושי 
ווארטים  רה"י  מוסיף  השיעור  ובסוף  נפש,  לכל  השווה 

בהגדה על פרשת השבוע.
בימים  ואף  ובשלג,  "השיעור מתקיים בכל מצב, בקור 
שהיו שמחות לבניו לא הספיק לעלות על יצועו לשנת לילה, 
התלמידים  בוקר,  לפנות  כרגיל  השיעור  את  למסור  הגיע 
מהשיעור רואים בו מורם ורבם ומתייעצים אתו על כל צעד 
ושעל, הם גם חלק מהמוסדות ובאירועים מרכזיים תמיד 

יכבדו בנוכחותם", אומר לנו אחד המשתתפים הקבועים.
משוחחים  אנחנו  בכותל  השיעור  של  ההיסטוריה  על 
וינברג שמשתתף בשיעור של הגרי"מ מידי  יוסי  עם הרב 
לפני  זצ"ל  דרוק  הגר"מ  אביו  בשיעור  ועוד השתתף  יום, 

כארבעים שנה, משנת תשל"ט.
"את  מספר:  וינברג  הרב 
הנודע  המג"ש  הקים  השיעור 
ר' ישעיהו שינברגר זצ"ל שהיה 
ב'זכרון  בוקר  כל  שיעור  נותן 
בירושלים,  בתים  לבעלי  משה' 
אלו שפותחים את החנות בשעה 
בעלי  הקצבים,  בבוקר,   7:00
שיתחילו  כדי  וכדו',  המאפיות 
תורה,  שיעור  עם  היום  את 
ב3:30  כבר  קמים  היו  רובם 
בשלב  למקווה,  בוקר  לפנות 
הכותל,  את  שיחררו  מסוים 
תחושה  היה  הכותל  כיבוש 
הייתה  המקדש,  בית  בנין  של 
תחושה שאי אפשר להסביר את 
והחליטו  והחיבה,  הגעגועים 
להעביר את השיעור לכותל, שם 
עד  העץ,  תחת  במסירות  למדו 

לו חדר בבניין המשטרה שהיה  ונתנו  שהבינו את החשיבות שלו 
במבנה ערבי נטוש, ובחדר סמוך היה השיעור של הרב יוסף 
עדס זצ"ל. ר' ישעיהו נפטר וחיפשו מישהו בעל כריזמה כמו 
שלו, והגאון רבי מרדכי דרוק נכנס לתפקיד ומסר את השיעור, 

היה שיעור ספרדי ושיעור אשכנזי".
את  נותן  והיה  יום  איחר  ולא  יום  פספס  לא  מרדכי  "ר' 
ששנאו  אנשים  מכיר  שאני  וערגה,  מתיקות  בכזו  השיעור 
תלמידי חכמים וממש היהפוך כושי עורו, הם הפכו לאוהבי 

תורה, והילדים שלהם היום בכוללים".
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  בנו  השיעור  את  מוסר  "היום 
כריזמטיות  ובאותה  מסירות  שבאותה  דרוק  מאיר  ישראל 
ממשיך את דרכי אביו, הוא מסיים את השיעור ולא מתפלל 
רה"י  כאשר  לשחרית.  שבראשותו  לישיבה  נוסע  אלא  אתנו 
נמצא בחו"ל, ממלא את מקומו הגאון רבי בנימין פוברסקי".

הרב וינברג מבקש להוסיף: "אנחנו, כל משתתפי השיעור, 
נדהמים מהמסירות נפש, ראש הישיבה מתמסר ומשקיע את 
בשיעור  כולו  כל 
משתתף  ובכל 
זה  וכל  ומשתתף, 
גם  בוקר  לפנות 
ברוח,  וגם  בשלג 
כאשר ראש הישיבה 

שעולה לישון אחרי חצות יוצא מביתו בשעה 3:20 לפנות בוקר".

הרבצת תורה
לאחר השיעור בכותל, שם הגרי"מ את פעמיו לישיבה הגדולה 
'תפארת ישראל' בגבעת שאול, שם מוסר שיעור במשניות וב'חיי 
אדם' קודם התפילה, מיד לאחר תפילת שחרית נוסע הראש ישיבה 
לתלמידי  יומי  שיעור  מוסר  שם  לציון,  בראשון  הגדולה  לישיבה 
תלמידי  את  יקבל  השיעור  לאחר  הנלמדות,  בסוגיות  ג'  שיעור 
שב  מכן  לאחר  ומיד  הצוות  עם  ישוחח  בחדרו,  לייעוץ  הישיבה 
הוא לישיבה בירושלים - שם יודע כל אברך ובחור שאפשר לדפוק 
ואחד  פנים לכל אחד  ולהתייעץ תמיד. רה"י מאיר  בדלת להיכנס 
רה"י  מוסר   12:30 בשעה  כמוה.  מאין  בפשטות  ולברכה  לעצה 
שיעור למספר מצומצם מתלמידיו, בו ילמדו כעמוד גמ' עם סיכום 

קצר של שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיא.
ראשון  בימי  ליום,  מיום  משתנה  הלו"ז  הצהריים  אחר  בשעות 
מוסר ראש הישיבה חבורה לבני שיעור ג' בישיבת "משכן ישראל", 
ולאחר  לציון,  בראשון  בישיבה  כללי  שיעור  מוסר  שלישי  ובימי 
מרן  עם  השבועית  לקביעות  ברק  בני  הק'  לעיר  פעמיו  ישים  מכן 
שר התורה, בגמר הלימוד יתייעץ רה"י עם מרן שר התורה ארוכות 
בישיבה  כללי  שיעור  מוסר  רביעי  בימי  המוסדות.  ענייני  בכל 

השיעור מתקיים בכל מצב, בקור ובשלג, ואף בימים שהיו שמחות לבניו לא 
הספיק לעלות על יצועו לשנת לילה, הגיע למסור את השיעור כרגיל לפנות 
בוקר, התלמידים מהשיעור רואים בו מורם ורבם ומתייעצים אתו על כל צעד 
ושעל, הם גם חלק מהמוסדות ובאירועים מרכזיים תמיד יכבדו בנוכחותם

בית היתומים דיסקין בו שוכנת הישיבה כיום בירושלים
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השבוע  ימי  ובשאר  שאול.  בגבעת 
מוסר שיעורים בשאר הישיבות – 
"תורת מרדכי" במודיעין עילית 
יעקב  בנוה  מרדכי"  ו"נתיבות 
רבים שמוסר  מלבד שיעורים 
ובהיכלי  מדרשות  בבתי 

ישיבות חשובות.
הישיבה  שראש  לפני  דקות 
מתחיל את השיעור כללי בהיכל 
הישיבה, אנחנו שואלים את אחד 
מבחורי הישיבה על דרך הלימוד של 

ש  א הישיבה הגרי"מ.ר
אחת  במסכת  הם  לציון  ראשון  בישיבת  הנלמדות  "הסוגיות 
ובישיבה בירושלים במסכת אחרת, ראש הישיבה מעולם לא יושב 
בשיעור וגם לא בשיחה, תמיד הוא עומד והשיעור הוא ברעש גדול 
לציון  ראשון  בישיבת  השיעור  כמוה,  מאין  דאורייתא  ובריתחא 
- שם משתתפים למעלה ממאה  אינו כשיעור בישיבה בירושלים 
חמישים אברכי הכולל, וביניהם תלמידי חכמים עצומים הבקיאים 
'תוספות'  יתעמת עם תלמידיו על  ופוסקים, ראש הישיבה  בש"ס 
התורה  כל  ונעשית  בערכין,  מחודש  רשב"א  על  כמו  בנזיר  ארוך 

כמקשה אחת", מסביר התלמיד. 
מספר  יקשה  השיעור  בתחילת  לתלפיות.  בנויים  שיעוריו 
קושיות, מכמה נקודות מוקשות בסוגיא, ונראה – למי שאינו בקי 
תורף  היסוד, שהוא  'יוריד' את  ביניהם. לאחר מכן  – שאין קשר 
הסוגיא, וממנו יתבארו כביעתא בכותחא כל השאלות והתמיהות 
שנשאלו. ככלל, השיעור נמסר בריתחא דאורייתא מופלאה, ראש 
את  מסביר  בעודו  תלמידיו  לכיוון  ואנה  אנה  מתנועע  הישיבה 
ותלמידיו  מופלאה,  ובשקיעות  עצומה  בבהירות  המחודש,  יסודו 
מפלפלים עמו בסברות העמוקות בכל כוחם, לבאר את שיטות כל 

הראשונים והאחרונים, ולהעמיד האמת על תלה. 
הקושיות  ה'יסוד',  אמירת  "קודם  כי  מציין,  אחר  תלמיד 
מעמעמות את כל הסוגיא, ואם יחשבו שיש להם פתרון – יבואו 
מיד עוד תמיהות עצומות. לאחר אמירת ה'יסוד', הרבה פעמים לא 

יבינו כלל מה היה קשה מקודם. הסברתו הבהירה לצד הגדרותיו 
הברורות, מעמידים את היסוד כפשוט כל-כך, שלא ברור איך הם 
לא חשבו עליו מקודם. מלבד הידיעות הנפלאות, שאותם לא ידעו 

קודם לכן".

"איתמחי גברא וקמיעא"
האידיש  בשפת  ש'דרוק'  מליצה  בדרך  אומר  הגר"ח  מרן  רבו 
"וואס  ולכן תמיד שואל מרן שר התורה את הגרי"מ  'דפוס'  הוא 
דרוקטמען איינט" )מה אתם מדפיסים היום י.ק.(. מרן שר התורה 
ספר  על  רה"י,  ספרי  לכלל  הסכמותיו  את  נדיר  באופן  מצרף  אף 
שיעורי הגרי"מ על מסכת יבמות כתב הגר"ח בכתב ידו: "עיינתי 
קצת בספר שיעורי הגרי"מ יבמות לידידי הגאון רי"מ דרוק שליט"א 
וראיתיו יורד לעומק הסוגיא בטוב טעם ודעת וכבר איתמחי גברא 
וקמיעא יה"ר שיזכה להרבות גבולו בתלמידים כשאיפתו הטהורה 
מההסכמות  אחת  היא  זו  נדירה  הסכמה   - והרווחה"  נחת  מתוך 

שקיבל רה"י לספריו הנודעים.
הספרים שהופיעו עד כה, 'תפארת ישראל' – שיעורים הכללים 
על מסכתות הש"ס וכן 'שיעורי הגרי"מ' הכולל אף את השיעורים 
היומיים. 'מידי שבת' – חבורות בסוגיות מפרשות השבוע, אותם 
ובשנים  מדרשו,  בבית  לערבית  שבת  קבלת  שבין  בשיעור  מוסר 

האחרונות אף נוספו סדרת 'אש תמיד' – פנינים לפרשת השבוע.
במסכת  התוס'  בעלי  אחד  לשון  הגרי"מ  של  בפומיה  מרגלא 
אלא  אינה  בתורה  אבל  ניתנו,  ליהנות  לאו  שמצוות  שאף  נדרים 
סוד  היא  שהעקביות  לבחורים,  הוא  מדגיש  בשיחותיו  ליהנות. 
אחד  להצליח.  אישית  לו  שגרמה  זאת  והיא  הבלעדית  ההצלחה 
בעלי  "וחיי  הרמב"ם  לשון  הוא  שלו  ידועים  היותר  מהציטוטים 
של  חייו  נשמת  חשובים"  כמיתה  תורה  בלא  ומבקשיה  החכמה 

יהודי היא התורה הק'".
בעד  דרוק  הגרי"מ  של  דעתו  הישיבות,  ראשי  לרוב  בניגוד 
נישואין בגיל מוקדם. "דעותיו בדרך כלל הם כדעת מורו ורבו מרן 
הגר"ח, אליו הוא מתבטל בכל עניין. לכן דעתו שבחור המעוניין 
להתארס יש לתת לו. בישיבותיו אף נוהג שלא לסלק בשום אופן 
מהישיבה בחור שהתארס מוקדם, כדעת מורו ורבו". מסביר אחד 

מתלמידיו. 
ישראל': "בשיחותיו לבני  ל'כל  זלמן כהן אמר  תלמידו הרב 
ובכלל להורים הבאים להתייעץ בחינוך  הקהילה בגבעת שאול 
אלמלא  להצליח  יכול  אינו  ילדים  שחינוך  אומר,  הוא  תמיד 
הדוגמא האישית. כשאב אומר לילדו לרוץ להרים את ה'שיימעס' 
]גניזה[ והילד רואה שאבא עצמו לא רץ, אז למה שהוא ירוץ וכך 
זה בכל דבר – כשאב אומר לבנו לברך שהכל בקול, למה שהילד 
יברך אם הוא בעצמו ממלמל את הברכה במהירות. תמיד אפשר 
לראות איך שילד קטן מחקה את אמו מתפללת ומחזיק את הסדור 

הפוך פוסע לאחוריו בדיוק כמו שרואה את אמו".
"הגרי"מ מספר מעשה מהבית ישראל שהגיע אליו אדם ואמר 
מניח  הוא  כאילו  תנועות  שעושה  מילדותו  וטהור  קדוש  שבנו 
הבית  לו  אמר  טלית,  לובש  וכאילו  המפה  את  וסוחב  תפילין 
ישראל 'תפסיק להתפלל בבית והוא יפסיק לסחוב מפות'. החינוך 

הוא דוגמא אישית". 
ראש הישיבה הגרי"מ נוהג לספר בשם אביו זצ"ל מעשה באחד 
מן המגידים שהיה אומר הרבה מוסר לשומעי לקחיו בדרשותיו. 

וגרם  חמורות,  עבירות  עובר  מגיד  אותו  כי  התגלה  תקופה  אחרי 
"טול  לו  ואמרו  מגיד  לאותו  באו  וכאשר  גדולה  למבוכה  הדבר 
קורה מבין עיניך", כיצד אתה מתרה אחרים כאשר אתה בעצמך 
בעל עבירה גדול כל כך. השיב אותו מגיד: "אני כמו תמרור המורה 
ימינה,  ברק  בני  שמאלה,  ירושלים  הנכונה,  הדרך  את  לאנשים 
וכיוצא בזה, התמרור עצמו אינו נוסע לירושלים או לבני ברק, הוא 
עומד במקום, אבל תפקידו לכוון את האנשים למקומות הנכונים, 
אף אני כתמרור, אני עצמי לא עושה מעשים טובים, אך אני משמש 
כתמרור ומורה לאנשים את הדרך מה כדאי להם לעשות". כלומר, 
מעשיו  אף  על  האנשים  את  לכוון  יכול  הוא  כי  הבין  מגיד  אותו 

השליליים.
השיב אביו זצ"ל כי אותו מגיד טועה, המשל שאמר על התמרור 
הוא נכון רק כאשר התמרור עומד במקומו, אמנם כאשר התמרור 
נופל אז אי אפשר לסמוך על התמרור, שמא הוא נפל בצורה שאינה 
הדרכים  נופל  התמרור  כאשר  הדרכים.  את  נכונה  בצורה  מכוונת 

מתבלבלות וקשה למצוא את הדרך הנכונה. 
אנשים  של  דרכם  מורה  והוא  תלמידים  לו  שיש  אדם  כן,  כמו 
בעצמו  ראוי  הוא  כך  רק  במקומו,  ויציב  חזק  להיות  צריך  רבים, 
ולהוות תמרור עבורם. אמנם אם  כדוגמא אישית עבורם,  לשמש 
כל  אז  כשורה,  נוהג  אינו  עצמו  שהאדם  כלומר,  נופל,  התמרור 
אותם אנשים המכוונים דרכם הרי הם מגששים את דרכם באפילה, 

ואינם יודעים כבר את הדרך הנכונה.

"ישיבות לא קונים"
זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  ממרן  הגרי"מ  זכה  מיוחדת  לחיבה 
פעמים  מספר  משה"  "קרית  הגדולה  לישיבה  הגיע  זצ"ל  מרן 
ומסר שיחת חיזוק לתלמידי הישיבה, בשנים האחרונות היה מגיע 



בשיחותיו לבני הקהילה בגבעת שאול ובכלל להורים הבאים 
להתייעץ בחינוך תמיד הוא אומר, שחינוך ילדים אינו יכול 

להצליח אלמלא הדוגמא האישית
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בתחילת זמן לישיבה הגדולה "ראשון לציון" שהיא קרובה יותר 
לעיר בני ברק והטרחה אינה גדולה כנסיעה לירושלים.

באחד  זצ"ל,  מרן  עם  להתייעצויות  תדיר  נכנס  היה  הגרי"מ 
הפעמים שנכנס להתייעצות ממושכת יחד עם נכדו חביבו של מרן 
זצ"ל הגאון ר' שרגא ברלין המכהן כר"מ בישיבת ראשון לציון, 
התעניין מרן זצ"ל באופן חריג בכל המוסדות ובסוף אמר באורח 
נדיר לנכדו "הער איז הבריה מיוחדת" הוא )הגרי"מ י.ק.( בריה 

מיוחדת.
לפני כשנה וחצי הציעו להגרי"מ לקחת תחת מוסדותיו את אחת 
מהישיבות שעמדה תחת קריסה כלכלית, והוא נכנס להתייעצות 
"העפלעך  באידיש  זצ"ל  מרן  לו  ואמר  זצ"ל  הגראי"ל  מרן  אצל 
קיפטמאן ישיבע'ס קייפטמאן נישט" )תפוחים קונים ישיבות לא 

קונים י.ק.(.
ראש הישיבה הגרי"מ אינו אוחז באופן עקרוני ממה שהתפשט 
בדור האחרון שעושים קעמפ לבחורי ישיבות, אבל מאחר שכך 
הוא  אבל  קעמפ  לקיים  לאפשר  נוהג  הוא  בישיבותיו  נהוג,  כבר 
בעצמו אינו שוהה בקעמפ אלא מגיע לכמה שעות למה שמוגדר 

"סימפוזיון".
מספר אחד מתלמידי הישיבה כי באחת השנים "ראש הישיבה 
אמר לנו בשביל מה אתם צריכים סימפוזיון, אני אספר לכם מעשי 
ירושלים, והתחיל לספר - אני גדלתי במאה שערים, כשהייתי ילד 
צעיר היו יהודים במאה שערים שידעו ש"ס והם לא היו גדולים 
או משהו מיוחד אלא עמלים לפרנסתם, אחד האנשים הללו היה 
יהודי בשם יענק'ל הזגג, הוא היה הזגג של מאה שערים וכל מאה 
שערים הכירו אותו, היה לו גב כפוף ותמיד היה בורח והילדים 

היו רצים אחריו".
"פעם אחת לקח אותנו אבי זצ"ל, אותי ואת אחיי, לר' יענק'ל 
הזגג כדי שנראה מה זה מושגים של ידיעת התורה, נכנסנו לבית 
מדרש, היה זה בשבת אחר הצהריים, נגש אבי לר' יענק'ל וביקש 
'תגיד לילדים שלי בבקשה כמה פעמים יש מחלוק'ס ר' יהודה ור' 
יוסי בש"ס', בתחילה סרב ר יענק'ל ואמר מאיפה אדע, אבל לאחר 
שכנועים רבים כדי ללמד את הילדים מושגים בתורה הסכים ר' 
יענק'ל לענות, וכך המשיך אבי ושאל, כמה פעמים יש מחלוקת 
רב אמי ורב אסי וכן הלאה, ועל הכל ר' יענק'ל עונה בצורה רהוטה 

ומהירה, ואז אבי פונה אליו ומי אמר שאתה צודק אולי אתה סתם 
אומר מספר, ומיד מוציא אבי זצ"ל מסכת נזיר ושואל אותו עמוד 
חמישה  במקום,  עונה  יענק'ל  ור'  בעמוד  יש  תוס'  כמה  ע"ב  ט' 
תוס', התוס' הראשון שואל שאלה אחת ועונה שתי תירוצים, על 

התירוץ השני הוא דוחה מגמ' וכו' וכו', זה מושגים של תורה".
בעיתון  סיפר  יענק'ל  ר'  של  פטירתו  הגרי"מ:"לאחר  הוסיף 
המודיע מדוע גבו היה כפוף, מתברר כי הוא היה נער חסון וצעיר 
והתייתם מאביו, אמו שלחה אותו ללמוד בישיבה של החפץ חיים 
זי"ע, שם לא היה חדר אוכל, הבחורים היו אוכלים אצל משפחות 
יענק'ל אכל אצל  ור'  י.ק.(  )ימים בלע"ז  'טאגען'  נקרא  היה  וזה 
משפחה אחת, פעם אחת שהיה לבדו עם בעלת הבית ניסתה אותו 
שהיה  מהחלון  קפץ  להתבלבל  בלי  מיד  והוא  בניסיון  האישה 
כמה  לאחר  שהגיע  אמו  גבו,  התעקם  כן  ומחמת  גבוהה  בקומה 

שבועות לראות מה שלום בנה הזדעזעה למראה גבו השבור מיד 
התפרצה לחדרו של החפץ חיים, וזעקה 'מה עשו לילד שלי שהיה 
נער בריא וחסון', אמר לה החפץ חיים 'דעי לך שאותו גב כפוף 

עוד יכניס אותך לגן עדן'".
 בהזדמנות סיפר הגרי"מ בדרך מליצה: "פעם הקשה ר' אל'ה 
מישקובסקי על דברי המחבר בהלכות פסח שכתב 'שבת שקודם 
ר' אל'ה מה בא לחדש  ותמה  הפסח קוראים אותו שבת הגדול' 
לנו הרב המחבר איזה הלכה יש פה? ובאמת ב'כף החיים' הביא 
ר'  השיב  פנים  כל  על  ומבורך,  שלום  הגדול  שבת  לומר  שצריך 
אל'ה שהמחבר בא לומר שגם כדי לקרוא שם צריך להיות 'מחבר' 
ויום  העצמאות  יום  במדינה  פה  שקוראים  מה  שכל  והמסקנה 
ירושלים, אין לו תוקף, צריך להיות 'מחבר' כדי להחליט על ימים 

כאלו".

הגרי"מ היה נכנס תדיר להתייעצויות עם מרן זצ"ל, 
באחד הפעמים שנכנס להתייעצות ממושכת יחד עם 
נכדו חביבו של מרן זצ"ל הגאון ר' שרגא ברלין המכהן 
כר"מ בישיבת ראשון לציון, התעניין מרן זצ"ל באופן 
חריג בכל המוסדות ובסוף אמר באורח נדיר לנכדו 

"הער איז הבריה מיוחדת" הוא בריה מיוחדת.
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על מלאכת בית ה'
נצח 
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הנגינה  עולמות  את  בדמותו  משלב  יפה  אלי  האגדי  המנצח 
והתפילה, מחבר בין קהלים ואחראי להעמדת דור שלם של 
הוא מספר על השנים  ישראל'  ל'כל  מיוחד  בראיון    חזנים 
הראשונות, ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי, העבודה הקשה על 
נוסח התפילה והקשר האישי לחזני הדור הקודם  וגם: בית 

הספר הייחודי בניהולו והאירועים הגדולים בהם ניצח  

אבי רבינא
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יד  תנועת  מכל  מהופנטים  בקהל  ישבו  לפים 
כמעט  סימון  או  קל  הנהון  לכל  מרותקים  שלו, 
בלתי מורגש, עשרות חברי התזמורת הסימפונית 
ידיו  היו  כאילו  ומנגנים  סביבו  יושבים  ירושלים 
הארוכות. כך עומד אלי במרכז הבמה בתיאטרון 
ירושלים, לימינו עומד אחד מגדולי החזנים והוא 
ניצב בתווך בין החזן, התזמורת והקהל, ומנצח ביד רמה על כל צליל 
שממלא את חלל האולם. לרגעים בתנועות עדינות ורכות הצלילים 
מלטפים עד כי אינם, ולעיתים בתנועות החלטיות ובוטחות היוצרות 
רגעים דרמטיים ונסערים במיוחד. כרב חובל מיומן מנווט הוא את 
גערה  בין  הסוערים,  הגלים  אל  השקטים  המים  בין  הרגש  ספינת 

אילמת בשטן למלאכים נחפזים ונרעדים. 
לגלות  נדהמים  במוזיקה,  שניים  או  דבר  ויודעי  בקהל  עין  חדי 
זוכר  בגאונותו  אלי  כן,  אכן  ריק,  נותר  שלפניו  התווים  שעמוד 
כדי  שלפניו  לתווים  נזקק  אינו  הוא  פה,  בעל  שלמים  קונצרטים 
לסמן לעשרות הנגנים את תפקידיהם ולעיתים אף מזכיר לחזן כיצד 

מתחיל הקטע הבא. 
ומשוחח  בקהל  מסתובב  אלי  את  לראות  ניתן  הקונצרט  בסיום 
בגובה העיניים עם הוותיקים המכירים אותו מקדמת דנא. אולם גם 
יכולים לרדת אתו לעומקן של פרטיטורות, להבדלים  פרחי חזנות 

הדקים שבין מינור למז'ור, ולתפקיד שממלא את 
 – יפה  אלי  הוא  כזה  בהיכל התפילה.  המוזיקה 
גאון מחד, אבל פשוט, לבבי ועניו מן הפן השני, 
את גילו המדויק תוכלו לברר רק בויקיפדיה, לא 
תווי פניו ולא הליכתו הנמרצת יסגירו לרגע את 
גילו האמיתי, כן, מאחורי המנצח הדגול מסתתר 
 - המיוחדת  החיות  את  לו  המעניק  נצחי  ילד 

בלעדיה מנצח טוב לא יכול להתקיים.
כשבאתי לראיין את אלי יפה בביתו, לא יכולתי 
ברחוב  יותר:  טוב  מגורים  מקום  עבורו  לבחור 
קרן היסוד הירושלמי, סמוך ונראה לבית הכנסת 
ירושלים,  מתיאטרון  הליכה  ובמרחק  הגדול 
בני  מתגוררים  הזה  האריסטוקרטי  האזור  בלב 
נקשתי  ורחימו  בדחילו  יפה.  וז'קלין  אלי  הזוג 
המפורסם  החיוך  שוב  נצפה  ובפתח  הדלת  על 
הביתית  בגרסה  הפעם  אבל  הגדולות,  מהבמות 
הניצב  עיני צד מיד פסנתר הדור  והאישית. את 
ובהם  אלבומים  בעשרות  מוקף  הסלון,  במרכז 
ביתו,  את  המפארות  אלי  של  מיצירותיו  מאות 
בתי  ספור  ואין  החזנות  עולם  את  בעיקר  אך 
של  תמונתו  אחד,  מצד  ובעולם.  בארץ  כנסת 
לזהות  יכול  אני  אבל  מכיר,  )אינני  דגול  מנצח 
את תפקידו( ומצד שני תמונת ענק מפוארת של 
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. זהו סיפור חייו של 
הנגינה  היכל  בין  לקודש,  קודש  בין  יפה,  אלי 
הבמה  בין  הנשגב,  התפילה  לעולם  המרומם 
היוקרתית של תיאטרון ירושלים לעמדת המנצח 

בבית הכנסת הגדול.
"אני רואה במוזיקה ערך רוחני רב. המוזיקה היא שפה שמדברת 
ואת מערכת  מנגנוני ההגנה שלנו   עוקפת את  תוך שהיא  אל הלב 
החשיבה, היא פוגעת כחץ ממוקד מטרה היישר בעומק הלב במקום 

הכי רוחני ונשגב בנשמה". אומר אלי. 
כשאני שומע ממנו את המשפטים הללו, הלב מחסיר פעימה, כל 
כך עמוק וכל כך מדויק, אבל בהחלט זהו הדבק שמחזיק את כל מה 
שעושה אלי – מכתיבת יצירות לימים נוראים ועד ניצוח בקהילות 

החשובות באירופה. הכל מתוך הנשמה ואל הנשמה

הנוסח
אי אפשר לדבר על עולם החזנות בלי לגעת בלב ליבו – הנוסח. 
הנוסח,  על  מיוחד  זרקור  שם  הוא  אלי,  שכתב  היצירות  מאות  בין 
ובעבדות נמלים דייקנית חיבר את נוסח התפילה המדויק והמעודכן 
ביותר בדורנו, לשם כך עבד במשך שנתיים רצופות על סינון והידוק 

נוסח התפילה והטעמתו בטעמים מוזיקליים ובפרשנות מדויקת. 
שנים  מאות  משך  עובר  התפילה  "נוסח  מספר:  הוא  כך  על 
מדור לדור, מאב לבן ומחזן לתלמידו. חלק נכבד מאותה שרשרת 

חם  לב  בעלי  אנשים  היו  אנושית 
ידע  בעלי  לא  אך  שבשמים,  לאביהם 
רחב במוזיקה או ששפת העברית הייתה 
הדורות  במהלך  לכן  בפיהם,  משובשת 
חלק נכבד מנוסח התפילה הושר והולחן 
המשפטים  חלוקת  משובשת.  בצורה 
על  לדבר  שלא  נכונה,  אינה  לעיתים 
אלי:  אומר  לדוגמה,  ומלרע".  מלעיל 

"בבתי הכנסת רבים מחלק החזן בשמחה רבה ואמרו כולם, ופותח 
'בשמחה  היא:  התחבירית  האמת  אולם  כמוך'...  'מי  חדש:  בקטע 
רבה' – פסיק, 'ואמרו כולם – מי כמוך'... שגיאה נוספת שהשתרשה 
בבתי כנסת רבים ובקהילות שונות, הוא בתפילת 'קל אדון'. החזנים 
מחברים את 'קל אדון' שמים פסיק וממשיכים ל'על כל המעשים', אך 
האמת היא שצריך להגות זאת 'קל' פסיק – 'אדון על כל המעשים'". 
יפה  בשירה  מסתפק  לא  הוא  במילים,  ההבנה  חשובה  לאלי 
ולא  שר  שהוא  מה  את  מבין  שלא  "חזן  ווקאלית.  ובווירטואוזיות 
מתרגש מכך, לא יכול לגרום לקהל להתרגש ממה שלא ריגש אותו 
בעצמו". מוסיף אלי: "השלד של התפילה הוא נוסח מדויק, מכאן 

כל אחד יכול לקחת לפרשנות שלו".
"כתבתי את הנוסח כולו תוך הקפדה בלתי מתפשרת על עברית 

שלי  האמיתית  ההשראה  מוזיקלית,  מבחינה  נכונה  וחלוקה  נכונה 
אלא  הנוסח  את  משנה  לא  אני  סיני,  מהר  עוד  התפילה  נוסח  היא 
יין ישן בכלי חדש". בשלב זה עוזבת לרגע רעייתו  בסך הכל נותן 
ז'קלין את המטבח ומוסיפה בהערצה: "אלי עבד שנתיים רצופות על 
הנוסח הזה, כל קטע תפילה לקח שעות ארוכות של כתיבה והגהה 
משולשת  בהגהה  האלבומים  ייצאו  אלו  בימים  במיוחד,  מוקפדים 

כשאליהם יצורפו התווים שחיבר אלי". 
אלי מהנהן ומוסיף: "כבר שלושים שנה שאני מלמד את הנוסח 
הזה ומנחיל אותו לתלמידיי ששרים אותו מדי שנה מסביב לגלובוס. 
וייס, בן ציון מילר ותלמידי האהוב יקי לאער  ביניהם החזנים צבי 
)בית הכנסת הגדול סינגפור(. מה שעובד כאן זו הפשטות וההיגיון 

המוזיקלי – זה תופס את הקהל".
כך נע אלי בין הפשוט למופשט. בין דיוק נוסח התפילה ליצירת 
אותו  הביא  מה  נשאל  כשהוא  גם  ומדויקת.  נכונה  יהודית  אווירה 
והשראה:  אווירה  מלאת  היא  שלו  התשובה  במוזיקה,  לעסוק 
מוזיאונים  לפקוד  לי  יוצא  הנשמה!  של  הציור  היא  "המוזיקה 
אני  מסוימת,  השראה  ממנו  מקבל  ואני  ציור  שם  רואה  אני  רבים, 
רואה הרים, אני רואה נוף, זה עושה לי משהו, המוזיקה היא אותו 
דבר אבל ברוחניות, לא באופן שאפשר לצייר אלא באופן שאפשר 

להרגיש בעמקי הנשמה. החזנות היא המוזיקה של התפילה. 
אותה  שאת  כמו  הנגינה'.  'עולם  הנקראת  מתנה  נתן  "הקב"ה 

סוגיה תלמודית יבאר ראש ישיבה אחת בדרכו הוא, וראש הישיבה 
המוזיקה  כך  הסוגיה,  לאותה  פרשנויות  ושתיהן  הוא  בדרכו  השני 
ליצירה  להאזין  ניתן  הקלאסי  בעולם  התפילה.  של  הפירוש  היא 
מפורסמת של בטהובן במאות ואלפי גרסאות, בכל גרסה ינגנו אותם 
כלים את אותם התפקידים בדיוק, אולם הניצוח משנה את הפרשנות 

בהתאם לעולמו הפנימי של המנצח!"

רב ותלמיד
של  מתלמידיו  אחד  אלינו  מצטרף  לראיון 
הספר  בית  בוגר  לאער,  יקי  הצעיר  החזן  אלי, 
של  ובניצוחו  בניהולו  תקווה  פתח  לחזנות 
טרם  שנים,  כמה  "לפני  יקי:  מספר  יפה.  אלי 
את  חובש  בהיותי  עוד  החזנות  לעולם  כניסתי 
החזנות,  ליצירות  נמשכתי  תורה',  'קול  ישיבת 
ולתפילות  אלי  של  לקונצרטים  הולך  הייתי 
שזה  הבנתי  אז  בניצוחו,  הגדול  הכנסת  בבית 
הייעוד שלי – שליח ציבור המנגיש את התפילה 
להמונים, כך מצאתי את עצמי בבית הספר של 
אלי נדהם מההיצע האדיר של עולם החזנות. כל 
מה שחשבתי שידעתי, התברר כטיפה באוקיינוס 

השירה והתפילה". 
שנים,  לארבע  מחולק  הספר  "בית  לדבריו, 
השירה  המוזיקה,  מקצועות  את  רוכשים  בהן 
כל  יצירות.  וכתיבת  קול  פיתוח  המקהלתית, 
התפילה  נוסח  על  מיוחד  דגש  שימת  תוך  זה 
בניווט  כחזן  מקומי  של  וההבנה  המדויק 
התפילה והתאמת המנגינות לסוג הקהל  - קהל 
דתי יותר יקבל את הניגונים המסורתיים לעומת 
קהל מודרני יותר שיקבל חידושים והתאמות של 

נעימות מוכרות מהעולם הגדול". 
ובדמותו של  בית הספר לחזנות הוא בצלמו 
אלי יפה. כל פרט ופרט הנלמד בשיעורים נבנה 
ביד אמן על ידו, ומתוך ניסיונו האין סופי בבתי 
בבית  האווירה  הגדולות.  הבמות  ועל  הכנסת 
הספר מרתקת, ניתן לראות בחורי ישיבה צעירים בגילאי ה-19 וה-

לצד  החזנות,  לשיעורי  ומצטרפים  הישיבה  מסדרי  שחומקים   20
בעלי משפחה ואבות לילדים שעוזבים את העבודה ומעשירים את 

עולמם המוזיקלי. 
בגובה  התלמידים  אל  מדבר  הספר  בבית  "הצוות  יקי:  מספר 
בפני  נודע  וחזן  הספר  בית  )בוגר  שוורץ  יוסי  לדוגמה:  העיניים, 
פעם  לא  ואף  מרתקים  חווייתיים,  מקהלה  שיעורי  מעביר  עצמו( 
קורה שהתלמידים מוצאים את עצמן פורצים בצחוק משחרר תוך 
כדי שהם קונים את מיומנות השירה הקבוצתית, אני אישית למדתי 
לא  עם  חוזר  הייתי  הספר  בית  ובסיום  וגן  בית  בשכונת  בירושלים 
אחר מאשר המנצח אלי יפה, הנסיעות הללו זכורות לי כחוויה בפני 
על  גם  אלא  מוזיקה  על  רק  לא  אלי  עם  יכולתי לשוחח  אז  עצמה, 
פוליטיקה וענייני השעה וליהנות מאישיותו המשכילה והרב גונית".

מוסיף יקי: "הרגעים החביבים עליי ביותר מתוך אותן הנסיעות 
היו בימי החורף הסגריריים בנסיעות חזור מפתח תקווה לירושלים, 
אז היה עובר אלי ל'מצב שיוט'. קצב הנסיעה יורד עד ל-70 קמ"ש, 
וממערכת הסאונד המשובחת של רכבו הייתה מתנגנת סימפוניה של 
אחד מגדולי היוצרים, כך דקות ארוכות היה אלי נכנס לעולם שכולו 
צלילים ומנצח בידיו תוך כדי נסיעה על הנגנים בעולם שכולו דמיון. 

כך למדתי להאזין ליצירות של בטהובן, באך, ויוואלדי ועוד".

א

מאות  משך  עובר  התפילה  נוסח 
ומחזן  לבן  לדור, מאב  מדור  שנים 

־תתלמידו. חלק נכבד מאותה שרש
רת אנושית היו אנשים בעלי לב חם 
לאביהם שבשמים, אך לא בעלי ידע 
העברית  ששפת  או  במוזיקה  רחב 
הייתה משובשת בפיהם, לכן במהלך 
הדורות חלק נכבד מנוסח התפילה 

הושר והולחן בצורה משובשת
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בעולם החזנות יש פרנסה? שאלתי את אלי.
להבטיח  יכול  לא  "אני  ישיבתית(,  )בהגה  מהקב"ה!"  "פרנסה 
ככל  לעזור  משתדלים  הספר  בבית  אנו  אולם  פרנסה,  אחד  לאף 
יכולתנו למצוא לחזנים הצעירים משרות לימים הנוראים". אולם, 
קסמים.  אין  עצמם,  בחיים  כמו  החזנות,  בעולם  "גם  אלי:  מציין 
חזן צריך ללמוד היטב את סדר התפילה, להירשם לשיעורי פיתוח 
מוזיקלית,  והבנה  שמיעה  ולפתח  התרגולים  על  ולהקפיד  קול 
כלים אלו יהוו צעד ראשוני לחזן המתלמד בעולם החזנות. הכלים 
הנוספים בהם על החזן להצטייד הוא הופעה מרשימה מול ציבור, 
כריזמטיות ויכולת אלתור במקרי חירום. עם הזמן ירכוש החזן גם 
את הכלים האלו ויוכל להרים יחד אתו את הקהל, הן בבתי הכנסת 
הגדולים בעולם והן על הבמות המוזיקליות השונות. חזן שמתברג 
היטב בקהילה עשירה בעולם יכול להכניס עד מאות אלפי דולרים 

בשנה".
את  למצוא  ניתן  אלי  אצל  שעברו  המפורסמים  התלמידים  בין 
יצחק  העולמי  החזן  רנד,  ישראל  החזן  רוט,  אברימי  והחזן  הזמר 
אשל  משה  ברזילי,  שמואל  קירשנבוים,  אברימי  הלפגוט,  מאיר 
היה  הספר  שבית  בימים  "עוד  אנקודטה:  אלי  מספר  ונוספים. 
אז  הלפגוט,  מאיר  איצ'ה  העולמי  החזן  אצלי  למד  אביב,  בתל 
קול מאחת  פיתוח  לו לקחת שיעורי  לימים, כשהצעתי  צעיר  עלם 
המורות הידועות והטובות בארץ, הוא סירב מיד ובלי היסוס גם אם 
ופסק  יפגע בהתקדמותו, על עקרונות אלו הוא לא התפשר  הדבר 
בנחרצות: 'אני לא מוותר על עקרונותיי הערכיים בשביל קריירה'. 
איצ'ה מאייר הוא קודם כל ירא שמים שאינו משחק משחקים, אך 

יחד עם זאת הוא גם חזן גדול".
מיותר לציין שאלי שמתפעל מהעקרונות של החזן הלפגוט, הוא 
עצמו איש עקרונות שלא מתפשר על עקרונותיו הערכיים. בתחילת 
כיועץ  בתפקידו  הייתה  ופרנסתו  עבודתו  עיקר  המוזיקלית  דרכו 
ממנו  דרשה  מסוימת  תקופה  לאחר  חולון.  תזמורת  של  מוזיקלי 
הנהלת התזמורת להשתתף בחזרות המתקיימות בשבת ואף הפצירו 
בו לבקש מרבותיו אישור לכך. אלי לא חשב פעמיים ופרש מיידית 

מעבודתו.
הכל,  שמכוונת  יד  "יש  מספר:  הוא  התרגשות  של  קלה  בנימה 
כשאתה הולך לפי ההלכה הכל מסתדר. בזמנו סיפרתי למרן הגאון 
שמירת  בגלל  הופעות  הרבה  מפסיד  אני  כי  קנייבסקי  חיים  רבי 
צדק.  הגר"ח  כלום'.  תפסיד  לא  'אתה  הגר"ח:  לי  אמר  השבת, 
מאז ועד היום לא הפסדתי מעולם, ברכתו מלווה אותי לאורך כל 

הקריירה".
קודש.  לעבודת  היו הראשונים שהשתמשו במוסיקה  "היהודים 
אני מאמין באמונה שלמה שאם לא הייתה הדת היהודית שהכירה 
סולמיס  הייתה המיסה  לא  ורדי,  הרקוויאם של  היה  לא  במוסיקה 
זה  של בטהובן, לא הייתה המיסה בדו של מוצרט. הם לקחו את 
מאתנו. כמו שנאמר בירושלמי מסכת סוכה: 'בעשרה לשונות של 
שבח נאמר ספר תהילים – באישור, בניצוח, בניגון, בשיר, במזמור, 
בהשכל, ברינה, בתודה, בתפילה, בברכה. המאושר שבכולן הללויה 
שהשם והשבח כלולין בו'. אתה יכול להגיד את זה בצורה אחרת: 
המוסיקה  ואת  התנ"ך  את  לעולם,  היהודי  העם  נתן  מתנות  שתי 
כחלק החשוב בעבודת הקודש. לעתים די קרובות אני משלב פרקי 
חזנות סימפוניים עם סימפוניות של בטהובן, מהלר וברוקנר. אני 

רואה בזה חשיבות עליונה. שליחות".
"דגש נוסף אותו אני שם בבית הספר הוא על פיתוח היצירתיות. 
לגדולי החזנים בדורות הקודמים משה קוסוביצקי ויוסל'ה רוזנבלט 
הייתה יצירתיות משלהם, הם הלחינו את קטעי החזנות אותם שרו. 
כיום, חזנים רבים מחקים את גדולי החזנים דאז, לכן אני בבית ספרי 
נבחרות  יצירות  בתחום.  והחידוש  היצירתיות  על  מיוחד  דגש  שם 
של תלמידיי זוכות לעלות על במות גדולות של הקונצרטים בארץ 
ובעולם. אתן טיפ לחזנים צעירים: אל תנסו לחקות, תהיו יצירתיים. 
מקווארטין,  כבר  שמעתי  קווארטין  של  ישמעאל'  רבי  'טיהר  את 
צלילים  לאותם  לחדש.  לך  יש  מה  לשמוע  מחכה  העולם  עכשיו 

ולאותם מילים אנשים יכולים לתת ביצוע שונה".
ללמוד  ללכת  צעיר  בחור  של  מקצועית  שבחירה  מאמין  "אני 
חזנות צריכה לנבוע משני דברים: התשוקה שלך והכישרון שלך. 
אם אתה מוכשר למוזיקה וגם אוהב לעסוק בה, זה מה שאתה צריך 
להיות  יותר  לך  משתלם  האם  להיות  צריכה  לא  השאלה  לעשות. 
היום  שיש  נכון  זה  שני,  מצד  שיקול.  להיות  צריך  לא  כסף  עו"ד, 

בעולם הרבה תחרות, גם בעולם המוזיקה".

ממרום מעמדך המקצועי איך יש לך את המרץ והנעורים 
לגשת לכל שיעור ולכל תלמיד כאילו זאת הפעם הראשונה? 
לחפש  שאפסיק  ברגע  החיים,  מהות  הם  והחיפוש  "הלמידה 
פי דרכו  נער על  גם לחיות. אני משתדל לחנך כל  וללמוד אפסיק 
'חנוך  בשיטת  ותלמיד  תלמיד  האישי שבכל  החידוש  את  ולמצוא 

לנער על פי דרכו'". 

רואה  "אלי  שוב:  מתערבת  ז'קלין 
ומרגיש בעבודתו שליחות של ממש. 
החזנות  הפיכת  הוא  מבחינתו  היעד 
היהודי".  התרבות  עולם  של  לפרונט 
מאפים  לנו  מגישה  היא  במקביל 
ניכר  וריחניים,  פריכים  צרפתיים 
הולכת  המוזיקה  תרבות  הזה  שבבית 

יד ביד עם עולם הקונדיטוריה. 
הביתית  האווירה  בתוך  כעת, 
והנעימה, חושף אלי את הרגע שהכי 
וכך  השנה.  במהלך  אותו  מסעיר 
השבתות  הרבים,  הקונצרטים  בין 
עם  הקרבה  ורגעי  המיוחדות 
ביום  דווקא  הוא  השיא  התלמידים 
כיפור: "דווקא היצירה אמת כי אתה 
וביצע  גרין  יוסי  יוצרם, שהלחין  הוא 
פריד,  אברהם  החסידי  הזמר  במקור 
המתבצע  סימפוני  עיבוד  כתבתי  לה 
מדי שנה בקונצרטים הסמוכים לימים 
דמעה.  להזיל  לי  גורמת  הנוראים, 
החיבור בין המילים ללחן הוא מדויק 

ומושלם מאין כמותו".

מי החזן הכי גדול מבחינתך?
רוצה  לא  אני  לדעת,  קשה  טובה,  "שאלה 

להגיד. מציע לא להזכיר שמות".

את מי אתה מעריך?
שטרן  משה  על  אחד:  דבר  שברור  "מה 

גדלתי ויש לי הכרת הטוב אליו".

איזה חזנים מהדור הקודם הכרת?
משה  את  הכרתי  קוסוביצקי.  ודוד  "משה 
התארח  הוא  קטן,  מאוד  כשהייתי  קוסובצקי 
החזנות  לעולם  כשנכנסתי  בבית.  אצלנו 
בית  היום  בחיים.  היו  לא  הגדולים  החזנים 
ומובילים  נהדרים  חזנים  גידל  שלנו  הספר 

בעולם".
מספר לנו אלי: "בעבר הזמנתי את מרדכי 
בן דוד להופיע איתי, הוא סירב להופיע בפני 
קהל מעורב. אני לא קיבלתי חינוך כמו מרדכי 
ואני  מחב"ד,  הם  שלי  השורשים  דוד.  בן 

בפני  גם  להופיע  שליחות  רואה 
קהל מעורב, מספיק שחילוני אחד 
רואה  אני  בתשובה,  ויחזור  יציץ 
חטפתי  לא  מעולם  שליחות.  בזה 
זה.  חרמות מהציבור החרדי בגלל 
לציבור  ובנפשי  בליבי  קשור  אני 
הם  שלי  התלמידים  רוב  החרדי, 

חרדים".
הוא  יפה  שאלי  היא  האמת 
בעולם  היום  מעניינת  הכי  הדמות 
של  שבעידן  מכיוון  החזנות, 
פוליטקלי קורקט הוא לא רק עוסק 
בדיוק  אומר  גם  אלא  באומנותו 
'נורמליים'  שאנשים  הדברים  את 
אבל  בלב,  לעיתים  חושבים 
מפחדים להגיד, למשל את דעותיו 
הפוליטיות הימניות באופן מובהק 
הריאיון  בסיום  מסתיר.  לא  הוא 
המלווה  המשפט  את  אלי  מדגיש 
שאפסיק  "ברגע  חייו:  כל  אותו 

ללמוד אפסיק לחיות".
חשבתי  לדרכי  כשיצאתי 
מוזיקה  נכחד של  שמדובר בעולם 
מתאימה  שאינה  וטרחנית  מיושנת 
נדהמתי  אולם  הצעיר,  הדור  לבני 
מתברך  החזנות  עולם  שגם  לגלות 
ורעננים  טריים  כהונה  בפרחי 
חדשה  רוח  להפיח  שמנסים 
גיליתי  בבד  בד  המזדקן.  בתחום 
אינם  החזנות  עולם  שהשפעות 
או  הקונצרטים  להיכלי  מוגבלות 

מהות  הם  והחיפוש  הלמידה 
החיים, ברגע שאפסיק לחפש 
לחיות.  גם  אפסיק  וללמוד 
אני משתדל לחנך כל נער על 
פי דרכו ולמצוא את החידוש 
האישי שבכל תלמיד ותלמיד 
פי  על  לנער  'חנוך  בשיטת 

דרכו'
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קורות חייו
אלי יפה נולד בירושלים לד"ר משה יפה, שהיה 
במקהלות  כנער  שר  הוא  שלמה.  היכל  ממנהלי 
השכלתו  כחזן.  פלא  ילד  ונחשב  הכנסת,  בית 
המוזיקלית עד גיל 19 הייתה דלה, וכללה לימודי 

חלילית, מעט פסנתר ושירה.
זובין  של  בניצוחו  לקונצרט  האזין   19 בגיל 
אז החל  כי ברצונו להיות מנצח.  והחליט  מהטה 
ללמוד באקדמיה על שם רובין, כאשר הוא משלים 
קומפוזיציה  ניצוח,  תאוריה,  בלימודי  עצום  פער 
פסנתר  אבוב,  )צ'לו,  כלים  מספר  על  נגינה  ואף 
שעות   18 ללימודים  הקדיש  לעתים  יער(.  וקרן 

ביממה.
בתואר  למוסיקה  האקדמיה  את  סיים  יפה 
רודן,  מנדי  של  תלמידו  הוא  בהצטיינות.  אמן 
עמי  אצל  השאר  בין  למד  ותאוריה  וקומפוזיציה 
צבי  אלכסנדר,  חיים  קופיטמן,  מרק  מעייני, 
אבני, שבתי פטרושקה ואחרים. הוא אף השתתף 
בכיתת אמן בניצוח אצל לאונרד ברנשטיין ואיגור 

מרקביץ'.
התזמורת  של  כיועץ  דרכו  את  החל  יפה 
התזמורת  על  וניצח  חולון,  הקאמרית 
הסימפונית  התזמורת  הישראלית,  הפילהרמונית 
הישראלית  הסימפונית  התזמורת  ירושלים, 
ראשון לציון, הסינפונייטה הישראלית באר שבע 

והתזמורת הסימפונית חיפה.
הוא משמש כמנצח כבוד בתזמורת הסימפונית 
בהן  שונות,  תזמורות  על  וניצח  פראג,  של 
בלונדון,  המלכותית  הפילהרמונית  התזמורת 
מקסיקו,  ברצלונה,  בולטימור,  של  הסימפוניות 
וינה,  רדיו  תזמורת  וציריך,  וינה  של  הקאמריות 

האופרה של בודפשט, תיאטרון בולשוי ועוד.
לציון  במקסיקו  מיוחד  קונצרט  על  ניצח  הוא 
60 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. בקונצרט 
גיורא  מינץ,  שלמה  הכנר  שרביטו  תחת  ניגנו 
פיידמן, המלחין פיליפ גלאס, הזמרת אוטה למפר 
והזמרת דניס גרייב שהחליפה ברגע האחרון את 

ג'סי נורמן.
והוא  מהחזנות,  רבות  הושפע  יפה  כאמור, 
הוא  היום.  עד  בפיתוחה  להשקיע  ממשיך 
הגדול  הכנסת  בית  מקהלת  של  כמנצחה  משמש 
הראשיים  החזנים  את  ליוותה  אשר  בירושלים, 
שכיהנו בו - נפתלי הרשטיק, חיים אדלר, אברימי 
התפילות  את  ניהלו  אשר  וייס  וצבי  קירשנבאום 
במקום. המקהלה בניצוחו ליוותה את מיטב חזני 
העולם, בתפילות ובקונצרטים בכל רחבי העולם. 
חזנות  יצירות  לביצוע  והביא  תיזמר  עיבד,  יפה 
ייסד  הוא  מחודש.  תזמורתי  בעיבוד  קלאסיות 
ירושלים  הסימפונית  בתזמורת  מיוחדת  סדרה 
חזנות  של  תכנית  שילבה  אשר  "זהות",  בשם 

ופרקי שירה יהודיים עם יצירות קלאסיות.
יפה הכשיר חזנים רבים. הוא ממייסדי מכון תל 
אביב לחזנות ומנהלו הראשון, עמד בראש מכון 
בירושלים ולימד ברמת גן. הוא אף הגיש תלמיד 
לבחינת בגרות במקצוע החזנות; הייתה זו הפעם 
זה לתעודת הבגרות.  הוכר מקצוע  בה  הראשונה 
החזנות  על  שונים  במקומות  להרצות  נקרא  הוא 
היהודית  בתפילה  המוזיקלית  ההבנה  ועל  בכלל 

בפרט.
כמנהל  גם  יפה  אלי  מאסטרו  משמש  כיום 
בית הספר לחזנות בפתח תקווה, בו מלמדים גם 

החזנים ישראל רנד, יחזקאל קלאנג ויוסי שוורץ.

על  הוא  הספר  בבית  שם  אני  אותו  נוסף  דגש 
־ייתוח היצירתיות. לגדולי החזנים בדורות הקו

הייתה  רוזנבלט  ויוסל'ה  קוסוביצקי  משה  דמים 
קטעי החז את  הלחינו  הם  משלהם,  ־צצירתיות 

כיום, חזנים רבים מחקים את  נות אותם שרו. 
שם  ספרי  בבית  אני  לכן  דאז,  החזנים  גדולי 

־גגש מיוחד על היצירתיות והחידוש בתחום. יצי
רות נבחרות של תלמידיי זוכות לעלות על במות 
גדולות של הקונצרטים בארץ ובעולם. אתן טיפ 
לחזנים צעירים: אל תנסו לחקות, תהיו יצירתיים.

 הנידחים הכנסת  בתי  עד  אפילו  מגיעות  אלא  יוקרתי,  בחזן  הכנסת שמתהדרים  לבתי 
תורה  שומרי  שאינם  אנשים  ואפילו  תורה  בני  המון  דרך  עוברות  בעולם,  והקטנים 
ומצוות המאזינים ברכבם לפרקי חזנות, לצד תחנות הרדיו החרדיות המקדישות פרק 

שבועי נרחב לעולם התפילה הליטורגי. 
ומי יודע אם לא מדובר בשמורת טבע של ממש המשמרת את נוסח התפילה המדויק 
כשבאתי  אישית,  ובנימה  יהודית.  קהילה  ובכל  השונים  הכנסת  בבתי  אותו  ומפיצה 
לראיין את המאסטרו אלי יפה הגעתי לראיין אותו בחשש שלא אצליח לרדת לעומקם 
לדבר  הקפיד  אלי  אולם  עליי,  שירעיף  המקצועיים  המונחים  את  ולהבין  נושאים  של 

במהלך הריאיון בגובה העיניים תוך שהוא מקפיד להבהיר את עצמו כרב אל תלמידו.



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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משיב
בראיון לוחמני משיל ח"כ מנחם אליעזר מוזס את 
הכפפות, ויורה לכל עבר  על גזירת הגיוס: "גדולי 
ישראל מודאגים מהמצב, ללא 'פיסקת ההתגברות' 
יחשב הדבר כבזיון בית-המשפט"  על חילולי 
השבת: "נמצא את הדרך 'להחזיר' לישראל ביתנו" 
 על מצוקת הדיור: "תכניות כחלון אינן למשתכן 
החרדי, יש להילחם על מענקים לדירות יד-שניה כמו 
השבת והגיוס"  על פרישת ליצמן: "העניקה דחיפה 
עזה לחקיקה"  על חקירות ביטן: "העיתוי מסריח, 
אבל הוא יצליח לשרוד עוד זמן רב"  על יאיר 
לפיד: "מזנק כתוצאה מקמפיין 'מושחתים נמאסתם', 
דת ומדינה לא יעמדו בראש הבוחר החילוני ביום 
הבחירות"  ועל אבי גבאי: "חקיין עלוב של יאיר 
לפיד"  וגם: המסר מהרבי מויז'ניץ זי"ע 

ארי קלמן

מנחם 
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הישראלי,  הפרלמנט  באי  על  חלפו  עמוסים  שבועות 
השעות הרבות בהן בילה יו"ר הקואליציה מול החוקרים 
נתנו את אותותיהם על התנהלות  הקשוחים בלהב 433 
הקואליציה אותה הוא מנהל, בימים מתוקנים, ביד רמה. 
את עיקר הנזק ספג ראש הממשלה, שנאלץ להחריג את 
עצמו מחוק ההמלצות, שגם כך לא עבר עדיין את אישור 
הכנסת. אך גם הנציגות החרדית לא יצאה בזול, 'חוק-

בשל  רב  בקושי  עבר  דרעי  אריה  השר  של  המרכולים' 
התנגדות ישראל ביתנו וכעת עומדים על שולחן הכנסת 
בהם  הקואליציה,  את  לערער  שעשויים  נוספים  חוקים 
חוק הלאום וחוק עונש מוות למחבלים, כל זאת כאשר 
חוק  תיקון  את  במהירות  לסיים  הצורך  מרחף  במקביל 

הגיוס.
בהרכבה  הכנסת  שידעה  מהקשים  שבועות  אחרי 
התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר  של  ללשכתו  נכנסנו  הנוכחי, 
על  לשמוע  ישראל,  מאגודת  מוזס  אליעזר  מנחם  ח"כ 
אנה  ולהבין  היום,  סדר  על  העומדים  הנושאים  מכלול 

מועדות פני הקואליציה בעת הזו.
בשבוע שעבר הלך לעולמו מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל. שתף אותנו במחשבות שחלפו בראשך כששמעת 

על הפטירה?
כשנבחרתי  זה  היה  אתו,  לי  "הסיפור המעניין שהיה 
לכנסת בפעם הראשונה, הגעתי לבני ברק ונכנסתי אליו, 
סיפרתי לו שבילדותי קיבלתי ברכה מהחזון איש, דיברנו 
על הקרבה של אבי לגדולי ישראל ואז אמרתי לו שזכיתי 
'יברך  לי  ואמר  אותי  שבירך  איש  מהחזון  ברכה  לקבל 
ה' וישמרך עם כל הפירושים', ואז הוא הוציא לי איזה 
קונטרס 'ועושה חסד לאלפים' ששם יש הרבה הסברים 

על ברכת כוהנים. 

"אמרתי למרן הרב שטיינמן שהיום אני מבין למה הוא 
התכוון אז, יברכך ה' וישמרך כתוב מן המזיקים, אמרתי 
מן  עזרה  שצריך  הזה  למקום  מגיע  אני  שעכשיו  למרן 
המזיקים. הרב נהנה מאוד. הרבי מויז'ניץ אמר שאומנם 
בחנוכה לא מספידים ובשבת חנוכה בוודאי שלא, אבל 
ההספד הכי גדול על ראש הישיבה זה הצוואה שלו. מי 
שמסתכל על הצוואה רואה במקום גדולתו את הענווה 

שלו".
שעולים  חוקים  יש  'גשמית',  לאקטואליה  נעבור 
למליאת הכנסת בקרוב. מה עמדתכם על חוק הלאום? 
יסוד.  חוק  יהיה  זה  הלאום,  חוק  עם  בעיה  לנו  "יש 
בעבר כבר העברנו את חוק האדם וחירותו ועם השנים 
ולא עלה בדעתנו מלכתחילה  זה חמור  עד כמה  למדנו 
סעיפים  יש  הלאום  בחוק  גם  וכך  בעייתי.  זה  כמה  עד 
שמדינת ישראל היא מקום ההשראה לעם היהודי ואנחנו 
הזה,  לסעיף  יעשו  משפטית  פרשנות  איזה  יודעים  לא 
אולי זה גם יפגע בנו בכותל שצריך להתחשב ב'תרבות' 
של העם היהודי בארה"ב. אנחנו ניפגש עם ביבי ונודיע 
טובי  אישור  את  שנקבל  אחרי  רק  בחוק  שנתמוך  לו 

המשפטנים שלנו שלא ניפגע מזה.
למחבלים.  מוות  עונש  חוק  הוא  שעולה  נוסף  חוק 

האם תתמכו בו?
"בסיעה דנו בעניין וסוכם כי נשאל את הרבנים ואת 
ישראל  גדולי  עלה  כשזה  בעבר  התורה.  גדולי  מועצות 
שבמדינות  סכנה  יש  כי  בחוק  לתמוך  שלא  לנו  הורו 
באירופה או מדינות ערב יעשו את אותו הדבר ליהודים. 
אחרי  השתנה  בעולם  המצב  אולי  כי  שוב  אותם  נשאל 

בחירת טראמפ, ורק לפי דעתם נצביע".

קואליציה בחקירה

מה התחושות עם חקירתו של יו"ר הקואליציה דוד 
ביטן? אתה שלם עם זה?

אם  חודשיים.  כבר  מתרוצצות  שמועות  "תשמע, 
ניצמד למה שאשתו טוענת, הרי שהתיק נסגר כבר לפני 
חמש שנים, לפתע זה צץ שוב? מאיפה בדיוק? אין מי 
שלא הרים גבה על העיתוי. לא רק אני אומר זאת, אני 

שומע את זה גם מחברים באופוזיציה".
זה השפיע על הקואליציה?

"זה בהחלט זעזע את הקואליציה. אין זה סוד שבאחת 
קולות עודפים בלבד  לנו שני  היו  ההצבעות האחרונות 
על פני האופוזיציה. ברגע שהוא מוזמן לחקירה נשארנו 

בקושי עם קול אחד. זה מצב לא פשוט בכלל".
כלומר, לדעתך המשטרה קבעה את מועד החקירה 

בכדי לשבש את עבודת הכנסת?
"הם אומרים שלא. אבל הנראות גרועה. לכולי עלמא 

זה לא היה במקום".
ומה ההשלכות לטווח הארוך על יציבות הקואליציה?

"זה מחזק את הקואליציה ומחשל אותה. פשוט כי אי 
אפשר ללכת לבחירות תחת עננה של חקירות וחשדות, 
ישמרו  וליברמן  כחלון  גם  שני,  ומצד  אחד.  מצד  זה 
רואים  בסקרים  מביטים  כאשר  איתנה.  הקואליציה  את 
שכחלון לא יצא לבחירות כאשר יש לכוכב הזוהר אבי 
גבאי קרוב לעשרים מנדטים, הוא לא ייתן לזה לקרות. 
הוא בא מאותו בית-ספר של גבאי, יחד הם הקימו את 

'כולנו' ואז הוא ערק לו והשתלט על מפלגת 'העבודה'. 
גם ליברמן לא יוותר על כיסאו בשנתיים הקרובות, ודאי 

שלא ייקח הימור של בחירות".
בערוץ 20 דווח שביטן שוקל להתפטר ממשרתו, מה 
תהיה מידת ההשפעה של זה על הקואליציה, שטעימה 
ממצבה השברירי כבר קבלנו השבוע בחוק ההמלצות 

והתנגדות 'ישראל-ביתנו' לחוק המרכולים.
יש  מפלגתית.  מבחינה  כוחני  מאוד  אדם  הוא  "ביטן 
לי שהוא הולך.  נראה  יהיה, לא  ונראה מה  לנו סבלנות 
והפרסומים הוא היה בכנסת. הוא  בשבוע של החקירה 
אדם מחושב מאוד ופעיל, הוא בעניינים, שולט בגובה 

הלהבות, ומנהל את הקואליציה כרגיל.
"אין חשש לעתיד הקואליציה, ודאי שלא חשש מיידי. 
ארוכה,  תקופה  נמשכות  כאלה  שחקירות  להבין  צריך 
חקירות ליברמן ארכו חמש עשרה שנה, וגם אצל אריק 

שרון זה לא נגמר מהר. זה יקח עוד זמן".

אין בודקין מן המזבח 
ולמעלה

כאשר יעקב ליצמן מודיע על התפטרותו, זה אחרי 
התייעצות או עדכון אתכם?

מן  בודקין  'אין  אמר,  הוא  אז  אמר  שהרבי  "ברגע 
אין  מלמעלה  היא  שההוראה  ברגע  ולמעלה'.  המזבח 

פוליטיקאי אחד שחושב לחלוק עליו".
לדעתך האישית, המהלך תועלתי?

"לא אחווה דעה על הוראה של הרבי".
אבל חילולי השבת נמשכים, מה יצא לנו מכל זה?

"צר לי לאכזב אותך, לראשונה הודיעה 'רכבת ישראל' 
שהעבודות  בפירוש  צוין  בשבת,  עבודות  יתבצעו  שלא 
גם  יציאתה.  עם  ותתחדשנה  השבת  בכניסת  תיפסקנה 
המועד  'חול  על  הרכבת  פרסמה  החנוכה  ימי  לקראת 

חנוכה'..."
אז ליצמן יכול לחזור למשרד הבריאות....

"ליצמן לא ישוב לכהן כשר. הוא ישוב רק כסגן שר 
שיש  תזכור  יאושר.  החוק  שתיקון  אחרי  שר,  במעמד 
טובה  הכי  הממשלה  זו  הגיוס,  חוק  תיקון  את  עוד  לנו 

שהייתה לנו".
בוועדת  חבר  לנו  יהיה  שלא  העובדה  עצם  האם 
השרים )החרדים דרשו שלסגן שר יהיה סמכות להיות 
חבר בוועדה אך היןעמ"ש סירב(, יפגע בציבור החרדי? 
לעלות  היה  הראוי  שמן  חושב  ואני  שכן,  ״בהחלט 
וועדה  זה  ישראל,  גדולי  של  לשוולנם  הזו  את השאלה 
לנו  שיש  נכון  ואיך.  יעבור  חוק  איזה  שקובעת  חשובה 
משתתף  אני  בהם  החוקים  על  שדנים  מוקדים  שני  עוד 
כיו״ר הסיעה - ישיבת הנהלת הקואליציה וישיבת הסיעה 
- אבל בוועדת השרים ניתן למנוע חוקים מוקדם יותר״.

למה נזכרו רק עכשיו? מה פתאום התחילו האיומים 
כעת?

שרק  אמרנו  ואז  באלול,  התכנסו  המועצות  "שלוש 

ומצד שני, גם כחלון 
וליברמן ישמרו את 
הקואליציה איתנה. כאשר 
מביטים בסקרים רואים 
שכחלון לא יצא לבחירות 
כאשר יש לכוכב הזוהר 
אבי גבאי קרוב לעשרים 
מנדטים, הוא לא ייתן 
לזה לקרות

ביטן הוא אדם מאוד 
כוחני מבחינה מפלגתית. 
יש לנו סבלנות ונראה 
מה יהיה, לא נראה לי 
שהוא הולך. השבוע הוא 
היה בכנסת. הוא אדם 
מחושב מאוד ופעיל, הוא 
בעניינים, שולט בגובה 
הלהבות, ומנהל את 
הקואליציה כרגיל
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בתחילת חשוון נוכל להתחיל בגלל הפגרה, עד אז אין מה 
לעשות. היו לנו בעיות עם 'הליכוד' שהתנגדו לכמה חוקים 
ליצמן  התפטרות  ספק  ללא  אבל  בעינם,  בעייתיים  שהיו 
העיתוי  הנושא.  כל  לקידום  משמעותית  דחיפה  העניקה 
הנוכחי הוא כי מבחינת סדר הזמנים, לא הייתה אפשרות 

מוקדמת יותר".
אתם חוששים מטענות 'הליכוד' שהשיח הדתי מזניק 

את 'יש עתיד' בסקרים?
עוד  שהבחירות  הנחה  מנקודת  יוצאים  כאשר  "תשמע, 
את  יזכרו  זמן  כמה  ישתנו,  בוודאי  שדברים  הרי  רחוקות 
שזה  מקווה  אני  הרכבת?  סערת  את  או  המרכולים?  חוק 

ישכח מלב, ועולם כמנהגו ינהג".
ואם הבחירות יהיו עוד חצי שנה?

רוצה  אני  אבל  ישראל.  גדולי  את  לנו  יש  זה  "בשביל 
לומר לך שזה לא רק השבת שמעלה את לפיד. הוא מתחזק 
וכלפי  ביבי  על  במתקפה  עמו  הולכת  התקשורת  כל  כי 
החוקים הנחזים כפרסונאליים עבורו, גם קמפיין השחיתות 
שמחזק  מה  וזה  לאווירה,  תורם  נמאסתם'  'מושחתים 

אותו".

לא נפסול את לפיד על אתר

לפיד  עם  'אנחנו  האמירה  על  חותם  עדיין  אתה 
לא נשב'?

"שמעת ממני דבר כזה....? אנחנו נקבל את קווי היסוד 
של ממשלתו, נראה איזה הסכם קואליציוני הוא מכין, ואז 
נביא את כל הנתונים לשולחנם של גדולי ישראל. אם הוא 
לומר  יכול  אני  'הליכוד'  כמו  קואליציוני  הסכם  לנו  יביא 
שלא אשב אתו? גפני יכול לומר שהוא לא ישב בקואליציה 

של לפיד?"
בשום  עמו  ישבו  שלא  שמצהירים  כנסת  חברי  ישנם 

אופן, הם גם לא מחליפים אתו מילה במוצהר.
וחצי  בשנתיים  ביבי  עם  דיברו  שלא  כאלה  זוכר  "אני 
שהלך עם לפיד, אז מה? עשו התרת נדרים? למדתי ממורי 
לנו  אומר  היה  שתמיד  זי"ע  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  ורבי 
'צריכים להיות טוב לכל אחד ולא עם כל אחד', אני טוב 
אותי לשתוק,  ועשרים חברי הכנסת, לא שלחו  לכל מאה 
שלחו אותי להשמיע את קולי, לומר תודה, ולנסות לשכנע 

עד כמה שניתן".
לטעמך, חוסר התקשורת בין ליצמן ללפיד הוא קטנוני?
החלטה  תהיה  אם  שלו,  הדרך  את  לו  יש  אחד  "כל 
משותפת לא לדבר אתו אז אף אחד לא ידבר. אני יודע דבר 
)לפיד( היה שר אוצר הוא סייע בכמה  אחד שכאשר הוא 

דברים שהוצרכתי אליו".
אתה רואה הבדל בין אבי גבאי ליאיר לפיד?

לפיד  יאיר  כמו  בדיוק  היום  גבאי  אבי  את  רואה  "אני 
לפני שנתיים, כאשר הלך לכותל-המערבי, אשתו הפרישה 
השלום  על  לדבר  התחיל  וגם  האלה,  הדברים  וכל  חלה, 
גבאי הוא חקיין לא רע של לפיד. הוא מדבר  ועל הימין. 

ערך  לטענתו  שזה  בשבת  תחבורה-ציבורית  על  בפירוש 
סוציאלי".

ראינו בשבוע שעבר שסיעה בתוך הקואליציה התנגדה 
לחוק המרכולים, סיעת ישראל ביתנו. שר הביטחון אמר 
ש"בעזרת ה' החוק לא יעבור", האם תבליגו להם על זה?
"אני לא נכנס לחשבונות קטנוניים, אבל ראינו בחומרה 
רבה את העניין הזה. חשבתי שלליברמן יש נקודה יהודית. 
תיארתי  לא  אבל  בשבת,  מקדש  שהוא  אמר  עצמו  הוא 
ה'  בעזרת  לומר  ישראל.  בקודשי  ישתלח  שהוא  לעצמי 
יודע  ולא  לפני  שתה  הוא  מה  יודע  לא  שבת?  לחילול 
באיזה מרכול בשבת הוא קנה את השתיה כפי שהוא העיד 
נמצא את הדרך  עוד  אנחנו  קונה בשבת.  על עצמו שהוא 
להחזיר לישראל ביתנו. יש עוד בסיבוב מספיק הצעות חוק 

של ישראל ביתנו שאפשר להתנגד להן".
'ישראל ביתנו' הם כמו 'יש עתיד'?

קולות,  מאגר  אותו  על  לפיד  יאיר  עם  מתחרים  "הם 
אנחנו  יותר מהשני. אבל  לכך שכל אחד מקצין  זה מביא 
מסתדרים איתם מצוין, כמו בחוק הגיוס שבפועל הוא הלך 
איתנו יד ביד במאת האחוזים למרות ההצהרות הקולניות 
מלפני כן. אולי זה בגלל שעמוק בפנים הוא נשמה יהודית, 
לו תפילין,  הרבי מריבניץ' היה הסנדק שלו בברית, הניח 

והוא נוסע תמיד לקברו במאנסי".

'מחיר למשתכן' 
הוא בלוף

השבוע  אמר  הדיור  מטה  ראש 
שתוך שנתיים סגרו 60,000 עיסקאות 
כמי  למשתכן',  'מחיר  של  במסגרת 
מאוד.  מקרוב  הנושא  את  שמכיר 

כמה חרדים זכו במכרזים הללו?
"אני בהחלט מכיר את זה וזה בלוף 
אחד גדול, לחרדים זה לא נותן שום 
אני מסביר  כי  דבר, ממש שום דבר. 
וחוזר ואומר שאין שום חרדי שיוציא 
מיליון שקל ל'מחיר למשתכן' כאשר 

הוא אינו יודע מי יהיה השכן שלו.
"אספר לך סיפור, ביום שישי הזה 
ברמת  בדירה  שזכה  אברך  אלי  בא 
שלמה במיליון ורבע שקל, כל הבניין 
בחוזה  טוב,  תשמע  אבל  חילוניים. 

אני מקווה שכן יהיו 
תוצאות. אני קיבלתי 
הוראות מפורשות 
מגדולי ישראל שזה 
ה'עשה טוב' שלנו, 
אחרי שהתעסקנו 
ב'סור מרע' - הטיפול 
בחוקי השבת ובחוק 
הגיוס, עכשיו צריך 
לעלות את הנושא 
של הדיור על ראש 
שמחתנו

מה שאני מבקש ממשרד 
האוצר זה שהוא ייתן לי מענק 
עבור רוכשי דירה יד-שניה, 
אני אומר לאוצר תן לי מאה 
מיליון שקל כדי שנוכל לתת 
לאברכים לקנות דירות בחיפה 
בטבריה ובצפת. אני אומנם לא 
שר ולא סגן שר, אבל אני הולך 
להילחם על זה
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נכתב שאת המפתח הוא יקבל רק בעוד 4 שנים, וגם אז למשך 
חמש שנים אסור לו למכור את הדירה, ובכל התקופה הזו הוא 

עוד משלם שכר דירה של 5,000 ₪".
אז אתה בעצם אומר שכל ה'מחיר למשתכן' זה בלוף אחד 

גדול?
החילוני  לציבור  בניגוד  גדול.  בלוף  זה  שלנו  לציבור  "נכון, 
גם לא מתחתן עד שהוא  והוא  יגור,  לו איפה הוא  שלא אכפת 
כבר  הזה  בגיל  אצלנו   ,30 גיל  זה  שם  והממוצע  דירה,  רואה 
ובית  קהילה  צריך  ואתה  ילדים.  שישה   – חמישה  עם  בית  יש 
כנסת, ואתה משלם שכירות ובמקביל גם משכנתא לדירה הזאת 
לא  'מחיר  החרדי  לציבור  עיניים  אחיזת  זו  ונבנית.  שהולכת 

למשתכן החרדי'".  
אצלך הנושא מגיע באמת מדם ליבך, אין פעם שאתה עולה 

לדוכן הכנסת ולא מדבר על נושא הדיור.
"כשנכנסתי לכנסת בחודש הראשון לכהונתי הקמתי שדולה 
השתתפו  כזו,  שדולה  שהקמתי  עלי  נפל  מה  הבינו  לא  לדיור, 
החל בח"כ דב חנין )הרשימה המשותפת( השמאלני, ועד מיכאל 
פתח  טיבי  אחמד  ואז  שבימין.  הימין  יהודית(  )עוצמה  ארי  בן 

אותו דבר לערבים.
ואמר  הדיור  על  שנים  שבע  לפני  בכנסת  דיבר  סער  "גדעון 
שהראשון שזיהה את המשבר הרציני זה הרב מוזס. אני לא יכול 
יהיה?  זה  מתי  'שפיר',  את  לך  מוכרים  הזה,  את השקר  לסבול 

עוד חמש שש שנים? בינתיים גרים במצב ללא מצב, זה נורא".
מנפנפים  הם  אשר  יעקב  ואת  ש"ס  את  שואלים  כאשר 

ב'שפיר' כהישג..
יזכו ב'מחיר למשתכן'? באלעד רק חרדים  "ושם רק חרדים 
יזכו ב'מחיר למשתכן'? בראש העין היה לנו ראש עיר מ'אגודת 
ישראל', הרב זאב מלמד, המקום היחיד מלבד בני-ברק שבראשו 
'אגודת ישראל' היה בראש העין, שם יש הכי הרבה  עמד איש 
בתי כנסת פר ראש. כעת בונים שם שבע שכונות, 15,000 יחידות 
דיור, ואין שום דבר לחרדים. לא סוכה, לא מטבח כשר, ואפילו 
לא מקווה. ואז אומרים לחרדים להתמודד בראש העין. מה זה 

הבלוף הזה?
אתם  'מה  מצדי:  מתקפה  לאחר  לי  השיב  שם,  העיר  "ראש 
מתלוננים, אתם מקבלים באלעד 13,500 יחידות דיור'. השבתי 
בראש  אצלכם  להתמודד  יוכלו  שלך  החילונים  'החבר'ה  לו: 
העין, אבל אני לא יכול להתמודד, כי בראש העין אני לא יכול 
לעלות לקומה 35 בשבת'. אני לא מבין על מי הם מנסים לעבוד".

אז על מה אתה מניח את האצבע: 'נכשלנו'?
"אני מקווה שכן יהיו תוצאות. אני קיבלתי הוראות מפורשות 
מגדולי ישראל שזה ה'עשה טוב' שלנו, אחרי שהתעסקנו ב'סור 
מרע' - הטיפול בחוקי השבת ובחוק הגיוס, עכשיו צריך לעלות 

את הנושא של הדיור על ראש שמחתנו". 
הצפי הוא למאבק דיור זהה למאבקי השבת והגיוס?

"זה מה שצריך להיות. נכנסתי לרוב גדולי ישראל עם התוכנית 
שלי. כבר החתמתי הצעת חוק והיא צפויה לעלות בקרוב לדיון 
בוועדת השרים, על הצעת החוק חתומים כל חברי הכנסת של 

יהדות התורה וש"ס.

"הצעת החוק מדברת על מי שרוכש דירה יד שניה, שזה סדר 
גודל של 600,000 ₪, והבעיה שהבנק לא נותן על זה הלוואה 
בגלל שזה לא שווה ואין על מה לשכן את ההלוואה, מה שהם 
לא מבינים זה שאם יתנו להם כסף אז ישפצו את המקום וזה כן 

יהיה שווה.
"מה שאני מבקש ממשרד האוצר זה שהוא ייתן לי מענק עבור 
רוכשי דירה יד-שניה, אני אומר לאוצר תן לי מאה מיליון שקל 
כדי שנוכל לתת לאברכים לקנות דירות בחיפה בטבריה ובצפת. 
אני אומנם לא שר ולא סגן שר, אבל אני הולך להילחם על זה, 
גם לי יש כוח פוליטי. יש הסכם קואליציוני שהבטיח לי דיור, זה 

מופיע עוד בהסכמים מלפני שמונה שנים".
איך זה שאנחנו לא שומעים את הזעקה הזו מראשי הסיעות 

גפני, ליצמן, פרוש?
"הם עסוקים, כל אחד עסוק בנושא שלו, אני לקחתי את הדיור 

כעניין שלי".
לא אכפת להם שמפירים הסכם קואליציוני?

"הם עסוקים בנושאי גיוס ושבת. בעזרת ה' נראה פירות".

גדולי ישראל מודאגים 
מחוק הגיוס

אם הזכרת גיוס, איפה באמת זה תקוע? 
"זה תקוע בנוסחאות".

אתה חושב שצריך פיסקת התגברות?
"אני חושב שכן. אם כי אסייג שגורמים משפטיים 
הפיסקה  את  גם  לפסול  יכול  כעת שבג"צ  לנו  אמרו 
הזו. ברגע ששמענו את דורית בייניש אומרת להחזיר 
את חוק הגיוס במגמה אחרת ממה שהיה עד עכשיו, 
היינו  אז  בבית המשפט,  זלזול  זה  מהותי  שינוי  בלי 

בטוחים שזה יהיה מסובך".
מדוע לא רואים התקדמות בעניין?

כל  יושבים  בדבר  הנוגעים  ישנים,  לא  דאגה  "אל 
הזמן. כל החברים הטובים יושבים שם".

המוקש הוא פסקת התגברות?
דבר  אותו  יהיה  לא  צריך שזה  ניסוחים.  עוד  "יש 

כמו שהבג"ץ פסל".
לאן אפשר להזיז את החוק. אנחנו הרי זוכרים את 

הדיונים המרתונים, ואחרי שמתחו את החבל הגיעו למקסימום 

שאפשר, אז לאן ייקחו את החוק כעת?
"הגיעו למקסימום שבמקסימום, זה לא יהיה קל, הביאו לנו 

שנה אבל זה ייקח הרבה יותר זמן".
אתה קיבלת הוראות מהרב'ה שלך לקראת תיקון חוק הגיוס? 
"לא לא לא. זה יבוא בפני מועצות גדולי התורה ברגע שיהיה 

נוסח".
אתה אישית קיבלת הוראות ספציפיות?

אני כבר  דיברו על הגיוס,  "כל הרבנים שעליתי אליהם בחג 
אוהב  לא  אני  אבל  ישראל  גדולי  אצל  מסתובב  שנה  חמישים 
פרסמתי  ולא  בחודש תשרי  לכולם  נכנסתי  בחוץ.  זה  על  לדבר 
אצל  תמונות  לפרסם  זול  דבר  שזה  חושב  אני  הזה,  הדבר  את 
לפרסם,  אפשר  אז  הביטחון  שר  אצל  מבקר  אני  כאשר  רבנים. 
אבל אצל הרבי אני השליח שלו 'שלוחו של אדם כמותו'. זה דבר 
מאוד זול. בכל אופן אני יכול לומר לך שכולם מודעים ובעיקר 

מודאגים".
ידוע שהאדמו"ר שלך קיצוני בעניין הגיוס. האם יהיו לכך 

השלכות בחוק?
"מה שהוא יורה לי אני אעשה. אפילו אם יאמר על ימין שהוא 

שמאל ועל שמאל שהוא על ימין".

כל הרבנים שעליתי אליהם בחג דיברו על הגיוס, אני 
כבר חמישים שנה מסתובב אצל גדולי ישראל אבל 
אני לא אוהב לדבר על זה בחוץ. נכנסתי לכולם בחודש 
תשרי ולא פרסמתי את הדבר הזה, אני חושב שזה דבר 
זול לפרסם תמונות אצל רבנים. כאשר אני מבקר אצל 
שר הביטחון אז אפשר לפרסם, אבל אצל הרבי אני 
השליח שלו 'שלוחו של אדם כמותו'. זה דבר מאוד זול. 
בכל אופן אני יכול לומר לך שכולם מודעים ובעיקר 
מודאגים

נכנסתי לרוב גדולי ישראל עם התוכנית שלי. כבר החתמתי הצעת חוק והיא צפויה לעלות בקרוב 
לדיון בוועדת השרים, על הצעת החוק חתומים כל חברי הכנסת של יהדות התורה וש"ס "הצעת 
החוק מדברת על מי שרוכש דירה יד שניה, שזה סדר גודל של 600,000 ₪, והבעיה שהבנק לא נותן 
על זה הלוואה בגלל שזה לא שווה ואין על מה לשכן את ההלוואה, מה שהם לא מבינים זה שאם יתנו 

להם כסף אז ישפצו את המקום וזה כן יהיה שווה"



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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כובש
ומשחרר
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נשיא כובש של  הכרזתו  לפני  בדיוק  שנים   100
יש כבירת  ירושלים  על  טראמפ  ־ררה"ב 

ראל, שוחררה העיר משלטון של מאות שנים 
היטשטש  שמעט  בפרק  העות'מאניים  תחת 
בהיסטוריה  כיבוש העיר הושלם לאחר קרב 
  אלנבי  אדמונד  הגנרל  של  בניצוחו  מתיש, 

־ררוך ברגמן חזר לקרב הגורלי ששינה את ירו
שלים לבלי הכר והניח את התשתיות למציאות 

הנוכחית של העיר  בימים ההם - בזמן הזה

ברוך ברגמן
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דמונד אלנבי. לרבים מכם השם הזה מזכיר שם של 
רחוב בעיר כזאת או אחרת, אך אלנבי היה מכובשי 
יומרני  מונח  הוא  העיר  כובש  אולי  ירושלים.  העיר 
היה משחרר  נאמר שאלנבי  אם  נגזים  לא  אך  מידי, 
העיר ירושלים, מידי השלטון העות'מאני. הפרק הזה בהיסטוריה, 
לפני  בפרוטרוט, התרחש  מוכר  ולא  נחבא  שלמען האמת מעט 

בדיוק 100 שנים. אך בל נקדים את המאוחר. 
 – בפאתיה  דיוק  ליתר  או   – ישראל  בארץ   .1917 אפריל 
העותמאנים  נגד  הבריטים  מדם.  עקובה  מלחמה  מתרחשת 
ששלטו בארץ מאות שנים. לקראת סוף החודש, מתנהל קרב על 
העיר עזה. הבריטים יוצאים למתקפה שנייה על העיר ורושמים 
הפסד צורב עם אבדות רבות מצדם. מי שאחראי על הכישלונות - 
הגנרל ארצ'יבלד מארי – מודח באופן מיידי מהצבא ומי שמונה 
יותר  מאוחר  שחודשים  אלנבי,  אדמונד  הגנרל  הוא  במקומו, 

יעשה היסטוריה. 
משימתו של אלנבי כפי שהוגדרה על ידי ראש ממשלת אנגליה, 

הייתה לכבוש את  ג'ורג'  לויד 
כחצי  של  זמן  בפרק  ירושלים 
חודשים  שלושה  בלבד.  שנה 
להציג  הצליח  ואלנבי  חלפו, 
משמעותיות:  הצלחות  שני 
על  הטורקי  החזית  קו  פריצת 
ידי כיבוש באר-שבע, וכיבוש 
ומורל  שיא  אנרגיית  עם  עזה. 
הבריטי  הצבא  חיילי  גבוה, 
ממשיכים להתקדם מתוך סיני 
אל ארץ ישראל, כאשר המטרה 

היא כמובן העיר ירושלים. 
להימנע  שרצה  אלנבי, 
מלחימה בתוך ירושלים, תכנן 
להקיף את העיר מכל הכיוונים 
של  לנסיגה  להביא  ובכך 
לשם  מהעיר.  העות'מאניים 
התפצל  הבריטי  הצבא  כך 
התקדם  אחד  ראש  לשניים: 
בדרכו  הירקון  נחל  לכיוון 
לדחיפת הצבא הטורקי צפונה 
מזרחה  המשיך  אחר  וחלק 
נעה  במקביל,  יהודה.  להרי 
שבע  מבאר  ה-53  הדיוויזיה 
לכיוון  חברון  דרך  צפונה 

בית לחם במטרה לסגור על ירושלים 
מדרום.

מזרחה  התקדמו  הבריטים  הכוחות 
שתי  דיוויזיות:  ארבע  של  בכוח 
וה- ה-52  )הדיוויזיה  חי"ר  דיוויזיות 

75(, ושתי דיוויזיות רכובות )היומינרי 
האוסטרלית(.  הרכובה  והדיוויזיה 
את  תקפה  האוסטרלית  הדיוויזיה 
אזור אמאוס ניקופוליס, שם ישב כוח 
מן  לסגת  נאלצה  אולם  עות'מאני, 
התברר  בדיעבד  הקרב.  בתום  האזור 
כי העות'מאניים נסוגו מהאזור לאחר 
הדיוויזיה  התקדמה  וכאשר  ההתקפה 

ה-75 לאזור היא מצאה אותו ריק.
הדיוויזיות  החלו  בנובמבר  ב-19 
הדיוויזיה  מזרחה.  לנוע  הבריטיות 

ה-75 החלה להתקדם על הדרך הראשית יפו-ירושלים )פחות או 
יותר בתוואי של כביש 1 של ימינו(. מצפון להם החלה הדיוויזיה 
דיוויזיית  נעה  ל-52  ומצפון  לירושלים,  לוד  מכיוון  לנוע  ה-52 
היומינרי בדרך מעלה בית חורון )בתוואי הקרוב לכביש 443 של 
ימינו(, במטרה לתפוס את הדרך מירושלים צפונה לשכם ולנתק 

את ירושלים מצפון.
דיוויזיה 75 החלה בתנועה מאזור לטרון, הגיעה אל באב אל-

ואד )שער הגיא( והמשיכה במעלה הדרך התלולה והמפותלת. 

והבריטים  קטנים  עות'מאניים  כוחות  ישבו  הרכסים  בראשי 
נאלצו להילחם בהם במהלך ההתקדמות. החושך שירד מוקדם 
ללילה.  לעצור  הכוחות  את  הכריח  בערב(   5 השעה  )בסביבות 
קילומטרים  כ-16  הדיוויזיה  התקדמה  הראשון  היום  במהלך 
כשהם  ימינו(,  של  שורש  )ליד  סאריס  הכפר  קרבת  אל  והגיעה 

נתונים תחת אש צלפים עות'מאנית. 

קשיים ואבדות
עזים  גשמים  החלו  החורף,  אמצע  של  הלילה  באותו 
החיילים  עבור  הלחימה  את  שהפך  מה  צנחו,  והטמפרטורות 
אפשרית.  לבלתי  חורף,  בבגדי  מצוידים  היו  שלא  הבריטים 
לפי עדויות שהשתמרו עד היום, עולה כי החיילים סבלו קשות 
מהגשם ומהקור בהרי ירושלים: האדמה הפכה לבוצית והקשתה 
הגשם  הבריטית.  והארטילריה  הרכבים  תנועת  את  יותר  עוד 

והקור ליוו את הכוחות גם בימים הבאים.
שתי הדיוויזיות האחרות שנעו מצפון לדיוויזיה ה-75 נתקלו 
בקשיים רבים אף יותר. מפקדי הצבא הבריטי השתמשו במפת 
סומנו  בה   ,1880 משנת  ישראל(  ארץ  לחקר  )הקרן   PEF-ה
אותן  חשבו  הבריטים  והמפקדים  רומיות",  כ"דרכים  הדרכים 
לדרכים טובות. בפועל התגלו הדרכים כלא יותר משבילי עיזים 
רכובים.  כוחות  למעבר  אפשריים  בלתי  כמעט  היו  אשר  צרים, 
המסולעים  וההרים  הגבעות  במעלה  התקשו  והגמלים  הסוסים 

מאחור  להישאר  נאלצו  הבריטים  התותחים  גם  האזור.  של 
במרבית  ארטילריה  ללא  להסתדר  נאלצו  הבריטיות  והיחידות 

הקרבות באזור ירושלים.
הדיוויזיה ה-52 הגיעה עד אזור ַקְרַית אְל-ִעַנּב )אבו גוש( שם 
ה-75  הדיוויזיה  של  כוחות  עות'מאנית.  התנגדות  עקב  נעצרה 
הצליחו לבסוף לכבוש את הכפר סאריס ב-20 בנובמבר ובאותו 
שהם  תוך  אְל-ִעַנּב  בַקְרַית  ההתנגדות  את  לחסל  הצליחו  הערב 

מנצלים את תנאי הערפל ששררו לפנות ערב.
עור  בית  אל  והגיעה  באיטיות  התקדמה  היומינרי  דיוויזיית 
אל-פוקא ב-21 בנובמבר. מיד לאחריו נתקלו בכוח של כ-3,000 
עם  יחד  זייתון  שייח'  רכס  על  ישבו  אשר  עות'מאניים  חיילים 
מספר סוללות ארטילריה. כוחות הדיוויזיה הצליחו לכבוש את 
הרכס אולם נאלצו לסגת זמן קצר לאחר מכן. הכוח העות'מאני 
הוחלט  שוטף  גשם  תחת  קשים  קרבות  ולאחר  לתגבורת  זכה 

להסיג את הדיוויזיה חזרה אל בית עור אל-פוקא.
לכיוון  ה-75  הדיוויזיה  פנתה  אל-ענב  קרית  כיבוש  לאחר 
כשהגיעה  צפון-מזרח. 
באש  נתקלו  לבידו 
עות'מאני  מכוח  חזקה 
רכס  על  שישב  גדול 
באותו  סמואל.  נבי 
בנובמבר(   21( הערב 
של  חטיבה  הצליחה 
את  לכבוש  הדיוויזיה 
הבריטים  סמואל.  נבי 
את  להמשיך  ניסו 
המתקפה ביום למחרת 

אולם נאלצו לעצור. 
הבריטים  הכוחות 
רצופה  בתנועה  היו 
)מאז  כחודש  במשך 
שבע(  באר  כיבוש 
גבול  לקצה  והגיעו 
הדיוויזיות  יכולתם. 
ספגו  הבריטיות 
נפגעים  כ-2,000 
באזור  בקרבות 
ויחד  ירושלים, 
קווי  התארכות  עם 
תנאי  האספקה, 
השטח הקשים, הגשם 
נאלץ  בארטילריה,  ומחסור 
את  לעצור  הבריטי  הפיקוד 

ההתקדמות ולהתארגן.
החליט  זה,  בשלב 
שלושת  את  להחליף  אלנבי 
הדיוויזיות התשושות בכוחות 
רעננים יותר מהקורפוס ה-20. 
הדיוויזיות של הקורפוס ה-20 
יחסית  שקטים  לימים  זכו 
לנוח  והספיקו  החוף  במישור 
ה-60  הדיוויזיה  ולהתארגן. 
הלונדונית החליפה את כוחות 
הדיוויזיות ה-52 וה-75 בחזית 
ב-28 בנובמבר. שתי דיוויזיות 
לטרון.  לאזור  הגיעו  נוספות 
הנדסה  כוחות  במקביל, 
נשלחו לאזור כדי לשפר את הדרכים, כדי שאפשר יהיה להעלות 

אספקה וארטילריה לכוחות הבריטים בהרים.
הגרמני  הצבא  כרמטכ"ל  שכיהן  )מי  פאלקנהיין  פון  אריך 
הכוחות  על  פיקד  ובהמשך  הראשונה,  העולם  ממלחמת  בחלק 
נקודת  את  זיהו  העות'מאני  והפיקוד  בארץ(  העותומאניים 
התורפה אצל הכוחות הבריטים וניסו לנצל זאת כדי לדחוק את 

הבריטים לאחור בסדרה של מתקפות נגד. 
ב-27 בנובמבר תקפה הדיוויזיה ה-16 העות'מאנית את הכוחות 

א

לאחר ה-1 בדצמבר הסתיימו כמעט כל הקרבות באזור 
ירושלים. המתקפות העות'מאניות נכשלו ועלו במחיר 
סיים  אלנבי  לעות'מאניים.  ושבויים  הרוגים  של  כבד 
בהתקדמות  להמשיך  מוכן  והיה  כוחותיו  את  להחליף 
אל ירושלים. בינתיים, התקדמה הדיוויזיה ה-53 מדרום 
והגיעה ב-7 בדצמבר לבריכות שלמה, מדרום לבית לחם. 
ביום למחרת תקפה הדיוויזיה את בית לחם אולם מצאו 

אותה ריקה לאחר שהעות'מאניים עזבו אותה.

פלוגה בריטית בדרכה לכבוש את ירושלים



39 ד' בטבת תשע"ח 22/12/17

)בני  וילהלמה  באזור  הבריטים 
טריף  דיר  ימינו(,  של  עטרות 
)בית  נבאלא  ובית  עריף(  )בית 
נהדפה,  ההתקפה  נחמיה(. 
למחרת  בלילה  חודשה  אולם 
חיילים  כ-150  שוב.  ונהדפה 
עות'מאניים נפלו בשבי. כמעט 
שילת(  )מושב  שילתא  באזור  גם  העות'מאניים  תקפו  במקביל 
ואף הצליחו להדוף את הבריטים משילתא, אולם כוחות בריטים 

נוספים נשלחו לאזור והשטח נכבש מחדש.
התקפה נוספת נערכה מול דיוויזיית היומינרי שישבה בשטח 
נדחקה  ובית עור אל-פוקא. הדיוויזיה  זייתון  נשלט באזור רכס 
לאחור מול כוח עות'מאני גדול בהרבה. כוחות נוספים שנשלחו 
בנבי  המתקפה.  את  ולעצור  הקו  את  לייצב  הצליחו  לעזרה 
עד  הבריטים  הכוחות  את  לתקוף  העות'מאנים  המשיכו  סמואל 
ה-1 בדצמבר, אולם ספגו אבדות קשות מבלי שהצליחו לכבוש 

מחדש את הרכס.
באותה  דצמבר  בחודש  ספק  ללא  אירעה  המפנה  נקודת 
שנה, בדיוק לפני 100 שנה. בלילה הראשון של דצמבר, נערכו 
מתקפות נוספות של הצבא הבריטי באזור שנחשב היום לצומת 
שילת. מעל 100 חיילים עות'מאניים נהרגו במתקפות אלו, 176 
נשבו וגדוד שלם נמחק. היה זה קרב מכריע שכן לו היו מצליחים 
העות'מאניים לפרוץ את הקו הבריטי באזור היו יכולים להשתלט 

על הדרך הראשית לירושלים ולאגף את הכוח הבריטי.
באזור  הקרבות  כל  כמעט  הסתיימו  בדצמבר  ה-1  לאחר 
ירושלים. המתקפות העות'מאניות נכשלו ועלו במחיר כבד של 
הרוגים ושבויים לעות'מאניים. אלנבי סיים להחליף את כוחותיו 
והיה מוכן להמשיך בהתקדמות אל ירושלים. בינתיים, התקדמה 
לבריכות שלמה,  בדצמבר  ב-7  והגיעה  מדרום  ה-53  הדיוויזיה 
מדרום לבית לחם. ביום למחרת תקפה הדיוויזיה את בית לחם 

אולם מצאו אותה ריקה לאחר שהעות'מאניים עזבו אותה.

כניעה פומבית
הניצחון הבריטי הרשמי, בא כמה ימים לאחר שורת תבוסות 
של הצד העותומאני, בדמות טקס כניעה של ראשי העיר ירושלים 
זה במוצאי שבת, כאשר  היה  חוסיין אפנדי.  - בהם ראש העיר 
מושל ירושלים, עיזת ביי שמו, זימן את ראשי השלטון הטורקי 
הכניעה  כתב  את  להפקיד  הוחלט  שנערך  ובדיון  העיר  ונכבדי 

לעיר. 
כתב הכניעה מנה את הסבל הרב שנגרם לעיר בעקבות המצור 
גם הרצון למנוע את  וההפצצות הבריטיות כסיבה לכניעה כמו 
התקווה  את  גם  כלל  הכניעה  כתב  הקדושים.  המקומות  הרס 

שהבריטים ישכילו לשמור על המקומות 
העות'מאניים  שעשו  "כפי  הקדושים 
כמו  בעיר".  שלטונם  שנות   400 במשך 
כן ניתנה לראש העיר כרכרה, נהג וליווי 
של מפקד המשטרה לטובת מסירת כתב 

הכניעה.
כוחות  כלל  נסוגו  הבאות  בשעות 
יריחו.  לכיוון  הצבא העות'מאני מהעיר 
מתואר  הניצחון  ליל  שלאחר  והבוקר 
של  כיום  מהתקופה  רבים  ביומנים 
אושר וחג, לאור שנות הסבל מהשלטון 
הכלכלי  והמשבר  המושחת  הטורקי 
שלוש  במהלך  העיר  את  שפקד  החמור 
שנות המלחמה. עם זאת מתואר בוקר זה 
גם כיום של ביזה גדולה, ביזה שנפסקה 
הבריטי  החייל  נכנס  כאשר  באחת 

הראשון לעיר.
אפנדי,  חוסיין  הערבי  העיר  ראש 
של  משלחת  אסף  לבריטים,  שנכנס 
המושבה  דרך  עבר  העיר,  מכובדי 
האמריקאית שם הצטרף אליו הצלם הול 
דגל  עבורו  אולתר  וכן  לארסון,  לארס 
פנתה  והמשלחת  לכניעה,  כסמל  לבן 
הכוחות  פני  את  לקבל  מערב  לכיוון 

הבריטיים הכובשים. 
הגבעה  על  באדר,  שייח  לכפר  סמוך 
אלנבי,  כיכר  היום  שוכנת  שעליה 
בשכונת רוממה, פגשה המשלחת בשעה 

הבריטיים  בחיילים  בבוקר   5
ידי  על  שנשלחו  הראשונים 
מפקדם לקנות ביצים באחד מכפרי 
בהמשך  לאיבוד.  והלכו  הסביבה 
הדרך פגשה המשלחת בשני סמלי 
סיור שסירבו לקבל את הכניעה אך 

הסכימו להצטלם. 
על  הטבחים  הודיעו  בינתיים 
גנרל  בריגדיר  למפקדם  המשלחת 
ווטסון. ווטסון נאות לקבל את כתב 
הכניעה, אך כאשר מפקדו מייג'ור 
הוא  כך  על  שמע  שיי  ג'ון  גנרל 
ודרש  יד  במחי  הכניעה  את  ביטל 
כניעה  טקס  נערך  וכך  חדש,  טקס 
שלישי בפניו, שגם הוא בוטל על 
בדלקת  שחלה  אפנדי,  אלנבי.  ידי 
וברוח,  ריאות עקב העמידה בקור 
מהטקס  להיעדר  נאלץ 

החולים  בבית  קצר  בטקס  כיבדו  אלנבי  אך  הרביעי, 
שערי צדק בו אושפז. משם המשיך אלנבי בבוקר ה-11 
בדצמבר לשער יפו, שם קיים את טקס הכניעה הרביעי 

והאחרון. כעבור ימים אחדים, אפנדי נפטר מהדלקת.
אלנבי לא הסתפק בכך וערך גם טקס כניסה רשמי לעיר 
אלנבי  הכניעה.  לאחר  ימים  ארבעה  זה  היה  ירושלים. 

נכנסו  וקציניו  והוא  לירושלים,  שנכנס  לפני  מסוסו  לרדת  בחר 
לעיר ברגל דרך שער יפו - מתוך כבוד לעיר הקדושה ליהדות, 
"נכנסתי  הרשמי:  בדו"ח  ציין  מכן  לאחר  ולאסלאם.  לנצרות 
לעיר רשמית ב-11 בדצמבר בצהרי היום, עם כמה מאנשי הסגל 
ראשי  האיטלקית,  והדיוויזיה  הצרפתית  הדיוויזיה  מפקדי  שלי, 
איטליה  צרפת,  של  הצבאיים  והנספחים  הפוליטית,  המשלחת 
ואמריקה. התהלוכה הייתה רגלית בלבד, ובשער יפו התקבלתי 

ימים  כמה  בא  הרשמי,  הבריטי  הניצחון 
לאחר שורת תבוסות של הצד העותומאני, 
בדמות טקס כניעה של ראשי העיר ירושלים 
זה  היה  אפנדי.  חוסיין  העיר  ראש  בהם   -
במוצאי שבת, כאשר מושל ירושלים, עיזת 
הטורקי  השלטון  ראשי  את  זימן  שמו,  ביי 
ונכבדי העיר ובדיון שנערך הוחלט להפקיד 

את כתב הכניעה לעיר. 

למפקדם  המשלחת  על  הטבחים  הודיעו  בינתיים 
בריגדיר גנרל ווטסון. ווטסון נאות לקבל את כתב 
הכניעה, אך כאשר מפקדו מייג'ור גנרל ג'ון שיי שמע 
על כך הוא ביטל את הכניעה במחי יד ודרש טקס 
חדש, וכך נערך טקס כניעה שלישי בפניו, שגם הוא 
בוטל על ידי אלנבי. אפנדי, שחלה בדלקת ריאות 
עקב העמידה בקור וברוח, נאלץ להיעדר מהטקס 
הרביעי, אך אלנבי כיבדו בטקס קצר בבית החולים 

שערי צדק בו אושפז. 

כניסת הגנרל אלנבי בשערי ירושלים

טקס הכניעה הלא רשמי של ראש עיריית ירושלים

כניסת אלנבי בשערי ירושלים
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העות'מאני  לשלטון  העות'מאנית  החומה 
על  ישראל,  בארץ  כלשהי  מורשת  נותרה  לא 
אף העובדה כי שלט במקום מאות שנים. אך 
משמעותי  שריד  נותר  ירושלים,  העיר  בלב 
העתיקה.  העיר  חומת  השלטון:  מימי  ביותר 
רבים חושבים כי חומה זאת נבנתה בימי בית 
ראשון או שני, אך טעות בידם. החומה נבנתה 
בראשית המאה ה-16, לאחר עלייתו לשלטון 

של הסולטאן סולימאן הראשון. 
השלטונות העות'מאניים שהחליטו להקיף 
המניע  את  הסבירו  לא  בחומה,  ירושלים  את 
דתי  היה  שהוא  ייתכן  זה.  מאחורי  שעמד 
וייתכן  הקודש,  עיר  את  לפאר  וביקשו  מאחר 
שהסיבה הייתה ביטחונית - להגן עליה מפני 
מהערכה  כלכלי  שיקול  היה  ואולי  שודדים, 
לירושלים,  תושבים  תמשוך  חומה  שבניית 

ובכך ישתפר מצבה המסחרי והדמוגרפי.
לארבעה  מגיע  העות'מאנית  החומה  אורך 
מרובע  על  סוגרת  והיא  קילומטרים  וחצי 
ששטחו כקילומטר רבוע אחד )העיר העתיקה 
של ימינו(. גובהה הוא כ-10 מטרים, ועובייה 
הוא כ-2 וחצי מטרים בממוצע. החומה נבנתה 
במהירות בין השנים 1538 ו-1542, תוך ניצול 
ושימוש משני באבנים  תוואי חומות קדומות 
מקצוע  אנשי  ובהם  פועלים,  אלפי  מקומיות. 
מחלב  מקהיר,  שהובאו  מומחים  בנאים  כמו 
ומאיסטנבול, עמלו על הקמתה, תחת פיקוחו 
עות'מאני  פקיד  אלנקאש,  צ'לבי  מוחמד  של 
המסים  גביית  על  אחראי  היה  שאף  רם-דרג, 

לצורך הבנייה.
זהותם של האדריכלים שתכננו את החומה 
את  מזהה  אורבנית  אגדה  אך  ידועה,  אינה 
מקום מנוחתם עם קברי המהנדסים בשער יפו. 
להורג  הוצאו  האדריכלים  שני  זו,  אגדה  לפי 
הר  לכלול בתוואי החומות את  כיוון ששכחו 
גרסה  לפי  האסטרטגי.  המיקום  בעל  ציון, 
אחרת, הומתו השניים כדי לוודא שאף שליט 
לבניית  שירותיהם  את  לשכור  יוכל  לא  אחר 

חומה מפוארת כמו זו.
שמונה פתחים נפתחו בחומה העות'מאנית. 
ותשליבי  בעיטורים  מקושטים  שעריהם  רוב 
אבן, שחלקם נשדדו ממבנים קדומים סמוכים. 
ציון  שער  של  חזיתו  מעוטרת  למשל,  כך 
בכותרות עמודים צלבניות, ומשני צדיו חרכי 
כנסייה;  חלונות  למעשה  מסוגננים, שהם  ירי 
שער האריות קושט בצמד ברדלסים, שעיטרו 
הממלוכי  השליט  של  מבנה  כן  לפני  כנראה 
גם  ייתכן  סמלו;  היה  הברדלס  אשר  בייברס, 
שהקשת הפנימית בשער יפו נלקחה מכנסייה 

צלבנית. 

אנגליה,  את  המייצגים  השומרים  בידי 
סקוטלנד, אירלנד, וויילס, אוסטרליה, ניו 
זילנד, הודו, צרפת ואיטליה. האוכלוסייה 

קיבלה את פני יפה..."
הדבר המתבקש ראשית כל היה הכרזה 
היה.  וכך  בישראל.  הבריטי  השלטון  על 
לאחר  צבאי  משטר  על  הכריז  אלנבי 
כיבוש העיר בהצהרה רשמית: "לתושבי 
המתגוררים  הברוכים  והאנשים  ירושלים 
בסביבתה. התבוסה שנחלו הטורקים מידי 
לכיבוש  הובילה  פיקודי  תחת  הצבאות 

עירכם בידי כוחותיי. לפיכך הריני מכריז 
נתונה תחת משטר צבאי,  כי העיר  בזאת 
והיא תישאר תחת משטר זה כל עוד יהיה 

בכך צורך צבאי".
לאור  מכם  איש  יחשוש  לבל  "אולם, 
הניסיון שהיה לכם בידי היריב שהסתלק, 
כל  שיעסוק  ברצוני  כי  להודיעכם  הריני 
וללא  חשש  ללא  החוקיים  בעסקיו  אדם 
היות שחסידי שלוש  כן,  על  יתר  מפריע. 
חשים  האנושות  של  הגדולות  הדתות 
חיבה לעירכם, ואדמתה קודשה בתפילות 

ובמסעות העלייה לרגל של אנשים אדוקים 
משלוש הדתות הללו במשך מאות רבות 
בשנים, לפיכך, הריני ליידע אתכם כי כל 
קדוש,  מקום  זיכרון,  יד  מקודש,  מבנה 
מקדש, אתר מסורתי, הקדש, אתר ירושה 
דתית, או מקום תפילה מסורתי מכל צורה 
שהיא של כל שלוש הדתות יישמר, ויוגן 
של  הקיימים  והאמונות  המנהגים  על-פי 

אלו שלדתם הוא מקודש".

אנגליה,  ממשלת  ראש  ידי  על  שהוגדרה  כפי  אלנבי  של  משימתו 
שנה  כחצי  של  זמן  בפרק  ירושלים  את  לכבוש  הייתה  ג'ורג'  לויד 
ואלנבי הצליח להציג שני הצלחות  בלבד. שלושה חודשים חלפו, 
באר-שבע,  כיבוש  ידי  על  הטורקי  החזית  קו  פריצת  משמעותיות: 
הבריטי  הצבא  חיילי  גבוה,  ומורל  שיא  אנרגיית  עם  עזה.  וכיבוש 
ממשיכים להתקדם מתוך סיני אל ארץ ישראל, כאשר המטרה היא 

כמובן העיר ירושלים. 

השריד האחרון:

בסיס בריטי סמוך לעיר העתיקה בירושלים

טקס הכניעה הרשמי של ראש עיריית ירושלים
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בעשורים  הרפואה  עולם  של  החמות  המטרות  אחת 
האחרונים היא שמירה על הלב, מפני רמות גבוהות של 
שומנים בדם. בעשורים האחרונים עלו וירדו תיאוריות 
להגן  ביותר  הטובה  הדרך  מהי  להבין  בנסיון  שונות, 
המפתח  אז  התחתונה,  לשורה  להגיע  אם  הלב.  על 
מחלות.  עם  להתמודד  הגוף  של  ביכולת  בנו.  טמון 
מההתחלה. נתחיל  בואו  אבל  למחלה.  בגורמים  פחות 

 
בשנות ה-80' סומנה התזונה כאשמה העיקרית ברמות 
גבוהות של שומנים בדם. הביצים, הבשר השמן ומוצרי 
כסכנות  סומנו  הגבוהים,  השומן  אחוזי  עם  החלב 
המלצה  יצאה  הבריאות  ממשרד  דרמטיות.  בריאותיות 
להגביל את צריכת הביצים. מי ששמר על בריאותו, נמנע 
מרטבים על בסיס שמנת, מאכילת בשר אדום ואיברים 

פנימיים ועוד.
מקבלים  בריא,  שאוכלים  אלה  שגם  התברר  אז  אבל 
השתנתה.  והגישה  חסומים  דם  כלי  בגלל  לב  התקפי 
של  גבוהות  לכמויות  יותר  טובה  סיבה  חיפשו  חוקרים 

שומנים בדם ומצאו את התורשה.
רופאי המשפחה קיבלו הנחייה להכניס לקבוצת סיכון 
את כל מי שיש לו רקע משפחתי של  מחלות לב ולהנחות 
למי  הרופאים  הסבירו  אישיות  בשיחות  בהתאם.  אותו 
לייצר  נטייה  יש  שנמצא בקבוצת הסיכון, שלכבד שלו 

כמות עודפת של שומנים. אם בדיקות הדם הראו כמות 
גבוהה של כולסטרול רע בדם, ההמלצה הגורפת היתה 
רמת  את  שמורידות  מרשם  תרופות   – סטטינים  ליטול 

הכולסטרול בגוף.
הסטטינים התבררו כתרופה שגורמת לתופעות לוואי 
בהמשך  בטן.  וכאבי  שרירים  כאבי  כמו  נעימות  לא 
הזה  בשלב  בגידים.  פגיעה  על  עדויות  גם  הצטברו 
הסתכלות  והציעה  המשלימה  הרפואה  לתמונה  נכנסה 
לבעיה  אחד  גורם  לסמן  לא   – הבעיה  על  מערכתית 
הגוף  הסיבה שבגללה  על  להסתכל  אלא  אותו  ולתקוף 
לא  כדי  בסיבה,  ולטפל  רע  כולסטרול  מדי  יותר  מייצר 

לקחת תרופות מרשם כל החיים.
"70% מכל הכולסטרול בגוף מיוצר על ידי הכבד. רק 
מהתזונה",  ומגיע  מושפע  בגוף  מהכולסטרול  כ-30% 
M.Sc   נטורופתית ראשית בחברת   אומרת 
TTM הרבליסטית קלינית, מטפלת ומרצה, "לכן, כדי 
להוריד את רמות השומנים בדם, יש להמריץ את פעולת 
הכבד כך שתהיה יעילה יותר. בדרך הזאת הגוף לא יייצר 

יותר כולסטרול מהנדרש". 
 TTM  רקחה את הפורמולות של חברת  
לפי עקרונות הפיטותרפיה – תורת הצמחים. המחקר של 
ובשנים  עלייה  במגמת  שנים  כבר  נמצא  המרפא  צמחי 
בכל  מובילים  מחקרים  יותר.  אף  מתחזק  האחרונות 

פריצת  לספק  יכולים  שונים,  צמחים  כי  מצאו  העולם, 
דרך בלוחמה במחלות קשות. ממלריה ועד אלצהיימר. 
שבה  הבעיות  אחת  היא  בדם,  השומנים  עודף  בעיית 

רפאות הצמחים מטפלת בצורה מצויינת. 
שאחרי  לשימוש,  בטוחים  צמחים  מכיר  "המדע 
שממצים אותם בצורה שמרכזת את החומרים הפעילים 
ללקיחה  נוזלי  מיצוי  או  כמוסות  מהם  ורוקחים  שבהם 
אומרת  הכבד",  פעילות  בשיפור  יעילים  הם  בטיפות, 
ומיצוי  רקחנו כמוסות צמחיות   TTM-ב" זקס.  אלינה 
במחקרים,  שהוכחו  הצמחים,  של  מתמציות  נוזלי 
של  בנטילת  שיתמיד  מי  שסימנו.  למטרות  כמתאימים 
שיפור  ויראה  יותר  נמרץ  ירגיש  והטיפות,  הכמוסות 

משמעותי של רמות השומנים בדם".
ומתאימים  מקיף  טלפוני  תשאול  עורכים   TTM ב- 
מינון והמלצות תזונה וקובעים את משך הטיפול הנדרש. 
ערכת המוצרים שהותאמה, מגיעה עם שליח עד הבית 
ללא עלות משלוח ומרגע זה מתקיים ליווי אישי על ידי 

נציג של TTM. עד לתוצאות מעולות.
אם גם אתם בחרתם בדרך הטבעית והיעילה לחיזוק 
נוספים:  לפרטים  לטלפן  ניתן  מחלות,  ולהרחקת  הגוף 
באינטרנט:  נוסף  מידע  לחפש  או   1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com/plus
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

עשרת  את  מכירות  כולנו 
מאיתנו  כמה  אך  הספירות. 
יודעות מהיכן מקבלת ספירת 
הנשית  )הספירה  ה"מלכות" 
והאחרונה( את התוקף שלה, ולמי מבין 
השבטים שייכת ספירה זו, ליהודה או ליוסף? 
אגב, ספירת ה"יסוד", זו שקודמת למלכות, 
שייכת ליוסף הצדיק. אבל עוד נחזור לזה 
בהמשך. בינתיים אביא את סיפורה של הגב' 

מולי רזניק.
בשבוע שעבר שמעתי את סיפורה המרתק 
של מולי. מפאת קוצר היריעה לא אביא את 
סיפורה המלא כאן. בשנותיה הראשונות 
עבדה מולי כמפיקה בערוץ הישראלי ומאוחר 
יותר בתפקיד חשוב בארצות הברית. כצעירה 
צברית טיפוסית שהגיעה מעולם התקשורת 
הישראלית, היא נפגשה והפיקה ראיונות 
עם אישים נכבדים ובכירים ברחבי העולם.

כאשר שהתה בניו-יורק חפצה לראיין גם 
את הרבי מליובאוויטש... ביום בו נקבעה 
לה יחידות )מפגש אישי עם הרבי( הקפידה 
על לבושה. מולי מספרת: "לבשתי חליפת 
משי  חולצת  עם  כהה  כחולה  מעצבים 
צהובה. גרביונים ונעלי לק אלגנטיות ואף 
תיק קרוקודיל משובח ולא שכחתי אף פרט 

בהופעה המלכותית שלי. 
"כמובן שזה היה יוצא דופן וכלל לא 
הלבוש שאפיין אותי. כאשר נכנסתי לרבי 
אותי  שאל  באמתחתי,  ומחברת  כשעט 
הרבי: 'את תמיד מתלבשת ככה?'... נרעדתי 
ושאלתי: מה רע במה שאני לובשת? והרבי 
הסביר לי במתינות: 'עכשיו באת לראות 
אותי, אבל אני רוצה לוודא ולהיות בטוח 

שתמיד תיראי כך'"... 
וגם אחרי חיים שלמים שעברה, עשרות 
שנים והרבה הרצאות ואירועים לאחר שחזרה 
בתשובה, נישאה לרופאו האישי של הרבי, 
דוקטור רזניק )סיפור בפני עצמו(, ילדה ילדים 
מוצלחים, וכבר גאה בבניה שחלקם נמנים 
על צבא השלוחים של הרבי, היא מתרגשת 
כשהיא משחזרת את אותו רגע מכונן בו 
הבינה שהרבי רוצה שאנחנו הנשים נראה 

מלכותיות ומכובדות. 
"אני מרגישה שנפלה בחלקי זכות. הרבי 
נתן לי משימה לחיים. אפילו הכנסתי לאותה 
וחשבתי  עיתונאית  הייתי  טייפ.  יחידות 

שאקליט את הרבי בחשאי. ברור שלא עשיתי 
זאת. כשיצאתי מהרבי אמרתי לעצמי שלא 
הייתי מסוגלת. מעולם לא פרסמתי את אותה 

שיחה".
בקבוצות 'מעגלים' שהגברת רזניק לקחה 
על עצמה להוסיף ולפתוח מהן עוד ועוד 
ובעולם, היא מספרת את סיפורה  בארץ 
ומחברת צעירות ובוגרות לנושא שממש 
קולחת  בשפה  עליו.  לדבר  נעים"  "לא 
מתובלת בסיפורים משעשעים ודוגמאות 
אישיות. מולי: "הגיע הזמן שנעמוד בתוקף 
על הזהות היהודית שלנו בכל מה שקשור 
ללבוש, לצניעות ולמלכותיות הנדרשת כדי 

לאפיין אותנו כבנות ישראל".



וכעת תשובה לשאלה עמה פתחתי את 
הטור כפי שהיא מובאת בשיחות של הרבי. 
התוקף של "ויגש אליו יהודה" התבטא בכך 
שהוא ניגש ליוסף בלי קבלת רשות תחלה, 
ופעל עליו עד ש"ולא יכול יוסף להתאפק". 
זה מראה על תוקף שאינו מתחשב עם הנהגת 
המדינה ומנהגו של עולם וכו'. דהיינו, חיבור 

של שני הפכים: 
יחד עם זה שיהודה ידע שהוא זקוק ליוסף 
כדי לשחרר את בנימין, ועד שאמר לו "כמוך 
כפרעה" שלכן יש בכוחך למלא את בקשת 
יהודה. וגם, שבזה התכוון יהודה לשלול את 
האפשרות שיוסף ישלח אותו לפרעה. הרי 
הוא התנהג עם בביטחון מלא כאילו שאינו 
זקוק ליוסף. זהו ויגש אליו יהודה עם תוקף 
יהודי. בעיני יהודה יוסף היה לא יותר מאשר 

גוי שאין להתפעל ממנו.
הרבי מסביר שהתוקף של גישת יהודה 
ליוסף בא על-ידי הקשר שלו עם הקב"ה, 
קשר שהוא למעלה מהנהגת העולם. וגישה זו 
היא הכנה הנותנת את הכוח להבאת הגאולה 
האמיתית והשלימה, שאז יתגלה בתכלית 
השלימות בכל העולם כולו התוקף של "ודוד 

עבדי נשיא להם לעולם". 
דבר הקשור לשלמות התוקף של הקב"ה, 
שיש בכוחו לפעול "רצון יראיו יעשה" - 
חיבור של רצונות הפכיים. ספירת המלכות, 
אם כך, שואבת את תוקפה מספירת היסוד 
)יוסף( אך היא שייכת ליהודה ומכאן ויגש 

אליו יהודה. בתוקף!

מי רוצה
שנהיה ַמְלּכֹות

של  בגדיה  על  מליובאוויטש  הרבי  אמר  מה 
גב' מולי רזניק ומדוע? מהיכן שאב יהודה את 
התוקף איתו התייצב מול יוסף, המשנה למלך 
מצרים? ומדוע ממוקמת ספירת המלכות מתחת 
לספירת היסוד ואיך כל זה קשור אלינו הנשים?

מירי שניאורסון

wert

*100% מימון לזכאיות
קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

הכסא הזה 
שמור לך

בואי ללמוד 
לתואר ראשון בפסיכולוגיה

במסלול לנשים 
בקמפוס החרדי בבר-אילן

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה עם לימודים

נותרו מקומות אחרונים - הזדרזי להירשם!

נפתחה ההרשמה למכינה לתואר אקדמי.
100% מימון*

פתיחת המכינה בשבט תשע"ח

wert

הקמפוס החרדי

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753094
www.desigprog.biu.ac.il
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עורכת: ללי שרלין
fake@kav-itonut.co.il

פייק ניוז
טרנד חדש בישיבת חברון: 

ביטקוין במקום דירה

אסון 'טבע'

ח"כ ג'מאל זחאלקה:

"דגל ישראל גרוע מסמרטוט"

תל אביב הוכרזה כבירת 

הטבעונות העולמית

נשיא רוסיה הודיע 

שיתמודד שוב בבחירות

סיכול המבצע נגד חיזבאללה

ניסי חנוכה עדכניים

חמאס חוגג שלושים

ההכרה בירושלים

בממשלה מאמצים: 
נשות הח"כים יקבלו 
שוחד גם בביטקוין

מבצע ברמי לוי: 

לא,  עכשיו  תקנה,  "עכשיו  למשקיע:  ברוקר 
עכשיו תקנה, עכשיו לא..."

אזהרה חמורה
שארית ישראל לא יעשו עוולה 
הננו בזה לגלות דעתנו דעת תורה כי אין 
הנקרא  במטבע  אופן  בשום  להתעסק 
או  להחזיקו  שלא  שכן  ומכל  בעטקויען 

לסחור בו בשום דרך 

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר 

השניםמנהרתועדת הרבנים לענייני מטבעות וכספים

מסתמן:
טראמפ יכריז על טבע 

כחברת התרופות 
הנצחית של העם היהודי

התרופה לפיטורים: 
משרד הבריאות שוקל 

להכניס את טבע 
לסל התרופות

מנכ"ל טבע: "העסק חולה, 
שלחנו את העובדים 

הביתה כדי שלא ידבקו"

"אני נאלץ 
להודות שבנושאים 
מסוימים הערבים 

יותר מנוסים מאתנו"

טראמפ צפוי להכריז על 
העברת מקדונלדס לירושלים

מתח רב ברוסיה לקראת התוצאות

בסנו זועמים:
"אתה משווה סחורה סינית 

לתוצרת כחול לבן?"

אחרי השגרירות: 
בלה"ב 433 שוקלים גם 

לעבור לירושלים

חוקרי המשטרה: 
פעם ראשונה שנתניהו 

קיבל מתנה חוקית 
ממליארדר אמריקאי

תחרות כוכבי יופי: 
ירושלים זכתה 

ב-50 כוכבים

ענבל אור: 
"לא מבינה את הזעם הערבי, 

ירושלים יכולה להיות 
גם בירת פלסטין 
וגם בירת ישראל"

8 ימים ללא חשיפת 
פרשיה נוספת על נתניהו

נתניהו אחד מספיק 
ל-8 קדנציות

ביטן אחד מספיק 
לראיונות ב-8 כלי תקשורת

למכירה בדחיפות:
מקרר תעשייתי יד שניה 

)בשרי בלבד(
פרטים באבו כביר

גופות המחבלים יוחזרו

בנט: "אתמודד לראה"מ אחרי עידן נתניהו"  נתניהו: "לא מבין למה בנט חושב שנקרא לנכד עידן"

מתנת ישראל:
פאזל מוחמד דף 

עם חלקים מקוריים

30
"כדי לקדם החלטות 

חשובות, סמים את כל 
השיקולים הזרים בצד"

"גם אני שוקל 
להודיע על 

התמודדות נוספת"

ביטקוין 
&1.99ב-
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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- להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחותלמהדרין

לא תתאפשר כניסת עגלות וילדים

‰ הכניסה מותנית באישור השתתפות מראש בטלפון 03-5329121 בין השעות 10:00-18:00
‰ ההרשמה עד יום ראשון ו׳ בטבת 24.12.17

‰ האירוע מיועד לנשים לקראת לידה ולאימהות לתינוקות עד גיל שנה שלא השתתפו באירועים קודמים.

האירוע יתקיים בעז"ה ביום שני ז׳ בטבת תשע"ח 25.12.17
בשעה 19:45 באולמי ראסל, רחוב מתתיהו מנדל 11 רמת גן.

סגירת דלתות בשעה 20:15 לא תתאפשר כניסה לאחר שעה זו. יש להציג ת.ז. בכניסה

ערכת סימילאק למהדרין מתנה לכל משתתפת

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.  *בכפוף לתקנון
אירוע נגיש לפרטים ניתן לפנות לטל 054-5430121

מזמין אתכן, אימהות 
ואימהות שבדרך

לערב חדש ומיוחד! 

למהדרין

הבטיחי את מקומך!נותרו מקומות ספורים

בתכנית:

התכנסות וקפה ומאפה ברוכות הבאות

סרט אימהות סימילאק בשם האימהות

מופע הומוריסטי של נועה ירון דיין נועה תנוע

שעשועון טריוויה דיגיטלי נושא פרסים: 
פרס ראשון – סימילאק מתנה לשנה, פרס שני – 15 פחיות סימילאק, פרס שלישי – 5 פחיות סימילאק*

אימהות משחקות

פאנל מקצועי בהשתתפות רונית דוייב- תזונאית סימילאק
ויעל מזרחי - אשת תקשורת ואמא ל... כן ירבו

אמא, איך את 
מסתדרת?
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