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שלהביתהזכייה

           במבצע

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

*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.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

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**

מוצרי חשמל
ההגרלה השבועית מס׳ 3

תתקיים ביום ראשון בתאריך י״ז באדר תשע״ח )4.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י״ג באדר תשע״ח( בשעה 09:00
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בחירת מקום הלימודים של הילד

משמעות ימי הפורים 

בבואנו לקבוע את מקום הלימודים של ילדינו, עלינו לזכור כי 
במקום זה ישהו ילדינו כחצי יום ויותר במשך שנים ארוכות)!(. 
ובפרט שמדובר בשנים גורליות ביותר מבחינת עיצוב אישיותם, 

מצב בריאותם הנפשית והפיזית וקביעת רמת השכלתם.
היותו  רק בשל  ספר  בית  ראש בבחירת  להקל  אין  כך  משום 
החצר  שוכן,  הוא  שבו  הנאה  המבנה  משום  או  לבית,  קרוב 
אישים  בשל  הידוע  שמו  החדיש,  הספורט  אולם  הרחבה, 

מפורסמים שלמדו בו, וכדו'.
להיכשל  נוטים  רבים  שהורים  משום  כאן  מודגשים  הדברים 
מסוג  שוליות  סיבות  פי  על  לילדיהם  החינוכי  המוסד  בבחירת 
זה, ובפרט בילדם הראשון, מבלי לתת את המשקל הנכון לעיקר 
כנגד הטפל, ומבלי לתת את הדעת לעובדה שמוסד חינוכי אשר 
הצליח לפני שנים, בהיותנו אנו ילדים, לא תמיד נשאר כזה עד 

היום.
נסכם את הנתונים הנדרשים למוסד חינוכי איכותי, ונציג את 
באמת  החפצים  ההורים  לתועלת  בשטח,  הקיימות  העובדות 

בטובת ילדיהם.
ובכן, כל מתבונן יסכים בוודאי כי מוסד חינוכי איכותי אמור 

בראש ובראשונה לענות על הדרישות המרכזיות הבאות:
א. יכולת סבירה לשמור על שלומו הפיזי של הילד.

ב. הענקת חינוך מוסרי וערכי של דרך ארץ ומידות טובות, כגון 
ופיתוח האישיות,  עיצוב  והמורים,  כבוד ההורים  הזולת,  כבוד 
לכל  ותקופות משבר, כאשר  עם אתגרי החיים  כלים להתמודד 

אלה דרושות תוצאות מוכחות.
יבטיח את השכלת הילד ברמה  יידע לימודי אשר  ג. הקניית 

הנדרשת.

בסיסיות  דרישות  שלשת  של  מדוקדקת  שבחינה  לציין  יש 
אף  חשובות  הראשונות  הדרישות  שתי  כי  בבירור  תעלה  אלה, 
יותר מהשלישית. שהרי אם אין ביכולת בית הספר לשמור על 
חיי ובריאות הילד, או שאין ביכולתו להגן על הילד מהשפעה 
להפקיד/להפקיר  לעצמנו  להרשות  נוכל  לא  הרסנית,  חינוכית 
אכן  הלימודית  רמתו  אם  גם  זה  ספר  בבית  היקרים  ילדינו  את 
רמת  כי  כיום  ומתברר  הולך  אשר  את  לציין  יש  אמנם  גבוהה. 
ככל  ירידה  במגמת  תלמידיו  והישגי  הספר  בית  של  הלימודים 
וזאת כנראה משום הסיבות  שרמת האלימות בו במגמת עליה, 

הפשוטות הבאות:
א. לא מעט זמן מן השיעור מושקע בהשלטת סדר והשקטת 

מריבות, במקום שיוקדש ללימודים.
ב. תלמיד החושש, ובצדק, מפגיעה בגופו, אינו מרוכז כראוי 

בחומר הנלמד.
ג. היעדרות מלימודים בתירוצים שונים מתוך חשש מאלימות 

החברים בביה"ס.
בנוסף יש לציין כי ממחקרים שנערכו בארצות הברית עולה כי 
בנות הלומדות בבית הספר בכיתה שיש בה בנים, חשות משניות 
גם  כראוי.  בלימודים  מרוכזות  ואינן  מאויימות,  אפילו  ובחלקן 
מרוכזים  ואינם  אחרים  בעניינים  טרודים  אלה  בכתות  הבנים 
הישגי  את  העלתה  נפרדות  לכתות  פיצולם  בלימודים.  כראוי 
הלימודים  הישגי  את   - מהם  יותר  ועוד  הבנים,  של  לימודיהם 

של הבנות.
לרמת  שואפת  הספר  בית  הנהלת  אם  גם  אחרות:  ובמילים 
בית  ידי  על  הנדרשים  הלימוד  ספרי  אם  וגם  גבוהה,  לימודים 
הספר אכן חדישים וברמה גבוהה, אם אין שלווה וריכוז בלימוד, 

ושמחה בהליכה לבית הספר, הרי ההישגים הלימודיים בפועל 
של ילדינו יהיו ברמה נמוכה.

לאור  בארץ  הספר  בתי  במכלול  הקיימת  המציאות  בחינת 
עדויות, מחקרים, דיווחים וכתבות, מעלה בבירור שלפי המצב 
איכותי  בחינוך  א.  באמת:  וחפץ  המעוניין  הורה  כיום,  בפועל 
בהגעתם  ג.  גופם  ושלימות  בריאות  על  בשמירה  ב.  לילדיו 
להישגים גבוהים בלימודים, יוכל להשיג את שילובם של שלש 
לבית  כאן  הכוונה  אין  כי  )יודגש  תורני בלבד.  ספר  בבית  אלה 
ברוב  נחשפים  תלמידיו  הצער  למרבה  אשר  ממלכתי-דתי  ספר 
תלמידי  נחשפים  אליהם  השליליות  ההשפעות  לכל  המקרים 
בית הספר הממלכתי(. ואין זה משנה אם מדובר בהורה המוגדר 

חילוני, דתי או מסורתי.
בהנהגות  לשינויים  מדרישה  החוששים  הורים  יש  אמנם, 
הביתה.  עמו  יביא  תורני  הספר  בבית  הלומד  ילד  אשר  הבית 
ובכן, ראשית יש לזכור שגם אם אכן כך יהיה, במקומות רבים 
הבקשות תהיינה מינימליות וקלות לביצוע. כגון שאמא תדליק 
נרות שבת, שאבא יקדש וכדו'. דברים שבדרך כלל גם ההורים 
בוודאי  דבר  של  לאמיתו  אולם  דבר.  של  בסופו  מהם  נהנים 
וכאפס  כאין  זו מצד ההורים,  כולנו ש"הקרבה" מועטת  נסכים 
היא לעומת הרווח האדיר שבילד המחונך לערכי מוסר ולמידות 
טובות, ילד היודע כיבוד אב ואם מהו, והוא חי בחברה שאינה 
מסוכנת לחייו ולשלימות גופו. חברה המנותקת מסמים, סחיטה 
באיומים, משחקי רולטות מסוכנות, חברות בכתות מסוכנות וכל 
שאר מרעין בישין אשר לדאבון לבנו מצויים כל כך כאן בארץ, 

בבתי הספר שאינם תורניים.

בפרשת תצוה אנו קוראים על המנורה, על בגדי הכהונה ועל 
מזבח הקטורת. יש מה ללמוד מכל דבר בפני עצמו ויתר מכך 

מחיבורם יחד.
הזכרת מצוות הדלקת הנרות בפרשה זו בודאי באה להראות 
שיש לה משמעות כללית ויסודית, שאם לא כן אין מקומה של 
מצווה זו בפרשה של הקמת המשכן. על רקע זה מתבארים דברי 
המדרש שבאה התורה ללמד ש"תאירו לי כשם שהארתי לכם, 

כדי להעלות אתכם בפני כל האומות".
אינו  בישראל  השכינה  שגלוי  ולהודיע  לדעת  כדי  זה  כל 

בהחבא אלא בגלוי לעיני כל העמים.
וחידוש  ולתפארת"  "לכבוד  שהם  נאמר  הכהונה  בגדי  על 
בדומה  בגדים  כלאי  של  האיסור  את  דוחה  בהם שמצוותם  יש 
למצוות ציצית שאף היא דוחה את האיסור. מכאן אנו לומדים 
על מה שיש בין קודש לחול, שבעוד שבחיי החולין אנו מצווים 
על שמירת ההפרדה בין מין למין – באדם בחי ובצומח, ואין לנו 
רשות לאחדם ולשנות את בריאתם, הרי בקודש יש יכולת ואף 
ציצית  מצווה להביא לאיחודים. משום כך כשמקיימים מצוות 
וכשהכוהנים לובשים בגדי כהונה הם חייבים לובשם עם צמר 
ופשתים יחדיו, כך זה תמיד כשמדובר על הקיום בקודש, ולא 
בכדי נקרא הקשר החיובי בין האיש והאישה בשם "קידושין", 

לומר לך שאף זה בבחינת איחוד בקודש.
הפרשה  בסוף  להביא  תורה  ראתה  מדוע  גם  מובן  זו  בדרך 
את הציווי על מזבח הקטורת כשלכאורה מקומו מתאים להיות 

בפרשת תרומה ביחד עם הצווי על כל כלי המשכן. אבל נראה 
מרמזת  והיא  קישור,  מלשון  היא  שהקטורת  לפי  הוא  שהטעם 
על הקשר בין הגוף לרוח שכן חוש הריח נמצא כאילו ביניהם 
הזו  המצווה  באה  כן  ועל  השם"  ביראת  "והריחו  שנאמר  כמו 
שגילוי השכינה  התכלית של המקדש  על  ללמד  הפרשה  בסוף 

שבו מגלה את האיחוד בין שמים לארץ ע"י ישראל בקדושתם.
בימי הפורים הממשמשים ובאים אנו מציינים את הנס שהיה 
היחיד  הכח  פנים.  הסתר  של  במצב  בא  ואשר  הטבע  בתוך 
זו  ובתפילה.  שהכשיר את הנס היה בהתכנסות המלכדת בצום 
להצלחתו  והביאו  כמעט  והפירוד אשר  הפיזור  את  לתקן  באה 
של המן הרשע במזימתו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. 
גם פרשת זכור קשורה לאותו יסוד מפני שכל מה שאירע עם 
עמלק בא כתוצאה מחסרון אמונה כשבאו לרפידים ושאלו: היש 
את  שהכריח  עמלק  ידיו  על  באה  והתשובה  אין".  אם  אלוקים 
האמונה,  בהתחזקות  מלווה  היתה  אשר  מלחמה  להשיב  העם 
שרק כאשר היה משה מרים את ידיו, וישראל היו מסתכלים כלפי 
מעלה ומכוונים את לבם לאביהם שבשמים – היו מתגברים וכו'.

ומסביר  הדברים  על  מוסיף  בשלח,  פרשת  על  יקר  בכלי 
פרצה  שמצא  מפני  למעטפת  מבעד  לחדור  הצליח  שעמלק 
והתשובה  אמונה.  ובחסרון  האחדות  בחוסר  ומריבה"  ב"מסה 
היא כמובן בתיקון הפרצות ועל כן אנו מצווים להשתדל בפורים 
בכך  ונותנים  לאביונים  ומתנות  מנות  להרבות במצוות משלוח 
וכו',  ומפורד  מפוזר  אחד  עם  שישנו  המן  של  לאמירתו  מענה 

וכבר ידוע שהיכולת להתחזק באותה אחדות שקשורה ותלויה 
בחיזוק האמונה.

המגן אברהם בהלכות קריאת שמע )או"ח סי' ס( כותב בשם 
קריאת  בברכות  הזכירה  למצוות  רמזים  שיש  הכוונות  בעלי 
לנו  ראוי  הגדול"  "וקרבתנו לשמך  אומרים  אנו  שמע, שכאשר 
שנתכוון לזיכרון מעשה עמלק', לפי שכידוע אין השם שלם עד 
שתתקיים מצות מחיית עמלק, ולנו עם ישראל ניתנת האפשרות 
וזה קשור  והשלם.  הגדול  ולהבין את משמעות השם  להתקרב 

להבנה נכונה של מערכת היחסים הנכונה בין ישראל לעמים.
ואכן זו מערכת מורכבת שמצד אחד היא נפרדת ושומרת על 
ייחודה כמו שאמרו במדרש על ישראל שנמשלו לזית – לשמן, 
שאינו מתערב עם משקים אחרים. ומצד שני מאירה לכל העולם 
רענן"  "זית  נקראו  שלכן  לאורך"  גויים  "והלכו  שנאמר:  כמו 

שמאירים לכל באמונתם.
הדברים  כל  בנו  ושיתקיימו  לקיים,  לזכות,  שלנו  היכולת 
קרינו  עניינה  שעל  המחנה  קדושת  בשמירת  תלויה  באלה, 
ושנינו בשבתות האחרונות בפרשיות העוסקות במצות המשכן, 
המתחילות בציווי "ועשו לי מקדש ושכתני בתוכם" ומסתיימות 
בפרשת פקודי, לאחר כל המעשים והשלמתם, כשנאמר: "ויכס 

הענן את אהל מועד, וכבוד ה' מלא את המשכן".
לעמוד  ויכולתנו  כעם  קיומנו  של  האלה  היסודות  כל  על 
בזכותם כנגד האויבים הקמים עלינו, יש לחזור ללמוד, להבין 

ולעשות במשך החודש הזה הבא עלינו לטובה ובשמחה.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

הערכה ובושה
ג'ייקוב היה סוחר יהודי עשיר בלונדון, הוא התגורר בשכונה 
היהודית, סטמפורד היל ועסק בתחום הנייר וההדפסה. פעם הוא 
 seven ברחוב  המפוארים  המלונות  באחד  ענקית  עסקה  חתם 
לירות   100,000 ובו  תפוח  עור  תיק  עם  ויצא   .sisters road

שטרלינג. 
הוא התקרב לרכב ופתאום צצו מולו שלושה גברים שחורים 
וחסמו את דרכו. לבו החל להלום בפראות, מול עיניו חלפו כל 
חייו, אשתו וילדיו שממתינים לו בבית, בית המסחר אותו הקים 
בעשר אצבעות, ומולו עומדים שלושת האנשים בפנים חתומות. 
"תניח את התיק ותמשיך הלאה", אמר המנהיג ביניהם בקול קר. 
והוא נקט בפעולה חסרת סיכוי.  לא היה לג'ייקוב מה להפסיד 
"אתה נראה לי אדם טוב", הוא אמר למנהיג ביניהם, "אתה נראה 
כמו בחור עם תכונות טובות, עם אינטליגנציה וכושר מנהיגות, 
רוצה  אני  "כי  שלי"?  הכסף  את  מבקש  אתה  למה  לי  תסביר 
לקנות וודקה וסמים", ענה האיש בקול צרוד. "כמה עולה בקבוק 
וודקה"? - "חמש לירה". ג'ייקוב הוציא את הארנק ונתן לו עשר 
לירה שטרלינג. ואז קרה נס. הבחור לחש באוזני השותפים שלו 

והם נעלמו.
למחרת בערב, כשג'ייקוב עוד לא הצליח להתאושש מההלם 
שתקף אותו, הוא הלך להתפלל מנחה בבית הכנסת השכונתי בו 
הבחור  את  לחרדתו  ראה  השער,  אל  כשהתקרב  תמיד.  התפלל 
זה עצר אותו.  לו. הוא פנה לברוח, אך  וממתין  יושב  מאתמול 
העודף  זה  כי  ואמר  שטרלינג  לירה  חמש  מהכיס  הוציא  הוא 
והלה  קורה  מה  הבין  לא  ג'ייקוב  וודקה מאתמול.  הבקבוק  על 
הסביר: "אתה אמרת לי שאני נראה כמו אדם טוב. רציתי שתדע 
כי אני בן 27, ומעולם לא אמרו לי שאני נראה בנאדם טוב. תמיד 
אדם  הבריות.  את  וללסטם  מושחת  להיות  שנולדתי  לי  אמרו 

כמוך הוא לא אחד שצריך לקחת את הכסף שלו"... 
זהו סיפור ששמעתי מגוף ראשון.

רוצים?  אנשים  מה  עצמנו,  את  שואלים  אנחנו  הדורות  בכל 
מבקש  בעצם  מה  הערב?  עד  מהבוקר  לרוץ  אנשים  מניע  מה 
אדם מעצמו ומה הוא מצפה לקבל מבן הזוג שלו? יש אומרים 
כוח,  מחפשים  שאנשים  אומרים  יש  הנאה,  מחפשים  שאנשים 
אך  חיים.  איכות  או  כסף  מחפשים  שאנשים  שיאמר  מי  יהיה 
המרוץ  כל  הערכה.  מחפשים  שאנשים  היא,  העמוקה  האמת 
להשגת עוצמה וכסף נועד להיות כיסוי כדי לגבש כבוד והערכה 

עצמית. אנשים רוצים להיות ראויים ונחשבים.
הוא  מכל  יותר  חוששים  אנשים  ממנו  הדבר  השני,  מהעבר 
במלים  העלבה  של  כואב  אירוע  לתאר  נוהגים  אנשים  בושה. 
תפתח  שהאדמה  "ביקשתי  או  למות"  "העדפתי  הקשות: 
האדם  את  מגמדת  שהבושה  משום  אותי".  ותבלע  פיה  את 
אחת  כי  מציין  הרמב"ם  שלו.  ביותר  העמוק  ב"אני"  ופוגעת 
הראיות לכך היא, שאנשים מוכנים להפסיד את ההנאה והעונג 
מכאן  להתבייש.  שלא  ובלבד  מבחינתם,  ביותר  הגדולים 

בעולם  התאוות  מכל  יותר  גדול  הוא  מוערך  להיות  שהרצון 
ואפילו מתאוות העונג.

ומכאן לשאלה מעוררת תמיהה בתורה: ביום חמישי השבוע, 
ז' באדר, יחול יום ההילולא החשוב ביותר בהיסטוריה היהודית. 
יום הסתלקותו של אדון כל הנביאים, מבחר המין האנושי, משה 
היה  משה  בפטירת  והשבר  האבל  כי  להניח  אפשר  וכאן  רבנו. 
קורע לב ובלתי ניתן להכלה. אולם באה התורה ומספרת באופן 
מפורש את ההיפך הגמור. דווקא בגוף הפרשה העוסקת בפטירת 
השבר  והצער,  הכאב  כל  עם  כי  להדגיש  טורחת  התורה  משה, 
בפטירת משה לא הגיע אל השבר בפטירתו של אהרן אחיו, כפי 
שסופר בפרשת חוקת. דברים לד,ח: "ויבכו בני ישראל את משה 

בערבות מואב שלושים יום; וייתמו ימי בכי אבל משה".
חז"ל שמים לב מיד לניסוח השונה כאן ביחס לזה שבפרשת 
ויבכו את  גווע אהרן  כי  כל העדה  ויראו  כ,כט:  חוקת: במדבר 

אהרן שלשים יום כל בית ישראל.                                
שני שינויים בולטים בין תיאור האבל בפטירת משה לעומת 
דהיינו  ישראל",  "בני  נאמר:  משה  אצל  אהרן.  אצל  התיאור 
זכרים  דהיינו  ישראל",  "בית  נאמר  אהרן  אצל  ואילו  הזכרים, 
בעוד  ישראל"  "בני  רק  נאמר  משה  אצל  מכך:  יתירה  ונקבות. 
שאצל אהרן נאמר: "כל בית ישראל". הוי אומר שגם בין הזכרים 
עצמם, האבל אצל אהרן עטף את כולם ממש, בעוד שאצל משה 
 – ישראל  בני  רש"י:  כך  על  אומר  מהצד.  שעמדו  גברים  היו 
הזכרים, אבל באהרן ... נאמר כל בית ישראל – זכרים ונקבות.                         
ליקוטי שיחות כד/253 הע' 8: וגם בנוגע לזכרים, לא כל הזכרים 

כבאהרן, שנאמר 'כל בית ישראל'.
ואלו לא ההבדלים היחידים בין משה ואהרן. התורה מוסיפה 
אצל משה עוד כמה מילים קשות: "ויתמו ימי בכי אבל משה". 
לא  אהרן  שאצל  בעוד  לאבל,  סוף  היה  משה  שאצל  אומר  הוי 
לעולם.  נגמר  לא  אהרן  על  שהאבל  מכאן  כאלו.  מילים  נאמרו 
פטירתו יצרה חור שאיש לא היה יכול למלא אותו. כך כותב מגן 

אבות על אבות דרבי נתן פי"ב.
הבדל  אל  מוליך  ואהרן,  משה  בין  הזה  שההבדל  לומר  ויש 
יום  עצמה.  התורה  בתוך  המודגש  מאוד  ובולט  נוסף  מרתק 
פטירת אהרן הוא היארצייט היחיד המצוין בכל התורה. התורה 
אינה מספרת את יום הפטירה של אף אחד מהאנשים הגדולים 
בה. לא אדם הראשון, לא נח, לא אברהם, לא משה ולא מרים. 
כל הידוע לנו בנושא הוא מתוך חישובים שונים שערכו חז"ל, 
אך התורה אינה מתייחסת לכך. האדם האחד והיחיד בכל התורה 

שמודגש במפורש יום פטירתו הוא אהרן הכהן.
במדבר לג,לד: ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם 
בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי 
)הנצי"ב מוולוז'ין(:  באחד לחדש ]ראש חודש אב[.  העמק דבר 
החודש  מרים  במיתת  ולא  משה  במיתת  לא  הכתוב  הודיע  לא 

והיום כי אם במיתת אהרן

פטירת  יום  ברור:  ההסבר  הנ"ל,  אבות  המגן  דברי  לפי  אכן 
אהרן היה מועד שצוין בכל שנה מחדש. היות שהאבל עליו לא 
יום היארצייט שלו היה מאורע רב משמעות  לכן  פסק מעולם, 

מדי שנה מחדש.
מה היה באמת סוד הקשר העוצמתי בין אהרן לישראל? מביא 
רש"י דברים מפורסמים: מתוך שהיה נותן שלום בין איש לרעהו 
ובין אישה לבעלה, נאמר 'כל בית ישראל' – זכרים ונקבות.                            
מתברר שאהרן עסק בתחום מסוים שמשה לא עסק בו: גישור 
ופישור בין שותפים שהסתכסכו ובין בני זוג שחשבו להתגרש. 
וכיון שכן, מיתתו הותירה חור עצום שאיש לא היה יכול למלא 
אותו. אף אחד לא הצליח לחבר בין לבבות שבורים כמו אהרן 

הכהן.
אותן מעורר הרבי  עולות כמובן שתי שאלות עצומות,  וכאן 
מליובאוויטש: א. איפה היה משה? כיצד יתכן שמשה רבנו – 
אוהבם של ישראל, הרועה הנאמן שמסר נפשו על עדת חוטאים 
נא מספרך  אין מחני  "ואם  והצהיר:  ובוגדים אחרי חטא העגל 

אשר כתבת" – לא טרח לעסוק בהבאת שלום בית?
יתירה מכך שואל הרבי מליובאויטש: מדוע התורה עושה זאת 
למשה רבנו? כיצד התורה רומזת את הפרט בו משה לא הגיע 
לשלמות של אהרן, דווקא בתוך הפרשה העוסקת בפטירתו של 
משה? הרי ידוע הנוהג 'אחרי מות קדושים אמור' ואפילו כלפי 
עם הארץ נהוג להפליג בשבחו אחר מיטתו, וכיצד נוהגים להיפך 

לגבי משה?
לעסוק  במאמצים  בסיסי  קושי  ישנו  כי  לומר  מוכרחים  אנו 
בשלום בית. ולכן משה רבנו נמנע מכך. מנגד, אהרן הכהן היה 
למען  כוחותיו  בכל  ולהתמסר  המחסום  מעל  לדלג  שבחר  זה 

קירוב בין לבבות רחוקים. 
מעלתו הייחודית של אהרן הכהן ואפילו ביחס למשה, קשורה 
בקשר הדוק גם לפרשת השבוע, תצווה. פרשתנו מציגה תעלומה 
הסברים:  לה  לחפש  האריכו  שהמפרשים  ומפורסמת  ידועה 

המילה "משה" נעדרת מפרשת השבוע. 
בעוד ששמו של משה מוזכר כ-600 פעמים בין פרשת שמות 
התורה  חלק  את  המסיימת  מסעי,  פרשת  ועד  נולד,  הוא  בה 
המדבר אל משה רבנו. כך שמשה מוזכר כעשרים פעם בממוצע 
ואחת הפרשיות הללו, הנה פרשת תצווה  בכל אחת משלושים 

יצאה מן הכלל והמילה משה נעדרת ממנה. 
הפלא הגדול הוא בכך, שהפרשה כולה עוסקת במשה. זה לא 
שעוברים לדבר על נושאים אחרים שאינם קשורים אליו, אלא כל 
פסוק בפרשה מדבר על ההוראות של ה' למשה, כיצד להכשיר 
את הכוהנים לעבודתם במשכן. ובכל זאת התורה עושה תרגילים 
מורכבים כדי לדבר עם משה אך בלי להזכיר את צמד האותיות 
ובהמשך:  תצווה",  "ואתה  פרשתנו:  מתחילה  כך  "מ-ש-ה". 
הרגיל:  הנוסח  את  לומר  לא  העיקר  אך  אליך",  הקרב  "ואתה 

"וידבר 

למחרת בערב, כשג'ייקוב עוד לא הצליח להתאושש מההלם שתקף אותו, הוא הלך להתפלל מנחה 
בבית הכנסת השכונתי בו התפלל תמיד. כשהתקרב אל השער, ראה לחרדתו את הבחור מאתמול 

יושב וממתין לו. הוא פנה לברוח, אך זה עצר אותו. הוא הוציא מהכיס חמש לירה שטרלינג ואמר כי 
זה העודף על הבקבוק וודקה מאתמול. ג'ייקוב לא הבין מה קורה והלה הסביר: "אתה אמרת לי שאני 
נראה כמו אדם טוב. רציתי שתדע כי אני בן 27, ומעולם לא אמרו לי שאני נראה בנאדם טוב. תמיד 
אמרו לי שנולדתי להיות מושחת וללסטם את הבריות. אדם כמוך הוא לא אחד שצריך לקחת את 

הכסף שלו"... 

"
"
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ה' אל משה". 
מתן  של  המורכבות  עומק  אל  להיכנס  עלינו   - עמוק  רעיון  מליובאוויטש  הרבי  אומר 
רבות בחציית גשר: בשינוי מהאמת!. לפעמים  כרוכה פעמים  מחמאה. אמירת דברי שבח 
אנו חוזרים הביתה עייפים ואין לנו חשק להחמיא לאף אחד. לפעמים זה יותר חמור והאדם 
העומד מולנו אינו ראוי במיוחד לדברי השבח שנאמרים עליו, ולפעמים זה באמת חמור ואין 
כל שחר לדברי השבח הללו. כמו במקרה המוזכר לעיל, שאהרן היה פונה אל אחד השותפים 

ואומר לו כי חברו מעריץ אותו ומייחל לחידוש הקשר עמו. דבר שלא היה נכון כמובן.
גדול  והאמין שהוא  בערך השלום  בער  בעוד שאהרן  ואהרן.  בין משה  נוצר הפער  וכאן 
מערך האמת, משה לא היה מסוגל לעשות זאת. משה היה "איש האלוקים", הוא שימש מוליך 
יזוז מילימטר  ישיר של הקדושה העליונה וכיון שכן לא הייתה שייכת מציאות כזו שמשה 

מהאמת האובייקטיבית. 
שליחותו  את  רגע  בכל  מימש  משה  חייו,  לאורך  הרעיון:  פסגת  אל  מגיעים  אנו  וכאן 
האמת  את  להפיץ  בלתה,  ואין  שליחותו  הייתה  זאת  נימה.  כמלוא  ממנה  זז  ולא  האלוקית 
המוחלטת ולשמש השראה לחיים של הוגנות. אך ברגעי החיים האחרונים שלו, לאחר שעלה 
רגע לחשוב על מה שלא הספיק  נבו והשלים את שליחותו בעלמא הדין, היה למשה  להר 
בחייו. אמנם לא באשמתו כי זאת לא הייתה שליחותו, אבל למעשה, צפה ועלתה מול עיניו 
הנהגתו האצילית של אהרן אחיו אשר "רבים השיב מעוון" וריבה ושילש את האושר בבתי 

ישראל, ופתאום לראשונה בחייו, משה חש בעוצמה את המהפכה שיצר אהרן.
ולכן דווקא הפרשה המספרת על פטירת משה היא זאת שמעצימה את מעלת אהרן, כיון 

שזה בדיוק היה הרגע בו משה התעצם בכל כוחו עם מהפכת האהבה של אהרן.
החסיד רבי בערל בוימגרטן היה מנהל רוחני בישיבה בברוקלין. פעם הוא שם לב כי אחד 
הבחורים חומק מההתוועדות בשבת אחרי הצהריים. הוא התקרב אל אותו בחור והריח ריח 
עשן מבגדיו. לא היה ספק: הבחור מעשן בשבת. ברור שאין לו מה לעשות בין כתלי הישיבה, 

אך לפני שהרב בוימגרטן קיבל החלטה כזו, הוא ביקש את הסכמתו של הרבי.
הרבי השיב כך: "עיין אבות דר"נ פי"ב מ"ג". זה המדרש האומר כי אהרן קירב עם מחמאה. 
ולומר את  במקום לראות את האמת העומדת מול העיניים, אהרן העדיף להתעלות מעליה 

האמת העמוקה יותר: "כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיזכיר לו שהוא קדוש". 
ונסיים בסיפור המיוחד על החפץ חיים שהה פעם בעיר אחרת בשבת והתארח בביתו של 
המפה  את  להניח  ששכחו  הבחין  יהודי  ואותו  ערבית  אחרי  הביתה  נכנסו  הם  אחד.  יהודי 
עליה  התפרץ  והוא  לשבת  ההכנות  בעייפות  הספה  על  קרסה  אשתו  החלות.  את  המכסה 
זה? איפה המפה של החלות?" האישה העייפה חשה בושה  בצעקות: "איזה שולחן שבת 

עצומה ממה שקרה.
כשהם ניגשו ליטול ידיים, שאל אותו החפץ חיים, האם הוא יודע מדוע מכסים את החלות 
במפה? "בוודאי, כדי שהפת לא תתבייש בכך שמקדימים לה את ברכת היין". "נו, אמר החפץ 
חיים, אם יהודי צריך להיות רגיש לבושתה של הפת, שאין לה לב ואין לה רגשות, כמה הוא 
כוחותיה בהכנות  כל  ערני לבושתה של אשתו? בפרט לאחר שהיא פרקה את  צריך להיות 

לשבת"?
להקפיד  צריכים  זוג  בני  הטוב.  הכרת  הוא   – ביותר  האמתי  וגם   – ביותר  הטוב  המקום 
זוכים לו. האישה טרחה והכינה ארוחת ערב, הבעל  להודות אחד לשני על כל הטוב שהם 
טרח ועשה קניות, הילדים גילו התלהבות ולקחו חלק בהכנת השולחן – עלינו לשים לב אל 

כל הטוב שזכינו בו ולציין אותו בפה מלא ובאופן קבוע.
יתכן שבהתחלה לא יהיה קל לפרגן, ובכלל האדם חושש להודות לאחרים כדי לא להרגיש 
אנשים  רגשי.  קשר  ליצירת  מדי  יקר  מחיר  אין  למעשה  אך  למישהו,  משהו  חייב  שהוא 
שמתרגלים להחמיא ולשבח, הופכים בהדרגה את צורת החשיבה שלהם ולאט לאט הראש 
שלהם עובר לחפש דברים טובים לשבח עליהם. מאנשים נרגנים שאינם מרוצים מכלום, הם 

הופכים להיות טיפוסים מאושרים.

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

כשהם ניגשו ליטול ידיים, שאל אותו החפץ 
חיים, האם הוא יודע מדוע מכסים את החלות 
במפה? "בוודאי, כדי שהפת לא תתבייש בכך 

שמקדימים לה את ברכת היין". "נו, אמר 
החפץ חיים, אם יהודי צריך להיות רגיש 
לבושתה של הפת, שאין לה לב ואין לה 

רגשות, כמה הוא צריך להיות ערני לבושתה 
של אשתו? בפרט לאחר שהיא פרקה את כל 

כוחותיה בהכנות לשבת"?

"

"



משא העם 
לבו  על  המשפט  בחשן  ישראל  בני  שמות  את  אהרן  "ונשא 

בבואו אל הקדש לזיכרון לפני ה' תמיד )כח, כט(
הגדול  הכהן  שלבש  והמפוארים  הקדושים  הכהונה  בבגדי 
בעבודתו בבית המקדש, טמונים רמזים נפלאים וסודות עמוקים 
נפש האדם, מטבע הדברים, בגדיו של האדם מראים על  בבנין 
לכל  ניכר  חכם,  תלמיד  בגדי  הלובש  אדם  כגון,  נפשו,  תכונת 
שעיקר עסקו הוא בתורה, ומי שהולך בטל כל ימי חייו, גם בגדיו 

יעידו על כך שהוא אדם ריק מתוכן.
אם כן, הבגדים שציותה התורה שיהיו על הכהן בשעת עבודתו, 
העומד  השלם  האדם  כלל  של  הנפש  לצורת  רמזים  בהם  יש 
כדכתיב,  כהנים,  ישראל  כל  נקראו  וכבר  בוראו,  את  ומשמש 
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" )לעיל יט, ו( ועל כן 
מתבנית בגדי הכהונה נוכל ללמוד הרבה לימודים הנחוצים לנו 

לעבודתנו, ונעמוד כאן על כמה מהן.
בשני מקומות היו שמות שנים עשר השבטים חרוטים על בגדי 
הכהן הגדול, ומשניהם למדנו רמזים נפלאים עד מאוד, בחושן 
המשפט כתיב, "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט 

על לבו בבאו אל הקדש", ללמדנו, שיכול אדם אחד לשאת את 
כל ישראל על לבו, דהיינו, לאהוב ולדאוג לעם ישראל כולו.

עליהם  ופתחת  שהם  אבני  שתי  את  "ולקחת  כתיב,  ובאפוד 
את  לשאת  לאדם  גם  אפשר  כי  לנו  לרמוז  ישראל",   בני  שמות 
כל ישראל על כתפיו, דהיינו, להחזיק את כל ישראל ע"י גדלותו 
הקדוש,  רש"י  כגון  לדורותיהם  עולם  ענקי  המה  הלא  בתורה, 
שעליו אמרו, אלמלא רש"י הייתה משתכחת תורה מישראל, וכן 
את  הנושאים  ודור  דור  שבכל  ישראל  וגדולי  והרמב"ם,  הרי"ף 

כלל ישראל בתוך לבם ועל כתפיהם.
והנה אנו רואים ששמות בני ישראל שעל הלב היו שתים עשרה 
יחד בשתי  נכללו  ואילו השמות שעל הכתפיים  נפרדות,  אבנים 
למעשה,  גדולה  להלכה  רמז  בזה  לראות  אפשר  ואולי  אבנים, 
ודאי  שמים,  ויראת  תורה  ללמדם  הרבים  את  מזכים  כאשר 
שנכללים בזה כל הרבים יחד, אבל בעניין האהבה, אינו די במה 
שאוהבים את כלל ישראל כאחד באשר הם יהודים בני אברהם 
כמו  בפרט  ואחד  אחד  כל  את  לאהוב  צריך  אלא  ויעקב,  יצחק 

שהוא.

ידוע  שהרי  הנפרדות,  האבנים  עשרה  שתים  של  הרמז  וזהו 
וכדכתיב  אומות,  עשרה  כשתים  היו  השבטים  עשר  ששנים 
שבין  וכמו  ממך",  יהיה  גויים  וקהל  "גוי  יא(,  לה,  )בראשית 
ויסודיים,  ניכרים  אומה לאומה קיימים הבדלי תכונות ושינויים 
המביאים לידי שנאה ומלחמות זו בזו, כך גם בין שבטי ישראל 

היו מריבות וסכסוכים.
האבן  את  יהיה  בנפרד  ושבט  הקב"ה שלכל שבט  ציווה  לכן 
יישא  ושהכהן  ובגווניה,  בתכונותיה  לו  והמיוחדת  הקדושה 
את כולם יחד כאחד על לבו, כי עליו לאהוב כל אחד מישראל 
שקיבל  ומה  עדתו  מנהג  לפי  אליו,  שמיוחד  ובמה  שהוא,  כמו 
מאבותיו, ועל אף כל מה ששונה ביניהם מעדה לעדה, ואז, כאשר 
קיים אהבת ישראל בסוג הזה, יהיו עם ישראל לזיכרון לפני ה' 

כולם, וארובות השמים ייפתחו לשפע ברכות עד עולם.

בברכת שבת שלום ומבורך 
צוריאל
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חושן לכל השבטים
הרב בן ציון נורדמן

צוריאל קריספל

משה  נצטווה  וכליו,  המשכן  בבניית  העוסקות  האלו  בפרשות 
בהכנת  היה  השיא  ולתפארת.  לכבוד  כהונה  בגדי  להכין  רבינו 

שמונה הבגדים לכהן הגדול, בחיר בני ישראל ורם המעלה.
חושן  היה,  גדול  הכהן  בבגדי  נכבד  והכי  מפואר  הכי  הבגד 
יורדת  נצטווה לשאת על לוח ליבו תמיד. התורה  המשפט: אותו 
לפרטי הפרטים, ממה הבגד מיוצר, ממה עשויים שנים עשר אבניו, 

הרומזים לשנים עשר השבטים שיש בעם ישראל.
החושן היה הבגד היקר ביותר, וכפי שמספרים חז"ל שפעם אחת 
נאבדה אבן אחת מאבני החושן והסכימו חכמי ישראל לשלם עליה 
בהם  ותומים  האורים  גם  היה  המשפט  בחושן  שבעולם.  הון  כל 
ואיך  למלחמה  לצאת  אם  השעה,  ענייני  בכל  ישראל  מלך  נשאל 

ינהגו בני ישראל בכל הנקרה בדרכם.
ולמה באמת החושן הוא הבגד המיוחד ביותר? מה כל כך ייחד 

את הבגד הזה יותר משאר בגדי הכהונה?
החושן.  מאחורי  העומד  הסוד  את  מגלים  אנו  בכתובים  בעיון 
"והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם, 
פיתוחי חותם איש על שמו תהיינה לשנים עשר שבט... ונשא אהרן 
את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש 

לזיכרון לפני ה' תמיד".
אכן, עיקר חושן המשפט הוא בגלל ייחודו שעליו נכתבו שמות 
בני ישראל. הסוד של בגד זה שהיה נכבד ביותר הוא רק מפני שהוא 
מאחד ומלכד את עם ישראל. כזה בגד ראוי הוא לפסוק לבני ישראל 
את הדרך ילכו בה, כזה בגד ראוי שישכון בו האורים ותומים, כזה 

בגד הוא כבודו ותפארתו של כהן הגדול ושל בית המקדש.
לא  נאמר  הכהונה,  בגדי  בפרשת  לכשנתבונן  זו,  אף  זו  ולא 
זה  כי  ולרמז  פחות משבע פעמים הצירוף "בני ישראל", להורות 
עיקר הכוונה במלבוש המיוחד והמכובד של החושן, בני ישראל 

ואחדותם.



בין  גדולה.  לישועה  הזקוקים  זוג  אצלי  ביקרו  האחרון  בשבוע 
היתר סיפרו לי השניים שביקרו אצל מקובל מסוים שהעניק להם 
כסגולה "חלק מאבני החושן" כדבריו. כמובן שגם גבה על כך כמה 
שקלים. אמרתי להם: אם היו לנו היום את אבני החושן - הכול היה 
נראה אחרת. הסברתי להם שלצערנו מאז שחרב בית המקדש אין 
לנו לא כהן גדול ולא אבני חושן, ובוודאי שאין למקובל הזה את 
האבנים הללו. במקרה הטוב מדובר באיזה אבן קריסטל ובמקרה 

הפחות טוב מדובר באיזה זכוכית צבועה.
בינכם  מתווכים  צריכים  לא  אתם  להם:  אמרתי  העניין  ולעצם 
ישירות  אליו  דברו  אבנים...  בדמות  לא  בוודאי  הקב"ה,  לבין 

בתפילה ובבקשה.
על חושן העדות, הם  כי האבנים הללו שהיו  יש לדעת  אומנם 
יסוד לכל אבני העולם. רבינו בחיי, בפרושו לפרשת תצוה, מציג 
את התכונות של אבני החושן ואומר: "ודע כי נמצא כתוב בספרי 
חכמת הטבע כי כל האבנים היקרות שבם עיקריות ושורשיות, אינם 
אלא שתי עשרה והם אבות לכל שאר האבנים". ובדרך מוסר ניתן 
לרמז, כי אבנים אלו הם יסודות ואבני הדרך לכל אדם באשר הוא, 

לדעת את הדרך ילכו בה.
סתם אבנים אין בהם קדושה, חז"ל כבר אמרו לנו לגבי מזבח 
אבני החושן שהיו שגרירים  יש בהם?" אבל  קדושה  "וכי  אבנים 
סגולה.  אבני  הם  הגדול  כהן  של  ליבו  על  ונחו  ישראל  עם  לכל 
דווקא אבנים אלו שסימלו את אחדות בני ישראל בליכוד ואסיפת 

כל י"ב השבטים הם שהיו סגולה עבור בני ישראל.



השבת נקראת 'שבת זכור', על שם שאנו קוראים בו את מצוות 
את  מסמלים  שניהם  שלאחריה  ופורים  זכור  פרשת  עמלק.  זכירת 
את  קוראים  שאנו  זו  בשבת  עמלק.  את  שלנו  והמחייה  המחאה 
מלחמת עמלק ובפורים עת אנו מוחים את המן האגגי מזרעו של 

עמלק.
את  ישראל  בני  מאומת  וליטול  לגזול  ביקשו  עמלק  כמו  המן 
כוח סגוליותם. הם ידעו נאמנה כי רק כוח אחדותם היא שעומדת 
להם והיא זו שהעניקה להם את התורה בהר סיני, כאיש אחד בלב 
אחד. הם ידעו כי רק אם הם ייקחו ליהודים כוח זה יוכלו להמשיך 

ולהטריד את שלוותם.
מעל  איש  ייפרדו  אם  אבא,  אבי  מבית  להמן  לו  היה  סימן 
ישראל  עם  וילחם  עמלק  "ויבוא  שנאמר  כמו  לנצחם,  יוכל  אחיו 
ברפידים". רפידים מלשון פרודים. זהו שאמר המן לאחשוורוש: 
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד", הוא אינו חי בשלום ובאחדות, הוא 
מפוזר ומפורד, וממילא אין להם כל עליונות עלינו, וניתן לכלותם.

ולכן ביקשה  אכן אסתר המלכה הבינה את כוחה של האחדות 
יחד,  כנוסים  שיהיו  תדאג  היהודים",  כל  את  כנוס  "לך  ממרדכי: 
כלומר - מאוחדים. ובזכות אחדות זו ניצלו בני ישראל ולכן תקנו 

חז"ל משתה ושמחה בפורים בכל הדורות.

יחד שבטי ישראל!
שבת שלום ומבורך.
הרב בן ציון נורדמן



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

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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הכלב קם על בעליו

תקשורתנים,  הציידים  בעיצומה,  הציד  עונת 
לא בוחלים במאומה. כל בדל של ידיעה-חשד 
מייצר כותרות, שמתחלפות מהר יותר מטישיו 
ומתעטשת.  חורפית  בשבת  הכנסת,  בבית 
המטרה ברורה, החלפת שלטון וכל הדרכים כשרות 
וראויות. ספינת השלטון מקרטעת אך צולחת את המהמורות, 
בקושי אך בהתמדה. כל יום נידון לגופו, מחר תזרח השמש, 
אך גם תחשוף בכנפיה גילוי או חשד חדשים, ואולי עוד עד-
אותה,  לתחזק  אפילו  מדינה,  בונים  לא  ככה  ייחשף.  מדינה 

כך קשה. 
דמיון.  כל  על  עולה  המציאות 
נשברות.  שנים,  רבות  חברויות 
נאמנויות מתגלות כקליפה ריקה, כל 
שליחות,  על  שמדברות  הקלישאות 
והמדינה,  העם  טובת  אמינות, 
 - הציבורית  הקופה  על  שמירה 
חלומות  מתוכן.  כריקות  מתבררות 
האישיו,  זה  ״האני״  באספמיה. 
המטרה, ובשבילו התוצאה והכוונה.  
ישנה  והתהליך  הליך  של  בסופו 
לנהל. בטחון, כלכלה, משק,  מדינה 
ועתיד  אנשים  של  גורלות  עובדים, 
של יחידים, מדינה והציבור. בשטח, 
לי  ויצא  יהיה  מה  זאב.  אדם  כל 
לטרף,  משחרת  האופוזיציה  מזה. 
העובדות משניות. יאיר לפיד שכבר 
תור אצל החייט, חטף לפנים  הזמין 
קשרי  על  מחמיאות״  לא  ״חשיפות 
עבר שהוסתרו עם מילצ׳ן והפגישות 
שהושחרו בטוש שחור ועבה, ביומנו 
התקשורת  והועלם.  אוצר,  כשר 
וניצוץ  גחל  כל  ללבות  שיודעת 
״מאתרגת״  נתניהו,  אצל  לתבערה 
את לפיד ומעלימה אותו מהכותרות. 

בקושי דיווח לאקוני ומועט. 
אבי גבאי מדברר את עצמו לדעת. הרבה מלל ומעט תוכן, 
והמפולגת,  ככל שמפלגתו השסועה  מצוטט.  להיות  העיקר 
עשות  מגדיל  הוא  בסקרים,  מצטמקת  הציוני,  המחנה 
בדיבורים וכמעט מחלק תפקידים בממשלתו העתידית. מ24 
הח"כים המכהנים כיום בסיעה הוא דורש להתכונן לבחירות 
בסקר  חליפית.  עבודה  לחפש  כנראה,  הכוונה  מוקדמות. 
האחרון צופים  למפלגה 12 מנדטים בלבד! גם באם המפלגה 
תתייצב על 15/16 מנדטים, שליש מהח"כים הולכים לחתום 
האישים  המינויים  חמשת  לפני  עוד  זה  בלשכה.  אבטלה 
המתוקנת,  המפלגה  חוקת  פי  על  היו״ר,  לכבוד  ששמורים 
בימי האופוריה הראשונים לאחר בחירתו של היו״ר החדש, 

אבי גבאי. 
בנט  אחרי.  הימין,  מחנה  מוביל  לכתר  טוען  בנט  נפתלי 
בנימין  עידן  לאחר  רק  אך  לכתר״,  כ״טוען  עצמו  על  הכריז 

לממשלת  נתונה  עדיין  בנט  של  נאמנותו  כרגע,  נתניהו. 
הליכוד, בתנאי. התנאי, עמידתו של בנימין נתניהו בראשה. 
בנט לא יאפשר למנהיג אחר משורות הליכוד, להיכנס לתפר, 
יד  ייתן  לא  הוא  התפקיד.  את  ללמוד  אהדה,  ניסיון,  לצבור 

״לבנות״ לנפתלי בנט מתחרה בפוטנציה. 
מצוינים  הנוכחית,  הממשלה  של  והתפקוד  היסוד  קווי 
לאג׳נדה וההשקפה של נפתלי בנט ומפלגתו, באם שאיפותיו 
ותקוותיו לעתיד, ״יאוימו״ - בנט יהיה הראשון שיפיל אותה. 
הוא גם הראשון ובינתיים הבודד מחברי הקואליציה, שדיבר 
מפורשות על ״אי נוחותו״ מהמתנות שקיבל ראש הממשלה! 

כתב  על  יוחלט  באם  הפוליטי  באקלים  שייווצר  השוני  ועל 
אישום נגד בנימין נתניהו .  

עמודי  הם  כחלון  ומשה  ליברמן  שאיווט  מתברר  פתאום 
התווך של הקואליציה, בנוסף למפלגות החרדיות שיתגעגעו 
להיות  יכולה  לא  הקלקולים  כל  עם  הנוכחית.  לקואליציה 
טובה ממנה. אתה מביא סביבך ורואה ״כולם נתכוונו לתועלת 
עצמם״. לליברמן וכחלון לא טוב בחירות מוקדמות. אין להם 
קהל בית מסורתי תומך. על קהל היעד שלהם יאבקו מספר 

מפלגות, אין להם כרגע מה למכור. 
נתניהו הנרדף, יאבק כארי על קולות הימין, קולות המרכז 
יתחלקו בין שונאי שמאל שחרדים מחזרתו לשלטון, שיחזרו 
לימין, לבין קולות מרכז-שמאל שיחזקו את הטוענים לכתר, 
לפיד וגבאי. ליברמן וכחלון יכולים להעלם, בטוח להיחלש. 
הסקרים לא נוטים לשניהם חסד. הדבקות הפתאומית שלהם 

מרדכי",  אינה מ״אהבת  אישית  ובנתניהו  הליכוד  בממשלת 
היא לתועלת אישית בלבד.

כל המפתחות בידיו של נתניהו ורק בידיו. כל נאמניו ובאי 
ביתו נעצרו/ עצורים/ יעצרו בפוטנציה. כל מקורביו נחקרים 
בתולדות  ורע  אח  ללא  בצמרת.  בודד  האיש  חשודים.  או 
הפוליטיקה הישראלית. צריך עצבים מפלדה, אופי, נחישות 
מחבריו  לו  שיש  הגיבוי  הדרך.  בצדקת  מוחלטת  ואמונה 
נושא  כיום הוא  הינו ״בערבון מוגבל״.  ולמפלגה  לממשלה 
אותם על כפיים לתפקיד ולמעמד, ברגע שהוא יהפוך לנטל, 
ישכחו ממנו מהר. זוהי פוליטיקה. אין חברים ואין שבויים. 

אם  יחליט  נתניהו  בנימין  רק 
וכאשר. האם למשוך ולהיאבק, אבל 
האם  הממשלה?  של  הנוכחי  בהרכב 
לנסות ולהשיג לעצמו פרידה מכובדת 
בחירות  התיקים״?  ״סגירת  בתנאי 
בזמן או בחירות בזק בכדי לנצל את 
מחודש?  בכוח  ולחזור  המומנטום 
לנתניהו הפתרונים והמפתחות. כרגע, 
מרוכז  הפוטנציאלי  תומכיו  קהל 
סביבו. ״והאלוקים יבקש את הנרדף״. 
נתניהו  נרדף מראשית התפקיד וזוכה 
מה  מול  הנאמנים,  תומכיו  לאהדת 
שמצטייר כרדיפת האליטות. זה יכול 
מקורבים,  עדויות  ברגע!  להתהפך 
מדינה  עדי  ראשון,  מכלי  סיפורים 
שחפצים להציל עצמם! וגם לברזל-

מחושל יש כוח עמידה מוגבל. 
על  תמיד  עמומים,  הינם  החשדות 
שבכל  למעשים  פלילי,  של  הגבול 
יום. לא בכל דבר יש מחשבה פלילית 
מצטיירת  התוצאה  באם  גם  אסורה, 
האובססיביות  החקירות  ראויה.  כלא 
הציבורית,  האווירה  את  מרעילות 
ממילא,  המשוכנעים  את  משכנעות 
הפרשיות  רצף  ממילא.  השבוי  הבית  קהל  את  מקוממות 
מעלה חשד ל״פוטש״, לא פחות. הטענות: שופטת מחוזית 
המשפט  בית  נשיאת  חברתה,  משוחדת״.  ״כמעט  מוערכת, 
ב״זמן  פנו  לא  ושתיהן,  בפרשה!  לעדות  מזומנת  העליון 
אמת  בזמן  חשבו  לא  שתיהן  המתאימים.  לגורמים  אמת״ 
הכל  הנוכחי  בעידן  משונה.  עד  תמוה  ״לשחד״?  שמנסים 
וכותרת.  לפרשה  הופך  סביר,  לא  חשד  של  בדל  כל  מותר. 

הבדיחות רצות בהתאם. 
של  השמירה״  ״כלב  הינה  שהעיתונות  אמרו  פעם 
הדמוקרטיה. היום, הכלב קם על בעליו. הוא לא רק מכשכש 
בזנב! ומביט לאן הבעלים מוביל אותו, הוא החליט לקבוע 
מי יהיו בעליו, הבעלים מתחנחנים לכלב. העיתונאים-הכלב, 
הינו השליט והבוס האמיתי במדמנה הפוליטית בישראל. פני 

הדור כפני הכלב. עקבתא דמשיחה.

עו"ד יצחק שינפלד

אנו נמצאים בעיצומה של עונת ציד, בה כל בדל סיפור הופך לחשד מרכזי 
ולפרשה מתגלגלת • ואחרי הכל, היחיד שיקבע את גורל ממשלתו הוא 

נתניהו עצמו, לאף אחד מלבדו בקואליציה אין חשק בבחירות עכשיו

צילום: אוהד צויגנברג
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להוריד את התחפושות

את  להסיר  הזמן  הם  הפורים  ימי  בכלל?  אני  מי 
אנחנו  מי  לעצמנו  ולגלות  שלנו  התחפושת 
בסיפור  האחרונים  בשבועיים  פגשתי  באמת. 

שפרט היטב על מיתרי נשמתי.
ישב לפני אברך בגיל 23, הוא היה נראה סהרורי וגם שבור 
מאוד, וכך הוא סיפר לי: "למדתי באחת הישיבות הטובות. 
שיקראו  בישיבה,  גדול  הכי  העילוי  שאהיה  חלמתי  תמיד 
לי המתמיד, אולי בגלל שניסיתי תמיד להראות לאבי שאני 
לשבת  מסוגל  הייתי  באמת  שלא  בגלל  אך  בילדיו.  הפרח 
שעות וללמוד כמו שרציתי, וגם שמבחינת כישרונות הייתי 
בינוני ומטה, הייתי נקרע עם עצמי ויושב בבית המדרש גם 
לאחר הסדרים רק שיגידו שאני יושב ולומד שעות רבות אף 

מעל הרגיל.
"היה לי חלום שאני אהיה המתמיד, במשך שנים שיקרתי 
את עצמי ואת הסובבים אותי שאני המתמיד הכי גדול שיש 
בישיבה, ובאמת הצלחתי ליצור לעצמי דמות כזו. גם כאשר 
ואני כבר מתמוטט, כבר לא  הבנתי שזה מעל הכוחות שלי 
בבית  להיות  שעות  והמשכתי  המשחק  את  להפסיק  יכולתי 
המדרש גם לאחר סיום סדרי הישיבה. אולי מה שהציל אותי 
זה שבגלל שהיה לי שם טוב של מתמיד קיבלתי שידוך מאוד 

טוב וכמובן דירה בבני ברק וכל הנלווה לכך.
"הכל היה טוב ונוצץ, החתונה, השבע ברכות, עד שהתחיל 
שלא  משהו  קרה  פה  אך  וללמוד  לשבת  התחלתי  הכולל, 
לו, לאחר חצי שנה מהחתונה הרגשתי שאני פשוט  ציפיתי 
כבר לא יכול לשבת וללמוד, אולי בגלל מה שבמשך השנים 
לחצתי את עצמי. הרגשתי שדעתי ממש הולכת ומשתבשת. 
יותר  להמשיך  יכול  לא  שאני  שהרגשתי  יום  לאחר  זה  היה 
במצב הזה, החלטתי לשבת עם אשתי ופשוט לספר לה הכל, 
להגיד לה שאני שקרן, שיקרתי לעצמי, לך ולכולם. אני לא 
כל  בכולל  שאלמד  לי  נראה  ולא  פשוט  בחור  אני  מתמיד, 
להיות  יכול  אני  וללמוד,  לשבת  יכול  לא  כבר  אני  החיים. 

מלמד  בחיידר חצי יום וללמוד חצי יום בכולל.
"להפתעתי, עלי לציין שאשתי לא צעקה, היה נראה שזה 
מרגיש  שאתה  מה  תעשה  'טוב  אמרה  היא  אך  לה.  מפריע 
טוב. הכל משמים והכל לטובה'. הרגשתי שאבן כבדה ירדה 
כי  אותי  הצילה  ואמרתי לאשתי שהיא  בבכי  פרצתי  מליבי, 

היא לא מבינה כמה הרגשתי נורא.
"אך רק חשבתי שבזה הסיפור נגמר, חמי ששמע שעזבתי 
לצעוק  החל  בביתנו  שהיה  הקרובה  בהזדמנות  הכולל  את 
ירקתי  הדעת,  גונב  ממש  אתה  גנב,  'אתה  אשתי  לפני  עלי 
רוצה  לא  לעבוד.  הולך  אתה  ובסוף  הזו  הדירה  בשביל  דם 
לדבר אתך יותר'. לא עניתי לו כי ידעתי שהוא ממש צודק. 
ושותה בשבועות  אוכל  בקושי  אני  לרסיסים,  אותי  זה שבר 

האחרונים".
חמיו  וגם  לעצמו  חזר  הוא  השם  וברוך  תהליך  התחלנו 
התחיל שוב לדבר אתו. זה מעשה שאולי נשמע קיצוני אבל 
זה רק דוגמה לכך שאנשים מנסים להתחפש בכוח לדמות לא 
להם, זה לא אומר שאסור להתאמץ להיות מתמיד ולשקוד על 

התורה הקדושה, אלא שלפעמים מרוב שאדם מנסה להיות 
העולם,  ולכל  לעצמו  לשקר  יכול  הוא  הוא,  לא  שזה  משהו 
לא תמיד זה יהיה בכוונה, אך לפעמים כאשר אנחנו לובשים 

תחפושת מסוימת קשה לנו להוריד אותה.
את  בהומור  לו  סיפרתי  אף  אתו  שלי  הפגישות  באחת 
הסיפור הידוע על עשיר גדול שחיפש חתן תלמיד חכם לבתו, 
העילוי שבעילויים שיושב ולומד לפחות 14 שעות ביממה. 
הוא היה מוכן לשלם עליו הכל, דירה, שיאכל על שולחנו, 
לאחר חיפושים מאומצים הוא מצא את העילוי שרצה. אחר 
כבוד הוא בנה לו עוד קומה בעליית הגג שלו וחדר מיוחד שם 

ישב וילמד בהתמדה.
אך החתן מיודעינו לא היה בדיוק מתמיד ולא כל כך רצה 
לשבת וללמוד, לאחר החגיגות המפוארות של השבע הברכות 
חמיו הראה לו בדיוק איפה הוא הולך לשבת וללמוד. החתן 
החל ללמוד אך לאחר כשעתיים כבר לא יכל להמשיך, הוא 
סגר את הגמרא, פתח את החלון והסתכל לעבר הנוף הפרוש 

לפניו.
לאחר כמה דקות הוא שומע רשרוש מאחורי הדלת, ישר 
קפץ לגמרא שמא חמיו בכבודו ובעצמו הגיע לעקוב לראות 
ושוב החל ללמוד שעתיים ברציפות.  ולומד,  יושב  אם הוא 
שהוא  ומרגיש  הגמרא  את  סוגר  שוב  הוא  שעתיים  לאחר 
את  הוא שומע  דקות  כמה  לאחר  אך  מסוגל,  לא  כבר ממש 
הרשרוש שבדלת וישר מזנק, פותח את הגמרא שוב וממשיך 

ללמוד מפחד חמיו שמא יראה אותו בקלקלתו.
שהוא  הרגיש  שהוא  עד  ארוכה  תקופה  נמשך  הדבר  כך 
להפתיע את חמי,  חייב  'אני  והחליט  להתפוצץ  עומד  ממש 
יושב  יכול לעקוב אחרי ולראות אם אני  יש גבול כמה חמי 
הדלת  אל  קפץ  ישר  הוא  הרשרוש  בהישמע  ובכן  ולומד'. 
ופתח אותה לרווחה, ושם למרבה הפלא הוא רואה חתולה 
נאנח  ריבונו של עולם', הוא  'אוי,  שחורה אוכלת מהמזנון. 
חתולה  בשביל  תורה  שלמה  שנה  שלמדתי  מאמין  לא  'אני 

שחורה'.
לעצמינו  חלקן  פעולות,  מאות  מבצעים  אנו  יום  בכל 
וחלקן  שלנו  והרוחניים  הנפשיים  הפיזיים  הצרכים  עבור 
למען הסובבים אותנו, בני הזוג, הילדים והחברים. השאלה 
היא כמה באמת מה שאנחנו עושים אנחנו עושים בגלל מי 
אנחנו  וכמה  שלנו,  הפנימי  האני  של  האמת  בגלל  שאנחנו, 
רוצים  מאחרים,  מאנשים  'מפחדים'  שאנחנו  בגלל  עושים 
לרצות אחרים או אפילו משקרים לעצמנו בגלל סיבות כאלה 

ואחרות.
האם מה שאנחנו עושים נוגד לאני הפנימי שלי, למי שאני. 
האני  מי  ולגלות  שלנו  התחפושת  את  להסיר  הזמן  הגיע 

האמיתי שלנו.
האדם יכול לרמות את עצמו במודע ושלא מודע בכל דבר 
יהיה  הוא  רבות  שנים  במשך  שלו.  ובנפש  שלו  ברוחניות 

מחופש לדמות אחרת.
כאשר אתה יודע היטב מי אתה, מה הערכים שלך, האמונות 
באמת  רוצה  אתה  ומה  שלך  הפחדים  שלך,  הרצונות  שלך, 

חי  ולא  עצמי  ביטחון  מלא  חזק,  לאדם  הופך  אתה  בעולם, 
חיים כפולים שבהם אתה נמצא בדמות אחרת שהיא לא אתה, 
ואיכותיים  שמחים  מלאים,  מסופקים,  חיים  חי  אתה  אז  או 

יותר.
מעלותיו,  את  מכיר  אדם  שבו  מצב  היא  עצמית  הערכה 
וחסרונה כאשר אתה לא יודע מה המעלות והחסרונות שלך, 
ובעצם מי אתה באמת, אז תתחפש באלף תחפושות, כל פעם 

למשהו אחר כדי לברוח בכל פעם ממשהו אחר. 
קווים  ישנם  אך  הפנימית,  האמת  של  לחקירה  גבול  אין 

וכללים בסיסיים של ידיעת האני הפנימי שלי.
1. האם אני עושה דברים כי אני באמת רוצה אותם או שאני 

מנסה לרצות אחרים או שאני מפחד מאנשים אחרים.
2. מה הם הערכים והאמונות שלי והאם אני נוהג על פיהם?

3.  ברגע שאני באמת חלש וזקוק לעזרה האם אני מנסה 
להראות כל הזמן שאני חזק?

4. האם אני עושה את מה שאני באמת אוהב לעשות?
יש לנו אלפי תחפושות, תחפושת של האדם הקשוח, של 
מפחדים  אנחנו  ועוד.  והכועס  החזק  האדם  החלש,  האדם 
להתמודד עם הדמות שלנו הפנימית פנים מול פנים, אז אנחנו 

שמים תחפושות, בכל פעם תחפושת אחרת.
בה  הראשונה  התקופה  על  מאלכסנדר  העניך  ר'  מספר 
שלו:  רבי  שנעשה  מפשיסחא  בונם  שמחה  לרבי  התקרב 
ששם  צדיקים  כמה  אצל  הייתי  לפשיסחא  שהתקרבתי  לפני 
לעומת  רבה.  והתלהבות  בקולות  בנענועים  להתפלל  נהגו 
פנימית  הייתה  העבודה  בקוצק  מכן  ולאחר  בפשיסחא  זה 
וללא שום סימן חיצוני. קיבלתי על עצמי את מנהג המקום 
והתחלתי להתפלל בשקט ובעבודה פנימית, אך עדיין נשאר 
בי רצון לתפלה כמו מהימים עברו של כל עצמותי תאמרנה. 
לאחר תקופה החלטתי שלפחות עוד פעם אחת אתפלל כמו 
פעם, אך ידעתי שאם אתפלל כך בציבור לא אוכל להתרכז 
התפלה  אחרי  עד  חיכיתי  לכן  לב,  תשומת  ימשוך  הדבר  כי 
שרציתי  ברגע  ואז  ממתפללים,  התרוקן  המדרש  כשבית 
לבדו,  לבית המדרש  בונם  ר'  הרבי  נכנס  להתפלל,  להתחיל 

התיישב על כסאו והחל ללמוד כאילו אני לא קיים.
בו  הזה  לרגע  חיכיתי  כך  כל  רגע,  באותו  הצטערתי  כמה 
אוכל להתפלל כרצוני ופתאום בא הרבי ומפריע לי. חשבתי 
כנראה השם לא רוצה שאתפלל בדרך הזו. אבל אז התעוררה 
שלי?  הרבי  בשביל  מתפלל  אני  האם  מחשבה,  פתאום  בי 
אני מתפלל לאלוקים ואם אני רוצה עכשיו להתפלל בדרכי 
שלי תוך כדי קולות ונענועים וזה עוזר לי להתפלל יותר טוב 

ולהתקרב יותר לאלוקים, מה אכפת לי מי נמצא פה.
באש  כדרכי  והתפללתי  מהרבי  התעלמתי  עשיתי  וכך 
ולהבה. לאחר שסיימתי אמר לי הרבי ר' בונם בחיוך 'העניך, 

אתה ממש יודע להתפלל'.
זה נקרא לחיות את האני שלך במאת האחוזים.

machon.rot@gmail.co : לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

תחפושת  לעטות  נוטים  אנחנו  שלנו  הפנימית  האמת  עם  להתמודד  לנו  כשקשה 
הפורים  ימי  דווקא   • מעצמנו  גם  ולפעמים  מהסביבה  שלנו  הזהות  את  שתסתיר 

מתאימים להתבונן קצת בעצמנו 
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אוטובוס החסד יצא לדרך בימים ראשון שני 25-26/2/18 י'-יא' אדר בין השעות 16:00-20:00
16:30 - רח' שלמה המלך, ארמונות חן | 18:00 - רמת אלחנן )רח' זוננפלד( | 19:00 מרום שיר )רח' לנדא(

חוגגים עשור ל'אוטובוס החסד'
תרמו מוצרי מזון או משלוחי מנות לנזקקים

הצטרפו לתחרות המשלוח עם הברכה היצירתית ביותר

ואולי תזכו ב:
גיטרה קלאסית

מערכת קריוקי משוכללת
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סוף ההתחלה

נתניהו,  פרשיות  על  המהומה  כל  אחרי 
תמונת  עולה.  ואף  בסקרים  יורד  לא  הליכוד 
המצב הפוליטית לא רק שלא משתנה מהותית, 
אלא מציגה רק חיזוק של גוש הימין. כל כוונותיהם של 
המפגינים השונים "נגד שחיתות" מתהפכות עליהם. הם 
שהעם  ומסבירים  זעם  הלומי  התוצאות  על  מסתכלים 

מטומטם. ובכן, הוא ממש לא. 
זה פשוט וקצר - הציבור לא מאמין שהאלטרנטיבה 
ובטח שאינה טובה  ומידות,  יותר מבחינת טוהר  טובה 
"לוחמי  הם  מי  רואים  אנשים  מדיניות.  מבחינת  יותר 
שרוצים  העבר  מן  המושחתים  אותם  השחיתות", 
ישראל  חוק  את  שקידם  כבל  איתן  זה  לצלחת.  לחזור 
לבני  ציפי  זו  מוזס.  נוני  עם  קשריו  לגבי  ושיקר  היום, 
שבתיאום עם מוזס קידמה את חוק ישראל היום בניגוד 
לעמדת היועץ המשפטי, ושניהם צ'ופרו כמובן בכתבות 
אוהדות. זה אבי גבאי, שקשור לבזק עוד מימי המונופול 
מההסתדרות  פרץ  עמיר  זה  לגביהם.  ונחקר  העליזים 
הרצוג  בוז'י  זה  שלו.  המפורסמים  הארגזים  ומפקדי 
ששמר על זכות השתיקה בפרשת העמותות וגם בפרשת 
של  חודה  על  נסגרו  נגדו  התיקים  האסורות  התרומות 
יודעים מה עשה בעבר,  יניב, שכולם  זה אלדד  שערה. 

מה הוא עושה היום, ומה כוונתו לעשות בעתיד.
שעובדים  אלה  את  מעדיף  הציבור  כבר,  אם  אז 
לטובתו ומביאים ביטחון, מהמושחתים שיביאו אוסלו 
נשגבים,  אידיאלים  לא משחק של  זה  פוליטיקה  נוסף. 
הגרוע  את  לבחור  צריך  ותמיד  חלופות,  זה משחק של 
פחות. ולמרות כל הסערה התקשורתית, הבחירה עדיין 

פשוטה למדי. 
את  מציגים  נתניהו,  את  מספידה  השמאל  עיתונות 
את  שמשנה  ג'וקר  בתור  פילבר  שלמה  של  עדותו 
המשחק. אבוא ואטול כאן סיכון קטן )באמת קטן, כי הם 
לא יודעים יותר משאני יודע(, ואומר שזה לא הסוף, גם 
לא תחילת הסוף, זה אולי הסוף של ההתחלה. וההתחלה 

הייתה לא קצרה. 

ארי  כאשר  גם  ראינו  אדומות  ענק  כותרות  אותן  את 
הסתכמה  עדותו  וכל  מדינה,  עד  הסכם  על  חתם  הרו 
גנור  מיקי  כאשר  ראינו  כותרות  אותן  את  בגורנישט. 
ובסוף  מדינה,  עד  הסכם  על  חתם  הצוללות(  )פרשת 
את  להבין  חשוב  בפרשה.  חשוד  לא  אפילו  נתניהו 
הוכחות,  נגדו  שיש  עבריין  הוא  מדינה  עד  המשמעות, 
לכך שהוא  המדינה שבתמורה  מול  להסכם  מגיע  והוא 
יעיד ויפליל את שותפיו לעבירה, אזי ימחקו נגדו חלק 
מהאישומים או שיקבל הקלה בעונש. אין מדובר בדבר 
של מה בכך, לא בקלות יכולה המדינה לוותר לעבריינים, 
וחובה עליה לבדוק שהתועלת הציבורית מהעדות תהיה 

כזו שגוברת על המחיר שמשולם. 
אישומים  נגדו  מצאו  הרו,  ארי  של  עדותו  גם  כך 
ובתמורה  לנתניהו(,  קשורות  )שלא  אישיות  בפרשות 
להקלות דרשו את עדותו על פרשות נתניהו. כל זה נגמר 
בהמלצות משטרה מאד מחוררות, מאד אווריריות, אשר 

ספק גדול אם יביאו לכתב אישום. 
פרשני השמאל עטים על כל שביב מידע נגד נתניהו 
מידע  השבבים  מאחורי  שאין  למרות  ענק,  בכותרות 
משמעותי,  מידע  הכותרות  ליצרני  להם  אין  דרמטי. 
שהרי המשטרה עצמה אין לה, אלא מדובר במשאלות 
היושרה  על  גוברת  ייפול,  שנתניהו  והמשאלה  לב. 

המקצועית להציג דברים בפרופורציה. 
למקרא הכותרות הגדולות אפשר להבין דבר אחד – 
יש הרבה עיתונאים שרוצים במפלתו של נתניהו. לגבי 
ללמוד  אפשר  אי  לא,  או  קרובה  מפלתו  האם  השאלה 

תשובה לזה לא מן הכותרות ולא מן ההדלפות. 
אהיה הוגן, אינני רוצה לחטא בחטא הפיכת משאלות 
לכותרות, כפי שעושים אחרים. אינני מתיימר לומר שאני 
יודע, כל שיש לי הוא ניסיון העבר לגבי חוסר האמינות 
של הכותרות הגדולות. אז נתאזר כולנו בסבלנות, ולאור 
ניסיון העבר, מירב הסיכויים שהתחזית שלי נכונה יותר. 

יוקר המחיה

מעט  אבל  עליו,  מדברים  הזמן  כל  המחיה,  יוקר 
המחיה  יוקר  אותו.  להוריד  מצליחים  מאד  ולאט  מאד 
הוא  נוצר.  הוא  באקראי  ולא  מעצמו  לא  מקרי,  איננו 
תוצר של עבודה מחושבת אשר יש אנשים שמרוויחים 
ממנה, ופעמים נוצרת הזדמנות לשבור את יוקר המחיה 
בתחום  בשורה  הציבור.  כלל  של  הרווחה  את  ולהגדיל 

קרתה השבוע. 
מי מרוויח מיוקר המחיה ואיך הם גורמים לו? ובכן, 
ולכן  מחירים,  מורידה  תחרות  כידוע,  פשוט.  די  זה 
תחרות,  למנוע  כדי  מאמצים  עושים  שונים  יצרנים 
עושים  הם  איך  מלאכותית.  מחירים  עליית  לייצר  וכך 
תחרות.  להגביל  שתפקידה  חקיקה  באמצעות  זאת? 
באמצעות  זאת  עושים  ובכן,  מתנגד?  לא  הציבור  איך 

סיסמאות ושקרים. 
אף אחד לא דורש חוק להעלאת מחירי הדגים, העלאת 
והירקות.  הפירות  מחירי  העלאת  או  הבגדים  מחירי 
באמצעות  מוצג  זה  כלל  ובדרך  אחרת,  מוצג  תמיד  זה 
"הגנה  כמו למשל  רבים.  ללב של  סיסמאות שמדברות 
על התעשייה הישראלית", וכי יש מישהו שרוצה לפגוע 
בתעשייה הישראלית? להיפך, כולם רוצים לחזק אותה. 
או באמצעות "הגנה על העובדים", אתם מכירים מישהו 
לפיטורים  ולהביא  מסכנים  בעובדים  לפגוע  שרוצה 
ממוצרים  הציבור  על  "הגנה  סיסמא  גם  ויש  שלהם? 
וכי אתם מכירים מישהו שרוצה שיהיו כאן  מסוכנים", 
שפוצעות  עגלות  או  שמתלקחות  חשמליות  שמיכות 

תינוקות? ברור שלא. 
להן  שיש  הוא  האלה,  הסיסמאות  לכל  השווה  הצד 
משמעות אחת – שמירה על מחירים גבוהים ורווח גדול 
בעיניים.  עליכם  עובדים   – אחרות  במילים  ליצרנים. 
ישראלית"  תעשיה  "מחזקים  שאתם  לכם  אומרים 
יותר עבור מוצרים, לשלם  גורמים לכם לשלם  ובפועל 

דוד רוזנטל

בניגוד לכותרות המרוחות, אפשר להתרווח ברוגע ולהניח שעד המדינה פילבר לא 
יוסיף יותר מאשר עד המדינה הרו או גנור, למשל  ובכל זאת, לשמאל הישראלי 
הנגוע בשחיתות לעומק ולרוחב זה לא יחזיר את השלטון  וגם: הצעד הדרמטי 

של שר הכלכלה שעשוי להוזיל משמעותית את יוקר המחיה 

מר רחפני מחפש להרוויח כסף, והוא מסתכל לראות מה עושים המיליונרים ומנסה לפעול כמותם. הרי למה 
להמציא את הגלגל, אם אפשר ללמוד מאחרים שכבר נוסעים בו?  ""
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"

פי שניים מאירופה עבור פירות וירקות, ולשלם ביוקר עבור 
בדיקות תקינה אשר כלל אינן נדרשות. 

ממגבילי  אחד  הוא  למשל,  הישראלי  התקנים  מכון 
התחרות הגדולים. כל יבואן צריך לקבל את אישור המכון, 
ומאושרים  בטוחים  שהם  מוצרים  מייבא  שהוא  למרות 
"תקן  יש  בישראל  אבל  המפותחות.  במדינות  לשימוש 
ישראלי". בוועדות במכון התקנים יושבים נציגי התעשיינים 
המקומיים, ואלה פשוט גרמו ליצירת רף תקינה גבוה, וכך 
מתחרים לא יכלו לייבא. מוצרים איכותיים וזולים שנמכרים 

באירופה, פה בישראל אי אפשר לייבא. 
בכלל  קטנים  יבואנים  שהרבה  לכך  גרם  התקינה  רף 
יקר,  עניין  זה  תקינה  בדיקת  לתחום.  להיכנס  יכלו  לא 
וכך,  בחינם.  עובד  לא  התקנים  מכון  עליו,  לשלם  צריך 
להם  השתלם  גדולות,  כמויות  להביא  שרצו  יבואנים  רק 
לשלם את עלויות התקינה, יבואנים קטנים מצאו את עצמם 
עוברים שבעה מדורי ביורוקרטיה, עד שקיבלו אישור. אז 
משלמים  כולנו  סיכון,  ובהיעדר  להסתכן,  לא  בכלל  עדיף 

מחירים גבוהים ליצרנים הקיימים.  
עבר  כהן,  אלי  הכלכלה  שר  של  בהובלתו  השבוע, 
שונים,  מוצרים   250 על  הישראלית  התקינה  לביטול  חוק 
והשוואת הרף לתקינה הבינלאומית. כן, מוצר שהוא בטוח 
בטוח  יהיה  שלא  סיבה  אין  וגרמניה,  בצרפת  לשימוש 
חוק  שוב.  אותו  לבדוק  צורך  אין  ולא,  בישראל.  לשימוש 
הרחב.  ולציבור  קטנים  ליבואנים  גדולה  בשורה  הוא  זה 
כך עושים מאבק ביוקר המחייה, כך מוזילים את העלויות 

לציבור. 
פרח,  כעורבא  נדחו  לציבור"  "סכנה  על  הסיסמאות  כל 

ולציבור הרחב תהיה אורה ושמחה ומחירים זולים. 

נטו חוסר אחריות

מר רחפני מחפש להרוויח כסף, והוא מסתכל לראות מה 
עושים המיליונרים ומנסה לפעול כמותם. הרי למה להמציא 

נוסעים בו?  את הגלגל, אם אפשר ללמוד מאחרים שכבר 
אבזור  עם  מפואר,  רכב  יש  שלמיליונרים  לב  שם  רחפני 
מפנק וצריכת דלק זללנית. מזה מר רחפני הגיע למסקנה – 
כדי להיות מיליונר צריך להוציא הרבה מאד כסף ולרכוש 
כל  ולוקח  במינוס,  מיליונר,  נהיה  אכן  ורחפני  יקר.  רכב 
חודש הלוואות בריבית כדי להחזיר את ההלוואות בריבית 
דריבית של החודש הקודם. אבל את הרכב הוא לא מוכר 
להיות  שלו  החלום  למימוש  הבסיס  הרי  זה  אופן,  בשום 

מיליונר. 
מר חלמני פגש את המציאות הקשה שבה הוצאת כספים 
לא  מינוס  )טוב,  למיליונר  אותך  הופכת  לא  מיליונר  כמו 
לעצמו  חופר  הוא  ללמוד.  מסרב  עדיין  הוא  אך  נחשב(, 
בור עמוק, בריבית דריבית שיום אחד יתפוצץ. או שיורשיו 
יצטרכו למכור דירות כדי למממן את הטעויות של אביהם. 

נטו טעות, ונטו חוסר אחריות. 
אותה  נעשית  ישראל  מדינת  של  הכלכלית  בהנהגה 
שהוצג   2019 בתקציב  ביטוי  לידי  בא  וזה  בדיוק,  הטעות 
אמר  גזירות"  ללא  תקציב  "זה  הכספים.  בוועדת  השבוע 
יו"ר וועדת הכספים משה גפני, ואמירתו מלווה את הנפילה 
כבד  מחיר  לשלם  נצטרך  שכולנו  עמוק  לבור  כולנו  של 
כדי לצאת ממנו. תקציב 2019 הוא תקציב גרעוני, תקציב 

שהוצאותיו גדולות מהכנסותיו. נטו חוסר אחריות.  
אין אפשרות ללוות כספים ללא סוף, גירעון איננו פתרון. 
תהיה  הריבית  כך  שנקדים  וככל  להחזיר,  צריך  הלוואות 

נמוכה יותר. 
ממש  למיליונרים,  אותנו  הופכת  לא  כספים  הוצאת 
מערכת  על  כסף  יותר  והוצאת  רחפני,  מר  של  הלקח  כמו 
החינוך לא הופכת את החינוך לטוב יותר. בעשור האחרון 
שניים  פי   – כן  הכפיל,  עצמו,  את  הכפיל  החינוך  תקציב 
בכ- יסתכם  החינוך  מערכת  תקציב   ,2019 בתקציב  כסף. 
59 מיליארד שקלים. עלייה של 2.5 מיליארד שקל מהשנה 
הקודמת. בשנת 2008, תקציב החינוך עמד על 28 מיליארד. 
וכאן הבן שואל, במה מערכת החינוך הציבורית טובה היום 
התלמידים  הישגי  האם  עשור?  לפני  שהייתה  ממה  יותר 

הוכפלו? לא. הם עלו רק באחוזים ספורים, ועדיין ישראל 
אז  הבינלאומיים.  ההשוואה  מבחני  של  בתחתיות  מככבת 

איפה הכסף? 
בתוצאה.  ביטוי  לידי  בא  ולא  במנגנון,  נבלע  הכסף 
מערכת החינוך התנפחה, המורים מקבלים יותר, והתוצאה 
רחפני,  מר  של  הלקח  את  לומדים  כולנו  עלובה.  נשארה 
ולא  למיליונרים,  אותנו  הופכת  לא  גדולה  כספים  הוצאת 

מביאה לתוצאות. 
מה שיכול לשנות את מערכת החינוך – ואני נוטל אותה 
זה שינוי מבני  נכונים לכל המערכות –  והדברים  כדוגמה 
פנימי. לשנות את צורת התגמול של המורים, כך שמורים 
מהמערכת.  יפלטו  גרועים  ומורים  יותר,  ירוויחו  טובים 
כיום, במגזר הציבורי משתכרים לפי וותק, ובלי שום קשר 
במורים  מלאה  החינוך  מערכת  ולכן,  העבודה.  לאיכות 

גרועים, ששכרם רק עולה. 
להלוואות  למינוס,  אותנו  מכניסה  כספים  הוצאת  אבל 
להחזר  משועבדים  ובנינו  אנו  לשלם.  צריכים  שכולנו 
נטו  אחריות,  חוסר  נטו  כחלון,  היום  שנוטל  ההלוואות 

השלכת התוצאות על הדורות הבאים. 
המדינה  של  הגירעונות  מחיר  את  משלמים  אנו  היום 
בשנים קודמות, שליש מתקציב המדינה משועבד להחזרי 
חובות. עלות הריבית לבדה מגיעה לכ-35 מיליארד, שזה 
תקציב של משרד ממשלתי בינוני כמו משרד הבריאות. רק 
דמיינו איפה היינו יכולים להיות היום אילו היינו מקדימים 
לשלם את החובות האלה. אפשר היה להוריד מיסים, וכך 
להביא לפריחה כלכלית ולעליה בתעסוקה ובשכר העבודה 
יש  כאשר  בחוק.  המינימום  את שכר  להעלות  צורך  )ובלי 

ביקוש לעובדים, אזי שכרם עולה ממילא(. 
המשק  מלאה,  יחסית  הקופה  להתעשת,  הזמן  זה 
זה הזמן שאפשר לנהוג באחריות, קצת  בתעסוקה מלאה, 
צמצום  המדינה.  תקציב  את  לצמצם  וכך  חגורה,  להדק 
שיצמיח את הכלכלה, ויאפשר גם לנו וגם לדורות הבאים 
נטו  צריכים,  שאנחנו  מה  זה  יותר.  טובה  מרווחה  ליהנות 

ראש ישר. נטו אחריות. 

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

אלי כהן צילום נחמן אלבר
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לכבוד חודש אדר נועד 'כל ישראל' עם אישי מעש ורוח, רבנים ידועים המועידים את חייהם להאהיב 
יוסי גיטלר שוחחו הרבנים על מעלת החיוך,   בפאנל משותף עם  את היהדות על העם שבשדות 
הגישה הנכונה והמסילה ללב הצעיר החילוני.   המנורה שנופצה מתחת לחופה, השאלה בשיעור 
דף-היומי שחשפה נישואין פסולים, הרב'ה הרפורמית שחמתה על תעודת הגרות ומדריכת הכלות 

החרדית בת השמונים שהוכרחה להמציא אישור יהדות   הדר קבלוה מאהבה

|| יוסי גיטלר ||
צילומים: עזרא טרבלסי
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קבעו מ בשמחה'  מרבין  אדר  שנכנס 
הוא  השמחה  כוח  בתלמוד.  חז"ל 
שניחן  והמופלאים  הגדולים  אחד 
בהם האדם. בכוחו לרומם את האדם 
אותו  לקחת  נודעות,  לא  פסגות  אל 
ה'  את  עבדו  שיער,  שלא  למחוזות 

בשמחה.
אנו  מחויבים  בהם  הנוכחיים  הימים  עלינו  פרוס  עם 
להרבות בשמחה, החלטנו גם אנו להרבות בשמחה, ומעבר 
ומסגולתה של  החיוך  כוחו של  אחר  להתחקות  הלכנו  לכך 
מידת השמחה, עוצמתה המאגית של הארת הפנים, ואפילו 
אבות,  על  בנים  לב  להשבת  הקשור  בכל  הכובש  הצחוק 

להסטתם חזרה אל המסילה העולה בית אל. 
המשיב  פלאים  שיקוי  הם  לבונת  ושיניים  זורחות  פנים 
נשמות נידחות לארץ החיים הרוחנית, תרופת פלא המרפאה 
חוליי נפש רבים ללא מספר. בערבו של חודש אדר לקראת 
ישראל את התורה  בני  קיבלו  ימי הפורים בהם  עלינו  פרוס 
ומצוותיה מאהבת הנס, בכוח ההודאה על הניסים והנפלאות 
שחזו עיניהם בימי מרדכי ואסתר, שמענו והאזנו למעשיות 
כוח  כמו  שאין  מראש  הידוע  שוב  הוכח  בהם  ומאורעות 
אך  הנעימה  הגישה  של  החיוך,  של  נפלאותיו  אהבה,  של 
במקביל ללא פשרות חלילה בקוצו של יו"ד, מחוללת פלאים 
בנפש הצעיר או הצעירה שעד לרגע זה נמנו על המתנכרים 

הפוטנציאליים.
הרב  עם  נפגשים  הם  בו  רגע  לאותו  עד  שבטוחים  כאלו 
ומפחיד  שחור  חור  מין  היא  היהדות  שכל  הפנים,  מסביר 
קודר ומפנה עורף, מקשה ומורכב, ואז מתוודעים הם לתורה 
הקדושה באמיתותה הזוהרת, עם דרכי הנועם שבה, ברובד 
המרומם והנעלה של מצוות התורה, לא זה המוצג תדיר בכלי 
לא  ולילה  יום  רמיה  מלאכתם  העושים  השונים  התקשורת 

התורה  מקיימי  הנאמנה,  היהדות  פני  את  להשחיר  ישבותו 
וחסרי  ופנטים הם, חדלי אישים  והמצוות, כביכול חשוכים 
בפגישה  כבר  באבחה  המתנפץ  מיתוס  בסיסית.  השכלה 
מלאכתם  לעשות  היודעים  מהרבנים  אחד  כל  עם  הראשונה 
בכל  ופזורים  ומגוונים  רבים  בארגונים  המאוגדים  נאמנה, 
רחבי ארצנו הקדושה, מגליל לנגב בכל מקומות מושבותיהם 
של יהודים החפצים במעט אור תורה שיאיר ויגרש הרבה מן 

החושך בו הם שקועים.

דרכיה דרכי נועם
באחד מימי השבוע האחרון יצא לנו לשבת סביב שולחן 
ובעלי שיעור קומה,  גאונים  נכבדים,  רבנים  אחד עם מספר 
דגלו  על  דניאלי" שחרת  "בנועם  הגג  ארגון  הפועלים תחת 
ליטול את החנית מיד המצרי ולפתות את צעירי בני ישראל 
לקיים חייהם על פי ההלכה על כל דקדוקיה ופרטיה, אולם 
וכמובן ללא פשרות או סטייה  ובנפש חפצה,  בחיוך בנועם 

מההלכה המסורה.

הגאון  הרב  הארגון  ויו"ר  מייסד  יושב  השולחן  בראש 
לשם  שמו  ויצא  גברא  איתמחי  כבר  ריאני,  מאיר  שמואל 
ותהילה בכל קצווי ארץ, אולם לא לשם סיקור פועלם הרב 
והמבורך באנו כאן, אלא לשמוע את מה שיש בפי הרבנים 
ל'כל  ואתרים שונים בארץ לומר  החשובים שנקבצו מערים 
בידם,  ולהעביר לקוראיו את המסרים הרבים שיש  ישראל', 
האדיר  הצמא  על  אוזננו  את  ולגלות  היהדות  מאור  להאיר 
שיש בקרב העם שבשדות לשמיעת דבר ה', בניגוד לתמונה 
העמלים  התקשורת  וכלי  העיתונים  מכותרות  המצטיירת 

לכבות את הזיק והניצוץ היהודי מעם ישראל.
מרמת  אברהמי  חיים  הגאון  הרב  עם  פתחנו  השיחה  את 
השנה  יום  "ברוח  כי  מזכיר  דבריו  לתחילת  שעובר  השרון 
צריך להזכיר את הרב יעקב אדלשטיין, הרב של העיר שלנו, 
שהוא זה שהשרה את כל האווירה של חילונים וחרדים יחד, 

זה היה בראש מעייניו כל הזמן, כולל בשבתות".
שזה  מתעסק  שאני  במה  שלי  אחד  חיכוך  על  "אספר 
שמדובר  חשבתי  שבהתחלה  זוג  אלי  ניגש  רישום-נישואין, 
בזוג פשוט ורגיל לחלוטין, נפגשנו פעם פעמיים לצורך סיוע 
בפתיחת תיק נישואין, ואז מתברר לי שזה זוג ששייך לצמרת 
ודיזינגוף,  בן-יהודה  של  מהאזור  אביב,  תל  של  הבוהמה 
רחוק מאוד מהיהדות", בשלב זה מתערב הרב ריאני ומציין 
שהזוג בכלל לא רצה ללכת דרך הרבנות, ומי שהצליח להביא 
אותם הוא הרב חיים אברהמי, שגרם להם להירשם אצל הרב 

חיים כהן בכפר סבא.
אנשים  מולי  וראיתי  "ישבתי  ממשיך:  אברהמי  הרב 
כלום,  אותם  עניין  לא  ממערב,  מזרח  כרחוק  מאוד  רחוקים 
אמרו בוא ננסה ולכן פנו, לא היה להם שום אינטרס להירשם 
אני  בכלל.  אותם  עניין  לא  זה  נשוי  לא  או  נשוי  ברבנות, 
להם  לעזור  שצריך,  כמו  אותם  לחתן   - אחת  במטרה  באתי 
ברישום נישואין בכפר-סבא וזהו. קבענו יום לחתונה עשינו 
כי הוא מפיק סרטים מפורסם מאוד  נדחה  זה  תכנית, בסוף 
מכן  לאחר  בחו"ל.  תקופה  אז  לשהות  צריך  והיה  בקולנוע, 
נערכה החתונה בישראל, זה היה בתוך בית פרטי מרשים כמו 
שצריך, ואז אני רואה לנגד עיני את כל הצמרת העיתונאית 
עשרות  בשווי  אירוע  עשה  בישראל.  המפורסמים  סוגי  וכל 
מהדת,  רחוק  הכי  להיות  אמור  שהיה  זוג  זה  שקלים.  אלפי 

וההצלחה הייתה לחתן אותם כדת משה וישראל.
שלי  את  הביתה,  הלכתי  החתונה  אחרי  זה,  רק  "ולא 
הגיוני,  בלתי  דבר  שזה  קשר  על  שומרים  הם  ומאז  עשיתי, 
ואפילו  המשפחה,  בטהרת  מאוד  יפה  התקרבות  שם  יש 
בהלכה.  שאלות  על  מתקשרים  הם  כלים,  בטבילת  שאלות 
כך זוג שהיה כל כך רחוק התקרב בצורה יפה, אף אחד לא 
בא להחזיר אותו, אף אחד לא תכנן לקרב אותו, לא להכריח 
וזה מה שעשה את העבודה. כך קרבו אותם מאהבה  אותו, 
 - ליום הפורים  יותר מתאים מזה  אין  נטו ללא שום כפייה. 

הדר קבלוה מאהבה".

אישה בת שמונים חרדית הייתה 
מלמדת  כלות  ומדריכת  מורה 
צריכה  והייתה  ברומא,  גיור 
ויתרו  לא  יהדות,  אישור  להביא 
אין  שמונים,  בת  יודע  אתה  לה, 
במרוקו,  נולדה  זהות,  תעודת 
הכול,  לה  היה  השם  וברוך 
עם  בשלום  מקומו  על  בא  והכל 

התערבות הגורמים האלו.
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כיצד מעשרין את המלח
גבעת  מקיבוץ  שטינקולר  אפרים  רבי  הגאון 
את  המוכיחה  שאלה  של  אפיזודה  על  מספר  ברנר 
הרצון והכמיהה לשוב למקורות מחד, מול הבורות 
לי  שולחת  "כלה  מאידך.  הידיעה  וחוסר  העצומה 
שאלה כמה שעות לפני החופה, האם את הכוס של 
השבירה הרב צריך לראות קודם, או שאפשר להביא 

את זה כבר עטוף לאולם..."
ללא  שנה  עשרים  שחיו  שני  בזיווג  זוג  לי  "היה 
ניגשנו  כבר,  וחמש  שבעים  בן  היה  הוא  נישואין, 
הכוס  אם  תשמע  לו  אומר  ואני  החופה  את  לערוך 
מבטלים  אנחנו  הראשונה  המכה  על  נשברת  לא 
את החופה..., הוא אומר לי מה אני אעשה, אין לי 
כוח, אני זקן, אז פשוט הבאנו מנורת זכוכית שברגע 

מתנפצת".
זוג  על  מספר  סבא  מכפר  כהן  חיים  הגאון  הרב 
לא  לטבול,  רוצה  לא  "האישה  מזמן,  לא  שהגיע 
כשהוא  לכולל  הגיע  והבעל  בכלל,  אותה  מעניין 
לא יודע מה הוא עושה, היא לא רוצה, היא סוגרת 
הוא  שהיה  'מה  המשפט  את  ואומרת  הטלפון  את 
חתונה  רב  הזה,  הבלגן  כל  את  צריך  מה  שיהיה', 
והכל, מה היה רע לך עד עכשיו? התקשרתי אליה 
בוא  נעשה כלום',  יודעת מה? לא  'את  ואמרתי לה 

'תשמעי,  לה  אמרתי  ואז  לרשום  התחלנו  נרשום, 
מילים',  כמה  לשמוע  לרבנית  ללכת  צריכה  רק  את 
אמרתי לרבנית שלי תשמעי היא רוצה פרטי, תדברו 
אתה מלמעלה ככה איזה יום יומיים בטלפון, אחרי 
ונראה מה יהיה הלאה, וכך היה  זה פגישה נחמדה 
הציעה  ואז  ונפגשה,  פעמים  כמה  אתה  דיברה  היא 
לה 'אולי את רוצה לבוא פעם אחת לראות איך זה, 
יש לנו מקווה עם מדליה בכפר סבא בתל-חי ממש 
יפה', סידרנו לה להיות הראשונה כשהכול הכי נקי 
והכי מסודר. ואכן זה פעל את פעולתו ברוך השם. 

תמיד הדבר העיקרי זה הגישה איך אתה מגיע".
במערך  בעייתית  נקודה  על  כהן  הרב  מעיר  כאן 
הרבנות שדורשת את שימת לבם של בכירי המערכת, 
הרפורמים  ארגוני  נתפסים  עליה  הנקודה  זו  באשר 
והקונסרבטיבים, ולצערנו די בצדק. "הייתי לאחרונה 
זוג  לאיזה  לעזור  רצינו  הדתיות,  המועצות  באחד 
מבחינה  בעייתי  קצת  שהיה  נישואין  תיק  לפתוח 
ואומרת  מישהי  איזה  שם  ישבה  פשוט  פקידותית, 
אין לך מה  לי מה לעשות', אמרתי מה פירוש  'אין 
לעשות, תעשי אחד שתיים שלוש ונגמור את העניין, 
אני יודע מה צריך לעשות, אתה רואה איך שזה כבד, 
מה  של  הנגשה  במערכת,  חזק  דם  צעיר,  דם  חסר 

שאנחנו עושים זה מספר אחד, ראשון במעלה".
מהם,  אחוז  תשעים  כמעט  האלו,  הזוגות  "רוב 
על  שלהם,  הרב  אתה  בקשר,  איתך  נשארים  בסוף 

בגשמיות,  אף  ופעמים  ברוחניות  דבר  כל  ישק  פיך 
לפעמים אפילו בשלום בית, יש בעיות הם מתקשרים. 
אני מכיר עשרות מקרים כאלו בפרט בשנה ראשונה 
קרובים לדת שם  זוגות שלא  ואצל  שזה הכי קשה, 
להתגרש זה עניין של מה בכך כהרף עין, אתה מגיע 
לכאלו בתים, אתה יושב איתם כמה שעות ומסביר 
כן  זה  שחשוב  שמה  החיים,  של  הנקודה  את  להם 
תוצאות  רואה  בהחלט  אתה  ובסוף  ביחד,  להישאר 

בזכות החיבור והאהבה שאת המרעיף עליהם.
"יש כעת זוג שהיה איתי בקשר ונפקדו בתאומים, 
הם אומרים לי זה הילדים שלך, כי הם חישבו כבר 
חזרו  הם  שעשינו  ה'שלום-בית'  ובזכות  להתגרש 

בהם, וכעת זוכים לחבוק ילדים ועוד תאומים".
שלא  כלה  על  מספר  ריאני  שמואל  רבי  הגאון 
חיים,  הרב  של  ובזכותו  הדרכה  לעשות  הסכימה 
אליה  אותה  והזמינה  אחת  לאותה  אשתו  התקשרה 
הביתה, אמרה לה בואי נשב נדבר, אנחנו הרי באותו 
ערב  אותו  ה'  וברוך  קפה  לכוס  אותה  הזמינה  גיל, 

הייתה הדרכה.
הרב כהן ממשיך: "דיברתי עם דובר הרב הראשי 
מהשטח,  מדבר  אני  לו  אמרתי  טננבוים,  פנחס  ר' 
בגובה העיניים, אנחנו עמוסים בעבודה אבל עבודה 
יש  תיקים,  ולפתוח  לסייע בתיקים  באמת, לא סתם 
המון לא יהודים שמנסים להיכנס, מביאים כל מיני 
טפסים מפוברקים, אפילו לפעמים טיפשים שולחים 
ורואים  כתובה רפורמית, הנה אימא שלי התחתנה, 

בפירוש שזה כתובה רפורמית".

פרצו חומות מגדלי
הגאון רבי בראל צמח מאור יהודה נותן אנקדוטה 
משלו: "הגיע אלי זוג שרוצים להתחתן, הכלה באה 
חוק  מכוח  לארץ  עלתה  היא  ממונטריאול,  מקנדה 
יהדות  אישור  שתביא  ביקשתי  יהודי,  ככל  השבות 
היא  יהדותם,  את  שיוכיח  משהו  שלה,  ההורים  על 
של  צילום  לי  שולחת  לי,  יש  בוודאי  כן  לי  אומרת 
התעודה וכתוב שם אני מאשר שפלוני אלמונית בת 
ולמטה  בבולטימור  שהתחתנו  יהודים  הורים  לשני 
חתום משהו ליסה, מדובר בכלל באישה רפורמית. 
להם  אין  וזהו,  מקומות.  בכמה  שם  מוסמכת  היא 

משהו אחר להביא..." 
נציגי  של  פועלם  את  נס  על  מעלה  כהן  הרב 
הציבור במערך הגיור והרבנות: "יאמר לזכותו של 

שחיו  שני  בזיווג  זוג  היה 
נישואין,  ללא  שנה  עשרים 
וחמש  שבעים  בן  היה  הוא 
את  לערוך  ניגשנו  כבר, 
החופה ואני אומר לו תשמע 
על  נשברת  לא  הכוס  אם 
אנחנו  הראשונה  המכה 
מבטלים את החופה... הוא 
אעשה,  אני  מה  לי  אומר 
אז  זקן,  אני  כוח,  לי  אין 
פשוט הבאנו מנורת זכוכית 

שברגע מתנפצת".
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ח"כ מיכאל מלכיאלי ושר הדתות דוד אזולאי עם כל החבר'ה 
ממשרד הפנים, יש איזה אישה מבוגרת בת שמונים שהגיעה 
לארץ לחגים לבת שלה, מהקהילה שלנו, והבעל נפטר מיד 
אחרי שבת שמחת-תורה, והרב מלכיאלי עזר לנו לקבור אותו 
כמו יהודי, הוא נפטר בשבת והם הפעילו את כל מה שצריך 
ובסוף  זמן מוגבל  כי היה לה  כדי לעשות לה אשרת עלייה 
חזקיהו  הרב  עם  הזה,  לעניין  נרתמו  כולם  הסתדר.  הכול 

סאמין שאחראי על כל הנישואין בעולם".
הוקם  סאמין  הרב  של  שולחנו  שעל  מציין  ריאני  הרב 
שלו  האהבה  בזכות  ורק  שלו  ההדרכות  פי  ו"על  הארגון, 
שאנחנו  כפי  לפעול  יכולים  היינו  ישראל  ולעם  לרבנים 
פועלים. מדובר באחד האנשים היותר מוכשרים, גם תלמיד 
תחום  על  מופקד  כזה  שאדם  ישראל  עם  וזכה  גדול,  חכם 

הנישואין בארץ ובעולם".
ובחזרה לסיפור של הרב כהן: "זה מה שרציתי לומר, היא 
בת שמונים חרדית הייתה מורה ומדריכת כלות מלמדת גיור 
ברומא, והייתה צריכה להביא אישור יהדות, לא ויתרו לה, 
במרוקו,  נולדה  זהות,  תעודת  אין  שמונים,  בת  יודע  אתה 
וברוך השם היה לה הכול, והכל בא על מקומו בשלום עם 

התערבות הגורמים האלו".
הרב בראל צמח מאיר זווית נוספת הפתוחה לזיופים, "אין 
נוסח לתעודת גרות, ועל פניו אתה רק צריך לדעת מי הרבנים, 
אם הם מוסמכים אתה יכול לסמוך על זה. אבל לפעמים אתה 
וכתוב  גרות  מיד מרגיש שמשהו לא בסדר, קיבלתי תעודת 
רבנים,  שלושה  חתומים  ולמטה  וזה,  זה  של  בת  השם  את 

והשלישית זה הרב דינה בת זה וזה..."

הבא לטהר מסייעים לו
שהתחזק  בחור  אלי  "הגיע  מספר:  שטיינקולר  הרב 

תגיד  הכתובה  על  תסתכל  לי  אמר  האחרונים,  בחודשים 
ותוך דקה ראיתי כמה בעיות,  אם היא כשרה, העפתי מבט 
הרב  מי  לבדוק  ניסיתי  שם,  קורה  מה  נבדוק  בוא  אמרתי 
בן  בצרפת  רב  לאיזה  אותי  הביא  הוא  הכתובה,  את  שעשה 
ענה,  המזכיר  רק  אליו  להגיע  הצלחתי  לא  ומעלה,  שמונים 
גולדברג המזכיר של  אריה  הרב  עם  עליו, שוחחתי  ביררתי 
כדי  תוך  והבנתי שאין על מה לסמוך.  אירופה'  רבני  'מרכז 
החתן אומר לי שאחד העדים הוא חבר טוב שלו, ושנינו היינו 
וכך הוא בא לחופה,  חילונים ככה עם עגילים ורעמת שער 
טוב אז העד פסול גם כן. עשינו להם חופה חדשה עם כתובה 
חדשה בבית שלי. הייתה שם כזו התרגשות – יש להם כבר 
שישה ילדים. זוג שבאמת התחזקו ונהיו עובדי השם אמתיים 
והיה חשוב להם לעשות את הכול כמו שצריך אחרי עשרות 

שנים שחיו באיסור".
שיעור  בוקר  כל  לי  "יש  משלו:  נופך  מוסיף  ריאני  הרב 
ברעננה, לחבר'ה רציניים באמת, תלמידי חכמים, וכעת בדף 
נידון על  ויש שם בדף כ"ח  היומי אוחזים במסכת סנהדרין 
היהודים  אחד  ואז  משפחה,  קרבת  מחמת  להעיד  הפסולים 
שהגמרא  הדוגמאות  אחד  מסוים,  פסול  על  לומר  מתערב 
הוויכוח  מה  על  כך  כל  הבנתי  לא  פסול.  אינו  שהוא  מונה, 

הרי כתוב במפורש שהוא פסול, אבל אמרתי לו שנעיין בזה 
אחר כך, לא רציתי לדחות אותו בזלזול, אחרי השיעור הוא 
ניגש אלי ואומר לי הרב אני חתמתי לבן של אשתי בחופה, 
ואיך אתה אמרת שזה פסול הרי עובדה שהרב זה וזה התיר 
נכון,  קולט  לא  הוא  אולי  אמרתי  אבא.  שאני  ידע  והוא  לי 
ביקשתי שהחתן יתקשר אלי, אני מדבר אתו – הוא חילוני – 
ומתברר שאכן כך היה, בקיצור הכול פסול, החופה הכתובה, 
למורנו  אותה  שלחתי  הזו  השאלה  עכשיו.  עושים  מה 
הכריע  הראשל"צ  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  הראשון-לציון 
שצריך לעשות כתובה מיוחדת שיש אותה אצל הרב אליהו 
בר שלום )רבה הראשי של בת ים. י.ג.( זה נקרא כתובה על 

ידי עדים שנמצאו פסולים.
"כעת התעוררה השאלה האם צריך לעשות חופה מחדש, 
ואם כן היא הרי רוצה את אותה טבעת ובמה יקדש? ולהקנות 
לו היא לא תעשה את זה בלב שלם, היה דיון הלכתי מאוד 
מעניין ומאתגר. בסוף ההכרעה הייתה שצריך לקדש אותה 
בטבעת  אלא  בכסף  לקדש  לא  היום  והמנהג  מאחר  מחדש, 
אז  הטבעת,  אותה  את  רצתה  והיא  נישואין,  טבעת  צריך 
הצורך היה שהיא תקנה לו את זה ומחוץ לבית, סוגיא שלמה. 
כזה  לסיפור  מגיעים  בסנהדרין ממנו  והכול מלימוד שגרתי 

להתחתן,  שרוצים  זוג  אלי  הגיע 
הכלה באה מקנדה ממונטריאול, 
חוק  מכוח  לארץ  עלתה  היא 
ביקשתי  יהודי,  ככל  השבות 
שתביא אישור יהדות על ההורים 
שלה, משהו שיוכיח את יהדותם, 
לי,  יש  בוודאי  כן  לי  אומרת  היא 
התעודה  של  צילום  לי  שולחת 
שפלוני  מאשר  אני  שם  וכתוב 
אלמונית בת לשני הורים יהודים 
ולמטה  בבולטימור  שהתחתנו 
חתום משהו ליסה, מדובר בכלל 
באישה רפורמית. היא מוסמכת 
אין  וזהו,  מקומות.  בכמה  שם 

להם משהו אחר להביא..." 



25.2-2.3

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

את  להפסיק  או  לשנות  בע"מ  שיווק  מ.א.  לבנא  הזכות  ניתנת  ופיקדון.  מע״מ  כוללים  המחירים  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  *המחירים 
תוקף סניף.  בכל  ומוצג  לסניף  מסניף  שונה  במבצע  המוצר  של  הקודם  המחיר  ו/או  ליח׳  המחיר  יח׳.   25 מוצר  מכל  מינימאלי  מלאי  עת.  בכל   המבצע 
25.2-2.3.18. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. חל איסור על מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18, ט.ל.ח.

*2229
ועוד עשרות מבצעים שאסור לנו לפרסם מחכים לכם בסניפים

מתנה על כל קנייה מעל 200 ₪ 
למביא מודעה זו )מוגבל לקנייה לאדם(

 הכי גדול באלכוהול

בקניית ג'ין מסטרס 
700 מ"ל / מארז ג'ין 

מסטרס עם כוס 
מקבלים שוופס 

 טוניק 1.5 ליטר 

 ₪84מתנה

 90
₪89 

 90
₪79 

 90

₪9 

 90

₪79 

 90
₪77 

 90
₪89 

 90

ב-ב-ב-

ב-

ב-ב- ב-

יין ברטנורא 
מוסקטו + יין 

ג'רוזלם הריטג' 
גוורצטרמינר 

 וודקה לג'נד 
 אוף קרמלין 

 700 מ"ל 
 ערק אפנדי

 700 מ"ל 

 וויסקי 
 בושמילס

 1 ליטר 

 וודקה סטולי 
 אדום 1 ליטר 

 + 6 פחיות בלו 
250 מ"ל

ליקר בנימינה 
 בטעמים שונים

 700 מ"ל 

2

2

*בקניית וודקה אייס שוט

מבחר יינות 
 ₪84עד לא ידע

 90
3ב-

מבחר וויסקי 
מרהיב

מבחר וויסקי 
יוקרתי ₪239 

 90
₪299 

 90
ב-ב- 22

 מבחר 
90 129 ₪ יינות ענק

 מבחר 3ב-
מתנה3+ 1יינות עצום

שישיית בירה 
קורונה/סטלה/

 קרלסברג
 330 מ"ל 

בס"ד

*שישייה

פורים גדווווווול! משתה 

אור מגה  קניון   ,6 הבנאי  אריאל   | סנטר  פרץ  קניון  דימונה   | סנטר  סטאר  מתחם   ,45 ז׳בוטינסקי  אשדוד   | סיטי  סינמה   G מתחם  סבא  כפר  סניף  חדש! 

 6 הרצל  יבנה  גן   | מרכז   קסטינה   |  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  שדרות   |  2 המלאכה  בעלי  נתיבות   |  21 חברון  דרך  מרכז   שבע   באר 
 12 שבזי  שלום  הרב  העין  ראש  ׀  קונים  חונים  מתחם   ,9 לישנסקי  לציון  ראשון   |  8 המנוף  רחובות   |  3 ג׳ורג׳  סנט  בוסי  ביל״ו   צומת 
13 השוק  סיטי,  דה  אין  מרכז   עפולה  ׀  חנן  תל  מבנה   ,147 יהודה  בר  נשר  ׀  ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה    9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח 

27 א.ת. תלפיות   ירושלים האומן 
חדש! סניף בית שמש מרכז   צומת גוש עציון קניון הרים | 
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מורכב".

החלום שהתגשם
באיזה  חופה  לערוך  "הייתי  מספר:  כהן  חיים  הרב 
זה  יעקב', חבר'ה קלילים כאלו, עשו את  'זכרון  ליד  מקום 
לא  אני  בקיצור  חריג,  משהו  ישנות,  מכוניות  עם  במגרש 
רואה עד. ניגשתי לבעל הקיטריינג ואמרתי לו אני צריך את 
המשגיח, הוא שואל למה, אני אומר לו תשמע אין לי עד, 
הא עונה לי תחכה רגע תעשה לי טובה, יש לי מלצר אחד 
שחזר בתשובה, אחד שהיה בכל מה שאתה לא רוצה, אבל 
אתה  מה  לי  אומר  הוא  בחופה,  עד  להיות  זה  שלו  החלום 
עושה בשבילי, שאלתי איפה הוא? אמר לי נסע כבר הביתה, 
אמרתי נחכה לו אם אני יכול להגשים לבן אדם חלום אעשה 
צחוקים  קצת  עשינו  הכתובה,  את  עיכבתי  חיכינו,  זה.  את 
בכתובה, ואני אומר לעצמי נראה מי יבוא, בסוף אני יאכל 
אותה עם איזה אחד עם תלתלים ועגילים, בסוף הגיע בחור 
תלתלים  עם  מפעם  שלו  תמונה  לי  הראה  הוא  חמד,  עלם 
ובלגנים לא שייך להכיר אותו. הוא אומר לי זה האישור שלי 
אותו  להביא  שרצו  שם  סבא  איזה  היה  בתשובה,  שחזרתי 
עד, אבל אני אמרתי חכו לי אני חותם עם הבחור הזה, וככה 
שנינו חתמנו. אמרתי לו אם אתה חתום ביחד איתי זה עדות 

שחזרת בתשובה..."
אם יש סיפור שמשלב חכמה יהודית עם תחכום משעשע 
שמעלה חיוך על פני כל מי שנחשף אליו הרי שזה הסיפור 
הבא, הרב ריאני משתף אותנו באחד המהלכים המחוכמים 
אורתודוקסית  רבנית  תנועה  פעם  אי  שהובילה  ביותר 

בישראל:
במסע  הרפורמית  התנועה  פתחה  לשנה  קרוב  "לפני 
המושג  להטמעת  הישראלית  המדיה  בכל  אקטיבי  פרסום 
הסיסמא  הרבנות,  באמצעות  לא  אלטרנטיבית  חתונה 
שטחי  רכשו  הם  לרבנות',  אלטרנטיבה  'יש  הייתה  שלהם 
גשר ההלכה,  פרסום מטורפים במיליוני שקלים, לקחו את 
עשרים  של  בגובה  אפילו  ופרסו  בגין,  כביש  איילון,  נתיבי 
שלא  ישראלים  צעירים  לזוגות  שלהם  הקריאה  את  מטרים 

לפנות לרישום נישואין ברבנות אלא לגשת למוקדי התנועה 
שווה'  'חתונה  המילים  הקשת  דרך  בישראל,  הרפורמית 

בתכנת החיפוש באינטרנט.
'קול-חי',  רדיו  איש  קאהן  בצלאל  ידידי  אז  אלי  "פנה 
ואומר לי תשמע צריך לשלוח בחורי ישיבות שפשוט ילכו 
אלטרנטיבה  'יש'  המילה  על  'אין'  האותיות  את  וידביקו 
לרבנות, אמרתי לו תשמע חלפו הימים האלו יפצעו לך כמה 
דבר:  כזה  על  נלך  אחר,  רעיון  לי  יש  ילך,  לא  זה  ובקיצור 
רכשנו את המילים 'חתונה שווה' בגוגל, ומאז כל מי שהקיש 
בשלטי  להקיש  שהתבקש  מה  את  בגוגל  החיפוש  במנוע 
טוב  כך  כל  עבד  הזה  הטריק  אלינו.  הגיע  פשוט  החוצות 
עד כדי כך שבחורה בעלת בלוג מוביל רצתה לערוך כתבה 
על המיזם של התנועה הרפורמית, ומאחר והם לא השאירו 
היא  חיפוש ברשת,  רק אפשרות  אלא  לחזרה  מספר טלפון 
ואז פשוט הגיעה אלי,  'חתונה שווה'  הקלידה את המילים 
אני מדבר איתה שתי דקות וקולט שהיא בטוחה שהשיחה 
אותה  העמדתי  רפורמי,  רבאיי  עם  כעת  מתנהלת  שלה 
הלכה  מהרעיון  שנהנתה  מרוב  והיא  הטעות,  על  במהירות 
חרדי  כארגון  שהצלחנו  איך  זה,  על  בדיוק  כתבה  ועשתה 

לגרום להמוני צעירים וצעירות לפנות דווקא אלינו, שאנחנו 
רושמים אותם בסופו של דבר ברבנות, רק חוסכים להם את 
הבירוקרטיה ממנה הם חוששים. וכל כל הרבנים של הארגון 
המקורית  שכוונתם  מאנשים  טלפונים  ספור  אין  לקבל  זכו 
הייתה בכלל להתחתן שלא במסגרת הרבנות, וברגע שכבר 
יותר קל למשוך אותם ולשכנע אותם להישאר  פנו אז היה 

אצלנו ולהירשם בדרך המקובלת והחוקית".

כלא מוקף חומה מימות יהושע

בשורה  הבולטים  מהרבנים  הורביץ,  צבי  רבי  הגאון 
הראשונה של הארגון, טוען שהעוצמה של הרבנים הצעירים 
הוא החיוך שהם מביאים כרבנים צעירים, "יש בורות גדולה 
מאוד, מתקיים בנו הפסוק 'הנה ימים באים לא רעב ללחם 
מידה  בקנה  ה''  דבר  את  לשמוע  אם  כי  למים,  צמא  ולא 

מיכאל  ח"כ  של  לזכותו  יאמר 
אזולאי  דוד  הדתות  ושר  מלכיאלי 
עם כל החבר'ה ממשרד הפנים, יש 
שמונים  בת  מבוגרת  אישה  איזה 
שלה,  לבת  לחגים  לארץ  שהגיעה 
נפטר  והבעל  שלנו,  מהקהילה 
שמחת-תורה,  שבת  אחרי  מיד 
לקבור  לנו  עזר  מלכיאלי  והרב 
אותו כמו יהודי, הוא נפטר בשבת 
שצריך  מה  כל  את  הפעילו  והם 
כי  עלייה  אשרת  לה  לעשות  כדי 
הכול  ובסוף  מוגבל  זמן  לה  היה 
הסתדר. כולם נרתמו לעניין הזה, 
שאחראי  סאמין  חזקיהו  הרב  עם 

על כל הנישואין בעולם".



המבצע בתוקף בין התאריכים כ״ג בשבט - כ׳ באדר תשע"ח )8.2-7.3.18( * הקוד 
נמצא בחלק הפנימי של גב האריזה, מתחת ללוגו טיטולים פרימיום * כלל אריזות 
בלבד  אחד  בקוד  מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום   טיטולים 
* למימוש הזכאות לפרס יש לשמור את האריזות ולהציגן * המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 
טיטולים מזמינים אתכם לשופינג

בכל שבוע

זוכים!!!

50

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 



ח' אדר תשע"ח 23/2/18 24

עולמי של ממש".
על  חיוך  המעלים  ובסיפורים  עסקינן,  בפורים  כבר  ואם 
סיפור  הורביץ  הרב  של  באמתחתו  יש  הקוראים,  שפתי 
הוא  האם  ברמלה,  הסוהר  בבית  אחד  אותי  "שאל  שכזה. 
צריך לקרוא מגילה בי"ד ובט"ו כדין כרכים המוקפים חומה, 

בשל העובדה הפשוטה שהוא מוקף חומה...
"יש בורות מדהימה. באחד השיעורים הראשונים שמסרתי 
בבית הכלא 'איילון', ישב שם בין המאזינים אחד מאפיונר 
וילדה  ילד  כל  חז"ל  בימי  שפעם  שם  אמרתי  מאוד,  גדול 
ידעו הלכות טומאה וטהרה, לא כמו נהגי המוניות של היום, 
הוא  כמו?'  לא  מי אמרת  'על  לי  ואומר  אותו אחד  קם  ואז 
נהגי המוניות, אולי היה בעצמו בעבר  נפגע עמוקות עבור 
לו  להסביר  יכול  שאתה  באחד  מדובר  היה  לא  מונית.  נהג 
עניין, הוא בכלל לא הבין את כל מה שדיברו שם. אז אמרתי 
אלו  יודע  אתה  אלא  מוניות,  נהגי  לסתם  התכוונתי  'לא  לו 
משוק הכרמל שם שיושבים ומבזבזים את הזמן', התחושה 
שאני אתו ולא נגדו הרגיעה אותו והוא שב למקומו, הזמן 
עבר וכיום אותו אדם עצמו מוסר שיעורים בכלא איילון, לא 
פחות! ברגע שהגעתי אליו עם חיוך, לא סתרתי את דבריו, 
אלא הענקתי לו את התחושה שאני זורם אתו והוא בסדר. רק 

עם חיוכים זה עובד.
וקבלת  הכלה  של  כוחה  על  המוכיח  סיפור  עוד  "והנה 
מההלכה  יו"ד  של  קוצו  על  כמובן  לוותר  בלא  האחר, 
של  גדול  ציבור  בפני  זוגיות  על  הרצאה  מסרתי  המסורה. 
הספסלים  באחד  מולי  בארה"ב.  הייטק  ואנשי  מתכנתים 
יושב זוג חילוני למהדרין, אני מתחיל את השיעור ואז הוא 
נעמד ואומר לי 'כבוד הרב אני חילוני', שמעתי אותו, אוקי, 
נעמד שוב  והמשכנו הלאה בשיעור, אחרי כמה דקות הוא 
ואומר לי 'רק שכבוד הרב ידע אני אתאיסט', הציבור מתחיל 
לחוש חוסר נוחות, בכל זאת אף אחד לא ביקש ממנו לשבת 
פה, אבל בסדר שמענו אותו, חייכנו, והמשכנו הלאה. ואז זה 
מגיע בשלישית: 'כבוד הרב אני לא איש מאמין'. בשלב זה 
אני עוצר את השיעור ופונה לאיש שכל-כך דחוף לו כל רגע 
להדגיש לנו את השתייכותו הדתית. 'תגיד אך קוראים לך'? 
'אהרן' הוא משיב, 'תשמע', אני אומר לו, 'כבר שנים שאני 
מחפש אדם כמוך', 'מה יש'? הוא כבר נדרך. שאלתי אותו 
'איך הגעת למסקנה שאין בורא'? 'מה פירוש', הוא עונה לי, 
המסקנה  וזה  לעומק  בדקנו  ספרים  קראנו  מחקרים  'עשינו 
אנשים  כמה  יודע  'אתה  לו  אמרתי  אז  או  אליה'.  שהגענו 
מחזיקים בדעות כמוך אבל מעולם לא חשבו למה, אלא ככה 
חיים את החיים שלהם מבלי לדעת למה. אתה לפחות אדם 
משכיל נבון וחושב, זה שהגעת לתוצאה הלא נכונה זה כבר 
גם  בסוף   - האמת  את  ומחפש  חוקר  אתה  אבל  אחר,  דבר 

תמצא אותה'.
דירה  הימים עבר  מן  ביום  גר ברמת אביב,  יהודי  "אותו 
כדי  הביתה  אליו  לבוא  ממני  ביקש  'הבימה',  של  לאזור 
אבל  המזוזות  את  להעביר  רצה  בתחילה  מזוזות,  לקבוע 

מגיע  אני  חדש.  שיקנה  ועדיף  להעביר  שמסוכן  לו  אמרתי 
לבית הקודם שלו ורואה שבכלל אין שם קלף אלא רק בתי 
מזוזות ריקים. אני שואל אותו מה זה? והוא עונה שכאשר 
קנה את הבית ניגש לאיזה רב שאמר לו שצריך לקנות מזוזות 
וזה מה שהביא לו אותו 'רב'... כך בזכות הגישה המחויכת 
ההתרסה  דברי  למרות  לו  החמאתי  אלא  אותו  דחיתי  שלא 
בביתו  שיותקנו  לבסוף  הביאו  הקהל,  כל  מול  שהשמיע 

מזוזות כשרות ומהודרות".

וכל נתיבותיה שלום

הרב ריאני מחדד: "התקשורת וגורמים בעלי הון והשפעה 
חרדיים,  שרבנים  הכללית  בתודעה  לצרוב  הצליחו  אדירים 

ובכלל כל מי שמייצג את הדת, אינם ברי שיח, 
הם אנשים כעוסים ונרגנים שלא יודעים להאיר 
חייכנים  הם  הליברלים  הרבנים  ואילו  פנים, 
ומקבלים כל אחד, הם נתפסו למשנה באבות 
יפות'  פנים  בסבר  האדם  כל  את  מקבל  'והוי 
השכלנו  לא  אנחנו  שלהם,  המוטעה  כמוטו 
הטאבו  את  לקחו  והם  שימוש,  בזה  לעשות 
על החיוך והארת הפנים. אבל את האמת יודע 
גדול  ויראה  מי שייגש לרשב"ם-23  כל אחד, 
זוכה  אליו,  שנכנס  מי  לכל  שמחייך  בישראל 
לראות יהודי מבוגר שמפקיר את עצמו ומחייך 
לצרוב  הצליחו  שהם  למה  בניגוד  אחד  לכל 
ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  הציבור  אצל 
ואילו  והאדיבים  החייכנים  הם  שכביכול 

הרבנים שלנו הם חשוכים וקשוחים.
- דרך הארת הפנים  "וזו לא המצאה שלנו 
ה'יביע  בעל  ישראל  פאר  מרן  את  ראינו   ,-
אומר' זיע"א, איך התייחס הרב עובדיה זצ"ל 
היה  מסבירות,  פנים  סבר  באיזה  אחד,  לכל 
קורא לכל אימא אחרי הברית של בנה ומברך 
ומאחל, איך הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך 
זצ"ל האיר פנים וחייך לכל יצור אנוש. לקחנו 
היסודות  את  ישראל,  גדולי  של  ההנהגה  את 
עליהם גדלנו בישיבות החרדיות, וזה המילים 
הנועם,  החיוך,  איתם:  מנופפים  שאנחנו 
מתריסים  הליברלים  שהארגונים  הנועם  דרכי 
הרבני  הממסד  נגד  הרבה  כך  כל  באמצעותם 
כהוא  להתפשר  בלי  והכול  ישראל.  במדינת 
זה  הראשית,  הרבנות  של  הנהלים  על  זה 
נשאר קודש קדשים. ההבדל הוא בדבר אחד: 
השפה עמה מגיעים לציבור החילוני. הבשורה 
מסילות  למצוא  איך  הידיעה  זה  הארגון  של 

ללבם".
ובהקשר נוסף לימי הפורים בהם נוהג עם ישראל על פי 
מנהגים קדמונים להתחפש ולחבוש מסכות שונות ומשונות 
המסתירות את האדם המסתתר מתחת לתחפושות, מאירים 

הרבנים נקודה מעניינת.
התקשורתית,  ההסתה  כל  שככלות  טוען  כהן  חיים  הרב 
מקבל  אני  הראשון  הטלפון  את  תינוק  נולד  כאשר  בסוף 
'הרב תעזור לי יש לי ברית', עשרות פניות בחודש של ילדים 
העומדים לפני יום הבר מצווה שלהם, אנחנו מלמדים אותם 
אצלנו בכולל הנחת תפילין וכל מה שצריך לדעת לפני כניסה 

לעול תורה ומצוות חינם אין כסף.
שלושה  לה  שמה  הרפורמית  שהתנועה  להבין  "צריך 
הזמנים  זה  כי  וחתונה,  בר-מצווה  ברית-מילה  מטרות, 
אמרה  יש  החיים.  לכל  אתו  יהודית  תודעה  לוקח  שהילד 
שגורסת שהאדם החילוני פונה אליך שלוש פעמים בחיים: 
סידורי  לצורך  וכשנפטר  גירושין,  בעת  הנישואין,  בזמן 
ההלוויה. בפטירה אין עם מי לדבר, בגירושין הוא לא רוצה 
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לדבר, הזמן היחיד שנשאר זה בעת הנישואין - כשמתחתנים. 
ואז ברגע האמת שזה ברית בר מצווה או חתונה יורדים כל 
בפנים  שמסתתר  האמיתי  היהודי  את  מגלה  אתה  המסכות. 

חבוי ומוטמן תחת אינספור מסכות וכיסויים".

הגבעות יפצחו ברינה

הראשונים  הימים  על  מספר  שטינקולר  אפרים  הרב 
בקיבוץ גבעת ברנר. למי שלא מכיר מדובר באחד הקיבוצים 
תושב  שטינקולר,  הרב  בארץ.  הבולטים  הפלורליסטים 
פוסע  עצמו  את  למצוא  חשב  לא  בכלל  במקור,  רחובות 

עטוף  העוין  הקיבוץ  בשבילי 
הוכיחה  המציאות  אבל  בטלית, 
שהיא חזקה מכל דמיון. "נכנסתי 
לאחר  בקיבוץ  הראשון  לשיעור 
הקיבוץ  מזקני  אחד  של  בקשתו 
וביקש  ברחובות  אותי  שפגש 
שאכנס למסור שם איזה שיעור, 
ארבע  איזה  ישבו  לשם  הגעתי 
החנוכה,  ימי  אלו  היו  זקנים, 
על  המכבים,  על  קצת  ודיברתי 
כוחי ועוצם ידי, נתתי מבט שונה 

לימים האלו מכפי שהם הכירו.
לי  אומרים  השיעור  "בסיום 
כל  תבוא  'אולי  המשתתפים 
שבוע', נעתרתי לבקשה, אבל הם 
מדגישים לי, 'לטובתך וביטחונך 
האישי, היינו ממליצים לך שלא 
שאתה  הזו  החליפה  עם  לבוא 
לבוש אתה, לא מומלץ להסתובב 
פה עם לבוש כזה'. אמרתי להם 
אני אמשיך ותראו שיהיה בסדר. 
מודעות  פרסמתי  פורים  לקראת 
בכל הקיבוץ שיש קריאת מגילה, 
שמציג  מסך  הנחתי  מאחורי 
באמצעות  מהמגילה  קטעים 
את  מתחיל  אני  מחו"ל.  ציורים 
הקריאה ואז נכנס למקום הצלם 
הרשמי של הקיבוץ עם מצלמת 

התפלאתי  הרף,  ללא  ומצלם  ומצלם  כתפיו  על  וידאו 
ואחרי הקריאה ניגשתי אליו, הוא אומר לי אתה לא יודע 
אני  דבר.  כזה  לי  היה  לא  עוד  פעם  אף  התרגשתי,  כמה 
לו לא אחר מאשר  ומתברר שקוראים  שואל אותו לשמו 
יואל סירקיס, בן אחר בן של רבינו הב"ח, והבחור הולך 
וכל הסממנים.  ג'ינס קרוע  כמו קיבוצניק מן המניין, עם 
הוא אומר לי הייתי חייב להתחבר אז באתי להסריט את 

המעמד.
האחרון  שבחנוכה  עד  השיעור  התקבע  לאט  "לאט 
הוא נמסר כבר במועדון של הקיבוץ, קודש הקדשים של 
הקיבוץ, זה כוחו של חיוך והארה. היום אני כבר מסתובב 
במבואות הקיבוץ עם הטלית בשבת בבוקר וכל התושבים 
את  שמזכיר  משהו  לא  ממש  טוב.  בוקר  לי  מאחלים 
האיומים מהימים הראשונים כנגד ההופעה עם החליפה...
במקרים  אחת  לא  נתקלנו  השיעורים  במהלך  "ואכן, 
בנוחות  מולם  להתמודד  כדי  נפש  כוחות  מאתנו  שדרשו 
להופיע,  קבוע  משתתף  הפסיק  מהם  באחד  ורוגע. 
יחד  אשתו  עם  אחד  ערב  הגיע  ממושכת  היעדרות  אחרי 
והתיישבו בשיעור. בסיום השיעור אמר לי באתי להודיע 
לך שאני לא מגיע יותר. למה? שאלתי. כי אני עצבני על 
שהתחלתי  מאז  התעניינתי.  יש?  מה  עונה.  הוא  אלוקים 
יותר רע הוא משיב. פתחתי את  לי רק  נהיה  לבוא לכאן 
לוי  בן  יהושע  רבי  עם  הסיפור  את  לו  והראיתי  הגמרא 
שהתלווה לאליהו הנביא ולא הבין המון דברים מדוע הם 
מתרחשים, כל מיני דברים מוזרים חסרי היגיון לכאורה, 
לא  אנחנו  גם  הכול.  לו  הסביר  הנביא  אליהו  ולבסוף 
מבינים הכול, אמרתי לו, הכול תלוי בך איך תסתכל על 
הדברים. הוא חזר לשיעורים כרגיל וחייו השתנו לטובה".

בחכמה יבנה בית

מהיומיום,  בסיפור  הרבנים  מסיימים  המפגש  את 
הפתרונות  את  למצוא  גם  היא  שהחכמה  שממחיש 
ההלכתיים לכל מצוקה, והם קיימים בהרבה מקרים, הגיעה 
זוננפלד,  בעבר עיתונאית מynet- לראיין את הרב מוטי 
ובכתה לפניו שהיא התחתנה באורגוואי והתגרשה, כעת 
הכירה כהן ורוצה להתחתן אבל לא יכולה כי היא גרושה. 
את  שיבדקו  בארץ  פה  לגורמים  פנה  זוננפלד  הרב 
כהן,  זכריה  הרב  הוא  הקורה  לעובי  שנכנס  מי  המקרה, 
אחיו של הרב זמיר כהן מהידברות, שכינס מושב בית-דין 
הוא  כהן  הרב  לכהן,  האישה  את  להתיר  והצליח  מיוחד 
גאון הגאונים במציאת פתרונות הלכתיים למקרים חריגים 

ויוצאי דופן המגיעים במקרים רבים לשולחן הארגון.
המוטו הוא אחד: רבנות מאירה למען הקהילה!

באחד  מדהימה.  בורות  יש 
השיעורים הראשונים שמסרתי 
בבית הכלא 'איילון', ישב שם בין 
גדול  מאפיונר  אחד  המאזינים 
מאוד, אמרתי שם שפעם בימי 
חז"ל כל ילד וילדה ידעו הלכות 
נהגי  כמו  לא  וטהרה,  טומאה 
המוניות של היום, ואז קם אותו 
אמרת  מי  'על  לי  ואומר  אחד 
עמוקות  נפגע  הוא  כמו?'  לא 
היה  אולי  המוניות,  נהגי  עבור 
לא  מונית.  נהג  בעבר  בעצמו 
יכול  שאתה  באחד  מדובר  היה 
לא  עניין, הוא בכלל  לו  להסביר 
הבין את כל מה שדיברו שם. אז 
אמרתי לו 'לא התכוונתי לסתם 
יודע  אתה  אלא  מוניות,  נהגי 
אלו משוק הכרמל שם שיושבים 

ומבזבזים את הזמן
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הכסף
 פרשת
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|| יענקי קצבורג ||

פרויקט ראשון מסוגו לקראת מגבית פורים תשע"ח בהיכלי הישיבות הליטאיות, מנהלי קרנות 
עזר הנישואין )הת"תניקים( נחשפים  סכום היעד של כל ישיבה, הקמפיין, הסינגל, השינויים 
ב'חברון', אגף חו"ל בגרודנא באר יעקב, ה'עונג שבת' במיר, ושאלת מיליון הדולר - האם דן 

גרטלר יקבל השנה קהל?

צילומים: ארכיון, משה גולדשטיין
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"קרן כ פועלת  בארץ  ישיבה  בכל  מעט 
יותר  המוכר  בשמה  או  חתנים",  עזרת 
על  מנוהלת  היא  תורה(.  )תומכי  ת"ת   -
להנהלת  קשר  ובלי  עצמם  הבחורים  ידי 
לסייע  העיקרית  ומטרתה  הישיבה, 
תלמידים  עבור  החתונה  הוצאות  במימון 

שמשפחותיהם מתקשות לעמוד בהן. 
גמילות  קופת  עבור  תרומות  נאספות  כולה  השנה  במהלך 
החסדים, אך המגבית השנתית - המבצע הגדול ביותר - מתקיים 
בחודש אדר, והשיא הוא כמובן בימי הפורים, בהם חלה על כל 
אחד מצוות מתנות לאביונים. לאורך היום משוטטים בריכוזים 
ובהם  המתרימים,  את  המשמשים  רכב  כלי  מאות  החרדיים 
נוהגים לרוב תלמידי ישיבה מבושמים והרמקולים שעל גביהם 

משמיעים את שירי פורים.
בתוך  גם  השמחה  את  ימשיכו  הם  ברחוב  החגיגות  אחרי 
הבתים, ולא ייצאו בטרם וידאו שהמארחים עומדים בציפיות, 
התורמים  מראש.  מאורגנת  ברשימה  מפורטות  שהן  כפי 
קרובי  או  הישיבה  בוגרי  הם  כלל  בדרך  הפוטנציאליים 
והסודי  היוקרתי  הדבר  היא  הכתובות  רשימת  משפחותיהם. 
זו  מאלף  פחות  "לא  –הת"תניקים.  הת"תים  מנהל  של  ביותר 
סיסמה ישנה, כיום לא חושבים לקבל אלף שקל בכתובת אחת, 
בגלל המצב הכלכלי הקשה, יש לנו רשימה שבה מתועד כמה 
כל אחד תרם בשנה שעברה, כדי שנדע שצריך ללחוץ יותר", 

אומר ל'קו עיתונות' מנהל איגוד הת"תים.
"בימים שלפני חג הפורים מתנהל בישיבות קמפיין במטרה 
לעודד את הבחורים לצאת לאסוף כספים. בישיבות החסידיות 
הבחורים לובשים בזמן המגבית תחפושות של לבוש מסורתי. 
חולצות,  לאוספים  הליטאיות הת"ת מארגן  בחלק מהישיבות 
עליהן מודפס שם הישיבה וגם סלוגן המגבית של אותה שנה".
לרקוד  הנוהגים  הבחורים  של  לבואם  שמתורגל  הציבור 
לגרום  כדי  מאכל,  בדברי  או  ביין  אותם  לכבד  נוהג  בבתים, 
הקבוצה  ראשי  כלל  בדרך  וליבם,  כיסם  את  לפתוח  לאנשים 
מכינים מספר "ווארטים" על מגילת אסתר או בעניינים אחרים, 
ובחלק מהכתובות, בעלי הבתים מוסיפים לסכום התרומה באם 

הווארט שהשמיעו הבחורים היה אכן מעניין. 
בשנים האחרונות חלק מהישיבות נמנעות ממגבית הפורים 
שחלקם  הבחורים  מצד  ראויה  לא  התנהגות  למנוע  כדי 

משתכרים במהלך היום.
על  מוערכת  האחרונות  בשנים  התרומות  בהיקף  הירידה 
את  בחשבון  לקחת  מבלי  זאת  בכ-50%,  הת"תים  מנהלי  ידי 
העלייה בביקוש לעזרה מצד בחורים במצוקה כלכלית, למרות 
ההקפדה לשמור על עצמאות קרנות החתנים, מצבם הקשה של 
היעד  את  שינו  מהישיבות  שחלק  לכך  הביא  התורה  מוסדות 

והבחורים אוספים את הכסף לקופת הישיבה עצמה.

הגבירים חוששים

בישיבת בית מתתיהו משקיעים מידי שנה בקמפיין ססגוני 
הת"ת  הנהלת  חברי  התלמידים  בחרו  שנתיים  לפני  ומקורי. 
של  הכותרת  תחת  במיוחד  מושקע  התרמה  קמפיין  להפיק 

"מתווה הגז".
לפגוע  שאסור  הינו  המוצלח  הקריאייטיב  מאחורי  הרעיון 
במרכז  תורה".  אין  קמח  אין  "אם  שהרי  האנרגיה,  במשאב 
גדולה  גז  אסדת  במקצועיות  נבנתה  הישיבה  של  האוכל  חדר 
הממחישה את קידוח הפקת הגז בים התיכון, וכל הסיסמאות 

והסלוגנים על קירות הישיבה היו ברוח הקמפיין.
הבחורים  את  להמריץ  היא  בקמפיין  ההשקעה  "מטרת 
ברוכות  ממשפחות  תלמידים  יש  בהתרמה,  לעזור  להתגייס 
בגדים  עבורם  קונים  ממש  שאנחנו  אברך  אבא  עם  ילדים 
יעזרו לנו מי  ליום-יום ומממנים להם טיפולי שיניים ואם לא 
ידאג לאותם נזקקים? אז מגייסים את טובי המוחות לקמפיין 
צבעוני", אומר לנו תלמיד ישיבת 'מיר פרידמן' שבזמנו הפנוי 

מסייע בפעילות הת"ת.
האחרונות,  בשנים  לתת  הפסיקו  רבים  תורמים  שני  מצד 
הת"תניקים מוצאים יותר ויותר את הכיתוב "השנה אין קבלת 
קהל" על דלתות התורמים הקבועים. "החבר'ה מהת"תים לא 
ידפקו  הם  המפורשות  ההודעות  ולמרות  הרמז  את  מבינים 
בדלת. כדי למנוע אי נעימות הוצאתי לעצמי צו הרחקה מהבית 
לימים אלו", אומר לנו איש ציבור שנהג בעבר לתת ביד רחבה. 
כל  לא   – ולומר  עיתונות  ב'קו  את הבמה  לנצל  רוצה  "אני 
המצב  אמיד,  גם  בהכרח  הוא  פוליטי  בתפקיד  שמכהן  אדם 
הקיים כרגע אומר כי כל אדם מוכר זוכה לביקורים של מאה 
ישיבות קטנות וגדולות גם כאשר אין לו קשר לאותה ישיבה, 
ומנהלי  מועצה  חברי  גם  אך  ממנה,  סובלים  שח"כים  תופעה 
מוסדות, חלקם מחתנים ילדים בעצמם וגם אם הם לא נזקקים 

ויש להם בית יפה אין זה אומר שהם הופכים לכתובת". 
דן גרטלר לא תתקיים השנה קבלת קהל כלל,  בבית הנגיד 
משום  הקהל  קבלת  את  הנגיד  צמצם  האחרונות  בשנים  כבר 
שהדבר הפך לבלתי אפשרי וביתו צר מלהכיל את אלפי הבאים, 

השנה קבלת הקהל תתבטל כנראה לחלוטין.
לא  היא  בפורים  הדלת  את  שנועלים  גבירים  "התופעה של 
נזקים  בשל  אלא  לחשוב,  שמקובל  כפי  הכלכלי  המצב  בשל 
שגרמו בני ישיבות בבתי הגבירים, בחורים שיכורים מטילים 
הדבר  מקובל,  לא  בטון  ומדברים  למטבח  נכנסים   – אימה 
לישיבות  תורמים  שחלקם  מהתורמים  חלק  אצל  לסיוט  הפך 
סעודת  את  ועורכים  אשראי  בכרטיס  החג  לפני  הקבועות 

הפורים באולם אירועים סודי", מסביר לנו תלמיד ישיבה.
במכתב המיועד להיכלי הישיבות לפני פורים תשע"ב כתב 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: "דרכי השי"ת ישרים הם צדיקים 
ילכו בם ופושעים יכשלו בם. הנה הקב"ה עשה לנו נס פורים, 
וכתוצאה מזה זכינו למצות של חסד, משלוח מנות איש לרעהו 
ומתנות לאביונים. אבל מחפשים גם מצות של עד ודלא ידע, 
זה  את  ויש חשש שעושים  שלילי.  דבר  קצת  בזה  יש  וכמובן 
באופן שמתחלל שם שמים, באמור עם ה' אלו שכך מתנהגים. 
כי  וברור  והם כליסטים מזויין שמכריחים לתת להם כרצונם. 
לא בזה מקיימים הודיה ורצון חכמים בתקנתם על היום. וידוע 
כי היום הוא עת רצון, וכתוב בתיקוני זוהר שיום הכפורים היינו 
ורצון  רצונם  היה  וזה  לרעהו,  איש  אהבה  יום  שזה  כפורים, 
הפורים  ימי  לקיים  הישר,  בדרך  תור  לומדי  נא  לכו  הקב"ה. 
באהבה ובנחת תיוושעון, ונזכה לאור השי"ת כי יאיר על עמו, 
במהרה  ראשינו  על  עולם  ושמחת  גאולים  לבוא  לציון  ונזכה 
בימינו אמן סלה". מכתב זה הגיע בעקבות תלונות מנגידים על 

בני ישיבה שהתנהגו באופן לא ראוי בביתם.

הכירו את הת"תניקים

השמות  את  חושף  מסוגו  ראשון  בפרויקט  עיתונות'  'קו 
מי  הישיבות,  בהיכלי  נישואין  עזר  קרנות  מנהלי  שמאחורי 
הת"תים  את  ומנהלים  ת"תניקים  הישיבתית  בהגיה  שמכונים 
בימים  עסוקים  הת"תניקים  תשע"ח,  פורים  לקראת  השונים. 
לטובת  ושלטים  דיסקים  חוברות,  בדמות  קמפיין  בהכנת  אלו 
הקמפיין, ובעבודת מיפוי רשימות התורמים והבוגרים והוספת 
כל  של  והכתובות  השנה  במהלך  שהתחתנו  הבחורים  שמות 
הגדלת  היעד של  למען  הכל  טלפוני מקדים,  בירור  תוך  אחד 

הסכום הסופי שייכנס לקופת הת"ת במוצאי החג התוסס. 
אחד  מצד  ייחודי,  מאוד  תפקיד  הוא  הת"תניק  "תפקיד 
ראש  שני  מצד  ביותר,  התוססים  הם  לתפקידים  הנבחרים 
בשטייגען  גם  ביותר  הטובים  את  דווקא  בוחרים  הישיבה 
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בני הישיבה. התכונה  דוגמא טובה לשאר  כדי שיהוו  ולימוד 
השלישית היא הישרות. ראש ת"ת מחזיק בידיו גישה למאות 

אלפי שקלים ולא כל בחור ישיבה מתאים לתפקיד".
בישיבת תושיה בתפרח, הת"תניק הוא נפתלי ונדרולדה. 

נתיב הדעת הת"תניק הוא הבחור פנחס ברון, אך  בישיבת 
נפתלי קפלן מתחזקים בלימוד התורה  רבי  בהוראת המשגיח 
יוצאים לאיסוף כסף, ובמשך השנה הישיבה  ולא  בימים אלו 

תומכת בחתנים ובחורי נזקקים.
שלמה  הבחורים  הם  הת"תניקים  פרידמן',  'מיר  בישיבת 
פרשת  בשבת  קיימו  השנה  שטראובר.  ובצלאל  קרלינסקי 

שם  הת"ת,  מטעם  מיוחד  אחים  בשבת  שבת"  "עונג  תרומה 
נשאו דברים רבני הישיבה במעלת אסיפת הכספים. הצפי הוא 

שכל בחור יאסוף לפחות 1500 ש"ח.
בישיבת גבעת שאול הת"תניקים הם הבחורים שמואל מינץ 
מנדלסון  יהודה  רבי  לראשונה המשגיח  וגשל.  מאיר  וישראל 
והצטרף  הפורים  בימי  הכספים  אסיפת  ומעלת  בשבח  דיבר 

לקמפיין.
יצחק צ'אפל.  בישיבת אש התלמוד, הת"תניק הוא הבחור 
התחיל  הקמפיין  ש"ח,  אלף   350 ל-  להגיע  השנה  היעד 
התבקשו  הבחורים  כאשר  אדר,  ר"ח  לפני  מברכים  משבת 
לחזור במוצ"ש אחרי שבת חופשה עם כתובות נוספות מבני 

המשפחה.
בישיבת סלבודקה הת"תניק הוא הבחור בערלה סולבייצ'יק. 
לעת עתה עדיין לא התחילו בקמפיין, והוא יתחיל ימים בודדים 

בלבד קודם הפורים.
בישיבת גרודנא באר יעקב הת"תניק הוא הבחור צבי קרליץ. 
וידידי  השנה פתחו אגף חו"ל שבו התמקדו בהורים, בוגרים 
הישיבה, ההתרמה מתבצעת על ידי שליחת הודעות דוא"ל עם 
ורבני חו"ל  פרוספקט על הישיבה והמלצות מראשי הישיבה 

במעלת הזכות בהשתתפות הכספית במגבית פורים.
פרידמן,  חנוך  הבחור  הוא  הת"תניק  תורה  קול  בישיבת 
שקל  לתרום  מהתורמים  בקשה  של  חדשה  תכנית  יש  השנה 
במהלך  קבוצה  כל  שראשי  הוא  נוסף  שדרוג  באשראי,  יומי 
'נדרים פלוס' לתרומות באשראי,  יקבלו טאבלט של  האיסוף 
וכן מכשיר 'וויז' מתקדם של 'הדרן' שיסייע למנוע בזבוז זמן 

על חיפוש כתובות ביום הפורים.
דרילמן,  יוסף  הוא  הת"תניק  שמועות,  שערי  בישיבת 
המגבית מנוהלת ע"י וועד רביעי הדומיננטי בישיבה, מסיבת 
פורים השנה לא תהיה בחדר האוכל כבכל השנה אלא בצורת 

טיש בבית המדרש, הצפי להגיע ל-400 אלף ש"ח.
בישיבת שכר שכיר )הנגב( הת"תניקים הם שרוליק כהן ונותי 
מהקמפיין  נפרד  בלתי  חלק  הוא  המדרש  בית  השנה  ויסברג. 
- שבו  דשמיא'  סייעתא  'אגף  הסלוגן  תחת  מתנהל  והקמפיין 
יקבלו  ימי הפורים  זמני סדרים בערב  הבחורים השומרים על 

מלגה מקופת הת"ת.
יוסי  הבחור  הוא  הת"תניק  באלעד  יחזקאל  כנסת  בישיבת 
יחל  הקמפיין  ש"ח.  אלף  ל-400  להגיע  השנה  היעד  שלוש, 

ביום ראשון הקרוב.
בישיבת חכמת שלמה - נויברט, הת"תניק הוא הבחור אריה 

גולדמן. השנה היעד הוא 180 אלף שקל.
בישיבת כפר חסידים בשונה מעולם הישיבות האחראי על 
מגבית ימי הפורים הוא הרב יעקב שווב מרבני הישיבה. היעד 
הוא להגיע השנה ל-170 אלף, השיר של הקמפיין מבוסס על 

הלהיט של רולי דיקמן 'כח הרצון'. 
הוא  הת"תניק  אקרמן,  הגר"ח  של  עילית  ביתר  בישיבת 

הבחור שלמה שטארק, היעד השנה להגיע ל-180 אלף ש"ח.
אברהם  הבחור  הוא  הת"תניק  בתפארתה  תורה  בישיבת 

דאוק, מקוים להגיע השנה ל-450 אלף שקל.
רוטנברג.  שוקי  הוא  הת"תניק  עליון,  מדרש  בית  בישיבת 
השנה אוספים בימי הפורים לקרן הבנין 'בנה ביתך כבתחילה' 
וגימור הבניין החדש אליו אמורים להיכנס לקראת  להשלמת 
הישיבה  עבר  הוא  הכסף  כאמור  הבעל"ט.  הנוראים  הימים 
שעברה  בשנה  ת"ת.   - נישואין  עזר  קרן  לטובת  ולא  עצמה 
הג'ינגל של הישיבה היה על בסיס השיר "ר' שמעון" של בערי 
וובר, הפך ללהיט וזכה בתחרות הג'ינגל המוביל של הת"תים 

במצעדים של רדיו קול חי ורדיו קול ברמה.
הגר"ש  בנשיאות  חברון  בוגרי  לבני  החדשה  בישיבת 
הכספים  אסיפת  לווין,  זאב  הבחור  הוא  הת"תניק  אוירבעך, 
לפורים תתחלק חצי לטובת הישיבה וחצי לטובת הת"ת, היעד 

הוא 100 אלף ש"ח.
הת"תניק  סולבייצ'יק,  הגר"ב  בראשות  זאב  תורת  בישיבת 
אין  הישיבות  מעולם  בשונה  אך  אקרמן,  בנצי  הבחור  הוא 
מגבית פורים לא בימי הפורים ולא לפניהם. הגר"ב סולבייצ'יק 

דוגל בחיזוק בלימוד התורה בימים אלה.
שלזינגר,  יחיאל  הבחור  הוא  הת"תניק  פוניבז',  ישיבת 

בשנים  לתת  הפסיקו  רבים 
האחרונות, הת"תניקים מוצאים 
"השנה  הכיתוב  את  ויותר  יותר 
דלתות  על  קהל"  קבלת  אין 
"החבר'ה  הקבועים.  התורמים 
מהת"תים לא מבינים את הרמז 
המפורשות  ההודעות  ולמרות 
למנוע  כדי  בדלת.  ידפקו  הם 
צו  לעצמי  הוצאתי  נעימות  אי 
אלו",  לימים  מהבית  הרחקה 
אומר לנו איש ציבור שנהג בעבר 

לתת ביד רחבה. 
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הכספים  אסיפת  זצ"ל  שך  הרב  הישיבה  ראש  מרן  בהוראת 
לאחר  האחרונות  ובשנים  בלבד  אסתר  מתענית  מתבצעת 
שהוכח שבליל פורים הנדיבים תורמים פחות, הוחלט לבטל 
הגר"ש  ישיבת  תלמידי  ואף  פורים  בליל  הכספים  איסוף  את 
הגר"א  בישיבת  שייסדו  הלימוד  לסדר  הצטרפו  מרקוביץ' 
בו  אשראי  מוקד  יפעל  השנה  גם  הישיבה.  בהיכל  כהנמן 
יתקשרו מוקדנים לכל ידידי הישיבה שנבצר מהפוקדים להגיע 

אליהם לביתם.
בישיבת נתיבות חכמה בראשות הגרד"ק וולפסון, הת"תניק 
הוא הבחור יצחק שינקר, החל מהשנה בוטלה המגבית הנהוגה 
בבתים  בדלת'  'הקש  של  הישיבות  בעולם  הפורים  ימי  לפני 
וידידים  בוגרים  בבתי  רק  אלא  החרדיות,  בשכונות  מזדמנים 
של הישיבה, וזאת בגלל הסכום המועט שאיסוף זה הניב, וכן 

בשל ריבוי בוגרים וידידים של הישיבה עצמה.
שלמה  הבחור  הוא  הת"תניק  עוזר  חיים  רבינו  בישיבת 

ברגשטיין והיעד הוא 200 אלף שקל.
בישיבת באר התורה ראשי הת"ת הם הבחורים נתנאל לוי 
רווח  ללא  מכירות  מתקיימות  השנה  במשך  קלמן.  וישראל 

לתלמידי הישיבה.
הבחורים  הם  הת"תניקים  מרדכי,  בגבעת  חברון  בישיבת 
שילה קצבורג ויהושע יעקובי. בשונה משנים עברו בהן נהגו 
השנה  התורמים,  בתי  לעבר  ברכב  בעצמם  הישיבה  תלמידי 
הנפקת  על  האיסור  עקב  וזאת  הת"ת,  מטעם  'סיירות'  ייצאו 

רישיון נהיגה.
כהן. השנה  יוסי  הוא הבחור  יעקב הת"תניק  בישיבת באר 
ממשיכים עם השינוי משנה שעברה בשימת דגש לחסוך בכסף 
המתבזבז על הקמפיין לפני ימי הפורים, "כך בחורים מבינים 
את הערך של כל שקל" אומרים בבאר יעקב. היעד הוא להגיע 

ל-250 אלף ש"ח.
הנאו,  מאיר  הבחור  הוא  הת"תניק  שמואל  בית  בישיבת 
בישיבה ישנו דיון בימים אלו, כאשר רבני הישיבה מעוניינים 
שהכסף  שמעוניינים  הבחורים  לעומת  לישיבה  יגיע  שהכסף 

יישאר בידי הת"ת, בשלב זה לא הוכרע הויכוח.
זון.  יעקב  הבחור  הוא  הת"תניק  התורה  נתיבות  בישיבת 
תלמידי  יגיעו  אליו  סכום  שכל  שהבטיח  תורם  הושג  השנה 
הישיבה במגבית - הוא ידאג להכפיל מכיסו. השנה מתייחדים 
שמש  בבית  א'  רמה  שכונת  כל  את  שכולל  נרחב  בקמפיין 

הסמוכה לישיבה.
סורוצקין,  הגרש"ב  בראשות  שלמה  עטרת  בישיבת 
הגרש"ב  בהוראת  אך  וייספיש,  דוד  הבחור  הוא  הת"ת  ראש 
סורוצקין אין כלל מגבית כספים לא לפני פורים ולא בפורים 
עצמו, מחמת ביטול תורה. הת"ת ממומן ע"י ראש הישיבה, 
כאשר כל חתן שמתחתן מקבל מלגה של 8,500 ש"ח לחתונה.
בישיבת עטרת ישראל הת"תניקים הם הבחורים נתנאל אוזן 

ועקיבא בלאט. היעד: להגיע לחצי מיליון ש"ח.
קרויזר,  דוד  הבחור  הוא  הת"תניק  מלך  קרית  בישיבת 

המגבית בעיקר עבור חתנים והכסף הנותר הולך לישיבה.
הבחורים  הם  הת"תניקים  בביתר  ההר  מן  הגר"ח  בישיבת 
כך  בעקבות  זינגר.  ושימי  פרסר  שילה  הימלפרב  מאיר 
שהשנה חל חג הפורים בירושלים ביום שישי, הוחלט להדר 
בכבוד השבת, כך שהמגבית תסתיים כבר בשעת חצות, ע"מ 
לשבת  כיאות  ולהתארגן  לישיבה  לשוב  יספיקו  שהבחורים 
בליל  המיוחד  הסדר  גם השנה  יבוטל  לא  זאת  למרות  קודש. 
השנה  זו  בישיבה  שמתקיים  למגילה'  מגילה  'בין  של  פורים 
הרביעית. החידוש עליו עמלו במיוחד השנה: בניה של תוכנה 
חדשה שנבנתה ע"י הנהלת הישיבה ותקל על האיסוף ושמירת 
הנתונים, השנה עבדו על הוספת כתובות חדשות והצפי הוא 

להגיע ל 300,000 ₪.
רואש,  חיים  יוסף  הוא  הת"ת  ראש  ברכפלד  מיר  בישיבת 

היעד השנה להגיע ל-600 אלף שקל.
בישיבת באר ישראל ראש הת"ת הוא הבחור אליעזר טאפ, 
בהוראת הרה"ג ר' נחום שטרן אין מגבית  כספים בערב ימי 
הפורים, רק בימי הפורים עצמם יאספו תלמידי הישיבה ל'קרן 

הנביאים'.

איגוד הת"תים

המותג  תחת  קבוצתית  התארגנות  ישנה  האחרונות  בשנים 
'איגוד הת"תים' לרכישות של ביגוד והנעלה במרוכז עבור בני 
הישיבות, אנו פונים למנהל "איגוד הת"תים" הבחור ציון לוי 
שמשתף את 'קו עיתונות' בהחלטה להקים את הארגון המאגד 

את כוח הקנייה הישיבתי.
הת"תים  עולם  את  להכניס  במטרה  קם  הת"תים  "איגוד 
למסלול חדש שאמנם היה מאד קרוב אליו אבל משום מה לא 
נסע בו, ת''ת פירושו תומכי תורה שתורמים כסף עבור ישיבה 
כגון  בסיסים  מוצרים  יסבסדו  או  שיתמכו  מנת  על  מסוימת 
לבחורים  שיניים  טיפולי  ואפילו  משקפיים  הנעלה,  הלבשה, 
החתנים  וכמובן  לעצמם,  זאת  לממן  אפשרות  להם  אין  אשר 
שחייבים תמיכה וכאן זה השלב שהת"ת מוציא את נתח הארי 
של הכסף הנאסף בימי הפורים. אנחנו באנו במטרה להפוך את 
כוח הקניה לגדול יותר ולרכוש הנעלה וביגוד במחיר קבוצתי, 

הרעיון תפס תאוצה".
כמה כסף מצליחים הת"תים לאסוף בפורים?

"ישיבה שרוב בוגריה אברכים יכולה להגיע לסכום ממוצע 
של אלף שקל לבחור, לדוגמא ישיבה של 150 בחורים יגיעו 
לכמאה וחמישים אלף שקל, ישיבה של ארבע מאות בחורים 
יגיעו לסכום של ארבע מאות אלף, אך בישיבות שרוב בוגריהן 

עד  של  לסכום  להגיע  יכולים  כוללים,  אברכי  ואינם  עובדים 
שלושת אלפים שקל לבחור, אמנם כל זאת בתנאי שיהיו בקשר 

עם הבוגרים כל השנה".
מהו הדבר הנותן לבחורים כוח ורצון לאיסוף הכספים?

"קמפיין תוך מטרה ליצור תחרות בין הבחורים לרמת איסוף 
מקסימלית, נתינת דרבון לבחור על כל סכום מסוים, לדוגמא 
רעיון נפוץ בהרבה ישיבות היא חולצה אשר ניתנת על סכום 
 - מוטיבציה  נוסף שמביא  דבר  איסוף של כשש מאות שקל. 
חתן  בתור  לבחור  חוזר  האיסוף  דבר  של  שבסופו  הידיעה 

וצורת האיסוף המכובדת".

הת"תניקים מדברים

ישראל קשת, המשמש כראש ת"ת בישיבת אהל יוסף המונה 
הצפי  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  בחורים,  וחמישים  כמאתיים 

השנה הוא כמאתיים ארבעים אלף שקל ממגבית הפורים.
אוהל  של  הת"ת  של  הגבוהות  ההוצאות  בעיקר  מה  על 

יוסף? 
בחגים  אבל  השנה,  במהלך  וההנעלה  בביגוד  "התמיכה 
הדבר מגיע להוצאות של הלבשה כוללת, בתקופת חג הפסח 
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פורים בארגוני החסד

עבור  במגביות  עסוקים  הישיבות  בני  כל  לא  כי  מתברר 
זה  אם  חסד,  לארגוני  לסייע  מעדיפים  מהם  רבים  הת"ת, 
עבור  מגבית  באמצעות  זה  ואם  חולים  לשמח  במשלחות 

ארגוני החסד אצל בתי נדיבים.
ישיבות  בחורי  של  קבוצות  אחד"  "בלב  החסד  בארגון 
ובבתי  בבתיהם  מיוחדים  לילדים  מנות  משלוחי  מחלקים 
מי  כל  אצל  עוברת  נוספת  קבוצה  הפורים,  בימי  החולים 
שתומך בארגון במשך כל השנה ומביאה להם משלוח מנות 

מפואר כהוקרה על עזרתם במשך ימות השנה.
שמואל  הרב  של  בניהולו  תנצח'  'השמחה  החסד  ארגון 
גיטלר, המשמחים חולים במשך כל ימות השנה בבתי החולים 
כספים  לאיסוף  הפורים  ימי  בתקופת  יצאו  הארץ,  ברחבי 

מנגידים וידידים.
ארגון החסד ״אחים לנצח״ בניהולו של איש החסד שלומי 
רבינוביץ הפועל בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים בבתי 
אבות,  בבתי  אונקולוגיים,  חולים  ובמחלקות   - החולים 
ובמחלקות לתשושי נפש ברחבי ארה"ק, יוציא בימי הפורים 
החולים  למען  פורים  למגבית  הארץ  בכל  מיוחדות  סיירות 
חלק  נוטלים  המתנדבים  שעשרות  יצוין  משפחותיהם.  ובני 
בפרויקט המגבית לארגון שאינו נתמך משום גורם ומתמודד 
עם הוצאות רבות במשך השנה. גם בימי הפורים לא שוכחים 
הארץ  בכל  מסתובבת  מיוחדת  וקבוצה  החולים  את  בארגון 

ומשמחת בבתי החולים.
הארגון  מתנדבי  מאות  זק״א:   – אמת  של  ׳שמחה  יחידת 
יחלקו אלפי משלוחי מנות בבתי החולים ברחבי הארץ לחולים 
ובני משפחותיהם, קבוצת משמחים נוספת יסירו בבתי מתנדבי 
זק״א לשמחת הפורים. בערב הפורים יקיים ארגון זק״א אירוע 

רב רושם לחולים ומשפחותיהם בהשתתפות ענקי זמר רבים.
מתנדבי  אדר  חודש  מראש  החל  ומרפא  סעד  בארגון 
מחלקים  הארץ  רחבי  בכל  החולים  בתי  על  פושטים  הארגון 
משלוחי מנות מפוארים ומארגנים מסיבות פורים לחולים ובני 

משפחותיהם.

הוצאנו ארבעים אלף שקל לביגוד לבני הישיבה".
מה מייחד את הת"ת של אוהל יוסף משאר הת"תים?

לה  שאין  כך  הראשונות  בשנותיה  שהישיבה  "העובדה 
הרבה בוגרים, אף על פי כן הבחורים עושים מאמצים ומגיעים 

להרבה יותר מהסכום אליו שאפו".
המונה  וולפסון  הגר"ד  בישיבת  ת"ת  ראש  שנקר,  יצחק 
ליותר  להגיע  השנה  הצפי  כי  אומר  תלמידים,  מאות  כשבע 

מחצי מיליון שקל.
על מה ההוצאות הכבדות ביותר?

"זה דבר משתנה לפי העניין והצורך, אם זה טיפולי שיניים, 
ומשקפיים. הת"ת מעביר לקראת פסח מאה אלף שקל  ביגוד 

תמיכות לביגוד, וכשישים אלף בחג הסוכות".
מה מייחד את הת"ת שלכם משאר הת"תים?

של  הקרן  ומחירי  הישיבה  בחתני  התמיכות  גודל  "סדר 
מוצרים הנמכרים בת"ת".

המונה  ישיבה  שמועות,  שערי  ת"ת  מראשי  צוויבל,  יעקב 
"בשנה  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  בחורים,  וחמישים  מאתיים 
שמונים,  למאתיים  והגענו  חמישים  למאתיים  שאפנו  שעברה 
התמיכה  אלף.  וחמישים  מאות  שלוש  רוצים  אנחנו  השנה 

בחתנים מגיעה לכמאה אלף שקל בשנה".
לבחורים  שלכם  התמיכה  מגיעה  שאליו  הסכום  מהו   

נזקקים בתקופת החגים?
"משתנה, אבל הממוצע עומד על בין עשרים לשלושים אלף 
בקלות  להגיע  שיכולים  כך  גדלים  הסכומים  פסח  לפני  לחג, 

לחמישים אלף שקל".
מה מייחד אתכם?

במצב  חברו  את  רואה  כשבחור  מעניין,  דבר  יש  "אצלנו 
שלא מאפשר קניית ביגוד לחג, אז הבחור פשוט ניגש לאחראי 
כלל  בדרך  אמנם  הדרוש,  את  מקבל  הנצרך  והבחור  ומספר 
את  מקבל  לו  חסר  אשר  ובחור  לעניין  ערים  הישיבה  צוות 
כיוון  ולבקש  להגיע  יכול  בעצמו  בחור  השני  ומצד  הדרוש 
שיודע שיענה בצורה טובה וכובדת לבקשתו וצרכיו, ובקיצור 
השילוב בין הדיסקרטיות לבין הרגשת המשפחתיות השוררת 

בין הבחורים זהו הדבר שמייחד את הת"ת שלנו".
האם התחדשתם במשהו בצורת איסוף הכספים? 

 "כן, כיוון שהישיבה גדלה יש את האפשרות לשלוח עם כל 
אליו  היעד  סביב  לבתים  שהולכים  בחורים  מספר  עוד  סיירת 

נשלחו וכך מכפילים את הסכום במהלך זמן האיסוף". 
ווארט קצר אותו תאמרו בבתי הנדיבים?

י. ממנהלי הת"ת של ישיבת ברכת אפרים: "קודם כל אומרים 
לנדיבים שבדורות התנאים והאמוראים, רוב תלמידי החכמים 
היו עובדים לפרנסתם, והמצווה הייתה לסייע להם במלאכתם. 
של  מסחרו  את  להקדים  למשל  כך,  לשם  תקנות  נקבעו  ואף 
להם  מסייעים  היו  וכן  אדם,  בני  שאר  למסחר  חכם  תלמיד 
פרנסה  לו  נותנים  היו  לעבוד,  היה  יכול  שלא  ומי  בעבודתם. 
מלאה. כיום, כדי להצמיח תלמידי חכמים, ישנו צורך שיקדישו 
שיוכלו  כדי  בלומדים  להחזיק  המצווה  ללימוד,  יומם  כל  את 

לגדול בתורה חוץ ממקרים חריגים של מחלות מסוכנות וכו'. 
העני  של  לרווחתו  מיועדת  לעניים  שהצדקה  רגילים  במקרים 
ללומדי  תרומה  להעדיף  יש   - שלו  הבסיסי  לקיום  ממש  ולא 

תורה, ותרומה להם קודמת גם לתרומה לבתי כנסיות".
ואם יבקשו 'ווארט'? 

בנוגע  מהן,  אחת  לפורים,  חנוכה  בין  השוואות  הרבה  "יש 
לסיבובים.. בחנוכה אנחנו מסובבים סביבון, הסיבוב שלו נגרם 
מלמעלה - בדיוק כמו סיבובי המהלכים בחנוכה, הנס בחנוכה 
היה נס אלוקי, על טבעי. מעטים שניצחו רבים, וכן הנס הפלאי 
רעשן.  מסובבים  אנחנו  בפורים  זאת  לעומת  השמן.  פך  של 
הסיבוב מתבצע מלמטה, בדיוק כמו סיבובי המהלכים בפורים. 
מלמטה.. מהאנשים עצמם.. במגילה לא מוזכר בכלל שם ה'.. 

מגילת הסתר..."
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ועמי

הוא המגיש הראשון של תכנית הומור יהודית 
במגזר  הסטנד-אפ  ממובילי  החרדי,  ברדיו 
וחי בשביל לשמח יהודים  לקראת פורים, 
צוהר  פותח  מימון  עמי  הפופולארי  המגיש 
לעולמו, מדבר על הטרגדיה האישית, האיש 
והד"שים  שמאחוריו  הצוות  אותו,  שגילה 
המפתיע  הפידבק  וגם:    העולם  מכל 
מאחד  הד"ש  הצרפתית,  מהעיירה  לשידור 

המשגיחים והיחס לסקרים

|| יצחק לרר ||

צילומים: קול ברמה

אני
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טרגדיה ב יש  אדר  חודש  ראש  פתיחת 
עמי  פותח  עברה",  מימון  שמשפחת 
הכאב  על  בשיחה  הראיון  את  מימון 
השמחה'.  'שר  שמוגדר   מי  של  האישי 
מצוה  הבר  אחרי  שבוע  בן  לי  "נפטר 
שלו, בתחילת ראש חודש אדר. הוא סבל 
שנאגר  החומר  של  קשה  מאוד  ממחלה 
פתחתי  זה  אחרי  שבוע  ואז  נפטר,  והילד  התפרק  ולא  בגוף 
היה  שהילד  למאזינים  והסברתי  השבעה  אחרי  פה  מיקרופון 
ילד מיוחד, לקח הרבה אנרגיה ודמעות להמשיך בכל הכוח, 
כדי לקחת מזה מטרה מסוימת, ואוטוטו המשיח מתגלה ונגמר 
הסיפור", כך נפתח הראיון עם האיש שמתוקף תפקידו מחויב 

לשמח את המוני המאזינים. 
משדר  שם  ברמה,  קול  רדיו  של  במתחם  יושבים  אנחנו 
מימון את תכניתו – חידודון. התוכנית חידודון, על פי סקרים, 
לשעה  ביחס  גבוהים  האזנה  אחוזי  עם  התוכניות  בין  נמצאת 
והינה תוכנית המשלבת מכלול של חידות, הומור, משחקי רדיו 
באווירה תורנית. המגיש, עמי מימון, בדרכו הייחודית, מעביר 
מימון  בנוסף  תחליף.  לה  שאין  שנראה  בצורה  את השעתיים 
שבעים  לעולם  לרדת  "שווה  וזמר.  אירועים  כתקליטן  עובד 
משפט  מימון  אומר  ליהודי",  אחת  טובה  לעשות  כדי  שנה 
שנראה כסטטוס של חייו. "המשפחה מקום ראשון והתוכנית 

מקום שני", הוא מדרג לנו.
ים  בבת  נולד  ילדים,  לשמונה  ואב   42 בן  מימון,  עמי 
ומתגורר בה. "מהבית ספר הייתי המצחיק של הכיתה, כך גם 
בישיבה, מצחיק את כולם, כל היום, הייתי לומד בדיחות בעל 
פה, כל החברה היו צמודים אליי, אני יכול לספר לך בדיחות 
יכול לעשות לך פה סטנד אפ  אני  ועד להודעה חדשה,  מפה 

ארבע שעות".
בלימוד,  זה  אם  ההומוריסטי,  החלק  את  לקחתי  "תמיד 
לקחתי את החיים בקלות. כל החיים שלי מובנים על חסידות 
את  לחפש  דבר  שבכל  אותנו  מלמד  התניא  חב"ד.  חסידות   -
הנקודה. יש ברסלב וחב"ד, בברסלב אומרים למצוא הנקודה 

בכל יהודי, בחב"ד אומרים למצוא יהודי בכל פינה..."
הקמת  לפני  הקמתו,  מאז  ברמה  קול  ברדיו  משדר  מימון 
הרדיו, שידר תוכנית בוקר בשם "להגיד בבוקר חסדך", ברדיו 

הפיראטי 'קול צופייך'. 
לא  לפח,  הפקס  את  זרקו  והם  פקס,  ברמה  לקול  "שלחתי 
קיבלו את הפקס. בסופו של דבר המנכ"ל דאז, אריאל קוניק, 
זיהה בי את הפוטנציאל וקיבל אותי לעבודה. בדרך כלל עושים 
פיילוט - פיילוט זה אומר מכניסים את השדרן לחדר שיקליט 
תוכנית ואז שומעים ומחליטים - לי הוא אמר 'התקבלת'. 'עמי 
צא לדרך'. קיבלתי תוכנית בת שעה, לאחר חצי שנה, שנה זיהו 
את הפוטנציאל שיש בתוכנית והגדילו את התוכנית לשעתיים 
- משתיים עד ארבע. תוכנית מקבילה לתוכנית של דידי. בזמנו 
זה היה דבר חדש, והיה ממש 'שוס' רציני שרדיו ספרדי-חרדי-
עם  אנרגיה,  עם  בית  לכל  להיכנס  שיכולים  תכנים  עם  תורני 
שמחה, עם מוסיקה, עם הכל, זה היה שוס גדול ותפס תאוצה, 

וברוך ה' עד היום אנחנו מקום ראשון מתוך 16 תחנות רדיו".

"בתקופה האחרונה קיבלנו תעודות כל העיתונאים, אז רינה 
ירון  קיבל  המוזיקה  מטעם  הטלוויזיה,  מטעם  קיבלה  מצליח 
אילן מרדיו מנטה אבל את טעם הציון לשבח ברדיו קיבל עמי 
מימון. זו גאוות יחידה שמישהו חרדי עומד על הבמה על זה 

שהוא משדר שמחה".

השפעה בינלאומית

עבודה,  בתור  אותו  רואה  אתה  שידור,  סיימת  עתה  זה 
שליחות? מה הדחף שלך לשדר יום אחרי יום? 

לא  זה  ברמה  קול  ברדיו  שליחות.  נטו  הוא  שלי  "השידור 
אז  טאלנט.  סופר  כשאתה  גם  כסף,  הרבה  עושים  שלא  סוד 
נקודה.  לכל  להגיע  ישראל,  עם  את  לשמח  נטו  היא  העבודה 
אני מקבל המון פידבקים מהארץ ובעולם. פידבקים שעושים 
לי המון נחת רוח ועושים נחת רוח גם לרבי שאנחנו מעבירים 
את הניצוץ היהודי, אתה יכול להבין שכאשר אני משדר ברדיו, 
אני לא יודע מי מאזין לי. אני יכול לדעת כמה מאזינים יש לי 
על הקווים לענות על איזה חידה, זה יכול להיות 100 אנשים, 
200 אנשים הגענו פעם ל-900 מאזינים על הקווים! אבל זה 
מאזינים שרוצים לפתור חידה מסוימת, הם רוצים לעלות לקו 
לשידור. איך אתה יכול לבחון כמה מאזינים יש לך? כשאתה 
פעם  בצרפת.  ברוסיה,  באוקיאניה,  נידחת  עיר  באיזו  נמצא 
שידרנו מהמונטיאר, שזה כפר בצרפת שיש בו יהודים ואני לא 
הספקתי לחזור לארץ, אז שידרתי מאותה עיירה, אמרתי שאני 
משדר מהמוניטאר מהבית של משפחת עמאר - לא צבי עמאר 
הבעלים - ותוך כמה דקות הגיעו לשם איזה 100 אנשים! אתה 
מבין שאתה משדר מצרפת, ריבונו של עולם איך הם מאזינים 
לך? זה לא הגיוני. אז העבודה פה היא נטו שליחות, לשמח את 
עם ישראל. יש אמרה חסידית שאומרת 'מי שמשפיע לא יכול 

להיות מושפע', אז מי שמשמח לא יכול להיות עצוב".
אתה נמצא היום באיזו שהיא פסגה, זה שעה מאוד מואזנת, 
להגיע  שואף  אתה  הזאת.  בשעה  חזקה  הכי  התוכנית  אתה 
התקשורת  הזכוכית של  תקרת  את  לפרוץ  מזה?  רחוק  יותר 

החרדית?
"אנחנו שואפים לנצל כל מדיה אפשרית על מנת להפיץ את 
תורתו של הקב"ה. בעבר היו מתנגדים רבים לנושא של עיתון, 
טלוויזיה  יש  כנסת  בית  שבכל  רואים  אנחנו  היום  טלוויזיה, 
לראות את הלוויין )שיחות בשידור ישיר. א.צ.(, היום אנחנו 
רואים שכל החרדים מחוברים לרדיו, וגם נושא של פייסבוק, 
טוויטר, לנצל כל דבר אפשרי להפיץ את תורתו של הקב"ה - 
לא אני מתפעל את הפייסבוק שלי, אבל יש מי שמתפעל את 
לך  יש  שאם  רואה  אתה  ואז  המסרים.  את  להעביר  ודואג  זה 
ויש  מסוים  מסר  מעביר  ואתה  עוקבים  אלף  שמונים  שבעים, 
לך שבעים אלף צפיות שצפו בדבר הזה, אתה אומר לעצמך 
'וואו, הצלחת להעביר את המסר הזה למאה אלף איש'. זה כוח 

שהקב"ה נתן לך ואתה חייב לנצל אותו".
נתן  איי  גי  טי  סקר 
ההאזנה  רמת  את  לך 
בשעה  ביותר  הגבוהה 
הזאת, יש לך הסבר מה 
תכניות  על  שלך  היתרון 

אחרות? 
אנחנו  ראשון,  "דבר 
לא מאמינים בסקרים. גם 
לא  וגם  איי  גיי  לטי  לא 
לסיטי  ולא  איי  אר  לאמ 
אנחנו  דבר!  לשום  ולא 
הציבור  את  מרגישים 
אני  בפועל  כי  בפועל, 
אני  מה  לעצמי  אומר 
אמור לשמוע שאני נוסע 
שלי?  הילדים  עם  ברכב 
לשמוע?  רוצה  אני  מה 
לשמוע  רוצה  אני 
של  צרות  דיכאון? 
אנשים? אני רוצה לשמוע 
איזה צחוקים שטותיים? 
לשמוע  רוצה  אני  לא, 
ושמחה  תוכן  עם  משהו 
בתור  מבפנים.  שפורצת 
בחור ישיבה מה גורם לך 

לפתוח את הרדיו? מה גרם לך לפתוח את עמי מימון? החידה, 
הצחוק, היה לך איזה משהו שגרם לך לפתוח את עמי מימון, 
למה? כי זה משעשע ונותן לך המשכיות, זה נותן אור להמשך. 
כמוהו,  שאין  מלך  של  בן  שהוא  שומע  ישיבה  "כשבחור 
וכשאני מסיים שידור אני אומר לבחורי ישיבה תדעו שעליכם 
הישיבות  מאחת  חשוב  משגיח  אלי  התקשר  העולם.  עומד 
ואמר לי אני יכול להסביר לבחורים מאה מאתיים פעמים שהם 
ממישהו  זה  את  שומעים  שהם  ברגע  אבל  וטובים,  מיוחדים 
ברדיו, שהם לא רואים אותו, מישהו טאלנט כזה שאומר להם 
חברה עליכם העולם עומד, אתה יודע מה זה עושה להם? הם 
אני  לא מדבר,  אני חצי שעה  'עכשיו  בטירוף!  לסדר  חוזרים 
יושב ללמוד חצי שעה, ככה בשקט מפגין את הידע שלי, את 
המוטו.  זה  להחדיר.  צריכים  מה שאנחנו  זה  שלי'.  העוצמות 

אחר כך הדברים באים מאליהם".

התורה מאחדת

המאזינים  מי  יודע  באמת  אתה  ישיבות,  בחורי  הזכרת 
שלך? האם זה עקרות בית, צעירים?

זה  לשידור,  אלינו  שעולים  כאלה  יודעים,  שאנחנו  "ממה 
כלל  באמת  זה  צעירים.  ספרדים,  חסידים,  האוכלוסייה,  כלל 
האוכלוסייה. זה כאלה שעובדים, כאלה שחוזרים מהעבודה. 
אתה מקבל אס אם מסים מנהגי אוטובוס שעכשיו כל האוטובוס 
קופצים ושמחים. בנוסף לכך האינטראקציה עם המאזינים היא 
לא כמו איזה טאלנט שסגור מהציבור ואי אפשר להגיע אליו 
לטלפון ויש לו איזה מזכירה וזה, אני עונה לטלפון שלי לכל מי 
שמתקשר, הטלפון שלי פתוח לכולם אני עונה לכולם ומשתדל 

לעזור. 
"אספר לך עוד משהו, במסגרת התוכנית שלנו יש לנו פינת 
בשבוע  כספית.  לעזרה  שזקוקות  משפחות  בין  לקשר  החסד 
שעבר התקשר חתן שאין לו איך להתחתן, פרסמתי את הטלפון 
של החתן ונתנו לו שמונה עשרה אלף שקל, המאזינים. היום 
וסיפר  האחרון  חמישי  ביום  שעלה  אדם  בן  אליי  התקשר 
שבבית שלו בירושלים, אין לו חשמל, אין לו גז, אין כלום. וזה 
בנאדם משלנו, הבית שלו ריק. אין לו כלום. הפקידו לו חמשת 
אלפים שקל לחשבון ואמרו לו בוא קח מהמכולת מה שאתה 

רוצה. אתה מבין מה זה עושה לאנשים?" 
עורך התוכנית, דניאל סימן טוב מוסיף על דבריו של עמי 
להם  שאין  לידה,  לפני  זוג  שהיה  מקרה  עוד  "היה  מימון: 
מיטות והם ישנים על מזרנים על הרצפה, הם התקשרו אלינו 
זה מפינת חסד  וכל  הבית.  כל  את  להם  וריהטו  לפינת החסד 

אחת קטנה". 
גם  שעתיים  בן  שידור  במהלך  לגעת  אפשר  באמת  איך 
באדם בן 60 וגם ילד בן 15 שעולם המושגים שלהם שונה 

לחלוטין?
רוצה  ואתה  ילד  כשאתה  דהיינו  כללי,  הוא  התורני  "הידע 
לפתור את החידה הזאת והזאת ולדון עם החברים בכיתה וגם 
איזה בדיחה מצחיקה תוך כדי, והבנאדם בן ה60 שרוצה גם 
לדעת את התשובה זה מה שמחבר ביניהם, כי לתורה שלנו יש 

הגרלה על רכב חדש

עם עורך התכנית המסור דניאל סימן טוב
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70 פנים ותגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא ותגיד לי מה יותר 
מתוק מחידודון".

ימים  לשדר?  רוח  מצב  לך  אין  שבהם  בימים  קורה  מה 
שבהם קמת על צד שמאל...

"חד וחלק יש ימים מעצבנים. אחרי הכל אני אבא לילדים... 
דניאל  מיקרופון תשאל את  ופותח  לאולפן  מגיע  אבל כשאני 

)העורך, י.ל( מה קורה".
דניאל: "היה מקרה שהוא בא בלי קול, צרוד, הוא התקשר 
אלי בבוקר אמר לי 'מה עושים? אין לי קול, אולי נעשה לקט 
מהתוכניות האחרונות'. אמרתי לו עמי בוא לאולפן, הוא בא 
עד  משתיים  רגיל  שידור  ונתן  לשידור  נכנס  תה,  שותה  יושב 

ארבע, עבר לו, פשוט ככה".

סטנד אפ ושמחה

מולך  כאשר  שלך  התוכנית  איכות  על  יש  השפעה  כמה 
ישנם מתמודדים לא פחות טובים ממך, באותן שעות?

מעבירים  שאנחנו  התכנים   - שלנו  התכנים  ראשון,  "דבר 
שירים  נשמיע  לא  אנחנו  מאוד.  איכותי  תוכן  זה  למאזינים 
אנחנו  מעורב,  שמרקידים  זמרים  נשמיע  לא  גבוליים,  שהם 
לא מעבירים תכנים שיכול להיות בהם בעיה אם הילד הקטן 
ישמע וייחשף לתכנים האלה, ומצד שני אם מישהו חרדי שגר 
במאה שערים והוא לא יכול להכניס את הקטע הזה לבית שלו. 
אנחנו מאוד מקפידים על התכנים שלנו. בכובע השני שלי כאן 
בקול ברמה אני גם מנהל התוכן הקל פה בתחנה, כל הריאליטי, 
חידון ההלכה, חידון מרן, שידורים מכל מיני מקומות ולכן אני 
מאוד מקפיד על התכנים פה. ואנחנו מרגישים שאין לנו בכלל 

תחרות. זה בכלל סקאלה אחרת, זה בכלל לא פה".
זה נראה שישנה הסכמה שבשתיקה שברדיו משדרים תוכן 
ברמה אחת פחות, למרות שלציבור החרדי בעצם הרדיו הוא 
הסכמה שבשתיקה שבוא  יש  כאילו  הכל,  הפלטפורמה של 

נשמור על סטנדרטים מסוימים שהם לא ממש גבוהים...
"דבר ראשון, הרדיו שלנו והסטנדרטים שלנו מאוד גבוהים. 
אנחנו מקפידים על כל דבר וגם איך זה מתקבל אצל המאזין, 

ברור  זה  ארבע  עד  משתיים  כלומר 
שיקשיבו לעמי, גם אדם חרדי, גם אדם 
דתי וגם לא דתי. פגשתי בנאדם בקריית 
בעקבות  תפילין  להניח  שהחל  שמונה 
זה שהוא שמע עמי מימון, אנשים לא 
דתיים שהאזינו והתחברו, מצד שני מי 
מאזין בשמונה בערב? מישהו שאין לו 
אינטרנט,  לו  שאין  מישהו  טלוויזיה, 
רדיו,  ישמע  לא  הוא  שיש  למי  כי 
הוא  ומה  לצפייה  תכניות  ישים  הוא 
חברה  גם  מסוימים,  דברים  יש  יראה? 
רדיו  יפתחו  שלא  שחורות  כיפות  עם 
בשמונה בערב כי זה לא משמש עבורם 
ככלי מסוים. אבל רוב הציבור החרדי, 
בערב  בשמונה  ומצוות,  תורה  שומרי 
התוכן של הרדיו הופך להיות התוכנית 

בידור שלהם. 
"אז יש לנו את התוכנית יש דין ויש 
דיין דברים שאתה לא נחשפת אליה כי אתה לא מאזין לרדיו 
בשמונה בערב. חידון הלכה העולמי שמגיש אותו יניב מאירי 
אפליקציית  את  לך  להראות  יכול  אני  חותא.  הרב  עם  ביחד 
ב,  מרשת  יותר  זה  האזנה,  אחוז   20 לנו  שיש  שמראה  'מבר' 
האפליקציה  על  סומכים  לא  שאנחנו  למרות  אבל  מטורף.  זה 
הזאת אני אומר לך את זה סתם תוך כדי. אנחנו מאוד קפדניים. 
לדוגמא חידון ההלכה העולמי זה משודר גם ב'בחדרי חרדים', 
לכן  ויזואלית,  מבחינה  זה  את  לראות  שאפשר  אומרת  זאת 
התכנים  לכל  יתאים  זה שזה  על  אנחנו מאוד מאוד מקפידים 
אנחנו כל הזמן משקיעים. עמי מימון מסתובב בלימוזינה, ביום 
ראשון אנחנו משדרים בתוך משאית שקופה ברחובה של עיר, 
ביום שני אנחנו הולכים לשדר מבית החולים אסף הרופא עם 
זמרים, ישי לפידות ובלגן, לשמח את החולים. משדרים מתוך 
אוטובוס, יוצאים החוצה, אנחנו תמיד יוצאים, הנראות שלנו 

בחוץ אין דברים כאלה".
ברצף  שלישית  שנה  כבר  פורים  תוכנית  עושים  "אנחנו 
מבין?  אתה  אז  חמו,  ויעקב  לסרי,  והרב  עמי  בן  לאון  ומגיע 
אני גם המצאתי את הסטנד אפ בציבור החרדי, מה זאת אומרת 
הציבור  אפ.  סטנד  נעשה  בוא  לחברה  אמרתי  אני  המצאתי? 

צמא לזה, עבדו את ה' בשמחה".

מחסור באלטרנטיבה

יש  נראה כאילו  זה  כמה שווה טאלנט בלי הצוות שלו? 
אהדה לטאלנטים אבל בפועל יש צוות מאחורי זה...

"מאחורי כל טאלנט עומד צוות ממולח שעושה עבודה של 
מיליון דולר, סלאש דניאל סימן טוב". 

תחנות הרדיו בסקרים האחרונים גם במגזר הכללי נמצאות 
זה כבר  גילה את הרדיו  בירידה, האם עד שהציבור החרדי 

לא רלוונטי?

בוואטסאפ  מגיעות  החדשות  מתקדמת,  הטכנולוגיה  "לא. 
ובמדיות השונות וגם קוי הנייעס וכל הטכנולוגיה שמתקדמת 
היום. כל ילד שמחזיק טלפון נהיה עיתונאי, כל תמונה שצילמת 
זה כבר טס למקומות הכי הזויים שיכולים להיות, ולכן בתחום 
הקל  התוכן  בתחום  אבל  אקטואלי...  כזה  לא  זה  האקטואלי 
והבידור זה קשה כי אנחנו מייצרים תוכן, הם לוקחים תוכן בנוי 
ומדברים עליו, מה ביבי עשה לקח תיק לא לקח תיק, אנחנו 
מייצרים את התוכן, אנחנו מייצרים תוכן בידורי וכייפי שכיף 
שבע  זה  את  עושה  אתה  בואנה  שתגיד,  להיות  יכול  לשמוע. 
ואז אני אומר  זה מעורר איזה שחיקה מסוימת  שמונה שנים, 
איזה שחיקה? רק התחלנו, על מה אתה מדבר, עוד לא עשינו 
כלום... אני מרגיש כל בוקר שלא עשיתי עדיין שום דבר, כל 

יום אני קם עם ג'וק חדש".
אם לא מאמינים לסקרים מה באמת המדד לתוכנית טובה?

"רק פידבקים של החברה מסביב. פידבקים וכל בעלי העסק 
שמפרסמים אצלי בתוכנית מדווחים על פעילות מטורפת, אני 
יכול לשלוח מאזינים לאכול פה פלאפל ברבי עקיבא בחינם, 
תחלק  אחרת  שתוכנית  בזמן  מאזינים,  מאה  יגיעו  שניה  תוך 
ארבעה  שלושה  אולי  יגיע,  לא  אחד  ואף  לידה  חנות  רולקס 

מאזינים".
אנשים  רווי,  די  הוא  ברדיו  המגישים  ששוק  תחושה  יש 
מבינים את הקונספט שכמה פעמים אפשר לשמוע את אותו 
שדרן, יכול להיות שגם פה מנצלים את הציבור החרדי שאין 

לו אלטרנטיבות אחרות?
ואנחנו  אלטרנטיבה  באמת  אין  ראשון  דבר  "לחרדים 
אין אלטרנטיבה  נוספת.  לעשות אלטרנטיבה  בקרוב  חושבים 
בגלל שדתיים לא באים בצורה מספיק מקצועית לעבודה. אני 
בתור דיי ג'יי שמשמח אנשים אני תמיד חושב מה לחדש. אם 
יבוא בנאדם שבאמת רוצה להיכנס לעבוד במדיה ברדיו, הוא 
באמת צריך לעבור מסלול מסוים שיבין למה הוא רוצה להיות 
פה, כי חסרים מגישים טובים ברדיו הספרדי התורני, אני יכול 
לשבץ עוד לא בתחום האקטואלי, בתחום הבידור והפאן. חסר 

לנו למגזר".
יש סיכוי שיום אחד תרגיש תחושת מיצוי? 

"לא כרגע".
איך מצליחים לייצר פורמט כזה מצליח ומצחיק?

"נטו סייעתא דשמיא. אנחנו רואים ברכה של הרבי בכל מה 
מגיעים,  הזבובים  וכל  אור  שמדליקים  וכמו  עושים  שאנחנו 
עם  וכל  האור  אנחנו  גם  ככה  מהאור,  ליהנות  רוצים  כולם 
ישראל רוצה ליהנות מהאור הזה, אתה רואה שהקב"ה נותן לך 
סייעתא דשמיא, זה מטורף, כל יום רעיונות חדשים, אנרגיות, 

רואים בחוש את העזרה של הקב"ה".
הוצאת עכשיו סינגל חדש, מאיפה בא החלק המוסיקלי?

"אני מאוד אוהב מוסיקה, מגיל קטן למדתי לנגן על קלרינט, 
להיות  יכול  שזה  ישר  להבחין  יודע  ואני  מוסיקלי  מעבד  אני 

להיט". 
היה לך פעם ביקורת על התוכנית שלך?

אנשים,  מיני  כל  של  בוואטספ  קבוצות  יש  שם,  לא  "אני 
בנאדם  אני  בשווה,  שווה  לכולם  מתייחס  אני  שם,  לא  אני 
אבל  שם.  לא  אני  ולכן  העיניים  בגובה  אתך  ומדבר  פשוט 
לגבי התוכנית שלי אני עושה הכל בשביל התוכנית, אני חייב 

להצליח ולכן אני תמיד אשאר רעב, עוד לא התחלנו..."

עם הזוכה ברכב

עמי עם הגרש"מ עמאר

עמי באירוע
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מנהיג
הפגישה הדרמטית, לידתו של הסרטון שובר השוויון, 
ההפחדה  ומסע  האחרון  ברגע  שעלו  המהלכים 
העיתונאי    ישראל  מדינת  בתולדות  הגדול 
על  הביוגרפיה  ספר  את  חונך  כספית  בן  המוערך 
חשיפות  שורת  עם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ומרתקות על מאחורי הקלעים של בחירות 2015 # 
כך  מתבוסה:  הגדול  והחשש  המהלכים  הספינים, 
 וגם: בן כספית  ניצח נתניהו כנגד כל הסיכויים 
עונה על השאלות הקשות ומפתיע: "המוני חרדים 

מביעים התעניינות בספר"

מפוספס

|| ברוך ברגמן ||
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מנהיג

נתניהו צילום: עמוס בן גרשום לע"מ
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החדשות ז באולפני  הפרשנים  טוטאלי.  הלם  היה  ה 
 27 הביא  "נתניהו  אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא 
ככל שנקפו  אך  לזה.  זה  מנדטים?" שחו בתדהמה 
השעות התברר גודל הדרמה: לא 27 מנדטים הביא 
ימין  פעילי  כי  גילו  יותר  מאוחר   .30 אלא  נתניהו, 
שהצביעו  כמו  שלא  המדגמים  בקלפיות  הצביעו 
ניצח.  נתניהו  יום,  של  בסופו  האמתיות.  הבחירות  בקלפיות 

שוב. 
אבל מה באמת הוביל לניצחון? על השאלה הזו התמלאו 
להסביר  שניסו  עצמם  מטעם  בפרשנים  שוב  האולפנים 
ולפרשן את מהלכיו של נתניהו. דבר אחד בטוח. מה שהניע 
שמאל.  ממשלת  מפני  הפחד  הוא  לקלפיות  המצביעים  את 
האחרון  משרטט  כספית,  בן  העיתונאי  של  החדש  בספרו 
לניצחון  שקדמו  בימים  שאירעו  מרתקים  אירועים  שורת 
ביותר  הגדולות  הדרמות  אחת  מעל  הלוט  את  ומסיר  הגדול 

בפוליטיקה הישראלית. 
"ביום רביעי, 11 במרס 2015, שישה ימים לפני הבחירות", 
בנימין  "קרא  העניינים.  השתלשלות  את  כספית  בן  מפרט 
לכינוס דחוף בבית  תנועת ההתנחלות  נתניהו לכמה מראשי 
היה  לא  זה  בירושלים.  בלפור  שברחוב  הממשלה  ראש 
פגישה  הייתה  זו  יש"ע.  מועצת  ראשי  של  הרשמי  הפורום 
חשאית שארגן שלמה )מומו( פילבר, איש המבצעים המיומן 
של  ביותר  היעילים  הקמב"צים  אליה  והוזמנו  נתניהו,  של 
יש"ע, אלה שיודעים לספק את הסחורה שביבי ניסה לקושש 
באותם ימים: מנדטים. מבחינתו, זו הייתה פגישה היסטורית.
מה  כל  מתמשכת.  קטסטרופה  היו  האחרונים  "השבועות 
את  שהקדים  נתניהו,  השתבש.  אכן  להשתבש  יכול  שהיה 
אנמי  יריב  על  נוסף  קל  בניצחון  לזכות  במטרה  הבחירות 
במיוחד, מנהיג המחנה הציוני יצחק )בוז'י( הרצוג, מצא את 
יציב  בפער  הוביל  הרצוג  הסקרים.  בכל  אחריו  מפגר  עצמו 
של בין שניים לארבעה מנדטים. הרחוב נשלט בידי עמותות 
תהליך  תומכי  אמריקאים  מיליארדרים  במימון  שמאל, 
השלום; עצומות של גנרלים בדימוס קראו להחלפת נתניהו 
ש'מסכן את ביטחון ישראל'; וראש המוסד לשעבר מאיר דגן, 
גוסס מסרטן, גייס את שארית כוחותיו כדי להתייצב בהפגנת 
שמאל גדולה בכיכר רבין ולקרוא בדמעות להחלפת ההנהגה 

במטרה להציל את המדינה. 
הרעיה  סיפור  כגון  מבית,  פרשות  לשלל  הצטרפו  "אלה 
המלקטת בקבוקים ממוחזרים ומשגרת את נהגה להביא את 
הוצאות  על  המדינה  מבקר  דו"ח  הרשמי,  למעון  תמורתם 
מעונות ראש הממשלה, דו"ח המבקר בעניין משבר הנדל"ן 

ועוד, והפכו את נתניהו לשק חבטות תקשורתי.
בין  ימים שהפער האמיתי  באותם  העריכו  הסוקרים  "רוב 
וראשי  בסקרים,  שהשתקף  ממה  יותר  גבוה  אף  לבוז'י  ביבי 
הקמפיין של הרצוג העזו לדבר על ניצחון בהפרש דו-ספרתי. 
שקרה  מה  בדיוק  זה  תקדים:  חסר  היה  לא  הזה  התסריט 
לנתניהו בפעם הקודמת שהודח מתפקיד ראש הממשלה בידי 
את  ביבי  פתח  אז  גם  כן.  לפני  שנה  שש־עשרה  ברק,  אהוד 
הקמפיין כשהוא מוביל באחוז או שניים וסיים אותו בתבוסה 

מוחצת. 2015 החלה להריח כמו 1999.
כך.  והתחנך  גדל  הוא  מצור.  לתחושת  רגיל  "נתניהו 
בחייו  שידע  הקשים  הרגעים  אחד  את  זימן   2015 מרס  אבל 
הפוליטיים. הוא כבר חש את מגעה של עניבת החנק הפוליטית 
ששאפו  פוליטיים  יריבים  אותו  סבבו  עבר  מכל  צווארו.  על 
כחלון, שהיה  להדיחו מהתפקיד. משה  לפחות  או  להחליפו 
הרצוג  עם  וסגר  יריבה  מפלגה  הקים  פרש,  בממשלתו,  שר 
במקרה  גם  הבחירות,  אחרי  משותפת  קואליציה  הקמת  על 
ליברמן  אביגדור  גם  שותפים  היו  הזאת  לשאיפה  תיקו.  של 
ויאיר לפיד, שראו בהדחת נתניהו פרויקט אישי, ואפילו אריה 
דרעי, מנהיג ש"ס, שהצהיר בשיחות פנימיות כי יעשה הכול 
כדי לפטור את המדינה ממנהיגותו של נתניהו, גם אם פירוש 
הדבר יהיה לשבת באותה קואליציה עם לפיד, שנוא החרדים.
החלו  מהח"כים  כמה  רע.  נראה  זה  הליכוד  בתוך  "גם 
עמדות.  לתאם  כדי  בחשאי  ונפגשו  שאחרי  ליום  להתארגן 
ב-2006,  ההפסד.  שלאחר  ליום  ומורקו  נשלפו  הסכינים 
כשנתניהו הוביל את הליכוד לשפל היסטורי של שנים־עשר 
מנדטים, לא הצליחו הבכירים שנותרו סביבו להדיחו. הפעם, 
נשבעו בכירי הליכוד, זה לא יקרה. לא ניתן לו רגע אחד של 
ליל  למחרת  מיידית,  מהירה,  להדחה  מוכן  היה  הכול  חסד. 
התבוסה. בנימין נתניהו שמע את הקולות וראה את המראות. 
הוא הריח דם במים, וזה היה דמו שלו. הוא נותר לבד מול 
'מדינת  ועד  אירופה  בירות  דרך  מוושינגטון,  העולם.  כל 
החל  הזה  הרצון  כעת  ממנו.  להיפטר  רצו  כולם  אביב',  תל 

להתפשט גם בשאר הארץ".

פגישה גורלית

באותה פגישה שהתקיימה כאמור במעון ראש הממשלה, 
שישה ימים לפני הבחירות, נכחה גם רעייתו של נתניהו, שרה. 
"אלה היו ימי חירום", מתאר בן כספית. "נתניהו הביט בפעילי 
המתנחלים הישובים מולו ופצח בנאום חייו. נאום חשוב יותר 
מזה שנשא רק שמונה ימים לפני כן בפני הקונגרס האמריקאי. 

זה היה נאום ה'להיות או לחדול' של בנימין נתניהו".
למשתתפי  נתניהו  אמר  לארוז",  שתתחילו  מציע  "אני 
לנצח  עומד  השמאל  תבוסה.  בפני  עומד  "אני  הפגישה. 
את  אבל  הממשלה,  ראש  מלשכת  יגרשו  אותי  בבחירות. 
היא  ההתנתקות?  את  זוכרים  אתם.  תשלמו  האמיתי  המחיר 
תחזור. השמאל יקים ממשלה וייבש את מפעל ההתנחלויות. 
חלק מכם יתייבשו ואת החלק האחר פשוט יגרשו מהבתים. 
אני מציע לכם להתחיל לאסוף קרטונים ולארוז. אבל עדיין 
ובעיקר בכם. אתם צריכים  בנו,  לא מאוחר מדי. הכול תלוי 
להבין את המצב לאשורו. זו מלחמה של הכול או כלום, על 
ראשון,  דבר  בפועל?  מה  ישראל.  ארץ  על  כולנו,  של  הבית 
היהודי  ולבית  בנט  לנפתלי  שהצבעה  להפנים  צריכים  אתם 
שלושה־ עוד  יקבל  בנט  אולי  אז  לשמאל.  הצבעה  כמו  היא 
שתבינו  ברגע  ממשלה.  ירכיב  הרצוג  אבל  מנדטים,  ארבעה 
את זה, אתם צריכים להפיץ את זה הלאה. למשפחה, לחברים, 
לבנט  ההצבעה  משמעות  את  להבין  צריכים  אתם  לכולם. 

בבחירות האלה.
"אני צריך מכם דבר נוסף", הוסיף נתניהו, "אני זקוק לכם 
ושומרון  ביהודה  אזורית  מועצה  שכל  מבקש  אני  בשטח. 
יום  ועד  בה מעכשיו  ותפעל  'ליכודית'  עיר  עצמה  על  תיקח 
הבחירות. בעיקר ביום הבחירות. יש לנו קהל מצביעים אדיש, 
שלא מבין את גודל השעה. אני רוצה שתעבדו בערים האלה 
לנו  יש  ביממה.  שעות  וארבע  עשרים  יודעים.  שאתם  כמו 
רשימות מסודרות, ובסך הכול צריך להגיע לאנשים ולהביא 
זה לא בלתי אפשרי. עדיין אפשר לעשות את  אותם לקלפי. 

זה".
לדברי בן כספית, דבריו של נתניהו השאירו רושם אדיר על 
הנוכחים. כמה מהם מכירים אותו שנים ושמעו אותו עשרות 
פעמים, אבל הפעם, הם סיפרו, ההרגשה הייתה אחרת לגמרי. 
לבו.  מדם  דיבר  נתניהו  אפוקליפסה.  תחושת  עמדה  "בחדר 
הניע  גם  אלא  בדיבורים  הסתפק  לא  הוא  להרגלו,  ובניגוד 
מאגרי  את  לסמן  מאפשרות  חדשות  טכנולוגיות  למעשים. 
המצביעים הפוטנציאליים של הליכוד, לעקוב בזמן אמת אחר 
תנועת האנשים הנמנים עמם, ויתרה מכך, להגיע לכל מצביע 

פוטנציאלי כזה באופן אישי, ישירות למכשיר הסלולר. 
"בסוף דבריו של נתניהו, שלמה פילבר חילק במהירות את 
מעוזי ההצבעה המסורתיים של הליכוד בין פעילי המתנחלים. 
אנשי  הופעלה.  המערכת  עודכנו.  האלקטרוניים  המאגרים 
התכוון  נתניהו  והמעקב.  העבודה  קצב  את  הגבירו  הסקרים 
עליו  נגזר  אם  מצביע.  אף  על  לוותר  לא  הסוף,  עד  להילחם 
ללכת, הוא לא ילך בלי קרב. הוא רצה להרגיש שעשה הכול 

כדי לנצח".

ספר מאוזן

כלפי  לעומתי  לעיתונאי  שנים  במשך  נחשב  כספית  בן 
משפחת נתניהו. במהלך השנים האחרונות הוא הרבה לפרסם 
תחקירים כנגד משפחת נתניהו, על חלקם הוא אף ספג תביעת 
דיבה שעליה צריך היה לשלם עשרות אלפי שקלים, אך דבר 
לא הטריד אותו. "על הספר הזה אני עובד ארבע שנים", אומר 
בן כספית ל'כל ישראל'. "אבל למעשה אני מסקר את נתניהו 
עשרות שנים, כך שהספר הזה הוא סך כל מה שאני צובר על 

נתניהו". 
קהל  עבור  בכלל  מיועד  היה  החדש  הביוגרפיה  ספר 
מפורסמת,  אמריקאית  הוצאה  מול  מו"מ  "לאחר  אמריקאי. 
כבר  שם  ויצא  האמריקאי  לקהל  יועד  והוא  לכתוב  התחלתי 
לפני חצי שנה". את הספר הנוכחי, בעברית, ערך בן כספית 
בפעם השניה. "הגרסה העברית שונה מזו האנגלית ולמעשה 
מותאמת יותר לקורא הישראלי וכוללת פרטים שלא יענייננו 

את הקורא האמריקאי".
תביעת  עם  רב  לא  זמן  לפני  התמודד  כספית  בן  כאמור, 
דיבה ממשפחת נתניהו, אך הפעם הוא לא חושש. "ראשית, 
הספר עבר ייעוץ משפטי, אך גם אם יחליטו לתבוע, זה ישמש 
הם  שלי,  הקריירה  מכל  הפרטים.  שאר  על  יושר  כתעודת 
תבעו רק פעם אחת וגם בה סיימנו בפשרה מחוץ לכותלי בית 

המשפט. העובדה שרק פעם אחת תבעו מראה שהודו בשאר 
הפרסומים במהלך השנים".

שיבח  בספר,  מעטים  לא  שבחלקים  ולמרות  זאת,  עם 
כספית את התנהלותו של נתניהו, הוא לא קיבל משוב כלשהו 
מהבית בבלפור, "ניסיתי בשלבים מוקדמים של הספר לעבוד 
בשיתוף פעולה עם אי מי מבני המשפחה, אך לצערי הדבר לא 
קרה, למרות שהספר הוא לא חד צדדי בשום צורה. לטעמי, 

הוא ספר מאוד מאוזן כלפי נתניהו".
רבים שואלים את בן כספית בימים אלו, מה דעתו על ראש 
בוחר להשיב תשובה מפתיעה  הוא  זו  הממשלה. על שאלה 
כבד  מאוד  החמצה  של  טעם  כאן  יש  להכל,  "מעבר  למדי. 
ומר. לנתניהו היה את ארגז כלי העבודה הכי משוכלל מכל 
המנהיגים בדור האחרון. מבחינת כישורים אישיים הוא ליגת 
שלו,  התפיסה  שלו,  הכישרון  כולם.  מעל  קומות  בשתי  על, 
הניתוח שלו. הוא גם הגיע לפוזיציה שרוב בעם היה מצדיע 
לנסות  שבמקום  העובדה  ולכן  מלחמה.  או  שלום  ומאשר. 
יוצרת  השלטון,  את  לשרוד  בחר  הוא  מהותי  שינוי  ולעשות 

תחושת החמצה גדולה". 
בקווים  הממשלה  ראש  את  להגדיר  מתקשה  כספית  בן 
"הניסיון שלי בספר הוא להבין מי האיש, מה הוא  ברורים. 
הגעתי  כאן  גם  השלמה,  ישראל  ארץ  איש  הוא  האם  רוצה. 
לתובנות. הוא כן איש ימין. הוא לא קשור לאדמת המולדת 

כמו אריק שרון למשל, זה ממש לא מרגש אותו".
תומכיו.  בקרב  נדיר  למעמד  זוכה  נתניהו  זאת,  למרות 
כספית.  בן  אומר  משיח",  שהוא  חושבים  אפילו  "חלקם 
באמת  מתומכיו  חלק  במסגרתו  משיחי  לתהליך  עדים  "אנו 

לדברי בן כספית, דבריו של 
נתניהו השאירו רושם אדיר על 
הנוכחים. כמה מהם מכירים 
אותו שנים ושמעו אותו עשרות 
פעמים, אבל הפעם, הם 
סיפרו, ההרגשה הייתה אחרת 
לגמרי. "בחדר עמדה תחושת 
אפוקליפסה
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מאמיניים שהוא נשלח משמים לטובת עם ישראל. להערכתי, 
10 מנדטים רואים בו סוג של משיח וזה תהליך מאוד מסוכן". 
ספרו של בן כספית יצא רק לפני מספר שבועות, אך בדרכו 
השישית  המהדורה  להיום,  "נכון  זהב'.  'ספר  מעמד  לקבל 
הספרים  הוצאת  הראשונים,  הימים  בעשרה  בחנויות.  כבר 
לא הצליחה לעמוד בדרישות ומהרגע שהגיע לחנויות, הוא 
מעריך  אני  והנמכרים.  המומלצים  רשימות  בראש  נמצא 
שנמכרו  אומר  שזה  זהב  ספר  יקבל  הוא  הקרובים  שבימים 

מעותקיו 20,000". 
הממשלה,  ראש  עבור  מאוד  סוערים  בימים  יוצא  הספר 
כנגדו  אישום  כתבי  הגשת  על  ממליצה  המשטרה  כאשר 
המכונה  נוספת  חקירה  מתקדמת  ובמקביל  פרשיות  בשתי 
'תיק 4000'. לדברי בן כספית, לא מן הנמנע שתצא מהדורה 
נוספת שתכלול פרטים נוספים ועדכניים. "אני שוקל לעדכן 
אותו. בנושא של החקירות קורים דברים רבים. אבל דבר אחד 
בשל  בעיקר  מאוד  ארוכה  הספר  של  החיים  תוחלת  ברור: 
העובדה שנתניהו לא עושה רושם של מישהו שהולך להרים 
ידיים, יש לו חיי מדף ארוכים כי זו דמות שתלווה אותנו לכל 

הפחות בחצי שנה הקרובה".
חרדים  לפיה  בעובדה  כספית  בן  מפתיע  הריאיון  בסיום 
רבים מתעניינים בספר. "רק בשבוע האחרון הגיעו אלי כמה 
חרדים שביקשו שאחתום להם על הספר. חלקם באו עם כמה 
עותקים ועם כל מיני שמות שאקדיש להם". לדבריו, "מאוד 
המגזרים,  בין  שלנו  הויכוחים  כל  רקע  על  שדווקא  מעניין 
בסוף הם חברים בחברה הישראלית ומתעניינים כמו כולנו. 
אפילו  אולי  מעודכנים  מאוד  מעורים,  מאוד  סקרנים,  הם 
אותם  מעניין  אנשים שלא  הרבה  יש  יותר מהחילונים ששם 

אקטואליה בכלל".

ווינר כפייתי

את  נתניהו  הפך  כיצד  אמן  ביד  כספית  בן  מתאר  בספרו 
הקערה על פיה תוך מספר ימים במהלך בחירות 2015. "היום 
הגדולה  הייתה שעתו  "שזו  כספית.  בן  כותב  לומר",  אפשר 
מספידיו.  מאוד  התרבו  כן  בשנה שלפני  נתניהו.  בנימין  של 
המנהיג בן השישים ושש נראה עייף, כבוי, מונוטוני. נגמרו 
לו השפנים. בנושא האיראני, העולם לא ספר אותו. סיסמת 
בעקבות  רגל  פשטה  החמאס',  מול  'חזק   ,2013 בחירות 
היריבים  אביב.  תל  את שמי  רקטות שהחרידו  חודשיים של 
הפוליטיים, כמו גם רבים מהבכירים במפלגתו, תיעבו אותו. 
בשלב כלשהו, באחד הרגעים המייאשים ביותר של הקמפיין, 
לכת:  מרחיקת  הצעה  נתניהו  של  הפנימי  במעגל  הועלתה 
הצהרה, ערב הבחירות, כי זו הפעם האחרונה שהוא מתמודד 
על ראשות הממשלה. כלומר שזו תהיה הקדנציה האחרונה 
שלו. היו להצעה לא מעט תומכים. אפילו נתניהו שקל אותה 
עוד  כך  'לגנוב'  להצליח  וקיווה  מיואש  היה  הוא  בחיוב. 

קדנציה. הייתה זו הרעיה שפסלה אותה לבסוף על הסף.
הילוך  נתניהו  העביר  הייאוש,  את  מעליו  שניער  "לאחר 

של  האחרונים  בימים  ועבד 
כאחוז  השעון,  סביב  הקמפיין 
אין  כאלה  ברגעים  תזזית. 
נח.  לא  הוא  מתחרים.  לנתניהו 
כמעט  שלו  העבודה  יכולת 
ארבע  שלוש  ישן  הוא  אינסופית. 
בשנתו,  אז,  וגם  בלילה,  שעות 
בחלומותיו, הוא מחפש פתרונות, 
אל  להבקיע  חדשות  דרכים  סוקר 
אותם  להחזיר  בוחריו,  של  לבם 
נחים,  שלו  כשהיריבים  הביתה. 
זמן,  פסק  לוקחים  או  נרגעים 
פייטר  הוא  קדימה.  רץ  נתניהו 
במפלה  רואה  שלא  נלאה  בלתי 
ומקדש את כל האמצעים  אופציה 

בדרך למטרה. ווינר כפייתי.
"נתניהו לא נלחם רק על כהונתו. הוא נלחם גם על החיים 
פלילית  חקירה  על  רינונים  החלו  תקופה  באותה  עצמם. 
אפשרית באשר לנעשה במעונות ראש הממשלה. הפרסומים 
בלשון  בעייתית,  תמונה  שרטטו  המבקר  ודו"ח  העיתונאיים 
על  שובע  יודעת  שלא  ונהנתנות  משווע  בזבוז  של  המעטה, 
שהודח  אחרי  הזה,  בסרט  היה  כבר  ביבי  הציבור.  חשבון 
רעייתו,  ונגד  נגדו  פלילית  חקירה  נפתחה  אז  גם  ב־1999. 
בחשדות דומים. נתניהו ואשתו נחקרו פעמים רבות במשרדי 
במשרדו  בוצע  חיפוש  הונאה.  לחקירות  הארצית  היחידה 
לעיני המצלמות. נתניהו הושפל עד עפר וחמק מכתב אישום 
בעור שיניו. לימים האשים כי החקירה המשטרתית וההשפלה 
בסופו   .2000 בשנת  צילה,  אמו,  מות  את  זירזו  הציבורית 
המשפטי  היועץ  החליט  ארוכה,  התלבטות  לאחר  דבר,  של 
לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, לסגור את התיק. הפיכתו 
לנחקר שיוצא ובא מחדרי החקירות צילקה את נתניהו. מאז, 
ָפחד ַפחד מוות מהאפשרות שחוויה כזו עלולה להתרגש עליו 

פעם נוספת.
"ביבי חשש שאם יפסיד בבחירות ויודח, יהיה פגיע יותר 
יותר.  קלה  תהיה  החוק  רשויות  של  החקירה  הדק  על  והיד 
יאבד  הממשלה,  ראש  לשכת  את  שיפנה  שברגע  חשש  הוא 
את ההרתעה שהשיג בקרב אנשי החוק בישראל. המקורבים 
יתחילו לדבר. לך תדע איפה זה ייגמר. הוא הכיר מקרוב את 
כל הגורמים שרצו להיפרע ממנו. במרס 2015 נלחם בנימין 

נתניהו על חייו, על חירותו.
נתניהו  בשבילו.  יעבדו  האחרים  שרק  ציפה  לא  "הוא 
תמיד  לא  אפשרי,  ערוץ  בכל  והתראיין  שרוולים  הפשיל 
התקשורת  וערוצי  בישראל,  הבחירות  בחוק  המותר  פי  על 
השונים שיתפו פעולה. המטרה שלו באותם ראיונות הייתה 
פשוטה: להפיץ פחד. הוא יצר במכוון חזית נגד התקשורת, 
מבית  טלוויזיה  צוות  )גירוש  במעשיו  וגם  באמירותיו  גם 
להתראיין  סירוב  הבחירות,  ביום  בירושלים  הממשלה  ראש 
לעיתונאים מסוימים(, הכול כדי ליצור מצג שלפיו התקשורת 
תוך  הממשלה  ראש  מתפקיד  אותו  לגרש  מנסה  השמאלנית 

שיתוף פעולה עם השמאל הקיצוני והערבים. 
הליכוד הביתה  ידע שזו הדרך להחזיר את מצביעי  "הוא 
שהקהל  רצה  הוא  היהודי.  הבית  ממצביעי  חלק  גם  ולגרוף 
עליו,  הוטל  שכביכול  המצור  עם  יזדהה  בשמו,  ייעלב  הזה 
ירגיש חובה לחוש לעזרתו של ראש ממשלה בישראל. הוא 
מכיר את מצביעי הימין באופן אינטימי. הוא יודע לפרוט על 

נימי נפשם. הוא הזעיק אותם להציל אותו, והם באו".

כך נולד הסרטון שובר השוויון

הוא  הבחירות,  את  הכריעו  רבים  שלדעת  הדרמות  אחת 
למצביעיו  נתניהו  קרא  בו  הידוע  נוהרים"  "הערבים  סרטון 
שהעלה  לאחר  הצבעתם,  זכות  את  ולממש  לקלפיות  לצאת 
חשש מאיבוד השלטון בשל אדישות ברחוב הימני. בן כספית 

מתאר את השתלשלות העניינים שהובילה להפקת הסרטון. 
כל  את  נתניהו  "זימן  כספית.  בן  כותב  הבחירות",  "ביום 
לסבב  בבלפור,  למעון  החדשות  ואתרי  הטלוויזיה  צוותי 
ראיונות נוסף של הרגע האחרון. המראיין הראשון היה חזקי 
נתניהו  את  ראיין  ברוך  המתנחלים.  אתר   ,7 מערוץ  ברוך 
בשתי  השלישית.  הייתה  זו  האחרונים,  בימים  פעמיים  כבר 
שהבין  בנט,  נפתלי  מעניין:  דבר  קרה  הקודמות  הפעמים 
שנתניהו זומם על המנדטים שלו, קנה שטחי פרסום בערוץ 7 
והשחיל סרטון מטעמו במהלך הראיונות של נתניהו. כך נוצר 
הממשלה,  ראש  עם  ריאיון  על  הקליקו  הגולשים  שבו  מצב 
את  היה  לאייטם,  כשנכנסו  מיד  שראו,  הראשון  הדבר  אבל 

באמת  לסמוך  אפשר  בסוף  לשכוח,  "לא  בהם:  מפציר  בנט 
רק על הבית היהודי". בנט, לשעבר ראש המטה של נתניהו, 

נלחם עם ביבי על מצביעיו עד זוב דם.
לבית  ברוך  חזקי  הוזעק  הבחירות,  יום  בבוקר  "הפעם, 
הוא  מוקדם.  תיאום  ללא  לעכשיו,  מעכשיו  הממשלה  ראש 
הגיע לבדו, בלי צוות, וצילם את הריאיון בעצמו. בעוד ראש 
ידיו,  במו  חולצתו  דש  על  המיקרופון  את  מתקין  הממשלה 
הציץ ברוך במכשיר הסלולרי שלו. בצבץ שם מסרון מהעורך 
שלו, שהוא במקרה גם אחיו, אודי ברוך. האח/עורך כתב כי 
יש שמועות שאחוז ההצבעה במגזר הערבי גדול פי שלושה 
ממה שנרשם בבחירות הקודמות באותה השעה. חזקי מיהר 
את  מיד  שזיהה  נתניהו,  של  באוזניו  המסרון  את  להקריא 
הממשלה,  ראש  לו  הורה  זה',  על  אותי  'תשאל  ההזדמנות. 
וברוך אכן שאל. נתניהו הגיב בתשובה ארוכה ומפורטת, על 
והסכנה  השמאל  עמותות  במימון  לקלפיות  הנוהרים  ערבים 

האיומה לגורל המדינה.
"כשהריאיון הסתיים, נתניהו הבין שיש לו ספין מנצח ביד. 
הקמפיין  של  הצעיר  הניו־מדיה  מנהל  לוק,  לטופז  קרא  הוא 
וחבר אישי של בנו יאיר. 'בוא נצלם סרטון קצר', אמר נתניהו 
שעשה  הסרטון  את  שלו  הסלולרי  במכשיר  שצילם  ללוק, 
היסטוריה: גרסה מקוצרת של מה שנאמר כמה דקות קודם 
לכן לערוץ 7. סרטון ההסתה עלה לרשת והפך ויראלי בתוך 

דקות.
על  מבוסס  היה  שהוא  העובדה  הפריעה  לא  "לנתניהו 
מציאות בדיונית לגמרי. באותה שעת בוקר לא הייתה בנמצא 
במגזר  גבוה  הצבעה  אחוז  על  מבוססת  סטטיסטיקה  שום 
של  אוטובוסים  היו  ולא  לקלפיות  נהר  לא  אחד  אף  הערבי. 
לראש  שהגיעה  אורבנית  אגדה  הייתה  זו  שמאל.  עמותות 
ידו בחדווה. אבל אותו זה לא  הממשלה בחטא והופצה על 
עניין. באותם רגעים הכול היה כשר כדי להשיג את הניצחון. 
בעוד כמה שנים, מי יזכור את זה? מה שיזכרו זה שהוא ניצח.
היה  אבל  במקרה,  נולד  אולי  נוהרים'  'הערבים  "סרטון 
אנשי  הסתערו  הבחירות  ביום  עקבי.  אסטרטגי  בקו  נטוע 
הניו־מדיה של נתניהו על האלקטורט הליכודי, על פי מפתח 
והודעות  ווטסאפים  מסרונים,  מיליוני  ושיגרו  גיאוגרפי, 
מוקלטות, רובם שקריים לחלוטין, עם אותו המסר: הערבים 
על הגדרות. חמאס קורא להם לתמוך במחנה הציוני. גדודי 
חללי אל־אקצא קוראים להצביע עבור הרשימה המשותפת. 
וחירום לאומית.  יצרו בקרב הליכודניקים תחושת מצור  הם 
לא רק גורלו של ביבי מוטל על הכף, סברו, אלא גורלה של 

המולדת".
בן  לדברי  מהמהלך,  ביותר  המשמעותיים  הניזוקים  אחד 
כספית, הוא שר האוצר משה כחלון. "ביום הבחירות", מספר 
ערב  לקראת  בקלפיות.  כחלון  משה  המועמד  "סייר  כספית. 
האלקטורט  גם  הסתתר  שבהן  הליכודיות,  הערים  את  פקד 
כחלון  הבחין  בערב  שש  מהשעה  החל  שלו.  הפוטנציאלי 
ויותר ליכודניקים החלו נוהרים אל  יותר  בתופעה מדהימה: 
הקלפיות. כחלון יודע לזהות את תומכי הליכוד מקילומטרים. 
בידידות:  אליו  פנו  אותו בחזרה. עשרות מתוכם  הם מזהים 
משלנו,  'אתה  לו,  אמרו  האוצר',  שר  שתהיה  רוצים  'אנחנו 
כחלון  השיב  עבורי?'  מצביעים  אתם  'אז  אותך'.  אוהבים 
בשאלה, והם הודו, בעצב, שלא. אי אפשר, משה, הם אמרו 

לו, הערבים על הגדרות. אנחנו מצביעים ביבי.
בימים  לנגוס  הצליח  נתניהו  ביבי.  הצביעו  אכן  "והם 
הימין.  ממפלגות  מנדטים  כעשרה  הקמפיין  של  האחרונים 
הנפגעים העיקריים היו בנט, ליברמן, כחלון, דרעי ואלי ישי, 
שנותר מחוץ לכנסת. בסיכום הכללי, המסע של נתניהו במחנה 
הימין הוריד את הכוח הכולל של המחנה בכנסת, בעיקר בשל 
העובדה שישי לא הצליח לעבור את אחוז החסימה ושלושת 
על  עמד  החסימה  )אחוז  לפח  הלכו  זכה  שבהם  האחוזים 
3.25 אחוזים(, אבל זה לא באמת עניין מישהו. נתניהו ניצח 

בבחירות".

הוא לא ציפה שרק האחרים 
יעבדו בשבילו. נתניהו הפשיל 

שרוולים והתראיין בכל ערוץ 
אפשרי, לא תמיד על פי המותר 
בחוק הבחירות בישראל, וערוצי 

התקשורת השונים שיתפו 
פעולה. המטרה שלו באותם 

ראיונות הייתה פשוטה: להפיץ 
פחד
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הכותבת היא יועצת עסקית 

את עצמם  מוצאים  הם  יום אחד 
כי  מגיע  זה  לפעמים  בפנים, 
להם  הורישה  שלהם  הסבתא 
ירושה, לפעמים זה סתם בא מאהבה 
או שיגעון לדבר ולעיתים זה מגיע מחושב 
ומהודק, עם אסטרטגיה קפדנית. ברוכים הבאים 
 לעולם העסקים. או אולי עולם העצמאים.
המון  מכילה  עצמאים  הזו  המילה 
הרצונות  כל  את  מכילה  תוכה,  בתוך 
מייצגת  בשלמותה  והיא  והחלומות, 
השכירים. מעולם  הגמור  ההפך   את 
כיועצת עסקית אני חווה ביום יום עסקים 
שחלקם קמו ועזבו את עולם השכירים בקול 
רעש גדול ובכאב גדול עוד יותר, במטרה 
במגרש  לשחק  ולעבור  הנהר  את  לצלוח 
כזה. לא  אמרנו?  גדולים  הגדולים,    של 
הנה אגלה לכם משהו שאולי לא ידעתם: 
עצמאי בתחילת דרכו, כלומר בשנה הראשונה 
יכול להרוויח עבור שעת עבודה פחות משכר 
מינימום, ובהמשך עם עורו עשוי מעור פיל מצוי  
הוא ישרוד את השנה הראשונה. ובמקרה הטוב 
 הוא יתחיל לראות קצת כסף בסוף החודש.

למירב האוכלוסייה נח מאד להיות שכירים, זה 
מוריד עול, זה מייצר חברה מתמדת, זה נותן 
שקט תעשייתי וכלכלי, אאוצ' לגבי כלכלי 
לא ממש, כי אם זה הרי אופטימלי כל כך 
אנשים לא היו עושים את המהפך ועוברים 
להיות עצמאים, אבל נעזוב את זה כרגע, בואו 
נמשיך, להיות שכיר זה לגור באזור נוחות, קמים 
בבוקר מתלבשים מתארגנים עפים למשרד, 
קפה ורשימת מטלות מהבוס, רשימת הגשמת 
החלומות שהשכיר אמור להגשים לבוס שלו. 
שכיר מייצר תלות באופן וצורת העבודה, דפוסי 
החשיבה שלו מותאמים לתבנית אותה בנו 
סביבו, והוא מפתח דפוסי התנהגות מסוימים 

שמוטמעים עמוק.
נכון אצל המון מקננת המחשבה על היום בו 
הם יתפסו את כס המנכל, או הבעלים או שיהיה 
להם כזה משלהם, אבל הדרך בין מחשבה 
לא  פשוט  המון  ולמעשה  רחוקה  למעשה 
מתאימים להיות משהו אחר. אז מה עדיף? 

והאם בכלל יש תשובה חד משמעית?
הנה עשר טעויות שעצמאים בהתהוות עושים. 
טעיות שבסופו של דבר יחזיר אותם לעולם 
 של השכירים חזרה או לעולם של שומקום .

1. לא מקשיבים לאף אחד - מכירים את אלו 
שיודעים הכי טוב ואף אחד שלא יתערב להם 
באופן בו הם מנהלים את העסק? לפעמים הם 
צודקים... אבל לפעמים, קצת הקשבה ורצון 
לשינוי יכולים לחולל פלאים ואפילו להציל 

את העסק מקריסה. לא שווה?

2. סומכים על אחרים יותר מדי - לסמוך על 
מישהו זה נהדר ואפילו רצוי מאוד אבל לעולם 
חשוב שבעל העסק יהיה מעורב, פעיל ויודע 

את התהליך ואת מה שעושים אלו שתחתיו. 
לסמוך על אחרים יותר מדי ולשחרר ולחשוב 
שלאחרים יהיה אכפת יותר מבעל העסק זה 

אחד הגורמים הגדולים לכישלון.

3. קוקטייל עסק-בית - מאפיין עסקים קטנים 
)ולא רק( שחיים עם העסק בתוך הבית, הלקוחות 
משלמים עבור מוצרים ובאותה נשימה הכסף 
נלקח להוצאות הבית השוטפות, קוראים לזה 

במילה אחת: אסון!

4. לא. למכירה - צמיחת העסק תלויה ביכולת 
המכירה של בעל העסק. כלומר, הסיכוי לצמיחה 
בקרב בעלי עסקים שלא אוהבים למכור ולא 
חושבים שבסוף היום הם צריכים גם למכור 
הוא מינורי. מכירות זה החלק הארי בהצלחת 

העסק וקידומו.

5. חוסר במודעות עצמית - כשבעל העסק סוחב 
את הבעיות האישיות שלו לתוך העסק זה יכול 
להיות הרה גורל. התנהלות אישית לא נכונה, 
אי-עמידה ביעדים ומשימות, חוסר אמון עצמי 
ומורל גרוע, עלולים להיות עקב אכילס בעסק.

6. מתחרים במתחרים - טעויות בלי מחשבה, 
זריקת המון כסף על מדיה שאין אפשרות 
לבלוט,  בשביל  רק  יעילותה  את  להוכיח 
לקיחת סיכונים ומהלכים שיווקיים רק בגלל 
שהמתחרים עשו ככה ובעל עסק לחוץ, יכולים, 

בשורה התחתונה, לגרום למפלת העסק.

7. )לא( עשה לך יועץ - מחד, מרבה יועצים 
מרבה דאגה. מאידך, יועץ חף מאינטרסים 
אובייקטיבי  ממקום  העסק  על  שמסתכל 
לחלוטין, רואה דברים רבים שבעל העסק 
מתקשה לראות מבפנים ויכול להציל ולשנות 
דברים אקוטיים שחשובים להצלחת העסק. 
יועץ טוב דומה למנתח - הוא חותך ומאחה, 

מנקה ומחטא, עד ההחלמה המלאה.

8. שיטת החאפר - בחירת ספקים שהמודעה 
שלהם נראתה צבעונית ומושכת או כי הם היו 
זולים משמעותית, יכולים להתברר כיקרים 
במיוחד ולהפיל את העסק בלי למצמץ. זהירות!

9. לוותר על גאנט שנתי - לא מדובר במילה גסה 
או כזו שיצאה כבר מהמילון האבן שושני. תכנון 
נכון של פעולות בעסק או לחלופין, אי-תכנון 
בכלל, יכול להוות טריגר משמעותי לנפילת 
עסק. גאנט שנתי מאפשר מניעת הפתעות או 

לפחות לקיחתן בחשבון והכנה מתאימה.

10. סיעתא דשמיא.-כשיש מחסור מזה, לא 
יעזור בית דין - העסק ייכנס לסטטיסטיקה 
של כ- "70%  מבתי העסק נסגרים בשנתיים 

הראשונות לחייהם."

עשר טעויות

מתלבשים  בבוקר  קמים  נוחות,  באזור  לגור  זה  שכיר  להיות 
מהבוס,  מטלות  ורשימת  קפה  למשרד,  עפים  מתארגנים 
רשימת הגשמת החלומות שהשכיר אמור להגשים לבוס שלו. 
שכיר מייצר תלות באופן וצורת העבודה, דפוסי החשיבה שלו 
מותאמים לתבנית אותה בנו סביבו, והוא מפתח דפוסי התנהגות 

מסוימים שמוטמעים עמוק

אתי קצבורג

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

נילי פוכרת ידיה בייאוש. "מה עוד 
הייתי יכולה לעשות ולא עשיתי?". 
השאלה שלה מהדהדת בחדר וכלל 
לא ברור אם תלונתה מופנית כלפי 
קבוצת הבנות שסביבה או אל ריבונו של עולם. 
בכל מקרה, הבנות מנידות בראשן. מישהי 
שולפת ממחטה מאי-שם ורעש הקינוח ויפחת 
הדמעות מצליחים להשכיח את נושא השיעור.  
"לשמוח מתוך הכאב". דברי הרבי מהדהדים 
בחדר. מכתב תשובה שכתב הרבי לאישה 
מדוכאת מתישהו בשנות היו"דים, והעצות 
המעשיות והמחכימות שבו לא מצליח לעודד 
את רוחה של נילי המיואשת. ההתייפחות חדלה 
אך מעיניה זולגות דמעות באיטיות ללא שליטה.
"את יכולה לתאר לך את הכאב של הבת 
שלי?", היא מרימה לפתע את קולה. "תחשבי 
מה היא מרגישה כאשר היא רואה את כל 
חברותיה לכיתה נשואות עם בטן ועם פרי 
בטן בעגלה. ורק היא, ילדתי המוכשרת, היפה 
והמוצלחת מזדקנת ברווקותה", מסיימת נילי 
את המשא הארוך ופורצת שוב ביבבה חנוקה.
זו אינה הפעם הראשונה בה אנו נחשפות 
לכאבה הגדול. בכל שנה, ביום הולדתה של 
נילי, אנחנו "חוגגות" את אומללות בתה ומנסים 
לחבוש את פצעיה. אין מישהי בקבוצה שלא 
ושמות של  העלתה במשך השנים הצעות 
ומכל  בחורים, מכל הסוגים, מכל הגילים 
המצבים. אבל הזמן עובר וכאבה של נילי 

מתגבר.
הפעם, השנה, היא כבר לא נותרה עצובה 
לכאבה  דרור  נתנה  היא  הפעם  ושקטה. 
והתפרצה. הלב שלי מתמלא רחמים עליה. 
סיפור חייה אינו שגרתי. כל הנוכחות מכירות 
אותו בעל-פה וכולן רוצות לעזור, אך כיצד?

"והבן הקטן שלי, אחיה הצעיר, כבר רוצה גם 
הוא לשמוע שידוכים. אני מונעת ממנו בכוח. 
אני לא יכולה להכאיב לה. לא יעלה על הדעת 
שהצעיר יינשא לפני הגדולה", היא מגביהה 
את קולה בנחרצות. גם את הטקסט הזה כבר 
שמענו בעבר וכולנו מתכווצות בכיסאות. ניתן 

לחתוך את השקט הסמיך בסכין.
הראשונים  בנישואיה  התאלמנה  נילי 
והתגרשה בשניים. עתה היא מפנה אצבע 
מאשימה לכל מי שבסביבה. הבעל הראשון 
והשני אשמים שעזבו אותה לאנחות והקב"ה 
אשם במצבה. כאילו שאין כלל משמעות לכך 
שארבעת ילדיה הבוגרים נשואים ומאושרים. 
כאילו שהעובדה שיש לה נכדים שמסבים לה 

נחת אינה משנה דבר. ברגע אחד מתערפל 
מבטה "מה שווים לי החיים האלה?", היא 

שואלת ועיניה היפות שוב מתלחלחות.
הנקודה השחורה הזו בחייה בולטת כל-כך 
על רקע הדף הלבן. גם אם הוא גדול, חלק, 
בהיר ומאוורר. בסופו של דבר מבטה נמשך 
ומתמקד באותה נקודה שחורה ארורה. הכאב 
לא מרפה ולופת אותה כמו צבת והיא נותרת 

שנה אחרי שנה באומללותה.



פרשת השבוע שחלה מידי שנה זמן קצר 
אחרי יום ההולדת שלה, יכולה לתת לה מענה 
ולסייע לה לצאת מהבור השחור אליו היא 
נשאבת. האם היא תגלה את סודה של הפרשה 

ותסלול לעצמה דרך יציאה ממצבה? 
האם הסיפור שהיא מספרת לעצמה במילים 
"אין לי מזל", ישתנה ל"איזה מזל שנולדתי 
באדר". המן חשב שאדר הוא חודש "חסר 
מזל" משום שבו הסתלק מושיען של ישראל. 
הוא רק שכח שמשה רבנו אף נולד בחודש הזה. 
מזלו גובר ובא לידי ביטוי בשם החודש – אדר, 

מלשון אדיר אדירנו.
נכון, אין מזל לישראל. כאשר ה"ֵאין" בציירה 
הופך ל"ָאִין" בקמ"ץ, אזי מזל לישראל. הריק, 
האין שבא לידי בפרשה הזו בה לא מוזכר שמו 
של משה רבנו אף לא פעם אחת, הוא המקום 
ממנו אפשר לצמוח, להתגבר ולהתעלות. ביטול 
מוחלט לה' יתברך הוא הפיתרון למצוקות 

החיים.
כשנילי תתחיל לחיות בגישה הזו ותתמקד 
ב"מה ה' אלוקיך רוצה מעמך" ולא במה שהיא 
רוצה, היא תגלה את המזל הרב שיש בחודש 
בו נולדה – דגים שמסמלים שפע וריבוי. המזל 
העצום של חודש אדר התגלה בגזרות השמד 
של המן והוא רק מתחיל שרשרת של חודשים 
"ממוזלים". אחריו יגיע חודש הגאולה, חודש 
הרפואה והשיא – חודש התורה שהיא מהות 

העולם כולו ואין דבר משמח ממנה. 
נילי, אם ָאִין - אני לי!



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

/co.il

אם ָאִין אני לי, 
וכשאני לעצמי...
אולי יש לכן שידוך לבתה של נילי שסבורה ש"אין 
בו  החודש  אדר,  בחודש  שנולדה  למרות  מזל"  לה 
אותנו  מלמדת  מה  וגם,   • ישראל  של  מזלם  גובר 

פרשת השבוע ממנה נפקד שמו של משה רבנו?

מירי שניאורסון



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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אמא מחליפה     שרה פכטר      

לב יהודי 
בהכשר מהודר

eti.katzborg@gmail.com :לתגובות

אוזני המן המתוקות עם מילויי שוקולד, חלבה או אגוזים שינו את צורתם והפכו לבריאות יותר   חברת טונה סטארקיסט החליטה לשנות 
את משלוחי המנות עשירי הסוכר והכינה אוזני המן מלוחות, ללא מלח, מפתיעות וטעימות עם מילוי טונה ותרד אשר ישתלבו נהדר בסעודת 
פורים או לאחר הכוס החמישית   למרות הטעם המלוח, לא נעשה שימוש במלח אלא ברכיבים ותבלינים שמעניקים טעם עשיר ומעניין בחך 

והופכים את המנה לבריאה יותר ודלת נתרן

מצרכים )כ-25 יחידות(
לבצק:

1  ק"ג קמח
2  כפות שמרים יבשים

1/2 כוס )120 מ"ל( שמן
2  ביצים

2  כוסות )480 מ"ל( מים
  

למלית:
2  קופסאות טונה דלת נתרן במים

2 שיני שום קצוצות
1 בצל בינוני

300 גרם עלי תרד קצוצים וסחוטים מנוזלים
פלפל שחור גרוס

אגוז מוסקט

לציפוי:
שומשום שחור ושומשום לבן מעורבבים

1 ביצה טרופה

אופן הכנה:
 להכנת הבצק: שמים במיקסר- קמח, שמרים יבשים, שמן, 

ביצים ומים כמה דקות עד שמתקבל בצק רך ולא דביק. 
 מכסים במגבת ונותנים לבצק לנוח 20 דקות. 

 להכנת המלית: מוסיפים מעט שמן למחבת חמה ומזהיבים את 

הבצל והשום. 
 מוסיפים את התרד ומערבבים כדקה. 

 מוסיפים את התבלינים. 

 מערבבים כמה דקות על אש בינונית עד שהתרד מזהיב. 

 מעבירים לקערה, מוסיפים את הטונה ומחכים שיתקרר.

 להרכבת המנה: מחממים את התנור ל-180 מעלות. 

 מקמחים בעדינות את משטח העבודה ומרדדים את הבצק לדק.

 קורצים מהבצק עיגולים באמצעות קורצן או כוס.

 מניחים כפית מהמלית במרכז כל עיגול ומקפלים לאוזן המן.

 מניחים את כל אוזני ההמן על נייר אפיה בתבנית, מברישים עם 

ביצה טרופה ומפזרים שומשום. 
 אופים עד שמזהיבות, כ-15-20 דקות.

 אוזני המן במילוי טונה ותרד

 אוזני המן במילוי שקדים ושוקולד בלונדי

טעים

בגיל שלושים ושמונה הוא עבר ברית מילה והפך ליהודי כשר, 
התרגשתי  למהדרין,  שהפכה  במסעדה  מישה  את  כשפגשתי 
עליהם,  שמעתי  שטרם  במאכלים  מוקף  שם  יושב  הוא  מאד. 
ואפילו לא קראתי, מצ'ודו ועד בלינצ'ס ממולאים בבשר כבש, 

בילאשי וסלטים מרתקים, שכל אחד מהם סיפור.

נו, תגידו , אז פגשת עוד שף, ועוד מסעדה? מה את מחדשת?

נכון, הארץ זרועה במסעדות ובתי קפה, אבל לא בכל מסעדה 
וכששניהם  נוסטלגיה,  יש  ולא בכל מאכל  סיפור,  יש שף עם 

משתלבים ביחד נותר רק לברך.

ומדבר  שאלוט, ככה הוא קרא למסעדה, הוא מדבר ברוסית, 
בעיקר עם הלב החם שלו, והעיניים הנוצצות, ככה הוא מקבל 
וגידים  עור  קרם  אנשים, החלום שלו  דואג לשמח  כולם,  את 

ובקרוב הוא יוציא ספר על מאכלים נשכחים.

אז אספר לכם למה אני מתרגשת, כי אני יושבת מול שף שעלה 
אסף  אותם  מנות  עם  מהדרין,  מסעדה  לנו  והקים  מרוסיה, 

מרחבי העולם, והביא לנו את הטעמים בכשרות.

בואו ניסע אחורנית עם מישה אמייב, הוא נולד וגדל ברוסיה, 
גם בזמנים  גם הקים מסעדות, המסעדות שלו היו להיט,  שם 
שלא היה כסף ברחובות רוסיה המסעדות שלו היו להיט, תמיד 

מלאות.

הוא הפך ליהודי כשר וגם הקים פתח מסעדה כשרה במוסקבה.
"כולם הכירו את המסעדה הכשרה של מישה, לא כולם מכירים 
את הסיפור שלי שאני מזמין כבשים, ואחרי השחיטה נשארנו 
עם כמות מטורפת של כבשים שלא היו כשרים לאכילה, ולא 

ידעתי מה לעשות עם הכמות הזאת.

מטורף  בטעם  מדהימה  מנה  מגיש  מרצין,  ואז  צוחק,  הוא 
מוצרים  דורשים  להכנתם  שהמצרכים  מנות  הפך  איך  מסביר 

לא כשרים

משאיר  ישראל,  לארץ  שנה  לפני  עלה   , חדש  עולה  ומישה 
מאחוריו הצלחה מסחררת, ורוצה לתת ליהודים כאן בישראל 

את החוויה של הנוסטלגיה מבלי להתפשר על הכשרות.
וזה מרגש אותי לשמוע סיפור של עולה חדש, יהודי כשר,

שירבו כמותו בישראל.

אוזני המן זהובות במילוי קרם שקדים ושוקולד בלונדי שקדים עם בצק פריך נמס בפה ואבקת סוכר לקישוט  רגע מתוק של עלית 
ושוקולד פרה מציגים לקראת פורים מתכון לגירסה ה"בלונדינית" של אוזני המן הקלאסיים  בדיוק מה שצריך למשלוח מנות מושלם

כמות: 30 אוזני המן קטנות | רמת קושי: בינוני | זמן הכנה כולל: שעתיים

 לבצק פריך:
 150 גרם )1 כוס + 1 כף( קמח

 100 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
 40 גרם )4 כפות( אבקת סוכר

 קורט מלח
 1 כפית תמצית וניל

 1 חלמון
1-2 כפות מים קרים

 למלית שקדים ושוקולד בלונדי:
 50 גרם )1/2 כוס( שקדים טחונים

 50 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
 50 גרם )1/4 כוס( סוכר

 100 גרם שוקולד בלונדי שקדים, שבור לקוביות
 קורט מלח

 ½ כפית תמצית וניל
 1 חלבון

 1 כף חלב
1 כפית קמח

 לקישוט:
אבקת סוכר

אופן ההכנה:
בצק פריך: במעבד מזון עם להב פלדה שמים קמח, חמאה, אבקת 

סוכר, וניל ומלח ומעבדים עד שמתקבלת תערובת פירורית.
מוסיפים חלמון וממשיכים לעבד רק עד שנוצרים גושי בצק. אם 
הבצק לא מתאחד לגושים גדולים – מוסיפים בהדרגה מעט מים.
מעבירים את גושי הבצק למשטח עבודה מקומח קלות, מאחדים 

בידיים ויוצרים צורת דיסקית.
עוטפים בניילון נצמד ומצננים במקרר במשך כשעה.

מלית שקדים ושוקולד בלונדי: במעבד מזון עם להב פלדה )אין 
צורך לשטוף לאחר הכנת הבצק( שמים שקדים, חמאה, סוכר, 
שוקולד, מלח ווניל ומעבדים עד שמתקבלת תערובת פירורית.
מוסיפים חלבון, חלב וקמח ומעבדים עד שמתקבלת תערובת 

במרקם ממרח חלק.
על משטח מקומח מרדדים את הבצק לעלה בעובי 3-4 מ"מ 

וקורצים עיגולים בקוטר 7-8 ס"מ.
מניחים בערך ½1- כפית ממלית השקדים וסוגרים לצורת אוזן המן.

מניחים את אוזני ההמן במרווחים על גבי תבנית תנור מרופדת 
בנייר אפייה.

מחממים תנור ל-170 מעלות.
אופים את האוזני המן במשך 15-20 דקות או עד שהן מזהיבות.

מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר, מפזרים אבקת סוכר 
ומגישים.

טיפים:
 במקום שוקולד בלונדי שקדים אפשר להשתמש בשוקולד 

בלונדי קרמל מלוח או בלונדי קוקוס באותה כמות לגיוון הטעמים.
שומרים את האוזני המן בכלי סגור עד שבוע.

 במקום שקדים אפשר להשתמש בכל סוג אחר של אגוזים 

שאוהבים באותה כמות.
מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

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

בעוד חודש מתחתן בני. הכל כמעט מוכן. כל מה שהילד צריך 
בשביל השמחה. וגם, בגדי הילדים, ההזמנות, הכספים, הדאגה 
לכל פרט ועוד. השאלה למה אינני רגועה? מה עלי לעשות עוד 

כדי להגיע לשמחה בשמחה.

ובעצם, אני יודעת. הבן מבקש לעשות שמחה קטנה. למה אנחנו 
אומרים לו שזה בלתי אפשרי הן זו השמחה שלו? לו קשה עם 
טררם גדול. מה הבעיה שלנו לצאת קצת מהמוסכמות ולצמצם 
את ממדי השמחה? הוא גם מבקש כשהוא מגיע הביתה עכשיו, 
זאת  מבינה  אינני  למה  עצמו.  עם  ולהיות  ופרטיות  שקט  קצת 
ודואגת לו למקום שקט? מה יקרה, אם נמצא לו מקום כזה בבית 
אנחנו  מנוח?  לעצמו  למצוא  יוכל  הוא  ששם  מישהו  אצל  או 
ותוסס.  חי  הבית  ושמחה.  צהלה  היום  לאורך  ברוכה.  משפחה 
ושרוצה  זאת  אוהב  שלא  הבית  מבני  מישהו  שיש  יתכן  האם 

רגיעה? במקרה הזה החתן עצמו?

בעלי  ואנחנו,  דברים,  לבקש  זכות  לו  יש  שחתן  הוא  הרעיון 
מה  על  נעולים  יתכן שאנו  האם  אך  זאת,  להבין  אמורים  ואני, 
שמקובל? וזה מה שחשוב לנו? האפשר להעלות על הדעת כזה 

דבר, שהתדמית שוקלת בעינינו יותר מההרגשה של הבן?

נוכל  יותר מכל דבר אחר. האם  ברור שלא. ברור שהבן חשוב 
ושמחה  רגועה  בצורה  ביתו  את  יקים  הוא  שבה  דרך  למצוא 
הרבה  לו  לתת  כאמא  אני  האוכל  ממנו?  לנו  שאכפת  ושידע 
אהבה ותמיכה לפני שהוא נפרד מהבית ויוצא לחיים טובים עם 

אשתו?

הבעיה הגדולה היא שאני כל כך עסוקה עם השמחה והאורחים 
קצת  שוכחת  שאני  עד  וכו'  וכו'  והקייטרינג  והבגדים  שיגיעו 
יקר לי מכל דבר אחר שבעולם.  שאני מחתנת בן. שהילד שלי 

ושעיקר תשומת הלב שלי צריך להיות בו.

הבת  עם  יוצאת  אותה  ראיתי  מזמן.  לא  בת  חיתנה  שלי  שכנה 
יוצאות  שאתן  יופי  איזה  ואמרתי:  פעם  אותן  פגשתי  יום.  יום 

לסידורים ביחד. 
ענתה השכנה: אנחנו יוצאות יום יום לסיבוב כדי לפטפט קצת, 
הן לא ירחק היום, וההזדמנות הזו תיגמר לנו, אז למה שלא נהנה 

עכשיו?

לו  יש  כזה  שטיול  האסימון  לי  נפל  פתאום  דברה,  כשהיא 
משמעות הרבה מעבר לסתם סיבוב. נעים להן ביחד והן מחזקות 
את הקשר שביניהן ועל הדרך הבת אוספת מילוי עצמי מאמא, 
הבן  אם  כך?  אנהג  לא  שאני  למה  הבאות.  בשנים  לה  שיעזור 
בישיבה , אני יכולה לפטפט אתו בערב בטלפון, וכשהוא מגיע 
חייב  זה  תמיד  האם  בשבילו?  זמן  לפנות  אוכל  האם  הביתה, 
בשביל  סתם  נפטפט  אם  יהיה  ומה  החתונה?  לענייני  להיות 
ההנאה מהקשר שבינינו? למה תמיד אני צריכה מטרה מוגדרת 

ותוצאה? וקצת לשבת לדבר בשביל לדבר, אסור?

מה שאני אומרת כאן זה שנחמד להספיק דברים בשביל החתונה, 
וכמה זמן שיש זה לא מספיק, אך יש לנו נטייה לשכוח את העיקר 
ולטפל בטפל. חישבו היטב והגידו לי, מה העיקר בחתונה של 
הבן? הריקודים? האוכל? המפגש המשפחתי? התמונות? האם 

את החתן עצמו )או את הכלה( שוכחים?

ל ַּבַטֵפל? לַטֵפּ פטאייר במילוי תרד

במטבח

חומרים ל-20 יחידות
לבצק:

500 גרם קמח קסם של "סוגת"
1.5-2 כפות סוכר

1/2 כף מלח
2 כפות שמן זית

275-300 מ"ל מים

למילוי:
 500 גרם תרד טורקי )אפשר גם רגיל(, טרי ושטוף היטב, מיובש 

לגמרי.
1/2 כפית מלח ים גס

200 גרם גבינת 

עזים טרייה )למשל: פטה עזים(, מפוררת
3 שיני שום

פלפל לבן גרוס גס, לפי הטעם
אופן ההכנה:

 מכינים את הבצק: מערבבים בקערה גדולה או במיקסר את כל 

חומרי הבצק ולשים כ-10 דקות, עד שמתקבל בצק רך וגמיש, 
שאינו דביק. אם הבצק דביק, מוסיפים מעט קמח. מכסים את 

הקערה בניילון ומשהים לתפיחה במשך כחצי שעה.
 לשים את הבצק כ-20 שניות להוצאת האוויר ומתפיחים חצי 

שעה נוספת. 
 יוצרים מהבצק 20 כדורים ומעבירים למשטח עבודה מקומח. 

מכסים בניילון ומשהים למשך 10-15 דקות. 
 בינתיים מכינים את המילוי: מניחים את התרד בקערה 

גדולה ומפזרים עליו מלח גס. מועכים ומעסים את העלים 
בידיים, עד שהם מפרישים את כל הנוזלים. סוחטים וקוצצים.

 בקערה נוספת מניחים גבינה ושום ומוסיפים את התרד 

הקצוץ. מערבבים היטב. 
 ממשיכים בהכנת הבצק: מרדדים כל כדור בצק 

במערוך מקומח לעלה בקוטר כ-12 ס"מ. מניחים במרכז 
כל עלה כף גדושה מהמילוי ומברישים את קצה העלה 

מסביב במעט מים. סוגרים את הקצוות לכיוון המרכז כך 
שתתקבל צורת אוזן המן. 

 מעבירים את אוזני המן לתבנית מרופדת בנייר אפייה 

ומשהים לתפיחה אחרונה במשך 15-30 דקות. 
 מחממים תנור ל-240 מעלות ומניחים בשליש התחתון 

שלו אבן אפייה או תבנית מתכת, כך שתתחמם היטב.
 מברישים את המאפים בשמן זית ומחליקים את נייר 

האפייה עם המאפים אל התבנית או האבן הלוהטת. 
סוגרים מיד את דלת התנור ואופים 10-15 דקות, עד 

שהמאפים זהובים.

בלינצ'ס מחופש לאוזן המן
מצרכים לבלינצ'ס:

3  ביצים
2 כוסות קמח

2 כפות שמן קנולה 
2 כוסות חלב

כפית וניל
כף סוכר

מצרכים למלית:
400 גרם גבינה למילוי ללא טעם  כגון טבורג\ ריקוטה

חצי כוס סוכר
כפית תמצית וניל 

קונפיטורה של פירות יער\ תותים
לציפוי: ביצה טרופה, אבקת סוכר

אופן ההכנה:
 מערבבים יחד בעזרת מטרפה את מרכיבי הבלינצ'ס

 יוצקים מצקת מהבלילה למחבת החמה, תוך כדי 
פיזור שווה של הבלילה 

 כשהדפנות מתחילות להזהיב ולהתרומם והחלק 

העליון מקבל קרום, מסירים את הבלינצ'ס מהמחבת- 
לא הופכים לצד שני כי הבלינצ'ס נכנס לאפייה ואנחנו 

רוצים אותו גמיש 
 חוזרים על הפעולה עם שאר הבלילה

 מערבבים את הגבינה עם הסוכר והווניל

 מניחים במרכז כל עלה גבינה וקונפיטורה ומקפלים 

לצורת משולש- אוזן המן.
 מניחים על תבנית מרופדת נייר אפייה ומצפים בביצה 

טרופה
 אופים בחום של 180 מעלות ל- 15 דקות.

 מצננים מעט ומפזרים מעל אבקת סוכר.

מי אמר שאוזן המן חייבת להיות מתוקה? קבלו את ההברקה של ארז קומרובסקי, מפתח הקמחים של סוגת שמכין לפורים מאפה 
משולש חגיגי, במילוי ירוק ועונתי
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פייק ניוז

< מסתמן: נתניהו יקבל 
עונש מאסר גלובלי 
במסגרת 'הכל כלוא'

< המשטרה דורשת 
מהצבא לחפש שם 
 חדש ליחידת 8200.

השם הזה שמור לתיק 
עתידי שמתוכנן לנתניהו

פרסום ראשון:
מילצ'ן בוחן 
כמה יעלה 

לסגור את התיק

המלצות המשטרהשלמה פילבר עד מדינה

דרמה בגרמניה

שלמה פילבר: "הייתי מוכרח לחתום, אחרת זה היה הופך למשפט שלמה"

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  שושי הלר,  יוסי חיים,  חיים פרידלנדר

לאור המלצות המשטרה על 
כך שסיגרים שווים כסף: 

סרנה פנה למשפחת 
נתניהו והציע לשלם 

את כספי הדיבה 
באמצעות סיגרים

לראשונה: הנהלת בזק תעמוד לדין 
על שירות לקוחות שהיא כן סיפקה

"בתור שר הבריאות, 
חייב לומר לכם 
שהעישון באמת 

מזיק"

"אני צייצתי ראשון 
את הסקופ"

בעקבות תיק 4000 

נתניהו יועמד לדין 
במהירות הבזק

החוקרים: עד עכשיו לא מצאנו חוט מקשר בין 
אלוביץ' לנתניהו, כנראה מדובר בקשר אלחוטי
מתברר: התשתית שהייתה לחוקרים היא בכלל של 'הוט'

< לחץ במשטרה: עד שבוע הבא צריך להגיע 
לתיק עשרת אלפים כיכר כסף

< במסגרת החקירה: האם אלוביץ' העביר 
לנתניהו 'דפי זהב'?

< אלוביץ' הורה לשדרג 
את הטלפונים 

הציבוריים בבתי הסוהר

< ההכרעה בתיק בזק 
'ממתינה' למנדלבליט, 

אלשיך כבר 'תפוס'

אלוביץ' אחרי השחרור:
"הכי טוב בבית"

המשטרה הודיעה על מעצר בכירי בזק - 
והטלפונים קרסו

עובדי נמל התעופה 
במינכן מסרבים 

להעלות את נתניהו 
למטוס שחוזר לישראל 

בטענה שיש לו יותר 
מידי תיקים

< ברק: נגדי לא 
פורסמו המלצות 
בתקופת כהונתי

< המשטרה: עד 
שהספקנו כבר 

היית בחוץ

לשכת דרעי:
"מומו חתם הסכם 

עד מדינה"

אריה דרעי מתעלף

"פילבר, מומו פילבר..."




הביטקוין צולל, 
הביביקוין צוללת

"סתם בזבזתי 
את 'שטינקר' 

על לפיד"

מטבע חדש לשוחד: 

ביביקוין



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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