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עוד במוסף: אוסף סיפורי חסידים לחג וצמד המחנכים חיים ולדר ומרדכי רוט בראיון משותף

המוזיקאים מדברים
מובילי המוזיקה 

החדשנית בפאנל 
פורץ דרך: ישי 

לפידות, הקינדרלך, 
אלי קליין ואשר גבאי

אחרי 45 שנה בז'נבה, 
עלה הגאון רבי 

אברהם יפה שלזינגר 
לירושלים והשתקע 

בבית המדרש שהקים 
� בראיון ל'קו 

עיתונות' הוא מגולל 
את קורותיו ונוגע 
בכל ענייני השעה

העיתונאים מדברים
שבעה כתבים לענייני חרדים מנתחים את השנה 
החולפת בפוליטיקה ומנסים לצפות את העתיד

ּפוֵֹעל
ְיׁשּועוֹת

ע ָנא הוַֹשׁ

ָבִטים ת ְשׁ  ֲעִלַיּ
ע ָנא הוַֹשׁ

נכדו של סידנא באבא סאלי שהתבודד בקיטון 
בשמואל הנביא, הגאון רבי שלמה בוסו,

תוקף בראיון חג נדיר את תופעת הבאבות

המקובל שצמח 
בפוניבז' והתיישב 
בטבריה, הגאון רבי 
דב קוק ורעייתו 
הרבנית לאה, 
בראיון ראשון 
ושופע רוחניות



לבחור תנובה זה... 
״להרגיש את 

 טעם החג
 בכל ארוחה״
)אסתר מביתר עילית(

הבחירה של הבית
תנובה

 ארוחה משפחתית בסוכה: המאכלים הטעימים מוגשים לשולחן, 
הסוכה מקושטת וכמו תמיד המשפחה יושבת יחד. 

כבכל שנה, גם השנה נהנה בארוחות חול המועד מהמגוון העשיר של מוצרי תנובה 
המוכרים והאהובים שמלווים אותנו מילדות. חג שמח!  

טעם של חג. בחירה אחת.
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העפיפוניאדה ה-32
סדנאות לבניית עפיפונים

שלישי | כ' תשרי | 10.10 | 19:00-10:00
התכנית המלאה באתר המוזיאון

ראשון-שלישי | י"ח-כ' תשרי | 8-10.10 
פירוט השעות באתר המוזיאון

*לא כולל פעילויות בתשלום. בנדיבות ארנסט וז'קלין וייל, ציריך

תערוכות לכל המשפחה
מועדים לשמחה - בצילומים

תערוכה האמן הסיני איי וייוויי
הון-שלטון - תצוגת מטבעות זהב רומיים

שדרת בתי כנסת עתיקים
דגם ירושלים בימי הבית השני

סיורים מיוחדים
חצר פעילה

סדנאות אמנות

קופסה לאתרוג, 
"בצלאל", ירושלים, 

1929-1908









מפעל הפיס
ימשיך להשקיע
ולתרום לקהילה
מיליוני שקלים

במיזמים
השונים בתחומי

החינוך, התרבות, 
הרווחה,

איכות הסביבה 
והבריאות.

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה. אזהרה : משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע 
וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 )שיחה חינם( 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, נסיון, יכולת או ריבוי משחקים. 

תשע״ח
גם בשנת

התחרויות בעיצומן!בתחרויות החיבורים התורנייםגם השנה נעניק פרסים כספיים

סוגיות מצויות בל"ט אבות מלאכות

כח המילה

לפרטים: )*חיבור( 65327*

לפרטים: 03-94-11-414

גברים

נשים

ושנת שגשוג והצלחה לכל בית ישראלמפעל הפיס מאחל חג שמח
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סל הבריאות, אין זה סוד, הוא סל נקוב. ואין הכוונה רק 
לקטסטרופות רפואיות כמו צורך דחוף בהשתלה בחו”ל או 
תרופה אונקולוגית יקרה, שעלויותיהן מסתכמות בעשרות 
ומאות אלפי שקלים. גם בחיי היום יום, הסל הממלכתי 
שאמור להעניק לכל אדם את שירותי הבריאות הבסיסיים 

ביותר - רחוק מלכסות את כל הצרכים. 

קחו לדוגמא, משפחה ישראלית ממוצעת, המונה 
זוג הורים וארבעה ילדים. בני המשפחה, תודה 
לק-ל, נהנים מבריאות סבירה בדרך כלל. מה 
שאומר שסעיף הבריאות בתקציב המשפחתי 
מתרכז בעיקר בצרכים השוטפים 
שמריצים  שיניים  כאבי  כמו   -
רפואת  כאשר  השיניים,  לרופא 
אינה  כידוע  למבוגרים  השיניים 
בסל. משקפיים, שהם מוצר צריכה 
אלמנטרי. ויטמינים ותוספי תזונה או 
משחות ותרופות אחרות שאינן בסל. וזו 
רק ההתחלה. גם לאנשים בריאים ישנם 
עשרות סעיפי הוצאות נוספים, שאותם 
הם נאלצים לממן על חשבונם. וכמובן, 
במקרה של מחלה כרונית, - כאשר 
עולה הצורך בתרופה שאינה בסל, 
ניתוח פרטי או טיפול יקר. במקרים 
כאלה, ההוצאה יכולה להסתכם בסכומי 
עתק... זה בדיוק המקום שבו השב”ן, “מאוחדת 

שיא” אם תרצו, נכנס לתמונה. 

דפנה קלינגהופר- מנהלת פיתוח עיסקי בשב”ן מאוחדת, 
מסבירה: “סל הבריאות אכן מכסה רמה בסיסית של 
בריאות. מעבר לסל השירותים הבסיסי, תוכנית השב”ן 
)שירותי בריאות נוספים( בקופות החולים, כשמה כן היא - 
התוכנית כוללת שירותי בריאות ורפואה נוספים שנמצאים 
מחוץ לסל. כל קופה והשב”ן שלה. באחרונה, השקנו 
חבילה מאוד אטרקטיבית, שהופכת את מאוחדת שיא 
לתוכנית השב”ן  שמותאמת במיוחד לצרכי הלקוח. אנחנו 
יודעים שבציבור החרדי, נושא הרפואה מאוד חזק, הוא 
חלק מהערכים. כך שגם לאנשים שיכולתם הכלכלית אינה 
גבוהה, חשוב לדעת שהם מקבלים את הטיפול הרפואי 
הכי טוב, מאנשי המקצוע הכי טובים בתחומם. זה מה 

שמאוחדת והשב”ן שלה נותנים להם!”

כש”שיא” הופך לשם גנרי לשב”ן
מאוחדת שיא, הפכה זה מכבר ל”שם גנרי” לשב”ן. השב”ן  
של מאוחדת מספק ללקוח כיסוי רפואי מקיף לכל צרכיו, 
מילדות ועד זיקנה,  ועם נתונים, קשה להתווכח: סקר 
מכון ברוקדייל העלה כי שיעור הניצול של שירותי רפואה 
במסגרת השב”ן במאוחדת גבוה בהרבה בהשוואה למקובל 

בקרב לקוחות קופות אחרות. 

ה”סוד” הוא התיכנון המקדים של השירותים המוצעים 
בשב”ן - בהתאמה לצרכי הלקוחות, תוך גביית מחיר הוגן.

מהפיכת השב״ן 
במאוחדת שוברת ״שיא״

כיצד בעצם, נקבע סל השירותים של השב”ן?

רמת השימוש הגבוהה של לקוחות מאוחדת בשירותי 
השב”ן, אינה מקרית. היא נובעת מחד מתיכנון מקדים נכון 
של סל השב”ן, ומאידך - מהשאיפה שלנו להעניק ללקוחות 
את מה שהם באמת רוצים וצריכים, זה נכון לאוכלוסיה 
בכלל ולמיגזר החרדי בפרט. אנחנו משקיעים הרבה מאוד 
עבודה בחשיבה מה רוצים במיגזר החרדי, עשינו קבוצות 
מיקוד מיוחדות כי חשוב לנו לשמוע מה חשוב לציבור. 
יש במאוחדת שרשרת ניהולית עניפה שכוללת מתאמי 
קשרי קהילה שנמצאים בקשר יומיומי עם הציבור, עשינו 
תהליך מאוד מובנה כדי להבין את הציבור החרדי והצרכים 
שלו - והשקנו את התוכנית האופטימלית והמתאימה 

ביותר עבורו”.   

אלו שירותים, לדוגמא, הוכללו בשב”ן מתוך הבנת 
הצורך בהם?

״קיימנו קבוצות מיקוד ושמענו מה נשים רוצות. כתוצאה 
מכך הוספנו והרחבנו  שירותים בהתאם. בציבור החרדי 
יש יותר לידות, ומטבע הדברים - הפנמנו והרחבנו את 
השירותים בסל של לפני ואחרי לידה. למשל, ימי הבראה 
ליולדת. עד היום, הזכאות בשב”ן היתה ל- 3 ימי הבראה, 
בהתאם למספר הילדים. בתוכנית החדשה הוספנו 3 
ימים - ומעתה יולדת יכולה לקבל השתתפות ל- 6 ימי 
הבראה )מלידת הילד הרביעי ואילך(. זו זכאות בלעדית 

שאין לה מתחרים!”

שיא מאוחד: גם צ’ק, גם החזרים
 לא רק ימי החלמה. בכל הנוגע לרפואת נשים, מאוחדת 
מובילה את התחום. כאמור, לאוכלוסיה החרדית צרכים 
שונים - ומאוחדת משתוקקת להעניק את הנחוץ והחשוב. 
כך לדוגמא, מאוחדת היתה הראשונה להכניס לסל השב”ן 
אביזרים מיוחדים המיועדים לנשים לאחר לידה. קופות 
אחרות מיהרו לחקות אותה, כך שכמו תמיד התחרות 

עושה רק טוב לציבור... 

מאוחדת שיא מעניקה סל שירותים רחב במיוחד לנשים 
לפני ואחרי לידה למעשה, לקוחות שיא מקבלות צ’ק )החזר 
כספי( בשווי 8,000 ש”ח... אישה לפני לידה צורכת הרבה 
שירותים ובדיקות, כולל בדיקות חשובות שאינן בסל. לקוחות 
מאוחדת שיא יכולות לצרוך שירותים ובדיקות בהחזר של 

75% ועד 8,000 ש”ח לאישה לכל הילדים שיוולדו לה. 

אבל זה לא הכל. מאוחדת שיא  מציעה גם וגם: גם צ’ק, 
וגם שורה של שירותים ובדיקות פופולריות שניתן לקבל 
עליהם החזר בנוסף לסכום האמור. הכללנו גם סיבסוד 
משמעותי מאוד לנושא איסוף דם טבורי בסל, מעבר 
לצ’ק. סל השב”ן כולל מגוון הטבות נוספות, כמו דולה 
)תומכת לידה( - שהיא נושא מאוד חשוב לנשים במיגזר 
החרדי ובכלל, אביזרים שונים הנצרכים בתקופה שלפני 
ואחרי הלידה, אחות פרטית בבית היולדת, ייעוץ הנקה, 
ייעוץ שינה לתינוק, ייעוץ לפעילות גופנית ולתזונה לנשים 

מאוחדת 
מובילה את 
התחום. 
כאמור, 
לאוכלוסיה 
החרדית 
צרכים שונים 
- ומאוחדת 
משתוקקת 
להעניק 
את הנחוץ 
והחשוב. 



לאחר הלידה ועוד.

האמת היא שהדאגה וההתמקדות של מאוחדת בבריאות 
האישה, מתחילה בשלב הרבה יותר מוקדם - עם הסיבסוד 

שאנו מעניקים לבדיקות דור ישרים.

מטפלים בחור בשן מבלי לחורר 
את הכיס

טיפולי שיניים הם אחד הנושאים היותר כואבים, כפי 
שקובעת הקלישאה הנושנה והכל כך נכונה: סובלים 
מחור לא רק בשן אלא גם בכיס. במשפחה ברוכת נפשות, 
ההוצאות עבור טיפולי שיניים למיניהם, כואבות במיוחד 
ועשויות להסתכם בעשרות אלפי ש”ח בשנה. אמת, 
הרפורמה בתחום רפואת השיניים מעניקה טיפולי שיניים 
חינם לילדים עד גיל 15 )נכון להיום(, אולם מעל גיל זה 
ועד מאה-ועשרים - העלויות המצטברות עבור הטיפולים, 
כולל יישור שיניים, יכולות להגיע לסכומים אסטרונומיים. 

מאוחדת “שיא” בתחום רפואת השיניים הופכת את טיפולי 
השיניים לסעיף הוצאה שכל משפחה יכולה לעמוד בו! 

ילדים עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים משמרים חינם.

לקוחות מאוחדת שיא זכאים להנחה בגובה 80 אחוזים 
לטיפולי שיניים משמרים )כגון סתימות וטיפולי שורש(, 
הנחה של 50 אחוזים בטיפולי שיניים מורכבים ומשקמים 
)כגון עקירות( והנחה בגובה 50% לטיפולים אורתודונטיים 
)יישור שיניים(. כל זאת בנוסף להנחות בגובה אלפי שקלים 
לטיפולים אחרים כמו כתרים, גשרים, שתלי שיניים ותותבות. 
לקוחות מאוחדת שיא זכאים בחינם לטיפולי רפואה מונעת: 
בנוסף, בדיקה של רופא שיניים ללא תשלום פעם בשנה, 
ביקור ראשון בשנה אצל שיננית בחינם והשני ב- 50% 

הנחה במטרה לעודד רפואה מונעת, צילומי נשך חינם.

 “זוהי תוכנית מאוד יקרה לקופה, אנחנו יודעים שיצרכו 
אותה - ומצפים לזה.  אנחנו במאוחדת שיא רוצים שייעשה 
בתכנית הזו  שימוש נרחב ככל האפשר ושאנשים יצרכו 
את טיפולי השיניים שהם זקוקים להם. זה חלק מהשליחות 
שלנו, לעשות טוב ולקדם את הבריאות של הלקוחות שלנו!”

מירושלים לבני ברק: הצלחה עם 
קבלות 

בציבור החרדי, כבר אמרנו, ישנו דגש מיוחד בתחום 
הבריאות. הציבור האמון על “ונשמרתם”, לא יתפשר בנושאי 
בריאות בפחות מהטוב ביותר. זו הסיבה שההתאמה בין 
קופת חולים מאוחדת לציבור החרדי היא כל כך טבעית, 
כל כך אינטגרלית. מאוחדת שיא שחרטה על דגלה את 
המוטו ‘בריאות ללא פשרות’, מציעה לציבור הזה הרבה 
יותר - והוא אכן בוחר בה. חלק גדול מלקוחות מאוחדת 
נמנים על המיגזר החרדי, ולא רק בגלל הקשר ההיסטורי 
אלא מתוך בחירה מושכלת. “מאוחדת והמיגזר החרדי 

מקושרים בחוט שלא ינתק”, 

 השקתו של השב”ן המשודרג, מחוללת מהפיכה בעולם השב”ן והופכת את 
 מאוחדת שיא לתוכנית השב”ן האטרקטיבית והמקיפה לאשה ולמשפחה בכלל

 מאוחדת שחרטה על דגלה את המוטו “להיות בריא ולהישאר בריא”, הקדימה 
להחלטה על השידרוג תיכנון אסטרטגי מדוקדק המבוסס על הקשבה והבנת 
צרכי הלקוחות  סל השב”ן המשודרג מהווה בשורה אמיתית ללקוחות החרדיים, 
החל מהסל לנשים לפני ואחרי לידה, המשך ברפואת שיניים בתעריפים השווים 
לכל נפש, ולמכלול שירותי הרפואה המוצעים  שוברים שיא במאוחדת!

לאורך עשרות שנים, ירושלים נשלטת על ידי מאוחדת. 
קופת חולים מאוחדת היא הקופה המובילה בירושלים בכלל 
ובריכוזי האוכלוסיה החרדיים בפרט. הסקרים קובעים חד 
משמעית כי מרבית הציבור החרדי מעדיף את מאוחדת 
ורואה בה את הקופה של המיגזר. הסיבות לעוצמתה של 
הקופה, ברורות לחלוטין - עשרות רבות של מרכזים רפואיים 
גדולים ומרפאות מאוחדת פזורים בשכונות השונות ברחבי 
העיר, עם שעות פתיחה הרחבות ביותר לנוחות הלקוחות, 
ומאויישות על ידי צוותי רפואה מקצועיים מהטובים ביותר, 
לרבות רופאים בלעדיים לקופה. יתרונות בולטים נוספים הם 
מרפאות השבת המופעלות ע”י צוות שאינו יהודי, מכונים 
מקצועיים ומוקדי לילה. לא פלא שמאוחדת מובילה את 
מתן שירותי הבריאות בעיר, תוך שביעות רצון מופגנת של 

הלקוחות, כאשר המתחרות הרחק מאחור.   

גם בבני ברק, המהפך שהחל בשנים האחרונות נמצא 
בעיצומו. מהפיכת הבריאות של מאוחדת בבני ברק כוללת 
פתיחה של מרפאות ומכונים חדשים, הרחבת שורת 
הרופאים החדשים שהצטרפו למרפאות מאוחדת בעיר, 
פעילות עניפה לקידום בריאות בבני ברק והשיא - שיתוף 
הפעולה הייחודי והראשון מסוגו בין מאוחדת למרכז הרפואי 
מעיני הישועה בבני ברק, שיאפשר ללקוחות מאוחדת 
לקבל את השירות הרפואי המתקדם במעיני הישועה 

ללא ביורוקרטיה מיותרת.

מבחינת לקוחות מאוחדת, מדובר בלא פחות משינוי 
היסטורי במפת שירותי הרפואה בעיר! משמעות ההסכם 
היא שכל לקוח של מאוחדת, יכול להזמין תור ולהגיע 
למומחים הבכירים ביותר במעיני הישועה במגוון תחומי 
רפואת נשים, אורתופדיה, עור ואף אוזן גרון - ללא צורך 
בהפניית רופא ומבלי להזדקק לטופס 17. ומה שלא פחות 
מדהים - למומחים במעיני הישועה תהיה גישה זמינה 
ומיידית לתיק הרפואי האישי של לקוחות מאוחדת. מה 
שאומר - סינכרון מירבי שמבטיח פחות פרוצדורות, פחות 
בדיקות מיותרות, פחות זמן המתנה לבדיקות ובקיצור, 

פחות כאב ראש...

לא זו בלבד, אלא שבית החולים מעיני הישועה הופך ‘דה 
פקטו’ למעין “סניף” של מאוחדת. לקוחות מאוחדת יוכלו 
גם לקבל במתחם בית החולים מעיני הישועה שירותי 
רפואת משפחה וילדים, על ידי רופאי מאוחדת, ובמידה 
ויידרש טיפול נוסף או הפנייה לבדיקות - יופנו החולים 

להמשך טיפול מיידי במסגרת בית החולים. 

על מנת להבטיח ולוודא שהשירות יפעל באופן מיטבי 
וללא עיכובים, מאוחדת תעמיד לרשות לקוחותיה מתאמי 

שירות שינצחו על המערך כולו. 
מתאמי השירות יפעלו ממשרדי 

בבית  שימוקמו  מאוחדת 
ויעניקו  עצמו,  החולים 
ללקוחות  מקצועי  סיוע 
מאוחדת. אפשר בהחלט 

לסכם: רפואת העתיד...

עם הנתונים 
קשה 

להתווכח: 
סקר מכון 
ברוקדייל 

מוכיח 
ששיעור 

ניצול השב״ן 
במאוחדת 

גבוה בהרבה
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מצבה  מודאג.  היה  בבולגריה  היהודית  הקהילה  ב 
התבוללו  הצעירים  רע:  בכי  היה  הקהילה  של  הרוחני 
והמבוגרים התרחקו מן הדת. בצר לו, הוא ביקש ממורו 
ורבו, הרה"צ רבי שלמה בוסו – נכדו של הבבא סאלי 
– לבוא למקום כדי לחזק את בני הקהילה. "חלק גדול 
אחד  אומר  יהודים",  היו  לא  בכלל  הקהילה  מחברי 
היו  שאבותיהם  בגלל  "רק  בוסו.  הרב  של  מתלמידיו 
יהודים, הם החשיבו עצמם כיהודים, מה שלא היה נכון. 

לחלל הזה נכנסו הרפורמים שסחפו אחריהם חלקים מהקהילה".
והתכונן  האירופית  במדינה  בוסו  הרב  נחת  מה,  זמן  לפני  שישי  ביום 
מקומית",  במלונית  אותנו  "אירחו  הקהילה.  חברי  עם  יחד  במקום  לשבות 
מספר אחד ממקורבי הרב שהתלווה אליו. "ובהגיענו, שמנו לב שיש בחדר 
המלון ספר טמא של הדת הנוצרית רח"ל. בדרך כלל במקרים כאלו, הרב מיד 
משמיד את הספר". אולם, הפעם משום מה, חש הרב משיכה לבדוק דבר מה 
בספר. "הוא התקשר לאחד מגדולי הדור", נזכר התלמיד שהתלווה בנסיעה 
'דע מה שתשיב'. הרב  לרבו. "ה'גדול' הסכים שעליו לעיין בספר בבחינת 
עיין בספר, רשם בזיכרונו שלוש נקודות שנכתבו שם, והשיב בראשו עליהם. 

לאחר מכן השמיד את הספר והמשיך בהכנות לשבת". 
חלפה השבת, ובמוצאי שבת נערך במקום אירוע בהשתתפות כנר מיוחד 
הנחשב לאחד המופלאים בתחומו: צעיר בן עשרים שהגיע במיוחד מספרד 
של  בפניו  "ראינו  המוזיקה.  בתחום  גדול  מומחה  הוא  שאף  אביו  עם  יחד 
אומרים  בגוי",  שמדובר  שמענו  ההפתעה,  ולמרבה  אמיתי  יהודי  חן  הכנר 

התלמידים שלא השתכנעו, אך שמרו את הדבר בליבם.  
במהלך הערב, נשא הרב דברים ולאחריהם ניגש במפתיע לאביו של הכנר, 
הביט בעיניו ואמר בספרדית: אתם יהודים! האב לא הגיב, והרב חזר שוב: 
אתם יהודים! "באותו שלב הוא נשבר וסיפר שהוא צאצא למשפחה מאנוסי 
ספרד. היה זה הלם מוחלט גם עבור בנו הכנר שלא ידע דבר. הרב פנה שוב 
אל האב בשאלה נוספת: "מה אתה עושה עם העובדה שאתה יהודי?" ונפרד 

ממנו לשלום.
אחד  טלפן  התאכסן,  בו  למלון  הרב  חזר  כאשר  מכן,  לאחר  שעות  כמה 
מראשי הקהילה וסיפר כי אותו יהודי מתחנן ומבקש לפגוש את הרב. "הוא 
כיצד  בדמעות  וסיפר  בבכי  פרץ  הוא  הרב,  את  כשראה  ומיד  למלון  הגיע 
השפיעו עליו דברי הרב". 'כשהרב הסתכל עליי, הרגשתי שנשמתי מתהפכת 

בקרבי', אמר היהודי בהתרגשות.
בדקות הבאות פירט היהודי לנוכחים את שעבר עליו וסיפר כי כאשר החל 
לחקור את היהדות לאחרונה, עלו לו קושיות שלא מניחות לנפשו. "באותו 
רגע התברר דבר מדהים", משחזר התלמיד בהתרגשות. "אותן שאלות שהיו 
בראשו  הכין  וכבר  הטמא  בספר  קרא  שהרב  השאלות  בדיוק  היו  ליהודי, 
לפי  וכיום,  מחצבתו  לכור  היהודי  שב  הדברים,  בזכות  לדברים".  תשובה 

התלמידים, הוא מתנהג כיהודי לכל דבר. 

שורשים: חדר קטן ב'שמואל הנביא'
של  הנהגותיו  את  במעט  מאפיין  אך  ביותר,  הבולט  לא  אולי  זה  סיפור 
הרה"צ רבי שלמה בוסו העומד בראש קהילת "תפארת לישראל" בירושלים. 
ספון  להיות  ובחר  מאחר  מהציבור  נסתר  היה  הצדיק  של  שמו  רבות  שנים 
הדברים  התגלגלו  האחרונות,  בשנים  הנביא.  שמואל  בשכונת  קטן  בחדר 
ושמו נודע בציבור. מאז, רבים משחרים לפתחו להתייעצות, ברכה והכוונה. 
"שמלבד  מתלמידיו.  אחד  אהרן,  ר'  אומר  הרב",  אצל  שמעניין  "מה 
הציבור הטבעי שכולם מצפים לראות שם, כמו יוצאי מרוקו ובני עדות מזרח 
המסתופפים בצל צדיקי משפחת אבוחצירא - אצל הרב אנו מוצאים לא מעט 
יוצאי מדינות אשכנז. בהם חסידים וליטאים ואפילו ראשי כוללים ור"מים 

בישיבות חשובות".
את  מאששת  שאול,  גבעת  בשכונת  בכולל  שעות  מספר  של  נוכחות 
הקביעה. אל חדרו של הרב נכנסים ויוצאים כל העת תלמידים המשתייכים 
רק  שמבקש  גור  חסיד  נכנס  לרגע  החרדי.  בציבור  והזרמים  העדות  לכל 
"ברכה לשנה החדשה" ואחריו יהודי בעל חזות המעידה עליו כי אינו חובש 
שטריימל בשבתות. "זאת הייחודיות של הנהגת הרב", אומר תלמידו. "כולם 
מוצאים פה בית. בין פשוטי עם ואנשים קשי יום ועד לראשי ישיבות, נגידים 

ופרנסי קהילות".
אך לא תמיד היה הרב כך. למעשה, במשך שנים ארוכות, שמו לא נודע 
לדברי  שם  הנביא,  שמואל  בשכונת  קטן  בחדר  היה  מושבו  ומקום  לאיש 
תלמידיו היו "השנים היפות בחייו". "היה זה בשנת תשנ"ד", אומר אהרן. 
"הרב למד בחברותא בכולל אברכים ברחוב ארץ חפץ בירושלים. הרב למד 

שם מידי יום עם אחיו ז"ל שהלך לעולמו בנסיבות טראגיות". 
מה שלא ידעו אברכי הכולל, הוא שלאחר תום שעות הלימוד, היה הרב 
האברכים,  הבחינו  לא  כאשר  אך  האברכים,  שאר  עם  יחד  הכולל  מן  יוצא 
הבוקר.  שעות  עד  במקום  ולמד  המדרש  בית  אל  בחזרה  הרב  התגנב 
"למעשה", אומר אהרן, תלמידו. "הרב היה מגיע לביתו רק לשבתות ורעייתו 
שתחי' הייתה באה מידי יום במסירות נפש להביא לו אוכל. בערב שבת היה 

נוסע לביתו וחוזר לכולל עם יציאת השבת".
את  אהב  "הוא  הללו.  לימים  הרב  מתגעגע  תלמידיו.  אומרים  היום,  עד 

הריק  המדרש  שבית  השלווה  ואת  השקט  את  הבדידות. 
מאדם העניק לו". אחד התלמידים נזכר שפעם סופר לו 

ידע דבר מעבר לד' אמות  מבני המשפחה כי הרב לא 
ואפילו  בחירות,  שיש  עודכן  לא  "הוא  הלכה.  של 
אז  כך.  לו על  בן באו ההורים שלו לספר  לו  כשנולד 

לא היו פלאפונים". 
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אדמו"ר לחסידים, מורה דרך לליטאים, רב לאברכים, יועץ לנגידים 
מהנהגה  נמלט  בוסו  שלמה  הרה"צ   ■ לנדכאים  ומשען 
ודחה  הציבוריות  מזרקור  הסתתר  שנים,  עשרות 
מעליו כל הצעה שנועדה לרומם את שמו ■ בשנים 
האחרונות החל לחזק קהילות יהודיות ברחבי 
העולם ולכוון דרכם של המונים המשחרים 
ל'קו  בלעדית  חג  בשיחת   ■ לפתחו 
לראשונה  הרב  חושף  עיתונות', 
צוהר לעולמו המקודש, פורס 
"יש  ומזהיר:  משנתו  את 
שמשביעים  'מקובלים' 
מלאכים" ■ דיוקן ראשון

שם

יעקב אמסלם

משלמה
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שמעו של הצדיק המסתגר בבית המדרש עבר 
מפה לאוזן וטיפין טיפין החלו בקשות הברכה 
והייעוץ מצד אנשים שחיפשו מזור לצרותיהם. 
"מבקשי  אהרן.  אומר  זה",  את  אהב  לא  "הרב 
יכול  היה  לא  אך  בלימוד,  לו  הפריעו  הברכה 
לדחות את בקשותיהם". עם הזמן נתגבשה לה 
מידו  זזו  לא  שחבריה  הרב  סביב  קטנה  קבוצה 
בכל אשר עשו. "היינו מקיימים שיעורים בבית 
כמו  לא  בודדים,  כמה  היינו  אז  אבל  הכנסת, 

היום".
גם  ועמו  גדל  המבקרים  זרם  חלפה.  שנה 
ההפרעה מלימודו של הרב. "אחד מהתלמידים 
הקרובים החליט לעשות לזה סוף וקבע שקבלת 
קהל תהיה רק ביום חמישי בערב. בתחילה הרב 
לו:  מידי, אבל אמרנו  נהיה רשמי  זה  כי  סירב, 
'אם הרב לא יקבל, האנשים הללו ילכו להתברך 
הקהל  וקבלת  הסכים  הרב  נוכלים'.  אצל 
מאז,  לערך".  תשנ"ח  בשנת  הייתה  הראשונה 
זרם המבקשים ברכה רק גדל. זה החל בעשרות 
גם  רבים  מגיעים  וכיום  חמישי  ביום  בודדות 
בימות  קהל  קבלת  "אין  השבוע.  ימות  בשאר 
השבוע, אבל אנשים מוצאים דרך להגיע לחדרו 

של הרב", אומר אהרן בחיוך.
 

תורה: מסירות נפש
נעים  בוסו,  שלמה  רבי  הרה"צ  של  שיעוריו 
בין דברי כיבושין ל'עמך' ועד ל'ריתחא' בקרב 
בני התורה. "יש לרב שליטה עצומה בכל מכמני 
הגענו  שפעם  זוכר  "אני  אהרן.  אומר  התורה", 
אליו עם סתירה ממשנה מסוימת. מיד כששמע 
'אין משנה  הרב את מילות המשנה, הוא קבע: 
כך.  על  לחשוב  זמן  פסק  נטל  לא  הוא  כזאת'. 
ברייתא.  הייתה  שזו  התברר  נוסף,  עיון  לאחר 
כששאלנו את הרב, הוא סיפר לנו שבכל חודש 

הוא מסיים שישה סדרי משנה". 
כי  מגלה  בכולל,  הלומדים  התלמידים  אחד 
לרב ישנם כתבי יד על חלקים נרחבים בשולחן 
וכן חידושי תורה חלק ממסכתות הש"ס,  ערוך 
אך הוא מסרב לכל הצעה להדפיסם. "הוא תמיד 
אומר שיש מדפים שלמים בישיבות שאף אחד 
לא מעיין בספרים שעליהם. רק אם יראה שישנו 
העלון  את  גם  ידפיס.  הוא  לחיבורים,  ביקוש 
שבו נמצאים שיחות המוסר שלו, הוא לא רצה 

להדפיס עד שהבין שיש בזה תועלת עצומה".
בכולל האברכים בראשו עומד הרב בוסו, לא 
תמצאו אף שלט המודיע כי אברך שלא ישמור 
רואה באברך,  סדרים, תופחת משכורתו. "הרב 
אדם שמוסר את עצמו לתורה הקדושה. בניגוד 
מוחלט כמובן לאיך שמציגים אותם בחוץ. הוא 
אנשים  אלו  'אברכים  פעמים:  כמה  לנו  אמר 
תמיכה  בשביל  הזה  העולם  כל  על  שמוותרים 
על  אותם  לכבד  אחד  כך  על  חובה  מזערית. 
תורה  ללמוד  ולומדים.  יושבים  שהם  זה  עצם 
זה לא פחות קשה מכל עבודה אחרת'. לכן הרב 
הכוללים  שראשי  מה  את  יפה  בעין  רואה  לא 
בגין  את שכרם של האברכים  ומפחיתים  באים 
אי שמירת זמנים. בוודאי שזה דבר חשוב לאין 
שיעור, אך ההפחתה לא מוסיפה כבוד לתורה".

לצד הכולל בראשו הוא עומד, רשת הכוללים 
הגר"מ  של  בראשותו  להבה"  יוסף  "בית 

"ראש  רוחני.  לנשיא  בו  בחרה  מרמורשטיין 
הכוללים פגש את הרב במטוס באחד מטיסותיו, 
ושיעורים  שיחות  למסור  מהרב  ביקש  ומאז 
גם  "ומכאן  אהרן.  מספר  בראשותו",  בכוללים 
ברשת  החידוש  הכוללים".  נשיא  התואר  נולד 
בערים  הוקמו  "הם  מיקומם.  היא  הכוללים 
תושבי  את  לחזק  בכדי  ברוחניות,  שחלשות 

המקום". 
"לרשת הכוללים יש לא פחות מ-26 סניפים 
בכל רחבי הארץ. מידי שבוע מגיע הרב לכולל 
לראות  מדהים  תורה.  שיעורי  בו  ומשמיע  אחר 
מתושבי  ומאות  עשרות  מגיעים  פעם  שבכל 
המקום שמבקשים לקבל ייעוץ והכוונה בבעיות 
הרב  אומר  אותו  המסר  מנוחתם.  את  הטורדות 
ממכם  משהו  להקב"ה  תנו  הוא:  מקום,  בכל 
בקדושה, ואז תראו איך כל בעיותיכם נפתרות".

הנהגה: תעניות 
וסיגופים

יודעים", מציין אהרן. "אבל הרב  "לא רבים 
נוהג לצום בכל יום בימות השנה ואוכל ושותה 
רק בלילה, מלבד הימים האסורים בצום. כך זה 
כבר למעלה מ-20 שנה. כמו כן, פעמיים בשנה 
הרב צם תענית הפסקה שזה תענית אותה ייסד 
שמתחילה  זיע"א  אבוחצירא  יעקב  האביר  מרן 
ולילות  ימים  ליל שבת ששה  עד  במוצאי שבת 
באים  מתענה,  שהרב  בשבוע  הפסקה.  ללא 
אלפים מכל רחבי הארץ להתברך מפי הרב. חלק 
מחסידיו בחו"ל באים במיוחד לשהות במחציתו 
שנים  הרב  נוהג  בו  נוסף  מנהג  שבוע".  באותו 
ארוכות, הוא השארת התפילין על ראשו ועל ידו 
מהנץ ועד לשקיעה. "גם כך הרב לא אוכל, אז 
אין בעיה בתפילין שנמצאות כל היום על ראשו 

וידו".
לסוד  נחשבות  הרב,  של  וסיגופיו  תעניותיו 
בקרב חסידיו. הוא מסרב בנחרצות לשוחח על 
כך עם כל גורם ומזכיר את דברי חז"ל המגנים 
אדם המספר את תעניותיו. עם זאת, כאשר נשאל 
הרב מה סוד הצלחתו להשפיע רוחנית על רבים, 
הוא מספק תשובה מפתיעה: "כשאנשים באים 
פתוח  לב  עם  באים  הם  סאלי,  לנכד של הבבא 
שיגידו  העובדה  אם  אז  ויראה.  תורה  לקבל 
שהוא נכד של הבבא סאלי תעזור, זה לא משנה 
אותם  על  להשפיע  יצליח  שהוא  העיקר  לו. 

נשמות אבודות".
הנביא,  שמואל  בשכונת  בחדרו  היה  כאשר 
כסף  לקבל  הרב  התנגד  במשורה,  קהל  וקיבל 
מחסידיו. "הוא ממש נלחם עם אנשים שביקשו 
לתרום לו, עד שבאחד הימים הוא נחשף למקרה 
קשה בשכונת שמואל הנביא ומני אז, הוא מקבל 
כספים אותם מעביר ישירות לצדקה. עד היום, 
יש מקרים שזוכים אצלו לתמיכה קבועה במשך 

שנים רבות".
כולל  לצמיחת  הבסיס  היו  אלו  תרומות 
השנים,  עם  כיום.  עומד  הוא  בראשו  האברכים 
והתרומות לא הספיקו לפעילות  גדלו הצרכים, 
"אדם  אהרן.  אומר  כלל",  יש  "לרב  הרבה. 
פעם.  אף  תיפסק  לא  היא  תמיכה,  שמקבל 
יצר  הרב לא מסוגל לבטל את התמיכה. המצב 

קונפליקט: מטבע הדברים, אנשים שהתחייבו, 
הורידו עם הזמן חלק מתמיכותיהם, ומצד שני 
מקרי התמיכה רק עלו. נוצר פער פיננסי שהלך 
והתרחב עם חלוף הזמן, מה שהכריח את הרב 
של  סיועם  את  ולבקש  העולם  למדינות  לצאת 

נדיבי לב".

שליחות: כל קצוות 
תבל

את נסיעותיו לקהילות מעבר לים, רואה הרב 
כשליחות משמים. "בכל מקום שאליו הוא מגיע, 
הוא מרגיש שזאת השליחות שלו", אומר אהרן. 
הברית.  בארצות  זה  הרב,  של  העיקרי  "המוקד 
שם הרב מקבל קהל ומוסר שיעורים בלייקווד, 
גם  האחרונה,  בשנה  וברוקלין.  מנהטן  דיל, 

יורק הנחשבת לסגורה  הקהילה החלאבית בניו 
יחסית, ביקשה ביקשו מהרב למסור שיעורים". 
חיבור מפתיע הוא זה בין הרב לראש קהילת 
וינברגר  משה  הרב   - מניו-יורק  קודש"  "אש 
לרב  "יש  ורבי".  "מורי  הרב  את  מכנה  אשר 
הבנה ברורה של האתגרים הייחודיים של הדור 
שלנו ויכולת מופלאה לראות את שורש נשמתם 
הרב  אמר  בהתאם",  להם  ולייעץ  האנשים  של 
במקרים  מעורב  הייתי  אישית  "אני  וינברגר. 
במצבים  תקועים  היו  אנשים  שבהם  רבים 
סבוכים, ועצותיו הטילו אור חדש והבנה בהירה 
תורה  דעת  פי  על  מבוסס  והכל  מקרה.  כל  של 

ועל טהרת הקודש".
בחמש השנים האחרונות, נסע הרב לא פחות 
העולם.  ברחבי  קהילות  לעשרות  פעמים  מ-40 
המדינות,  את  למנות  מתבקש  מתלמידיו  אחד 
אך נדרשות לו כמה דקות להיזכר במדינות אלו. 
בארה"ב,  לקהילות  לי  הזכור  לפי  נסע  "הרב 
אוסטרליה,  איטליה,  ונציה,  קנדה,  אנגליה, 
הונג קונג, סין, ארגנטינה, בולגריה, ארגנטינה, 
ברזיל ואפילו ג'יברלטר ובטוחני שיש עוד כמה 

שפרחו מזיכרוני". 
יהודים  ישנם  הידוע,  כפי  חו"ל,  בקהילות 
עיתים  קביעת  על  מקפידים  שאינם  רבים 
שמירת  על  מקפידים  אינם  אף  וחלקם  לתורה 
בוסו  הרב  מקפיד  אלו  בדברים  כהלכתה.  שבת 
שיעור  הרב  מסר  "פעם  הקהל.  את  להוכיח 
אתם  שוחח  והוא  באוסטרליה  אקדמאים  בפני 
התקשר  כך,  אחר  שבועות  כמה  השבת.  על 
החלו  שחלקם  בהתרגשות  וסיפר  הקהילה  רב 

לשמור שבת מאז השיעור".
"באופן כללי, הרב גם מרבה להוכיח אנשים 
שאינם קובעי עיתים לתורה. יש שחושבים שאם 
הרב  ללמוד.  חייבים  לא  הם  תורה,  תומכי  הם 
מבהיר להם שהם חייבים להיות חלק מהתורה, 
יצאו לעבוד לפרנסתם, אין אופציה  גם אם הם 
אחרת. הנחרצות הזאת, יצרה סביבו הרבה מאוד 
חסידים אדוקים שלא יעשו צעד בלי התייעצות 

של הרב".
ימים  הרב,  של  לחדרו  נכנסים  אנו  כאשר 
ספורים טרם התקדש יום הכיפורים, אנו תחילה 

הספרדים לא היו 
מודעים לסכנה של 

הרחוב כי לא היה לילד 
לאן לברוח, לכן לא 

הכינו את עצמם למצב 
שצריך להגן על הילד 

מהשפעות הרחוב. 
אשכנזים התמודד עם 
כך בארצות אירופה. 
לכן הורים חייבים 
לרדת לרמה של 

הילדים ולהפוך לחברים 
הכי טובים שלהם. 

פשוטו כמשמעו.

בעריכת תיקון לחברי הקהילה בגיברלטר עם המשגיח הגר"מ וולפסון

בשיחה עם כותב השורות
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הכוח  טמון  היכן  הסוד.  מה  להבין  מבקשים 
אדם  "לכל  הרב.  של  להנהגתו  רבים  המושך 
"עם  בדבריו.  הרב  פותח  בשפתו",  לדבר  צריך 
חסידים יש צורך לדבר בשפה שלהם ובמנטליות 
שלהם. עם חילוני זה אחרת וכמובן גם עם בחור 
ישיבה או אברך. כל אדם עם השפה שלו. העניין 
אותו  ולחזק  לאדם  שנוגע  מה  את  לקחת  הוא 

בזה. אז החיזוק מחלחל".
כאשר הרב נשאל אודות תופעת ה'מקובלים' 
אשר מעתירים מ'ברכותיהם' למרות שאין דבר 
בינם ובין תורה, מצחו נחרש קמטים. "נכון. יש 
הקמע  ואת  המיסטיקן  את  שמחפשים  אנשים 
לא  ברוך  להבין שהקדוש  צריך  אבל  והסגולה. 
מחפש את זה". אם כך, אנחנו שואלים את הרב, 
רוחניים,  כוחות  מגלים  אלו  מקובלים  כיצד 
מלאכים",  בהשבעת  משתמשים  "הם  לכאורה. 
מטיל הרב פצצה. "כל אדם יכול להשתמש בזה 

על ידי אמירת שמות קדושים".
"הבעיה היא שאנשים מחזיקים אותם כאנשים 
פי דרך  ומייעצים עצות שלא על  מורמים מעם 
ולא  מעלה  לא  היא  מלאכים  השבעת  התורה. 
מורידה מאחר והם יודעים רק דברים שהתרחשו 
של  הטעות  עתידות".  יודעים  ואינם  בעבר 
היא  הרב,  לדברי  זה,  אחר  הנמשכים  האנשים 
אם  עתידות,  גם  יודע  לפניהם  שהאדם  בהבנה 
הוא יודע על עברם. "זה לא נכון", פוסק הרב. 
"המקובלים הללו מנחשים וממילא יוצא שאחד 

לכמה, ברכתם כביכול מתקיימת". 
שאינם  כך  כדי  עד  במצוקה  כך  כל  "אנשים 
תמיד  אני  למעשה.  מנוצלים  שהם  מבחינים 
ביום  עושה  המקובל  מה  תבדקו  לכו  אומר: 
נורא  זה  בכלל.  תורה  לומדים  לא  הם  ובלילה. 
ואיום. אני אומר לאנשים, אם תעשה את הלימוד 
הזה שאני אומר לך, זה יעזור לך הרבה יותר מכל 

דבר אחר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה".
כשנה,  לפני  הרב  ידי  על  במכתב שהתפרסם 
המקובלים  תופעת  את  בחריפות  הרב  תקף 
למיניהם. "כאן המקום להתריע, מפני התופעה 
תשובה..  "שבעלי  הרב.  כותב  האחרון",  בדור 
לא רק שלא מילאו כרסם בש"ס ופוסקים, אלא 
לא מסוגלים ללמוד דף גמרא ומיד פושטים ידם 
בלימוד  זמנם  ככל  רוב  ומבלים  הנסתר  בתורת 

נשגב זה".
עולה  הנושא  כי  מספרים  הרב  של  תלמידיו 
"יש אנשים שמגיעים לשאול  לעיתים תכופות. 
את הרב מה דעתו בנושא. פעם הגיע אחד כמה 
פעולותיו  אחרי  ועקב  שלם  יום  במשך  פעמים 
'אחד  ענה:  הוא  אותו,  כאשר שאלנו  הרב.  של 
מגדולי הדור אמר לי שהבדיקה היחידה אם רב 
הוא רב אמת, היא בבדיקת סדר יומו. רב שסדר 
יומו מורכב מלימוד תורה, סימן שהוא לא כמו 
הגיע  לכן  למיניהם'.  ה'המקובלים'  שאר  כל 

לכולל, ככה אמר".

חינוך: "תתחברו 
לילדים"

איירס  בבואנוס  נולד  בוסו  שלמה  הרב 
שבארגנטינה לאביו הגה"צ רבי דוד בוסו שיחי' 
ולאמו – בתו של ה'בבא סאלי' זיע"א. "הורי הם 

ענקים ברוח", אומר הרב בשיחה ל'קו עיתונות'. 
"יראת השמים שלהם היא זאת שהשפיעה עלינו 
ושמרה אותנו בחוץ לארץ. לא קל להתמודד עם 
כשאני  כבחמורה.  קלה  על  ולשמור  ההשפעה 
מן  למעלה  היה  שזה  מבין  אני  לאחור,  מביט 
הטבע. היינו חיים בהווי רוחני נשגב. אבי היה 
שקוע  היה  חצות,  לתיקון  לילה  מידי  מתעורר 

רוב רובו בתורה. זה מה שספגנו בילדותנו".
בקטנותו עברה המשפחה לצרפת כדי לשהות 
למד  כאשר  סאלי'.  ה'בבא  הגדול,  הסב  לצד 
השלמת  לצורך  בצרפת,  המקומי  הספר  בבית 
לימודי הקודש, היה מתאסף יחד עם חבריו והיו 
לומדים גמרא יחדיו. "היה זה קשה מאוד לאחר 
הגמרא",  בסוגיות  לשקוע  מפרך  לימודים  יום 
לא  אבל,  לטראומה.  לי  גרם  "זה  הרב.  אומר 
אשכח כיצד האברך שלימד אותנו היה כל פעם 
נכד של  זה  'הנה,  אומר לילדים בהצביעו עלי: 
הבבא סאלי...' זה הפיח בי רוח של עוצמה ושל 
ויגבה ליבו בדרכי ה' והשפיע עלי מאוד לטובה. 
משפיעים  החיובית  והרוח  הטובות  המילים 

מאוד על נפש הילד".
הרב  בילה  בצרפת,  ילדותו,  משנו  חלק  את 
זיע"א.  סאלי  הבבא  הגדול  סבו  במחיצת  בוסו 
ליטאים  הסוגים,  מכל  יהודים  כיצד  זוכר  "אני 
מגיעים  היו  ואשכנזים,  ספרדים  וחסידים, 
ומתחננים רק לזכות כמה דקות להסתכל בפניו 
ההנהגה  קדשו".  פני  בנועם  לחזות   - המאירות 
הייתה  מסבו,  הרב  זוכר  אותה  המשמעותית 

הענווה. 
מישיבת  ליטאים  בחורים  שני  הגיעו  "פעם 
הנגב במטרה לתהות על קנקנו של הסבא. עדיין 
והם החליטו  אז שעת קבלת הקהל,  הגיעה  לא 
לטפס אל החלון ושם הם ראו את הבבא סאלי 
בתורה".  ועמל  וספרים  גמרות  ערימת  על  רכון 
הופתעו  קהל,  לקבלת  הדלת  נפתחה  כאשר 
הבחורים לראות את השולחן ריק ומסודר. נותרו 
משניות,  לישראל',  'חוק  כמו  ספרים  רק  שם 

וכדומה, שאינם מסגירים את התמדתו בתורה. 
רבנים, אך  נמצא בקשרים עם לא מעט  הרב 
כאשר הוא מתבקש לשוחח על כך, הוא מסרב 
עם  בקשר  נמצא  הרב  הדברים  "מטבע  לפרט. 
תלמידו.  אהרן  אומר  אבוחצירא",  בני משפחת 
"ובעיקר עם רבי דוד מנהריה, רבי פנחס מבאר 
שבע וכן עם רבי משה אבוחצירא )בן האדמו"ר 

רבי ברוך( ראש הכולל בנתיבות".
גדולי  עם  הדוק  קשר  הרב  מקיים  אלו  לצד 
מיוחד  "קשר  כחסידים.  ליטאים  רבים,  תורה 
זצ"ל,  שפירא  הגרמ"ש  מרן  עם  לרב  היה 
עם  הוא  ביותר  העמוק  שהקשר  ספק  אין  אבל 
לחסידות  המשתייך  חסיד  מקרלין".  האדמו"ר 
קרלין מספר כי הקשר בין הרב בוסו לאדמו"ר, 
חופה  בכל  נתפס.  בלתי  כמעט  דבר  "זה  חריג. 
ברכה  בוסו  לרב  להעניק  האדמו"ר  מקפיד 
בחופה, בדרך כלל ברכה אחריתא. ראינו בכמה 
הזדמנויות שהאדמו"ר חרד לכבודו באופן שלא 

נראה כמוהו".
היא  הרב,  ללבו של  הקרובות  הסוגיות  אחת 
חינוך הילדים. את דרכו הוא מפיץ בקרב שומעי 
לקחו בכל הזדמנות. שיטתו היא בבחינת "חנוך 
על  דרכו". "השיטה שלי מבוססת  פי  על  לנער 
הפסוק בתורה שמספר על חטא האדם הראשון. 

אמר  שהקב"ה  מה  של  ארוך  פירוט  שם  כתוב 
לו  שנאמר  נכתב  בסוף  ורק  הראשון,  לאדם 
היה  מדוע  לכאורה,  הדעת.  מעץ  לאכול  לא 
תמיד  החינוך.  היסוד של  וכאן  באריכות.  צורך 

להשתדל להקטין את השלילה".
וכאן, לדברי הרב, יש יסוד מהותי בין עדות 
אפילו  הספרדים,  "אצל  לספרדים.  האשכנזים 
לרדת  יכולים  הילדים  רבנים,  של  במשפחות 
זה מצוי פחות".  לגמרי מהדרך, אצל אשכנזים 
בארצות  בגישה  טמון  הרב,  לדברי  ההסבר 
המוצא. "הספרדים לא היו מודעים לסכנה של 
לא  לכן  לברוח,  לאן  לילד  היה  לא  כי  הרחוב 
הילד  על  להגן  שצריך  למצב  עצמם  את  הכינו 
כך  עם  התמודד  אשכנזים  הרחוב.  מהשפעות 
בארצות אירופה. לכן הורים חייבים לרדת לרמה 
של הילדים ולהפוך לחברים הכי טובים שלהם. 
פשוטו כמשמעו. לקבל אותם ולהתחבר אליהם 

עם  פתוחים  יהיו  שהם  כדי  באהבה  הכוח  בכל 
ההורים וישתפו אותם ברחשי ליבם".

גם בקרב משפחתו מיישם הרב את משנה זו. 
"פעם בני נרדם באמצע תפילת שחרית של שבת, 
הוא  התורה  בקריאת  בעדינות.  אותו  ליטפתי 
שוב נרדם ובמוסף הוא התחזק ונעמד להתפלל. 
מיד אמרתי לו: 'איך אתה מצליח להתפלל כזה 
טוב אחרי שהיית כל כך עייף'. עשיתי מזה עניין 
גם בבית, סיפרתי באיזה חשק הוא התפלל. אם 
ומתנכל  עושים  האבות  שרוב  כפי  נוהג  הייתי 
נרדם ומצהיר בבית שהוא רק  אליו כאשר הוא 
ישן ובקושי התפלל מוסף – מה הייתי מרוויח? 

הוא רק היה שונא את התפילה".
הוא  נקלעו  הרב,  של  ממסעותיו  באחת 
הגיעו  כאשר  קליפורניה.  לסן-דייגו,  ופמלייתו 
חדש  תורה  תלמוד  חנוכת  טקס  נערך  למקום, 
של הקהילה היהודית. לאחר האירוע, התקיימה 
ישיבה ראשונה של הצוות החינוכי, ושם כובד 
הרב לשאת דברים. "שאלנו אותם מה שאיפתם 
בייסוד המרכז החינוכי והם ענו שבדעתם להציב 
התלמידים.  בקרב  לימודים  של  גבוהה  רמה 
חשתי מיד בסייעתא דשמיא שהגעתי לשם ברגע 

הנכון. 
"קראתי בקול: 'שום רמה..' הסברתי שאסור 
לדרוש רמה גבוהה מתלמידים ולהעניק לתלמיד 
צריכים  אדרבה,  חלילה.  יודע  שאינו  הרגשה 
יוכל  ואחד  אחד  שכל  מינימלית  רמה  להציב 
מי  רק  להספקים.  ומגיע  יודע  שהוא  לחוש 
שיוכל, יתקדם ויגיע לרמה גבוהה יותר. העיקר 
ימשיכו  הם  שאז  תורה  אהבת  להם  להחדיר 
רוצה  אתה  אם  אבל  רבות,  שנים  עוד  ללמוד 
להרוויח עוד תוספות קשה והתלמיד מתייאש – 

הפסדת הכל".
שנשברו  תלמידים  על  לשמוע  הלב  "כואב 
מחמת חינוך שלילי שהם קיבלו. חובה עצומה 
היא להעניק הרגשה טובה לכל ילד ולכל בחור 
ישיבה. להאיר פנים בדרכי נועם ולחנך באורח 
החינוך  למצוקות  היחידה  התרופה  חיובי. 
המשתוללת  הטכנולוגיה  ולמגפת  הנוראות 
להחדיר  היא  יום.  מדי  רבים  חללים  ומפילה 
אהבה וחשק רב לילדים בבית ובהיכלי החינוך 

בצורה חיובית ומסבירת פנים".
■

הרב רואה באברך, 
אדם שמוסר את עצמו 

לתורה הקדושה. 
בניגוד מוחלט כמובן 
לאיך שמציגים אותם 
בחוץ. הוא אמר לנו 

כמה פעמים: 'אברכים 
אלו אנשים שמוותרים 

על כל העולם הזה 
בשביל תמיכה 

מזערית. חובה על כך 
אחד לכבד אותם על 
עצם זה שהם יושבים 
ולומדים. ללמוד תורה 

זה לא פחות קשה 
מכל עבודה אחרת

עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"לבשיעור בפני ראשי קהילות באוסטרליהעם גאב"ד מלבורן הגרא"צ בעק

חינוך לצד אהבת ישראל. בשיעור בפני תלמידים באוסטרליה



ארי עלה
מבבל
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המפואר  המדרש  לבית  מגיע  אני 
המדרש  בית  שליט"א,  הגאב"ד  של 
לתורה ולתפילה "בצל החכמה", בבית 
המדרש שוקדים אברכים יוצאי ארצות 
עצמו  הגאב"ד  תלמודם.  על  הברית 
קורא לי זמן קצר לאחר מכן ללשכתו 
ומלוכה  תורה  אשר  לחדר  נכנס  ואני 
אצטבאות  אחד.  בכתר  בו  שולטים 
אני  לקיר,  מלאות ספרים כמעט מקיר 
וחותנו של הרב, מן העבר השני  מבחין בתמונותיהם של אביו 
מרן  של  האחת  הדורות,  תמונות  בשתי  מבחין  אני  החדר  של 
הוא  הגאב"ד  זצ"ל.  הגרעק"א  מרן  של  והשנייה  זצ"ל  החת"ס 
נכדם של שני מאורות עולם אלו. בנוסף הוא בן אחר בן עד למרן 
בעל ה'לבוש', רבי מרדכי יפה זצ"ל, אני מבחין בספרי "הלבוש" 
בכריכה מהודרת על אחד המדפים, מאוחר יותר הגאב"ד יאמר 
בני  לו  העניקו  אותם  הראשונה,  מההוצאה  ספרים  אלו  כי  לי 

הקהילה בז'נבה לכבוד מלאות 40 שנה לכהונתו שם.
בתחילה ביקשתי מהגאב"ד שיספר על שנות ילדותו ובחרותו 

שנת  של  א'  באדר  אביב  בתל  "נולדתי  ובירושלים.  אביב  בתל 
וניכר בנימת דיבורו כי  תש"ח", פותח הרב שלזינגר את דבריו 
הוא מדבר על תקופות וזמנים שונים בתכלית השינוי. "התחנכתי 
סיני  הרב שרגא  בראשותם של  התורה'  'יסודי  התורה  בתלמוד 
זצ"ל והרב משה טורק שכיום כבר מעל לגיל 100, לאחר מכן 
עברתי ללמוד בישיבת "קול תורה" שבירושלים שבראשה עמד 

מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל".
מה השוני בין הישיבות כיום לבין תקופתו של הרב?

שלומדים  ממה  יותר  הרבה  היה  בעיון  בלימוד  "ההספק 
בישיבות היום, ולמדנו בעיון אמיתי את הגמרא, רש"י ותוספות, 
הלימוד  כיום  האחרונים,  גדולי  וספרי  הראשונים  פירושי 
בישיבות מתמקד בספרים שיצאו בשנים האחרונות ולא מגיעים 
לרמת העיון של פעם. בנוסף פעם בשבוע היינו שומעים שיעור 
זצוק"ל,  אוירבך  הגרש"ז  האמיתי  הגאון  מרן  הישיבה  מראש 

ופעם בחודש מסר לנו שיעור מרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל."
'קול  בישיבת  לבקר  "זכיתי  הגאב"ד,  מספר  "לאחרונה", 
ל'סיום'  אותי  הזמינו  שליט"א  הישיבה  ראשי  כאשר  תורה' 
ודרשתי שם  בתרא  בבא  על מסכת  אב האחרון  בחודש  שנערך 

הצצה נדירה לעולמו של בעל ה'באר שרים', 
הגאון רבי אברהם יפה – שלזינגר, שעלה מז'נבה 
לירושלים בחודש האחרון ◆ בשנת ה-70 לחייו, 
לאחר יובל ברבנות וארבעים וחמש שנות כהונה 

כגאב"ד ז'נבה, נעתר הגר"א שלזינגר לערוך שיחה 
מקיפה, נדירה וגלויית לב עם 'קו עיתונות', בה הוא 

מספר על השיחות בבית המדרש של סאטמער 
במונרו, שיעורי התורה בישיבות התיכוניות בפתח 

תקווה, אלפי התשובות והפסיקות ההלכתיות 
וענייני השעה ◆ על עבודות הרכבת בשבת: "איזו 
פשרה אפשר לעשות עם השבת?" ◆ על סערת 
הגיוס: "אותם הבחורים שלא לומדים בישיבות 
ומסתובבים במקומות שאינם אמורים להיות 

בהם, הם בגדר 'רודף'" ◆ לגבי האפליה בישיבות 
ובסמינרים: "לפעול בכל חומר הדין" ◆ על עוף 
ה'בראקל': "לא ראיתי את העוף לכן איני יכול 

לפסוק לגביו. יש רבנים שמביעים את דעתם ממש 
בכל דבר גם אם אין להם שמץ של מושג בנושא"

סייע בהכנת הכתבה: יוני קדם

אלי כהן

'באר 
חפרוה 
שרים'.
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מול כל בני הישיבה".
את  שסיימתי  "לאחר  בחרותו:  ימי  את  לתאר  חוזר  הגר"א 
אז  שהייתה  'חברון'  בישיבת  ללמוד  התחלתי  הקטנה  הישיבה 
ל'קיבוץ'  בהתחלה  כבר  נכנסתי  בירושלים,  גאולה  בשכונת 
ולא ל'שיעור א' ושמעתי שיעורים מראשי הישיבה מרן הגר"מ 
את  שמענו  בנוסף  זצוק"ל,  סרנא  הגר"י  ומרן  זצוק"ל  חברוני 
שיחותיו של מרן המשגיח הגר"מ חדש זצוק"ל שממנו רעדו כל 

בני הישיבה והיה להם כבוד מיוחד אליו."
גם  ללכת  החלתי  חברון  לישיבת  כניסתי  לאחר  "כשנתיים 
לשמוע 'חבורות' אצל ראש ישיבת מיר מרן הגאון האדיר רבי 
'זרעים'  סדר  על  נמסרו  ה'חבורות'  זצוק"ל,  שמואלביץ  חיים 
של  דודו  את  הכרתי  בנוסף  בישיבות.  כלל  בדרך  נלמד  שאינו 
ר' חיים שמואלביץ, ראש ישיבות נובהרדוק הגאון האדיר רבי 
זצוק"ל,  מנובהרדוק  הסבא  של  חתנו  זצוק"ל,  יפה'ן  אברהם 

שאף העניק לי סמיכה והיתר הוראה."
זמן  למדתי  ב'חברון',  ללימודיי  האחרונה  השנה  "בחצי 
שהייתה  נובהרדוק  ישיבת  של  הירושלמי  בסניף  יום  בכל  מה 
אברהם  רבי  הגאון  מרן  נובהרדוק  ישיבות  ראש  של  בראשותו 
יפה'ן זצוק"ל, למדתי בחברותא עם נכדו של ר' אברהם, הגאון 
רבי אהרן יפה'ן זצ"ל שהיה חתנו של מרן הגר"מ חברוני זצ"ל, 
ואף לאחר חתונתי למדתי שם זמן מה. היינו חברים במשך שנים 
בכל  מגיע  היה  הוא  ז'נבה  כגאב"ד  וכשכיהנתי  כך  אחר  רבות 
'שבת הגדול' לז'נבה במסגרת גיוס הכספים ל'כולל' של ישיבת 

נובהרדוק, בו כאמור למדנו יחד."
בזמן מלחמת ששת הימים, הרב היה  לפני חמישים שנה, 
בישיבה  התחושות  היו  מה  'חברון',  בישיבת  תלמיד  עדיין 

באותם ימים גורליים?
"כשפרצה המלחמה הייתי בגבעת שאול בבית אחי הגאון רבי 
הרב  דרבנן  שלוחא  של  חתנו  שהיה  זצ"ל,  שלזינגר  יפה  יוסף 
מנחם פרוש זצ"ל, אני רציתי לחזור לישיבה ששכנה בגאולה, 
לא  לעולם  ההפגזות,  באמצע  לישיבה  לחזור  התחלתי  וכך, 
אשכח זאת, רחובות ירושלים היו ריקים מאדם בגלל הפחד, אך 
לישיבה, הלכתי בסמטאות העיר על מנת  מאוד חפצתי לחזור 
הבחורים  לשאר  הצטרפתי  לישיבה  כשהגעתי  להיפגע.  שלא 
עקב  וכמקלט  זמני  מדרש  כבית  ששימש  האוכל  בחדר  שהיו 
כל הזמן  איתנו  היה  ההפגזות, מרן ראש הישיבה הגר"י סרנא 
וחיזק אותנו. היה פחד גדול באותם ימים אך הניסים היו גלויים 

וגדולים", מסכם הגאב"ד.
עוד טרם חתונתו של הגאב"ד הוא נסמך להוראה ע"י ארבעה 
זצוק"ל,  ע"י מרן ראש הישיבה הגר"מ חברוני  רבנים, ראשית 
בנוסף נסמך ע"י מרן רבי אברהם יפה'ן, הרב השלישי שהעניק 
זצוק"ל,  וועלץ  ישראל  רבי  מרן  היה  הוראה  היתר  לגאב"ד 
הוראה  היתר  הוא  אף  שהעניק  הרביעי  והרב  בודפסט.  גאב"ד 
'שבט  בעל  זצוק"ל  וואזנר  הגרש"ה  מרן  היה  לגאב"ד  נלהב 

הלוי'.

השדכן – מנחם פרוש
"המשכתי ללמוד בישיבה עד שנת תשכ"ח, אז קיבלתי הצעת 
שבאוסטרליה  במלבורן  שביקר  זצ"ל  פרוש  מנחם  מר'  שידוך 
והציע לפגוש את ביתו של גאב"ד מלבורן. כך נישאתי לביתו של 
הגאון האדיר מרן רבי בצלאל שטרן זצוק"ל בעל שו"ת "בצל 
האירוסין,  בזמן  באוסטרליה  מלבורן  גאב"ד  שהיה  החכמה", 
ולקראת חתונתי החל לכהן כגאב"ד וינה באוסטריה. למעשה", 
מטעים הרב, "חותני זצ"ל הגיע לראשונה מארץ ישראל לוינה 

שבאוסטריה לאחר שבת שבע הברכות שלי".
בחלק מישיבות הדגל ה'נחשבות' הליטאיות ישנו מנהג שבו 
החתן דורש 'סידור מלא' מחמיו לעתיד, האם בזמנו של הרב 

זה היה כך?
"בזמננו לא היה את ה'מנהג' הזה, הבחורים לא דרשו דבר 
סידרו  לברכה  זכרונם  וחותני  שאבי  כמובן  ועיקר,  כלל  כזה 
והרבנית  אני  נכנסנו  החתונה  ולאחר  העניינים  כל  את  ביניהם 
שני  בהשתתפות  לנו  סידרו  שלנו  שההורים  לדירה  תליט"א 
בגשמיות,  אחרת,  הייתה  בישיבות  האווירה  בכלל,  הצדדים, 

ובוודאי שברוחניות."
ומסרתי  בירושלים  גרתי בקריית מטרסדורף  "לאחר חתונתי 
לפני  תורה',  'קול  ישיבת  לבחורי  בלימוד  שבועיות  'חבורות' 
מספר שנים פגשתי את ראש ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה הגאון 
רבי יהושע ארנברג שסיפר לי שהוא היה מבין שומעי ה'חבורות' 

שלי. ב"אלול" האחרון חידשתי את המנהג הזה, וכיום אני מוסר 
'קול  מישיבת  בחורים  למספר  שבועית  'חבורה'  בשבוע  פעם 

תורה' בבית המדרש 'בצל החכמה' בירושלים."

תל אביב – ז'נבה
כסליו  בי"ג  מכן,  לאחר  "שנתיים  ומספר:  ממשיך  הגאב"ד 
ואני,  לברכה,  זיכרונה  ריזל  הרבנית  אמי  נפטרה  תש"ל,  שנת 
שהייתי צעיר הבנים, עברתי יחד עם זוגתי הרבנית תליט"א לתל 
הגאון  לאבי  סמוך  לגור  ברק  לבני  מכן  לאחר  קצר  וזמן  אביב 
האחרון  רבה  שהיה  זצוק"ל,  שלזינגר  יפה  מרדכי  רבי  הגדול 
של אייזנשטט ובארץ היה חבר מועצת גדולי התורה של אגו"י 
וגאב"ד חוג חתם סופר בתל אביב, בקהילה של אבי נפתח 'כולל 
אברכים' ואני עמדתי בראשותו והייתי לצד אבי זצ"ל שהיה רב 

הקהילה."
איך בעצם נוצר הקשר בין הרב לבין קהילת מחזיקי הדת 

בז'נבה?
ברנפלד  צבי  יצחק  הרב  היה  ז'נבה  של  הקודם  "הגאב"ד 
חתם  'חוג  מרבני  אחד  החת"ס,  מרן  של  צאצא  שהיה  זצ"ל 
סופר' בזכרון מאיר שבבני ברק ומחבר ספר "סופר המלך" על 
ופרנסי  לארץ,  ועלה  תפקידו  את  עזב  ברנפלד  הרב  הרמב"ם. 
הקהילה בז'נבה חיפשו רב חדש, מספר רבנים גדולים וחשובים 

היו מועמדים, אך לבסוף אני נבחרתי. 
"עסקני הקהילה פגשו בי ושוחחו איתי, אלו היו 'בעלי בתים' 
של פעם, שאמנם עבדו והיו 'גבירים' גדולים אך לעומת זאת היו 
תלמידי חכמים מופלגים. נפגשתי עם ר' פנחס רוזנבאום זצ"ל 
שהיה בנם של קדושים וגם גביר גדול, נפגשתי עימו בלובי של 
מלון "קינג דייוויד" בירושלים בשעת לילה מאוחרת, גם ר' נח 
הקהילה  ומפרנסי  גדול  גביר  הוא  אף  לאוי"ט,  שיחיה  ז'ולטי 
בז'נבה, הגיע ל'כולל' בתל אביב בראשותו עמדתי כדי לשמוע 
שיעור ממני, השיעור שמסרתי אז היה במסכת חולין בדף י"ג 

בסוגיה של 'שחיטת עכו"ם'."
הגאב"ד מתחיל לפרט את נושאי השיעור ומסביר את שורשי 
האיסור,  בסיבת  התוספות  בעלי  לבין  הרמב"ם  בין  המחלוקת 
כאילו אך לפני שעה קלה עמד כאברך צעיר בכולל 'חוג חתם 

סופר' בתל אביב ומסר את השיעור בטוב טעם ודעת.
בז'נבה.  א' ה'תשל"ג, החלתי לכהן  י"ד אדר  "בפורים קטן, 
קודם לכן עברתי דרך וינה אצל חותני זצוק"ל לקבל ממנו את 

ברכתו ועצתו".
וכשהרב מגיע לז'נבה, איזו קהילה הוא מוצא שם? 

"הגעתי יחד עם אשתי הרבנית תליט"א ושני ילדים שהיו לנו, 
בני הבכור ר' יוסף שהיה אז בן שנה וחצי ובני השני ר' עקיבא 
שהיה אז תינוק בן חצי שנה, כשהילדים הגיעו לגיל המתאים 
הקהילה,  של  התורה  ובתלמוד  בגנים  ללמוד  אותם  שלחנו 
בתים'  'בעלי  המון  היו  וחשובה.  גדולה  קהילה  אז  שהייתה 
סאטמר  חסידי  היו  מעשה,  ואנשי  חסידים  ומעלה,  משכמם 
ואנשי קהילות חתם סופר, היו  גם הונגרים  וחסידי בעלז, כמו 
גם ראשי קהילות לשעבר בהונגריה של לפני המלחמה. אך עם 

הזמן המבוגרים זקנו ונפטרו והקהילה החלה הולכת וקטנה".
הקהילה  לבין  הספרדית  הקהילה  בין  הקשרים  היו  איך 

האשכנזית בז'נבה?
"בתחילה כשבאתי לז'נבה לא היה חיבור כל כך וקשר טוב 
בין הקהילה הספרדית לקהילה האשכנזית, אך זמן קצר לאחר 
הגעתי לשם פעלתי לחדש את הקשר וההרמוניה בין הקהילות 
וגרמתי לכינון יחסים טובים ביניהן. היו מזמינים אותי לדרוש 
תשובה  בשבת  דורש  הייתי  האחרונות  ובשנים  הכנסת  בבית 
קהילת  של  המדרש  בבית  אחת  פעם  פעמיים;  הגדול  ובשבת 
"היכל  הכנסת  בבית  נוספת  ופעם  בז'נבה,  הדת"  "מחזיקי 
סוכות  לאחר  ה'  בעזרת  בז'נבה.  הספרדית  הקהילה  של  הנס" 
אף הוזמנתי לאחת השבתות לבית הכנסת 'היכל הנס' בז'נבה, 
ואני מתעתד להיות שם במשך כל השבת, יש שם ברוך ה' קהל 

שרוצה לשמוע ולקבל דברי תורה וחיזוק."
מספר שנים לאחר שהרב החל לכהן בז'נבה, הרב מתחיל 
הכביר  המפעל  התחיל  איך  שרים',  'באר  שו"ת  את  להוציא 

הזה? 
"בכל מספר חודשים הייתי מבקר בארץ ישראל ובכל ביקור 
בעיר העתיקה שהייתה  ארזה'  'בן  לחנות הספרים  הולך  הייתי 
שייכת לחתנו של הרב אליהו כיטוב זצ"ל מחבר 'ספר התודעה', 
שם הייתי רוכש ספרים חדשים וישנים לספרייתי ושולח לז'נבה. 

 היום יש רבנים שמביעים 
את דעתם ממש בכל דבר 

גם אם אין להם שמץ 
של מושג בנושא, דבר זה 
גורם לזילות של העולם 

הרבני. לא בכל דבר 
צריכים להביע דעה

בהושענות

הגאב"ד על קבר אביו שהיה רבה האחרון של אייזנשטט 
וחבר מועצת גדולי התורה
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עם עלייתי ארצה העליתי גם את כל הספרייה בקונטיינר מיוחד 
וכיום היא שוכנת באולם של בית המדרש 'בצל החכמה'. 

שבשנת  עד  בהלכה  שאלות  אלי  לשלוח  החלו  הזמן  "עם 
תשל"ז הצטברו אצלי מספר נכבד של תשובות שעניתי, חלקן 
ששלחו  שאלות  גם  והיו  הקהילה  לצרכי  שעניתי  תשובות  היו 
אלי אנשים שונים מרחבי העולם. בתחילה אמנם יצא כרך אחד, 
שכיום  חלקים  ועוד  עוד  יצאו  השנים  במהלך  מכן  לאחר  אך 
כוללים חמשה עשר חלקים על ד' חלקי שו"ע, על התורה ועל 
המועדים. בדרך כלל בשו"ת מצוין בתשובה שם השואל, אם כי 
לא תמיד הוא מוזכר. חותני זצ"ל לא ציין את שמות השואלים 
אייגר  רבי עקיבא  וכן בתשובות  עמו,  מסיבה שהייתה שמורה 

כמעט ולא מצוין שמו של השואל". 
"בפסקי ההלכה שלי אני נוהג ב'כוח דהיתרא עדיף', כמובן 
שהגמרא  כפי  וחזקות,  איתנות  בראיות  מבוסס  הפסק  כאשר 
אני  לכך  בנוסף  בש"ס.  מקומות  ובעוד  ביצה  במסכת  אומרת 
שעליו  זצוקלל"ה  החת"ס  מרן  זקני  כ"ק  של  בשיטתו  הולך 
נאמר 'והוא באחד ומי ישיבנו' וכל פסקיו הם כקיר ברזל ואין 
לנטות מהם. וגם כשלא מבינים את החתם סופר אזי צריך ללמוד 
ולעמול כדי להבין. החתם סופר הוא כמו 'ראשון' ועל 'ראשון' 

לא חולקים!
נינו  שהיה  זצוק"ל,  גלאזנר  הגרמ"ש  האדיר  הגאון  "סבי, 
הראשון של מרן החת"ס וחיבר את תשובות 'דור רביעי', חולק 
מרן החת"ס  אבל מפסקי  לו  וטובים שקדמו  רבים  על  בפסקיו 
הוא לא נוטה בכהוא זה. נכתב שהחתם סופר כתב את תשובותיו 
השו"ת  לספרות  ביחס  אבל  נמרץ  בקיצור  לא  אמנם  בקיצור, 

תשובותיו קצרות, וכל מילה מדודה ומכוונת שם."

שאלות  ספרי  הוצאת  חשיבות  על  ואומר  מוסיף  הגאב"ד 
ותשובות עבור רב: "חותני בעל 'בצל החכמה' שהיה מפוסקי 
הדור היה אומר לי 'רב אינו ראש ישיבה, רב צריך להוציא ספרי 
שאלות ותשובות, לאחר מכן הוא יכול להוציא ספרי חידושים 
ופילפולים וכדומה', יש את שבעת כרכי השו"ת שלי שבהוצאה 
שולחן  חלקי  ד'  סדר  לפי  שו"ת  כרכי  לחמשה  קובצו  החדשה 
ערוך, בנוסף ישנן גם דרשות רבות משבת הגדול ושבת תשובה 
שאמרתי בקהילה וחלקן קובצו לספרי 'באר שרים' על המועדים, 
שמלאים  כרכים  בחמשה  התורה  על  הספרים  סדרת  גם  ישנה 

בדרושים על פרשת השבוע בהלכה, בחסידות ובדרש."
עמדתם  מסתמא  הגאב"ד,  את  שואל  אני  הלכה,  כפוסק 

בקשר עם רוב פוסקי הדור של הדור הקודם.
"בראש ובראשונה היה לי את אבי הגאון הגדול רבי מרדכי 
יפה - שלזינגר זצוק"ל, גאב"ד חוג חתם סופר בתל אביב וחבר 
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, חותני מרן בעל "בצל 
החכמה" היה אף הוא מגדולי הפוסקים של הדור הקודם ואף 
לגיטין  בקשר  אחת  התייעצות  לי  זכורה  רבות,  התייעצתי  אתו 
בעיר ז'נבה, היה צורך לכתוב גט בעיר ז'נבה אך לא היה ברור 
אם סידרו שם גט אי פעם או לא, כידוע, בעיר שלא כתבו בה גט 

מעולם נוהגים שלא לכתוב בה גט כיום. 
השנייה  העולם  מלחמת  שלפני  וגילינו  העניין  את  "ביררתי 
סודר גט בז'נבה ע"י הרב אליהו מונק שהיה רבה של פריז וחמיו 
לבריטניה.  הראשי  הרב  שהיה  יעקובוביץ'  עמנואל  הרב  של 
התייעצתי עם הרב מונק בטלפון בנוגע לאיך לכתוב ולסדר את 
הגט, ולבסוף התשובה שהעליתי בנושא הזה הודפסה בתשובות 
'באר שרים', קיבלה את הסכמתם של אבי וחותני זצ"ל ואף את 
הסכמתו של מרן גאב"ד ירושלים בעל ה"מנחת יצחק" זצוק"ל 
שאף זכיתי לשבת איתו ועם בעל שו"ת "חשב האפוד" גאב"ד 
לונדון הגאון הגדול רבי חנוך דב פאדווא זצוק"ל בכמה וכמה 
בדיני  לדון  רבות  נוסע  הייתי  משפט.  חושן  בענייני  תורה  דיני 
ברשותי  יש  יורק,  ובניו  אירופה  ברחבי  ישראל,  בארץ  תורה, 
וה"מנחת  פאדווא  הגר"י  של  שלי,  הללו  התשובות  את  עדיין 
יצחק" כאשר חתימתם מתנוססת לצד חתימתי, התשובות הללו 

עוד לא יצאו לאור אך עוד חזון למועד."
"הגאון הגדול רבי יצחק חזן זצוק"ל בעל מחבר שו"ת יחווה 
דעת, מגדולי רבני מרוקו שהיה אב"ד בעיר חיפה, התכתב איתי 
רבות בענייני הלכה, וחלק מחילופי המכתבים בינינו מופיעים 

בספרי השו"ת שלו".
"חיבה גדולה היתה לי אצל מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף 
זצוק"ל," אומר הגאב"ד ונהרה מתפשטת על פניו, "שבשפלנו 
בין  וזכיתי שהוא מזכיר אותי עשרות פעמים בספריו,  לנו  זכר 
וגם  ישראל'  ב'מאור  בין  דעת',  ב'יחווה  בין  אומר',  ב'יביע 
ב'הליכות עולם', זכיתי שפעמים רבות הוא אינו מביא את דברי 

רק כציון מקום אלא גם כמסתמך על פסקים שלי להלכה".

 יש שינוי בין הדור 
של היום לדור בו אני 
גדלתי, האמת נעדרת 
וקשה למצוא אותה. 
מחלוקות מיותרות 

והפוליטיקה שנכנסה 
לענייני הדת והרבנות, 
מצב הדור קשה ביותר 

ורואים שסימני המשנה 
בסוף מסכת סוטה 

לגבי 'עקבתא דמשיחא' 
מתקיימים אחד לאחד

ספרייתו של הגאב"ד שהועברה לארץ בשלמותה

הגאב"ד מעיין בספר בלשכתו תוך כדי הראיון על מנת להביא מקור לחלק מהדברים שאמר בשיחה
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"גם אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל זכור לי שהייתי עשרות 
והחדות  הבקיאות  סבוכים,  הלכה  בענייני  להתייעצות  פעמים 
שלו בכל מקצועות התורה היו מבהילים, הוא חיבב אותי מאוד 
ובכל פעם שרציתי להיכנס אליו נכנסתי ישירות והצגתי בפניו 

את המקרים עליהם התייעצתי אתו".
"קשר מיוחד היה לי עם מרן ה"שבט הלוי" הגאון האדיר רבי 
שהוא  וזכיתי  אותי  אהב  שממש  זצוק"ל,  וואזנר  הלוי  שמואל 
היה אחד מהרבנים שסמכו אותי לרבנות בצעירותי כאשר הוא 
היינו  כך  רבות אחר  נלהב במיוחד, שנים  הוראה  היתר  לי  נתן 
לפני  אחת התקשרתי  ופעם  הלכה  בענייני  ומדברים  מתכתבים 
ראש השנה והגבאים אמרו לי שאין אפשרות לדבר אתו, מסרתי 
לו גמר חתימה טובה דרך הגבאים ולאחר יום כיפור זכיתי שהוא 

עצמו חזר אלי לז'נבה ואיחל לי".
"במהלך השנים התמניתי כחבר בנשיאות 'מרכז רבני אירופה' 
על  הייתי האחראי  היתר  בין  באירופה,  הרבנים  גדולי  עם  יחד 
זכינו  רבות  ופעמים  שבאירופה  הישנים  העלמין  בתי  שימור 
להציל בתי קברות שקבורים שם גדולי דורות הדורות הקודמים 
מהרס ומכליה, אמנם לפני כעשור פרשתי מהנהגת הארגון, אך 
למרות זאת נפגשתי לאחר מכן פעמים רבות עם מנהיגים וראשי 
מדינות באירופה על מנת לשמר את בתי העלמין היהודיים שם."
גנזך קידוש ה' בבני ברק  "יחד עם זאת אני עומד בנשיאות 
מאיר  ישראל  רבי  הגאון  אביב  תל  של  רבה  עם  חדא  בצוותא 
אייזנשטט,  העיר  של  האחרון  הגאב"ד  היה  זצוק"ל  אבי  לאו, 
אחת משבע הערים שהרכיבו את 'שבע הקהילות', עיר גדולה 
ומלאת חכמים שבין היתר הייתה עיר מולדתו כ"ק זקני של מרן 
התופת  מן  ישראל  לארץ  נמלט  אבי  זצוק"ל.  אייגר  הגרעק"א 
הנאצית ישר עם עלייתם לשלטון, וחשוב לי להנציח את זכר כל 

הקהילות הקדושות והגדולות שהיו באירופה לפני המלחמה".

הכל מעלין לירושלים
בשנה  ארצה  לעלות  לו  גרם  מה  זה  בשלב  מסביר  הגאב"ד 
בז'נבה  המכובדת  הקהילה  החלה  השנים  "עם  האחרונה. 
ברחבי  התפזרו  וילדיהם  ונפטרו  זקנו  המבוגרים  להצטמק, 
קהילות הקודש באירופה ובישראל, גם חלק נכבד מבני הקהילה 
ברחוב  12 שנים פתחתי  לפני  ישראל,  ארץ  ארצה מחיבת  עלו 
בית  את  כעת,  נמצאים  שאנחנו  היכן  בירושלים,  סורוצקין 
זצוק"ל,  חותני  ע"ש  החכמה',  'בצל  ולתפילה  לתורה  המדרש 
אשר נבנה בסיועם של בני הקהילה בז'נבה, מאז פתיחתו הייתי 
מגיע כפעם בחודשיים וכן בג' הרגלים לירושלים ושוהה בכל 
לפעם  מפעם  מוסר  הייתי  היתר  בין  בארץ,  ימים  כמה  פעם 
שיעורים בהיכלי התורה ובישיבות השונות, גם אצל חוגי העדה 
וגם  הישיבות הליטאיות  בני  גם בקרב  הישן,  והישוב  החרדית 
הוזמנתי מספר פעמים למסור שיעור בישיבות תיכוניות. כעת, 

החלטתי לעלות ארצה ולרכז את כל פעילותי כאן בירושלים".
אנו שואלים את הגאב"ד על ענייני השעה, ביניהם על פסיקת 
המפלגות  שהעבירו  הגיוס  לחוק  התיקון  את  שביטלה  בג"ץ 

החרדיות עם כניסתן לממשלה הנוכחית.
"ראשית כל בקשר לגיוס אני מקווה שהעסקנים וחברי הכנסת 
החרדים יסדירו את החוק על מנת שבני הישיבות יוכלו לשקוד 
חוקים  בהרבה  מתערב  בג"ץ  שנית,  מפריע.  באין  תלמודם  על 
שאין לו צדק להתערב בהם. אני הייתי מצפה מבג"ץ להתערב 
פלילים  בדיני  לחברו,  אדם  בין  לאשתו,  איש  שבין  בדברים 
והחליט  העם  ע"י  שנבחר  השלטון  שחוקק  בחוקים  אך  וכדו'. 
כפי שהחליט, מה לו לבג"ץ כי יתערב? הרי לא בו בחרו. הרי 
שופטי בג"ץ בוחרים אחד את השני ואינם משקפים בדעותיהם 

את רוב העם כי אם את המיעוט שבמיעוט שבו."
"אמנם: אותם הבחורים שלא לומדים בישיבות ומסתובבים 
במקומות שבחורי ישיבות אינם אמורים להיות בהם, הם בגדר 
'רודף' של קהל בני הישיבות והינם מוציאים שם רע לעשרות 
ולגבי הבחורים  ובני הישיבות באשר הם.  אלפי לומדי התורה 
וועדת  לקום  צריכה  הייתה  בישיבות,  עצמם  את  מצאו  שלא 
רבנים שתשב על המדוכה ותגיע לאיזו החלטה בקשר למסגרת 
שירות מתאימה להם, שמחד תשמור על צביונם הדתי ומאידך 

תרגיע את המצב".
אנו מעלים נקודה קשה וכואבת בפני הגאב"ד, נושא האפליה 
העדתית בישיבות, בבתי ספר ובסמינרים, הגאב"ד נחרץ וניכר 

כי הוא מדבר מדם ליבו.
הוא  כאשר  נסדק  וקולו  הגאב"ד  אומר  זה",  נגד  "אני ממש 

מדבר בכאב על האפליה העדתית במוסדות החינוך הליטאיים, 
"צריך לפעול בכל חומר הדין כדי למנוע את האפליה, זה איסור 
קטנים  וילדים  ילדות  חטאו  מה  לדם,  דם  בין  להפלות  חמור 
שנולדו למשפחה מעדות המזרח שיושבים ובוכים בבית? בכל 
לבניהם  שאעזור  שמבקשים  מצוינים  אברכים  אלי  פונים  שנה 
להיכנס למוסדות חינוך הנחשבים "טובים" מחמת שראשי אותו 
מבני  מצוינים  בחורים  לקבל  מוכנים  ולא  גזענים  הינם  המוסד 
עדות המזרח, האפליה הזו חייבת להיפסק!" דופק הגאב"ד על 

השולחן שבחדרו בנחרצות. 
רבנים  על  אנו שומעים  כיום,  הראשית  הרבנות  מצב  לגבי 

שונים שנחקרים, חלקם אף מורשעים בעבירות שוחד וכו'...
"אין לי שייכות לכאורה עם הרבנות הראשית ואני לא רוצה 
הרבנות הראשית  את  מייצג  איני  אני  הללו.  למקרים  להתייחס 

ואין לי כל כוונה להתערב."
מועצות גדולי התורה של אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס, 
בעבודות  השבת  חילולי  על  למחות  כדי  לאחרונה  התכנסו 

הרכבת, מה דעת הגאב"ד על כך?
"אבי זצ"ל ישב במועצת גדולי התורה בתקופה אחרת לגמרי 
וכיום הכניסו קצת פוליטיקה לכל דבר ועניין וגם לשם נכנסה 
קצת הפוליטיקה. אך בנושא השבת, איזו פשרה אפשר לעשות 
נקי  ויוצא  מפסיד  השבת  עם  פשרה  שעושה  מי  השבת?  עם 
זה מתגלה בתוך כמה  זה לא מתגלה בתוך חודש  מנכסיו. אם 
חילול  כדי  תוך  מתרחשות  הרכבת  שעבודות  ביזיון  זה  שנים. 
זו  אם  אבל  דוחה שבת,  הוא אמנם  נפש  פיקוח  כשיש  השבת. 
אפשר  ואי  ועיקר  כלל  שבת  דוחה  אינה  היא  מסוימת  נוחות 

לעשות שום פשרה בנושא. 
"אמנם שמעתי שרב מסוים פסק כי אין לנסוע ברכבת לאחר 
שהיא תושלם, עקב כך שהיא נעשתה תוך כדי חילול שבת, אך 
אין לגזור על הציבור גזרה שאין הוא יכול לעמוד בה. בנוסף, 
שלדעתי אין מקור הלכתי מספיק כדי לאסור את הנסיעה ברכבת 

"לפני כ-35 שנה" מספר הרב, "בתו של שמש בית הכנסת 
'היכל הנס' של הקהילה הספרדית בז'נבה הגיעה לבית שלי 
מתברר  בעלה.  ע"י  לה  שניתן  גט  של  העתק  בידה  כאשר 
שהאישה הלכה עם הגט לבית הדין הרבני בתל אביב, והם 
את  שאאשר  מנת  על  הגט  על  אחתום  שאני  ממנה  ביקשו 

הגט."
אותו,  ראיתי  שלא  כיוון  הגט  על  לחתום  סירבתי  "אני 
עיינתי  דבר,  של  בסופו  נמצא.  לא  והוא  הגט  את  ביקשתי 
בהעתק של הגט וראיתי שאחד העדים החתומים על הגט 
ובמזיד.  בפרהסיא  שבת  מחלל  שהיה  שהכרתי  אדם  הינו 
לא אכנס לסוגיא ההלכתית האם אפשר להכשיר גט ע"י עד 

אחד אך למעשה פסלתי את הגט."
"האישה עצמה עמדה בפני שוקת שבורה מכיוון שהיא 
ישראל.  בארץ  כך  אחר  שבועיים  להתחתן  צריכה  הייתה 
היה חתן, היה אולם, היו מוזמנים, אך לא היה גט מהבעל 
הקודם. קראתי לאשה ושאלתי אותה מדוע אי אפשר לסדר 
נסע  שבעלה  האשה  ענתה  לשאלתי  וכשר.  חדש  גט  כעת 
להודו לאחת הכתות הרבות הפזורות שם וקשה מאוד לאתר 

אותו ולהשיג אותו."
הגט  של  הצילום  את  ביקשתי  לעשות,  מה  ידעתי  "לא 
'אברהם',  הוא  הבעל  של  אביו  ששם  וראיתי  נוספת  פעם 
עלה בדעתי שאולי הבעל גר, שאלתי את האישה האם זה כך 
והיא אישרה לי. הוספתי ושאלתי אותה אם היא יודעת היכן 
התגייר והיא מנתה בפני שלוש שמות של רבנים משווייץ 
שלדעתי לא היו ראויים כלל וכלל לתואר "רב" אלא לתואר 
בדת  אחז  בעלה  האם  ביררתי  הטוב.  במקרה  בקר'  'רועה 
ישראל והוגד לי שבעלה כלל לא קיים את מצוות הדת ואכל 

ביום כיפור נבלות וטרפות."
"לאחר הבירור הזה וקבלת עדות על כך ובירורים נוספים 
פסקתי שגירותו של הבעל לא חלה כלל, ומשכך גם נישואיה 
שנערכו בבית כנסת ע"י רב לא היו תקפים, הגט עצמו היה 

מיותר כיוון שגם נישואין לא היו עקב כך שהגיור לא היה 
תקף, הן מצד המתגייר והן מצד המגיירים, ולפי זה האישה 

מותרת לכל אדם לבד מכהן."
כך  על  ידי  בכתב  חתום  הדין  פסק  את  לאשה  "הבאתי 
שעקרתי את הנישואין מעיקרא ולכן אינה צריכה כלל גט. 
אמרתי לה למסור את פסק הדין לבית הדין הרבני בתל אביב 

והוריתי לה לדבר איתי במקרה שתיווצר איזו בעיה."
"האישה הגיעה לבית הדין בתל אביב ומסרה לראש בית 
פרנקל  ידידיה  יצחק  רבי  הגאון  הזמן  באותו  הרבני  הדין 
זצ"ל את פסק הדין שלי. מיד לאחר מכן התקשר אלי מנהל 
בית הדין ואמר לי שהרב פרנקל מסרב לאשר את פסק הדין 
משה  ר'  רק  זה  וגיור  חתונה  ביטול  של  כזה  "דבר  שלי", 
פיינשטיין יכול לפסוק בדורנו", כך אמר הרב פרנקל וקרא 

לגאב"ד לעלות אליו.
איתו  דיברתי  אליו,  "עליתי  ומספר:  ממשיך  הגאב"ד 
הייתי  הדין.  לפסק  שלי  הסיבות  את  לו  והסברתי  ארוכות 
אביב  בתל  שלי  הילדות  משנות  עוד  אתו  גדולה  בידידות 
והוא גם הכיר את אבי זצ"ל. למרות שהסברתי לו את כל 
שפסקתי  כפי  לפסוק  אותי  שהביאו  והמקורות  השיקולים 
הוא עדיין היה מסופק בדבר, אמרתי לו שללא כל ספק לו 
האישה הייתה בוחרת להתחתן בז'נבה הייתי מחתן אותה".
"באותו הזמן כיהן כרב הראשי מרן מאור ישראל הגר"ע 
לו  זצוק"ל, עליתי אליו עם פסק הדין שלי והסברתי  יוסף 
את המקרה ומרן הרב זצ"ל הסכים איתי, הכשיר למהדרין 
לאשר  הדין  לבית  והורה  שלי  הדין  פסק  את  ולכתחילה 

לאלתר לאשה להינשא לבחיר ליבה."
"כשסיפרתי את הסיפור הזה למרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל 
על סירובו של בית הדין הרבני בתל אביב לאשר את פסק 
הדין שלי הוא התבטא ותמה: הם מדברים על גיורים? הרי 

רוב גיוריהם יכולים לשמש כ'שבת גוי'."

הגט שבוטל

הגאב"ד עם כ"ק מרן הפני מנחם מגור זצ"ל

הגאב"ד עם כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל
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סימן שי"ט,  או"ח  פותח ספרים, שו"ע  שנבנתה בשבת." הרב 
ובבהירות  בקצרה  ומסביר  השו"ע  של  הכלים  לנושאי  עובר 
של  רב  מספר  מביא  שהוא  כדי  תוך  בדבר,  בעיה  אין  מדוע 

מקורות לדבריו ומראה לי אותם בתוך כדי דיבור.
שפילגה  ה'בראקל'  עוף  סערת  לגבי  הגאב"ד  את  שואל  אני 
את חוגי החרדים, ואף בתוך חוגי הישוב הישן נרשמה מחלוקת 

בעניין זה בין רבנים שונים.
"פנו אלי כמה רבנים כדי שאביע את דעתי בנושא ואף נשאלתי 
באופן פרטי על כך. אך ישנה בעיה: לא ראיתי את העוף, איני 
מתערב בכל דבר, ודבר שלא ראיתי אני לא פוסק בעניינו. היום 
יש רבנים שמביעים את דעתם ממש בכל דבר גם אם אין להם 
שמץ של מושג בנושא, דבר זה גורם לזילות של העולם הרבני. 
לא בכל דבר צריכים להביע דעה." אומר הרב בהחלטיות ומספר 
על המקום בו הגרעק"א מונה ב'גיליון הש"ס' את כל המקומות 

בש"ס בהם רש"י אומר ש"איני יודע".
למרות הפילוגים והחיכוכים, אנו רואים כי הגאב"ד מוזמן 
לכל חוג, עדה, חסידות וזרם בעם ישראל, איך מגיעים לכזו 

אוניברסליות?
ובפתח תקווה במספר בתי  "בהושענא רבא אדרוש ברעננה 
כמעט  מסורת  זו  לאומי,  הדתי  הציבור  של  חשובים  כנסיות 
תקווה  בפתח  שיעורים  מוסר  אני  רבא  הושענא  ובכל  שנתית, 
וברעננה לציבור הדתי לאומי. לעומת זאת לפני כחודש הייתי 
סאטמר,  של  המדרש  בבית  ודרשתי  נכדי  של  המצווה  בבר 
של  המדרש  בבית  פעמים  מספר  דרשתי  יורק  בניו  בהיותי  גם 
סאטמר וכמו כן לעיתים אני מוזמן לקריית סקווירא כאורחו של 

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שהוא ואני בידידות גדולה".
אני  לי.  "הכלל שלי הוא שאני מרביץ תורה היכן שקוראים 
מקום  בכל  חשובים  ידידים  לי  יש  הזה,  בנושא  מפלגתי  בלתי 
והם מזמינים אותי מפעם לפעם למסור שיעורים במקומותיהם 

השונים, כשאני מגיע למסור שיעור בישיבה תיכונית אין לי שום 
למסור  מגיע  אני  לחרדים,  אותם  ולהפוך  אותם  לשנות  כוונה 
להם שיעור. כמו כן גם כשאני מגיע לדרוש בסאטמר אני מגיע 
ואם  ה'  בעבודת  שלו  הדרך  את  יש  זרם  לכל  הדרשה.  בשביל 

אפשר לחזקם ולמסור להם שיעורים בתורה זה מבורך."
מה הגאב"ד מתעתד לעשות כאן לאחר שעלה ארצה?

זכיתי להדפיס חמשה עשר ספרים בכל מקצועות  "ברוך ה' 
התורה,  על  כרכים  חמשה  השו"ע,  על  כרכים  חמשה  התורה: 
עוד ארבעה כרכים על המועדים וכרך אחד על הגדה של פסח, 
שם אני מצטט הרבה דברים מאבות אבותי ומכק"ז רבינו בעל 
הלבושים זת"ע, ההגדה נקראת 'מילי דאבות ובאר שרים', יש 
לי בכתבים עוד חידושים רבים אך איני יודע אם אדפיסם בשנים 
הקרובות. עליתי לבית המדרש שלי 'בצל החכמה' בירושלים על 
מנת לקיים 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי', אני רוצה להקים כאן 
בקהילת 'בצל החכמה' בית הוראה ובית דין לטובת הציבור על 

מנת לענות לשואלים בהלכה ובדינים לאמתה של תורה".
"כאן בארץ אני יותר 'תורה שבעל פה' מאשר 'תורה שבכתב', 
בתקופה  ו'חבורות'.  מאמרים  שיחות,  שיעורים,  במסירת 
האחרונה פנו אלי בחורים מישיבת 'קול תורה' וביקשו שאומר 
הם  בערב  ראשון  יום  בכל  ואכן,  בשבוע,  פעם  'חבורה'  להם 
מגיעים ל'בצל החכמה' ואני אומר להם פלפול הלכתי על פרשת 

השבוע".
בין הדור של היום  בסיום דבריו אומר הגאב"ד: "יש שינוי 
לדור בו אני גדלתי, האמת נעדרת וקשה למצוא אותה. מחלוקות 

מיותרות והפוליטיקה שנכנסה לענייני הדת והרבנות, מצב הדור 
לגבי  סוטה  מסכת  בסוף  המשנה  שסימני  ורואים  ביותר  קשה 
'עקבתא דמשיחא' מתקיימים אחד לאחד, לגבי פני הדור, לגבי 
החוצפה של צעירים כלפי מבוגרים מהם בחכמה ובשנים, וכן 
לגבי כל שאר הדברים, אני מקווה שבעזרת ה' יגיע משיח בקרוב 

ויראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בביאת הגואל אמן".
■

בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  "למען 
ב'קדושת  שכתוב  כפי  ידוע,  מג.(  כג,  )ויקרא  ישראל" 
לוי' לסנגורן של ישראל מברדיטשוב זצוקללה"ה, שחג 
הסוכות הוא זמן של 'תשובה מאהבה', בשונה מראש 
'תשובה  בבחינת  היא  התשובה  שם  כיפור  ויום  השנה 
עוונות  מיראה  שבתשובה  ידוע  וההבדל  מיראה'. 
לו  נהפכים  זדונות  ובתשובה מאהבה  נהפכים לשגגות 

לזכויות.
של  הזו  לדרגה  מגיעים  איך  השאלה  ונשאלת 
ומיראה?  מפחד  ולא  הבורא  תשובה מאהבה, מאהבת 
ברוך  לקדוש  שמתחברים  זה  ידי  שעל  היא  התשובה 
הוא ומתחברים לאמת אפשר להגיע לתשובה מאהבת 

הבורא!
ד,  )בראשית  שכתוב  כמו  חיבור,  לשון  זה  "ידיעה" 
א.( והאדם "ידע" את חווה אשתו, וכמו שנאמר "דע" 
לפניו.  עומד  שאתה  למי  תתחבר  עומד,  אתה  מי  לפני 
כך גם בסוכות הפסוק שאומר למען "ידעו דורותיכם", 
הכוונה היא ידיעה של "חיבור", צריך להתחבר לקדוש 

ברוך הוא, וחיבור זה רק מאהבה ולא מיראה.
איך מגיעים לדרגה של  חיבור מאהבה ולא מיראה? 
החיבור מגיע מזה שהאדם יודע בצורה ברורה ומוחלטת 
ש"אין עוד מלבדו" כמו שכתוב בפסוק )דברים ד, לה.( 
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא הא-להים אין עוד מלבדו" 
פתח  התורה  את  הקב"ה  "כשנתן  כתוב  שם  וברש"י 
להם שבעה רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע 
הראת  אתה  נא'  לכך  יחידי  וראו שהוא  את התחתונים 
לכלל  הראה  הוא  ברוך  שהקדוש  אומרת  זאת  לדעת" 
ישראל "אני הוא ואין בלתו". וזו ההכרה האמיתית של 

"אין עוד מלבדו".
הגיע הזמן, אומר הרב בלהט, שכל בן תורה, כל רב 
חרדי וכל מנהיג חרדי ידע שאין עוד מלבדו! אין! וזו 
מתכונת טובה שפותרת את כל הבעיות. רק לדעת שאין 
עוד מלבדו ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא 
קא  דהות  איתתא  "ההיא  אומרת  ז:  דף  חולין  במסכת 
חנינא,  דרבי  כרעיה  מתותיה  עפרא  למישקל  מהדרא 
אמר לה שקולי, לא מסתייעא מילתיך, אין עוד מלבדו". 
בגלל  מכשפים  חש  ולא  פחד  לא  חנינא  שרבי  רואים 
שהוא ידע ושם לנגד עיניו תמיד ש"אין עוד מלבדו"! 
עם  החיבור  ישראל,  לעם  הסוכות  חג  שמסמן  מה  וזה 

קודשא בריך הוא, למען "ידעו" דורותיכם.
חכמה"  ה"ראשית  רגיל,  חיבור  מספיק  לא  אבל 
כותב שיש כמה דרגות חיבור: יש 'דבק'. כמו שכתוב 
פחותה  דרגה  זו  אבל  אלוקיכם",  בה'  הדבקים  'ואתם 
של חיבור, כי דבק אפשר להפריד. דרגה מעל זה היא 
'חשק', כמו שכתוב 'רק באבותיך חשק ה'.'  דרגה מעל 
יגדיל  צדקו  למען  חפץ  ה'  שכתוב  כמו  "חפץ"  יש  זה 
תורה ויאדיר, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא זה רק בדרגה 
ומוחלטת  ברורה  ידיעה  של  ברמה  ביותר  הגבוהה 
מלבדו  עוד  ואין  האלוהים  הוא  שה'  בצהריים  כשמש 
שלנו  הדור  את  יביא  וזה  מאהבה  לתשובה  מביא  וזה 

למצב אחר.
הרב מסיים את דבריו תוך כדי שהוא מאחל חג סוכות 

שמח לכל עמך ישראל ולקוראי "קו עיתונות".

דרוש לסוכות

בנוסף לכך אני הולך בשיטתו 
של כ"ק זקני מרן החת"ס 

זצוקלל"ה שעליו נאמר 'והוא 
באחד ומי ישיבנו' וכל פסקיו 

הם כקיר ברזל ואין לנטות 
מהם. וגם כשלא מבינים את 
החתם סופר אזי צריך ללמוד 

ולעמול כדי להבין. החתם 
סופר הוא כמו 'ראשון' ועל 

'ראשון' לא חולקים!

הגאב"ד עם כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף

הגאב"ד דורש בדינר של חסידי גור באיטליה לצד האדמו"ר שליט"א
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מבט
מבחוץ
הם מסקרים יום יום את המגזר החרדי ונציגיו 
עבור הציבור הכללי בישראל, ויש להם זווית 

ייחודית וחשובה על כמעט כל דבר משמעותי � 
ד"ר אבישי בן חיים )ערוץ 10(, יאיר שרקי )ערוץ 
2(, יקי אדמקר )וואלה!(, קובי נחשוני )ידיעות 

אחרונות(, מנדי גרוזמן )NRG(, יהודה שלזינגר 
)ישראל היום( ואהרן רבינוביץ' )הארץ( בדיון פתוח

ארי קלמן
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הנושא האקטואלי הבוער ביותר שגם צפוי 
והמגזר  החרדיות  המפלגות  את  להעסיק 
של  החורף  מושב  פתיחת  עם  כולו 
הכנסת, הוא נושא חוק הגיוס, שנפסל על 
לפתור  שנה  לחרדים  שהותיר  בג"ץ  ידי 

את הבעיה בחקיקה חוזרת.
מה צפוי לקרות כדי שהציבור הכללי יבין 
שהחרדים לא יתגייסו בהמוניהם לצבא. כמה זמן הנושא הזה 

עוד יעסיק אותנו?
ד"ר אבישי בן חיים: הסיפור הגדול של סוף השנה זה באמת 
גדול  הישג  היה  אם  הציבורי,  לשיח  הגיוס  הסיפור של החזרת 
לציבור החרדי בשנים האחרונות זו ההצלחה - לאו דווקא של 
כאילו  הישראלי  הציבור  את  שולל  להוליך   - החרדי  הציבור 
מתגייסים  החרדים  כאילו  בנטל,  השוויון  לבעיית  פתרון  יש 
להוביל  שאמורה  תכנית  שהיא  איזו  פה  יש  וכאילו  בהמוניהם 

לשוויון בנטל, בעוד שזו לא האמת.
העובדה שהדבר הזה חוזר לשיח היא דרמטית, כי היא משנה 
הרבה מאוד, אני חושב שכל מה שראינו בתופעה הנוספת של 
השנה ועליה שידרתי סידרה בשבוע שעבר, זה גם קשור לעניין 
הגיוס שירד מהחרדים, ועכשיו היו יכולים להתפנות למאבקים 
את  רואים  הישראלי,  הציבורי  המרחב  על  גם  מאבק  אחרים, 
השנים,  לאורך  שמתרחשים  סיפורים  ובכמה  דברים  בכמה  זה 
בעבודות התשתית  זה  את  רואים  התעוררו,  הם  ופתאום השנה 
הזה  הסיפור  פתאום  והשנה  שנים  לאורך  שמתנהלות  ברכבת 
אביב  בתל  שעובדים  המרכולים  בסיפור  זה  את  רואים  נדלק, 
ואני  נדלק,  זה  האחרונה  בשנה  ופתאום  שנים  במשך  בשבתות 
את  רואים  אנחנו  בשבת  הכדורגל  של  בהקשר  אפילו  חושב 

למרות  קודם,  מאשר  יותר  הזה  לעניין  החרדית  ההתגייסות 
אבל  החרדים,  לא  זה  הסיפור  את  כאן  שהדליק  מי  שכמובן 
ההצטרפות שלהם היא מאוד מעניינת והחריגה בהדגשים שלה 

מאשר לפני כן. 
עכשיו תגיד לי שיש סתירות בתוך התזה שלי, בוודאי, כי יש 
היא  התפיסה  הזה,  בעניין  עצמה  החרדית  בהתנהלות  סתירות 
לא לגמרי עקבית, אנחנו מנסים להבין אותה, אבל בהחלט שני 
הדברים הדרמטיים שסותרים אחד את השני, שלאורך כל השנה 
הפסיקה  השנה  ובסוף  הישראלית,  בפרהסיה  יותר  ההתמקדות 
לתוך השיח את האבן  בג"ץ בעצם מחזירה  הזו של  המדהימה 
וזה  לו,  הפריעה  ושהכי  החרדי  הציבור  על  שישבה  כבדה  הכי 

אחרי שבשנים האחרונות הצליחו להסיר אותה, זה מעניין.
אני חושב שכולם יודעים שלא יהיה שוויון בנטל. זו דוקטרינת 
ראתה  היא  שלם.  דור  החרדי  לציבור  שהצילה  שטיינמן  הרב 
ה-90  שנות  בסוף  החרדי  הציבור  על  ההתנפלות  התחלת  את 
נשדר  בוא  והיא אמרה:  לגייס את החרדים'  'הולכים  והאמירה 
לחילונים לא שאנחנו לגמרי נגד אלא אולי יש על מה לדבר עם 
מישהו... העובדה היא שבזכות הדוקטרינה הזו סחבו מ-98 עד 
2017 וגם עכשיו הסיפור עדיין לא נגמר, עדיין הציבור החרדי 
יקבל עוד שנה שיחוקקו בה עוד חוק, ועוד כמה שנים יגלו שגם 
החוק ההוא לא עובד ובינתיים במשך כל התקופה הזו הציבור 
יודע שהזרם המרכזי בציבור החרדי לא יתגייס, כל מה שמדובר 
עליו זה או אנשים שהם מחוץ לעולם החרדי לגמרי או גורמים 
שהם קשורים למשברים אחרים שפקדו את הציבור החרדי, אבל 
בוודאי שהדוקטרינה המדהימה הזו של הרב שטיינמן הצילה את 
הציבור החרדי דור שלם. אני מניח שזה יגיע עד 25 שנה, כלומר 
יש עוד חמש שנים עד שיבינו שאי אפשר להמשיך עם הניסיונות 

האלה, וגם זה לא בטוח.
אהרון רבינוביץ': רוב הציבור החילוני לא מצליח להבין למה 
החרדים לא מתגייסים, מבחינתם, מה הבעיה לתת שלוש שנים 
אנשים  יש  רוצים.  שאתה  כמה  ותלמדו  תשבו  ואח"כ  למדינה 
שמכירים קצת את הציבור החרדי ויודעים שזה לא יקרה, אבל 
בשביל זה צריך להכיר את הציבור החרדי. כמה מתוך הציבור 
הכללי באמת מכירים את הציבור החרדי? לא מספיק. אז כל עוד 
בחלום שמתי  חי  עדיין  המגזר מספיק אתה  את  מכיר  לא  אתה 
שהוא נחייב את החרדים להתגייס והכל יהיה בסדר. צריך להכיר 
קצת את המגזר החרדי כדי להגיע למסקנה שזה לא יקרה, מה 
שכל חרדי מכיתה א' יודע. זה ילווה אותנו שנים על גבי שנים: 
עד   - יתקנו  פעם  ושוב  בג"ץ  פעם  עוד  יהיה  חדש,  חוק  יהיה 

שיבוא גואל.
אמור  מה  ההפוכה,  השאלה  את  לשאול  אפשר  שרקי:  יאיר 
להתגייס?  אלא  ברירה  שאין  יבין  החרדי  שהציבור  לקרות 
של  הזה  הנושא  הסיפור  בסוף  משמעית.  חד  אחת  תשובה  אין 
הגיוס זה אחד הפצעים הכי רגישים של היחס לחרדים בחברה 
הישראלית כולה. העובדה היא שיש כאלה ששולחים את הילדים 
שלהם לצבא ויש כאלה שהילד שלהם מסתכן ויש כאלה שלא, 
זו עובדה שמאוד קשה להסתדר אתה, האמת היא שהיא מעלה 
שאלה מוסרית כבדה, לכן אני לא רואה שסוגיית הגיוס מתנפנפת 
לה, אני כן חושב שחקיקת פיסקת התגברות אם תהיה כזאת מול 
בג"ץ, אולי בטווח הקצר היא תעשה המון בלאגן סביב השאלה 

של הגיוס, אבל בטווח הארוך היא תחזיר את זה למקפיא.
אבל הנושא הזה הוא מופשר ומוקפא כבר 20 שנה, מהחלטת 
בג"ץ ב1998 שבעקבותיה קמה וועדת טל, ואז 10 שנים של חוק 
טל וביטול וכו' וכו'. אנחנו מתנהלים כבר 20 שנה פחות או יותר 
בתוך הסיפור הזה ואם זה תלוי בחרדים הם מוכנים להמשיך עוד 

20 שנה כאלה.
מסכים  דווקא  לאו  שאני  הנחה  מניח  אתה  גרוזמן:  מענדי 
אתה, מה זה אומר שהציבור החרדי לאו דווקא יתגייס? אנחנו כן 
רואים מגמה איטית מאוד, עדינה מאוד, של עליה באחוזי הגיוס 
במגזר החרדי, חשוב להדגיש שבעקבות החוק של לפיד המגמה 
הזו צנחה לחלוטין. בחודשים הראשונים אחרי חוק לפיד ראינו 
ירידה, אבל מאוד מהר אח"כ המגמה התייצבה וחזרה לעצמה 
הגיוס.  חוק  את  ותיקנו  לקואליציה  חזרו  שהחרדים  לפני  עוד 
זאת מכיוון שבסופו של הדבר המניעים שגורמים לכך שצעירים 
חברה  או  אישיים,  מאוד  מניעים  בסוף  הם  מתגייסים  חרדים 
שלא מוצאים את עצמם בישיבות או אברכים שמחפשים פרנסה 
ובסוף כל אחד עושה את החשבון האישי שלו, אז פחות מעניין 
אותו מה המצב הכללי, אם גזירת שמד או לא גזירת שמד... כל 

אחד עושה את ההחלטה האישית שלו. 
אבל  ארוך,  מאוד  התהליך  וכמובן  יום  ילד  מה  לדעת  אין 
יותר חרדים  נראה  אנחנו מדברים עשור קדימה  אין ספק שאם 
עובדים,  מהחרדים  גדול  חלק  היום  גם  חופשיים,  במקצועות 
רק  ולא  והייטק,  דין  עריכת  כמו  במקצועות  עובדים  הרבה 
וזה  בצבא  חרדים  יותר  שנראה  מובן  תמיד.  שהיו  'מלמדים' 

תהליך בלתי נמנע וזה רק עניין של זמן, זמן ארוך מאוד. 
70 שנה כבר מדברים על שוויון בנטל, זה תמיד היה שם. היום 

הישיבות  רגוע.  די  המצב  כי  אותנו  מעסיק  שזה  חושב  לא  אני 
קיימות ושום דבר לא נפגע, שום דבר לא ישתנה והחרדים לא 
לא  אני  מתפרקים,  שהחרדים  שאומרים  כאלה  יש  יתקלקלו. 
מסכים עם זה, זה לא הולך לשם, אבל בעניין העבודה והצבא הם 
דין ראינו בקריית  ויותר. למשל בתחום עריכת  יותר  מתגמשים 
אונו שהמחזורים הראשונים היו יותר מודרניים, ועם הזמן אנחנו 
זה  עכשיו  בצבא  דבר  ואותו  פרומרס  הכי  הכי  אברכים  רואים 
המודרניים אבל בהמשך נראה יותר, לא דווקא בגלל שהחרדים 

ישתנו, אדרבה, אולי הצבא ישתנה. 
יקי אדמקר: בשנים האחרונות יש נתונים שמצביעים על גיוס 
זה  מאסיבי לצה"ל בקרב חלקים מסוימים של הציבור החרדי. 
בעיקר בא לידי ביטוי אצל נשואים שמנצלים מסגרות מסוימות 
אלפים שקלים  ולהרוויח חמשת  ללמוד מקצוע  כדי  הצבא  של 
במקביל. כבר היום, בניגוד לעבר, יש הבנה בקרב חלקים גדולים 
ולא  גיוס,  לא  יעבוד.  לא  דבר  החילוני, שבכפייה שום  בציבור 

לימודי ליבה או כל דבר אחר.
היטב  מבין  החילוני  הציבור  להתבלבל,  אסור  נחשוני:  קובי 
של  אמיתי  לגיוס  להביא  יכול  לא  עליון  כוח  ששום  היום  כבר 
חרדים לצה"ל – לא הכנסת, לא בג"ץ, לא בצלם. נכון, הישראלי 
לא  שלמה  שאוכלוסייה  הרעיון  את  לסבול  יכול  לא  הממוצע 
ברור  אבל  אתו,  להשלים  מוכן  לא  גם  ולכן  כן,  והוא  משרתת 
מבית  הישיבות  תלמידי  את  להוציא  שיכול  דבר  שום  שאין  לו 
לא  כלכליות,  סנקציות  לא   – לצבא  אותם  ולשלוח  המדרש 
של  המקורית  הגרסה  הזו,  מהבחינה  כלום.  כלא.  לא  פליליות, 
חוק הגיוס של לפיד, שהכינה ועדת פרי, אותה הצעה לחייב את 
כולם בשירות צבאי למעט X עילויים, כמו ספורטאים מצטיינים, 
הייתה בדיחה גרועה. אני בכלל לא נכנס לשאלה אם היא הייתה 

נכונה או מוצדקת. ריאלית היא לא, בלשון המעטה.

"אם מחר אתה מצליח 
לסגור מרכולים בתל 

אביב אני חושב שזה לא 
מופרך לומר שהמשמעות 

יכולה להיות – נפילת 
ממשלת הימין הנוכחית 
בבחירות הבאות והקמת 

ממשלה חילונית, אני 
חושב שזה החלום הגדול 
של יאיר לפיד, ממשלת 
עבודה ליכוד יש עתיד"

ד"ר אבישי בן חיים: 

"ליאיר לפיד סיכוי מאוד 
טוב להצליח בבחירות 
הבאות, זה נכון שיהיה 
לו מאוד קשה להקים 
ממשלה, אבל אם הוא 
יהיה המפלגה הגדולה 

בכנסת בפער משמעותי 
מהליכוד, אז החרדים 
יצטרכו לחשב מסלול 
מחדש. זה תרחיש לא 

מופרך גם אם מחר אנחנו 
קמים ולא רואים את זה"
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וזה  שנה   60 כבר  אותנו  העסיק  זה  תמיד,  שלזינגר:  יהודה 
הדינמיקה  הבאות.  השנים  ב-60  גם  אותנו  להעסיק  ימשיך 
הישראלית לא מאפשרת לדבר הזה לרדת מסדר היום, גם בג"ץ, 
גם שלטון חילוני, זה פצע מדמם וימשיך לדמם ושום דבר לא 
כי  בלוף  יהיה  הבא  החוק  וגם  חוק  עוד  יעבור  ישתנה,  באמת 
הציבור  על  כופים  יתגייס, החילונים  לא באמת  הציבור החרדי 
החרדי לחוקק חוק שכל כולו הוא שקר ואז הם כועסים שהשקר 

מתגלה.
איזה פתרון אפשרי בנושא?

שהפתרון  הדרך  כל  לאורך  אומר  אני  חיים:  בן  אבישי  ד"ר 
לדאוג  ולהתחיל  החרדים  את  לחנך  לנסות  להפסיק  זה  היחידי 
לא  הם  בחרדים  לפגוע  אנשים  של  האטרף  מרוב  לחיילים, 
לגייס  יודע  לא  אני  זו האמת,   - דואגים לחיילים, ברגע שתגיד 
להגיד  זה  לעשות  יכול  שאני  מה  אבל  מסוגל,  לא  אני  חרדים, 
ושולחות  שתורמות  חשובות  ישראליות  משפחות  שנתגמל 
יותר ממה שהם מקבלים  וניתן להם  ובנותיהן לצבא  את בניהן 
עכשיו, אני לא אומר צבא מקצועי חלילה, כי צה"ל היום הוא 
גורם שמחזק את הזהות היהודית אצל הרבה חיילים, כמו פרה 
אדומה שמטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאים להבדיל, 
זה צה"ל: חייל חילוני רגיל שבא לצה"ל מקבל זריקה של זהות 
יהודית לוריד, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו וזה גם מצווה 

גדולה לשמור על עם ישראל.
אהרון רבינוביץ': מבחינה חוקית יש את פיסקת ההתגברות, 
נראה אם זה יעבור. מבחינה ציבורית, אני לא רואה איזה פתרון 
וכמו שאמרתי זה נראה שהסיפור ילווה אותנו שנים. רק כשתהיה 
באמת הכרה אמיתית של הציבור הכללי שיבין באמת מי זה ומה 
זה  את  רואה  לא  אני  אבל  יקרה,  זה  אז  רק  החרדי,  הציבור  זה 

קורה, לכן אין פתרון אולי אפילו לנצח.
את  תסיים  ההתגברות  פיסקת  אם  יודע  לא  אני  שרקי:  יאיר 
הסאגה. אני יכול להגיד דבר כזה: זה יתמודד ברמה החוקית וגם 
והאנושית  המוסרית  השאלה  יעשה,  בג"ץ  מה  לראות  צריך  אז 
תמשיך לרחף, מזה אי אפשר להתעלם, מדוע אני צריך להסתכן 
והשני לא? ושאלה נוספת האם צה"ל מסוגל להתאים את עצמו 
לציבור החרדי? זו גם שאלה מאוד כבדה ואני לא בטוח שצה"ל 

בעצמו כבר החליט מה הוא חושב על זה.
מענדי גרוזמן: כל עוד החרדים לא מעוניינים ללכת לצבא אין 
מה לעשות, יש מה לעשות מבחינת סמנטיקה והתנסחויות, אם 
נראה פחות כותרות של גזירת שמד ואיומים על עולם התורה, 
רגילים לשמוע מחה"כ  ניסוחים ממה שאנחנו  פחות  נראה  אם 
בצורה  עצמם  על  חוזרים  לפעמים  שלו  שהניסוחים  אייכלר, 
שאפשר לחולל איזה אלגוריתם שינבא בראש מה הוא יגיד בכל 
סוגיה וזה תמיד צריך לכלול הפחדות איומות, ואייכלר הוא נציג 
פרנסה,  אפיק  למצוא  בדרך  לצבא  בה  שהולכים  חסידות  של 
גם  אז  קורה.  לא משהו שהיה  זה  נורא  כך  כל  היה  הצבא  ואם 
על  לשמור  בשביל  אלא  לזה  מאמין  באמת  לא  כך  שמדבר  מי 
המסגרות או בגלל שהם התרגלו לדבר ככה. אפשר לחשוב קצת 

קדימה, לדבר קצת עדין יותר זה בוודאי לא יזיק.
וכמובן אולי גם בעת צרות, שהרבנים לא יבקשו להתפלל רק 
על אחינו הנמצאים בצרה אלא יקראו להתפלל על חיילי צה"ל, 
יכולים לומר את השם המפורש, 70 שנה אחרי הקמת המדינה 
אפשר כבר לומר את השם המפורש, החרדים כבר לא מה שהיו 
בקום המדינה שהיה חשש שעוד רגע הם הופכים לציונים. הרי 
לא  הישיבות  בחורי  מדוע  להבין  קשה  מאוד  החילונית  מהעין 
באמת  לא  שזה  לוותר  אפשר  שכן  במה  לפחות  אז  מתגייסים, 
לוותר, לפחות שם אפשר לדבר יותר בנימוס, כן, לדבר על צבא 
ההגנה לישראל ולאחל לו דברים ולא תמיד ברמיזות ובמשפטים 

היקפיים.
בנט  נתניהו,  כמו  רבים  פוליטיקאים  תראה,  אדמקר:  יקי 
לכן,  איתם.  להתנגח  לא  החרדים,  עם  לדבר  מעדיפים  וכחלון, 
המצב הקיים סביב הגיוס הוא הפתרון. סעיפים מזעריים עלולים 
בשנה  שיחוקקו  החדש  החוק  אבל  לשם,  או  לפה  להשתנות 

הקרובה, יהיה חוק שישמר את המצב הקיים.
מראית  ליצור  הייתה  התוכנית  הפלונטר.  כאן  נחשוני:  קובי 
עין של שוויון בנטל או של גיוס חרדים, ולקוות שבית המשפט 
יעלים עין ויזרום עם הבלוף. כשהוא רוצה הוא יודע לעשות את 
זה. אבל הנה הוא הוכיח לנו שוב שהפעם לא. רובנו בכלל לא 
שמנו לב שלא רק את חוק הגיוס המתוקן שבישלו ש"ס ויהדות 
המקורי  החוק  לפיד,  של  זה  את  גם  אלא  פסל,  בג"ץ  התורה 
שהחרדים צעקו עליו גיוועלד והוציאו מאות אלפים לרחובות, 

גם עליו אמרו השופטים ששוויון בנטל זה לא. באמת פלונטר. 
צבא  על  עכשיו  מדברים  כולם  לעשות?  אפשר  עוד  מה 
מקצועי. להביא את השוויון בדרך ההפוכה. במקום לגייס חרדים 
– נפטור את החילונים מחובת שירות, ונעסיק חיילים ולוחמים 
בשכר. שוין. גם זה לא יקרה. מדינת ישראל לא רוצה ולא יכולה 
להרשות לעצמה לוותר על צבא העם – לא כתור היתוך ובוודאי 
"פיסקת  אפשרויות:  שתי  עם  נשארנו  ביטחוני.  כצורך  שלא 
התגברות" שתאפשר לכנסת לאשר מחדש את חוק הגיוס שנפסל 
פשוט  או  מוגבלת,  לתקופה  הפחות  לכל  המשפט,  בית  ידי  על 
נחוקק משהו לכמה  זמן, כמו ב-65 השנים האחרונות.  למשוך 
שנים, נרוויח שקט זמני עד שייפסל או יפוג תוקפו, נגבש חוק 
חדש וחוזר חלילה - עד שהכלב ימות, או הפריץ, או שניהם. אני 

מהמר על האפשרות השנייה.
יהודה שלזינגר: זה לא יכול להיפתר הדבר הזה, זה עוד ילווה 
אותנו שנים ארוכות. יימשך הבלוף של ה-1500 תלמידים, שום 
דבר הוא לא באמת, הציבור החרדי האמיתי לא ילך לצבא ואין 

פתרון לדבר הזה.
עוד  בנטל  השוויון  על  לבנות  סיכוי  יש  לפיד  ליאיר  האם 

קמפיין כפי שעשה ב2013 או שלציבור נמאס?
כזה  לבנות  סיכוי  לו  שיש  חושב  אני  חיים:  בן  אבישי  ד"ר 
קמפיין, אני לא בטוח שהוא הולך לשם, אבל בוודאי שאם יש 
משהו שהוא מאיים על הציבור החרדי והוא קשור לשני הדברים 
שאמרנו, גם למגמה של החרדים להיכנס למאבקים על החופש 

וגם על הקריסה של בלוף השוויון בנטל, אז יש  של החילונים 
משמעות לדברים והיא יכול לבוא לידי ביטוי בבחירות הקרובות 
מצליח  אתה  מחר  אם  כלומר,  חילונית.  ממשלה  תקום  שבהן 
לומר  מופרך  לא  שזה  חושב  אני  אביב  בתל  מרכולים  לסגור 
הנוכחית  הימין  ממשלת  נפילת   – להיות  יכולה  שהמשמעות 
שזה  חושב  אני  חילונית,  ממשלת  והקמת  הבאות  בבחירות 

החלום הגדול של יאיר לפיד, ממשלת עבודה ליכוד יש עתיד.  
אהרון רבינוביץ': וודאי, יש חלק בציבור שכן נמאס לו אבל 
יש חלקים לא קטנים בציבור שמבחינתם זה 'יהרג ואל יעבור', 
יכול  הוא  מתגייסים.  לא  חרדים  למה  להבין  לא מצליחים  והם 

לגרוף על זה כמה מנדטים אפשר לומר בקלות.
יודע אם רק על השוויון בנטל אבל אני  יאיר שרקי: אני לא 
חושב שליאיר לפיד סיכוי מאוד טוב להצליח בבחירות הבאות, 
זה נכון שיהיה לו מאוד קשה להקים ממשלה, אבל אם הוא יהיה 
המפלגה הגדולה בכנסת בפער משמעותי מהליכוד, אז החרדים 
יצטרכו לחשב מסלול מחדש. זה תרחיש לא מופרך גם אם מחר 

אנחנו קמים ואנחנו לא רואים את זה. 
שראינו  שמה  לזכור  צריך  אבל  עצמו  בזכות  סיכוי  לו  יש 
או  לפיד,  לכיוון  המנדטים  את  שמעביר  מה  הרכבת,  במשבר 
עם  או  נתניהו  נגד  לפיד  עם  הולך  הציבור  שבו  היחיד  המקום 
ישראל כ"ץ נגד נתניהו, זה כשיש כותרות שנתניהו נכנע לחרדים. 
לציבור הכללי זה נמאס ואני לא הייתי מציע לזלזל בתחושות של 

הציבור הכללי בהקשר הזה.
מאשר  'מתבונן'  יותר  החרדי  שהציבור  להיות  יכול  כלומר, 
שאבישי  יודע  אני  החילוני,  הציבור  של  בחוויות  אבל  'תוקף', 
לא  אני  למתקפה,  עברו  שהחרדים  טוען   הוא  זה.  את  חושב 
הם  כאילו  מצטייר  זה  מובן  שהוא  באיזה  אבל  זה,  עם  מסכים 

עברו למתקפה, וזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת.
מענדי גרוזמן: אם השאלה היא אם יש לו סיכוי? אז כן. זה בא 
בגלים, זה היה עם טומי לפיד וזה היה בתקופת לפיד הבן, זה גל 
שיכול לבוא, גם אז לציבור נמאס והגיע יאיר לפיד ועשה את זה 
בדרך אחרת קצת וזה תפס. כרגע נראה שזה לא הנושא שמעסיק 
כלכליים  נושאים  אותו  מעסיק  יותר  הרבה  הכללי,  הציבור  את 
לא  הקרוב  בטווח  לכן  הגיוס,  אותם  מעניין  ופחות  וחברתיים 
נראה שזה מה שיעסיק אותם, אבל כמובן שיש סיכוי שזה יחזור.

אפקט לפיד גרם לזה שיש יותר קירוב למגזר החרדי, העיסוק 
והרצאות  החרדיות  בשכונות  סיורים  הכתבות,  החרדי,  בציבור 

על החרדים ההתעניינות במגזר, שמו את החרדים על המפה.
החרדים,  כנגד  שירצה  כמה  לצעוק  יוכל  לפיד  אדמקר:  יקי 
אבל צעקות כבר לא בדיוק עוזרות, גם אם מדובר בנושא שהביא 
הוא  גם  בשנאה.  מאס  הישראלי  הציבור  מנדטים.  ל-19  אותו 

הבין לאחרונה שצעקות לא ישנו פה דבר.
על  – בטח שלא  פעם שוב  אי  תעלה  לא  היא  נחשוני:  קובי 
ידי לפיד, שבינתיים למד דבר או שניים וגם חולם להיות ראש 
ממשלה. מצד שני, אי אפשר לצפות מהחילונים לוותר על עקרון 
משנה  ולא  הקיים,  המצב  מבחינתם,  לא.  ממש  בנטל.  השוויון 
שהוא בלתי ניתן לשינוי, הוא פשוט לא מתקבל על הדעת. בג"ץ 
לא יכול להרפות מהדרישה לשוויון בין חרדי בן 18 לאזרח אחר 

בן 18, שהיא דבר אלמנטרי במדינה דמוקרטית.
פעם  אף  נמאס  שלא  נושא  זה  נופתע,  לא  שלזינגר:  יהודה 
בטוח לא לפוליטיקאי ובטח לא בתקופת בחירות, אולי זה יהיה 

יותר מתון כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה.
את  לפתור  מצפה  היית  ממי  החרדים,  החיילים  תקיפת 

הבעיה?
החיילים  של  שהתוקפים  חושב  אני  חיים:  בן  אבישי  ד"ר 
החרדים משיגים תוצאה כפולה, מצד אחד בוודאי שמבחינתם 
הם מצליחים להבהיל אנשים ולגרום להם לחשוב שגיוס זה לא 
טוב, אבל התוצאה היא גם הפוכה, כי רוב הציבור החרדי סולד 
אמפתיה  מפתחים  רבים  מזה  וכתוצאה  הזה  מהסוג  מאלימות 

לחיילים החרדים ולעצם הגיוס.
אהרון רבינוביץ': אני לא בטוח שיש כזה, הרי מי שתוקף את 
החיילים הם חברה קיצונים שפחות או יותר לא מקשיבים לאף 
המיינסטרים  של  לרבנים  ולא  החרדים  לנציגים  לא  בטח  אחד, 
החרדי, רק לרבנים הקיצוניים וגם זה לא בטוח, כי הרי אם הרב 
הם  נגדו  גם  אז  בהם,  לפגוע  יותר  ואסור  בסדר  שזה  להם  יגיד 
יפגינו כי הם הרי לא רואים בעיניים. אבל אני חושב שבחודשיים 
האחרונים יש איזו רגיעה בכל הנושא הזה, אתה לא שומע יותר 
על תקיפת חיילים ברחובות גאולה ומאה שערים, אני עדיין לא 

מצליח להבין למה זה קורה.

"לפיד יוכל לצעוק כמה 
שירצה כנגד החרדים, 
אבל צעקות כבר לא 
בדיוק עוזרות, גם אם 
מדובר בנושא שהביא 
אותו ל-19 מנדטים. 

הציבור הישראלי מאס 
בשנאה. גם הוא הבין 

לאחרונה שצעקות לא 
ישנו פה דבר"

יקי אדמקר:
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יאיר שרקי: יש פה מורכבות מאוד גדולה מבחינת פרקליטות 
– משטרה באופן אמיתי, כי אנחנו רוצים שיהיה פה חופש ביטוי 
במדינה וזה נושא מאוד עדין מתי זה בחופש הביטוי ומתי לא, 
הגדולים,  הרבנים  החרדית,  ההנהגה  וזה  אחר  גורם  יש  אבל 
אז  וגם  זה,  את  לגנות  זמן  מאוד  הרבה  להם  שלקח  הח"כים 
שמענו גינויים רפים מאוד וזה לדעתי דבר שהם צריכים לחשוב 
עליו טוב טוב, האם החברה החרדית וההנהגה החרדית מסוגלת 
וזה לא משנה שיש לנו מורכבות  לבוא ולהגיד חברה עד כאן, 
בעניין הגיוס, אבל עובדה שאנשים שלובשים מדים ושומרים על 
הגבולות, נלחמים ומסכנים את החיים שלהם, הדבר הזה שהם 
מותקפים צריך להיפסק מיד והוא לא יעלה על הדעת. ועד שלא 
נשמע את זה בצורה חד משמעית כולל מהרבנים הגדולים ביותר 

אז יש בעיה קשה. 
מענדי גרוזמן: רוב התוקפים של החיילים החרדים לא באים 
מהמיינסטרים של הציבור החרדי, הם באים או מהעדה החרדית 
או משורות הפלג הירושלמי. אני לא חושב שממישהו מהגורמים 
להיפך  כי  הזו,  הבעיה  את  למגר  לצפות  יכולים  אנחנו  האלה 
חושב שאם  אני  ויותר...  יותר  התופעה  את  להתסיס  רוצים  הם 
המיינסטרים יגנה את התופעה בצורה חמורה מאוד, זאת אומרת 
למחרת,  מוחרם  שהוא  ידע  הוא  חרדי  חייל  יתקוף  בחור  שאם 
הוא יהיה מנודה או  שנראה חרדים שמגנים בגופם על חיילים 
צריך  הזה  בנושא  בעיקר  אבל  פחות,  זה  את  נראה  אז  חרדים, 
להדגיש לפחות כלפי החילונים שזה לא המיינסטרים, כדי שלא 
יעשה חילול השם, כמה שאנחנו חושבים שהם יודעים בחוץ את 
ההבדלים בין הפלג הירושלמי לשאר או בין החסידים לליטאים, 
הכותרות  ובסוף  יודעים  לא  הרוב  אבל  שיודעים  חילונים  יש 
קוראות לכולם חרדים. אם המיינסטרים יגיד בקול ברור שהוא 
מגנה, אז לפחות יובן שזה רק קומץ והנושא של חילול ה' ייפתר, 

גם אם התקיפות עצמן לא תיפסקנה.
יקי אדמקר: קשה להצביע על מישהו ולקבוע 'הוא אשם'. אני 
הפרקליטות,  המשטרה,  יחד.  אחת  עין  עוצמים  שכולם  חושב 
צה"ל והפוליטיקאים החרדים. כל אחד מהם לא עשה מספיק, 
והיו כאלה שלא עשו בכלל, כדי לומר ניסינו לעצור את התקיפות 
נגד חיילים חרדים. המשטרה לא תמיד פעלה, הפרקליטות גררה 
רגליים, צה"ל לא מספיק גיבה והחרדים ברוב המקרים שתקו. 
חייל חרדי לא צריך לחזור הביתה עם מדים. כל מי שגר בשכונה 
חרדית היה צריך לקבל פטור ממדים ברגע שהוא מתגייס. זה לא 

היה פותר הכול, אבל את רוב המקרים, כן.
קובי נחשוני: זה נחמד שרשויות החוק פועלות, אבל הן לא 
באמת יכולות לפתור את הבעיה )וכנראה שלהפך, רק להחמיר 
אותה(. הפוליטיקאים החרדים מאכזבים בחוסר המעש שלהם, 
נודה על האמת – גם להם אין שום סיכוי לשנות או  אבל בוא 

להזיז משהו. מה כן? חינוך, חינוך ושוב חינוך.
יהודה שלזינגר: אני חושב שהיד הקשה של המשטרה דווקא 
שאמא  הרתעה  איזו  לזה  שיש  חושב  אני  שלה,  את  עושה  כן 
שאחרי  עובדה  סתם,  מכות  יחטוף  לה  שהבן  רוצה  לא  חרדית 
איזה  כאן  יש  אז  שקט,  קצת  יש  המשטרה  שעשתה  המבצעים 

פתרון. יכול להיות שיימשך המצב הסטטי הזה.
וכמה אחריות ומעורבות נדרשות מהפוליטיקאים החרדים?

יגנו, הסיפור  ד"ר אבישי בן חיים: זה לא ישנה דבר אם הם 
הממשל  שיטת  היעלמות  הוא  עליו   מדברים  שאנחנו  המרכזי 
שחרדים  לראות  יכולים  אנחנו  כתוצאה  שקורה  ומה  החרדית 
מהאתרים החרדים, מה שאני מכנה אליטת המשנה של עסקנים 
ועיתונאים מאתגרים את ההנהגה החרדית ע"י העמדת אתגרים 
שהיא לא יכולה לעמוד בהם. כמו למשל בואו תגנו את תקיפת 
לציבור  שאין  למלחמות  תיכנסו  בואו  החרדים,  החיילים 
החרדי איך לצאת מהם בנושאי השבת ונושאים אחרים, וברור 
שהמשקל של התקשורת החרדית העצמאית כיום ואני לא מדבר 

על הממסדית, הוא הביא שינוי עצום.
חוץ  החרדים  שהפוליטיקאים  חושב  אני  רבינוביץ':  אהרון 
ורעבונם של אנשי הברנז'ה  רעבוננו העיתונאים  מלהשביע את 
תקיפת  את  גינה  חרדי  כנסת  חבר  'הנה  שיגידו  התקשורתית 
החיילים', הם פועלים בשכל, כי הם מבינים שאין טעם להעצים 
ניזון  את התופעה, כי ברגע שאתה מתייחס אליה, הצד התוקף 
עלינו,  ודיברו  אלינו  התייחסו  הנה  לעצמם  אומרים  שהם  מזה 
חושב  אני  מבחינתם  לכן  שינוי...  איזה  ועושים  קיימים  אנחנו 

שהם עושים בשכל כשהם שומרים על פרופיל נמוך.  
לא  שזה  משמעית  חד  יגידו  ישראל  גדולי  אם  שרקי:  יאיר 
יושב  מי  האווירה,  מה  היא  השאלה  משקל,  לזה  יש  אז  בסדר 

ושותק בצד: זאת השאלה. עכשיו זה קצת מאוחר כי זו תופעה 
אבל אם לכתחילה היו מגנים זו הייתה תוצאה טובה, היום אם 

למשל הרב קנייבסקי יגנה, אז הם יעשו דווקא.
אבל  שולית,  בתופעה  שמדובר  לכולם  ברור  נחשוני:  קובי 
ולמחנכים  לרבנים  עליון,  ערך  היא  תורה'  'דעת  שבה  בחברה 
הצעיר  בדור  ולהטמיע  אותה,  לעקור  ומחויבות  אחריות  יש 
האישי  בין  מוחלטת  הפרדה  לעשות  שיש  העמוקה  ההבנה  את 
זו  הקיים  הפנים-חרדי  הפוליטי  במצב  לצערנו,  לאידיאולוגי. 
משימה מאוד לא פשוטה, ולא כאן המקום להרחיב, וגם אם היא 
תסתיים בהצלחה - את הפירות נראה רק בעוד כמה וכמה שנים.
יהודה שלזינגר: אנחנו לא שמה, אנחנו יודעים שמי שמכיר 
שום  אין  החרדים  שלח"כים  יודע  באמת  החרדי  הציבור  את 
השפעה על מי שעומד מאחורי קמפיין החרד"קים או מי שתוקף 
את החיילים החרדים. גם הם חוטפים מהם, לא צריך להיות גאון 

גדול, רק להכיר את הציבור ולהבין שאין להם שום השפעה.
לרפורמים  לתת  הבעיה  מה  מבין  הממוצע  החילוני  האם 

השפעה וחלק מהכותל? 
ד"ר אבישי בן חיים: צריך לעשות הבחנה, אני חושב שהחרדי 
הרבה  אבל  לא.  הממוצע  והחילוני  בעיה  בזה  רואה  הממוצע 

לא  הם  אם  גם  הללו,  לרעיונות  מתחברים  לא  מסורתיים  מאוד 
הולכים לבית כנסת באופן קבוע, הם רוצים לדעת שבית כנסת 

זה כמו במסורת, לא משהו שונה.
נכנס  לא  רבינוביץ': קשה להם להבין, הציבור בכלל  אהרון 
לפרטים, הוא לא נכנס לחשב שב2012 היה בג"ץ כזה וב-2003 
להתפלל  רוצים?  הם  מה  'רגע,  אומר  הוא  כזו,  החלטה  הייתה 
באיזה שהוא מקום? תנו להם את הרחבה שם איך שהם רוצים'. 
מה שהם לא מבינים שאכן יש רחבה שנים על גבי שנים ומותר 
שהם  איך  מתפללים  הם  למעשה  והלכה  שם,  להתפלל  להם 
מצד  להכרה  זה  הרפורמים  מבחינת  הרצון  כרגע  אבל  רוצים, 
הכתפיים  על  מוטל  זה  וגם  המלחמה,  בעצם  זה  ועל  המדינה 

שלנו, איך אנחנו הכתבים מציגים את הסוגיה, זה לא פשוט.
יאיר שרקי: לא.... חילוני ממוצע לא מבין למה יש בעיה לתת 
צריך  כן  למה  מבין  לא  גם  הוא  אבל  לרפורמים חלק מהכותל, 
לתת להם חלק והשפעה בכותל וזה גם לא מעניין אותו, בסוף 
הבר  את  ועושים  מגיעים  הישראלים  שרוב  הכותל  של  הסיפור 
מצווה שלהם בכותל הרגיל  ובימים האלה בין ראש השנה ליום 
כיפור אנחנו רואים את הכותל מפוצץ ערב ערב בעמך ישראל. 
הוא  לכותל  מגיע  אתה  בכותל,  יפים  הכי  הימים  אלו  ובעיניי 
לא של חרדים והוא של כולם. וכולם באים לכותל הרגיל.. אז 
הציבור לא כל כך מבין מה הבעיה לתת להם, הוא אפילו בעד, 
אבל הוא לא יילחם בשביל זה כי זה לא כל כך חשוב לו: בסדר, 
אז נותנים להם או לא נותנים להם. רפורמים לא כל כך מעניינים 
שתהיה  אותם,  מעניינת  כן  בשבת  רכבת  אבל  הישראלים,  את 
להם רכבת ושלא יהיו להם פקקים ביום ראשון זה מעניין אותם. 
מענדי גרוזמן: אני לא חושב שרוב החילונים בעד הרפורמים 
לעוד  מקום  שאין  שסבורים  מסורתיים  מלא  יש  הזה,  בנושא 
רחבה, וגם אותם חילונים שהם אולי כן בעד הנושא הזה הוא לא 
באמת מעסיק אותם יותר מידי. אני חושב שדווקא פה החרדים 
היו יכולים להסביר את עצמם יותר, בשונה מהסיפור של הצבא 
שמאוד קשה להסביר כי מי שיש לו את האמונה שלימוד תורה 
מסייע מבין, ומי שאין לו אז קשה מאוד לשכנע בן אדם שאין 
לו אמונה, אבל דווקא נושא הכותל היה הרבה יותר קל להסביר, 
כי דווקא הגישה החרדית יש לה הרבה הצדקה, ברור שגם הצד 
ברורה  בצורה  שאומרים  החרדי  הצד  את  להבין  יכול  החילוני 
ההתנהלות  סדרי  זה  וככה  מיעוט  הם  והרפורמים  הרוב  אנחנו 
כבר שנים. אם היו רפורמים בארץ היה על מה לדבר, אבל אין פה 
מיליון רפורמים בארץ ואין סיבה להעניק רחבה לכל זרם שיבקש 

לעצמו. חבל שלא משכנעים ויוצאים למסע הסברה.
יקי אדמקר: יש הרבה בורות בנושא. אנשים לא לגמרי מבינים 
את המאבק על הכותל. חושבים שזה מאבק חרדי ולא מבינים 
שמדובר במאבק יהודי. לא פעם שמעתי חילונים אומרים "מה, 
אז יקבלו רחבה, מה קרה? הכותל לא של החרדים", ברגע שזה 

הפך להיות מאבק של חרדים מול מי שאינם, זו כבר בעיה.
קובי נחשוני: החרדים איבדו מזמן את הציבור החילוני בכל 
מה שקשור ליחסי דת-מדינה, ב"זכות" שנים של כפיה וחקיקה 
או  מוצדקת  הייתה  היא  אם  לשאלה  קשר  בלי  כאן  )וגם  דתית 
על  כלל  )בדרך  מסורתי  העם  שרוב  פי  על  שאף  קרה  כך  לא(. 
יתמוך  הוא  דתי  עניין  בכל  האורתודוכסית-שמרנית(,  הדרך  פי 
מתווה  הליברלית.  בעמדה  אוטומטי,  באופן  כמעט  תמיד, 
לא  הממוצע  הישראלי  מצוינת.  דוגמה  הוא  שהזכרת  הכותל 
יכול עוד לסבול את העמדה החרדית, שמזוהה אצלו אוטומטית 
מה  להבין  עכשיו  ממנו  לצפות  אפשר  אי  וכפיה.  כמונופול 
דחוי,  הוא  כך  כדי  עד  לה.  ולהתנגד  ברפורמים  בהכרה  הבעיה 
שבמקרים רבים הוא יתערב במחלוקות פנים-דתיות, כמו הכותל 
כדי  הכול   – ולזה  לו  מה  עצמך  את  שואל  שאתה  והכשרות, 
והשוויון,  החופש  חסידי  המתירנים,  לימין  בשמאל,  להתייצב 
תומכי הפרדת הדת מהמדינה. זו תגובה אינסטנקטיבית טבעית 
לתחושה החזקה שלו, שנמשכת כבר הרבה שנים, שגנבו לו את 

היהדות וכפו עליו מצוות.
יהודה שלזינגר: הסיפור של מתווה הכותל הוא סיפור מורכב 
מבחינה תקשורתית ובדיוני הסלון, החילונים אומרים למה לא 
לתת, אבל כשחילוני מגיע לכותל רגליו מוליכות אותו אוטומטית 
לצד של הגברים והאישה לצד של הנשים. צריך לזכור שהכותל 
שבע,  לבאר  מיועד  הכותל  אביב,  ולתל  להרצליה  מיועד  לא 
ועפולה, ושם איפה שהציבור האמיתי,  נתיבות אופקים, חדרה 
יחד עם  מי שרוצה להתפלל  אין  נמצא,  איפה שהציבור באמת 

אשתו. זה הרוב המוחלט של אזרחי המדינה. 
ואת זה רואים בבחירות, שהסוקרים מחשבים שבין הרצליה 

"השנה החולפת הייתה 
השנה הטובה ביותר 

עבור הציבור החרדי. היו 
הישגים מטורפים. כל 
ביטול ממשלת לפיד, 

העלאה בקצבאות 
החל מנושא הגנים 

דרך קייטנות ורשתות 
החינוך ועד הכסף שהלך 
לשיפוץ קברי צדיקים. 
כל מה שהחרדים רצו 

הם קיבלו"

יהודה שלזינגר: 
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רואים  בסוף  אבל  חצי,  חצי  הוא  שהשמאל  נראה  אביב  ותל 
המסורתיים.  האנשים  זה  הם?  מי  מנדטים,   30 עם  שהליכוד 
כך  כל  לא  אביב  הרצליה-תל  לקו של  מעבר  הישראלי  הציבור 
שלא  יודע  הסיפור  את  שמכיר  ומי  הכותל.   סערת  על  היסטרי 
מדובר בסיפור של תפילות משותפות אלא סיפור של להציג את 
ההכרה ברפורמים דרך המועצה שמנהלת. וביבי לא מפחד היום 
לומר גם לרפורמים שזה מה שהם רוצים, כי הוא מבין שגם בבית 

הלבן יושב דונלד טראמפ וגם אין להם כמובן רוב.
האם ראש הממשלה יצליח לחתוך את העניין הזה לטובת 
תקופה  עוד  זה  את  ימרח  שהוא  או  הרפורמים  או  החרדים 

ארוכה?
ודנו  התעסקו  שכולם  הכותל  מתווה  חיים:  בן  אבישי  ד"ר 
באיזה פתרונות אפשר למצוא מתווה ואיזה אי אפשר, אני כבר 
שידרתי מיד איך שפרץ המשבר שמתווה הכותל קרס ושאין איך 
להגיע לפתרון, כי בהקשר הזה החרדים לא יכולים להגיע למצב 
יהיו שם', אז  שיאמרו שהם מוכנים להגיד ש'רק שני רפורמים 
אין שום פשרה. לכן צחי הנגבי ופוליטיקאים אחרים שמדברים 
מדברים,  הם  מה  על  מבינים  לא  הם  לפשרה  שיובילו  זה  על 
האופציה היחידה היא מה שהיה בהתחלה, שהחרדים מעלימים 
עין ואז זה אפשרי להעביר את מתווה הכותל, אבל ברגע שזה 
עלה לכותרות, אין לציבור החרדי איך להתגמש שם, אין על מה 

להתפשר.
ראש הממשלה הכריע כבר לכיוון החרדי ברגע שהקפיא את 
המתווה וברגע שזה יגיע להכרעת בג"ץ, יכול להיות שהם יאלצו 
את  להאשים  שיוכלו  גואל  לציון  בא  ואז  הממשלה  ראש  את 

בג"ץ, ואיך שהוא המשבר עם יהדות העולם יהיה פחות קשה.
זה  את  החרדים,  לטובת  זה  את  חתך  הוא  רבינוביץ':  אהרון 
אנחנו יודעים בוודאות לפני כמה ימים כשבג"ץ רמז לו 'תחזור 
תשובתה  את  שעבר  בשבוע  הגישה  המדינה  הכותל',  למתווה 
לא מחזיר את המתווה להצבעה  כי ראש הממשלה  נכתב  ושם 
בממשלה, כלומר אנחנו משאירים את ההחלטה עם כנה. דהיינו 

נתניהו נשאר עם החרדים, כעת נמתין לראות מה בג"ץ יעשה.
אני  כללי  באופן  אבל  בג"ץ,  בידי  זה  עכשיו  שרקי:  יאיר 
אדם  הוא  הכרעות,  של  אדם  לא  הוא  הממשלה  שראש  חושב 
של להרוויח זמן, אני לא אומר את זה כביקורת כי לפעמים זה 
מוכיח את עצמו, הנה מה שאמרנו על החרדים בסוגית הגיוס, לא 
הייתה הכרעה הייתה מריחת זמן ולפעמים אתה מרוויח הרבה 
מאוד שנים. גם ראש הממשלה לא ביטל את המתווה הוא הקפיא 
אותו, זו הייתה החלטה של 'נדחה למחר מה שאנחנו לא צריכים 

להחליט עליו היום'. 
מענדי גרוזמן: אם אני צריך להמר הוא ימשיך למרוח. חשוב 
ואת הרפורמים  לקואליציה  צריך  הוא  רק שאת החרדים  לזכור 

לא!
פסיקה  תהיה  אם  וגם  בלמרוח,  אלוף  נתניהו  אדמקר:  יקי 
מסוימת של בג"ץ, קשה לי להאמין שהזרמים הלא אורתודוקסיים 

יקבלו יותר ממה שיש להם כיום.
הוקפא  בממשלה,  שאושר  המתווה  בעניין  נחשוני:  קובי 
החלטה  הפעם  קיבל  שנתניהו  נראה  בבג"ץ,  עכשיו  ונידון 
מחושבת לבטל את ההכרה בזרמים הלא-אורתודוכסים, למרות 
הלחץ האדיר עליו, מבית ומחוץ. הוא ימשיך לקדם את בנייתה 
תפילה  בה  שיאפשר  באופן  השוויונית  הרחבה  של  והכשרתה 
מעורבת לגברים ונשים בתנאים דומים לזה שברחבה המרכזית, 
בגוף  ייצוג  והקונסרבטיבים  הרפורמים  לתנועות  להעניק  מבלי 

המנהל את המקום. להערכתי, בג"ץ יסתפק בכך ולא יתערב.

אין  החרדים  מהח"כים  שומע  שאני  ממה  שלזינגר:  יהודה 
פה לאן לזוז, מבחינת מה שהרפורמים דורשים, אני יכול להמר 
שהם  איזה  אולי  שלישית.  רחבה  נראה  שלא  מסוכן  בהימור 
פיצויים או פשרה. החרדים שיש להם הסכמים קואליציוניים הכי 
מפורטים לא יתנו לדבר כזה לקרות, הרפורמים יעשו עוד איזו 

תפילת ראש חודש או משהו כזה אבל לא יהיה שינוי דרמטי.
מה זה גורם לציבור החרדי שהנושאים הללו בכותרות: גיוס, 

חילולי השבת ומתווה הכותל?
ד"ר אבישי בן חיים: אמרתי, זה יוכל להגיע עד הפלת ממשלת 
על  לאסור  מצליח  אתה  אם  חילונית.  ממשלה  ועליית  הימין 

משחקי כדורגל בשבת ולאסור על פתיחת המרכולים בתל אביב 
אני חושב שהמשמעות היא עד כדי הקמת ממשלה חילונית על 

חשבון ממשלת ימין.
אהרון רבינוביץ': שוב, אני חושב שחלק מהציבור מסתכל על 
הכפייה הדתית, החרדים  עם  עוד פעם החרדים  הנה  ואומר  זה 
שומע  שאתה  הדברים  מסוג  זה  המדינה,  את  פה  לנו  מנהלים 
גם מאנשים שהיית מצפה מהם לטיפה יותר היכרות עם המגזר 
החרדי והבנה קצת יותר מעמיקה ועדיין אתה שומע את אותם 
דברים. רק מי שמכיר את המגזר החרדי או קצת למד להכיר את 
יותר  הרבה  שהמצב  מבינים  לעומק  קצת  ומסתכלים  הפרטים 

מורכב מאשר איזה זבנג וגמרנו.
היום  לחרדים,  טובה  הכי  השנה  הייתה   2012 שרקי:  יאיר 
החכים מתגאים שחזרנו ל2012, קצבאות בשמים, תקציבים, לא 
היו גזרות, אחרי 2012 הגיעה 2013 ואז יאיר לפיד נבחר עם 19 
מנדטים והם צריכים לשאול את עצמם אם יאיר לפיד ימצא את 

עצמו שוב עם ערימה של מנדטים.
מענדי גרוזמן: תראה, זה לא עוזר יותר מידי להרבות אהבת 
חרדים וקידוש ה', אני לא אומר שבשביל זה צריך לא להילחם, 
אבל צריך לחשוב למזער נזקים כי הרי זה לא גורם רק להשנאת 
חרדים אלא גם להשנאת היהדות והשנאת התורה, וברוך ה' יש 
התגברות של אהבת התורה בארץ וצריך לחשוב לפני שמדברים 
במילים  לדבר  חרדי  אתר  באיזה  כותרת  לתפוס  בשביל  ולא 
קיצוניות. כמובן לא להתפשר בס"מ ממה שצריך, אבל בניסוחים 

אפשר להשתמש בניסוחים עדינים יותר.
החרדים  הפוליטיקאים  את  מחזיר  זה  טוב.  לא  אדמקר:  יקי 
למקום סקטוריאלי. אם אתה זוכר, עם הקמת הממשלה הנוכחית, 
בחוץ  להצטייר  לא  כדי  מאמץ  כל  עשו  ודרעי  ליצמן  גפני, 
כסקטוריאליים אלא ככאלה שדואגים לכל הציבור בישראל. הם 
הצליחו אבל לאחרונה הנושאים האלה שחזרו לכותרות, לעתים 
בגלל בג"ץ או במקרים אחרים בגלל התקשורת החרדית, החזירו 

אותם למקום הזה בעל כורחם.
יהודה שלזינגר: זה לא עושה טוב, אבל זה לא חדש, זה משהו 
הדתית  הכפייה  סיפורי  כל  שנים,  עשרות  כבר  אותנו  שמלווה 
מתחילים בשנות ה80. מלבד מתווה הכותל אין פה סיפור חדש, 
גם לא  יש פה טקטיקה חדשה של הח"כים שהם לא שותקים, 
לרפורמים וגם לא לחילולי השבת. אבל אין פה שום משמעות 

מעשית: מלחמת אחים? לא יקרה! 
אלו הישגים לדעתך רשמו הפוליטיקאים החרדים בקדנציה 

האחרונה? 
ד"ר אבישי בן חיים: אי אפשר להתחיל למנות מרוב הצלחות, 
הם הכי יעילים שאפשר. הפוליטיקאים החרדים גרמו לממשלה 
הזאת להיות הממשלה הטובה ביותר שהייתה לחרדים מאז 97, 

בכלל אין שאלה, הם הצליחו בהכל מלבד להביא את המשיח.
אהרון רבינוביץ': ההישגים המרכזיים של החרדים בקדנציה 
הנוכחית, ואם תשאל את חברי הכנסת אני בטוח שהם יודו בזה, 
קודם כל ביטלנו את הגזרות. משרד החינוך, קצבאות ילדים, חוק 
נהרי וכו'. נכון שעולם הישיבות לא נמצא במצב הכי טוב אבל 
עדיין הוא זוכה לתקציבים יפים, זאת אומרת מצליח לעמוד על 
התורה  עולם  שקורסות,  ישיבות  על  שומע  לא  אתה  הרגליים, 
פורח, כוללים, בתי ספר, תלמודי תורה כולם על מי מנוחות. זה 
אנחנו  כסף,  קצת  ומבקשים  לפריץ  הולכים  שאנחנו  הימים  לא 

עושים זאת בצורה יפה מאוד.
זה לא אומר שהמצב שלנו תותים, יש דיור ועוד הרבה דברים 
עוד  הכנסת  שחברי  הנושאים  שאחד  חושב  אני  טיפלו.  שלא 

"שום מפלגה לא עומדת 
לנצח, ש"ס פחות נצרכת 

היום בגלל המהפך 
שעשתה וזה מוכיח כמה 
היא הצליחה לשנות את 
המציאות. כמו ארגון של 

סיוע לעניים, אם אין עניין 
הוא ייסגר וזה לא מראה 
על כישלון אלא ההיפך"

אהרן רבינוביץ': "המסורתיים שהצביעו לש"ס חזרו לליכוד, 
הם בעצם אומרים שש"ס היא מפלגה חרדית ואנחנו לא מזדהים 
אתה, אז הם עוברים לליכוד או לכחלון, שם נמצאת הבעיה של 
דרעי שהוא לא מצליח להביא אותם, והוא נשאר עם המצביעים 

החרדים. אני מקווה מאוד שזה יספיק לו לעבור את אחוז החסימה"

מענדי גרוזמן:

מבט
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לא נגעו בזה זה תנאי העסקת המורות והגננות בכל העמותות, 
נכון שזה לא משהו של המדינה או באחריות חברי הכנסת, אבל 
הם כנציגי ציבור צריכים לדאוג לאזרח החרדי הקטן, הפשוט, 
לאותה גננת או מורה שעובדת אצל העמותה או בית ספר ולדאוג 

שיהיה לה תנאים נורמליים ומשכורת נורמלית.
יאיר שרקי: החרדים עשו עבודה פנטסטית מבחינת הבוחרים 

שלהם.
מענדי גרוזמן: הנושא של הכותל זה הישג, ביטלו את כל גזרות 
לפיד, גם בחוק הגיוס הם ידעו שבג"ץ יפסול אז אין פה כישלון, 
זה הישג כי הם דחו את הקץ שיש עוד שנה לשנות את החוק. 
עכשיו כנראה יחוקקו חוק חדש וכמובן כל החזרת התקציבים, 
וכמובן שהח"כים החרדים כיום מזוהים גם שדואגים לכלל זה 

חשוב מאוד וגורם לקידוש שם שמים.
יקי אדמקר: קשה למנות בכמה שורות את כל ההישגים של 
ביטול  אחד:  במשפט  לסכם  צריך  אם  הזו.  בקדנציה  החרדים 
לענייני  כתבים  הסתם,  מן  הקודמת.  בממשלה  לפיד  הישגי  כל 
החרדיות,  המפלגות  בראשי  תקשורתית  יותר  עוסקים  חרדים 
אבל נראה לי שבלי קשר לכך שאר הח"כים נדחקים מאחוריהם 

ולא מקבלים את הביטוי התקשורתי שמגיע להם.
יהודה שלזינגר: זאת הממשלה הטובה ביותר לציבור החרדי 
השנה  הייתה  החולפת  השנה  ישראל,  מדינת  של  בהיסטוריה 
הטובה ביותר עבור הציבור החרדי. היו הישגים מטורפים. כל 
הגנים  מנושא  החל  בקצבאות  העלאה  לפיד,  ממשלת  ביטול 
קברי  לשיפוץ  שהלך  הכסף  ועד  החינוך  ורשתות  קייטנות  דרך 
סייעתא  לזה  תוסיף  קיבלו.  הם  רצו  כל מה שהחרדים  צדיקים. 
דשמיא מדהימה, שלמרות שזו ממשלה הישגית ביותר לא הייתה 
התקוממות מצד יאיר לפיד, ואת זה אין לי איך להסביר שהייתה 

כזו הצלחה מדהימה מול שקט דרמטי.
האם הפופולאריות של ליצמן נפגעה במשבר הדסה? 

ד"ר אבישי בן חיים: כן... אבל זה לא באמת משנה חוץ מאשר 
חוויה  זה  צריך באמת,  לא משהו שהוא  זה  בשביל הכיף שלו, 
'יהדות התורה' בשביל זה, זה  נחמדה. הרי אף אחד לא יצביע 

טוב לדימוי החרדי.
אהרון רבינוביץ': אין ספק, כל זמן שימשיכו לדבר על הנושא 
של ערד שעכשיו מנסים להגיע לאיזו פשרה, למרות שגם בגור 
הבינו שזה בעייתי ונרגעו קצת. צריך להשיג הישגים בצורה של 
דו שיח ולא בהפגנות. אבל אין ספק שמשבר הדסה פגע בו, זה 
ועושה  קנאביס  שמאשר  שנתפס  החביב  ליצמן  אותו  עוד  לא 
אחרות  לבעיות  מתוודעים  אנחנו  החולים,  בבתי  פתע  ביקורי 

שיש בבריאות.
מענדי גרוזמן: גם הדסה וגם ערד, ההילה סביבו קצת ירדה, 
אבל זה היה ברור זה לא הפסד, היה ברור שההתלהבות בסוף 
של  ההתלהבות  מאוד.  ואהוב  מוערך  עדיין  הוא  אבל  תרד, 
ההתחלה שכולם אמרו וואוו הדוס הזה הוא טוב, אחרי זה הם 
לגופו  אותו  לשפוט  והחלו  טוב  להיות  יכול  דוס  שגם  התרגלו 
של עניין, וגם סיפורי גור וכל מיני תחקירים שעשו עליו גרמו 

שהאהדה טיפה ירדה.
פוגע  ניצחון,  תרשום  בסופו  אם  גם  כל משבר,  אדמקר:  יקי 
במידה מסוימת בפופולריות שלך. התקשורת הכתירה את ליצמן 
אני  הזה?  לתואר  ראוי  היה  באמת  הוא  האם  הלאומי,  כמאמי 
חושב שהגזימו. ליצמן הוא איש עשייה, מגיע לו כבוד על כך, 
וליצמן  טובות  ופחות  טובות  תקופות  יש  פוליטיקאי  לכל  אבל 
זה לא ממש רלוונטי,  לדעתי נמצא כעת בתקופה פחות טובה. 
כי גם הוא וגם גפני יכולים להיות פופולריים ככל שיהיו בציבור 

החילוני, מציאות העבר הוכיחה שמנדטים זה לא מביא בקלפי.
משהו  זה  ליצמן  של  הפופולאריות  לא..  שלזינגר:  יהודה 
עם  בקלפי  שיתבטא  משהו  לא  היא  אבל  לסקרים  נחמד  שהוא 
נחמדה  היא  זה לא ממש משנה.  או הדסה.  או בלי קשר לערד 
לסקרים, אבל בסוף שחילוני יבוא לקלפי גם אם הוא מעריץ את 

ליצמן הוא לא ישים יהדות התורה.
קולות  מביאים  גפני  של  הסוציאלית  והפעילות  זה  האם 

ליהדות התורה?
אהרון רבינוביץ': אף אחד באמת לא בנה שיבוא לנו עכשיו 
מנדט חילוני ויצביע ליהדות התורה, אנחנו מדברים על מספרים 
באמת  לא  היא  לפה  או  לפה  שלהם  שההשפעה  קטנים  מאוד 
רחוק  ללכת  זה  בקלפי  יתורגם  גם  שזה  להגיד  לבוא  השפעה, 

מידי. 
מענדי גרוזמן: אין חילוני שיצביע ליהדות התורה, אולי אחד 

או שניים.
מה יש לך לומר על מצבה של ש"ס? מה יקרה אם חלילה 

דרעי יודח או יעזוב?
ד"ר אבישי בן חיים: יש פשע גדול שמציגים כאילו בש"ס יש 
משבר פנימי, אין משבר, מה שאנחנו רואים היום זה תהליך של 
דיכוי ורדיפה של המפלגה הזו, שנועד לחסל את הרמת הראש 
הזה  המאבק  של  ההצלחה  את  היום  רואים  אנחנו  הספרדית. 
ולכן הצליחו להוריד את ש"ס והצליחו לעצור אותה. תזכור את 
השיא, ש"ס זה לא רק מפלגה, זו עשיית תשובה ענקית שאיימה 
לשנות את פניה של היהדות החרדית ולכן סימנו אותם, דרעי לא 
נרדף סתם, הוא היה איום אמיתי על האליטה. המאבק נגד ש"ס 
הצליח. היא לא הפכה להיות יהדות התורה 2, זה לא נכון, היא 

נדחקה לשם אבל לא בחרה להיות שם.
אהרון רבינוביץ': ש"ס בבעיה קשה, היא בעיה עמוקה שאתה 

הוא  מנסה,  דרעי  להתרומם,  מצליחה  לא  בסקרים שהיא  רואה 
יפים  הישגים  אפילו  לו  יש  הישגים,  לו  שאין  לא  זה  משתדל, 
מאוד, אבל איך שהוא זה לא מתרגם את עצמו, יש איזה מחסום 

שדרעי לא יכול לגבור עליו.
למעשה המסורתיים שהצביעו לש"ס חזרו לליכוד, הם בעצם 
אומרים שש"ס היא מפלגה חרדית ואנחנו לא מזדהים אתה, אז 
דרעי  של  הבעיה  נמצאת  שם  לכחלון,  או  לליכוד  עוברים  הם 
המצביעים  עם  נשאר  והוא  אותם,  להביא  מצליח  לא  שהוא 
אחוז  את  לעבור  לו  יספיק  שזה  מאוד  מקווה  אני  החרדים. 
מצליח  לא  אבל  וחברתי  מזרחי  להיות  מנסה  דרעי  החסימה. 

לתרגם את זה למנדטים.
המצב שלה בין כה קשה, גם עם דרעי, אני לא רואה לאן היא 
הם  אז  החרדים  המצביעים  עם  נשארנו  אם  לרדת.  יכולה  עוד 
יצביעו ש"ס גם בלי דרעי, כי זה מה שהרבנים יגידו, גם אם דרעי 
יודח ולא יוכל להיות שר ברור לנו בסבירות די גבוהה, אלא אם 
למרות  מבחוץ,  את ש"ס  ינהל  עדיין  אחרת, שהוא  יחליט  הוא 

שזה יהיה לו קשה ויהיו מוקדי כוח מבפנים.
יאיר שרקי: החקירות מחלישות את דרעי, אבל מבחן גואטה 
היה מבחן מאוד דרמטי לש"ס, אני לא יודע לומר אם דרעי כשל 
כי הוא לא באמת נלחם על גואטה עד הסוף. אבל הסיפור של 
יחידי ומאוד מעניין לראות לאן  גואטה הראה שאין שם שליט 
המפלגה הזאת תלך או כבר הולכת. בעיניי זה לא דבר פסול אם 
ש"ס מחליטה להיות הדגל הספרדי של יהדות התורה, ואז הם 
יכולים לרוץ יחד בבחירות הבאות... אבל אם היא עדיין חולמת 
צריכה  היא  אז  מסורתיים,  גם  להביא  מנדטים,  יותר  להביא 

להראות שזה אחרת.       
מענדי גרוזמן: תמיד אומרים שעיתונאים אוהבים אקשן ודם 
אבל אני חייב לומר לך בנימה אישית שהקטע של ש"ס מעציב 
אותי, לא הצבעתי ש"ס מעולם ואני לא מאנשיה, אבל זה מעציב 
שצריך  מה  שזה  ויתכן  נמנע  בלתי  שזה  שייתכן  למרות  אותי, 
להיות. ש"ס היא אולי אחת המפלגות הכי חשובות בפוליטיקה 
שקורים  דברים  והרבה  מהפך  עשתה  היא  בכלל,  הישראלית 
לציבור  שהשתנה  היחס  כל  התחילה,  שש"ס  דברים  זה  היום 
כל ההצפה  ובכלל  לציבור המסורתי,  היחס שהשתנה  הספרדי, 
של הנושאים האלה שבעבר לא היו קיימים – הכול עשתה ש"ס 

וזו מהפכה גדולה. 
השאלה למה זה קורה? כי בזמנו ש"ס הוקמה בשנות ה-80 
והיא התאימה למציאות הישראלית כמו כפפה על היד – הליכוד 
אשכנזית  מאוד  הייתה  המפד"ל  ואשכנזי,  חילוני  מאוד  היה 
ובעצם לכל הציבור הספרדי מסורתי לא היה באמת קול וש"ס 
שימשה להם קול. היום הכול יותר מגוון, הליכוד פחות אשכנזי 
באיזה  לכלל,  פונה  ויותר  דתי  פחות  היהודי  הבית  דתי.  ויותר 
שהיא  בגלל  מיותרת,  כבר  היא  ולכן  ניצחה  ש"ס  מקום  שהוא 
ניצחה. שום מפלגה לא עומדת לנצח, ש"ס פחות נצרכת היום 
בגלל המהפך שעשתה וזה מוכיח כמה היא הצליחה לשנות את 
המציאות. כמו ארגון של סיוע לעניים, אם אין עניין הוא ייסגר 

וזה לא מראה על כישלון אלא ההיפך.
לראות  חרדי  כאדם  קשה  רע.  ש"ס  של  מצבה  אדמקר:  יקי 
איך מפלגה חרדית מתרסקת לאט לאט. אני מאמין שבבחירות 
הבאות היא תצליח להביא חמישה מנדטים, אלא אם תהיה ריצה 
להאמין  לי  וקשה  ישראל  אגודת  או  התורה  דגל  עם  משותפת 
שתהיה. המצב הזה נובע בעיקר מכך שהמפלגה איבדה את הדרך 
מאז פטירת מרן הרב עובדיה, דרעי מחזיק את המפלגה, יש לומר 
די בהצלחה, אף שיש שסבורים שהוא אמור להתנהל אחרת, כמו 
לא ליצור יריבויות וסכסוכים בכל מקום. אבל למרות ההצלחה 
לשמור על בסיס המצביעים החרדים, ככל שהוא מתאמץ להביא 

אותה להישגים חדשים, הוא נכשל בכך פעם אחר פעם.
יהודה שלזינגר: ש"ס היא מפלגה במבחן, בעוד יהדות התורה 
מזה  סובלת  היא  טלטלות.  עוברת  ש"ס  יציבות,  על  שומרת 
שהציבור המסורתי יותר שונא את התקשורת ולכן יצביע לביבי 
מאשר מרגיש מקופח על רקע דתי ועדתי. לש"ס אין את הציבור 
ארבעה  לבין  אותה  מוריד  התורה  בני  על  והמאבק  המסורתי 
לחמישה מנדטים. הסקרים לא מחמיאים אבל אי אפשר לבחון 
מזה, ש"ס היא לא מפלגה במשבר היא מפלגה במבחן. אם דרעי 

עוזב או יודח? זו שאלת השאלות.
■

"הציבור החילוני מבין 
היטב ששום כוח עליון לא 
יכול להביא לגיוס אמיתי 
של חרדים לצה"ל – לא 
הכנסת, לא בג"ץ, לא 
בצלם. נכון, הישראלי 

הממוצע לא יכול לסבול 
את הרעיון שאוכלוסייה 
שלמה לא משרתת והוא 

כן, אבל ברור לו שאין 
שום דבר שיכול להוציא 

את תלמידי הישיבות 
מבית המדרש"

קובי נחשוני:
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השירה  את  גבוה  במקום  שמה  היהדות 
והניגונים, החל מבית המקדש עבור דרך הניגונים 
בבית הכנסת בימים הנוראים וכלה בזמירות שבת. 
אולם בשנים האחרונות חדרה למגזר מוזיקה יותר 
הדעות  ביקורות.  גוררת  אף  שלעיתים  'עכשווית' 
חלוקות עד כמה צריך לאפשר למוזיקה כזו להגיע 
שתי  ומצוות.  תורה  שומרי  יהודים  של  לאוזניהם 
אחת  העמדה  חשובה:  בנקודה  נוגעות  הדעות 
סוברת כי זו חדירה של רוח חדשה ואילו הסוברים 
ועלולים  נגיש  הכול  בו  בעידן  כי  טוענים,  אחרת 
חלילה להגיע למוזיקה שאינה כשרה, צריך להביא 
עם  והמשובחת  הישנה  למוזיקה  אלטרנטיבה 

טקסטים ראויים, כשרים, אבל עכשוויים.
הבעל שם טוב הקדוש, שהיה מראשי החסידות, 
מוזיקה  גם  כי  ואמר  רבה  חשיבות  למוזיקה  ייחס 
"של גויים" מותר לגייר. אם כך ואם כך, המוזיקה 
שטוען  וכפי  כבוד  של  מקום  תופסת  המודרנית 
היום,  של  הישנה  "המוזיקה  קליין:  אלי  המלחין 
היא המוזיקה המודרנית של פעם, ואז כבר ביקרו 
את מוזיקה שהיום נחשבת למותרת על דעת כולם".

"ילדים זה שמחה"
יותר מעשור שלהקת הילדים 'קינדרלך' נחשבת 
העולם.  רחבי  בכל  היהודית  במוזיקה  לפופולרית 
לא צריך להיות בעל זיכרון מיוחד כדי לזכור איך 
לקדמת  שהגיע  עד  שעברה  בדרך  הלהקה,  נולדה 
גרמה  הלהקה  הביאה  אותה  המוזיקה  הבמה. 
להרמת גבות אצל רבים, אבל הנה הם כאן. דודי 
אינהורן, מנהל להקת הקינדרלך מסביר על הדרך 
של להקת קינדרלך, מבית F.D.D  של דוד פדידה, 
מגדולי המפיקים בציבור החרדי ואחראי על שורה 
גדולה של אומנים מצליחים, מסביר ל'קו עיתונות'. 

בפועל  ומי  מיועדת  שלכם  המוזיקה  מי  עבור 
צורך אותה?

'היפ  ויותר להקת  "אנחנו פחות להקה חסידית 
אליו  מופנית  שיותר  מי  ולכן  ואלקטרונית  הופ' 
והדתיים.  לייט  החרדים  הקהלים  אלה  המוזיקה, 
אותנו  ייקח  לא  ברק  מבני  אברך  או  ישיבה  בחור 
לחתונה או בר מצווה, אבל בזרמים עליהם דיברנו 

אנחנו יותר מקובלים".
במיינסטרים  המוזיקה  את  צורך  שכן  מי  יש 

החרדי?
"אני".

 מי עוד?
ב'גל  נמכר  שהוצאנו  האחרון  "האלבום 

שמעידה  מטורפת  בכמות  ברק  בבני  פז' 
מאזין  הוא  גם  החרדי  שהמיינסטרים 

בבני  שנמכרה  הכמות  שלנו.  למוזיקה 
שזה  עותקים,   18,000 היא  ברק 

על  שמעיק  הצריבות  בעידן  המון 
אז  בחנויות.  האלבומים  מכירת 
לאירועים,  מזמינים  פחות  אולי 
אבל אנחנו בהחלט במקום בולט 
נשכח  לא  בוא  החרדי.  במגזר 
גודל  בסדר  אחרים  זמרים  שגם 
על  מקובלים  לא  קינדרלך,  של 
החרדי.  במגזר  האירועים  במות 

הרדיו  בתחנות  ביקוש  גם  יש 
החרדיות".

דרך  שפרצתם  מרגישים  אתם 
ועשיתם עבודה לבאים אחריכם?

"להקות, בוא נקרא להן 'חדשות' 
אוף  לדוגמה  זה  אם  היו,  תמיד 
הבאנו  אנחנו  וכדומה.  שימחעס 
וזה  חסידית  הופ  היפ  ילדים  להקת 

בסדר גמור. עוד יבואו אחרינו והיו גם לפנינו".
יש לא מעט שמבקרים את הלהקה, מה אתה 

עונה להם?
על  גם  וחיובי.  טוב  דבר  זה  תמיד  "ביקורות 
מרדכי בן דוד – שללא ספק מביא מוזיקה חסידית 
– היו ביקורות מכל מיני גורמים. ביקורת שמגיעה 
יש  ואכן  ובמידה  נקשיב,  אנחנו  אמיתי,  ממקום 

צורך לתקן – נעשה זאת".
יש הורים שחששו מהצעד של לשלוח את בנם 

ללהקה מפני הגיל, לימודים וכו'?
אחרי  כלל  בדרך  זה  אלינו  שפנו  "הורים 

 . ת ו י ו ט ב ל ת ילד ה אין  הלימודים:  לגבי 
ה  ק ה ל ה בלימודים ש לו  פגעה 

הנכון,  הוא  וההיפך 
ם אנחנו  י ג א ו ד

והפסידו  במידה  החומרים  את  ישלימו  שהילדים 
ילד  ואחרות.  כאלה  ונסיעות  הופעות  בגלל  אותם 
את  לעזוב  ייאלץ  הלהקה,  בגלל  בלימודים  שירד 

הלהקה. שמנו על כך דגש מהיום ההקמה". 
יש שינוי בביקורות מאז קמה הלהקה לפני 15 

שנה?
"אני לא חושב שהיום יש. עם השנים זה ירד עוד 
ועוד. אולי מעט ולעיתים רחוקות. מה גם שהיום 
יש הרבה יותר זמרים ששרים בקליפים, ריקודים, 
הצטמצמה  כללי  באופן  ולכן  וכדומה,  טרנסים 
יכול  תופעת הביקורות. גם בתור עורך ברדיו אני 
מאופי  דבר  שום  לשנות  גם  סיבה  אין  לך.  להגיד 
המסרים  מפסוקים,  מצוטטות  המילים  הלהקה. 

חיוביים וחינוכיים שמטרתם לפנות לילדים". 
בוא נדבר קצת על הצלחות של הלהקה.

לדוגמה  יומיומי.  בסיס  על  הופעות  יש  "ב"ה 
בסוכות, יש הופעה גדולה בניו-יורק בהשתתפות 
אומני  ושאר  מושקוביץ  אוהד  דדיה,  איציק 
שוויץ  בצרפת,  הופעות  טור  בחנוכה,   ,F.D.D
ובלגיה, קהילות יהודיות בכל רחבי אירופה – 
שם, בשונה מישראל, גם בקהילות החרדיות 
ביותר מסתכלים עלינו בצורה שונה. בדיוק 
תורה  בתלמוד  הופעה  לנו  יש  מעט  עוד 

חסידי".
ובתוך בני ברק?

"תשב"ר"  מחיידר  שילד  להניח  "סביר 
יזמין  ולא  הלהקה  את  ראה  לא  ברק,  בבני 
את הלהקה לבר מצווה, אבל אני יכול להגיד 
כן באולמות  ב'ווגשל', כמו  לך שהופענו כבר 
ועוד". אירועים  מצוות,  בר  חתונות  נוספים, 

מותר לדבר על שירים ונפלאות?
"מותר לדבר, אני לא יודע אם אני אענה לך".

מתי השלישי בסדרה?

בקצב
הנוכחי

להקת הילדים - 'קינדרלך'
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יודע. יש סיכוי גדול שיהיה  "את האמת, אני לא 
השנה. מכיוון שהעלויות גדולות ואנשים לא אוהבים 

לשלם, הדבר עוד נתון לבחינה".
יש עוד מקום ללהקות ילדים?

ירושלים'  'פרחי  את  יש  כן!  משמעית,  "חד 
מכובדים  בסטנדרטים  להקות  חדשה',  'שירה  ואת 
לצרכני  טוב  רק  עושה  התחרות  בהחלט.  ביותר 
להקות הילדים, שאגב, הרבה מהם הצרכנים דווקא 

מבוגרים".
דווקא להקות יותר 'סגורות', לא מצליחות ולא 

שומעים עליהן, מה הסיבה לדעתך?
 – חסידיות  ילדים  להקות  מתחלק:  זה  אז  "טוב, 
במה  ותופסות  מרגשות  מדהימות,  והן  בשפע  יש 
מכובדת ביותר. להקהות בסגנון שלנו, גם הן יכולות 
הזרם  על  רק  לא  מסתמכות  הן  כי  מקום  לתפוס 
יכולות  לא  יותר,  והלהקות החרדיות  החזק,  החרדי 
אירועים במגזר הליטאי  לתפוס משום שאין כמעט 
בהם מביאים מישהו להופיע. מה גם שלהקה צריכה 
השקעה, חזרות, עמידה על במה, הקלטות, לחנים, 
עיבודים, ביגוד, נסיעות ועוד מספר לא מבוטל של 
לקיים להקה מתפקדת. כחלק מהשגרה  כדי  צרכים 
של להקת 'קינדרלך', אנחנו נפגשים פעמים בשבוע 
יכול  זה  משמעותית  יותר  הופעה  יש  אם  לחזרות, 
להגיע לחזרות כל יום, אנחנו מחליפים ביגוד אחת 
לכמה חודשים. לשמוע עשרה ילדים שרים על במה, 
יכול להגיע לכדי דמעות, אך אי אפשר שלהקה כזו 

תשרוד כי על ההוצאות צריך שיהיו גם הכנסות".
יש הורים שלא ממש מרוצים שילדיהם שומעים 

קינדרלך...
"אני לא חושב שיש ילד שהתקלקל בעקבות שיר 
שלנו, ההיפך הוא הנכון: בבין הזמנים האחרון היה 
לנו סבב הופעות בכמעט כל בית מלון אפשרי וניגשו 
מרגשים  שהשירים  שסיפרו  וילדים  הורים  אלינו 

מקבלים  אנחנו  דומות  תגובות  ללב.  ונוגעים  אותם 
באתר של הלהקה ובמייל. המוזיקה חינוכית לילדים 
עד  מופתע  לעיתים  בצורה שאני  מבוגרים  ומרגשת 
בעיה,  בזה  שיש  שחושב  אבא  משפיע.  שזה  כמה 
שישלח לי מייל, אני ממש אשמח לדון אתו בנושא 

ולדעתי הוא ישתכנע בסוף".
הראשון  ומהדיסק  דיסקים  שלושה  הוצאתם 
זה  מוזיקלית,  מבחינה  שינויים  ישנם  לנוכחי  ועד 
בולט בשירים האחרונים שהוצאתם. הלהקה עוברת 

שינוי?
"באזור חנוכה יוצא האלבום הרביעי, כשעם הזמן 
שומעים  אותם  השירים  למאחורי  אנשים  נוספים 
האנשים. ישי לפידות בעיקר עבד על הפן המוזיקלי, 
נע בין  וזה  היום איצי ברי ואלי קליין, איציק דדיה 
פרויקט לפרויקט. הוצאנו שיר שקט, חסידי ומרגש 
עכשיו בשם "הבל פיהם" שתפס תאוצה והתגובות  
ממנו ממש טובות, בעבר היו שירים נוספים שתפסו 
דבר  זה  שינוי  בהחלט.  ניכר  והשוני  דומה  תאוצה 
טוב, מחדש ומרענן והנה דוגמה עד כמה שוני עושה 

טוב".
האלבום הבאה, מה אתו?

הכול  אם  בחנוכה  יצא  הוא  לך  שאמרתי  "כמו 
ילך חלק, בתחום הזה, צפויים שינויים. הוצאנו כבר 
חמישה שירים מתוך הדיסק, הוצאנו שירים שהם רק 
או  שיר  עוד  על  שוקלים  אנחנו  להופעות,  גרסאות 

שניים שנשחרר". 
אריק  לזמר  מחווה  שהיא  מחרוזת  הוצאתם 
איינשטיין ז"ל מצד אחד, ומצד שני הוצאתם שירי 
אמונה וציטוטים מהמקורות, מה הקו המוזיקלי של 

הלהקה מעבר לפופ?
"אנחנו מקליטים כל דבר שיכול לגשר ולקרב בין 
שאינם  שירים  חלילה  נקליט  לא  לחילונים.  יהודים 
לרוח התורה. המחרוזת הספציפית הזו שאתה מדבר 

עליה, קיבלנו המון פניות מאנשים שאינם שומרים 
תורה ומצוות ששמעו, התרגשו ונהנו מאד, ואם כך 
יצא שכרינו שזכינו לקדש שם שמים אצל עוד כמה 
הקו של הלהקה  יהודים. לשאלתך, מה  לבבות של 
דתיים  בין  שמחבר  הקו  פשוט  זה  לפופ?  מעבר 

ליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות".
תרחיב לנו על הבמות בהן הלהקה תופיע בחג 

הסוכות?            
"במוצאי החג הראשון, הלהקה תופיע בחדרה, 
במוצאי שבת הלהקה תעלה על מטוס לכיוון ניו-
יורק לשתי הופעות גדולות, בערב שמחת תורה 
הלהקה תשוב לארץ ותופיע בהקפות שניות בנס 

ציונה".
העדיפה  המוזיקה  מה  עליך:  נדבר  בוא 

עליך? 
איציק  פריד,  אברהם  מושקוביץ,  "אוהד 
דדיה וגילוי נאות: אנחנו חברים מאוד טובים, 

הוא יוצר הרבה שירים לקינדרלך, אבל בלי 
כל קשר הוא זמר ענק לדעתי".
אתה כותב תכנים ללהקה?

על  הלהקה  לילדי  ציונים  "למעט 
אולי  כלום.  כותב  לא  אני  התנהגותם, 

בעתיד אם יהיה לי זמן".
שירים  את  כתבת  אתה 

ונפלאות, אתה כותב עוד 
תסריטים?

הרבה  כותב  "אני 
לכל  פרטי  באופן 
מיני מטרות ולשירים 

בסיום  אני  ונפלאות 
הבאה,  לפעם  הכתיבה 

ובין  השנה  יצא  אם  בין 
שנה הבאה".

המוזיקה החרדית-מודרנית עלתה השנה למרכז 
הבמה ופרצה לכל המגזרים � דודי אינהורן חושף 
את מאחורי הקלעים של 'קינדרלך' ומזמין הורים 
לשוחח אתו בטלפון על ההשפעות � אשר גבאי 
מספר מה קורה בשטח ועד כמה דורשים בחורי 
הישיבות מוזיקה מודרנית � ישי לפידות מקווה 

ש'אוומן' תפרוץ עם הזמן ותמשיך את גל ההצלחה � 
ואלי קליין בסיפור אישי שהתחיל בפסנתר החובבני 
של צמד המעבדים בפנימיית ישיבת 'קול תורה' ועד 

להפקת אלבומו האחרון של מרדכי בן דוד
אוריאל צייטלין

צילומים: יוסי אפללו, נתנאל קשטן, דורון עדות, ישראל ברדוגו וגל אלי

דודי איינהורן
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הפופולארית,  הילדים  להקת  עם  העבודה  לצד 
המגזר  של  הדגל  תכניות  שתי  את  עורך  אינהורן 
מנחם  של  חי",  ו"מוצ"ש  אוויר"  "זמן   – החרדי 
טוקר ברדיו קול חי, וזאת אחרי שורה ארוכה של 

פרויקטים ברדיו.  
איך מתנהל סדר היום שלך, בין קינדרלך לרדיו 

קול חי?
הלימוד,  במקומות  ילדיי  את  שהורדתי  "לאחר 
את  לערוך  מתחיל  תשע,  בשעה  לרדיו  מגיע  אני 
אני  לא  אגב,  החרדי,  בציבור   1 מספר  התוכנית 
קובעים,  ההאזנה  ונתוני  הציבור  אלא  אמרתי, 
את  להמציא  צריך  יום  בכל  מאוד,  גדול  הלחץ 
וקונספטים  רעיונות  ולהוציא  מחדש  הגלגל 
ולהביא  בטופ  להישאר  כדי  ומגוונים,  משתנים 
לשמוע,  רוצים  שהם  מה  את  המאזינים  לקהל 
מה  לחשוב  כדי  צוות'  'ישיבת  יום  בכל  עושים 
להכניס ומה להוריד, מה עלול לעשות באזז שלילי 

או חיובי. 
בראיון  זה  לנו הרבה הצלחות, אם  היו  "השנה 
ראשוני של גואטה, עוף הברקל שיצר שיח במשך 
כמה ימים, המתיחה של קרנית פלוג, שהגיעה עד 
לערוצי התקשורת הגדולים. כל יום למלא שעתיים 
ניקח את הגשמות  ורציניים.  של דברים משעשים 
בסדרי  חסדים  עשינו  לאנשים,  שהגשמנו  החלום 
רהיטים  יכולת  למעוטי  סידרנו  מטורפים,  גודל 
לסמינרים  התקבלו  שלא  בנות  הכנסנו  חדשים, 
וכייפית,  מאתגרת  עבודה  לנו,  שיש  הכוח  בזכות 

העיקר לעשות טוב לאנשים".
גם  אויר', אתה  'זמן  היותך העורך של  מלבד 
עורך את מוצ"ש חי, תכנית הדגל של המוזיקה 
תשמיעו  מוזיקה  איזו  שנה.   20 מזה  החסידית 

ואיפה אתם מציבים את הגבול?
חדשים  שירים  שלשה  בממוצע  מקבל  "אני 
ואני  וסינגלים  באמנים  ורווי  מוצף  השוק  ביום. 
מחויב להקשיב להכל. יש את האמנים שאתה יודע 
הם  אם  להאזין  צריך  רק  ואתה  איתם  בעיה  שאין 
שלחו להיט או סתם עוד שיר ויש זמרים שהם על 
ואז  הגבול, או שהמוזיקה לא תואמת או הטקסט 
נבצר מאתנו לשדר את השיר, לרוב האמן מבין את 
ויש אומנים שחשוב  זה.  הבעיה והוא משלים עם 
את  מחדש  מקליטים  והם  ברדיו  ההשמעות  להם 
השיר בגרסה שמתאימה לקו שרדיו קול חי מנחה. 
דואט  מוציאים  שפתאום  חסידים  זמרים  גם  יש 
של  לפלייליסט  ייכנס  לא  זה  וגם  חילוני  אמן  עם 

הרדיו".
שינו  או  השיר  את  שוב  שהקליטו  זמרים  יש 

טקסט רק בשביל שישמיעו אותם?
"בוודאי לא מעט פעמים. אבל אני אתן לך דוגמא 
בחסד  אמן  לפידות,  ישי  רדיו.  שמבין  אדם  לבן 
בפרויקט  קדימה.  אחד  צעד  דבר  כל  ומבין  עליון 
החדש שלו להקת 'אומן' יש טקסט בשיר שאומר 
'כל עוד בלבב פנימה' שלקוח משירת התקווה. בלי 
שאני אגיד לו או שמישהו אחר מהתחנה יאמר לו, 
הוא מלכתחילה הקליט גרסה לרדיו עם המילים - 

כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני". 
לא  שאתם  אמנים  של  בשמות  לנקוב  תוכל 

משמיעים?
לא  אנחנו  לענות...  מוכן  אני  אבל  "תתפלא 
פוסלים אף אמן אלא את השיר עצמו. קח לדוגמא 
את ליפא שמלצר. האלבום האחרון שלו לא מושמע 
בכלל ברדיו, אבל את שאר האלבומים שלו אנחנו 
מתראיין  ועדיין  זה  את  יודע  והוא  משמיעים  כן 
אצלנו, ואני בטוח כשהוא הוציא את האלבום הוא 
לקח את זה בחשבון ועדיין הוציא את זה, כי הוא 

דבק בדרכו וגם אנחנו דבקים בדרכנו. 
חי  לקול  המקבילה  שבתחנה  למשל  יודע  אני 
'וודקה'.  השיר  בגלל  משיח  בן  יניב  את  החרימו 
אז אנחנו לא מחרימים את הזמר עצמו, אבל השיר 
לאף  ופרוטקציות  הנחות  אין  ישודר.  לא  עצמו 
מתאים  שלא  שיר  יוציאו  קינדרלך  אם  גם  אחד. 

לרדיו זה לא יושמע".
שהצליח  צדוק  עוזיה  של  אישי  מנהל  אתה 

מאוד גם במגזר הכללי, תן מילה עליו.
והרבה  מיוחד  ששר  מיוחד  מאוד  ילד  "עוזיה 
הוא  לא.  אבל  הקול,  לו  שיתחלף  להגיד  נהנים 
נכנס  הוא  משתבח.  רק  הזמן  ועם  אמיתי  תימני 
מן  יוצאת  בצורה  שטייגען  ועושה  כעת  לישיבה 
לא  אתגרים ממש  עם  בס"ד  מתמודד  והוא  הכלל 

קלים עבור ילד בגילו, אבל הוא נמר אמיתי". 
להופיע  ועלית  סטנדאפיסט  היתר  בין  אתה 

בעבר, תמשיך?
"לא. זה היה במקרים בודדים וחד פעמיים, אני 
אני  הרבה.  וב"ה  אחרים  לסטנדאפיסטים  כותב 

יותר אוהב להיות מאחורי הקלעים".

ואמרו 'אוומן'
המצאה  היא  יהודית,  פופ  להקת 

חדשה לחלוטין. היו זמרים ששרו 
פופ עוד לפניהם, אבל לא כלהקה, 
המוזיקה  מחלוצי  לפידות,  ישי 
את  שהקים   וזה  היהודית 
עיתונות'  ל'קו  מסביר  הלהקה 
וגם  החדשה,  הלהקה  על  מעט 

על עצמו.
בוא נעשה היכרות עם להקת 

'אוומן'..
"אוומן, היא להקת פופ יהודית. 
וכך  לעשות  אוהב  שאני  כפי 

שימחעס  אוף  עם  עשיתי  גם 
שאין  דבר  לוקח  אני  בזמנו, 

אותו ומייצר אותו. אז נכון 
חסידיים  זמרים  שיש 
שנוגעים בפופ, אבל לא 
שלהם  הייחודיות  זה 
הזמר  שרבות  ובפרט 
סגנונות  כמה  שר 
בפופ.  נוגע  וגם 
להקת  היא  'אוומן', 
שנוצרה  טהורה  פופ 
גם  וכך  פופ,  בשביל 
אוף שימחעס - שאגב, 
 – פעילה  קצת  עדיין 

שיש  נכון  אז  נולדה. 
זקוקים  שלא  כאלה 

ללהקת פופ ואפילו נהפוך 
לעשות  מה  אבל  הוא, 

עוד  אך  הסגנון  את  אוהבים  שממש  כאלה  שיש 
טקסטים  עם  פופ  שמייצרת  בלהקה  נתקלו  לא 
שלוטשים  הצאן  צעירי  עם  היום  ופרט  כשרים? 
לייצר  צריך  וחשוכים,  אפלים  מחוזות  אל  עיניים 
משהו בשבילם. אגב, הפופ מאוד דומה למוזיקה 
החסידית, זה מקפיץ וזה מתוק ומתגלגל, אבל יש 
בעיה עם הפופ עד היום שהביא טקסטים אסורים 

ובשביל זה יש את אוומן".
מה היה תהליך הקמת הלהקה?

פלד,  דקל  בגדול  אבל  ארוך,  תהליך  הוא  "זה 
אריה הנץ ואנוכי חיפשנו להקים הרכב פופ והרבה 
להרכב.  להתקבל  כדי  אודישנים  עברו  אנשים 
נתנאל ישראל, שרולי  בסופו של דבר הוחלט על 
המיוחד  ברוך.  וקובי  איציק  והאחים  ברוכנר, 
בהרכב שלכל אחד יש את הייחודיות שלו, שרולי 
משובח  מאוד  זמר  נתנאל  המוזיקה,  על  אחראי 
בריקוד  יותר  והאחים  במות  מאות  על  כבר  והיה 

והמשותף שארבעתם שרים. 
אריה  אני,  נמצאים  כאמור  "בהפקה 
שחברי  מאוד  לנו  חשוב  אבל  ודקל, 
הלהקה יהיו שותפים בהפקה. לדוגמה 
שיר  זה  יצא,  שכנראה  הבא  השיר 
והשיר  ונתנאל  שרולי  שכתבו 
שלאחר מכן, שיר שחשבו עליו 
האחים, וכך זה מתגלגל. הסיבה 
לכך, שמי כמוני יודע שכשהשיר 
מאוד  ממקום  מגיע  הוא  שלך, 
נכון וטוב שלהקה  זה  וגם  אמיתי, 
את  אחרים  ולא  עצמה  את  תכתיב 

הלהקה".
הוצאתם את השיר 'בסיידר' שצבר 
הצלחה מסחררת, מה עוד מחכה לנו?

"השיר עוד מעט מגיע למאה אלף 
קאבר,  שאינו  שיר  ועבור  צפיות 
גדולה  הצלחה  זה  מקורי,  אלא 
לא  אחד  שאף  חדשה  ללהקה 
הלהקה  קודם.  עליה  ידע 
תופיע בסוכות על מרבית 
בארץ  הגדולות  הבמות 
ויתנו את כל מה שיש להם 
ולאחר החגים בעזרת ה' 
נפרוץ עוד יותר. אנחנו 
להשתתף  צפויים  גם 
בפרויקט ארצי מאוד 
שני  יש  וגם  גדול 
שכבר  סינגלים 

בדרך לצאת".

לראשנה במגזר החרדי הופק קליפ 'וואן שוט' 
)הסרטה אחת לאורך כך הקליפ, מדובר בהשקעה 

גדולה(, ספר על כך..
"אז ככה: יש הרבה זמרים שמצטלמים הולכים 
או עומדים וזה קיים די הרבה, אבל לעשות להקה 
שזזה כל כך הרבה ועל פני מרחבים תוך כדי ריקוד, 
צריך  בארץ.  ובפרט  בעולם  נדיר  מאוד  דבר  זה 
להבין שתוך כדי תנועה רצים ניצבים, עזרים וחברי 
הלהקה רצים, מחליפים כלים, תלבושות וכו'. את 
מסתובב  שלם  עולם  אבל  בווידאו,  רואים  לא  זה 
סביב הצילומים שאותם לא ניתן להפסיק. וכל פעם 

שמשהו לא הסתדר, צריך להתחיל מהתחלה".
יש ביקורות?

"התגובות מאנשים ומהברנז'ה נהדרות, אנשים 
מחבקים ונהנים. סגרנו כבר הופעות ויש דיבורים 
מאוד  ואני  בחנוכה  חו"ל  גם  וכנראה  עוד,  על 
שזה  נראה  וזה  ונצליח.  נעשה  ה'  שבשם  מקווה 

הולך למקום טוב גם בתוך המגזר החרדי".
מה  ואחרות,  כאלה  ביקורות  ויצוצו  במידה 

תענה?
נכונה  עניינית,  בביקורת  מדובר  אם   – "כתמיד 
וצודקת – נעשה שינויים בהתאם למצב. חד וחלק! 
אבל אם נרגיש שהביקורות מתוך קנאה וצרות עין, 

לא נחשוב לספור אותם בכלל".
יום צילומים הלך לפח, מה קרה?

"כיוון שמדובר בקליפ של 'וואן שוט', בשנייה 
מגיע  עד שזה  אבל  מוכן.  הקליפ  לצלם,  שסיימנו 
הראשון,  ביום  זמן.  לוקח  ומושלם,  גמור  למוצר 
 – הצילומים  יום  וסיום  מוכנים  מספיק  הגענו  לא 
למרות שעשינו מספר טייקים – עדיין זה לא הגיע 
לשביעות רצוננו. למחרת, בטייק השלישי, זה כבר 

קרה ב"ה".
ההרכב עשוי להשתנות בהמשך? 

משתנים  שהרכבים  אותנו  לימדה  "המציאות 
יהיה  הזה  מקווה שההרכב  אני מאוד  ומתחלפים. 
כל  לדעת  יכול  לא  שאני  כמובן  ומבוסס.  יציב 
דבר שיוכל לצוץ ולהשתנות והעתיד עוד לא כאן. 
בגלל  הלהקה,  של  בהרכב  מאמין  מאוד  גם  אני 
הלהקה,  חברי  שבין  החזקים  הנפשיים  הקשרים 
אהבה בין חברי הלהקה והפרגון ההדדי וגם מצד 

אנשי הצוות, פועלים באופן יוצא מן הכלל". 
למה לא בחרת את עצמך כחבר בלהקה?

"כנראה שאני מעט מבוגר בשביל פרויקט פופ 
צעיר".

בוא נדבר עליך: מה הפרויקטים שאתה מתעסק 
איתם היום?

השירה  מועצת  קודם,  דיברנו  עליה   – "אוומן 
היהודית, אוף שימחעס, יועץ אומנותי של צמד ילד 
ואני גם לא מפסיק להופיע סולו. דינרים, חתונות, 
רק  מקומות.  הרבה  בעוד  וב"ה  הפקות  הופעות, 
עכשיו הוצאתי סינגל חדש בתחילת השנה לתחנות 
הרדיו, הסינגל צבר הצלחה גדולה בס"ד ובעזרת 
ה' לאחר פסח עוד סינגל שלדעתי יעשה רעש כי 

הוא מדבר על דברים שעוד לא שרו עליהם. 
מוזיקה,  אוהב,  שאני  בדברים  מתעסק  "אני 
תקשורת אם זה ברדיו קול חי וערוץ 20, אני מאוד 
דעתן ואני כותב הרבה טורים, אני מעורב בענייני 
דת ומדינה, מקורב למשפחת נתניהו ופוגש אותם 
פוליטיים  פוסטים  כותב  סיטואציות,  מיני  בכל 
וככלל אני חושב  ודעות שלי בדף הפופולרי שלי 
שכל אדם צריך להגיד דעתו בקול רם על הדברים 
שאני  לאלוקים  מודה  הכול,  ומעל  לו,  החשובים 

מתעסק בדברים שאני מאוד אוהב".
יהיה אלבום בקרוב?

"אם אני אתמיד ואאסוף חומרים, יהיה. רק ייקח 
זמן כי אני מתעסק בעוד פרויקטים מהצד".

הבולטים  מהשירים  אחד  היה  הללו'  'הילדים 
של התקופה האחרונה..

שיר  זה  הללו,  הנרות  משקל  על  "בהחלט. 

להקת מועצת השירה היהודית עם ישי לפידות

ישי לפידות
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שכתבה אשתו של חנן בן ארי וחנן הלחין ושרתי 
היה  ובאמת  למוזיקה'  ספר  'בית  ילדי  עם  אותו 

הפתעה גם עבורי".
מי באופן אישי אהוב עליך כזמר?

"אברהם פריד שיש לו לב ענק ולדעתי הלב שלו 
מורגש בשירים ושלומי דסקל שהוא זמר ענק ואף 
היה בעבר באוף שימחעס, חנן בן ארי וישי ריבו".
מה עתיד המוזיקה המודרנית במגזר החרדי?

כך  התופעה,  שתתרחב  שככל  חושב  "אני 
האותנטית  למוזיקה  צימאון  של  אדיר  גל  יהיה 
והאותנטית  החסידית  המוזיקה  והטובה.  הישנה 
במוזיקה  ומדובר  להישאר  כדי  כאן  והמודרנית, 

שצריכה להישאר".

מלחין השנה
עשור ועוד קצת חלף מאז פרצו הצמד איצי ברי 
אחראים  השניים  הציבורית.  לתודעה  קליין  ואלי 
היום לשורה של להיטים, הפקות וזמרים בולטים 
של  "צעקה"  אלבומו  כולל  הראשונה,  מהשורה 
בשנה  הצלחה  שצבר  אלבום  דוד,  בן  מרדכי 
מלחין  תואר  את  שקיבל  מי  קליין,  אלי  שחלפה. 
השנה, אחראי לעיבודים יחד עם איצי ברי שותפו, 
ובשיחה עם 'קו עיתונות' הוא מסביר על התקדמות 

המוזיקה בקצב שלה.
יש לך ולאיצי חלק משמעותי בכניסת המוזיקה 
מלפני  כבר  וזאת  החרדי  הקהל  אל  אלקטרונית 

עשור, איך זה היה נראה בלעדיכם?  
בעבר  אם  שונה.  בדור  גדלנו  והחברותא,  "אני 
כלים  עם  גדול  ואולפן  בלייב  הייתה  המוזיקה 
הדור  מבחינת  לחלוטין.  שונה  זה  היום  חיים, 
הקודם של המעבדים, מונה, לאופר ואבא של ברי, 
באמת  כי  ומשמעותיים,  גדולים  בצעדים  מדובר 
והדור  אני  שלהם.  המוזיקה  על  קשה  עבדו  הם 
ביתי,  באולפן  המוזיקה  את  לעשות  יכולים  שלי, 
בצעדים אינטימיים יותר, אני מול הזמר והבקשה 
המוזיקה  ואת  הזמר  את  לשרת  אמור  השיר  שלו. 
תשומת  ללא  קטנים  בצעדים  נעשה  זה  לכן  שלו, 
לב מצדי והסיבה שאני לא נמצא לאור הזרקורים 

ביום יום."
עם מי עבדתם עד היום על מוזיקה מודרנית?

מרדכי  הוא  האחרונה  בשנה  מכולם  "הבולט 
מוזיקה  שהם  שירים  שני  עשינו  שלו  דוד,  בן 
לאוהד  עשינו  לזה,  מעבר  למהדרין.  אלקטרונית 
מושקוביץ, להקת הקינדרלך, הרבה זמרי חתונות 
שלמה  אלקטרונית,  אצלנו  ועושים  שבאים 
שירים  כמה  הבא  באלבום  להוציא  עומד  כהן 
ברי  לאלבום,  בדרך  קליין,  יואלי  אלקטרונים, 
וובר ועוד הרבה אומנים שקשה לי להיזכר עכשיו 

שעבדנו איתם על אלקטרוני מודרני".
המוזיקה  תתפוס  כמה  עד  מעכשיו,  שנה 

המודרנית על חשבון המוזיקה הישנה?
בגלל  שנמחקו  שלמים  ז'אנרים  יש  "תראה, 
מוזיקה חדשה. למשל, פעם היה סגנון מעניין כמו 
'אדם דואג על איבוד ימיו' של פריד, או 'כי הטוב 
ידבק בטוב' של שוואקי, שהם סגנונות מעניינים, 
אבל לא חסידיים. היום השירים האלה לא נשמעים 

ובמקומם באים החדשים."
היא  מודרנית  מוזיקה  למה  מסביר  קליין  אלי 
מילה שמשתנה, מכיוון שבכל תקופה בא הסגנון 
שלה, שמבחינת אותה תקופה נקרא מודרני. יתכן 
ובעוד מספר שנים, המוזיקה הנוכחית כבר תהיה 

מיושנת.
וחידשנו  באבוב  ניגון  את  השנה  "לקחנו 
וקצבי.  עכשווי  לניגון  סמט  ארל'ה  עם  יחד  אותו 
מאוד  והקצב  המנגינה  אבל  חסידי,  מאוד  הניגון 
עכשוויים. ניקח לרגע את השיר 'בראש השנה' של 
בזעזוע  היו  אנשים  יצא,  כשהוא  דוד:  בן  מרדכי 
ממנגינת השיר ומהעיבוד. היום זה לא היה קורה. 

את  משרת  המודרני  שלפעמים  מבינים  אנשים 
להיות  יכולה  האותנטית  המוזיקה  ודווקא  השיר 
רדודה ומבזה. הכול תלוי בעיבוד, בהפקה, בלחן 

ובקשר בין הזמר לשיר".
מה אתה באופן אישי יותר אוהב?

"זה כמו לשאול אותי עם אני אוהב יותר קולה 
ורועש  דאנס  דווקא  לי  בא  לפעמים  מים.  או 
סביר  מלטפים.  וכינורות  לייב  דווקא  ולעיתים 
להניח שבערב הימים הנוראים, אין הרבה שרוצים 
דאנס, אלא יותר קומזיצים ושירי נשמה מרגשים. 

כל אחד והאווירה שהוא נמצא בה באותו הרגע."
איך הפכתם לצמד?

תורה  קול  בישיבת  חברותא  היינו  וברי  "אני 
אהבנו  מאוד  המשותף,  הלימוד  לצד  בירושלים, 
כותבים,  והיינו  בחדר  פסנתר  לנו  היה  מוזיקה. 
אני  חובבני.  מאוד  באופן  ומבצעים,  מלחינים 
משם  להמשיך  צריך  שהייתי  בבית  גדלתי  בכלל 
היה   – ברי  צוקי  של  בנו  שהוא   - לאיצי  לכולל, 
אחרי  במוזיקה.  לעיסוק  ימשיך  שהוא  ברור  יותר 
הרבה דברי שעשינו למגרה מתוך חובבנות, הגיע 
מושקוביץ.  לאוהד  שיר  מאתנו  ורצה  פדידה  דוד 
יונתן  אל  הלך  שבסוף  יבורך'  'הוא  היה  השיר 
לעבד.  גם  לנו  שייתן  מפדידה  ביקשתי  שיינפלד. 
איצי  עם  עובד  שאני  ידעתי  כי  עצמי  על  סמכתי 

ואיצי היה באולפנים ואנחנו קצת מכירים מוזיקה 
התחלנו  בגדול  התגלגל.  זה  וכך  נהדר.  יהיה  וזה 

אצל פדידה".
בהסתרה,  ואפילו  הענק  ללהיט  שותף  היית 
אתה יודע לזהות להיט לפני שהוא יוצא אל חלל 

העולם?
סביר  שכאלו,  דברים  לחזות  יודע  הייתי  "אם 
לכל  ומסודר  בלוטו  זוכה  הייתי  שכבר  להניח 
החיים. מה שאני אומר לזמר שמוציא אלבום: יש 
עם  אלבום  מוציא  זמר  אם  לעשר.  אחד  סיכוי  לך 
עשרה שירים, ארבעה הופכים למוכרים, עוד אחד 
של  במקרה  מכירים.  בקושי  השאר  ואת  ללהיט 
הלהיט  שזה  אחוז  במאה  ידענו  בהסתרה  ואפילו 
לא  כמה.  עד  ידעתי  לא  רק  משמעית,  חד  הבא. 
בפיגוע,  נרצח  שבנו  רוזנפלד,  שאליעזר  ידעתי 
דווקא  בבכי  וישיר  הי"ד  בנו  של  בהלוויה  יעמוד 
פלאז'ה  במלון  אהיה  שאני  או  הזה,  השיר  את 
ויתרגש  ישיר  מבוגר  לאומי  דתי  וקהל  בירושלים 
גם,  ואסביר  להיט,  שזה  ידענו  אבל  הזה.  מהשיר 
יואלי קליין, הוא אדם מאוד לבבי ועוד לפני שהוא 
הוציא את השיר בגרסת אולפן, הוא שר אותו בזיץ 
לנוער חסידי מתמודד, ובמשך ארבעים דקות הם 
שרו ובכו לצלילי השיר. הסרטון מאותו הזיץ, הפך 
לוויראלי במהירות, ואנשים ביקשו מיואלי שיוציא 
את השיר, כך שהיה ביקוש עוד לפני צאת השיר. 
אני אישית הייתי באותו הזיץ במודיעין וראיתי את 

ההתרגשות באוויר והיה לי ברור שזה להיט".
הוצאת שיר שלך בשם 'אחד מי יודע' שהצליח 
קריירה  עם  לפרוץ  מתכוון  אתה  רבה.  במידה 

משלך?
"כשאני מלחין את השירים, אני קודם שר אותם 
טוב.  יותר  אותו  שר  אני  לפעם,  ומפעם  לעצמי 
לתת  לך  בא  לחנים,  הרבה  כך  כל  אחרי  לפעמים 
עוד  אוציא  שבהמשך  להיות  יכול  משלך.  אמירה 

שירים – יש סיכוי טוב".
הכריזו עליך כמלחין השנה...

"את האמת שזו היא חוויה שאני לא רגיל אליה. 
ומדברים  מהשירים  מהיצירה,  להגיע  רגיל  אני 
שהוא  איפה  ניצחתי  לא  פעם  אף  אוהב,  שאני 
זה  לדעתי  ואפילו  לנצח  אני  לא  גם  וזה  במוזיקה 
מחזק  דרך,  ציון  זה  שני,  מצד  אמנותי.  לא  מעט 
ומרים. אחרי כל כך הרבה עבודה והרבה שירים, 
היה  לא  זה  בזה.  להכיר  מתחילים  אנשים  פתאום 
כך  כל  אחרי  אבל  בשני,  ולא  הראשון  באלבום 
הרבה מוזיקה, מחזק מאוד שאנשים מכירים בזה. 
כבר  אני  הנה  לי:  ואומר  מראה  בפני  מעמיד  זה 
ואני  ב"ה.  הדרך  באמצע  כבר  אלא  'מתחיל',  לא 

אשתדל לא להזניח בעזרת ה' את החשק לגדול."
לתקופה  שלכם  הפרויקטים  מה  סיום,  לפני 

הקרובה? 
דברים  לחשוף  יכול  לא  אני  הדברים  "מטבע 
אבל  עצמם,  לבין  בינם  אותם  שומרים  שאמנים 
בהחלט מחכה עבודה נהדרת ותוצאות של שורה 
יהיה  מקסימות.  שיהיו  הזמרים  טובי  של  גדולה 

חורף חם".
איצי  עם  העבודה שלך  על  נדבר  בוא  לסיום, 

ברי וחלוקת התפקידים.
רק  וזה  ברורה  תפקידים  חלוקת  בינינו  "אין 
לחברות  מעבר  אבל  לדעתי.  היצירה  את  משרת 
מאזן  זה  שניים.  של  בעבודה  יתרון  יש  טובה, 
חרגתי  משהו,  מעבד  אני  לפעמים  רבה.  במידה 
מטבע השיר, יש מי שייתן ביקורת ויגיד 'הלו, זה 
שיר רציני צריך להיות רציניים', או הפוך אם השיר 
קצת משעמם, אנחנו ננסה לשנות ויש מי שיגיד את 
זה אחד לשני. אנחנו מתייעצים, כל אחד מביא את 
הרעיון שלו וכשיש עודף רעיונות, בסופו של דבר 
ואז  יחד,  נהנים  אנחנו  מכולם.  הטוב  את  בוחרים 

שיר יוצא יותר טוב וזה הכי חשוב לנו".
■

קלידן החתונות אבי גבאי, רגיל לנגן ערב 
ערב לישיבות רבות ובהרבה במות מכובדות. 
מודרנית  מוזיקה  מבקשים  כמה  עד 
כל  לאורך  שמבקשים  יש  והאם  בחתונות 

הריקודים רק פופ? 
מוסיקה  היא  כהגדרתה  פופ  "מוסיקת 
פופולארית  מוסיקה  יש  פופולארית. 
ישראלית  פופולארית  מוסיקה  ויש  חסידית 
המוסיקה  את  יש  מגזר  לכל  לועזית.  ויש 
הפופולארית שעדכנית לאותו זמן. למשל אם 
ניקח כדוגמא את השיר 'יומם' או את 'מזרח 
פופולאריים  לשירים  דוגמאות  אלה  מזרח'. 
כאלה  יש  אכן  בחתונות.  ומבוקשים  שרצים 
גם  ולהיטים  עדכניים  שירים  רק  שרוצים 
לאורך כל ההרקדה. ויש שיעדיפו את הסגנון 
פופ שהם  יש שירצו בדווקא שירי  השמרני. 
מסוימים  אמנים  ובאו   - עולמיים  להיטים 
מהמגזר והתאימו אותם על ידי שינוי הטקסט 

לסוג של 'להיט חסידי'. 
אפשר  השמרני  בסגנון  גם  כללי  "באופן 
לכיוון  הולך  מאוד  הכללי  שהציבור  לומר 
זמרים  אפילו  האלקטרונית.  המוזיקה 
בן  מרדכי  כדוגמת  החרדי,  בציבור  מובילים 
אלקטרוני  מהדיסק  שהרבה  לב  תשימו  דוד, 

ולא כמו הדיסקים הקודמים שלו. 
"לפעמים כשאני מנגן באולמי ארמונות חן 
נניח, וקופץ למספר דקות כדי לבקר חברים 
המנגנים באולמות שלידי, אתה יכול לראות 
שאפילו  גדולות  הכי  מהחסידויות  חסידים 
ינגנו עם הביגוד המסורתי ומצד שני המוזיקה 
שם מזכירה לפעמים מוזיקה של גויים... מה 
שלא יהיה המושג ירידת הדורות לא מדלג על 
המוזיקה, וגם בה אפשר לומר שיש הבדלים 
גדולים בין המוזיקה של פעם שהייתה ברמה 

גבוהה בהרבה משל היום".

מגיירים 
להיטים

אלי קליין

אשר גבאי
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אחד הספרים שכבשו בסערה את חנויות 
הספרים עם פתיחת שנת תשע"ח, הוא 'הכי 
חזק שיש' מאת הסופר חיים ולדר והמטפל 
הרגשי מרדכי רוט, הכותב מדי שבוע טורי 
ייעוץ במוסף 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות', 
שנחטף בשקיקה על ידי הילדים ובני הנוער.
ישיבות ליטאיות,  מה מחבר בין איש "יתד נאמן", חניך 
והפך לאברך חסידי לכל  רוט שלמד בישיבה חסידית  לבין 
דבר ועניין? ישבנו עם השניים לשיחה חינוכית לקראת החג.

שמונה  עד  לחמש  תורגמו  כולם  ספרים.   46 "כתבתי 
שפות", אומר הסופר חיים ולדר, "אבל הספר הזה 'הכי חזק 
שיש', כשמו כן הוא, הוא אולי הספר הכי חשוב שהוצאתי 

לאור".
ממהר  הוא  עצמם",  על  מספרים  ילדים  וסדרת  "זה, 

להוסיף. 
ולדר  חיים  של  במשרדו  צהריים  בשעת  יושבים  אנחנו 
ולמשפחה", מרכז שהקים לפני עשרים שנה  לילד  ב"מרכז 
יעקב  ברחוב  רייסדור  במרכז  קומות  שתי  על  חולש  וכיום 
עובדים  ורווחה,  חינוך  עובדי   30 ומכיל  ברק,  בבני  לנדא 

סוציאלים, מטפלים רגשיים ומטפלים באמנות.
במשך השנה וחצי האחרונות, הקדיש ולדר מדי יום כשעה 
לשיקום  והמומחה  עם הקאוצ'ר  לעבודה משותפת  לפחות, 
את  לילדים  ש"ינגיש"  ספר  על  רוט,  מרדכי  והנפש  הגוף 
האימון האישי )קאוצ'ינג( ואת שיטת ה"סי-בי-טי" )טיפול 

קוגנטיבי התנהגותי(.     
"זה לא רק ספר", אומר ולדר, "זו שיטה שתחולל מהפך 
הילדים  את  מכל  יותר  המעסיקים  לדברים  הנוגע  בכל 
והנוער, ולמען האמת, גם המבוגרים – נושא הדימוי האישי, 
הביטחון העצמי, התמודדות מול חרדות, הסתכלות חיובית 

והשתלבות חברתית".
בתחום  מהפך  חולל  עצמם'  על  מספרים  'ילדים  "אם 
הרי  הרגשות,  והכרת  ההבעה  עידוד  הרגשית,  הפתיחות 
ש'הכי חזק שיש' יחולל מהפך בתחום היכולת של הילדים 
למצוא בתוך עצמם את הכוחות להתמודד מול חרדות, מול 
החלטתי  סתם  לא  שלילית.  חשיבה  ומול  חברתיים,  קשיים 
עצמם',  את  מעצימים  'ילדים  משנית  בכותרת  לספר  לקרא 
הזה  יותר את מה שהספר  או  זוהי שורה שמתמצתת פחות 

יכול לתת לילדים ולבני נוער", אומר ולדר.
דניאל הוא ילד חכם נבון וחרוץ. אך כשהוא צריך לדבר 

בפני כיתה שלמה, הוא מתבייש. אפילו כשהוא מצביע, היד 
מן  סיפור  לו  עד שאמא שלו מספרת   - זה  כל  רועדת.  שלו 
העבר על מישהו שהוא מכיר, ומגלה לו על תכונה ששמה 

...ביטחון עצמי.
דובי הוא ילד טוב לב בעל אישיות מקסימה. כמו כולם, 
ולשוחח  איתם  להיות  החברים,  עם  לשחק  רוצה  הוא  גם 
החברים  עם  ישחק  לא  שדובי  החליט  מישהו  אבל  איתם. 
מה  משום  שהחליט  גילו,  בן  ילד  הוא  הזה  המישהו  שלו. 
זה אומר עליו שהוא חלש. דובי  ילד עדין,  שאם דובי הוא 
חייב למצוא את הדרך להוכיח לכולם, ובעיקר לעצמו, שזה 

ממש לא נכון.
אבי הוא ילד עצבני. כל דבר מכעיס אותו וכשהוא כועס, 
הוא פשוט לא שולט בעצמו, ואז הוא גם מסתבך... כשאבי 
כועס, הוא מרגיש כמו נהג בלי הגה, וזה תמיד נגמר בתאונת 
דרכים חברתית... האם יש לאבי סיכוי לשמור על ההגה ולא 
ואישיות  ילדים, עם תכונות שנות  ועוד  לאבד שליטה? הם 

שונה, גיבורי הספר 'הכי חזק שיש'.
סיפורים  המשלב  מסוגו,  ראשון  קומיקס  בספר  מדובר 
פוגשים  הסיפורים  )קאוצ'יניג(. באמצעות  אימון מעשי  עם 
בשלל  הנוגעים  מעולמם,  ומצבים  בתרחישים  הילדים 
התמודדויות חברתיות ואישיות, לאחריהם מוצעים לילדים 
אותם  ולהפוך  מצבים  אותם  עם  להתמודד  כיצד  פתרונות, 

לכלי שיחכים אותם ויפתח לטובה את אישיותם.

חיבור מפתיע
משרדו של חיים ולדר גדוש בתמונות ובתעודות. תמונה 
תמונה  שטיינמן,  הגראי"ל  מרן  ורבו  מורו  עם  שלו  ענקית 
ולצדן  לבביות,  סטירות  לו  המעניק  יוסף  הגר"ע  מרן  של 
תמונות של ראש הממשלה אריאל שרון המעניק לו את פרס 
"מגן לילד" ותמונה נוספת של ראש ממשלה, הפעם בנימין 
נתניהו, בביקורו ב"מרכז לילד ולמשפחה" באחת הקדנציות 

הקודמות שלו.
שנה,  עשרה  כשמונה  הוא  לרוט  ולדר  בין  השנים  פער 
שניהם  הגילאים.  הבדל  את  לזהות  יכול  אינך  זאת  ולמרות 
כשל  הם  מפיהם  היוצאים  והרעיונות  נעורים,  במרץ  ניחנו 
זקנים באים בימים, ופה ושם מבליחה איזו שובבות ילדותית 
שלוש  וחומר  )וקל  שעה  שניהם  עם  לשבת  די  משהו. 
יכולה  אינה  שלהם  משותפת  שיצירה  להבין  כדי  שעות...( 

להיות קונבנציונלית.
וטיפול  לזיהוי  'קורס  היה  ביננו  "החיבור הראשוני  רוט: 

בסיומו של פרויקט משותף, 
בצעד נועז, הוציא הסופר 

הנודע חיים ולדר ספר 
פסיכולוגי לילדים עם תכניו 

של המטפל מרדכי רוט ■ כיצד 
נוצר החיבור הליטאי-חסידי 
הזה? האם אפשרי לתרגם 
נושאים מורכבים לשפת 

הקומיקס? איך 'מלמדים' את 
הילד לזהות רגשות? ומדוע 
ילד חזק הוא דווקא אלים 

וכוחני פחות? ■ ראיון משותף 
עם צמד המחברים

קאוצ'ינג 

לילדים
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אז  הייתי  שנים.  עשרה  כשלוש  לפני  ולדר  חיים  שארגן  רגשי' 
אברך צעיר בן 22, ושם הבנתי כי ולדר אינו רק סופר, הוא איש 
רעיונותיו  את  להעביר  הספרותי  בכישרונו  שמשתמש  חינוך 

ולהשפיע. 
"עם השנים הפכתי למומחה לשיקום הגוף והנפש ולקאוצ'ר. 
האדם  של  ויכולתו  האישי  האימון  יסודות  את  היטב  למדתי 
 CBT בשיטת  כמטפל  התמחיתי  שלו,  בחוזקות  להשתמש 
המסייעות  נוספות  רבות  ושיטות  מודרך,  דמיון   –  NLP-ו
לרפואת הגוף והנפש. והבנתי כי אני חייב להעביר את זה לעולם 
את  'לתרגם'  לי  לסייע  שידעתי שמסוגל  היחיד  האדם  הילדים. 
המונחים המקצועיים היישר לליבם של בני האדם שאינם אנשי 

מקצוע הוא חיים ולדר.
"התחלנו ב'עשר דקות לבריאות שלך', שהוא מדריך לשיטה 
שהגיתי ועל פיה ניתן לשקם את הגוף כולו באמצעות תרגילים 
קצרים שאורכם אינו עולה על עשר דקות. לאחר מכן הוצאנו את 
לרופא', שהוא מדריך  לפני שהולכים  דקות  'עשר  סט הספרים 
הכרת הגוף והנפש, מחלות ותרופות וטיפול עצמי בהם. בשניהם 
הבאתי את הידע וחיים את היכולת לתרגם את הידע לשפת בני 

האדם וכך נוצרו היצירות שזכו להצלחה רבה.  
וחצי באתי לחיים עם הרעיון המופרע להוציא  "לפני כשנה 
)הקאוצ'ינג(.  האישי  האימון  יסודות  את  לילדים  שינחיל  ספר 
להזכירך עד כה עבדנו מול מבוגרים, כעת חיים נדרש להעביר 
ישבנו  הילדים.  לשפת  והסי-בי-טי  האישי  האימון  יסודות  את 
מדי יום למעלה משעה ועוד אינספור שיחות טלפון, ובסופו של 
שנגיע  חלמנו  לא  ששנינו  יצירה  של  טיוטה  לה  התגבשה  דבר 

אליה, וזו הייתה רק ההתחלה".
ולדר: "אני מעיד אישית על המון מקרים ששלחתי למרדכי 
רוט, אנשים שהתמודדו במצבים של חרדות, דיכאונות והתנהגות 
שלא  מה  יאמן,  הבלתי  את  לעשות  הצליח  ומרדכי  כפייתית, 
יכולת  יש  למרדכי  אליהם.  ששלחתי  אחרים  מטפלים  הצליחו 

בצורה  ולטפל  לאבחן  ייחודית  אבחנה 
נפש  מסירות  לו  ויש  ונפלאה,  מיוחדת 
ועוצמה שכמעט איני מכיר. ומי שיודע 
המטפל  של  אישיותו  חשובה  כמה 

בטיפול, מבין על מה אני מדבר".
שסייע  שמי  כאן  להזכיר  "חייבים 
לנו מאד בעצה ותושייה, היה לא אחר 
יו"ר משמרת החינוך  הרב מרדכי בלוי 
היום  למן  אתו  שוחחנו  והקודש. 
השורה  נכתבה  בטרם  עוד  הראשון, 
הוויזואלי.  הצד  לסיום  ועד  הראשונה, 
הוא עשה זאת לא רק כחלק מתפקידו, 
אלא מתוך ההיכרות רבת השנים אתנו".

אישי  אימון  'לתרגם'  "הרעיון  רוט: 
מרדכי  לרב  נראה  הילדים,  לשפת 
לאחר  אך  מופרך,  רעיון  בתחילה  בלוי 
עם  שלושתנו,  של  משותפות  ישיבות 
כל שנות הניסיון שיש לו ולחיים ולדר 
נוער,  ובני  ילדים  עם  והיכרות  בחינוך 

הצלחנו לעשות את הבלתי יאומן".

'ילד חזק'
מה יכול הספר לתת לילד שלי?

לתאר  רוצה  אני  הכול,  "לפני  ולדר: 
זהו  פשוטה:  הכי  בצורה  הספר  את 
סיפורים  עם  צבע,  עמודי   192 בן  ספר 
מרתקים כמו 'ילדים מספרים על עצמם' 
מרהיבים.  קומיקס  איורי  בתוספת  אך 
אני  ובגללו  הזה,  בספר  שמיוחד  מה 
מכנה אותו 'ספר חובה לכל בית', הוא 
היכולת שלו לגרום לילד ל ה ב י ן את 
שהוא  סיטואציות  לזהות  רגשותיו, 
להתמודד  דרך  לו  לתת  בהם,  נתקל 
יכול לעשות  וכוח שהוא  ואמונה  איתן 
זאת לבדו, וכל זאת באמצעות סיפורים 
וציורים ואינספור דרכים ושיטות לנגיש 

את האימון האישי אצל הילד".

איך זה נעשה בפועל?
ירגיש  שלו  שהילד  רוצה  בעולם  הורה  כל  "תראה,  ולדר: 
שהוא חזק. לאו דווקא חזק פיזית. חזק נפשית. ילדים שמרגישים 
חזקים, הם ילדים שטוב להם ולסובבים אותם. הם ילדים בעלי 
ביטחון עצמי ושמחים בחלקם. הם יודעים להתמודד עם בעיות 
ילדים  הם  חזקים  ילדים  וחרדות.  פחדים  עלבונות,  חברתיות, 
ואפילו  לחברים  לאחים,  לכולם:  כוח  שנותנים  שמחזקים. 

להורים.
"תתפלא, אבל בניגוד למה שניתן היה לחשוב, 'ילדים חזקים' 
מעורבים פחות בקטטות ומעשי אלימות מפני שהם אינם צריכים 
לריב ולהכות כדי להוכיח שהם חזקים. הם אינם מקנאים בזולת, 
אינם מרגישים רגשי נחיתות ואינם מחפשים תשומת לב בצורה 

שלילית. הם חזקים וזהו".
מה הופך ילד ל'ילד חזק'?

ולדר: "מלבד האופי הבסיסי, ילדים נבנים, כפי שבתים נבנים 
ניתן  וגם  יהיה חזק  - מהיסוד. אם הבסיס של הילד איתן, הוא 
מעניקים  שההורים  בהנחה  אותו.  ולהעצים  אותו  לבנות  יהיה 
סמכות  יציבות,  כבוד,  הערכה,  אהבה,  צרכיו:  כל  את  לילד 
ונוכחות הורית, ומציבים לו גבולות - כעת נצטרך להעצים את 
הילד ולאמן אותו למפגש שלו עם החיים. החיים מציבים בפני 
ילד )כמו גם בפני מבוגר( מכשולים רבים: פחד, היסוס, חוסר 
ביטחון, דימוי עצמי, התמודדות עם מידות כמו כעסים, תחושות 

ורצונות שליליים".
עם  להיפגש  ולהורים  לילדים  מאפשר  "הספר  רוט:  מרדכי 
החומרים ההופכים ילד לחזק או לחלש. הוא מלמד את הילדים 
אותם  מעודד  לחלשים,  אותם  שהופכות  הנקודות  את  לזהות 

להתמודד עמן, וגם נותן להם את הדרך לעשות זאת.
"באמצעות הסיפורים, הילדים נפגשים מול סיטואציות מחיי 
היום יום, אם בחברה, אם בתוך הבית  ואם בתוך הילד פנימה 
אלימות  מול  פגיעה,  מול  התמודדות   חברתית,  התמודדות   -

יד  הספר  יצעד  סיפור  כל  ולצד  שווא,  ופחדי  אמת  פחדי  ומול 
ביד עם הילד, יגרום לו להבין כי הדברים שהוא מרגיש מובנים 
למישהו, הוא לא לבד עם זה, ולאחר מכן, יינתנו לו כלים רבי 
עוצמה להיחלץ מההתמודדויות ואף להפוך אותן ללימוד עצמי 

ולהעצמה אישית".  
ולדר: "הספר הזה הוא אמנם הספר הראשון שלנו במשותף 
לילדים, אבל יש לי תחושה שהוא לא האחרון. אני אוהב להתחבר 
ידע וחדשנות לכתיבה שלי. הספר הזה,  עם אנשים שמוסיפים 
ייתן לילדים ולבני נוער דרכי העצמה והתמודדות יכשיר אותם 
בנפשם   בריאים  עצמי,  ביטחון  בעלי  בוגרים, אחראיים,  להיות 
ובעלי אישיות טובה, נעימה, רגועה, חזקה ועוצמתית - לקראת 
חיים טובים, לימודים, חברה, הקמת בית ותיקון הדור הבא. לא 

פחות מזה".

שפת הילדים
תנו לי דוגמא, איך מתרגמים קאוצ'ינג לשפת הילדים?

שאנחנו  ממה  יותר  החיים  את  להבין  יכולים  "ילדים 
לפשט  הוא  שצריך  "כל  ולדר,  חיים  אומר  עליהם",  שחושבים 
את המורכבויות בצורה נכונה ומותאמת. דרך סיפור, דרך ציור, 
זה תחילה להיכנס  לילדים. מה שעשינו  גם  דרך שפה מונגשת 
לליבו של ילד דרך סיפור. ולא רק סיפורים. סיפורים המלווים 
בציורי קומיקס מרהיבים. למעשה ניתן להעביר כל מסר שנרצה 
דרך סיפור. הסיפור נכנס לליבו של הקורא. הגיבור של הסיפור 
עושה מעשים שהוא מזדהה איתם, הוא גורם לו לנהוג כמותו. 
הסיפור מפגיש את הילד עם סיטואציות שקורות לו בחיים, הוא 
עשוי לשנות לילד את החשיבה ולסלול לו דרך לחייים. את זה 
אני עושה בכל הספרים שלי, וכאן זה אמנם היה קשה יותר, אבל 

בסיעתא דשמיא הצלחנו.
"מה שעשינו זה לחבר בין מחשבות 
בין  להבדיל  ולצבעים,  לטעמים 
שקרניות'  ל'מחשבות  טובות  מחשבות 
להפוך  כיצד  הצעה  לילד  לתת  וגם 
חיובית'.  ל'מחשבה  שקרנית'  'מחשבה 
השלב הראשון הוא זיהוי הרגש - כעס, 
למשל  וכו'.  נחיתות  אמון,  אי  חרדה, 
לשנות  הילד  את  מלמדים  אנחנו  כעס: 
הכעס.  את  ולהשקיט  המחשבה  את 
את  'לבטא'  יותר  רגועה  דרך  מציעים 
מנטרלים  ובכך  הרצון  שביעות  חוסר 

את הגורמים המזיקים שיש בכעס".
רגשית  מודעות  ללמד  "הצורך  רוט: 
כהורים  לנו  ביותר  החשוב  הדבר  הוא 
לאכול  אותם  מלמדים  אנחנו  לילדים. 
להכין  בזריזות,  להתלבש  בנימוס, 
שיעורי בית, אך אחד הדברים החשובים 
לחיים  מוכנים  שיהיו   - עבורם  ביותר 
מבחינה רגשית. בעיות רבות במבוגרים 
אותם  מלמדים  היו  אילו  נמנעות  היו 
קחו  לעצמם.  מודעים  להיות  בילדותם 
למשל את ההתמודדות עם חרדות. אם 
אנחנו פוחדים ממשהו, ועושים פעולות 
הפחד  מהפחד,  להימנע  כדי  שונות 
אפשר  זה  את  וגם  ויתעצם,  יתחזק  רק 
להסביר לילדים. דרך הקומיקס הראינו 
הפחד,  על  ומתגבר  נחשף  ילד  איך 
שלב אחרי שלב. זו עוד צורה שאפשר 
להסביר לילדים את המושג של חשיפה 

לפחד".
מה יהיה הספר הבא שלכם?

בחיוך,  ולדר  אומר  לנוח",  לי  "תן 
מספרים  'ילדים  בתור  אצלי  "מחכה 
על  מספרים  ו'אנשים   '10 עצמם  על 
עצמם 9', והאמת, עוד הפתעה קטנה... 
השני  הספר  על  לשבת  נתחיל  כך  אחר 

בסדרה..."
■

שוחחנו עם הפסיכולוגית עינת ישפה, מנהלת השרות הפסיכולוגי-חינוכי של עיריית בני ברק, ועם 
היועץ החינוכי יו"ר מכון 'כיוונים' הרב אברהם מ. הלוי סגל שהביעו את דעתה על הפוטנציאל הגלום 

בספר.
"מדובר בספר עשיר ומושקע המציג את גישת ה- CBT  בצורה מקצועית, יסודית, רהוטה ונגישה, 
המחנכים  את  או  ההורים  את  להפוך  מתיימר  אינו  "הספר  ישפה,  אומרת  להוריהם",  והן  לילדים  הן 
למטפלים רגשיים אלא מעודד לפתח שפה אחרת, חשיבה שונה, בקרב הדור הצעיר, כחלק מתהליך 

ההתפתחות התקין והבריא, במטרה לפתח חוסן נפשי ותחושת מסוגלות עצמית". 
איך זה נעשה בפועל?

את  ולהרגיש  הרגשות  את  לחשוב  לעצמם,  מודעים  להיות  הילדים  את  מעודד  "הספר  ישפה: 
המחשבות. מודעות עצמית זו מובילה את הילד לתחושה של שליטה וויסות עצמי וגמישות, להכרה 
שאמנם אינני יכול לשלוט על כל האירועים בחיי, אך אני בהחלט יכול לבחור איך לפרש את האירועים 
יכולת  בהמשך  יפתח  הוא  רגשית,  ושפה  עצמית  מודעות  מפתח  ילד  כאשר  אליהם.  אגיב  אני  וכיצד 
את  ולשכלל  לפתח  לילד  מאפשרות  אלה  יכולות  במקביל,  האחר.  של  הרגשית  ולהבנה  לאמפטיה 
אותם 'תפקודים ניהוליים' ההכרחיים בהסתגלות התקינה בכל המרחבים בהם הוא פועל באופן טבעי- 
הלימודי, החברתי והרגשי. אני ממליצה בחום על קריאה משותפת בספר והפיכתו לבסיס ולהתחלה של 

שיח רגשי בין הורים וילדים, בין מורים ותלמידים ובין ילדים לבין עצמם".
ילד בעל  וליכולותיו.  ילד בריא בנפשו", אומר הרב סגל, "ילד שמודע לרגשותיו  "כל הורה רוצה 
ביותר  והיקרה  הגדולה  המתנה  זו   - חבריו  ומול  עצמו  עם  יצריו,  עם  מידותיו,  עם  להתמודד  יכולת 
כיום, וכולם שואלים את עצמם איך זוכים לילד שיודע להעצים את עצמו, ובעקבות זאת להעצים את 

סביבתו?" 
מה יש בספר הזה שאין באחרים?

סוגיות  הילד  את  ללמד  איך  ומתייעצים  חושבים  כלים,  עם  ערוך'  'שולחן  מחפשים  "הורים  סגל: 
מסובכות אלו. וכעת הגיעה יצירת מופת של סופרים ובמטפלים רגשיים יראי שמיים, שעשו את עבודת 

הקודש בדרך המסורה לנו מסיני, על פי גדולי וצדיקי הדור; במקצועיות ובשפה המובנת לכל אדם. 
שאכפת  מי  לכל  עצתי  הילדים,  של  הרגשות  עולם  בנושא  וכמרצה  רגשי  כמטפל  חינוכי,  "כיועץ 
לו מילדיו - להכניס את הבושם הזה לביתו ולהקדיש באמצעותו זמן איכות לילדיו. בקריאת ספר זה 

ובתהליכי ההבנה והעבודה המוצעים בו – יחסוך ההורה הרבה כסף ועגמת נפש בעתיד".

"ספר שמפתח 
חוסן נפשי" 
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גדולי ומאורי החסידות העניקו משקל
מיוחד לחג הסוכות ולמצוותיו, והקפידו על 
קיומן לעיתים תוך מסירות נפש של ממש ◆ 
כתב 'קו עיתונות' ליקט בחצרות הקודש את 

הסיפורים המרתקים ביותר, מופתים של ממש 
והנהגות ייחודיות של כמה מגדולי האדמו"רים

יצחק דוד קוריץ

אושפיזין 
עילאין
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חג  לקראת  דרבה  בהכנה  אלו  בימים  ראש  למעלה  עד  עסוקים  חי  קל  בני  ישראל  עם 
הסוכות על כל מצוותיו ומנהגיו. לקראת התקדש החג בחרנו ללקט מעט מזעיר וסיפורי 
ועד  הקודמים  מדורות  עולם  גדולי  הדור  צדיקי  של  שמיימיות  והנהגות  נדירים  קודש 
לצדיקים שעדיין חיו בדורות אלו, הממחישים את גודל הקפדתם על קוצו של יו"ד במצוות 

החג ומנהגיו מתוך אהבת ישראל טהורה ללא פשרות.
עבודת הקודש של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א, סנגורן של ישראל, הייתה 
כל ימות השנה בהתלהבות נוראה כידוע, אך בולטת במיוחד היתה בימי חג הסוכות, או אז 
הפך הרבי לאש שלהבת קודש בקיום מצוות החג. בלילה הראשון של החג לא היה הרבי 
יוכל לקיים את  נותן שינה לעיניו, וכך היה ממתין בכיליון עיניים לעת הבוקר מתי כבר 
המצווה הגדולה של נטילת הלולב. כשהפציע השחר היה הרבי מנשק בחביבות יתירה את 

ארבעת המינים ומזדרז לקיים את המצווה בחביבות יתירה. 
מסופר כי בשנה האחרונה לחייו, במוצאי יום הכיפורים התבטא ואמר לתלמידיו "תדעו 
שהיום מלאו ימי וצריך אני להיפטר מן העולם כעת, אך יען כי מאוד צר לי לילך מן העולם 
כעת ששתי מצוות, שהם סוכה ואתרוג, באים לקראתנו, וכי איך יכולים להתנתק ממצוות 
קדושות כאלה, על כן התפללתי והתחננתי לפני בוראי שיתעכב זמן פטירתי עד עבור ימי 
הסוכות, ושמע השם יתברך לתפילתי ומילא הקב"ה את שאלתי בזה". וכך היה שבאסרו 
חג סוכות נפל הרבי למשכב וביום כ"ה בתשרי נצחו אראלים את המצוקים ונסתלק בסערה 

השמימה.
הרב מבארדיטשוב זיע"א היה מהדר במיוחד בהכנסת אורחים לסוכתו במשך ימי החג, 
והשתדל מאוד לארח גם פשוטי עם, אותם היה משתדל בכל כוחו לכבד בגופו ובממונו. 
פעם הסביר לתלמידיו כי "לעתיד לבוא כשישבו הצדיקים בסוכת עורו של לוויתן, ארצה 
גם אנוכי להשתתף במסיבתם, ובודאי ידחו אותי בטענה 'וכי מי אתה?' מה לו לאיש פשוט 
כמוני להידחק במסיבת צדיקים. מעתה יהיה לי פתחון פה להשיב, שגם בסוכתי הכנסתי 

אנשים פשוטי עם ולכן מגיעה גם לי הזכות להכנס במחיצת עורו של לוויתן".
הרבי הקדוש משינאווא זיע"א, בנו של מרן הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זיע"א, היה 
רגיל לספר כי באחד הכפרים היה גר איש עני וחסר כל, אך היה ירא שמים מרבים. היה זה 
באחת השנים בערב חג הסוכות, אותו יהודי ביקש לקנות סכך לסוכתו, אך בידו לא היתה 

אפילו פרוטה שחוקה אחת לקניית הסכך. בלית 
בעצמם  לתלוש  ליער  ואשתו  הוא  הלכו  ברירה 
ענפי אילנות לסכך ולהכניסם העירה אט אט, כך 
לנטות  כשהתחילו  ארוכות.  שעות  הדבר  נמשך 
צללי ערב חששו מחילול יום טוב והחלו לתלוש 
את הענפים בזריזות יתירה ובכוח רב כשהם אף 
כמובן  בפיהם  הענפים  את  לתלוש  מסתייעים 

מתוך קושי וייסורים עד כדי מסירות נפש. 
עד שהחליטו  בשמים  גדול  רעש  עורר  הדבר 
יום  של  ה"אושפיזין"  בעל  אבינו,  אברהם  כי 
סוכתו  אל  ירד  בעצמו  סוכות,  של  הראשון 
שאותו  בעת  החג,  התקדש  בליל  עני.  אותו  של 
ניצב  אורח  לפתע  ראה  בסוכתו,  שהה  יהודי 
בסוכה. הוא חשב כי מדובר בעני כמוהו המבקש 
כן פנה אליו  ועל  להתארח אצלו לסעודת החג, 
ואמר לו "הנה, ראה, אני בעצמי איש עני ואין לי 
מאומה לכבדך, על אף רצוני העז להכניס אותך 
כאורח לסוכתי, כדאי שתפנה אל ביתו של הגביר 
נפשך  את  תשיב  בודאי  שם  ביתי,  מול  השוכן 
כאילו  האורח  וכיאה".  כראוי  טוב  יום  בסעודת 
לאכול  באתי  "לא,  לו  והשיב  מדבריו  התעלם 
לתדהמת  מאומה".  מאתך  לקחת  ולא  מלחמך 
בעל הבית העני, המשיך ה"אורח" מיניה וביה, 
"אנוכי אברהם אבינו, באתי לסוכתך שתראה את 
פניי בשכר מצוות סוכה שקיימת במסירות נפש 
האושפיזין  שאני  זכית  זה  ובזכות  ובייסורים, 
נעלם  ותיכף  לסוכתך",  יגיע  הראשון  יום  של 

ה"אורח" ואיננו.
עוזר  חיים  רבי  הצדיק  הגאון  על  מסופר 
גרודז'ינסקי זיע"א, כי פעם אחת הגיע אליו אורח 
לחג הסוכות. הגאון זצ"ל כבר היה בערוב ימיו 
חולה וחלוש ולא היה באפשרותו לאכול בסוכה 
והוא נשאר לאכול בביתו כדין "מצטער" שפסקו 
לבני  והורה  הסוכה,  מן  פטור  הוא  כי  חז"ל  בו 
ביתו להגיש אוכל לאורח בסוכה, וכך אכן עשו. 
זצ"ל  הגאון  כי  האורח  ראה  דקות  מספר  לאחר 
לפליאת  החג.  לסעודת  עמו  לישב  לסוכה  הגיע 
הרב  אם  נפשך,  ממה  שהרי  הדבר,  על  האורח 
פטור מדוע בא זה עתה, ואם אינו פטור מדוע לא 
הגיע לסעוד את סעודת החג מלכתחילה בסוכה. 
השיב לו הגאון, אמנם פטור אני ממצוות סוכה 
לסוכה,  מחוץ  סעדתי  ולכן  ומצטער  חולה  כדין 
הכנסת  ממצוות  אותי  פוטר  אינו  הדבר  אבל 
אורחים כראוי, וכמו שמצאנו אצל אברהם אבינו 

ע"ה שהיה חולה ביום השלישי למילתו ובכל זאת הטריח את עצמו לקיים מצוות הכנסת 
כשהוא  הסעודה  משך  כל  האורח  עם  לשבת  זצ"ל  הגאון  נשאר  וכך  בשלמות.  אורחים 

מכבדו בכל כוחו ומנעים עליו את השהיה בסוכה, למרות חולשתו הרבה.

סודות האושפיזין
מצות  על  בהקפדתם  הדורות  גדולי  של  פתחיהם  על  התגלגלו  רבים  מופתים  סיפורי 
סוכה כהלכתה. וכך סיפר הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זיע"א על אביו הרה"ק רבי נפתלי 
מרופשיץ זיע"א, פעם בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות, נפתחו ארובות השמים והחל 
ברירה  בלית  נכנסו  רבים  יהודים  הפוגה.  ללא  רצופות  שעות  שנמשך  שוטף  גשם  לרדת 
הלוך  בבית  מרופשיץ הסתובב  הרה"ק  "אבי,  החג.  סעודת  את  לערוך  לביתם  רב  ובצער 
ושוב בצער גדול כשידו אוחזת בידי", סיפר בנו, "ומפעם לפעם הסתכל בעד החלון לראות 
האם הפסיקו הגשמים, שמצדם מיאנו להיענות ולא חדלו כל העת". לאחר שעות מספר 
נענה הרה"ק מרופשיץ ואמר 'הכינו הכול, הבה נלך לסוכה לאכול סעודת יום טוב'. בני 
הבית כמובן השתוממו מדבריו של הרבי אך צעדו אחריו בלי קושיות. הרבי נכנס לסוכה 
עם מלוויו והחלו בסעודת יום טוב. וראה זה פלא, בתוך הסוכה היה יבש לגמרי, כשבחוץ 
עדיין יורד גשם זלעפות. אפילו טיפה לא טפטפה אל תוך הסוכה. וכך נמשכה הסעודה 

בשמחה ובטוב לבב.
בסיום הסעודה יצא הרבי מהסוכה יחד עם בנו. באותו רגע שהציג את כף רגליו מחוץ 
לסוכה, תיכף נשטפה הסוכה בגשם שוטף ואף במים שהתעכבו למעלה מעל הסוכה מפני 

כבודו של הצדיק כל זמן שהותו בתוך הסוכה, ויהי לפלא.
בגרסה אחרת מסופר שהרבי זיע"א שבכניסתו לסוכה נטל בעצמו את הכיסא המיוחד 
שהיה מוכן בסוכה לכבוד האושפיזין והעמידו במקומו ואמר "עכשיו אני רוצה לראות אם 

ירד גשם", ומיד הפסיק הגשם באחת.
חשיבות יתירה היתה לענין האושפיזין אצל גדולי ישראל וגדולי החסידות בכל הדורות. 
סיפר הרה"ח ר' חנניה יו"ט ליפא שווארץ זצ"ל, מחשובי חסידי סאטמר, שבימי בחרותו 
זיע"א  מסאטמר  יואל  רבי  הרה"ק  אותו  כיבד 
של  האושפיזין  ביום  המעלות"  "שיר  את  לזמר 
יום  הוא  היום  כי  ואמר  מהימנא,  רעיא  משה 
האושפיזין שלו. הוא התפלא מאוד על כך, שהרי 
לא קראו לו משה. הרבי השיב לו "הלא יש לך 
אח בשם משה". ר' חנניה כמובן לא הבין למה 
הרבי חותר כי לו עצמו אין קורים משה, אך הוא 

כמובן לא השיב כלום.
לאחר חג הסוכות היה צריך ר' חנניה להתייצב 
בצבא, ובאותה תקופה היה קשה מאוד להתחמק 
מצו הגיוס. בחורים רבים היו משתמשים בדרכון 
אך  להם  הדומה  מהמשפחה  קרוב  או  אח  של 
מבוגר מהם כדי שיראו את גילם המבוגר ויפטרו 
אותם מהצבא. במקרה זה חשש ר' חנניה מאוד 
מבוגר  היה  משה  ר'  שאחיו  כיון  זאת  לעשות 
ביניהם  ניכר  הבדל  והיה  שנה  בעשרים  ממנו 
בתמונת הפנים. אך בכל זאת למצוקת ודחיפות 
הענין החליט להכנס לרבי זיע"א ולשאול אותו 
על כך. הרבי השיב לו כי יעשה זאת ללא חשש 

וה' יעזור... 
כשהגיע למקום ההתייצבות פגם שם את אחד 
וכשגילה  זצ"ל,  מפאיע  הרב  הרבנים,  מחשובי 
כעת  דוקא  כי  הרב  אותו  הזהיר  תכניתו  את  לו 
שעברו  הבחורים  וכל  ואכזר  קשה  קצין  יושב 
יום לא הצליחו לחמוק מידיו וקיבלו צו  באותו 
במקרה  ובפרט  לצבא,  להתגייס  אותם  המחייב 
ממנו  המבוגר  אחיו  בדרכון של  כשמדובר  שלו 
אם  נפשות  בסכנת  שמדובר  הרי  שנה,  בעשרים 
הקצין יעלה על כך. אמר לו ר' חנניה יו"ט ליפא 
רבינו  זקן,  אותו  של  ובברכתו  בכוחו  בא  "אני 
מהם".  שאנצל  אני  ובטוח  יואל,  רבי  הרה"ק 
הודיעו  הקצין,  לחדר  להיכנס  תורו  כשהגיע 
לפתע כי השעה מאוחרת והורו לו לבוא למחרת 
הקצין  כי  ראה  למחרת  למקום  כשהגיע  שוב. 
אותו  שהכיר  אחר  קצין  הינו  במקום  שיושב 
הוא  ורחום.  טוב  לב  בעל  והיה  קאלוב  מהעיר 
לאלתר  אותו  ופטר  עמו  להיפגע  מאוד  שמח 
לשלום. או אז הבינו כולם את כוונתו של הרבי 
זיע"א שאמר לו בחג הסוכות שיש לו אושפיזין 

בגלל אחיו משה...
עובדה נוספת ומעניינת בעניין זה הייתה אצל 
מסויים להשתתף  רב  זיע"א, בעת שהגיע  רבינו 
בשולחן הטהור ביום האושפיזין של אהרן כהנא 
קדישא. הרבי פנה אל אותו רב ואמר לו כי היום 
ביותר  התפלא  רב  אותו  שלו.  האושפיזין  יום 
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לאחר ששמו היה שלום ולא אהרן, על כך השיב לו הרבי זיע"א כי אהרן הכהן 
היה אוהב שלום ורודף שלום, ואם כן השם שלו שלום קשור ליום האושפיזין 
כשם  היה  לא  ששמם  אנשים  כיבד  רבות  פעמים  וכך  כך.  על  ביותר  וכיבדו 

האושפיזין אך היה להם איזה קשר מסויים לאותו יום.

קדושת הסוכה
עבודת  על  מסופר  זיע"א  אלכסנדר  לבית  הקדושים  האדמו"רים  על  גם 
הקדוש  ברבי  החל  מהכיל,  היריעה  תקצר  הסוכות.  בחג  המופלאה  קודשם 
"טיש"  עורך  והיה  החג  ימי  את  במיוחד  מחבב  שהיה  זיע"א  הזקן  האדמו"ר 
מיוחד בחצר הקודש בעיירה אלכסנדר שבפולין כשהמונים מצטופפים סביב 
שולחנו הטהור. שמחה גדולה היתה ניכרת על פני כולם, וכך המשיכו אחריו 
גם אדמו"רי השושלת לדורותיהם עד ימינו אנו בנשיאות האדמו"ר מאלכסנדר.
מסופר כי סוכתו של רבינו מרן ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר היתה גבוהה 
במיוחד, ובחורים ואברכים צעירים היו בונים ומסככים אותה במאמץ מיוחד. 
וסיפר הרבי בעל ה"אמונת משה" זיע"א ששמע מאת הרה"ח ר' אברהם הכהן 
הגיע  בחור  בהיותו  כי  אלכסנדר,  חסידי  מחשובי  אביב,  מתל  ז"ל  פטשניק 
באחת השנים לסייע בהרמת הסכך בסוכתו של הרבי ה"ישמח ישראל". אחד 
האברכים נתן לו בטעות דחיפה קלה והוא צנח על הקרקע מגובה רב. כשסיפרו 
על כך לרבי זיע"א הוא בירך ופעל ישועה גדולה בדרך על טבעית ואכן תוך זמן 

קצר חזר ר' אברהם להיות כאחד האדם.
מרן הרבי ה"אמונת משה" מאלכסנדר זיע"א היה מחזיק קופת צדקה בה היה 
ימי השנה מטבעות צדקה. בחג הסוכות היה תולה את הקופה  מכניס במשך 

בסוכה ואמר עליה כי היא "נוי סוכה" הטובה ביותר.
ימי  כל  במשך  זיע"א,  מלעלוב  משה"  ה"ברכת  האדמו"ר  מרן  כי  מספרים 
השנה מעולם לא התבטא כי "הולך לישון", אלא אך ורק "לנוח", רק בימי חג 
הסוכות היה מדגיש הוא הוא "הולך לישון בסוכה", בכך רצה הרבי להדגיש את 
חביבות מצות הסוכה עד כי גם השינה בסוכה למצווה תחשב, וכידוע שדנו בזה 
הפוסקים אם עצם השינה בסוכה היא גם כן כלולה במצות סוכה או רק השהות 
מחוץ לסוכה היא האסורה, בין כך ובין כך ברצונו של הרבי היה להראות בכך 
את חשיבות שהותו בסוכה בכל עת מצוא עד כי גם השינה בסוכה חביבה עליו.
חסידיו מספרים עוד כי באחת השנים בחג הסוכות כשהיה רתוק למיטתו, 
החל לרדת גשם עז, ותלמידיו נאלצו להוציא את מיטתו אל תוך הבית. הרבי 
בראותו זאת נתמלא צער ועגמת נפש על כך. אחד ממקורביו הביע את פליאתו 

על מה צערו, הרי מצטער פטור מן הסוכה. השיב לו הרבי בזה הלשון, תוך כדי 
שהוא מחווה על עצמו, "האט מען דאך גאר נישט, נאר איין זאך, זיין אין די 
סוכה, אז דאס אויכט נישט, איז דא עגמת נפש", ובתרגום חפשי, כאן הרי אין 
לי מאומה, רק דבר אחד, והוא הישיבה בסוכה, וכאשר גם דבר זה נלקח ממני 
– אזי יש לי עגמת נפש מכך. כי אכן הרבי היה ידוע בפרישתו הרבה מהבלי 
העולם הזה, כל חיותו בעולם הזה היתה מלימוד התורה וקיום המצוות מתוך 

שמחה והתלהבות גדולה כידוע.
בחג  מיוחדת  שמחה  עליו  שראה  לנכדו  הרבי  הסביר  אחרת  בהזדמנות 
הגדול  החשש  זאת  בכל  שמחה,  מצוות  שיש  אפילו  הפסח  בחג  כי  הסוכות, 
מאיסור חמץ ואבק חמץ מפריע קצת לשמחה וגורם לטרדה, )ובפרט אצל הרבי 
זי"ע שכידוע היה מחמיר בחשש חמץ באופן מבהיל. י.ק.(, אך בחג הסוכות 
אפשר לקיים את המצוות בשלימות ושמחה ורוגע, ואכן כל ימי החג ראו על 

הרבי שמחה עצומה מהחג ומצוותיו.
גם בנו הרבי הקדוש רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זי"ע, שיום ההילולא שלו 
הסוכה.  למצוות  והמופלאה  הרבה  בחביבותו  ידוע  היה  הכיפורים,  ביום  חל 
הוא היה טורח בעצמו בבניית הסוכה והשתדל לעשות בעצמו כל מה שהיה 
הסוכה  בניית  את  ומנהל  הסולם  כל  עומד  היה  ימיו  בערוב  גם  באפשרותו, 
ביד רמה, בבניית הדפנות ובהנחת הסכך על גבי הסוכה בפשטות ובענוות חן 

הידועה שלא נס ליחה ממנו לעולם כידוע וכמפורסם. 
גם הקפיד הרבי מאוד על קדושת הסוכה ולא הרשה נכרים לעסוק בניקיון 
הסוכה. באחת השנים החליטו בני הבית להגדיל את שטח הסוכה שבמרפסת 
הסוכה.  של  התוספת  את  לפרק  הורה  בהמשך  אך  כך  על  שמח  הרבי  הבית, 
לעבור  צריכים  היו  מסויים  לחדר  להגיע  בכדי  כי  התברר  הבית  בני  לפליאת 
הסוכה  את  להפוך  הראוי  מן  אין  כי  הסביר  הרבי  הסוכה,  של  חלק  באותו 

למעבר...
סוכה  הבית,  בחצר  קבועה  סוכה  לו  היתה  בארה"ב  התגורר  שהרבי  בעת 
סוכה  לבנות  בידו  שיסייעו  הרבי  ביקש  השנים  באחת  ידיים.  ורחבת  גדולה 
נוספת בבית עצמו. היה זה לפליאת מקורביו ובני ביתו שלא הבינו את הצורך 
בסוכה זו, אך מהר מאוד התבררה הסיבה. באמצע חול המועד החל לרדת גשם 
שוטף מלווה ברוחות עזות. סוכות רבות התפרקו ונפלו תחתם מעצמת הרוחות 
שהיה דבר נדיר בתקופה זו של השנה בארה"ב. גם סוכתו של הרבי הגדולה 
כוונתו הקדושה של  נפלה והתפרקה. או אז הבינו למפרע את  שבחצר הבית 
נשארה  כמובן  בבנותו את הסוכה החדשה שנבנתה בחצר הבית שהיא  הרבי 
שלימה לשמחת הרבי ובני ביתו, וכך המשיך הרבי בעבודת הקודש ללא צער 

ועגמת נפש.
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באחת השנים בימי חול המועד הוזמן הרבי לסנדקאות בברית מילה שערך 
אחד מחסידיו בעיר הקודש צפת. הרבי הביע את רצונו לנסוע בטיסה מיוחדת 
עד לראש פינה ומשם ברכב לצפת. מקורבי הרבי התפלאו ביותר, לאחר שהרבי 
כידוע היה נוסע רבות לצפת ומעולם לא ביקש לעשות זאת בטיסה דוקא. הרבי 
מצידו הסביר כי הוא חושש לנסוע ברכב שמא תיפול עליו תנומה ואפילו הקלה 
ביותר בדרך הארוכה, והיה זה מחוץ לסוכה. הרבי לא רצה אפילו להתנמנם 

לשעה קלה מחוץ לסוכה ועל כן ביקש לעשות את הדרך בטיסה מהירה.
בדומה לכך היה זה בעת שמחת בית השואבה בבית מדרשו בבני ברק. כידוע 
היו מגיעים אלפים מתושבי העיר לחזות ברבי הקדוש בעת ריקודו המפורסם 
באחת  מקום.  של  לכבודו  עוז  בכל  ומפזז  מכרכר  והוא  בידו  אש  כשלפידי 
השנים, באמצע ריקודו עצר הרבי וסימן כי הוא אינו חש בטוב. מיד הוגשה לו 
כוס מים צוננים להחיות את נפשו, אך הרבי הבהיר כי הוא אינו מתכוון לשתות 
מחוץ לסוכה ולו שתיית ארעי, ואפילו לגימה כלשהיא. אחד ממקורבי הרבי 
שהינו פוסק הלכה ניגש במהירות לרבי לנוכח המצב והסביר לרבי כי מדובר 
בשתיית ארעי ובמצטער וכי הרבי בגדר חולה לעת הזו. הרבי הגיש את הכוס 
לפיו ומיד הוריד בחזרה. גופו הק' לא יכול היה לעכל זאת. הוא לא רק לא רצה, 

הוא פשוט לא היה מסוגל!
בעיר  היה  דומה  סיפור 
אנטוורפן. בתקופה מסויימת 
לעמוד  תפקיד  לרבי  הציעו 
מסויימת,  ישיבה  בראשות 
הרבי  התארח  שנה  ובאותה 
בעיר  ממקורביו  אחד  אצל 
בחג הסוכות. באחת הלילות 
זלעפות  גשם  לרדת  החל 
מלווה בברקים ורעמים ולא 
לישון  כלל  אפשרות  היתה 
בעל  מקורב  אותו  בסוכה. 
הבית סיפר כי הרבי התהלך 
ושוב  הלוך  הלילה  כל 
תנומה  מניח  כשאינו  בבית 
בעוד  היה  וכך  לעפעפיו, 

הזדמנות.
ארבעת  מצוות  ובעניין 
המינים סיפר חתנו של הרבי 
של  שהותו  בעת  כי  זיע"א, 
רוכש  היה  בארה"ב  הרבי 
אתרוג  שנה  מידי  לעצמו 
מהודר ביותר בכסף רב, אך 
גם  רוכש  היה  זאת  מלבד 
לברכה,  כשר  פשוט  אתרוג 
מחתנו  מבקש  היה  ואף 
אתרוג  לבחור  לו  שיעזור 
להראות  רצה  כך  כשר, 
לבחור  יודע  אינו  כאילו 
מברך  היה  בביתו  בעצמו. 
אך  המהודר,  האתרוג  על 
נוטל  היה  המדרש  לבית 
את האתרוג הפשוט מחשש 
של  אמרתם  וכידוע  גאווה, 
שאתרוג  שאמרו  צדיקים 
תבואני  "אל  תיבות  ראשי 

רגל גאוה".

מטבעות 
ההצלה

על הרבי הקדוש רבי דוד 
צבי שלמה בידרמן מלעלוב 
לאחר  כי  מסופר  זיע"א 

נישואיו התגורר סמוך לבית חמיו בעיר הקודש צפת, ואף בנה את סוכתו סמוך 
לביתו בעיר. אך ימים לפני התקדש החג, שלח לו אביו הרה"ק רבי אלעזר מנדל 
עיר הקודש לשהות עמו  לירושלים  עליו לשוב  הוא מצווה  ובו  זיע"א מכתב 
בימי החג. חמיו ששמע על כך התנגד בתחילה, אך משהבין כי מדובר בכיבוד 
אב הסכים לכך. בימי החג התברר כי ראייתו של הרבי הרא"מ זיע"א הייתה 
גדול בעיר צפת, הקיר היה בדיוק בצמוד  קיר  רחוקה. באחד מימי החג קרס 
לסוכתו של רבי דוד צבי שלמה, הסוכה ספגה את עיקר המכה מהנפילה ולא 

נשאר ממנה זכר, וכך ניצלו רבי דוד צבי שלמה ובני משפחתו.
על הרבי הקדוש כ"ק מרן רבי אהרן מבעלזא מסופר כי באחת השנים שרר קור 
גדול מאוד בימי חג הסוכות בעיירה בעלזא שבגליציה. בני הבית והמקורבים 
אשר חששו לבריאותו של הרבי ניסו לשכנעו שיכנס לביתו, אולם הרבי המשיך 
לשבת למרות הקור העז. לאחר מכן סיפר הרבי כי בחסידות טשערנוביל קיים 
המנהג כאשר עולים לבית החיים, הולכים ללא נעליים. פעם אחת כאשר עלה 
אז  גם  היארצייט,  ביום  אביו  קבר  על  זיע"א  מטשערנוביל  אהרן  רבי  הרה"ק 
שרר קור גדול והגבאים ביקשו מהרבי שלא יאריך בתפילתו. הרבי הסביר להם 
כי סביב לציוני הצדיקים מביאים המלאכים מאווירה של ארץ ישראל, ובארץ 
ישראל בתקופה זו לא שורר 
בסוכה",  כאן  "גם  קור... 
את  מבעלזא  הרבי  סיים 
של  אוירה  "שורה  דבריו, 
ארץ ישראל, וכפי שאומרים 
 – רצון'  ה'יהי  בנוסח 
רבים  ימים  לשבת  ותזכנו 
קודש,  אדמת  האדמה  על 
חג  בתקופת  ישראל  ובארץ 

הסוכות אינו קר כל כך"...
ר'  האחים  סיפרו  עוד 
בלוי,  יצחק  ור'  בלוי  משה 
משפחתם  מקרובי  ששמעו 
כשהיה  כי  קאהן,  האחים 
בעיר  זיע"א  מבעלזא  הרבי 
היה  הסוכות,  בחג  פעסט 
שנה  באותה  ביותר  קשה 
כשרות  ערבות  למצוא 
החסיד  המינים.  לארבעת 
הצליח  ז"ל  קאהן  יעקב  ר' 
להשיג  רבים  במאמצים 
ערבות והביאם בשמחה אל 
נתמלא  זיע"א  מרן  הרבי. 
אותו  ושאל  כך  על  שמחה 
לכם"?  יש  ילדים  "כמה 
נתברך  כי  יעקב  ר'  השיב 
מרן  ביקש  ילדים.  בששה 
שיוציא לו שמונה מטבעות, 
לכשהוציא, מרן זיע"א הניח 
את ידיו הקדושות ובירך את 

המטבעות והחזירם לו.
חילק  המלחמה  בעת 
מבני  אחד  לכל  יעקב  ר' 
לששת  מטבע,  המשפחה 
ילדיו ולו ולרעייתו, כל אחד 
בכיסו,  המטבע  את  הניח 
ניצלו  כולם  שמים  ובחסדי 
מאימת המלחמה ושרדו את 
ובכך  האיומה,  השואה  אמי 
המטבעות,  מסכת  תמה  לא 
לאחר  פלא,  זה  ראה  כי 
לביתם  כששבו  המלחמה 
המטבעות  מהם  נעלמו 

בדרכים שונות ומשונות...
■
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אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

עמרם אדר
חיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שלומי דקסאלישע ברינבאום

בני פרידמן
צמד ילד עקיבא

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

חברון המקראיתחברון
מתעוררת לחיים

חוויה של 
נופים, 

היסטוריה 
ואנשים

רחובות תל חברון המקראית מתעורר לחיים עם שחקני 
רחוב, בואו לפגוש את אבות האומה, דוד המלך מתהלכים 
בסמטאות העיר המקראית. הפעלות לילדים ומשחק חפשו 

את המטמון. 
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מרכז מבקרים
 ומייצג רב חושי

חוויה של טיולבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
טיולים מודרכים ללא תשלום

להקת אוומן

5:
50

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם ע ג  ח ת  ח מ ש  1 3 : 0 0 •  9 . 1 0 י  ר ש ת ט  ״ י י  נ ש

ותזמורותודוד אכילביץ בליווי מנחה: יהודה רוזנפלד

גד אלבזאודי דוידי

אולם יצחק פתוח
שני שלישי י"ט כ׳ תשרי 9-10/10/17 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
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