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מבני ברק
 

בוחבוט  צבי  משה  רבי  הגאון  טבריה,  של  הטרי  רבה 
דווקא בעיר הצפונית, התקווה  על הבחירה להתמודד 
“כמו העדה החרדית”, הסיבה  להקים מערכת כשרות 
שנשיא המועצת בחר בו כמועמד ועודד אותו לאורך כל 
הדרך והקשר עם רבני העיר המכהנים  וגם: מתקפה 
חריפה על הגורמים שפנו לבג”ץ: “אומרים בעזרת ה’ 
לערכאות,  הולכים  הם  בג”ץ...  להגיש  ניגשים  כשהם 

איפה נשמע דבר כזה? הם כורתים שורש וענף!”

30

חת
וארגונים  גופים  בהם  בימים  דווקא 
ההלכה  את  'לשנות'  מבקשים  שונים 
ולהתאימה לתקופה, שוחח 'כל ישראל' 
על  ולקח  הכפפה  את  שהרים  הרב  עם 
  עכשווית  בפסיקה  לעסוק  עצמו 
הפוסק הצעיר הגאון רבי בנימין חותה, 
בא  ו'כי  שבת'  בו  'כי  הספרים  מחבר 
מאחורי  את  לראשונה  משתף  מועד' 
בלי   - הקלעים של הפסיקה המודרנית 
לוותר על קוצו של יוד בהלכה  כיצד 
מי  איש',  מפני  תגורו  'לא  מקיים  הוא 
אסור  לספרדים  מדוע  שוחד,  לו  הציע 
לאכול בקר של 'העדה החרדית', והאם 

שיחת וידאו מונעת חשש ייחוד?

18

מי הוא יאיר נתניהו, מה 
הפוליטיות,  עמדותיו 
שירותו  את  ביצע  כיצד 
חברים  ואלו  הצבאי 
למערכת  מצה"ל  הביא 

הפוליטית?  פרופיל

האזרח 
מספר 
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פגישה חינם 
עם

יועץ כלכלי
 למשפחות בנות
5 נפשות ומעלה

עד100,000 ₪

הלוואה

בריבית אטרקטיבית

בחשבון בו מופקדות
2 משכורות בסך

10,000 ₪ ומעלה * * *

₪ 1,200
מענק

לסטודנטים* *

פגישה עם
יועץ פנסיוני
  ללא עלות

ללקוחות
מעל גיל 35

הלוואה

ללא ריבית
עד30,000 ₪

בחשבון משותף בו 
מופקדות 2 משכורות * * *

**המענק   • מההטבות  אחת  כל  לגבי  המפורטים  בתנאים  ועומד   ) עסקי  )לא  פרטי  חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתנו  המענק(  )למעט  ההטבות   • המבצע  בטופס  המפורטים  לתנאים  וכפוף  ומעלה,   ₪  3,000 של  כולל  בסכום  חודשיות  משכורות  בהפקדת  מותנה  בעמלות  הטבה  *מבצע 
בכפוף  יוענק  אשראי  כלשהו.  אשראי  למתן  התחייבות  או  הסכמה  משום  זה  בפרסום  לראות  ***אין  בעמלות  הטבה  למבצע  ומצטרף  בחשבון  שותפו  של  ו/או  הסטודנט  של  בבנק(  )כמשמעותה  משכורת  תלוש/י  ומציג  בבנק(,  )כהגדרתו  סטודנט"  "חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתן 
ייעוץ   • השקעות   ביצוע  ו/או  אשראי  נטילת  לרבות  במסגרתו,  המוצעת  לפעילות  ו/או  לתוכנו  אחראי  הבנק  ואין  חיצוני  גורם  ע"י  יינתן  הכלכלי  הייעוץ   • לפועל  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה  בפירעון  אי-עמידה   • רצונו  לשביעות  ביטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול 
עת. בכל  להפסיקן  או  ההטבות  תנאי  את  לשנות  רשאי  הבנק   • בלבד  אחת  פעם  לניצול  ניתנות  ההטבות   • בבנק  הנהוגים  להסדרים  וכן  הבנק  במסמכי  המפורטים  לתנאים  כפופות  ההטבות   • הבנק  דעת  לשיקול  כפופה  לתכנית/למבצע  ההצטרפות   • ייעוץ  הסכם  על  בחתימה  מותנה  פנסיוני 

- שותפים לקצב החיים שלך
* פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום ל – 10 שנים
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4 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

בריאות הנפש: ֹלא ִתּקֹם ְוֹלא ִתֹּטר

לחם לאכול ובגד ללבוש 

טבעו של אדם להשיב לחברו כגמולו הרע. "אם הוא לא נתן 
לי את מבוקשי ולא סייע לי כאשר הייתי כל כך זקוק לעזרתו, 
והנה הגיעה הזדמנות בה הוא נזקק לי, אף אני לא אעזור לו". 

אולם הצטווינו בתורה: "ֹלא ִתּקֹם!"
אם כך, אומר הוא, אמנם אעזור לו אך לכל הפחות אזכיר לו 
ואני  לך  זקוק  הייתי  כאשר  לי  עזרת  לא  "אתה  כמותו:  שאינני 

דווקא כן עוזר לך". 
והנה מצוות התורה עומדת לעומתו ומורה לו: "ְוֹלא ִתּטֹר!" 
גם את זאת אל תעשה. אל תשמור בלבך טינה. וכך, כאשר אי 
פעם יפנה הוא בבקשת עזרה, לא תרגיש צורך פנימי להזכיר לו 

את התנהגותו. 
ולבו של האדם זועק: "אבל למה? ברצוני ללמדו מוסר!" אך 

התורה נעלה אפשרות זו בפניו: "ֹלא ִתּקֹם ְוֹלא ִתּטֹר!"
הנה לשון ספר החינוך בביאור מצוות ֹלא ִתּקֹם: 

מישראל.  נקמה  מלקחת  שנמנענו  כלומר  לנקום,  "שלא 
מכל  באחד  לחברו  ציער  או  שהרע  ישראל  כגון  הוא,  והעניין 
הדברים, ונוהג רוב בני אדם שבעולם הוא שלא יסורו מלחפש 
יכאיבוהו  אחרי מי שהרע להן עד שיגמלוהו כמעשהו הרע או 
כמו שהכאיבם. ומזה העניין מנענו השם ברוך הוא באומרו: ֹלא 
ִתּקֹם. ולשון ספרא: ‘עד היכן כוחה של נקמה? אמר לו השאילני 
לו  אמר  קרדומך,  השאילני  לו  אמר  למחר  השאילו,  ולא  מגלך 
איני משאילך כדרך שלא השאלת לי מגלך. לכך נאמר ֹלא ִתּקֹם. 

ועל כגון זה היקש כל העניינים. 
משורשי המצוה, שיידע האדם וייתן אל לבו כי כל אשר יקרהו 
שתבוא  סיבה[  לו  שיש  מושגח  ]דבר  סיבה  הוא  רע,  עד  מטוב 
עליו מאת השם ברוך הוא. ומיד האדם לא יהיה דבר בלתי ]ללא[ 
רצון השם ברוך הוא. על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם, יידע 
בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית 

מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא 
המסבב ]הגורם[, וכמו שאמר דוד עליו השלום: ‘ַהִּנחּו לֹו ִויַקֵּלל, 
ִּכי ָאַמר לֹו ה''. תלה ]דוד[ העניין בחטאו ולא בשמעי בן גרא. 
ועוד נמצא במצווה תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המשטמות 
מלב בני אדם. ובהיות שלום בין אנשים יעשה השם שלום להם". 

ובביאור מצוות ֹלא ִתּטֹר כותב ספר החינוך: 
מלנטור  להימנע[  ]שעלינו  שנמנענו  כלומר  לנטור,  "שלא 
שנסכים  פי  על  ואף  מישראל.  אחד  לנו  שהרע  מה  בלבבנו 
בנפשותינו שלא לשלם לו גמול על מעשיו. אפילו בזכירת חטאו 
ִתּטֹר. ולשון ספרא: ‘עד  ְוֹלא  בלב לבד, נמנענו. ועל זה נאמר: 
השאילו,  ולא  מגלך  השאילני  לו  אמר  נטירה?  של  כוחה  היכן 
למחר אמר לו השאילני קרדומך, אמר לו הילך! ]הא לך, קח![ 
ואיני כמותך שלא השאלתני מגלך. לכך נאמר ְוֹלא ִתּטֹר. כל עניין 

מצוה זו כמצות הנקימה הקודמת".
כלומר, למצוות אלו נועדו שתי מטרות. 

המטרה האחת, להביא את האדם להכרה כי האדם האחר אשר 
מנע ממנו טובה היה רק כאמצעי וכ"מקל" ביד האלוקים אשר 
קבע למנוע ממנו את אותה טובה, לנקותו מעוונותיו. ומה לו כי 
יכעס על האמצעי ועל המקל? עליו לכעוס על עצמו שחטא ובכך 
גרם לעצמו את הצער. ואף על פי שחברו אשר בחר - מבלי להיות 
מודע לעומק העניין - להיות השליח המוציא לפועל את גזרת ה', 
ייתבע בשמים על מעשיו )שהרי לה' ישנן דרכים רבות לבצע את 
"ֹלא  במצוות  לנהוג(,  כיצד  הבוחר  הוא  המזיק  והאדם  גזרותיו 
ִתּקֹם ְוֹלא ִתּטֹר" נדרש האדם להתבונן בעובדה שאין זה מתפקידו 
לשפוט את חברו, אלא להתרכז בתיקון עצמו ולהתעלות עד כדי 

אי שמירת טינה בלב. 
המשטמות  ולהעביר  ריב  "להשבית  היא  השנייה  והמטרה 
שטחי  במבט  מכך?  העיקרי  המרוויח  ומיהו  אדם".  בני  מלב 

נראה כאילו החבר שלא עזר וכעת נעזר הוא היוצא נשכר. אולם 
לאמיתו של דבר המרוויח הגדול הוא האדם המסיר טינה מלבו 
וממשיך לחיות חיים שמחים ושלווים. שהרי כמה אומלל הוא 
ונערמות  ההולכות  וטינות  טענות  הררי  בלבו  הנושא  האדם 
מחקרים  בריאותי.  נזק  בכך  כרוך  שבנוסף  גם  ומה  השנים.  עם 
בקרבם  נושאים  הסרטן  מחולי  שרבים  העובדה  על  מצביעים 
טינה וכעסים בלתי נסלחים וכל אלה בוערים באדם עד כדי נזקי 

גוף ונפש. 
עצמו  את  המחנך  של  חייו  ונעימים  קלים  כמה  זאת,  לעומת 
לחיות על פי מצוות ֹלא ִתּקֹם ְוֹלא ִתּטֹר. אמנם בוודאי אין הדבר 
ולחנך את  כל אדם להרגיל  ביד  אולם  לכל אדם,  מושג בקלות 
עצמו לנהוג באופן מעשי על פי מצוות אלה ולהתבונן בביאורן 
בלתי  חלק  תהיינה  והן  אותן  יפנים  אשר  עד  שבהן,  ובתועלת 

נפרד מאישיותו.
אדם אשר חי על פי דפוסי חשיבה אלה: א. דן הוא את רעייתו, 
את שכניו, את מעבידו או את עובדיו, ואת כל מי שחי בסביבתו 
וטינה בלבו למי  נוטר איבה  נוקם ואף אינו  זכות. ב. אינו  לכף 
קלים  וחייו  בריאה  נפש  על  שומר  הוא  הרי  עמו.  היטיב  שלא 

ונעימים יותר. 
יצוין כי התמקדנו כאן רק בדפוסי החשיבה העיקריים הנוגעים 
בנייתה  שכל  ספק  אין  אולם  בריאה.  נפש  על  לשמירה  ישירות 
של רמה נוספת וגבוהה יותר בעיצוב האישיות ותיקון המידות, 
תרומם את האדם עוד ועוד לחיים מאוזנים, שלווים ומאושרים 
יותר. שהרי ככל שהאדם בעל ענוה, ואינו רודף כבוד ותאוות, 
והוא בעל עין טובה השמח בשמחת כל אדם, ואישיותו מעוצבת 
והשמחה  והאושר  הרוגע  כך  בוראו,  הדרכת  פי  על  כראוי 
פרק  הוקדש  האישיות  עיצוב  לפרטי  בחייו.  מצויים  הפנימיים 

מיוחד בספר זה.

“ויצא יעקב מבאר שבע”, היציאה היא במצוות אביו יצחק, 
אנושית  מטרה  לה  שיש  יציאה  זוהי  עשו.  אחיו  מפני  שיברח 
גדולה:  אלוקית  להתגלות  יעקב  זוכה  מיד  ואולם  פשוטה, 
“ויפגע במקום... ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
השמיימה ...והנה ה’ ניצב עליו ...” ה’ מבטיח ליעקב את ירושת 
הארץ ומוסיף ברכה: “ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ונברכו 

בך כל משפחות האדמה ובזרעך”.
מן  הגדולה  התפעלותו  את  ומביע  משנתו  מתעורר  יעקב 
המראה שראה בנבואה ומסיים בנדר: “אם יהיה א-להים עימדי 
ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני 

ללבוש”.
הנדר הזה נשמע אנושי מאוד, אבל דווקא משום כך הוא גם 
לאחר  לומר  אבינו  ליעקב  שיש  מה  זה  האם   – תמיהה  מעורר 
שזכה לחוויה עצומה כל – כך, לאחר שקיבל הבטחה וברכה? 
האם אין זה מאכזב לגלות שאלו הן השאיפות “לחם לאכול בגד 

ללבוש”? 

שעקילס  מובא  שם  במדרש,  שדיברו  מצינו  זו  השאלה  על 
הגר נכנס אצל רבי אליעזר וכאילו התלונן על מה שאמר הכתוב 
בדברים )י, ח(: “אוהב גר לתת לו לחם ושמלה” – האם זה כל 
מה שמובטח לגר אשר נטש את עמו והחליט לבוא לחסות תחת 
כנפי השכינה? תשובתו של רבי אליעזר הייתה תשובה שיש בה 
יזלזל בדבר כל – כך חשוב שאף יעקב  מן הגערה, והיא שלא 

אבינו ביקש אותו בתפילתו. 
ברם, דעתו של עקילס הגר לא נחה מן התשובה הזו, ולכן הלך 
אצל רבי יהושע אשר החל  מפייסו בדברים, ואמר לו ש”לחם – 
זו תורה, ושמלה – זו טלית”, ומסיים המדרש ואומר שאילולא 

מה שאמר רבי יהושע היה הגר חוזר לסורו. 
היוצא מן הדברים האלו הוא שאפשר וצריך לפרש גם את נדרו 
יעקב בשני המישורים, שכאשר אמר לחם, התכוון לתורה  של 
וכאשר אמר בגד התכוון לטלית, ואולם כיוון שאין מקרא יוצא 
מידי פשוטו – צריך לומר שאסור לזלזל בבקשת לחם ומלבוש, 

אבל בתנאי שמבקשים אותם עבור תורה ומצוות.

בשיחתו של מרן הרב קוק זצ”ל לפרשת השבוע אנו מוצאים 
שדיבר על דרכה של תורה שאינה בניתוק מן החיים הטבעיים, 
כי אם להיפך -  היהדות אומרת שקדושת האדם צריכה להיות 

מתוך החיים  הטבעיים. 
הדברים  את  תמיד  שנבקש  לנו  ראוי  שבאמת  איפוא,  נמצא 
 ... הרוחניים וכמו שאנו מבקשים בתפילה: “יהי רצון מלפניך 
מבקשים  אנו  הבא  לעולם  ורק  הזה”,  בעולם  חוקיך  שנשמור 

“שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה”. 
כל  את  לממש  שנוכל  כדי  דווקא  אבל  המטרה,  באמת  זוהי 
צריכים  אנו   – בפנינו  העומדים  הגדולים  והיעדים  האתגרים  
לבקש גם את הדברים כפשוטם, דהיינו לחם לאכול ובגד ללבוש, 
אך להבין שאלה אינן המטרות כשלעצמן, אלא שבמציאות אנו 
צריכים להם כדי שנוכל להתמסר לדבר העיקרי המוטל עלינו, 
לשמור תורה ומצוות ובייחוד כאן על הארץ המובטחת, “הארץ 

אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך”.  

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

המרוויח הגדול הוא האדם המסיר טינה מלבו וממשיך לחיות חיים שמחים ושלווים. שהרי כמה 
אומלל הוא האדם הנושא בלבו הררי טענות וטינות
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אסור לעצור

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

אריאל למברג

השבוע, צפה העולם היהודי בתמונה המדהימה של אלפי 

770 בברוקלין. באחד השיעורים  השלוחים העומדים בחזית 

שמסרתי השבוע, קם אדם ושאל, האם יש תקדים בהיסטוריה 

כזה? האם  גודל  בודד שחולל מהפכה בסדר  לאדם  היהודית 

הרבה  כך  לכל  אנשים  הרבה  כך  כל  ששלח  אדם  עוד  ישנו 

על  יהודים  הרבה  כך  בכל  הזה  היום  עד  ונוגע  ונגע  מקומות 

פני הגלובוס?

זאת  בכל  מה  אבל  מהתשובה,  טובה  יותר  עצמה  השאלה 

האין- ומהמרץ  מליובאוויטש  מהרבי  ללמוד  יכולים  אנחנו 

סופי שאפיין אותו?

רבינוביץ,  הסיפור הבא שמעתי אתמול מהרב שמואל  את 

בקנדה בשם  ידיד  לו  הכותל והמקומות הקדושים: יש  רב 

ג'רי גרפסטיין, הוא סנאטור ותיק בפרלמנט הקנדי. לפני כמה 

למסיבת  רבינוביץ  הרב  את  להזמין  שנים, גרפסטיין התקשר 

יום ההולדת ה-80 שלו. הרב לא היה יכול לצאת מהארץ באותו 

בטלפון, וסיפר כי  מהרב  ביקש להתברך  אך הסנאטור  מועד, 

של  ענקית  כספית  בהשקעה  חדש  פרויקט  כעת  מתחיל  הוא 

הפצת עיתונים בסינית וביפנית.

שותק,  הוא  למה  שאל  הסנאטור  השתתק.  רבינוביץ  הרב 

שמונים  בן  אדם  מברכים  מה  יודע  אינו  הוא  כי  ענה  והרב 

שמתחיל פרויקט ענק. הסנאטור ביקש לספר לו סיפור: מדי 

עשור בחיי, הייתי חוטף משבר קשה ומתקשה לקום מהמיטה. 

הייתי שואל את עצמי מה הספקתי בחיי? אחרים עשו הרבה 

במשבר  נפלתי  החמישים  ההולדת  וכו'. כשהגעתי ליום  יותר 

אישי קשה ולא הצלחתי להמשיך בסדר היום שלי.

אשתי שכנעה אותי לנסוע אל הרבי מליובאוויטש בברוקלין. 

הנושא.  את  ישירות  העליתי  לא  אך  הרבי,  את  פגשתי 

הרבי ברגישותו הרבה חש במצוקה שלי ושאל מה מעיק עלי? 

עניתי:  תנ"ך?  יודע  אני  אם  רציני ושאל  נעשה  הרבי  עניתי. 

מעט. הרבי שאל מי היה המנהיג הגדול ביותר בהיסטוריה של 

העם היהודי? והרבי השיב: משה רבנו. אחר כך הרבי שאל, 

האם אני יודע באיזה גיל משה רבנו החל להנהיג את העם? לא 

ידעתי והרבי השיב: "שמונים שנה".

בן  אדם  כיצד  אותי,  שאל  הרבי  המחץ:  שורת  הגיעה  ואז 

הנהגת  של  אדירה  משימה  עצמו  על  לקחת  מסוגל  שמונים 

עם מורכב כמו העם היהודי? והרבי השיב תשובה מפעימה: 

הביט  תמיד  הוא  אחורה,  הביט  לא  פעם  רבנו אף  משה  כי 

קדימה. הוא אף פעם לא שאל את עצמו מה כבר עשיתי, אלא 

עליו  מוטל  מה  עוד. וכשאדם מסתכל  לעשות  עלי  מוטל  מה 

לעשות עוד – הוא נשאר צעיר. כשהוא מביט אחורה – הוא 

הופך להיות זקן.

הרב  באזני  סיפורו  את  הקשיש  הסנאטור  סיים  כעת, 

רבינוביץ, אני חוגג יום הולדת שמונים וזאת הזדמנות עבורי 

לממש את הוראת הרבי מלפני שלושים שנה...

הוא  כך  בכלל,  יהודיים  ממנהיגים  כך  תבע  שהרבי  כשם 

תבע זאת מעצמו ומהשלוחים. בכל פעם שהרבי אמר "תודה" 

לשליח ובירך אותו על הבשורות הטובות, הרבי מיהר להוסיף 

תביעה ודרישה אודות העתיד.

לאה  על  בפרשה  קוראים  אנו  השבוע  עניין,  באותו  ממש 

על שם  "יהודה",  לו  וקוראת  הרביעי  בנה  את  שיולדת  אמנו 

"הפעם אודה את ה'". לאה מבינה היטב שהיא קיבלה הרבה 

והן  נשים  ארבע  ישנן  אבינו  ליעקב  לה.  שמגיע  ממה  יותר 

אמורות ללדת שנים עשר שבטים ולכן היא מיועדת ללדת רק 

שלושה ילדים. כשהיא זוכה ויולדת ילד רביעי, יותר מחלקה, 

היא קמה ואומרת תודה גדולה.

ועל שם התודה הזו, כולנו נקראים "יהודים", בתור בניו של 

יהודה מארץ יהודה. משום שיהודי הוא זה שמודה. הוא אינו 

מקבל את החיים כמובנים מאליהם, אלא יודע שיש מי שבחר 

להעניק לו את הטוב.

"הפעם  אחרי  הבאות  המילים  עצומה:  תמיהה  עולה  וכאן 

אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה" – הן "ותעמוד מלדת"! 

לא  והיא  המזל  ללאה  נגמר  רצופות,  לידות  ארבע  אחרי 

אחרי  רק  ללדת  שוב  חוזרת  ]אגב, היא  להיריון.  נכנסת 

שהיא מפסיקה להודות ותובעת מרחל את פרי הדודאים שהוא 

מסוגל לפריון, כדי לזכות וללדת עוד[.

למי  מודה  הקב"ה  כך  האם  לתמוה:  שלא  אפשר  ואי 

שהודה?!

יתירה מכך: מלשון התורה נשמעת ביקורת חזקה על לאה. 

 – נוראה  טעות  איזו  עשתה  שהיא  כאילו  מלדת"!  "ותעמוד 

והשאלה היא איפה לאה טעתה?

ישנו יסוד גדול שכתוב באבן עזרא, ואחריו בפירוש הטור 

על התורה, ואחריהם בספר החסידי מאור ושמש בשם החוזה 

מלובלין. בלשון האבן עזרא: "כאומר אודה את ה' שנתן לי 

על  הטור  ובפירוש  מלדת".  עמדה  כן  על  זה ויספיק לי –  כל 

התורה: "הנותן הודאה למקום ולא ביקשה יותר".

על  כלום  ביקשה  לא  אך  העבר,  על  תודה  אמרה  לאה 

העתיד וליהודי אסור להסתפק בקיים!. אם אתה מסתפק במה 

שיש לך, לא תוכל לפרוץ יותר ממה שיש לך. המסר החריף 

של התורה הוא, שליהודי אסור לעצור. אל לו להסתפק במה 

שהוא כבר השיג, אלא חייב לבקש ולתכנן את ההישג הבא. 

מכאן כנראה נולדו הביטויים המפורסמים: "להודות על העבר 

משום  לסיום",  התחלה  "מתכיפים  או  העתיד",  על  ולבקש 

שיהודי אינו עוצר אפילו לרגע אחד.

)ביאורים לפרקי אבות  הרבי הסביר את העניין בעומק רב 

א/103(: הרבי שאל מדוע באמת חייב יהודי כל הזמן לשאוף 

העבר  על  להודות  לו  מותר  בו  שלב  מגיע  לא  למה  קדימה? 

ולומר ברוגע: 'עשיתי מספיק, עכשיו תורם של הצעירים'?

הרבי הביא את דברי רבן יוחנן בן זכאי בפרקי אבות: "אם 

למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת". 

מדובר כאן על יהודי שלמד תורה "הרבה"! - הרבה במונחים 

של רבן יוחנן בן זכאי שלא הלך כל ימיו ד' אמות בלי ללמוד – 

ובכל זאת אין לו להיות מסופק, משום ש"לכך נוצרת".

לנקוט  עליו  היה  "נוצרת"?  בלשון  נוקט  יוחנן  רבן  מדוע 

לעולם'  הגעת  'לכך  נולדת',  'לכך  יותר:  מצויה  בלשון 

שלמה:  עולם  תפישת  בבחינת  שהוא  רעיון  הרבי  ענה  וכו'? 

מחדש!  רגע  וכל  הזה  לכך נוצרת עכשיו. לכך נוצר הרגע 

כמו "ימים יוצרו ולו אחד בהם". העובדה שקיבלת עוד רגע 

מאלוקים אומרת שיש לך עוד משהו לעשות. אילו כבר סיימת 

את תפקידך, הקב"ה היה לוקח אותך מכאן. העובדה שקמת 

שעוד לא  לעשות  משהו  עוד  שיש  אומרת  חדש,  בוקר  לעוד 

עשית – ולכן 'אל תהיה שבע רצון מהעבר, אל תחזיק טובה 

לעצמך, כי לכך נוצרת ונוצרו כל רגעי חייך'.

בן  יוחנן  רבן  היא  לכך  ביותר  המדהימה  הדוגמא  כמובן, 

זכאי בעצמו )ראו גיטין נו(. למרות שכבר היה זקן מופלג בן 

כמעט 120 שנה, הוא מתחיל רגע לפני החורבן בפרויקט חדש 

לתוך סכנת  וחכמיה". הוא מכניס את עצמו  "יבנה  ונועז של 

מת  אדם  בתור  נפש  במסירות  מירושלים  ויוצא  אדירה  חיים 

על המיטה, כדי להתחיל מהפכה חדשה של "יבנה וחכמיה".

לדור  שייך  אני  בשקט:  לעצמו  לומר  יכול  היה  יוחנן  רבן 

של בית המקדש ולא לדור הבא של אחרי החורבן. הצעירים 

ידאגו כבר למה שיהיה חסר בעתיד. אך ריב"ז חשב אחרת: 

אומר  זה  רגע,  עוד  עבורי  הקב"ה יצר  אם  נוצרת"!  לכך  "כי 

שאני מוכרח לחשוב קדימה ולהרהר במה שעוד לא נעשה.

אותנו.  אינן מספקות  מכינוס השלוחים,  התמונות שהגיעו 

אנחנו חושבים קדימה בענק ומבקשים את הגאולה האמתית 

והשלמה בקרוב ממש.

המהות של יהודי ושל הצלחה בחיים היא ההבנה שבכל רגע נוסף שקיבלנו 
מהקב"ה – עלינו להמשיך ליצור ולעשות, בכל גיל ובכל מצב
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אתגר לחיים

הרב בן ציון נורדמן

כמו בכל שנה, בתקופה הזו אנחנו יוצאים עם צוות ההנהלה ליום 
גיבוש בשטח. אין כמו המדבר להרגשת ערבות ואחריות אישית. 
הפעם נבחר מסלול מאתגר: 'ציר המצלעות' במדבר יהודה. שנים 
רבות הייתה הנסיעה במסלול הזה בלתי חוקית בעליל. מי שנסע 
והגנים עלול היה לשלם קנס.  בידי פקח של רשות הטבע  ונתפס 
הפחות  החלק  היה  בקנס  האיום  מבחינתם  נסעו.  אנשים  אבל 

מפחיד בסיפור. ובעצם גם החלק הפחות יקר וכואב בכיס.
הג'יפאים.  בקרב  רבים  חללים  שהפילה  המצלעות  מדרגת 

המדרגה  ברכוש.  רק  חלילה,  בנפש,  לא 
כמעט  מקיר  למעשה  שמורכבת  המטורפת, 
אנוכי ועוד שתי מדרגות ענק, שברה ציריות, 
מנוע  תושבות  קרעה  דיפרנציאלים,  הרסה 
וסתם מעכה חלקי פח. הסטטיסטיקה קבעה: 
את  לצלוח  שינסו  מהכלים  אחוז  כ-25 

המדרגה, יגמרו את הטיול בגרירה.
נעשתה  המסלול  של  המקורית  הפריצה 
לפני שנים רבות על ידי חברות ממשלתיות, 
אשר חיפשו אוצרות טבע בנגב, ביניהם נפט 
ופוספטים. בתחילת שנות ה-80 שיפר צה"ל 
קרב  מטוס  לשרידי  להגיע  כדי  הדרך  את 
ניתן  אגב,  השרידים,  את  בשטח.  שהתרסק 

לפגוש בשטח עד היום.
כי  באמצע,  לסגת  נאלצנו  שעברה  בשנה 
ממזרח  ההמלצות  נגד  המסלול  את  התחלנו 
למערב. הפעם למדנו משהו והתחלנו הפוך, 
התגלתה  האחרונה  בישורת  למזרח.  ממערב 
תקלה באחד הג'יפים. זה היה בסוף המסלול, 
עם  להיגרר  והתחלנו  השקיעה  התחילה 
הערב  קמ"ש.   10 על  הכביש  לכיוון  הג'יפ 
ירד והתבוננו מסביב. בשלב כלשהוא ראינו 

חברה עם אוהל נייד שנמצאים בצד.
המשך  על  מידע  לקבלת  אליהם  פנינו 
לוטן,  דרך  ממסלול  שהם  לנו  אמרו  הדרך. 
הנראה  ככל  אותנו  יעצרו  כקילומטר  ובעוד 
אוכל  מעט  בתחנונים  ויבקשו  נוער  בני 

ושתיה – "אנא, אל תתנו להם". למה? תמהנו, והם הסבירו: "הם 
במסלול הישרדות, זה בני נוער בסיכון, )דרך לוטן העמותה עוסקת 
במדבר  טיפוליים-חינוכיים-ערכיים  הישרדות  מסעות  בהדרכת 
לנוער בסיכון, בשיטה ייחודית המשלבת את יתרונות המסע בטבע, 
הלמידה החווייתית והפסיכותרפיה.( אכן, לאחר כקילומטר עצרו 

אותנו בני הנוער ובתחנונים ביקשו משהו לאכול. זהו אתגר.
החיים ללא אתגר, הם חיים יבשים, שדומה וכמעט אינם שווים 
כלום. וכדבריו הנודעים של מרן החתם סופר שאדם חייב בעולם 
אתגר והתמודדות. פחות חשוב אם יצליח להתמודד, יותר חשוב 

העיקרון. ומספר החתם סופר כי בשכנותו דר אדם שהיה לו הכול, 
כסף וכבוד, ובכל זאת )ואולי דווקא בגלל זאת( איבד עצמו לדעת 

מחוסר אתגר. הוא לא מצא משמעות לחייו.



האתגרים  על  קוראים  אנחנו  אלו  שבועות  של  בפרשות 
ישורון.  ושבטי  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים,  האבות  של 

כשמתבוננים באורחותיהם אנחנו למדים כי חייהם הקדושים היו 
מלווים באתגרים רבים ומורכבים.

מפרשי התורה מגלים לנו כי האבות חיו בגדר של "זה לעומת 
בו  שהתגרה  ישמעאל  את  היה  יצחק  מול  האלוקים".  עשה  זה 
ובמצוותיו, מול יעקב היה את עשיו שהיה הלוחם הגדול והתמידי 

מולו, ומול משה רבינו היו המדיינים וכן על זה הדרך.
משעה שסיימו את תפקידם והאתגר שמולם הסתלק – שוב לא 
נותר להם מה לעשות בעולם. לכן יעקב ועשיו נפטרו באותו יום, 

כי מרגע שעשיו מת והאתגר הלך, שוב לא היה ליעקב עוד עבודה 
בעולם הזה. וכן משה רבינו עם המדיינים.

מזה אנו למדים כי דווקא הקושי שיש לו לאדם, זה החיות שלו. 
בעולם.  לחפש  מה  לו  אין  שוב  התמודדות,  יותר  לו  שאין  מרגע 

הקושי והאתגר הוא חיינו.



בראשית השבוע זכיתי להשתתף במסיבת 
הכנסת ספר תורה משולב בחנוכת הבית של 
שערכו  ציונה,  בנס  נועם  דרכי  הכנסת  בית 

ידידיי אבי ורוברט אבוקסיס.
מבית  יצאה  תורה  של  לכבודה  התהלוכה 
בית  עבר  אל  מליבו  בשכונת  המשפחה 
אלו  היו  ומחולות.  בתופים  החדש,  הכנסת 
דקות מרגשות של שמחת התורה, ללא רבב 
וללא מחיצות. ראית את עם ישראל מתאחד 
הרוקדים  בין  היו  התורה.  סביב  ומתלכד 
מצוות  כל  את  מקיימים  שאינם  כאלו  גם 
משויכים  הרגישו  הם  אבל  ביומיום,  ה' 

ומחוברים. מי לא משויך ומחובר לתורה?
שיש  התורה  כבוד  את  לראות  שמחתי 
לתושבים איך כיבדו את של הרב הראשי של 
נס ציונה, הגאון רבי אברהם צוריאל שליט"א 
כזה הוא כבוד הרב צוריאל יודע ללכד סביבו 
את כלל תושבי העיר על כלל העדות החוגים 

, יחד שבטי ישראל . אשרי העיר שככה לו.
קוראים  אנו  ויצא,  פרשת  בפרשתנו,  אכן 
אחים  רק  היו  לא  הם  י-ה.  שבטי  לידת  על 
במהותו  סימל  אחד  כל  אלא  אחד,  לאב 
גזרה אחרת, קהילה אחרת,  חוג אחר בעדת 
סמל  יישר  לגבורה,  סמל  יהודה  ישראל. 
לתורה, זבולון לסוחר ישר דרך, דן לנחש עלי 
ביומו  רבינו  משה  אותם  שתיאר  כפי  אורח, 

האחרון, בפרשת וזאת הברכה.
כל אחד מהם סימל קבוצה שונה בעם ישראל, סוג עבודה אחרת, 
רק מהרכב הפסיפס המלא  נוצרת  ישראל  אבל השלימות של עם 
והמרהיב של שנים עשר הגוונים, כל אחד בדרכו. רק מתוך מכלול 

שלם הופכים המה לעם, לאומה. יחד שבטי ישראל.
 

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il

דווקא כשיש אתגר של ממש – אז קיימת גם השליחות, החל מגדולי עולם והאבות הקדושים 
וכלה בדורנו אנו

הפריצה המקורית של המסלול נעשתה לפני שנים רבות על ידי חברות ממשלתיות, אשר 
חיפשו אוצרות טבע בנגב, ביניהם נפט ופוספטים ""
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השפעתו הרעה של לבן 
על עם ישראל

ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד )לא, מז( 
הוא  ש"יגר"  הרמז,  דרך  על  כתב  עמוקות"  "מגלה  בספר 
213, שכן בשנת רי"ג לבנין בית המקדש, יקריב אנטיוכוס 
אלו  בדברים  טמון  מה  להבין  כדי  המזבח.  גבי  על  חזיר 

נתבונן מעט בפסוקים שבפרשתנו.
עמו  איננו  והנה  לבן  פני  את  יעקב  "וירא  לעיל,  נאמר 
יעקב שוב אל ארץ אבותיך  ויאמר ה' אל  כתמול שלשום, 
ולמולדתך ואהיה עמך" – הקב"ה מצוה על יעקב לשוב אל 

ארץ אבותיו.
"וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ויאמר 
להן, רואה אני את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום 
הנני  ואמר  יעקב  בחלום  האלוקים  מלאך  אלי  ויאמר  וגו', 

צא  קום  עתה  וגו', 
הזאת  הארץ  מן 
ארץ  אל  ושוב 
רחל  ותען  מולדתך, 
ותאמרנה  ולאה 
חלק  לנו  העוד  לו 
אבינו,  בבית  ונחלה 
נכריות  הלוא 
נחשבנו לו כי מכרנו 
כל אשר  ועתה  וגו', 
אליך  אלוקים  אמר 
יעקב  ויקם  עשה, 
ואת  בניו  את  וישא 

נשיו על הגמלים".
והפליאה עצומה, 
ליעקב  יש  מה 

לשאול את נשותיו ולהתייעץ עמן בענין עזיבת בית אביהן, 
בשעה שיש לו ציווי מפורש בנבואה מאת הקב"ה לשוב אל 

ארץ כנען?
זאת ועוד, גם רחל ולאה בתשובתן, רק אחרי כל הסברות 
הן  אביהן,  לבית  שלהן  הקשר  לחוסר  בנוגע  מעלות  שהן 
המקום,  את  לעזוב  מהקב"ה  ציווי  ישנו  שגם  מוסיפות 

והדברים הפלא ופלא!
טען  והשיגו,  יעקב  אחרי  רדף  כשלבן  בהמשך,  והנה 
לי  הגדת  ולא  אותי  ותגנוב  לברוח  נחבאת  "למה  כלפיו, 
נטשתני  ולא  ובכינור,  בתוף  ובשירים  בשמחה  ואשלחך 
לנשק לבני ולבנותי, עתה הסכלת עשו", משמע שהיה ללבן 
ענין מיוחד לנשק את בניו ובנותיו ולערוך מסיבת פרידה, 

וגם דבר זה לכאורה מפליא.
ביאור הענין נראה, כך כותב הגרש"ד פינקוס זצ"ל בספרו 
עשו,,  לבין  לבן  בין  הבדל  ישנו  עה"ת,  שמשון"  "תפארת 
אבל  זרעו,  ואת  יעקב  את  לגמרי  להכחיד  בגלוי  רצה  עשו 
יכולים לחיות ביחד, בצוותא חדא,  ויעקב  לבן טען שהוא 
עם  ביחד  שהוא  הראוי  ומן  יעקב  בני  של  הסבא  הרי  הוא 

יעקב ינהיגו את עם ישראל לדורות...
היהודי  הבית  שבסלון  מציאות  תיתכן  כזה,  באופן  כך, 

יעמוד ארון ספרים גדוש בספרי קודש, ולצידו "טלויזיה", 
אפשר גם ללמוד כל היום, ובערב לצפות בטלויזיה לראות 
מוזיקה  מעט  שונות,  ויצירות  ספורט,  תכניות  חדשות, 

"חסידית"...
אבל הקב"ה צוה את יעקב, עליך לחזור ליצחק ולהתנתק 
באופן מוחלט מלבן! אם יעקב לא היה מתנתק מלבן, הרי 
כביכול היה לוקח אתו את מידותיו של לבן לבית יצחק, ואז 

לא קיים את ציווי ה'.
מלבן,  ניתוקו  את  נשיו  באזני  לתאר  מתחיל  הוא  לכן 
"ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים", ידוע 
שממונו של  אדם הבא לו ממעשה ידיו הוא הדבר שיש לו 
את השייכות הגדולה ביותר כלפיו, וכיון שלבן הונה אותי 

פעם אחר פעם, הרי שאינני קשור אתו, ולכן אני יכול לקיים 
את ציווי הקב"ה, אבל האם גם אתן מנותקות ממנו?

הלא  אבינו?  בבית  ונחלה  חלק  לנו  "העוד  עונות,  והן 
נכריות נחשבנו לו כי מכרנו" – גם אנחנו מנותקות מלבן, 
אין לנו שום קשר אליו, ושפיר יכולות אנו לקיים את ציווי 

הקב"ה לחזור לבית יצחק ולהתנתק מלבן אבינו.
אבל לבן לא ויתר, הוא רדף אחרי יעקב, וכשהשיגו קבל 
באזני יעקב, "ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי", לא הנחת 

לי לערוך לך מסיבת פרידה, להעניק להם נשיקת פרידה.
מהי נשיקת פרידה?

נשיקה עניינה חיבור פה אל פה, "אתדבקת רוחא ברוחא" 
נפרדים אלא הרוח  לא  )זוה"ק(, הנשיקה מבטאת שבעצם 
של האחד נשארת אצל רעהו, זה היה רצונו של לבן, שגם 
כשנכדיו הולכים לארץ ישראל, יישארו עדיין דבוקים בסבא 

לבן.
ובכינור",  ועוד, "ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף  זאת 
השבת  את  לקשר  שעניינה  מלכה"  "מלווה  סעודת  כמו 
לכל ימות השבוע בגשמיות – כך יציאה מן המקום בליווי 
שירה וזמרה היא ביטוי לכך שגם כשהולכים לא מתנתקים 

מהמקום, ממשיכים לזכור את לבן ואת מעשיו.
מה עושה יעקב?

"ויקח יעקב אבן וירימה מצבה, ויאמר יעקב לאחיו לקטו 
מלבן  להתנתק  אפשר  אי  אמנם  גל",  ויעשו  ויקחו  אבנים, 
אני  תנאי,  יש  יפה...אבל  עניבה  לובשים  אנו  ואכן  לגמרי, 
תורה  בן  נשאר  אני  תעבור,  לא  ואתה  הגל  את  אעבור  לא 

במאה אחוז.
יעקב אבינו הבירור האמיתי של שרשרת האבות, לאחר 
צירוף הפסולת שיצאה מאברהם אבינו עליו השלום שיצאו 
יעקב  ממנו  יצאו  אבינו  יצחק  ואף  וישמעאל,  יצחק  ממנו 
ועשו, אך יעקב אבינו מיטתו שלימה, הקב"ה מלמד אותו 
שבשדות  לעם  לפעמים  לרדת  צריך  אם  גם  בהנהגה,  פרק 
ה'  דבר  את  להביא 
אם  גם  הלכה,  זו 
ממעוזי  יוצא  אתה 
והיראה  התורה 
הפריפריה  לחוצות 
תמיד  החברתית, 
ותפנים  תזכור 
אמיתי  ניתוק  ישנו 
גל  ישנו  מלבן, 
מימדים  אדיר 
אתה  לבינם,  ביננו 
לשם,  תעבור  לא 
הוא  שגם  ותקפיד 
יעבור  לא  חלילה 
רח"ל  אחרת  אליך, 
והזמני  הארעי  ולו  חיבור  של  הנזק  ישורנו,  מי  אחריתה 

ביותר יש בו כדי להשפיע השפעה הרסנית ולדורות.
לבנין  יגר  שבשנת  לרמז  סהדותא",  יגר  לבן  לו  "ויקרא 
וכך  המזבח,  גבי  על  חזיר  אנטיוכוס  יעלה  המקדש  בית 

ייעשו שותפים, עם ישראל יקריבו כבש והגויים – חזיר.
אבל "יעקב קרא לו גלעד", ולא הסכים לשותפות הזו.

לבניו  וינשק  בבוקר  לבן  "וישכם  דבר,  של  בסופו 
ולבנותיו", ברור לי אומר הגרש"ד פינקוס זצ"ל, כי אם לבן 
ולא  הגל  צידי  בשני  נשארים  היינו  לנשק,  היה מצליח  לא 
הייתה עלינו שום השפעה של אומות העולם, אבל עכשיו 
זוכרים שהיה לנו סבא לבן, ואחרי כן  שהצליח לנשק אנו 
בשנת רי"ג הצליחה תרבות יון להשפיע עלינו ולגרום לנו 
נר חנוכה שהוא מאיר מעט  להיות שרויים בחושך ]מלבד 
בחשיכה[, עד עת ביאת גואל צדק עליה נאמר, "קומי אורי 

כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" )ישעיה ס, א(

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



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!
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12 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

ברק ואפסו עוד

כשצלו הענק של האיש הצנום וקטן הממדים 
ממלא  שטיינמן  הגראי״ל  הישיבה  ראש  מרן 
את החדשות, הפוליטיקה הישראלית ולא רק 
ידיעה,  רודפת  ידיעה  תזזית.  אחוזה  החרדית 
בתחילת  בערב.  לנשכחות  הופכות  הבוקר  חדשות 
כי  ומושחרת,  זה אהוד ברק במהדורה מזוקנת  היה  השבוע 
לתקן את הטבע, אפשר עם קצת צבע! שהתחנן: אל תשכחו, 

אני קיים ומתאים!
רוח  במעיל  התעטף  ההיפסטרי,  הזקנקן  את  השחיר  ברק 
למשקפיים  החליף  ״מצעיר״.  שהוא  לשדר  כדי  ספורטיבי, 
את  ניפח  מעוניין,  עיתונאי  אליו  זימן  הזמן,  ברוח  עדכניות 
אני.  אני,  אני,  אני,  מתאים  אני,  ראוי  נואשות:  וזעק  החזה, 
אהוד ברק מבוגר יחסית לדמויות שבוחשות היום במדמנה 

הפוליטית בישראל.
תדמיתו  את  תיקן  אך  כושל,  רוה״מ  הוא  לשעבר  ברק 
לחזור  מת  הוא  נתניהו,  בנימין  תחת  מצליח  בטחון  כשר 
לעשיה, לבמה ולהוויה הפוליטית. אהוד ברק ״גמר״ לעשות 
דירת  ממרומי  ופנוי.  משתעמם  הוא  ושוב  לביתו/בנותיו, 
בישראל,  שיגרתי  בביקור  יוקרתי,  הסופר  בפרויקט  היוקרה 
הפתיע״  ״לא  ברק  אהוד  בארה״ב,  התכופות  שהיותיו  בין 
להבין,  ניתן  השיטין  בין  לחזור.  מת  אני  הודיע:  רם  ובקול 
ברק ממשיך לחשוב ולהאמין, ״אני ואפסי עוד״. האיש לא 

השתנה, הוא שבוי בעצמו לחלוטין.     
העבודה  ומפלגת  גבאי  אבי  על  בנה  ברק  ברור.  העיתוי 
יכול  ברק  שהזיקית  למרות  מחיר.  בכל  שלטון  שחפצים 
להתאים עצמו לכל מפלגה במרחב הפוליטי, ממר״צ ועד יש 
עתיד, רק שהם לא מעוניינים בו. ברק ניתח את הסיטואציה 
והאפשרויות במדבר הפוליטי, לא צריך מוח אנליטי מבריק 
לידו.  ביטחונית  לדמות  נואשות  זקוק  שגבאי  להבין  בכדי 
היה  לא  זה  הפנימיות  בבחירות  גבאי  באבי  תמך  כשברק 
מאהבת מרדכי, זה היה חשבון ציני קר. מה טוב לי ובעבורי. 

ברק עשה את הבחירה הנכונה! אהוד ברק.  
לגבאי,  הביטחוניסט  יעלון  בוגי  בין  הגלויים  הגישושים 
ימינה  שובר  להפתיע,  מפסיק  לא  העצמאי  שגבאי  העובדה 
מסורת  התנחלויות,  בנושא  הליכודניקים  כאחרון  ומתבטא 
ויהדות, תפסו את ברק לא מוכן. ברק הופתע לחלוטין שגבאי 
כפי  הרוחני״  ״מורו  את  ובתגובותיו,  בתכנוניו  משתף  לא 
שברק האמין שהינו. הראיון המוזמן, היה מתוזמן כתגובה 

הולמת לגישושים עם יעלון. 
ברק עוד לא יודע באם יקים מפלגה עצמאית, יועמד מרצון 
החלפת  כשהמטרה  המרכז-שמאל,  מפלגות  חזית  בראש 
ייקרא לדגל לעמוד בראש המחנ״צ, דבר אחד  נתניהו, הוא 
בטוח, גם באם לא נאמר בקול ובמפורש. באם יציעו לו את 
ויזכרו  יגנזו  הראיונות  במעלה,  והשני  הביטחון  שר  תפקיד 

כאפיזודה. ברק חושב רק ברקית.   
בכותרות.  ולהיות  חדשות  לייצר  מפסיק  לא  גבאי  אבי 
ובראש  בחדשות  להיות  העיקר  אמירה,  רודפת  אמירה 

גבאי  לשם  ימינה,  במרכז  נמצא  הקולות  מאגר  המהדורה. 
למר״צ  שניים  או  מנדט  איבוד  במחיר  גם  עיניו,  נושא 
ותומכיה  גלאון  זהבה  היו״ר  סיעת  שמאיימת להתפלג באם 
גלאון  זהבה  פלג  תתפלג,  שמר״צ  הסיכוי  בוועידה.  תפסיד 
יחבור לרשימה המשותפת הערבית, והפלג השני ידגדג את 
אחוז החסימה, מדיר שינה מעיני מחשבי החשבונות במחנ״צ 
לאופוזיציה.  שלטון  בין  ההבדל  להיות  יכול  זה  ויש-עתיד. 
מר״צ  את  לשמר  בכדי  שניים  או  מנדט  ברצון  יתרום  גבאי 

לקואליציה  פוטנציאלית  ושותפה  חברים   5/6 בת  כסיעה 
 4 לפחות  בת  סיעה  מחייב  הנוכחי  החסימה  אחוז  עתידית. 

מנדטים. משימה לא פשוטה למר״צ מפוצלת.     
מוכן  שיהיה  הודיע  הוא  להפתיע.  מפסיק  לא  גבאי  אבי 
במצב  תלוי  כמובן  לפיד,  יאיר  של  שתיים  מספר  להיות 
ולוותיקי  ולמתנחלים,  למסורתיים  קורץ  גבאי  הסקרים! 
לשמאל  החבירה  רקע  על  אותה  שנטשו  המפלגה  מצביעי 
שהשתרשו  והסכמות  סטיגמות  מנתץ  גבאי  אבי  הקיצוני. 

במפלגת העבודה והפכו אותה למפלגה אבודה. 
גבאי השתלט בלעדית על מוסדות המפלגה והמנגנון, שמר 
לעצמו זכות בלעדית להצניח בכירים לקדמת הרשימה ולעצב 
לשלטון.  ולהגיע  לנסות  בכדי  ודעותיה  אפיונה  את  מחדש 
גבאי זקוק עדיין למהלך נוסף, קשה עד בלתי אפשרי. לשנות 
מהרשימה  ״להעלים״  לכנסת.  הרשימה  ודמויות  דמות  את 

״שמאלנים מקצועיים״, באישים עם רקורד עשייה ופעילות 
ממרכז המפה הפוליטית. כאן יעמדו על הרגליים האחוריות 
את  להם  ״גנב״  שגבאי  אלו  כל  שערה,  מלחמה  ויחזירו 

המפלגה. זה לא יהיה קל.     
יאיר לפיד נעלם, למרות זאת יש-עתיד שומרת על מעמדה 
המאגר  הם  במרכז-ימין  שהקולות  מתברר,  שוב  בסקרים. 
חוץ  הישראלית.  בפוליטיקה  ביותר  הגדול  האלקטורלי 
ממצביעי ליכוד מסורתיים, יש עוד מאות אלפי קולות מרכז/

וחלקם  נתניהו  לא  רק  מצביעי  חלקם  בית.  שמחפשים  ימין 
לשם  לשמאל.  יצביעו  לא  שלעולם  ליברלים  ימין  מצביעי 
גבאי.  גם  ולאחרונה  ליברמן,  כחלון,  יעלון,  לפיד,  מכוונים 
אלו המצביעים שמפרנסים את מפלגות המרכז המתחלפות, 
אחת,  ישראל  יש-עתיד,  קדימה,  ידין,  יגאל  של  ד״ש  מימי 
מפלגת המרכז, צומת, כולנו. השמות מתחלפים, המצביעים 

לא.  
את  סביבו  מלכד  נתניהו  נתניהו.  של  בידיו  שבוי  הליכוד 
הגרעין הקשה של מצביעי הליכוד-ימין ההולכים אחריו באש 
ובמים. ההתקפות והחקירות מחזקות את השורות ומבצרות 
באחת  נתניהו  נגד  אישי  אישום  כתב  הגשת  הנאמנות.  את 
ו״שובר  המפנה  נקודת  להיות  יכולה  הנחקרות,  מהפרשיות 
שוויון״. מאידך, החלפתו של נתניהו מכל סיבה שהיא, יכולה 
נתניהו מצטייר  הבית.  את  לפורר  אך  קהלים חדשים,  לצרף 
למה  בניגוד  בהגה,  להחזיק  ביותר  והמתאים  הבשל  כאדם 
שחושב ברק. סקרי דעת הקהל, מפנקים את נתניהו אישית, 

פחות את הליכוד.  
שנתניהו  זמן  כל  מימין,  נתניהו  על  מאיים  בנט,  נפתלי 
פתוח.  הכל  שאחרי  ביום  מועמדות.  יציג  לא  בנט  ממשיך, 
בנט מראשי תובעי הכתר, למרות שהזיהוי הימני שלו עלול 
להפריע. איווט ליברמן החדש, כשר בטחון שקול וממלכתי, 
משנה פאזה וסגנון. גם הוא מהטוענים לכתר אי פעם בעתיד. 
ליברמן כבנט, לא יתחרו עם נתניהו. הם תלויים בו, כל זמן 
שהוא מושך, הם ימשכו אתו ולידו. הם לא יהיו תלויים לצדו, 

ביום פקודה. 
גם הפוליטיקה החרדית תלויה על בלימה. ש״ס מתנדנדת, 
אגודת  התורה,  יהדות  מטרה.  קו  סימן  לא  עוד  ישי  אלי 
ישראל ודגל התורה, חייבים להחליט על גורל מצביעי הפלג 
למעשה,  הלכה  וייצוגם  הארץ  בכל  שפזורים  הירושלמי 
ברשימה  המיקומים  על  ישפיע  זה  ואיך  עליהם,  לוותר  או 

המשותפת וכמובן מי בראש. 
לשאת  ימשיכו  הקיימים  שהמועמדים  שמסתמן  מה 
בעול, רק מפץ גדול ולא צפוי יכול להביא לשינוי. המפלגה 
לא  זה  העובדים,  לחרדים  להתייחס  חייבת  המשותפת 
לחבור  תשמח  התורה  יהדות  חשוב.  בהחלט  אך  מאיים, 
מיטב  יישמרו.  היסוד  ובלבד שקווי  עתידית  קואליציה  לכל 
ומובנים  מפולפלים  יהיו  הניסוחים  לדגל,  יקראו  המנסחים 
לא  אבל  לליכוד,  העדיפות  תמצא.  הפשרה  אופנים.  בכמה 

בכל מחיר ולא רק. יהיה מעניין.  

עו"ד יצחק שינפלד

אהוד ברק חוזר שוב לחלום על ההנהגה, אבל שום דבר מהותי באיש לא 
השתנה  מנגד, אבי גבאי מנתח את האפשרויות לקחת את השלטון – 

והן לא רבות
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                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:

אצלנו את רגועה מכל הבחינות!
המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי 
מחלקה מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!
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כספי מדינה

כעת  שמדברים  לכך  הביאה  מובילאיי  עסקת 
הכנסות  הכנסה.  מס  של  הגבייה"  "עודפי  על  רבות 
המדינה גבוהות מן הצפוי, וכמה לא מפתיע, מכל עבר 
כולם ששים קמים ומתעוררים לבקש תוספת תקציב. שר 
הביטחון דורש עוד 5 מיליארד, הנכים מפגינים ודורשים, 
המורים שובתים ודורשים, ההסתדרות מאיימת ודורשת. 
כולם רוצים לשים את היד על ה"עודפים" הנחשקים. 
אז נתחיל עם הבשורות הרעות – אין שום עודפי גביה. 
תקציב המדינה השנה יחד עם כל העודפים המפורסמים, 
הוא גרעוני. ובמילים פשוטות שכולם מבינים – המדינה 

נמצאת במינוס. נקודה. 
ועודפי הגביה? אז ככה – המינוס השנה פשוט נמוך 
יותר משחשבנו תחילה. זה הכל. דמיינו לעצמכם משק 
מהכנסותיו,  גבוהות  החודשיות  הוצאותיו  אשר  בית 
שקלים.  אלף  חמישים  של  במינוס  נמצא  הבנק  וחשבון 
של  מתנה  העביר  מאמריקה  הדוד  אחד,  חודש  והנה, 
10,000 שקלים. האם יכולים להוציא את הכסף על טיול 
שורשים לבולגריה? טכנית, יכולים. אך זה יהיה טיפשי 
כי  חובות.  להחזיר  צריך  כל  קודם  למדי.  אחריות  וחסר 
חוב צובר ריביות, וגם – לא ברור איך בדיוק אפשר יהיה 
לכסות את החוב בעתיד, אם בכל הזדמנות רק מחפשים 

להוציא כמה שיותר כספים. 
בגירעון,  נמצאת  המדינה  גם  בית,  במשק  כמו  בדיוק 
הממשלה  הוצאות  כן,  ריביות.  משלמת  היא  שעליו 
שהם  שקלים,  מיליארד   447 כמעט  הן   2017 בתקציב 
להכנסותיה.  מעל  שקלים  מיליארד  ושמונה  כשלושים 
והוצאה  השנה.  נוספות  הלוואה  לקחה  המדינה  כלומר, 
כובד  את  אשר  העצומים,  העבר  לחובות  מצטרפת  זו 
המדינה  מתקציב  כשליש   – היום  נושאים  אנו  משקלם 
העבר  חובות  על  הריביות  רק  העבר.  חובות  החזר  הוא 
סכום  שקלים,  מיליארד   38 של  לסך  מגיעים  זו,  בשנה 
הגבוה יותר מאשר תקציב משרד הבריאות, משרד חשוב 

למדי. 
לעודפי  אחד  מקור  הנוכחית?  להפתעה  הגענו  איך 
הכניסה  אשר  ענק  עסקת  מובילאיי,  עסקת  היא  הגבייה 
אך המקור השני  מיליארד שקלים,  כ-4  לקופת המדינה 
לכל  מעבר  הצליח  הוא  כי  פשוט  יותר  מעניין  הוא 

הציפיות – הטבת מס הארנק. 
בארץ,  גבוה  שכר  בעלי  רבים  אנשים   – קצר  הסבר 
מס  )תכנון  מס  תכנון  ליצור  כדי  במיוחד  חברות  פתחו 
– מבנה משפטי שמטרתו לגרום לחבות מס מופחתת(. 
לשלם  צריך  מהחברה,  רווחים  מושך  אשר  חברה  בעל 
עליו מס )מה שנקרא מס דיבידנד( בשיעור 33%. העוקץ 
משכו  לא  פשוט  שאנשים  היה  הארנק  חברות  בתכנון 

רווחים, אלא השאירו אותם "כלואים" בחברה, וממילא 
יצאה במבצע  היו חויבו עליהם במס. רשות המסים  לא 
גבייה, אשר איפשר למשוך רווחים בשיעור מס מופחת 
 4 המדינה  לקופת  יכניס  שהמבצע  היה  הצפי   .25% של 
ההזדמנות  את  ניצלו  רבים  בפועל,  שקלים.  מיליארד 
מהמבצע  המדינה  והכנסות  מהחברות,  רווחים  ומשכו 

הגיעו לכדי למעלה מ-40 מיליארד שקלים. 
עד  שקועים  עדיין  אנחנו   – שוב  אך  נעימה,  הפתעה 

צוואר בחובות, ומשלמים עליהם ריביות. 
לקחת  צריך  פעמים  רע,  דבר  איננו  אחראי  חוב 
לבצע  כדי  הלוואה  נוטל  פעמים  עסק  בעל  גם  הלוואה. 
השקעה כלשהי שתניב לו הכנסות. אך חוב חייב להילקח 
חסר  חוב  יוחזר.  מאיפה  וודאות  תכנון  עם   – באחריות 

אחריות – הוא דבר נוראי. 
גם מדינה יכולה ליטול הלוואה, כדי לממן צורך לאומי 
כלשהו, אך את ההלוואה צריך לשלם. אם השנה חרגנו 
את  לצמצם  צריך  הבאה  בשנה  אזי  התקציבי,  בהוצאה 

ההוצאה, כדי לממן את ההלוואה של השנה הקודמת. 
אך נראה כי מקבלי ההחלטות דכאן אינם ערים לכך. 
הם חיים בתחושה כי לעולם אפשר להוציא יותר, ולנצח 
נחייה על הלוואות. מכאן גם נובע השיח חסר האחריות 
על השימושים השונים בעודפי הגבייה. את ההשתוללות 
ויפה שעה  להחזיר,  צריך  החובות  את  לעצור,  ראוי  הזו 

אחת קודם. זה יחסוך לנו ריבית דריבית. 

        נגב קרמיקה

על  הודעה  קיבלו  קרמיקה  נגב  עובדי   140 השבוע 
אישר  לעבודה  הדין  שבית  אחרי  פיטורים,  לפני  שימוע 
לחברה לבצע פיטורים. הפיטורים עוד רחוקים מלהיכנס 
לתוקף, וכבר נשמעו קריאות ש"המדינה תתערב" ותקנה 
אחרות  במילים  או  המפעל,  את  תסבסד  המפעל,  את 
ויהיו  להתקיים  ימשיך  שהמפעל  כדי  משהו  תעשה   –

בפריפריה מקומות עבודה. 
אשר  אנשים  לראות  מלבלב  מראה  לא  פעם  אף  זה 
בשלבים  לא  בטח  שבורה,  שוקת  מול  עצמם  מוצאים 
אך  להם,  לעזור  שניתן  ובהחלט  בחייהם,  מאוחרים 
הפתרון איננו התערבות מדינה בסבסוד קיומו של מפעל 
מפסיד. והמפעל הזה מפסיד, שהרי אילו לא היה מפסיד 
אף אחד לא היה חושב לסגור אותו. לעובדים המפוטרים 

צריך לעזור בדרכים אחרות. 
שעבודה  כיון  עובדים",  על  "להגן  צריך  לא  פעם  אף 
מייצר  שעובד  אדם  מטרה.  או  ערך  איננה  לכשעצמה 
הוא   – והתוצר  או שירות,  מוצר כלשהו  ערך,  בעבודתו 
לייצר  מפסיקה  מסוימת  עבודה  אם  צריכים.  שאנו  מה 
ערך, אזי אין שום טעם בקיומה של עבודה זו. כך למשל, 

אדם שחופר בור במשך חצי יום, ובחצי היום השני מכסה 

אפס,  הוא  התוצר  אך  מלא,  עבודה  יום  פה  היה  אותו. 

הגיוני שיטען שצריך  אדם  דומני שאין  כלום.  גורנישט, 

לסבסד אנשים שחופרים וממלאים בורות לסירוגין. וזה 

בדיוק מה שקורה עם הרבה מקצועות כמו גם למפעלים. 

מפותחת,  טקסטיל  תעשיית  בישראל  הייתה  בעבר 

והרבה אנשים עסקו בתחום והתפרנסו ממנו. עם השנים, 

את  הפך  טקסטיל,  מוצרי  של  והאיכותי  הזול  הייבוא 

הייצור כאן ללא משתלם. כלומר, מקומות העבודה שהיו 

בתחומי הטקסטיל, הפסיקו לייצר ערך, כי את אותו ערך 

ייבוא.  באמצעות  בהרבה,  נמוך  במחיר  לקבל  היה  ניתן 

וכיון שאין לאף אחד צורך בעבודה, אלא בתוצר, לא היה 

טעם להמשיך לקיים את תעשיית הטקסטיל הישראלית. 

הקרמיקה  תעשיית  של  אחריתה  יהיה  גם  שזה  כנראה 

הישראלית. 

לעובדים המפוטרים צריך לעזור, באופן שיסייע להם 

לשפר את היצרנות שלהם. לא לנסות לקבע אותם למקום 

עבודה הפסדי וחסר ערך, אלא לסייע להם לעבור לעבודה 

יכול  זה  למשק.  ותועלת  לעצמם  תועלת  יביאו  הם  בה 

להיות מתן הכשרה מקצועית טובה, ומתן רשת ביטחון 

בכבוד,  להתפרנס  להם  יסייע  זה  ההכשרה.  לתקופת 

ולקיים עצמם בביטחון למשך תקופה ארוכה. 

  משבר עבודות הרכבת
בכותרות  מככבות  בשבת  הרכבת  עבודות  ושוב, 

העיתונות החרדית, וכל יום שהם שם זה נזק ציבורי למגזר 

קואליציוניים.  איומים  ננקטים  כאשר  ובמיוחד  החרדי, 

יאיר לפיד לא יכול לרצות משהו טוב מזה. 

חילולי השבת המדוברים נעשים לא באזורים חרדיים, 

חברי  של  ניסיון  מובהקים.  חילוניים  במקומות  אלא 

לכפות  כניסיון  נתפס  בנושא,  להתערב  החרדים  הכנסת 

כזו  גישה  החרדיים.  הערכים  את  לקבל  החילונים  על 

החרדית  הפוליטית  הדרישה  תחת  הקרקע  את  שומטת 

הבסיסית ביותר – תנו לנו כמיעוט לחיות כפי הבנתנו, אל 

תכפו עלינו את עקרונותיכם. לכן, כאשר החרדים מנסים 

לכפות את ערכיהם על אחרים, אזי בכך ניתנת גם לאחרים 

לגיטימציה לכפות את עקרונותיהם על החרדים. זה הרי 

את  על החרדים  לכפות   – רוצה  לפיד  בדיוק מה שיאיר 

הערכים שלו, לכפות חרדים לחינוך ולגיוס.

כמו  מי  אך  יהודי,  לכל  בלב  מכאיבים  שבת  חילולי   

מלהגזים  ונזהרים  הכוח,  מגבלות  את  מכירים  היהודים 

בשימוש בו. אי אפשר לכפות את הפריץ להפוך ליהודי, 

וניסיון לכפות אותו לזה רק יהפוך אותו לאנטישמי יותר. 

דוד רוזנטל

הכסף הציבורי הוא של כולנו, ורצוי להשתמש בו בחכמה, לקחת את 
עודפי הגבייה ולפרוע חובות וכמובן לא לתחזק מפעלים כושלים 

 וגם: מילה על עבודות הרכבת בשבת

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

עודפי הגבייה
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התקדמו למיניבר המהיר בעולם!
שלבו במטבח שלכם את המיניבר המעוצב נועם 1 עם המיכל 
לכל  וקרים  חמים  מים  לכם  שמעניק  הייחודי,  המשפחתי 

המשפחה בחול ובשבת, באפס שניות המתנה.
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מחיקויים
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פטנט

המיניבר המהודר 

לשבת 
כ- 40 כוסות מים רותחים

< חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום( >

שיווק בלעדי:
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 משגיח קטן

ישב אצלי השבוע בחור כבן 15,  נפשו שבורה 
לרסיסים, עיניו לא מפסיקות לזלוג דמעות ללא 
הרף. "זהו, אני עוזב את השיבה לתמיד, אחרי 
מגיע  לא  יותר  אני  המשגיח  של  התנהגות  כזו 

לישיבה", היה נחרץ.
מה עשה המשגיח? שאלתי.

הרבה  לעוד  ויעשה  עושה  עשה  הוא  עשה,  לא  "הוא 
בעצם  וגם  "לי  הבחור.  שיתף  ממני",  חוץ  בחורים 
לחברותא שלי, קשה ללמוד סדרים שלמים, אז אני לומד 
קצת ואז משוחח עם החברותא שלי מדי פעם ושוב לומד. 

ללמוד  התחלתי  היה,  זה  כשבוע  לפני 
ושוב דיברנו, ואז שמעתי צעקה 'מילא 
להפריע  למה  אבל  לומד,  לא  אתה 
יותר  המחטיאו  גדול  אחר,  לתלמיד 
צעק.  הוא  ממך?'  יצא  מה  ההורגו,  מן 
את  תיפער  שהאדמה  להשם  התפללתי 
פיה ותבלע אותי ולא אסבול מהבושות 

האיומות האלו.
"זו כבר לא פעם ראשונה שהוא צועק 
כולם,  לפני  עלי  לצעוק  כך  אבל  עלי, 
ממש  הוא  יותר,  מוכן  לא  אני  זה  את 
שבר אותי לרסיסים. עזבתי מרצוני את 
הישיבה, אני כבר שבוע שלם בבית ולא 

מוכן לחזור לישיבה".
יחד  החלטנו  ארוכה  שיחה  לאחר 
שעדיף שיעבור לישיבה עם פחות לחץ 

ועם משגיח יותר נחמד.
הסיפור הזה לצערי אמיתי. ואני רוצה 
הכתבה  בתחילת  כאן  כבר  להדגיש 
את  להכליל  חלילה  מתכוון  לא  שאני 
שאני  החינוך  ואנשי  המשגיחים  כל 
מכיר, או שישנם. כי הכרתי ואני שומע 

על משגיחים מדהימים ששומעים ללב התלמידים שלהם 
ונותנים להם הרבה ידע להמשך החיים. 

סמך  שום  על  לא  לעבודה  מתקבל  משגיח  רוב,  פי  על 
היכרות או יכולת גישה לבחורים והכרת מבנה נפש האדם, 
שהוא  או  חסידות,  או  מוסר  בספרי  ידע  סמך  על  אלא 
נקרא אדם תלמיד חכם בעל שיעור קומה. כל מה שקשור 
להכרת מבנה נפש של הבחורים זה לא מה שמחפשים אצל 

משגיח.
ודאי חשוב שיהיה משפיע רוחני, אבל לקחת אדם גדול 
לו שום הבנה בנפש של אדם, איך הוא  ואין  איך שיהיה 

יכול להיות משגיח?
אני נתקל בחדר עבודתי בבחורים שנפגעו מחוסר יכולת 
הבחור  את  ולעודד  לשוחח  להכיל,  להבין,  המשגיח  של 

שלו  והנפש  נפש  לו  יש  רובוט,  לא  הוא  בחור  בישיבה. 
זקוקה ליחס, להבנה ולהכלה.

זמן הבחרות הוא גיל ההתבגרות, בזמן הזה ישנם המון 
ונפשיים שמשפיעים על מבנה הנפש של  פיזיים  שינויים 
הבחור, והנה מגיע משגיח שאין לו ידע והכרה על מבנה 
הנפש ובכמה משפטים בהנפת יד או בקריצת עין, פשוט 

יכול להרוס חיים של בחור. 
אני כבר לא מדבר על עידוד ותמיכה רגשית שבחורים 
במיוחד צריכים בזמן ההתבגרות. ללא שום ספק, לפחות 
חצי מהנוער הנושר לא היה נושר אם היה לו את התמיכה 

שהוא היה צריך מהישיבה ומהמשגיחים.
וכשאני אומר תמיכה זה כולל מספר דברים: לא לפגוע 
מספיק  למד  לא  שהוא  בגלל  רק  בחורים  על  לצעוק  ולא 
או דיבר וכו', לתת עידוד ותמיכה ללא הפסקה לבחורים. 
בחור חייב לפחות פעם בשבוע לערוך שיחה עם המשגיח 
לו  יספר  שהוא  כדי  לפניו,  פתוח  מספיק  ולהרגיש  שלו 

באמת מה עובר עליו ולא יצטרך להסתיר.
המקל,  בשיטת  מסתכם  משגיח  של  שתפקידו  חושבים 
בלהדגיש את מה שלא טוב אצל בחורים. ומי החליט שזה 

נכון? שכחנו את שיטת הגזר - אהבה, הכלה ורחמים.
מה שקורה כתוצאה מכך, שישנם בחורים שמתפללים 
ולומדים רק מפחד המשגיח וכו', וכשזה מתפרץ אז כלום 

לא נשאר.

פעם היה אצלי בחור שירד מהדרך לגמרי, והוא סיפר לי 
כך: הייתי בישיבה בחור טוב, אך היה לי קשה מאוד לקום 
בזמן,  בוקר  הסדר  את  להספיק  בשביל  לתפלה.  בבוקר 
הייתי לצערי מתפלל במהירות בחדר. בכל פעם המשגיח 
היה מגיע וצועק ומאיים שאם אני לא אקום לתפלה הוא 
יסלק אותי מהישיבה. אבל אפילו לא פעם אחת הוא ניגש 
אלי וניסה לדבר איתי, למה קשה לי לקום כל בוקר לתפלה, 
כלום,  בי, שום  לי, לתמוך  לעזור  לנסות  איך  לו  יש  אולי 
רק איומים צעקות והפחדות שאני יעוף מהישיבה. ניסיתי 
פעם מצדי לדבר עם המשגיח, והוא ישר אמר לי 'פה זה 

ישיבה נורמלית לא טיפולית'.
שנשר  בחור  פעם  אצלי  היה 
באמונה  שאלות  מספר  לו  היו  כי 
שהוא פשוט לא העז לדבר על זה 
עם אף אחד בעולם, ובפרט לא עם 
את  שמר  הוא  חלילה...  המשגיח 

זה בפנים עד שהכל התפוצץ.
בכל  פעם  הייתה  בעיה  אותה 
החיידרים, אברכים היו מתחתנים, 
צריך  והיה  קלה  פרנסה  מחפשים 
אפשרויות:  שלוש  מתוך  לבחור 
בגלל  מוהל...  או  סופר  מלמד, 
שאלו היו האופציות, אז כל אחד 
בחיידר  מלמד  להיות  רצה  שרק 
נהיה  מתאימה  הכשרה  שום  ללא 

מלמד.
אי אפשר  גרם  נזקים שזה  כמה 
השתנה  השם  ברוך  המצב  לתאר, 
האחרונות,  השנים  בחמש  לטובה 
ללמוד  הולכים  ומלמדים  ומורים 
או  אחיה  כמו  מכונים  מיני  בכל 
עם  להתמודד  איך  סגל  הרב  אצל 

הגיל הרך.
השינוי הזה חייב לבוא גם בישיבות, כי בכל יום שעובר 

נפגעים נפשית מאות ואף אלפי בחורים.
צעירים,  בחורים  ובפרט  דברים  סתם  מבצע  לא  אדם 
קיימת סיבה שהיא גורמת להתנהגות שלו. אין סתם, הוא 

צריך רק את האדם הנכון שישמע לו וינסה לעזור לו.
רוצים  שכן  המועטים  המשגיחים  על  כשמדובר  וגם 
במבנה  בסיסית  הדרכה  ללמוד  שילכו  כדאי  היה  לעזור, 
של  המשגיחים  אם  ההתבגרות.  גיל  זה  מה  האדם,  נפש 
היום היו מדברים פעם בשבוע או בשבועיים שיחה אישית 
עם כל בחור שנמצא בישיבה אפילו למשך עשרים דקות, 
לשאול, להתעניין לראות אם נוח לו או קשה לו, אם הוא 

צריך עזרה - הנוער שלנו היה נראה אחרת.

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

משגיחים רבים נבחרים על סמך הידע שלהם בספרי מוסר, אבל לוקים 
בחסר בידע בנפש האדם  אם רק היו נבחרים בהתאמה ומתוך הבנה 

לדרישות התפקיד – היו לנו הרבה פחות נושרים



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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חתללא
דווקא בימים בהם גופים וארגונים שונים מבקשים 'לשנות' את ההלכה ולהתאימה לתקופה, 
שוחח 'כל ישראל' עם הרב שהרים את הכפפה ולקח על עצמו לעסוק בפסיקה עכשווית 
 בין היתר: הלכות הסרת שיער בלייזר, נטילת הורמונים לצביעת שיער גבר, סידור 
גבות, קעקוע בראש, הלכות 'רב קו' ועוד  הפוסק הצעיר הגאון רבי בנימין חותה, מחבר 
הספרים 'כי בו שבת' ו'כי בא מועד' משתף לראשונה את מאחורי הקלעים של הפסיקה 
המודרנית - בלי לוותר על קוצו של יוד בהלכה  כיצד הוא מקיים 'לא תגורו מפני איש', 
מי הציע לו שוחד, מדוע לספרדים אסור לאכול בקר של 'העדה החרדית', והאם שיחת 

וידאו מונעת חשש ייחוד?

יענקי קצבורג
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בשאלות  מלפסוק  נמנעים  בישראל  ההוראה  ממורי  רבים 
בעקבות  וזאת  הטכנולוגיה,  חידושי  בעקבות  שנולדו  מעשיות 
על  שמירה  עצמם.  על  לקחת  חוששים  שהם  הכבדה  האחריות 
מבעבר,  יותר  הרבה  מורכבת  הנוכחית  במציאות  ההלכה  גדרי 
לפרנסתם,  לעבוד  היוצאים  ושלמים  יראים  יהודים  עבור 
הטכנולוגית  בהתחדשות  משתמשים  מלון,  בבתי  מתארחים 

לטיפולים רפואיים, ומשתמשים למשל במכוני יופי. 
לפתרונות  להביא  יכולים  הטכנולוגיים  החידושים  מאידך, 
רבים, "הזירה של הפסיקות ההלכתיות המורכבות והמודרניות 
לקחו  הכי  שבלאו  לאומיים,  הדתיים  הרבנים  לידי  הופקרה 
לצורך המציאות,  וחלקם משנים את ההלכה  קדימה  צעד אחד 
ופוסקים בניגוד מוחלט לשולחן ערוך, רבים מבני המגזר החרדי 
נשענים על הפסיקות הנ"ל משום שאין כמעט בנמצא רב חרדי 
שניאות להיכנס לעובי הקורה ולהכריע בשאלות הנולדות בעולם 
הטכנולוגי והמודרני של שנת 2017, הכי קל ופשוט לפסוק עבור 
ציבור האברכים שממשיכים לשאול את אותן שאלות מאז קום 
המדינה, אבל לאט לאט לציבור החרדי כולו יהיה צורך בפסיקה 
השתנתה,  המציאות  תחומים  ספור  באין  כי  מודרנית,  הלכתית 
נוצרו בעיות חדשות וגם התחדשו פתרונות יצירתיים", אומר לנו 

מורה צדק ידוע ממרכז הארץ.
שיעורים  שמוסר  הצעיר  הפוסק  כתב  אופניו  על  דבור  דבר 
מאז היותו בן 13, הגאון רבי בנימין חותה, מחבר סדרת הספרים 
הוא  ישראל'  'כל  עם  ובשיחה  שבת",  בו  ו"כי  מועד"  בא  "כי 
לראשונה משתף את מאחורי הקלעים של הפסיקה המודרנית, 
ידי שום  על התעוזה לכתוב פסקים בנושאים שלא הוכרעו על 
פוסק לפניו, והאחריות הרבה להשיב בשידור חי למאזינים על 

שאלות אקטואליות בזמן אמת. 
כי  מודים  דתי  שאינו  מהמגזר  גם  רבים  בהם  בימים  בנוסף, 
הגדרים שגדרו חז"ל הכרחיים במקומות עבודה, יצא לאור ספרו 
"הייחוד   - ייחוד  להלכות  המלא  המדריך  בעצם  שהוא  החדש 
כיצד להתנהג במקומות העבודה  בהלכה", פסקים אקטואליים 
שיחת  האם  מתקדמת,  וטכנולוגיה  האבטחה  מצלמות  בעידן 

וידאו מונעת חשש ייחוד ושאלות דומות.

 שיעורים במוסיוף

נולד בשכונת הקטמונים בירושלים  בנימין חותה  רבי  הגאון 
בשנת תשל''ה, לאביו רבי אליהו חותה שעלה ממרוקו, ושימש 
הדין  בבית  י.ק.(  הגיטין  )כותב  דדיינא"  ה"ספרא  שנים  במשך 
ישראל"  "אחדות  קהילת  כרב  משמש  הוא  בירושלים,  הרבני 

בביתר עילית ובכמה קהילות בארץ.
כהן  אברהם  הרה"ג  של  כהן  שפתי  בת"ת  למד  בילדותו 
נסגר לפני עשרות  בשכונת קטמון הישנה, תלמוד תורה שכבר 
רבי  הגאון  אצל  הקטנה  ברוך"  "אור  בישיבת  ובהמשך  שנים, 
אברהם עמאר, ולאחר מכן בישיבת "ראשית חכמה" אצל מורו 
ללמוד  גם  זכה  עמו  זי"ע,  אטון  שפתי  רבי  הגדול  הגאון  ורבו 

בחברותא.
כראש  שימש  דימרי,  ישראל  הרב  של  לבתו  נישואיו  לאחר 
כולל בשכונת רמות ולאחר מכן בשמואל הנביא, הגר"ב היה גם 
אברך בבית מדרשו של גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר ויס, 
לפני  זאת  כל  ז"ל,  וולפסון  זאב  ר'  הנגיד  הקירוב של  במסגרת 

שהחל במסירת השיעורים וכתיבת הספרים.
שיעור  למסור  החל  כבר   13 בגיל  כי  לספר  יודעים  תלמידיו 
רחמים"  "שערי  הכנסת  בבית  שבת  בלילות  חי  איש  בן  בספר 

שבצומת פת בירושלים.

איך  בתים,  לבעלי  שיעורים  למסירת  מתאים  אדם  כל  לא 
אברך צעיר מזהה את התכונה הזו?

הגר"ב חותה משיב לנו תשובה מפתיעה וקובע: "כל אברך, 
לא רק יכול אלא חייב, למסור שיעור לזכות את הרבים, ואין אחד 
שלא מתאים לכך כיון שיש המון סוגי שיעורים והמון רמות יש 
כאלו שמתאימים ללמוד חברותא עם מתחילים ומתחזקים, וגם 
זה הוא סוג שיעור מסוים ויש כאלו שמתאימים לתפוס קבוצת 
ללימוד  מתחברים  שיותר  אנשים  או  בתים  בעלי  או  מתקרבים 

בעיון וזה מה שתופס אותם בנושא תלמוד תורה".
"וחוץ ממעלת זיכוי הרבים שאפשר להאריך בזה בלי גבול, 
גם זוכה המלמד שהוא מתקדם בלימודו הרבה יותר ממה שלמד 
ב'  דשמיא,  סייעתא  יותר  יש  א'  טעמים,  משני  וזה  לעצמו,  רק 
יותר  והבהירות  החידוד  לאחרים  להימסר  צריכים  כשהדברים 
חיוניים, וגם הלומדים מחכימים את המלמד הרבה יותר וידועים 

דברי רבותינו - ומתלמידי יותר מכולם".
"אברך צריך לדעת שאיש לא יזמין אותו למסור שיעורים אם 
הוא לא ייזום מעצמו, בזמנו כך התחלתי למסור שיעורים בבית 
ניגשתי  התפילה  אחרי  מנחה,  שם  התפללתי  מוסיוף,  הכנסת 

לגבאי שכלל לא הכיר אותי ואמרתי לו שכאשר הוא צריך ממלא 
מקום שיקרא לי, ואחרי שעה התקשר אלי שהוא זקוק לממלא 
שיעורים  במוסיוף  מסרתי  שלי  הזו  היוזמה  בזכות  כך  מקום, 
לרבנים  עצום  ביקוש  יש  המועט  מניסיוני  שנתיים,  במשך 

למסירת שיעורי תורה ויש מחסור רב בדבר".

מתי היה לרב את האומץ לפסוק הלכה בפעם הראשונה?
"עד היום איני מעז לפסוק אלא רק לאחר בירור בפוסקים, ואם 
צריך לאחר ייעוץ עם גדולי תורה הבקיאים בתחום שאני מסתפק 
בו ולאחר העיון כשהדברים ברורים אז אני מעז להשיב לשואל".

לרשימת  נחשפים  אנו  אלישע  מור  הרב  מקורבו  עם  בשיחה 
בתי הכנסת בהם הרב מוסר שיעורים ברחבי הארץ, "סדר יומו 
של הרב מתחיל בשעה 5:40 בשיעור של כרבע שעה המשודר גם 
ברדיו 'קול ברמה', לאחר שחרית ופת שחרית הרב יושב שעות 
ולהכנת  ג',  חלק  שבת'  בו  'כי  הספר  כתיבת  להמשך  ארוכות 
חסד  של  חוט  ביהמ"ד  פת  בצומת  מוסר  הוא  אותם  השיעורים 
ירושלים, במושב בן זכאי ביהמ"ד חזון עובדיה, ביבנה ביהכנ"ס 
ביהכנ"ס  בחדרה  השם,  אהבת  ביהמ"ד  באשדוד  נועם,  דרכי 
זה  וכל  סטרומה...  קדושי  בביהכנ"ס  וברמלה  הפליטה  שארית 
מדובר  בחירות  ובימי  העצמאות  ביום   – רגילים  בימים  כמובן 
על מרתון של שעורים בכל שעה במקום אחר, בימים מסוימים 
שיעורי  הארץ,  ברחבי  הוראה  בבתי  כמו"צ  יושב  הרב  בשבוע 
הרב היו משודרים בעבר ב'קול חי' ולאחרונה ב'קול ברמה', שם 

כל אברך, לא רק יכול אלא 
חייב, למסור שיעור לזכות 
את הרבים, ואין אחד שלא 
מתאים לכך כיון שיש 
המון סוגי שיעורים והמון 
רמות יש כאלו שמתאימים 
ללמוד חברותא עם 
מתחילים ומתחזקים

"
עם מרן הרב עובדיה

עם מרן הראש"ל הגר"י יוסף
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הרב מגיש תכנית יומית ושבועית".

מי הם רבותיו של הרב שעל פיהם הוא פוסק בספריו?
עובדיה  רבי  הגאון  מרן  הוא  ורבי  "מורי  חותה:  הגר"ב 
זצ"ל  גרינבלט  הגר"א  אצל  תקופה  ללמוד  זכיתי  זצ"ל,  יוסף 
זכיתי לשמש  לאחרונה  עד שנחלש  אפרים,  רבבות  שו"ת  בעל 
ימיו ברפואה  יאריך  אצל עמוד ההוראה הגר"נ קרליץ, שהשם 
את  בפניו  לשטוח  שבוע,  מידי  לקביעות  זכיתי  אצלו  שלמה, 
ספקותיי ולקבל הכרעה ברורה מפיו, פסקים שפרסמתי בחלקים 
האחרונים של הספר 'כי בו שבת', כמו כן עד לפני תקופה זכיתי 
להתייעץ עם זקן חכמי מרוקו הגאון רבי יהושע מאמן, וכן אני 
כסא  ישיבת  ראש  מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  עם  בהלכה  מתייעץ 
רחמים שבהיכרות של רק כמה שנים בודדות זוכה אני לראות 
גדולה וענוה במקום אחד ודרישת וקבלת האמת ללא גבול, וכמו 
כן קשר רצוף יש לי עם גדול הדיינים הגרז"ן גולדברג, שדן אני 
פעמים  כמה  ואפילו  יום  ליום  מגיע  שזה  תקופות  פעמים  עמו 
ביום, ובנושא כשרות שרבים שואלים בענייני ההתחדשות עקב 
החידושים הטכנולוגים אני רגיל להתייעץ עם ראשי בד"צ העדה 
החרדית, וכן עם הגר"ש מחפוד, הגרמי"ל לנדא והגר"א רובין". 

שאלות נדירות
שישה ספרים הספיק הגר"ב להוציא עד כה: "כי בו שבת", 
"כי בא מועד", "תמצית ענייני חושן משפט", "ברית בנימין", 

"הייחוד  לאחרונה  כלהיט  שהוגדר  והספר  בנימין",  "לבושי 
בהלכה". 

בעיון בספרים ניתן למצוא רשימת הסכמות נכבדה, בין היתר 
יוסף זצ"ל, הגר"נ קרליץ, הגרח"פ שיינברג,  מרן הרב עובדיה 
ברשימת  ועוד.  מאמן  הגר"י  מרוקו  רבני  זקן  גולדברג,  הגרז"ן 

ההסכמות אני מגלה הסכמות גם מגדולי הפוסקים האשכנזים. 

הרב לא מתערב בפוליטיקה...
"ב"ה לא התערבתי ואני מקווה שלא אתערב ותפילתי שאזכה 
להיות כמו מרן הגאון רבי שלום משאש זיע"א, שהיה מסתדר 
ואהוב על כולם, גם בתקופות הקשות שהיו פילוגים בין מרביצי 
התורה הספרדים למרן הרב עובדיה, אני זוכר שהוא היה מקובל 
ואהוב אצל כולם וכולם הבינו שהוא מכבד את כולם וזה חלום 
חיי, ולכן בשיעוריי הן ברדיו והן בכל מקום אני מזכיר את כולם 
בשווה, הן את מרן הגרע"י זיע"א וכן הגר"מ אליהו זיע"א וכל 
גדולי ישראל האשכנזים, ויבדלו לחיים הגאון רבי מאיר מאזוז, 
עמר  משה  שלמה  רבי  והראשל"צ  יוסף  יצחק  רבי  הראשל"צ 

ועוד".
אקטואליים  הלכה  פסקי  לרשימת  הצצה  מקבלים  אנחנו 
בנושאים חדשים שיראו אור בקרוב בספרי הרב, ובהם לקיחת 
כדורי הורמונים לצביעת שיער גבר מלבן לשחור, על כך מכריע 
את  להפוך  המסייעים  הורמונים  כדורי  ליקח  "הרוצה  כי  הרב 
בכלל  זה  גם  אם  הפוסקים  בזה  נחלקו  לשחור,  הלבן  שיערו 
עליו  תבוא  והמחמיר  כן  לעשות  מותר  ולהלכה  אסורה  צביעה 

ברכה".  

יותר מידי פעמים אני מקבל 
הטרדות ואיומים לכל מיני 
מטרות, אבל דבר אחד מול 

עיני, מסע חייו של מרן הרב 
עובדיה שעבר תלאות לא 
פשוטות והלך עם האמת 

שלו בכל מחיר

"

 תשובה בכתב יד קדשו של מרן פאר הדור הגאון האדיר 

 עובדיה יוסף שליט"א נורבי

 )בענין נהיגה ברכב לנשים(

 

 
 

 

 

 א"י שליט"מורינו הגרע כמה תשובות בכתב יד שזכיתי לקבל מידי מרן פאר הדור 
  )לכן  אני מביאם לציבור כאןחנוכה  –מכיון שקיבלתים לאחר הדפסת כי בא מועד (
  
  א"מרחשון התשע' יב                                                                                     ה                                          "ב

  
  א"צבי חקק שליט' רג "לכבוד הרה

  חנוכה" כי בא מועד"עומדים בערב הדפסת אנו 
  א"ויש לנו כמה פרטים לברר מה דעת מרן מלכא שליט

  
ב חודש על אביו ואמו אם רשאי לעלות שליח ציבור בחנוכה ולקרא את "אבל תוך י 'א

  ?ואם הוא חזן קבוע מה דינו או שאין חזן אחר? ההלל בציבור
  

  

  

  ?זית הראוי לאכילה להדליק בו נרות חנוכההאם יש ענין בשמן  'ב
  

  

לא בחדרים (מה הדין בבית הכנסת שמקיים כמה מנייני ערבית באותו בית הכנסת  'ג
האם ידליקו בכל מנין כשהגבאי מכבה לאחר ערבית את החנוכיה מחשש ) שונים

כי שם זה כמה חדרים שונים ) נז' עמ(ע "לא דומה למוסיוף שהרב כתב בחזו(שריפה 
  )ואני שואל על חדר אחד

  

  

  'בקשר לשאלה א א"תוספת מפי מרן שליט
א "ביום חמישי לסדר פרשת ויצא נכנסתי אל הקודש בבוקר ושאלתי למרן שליט

בדבר התשובה הראשונה לגבי אבל תוך שנה על אביו או אמו האם דעתו להתיר 
שאין שליח ציבור אחר או אם הוא שליח לכתחילה שיעלה שליח ציבור  או רק באופן 

  ?ציבור קבוע 
אנחנו הספרדים לא מקפידים בעניינים אלו ומותר לו לכתחילה "והשיבני בזה הלשון 

  ."להיות שליח ציבור

אצל חכם שלום תשובת נהיגת נשים

תשובה בחנוכה
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והנה פסק נוסף, בדין תיקון הגבות לאיש ואם מפריע רק לאשתו: 
לו  שמציק  במקום  גבר(,  מטפל  )אצל  גבותיו  לתקן  הרוצה  "איש 
צורתם ומתבייש מכך, וכגון שצמחו לו שיערות בין שני עיניו, רשאי 
זה  שעצם  מותר  מפריע  לא  ולו  לאשתו  שמפריע  ואפילו  לתקנם. 

שמפריע לאשתו זה הפרעה גם לו.
בנסיעה,  אישה  עם  ייחוד  בדין  עוסקת  נוספת  מקורית  פסיקה 
כשכל הדרך היא מדברת בטלפון עם בעלה או בשיחת וידאו: "אין 
היתר ייחוד עם אישה במקום האסור בייחוד כגון בנסיעה אף שבכל 

הזמן הזה היא מדברת בטלפון עם בעלה, 
אבל כשמדברת בשיחת וידאו עם בעלה בכל משך זמן הנסיעה 
מתחילתה ועד סופה והוא צופה בה, במקום צורך יש להקל שאין זה 
ייחוד האסור, והוא פתרון להרבה מקרים שאיש או אישה נאלצים 
אין  הנסיעה  שבכל  שידוע  בתנאי  זה  וכל  ייחוד  של  במצב  להיות 

ניתוקי קליטה בפלאפון".
שיש  במקום  ייחוד  באיסור  עוסקת  נוספת,  אקטואלית  שאלה 
וידאו  "ייחוד בבית שיש בו מצלמת  וידאו במעגל סגור:  מצלמות 
אפשרות  יש  ואם  אחר  אדם  אצל  או  בבית  אצלו  נשמר  והסרט 
ייחוד מול  היתר  יש אומרים שאין  לאחרים לראות דרך הפלאפון, 
מצלמת וידאו פועלת אפילו שמצלמת את כל החדר שנמצא בו על 
לזווית  שילכו  חשש  ויש  קיים  לעבירה  שהרצון  כיון  זוויותיו,  כל 
זוויות  כל  כולל  מצולם  המקום  כל  ואם  מצולמת,  שאינה  נסתרת 
לייחוד  זו  מצלמה  תועיל  והשירותים,  הסמוכים  והחדרים  החדר 
באותו מקום, בתנאי שהמתייחד או המתייחדת אין המצלמה שלהם 
שהרי  מאומה  המצלמה  הועילה  לא  שלהם  היא  שאם  וברשותם 
יכולים למחוק את ההסרטה. ויש אומרים שאין היתר בזה אף אם אין 
זוויות שאינם מצולמות, כיון שיש חשש שיקרעו את חוט המצלמה. 
ויש אומרים כל שהם נמצאים מול המצלמה נחשב לפתח פתוח כדין 
חלון פתוח, כל שהשמירה של ההסרטה אינה אצלם אלא אצל אחר 
את  שרואים  אחרים  אין  שכרגע  ואפילו  הסרט,  את  לראות  שיכול 

ההסרטה, ובמקום צורך המקל באופן זה יש לו על מי לסמוך.   
"כמו כן, מקום שיש גישה לכמה מנהלים לראות את אשר נעשה 
נמצא  המצלמה  שזיכרון  אף  וכדומה  הפלאפון  דרך  מקום  באותו 
כיון שיש כמה אנשים שיכולים  זה מותר בייחוד,  ידם מקום  תחת 
לרשות  הפתוח  לפתח  שנחשב  המקל  שם,  נעשה  אשר  את  לראות 

הרבים יש לו על מי לסמוך".
שאלה נוספת מתוך הספר החדש: אשה העובדת כפקידה בבנק 
במחלקת הכספים ובסוף היום חלק מעבודתה לרדת לחדר הכספות 
הסניף,  יחד עם מנהל  ולהכניס לשם את הכסף שהצטבר בקופתה 
וחוק הבנק מחייב כשהם בתוך הכספת לנעול את הדלת ואי אפשר 
יש  אם  והתשובה:  ייחוד?  איסור  בזה  יש  האם  מבחוץ,  לפתחה 
זוויותיו  כל  על  החדר  כל  את  שמצלמת  הכספות  בחדר  מצלמה 
ושמירת סרט הצילום נמצאת אצל אחרים, לא אצל האיש או האישה 

המתייחדים, במקום צורך יש להקל בזה ואינו ייחוד האסור.
שחלקם  רבים  שכנים  בו  שדרים  קומות  רב  בנין  נוספת:  שאלה 
עינית  לדלת  מחוץ  יש  מהבתים  וחלק  ומצוות  תורה  שומרי  אינם 
המנורה  מיד  הבית  פתח  ליד  אדם  כשעובר  אלקטרונית שמרגישה 
נדלקת, והשאלה מה יעשה שכן שצריך לעבור לדרכו ואין לו דרך 
מחמתו?  בשבת  שנדלק  זה  מאור  הנאה  איסור  עם  ומה  אחרת? 
שיעבור  ועדיף  חשש  ללא  כדרכו  לעבור  לדייר  מותר  והתשובה: 
בשינוי כגון שילך כלפי אחורה עד שיעבור את מקום קליטת החיישן 
ולאחר מכן ילך כדרכו, ולעצם ההנאה מהאור יש לו לתפקד רגיל 

כמו שהיה הולך ללא אור זה.
עוד שאלה מסקרנת מבררת האם מותר לעשות קעקוע בראש למי 
'וירטואל  לו קרחת, כך שמדמה צמיחת שיער במה שמכונה  שיש 
האייר' )virtual hair(? והרב השיב כי "לאחר בירור עם מכון בתל 
מכניס  שאדם  מכונה  יש  כי  בידי  עלה  זה  בתחום  שמתעסק  אביב 
השכבה  תחת  ההתאמה  לפי  צבע  מחדיר  והמכשיר  ראשו  את  בה 

של  צורה  מעין  ונוצרת  'אפידרמיס'  הנקראת   העור  של  העליונה 
שיער קצוץ ולמעשה המקל בזה יש לו על מי לסמוך".

עוד שאלה אקטואלית שהרב מכריע: בן שמטפל באביו המבוגר 
ועושה לו בדיקת סוכר באמצעות זריקה בכל יום, האם רשאי לעשות 
זאת באופן שאביו מוחל לו בלב שלם, אע"פ שמוציא לו דם תוך 
כדי הבדיקה, יש לציין שהאב מעדיף שבנו יעשה את הבדיקה הזו 
ולא אדם אחר. והתשובה היא על פי דברי השו"ע "היה קוץ תחוב 
לאביו, לא יוציאנו, שמא יבא לעשות בו חבורה, וכן אם הוא מקיז 
פי  על  אף  אבר,  לו  יחתוך  ולא  לאביו  דם  יקיז  לא  רופא,  או  דם, 
שמכוון לרפואה". וכתב הרמ"א "במה דברים אמורים, בשיש שם 
הרי  מצטער,  והאבא  לעשות  אחר  שם  אין  אם  אבל  לעשות.  אחר 
הבן מקיזו וחותך לו כפי מה שירשהו האב לעשות לו". נמצא שאם 
אין אחר שיכול לעשות את הרפואה הזו, יכול הבן לעשותה לאביו 

בהסכמתו. 
הרפואה  את  לעשות  שיכול  אחר  שיש  באופן  לדון  שיש  אלא 
בתשלום והבן עושהו בחינם, האם גם באופן זה נתיר לבן לעשותו 
פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  דעת  הפוסקים,  בזה  נחלקו  ובכן,  לא.  או 
זצ"ל שאם יש אחר בתשלום והבן בחינם, והאב רוצה שבנו יעשה 
לו הרפואה, יכול הבן לעשותו. ולכן בנידון דידן כיון שאם יעשה 
אחר  אדם  ידי  על  או  החולים  בקופת  )כגון  אחר  ידי  על  הרפואה 
הדבר  כרוך  יהיה  הטיפול(  לעשות  האב  לבית  יום  בכל  שיבוא 
בהוצאות כספיות, יכול לעשות זאת הבן בחינם. אולם דעת הגאון 
רבי צבי פסח פרנק זצ"ל לאסור בזה, דאף שצריך להוציא כסף ואין 
אחר בחינם אין להקל, לפי שהוצאת הכסף אינו לצורך האב אלא 
לצורך הבן שלא יכשל בהוצאת דם והריהו מחויב לטפל באביו מדין 
כיבוד אב, ודומה הדבר לכל אדם שמחויב להוציא מכספו כדי שלא 

להיכשל בעבירה. 
ומסקנת ההלכה, כדעת הגר"ח פלאג'י זצ"ל דאם יש אחר שיכול 
מוכן  והאב  בחינם,  הטיפול  לו  ולעשות  האב  לבית  יום  כל  לבוא 
שיטפלו בו אחרים, כך צריך לעשות, אך אם אין אחר שיכול לעשות 
זאת אלא רק בשכר, או שהאב לא מוכן שאחר יעשה לו את הטיפול 
יכול הבן לעשות את הטיפול לאביו אע"פ שמוכרח  בנו,  רק  אלא 

להוציא לו מעט דם תוך כדי הטיפול לאחר מחילת אביו.

מחולל סערות
מה היא השאיפה של הרב לעתיד?

הגר"ב חותה: "להכניס אהבת ההלכה בעיון לכל מבקש השם, 
עמהם  להתחכך  חיי  שתענוג  לפרנסתם  העמלים  ליהודים  ובפרט 

בלימוד ולמושכם לקביעות עיתים לתורה".

מה פסק ההלכה שעורר את הסערה הגדולה ביותר?
מים  שתיית  באיסור  למאזין  ברדיו  שהשבתי  כשנתיים  "לפני 
טוב  ואז הבנתי  קצוות תבל,  והדברים הדהדו בכל  בזמן התקופה, 
זו.  אחריות  יש מחמת  פחד  וכמה  כוחה של התקשורת  מהי  מאוד 
ניתוק  כגון  מרובה,  התעניינות  מעניינות שתפסו  פסיקות  עוד  והיו 
וכן המחקר שערכתי  ידי הפרדת הטרמוקפל מהגז,  על  ביו"ט  הגז 
זמן רב והמסקנה שהתפרסמה לגבי שימוש בהנחה לתרופות בקופת 
חולים עבור אדם אחר אפילו שאינו חבר באותה קופה, ולאחרונה 
כשרות  של  בקר  מוצרי  לאכול  לספרדים  שאין  ההלכה  פסיקת 
מאוד  בדברים  שמדובר  למרות  סערה  שעוררה  החרדית'  'העדה 
המוצרים  שבכל  והדגשתי  לכולם,  רבות  שנים  שידועים  פשוטים 
העדה החרדית הם מספר 1 בכשרות ובהידור, רק בנושא הבקר יש 

לספרדים להקפיד על עניינים נוספים שלא נהגו האשכנזים".

היו פסקים שעירבתם פוליטיקאים?
שעולה  אדם  לגבי  שאלו  רבים  קטנה,  דוגמא  הנה  כן,  "בהחלט 
לאוטובוס והמכשיר שמתקף את ה'רב קו' לא פועל, האם הנסיעה 
דובר משרד  קיימתי שיחה עם  חינם או שיש לשלם בפעם הבאה. 
ללא  נוסעים  לקחת  הנהג  את  מחייב  שחוק  לי  שהבהיר  התחבורה 
כיון שאין חוק שפוטר את הנוסע מתשלום, במקרה  תשלום, אבל 
לח"כ  ופניתי  אחרת,  בהזדמנות  או  הבאה  בנסיעה  לשלם  יש  כזה 
ר' משה גפני שהבטיח לתקן חוק שיפטור רשמית מתשלום נוסעים 
חשש  למנוע  כדי  פעל,  לא  התיקוף  שמכשיר  כזו  בנסיעה  שנסעו 
גזל מן הציבור, כמובן שייקח זמן עד שחוק כזה ייצא לפועל, אבל 

הנושא בטיפול של חבר הכנסת".

רבים שאלו לגבי אדם 
שעולה לאוטובוס 

והמכשיר שמתקף את 
ה'רב קו' לא פועל, האם 

הנסיעה חינם או שיש 
לשלם בפעם הבאה. 

קיימתי שיחה עם 
דובר משרד התחבורה 

שהבהיר לי שחוק מחייב 
את הנהג לקחת נוסעים 

ללא תשלום, אבל כיון 
שאין חוק שפוטר את 

הנוסע מתשלום, במקרה 
כזה יש לשלם בנסיעה 

הבאה או בהזדמנות 
אחרת

"

עם הגרא"ל שטיינמן

עם הגר"מ מאזוז

עם הגרנ"ק

עם רב מלון רמדה
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תפילתי שאזכה 
להיות כמו מרן הגאון 
רבי שלום משאש 
זיע"א, שהיה מסתדר 
ואהוב על כולם, גם 
בתקופות הקשות 
שהיו פילוגים בין 
מרביצי התורה 
הספרדים למרן הרב 
עובדיה, אני זוכר 
שהוא היה מקובל 
ואהוב אצל כולם 
וכולם הבינו שהוא 
מכבד את כולם וזה 
חלום חיי

"
עד כמה החשש גדול לפסוק ולהכריע בשאלות בהלכה?

"יש חשש עצום הן מפאת חומרת הדבר שגם אסור להתיר דבר 
אנו מתוודים  דבר המותר, שעל שניהם  לאסור  אסור  וגם  האסור 
ביום כיפור בשווה, והפחד היותר גדול שאם יש כמה מילים שאינם 
ברורות והמאזין הן בשיעור המתקיים היכן שהוא בארץ או ברדיו 
לא הבין מספיק בדיוק את ההלכה, לא רק שהוא נכשל באותו דבר 
אלא גם פעמים שהוא מעביר הלאה שכך אמר רב פלוני והתקלה 

מרובה לאין ערוך".

מה תפקידו של רב בישראל?
בשבוע,  ימים  שבעה  ביממה,  שעות   24 הציבור  את  "לשרת 
מהשינה  אותך  שמקפיץ  בלילה  ב-2:00  טלפון  להיות  יכול  וזה 
יש  ופעמים רבות  נפש  נראית בגדר פיקוח  והשאלה לפעמים לא 
נוראית שאף שאין לרב שום כלים כיצד  איש או אישה במצוקה 
להתמודד עם אותה בעיה אבל הוא צריך להאריך עם אותו אדם 
בטלפון רק כדי להסיח דעתו ולנסות להוציאו ממצוקתו, ופעמים 
יש שאלות שברור שרק גדולי הדור יכולים לדון בהם ואדם פשוט 

שאינו יודע זאת הוא פונה לרב וברור לו שהרב יודע הכל".

לכם  הציעו  האם  איש'?  מפני  תגורו  'לא  לקיים  לכם  יצא 
שוחד?

"לצערי יותר מידי פעמים אני מקבל הטרדות ואיומים לכל מיני 
מטרות למיניהן, אבל דבר אחד מול עיני, מסע חייו של מרן הרב 
עובדיה שעבר תלאות לא פשוטות והלך עם האמת שלו בכל מחיר 

ובסוף 'ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים אתו' )משלי(.
מיני חברות שרוצות  כל  אלי  מגיעים  לא פעם   – "לגבי שוחד 
ולא  הדבר  ומדגימים  ביתי  עד  מגיעים  והם  מסוים  מוצר  לשווק 
פעם נאמר לי בפה מלא על ידי אדם חיצוני שנשלח מאיתם - אם 
וב"ה  מכובדת,  פרנסה  לך  להיות  תוכל  פעולה  בשיתוף  נעבוד 
בס"ד בזכות הרבים שאני לא מתפתה אחריהם ואדרבה היו פעמים 

שיצאתי גם נגד מאן דהוא".

נכון לומר שדרך הרב עובדיה הייתה "כוחא דהיתרא עדיף"?
הנהנה  'גדול  המימרא  על  הראשונים  אחד  דברי  "ידועים 
בלימודו  לעמל  התנא  שכוונת  שמים'  מירא  יותר  כפיו  מיגיע 
וממילא  ומה אסור,  יודע מה מותר  כך  ידי  בלימוד ההלכה שעל 
היום  דברים  מאותם  נהנה  ולא  איסור  בהם  שנהג  דברים  הרבה 
יותר מירא שמים  יכול ליהנות, והוא  ויגע בלימודו  לאחר שלמד 
שאינו לומד וכל דבר מחמת פחד מהעבירה זה אסור וזה אסור... 
והדברים ברורים שמרן הגרע"י שכל התורה הייתה פרוסה לפניו 
וראה כמה דברים שקודמיו אסרו אבל במכלול כל דברי הפוסקים 

ראה שהדבר מותר. 
אסר  דברים  הרבה  דבר,  כל  מתיר  שהיה  לומר  חלילה  "אבל 
והחמיר בהם יותר מכולם, זאת ועוד כוחא דהתירא עדיף שלאסור 
זה לא בעיה, מה יקרה אם השואל לא יהנה מהדבר, אבל להתיר זה 
כובד משקל וזה העוצמה להגיע לחקר האמת ולא להיות בבחינת 
הפוסקים שהקיפו  גדולי  כל  אגב  ובדרך  אסרתי,  התרת  את אשר 
בכל מכמני התורה כגון הגר"מ פיינשטיין והגרש"ז אוירבך ועוד 
וראו  יותר בהיקף התורה  כיון שידעו  גדולים מאוד,  היו מתירים 

בדיוק שיש דברים שאסרו אותם לפעמים מספק וחסרון ידיעה".

ציבור, למשל,  בענייני  גם  מן הסתם אנשי הקהילה שואלים 
הפגנות הגיוס...

"בנושא הגיוס לענ"ד צריך לדעת שאסור לשום בן תורה לזלזל 
שלו  שרבותיו  כפי  שלא  עושה  השני  שהצד  מה  את  לבזות  או 
עושים, שהרי כל אחד יש לו את רבו והיום אתה מזלזל במה שרב 
אחר הורה ומחר יזלזלו גם בזה שרבך הורה ובסוף לאיפה נגיע? 
מזלזלת  ולפעמים  ביקורת  שומעים  הקטנים  שבנינו  מהנזק  חוץ 
על תלמידי חכמים ומחר גם הם מתנהגים כך גם על הרב שאתה 
מעריץ, כי להם יראה אחרת, ואם כל אחד יכול להביע דעתו זה 

הרס וחורבן של כל ההנהגה והמסורת.
"זאת ועוד בנימה אישית אני ודאי שלא משתייך לשום צד זה 
או אחר ומכבד את כולם, אבל אני מאוד מרוצה מהמצב הזה שיש 
רבנים שמורים להפגין וכדומה כיון שזה נותן רמזור אדום, ברור 
לכל אנשי הצבא והממסד וכך הם חושבים עוד יותר ממה שהיו 
חושבים לפני כן, ובשורה התחתונה רק הציבור מרוויח מכך, ושוב 
אני מדגיש כל אחד צריך לילך לפי רבותיו אבל אם יש רב שמורה 
מהלך זה או אחר הכל קודש, שהרי בציווי של ועשית ככל אשר 
יורוך נאמר אפילו יאמרו לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא 
בהספדו  שך  הרב  שמרן  שמעתי  אגב  ודרך  מהם,  תקבל  שמאל 
בהלוויית האדמו"ר מסאטמטר זי"ע אמר שהתנגדות של הנטורי 

קרתא, הועילה מאוד לכלל הציבור מול השלטונות".

זיכוי הרבים
'אוטו  מנכ"ל  הוא  חותה  הגר"ב  של  הקרובים  מתלמידיו  אחד 

סנטר' ר' מור אלישע, שמספר לנו: "הרב שגדל על תורת מרן הרב 
עובדיה הינו מודל לחיקוי לתדמית ולהגדרה של רב בעולמנו. איך 
ומה צריך לעשות רב בכדי לזכות בתואר רב או מה אמור לעשות 

רב בימינו בכלל. ובשתי מילים: מזכה הרבים.
"רבי בנימין מרבה להסתובב מידי שבוע בשיעורים קבועים בכל 
הארץ בענייני הלכה שבת חגים ועוד. הוא חיבר ספרי הלכה ושבת 
בהם כ-6,000 הלכות - המתאימים לכל הדעות שהופצו בתחילה 
לבתי כנסת ולבתי מדרש לזיכוי הרבים בכדי ללמוד וללמד כמה 

שיותר יהודים בכל הארץ.
יומיות  להלכות  בוקר  בכל  ברדיו  מאזינים  אלפי  יש  "לרב 
ביום  השבועית  לתכנית  וכמובן  השחר.  עלות  עם  המשודרות 
חמישי בה מאזינים עולים לשידור לשאול שאלות הלכתיות ולקבל 

תשובות המקיפות את כל הדעות".

גם בזירת האינטרנט השיעורים מופצים?
אלפי  לעשרות  יומי  הלכה  סרטון  מועבר  יום  יום  "בוודאי, 
הלכה  של  דקות  שתי  באורך  קצר  סרטון  העולם.  בכל  יהודים 
הדעות.  לכל  תמציתית  ובצורה  אקטואליים  בנושאים  וחידושים 
של  והקלטות  סרטונים  למאות  מתווסף  זה  כל  למעשה.  הלכה 

שיעורי הרב הקיימים ברשתות החברתיות".

מה המוטו של הרב?
"המוטו של הרב שכל אחד יכול להיות רב, כל אחד יכול לתת 
שיעור תורה כל אחד יכול ללמד. החכמה היא לזכות כמה שיותר 
יהודים בלימוד התורה שלנו וזה מה שעושה הרב בנימין חותה. 

זיכוי הרבים בכל הארץ וגם בעולם".

איך התחיל הקשר שלך עם הרב?
"אני אישית נקשרתי לרב לפני כעשר שנים בהיותו מחפש רכב 
רכבים  המשווקת  בחברה  עובד  ואני  לשיעורים  להתנייד  בכדי 
זול שיחזיק את הנסיעות הרבות  משומשים, וכל בקשתו זה רכב 
להפצת תורתנו. כל השאר לא עניין אותו. איש פשוט, עניו, ורחוק 

מאור הזרקורים".
חותה  הגר"ב  שערך  כשרות  לסיור  הצטרפתי  הראיון,  לסיום 
במלון רמדה בירושלים, בו מקימים בימים אלו מטבח תעשייתי 

טכנולוגי חדש. 
רב המלון מזה 31 שנה, הרב ישי סקאט, לוקח את הגר"ב חותה 
בצורה  נעשית  הבניה  החדש,  המטבח  מוקם  שבו  הבניה  לאתר 
שתפתור בעיות הלכתיות, כמו הפרדה מוחלטת בין חלב לבשר, 
הפוסקים.  גדולי  עם  התייעצות  תוך  ועוד,  בפסח  המלון  כשרות 
ירקות  שטיפת  חדר  כבד,  לצליית  מיוחד  חדר  הוקם  זו  במסגרת 
עלים, הוזמן מקפיא ענק בגודל מאה מטר לחג הפסח, הוקם חדר 

ברירת אורז וקטניות ועוד.
הגר"ב חותה יורד לפרטים הקטנים ביותר בדיני שבת דיני יום 
טוב, הלכות פסח ומייעץ לרב סקאט לפרטי פרטים. "אני מתפעל 
מסכם  הוא  הלכה",  לפתרונות  מיליונים  משקיע  שהמלון  מכך 

בהתרגשות.

בשידור ברדיו

הדמית ספר היחוד בהלכה
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מטווח
מהשטח

גואטה  יגאל  מתראיין  בכנסת,  ש"ס  מרשימת  פרישתו  על  הודיע  מאז  לראשונה 
לעיתונות החרדית ופותח את כל הקלפים • על אויבי ש"ס מבחוץ )"אלי ישי וחבורתו, 
אנשים מתוסכלים כמו בניזרי ואמסלם"( ומבפנים )"חייזרים מקרוב באו, הצד השווה 
שדרכם להזיק ולהקליט"( • על המצב בסקרים )"בני התורה הם לא יותר מ-4-5 
מנדטים, וחלקם רועים בשדות זרים אצל אגודה"( • לא מתכוון לחזור לכנסת, אבל 
לא שולל ריצה לראשות העיר בני ברק, שוקל קריירה בתקשורת ומתמקד בינתיים 
בעסקי המשפחה • וגם: מחמיא לגבאי ולכחלון, תוקף את נתניהו והליכוד )"רק רגב 

מקבלת אחריות על המופלטות"( ושומר על קשר עם יחימוביץ'

אבי גרינצייג וארי קלמן
 צילומים: ארכיון, דוד זר
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שבועות אחדים אחרי שעזב את הכנסת, נדמה כי העומס לא הוקל 
בהרבה מעל סדר יומו של הח"כ לשעבר יגאל גואטה, שממשיך לקבל 
נימי נפשו  ועדיין מחובר בכל  פניות לעזרה ובקשות בקצב מסחרר, 

לשטח הש"סי.
צעצועים  חנויות  רשת  לעסקיו,  גם  זמן  גואטה  מפנה  אלו  בימים 
וממתקים, בין לבין שוחחנו אתו על מצבה של ש"ס, היעדים האישיים 
ומפלגות  פוליטיקאים  וגם  מהציבור  מקבל  שהוא  הפידבק  שלו, 

אחרות.

אתה כועס על ש"ס? נפגעת מהתנהלות התנועה כלפיך?
על  גדול  כאב  לי  יש  ש"ס,  על  וכעס  תרעומת  לי  אין  "חלילה, 
המפלגה ועל העומד בראשה, עקב הניסיון הנואל מבית ומחוץ להרוס 

כל חלקה טובה בתנועה.
"נתחיל מבחוץ - אלי ישי וחבורתו, אנשים מתוסכלים כמו שלמה 
בניזרי שמנסה לצייר כאילו הוא ש"ס ומזיל עליה דמעות תנין, אבל 
הוא לא באמת ש"ס, הרי אם לא היינו מקרבים חילונים ועוברי עבירה 
הוא עצמו היה נשאר חילוני... כל מטרתם ומגמתם לחסל את התנועה 
יכופר  ולא  יסולח  אגו, לא  ומסיבות של  על בסיס אישי, אינטרסנטי 
להם לדורי דורות, הקולר תלוי בצווארם שהם הרסו את תנועת ש"ס 
ואשתו,  בעל  בין  בתים,  בתוך  אחים,  בין  ושנאה  למחלוקות  וגרמו 
בתוך תלמודי תורה, חצו את היהדות הספרדית ופילגו אותה, והכל 
סיפורי  השלמה.  ישראל  ארץ  על  אידיאולוגיה  של  שקרים  בסיפורי 
בדים ושקרים. ממתי הם אנשי ארץ ישראל השלמה? לאיפה נעלמה 

מורשת מרן של 'שטחים תמורת שלום'? 
"הרי על אף הסערה הגדולה שחוללו והמחלוקת העצומה שיצרו, 
שפיות  על  ששמר  הספרדי,  התורה  בעולם  לפגוע  הצליחו  לא  הם 
ושקיעות בלימוד התורה ובשמירת המסורת המפוארת, גם לשיטתם 
של אנשי מרזל הרי הם הביאו את רוב הקולות למפלגה שלהם ולא 
שלא  עליו  תרעומת  אפילו  להם  שיש  ושמעתי  וחבורתו,  ישי  אלי 
הביא את הסחורה, אם לא היו קונים את הבלוף שלו שיש לו תמיכה 
האמינו  הם  אבל  החסימה,  אחוז  את  עוברים  היו  הם  אולי  מטורפת 
לאמירות שלו. ויש בחוץ עוד מתוסכל אחד בשם חיים אמסלם, ששוב 

לקח את עשרת המנדטים שלו ועבר מי יודע לאיזה בית..."

אלה הגורמים מבחוץ, ומי הגורמים מבפנים שרמזת עליהם? 
לא  שמעולם  אנשים  באו,  מקרוב  חייזרים  מבפנים,  גורמים  "יש 
לא  לתנועה,  סייעו  לא  ראינו אותם במערכות בחירות של ש"ס, הם 
תרמו לה כלום בשום עזרה, לא במטה, לא בקלפי, לא ברחובות ולא 
למטרות  ש"ס  תנועת  על  השתלטות  היא  מגמתם  וכל  מקום,  בשום 
האישית  למטרתם  אלא  התורה  בני  למען  ולא  התורה  למען  שאינן 

בלבד. 
"הצד השווה שבהם שדרכם להזיק )בבא קמא דף ו' עמוד ב'( והצד 
הקלטות,  של  נרחבת  תעשיה  מעסיקים  ששניהם  בהם  ששווה  השני 
חברות  אפילו  מבייש  שלא  הקלטות  תאגיד  ביחד  להקים  ויכולים 
גדולות בתחום. דרכם להכות את רעיהם ואחיהם בסתר ללא מורא, 
על אף הפסוק המפורש 'ארור מכה רעהו בסתר'. אוי להם מיום הדין, 
אוי להם מיום התוכחה. הציבור הספרדי לא ימחל להם עד סוף ימיו".

מה אתה חושב על מצבה הנוכחי של ש"ס? הסקרים לא מחמיאים 
לה, בלשון המעטה, ובחלקם היא לא עוברת את אחוז החסימה...

"אין ספק שש"ס נמצאת כרגע בתקופה של ליקוי מאורות, בעז"ה 
הרוחנית  וההנהגה  ש"ס  של  הפוליטית  שהצמרת  מאמין  אני  יתברך 
של התנועה יתעשתו במהרה ויעשו ישיבת חירום, כי עת צרה ליעקב, 
ויחזרו למסלול השפוי של בני עדות המזרח, כמורשתו של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל. אני מקווה שש"ס תפרוש שוב כנפיה על הציבור המסורתי, 

על מנת לאחד ולקרב את יהדות העם ולהחזיר עטרה ליושנה באמת.
"אין ספק שיש ציבור גדול שמשווע למסורת, וצריך לאסוף ולחבר 
ולקרב אותו שירגיש כמו בעבר שש"ס היא בית עבורו. להחזיר לו את 
הביטחון וההרגשה החמימה והאוהבת שקיבל תמיד בש"ס, ללא כל 
סתירה לכך שש"ס צריכה לדאוג לבני התורה הספרדים ולהמשיך את 
מפעלו האדיר של מרן, הרי כידוע לכולנו כל אותם בני התורה, ברובם 
הם בניהם של אותם מסורתיים שש"ס קירבה לפני 30 שנה וכל עולם 

התורה הספרדי גדל מכך.
יותר  לנו  אין  הזה  הציבור  שבלי  היא  האמת  לסקרים,  "בנוגע 
מארבעה חמישה מנדטים של בני תורה וגם הם קצת מפוצלים, חלק 
זרים  בשדות  רועים  עדיין  לדאבוננו  וחלק  מחלוקות  בגלל  יתפזרו 
והולכים לאגודה אצל אחינו האשכנזים, אבל אל תשכחו דבר אחד 
שרק ספרדי באמת דואג לספרדי. אל תשכחו את הימים שהיינו עניים 
בפתח, דופקים על דלתם של ראשי אגודת ישראל שיזרקו לנו כמה 
עצמות של שיריים. אחינו הספרדים אל תשכחו זאת, תתעשתו מהר".

חיידק מזרחי
הפנוי  זמנו  רוב  את  גואטה  משקיע  כאמור,  האחרונים,  בשבועות 

ומרצו בקידום עסקיו הפרטיים, אליהם חזר לאחר היעדרות ארוכה.
"חזרתי לעסקים ואני נהנה מכל רגע. יש לנו 3 חנויות של צעצועים 
וממתקים, שתי חנויות שמוכרות מגוון אדיר של מוצרים בשקל אחד, 
והוספנו בזאר גדול של מוצרים ב5 ו10 שקלים. המבחר עצום ומתאים 
במיוחד למשפחות חרדיות שאין להן כסף מיותר לבזבז סתם", מספר 

הח"כ לשעבר תוך שהוא מכין מארזי סביבונים לחנוכה.

איך העסק התנהל בתקופה שהיית בכנסת?
"הבן שלי החליף אותי כשהייתי בכנסת ואני חייב לו תודה, ועכשיו 

אנחנו מרחיבים ורוצים לפתוח עוד סניפים בשנה הקרובה".

"

"

אין ספק שש"ס 
נמצאת כרגע 
בתקופה של 
ליקוי מאורות, 
בעז"ה יתברך אני 
מאמין שהצמרת 
הפוליטית 
וההנהגה הרוחנית 
של התנועה 
יתעשתו במהרה 
ויעשו ישיבת 
חירום, כי עת צרה 
ליעקב
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והחיידק הפוליטי נטש אותך כבר?
"זה לא חיידק פוליטי, זה חיידק שהציבור המזרחי שבמשך שנים 
נרמס - חייבים להרים את קרנו וגאוותו. הכנסת היא לא מטרה אלא 
אמצעי, ואני אמשיך בכל האמצעים העומדים לרשותי להילחם עבור 

הציבור המזרחי בכלל ועבור בני התורה הספרדיים בפרט.
ואברך,  פונה  לכל  שעות   24 פתוח  להיות  ממשיך  שלי  "הטלפון 
אנשים  של  לבקשות  לענות  וממשיך  ביום  פניות  עשרות  מקבל  ואני 
 20 כבר  אני  ונשארה שם,  בדמי  הייתה  לציבור  ולטפל בהם. העזרה 
לי שלא  שנה בפעילות ציבורית ואשאר בזה עוד שנים רבות, האמן 

צריך להיות ח"כ בשביל לעזור לציבור".

בכל זאת, אם תהיה הצעה כזו, תרצה לחזור לכנסת במסגרת ש"ס?
"זה לא עומד מבחינתי על הפרק ולא משאת חיי".

ולחזור במשבצת של ניהול מוניציפאלי וכדומה, תפקיד בכיר אחר 
במפלגה?

מי  לכל  קשבת  ולאוזן  ולאחיסמך  לעזר  להיות  תמיד  מוכן  "אני 
שפונה אלי, אבל לא בתפקיד או באופן רשמי".

קיבלת פניות ממפלגות אחרות?
"היו שיחות כאלה, אבל אין דרכי לחשוף ברבים שיחות אישיות".

גאה באבי גבאי
למי  ספציפי  באופן  מתייחסים  אחרות,  מפלגות  על  כשמדברים 
יו"ר  לרשימתו,  גואטה  את  לצרף  מעוניין  הוא  כי  אחת  לא  שפורסם 

המחנה הציוני והכוכב העולה של השמאל הישראלי, אבי גבאי.

להיות  שכח  באמת  שהשמאל  גבאי  של  האמירה  על  דעתך  מה 
יהודי?

בעקבות  שהתעוררה  הגדולה  המהומה  מה  על  מבין  לא  "אני 
הדברים שלו, הרי השמאל עצמו בשנים האחרונות טען שהוא הזניח 
מייצג  הזה  הציבור  הדברים  ומטבע  הפריפריה  ואת  השדה  ערי  את 
מתנתק  אתה  כזה  מציבור  מתנתק  כשאתה  וכנראה  המסורתיות,  את 
מהמסורת שלו, זה לא שהם חלילה לא יהודים וזה לא מה שהוא אמר, 
הם שכחו מה זה אומר להיות יהודים ולהתחבר למסורת שלהם. אבל 

כולם יהודים אהובים".

בכלל, מה דעתך על הקריצה למזרחיים של גבאי? בראיון חג ל'קו 
עיתונות' הוא הצהיר רשמית שהוא פונה גם למצביעי ש"ס שיבואו 

להצביע עבורו...
והפריפריה,  יתחבר לציבור המזרחי  "הגיע הזמן שהמחנה הציוני 
ואני בהחלט חושב שיש הרבה אנשים במחנה הציוני שהם מסורתיים 
יותר ממה שיש בליכוד. תחשוב לרגע אם היינו מציירים פרופיל של 
היו בטוחים שמי  כולם  נתניהו למשל,  פרופיל של  בוז'י הרצוג מול 
לימין  הקרוב  הוא  וכשרות,  מסורת  ושומר  ראשי  רב  של  נכד  שהוא 
בכל  ורמשים  שקצים  שאוכל  נתניהו  ולהיפך  חברתי  ויותר  ולדתיים 

מפלגה אפשרית. 
למסורת  ומחובר  בישיבה  למד  שגם  כבל  איתן  לדוגמה  "או 
גאים שאוכלים  וליהדות, לעומת חברי כנסת בליכוד שהם חילוניים 
רק הקולות של  זה  הליכוד באמת  וטריפות. מה שמעניין את  נבלות 
המזרחיים בקלפי ולאכול אצלם מופלטות בפסח, אבל כשצריך למנות 

כץ,  אלקין,  כמו  שמות  ויש  מתאימים  לא  וביטן  אמסלם  אז  שרים 
ורק  יווני...  חצי  שהוא  ואקוניס  כץ  פעם  ושוב  לוין  ארדן,  שטייניץ, 
מירי רגב מקבלת את האחריות למסיבות של המופלטות. אז תגידו לי 

עכשיו מי אליטיסט אשכנזי? 
"אני גאה באבי גבאי שבא לתוך מפלגה שלכאורה הייתה אמורה 
על  גדול  בקול  מדבר  הוא  שם  וגם  מהמסורתיות,  ההיפך  להיות 
גם  אגב,  ודרך  שלו.  הבוחרים  בעיני  להתייפייף  מנסה  ולא  המסורת 
רואים  שאנחנו  הסיבה  וזו  שמאלנים.  כאלה  לא  הם  המדיני  בנושא 
ולמחנה  ולתנועה  לקדימה  לבני, שעברה מהליכוד  ציפי  כמו  אנשים 
הציוני כי ההבדלים באמת לא מהותיים, רק כל מפלגה נוח לה להקצין 

את הדברים על מנת להצדיק את קיומה. 
מסכימים,  כולם  מהנושאים  אחוז  שב90  היא  בפוליטיקה  "האמת 
הזמן  הגיע  מחלוקת.  יש  שעליהם  אחוז  ב10  להתעסק  נוח  אבל 
שיתחילו לדבר על הדברים האמיתיים שכולם תמימי דעים לגביהם, 
הצעירים  הזוגות  העוני,  קו  של  האמתית  והבעיה  העניים  מיליוני 
והקצבאות  הנכים  הסיעוד,  וקצבת  הזקנים  הקשה,  הדיור  ומצוקת 
ושאר הבעיות הקיומיות. אם תתעסקו באמת בדברים שכולם מסכימים 
עליהם, נסתדר גם בנושאים שחלוקים עליהם, אבל מכיוון שכל היום 
נשארות   - ויכוח  עליהם  שיש  בודדים  אחוזים  באותם  מתעסקים 

הבעיות האמיתיות פתוחות ורובו של העם סובל מכך. 
שנים  עשרות  במשך  מוציאים  המדיני,  הנושא  את  לדוגמה  "קח 
ולא  רציני  פרטנר  שום  כשאין  המדיני  הנושא  על  מטורפות  אנרגיות 
התקדמנו לשום מקום, אם היו משקיעים עשרה אחוז מזה בנושאים 
כבר  היו  הצעירים  הזוגות  ולכל  פה  עניים  יותר  היו  לא   - חברתיים 

דירות".

"

"

אני מוכן 
תמיד 

להיות לעזר 
ולאחיסמך 

ולאוזן 
קשבת לכל 
מי שפונה 

אלי, אבל לא 
בתפקיד או 
באופן רשמי
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אפרופו משבר הדיור, אתה חושב שכחלון מציג בשורה?
"אני חושב שהוא משתדל מאוד ועושה רבות לפתור את מצוקת 
הדיור וצר לי מאוד שבגלל סוגיות של קרדיט, ראש הממשלה מצר 
את צעדיו על גבם של אותם זוגות צעירים שזקוקים כל כך ומגיע 

להם בית משלהם".

'דגל'  בין  התורה  ביהדות  הפנימיים  הסכסוכים  על  דעתך  ומה 
ל'אגודה'?

)בחיוך( "שיהיה בהצלחה לשני הצדדים..."

מספיק  מקבל  לא  שבעיניך  פוליטיקאי  לאיזה  לפרגן  תרצה 
קרדיט?

"אני חושב שאורלי לוי אבקסיס למשל היא אדם חברתי ממדרגה 
ראשונה, בחורה שנונה ורהוטה שבעיות הציבור כואבות לה באמת, 

ואני חושב שעם ישראל יזכה אם היא תהיה בכנסת הבאה".

הריצה  כישלון  מאז  יחימוביץ',  שלי  עם  שלך  הקשר  איך 
המשותפת בבחירות להסתדרות?

בעבודה  פעולה  בשיתוף  זה  לפני  הרבה  עוד  התחיל  "הקשר 
חברתי  אדם  שהיא  בהחלט  חושב  אני  בכנסת...  הפרלמנטרית 
דעותיה  את  להגיד  מפחדת  שלא  כפיים  נקיית  ראשונה,  ממדרגה 
בתקופת  המרובה  העבודה  פופולארי.  ולא  הממסד  נגד  כשזה  גם 

הבחירות להסתדרות קירבה בינינו ואנחנו בקשר רציף".

בני ברק ואלעד
לפני שבועות אחדים, טען גואטה במדור 'שטח מוניציפאלי' ב'קו 
עיתונות' כי אסור לספרדים בבני ברק לשתוק על האפליה המתמשכת 
שמשאירה אותם מחוץ לרוטציה הקבועה על ראשות העיר, כאשר 

התפקיד עובר בין 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' לסירוגין.

אתה באמת חושב שש"ס צריכה להתמודד לראשות העיר בני 
ברק?

בבני  יהיו חלק מהרוטציה  "אני חושב שהגיע הזמן שהספרדים 
על  ביניהם  שנלחמים  והחסידים  שהליטאים  סיבה  שום  אין  ברק, 
ה5  כל  בחוץ,  הספרדים  את  להשאיר  בשביל  יתאחדו  קבוע,  בסיס 
ואגודה, אבל ביום  בין דגל  יש מלחמות עולם  שנים של הקדנציה 

הבחירות חס ושלום הספרדים לא יהיו ברוטציה... ברור שציבור בני 
התורה הספרדים יותר גדול מהליטאים פה בעיר, בטח ובטח אחרי 
הפיצול של אנשי עץ. ואם לא נקבל את חלקנו ברוטציה אני חושב 
הראשונה  בפעם  אם  וגם  התפקיד,  על  להתמודד  צריכים  שאנחנו 
במועצה  בימים שדגל מצביעה  ננצח.  כבר  בפעם השנייה   - נפסיד 
מגיע  כשזה  אבל  ש"ס,  זו  אגודה  לימין  שעומד  מי  אז  אגודה  נגד 
ידעו אחת  לרוטציה אז מה פתאום לתת לנו. אם נתמודד אז כולם 
הקוסם  שוליית  ולא  הנדרסת  אסקופה  לא  הם  שהספרדים  ולתמיד 

של אף אחד".

יש מצב שתרוץ בעצמך לתפקיד?
"נתת לי רעיון..."

מה דעתך על הנעשה באלעד, כמי שמתמצא היטב בפוליטיקה 
הפנימית בעיר?

"שמעתי שאנשים אומרים שברוך השם יש שקט באלעד, אז תדע 
לך שזה כתוצאה מכך שרמסו את הספרדים, ולא בגלל שהם שמחים 
מראש העיר, וספרדים כדרכם שותקים. אם זה היה הפוך וראש עיר 
אלוקים.  מהומת  כבר  הייתה  אז  לאשכנזים,  כך  עושה  היה  ספרדי 
אני חושב שהציבור הספרדי באלעד צריך להתעשת על עצמו מהר 
לפני שהוא יאבד את העיר לדורי דורות. אל תיתנו למחלוקת ביניכם 

לגמור לכם את העתיד בעיר". 

אז אולי אתה רוצה להציל את אלעד?
)צוחק( "אולי גם זה רעיון..."

בדרך לתקשורת?
להופיע  האחרון  בשבוע  גואטה  החל  בחנות,  העיסוק  מלבד 
בתקשורת הישראלית בתוכניות שונות, ולפי שמועות אף הוצעו לו 

משבצות שונות בכלי תקשורת מרכזיים בישראל.
"קיבלתי הצעות מכלי תקשורת שונים ואנחנו כרגע דנים, הדילמה 
היא שיש פה אפשרות להשפיע ולהביא את דבר העם לקדמת הבמה, 
להציף  אלה.  בימים  בתקשורת  שחסר  ביטוי  שבשדות  לעם  לתת 

בעיות חברתיות ולנסות לפתור אותן ולא רק לפטפט עליהן".

ואיך הפידבק הציבורי, הן לעצם הפרישה מהכנסת והן להופעות 

בתקשורת?
"כל מה שהשם עושה לטובה, אני עצמי בהלם מהחיבוק המטורף 
והתמיכה שאני מקבל מכל שכבות העם, ואני אינני מדבר על תמיכה 
מסוג של אנשים שהם שונאי הדת, ולא באמת תומכים בי אלא באו 
מציבור  מאוד  גדול  חיבוק  מקבל  אני  להם  מעבר  ש"ס,  את  לנגח 
הבלתי  התמיכה  זה  אלו  בימים  אותי  חיזק  שהכי  והדבר  מסורתי, 
מסויגת מהציבור החרדי, בני תורה ובחורי ישיבות שמתקשרים ללא 

הרף לחזק ומבקשים שאשאר בעשייה ציבורית".

אתה  שאוטוטו  משוכנע  הספרדי  שהציבור  תחושה  יש  ברחוב 
חוזר ואי אפשר לוותר עליך כנכס אלקטוראלי עם אהדה חריגה...

"בהחלט אני מקבל אינספור טלפונים בסגנון כזה, וזו ההזדמנות 
והדבר  ההולמת  התמורה  זה  הרחבה,  התמיכה  על  לכולם  להודות 
שמשמח יותר מכל כשאתה רואה שאנשים יודעים להכיר ולהוקיר 

את הפעילות והמסירות למען הכלל".

אבל במשפחה מרוצים מן הסתם...
אלו  מהכנסת  שלי  הפרישה  מכל  הגדולים  שהנהנים  ספק  "אין 
בני משפחתי האהובה והמקסימה, ובראשם נוות ביתי אשתי היקרה 
שתומכת בי לאורך ולרוחב במשך כל 30 שנות נישואינו, וזה המקום 
צעד  כל  על  בה  שתומכים  המקסימים  ילדיי  גם  וכך  לה,  להודות 

ושעל".

מילה אחרונה לקוראי 'קו עיתונות'?
"העיתון שמלווה את הציבור החרדי כבר עשורים רבים ואני מאחל 
החושך,  על  יגבר  שהאור  שמח,  אורים  חג  להם  שיהיה  לקוראים 

ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה ולהחזיר עטרה ליושנה.
"יהי רצון שהציבור הספרדי באמת יתעשת ויסלק מעליו את כל 
המחלוקות ומעשי השטן שפוקדים אותנו בתקופה האחרונה. שכולם 
יתעלו על עצמם ובעיקר הרבנים שיש להם אחריות רבה על הציבור 
הספרדי, להביא שלום בין איש לרעהו למען הציבור הספרדי ולמען 
על  דמעה  ומזיל  בשמים  יושב  שהוא  ספק  לי  שאין  מרן,  של  זכרו 
ובתחנונים  אני פונה בבקשה  והצרה שפקדה אותנו.  כל המחלוקת 
להנהגה הרוחנית של יהדות ספרד והי רצון שיגבר האור על החושך 

ובימינו תיוושע יהודה ועם ישראל ישכון לנצח".

"
"

"קיבלתי הצעות מכלי תקשורת שונים 
ואנחנו כרגע דנים, הדילמה היא שיש 
פה אפשרות להשפיע ולהביא את דבר 
העם לקדמת הבמה, לתת לעם שבשדות 
ביטוי שחסר בתקשורת בימים אלה.



מהיום, כל שירותי הממשלה בלחיצה אחת.

העברת בעלות רכב
חידוש רשיונות רכב ונהיגה

סיום ליווי נהג חדש

שינוי כתובת
מתן שם לנולד

רישום למעונות יום תחבורהמשפחה

שקעתם בתור?

מהיום לא צריך לבזבז זמן בסידורים, תורים, ולשכות ממשלתיות. 
כל שירותי הממשלה בלחיצת כפתור. נכנסים לאתר 'גוב', מבצעים את הפעולה וחוסכים זמן.

gov.il מהיום גוב, עוד יותר טוב
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בני ברק

לטבריהטבריה



31  ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

יממה לאחר שנבחר לרבנות העיר 
נשיא  מרן  של  בתמיכתו  טבריה, 
המועצת הגר"ש כהן, שוחח הגאון 
'כל  עם  בוחבוט  צבי  משה  רבי 
ישראל'  על הבחירה להתמודד 
התקווה  הצפונית,  בעיר  דווקא 
"כמו  כשרות  מערכת  להקים 
שנשיא  הסיבה  החרדית",  העדה 
ועודד  כמועמד  בו  בחר  המועצת 
והקשר  הדרך  כל  לאורך  אותו 
וגם:    המכהנים  העיר  רבני  עם 
מתקפה חריפה על הגורמים שפנו 
לבג"ץ: "אומרים בעזרת ה' כשהם 
ניגשים להגיש בג"ץ... הם הולכים 
לערכאות, איפה נשמע דבר כזה? 

הם כורתים שורש וענף!"

אבי רבינא

מבני ברק
לטבריה
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יועצי  ללא  של",  "אח  או  של"  "בן  להיות  בלי 
ובלי  חוצות  שלטי  בלי  משומנים,  תקשורת 
בוחבוט  צבי  משה  רבי  הגאון  הצליח  קמפיין, 
בני  בפאתי  מהאנונימיות  הדרך  כל  את  לעשות 
ברק אל כס הרב הראשי של טבריה. רבים זוקפים את בחירתו 
של הרב בוחבוט לזכותם, אך ההצלחה נזקפת בעיקרה לזכותו 
כהן,  שלום  רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן  של 
שהביע את רצונו כי הרב משה בוחבוט יהיה מועמדה של ש"ס 

ומועצת חכמי התורה לתפקיד.
טבריה,  העיר  לרבנות  הבחירות  נערכו  השבוע  שני  ביום 
לאחר שורת עתירות לבג"ץ שנדחו על הסף, הבחירות נערכו 
העיר.  לרב  נבחר  בוחבוט  צבי  משה  רבי  והגאון  במועדן 
הבחירות נערכו במלון עדן בעיר, לשם הגיעו כל 16 חברי הגוף 
הבוחר והצביעו מי יהיה רב העיר. הרב בוחבוט נבחר ברוב של 
10 קולות מתוך 16, לעומת המועמד היחיד שנחשב רלוונטי 

מלבדו - הרב יצחק יוסף שלוש, שקיבל 6 קולות. 
דבריו  את  בוחבוט  הרב  פותח  כפולה",  שמחה  הייתה  "זו 
לא  מערכה  אחרי  הזה  ליום  "הגעתי  ישראל'.  ל'כל  בראיון 
סיבה  סיבות.  מכמה  פשוטה  הייתה  לא  המערכה  פשוטה, 
ראשונה כי היו אחרים שרצו להתמודד, הייתה להם את היכולת 
להתמודד כי הם מקומיים או כיוצא בזה, לעומתי שאני נחשב 
האישי  העניין  היא  השנייה  הסיבה  לעיר.  מחוץ  שבא  לאדם 

הבריאותי שלי, שצלחתי אותו בחסדי ה' יתברך". 
מה הביא את הרב להתמודד לתפקיד רב עיר ולמה דווקא 

בעיר טבריה?
"אני 25 שנה מרביץ תורה ברבים, מרכז פעילותי בעיר בני 
ברק, יש לי פעילות ענפה - כולל של דיינות, כולל של רבנות, 
אני מורה הוראה בבית דין לממונות. הרגשתי צורך להשפיע 
במעגלים הרבה יותר רחבים, הרגשתי שיש לי את הכוחות, את 

היכולת ואת האפשרות להשפיע במקומות אחרים.  
מקום  חיפשתי  השונות  הערים  את  לבחון  "כשהתחלתי 
שיהיה לי קשר גם עם ציבור כללי שאוכל להשפיע עליו, ולצד 
זה בית המדרש שלי שאני אוכל תמיד להישאר בתוכו. העיר 
בה  יש  אחד  מצד   - טבריה  הייתה  זאת  לי  שבלטה  היחידה 
להשפיע  שאפשר  חילוני  וגם  מסורתי  דתי,  רחב  כללי  ציבור 
עליו ולקרב אותו, ומצד שני יש את ציבור בני התורה ואת בתי 

המדרש שאני מרגיש באופן טבעי חיבור אליו".
"התייעצתי עם חבריי הרבנים והם אמרו לי: 'טבריה יכולה 
להתאים לך'. אז התחלתי לפעול שם. הלכתי בתחילה במטרה 
לא להיבחר כרב העיר, כי לא ידעתי כלל אם יאהבו אותי, ומי 
אמר שאני יאהב את המקום. באתי לטבריה והיה מיד חיבור 
את  הרגשתי  טהור,  לטהור  המחובר  וכל  הזאת  העיר  לאנשי 
והערכה.  באהבה  לי  השיבו  והם  אליהם,  החום  ואת  האהבה 
אמרתי שאני מועמד לרב עיר רק לפני שנה וחצי, בעוד שקודם 

לכן באתי רק לדבר שם בפני תושבי המקום".
טבריה  העיר  ובפרט  מורכב,  דבר  זה  עיר  רב  תפקיד 
המורכבת מפסיפס רחב של מגזרים וקהילות, מה המשימה 

הראשונה שלכם?
את  להשקיט  כל  קודם  היא  שלנו  הראשונה  "המשימה 
נחשב  שאני  כיוון  בעיר  רוחות  סערת  של  מצב  יש  הלהבות. 
מתאימים  שאינם  בצבעים  אותי  וציירו  ברק  מבני  שבא  רב 
לי. סיימתי עכשיו שיחה עם אחד הרבנים, סיכמנו בשיחה כי 
בשבת הראשונה הקרובה לאחר בחירתי, צריך שהרבנים ידברו 
בעיר על אחדות ושלום. אני מתכונן לדבר עם כל הרבנים העיר 
שידברו שלום איש ברעהו. בסופו של דבר אנחנו נחיה בעיר 

ורוצים שכולם ירגישו שאנחנו באנו לחבר ולאחד".
האם הרב הולך להתגורר בטבריה?

דירה  אנחנו מחפשים  זה  לגור שם. בשלב  הולכים  "אנחנו 
זאת  בעיר  גר  שלא  רב  בעיר.  יגור  שרב  הכרחי  זה  בטבריה, 
אומרת שאין לו אמון במקום שהוא מכהן כרב. אם אתה לא 
נמצא בעיר איך אתה יודע מה קורה בעיר? המפגשים עם בני 
אדם בשבתות וביום יום נצרכים מאוד. אני חושב לבוא לגור 

מיידית בטבריה".
כהונת רב היא לא רק פוליטית, איך הרב נערך לנהל את 

מערכת הכשרות הסבוכה?
אסור  נבחר  שרב  אחרי  פוליטיות,  הן  שהבחירות  "למרות 
ראוי  וכך  ישראל  במדינת  החוק  זה  פוליטית,  דעה  לחוות  לו 
שיעשה, אני לא מתכונן להיות מעורב בכל ענייני הפוליטיקה 
שהיו למרות שהפוליטיקאים הכניסו עצמם לבחירות, זה דרכן 
של בחירות שהם בנויים מגופים פוליטיים. אך מרגע הבחירה 

הגופים הפוליטיים יוצאים מהעניין ואני נכנס לתפקיד רבני. 
של  קרנה  את  לרומם  זה  הרבנית  המערכת  של  "תפקידה 
מיני  מכל  ירד  הרבנות  של  קרנה  האחרונות  בשנים  הרבנות. 
לכהן  שראויים  רבנים  ידי  על  לא  ואחרות,  כאלה  סיבות 
של  קרנה  את  מרוממת  לישראל  הראשית  הרבנות  בתפקידם. 

היהדות וזה מה שאני רוצה לעשות בטבריה".
ובראשונה  בראש   - כשרות  כמו  הביצועיים  "העניינים 
טבריה היא עיר המשופעת בבתי מלון ומסעדות, הם צריכים 
זה  בעיר  רב  תפקיד  בעיר.  רב  היה  לא  רבות  שנים  מענה. 

שמירת הכשרות. במדינת ישראל יש בשר פיגולים ויש אנשים 
שמנצלים חולשות של סוחרים ומחלישים את מערך הכשרות. 
מפוקח,  יהיה  שהכל  אנשים  למאות  מענה  לתת  תפקידנו 
כשיגיעו בני תורה ותיירים לטבריה, הרבנות תוכל לספר להם 
ולפי  רצונו  לפי  אחד  כל  איכותית  כשרות  קיימת  בטבריה  כי 

הדרגה שהוא דורש. 
"אני מצפה לעשות מערכת כשרות 'מהדרין' שתהיה מוכרת 
שבני  היא  שאיפתי  החרדית.  מהעדה  פחות  לא  הארץ  בכל 
תורה יסמכו בשקט על הכשרות שלי. רב עיר שלא יכול לאכול 

במסעדה שהוא נותן לה הכשר - שיוריד את התעודה שלו".
יוכלו  משפחתך  שבני  כשרות  לרמת  להגיע  מצפה  אתה 

לכתחילה לאכול ממנה?
להגיד  ונוכל  בעיר,  מקום  בכל  לאכול  שנוכל  מצפה  "אני 
לבני תורה: 'אתם יכולים לאכול בכל מסעדה שאתם חפצים'. 
וכל רב שירצה לעשות ביקורת או כשהרבנות הראשית תגיע 
לעיר לעשות ביקורת במסעדות ובבתי המלון - הם יוכלו להיות 
טרוניות.  הרבה  יש  שם,  בעיות  הרבה  על  שומע  אני  רגועים. 
אבל אני מגיע לעיר נקי, אני לא יודע כלום, בעיניי כולם בחזקת 

זכאים".
על  ובירכו  קשר  אתך  שיצרו  רבנים  היו  הניצחון,  אחרי 

הבחירה?
שלא  חלק  היו  שלי,  הבחירה  בעד  היו  בעיר  הרבנים  "רוב 
שלי  הבחירה  אחרי  התקשרו  אבל  דעתם  את  להביע  יכלו 
לברך, הם הציעו את השירות שלהם לעזור ולתמוך. היו רבנים 
נוכחו לדעת שאני אמון על  יינזקו ממני, הם  שחששו שאולי 
דעתם של גדולי ישראל ובאתי לבנות את העיר ולא להחריב. 
אני מושיט ידי לכולם. איתי אי אפשר יהיה להתקוטט, יחד עם 
משמר.  מכל  שלי  האמת  על  אשמור  שלא  אומר  לא  זה  זאת, 
'והאמת והשלום אהבו' - האמת לא תהיה על חשבון השלום. 

שידעו את זה ויבינו שהיום יש כיוון חדש לעיר הזאת".
נתמכת על ידי נשיא מועצת חכמי התורה לאורך כל הדרך, 

מה הקשר שלכם אתו?
הרב  מרן  התורה.  חכמי  מועצת  נשיא  הדור,  מנהיג  "הוא 
עובדיה אמר עליו שהוא פה קדוש. כל הברכות שהוא אמר לי 
נתקיימו. 'כי שפתי כהן ישמרו דעת' - ממש ככה. אני מכיר את 
חכם שלום כבר הרבה שנים, הוא שולח תלמידים רבים שלו 
ללמוד בכוללים שלי. ואף הוא היה בידידות עם אבי רבה של 
קרית שמונה שליט"א. נוצרה בינינו מערכת של ידידות ואמון, 
בירר הרבה עליי לפני שהחליט  הוא ראה את ספריי בהלכה, 
שאני המועמד שלו, זה לא היה מובן מאליו, עד שהוא באמת 
נוכח לדעת שאני האיש המתאים בעיניו לעמוד ברבנות העיר, 

רק אז הוא הוציא מכתב ונתן את תמיכתו בי. 
בירך  הוא  ברכתו.  את  לקבל  אליו  נכנסתי  הניצחון  "לאחר 
אותנו שנזכה תמיד לקדש שם שמים ואף ביקש שכל מעשנו 
האיש  הוא  שלו,  שלוחים  שאנחנו  אמרנו  שמים,  לשם  יהיו 
ששומר על פך השמן הטהור ברוח של הימים הללו, הוא האיש 
שעומד על המשמר. אנחנו עושי דברו  רואים פה שדעת תורה 
ניצחה, זהו לא ניצחון פוליטי ולא ניצחון אישי שלי, אלא דעת 

תורה ניצחה".
לאחר  הבריאותית,  האישית  ברמה  גם  ניצחון  רושם  הרב 

שבימים אלו הרב נרפא ממחלה קשה...
אומר  ואני  שיעור.  לי  נתן  זה  ה',  חסדי  בזה  רואה  "אני 
לחבריי הרבנים שצפויים להתמודד: 'באתי עם נתונים גבוהים, 
באתי בתחילת הדרך במלוא הדרי ותפארתי'. בשנים האחרונות 
למרות מחלתי שהייתה לא פשוטה - שרדתי נגד כל הסיכויים, 
בין החיים.  אותי  גדול מאוד שהקב"ה שם  נס  בזה  רואה  אני 
אמנם נפגעתי גם במראה וגם ברגל, אבל הרופאים עמדו מולי 

אחוזים בהתפעלות. אנחנו רואים פה יד ה'. 
לא  פה,  עובר  שאתה  מה  מאליו  מובן  לא  'זה  לי:  "אמרו 
חשבנו שאתה תוכל לעמוד, לא חשבנו שתתחיל ללכת', והנה 
רואים ממש איך דבר אחרי דבר יש בו את יד ה' - שרדתי מערכת 
בריאותית אישית ולאחריה מערכת פוליטית, בג"ץ אחרי בג"ץ 
אחרי בג"ץ. אתה רואה בערים אחרות איך הב"גצים תוקעים 
שלא  אפשר  והוריד,  הוריד  השופט  ופה  הבחירות  הליך  את 
לראות פה את יד ה'? אני אומר לחבריי הרבנים שמתמודדים 

בערים האחרות תתנו לה' יתברך לנהל את המערכה".
"אל תחשבו שאתם מנהלים את המערכה הזאת, אני חשבתי 
שאני מנהל את המערכה, אבל ה' יתברך מראה לכולם שגם רב 
בלי זקן וגם רב שלא יכול ללכת כל כך מהר זה ישתנה, גם הוא 
יכול להיבחר נגד כל הסיכויים ונגד כל המערכות. כוח התורה 
ראה ממני שום  לא  בחירות. אף אחד  לא מערכת   - ניצח  פה 
מודעה בעיתונות, שום דבר של יחסי ציבור. הכל נעשה בשקט 
מערכת  לנהל  שאפשר  הוכחנו  הרע,  לשון  ובלי  רע  שם  בלי 

בחירות בשקט מוחלט כאשר יש סייעתא דשמיא".
ה'  בעזרת  פועלים  שהם  שחושבים  אנשים  יש  "לפעמים 
יתברך, אני לא מאשים חלילה את חבריי הרבנים שהתמודדו, 
נגדי  אחרת  או  כזו  בצורה  שפעלו  אנשים  מיני  כל  היו  אך 
עוד  הם  נגדם?  שהקב"ה  רואים  לא  הם  וטינפו  והשמיצו 
הולכים  הם  בג"ץ?  להגיש  ניגשים  כשהם  ה'  בעזרת  אומרים 

למרות 
שהבחירות הן 
פוליטיות, אחרי 
שרב נבחר אסור 
לו לחוות דעה 
פוליטית, זה 
החוק במדינת 
ישראל וכך 
ראוי שיעשה, 
אני לא מתכונן 
להיות מעורב 
בכל ענייני 
הפוליטיקה 
שהיו למרות 
שהפוליטיקאים 
הכניסו עצמם 
לבחירות, זה 
דרכן של בחירות 
שהם בנויים 
מגופים פוליטיים. 

מ"
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לערכאות, איפה נשמע דבר כזה? הם כורתים שורש וענף! 
יש איסור חמור  "אני לא מתבייש לומר את הדברים הללו 
ללכת לערכאות, יש גבול! ריבונו של עולם על מה מדברים, 
אמרו  אנשים  בערכאות.  הם משתמשים  תורה,  בני  רבנים  על 
לי: 'תגיש בג"ץ', אמרתי להם, אני אוותר על הרבנות ואני לא 
אגיש בג"ץ גם אם יחליטו למנוע ממני את הבחירות. היו כמה 
להתייעץ  הלכתי  טבריה,  בעיר  הבחירות  את  שמנעו  פעמים 
אצל הרב שלום כהן מורי ורבי, אמרתי לו: 'מה עושים?' אמר 
לי: 'זה יבוא בעתו ובזמנו'. לא חשבתי שזה יבוא אחרי זיכוך 
גדול של ייסורים. היו לי לילות שאמרתי לרבנית שלי: 'החלום 
של טבריה נגוז. אין מצב שאצליח לגבור על זה'. היא עודדה 

אותי ואמרה לי: אנחנו נראה כאן את יד ה'".
עברת מאבק קשה מבחינה אישית וברמה הפוליטית, היו 

רגעים של ייאוש?
"תמיד היה לי ביטחון, גם אם לא הייתי נבחר לא היה חסר 
הרב  אם  שלום  לחכם  אמרתי  ברק,  בבני  פה  לעשות  מה  לי 
יחשוב ברגע מסוים להורות לי שאני אוריד את המועמדות שלי 
לטובת איזה שהוא עניין, אני אוריד את המועמדות שלי. אני 
מקבל את הגזירה, כי אני אחזור לעירי ולמקומי, יש לי ברוך ה' 
קהל אוהד ששמחו בשמחתי על הבחירה בטבריה אך הצטערו 
צער גדול על עזיבתי, הם לא ידעו על מה להתפלל - שאנצח 

או שאפסיד".
אחראי  רק  לא  ברב  שרואים  'עמך'  יש  מעורבות  בערים 

כשרות אלא גם מורה דרכם, הרב ערוך לזה?
"גם בעיר בני ברק שהיא עיר מעורבת יש משומעי לקחי לא 
בבית,  זה  את  ינקתי  הדתית.  ומהציונות  עמך  דתיים,  חרדים, 
להיות  צריך  הרב  ולחבר.  לפעול  איך  ויודעים  מכירים  אנחנו 
אנחנו  לתושבים.  אמא  כמו  להיות  צריכה  והרבנית  אבא  כמו 
צריכים לפתוח את הבית שלנו, יש לנו בית חם, אנשים צריכים 
לראות את הבית שלנו כבית שלהם. הם צריכים להיכנס ולפרוק 
את מה שיש בלבם, אמרתי שהטלפון שלי יהיה זמין לשאלות 

רבי  הגדולים  מרבותיי  שקיבלתי  מה  זה  שעות,   24 בהלכה 
חיים פנחס שיינברג ומרבניי היום בהווה. רב צריך להיות עם 
אפשרות שיגיעו אליו בכל שעה ביום גם ב-2 בלילה כמו היום, 

שדופקים לי בשעות מאוחרות".
תצא  שלא  ובתפילה  בברכה  הרב  מסיים  עמו  הריאיון  את 
תקלה תחת ידו ושיזכה לקדש שם שמים ברבים בכל הליכותיו 

ולהאהיב את היהדות ואת ההלכה על שומעי לקחו.
רב העיר הקודם היה הגאון רבי דוד פרץ זצ"ל, שנפטר אך 
לפני כארבעה חודשים. הוא כיהן כרב העיר במשך כארבעים 
שנה, אולם לפני כ-5 שנים הוא סיים את תפקידו באופן רשמי 
עם הגיעו לגיל 80, אך בפועל המשיך לעסוק בצרכי היהדות 
בעיר. מאז לא מונה איש במקומו וצרכי הדת בעיר הלכו וגברו, 
וצרכי הכשרות שם  תיירותית  היות העיר  בין השאר בעקבות 

גדולים. 
לבקשת  נעתרו  העירייה,  עם  יחד  הדת  לשירותי  המשרד 
הרבנים והודיעו על יציאה לבחירות וקבעו כי השבוע ביום שני 
ב' כסלו, ייערכו הבחירות. היו מי שניסו בעיר להביא את הרב 
שלמה דידי שיתמודד למשרת הרבנות, אך מועמדותו נפסלה 
ראש  בוחבוט,  צבי  משה  הרב  היו  בעיר  המועמדים  ברבנות. 
כולל בבני ברק, שכאמור זכה בבחירות, הרב יצחק יוסף שלוש 
- חתן רב העיר הרב פרץ זצ"ל, הרב יהודה חייק, הרב משה 

והב, והרב אליהו סעדה. 
במכתב  החלה  בוחבוט  הרב  של  התמודדותו  היסטוריית 
תמיכה של נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן, 
וכה כתב: ״הנני לגלות דעתי בשער בת רבים כי הראוי לכהן 
פאר כמרא דאתרא בעיר הקודש טבריה הוא הרה״ג משה צבי 
לאסוקי  התורה  בהרבצת  לו  רב  ידיו  אשר  שליט״א  בוחבוט 
שמעתתא אליבא דהלכתא, ושימש בהוראה תחת גדולי הדור 

והעמיד תלמידים הרבה".
השם  יראי  לכל  קדושה  בקריאה  בא  ״ואני  כי  הוסיף  עוד 
וחושבי שמו, לבא לעזרת ה׳ בגיבורים ולפעול ולסייע למען 
בחירתו אשר תחזק את גדרי הקדושה והרוחניות בעיר מתוך 

קירוב לבבות באהבה ואחווה בשלום ורעות״.
את הודעתו על המרות לרבנות הודיע רק לאחר מספר שנים 
בהם מסר מאות שיעורי תורה ושיחות לתושבי המקום. בשנה 
האחרונה ערך עשרות כנסים במהלכם  שוחח הרב עם אנשי 
ציבור וחלק נכבד מחברי הגוף הבוחר, אשר עלו באו לחזקו 
לאחר  העיר,  רב  לתפקיד  המוחלטת  תמיכתם  את  ולהביע 
המבורכת  בפעילותו  שנים  וחצי  לשלוש  קרוב  בעיר  שהוכר 
היחיד  המועמד  הוא  הרב  כי  לציין  הראוי  מן  הציבור.  בקרב 
בעיר  שהה  הרב  העיר;  ברחבי  האחרונות  בשנים  שפעל 
בשבתות רגילות, שבת הגדול ושבת שובה, ודרש בבתי הכנסת 
בפני מאות אנשים שגדשו את בתי הכנסת; ביקר בבתי אבלים, 

והשיב מענה הילכתי לכל שואל.
תושבים בטבריה מספרים ל'כל ישראל' כי במהלך פעילותו 
זכה הרב להערכה רבה מהציבור לגווניו השונים וכן מנציגיו 
התורנית  גדלותו  המאירות,  ופניו  הלבבית  אישיותו  עקב 
הידועה לכל, וספריו בהלכה. ומעל לכול זכה הוא לתמיכה חד 

משמעית מנשיא מועצת חכמי התורה הגאון הרב שלום כהן.

היו כל מיני 
אנשים שפעלו 

בצורה כזו או 
אחרת נגדי 

והשמיצו וטינפו 
הם לא רואים 

שהקב"ה נגדם? 
הם עוד אומרים 

בעזרת ה' 
כשהם ניגשים 
להגיש בג"ץ? 

הם הולכים 
לערכאות, איפה 
נשמע דבר כזה? 

הם כורתים 
שורש וענף

"
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האזרח מספר
בשנים האחרונות גוברת מעורבותו 
של יאיר נתניהו, בנו הגדול של ראש 
בחקירות  בפוליטיקה,  הממשלה, 
ההסברה  מערכת  ובהנגשת  אביו 
 בניו-מדיה  הממשלה  ראש  של 
עמדותיו  מה  נתניהו,  יאיר  הוא  מי 
שירותו  את  ביצע  כיצד  הפוליטיות, 
מצה"ל  הביא  חברים  ואלו  הצבאי 
למערכת הפוליטית?  וגם: הקשר 
לטייקון ג'יימס פאקר, סערת הידידה 
הנורבגית, קריקטורת שרשרת המזון 

והאבטחה האישית

ארי קלמן
צילום: עמוס בן גרשום, 

קובי גדעון ואבי אוחיון, לע"מ

2
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בנו הבכור של  )למי שלא מכיר,  נתניהו  איר 
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה( 
הוא  בכותרות,  ושוב  שוב  לאחרונה  מככב 
ראש  לאביו  הקרובים  האנשים  לאחד  נחשב 
גם  להצטרף  שצפוי  כמי  ומסומן  הממשלה 
ואף  הישראלית  לפוליטיקה  אחד  יום  הוא 

להתמודד לכנסת. אז מי אתה יאיר נתניהו?
בני  שמות  על  עבר  בממשלות  כנסת  חברי  או  שרי  נשאל  אם 
משפחתם של ראש הממשלות הקודמים, ספק אם ידעו לענות, אבל 
אין מי שלא מכיר, הוא עורר בשנה האחרונה לא  נתניהו  יאיר  את 

מעט סערות ואף סוקר במהדורות החדשות בארץ ובעולם.
יאיר נתניהו הוא הילד השני של ראש הממשלה נתניהו, הוא נולד 
בזמן שאביו בנימין כיהן כסגן שר החוץ, והוא אח לשניים – נועה, 
בתו של ראש הממשלה מנישואיו הראשונים ובנו הצעיר של ראש 

הממשלה, אבנר. 
בגיל 18 התגייס נתניהו הבן לצה"ל, שם שירת באגף דובר צה"ל, 

היה  הצעיר  נתניהו  בתקשורת  פרסומים  פי  על 
חייל לא ממושמע, בלשון המעטה, שהרבה לקבל 
בגין איחורים  בין היתר,  וריתוקים,  נזיפות  הערות, 
הקשור  בכל  כי  לסייג  ראוי  זאת,  עם  ו"הברזות". 
התקשורת  בפרט,  וליאיר  בכלל  נתניהו  למשפחת 
את  לקחת  יש  ולכן  ומאוזנת,  'הוגנת'  מאוד  אינה 

הדברים בפרופורציות.
בתחילת  עוד  התגלו  הבעיות  הפרסומים,  לפי 
דרכו הצבאית. יאיר היה מאחר לקורסים ופעם אחת 
אף לא הגיע למסדר בוקר. "הייתה לו בעיה אמיתית 
של התארגנות על הזמן", סיפר מפקד בדובר צה"ל 
להיות  יכול  היה  הוא  "לדוגמה,  התקופה.  באותה 
במקלחת שעה וחצי. היו מרתקים אותו על הדברים 
היו  ראשון.  ביום  לו  קשה  היה  במיוחד  האלה. 
וכשהיה  לבסיס,  לחזור  מאחר  היה  שהוא  פעמים 
זה  אולי  לו.  רואים כמה קשה  היו  - החבר'ה  חוזר 
הממשלה".  ראש  בסביבת  לחיות  של  בלחץ  קשור 
במהלך השירות נידון נתניהו הבן לריתוק של עשרה 
העונש  לבסוף  לצבא.  להגיע  שאיחר  לאחר  ימים, 

קוצר ליומיים.
יאיר  את  להציב  חששו  נתניהו  של  מפקדיו 
עיתונאים,  עם  ישיר  מגע  לו  יהיה  שבו  בתפקיד 
ובמיוחד עם עיתונאים זרים, מחשש שאמירה שלו 
תזוהה בתקשורת הזרה ככזו המגיעה מבנו של ראש 
הממשלה. "משפט לא נכון שלו - וזה כותרת ב'ניו 

יורק טיימס'", מסביר קצין לשעבר ביחידה. בסופו של דבר הוצב 
נתניהו הצעיר בפיקוד המרכז, ולאחר מכן שירות ביחידת התקשורת 

הבינלאומית ברחוב יפו בירושלים.
הכבד  העונש  את  הבן  נתניהו  ספג  בצה"ל  שירותו  סוף  לקראת 
ביותר - 21 ימי ריתוק, לאחר שנטש משמרת בליל שבת כדי לצאת 
זרים  שעיתונאים  לאחר  התגלה  המקרה  לבסיס.  מחוץ  לאכול 
עם  קשר  יצרו  הם  למענה.  זכו  לא  אך  בחמ"ל,  לטלפון  התקשרו 
מפקדו של נתניהו, שחיפש את יאיר ואז התברר לו שהאחרון נטש 
את העמדה וגם לא היה זמין בטלפון הנייד. לדברי חיילים לשעבר 
בתגובה,  ביחידה.  מאוד  חמור  שנחשב  מעשה  זהו  צה"ל,  בדובר 
סא"ל אביטל לייבוביץ' שפטה את נתניהו על נפקדות משירות ואי 

דיווח אמת למפקדים.
לאחר שירותו הצבאי שב נתניהו לחייו הפרטיים והחל לימודים 

באוניברסיטה העברית, שם גם היה מזוהה פוליטית כאשר היה חבר 
פעיל בתא לביא של הליכוד, על פי הפרסומים היה יאיר מתעמת עם 
קודם שירותו בצה"ל,  עוד  פעילי השמאל באוניברסיטה. למעשה, 
בעת שלמד בבית ספר בגילה, אירגן נתניהו הבן הפגנה נגד פעילי 
שמאל ונגד ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, וקרא להמשיך את 

מבצע 'עופרת יצוקה' בעזה.

סערה נורבגית
את  שהסעירה  בפרשיה  מעורב  נתניהו  היה  לימודיו  סיום  לאחר 
המערכת הפוליטית כאשר פורסם כי התיידד עם צעירה מנורווגיה, 
בת 25 בשם סנדרה לייקאנגר, מה שהסעיר את המפלגות החרדיות 
במיוחד, לאחר שראו בו מודל לתופעת ההתבוללות. לשיא הגיעה 
הסערה לאחר שהעיתון 'דאגן' הנורווגי אף חשף תצלומים משותפים 

של השניים בטיולים.

יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי התייחס בזמנו לדיווחים, ואמר: 
"אוי לנו אם זה נכון. אם זה נכון לו ולשרה יש כאב לב גדול". דרעי 
ציין כי הוא "לא אוהב לדבר על נושאים אישיים, בהנחה שזה נכון 
ואני לא יודע, אני משתדל לא להעלות ביקורת אישית, אבל אם זה 
נכון חלילה וחס זה כבר לא עניין אישי, זה הסמל של העם היהודי".
מכיר  אני  משתדלים,  אנחנו  כמה  בוכים,  אנחנו  "כמה  לדבריו, 
חברים שלי שמשקיעים עשרות מיליונים ויותר, מאות מיליונים, כדי 
להילחם בהתבוללות בעולם. אם חלילה זה נכון אוי לנו ואוי לנו. אם 

זה נכון, חלילה וחס".
גם בעיתון הבית של 'דגל התורה' התייחסו לסערת ההתבוללות, 
במאמר המערכת אותו כתב העורך ישראל פרידמן, מבאי ביתו של 
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נכתב: "שר הכלכלה נפתלי בנט 
סיפק לראש הממשלה נתניהו את הסולם לעלות ממעמקי הבור אליו 

הפילה אותו לשונו. כבר מספר ימים שהשניים מתגוששים על רעיון 
ריבונות פלסטינית. בנט התבטא בחריפות  השארת מתנחלים תחת 
וטען שמדובר ב'איבוד עשתונות ערכי'. על פי דברי מקורבי רה"מ, 

נתניהו יזמן את בנט לשיחת נזיפה".
מהאמירה  הלב  תשומת  את  להסיט  הצליח  הממשלה  "ראש 
מפיו.  שיצאה  מסוכנת  והכי  אחריות  חסרת  הכי  ביותר,  האומללה 
על פי דיווחים ביומון הנורבגי 'דאגן', בנו של ראש הממשלה החל 
קיים  ולפי הדיווחים,  גויים כבר מספר חודשים,  להתרועע בחברת 
גם חשש להתבוללות מעשית. התמונות של נתניהו הצעיר שפורסמו 
בעיתונות הנורווגית, תומכות בשמועות העקשניות", נכתב במאמר 

המערכת.
לעסוק  עיתון חרדי  זה מתפקידו של  אין  כי  נאמן" הבהיר  "יתד 
מאובדן  החשש  מלבד  הפרט,  לרמת  ולרדת  הזה,  מסוג  בעיוותים 
דורות לעם היהודי, מעבר לחששות שמא יהיו כאלה שינסו למצוא 
שמדינת  דברים   - ההלכה  למסגרת  מחוץ  "הלכתיים"  פתרונות 
ישראל מתמחה בהם. "זה איננו נושא שאמור להעסיק אותנו. אלא 
ייצוגי  הכי  האיש  של  תגובתו  היא  שהבעיה 
הממשלה  ראש   - הישראלי  הפוליטי  בממסד 

נתניהו", נכתב.
"לפי הדיווחים בתקשורת הנורבגית, נתניהו 
סולברג,   - נורבגיה  ממשלת  ראשת  עם  נפגש 
במאמר,  נכתב  בדאבוס",  הכלכלית  בוועידה 
מדיניותה  את  לאחרונה  שינתה  "נורבגיה 
מידידותיה  לאחת  והפכה  ישראלית  האנטי 
הבנייה  בגלל  המבודדת  ישראל  של  החדשות 
לתעל  יכול  היה  שנתניהו  ספק  אין  בשטחים. 
דיפלומטים-מדיניים.  לאפיקים  השיחה  את 
אבל ראש הממשלה הישראלי, בחוסר אחריות 
ראשת  באוזני  להתגאות  העדיף  אופייני, 
הממשלה הנורווגית על מערכות הקשרים של 
ואזרחות  ממוצא  נוכרים  עם  המתרועע  בנו 
נורווגית. וזה כן מחייב תגובה נחרצת בגלל מה 

שזה מקרין לשטח, לעם, גם בעולם כולו".
נתניהו  "אם  כי  בנחרצות  הסביר  פרידמן 
כמדינת  ישראל  במדינת  יכיר  שהעולם  רוצה 
לאזרחיה  להקרין  יכול  איננו  הוא  היהודים, 
שהוא גאה בבן שמעשיו עלולים להביא אותו 
ילמדו  מה  תערובת!  ולנישואי  להתבוללות 
הישראלי הצעיר, התלוש משורשיו,  הדור  בני 
אם ראש הממשלה מתייצב בעצמו מול סכנת 
עולות  צפירות  להשמיע  ובמקום  התבוללות 

ויורדות, הוא משדר עסקים כרגיל ועוד בגאווה בלתי נסתרת?"
כתב  מטלטלת",  ברמה  ערכי',  עשתונות  'איבוד  באמת  "זהו 
פרידמן, "אבל על זה, 'הבית היהודי' ממלא את פיו מים. על אובדן 
הערכים הבסיסיים ביותר, השר בנט אינו מגעיש מוסדות ארץ. אולי 
המסד  מאבני  עדיין  שהוא  הזדון  ממשלת  של  שבאמתחתה  בגלל 
שלה, פתרונות גם למצבים כאלה: גיורי אינסטנט שבכוחם לפתור 
לגיור  פועלים חברי הממשלה  כל בעיה. כבר תקופה ארוכה  בנקל 
חומות  את  לפרוץ  כדי  דכפין,  לכל  גיור  אזורי  ולפתיחת  'ידידותי' 
זוכה  אינו  ערכי,  עשתונות  איבוד  גם  לכן  האמיתי.  היהודי  הבית 

לתגובה נאותה".
צועד  הישראלית  המדינה  של  אחד  מספר  האזרח  נתניהו  "האם 
הציונית,  התנועה  של  אחד  מספר  היהודי   – הרצל  של  בעקבותיו 
זר מבלי להותיר צאצאים בני ברית?" תהה  שילדיו התבוללו בעם 

י

יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי התייחס בזמנו לדיווחים, ואמר: 
"אוי לנו אם זה נכון. אם זה נכון לו ולשרה יש כאב לב גדול". דרעי 
ציין כי הוא "לא אוהב לדבר על נושאים אישיים, בהנחה שזה נכון 
ואני לא יודע, אני משתדל לא להעלות ביקורת אישית, אבל אם זה 
נכון חלילה וחס זה כבר לא עניין אישי, זה הסמל של העם היהודי".
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שגאוותו  מבין  איננו  "האמנם  פרידמן, 
'איבוד  היא  נוכרים  עם  המתרועע  בן  על 
עשתונות ערכי' שתובע הבהרה פומבית. או 
התריע  עליה  המגמה  בהמשך  מדובר  שמא 
בשעתו מרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל שקרא 
גיורים  ריבוי  שהתגלה  בשעה  בהתרגשות 

המדומים".
באותה תקופה בו הותקף ראש הממשלה 
ששלח  ברכה  אונליין  חב"ד  באתר  פרסמו 
ורעייתו  לראש הממשלה  האדמו"ר מחב"ד 
בזמן הולדת בנם יאיר, שם נכתב: "במענה 
טוב,  למזל  בן  להם  נולד  אשר  ההודעה  על 
והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא 
רצון  יהיה  שיחיה,  יאיר  בישראל  שמו 
מהשם יתברך שכשם שהכניסוהו לברית כן 
טובים,  ולמעשים  לחופה  לתורה  יכניסוהו 

ויגדלו ביחד עם זוגתו מתוך הרחבה".

 שרשרת המזון

לאחר זמן מה נפרד נתניהו מאותה ידידה 
וכך חלף לו המשבר, אך יאיר הספיק להיות 
לאחרונה  רק  סערות.  שלל  בעוד  מעורב 
פרסם ברשת החברתית קריקטורה שכותרתה 

"שרשרת המזון" ובה נראה המיליארדר היהודי-הונגרי ג'ורג' סורוס, 
הממשלה  ראש  נראים  ובהמשך  נוספת,  ודמות  איש-לטאה  לצד 
לשעבר אהוד ברק עם שטר לצדו, אלדד יניב מארגן ההפגנות בעד 
הרשעת אביו וכן העד בתיק המעונות - בגינה מואשמת כעת אמו - 

מני נפתלי עם "חמגשיות".
וסורוס  מאחר  החברתיות,  ברשתות  רבה  סערה  עורר  הפוסט 
מולדתו,  הונגריה  במדינת  נרדף   - מוכר  שמאל  ואיש  מיליארדר   -
כלקוחות  הנראות  הדמויות  גם  יהודי.  היותו  רקע  על  השאר  ביו 

מקריקטורה אנטישמית הוסיפו לסערה.
בתגובה לפוסט צייץ ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק: "זה מה 
שהילד שומע בבית? מה זה, גנטיקה או מחלת רוח עצמונית? לא 
משנה. בכל מקרה כדאי מאוד שנממן לו פסיכיאטר, ולא אבטחה 

ונהג צמוד".
הימין  פעיל  הוא  הקריקטורה,  פרסום  את  אהב  שדווקא  מי 
הקיצוני בארצות הברית דיוויד דיוק, שמוכר כמכחיש שואה ובעבר 
שימש כמנהיג הקו קלוקס קלאן )KKK(, ואף הוא צייץ כי "בנו של 

נתניהו פרסם פוסט המרמז כי סורוס שולט בעולם".
עצוב  "יום  להגיב:  אז  מיהר  גבאי  אבי  העבודה  מפלגת  יו"ר 
מדינת  של  הממשלה  ראש  כשמבית  ישראל,  עם  לכל  במיוחד 

היהודים יוצאת קריקטורה שראש ה-KKK מסכים לה".
לאחר יומיים מחק נתניהו את הפוסט המקורי, אך תקף את ראש 
שאהוד  מקווה  "אני  בחריפות:  לו  והשיב  ברק,  לשעבר  הממשלה 
מפוקפקת  עסקה  )בין  בבוסטון  מושבו  ממקום  עלי  צייץ  לא  ברח 
אחת לשנייה( כשהוא שיכור מוויסקי )כמו שזכור לי היטב(. הגיע 

הזמן לגריאטר, אהוד".

מעורבות פוליטית

היורה  החייל  פרשת  סביב  הארץ  סערה  כאשר  כשנתיים,  לפני 
אלאור אזריה, ולאחר שליברמן ובנט איגפו את הליכוד ואת ראש 
הממשלה מימין, ביקש נתניהו האב למנות את איש הימין רן ברץ 

בחדשות  פרסומים  לאחר  אך  ההסברה,  מערך  ראש  לתפקיד 
2 על פוסטים שכתב ברץ נגד הנשיא דאז ברק אובמה ונשיא 
את  לאשר  המדינה  נציבות  סירבה  ריבלין,  רובי  המדינה 
המינוי. על פי פרסומים. התערב נתניהו הבן ושם את כל כובד 
כיועץ  מונה  והוא  מידה,  עורך האתר  אז  ברץ,  משקלו למען 

בלשכת אביו.
לדברי בכיר באחד ממשרדי הממשלה שצוטט ב'דה מרקר', 
דוגמאות אלה משקפות תהליך שהציבור הישראלי אינו מודע 
של  הבכור  בנו  של  וההולכת  הגוברת  השפעתו   - כיום  אליו 
ראש הממשלה על הנעשה בצומת קבלת ההחלטות החשוב 
במדינה. "זה כבר די ידוע שנתניהו משנה את דעתו בנושאים 
שונים כאשר הוא שוהה בחיק משפחתו בסוף השבוע", אומר 
ההשפעה  הוא  אליו  מודעים  לא  שאנשים  "מה  מקור,  אותו 
יאיר. הוא בדרך להיות האדם הכי חזק  וגוברת של  ההולכת 

במדינה. הוא הרבה יותר דומיננטי ממה שאנשים חושבים".
ההשפעה הגוברת של יאיר קפצה מדרגה במערכת הבחירות 
האחרונה, כאשר במשך הקמפיין הליכוד פיגר בסקרים אחרי 
הבחירות  שלפני  האחרון  השבוע  סוף  ועד   - הציוני  המחנה 
ראיונות בתקשורת  בליץ  בזכות  ריח של מהפך.  באוויר  היה 
שנויה  שחלקה  החברתיות,  ברשתות  מסיבית  ותעמולה 
הצליח  לקלפיות"(,  נוהרים  )"הערבים  היום  עד  במחלוקת 
נתניהו להפוך את הקערה על פיה ולהביא לליכוד 30 מנדטים. 
שלו  לפעילות  הניצחון  את  רבה  במידה  מייחס  האב  נתניהו 

ושל משפחתו, ובכלל זה לבנו יאיר.
"אחרי הבחירות האחרונות הכוח של יאיר תפס תאוצה", 
פעם  צמוד  היה  שרון  שעמרי  כמו  "זה  בליכוד.  בכיר  אומר 
לאבא שלו, רק שעמרי היה מחובר לשטח. יאיר, חוץ מתקופה 

האחרונה,  הבחירות  במערכת  קצרה 
לא מתעסק עם השטח בדרך כלל, אלא 
התל־ לברנז'ה  מחובר   - חוץ  גורמי  עם 

אביבית של בילויים וסלבס. הוא גם לא 
אחד עם ניסיון חיים משמעותי או ניסיון 
המפלגה  פעילי  בקרב  ונחשב  פוליטי, 
ל'ילדון'. להיות ח"כ זה קטן עליו. שרה 
מדברת עליו כעל ראש הממשלה הבא".

ההשפעה המתגברת כיום של נתניהו 
בעניינים  בעיקר  ניכרת  אביו  על  הצעיר 
ספציפי  ובאופן  לתקשורת,  הקשורים 
ורשתות  לניו־מדיה  שקשורים  בדברים 
שהביא  זה  היה  אף  יאיר  חברתיות. 
המדיה  מנהל  את  נתניהו  ללשכת 
הצבאי  מהשירות  ידידו   - החברתית 
טופז לוק, שאותו הכיר כאשר לוק שירת 
ויאיר  צה"ל  בדובר  הניו־מדיה  ביחידת 

ביחידת התקשורת הבינלאומית. 
לוק הגיע לעבוד עם נתניהו קצת לפני 
שצילם  זה  והיה  האחרונות,  הבחירות 
את הסרטון שבו מתריע ראש הממשלה 
מפני "הערבים הנוהרים לקלפיות". מאז 
נלווה לוק באופן צמוד לראש הממשלה 
ולעתים  שונים,  פומביים  באירועים 
כניסה לאזורים שחסומים  מקבל היתרי 
גם לצלמי העיתונות או לצלמי לשכת העיתונות הממשלתית, כמו 

זירת הפיגוע במתחם שרונה בתל אביב.

יאיר  של  ההשפעה  להבנת  אחר  מפתח 
פעילי  וכן  שרה,  אמו,  היא  אביו  על 
הלשכה,  את  המכירים  ואחרים  הליכוד 
ומכנים את יאיר "הבן של שרה", לעומת 
אבנר, הצעיר, אותו הם מכנים "הבן של 
ביבי". מקורות שעמם שוחחנו הזכירו את 
היחסים המיוחדים שיש ליאיר עם אמו. 
שרה נתניהו, כך מציינים אותם מקורות, 
מוכנה לוותר במעט על השפעתה ומקומה 

ליד ראש הממשלה - רק לטובת יאיר.
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מדובר  נוסף  בוגר  ללשכה  הגיע  האחרונה  הבחירות  במערכת 
יחד  ואוריך,  לוק  בניו־מדיה.  עוסק  הוא  אוריך, שאף  יונתן   - צה"ל 
לו  שאין   - האב  לנתניהו  שהציגו  לאלה  נחשבים  נתניהו,  יאיר  עם 
כל גישה לענייני מחשבים - את הכוח של המדיה החדשה וההבנה 
שבאמצעותה הוא יכול לעקוף את התקשורת הממוסדת. סוגיית הניו־

מדיה היא אחת הדרכים. 
העיתונאי  של  פרסום  פי  ועל  בכך,  חדל  לא  הבן  נתניהו  אך 
זה  הוא  נתניהו  יאיר   ,10 ערוץ  של  הפוליטי  הכתב  נוביק  עקיבא 
שמושך מאחורי הקלעים בכל הנוגע לחוק המואזין, לאיסור שימוש 

במערכות כריזה בבתי תפילה.
את  מקרוב  הכיר  הבן  שנתניהו  ההשערה  עלתה  הפרסום  לאחר 
מקור  לדברי  ואולם  בקיסריה.  המשפחה  בבית  משהותו  הסוגיה 
פוליטי המכיר היטב את הבן, זאת לא שליפה של ילד מפונק - אלא 
בצד  שנמצאת  האמיתית,  הפוליטית  עמדתו  את  שמבטא  מהלך 
את  מכיר  אני  כי  זה,  את  כשקראתי  התפלאתי  "לא  ימני.  המאוד 
העמדות שלו", אומר אותו מקור. "האיש ימין קיצוני, הרבה ימינה 

מהבית היהודי".
מפתח אחר להבנת ההשפעה של יאיר על אביו היא אמו, שרה, 
יאיר  את  ומכנים  את הלשכה,  ואחרים המכירים  הליכוד  פעילי  וכן 
של  "הבן  מכנים  הם  אותו  הצעיר,  אבנר,  לעומת  שרה",  של  "הבן 
ביבי". מקורות שעמם שוחחנו הזכירו את היחסים המיוחדים שיש 
ליאיר עם אמו. שרה נתניהו, כך מציינים אותם מקורות, מוכנה לוותר 

במעט על השפעתה ומקומה ליד ראש הממשלה - רק לטובת יאיר.
את העלייה במעמדו של יאיר אפשר להבחין בהודעות לעיתונות 
וברשתות החברתיות: מאז הבחירות האחרונות ב-2015 מתפרסמות 
במצב  הממשלה.  ראש  מטעם  שיוצאות  שלו  תמונות  ויותר  יותר 
אבסורדי מעט, למרות שכל השנים נתניהו דורש מהתקשורת 'עזבו 
שרה  עם  שלו  תמונה  עוד  מפרסם  הוא  במקביל  וילדי',  אשתי  את 
יאיר בכותל,  ניתן לראות תמונות של  והילדים, "בשנים האחרונות 
בטיולים משפחתיים, תמונות מהשלג. זה לא במקרה, אלא תמונות 
עם שליטה מלאה, שמאחוריהן יש כוונה" מסבירים יועצי התקשורת.

 תורמים ומתנות
יאיר גם מחובר לתורמים וחברים עשירים של אביו. השנה חשף 
ג'יימס  העיתונאי רביב דרוקר בערוץ 10 כי המיליארדר האוסטרלי 
פאקר אירח את יאיר בדירה שבבעלותו במלון הדירות רויאל ביץ' 
אירח  שונות  הזדמנויות  ובשתי  כחודש,  של  לתקופה  אביב  בתל 
אותו בחו"ל - במלון בניו יורק, וכעבור ארבעה חודשים בביתו רחב 

הידיים שבאספן, קולורדו. 
בנוסף לכך, יאיר נתניהו בילה על היאכטה של פאקר. בפרסום אף 
ישראל  שגריר  לצד  נתניהו  ויאיר  בנימין  נראים  שבו  תצלום  נחשף 
בארה"ב רון דרמר ופאקר, בזמן ההכנות לקראת נאום נתניהו באו"ם. 
בתגובה טענה לשכת נתניהו שאין זה מעניין הציבור אצל מי יאיר 

נתניהו מתארח, מאחר שמדובר באדם פרטי.

ניצב משנה  זמן קצר לאחר חשיפתו של דרוקר, העלה  זאת,  עם 
בדימוס מאיר גלבוע, לשעבר יועץ מבקר המדינה לענייני שחיתות, 
סטטוס בפייסבוק שיוצא נגד התגובה של לשכת נתניהו: "ידוע לכל 
של  לקרובו  הנאה  טובת  מתן  כי  שחיתויות,  בחקירת  שמתמצא  מי 
עובד ציבור או לגוף שעובד הציבור מעוניין ביקרו, הוא שוחד לכל 
דבר ועניין. לכן, עצם האישור של נתניהו שבנו קיבל טובות הנאה, 

וכנראה שערכן לא קטן, מהווה הודאה בקבלת שוחד לכאורה".
נתניהו הבן אף קשור לפרשה הנחקרת כיום לגבי ראש הממשלה 
בנוגע לקבלת תרומות )שהבדיקה בה נפתחה לפני כשנה ושבה נחקר 
העיד  אף  יאיר  הרו(.  ארי  לשעבר,  הממשלה  ראש  לשכת  ראש  גם 
במשטרה בעניין הפרשה, שעיקרה קשר פסול בין אחד התורמים של 
נתניהו לבין המשפחה. בפרסומים של ערוץ 10 השבוע נחשף בנוסף 
שהקשר בין פאקר למשפחת נתניהו עלה במסגרת חקירת המשטרה 

בפרשה זו.

 איש מאובטח

מעוררת  הממשלה  ראש  של  בניו  זוכים  לה  האבטחה  סוגית  גם 
אינה  בניו של ראש הממשלה  סערות מפעם לפעם, "האבטחה של 
באחריות השב"כ. זו החלטה פנימית של קב"ט משרד רה"מ מסיבות 
התראות.  בגלל  או  הממשלה  ראש  הנחיות  בגלל  יודעים,  הם  שרק 
להסתתר  יכול  שנתניהו  מניח  אני  נובע.  זה  באמת  ממה  השאלה 
בית  ידי  על  יידרש  שבו  מקרה  למעט  זה,  בנושא  חיסיון  מאחורי 
המשפט לבחון זאת - ואז יוצג החומר לבית המשפט", טוען ליאור 

אקרמן, לשעבר איש שב"כ ודובר הארגון.
סוגיית אבטחתו של יאיר נתניהו עלתה עוד לפני גיוסו לצבא, אז 
בזמן  בעלויות האבטחה  יישא  ומי  אותו  יאבטח  מי  עלתה השאלה 
לאבטחת  שדואג  זה  הוא  צה"ל  הצבא,  נוהלי  לפי  הצבאי.  שירותו 
אישיו הבכירים )בדרך כלל הרמטכ"ל בלבד או מספר מצומצם של 
לדברי  חיצונית.  חברה  ידי  על  אבטחה  למימון  דואג  או  אלופים( 
מחלוקת  עלתה  נתניהו,  יאיר  של  גיוסו  בעת  בדברים,  הבקי  מקור 

בעניין בין השב"כ לצבא.
ואולם לשכת ראש הממשלה, ובין היתר גם שרה נתניהו עצמה, 
לחצו שיאיר בכל זאת יזכה לאבטחה בזמן שירותו הצבאי, על אף 
בזמן  הבן  באבטחת  צורך  שאין  סברו  בשב"כ  האבטחה  שגורמי 
היותו חייל. בסופו של דבר הוחלט כי צה"ל יישא בעלויות המימון, 
והאבטחה תיעשה על ידי יחידת האבטחה במשרד ראש הממשלה. 
דובר צה"ל סירב לנפק נתונים לגבי עלות האבטחה של יאיר נתניהו 

בצה"ל או להגיב בעניין.
"יאיר נתניהו לא היה אמור להיות מאובטח בצה"ל, חד וחלק", 
לחקור  שיש  סוגיה  זו  אקרמן,  לדברי  בצה"ל.  לשעבר  בכיר  אומר 

לעומק. 
וההשפעה  הכוח  אף  על  כי  להדגיש  ראוי  לסיום,  זאת,  עם 
שמיוחסים כיום ליאיר נתניהו, הרי שמקור כוחו הוא אביו בלבד. 
מחובר  לא  הוא  לשעבר,  ממשלה  ראשי  של  אחרים  לבנים  בניגוד 
את  יסיים  כשאביו  ולכן  לשטח 
פוליטית  מהבמה  וירד  תפקידו 
 - מהכותרות  להיעלם  עשוי  הוא   -
כוחו  יצליח לבנות את  כן  אלא אם 

מלמטה.

עם זאת, לסיום, ראוי 
להדגיש כי על אף הכוח 
שמיוחסים  וההשפעה 
נתניהו,  ליאיר  כיום 

הרי שמקור כוחו הוא

 
 בניגוד לבנים אחרים 
ממשלה  ראשי  של 
לשעבר, הוא לא מחובר 
כשאביו  ולכן  לשטח 
תפקידו  את  יסיים 
וירד מהבמה פוליטית 
להיעלם  עשוי  הוא   -
אם  אלא   - מהכותרות 
את  לבנות  יצליח  כן 

כוחו מלמטה.

אביו בלבד
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משל ושנינה // אליהו פכטר

במאמר הקודם כתבתי על כך שאין ולא יכולה להיות סתירה בין המדע לתורה. הסיבה היא שאת שתי מערכות החוקים 
הללו יצר בורא אחד ולכן הן חייבות לפעול בסינרגיה מושלמת וכל סתירה ביניהן  נובעת מקוצר השגתנו שלנו. במאמר 

זה אדגים כיצד גילויים מדעיים לאורך ההיסטוריה תרמו להבנת סוגיות והלכות תמוהות בש"ס ובפוסקים.

מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך

מדענים  הקתולית  הכנסייה  רדפה  הביניים  ימיי  כל  במשך 
הנוצרית. אחת  ופילוסופים שגילוייהם סתרו את התאולוגיה 
ההתנגשויות המפורסמות בין המדע לכנסייה הקתולית בימיי הביניים 
הייתה מול קופרניקוס )1473-1543( שהיה הראשון בהיסטוריה 
שהציג מודל הליוצנטרי בו כדור הארץ נע סביב השמש ולא להיפך.

הכנסייה הקתולית ראתה ברעיון כי כדור הארץ נע סביב השמש 
כפירה באמונה הנוצרית לפיה כדור הארץ הוא מרכז היקום וכל 
הכוכבים נעים סביבו. ב-1616 הכניסה הכנסייה את ספרו לרשימת 

הספרים האסורים לקריאה ונאסר להפיץ את רעיונותיו.
אחריו הגיע הפיזיקאי והאסטרונום האיטלקי גלילאו גלילי 
שנחשב לאחד מאבות המדע המודרני. הוא תרם רבות לביסוס המודל 
ההליוצנטרי של קופרניקוס ופיתוחיו במכשירים טלסקופיים פתחו 
את השער לאסטרונומיה המודרנית. הכנסייה הקתולית מיררה את 
חייו. בפגישה של חשמני האינקוויזיציה ב-24 בפברואר 1616 נקבע 
כי נאסר על גלילאו להחזיק, להגן או ללמד את התורה הקופרניקאית. 
והוא נשפט מספר פעמים, נאסר לתקופת זמן בלתי מוגבלת ומת 

עיוור כשהוא תחת השגחה של משגיחים מיוחדים של הכנסייה.
בעוד ההתקדמות המדעית של ימיי הביניים עמדה בסתירה 
לדוגמות המגוחכות של הכנסייה הקתולית אותם חידושים מתיישבים 
היטב עם התורה הקדושה ומבארים תמיהות שלא נתיישבו עד 

לאותם גילויים.
הרד"ק - )1160–1235(  כותב על המילה ארץ )ספר השורשים, 
שורש ארץ( - "ויש אומרים כי שרש ארץ-רץ...ולפי שהגלגל רץ 

וסובב עליה תמיד נקראת כן" עכ"ל.
הדברים נכתבו כשלוש מאות שנה לפני שקופרניקוס הציג בפעם 
הראשונה את המודל ההליוצנטרי שלו ונותרו כל הזמן הזה בצריך 
עיון, הרי הארץ במקומה עומדת והכוכבים הם אלו שרצים וסובבים 

סביבה ואיך ניתן לומר שהארץ היא זו שרצה?
אך אז בא קופרניקוס והרעיד את אמות הסיפים: הארץ איננה 
עומדת במקומה אלא נעה סביב השמש. בעוד הכנסייה הקתולית 
ראתה במודל ההליוצנטרי החדש איום על עקרונות הדת הנוצרית, 
רבי יעקב מעמדין- היעב"ץ )1698-1796( כותב; ארץ. יש מפרשים 
מלשון רץ וכן פירשו רז"ל )ב"ר פ"ה( שרצתה לעשות רצון קונה. 
ויהיה גם כן מזה סעד לדעת בעלי תכונה החדשה שהארץ סובבת." 

)סידור היעב"ץ, מעמדות ליום שלישי(
אותו חידוש מדעי שעמד בסתירה לתאולוגיה הנוצרית עזר להבין 

פשט בדברי חז"ל התמוהים.

שקר מול אמת

בנג'מין פרנקלין )1706 - 1790( היה מדינאי, מדען, סופר וממציא 
אמריקאי שנחשב עד היום לאחת הדמויות הבולטות בהיסטוריה 
האמריקאית. הוא היה ממנסחי הצהרת הצמאות האמריקאית, ממנסחי 

החוקה האמריקאית ויו"ר האגודה לביטול העבדות.
בשנת- 1752 המציא את הכליא ברק. כליא ברק הוא מוט מתכת 
שמציבים בראש הבניין, המוט לוכד את חשמל הברקים ומזרים 
אותו לאדמה. המצאתו הצילה רבבות מהתחשמלות ועד היום היא 
משמשת לאותה מטרה בערים רבות ברחבי העולם. כמרים רבים 
החליטו כי המצאה זו של פרנקלין היא בגדר התערבות מחוצפת 
בתכניותיו של הא-ל. הנצרות ראתה בסערות ובפגיעות ברק כלי 
ענישה בידי א-לוהים באמצעותם הוא מכה ומעניש את החוטאים 
ומניין עזות המצח של פרנקלין להתערב ו"למנוע" מא-לוהים 

להעניש בני אדם על ידי מכות ברק? 
ה"עונש" לחוצפתו של פרנקלין לא איחר לבוא.

שלוש שנים אחרי שהציג את המצאתו פגעה רעידת אדמה קשה 
במסצ'וסטס אזור הולדתו של פרנקלין. שש ושמח עלה הכומר פרייס 
ודרש בפני הציבור כי רעידת האדמה היא תגובתו של א-לוהים 
להמצאתו של פרנקלין. הוא גם הדגיש כי הסיבה שרעידת האדמה 
שהרעידה את כל אדמת ניו אינגלנד פגעה באופן הקשה ביותר בעיר 
בוסטון היא שתושבים רבים התקינו בגגותיה את הכליא ברק. הוא 
סיים את דרשתו בהכרזה הנרגשת "או! אין דרך מוצא מזעמו של 

הא-ל הגדול הנורא!"

מיותר לציין שאיש לא הפסיק בעקבות דבריו מלהשתמש בכליא 
ברק. להיפך, הכליא ברק עד היום מציל רבבות חיי אדם מדי שנה 
)וכן, גם כליאי ברק המותקנים בראש צריחי הכנסיות ברחבי העולם( 
ובכל זאת לא נרשמה עלייה כלשהי בתדירות רעידות האדמה מאז 

ועד היום.
גם במקרה זה אותו חידוש מדעי שגירש את חשכת הנצרות גילה 

והאיר עוד פנים בחכמת התורה.
התוספתא )שבת פרק ז( מונה עשרות פעולות האסורות מצד 
איסור "חוקי האמורי". האיסור שנלמד מהפסוק- "ובחוקותיהם 
לא תלכו" כלומר, אסור לחקות את חוקות הגויים. למשל "המגררת 
בנה בין המתים והקושר מטולטלת על יריכו וחוט אדום על אצבעו 
והמונה ומשליך צרורות לים או לנהר הרי זה מדרכי האמורי המספק 
והמטפח והמרקד לשלהבת הרי זה מדרכי האמורי...הפוקק את 
החלון בסירה והקושר ברזל בכרעי המטה של חיה והעורך לפניה 

שולחן הרי זה מדרכי האמורי…"
וכן על זה הדרך מונה התוספתא עשרות פעולות אסורות. אך 
לפתע כותב התוספתא דבר תימה " ...והנותנת ברזא )-מוט מתכת( 
בין האפרוחים הרי זה מדרכי האמורי אם מפני הרעמים ואם מפני 

הברק הרי זה מותר."
כותב התוספתא שהנותן מוט מתכת בין האפרוחים הרי זה אסור 
מדין דרכי האמורי, אך אם מטרת מוט המתכת היא בכדי להגן 

עליהם מפני הברקים והרעמים הרי זה מותר.
במשך מאות שנים כל המעיין בתוספתא זה היה תמה, ומדוע אם 
מטרת נתינת המתכת היא בשביל להגן מפני הברקים אין פעולה זאת 
נחשבת כדרכי האמורי. ויותר קשה, שהרי הרמב"ם כותב שיסוד 
דין איסור דרכי האמורי הוא מפני שחוקות האמורי בשקר יסודם:

"ודברים האלו כולן, דברי שקר וכזב הן; והן שהטעו בהן עובדי 
עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות, כדי שיינהו אחריהן. ואין 
ראוי לישראל, שהן חכמים מחוכמים, להימשך בהבלים אלו, ולא 
להעלות על הלב שיש בהן תעלה: שנאמר "כי לא נחש ביעקוב, 
ולא קסם בישראל" )במדבר כג,כג(, ונאמר "כי הגויים האלה, אשר 
אתה יורש אותם--אל מעוננים ואל קוסמים, ישמעו; ואתה--לא כן, 

נתן לך ה' אלוהיך" )דברים יח,יד(.
כל המאמין בדברים אלו, וכיוצא בהן, ומחשב בליבו שהן אמת 
ודברי חכמה, אבל התורה אסרה אותן--אינו אלא מן הסכלים ומחסרי 
הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה. אבל בעלי החכמה 
ותמימי הדעת, יידעו בראיות ברורות--שכל אלו הדברים שאסרה 
תורה, אינן דברי חכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת, 
ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה תורה, כשהזהירה 
על כל אלו ההבלים, "תמים תהיה, עם ה' אלוהיך" )דברים יח,יג(. 
ולפי דבריו מה ההבדל בין כל הפעולות שהתוספתא מונה לנתינת 

ברזל בין האפרוחים מפני הברק?
אך משבא פרנקלין והראה שחוק טבע הוא שחשמל הברק נמשך 
למתכת סרה התמיהה והתבארו דברי התוספתא הפלא ופלא. חוקות 
האמורי נאסרו מפני ש-" דברי שקר וכזב הן" אך נתינת ברזל "כליא 
ברק" בין האפרוחים זהו דבר שעובד ומתאים לחוקי הטבע ולכן 

מתירה התורה פעולה זאת ואין בה משום איסור דרכי האמורי.
גם במקרה זה חידוש מדעי שהאיר את חשכת העבודה זרה נמצא 
תואם וחופף לחוקי התורה הקדושה כפי שניתנו בתוספתא שנכתבה 

כאלף שנים לערך לפני הולדתו של בנג'מין פרנקלין.

נטולת הלב, נבלה או טריפה?

בהלכה מופיעים שני מונחים לבהמה האסורה באכילה- "נבלה" 
ו- "טריפה". נבלה היא בהמה שמום כלשהו גרם לכך שלא תוכל 
לחיות אפילו למשך עוד זמן מועט. וטריפה היא בהמה שיש בה 
מום אשר לא ימית אותה באופן מיידי, היא תוכל לחיות עם המום 
הזה מעט זמן, אך מצד שני המום יגרום בהכרח למותה בתוך 

שניים עשר חודשים.
בהלכות שחיטה )פרק י' הלכה ט'( מונה הרמב"ם שבעים מיני 

מומים שבהמה הלוקה בהם נחשבת לטריפה.
הרמב"ם לא מונה ביניהם בהמה שלבה ניטל ממנה. משמע מזה 
שבהמה נטולת לב איננה יכולה לחיות אפילו פרק זמן מועט ולכן 

נחשבת נבלה.

איך כשמונה הרמב"ם )הלכות שחיטה פרק ג'( את ששת המקרים 
בהם נחשבת הבהמה לנבלה הוא אינו כולל ביניהם מקרה בו הבהמה 
נטולת לב. משמע שבהמה שלבה ניטל ממנה תוכל לחיות זמן מועט 

וכלן איננה נישבת טריפה
רבי יהונתן אייבשיץ  )-1694 1764( נדרש לסתירה זו, ומתרץ: 
"לכן נראה טעמו של הרמב"ם כי זה דניטל הלב נבלה לא מצינו לו 
ראיה ברורה וזכר בדברי חז"ל רק הרמב"ם לרוב חוכמתו וחקירתו 
בטבע חשבהו למשפט היותו לב הגוף וחסרונו הוא נבילה. ויראתו 
הייתה קודמת וחוכמתו לך בכל הפרטים לא רצה לחושבו בכלל 
נבלה הואיל לא מצא לו עזר ודבר מדברי חז"ל. ועל שיכלו לא רצה 
לפסוק וכבר העיד על עצמו שרוב ספרו הכל מדברי סופרים וספרים 
ולא עינה מלבו ובמקום שעינה מלבו אמר בפירוש נראה לי זעיר 
פה וזעיר שם בספרו. ולכך לא מנאם בשום מקום אף להיפוך גם 
כן לא רצה לכתוב נגד המושכל ומציאות הטבע לדעתו לכך לא 
מנאם גם כן בכלל טריפות והעלים עין ממנו וזהו ברור." )כרתי 

ופלתי - סימן מ'(
כלומר מצד אחד הרפואה בזמנו של הרמב"ם קבעה כי אין יצור חי 
היכול לחיות שעה אחת ללא לב. מנקודת מבטה של הרפואה בהמה 
שניטל לבה הרי היא נבלה. לכן לא מנה הרמב"ם נטולת לב כטרפה 
היכולה לחיות זמן מועט עד י"ב חודש. אך מצד שני לא מצא לכך 
הרמב"ם ראיה אחת בדברי הגמרא, ולא סמך על סברתו ועל סברת 
הרופאים בזמנו מספיק בשביל להחשיב בהמה נטולת לב כנבלה.

רבי יהונתן אייבשיץ לא הסתפק בכך ושלח לשאול את הרופאים 
בני זמנו האם ייתכן שבעל חי כלשהו יוכל לחיות זמן מועט ללא 

לב בקרבו.
תשובתם הייתה: חד משמעית לא! אין שום יצור חי שימשיך 

לחיות אחרי שיינטל לבו, אפילו לא זמן מועט.
ובכל זאת כותב רבי יהונתן אייבשיץ שלמרות הסכמת הרופאים אל 
לנו לבטל דברי תורה על סמך ידיעתנו בלבד ואדרבה מה שיודעים 
הרופאים היום ישתנה מחר וגם אם הם מתעקשים כי לא יוכל 
במציאות להיות כדברי התורה - "יבטלו אלף עדים ולא תיבטל 

אות אחת מן התורה."
רבנים רבים חלקו על פסיקתו של רבי יהונתן אייבשיץ וסברו 
שכיוון שחכמת הרפואה מורה כן לא תיתכן חיות ללא לב. להבדיל, 
המשכילים הרבו לנופף בפסיקתו של רבי יהונתן אייבשיץ כעדות 

לצרות אופקם ובורותם העיקשת של הרבנים היהודים.
הסתירה הזאת יושבה בשנת 1969 כשד"ר קולי השתיל בטקסס 
שבארצות הברית בפעם הראשונה לב מלאכותי בחולה שלבו פסק 
מלפעום. החולה חי במשך שלושה ימים כשלב עשוי פלסטיק פועם 
בחזהו עד שנפטר. היום השתלת קוצבי לב ולבבות מלאכותיים הינם 

תהליכים מוכרים שמבוצעים בהצלחה בחולים רבים.
גם כאן ההתקדמות המדעית בשדה הרפואה גילתה את חוכמת 

התורה וחכמיה.
הרמב"ם מציג כאן באופן הברור ביותר את עיקרון שתי מערכות 

החוקים ואת דרך ההתמודדות עם סתירה ביניהן.
מכיוון שבורא אחד יצר את שני העולמות, הגשמי והרוחני, 
אין לדחות את מה שידוע לנו במערכת חוקים אחת מפני השנייה. 
ובמקרה שהמדע סותר את דברי התורה עלינו ללכת בדרכו של 
ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל, לומר – "יבטלו אלף עדים ולא תיבטל 
אות אחת מן התורה!" ולהמתין להבנה חדשה במדע שתיישב את 

הסתירה המדומה ביניהם.
הרמב"ם לא התעלם ממה שהיה ידוע בזמנו בחכמת הרפואה, 
מצד שני הוא בשום פנים ואופן לא דחה בפני זה את מה שהיה ידוע 
לו מחכמת התורה. הוא השאיר את השאלה פתוחה עד שבאמת 

גילויים מדעיים של זמננו הכריעו אותה.
מספר דוגמאות אלו על קצה המזלג מוכיחות מעל כל ספק כי גם 
במקרים בהם נראה כי המדע סותר לתורה אין הדבר כן. בסופו של 
דבר התקדמות המדע, הדוחה את כל דתות העבודה זרה, מיישבת 

את הסתירות המדומות שיש בין חוקי המדע לחוקי התורה.
כפי שכבר בארנו אין ולא יכולה להיות שום סתירה בין חוקי 
שני מערכות שבורא אחד בראם, וגם אם לעיתים נדמה כי אין מנוס 
מלהודות שאכן קיימות סתירות כאלו תגובתנו צריכה להיות : "יבטלו 
אלף עדים ולא תיבטל אות אחת מן התורה!" וסוף האמת לבוא 
וכשיאיר ה' עיננו בחכמת התורה ובחכמת המדע בשלמות נראה כי 
הכול ממקור אחד נובע וימלא פינו שירה מרוממות והדר גאון ה'.

המדע והתורה



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



42 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

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

יצאנו לוושינגטון וניו יורק במסגרת 
משלחת של משרד התפוצות וארגון 
'גשר' שמטרתם להראות לנו - אנשי 
חינוך, ראשי ערים, מנהיגים ואנשי 
תקשורת ישראלים, את תמונת המצב של יהדות 
ארצות הברית. זו אמנם הייתה המטרה, אך 
התמונה החשובה ביותר הייתה זו שניבטה מולנו 
במראה - תמונת פניה של החברה הישראלית 

על כל גווניה. 
כבר בשדה התעופה עת התלכדנו ליד הגייט 
)gate( לתמונה קבוצתית, ראינו יהודי חסידי 
גבה קומה עם זקן יורד על מידותיו פוסע בגאווה 
יהודית לאותו שער ולאותה טיסה. אחד מחברי 
הקבוצה, רפאל בן שטרית שמו, קרא בקול גדול 
שמואלביץ’! והלה נעצר על מקומו בעוד מישהו 
מחברי קבוצתנו ביקש ממנו לצלם, אותנו כמובן.

כאשר סיים שמואלביץ’ המכהן כשליח הרבי 
באור עקיבא, את המשימה, ניגש אליו אותו רפאל 
המכהן בארבע השנים האחרונות כראש עיריית 
בית שאן, ואמר לו: "זיהיתי אותך מהשבעה על 
אחיך", שליח הרבי בבית שאן עליו השלום. 
"דמותך מזכירה לי את אחיך", אמר רפאל וניכר 

עליו כי הוא מתגעגע.



"זה הרבי שנתן לי את שמי", שמעתי את אחת 
מחברות המשלחת אומרת לחברותיה כאשר 
נחתנו ב-JFK, שדה התעופה על שם קנדי. 
"הרבי הציל לי את החיים", הוסיפה חן שרק 
עתה, בביקורת הדרכונים, נודע לנו ששמה המלא 

הוא חן ברכה. 
בעוד אנו עומדות ליד הקרוסלה על מנת 
לאסוף את הכבודה, הסתופפתי יחד עם חברות 
נוספות כדי לשמוע את סיפורה. היא סיפרה 
שכאשר הייתה בת פחות משנה, היו לה בעיות 
עיכול עד שהגיעה למצב של סכנה ממש עם 
אשפוזים חוזרים ונשנים. באחד הימים פגש 
אחד השכנים את ההורים המיואשים והמודאגים 
כשהם עייפים מעוד אשפוז בבית הרפואה והציע 

להם כי יכתבו לרבי מליובאוויטש.
תשובת הרבי לא איחרה לבוא. הרבי כתב 
כי יוסיפו לתינוקת הפעוטה את השם חיה או 
ברכה. "ובזה זה נגמר" חתמה חן ברכה את 
סיפורה הקצר. "מאז אני כאן ואותו שכן חביב 
עדיין קורא לי בשמי המלא כאשר אני מגיעה 
לנתניה". השכן החביב, אם תהיתם, הוא שליח 

הרבי לנתניה, הרב מנחם וולפא...



קיצורו של עניין, לא משנה מי יוצא ולמה הוא 
יוצא, כל אחד צריך לזכור את יציאתו של אבינו 
יעקב מבאר שבע. הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע 
וילך חרנה" מסמל בכללות את ירידת הנשמה 
לגוף. נשמתו של כל יהודי. זו יורדת מהעולמות 
הנעלים ביותר עד לעולם הזה הגשמי והחומרי בו 
האלוקות נמצאת בהעלם. עד כדי כך, שבכוחם 
של כוחות הטומאה שבעולם להזיק לה )כפי 

שפחד יעקב אבינו בדרכו לחרן(.
אבל הכוונה בירידה זו )ביציאה זו(, היא 
שדווקא במקום ‘נמוך’ וחומרי זה נעשה דירה 
לה’ כפי שיעקב אבינו בנה את ביתו דווקא בחרן. 
זאת, על ידי קיום התורה והמצוות )"ותרי"ג 
מצוות שמרתי"(, באמצעותן אנו הופכים את 
הגשמיות לכלי לאלוקות. ולא סתם "כלי", אלא 
עד שהגוף הגשמי עצמו מתאחד עם הנשמה, 

עם הרוחניות, ומשתווה לה.
ואם כבר הזכרנו את מסעו של יעקב אבינו 
לחרן, כאן המקום לעשות קפיצה לפרשה הבאה, 
פרשת וישלח. יעקב אבינו מסיים את עבודתו 
בחרן – חרונו של מקום – ושולח שליחים 
)מלאכים( לעשיו אחיו. מדוע? יעקב חושב 
שבשעה שהוא היה עסוק בבירור העולם וחיבור 
הגשמי עם הרוחני, גם עשיו עשה זאת. להערכתו, 
הכוחות של שני בני יצחק יביאו את גאולת 

העולם ואת המשיח.
אבל, כידוע לנו, עשיו היה עסוק בדברים 
אחרים לגמרי, והחיבור לא יצא אל הפועל. 
תיקונו של עשיו יבוא רק בגאולה האמיתית 
והשלמה כפי שאנו אומרים בתפילת שחרית 
"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו".

בואו לא ננהג כעשיו, אלא נמלא את התפקיד 
שלנו בעולם הזה: לעשות את גופנו, סביבתנו 
והעולם כולו כלי לגילוי אלוקות בדרגה כזו, 
עד שאפילו הדומם "יצעק" אלוקות כפי שיהיה 

בגאולה, עליה אומר הנביא
"הלא אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה".



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
/http://www.miri-mychoice.co.il | רדיו

ביקורת דרכונים 
בדרך לחרן

משתתפת  אני  בו  לוושינגטון  המסע  מטרת 
בימים היה להכיר את פניה של החברה היהודית 
משתתפי   – אותנו  הביא  אבל  אמריקה,  של 
 • – להכיר את פני החברה הישראלית  המסע 

וגם, מה מלמד מסעו של יעקב לחרן?

מירי שניאורסון

צלצלו היום, גם אם אתם מתחילים מאפס:

03-730-1515 

*לגברים זכאים

יום פתוח
מסלול שיוציא אתכם סוכני ביטוח עם תעודות

ועם הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח תוך שנתיים

למגמת ייעוץ ושיווק פנסיוני ואלמנטרי

לנשים
יום ראשון ח' כסלו 26/11

בשעה 19:30
   

לגברים 
יום חמישי ה' כסלו 23/11 

בשעה 19:30

כיבוד קל
 וקפה חם
 במקום

במקוםלנרשמים  נוספת הנחה

הכנסה חודשית

תוך שנתיים

מ-

₪ל-

בואו ללמוד איך לעלות
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לטחורים?",  לעזור  יכולים  צמחים  איך  "אבל 
יעקב היה נשמע מבולבל. "אני בטח צריך לעבור 
בדיקה נוראית או להיכנס לניתוח". אלינה ביקשה 
ממנו לשבת רגע והסבירה לו בעדינות איך ניתן 

לפתור את הכאבים שלו.
ואיש  גדולה  למשפחה  אב   65 בן  הוא  יעקב 
מעצמו  נותן  שהוא  שנים  כבר  וחסד.  נתינה  של 
למשפחתו ולנזקקים. מסייע לשכנים עם הסלים, 
מביא שקיות מצרכים הביתה, עוזר איפה שצריך, 
סוחב ומתנדב. איש חרוץ שמבין את הערך הגדול 

שבדאגה לאחרים ונתינה. 
האגן  בקרקעית  החיבור  רקמת  השנים  במהלך 
שלו  עיכול  מערכת  גם  במקביל  נחלשה.  שלו, 
לסבול  החל  ויעקב   יתר  איטית  להיות  הפכה 
ויוצאי  נוספים  סימנים  כשהופיעו  מעצירויות. 
שמדובר  והבין  התייעץ  נבהל,  הוא  דופן, 

בטחורים.
להתייעץ  לו  הציע  במקצועו,  רוקח  אחיו, 
קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס,  אלינה  עם 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 

טיפולי של כ-15 שנה.
מדובר",  במה  לך  אסביר  אני  כל  "קודם 
פתחה אלינה ברוגע מול יעקב הנבוך, "טחורים 
ומצויות  ורידים  המכילות  נפוחות  רקמות  הם 
להתרחב  או  לדמם  עלולים  טחורים  באחוריים. 
להיווצר  גם  ועלול  מדולקים  להיות  ולבלוט, 
כאב,  עם  מגיעה  הזאת  הבעיה  דם.  קריש  בהם 
רגישות או נפיחות. לפעמים יש גם גירוי, דימום 
או גירוד, בגלל שמנקים או משפשפים יותר מדי 

את האיזור".

לטחורים?",  לעזור  יכולים  צמחים  איך  "אבל 
חזר יעקב ושאל, "זה נשמע מאד רציני ומסובך 

מה שיש לי".
נשארה  אלינה  מאד",  שכיחה  שלך  "הבעיה 
רגועה, "למעשה אחד מכל 20 איש לפני גיל 50 
יסבול ממנה ואחרי גיל 50 מדובר כבר על אחד 
את  מכירים   ונטורופתים  הרבליסטים  לשניים. 
בהחלט  ויש  הבעיה  של  והתסמינים  הגורמים 

צמחים שמתאימים לזה".

צמח לכל תסמין

  TTM ב-  הראשית  הנטורופתית  היא  אלינה 
חברה ישראלית המייצרת ערכות מוצרים טבעיים  
מחקרים  בסיס  על  נרקחו  המוצרים  לטחורים. 
תחת  ויוצרו  הצמחים  רפואת  בתחום  מתקדמים 

תקנים אירופאיים מחמירים.
מכיוון  תרומה  יש  לערכה  שנבחר  צמח  "לכל 
אחר של הבעיה", אלינה הסבירה, "במוצרים יש 
צמחים שמרככים את הפסולת שיוצאת מהגוף ויש 
בה גם צמחים אנטי-בקטריאליים שמונעים זיהום 
ודלקת וגם צמחים בעלי תכונות שמכווצות כלי 
ששומרים  צמחים  ובנוסף:   דימום  ועוצרות  דם 
על כלי הדם וצמחים לטיפול חיצוני בעלי תכונות 

מחטאות, מכווצות ומרגיעות.
אם  לדעת  וביקש  מרוצה  נראה  היה  יעקב 
להסביר  שמחה  אלינה  כשרים.  המוצרים 
שהמוצרים הם  בכשרות מהודרת. אחר כך הוא 
שאל תוך כמה זמן זה יעזור לו. "אם אתה סובל 

מהבעיה זמן קצר, גם ההקלה יכולה להגיע אחרי 
לא יותר מחודש. אצל מי שגורר את הכאבים ולא 

מטפל, ההקלה תגיע לאט יותר", אלינה הודתה.

יעילות של 96%

מתוך  אחת  רק  היא  ויעקב  אלינה  של  השיחה 
בין  בטלפון  יום  בכל  שמתנהלות  רבות  שיחות 
אנשים  מתעניינים.  לקוחות  לבין  החברה  יועצי 
כי הם חוששים  נמנעים מטיפול בטחורים  רבים 
הרגיש  באיזור  להם  שתכאב  פולשנית  מבדיקה 
ביותר. חברת TTM מפעילה מערך של יועצים 
מקצועיים שמקיימים תשאול מקיף של הפונים. 
הרפואי  הרקע  על  לספר  מתבקש  שמתקשר  מי 
והיועץ מתאים מענה  ועוד.  רגישויות  גיל,  שלו, 

שמותאם במדויק עבורו.
משלוח  עלות  ללא  הבית  עד  נשלחת  הערכה 
אם  לבדוק  כדי  אישי  ליווי  מתקיים  זה  ומשלב 
צריך לשנות מינונים של המיצוי הצמחי ולעקוב 
אחר התהליך. החברה שולחת גם המלצות תזונה 
למצב  ויתאימו  הדלקת  על  שייקלו  מתאימות 

העדין של מערכת העיכול.
גבוה  ברמה  אישי  מליווי  גם  ליהנות  רוצים 
שלכם?  לבעיה  ויעיל  טבעי  מדויק,  וממענה 
לפרטים   .072-3922668 חינם:  לייעוץ  טלפנו 

נוספים היכנסו לאתר החברה: 
natural.ttmisrael.com/plus

בברכת בריאות שלמה

תנו לצמח 
לעזור

באופן  כבדים  משאות  להרים  נהג  יעקב 
קבוע לאורך שנים. כשהגוף התחיל לשלם 

מחיר, התשובה הגיעה ממקור מפתיע
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*בחנויות הנבחרות *עד גמר המלאי *כל מגוון מארזי קרלו משתתפים במבצע

 ומקבלים חבילת מדבקות של

במתנה!

קונים מארז קרלו מיני
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