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כמו בחו"ל

אני נפגש עם בני נוער ואנשים שנפגעו נפשית או 
אפילו ירדו מהדרך בגלל חוסר איזון רוחני. לאחר 
השלישית.  הגיעה  רוחני,  איזון  על  כתבות  שתי 
הדברים  תקציר  את  שורות  במספר  אביא  תחילה 

של שני הפרקים הקודמים.

איזון רוחני נחלק לשניים: החלק הראשון הוא לדעת שהשם 
ברא את העולם במצב של עלייה ונפילה. זה חלק בלתי נפרד 
מחיינו ועד סוף חיינו. עלינו לא להיבהל מכך ולהמשיך שוב 

ושוב מהתחלה.

החלק השני הוא, שבכל תהליך התחזקות רוחנית, בכל רמה 
יהיה, היא מחייבת עלייה הדרגתית בצורה  רוחנית שהאדם 
איך  בסיסים  כללים  הקודם  בפרק  הבאתי  ובריאה.  מאוזנת 

להתעלות בצורה מאוזנת ובריאה.

התמקדות  הוא  זה,  בפרק  נכתוב  שעליו  השלישי  החלק 
"לא  הקטע:  את  ואצטט  השני,  מהפרק  ספציפית  בפסקה 
את  לגוף  לתת  לדעת  אומר  זה  שרף,  ולא  מלאך  לא  נהיית 
שלו - אכילה נכונה ובריאה, שינה מספקת, התעמלות, שחיה 
ושאר דברים שעושים לך טוב, וכמובן ברוח התורה והיראה.

 
לפני תקופה נתקלתי באחד הסיפורים שגרמו לי להישאר ער 
לילה שלם כמעט. ישב לפני בחור בגיל 17, הוא אוהב ללמוד 

ולהתפלל אך מרגיש שקשה לו במסגרת ישיבה הרגילה.
"אולי אני לא מתאים לישיבה", שאל במעט חשש ומעט 
לכל  להגיע  מקפיד  אני  ללמוד,  אוהב  מאוד  "אני  בצער, 
השיעורים בישיבה, קם בזמן לתפילה, אך קשה לי כל הזמן 
האחראי  עם  להתייעץ  שהלך  סיפר  הוא  ללמוד".  לשבת 
בישיבה, שאמר לו "שמע בחור יקר, כאן זה ישיבה רגילה. 
יש  אחרת?  ישיבה  רוצה  אתה  המסגרת?  לך  מתאימה  לא 

מסגרות מיוחדות לכך שאולי יתאימו לך". 
להישאר  רוצה  כן  שהוא  בלהט  טען  לעומתו,  הבחור, 
בישיבה, שהוא כן אוהב לשמוע שיעורים, אבל רק קשה לו 
ללמוד כל הזמן ברציפות. "שאלתי את האחראי שוב ושוב, 
של  הכללים  אלה  שלו:  על  חזר  והוא  לעשות?  עליי  מה 

הישיבה, לא מתאים – לך חפש לך מקום אחר".
אולי  "אז  ושאל  עצובות,  בעיניים  בי  הסתכל  הבחור 
שאצא  כדאי  אולי  רגילה,  לישיבה  מתאים  לא  באמת  אני 

לעבוד?", אמר ועיניו זלגו דמעות.
לאחר שיחה ארוכה עם הבחור הגעתי למסקנה שהבחור 
לא צריך ללכת לשום ישיבה אחרת. הצעתי לו והרגעתי אותו 
שבתיאום עם הישיבה, הוא ילך פעם בשבוע לשחייה, פעם 

בשבוע להתעמלות, ופעם בשבוע ילמד סופרות סתם.
לטפל  לי  "תן  בלהט,  טען  הוא  מהישיבה",  אותי  "יעיפו 

בזה", עניתי לעומתו.
שוחחתי עם המשגיח שלו ולאחר דין ודברים הוא נתן את 

אישורו לעניין, ורק לתקופת ניסיון של חודשיים.
לפרוח.  התחיל  הבחור  שבועיים,  שתוך  להגיד  יכול  אני 
יודע מה עשית לבחור  קיבלתי טלפון מהמשגיח שלו. "לא 
זה  לפני  אם  ברצינות,  לומד  יותר  הרבה  הזה  הבחור  הזה, 
הוא היה בחור רגיל מהשורה, היום ממש רואים עליו שינוי 
שלמים  סדרים  יושב  ביותר,  רציני  בחור  ממש  הוא  תהומי. 

ולומד ברצף", אמר.
שהגוף  מה  את  קיבל  פשוט  שהבחור  למשגיח  הסברתי 
והנפש שלו צריכה לקבל. כאשר הנפש והגוף מאוזנים - הכל 

פורח ומשתפר יותר.
כל מי שקצת למד את גוף האדם ונפש האדם, יודע שבגיל 
מבחינה  הן  רבים,  שינויים  עובר  הנער  הגדילה,  הנעורים, 
פיזית, הורמונאליות, נפשית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. 

זהו גיל שהנער חווה שינויים רבים.
הישיבות,  עולם  של  שהמסגרת  עוררין,  כל  ללא  ברור 
מצילה את בני הנוער בדורנו, כאשר העולם שמחוץ לחומות 
בתוך  עלינו,  חובה  זאת,  עם  יחד  אך  ולהרוס.  לנפץ  יכול 
המסגרת, לערוך גיוונים מסוימים. זה לא מציאותי שכל בחור 
תוך  ברצף  וילמד  בבוקר  יקום בשש   20 אפילו  או   13 בגיל 
הם  אנשים  יכול  כל אחד  לא  בלילה.  עד עשר  ישיבתי  לחץ 

לא רובוטים.
זהו חוסר איזון משווע בין הנפש והנשמה, ולכן, מה יקרה 
אם בחורים יעשו שלוש פעמים בשבוע פעילות גופנית, איזה 
שהם  בתחום  בשבוע  פעם  קורס  יעשו  הם  אם  יקרה  אסון 
דברים  לנער  לתת  חייבים  מוזיקה.  או  ציור  כגון  אוהבים, 
שהנער  ובפרט  ההתבגרות  בתהליך  לו  לעזור  כדי  בסיסים 

נמצא תחת לימודים אינטנסיביים רבים. חייבים איזון.
הבסיס,  של  בסיס  לו  לתת  הכוונה  מאוזן,  כותב  וכשאני 
שיעשה התעמלות, שחייה, קורסים שהוא אוהב, הכל כמובן 
על דרך התורה והיראה ובתוך הישיבה. למה בחור שיעשה 
אותו  לשלוח  כבר  למה  בעייתי?  בחור  כבר  ייקרא  זה  את 

לישיבה טיפולית?
יש לבחורים  ברוב הישיבות החסידיות בחוץ לארץ  למה 
לקעמפים  בנוסף  וכו',  כל שבוע, שחיה, התעמלות  פעילות 
למה  טיולים.  להם  יש  וכן  בהרים,  בשנה  פעם  להם  שיש 

אצלנו זה מחוץ לתחום?
בציבור,  שיש  מהגדולים  חינוך  אנשי  עשרות  עם  דיברתי 
זה חובת  איתי  וגם הם הסכימו  ישיבות  כולל עשרות ראשי 
השעה לתת לבחורים את הדברים האלו. שזה ממש הצלת של 

עשרות אלפי בני נוער.
פעמיים  על  מדובר  כלליים,  לימודים  על  פה  מדובר  לא 
ללמוד  ילך  שבחור  בשבוע  ופעם  גופנית  פעילות  בשבוע 
משהו שהוא אוהב כמו מוזיקה, ופעם בשלשה שבועות או 

חודש טיול לצפון. 
אין לשנות שום סדרי ישיבה, לא אני קבעתי אותם, אבל 
אחרות  פעילויות  מיני  וכל  שחיה  שהתעמלות,  לי  ברור  זה 
לבני הנוער - הם חובת השעה. אלו הלומדים תורה יהיו יותר 
מחוזקים ומאוזנים  נפשית ורוחנית וכן תופעת הנשירה תרד 

בהרבה מהמצב הקיים.
לשבת  מסוגלים  לא   שבאמת  בחורים  על  מדבר  לא  אני 
וללמוד יום שלם - שהם צריכים הרבה יותר פעילות ודברים 
שהם  והטובים  הרגילים  לבחורים  כוונתי   - שהזכרתי  ממה 

חייבים את זה.
בהתעלות  שנמצא  איש  ובכל  אברך  גם  בחורים.  רק  ולא 
רוחנית, עליו לא לשכוח לתת לגוף את מה שהוא צריך. אם 
יבגוד בך בסוף.  הגוף   - צריך  לגוף את מה שהוא  תיתן  לא 
את  שמשכו  ואברכים  בחורים  של  מקרים  בעשרות  נתקלתי 
רוחני  איזון  נקרא  זה  נקרע.  והחבל בסוף  יותר מידי,  החבל 

לדעת לתת לגוף את מה שהוא צריך כפי שכתבתי.
לא נהיית לא מלאך ולא שרף וזה אומר לדעת לתת לגוף 
ובריאה, שינה מספקת, התעמלות,  נכונה  - אכילה  את שלו 
וכמובן ברוח התורה  שחיה ושאר דברים שעושים לך טוב, 

והיראה.
בפניי  התלונן  הוא  משגיח,  עם  שיחה  לי  הייתה  פעם 
יום משהו  כל  שהבחורים בהפסקת הצהרים שוברים כמעט 
לפרק  להשתחרר,  להם  "תן  לו  אמרתי  בפנימייה.  אחר 
יהיו  שהם  לי  תאמין  גופנית,  בפעילות  שלהם  ההורמונים 

רגועים ולא ישברו שום דבר".
הבריאות  בהתמדת  הגדול  העיקר  היא  "ההתעמלות 
ובדחיית רוב החולאים. ההתנועעות וההתעמלות ידחה נזק, 
רוב ההנהגות הרעות אשר יתנהגו בהם רוב האנשים", כותב 
הנשר הגדול הרמב"ם. אנחנו גם ראינו את גדולי עולם, כמו 
החזון איש, האמרי חיים מויז'ניץ זכר צדיקים לברכה, שעסקו 

בפעילות גופנית למען בריאותם.
צריך  שבחור  הבסיס  של  הבסיס  הם  שהזכרתי  הדברים 
כדי להיות מאוזן נפשית ורוחנית. בטוח שיש בחורים שהם 

צריכים הרבה יותר מזה, אבל זה בסיס.
תמיד נזכור שלכל דבר שנעשה בחיים, צריך להיות גבול 
ואיזון, ואם לא נדע לאזן - שברנו את הגדר ולעולם לא נדע 

מי יכנס לשטחנו כשהגדר פרוצה".
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

• "התעמלות, שחיה, שיעורי נגינה וטיולים  איזון גוף-נפש, כתבה שלישית בסדרה 
– הם חובת השעה. זה יחזק ויאזן את המתמידים בתורה ויוריד את מספר הנושרים 

דרסטית" • וגם: מפגש סוחט דמעות עם בחור ישיבה

הבחור הסתכל בי בעיניים עצובות, ושאל "אז אולי אני באמת לא מתאים לישיבה רגילה, 
אולי כדאי שאצא לעבוד?", אמר ועיניו זלגו דמעות.
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אכיפה בררנית

וכמה  המלצותיה,  את  הגישה  ישראל  משטרת 
כבר  ידענו.  כבר  הכל  שאת  לגלות  מפתיע  לא 
הודלף מזמן מה תהיינה ההמלצות ומה תהיינה 
הראיות, חוץ מדבר אחד – יאיר לפיד מעיד נגד 
נתניהו. בום. אם לא ידענו לאיזה דבר עוד אפשר לצפות 
איש  הנה   – על הציפיות  לנו בשורה העולה  הנה  מלפיד, 
ישר המאשים את נתניהו. איש נקי הכפים וזך הלבב, יריב 
פוליטי של נתניהו, מעיד על השחיתות שלו. ובכן, עולם 
הפוך ראינו. אם ביושר עסקינן, דומה כי קשריו של לפיד 

עם נוני מוזס משמעותיים קצת יותר משל ביבי.
העיקרון הבסיסי ביותר בשלטון החוק, הוא השוויון בפני 
החוק. אכיפת חוק חייבת להיות שווה, לא תיתכן אכיפה 
להתעלמות.  יזכו  ואחרים  יורשע  שאדם  כך  סלקטיבית 
קיים  כי  המשטרה  ידי  על  נתניהו  מואשם   2000 בפרשת 
עסקת שוחד עם נוני מוזס, מו"ל העיתון ידיעות אחרונות. 
נתניהו היה אמור לדאוג לרסן בחקיקה את תפוצת העיתון 
ישראל היום של שלדון אדלסון, ובתמונה נוני מוזס ידאג 
לסיקור חיובי יותר של ביבי. העסקה כידוע לא יצאה אל 
הפועל, ישראל היום לא הוגבל וידיעות לא פירגן לנתניהו 
ופירגן  חיבק  בהחלט  אחרונות  ידיעות  אבל  פעם.  אף 
לפוליטיקאים אחרים, ובהם גם יאיר לפיד, ולא בכדי. אבל 

הם לא נחקרו, שוויון בפני החוק אמרנו. 
הצעת  את  הגישה  לבני  ציפי  לשעבר  המשפטים  שרת 
המשפטי  היועץ  לעמדת  בניגוד  היום,  ישראל  נגד  החוק 
של הכנסת, תוך שהיא מסתמכת על חוות דעת משפטית 
שהעביר לה נוני מוזס, וכמובן, זכתה לסיקור מפנק בעיתון, 
43 חברי כנסת הצביעו בעד חוק ישראל היום, אך היא לא 

נחקרה. שוויון בפני החוק אמרנו. 
יאיר לפיד וחברי יש עתיד היו מתומכי החוק הנלהבים, 
זו אלא גם שרי יש עתיד הפנו בלא מכרז תקציבי  לא רק 
פרסום גדולים של המשרדים שבשליטתם לעיתון. משרד 
שי  תחת  החינוך  ומשרד  כהן  מאיר  השר  תחת  הרווחה 
עם  שקלים  אלפי  מאות  בשיווי  עסקאות  קיימו  פירון, 
ידיעות אחרונות. אם יחסי קח-תן עם מו"ל של עיתון הם 
יאיר  בין  בגדול  התקיימו  כאלה  יחסים  אזי  פלילי,  עניין 

לפיד ומפלגתו לידיעות אחרונות. 
על  אישום  כתב  להגיש  לנתניהו המליצה המשטרה  אז 
בעוד  קיבל,  לא  שכלל  ותמורה  ביצע  לא  שכלל  עבירה 

אלה שקיבלו בגדול ושילמו בגדול, הם אפילו לא נבדקים. 
ידיעות  עם  ההתקשרות  כל  אחרי  לפיד  יאיר  זה,  רק  לא 
אחרונות, הוא הוא שמשמש עד תביעה של המשטרה נגד 
עסקות שוחד של נתניהו. אתם זוכרים, שוויון בפני החוק. 

יופי של שוויון. אור לגויים. 
ובהגינות,  בהיגיון  אז  עסקינן,  נתניהו  באשמות  ואם 
הוא אדם אמיד מאד, בעל  נתניהו  ישר.  נפעיל ראש  הבה 
הון של 24 מיליון על פי הפרסומים, כסף שהרוויח ביושר 
בשוק הפרטי ויכול היה להרוויח הרבה יותר אילו כלל לא 
)כמו  מפוליטיקה  הרוויח  לא  הוא  הציבורית.  לזירה  נכנס 
הפסיד  רק  אלא  ארוכה(,  הרשימה  ועוד  שרון,  אולמרט, 
ויסקי  בקבוקי  ייטול  זה  כל  שאחרי  ההיגיון  מה  עבורה. 
הונו  מיליונר שיסכן את  סיגרים כשוחד. אתם מכירים  או 
למצלמת  מתחת  במכולת  שקל  שני  לגנוב  כדי  ומעמדו 

הקופה?  
המשטרה  שהמלצות  לזכור  חשוב  הטוב,  הסדר  למען 
אין להן שום מעמד חוקי. סדר הדברים הוא כזה, תפקידה 
של המשטרה הוא לחקור את מלא העובדות, ולהגיש את 
הראיות,  את  בוחנת  הפרקליטות  לפרקליטות.  הממצאים 
ועל פי זה מוחלט האם להגיש כתב אישום לבית המשפט, 
ואם כן על איזה סעיפים. המשטרה איננה מוסמכת להמליץ, 

היא לא אמונה על כך ואין זה תפקידה. 
של  קשה  ביקורת   2 בערוץ  התפרסמה  רביעי,  ביום 
בפרקליטות  גורמים  שהוגשו.  התיקים  על  הפרקליטות 
גיבוי  להן  שאין  בהאשמות  מדובר  כי  באומרם  צוטטו 
אם  מניפולטיבי.  באופן  נופחו  עצמם  והתיקים  בראיות, 
לא  הקיר.  כתבלבי  יגידו  מה  שלהבת,  נפלה  בפרקליטות 
יהיה כלום כי אין כלום, אומר נתניהו כל הזמן, ונראה כי 

יש לו על מה לסמוך. 
והדלפותיה  המשטרה  של  התקשורתי  הפסטיבל 
להניח  סביר  האחרונה,  השנה  במהלך  ונשנות  החוזרות 
זוכות  הפומפוזיות  ההאשמות  כל  אם  כפארסה.  יתגלו 
לבדוק  צריך  הפרקליטות,  אצל  הסף  על  ולדחיה  לפקפוק 
מה הניע את המשטרה לא רק לחקור באינטנסיביות דברים 
של מה בכך, אלא גם להיטפל לנתניהו לבדו תוך התעלמות 
המניעים  אחרים.  פוליטיקאים  ידי  על  שבוצעו  מעסקאות 
ראויים להיחקר, זו נראית מוטיבציה עצומה להרשעה, תוך 

אכיפה בררנית ומתן הנחות לפוליטיקאים בשמאל. 

בואו נזכור, מדובר בחקירה יקרה, שהושקעו בה מאות 
שעות עבודה של חוקרים. נשלחו חוקרים לחו"ל לתשאל 
אנשים, כדי להביא ראיות. הרבה מאד כסף וזמן הושקעו 
ואכיפה  דברים  זוטי  העלה  זה  כל  ואם  הזו,  בחקירה 
מאחורי  עומד  מה  ולבדוק  לחקור  חובה  סלקטיבית, 

המוטיבציה היתירה של המשטרה כלפי נתניהו. 
חשבון  על  באה  זו,  בחקירה  רבים  כספים  של  השקעה 
חקירות אחרות שהמשטרה צריכה לנהל. זה לא כסף שנפל 
מהשמים. האם האינטרס הציבורי של אזרחי ישראל הוא 
תשובות  לתת  תצטרך  המשטרה  בררנית?  אכיפה  לקיים 
כדאי  על אמון הציבור,  וכדי לשמור  זו,  על חקירה  רבות 

שזה יקרה שעה אחת קודם. 

השכלת יתר

במקום  נמצאת  ישראל  מדינת  כי  התפרסם  השבוע 
השלישי במדינות ה-oecd ברמת ההשכלה של תושביה, 
כאן  עד  אקדמי.  בתואר  מחזיקים  מהאוכלוסייה  כמחצית 
שההשכלה  זה  שמח  שפחות  מה  השמחות,  החדשות 
הגבוה לא באה לידי ביטוי בפריון העבודה. כלומר, אנשים 
לומדים אך לא מרוויחים מזה. תופעה זו רלוונטית בהרבה 
לימודי  ששוקל  מי  שכל  וחשוב  באקדמיה,  דעת  תחומי 

מקצוע שיהיה מודע לנתונים. 
תופעה זו מכונה "השכלת יתר", כאשר אנשים עם תואר 
לעריכת  רישיון  ובעלי  בחנויות  כמוכרים  עובדים  אקדמי 
דורש  לימוד אקדמי  כושר.  עובדים כמדריכים בחדרי  דין 
מאמץ והשקעת כסף וזמן, ואם בסוף זה לא מביא לתמורה 

אזי מתקיים כשל שוק. 
הסיבה שישנו כשל כזה, היא כי המדינה מסבסדת תארים 
רבים שאין להם שום ערך בשוק התעסוקה. בוגרי תארים 
הדין  עורכי  ולשכת  השוק,  את  היום  מציפים  במשפטים 
עושה מאמצים להקשות על המבחנים ולמנוע מסטודנטים 
נוספים להצטרף להיצף הקיים. ללמוד תואר מיותר היום 
זה עניין זול יחסית, והרבה סטודנטים מתפתים לכך. טעות 
נפוצה היא לחשוב שתואר אקדמי כשלעצמו מבטיח שכר 
גבוה או תעסוקה בכלל. זה נכון מאד לחלק מהתארים, אך 

דוד רוזנטל

המלצות המשטרה רק מחזקות את טענות נתניהו לרדיפה אישית, ותיק 2000 הוא 
הדוגמה הבוטה יותר • וגם: אל תמהרו לחגוג את אחוז המשכילים הגבוה, תואר 

לא בהכרח מבטיח פרנסה מכובדת

חשוב לזכור שהמלצות המשטרה אין להן שום מעמד חוקי. סדר הדברים הוא כזה, תפקידה של המשטרה 
הוא לחקור את מלא העובדות, ולהגיש את הממצאים לפרקליטות. הפרקליטות בוחנת את הראיות, ועל 
פי זה מוחלט האם להגיש כתב אישום לבית המשפט, ואם כן על איזה סעיפים. המשטרה איננה מוסמכת 

להמליץ, היא לא אמונה על כך ואין זה תפקידה

"
"
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יש תארים שאין להם כמעט שום ערך כלכלי. כמובן, לכל ידע 
ידע  ולא כל  יש ערך כידע כשלעצמו, אך לא לחכמים לחם, 

מבטיח הכנסה. 
הטכנולוגי  החינוך  תחום  את  מזניחה  המדינה  שני,  מצד 
מעט.  לא  להרוויח  ניתן  בו  שדווקא  תחום  אקדמי,  שאיננו 
תעסוקה  מקומות  מעט  לא  בארץ  יש  לשנות,  צריך  זה  את 
מספיק  אין  אך  הטכנולוגיה,  בתחומי  לעובדים  שמשוועים 
הציבור  כספי  כי  נמצא  וכך,  בשוק.  מתאימים  עובדים 
חסר  כשלעצמו(  מאד  חשוב  )כאמור,  ידע  למימון  משמשים 
ערך כלכלי, בשעה תחומי עיסוק חשובים ומבוקשים נותרים 

בלא תלמידים. 
מהבאים  ורבים  לאקדמיה,  להיכנס  שהחל  החרדי  במגזר 
ואת  האפשרויות  את  עדיין  מבינים  אינם  זה  עולם  בשערי 
ידע אקדמי שווה  זו. לא כל  ההשלכות, חשוב ליידע עובדה 

מבחינה כלכלית את המאמץ. קחו את זה בחשבון. 

כחלון, מה עם "נטו אחריות"?

הגיע הזמן להצטמצם. צריך להקטין את ההוצאות. בדרך 
בדרך  כלכלי,  משבר  ערב  רק  שנשמעים  משפטים  אלה  כלל 
להם  אין  כאשר  רק  הנכונות  למסקנות  מגיעים  אנשים  כלל 
ברירה. על רקע תקציב 2019 המתגבש, אין ברירה אלא לומר 
את מה שאמור להיות מובן מאליו. אנשים חכמים לא פותרים 
ישראל  ומדינה  מלכתחילה,  יצירתן  את  מונעים  הם  בעיות, 

היום נוקטת היום במדיניות כלכלית ילדותית, אם לא רואים 
צרות בעיניים אז אפשר להשתולל כאילו אבא ואמא לא בבית. 
כדי  למשבר  כנראה  מחכים  קדימה,  חשיבה  אין  אחריו,  אין 

לעשות את הדברים הנכונים. 
נותנים  שלא  בטח  בריא,  לאדם  אקמול  נותנים  לא 
כימותרפיה לאדם בריא, בדיוק על אותו משקל אין שום צורך 
בהגדלת התקציב הממשלתי כאשר הכלכלה נמצאת בפריחה. 
ולמרות זאת, תקציב 2019 שנמצא בהליכי אישור, עושה את 
שאיננה  בריאה  לכלכלה  כימותרפיה   – בדיוק  הדבר  אותו 
צריכה זאת. מדובר בתקציב מתרחב וגרעוני, כאשר אין שום 

סיבה הגיונית לכך. 
דמיינו עסק, חנות פיצה, הוא אמור להיות רווחי, שהרי אם 
אינו רווחי אין לבעלים שום צורך בקיומו. אך בהחלט יתכן 
מצב בו הבעלים נוטל הלוואה גדולה, כדי להגדיל את החנות 
או לרכוש אופנוע חדש לשליח. מדובר בהוצאה גדולה, אך 
גדולה  יותר  חנות  לייצר הכנסה בהמשך.  היא  התכלית שלה 
תמשוך יותר קונים, ואופנוע חדש יקצר את זמן המשלוחים. 
נטילת  ואז  הלוואות,  מצריך  הזמן  שכל  עסק  זאת,  לעומת 
מפסיד.  עסק  זה  הקודמות,  את  לכסות  כדי  הלוואות חדשות 

עסק מפסיד אין הצדקה לקיומו. 
הלוואות  בנטילת  היגיון  שום  אין  גם  הלאומית  ברמה 
שלא  ובטח  קודמות,  הלוואות  לכסות  במטרה  אינסופית 
לה  נכון  מדינה  לקיימים.  שיתווספו  חדשים  חובות  ביצירת 
מתוכננות,  לא  הוצאות  לה  יש  כאשר  רק  לגירעון  שתיכנס 
במקרה  בשפל.  נמצאת  הכלכלה  כאשר  או  למשל,  מלחמה 
יצירת  באמצעות  הכלכלה  את  "לתמרץ"  יכולה  המדינה  זה, 

כלכלית.  פעילות  ויקדמו  יתניעו  שהם  לאומיים,  פרוייקטים 
כאשר  מכוסה  להיות  אמור  כזה  גירעון  כל  זאת,  עם  יחד 
הכלכלה תגיע לגאות, ואז תהיה למדינה הכנסה כדי לממן את 
הגירעון שנוצר בזמנים החלשים. בדיוק כמו עסק, אשר בזמן 
החלשים.  בזמנים  שנטל  ההלוואות  את  וסוגר  מממן  שגשוג 
אין דבר כזה הלוואה בלא תכנית פירעון, ואם מישהו הדרדר 

לכך זה מתכון לפשיטת רגל. 
גירעוני  תקציב  זהו  הגיוני,  לא  תקציב  הוא   2019 תקציב 
נמצא  המשק  בגאות.  נמצאת  הישראלית  שהכלכלה  למרות 
את  להגדיל  לא  צריכה  המדינה  בו  זמן  זה  מלאה,  בתעסוקה 
פעילותה, אלא לסגור את הפעילות שקיימה תוך הסתמכות על 
ההכנסות מהכלכלה הגואה. הלוואות הרי צריך להחזיר, ומה 
זמן מתאים יותר להחזר הלוואות מאשר תקופה של שגשוג? 

אבל במדינת ישראל לא ההיגיון הוא השולט, אם יש כסף 
אין כסף, אפשר לבזבז, על חשבון  גם אם  אז אפשר לבזבז. 
גירעון.  נטו  נטו כחלון,  ועל חשבון הדורות הבאים.  המינוס 
אבל כל גירעון שסופו בא לידי פירעון, ואז מתפתח השיברון. 
ללא  להתנהל  אפשר  שאי  לראות  כדי  גאון,  להיות  צריך  לא 

היגיון. אבל כאן לא שולט ההיגיון, השולט הוא כחלון. 
אם יש תכנית כלכלית לאומית שאנו צריכים כעת זה "נטו 
בעת  כעת  דווקא  הממשלה  הוצאות  את  לצמצם  אחריות", 
הגאות, וכך אנחנו נמנע מהשפל הבא להגיע לפתחנו. לא צריך 
להתנהג  צריך  מלכתחילה.  אותן  למנוע  צריך  בעיות,  לפתור 
ליצור  שומעת.  ואוזן  מבקרת  ועין  בבית,  ואמא  אבא  כאילו 
כעת את הגאות של השנים הבאות, ולשמור משאבים למקרה 

שנצטרך להתמודד עם בעיות. זה המילים "נטו אחריות". 

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
duzir1@gmail.com :לשאלות והערות פנו אלי במייל

צילומים: ויקיפדיה
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יעקב'  ה'באר  הרבי  ישראל  של  אוהבן  לפטירת  השנה  יום  לרגל 
וליקט פרקי  גיטלר עם חסידים ומקורבים  יוסי  מנדבורנה, שוחח 
קרבת    האלוקים  איש  גלימת  משולי  והדרכות  הוראות  חיים, 
משנת  את  מציג  מחולון  מוגרבי  יוסף  רבי  הגאון  טוב:  לי  אלוקים 
והרבי  מבטל  )"אני  הקשר  הירקמות  על    הרבי  של  הקירוב 
עליתי  מוצ"ש  כולל  יום  )"כל  הצמודות  ההדרכות  על  יגזור"(, 
אליו"(, ההוראות המיוחדות למתקרבים )"לא לדבר קודם התפילה 
)"לטבול  למקרבים  המיוחדות  ההוראות  העיניים"(,  על  ולשמור 
עם  להתעסק  והקושי  הרבים"(  זיכוי  של  לילה  כל  אחרי  במקווה 
רחוקים )"קשה לי לראות אותם, אבל זה התפקיד שלנו"(  וגם: 
מדוע מילא ספל באישון ליל לבחור צעיר? למה הביט לאחור לפני 
שדפדף בתהילים? עבור מה היה שווה לשבור את היד? וההגדרה 

החריגה של החזון-אי"ש  כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים

||  יוסי גיטלר ||

יעקב
 באר 
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תרים רבים נקשרו לראשו של הרבי יעקב כ
זצ"ל,  מנדבורנה  רוזנבוים  בער  ישכר 
ביום  מחצבתה  לכור  שבה  שנשמתו 
רבינו  משה  הנאמן  הרועה  של  פטירתו 
עליו השלום, ז' אדר תשע"ב: לצד הנהגה 
חסידית מבית אבותיו הקדושים, השפיע 
לקרבם  ומגוונים  שונים  קהלים  על  הרבי 
השישי  השנה  יום  ציון  לרגל  א-ל.  בית  העולה  המסילה  אל 
להסתלקותו, שוחח 'כל ישראל' עם אנשים שונים, העוסקים 
כל אחד בתחום אחר של החיים היהודיים וזכו לחסות כולם 

תחת צלו המסוכך והנהגתו הצמודה של הרבי זיע"א.
הגאון רבי יוסף מוגרבי, ראש מוסדות 'תפארת בנים' בחולון 
הגאון  והרב  בדורנו,  הרבים  ומזכי  התשובה  מקרבי  ומגדולי 
אברהם ישעיהו קובלסקי, ממגידי השיעור המפורסמים בדף-
במערכת  היומי  לשיעורו  יום  מדי  מאזינים  שאלפים  היומי, 
'קול הלשון'. העניקו יחד את הפן ההנהגתי והדאגה לקירוב 
ולו  לשרטט  הצלחנו  בזכותם  החסידי.  הנופך  עם  רחוקים, 
במקצת את דמותו הטהורה הנשקפת מבעד לדברים המובאים 
להלן. על הדרך פגשנו בעוד חסידים שתרמו והוסיפו כל אחד 

את חלקו להשלמת היריעה.

בצלו חימדתי מצוא נופש
הרב קובלסקי, כבן למשפחה מיוחסת בחסידות, מה היה 

הרבי בשבילך?
"הוא לא היה כמו אבא, הוא היה ממש אבא. הרבי ליווה 
ביום  פעם  לי  קרא  הרבי  בחור  בתור  בחיים.  שלב  בכל  אותי 
עלי.  כיוון  שבת  בליל  שאמר  התורה  שאת  לי  ואמר  ראשון 
לא היה פעם אחת שעברתי, גם במקרים שעברו אצלו מאות 
בכינוי   – אבריימל'  שאבעס  'גיט  לי  אמר  לא  שהוא  אנשים, 

חיבה. כל צעד בחיים הרבי ליווה".
ויש גם סיפור בצדו: "בסוף ימיו ירד מאולם שם סידר חופה 
וקידושין, והוא ראה אותי עם יד מגובסת, כמו אבא לילד הוא 
ניגש והתעניין בחיבה 'מה קרה'? 'מה אירע ליד שלך'? 'איך 
אתה מרגיש'? עם כל הרגש והנשמה. עד שאמרתי שהיה שווה 
להיות עם גבס על היד בשביל להרגיש כמה הרבי חש קשר 

לחסיד, בבחינת 'כאשר ישא האומן את היונק'".
למדת כבחור בישיבת נדבורנה?
"דווקא לא", מפתיע ר' אברהם,

וזה לא הפריע לרבי?
הוא בדק אצל  הזה.  גם את הצעד  ליווה  לא. הרבי  "ממש 
ויראת  בתורה  טוב  הכי  יצמח  היכן  אינדיבידואלית  בחור  כל 
סוכטשוב  ובישיבת  סלאנים  בישיבת  למדתי  אני  שמיים. 

היה  כגדול  קטן  צעד  כל  הרבי.  והדרכת  בהמלצת  נעשה  וזה 
בהתייעצות עם הרבי, הוא היה הכול.

"אחרי נישואיי גרתי בירושלים - שם אני גר עד היום הזה, 
יש לי כמה מכתבים ששלח לי בכתב ידו באותם שנים. זכיתי 
הפיזי  המרחק  דשא.  בנאות  לסיבובים  פעם  מדי  אתו  לצאת 
לא הפריע כלל. היה מקרה שלא הופעתי תקופה ארוכה מדי 
בביהמ"ד והוא שלח לשאול למה לא רואים אותי? הוא היה 
מגיע כל שנה לירושלים בכ"ו טבת לייארצייט של אבא שלו 
שקבור בהר הזיתים, ובכ"ב סיוון הייארצייט של הרבי הזקן 

מנדבורנה רבי איתמר זצ"ל".
מה היה חלקו של הרבי במערכת השיעורים הענפה שהנכם 

מוסרים מדי יום?
"כל התופעה של השיעורים התחילה בזכות הרבי. אני הייתי 
אמור לנסוע בשליחות ללונדון, וקצת לפני זה התבקשתי למלא 
בירושלים.  המדרשות  מבתי  באחד  דף-היומי  בשיעור  מקום 
הדף  'מאורות  וראש  מייסד  קובלסקי  דוד  חיים  ר'  שלי  אח 
היומי', נכנס אל הרבי באותם ימים ומשום מה הרבי לא הגיב 
לדבריו, אז הוא אמר לרבי שיש לו בשורה טובה, הרבי ננער 
למסור  התחיל  ש'אבריימל  ענה  ואחי  הבשורה'?  'מה  ושאל 
שיעור בדף היומי', הרבי חזר שלוש פעמים על המשפט של 
אח שלי 'אבריימל התחיל למסור שיעור', ואז הזכיר אחי את 
כל  את  מיד  ביטל  הרבי  לבריטניה,  המתוכננת  הנסיעה  דבר 

התוכנית והורה להמשיך ולהרבות במסירת שיעורים.
בהתחלה  השיעורים.  של  המערכת  לצמוח  התחילה  "כך 
מנחם  בקריית  המשיך  אח"כ  סוכטשוב,  בביהמ"ד  היה  זה 
בירושלים, ולאחר מכן ב'קהל חסידים'. עם הזמן זרמו בקשות 
זה  אז  הלשון',  ב'קול  השיעור  את  לשמוע  מאנשים שביקשו 
לומדים  חלקם  מאזינים  המוני  יש  כיום  שם.  לעלות  התחיל 
את הדף היומי המלא באמצעות השיעור, וחלקם מאזינים רק 
לפתיחה היומית המושמעת מדי יום בתחילת השיעור. כל זה 
ודרבן להקמת השיעורים  הוא מכוחו של אותו צדיק שעודד 
על  רשומה  הרבים  וזכות  הענפה,  הרבים  זיכוי  ומערכת 
מקדיש  אני  אדר  ז'  ביום  השנים  במהלך  לראות  תוכל  שמו. 
יכול  ב'גוגל'  שיחפש  מי  ממנו.  ולדברים  לזכרו  הפתיחה  את 

למצוא את כל השיעורים".

מסוכטשוב לנדבורנה

בכלל  נמצא  קובלסקי  משפחת  של  שמקורה  מתברר 
של  לחיקה  אבא  של  "דרכו  הפולנית.  סוכטשוב  בחסידות 
נדבורנה נעוצה באופן מפתיע בקשר שהיה לו דווקא עם מרנא 

הגיע  קובלסקי  צבי  שמואל  רבי  האבא  זי"ע".  החזון-אי"ש 
לארץ אחרי המלחמה. "אבא היה מיודד מאוד בקשר אמיץ עם 
החזון-אי"ש, היה מתלווה אליו רבות בדרכו לאירועים שונים, 
זי"ע  ופעם נקלעו לשמחת ברית בה שהה גם אביו של הרבי 
– האדמו"ר ה'דבר חיים' מנדבורנה, במהלך סעודת המצווה 
נארגה שיחת תלמידי חכמים בין החזון אי"ש לרבי, השניים 
גדלותו  ומעשרות.  תרומות  בהלכות  הלכה  בדבר  התפלפלו 
של  ונפשו  שיחה  באותה  ניכרה  חיים'  ה'דבר  של  התורנית 
החזון  התבטא  המאורע  לאחר  בנפשו.  להיקשר  החלה  אבא 
אי"ש באוזני אבא שהרבי מנדבורנה הוא 'פין דפרומסטע יידן 
בדורנו' )- מהיהודים המקפידים ביותר בדורנו(, תקופה לאחר 
נפשו  ואבא דבק בכל  עולמו  לבית  אי"ש  מכן הסתלק החזון 
הרבי  דרכו  ממשיך  בבנו  ואחריו  חיים'  ה'דבר  ברבי  ומאודו 

ה'באר יעקב' זי"ע.
לגזע  השנייה,  העולם  מלחמת  שאחרי  השנים  אלו  "היו 
כל  על  הכורת  עלה  לפליטה.  אחד  ענף  נותר  לא  סוכטשוב 
למד  בתל-אביב,  תקופה  באותה  התגורר  ואבא  הקהילה. 
זכה  החזון-אי"ש,  למרן  מאוד  התקרב  ושם  פוניבז'  בישיבת 
נדירים ביותר,  לקרבה יתירה אצלו, ושהה במחיצתו ברגעים 
הממשלה  ראש  של  המפורסם  ביקורו  בעת  לדוגמא  כמו 
היחיד  היה  אבא  הקדוש,  במעונו  גוריון  בן  דוד  מר  הראשון 
וכאשר  היסטורית.  פגישה  בפועל באותה  ונכח  בבית  ששהה 
ביהודי  לדבוק  חייב  שהוא  הרגיש  אבא  אי"ש  החזון  נפטר 
על הרבי  אי"ש  נזכר בדברים ששמע מהחזון  הוא  ואז  קדוש 
מעבר  גדולה  אהבה  לו  החזיר  כמובן  והרבי  בו,  ודבק  והלך 

ליחסי רבי וחסיד".
ומתי התחיל הקשר עם הרבי הבאר יעקב?

"שם התחיל הקשר גם עם בנו הרבי ה'באר יעקב', בימים 
שקדמו להנהגתו עוד בחיי אביו ה'דבר חיים'. הם היו מאוד 
מאוד קשורים, אבא היה גבאי צמוד שלו ביום חופתו. והיה 
להם סוג קשר שקשה לבטא בשפתיים. ניתן היה לראות את זה 

בשעת פטירתו של אבא",
מתי הוא נפטר?

"בכ"ג סיוון תשנ"ג, הרבי פשוט מירר בבכי בעת ההלוויה 
של אבא זכרונו לברכה. הכאב בלט מאוד".

אז גדלתם במשפחה שציר החיים סבב סביב הרבי...
"גדלנו במשפחה שהכול הכול היה מסביב הרבי. ויש לציין 
עם זאת שאבא לא עזב מעולם את הקשר עם חצר סוכטשוב, 
מוסר  היה  בסוכטשוב,  כולל  ראש  וכן  ביהכ"נ  גבאי  היה 
נזר'  שיעורים בספר 'שם משמואל', תורתם של מרנן ה'אבני 
ו'השם משמואל' מסוכטשוב לא ירדה ליום אחד מעל שולחנו.

אבל היכן הגדיר את עצמו כ'חסיד'?

צעיר  בחור  היה  כשהוא 
המהרי"ץ  אצל  בדושינסקי 
ולומד  יושב  היה  הוא  ז"ל 
בהתמדה הכי גדולה עד רבע 
שעה לפני שבת. כשהוא דיבר 
ממנו  יצא  שבת  בליל  תורה 
אש זה היה כמו הבחינה של 
הרב  'אם  שאומרת  הגמרא 
צבקות  ה'  למלאך  דומה 

יבקשו תורה מפיהו', 

"

"
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מבוטל  היה  אבא  החזון-אי"ש  של  הפטירה  "מאחרי 
מנדבורנה.  יעקב'  ו'הבאר  חיים'  ה'דבר  לרבי  לחלוטין 
ועם זאת שהיה חסיד נדבורנה עשה רבות גדולות ונצורות 

להמשך הקשר עם סוכטושוב.

מציב גבול אלמנה

איך התבססה חסידות נדבורנה בארץ אחרי השואה?
"אצל הרבי ה'דבר חיים' התלקטו שרידי חרב שנותרו 
אחד מעיר ושניים ממשפחה, בודדים היו חסידי נדבורנה 
גור  כדוגמת  אחרים  מחוגים  הגיעו  הרוב  מהמקור, 

וסוכטשוב וכך לאט לאט נבנתה האימפריה".
איך כל זה ממשיך אצל בנו ה'באר יעקב'?

עשרות  עם  תשל"ח  בשנת  הנהגתו  את  התחיל  "הרבי 
הותיר  תשע"ב  בשנת  בהסתלקותו  בודדות,  משפחות 
קהילה מפוארת עם מאות משפחות, חלקם אמנם כתוצאה 
והסתפחו  מבחוץ  דבקו  רבים  אולם  הטבעי,  הריבוי  מן 
אליו  מגנט  הרבי  אחרות.  קהילות  מיני  מכל  לנדבורנה 
המון המון אנשים. צריך להבין שזה לא שהוא הגיע אל 
כל אותם אנשים, הם הגיעו ונדבקו אליו, הם ראו את האור 
הגדול ונמשכו אליו כי רצו קשר לאור, הוא מגנט כל מי 

שראה אותו. אין מי שיכול לשכוח את דמותו לעולם".
"היכלי  ניצבים  בבני-ברק  ויז'ניץ  שיכון  בשיפולי 
רוזנטל" קומפקלס מוסדות נדבורנה לתפארה. מתי נכנסו 

למקום?
"בשנת תשנ"ב".

לרבי היה עניין במעבר?
"תראה, הרבי מעולם לא ביקש כסף לעצמו, נדבורנה 
מזגנים  היה  שלא  היחיד  הכנסת  בית  היה  מינץ  ברחוב 
קליין,  מנחם  לו  שקוראים  בנדבורנה  יהודי  יש  בביכ"נ. 
עד לאחרונה היה רב ראשי בפרנקפורט, הוא ידיד אישי 
מאיר  'הילטון'  המלונות  רשת  ומנהלי  מבעלי  אחד  של 
רוזטל, והוא מצא מאוד חן בעיניו, ושנה אחת בחוה"מ 
מתחת  הרבי  לסוכת  רוזנטל  הנגיד  הגיע  תשמ"ט  סוכות 
כל  את  התחייב  ושם  חת"ם-סופר  ברחוב  שלו  הבית 
הסכום לבניית בית המדרש. אבל הרבי מעולם לא ביקש 
מאף אחד כסף, עד כדי כך שהרבי בצעירותו אם היה נוגע 

בכסף היה נוטל ידיים אחר כך".

טהרתן של ישראל

של  בנושא  יתירה  הקפדה  לרבי  שהייתה  מספרים 
נטילת ידיים, אומרים שכאשר היה לומד הניח בצד כוס 

מים וטבל אצבעותיו בתוכו מדי פעם.
מהוגנים  שאינם  אנשים  עם  נפגש  כשהיה  גם  "נכון, 
ידיים במים אחר כך. היו לו  ידיהם היה טובל  ולחץ את 
הנהגות קדושות שי אפשר לתאר. מעולם לא ביקש אוכל 
או שתיה מאף אחד. בשעת נישואיו היה על סף עילפון, 
ואבי ז"ל שהיה שמשו הצמוד באותו יום מיהר אליו עם 
כוס משקה והשיב את נפשו. הרבי אמר לו שהוא יזכור לו 
את זה. הו אהיה ממש מנותק מהעולם הזה. כל חייו היו 

מקשה אחת לקדוש ברוך הוא.
"שנה לפני פטירתו התכנסו כל בני החסידות למעמד 
סיפר  הרבי  ואז  'גדלו',  לזה  שקראו  תורה  ספר  הכנסת 
שלו  הראשונה  התקופה  את  הקהל  בפני  לראשונה 
הכלל  מן  יוצא  ללא  ולכולם  סיפר  הרבי  השואה.  אחרי 
הולכים  היו  שהם  סיפר  והוא  מהעיניים.  דמעות  זלגו 
מרעב  למוות  גוועו  פשוט  ואנשים  ברגל  קילומטרים 
ומצמא, והרבי עבר ליד איזה באר או מעיין מים והוריד 
את הטלית-קטן שלו, טבל את הציצית במים וטפטף מזה 

לפיות של אנשים שכמעט וגוועו למוות".
הרבי היה במחנות?

ה'דבר-חיים'  שלו  אבא  מהמחנות.  ברחו  הם  "לא, 
וספר  לסוכות  סכך  עמו  לקח  הנדודים  למסע  ביציאתו 

תורה. הם ברחו מאיזה עיירה ברומניה".
על איזה יסודות השתית את הנהגתו?

כל  ילמד שעתיים  אחד  ורצה שכל  ביקש  מאוד  "הוא 
אצלו  הייתה  במקווה  טבילה  של  הנקודה  שני  דבר  יום. 
נקודה מאוד חשובה, בנדבורנה בכלל הנושא של מקווה 
הדבר  הרבי  שלו  אבא  אצל  עוד  מקודש,  מאוד  דבר  זה 

מתולדות  הרבי  אצל  אבלים  לנחם  שהגיע  מסופר  חיים, 
אהרן, במהלך שהותו נדחף שם איזה בחור והדבר-חיים 
רבע'ס'?  אצל  מסתובב  במקווה  טבל  שלא  'בחור  שאל 
והתברר  לבדוק  זה  אחרי  הלך  אהרן  מתולדות  הרבי 

שבאמת אותו בחור לא טבל באותו יום.
 – פעמיים  יום  כל  טובל  היה  ה'דבר-יעקב'  "הרבי 
בשנתיים  ממש  האחרונה  בתקופה  מעריב,  ולפני  בבוקר 
האחרונות כשכבר היה חולה ממש במסירות נפש לא ויתר 
על מקווה. גם כשהרופאים לא אפשרו לו לעשות את זה".

עם גדולי ומאורי האומה

"הוא זכה לקרבה מאוד גדולה אצל הרבי הקדוש רבי 
מגור  הבית-ישראל  הרבי  ואצל  זיע"א  מבעלזא  אהרן 
זיע"א, גם אצל הרבי מטהאש והרבי ה'שפע-חיים' מצאנז 
– היה אפילו משהו  שהרבי מצאנז אמר שעל זה רק הרבי 

מנדבורנה יכול לפעול.
"הקשר עם הבית ישראל התחיל עוד אצל הסבא, הרבי 
איתמר מנדבורנה, הם הכירו אחרי המלחמה בתל-אביב, 
שם היה גר בסוף ימיו ביפו, היה לו בית כנסת שנכדו הרבי 
ה'באר-יעקב' דאג לו במסירות נפש לביהכ"נ, והוא אמר 
מגור  הרבי  עם  והקשר  הימים.  כל  זה  את  לו  שיזכור  לו 
ואצלו.  האבא  דרך  מהסבא  דורות,  שלוש  במשך  נמשך 

הוא הרבה לבקר אצלו.
לו  גרם  שזה  אבא  של  דבוק  חסיד  כך  כל  היה  "הרבי 
להיות הרבי הראשון מנדבורנה שלא התחיל להנהיג את 
מרדכי  רבי  קדישא  הסבא  כי  אביו,  בחיי  עוד  נשיאותו 
מנדבורנה ממנו כולם התחתנו וכמה שנים אחרי זה כבר 
חיים  הדבר  והרבי  קהילות,  והנהיגו  באדמו"רות  כיהנו 
רצה כבר שהוא יתחיל להנהיג בחייו, אבל הוא לא הסכים 
הקשר  את  לראות  נפלא  היה  לאביו.  בטל  שהיה  מרוב 

המיוחד ביניהם מחד ואת הביטול הנורא מאידך".
מה ראית משהו ייחודי?

אדם  היה  הוא  תחום  בכל  איך  לך  למנות  יכול  "אני 
השלם. בנושא לימוד, בנושא תורה, בנושא אוכל ושתיה. 
ז"ל  המהרי"ץ  אצל  בדושינסקי  צעיר  בחור  היה  כשהוא 
הוא היה יושב ולומד בהצמדה הכי גדולה עד רבע שעה 
לפני שבת. כשהוא דיבר תורה בליל שבת יצא ממנו אש 
זה היה כמו הבחינה של הגמרא שאומרת 'אם הרב דומה 
יבקשו תורה מפיהו', אז אני הסברתי  למלאך ה' צבקות 
מדבר  שהוא  בזמן  נראה  הוא  איך   – 'מפיהו'  שהכוונה 
שיצא  מילה  כל  אש  להבות  חוצב  קול  היה ממש  תורה. 

על  'באר-יעקב'  ספריו  את  שיש  כיום  מפיו. 
התורה יש אנשים שלא שמעו אותו ומתחברים 

לדברותיו המלהיבים".

התכנסו " פטירתו  לפני  שנה 
למעמד  החסידות  בני  כל 
שקראו  תורה  ספר  הכנסת 
סיפר  הרבי  ואז  'גדלו',  לזה 
את  הקהל  בפני  לראשונה 
התקופה הראשונה שלו אחרי 
ולכולם  סיפר  הרבי  השואה. 
זלגו  הכלל  מן  יוצא  ללא 
דמעות מהעיניים. והוא סיפר 
שהם היו הולכים קילומטרים 
גוועו  פשוט  ואנשים  ברגל 
והרבי  ומצמא,  מרעב  למוות 
מעיין  או  באר  איזה  ליד  עבר 
הטלית- את  והוריד  מים 

הציצית  את  טבל  שלו,  קטן 
במים וטפטף מזה לפיות של 
אנשים שכמעט וגוועו למוות
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אז איך תגדיר את הרבי?
"הרבי היה לעבוד את הקב"ה עד תומו, כל מצווה שלו כל 
עשייה שלו, אני זוכר שהייתי ילד והלכנו עם הרבי כשביהמ"ד 
שילוח  מצוות  לקיים  מינץ  ברחוב  בני-ברק  בפאתי  היה  עוד 
זכה  שהוא  שרוי,  היה  שמחה  ובאיזה  התרגשות  באיזה  הקן, 

לקיים את המצווה של שילוח הקן".
איך היו הימים שלפני פטירתו?

רבה  תודה  אמר  הוא  מאנשים.  נפרד  הוא  בשבט  "בט"ו 
לכולם"...

משכיל אל דל
אנחנו  מה  על  ששומע  נוסף  חסיד  מתערב  הדברים  בתוך 
שהוא  סיפורים  כמה  לו  ויש  שמו,  טרייטל  משה  משוחחים, 
מוכרח לחלוק עמנו. "היינו זוג נשוי צעיר, ארבע שנים אחרי 
החתונה ועדיין לא נפקדנו בפרי בטן, אמנם לא זמן רב כל כך 
אבל אשתי כבר הייתה לחוצה, אז נכנסנו לרב'ה עם קוויטל, 
הנחנו את הדף על השולחן, הרבי שקע בקריאתו ואז דפק עם 
כלפי  והוסיף  ילדים',  פה  רואה  'אני  ואמר  השולחן  על  היד 
מאחוריכם',  עומדים  'אנחנו  הקודש  בלשון  אשתי  וכלפי 
כבר  אח"כ  מאוד  קצרה  תקופה  לתאר.  ניתן  שלא  באבהיות 

נתבשרנו בבשורות טובות".
על שפלות הרב ויחסו לכל אדם מספר לנו ר' משה: "היה זה 
בעת שעלה על קברו של אביו בבית הקברות בירושלים, היה 
אני עמדתי מאחוריו  והרבי קרא תהילים מתוך הספר,  חושך 
והארתי עם פנס על השורות של ספר התהילים, ואז אני שם לב 
שלפני שהוא מדפדף כל עמוד הוא פונה לאחריו ובודק האם 
הדף.  את  להפוך  שיוכל  כדי  הפרק  את  לומר  סיימתי  אני  גם 
הייתי אז בחור בן 18 והוא הרבי, ובענווה שאין שנייה לה הוא 

ממתין בהפיכת הדף עד שאסיים.
יכל  ולא  לבית אמו,  הגיע בסוכות  היה כאשר  "עוד מקרה 
להיכנס כי היה נעול. אז הוא ירד לסוכה של בית המדרש, שם 
ישנו כמה בחורים, אני הייתי בן 14 בחור צעיר ולפתע אני שם 
לב שמישהו היושב בסמוך אלי ומעיין בספר, אחרי רגע אני 
רואה שזה לא אחר מהרבי בעצמו, ואז הוא מבחין שהתעוררתי 
ומסמן לי תמשיך לישון. אמרתי לו שאני לא מסוגל. לא היה 
לי מים ליטול ליד המיטה, אז הוא התחיל לחפש למי יש נטלה 
לנטילת ידיים ולקח ממנו ונתן לי, כשסיימתי ליטול הוא פנה 
עד  לקח.  ממנו  למקום  והשיב  הספל  את  מילא  החוצה  שוב 
'גזל  ואמר  נכנס  הוא  פה',  'הרבי  כולם  התעוררו  כבר  שחזר 
שינה' שראה אנשים שהתעוררו. אז טיפס אברך שלוש קומות 

ונכנס לבית ופתח לרבי מבפנים.
"למחרת בבוקר היה קידוש, חשבתי שאחטוף 'שפכטל' על 
צורת השינה והסובב, הרבי נותן לי חתיכת עוגה וקורץ לי בעין 
ואומר 'זה על מה שהערתי אותך בבוקר', ואז נותן לי את כל 
הקערה ואומר לי 'תן לכל מי שהתעורר בגללי ותבקש סליחה 

בשמי', ולא אמר לי מילה ביקורת. עד כאן הסיפורים שלי".

חלוקת ההנהגה
שם  כתב  הוא  האחרונה,  בשנה  להכין  התחיל  צוואתו  את 
שהבן הבכור הוא שימלא את מקומו וימשיך את דרכו. בחייו 
וביתר, שם  אלעד  ירושלים,  בני-ברק,  קהילות:  ארבע  לו  היו 
עם  ברק  בני  היא  המרכזית  הקהילה  מובנות.  קהילות  לו  היו 
כמה מאות משפחות, בירושלים עוד כמאה משפחות, בביתר 
הורה  הרבי  משפחות.  כשלושים  ובאלעד  משפחות  כ-70-80 
מקומם  על  יישארו  בקהילותיהם  כרבנים  שכיהנו  שהבנים 

ויקבלו את המוסדות ובית המדרש המקומי.
וממשיכים  ברק  בבני  מתגוררים  שלא  כאלו  שיש  כמובן 
להגיע לרבי של בני-ברק. "לדוגמא", מספר לנו חסיד שמעדיף 
לא להיחשף בשמו, "בביתר יש בין חמישים לשבעים משפחות 
וחמש  כעשרים  לנו  יש  באלעד  גם  לבני-ברק,  שמגיעות 
משפחות. בכל עיר יש את הרבי שלה והקהילה שלה. הוא רצה 
שלכל אחד מהבנים שלו שמכהנים כרבנים יהיה קהילה משל 
עצמם, הוא גם רצה ששאר הבנים יקבלו גם הם קהילות, אבל 
בחיי חיותו פשוט לא היה לו איפה לתת להם ולכן זה לא יצא 
עדיין אל הפועל. אבל בבוא העת הוא הועיד גם להם קהילות. 
היו לו שבע בנים, לארבעה מהם הוא נתן קהילות ולשאר לא 

היה לו פיזית מה לתת" מסיים החסיד.

אלה תולדות יעקב
עם  לשיחות  שנעבור  קודם  הרבי,  חסידי  עם  הפרק  בסיום 
תולדותיו  את  דברים  בקיצור  נביא  בצלו,  שחסו  הרבים  מזכי 

וענפי משפחתו של הרבי זצ"ל. 
ולסימה  מרדכי  חיים  לרבי  בסירט  נולד  תר"צ  בניסן  בכ"ג 
זאב  אליעזר  רבי  של  בתו  הייתה  אמו  רוזנבוים.  רייזל 
רבי  סבו,  של  סבו  שם  על  בער  ישכר  נקרא  והוא  מקרטשניף 
בטעות,  אביו  לו  נתן  יעקב  השם  את  מנדבורנה.  בער  ישכר 
בחשבו שאביו רבי איתמר הורה לו כך. לאחר מעשה אמר לו 
רבי איתמר שבדיעבד זה טוב, כי הם נכדי רבי יעקב מקורביל 

מבעלי התוספות.
בשואה הוגלתה משפחתו מעיר לעיר בתנאים קשים. פעם 
תפסום  אוכל  לחפש  ואחותו  אייזיק  יצחק  אחיו  עם  כשיצא 
שהו  שם  שבטרנסניסטריה,  דז'ורין  למחנה  ושלחום  הנאצים 
לאכול  לא  נזהר  במחנה  בהיותו  ששוחררו.  עד  ימים  מספר 
מאכלות אסורים. בזמן המלחמה שמר אף על מנהגי חסידות 
וביום הבר מצווה שלו טבל בנהר קפוא. כמו כן סייע ליהודי 
ליהודים  עזר  המלחמה  אחרי  הבתים.  והארת  בחימום  האזור 

להבריח את הגבול שהיה אז בשליטת הקומוניסטים.
לאניית  והצטרף  ישראל  לארץ  לעלות  החליט  בשנת תש"ו 
מעפילים. בספינה בנה לעצמו חדרון מקרטונים ולא יצא ממנו 
במהלך  אסורות.  במראות  להיכשל  לא  כדי  הנסיעה  זמן  כל 
בהגיעו  כשחלה.  אף  בים  לטבול  יום  מדי  יורד  היה  ההפלגה 
רבי  של  בישיבתו  ללמוד  ונכנס  לירושלים  נסע  ישראל  לארץ 
יוסף צבי דושינסקי. בהיותו בישיבה היה מתמיד בלימודו וישן 
שעות בודדות ביממה. אביו שלח לו מכתבים ובהם הורה לו 

להפסיק להסתגף.
חודשים  מספר  ולאחר  לישראל  אביו  עלה  תש"ט  בשנת 
התיישב ביפו. רבי יעקב עבר לגור עמו והקים עמו את ישיבת 
"מאמר מרדכי" ביפו. בהגיעו לפרקו נישא לבתו של הרב משה 
רבה של קאלוב. בשנת  ברודי  רבי מנחם  הערש, תלמידו של 

תש"כ, כשאביו עבר לגור בבני ברק, עבר גם הוא לעיר.
לאחר פטירת אביו בשנת תשל"ח מילא את מקומו והרחיב 
את החסידות. בזמנו נבנתה קריית נדבורנה ובית הכנסת הגדול 

של נדבורנה בפאתי שיכון ויז'ניץ בבני ברק "היכלי רוזנטל".
נהג לעשות תענית דיבור בימי שני וחמישי וכן מראש חודש 
בחורי  עם  יחד  להתפלל  הקפיד  כיפור.  יום  אחרי  עד  אלול 
הייתה  אצלו  הקהל  שקבלת  אף  על   ,7:30 בשעה  הישיבה 

תפילותיו  המאוחרות.  הלילה  בשעות  מסתיימת 
חסידות  כדרך  בהתלהבות  נערכים  היו  ושולחנותיו 
היה  חיצוניות.  בתנועות  גם  מלווים  והיו  נדבורנה, 
מחברי נשיאות קופת העיר. על חסידיו נמנו אישים 

אביו  של  קברו  על  כשעלה 
היה  בירושלים,  הקברות  בבית 
חושך והרבי קרא תהילים מתוך 
מאחוריו  עמדתי  אני  הספר, 
והארתי עם פנס על השורות של 
ואז אני שם לב  ספר התהילים, 
כל עמוד  שלפני שהוא מדפדף 
הוא פונה לאחריו ובודק האם גם 
אני סיימתי לומר את הפרק כדי 
שיוכל להפוך את הדף. הייתי אז 
בחור בן 18 והוא הרבי, ובענווה 
ממתין  הוא  לה  שנייה  שאין 

בהפיכת הדף עד שאסיים.

"
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"
חולון  של  רבה  לנדמן  נטע  נתן  הרב  כגון:  מפורסמים 
באלעד,  וגן  בית  קהילת  רב  גלבשטיין  צבי  הרב  לשעבר, 
הסופר החסידי מרדכי גרליץ, הרב יוסף מוגרבי רב קריית 
בנים בחולון, הרב משה ברוך  ישיבת תפארת  וראש  שרת 
ראש  קובלסקי  דוד  חיים  הרב  מטולה,  של  רבה  פכטר 
ישיבת  ראש  רוגוזניצקי  נחום  והרב  היומי  הדף  מאורות 

מאורות התורה בטלז סטון.
ברק  מבני  יצאה  והלווייתו  תשע"ב,  באדר  ב-ז'  נפטר 
אדמו"רי  לאוהל  שהוסיף  בחלקה  נקבר  שם  לירושלים, 
בשם  בספרים  יוצאים  תורתו  דברי  הזיתים.  בהר  נדבורנה 
וספרי  מכתביו  אסופות  לאור  יצאו  בנוסף  יעקב".  "באר 

תולדותיו וסיפורי צדיקים ממנו.

זרע ברך ה'
וויצנר  צבי  אהרן  הרב  חתן  זאב,  אליעזר  רבי  הם  בניו 
אב"ד פשמישל. כיהן כרב הקריה בבני ברק ולאחר פטירת 
למנהיג  כיום  ונחשב  באדמו"רות  מקומו  ממלא  אביו, 
ברחבי  לענפיהם  נדבורנה  כל חצרות  מבין  ביותר  המרכזי 

העולם. 
כיהן  טברסקי,  זאב  הרב  חתן  אייזיק,  יצחק  מאיר  רבי 
לכהן  מונה  אביו  פטירת  ולאחר  בירושלים  הקהילה  כרב 
כהאדמו"ר מנדבורנה ירושלים. רבי אשר ישעיה, חתן רבי 
כרב  כיהן  החרדית(,  העדה  בד"ץ  )חבר  ראזנברגר  יהושע 
הקהילה בביתר ולאחר פטירת אביו מונה לכהן כהאדמו"ר 
יעקב שמשון  רבי  חתן  נפתלי,  יוסף  רבי  ביתר.  מנדבורנה 
הקהילה  כרב  כיהן  מחוסט-וויליאמסבורג,  טירנואר 
אביו  פטירת  ולאחר  באלעד  מכן  לאחר  הברית,  בארצות 

מונה לכהן כהאדמו"ר מנדבורנה אלעד. 
הם:  באדמו"רות  עדיין  מכהנים  שאינם  הנוספים  בניו 
רבי  )חתן  הורונצ'יק  אליעזר  חיים  הרב  חתן  ישראל,  רבי 
ור"מ  נדבורנה  בישיבת  משגיח  מלעלוב(,  מרדכי  משה 
דוד,  אהרן  רבי  ברק.  בבני  משה  הליכות  הכוללים  ברשת 
חתן רבי צבי אלעזר ספרין מקאמרנה בני ברק. רבי שמואל 
חיפה,  משאץ-ויז'ניץ  הגר  דוד  מנחם  רבי  חתן  שמעלקע, 

האדמו"ר מ'קהל דבר חיים' נדבורנה.
חתניו הם הרב שלום אהרן אשכנזי ראש ישיבת נדבורנה. 
הרב זלמן שפירא ראש הכוללים דנאראל. הרב אשר אנשיל 
נפתלי  והרב  'חרדים'  ראש מערכת הכשרות החדשה  כ"ץ 

שנייבאלג.

להעלות נר תמיד
בנים'  'תפארת  מוסדות  ראש  עם  נועדנו  ארוכה  לשיחה 
בחולון וממחזירי התשובה הידועים והמפורסמים בודרנו, 
כל  על  ככזה המקובל  נודע  הרב  מוגרבי.  יוסף  רבי  הגאון 
רבים  השיבה  הברוכה  ועשייתו  החרדית  היהדות  שדרות 
מעוון והעמידה אותם בקרן אורה. אחד ממורי הדרך של 
קהילת הרב מוגרבי בחולון היה במשך שנים ארוכות הרבי 
מנדבורנה ה'באר יעקב' זיע"א. נפנינו לשמוע על החיבור 

שלכאורה אינו מובן מאליו.
איך נפגשים יחד מחזיר בתשובה ספרדי עם רבי חסידי?
הגעתי  תשנ"ג,  בשנת  לראשונה  הרבי  אל  הגעתי  "אני 
לנו  היו  לא  זמן  באותו  פרטית,  וישועה  ברכה  לבקשת 
עצמי  על  באותו מעמד שאני מקבל  לרבי  ואמרתי  ילדים, 
ל'צדיק  לזכות  שכדי  צדיקים  מספרי  וידוע  מאחר  קבלה, 
גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים' צריך להיות כלי ראוי, צריך 
לבטל את עצמו לגמרי לצדיק. אז אמרתי לרבי שאני רוצה 
ברכה  לא מבקש  אני  בתמורה  אבל  אליו  עצמי  את  לבטל 
אלא הבטחה, גזירה עם תאריך. הרבי זצ"ל הרהר זמן ארוך 
והשיב 'קיבלתי, עוד שלושה חודשים תיוושעו'. וכך היה. 

ומאז בעצם התחיל הקשר".
מה מביא את הרב לבקש ברכה דווקא מהאדמו"ר?

"אני הייתי אצל כל הצדיקים שבדור, מרביתם כבר אינם 
חיים עמנו היום, אצלו לא הייתי כי לא הכרתי עד שיהודי 
טוב שהיה קשור לרבי הזקן מלעלוב רבי משה מרדכי, אמר 

לי לך לרבי מנדבורנה ותראה ישועה וכך היה".
הרבי דחף לקירוב?

"לרבי זצ"ל הגעתי אחרי שכבר מסרתי שיעורים בחולון 
אבל עוד לא היו לי מוסדות ולא כלום. היו לי אז עשרים 

קירוב  של  בגזרה  לא  שיעור,  להם  שמסרתי  בעלי-בתים 
בכלל, מסרתי להם שיעור כל לילה. ככל שהתקרבתי יותר 
כל ההדרכות ממנו,  וקיבלנו את  גדלה  כך הפעילות  לרבי 
התחלנו להקים מוסדות וישיבה וכל הדברים שהוא ליווה 
היום  שמונה  שלנו  הקהילה  לביסוס  והגענו  השנים.  כל 
מאות משפחות. אז התחלנו לגדול וכל הקהילה והמוסדות 

זה כבר היה כשהייתי בצלו של הרבי".
הרבי יזם או שרק תמך ועודד?

"זה התחיל מאליו אבל הרבי נתן דחיפה מאוד גדולה, 
בלעדי הרבי לא הייתי נכנס לזה".

כותלי  בין  הייתה מידת המעורבות שלו במתרחש  מה 
המוסדות?

"הוא היה מעורב בכל פרט ופרט, הייתי מגיע אליו כל 
ושלישי  ראשון  ימים  קבע,  באורח  פעמים  שלושה  שבוע 
ימים  היו  בלילה.  חמישי  ויום  בבית  אצלו  הצהריים  לפני 
יום  כל  שבועות  שמונה  שישה  במשך  אליו  מגיע  שהייתי 
ובהסכמה  שלו  בהוראה  הגעתי  מוצאי-שבת,  כולל  ממש 
אז  הייתה  כל הספקות,  כל השאלות, את  לפתוח את  שלו 
פעילות קירוב של קרוב לשש מאות – שבע מאות בני נוער 
כזה  טיש  מין  עושים  היינו  אז  שבת,  בליל  כולל  יום,  כל 
'עונג-שבת' לכשש מאות בני נוער, עד השעות הקטנות של 

הלילה.
מול  בעיסוק  שלו,  הליווי  את  דחוף  צריך  הייתי  "אז 
איך  ואחרות  כאלו  עבירות  בבית,  שאלות  על  הנוער  בני 
להתנתק, נושא של הפלות, של אנשים שחיים ביחד ורוצים 
לשמור שבת איך להתחיל, כל התהליך איך להתחיל עם כל 
אחד ואחד ברמה ודרגה שלו לפי הנשמה שלו, זה היה רק 

בהדרכות של הרבי בהתייעצויות היומיומיות אתו".
הנערים עצמם נכנסו אליו גם הם?

מכניס  הייתי  בשבוע  פעם  איתי.  מגיעים  היו  "הנערים 
אליו קבוצת נערים, כל שבוע מישהו אחר, הרבי עצמו הגיע 
כמה וכמה פעמים אלינו לחולון. הייתי מביא אותם אליו 
העומר  ספירת  כמו  חריגים  ותאריכים  מיוחדים  באירועים 
או ימי הילולא של צדיקים, והוא היה נושא דברים בפניהם 

בתוך הקהילה עצמה".
הוא גם היה מלווה אותם ברמה אישית?

"מי שהיה צריך שהרבי ידבר באופן אישי אז הוא דיבר 
אתו לבד. אבל בדרך כלל הוא העדיף להעביר את הדברים 

דרכי".

על  הנוער  בני  מול  בעיסוק 
כאלו  עבירות  בבית,  שאלות 
נושא  להתנתק,  איך  ואחרות 
של הפלות, של אנשים שחיים 
ביחד ורוצים לשמור שבת איך 
איך  התהליך  כל  להתחיל, 
ואחד  אחד  כל  עם  להתחיל 
ברמה ודרגה שלו לפי הנשמה 
בהדרכות  רק  היה  זה  שלו, 
בהתייעצויות  הרבי  של 

היומיומיות אתו
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מעומק הקליפות
מה היו ההוראות המרכזיות עליהן עמד במסגרת פעילות 

הקירוב?
נושא  זה  במקווה,  יטבול  בחור  שכל  הקפיד  מאוד  "הרבי 
שהיה ממש בנפשו. הוא ביקש לדרבן את הנושא של מה שכתב 
הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק שלא ידברו לפני התפילה. הרבי 
מאוד ביקש לעורר על הנושא של קדושה, כל בחור לפי הרמה 
וגם לתת לבחורים  שלו, שמירת העיניים, הנושא של קדושה 
את הערך הגדול שהם חושבים שהם זונחים דבר שהוא כביכול 
יוכלו להכיל את הטוב האמיתי עד  טוב, אבל לעולם הם לא 

שהם יתנזרו לגמרי מהרע ויכנסו לעולם הטוב.
שיושבים  אברכים  היום  יש  אברכים,  להעמיד  זכינו  "ואכן 
כוללים שיצאו, תלמידי  יש ראשי  וואזנר,  בבית-דין של הרב 
בעלי  אלו  וכל  הארץ.  רחבי  בכל  כנסת  בית  ורבני  חכמים 
תשובה שקיבלו את כל הדרך מהתחלה, מהנושא של טבילה 
בכל  אין   – ראש  כיסוי  וכמובן  תפילה,  לפני  ודיבור  במקווה 
ההנהגות  כל  נכרית.  פאה  עם  שהולכת  אישה  שלנו  הקהילה 
של קריאת תהילים לפני התפילה בפורים, כל ההנהגות שהרבי 
שלנו  לקהילה  העביר  בעצם  הוא  הקדושים  מאבותיו  קיבל 

וברוך ה' כולם מקיימים בכל מה שאפשר את כל ההנהגות".
כלומר, הוא אחז שבחורים מתקרבים צריכים להקפיד לא 

לדבר לפני התפילה?
הזו,  ההנהגה  את  נתן  לא  הוא  מתקרבים  לבחורים  "לא, 
של  בעניינים  ולהיזהר  במקווה  הטבילה  על  אמר  הוא  להם 
דברים  מקריאת  להיזהר  כמובן  שאפשר,  כמה  עד  קדושה 
פסולים ומשמיעתם בתוך הבית, לשמור על כשרות ככל הניתן, 
ולהקפיד לקבוע עיתים לתורה. אבל בחור שנכנס לעניין וכבר 
מצא את עצמו בתורה, כבר נכנס לישיבה ולמד חצי יום ואילך 
התפילה  לפני  לדבר  לא  עצמו  על  לקבל  גם  לו  אמר  הוא  אז 

כמנהג אבותיו מהרבי רבי אלימלך".
הייתה לו משנת קירוב רשמית?

בחורים  אליו  נכנסו  בקירוב.  וענק  גדול  היה  הרבי  "ודאי, 
שאחרי שיצאו – אני קלטתי שהוא משתדל לדבר איתם מבלי 
להסתכל עליהם בלי שייפגעו – והרבי אמר לי יש לך בחורים 
שאתה מביא אותם שמאוד מאוד קשה לי לראות אותם, אבל 
והתפקיד  פה,  אנחנו  זה  בשביל  לקרב,  הוא  שלנו  התפקיד 

שלנו הוא לקלף קליפה אחרי קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה 
ואז הוא היה מחייך בקריצת עין  עד שבסוף נראה את האור, 

הידועה שלו ואמר 'ועוד נראה את האור'".
בשער  לא  שקועים  שהיו  בחורים  והיו   - בחור  היה  "לא 
המ"ט אלא עמוק עמוק בשער הנו"ן - שלא נתנו לו שום סיכוי 
בכלל לעלות כי הוא היה במצב כזה מגושם, וזכינו לראות איך 

שברוך ה' האור התחיל לעלות אט אט.
תשע  או  שמונה  לו  שהיה  אברך  על  לדוגמא  מדבר  "אני 
תיקים במשטרה על כל הלאווים שיש בתורה, והבחור-אברך 
הזה היום יושב ולומד 18 שעות ביממה ללא הפסקה עד חצות 
לילה. וזה בחור שמי שרואה אותו היום בחולון –הדור הקודם 
שעוד הכיר אותו – וזה פשוט קידוש ה' לראות איך האדם הזה 
שפעם כאשר היה הולך ברחוב כולם היו עוברים מדרכה, והיום 
האדם הזה מתנהג בדרכי חסידות, בכזו יראת-שמיים ועדינות 
ז"ל  וואזנר  ניתן להעלות על הדעת את עברו. מרן הרב  שלא 
ראה אותו וכשיצא סיפרתי לו את ההיסטוריה, הוא אמר לי גם 
אם היו נותנים לי כל חללי דעלמא לא הייתי מעלה בקצה דעתי 

שהאדם הזה לא גדל בעולמה של תורה.
"זה היה העידוד שהרבי תמיד נתן, לא להתייאש, לא להרים 
ידיים, בסוף עוד נראה את האור. עוד קצת סבלנות, עוד אהבה, 
הייתי מתבייש להביא  צריך לתת להם את האור.  קירוב,  עוד 
אותם במצב שהם היו בו, והרבי היה נותן להם שיחות ואומר 
להם 'אני מקנא בכם', שאלתי אותו פעם מה יש לקנא בהם? 
צריכים  שהם  מה  להם  לומר  צריכים  שאנחנו  לי  ענה  הוא 
שאנשים  בהם  לקנא  מקום  בהחלט  יש  בבד  בד  לשמוע. 
שוברים ושוברים ונלחמים נגד הטבע, שזה עיקר ביאת האדם 
לעולם הזה לשבר את הטבע כפי שכתבו הצדיקים – הרבי רבי 
אלימלך. הבאר מים חיים כותב על רבי אליעזר ורבי עקיבא לא 
שזה גדול מזה אלא שזה שיבר את הטבע שלו, מ'מי יביא לי 
תלמיד חכם ואנשכנו כחמור' ועד לדרגות שהגיע אליהם. לכן 

זה מה שיש לקנאות בהם".

יפוצו מעיינותך חוצה

רוחנית  התקדמות  מניעת  לגבי  הרבי  עמדת  הייתה  מה 
אישית של אדם מול עיסוקו בקירוב רחוקים?

"בזה הוא אמר תמיד שצריך להתיישב. לי לדוגמא הוא נתן 
שעות  שבאותן  לי  ואמר  תורה,  ללמוד  שעות  של  מסוים  סך 
יקוב הדין את ההר אין שום עיסוק חוץ מלימוד תורה. למה? 
כי גם אתה צריך להתעלות. ואמר מאידך כולנו עבדי ה', כולנו 
צריכים לעבוד אותו ולא משנה במה העבודה שלו, אצל המלך 
זה לא משנה אם הוא מנקה את החדר של המלך או מגיש לו 
אתה  אם  לכן  אותו.  ועובדים  משמשים  שניהם  הארוחה,  את 
וזו  וללמוד  לשבת  שבעולם  טצדקי  כל  ועושה  ולומד  יושב 
אי  חיזוק,  ורוצה  בחור  אליך  ניגש  רגע  ובאותו  שלך  המטרה 
אפשר לומר לו ללכת כי זה ודאי הקב"ה שלח לך, אבל שאתה 
תלך כל היום לחפש אנשים לקרב אותם – לא זו הדרך. הדרך 
היא שאדם צריך לשבת וללמוד, לקבוע לעצמו זמן של עבודת 
ה', ולאחר מכן לעשות את העבודה האמיתית, מה שהבעש"ט 
לימד שצריך לעשות שזה להפיץ את מעיינות החסידות, ללמוד 

על מנת ללמד.
המון  ויתר   – חדרים  מחדרי  לי  ברור  וזה   - עצמו  "הרבי 
זה  את  לאחרים.  לתת  שלו  ומהדרך  שלו  מהקדושה  מעצמו 
ראיתי בהרבה אופנים  שאפשר לדבר על זה ימים ולילות. הוא 
ויתר וויתר, היו ימים שהיה שרוי בתענית דיבור אבל אם היה 
צורך לנושא של קירוב-רחוקים בימים הכי סגורים אצלו יכולת 

לגשת.
"בנושא של שידוכים, הרבי אמר לי על שידוכים אתה שואל 
מסוגל  הייתי  לא  שעבר  הקשה  הניתוח  אחרי  זמן.  בכל  אותי 
לשאול  רוצה  שאתה  רואה  אני  לי  אומר  הוא  אותו,  לראות 
משהו, אמרתי לו הרבי אמר לי על שידוכים לשאול בכל מצב 
אבל אני לא רואה שהרב'ה במצב בריאותי שיכול לענות, הוא 
אמר לי עכשיו ומיד. לפני ניתוח ושעתיים אחרי ניתוח, תמיד 
מה שהיה קשור לנושא של שידוכים או זיכוי הרבים או קירוב 
הרבי תמיד היה זמין. השידוכים מהקהילה היו לגמרי מהעולם 
שלנו, אבל לחתוך בדיוק לכיוון לכאן או לכאן היה בהכרעת 

הרבי. כל משפחה בקהילה קמה על פי ברכתו".
היו הוראות אישיות חריגות שהרב שמע מהרבי?
קירוב  עם  מתעסק  ואני  שמכיוון  לי  אמר  "הרבי 
רחוקים וידוע מהאר"י הקדוש שלפעמים כשמזכים 
אמר  והוא  מהם,  משהו  להידבק  יכול  הרבים  את 

הרבי מאוד הקפיד שכל בחור 
נושא  זה  במקווה,  יטבול 
הוא  בנפשו.  ממש  שהיה 
של  הנושא  את  לדרבן  ביקש 
אלימלך  רבי  הרבי  שכתב  מה 
לפני  ידברו  שלא  מליז'ענסק 
ביקש  מאוד  הרבי  התפילה. 
לעורר על הנושא של קדושה, 
שלו,  הרמה  לפי  בחור  כל 
של  הנושא  העיניים,  שמירת 
קדושה וגם לתת לבחורים את 
חושבים  שהם  הגדול  הערך 
שהם זונחים דבר שהוא כביכול 
טוב, אבל לעולם הם לא יוכלו 
עד  האמיתי  הטוב  את  להכיל 
מהרע  לגמרי  יתנזרו  שהם 

ויכנסו לעולם הטוב

"
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מטאטא  כמו  שזה  אלימלך  רבי  בשם  לי 
לכן  בו.  נדבק  שהלכלוך  בבית  שמטאטאים 
הרבים  זיכוי  של  לילה  כל  שבסוף  לי  אמר 
על  מדבר  אני  הביתה.  נכנס  שאני  לפני  במקווה  שאטבול 
תקופות של לפני שמונה עשרה שנים, שאז עשינו פעילות 
קירוב של בני נוער עד לשתיים בלילה, אספנו אותם מגינות 
ובאופן אישי להיכנס  ציבוריות ומהרחובות, לשבת איתם 
לכל סיפור ולהרים כל בחור מהמקום שהוא נמצא בו, זה 
ולחזור  באולם  לדרוש  לנסוע,  היום,  של  הרבים  זיכוי  לא 
מדי  הקבועה  היומית  בטבילה  מסתפק  אני  לזה  הביתה, 
בוקר, אבל במקרים כאלו של להיכנס לבחור ולשבת אתו, 
להוציא ממנו את כל הרע ולהכניס לו את הטוב, בזה הרבי 

הקפיד תמיד על טבילה לאחר מכן.
"זה לא סתם זיכוי הרבים, צריך לדייק, לא כל מי שמזכה 
'לעומק  כלשונו  שנכנס  מי  אבל  לטבול,  צריך  הרבים 
הקליפות', הופך להיות מין קליינט של יצר הרע וזה יכול 
להשפיע גם עליו, הוא צריך ללכת ולטבול במקווה אחרי".

תלמיד גדול מחסיד

מובן  במלוא  נדבורנה'  'חסיד  עצמו  את  רואה  הרב 
המילה?

זה  על  הרבי  את  "שאלתי  ומשיב:  קלות  מצטחק  הרב 
המילים  זה  תלמיד',  אתה  חסיד,  לא  'אתה  לי  ואמר  פעם 
שאמר לי, וכשראה שאני מסתכל במין מבט מבוהל אמר לי 
'תלמיד זה דרגה יותר גבוהה מחסיד', הוא אמר לי את זה 
באוסטריה כי אז היה לנו את הזמן לדבר על הכול בהרחבה 
לומר שכל  יכול  אני  וזה מה שאז אמר. אבל באופן כללי 
מה שהרבי אמר, כל ההנהגות שלו, כל התקנות שלו, כל 
שהוא  ברמז  הבנתי  אפילו  או  ושאף,  רצה  שהוא  הדברים 

רוצה - קיימתי תמיד בשלמות".
מה יש לומר על דמותו הכללית של הרבי?

הרב את מטבע הלשון  קובע  איש השלם",  היה  "הרבי 
הרבי.  של  דמותו  אודות  אותו  ששאלנו  מי  מכל  ששמענו 
ישראל  רבי  של  המוסר  תורת  את  בו  לראות  שרצה  "מי 
את  שחיפש  מי  זה,  את  אצלו  למצוא  היה  יכול   - סלנטר 
עמוד התורה ראה בו, מי שרצה לראות אותו כעמוד החסד 
ראה אותו, מי שחפץ לראות בו קדוש עליון ראה את זה, גם 
מי שבא כדי לראות אותות ומופתים זכה גם את זה לראות. 
כל מה שרצו לראות בו ראו בו. אני לא אומר את זה כי הוא 

הרבי שלי, אלא כי באמת ראיתי את כל זה אצלו.

"הרבי ידע שהייתי אצל כל המנהיגים והצדיקים בדור, 
מכל  יותר  בדרגה  שאני  חושב  שאני  פעם  לו  ואמרתי 
שאר  כל  מול  גדולתו  את  באמת  יודע  אני  כי  החסידים 
גדולים  יותר  הם  בטוח,  תהיה  אל  לי  ענה  הוא  המקומות, 
את  וסגר  בעינו  לי  קרץ  מידיעה'.  גדולה  'אמונה  כי  ממך 

הנושא".
היו עוד מגדולי ישראל שליוו את הקהילה והמוסדות?
"היו ודאי, עם מרן הרב שך הייתי בקשר רב אתו, אצל 
מרן הרב עובדיה יוסף – בכלל אצלו התחלתי הכול, אצלו 
הראשון  השיעור  את  התחלתי  וממנו  להוראה  נבחנתי 
בחולון אחרי שאבי ז"ל נפטר, וכמובן עוד אדמו"רים רבים 
שרובם כבר אינם בין החיים, וגם כאלו שכן בין החיים אבל 

איני יכול לומר את שמם.
לרבי'ס  ללכת  יכול  אני  האם  פעם  הרבי  את  "שאלתי 

אחרים כי כתוב 'עשה לך רב', הוא אמר לי שהוא מבין את 
השאלה ועקרונית אין לו התנגדות, רק שאומר לו למי אני 
חושב ללכת, אמרתי לו כמה שמות ואמר לי 'לא יצא לך 



הרבי תמיד נתן, לא להתייאש, "
עוד  בסוף  ידיים,  להרים  לא 
קצת  עוד  האור.  את  נראה 
עוד  אהבה,  עוד  סבלנות, 
את  להם  לתת  צריך  קירוב, 
להביא  מתבייש  הייתי  האור. 
בו,  היו  שהם  במצב  אותם 
שיחות  להם  נותן  היה  והרבי 
ואומר להם 'אני מקנא בכם', 
יש  מה  פעם  אותו  שאלתי 
לי  ענה  הוא  בהם?  לקנא 
להם  לומר  צריכים  שאנחנו 

מה שהם צריכים לשמוע.



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.
**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער
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ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**



מאת יבניאל שירם
כשעשרות שנות ניסיון של 'שינפלד תיירות' מתרכזות 
לחופשת פסח אחת, אתם מקבלים חופשה חלומית 

שבה אתם מרגישים בני חורין בכל ימי הפסח.
תיירות'  'שינפלד  שחברת  ברציפות  שנה   30 כבר 
ובקיץ  בפסח  בחו"ל  הנופש  תיירות  את  מובילה 

לציבור שומרי המצוות. 
על  מתפשרים  לא  אנחנו  שלנו.  מאמין  האני  זה 
הרמה, לא מתפשרים על האיכות ולא מתפשרים על 

המקצוענות.
על  החלטנו  תשע"ח,  הפסח  חג  לקראת  השנה, 
קיומה של חופשת הפסח השנתית באחד הריזורטים 
המפוארים באירופה. החלטנו לרכז עבורכם במקום 
ביותר,  הטובים  המקצוע  אנשי  את  ביותר,  הטוב 
הטובים  האמנים  את  ביותר,  הטובים  השפים  את 
ביותר ואת המלון הטוב ביותר, כדי שתהיה לכולנו 

האווירה הטובה ביותר.
בשינפלד תיירות זו כבר מסורת. כל הנהלת 'שינפלד 
ימי החג. אנו לא  יחד איתכם בכל  תיירות' נמצאת 
שילוו  בכדי  החברה  מטעם  שניים  או  נציג  שולחים 
את משפחות האורחים. אנחנו, כל הנהלת החברה, 
שוהים יחד איתכם. וכמו שאנחנו לא מתפשרים על 
חופשת פסח מושלמת עבורנו, אנחנו לא מתפשרים 

על חופשת הפסח שלכם.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה מחופשות 
במלונות המפוארים ביותר במקומות היפים בעולם. 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
מתקני  דרך  המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון, 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל  חדר  המלון, 
שעות  בכל  ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
היום, ההופעות של גדולי הזמר, הטיולים המרתקים 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים  בליווי 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
סדר  מליל  תיירות  שינפלד  אורחי  יהנו  השנה,  גם 
מיטב  ידי  על  רמה  ביד  שינוהל  המלך  כיד  מלכותי 

החזנים. 
היא  המלון  אורחי  בין  האווירה  יודעים,  שאתם  כפי 
במופעים,  בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב  הנכס 
בפעילויות, בטיולים, בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל 

מקום במרחבי המלון. 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר  המלון  מלבד 
בחדרי  גם  בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
ובכל  המלון  במתקני  בלובי,  הכנסת,  בבתי  האוכל, 
מקום שבו תשהו בתוך הריזורט העצום ורחב הידיים.

אתם בטח שואלים את עצמכם מהו הריזורט הזה 
קאראס'  ל'פורטו  הבאים  ברוכים  כך?  כל  המדובר 
הגדולים  הריזורטים  אחד  זהו  סלוניקי.  שליד 
והיפים ביוון ובעולם כולו המשתרע על שטח עצום 
של 17,630 דונם. תתחילו לשנן: מלון הפאר מליטון 

שבפורטו קאראס.
מהמם  נוף  שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
תמצאו  ההרים.  או  הגולף  המרינה,  הים,  לכיוון 
חיצוניות  שחייה  בריכות  מהודרים,  כנסת  בתי  בו 
ופנימיות, לובי ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים מלאי 
בתוך  שינפלד  ואת הבר האירי החופשי של  טוב,  כל 

"הקפה ניוז" המפואר.
מסך  אוויר,  מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
טלוויזיה עם שלט רחוק, שולחן עבודה, פינת ישיבה, 

מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

הריזורט נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת 
שם עולמי ואחת הגדולות והידועות באירופה. מנהלי 
החברה נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון 
במסוקים פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה 

הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
על  רכיבה  טניס,  סל,  כדור  רגל,  כדור  גולף,  מגרשי 
סוסים, צלילה וספורט אתגרי וגם אולם קונגרסים 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 
זה לא רק המקום, זה גם האוכל: ב'שינפלד תיירות', 

בנושא  ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי 
בחדר  המוגשות  העשירות  בארוחות  הן  האוכל. 
האוכל והן בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל 

שעות היום.
פרמטרים:  פי שלושה  על  עצמנו  בוחנים את  אנחנו 
עולמי.  דבר  לשם  שהפכו  וכשרות  כמות  איכות, 
ביותר  הגבוהה  ברמה  במוצרים  משתמשים  אנחנו 
שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב ואיכות 
 - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון. 
יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות  גבינות 
צרפתי וכמובן ברטנורא איטלקי, בקר ועגלים טריים 
מיוון, סלומון נורבגי טרי, ועוד משלוחים רבים של 

מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
מי שכבר מכיר יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר 
הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה  בכל  אחד 
ארוחה  בכל  עצום  ומגוון  הסגנונות,  מכל  מאכלים 
עשיר  גבינות  מבחר  עם  בר  בוקר  ארוחות  וארוחה. 
ביותר, סלטים מירקות טריים, מנות חמות מגוונות, 
של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים  ארוחת 
קארווינג  עמדות  חמות,  ותוספות  דגים  בשריים, 
אישי, מרקים, בר עוגות וינאי ופירות, בר שתיה ובר 

יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
צוות המשגיחים יגיע למלון לפני החג ויערכו ניקוי יסודי 
אותם  ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח 
לפסח. כשרות - גלאט כשר לא שרויה וללא קטניות תחת 

פיקוחו של הרה"ג הרב משה נחשוני שליט"א.
שף  ראשי,  שף  כולל  שלנו  והמורחב  הגדול  הצוות 
שף  בוקר,  ארוחת  שף  סלטים,  שף  חם,  מטבח 
מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, שף קונדיטור 
וקונדיטורים  שפים  כולם  קינוחים.  ושף  חלבי 
בינלאומיים  בפרסים  זכו  אשר  הראשונה  מהשורה 
ויכינו  יעמלו  נרחב,  עוזרים  צוות  בשיתוף  אשר 
שפע  הכולל  ומלהיב  מסעיר  אוכל  תפריט  עבורכם 
של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות 

המטבח היהודי על מגוון עדותיו.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
אנו מכינים לכם תכניה עמוסה בהופעות למבוגרים 
ולילדים. השנה ישהה איתנו גדול הזמר החסידי ישי 
לפידות אשר ינהל את התכנית האמנותית בכל ימי 
אחת  בראש  העומד  נחשוני,  אהרלה  עם  יחד  החג, 
איתנו  ישהו  כן  כמו  כיום.  המובילות  התזמורות 
לכולנו  שיספקו  רנד,  וישראל  אדלר  חיים  החזנים 
אווירה של שמחת חג בתפילות, בסעודות ובהופעות 
ימי  לכל  איתנו  ישהה  בנוסף  המועד.  חול  במהלך 
החושים  מאמני  אחד  קלה,  בן  החושים  אמן  החג 
ובלתי  מרתקים  למופעים  בישראל,  המבוקשים 
תקיים  ארקוס  אורית  האמנית  כן,  כמו  נשכחים. 
ופעילויות  מופעים  של  שפע  במועד  חול  במהלך 
ולכל המשפחה ביחד עם המדריכות: אודל  לילדים 

חבני, חיה ריד ואודל חנה מויאל.
כולו.  בריזורט  מושלמת  הנאה  לכם  מבטיחים  אנו 
גם עשרת ימי החופשה לא יספיקו לכם ליהנות מכל 
מתקני המלון. אך מעבר לריזורט עצמו, תוכלו לצאת 
בימי חול המועד לטיולים מרתקים בצפון יוון, החל 
מסלוניקי, מהערים היפות ביוון בשילוב ההיסטוריה 
בנופים  טיולים  דרך  העיר,  של  המרתקת  היהודית 
הפראיים של צפון יוון, בין הרים ומערות נסתרות, 
צלולים,  אגמים  מים,  מפלי  ירקרקה,  צמחייה 
וכמובן תפגשו את תושבי העם היווני המקומי חמי 
הפולקלור  באגדות  שיפליאו  הפנים  ומסבירי  הלב 

שלהם. 
כמובן שגם לקהילה היהודית חלק נרחב בצפון יוון, 
הקהילות  סיפורי  את  להכיר  מומלץ  הטיולים  ובין 
עתיר  היהודי  בחלק  בעיקר  כאן  שחיו  המיוחדות 

המורשת של סלוניקי.
מקום  לשריין  הוא  לעשות  לכם  שנשאר  מה  כל 
זו  תיירות'.  'שינפלד  עם  הקרובה  הפסח  לחופשת 
ביותר. המושלמת  החופשה  להיות  עומדת  באמת 

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון 03-6189999 

או באתר האינטרנט:
 www.shainfeld.com 

בפסח הזה 
אתם באמת 

תהיו בני חורין
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גישה נכונה בשיחה עם הילד

ועשו לי מקדש

הערכים  עולם  כלומר  הילד,  של  הרוחנית  דמותו  עיצוב 
שלו, שאיפותיו, אמונתו, מבטו על החיים וכו', מתבצע בעיקר 
באמצעות שיחות המחנך, הורה או מורה, עם הילד. חלקן יהיה 
שיחות יזומות לחלוטין על ידי המחנך, וחלקן יהיו שיחות הדרכה 
והבהרה הבאות לאחר דיבור או מעשה של הילד. כגון תשובה 

לשאלתו, שבח על מעשה חיובי והערה על מעשה שלילי.
הילד,  ליוזמת  או שיחת המשך  יזומה  בשני המצבים, שיחה 
חשוב ביותר שהשיחה תתבצע מתוך גישה נכונה ובריאה אשר 
תוביל למטרה הרצויה - הזדהות הילד עם הדברים והפנמתם עד 

לקנייתם המוחלטת.
נוכל  הילד,  עם  בשיחה  הנכונה  הגישה  של  היסוד  כללי  את 
רבים  מתוך  מדגם  אלא  אינם  אשר  הבאים  מהפסוקים  ללמוד 

כאלה המופיעים בספר משלי:
"ְּבִני, ּתוָֹרִתי ַאל-ִּתְׁשָּכח ּוִמְצוַֹתי ִיּצֹר ִלֶּבָך. ִּכי אֶֹרְך ָיִמים ּוְׁשנוֹת 

ַחִּיים ְוָׁשלוֹם יוִֹסיפּו ָלְך"
"ְׁשַמע ְּבִני ְוַקח ֲאָמָרי ְוִיְרּבּו ְלָך ְׁשנוֹת ַחִּיים" 

ֵמֵעיֶניָך  ַיִּליזּו  ַאל  ָאְזֶנָך,  ַהט  ַלֲאָמַרי  ַהְקִׁשיָבה,  ִלְדָבַרי  "ְּבִני, 
ָׁשְמֵרם ְּבתוְֹך ְלָבֶבָך. ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם ּוְלָכל ְּבָׂשרוֹ ַמְרֵּפא"

"ִּכי ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי, ַרְך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאִּמי. ַוּיֵֹרִני ַוּיֹאֶמר ִלי, ִיְתָמְך 
ְּדָבַרי ִלֶּבָך, ְׁשמֹר ִמְצוַֹתי ֶוְחֵיה"

"ְּבִני, ְׁשמֹר ֲאָמָרי ּוִמְצוַֹתי ִּתְצּפֹן ִאָּתְך. ְׁשמֹר ִמְצוַֹתי ֶוְחֵיה ְותוָֹרִתי 
ְּכִאיׁשוֹן ֵעיֶניָך"

ָמָצא  מְֹצִאי  ִּכי  ִיְׁשמֹרּו...  ְּדָרַכי  ְוַאְׁשֵרי  ִלי  ִׁשְמעּו  ָבִנים  "ְוַעָּתה 
ַחִּיים ַוָּיֶפק ָרצוֹן ֵמה"

בפסוקים אלה בולטים שני מאפיינים עיקריים:
1. פניית אהבה של אב לבנו.

2. מסר חזק של: שאיפתי וקריאתי לך היא, לזכות בחיים.
טבעו של האב שהוא מקנה לבנו חיים, מגדל אותו ברוחניות 
המאפיין  וזהו  והתפתחותו.  לשלמותו  תמיד  ודואג  ובגשמיות, 
את פניית האב לבנו. פנייה שאין תכליתה לדרוש ולתבוע, אלא 

להעניק ולהגן.
פנייה של אוהב, משפיע ונותן, ותוך כדי כך גם מנחה ומכוון 
להצלחת הילד וטובתו, פועלת בנפש הילד, משפיעה עליו ובונה 
מטריד  ותובע  דורש  בבחינת  שהיא  פנייה  זאת,  לעומת  אותו. 
ומעניש, תיצור מערכת יחסים אשר תיתן את התוצאה ההפוכה. 
היא  תחושתו  שהרי  דואג,  לו  שאין  כמי  עצמו  את  ִיראה  הילד 
שכל פניות ההורים אליו אינה אלא מערכת מטרידה של דרישות 
תביעות ועונשים, שמטרתן טובת ההורה ומילוי רצונו. לא פלא 
שבמקרים אלה, הנפוצים למרבה הצער, פונה הילד לבנות את 

חייו בכוחות עצמו ובעזרת חבריו.
כחומר  ואינו  זרים,  בפני  סגור  הילד  של  שעולמו  לזכור  יש 
ביד כל יוצר, הוא מבחין בדקויות ושומר מחדירת זרים לחייו. 
משום כך, מחנך המנסה לפנות לילד ולקדמו, עליו לקבל תחילה 
“כרטיס כניסה" לעולמו הפנימי. כרטיס זה מושג אך ורק כאשר 
השערים.  כל  את  הילד  יפתח  בפניו  ולהעניק.  לתת  בא  המחנך 
שהרי הוא חסר דברים רבים וצריך עזרה בכל עניין. הוא מחפש 
מנהיג שיבנה עבורו מערכת חיים איתנה ויעניק לו בטחון עידוד 
לשמוע  רוצה  רבים,  בנושאים  ידע  לקנות  שואף  הוא  ועזרה. 

סיפורים שירחיבו את אופקיו, ומעוניין ללמוד ניסיון חיים.
מחנך המשלים ובונה, תורם ונותן, הרי הוא בן-בית בעולמו 

הנפשי של הילד, וכל דבריו חודרים לליבו.
על  גערה  או  הערה  בעת  בפרט  אלה,  יסוד  כללי  לזכור  יש 
להתפרץ  הטבעית  לנטייה  בניגוד  הילד.  של  שלילית  התנהגות 
בזעם וללא התבוננות, פעולה שבדרך כלל לא נועדה אלא לפרוק 
התבוננות  מתוך  ולהגיב  לעצור  יש  ההורה,  ותסכול  כעס  את 
עצובות  פנים  בדרך-כלל,  למטרה.  תוביל  אשר  הדרך  ובחינת 
יותר  הרבה  יועילו  הסבר,  בתוספת  ההורה  של  מאוכזבות  או 
פנים  הבעת  נדרשת  לעיתים  כי  אם  וזעם.  כעס  של  מהתפרצות 

כעוסה להבהרת חומרת המעשה שנעשה.
בילד  ומרדן.  פיקח  בילד  תוקף  משנה  מקבלים  אלה  דברים 
מתוך  ונשנות  החוזרות  וכעוסות  זועמות  ונזיפות  גערות  כזה, 
יציאה מהכלים, משדרות לילד חוסר שליטה של ההורים במצב. 
ומתוך כך הוא לומד לנצל את חולשתם כדי לקבל את מבוקשו, 
לעשות ככל העולה על רוחו, ואפילו לשם תשומת הלב השלילית 
והמענישה, אך גם המוכיחה לו את קיומו וחוזקו. ומאידך חש 
מתוסכל ומבוהל בתוכו מהעובדה, שההורים “החזקים", חלשים 

הם לידו. ואם-כן מי יגן עלי?
בילד כזה, דווקא שיחות סבלניות ושכליות, מלב אוהב וכואב 
הוא  כאשר  הילד,  לטובת  חיים  הדרכת  ולהעניק  לדאוג  הבא 

כמובן חש בכך, סופן שיניבו פירות.

המרכזית  המצוה  זוהי  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
התורה בשבועות  ולומדים בפרשיות  קוראים  אנו  פרטיה  שאת 
הקרובים. ואולם ככל שהיא ברורה כך היא גם קשה וכבר אצל 
שני ה"בנאים" הגדולים משה רבנו ושלמה המלך מצינו שהיו 
תמהים בתחילה על עצם המצוה המיוחדת הזו שנתגלגלה לידם.

אצל משה נאמר במדרש שבשעה שאמר לו הקב"ה שיעשה 
מלא  הקב"ה  של  כבוד  ואומר:  מתמיה  התחיל  המשכן  את 
עליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן. וכך. נאמר אצל 
שלמה )בספר מלכים א' ח, כז( שהיה שואל: " כי האמנם ישב 

אלוקים על הארץ". 
בפרשת  שכן  עצמה  התורה  מן  מקור  הזו  לתמיהה  יש  ואכן 
אליך  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  קראנו:  יתרו 
זו  ממש.  מקום  לכל  שהכוונה  משמע  ולכאורה  וברכתיך", 
דוחה  )לח, א( אשר  אפשרות שהועלתה בגמרא במסכת סוטה 
"בכל מקום אשר  לומר:  צריך  וכך  ומפרשת שהמקרא מסורס, 
אבוא אליך וברכתיך שם אזכיר את שמי, והיכן בבית הבחירה",. 
ברם כיוון שכידוע אין מקרא יוצא מידי פשוטו, לכן הוא מובא 
במסכת אבות )פרק שלישי משנה ה( כראיה לכך שבכל מקום 
בתורה שהשכינה שרויה אצלו  ועוסק  מישראל  מישהו  שיושב 

ואפילו הוא יחיד בודד.
עם זאת העיקר כדברי המדרש שהרי המצוה היא לבנות את 
בית המקדש, והתורה חוזרת עליה בספר דברים )יב, ה( בפסוק: 

גם  אותנו  שמחייב  הפסוק  וזה  שמה"  ובאתם  תדרשו  "לשכנו 
נביא, ת"ל  לך  עד שיאמר  יכול שתמתין  היום כמאמר הספרי: 

לשכנו תדרשו, דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא". 
הדברים  בין  בהבחנה  הצורך  בהבנת  הוא  שהעיקר  מכאן 
שלא  ובמקום,  בזמן  באדם  תחום,  בכל  ומדרגותיהם  השונים 
בו  שמתעסקים  מקום  בכל  המפורש  השם  את  שיזכירו  יתכן 
בדברי חולין, אף על פי שמצווים אנו ומשתדלים לקיים את מה 

שנאמר "בכל דרכיך דעהו".
עם זאת כמובן שגם לאחר קיום הדרישה והמצוה יש לזכור 
את הקשר שיש למקום הקדוש הזה עם הנעשה בכל מקום, שעל 
כן אמר ישעיהו הנביא בעמדו בבית המקדש במלוא תפארתו, 

והכריז כי "מלוא כל הארץ כבודו".
ממנו  היוצא  במסר  ובעבודתו  המקדש  בבית  יש  גדול  ענין 
בין  ההפרדה  על  לשמור  יש  כלל  בדרך  שכן  פנימית,  לאחדות 
קודש לחול, אבל ההתקדשות בשיאה אשר במקדש, מאחדת את 
הניגודים, וכך אנו מוצאים למשל בבגדי הכהונה שערכם מיוחד 
התעלות  גם  בהם  שיש  ולתפארת,  לכבוד  שהם  שנאמר  במה 
מעל האיסור של כלאים שלא מצינו כמותו אלא בציצית. וצריך 
להסביר שאיסורי הכלאים באים להורות לנו את הצורך להבחין 
בין דבר לדבר ושלא לערבב בין התחומים השונים, אבל בקודש 

יש אחדות כשרואים איך הכל בא ממקום אחד.
את  להביא  התורה  ראתה  מדוע  גם  מבינים  הננו  זו  בדרך 

המצוה של מזבח הקטורת רק בסוף פרשת תצוה ולא בפרשת 
תרומה שיש בה את כל הציורים של כלי המקדש האחרים.

על  ומרמזת  קישור  לשון  היא  שהקטורת,  הוא  הטעם  אבל 
הקשר שבין הגוף לרוח, שכן הריח הוא התכונה העדינה שבין 

הרוח לגוף, כמו שנאמר: "והריחו ביראת השם".
המעשים  כל  של  ולהתרוממות  לאחדות  מביא  זה  קישור 
בכל מקום, עד שיכולים אנו וצריכים אנו להבין את מה שאמר 
כי  שם,  דווקא  והכריז  הרחוקה  בגולה  בעמדו  הנביא  יחזקאל 

"ברוך כבוד ה' ממקומו".
עצם  מלבד  ואולם  מקדש,  בינתיים  לנו  אין  לדאבוננו  כיום 
המצוה המוטלת עלינו להשתדל להגיע, לזכות ולראות בבנינו 
מקובלים אנו שיש בעצם הזכרת הדבר ולימודו גם משהו מקיום 

מצותו. 
קיום המצוה  לנו מה לעשות לקראת  יש  בינתיים אף עכשיו 
וכוונתי לפעול לאחדות של כל חלקי הציבור מסביב למטרה זו, 
שכן אי אפשר שתהא מצוות המקדש מתקיימת רק ע"י חלק אחד 

של הציבור ולא על כולם יחדיו.
לקיום מה שנאמר אצל שלמה אחר  גם  נזכה  בזכות המצוה 
הקמת המקדש: "ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי 
ישראל". וכך למדנו אצל מו"ר הרצי"ה זצ"ל, שזהו הסוד של 
הבטחה  זו  הרי  בתוכם"  ו"שכנתי  נאמר  שכאשר  ישראל,  נצח 

"שלא אעזוב את עמי ישראל".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

שיחה יזומה או שיחת המשך ליוזמת הילד, חשוב ביותר שהשיחה תתבצע מתוך גישה נכונה 
ובריאה אשר תוביל למטרה הרצויה - הזדהות הילד עם הדברים
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

ועשו לי משכן

בעל  מיליארדר  הברית,  ארצות  אחד מעשירי  היה  צ'ייס  דוד 
שחבש  יהודי  היה  שלא  אף  על  העולם,  ברחבי  ענפים  קשרים 
כיפה מידי יום, היה יהודי בעל רגש חם לענייני יהדות ותורם ביד 
נדיבה. לפני יום י"א בניסן, יום הולדתו של הרבי מליובאויטש, 
קיבל מר צ'ייס מכתב אישי מהרבי בו הרבי מבקש ממנו מתנת יום 
הולדת... מר צ'ייס היה מוכן כבר לבקשת תרומה ממין הבקשות 
שהוא מקבל מידי יום, אך הרבי ממשיך וכותב לו שאומנם זה 
לא נאה לבקש מתנה אבל הוא מרשה לעצמו בגלל היחס הקרוב 
שנוצר לבקש ממנו להניח מידי יום תפילין, והרבי מצרף בחבילה 
נפרדת זוג תפילין מהודר.. מר צ'ייס הנרגש החזיר לרבי מכתב 
חם בו הוא מבטיח לקבל על עצמו להקפיד להניח מידי יום, אך 
הוא מבקש עוד זוג תפילין שיהיו ביאכטה העצומה והמפוארת 
צירף המחאה  צ'ייס  מר  קרובות.  לעיתים  מפליג  הוא  בה  שלו, 
עבור זוגות התפילין ואכן קיבל מהרבי עוד זוג עבור היאכטה, 
ובראיון שנערך עימו חודש לפני פטירתו העיד שמאז הבטחתו 

לרבי הניח מידי יום ולא החסיר אפילו יום אחד.
בהתוועדות אחרון של פסח תשמ"ג, סיפר הרבי את הסיפור 
הבא: פעם עלה מר צ'ייס על היאכטה שלו להפלגת קיץ ובבוקר 
הראשון ניגש אל רב החובל והתעניין איפה כיוון ירושלים. הלה 
עכשיו  איפה  ושאל  שוב  ניגש  הוא  הצהריים  אחרי  לו.  הראה 
עד  ושוב,  שוב  הדבר  חזר  כך  לו.  הראה  שוב  והוא  ירושלים, 
שבשלב מסוים פקעה סבלנותו של רב החובל והוא שאל בכעס, 
האם הגביר חושש שאיננו נוהג את הספינה בכיוון הנכון? הגביר 
רב  ירושלים.  לכיוון  להתפלל  מקפיד  שהוא  בכך  אותו  הרגיע 
החובל נדהם: אם איש חשוב כמותו, רואה צורך לפנות לאלוקים 
שלוש פעמים ביום ואף בימי החופש - מה הוא יאמר? הוא החל 
לקב"ה  פונה  עצמו  את  מצא  הוא  שלו,  בחייו  משמעות  לחפש 

בתפילתו, ואף היה מעורר על כך אנשים שפגש.
סיפור זה מחדד את השאלה שעסקו בה חז"ל: יהודי מקפיד 
את  מכוון  הוא  בעולם  פינה  מכל  ירושלים.  לכיוון  להתפלל 
רגליו לעבר נקודה מצומצמת של קילומטר רבוע בארץ ישראל. 
והשאלה היא מתבקשת: וכי הקב"ה נמצא רק שם?! ואם נתפלל 

לכיוון בגדד או צפון קוריאה – האלוקים לא ישמע אותנו?! 
וכך כולנו מתפללים שוב ושוב "שייבנה בית המקדש במהרה 
צריכים  מה  בשביל  היא,  והאמתית  הגדולה  והשאלה  בימינו". 
בית המקדש? מה חסר כיום כשאפשר לעבוד את ה' מכל פינה 

בעולם?
ואם כבר נוגעים בנושא זה, השאלה מתעצמת לנוכח המתרחש 
בפרשתנו, השבוע אנו מגיעים אל אחד מרגעי השיא של התורה 
לאורך  הזה.  בעולם  ה'  יגור  בו  הבית  ה"משכן",  בניית  כולה: 
מצווה  התורה  שמות,  ספר  סוף  עד  הבאות,  הפרשיות  חמש 
המרכיבים,  את  לתאר  פרטים  לפרטי  ויורדת  המשכן  בניית  על 

החומרים, המידות והצבעים בהם ייבנה הבית של ה'. 

רגע בניית המשכן היווה שלב חדש ושונה בצורת הקשר עם 
ה': בעוד שמבריאת העולם היה אפשר להעמיד מזבח בכל מקום 
ולפנות לה' בהקרבת קרבן. כך נהגו נח והאבות וכך למדנו בסוף 
פרשת יתרו: "מזבח אדמה תעשה לי ... בכל המקום אשר אזכיר 
עם  הקשר  ואילך  מעתה  הנה  וברכתיך",  אליך  אבוא  שמי  את 

הקב"ה יצטמצם אל תוך מקום מוגבל ומוגדר.
וכאן עולה שאלה גדולה שאין פרשן מכובד במהלך הדורות 
שלא עוסק בה: אלוקים ובית?! האם לא מדובר באוקסימורון?! 
רוצה  האלוקים  מדוע  גמורים?!  הפכים  שני  זה  אין  האם 
להצטמצם לתוך בית גשמי? הרי האמונה הבסיסית היא שהקב"ה 
אינו גוף ואינו דמות הגוף, וכיצד ההוויה האלוקית המטאפיזית, 
האין-סופית שלפניה העתיד, העבר וההווה הם כאחד – מתכנסת 

אל תוך ארבע דפנות?
בואו נחשוב על אדם שמוזג כוס תה ואומר שהוא מכין אותו 
בשר  פרוסות  עם  סנדוויץ'  חותך  או  בוקר.  לארוחת  לאלוקים 
ומיעד אותו באהבה לארוחת הצהריים של ה'. ברור שזה יהיה 
התורה  מצווה  כן,  אם  כיצד,  בכפירה.  גובל  אף  ואולי  טיפשי 
לעשות בית לה', ועוד יורדת לפרטי פרטים של מידות וחומרים, 
ולא  מסוים  בגודל  בית  בתוך  רק  לשכון  יכול  האלוקים  כאילו 

בתוך בית בגודל אחר?
הספונטאנית  השאלה  בדיוק  זאת  כי  אומר  המדרש  אכן, 
כך  לה'.  בית  לבנות  האישים שהצטוו  שני  מפיהם של  שפרצה 
התפלא משה רבנו כשקיבל את הציווי לבנות את משכן המדבר, 
המקדש  בית  את  לבנות  ההוראה  מול  המלך  שלמה  תמה  וכך 
וכשם שהשאלה נשאלת ביחס לבניית הבית בכלל,  בירושלים, 
כך עולה התמיהה ביחס לכלים השונים שנבנו בבית: וכי ה' צריך 

שולחן עם לחם? או אור נרות ממנורת הזהב?

  

מספרים על מלך אוסטריה שחגג עשרים שנות מלוכה. הוא 
התמלא בתחושה של גדולה עצמית והחליט לבנות סמל מפואר, 
האדריכלים  גדולי  אל  פנה  המלך  לעד.  אותו  שינציח  מונומנט 
באירופה וקיבל הצעה להקים בניין אופרה משוכלל במרכז וינה 
לפועל  יצאו  התכניות  המלך.  לדמותו של  נצחי  זיכרון  שיהווה 
ואחרי חמש שנים של עבודה, קם מבנה אדריכלי מרשים ובולט 

למרחוק.
המלך  של  הראשון  לביקורו  בהתרגשות  ציפה  האדריכל 
במבנה המרשים ושילב זאת בהופעה מוסיקלית אדירה עם שלוש 
הטנורים הגדולים. הערב המרגש הגיע וכולם המתינו לכניסתו 
של הקיסר. השיירה המלכותית עצרה על יד הבניין, המלך הוציא 
את הראש החוצה וצעק: "בורים, טיפשים, מי ההדיוט שבנה את 
הבניין? הוא אינו מבין כלום בתרבות גבוהה. תחריבו מיד את 

המבנה הכושל".
קרא  והמלך  רועדות  ברגליים  המרכבה  אל  ניגש  האדריכל 
לעברו: "גולם שכמותך, בנית את אולם האופרה בקומת הקרקע, 
אופרה  אולם  אבל  מהרחוב.  חד  במעבר  אליו  שנכנסים  כך 
מלכותי אמור להיבנות גבוה, מעל הקרקע. הדרך אליו אמורה 
לעלות דרך שלוש קומות ומאה מדרגות, הכול כדי להרים את 
הנכנס מהחיים הארציים ולעורר בו תחושה נעלה שהוא נסחף 

לתוך חוויה נשגבה"...
ולא  עבורנו  נועד  שהמשכן  בגישה  נוקטים  רבים  מפרשים 
מוקד  צריכים  האדם  בני  בית,  צריך  אינו  האלוקים  ה'.  עבור 
רוחני. המשכן נועד להיות חוויה של ניתוק מהשגרה והתעלות 

לעולם קדוש יותר. 
אחת הבעיות הגדולות של החיים היא השגרה השוחקת. אנו 
הידוע  הפתרון  הכוח.  את  ומאבדים  מתעייפים  רצים,  עובדים, 
הוא ליצור אווירה מרגשת שמשיבה את האהבה הישנה. בדיוק 
מחליטים  והם  ביניהם  בקשר  שחיקה  שמרגישים  זוג  בני  כמו 
האווירה  ירוק.  בפארק  לטיול  או  הים  שפת  על  לחופש  לצאת 
הפסטורלית מעוררת את הלבבות שעייפו במרוץ החיים ומפיחה 

חיים חדשים בקשר ביניהם. 
אל  מהבית  לצאת  קריאה  הוא  משכן  לבנות  הציווי  להבדיל, 
מקום קדוש. האדם אינו יכול לעבוד את ה' בסתם אחר צהריים 
להתנתק  עליו  לו.  שמפריעות  דעת  בהסחת  מוצף  הוא  בביתו. 
מהסביבה המוכרת ו"לגלות למקום תורה". ללכת למקום נעלה 

שמעורר את הנפש. 
אל  שהביאה  האנושית  לנטייה  כמענה  באה  המשכן  בניית 
החטא. היהדות היא הדת הראשונה בעולם שמאמינה באלוקים 
האומות  שכל  בעוד  הגשמיים.  בחושים  נתפס  שאינו  מופשט, 
הקדמות האמינו באלים מוחשיים ונראים בעיניים, כמו השמש, 
וכו', וכן האומה המצרית עבדה את הטלה, היהדות היא  הירח 
מהטבע.  שלמעלה  מונותיאיסטי  בא-ל  שמאמינה  הראשונה 
וזה מעורר אתגר גדול בפני המאמין, משום שהאדם תופס את 
מריח,  הוא  שומע,  הוא  רואה,  הוא  שלו.  החושים  דרך  העולם 

והוא מתקשה לתקשר עם משהו שאינו נתפס בכלים החושיים.
את  לעשות  מיהרו  שהם  לכך  העמוקה  הסיבה  הייתה  וזאת 
בוודאי המשיכו להאמין בה' כמו קודם, אך חיפשו  העגל. הם 
שהיה  רבנו,  משה  במקום  מוחשית  מציאות  מורגש",  "נעבד 
'ממוצע מוחשי ומורגש' ואפשר לקבל ממנו השראה והתעלות 

לעבודת ה'.
וכיון שכן, ה' ציווה על בניית המשכן בתור "נעבד מורגש", 
מקום נעלה ומרגש שיספק להם חוויה חושית אודות הקדושה 
דבקות  הקטורת,  של  הריח  המנורה,  נרות  של  האור  האלוקית. 
בלב  גדולה  התפעלות  יפעלו  ביחד  כולם   – בזה  זה  הכרובים 

הרואים ויתנו מענה לחוויה החושית.

לכאורה קשה להבין מה הצורך בבית להקב"ה, והלא מלא כל הארץ כבודו? • ההסבר נעוץ בכך 
שהמשכן נועד לתת תשובה לנטייה האנושית שמביאה לחטא • וגם: סיפורו המופלא של בית 

הכנסת הרוסי שעלה בלהבות
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ולפי זה מוסבר גם בפשטות, מה שהתפילה שלנו, בזמן הגלות, היא לכיוון ירושלים, כיון 
שהתפלה המוחשית לכיוון העיר מחזקת את כוונת הלב בתפילה, כמובא בשולחן ערוך רבינו 

הזקן סימן צ ס"ד.
אך יש ביאור עמוק מזה: אחד האנוסים בתקופת האינקוויזיציה הצליח להימלט ולהגיע 
לעיר צפת. הוא היה יהודי תמים ופעם שמע דרשה מהרב אודות "כיכרות לחם הפנים" בבית 
המקדש והרב נאנח ואמר בצער כי היום אנחנו בגלות ואיננו יכולים לכבד את ה' עם הלחם 

המיוחד הזה. 
היהודי חזר הביתה נרגש מהדרשה של הרב והציע לאשתו כי החל מהשבת הבאה תכין 
שני כיכרות לחם יפים והוא יניח אותם לפני ה' בבית הכנסת. ביום שישי הבא, האישה אפתה 
החלות  את  והניח  הקודש  ארון  את  פתח  הכנסת,  לבית  הלך  והבעל  בהתרגשות  הלחם  את 
וליבו  לנקות את המקום לקראת שבת  לבית הכנסת  נכנס השמש  יצא,  בתוכו. אחרי שהוא 
היה מר וכבד עליו. בביתו שרר עוני נורא ולא היו לו מעות אפילו כדי לקנות חלות לשבת. 
הוא ניגש אל ארון הקודש לשפוך את ליבו לפני ה' ופתאום הוא מרגיש ריח משכר של חלות 
טריות מבפנים. הוא פתח את הארון ופלט זעקה. "תודה, ריבונו של עולם, שמעת את התפילה 

ושלחת לי חלות טריות לשבת".
אחרי תפילת ערבית בליל שבת, היהודי הספרדי רצה לדעת מה קרה עם החלות שלו. הוא 
אומר  הוי  היו שם.  לא  נפל מתעלף. החלות  והוא כמעט  בתוכו  והציץ  לארון הקודש  ניגש 
שהאלוקים לקח את המתנה שלו לשמים. רועד כולו הוא רץ הביתה ובישר לאשתו כי ה' נטל 
את המתנה. וכך זה הפך להיות מנהג קבוע. הוא משאיר את החלות ביום שישי, השמש מוצא 
אותם אחרי הצהריים, וכך שניהם מרוצים ומאושרים. זה בגלל שהאלוקים לקח את החלות 

שלו לשמים וזה בגלל שהאלוקים שמע את התפילה ושלח לו חלות טריות לשבת. 
יום שישי אחד, הרב הגיע מוקדם לבית הכנסת להתכונן לדרשה, ופתאום הוא רואה את 
היהודי הספרדי נכנס ומניח חלות בתוך ארון הקודש. הוא נדהם למראה עיניו, אך היהודי 
מיהר להצטדק כי הוא נותן את הלחם לה' שמרים אותו לשמים. הרב החל לצעוק: "שוטה 
שכמותך, כלום ה' אוכל ושותה"? עוד הוא צועק והנה השמש נכנס פנימה לסדר כרגיל את 

בית הכנסת – ופתאום הבין הכול.
באותו ערב, הגיע שליח מאת האר"י הקדוש לביתו של הרב ומסר כי נגזר עליו עונש מיתה. 
נגרמה נחת רוח לקב"ה כמו מעשיו התמימים של אותו  שכן מיום שחרב בית המקדש לא 

יהודי פשוט.
התהייה העמוקה ביותר של האדם המאמין היא סוגיית המרחק בינו ובין הקב"ה. כולנו 
מאמינים שהקב"ה מנהל את העולם, אבל לכל אחד קשה להאמין שהקב"ה מנהל גם אותו. 
האם ה' באמת שומע ורואה אדם פשוט כמוני? האם האלוקים שומע יהודי אחד שמתפלל בין 
מיליוני יהודים? האם הוא באמת נוכח בבית הפרטי והקטן שלי או במשרד העסקי וה'חולי'?

ולמען האמת, זה היה עומק התהייה של משה רבנו ושלמה המלך. התהייה כיצד ה' שורה 
האנשים  על  שורה  ה'  כיצד  התהייה  את  העניין  בעומק  משקפת  המשכן,  של  הקרשים  על 
הקטנים? הספק המנקר על הקרשים מסמל את הספק הנוגע לבני האדם: האם יתכן בכלל 

חיבור בין המוגבל ובין הלא-מוגבל? בין השולחן ובין הנגר שיצר אותו? 
האין-סופית  שהאלוקות  הראה  הקב"ה  המשכן.  שיצר  המהפכנית  ההשראה  בדיוק  וזה 
יכולה להפוך להיות מוגבלת. הקב"ה מסוגל להצטמצם אפילו בתוך קרשים קטנים ולשרות 

בהם. שום מקום אינו קטן מדי עבור האלוקים הבלתי מוגבל. 
הנה סיפור ששמעתי מידידי הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א: בשנת תשמ"ט )1989( 
החלו להיבקע סדקים ראשונים במסך הברזל הקומוניסטי שהפריד במשך שבעים שנה בין 
רבנים  משלחת  הזמין  גורבאצ'וב  הנשיא  שלטון  המערבי.  לעולם  המועצות  ברית  מדינות 
מהארץ לבקר בפעם הראשונה במוסקבה ובפטרבורג. בין המשתתפים הנכבדים, היה הרב 

ישראל מאיר לאו, כרב העיר תל אביב-יפו.
המארחים לקחו את הרבנים לבית כנסת קטן, צריף מט ליפול בשם "מארינה רושצ'ה". 
בכל שבעים שנות הרדיפה היה המקום בבחינת 'אי של גבורה'. התקיימו בו מנייני תפילה 
והוא היווה מקום התכנסות לנשמות היהודיות שלא היו מוכנות לוותר לשלטון הרשע. את 
פני משלחת הרבנים, קיבלו כמה זקנים ישישים, חסידי חב"ד, שהחזיקו את המקום במסירות 

נפש לאורך השנים.
הרב לאו הביט מסביב והבחין כי על עמוד התפילה, כתוב פסוק שונה מהרגיל: "אנא ה' 
מלטה נפשי", מתוך תפילת ההלל. הרב לאו התפלא, הוא מכיר את המנהג לכתוב: "דע לפני 
מי אתה עומד", "שוויתי ה' לנגדי תמיד", "ממעמקים קראתיך ה'", והנה פסוק אחר: "אנא ה' 
מלטה נפשי". הזקנים במקום - שחלקם עוד זכרו את הימים שלפני מהפכת 1917 - הסבירו כי 
אבותיהם התכוונו לשאת בכך תפילה, כי אף אם הגוף יישלח למחנה עבודה, יישרף או יירה 

באקדח, הנפש היהודית לא תכבה.
חלפו כמה חודשים וקבוצת צעירים קומוניסטיים מ'אגודת הסופרים הסובייטים', העלתה 
את המקום באש. חלפו כמה שנים והרב לאו בשבתו כרב ראשי לישראל, קיבל הזמנה משלוחי 
חב"ד במוסקבה בראשות הרב לאזאר, להשתתף בטקס הנחת אבן פינה לבית כנסת חדש על 

גחלי המקום הישן. 
הרב לאו כאב את החורבן וההרס מהמקום אותו זכר מביקורו הקודם, אך רגע לפני שעלה 
אוד  קטן,  לו חפץ  הציגו  הם  אותו.  והדהימו  ניגשו המארחים השלוחים  נאומו,  את  לשאת 
מוצל מאש: עמוד התפילה של החזן ועליו הכיתוב: 'אנה ה' מלטה נפשי'... הבקשה שרדה 

את השריפה.
נזכה לקיום הבקשה  וכך  יעזור הקב"ה שנהפוך את הבית הפרטי שלנו למשכן לשכינה, 

הכללית: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" בקרוב ממש.
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חדש באונו! תואר ראשון במנהל עסקים
 עם התמחות במימון / שיווק 

בתוספת לימודי תעודה בנדל"ן

רוצה
להתמקצע 

בנדל"ן?
אתה יכול

לבנות עלינו!



ועשו לי מקדש
ח-ט(  )כ"ה,  בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו 
לדורותיהם  חז"ל  ע"י  ופורש  נכתב  רבות 
המשכן,  של  בבנייתו  העוסקות  אלו  בפרשיות 
הן על הקשר והדימוי של האדם עצמו בהיותו 
משכן מעט, והן על בתי כנסיות ובתי מדרשות 
ביהמ"ק,  חורבן  לאחר  מעט  מקדש  בהיותן 
הבה ונתבונן ונביט מעט מזעיר מעט מיני רבות 
ישירות על עבודת  כדי להשליך  מדימויים אלו 
הנדרש  ועל  מאיתנו,  ואחד  אחד  כל  של  השם 

מאיתנו כבסיס לעבודת השי"ת.
בין  שקישר  סולם,  גשר,  היה  המקדש  בית 
לבני  נתן  ל"והארץ   - לה'"  שמים  "השמים 
לעולם  השמיימי  הקדושה  עולם  בין  אדם", 

החולין שלנו, והיה זה מקום מופלא עד מאוד!
היה  יכול  לביהמ"ק,  שנכנס  אדם  אחד,  מצד 
אם  חול,  שכולו  בעולם  נמצא  שהוא  לחשוב 
היינו מצלמים את הנעשה בביהמ"ק, מה היינו 
ארכובותיהם  עד  מסתובבים  כהנים  רואים? 
דם  זורקים  רצים,  דם,  של  שלוליות  דם,  בתוך 
בשר  של  נכבדה  כמות  אוכלים  המזבח,  ע"ג 
ביהמ"ק  בתוך  שני,  מצד  וכו'.  אחת  בסעודה 
עצמו היו תופעות שכל אחד שראה אותן הבין 
מייד שהמקדש הוא לא מקום מהעולם הזה הוא 

משהו רוחני.
ובקודש  ניסים היו שם באופן תמידי,  עשרה 
הקודשים עמד הארון, ואמרו חז"ל, "מקום ארון 
אינו מן המידה" )מגילה י' ע"ב(, כלומר, רוחב 
וקודש הקדשים  הארון היה שתים וחצי אמות, 
לשם  נכנס  היה  אם  אמה,  עשרים  היה  רוחבו 
אדם עם סרט מידה ומתחיל למדוד, היה רואה 
וגם  אמה  עשר  יש  הארון  של  האחד  שמצידו 
מצידו השני יש עשר אמה, והיכן נעלמו שתים 
וחצי האמות של רוחב הארון? – "מקום ארון 
אינו מן המידה"! בית המקדש היה מקום שלא 

מהאי עלמא, פשוטו כמשמעו!
אחד  שמצד  סולם  היה  המקדש  בית  אמנם, 
בעולם  הקדושה,  של  בעולם  נעיצה  לו  הייתה 
נעיצה  לו  הייתה  שני  ומצד  עלמא,  מהאי  שלא 

גם בעולם החולין שבו אנו חיים.
שמים,  שכולו  מקום  היה  המקדש  בית  אם 
ואופנים,  שרפים  מלאכים,  של  מקום  נס,  כולו 
לא הייתה בו שום שייכות ותועלת לעולמנו, כי 
אדם כמונו לא יכול היה להיכנס לשם ולקבל את 

התועלת הרצויה.
הנכנס  היה  כן,  אם  לביהמ"ק,  בכניסתו 
יותר,  וישראלים, לא  לויים  רואה לפניו כהנים, 
היה  ויותר,  יותר  פנימה  נכנס  שהיה  ככל  אך 
כביכול מטפס בסולם הקדושה, עד שהיה מגיע 
לעולם  המקדש  בית  של  והחיבור  הנעיצה  אל 

הקדושה שבשמים  קודש הקודשים!
בעניין זה מצינו לשון מופלאה בחז"ל )ויק"ר 
פכ"א יב'( "וכל אדם לא יהיה באהל מועד" וכו', 
אמר רבי אבהו, וכהן גדול לא אדם היה?! אלא 
כההוא דאמר ר' פנחס, בשעה שרוח הקודש היה 
שרוי עליו היו פניו בוערות כלפידים, הדא הוא 
דכתיב "כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו' כי מלאך 

השם צבאות הוא".
נכנס  היה  גדול  שהכהן  בשעה  כיפור,  ביום 
ישראל,  עם  על  לכפר  הקדשים  קודשי  לבית 
אסור היה לאף אדם להיות שם! ומה עם הכהן 
הגדול בעצמו ? גם הוא לא היה שם, הוא הפך 

להיות מלאך !
בארץ  שתחילתו  סולם  היה  המקדש  בית 
וסופו בשמים, הייתה לו נעיצה בעולם החולין 
מצד אחד, ומצד שני נעיצה בקדושה האינסופית 
בספרו  זצ"ל  פינקוס  )הגרש"ד  שבשמים. 

"תפארת שמשון על הפרשה(
אך כדי שהקשר אכן יהיה אמיתי ויחבר חיבור 
להשם",  ה"שמים שמים  בין  ואמיתי  של ממש 
אנו  נדרשים  אדם"  לבני  נתן  ה-"והארץ  ובין  
הבורא  של  ציוויו  על  אכן  להקפיד  אחת  לא 

הוראותיו  על  כבחמורה  קלה  ולדקדק  יתברך 
זה  הוא  כי  שמאלה  או  ימינה  לסטות  ושלא 
חלילה, גם אם משתוקקים אנו להוסיף מעצמנו 
ברוח נדיבה על ציוויו של הקב"ה, להקפיד על 
מידותיהן של כל כלי המקדש  ובעבודת המקדש 
אהרן  של  שבחו  מגיד  "בבחינת  שצווינו,   כפי 
יכול  חלילה,  סטייה  או  שינוי  כל  שינה",  שלא 
האינסופי,  לחלל  הארץ  בין  אותנו  לחבר  אולי 
אך לא לנקודה המתבקשת ולא לכתובת הרצויה 
והיא השמים, דהיינו כיסא הכבוד, המדד לכך, 
אחיו,  אל  איש  הכנפיים  פורשי  הכרובים  היו 
וכפי שמובא בחז"ל את עניין "איש אל אחיו" 
אדם  שבין  בדברים  יתירה  בהקפדה  ראשית, 
לחברו מחד, ומאידך, בקשר התמידי בינינו לבן 
אחד  שכרוב  בחז"ל  שמובא  וכפי  עולם  בורא 
סימל את הקב"ה, והשני סימל את כלל ישראל, 
ולמרות שלכאורה לא נתפסת ההשוואה חלילה 
בין בורא עולם לבין כלל ישראל, בני האדם, אך 
כבר עמד על זה שלמה המלך בספרו בשה"ש )ה, 
ב'( "אחותי יונתי תמתי", ודרשו חז"ל )שהש"ר 
ה, ב( "אל תקרי תמתי אלא תאומתי, כביכול לא 

אני גדולה ממנה ולא היא גדולה ממני".
להיות  אותם  מקשר  ומה  ביניהם,  מחבר  מה 
ולכן  האהבה!  היא  זה  לחיבור  הגורם  שווים? 
הנוסח בשטר התנאים הוא, "כי אם ידורו באהבה 

ובחיבה, וישלטו בנכסיהם שווה בשווה".
אי קיומם של התנאים שאותם ציוונו הבורא 
יתברך, גם אם נובעת הסטייה מתוך רצון טוב או 
נדיבות לב, הרי עדיין סטייה היא ומערערת היא 
את הקשר בינינו לבין בורא עולם ומקעקעת את 
יסודות החיבור האמיתי ואת "הפניהם איש אל 

אחיו" בכל המובנים.
אחת הדוגמאות לכך היא אולי דברי הגמרא 
במסכת סוכה )ל.( "ואמר רבי יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחאי מאי דכתיב כי אני השם אוהב 
משפט שונא גזל בעולה ? משל למלך בשר ודם 
תנו  לעבדיו  אמר  המכס,  בית  על  עובר  שהיה 
שלך  המכס  כל  והלא  לו  אמרו  למוכסים,  מכס 
הוא, אמר להם ממני ילמדו כל עוברי דרכים ולא 
אני  אמר  הקב"ה   אף  המכס,  מן  עצמן  יבריחו 
ויבריחו  בני,  ילמדו  גזל בעולה, ממני  ה' שונא 

עצמן מן הגזל".
רש"י ע"ה מבאר במקום, "שונא גזל בעולה", 
הגזל  את  שונא  אני  לי,  מביאין  שאתם  בעולות 
ואף  שלי,  שהכל  אע"פ  אותם,  גוזלים  שאתם 

מתחילה שלי הייתה.
את  הטהור  בלשונו  המהרש"א  ומבאר 
הדקדוק ברש"י, בזה"ל, ולכך נקט בקרא קורבן 
חטאת  אבל  שלו,  והכל  כליל  שכולה  עולה 
ואשם, ושאר קורבנות ודאי דגזילה גמורה היא, 
כיוון דנאכלין, ולא הווה דומה למשל כלל, וזהו 
ואף  שלי,  שהכל  ואע"פ  לפרש  רש"י  שדקדק 
שכולה  שלי   שהכל  ר"ל,  וכו',  שלי  מתחילה 
קריבה לגבוה, ומתחילה עולם ומלואו שלו הוא 

והוי ממש דומה למשל, וק"ל.
כל  לעין  ברור  הרי  מבהילים,  והדברים 
נעטוף  לכאורה  אם  גם  גניבה,  היא  שגניבה, 
כלשהיא  הנאה  לנו  יש  אם  שכן  במצווה  אותה 
שגניבה  דפליג  מאן  לית  עקיפה,  הנאה  ואפילו 

היא, מה שבאה הגמרא לדייק
רש"י  זאת  שמסבירים  וכפי  ולחדד, 
נדמה  אם  גם  זו,  אף  זו  ע"ה, שלא  והמהרש"א 
לנו שמצווה זו שאנו עושים היא כל כולה לשם 
אם  כליל,  עולה  כולה  האחוזים  ובמאת  שמים, 
יש בה ריח של גזל, דברים שבין אדם לחברו או 
כל איסור אחר מצוה הבאה בעבירה היא, "אני 

השם, שונא גזל בעולה!.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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לשמוע את השני

הרב בן ציון נורדמן

ניסיון חריג החל השבוע, כאשר הקונגרס הישראלי הראשון 
שהוקם מושיב סביב שולחן אחד בעלי תפיסות מנוגדות, 

במטרה למצוא דרך אמצע משותפת לעתידנו כאן

בתחילת השבוע נערך 'הקונגרס הישראלי 
בירושלים  ודמוקרטיה'  ליהדות  הראשון 
אליהם  שריתקו  מופעים  בשני  אביב,  ובתל 
את מיטב הכוחות בישראל, לצד השתתפות 

ממלכתית של הסנטור היהודי ג'ו ליברמן.
הקונגרס הוא פרי מוחו ויגיע כפו, מפעל 
חייו של איש אחד יקר, מר חיים טייב. האיש 
עתק  הון  השבוע  השקיע  שבאידיאולוגיה 
היו  ישראל.  בעם  הקצוות  וחיבור  באיגוד 
אשכנזים  נוצרים,  צ'רקסים,  יהודים,  שם 
סביב  כולם  וחילוניים.  דתיים  וספרדים, 
אולי  זה,  זה את  עגולים, שומעים  שולחנות 
לראשונה. מכילים זה את זה ומאירים פנים 

איש לרעהו.
ככלל, אם אנחנו נדרשים לפרשת תרומה, 
המבוקש היה מבני ישראל להיות מעורבים 
להיות  אלא  וללכת,  לתת  רק  לא  במשכן, 
שותפים בבנייה, מחוברים למהות ולעבודה 
בעם  מוסדות  הרבה  יש  לפעולה.  ואחים 
לקבל  המעדיפים  כאלו  יש  אבל  ישראל 
בפעילות.  התורם  את  לשתף  מבלי  תרומה 
התרומה הנכונה זו שהתורה מלמדת אותנו, 
מעורבות  השתתפות,  של  תרומה  היא 

ושותפות אמת.
כמו  חברתיים  פעילים  השתתפו  בקונגרס 
פוליטיים, עסקנים לצד אנשי עסקים. שופטי 
העליון לצד רבנים ופרופסורים. אנשי רפואה 
ואנשי תקשורת. הצד השווה שבהם, היכולת 
לשמוע ולהקשיב, להרגיש ולהכיל את הצד 

שכנגד.
אחד הרגעים היפים בכינוס היה כשמו"ר 
הקהל  את  הלהיב  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב 
בנושא "ואהבת לרעך כמוך", וקרא לצו פיוס 
בני  "כולנו  והעדות.  הקהילות  המחנות  בין 
א-ל אחד" קרא וחזר משמו של המארח חיים 
אומרים  "אנו  משמעותית.  אמירה  על  טייב 
בכל יום פעמיים באהבה 'שמע ישראל'. זה 
היסוד של עם ישראל והגלום במילה 'שמע', 
להיות  אוזן,  להטות  לשמוע,  כל,  קודם 
ונאזין  נשמע  אם  הזולת.  לרחשי  קשובים 
לשני, יהיה העולם מתוקן יותר", סיים הרב 
ההמונים  של  כפיים  מחיאות  לקול  גרוסמן 
אינטרקונטיננטל'  'דיוויד  היכל  את  שגדשו 

בתל אביב.
כולנו  אחד,  צד  כולנו  שכנגד.  צד  אין 

כאחד יחד.



מיוחדים  מושבים  נערכו  היום  בהמשך 
האומה  את  המעסיקים  נושאים  בשלל 
בישראל, כשסביב שולחנות עגולים הושיבו 
על  לדון  בישראל  המשפיעים  מיטב  את 
בעיות השעה כמו דת ומדינה, השבת במרחב 

הציבורי, מיהו יהודי ועוד ועוד.
המושב בו השתתפתי כמדומה היה הטעון 
וגירושין  "נישואין  היה:  כותרתו  ביותר. 
במדינת ישראל". עלו שם בין היתר סיפורי 
ככל  וכדומה.  חיתון  מסורבי  לצד  עגונות 

שהסיפורים אישיים יותר אישים ככה הדיון 
רווי טעון ואמוציונלי יותר. כחמש שעות דיון 

נערכו ועוד חזון למועד להמשיך בנושא.
מרתק:  הוא  שעות  באותן  שגיליתי  מה 
כל  לכולם.  חשוב  היהודי  העם  של  עתידו 
יושבי שולחן העגול היו תמימי דעים כי יש 
שלי  המסכנה  ישראל  עם  אחדות  על  לשמר 
כהמשך זה האחריות של כולם שלשמור על 
טהרת עם ישראל ומסורת העם היהודי, כדת 

משה וישראל.
המערכת  את  נאמנה  לייצג  השתדלתי 
האמונה על מתן שירות יהדות לעם: מחלקת 
רישום הנישואין ברבנות הראשית, כשבראש 
לאו  דוד  רבי  הגדול  הגאון  עומד  המערכת 
יחד עם הרב חזקיהו  לישראל,  הרב הראשי 
מעדות   . ונישואין  רבנות  אגף  מנהל  סאמין 
על  להם  סיפרתי  אמצעית  ובלתי  אישית 
המועצות הדתיות יחד עם הרבנים הראשים 
הכול  אבל  הכול  העושים  הנישואין  ורשמי 

על מנת שהתהליך יהיה כראוי.
של  מעורבותם  כי  לומר  ניתן  כאן  גם 
מעבר  הרבה  היא  והרשמים,  הרבנים 
הם  לו  הטכני  העניין  מלבד,  לתרומתם. 
פנים  בהארת  מוסיפים  עוד  הם  מחויבים, 
את  בפניהם  להנגיש  הזוג,  את  לשרת 
להם  ולהנעים  וזכויותיהם,  מחויבויותיהם 
את השעות היקרות של הקמת בית בישראל.



לי  "ויקחו"  כתוב  למה  שואל  העולם 
תרומה?  לי  "ויתנו"  לומר  לו  היה  תרומה. 
נותן  כשאתה  כי  הדורות  גדולי  ומתרצים 
בדרך  לעצמך.  לוקח  בעצם  אתה  לאחר, 
הרי שחסר  לשני,  נותן מטבע  כלל, כשאדם 
למי  מבטיח  הקב"ה  אבל  בארנק,  מטבע  לו 
רק  שלא  הרי  בחזרה,  לקבל  צדקה  שמעניק 
את  הרוויח  גם  אלא  כלום,  לו  נחסר  שלא 
עשיית הצדקה והחסד וגם לא איבד מממונו 

כלום.
זו הכוונה "ויקחו" לי תרומה. אל תחשבו 
שאתם נותנים לי משהו, אתם מקבלים הרבה 
יותר  ומרוויחים  בעצם  לוקחים  אתם  יותר. 

ממה שאתם נותנים לי.
שמשקיע  מי  כל  על  לומר  ניתן  זו  ברוח 
בזולת, אם בחינוך, אם בהוראה, אם בצדקה 
ואם בחיבור לבבות, אתם לא מפסידים כסף, 
לא  טייב  חיים  מר  וקונים.  מרוויחים  אתם 
הפסיד השבוע מיליונים, הוא הרוויח אותם. 
אדם  בני  אלפי  בין  לבבות  חיבור  קנה  הוא 
עם  את  איחד  הוא  והחוגים,  העדות  מכל 

ישראל. היש לך רווח גדול מזה?!

זו נתינה ראויה, של מעורבות והשתתפות. 
שבטי  בין  גורל  שותפות  אמת.  שותפות  זו 

ישראל.
יחד שבטי ישראל!

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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נפל דבר בישראל

המלצות כבר יש, כתבי אישום כנראה יהיו, 
ירוויחו,  יינתנו, עו״ד  שימוע יהיה, החלטות 
הקואליציה  תזנב,  האופוזיציה  ייקח.  זה  זמן 
גיבוי מחוסר ברירה ומאין מחליף- ותיתן  תגמגם 

מ״מ טבעי, הבחירות לא יוקדמו. בית המשפט יגיד את דברו, 
אי שם בעתיד. השאלה שעומדת על הפרק וצריכה להטריד 

אותנו היא איך מתפקדים ביומיום?
בישראל,  לא  בטוח  פיקניק,  לא  זה  ממשלה  ראש  להיות 
רשמי,  מ״מ  ללא  החוץ/בריאות  שר  גם  כשאתה  לא  וודאי 
גם  באם  האיתנות.  בידיך  המושכות  כל  את  אוהב  כשאתה 
גורלך  ואת  גורלות  הקובעים  משפטיים  ודקדוקים  עניינים 
האישי יהיו חלק מסדר יומך העמוס לעייפה, הינך או פנומן 

נתניהו  בנימין  מראש.  מובטח  כישלון  או  הרואי 
הוא לא שניהם.  

ההבדל  אדם.  בן  לכל  עומדת  החפות״  ״חזקת 
אהוד  הממשלה  מראש  הדרישה  בין  המהותי 
אולמרט שהתפטר ברגע שההמלצות פורסמו, לבין 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא סוג ההאשמות. 
בקבלת  הואשם  וישב!  שהורשע  אולמרט  אהוד 
נתניהו  בנימין  מרשרשים.  עם  מעטפות  מזומן. 
מודה בעובדות. הוא קיבל סיגרים, רעייתו שמפניה 
שניתן  כשוחד  באם  תקבע,  הפרשנות  ומתנות. 
תמורה עבורו, האם מדובר בעבירה קלה של הפרת 

אמונים או שמא זהו רק ביטוי לחברות.
ראוי  לא  לקבוע,  השבוע  הזדרז  בנט  נפתלי 
שראש ממשלה יקבל מתנות ממיליארדרים. נכון. 
בדיעבד גם בנימין נתניהו היום מכיר בטעותו. על 
נזכר  באם  מוצלח.  ממשלה  ראש  מדיחים  לא  זה 
נעימות,  אי  בהחלט  זו  קודמים,  ממשלה  בראשי 
אבל ניתן לחיות עם זה. הבוחר יקבע בקלפי, תהיה 
לו ברירה ורק הוא יחליט. רצונו של הבוחר, כבודו 

ועתידו. 
אין ספק. בנימין נתניהו שנוא נפשם של האליטות. הקולות 
הוא  והמשכיל.  השבע  מהרובד  באים  לא  מקושש,  שהוא 
מעלה להם את הסעיף! הוא שם מולם ״מראה״, ובאנגלית 
להם  מראה  הוא  ופאתוס,  מעולה  רטורי  בכושר  משובחת, 
את כל המומים והלקויות. אין לו ברירה, הם לא ״כוס התה״ 
שלו ולא יהיו. גם באם יעשה גיור לחומרא, כולל הטפת דם. 
נתניהו ירש את מנחם בגין המנוח, קולותיו וכוחו מישראל 
לנגן  נידונים  מושך, הם-האליטות  זמן שנתניהו  כל  השניה. 
גם  מכאן  להם.  לקחו  להם״  ״גנבו  בכלל.  אם  שני,  כינור 

עוצמת השנאה.   
התקשורת רודפת ושותה את דמו של נתניהו בקשית, מיומו 
הראשון. נתניהו שייך למליה. אשכנזי משכיל, קצין בסיירת 
הנכונה,  למליה  לא  אך  בחו״ל,  גבוהים  לימודים  מטכ״ל, 
המקושרת. את התבשיל שהתבשל על אש קטנה, אבל תקופה 

ארוכה, הוא רקח לעצמו. שנאת האליטות והתקשורת ובנוסף, 
טעויות בולטות שנתניהו עשה במשך השנים, האויבים שהוא 
צבר בדרך, האנשים שדגדגו לו ומצאו עצמם מחוץ למגרש 

ומחפשים נקמה, הם שהביאוהו הלום.
בממשלה  בכנסת,  בסיעה  נתניהו,  שסביב  היא,  העובדה 
ובלשכה, עדר חנפים, התלויים בו ובעתידו הפוליטי בלעדית. 
לא  הם  לצדו״.  תלויים  ש״יהיו  שלהם,  החליפית  האופציה 
אישים  ללא  בכוח״.  ״יורשים  ולא  בפוטנציה  ״מחליפים״ 
בעלי שיעור קומה שיכלו עכשיו לעמוד לצדו ולסומכו בימים 
קשים. האישים הקיימים במציאות הנוכחית, לא עוזרים לו 
בימים טרופים שכאלו, זה טוב כשאתה מלך שולט בכיפה, 
לא כשאתה מוכה, מותקף וזקוק לעזרה ותמיכה. בני בגין לא 

נזעק להגנתו. לזה נתניהו לא דאג, הוא פשוט לא מסוגל. כל 
מי ששווה! הודח הורחק. עכשיו נתניהו משלם את המחיר.

את  ומנפים  שמוציאים  לאחר  טהורה,  משפטית  מבחינה 
המוץ מהתבואה, את הקש והגבבה, הכל עניין של פרשנות 
אין  המשלם.  לצד  ותגמול  תוצאה  הייתה  והאם  כוונות,   ,
מחלוקת על העובדות. אין כאן מעטפות שהיו או לא היו! 
אין כאן כספים שנולדו בחטא והגיעו במרמה. החוקרים לא 
או  קשורים  עו״ד  אצל  במזומנים  עמוסות  כספות  מחפשים 
חריגים  תשלומים  קיבלו  לא  והאחים!  הבנים  גם  שותפים. 
הכל  כוכבים.   5 בתנאי  אירוח  מקסימום  עסקים.  מאנשי 
נופל, יקום ויהיה במתחם הפרשנות. חברות/ שוחד/ הפרת 

אמונים.
״פרשנות״, מטבעה ניתנת לפרשנות. תלוי מי מפרשן ואת מי 
מפרשנים. באם נצרף לכך את הצורך האולטימטיבי בהוכחת 

״כוונה פלילית״, וקבלת תוצאה פלילית, ברף הנדרש בכדי 
סיבה  שיש  הרי  האזרחי!  ולא  הפלילי  במשפט  להפליל 
הוא,  רק  בנוסף,  ואנשיו.  נתניהו  של  לאופטימיות  מוצדקת 

בנימין נתניהו יודע את העובדות לאשורן.   
הבעיה שנשארת לפתחנו. מי ינהל את העניינים והביטחון 
עד שיתבהרו העניינים, זו הסכנה המיידית והישירה הרובצת 

על המפתן ואמורה להדיר שינה מעיני כל אחד ואחד.
של  הקריירה  ועתיד  ההתחפרות  הינה  הנוספת  הבעיה 
בעיות  ניכר,  זמן  במשך  נמשכו  החקירות  החקירה.  גורמי 
זמנים  ולוחות  לוגיסטיות  לבעיות  חברו  אובייקטיביות, 
הזמן,  משך  רוה״מ.  ובראשם  הנחקרים  כל  של  עמוסים 
הותקף. עינוי הדין נעשה. באם התוצאה תהיה פיאסקו! אי 
הגשת כתב אישום, יערפו ראשים ובצדק. 
האם ניתן לומר, שכתב אישום יוגש בכל 
מקרה ועניין, רק בכדי להשאיר את צוואר 
החוקרים מחובר לראשם? האם ניתן לומר 
בכדי  ומוכרחות,  צפויות  היו  שההמלצות 
גורמי החקירה?  ויוקרה של  להציל כבוד 

האמת תמיד באמצע. 
את  יאמר  לכשיצטרך,  המשפט  בית 
הראיות  ידברו  המשפט  בבית  דברו. 
נטל  פלילי,  משפט  כבכל  ומשקלם. 
גבוה  והרף  התביעה!  על  ההוכחה 
ומוחלט. אין קיצורי דרך, או משאלות לב. 
מהווים  לא  והתחשבנויות,  כבוד  יוקרה, 
שיקול או עמדה. עורכי הדין שייצגו יהיו 
השותפים,  הצדדים  כל  והעילית.  המיטב 
וכבודם.  עורם  את  גם  להציל  צריכים 
נוני  מורשע!  הנותן  גם  שוחד,  במשפט 
מוזס, ארנון מילצ׳ן עומדים לדין במקביל 
מהווה  נתניהו,  של  הרשעתו  לנתניהו. 
לא  הם  לגביהם.  גם  אוטומטית  הרשעה 

ישתפו פעולה עם התביעה, ואדרבה. 
במשפטי שוחד, לא מקובל להסתמך על ״עדי מדינה״. א. 
ב.  זוטרים.  ולא  הנידון״  ל״פשע  עיקרים  כשותפים  עדותם 
משקלם הראייתי כעדים, פחות עד מזערי, גם בגלל העובדה 
שעדותם הינה על פרשנות וכוונות, ואינה עדות על עובדות 

חלוקות, שבמקרה שלנו אף לא נתונות במחלוקת. 
ברור  לא  שעדיין  למערבולת  נכנסנו  סוף.  שאינו  לסיכום 
כיצד המדינה תחלץ ממנה. בנימין נתניהו יהיה חייב לעצמו 
אישים  ידי  על  ולהיתמך  להיסמך  הקרובה,  בתקופה  ולנו 
מנוסים ורציניים. לא עוד הצגה של איש אחד. שכר הלימוד 
כבר שולם, עכשיו הגיע הזמן לעזור לו לעזור לעצמו, ולהציל 
באם  וודאי  בהרשעה,  יסתיימו  לא  הפרשיות  באם  אותנו. 
נתניהו  בנימין  פה  נראה  אישום!  כתב  להגיש  שלא  יוחלט 

חדש, מפוכח, ששילם שכר לימוד יקר ומיותר.  

עו"ד יצחק שינפלד

ההמלצות לא דרמטיות במיוחד והן נתונות לפרשנות משפטית, אך מה 
שאמור להציק היא השאלה כיצד נתניהו יצליח לנהל את המדינה כשעליו 

לעסוק גם בתיקים האישיים? 
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תצא תורה
מציון 
צוהר לעולמו של הגאון הירושלמי, פוסק ההלכה שלא נרתע ומקיים מידי יום לא תגורו מפני איש, ויוצא 
לא אחת גם נגד מקובלים מתחזים, ארגוני צדקה, רבנים ופוליטיקאים  הגאון רבי בן ציון מוצפי, ראש 
ישיבת 'בני ציון' בירושלים, נשיא 'בד"ץ בני ציון' ו'טהרת הבית', בשיחה עם 'כל ישראל' על אביו הגאון 
רבי סלמן מוצפי זי"ע, ממנו שאב את עוצמתו הרוחנית  בנו הרה"ג יחזקאל מוצפי חושף את מאחורי 
'טהרת  הקלעים של הכשרות שהקים אביו, הסיבה שהתיר את הנדר שלא להתערב בבחירות, הקמת 
הבית', והתיווך בין הרב אלישיב, העדה החרדית והרב עובדיה בפרשת גיורי צה"ל  וגם: פרסום ראשון 

של הפסק התקיף בעד גירוש המסתננים ותשובה לתושבי הצפון בצל המתיחות

||  יענקי קצבורג  ||
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כפוסק ה ידוע  מוצפי  ציון  בן  רבי  גאון 
מרגליות.  מפיק  ופה  מקובל  הלכה, 
"בני  ישיבת  בראש  שעומד  וכמי 
בני  "בד"ץ  ובראש  בירושלים  ציון" 
ציון". מדובר בפוסק שמשפיע בצורה 
באלפי  הכללי  המגזר  על  ישירה  הכי 
המסורתי,  לציבור  לשאלות  תשובות 
החרדי  המגזר  גם  הארץ,  רחבי  בכל  טהרה  מקוואות  והקמת 
את מחירי בשר  דרמטית  להוריד  בכך שהצליח  רבות  לו  חב 
הבקר בישראל, הוא נמנע מלהצביע בבחירות אך פעל למען 

ש"ס במערכת בחירות אחת, ב-2015.
בכ"ג  שנה,  משבעים  יותר  לפני  בירושלים  נולד  הגרב"צ 
זצ"ל.  מוצפי  סלמן  רבי  הצדיק  הרב  למקובל  תש"ו,  בניסן 
אצל  בירושלים  אהרון"  "תורת  תורה  בתלמוד  למד  בילדותו 
חיים  ורבי  כהן  שלום  רבי  כהן,  אפרים  רבי  הגאונים  מרנן 
שאול עבוד. בגיל צעיר נכנס ללמוד בישיבת פורת יוסף אצל 
אצל  למד  וכן  מועלם.  יהודה  ורבי  אטון  רבי שבתי  הגאונים 
גדולי הפוסקים והרבנים, רבי עזרא עטיה, רבי יהודה צדקה, 

רבי בן ציון אבא שאול ורבי מנצור בן שמעון.
יוסף,  פורת  בישיבת  כמשגיח  לכהן  התמנה  בשנת תשל"ז 
תפקיד בו שימש שלוש שנים. אחר כך הרחיב את ישיבת בני 
ושנית בשנת  בבגדאד,  תרפ"ז  אביו בשנת  ייסד  ציון שאותה 
בהלכה  שיעורים  מעביר  מוצפי  הגרב"צ  בירושלים.  תש"ב 
ובאגדה בבתי הכנסת "מוסיוף", "בורוכוב" ועוד. הוא עונה 

על שאלות בנושאים מגוונים ברשת מורשת ובמכתבים.
בשנים האחרונות הוא עומד בראש מערכת הכשרות "בני 
ציון" ובראשות הבד"ץ "בני ציון" וארגון 'טהרת הבית'. את 
מערכת הכשרות הקים כדי להוזיל את מחירי הבשר בקר לבני 

התורה.
מחבלים  להרוג  קרא  כאשר  סערה  עורר  תשע"ה  בשנת 
למרות שנוטרלו ואמר שצריך "לחבוט ראשם בקרקע עד שלא 
תישאר בהם לחלוחית של חיים". בשנת תשע"ח חולל שוב 
סערה כשפסק כי אסור להסתכל על שטר החמישים שקלים, 
בשל ציור דמותו של שאול טשרניחובסקי שהיה נשוי לאשה 

נוצרייה ומשום שאסור להסתכל בפני רשע.
מורחבת  סנהדריה  בשכונת  מתגורר  מוצפי  הגרב"צ 
בנו  בנים,  ושתי  בנות  שבע  ילדים,  תשעה  ולו  בירושלים. 
הגאון רבי יחזקאל מוצפי, מחבר שו"ת "שדה יחזקאל", הוא 
ירושלים הראש"ל הגרש"מ עמאר, עומד  חתנו של רבה של 
בראשות כולל גדול לאברכים, ובראשות ארגון 'טהרת הבית', 
וגילה  מקוואות  הלכות  את  היטב  שלמד  לאחר  הקים  אותו 
ובצורה  ההלכה  פי  על  שלא  נבנים  בארץ  רבים  מקוואות  כי 
מוזנחת, וכן כי ישנם מקוואות רבים שבגלל חוסר של עשרות 

אלפי שקלים עצרו את בנייתם.
הבן השני הוא הרה"ג ר' סלמן מוצפי, גם הוא תלמיד חכם 
אחת  יוצא  ואף  הכשרות  בנושא  לחודש  אחת  שעוסק  ידוע, 
לתקופה לשחיטה של הכשרות. הרבנית מוצפי תליט"א כתבה 
ילדים,  חינוך  בית,  בשלום  העוסק  נשים"  "חכמת  הספר  את 
צניעות ועוד. בתו חנה היא סופרת ועיתונאית בעיתון משפחה, 

תחת שם העט "חנה אפיק".
לפני תקופה עבר ניתוח לב מסובך שהצליח יותר מהצפוי 

ולאחריו, הרב חזר למסירת השיעורים הרבים.

לדמותו של האב הגדול

רבי  המקובל  הרב  אביו  על  מהגרב"צ  לשמוע  פונים  אנו 
לא  טהורה,  השם  יראת  בעל  היה  "אבא  זצ"ל:  מוצפי  סלמן 
החניף לאיש, לא נהנה משום אדם ואפילו מקרוביו רק מיגיע 
כפיו, לא בזבז אפילו רגע מחייו לריק או בשיחה בטילה, עסק 
בכל חלקי התורה יומם ולילה גם בשכבו על ערש דווי, סבל 
וכשבא  ושמח,  צוהל  תמיד  והיה  ומכאובים  חוליים  מכמה 
שמח  היה  טוב,  מרגיש  אני  השם  ברוך  אומר  היה  לרופא 
בחלקו, מסר נפשו על חינוך בניו ובנותיו, נזהר מאוד בקדושת 

בית הכנסת, כיבד תלמידי חכמים בכל כוחו". 
מבושל  היה  האוכל  כל  שבת,  בהלכות  מאוד  "החמיר 
ומבושל  ממולא  ועוף  אורז  אלא  לח  ולא  ויבש  שבת  מערב 
גרופה  פתיליה  על  לחימום  והושאר  שבת,  מערב  לחלוטין 
וקטומה כהלכה, ונזהר לא להשתמש בחשמל המיוצר על ידי 
בגדי  לבוש  היה  כבר  מהצהריים  שישי  ביום  בשבת.  יהודים 
שבת לבנים ויושב ולומד בבית הכנסת שעות רבות עד מנחה, 
עינג את השבת והיה שמח בה בשירים וחידושי תורה נלהבים 
ויקרים. בימי הפסח לא הכניס לביתו שום מזון מבחוץ, זרע 
במו ידיו את החיטים מהם אכל מצה כל החג, שמן ויין הכין 
ידיו ולא סמך על שום אדם או כשרות לא הכניס לבית  במו 
מוצרים משומרים או מיובשים, אלא הכל מה שהכין מהקיץ 

בנקיות וזהירות". 

ומקונן  בחצות  קם  "היה 
החורבן  על  ארוכה  שעה 
שהם  וישראל  השכינה  ועל 
רבות  דמעות  שפך  בגלות, 
על צרות הכלל והפרט, אהב 
כנפשו  מישראל  אדם  כל 
מכתרה  נהנה  לא  ומאודו, 
של תורה, סיגף עצמו וגופו 
ומיעוט  אכילה  במיעוט 
שינה, התענה תעניות לרוב, 
שתי לילות בשבוע, ליל שני 
הלילה  כל  ישב  שישי,  וליל 
בתורה  ועסק  חברים  עם 
מוסר  צדקה  אהב  בערנות, 
בתכלית  עניו  היה  וחסדים, 
מהכבוד  מאוד  וברח 
ומהפרסום, התפלל כל ימיו 
בנץ החמה בשמחה, היה רץ 
לבית הכנסת בכל התפילות, 
בזריזות  במקווה  טובל 

מדהימה גם לעת זקנותו, כל לילות החול לא בא לביתו אלא 
שום  אכל  לא  מימיו  הכנסת,  לבית  סמוך  קטן  בחדרון  שהה 
סעודה מחוץ לביתו, הזמן היה יקר לו מאוד, נזהר מגזל ביותר, 
לא עיכב שכר פועל או שירות שקיבל אלא שילם מיד, אם רכש 
איזה מזון ולא שילם, עוד באותו יום הלך לבית המוכר ופרע 
את חובו. היה נזהר ביותר בכספי צדקה והקדש שהיה ממונה 
עליהם עד פרוטה אחרונה, והיה כל ערב סופר את כל הכסף 

ובודק את כל החשבונות". 
הגרב"צ ממשיך ומתאר: "נסע עם קהל קדשו כל שנה במשך 
שבוע ימים לקברי הצדיקים בגליל למקומות לא ידועים, והיה 
כך שהשלטון בארץ  ועל  בגלות  ישראל  על  זועק בתפילותיו 
מבעלי  מאוד  והתרחק  ברח  ובחוקיה,  בתורה  מכיר  אינו 
השררה ומכל דבר השייך לשלטון עד שאפילו אגורה מביטוח 
קצבת  וכן  ילדים,  לעשרה  אב  בהיותו  וזאת  לקח  לא  לאומי 
זקנים סירב לקחת וחי בדוחק גדול. היה שמח בחלקו והתנהג 
כמו  שבתורה  מצוה  כל  לקיים  חיפש  המצוות.  בקיום  כארי 
פדיון פטר חמור, ראשית הגז, זרוע לחיים וקיבה לכהן, נזהר 
מאוד בתרומות ובמעשרות והיה מפריש הכל בעצמו ולא סמך 
ופרטיה, היה  נזהר בכל הלכותיה  על שום משגיח. בשמיטה 
איש אמת גלוי לב ואוהב לכל, אך את מעשיו הסתיר בתכלית 

באופן צנוע ביותר".  
"כל ימיו היה עוסק בבקשות ובתחנונים עבור הכלל והפרט 
לשם שמים, שפך דמעות רבות על צער עם ישראל והשכינה, 
לילה  מדי  בחצות  קם  במצות,  דקדק  מופלגת,  בחסידות  נהג 
וערך בכי תמרורים על החורבן והגלות, נזהר בכל רגע מחייו 
שלא לאבדו בדברים בטלים, עסק בתורת הקבלה בכל כוחו, 
התפלל כל תפילותיו על פי סידור הרש"ש עם ייחודים נוראים 
פרסום  לכל  והתנגד  ובצנעה  בסתר  והכל  הגאולה.  קץ  לקרב 
נזהר ליהנות רק מיגיע כפיו,  ימיו  או שכר על פעולותיו. כל 
הציבור,  לכלל  עוונות  תיקוני  ערך  מופלגת,  בענוה  והתנהג 
מלקות,  ארבעים  עם  קרח  במי  טבילה  וסיגופים  תעניות 

נוראות שמתאימות  הנהגות  ועוד  דין  בית  מיתות  סדר ארבע 
למלאכים".

הגומל אחרי הניתוח
ניתוח מסובך בליבו.  בי"ז כסליו תשע"ז עבר הרב מוצפי 
הגרב"צ כנה מאוד עם תלמידיו ושומעי לקחו וסיפר על מצבו 
הקהל  את  הביאו  המרגשים  הדברים  מפורטת,  מאוד  בצורה 

לידי בכי.
לפני  האחרון  בשיעור  הרב  אמר  אישית",  בקשה  לי  "יש 
אנחנו  שנים   28 מקומי,  את  שימלאו  רבנים  "יהיו  הניתוח, 
נחלשו  האחרונות  בשנתיים  הרבים,  בעוונותיי  בשיעור,  פה 
כוחותיי, הרופאים החליטו שאין פתרון אלא לעשות ניתוח לב 
פתוח. זה יקרה ביום ראשון הקרוב. עברנו הרבה בדיקות. אני 
אצטרך להגיד לכם שלום לכמה שבועות עד שתהיה החלמה". 
תגידו  להתפלל,  בבוקר,  ראשון  ביום  מבקש,  מאוד  "אני 
ייקח  זה  מתחיל,  זה  שמונה  בשעה  בתהילים.  מ"א  מזמור 
כמה שעות, אחרי זה ההחלמה תהיה קצת אטית. יש אנשים 
טיפשים שמפיצים שמועות על מצבי, אבקש לא להאמין להם. 
הולך  אני  את מצבי האמיתי.  יום  מידי  יפרסמו  בו  יש מספר 
חושב  אני  איתי.  ואתם  אתכם  שאני  יודע  כשאני  רגוע  בלב 
על כל אחד מכם ומכיר את כולם, בניתוחים קודמים חשבתי 
עליכם, בבקשה תבקשו עלי רחמים, ולא רק ביום ראשון אלא 
גם בהחלמה כי היא כואבת, לא לשכוח כל יום להגיד מזמור 

מ"א בתהילים".
בשיעור הראשון אחרי שהחלים בירך הרב 'הגומל' ושיתף 
את התלמידים: "לקחו אותי לחדר המיון של הניתוחים, היו 

כזה  דבר  ראיתי  לא  בוקר,  באותו  ניתוחים  מאה 
מתפלל  תהילים,  פרקי  אמרתי  הזמן  כל  בחיים. 
בבוקר  בתשע  למחרת  הניתוח,  יצליח  שבזכותכם 
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וזהו  הרגשתי,  לא  אפילו  קצת,  אותי  דקר  המרדים 
קום"  ציון  בן  'קום!  אותי  העירו  פתאום  ישנתי.   -
והבנתי שישנתי יומיים ברצף. הרופא הגוי הציע לי 
להתפלל מהר את כל התפילות, אמרתי לו תתפלל 
הרבה  להרבה  מחובר  הייתי  אותי?  העירו  לא  למה   – אתה 
היה  לא  זה  שמאל  ביד  תפילין  להניח  הידיים,  גם  צינורות. 
שייך. רק בקושי היה פנוי. אבל חסד השם הכל עבר בשלום 
עם הרבה ניסים. הרופאים הוציאו את הלב החוצה, שמו אותו 
בקרבי..  חלל  וליבי  ישן  ציון  בן  לכם:  תארו  השולחן,  על 
הוציאו את הלב וכולם פה אחד, שבעה רופאים ואחיות, אמרו 
שאי אפשר לתקן. הורידו את המסתמים, והכינו לב ממתכת, 
פחות מארבע שעות נגמר הניתוח. מודה להקב"ה ואני שמח 
מאוד שאני אתכם, תרשו לברך כאן 'שהחיינו'. מי שלא ראה 
רואה אתכם עכשיו,  אני  יום.  את חברו שרגיל אתו שלושים 
שאני שמח מאוד. אז אברך הגומל ברכתי, מי שרוצה לצאת 

ידי חובה בברכה שלי שייצא".

נגד המקובלים 
כל  ורבנים,  ארגונים  נגד  לצאת  בעבר  נרתע  לא  הגרב"צ 
דבריו בשיעוריו נאמרים מתוך אמת ובפשטות, לפני תקופה 
דבר  עכשיו  "יש  מורשת:  ברדיו  בשו"ת  הרב  אמר  קצרה 
חדשים  מקובלים  מיני  כל  ויש  האנשים,  את  משגעים  חדש, 
כי  עובד,  זה  ולא תמיד  אני תמיד מזהיר את האנשים  צצים. 
הוא  גדול,  רשע  הוא  ברדיו,  שמדבר  אותו  מביאים  אחד  יש 
נכשל והכשיל, הוא טמא מטומא, קוראים לו "מקובל הגדול", 
כמוהו.  היה  שלא  לדור  נהפכנו,  זה  ככה  הרבים.  בעוונותינו 
הצדיק רשע והרשע צדיק. תדעו לכם שלא כל מה שאומרים 
ומקשקשים ומדברים, ואנשים תורמים לכבוד זה ולכבוד זה, 
ואתה לא יודע מי הגנב ומי לוקח את הכסף, ומי באמת זקוק 
והאם נותנים לו, לכן אדם לא ייתן לכל המקומות האלו. הם 

יושבים שם וחוגגים ועושים כסף על חשבון הציבור".
ברדיו  ההתרמות  על  הגרב"צ  אמר  אחרת  בהזדמנות 
מהם  חלק  יש  באבות,  מיני  לכל  הולכים  אנשים  סכנה!  "זה 
משתמשים בכשפים, משתמשים בכל מיני דברים אסורים. הם 
קיבלו מחוץ לארץ, יש גם כמה שאני מכיר, יש להם כתבי יד 
ישנים ומשתמשים בזה. אנשים באים והוא נותן קמע, או נשים 
להן  ושם  'קמע'  פתק  איזה  להם  מקפל  קלה,  דעתן  טיפשות 
ומאמינות. שדרן ברדיו אז הוא נהיה מנהיג שלנו? אנחנו נלך 
אחריו? מה הם עושים, הם גונבים איזה ספר, לא חסר ספרים 
היום, תלחץ על כפתור ויצא כמה שאתה רוצה. הוא מדפיס 
ואומר יש רק ספר 'יחיד' בעוולם, הוא אומר 'נשארו עשרים', 
נמכר 152 והוא אומר נשאר עוד שבעים, וכל רגע נולד עוד 
אחד, מבלבל את הציבור הוא עושה כסף על זה. ה' ירחם, לאן 

הכסף הולך? לא נדע".
ש"ס  יו"ר  את  שתבעו  אלו  נגד  הגרב"צ  יצא  לאחרונה 
תקף  גם  הרב  המסתננים,  גירוש  על  דין  לבית  דרעי  אריה 
התביעה  את  דחו  ולא  לדיון  השר  את  שזימנו  הדיינים  את 
כתב:  לראשונה  כאן  הנחשפת  מפורטת  בתשובה  הסף,  על 
"תמהתי מאוד על הדיינים שלא דחו את התביעה על הסף, וכן 
אינכם תובעים  י.ק.( מדוע  )בדרום תל אביב  אתם התושבים 
כפי  עוברים  שהנכם  הנורא  הסבל  את  ומתארים  בעצמיכם 
הק'  התורה  והזדעזעתי,  בשכונתכם  בהיותי  השבוע  שראיתי 
להם  להשכיר  ולא  בארצנו,  לחנות  להם  לתת  עלינו  אוסרת 
לשונו:  וזו  המצות,  בספר  ז"ל  הרמב"ם  בדברי  כנז'  בית. 
גויים בארצנו, כדי שלא נלמד כפירותם,  'הזהירנו מלהושיב 
גוי  ירצה  ואם  לי,  אותך  יחטיאו  פן  ישבו בארצך  לא  כאמור 
עליו  שיקבל  עד  לו  להרשות  לנו  מותר  אינו  בארצנו  לעמוד 
שלא לעבוד עבודה זרה. אולם גויים בארצנו לא ישבו עמנו 
ולא נמכור להם נחלה ולא נשכיר להם בית', ובביאור אמרו 
ומקור  בקרקע.  חניה  להם  תיתן  לא  תחנם,  לא  הפירוש  לנו 
יוחנן  רבי  'בשם  זרה  עבודה  ירושלמי מסכת  בתלמוד  דבריו 
]דברים ז, ב[ לא תחנם לא תתן להם חן. לא תחנם לא תתן להם 

מתנת חנם. לא תחנם לא תתן להם חניה בארץ', 
"ואשר כתבתם שהטוען מצדם כביכול טוען שהוא שומר 
מצוות, וטוען לא תסגיר עבד אל אדוניו. נוראות נפלאתי איך 
אדם לא מביט או מתבונן בפשט הפסוק, שהרי המדובר בעבד 
וקיבל עליו שבע מצוות,  וטבל לשם עבדות  כנעני שהתגייר 
וכפי שכתבו רש"י ז"ל ורבנו בחיי ז"ל, וכמבואר במסכת גיטין 
מ"ה, א. ואם נסגירהו יחזור לעבוד אלילים, וכתב הרס"ג כי 
ואלה  ספור.  אין  בפוסקים  וכנזכר  בימינו.  גם  נוהג  זה  לאו 
המסתננים הם עצמם כרגע עובדי אלילים בארצנו, ובידם שתי 
ובזוהר  עלמא,  לכולי  אסור  וזה  אליליות  דמויות  ועוד  וערב 
השכינה  את  מצערים  כאן  ששוהים  רגע  שכל  כתב  הקדוש 
על  ב. שכתב  ס"ח,  נח  בזוהר הקדוש פרשת  ועיין  הקדושה. 
הרשעים והגויים היושבים בארצנו הקדושה, גורמים לשכינה 
להסתלק מכאן, וחלילה לאוח הטומאה לשרות בה, ומי ייתן 

וראה  בא  אתנו,  במקומה  מלדור  השכינה  את  לעכב  לבו  אל 
יום שמדינות  בכל  וניגוח, שהרי מעשים  פוליטי  ענין  שהכל 
ולכאן  ישראל,  עם  הסגרה'  'הסכם  להן  שיש  בעולם  רבות 
ומדוע  מוסגרים.  וכן  יהודים,  והם  עבירות  מבצעי  בורחים 
והסוסייטים  האריסטוקרטים  הנפש  יפי  של  צעקה  קמה  לא 

למיניהם, שומרי החופש והדמוקרטיה המזויפת".

התערבות חריגה בבחירות

להגנתו  יוצא  מוצפי  שהגרב"צ  הראשונה  הפעם  זו  אין 
של השר אריה דרעי, בבחירות האחרונות הפר הרב נדר כדי 
להתערב בבחירות וכתב תשובה חריפה לתלמיד שכתב שישנו 

בלבול בציבור הספרדי בשאלה למי להצביע.
עצומות  בעיניים  הלכנו  תמיד  הספרדים  אנחנו  "הרי 
ולכן  ובתמימות  השמועה,  מעתיקי  הקדושים  רבותינו  אחרי 
לכל  נא  אמור  ידידי,  לבי,  מנהמת  אליך  זועק  אני  הצלחנו. 
בימי  האם  בישראל?  כזאת  הנשמע  הללו,  הדברים  חבריך 
אבותינו היה מאן דהוא יוצר אנדרלמוסיה וחיץ בצורה בוטה 
בתוככי המחנה? האם חסר להם )לאשי תנועת יחד י.ק.( לחם 
לאכול ובגד ללבוש? ומדוע לא עשו למען העניים והנדכאים, 
לא  מדוע  הפרנסה?  עול  תחת  נמקים  אשר  והנכים  החולים 
טרף  המחפשים  התורה  בני  מצב  על  תיגר  וקוראים  קראו 
לבני ביתם? ויש להם עודפים לבזבז על מערכות ראוותניות 
'הצעצוע',  את  להחזיר  שהתחייב  מישהו  בגלל  וצבעוניות? 

ובגלל כבוד מדומה של אדם אחד כל הסערה הקשה הזאת".
"ונוצרה מכך מחלוקת ופירוד ופלגנות, לשון הרע וכינויי 
בגלל  האם  מהחמורות,  דאורייתא  ועבירות  מבהילים,  גנאי 
וגם ברב  זצוק"ל  נבגוד במרן אור עיננו  איש אחד גם אנחנו 
שלום כהן וברב שמעון בעדני שליט"א, תלמידיו המובהקים 
של  עולה  מקים  וזיע"א  זצ"ל  עטיה  עזרא  הרב  מורנו  של 
בשביל  נפשם  מוסרים  שנה   70 זה  הם  ישראל,  בארץ  תורה 
וממשיכי  שמים  לשם  בישראל  תורה  ומרביצים  ישראל,  עם 
את  קיומית  בסכנה  נעמיד  ידו. האם  על  ומונו  מרן  דרכו של 
התורה,  תלמודי  הגנים,  המפוארים,  החינוך  מוסדות  כל 
הישיבות הקדושות ברחבי הארץ, הכוללים הרבים, מוסדות 
ולרבבות  לאלפים  התורה  שיעורי  למיניהם,  המפוארים  הדת 
שברחבי הארץ, אמונת חכמים, התמימות בעבודת השם, אשר 

טיפח וריבה מנהיג דורנו אהוב לבנו עטרת ראשינו".
האנשים  מקולות  ומתבלבל  נבהל  השם  ברוך  אתה  "עתה 
הפוליטיים בגלל יצר של נקמה שאסורה בתורה, עד שמרוב 
וחברו  להפכו,  אור  בין  מבחינים  אינם  דעתם  שנתבלבלה 
מבחוץ,  ניצבים  היהדות  מאבקי  בכל  שהיו  עוינים,  לאנשים 
ומעולם לא השתתפו במערכות היהדות, על שמירת השבת, על 
גזירת גיוס בנות, על ניתוחי המתים, על ילדי העולים מחו״ל 
וחינוכם היהודי, ולאחרונה על הגזירה הנוראה של גיוס בני 

הישיבות חלילה. וכך לטשטש את הגדרות והעקרונות שהם 
הנוראות  הגזירות  לכל  פעילים  שותפים  והיו  האומה.  בנפש 
שניתכו על ראשי עם קודש, כולל מרן עטרת ישראל זצוק"ל. 

ודי למבין". 
"אמת הדבר אשר כתבת כי בבחירות אני לא מתערב, אך גם 
הפעם איני מורה מאומה, אבל מרוב צערי וכאבי הפרתי את 
והמרד  וראיתי באבדן המוסר ההנהגה  אוכל  איככה  כי  נדרי 
נגד גדולי ישראל. ובפרט כשישנם שמנסים להרוס את היהדות 
הספרדית הקדושה ולפורר אותה לרסיסים חלילה, ולטשטש 
את הגדרות והעקרונות שהם נגד הקדוש ברוך הוא, באמצעות 
התרת  למרות  כי  יצוין  להחריש".  ניתן  לא  ריקות,  סיסמאות 

הנדר, הגרב"צ ובני משפחתו לא הצביעו בבחירות.

שו"ת
הארץ,  כל  מרחבי  האחרונה  מהתקופה  שאלות  כמה  הנה 

שהופנו אל הגרב"צ ותשובותיו בצדן.
בפחד  עתה  וגם  היינו  הצפון השבת  יושבי  אנחנו  שאלה: 

בגלל הפעילות האווירית. מה לעשות? 
תשובה: תחילת הכל אסור לפחד. וראה מה שכתב בספר 
החינוך ]מצוה תקכ"ה[ "שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. 
שנמנענו שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה ושלא 
ולהתחזק  כנגדם  עלינו להתגבר  נברח מפניהם, אבל החובה 
לא תערוץ  כ"א[,  ז',  ]דברים  נאמר  זה  ועל  בפניהם,  ולעמוד 
ג', כ"ב[ באמרו  מפניהם, ונכפלה המניעה במקום אחר ]שם 
לשום  מישראל  אחד  לכל  שיש  המצוה  משרשי  תיראום.  לא 
להשם יתברך מבטחו, ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת 
כבוד להשם ברוך הוא ולעמו". כולנו עם ישראל ביחד כאיש 

אחד בשעה זו. נקרא לאבינו שבשמים ונתפלל. 
פעמים  שבע  בסתר  יושב  צ"א  תהלים  מזמור  לקרוא  "א. 
ובתחילתו פסוק ויהי נעם. ב. אנא בכח שבע פעמים. ג. שיר 
למעלות תהלים קכ"א שבע פעמים. ד. עלינו לשבח בכוונה. 
מחצות הלילה וכן ביום לומר ה. סדר פיטום הקטורת מ"אתה 
תהלים  יענך  מזמור  ו.  קראנו".  ביום  יעננו  "המלך  עד  הוא" 
כ. י"ב פעמים. ז. מזמורי שיר המעלות תהלים ק"כ עד כולל 

ועל  ועליכם  עלינו  יגן  יתברך  והשם  קל"ד,  מזמור 
כל ישראל.  

או  בנץ  תפילה  לנשים,  יותר  עדיף  מה  שאלה: 
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תיקון חצות? 
תשובה: נשים פטורות מתיקון חצות.  

שאלה: האם אפשר להביא תקליטן ולא תזמורת 
לחתונה?

תשובה: איני מבין גדול בהבדלי המוסיקה.  
שאלה: אכלתי ארוחת בוקר חלבית. בסיום הארוחה לפני 
ברכת המזון אכלתי מעדן מילקי לקינוח, האם על פי ההלכה 

היה עליי לברך על המילקי שהכל? 
מהמשך  כחלק  הסעודה  בתוך  שאוכלים  מה  כל  תשובה: 

הסעודה אין מברכים עליו.  
שאלה: ילד כיבה מיחם על מצב שבת ולאחר שאמרו לו מה 
עשית שבת היום, החזיר למצב שבת. האם אפשר להשתמש 

במים? 
תשובה: רק לצורך תינוק או חולה מותר להשתמש.  

שלא  התלמוד  מן  מסכת  הגומר  רבנו  ילמדנו  שאלה: 
כסדרה, כגון שלמד פרק אחרון ראשון וראשון אחרון, למשל 
כן  ואחרי  למד את הפרק האחרון במועד קטן שדן באבלות 

השלים שאר המסכת, עושה סיום? 
תשובה: מועיל כי סיים את כולה.  

שאלה: האם שליח ציבור במנחה של שבת חייב לשים עליו 

טלית בזמן קריאת התורה?
תשובה: מנהג האשכנזים ולא הספרדים.  

שאלה: יש לי ילדה אוטיסטית. אני מוכנה לעשות הכל על 
מנת שתדבר, האם יש עצה סגולה או ברכה לכך? 

באבינו  גמור  ובטחון  טובה,  ותקווה  תפלה  תשובה: 
שבשמים, גם אתם צריכים להראות לה הרבה שמחה השקעה 

ומאור פנים, כך היא תתקדם בעזרת השם.  
הכנסת  בבית  אוכלים  חינוך  מגיל  למעלה  ילדים  שאלה: 
נועם,  יש להוכיח באמרי  באמצע תפילה, האם מותר הדבר, 
אורך  בברכת  רבנו,  בבקשה  ילמדנו  לישראל,  להם  הנח  או 

ימים ושנות חיים... 
תשובה: צריכים שכמה אנשים שאכפת להם ייגשו אל הרב 

וידברו אתו על כך.  
שאלה: קניתי ארגז שתיה בצרכנייה ושיצאתי ראיתי שלא 
לקחתי, וראיתי בחשבונית ששילמתי. האחראי אומר שרק מי 
שחוזר מיד מקבל, אני יכול בלי לשאול לקחת אותו מוצר מה 

ששילמתי ושכחתי?
שווי  באותו  מוצרים  אצלך  לעכב  רשאי  אתה  תשובה: 
יעלילו עליך או  שחויבת. אלא שתיתן לבך שלא חס ושלום 

יחשדוך.  
שאלה: קריאת פרשת זכור יש נהגים שהציבור כשהקורא 
מגיע למילה עמלק רוקעים ברגליים על הרצפה אם זה בסדר 

או שצריך למחות בזה שיפסיקו? 
תשובה: פרשת זכור היא חיוב מהתורה. נכון יהיה לסכם 
אלא  הקריאה  ברגליים בשעת  לרקוע  לא  הציבור  עם  מראש 

בסיום כל הקריאה ירקעו לכמה זמן שיהיו חפצים. 
במילה  מאריך  ש"ץ  חזרת  או  קדיש  שבזמן  חזן  שאלה: 
האחרונה של הברכה ונמצא שהציבור עונה 'אמן' לפני שסיים 
הברכה. האם במצב כזה יצאנו יד"ח בדיעבד אף אם לא היו 

עשרה שענו בזמן. 
תשובה: צריכים להזהירו על כך. ואם לא ישנה מנהגו אסור 

להתפלל שם.  
שאלה: בסעודת שבת יש רק לבעל הבית לחם משנה. האם 
אני צריך לגשת ללחם לגעת ולברך המוציא או שאפשר לברך 

גם ממקום מושבי מרחוק?
תשובה: אתה אינך צריך כלל לחם משנה, אתה תברר עם 
המברך אם הוא מכווין עליך בברכה, תאזין ותענה אמן בלבד, 

ותאכל פרוסה מכיכרו או ממה שמונח לפניך.  
לפני  3 שבועות.  כבר  מטיטול  בגמילה  שלי  הבת  שאלה: 
נכשלה  והשבת  בגמילה,  סיפרנו למשפחה שהיא  ימים  כמה 

פעמיים ואשתי אומרת בגלל שסיפרנו, האם לחשוש? 
תשובה: הצלחות לא מספרים לשום אדם.  

בטלים  דברים  מדברים  ובביה"כ  בכפר  חי  אדם  שאלה: 
עדיף  האם  קדושה.  תורמת  לא  והאווירה  בשבת  ואסורים 
מעלה  היא  במנין  התפילה  עצם  או  בכוונה  בבית  שיתפלל 

גדולה וגם ישמע קדיש וקדושה וקריאת התורה?
קדיש  התורה,  קריאת  ישמע  הכנסת,  לבית  ילך  תשובה: 
וקדושה, ברכו, ברכת כהנים, אמנים, וישב בפינתו מבלי לדבר 

עם שום אדם.  
שאלה: רוצים לבקר בבית של סבתא כי כועסת ולא תסלח 
לנו. בבית תלויות תמונות לא צנועות ויש לנו ילדים בכל מיני 

גילאים. הבעל אומר שאני קיצונית וזה שטויות. 
תשובה: חבל מאוד שבעלך אינו עוסק בתורה, ואין לו רב 
אמיתי שיסביר לו את המשמעות הנוראה של תמונות תועבה 
אל  תיזהרו.  חלילה.  ואסון  קטרוג  לגרום  יכול  זה  ופריצות. 
ביום  טוב  לא  לעתיד  המובילה  מטופשת  לסבתא  תקשיבו 

פקודה.  
שאלה: אני בשנת אבל על אבי, האם אני יכולה לסייד חלק 

מהבית לפסח?
תשובה: רק מה שמלוכלך או דהוי ועלוב מותר לצבוע, אך 

לנוי ויופי לא.  
שאלה: שמעתי פעם בשיעור של הרב שילד שמשחק בכלב 

זה גורם לו קושי בלימוד התורה. מה המקור לזה?
תשובה: מקורו בדברי רבנו אליעזר פאפו ז"ל. מחבר פלא 
יועץ. שלא יניח אדם את בנו לשחק בכלב כי יש בו טומאה 
ויכולה לטמטמם את לבו מלהבין תורה הן עתה והן כשיגדל. 
קשה  קליפה  בטומאה  שיש  בשלח  הקדוש  בזוהר  ועיין 
הסטרא  של  התגברות  חלילה  לגרום  ויכולה  בכלב  הנמצאת 

אחרא. והכלב רומז לעשו ולממונה עליו למעלה.
שאלה: חמותי חילונית בשבת משתמשת בתנור. לפני שבת 
שבת.  לערב  בשרים  וסירים  לבוקר  בסיר  סגור  ג'חנון  שמה 

האם יש בעיה בכך שנאכל מהאוכל והאם הג'חנון בשרי? 
תשובה  יש לי ספק גדול אם ניתן להשתמש בכלים ומכל 

שכן במאכלים, אם היא מחללת שבת.   
שאלה: אני שליח ציבור ובקדושה מחכה שהציבור ישתוק 
ואז אומר בקול "קדוש" וכן ב"ברוך" האם נוהג נכון או צריך 

לומר איתם ביחד? 
תשובה: תאמר אתם ביחד, כי צריך לאמרו עם הציבור, אלא 
שתגביה קולך כדי שמי שעדיין מתעכב בתפילת העמידה, יצא 

ידי חובה על ידך.  
שאלה: קבוצה של שידוכים לבעלי תשובה בווצאפ גברים 
בזה  יש  האם  תמונות,  ללא  שדכנים  הצעות  ומעלים  ונשים, 

בעיה בהלכה או לפי דעת תורה והאם לסוגרה?
תשובה: אינני מכיר אם שומרים על חוקי וכללי הצניעות 

הקדושה והטהרה.  
טריים  לבבות  שבט  כ"ג  חמישי  יום  היום  קנינו  שאלה: 
יום  שבט  בי"ט  הייתה  שהשחיטה  עליהם  שכתוב  בסופר 

ראשון לפני 4 ימים האם מותר להשתמש בהם?! 
תשובה: מותר רק צליה ללא בישול לאחר צליה.  

או  לילדים  לאן עדיף לתרום למשניות  כבוד הרב  שאלה: 
לתהילים לילדים? 

תשובה: חצי חצי.  
שאלה: אם אני רואה שמישהו פוגע ברכב אחר ובורח ויש 
לי את מספר רכבו, האם אני צריך להודיע לבעל הרכב הנפגע? 
ככתוב  הפרטים  את  להעביר  חייב  התורה  פי  על  תשובה: 
"לא תעמוד על דם רעך". בשולחן ערוך חושן משפט ]תכו[: 
"הרואה את חברו טובע בים, או לסטים באין עליו, או חיה 
רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים 
להציל, ולא הציל, או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו 
רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע 
בגוי או באנס שהוא בא על חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו 
ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו, וכיוצא בדברים אלו, עובר על 

לא תעמוד על דם רעך".  
התנכלויות  עקב  החשמל,  בחברת  עובד  אני  כעת  שאלה: 
רבות וכן שאין שעות מוגדרות ליום העבודה, ואני לא מצליח 
לקבוע עיתים, אני רוצה לעזוב ולעבור לרכבת, מה דעת הרב? 
תשובה: ומה יהיה עם שבת קודש, ומה עם שלש תפלות 

ביום?  
לא  לנו!  נותן  שהרב  המענה  על  ותודה  כח  ישר  שאלה: 
מותר  האם  תודה.  אלינו,  מתפנה  ככה  הדור  שגדול  להאמין 
של  האזכרה  יום  חל  אם  פורים  ביום  העלמין  לבית  לעלות 

קרובו בפורים? ואם לא מתי? 
לעלות  אין  צעיר.  יתוש  אלא  הדור,  גדול  אינני  תשובה: 
יקדימו  אלא  באדר.  בט"ו  ולא  בי"ד  לא  כלל  עלמין  לבית 

לימים י"א, י"ב, י"ג.  
שאלה: אני מחפשת עבודה. האם מותר לי כאישה )ונשואה( 

ללמד בנים בכיתה ז-ח או רק בנות? 
גדול  רב  שאילת  וצריך  ביותר,  חמורה  שאלה  תשובה: 

לשמוע את כורח הנסיבות.  
שאלה: אם ארון הקודש בבי"כ אינו ממש לכיוון ירושלים 
ואז  ירושלים  בכיוון  להתפלל  צריך  האם  מוטה,  מעט  אלא 
ארון  כנגד  ורק  אך  או  הצידה  מעט  מוטה  שהמתפלל  נראה 

הקודש? 
תשובה: נכון להתפלל לאותו כיוון שכל הציבור מתפלל, 

כדי שלא ייראה חלילה מתפלל לכיוון שונה.  
חשמלית  לילה  מנורת  לכסות  בשבת  מותר  האם  שאלה: 

דולקת ע"י נייר כסף או מכסה אחר שהוכן לפני השבת? 
חשמלאי  תשאל  סכנה.  משום  בהחלט  אסור  תשובה: 
מקרים  קרו  ובעבר  לי.  מאמין  אינך  אם  לך,  ויאמר  מתחיל 

שהשם ישמור.  
קמיע  קיבל  שבעלה  טוענת  רבנית  יש  בירושלים  שאלה: 
מהרב שרעבי זצ"ל ומשתמשת בזה לתועלת הרבים ואומרת 

שאנשים נושעו. האם הרב שמע, ויכול להביע דעתו? 
תשובה: רק טיפשים מאמינים לשקרים, כי באזני שמעתי 
את  תשאל  הקמיעות.  עניני  את  תוקף  בכל  מגנה  הרב  את 

תלמידיו הזקנים והאמיתיים.  
דו"ח חניה  וכדאי לבקש להישפט על  שאלה: האם מותר 
אני  נדחה,  בעירייה  שהגשתי  ערעור  מהעירייה?  שקבלתי 

בטוח שהצדק עמי, סכום הדו"ח 250 ₪.
לפי  שופט  שאינו  שופט  אצל  צדק  תחפש  אל  תשובה: 
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התורה הקדושה. הם רואים בך מטרד, בגלל עומס התיקים, 
ואם תוסיף הערה יקנוס אותך על "בזיון" בית המשפט. בלי 

להכליל.  
שאלה: קניתי בטעות תה מחברת ליפטון עם כשרות רבנות 

רגילה, האם אפשר להשתמש גם למי שמקפיד רק בד"ץ? 
צריך  אינו  טעם  תמצית  תערובת  ללא  תה  כל  תשובה:  

כשרות.  

ספריו
אנו  מאוד,  ארוכה  היא  חיבר  שהגרב"צ  הספרים  רשימת 

מביאים כאן את חלקם:
רבי  הצדיק  המקובל  של  ופועלו  חייו   - צדיק  של  עולמו 

סלמן מוצפי זצוק"ל, תשל"ו
כנסת,  בית  בעניין  והנהגות  הלכות   - כנסיות  בתי  קדושת 

מיוסד ע"פ דרשת הרב. תשס"א
שו"ת מבשרת ציון - שאלות ותשובות בענייני אורח חיים 

ויורה דעה, ד' כרכים, תשס"ה - תשע"ז
שיבת ציון - הלכות, מנהגים ומקורותיהם, על הלכות שבת, 

ב' כרכים, תשס"ה
אורח  על  ומקורותיהם,  מנהגים  הלכות,   - ציון  אורחות 

חיים, ג' כרכים, תש"ע
שופר בציון - הלכות, מנהגים ומקורותיהם, על ראש השנה, 

תשע"א
קדוש בציון- הלכות, מנהגים, פירושי פיוטים ועוד, בענייני 

יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, תשע"ב
הסליחות,  בענייני  והלכות  מנהגים  ביאורים   - ציון  תרחם 

תשע"ג
סוכת ציון - ביאורים הלכות ומנהגים בענייני חג הסוכות, 

תשע"ד
פסח בציון - ביאורים הלכות ומנהגים בענייני חודש ניסן 

ופסח תשע"ו
על  ומעשיות  ונדירים  שונים  סיפורים   - לעמו  טוב  דורש 

גדולי הדור 
דורש ציון - פנינים, משלים וסיפורים על דרך הפרד"ס ועל 

סדר פרשיות השבוע
ספירת  בענייני  ומנהגים  הלכות  ביאורים   - בציון  תורה 

העומר - ל"ג לעומר, חג השבועות וביאור האזהרות, תשע"ז
נישואין,  בענייני  ומנהגים  הלכות  ביאורים   - ציון  חופת 

תשע"ח
חנוכה בציון - הלכות חנוכה ועשרה בטבת, תשע"ח

יסוד ציון - בענייני ימי השובבי"ם, תשע"ח
הנשים"  "חוקי  הספר  את  מערבית  תרגם  מוצפי  הגרב"צ 
)במקור: קאנון אל נסא(, של הרב יוסף חיים מבגדד, הכולל 
מוסר והלכות לנשים, ירושלים תשל"ט. כמו כן ערך והוציא 

לאור ספר נוסף שלו, עטרת תפארת, שם תשמ"א.

טהרת הבית
מתווך  ששימש  מי  היה  מוצפי  יחזקאל  רבי  הרה"ג  בנו 
הצבאית  לרבנות  החרדית"  "העדה  בין  הגיורים  בפרשת 
והרב הראשי דאז הגרש"מ עמאר, הרב מוצפי דובר את שפת 
היידיש מעת שלמד בתלמוד תורה הדר ציון הירושלמי, מה 
בוגר  הוא  החרדית.  העדה  האנשי  עם  להידבר  לו  שאפשר 
גם  - מכאן הקשר  חסידים  וכפר  - חברון  ישיבות אשכנזיות 

לעולם הליטאי.
לפני עשור החליט אביך להקים כשרות, מדוע?

מרוויחה  לא  הכשרות  המחירים,  הורדת  למען  רק  "הכל 
כסף, אין מטרת רווח, אנחנו לא מגבילים את כמות המהדרין, 
חלק,  הכל  ושוחטים  לחודשיים  לחו"ל  יוצאים  שלנו  הצוות 
אין  כי  ל-25%  החלק  כמות  את  מגבילים  אחרות  כשרויות 

ביקוש בחודש לכמות גדולה כזו של חלק, הצוות של כשרויות 
אחרות שוחט הרוב לכשרות הרגילה וחלק קטן חלק, הדרך 
השוק  את  מציפים  אנחנו  המחירים.  את  מאוד  מוזילה  שלנו 
ומורידים מחירים, הם לא רוצים להציף את השוק כדי לשמור 
הרב  מהדרין  היום  לוקח  צה"ל  למשל  הגבוה.  המחיר  על 
מוצפי שעולה עוד כמה שקלים יותר מהרבנות, אז הוא מעדיף 
כי יש כל כך הרבה חיילים דתיים היום. המחיר 30% או 40% 
פחות מהשוק בבקר, בעופות לא שייך להוריד במחירים יותר, 

ההחלטה כמה יעלה העוף נמצאת אצל בעלי המשחטה".
אבא בעצמו סומך על ההכשר?

"בוודאי, שוחטים הכי טובים ויראים ושלמים. אבא אוכל 
מזה. התקשר אלי יהודי בעלי מסעדת 'אנטריקוט' בירושלים, 
בכשרות  מהמסעדה  חוץ  מסעדה  עוד  לפתוח  שרוצה  ואמר 
לו  אמר  לספרדים,  אחת  קומה  מסעדה  שתהיה  רובין,  הרב 
הרב רובין – מהספרדים תיקח של הרב מוצפי ולא אף כשרות 

אחרת מספרדים אחרים".
"אבא בעד שתהיה תחרות, התחרות עושה שהמהדרין יהיה 
יותר טוב, המהדרין של היום כשר הרבה יותר מהמהדרין של 
אז,  יש כאלו כמו אמנון יצחק שמטעים את הציבור ואומרים 
מבינים  לא  אנשים  על שום שחיטה. חבל.  בכלל  לסמוך  לא 
עליו  מתחיל  כסף  בו  שיש  דבר  כל  לחינם.  ונלחצים  בזה 
רינונים. אנחנו ברוך השם לא לוקחים כסף, אין לנו משרדים 

ומכוניות ולא כלום".
איך הגעתם לנושא של טהרת הבית ולהקמת ארגון שבונה 

מקוואות?
"ארגון טהרת הבית הוקם בשנת תשס"ח ושם לו למטרה 
עוד  לא  ישראל.  בארץ  הטהרה  בתחום  מהפכה  לחולל 
מקוואות מוזנחות, לא עוד נשים המסתייגות מטבילה בגלל 
סיבות חיצוניות. המקוואות בארץ עומדות לשנות את פניהן, 
ולשדרג את חווית הטבילה לחוויה רוחנית ואסתטית גם יחד".
"המהפכה בעיצומה. מאז הוקם ארגון טהרת הבית, מתווה 
הטהרה  בחזון  הארגון  של  דרכו  את  מוצפי  ציון  בן  הרב 
את  ישראל  בנות  אל  ולהביא  הטהרה  תודעת  את  להגדיל 
בשורת הטהרה בפאר והדר. כמאה מקוואות הוקמו מאז יצא 
הארגון אל דרכו, מקוואות שנבנו מהמסד עד הטפחות מתוך 

הבנה בחשיבות מצוות הטהרה והשפעתה לדורי דורות".
למדנו  כאשר  התחיל  זה  שנה,   12 קיים  כאמור  "הארגון 
הלכות מקוואות בכולל ולמדתי את זה טוב, יצאתי עם קבוצת 
כך  כל  וראינו  הארץ,  רחבי  בכל  מקוואות  לראות  אברכים 
הרבה כשלים, כלומר מקוואות טובים לפי ההלכה, אבל לא 
אותי,  עודד  אבא  בניה,  באמצע  מקוואות  הרבה  מתופעלים, 
לעשות  שצריך  לי  ואמר  לישראל  הראשי  הרב  היה  וחמי 
מעשה, התחלתי לברר והתברר שלפעמים בגלל עשרות אלפי 
את  לפתוח  התחלנו  מתקדם.  לא  המקווה  בודדים  שקלים 
המבנים שכבר נבנו, זה יתגלגל להקמת הארגון, לא בכוונה.." 

אומר הרב מוצפי בחיוך.
את  תראה  בבית שלי  יפים,  מקומות  לבנות  "המוטו שלנו 
הקרמיקות  את  לארץ  מביא  ואני  פשוטות,  הכי  הקרמיקות 
יאמרו  שלא  מלון.  בבתי  אפילו  שאין  ומפוארות  טובות  הכי 
מקווה.  בו  הקמנו  שלא  יישוב  כמעט  אין  מוזנח,  שהמקווה 
עובדים  אנחנו  לכולם  ואומר  אחד  אף  עם  מתחרה  לא  אני 
אצל אותו בוס.. אני בקשר גם עם ארגון 'טהרת המשפחה', 
עובדים  אנחנו  אתו,  אנחנו  מקוואות  לטובת  שיעשה  מי  כל 
אצל הקב"ה, ויש חוסר עצום. בדרך כלל אנחנו לא עוסקים 

בערים חרדיות, אבל אם יש תורם מיוחד אז כן. אנחנו קיימים 
חיל  מבסיס  צפון,  ועד  מדרום  השם,  ברוך  ישובים  בתשעים 
האוויר עובדה הסמוך לאילת, ועד לישוב אבני איתן שברמת 
הבית  טהרת  ארגון  של  המקוואות  עשרות  פרושים  הגולן, 

ומפיצים את בשורת הטהרה בישראל".
היום כל דבר נקשר לפוליטיקה..

מקווה  שבניתי  זמן  באותו  בפוליטיקה,  מתערב  לא  "אני 
העדה  של  בזופניק  מקווה  בניתי  בצה"ל  האוויר  בחיל 
החרדית, מקווה זה משהו מאחד. מקווה זה הכל. מצד שני יש 
לנו מסורת ואנחנו לא מצביעים בבחירות, אנחנו לא ציונים. 
בתקופת המאבק על גיורי צה"ל, תקשרתי עם העדה החרדית, 
לקחתי איתי את גדולי התורה הרב אלבז והרב צדקה, וסיפרנו 
למרן הרב עובדיה שיש מהומה ורוצים לעשות הפגנה גדולה, 
והלכנו למרן הרב אלישיב יחד עם העסקן שיישא דיברנו עם 
גם  אותי  הפכה  היידיש  שפת  ביידיש,  וחצי  שעה  זצ"ל  הרב 

לשדכן, יידיש זה לא רק שפה". 
אבא לא התערב בבחירות?

"אבא מעולם לא התערב אלא רק מנע שלא יפוררו את ש"ס 
ועשה זאת בכל התוקף".

מה מצב בריאותו אחרי הניתוח שעבר?
"ברוך השם הניתוח האחרון הצליח בזכות תפילת רבים".
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"אין לי
כמיהה לחזור 
לזירת 
הפשע"
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג בראיון מיוחד בעקבות 
המצב הביטחוני, חקירות נתניהו והעימותים הפנימיים בשמאל 
הצד  לא  זה  לב  טוב  למלכוד.  "נכנס  גבאי:  להגנת  נחלץ   
 מסביר את הטענות על נתניהו:  החזק במפלגת העבודה" 
"הסתער על מערכת אכיפת החוק בבוטות ואיומים"  מפרט 
את הבעיות בתקציב: "תשאלו את עצמכם אם טוב לכם יותר" 
חברתית  מפלגה  "אנחנו  עבורו:  להצביע  לחרדים  וקורא   
ומאמינים בכלל ישראל"  וגם: כיצד יתמודד עם חוק הגיוס, 
לאן הוא שואף להגיע, האם יש סיכוי לממשלת אחדות ועל מה 

שוחח בביקוריו אצל הרבנים

|| ארי קלמן ||
צילומים: פישל רוזנפלד
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)בוז'י( י יצחק  ח"כ  האופוזיציה,  ו"ר 
הרצוג, אמנם איבד את ראשות מפלגת 
האחרון  בפריימריז  הציוני  המחנה 
האחרון  לבקשת  אך  גבאי,  אבי  לטובת 
המשיך לכהן בתפקיד יו"ר האופוזיציה, 
לאור ניסיונו והממלכתיות שהוא מביא 
על  הרצוג  מספר  ישראל'  'כל  עם  בשיחה  עמו. 
והסיכוי  החרדים  עם  יחסיו  לעתיד,  תכניותיו 
לאירועי  מתייחס  תחילה  אך  אחדות,  לממשלת 
האיראני  המטוס  חדירת   – האחרונה  השבת 
ידי  על  הישראלי  המטוס  והפלת  ישראל  לשטח 

אש נ"מ סורית.
נתחיל עם האירוע הביטחוני, אמרת שזה לא 
הגיע על רקע פוליטי, אבל יכול להיות שנתניהו 
הממשלה  חברי  על  ואסר  התקרית  את  העצים 
לדבר כדי להעביר את כל תשומת הלב רק אל 
ההמלצות  על  ידברו  שלא  כדי  וזאת  האירוע, 

שבדרך?
"אני חושב שנתניהו בצדק נתן הוראה לחברי 
יש חברי קבינט שמפטפטים  הקבינט לא לדבר, 
את עצמם לדעת וגורמים נזק בלתי רגיל באיומים 
שתחזור  לבנון  על  לאיים  שיפסיקו  שלהם, 
לתקופת האבן, יש ביטוי במדינאות ובהיסטוריה 
השני  בצד  שמישהו  קלקולציה',  'מיס  שנקרא 
במסדרונות קבלת ההחלטות יושב באיזה שהוא 
לו,  נאמר  נכון מה  לא  איזה משהו  ומבין  בונקר 
ואני ראיתי במהלך חיי הפוליטיים כחבר קבינט, 
מזכיר קבינט, איך בצד השני אנשים מבינים לא 
נכון את מה שהתכוונת, ולכן האמירות מיותרות, 

כולל 'ראש הנחש' וכל האמירות הללו. 
מבחינה  מאוד  חמור  אירוע  היה  "האירוע 
חדש  לעידן  נכנסים  אנחנו  ובעצם  ביטחונית 
לאזור  האיראנית  הכניסה  מול  רגיש,  ומאוד 
מלחמת  בעקבות  סוריה  מיציאת  כתוצאה 
הקווים  את  להציב  צריכה  וישראל  האזרחים 
התפקוד  זה,  את  לעשות  יודעת  והיא  האדומים 

פה היה לדעתי ללא רבב".
אנחנו לקראת המלצות ראש הממשלה, אתם 
תוקפים את נתניהו בכל הזדמנות אבל יש עוד 
פחות  שאנחנו  שנחקרים  כנסת  וחברי  שרים 

שומעים שאתם תוקפים אותם...
בכך  מאמין  שאני  שלי  הסגנון  בכלל  "אני 
את  לעשות  החוק  אכיפת  למערכת  לתת  שצריך 
שלה ולא להתערב ככל שניתן, בפרשות האחרות 
למערכת  ונותנים  מתערבים  לא  באמת  אנחנו 
אכיפת החוק לעשות את שלה. בעניין נתניהו זה 
התחיל בגלל שנתניהו הסתער על מערכת אכיפת 
את  להצר  ובניסיון  באיומים  בבוטות,  החוק, 
רגליהם, ולכן אנחנו תוקפים אותו על ההתלהמות 

שלו כלפי המשטרה והיועץ המשפטי ומערכת אכיפת החוק, 
זהירות  תשמע  דווקא  שם  העניין,  של  לגופו  הנושא  ולגבי 
רבה, כי כולם נותנים למערכת לעבוד ולא מנסים להפוך את 

זה לאירוע פוליטי".
ממש  הדיווחים  שלפי  כץ  וחיים  דרעי  השרים  ולעניין 

קרובים לכתב אישום?
"אצל השר דרעי עוד מעט נשמע את המסקנות, זה די... 
נכון  לא  זה  בחקירה  שנמצא  שאדם  בהגינות  אומר  אני 

להיכנס לחקירה שלו". 
ופעם שניה אחרי שהוא ישב בכלא?

בממשלה,  ישיבתו  על  בעבר  שעלו  שאלות  כבר  "אלה 
שני  בין  לערבב  הזה  שהניסיון  ברור  באופן  לך  אומר  אני 
למערכת  גם   – כלומר  הצדדים,  לשני  מזיק  הוא  התחומים 
טהור  יהיה  שהמחנה  תפקידנו  לפוליטיקאים.  וגם  המשפט 
ונקי, אנחנו מחויבים למלחמה בשחיתות ללא פשרות, אבל 
בסופו של דבר כל העיניים ממוקדות כנגד המלצות נתניהו, 
יכולים  שהם  למרות  מעניינים.  פחות  נראים  הדברים  שאר 

להיות מאוד חמורים".
אתה אומר שצריך לתת למערכת אכיפת החוק לעבוד, אז 
אני מאמין שאתה לא אוהב את ההפגנות שמתקיימות בכל 

מוצאי שבת כדי להפעיל לחץ על היועץ המשפטי?
"ההפגנות הן לגיטימיות כי זה עם מפגין, תסתכל במוצאי 
החיים  בעלי  ועל  המרכולים  חוק  על  הפגנות  היו  שבת 
והפגנות על הגיוס וגם כמובן על השחיתות, זה בסדר כי זה 
מבטא רחשי לב עמוקים של ציבור שחושש מאוד שישראל 
שאתה  מה  ולכן  חמורה,  שחיתות  פרשיית  בעוד  תוכתם 
רואה זה מגון של דרכי ביטוי ואני חושב שבסופו של דבר 
מי שיקבע זה גלגלי הצדק בסוף התחנות האלה. אני אמרתי 
לכולם שהשבוע הזכירו לי את מה שנתניהו אמר על אולמרט 
'ראש הממשלה שנמצא עד צוואר בחקירות לא יכול לקחת 
לעצמו  ולהגיד  במראה  להסתכל  צריך  נתניהו  אז  פעולות', 

איך אמרתי דבר כזה"... 
מי שיוזם את ההפגנות הוא אלדד יניב שנראה שעושה 
במפלגת  מקום  לו  יש  האם  פוליטיות,  למטרות  זאת 

העבודה?
לי  אין  העבודה,  מפלגת  חבר  הוא  יניב  אלדד  "תראה, 
יניב התמודד  יכולות להיות, אלדד  מושג מה הכוונות שלו 
לכנסת רוב הפעמים ברשימה. לגבי התוכניות שלו תצטרך 

לראיין אותו".

היחסים עם גבאי
מה בעצם התפקיד שלך כיום?

"אני יו"ר האופוזיציה, מה שאומר שבאופן פורמלי מייצג 
את האופוזיציה, שאלה הן כל המפלגות שאינן בקואליציה. 
וכן  יד ומסייע לו  יו"ר חדש, אני מושיט לו  במפלגה נבחר 
חתרנות  של  המשחקים  את  משחק  לא  אני  גיבוי,  לו  נותן 
מקווה  אני  לסכסך.  שמנסים  כאלה  שיש  למרות  ובכיינות 
לשמור על כוחי ומעמדי במפלגה ולתרום למדינה בכל דרך 

אפשרית".
תתמודד שוב על תפקיד יו"ר המפלגה?

"אני לא נמצא שם, אין לי כמיהה לחזור לזירת הפשע כמו 
שאומרים, חברי מפלגת העבודה החליטו מה שהחליטו, לא 
אהבתי את זה כשזה קרה ואני מכבד את זה ונותן לאבי גבאי 
לעם  בהם  לעזור  יכול  שאני  לעצמי  אומר  ואני  הכלים,  את 
ישראל וזו השליחות שלי. גם אם אהיה שר בכיר ואשפיע על 

גורלה של המדינה, זה גם בסדר".
ראש  ליושבי  שתוקעים  הסכינים  את  רואים  אנחנו 

במפלגה שלכם...
הצד  לא  זה  הלב  טוב  העבודה,  חברי  של  המקצוע  "זה 

החזק של מפלגת העבודה".
זה די מהיר הסכין שתקעו בגבו של גבאי...

מאוד  תמכתי  אני  אחד  מצד  מלכוד,  לאיזה  נכנס  "גבאי 
לו  היו  שני  מצד  למרכז,  את המפלגה  בגישה שלו שמזיזה 
כמה אמירות שאנחנו משלמים עליהן מחיר, הוא יודע שטעה 
באמירות הללו ואני מקווה שבסוף זה ישכח, אני מכיר את 
הפוליטיקה, מה שקרה היום לא יהיה בסוף, הסקרים גם לא 

קובעים שום דבר".
די  שהוא  המרכולים  בחוק  שלו  להתקפות  שותף  אתה 

חיקה את התנהגותו של לפיד?
דת,  למלחמות  נדחף  לא  כמעט  אני  כלל,  לי  יש  "אני 
ובדיאלוג  בדיבור  רק  דת, מאמין  לא מאמין במלחמות  אני 

 אלדד יניב הוא חבר 
מפלגת העבודה, אין לי 
מושג מה הכוונות שלו 
יכולות להיות, אלדד יניב 
התמודד לכנסת רוב 
הפעמים ברשימה. לגבי 
התוכניות שלו תצטרך 
לראיין אותו

ההפגנות הן לגיטימיות 
כי זה עם מפגין, 

תסתכל במוצאי שבת 
היו הפגנות על חוק 
המרכולים ועל בעלי 

החיים והפגנות על 
הגיוס וגם כמובן על 

השחיתות
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ובדיאלוג  הישראלית  בחברה  הקבוצות  בכל  מאמין  ואני 
לדת  שנוגעים  בעניינים  לי  שאכפת  מה  ובכל  הזרמים  בכל 
ולמדינה אני מדבר עם כולם. אני גם גאה בכך שהמייסד של 
העם  של  גדולה  הכי  שהמתנה  קבע  כצנלסון  ברל  תנועתנו 
היהודי לאנושות זו השבת, מצד שני אני חושב שאריה דרעי 
מיהר יותר מידי עם החוק והוציא איזה שד מיותר מהבקבוק 
ואפשר היה בלעדיו. אני חושב שהתוצאה של מה שהוא עשה 

זה להכניס את השבת לסלע המחלוקת של העם הישראלי".
מה אתה מציע?

הישוב,  תנאי  שנקרא  למה  לדאוג  שצריך  חושב  "אני 
שיביאו למצב שמאפייני השבת שהתגבשו במדינת ישראל 
שבעים  לתושביו,  ומתאים  שניתן  כפי  יישוב  בכל  יישמרו, 
פנים לתורה. בגדול מרגישים את השבת ואסור שלא ירגישו 
את השבת וחבל שלא ירגישו את השבת, זה אחד הדברים הכי 
יפים במדינה, אבל יש מצבים שצריך להגיע לבית החולים 
ואפילו ליהנות מתרבות, היו צריכים לתת להם את הפתרון 

ולא לשחק משחק כפול שמביא אותנו למבוי סתום".
ואתה כיו"ר מפלגה, מה היית עושה אם חוק המרכולים 

היה עובר במשמרת שלך? היית פועל אחרת?
אנחנו  הלאה...  נעבור  בוא  מפלגה,  יו"ר  לא  כבר  "אני 
חילוני  ציבור  ובתוכו  ציבור  של  מתמיכה  שנהנית  מפלגה 
הסטטוס  את  שינה  דרעי  אריה  גדול שמרגיש שמה שעשה 

קוו ובמובן הזה אני יכול להבין מאיפה זה בא לאבי גבאי".

קריאה למצביע החרדי
כמה קרוב היית לחתימה על הסכם קואליציוני?

"היינו מאוד קרובים, היו פערים שנבעו מלחצים פנימיים 
מהלובי של המתנחלים שהפחיד את נתניהו וגרם לו לברוח 
ולהוביל  חשובים  תפקידים  לקבל  אמורים  היינו  זה.  מכל 
לאו  התיכון,  המזרח  את  משנה  שהיה  עצום  אזורי  מהלך 
דווקא בפינוי ישובים אלא בשינוי האסטרטגיה שלנו, ואני 
חושב שזה היה מרגיע את עם ישראל, ממשלת אחדות יש 
ההתנגדות  למרות  ישראל,  עם  את  להרגיע  פוטנציאל  לה 
העיקשת  ההתנגדות  ולמרות  שלי  המפלגה  בתוך  העיקשת 

בתוך מפלגתו של ראה"מ".
וזה משהו שחלף או שיש לזה עוד סיכוי?

"כן, זה עבר. אני שילמתי את המחיר וההיסטוריה תשפוט 
את הטעויות שנעשו. אני חושב שהנזק שנגרם שיש ממשלת 
ימין צרה הוא נוראי, הוא בלתי הפיך, הפגיעה הבלתי פוסקת 
בדמוקרטיה הישראלית, בערכי היסוד של ישראל, בהגנה על 
בית המשפט, על חרות המחשבה והביטוי וגם על האחדות 

והלכידות בעם ישראל".
אנחנו עכשיו לקראת תקציב שנראה די חברתי, על פניו 

תתקשו לתקוף אותו.
"תראה, ישאל את עצמו כל קורא שקורא את 'קו עיתונות' 
האם  למשל:  מהמדינה.  טוב  יותר  שירות  מקבל  הוא  האם 
השירות?  של  שיפור  מרגיש  הוא  מיון  לחדר  הולך  כשהוא 
האם כשהוא הולך למחלקת הרווחה הוא מקבל שירות יותר 

טוב? בבתי הספר הילדים שלו מקבלים שירות יותר טוב? 
לבעיות  מענה  נותן  לא  התקציב  דבר  של  בסופו  "ולכן 
שם  כשיש  אבל  וחלק,  חד  טובים  דברים  פה  יש  היסוד, 
הכסף  את  ישלשו  שאנשים  לכך  שגורמת  בסיעוד  רפורמה 
לכיסם במקום לקבל את הטיפול עבור הזקנים, בהחלט יש 

מה לתקוף שם". 
בראשות  ממשלה  של  קונסטלציה  רואה  אתה  האם 

המחנה הציוני?
חלופית  ממשלה  לייצר  שאפשר  סברתי  הזמן  כל  "אני 
עוד בכנסת הזו. היא כרגע לא נראית מעשית אלא אם תהיה 
שהיא  ברור  בעתיד  אבל  הממשלה,  ראש  של  התפטרות 
המפלגות  עם  טובים  יחסים  לנו  שיש  חושב  אני  אפשרית. 
אני חושב שאם הציבור  יותר מיש עתיד,  החרדיות, טובים 
ולכן  ממשלה  להרכיב  יוכל  גבאי  אבי  אז  אמון  בנו  ייתן 
מה שתראה היום זה לא בהכרח מה שתראה עוד חודשיים 

שלושה".
וממשלה של מחנ"צ עם לפיד בתוכה?

"הלוואי שזה יהיה אפשרי, כעת הכל תלוי במספרים. אם 
נהיה מספיק חזקים אז התשובה היא כן. אני תמיד חשבתי 
שאם אני ראש ממשלה אז אני מצליח להביא את כולם תחת 

כנפיי.
הבחירות,  בזמן  מצוין  ממש  דיאלוג  שהיה  סוד  לא  "זה 
כולל עם ההנהגה הרוחנית, אין בכלל צל של ספק שיכולתי 

הייתה  אם  שאלה  מתעוררת  ממשלה.  להרכיב 
כל  אומרים  הם  נתניהו,  תחת  לממשלה  התחייבות 
הזמן שאם הייתי מביא עוד מנדט אחד היו הולכים 

איתי".
יזמת את הקמת התא החרדי, האם תעשו  אתה 

צעד ממשי להביא מצביעים חרדים?
"הציבור החרדי עובר תהליך. אני מכיר את זה גם 
מאפשר  זה  כי  אותי  מעניין  מאוד  זה  אישי,  באופן 
גשר לכלל הציבור, זכיתי בלא מעט קולות של אמת 
האחוז  למרות  מאוד  התרגשתי  החרדיות,  בערים 
מפלגה  אנחנו  ויגדל,  ילך  שזה  חושב  אני  הנמוך. 
מאמינים  אנחנו  אבל  דתית,  מפלגה  לא  חברתית, 
בכלל ישראל ומאמינים ביכולות שלנו. אני בוודאי 

רוצה את הציבור החרדי - גם כנציגים אצלנו".
ומה תעשו בעניין סוגיית הגיוס?

"צריך להבין שהקהל שלנו חופף את הקהל של 
יש עתיד, אנחנו גם מאמינים בגיוס לצה"ל, אף פעם 
לא הסתרנו את עמדתנו בוודאי בחוק הגיוס. החוק 
של יש עתיד עכשיו הוא מבוסס על הועדה שתמכנו 
כשהיינו  ההצבעה  את  החרמנו  שלה.  במסקנות 
באופוזיציה. ניסינו למצוא פשרות בתחום הזה וזה 
לקראת  פתרונות  עבורם  שנחפש  האתגרים  אחד 

הבחירות".
לחוקים  שמתנגדת  הקואליציה  על  נדבר  בוא 

שלכם, באיזה צעדים תנקטו?
"במי הם פוגעים? בכלל עם ישראל, בסוף יפרע 

מהם בכל עוצמתו".
אתה מבקר לעיתים דחופות אצל הרבנים?

"כן, רק לאחרונה היה לי ביקור מאוד מרגש אצל 
עבורי,  מרגש  מאוד  ביקור  היה  זה  פוברסקי,  הרב 
הכיר  וכמובן  שלי  רבא  סבא  את  הכיר  שעוד  כמי 
היטב את סבי הרב הראשי, וכמובן משפחתי הייתה 
מעורבת מאוד בעלייתו ארצה ואני חושב שזו זכות 

גדולה. אני מאוד נהנה בשיחות שלי עם הרבנים". 
אתה גם מתייעץ איתם בעניינים פוליטיים?

איתם  להתייעץ  שצריך  חושב  לא  אני  "לא, 
איתם  לדבר  שצריך  חושב  אני  פוליטיים,  בעניינים 
על  להוציא  שזכיתי  הספרים  ועל  ישראל  עם  על 
לי  היו  הרבנים  כל  עם  השנה.  שהוצאתי  הסבא, 

פגישות מרתקות. 
לא  היא  מחסומים  שיש  שהתחושה  חושב  "אני 
ולא  נכונה, כי בסוף היום אתה מדבר עם בני אדם 
משנה אם יש לו שטריימלך, זקן וכיפה או אם הוא 
גלוי ראש, בני אדם הם בני אדם. חלק מהעניין זה 
לו  עוד מפא"יניק שיש  אין  ולדבר.  לדעת להקשיב 
מדף שלם עם ספרים של הרב עובדיה עם הקדשות. 
אני חושב שעולם התורה צריך להתעמת ולאתגר את 
המציאות המשתנה ולהתאים את החיים המודרניים 
למציאות המשתנה, לא להיות ספון רק בד' אמות. 

צריך להושיט יד לכלל עם ישראל ולא לפחד".

צריך להבין שהקהל 
שלנו חופף את הקהל 
של יש עתיד, אנחנו גם 
מאמינים בגיוס לצה"ל, 
אף פעם לא הסתרנו 
את עמדתנו בוודאי 
בחוק הגיוס

רק לאחרונה היה לי 
ביקור מאוד מרגש 

אצל הרב פוברסקי, 
זה היה ביקור מאוד 

מרגש עבורי, כמי שעוד 
הכיר את סבא רבא שלי 

וכמובן הכיר היטב את 
סבי הרב הראשי
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סוריה

מטוס פנטום מהדגם שהשתתף בהפצצה ב73
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בשמי

השבוע זה קרה. לאחר עשרות שנים, עימות צבאי בין ישראל לכוחות איראניים הפועלים בשטח סוריה, 
הביא להתלקחות שהסתיימה בהפלתו של מטוס חיל האוויר הישראלי  ברוך ברגמן חזר אל העימותים 
של  נדיר  מקרה  צילום,  מבצעי  בחקלאים,   ההתגרות  סוריה  ישראל בשטח  בין  האוויריים הגדולים 

מסוק שהפיל מטוס והקרב הכי חד צדדי שהיה כאן

סוריה
||ברוך ברגמן ||
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זמן: 7 באפריל 1967.ה
העילה: תקיפת חקלאים ישראלים.

נפגשו  לתקיפה,  קודם  חודשים  רקע: 
להסדיר  במטרה  וסוריה  ישראל  נציגי 
בחלקות  החקלאיות  העיבוד  זכויות  את 
צד.  בכל  המפורזים  לשטחים  הסמוכות 
הצדדים הגדירו גבולות עיבוד והתחייבו להימנע מתקיפה 
ההסכם  שלאחר  בשבועות  שכנגד.  מהצד  חקלאים  של 
חדרו לשטח  סוריים  ורועים  ההסכמות  את  הסורים  הפרו 
חמורה  תקיפה  אירעה  באפריל  ב-7  עדריהם.  עם  ישראל 
כשלעבר טרקטור ישראלי שהחל בעבודה עם שחר בסמוך 
לקיבוץ האון שממזרח לכנרת נפתחה אש מקלעים ותותחי 

נ"מ 37 מ"מ מהמוצב הסורי "עמרת עז א-דין". 
אש  חילופי  החלו  בבוקר   10:00 מהשעה  החל  הקרב: 
בין כוחות צה"ל לבין המוצבים הסוריים כולל ירי מרגמות 
משנה  סגן  צה"ל,  קצין  נהרג  בירי  טנקים.  וירי  מ"מ   120
ישראל גלברזון הי"ד ונפגעו שלושה טרקטורים חקלאיים. 
ונפגעו  תחמושת  מצבור  פוצץ  פנצר,  טנק  נפגע  לסורים 
מבנים. בשעה 13:32 הוזנקו מטוסי הפצצה מדגם ווטור 
של חיל האוויר הישראלי והחלו תוקפים מוצבים סוריים 
וסוללות תותחים בדרום רמת הגולן. לאחריהם הפציצו גם 

מטוסי מיסטר, אוראגן וסופר מיסטר. 
הסורי  האוויר  חיל  בתגובה  שיגר  מכן,  לאחר  שעה 
את  הפסיקו  הישראליים  ההפצצה  מטוסי  ירוט.  מטוסי 
הפצצה  של  דקות   28 לאחר  האזור  את  ועזבו  פעילותם 
זוג  הוזנק  הסוריים  היירוט  כנגד מטוסי  ליירוטם.  מחשש 
מטוסי מיראז' 3 מטייסת הקרב הראשונה. טייסי המיראז' 
סרן  המוביל  קונייטרה.  מעל   21 מיג  מטוסי  בזוג  הבחינו 
בסמוך  והפיל  תותחים  ירי  של  יעף  ביצע  ספקטור  יפתח 
לשעה 13:58 את מספר 2 בזוג הסורי. לאחר מכן נערכו 
זוג המיראז'ים להפלת המיג הנוסף. במרדף ממושך מעל 
הפילו. לאחר  לא  אך  במיג  רומח  בנימין  סרן  פגע  דמשק 
 R530 מכן ספקטור שיגר כנגד המיג הפגוע טיל מאטרה
בירי  הפילו  ולבסוף  מדי.  מוקדם  שהתפוצץ  )יהלום( 
תותחים. המיג השני הוחשב כהפלה משותפת של ספקטור 
הדלק  למגבלת  המיראז'ים  זוג  הגיעו  זה  בשלב  ורומח. 

ושבו לבסיסם.
לאחר הפלת שני המיגים הראשונים, הזניקו הישראלים 
והסורים מטוסי יירוט נוספים שניהלו קרבות אוויר ושבו 
האוויר  חיל  חידש   15:25 בשעה  הפלות.  ללא  לבסיסם 
הישראלי את ההפצצה על סוללות תותחים סוריות שהחלו 
מפגיזות את קיבוץ גדות, ופגע בתשע מהן. כנגדו שוגרו 
המטוסים  כנגד  הוזנקו  שוב  סוריים.  ירוט  מטוסי  שוב 
בקרב  העטלף.  מטייסת  הפעם  מיראז',  מטוסי  הסוריים 
דרומית  בתותחים   21 מיג  הופל  שהתפתח  נוסף  אוויר 

לדמשק על ידי רס"ן רן פקר.
 ,21 מיג  מטוסי  שישה  הופלו  לסורים  הקרב:  תוצאות 
וירדן.  הגולן  רמת  מעל  ואחרים  דמשק  מעל  מהם  שניים 
מספר לא ידוע של טנקים, סוללות תותחים ומבנים סוריים 

נפגעו. צה"ל ספג הרוג אחד. 

•••
הזמן: 8 ביולי 1969

העילה: סיכון מטוסים ישראלים
רקע: בצהרי היום, בשעה 13:00 יצאו שלושה מטוסי 
רמת  חזית  מעל  סוריה  בשטח  צילום  למשימת   3 מיראז' 
והשלישי שימש  צילמו  שני מטוסים  לדמשק.  ועד  הגולן 
כנגד  ירוט  מטוסי  יזניקו  שהסורים  החשש  בשל  כליווי. 
המיראז'ים, פטרלו בשטח ישראל רביעיית מטוסי מיראז' 
מטייסת 117 חמושים בטילי אוויר אוויר ובנוסף המתינו 
מטייסת  נוספים  מיראז'  מטוסי  מיידית  הזנקה  בכוננות 
101. במהלך הצילום הזניקו הסורים רביעיית מטוסי מיג 
שסיכן  באופן  הישראלים  הצילום  מטוסי  אל  שהתקרבו 
המבצע  על  שפיקד  הוד  מוטי  האוויר  חיל  מפקד  אותם. 
ארבעת  את  ולהפנות  הצילום  מטוסי  את  להחזיר  הורה 

המיראז'ים לתקיפת רביעיית המיגים.
שהיה  ניר  אבן  אורי  הפיל  הקרב  תחילת  עם  הקרב: 
באותה העת מפקד טייסת 117 מיג 21 בעזרת טיל שפריר 
הוא  גם  נוסף  מיג  ויינטרוב  שלמה  הפיל  מכן  לאחר   .2
הנותרים  המיגים  שני  פנו  זה  בשלב  שפריר.  טיל  בעזרת 
אחריהם  רדף  בעודם מתרחקים  מגע.  לנתק  וניסו  מזרחה 

מטוס מיראז' נוסף שהוטס על ידי קובי ריכטר שבצרור 
תותחים הפיל את המיג השלישי.

הקרב  לאזור  הוזנקו   13:00 לשעה  סמוך  בינתיים, 
והרביעייה  בכוננות  שהיו   101 מטייסת  המיראז'ים  זוג 
מטייסת 117 החזרה מערבה לנחיתה בישראל. במקביל 
שהתפתח  בקרב   .21 מיג  רביעיית  הסורים  גם  הזניקו 
סרן  ידי  על  שהוטס  מיראז'  לעבר  המיגים  אחד  שיגר 
הטיל  אטול.  מסוג  אוויר  אוויר  טיל  בן-אליהו  איתן 
התפוצץ בקרבת מטוסו של בן אליהו וכנף מטוסו נפגעה 
מרסיסים. לאחר הפגיעה הצליח בן אליהו לפגוע בצרור 
הקרב  בהמשך  וצנח.  נטש  שטייסו  מיג  ולהפיל  תותח 
נוספים,  מיגים  שני  להפיל  פורמן  גיורא  רס״ן  הצליח 
וגם  הישראלים  זה  בשלב  בטיל.  והשני  בתותח  האחד 
הסורים הזניקו מבנים נוספים לאזור הקרבות. בקרבות 
נוספים שהתחוללו הופל מיג נוסף על ידי הטייס רן גורן.

הופלו.  סוריים  מיג  מטוסי  שבעה  הקרב:  תוצאות 
לצה"ל לא היו נפגעים. דובר צבא סוריה הודיע לאחר 
ישראלים  מטוסים  כנגד  אוויר  קרבות  נערכו  כי  הקרב 
 3 הופלו  שבהם  הסורי  האווירי  למרחב  לחדור  שניסו 

מטוסים סוריים ו- 4 מטוסים ישראליים.

•••
הזמן: 13 במאי 1970

העילה: ביעור כפרי מחבלים בדרום לבנון
רקע: בשנת 1970 סבלו תושבי יישובי אצבע הגליל 
לבנון.  מדרום  מחבלים  מצד  מתמשכת  מהתנכלות 
טרור  פעולות   61 בוצעו  בלבד,  שנה  חצי  של  בתקופה 
מטחי  חמישה  ספגה  שמוָנה  קריית  יישובים.   22 נגד 
בהפגזות  ברציפות.  ימים  שלושה  מתוכם  קטיושות, 

לנוכח  נפצעו.  ו-18  ישראלים  אזרחים  נהרגו שבעה  אלה 
פעולות הטרור החליטה הממשלה על תגובה צבאית חזקה 
על  משוריינת  פשיטה  לפשוט  בצה"ל  והוחלט  ומיידית 
לבנוניים  כפרים  בשישה  ממוקמים  שהיו  מחבלים  בסיסי 
בסיסי  את  לבער  כדי  המערביים,  החרמון  מורדות  שעל 

המחבלים ולהסיר את האיום על אצבע הגליל.
כוחות  ידי  על  ברובו  הקרב: במהלך המבצע שהתנהל 
לאזור  לירות  סוריות  ארטילריה  סוללות  החלו  חי"ר, 
קוניטרה )שהייתה אז בשליטה ישראלית(. בתגובה הפציץ 
אותם.  ושיתק  הירי  מקורות  את  הישראלי  האוויר  חיל 
בשטח  שהוצבו  עיראקי  משלוח  מחיל  תותחנים  כוחות 
האון.   - רופין  כפר  אזור  את  הם  גם  מפגיזים  החלו  ירדן 
בתגובה הפגיז צה"ל באמצעות ארטילריה ובאמצעות חיל 

האוויר את מקורות הירי ושיתק גם אותם. 
בשלב זה שיגר חיל האוויר הסורי שמיניית מטוסי מיג 
17 לסיוע. בקרבות אוויר שהתפתחו מעל אזור גבול סוריה-

לבנון הופלו שלושה מטוסי מיג סוריים. שניים מהמטוסים 
הסוריים הופלו בקרב אוויר על ידי מטוס סקייהוק שהוטס 
על ידי סא"ל עזרא דותן, זאת על אף שהסקייהוק הוא מטוס 
אוויר-אוויר.  בכוונת  מצויד  ואינו  קרקע,  וסיוע  תקיפה 
המיג הראשון הופל באמצעות רקטות אוויר קרקע מדגם 
"זוני" שיועדו לתקיפת סוללות התותחים הסוריים. הייתה 
שבוצעה  סקייהוק  מטוס  של  בעולם  היחידה  ההפלה  זו 
ידי מפקד טייסת  בעזרת רקטות. המיג השני, שהוטס על 
בדרגת עקיד )מקביל לאל"ם(, הופל באמצעות תותח 30 
מ"מ של מטוס הסקייהוק שפגע בכנפו השמאלית וגרם לו 
ידי  על  הופל  הר. מטוס המיג השלישי  צלע  על  להתרסק 

מיראז' 3 שנשלח לחיפוי.
תוצאות הקרב: מספר בסיסי מחבלים לא חזרו לפעול. 
הוקמו באתרים חלופיים. למרות הצלחת המבצע,  חלקם 
הוא לא הביא לירידה בפעילות הטרור. הצבא הסורי עצמו 
שהמשיכו  לבנון  לדרום  מחבלים  מאות  להחדרת  סייע 
טרור  התקפת  בוצעה  במאי  ב-22  טרור.  פעולות  בביצוע 
כנגד אוטובוס שהסיע ילדים ממושב אביבים. בתקיפה זו 

נהרגו 12 אזרחים, רובם ילדים.

•••
הזמן: 13 בספטמבר 1973

העילה: תקיפה על ידי מטוסים סורים
זוגות  שני  יצאו   13:00 בשעה  בספטמבר  ב-13  רקע: 

בצפון  טווח  ארוכת  צילום  למשימת  פנטום  מטוסי  של 
ומתקנים בקרבת  היו שדות תעופה  סוריה. אתרי הצילום 
בחיל  ולטקיה.  חמה  קוצר,  נאצריה,  חומס,  היישובים 
יירוט  מטוסי  יזניקו  הסורים  כי  צפו  הישראלי  האוויר 
מטוסים   12 כוח משמעותי של  מועד  מבעוד  הוזנק  ולכן 
שטסו בגובה נמוך מאוד מעל לים התיכון מול חופי סוריה 
ולבנון מתחת לגובה כיסוי המכ"ם בסמוך לנתיב החזרה 
המטוסים  את  להפתיע  שיוכלו  כך  הצילום,  רביעיית  של 
הסורים אם ירדפו אחרי מטוסי הצילום. לאחר גמר הצילום 
לכיוון  מערבה  חזרתם  ובמהלך  הפנטומים  רביעיית  של 
הים הוזנקו כנגדם מטוסי מיג 21 שרדפו אחריהם מערבה 

בנתיב חזרתם מעל לים.
הפנטום  מטוסי  עלו  המיג  מטוסי  משהתקרבו  הקרב: 
והפתיעו  לטקיה  חוף  מול  נמוך  בגובה  לבואם  שהמתינו 
שלמה  הטייס  שיגר   13:28 בשעה  ההיתקלות  עם  אותם. 
 2,100 ממרחק  אוויר  אוויר  טיל  המיגים  אחד  אל  אגוזי 
באותו  הפילו.  לא  אך  אותו  וסחרר  מטרים שפגע במטוס 
 350 מטווח  בתותח  עליו  וירה  שני  למטוס  התקרב  יעף 
נטש. המוביל באותו המבנה,  וטייס המיג  מטרים, הפילו 

יפתח ספקטור, שיגר שני טילים והפיל שני מטוסים.
מול  שהמתינה  המיראז'ים  רביעיית  נקראה  זה  בשלב 
הסורים  הזניקו  ובמקביל  לקרב  להצטרף  הנקרה  ראש 
מוביל  שיגר  הגיעם  עם  הקרב.  לאזור  נוספים  מטוסים 
רביעיית המיראז'ים, ישראל בהרב, שני טילים שפגעו במיג 
אחד שטייסו נטש. לאחר מרדף קצר שיגר מספר 4 במבנה 
נוסף. בשלב  מיג  והפיל  טיל  המיראז'ים, אברהם שלמון, 
כדי  תוך  ידי בהרב.  על  נוסף  מיג  הופל באש תותחים  זה 
המיראז'ים  ברביעיית  שלוש  מספר  הבחין  הקרב  תמרוני 
הוא  בו.  פגיעה  עקב  הנראה  ככל  ממטוסו,  דלק  בדליפת 
דיווח למבנה והרביעייה כולה ניתקה מגע וחזרה דרומה 

לכיוון ישראל. המטוס הפגוע נחת בבסיס רמת דוד.
הקרב כולו ארך כשלוש דקות. בסך הכל בקרבות שבין 
לבין  הצילום  מטוסי  כנגד  שהוזנקו  הסוריים  המטוסים 
שלוש הרביעיות שהמתינו להם, הופלו שמונה מטוסי מיג 
אל  צנח  שטייסו  אחד  ישראלי  מיראז'  ומטוס  סוריים   21

המים הטריטוריאליים הסוריים.
מטוס  הופלו.  סוריים  מיג  מטוסי   12 הקרב:  תוצאות 
מיראז' ישראלי הופל וטייסו נמשה מהים התיכון באמצעות 
סירת  ונשבה.  מהים  נמשה  אחד  סורי  טייס  יסעור.  מסוק 

החילוץ הסורית הושמדה.

•••

טייסי המיראז' הבחינו 
בזוג מטוסי מיג 21 מעל 
קונייטרה. המוביל סרן 
יפתח ספקטור ביצע יעף 
של ירי תותחים והפיל 
בסמוך לשעה 13:58 את 
מספר 2 בזוג הסורי. לאחר 
מכן נערכו זוג המיראז'ים 
להפלת המיג הנוסף
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הזמן: 13 באוקטובר 1973
העילה: מלחמת יום כיפור

הישראלי  האוויר  חיל  פעל  הכיפורים  יום  מלחמת  של  הראשונים  בימיה  הרקע: 
כוחות  עם  קשים  בלימה  קרבות  שניהלו  הקרקע  לכוחות  סיוע  במשימות  באינטנסיביות 
כוחות  ולאחר שנהדפו  הרביעי של המלחמה,  מיומה  החל  הגולן.  ברמת  עדיפים  סוריים 
השריון הסוריים הגדולים ששטפו את רמת הגולן חזרה לשטח סוריה, יזמה ישראל סדרה 
של תקיפות עומק אוויריות בסוריה במטרה להוציאה ממעגל הלחימה ולצמצם את היוזמה 
זיקוק,  בתי  דלק,  מצבורי  כוח,  תחנות  תעופה,  היו שדות  התקיפה  יעדי  ההתקפית שלה. 
תחנות מכ"ם, גשרים ומתקנים אסטרטגיים אחרים. ההפצצות גרמו נזק כלכלי כבד לסוריה 

וצמצמו את היוזמה ההתקפית הסורית.
תעופה  שדה  הפצצת  הייתה  האוויר  לחיל  שיועדו  החשובות  המטרות  אחת  הקרב: 
הבינלאומי  התעופה  שדה  היה  השדה  דמשק.  של  הדרום-מערביים  שבפאתיה  אל-מאזה 
הגדול בסוריה, וחלק ממנו שימש את חיל האוויר הסורי כשדה תעופה צבאי. החל מימיה 
הראשונים של המלחמה שימש השדה בנוסף את הרכבת האווירית הסובייטית שהזרימה 
הוזנקו  שחר  עם  המלחמה,  של  השמיני  יומה  באוקטובר,  ב-13  לסוריה.  לחימה  אמצעי 
שתי רביעיות מטוסי פנטום לתקיפת שדה התעופה אל-מאזה. המבנים טסו צפונה ומזרחה 
המטרה  מעל  אל  הגיעם  עם  הנווט.  על  ומקשה  אותם  מסנוורת  כשהשמש  נמוך  בגובה 
כדי  יעפי ההפצצה תוך  נ"מ כבדה. המטוסים הישראליים ביצעו את  נפתחה לעברם אש 

הירי הכבד וצפו בפגיעות טובות במטרות.
במהלך ההפצצה נפגע מוביל הרביעייה השנייה ככל הנראה מפגז נ"מ בקוטר 57 מ"מ. 
המטוסים  לעבר  שוגרו  זה  בשלב  חזרה.  טיסתו  והחל  הפגוע  המטוס  סב  הפגיעה  לאחר 
מספר טילי קרקע אוויר, אשר שניים מהם כוונו אל המטוס הפגוע. המטוסים הישראלים 
ככל  מהר  לצאת  במטרה  הטילים.  מפגיעת  להתחמק  והצליחו  התחמקות  תמרוני  ביצעו 
במבנה   2 מספר  לבנון.  לעבר  מערבה  לטוס  הפגוע  המטוס  בחר  סוריה,  משטח  האפשר 
ליווה את המטוס הפגוע וטס לידו בדרכו מערבה. כבר בתחילת הטיסה חזרה החלו מערכות 
מנועיו של הפנטום הפגוע  פעולתן. שני  והפסיקו את  על תקלות  שונות במטוס להתריע 
נותרו דלוקים אך לא ניתן היה לשלוט עליהם. לאחר זמן קצר דיווח מספר 2 לטייס המטוס 

הפגוע כי מטוסו בוער.
תוצאות הקרב: שדה התעופה אל-מאזה בדמשק הופצץ על ידי שמונת מטוסי הפנטום 
הישראליים כמתוכנן. אחד ממטוסי הפנטום נפגע וצוותו צנח אך חולץ על ידי כוחות צה"ל. 
במהלך החילוץ התנהלו קרבות שבהם הופלו שני מטוסי מיג סוריים וכן נפגעו כוחות חוף.

•••
הזמן: 9 ביוני 1982

העילה: סיכול איום על קיומה של מדינת ישראל
רקע: במהלך מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים, ניצב חיל האוויר הישראלי בפני 
מערכי טילי קרקע-אוויר שגדלו והשתכללו. הבעיה נחשפה בשיא חומרתה במלחמת יום 

ממטוסי  מרבע  יותר  ישראל  איבדה  שבה  הכיפורים, 
הימים  בארבעת  היו  מהאבדות  מחצית  שלה;  הקרב 
אבדו  מהמטוסים  ניכר  חלק  הלחימה.  של  הראשונים 
שהתברר  הנשק  קרקע-אוויר.  טילי  מפגיעת  כתוצאה 
כקטלני ביותר היה ה-SA-6, סוללות ניידות מתוצרת 
ברית המועצות שרכבי השיגור שלהן חומשו בשלושה 
הישראליים  המטוסים  של  ההתרעה  מערכות  טילים. 
אלו,  טילים  של  המכ"ם  אות  את  הכירו  לא  עדיין 
המלחמה  במהלך  קשה.  הייתה  מהם  וההתחמקות 
 SA-6 סוללות  רכיבי  על  ישראליים  כוחות  השתלטו 
ועל נפלים של הטילים, עובדה שאפשרה פיתוח אמצעי 

התגוננות אלקטרונית מפניהם וטקטיקות לתקיפתם.
התקיפה  של  רבים  פרטים  נותרו  היום  עד  הקרב: 
חסויים. בעקבות ההתנגשויות הקרקעיות עם הסורים, 
ביוני לאישור הממשלה את הוצאתו  הגיש צה"ל ב-8 
לפועל של מבצע ערצב 19. ממשלת ישראל אשרה את 
התקיפה בצהרי יום רביעי, 9 ביוני, וכבר בשעה 14:00 

החלה התקיפה עצמה.
הימנעות  הייתה  הסורים  של  הראשונה  התגובה 
פעולה  חופש  לאפשר  כדי  לאוויר,  מטוסיהם  מהזנקת 
דקות,  עשרים  בתום  הקרקע-אוויר.  טילי  לסוללות 
הסורים  החלו  מתמוטט,  הטק"א  שמערך  משנוכחו 
חזותי  מידע  סיפקו  מזל"טים  לאוויר.  מיגים  להעלות 
מטוסי  ואילו  בסוריה  מבסיסיהם  המיגים  המראת  על 
למטוסי  סיפקו  ק"מ   200 של  מכ"ם  טווח  בעלי  דיה 
הקרב מידע על מסלוליהם של המיגים לצורך יירוטם. 
המבצע לווה באמצעי שיבוש קשר שמנעו מן הסוללות 
הסוריות והמטוסים הסוריים לתקשר עם מרכזי הבקרה 

האווירית שלהם.
קרבות האוויר היו קצרים, ונמשכו כדקה או שתיים. 
כולם הוכרעו באמצעות טילי אוויר-אוויר המשופרים 
את  ניצלו  האוויר  חיל  טייסי  והנץ.  הבז  מטוסי  של 
השטח המת ביכולת איכון הטילים של המיגים ותקפו 
הפלת  הייתה  במבצע  מוחשית  סכנה  הצד.  מן  אותם 
מטוס ישראלי בירי דו-צדדי. כדי להימנע מכך, הוראות 

בשלב  במשורה.  ניתנו  הירי  ואישורי  ודאי,  זיהוי  דרשו  האויב  מטוסי  על  באש  הפתיחה 
מסוים גם נעצרה תקיפת הקורנסים עד שהשמיים נוקו ממיגים.

במהלך הקרבות אחד ממטוסי הבז נפגע מטיל אוויר-אוויר ואיבד את אחד ממנועיו, אך 
הצליח לנחות בשלום בבסיס רמת דוד.

תוצאות הקרב: 15 סוללות הושמדו ו-4 נוספות נפגעו. לא הושמד אף מטוס תוקף. בין 
הופלו  לבנון  לשמי  סוריים שהוזנקו  קרב  מטוסי  ל-26   23
על  אף  )נץ(.   F-16-ו )בז(   F-15-ה מטוסי  של  בטיליהם 
ניבאו את הצלחתו,  פי שתנאי ההתחלה במבצע ערצב 19 
השלמת המבצע ללא נפילות של מטוסים ישראלים כלשהם 

הפתיעה את מפקדיו.

•••
הזמן: 31 בינואר 2013

העילה: סיכול איום
דמשק  ריף  במחוז  הסורית  הנשק  שיירת  תקיפת  הקרב: 
 31 של  בלילה  שנערכה  אווירית  תקיפה  הייתה  שבסוריה 
גבול  באזור  שבסוריה,  דמשק  ריף  במחוז   2013 בינואר 
סוריה-לבנון, נגד שיירת כלי רכב סורית שהובילה אמצעי 
לכוחות  יועדו  אשר  ללבנון  מסוריה  מתקדמים  לחימה 

המיליציה השיעית הלבנונית חזבאללה.
הישראלי  האוויר  לחיל  התקיפה  את  ייחסה  סוריה 
שהובילה  נשק  שיירת  היה  המתקפה  יעד  כי  והכחישה 
בוצעה  המתקפה  כי  וטענה  לחיזבאללה,  לחימה  אמצעי 
ג'מראיא  העיר  באזור  הנמצא  סורי  מדעי  מחקר  מתקן  על 
שבפרברי דמשק, וכי שני עובדים במתקן נהרגו בהתקפה, 

בנוסף לחמישה עובדים שנפגעו. 
תוצאות התקיפה: לאחר המתקפה גורמים סורים בכירים 
כי ישראל עומדת מאחורי המתקפה אשר  טענו בתקשורת 
במהלכה הופצץ אחד ממרכזי המחקר המדעי באזור העיר 
ג'מראיא שבפרברי דמשק. כמו כן הבכירים הסוריים איימו 
סגן שר החוץ  בינואר  לנקום בישראל על המתקפה. ב-31 
האיראני גינה את המתקפה וציין כי למתקפה יהיו "השלכות 
חמורות על תל אביב". על אף שהגורמים הרשמיים בישראל 
בפברואר  ב-3  התקיפה,  אודות  לדיווחים  להתייחס  סירבו 
כי  בראיון  רמז  ברק  אהוד  הישראלי  הביטחון  שר   2013
ישראל עמדה מאחורי ההתקפה באומרו "מה שקרה בסוריה 
לפני כמה ימים זו הוכחה שכשאנחנו אומרים משהו, אנחנו 

מתכוונים לו".

התגובה הראשונה של 
הסורים הייתה הימנעות 

מהזנקת מטוסיהם 
לאוויר, כדי לאפשר חופש 

פעולה לסוללות טילי 
הקרקע-אוויר. בתום 

עשרים דקות, משנוכחו 
שמערך הטק"א 

מתמוטט, החלו הסורים 
להעלות מיגים לאוויר. 

מיראז' 59, אחד משני מטוסי המיראז' בחיל האוויר שלהם 13 הפלות של מטוסי אויב

יסעור CH-53 מסוק



רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
א' אדר תשע"ח 16/2/18 42

הכותבת היא יועצת עסקית 

מכירים את המשפט הזה 'העולם 
הולך לשם'? אישית שמעתי אותו 
בכל כך הרבה הקשרים, ובכלל מי 
מאיתנו שרוצה להוסיף לדבריו ארשת 

חשיבות מציין את המשפט הזה בגאווה.
היום אני רוצה לדבר אתכם על ערוץ שווק שאני 
ברמה אישית ממש אוהבת למרות שממבט 
ראשון זה נראה משהו שעבר זמנו אבל לחלוטין 

העולם הולך לשם.
ברוכים הבאים לעולם של שיתופי פעולה 
אופליין. פעם לפני שנים אנשים היו מעבירים 
סחורות תמורת סחורות היו ירידים וסוחרים 
ושווקים משגשגים, היום לעולם של סחר 
חליפין קוראים ברטר. שם מכובס ל"אני אביא 
לך פרסום אצלי במגזין ואני בתמורה אקח את 

כל המשפחה למלון שלך בקפריסין".
אממה, עם השנים חלו תמורות ואנשים עברו 
ובמגוון  ערוצים  במגוון  ושיווק  לפרסום 
במערומיו,  התגלה  השקר  עולם  צורות. 
כוזבות  הבטחות  עם  צבעוניים  פרסומים 
שיווק אגרסיבי ומעצבן, שיווק אימפולסיבי 
וחונק עד שמושאי הפרסום בדרכם לעיניי 
הצרכן עוברים כל כך הרבה שינויי פיגורה 
 והתוצאה הסופית עלולה להיות מאכזבת מידי.

וכאן בדיוק בדלתא של התסכול ערוץ שת"פ 
האופליין מתעורר ועושה קאמבק לשוק של 
2018. כאן יש בסיס אמיתי, בסיס של המלצות 
והיכרות אישית, ערוץ שמבוסס על הפלא הגדול 
מכולם, כן פלא, שזה בעצם הקיצור של פה 

לאוזן.
רק מה? כמו כל ערוץ הוא חייב להיות 
מדוייק ונכון, יש כללים למשחק בזירה הזו, 
לא כל מפגש אקראי יכול להפוך ל'הנה בא 
נעשה שת"פ' ומצד שני היצירתיות בז'אנר הזה 
והגישה הנכונה יכולים להיות הערוץ מספר אחד 
שלכם בעסק, בתנאי שתתייחסו אליו בכבוד 
 הראוי ובגישה של נתינה בלי לצפות לתמורה.

תחשבו כמה זה כיף שיש מישהו שכבר אסף 
עבורכם את הלקוחות וגם הפוך אתם אספתם 
עבור האחרים, וכך עם רצון משותף ובסיס 

ריאלי תוכלו לעוף עם עסקים אחרים.
מה כל אחד יכול להיות מתאים לשת"פ? כל 

רואה חשבון או מרפא אלטרנטיבי? ואיך בכלל 
מוודאים שיש כאן בייסיק לפעול שמהעסק 
הזה שהתחברנו אליו תבוא הישועה או יותר 

נכון העבודה?
אז רגע, פרה פרה יש דרך לפנות, קודם כל 
מוודאים נכונות שמי שעומד מולנו רציני. 
אחר כך אנחנו מסבירים למה פנינו אליו, 
לעבוד  אותנו  שמסקרן  בעסק  לו  יש  מה 
הוא  מה  מזה,  לו  ייצא  מה  במשותף,.ואז 
ירוויח בשורה התחתונה. )וכן גם קטע רגשי 
עובד כאן מעולה, "הלקוחות שלך ייחשפו 
בחיים"( המון  להם  שיעזור  מוצר   לעוד 
)זרימת  הלאה, למה אתם מצפים בתמורה 
לקוחות שווים, שימוש בשירותי העסק שלו, 
וכו'( ו.. בלי צניעות ספרו על הלקוחות שלכם, 
עדויות וסיפורים מהשטח. מה ייצא להם מזה 
שהם יבחרו לעבוד אתכם, ואיזה בונוסים אתם 
מציעים, ותהיו נחמדים, תהפכו את השתפ לקל 
יותר ותציעו את הכלים בכדי לקדם את השת"פ. 
ת  י מ נ י ח ה  נ ת מ  , א מ ג ו ד ל
. ' ד כ ו ם  כ ל ש ח  ו ק ל ל ם  ת נ כ ה  ש

תהיו פרקטיים ואת כל השיחה תורידו לפסים 
בורקס  כשיחת  יישאר  זה  מעשיים, אחרת 
פורחת  והשיחה  נאכל  )הבורקס  קלאסית 

באוויר(.
ולהזכיר  לעקוב  תשכחו   )!!!( ואל 
אחרי  דקה  והם  עסוקים  כווווולם  כי 
שלהם. הבאה  למטלה  רצו   השיחה. 
אחרי שהבנו את העיקרון אשמח לסכם כדי 

שלפחות ייצא לכם משהו מהמלל הזה
  

ערוץ  להיות  יכול  פעולה  שיתופי   .1
נכון בו  שפועלים  ובתנאי  לחלוטין   איתן 

 2. היצמדו לכללים הנ"ל כשאתם ניגשים לשת"פ 
לשת"פ  אופציונאליים  עסקים  המון   .3
ם י י נ עי ח  לפקו ם  כי צרי רק   אתם 

4. לא כולם ירצו לשתף פעולה אתכם וזה בסדר 
גמור, תפקידכם לפשט את הפעולה ולהפוך 
 אותה לפשוטה. שת"פ מורכב לא יוביל לכלום

5. תמיד תיתנו יותר ממה שאתם מצפים לקבל 
זה ישתלם לכם.

הערוץ הסודי 
ליצירת לקוחות 

כאן בדיוק בדלתא של התסכול ערוץ שת"פ האופליין 
יש  כאן   .2018 של  לשוק  קאמבק  ועושה  מתעורר 
אישית,  והיכרות  המלצות  של  בסיס  אמיתי,  בסיס 
ערוץ שמבוסס על הפלא הגדול מכולם, כן פלא, שזה 

בעצם הקיצור של פה לאוזן.

אתי קצבורג
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



www.big-lease.co.il
בני ברק: רחוב כהנמן 106 אולם תצוגה 
39 ירמיהו  רחוב  ירושלים:  תצוגה  רכב חדש, בכל דרך שתבחראולם 

לרגל מסירת הרכב ה-

5,000
הפנינג מכירות

ענק!
עם הטבות והנחות מיוחדות

 100% מימון | טרייד אין אטרקטיבי - נכנסים ויוצאים עם רכב חדש
הטבות באבזור | אספקה מיידית | תשלום חודשי הנמוך ביותר

30 שטיפות 
חינם!

לדוגמא:

בכפוף לתקנון, ט.ל.ח.

4,99

2012

2013

2014

2015

2016

20172011 509

514
רכבים רכבים

רכביםרכבים

רכבים רכבים

רכבים

734
609

793

876

965

רכבים
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