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 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.
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לפנים משורת הדין 

כיצד קובעים מעשינו את דרך 
החיים שלנו?

המספר  את  בה  שיש  הפרשה  זו  השבוע  שפרשת  כמדומה 
הגדול של מצוות, למעלה משבעים, והן מגוונות בכל התחומים, 
כלל ופרט, עשה ולא תעשה, חיוביות וקיומיות, בין אדם למקום 

ובין אדם לחברו.
הן לראשך  לוית חן  "כי  קוראים חז"ל במדרש:  על כל אלה 
מלוות  המצוות  שתלך  מקום  שלכל  כלומר  לגרגרותיך"  וענק 
ובמחשבות  באידיאל  די  לא  שלעולם  הוא  כשהעיקרון  אותך, 

היפות אם אינן מלוות במעשים.
מאידך גיסא במצווה אחת, השבת אבדה, ניתן ללמוד דברים 
הרבה מסגנון הכתוב, במה שקובע לה שתי מצוות דהיינו מצוות 
עשה וגם מצוות לא תעשה הכתובה בלשון "לא תוכל להתעלם" 
"לא  תורה  וכשאמרה  תתעלם",  "לא  לומר  צריך  היה  ולכאורה 
תוכל להתעלם" מסתבר שהתכוונה לצוות אותנו לעשות עבודה 
חינוכית על עצמינו ולהביא לכך שהתכונה הטבעית של האדם 
מישראל תהא כזו שלא יוכל להתעלם וזה אם כן חינוך למידות 

ולא רק למעשים.

של  משמעות  גם  זה  בלשון  שיש  נראה  דברים  של  לגופם 
הדין,  משורת  לפנים  לנהוג  כלל  בדרך  שצריך  נוספת  הוראה 
מציעא  בבא  במסכת  בגמרא  מצינו  ואכן  זו,  במצווה  ובפרט 
)כד, ב( דיון על הגדר הזה, כאשר על פי הדין אין חיוב  להחזיר 

אבדה, למשל כשנמצאה בזוטו של ים וכיוצא בו.
מכן  ולאחר  בגמרא  מחלוקת  כך  על  שיש  נראה  מלכתחילה 
יש מחלוקת בין הראשונים האם כופים על האדם שינהג לפנים 
בזה  כופים  שאין  מודים  שהכול  מסתבר  ואולם  הדין,  משורת 
כדרך שכופים על האדם שישלם כסף שמחויב בו, אלא שכופים 
על ידי דיבורים קשים, אולם מעניינת כאן ההלכה לפיה באמת 
מעיקר  חיוב  כשאין  גם  האבדה  את  להחזיר  וישר  טוב  זה  הרי 
התחשבות  יש  לכן  חיוב,  של  מיוחד  גדר  שזה  כיון  אבל  הדין, 
האבדה  שבעל  ויודע  עני  הוא  המוצא  אם  הפועלות,  בנפשות 

עשיר אזי אינו צריך לנהוג בזה לפנים משורת הדין.
הגמרא  למה שאומרת  הדעת  את  לתת  כדאי  כך  ובין  כך  בין 
שדנו  מפני  אלא  ירושלים  חרבה  שלא  )ל,ב(,  הסוגיה  בהמשך 

בה לפי דין תורה ומסבירים שם שהכוונה לכך שלא נהגו לפנים 
משורת הדין.

דברים אלה מתחברים למה שנאמר שהמצוות באות גם בשביל 
שמקפיד  מי  אצל  יקלטו  לא  ואלה  הטובות  המידות  את  לעצב 
ומדקדק אמנם בקיום הדין אך אינו נוהג לפנים משורת הדין, ועל 
אלה היה מי שאמר במסכת אבות שהאומר שלי שלי ושלך שלך 

הרי זו מידת סדום.
במנהג  שנוהג  למי  כך  שאמר  מי  נחשב  מדוע  קשה  לכאורה 
של סדום, אבל באו חז"ל ולמדונו שהמקפיד כביכול על שורת 
הדין ואינו מסוגל לוותר על כלום, סופו שיבוא וינסה לקחת גם 

את מה שאינו שלו. 
לנהוג בכל דבר  היא שירגיל אדם את עצמו  כן המסקנה  על 
גם  וכך  לחברו  אדם  שבין  בדברים  כך  הדין  משורת  לפנים 
בדברים שבין אדם למקום. מסקנה זו נכונה תמיד ובפרט עכשיו 
משורת  לפנים  בנו  שינהגו  מבקשים  אנו  כאשר  אלול  בחודש 

הדין, ומתפללים שנזכה בעזרת השם לשנה טובה לכל ישראל.

תורת הקבלה מלמדת כי ענייני הייעוד של האדם מתעצמים 
שבעתיים כאשר מדובר במי שיש לו נשמת יהודי )מעצם היותו 
משושלת מקבלי התורה בסיני - זרע אברהם יצחק ויעקב בחירי 
היוצר  כהלכה  גיור  ידי  על  ליהדות  או שהוא מהמצטרפים  ה', 
שינוי מהותי בנשמת האדם(, אשר כל פעולה הנעשית על ידה 
ישנן  ואכן,  עליונים.  רוחניים  בעולמות  רב  משקל  בעלת  הינה 
מצוות שנועדו – בין השאר – להזכיר ליהודי את יוקרתו בעיני 
הבורא ולהחדיר בו את מעלתו, כדי שחובתו לנהוג כראוי לבן 
מלך תעמוד תמיד לנגד עיניו. למשל, אחת ממצוות התורה היא 
שלא שלא לשבור עצם בליל פסח, בעת האכילה מבשר הפסח. 
ככתוב: "ְוֶעֶצם ֹלא ִתְׁשְּברּו בוֹ". בביאור טעם מצוה זו כתב ספר 
החינוך: "וגם זה גזעו מן השורש הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים 
ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשוברם ככלבים. לא יאות לעשות 
ככה כי אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחילת בואנו להיות 
ושנה  שנה  ובכל  קדוש,  ועם  כהנים  ממלכת  העמים  כל  סגולת 
המעלה  בנו  המראים  מעשים  לעשות  לנו  ראוי  הזמן,  באותו 
והדמיון  המעשה  ומתוך  שעה.  באותה  לה  שעלינו  הגדולה 

]והמחשבה[ שאנחנו עושים, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם".

מעשים מול מחשבות
שם,  החינוך  ספר  דברי  המשך  ויוקרת  חשיבות  משום 
המלמד על משקל מעשי האדם והשפעתם על אישיותו לחיוב 
יותר מכל מחשבה, מן הראוי להציגם כאן  או לשלילה, הרבה 

במלואם. הנה דבריו: 
דברי  על  השגה[  הערה,  ]מלשון  לתפוש  בני  תחשוב  "ואל 
אלה  כל  לעשות  יתברך  השם  אותנו  יצווה  זה  ולמה  ולומר, 

לזיכרון אותו הנס, והלא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו 
ולא ישכח מפי זרענו? כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת 
והטה  זאת,  שמעה  בינה  אם  בני  ועתה  כן.  לדבר  ישיאך  הנער 
אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות. דע כי האדם נפעל 
שהוא  מעשיו  אחר  תמיד  מחשבותיו  וכל  ולבו  פעולותיו.  כפי 
עושה בהם, אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר 
מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו 
ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד 
ינטה אל הטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות 
נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר 
ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, 
כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, 
באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן מן 
הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת, שכל 

אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו".
מעשה  לכל  כי  בדבריהם  מדגישים  הקבלה  תורת  חכמי 
שהאדם עושה ולכל דיבור שמדבר, ואפילו לכל מחשבת מצוה 
ועל  עצמו  על  השפעה  ישנה  בה,  ומהרהר  שחושב  עבירה  או 
דברי  הנה  העליונים.  הרוחניים  העולמות  על  ואפילו  סביבתו 
וקיום  "וכמו שחיבור  )בעיבוד לשוני קל(:  "נפש החיים"  ספר 
תיפרד  ובלתם  ושתיה,  אכילה  ידי  על  הוא  בגופו  נשמת האדם 
ותסתלק מהגוף, כן חיבור עצמותו יתברך אל העולמות ]שהם 
יתברך  גזר רצונו  ולקיימם,  בבחינת אדם גדול[, כדי להעמידם 
התפילה  ועבודת  המצוות  ומעשי  התורה  בעסק  תלוי  שיהא 
של עם סגולה". וכתב עוד: "וכשם שמאכל הגוף, כאשר אינו 
וסועד את הגוף, אלא נהפך בתוכו לפסולת  זן  טוב לגוף, אינו 
יחלה  ולפעמים  וגם הוא מתיש ומחליש את כל הגוף,  וזוהמה 

ורצויים חס ושלום,  מזה כל הגוף, כך המעשים שאינם טובים 
המה נהפכים בתוך העולמות הרוחניים לפסולת ולכלוך רוחני, 
"ועתה  והוסיף:  והקליפות".  הטומאה  כוחות  התגברות  וזהו 
בכללותה,  הקדושה  עבודתנו  צורך  עוצם  רב  מה  ותבין  תחזה 
לעצם קיום העולמות ולמשוך ולהשפיע בתוכם ברכה ותוספת 
קדושה מצד התחברות עצמותו יתברך אליהם. וראוי לכל איש 
מעם הקודש, לצרף את המחשבה הנכונה וטוהר הכוונה הרצויה 
בעת לימוד התורה ומעשי המצוות, ובכך להזרים ולהוסיף אור 
חדש בכל העולמות הרוחניים. ובפרט בעת עמדו להתפלל לפניו 
יתברך, אשר התפילה בשעה המיוחדת לכל תפילה, היא עיקר 

המזון לעולמות כולם ולנפש האדם עצמו".
המבין את משמעות הכוח האדיר שניתן בידו, לקיים ולהחיות 
את העולמות הרוחניים )וממילא את העולם הגשמי התלוי בהם( 
ולקלקל  להזיק  או חלילה  ודיבוריו הטובים,  באמצעות מעשיו 
בממדים עליונים אלה באמצעות השפעתן השלילית של מעשיו 
ודיבוריו הפגומים, לא יחטא בקלות בדיבור או במעשה. שהרי 
אלא  ועולמו.  סביבתו  לכל  ומזיק  עצמו  את  מוזיל  הוא  בכך 
אדרבה, יתייחס למכובדות עצמו מתוך רצינות מליאה, וייקר את 
מעלתו מתוך ענוות אמת. ועל ידי כך ישקול מעתה כל מעשה 
לפני שיוציאו לפועל וכל דיבור בטרם ייאמר, ואף ישתדל כמיטב 
תהיינה  הטובים  במעשיו  ומחשבותיו  כוונותיו  שגם  יכולתו 

טהורות ככל שניתן, עד הגיעו לשלימות הרוחנית הראויה.
ומעת שיבין את משמעות מכובדות עצמו בעיני בוראו, מתוך 
היכולת האדירה שהפקיד בידו, יבין גם את משמעות מכובדות 
האדם בכלל, ויקל לו למתבונן בכך לכבד גם את הזולת כראוי 

למעלתו, באשר הוא אדם.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

לכל מעשה שהאדם עושה ולכל דיבור שמדבר, ואפילו לכל מחשבת מצוה או עבירה שחושב 
ומהרהר בה, ישנה השפעה על עצמו ועל סביבתו ואפילו על העולמות הרוחניים העליונים



 רוצה גם את לקבל
מחמאות מהשוויגער?

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג 
בינלאומי

 מלבין
ב-3 דרגות
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 שלום בית

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

אריאל למברג

נפלא,  סיפור  מירושלים  לוין  אריה  רבי  הצדיק  על  מספרים 
היה  תמיד  עם אשתו.  ורגועה  בצורה מכבדת  חי  היה  אריה  ר' 
שקט בביתם והם היו צועדים רגועים ושלווים ברחוב. פעם הוא 
סיפר למישהו את סוד נישואיו: מנהג ישראל שהחתן נותן לכלה 
טבעת יקרה אחרי הנישואים )חוץ מטבעת הנישואים הפשוטה 
בחופה(. אמנם אני התחתנתי בתקופת עוני חמור בירושלים ולא 
היה לי כסף לקנות טבעת לאשתי. אמרתי לה כי אני מקבל על 
וויכוח  בכל  החיים.  כל  שתימשך  אחרת  מתנה  לה  לתת  עצמי 

בינינו, תמיד אוותר ואקבל את דעתה... 
חדשים.  לשיאים  נוסקים  האחרון  בדור  הגירושין  אחוזי 
בארצות הברית ובאירופה אחוזי הגירושין מתקרבים לחמישים 
בגירושין.  חתונות! מסתיימת  אומר שאחת משתי  הוי  אחוז!. 
בארץ, המצב יותר טוב, אבל רחוק מלהיות אידיאלי: כשלושים 
אחוזי גירושין והם כל העת בעלייה. וגם בין אלו שלא התגרשו, 
יותר  אינם  הם  הנישואים".  בתוך  "גרושים  שהם  רבים  ישנם 

מרשומים כנשואים בשביל הילדים.
באגרת מעניינת כותב הרבי, שהדברים אינם כך במקרה, אלא 
למעשה זה האתגר הייחודי של דורנו. בכל דור יש את ה"יצר 
הרע" של אותו הדור, פעם זאת "עבודה זרה", פעם זאת "שנאת 
 - יתרה"  ל"חומרנות  בנטייה  מדובר  אחרות  בתקופות  חינם", 

והיום זה המאבק על הבית.
1.  אגרות קודש הרבי מלובאוויטש ח"ד/תלג: "כבר אמרתי לו 
עליו להשתדל  פעם אשר  עוד  לחזור  והנני  פעמים  וכמה  כמה 
זוגתו  ובין  בינו  השלום-בית  בעניין  גדולה  הכי  בהשתדלות 
עליו  ולכן  מצויה'  דמעתה  'אישה  רז"ל  מאמר  וידוע  תחיה... 

להיות זה שמוותר, ובפרט במילי דעלמא.
עאכו"כ  בית,  השלום  במעלת  רז"ל  הפליגו  עת  בכל  ואם 
כי בערב שבת מצוי  ]שאמרו חז"ל  קודש  בעמדנו בערב שבת 
שבת  בערב  כולנו  עתה  אנו  והרי  בבית[,  מריבה  של  הרע  יצר 
קודש לאחר חצות ]היינו בסוף האלף השישי לבריאת העולם[, 
שקרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו, מובן שההעלם וההסתר 
האחרון  זה  בגלות  ובפרט   ... בית  לשלום  בנוגע  הוא  ביותר 
הרי  הגלות  כל כמה שמתקרב קץ  שבא בסיבת העדר השלום, 
ההתאבקות מהצד שכנגד היא בעיקר שלא להניח שלום בעולם 

בכלל".
איך  השאלה  עולה  הזו,  הנוקבת  האיגרת  קריאת  ואחרי 
מצליחים לצלוח את האתגר? מאיפה שואבים את הכוח לעמוד 

במאבק שהוא מרכז הכובד של הסטרא אחרא בדורנו?
נמצא  מאושרים,  ולחיים  בית  לשלום  התורה  של  הטיפ 
והגירושים  הנישואים  פרשת  היא  תצא"  "כי  פרשת  בפרשתנו. 
וקידושין"  גיטין  "טיב  על  יודעים  שאנו  מה  כל  התורה.  של 
מלמדת  אינה  הפרשה  ואולם  השבוע,  בפרשת  מפסוקים  נלמד 
רק את ההלכה, אלא מעניקה גם את הטיפ החשוב שלה לשימור 

ושיפור מערכות יחסים לאורך זמן.
הפרשה כותבת כמה פסוקים על דיני גירושים )"אם לא תמצא 
חן בעיניו ... וכתב לה ספר כריתות"( ואז מעניקה הלכה נוספת, 
ומסדר העניינים מובן כי התורה רוצה לרמוז איך נשכיל למנוע 

גירושים:  
2. דברים כד,ה: "ִּכי ִיַּקח ִאיׁש, ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה ֹלא ֵיֵצא ַּבָּצָבא ְוֹלא 
ֶאת- ְוִׂשַּמח  ֶאָחת  ָׁשָנה  ְלֵביתֹו  ִיְהֶיה  ָנִקי  ְלָכל-ָּדָבר:  ָעָליו  ַיֲעבֹר 

ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר-ָלָקח". 
מדובר בהלכה פשוטה: חתן בשנה הראשונה אחרי הנישואים, 
צריך להיות "נקי לביתו". לא גיוס לצבא, לא הליכה לעסקים, 
לא שינה מחוץ לבית, אלא 12 חודשים להתמסר לבניין הבית 

הפרטי שלו.
התרגום יונתן, מחשובי הפירושים על התורה שנכתב על ידי 

התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, מפרש כך: 
תרגום יונתן: 'ושמח את אשתו' - ויחדי עם אנתתיה. 

כלומר, החתן אמור לשמוח ביחד עם אשתו במהלך השנה. 
הפרשנות הזו מוסברת בהטעמה ובהרחבה בספר החינוך:

ספר החינוך מצוה תקפב: נצטווינו שישמח החתן עם אשתו 
ולא  למלחמה  לצאת  לעיר  חוץ  ייסע  שלא  כלומר  אחת,  שנה 
הרצון  ולהדביק  עמה  הטבע  להרגיל  כדי   ... אחרים  לעניינים 
אצלה ולהכניס ציורה וכל פעלה בלב ... כי כל טבע יבקש ויאהב 

מה שרגיל בו, ומתוך כך ירחיק דרכו מאשה זרה.
מדובר בהלכה פשוטה ומסתברת שאין לכאורה מה להאריך 
כי  זועק  רש"י  צעקה.  ונותן  הפסוק  על  רש"י  בא  כאן  אך  בה, 

הפירוש הזה הוא טעות גמורה:
רש"י: ושמח את אשתו - ְיַשַמח את אשתו, ותרגומו יחדי ית 
אתתיה. והמתרגם ויחדי עם אתתיה ]כתרגום יונתן[ טועה הוא, 

שאין זה תרגום של ְוִשימח אלא של ְוָשמח.
טעות  הוא  יונתן  בתרגום  המובא  הפירוש  כי  מדגיש  רש"י 
גמורה והפירוש הנכון הוא: לשמח את האישה ולא לשמוח עם 
האישה. והשאלה המתבקשת היא, למה לנקוט במילה הבוטה 
אלוקים  דברי  ואלו  ואלו  לתורה  פנים  "שבעים  הרי  "טעות"? 

'עוד פירוש', מדובר  יונתן הוא לא  חיים"? במיוחד שהתרגום 
באחד מחשובי התנאים, שהיה מוקדם במאות שנים מרש"י?

הדרשנים אומרים כי מדובר בוויכוח קריטי. לדעת רש"י, כאן 
לחיים  חיי אושר  בין  לנישואים מאושרים. ההבדל  מצוי הסוד 
שאינם כאלו – נמצא בהבדל בין 'לשמח את האישה' ל'לשמוח 

עם האישה'.
דייגים שיצאה לים הגדול  בעלי המוסר מספרים על חבורת 
דג  מהים  העלו  והם  שלהם  המזל  יום  היה  זה  סחורה.  לאסוף 
סלמון ענק במשקל 25 קילו. הדייגים החלו לחשוב מי מסוגל 
לשלם את מחירו העצום של דג כזה והגיעו למסקנה כי פריץ 
העיירה יקנה מהם את הדג. "הפריץ אוהב דגים". בינתיים שכב 
הדג ברשת, פרפר ורעד מפחד ומדאגה, אך כשהוא שמע אותם 
אומרים ש"הפריץ אוהב דגים" - הוא נשם לרווחה. הפריץ שכל 

כך אוהב דגים, בטח יקנה עבורו אקווריום מפנק. 
ואמרה  הדלת  את  פתחה  הגברת  הפריץ,  לבית  הגיעו  הם 
בשמחה: "כל הכבוד, בעלי אוהב סלמון". הסלמון המסכן חייך 
שוב מאוזן לאוזן וידע שהוא הגיע לבית הנכון. "כאן אוהבים 
דגים". הובילו אותו אל המטבח, השכיבוהו על השיש ובעלת 
הבית הוציאה את הסכין לפתוח לו את הבטן. ואז בנשימותיו 
האחרונות קרא הדג: "שקרנים ארורים, אתם לא אוהבים דגים, 

אתם אוהבים את עצמכם"...
לחיים  התשתית  לא  זאת  רש"י:  של  הצעקה  בדיוק  וזאת 
מאושרים. כשחתן וכלה מתחייבים זה לזה בתחילת החיים, הם 
אינם יכולים להתמקד בלשמוח זה עם זה, עליהם להיות מוכנים 
לשמח זה את זה. על כל אחד להיות מוכן להקריב למען רעהו, 

לוותר ולתת לבן הזוג את מה שהוא רוצה לקבל.
אם בעל מגיע הביתה באמצע הלילה, עייף ומותש ומוצא את 
'שפחה  בבחינת  להיות  נמאס  לאישה  כי  ומבולגן  הפוך  הבית 
חרופה' או מוצא את הילד בוכה מכאבי שיניים – עליו "לשמח 
או  הכלים  את  ולרחוץ  שרוולים  להפשיל  כלומר,  אשתו".  את 
כי  הבנה  הוא  נישואים  לחיי  הבסיס  הילד.  עם  ער  להישאר 
החלומות יתממשו – אך בדרך אחרת לגמרי ממה שתכננת לפני 

החתונה.


בשנים האחרונות לחיי הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה, 
מכאבים  סבלה  היא  מליובאויטש,  האדמו"ר  כ"ק  הרבי,  אשת 
והיא לא הייתה  עזים ברגל. פעם התגברו הכאבים בליל שבת 
מסוגלת לעמוד על הרגליים. אולם הרבנית לא רצתה לצער את 
הרבי ולכן ביקשה מה'משמש בקודש' שעבד בבית, שלא יאמר 
לרבי דבר )כששאל אותה המשב"ק, הרי יהודים ושאינם יהודים 
ומדוע  ישועה  ומבקשים  לרבי את צרתם  מכל העולם מספרים 
כולם  אם  שאמרת,  "הוא  באצילותה  ענתה  היא  נמנעת?  היא 
מספרים לו צרותיהם מוטב שלפחות אני אמנע מכך"...(. היא 
גם ביקשה להגיש את הצלחות של המנה הראשונה לפני שהרבי 

נכנס הביתה וכך לא תצטרך לקום ממקומה.
הרבי נכנס הביתה ופנה לערוך את הקידוש. אכלו את המנה 
הראשונה ואותו גבאי היה במתח מה יקרה עכשיו. אחרי הדגים 
אמורים להגיש את המרק, אולם הרבנית איננה מסוגלת לקום 
הפיוט  את  לומר  החל  הרבי  ואז  לאכול  סיימו  הם  ממקומה. 
כסדר  )שלא  העיניים  את  הרבי  עצם  לפתע  בשבחין".  "אזמר 
מנהג קודשו( והחל לומר את הפיוט בדבקות, כאילו הוא אינו 
נמצא כאן. האיש ניצל את הרגע, ניגש למטבח, הגיש את המרק 
כאילו  והרבי  כאבה  את  כביכול  הסתירה  הרבנית  כך  לשולחן. 

לא ראה דבר..

צילום: ויקיפדיה



מזגן היברידי עם 2 טמפרטורות בו זמנית?  
אולי בעתיד...

לפרטים והצטרפות חייגו עכשיו: 1-800-222-234
ללקוחות בתשתית בזק, ברכישת ראוטר )נתב( תומך מרימון, בכפוף לתקנון.

אינטרנט רימון מציגה:
הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,

המאפשר לקבוע רמת הגנה שונה לכל מכשיר,
לגלישה חלקה ובטוחה לילדים ולהורים.

הגנה 
בסיסית

הגנה 
בסיסית

הגנה 
גבוהה

הגנה 
גבוהה
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מנהיג על ספסל הלימודים

הרב בן ציון נורדמן

שנות הנערות מעצבות את בגרותו של האדם, ולכן הן השנים החשובות והמהותיות 
ביותר  הרב בן ציון נורדמן פותח את שנת הלימודים בהתרגשות

הלימודים,  זמן  פתיחת  עם  השבוע, 
אירועי   )!( ל-30  במעל  להשתתף  זכיתי 
חינוך,  במוסדות  הלימודים  שנת  פתיחת 
ובכל  ועוד.  חדש  תיכון  א',  כיתות  גנים, 
רואה  אתה  התרגשות.  זו  מחדש  פעם 
חדש  דף  הפותחים  הנרגשים  הילדים  את 
להיפרד  מתקשים  ההורים  ואת  בחייהם 

מאוצרותיהם. זה בהחלט מרגש.
אביב  לתל  גם  נסעתי  השבוע  בתחילת 
'מדעים  רשת  של  גנים  כמה  לפתיחת 
ומדבר  יושב  עצמי  את  מצאתי  ויהדות'. 
ארוחת  תפריט  על  מודאגות  אימהות  עם 
ולרגע  ומחול,  דרמה  חוג  על  הצהרים, 
עצמי:  את  שאלתי  ברוחי,  מעט  נפלתי 
מה אני עושה כאן? יצאתי קצת מדוכדך. 
והנה, כשאני מחפש תפילת ערבית ברמת 
אביב ג', אומר לי חבר שיש מניין עכשיו 

במרכז שוסטר.
יהודה  יוסף  והרב  למקום  מגיע  אני 
ליפש רב המקום פונה אלי בווארט חביב 
יוצא  חינוכי  מסר  עם  השבוע  פרשת  על 
שאמר  למי  שנאים  הדברים  והנה  דופן. 

אותם:



בפרשתנו, פרשת כי תצא, אנו קוראים 
פי  לבכור  להעניק  האלוקי  הציווי  על 
שניים בירושה מחלקם של אחיו. וכל כך 

למה?
על  כי  הלצה  בדרך  אומרים  העולם 

הבכור עושים את כל הטעויות. ההורים הצעירים מנסים כזו דרך, 
בבוא  לו  מעניקים  הללו  הניסיונות  על  לכן,  וכדומה.  נוספת  דרך 

העת פי שניים בירושה.
אמנם, בספרים הקדושים תמהים, מצוה זו שהיא אחת מתרי"ג 
שאינו  הממוצע  ליהודי  יש  מה  וכי  לבכורים?  רק  שייכת  מצוות, 

בכור חלק במצווה זו?
עניין  ובמקום  בזמן  גם  יש  בנפש  בכור  שיש  כמו  כי  וביארו 
- הקב"ה בחר מקומות של השראת השכינה  בכרות. במקום  של 
ולספוג  להיוועד שם  והמובכרים שיש  והם המקומות המובחרים 

מקדושת המקום כמו הכותל המערבי, בית הכנסת ועוד.
ובזמן - יש לנצל את השעות הראשונות של היום, אז הלב מסוגל 

בכרות  יש  כן,  וכמו  ונעלה.  יקרה  היא  היום  של  הבכרות  ביותר. 
בשנותיו הראשונות של האדם. אין כמו בפסיעות הראשונות שילד 
יהודי עושה. הם ימים גדולים יקרים ונעלים ויש לנצל אותם יפה 

יפה.
אכן על הכתוב "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך" 
דרשו צדיקים כי הכוונה לשנותיו הראשונות של האדם )- אדמתך 
יש להביא לקדוש ברוך  מרמז על האדם(. את השנים הראשונות 

הוא.
ואומר הבעל שם טוב שיש להשקיע את הכול בשנים הראשונות 
של הילד. השנים הראשונות של הילד משפיעות על כל ימי חייו. 

כמה שהילד קטן יותר ההשקעה בו גדולה יותר.

מיד הבנתי שזה בדיוק מה שהייתי צריך 
כאן  רק  לתמיהתי:  התשובה  זו  לשמוע. 
בעודם  הילדים,  בגני  להשקיע,  המקום 
שתילים רכים. רציתי לחזור לדון שוב עם 
3:15- בין  יהיה  חוג  איזה  על  האימהות 

3:45 בצהרים, אבל הן כבר התפזרו.



בחינוך  לעסוק  בבואנו  בראש:  החינוך 
זכות  יש  ודם  לבשר  אם  לשאול,  עלינו 
התשובה  החינוך.  בתהליך  להתערב 
החינוכית  במשנתו  יסוד  היא  זו  לשאלה 
של הגאון רבי משה פיינשטיין. על המילים 
שלא  שאע"פ  רש"י,  פירש  אדם"  "נעשה 
דרך  הקב"ה  לימדנו  המלאכים,  עזרוהו 
ארץ שיהא הגדול נמלך בקטן. וביאר רבי 
לדורות:  וציווי  הוראה  כאן  שיש  משה, 
הטלת משימה על האדם לעזור ולהשתתף 
בחינוכם של דור העתיד, עד שיהיו אנשי-
מעלה מתוקנים וראויים לתכלית הבריאה.

החינוך אינו זכותו של האדם, זו חובתו 
או  משימה  עוד  אינו  החינוך  הראשונית! 
- אלא מהות ותכלית  מקצוע בעולם הזה 
כזו  השקפה  מתוך  רק  האדם!  של  קיומו 

ניתן לחנך באמת.
לנער  "חנוך  אומר  ע"ה  המלך  שלמה 
על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". 
אדם.  של  נפשו  מעוצבת  הנערות  בשנות 
מי שמשקיע בשנים אלו מרוויח כפול. גם 
וגם את טיב ההשקעה. אלו השנים הטובות  את מחיר ההשקעה, 

הקובעות את המשך החיים.
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מי שהיה רבה של ירושלים 
וממקימי 'העדה החרדית' ביקר פעם במוסד חינוכי לילד הרך. הוא 
ניגש אל המחנך ושאל אותו: לו ידעת שאחד מתלמידיך הוא משיח 

לו אנו מצפים בכל יום שיבוא, כיצד היית נוהג עמו?
חכמינו אמרו "אל תגעו במשיחי אלו תינוקת של בית רבן". אתה 
מחזיק כיתה עם 30 פוטנציאלים לכהן כמשיח, כמנהיג, כמוביל. זו 

אחריות כבידה המונחת לפתחו של המחנך, המורה, המנהל.
זה היחס אותו יש לזכור היטב: כל תלמיד הוא מנהיג של דור 

הבא. נשמור עליו מכל משמר.

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מי שהיה רבה של ירושלים וממקימי 'העדה החרדית' 
ידעת שאחד  לו  אותו:  ושאל  אל המחנך  ניגש  הוא  הרך.  לילד  חינוכי  במוסד  ביקר פעם 

מתלמידיך הוא משיח לו אנו מצפים בכל יום שיבוא, כיצד היית נוהג עמו?

"
"



תוקף המבצע עד 8.9.17 או/ו עד גמר המלאי. מגוון המוצרים 
והמחירים הקודמים ולאחר הנחה מוצגים בנקודת המכירה 
עצמה. כמות מינימלית להנחה מקסימלית 2 יח' לסניף.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!
חד

עד50%
הנחה!

מהרו!
המלאי מוגבל,

כל הקודם
זוכה!

ירושלים כנפי נשרים!!!ניקוי מלאים ותצוגות בסניף 

כל המותגים הגדולים של ענף החשמל36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*

ביקשתם? קיבלתם! המבצע ממשיך לשבוע נוסף
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ואהבת לרעך כמוך – 
בממונו, בגופו, ובנפשו

לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם 
השב תשיבם לאחיך...לא תוכל להתעלם )כב, א-ג(

תורתנו הקדושה מצווה אותנו כאן על מצות השבת אבדה, 
אם רואים אנו את ממון חברינו שחלילה יכול ללכת לטמיון 
ולהאבד, חייבים אנו להשתדל בשמירתו ובהשבתו אל בעליו.

גופו  אבדת  ע"א(  )ע"ג,  סנהדרין,  במסכת  חז"ל  אומרים 
מניין? תלמוד לומר, "והשבותו לו", דהיינו, שהמצוה וחיוב 
נזקי  על  גם  אלא  ונכסים,  ממון  על  רק  אינו  האבדה  השבת 
או פגיעה  נזק  איזה  נראה שעומד לקרות לחברנו  גוף, שאם 
גופנית  חלילה, ובידנו להצילו, או שבאה עליו מחלה ובידנו 
להושיעו ע"י קריאה לרופא וכדומה, הרי גם זה בכלל מצות 
השבת אבדה, וכן נצטווינו על כך בתורה, "לא תעמוד על דם 
רעך, אני ה'" )ויקרא יט, טז,( דהיינו שלא נעמוד מנגד, כאשר 
יכול חלילה להיגרם נזק לחברנו בנפשו, בגופו, או בממונו, 

אלא שנעשה כל שביכולתנו לעזור לחברנו ולהצילו.
ואם בנזקי גוף ורכוש כך, על אחת כמה וכמה בנזקי הנפש, 
חבר  או  התורה,  מדרך  תועה  יהודי  חלילה  רואים  אנו  אם 
שחלילה סר מן הדרך ותועה בחושך כשה אובד, שנצטווינו 
האמונה  לחיק  נפשו  את  להחזיר  אבדה,  בהשבת  זה  על 
ושמירת המצוות, ורמז לכך רמזו חז"ל על הפסוק "וכי יהיה 
לאיש חטא משפט מות", וסמך לו את עניין השבת האבדה, 
זה  חמורה,  עברה  שעבר  איש  לאותו  שהגיע  שמה  ללמדנו 
מפני שלא היה מי שיקיים בו מצות השבת אבדה, כי אם היה 

מי שיחזיר אותו לבעליו ואדוניו, לא היה מגיע לאן שהגיע.
"לא  ביותר,  חמורה  באזהרה  אותנו  מזהירה  זו  ובמצוה 
תוכל להתעלם", ופירש רש"י, "לכבוש את עיניך כאילו אינך 
רואה אותו", וכן בעניין "לא תעמוד על דם רעך" כתוב, אני 
ה', דהיינו, דע מי עומד מעליך ורואה את מסתרי לבך, ויודע 

אם ידעת ממצבו של אחיך או לא.
ולמעשה נכללים בזה שני דברים, לפעמים עושה האדם את 
עצמו כמי שאינו רואה ואינו יודע, ולפעמים עושה את עצמו 

כמי שאינו יכול להושיע, בטענה, מה הייתי יכול לעשות?
ונפלא הלשון, "לא תוכל להתעלם", דהיינו, שלא תצליח 
להרגיש  ולא  לדעת  לא  לראות,  ולא  להתעלם  שתנסה  בזה 
מצרת חברך, דבר זה לא יעלה בידך, שהרי לפני השי"ת הכל 
זאת  רואה  אינו  יתברך  והוא  לפניו,  פתוח  והכל  וידוע  גלוי 

כהעלמה, אלא כזלזול וכשאט נפש מצרת חברך.
דברים אלו רמוזים בתורה בדרך נוספת, הרי הקב"ה כביכול 
וע"ז  רעייתי",  אחותי  לי  "פתחי  דכתיב,  ורענו,  אחינו  נקרא 
וכמו  נידחים",  נאמר, "לא תראה את שור אחיך או את שיו 
)יחזקאל  מרעיתי"  צאן  צאני  "ואתם  ישראל  עם  על  שנאמר 
לד, לא,(, שלא תראה את אחד מבניו של הקב"ה נידח ונאבד, 
ומחפש  גדול  צער  כביכול  עליו  הנך שאדוניו מצטער  ויודע 
להחזירו אליו, "והתעלמת מהם – השב תשיבם לאחיך... לא 

תוכל להתעלם".
וצריכים הדברים להדהד בלבותנו כמה חובה מוטלת עלינו 
אחינו  בצרת  לראות  ציבור  כאנשי  והן  פרטיים  כאנשים  הן 
עזרה  הן  לעזרה,  הזקוק  אחר  עיניים  לפקוח  ובמצוקותיו, 

שכל  מחלב"  שיניים  "ולבן  בבחינת  טובה  מילה  והן  פיזית, 
המלבין שיניו לחברו כאילו השקהו חלב, כמה חיוך קטן או 
טפיחה על השכם, שאלה פשוטה מה שלומך, כמה יש בכוחם 
של דברים פעוטים אלו לשמח את בניו של בורא עולם, כמה 
בניו  נתנהג עם  כך  עלינו אם  ומכופלת למקום  טובה כפולה 
אהוביו, ושלא נהיה חלילה כמו עמון ומואב שעליהם נאמר 
ואשר שכר  ובמים...  "על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם 
עליך את בלעם", )כג, ה( וידועה השאלה, אם אנו דנים את 
עמון ומואב על אשר שכר את בלעם לרצוח את עם ישראל, 
מה העניין להזכיר את העוון שלא קידמו אותנו בלחם ובמים?

רוצחים  רואים  אנו  שכאשר  ללמדנו,  באה  התורה  אלא 
שבאים לאבד אומה שלימה, עלינו לדעת שלא בבת אחת הם 
הגיעו לשפל מדריגה זה, אלא ראשיתו של חטא נורא זה נעוץ 
בשורשים קדומים של העדר התחשבות בזולת והעדר הרצון 
מובילה  לכאורה,  זו  קלה  לב  אטימות  ובמים,  בלחם  לסייע 

בסופו של דבר לרצות לרצוח עם שלם.
דברים אלו מקבלים משנה תוקף בימים אלו בפתיחת שנת 
עינינו  רחוק  הלא  בעבר  החינוך,  מערכות  בכל  הלימודים 
ראו ולא זר את גדולי ישראל וראשי מערכות החינוך על כל 
שלוחותיו, אנשים באים בימים שכיתתו רגליהם מעיר לעיר, 
מהצפון ועד לדרום הרחוק, לא עם מכוניות ונהגים צמודים, 
ארוכות  שעות  ומשך  ומקרטעים  ישנים  באוטובוסים  אלא 

רק כדי להביא ילד אחד, או ילדה אחת למוסד חינוכי טהור, 
כמה עשרות אלפי בתים של תלמידי חכמים הוקמו בעטייה 
של שליחות נפלאה זו של הדור הקודם, כמה ראשי ישיבות, 
רבנים, דיינים, מנהלי ומנהלות של מוסדות חינוך הועמדו על 
ידי פעילותם הנפלאה, ואילו כיום לצערנו, השתנו השיקולים 
והמדדים עבור יוקרתה וחשיבותה של נפש יהודית בהחלטה 
האם לקבל או לא למוסד כזה או אחר, שיקולי יוקרה וכבוד 
מדומה, כ"כ, היד הקלה על ההדק ובשיקול הדעת האם לזרוק 
עם  להתמודדות  הרצון  וחוסר  מהמוסד,  תלמידה  או  תלמיד 

בעיותיהם של התלמידים.
כפי  תוקף  להתעלם"...הדברים מקבלים משנה  תוכל  "לא 
מה שנאמר לעיל, דהיינו, שלא תצליח בזה שתנסה להתעלם 
ולא לראות, לא לדעת ולא להרגיש מצרת חברך, דבר זה לא 
והכל פתוח  וידוע  גלוי  בידך, שהרי לפני השי"ת הכל  יעלה 
כזלזול  אלא  כהעלמה,  זאת  רואה  אינו  יתברך  והוא  לפניו, 

וכשאט נפש מצרת חברך.
אחד  כל  שנראה  הנפלאים,  דבריו  בנו  שיקויים  רצון  ויהי 
והן  הפיזיים  הן  בחסרונו,  ולא  חברנו,  ובמעלת  בטובת 

הנפשיים ולא להעלים את עינינו מצרכיו. 

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

הרב צוריאל קריספל

אין מקום לשיקולי יוקרה וכבוד מדומים כאשר מדובר בקבלת ילדים למוסדות חינוך  על 
מצוות "לא תוכל להתעלם"



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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 צפוי חורף חם

הרביעי,  המושב  כינוס  בפגרה.  ישראל  כנסת 
מושב החורף, נקבע לב׳ במרחשוון התשע״ח, 
בעוד קצת פחות מחודשיים. הוועדות החשובות 
עונת  מכונסות.  לא  אחרות  בדלילות,  יושבות 

המלפפונים. 
מחייב  בפגרה,  מיוחד  מושב  כינוס  קשה.  לאיים  גם 
החתמה של לפחות 30 ח"כים, או בקשת ממשלה. הח"כים 
לא   - ביקורת  אוהבת  שלא  והממשלה  בפגרה,  ה״עסוקים״ 

ששים לכינוסים מיותרים, בלשון המעטה. 
המושב הבא, לכשיפתח, אמור להיות מושב סוער ומעניין. 
על שולחנה של ״הממשלה-ההומוגנית״, יעלו מספר מוקשים 
בפוטנציה, שיכולים לאיים על יציבותה, עד כדי ערעור עצם 
קיומה של הקואליציה בהרכבה הנוכחי. עוד לפני ההיבטים 
האישים וההשלכות של התפתחות והבשלת חקירות בנימין 

נתניהו ורעייתו לכתבי אישום, אם בכלל.   
שינוי  ישראל,  ברכבת  רק  ולא  השבת  חילולי  נושאי 
התנועה  מעמד  המערבי,  הכותל  ברחבות  הסטאטוס-קוו 
הרפורמית וארגוני-נשים אקטיביות ברחבה הקיימת, הסדרי 
גדלים,  גיוס  ביעדי  עמידה  הכוללים  הישיבות  בני  גיוס 
מאיימים על שלומה של הממשלה, בוודאי על שלוותה של 

הכנסת ה20.   
שמרן  הנחשב  הנוכחי  בהרכב  גם  הבג"צית,  הדיקטטורה 
יחסי, עודף הסמכויות ותחומי-עניין שבית המשפט העליון, 
את  ולזעזע  להחריד  עלולים  לעצמו.  מנכס  כבג״ץ,  בשבתו 
שר  כהגדרת  הומוגני,  הנחשב  הנוכחית  הקואליציה  הרכב 
הכנסת  יציבה,  אולי  הממשלה  ליברמן.  אביגדור  הביטחון 

תלויה על בלימה.  
החוק  שלטון  כמגן  עצמו  מיקם  משה-כחלון,  האוצר  שר 
לכל  ידו  ייתן  ולא  בגופו  ימנע  שכחלון  ספק  אין  והבג״ץ. 
חקיקה-דתית, גם באם היא אמורה לשמר ״מצב קיים״ ואת 

שאריות הסטאטוס-קוו ההיסטורי.    
מאידך, השבוע הבהיר כחלון שלא יתנגד לשינויי חקיקה 
נדרשים, בנושא גירוש ומעצר מנהלי מונע למסתנני עבודה, 

בניגוד גמור לעמדת בג״ץ כפי שפורסמה השבוע. 
למשה כחלון ומפלגת ״כולנו״ יש בעיה אלקטורלית. בכדי 
״הצלחה״  לבוחריו  להוכיח  חייב  כחלון  פוליטית,  לשרוד 
מחכה  כחלון  כהבטחותיו.  הדיור  מצוקת  פתרון  בנושא 
להבשלת הליכים שלוקחים יותר זמן מהמצופה. לפי אמונתו 
ה״גאולה״ מתמהמהת, אך בוא תבוא. כחלון זקוק לזמן. אין 
לו עניין להקדים בחירות. גם בחירות במועדן, מוקדמות לו.

טיפוס על גבו וכאבו של הציבור הדתי-חרדי והתבססות 
לכחלון  לספק  יכול  שלטון-החוק״  ״מגן  של  הטיקט  על 
לעת  בדיעבד,  חדש,  אלקטורלי  בסיס  ״כולנו״,  ולמפלגתו 

מצוא.     
כחלון.  האוצר  שר  עם  מסתדרים  החרדיות  במפלגות 
את  לסנדל  מעוניין  לא  גפני,  דרעי/ליצמן/  הטריאומווירט 

״לחגוג״  לו  שיאפשרו  לפינות  אותו  ולדחוק  כחלון  משה 
אלקטורלית בקדנציה הבאה, על חשבון החרדים שמרוצים 
ומוכר,  ישן  מטאטא  עדיף  תמיד  באוצר.  הנוכחי  מתפקודו 

וטוב! 
מאידך, למפלגות החרדיות ועוד לא הגענו ל״בית היהודי״ 
הדתיים,  הליבה  בנושאי  אמיתית  בעיה  יש  בנט  ונפתלי 
מונחים על שולחן הבג״ץ, מחכים להכרעות  וכבר  שעולים 
בקהל  המונית  היסטריה  שייצרו  ברור  כשכבר  היסטוריות 

המצביעים החרדי.
שהתבקשה  הכותל  מתווה  שינוי  בנושא  ההחלטה  דחיית 
להתפרסם  להיחתך,  סופה  פעמים,  מספר  הממשלה  ידי  על 
החרדיות  שהסיעות  מתווה  אין  בראשית.  סדרי  ולשנות 

יכולות להסכים לו.
הדין  בתי  סמכויות  הציבורית,  הפרהסיה  השבת!  נושאי 
החרדיות  המפלגות  ועוד.  עוד  האישי,  והמעמד  הרבנים 
בכדי  כדאיות  וחישובי  מתינות,  קור-רוח,  המון  צריכות 
להבליג ולשתוק. הכרסום הזוחל בגין מעורבותו הישירה של 
כל ההסכמים, הסיכומים, שנוהגים שנות  הבג״ץ שוחק את 
דור. מועצות גדולי וחכמי התורה יצטרכו להתכנס ולהחליט 

אופרטיבית. 
ראש הממשלה רוצה, הליכוד מעוניין. במצב הנוכחי ידיהם 
רוב  שמשליטים  השיפוטית  הדיקטטורה  ידי  על  כבולות 
שהשתפר  הבג״ץ  של  המחודש  בהרכבו  גם  הבג״ץ,  שופטי 
בהרכבים,  ומשמעותי  מהותי  לשינוי  עד  הקרובות,  ולשנים 

באם יצלח המהלך שמובל על ידי שרת המשפטים שקד.     

לפחות מצדו של אביגדור ליברמן לא צפוי איום. ליברמן 
כל  ורגע.  רגע  כל  ימצה  הוא  כלות״!  ״עד  בתפקיד  מאוהב 
זמן שנתניהו מחזיק במושכות, ליברמן יבליג, ישתוק, יצבור 
ניסיון וידע. ליברמן יסגל לעצמו ממלכתיות, בתקווה לרדוף 

אחרי הכתר מושא חלומותיו, מעמדת פתיחה בכירה. 
לנפתלי בנט והבית היהודי יש קווים אדומים. פיתוח מפעל 
ההתנחלויות, עידוד ההתיישבות היהודית הקיימת וחיזוקה, 
ההקפאה  המשך  רבתי.  ובירושלים  במרחב  חדשה  בנייה 
להעיר  עלול  מתקבל,  זמן  בטווח  מהותי  שינוי  יצירת  ואי 
דובים מרבצם. תוספת שאיפות אישיות, קורטוב של קנאות 
בחירות  להקדמת  לשאיפה  מוצלח  מתכון  מהעבר,  ושנאות 
ו״מיצוב״ הבית היהודי בראשות בנט ושקד כמפלגת הימין 

האולטימטיבי.  
שנתיים  עוד  רק  ונשאר  עברו,  וחצי  ששנתיים  העובדה 
באם  ה21  לכנסת  הבחירות  של  המתוכנן  למועד  וקצת, 
יתקיימו במועדם נובמבר 2019, אמורה להרגיע את הניצים. 
מאידך האופוזיציה בגיבוי התקשורת רעבים לשינוי. קר ולא 
מכורסאות  החריקות  צירוף  האופוזיציה.  ספסלי  על  נעים 

הקואליציה, מבשר על חורף חם ומעניין במשכן הכנסת.   
נתניהו  בנימין  נגד  אישום  לכתבי  יתפתחו  באם החקירות 
האם  עניין.  ועודף  עומק  יקבלו  לשינוי  התסריטים  אישית, 
נתניהו יפרוש? יופרש? האם יוקדמו הבחירות? או שימצא 
מחליף מתוך שורות חה״כ המכהנים? ראש ממשלה בניגוד 
לשר, חייב להיות ח״כ. באם ישתנה הראש, ישתנה גם ההרכב 

הקואליציוני? יותר שאלות מתשובות. לא יהיה רגע דל.   

עו"ד יצחק שינפלד

אף אחד ממרכיבי הקואליציה לא מעוניין בבחירות, ועדיין הן עשויות 
להתרחש בסיטואציה כפויה, ודווקא על בסיס אנטי דתי של החלטות 

בג"ץ  והאם יש לחרדים סיבה לחשוש מכחלון?
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קריסת קונספציית "התהליך המדיני"

של  נוסף  תמיכה  כנס  התקיים  רביעי,  ביום 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  בראש  הליכוד 
והאולם היה מלא מפה לפה. המשטרה סגרה 
נשארו  ואלפים  בטיחות,  מטעמי  האולם  את 
המסורתי  האירוע  היא  למסיבה  הסיבה  רשמית  בחוץ. 
של הרמת כוסית לקראת ראש השנה, בפועל זה היה גם 

הפגנת כוח פוליטית. 
נתניהו היה במיטבו, הוא התמוגג מכל רגע, ובנאומו 
נמנעת  אשר  הישראלית  בתקשורת  התעלל  פשוט  הוא 
מלהציג את המציאות ואת ההישגים של מדינת ישראל. 
ובדבריו יש לא מעט צדק, כי הקדנציה של נתניה שברה 
את הקונספציה השלטת של השמאל – מרכזיות הסכסוך 

הפלסטיני. 
בישראל  התקשורתית  בכיפה  שלטה  שנים  במשך 
מוסכמה שאסור היה לערער עליה – חייבים לפתור את 
הקונספציה,  על  נערמו  תילים  תילי  הפלסטיני.  הסכסוך 
עד שהיא הוצגה כנקודה ארכימדית, אשר פתרונה יפתור 
את כל הבעיות, ואי פתרונה פשוט יביא לבעיות מדיניות, 
כלכליות וחברתיות. השמאל הישראלי והתקשורת ניפחו 
את הסכסוך לממדים חובקי כל, עד שהגיע בנימין נתניהו 
והוכיח לכולם שהסכסוך פשוט לא רלוונטי, לא מעניין, 

ולא פותר שום בעיה. 
חוסר  על  האמת  הצגת  שאת  אלא  זאת,  רק  לא 
הרלוונטיות של הסכסוך הצליח נתניהו להציג תוך כדי 
לעומתי אשר  נשיא  אובאמה,  ברק  נשיאותו של  תקופת 
היה נחוש לקדם מדינה פלסטינית בכל מחיר. אובאמה 
הלך, והסכסוך פשוט נקבר.  הרלוונטיות וההשלכות של 
זעומות,  הן  ישראל  מדינת  של  החוץ  יחסי  על  הסכסוך 
ישראל  כדי לקדם את  כל העת  ופעל  זאת  ונתניהו הבין 
בזירה המדינית, בלי שום קשירה לשלום או לא שלום. 
ישראל  את  הפך  נתניהו  בשטח.  ניכרות  והתוצאות 

למעצמה, חזקה הרבה יותר מאשר גודלה היחסי.
עובדתית, מצבה המדיני של ישראל היום הוא בשיא 
רב  במספר  זאת  לראות  וניתן  בעבר,  כמותו  היה  שלא 
והקשרים  המדיניות  הפגישות  מספר  פרמטרים.  של 
הוא  מקיים,  שנתניהו  מעצמות  נשיאי  עם  המתמשכים 
חסר תקדים. מספר הנציגויות הישראליות בארצות זרות 
נמצא בשיא, הסחר הבינלאומי עם ישראל הגיע להיקפים 
בפורומים  ההצבעות  ואפילו  אבותינו,  ידעום  שלא 
ישראל.  לטובת  אט  אט  ומשתנה  הולכת  בינלאומיים 
יותר ויותר מדינות יוצאות מהרוב האוטומטי שהיה נגד 
ישראל, ומשנות דפוסי הצבעה של שנים רבות. כל זה לא 

קרה במקרה. 
 - חשובה  אך  פשוטה  יסוד  מנקודת  יצא  נתניהו 
של  שקלול  אלא  צדק,  משפט  לא  זה  דיפלומטיה 
אינטרסים. אומות ומדינות פועלות בהתאם לאינטרסים, 

רבות  שנים  במשך  כלשהו.  אוניברסלי  צדק  לפי  ולא 
הצביעו ופעלו נגד ישראל לא מטעמים מוסריים כביכול, 
לבחור  ברור  ומדיני  כלכלי  אינטרס  היה  כי  פשוט  אלא 
קניה  כוח  יש  נפט, לערבים  יש  ישראל. לערבים  באויבי 
האינטרסים  לפי  להתיישר  יותר  משתלם  פשוט  גדול, 

שלהם. 
כדי לשנות את המאזן, לא צריך לייצר "שלום" או כל 
לגרום  פשוט  צריך  מוסרניים-שמאלניים,  רעיונות  מיני 
קשר  הוא  שלהם  שהאינטרס  לכולם  ברור  שיהיה  לכך 
שימוש  עשה  נתניהו  זה,  ועבור  ישראל.  מדינת  עם  חזק 

בחוזקותיה של ישראל, וכאלה יש לא מעט. 
למדינת ישראל יש יכולות כלכליות, יכולות טכנולוגיות 
לכך  יש  והמתחדש  המתועש  ובעולם  מדעיות,  ויכולות 
ישראליות  חקלאות  טכנולוגיות  ביקוש.  ויותר  יותר 
מדעי  וידע  העולם,  רחבי  בכל  בשדות  היום  פרוסות 
מכשיר  בכל  כמעט  היום  נמצא  ישראלי  וטכנולוגי 

טכנולוגית  להתקדם  מחפשות  העולם  מדינות  חשמלי. 
ולהתפתח בתחומים אלה, ונזקקים לקרבתה של ישראל. 
למדינות  גז  ולייצא  להפיק  שהחלו  הגז  מאגרי  בנוסף, 
האזור, יצרו שינוי דרסטי. ראשית, ישראל כבר לא תלויה 
ביצואניות הגז, ויתירה מזו – כיצואנית גז בעצמה כעת 
בישראל.  לתלויות  הפכו  באזור  וחשובות  רבות  מדינות 
סחר  קשרי  ישראלי.  גז  רוכשות  וטורקיה,  מצרים  ירדן, 

אלה, יוצרים שינוי ברור במאזן המדיני. 
של  המדיניים  קשריה  את  לחזק  פעל  נתניהו  בנוסף, 
ישראל, ויצר חיבורים דיפלומטיים איכותיים מאד. ראש 
ממשלת הודו ביקר בראשונה אי פעם בישראל, הקשרים 
אפריקה  מדינות  רוסיה,  סין,  עם  והמסחריים  המדיניים 

ועוד נמצאים היום בשיא. 
אירוע השקת הכוסית בו נאם נתניהו והציג את שורת 
השנה,  ראש  לפני  יחסית  רב  זמן  התקיים  אלה,  הישגיו 
פשוט כי נתניהו אמור לצאת למסע מדיני ראשון אי פעם 
זהו  אמריקה.  דרום  במדינות  ישראלי  ממשלה  ראש  של 
חריש מדיני אינטנסיבי, אשר לא היה כמוהו. ותוצאותיו 
ואף  עולה,  לכוח  היום  נחשב  ישראל   – היטב  ניכרות 
לגודל  פרופורציה  כל  ובלי  וצבאית,  כלכלית  למעצמה 
האוכלוסייה הקטן שבה. הוכח כי "הסכסוך" אין לו שום 
משמעות, אין לו רלוונטיות, ואין טעם להשקיע משאבים 
נתניהו בהצלחתו, שבר את  כדי לפתור אותו.  ומאמצים 
הקונספציה – "הסכסוך" הוא עניין תפל וחסר משמעות. 
בעיה,  זו  טוב,  לא  זה  בתקשורת  ולנציגיו  לשמאל 
במשך  לציבור.  להציע  סחורה  בלי  נותרים  הם  פתאום 
היה  בבחירות  השמאל  של  החזק  הפוליטי  הקלף  שנים 
המדיני"  "הצונאמי  השלום,  ותהליך  המדיניים  היחסים 
 – והנה  בימין.  בחירה  כל  מפני  הזהירו  בו  האיום  היה 
ואין  יותר,  דווקא נתניהו מספק את הסחורה טוב הרבה 
לו שום צורך ב"תהליכי שלום". השמאל מצא את עצמו 
והנה  בשוק,  בננות  למכור  שבא  בסטה  בעל  של  במצב 
נפתח דוכן לידו ומוכרים בו בננות צהובות יותר במחיר 

זול יותר. אין קונים לסחורה. 
המדיניים.  ההישגים  את  למזער  מנסים  בתקשורת  אז 
חמגשיות  על  פרשיות  מוצאים  עליהם.  מספרים  לא 
ובקבוקים לעסוק בהם, כדי שהעם לא ישים לב שהבננות 
להדגיש  מנסים  ותפלות.  יקרות  ירוקות,  השמאל  של 
יש שמתפתים  נואש  במצב  כי  "פרשיות",  לייצר  אף  או 
מפוקפקים  גורמים  מיני  כל  וכך,  הוגנים.  לא  לאמצעים 
הופכים ל"לוחמי שחיתות", העיקר שיתקפו את נתניהו. 

הזירה  תשתנה  ובעקבותיה  שונתה,  המדינית  הזירה 
למרות  זאת,  מבינה  התקשורת  גם  בישראל.  הפוליטית 
שמנסה להיאבק כנגד. "הסכסוך" אולי ייפתר יום אחד, 
ואולי, דווקא חוסר העניין שבו הוא זה שידחוף את הצד 

השני למהר ולהגיע להסכמות. 

דוד רוזנטל

הוא  ביותר  החשוב  שהדבר  התיאוריה  קריסת  היא  השמאל  של  האמיתית  הבעיה 
הוא   – ההיפך  את  להוכיח  הצליח  שנתניהו  מרגע    הפלסטינים  עם  שלום  הסכם 

נרדף ברמה האישית

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

"

"

המאזן,  את  לשנות  כדי 
"שלום"  לייצר  צריך  לא 
רעיונות  מיני  כל  או 
מוסרניים-שמאלניים, 
לכך  לגרום  צריך פשוט 
לכולם  ברור  שיהיה 
שהאינטרס שלהם הוא 
מדינת  עם  חזק  קשר 
זה,  ועבור  ישראל. 
שימוש  עשה  נתניהו 
בחוזקותיה של ישראל, 

וכאלה יש לא מעט



אל תתעלמו 
מהכאב

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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משל ושנינה // אליהו פכטר

באופן מצמרר, הדבר היחיד שמאחד את האנטישמים הימניים והליברלים משמאל – הוא שנאת 
ישראל  ההסבר טמון בכך שכל ניסיון של אומות העולם לתיקון הנפש, בהכרח נועד לכישלון 

ולקנאה בעם ישראל

בשבועות האחרונים שוב התברר שגם במדינות שבהן חשבנו 
שהאנטישמיות, יחד עם שאר תחלואי ימי הביניים החשוכים, 
נעלמה לחלוטין, היא עדיין קיימת ורוחשת תחת פני השטח 

וכמו תמיד בשעות משבר אזרחיות מתפרצת במלוא כיעורה.
בעיירה שרלוטסוויל מאבק מקומי על הסרת פסל של הגנרל 
רוברט אדוארד לי, מפקד צבא הקונפידרציה במלחמת האזרחים 
בארצות הברית ודמות סמלית של הקונפידרציה, התפתח לתגרה 
אלימה בין קבוצות ניאו נאצים וקבוצות שמאל קיצוני המכונות 
'אנטיפה'. למי שלא מכיר, המילה 'אנטיפה' היא קיצור של אנטי 
פאשיזם, וחבריה מזוהים עם רעיונות השמאל העולמי ואנרכיזם.

מה שמפתיע הוא ששתי קבוצות אלו, שעל פניו אין דבר ועניין 
משותף להן בכל נושא שהוא, מגלות אחדות דעים נדירה בשנאתן 
ליהודים ולמדינת ישראל. על האנטישמיות של הניאו נאצים אין 
צורך להרחיב. אצל השמאל הליברלי האנטישמיות מסתתרת תחת 
מסווה של אנטי ציונות. הדברים ידועים לכל מי שמכיר את הנפשות 
הפועלות בשמאל הליברלי ברחבי העולם, בקבוצות שמאל כגון 
 'אנטיפה' ו-'blm' ובפקולטות למדעי הרוח באירופה וארה"ב.
גלעד צוויק, במאמר שפורסם באתר מידה, מביא שורה של 
התבטאויות אנטישמיות ואנטי ישראליות של דמויות בולטות 
כי "במקביל  באותם ארגוני שמאל. בין השאר הוא כותב 
להפרחת אמירות אנטישמיות, האקדמאים הקשורים לארגוני 
שמאל קיצוני מאשימים את ישראל כי היא מחוללת "שואה" 
ומבצעת "טיהור אתני" בפלסטינים, מעניקים לגיטימציה לטרור 
הסכינים הפלסטיני נגד אזרחים ישראלים, מהללים ומשבחים 
מחבלים מהג'יהאד האסלאמי  וארגוני טרור כמו חיזבאללה 
ומהווים את חוד החנית בקמפיין החרם האנטישמי )BDS( נגד 
ישראל. הם גם משמשים כיועצים ומנטורים לארגוני סטודנטים 
קיצוניים ששורפים דגלי ישראל וארה"ב, מפיצים תיאוריות 
אנטישמיות לפיהן ישראל אשמה באלימות שוטרים בארה"ב 
ותוקפים פיסית סטודנטים יהודים שהעזו לתמוך בישראל." 
)'מידה' - 23/08/2017 - "תכירו את אנטיפה: השמאל הקיצוני 
 ש"נלחם באנטישמיות" אבל מאשים את ישראל בשואה(

שותפות זו לדבר עבירה בין קבוצות אידאולוגיות שונות לחלוטין 
זו מזו איננה דבר חדש. שנאת היהודים הינה תופעה חוצת גבולות, 
תרבויות, ודתות באופן חסר תקדים, ובלתי אפשרי למצוא תופעה 
מקבילה לה בתפוצה ובעקביות ההיסטורית של הופעתה. נדמה 
כי שנאת יהודים היא חלק מהותי בכמעט כל אידאולוגיה, 
 דתית, פוליטית ופילוסופית שנוצרה בהיסטוריה של העמים.

הנצרות  והאסלאם למשל. שתי דתות שהדבר היחיד המשותף 
להן-שנאת ישראל. )במקרה של הנצרות, בעיקר בימי הביניים. 
למרות שגם היום הקבוצות ניאו נאציות נפוצות בעיקר במדינות 
היותר נוצריות בארה"ב(. נאציזם וקומוניזם, שתי תפיסות 
עולם אוטופיות שהדבר היחיד המשותף להן, כמה מפתיע- 
שנאת ישראל. וכמו שהראנו, גם היום, הדבר היחיד המשותף 
 לשמאל ולימין הקיצוני והאידאולוגי בעולם- שנאת ישראל.
כלל אצבע מפורסם הוא שכשמוצאים תופעה דומה אצל 
אובייקטים רבים השונים זה מזה, ההסבר טמון במאפיין משותף 
לכל אותם אובייקטים. הגורם המשותף היחיד לכל אותן תנועות 
פוליטיות, תורות פילוסופיות, חברתיות ודתיות הוא הניסיון 
ליצור עולם אוטופי בו האדם חי את החיים המוסריים ביותר. 
לעתים על ידי דת, או תורה פילוסופית, שאם האדם יחיה לפיה 
תתוקן נפשו. לעתים על ידי תורה פוליטית שתיצור חברה מוסרית 
שכל פרט ופרט בה תורם את חלקו הנכון והראוי לכלל ועל ידי 
כך- שוב, יזכה אותו הפרט בתיקון הנפש. תיקון נפשו של האדם 

זוהי הבטחתה של כל דת עלי אדמות. יצירת חברה שהפרט בה 
יתוקן על ידי תרומתו וחלקו היחסי בתוך הכלל זוהי משנתה 

של כל תורה כלכלית וחברתית.
אך מדוע הבקשה לתיקון נפשו של האדם, שעל פניה היא 
כה נעלה, גורמת לאנטישמיות? מדוע היום קבוצות שחרטו 
על דגלן את השוויון, האהבה, רב התרבותיות וההתנגדות 
לגזענות- מחריגות את היהודים, באופן כאילו מובן מאליו, 

מאותם ערכים נעלים? 
הקב"ה יצר שתי עולמות במקביל, העולם הגשמי והעולם 
הרוחני. ושני עולמות אלה צריכים תיקון. בני האדם מחולקים 
גם הם לשניים. אומות העולם ויהודים. ההבדל איננו פיזי, גזעי 
או תרבותי, אלא איכותי. באומרי 'איכות' כוונתי שהיהודים 

שונים במהותם מאומות העולם.
ומהו אותו שוני במהות? כותב סבא רבא שלי, הגאון ר' חיים 
צימרמן זצ"ל במאמרו 'הן עם לבדד ישכון' )תורה לישראל(: 
"יש מושג מיוחד בתורה של כלל ישראל: "והייתם לי סגולה 
מכל העמים". זו קדושת ישראל, ואין פירוד בקדושת כלל 
ישראל ומושגו. בין יחידים יש צדיקים, יש בינונים וגם רשעים. 
אבל אין הבדלים אלו במושגו של כלל ישראל. אין מושגים של 
"דתיים" ו"חילוניים" בקטגוריה של כלל ישראל. הוא אחדות 

שלמה שכולה קודש."
אותה קדושת ישראל משמעה תפקיד שונה בתיקון העולם. 
בעוד שתפקידן של אומות העולם בבריאה הוא לתקן את העולם 
הגשמי "תיקון הגוף". תפקידם של היהודים לתקן את העולם 

הרוחני "תיקון הנפש".
על אומות העולם להתקדם ברפואה, בפיזיקה, במתמטיקה 
ובכל המדעים המדויקים. עליהם ליצור טכנולוגיה מתקדמת 
שתשפר את איכות חייו של האדם. על אומות העולם לבנות 
את העולם הגשמי, להקים גורדי שחקים, כבישים וערי ענק 
מודרניות. עסקם וחפצם הוא בכל דבר השייך ל"תיקון הגוף".

על היהודים לעומת זאת לעסוק בעולם הרוחני ב"תיקון הנפש". 
ואין תיקון הנפש אפשרי אלא על ידי לימוד התורה הקדושה 

וקיום המצוות.
כל ניסיון של אומות העולם ליצור מערכת שתוביל לתיקון 
הנפש נידון לכישלון חרוץ, כמו שההיסטוריה ומאות מיליוני 
קורבנותיהם של אותם מערכות מלמדים בבירור. וכל מערכת 

המבקשת לתקן את נפשו של האדם בהכרח תעמוד בסתירה 
לתורה הקדושה. )והרוצה להעמיק יעיין בספרו של סבי זצ"ל-
torah and reason עמוד 62, שם מאריך לבאר עניינים אלו(.
עכשיו מובנת השנאה של כל אותן קבוצות אידאולוגיות 

המבקשות לתקן את נפשו של האדם, ליהודים. ואיך לא? 
איך לא יגבר התסכול בהתעסקם במטרה הלא נכונה, בניסיונם 
הכושל ליצור מערכת רוחנית חליפית למערכת האפשרית היחידה 
הלא היא התורה. ובהכרח תיווצר שנאה עזה, שנאת עמי ארצות 
לתלמידי חכמים. ושנאה זו תופנה ליהודים באשר הם. צדיקים 

בינוניים ורשעים. 
עוד כותב סבי זצ"ל: "לדעתי, המיתוס של הגויים על טיבו 
של ישראל, בין שהוא גוי מן הברברים של ימים קדומים ובין 
שהוא גוי בלבוש מודרני מימות הנאצים ועד המחבלים הערבים 
של זמננו, מקורו ביראת הרוממות בפני גדולתם והדר גאונם 
של ישראל. כפי שהסביר סארטר בניתוח מבריק, במסה שלו 

על האנטישמיות.
אותה יראת רוממות מהיהודים, ותורתם המביאה לתיקון 
הנפש אליה הם מבקשים להגיע בכוחות עצמם על ידי יצירת 
עבודה זרה בדמות תורות- פילוסופיות, פוליטיות ודתיות, היא 

היא הגורמת לאנטישמיות.
מעניין שבאותה מסה בשם "הרהורים בשאלה היהודית", 
סארטר, אמנם מתוך תפיסת עולמו הסוציאליסטית ובתקווה 
כי ביטול האנטישמיות תביא להתבוללות היהודים בחברה 
הצרפתית, כותב, שהחברה בה תתבטל האנטישמיות תהיה 
-"חברה חסרת מעמדות שיסודה בעלות ציבורית על אמצעי 
הייצור, בה האדם שנגאל מהזיות העולם הבא יתמכר סוף סוף 
למשימתו שלו, שהיא לפעול לקיומה של ממלכת האדם- בחברה 

כזאת לא יהיה לאנטישמיות כל צידוק-קיום"
טעה סארטר כשחשב שהאנטישמיות תתבטל יחד ובגלל 
ביטול המעמדות בחברה, אך צדק בקביעתו כי ברגע שיעסקו 
אומות העולם 'לפעול לקיומה של ממלכת האדם' כלומר בתיקון 
הגוף ולא בתיקון נפש כוזב, ממילא תתבטל האנטישמיות. )דרך 
אגב, על דרך זו אפשר להסביר את שנאת אנשי הרוח היהודים 
בארץ, אשר עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת 

נשברים, ללומדי התורה.(

אנטישמיות מאחדת
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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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לוחם
  בחליפה



19  י' באלול תשע"ז 1/9/17

שנתיים אחרי מינויו כשגריר ישראל באו"ם, יכול 

דני דנון לציין בסיפוק שורה של הישגים  בראיון 

כסגן  הצפוי  המינוי  על  מדבר  הוא  ישראל'  ל'כל 

נתניהו  של  הקרובים  הנאומים  העצרת,  נשיא 

הבא  והיעד  הממשל  בעמדת  השינוי  וטראמפ, 

שחולל  הסערה  וגם:    הישראלית  בפוליטיקה 

ביטול מתווה הכותל והסכנה האיראנית

ארי קלמן, ניו יורק
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ניתן להרגיש מיד, רגע אחרי  את ההבדל 
אל  הקפדני  הבידוק  את  עוברים  שאנחנו 
תוך הבניין הענק בשדרה ה-2 במרכז ניו 

יורק, עוברים לאטמוספירה אחרת.
את  האופף  העשן  של  הריח  הצפירות,  של  הרעש 
יורק תוצר של מיליוני אנשים  ניו  רחובותיה הסואנים של 
עוד  'לעשות  כדי  דרכם  את  שעה  באותה  בדיוק  שעושים 
הגדול,  בתפוח  הטובים  החיים  את  ולחיות  כסף'  קצת 

מתחלף בהדרת כבוד.
אחוז   99 כולה  העיר  שברחובות  ולומר  להמר  ניתן  אם 
המשפט  וכמאמר  בכסף  ועסוקים  חושבים  מהאנשים 
המפורסם 'טיים איז מוני' )הזמן שווה הכסף(, בתוך הבניין 
הכול משתנה והזמן כמו עמד מלכת. המסדרונות הארוכים 
מלאים דיפלומטים קשוחים שעושים את הדרך מקוקטייל 
לפגישה, בנעליים מצוחצחות, חנוטים בחליפות, מעונבים 

ועוטים ארשת פנים חתומה. 
הארוכים,  המסדרונות  בין  הדרך  את  עושים  אנחנו 
לפני  רגע  מפוארים.  ובשטיחים  בנברשות  המעוטרים 
שאנחנו נכנסים למסדרון שיוביל אותנו ליעד, מציין בפנינו 
אלי בנט, יועץ התקשורת של השגריר הישראלי באו"ם דני 
על  לאו"ם  על שטיח שנתרם  צועדים  אנחנו  כעת  כי  דנון, 

ידי האיראנים.
ואלפי המטרים  למרות מאות החדרים, עשרות הקומות 
הבנויים, לא תמצאו במבנה האו"ם את לשכות השגרירים. 
לכל שגריר יש משרד משלו או בית הממומן בידי המדינה 
אותה הוא מייצג. כך למשל, ישראל חיפשה מקום מגורים 
זול לשגריר הרצוג ומצאה 'מציאה' במחיר טוב, דירה שלא 
הצליחו למכור בגלל היותה בקומה גבוהה מידי )קומה 13(, 
בקומה  לפנטהאוז  השגרירים  זכו  רכישה  אותה  ובעקבות 
ה13 במרכז ניו יורק. המחיר, אם שאלתם, עומד היום על 

פי 6 ממחיר העלות בזמנו.
אנחנו ממשיכים במסדרונות הארוכים ומידי כמה דקות 
הכניסה  אישורי  את  להציג  ושוב  שוב  מתבקשים  אנחנו 
ליד  מגיעים  אנחנו  הליכה  של  ארוכות  דקות  אחרי  שלנו. 
ולהרגיש.  לראות  אפשר  הפאר  את  הקטארי',  'הטראקלין 
שלנו  הפגישות  את  עורכים  אנחנו  אז  לשכות,  לנו  "אין 

כאן", מסביר לנו יועצו של דנון.
הטלפון  משיחת  מתפנה  השגריר  המתנה  דקות  אחרי 
ראש  היה  הקו  על  מישראל.  שלום  דרישת  לנו  ומוסר 
היא  כי  מבינים  שאנחנו  שיחה  בעוד  נתניהו,  הממשלה 

מתרחשת לעיתים תכופות מאוד.
למי שלא מכיר את הפעילות של שגריר באו"ם, שתף 

אותנו בסדר היום שלך...
"יום יום יש פה מתקפות נגד ישראל, זה דבר שהוא לא 
חדש. אבל אנחנו גם מביאים איתנו אג'נדה חיובית ועוסקים 

בפעילות כללית בעולם.
האו"ם,  של  המשפט  ועדת  כיו"ר  מכהן  אני  "היום 
באו"ם.  וועדה  לנהל  פעם  אי  שנבחר  הראשון  הישראלי 
 9 משעה  לבוא  בכנסת,  כמו  בעצם  אומר  זה  וועדה  לנהל 
בבוקר עד 1 בצהרים ומ3 עד 6 בערב, ואנחנו עוסקים בכל 

הנושאים שקורים במשפט הבין לאומי. 
"בנוסף, בחודשים הקרובים ימנו אותי לסגן נשיא העצרת 
ואנהל את ישיבות העצרת, שזה גם דבר חשוב מאוד עבורנו 
יום  וזה חלק מהמכלול שאנחנו מאמינים בו - לייצר סדר 

ולא רק להתגונן מול השמצות נגד ישראל.
מאוד  והרבה  נאומים  לדיונים,  מגיע  אני  יום  ביום  "אז 
פגישות עם עמיתי השגרירים, בהן אנחנו דנים על שיתופי 

פעולה".
ישראל,  נגד  החלטות שמתקבלות  הרבה  רואים  אנחנו 
איזה  יש  שכן  הממשלה  מראש  שומעים  אנחנו  ומנגד, 
שינוי מהותי. תוכל לעשות לנו סדר, מי בעדנו ומי נגדנו?

רצתי  כשאני  שלמשל  רואים  אנחנו  שינוי,  יש  "בהחלט 
לתפקיד של יו"ר וועדה, הייתה פה התגייסות נגדי של אירן, 
וסינגפור  הודו  כמו  מדינות  ראינו  ואז  והפלסטינים,  תימן 
שבאו ועמדו לצדי בצורה גלויה, 
כלל  בדרך  כי  מהותי  דבר  זה 

דברים נעשים בשקט. 
באפריקה  גם  שינוי  יש 
שהפעילות  מזהים  שאנחנו 
פרי  לשאת  מתחילה  שלנו 
למדינות  מתקרבים  ואנחנו 

שונות ביבשת". 

בפני  לנאום  הממשלה  ראש  הנה  יגיע  הקרוב  בחודש 
העצרת הכללית של האו"ם, האם אחרי סיום עידן אובמה 
אותם  שוב  או  שונה,  נאום  נשמע  טראמפ  עידן  ותחילת 

נושאים - אירן ומו"מ עם הפלסטינים?
הנשיא  יגיע  הממשלה  ראש  לפני  שונה,  ממשל  "זה 
ראש  כי  מעניין,  מאוד  נושא  יהיה  שזה  לנאום,  טראמפ 
הממשלה נאם פה מספר רב של פעמים, אבל עבור טראמפ 
לקראת  מתח  יש  אז  הזה.  בבניין  ראשונה  פעם  תהיה  זו 

הנאום הראשון שלו.
את  יציג  שלנו,  האמת  את  יאמר  הממשלה  "ראש 
שלו.  לנאום  כאן  מצפים  מאוד,  ברורה  בצורה  עמדתנו 
פגש  הוא  תקופה  ובאותה  שגריר  פה  היה  הממשלה  ראש 
מקום  הוא  הזה  שהמקום  לו  שאמר  מלובביץ',  הרבי  את 
שחור וחשוך ושצריך להדליק כאן נר, אני מרגיש שזה מה 
שאנחנו עושים: מדליקים כאן נר כדי להראות לעולם את 

האמת ולהאיר לכולם את הדברים החיוביים.
מקור  הוא  שהמקום  גיליתי  אני  היהדות  בנושאי  "גם 
להיות  יכול  זה  הישראלית.  המשלחת  מבחינת  עצום  כוח 
כיום  לראשונה  שהוכר  כיפור  יום  כמו  סמליים  בדברים 
בתוך  השגרירים  עבור  שעשינו  הסדר  ליל  באו"ם,  שבתון 
בניין האו"ם וכמובן המזנון הכשר שדרשנו להכניס לכאן - 

והכניסו לנו אוכל כשר".
שם באמת תקפו אותך ברשתות החברתיות.

שלי  הראשון  בנאום  גם  מזה,  מתרגש  לא  אני  "נכון, 
במועצת הביטחון בחרתי לשים כיפה על הראש ולהקריא 
שאנחנו  ציניות  תגובות  היו  בארץ  אז  מהתהילים,  פרק 
סוכריות...  גם  נזרוק  מעט  ועוד  באו"ם  מצווה  בר  עושים 
התעלמתי מזה, אבל שגרירים באו אלי ואמרו לי 'בחיים לא 
ראינו דבר כזה, אנחנו רוצים לראות מה עוד יש לך לומר'. 
זאת אומרת זה עובד, כשאתה מכבד את הדת שלך, אחרים 

מכבדים אותך ואותה. יש פה באמת עניין בזה". 
ומוביל  אליו  להצטרף  מאתנו  מבקש  דנון  הזה  בשלב 
את  המקיף  ההדסון  נהר  על  המשקיף  החלון  לעבר  אותנו 

ניו יורק.
"יש פה אי קטן שעכשיו נשיא העצרת רוצה לפני שהוא 
עוזב לקרוא לאי שם מיוחד הקשור לדתות בעולם, הוא זימן 
אותנו בשבוע שעבר עם נציגים מוסלמים ונוצרים להחליט 
איך נקרא לאי הזה. אז ברגע שאתה מציג את היהדות בצורה 
גאה ושם אותה על השולחן, אתה מקבל פידבקים טובים".

אתה מקבל פניות מקהילות יהודיות בארה"ב?
רואים  כשהם  דווקא  מעורבים,  מאוד  הם  "בוודאי, 
שאנחנו שמים את הקטע של היהדות בחלון הראווה שלנו 

- זה מאוד מחזק אותם ואנחנו מברכים על כך".
יש קהילות יהודיות בארה"ב שמאוד כועסות על מדינת 
ישראל על הקפאת מתווה הכותל. האם אתה מרגיש שינוי 

בתמיכה? האם שמעת משהו בנושא מאותן קהילות?
ספק,  אין  היהודית,  בקהילה  סערה  עורר  בהחלט  "זה 
ומותקף כל הזמן, חושב שהאחדות שלנו  אני שנמצא פה 
מאוד חשובה. זאת אומרת שיש כאן גורמים אנטישמים, גם 
בתוך האו"ם הם לא מבדילים בין שמאל לימין, בין זרמים 
היהודי,  העם  כל  נגד  הם  מבחינתם  היהדות,  בתוך  שונים 

לכן האחדות היא מקור כוח עבורנו". 
ולכן... אתה יכול להבין את הנציגים החרדים שדרשו 
ביקשו  הם  הרי  מתווה?  אותו  את  להקפיא  או  לבטל 



בת  פה  שעמדה  ברגע 
לפני  מאיר  דפנה  של 
וסיפרה  הביטחון  מועצת 
בצורה  שלה  הסיפור  את 
שמעוררת כבוד, אי אפשר 
לפני  לזה.  אדיש  להיות 
מורן  לפה  הגיע  חודש 
בפיגוע  שנפצע  אלמוג 
מקסים,  במסעדת 
רבים מבני  ואיבד  התעוור 
יכול  לא  אתה  משפחתו, 
לדברים  אדיש  להישאר 

האלו
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הרפורמיות  הקהילות  עבור  בו  להתפלל  קטן  מתחם 
והקונסרבטיביות...

"תראה, היום אני לא בממשלה, אז לא אכנס לפרטים של 
הויכוח, אבל אני כן יכול לומר שכמי שנמצא בארה"ב כמה 
שנים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתגברים ומשדרים 
אחדות כלפי חוץ, גם פה מנסים אנשים לנגח אותנו והגיעו 
המחלוקות  את  ומראים  מ'בצלם'  נציגים  לאחרונה  לכאן 

בישראל ובעצם משתמשים בזה. 
"הדבר הזה מבלבל את השגרירים, שאומרים 'תראה הוא 
מישראל ותראה מה הוא אמר על החיילים שלכם, מה הוא 
אומר על הצבא שלכם, מה הוא אומר על הממשלה שלכם'. 
לכן אני חושב שצריך לשדר פה מסר מאוחד, את הויכוחים 

עדיף להשאיר אצלנו בבית". 
אנחנו רואים שינוי של האו"ם כלפי ישראל. איפה אתה 

רואה שינוי בין ממשל אובמה לממשל טראמפ?
של  טובה  חברה  היא  החדשה  השגרירה  כל  "קודם 
מדינת ישראל, הייתי אתה בישראל והביקור הראשון שלה 
אבל  לעשות  מה  אין  מוצלח.  ומאוד  אפקטיבי  מאוד  היה 
קיבל,  אובמה  האמריקני  שהנשיא  האחרונה  ההחלטה 
מדינת  נגד  הביטחון  מועצת  של  בהחלטה  לתמוך  הייתה 
ישראל, זה היה עצוב מאוד, למרות שבעבר קיבלנו תמיכה 
כולם  זה,  את  יזכור  לא  אחד  אף  אבל  הקודם,  מהממשל 
יזכרו את ההחלטה האחרונה הזו של הנשיא אובמה, שהיא 
אכן שערורייתית וחד צדדית. עכשיו אנחנו מקבלים תמיכה 

אמיתית וכמובן אנחנו מעריכים את זה". 
בפני  מתריע  המוסד  ראש  את  שמענו  שעבר  בשבוע 
ישראל.  בגבול  על האיום האירני שנמצא ממש  הקבינט 
יש אפשרות שההסכם ההוא יבוטל או ישתנה ונראה שינוי 

עולמי בסוגיית היחס לאירן?
"הייתי מסתכל על צפון קוריאה ומשליך את מה שיקרה 
עם אירן בעוד כמה שנים. מנהיג לא שפוי יתחיל לאיים על 
ולכן אנחנו צריכים בנושא האיראני להיות  מדינות שונות 
ערוכים לעתיד. הממשל החדש מבין שההסכם הקודם הוא 
להיות  צריכים  אנחנו  ולכן  בעבר  דבר שאמרנו  בטוח.  לא 
ריאליים ולהבין שאם לא נעשה כלום אנחנו נתעורר בעוד 
הוא  שלנו  האתגר  אחר,  במקום  תהיה  ואירן  שנים  מספר 
הנשיא  של  שהאמירות  חושב  ואני  היום,  זה  את  לעצור 

מאוד ברורות, שהוא לא יהסס לעשות שינויים".
מאז שנכנסת לתפקיד הבאת לאו"ם פצועים מפיגועים, 
את הורי שלושת הנערים שנרצחו, האם יש שינוי בתפיסה 

של האויבים שלנו?
"בהחלט, האירועים האלה משמעותיים. ברגע שעמדה 
את  וסיפרה  הביטחון  מועצת  לפני  מאיר  דנה  של  בת  פה 
להיות  אפשר  אי  כבוד,  שמעוררת  בצורה  שלה  הסיפור 
שנפצע  אלמוג  מורן  לפה  הגיע  חודש  לפני  לזה.  אדיש 
מבני  רבים  ואיבד  התעוור  מקסים,  במסעדת  בפיגוע 

משפחתו, אתה לא יכול להישאר אדיש לדברים האלו. וזה 
מוכיח שאנחנו רוצים שלום ושיש גורמים בצד השני שלא 
רוצים. הדיבורים הללו ממחישים את האתגר שיש למדינת 

ישראל".
גם בנושא החיילים הנעדרים הדר גולדין ואורן שאול 

אתה פועל רבות. האם יש בשורה?
משפחת  עם  גם  בקשר  ואנחנו  פועלים  בהחלט  "אנחנו 
גולדין וגם עם משפחת שאול שהיו פה מספר פעמים, גם 
משפחתו של מנגיסטו תבוא לכאן השבוע. אנחנו לוקחים 
אותם לפגישות עם שגרירים ומפעילים לחץ וזה קשה, כי 
כי  החמאס  עם  מדברים  לא  אנחנו  לנו  אומרים  שגרירים 
אתם לא רוצים שנדבר איתם... וזה נכון. אז גם אם לשגריר 
של מדינה משמעותית יש לו את הרצון לפעול, אין לו את 
הכלים, אבל בסוף יש דעת קהל וזה כן מחלחל. אני יכול 
שיפעילו  רק  ולא  שלנו  לידידים  פונים  שאנחנו  לך  לספר 
לחצים להביא בשורה. יש דברים שאם נדבר עליהם זה רק 

יעשה לנו נזק, אז נקווה לבשורה בקרוב".
יש דיבורים בישראל שאין לנו שר חוץ מתפקד, אתה 
ואתה בקשר מצוין  מדיניות החוץ שלנו  היטב את  מכיר 

עם שר החוץ בפועל... אתה חושב שיש מקום לשיפור?
"אפשר לומר שראש הממשלה מאוד אוהב את התפקיד 
של שר החוץ, הוא מאוד פעיל במדינות החוץ ואני עומד 
מולו באופן ישיר. אני רואה שהוא מכיר ומתעניין והוא חי 
כמו  שגרירים  עם  לארץ  מגיע  כשאני  גם  הזה.  הנושא  את 
השגרירה האמריקאית או תשעה שגרירים לפני חודש, ראש 

אגיע הממשלה  ימים  כמה  בעוד  אותנו.  פגש 
לירושלים.  האו"ם  מזכ"ל  עם 
מעורב  מאוד  הממשלה  ראש 
אני  הזה  בנושא  פעיל,  ומאוד 
יתרון שראש  לנו  חושב שיש 
הממשלה נותן את הזמן שלו 
חושב  אני  החוץ,  למדיניות 

שיש לזה משקל גדול".

אתה עוקב אחרי מה שקורה בארץ עם ראש הממשלה?
"בוודאי".

הממשלה  לראש  מתנכלת  שהתקשורת  חושב  אתה 
ומנסה להפיל אותו?

שאיני  בתפקיד  נמצא  לשמחתי  או  לצערי  היום  "אני 
שבהחלט  חושב  אני  אבל  הפוליטיים,  בנושאים  מתעסק 
זו לא פעם  יודע לעמוד בלחצים השונים,  ראש הממשלה 
בסוף,  בלי  בגלים  שבאות  מתקפות  עליו  שיש  הראשונה 
אבל מה שנמדד זה התוצאה. המדיניות, הפעילות, זה מה 

שהציבור מסתכל עליו". 
בעוד שנתיים אתה מסיים את התפקיד, אתה כבר חושב 

על הדבר הבא או שמוקדם עדיין לדבר על זה?
אני  מצוין,  הזה  בתפקיד  מרגיש  אני  כל  קודם  "תראה, 
בא אליו באחריות וברצינות, זו עבודה קשה וברוך ה' אני 
ולראות  ההישגים  את  לראות  סיפוק  נותן  וזה  בה  מצליח 
שבעוד  מאמין  אני  הגיעה.  הישראלית  המשלחת  לאן 
תקופה אחזור לארץ ומשם אני יחד עם הניסיון שצברתי פה 
והקשרים שרקמתי בזירה הבין לאומית אני מתכוון להביא 

אותם לטובת עם ישראל".
או שתסתפק  הממשלה  לראשות  תתמודד  אם  השאלה 

בתפקיד של שר חוץ תחת נתניהו או מישהו אחר?
נאמר  הפוליטיים,  לדברים  חוזר  אתה  שוב  כבר  "אתה 
חושב  אני  מעורב.  מאוד  ולהיות  לחזור  מתכוון  אני  כך: 
יחד  ואנחנו עובדים  שראש הממשלה עושה עבודה טובה 
בצורה טובה מאוד, אני חושב שגם גורמים שונים במערכת 
הפוליטית מעריכים שהשהיה בחוץ כאילו יש לה חסרונות 
וזה  לאומיות,  הבין  המערכות  הפעלת  מבחינת  ויתרונות, 

נכס שאני מתכוון להביא אותו חזרה למערכת".
אני נזכר בראיון שלך לערוץ 2 אחרי שפוטרת מתפקידך 
להאמין  לי  וקשה  איתן  צוק  במהלך  הביטחון  שר  כסגן 

שאני מדבר עם אותו אדם...
"העקרונות והערכים נשארו אותו דבר. אבל בהחלט אני 

מסוגנן יותר".
החרדים  החיילים  תקיפת  ביטחון,  שר  סגן  אפרופו 
מסעירה את הרחוב החרדי ולא רק, אולי כסגן שר לשעבר 

יש לך פתרון לזה?
תופעה  זו  האכיפה.  את  להגביר  צריך  מאוד,  חמור  "זה 
עם  להסכים  לא   או  להסכים  יכול  אתה  מקום.  לה  שאין 
זה  פה  פיזית,  להתקפה  נהפך  שזה  ברגע  אבל  משהו, 
המקום של המדינה לספק את ההגנה ואת המחסום. אנחנו 
במדינה דמוקרטית ולגיטימי שיהיו דעות שונות, אבל ברגע 

שחיילים מותקפים אסור לשתוק".
תודה רבה.

"תודה רבה לכם".

שלי  הראשון  בנאום  גם 
בחרתי  הביטחון  במועצת 
הראש  על  כיפה  לשים 
ולהקריא פרק מהתהילים
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לאחר שטור שפרסם 
בנושא עורר גל תגובות 
בלתי רגיל, ישב המטפל 
הרב מרדכי רוט לראיון 
מרתק ושופע סיפורים 

חסידיים ואמונה עם 
הסופר הרב יאיר וינשטוק, 

נכדו של ר' אשר פריינד 
זצ"ל ומהיותר בקיאים 

  בשיטתו ובהליכותיו
על המופתים שהתגלגלו 
מתחת לשולחן, המאבק 
בסיגריה כמשל והנזיפה 

החריפה במקובל ובאורח 
מאנטוורפן 

|| מרדכי רוט ||

רבי אשר
שיטת



23  י' באלול תשע"ז 1/9/17

כתבתי  שבועיים  פני 
על  זה  בעיתון  טור 
ר'  הצדיק  של  שיטתו 
זצ"ל.  פריינד  אשר 
גל  סחפה  הכתבה 
הן  תגובות,  של  ענק 
הייחודית  הדרך  על 
ובפרט  הצדיק  של 
ר'  של  אישיותו  על 
זצ"ל.  פריינד  אשר 
קיבלתי  בעקבותיה, 
האם  בקשות  מספר 
אשר  ר'  על  יותר  לעומק  להרחיב  יכול  אני 

האיש ועל שיטתו  הייחודית.
חשבתי על כך ולכן חרגתי הפעם ממנהגי. 
מעולם לא ראיינתי לעיתונות, בדרך כלל אני 
נמצא בצד השני של המתרס. אך כאן נראה 
היה לי כי לטובת הכלל כדאי וראוי להגדיל 
האיש  על  הדיבור  את  ולהרחיב  הבמה  את 

שנקרא ר' אשר פריינד.
בקצרה  הזכרתי  הראשונה  בכתבה 
יאיר  הרב  המפורסם  החרדי  הסופר  את 
וינשטוק, בעיקרון ר' יאיר יכול היה להיות 
כתב  הזה  האיש  האולימפוס.  במרומי  ספון 
אחד  הוא  נושאים,  בשלל  ספרים   40 מעל 
הסופרים המוערכים והערכיים ביותר בשדה 
לכאורה  מעמדו  ומרום  החרדית  הסיפורת 
אבל  להשגה.  מאד  קשה  להיות  צריך  היה 
וינשטוק,  יאיר  ר'  כי  גיליתי  להפתעתי 
לכל  פנים  מאיר  הליכות,  נעים  אדם  הוא 
הזאת.  החידה  את  לפצח  החלטתי  אדם. 
ואמנם אחרי השיחה הצלחתי להבין שהרב 
וינשטוק הוא חניך נאמן של ר' אשר שלימד 

אותו להתרחק עד הסוף מגאווה. 
ר' יאיר, ספר לי קצת על עצמך...     

"מה יש לספר עלי?"
ובכל זאת?

"נעשה את זה בקיצור. אני תלמיד ישיבה 
חברותות.  עם  לומד  הזה  היום  ועד  בעברי 
כתבתי  בכתיבה.  ידי  שלחתי  צעיר  מגיל 
"המודיע".  לגווניה.  החרדית  בעיתונות 
בשבועון  כתבתי  נאמן".  "יתד  "המבשר". 
"משפחה" 15 שנה. ערכתי את מגזין "זמן" 
כארבעים  הוצאתי  השנים  במשך  שנים.   5
חסידית.  סיפורת  של  מסוגות  קריאה  ספרי 
וכעשרה  ארבל  מ.  השם  תחת  עלילה  ספרי 
בן  אני  ישראל.  גדולי  של  ביוגרפיה  ספרי 
לשושלת  ונכד  לעלוב  חסידי  למשפחה של 

אדמו"רי לעלוב".
אשר  רבי  הצדיק  עם  שלך  הקשר  מה 

פריינד?
בתו  בת  נכדתו,  היא  שתחי'  "רעייתי 
הבכורה של רבי אשר. חמי הוא הרב שמואל 
החינוך  של  למורים"  "המכון  מנהל  קלירס 
העצמאי. כך שאני בעצם נכדו של ר' אשר 
 20 מעל  אליו  מקורב  להיות  זכיתי  וכך 
שנה. לאחר פטירתו הוצפתי זרם של פניות 
הכבירה  דמותו  על  ספר  לכתוב  מתלמידיו 
זכיתי להוציא לאור את הספר "רבי  ובס"ד 
אשר מפי תלמידיו" שחולל מהפך בתפיסת 

עולמם של אנשים רבים מאוד". 
שעות  אלפי  ואולי  מאות  שבילה  כאחד 
תוכל  אתה  אולי  אשר,  ר'  עם  שיחות  של 

לפצח את הדמות והשיטה שלו?
העצום.  החסד  ראשון  דבר  ננסה.  "הבה 
לכול  דלתות  ארבע  לו  היה  שלו  הבית 
אברהם  על  אומרים  שחז"ל  כמו  הכיוונים. 
שלו  הבית  דלתות.  ארבע  לו  שהיה  אבינו 
בית  היה  בימיו,  וחומר  וקל  הזה,  היום  עד 
אפילו  בשנה.  יום   365 רעבים  שמאכיל 

כיפור  יום  במוצאי  נפטר  שהוא  בשעה 
תשס"ד באותו זמן ישבו ואכלו אנשים בבית 

שלו".
שהיו  הבנתי  אשר.  ר'  על  ספר  כתבת 
אנשים שאמרו שר' אשר לא רצה פרסום 
את  כתבת  כן  ומדוע  במותו  ואף  בחייו 

הספר.
האדמו"ר  שלי,  הרבי  עם  "התייעצתי 
הקדוש רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זצ"ל, 
שהורה לי בצורה נחרצת להדפיס את הספר 
ואמר לי שכל העניין לא לפרסם את ר' אשר 
היה בימי חייו, אך לאחר שנפטר זו מצווה 
לכתוב עליו ולפרסם את מעשיו כדי שילמדו 

ממנו.
לי  אמר  מסלונים  האדמו"ר  כ"ק  "גם 
כמו  תשובה  אותה  במילה  מילה  כמעט 
לדבר  שלא  מלעלוב  האדמו"ר  ורבי  מורי 
תלמידיו  מגדולי  מפוריסוב,  האדמו"ר  על 
גורפת  הסכמה  לי  שהעניק  אשר  ר'  של 
לספר ומעודד את תלמידיו לקנות אותו. כדי 
להביא לנחלת הכלל את השיטה של ר' אשר 
מן  שכמעט  עד  עמוקה  כה  בעיקרון  שהיא 

הנמנע לבטא אותה". 
אשר  ר'  של  סבור שהשיטה  אתה  האם 
היא שיטה יישומית לאדם מהשורה? אברך 
או בחור ישיבה יכולים ללכת בדרך הזו? 
או  עלייה  לבני  רק  מתאימה  היא  אולי 

אדרבה, רק לאנשים שנמצאים בתחתית. 
הזו  השיטה  עם  ללכת  שרוצה  אחד  "כל 
יכול. האמת היא שהשיטה הזו לא קלה. זו 
לאין  ומלחמה  היש  ביטול  של  שיטה  היא 
סוף, לא להישבר אף פעם. זאת שיטה שלא 
עשרות  לפני  אחד.  לאף  קלים  חיים  עושה 
שנים שוחחתי עם אחיו הצעיר של ר' אשר, 
ר' דוד פריינד, והוא סיפר לי סיפור מדהים 

על אחיו:
בחור  היה  אשר  כשאחי  ילד  "הייתי 
הבחורים  כל  בתקופתו  סיפר,  הוא  ישיבה, 
אבל  לעשן.  רצה  גם  אשר  ור'  היו מעשנים 
לתאוות  להיכנע  לעצמו  לתת  רצה  לא  הוא 
כך  סתם  רצה  לא  הוא  מאידך  העישון. 
עם  מלחמה  רצה  הוא  מהסיגריה.  להתרחק 
הגוף  בתאוות  לוחם  היה  הוא  הסיגריה! 
עוד מצעירותו. התוצאה הייתה שהוא היה 
תופס את הסיגריה בין אצבעות ידו כשהיא 
לא דלוקה ולא מעשן. הרי היה יכול לעשות 
לעצמו חיים קלים, אבל הוא בחר להילחם.

וקרבות,  מלחמות  רוצים  לא  "אנשים 
אחד  לי  סיפר  קלים.  חיים  רוצים  אנשים 
לנסוע  שנה   40 לפני  למירון.  אתו  שנסע 
למירון זה לא כמו היום, וגם אז ר' אשר כבר 
לא היה אדם צעיר. הם חזרו במוצאי שבת 
בשעה מאוחרת מאוד, כמעט לפנות בוקר, 
לאחר נסיעה בת ארבע שעות בטנדר הסעות 
איטי ומיושן. 'הייתי גמור מעייפות' סיפר לי 
האיש 'ור' אשר היה כפול ממני בגילו אם לא 
יותר. הסתקרנתי לראות מה הוא יעשה, כי 
לפי ההיכרות שלי אתו ידעתי שהוא לא ילך 
והתגנבתי  הרחוב  בקצה  חניתי  מיד.  לישון 
חזרה לעבר ביתו. מי שחשב שר' אשר מיהר 
טעה.  מיטתו,  על  לעלות  הביתה  להיכנס 
בחצר  כולו  הבניין  את  מקיף  אותו  ראיתי 

ורק  חמש או שש הקפות  
לנוח.  לביתו  נכנס  אז 

שאלתיו,  למחרת 
ענה  והוא  למה? 
שאתן  ומה?   - לי 
שלי  לפינוק 

לשלוט עלי?'
הדרך  כן,  "אז 

ל
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מחפש  שלא  למי  טובה  שלו 
שמוכן  מי  אך  קלים,  חיים 
לטיפת מאמץ יגלה אור גדול. 
כי זו דרך שממליכה את הבורא 
אור  ועם  בחיינו  צעד  כל  על 
האמונה היא מגרשת את החושך 
שממלא את חיינו. כל מי שהסתופף 
בצלו בימי חייו הרגיש מוגן ובטוח. קשה 
להגדיר אבל זאת הייתה הרגשה מאוד ברורה של בטחון 
ושמחה. הוא לא נתן רגע לשכוח שיש בורא עולם ואצלו 

הרגשנו את הנוכחות של הבורא כמעט עד למישוש".
מה הנקודה המיוחדת בשיטה שלו?

"לתת להשם את המלוכה בכל דבר גשמי ורוחני, בכל 
מה שיהיה. מציאות השם היא המנווטת את מהלך החיים, 
למציאות  עצמו  את  עושה  לא  האדם  'אני'.  אין  וממילא 
אלא יודע שהקב"ה נופח באפו נשמת חיים ואחראי לכל 
מה שעובר עליו. זה הנושא שהוא כל הזמן שהוא דיבר 
על זה. ר' אשר היה אומר ללא הרף, אם האדם עשה משהו 
והוא הצליח אז תיתן את הקרדיט להשם ואם נכשלת אתה 

אשם".
ככה? זה לא ניגודי?

מת,  פגר  בעצם  הוא  האדם  אומר:  היה  אשר  "ר' 
תחשוב: הרי גם למת יש את כל האברים כמו לאדם חי, 
אז למה הוא לא זז ולא עושה כלום? כי אין לו את הניצוץ 
המחיה. את הנשמה. הבה נודה על האמת. מה שנותן לנו 
לפעול היא הנשמה שנפח בנו הקב"ה, ואם ככה. איך אני 
יכול להתגאות במשהו שעשיתי? האם אני עשיתי משהו? 
הקב"ה עשה את זה. אבל אם נכשלת, זה אתה בעצמך! כי 
האדם מיסודו מועד לכישלון. יצר לב האדם רע מנעוריו". 
איך אתה מסביר את זה, מצד אחד ר' אשר נתן לכל 
מי שהכיר מוטיבציה ורצון לעשות דברים גדולים, ומצד 
עושה  מה שאתה  שכל  שהכיר  מי  לכל  אמר  הוא  שני 

אתה כלום, הוא היה נוהג להגיד "אפס"?
בקנה  עשייה  איש  היה  עצמו  אשר  ר'  צודק,  "אתה 
צריכים  'אנחנו  אמר  מסאטמר  הרבי  מאוד.  ענק  מידה 
להאמין שהמשיח יבוא היום, אך בו זמנית אנחנו צריכים 
להיפך,  אלא  סותר  לא  זה  שנה'.   30 לעוד  לבנות  לתכנן 
משלים אחד את השני. וזה היה ר' אשר, תעשה את הכי 
טוב שאתה יכול, אבל תדע שאתה רק כמו בובה על חוט 
בתאטרון. יש מי שמוביל ומנענע את הבובות בתאטרון. 
ר' אשר אמר, אם אתה לוקח לעצמך את ההצלחה אתה  
פשוט גנב! לקחת לעצמך משהו שלא שייך לך. זה שייך 

להשם".

סיפורי מופתים
שמענו שהיו הרבה סיפורי מופתים אצל ר' אשר.

"בצעירותי מיד אחרי החתונה שמעתי מחמי שיחי' את 
הביטוי 'אצל השווער שלי )ר' אשר( מתגלגלים המופתים 
מדוד  ענין'.  מזה  עושה  לא  אחד  ואף  לספסלים  מתחת 
ווסרמן, חתנו הצעיר של  רבי אלימלך  שלי הדיין הגאון 
ר' אשר, שמעתי על יהודי חסידי שחלה והרופאים אמרו 
לו שעליו לעבור ניתוח מיידי, ולא - אחת דינו... הוא הלך 
לשאול את הרבי שלו שהיה אחד מגדולי הדור והלה פסק 
לו חד משמעית לעבור את הניתוח. מכיוון שהוא היה נכנס 
הרבה לר' אשר הוא שאל גם אותו ולתדהמתו ר' אשר אמר 
לו, אין לך כלום, חבל שסתם תפתח את הבטן. תבריא בלי 
והלה  שלישי,  אדמו"ר  לשאול  והלך  האיש  נבוך  ניתוח. 
פחות  לא  הקטנות'  באותיות  'מתמצא  אשר  ר'  לו,  אמר 
מהרבי שלך, שמע בקולו של ר' אשר. ואכן הלה לא עבר 

את הניתוח והבריא וחי אחר כך עוד עשרות שנים. 
"כאברך צעיר חוויתי פעם וירוס קשה שגרם לי כאבי 
יום שישי אחד,  נוראיים. התפתלתי מכאבים במשך  בטן 
עברתי מהתקפת כאבים אחת לשנייה. בליל שבת בקושי 
של  איומה  התקפה  החלה  ומיד  קידוש  לעשות  הצלחתי 
כאבים. רציתי ללכת לבית חולים למיון אבל רעייתי שתחי' 
עודדה אותי ללכת לפני זה לסבא ר' אשר שגרנו במרחק 
קטן מביתו. באנו אליו בעיצומה של סעודת ליל שבת, אני 
פרשתי לחדר צדדי מרוב כאבים ורעייתי הלכה אל הסבא 
וספרה לו על המצב. הוא נתן לי למדוד חום בחדרה של 
הרבנית מרת צביה ע"ה, ואח"כ קרא לי לבוא לשבת לידו. 
'איפה כואב לך' שאל אותי והצבעתי על המקום הכואב. 
בתגובה מזג לי כוסית יי"ש ונתן לי לשתות. פחדתי ממה 
שיקרה לי, משקה חריף לבטן כואבת?! אבל עם ר' אשר 
לי  נתן  אח"כ  לחיים.  לו  ואמרתי  שתיתי  מתווכחים.  לא 
כמה  ממנה  שאכל  לאחר  שלו  המרק  צלחת  את  לאכול 
יזיקו לי ואכלתי.  כפות. אמרתי בלבי השיריים האלו לא 
החברה מסביב שרו זמירות שבת ולאט לאט נסחפתי עם 
האווירה ופתאום אני שם לב שכבר עברה חצי שעה בלי 
התקפה. בדיוק באותו רגע ר' אשר שואל אותי איך אתה 
מרגיש כעת. עניתי שיש שיפור אבל אני חושש מההתקפה 
את  אומר  אתה  מדוע  בחריפות,  הגיב  אשר  ר'  הבאה. 
עלול  אני  אלו  שבדיבורים  לי  רמז  הוא  האלו?  המילים 
לשטן'.  פה  תפתח  'אל  בבחינת  יחזרו,  אכן  שהם  לגרום 
עלי  וציווה  יי"ש  של  נוספת  כוסית  לי  מזג  המקום  ועל 
ונמוגים  הולכים  פשוט  הכאבים  כיצד  הרגשתי  לשתות. 
מרגע לרגע. וכך לאחר שעה שלמה שישבתי לידו קמתי 
בריא לגמרי והלכתי הביתה. באתי אליו כפוף כזקן מרוב 

כאבים וחזרתי בגב ישר ואפס כאבים. 
אשר.  מר'  מדהים  סיפור  לך  הנה  מופת,  "ביקשת 
באתי  השנים  באחת  מאנטוורפן:  מ.  הרב  שסיפר  סיפור 
לירושלים, לחגוג כאן את חג הסוכות בצילא דמהימנותא 
ערב  ירושלים של  העיר  זיע"א.  רבי אשר  ורבי  מורי  של 
סוכות אין דומה לה בכל העולם. כל הרחובות, השכונות, 

החצרות מלאים סוכות, והמולה שוקקת של ערב יום-טוב, 
ודוכנים לממכר ד' מינים, וקישוטי סוכה. וריח ניחוח של 
מעצי  נקטפו  עתה  שזה  אל-עריש  ולולבי  טריים  הדסים 
גוונים. אה! תענוג אמיתי להלך  ואתרוגים בשלל  הדקל 

ברחובות.
"בערב החג ממש, הלכתי לשוק מחנה יהודה לקנות לי 
סט ארבעת המינים. מצאתי בתוך זמן קצר אתרוג ולולב 
והדסים מהודרים שבמהודרים וכמובן גם ערבות. וכך אני 
שכונת  לעבר  בידי  הירקרקים  הענפים  עם  בחזרה  הולך 
גאולה לאורך רחוב יפו. בהגיעי לכיכר הדווידקה, ראיתי 
בחור צעיר מעדות המזרח עומד ומוכר הדסים בתוך דלי. 
לראשו בלורית גדולה וכיפה קטנה ולרגליו זוג מכנסיים 

קצרות. 
"אדון, אולי תקנה אצלי הדסים?" הוא פנה אלי. "קניתי 
כבר" החוויתי לו על ההדסים המשולשים שבידי. "אין לי 

צורך לקנות עוד".
הוא היה נראה נבוך ומסכן. "אז אולי אתה יכול לעזור 
לי. יש לי כאן דלי מלא הדסים לא ממוינים. ואני לא יודע 
ומה  מהודר  יותר  מה  שלהם.  הכשרות  דרגת  את  לקבוע 
פחות. אני רואה שאתה כן יודע. אז אולי תוכל לעזור לי 

למיין את ההדסים שיש לי בדלי".
צריך  חסידי,  אברך  אני,  תהומי.  בזלזול  בו  הבטתי 
ערב  של  הבוער  בזמן  הדווידקה  בכיכר  כאן  להתעכב 
יום-טוב? והרי אני צריך להתכונן לחג הן ברוחניות והן 
בגשמיות. צריך לרוץ למקווה, ולעיין בספר חסידי וללמוד 
קצת מענייני החג, ובעיקר להכין את עצמי לקראת החג 
הקדוש ההולך ומתקרב, אין לי כבר מה לעשות בשעות 
כל כך בוערות? רק לשבת כאן עם איזה בחור בקושי דתי 
ביטול  בתנועת  לו  עניתי  הביזנס שלו.  עם  לו  לעזור  כדי 
"אין לי זמן" והלכתי משם בצעדים מהירים לעבר מחוז 
הבעת  את  לראות  ראשי  את  סובבתי  לא  אפילו  חפצי. 

האכזבה ומפח הנפש שעלו על פניו של הנער...
ולאחר  אשר  ר'  של  בסוכה  התפללנו  החג  "בליל 
אשר  לר'  להגיד  הקדוש  הקהל  כל  עם  ניגשתי  התפילה 
"חג שמח". קצת צרם לי לראות שר' אשר כאילו לא ענה 
והגעתי  היה  מה  בראשי  שחזרתי  הביתה  כשהלכתי  לי. 
למסקנה ברורה: ר' אשר אכן לא ענה לי "גיט יום-טוב!" 
נו, זה יכול לקרות. היו הרבה אנשים. היה לחץ. ר' אשר 

לא ראה אותי. מחר הוא כבר יענה לי כראוי.
"למחרת לאחר התפילה שוב חוזר המחזה על עצמו. ר' 
אשר עונה לכל הקהל במאור פניו הידוע ומתייחס כל כך 
יפה לכל אחד ואחד, ורק ממני הוא פשוט מתעלם כאילו 
אני לא קיים. זה כבר אמר דרשני. אבל חשבתי שזה רק 
צירוף מקרים. אולם כאשר גם בימי חול המועד ובשבת 
בשיטתיות  ממני  להתעלם  המשיך  אשר  ר'  המועד  חול 
הבנתי כבר כי יש דברים בגו. לכולם הוא ענה וחייך ואילו 

אני כאילו הייתי אוויר. מה זה? 



שמעתי על יהודי חסידי שחלה 
והרופאים אמרו לו שעליו 
לעבור ניתוח מיידי, ולא - אחת 
דינו... הוא הלך לשאול את הרבי 
שלו שהיה אחד מגדולי הדור 
והלה פסק לו חד משמעית 
לעבור את הניתוח. מכיוון שהוא 
היה נכנס הרבה לר' אשר הוא 
שאל גם אותו ולתדהמתו ר' 
אשר אמר לו, אין לך כלום, חבל 
שסתם תפתח את הבטן. תבריא 
בלי ניתוח
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"בשמיני עצרת, הוא יום שמחת תורה בארץ 
אם  עצבים.  פקיעת  סף  על  הייתי  כבר  ישראל, 
ר' אשר ממשיך להתעלם ממני אני לא אשרוד 
השתדלתי  חטאתי?  ומה  פשעי  מה  זה.  את 
בשעת ההקפות להבליט עצמי לפניו כדי לזכות 
הוא  לי.  עזר  לא  דבר  לבו, אבל שום  בתשומת 

החליט לא לראות אותי ויהי מה!
"ביו"ט שני של גלויות, שמחת תורה של בני 
החלטתי  מעמד.  לשאת  יכולתי  לא  כבר  חו"ל, 
שיהיה.  מה  יהיה   - אשר  ר'  של  לביתו  ללכת 
הגעתי לביתו של ר' אשר עם מלבושי חג בעוד 
בני ארץ ישראל כבר לבשו בגדי חולין. אצלם 
ר'  של  לחדרו  בכוח  די  נכנסתי  חג.  אסרו  היה 
גדליה  רבי  הרה"ח  עם  ושוחח  ישב  הוא  אשר. 

סגל זצ"ל )מגדולי תלמידיו(. 
התייצבתי  מזוקקת  עלבון  תחושת  "כולי 
עלי  עינו  נחה  בה  רגע  באותו  והנה,  בחדר, 
נענה ואמר לי בזו הלשון: "דו זעסט אויס ווי א 
פרענקאלע מיט א קליין קאפל מיט קורצע הויזן 
יום טוב נָאכמיטָאג".  אין כיכר הדווידקה ערב 
)= אתה נראה כמו פרחח צעיר עם כיפה קטנה 
יום- בערב  הדווידקה  בכיכר  קצרות  ומכנסיים 
טוב אחר הצהריים(. באותו רגע הרגשתי כאילו 

פטיש 10 ק"ג מכה בראשי.
החג  ערב  של  המחזה  בכל  נזכרתי  "פתאום 
קטנה  כיפה'לה  עם  צעיר  בחורון  אותו  איך 
אלי  התחנן  לרגליו,  קצרות  ומכנסיים  לראשו 
שאקנה אצלו הדסים או לכל הפחות אעזור לו 
עניתי  רוח  וגבהות  גסות  ובאיזה  אותם  למיין 
למפרע  והבנתי  האסימון'  לי  'נפל  כעת,  לו. 
לאותו  עזרתי  לא  גם  פשעתי.  ומה  חטאתי  מה 
בחור מסכן במבוקשו, וגם נטשתי אותו בגסות 
והלכתי לדרכי, כאשר בראשי המחשבה כי לפי 
יותר לעסוק בהם  לי דברים נשגבים  יש  דרגתי 

בערב החג. 
"כעת הבנתי מדוע נהג בי ר' אשר בהתעלמות 
מופגנת כזאת, ומדוע העביר אותי בכל החג את 
מה שהעביר אותי בכך שלא התייחס אלי, כאילו 
אינני קיים. הוא ראה את גאוותי הגדולה ורצה 
אחת   - חריף  שיעור  שאבין.  בצורה  ללמדני 
ולתמיד. למחרת כבר הייתי צריך לחזור לביתי 
לקראת  אשר  מר'  להיפרד  ובאתי  באנטוורפן 

נסיעתי חזרה לחו"ל. 
"ר' אשר אחז באמצע אמירת מגילת קהלת, 
אך בבואי לפניו הפסיק ואמר לי כהאי לישנא: 
כמה  אוי  קצרות".  מכנסיים   - לשכוח  "לא 
שהבנתי את המסר החד שחדר בלבי כמו סכין 
להיראות  יכול  שאתה  תדע  מלובנת:  אדומה 
מכנסיים  עם  בחור  אותו  כמו  דבר  אותו  בדיוק 
כמו  האוויר  בחלל  ריחפו  קדשו  דברי  קצרות. 
בעסר  נישט  ביסט  "דו  באש:  כתובות  אותיות 
חשבונות.  קיין  נישט  מ'מאכט  און  יענעם,  פון 
יותר  לא  אתה  נישט".  פאסט  אדער  יא  פאסט 
טוב מהשני. ואל תעשה חשבונות, האם זה כן 
מתאים לך או לא מתאים לך לעמוד במחיצתו 
החג  בערב  הדווידקה  בכיכר  פרחח  נערון  של 

אחרי הצהריים.
"הרבה חגים עשיתי בארץ ישראל במחיצתו 
כל  היה  זה  סוכות  חג  באותו  אך  אשר,  ר'  של 
היו"ט שלי בארץ הקודש במחיצתו. כל מהותו 
לעולם!  יישכח  שלא  לקח  לימוד  החג.  של 
עלי  השפיע  כמה  עד  לומר  צריך  ואין  וכמובן 
השיעור הנ"ל לכל החיים, וכמה שינה אצלי את 
כל  על  ההסתכלות  וזווית  שלי  העולם  תפיסת 
העולם. מה שראה הצדיק ברוח קדשו ומה ועל 
מה ראה לעשות לי כך ולשרש ממני את הגאווה 

הפסולה"... 
לבין  אשר  ר'  של  השיטה  בין  ההבדל  מה 
איזשהו  בה  יש  השונות,  החסידיות  שאר 

ייחודיות מסוימת?
"אצל ר' אשר הסתובבו אנשים מכל החוגים 
אשכנזים  וליטאים.  חסידים  העדות.  ומכל 

כל  את  עודד  הוא  ושאינם.  חרדים  וספרדים, 
אחרות  מחסידויות  אליו  שהגיעו  האנשים 
להישאר איפה שהם היו. האמת היא הרי שכולם 
וזה המכנה המשותף  להקב"ה  להתקרב  רוצים 

בינו לבין כולם אך הדרך היא שונה. 
אשר  ור'  חסידות  גם  היא  עזרה  יד  "ובעצם 
והיה  קהל  קיבל  הוא  דבר.  לכל  אדמו"ר  היה 
הכווין  שהוא  רק  אנשים.  לרבבות  דרך  מורה 
כל הזמן את חסידיו לא לראות בו את המתווך 
הבורא  אל  ישירות  ולפנות  הקב"ה,  לבין  בינם 

בדיבורים ובתפילות
הייתה לתת להשם  הנקודה העיקרית  "ושוב 
מה  בכל  ורוחני,  גשמי  דבר  בכל  המלוכה  את 
שיהיה. מציאות השם היא המנווטת את מהלך 
החיים, וממילא אין 'אני'. האדם לא עושה את 
עצמו למציאות אלא יודע שהקב"ה נופח באפו 
עליו.  שעובר  מה  לכל  ואחראי  חיים  נשמת 
שיטת  עליו.  דיבר  הזמן  כל  שהוא  הנושא  זה 
העבודה הרוחנית שלו מתאימה לשני המינים. 
שבירה  זו  כי  גדולים  הכי  לעובדים  אחד  מצד 
לאנשים  מתאימה  היא  שני  ומצד  האני  של 

הפשוטים ביותר.
"ר' אשר אמר שהאדם נזרק כל הזמן בין גאווה 
לייאוש. גאווה כשהוא מצליח אזי 'מי ידמה לי 
ובונה,  ועושה  ויוצר  יכול  הוא  לי',  ישווה  ומי 
ואז הקב"ה מחזיר אותו לממדיו הטבעיים והוא 
כשהוא  נשבר  הוא  מיד  מכך  וכתוצאה  נכשל 
רואה שהוא לא מצליח, כך כל הזמן יש האדם 
נזרק בין שני הקטבים. ר' אשר לימד את אנשיו 
ללכת עם הקב"ה וכך לא להיות לא בגאווה ולא 
בייאוש. זאת הייתה נקודה מעניינת אצלו הוא 
היה האדם הכי נכנע להקב"ה ובו זמנית האדם 
כל  ושימח.  ושמח  חייך  הוא  תמיד  שמח.  הכי 

מהותו אמרה שמחה".  
בחריפות  מדבר  היה  שהוא  שטענו  היו 

לאנשים...
בטבעו,  עדין  מאד  אדם  היה  הוא  "להיפך, 
ממש שיא העדינות, ודיבר לכולם בשפה מאד 
רכה. אבל כשהוא זיהה בעיה שזקוקה לטיפול, 
זה  ידע לדבר דיבורים חריפים מאד. אבל  הוא 

כבר היה בגדר של 'טיפול בבעיה'. 
בגדי  לבוש  בנש"ק  אליו  בא  פעם  "למשל, 
בו  הביט  אשר  ר'  העניינים.  וכל  קטיפה  פאר. 
ואמר לו בנימה נוקבת, "הקב"ה הולך עם בגדים 
קרועים ובוכה על כך שאין לו בית, ואתה הולך 
עם בגדי פאר?!" אותו בנש"ק פרץ בבכי ושאל 
ר'  סמרטוטים?  ללבוש  עלי  האם  אשר  ר'  את 
אשר ענה לו, לא! אבל לכל הפחות תדע שאתה 
צריך ללבוש סמרטוטים ולא תלך בגאווה כזאת. 
לדבר  רחוקה  מעיר  מקובל  אליו  בא  "פעם 
אתו בתורת הנסתר. הוא הגיע חמוש ברשימה 
ר'  השונים.  הקבלה  וספרי  בזוהר  שאלות  של 
שעיניו  אדם  של  קצרצר  במבט  בו  הביט  אשר 
מהבית  שיצאת  מהרגע  לו.  ואמר  הכול  רואות 
מה  צנוע...  לא  מראה  אף  פספסת  לא  שלך 
עמוקים  מושגים  על  לדבר  בא  אתה  שנקרא, 
את  לכבוש  מסוגל  שאינך  בזמן  הנסתר  בתורת 
אותו  אולם  העיניים.  את  ולשמור  שלך  היצר 
מקובל לא נפגע וענה לר' אשר בענווה, אז תן לי 
דרך תשובה ואח"כ תן לי תשובה על השאלות 

שלי. וכך היה.    
מה הם הדרכים שר' אשר הנהיג?

להתרחק  פשוטה.  אמונה  לכל  "ראשית 
בכל  לנסוע  בפשטות.  לחיות  מגאווה.  מאוד 
יום.  כל  תהילים  להגיד  למירון.  מברכים  שבת 
לנסוע ל'פעלד' )=לשדה, בין העצים במקומות 
הקב"ה  אל  ולצעוק  לדבר  כלומר  שקטים( 
עזרה"(  )"יד  בחבורה  לחיות  הלב.  מעומק 
צריך  אחד  כל  באכפתיות.  לחיות  באהבה. 
ולעזור  לחבר  טוב  לא  מה  ולראות  עין  לפקוח 
בכל מה שאפשר. ללמוד ספר חסידי בכל יום".

הוא היה אדם מאד עדין בטבעו, ממש שיא 
העדינות, ודיבר לכולם בשפה מאד רכה. אבל 
כשהוא זיהה בעיה שזקוקה לטיפול, הוא ידע 

לדבר דיבורים חריפים מאד
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מאבק ארגוני הנכים מנהלים מאבק הכולל 
חסימות כבישים ומתמקד בהעלאת 
הקצבה, אך מתחקיר 'קו עיתונות' 

מתברר כי דווקא קצבאות לא חסר, 
וחלקם מקבלים מדי חודש עשרות 
אלפי שקלים מהמדינה  במקביל, 
נכים רבים טוענים כי המחאה לא 
מייצגת אותם ומזניחה את הנושא 
החשוב באמת – ביטול חוק לרון

פישל רוזנפלד
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מאבק
צולע

צילום: מטה המאבק
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שטרם  חדש  מאבק  איננה  הנכים  מחאת 
דורשים  ארוכות  שנים  מזה  לנו.  מוכר 
קצבאות  את  להעלות  הנכים  ארגוני 
האחרונה  הדרישה  כאשר  הנכים, 
שואפת להשגת קצבאות בגובה שכר 
דרישה פשוטה מובנת  מינימום. לכאורה, 
מאליה, שהרי כל שנות חייו, עד שהפך למוגבל, 
וכעת  הלאומי  הביטוח  דמי  את  למדינה  הנכה  שילם 

מגיע לו לחיות ברווחה כלכלית.
אלא שמתחקיר 'קו עיתונות' עולה תמונה שונה לחלוטין. 
ראיות  ויותר  יותר  גילינו  בתחקיר  יותר  שהתעמקנו  ככל 
בכירים  אפילו  חלקם  רבים,  נכים  של  הכלכלית  לרווחתם 
 )!( הזוכים להטבות של מאות אלפי שקלים בשנה  במשק 
ללא הצדקה של ממש, בה בשעה שהכספים וההטבות הללו 
היו עשויים לשפר באופן דרמטי את מצבם של נכים רבים 

אחרים, וזאת מבלי לנהל מאבקים וחסימות כבישים.
ככל שתחקירני 'קו עיתונות' התעמקו יותר ויותר בנתוני 
הנכים  ציבור  של  הכלכלי  מעמדם  גם  כמו  הקצבאות, 
ההבנה  גם  התעמקה  לנכות,  הבקשות  ומספר  בישראל 

בחשדות הרבים של רשות המסים נגד הנכים. 
לדברי הכלכלנית מירב ארלוזרוב, ברשות המסים חושדים 
ציבור  זכאים  להן  מההטבות  אחת  כי  ארוכות  שנים  כבר 
לשחיתות  בסיס  הוא  מסים,  מתשלומי  מלא  פטור  הנכים, 
נכים  בין  שמקשרים  מאכערים  תעשיית  סביבו  שהתפתחה 
אנשי  רושמים  רבים  במקרים  החשד,  פי  על  עסקים.  לבין 
עסקים את כל הכנסותיהם על שמו של נכה במשפחה, בכדי 

ליהנות מהפטור הנכסף - שלעיתים שווה מיליונים.
במקרים אחרים, הנכה עצמו הוא איש העסקים שמרוויח 
הפועלים  בנק  מנכ"ל  נהנה  למשל,  כך  מבוטל.  לא  שכר 
- בגלל שהוא נכה.  מפטור ממס של 650 אלף שקל לשנה 
לדברי מירב, הפטור הגורף ממס לנכים עולה לקופת המדינה 
סכום עצום של 1.1 מיליארד שקל בשנה, סכום שדי היה בו 
כדי לממן את העלאת קצבאות הנכים הבסיסיות בכ-15%. 

נתון דומה נמסר גם מדוברות רשות המיסים.
לדוגמא: שני עורכי דין בעלי אותו תפקיד באותו המשרד, 
רגיל, המרוויחים שכר חודשי של  אזרח  והשני  נכה  האחד 
40,000 ₪ ברוטו. העובד הרגיל יישאר עם 28,590 ₪ נטו 
ואילו שותפו  - לאחר קיזוז של 11,409 ₪ לתשלומי המס 

הנכה יהנה מהמשכורת המלאה - 40,000 ₪ נטו.
הנכים  שכלל  לטעון  לחלוטין  מוטעה  זה  יהיה  זאת,  עם 
הפועלים.  בנק  מנכ"ל  של  זה  כמו  עתק,  סכומי  מרוויחים 
הנכים  כאשר  שונות,  הכנסה  רמות  לקבוע  יש  כי  וברור 
שמשתכרים סכומים נמוכים אכן ימשיכו ליהנות מההטבה 

המהותית הזו

המספרים המלאים
לנכים שאינם  לנתוני הקצבאות המיועדות  לפני שנעבור 
עובדים כלל, חשוב לשים לב לנתונים הרשמיים של הביטוח 
הלאומי לגבי מספר הנכים בישראל, כמו גם מספר הבקשות 

שאינו מציאותי.
הלאומי  לביטוח  הוגשו  בלבד   2015 בשנת  למשל,  כך 
למעלה מ- 114 אלף תביעות נכות, מהן אושרו פחות מ-23 
אלף )כ-20%(. ולא מדובר כאן בנתון 'חריג' בכלל. על פי 

כמו  נכות,  לאישור  הבקשות  מספר  הלאומי  הביטוח  נתוני 
בשנים  מתמדת  עלייה  במגמת  נמצא  האישורים,  מספר  גם 
המתמדת  העלייה  מגמת  נתוני  את  נשווה  אם  האחרונות. 
)30% בשבע השנים האחרונות( לנתוני גידול האוכלוסייה, 
התמונה גרועה שבעתיים. תשאלו למה? מסתבר שבישראל 

שווה מאוד להיות נכה.
חטיבת  מנהלת  עם  עיתונות'  'קו  תחקירן  שערך  בשיחה 
הביטוח  נתוני  כי  ציינה  היא  הלאומי,  הביטוח  של  המחקר 
הלאומי מתייחסים אך ורק לנכים המקבלים קצבה מהביטוח 
שמקבלים  צה"ל  נכי  של  קטנה  לא  קבוצה  "יש  הלאומי. 
זכאים  שאינם  רבים  נכים  וגם  הביטחון  ממשרד  קצבה 
מציינת  בנוסף,  מעבודתם".  מרוויחים  והם  מאחר  לקצבה 
מנהלת חטיבת המחקר כי לא כל הנכים עוברים דרך הביטוח 
הלאומי במסגרת התהליך לקבלת קצבאות נלוות, כמו למשל 
הטבות בארנונה, פטור ממס וסיוע בשכר דירה. "נכים רבים 
מגיעים לגופים הרלוונטיים עם אישור מרופא ומקבלים את 

הקצבה", היא אומרת.
ידי רשות המסים ומכון המחקר  מסקר שנערך בעבר על 
ברוקדייל עולה כי בין שמונה מאות אלף למיליון ישראלים 
חשוב  זאת,  עם  מוגבלות.  עם  כנכים  עצמם  את  מגדירים 
אותם  בדק  לא  אחד  ואף  עצמית  בהגדרה  מדובר  כי  לציין 

מבחינה רפואית.
סכום הקצבה שנכה מקבל מהביטוח הלאומי אכן עומד 
קצבה  גם  מצטרפת  אליה  אך  לחודש,  בלבד   ₪  2,342 על 
לבעלי  הניתנת  נוספת"  חודשית  "קצבה  המוגדרת  נוספת 
אובדן כושר השתכרות. שהם בעצם אותם מפגינים הטוענים 

שאין להם די בכדי לשרוד את החודש.
לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית, פקיד התביעות של 
המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח "נכה" ויקבע את 
פקיד  ועם  מוסמך  רופא  עם  בהתייעצות  הכושר,  אי  דרגת 

שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
השפעת  מידת  לפי  נקבעת  השתכרות  כושר  אי  דרגת 
הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו 
או  אחרת  בעבודה  לעבוד  יכולתו  ועל  לעבודתו  לשוב 
ללמוד מקצוע חדש )בהתאם ליכולותיו(. דרגות אי הכושר 
האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו-100%. נכה אשר נקבעו 
לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל-100% קצבת נכות 
מזכה  ל–74%   60% שבין  בשיעור  כושר  אי  דרגת  כללית. 

בקצבת נכות חלקית בהתאם. 
לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% 
יקבל קצבה בשיעור של 60%. אובדן כושר בשיעור הנמוך 
הרפואי  שהמצב  זמן  כל  נכות.  בקצבת  מזכה  אינו  מ-50% 
או התפקודי של הנכה אינם יציבים, רשאי המוסד לביטוח 
לשנתיים.  עד  מוגבל,  לזמן  כושר  אי  דרגת  לקבוע  לאומי 

בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר.
בנוסף, נהנים הנכים מ"קצבת תלויים" הניתנת על כל נפש 
וילדים  זוג  בני  עבור  זו משולמת  תוספת  נוספת במשפחה. 

של מקבלי קצבת נכות כללית, בהתאם לתנאי הזכאות.
נקבעה  בהם  במקרים  משולמת  מלא  בשיעור  תוספת 
או   100% )בשיעור  מלאה  כושר  אי  דרגת  הקצבה  למקבל 
חלקית  כושר  אי  דרגת  לו  שנקבעה  קצבה  מקבל  או   )75%
מעל  ומשתכר  עובד  והוא   ,)60% או   65%  ,74% )בשיעור 

21% מהשכר הממוצע - מעל 2,031 ש"ח נכון ל-2017. 
הדרגה,  לחלקיות  בהתאם  משולמת,  חלקית  תוספת 
 ,60%( חלקית  כושר  אי  דרגת  לו  שנקבעה  קצבה  למקבל 

ומשתכר  עובד  שהוא  או  עובד,  אינו  והוא   )74% או   65%
פחות מ- 2,031 ש"ח )נכון ל-2017(.

של  בשיעור  כושר  אי  דרגת  לו  שנקבעה  אדם  לדוגמה: 
אם  וילד:  זוג  בת  עבור  תלויים  לתוספת  זכאי  והוא   60%
הוא אינו עובד, הוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 60% 
החל  הוא  אם  וילד.  זוג  בת  עבור  המלאה  התוספת  מסכום 
לעבוד ולהשתכר 2,000 ש"ח, הוא עדיין יהיה זכאי לתוספת 
 2,500 ולהשתכר  לעבוד  החל  הוא  אם   .60% של  בשיעור 
בשיעור  וילד  זוג  בת  עבור  לתוספת  זכאי  יהיה  הוא  ש"ח, 

המלא.
וכל זה, עוד לפני שדיברנו על "קצבת שירותים מיוחדים" 
ו-3   18 מגיל  הלאומי  בביטוח  למבוטחים  המשולמת 
חודשים, הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום 
שהם  או  ועוד(,  בבית  ניידות  רחצה,  אכילה,  )לבישה,  יום 
או  לעצמם  חיים  סכנת  למניעת  מתמדת  להשגחה  זקוקים 

לאחרים.
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב 
שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה 
בשיעור של 50% - 1,095 ש"ח. כמו כן תשולם לו תוספת 
לקצבה בסך 306 ש"ח. מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל 
פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור 
של 112% - 2,452 ש"ח. כמו כן תשולם לו תוספת לקצבה 
בסך 624 ש"ח. מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל 
פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור 
לקצבה  תוספת  לו  תשולם  כן  כמו  ש"ח.   4,116  -  188%
בסך 930 ש"ח. מקבל קצבה בשיעור 188% הזקוק למכונת 
הנשמה בכל שעות היממה, זכאי לתוספת נוספת לקצבה - 

על סך 1,817 ש"ח.
"קצבת ניידּות" חודשית לבעלי רכב משולמת למוגבלים 
שמפגינים  הנכים  אותם  בעצם  שהם  רכב,  בעלי  בניידות 
בימים אלו וחוסמים את הצמתים. סכומי הקצבאות תלויים 
בגורמים שונים, כגון סוג הרכב ואחוז המוגבלות. בעלי רכב 

"משתכרים" זכאים לתוספת לקצבה. 
נעה  זו אמנם אינה מוגדרת קצבת מחיה, אך היא  קצבה 
בין 684 ש"ח ל-8,128 ש"ח - סכום היוצא מקופת המדינה. 
בעת  הרכב,  מעלויות  מחצית  רק  הנכה  ישלם  בנוסף, 
קנייתו - מאחר והוא זכאי לפטור מלא )או 95%( ממס הרכב 

- שהוא מחצית ממחירו.
זאת, בנוסף להנחות רבות, ולפעמים אף פטור מלא, להן 
)משתנה  הארנונה  בתשלומי  שונות  בדרגות  נכים  זכאים 
חשבון  בתשלום   50% של  )הנחה  החשמל  הרשויות(,  בין 
 10%( ישראל  רכבת  ראשונים(,  קוט"ש   400 על  החשמל 
מסובסדת  וחבילה  קו  בהתקנת/העתקת   50%( בזק  הנחה(, 
מים  )כמות  המים  רשות  החודשי(,  הקווי  הטלפון  לחשבון 
פטור  הנמוך(,  בתעריף  לחודש  מ"ק   3.5 עד  של  נוספת 
הנסיעה  בתעריפי  הנחה  אחוזים   33.3 רכב,  רישוי  מאגרת 
באוטובוסים, פטור מתשלום אגרות לקופות החולים עבור 
חולים,  לבתי  התחייבות  ומקצועי,  פנימי  רופא  אצל  ביקור 

ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.
הנחה במס רכישה: ברכישת דירה ששוויה עד 2,500,000 
ש"ח, ניתנת פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה: על 
רכישה,  מס  ישולם  לא  ש"ח   1,623,320 שעד  השווי  חלק 
החלק  על   .15.01.2018 יום  ועד   16.01.2017 מיום  החל 
2,500,000 ש"ח,  )עד  הדירה  שוויה של  לסכום  עד  שנותר 
כאמור(, ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי אותו 
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חלק.
מעבר לכך, זכאים הנכים גם לסיוע בשכר דירה. תקציב 
שמעביר  והבינוי,  השיכון  משרד  מקופת  שיוצא  ממשלתי 
לנכים מדי חודש קצבה מיוחדת לסיוע בשכר דירה. קצבה 
שנעה בין 770 ₪ לרווק יחיד ל-1,640 ₪ לחודש להורה עם 

ארבעה ילדים. 
אם יחליט הנכה לרכוש דירה, הוא יהנה מסבסוד ממשלתי 
מקרן  מיוחדת  להלוואה  בנוסף   - הדירה  מעלות   20% של 
ממשלתית המיועדת למטרה זו. כך למשל, על דירת שלושה 
חדרים בבית שמש, שעלותו 1,220,000 ₪ ישלם הנכה רק 

.₪ 976,000

פתח לרמאות
האחרונות,  בשנים  ועולה  הולכת  רק  התביעות  כמות 
לגידול  מעבר  והרבה  הפופוליזם,  לכמות  בהתאמה 
ב-2009,  הרווחה  וועדת  יו"ר  כץ,  חיים  אגב,  באוכלוסייה. 
אנשים  על  מנהלי  וקנס  ריבית  להטלת  חוק  העברת  מנע 
הם  כיום,  פי החוק  על  הלאומי.  לביטוח  הונאה  שמבצעים 
פשוט נדרשים להחזיר את הכסף. מה שמעלה את השאלה 
המערכת?  את  להונות  ולא  אמת  לדווח  ישנו  תמריץ  איזה 
חשוב מאוד שנזכור שלא כל בני האדם ישרים והגונים, גם 

לא חלק מהנכים והמוגבלים.
הנכים  קצבאות  יוסף,  אדיר  הכלכלן  לדברי 
הכלכלה  של  לעתידה  ממשי  איום  מהוות 
שהתרחש  במה  זאת  מסביר  אדיר  הישראלית. 
אז  התשעים,  שנות  באמצע  ובהולנד  בשבדיה 
וההולנדי  השוודי  העבודה  מכוח   20% קיבלו 
קצבת נכות, מה שגרר את שתי המדינות הללו 
הפוליטיקאים  את  ודחף  רציני  כלכלי  למשבר 
ומאוד  ומהירים  חדים  מדיניות  שינויי  לבצע 
רבים  עשורים  שנדחו  עומק  רפורמות  כואבים. 

ע"י פוליטיקאים פופוליסטים שבאו לפניהם.
תחולת  הכלכלנים  כל  לדעת  ובישראל? 
העוני של נכים דומה )ולפי בדיקה של הביטוח 
הכללי  העוני  משיעור  נמוכה(  אף   - הלאומי 
מהנכים   80% אחרות:  ובמילים  באוכלוסייה. 
זוכים  הם  ועדיין,  עניים,  אינם  כלל  בישראל 
"לפתוח את החודש" עם עשרות אלפי שקלים 
מהמדינה, ללא כל הסבר או סיבה מתקבלת על 

הדעת. 
כעת אתם מבינים מן הסתם מדוע מתייחסים 
שנותר  ולמה  הקצבה  לגובה  רק  הנכים  ארגוני 
ההכנסה  את  להשוות  במקום  למחייה,  ממנה 
בן  יש  שאם  מכיוון  בית.  או משק  פר משפחה 
שלו,  ההכנסות  את  בחשבון  לקחת  צריך  זוג, 
ואת הסיוע  את תוספת התלויים של הקצבאות 
ומדובר   - משפחה  עם  נכה  שמקבל  הנוסף 

בסכומים משמעותיים.
מוציאה   ,OECD-ה מדינות  לממוצע  בהשוואה  גם 
ישראל סכום גדול בהרבה מהאחרים עבור קצבאות הנכים - 

כ-2.5% מהתמ"ג הישראלי לעומת 2.1% בממוצע.
גם הטראומה  כמו  המון,  סובלים  הנכים  כי  ספק  כל  אין 
המודעות  רמת  גם  בנוסף,  עוברים.  אותם  והסובבים  שהם 
לסבלם של הנכים, כמו גם להנגשת בתים, עסקים ומקומות 
ציבוריים, הולכת וצוברת תאוצה בכל העולם. זו גם הסיבה 
לכך שאף פוליטיקאי לא יעז להתעסק עם הנכים ולקצץ את 

קצבאותיהם. 
אם כן, לא מפתיע שכל הפחתה בתקציב הנכים או החמרה 
חשבון  על  נעשית  תמיד  נכות  לקבלת  בקריטריונים  קשה 
הנכים שעוד לא נולדו - וחסרי כל ייצוג בכנסת. מה שמהווה 

כמובן השלכה רוחבית קשה לכלכלה הישראלית.
לדברי פרופסור ירון זליכה, מי שהיה בעבר החשב הכללי 
למשק  תעלה  הנכות  קצבת  של  הכפלתה  האוצר,  במשרד 
רק  מדובר  ולא  מאחר  זאת,  בשנה.  שקלים  מיליארד  כ-15 
במקבלי קצבאות קיימים, אלא גם בכאלה שיצטרפו בעתיד.

המאבק שהוזנח
מאבק מוצדק אחר, שלטענת נכים רבים היה אמור להיות 

דגל המאבק – הוא הדרישה לבטל את "חוק לרון", על שם 
ועדת לרון שהוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם 
מוגבלויות בשוק העבודה, ובגינו נאלצים הנכים לוותר על 

קצבתם בשל עבודתם.
הוא  שרירים,  בניוון  חולה  אדרי,  צחי  שפרסם  בפוסט 
כותב: "לא רוצה קצבאות, רוצה לעבוד! המטרה הבסיסית 
ליציאה  התנאים  את  לשפר  היא  אותנו  להנחות  שצריכה 
לעבודה ולעודד את ציבור הנכים להיות כמה שיותר יצרני 
וכמה שפחות תלוי באחרים. הבעיה היא שגם כאן, המדינה 
רמסה  המדינה  מעשור  למעלה  במשך  קשיים.  מערימה 
את  שחקה  היא  אחד,  מצד  כיוונים:  משני  נכים  ציבור  את 
נכים  בפני  חסמים  הציבה  השני  ומהצד  הנכות  קצבאות 
המעוניינים לצאת לשוק העבודה. כך למשל, בעקבות החסם 
רבע מקצבת  נאלץ לאבד  אני  לרון',   'חוק  המרכזי שנקרא 
הנכות שלי בגלל שאני משתכר 4,300 שקלים בחודש. למה 

נכה צריך להיענש על יציאתו לעבודה?"
אי  כן  ועל  העניים  הנכים  את  בעיקר  חוסם  הזה  החסם 
אפשר לטעון נגדם את טענת הפטור ממסים. שכן מי שאכן 
עתק,  סכומי  שמרוויחים  אלה  הם  מס  מהפטור  מרוויח 
שבגינם הם נדרשים לשלם מס גבוה, ועבורם, איבוד קצבת 

הנכות כלל לא נחשב ל"איבוד".
ובכלל  בכך,  מתמקדות  לא  ההפגנות  ומדוע 
מתמקדות בנושא לא רלוונטי לכאורה? לדברי 
מ.ב. )השם המלא שמור במערכת( הסובל מנכות 
כבר למעלה מעשרים שנה, ככל שתתמקדו יותר 
ויותר במאבק הנכים הנוכחי, תגלו כי יש בסיפור 
יותר ויותר אלמנטים אינטרסנטיים, שללא ספק 
"תספרו  לדבריו,  מגבוה'.  מ'הוראה  מושפעים 
את מספר המפגינים ותשוו אותם למספר הנכים 

בארץ - הנתון הזה כבר אומר הכול".
נפרד  בלתי  חלק  הינה  ההסתה  גם  בנוסף, 
באחת  שפורסם  בפוסט  למשל,  כך  מהמאבק. 
"ממשלת  כי  נכתב  ברשת  המחאה  מקבוצות 
וטייקונים  חרדים  מתנחלים,  מעדיפה  ישראל 
על נכים מסכנים שמקבלים 2342 שח לחודש. 

פשוט בושה".
נכה  יעקב,  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
כי  ההשתכרות,  כושר  את  לחלוטין  שאיבד 
ראה  שרק  ביותר  הגרוע  הדבר  הן  ההפגנות 
בחייו. "אני הולך ברחוב ואנשים מסתכלים עליי 
כאילו אני גנב, פושע ופרזיט שחי על חשבונם". 
שהם  הנכים,  ארגוני  את  והאשים  הוסיף  יעקב 
אגב, השיבו לנו כי "ההפגנות מאיימות ביותר 
להעלאת  אטומי  ללחץ  ומביאים  הממשלה  על 

הקצבאות".
צילום: מטה המאבק
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פישל רוזנפלד

השאלה הראשונה והמהותית על המחאה, הרי בחישוב 
הרבה  יוצא  זה  התוספות,  כל  עם  בית,  משק  לפי  כללי 

מעבר לשכר מינימום...
הרווחה  סניף  בתקציב  תלויות  אלה  קצבאות  כי  "לא. 
המקומי. נכה יכול להגיע ולבקש משקפיים ויגידו לו שאין 
תקציב. מבחינת משרד הרווחה הוא קיבל - אבל לנכה לא 
הגיע כלום. מי שאומר שהנכים מקבלים סיוע בשכר דירה 
הוא מחרטט. בפועל הנכה מגיע לבקש ואומרים לו שאין 

תקציב.
"מה גם, שרוב הנכים לא זכאים לאותן ההטבות, כמו גם 
זכאים  הקשים  הנכים  רק  וכדו'.  בזק  מים,  חשמל,  הנחות 
אנו  עבורם  מההטבות.  נהנים  לא  כלל  הנכים  ורוב  לזה 

נשפכים על הכביש, עבור אלה, לא עבורנו.
מאה אלף איש, לפי המתווה של שמחון, לא יקבלו שקל 
את ההטבה  יקבלו  איש שלא  אלף  גם המאה  הם  תוספת. 
המדוברות.  ההטבות  וכל  הארנונה  במים,  ולא  בחשמל 
או באחוזי הנכות הרפואית  כל ההנחות האלה תלויות  כי 
באחד  המקסימום  את  לו  שאין  מי  הכושר.  אי  באחוזי  או 
שאר  את  ולא  המלאה  הקצבה  את  יקבל  לא  משניהם 

הדברים".
שיש  הקשים  הנכים  דווקא  הם  שמפגינים  אלה  אבל 

להם את המקסימום... 
ואני  להכול  זכאית  אני  נכות,  אחוז  ושבע  תשעים  "אני 
לא  אני  כי  כלום.  להם  אלה שאין  עבור  בכבישים  נשרפת 
יכולה לחיות בידיעה שיש אנשים שאין להם כלום וממשלת 
הרוע הזו מכבידה את ידם עליהם. בראשון לינואר אקבל 
אלפיים  במקום  העלובים  השקלים  אלפים  ארבעת  את 
שלוש מאות, ואני עדיין אמשיך ואפגין כי אין להם את זה".

הגעתם להסכמות להעלאה לארבעת אלפים שקלים?
"זו ההבטחה. ניסיתי ללכת עם הבטחה בסופר, אמרו לי 
שזה לא מטבע עובר לשוכר. אין את זה בשום מסמך חתום 

ואפילו לא בהצעת חוק מקרית".
מי הבטיח?

עיתונאים,  מסיבת  שעשה  לביטן  עבור  בכחלון,  "החל 

ראש הממשלה לא קיבל את המתווה ובינתיים שום דבר לא 
קורה. בינתיים, הדבר היחיד שיש הוא חוק שעבר בקריאה 
טרומית ואומר שקצבת הנכות תושווה לשכר המינימום - 
יש לזה הסכמה מקיר לקיר בקרב חברי הכנסת - אבל זה 
זה  את  לא מביאה  הרווחה שאפילו  וועדות  בקירות  נתקל 
לדיון כי יושב ראש הוועדה הוא ממפלגתו של שר האוצר. 
לבין  בכבוד  המחיה  בין  עומדים  בלבד  אנשים  שני  היום 
הנכים ואלה שר האוצר וראש הממשלה. מלחמת קרדיטים, 

אגו, מי יגזור את הקופון ומי יקבל את הקול בקלפי".
ומה עם סכומי העתק של הפטור ממס?

"כמה כאלה יש כמו מנכ"ל בנק הפועלים? אני חושבת 
למה  אותם.  לספור  כדי  מספיקות  ושלך  שלי  שהאצבעות 
מסתכלים על המספרים הקטנים? מדובר בסך הכול במשהו 

כמו שמונה מיליון שקל לשנה.
גפני,  משה  הרב  כבוד  אותה  שהוביל  בישיבה  "הייתי 
מורי ורבי שאני אוהבת אותו אהבת נפש. הוא אמר לי 'אני 
מקיא אבל אני מצביע כי יש משמעת קואליציונית'. אתה 
יודע כמה כסף עף באותו יום? אני מבקשת שתצטט אותי 
תקציב.  עודפי  שקל  מיליארד  וחצי  עשר  שמונה  במדויק, 
אני לא מדברת על צוללת פחות או בית כנסת פחות. אני 
מדברת על עודפי תקציב. שמונה עשר וחצי מיליארד שקל 
עפו לכל רוח בינואר 2016 - עודפי תקציב של 2015. כשזה 
זה  רוע,  זה  לב.  ערלי  ידם.  את  מקמצים  הם  לנכים  מגיע 
והיסודות  ההדדית  הערבות  את  אין  אכזריות.  זה  גזענות, 

של הדת הנפלאה שלנו".
 OECD-אבל הכלכלנים טוענים שבהשוואה למדינות ה

ישראל מעניקה קצבאות הרבה מעבר לממוצע...
יש להם מעטפת שלמה שאצלנו אדון   OECD-אבל ב"
הקשים  לנכים  רק  זה  את  ונותן  בפרצוף  לנו  זורק  שמחון 
 - הביתה  רופא  להביא  שהצלחתי  זוכרת  לא  אני  ביותר. 
אלא אם הזמנתי בלילה מ'טרם'. הם משתמשים במספרים 
ישראל  שמדינת  היחידי  הדבר  כרצונם.  אותם  ומעוותים 

מובילה במדינות ה- OECD זה במספר הילדים העניים".
לפי נתוני הביטוח הלאומי דווקא ילדי הנכים בישראל 

פחות עניים...
העוני  קו  אם  קצת.  מתמטיקה,  יודעת  אני  לא.  "בכלל 

מוגדר על הכנסה של 3,155 ₪ איך יכול להיות שבקצבה 
של 2,342 ₪ הבן אדם יותר עשיר, במירכאות, מזה שמקבל 
הנתון  את  לוקחים  נתונים.  על  מניפולציה  זו   ?₪  3,155
הגבוה ביותר ואותם מביאים. לא לוקחים את הנתון הנמוך 
ביותר. זה כמו שלוקחים את מנכ"ל בנק הפועלים כדוגמה. 

כמה מנכ"ל בנק הפועלים יש בקרב הנכים? אחד".
אם גבאי או הרצוג היו ראש הממשלה הייתם מקבלים 

יותר?
"לא יודעת. זה תלוי רק במבחן התוצאה. אני שופטת רק 

על ידי מבחן התוצאה. שיוכיח שהוא לא כזה".
אולי נתניהו מעוניין בהעלאת הקצבאות ופקידי האוצר 

מונעים זאת?
"ממש לא. ישבתי עם כולם - כולל נתניהו עצמו".

את חושבת שההפגנות אכן ישנו את המצב?
"בהחלט כן. יש לנו מידע פנימי שמצביע על לחץ אטומי 
לא  זה  ההפגנות.  בגלל  הממשלה  וראש  השרים  בקרבת 
נראה טוב, זה לא נשמע טוב וכבר זולג לתקשורת הזרה. זה 

לא מביא כבוד לעם ישראל".
הזכרת את "מורך ורבך" משה גפני שעוזר לכם המון, 

מי עוד מחברי הכנסת עומד לצדכם?
"ראשון לכל הוא חבר הכנסת אורי מקלב. תמיד מצאנו 
יו"ר הועדה  ואוזן קשבת וכשהוא היה  אצלו אוזן פתוחה 
העז  לא  אחד  שאף  נושאים  העלה  הוא  הציבור  לפניות 
בראש  עומד  הוא  היום  לצערי,  שנים.  במשך  בהם  לגעת 
ועדת המדע והטכנולוגיה, כך שכמעט ואין לו את הכלים 
זה  המים  במחיר  ההנחה  אגב,  דרך  לנו.  ולסייע  להמשיך 

הישג של הרב גפני לבדו שהעביר זאת בעשר אצבעותיו.
"יש עוד מלא חברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית, 
את  לשבור  הצלחנו  לא  אחת שממש ממש  מפלגה  למעט 
הקירות האטומים שלהם וזה 'הבית היהודי'. אני ממש לא 

מבינה את זה".
יש שטוענים שאם הייתם מקבלים קצבה בגובה שכר 

המינימום, הייתם דורשים עוד.
חיים.  תאבי  אנחנו  בצע.  תאבי  לא  אנחנו  לא.  "ממש 
שאנחנו  הוא  בזה  אותנו  להאשים  שאפשר  האחרון  הדבר 

תאבי בצע. כל הפוסל - במומו פוסל".

"יש לחץ אטומי, נתניהו וכחלון
 עומדים בינינו ובין מחיה בכבוד"

נעמי מורביה, יו"ר מטה המאבק של הנכים, משיבה לטענות שהועלו בתחקיר וגם חושפת מי בכנסת נחלץ 
לעזרת הנכים )הרב משה גפני, מורי ורבי, וח"כ מקלב שתמיד מצאנו אצלו אוזן קשבת( ומי מתעלם )לא שברנו 

את הקירות האטומים של הבית היהודי(



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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 זיכרונות 

אוריאל צייטלין
צילומים: דובר צה"ל, משטרת ישראל, 

ויקיפדיה, ד"ר אבישי טייכר מתוך פיקיויקי
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מלחמת לבנון השנייה היא בהחלט 
ביותר  הקשה  האחרונה  המלחמה 
שעברה ישראל, וכבר חלפו מאז 
או  יחסי.  שקט  של  שנים   11
זאת באוזנינו אחד  כפי שתיאר 
מאותם שהיו מעורבים בקבלת 
היינו  יום  "בסוף  ההחלטות: 
נהרגו  כמה  זה  את  זה  שואלים 
סדר.  לעצמנו  עושים  וככה  היום 
לעקוב",  קשה  היה  היום  במהלך 
וכוונתו על רצף האירועים שפקדו מדי 
במשך  העורף,  ואת  החזית  את  ביומו  יום 

למעלה מחודש ימים של רצף אירועים קשה ומייסר. 
לא  באירועים,  ישירה  בצורה  מעורבים  שהיו  אלה  אותם 
את  לעצמם  "סיכמו"  לא  הם  ארוכות,  שנים  עוד  זאת  ישכחו 
אישי  מחיר  שילם  וחלקם  זאת,  עשו  שאחרים  בצורה  הימים 

כבד, בגוף או בתפקיד. 
יומן  קראתם  שעבר,  בשבוע  לכם  שהגשנו  הקודם  בפרק 
בתים  עשרות  פצועים,  מאות  הרוגים,  עשרות  על  מלחמה 
ומקרה  מקרה  כל  כשמאחורי  לרוב  הדדיות  הפגזות  שנפגעו, 
העבר  את  מאחוריה  שהניחה  שלמה,  משפחה  עומדת 
הנורמטיבי ופתחה מסכת חיים חדשה – קשה ומייסרת בהרבה, 

נפשית ופיזית. 

"חשבתי שהמפקד חי"
את הכתבה השנייה בסדרה פתחנו עם חייל מילואים בשם 
פרוץ  עם  אך  מצה"ל,  להשתחרר  אמור  שהיה  כנפו  אביסף 
המלחמה הוא נאלץ להישאר בחזית בתאג"ד, היחידה הממונה 
על טיפולים רפואיים בצבא.  כנפו משתף אותנו באירוע שלא 
בעורף,  מפקדו  את  איבד  כנפו  אלו.  לימים  עד  אותו  עוזב 
החיילים  עבר  אל  ביריות  ופרץ  מחבל  הגיע  אליו  במחסום 

בבקעה. 
"בכל שנה ושנה אני מבקר את משפחתו" פותח כנפו בשיחה 
מיוחדת ומרגשת. "אני מתפקידי כ'קשר', הגעתי יחד עם הקצין 
המחבל.  שנוטרל  לאחר  דקות  האירוע  זירת  אל  ברכב  שלנו 
חשבתי שהמפקד שלנו חי. לא ראיתי שום סממן מלבד נקודה 
אדומה בחזה". לאחר מכן התברר לכנפו כי המחבל ירה מספר 

כדורים על הפקד בעת שזה בדק רכבים במחסום. 
"לפתע, בעודי ממלא תפקידי בזירה, אני שומע בקשר כי יש 
הרוג. לא ידעתי במי מדובר והרי אני פה ולא רואה ולא מזהה 

הרוג. כשכיסו את מפקדי רועי פרג'ון הי"ד, הבנתי שהוא נהרג 
לצערנו". האירוע שלכאורה אינו קשור ישירות למלחמה, מציף 
בעבור  הקושי  תחושת  את  וממחיש  אלה  לימים  עד  כנפו  את 
אנשים שחוו את המלחמה כל אחד מזווית אישית שלו. חלקם 
בעורף, חלקם בחזית, חלקם בדרג הביטחוני וחלק מכרים של 

אנשים אותם איבדו במהלך המלחמה לפני כ-11 שנה. 
תמציות  נביא  פה  שנזכור:  כדאי  הראיונות  פרק  כל  לאורך 
של סיפורים – סיפור מכל תחום במלחמה, אבל בעבור מאות 
בני אדם, המלחמה שינתה את חייהם בצורה קיצונית להפליא. 
כנפו מספר כי עד היום בכל פעם שהוא עולה לאמבולנס כחלק 
גר, התחושות הקשות מלוות אותו,  מתפקידו במושב בו הוא 

וזו רק דוגמה אחת. 

הרגשה קשה
לכן,  קודם  למלחמה.  ה-32  ביום  נהרגה  ז"ל  טנדלר  קרן 
את  אחד  פה  הביטחון  מועצת  מאשרת  בוקר,  לפנות  בשלוש 
החלטה 1701 הקוראת להפסיק את הלחימה בין ישראל ללבנון. 
בהחלטה נאמר שכוח או"ם חמוש יחד עם צבא לבנון יתפרס 
בדרום לאחר נסיגת כוחות צה"ל. במקביל החל צה"ל במבצע 
שהתחוללו  הקשים  ובקרבות  הליטני,  נהר  עד  ההתקדמות 
במשך כל סוף השבוע נהרגו 24 חיילי צה"ל ועשרות נפצעו. 
בין ההרוגים היו חמישה אנשי צוות מסוק יסעור שהופל בטיל 
קרן  המוטסת  המכונאית  גם  הייתה  ביניהם  חיזבאללה,  שירה 
היום  אותו  את  לשכוח  מסרבת  קרן  של  אמה  הי"ד.  טנדלר 
לרגעים  חוזרת  היא  ישראל'  'כל  עם  ובשיחה  בתה  נהרגה  בה 

הקשים.
איפה תופסת אתכם הבשורה הכל כך כואבת?

"היינו בבית, שמענו שהתרסק מסוק, אבל לא ידענו שהיא 
מעורבת. הייתה לי הרגשה לא טובה, אבל עדיין לא היה לנו 
מידע מוצק לגבי האסון, כלי התקשורת החלו לדווח בזה אחר 
זה על אסון עם הרוגים, ובשעה לילה מאוחרת הגיע קצין העיר 
התקשרנו  עצמנו  שאנחנו  לפני  לא  שקרה,  מה  על  לנו  וסיפר 

לטייסת שלה לברר – ושם דווקא ענו שהכול בסדר.
בדרכם  שהמטוסים  כך  ברחובות,  גרים  "אנו 

מעלינו  עוברים  ואחרים  בתל-נוף  לבסיסים 
ואנו שומעים אותם היטב, רעש המטוסים 

וברבע  יותר,  רעה  לתחושה  גרם  רק 
הכול",  ידענו  כבר  בלילה,  לשתיים 

אומרת ריואנה טנדלר.
ועוד  נעדרת  שהיא  לנו  אמר  "הקצין 

ריואנה  המלחמה,  שהסתיימה  לאחר  שנים   11 גם 
טנדלר מקפידה לשמר את חפציה וחדרה של בתה 
קרן הי"ד, שהתנדבה למשימה והמסוק ששירתה בו 
זיכרונות קשים מלווים גם את צבי וקנין,    הופל 
משפחתו  עם  נמלט  המופגזת,  בחיפה  כילד  שגדל 
ואילו    נהרס  שביתו  יום  מדי  וחשש  לירושלים 
אביסף כנפו נזכר בכל פעם שהוא עולה לאמבולנס 

במפקדו שנהרג בעורף דווקא  פרק ב'      





 זיכרונות 
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נהרגו  שכולם  יודעים  שאנחנו  לו  השבנו  אותה,  ימצאו 
במסוק. לאחר מכן לקח שעות עד שמצאו אותה. הכניסו 
את 'שלדג 669' שיחפשו אותה, הסיבה שהיא נעדרה, ככל 
והיא עפה עם הזנב. לקח  הנראה הטיל פגע בה ראשונה 
זמן עד שיכלו להביא אותה כי בדיוק נפתחה הפסקת האש 
ומי ששמר עליה בשטח במשך שלשה ימים אלה חיילים 
ניתן  שהיה  עד  נהדרת  עבודה  שעשו  מצנחנים  דתיים 

להכניס אותה." מספרת האמא בכאב בלתי נסתר. 
מתי הפעם האחרונה שדיברתם?

זו  לטוס,  אמורה  הייתה  לא  כלל  היא  היום.  "באותו 
הייתה התעקשות שלה, אז אמרו לה תבואי בשעה ארבע 
לטייסת והיא התייצבה כבר בשעה שלוש, לפני כן הכנתי 
היא  פחדנית,  הייתה  לא  היא  יצאה.  והיא  שניצלים  לה 
אהבה את התחום הזה ויצאה למשימה למרות שלא הייתה 

צריכה".
העובדה שהיא לא הייתה אמורה להיות באותו מסוק, 

מכבידה את ההרגשה?
את  פעמים  הרבה  אותי  שאלו  בכלל.  פשוט  לא  "זה 
השאלה הזו, וברור שזה עושה משהו, אבל זו היא בחירה 
שלה – בחירה של קרן שתמיד אהבה לעזור, והראשונה 
לתרום. אני אפילו שאלתי אותה האם היא כבר לא טסה 
מספיק, והיא הסתכלה עלי בסוג של מבט שמסביר שזה 
ניתן והדבר היה בידינו  ייפסק. אני לא בטוחה שהיה  לא 

למנוע ממנה להמשיך. זה היה בדם שלה."
מה את אומרת לעצמך 11 שנים לאחר מכן?

בכלל.  אליו  לצאת  אמורים  היינו  שלא  מבצע  "זה 
טעות  זו  הרוגים,  עשרות  היו  לבדו  הראשון  ביום  רק 
היסטורית בשיקול הדעת שלהם ונובע מגאווה שלהם. לא 
היינו צריכים להיות שם! הייתה כבר הסכמה של האומות 
המאוחדות שיהיה שקט וזה סתם, סתם וסתם. גאווה של 
ראשי הממשל והממונים ולא רק אני אומרת את זה – כולם 
שנפל  מתי  מיותר:  היה  שזה  לכך  ההוכחה  כך.  אומרים 

המסוק הם הבינו שהגזימו והורו לצאת להפסקת אש".
נסי לשרטט לנו בכמה מילים, מי הייתה קרן?

"היא הייתה מאוד מיוחדת, היא כבר מההתחלה רצתה 
בקרבי  להיות  רצתה  היא  המדינה.  עבור  כולה  את  לתת 
בלי להתחמק. היא הייתה בגדנ"ע )גדוד נוער טרום צבא 
זה  את  להפסיק  רצה  הספר  בבית  המנהל  ב-י"א  א.צ(,   -
וכך  היא התעקשה להמשיך  ולמרות שהייתה ממושמעת 
את   ,17.6 גיל  מוקדם,  בגיל  התגייסה  היא  היה.  באמת 
הטירונות היא עשתה קודם. היינו צריכים לחתום לה בתל 

השומר בעקבות גילה הצעיר. 
ביום  שנה  כל  בה.  גאה  היה  בסביבתה  שהיה  מי  "כל 
ההולדת שלה אנחנו מכינים עוגה וקושרים בלון על מסוק 

נפילתה,  בשעת  הייתה  היא  בו  המסוק   – 'יסעור'  דמוי 
יום  לא  הוא  זה  כי  גילה  את  מציינים  לא  אנחנו  אומנם 
מה  וזה  אותה  מזכירים  אנחנו  שנה  בכל  אבל  הולדת, 

שנעשה גם השנה. 
את  זורקים  מיד  מישהו  להם  נפטר  שאם  כאלה  "יש 
דבר  לזרוק שום  מוכנה  לא  זאת  לעומת  אני  לפח,  חפציו 
חפצים  תמונות,  אצלנו,  נשמר  והכל  נשאר  הכול  שלה, 
רוצים  אנחנו  כי   - שהיה  כפי  נותר  שלה  החדר  ואפילו 
לזכור אותה כמה שיותר ולא להיפך. אין צער כמו לאבד 
ילד, זה צער עמוק שנחקק אצלנו ולא יעזוב אותנו, אנחנו 
מנסים להמשיך בשגרת חיים, אבל זה עדיין צף כל הזמן, 
וגם אני משתדלת להעלות על הכתב מפעם לפעם זיכרונות 

ממנה. אין דבר יותר קשה וכואב להורים".
ואיך במשפחה קיבלו את זה?

"קשה מאוד. זה השאיר צלקות עד היום ואני ממש לא 
בטוחה שזה עומד לעבור. הטראומה מאוד חזקה לצערי. 
צף,  זה  פתאום  ומסתדר,  טוב  כאילו  נראה  כשהכל  גם 
מתפוצץ ומציק לנו, בכל פעם מחדש זה קורה. מבחינתי 

הרוגע הסתיים לפני כ-11 שנה".

"טראומה יום יום"
צבי וקנין, תושב חיפה, היה ילד צעיר בתקופת המלחמה, 
אז מלאו לו 9 שנים. גם הוא מספר ל'כל ישראל' על הימים 
מאחר  ביתו,  יד  על  פוסקות  בלתי  הזעקות  בצל  הקשים 

וחיפה הייתה העיר המותקפת ביותר במהלך הלחימה. 
ונאלצים  מתקפה  תחת  נתונים  היינו  הראשון  "בשבוע 
בחודשי החופש לשחק לא הרחק מהבניין בו אנו גרים, כי 
אם חלילה וחס תהיה אזעקה - אנו צריכים להיות בקרבת 
מחסה. הוריי הבינו שזה בלתי נסבל למרות שניסינו לדמיין 
שהלימודים יחלו חודשים לאחר המועד – סוג של תינוק 
לחשוב  התחלנו  מסוים  בשלב  אבל  הספר,  מבית  הבורח 
מתסכלים",  פחות  עדיין  שהלימודים  והבנתי  ברצינות 

אומר בגיחוך צבי. 
הטילים,  עם  קשה  יום  אחרי  לילה  בשעת  אחד  "יום 
לעיר  עלינו  למחרת  הפתעה.  יש  שמחר  מכריז  אבי 
חסן  של  הזדוניות  הטילים  מנפילות  הרחק  הקודש, 
נסראללה, האויב האישי שלי. עד היום אני לא אשכח את 
ניסיון  באוזניי,  בום  ועוד  בום  למקלטים,  בריצות  הסבל 
ההסתגלות בדירה שאני לא מכיר, הרחק מחבריי שגם הם 
כך  כל  לי  המוכר  שהבית  והפחד  הצפון  את  עזבו  חלקם 

עלול להפוך לגל אבנים. 
נזכר שבכל פעם שפחדנו על הבית, אמא  "אני עכשיו 
ילדותית  בשפה  לברר  לשכנה  מתקשרת  הייתה  שלי 
שמתאימה לנו, הילדים, האם הבית תקין. מבחינתי סגירת 

ממלא  בעודי  לפתע, 
אני  בזירה,  תפקידי 
יש  כי  בקשר  שומע 
במי  ידעתי  לא  הרוג. 
מדובר והרי אני פה ולא 
הרוג.  מזהה  ולא  רואה 
מפקדי  את  כשכיסו 
רועי פרג'ון הי"ד, הבנתי 

שהוא נהרג לצערנו
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המעגל היא, שבכל פעם שיש מבצע בעזה, בני הדודים שלי 
מאשדוד באים לשהות אצלנו. אולי סגירת מעגל, אבל את 
החוויה הקשה בתור ילד כנראה שאני לא אשכח עוד שנים 

ארוכות".

התוצאות
מסתבר  השנייה,  לבנון  מלחמת  את  לסכם  נרצה  אם 
הקשה  המלחמה  האחד:  מרכזיים,  חלקים  שני  שלמלחמה 
הימים.  מאותם  נפשית  ופגועים  פצועים  הרוגים,  שגבתה 
מבחינת  הצפוני  בגבול  שקט  של  שנה   11 השני:  החלק 

חיזבאללה. 
שותפים  אליה  בסוריה,  הלחימה  את  שרואים  כאלה  יש 
הלחימה  טרם  גם  האמת,  למען  אבל  החיזבאללה,  לוחמי 

הצפון  תושבי  מצד  מיוחל  כך  הכל  השקט  נשמר  בסוריה 

שאולי  כך  על  שמצביע  מה  בכלל,  ישראל  מדינת  ואזרחי 

כן הביאה לתוצאה, מבלי לנסות להשוות חלילה  הלחימה 

בין ההרוגים לשנות השקט. 
הייתה  ישראל  אזרחי  מצד  הביקורת  הלחימה,  לאחר 
והשקיעו  החיילים  על  מוות  כפו  כי  טענו  אזרחים  בשיאה. 
תוצאה  ללא  המדינה  לקופת  שהזיקו  יעילים  לא  משאבים 
שתבדוק  וועדה  לכנס  החליטה  הממשלה  כך,  עקב  ראויה. 
הבאות,  לפעמים  לקחים  להפיק  מנת  על  הטענות,  את 
שבעזרת ה' לא יתרחשו עוד. 'ועדת וינוגרד' בראשות ד"ר 
הביטחון,  מערכת  ראשי  על  ביקורת  מתחה  וינוגרד  אליהו 
ותת  וכך מצאו את עצמם שר הביטחון לשעבר עמיר פרץ 
אלוף גל הירש מתפטרים מיד לאחר דו"ח הוועדה, ודן חלוץ 
הרמטכ"ל, התפטר חמישה חודשים לאחר מכן. הדו"ח מונה 
כמעט 700 עמודים של תוצאות חקירה מעמיקה, שנעשתה 

לדרישת עיתונאים ואזרחים על התנהלות הלחימה.

זוכרים את ח"כ לשעבר באסל גטאס? ההוא שהבריח 
הביא  ובכך  ביטחוניים  לאסירים  סלולריים  מכשירים 
לסיכון ביטחוני וכעת מרצה את עונשו. גם ח"כ לשעבר 
חסוי,  מידע  והעביר  במדינתו  בגד  כנראה  בשארה  עזמי 
ללא פחות ולא יותר, לאויב בזמן מלחמת לבנון השנייה.

בשארה היה יו"ר מפלגת בל"ד וח"כ לשעבר, במהלך 
לירדן  ישראל  את  הח"כ  עזב  המלחמה  שלאחר  השנה 
אך  מהכנסת,  התפטרות  מכתב  הגיש  יותר  ומאוחר 
לתושבי ישראל נודע מזה רק לאחר מספר שבועות כאשר 

המדינה הוציאה  צו איסור פרסום.
חבר  הבאים:  הפרטים  לפרסום  הותרו  מכן  לאחר 
הכנסת בשארה, חשוד בעבירות של בגידה וריגול ועבירה 
מחקירת  הון.  והלבנת  טרור  מימון  לאיסור  החוק  על 
קשר  שקיים  חשוד  בשארה  כי  עלה  והמשטרה  השב"כ 
חשאי עם גורמי חיזבאללה במהלך המלחמה, כאשר בין 
היתר העביר לחיזבאללה מידע על מתקנים אסטרטגיים.  
הוא  לארץ,  יגיע  בשארה  אם  כי  בזמנו  מסרה  המשטרה 
ייעצר מיד, ואף שוקלים להוציא צו מעצר בינלאומי, אך 
בשארה לא חזר לארצנו לעת עתה, כך גם בזמנו הודיעו 

גורמי שב"כ כי ככל הנראה הוא לא יחזור לארץ. 

לפני  עוד  נפתחה  נגדו  חקירה  כי  פרסם  המשפט  בית 
המלחמה, כבר לפני כ-11 שנים ביחב"ל - נאספו ראיות 
המייחסות לבשארה עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה. 
בשארה נחשד בעבירות של סיוע לאויב במלחמה )תחת 
או  עולם  מאסר  הוא  עליו  שהעונש  בגידה,  של  הפרק 
מיתה(, מגע עם סוכן חוץ )תחת הפרק של ריגול(, מסירת 
טרור  מימון  לאיסור  החוק  על  ועבירות  לאויב  ידיעה 

והלבנת הון.
ראש היאחב"ל, תת ניצב עמיחי שי, אמר אז כי "מדובר 
בחקירה שנמצאת רק בתחילתה, חקירה חריגה מאוד, בה 
שי,  לדברי  מאוד".  חמורות  עבירות  לבשארה  מיוחסות 
בשארה נחקר בחלק קטן מאוד מכלל החקירה, ועזיבתו 

את הארץ לא תאפשר מיצוי הדין עמו. 
כעשור,  לפני  הוסיף  הביטחון  במערכת  בכיר  גורם 
לחשיפת  המניעים  אחד  כי  התפרסמה,  כשהפרשה 
להפריך  ניסיון  הוא  חקירה  של  מוקדם  בשלב  הפרטים 
אותו  רודפת  ישראל  לפיהן  בשארה,  של  ההאשמות  את 
חשוד  בשארה  שלו.  האידיאולוגיה  ובשל  דעותיו  בשל 
מיד  חיזבאללה.  מאנשי  דולרים  אלפי  עשרות  קיבל  כי 
עם פרסום החשדות, הודיע בשארה כי הוא דוחה בתוקף 

את ההאשמות נגדו: "ישראל מנסה להפוך את עמדותינו 
הפוליטיות לעמדות ביטחוניות".

סיפר  שנה  כחצי  לפני  שנערך  חלקים  בכמה  בראיון 
"נפגשתי  שבקטאר:  בדוחה  כיום  שמתגורר  בשארה, 
ב-2007  שעזבתי  אחרי  פעמים  כמה  נסראללה  חסן  עם 
לא  הדיון  שנושאי  מדגיש  אני  זאת  עם  ישראל(.  )את 
סביב  היו  הם  מאשימה,  שישראל  כמו  ביטחוניים  היו 
לא  בנושא  דיבור  שכל  סבור  אני  פוליטיים.  עניינים 
ציבורית  אישיות  אתה  "אבל  הקשה:  המראיין  יועיל". 
עניינים  סביב  היה  שזה  ואמרת  ציבורית,  אישיות  והוא 
פוליטיים". בשארה השיב כי היה אישיות ציבורית וכרגע 

הוא אדם פרטי. 
במהלך  כי  בשארה  סיפר  הריאיון  של  אחר  בחלק 
חקירתו בישראל לפני עשור, הוא הבין שהולכים להאשים 
אותו בשיתוף פעולה עם האויב בזמן המלחמה. "מדובר 
זה  בישראל.  ביותר  החמורה  הביטחונית  בהאשמה 
האישום היחיד שהחוק קובע שהעונש עליו הוא הוצאה 
להורג, בנוסף לפשעי הנאצים. אך כיוון שאין עונש מוות 

ממירים אותו במאסר עולם".

המרגל מלבנון השנייה

מימין לשמאל: פרץ, חלוץ והירש
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בינארית
ברוך ברגמן 
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בהתחלה זאת הייתה תופעה, אחר כך זה הפך לנחשול: מאות אלפים 

הפסידו את כל כספם באמצעות חברות 'אופציות בינאריות' שרובן פעלו 

רב  כסף  להפקדת  מאסיבי  שכנוע  עובר  הלקוח  השיטה:    מישראל 

וכאשר הוא מפסיד, מוצעת לו 'תכנית שיקום' בתמורה להשקעה נוספת 

שגם אותה הוא מפסיד  הרשויות נלחמו בחברות, וכעת עובדים רבים 

חוזרים בתשובה ומפלילים את בעלי החברות


צילומים: ויקיפדיה
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חודש מרץ 2015 היה די שגרתי עבור הצלם הבריטי מרטין 
הטלפון שקיבל  לשיחת  אותו  הכין  לא  דבר  שום  אך  הופר, 
כברוקר  עצמו  את  שהציג  אדם  היה  הקו  על  הימים.  באחד 
מטעם חברת טיטאן טרייד בשם שון לואיס. מאוחר יותר הוא 
יגלה כי השמות היו בדויים, אך בשלב זה נטה הופר להאמין 

כי הדובר מהצד השני של הקו הוא אדם אמין. 
באופציות  להופר הצעה מפתה: השקעה  הציע  ה'ברוקר' 
בינאריות עם אחוזי רווח גבוהים. "במהלך מספר שיחות הוא 
ראשון'.  ל'דבר  הופר  סיפר  עובדת",  איך השיטה  לי  הסביר 
הוא  מה  יודע  הוא  וכאילו  בעצמו  בטוח  מאוד  נשמע  "הוא 
עושה. הוא הסביר לי שאנחנו נעבוד יחד, הוא יהיה הברוקר 
כסף.  שיותר  כמה  להרוויח  לי  לגרום  ומטרתו  שלי  האישי 
הוא טען כי הוא מקבל אחוזים מהרווחים שלי וכי ככל שאני 

מרוויח, החברה שלו מרוויחה".
בינאריות.  באופציות  מסחר  הייתה  הברוקר  של  ההצעה 
דיגיטליות.  אופציות  רכישת  למעשה  מציעה  שיטת המסחר 

כדוגמת  כלשהי,  סחיר  נכס  שווי  את  מעריכה  אופציה  כל 
הסוחר  של  הערכתו  באם  סחורה.  ואפילו  זר  מטבע  מניה, 
לא  הערכתו  ואם  מכספו  כ-80%  מרוויח  הוא  התממשה, 

התממשה, הכסף יורד לטמיון. 
כך פועלת השיטה: הערכה של הסוחר, נחשבת לאופציה 
על מגמת השינוי במטבע או במניה בתוך פרק זמן הנע בין 
דקה לשנה. לדוגמה: סוחר יוכל להעריך ששוויו של הדולר 
יעלה בעוד פרק זמן שייבחר. לצורך כך, הוא יניח 1000 דולר 
על הערכה זאת. אם בתום הזמן שהוא בחר, הדולר אכן עלה, 
הוא הרוויח את כספו יחד עם רווח של כ-80%. כלומר, רווח 
מכאן  לטמיון.  ירד  כספו  יפסיד,  הוא  באם   .800$ של  נקי 
נגזר השם 'בינאריות': או הכל או כלום )השיטה הבינארית 

מבוססת על הספרות 0 ו1 בלבד(. 
שיחות  לבצע  שהקפיד  הסוחר  הופר:  למרטין  ובחזרה 
להפקיד  הצלם  את  שכנע  בכתב,  ולא  בסקייפ  או  בטלפון 
עד  הראשונים,  בחודשים  מלא  לליווי  התחייבות  תוך  כסף 
להכניס לחשבון  ביקשתי  "אני  לעצמאות מוחלטת במסחר. 
עלי  לחץ  הוא  "אבל  הופר.  סיפר  פאונד",   500-1000 רק 
לסחור  שנוכל  מנת  על  פאונד  ל-5000  הסכום  את  להגדיל 
ביחד ולראות רווח משמעותי. הוא אמר שישלח לי סימנים 
שלושה  שתוך  כך  לסחור,  אותי  וילמד  טובות  לאופציות 

חודשים אוכל להתחיל לסחור בעצמי".
מהר מאוד גילה הופר כי מה שלמד מהברוקר היה רמאות 
לשמה. בשלב ראשון גרם הסוחר להאמין שכשהופר מרוויח, 
גם החברה מרוויחה. שיש פה מצב של WIN-WIN. אח"כ 
הוא הבטיח לו 'בונוס', כסף שהחברה שלו תכניס לחשבונו 
בנוסף לכסף שהופר מכניס, כאשר לצד זאת מדגיש הסוחר 
כי אם אינו מעוניין, יוכל פשוט למשוך את הכסף שבחשבון 
ולצאת. "החלטתי לתת לזה צ'אנס. קשה לי להסביר לך את 
מה שעבר עלי. זה שטף של מילים והבטחות שסוחף אותך. 

בונים אצלך אמון וגם מייצרים קשר אישי".
וכך השקיע הופר כסף רב באופציות הללו. לצד ההפסדים 
הרבים, היו גם לא מעט רווחים שהתבטאו ב-75% רווח, מה 
כי  בתקווה  שהפסיד  פעם  בכל  כסף  עוד  להכניס  לו  שגרם 

יכסה את ההפסדים הקודמים. כשהוא מתבקש  הרווח הבא 
להסביר מדוע לא פרש כבר בהפסדים הראשונים, גם לו, אין 
לכך תשובה ברורה. "יש מדרגות של הבטחות כדי להשאיר 
אותך פעיל כמה שיותר זמן. זה מתחיל בבונוס על הפקדות 
גדולות. אח"כ אומרים לך שיש אופציה מיוחדת עם סיכויי 
משקיעים  של  סגורה  לקבוצה  תכנית  או  גבוהים  הצלחה 
ההשקעה  את  קצת  תעלה  אם  אליה  להצטרף  יכול  שאתה 

שלך". 
שיכולתי,  מה  כל  את  שהשקעתי  אחרי  מסוים,  "בשלב 
החלטתי לצאת. ביקשתי למשוך את הסכום שנשאר בחשבון. 
אז הם אמרו שאני לא יכול למשוך כי קיבלתי בונוס מהחברה. 
העבירו אותי לאנליסט ואז לברוקר ראשי ולמנהל צוות. הם 
יבטל  זה  מולם  פאונד   10,000 עוד  אשים  שאם  לי  הבטיחו 
עד  שהיו  המסחר  היקפי  הבונוס.  של  המשיכה  הקפאת  את 
לרמה  לעלות  מגובה החשבון התחילו  ל-10%  מוגבלים  אז 
מאוד  ומהר   1000% של 
העבירו  ואז  הכל.  איבדתי 
שלפי  שיקום  לתוכנית  אותי 
ההבטחות תוכל לבנות אותי 
מחדש ולהחזיר לי את הכסף, 
להשקיע  מוכן  אהיה  אני  אם 

בה."
הופר  החליט  זה  בשלב 
שלא להשקיע יותר, וכשהוא 
פאונד   50,000 של  בהפסד 
לטמיון  שירדו  מחסכונות 
משלם  הוא  אותן  והלוואות 
לחפש  החל  הוא  היום,  עד 
שנחתה  מהצרה  מילוט  דרך 
עליו ואז הוא הכיר את גראהם 
טאוולר, בנקאי בגמלאות בן 
81 מלונדון, שהפסיד בשבע 
חודשים לא פחות מ-90,000 
בינאריות.  באופציות  פאונד 
טאוולר ניצל את העובדה כי 
הוא בנקאי, וידע כי ביכולתו 
לבטל  הבנק  את  לתבוע 

חיובים וכך עשה. 

הקדיש  הוא  פאונד,   26,000 להציל,  שהצליח  הכסף  את 
למאבק בשיטה הנכלולית. הוא יצר קשר עם בחור ישראלי 
הוא בהשבת כספים שירדו לטמיון בחברות אלו  גם  שעסק 
שטאלוור  הסיפורים  אחד  בחברות.  נאבקו  הם  עמו  ויחד 
מתקשה לשכוח, הוא זה של מייקל, חולה סרטן שהפסיד טרם 
הבינאריות.  באופציות  במסחר  שקל  ממיליון  למעלה  מותו 
סירב  זה  אך  לבנק,  מייקל  פנה  בהונאה,  מדובר  כי  כשגילה 
לבטל את החיובים. בלית ברירה פנה מייקל לטאלוור ושותפו 
הישראלי ובמהלך מאבקיהם הצליחו השניים להשיב למייקל 

20,000 פאונד ו-15,000 דולר מהכספים שאיבד.

אנטישמיות חדשה
אך  שעברה,  בשנה  הדברים  את  סיפרה  מייקל  של  אשתו 
הפסקה האחרונה מדבריה היא המטרידה ביותר. לא סוד הוא 
כי החברות הללו, פועלות מישראל ובעבר, בטרם הוצאו מן 
החוק, משרדיהן היו ממוקמים ברחובות הראשיים ברמת גן 
העלו  עובדים,  אלפי  עשרות  שהעסיקו  החברות  ובהרצליה. 

את מפלס השנאה לישראל בקרב הלקוחות ומכריהם. 
כך לדוגמה, רעייתו של מייקל הייתה זאת שמיהרה לציין 
את עובדת היותם ישראלים. "החברות האלה מוציאות שם רע 
מאוד לישראל ולישראלים", אמרה. "אני חושבת שהרשויות 
במדינת ישראל לא עושות כלום כדי להילחם בתופעה הזו. 
אני חייבת לומר שבעלי היה אדם מאמין שהאמין בטוב לבם 
של בני אדם. הבחור הישראלי שסייע לנו גרם לנו להאמין כי 

יש גם ישראלים מוסריים". 
דברים דומים אמרו גם חבר הכנסת דב חנין ויו"ר הרשות 
בעניין.  חורמה  מלחמת  שניהל  האוזר  שמואל  ערך  לניירות 
ורגולטורים  פרטיים  מאנשים  תלונות  מאות  אלינו  "הגיעו 
שיושבות  חברות  ידי  על  שמבוצעות  הונאות  על  בעולם 
בישראל ועוסקות בתחום האופציות הבינאריות, יותר מאשר 
מדובר   - צדיקים  שכולם  נניח  אם  גם  אחר.  מכשיר  בכל 
במכשיר הימורים שמקומו לא בשוק ההון. אין דבר שמעודד 
אנטישמיות כמו האופציות הבינאריות", כך דבריו של האוזר. 
פעילות  של  זו  "תופעה  חנין,  דב  הכנסת,  חבר  לדברי 
היוצרים  הגיעה לממדים  ישראליות במדינות שונות  חברות 
תדמיתי  נזק  גרימת  תוך  בעולם,  נרחבים  שליליים  הדים 
בפרט,  בישראל  ההון  ולשוק  בכלל,  לישראל  משמעותי 
ועלולה ללבות אנטישמיות". חבר הכנסת סיפר בדיון בנושא 
בישראל,  נוספות  ולרשויות  למשטרה  כי  בכנסת,  שהתקיים 
לישראל  מחוץ  רשויות  מצד  וקשות  רבות  תלונות  הגיעו 
חברות  של  לפעילותן  בנוגע  זרות,  מדינות  של  ואזרחים 
מפעילות  בעיקר  שונות,  במדינות  לקוחות  כלפי  מישראל 
המסחר  מהמקרים  בחלק  כי  "התברר  בינאריות.  באופציות 
המוצע בזירות הסוחר מהווה אף כסות לפעילות עבריינית, 

כגון פעילות המהווה מרמה והונאה". 

צרפתי  לקוח  של  עדותו  הובאה  בכנסת  מהדיונים  באחד 
שהפסיד כסף רב במסחר זה. עו"ד דבורה אביטבול שייצגה 
מתחיל  "זה  דבריו.  את  הדיון  למשתתפי  תרגמה  אותו, 
לשכנע  מתחילים  בונוסים  שרואים  וברגע  קטנים  בסכומים 
פעם  "בכל  אביטבול.  אמרה  יותר",  להשקיע  הלקוח  את 
הדרישות היו יותר גבוהות, תשקיע יותר כדי להרוויח יותר. 
ולילה  יום  זמנו,  כל  את  להשקיע  כדי  לעבוד  הפסיק  הוא 
בפלטפורמה. מנהל החברה אף הגיע לביתו ופיתח עמו יחסי 
יורו שהגיעו עם כל הבונוסים  חברות. הוא השקיע 74,000 
למעל 200 אלף אירו, אבל כשביקש למשוך סכום צנוע של 

אפילו  מסוימים,  במקרים 
כיצד  היה  לא  למשטרה 
התרחבות  עם  להתמודד 
והחברות  מאחר  התופעה, 
לבל  הלקוחות  את  החתימו 
בתמורה  תביעה  כנגדם  תהיה 
מההשקעות.  מהירה  ליציאה 
נציג של משטרת ישראל רפ"ק 
בדיונים  באחד  אמר  ביטון  גבי 
החוק,  אכיפת  מבחינת  כי 

התופעה היא מאוד מורכבת

"



נלחם בתופעה. יו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר

זירת מסחר באופציות בינאריות
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כ-2,900 אירו החברה סירבה וניתקה עמו קשר". 
עו"ד ורוניקה בירמן, העוסקת בתחום האופציות הבינאריות 
סיפרה על מקרה נוסף בו הייתה מעורבת אחת מלקוחותיה. 
 750 על  שעמד  שלה  מהחשבון  כסף  למשוך  ביקשה  "היא 
אמר  ואז  שבועות  מספר  הזמן  את  משך  הנציג  דולר.  אלף 
לה שאישר את המשיכה אבל טס בדיוק היום לחו"ל ויטפל 
ואמר  אחר  נציג  אליה  פנה  לאחר שבוע  כשיחזור.  במשיכה 
שאותו נציג שעמו היא עמדה בקשר הלך לעולמו. כששאלה 
בנוגע לגורל כספה נאמר לה ששנייה לפני שטס, הנציג שלה 
הימר על הכסף והפסיד את הכל. הצעת הפתרון של החברה 
עבורה הייתה להשקיע עוד כסף כדי להרוויח בחזרה את כל 

מה שהפסידה".
במקרים מסוימים, אפילו למשטרה לא היה כיצד להתמודד 
את  החתימו  והחברות  מאחר  התופעה,  התרחבות  עם 
הלקוחות לבל תהיה כנגדם תביעה בתמורה ליציאה מהירה 
מההשקעות. נציג של משטרת ישראל רפ"ק גבי ביטון אמר 
באחד בדיונים כי מבחינת אכיפת החוק, התופעה היא מאוד 
לרף  להגיע  כדי  ראיות  באיתור  עצום  קושי  "ישנו  מורכבת. 
הנכון להגשת כתב אישום. הם מקימים חברות במדינות בהן 

החוק מאפשר את הפעילות, שרתים שחלקם הגדול לא נמצא 
אחרות  ובמדינות  ערב  במדינות  נמצאים  הקורבנות  בארץ. 
ישראל  משטרת  אבל  עדויות,  מהן  להביא  מאוד  שקשה 
מפשילה שרוולים ונכנסת לתחום. כל תלונה שתגיע - תחקר. 

הדלת פתוחה".

מחוץ לחוק
המדינה  את  הביאו  כלפיה,  הרבה  והביקורת  הפעילות 
לפעול בנושא וזו החלה בשנים האחרונות לצמצם את פעילות 

עד  למעשה,  בחו"ל.  למסחר  איסור  להטלת  עד  החברות 
לנובמבר 2014, לא הייתה אף הסדרה בנושא וחברות בתחום 
כאוות  פעלו  הבינאריות  האופציות  גם  ובהן  הסוחר  זירות 
נפשן. אלא שאז החלו להיערם התלונות וחל גידול משמעותי 

במספר החברות שפעלו בשוק והציעו מסחר בזירות סוחר. 
לזירות סוחר ומאז  ב-2014, אושר בכנסת הליך ההסדרה 
היו כפופות זירות האופציות הבינאריות לרשות לניירות ערך. 
המשמעות המיידית הייתה קבלת רישיון על ידי הרשות בכדי 
להמשיך לפעול. הבקשות הועברו לרשות לניירות ערך והיו 
אמורות להיות מאושרות רק אם עמדו בקריטריונים הפיננסיים 
הנדרשים לשם הפעלת זירות סוחר בשוק ההון. אישור זה לא 
הבקשות,  להגשת  ובמקביל  לגיטימציה  הענקת  מהווה  היה 
תקפו בכירי הרשות לניירות ערך את החברות המנצלות את 

תמימותן של הלקוחות. 
אלא שאז הפתיעה הרשות לניירות ערך את החברות. בעוד 
שזירות רבות אושרו, חברות האופציות הבינאריות לא קיבלו 
שהנפיקה  במכתב  ישראל.  מדינת  בתחומי  לפעול  אישור 
לאשר  את החלטתה שלא  נימקה  היא  ערך,  לניירות  הרשות 
בינאריות  באופציות  לסחור  זירה,  רישיון  בעלות  לחברות 

ביחס לכל סוגי הלקוחות. 
מחד,  בתמחורן  והקושי  האופציות  "מורכבות  לדבריהם, 
והיעדר מסחר רב צדדי שמאפשר יצירת מחיר שוק מאידך, 
ללקוחות  בזירה  מסחר  לאשר  לרשות  מאפשרים  אינם 
הקושי  המכשיר,  "מורכבות  כי  נכתב  עוד  קמעונאיים". 
בתמחור שלו והיעדר האפשרות לבצע ניתוח כלכלי מושכל 
מקנים לפלטפורמה ולמכשירים הפיננסיים אופי של משחק 
הללו  האופציות  בין  גדול  הבדל  אין  כלומר,  ניחושים". 

להימורים, כך לדברי הרשות לניירות ערך.
יו"ר  לחו"ל.  יצוא האופציות  היה לאסור את  השלב הבא 
הרשות לניירות ערך שמואל האוזר פנה בשנה שעברה ליועץ 
המשפטי לממשלה בנושא וביקש לאסור את היצוא לחו"ל. 
החוק  הצעת  את  בכנסת  הרפורמות  ועדת  אישרה  החודש, 

הממשלתית שאסרה גם את הפעילות לתושבי חו"ל. 
הפעילות  כי  ואמרה  ההחלטה  את  הסבירה  הוועדה  יו"ר 
לאחת  הפכה  "ישראל  לישראל.  גדול  תדמיתי  לנזק  גרמה 
המעצמות בתחום האופציות הבינאריות. שמענו כאן בוועדה 
על מקרים בלתי נסבלים ואף שוחחנו עם אנשים מכל העולם 
גם  מכאן.  חברות שפועלות  ידי  על  להם  העוול שנעשה  על 
שאינה  בצורה  כאן  הבהירו  ערך  לניירות  והרשות  המשטרה 
ככלל  למדינה  החוק  חשיבות  את  פנים  לשתי  משתמעת 
ולשוק ההון הישראלי בפרט. הפעילות הזאת אינה משקפת 
השפעה  החוק  להצעת  ויש  ישראל,  מדינת  של  הערכים  את 

מכרעת על תדמיתה של ישראל בעולם".

העובדים עוברים צד
עושים  והסליחות,  הרחמים  חודש  אלו,  בימים  דווקא 
על  חרטה  ומביעים  תשובה  בתעשייה  לשעבר  עובדים 
בדיונים  סיפר  החברות  באחת  לשעבר  עובד  מעשיהם. 
הלקוחות  כל  פשוט,  חישוב  לפי  כי  בנושא,  שהתקיימו 
כמנהל  עובד  שהוא  לי  אמר  "חבר  דבר.  של  בסופו  יפסידו 
תיק השקעות, וזה נשמע לי מעניין", הוא סיפר. "לא היה לי 
ניסיון בתחום. מהרגע שהגעתי התקשרתי ללקוחות ושכנעתי 
אותם להשקיע. יכולתי להגיד להם כל דבר שרציתי, להבטיח 

איתי,  שעבד  מי  כל  גם  וכך  בעיה,  בלי  לשקר  הכול,  ולומר 
רובם צעירים בגילי. רוב החברות בישראל מרוויחות על-ידי 
כך שהן לוקחות אחוזים מכספי ההשקעה, ולא משנה להן מה 

קורה לכסף אחר-כך. לכן כולם יפסידו בסוף".
של  מגמה  התפתחה  האחרונים  בחודשים  לבד.  לא  והוא 
השחיתות  לחושפי  ומסייעים  צד  שעוברים  לשעבר  עובדים 
הלוחמים  מתמודדים  עמה  העיקרית  הבעיה  במלאכתם. 
בתופעה, היא גילוי בעלי החברות שרשומות במדינות אחרות 
תחת שמות קש. ד', אחד העובדים הביע לאחרונה את חרטתו 
ומעביר  בנושא  ללוחמים  הוא מסייע  כיום  כי  וסיפר  בראיון 
להם כל מידע שיש בידיו אודות מפעילי החברות. "אני רואה 
זה  אנשים שאיבדו את הבית שלהם. את כל מה שיש להם. 

נורא. זה מזעזע". 
ערך  לניירות  לרשות  מיוזמתם  פונים  אחרים  עובדים 
"אני  בחברות.  הלוחמים  עבור  שעובדים  פרטיים  ולחוקרים 
רוצה להאמין שחרטה על מעשיהם היא זאת שמניעה אותם", 

אומר עורך דין המייצג כמה נפגעים. 
אחד מהבולטים הוא אוסטין סמית', עובד לשעבר באחת 
הכסף  להשבת  מיזם  בראש  עומד  שכיום  הללו  מהחברות 

שנעשתה.  ההונאה  עם  משהו  עשה  לא  אחד  "אף  הגנוב. 
לשעבר  בכיר  גייס  אוסטין  כסף".  הרבה  הפסידו  אנשים 
החברות  את  תובעים  הם  ויחד  האמריקני,  האוצר  במשרד 

להשיב את הכסף ללקוחות שנעשקו. 
עד  והגעה  חוקרים  הפעלת  כזאת:  היא  פעולתם  צורת 
בעלי  תביעה.  על  איום  מגישים  הם  ואז  החברות,  לבעלי 
החברות נעתרים לדרישותיהם ומשיבים את הכסף ללקוחות 
שתובעים את כספם. עו"ד תמירה הם המייצגת גם היא כמה 
מקבלים  הם  בנושא,  העיקרי  הסיוע  את  כי  סיפרה  לקוחות, 
"יש חוקרים שאנחנו משלמים להם כסף  מעובדים לשעבר. 
ללכת ולהשיג את העובדים הללו. רק מעובדים לשעבר אנחנו 

יכולים לקבל את המידע על החברות". 
סף  על  הזאת  התעשייה  כי  רבים,  מעריכים  הכל,  ולמרות 
גורם  אומר  בישראל",  תחוסל  היא  הקרובה  "בשנה  גסיסה. 
בתעשייה. "עכשיו עדיין פועלות כמה חברות, אבל תקופות 
השיא חלפו". לדברי הגורם, התופעה של עובדים העוברים 
צד, הינה רחבה משנראה, אך החשש מבעלי החברות שחלקם 
מאחורי  אותם  שמותיר  זה  הוא  פשיעה,  לארגוני  מקושרים 

הצללים.

שם  מוציאות  האלה  החברות 
רע מאוד לישראל ולישראלים.  
אני חושבת שהרשויות במדינת 
כדי  כלום  עושות  לא  ישראל 
אני  הזו.  בתופעה  להילחם 
חייבת לומר שבעלי היה אדם 
מאמין שהאמין בטוב לבם של 
הישראלי  הבחור  אדם.  בני 
שסייע לנו גרם לנו להאמין כי 

יש גם ישראלים מוסריים

"
נלחם בתופעה. יו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר

הביאו לירידה בפעילות החברות. בניין הרשות לניירות ערך



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00





42 י' באלול תשע"ז 1/9/17

עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם 
קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.

מדינה  נחשבת  ישראל  מדינת 
טכנולוגית,  מבחינה  מובילה 
מכל העולם מקדשים את הקדמה 
בתחום  וההמצאות  הטכנולוגית 
לעיתים  מישראל.  המגיעות  הטכנולוגיה 
ישראל  של  המתקדמת  שהתדמית  נראה 
בנושאי הטכנולוגיה והמחשוב פסחו ודילגו 
הרשויות,  של  הטכנולוגיות  היכולות  על 

לפחות בכל מה שקשור לשירות לאזרח.
כך למשל, בשבועות האחרונים התפרסם, 
ישראל  מדינת  של  הציבורי  שהארכיון 
שכלל  רבים  מסמכים  באינטרנט  מפרסם 
אסור היה לו לפרסם וביניהם פרטים אישיים 
של גורמים שונים, רשימת העולים החדשים 
של  אישיים  פרטים  רפואיים,  פרטים  כולל 
ושומרון,  ביהודה  ישראל  של  משת"פים 
ועוד נתונים רבים שמפורסמים דווקא על ידי 

המדינה ברשת, בניגוד לחוק.
שנים  מספר  לפני  פורסם  דומה,  בצורה 
למטרה  לחו"ל  כנסת  חברי  של  נסיעות  על 
תמוהה במיוחד - לצורך בדיקה והשוואה של 
אתרי אינטרנט במדינות שונות, לפני הקמת 
אתרים דומים בישראל, וכאילו ששכחו שכל 
הרעיון של אתרי אינטרנט הוא שניתן לצפות 
לחצות  צורך  ואין  בעולם  מקום  מכל  בהם 
יבשות בשביל לעיין למשל באתר האינטרנט 

של אוסטרליה.
זה די עצוב, כי המדינה עצמה לא כל כך 
שלה  והכשלים  הטעויות  על  לדבר  אוהבת 
למה  אז  טכנולוגיים,  בכשלים  מדובר  ואם 
בישיבת  למשל  והנה  זאת?  פרסם  בכלל 
מיום  הכנסת  של  והטכנולוגיה  המדע  ועדת 
הועדה  ראש  יושבת  אפילו   ,16.11.2011
דאז הגב' רונית תירוש הלינה בעניין קריסת 
כי  הממשלה,  במשרדי  המחשוב  מערכות 
במשרדי  שהייתה  קריסה  אותה  "בעקבות 
אמרתי  הִמחשוב,  מערכת  כל  של  הממשלה 
לעצמי שהכול כל-כך בשו-שו, הכול כל-כך 
סודי, אני לא יודעת על מה אנחנו נדבר פה 

היום."
מערכת ממשל זמין כידוע קרסה עוד יותר 
ובאוקטובר   2014 בינואר  וגם  אחת,  מפעם 
וקריסות  תקלות  על  פורסם  עוד   2015
אמורה  היא  שכשמה  זמין,  ממשל  במערכת 

להיות זמינה תמיד.
יוצא  זרות  זדוניות  מתקפות  בלי  גם  אז 
שמדי פעם גם "שער הממשלה" הממוקם ב 

gov.il קורס, נופל ונעלם ושלא יהיו טעויות, 
וחברי הכנסת בישראל  גנזך המדינה  רק  לא 
פועלים לעיתים בנושא המחשוב בדרך חלם, 
והשבוע היה זה תורה של הרשות השופטת 
להפגין  המשפט  בתי  מערכת  דיוק  ליתר  או 
רק לאחר התערבותו  במפגן חלם שהסתיים 

של היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט.
המדינה  קום  מאז  בתי המשפט,  במערכת 
ובמשך שנים, עבדו בתי המשפט ומזכירויות 
בתי המשפט במתכונת של 3 פגרות במהלך 
הינה  מכולן  הארוכה  הפגרה  כאשר  השנה, 

פגרת הקיץ.
ניתן  היה  לא  למשל,  הקיץ  פגרת  במהלך 
המשפט,  לבית  מסמכים  להגיש  אפילו 
ולמעשה משך כמעט חודשיים בשנה לא היה 

ניתן אפילו להגיש מסמכים לבית המשפט.
בתי  מערכות  השתדרגו  שנים  מספר  לפני 
נט  מערכת  באמצעות  בישראל,  המשפט 
המשפט המאפשרת לכל בעל דין ו/או עורך 
און  אליו  הרלוונטיים  לתיקים  להיכנס  דין 
שהגיש  ובמסמכים  בהחלטות  לצפות  ליין, 
ותביעות  בקשות  להגיש  ואף  שכנגד  הצד 
מהמשרד-  או  מהבית  ליין  און  חדשות 

באמצעות מערכת נט המשפט.
למרות מערכת נט המשפט, שגרת הפגרה 
נותרה בעינה ולהבדיל מההיגיון ששרר קודם 
לכן בדבר החופשה לה זכאים גם עובדי בית 
הופסקה  האחרונות  שבשנים  הרי  המשפט, 
מסמכים  להגשת  האפשרות  יזומה  בצורה 

במערכת נט המשפט, בתקופת הפגרה.
יצא, שלמרות שהגשות מסמכים במערכת 
שום  בעצם  דורשות  לא  המשפט  בית 
עדיין  המשפט,  בית  פקידי  של  התערבות 
נמנעה מהציבור האפשרות להגיש מסמכים 
אף  המדוברת  החסימה  ועוד  במערכת, 

נעשתה בצורה יזומה.
בימים האחרונים  כאלו,  אחרי כמה שנים 
עתירה  הגשת  טרום  פנייה  בסוף  הוגשה 
לבג"ץ בנושא, ואכן עו"ד ברק לייזר, היועץ 
המשפטי של מערכת בתי המשפט הרים את 
לכאורה  החלם  מדיניות  את  הבין  הכפפה, 
זקוקה  לא  האוטומטית  שהמערכת  ואישר 
כך  ודם,  בשר  הפקידים  כמו  קיץ  לחופשת 
שכעת לא תיסגר עוד המערכת האוטומטית, 
ושוב יהיה ניתן להגיש און ליין מסמכים לבתי 

המשפט, באמצעות מערכת נט המשפט.

מחשב לכל ילד, 
אבל מה עם 

המדינה?
תיכף מגיעים למחצית חודש אלול וזה הזמן למהר 
ולהתחיל בכתיבת המאזן השנתי הרוחני. כמו כל 
בעלת עסק, אי אפשר לדעת אם העסק מרוויח או 
לא מבלי לעשות חשבון נפש אמיתי ומבלי לבנות 

תכנית עסקית לשנה הבאה עלינו לטובה

עו"ד נועם קוריס

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

ביום שישי האחרון חשתי אי נוחות 
ציינה  למחול  בסטודיו  כשהמורה 
את יום שישי האחרון של אוגוסט. 
אוגוסט  לו  שקוראים  הזה  הגוי  היה  מי 

ולמה אני צריכה לציין את היום הזה?
הבעל- מורנו  אותנו  שלימד  כפי  אבל 
ושומע,  רואה  שיהודי  דבר  מכל  שם-טוב, 
עליו ללמוד משהו בעבודת ה', הרי שבתום 
זהו  כי  לב  שמתי  חמימה,  משפחתית  שבת 
חודש  אלול,  חודש  של  הראשון  המוצ"ש 
שעות  כמה  והקדשתי  והסליחות,  הרחמים 

טובות לעסק שלי. 
אלול הוא זמן של חשבון נפש וזה בדיוק 
אלול.  של  הראשון  במוצ"ש  שעשיתי  מה 
מגובבות  ספקים  חשבוניות  של  ערימות 
בפיזור מימין, פנקסי קבלות בכריכה ירוקה 
בשאננות  נחים  חולים,  בית  של  חיוורת 
משמאל. ורק אני סוערת מרוב ניירת ויושבת 

לעשות את חשבון הנפש של העסק.
מתמטיקה עוסקת במספרים יבשים, אבל 
בעניינים  עוסק  הוא,  כן  נפש, כשמו  חשבון 
שקשורים לנשמה. מה שמביא אותנו לסיכום 
לחשוב  ניתן  היה  השנתי.  למאזן  השנה, 
שהמאזן הזה נועד להגיש דוח למס הכנסה, 
בראש  נועד  הזה  שהמאזן  היא  האמת  אבל 

ובראשונה עבורנו, עבור בעל העסק.
כי  יודע  הכתפיים  על  ראש  עם  עסק  בעל 
דרך לדעת אם הוא  לו  אין  ללא מאזן שנתי 
מרוויח או מפסיד. העובדה שהחנות מלאה 
עלולים  אנשים  מאום.  אומרת  לא  בקונים 
לבצע  לא  אך  סחורה  לבדוק  כדי  להגיע 
רכישה. רק כאשר בעל העסק - ובמקרה הזה 
והשורה  החשבון  את  עורך   - העסק  בעלת 
יודע  הוא  חיובית,  המאזן  של  האחרונה 

שהשנה החולפת הייתה שנה מוצלחת.
ומכאן, כמובן, למוצאי השבת השנייה של 
אלול. ההצעה שלי: אל תחכו למוצאי השבת 
עכשיו  כבר  החלו  סליחות,  שבת  האחרונה, 
זמן,  ייקח  אמנם  זה  השנתי.  הנפש  בחשבון 
שעות, ואולי ימים. אבל זה מחויב המציאות.
רוחני:  בוחן  מאזן  לביצוע  הצעדים  הנה 
צעד ראשון - שרטטי טבלה עם שתי עמודות. 
בראשונה כתבי "בין אדם למקום", ובשנייה 
"בין אדם לחברו". צעד שני - בחלק של "בין 
והדרכים  המצוות  את  כתבי  למקום"  אדם 
"התפללתי  למשל:  לקב"ה.  להתקרב  שלך 
אמור  יום",  בכל  כמעט  ומנחה  שחרית 
להופיע בשורת הרווח. "נתתי צדקה בכל יום 
חול", כנ"ל. אם המצב הורע במהלך השנה... 
את  נמנה  כך,  ההפסד.  לצד  השורה  תעבור 
ונבדוק  לקיים  משתדלות  אנו  אותן  המצוות 
או  בקיומן  התחזקנו  החולפת  בשנה  האם 

חלילה להיפך.
צעד שלישי - במשבצת "בין אדם לחברו" 
בן/ לבין  בינינו  השונים  היחסים  על  נכתוב 

אחינו-אחיותינו,  ילדינו,  הורינו,  זוגנו,  בת 
חברים לעבודה, ידידים וכו'. גם כאן נבדוק 
מהם?  התרחקנו  אליהם?  התקרבנו  האם 
וכן  ייעשו  היה שלא  מעשים שמוטב  עשינו 

הלאה.
- השלב האחרון הוא  ואחרון  רביעי  צעד 
השלב החשוב ביותר, שכן בלעדיו כל הזמן 
יירד  החשבון  בעריכת  עתה  עד  שהשקענו 
של  ה"הפסדים"  את  לקחת  עלינו  לטמיון. 
השנה החולפת ולחשוב כיצד אפשר להפוך 
אותם לרווחים. לא במישור התיאורטי, אלא 
במעשה בפועל. נכתוב מה עלינו לעשות כדי 
לוודא  נוכל  איך  יותר,  טובות  בנות  להיות 
כדי  נעשה  מה  יום,  בכל  מתפללות  שאנו 
יותר  נקדיש  איך  בבית,  האווירה  את  לשפר 
זמן ללימוד הפרשה או ההלכה באופן קבוע.

שעות.  מכמה  יותר  לזה  להקדיש  שווה 
לחזור שוב ושוב לשורות הרווח וההפסד כדי 
לבנות תוכנית עסקית רוחנית שתשרת אותנו 

בשנה הבאה עלינו לטובה. 


אז  השבוע?  לפרשת  קשור  זה  כל  ואיך 
ככה: פרשת השבוע היא פרשת כי-תצא. היא 
עוסקת במלחמה ובמילא היא שייכת לעניין 
בו עסקנו קודם. השליחות שלנו כאן בעולם 
הזה הוא להילחם ביצר מצד אחד )סור מרע( 
ולהוסיף קדושה וטהרה בעולם )ועשה טוב(. 
שלנו,  הנפש  בחשבון  אינטגראלי  חלק  וזה 
שעלינו  העסקית  ובתכנית  הרוחני  במאזן 

לבנות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.
מרע  סור  העבר,  על  חרטה   – אחד  מצד 
ומצד  סליחה.  ובקשת  וידוי  של  במובן 
שני – קבלה על העתיד, ועשה טוב, במובן 
לנו את  של תשובה לה' מתוך שמחה שנתן 
ולהתקרב  נפש  חשבון  לעשות  הזו  הזכות 

אליו מחדש.
שכל  משום  למשיח.  גם  קשור  זה  וכל 
את  להביא  נועד  עושים,  שאנחנו  מעשה 
העולם לשלמות רוחנית ולהכין אותו לקבלת 
הזה  הנפש  שחשבון  כך  צדקנו.  משיח  פני 
עשינו  מה  השאלה:  על  גם  לענות  אמור 
יבוא  שמשיח  כדי  האחרונה  השנה  במהלך 

ומה עוד נספיק לעשות בשבועיים שנותרו?
שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה.


הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
ושדרנית  מנחה  מרצה,  ונשים,  לנערות  וייעוץ 

Mirisch1@gmail.com :רדיו | לתגובות

זה הזמן לעשות 
חשבון

תיכף מגיעים למחצית חודש אלול וזה הזמן למהר 
ולהתחיל בכתיבת המאזן השנתי הרוחני. כמו כל 
בעלת עסק, אי אפשר לדעת אם העסק מרוויח או 
לא מבלי לעשות חשבון נפש אמיתי ומבלי לבנות 

תכנית עסקית לשנה הבאה עלינו לטובה

מירי שניאורסון
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מאת: יאיר גרוס

הציעו  ועייפות.  כבדות  נפוחה,  בטן  עם  מסתובבים  אתם 
לכם להשרות שזיפים יבשים בכוס מים חמימים ולשתות את 
המים בבוקר. אמרו לכם לאכול יותר חסה או אבטיח ובכלל 

להגביר את צריכת הירקות והפירות.
הציעו לכם להיות פעילים יותר גופנית, אז יצאתם לסיבוב 
בחוץ. אבל האם כל זה עזר לבטן להיות פחות נפוחה והקל 

על מערכת העיכול האיטית?
כדי להמריץ מערכת עיכול עצלה ולפתור בעיה מתמשכת 

של עצירות, צריך יותר מאשר הקלה נקודתית. 
נמרצים  מעיים  הגוף.  חיזוק  הוא  המצב  את  שישפר  מה 
ותקינים הם המפתח לפינוי יומיומי של הפסולת המטבולית 

שצריכה לצאת מהגוף ומונעים עצירות.
ההיפך.  בדיוק  הגוף?  את  יחזקו  משלשלים  כדורים  האם 

אלה יגרמו להתמכרות פיזית ולעצלות של המעיים.

פיתוח ישראלי טבעי ומדעי 
הצמחים  רפואת  של  בפתרון  תבחרו  אם  עוזר?  כן  מה 
ללא  העיכול  מערכת  של  מחיזוק  תהנו  העצירות,  לבעיית 

תופעות לוואי. 
החדשנית  וגם  הותיקה  התשובה  היא  הצמחים  רפואת 
מחקרים  ויותר  יותר  המשלימה.  הרפואה  בתחום  ביותר, 
המוכרים  רבים,  מרפא  שבצמחי  התועלת  את  מוכיחים 

לאנושות כבר אלפי שנים.

תרופות  של  והטהור  הטבעי  המקור  למעשה  הם  צמחים 
כימיות רבות ובמסגרת המודעות הגוברת לחיים בריאים, גם 

קרנה של רפואת הצמחים עולה.
היעילה  להשפעה  מודעת   TTM בשם  ישראלית  חברה 
ערכת  את  ופיתחה  הגוף  על  מרפא  צמחי  של  והמעמיקה 
של  מתמציות  טבעיים,   100% מוצרים   הכוללת   Aperta,
לוקטו  המרפא  צמחי  מדעית.  מוכחת  יעילות  בעלי  צמחים 
ידי  גידול מובחרים מרחבי העולם והם מאושרים על  מבתי 

משרד הבריאות ומיוצרים בכשרות מהודרת.
רחבה  פעילות  יוצר   Aperta שבערכת  הצמחים  שילוב 
ומערכתית. למשל, צמח הכשותית הנכלל בערכה, מקל על 
כאבי בטן עוויתיים ועל תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות 
ואי נוחות במערכת העיכול. עוד צמח שתמצית מרוכזת שלו 
נכללת בערכה הוא התמר הסיני, שמעודד את פעולת המעיים, 
מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ. הפורמולה כוללת 
כיעיל  הידוע  גם תמצית מרוכזת במיוחד של צמח שן ארי, 

לשיפור תהליכי הפינוי בגוף. 
מי שייעזר במוצרים של חברת TTM עשוי להנות משיפור 
בהמשך  בלבד.  שימוש  של  אחד  יום  אחרי  אפילו  והקלה 
מערכת העיכול תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי, הגוף יתמלא 
תיעלם,  הנפיחות  יותר,  צלולה  תהיה  המחשבה  באנרגיה, 
העור יהיה מלא חיים יותר ואפילו ריח הגוף יהיה פחות חריף.

הטיפול מגיע אליכם
כדי להנות מהטיפול הטבעי אין צורך אפילו לצאת מהבית. 
המומחים  היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה  האבחון 

ומתאימים  דיסקרטי  טלפוני  בירור  שמקיימים   ,TTM  של
ערכת  האישית,  ההתאמה  לאחר  מידה.  לפי  התפור  מענה 

Aperta  נשלחת עד לפתח הדלת, ללא עלות משלוח.  
מהמיצוי  וטיפות  הצמחיות  הכמוסות  נטילת  במהלך 
את  טלפונית  מלווה   TTM מטעם  המומחה  היועץ  הנוזלי, 

התהליך וזמין להתייעצויות. 
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופטית, מרצה 
ומטפלת, שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: 
"כדי לתמוך במי שמתמודדים עם עצירות כרונית, אנחנו גם 
מייעצים בנושא התזונה המתאימה. שימו לב שהרבה פעמים, 
בעיית עצירות גם מונעת ירידה במשקל. אצל מי שמעוניינים 
יכולים  נכונה עם הטיפול הצמחי,  לרזות, שילוב של תזונה 

להניע גם הרזייה שלא מתקדמת".
אילו תגובות אתם מקבלים?

רואים  שלנו  והלקוחות  גבוהים  מאוד  ההצלחה  "אחוזי 
את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו  מי  גם  מיידי.  שיפור 
מהתוצאות  ונהנים  לטובה  הופתעו  המרפא,  צמחי  יתרונות 

לאורך זמן".

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל:
TTM:  072-3922680

ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה
בברכת בריאות שלמה

ניסיתם הכל כדי להקל על הבטן - שזיפים, לפתן, דילוגים וחסה. רק את הדרך הטבעית 
והיעילה באמת, עוד לא הכרתם

תועלת גדולה
עצה קטנה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

הכישלון,  עם  מההשלמה  מהייאוש,  לצאת  הזמן  הגיע 
אלול.  בחודש  הבכי...  האכזבה,  התיסכול,  הידיים,  מהרמת 
לחפש ולנסות דרך אחרת, יותר יעילה שתביא אותנו לשידוך 

המיוחל.
נלאים  הבלתי  המאמצים  כל  את  מחדש  לבדוק  יתכן  האם 
מסויימות  הנחות  קבענו  אם  עצמנו  את  ולשאול  שהושקעו, 

שדרכן אנו הולכים, וקברנו הנחות אחרות?
דוגמא: האם הנחנו שלבת מסויימת מתאים להקים בית רק 
גילים מסויים? או למשל, האם החלטנו  עם בחורים בטווח 
שהבחור לא יכול בשום אופן להיות יותר צעיר מהבחורה? 
למה? כי כך נהוג? ואם הוא כן יותר צעיר אך בפרוש מתאים 
משהו  ישנה  זה  האם  קרה?  מה  אז  האחרים?  הנתונים  בכל 

בחיי הנישואים שלהם?
בת אחת סיפרה שבעלה צעיר ממנה ב3 שנים. איך זה קרה? 
היה  ואחריה  הפגישה,  לפני  הזה  הם שכחו להתעניין בפרט 
נזכרה  היא  הוורט  אחרי  רק  מתקדמים.  שהעניינים  נראה 
אז  אך  בן כמה אתה,  אגב, שכחתי לשאול  דרך  א...  לאמר: 
חיים  הם  כלל.  בעיניה  נחשב  לא  וזה  החלטה  היתה  כבר 
באושר כבר שנים, ואפילו הילדים שמחים לספר שאבא קטן 

מאמא ב... מה זה משנה?
האם החלטנו שהבחור או הבחורה צריכים להיות בעלי מראה 
עד הסוף? בת אחת החליטה  כך  על  נעולים  ואנחנו  מסויים 
שהיא בשום פנים ואופן לא מעוניינת במישהו שמן. בהיותה 
זאת.  היא פגשה בחור שלדעתה המעיל שלו הסתיר   28 בת 
כשהם התארסו היא שאלה את עצמה אם היה שווה לדחות 
עכשיו  בחרה  עצמה  היא  הרי  כי  סיבה.  כזו  בגלל  כולם  את 
היא  הפעם  הקודמים,  לשידוכים  שבניגוד  אלא  כזה.  בחור 

שמה לב לבן אדם שמאחורי ה"שמן" וראתה כי טוב.
בת אחרת שיש לה כמה אחיות לא נשואות, החליטה שהיא 
תעשה הכל כדי לא להגיע למצב כזה. מכל הבחורים שהיא 
היתה  שלו  הבעיה  אותה.  רצה  שמאד  אחד  היה  פגשה, 
לו  שהוריד  תורשתי  משהו  לו  יש  שלו,  מההורים  שמישהו 
בית,  שיעורי  עשתה  הדבר,  את  בחנה  היא  ההצעות.  כל  את 
למדה כל מה שצריך על כך, הלכה לברר אצל רופאים, שאלה 
אנשים שמכירים. סופו של הסיפור – התארסה ועוד מרגישה 

שזכתה.
יוצאת  והנשמה  הולכים  לא  שידוכים  אם  אחרות,  במילים 
בו  לבחון  צריך  אדם  שבו  אלול  לחודש  הגעתם  ואם  לכם, 
מה  כל  הזה  בנושא  גם  תבחנו  בתשובה.  ולחזור  מעשיו  את 
שעשיתם עד היום. תבחנו גם כל תנאי או הנחה שגרמו לכם 

להוריד שידוכים טובים ללא מחשבה שניה. 
מחפשים  שאתם  לשידוך  בקשר  היום  עד  שחשבתם  מה  כל 
לחפש  האם  אחר.  למסלול  פנו  ממחר,  אך  היום.  עד  תקף 
האם  בחורים?  של  אחר  סוג  לחפש  האם  אחרים?  שדכנים 
העדה?  או  הכבוד?  או  הייחוס  או  הכסף?  בנושא  להתמתן 
מספיק  לא  הם  "כי  כה  עד  ששללתם  בישיבות  לחפש  האם 

ברמה"?
תוך  הנכסף.  לשידוך  אתכם  ויוביל  בברכה  יתקבל  שינוי  כל 
כדי קריאת המילים האלו האם עולה בדעתכם רעיון ליצירת 

שינוי?

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

טעים במטבח

מומלץ: סיר סוטאז' ארבל | מצרכים 
לארבעה סועדים:

לכדורי הבשר:
חצי קילו בשר בקר טרי, או עוף טחון

חצי כוס בזיליקום קצוץ
כפית מלח

פלפל שחור גרוס
כף כמון

כפית פפריקה
1 ביצה

2 כפות פירורי לחם
לסיר:

רבע כוס שמן זית
4 שיני שום פרוסות

חצי כוס מים
כפית סוכר

קופסא של עגבניות מרוסקות
1 כף גדושה פפריקה

1 כפית מלח
מעט פלפל שחור גרוס

1 כוס פסטה יבשה 
חצי כוס עלי בזיליקום

1 גמבה אדומה חתוכה לקוביות
ההכנה:

 מערבבים את כל מרכיבי הקציצות 
בקערה ויוצרים כדורים קטנים.

 מניחים בסיר סוטאז' שמן זית, שום 
ועגבניות מרוסקות מערבבים היטב 

ומוסיפים את שאר המצרכים לרוטב 
מלבד הפסטה.

 מביאים לרתיחה ואז מנמיכים את 
האש.

ומניחים בתוך הרוטב את כדורי הבשר 
ולאחר  10 דקות בישול מוסיפים את 

הפסטה בין הקציצות, בעזרת כף 
מוודאים שהפסטה מכוסה ברוטב, 

 מכסים חלקית ומבשלים 15 דקות 
נוספות, מסירים מהאש, משאירים 

את הסיר מכוסה ל- 5 דקות נוספות 
ומגישים.

)סיר מרובע(

רכיבים:
3 כוסות קמח לבן
כף שמרים יבשים

כוס ורבע מים פושרים
רבע כוס שמן זית

כפית מלח
כפית סוכר

לציפוי:
1 ביצה טרופה

לציפוי שני: מעט סילאן מהול במים
מצרכים למלית:

500 גרם בשר בקר טחון
3 כפות שמן זית

1 קופסא עגבניות מרוסקות 
1 בצל קצוץ

3 שיני שום קצוצות
חצי כפית צ'ילי יבש גרוס

חצי כפית מלח
רבע כוס מים

2 כפות טריאקי
כפית כמון

להכנת המלית:
במחבת מניחים שמן זית ובצל קצוץ מטגנים עד להשחמה ומוסיפים 

את הבשר ושאר המצרכים מלבד המים, מערבבים  כ- 5 דקות 
ומוסיפים מים, מבשלים 5 דקות נוספות  מסירים מהאש.

להכנת הבצק:
 מערבבים בקערה את הקמח עם הסוכר והשמרים.

 יוצרים גומה ומניחים בתוכה את המים, השמן והמלח, לשים לבצק 
גמיש ומעבירים לקערה משומנת, מכסים בשקית ומתפיחים כשעה.

 לאחר שעה לשים שוב על משטח מקומח מעט ויוצרים כדורים 
בינוניים , מניחים את הכדורים על המלית .

 מצפים בביצה טרופה ומשאירים להתפחה ל- 40 דקות נוספות.
 מכניסים לתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות ואופים כ- 35 דקות, 

 לאחר האפייה מברישים בסילאן מהול במים.

לפתוח שערי 
ארוחת צהרייםתקווה באלול

שלושה מתכונים מומלצים של סולתם שידיפו במטבח ריח טוב ואף ילד לא ישאיר לכם כלום בצלחת    כדורי 
בשר ופסטה לבישול בסיר אחד, סלט חצילים להכנה במיקרוגל ומאפה של כדורי לחם על תבשיל בשר

מאפה כדורי לחם ותבשיל בשר

סיר בישול למיקרוגל | 
צלחת צלייה עגולה פסים 

של מיקרוגל | קערת הגשה 
מצרכים:

1 חציל גדול פרוס
כוס עגבניות שרי

4 שיני שום פרוסות
2 כפות שמן זית 

חצי כפית מלח
כוס פטרוזיליה קצוצה

1 פלפל ירוק חריף קצוץ
תרסיס שמן

לרוטב:
רבע כוס חומץ 

4 כפות שמן זית
כפית גדושה כמון

חצי כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור 

גרוס
להגשה: רבע כוס  שקדים\ 

אגוזים קלויים מעל.
ההכנה:

 בסיר המיקרוגל מניחים  
שיני שום, חצי כפית מלח, 

2 כפות שמן זית  וכוס 
עגבניות שרי חצויות.

 מבשלים לחמש דקות .
 מרססים תרסיס שמן על 
החצילים וצולים על צלחת 
צלייה למיקרוגל 4-5 דקות.

 מערבבים יחד את 
פרוסות החציל עם 

העגבניות
 מוסיפים פטרוזיליה 

קצוצה
 מערבבים יחד את 

מרכיבי הרוטב ומוסיפים 
לקערה.

מערבבים שוב ומגישים עם 
אגוזים קלויים מעל.

כדורי בשר ופסטה  סלט חצילים במיקרוגל
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רבנו,  לשנו,  בישלנו,  רצנו,  הגדול,  החופש  סיום  את  מריחים 
מאחורינו,  זה  והנה  התייאשנו,  התמוטטנו,  בילינו,  צעקנו, 
והבלגן, אוי הבלגן, הבית פשוט הפוך, מול הררי הבלגן. הקנאה 
שלי בנשים חולות ניקיון עולה קומה, ואז אני נזכרת או לפחות 
מנסה להיזכר בציפורה לרנר. היא העבירה בעבר סדנאות לנשים 
שמגדירות את עצמן "כחולות ניקיון". "אני דווקא חולה מניקיון 

יתר", היא אמרה לי ברצינות.
הנושא הוא עמוק יותר, עד כמה נדרוש מילדינו לקחת נטל בעול 

הניקיון? איפה עובר הקו האדום ? והאם ניקיון הפך לשיגעון?
סיפורה האישי  לקח.  לימד אותה  הניקיון  ציפורה,  במקרה של 
הסכיתו  הניקיון,  מעבודות  לרגע  עצרו  אז  ממש,  ללב  נוגע 

ושמעו.
"בעבר הייתי חולת ניקיון", היא החלה לספר לי.

הניקיון  אדי  מול  להתאפק  הצלחתי  לא  עכשיו?"  את  "ומה 
ששאפתי בביתה.

"אין לך מושג על מה אני מדברת".
ניקיון,  ושמו  בחיידק  נדבקתי  לא  מעולם  בהחלט,  צדקה  והיא 
שפיתחתי  רק  שנים...  זה  החיידק  את  לי  להדביק  מנסה  הבעל 

נוגדנים חזקים.
אחת  כוס  נותרה  אם  להירדם  מסוגלת  הייתי  שלא  מבינה  "את 
קמה  הייתי  שנכנעתי,  עד  משכבי  על  להתהפך  יכולתי  בכיור. 

שוטפת את הכוס וחוזרת לישון".
שלי  "הילדים  וממשיכה.  המהירה  מתגובתי  מתעלמת  ציפורה 
היו אומללים", כך היא אומרת במבט לאחור, "בבית שלט סדר 
וניקיון. עוד בטרם נחתי מיום עבודה בחוץ, הייתי מתנפלת על 
ואני בטוחה  ונצץ,  הבית, מגירות, חלונות רצפות, הכל הבריק 

שהילדים סבלו.
ואז יום אחד זה קרה.

מניקיון.  הבריקה  שכבר  האמבטיה  את  ניקיתי  בקודש  כדרכי 
חדש  מוצר  לנסות  החלטתי  מושבעת  ניקיון  חומרי  כחובבת 
בקטן  שנרשמה  האזהרה  את  קראתי  שלא  רק  לשוק,  שיצא 
וערבבתי את החומר החדש עם אקונומיקה.  בתחתית הבקבוק 
המנורה  במנורה,  פגעו  הרעילים  האדים  נשמע,  עז  פיצוץ  קול 
הדלוקה התפוצצה בקול רעש גדול, וגיצים שעפו ממנה הבעירו 

את וילון האמבטיה.
'שריפה שריפה', זעקתי מנהמת לבי, ודבר ראשון הוצאתי את 

הילדים החוצה".
רכוש.  באבדות  רק  השם  ברוך  מסתיים  ציפורה  של  סיפורה 
ימים  "במשך  בלהבות.  עלה  כולו  הבית  אבל  ניצלו,  הילדים 
ידי עלה  ארוכים אספתי את השברים. כל מה שטיפחתי בעמל 
בחיי.  האמתי  המהפך  חל  ואז  ידי,  מעשה  יצירות  כולל  באש, 
מול האובדן הבנתי כמה שעות מחיי מוקדשות לניקיון. חשבתי 
כשרדפתי  הקטנים  ילדיי  את  אמללתי  פעמים  כמה  לעצמי 
שלא  ומנגבים,  ידיים  שוטפים  שהם  לפני  יגעו  שלא  אחריהם, 
לכך. במהלך ארוחת  מיועדים  יורידו צעצועים במקומות שלא 
הערב הייתי עומדת מתוחה כמו קפיץ. הקטן רק סיים את המנה, 
וכבר הצלחת שלו בכיור ודקה לאחר מכן שטופה בארון הכלים.

בדרך כלל אי אפשר ליהנות משני העולמות, אלא במחיר רגשי 
זמן  כל  מקדישות  אתן  האם  עצמכן,  את  תשאלו  לילדינו.  כבד 

פנוי לניקיון הבית או עוסקות בפעילות משפחתית?"
ולפני שציפורה מבקשת ממני למלא שאלון אישי, היא ממהרת 
באובססיית  חטאו  שבעבר  נשים  גם  כלל  בדרך  כי  להדגיש, 

ניקיון, מצאו את המזור שלהן דרך הילדים.
ניקיון  ולהישאר באותה רמת  ילדים  בית עם  לנהל  "קשה מאד 
אותנו  מלמדים  הילדים  כי  ספק,  אין  שואפים.  אתם  שאליה 
להתעלות, הם עוזרים לנו למתן את הדחפים החומריים ולהבין 
כי עלינו להתגמש. נאלצתי לאבד את כל החומריות של הבית 
על  מעידה  ציפורה  לחיים".  שיעור  עצמי  על  ללמוד  כדי  שלי 

עצמה, כי לולא השרפה ספק אם הייתה משתנה.
מרחב  לילדים  לתת  הפסקה,  בלי  לנקות  לא  לעצור,  "למדתי 
מחיה. תמיד אפשר לנקות, אבל אם נאחר את הרכבת, הילדים 
יפרחו מן הקן, ואנחנו נישאר עם טעם של החמצה. כי ילדים לא 
תמיד זוכרים עד כמה הבית היה נקי, הם כן זוכרים את החמימות 

של האם, את שעות האיכות איתה"
למועדון  שייכים  אפילו  ואולי  לניקיון  מכורים  לא  אתם  אם 
המעריצים של הבלגן. אתם לא אוהבים לנקות )מי אוהב?( וסדר 
רק מגביל אתכם. כדאי שתתקדמו קצת לכיוון האמצע. כי כמו 

בכל דבר בחיים, מסתבר כי אל דרך האמצע צריך לשאוף.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

בראש נקי  טעים במטבח

מצרכים:
8 דפי אורז

1 אבוקדו
1/2 חבילת נבטים סיניים

50 גר' מקלוני אורז )ניתן למצוא 
במרכולים תחת השם אטריות אורז( 

2 קופסאות טונה 5% בטעם טבעי
כף מיונז )אפשר קל(

1 בצלצל שאלוט קצוץ
50 גרם ג'ינג'ר כבוש )כמו לסושי(

1/4 צרור נענע
1/4 צרור כוסברה

אופן הכנה:
  מכינים את סלט הטונה: 

מערבבים את הטונה עם המיונז, 
והשאלוט הקצוץ. מתבלים עם מלח 

ופלפל.
  חותכים את המלפפון והאבוקדו 

למקלונים. ומניחים בקערית.
  מפרידים את עלי הנענע 

והכוסברה ומניחים בשתי קעריות.

   מנקים את הנבטים ושומרים 

בקערית
  משרים את מקלוני האורז במים 

כשעתיים עד שמתרככים, במידת 
הצורך השרו לכמה דקות במים 

פושרים.
  להרכבת המנה: בסיר רחב הניחו 

מעט מים חמימים, טבלו עלה אורז 
במים למשך 3 שניות והוציאו לשיש, 
עלה האורז נראה מעט קשיח אולם 

הוא יתרכך במהלך ההכנה, סדרו 
במרכזו של העלה, מקלון אבוקדו, 

מקלון מלפפון, מעט נבטים, מעט א 
טריות אורז, סלט טונה ועלי כוסברה 
ונענע, פזרו מעט ג'ינג'ר כבוש. קפלו 

את השוליים הימניים והשמאליים 
לכיוון המרכז, וגלגלו לגליל הדוק.

חזרו על הפעולה עד לסיום 
המרכיבים, את שארית דפי האורז 
ניתן לשמור עטופים בניילון בארון 

יבש.

מצרכים:
 4 קופסאות טונה עם לימון מסוננות

 3 פרוסות לחם רטובות וסחוטות
 3 ביצים גדולות

 3 שיני שום
 בצל גדול

 מלח לפי הטעם
אופן הכנה:

  מרסקים במעבד מזון את הלחם, 

השום, הבצל, הביצים והמלח. 
  מוסיפים את הטונה, ומערבבים היטב.  

  יוצרים קציצות עגולות בידיים רטובות 
ומשטחים מעט.

  הכנה בגריל: מניחים על גריל חם 

ומשומן את הקציצות.
  לאפיה בתנור – מניחים בתבנית על נייר 

אפיה, אופים בחום 180 כ-20 דק'.
  להגשה בלחמניות המבורגר מיני - 

מניחים על הלחמנייה מיונז וקטשופ, עלי 
חסה שטופים, פרוסות בצל סגול, מלפפון 

חמוץ פרוס, פרוסות עגבנייה והמבורגר.

מצרכים:
4 קופסאות פילה טונה מעושן 

בשמן קנולה – מסוננות – יש 
 לשמור את השמן בצד

½ כפית אבקת קארי
½ כפית פפריקה הונגרית 

מתוקה
¼ כפית צ'ילי יבש גרוס

900 גרם עגבניות מרוסקות
½ כוס אפונה קפואה/ מקופסת 

שימורים
בצל קטן פרוס דק

400 גרם דלעת קלופה וחתוכה 
לקוביות

½ כוס חלב קוקוס )ניתן להמיר 
בשמנת מתוקה(

חצי כוס אגוזי קשיו קלויים 
קצוצים

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אורז לבן להגשה

אופן הכנה:

  מחממים את השמן 

הנותר מקופסאות הטונה 
במחבת רחבה. מטגנים את 

הבצל וכאשר נהיה שקוף, 
מוסיפים את קוביות הדלעת 
ומערבבים. מתבלים בקארי, 
פפריקה וצ'ילי. מבשלים עד 

שהדלעת מתרככת. מוסיפים 
את העגבניות המרוסקות ואת 

האפונה.
  פורסים את הטונה לפרוסות 

ומכניסים לרוטב.
  מוסיפים את חלב הקוקוס 

לתבשיל, ומערבבים. מבשלים 
על אש נמוכה עד שנוצר מרקם 

אחיד – חשוב לשים לב - לא 
להביא לרתיחה את התבשיל.
  מגישים בקערה ומפזרים 

אגוזי קשיו קצוצים מעל 
התבשיל. מומלץ להגיש 

בתוספת אורז לבן.

מצרכים להכנת 6 מנות
מצרכים לבצק:

500 גרם פסטה
1 קופסה טונה במים או בשמן

300 גרם עגבניות שרי, חתוכות לרבעים
1 בצל, קצוץ דק

1 שן שום, כתושה
8 עלי בזיליקום קצוצים דק

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

1/2כפית פלפל שחור טרי, גרוס
אופן הכנה:

  מרתיחים בסיר גדול מים עם מלח.

   מבשלים את הפסטה לדרגת אל-דנטה, 
לפי הוראות היצרן.

  מכינים את הרוטב: מחממים במחבת 

2 כפות שמן זית ומטגנים את הבצל, 
עד שהוא מזהיב. מוסיפים את השום 

ומערבבים במשך דקה. 
  מוסיפים את הבזיליקום ומטגנים כשתי 

דקות. 
  מסננים את הטונה ממים/ שמן 

ומוסיפים את נתחי הטונה למחבת ומיד 
לאחר מכן את העגבניות שרי. 

  מבשלים כ-3 דקות ומתבלים במיץ 

לימון, במלח ובפלפל. 
   מורידים מהאש ומגישים חם

מסביב לעולם עם טונה 
פיצה מאיטליה, ויאטנמיז רול מויאטנם או המבורגר אמריקאי: טונה מקופסת שימורים אומנם נשמעת 
בנאלית, אך היא בדיוק ההפך כשמדובר בשילובה במטבח העולמי  כשמשלבים טונה במתכון של 
 דג הטונה הוא מאכל זמין, המכיל חלבון  מאכל מהעולם, מקבלים מנה טעימה, מזינה ומקורית 
איכותי וקל לעיכול. הוא מהווה מקור מצוין לוויטמינים ומינרלים רבים עבור כל הגילאים. ניתן לשלב 
את הדג בכל מנה ואף לחמם אותו מבלי לפגוע בערכים תזונתיים וכן ניתן להחליף מנת הבשר בטונה 

בצריכת החלבונים היומית  טונה סטארקיסט מציגה מתכונים מסביב לעולם שישדרגו כל ארוחה

טיסה לאיטליה- פסטה ברוטב טונה

חיסונים להודו- תבשיל טונה עם קאריטיסה לויאטנם- ויאטנמיז רול

ויזה לארצות הברית- המבורגר טונה
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

35

10

4

89

1

6

2

7

נצייר 
את 

החלק 
העליון 

של הגוף

נוסיף 
ידיים 

ורגליים

נצייר 
את 

כפות 
הידיים 

והנעליים

נשלים 
את 

אצבעות 
הידיים  

ופרטי 
הבגדים

נמחק 
את הקווים 
המסומנים 
בכתום - 
אלו קווי 

בסיס 
שמיותרים 

בציור 
וסיימנו

נתחיל 
בציור 
ראש 

הפופיטי, 
נסמן 

את קווי 
הבסיס, 

קו אמצע 
וקו עיניים

נצייר 
את 

העיניים 
אף, 
פה 

ואוזן

נוסיף 
את 
יתר 

פרטי 
הפנים

נצייר 
את 

הכובע 

נוסיף 
את 

הפעמון 
ואת 

הפרטים 
האחרונים 

בפנים

פיט פוט

בואו נלמד לצייר את הפופיטים! 
כשאתם מציירים סקיצה, אל תחדדו 
אומנם  הוא  חד,  שיהיה  העיפרון  את 
על  חורט  הוא  אך  ויפה,  ממוקד  יותר 
את  כך  אחר  שמקשה  מה   - הדף 

התיקון והמחיקה.

לא  נסו  תמונה,  מעתיקים  כשאתם 
את  להבין  אלא  רובוט,  כמו  להעתיק 
מה שאתם מציירים, כך תבינו קצת 

את סגנון הציור.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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