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שנה חלפה מפטירתו של הצדיק מרמת השרון, הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ“ל  בשיחות עם יוסי גיטלר מגוללים 
 פתיתים ממשנתו  וגאון  צדיק  חייו השלמה של האי  זוהרים ממסכת  חיים  וידידים, פרקי  קרובים  בני המשפחה, 
הציבורית: מתי יצא להפגין מול חנות שמכרה חמץ בפסח? איך גרמו ארגונים ליברליים לעריכת כפרות בבני-ברק? 
ומה השיב לנהג ששאל בעצם יום השבת את הדרך ליעד?  וגם: איש התקשורת שלא פספס בוקר מתחת לטליתו, 

הספורטאי שהתחיל לשמור שבת ומכהן כסגן ראש עיר מטעם דגל, והנגר שאיבד שתי אצבעות  יעקב איש תם

אני
חבצלת
השרון

יובל שנים מנהל הגאון  במשך 
על  מאבקים  כהן  רפאל  רבי 
חילולי  ונגד  השבת  קדושת 
את  גילה  הוא    קברים 
הניסים בבאר בקבר רחל אשת 
יוצא  אלו  ובימים  עקיבא,  רבי 
למאבק מול הכנסייה הסקוטית 
ומאיימת  גינה  שהקימה 

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

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה
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

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער

הלבשת הבית
ההגרלה ב-י׳ באדר תשע״חסט כלים לאירוח ל-24 סועדים ההגרלה ב-ג׳ באדר תשע״ח

ההגרלה ב-י״ז באדר תשע״ח

ההגרלה ב-ט׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-ז׳ באייר תשע״ח
ההגרלה ב-ל׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ד באדר תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ג בניסן תשע״חחדר הורים

ההגרלה ב-י״ד באייר תשע״חמטבח

1

3

5

8

6

9

7

10

4

2

ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח
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למה איש צריך לכבד את אשתו?

המשפט העברי

"לעולם יהא האדם זהיר בכבוד אשתו. שאין הברכה מצויה 
'ּוְלַאְבָרם  שנאמר:  אשתו.  בשביל  אלא  האדם  של  ביתו  בתוך 
משום  ומאושרת  השמחה  אישה  ַּבֲעבּוָרּה'". כלומר,  ֵהיִטיב 
לברכה  הכניסה  שער  היא  היא  אותה,  ומכבד  מייקר  שבעלה 
ובכלל, אישה  ולהיפך, להיפך ח"ו.  ולשפע הכלכלי של הבית. 
מטופח  לפרח  היא  דומה  טבעה,  צורך  לפי  מכבדה  שבעלה 
כאשר  חיים,  ומלא  רענן  פורח  והוא  כראוי,  בו  שמשקיעים 

המרוויח הגדול הוא כמובן - "בעל" הפרח.
פיו,  על  מעשיה  כל  'שתעשה  האישה  נדרשת  זאת  לעומת 
ומרחקת  ויהיה בעיניה כמו שר או מלך. מהלכת בתאוות לבו, 
כל מה שישנא'. שהרי הוא קיבל כלים נפשיים המתאימים למי 
חיוביים  כלים  הבית.  של  וההגנה  הקיום  מלחמת  על  שמופקד 
אצלו  יוצרים  המשפחתי,  לקן  כל-כך  ונדרשים  החשובים  אלה 
הקובעת.  הסמכות  להיות  הנפשי  הצורך  את  בהכרח  בטבעו 
אישה חכמה יודעת שאין שום השפלה או זלזול במעמדה כאשר 
מה  כל  ומרחקת  פיו  על  הבית  ענייני  את  ומנהלת  מנווטת  היא 
שישנא. יודגש כי אין כאן ציווי לבעל שיתנהג בבית כאילו הוא 
והרי  הסמכות.  תחושת  את  לו  תעניק  שהיא  אלא  מלך,  או  שר 
מהנהגה  ונפלאה  מפליאה  מדהימה  תוצאה  מוכיחה  המציאות 
- כאילו הוא מלך בביתו, מוותר על  זו. בעל שמקבל יחס כזה 
"התפקיד", ובכל נושא שרעייתו מעלה בפניו הוא משיב לה עשי 
כרצונך, או לכל הפחות שואל הוא אותה לדעתה וברוב המקרים 
"מחליט" כרצונה )!(. - ובכל מקרה, אף פעם אינו פועל להיפך 

מדבריה ללא הסכמתה ברוח טובה.
אדמות.  עלי  למאושרים  הופכים  שניהם  הרי  כך,  שחי  זוג 
לתחושת  זקוקה  אינה  טבעה  שמעצם  משום  מאושרת  היא 
'הסמכות הקובעת' בבית, ומאידך הבעל אשר מקבל מעמד זה 
לרצונה.  בניגוד  לה  החשובים  בנושאים  פועל  אינו  מרעייתו, 
וכשזו האווירה בבית, הרי בדברים החשובים לו, מתגמשת היא 
בייתר קלות - דבר שגם הוא חלק מטבעה, שדעתה אינה כבידה 
'נשים דעתן קלה'. גמישות הן ומוכנות לשנות  ומקּוָּבעת, אלא 
את דעתן למען הבעל האוהב, לשמחו ולרצותו. ובלבד שהבעל 

לא יגרום במעשיו לרעייתו להתנהג ההיפך מטבעה.

ואכן, מהבעל דורש הרמב"ם ש'לא יטיל עליה אימה יתירה, 
ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן'. שהרי הוא 
כולו.  המשפחתי  והקן  הרעיה  נשענים  עליו  החסונה  המשענת 
ומלא  בנחת  מדבר  סבלן,  רגוע,  בבית  מתהלך  הבעל  כאשר 
שמחת חיים, הוא מחייה את רעייתו ועמה את כל הבית. שהרי 

אליו עיניה נשואות ומעצם טבעה הוא הוא כל תקוותה.
זאת, בעל עצוב מכל סיבה שהיא, משרה אוירה של  לעומת 
אכזבה מרעייתו ומביתו. משום כך גם כאשר סיבת העצבות הינה 
חיצונית לחלוטין ואינה נוגעת כלל לבית, כגון עלבון שהעליבו 
לבעל  לו  אסור  וכדו',  פרנסה  קשיי  ברחוב,  מישהו  או  מעבידו 
של  והביטחון  החוסן  על  הממונה  תפקיד   – בתפקידו  למעול 
הבית. והרי כשהוא שמח וטוב-לב, מחייך מעודד ומקרין תקוה 
תמידית לטוב, כל הבית מאושר, חי ובטוח. ואילו כשהוא עצוב 

כל הבית שוקע באווירת דכדוך ומצוקה נפשית.
רוגז  דיבורו  וטון  שסגנון  בעל  הרגזנות.  מידת  לעניין  וכך 
יתרה,  אימה  ומטיל  דבר  מכל  במהירות  הכועס  בעל  ועצבני, 
מלחיץ באופן נורא את רעייתו ואת כל בני ביתו. כל שמחת החיים 
נגזלת מהם שהרי הם יראים ופוחדים ממנו ומתגובותיו הרוגזות 
והפעילּות  החיּות  כל  וכבר   - הביתה  נכנס  רק  הוא  והזועפות. 
ממעטים  'אב'  "משנכנס  בבחינת  ממש   - נפסקת  הְׂשֵמַחה 
משפחתם,  ראש  עם  עמו,  מלשוחח  יראים  הכל  בשמחה". 
בפתיחות ובשקיפות הראויה לקן משפחתי בריא. שהרי מי יכול 
לצפות את תגובתו הכועסת. וכך, כולם ננעלים בתוך עצמם ואינם 
מסוגלים לשתפו בענייניהם. אל יתפלא אדם זה, אם אפילו בדבר 
הנוגע לאיסור הלכתי כמו חלב שנשפך בטעות לתבשיל הבשרי 
שהוכן לארוחת הצהריים ואסרו באכילה, פוחדת רעייתו לספר 
באיסורים  להכשילו  העלול  דבר  הזועמת.  לתגובתו  מחשש  לו 
חמורים. וכמאמר חז"ל בתלמוד: 'כל המטיל אימה יתירה בתוך 
ביתו, סוף הוא בא לשלש עבירות: גילוי עריות ושפיכות דמים 

וחילול שבת'. 
וראה שם מעשה באדם גדול שהטיל אימה יתירה בתוך ביתו 
להסתרת  דוגמאות  הן  ואלה  החי.  מן  אבר  האכילוהו  וכמעט 
שכך  במעשיו  גורם  הבעל  אשר  שהוא,  סוג  מכל  חשוב  מידע 

ינהגו אהוביו, בני ביתו, כלפיו. ובוודאי שגם בהגיע ילדיו לגיל 
אלא  ובקשייהם,  בלבטיהם  ישתפוהו  לא  והבגרות  ההתבגרות 

יחפשו אחרים, לעיתים שליליים, להיפתח בפניהם.
המתבונן בדברי הרמב"ם יגלה, שאף על פי שגם לבעל חשוב 
לא  רוגזת,  ולא  רגועה  עצובה,  ולא  שמחה  רעייתו  את  לראות 
מנה הרמב"ם דרישה זו ברשימת הדרישות מהאישה כפי שכתב 
ברשימת הדרישות מהבעל - 'לא יהיה עצב ולא רגזן'. והסיבה 
אלא  חשובות,  הן  אם  גם  המלצות  כתב  לא  הרמב"ם  ברורה. 
הגבר  המשפחתי.  לקן  קיום  אין  שבלעדיהן  הכרחיות  דרישות 
להתמודד  יכול  הבית  של  החוץ'  'שר  היותו  מעצם  טבעו,  לפי 
עם עצב או כעס של רעייתו. משום שאופיו וסדר יומו מסייעים 
טרוד  מוחו  הבית  מן  צאתו  עם  כאלה.  במצבים  גם  לתפקד  לו 
עם  ומתמודד  משוחח,  אנשים,  פוגש  הוא  שונים,  בעניינים 
העולם שמחוץ לבית. לעומת זאת האישה, גם היא עובדת מחוץ 
לביתה,  עובדת מחוץ  היא אישה שאינה  לביתה אך בעיקר אם 
שואבת את עיקר החיּות ושמחת החיים מבעלה. וכשהוא עצוב 
הרי אור חייה כבה והיא דומה לירח ללא השמש המאירה אותו.

וכן לעניין הרגזנות. הבעל שקיבל את הכלים למלחמת הקיום 
וההגנה של הבית, תקיף הוא וחזק ומסוגל לעמוד במצבי רגזנות 
הרכה  מהאישה  יותר  הרבה  בנפשו,  מהותי  נזק  ללא  סביבו 
והעדינה בטבעה. משום כך אף על פי שגם עליה להיזהר שלא 
תהיה עצובה ורגזנית, אין הדבר גורלי למצבו הנפשי של הגבר. 
לעומת זאת הגבר נדרש במיוחד להקפיד מאד שלא יהיה רגזן 
בביתו. שכן אם לא די בכך שהיא רכה בטבעה וכל גילויי כעס 
האמור  החזק  מהאדם  רגזנות  גילויי  הרי  עליה,  מקשים  ורוגז 
להשתמש בחוזקו ותקיפותו דווקא להגן עליה והנה הוא מפנה 

כלים אלה נגדה, גישה כזו הרסנית לחלוטין עבורה. 
וכך, אם היא חיה עם בעל העצוב דרך קבע, אור חייה כבה 
הרי  וכעסן,  רגזן  בעל  עם  חיה  היא  ואם  ונובלת.  הולכת  והיא 
אז או שביטחונה מתמוטט והיא נעשית שבר כלי שאינו מסוגל 
לתפקד, או שהיא חשה 'אם אין אני לי מי לי' ופותחת בהשבת 
מלחמה שערה. כך או כך, שניהם מפסידים את האושר בחייהם. 

והמפסיד הגדול הוא זה שגרם לכל זאת ברגזנותו.

לפרשת  יתרו  מפרשת  עוברים  הננו  השבת  התורה  בקריאת 
משפטים, מן ההתרוממות הגדולה שבמתן תורה ומעמד הר סיני 
אל ההתעסקות בעניינים הפרטיים הנוגעים לדיני ממונות ודיני 

נזיקין.
על מתן תורה אומר השפת אמת כתוב: "נפשי יצא בדברו" 
כלומר  לפניהם",  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  נאמר:  ועתה 
יכול להחזיק מעמד  לגוף שאינו  תיקון  שיש בפרשת משפטים 
הצדדים  ששני  כמובן  אבל  בסיני,  אשר  בגבהים  זמן  לאורך 

צריכים זה לזה וכך צריך להמשיך לעולם.
בהזדמנות זו מן הראוי לציין לשבח את ההתפתחות של הזמן 
האחרון שיותר ויותר אנשים מעדיפים לפנות בעניינים ממוניים 

לבתי הדין לדיני ממונות הפרוסים לשמחתנו בכל הארץ.
תשים  "אשר  פרשתנו  של  המצוה  את  לקיים  כדי  בכך  יש 
הזו  למסגרת  שיש  מתברר  ערכאות".  לפני  "ולא  לפניהם" 
יתרונות רבים מכמה בחינות והחשובה שבהן שיפה לה למדינת 

ישראל שהמשפט העברי תופש בה את מקומו כראוי לו ולה..
בין המזמורים שאנו אומרים בקבלת שבת נמצא מזמור צ"ט 
כוננת  אתה  אהב,  משפט  מלך  "ועז  נאמר:  ושם  שבתהילים, 

מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית".
לגוים,  גם  משפט  שיש  שאע"פ  הוא  כאן  המתגלה  הרעיון 
הדינים,  על  המצוה  היא  נוח  בני  שנצטוו  מצוות  משבע  ואחת 

בתורה,  לישראל  המשפט  בנתינת  ייחודי  משהו  זאת  בכל  יש 
ושיש ערך מיוחד לקיום המשפט גם האנושי, שבא מכח מצות 

האלוקים.
כל  ושל  השמש  תחת  הנעשה  כל  של  הדבר  הוא  כך  בעצם 
מערכת הטבע שיש ששוכחים שנבראו ע"י ה', וכך גם החכמה 
האנושית שאנו מתפתים לחשוב שבאה רק מצידנו אבל כמובן 

שזו טעות וזה פשוט.
הדבר המיוחד בתורת ישראל שיש בה הודעה מפורשת כל כך 
שההדרכות המשפטיות גם הן חלק ממנה, ויש בכך כדי ללמדנו 

שקבלת התורה כוללת הכל ונוגעת לכל תחומי החיים.
של  המרובה  ההתעסקות  של  הערך  להבנת  קשור  זה  רעיון 
תלמידי חכמים בנושאים החברתיים, הממוניים והמשפטיים על 
וזה כוחה של תורה  וגם על פי סברות.  פי דרשות של כתובים 
שבעל פה, שנותנת לחכמי ישראל את הזכות והסמכות לברר את 

הסוגיות שבסיסם על פי דבר ה' נותן התורה. 
הדברים מבוארים באריכות ע"י בעל קצות החושן בהקדמות 
לספריו. הוא כידוע העלה את חכמת התורה וסברותיה לפסגה 
מסביר  והוא  הזה.  היום  עצם  עד  נושמים  הננו  אוירה  שאת 
שמלכתחילה התורה ניתנה באופן כזה שצריכה לחכמים שיגלו 
)במסכת מכות  וזה מה שנאמר  בה,  כל מה שכתוב  ויבררו את 
תורה  ספר  מקמי  דקיימי  אינשי  שאר  טפשאי  "כמה  ב(:  כב, 

ולא קיימי מקמי גברא רבה". זאת משום שהדעת ניתנה לחכמי 
התורה לברר את משפטי ה', כמו שנאמר בפרשת השבוע: ואלה 
המשפטים אשר תשים לפניהם", ומפרש רש"י על פי המדרש: 
"אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם 
הפרק וההלכה שנים או שלשה פעמים  עד שתא סדורה בפיהם 
כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופרטיו, לכן 
לפני  לאכול  ומוכן  הערוך  כשולחן  לפניהם  תשים  אשר  נאמר 

האדם".
מה  את  לפרש  ניתן  עניין,  אותו  שאינו  למרות  סגנון  באותו 
שכותב רש"י בפרשת כי תשא – פרשת שקלים, על הפסוק )ל, 
י"ג( "זה יתנו כל העובר על הפקודים", "הראה לו כמין מטבע 
של אש ומשקלה מחצית השקל ואומר לו כזה יתנו". ולכאורה 

זה לא מובן, וכי משה רבנו ע"ה לא ידע לבדו צורת מטבע.
של  סמל  שזה  כסף  נתינת  איך  להבין  קושי  שיש  נראה  אבל 
לכפרה.  ומביאה  ביותר  הקדושים  לעניינים  מתחברת  חולין, 
לכן היה צורך שהקב"ה בכבודו ובעצמו יצוה על כך ויראה לו 
לבין  והקשר שבין החול  יתברר החיבור  זו  ובדרך  את המטבע 
זה נאמר במדרש" "במה תרום קרן ישראל – בכי  הקודש. על 

תשא, ולכך אנו מייחלים בשבת של שקלים.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

אישה השמחה ומאושרת משום שבעלה מייקר ומכבד אותה, היא היא שער הכניסה לברכה 
ולשפע הכלכלי של הבית. ולהיפך ח"ו
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מחצית השקל

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

אריאל למברג

הגאון רבי יצחק מוולוז'ין נמנה על גדולי התורה ברוסיה לפני 
כמאתיים שנה. פעם יצא לגליציה לאסוף כסף עבור ישיבת וולוז'ין 
ואנשים  נוצר דוחק מסוכן בקהל  פניו.  נהרו לקבל  יהודים  ואלפי 

החלו לצעוק.
"פרשת  גדולה:  שאלה  לו  מובנת  שעכשיו  בחיוך  הרב  אמר 
היא  זאת  לעשות  והדרך  ישראל,  את  לספור  מצווה  שקלים" 
באמצעות נתינת מחצית השקל. "אף פעם לא הבנתי", הרים הרב 
לא  האם  להיספר?  כדי  כסף  מהם  לתבוע  פתאום  "מה  קולו,  את 
יותר פשוט שכל אחד ירים אבן מהאדמה וימסור אותה לסופרים?! 
אלא ה' רצה למנוע מצב של דוחק בקהל. לכן הורה למשה לבקש 
מכל אחד תרומת חצי שקל וכך ייקח שבועיים עד שמישהו יבוא 
להיספר"... הרב סיים ופנה לקהל שעמד לפניו: "לא באתי לכאן 

לחלק ברכות, הגעתי לאסוף כסף. כך שאין מה לדחוף..."
מצוות "מחצית השקל" היא ללא ספק אחת המצוות התמוהות 
"חתונת  את  לחגוג  שזוכים  זוג  בני  לעצמנו  נתאר  בתורה.  ביותר 
הבעל  מוציא  האירוע,  של  בשיאו  לנישואיהם.  שנה   25 הכסף", 
כולה  המשפחה  לאשתו.  ומגיש  יוקרתית  תכשיטים  קופסת 
עוצרת את נשימתה לראות מה קנה אבא לאימא. הגברת פותחת 
בהתלהבות את הקופסה ומגלה שם חצי טבעת. או חצי עגיל. זה 

יהיה מבייש.
לבית  וכיסאות  לתרום שולחנות  אדם שמתחייב  על  נחשוב  או 
הכנסת לעילוי נשמת אביו ז"ל. המשאית של רהיטי לביא פורקת 

את הסחורה ואז מגלים שהוא הזמין חצי כיסא או חצי שולחן...
לתת מחצית השקל?  הגדולה: מה פתאום  עולה השאלה  וכאן 
חצי  לתרום  הפסח,  חג  לפני  יהודי  מכל  התורה  מצווה  מדוע 
בבית  הציבור  בקרבנות  השתתפות  עבור  המקומי  מהמטבע 

המקדש? האם לא היה טוב יותר לבקש שקל שלם?
הרי ישנו כלל גדול במצוות: "זה א-לי ואנווהו – התנאה לפניו 
במצוות". נתינה של מצווה צריכה תמיד להיות שלמה ומושלמת. 
כשאדם קונה תפילין הם צריכים להיות הכי יפים שאפשר. ארבעת 

המינים צריכים להיות הכי מהודרים  בשוק, וכן הלאה.
בית  שבגללו חרב  עד  חשוב,  כה  הלכתי  כלל  זה  מכך:  יתירה 
סירבו  המקדש השני. הבית חרב בגלל תרומה חסרה, שהחכמים 
על  המפורסם  המעשה  את  מספרת  הגמרא  אותה.  לקבל  בתוקף 
נפגע מהיחס של החכמים,  ובר קמצא, ואחרי שבר קמצא  קמצא 
הוא עלה לרומי והציע לקיסר לשלוח קרבן לבית המקדש. בדרך 
הוא סדק את השפה של הקרבן – והחכמים סירבו לקבל את נדבת 
רומא  קיסר  של  בכבודו  פוגעים  הם  כי  ידעו  שהם  ואף  המלך. 
המהולל, אך הכול היה כדאי לדעתם כדי לא להעלות נדבה פגומה 
לבית המקדש. והנה כאן המצווה היא להביא לבית המקדש דווקא 

חצי מהמטבע המקומי.
השאלה היא מרתקת ביותר מכיוון נוסף: הרמב"ם קובע להלכה 
)שקלים א,ה( כי הייתה חובה לתת דווקא את מטבע המחצית. אי 
אפשר היה להביא מטבעות שונים שמתקבצים לידי חצי שקל או 
דווקא  להביא  חובה  אלא  בקרדיט,  או  באשראי  תרומה  להעביר 
גדול: הרי בכל  וזה כמובן פלא  בפעם אחת את מטבע המחצית. 
הוא  העיקר  וצדקה,  קרבנות  בענייני  גם  בעולם,  אחרת  תרומה 
להביא את הכסף ולא חשוב באיזה דרך תבחר לעשות זאת. אצלנו 
והנה כאן  או מניות. העיקר תביא.  יורו, קרדיט  דולרים,  מקבלים 
דווקא את המטבע של ה"מחצית". מה מונח  ישנה חובה להביא 

כאן?
הרבי מליובאוויטש עסק בשאלה הזו רבות, מדי שנה ושנה ותירץ 
והמקוריים  היפים  הכיוונים  אחד  לתורה".  פנים  ב"שבעים  אותה 

נאמר בשבת פרשת שקלים תשד"מ )התוועדויות ב/1131(.
 

נעליים קטנה  חנות  סיפור ששמעתי מיהודי שהחזיק  ובהקדים 
ברחוב אלנבי בתל אביב. הוא התפרנס בצורה סבירה והקפיד מאוד 
על מצוות ה"מעשר". מדי 31 לחודש היה נכנס לבית הכנסת ותורם 
בעמלו  ברכה  ראה  הוא  הזמן  במשך  מרווחיו.  המעשר  סכום  את 
וקנה גם את החנות הסמוכה ואחר כך את החנות שלפניה, עד שהוא 
שלט על כל החנויות ברחוב. הוא התחיל לחשוב בגדול ונכנס כיזם 
וגם  בעצמו,  לבנות  התחיל  כך  אחר  אביב,  בתל  רכישה  בקבוצת 
קנה קבוצת תקשורת ותחנות דלק והפך להיות אחד מעשירי הארץ.

בשלב הזה, הוצאות ה"מעשר" החלו להעיק לו. כבר היה מדובר 
התקשה  והוא  דולרים,  מיליוני  חודש,  מדי  אדירים  סכומים  על 
להיפרד מהם לטובת אנשים זרים. הוא החל אפוא להתחכם ולערוך 

"תכנוני מעשר" שונים כדי להפחית את סכום הצדקה.
אבל במקביל נעלם לו מגע הזהב והוא החל לחוות קשיים בניהול 
סלולריות,  אנטנות  מולו  שיש  שהתברר  מגרש  קנה  פה  העסקים. 
המזומנים  תזרים  על  בעיתיות  סקירות  פרסמו  אנליסטים  ושם 
החליט  הוא  וכו'.  וכו'  בבורסה  החברה  בערך  פגע  וזה  בקופה 
כך:  הרב  הסביר  העניין.  את  להבין  כדי  שלו  הרב  עם  להתייעץ 
הקב"ה מחפש כל הזמן שותפים שיעבדו אתו. בהיותו זן ומפרנס 
לכל חי, הקב"ה מחפש שותפים ראויים שהוא ישלח להם הצלחה 
בעסקים והם יעבירו בשמו תרומות לעניים מהרווחים שלהם. לפני 
כמה שנים הקב"ה זיהה אותך כשותף מעולה. ניהלת חנות קטנה 
והקפדת לתת מעשר כראוי. הקב"ה סימן אותך כשותף פוטנציאלי 
ושלח לך ברכה מהשמיים כדי שתצליח יותר ויותר ותעביר בשמו 
יותר לעניים. אך בזמן האחרון התחלת לשחק עם הסכומים שהוא 
מעביר לך, ולכן הוא החליט לחפש שותפים אחרים, יותר נאמנים 

ממך... 
הקושי הגדול לתת צדקה בהרחבה, נובע מהפחד הפשוט שזה 
חסכונות  עבור  לשמש  יכול  הכסף  שלי.  הילדים  חשבון  על  בא 
זר? אך לפי  לקניית דירה לילדים ומה פתאום שאתן אותו לאדם 
החשיבה היהודית, זאת טעות גמורה )ראו ליקוטי שיחות ט/288 
אינו חלק מהחשבון שלנו,  הוא  סכום המעשר  מקומות(:  ובכמה 
יותר רווחים מלכתחילה כדי שנעביר את  לנו  נותן  כיון שהקב"ה 
המעשר למטרת הצדקה הנראית בעינינו. סכום המעשר הוא תוספת 
שהקב"ה נותן יותר ממה שמגיע לנו, כדי שנעביר אותו הלאה – 
אמון ונותן  בנו  מפתח  הקב"ה  כך  יותר,  שנותנים  ככל  ואדרבה, 

יותר כדי שנוכל להעביר הלאה עוד יותר.
יסודו של הרעיון נמצא בדברי האור החיים הקדוש על פרשת 
השבוע, פרשת משפטים. התורה אומרת: "אם כסף תלווה את עמי 
וכל המפרשים תמהים, מהי ההדגשה במילים  – את העני עמך". 
האחרונות: "את העני עמך"? מה זה משנה אם העני נמצא "עמך" 

או בדרום אפריקה?
מסביר האור החיים כי כאן מציגה התורה את עומק הפילוסופיה 
היהודית על הצדקה. "אם כסף תלווה את עמי" – אם יהודי רואה 
שנשאר לו בסוף החודש סכום כסף אותו יכול להלוות לעני, עליו 
לדעת ש"את העניעמך"!. זה כסף השייך לעני! שהקב"ה הפקיד 
הוא,  הרעיון  העני.  אל  אותו  שתעביר  כדי  בנאמנות  בידך  אותו 
כדי  לעשירים  שהוא נותן  כזו,  בצורה  העולם  את  ברא  שהקב"ה 
וחסד,  צדקה  בעולמו  לקיים  רוצה  שהוא  היות  לעניים.  שיעבירו 
הוא נותן לעשירים יותר כדי שיגלו רגישות ויעבירו הלאה. וככל 
שהם עושים זאת טוב יותר – כך הוא סומך עליהם יותר ומעשיר 

את הרווחים שלהם.
נקראת  שהצדקה  הסיבה  את  מליובאוויטש  הרבי  ביאר  בכך 
היא  ה"צדקה"  שכן  "חסד".  ולא  "צדקה"  בשם  הקודש  בלשון 
נאמן  כבנקאי  נוהג  הכול  בסך  העשיר  האולטימטיבי.  ה"צדק" 

ומעביר את הפיקדון שקיבל עבור מטרת הצדקה הראוי בעיניו.

כעת נוכל להבין היטב את הסיבה שנותנים רק "מחצית השקל" 
היא  שלנו  הנתינה  כי  לעצמנו  מזכירים  אנו  בכך  המקדש.  לבית 
רק חצי מהדרך. משום שהקב"ה בעצמו עשה את החצי הראשון 
החצי  את  בעצמו  עשה  הוא  שלנו.  בחשבון  הכסף  את  והפקיד 
החשוב של הדרך, וכל תפקידנו הוא לבצע את החצי השני ולהעביר 

את סכום הצדקה ליעדו הסופי.



הרעיון הזה משתלב היטב עם רעיון נפלא ומרגש בענייני מחצית 
השקל. התורה אומרת על מחצית השקל: "זה יתנו כל העובר על 
הקב"ה  "הראה  "זה":  המילה  את  מפרשים  וחז"ל  הפקודים", 

למשה מטבע של אש".
וכאן ידועה ומפורסמת הקושיה: למה היה צריך להראות למשה 
מטבע  נראה  כיצד  ידע  לא  הוא  וכי  השקל?  מחצית  של  מטבע 
לקנות  כדי  שקל  חצי  שלו  לילדים  נתן  לא  פעם  אף  הוא  כזה? 
מטבע  כמין  לו  "הראה  ההדגשה  מהי  מכך:  ארטיק?!  יתירה 

של אש"? איך נכנסה לכאן האש?
מחצית  לתרום  אנשים  ישכנע  איך  הבין  לא  רבנו  שמשה  אלא 
השקל? הרי המילה "דמים" בעברית משמשת גם כדי לסמל כסף 
ואיך   - בכסף  שהוכנסו  והדמעות  היזע  הדם,  את  לסמל  כדי  וגם 

יגרום להם להכניס יד לכיס ולוותר על מה שהושג בעמל כפיים?
הנברא  היא  והאש  של אש"!  מטבע  כמין  הקב"ה  לו  "הראה 
היחיד בעולם שלא מתמעט כשלוקחים ממנו. אדרבה, האש גדלה 
של  הרעיון  וכך  נוסף.  נר  עבור  ממנה  כשנוטלים  ומתפשטת 
אלא  כסף,  מוציאים  לא  אנו  מעולה.  שזאתהשקעה  הוא,  הצדקה 
לכל  ומעבר  ומעל  בזאת".  נא  "ובחנוני  כסף –  להיפך, מכניסים 
ביותר  הטובה  הסגולה  היא  כי  הובטחנו  הצדקה,  של  המעלות 
להחיש את ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, "ציון במשפט תפדה 

ושביה בצדקה".
הרבי  שליח  וויטמאן,  דוד  במינו : הרב  מיוחד  בסיפור  נסיים 
הרבי  אצל  לביקור  עשיר  יהודי  עם  פעם  הגיע  פאולו,  בסאן 
מליבאוויטש. אותו יהודי כתב מכתב פדיון נפש וצירף צ'ק תרומה 
למכתב. כעבור שבועות אחדים הוא מתקשר לרב וויטמאן ושואל: 
לא  צ'קים'? מתברר שעדיין  לפדות  נהוג  לא  בליובאוויטש  'האם 
הכניסו את הצ'ק שלו לבנק. הרב וויטמאן התקשר למזכירות ונענה 
שהמעטפה עם הצ'ק מונחת על השולחן של הרבי, אך הוא לא מסר 
אותה למזכירות לפדייה. חלפו כמה חדשים והגביר עדכן שהצ'ק 

נפדה.
וויטמאן נסע שוב לרבי. אותו גביר שלח  חלף משך זמן והרב 
שוב פ"נ וצ'ק, כשהוא אומר בחיוך: 'מעניין מתי ייפדה הצ'ק'... 
אבל במקרה הזה, מיד בתוך כמה שעות, בשעה שתיים בצהריים, 
יצא מענה ברכה מהרבי עם טופס קבלה מהמזכירות, מה שאומר 

שהצ'ק בדרך לבנק.
מבוהל.  כשהוא  וויטמאן  לרב  מתקשר  הגביר  בבוקר,  למחרת 
והתנגשה  בבלגיה  באנטוורפן  הרחוב  את  אתמול  חצה  שלו  אבא 
בו מכונית במהירות עצומה. הוא עף עשר מטר, אך למרבה הפלא, 
יצא במכות יבשות בלבד. הרב וויטמאן התעניין בעצבנות מתי זה 
בשתיים  בדיוק  בלגיה.  שעון  בערב,   8 בשעה  אמר  והגביר  קרה, 
הצ'ק  הרבי מסר את  בה  - באותה שעה  יורק  ניו  בצהריים, שעון 
שעה  באותה  הצ'ק  את  פדה  שהרבי  הבינו  הם  להפקדה.  השני 
נותן  שיהודי  ממה  שיותר  כך  לישועה!.  זקוק  היה  בה התורם 

לצדקה – הצדקה נותנת לו.



הטבות זהב  1+2 חינם
על מוצרים מובילים  ברשת יש

 עגלת קניות ברשת יש
בשווי 180 ₪ במתנה

 5,000 ₪  הלוואה
אוללא ריבית

קל לכם להתחדש!
60,000 מחזיקי כרטיס אשראי יש

ההנחה תינתן בקנייה ראשונה בשווי של 180 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי יש מבית כאל וניתנת למימוש עד שנה מיום ההצטרפות.  מתנת ההצטרפות הנ"ל או כל הטבה שתבוא במקומה )ככל שתהיה(  הינה 
הטבה חד פעמית ללקוח וניתנת  רק ללקוחות חדשים אשר לא החזיקו בזמן כלשהו כרטיס אשראי יש מבית כאל. לא ניתן  לממש את ההטבה בקניית סיגריות, מוצרי חשמל / משלוחים ותרומות. ההטבה 
תמומש בפעם אחת, ללא צבירה לקנייה הבאה. בכפוף לתקנון מועדון לקוחות יש. תחילת הזכאות מותנית בקליטת  הנתונים במערכות הרשת. הלוואה ב-0% ריבית: מותנית באישור כאל ובכפוף 
לתקנון. ההלוואה ניתנת פעם אחת  בלבד לחשבון ממנו נפרע הכרטיס, אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב  בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *מימוש ההנחה  1+2בכפוף למגוון הקיים 
ומלאי המוצרים בכל סניף וסניף בעת ביצוע הקניה. מותנה בתשלום כל מבצעי הכרטיס באמצעות כרטיס אשראי יש מבית כאל באותה קניה. בכפוף לתקנון המועדון. ההטבות בתוקף עד 31 בינואר 2020.

 ונהנים מפטור מדמי כרטיס לשנה ומהטבות חדשות ואטרקטיביות,
ומבצעי  יש  ברשת  קבועה  הנחה  ב-10%  מוצרים  לעשרה  בנוסף 

׳השלישי עלינו׳ במגוון חנויות ברחבי הארץ

עוברים לכרטיס אשראי יש-כאל החדש 
שעושה לכם קל בהוצאות הכבדות

קל 
בהוצאות 

הכבדות

בשם ה׳ נעשה ונצליח!
טי
תנ
או

הצטרפו עכשיו 
בכל סניפי
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חיים של תורה
ונשמע"  נעשה  ה'  דיבר  אשר  כל  "ויאמרו 
)שבת  בגמרא  המובא  המעשה  ידוע  ז(  )כד, 
דקא  לרבא  דחזייא  מינא  "ההוא  ע"א(,  פח' 
מעיין בשמעתא, ויתבא אצבעתא דידיה תותי 
כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבעאן אצבעתיה 
דמא, אמר ליה, עמא פזיזא, דקדמיתו פומייכו 
קיימיתו!  בפחזותייכו  אכתי  לאודנייכו, 
מציתו-  אי  למשמע,  לכו  איבעיא  ברישא 
ליה  אמר  קבליתו,  לא   – לא  ואי  קבליתו, 
רבא, אנן דסגינן בשלימותא, כתיב בן "תומת 
ישרים תנחם", הנך אינשי דסגן בעלילותא – 

כתיב בהו "וסלף בוגדים ישדם".
כיצד  לתפוס  מסוגלות  אינן  העולם  אומות 
וכיצד  ל"נשמע",  "נעשה"  להקדים  ניתן 
הביעו כלל ישראל את הסכמתם לחיות רק על 
פי צווי הבורא, ולא חששו שמא יכתיב להם 

צורת חיים שלא תתאים לצרכיהם.
הטוען טענות כאלו, אינו יודע מיהו השי"ת, 

ומה היא יהדות בכלל.
ללמוד  ופשוט  קל  אכן  כי  נדמה  לנו 
לדעת  עלינו  אך  מצוותיה,  את  ולקיים  תורה 
שהדברים אינם כה פשוטים, המושג "תורה" 
לימוד  אמנם  התורה,  ללימוד  רק  כוונתו  אין 
תורה הוא מצוה חשובה מאוד, אך סוף סוף 
זו היא מצוה אחת מתוך המערכת הכוללת של 
תרי"ג מצוות התורה, גם קיום המצוות עדיין 

אינו הביטוי המושלם למושג "תורה".
התורה כוללת בתוכה תרי"ג מצוות, רמ"ח 
שהן  תעשה,  לא  מצוות  ושס"ה  עשה  מצוות 
שבאדם,  גידים  ושס"ה  איברים  רמ"ח  כנגד 
כי התורה אינה רק לימוד תורה וקיום מצוות, 
על  כוללת המשפיעה  חיים  תפיסת  היא  אלא 
כל חיי היהודי, ההבדל בין יהודי לגוי, ההבדל 
בין מי ששומר תורה ומצוות למי שאינו שומר 
תומ"צ, וההבדל בין בן - תורה לבין מי שאינו 
בן - תורה, אינו רק הבדל בקיום מצוה זו או 

אחרת, אלא שינוי בכל תפישת החיים.
אותם  ושאל  עשו  לבני  הקב"ה  בא  כאשר 
בני  שאלו  התורה,  את  לקבל  הם  רוצים  אם 
"לא  הקב"ה  ענה  בה"?  כתוב  "מה  עשו, 
הקב"ה  כאילו  נראה  שטחי  במבט  תרצח"!  

מתכוין לדחותם אך לא כך.
כדי  הייתה  לא  בשאלתם  עשו  בני  כוונת 
היא  מה  אלא  המצוות,  פירוט  את  לקבל 
תפישת החיים של התורה, אמר להם הקב"ה, 
את  לשנות  עליכם  תורה,  לקבל  רצונכם  אם 
תפישת החיים שלכם – דהיינו להפסיק לחיות 
על  לוותר  דהיינו  תרצח",  "לא  של  במהלך 

היקר לכם מכל.
קיום  עם  בעיה  לנו  אין  עשו,  בני  לו  ענו 
תפישת  לשנות  מוכנים  איננו  אך  המצוות, 
עשו,  את  אבינו  יצחק  ברך  כך  שכן,  חיינו, 
שלנו,  המציאות  כל  וזו  תחיה",  חרבך  "על 
ואיננו מוכנים לוותר עליה, וכן עז"ה ענו שאר 

האומות.
ענו  כשנשאלו,  מייד  מאידך,  ישראל  בני 

ואמרו, "נעשה ונשמע", ישנם יהודים שיענו 
על שאלה דומה למה שנשאלו האומות באופן 
כזה, אנו מוכנים לקיים כל מה שיאמר הבורא, 
ואפילו  מרורים  חיי  לחיות  נצטרך  אם   גם 
גדולת  אנו את  כי מכירים  נפשנו,  למסור את 

הבורא, אך עדיין אין זו התשובה המדויקת.
צריכה  היהודי  של  האמיתית  התשובה 
להיות, מכירים אנו את השי"ת, שהוא בבחינת 
ה,  )שה"ש  מחמדים"  וכולו  ממתקים  "חכו 
טז(, כל צורת החיים שמקורה בבורא יתברך, 
לקיימה,  שקשה  בתחילה  לנו  נדמה  אם  אף 
בטוחים אנו כי בסופו של דבר יהיו אלו החיים 

המתוקים ביותר שישנם בעולם.
כביכול  ברחמים  ושם  פה  נתקלים  כולנו 
תורה  שומרי  שאינם  מי  כלפינו  שמביעים 
בשבת,  כאסירים  חיים  שאנו  כך  על  ומצוות 
כי  יודעים  אנו  אולם  ואסור...  ואסור  אסור 
אילו היה טועמים ולו פעם אחת את מתיקותה 

של השבת, שוב לא היו טוענים כך.
הנקודה  את  בנפשו  מכיר  מאיתנו  אחד  כל 
הפנימית והאישית שלו שאינו מוכן להתנתק 
הימנה, מוכן הוא לקיים את כל התורה כולה, 
רק באותה נקודה פנימית מבקש הוא כביכול 

מבורא עולם – אל תיגע.
אך הקב"ה במתן תורה דרש מאיתנו שינוי 
תורה"  "בן  להיעשות  החיים,  צורת  בכל 
אמיתי, ולהקדיש את כל מציאותנו לבורא כל 
העולמים, ואמירת "נעשה ונשמע" על ידינו, 
אין בכוונתה של אמירה זו שמוכנים אנו למות 
האושר  את  שנמצא  אלא  השם,  קידוש  על 
וקיום  ומצוות,  תורה  קיום  הטמון בחיים של 

הציווי של "ועשית כל אשר יורוך".
שבה  מערכה  עוד  הייתה  שלא  דומה 
הניטשת  המערכה  כמו  אלו,  מסרים  נתחדדו 
ועל  החרדית,  היהדות  של  צביונה  על  כיום 
שלימותו של עם ישראל במונחים של "נעשה 
ונשמע" כפשוטו, או שמא נבחר בגם וגם, כן, 
אבל...שום מילה או השקפת עולם אחרת ככל 
ויפים,  מרשרשים  בצלופנים  עטופה  שתהיה 
יכולה  אינה  מזוייפת,  אחרת  סיסמה  כל  או 
לגשר על הפערים האמיתיים והטהורים אותם 
מורים לנו כלל רבותינו הרועים, פערים אותם 
ובדעת  שלהם,  הבדולח  בעיני  הם  רואים 
דורות,  מדורי  לנו  המסורה  האמיתית  התורה 
מוחלט  וציות  עצמי  ביטול  רק  וגם!,  גם  אין 
להתהדר  אותנו  לזכות  כדי  בה  יש  להנהגתם 
תנחם",  ישרים  וב"תומת  ונשמע",  ב"נעשה 
או  כזו  שאלה  הלשון  על  לנו  עומדת  אם  גם 
ועכשיו  פה  אכן,  אנו,  דעתנים  שהרי  אחרת, 
ניבחן, האם מקבלים אנו עלינו את התורה בפן 
האישית/ ההשקפה  הנקודה  על  וויתור  של 

פרטית שלנו, או שמא חלילה, ננהג כבני עשו, 
ונאבד נחלת שני עולמים.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

קודם כל, סדר

הרב בן ציון נורדמן

התורה  וקבלת  סיני  הר  מעמד  לאחר  מיד 
היה צורך לתחום את התורה לגדרים ומחיצות 
ברורות. במראית עין אלו נראים כחוקים יבשים 
התורה,  יסודות  אלו  אבל  ברורים,  וכמשפטים 
אלו  אף  מסיני  הם  "מה  חז"ל  שאמרו  וכפי 

מסיני".
חברה, כל חברה צריכה סייגים וגדרות. שאם 
לא כן, תאבד את ייחודיותה. תחום הוא מסגרת 
את  קיבלו  ישראל  כשבני  תקינה.  חברה  לכל 
יחד עמה את ספר החוקים,  קיבלו  התורה הם 
"תורה  ביומו.  יום  דבר  הוראות  להם  שייתן 

מלשון הוראה", כדברי חז"ל הנודעים.
במעמד  להיתלות  לאדם  לו  נוח  לפעמים 
למעשה,  מגיע  כשזה  אבל  ולהתרגש,  הגדול 
התורה  את  נתן  מי  הוא שוכח  יום,  היום  לחיי 
מההר  הירידה  שלאחר  החיים  ההוראה.  ואת 
אחר  הרדיפה  היומיום,  יותר.  קשים  תמיד 
משכיחים  האינטנסיביים  והעיסוקים  הפרנסה 

מהאדם את מהותו ומאין הוא בא.
בפרשתנו פרשת משפטים "ואלה המשפטים 
מחז"ל:  רש"י  דורש  לפניהם",  תשים  אשר 
להנגיש  יש  התורה  את  ערוך".  "כשולחן 
לאכילה.  ומוכן  ערוך  שולחן  כאותו  ולהאיר, 
הלכתי  מסר  מעביר  מחנך,  או  הורה  כשאתה, 
תשאיר  אל  תלמידיך,  לבניך,  יהודי  או  ערכי 
התפקיד  ולבטים,  תהיות  לספיקות,  פתח  להם 
שלנו הוא להאיר בפניהם ולפתוח להם הכול, 

כשולחן ערוך.
הנער  על  כשמפילים  הסדר.  זה  והעיקר 
אינספור משפטים /אמרות /ציטוטים /מובאות 
– הוא מאבד את הריכוז והיכולת. האתגר שלנו 
הוא להנגיש לפניו בצורה ראויה ובסדר מופתי. 

כך יקל עליו להתחבר לדברים ולזכור אותם.
לנו  אמרו  כבר  לברכה  זכרונם  חכמינו 
קצרה"  דרך  לתלמידו  אדם  ישנה  "לעולם 
לדיבורים  היא  הכוונה  כי  המפרשים  וביארו 
כל  להבין  התלמיד  יוכל  שמהם  קצרים, 
ייקלטו ויישארו  הפרטים. כשרוצים שהדברים 

יש להביא אותם באופן מסודר ומחושב.

  

בעבר כמה פעמים שפרגנתי בטוריי  לח"כ 
אורן חזן על ייחודיותו ושונותו. הוא באמת לא 
רוב הוא מכוון למיינסטרים  פי  בזרם אבל על 
את  שבר  הוא  שהשבוע  דומה  הישראלי. 
השיאים של עצמו וחבל. לא נותרה ברירה אלא 
להרחיקו ממליאת הכנסת לחצי שנה. זה עונש 

כבד לח"כ, אבל גם זה לא הרתיע אותו.
שקיבל  לאחר  במליאה,  האחרון  בנאומו 
)יואל(  יולי  מר  הכנסת  מיו"ר  ממיוחד  אישור 

אדלשטיין, הוא כינה את המארח בשם סטאלין. 
כלימה  זו  אבל  כך,  אחר  התנצל  שהוא  נכון 

וחרפה שאין עליה מחילה.
לקרוא  ביותר.  ונחות  זול  פופוליזם  זהו 
למי  ובוודאי  חרפה,  זו  יהודי  לכל  סטאלין 
הסיבירי  לגולג  והוגלה  סטאלין  בגלל  שנרדף 
כי התנגד לדברי המרצה שלו באוניברסיטה כי 

סטאלין גיבור.
הפעם  אבל  מעולה,  גימיקאי  אכן  הוא  חזן 
מעל  לא  היא  פוליטיקה  הגדר.  את  עבר  הוא 
יהיה  עוברים,  לא  שאותם  מחיצות  יש  הכול. 

מה שיהיה.
בשנים  הצליח  אדלשטיין  מר  הכנסת  יו"ר 
האחרונות להכניס מעט מכובדות למקום הזה 
שנקרא כנסת. דומני וגם יריביו שאין לו יעידו 
לכל  בהתחשב  נפלאה  עבודה  עושה  הוא  כי 
על  השומר  יקר  אדם  בכנסת.  שיש  המורכבות 
מסורת ישראל ומכבד אותה למעלה מהמשוער. 

חבל להיווכח כי אין גבול לציניות.

  

שנערך  מיוחד  במפגש  השתתפתי  השבוע 
השרון.  מאזור  צעירים  מתמחים  רופאים  עם 
סיפרתי לנוכחים כי בפרשתנו, אנו קוראים על 
דברי ההבטחה שהעניק השם לבני ישראל על 
כניסתם לארץ ישראל. "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך 
ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ֶאת  ּוֵבַרְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ֵאת  ַוֲעַבְדֶּתם  ֲהִכנִֹתי... 

ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך".
נמצאנו למדים כי הקב"ה העניק לנו מתכון 
הבטחה  עם  ישראל,  בארץ  לחיים  נפלא 
יש  בבד  בד  איתנה.  ולבריאות  טובה  לכלכלה 
לזכור כי ניתנה רשות לרופא לרפא, וזכות ואף 
חובה לרופא לרפא. זאת גם אנו למדים בפרשה  
דרשו הקדמונים בפרשתנו "ורפא ירפא, מכאן 
שניתנה רשות לרופא לרפא", אבל צריך רשות 
ומציל.  מרפא  ומחיה,  ממית  הוא  הקב"ה,  של 
זאת ועוד נפסק בפוסקים שהרופא חייב להיות 
מלומד ומוסמך "ומיהו אסור להתעסק ברפואה 
אלא אם כן הוא בקי ויש לו רשות מבית הדין, 
והאידנא צריך להיות מוסמך מהממשלה, שיש 
לו רשות ליתן רפואות לחולים וגם לא יהא שם 
גדול ממנו, שאם לא כן כשהזיק הריהו שופך 

דמים", כדברי ערוך השולחן.
ולאחר כל זה כשיודעים נאמנה מיהו הרופא 
להצליח  ניתן  שאז  הרי  סיימתי,  בשר,  כל 

ולהגשים את השליחות ולרפא אנשים.
יחד שבטי ישראל 

שבת שלום וחודש טוב ומבורך 
הרב בן ציון נורדמן



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה
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חדש באשפר!
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חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים
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הזמן עושה לנו טוב

החקירה  גורמי  החלטת  תפורסם  מאד  בקרוב 
האם ובאיזו פרשה להגיש כתבי אישום נגד רוה״מ 
בנימין נתניהו. נתניהו הקדים תרופה למכה וקבע: 
״רק היועמ״ש יחליט, אם וכאשר״. המלצות גופי 
החקירה, קרי המשטרה, נשארות בגדר ״המלצות״ ותו 
ניכר מה'המלצות', לא שורד  לא. ההיסטוריה מלמדת, שאחוז 
את הבדיקה המקצועית של גופי התביעה, במקרה של נתניהו, 
היועמ״ש. בכל מקרה היועמ״ש לא צפוי לפרסם את החלטותיו, 
יום  לפני  הבניין  ובאמת  בפלס  וישקלו  בפזיזות  יינתנו  שלא 

העצמאות הקרוב, בחודש אייר הבעל״ט.  
שיסיים  לנתניהו  ״איחל״  אולמרט,  אהוד  המשוחרר  האסיר 

את תפקידו ״בהקדם״. לאולמרט יש 
מספיק אינטגריטי בשביל לא לאחל 
למרות  ״כמוהו״!  שיסיים  לנתניהו 
פירש.  לא  באם  גם  התכוון,  שלכך 
שצריכים  מדינה  נשארה  בינתיים 
לא  שזה  יודע  אולמרט  גם  לנהל, 

פשוט. 
חברי  של  סיור  התקיים  השבוע 
הממשלה בגבול הצפון. זה לא נובע 
ביומן!  ריקים  מדפים  או  משעמום, 
להשמיע  בכדי  וסוקר,  תוזמן  הסיור 
לצד  נוקבות  ואמירות  דברים 
אך  בעברית!  סיכם  נתניהו  השני. 
האמירות  ערביות.  לאוזניים  התכוון 
מצטרפות  בסיכום,  הנחרצות 
שר  שהפריח  מוסווים  לא  לאיומים 
שעבר,  בשבוע  ליברמן  הביטחון 
״נחזיר את לבנון לתקופת האבן״. מי 
שצריך לשמוע - דאג לעצמו לתרגום 

אותנטי ומדויק. 
עומדת  איראן  רוחש.  הצפון 
יכול  חיזבאללה  המתח.  מאחורי 
העורף  על  כואבת  מכה  להנחית 
הישראלי החשוף. המחיר יהיה כבד. 
את  השמיד  האוויר  חיל  בעבר  באם 
המוסלמי  המעוז  הדאחייה,  שכונת 
השכנים  גם  הפעם  בביירות, 
בעבר  יסבלו.  הנוצרים-מרונים 

ברירה,  מחוסר  אולי  חברו,  הם  היום  ברית,  בני  היו  הנוצרים 
לחיזבאללה. הם עתידים ללמוד את מאמר חז״ל וכלל האצבע 

הידוע, ״הרחק משכן רע״. תירוצים לא יספיקו.
צריכה מרעום בשביל להתפוצץ.  נפץ פעיל  גם חבית חומר 
כשהיא מתפוצצת הנזק סביבתי, לא מבחין בין רע טוב, בין חייל 
האוויר  שכשחיל  ״יודע״,  נסראללה  חסאן  לרמטכ״ל.  פשוט 
יוכרז כחלל, שמקום קבורתו  ישטח את ״רובע הדחייה״, הוא 
לא נודע. בביירות לא יהיה מי שיכריז עליו ״כשאהיד״, ההכרזה 
ופתיל  שהמרעום  הסיבה  זו  הרחוקה.  מטהרן  לצאת  תצטרך 
ההשהיה מוחזקים ביד איתנה. א״כ, במזרח התיכון כבר למדנו 
מהגיון.  חוץ  יש!  הכל  תורן.  משוגע  יש  ותמיד  נזיל,  שהכל 
בפרט, שהקובעים האמיתיים יושבים בטהרן הרחוקה והמוגנת 

ופועלים לפי האינטרסים שלהם. 
לעומת גבול הצפון, שם ההתרחשויות מאיימות, אך בשליטה, 
בדרום, ברצועת עזה המצב יוצא משליטה. ההסכם בין הרשות 
מאזן  אבו  לידי  והשלטון  השליטה  החזרת  על  החמאס,  לבין 

ואנשיו, מתמוסס עוד לפני שהדיו יבשה. למעט החזרת תשלומי 
הקודם,  למצבם  הרשות,  ידי  על  עזה  ברצועת  החשמל  צריכת 
קרי ממוצע של 4 שעות חשמל ביום - אין שינוי. אדרבא, בעזה 
לעובדי  המשכורות  אותנו.  להרעיב  רוצה  אבו-מאזן  אומרים: 
אונר״א  מוסדות  אחוז.  ב30  קוצצו  החינוך  ומערכת  הממשל 
עזה, מצמצמים  ברצועת  נפש  מיליון  כחצי  יום  כל  המאכילים 
פעילות עקב הקיצוץ האמריקאי בתקציביהם. עוד לא קם גוף 

או ממשל ערבי שייקח את העלות על שכמו. 
המרעום כבר מורכב על חבית חומר הנפץ ברצועה! חסר רק 
נותרה  ולא  ״כמעט״  לחמאס  הפתיל.  את  שידליק  הניצוץ  את 
ברירה, רק מלחמה עם ישראל יכולה להציל אותו מהתקוממות 

לקנות  ברצועה  כסף  אין  חסום!  מצרים  עם  הגבול  המונים. 
לספק!  מוכנה  ישראל  ההברחה!  במערות  צורך  אין  סחורה, 
אין כוח קנייה ומי שיקנה. מ800 משאיות אספקה ביום במעבר 

קרני, ירדו השבוע ל300.
בנושא הביטחוני ארה״ב וישראל מתואמות. הכלל של יתנו 
יקבלו, מתוחזק על ידי האמריקאים בחריפות יתר מהישראלים. 
כשהם  והטילים  האש  את  נספוג  אנחנו  רחוק!  יושבים  הם 
בציוד  לנו  יעזרו  הטוב,  במקרה  ואמפתיה.  סימפטיה  ישדרו 
״פגוע״  טראמפ  ממשל  מתכלה.  תחמושת  וחידוש  לחימה 
שיש  הסעודים,  עם  מתואם  הוא  שינוי  לשם  מהפלשתינאים. 
להם חשבון ארוך וכואב עם איראן והשיעים. בהפוך על הפוך, 
בסעודיה ישמחו לתת מכה כואבת לכל מי שמזוהה עם איראן, 
ל״אחים  שפתיים  מס  ישלמו  באם  גם  וחמאס.  חיזבאללה, 
הערביים״. התקפות צה״ל בעזה יתקבלו בברכה בריאד. מיטוט 
יגרום  בביירות,  החיזבאללה  מיטוט  ברצועה,  החמאס  שלטון 

לחלוקת סוכריות ברחובות ריאד. נפלאות המזרח התיכון. 
יוזמת  פעילות  העדר  שהסטטוס-קוו,  מתברר,  פתאום 
האינטרס  את  משרת  במזה״ת,  שלום  הליכי  לקידום  ויצירתית 
בחסות  מתחדשת.  או  מחודשת  מיוזמה  פחות  לא  הישראלי 
לישראל.  מצוין  עושה  הזמן  אוהד,  אמריקאי  ממשל  ותמיכת 
היה:  הכלל  בתהליך!  הזמן  כל  להיות  ״הוזהרנו״  תמיד  בעבר 
הזמן לא עושה לכם טוב. הערבים מתעצמים, העולם נגדכם, ה

BDS צובר תאוצה. אירופה מתפתה לחרמות, הכל נכון, תלוי 
מי יושב בוושינגטון. 

נכון  ביטלה  האירי,  לפרלמנט  תקיפה  אמריקאית  אזהרה 
מיהודה  תוצרת  ל״החרמת  באירלנד,  חקיקה  ניסיון  להרגע, 
האמריקאים  הגולן״.  ורמת  שומרון 
״הודיעו״ שבהתאם לחוק האמריקאי 
אמריקאית  להחרמה  יגרום  זה 
אירלנד...  תוצרת  מוצרים  של 
הזדרז  האירי  האוצר  שר  סגן 
מסדר  הורדה  שההצעה  להודיע, 
באירלנד  מצונן,  כשהגביר  היום. 

מתעטשים. 
להחזיר  מאיימים  הפלשתינאים 
את  האו״ם  של  הכללית  לעצרת 
כמדינה.  בהם  להכיר  הדרישה 
ווטו  יוטל  ובוודאי  רוב,  להם  יהיה 
במספר  יהיה  השינוי  אמריקאי. 
ייעדרו  ימנעו,  שיתנגדו,  המדינות 
מי  שוכח,  לא  טראמפ  מהצבעה! 
על  בהצבעה  באו״ם  נגדו  הצביע 
כבר  הוא  ירושלים,  של  מעמדה 
משלם ב״קיצוץ סיוע״ למדינות שלא 
משתפות פעולה עם הקו האמריקאי. 
אין מי שימלא את החסר, רוסיה של 
בסוריה,  בצרותיה,  שקועה  פוטין, 
לפזר.  מיותר  כסף  לה  אין  טורקיה, 
נשארים  הפלשתינאים  האיומים 
מי  אז  נייר.  של  נמר  איומים,  בגדר 
אמר שהזמן לא עושה טוב לישראל? 

עוד מיתוס ים תיכוני נשבר.
ארה״ב  בין  שהתיאום  זמן  כל 
טוב  עושה  הזמן  מושלם,  לישראל 
לישראל. גם השגרירות תגיע בסופו של יום לירושלים. כוחות 
צה״ל משוחררים לעשות בט״ש בג׳נין ובחברון ללא מגבלות. 
הפעלת  ידי  על  קר,  בדם  יהודים  שרצחו  המחבלים  חיסול 
״כתרים״ אין סופיים בחברון וג׳נין, הינו פועל יוצא של הבנה 
אמריקאית שאסור לוותר, גם באם אוכלוסייה אזרחית תשלם את 
המחיר. רק נושא חיזוק ההתיישבות ופיתוחה עדיין לא פתיר. 
יעצבנו עוד קצת את דונאלד טראמפ! וכבוד הנשיא יזמין עצמו 
בשומרון.  חדשה  לעיר  פינה  אבן  בהנחת  הכבוד  אורח  להיות 
הכל יכול להיות אצל טראמפ, במזרח התיכון זה אפילו לא יהיה 

פאטה מורגנה. הכל אפשרי. 
שלטון  את  להציל  יכולה  עזה  ברצועת  מלחמה  הפרדוקס, 
נתניהו.  בנימין  לרוה״מ  ושהות  אוויר  ולתת  ברצועה,  החמאס 
אבסורדים שרק המזרח התיכון ההביל יכול לספק. מצב מתוח 
זמן״  ״פסק  ייצרו  כואבת,  מלחמה  וודאי  מלחמה,  גבול  על 
הכרחי, מכל החקירות וההמלצות. גם את זה יודעים בעזה, גם 
שם מבינים, ש״כעומק החקירה״ תכאב המכה ותחריף התגובה.    

עו"ד יצחק שינפלד

בניגוד לתזות מהעבר, קיפאון מדיני מתמשך טוב לישראל, כשארה"ב מנהלת 
גבול  מנגד, למרות    לידידה שקטה  הופכת  וסעודיה  ביוזמי חרמות  מאבק 
הצפון השקט בינתיים, הרעה תיפתח מדרום – שם רצועת עזה על סף פיצוץ

צילום: ויקיפדיה



את הפינוקים של צפורי בכפר
אתם כבר מכירים

עכשיו הם מגיעים 
לטבריה ובגדול!

צפורי מביאה את החדשנות והחוויה לעולם 
המלונאות והנופש החרדי. את השירות המושלם 

והטעמים של ׳צפורי בכפר׳ אתם מכירים.
עכשיו זה קורה בטבריה.

מלון ׳צפורי בכנרת׳ עובר בימים אלו שדרוג נרחב והתחדשות 
והופך להיות פנינת הנופש המהודרת בלב טבריה.

טלפון להזמנות:
צפורי בכנרת08-8593888

מלון וארועים בטבריה

אולמות
כינוסים

בריכת שחיה
חדר ספא

אוכל
גורמה

בית כנסת
צמוד

שירות
vip



י"ז שבט תשע"ח 2/2/18 12

לא להגזים

נפשית  שנפגעו  ואנשים  נוער  בני  עם  נפגש  אני 
רוחני.  איזון  חוסר  בגלל  מהדרך  ירדו  אפילו  או 
כתבתי  בו  לכתוב מאמר  בשבוע שעבר התחלתי 
על המושג איזון רוחני ועל הסכנות כאשר יוצאים 

מאיזון. תחילה אביא במספר שורות את תקציר הדברים.
יורדים מהדרך, בשל  ולעיתים אף  נפשית  נפגעים  אנשים 
קיצונית  בצורה  ההתחזקות  את  לוקחים  רוחני.  איזון  חוסר 
שאפשר  משפט  כזה  להגיד  אפשר  האם  נזק.  להם  שגורמת 
לכוון לאיזון רוחני או שברוחניות צריך ללכת עד הסוף ועל 

כל הקופה?
לדעת גם כשאתה קורא סיפורי צדיקים, אתה קורא רק כמה 
הוא היה צדיק ואף פעם לא חטא אפילו בחטא אחד קלוש, 
רק עלה ועלה בקודש. ממש מלאך ושרף. אבל את הצד הכי 
חשוב שגם לאותם צדיקים היו נפילות והתמודדויות וירידות, 
לכל אחד ברמתו ודרגתו, אבל כל אחד התמודד ונפל ועלה 

והמשיך הלאה – את זה אתה לא קורא.
התמודדו  הם  שגם  לדעת  צריך  אתה  קורא,  כשאתה  וגם 
ונפלו, ובעיקר המשיכו למרות שנפלו. גם הצדיק הכי גדול 

הוא עולה ונופל כל הזמן וכמובן ברמה הרוחנית שלו.
איזון רוחני נחלק לשניים.

החלק הראשון הוא לדעת שהשם ברא את העולם במצב 
של עלייה ונפילה, זה חלק בלתי נפרד מחיינו ועד סוף חיינו 

ולא להיבהל מכך ולהמשיך שוב ושוב מהתחלה.
החלק השני הוא שבכל תהליך התחזקות רוחנית, בכל רמה 
יהיה, היא מחייבת עלייה הדרגתית בצורה  רוחנית שהאדם 

מאוזנת ובריאה. 
שהגיע  הישיבות  מאחת  בחור  אצלי  ישב  תקופה  לפני 
סדרי  על  מקפיד  ולומד,  שיושב  רציני  בחור  הוא  להתייעץ. 
הישיבה ובקיצור הוא בחור טוב. במלוא מובן המילה. הוא 
הולך לאחד המשפיעים החסידיים ושומע ממנו דברי חיזוק 

ומוסר.
"אני  רב,  בעצב  לי  אומר  הוא  עלי",  עובר  מה  יודע  "לא 
לגבהים,  להגיע  וממש  ברוחניות  להתעלות  תקופה  יכול 
יותר  מסוגל  ולא  ומתרסק  נופל  אני  מצב שפשוט  מגיע  ואז 
להמשיך את ההתחזקות שלי. אני ממש נופל עד שקשה לי 
אפילו להתפלל. האם זה קשור למשהו נפשי או רוחני?" הוא 

שאל בחשש.
בתקופה שאתה מתחזק, שאלתי אותו, כיצד אתה מתנהג?

הולך  שאני  "המשפיע  ענה:  והוא  כששאלתי,  נצצו  עניו 
בא  זמן  באותו  השם.  לעבודת  ליבנו  את  מבעיר  הוא  אליו 
לרמה  הולך  הוא  אצלו  יתברך.  בהשם  דבוק  להיות  רק  לי 
להיות  הולכים  להיות. אתם  הכי אמיתית שצריכה  הרוחנית 
ונשמתו.  ליבו  בכל  המשפיע  זועק  האמיתיים  השם  עובדי 
בדרך כלל אחרי שיעור שלו אני באורות אלוקיים, מרחף אי 
שם במרומים ודמיוני כעובד השם פרוש ששם לו מטרה אחת 

להתקרב לאלוקים, זה ברור מאליו.
"כל מה שהמשפיע הזה אומר אני משתדל ליישם. לימודים 
של שעות ברציפות תוך כדי תענית דיבור ללא הפסקה. קימה 

בבוקר ממש מוקדם. התבוננות בכל יום בקריאת שמע שעל 
המיטה אורכת לי חצי שעה לפחות. זה חלק קטן ממה שאני 
עושה, ואפילו כך אני לא מגיע למה שדורש מאתנו המשפיע 

שלנו".
ואז מה קורה? שאלתי שוב.

מרגיש  אני  העצומה  והקדושה  הגדולים  האורות  "אחרי 
שאני מתמוטט ולא יכול יותר, מרגיש שאין לי מספיק אנרגיה 
להמשיך הלאה, אין לי כוחות, ואז מתחילה אצלי נפילה מכל 

מה שעשיתי עד שאפילו להתפלל אין לי כוח ומוטיבציה".
עניתי לו, אין לך שום בעיה נפשית, אתה רק צריך ללמוד 

מהו איזון רוחני.
השם ברא את העולם הזה עם גבולות, לכל דבר יש גבול 
וסוף. ניקח לדוגמא את האדם הכי צדיק שיש, גם הוא בסופו 
הוא  כי  צרכיו  את  לגופו  ולתת  לאכול  צריך  הוא  דבר  של 
מוגבל, נכון שהוא לא יאכל כמו אדם מהשורה, אך גם הוא 
מוגבל והוא צריך לאכול ולשתות, הגוף שלו דורש את זה, 

אחרת הוא ימות.
אצל כל אחד הגבול שלו שונה, כמובן שתמיד ובכל רגע 
עלינו לשאוף לפרוץ את הגבולות שלנו ולהתקדם הלאה, אך 
אם נפרוץ את הגבולות שלא בצורה נכונה ומאוזנת - אנחנו 
ללא  ויאכל  יאכל  אדם  אם  שלהבדיל  כמו  הכל.  את  נשבור 
יכולה  שקיבתו  למה  גבול  יש  כי  בסוף,  יקיא  הוא  הפסקה, 

להכניס.
אתה יכול לשמוע דרשות ושיחות מפי רבנים או אדמו"רים 
הרוחני שאליו  הגבוה  המצב  מה  לך  אומר  הוא  ומשפיעים, 
נכונה להתקרב  לפי הדרך שהוא חושב שהיא  להגיע,  צריך 
והאיזון כל אחד צריך לדעת לעצמו  להשם. אך את הכמות 

לפי מבנה נפשו נשמתו ורוחו.
יותר  להתקרב  איך  ולשמוע  ללכת  ליבי  בכל  ממליץ  אני 
חס  יישמע  ושלא  שונים.  ורבנים  ממשפיעים  להשם  ויותר 
וחלילה ממני כאילו שאני אומר שלא ללכת. מה שכן תמיד 
צריך לדעת את האיזון, אם הוא דיבר על ענין מסוים, לקחת 
את זה בהדרגה ולא ללכת על כל הקופה. כל אחד לפי כוחות 
נפשו נשמתו ורוחו. אני נפגש עם בני נוער ואנשים שנפגעו 

נפשית או אפילו ירדו מהדרך בגלל חוסר איזון רוחני.
הסברתי לו שכל עובדי השם לקח להם תהליך רוחני ארוך 
שירקו  העידו  עולם  גדולי  לאן שהגיעו.  עד שהגיעו  ומתיש 
דם עד שהגיעו למה שהגיעו. לקח להם תהליך ארוך, ואילו 
אתה שומע שיחה מהמשפיע שלך והולך על כל הקופה. הוא 
להגיע  צריך  שמבחינתו  אידיאלי  הכי  המצב  מה  לך  אומר 
להתקרב לאלוקים. אך יש לזה תהליך, אתה שומע והולך על 
כל הקופה כשמבנה הנפש שלך עדיין לא מוכן להכיל את על 
סוחטת  אמיתית  רוחנית  עבודה  הרי  הזו.  הרוחנית  העוצמה 

את מיצי נפשו של האדם.
אז  כן מתאמץ,  ואתה  לא מסוגל  נפשך אתה  ואם במבנה 
קורא  אתה  להמשיך.  כוח  לך  ואין  נפשית  קורס  אתה  בסוף 
לזה ירידה, אני קורא לזה התמוטטת נפשית, וכך שוב ושוב 
מתמוטט  שלך,  הכוחות  מעל  מתאמץ  שאתה  המעגל  חוזר 

ושוב ממשיך המעגל. זה לא קשור גם למה שכתבתי במאמר 
הכי  לצדיק  וגם  בחיים,  ועליות  נפילות  יש  שתמיד  הקודם 

גדול אך הכי חשוב הוא להתחיל מהתחלה.
אחד הסודות של החיים הוא איזון, בכל דבר צריך איזון, 
ולהיעלם.  להישבר  יכולים  דברים  מאיזון  יוצא  כשאתה 
האיזון בחיים חשוב בכל פרט ופרט בחיינו, בזוגיות, בחינוך 

ילדים וגם עם עצמנו - נפשית רוחנית ופיזית ובעצם בהכל.
דיברתי עם מספר מחזירים בתשובה מפורסמים והם אמרו 
תשובה  לבעלי  היום  שיש  הברורות  מההנחיות  שאחת  לי 
היא ללמד את הבעל תשובה איזון, לא ישר שילך עד הסוף 
רוחנית  עבודה  רבים.  משברים  נגרמים  בסוף  כי  בקיצוניות 
דורשת הכוונה ברורה, היא עבודה נפשית הלוקחת מהאדם 

כוחות נפש רבים.
בעיניי יש מספר גורמים חשובים בתהליך.

אחד  עצמך משהו  על  תקבל  חיזוק?  או  שיחה  1. שמעת 
בזמן  בכמות  בהדרגה  ועליה  מינון  תוך  הדברים  מתוך 

ובאיכות. כל אחד לפי מבנה נפשו רוחו ונשמתו.
עושה  כן  למה השני  ונחיתות  רגשי אשמה  תרגיש  אל   .2
אחרת.  שליחות  לו  ויש  אחרת  בנוי  אחד  כל  לא,  ואתה  כך 
מכל אחד השם רוצה תפקיד אחר ויעוד אחר בחיים. ידועה 
אותי בשמים  ישאלו  "אם  זוסיא מאניפולי:  רבי  אמרתו של 
למה לא הייתי אלימלך )אחיו( - אדע מה להשיב. אבל אם 

ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא - יסתתמו טענותיי".
3. מומלץ שתיקח אדם שאתה סומך עליו ומכיר את מבנה 
ההתחזקות.  בסדר  ממליץ  הוא  כמה  אותו  ותשאל  נפשך 

בכמות זמן ואיכות.
4. לדעת שאתה מיוחד, עצם העובדה שאתה מנסה שואף 
ורוצה, ואת זה השם הכי רוצה, כי רחמנא ליבא בעי. בנוסף, 
להסתכל תמיד על החלק החיובי שבך, על כל הדברים שאתה 

כן עושה בגבורה.
5. תמיד תזכור שאותו רב, אדמו"ר או משפיע מדבר על 
המצב הגבוה הכי רוחני שיכול להיות ופעמים רבות זה עדיין 
לא המקום בו אתה יכול להיות. קח את הדברים בצורה נכונה.

6. לדעת שכמו שיש עלייה יש גם נפילות וזה חלק מהחיים 
וגם אותו רב או משפיע  הרוחניים ובעצם בכל דבר בחיים. 

עולה ונופל כל הזמן בחייו.
7. אל תשכח תמיד שהשם אוהב אותך ורוצה אותך, אתה 

בסך הכל הילד שלו ואתה יכול לבקש ממנו הכל.
8. תמיד לעצור ולבדוק האם אני עושה את זה מתוך שמחה 
רוגע ושלוות הנפש ושלא בטעות נכנסתי למעגל הקסמים של 

החוסר איזון.
9. לא נהיית לא מלאך ולא שרף, זה אומר לדעת לתת לגוף 
ובריאה, שינה מספקת, התעמלות,  נכונה  - אכילה  את שלו 
וכמובן ברוח התורה  שחיה ושאר דברים שעושים לך טוב, 

והיראה.
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

 כתבה שניה בסדרה על איזון רוחני נדרש  מלבד הידיעה שהחיים מלווים בעליות 
ומורדות, רצוי לקחת כל דבר בפרופורציה ובשלבים ולא להתקדם בבת אחת כמה 
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לא להגזים

נפשית  שנפגעו  ואנשים  נוער  בני  עם  נפגש  אני 
רוחני.  איזון  חוסר  בגלל  מהדרך  ירדו  אפילו  או 
כתבתי  בו  לכתוב מאמר  בשבוע שעבר התחלתי 
על המושג איזון רוחני ועל הסכנות כאשר יוצאים 

מאיזון. תחילה אביא במספר שורות את תקציר הדברים.
יורדים מהדרך, בשל  ולעיתים אף  נפשית  נפגעים  אנשים 
קיצונית  בצורה  ההתחזקות  את  לוקחים  רוחני.  איזון  חוסר 
שאפשר  משפט  כזה  להגיד  אפשר  האם  נזק.  להם  שגורמת 
לכוון לאיזון רוחני או שברוחניות צריך ללכת עד הסוף ועל 

כל הקופה?
לדעת גם כשאתה קורא סיפורי צדיקים, אתה קורא רק כמה 
הוא היה צדיק ואף פעם לא חטא אפילו בחטא אחד קלוש, 
רק עלה ועלה בקודש. ממש מלאך ושרף. אבל את הצד הכי 
חשוב שגם לאותם צדיקים היו נפילות והתמודדויות וירידות, 
לכל אחד ברמתו ודרגתו, אבל כל אחד התמודד ונפל ועלה 

והמשיך הלאה – את זה אתה לא קורא.
התמודדו  הם  שגם  לדעת  צריך  אתה  קורא,  כשאתה  וגם 
ונפלו, ובעיקר המשיכו למרות שנפלו. גם הצדיק הכי גדול 

הוא עולה ונופל כל הזמן וכמובן ברמה הרוחנית שלו.
איזון רוחני נחלק לשניים.

החלק הראשון הוא לדעת שהשם ברא את העולם במצב 
של עלייה ונפילה, זה חלק בלתי נפרד מחיינו ועד סוף חיינו 

ולא להיבהל מכך ולהמשיך שוב ושוב מהתחלה.
החלק השני הוא שבכל תהליך התחזקות רוחנית, בכל רמה 
יהיה, היא מחייבת עלייה הדרגתית בצורה  רוחנית שהאדם 

מאוזנת ובריאה. 
שהגיע  הישיבות  מאחת  בחור  אצלי  ישב  תקופה  לפני 
סדרי  על  מקפיד  ולומד,  שיושב  רציני  בחור  הוא  להתייעץ. 
הישיבה ובקיצור הוא בחור טוב. במלוא מובן המילה. הוא 
הולך לאחד המשפיעים החסידיים ושומע ממנו דברי חיזוק 

ומוסר.
"אני  רב,  בעצב  לי  אומר  הוא  עלי",  עובר  מה  יודע  "לא 
לגבהים,  להגיע  וממש  ברוחניות  להתעלות  תקופה  יכול 
יותר  מסוגל  ולא  ומתרסק  נופל  אני  מצב שפשוט  מגיע  ואז 
להמשיך את ההתחזקות שלי. אני ממש נופל עד שקשה לי 
אפילו להתפלל. האם זה קשור למשהו נפשי או רוחני?" הוא 

שאל בחשש.
בתקופה שאתה מתחזק, שאלתי אותו, כיצד אתה מתנהג?

הולך  שאני  "המשפיע  ענה:  והוא  כששאלתי,  נצצו  עניו 
בא  זמן  באותו  השם.  לעבודת  ליבנו  את  מבעיר  הוא  אליו 
לרמה  הולך  הוא  אצלו  יתברך.  בהשם  דבוק  להיות  רק  לי 
להיות  הולכים  להיות. אתם  הכי אמיתית שצריכה  הרוחנית 
ונשמתו.  ליבו  בכל  המשפיע  זועק  האמיתיים  השם  עובדי 
בדרך כלל אחרי שיעור שלו אני באורות אלוקיים, מרחף אי 
שם במרומים ודמיוני כעובד השם פרוש ששם לו מטרה אחת 

להתקרב לאלוקים, זה ברור מאליו.
"כל מה שהמשפיע הזה אומר אני משתדל ליישם. לימודים 
של שעות ברציפות תוך כדי תענית דיבור ללא הפסקה. קימה 

בבוקר ממש מוקדם. התבוננות בכל יום בקריאת שמע שעל 
המיטה אורכת לי חצי שעה לפחות. זה חלק קטן ממה שאני 
עושה, ואפילו כך אני לא מגיע למה שדורש מאתנו המשפיע 

שלנו".
ואז מה קורה? שאלתי שוב.

מרגיש  אני  העצומה  והקדושה  הגדולים  האורות  "אחרי 
שאני מתמוטט ולא יכול יותר, מרגיש שאין לי מספיק אנרגיה 
להמשיך הלאה, אין לי כוחות, ואז מתחילה אצלי נפילה מכל 

מה שעשיתי עד שאפילו להתפלל אין לי כוח ומוטיבציה".
עניתי לו, אין לך שום בעיה נפשית, אתה רק צריך ללמוד 

מהו איזון רוחני.
השם ברא את העולם הזה עם גבולות, לכל דבר יש גבול 
וסוף. ניקח לדוגמא את האדם הכי צדיק שיש, גם הוא בסופו 
הוא  כי  צרכיו  את  לגופו  ולתת  לאכול  צריך  הוא  דבר  של 
מוגבל, נכון שהוא לא יאכל כמו אדם מהשורה, אך גם הוא 
מוגבל והוא צריך לאכול ולשתות, הגוף שלו דורש את זה, 

אחרת הוא ימות.
אצל כל אחד הגבול שלו שונה, כמובן שתמיד ובכל רגע 
עלינו לשאוף לפרוץ את הגבולות שלנו ולהתקדם הלאה, אך 
אם נפרוץ את הגבולות שלא בצורה נכונה ומאוזנת - אנחנו 
ללא  ויאכל  יאכל  אדם  אם  שלהבדיל  כמו  הכל.  את  נשבור 
יכולה  שקיבתו  למה  גבול  יש  כי  בסוף,  יקיא  הוא  הפסקה, 

להכניס.
אתה יכול לשמוע דרשות ושיחות מפי רבנים או אדמו"רים 
הרוחני שאליו  הגבוה  המצב  מה  לך  אומר  הוא  ומשפיעים, 
נכונה להתקרב  לפי הדרך שהוא חושב שהיא  להגיע,  צריך 
והאיזון כל אחד צריך לדעת לעצמו  להשם. אך את הכמות 

לפי מבנה נפשו נשמתו ורוחו.
יותר  להתקרב  איך  ולשמוע  ללכת  ליבי  בכל  ממליץ  אני 
חס  יישמע  ושלא  שונים.  ורבנים  ממשפיעים  להשם  ויותר 
וחלילה ממני כאילו שאני אומר שלא ללכת. מה שכן תמיד 
צריך לדעת את האיזון, אם הוא דיבר על ענין מסוים, לקחת 
את זה בהדרגה ולא ללכת על כל הקופה. כל אחד לפי כוחות 
נפשו נשמתו ורוחו. אני נפגש עם בני נוער ואנשים שנפגעו 

נפשית או אפילו ירדו מהדרך בגלל חוסר איזון רוחני.
הסברתי לו שכל עובדי השם לקח להם תהליך רוחני ארוך 
שירקו  העידו  עולם  גדולי  לאן שהגיעו.  עד שהגיעו  ומתיש 
דם עד שהגיעו למה שהגיעו. לקח להם תהליך ארוך, ואילו 
אתה שומע שיחה מהמשפיע שלך והולך על כל הקופה. הוא 
להגיע  צריך  שמבחינתו  אידיאלי  הכי  המצב  מה  לך  אומר 
להתקרב לאלוקים. אך יש לזה תהליך, אתה שומע והולך על 
כל הקופה כשמבנה הנפש שלך עדיין לא מוכן להכיל את על 
סוחטת  אמיתית  רוחנית  עבודה  הרי  הזו.  הרוחנית  העוצמה 

את מיצי נפשו של האדם.
אז  כן מתאמץ,  ואתה  לא מסוגל  נפשך אתה  ואם במבנה 
קורא  אתה  להמשיך.  כוח  לך  ואין  נפשית  קורס  אתה  בסוף 
לזה ירידה, אני קורא לזה התמוטטת נפשית, וכך שוב ושוב 
מתמוטט  שלך,  הכוחות  מעל  מתאמץ  שאתה  המעגל  חוזר 

ושוב ממשיך המעגל. זה לא קשור גם למה שכתבתי במאמר 
הכי  לצדיק  וגם  בחיים,  ועליות  נפילות  יש  שתמיד  הקודם 

גדול אך הכי חשוב הוא להתחיל מהתחלה.
אחד הסודות של החיים הוא איזון, בכל דבר צריך איזון, 
ולהיעלם.  להישבר  יכולים  דברים  מאיזון  יוצא  כשאתה 
האיזון בחיים חשוב בכל פרט ופרט בחיינו, בזוגיות, בחינוך 

ילדים וגם עם עצמנו - נפשית רוחנית ופיזית ובעצם בהכל.
דיברתי עם מספר מחזירים בתשובה מפורסמים והם אמרו 
תשובה  לבעלי  היום  שיש  הברורות  מההנחיות  שאחת  לי 
היא ללמד את הבעל תשובה איזון, לא ישר שילך עד הסוף 
רוחנית  עבודה  רבים.  משברים  נגרמים  בסוף  כי  בקיצוניות 
דורשת הכוונה ברורה, היא עבודה נפשית הלוקחת מהאדם 

כוחות נפש רבים.
בעיניי יש מספר גורמים חשובים בתהליך.

אחד  עצמך משהו  על  תקבל  חיזוק?  או  שיחה  1. שמעת 
בזמן  בכמות  בהדרגה  ועליה  מינון  תוך  הדברים  מתוך 

ובאיכות. כל אחד לפי מבנה נפשו רוחו ונשמתו.
עושה  כן  למה השני  ונחיתות  רגשי אשמה  תרגיש  אל   .2
אחרת.  שליחות  לו  ויש  אחרת  בנוי  אחד  כל  לא,  ואתה  כך 
מכל אחד השם רוצה תפקיד אחר ויעוד אחר בחיים. ידועה 
אותי בשמים  ישאלו  "אם  זוסיא מאניפולי:  רבי  אמרתו של 
למה לא הייתי אלימלך )אחיו( - אדע מה להשיב. אבל אם 

ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא - יסתתמו טענותיי".
3. מומלץ שתיקח אדם שאתה סומך עליו ומכיר את מבנה 
ההתחזקות.  בסדר  ממליץ  הוא  כמה  אותו  ותשאל  נפשך 

בכמות זמן ואיכות.
4. לדעת שאתה מיוחד, עצם העובדה שאתה מנסה שואף 
ורוצה, ואת זה השם הכי רוצה, כי רחמנא ליבא בעי. בנוסף, 
להסתכל תמיד על החלק החיובי שבך, על כל הדברים שאתה 

כן עושה בגבורה.
5. תמיד תזכור שאותו רב, אדמו"ר או משפיע מדבר על 
המצב הגבוה הכי רוחני שיכול להיות ופעמים רבות זה עדיין 
לא המקום בו אתה יכול להיות. קח את הדברים בצורה נכונה.

6. לדעת שכמו שיש עלייה יש גם נפילות וזה חלק מהחיים 
וגם אותו רב או משפיע  הרוחניים ובעצם בכל דבר בחיים. 

עולה ונופל כל הזמן בחייו.
7. אל תשכח תמיד שהשם אוהב אותך ורוצה אותך, אתה 

בסך הכל הילד שלו ואתה יכול לבקש ממנו הכל.
8. תמיד לעצור ולבדוק האם אני עושה את זה מתוך שמחה 
רוגע ושלוות הנפש ושלא בטעות נכנסתי למעגל הקסמים של 

החוסר איזון.
9. לא נהיית לא מלאך ולא שרף, זה אומר לדעת לתת לגוף 
ובריאה, שינה מספקת, התעמלות,  נכונה  - אכילה  את שלו 
וכמובן ברוח התורה  שחיה ושאר דברים שעושים לך טוב, 

והיראה.
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

 כתבה שניה בסדרה על איזון רוחני נדרש  מלבד הידיעה שהחיים מלווים בעליות 
ומורדות, רצוי לקחת כל דבר בפרופורציה ובשלבים ולא להתקדם בבת אחת כמה 

מדרגות רוחניות – מה שעשוי לגרום להתמוטטות  וגם: אל תזלזלו בצרכי הגוף
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ביצים כמשל

למה הביצים בישראל יקרות ובאיכות גרועה? 
מגדלים  על  אוסר  בישראל  החוק  למה  וגם, 
ישראלים להגדיל את תפוקת הביצים כאשר כל 
ייבוא של ביצים מטורקיה? נשמע  הזמן מתקיים 
אבסורדי? שמעו את סיפור של רפי דיין, בעל משק חקלאי 
בכפר ויתקין, שעתר לבג"צ נגד מועצת הלול. קריאה בכתב 
התביעה מספרת על האבסורד של משק הביצים והעופות 

בישראל. הסיפור נחשף בעיתון "ישראל היום". 
רפי  אכלס  האזרחית,  השנה  תחילת  של  הראשון  ביום 
התרנגולות  בו  )לול  חופש  ביצי  בלול  פרגיות   500 דיין 
החדש  קטנים(  בתאים  כלואות  ואינן  להסתובב,  יכולות 
בו  הלול  למועצת  מכתב  הוא שלח  מסודרת  בצורה  שלו. 
הוא מודיע על אכלוס הלול, וביקש לקבל מכסה לשיווק 
ביצים. בתגובה, מועצת הלול שלחה לו מכתב המודיע לו 
כי את העופות יש להשמיד, ואסור לו למנוע מאנשי מועצת 
הלול לבצע את תפקידם. אני מניח שזה נשמע לכם מוזר, 

מיד אסביר.
לשלוח  יכול  אדם  כל  וחופשיות,  דמוקרטיות  במדינת 
את ידו בכל תחום עיסוק. במדינות קומוניסטיות אדם לא 
יכול לעסוק במה שהוא רוצה, אלא הוא צריך לקבל אישור 
של השלטונות. למשל, מי שרוצה לעסוק בחקלאות, צריך 
עדיין  מסתבר,  ישראל,  מדינת  מהממשלה.  אישור  לקבל 
תחת  סוציאליסטית  כמדינה  לימיה  רבים  שרידים  בה  יש 
אסור  עופות,   10 מעל  לגדל  רצונכם  אם  מפא"י.  שלטון 
לכם. צריך לקבל לזה אישור. אם ברצונכם לשווק ביצים, 
אסור לכם. אתם צריכים לקבל מכסה ממועצת הלול, ורק 

בהתאם למכסה תוכלו לשווק. ברית המועצות של ממש. 
מכוחן  החוקיות  התקנות  פרצה,  מצא  דיין  רפי  אבל 
יכולה מועצת הלול לאכוף את המכסות תקפות רק לשנה. 
מידי שנה צריכה וועדת הכלכלה לאשר את התקנות לשנה 
הבאה, והשנה היא התעכבה במספר ימים. רק ב-3 בינואר 
בשלושת  כלומר,  לתוקף,  נכנסו   2018 שנת  של  התקנות 
הימים שלפני לא הייתה כל מניעה חוקית לכל אדם במדינת 
ישראל להפוך לבעל לול. וכך, באופן חוקי לחלוטין, דיין 
אכלס 500 פרגיות בלול החדש מיד בתחילת החודש. אבל 
הדורש  מכתב  והוציאה  לזה,  הסכימה  לא  הלול  מועצת 

לבית  דיין  עתר  זה  מכתב  כנגד  העופות.  את  להשמיד 
המשפט העליון, והוציא צו ביניים המונע מלבצע זאת לעת 

עתה.  
שוק הביצים בישראל מתנהל באבסורד מוחלט. משטר 
המכסות יוצר מחסור מתמיד בביצים, וכך מחירן עולה. זה 
משחק לידי השחקנים החזקים בענף אשר נהנים מהמחיר 
ישראל,  מדינת  אזרחי  כל  קודם  הם  הנפגעים  אך  הגבוה, 
אשר צריכים לשלם ביוקר עבור סחורה שיש חקלאים רבים 
מניעת  זה  יותר.  נמוך  במחיר  אותה  לספק  מוכנים  שהיו 
באמצעות  אלא  החוק,  נגד  לא  מונופול  ויצירת  תחרות 

החוק. 
האבסורד גדול במיוחד כאשר כמעט כל הזמן מתקיים 
ייבוא של ביצים מארצות רחוקות, כדי לענות על המחסור 
שנוצר חדשות לבקרים. במקביל גם יש כל העת הברחות 
של ביצים משטחי הרשות הפלסטינית. ובד בבד, חקלאים 
ישראליים מנועים מלשווק עופות או ביצים למרות שהם 

מעוניינים בכך. חלם לכל דבר ועניין.  
במדינה עם יוקר מחיה גבוה, מצופה היה מן הממשלה 
ולאפשר  הביצים,  את  מייקרות  אשר  המכסות  את  לבטל 
לשוק החופשי לפעול. אך גילדה של מגדלי עופות מונעת 
את שינוי החוק, ומשמרת לעצמה פריווילגיות על חשבון 
יכול  הלול  מועצת  נגד  דיין  של  במאבק  ישראל.  אזרחי 
כאשר  המחיה,  יוקר  על  במאבק  חשובה  נקודה  להיות 
המגבלות  עם  להתמודד  שניתן  יראו  נוספים  מגדלים 
הדרקוניות של מועצת הלול, ולשווק ביצים מתוצרת הארץ 
כי  אחריו,  לעקוב  שכדאי  מאבק  זהו  אישור.  לקבל  בלא 

ניצחון בו יהיה בשורה לכולנו.  

הרשות הפופוליסטית והרשות 
המחוקקת

ח"כ ישראל אייכלר יצא השבוע ביוזמה חשובה מבחינה 
וועדת  ליו"ר  מכתב  על  כנסת  חברי  והחתים  דמוקרטית, 
הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר, בו הוא מבקש לקיים דיון 

בוועדה בנושא הפגיעה בסמכותה של הכנסת כאשר חברי 
כנסת עותרים לבג"צ נגד חוקים שאינם נוחים להם. קשה 
לחזות האם דיון זה יוביל לשינוי תקנות או שינוי חקיקה, 
אם כן הרי זה מבורך, אך עצם העלאת הסוגיה לדיון כבר 

יש בה חשיבות בפני עצמה. 
בדמוקרטיה,  מאד  חשוב  הוא  הרשויות  הפרדת  עקרון 
הרשות  המחוקקת,  הרשות  רשויות:  שלוש  בה  ויש 
המבצעת והרשות השופטת. הרציונל העומד מאחוריו הוא 
למנוע מצב בו במדינה דמוקרטית גורם מסוים יצבור הרבה 
הממשלה,  המבצעת,  הרשות  פיקוח.  עליו  יהיה  ולא  כוח 
הכנסת  הכנסת.   – המחוקקת  מהרשות  כוחה  את  מקבלת 
שנבחרת על ידי העם, מייצגת את העדפות ציבור הבוחרים. 
הכנסת גם מפקחת על עבודת הממשלה, באמצעות וועדות 
הרשויות  מן  למנוע  תפקידה  השופטת  הרשות  שונות. 
אבל,  עוולות.  יצירת  למנוע  וכן  מסמכויותיהן  לחרוג 
הרשות השופטת מוגבלת, היא לא יכולה לפעול כרצונה, 
סוגיה  ישנה  אם  אליה.  שהגיעו  בעתירות  לפסוק  רק  אלא 
שאף אחד לא עתר, אין לבג"צ אפשרות להתערב בעבודת 

הרשויות. 
כנסת  חברי  אבסורד,  להתקיים  החל  בישראל  אבל 
חוקים  נגד  לבג"צ  לעתור  החלו  בהצבעה,  שהפסידו 
עבודתם  את  שיעשו  במקום  וכך,  להם.  מתאימים  שאינם 
כמחוקקים וכמפקחים על עבודת הממשלה, הם עברו צד 
והחלו לפעול בתור חלק מן הרשות השופטת. לכל זה נוסף 
המצב של בית משפט עליון אקטיביסטי, אשר מתיר לעצמו 
יד חופשית בהתערבות בחוקים גם כאשר העילות לכך הן 
משפטיים  שיקולים  נוספו  כן,  על  יתר  משקל.  פחותות 
מאד סובייקטיביים, כמו "מידתיות" ו"סבירות", שיקולים 
המדינות  בכל  בעולם.  משפט  בבתי  ורע  אך  להם  שאין 
חקיקה  כאשר  מתערב  העליון  המשפט  בית  המתקדמות, 
מתנגשת בחוקי יסוד, חוקי היסוד הם עניין בעל משקל כדי 
בג"צ  בישראל  אך  המחוקקת,  הרשות  של  חקיקה  לעצור 

לא נדרש לכך. 
לכן, מכתבו של חבר הכנסת אייכלר מעלה לדיון סוגיה 
כנסת  שחברי  לכך  תביא  ואם  רגישה,  מאד  קריטית,  מאד 

יבצעו את תפקידם כהלכה, תהיה זו ברכה לדמוקרטיה. 

דוד רוזנטל

סיפור אבסורדי ומעוות על התנהלות מועצת הלול ממחיש כמה הכלכלה הישראלית 
עדיין תקועה מאחור לפעמים  וגם: חשיבותו של הדיון על הפרדת הרשויות ונגד 
עתירת ח"כים לבג"ץ, ומדוע העובדים בשירות הציבורי הם בדרך כלל יעילים פחות?

שוק הביצים בישראל מתנהל באבסורד מוחלט. משטר המכסות יוצר מחסור מתמיד בביצים, וכך מחירן 
עולה. זה משחק לידי השחקנים החזקים בענף אשר נהנים מהמחיר הגבוה, אך הנפגעים הם קודם כל 
אזרחי מדינת ישראל, אשר צריכים לשלם ביוקר עבור סחורה שיש חקלאים רבים שהיו מוכנים לספק 

אותה במחיר נמוך יותר. זה מניעת תחרות ויצירת מונופול לא נגד החוק, אלא באמצעות החוק

"
"
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מפלטם של העובדים הבינוניים

בנק ישראל פרסם השבוע מחקר, שנערך על ידי ד"ר יובל 
מזר מחטיבת המחקר, בו הוא משווה את מיומנויות העבודה 
של העובדים המשכילים במשרדי הממשלה אל מול עובדים 
צפויות,  לומר  אפשר  התוצאות  הפרטי.   במגזר  מקבילים 
ובמגזר  הפרטי,  במגזר  נמצאים  יותר  המיומנים  העובדים 
הציבורי נמצאים העובדים המיומנים פחות. הפער הזה מציג 
הישן,  העולם  לבין  היום  התעסוקה  עולם  שבין  ההבדל  את 

ועדיין לא כולם מבינים את העולם החדש. 
לפני  יותר.  יציב  גם  ולכן  יותר,  איטי  היה  העולם  בעבר, 
מאתיים שנה, מי שנולד לאבא חייט היה כנראה הופך לחייט 
בעצמו למשך כל חייו, וכנראה גם מוריש את המקצוע לבנו. 
אנשים נולדו עם מקצוע, וחיו אתו חיים שלמים. בעל מלאכה 
כזה נחשב "מסודר" בחיים. גם מי שנולד לאבא חקלאי, היה 
קרוב לוודאי חקלאי בעצמו והוריש את המקצוע גם לבנו. בכל 
תחום היו שינויים וסיכונים )למשל, בצורת(, אך קצב שלהם 
היה מדוד. במאה שנים האחרונות הקצב הואץ בצורה בלתי 

פרופורציונאלית. 
פשוט  שלמים  תעסוקה  ענפי  הטכנולוגיה,  התפתחות  עם 
ובאו במקומם. אנשים שעסקו  וענפים אחרים צמחו  נמחקו, 
מפעלים  שקמים  פתאום  גילו  טוויה,  בגלגל  חוטים  בטוויית 
לא באים  כבר  והלקוחות  ובזול,  שמייצרים חוטים במהירות 
אליהם. אדם שהיה עגלון לפני 70 שנה באירופה או אמריקה, 

כמו אבותיו לפניו, גילה פתאום שהלקוחות מתמעטים וכולם 
מעדיפים לנסוע במכונית או ברכבת עירונית המהירה בהרבה 
ורועשת פחות. מסורות משפחתיות של עשרות ומאות שנים, 

פשוט נמחקו. 
גם אנשים שלמדו מקצועות חופשיים מודרניים וחדשניים, 
כמו עריכת דין, הנדסה, רפואה, תכנות וכדו', גילו כי עליהם 
בעשרות  הזמן.  כל  פניו  משנה  והמקצוע  העת  כל  להתעדכן 
למשל,  כמה.  פי  התעצם  השינויים  קצב  האחרונות,  השנים 
מרופא  עבודתו  באופי  מהותית  שונה  היום  שיניים  רופא 
אחרת  היום  עובד  חשבון  רואה  שנה.  חמישים  לפני  שיניים 
הטכנולוגיה,  שנה.  שלושים  לפני  חשבון  מרואה  לגמרי 
עיסוק  תחומי  משנים  אלה  כל  התוכנות,  המחשוב,  מערכות 
באופן מהותי. ועובדים רבים מגלים כי אינם יכולים להישאר 
עם הידע הישן, אם אינם רוצים להיות מובטלים. כדי להיות 

אנשי מקצוע מבוקשים, יש צורך ללמוד כל הזמן.  
התוצאה היא היעדר "ביטחון תעסוקתי", אף אחד לא יכול 
להיות בטוח בתחום העיסוק שלו כיום שיספק לו פרנסה לכל 
חייו. יתכן שהתחום ישתנה, ויתכן בכלל שיוצא למיקור חוץ 
בחו"ל. מעסיקים גם הם לא יכולים להבטיח ביטחון תעסוקתי 
לעובדים, כיוון שלהם עצמם אין שום ביטחון בהמשך קיומו 
של העסק, והרי אדם לא יכול לספק לאחרים את מה שאין לו 

בעצמו. 
 – אחד  במקום  רק  היום  קיים  תעסוקתי"  "ביטחון 
מול  וההסכמים  העבודה  חוקי  במסגרת  ממשלתית.  עבודה 
ההסתדרות, עובדי מדינה זכאים ל"קביעות" אי אפשר לפטר 
מהם  ורבים  בעליל,  למיותרים  הופכים  הם  אם  גם  אותם, 

הממשלה  במשרדי  )והגלויה(  הסמויה  האבטלה  כאלה.  אכן 
מרקיעה שחקים, אך אי אפשר לפטר את העובדים. לכל זה יש 
מחיר – שכר נמוך, ושירות גרוע לציבור. רמת השכר במגזר 

הציבורי נמוכה ממה שמוצע בשוק הפרטי. 
התוצאה של נתונים אלה היא, שאנשים בעלי יכולות למידה 
ומוטיבציה, מעדיפים לעבוד בשוק הפרטי, שם הם מרוויחים 
יותר ואת הביטחון התעסוקתי שלהם מקבלים מהידיעה שהם 
ולספק  כעצמאים  לעבוד  או  למעסיק,  רב  ערך  לספק  יכולים 
אלא  זה,  ספציפי  במעסיק  תלויים  לא  הם  ללקוחות.  ערך 

יכולים לעבור בקלות למעסיק שמוכן לשלם יותר. 
ויכולות  יותר  נמוכה  מוטיבציה  בעלי  אנשים  לעומתם, 
נמוכות יותר, מעדיפים לעבוד במגזר הציבורי. הם לא בטוחים 
ביכולתם להרוויח, ולכן מנסים להיצמד למעסיק הקיים. וכך, 
בבד  בד  עובדים  סובל מעודף  הציבורי  בו המגזר  נוצר מצב 
עם תפוקה נמוכה. המחקר האחרון של בנק ישראל, מציג את 

התמונה הזו בצורה ברורה. 
את  לשפר  והצורך   ,2019 תקציב  על  הדיונים  רקע  על 
אין  זו.  פשוטה  תובנה  לאור  לפעול  חשוב  לציבור,  השירות 
או  בריאות  לחינוך,  ממשלתיים  תקציבים  להגדיל  טעם  שום 
כל צורך אחר, כל זמן שלא משנים את אופי ההעסקה במגזר 
לא  עובדים  על  הבזבוז  את  יגדיל  רק  תקציב,  יותר  הציבורי. 
השירות  את  לשפר  כדי  חזקים.  עובדים  וועדי  עם  מיומנים 
לציבור, צריך לבטל את הקביעות, ולהפוך את המגזר הציבורי 
לתחרותי. רק אז עובדים מיומנים ימצאו תמריץ להגיע לעבוד 
יותר  טוב  שירות  לתת  תוכל  והממשלה  הציבורי,  במגזר 

לציבור.   

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

צילום: ויקיפדיה
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חבצלת
השרון

|| יוסי גיטלר ||

אני
שנים עשר חודשים חלפו מפטירתו של הצדיק מרמת השרון, הגאון רבי יעקב אדלשטיין 
זצ"ל, לשמי מרומים  בשיחות עם יוסי גיטלר מגוללים בני המשפחה, קרובים וידידים, 
פרקי חיים זוהרים ממסכת חייו השלמה של האי צדיק וגאון  נכדו נאמן ביתו ר' דוב 
ויסקי בסיפורים מרתקים מהווי החיים השוטף בצל הסבא הגדול )"סבא עצם עיניים, 
אמר למנצח והחתול ברח לכביש ונדרס"(  חבר הנהלת ביה"ח 'שיבא' פרופסור יהודה 
הייתי  לא  למה  יודע  )"לא  הרוח  ענק  של  במחיצתו  האחרונה  השנה  את  מתאר  אדלר 
מסוגל להישאר במשרד – למפרע מתברר שהצלתי את חייו"(  והמפיק אלעד קופרמן 
מתפלא על עצם השאלה מתי נכנס הרב לחייו )"נולדנו אתו מהרגע הראשון – הוא היה 
 פתיתים ממשנתו הציבורית: מתי ואיך יצא להפגין מול חנות שמכרה  חומת מגן"( 
חמץ בפסח? איך גרמו ארגונים ליברליים להטריחו לערוך כפרות בבני-ברק? ומה השיב 
לנהג ששאל בעצם יום השבת את הדרך ליעד?  וגם: איש התקשורת שלא פספס בוקר 
אחד מתחת לטליתו, הספורטאי שהתחיל לשמור שבת ומכהן כסגן ראש עיר מטעם דגל-

התורה, והנגר שאיבד שני אצבעות אחרי הערה רטורית של רבינו  יעקב איש תם
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שליוו א ההוד,  רבות  הידועות,  מהדמויות  חת 
את עם ישראל כולו בעשורים האחרונים בארץ 
צלותהון  עמוד  הגאון,  הצדיק  היה  ישראל, 
דישראל, אוהבם ואביהם של ישראל רבי יעקב 
לרגל  לברכה.  וקדוש  צדיק  זכר  אדלשטיין 
מלאות השנה להסתלקותו נפנינו לשמוע רשמי 
הוד קדומים האצורים אצל נכדו חביבו של רבינו, ר' דוב ויסקי, 
החולק עמנו גרגר מאוצרותיו העמוקים, אותם אגר בהתמדה 
משך כל השנים ששימש באמונה את סביו הגדול וזכה לקרבתו 
הנדירה ושפע ברכת ה' שהשפיע עליו. אולם בטרם נקדים את 
המאוחר נגולל את סדר ימיו של האדם הגדול בענקים שזכינו 

ליאות לאורו.
מי  של  הגבוהה  נשמתו  האוויר  לחלל  ירדה  בניסן  בי"ח 
שעתיד להאיר עיני עולם ביראתו ובחסידותו, בפרישותו ובטוב 
ליבו, הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל. לידתו בקדושה 
שם  המועצות,  בברית  לסמולנסק  הסמוכה  שומיאץ  בעיירה 
נולד לאביו הרב צבי יהודה אדלשטיין, ששימש כרב העיירה 
והיה בנו של הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין בעל "בן אריה" 
שלמה  מרדכי  הרב  של  בתו  מרים,  מרת  ולאמו  הש"ס,  על 
מובשוביץ רבה של מלסטובקה. כדי לפטרו מחובת חינוך בבית 
הספר הממשלתיים, השיגה האימא תעודות לידה מזויפות עם 
תאריך לידה שגוי לבניה, כך שיהיו רשומים כצעירים בשלוש 

שנים ולא תחול עליהם עדיין חובת חינוך קומוניסטי.
בגין מחלת הטיפוס שאחזה  נפילתה למשכב של האם  עם 
בה, נשלח עם להבחל"ח אחיו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון 
שהתגוררה  פז  צביה  רבקה  הרבנית  דודתו,  לבית  גרשון  רבי 
מרדכי  הרב  אצל  בסתר  תורה  למדו  שם  קלימוביץ',  בעיר 
צבי  הרב  אביו  של  מתלמידיו  אחד  שהיה  שניאור,  אליהו 
המרה  הבשורה  אותם  השיגה  בקלימוביץ'  אדלשטיין.  יהודה 
על פטירת אמם. אגב, לימים בעת מגורו בארץ ישראל, הקפיד 
לכפר  עולה  והיה  רבו,  פני  מצוות הקבלת  את  לקיים  חג  מדי 
חב"ד לבקר את מלמדו הרב מרדכי אליהו 

שניאור.
אביו  הצליח  תרצ"ד  ניסן  בחודש 
ישראל,  לארץ  יציאה  רישיון  להשיג 
לביתם  לחזור  מבניו  ביקש  ומשכך 
סבתו  ניהלה  תקופה  באותה  בשומיאץ. 
משק  את  רייזל,  הרבנית  יעקב,  רבי  של 
שאביהם  כדי  האחים,  את  וגידלה  הבית 
הרב צבי יהודה יוכל ללמוד תורה. בחודש 
באנייה  משפחתו  עם  עלה  תרצ"ד  אייר 
כשבועיים  של  בהפלגה  רוסייסק"  "נובו 
מהעיר אודסה לארץ ישראל. בל"ג בעומר 
ישראל.  ארץ  לחופי  המשפחה  הגיעה 
המשפחה נסעה לירושלים, שם ביקרו את 
'אבן  בעל  מלצר  זלמן  איסר  הרב  הגאון 
האזל', ואת הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
שלמד יחד עם סבם הרב ירחמיאל גרשון 

אדלשטיין בישיבת וולוז'ין המעטירה.
בין קרובי  נדודים  לאחר חצי שנה של 
באלול  ישראל,  ארץ  ברחבי  משפחה 
תרצ"ד קבע אביהם את מושבם במושבה 
ששימשה  דירה  שכרו  שם  השרון,  רמת 
בעבר לול תרנגולים. האחים יעקב וגרשון 
השרון  שברמת  מכיוון  הרצפה.  על  ישנו 
דתי,  ספר  בית  היה  לא  שנים  אותן  של 
האב למד עם בניו בבית בישיבה על ארגזי 
תפוזים. הם למדו גמרא עם רא"ש ורי"ף, 
יוסף.  ובית  טור  גם  מהמסכתות  ובחלק 
בשבתות למדו רמב"ם על נושאי המסכת. 
האחים למדו גם דקדוק, חשבון ואנגלית, 
כך  ולשם  אז,  הרשמית  השפה  שהייתה 

נלקח לביתם מורה מיוחד.
בשנת תרצ"ה נבחר האב לרב המושבה. 
לישיבת  הבנים  נשלחו  תש"ב  באלול 
הפצרותיו  לאחר  בפתח-תקווה,  לומז'ה 
מביתם  ברגל  הגיעו  הם  גרשון.  רבי  של 
לישיבה בפתח תקווה בא' אלול, ולא ידעו 
המשגיח,  לכן.  קודם  יום  התחיל  שהזמן 
שכבר  אמר  גרוסברד,  אבא  אברהם  הרב 
הישיבה,  מזכיר  בשבילם.  מקום  לו  אין 
מועצת  מזכיר  )אז  מוזס  זלמן  שלמה  ר' 

י.ג.( פגש  מוזס.  ואביו של ח"כ מנחם אליעזר  גדולי התורה, 
אותם והזמינם לישון בביתו, עד שבראשית חשוון נמצאו להם 
מיטות בישיבה. בהוראת אביהם הצטרפו לחבורתו של הגאון 

הרב שמואל רוזובסקי.
כעבור שנה נישא אביהם בשנית לרחל, והוא ביקשם לשוב, 
בנימוק שמעתה עול הבית מוטל על הרבנית והם לא יצטרכו 
לבטל תורה. האחים שבו לסדר הלימוד עם אביהם כבתחילה. 
הגר"ש  הגיע  תש"ד,  בחורף  פוניבז',  ישיבת  הוקמה  כאשר 
רוזובסקי שהתמנה לראש הישיבה לבקש מאביהם שיצטרפו 
הישיבה,  מייסדי  על  שנמנתה  המצומצמת  הבחורים  לקבוצת 
הראשונים  התלמידים  ששת  בין  היו  הם  האחים  שני  ואכן, 
'הליגמן' ברחוב  ימים בבית הכנסת  בישיבה, ששכנה באותם 
רבי עקיבא בבני ברק, והבחורים ישנו בחדרים שנשכרו עבורם 
בעיר. שני האחים הצעירים השתכנו בביתו של ראש הישיבה 
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, שהשכיר עבור הגר"ש 
וילקומירר  ברחוב  בביתו  היחידי  השינה  חדר  את  רוזובסקי 

בבני-ברק.
מרנא  עם  הדוק  קשר  הצעיר  יעקב  רבי  יצר  ימים  באותם 
קבוצת  על  להימנות  וזכה  אביו.  את  שהעריך  איש',  ה'חזון 

בחורים ששמעה שיעור מ'החזון איש' כל שבת בצהריים.

יושב על מדין
בחורף תשי"א התארס עם בת דודו, שולמית, בתו של הרב 
מרדכי שמואל קרול, רבה של כפר חסידים. בכ' בחשוון תשי"א 
נפטר אביו. אחיו הגדול רבי גרשון כבר שימש כר"מ בישיבת 
פוניבז', ורבי יעקב הסתפק האם ליטול על עצמו את התפקיד. 
התמנה  צעיר,  חתן  היותו  ולמרות  איש'  ה'חזון  של  בעידודו 
למינויו שימש בהוראה את  עד  רמת השרון,  כרבה של  לכהן 

גיסו הרב אליהו אליעזר מישקובסקי, רבה של כפר חסידים.
'השרון'  ישיבת  בראשות  ועמד  הקים  איש  החזון  בעצת 
עם הרב בנימין מובשוביץ. החזון איש הגיע לישיבה לשמש 
את  אז  ובחן  מרדכי,  הבכור  בנו  של  המילה  בברית  כסנדק 
תלמידי הישיבה. בעצת החזון איש תוארה אז הישיבה כישיבה 
תיכונית כדי למשוך תלמידים, אולם בפועל למדו מעט לימודי 

חול בשנה הראשונה בלבד.
שולמית.  חיה  הרבנית  רעייתו  נפטרה  תשי"ד  בתמוז  בט"ו 
לאחר פטירתה הציע לו גיסו, הרב שלמה נח קרול, להתחתן 

עם אחותו הצעירה מינה.
בשנות המ' נחלשה ישיבת 'השרון' לאחר שפרחו הישיבות 
הקטנות בבני ברק ובירושלים ונערים צעירים כבר לא נדדו עד 
לרמת השרון. הרב מונה לכהן כראש ישיבת "כתר ישראל" - 
בשנת  אלכסנדר.  בישיבת  שיעורים  מסר  וכן  ברק  בבני  רוז'ין 
תשמ"ט, עם הפילוג בין החסידים למתנגדים בהקמת מפלגת 
רוז'ין'  ישראל  'כתר  ישיבת  בהנהלת  החליטו  התורה',  'דגל 
למנות אנשי צוות חסידיים. משכך מונה לתפקיד ראש ישיבת 
'חוג חתם סופר - מחנה אברהם' בבני ברק. בשנות הנ' התמנה 
לרבה של שכונת 'נאות יוסף' בצפון בני ברק, במקביל לכהונתו 
ברבנות ברמת השרון. עמד בראש כולל להוראה ברמת השרון, 
היה גם נשיאן של הישיבות "תפארת משה" בבני ברק ו"מאור 

יעקב" ברמת השרון.
הדין  בבית  כדיין  שימש  תשע"ב  ועד  התש"מ  משנות 
רבי  עם  הגבוה  בהרכב  וישב  ברק,  בבני  קרליץ  הגר"נ  של 
רביקוב  יעקב  הרב משה  עם  בקשר  עמד  בנוסף  עצמו.  ניסים 
וחשוכי  לרווקים  מיוחד  תפילה  סדר  תיקן  לימים,  'הסנדלר'. 

ילדים, שייאמר על קברם של רבותיו, החזון איש והסנדלר.
שהחזיק  השרון  ברמת  הרמב"ם  ספר  בית  בראש  עמד 
רשת  הקמת  את  ויזם  לבנות,  יעקב  ובית  לבנים  תורה  תלמוד 
הגנים והמעונות החרדית ברמת השרון שהייתה בבעלותו. כמו 
ובראש  יעקב  מאור  וישיבת  תורה  בני  ישיבת  בראש  עמד  כן 
יזם  תשנ"ו  בשנת  השרון.  ברמת  תורה"  שיעורי  "רשת  ארגון 
רפואי  ציוד  להשאלת  עמותה  השרון",  "מאורות  הקמת  את 
לצרה",  "אחים  הקמת  את  יזם  תש"ע  בשנת  הצלה,  ופעילות 

מרכז סיוע למשפחות האבלות במהלך ימי השבעה.
לאחר  מינה  הרבנית  רעייתו  נפטרה  תשס"ט  בטבת  בב' 
מחלה. שנה לאחר מכן בשנת תש"ע לקה בלבו, ופונה לבית 
הוא  שמיים  בחסדי  קליני.  מוות  של  במצב  ברזילי,  החולים 
הצליח להחלים. בהמשך שנת תש"ע נישא בשלישית לרבנית 
מאירה לואיס, אלמנתו של הרב אברהם לואיס. בפורים תשע"ו 
עבר טיפול רפואי בגרון שבעקבותיו פסק מלדבר ומאז שהה 

בקריית צאנז שבנתניה ותיקשר עם סובביו בכתב בלבד.

בכלל היה ידוע כמי 
שמקפיד להודות על כל 
דבר. כאשר ניגש אליו 
יהודי ובפיו בשורה טובה 
על ישועה או רפואה וכל 
דבר טוב שנפל בחלקו היה 
מזכיר לו כמה חשוב להודות 
לבורא יתברך שמו, והפנה 
את אותם אנשים לומר 
את פרק קי"א בתהילים, 
בהמליצו על הפסוק הכתוב 
שם 'אודך ה' כי עניתני ותהי 
לי לישועה', שעצם ההודאה 
היא הישועה עבור האדם".

"

בקבר חוני המעגל
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לגנזי מרומים, למגינת  בכ"ז בשבט תשע"ז עלתה נשמתו 
בעת  עליה  להישען  נצח  משענת  בו  שראו  וטובים  רבים  לב 
'לניאדו'  החולים  בבית  הייתה  הנשמה  יציאת  וצוקה.  צרה 
יצא  אנשים  רבבות  השתתפו  שבו  ההלוויה  מסע  בנתניה. 
מקריית צאנז בנתניה ועבר דרך בית הכנסת "נאות יוסף" בבני 
ברק, ובית הכנסת "גאולת ישראל" ברמת השרון. נקבר בבית 
בין  לו  ספדו  משפחתו.  בחלקת  השרון  ברמת  הישן  העלמין 
היתר הרבנים הראשיים, הראשל"צ הרב יצחק יוסף והרב דוד 
לאו. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה ראובן 

ריבלין שיגרו איגרות תנחומים למשפחתו.
הגר"י נהג לערוך סדרי תפילה עבור חשוכי בנים ומעוכבי 
בבית  איש  החזון  בציון  עבורם  להתפלל  המליץ  הוא  זיווג. 
הקברות 'שומרי שבת' בבני ברק לאחר חצות הלילה. לדבריו 
הזוג.  ומבני  מותנית בהסתרתה מהמשפחה  הצלחת התפילה 
רבים ממגזרים מגוונים פנו אליו לעצה ולברכה, בפרט בענייני 
השרון,  ברמת  לקברו  סמוך  להתפלל  מגיעים  רבים  זיווג. 

ובמיוחד בט"ו באב יום הידוע כמסוגל למעוכבי זיווג.
את  כתב שהזדעזע לשמוע שיש שמשווים  בתמוז תשע"ו 
דוד בן-גוריון לאדולף היטלר ימ"ש ע"פ דברי רבו החזון איש 
שאמר שנעשתה שואה רוחנית ליהודים שעלו ארצה, והסביר 
ש"כל זה ביחס אל הנפגעים. אבל לגבי ההשקפה על הפוגעים 
שהקב״ה  החזו״א,  השקפת  וכך  פשוט  הדבר  הרי  ביהודים. 
אוהב גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר ממה שאוהב 
את הגוי הכי טוב". ראב"ד העדה החרדית בירושלים הגאון 

רבי משה שטרנבוך חלק על דבריו.

זרעו אשר הותיר לברכה
גרשון  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  הגדול,  אחיו 
אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' ומנהיג מפלגת 'דגל-התורה' 
כולל  ראש  אדלשטיין  שלמה  הרב  אחיו  הליטאי,  והציבור 
רייזל ברייטשטיין מירושלים. בניו הם הרב  בצרפת, ואחותו 
שכונת  של  רבה  וברכה,  בעצה  דרכו  ממשיך  שמואל  מרדכי 
בבני  לצעירים  'חמד'  ישיבת  וראש  ברק  בבני  יוסף'  'נאות 
 - יהודה  צבי  הרב  וסרמן.  יצחק  רפאל  הרב  של  חתנו  ברק. 
ראש הישיבה לצעירים בפתח תקווה, ורב בית הכנסת 'גאולת 
מקומו  ממלא  שאול  אברהם  הרב  השרון.  ברמת  ישראל' 
'בני  ישיבת  וראש  השרון  ברמת  החרדית  הקהילה  ברבנות 
עילית,  מודיעין  לצעירים  בישיבה  ר"מ   - ברוך  הרב  ראם'. 
חזקיהו'.  'כנסת  ישיבת  ראש  ברנשטיין  יצחק  הרב  של  חתנו 
בית  ורב  באשדוד  מאיר'  'עטרת  ישיבת  ראש   - חיים  הרב 
הרב  של  חתנו  השרון.  ברמת  נובוסליצה  קדושי  ע"ש  כנסת 
 - שלמה  יוסף  הרב  יצחק'.  'רמת  של  רבה  אברמוביץ  יצחק 
ראש ישיבה לצעירים באלעד. נשוי לבתו של הרב זאב ברלין 
ונכדתו של מרן  יעקב' בבני ברק,  'גאון  ישיבת  וראש  מייסד 
שטיינמן  לייב  יהודה  אהרן  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש 
זצ"ל. הרב יצחק - ר"מ בישיבת 'תורה בתפארתה' ובישיבה 

לצעירים באלעד, וכן רב בית כנסת ברמת השרון.
הספר  בית  מנהלת   - פישל  מרים  מרת  הרבנית  הן  בנותיו 
יקותיאל  לרב  נשואה  אביה.  שהקים  השרון  ברמת  רמב"ם 
פישל, ר"מ בישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל. הרבנית מרת 
רבקה ראם - מנהלת רשת הגנים החרדית ברמת השרון שהקים 
אביה. נשואה לרב משה ראם, ראש מוסדות "מרכז תורני רמת 
הם  חתניו  אבות".  "מורשת  ההוראה  בבית  ומו"צ  השרון" 
הרב זאב אריה ויסקי - ר"מ בישיבת קמניץ בירושלים. הרב 
דוד ברנד - רב קהילת ברסלב בחריש. גיסיו מצד אשתו הם 
הרב יעקב ניסן רוזנטל, הרב אליהו אליעזר מישקובסקי והרב 

שלמה נח קרול.

מוצא שפתיך תשמור
משיודעים אנו את תהלוכות חייו הכרונולוגיות, כרינו אוזן 
שיעמוד  ויסקי,  דוב  ר'  חביבו  מנכדו  המתגלגלות  למעשיות 
'כל  קוראי  את  לשתף  לנו  שהעניק  הזכות  על  הברכה  על 
דבריו:  היו  וכך  האלוקים.  איש  של  ושיחו  בשיגו  ישראל' 
"חרד מאוד היה סבא לכל היוצא מפיו. אירע ובאו כמה בעלי 
דינו, אחד מן הצדדים הוצרך להישבע  דינים להתדיין בבית 
כדי לקבל את חלקו המגיע לו לטענתו, סבא ניסה לשדל אותו 
חתר  הוא  מפיו,  שבועה  להוציא  שלא  שבעולם  טצדקי  בכל 

לפשרה שתעניק לו כמעט את כל הסכום 
איתן  עמד  הלה  אולם  קטן,  חלק  למעט 
לא  העיקר  בשבועה  שחפץ  דעתו  על 
לאבד שקל אחד, גם אחרי שסבא הראה 
האיסור  חומר  את  החומש  בתוך  לו 
סבא  העיד  לימים  ונשבע.  הלה  התעקש 
יהודי סבל מרורות כל חייו ואף  שאותו 
שיכל כמה מהיקרים והקרובים לו רח"ל. 
זה  במעשה  סבא  רבות השתמש  פעמים 
להוכיח את חשיבות הזהירות בכל מוצא 

פי האדם.
"תדיר היה על לשונו להזהיר גדולים 
אחד  אף  לקלל  לא  חלילה  הקטנים  על 
בחורים  עצמם, כשהיה שומע  את  כולל 
מתעתדים  שאינם  המצהירים  צעירים 
נשואים  או  הקרובה,  בתקופה  להינשא 
טריים המשמיעים את רצונם להמתין עם 

פרי בטן, היה מזדעזע ומזרז אותם לערוך 
'התרת קללות' במהירות האפשרית. פעם 
נקלע לשמחה באולם חתונות וניגש אליו 
יהודי וצרתו בפיו, בנו חולה קשות ואינו 
יודע מה לעשות. שאל סבא לשם החולה 
את  'קיללת  האב  בפני  בחלחלה  והביט 
השיב  המבוהל  האב  לאחרונה'?  בנך 
שאכן לפני תקופה נהג בנו שלא כשורה 
התרת  לעשות  מיד  'תרוץ  קיללו.  והוא 

קללות' דרבן אותו סבא.
רבינו  ראה  עליו  שעבר  מצב  "בכל 
כאשר  היה  כך  תורני.   – הלכתי  היבט 
נחסרה כליה מגופו, סבא אמר אז 'לדעת 
דברי  על  בהסתמכו  טריפה'  אני  רש"י 

רש"י שהמחוסר איבר הוא טריפה.
"לאחר שנפל ונפצע הכניסו הרופאים 
התעורר  תקופה  כעבור  לרגליו,  ברגים 
את  להוציא  כדי  ולנתח  לשוב  האם  דיון 
וואזנר  הגר"ש  מרן  בהכרעת  הברגים, 
הברגים  את  להוציא  לא  הוחלט  זצ"ל 
פעם  שמדי  אז  התבטא  סבא  המיותרים. 
שם  במקומות  כאב  דקירות  חש  הוא 
איתות  בזה  רואה  והוא  הברגים  הוברגו 

משמים לזכר הניסים והנפלאות שזכה לחזות בהם, שתוצאות 
ההודאה  נחיצות  את  וממילא  יותר,  חמורות  היו  לא  הנפילה 

לבורא עולם.
"בכלל היה ידוע כמי שמקפיד להודות על כל דבר. כאשר 
רפואה  או  ישועה  על  טובה  בשורה  ובפיו  יהודי  אליו  ניגש 
וכל דבר טוב שנפל בחלקו היה מזכיר לו כמה חשוב להודות 
פרק  את  לומר  אנשים  אותם  את  והפנה  שמו,  יתברך  לבורא 
קי"א בתהילים, בהמליצו על הפסוק הכתוב שם 'אודך ה' כי 
עניתני ותהי לי לישועה', שעצם ההודאה היא הישועה עבור 

האדם".

לא שררה אני נותן לכם 
בכובד  התייחס  השרון  רמת  של  הראשי  כרבה  לתפקידו 
ראש מיוחד. מדי יום היה מסתובב ברחבי העיר, מבית כנסת 
לבית כנסת, כל תפילה התפלל בהיכל אחר. בשלושים ושישה 
בימים  הרב  סובב  ובכולם  השרון  רמת  התברכה  כנסת  בתי 
הנוראים, מערבית של יומו השני של ראש-השנה ועד למוצאי 
שמחת-תורה. לא חס על כבודו ועל כוחו וכיתת רגליים במשך 
שישים שנה! גם בהיותו מעל לגיל תשעים, כאשר היו מציעים 
הליכותיו  מפני  דאגתם  את  ותינו  ברכב  נסיעה  מקורביו  לו 
המרובות, נענה ואמר בחוסר הבנה 'וכי מה רוצים אתם? הרי 

זהו תפקידי'.
"בלילות היה צועד לצורך בריאותו, פעמים רבות הבחינו 
בינם  שהקשר  צעירם  ברחוב,  ברכביהם  שחלפו  צעירים  בו 
לדת רחוק מאוד, ובראותם את הרב הישיש פוסע על המדרכה 
היו עוצרים את רכבם ומרעיפים עליו ברכות ותשבחות מרוב 
אהדה שחשו כלפיו כל בני המקום. היה יהודי שכונה 'פנחס 

שצריך  לומר  נהג  הוא  מקצועו,  שם  על  הסנדלר' 
כי  גבוהה  בתדירות  חדשים  למנעלים  לרב  לדאוג 

נעליו מתבלות במהירות בשל הליכותיו הארוכות.

אחד ממנהגיו הקבועים של 
סבא מדי ערב היה לסובב 

בשמחות מקורביו ותלמידיו. 
כל יום היה חוצה אולמות 

והיכלות בחתונות וברי-
מצווה, שמחות אירוסין 

ובריתות. כשנשאל מה ראה 
לטרוח כל כך לכל שמחה 

ענה בפשטות 'אם אני יכול 
לשמח לב יהודי אני יכול לא 
לעשות זאת? אני הרי יודע 
שהם מצפים ומחכים לזה, 

איני יכול להימנע מכך

"
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תושבי  בכל  בנים  על  כאב  אהבתו  את  "הכניס 
בעת  בוקר  כל  לראות  היה  מרהיב  מחזה  המקום. 
חזרת הש"ץ בתפילת השחר בבית מדרשו, בהתקרב 
מועד ברכת הכהנים פרס הרב את טליתו על כל מתפללי בית-

מורם  של  כנפיו  תחת  להסתופף  כאחד  כולם  שנכנסו  הכנסת, 
נקלע  הכללי,  בציבור  ידוע  תקשורת  איש  מנשה,  עודד  ורבם. 
פעם אחת מתחת לטליתו של הרב בעת 
אמירת הברכות מפי הכהנים ומאז הוא 
מעיד על עצמו שאינו מסוגל, שיום בלי 
לחסות תחת כנפי הרב זה לא יום אצלו.

להרבות  תמיד  נתונים  היו  "מאווייו 
רמת  שבשדות  העם  בלב  תורה  אהבת 
היה  סיום מסכת  אירוע של  כל  השרון. 
מתכבד בהשתתפותו של המרא דאתרא, 
הרב הישיש שלמרות גילו המתקדם לא 
פספס סיום בודד. גם כאשר לא אפשר 
סדר היום הצפוף של הרב להשחיל זמן 

בדרך  דקות  כמה  שיעצור  אומר  היה  המסכת,  סיום  למעמדי 
לשיעור לקפוץ לאיזה סיום, אם ניסו מקורביו להניאו הרי שהיה 
משיב בתוקף 'צריך לתת לכל אחד את אהבת התורה זה יחזק 

אותם!'"
לסובב  היה  ערב  מדי  סבא  של  הקבועים  ממנהגיו  "אחד 
אולמות  חוצה  היה  יום  כל  ותלמידיו.  מקורביו  בשמחות 
ובריתות.  אירוסין  שמחות  וברי-מצווה,  בחתונות  והיכלות 
כשנשאל מה ראה לטרוח כל כך לכל שמחה ענה בפשטות 'אם 
יכול לא לעשות זאת? אני הרי  יהודי אני  יכול לשמח לב  אני 

יודע שהם מצפים ומחכים לזה, איני יכול להימנע מכך'".
עד כדי כך הגיעה דאגתו לעדת מרעיתו, מספר הנכד: "שעת 
ליל מאוחרת, אחד מנאמניו של סבא צועד לעבר ביתו, צריך 
הוא להביא לו דבר מה. הוא מתקרב לבית הגדול ורואה שקבלת 
הקהל שפעמים רבות נמשכה עמוק לתוך הלילה הסתיימה כבר 
לדלת  נצמד  התלמיד  מהסלון.  קורן  מעומעם  קטן  אור  ורק 
ושומע קול שיחה בבית, משמע הרב עדיין ער ומשוחח עם מאן 
דהוא, הוא נוקש קלות בדלת, וקול הדיבור משתתק מיד, קולו 
של הרב נשמע אומר בעדינות לבר שיחו 'מישהו דופק, אולי 
משהו כואב לו, חייבים לפתוח לו'..." ואידך פירושא זיל גמור.

"מלבד היותו יגע בתורה דאג רבינו לכל עמלי התורה בארץ 
ישראל בכלל ובעירו רמת השרון בפרט. סבא ליווה אותם על 
כל צעד ושעל, מאזין לכל מצוקותיהם ואף עוקב בעצמו אחר 
מצבם ומוסר עצמו אליהם בלב ונפש. ראש כולל חשוב ברמת 
השרון סיפר כי בתקופת לחץ כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, 
ושאל  לחדרו  הכניסו  מוקדמת,  הודעה  ללא  רבינו  אליו  קרא 
באבהיות 'יש לך משכנתא לשלם, נכון'? ובלי שימתין לתשובה 
שלף סכום של 1500 ₪ ודחף לכיסו של ראש הכולל. 'רק אבא 

יכול לעשות דבר כזה' מסכם האברך את דבר המעשה".

זכרנו בזיכרון טוב
"כל באי ביתו עמדו נפעמים מול כוח זיכרונו הנדיר, זיכרון 
פנומנלי מדהים שאצר כל פרט כבור סוד שאינו מאבד טיפה. 
מעבר לזכירתו את התורה כולה, כאשר כל מכמניה היו נתונים 
במוחו כמונחים בקופסא סדורים הכן לשליפה, היה זוכר גם את 
כל העולים למעונו לברכה ועצה, כולל צפונות ליבם ששטחו 
בבהירות  זכר  חייו  מאורעות  את  גם  התייעצות.  בעת  בפניו 
וצלילות הדעת שעוררה פליאה בכל סובביו. היו מקרים בהם 
ואמר  המתברכים  אחד  לו  שהגיש  מקוויטל  עיניו  את  הרים 

שאחד המוזכרים פה כבר ביקר אצלו בעבר לפני כך 
וכך שנים..."

"סיפור נוסף על כוח זיכרונו הוא כזה שמסופר על 
תלמיד שניגש אליו ביציאתו מישיבת 'תפארת משה' 

מחזה מרהיב היה לראות 
כל בוקר בעת חזרת הש"ץ 
בתפילת השחר, בהתקרב 
מועד ברכת הכהנים פרס הרב 
את טליתו על כל מתפללי 
בית-הכנסת, שנכנסו כולם 
כאחד להסתופף תחת כנפיו. 
עודד מנשה, איש תקשורת 
ידוע, נקלע פעם אחת מתחת 
לטליתו של הרב בעת אמירת 
הברכות מפי הכהנים ומאז 
הוא מעיד על עצמו שאינו 
מסוגל, שיום בלי לחסות תחת 
כנפי הרב זה לא יום אצלו

צוואה לרבים של הגר"י זצ"ל "




המפיקים  אחד  הוא  קופרמן  אלעד 
בשנים  בישראל,  המוכרים  והיוצרים 
לדת  התקרבות  אצלו  נרשמה  האחרונות 
מגדיר  ישראל'  'כל  עם  בשיחה  ולמסורת, 
נולד  אלעד  תורה'.  'אוהב  אלעד  עצמו  את 
ברמת-השרון בתוך הקהילה החמה של הרב 
העביר  ילדותו  שנות  את  אדלשטיין,  יעקב 
בצל בית-הכנסת 'גאולת-ישראל' של הרב, 
מכורתו.  בעיר  מתגורר  הוא  הזה  היום  ועד 
ביקשנו ממנו לספר מעט על חייו בצלו של 

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל.
התחלנו לשאול אותו באיזה שלב בחיים 
נכנס הרב לתמונה, אלעד קוטע אותנו מיד 
"מילדות". הוא לא מבין את השאלה בכלל, 
הגבאי  היה  שלי  סבא  ממתי?  פירוש  "מה 
'גאולת- הכנסת  בית  את  שהקימו  ומאלו 

בו  בית-הכנסת  השרון,  ברמת  ישראל' 
התפלל הרב זצ"ל, ומאז שנולדתי אני מכיר 
מהמשפחה,  חלק  היינו  השנים  כל  אותו. 
שיחקתי  כילד  מהקהילה.  נפרד  בלתי  חלק 

עם בני הרב הצעירים בחצר בית-הכנסת".
אנחנו מנסים לחפור יותר – מה היה הרב 
אצלך, בחיים האישיים שלך? אלעד ממשיך 
אדלשטיין  הרב  פירוש,  "מה  להבין  לא 

מאוד  מישהו  רוחני,  אבא  הוא  מבחינתי 
מאוד משמעותי בחיים שלי. בכלל אצל כל 
הקהילה הוא היה משהו מאוד משמעותי". 
קצה  על  סיפורים  כמה  אולי  זאת  בכל  נו, 
אנחנו  יותר...  נקודתיים  דברים  המזלג, 
ומסתבך:  למצוא  מנסה  אלעד  מתעקשים,. 
"יש הרבה סיפורים קשה לבחור, הרב היה 
סוג של חומת מגן, האיש איתו אתה מתייעץ 
השנים.  מכל  סיפורים  המון  יש  מצב.  בכל 

קשה לבחור.
הרב  של  המרכזית  הנקודה  "תשמע, 
לא משנה  בו,  ישראל שפיעמה  אהבת  היא 
באוזן  עגיל  עם  נראה,  אתה  איך  אתה,  מי 
או קעקוע בזרוע, או עם קפוטה, את כולם 
חילוני,  אדם  אני  שווה.  במידה  קיבל  הוא 
הייתי  ולא  בטלוויזיה,  תכניות  מפיק  כן? 
אחד  לכל  ששידר  החמימות  אצלו.  מוקצה 
שלו.  המרכזי  המאפיין  הייתה  מקום  מכל 
והוא היה גדול בישראל, היה מתאים שיגור 
השרון  ברמת  היה  הוא  אבל  בבני-ברק, 
זה  כולם.  את  סביבו  קיבץ  שם  החילונית, 
אלא  הוא  רק  לא  זה  ה'אדלשטיין',  היה 

הבנים והנכדים כולם ככה".

אלעד קופרמן מספר על חייו לצד הרב זצ"ל 
המפיק והרב

אלעד קופרמן עם הרב 



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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אחרי תפילת מנחה, והציע בפניו שאלה קשה בסוגיה 
המדוברת. הרב השיב לו בחיבה שמדבריו ניכר שיש 
לו גם תירוץ, הבחור הנהן בחיוב והרצה את משנתו 
בפני הסבא, בסיימו את דבריו שאל סבא את הבחור האם למד 
בישיבה תיכונית מסוימת? הבחור השיב בשלילה וסבא הסביר 
אותה  מבני  חיבורים  אסופת  בפניו  הביאו  פעם  שפשוט  לו 
ישיבה, ובאחד המאמרים כתב מחבר החבורה את התירוץ שזה 

עתה אמרת באוזניי, לכן חשבתי שמא אתה הנך אותו כותב".

שימו לב אל הנשמה
ממוקדי  רחוק  ובטח  בהשקט  עדתו  את  להוביל  "שיטתו 
הימים  אלו  היו  הבא.  המקרה  מן  משתקפת  ורעש,  המולה 
שבין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה, וכמנהגו מדי שנה עמד 
נהג  בהם  השנים  מכל  בשונה  הכפרות.  מנהג  את  לערוך  סבא 
את  הביע  הפעם  רמת-השרון,  מגוריו  בעיר  המנהג  את  לערוך 
ולקיים שם את  בני-ברק  והחסידות  לנסוע לעיר התורה  רצונו 
המנהג. משנשאל מה ראה על ככה לשנות את המיקום, השיב 
שמאחר וקמו כל מיני ארגונים הדואגים כביכול לצער-בעלי-

שמא  החשש  בליבו  ניקר  הקדום,  למנהג  ומתנגדים  חיים 
בבית מדרשו שברמת השרון  עובדת עשיית המנהג  ינצלו את 
החיים  שגרת  את  לשבש  לו,  מחוצה  ולהפגין  לבוא  החילונית 
ניסיון שכזה,  מראש  למנוע  ברצונו  והשכנים.  של המתפללים 
הוא פשוט קם ונסע לעיר שם לא יבואו פעילים שונים ומשונים 
להפגין ולהרעיש. כך מנע בחכמתו פרובוקציה מבישה שהייתה 

עלולה לגרום נזק למעמד היהדות בעיר.
מבני-ברק  בחזרתו  היום.  באותו  נלמד  נוסף  חשוב  "מסר 
לרמת השרון, כשנעצר הרכב על יד ביתו, הבחין הנהג שרבינו 
אותו  כששאל  ושוב,  הלוך  בעדינות  הדלת  ידית  עם  משחק 
לפשר מעשיו השיב שהוא נזהר לפתוח את הדת בשקט ודממה, 
פן יתעורר מי מהשכנים שכבר הקדים לעלות על יצועו לשנת 

הלילה".
מקום  הם  גם  מצאו  מחאה  הלכות 
כמנהיגה  הרב.  של  עולמו  בהשקפת 
בארץ  חילונית  עיר  של  הרוחני 
גם  לפעול  לפעם  מפעם  נזקק  ישראל 
ישראל  בית  בכרם  גדר  פורצי  כנגד 
מן  אחד  על  בפרהסיה.  ההלכה  ובוזי 
זה  "היה  הנכד.  מרחיב  הללו  המקרים 
קהל  פסח,  של  שביעי  חג  של  בבוקרו 
במחיצת  בבית-הכנסת  המתפללים 
התורה  קריאת  לקראת  גדול,  היה  הרב 
תושב  שפלוני,  הנוכחים  אחד  סיפר 
רמת  של  בטבורה  פיתות  מוכר  העיר, 
השרון בעיצומו של יום, הרב שמע את 
הדיווח ופנה לקהל 'מיד אחרי התפילה 
ונלך  בידינו  החומשים  עם  כולנו  נצא 
משבאו  החמץ',  מכירת  מקום  לעבר 
פחו  הרב  עם  ויחד  כולם  נעמדו  לחנות 
באיסור  העוסקים  הפסוקים  בהקראת 
בקול  וקרא  עמדו  על  ניצב  הרב  חמץ, 
ונכרתה.... מחמצת  אוכל  כל  "כי  גדול 

אחדות  דקות  תוך  השביעי",  יום  עד 
מחנותו,  במרוצה  בעל-הבית  יצא  כבר 
'כבוד  לו  ואמר  בתחינה  סבא  אל  פנה 
שעה  תפסיק'.  רק  אסגור,  אני  די  הרב, 
קלה לאחר מכן התבטא באוזני מקורביו 
שכשמוחים צריך לדבר אל הנשמה, אין 
פסוקי  את  להקריא  די  בצעקות,  צורך 
לתוך  עמוק  שיחדרו  הקדושה  התורה 

העצמות של נשוא המחאה.
מניח  היה  אהבה  של  בתוכחה  "כך 
שלא  אלו  בפני  השבת  זעקת  את  רבינו 
שערי  את  לרווחה  ופתחו  בפיתוי  עמדו 
ומועדי  בשבתות  שלהם  העסק  בתי 
ברחובות  משוטט  היה  סבא  ישראל. 
היה  הילוכו  כדי  ותוך  רמת-השרון, 
את  רח"ל  המחללות  לחנויות  נכנס 
השבת ואומר לבעליהם ברכות משולבת 
לקדשו'  השבת  יום  את  'זכור  בתקיפות 

וממשיך בדרכו.
כמנהגו  ורבינו  השבתות,  "באחת 
מסובב בבתי העסק והנה קולטות אוזניו 
רעש מכשירים הבוקע מנגרייה סמוכה, 

סבא נכנס פנימה ושאל רטורית את בעל המלאכה 'שבת היום, 
למה אתה עובד בשבת'? לא עברו ימים ספורים והנגר מופיע 
בפתח בית רבינו ואת ידיו עוטפות תחבושות עבות. סבא נבהל 
השיב  האיש  הפציעה,  לפשר  ושאל  הרחמים  מעורר  למראהו 
לי  אמר  שהרב  אחרי  קצר  'זמן  בקולו  נשזרת  עזה  כשטרוניה 
שתים  איבדתי  בה  עבודה  תאונת  התרחשה  בשבת  לעבוד  לא 
מאצבעותיי, וכעת באתי להתרעם בפני הרב על שלא תבע ממני 

בחוזקה לסגור את הנגרייה, למה הרב היה עדין מדי'?..."
לשמירת  יהודים  לקרב  לאות  ללא  העקבית  מפעילותו  עוד 
שבת מספר ר' דוב. "מעשן כבד שכב על ערש דווי, הרופאים 
הודיעו לו שעד השבת הקרובה כבר לא יהיה בין החיים. האיש 
ובני  יחד עם הסיגריות. מכרים  והצהיר שמוכן למות  התעקש 
ימצא  אולי  רבינו  פני  את  לחלות  לגשת  לשדלו  ניסו  משפחה 
'וכי  לא אבה לשמוע,  חילוני מוצהר,  מזור למכאוביו. האיש, 
בני  באוזני  תמה  כלל',  בכוחו  מאמין  שאיני  לרב  אלך  מה, 
הרב.  בפני  ולהביאו  לרככו  אשתו  הצליחה  לבסוף  משפחתו. 
סבא  אליך',  לגשת  לי  'אמרו  האיש  אמר  הרב  לפני  בעמדו 
הפתיע והקשה לו 'הרי אבל אינך מאמין'? החולה השיב 'אשתי 
מאמינה, היא שכנעה אותי', כאן עבר סבא לנושא עצמו 'האם 
אופן  'בשום  סיגריה לפיך'?  יותר  תוכל להתחייב שלא תכניס 
תיאות  'האם  כזו  הצעה  והציע  סבא  שמע  החולה.  ענה  לא' 
להפסיק את העישון רק ביום שבת'? האיש התבלבל לרגע, הרי 
נשבע שלא מסוגל להפסיק עם העישון, אולם סבא המשיך מיד 
להלום בברזל בעודו חם 'הרי הרופאים בלאו הכי לא נותנים לך 
סיכוי לשרוד את השבת הקרובה, אז מה אכפת לך להבטיח דבר 
שלא תצטרך, לכאורה, לעמוד בו'? לבסוף נעתר האיש והבטיח 
בתקיעת כף שאם ייוותר בין החיים בשבת הקרובה ימנע כליל 
מעישון בשבתות. היהודי דנן חי עוד שמונה שנים מלאות אחרי 

התרחשות הסיפור.
יוצא סבא מבית-הכנסת, והנה נעצרת על  "באחת השבתות 
את  לשאול  בוש  שלא  ישראלי  צעיר  בידי  נהוגה  מכונית  ידו 
סבא איה הכתובת אליה הוא שם פעמיו כרגע. סבא חייך לעברו 
את חיוכו המפורסם וענה לו 'אני גם הולך בדיוק לאותו כיוון, 
אז בוא נלך ביחד', הנהג שהבין את מטרתו של סבא לא יכול 
לסרב מול החיוך הממיס, יצא מן הרכב והצטרף לרב בצעידתו 

כשהרכב נותר מושבת מאחור".
הסיפורים קולחים בשטף מפיו של הנכד. "ספורטאי ישראלי 
מפורסם נפצע בתאונת דרכים קשה, חברו הושפע מן המקרה 
וניגש לבקש ברכה מסבא, סבא בירך אותו ובעקבות כך החליט 
שבת  לשמור  בשבתות  שיחק  העת  לאותה  שעד  שחקן  אותו 
כהלכתה. כהכרת הטוב לרבינו שימש מדי פעם כנהגו. עם הזמן 
נקשר בקשר של קיימא עם הרב והחליט לערוך מפנה מוחלט 
שומר  ליהודי  הפך  מוצהר  חילוני  משחקן  האישיים.  בחייו 
תורה ומצוות המקפיד על קלה כבחמורה, הלא הוא הרב יעקב 

'דגל- מטעם  העיר  ראש  כסגן  כיום  המכהן  קורצקי 
רמת  העיר  במועצת  זצ"ל  הרב  של  וכנציגו  התורה' 

השרון".

כך בתוכחה של אהבה 
היה מניח רבינו את זעקת 
השבת בפני אלו שלא עמדו 
בפיתוי ופתחו לרווחה את 
שערי בתי העסק שלהם 
בשבתות ומועדי ישראל. 
סבא היה משוטט ברחובות 
רמת-השרון, ותוך כדי 
הילוכו היה נכנס לחנויות 
המחללות רח"ל את השבת 
ואומר לבעליהם ברכות 
משולבת בתקיפות 'זכור 
את יום השבת לקדשו' 
וממשיך בדרכו

"





שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

מאת יבניאל שירם
נסב  פחות מחודשיים  בעוד 
כולנו לליל הסדר.  הזריזים 
של  הוותיקים  והלקוחות 
מיהרו  תיירות"  "שינפלד 
מראש  חדרים  לסגור 
החלומית  הפסח  לחופשת 
תיירות'  'שינפלד  של 
קאראס'  'פורטו  בריזורט 

שבצפון יוון.
הפסח  חג  לקראת  השנה, 
לקיים  החלטנו  תשע"ח, 
באחד  הפסח  חופשת  את 
המפוארים  הריזורטים 
באירופה. כמו בכל שנה, יש 
לנו מטרה שהיא האני מאמין 
של שינפלד תיירות כבר 30 
לא  שלנו  שהאורחים  שנה: 
הפסח  חג  שחופשת  ירצו 
תסתיים. לשם כך גייסנו את 
המקצוע  שבאנשי  הטובים 
בכל תחום: את המלון הטוב 
הטובים  השפים  את  ביותר, 
הקונדיטורים  את  ביותר, 
ואת  ביותר  המעולים 

האמנים הגדולים ביותר. 
המפואר  המלון  מלבד 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו 
מחשבה בכל פרט ופרט. גם 
בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בלובי,  הכנסת,  בבתי 
מקום  ובכל  המלון  במתקני 
הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

העצום ורחב הידיים.
שליד  קאראס'  'פורטו 
אחד  הוא  סלוניקי, 
הריזורטים הגדולים והיפים 

ביוון ובעולם כולו המשתרע על שטח 
עצום של למעלה מ-17 אלף דונם. יש 
בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם נוף 
מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
בריכות שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי 
ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים מלאי 
כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר.
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
שולחן  מתקדם,  טלוויזיה  מסך  אוויר, 
שיער,  מייבש  ישיבה,  פינת  עבודה, 
עומד  במלון  ועוד.  כספת  מיני-בר, 
מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של 
טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
ואחת  עולמי  שם  בעלת  קאראס 
הגדולות והידועות באירופה. הריזורט 
ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר 
פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

גם  זה  המקום,  רק  לא  זה 
תיירות',  ב'שינפלד  האוכל: 
נותנים  חופשה,  כמידי 
בנושא  ופרטני  מיוחד  דגש 
בארוחות  הן  האוכל. 
בחדר  המוגשות  העשירות 
והן בבר האירי שבו  האוכל 
בכל  ולשתות  לאכול  ניתן 

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

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

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

ופעילויות לילדים ולכל המשפחה.
הנאה  לכם  מבטיחים  כמובן  אנחנו 
רק  אתם  כולו.  בריזורט  מושלמת 
צריכים להבטיח את מקומכם בחופשת 

הפסח של שינפלד תיירות.
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון 03-6189999 
או באתר האינטרנט:

 www.shainfeld.com 

בריזורט 'פורטו קאראס' שבצפון יוון יש הכל: מרחבים עצומים, 
מרינה, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, טניס, כדורגל וכדורסל, רכיבה 

על סוסים, צלילה וספורט אתגרי  תוסיפו לזה את שפע האוכל 
והקינוחים מבית היוצר של מטבחי "שינפלד תיירות", ואת מיטב 
האמנים הכוללים את ישי לפידות יחד עם תזמורתו של אהרלה 

נחשוני, את החזנים ישראל רנד וחיים אלדר, ואת שפע האטרקציות 
והתכניות וקיבלתם חופשת פסח שאסור לכם להחמיץ

הכי טובים מגיעים 
למקום הכי טוב

ישי לפידות

אהרל'ה נחשוני

החזן חיים אדלר

החזן ישראל רנד
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באחת השבתות יוצא סבא 
מבית-הכנסת, והנה נעצרת 
על ידו מכונית נהוגה בידי צעיר 
ישראלי שלא בוש לשאול את 
סבא איה הכתובת אליה הוא 
שם פעמיו כרגע. סבא חייך 
לעברו את חיוכו המפורסם 
וענה לו 'אני גם הולך בדיוק 
לאותו כיוון, אז בוא נלך ביחד', 
הנהג שהבין את מטרתו של 
סבא לא יכול לסרב מול החיוך 
הממיס, יצא מן הרכב והצטרף 
לרב בצעידתו כשהרכב נותר 
מושבת מאחור

קשה זיווגם כקריעת ים סוף"
ושיחרו  עלו  רבים  זיווג.  מעוכבי  של  כאביהם  נודע  "סבא 
והכוונות  בברכות  רק  לא  עצה.  ושמיעת  ברכה  לקבלת  לפתחו 
עסק סבא, אלא נכנס לעובי הקורה בפעילות מעשית של ממש. 
יוזמה ליצור מאגר שידוכים,  שמונה עשרה שנה אחורה עלתה 
מיזם שאמור לענות על מצוקות קשות הקיימות בתחום כאוב זה. 
דבר הרעיון הועלה על שולחנו של סבא שנודע כמי שנושא על 
כתפיו את העול הכבד. אחד מיוזמי הפרויקט שסבא כמובן עודד 
זכה לכהן  מי שלימים  זמל,  יצחק  היה הרב  עוז,  בו בכל  ותמך 

כמשמשו הקרוב והצמוד של רבינו.
"ואגב אורחא סיפר ר' יצחק זמל על מקרה שאירע עמו באותם 
היו שהמליצו  קשה,  בוירוס  ונתקפתי  פסח  ערב  זה  'היה  ימים. 
למיטתי  מרותק  כשאני  וכך,  בבית-החולים.  לאשפוז  לפנות  לי 
שהרופא  לו  ואמרתי  להכיר,  התחלתי  שאז  לרב  טלפון  הרמתי 
ליל  לבלות את  לבית החולים, מה שאומר שאאלץ  אותי  מפנה 
חג  את  בהם  לחוג  סימפטיים  הפחות  המקומות  באחת  הסדר 
החירות. הרב השיב בטון נחרץ שאינו משתמע לשני פנים 'היום 
אתה חולה מחר אתה בריא'! אין צורך לציין שלמחרת התעורר 

הרב זמל לבוקר חדש כשהוא בריא ושלם ובשיא כוחו".

משכיל אל דל
בנבכי  יתוארו  שלא  לדקויות  וירד  האדם  לנפש  הבין  "סבא 
להתברך  הרב  אל  אביו  עם  הגיע  חאלקה  ילד  אדם.  של  נפשו 
וכמובן להצטלם, דא עקא שסרט הפילם בו צילמו באותם ימים 
נפש  לעוגמת  גרם  הדבר  שוב,  לבלי  הלכו  התמונות  וכל  נשרף 
מרובה למצולמים, רבינו ששמע על המקרה מיהר להזמין אליו 
הביתה את הילד ואביו לשחזר שוב את כל הטקס מתחילתו למען 

יעמדו לילד ימים רבים".
חובה  רבינו  ראה  מתפקידו  כחלק 
שברמת-השרון,  הצאן  לצעירי  לדאוג 
ילד  כל  להכניס  נתונים  היו  מעייניו 
בכל  איכותיים  לימוד  למוסדות  וילדה 
שלבי הלימוד. בנוסף שם דגש על איכות 
"סיפר  החינוך במוסדות שתחת פיקוחו. 
התלמוד- את  שניהל  אנגל,  יהודה  הרב 

שנים  כמה  במשך  השרון  ברמת  תורה 
ירא  'מלמד  הבא  הסיפור  את  מספר 
וקוץ  אליה  אולם  בחיידר,  היה  שמים 
הצליח  לא  וחסידותו  יראתו  לצד   – בה 
המלמד להשליט משמעת בכיתה. נכנסנו 
להתייעצות אצל הרב ששמע את הצדדים 
מלמד  אכן  להחליף  והכריע  והלבטים 
זצ"ל,  הרב  שאל  אבל,  כיתה,  באותה 
ממי ילמדו הילדים מהיום דוגמא אישית 
הודיע  כן  על  בוראם?  בפני  להתחטא 
בוקר  מדי  לבוא  ימשיך  הנ"ל  שהאברך 
וישהה בכיתה בשעת התפילה, יתפלל עם 
הילדים וכך יאציל עליהם מהודו הרוחני, 
את המשכורת לתפקיד נטול התקן שילם 

הרב מכיסו האישי".

טהרתם של ישראל
חס רבינו על מחוסרי הידיעה בהלכות 
יהודי  הנוגעות לבסיס קיומו של כל בית 
כבודם  על  רבינו  חס  בטהרה,  המתנהג 
לבוא  להם  מאפשר  שאינו  המדומה 
כלל  בדרך  הנמסרים  שיעורים  לשמוע 
בימי השובבי"ם בבתי המדרשות ברחבי 
למחרת  מעשה,  ועשה  קם  משכך  הארץ. 
קומתו  הדרת  בכל  רבינו  הופיע  היום 
בו  שנמסר  בעת  ברסלב  ביהמ"ד  בהיכל 
רבינו  הצטופף  ח"ב,  ביורה-דעה  שיעור 
ואף  פה,  פעורי  שנותרו  הלומדים  לצד 
והחל  ועט  דף  והוציא  לעשות  הגדיל 
לסכם בכתב את עיקרי הדברים שנשמעו 
הציבור  מן  רבים  כך  משראו  בשיעור. 
מיהרו וגדשו את היכל בית המדרש, הרי 

אם הרב אדלשטיין עצמו נצרך לבוא ולרענן את זיכרונו אנו על 
אחת כמה וכמה – להתבייש ודאי אין ממה".

כותב  וכך  ענוותנותו.  מוצא  אתה  רבינו  של  גדולתו  במקום 
רבינו לאדם שחש פגיעה בשל חוסר הבנה "קטונתי מלעמוד עם 
אדם בעל תשובה שהוא אהוב למעלה ונחמד למטה, וברתת אני 
כותב שורותיי אלו. אמנם ידעתי כי בתור אדם שמכנים אותו 'רב 
עוונות,  עליו  שמטילים  לעזאזל",  "שעיר  כמו  הנני  המושבה', 
שגגות וזדונות של העיר ואזרחיה, ועתה נוסף עניין של אי הבנה. 
לא אחת ולא שתיים שקלתי ברצינות והגעתי למסקנה, שלטובתי 
פעם  מדי  נמלך  כשאני  אך  רצוי שאתפטר,  והרוחנית  החומרית 
עם רבותיי, הניאוני מלעשות צעד זה מטעמים הכמוסים איתם", 
סלח  אנא  צער,  לך  נגרם  "אם  רבינו:  כתב  המכתב  של  בסופו 
ומחל, בהתאם לדת תורתנו. בכבוד רב ובברכה מאדם שעל אף 
הכל וללא סיבה, ימשיך להיות רוחש הערכה וחיבה, כי לא בכל 
מקום וזמן תקרינה טעויות כמו כאן" עד כאן דבריו המרטיטים, 

וכל מילה נוספת מיותרת.

מנחם משיב נפשי
"במוצאי יום הכיפורים היה רבינו עומד זמן רב וממתין לכל 
היום  לתפילות  'גאולת-ישראל'  בבית-הכנסת  שהתקבץ  הקהל 
הקדוש שיעבור על פניו לברכת שנה טובה וחורף בריא, משחזר 
לביתו התיישב על מקומו ושתה כוס מים לשבירת הצום, משסיים 
הבית  בני  נפש',  משיב  צריך  'אני  הבית  לאנשי  אמר  הכוס  את 
החלוש  גופו  את  להברות  ומשקה  מאכל  לדבר  שכוונתו  הבינו 
בסיום הצום הארוך, עד מהרה העמיד אותם סבא על טעותם. 'לא 
אוכל ושתיה ביקשתי אלא גמרא מסכת סוכה עם תוספות ללימוד 
בעיון, זה המשיב-נפש שלי'. וכפי שנכתב בספרים ש'יש בתורה 

כוח עליון להשיב נפש'.
"ידוע היה רבינו כאיש קדוש שרף מעלה", הנכד ר' דוב חושף 
טפח מההתנהלות הטמירה שנראתה אצל סביו בתיקוני נשמות 
העת  כל  נדחף  עקשן  חתול  הפורים  "ביום  הגלגולים.  ועולם 
לפתח הבית, בני המשפחה ניסו בכל הכוח להדפו החוצה ללא 
הצלחה. משהבחין רבינו במתרחש ביקש לאפשר לחתול להיכנס 
ונאחז  עיניו  שעצם  הרב  של  למרגלותיו  נשכב  החתול  הביתה. 
בשרעפים. כעבור רגע הורה הרב לסובבים לומר פרק 'למנצח', 
בסיום התהלים הכריז רבינו עם הסובבים שלוש פעמים 'מחול 
לך – מחול לך – מחול לך', בסיום הטקס ניתר החתול ממקומו 
ונמלט החוצה, ישירות מתחת לגלגליו של רכב חולף שדרס אותו 

למוות".
שופע  דוב  ר'  של  מעיינו  באמתחתנו,  נמצא  מאוד  רב  חומר 
ונובע ללא הפסקה, אולם כלתה היריעה והדברים נותרים לעמוד 
זוהר ההולך לפני המחנה  בחללו של עולם כגל-עד, עמוד אש 

לדורות עולם.
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זצ"ל  הרב  בחייו של  האחרונים  החודשים  י"ב 
מעונו  בין  ונשנים  חוזרים  בטלטולים  עליו  עברו 
בתל- 'שיבא'  ע"ש  החולים  לבית  השרון  ברמת 

בגרונו,  עבר  אותו  המורכב  הניתוח  מאז  השומר. 
מה שמנע ממנו לדבר כאחד האדם והביא לשיטת 
לשוב  שבוע  מדי  נאלץ  הנודעות,  ההתכתבויות 
הגדול.  הרפואה  בית  כותלי  בין  וטיפול  לבדיקה 
מי שליווה מקרוב את הרב ובני המשפחה במהלך 
כל תהליך האשפוז, הטיפול והמעקב עד לפטירה 
חבר  אדלר,  יהודה  ד"ר  הפרופסור  הוא  הכואבת, 
בתחומו.  המומחים  ומגדולי  החולים  בית  הנהלת 
משמש  בית-החולים  בהנהלת  לחברותו  בנוסף 
הקרדיולוגי  האיגוד  כיו"ר  אדלר  יהודה  הפרופ' 
האירופאי למחלות קרום ושריר הלב, ודיקן במרכז 

ללימודים אקדמיים באור יהודה.
עם  היכרותו  על  לשמוע  וביקשנו  אליו  פנינו 
מהימים  ששאב  והכוחות  האישיים,  רשמיו  הרב, 
מספר  אדלר  פרופסור  במחיצתו.  שעשה  הרבים 
על הפעם הראשונה בה פגש את הרב - "ההיכרות 
התחילה ביום שהוא עבר את הניתוח הגדול בגרון, 
ביקשתי לגשת למיטתו כדי לעזור לו ולמשפחה, זו 
הייתה ההיכרות הראשונה. כשנכנסתי הוא התפלל 
שהיה  ויסקי  דוב  ונכדו  ילדיו  אשתו  עם  שחרית 
מאוד קרוב אליו. פגשתי אדם מאוד שליו בעל פני 
גיל   – כזה  בגיל  לאנשים  מאוד  חריג  שזה  מלאך 
תשעים, ובמצב כזה כאשר הוא ניצב לקראת ניתוח 
אדם  ראיתי  מרחפת,  חיים  סכנת  עם  גדול  כך  כל 
מאוד מאמין בעצמו, מלא אמונה, בטוח בצדקת 
דרכו שהחליט לעשות את הניתוח. זה לא החלטה 
פשוטה להחליט בגילאים כאלו על ניתוחים בסדר 

גודל כזה, זו לא החלטה פשוטה.
ליוויתי  אותי.  הרגיע  הוא  אלי,  חייך  "הוא 
אותו  שראה  האחרון  הייתי  הניתוח,  לחדר  אותו 
והכירורגים  המרדימים  מלבד  הניתוח  לפני 
מגדולי  וולף  מיכה  פרופסור  היה  המנתח  כמובן. 
שהוא  שידעתי  כך  בעולם,  אף-אוזן-גרון  רופאי 
ביותר  הטוב  הצוות  עם  ביותר,  הטובות  בידיים 
שיכול להיות. ואני נשארתי לצד המשפחה בחדר 

ההמתנה במשך השעות הארוכות של הניתוח.
בתום  התאוששות  לחדר  אותו  "כשהוציאו 
וראיתי  למיטתו,  וניגשתי  לבד  הניתוח, שהה שם 
במחלקה,  רב  זמן  שכב  הוא  מלאך.  פני  פשוט 
המתקדם  ובגילו  המורכב  בטיפול  בהתחשב 
ההתאוששות הנצרכת היא ארוכה יותר. כל בוקר 

הגעתי אליו למיטה לבקר אותו.
לב מאוד  גם ממחלת  סבל  לציין שהרב  "צריך 
קשה, הוא היה מטופל אצל פרופסור דוב פריימרק 
בעולם,  אי-ספיקת-לב  של  הגדולים  מהמומחים 
יום הקדשתי  הייתי אתו בקשר כל הזמן הזה. כל 
חצי שעה-שעה ביומן לביקור אצל הרב. אני יכול 
לומר שפעמים רבות ישבתי אצל הרב בחדר בצד, 
צבאו  לחדרו  מחוץ  שחרית.  התפלל  שהרב  בזמן 
אליו,  לגשת  הורשו  ולא  לפתחו  ששחרו  המונים 
ואילו אני זכיתי לשבת אצלו בחדר יום-יום. כאשר 
כזו שלווה,  הקרין  הוא  הרב  בפניו של  התבוננתי 

התחושה הייתה שאתה ברקיע אחר".
אתה עצמך זכית לטפל ברב?

פסח  בחוה"מ  לי.  זכור  חריג  אחד  "מקרה 
לא  ואני  חג  חופשת  יש  הניתוח,  אחרי  חודשיים 
ואומר  בבוקר  קם  אני  אבל  לביה"ח,  ללכת  אמור 
לאשתי תשמעי אני חייב ללכת לביה"ח, אני מגיע 
לא  שאני  ומרגיש  במשרד  יושב  לתל-השומר  
מסוגל לשבת, היה חסר לי משהו, קמתי והלכתי 
למחלקה ומצאתי את הרב במצב חמור מאוד של 
פשוט  במחלקה  שהיה  המתמחה  אי-ספיקת-לב, 
לא זיהה את מה שהתפתח, הוא לא הכיר את זה. 
מעשית אם הייתי מאחר בחמש דקות הוא לא היה 
זה  טוב  עובד  לא  כשהלב  יום.  באותו  כבר  אתנו 

מביא להצטברות מים בריאות וגורם לחנק, היה לי 
את הכבוד להציל את חייו של הרב. זה היה מקרה 
מאוד ייחודי שאתה מרגיש שמשהו קורה ויש לך 

את הזכות להגיע ולהציל את הרב".
את  עזב  שהרב  אחרי  היחסים,  המשיכו  איך 

בית-החולים ושב לביתו ברמת השרון?
"נוצרו קשרים מאוד אישיים עם המשפחה והרב, 
הכי קרוב אלי היה הנכד דוב ויסקי. כשהודיעו לי 
על פטירתו של הרב פשוט ישבתי במשרד ובכיתי, 
מאוד אהבתי אותו, וחשתי זכות גדולה לטפל בו 

ולשהות במחיצתו בשנתו האחרונה.
"הוא היה איש עם אמונה אין סופית, המון נתינה 
נשגבת  שהיא  חכמה  כדוגמתו,  שאין  לב  וטוב 
מבחינתנו האנשים הרגילים. התייעצתי עמו רבות 
בענייני האישיים, לדוגמא כאשר התפרסם המרכז 
לביה"ח וולפסון, באתי אליו לרמת השרון בערב 
ראש-השנה, הוא כבר חזר הביתה, ושאלתי האם 
להתמודד. לו עצמו מבחינתו היה עדיף שאני לא 
קפא  הוא  אבל  בו,  ואטפל  ב'שיבא'  ילך שאשאר 
על מקומו לשנייה, והורה לי 'לך על זה' וכתב לי 

'בהצלחה'. הפתק הזה נמצא אצלי עד היום.
בכל  ולמעקב,  לטיפול  מגיע  היה  שבוע  "כל 
פעם ליוויתי אותו צמוד, וגם הגעתי כמה פעמים 
לביתו ברמת השרון. בהחלט היו אלו יחסים מאוד 

קרובים מאוד אישיים עם ענק הענקים".
אחרי הניתוח איך התנהל הרב?

גם  לטיפולים  מגיע  והיה  לדבר,  יכל  לא  "הוא 
חודשים אחרי שחרורו, תמיד הייתי מלווה אותו. 
הוא  אבל  הגרון,  דרך  לדבר  באמת  יכל  לא  והוא 
מאוד  נדיר  זה  לזולת.  לדאוג  והמשיך  תפקד  כן 
בגילו המופלג ובמצבו הבריאותי. בהלוויה ובימי 
הרעיפו  אהבה  איזה  לראות  מדהים  היה  השבעה 

על האיש הזה, זה לא דברים רגילים".
איך ניכרה אישיותו הרוחנית במסגרת הטיפול 

הרפואי?
רגילה  בלתי  עוצמה  הראה  שלו  "הגוף 
בהשוואה לאדם בגילו, משהו שהוא לא רגיל, גם 
ההתאוששות הייתה מדהימה בכוחות נפשיים לא 
רגילים, צריך להבין שאנשים בגיל כזה לא יכולים 
לתפקוד  חזר  והוא  הזה  הניתוח  את  לעבור  בכלל 

רגיל".
איך התחושה אחרי לכתו?

לא  זה  לי,  חסר  מאוד  שהוא  להגיד  חייב  "אני 
וזה  מעבר,  הרבה  אלא  פציינט  רופא-  יחסי  היה 
לא היה בגללי אלא בגלל הרב. זה היה האיש. אני 

מקווה ובעצם בטוח שהוא שומר עלי מלמעלה".
ושאפשר  ממנו  ששמעתם  אישיים  דברים  יש 

לשתף בהם את הקוראים?
להשאיר  מעדיף  ואני  אישיים  דברים  "יש 
רוצה  היה  לא  שהרב  חושב  אני  לעצמי,  אותם 
להדגיש  רוצה  אני  בתקשורת.  עליהם  שאדבר 
נקודה חשובה. במשך כל תקופת חוליו של הרב 
הדברים  הרפואי,  מצבו  בכלל  אותו  הטריד  לא 
היו  שלוותו  את  וטרדו  אותו  שהדאיגו  העיקריים 
ישראל, החדרת האמונה  לעם  וסיוע  לזולת  עזרה 
בעם, נטיעת שורשים יהודיים בלב הנוער, כל הזמן 
היו מתייעצים אתו על החג הזה ועל הפרט הזה. 
בריאותו  ולא התעסק במצב  היה מוטרד  לא  הוא 

אלא למען הזולת. וזה לא דבר שרואים ביום יום.
אדם  להכיר  זכיתי  זכיתי,  שבאמת  חושב  "אני 
זכות  שזו  רפואית  לו  לעזור  זכיתי  הענקים,  ענק 
 - הקטן  אני   – זכיתי  וגם  הימנה,  גדולה  שאין 
נתינה  מהי  ענווה  מהי  צניעות  מהי  ממנו  ללמוד 
יודע כל החיים אנחנו לומדים אבל מהאיש  אתה 
רגילים,  במקרים  מאשר  יותר  הרבה  למדתי  הזה 
שאני  כאשר  הלב  לי  כואב  לי  תאמין  היום  ועד 

מדבר עליו אבדה גדולה".

הנני רופא לך
חוליו  בימי  אדלשטיין  יעקב  רבי  את  שליווה  אדלר  יהודה  פרופסור 
האחרונים מספר בשיחה ליוסי גיטלר על השנה האחרונה במחיצת 
 על הדמות שזכה להכיר, התובנות שרכש לכל חייו  הרב הישיש 
והחופשה שננטשה והצילה את חייו של המרא דאתרא  מלאכים 

בלבן תרתי משמע

עם פרופ' אדלר

ביום הפורים חתול עקשן נדחף כל 
העת לפתח הבית, בני המשפחה 

ניסו בכל הכוח להדפו החוצה ללא 
הצלחה. משהבחין רבינו במתרחש 

ביקש לאפשר לחתול להיכנס הביתה. 
החתול נשכב למרגלותיו של הרב 

שעצם עיניו ונאחז בשרעפים. כעבור 
רגע הורה הרב לסובבים לומר פרק 

'למנצח', בסיום התהלים הכריז רבינו 
עם הסובבים שלוש פעמים 'מחול לך 
– מחול לך – מחול לך', בסיום הטקס 
ניתר החתול ממקומו ונמלט החוצה, 
ישירות מתחת לגלגליו של רכב חולף 

שדרס אותו למוות
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במשך יובל שנים מנהל הגאון רבי רפאל כהן מאבקים על קדושת השבת ונגד חילולי 
קברים בצפון הארץ  הוא גילה את הניסים בבאר בקבר רחל אשת רבי עקיבא, ועלה 
יוצא הרב למאבק גדול   בימים אלו  לכותרות שוב ושוב במסגרת מאבקיו הרבים 
מול הכנסייה הסקוטית שהקימה גינה ומאיימת להרוס את קברו של רבי יצחק נפחא 

זי"ע וסוקר את ההיסטוריה למודת הקרבות בראיון ל'כל ישראל'

|| יענקי קצבורג ||
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גאון רבי רפאל כהן שעלה לארץ ממרוקו ה
מסרב   ,10 בן  ילד  בהיותו  תשי"ח  בשנת 
כאברך  לבוש  הוא  כבוד,  לגינוני  בתוקף 
ומסרב  מיושן  ברכב  נוסע  המניין,  מן 
בעיר  מתגורר  הוא  רבני.  מלבוש  ללבוש 
טבריה מזה שישים שנה, ומהווה אימתם 
של אילי הנדל"ן בצפון, בשל מאבקיו נגד חילול קברים, 
בנוסף הוא מוכר כלוחם מלחמת שבת, והכל בדרכי נועם 

- ללא הפגנות ואיומים.
אין מאבק שהרב לא היה מעורב בו, סדר יומו מתחיל 

בנץ החמה בבית הכנסת השל"ה בטבריה, ממשיך לקבר 
רחל אשת רבי עקיבא, סבב שיעורי תורה ומשם ללשכתו 
ברבנות, מידי שבת פוקד הרב רגלית בסבב מסודר את 
סדר  בראש  קילומטרים.  של  במרחק  בעיר  הכנסת  בתי 

יומו נמצאים קברי הצדיקים בצפון וקדושת השבת. 
קדושת  למען  הלוחמים  גדול  הוא  כהן  רפאל  "הרב 
לעצמו  ייקח  לא  לעולם  אך  רבני הצפון,  ומגדולי  העיר 
כבוד, תמיד הוא כביכול רק מסייע ולא בראש, הרב נראה 
אדם פשוט אבל משקיע את כל זמנו להרבצת תורה, את 
מממן  הוא  קברים  חילולי  ונגד  השבת  למען  המאבקים 
מול  להיאבק  כשצריך  גם  מתייאש  לא  הפרטי,  מכיסו 
המדינה,  מבקר  ממשלה,  משרדי  כמו  גדולים,  גופים 
שרים בכירים, וכן ראשי הנצרות והאסלאם", אומר לנו 

תושב העיר יהוידע טובול.
וחנה  שמעון  אוהל  ביהכנ"ס  רב  דהן,  יוסף  הרב 
בטבריה, אומר ל'כל ישראל': "הרב רפאל כהן פועל בכל 
דבר שקשור לרוחניות בכל הכוח, הוא לא חוסך מעצמו 
שום מאמץ, גם בנושא השבת וגם בנושא הקברים, לוקח 

על עצמו את כל המאבקים לשם שמים".
אחרונות'  ב'ידיעות  כתבה  פורסמה  תשס"ט  בשנת 
שעולים  כהן  רפאל  הרב  של  מאבקיו  על  המלמדת 
בראש  העומד  כהן,  רפאל  "הרב  ושוב:  שוב  לכותרות 
שעבר  שישי  ביום  קיבל  בטבריה,  החרדית  היהדות 
נובעת  לכך  "הסיבה  הכותרת.  זעקה  חייו",  על  איומים 
ככל הנראה מהחרם שהכריז הרב על מתחם הקניות ביג 
אמר  כהן  "הרב  בעיתון.  נכתב  עילית"  בטבריה  הנמצא 
מתכוונות  מחנויותיו  שחלק  המרכז  את  להחרים  יש  כי 
מצד  מחאה  גררו  האלו  הכוונות  שבת.  ביום  לפעול 
היהדות  ראש  של  הנייד  לטלפון  שהתקשר  אנונימי 
החרדית, ואמר לו 'בגלל שנלחמת בנו וגרמת לנפילת 
מתכננים  אנחנו  החדש,  הקניות  במתחם  שלנו  העסק 
את  ולהרוס  טרקטורים  עם  לעלות  הקרובים  בימים 
כדי   - רחל  קבר   - בטבריה  בעיניך  יקר  הכי  הדבר 
רחל  קבר  לנו'.  שגרמת  הנפש  עוגמת  את  שתרגיש 
סדרת  עבר  בעיר,  העלמין  לבית  בסמוך  שנמצא 
שבעבר  המבנה  את  לשקם  במטרה  ובנייה  שיפוצים 
כיום  מהווה  זה  אתר  כהן,  הרב  לטענת  נטוש.  היה 
מרכז תפילה עיקרי וחשוב לציבור הדתי והחילוני יחד 
שמגיעים מכול קצוות הארץ. האחריות לגיוס הכספים 

ולשיפוץ הקבר הייתה בידיו". 
את  ויודע  מכיר  עלי  שאיים  אנונימי  אדם  "אותו 
שלי.  התורפה  בנקודת  לגעת  ניסה  כך  ומתוך  השטח 
זכותה של הצדקת תשמור על המקום מפני אנשים ללא 
הקבר,  על  מהאיום  חשש  שום  לי  אין  וערכים.  מוסר 
של  לעוזר  התקשרתי  השיחה  שנותקה  שברגע  משום 
ראש העיר, יוסי נוריאל, וסיפרתי לו על המקרה", אמר 

הרב ב-2008 ל'ידיעות אחרונות'.
למען  ומאבקיו  השבת  למען  מאבקיו  ומתמיד  מאז 
יום  מידי  מוסר  הרב  בזה,  זה  נקשרו  הצדיקים  קברי 
שיעור בקבר רחל אשת רבי עקיבא שהיה שומם במשך 
שנים, בעלי עסקים שלא היו מרוצים מפעילותו למען 

השבת איימו לפגוע בו.
הראשיות  הכותרות  האחרונות  בשנים  נוספת  פעם 
בעיתונות הכללית זעקו "ההקצנה החרדית מתפשטת 

בר-מסעדה  לפתוח  שהחליטו  יזמים  טבריה,  לעיר  גם 
תושביה  בהתנגדות  נתקלים  בשבת,  גם  בעיר  שיפעל 
החרדים של העיר, בגלל סמיכותו של העסק לקבר רבי 
מאיר בעל הנס". גם אז התייצב הרב רפאל כהן, והגיב 
לתקשורת המקומית כי "זהו מעשה נפשע שאסור לתת 

לו יד".
"בעלי המקום לא יודעים איזה צער הם גורמים לצדיק 
כשהמקום פתוח בשבת", ציין אז הרב רפאל כהן, "הם 
יכעיסו את כבודו של הצדיק ואת קדושת המקום, מדובר 
הישיבה  שבני  הדעת  על  מתקבל  לא  זה  השם,  בחילול 
שגרים במקום יתפללו ביום שישי וישמעו את המוסיקה 
פריצות  אליו  יזמין  המקום  הדברים  מטבע  במקביל. 
ולנסוע  להגיע  לא  לציבור  קוראים  אנחנו  וחילול שבת. 
מחוץ לעיר כדי לבלות". גם המאבק הזה הצליח בסופו 

של דבר וחילול השבת צומצם.

הקבר והבאר
על  השוכן  קבר  מבנה  נמצא  הרב  של  פועלו  במרכז 
הגבול בין בית הקברות היהודי ובית הקברות המוסלמי, 
הנמצאים בצדו המערבי של בית הקברות היהודי העתיק 
בטבריה. הקבר, הבנוי בזלת מיוחס לפי מסורת יהודית, 
שתועדה במאה ה-16, לרחל בת כלבא שבוע, אשתו של 

רבי עקיבא.
במאה ה-13 סייר באתר אשתורי הפרחי, הוא ראה את 
שני לוחות השיש שהוצבו על הבניין והזכיר את הקבר. 
בכתביו כותב שהקבר הוא של הגברת הזקנה. יש חוקרים 
המשערים כי אשתורי הפרחי שיבש את המילה סוכינה 

עם המילה בעברית הזקנה.
באסולה.  משה  הרב  בטבריה  ביקר  ה'רפ"ג  בשנת 
בחיבורו "ספר המסעות" הוא מתאר את ביקורו באתר, 
לבן,  מגדל  עם  מסגד  נבנה  הקבר  מבנה  שעל  וכותב 
ומציין "אומרים כי שם נקברה אשת רבי עקיבא, בתו של 
הורוויץ  הלוי  חיים  הזקנה".  לה  וקוראים  שבוע,  כלבא 
כתב בשנת בספרו שהודפס לראשונה בשנת תר"ד, 'חבת 
אומרים  לבן  מגדול  לישמעאלים  יש  "גם  ירושלים': 
שבוע  כלבא  של  בתו  עקיבא  רבי  אשת  נקברה  שם  כי 
וקוראים לה הזקינה, ויש גם עתה בנין אחד הנקרא ע"ש 

הזקינה".
של  ביקורו  על  ב"ק  אברהם  רבי  סיפר  תרמ"ג  בשנת 
הפאשה של דמשק בטבריה. בין תיאוריו מופיע ציון של 
בניין ישן נושן שעל פי הישמעאלים נקרא סיטא הזקנה 
ששם נקברה פאטאמה. בנוסף מציין ב"ק שבספר חבת 
ירושלים מצוין שבקבר נקברה אשת רבי עקיבא. הבניין 
היה חרב והפאשה נתן 50 לירות טורקיות כדי לתקן את 
המסגד, ובנוסף הנחה גם את הפאשה של עכו ושל שכם 

לתרום סכום דומה.
"בני  עמותת  בסיוע  הקבר  שופץ  שנה  כעשרים  לפני 
מרדכי". במסגרת השיפוצים הוסרו לוחות השיש והקבר 
הוסב והוכרז כקברה של רחל אשת רבי עקיבא, הונחה 
עליו מצבה המציינת שזהו קברה של רחל, והוצב שילוט 
במקום. לוח השיש השני בעל שמונה השורות נלקח מעל 

לפני כ-16 שנה זממו אנשי 
המלון הסקוטי להקים בשטח 

הקדוש בניין של הכנסייה 
הגדולה באזור הצפון, בחסדי 

שמים – לאחר מלחמות 
והפגנות – הם נסוגו בהם 
מכונותיהם הזדוניות, ולא 
בגלל ההפגנות של אתרא 

קדישא אלא בגלל ששלחתי 
מכתבים חריפים באנגלית לכל 
ראשי הנצרות בעולם והסברתי 
להם שלא נשתוק על הפגיעה 
בקברי צדיקים והם פעלו והכל 

נדחה, חששו כנראה



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!
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א'  דגניה  קיבוץ  חבר  ידי  על  השיפוצים,  בעת  הקבר 
והועבר למוזיאון בית גורדון השוכן בקיבוץ.

קבר רחל, אשת רבי עקיבא, היה פופולרי למבקרים 
מזה שנים, אלא שבשנים האחרונות הפך אתר עלייה 
על  כך   - ולה  באר  נמצאה  שבמקום  לאחר  לרגל 
ובחודשים  ופרנסה.  מרפא  סגולות   - המאמינים  פי 
אל  מגיעים  הקשה  הכלכלי  המצב  עקב  האחרונים 
יום עשרות עולים לרגל מהארץ והעולם.  הבאר מדי 
"מי הבאר הפכו לשם דבר בעולם כולו", אומר הגאון 

רבי רפאל כהן. 
לאחר  שנים  מספר  שהתגלתה  הבאר  מי  על 
לאחרונה,  רבים.  נסים  סיפורי  נרקמו  הקבר  שנחשף 
אל  חיברו  וגדלה,  ההולכת  המבקרים  כמות  נוכח 
וממנה ממלאים עבור ציבור  הבאר משאבה מיוחדת 
"במים  הקדושים.  המים  ובהם  בקבוקים,  המאמינים 
יש סגולות למרפא ופרנסה טובה. אנשים רבים ניצלו 
בזכות המים. לפני מספר שנים הגיע אל הבאר יהודי 
"היהודי  כהן,  הגר"ר  מספר  כך  בארה"ב",  המתגורר 
פתאומי.  באופן  השתתקה  השמאלית  ידו  כי  סיפר 
בקבוק  לדרך  אתו  ונטל  ברכה  קיבל  התפלל,  האיש 
שלו  חבר  במיוחד  לקבר  הגיע  שהחלים  אחרי  מים. 

מתל אביב כדי לספר שידו החלימה. 
הרה  אישה  ארוכה.  כאן  הסיפורים  "רשימת 
שהתגלה  מום  בשל  העובר  את  להפיל  שנדרשה 
ובזכות המים ילדה ילד בריא, חולים במחלות קשות 
שהחלימו ורבים נוספים. לפני חודש ימים הגיע לכאן 
אדם שסבל מכאבים עזים בגב ומרח על גבו את המים 

הקדושים והכאבים חלפו כלא היו".  
לפני מספר שנים פקד את הבאר האדמו"ר מקאליב, 
נוספת. "כל  כי לבאר סגולה  וגילה  מניצולי השואה, 
מי שייקח ספל מלא במים וישפוך את המים באיטיות 

לתוך הבאר, ההתחברות של המים אל ידו של השופך 
רפאל  הרב  מספר  ולברכה",  לטובה  עליו  משפיעה 

כהן.

   

כביש הכהנים
הקדומה  טבריה  והתלמוד שכנה  בתקופת המשנה 
ארוכה  תקופה  ובמשך  המודרנית,  לטבריה  מדרום 
הייתה מרכזו של העם היהודי. מצפון לעיר הקדומה, 
באזור שהיום הוא מרכזה של טבריה המודרנית, היה 
אזור הקבורה. אליו הובאו לקבורה תושבי האזור ואף 

יהודים מארצות רחוקות. 
כביש  של  מחדש  סלילתו  בעת  שנים,  מספר  לפני 
אלחדיף בעיר, התגלו קברים עתיקים. גילוי שהצריך 
סלילה מחודשת של הכביש. במקום סלילה מחודשת 
זכאי, שגם  בן  ברחוב  מקביל  ציר  סלילת  על  הוחלט 
בן  שכביש  החליטו  ובעירייה  קברים,  נמצאו  תחתיו 
זכאי ישמש כ"כביש כוהנים". לדברי ישראל ענתבי, 
ברור  "היה  הכבישים:  סלילת  בעת  העירייה  מנכ"ל 
שהוא  הכביש,  על  יותר  לנסוע  יוכלו  לא  שכהנים 
בעצם הציר הראשי של טבריה. הנושא הגיע למשרדי 
הכביש  את  לפתוח  מאתנו  שביקשו  והפנים  הדתות 

מחדש ולהכניס בו 'חללי כהנים'". 
- נמשכה  סלילת הכביש - שאורכו כ-750 מטרים 
מתוכם,  שקלים;  מיליון   15 ועלתה  שנים  כשלוש 
שלושה מיליון שקלים הוקצו למימון "חללי הכוהנים". 
ואת  ידי משרד התחבורה,  על  מומנה  70% מהעלות 
היתרה מימנה עיריית טבריה, באמצעות כסף שהועבר 
ממשרד הפנים לטובת הפרויקט. הכביש החדש מחבר 
בין הרחובות יהודה הלוי והירדן ועובר סמוך למתחם 

קבר הרמב"ם, שאמור להפוך למרכז מבקרים גדול. 
באוטובוס,  או  במונית  אחד  כהן  שהיה  "מספיק 
והנהג נאלץ לעשות סיבוב כדי לעקוף את הרחובות 
התושבים  על  יקל  החדש  הרחוב  זכאי.  ובן  אלחדיף 
עומדים  הם   - המתים  כבוד  את  נרמוס  לא  גם  וכך 

להגנתו של עם ישראל", אומר הרב רפאל כהן.
"'חללי כוהנים' נוצרים מקורות בטון בצורת האות 
ח', שמונחות בשתי שכבות על פני משטח בטון שנוצק 
מעל הקברים. מתוך החלל שנוצר יוצא החוצה צינור, 
כדי שהחלל לא יהיה אטום. מעל קורות הבטון נסלל 

הכביש שכשר למעבר כוהנים עליו", מסביר ענתבי. 
ענתבי מתאר את עבודת המשגיח מטעם הרב רפאל 
עם  נכנס  היה  "הבודק  קדישא:  אתרא  וארגון  כהן 
סקטבורד מתחת לקורה, כשהוא מצויד בפנס ומכשיר 
כשר  לא  הקטע   - בחלל  לכלוך  התגלה  אם  קשר. 
נייר כסף של חפיסת  מבחינתו. זכור מקרה שהתגלה 
סיגריות והחלל הוגדר כפסול. משמעות הדבר הייתה 
בעזרת  הורמו  הבטון  קורות   - מחדש  הקטע  חשיפת 

מנוף, המשטח נוקה והקורות הוחזרו למקומן". 
הסרבול  על  אז  שכעסו  זכאי,  בן  ברחוב  הסוחרים 
משגיח  את  כלאו  אחת  שפעם  סיפרו  בעבודות, 
הכשרות בתוך חלל הבטון. "בזמן שסללו את כביש 
'חוצה ישראל' לא הצליחו לסיים קטע כביש קטן כל 

לנו  "אין  חנות ברחוב.  דרעי, בעל  כך", אמר שלומי 
בעיה עם הדתיים, אנחנו מברכים על כך שמתחשבים 
בהם, אבל למה זה לקח זמן רב כל כך?" בני שוען, 
לקוחות  שהפסיד  טען  ברחוב,  ביטוח  סוכנות  בעל 

רבים בגלל משך העבודות. 
לדברי ענתבי, מלבד הסרבול שנגרם בשל דרישות 
תקציביות.  מסיבות  גם  נבע  העיכוב  קדישא,  אתרא 
בחמישה  התקציב  את  שיחררו  הממשלה  "משרדי 
"כביש  טוען.  הוא  אחת",  בבת  ולא  נפרדים  שלבים 
גבוה  מחיר  זה  שקל  מיליון   15 אבל  טוב,  זה  חדש 
מדי. שיעזרו לחינוך ולרווחה בכסף הזה", אמר יצחק 
נזרי, תושב העיר, ב-2004 ל'הארץ' "כל טבריה היא 
קברים, תמיד ידענו שיש כאן קברים, מה פתאום נזכרו 

עכשיו?" 
בדרכי  הסביר  זאת  לעומת  כהן  רפאל  הרב  הגאון 
שיקול.  לא  הוא  "הכסף  החילונים  לתושבים  נועם 
מי  על הקברים.  עלינו לשמור  נרתע מהלעג.  לא  אני 
שחושב רק על הכסף שיורד לטמיון, ירד בסוף בעצמו 
גם  קדושתם  על  שומרים  שאנחנו  הצדיקים  לטמיון. 
מבקרים  החדש,  הכביש  בעקבות  פרנסה.  לנו  יביאו 
עכשיו.  אליה  יגיעו  בעיר  מלבקר  שנמנעו  רבים 
הנהירה לעיר תגדל אלפי מונים, שאפילו לא נצטרך 

תיירות-חוץ של גויים". 

המאבק על רבי יצחק
הסתיימו  לא  בטבריה  הקברים  מאבקי  כי  מתברר 
בתשס"ד ועד היום הזה המאבק נמשך, כאשר יצאנו 
לפגוש השבוע את הגאון רבי רפאל כהן מצאנו אותו 
יצחק  רבי  של  קברו  קדושת  על  מאבק  של  בעיצומו 

נפחא זי"ע.
"ר' יצחק היה בעל הלכה ובעל אגדה כאחד. פעם 
מר  'יאמר  אמר  אחד  אסי.  ורב  אמי  רב  לפניו  ישבו 
לומר  התחיל  אגדה'.  מר  'יאמר  אמר  ואחד  הלכה' 
הלכה - אחד לא הניח לו, התחיל לומר אגדה ואחד 
לא הניח לו. אמר להם: אמשול לכם משל למה הדבר 
דומה, לאדם שיש לו שתי נשים – אחת ילדה ואחת 
לו  מלקטת  וזקנה  לבנות,  לו  מלקטת  ילדה  זקנה. 

שחורות – נמצא קירח מכאן ומכאן".

לפני מספר שנים פקד את 
הבאר האדמו"ר מקאליב, 
מניצולי השואה, וגילה כי 
לבאר סגולה נוספת. "כל 

מי שייקח ספל מלא במים 
וישפוך את המים באיטיות 
לתוך הבאר, ההתחברות 

של המים אל ידו של השופך 
משפיעה עליו לטובה 

ולברכה", מספר הרב רפאל 
כהן.
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הוא  התלמוד  שבכל  יצחק'  'רבי  רש"י  "לשיטת 

בן  'יצחק  הבאים:  בשמות  גם  ונקרא  נפחא,  יצחק  רבי 
'יצחק בן  'יצחק בן אלעא';  'יצחק בן חקלא';  טבלא'; 
אחא דשמעתא'; ו'יצחק בן פנחס'. לשיטת רשב"ם קיים 
חמשת  בתלמוד.  הלכה  ודברי  אגדה  דברי  בין  חילוק 
באגדתא  המוזכר  לאמורא  מתייחסים  הללו  הכינויים 
ששמו האמיתי הוא 'יצחק בן פנחס', ואילו 'רבי יצחק' 

המוזכר בהלכה בשמו האמיתי הוא 'יצחק בן אחא'".
תלמידו של הרב רפאל כהן, אבי בן חיון, מסביר ל'כל 
ישראל' את פרטי המאבק העכשווי: "הכנסייה הסקוטית 
בעבר פעלה להחריב את קברו של רבי יצחק נפחא זי"ע 
בשביל להגדיל את שטחה באזור, אז בזמנו פעל ונלחם  
מורינו הרב רפאל כהן בגיבוי של רבני העיר, והרב דוד 

פרץ זצ"ל שלא יהרסו את המקום.
"כיום הכנסייה מנצלת את העובדה שהיה כאוס גדול 
סביב הבחירות הנוכחיות של רב העיר, כך שמצד רבני 
עסוקים  כולם  כי  במאבקו  שיתמוך  מי  היה  לא  העיר 
בעניין. וגם המצב של העירייה הנוכחית לא טוב בפרט 
מוניציפליות  בחירות  למערכת  נכנסים  בקרוב  שאנחנו 
לעירייה שכולם עסוקים לגרוף קולות ולכן אף אחד לא 

יהיה מוכן לצאת למלחמה שכזאת... 
פה  עושה  לא  הסקוטית  הכנסייה  עם  יודע  לא  "אני 
תרגיל ענק שהיא אומרת שהיא בונה שם 'גן משחקים', 
לגרום לציבור  וכדי  יש מחסור בעיר בדברים כאלה  כי 
בשביל  כהן  רפאל  הרב  נגד  לטובתה  להילחם  החילוני 
המשחקים  גן  את  יהפכו  הם  ישקע  שהכל  ואז  העניין, 
מלחמות  שום  בלי  לכנסייה  הקצוות  מכל  אישור  אחרי 

וכאב ראש..."
פנחס  הרב  אגו"י  מטעם  טבריה  העיר  מועצת  חבר 
ועקנין אומר ל'כל ישראל': "שמחתי שאתם כותבים על 
הרב רפאל כהן, הוא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, 
ראש החץ בכל דבר קדוש,  קברו של רבי יצחק נפחא 
הוא מטרה של הנוצרים כבר 15 שנה לפגוע בו ולהקים 
את  הורסים  היו  כהן  רפאל  הרב  ולולי  רח"ל,  כניסה 

המקום כבר לפני שנים".
על מה המאבק בימים אלו בעצם?

הרב רפאל כהן: "לפני כ-16 שנה זממו אנשי המלון 
הכנסייה  של  בניין  הקדוש  בשטח  להקים  הסקוטי 
הגדולה באזור הצפון, בחסדי שמים – לאחר מלחמות 
ולא  הזדוניות,  מכונותיהם  בהם  נסוגו  הם   – והפגנות 
בגלל ההפגנות של אתרא קדישא אלא בגלל ששלחתי 
בעולם  הנצרות  ראשי  לכל  באנגלית  חריפים  מכתבים 
והסברתי להם שלא נשתוק על הפגיעה בקברי צדיקים 

והם פעלו והכל נדחה, חששו כנראה. 
עם  עלו  הם  כי  התגלה  האחרונים  בימים  "אבל 
הקבר  שרידי  את  הרסו  הם  החלקה,  על  טרקטורים 
מכירים  שהם  אף  על  ציבורי,  גן  שם  שמקימים  בטענה 
גן  שיהיה  שנים  כמה  אחרי  במקום,  הרגישות שיש  את 
לבנות. מסכנים אתרא  ויחפרו  ישכחו שהיו שם קברים 
משפט  באיזה  שהפסידו  בגלל  מאוד  נחלשו  קדישא 
בטבריה, הם אמרו לי שבגלל שבפועל לא נחפרו קברים 
הם לא עושים כלום, אבל התכנית של הנוצרים ששנתיים 
ויגידו  בצפון,  מהגדולות  כנסיה  לבנות  ואז  שקט  יהיה 
קברים.  פה  שיש  אמרתם  לא  ציבורית  גינה  כשהקמנו 
את  תעצור  אבל  הפגנות  מונע  אני  העיר  לראש  אמרתי 
הכל  והפסיקו,  לבילויים  ספסלים  להניח  רצו  ואכן  זה, 
עם  בנושא  ודברתי  וועידה  פה  נעצר, עכשיו ש"ס עשו 

שר הפנים הרב אריה דרעי".
מופיע  נפחא  יצחק  רבי  של  קבורתו  מקום  "אודות 
לטבריה,  'חוץ  ויטאל:  חיים  רבי  של  הגלגולים  בספר 

כנגד כותל הצפוני של החומה – וקרוב אליו, יש שם כמו 
צדיקים,  קברי  הם  כי  ואומרים  כוכין,  שלשה  או  שנים 
שאומרים  ונלע"ד  העולם.  שאומרים  מה  זוכר  ואיני 
שרבי יצחק נפחא אחד מהם, והודה לי מורי שהם קברי 
בני  שאומרים  כמו  שהוא  לי,  שאמר  ונלע"ד  צדיקים. 

אדם'".
"בימים אלו נשלחו מכתבים לראש העיר ולסגניו, וכן 
למבקר המדינה בטענה כי ראש העיר דאז מכר בעסקה 
לנוצרים  הקרקע  את  קרקעות  חילופי  של  מפוקפקת 
הקואליציה  עם  בבעיה  העיר  ראש  עכשיו  הסקוטים, 
אבל  זה,  עם  יתעסק  לא  הוא  אז  פרש  טרבלסי  שאחד 
בעזרת השם נעביר במועצה לבטל את העסקה הזו עם 
דרעי שאני מאוכזב  לאריה  הסקוטים הארורים, אמרתי 

מהנציגים בעירייה, אבל מסכנים מה יעשו".
דרעי  ישראל  הרב  שיגר  שנה  עשרה  כחמש  "לפני 
מנכ"ל המקומות הקדושים מכתב, בו הוא כתב כי לאחר 
בדיקה ובירור עולה כי קברו של רב יצחק נפחא נמצא 
בטבריה ליד הכנסייה הסקוטית. 'חשוב מאוד שהמקום 
על  האחראי  חתם  כך  חוק',  פי  על  קדוש  כמקום  יוכר 

המקומות הקדושים".

"ש"ס לא תקבע לנו"

לפני כמה שנים הגעתם להתגורר בטבריה?
חבר  שימשתי  תחילה  שנה,  שישים  כמעט  "לפני 

מועצת העיר מטעם ש"ס".
בעיר  השבת  מצב  מה  השבת,  כלוחם  ידוע  אתה 

טבריה?
"לא יודע אם יש עוד עיר בארץ שיש בה כל כך הרבה 
תחנות דלק שומרות שבת, והכל בעמל ובהסברה, פניתי 
זה  שלנו  הרווחים  כל  נורמלי?  אתה  לי  ואמרו  אליהם, 
עוד  אותם.  לשכנע  הצלחתי  נועם  בדרכי  אבל  שבת. 
תקנה שעשינו ברוך השם, שהסופרים בטבריה בתקופת 
יהודי  הגיע   ,13:00 בשעה  שישי  ביום  סוגרים  החורף 
הרב  כבוד  לו  ואמר  זצ"ל  פרץ  דוד  הרב  הראשי  לרב 
פניתי  שבת.  נרות  הדלקת  עד  עובדת  כקופאית  אשתי 

הגענו להישג גדול שכל 
המסעדות ובתי המלון 

בטבריה, הכל כפי שפסק 
מרן שגם ההדלקה וגם 

ההנחה לבישול על ידי יהודי 
ולא גוי, הישג שלא קיים 

אפילו לא בירושלים, יש גם 
מהדרין מסעדות ומאפיות, 
יש לנו מעקב אחר עבודות 
המשגיחים, מבקר המדינה 

גילה שאין מעקב אחר 
המשגיחים, אצלנו אין דבר 

כזה, יש מעקב מתמיד אחר 
דו"חות מסודרים, אין לנו 

מצב כזה שמשגיח לא עושה 
את עבודתו.
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בדרכי נועם ולא עזר, אמרו לי אתה נורמלי? זאת השעה 
שהקופה מתקתקת, אמרתי נעשה מכתב שאם לא יסגרו 
אומר  יודע..."  לא  אמצעים?  איזה  באמצעים',  'ננקוט 

הרב רפאל כהן ומחייך חיוך של מנצח.
החליטו  סופרים  שלושה  החריף,  המכתב  "בגלל 
קצת  התחשבו  האחרים  ואילו   13:00 בשעה  לסגור 
והחליטו לסגור ב13:30 במקום 14:30, לא עברה שבת 
גם הם  ראו ברכה, החליטו  וראו שאלו שהקדימו  אחת 
לו  איזה פעיל חילוני מסכן מדרוב, קוראים  יש  לסגור. 
קרלין שכבר מאה  על  יצא   – כולו שיגעונות  קובי,  רון 
שנה באים לטבריה בשבת הילולא של הרבי, שכרו מלון 
שלם במיליון שקל נקי לקופת המלון וניקו וסידרו הכל 
מסביב, אני תמיד מברך אותו שכל פעילות שהוא עושה 
שופרסל  לסופר  בא  הוא  לטבריה,  חרדים  יותר  יבואו 
ואמר להם אין לכם זכות לסגור בשעה אחת בזמן שלא 
להיכנס  דרש  הוא  מהמקומות,  בחלק  פרסום  שיניתם 
שנאו  שכולם  לעצמו?  יצר  ומה   ,14:00 בשעה  לקניות 
אותו, כל העובדים שרצו ללכת כבר לבית, שאלתי למה 
צעירים  לכאן  נהרו  לא  בשבת  פתוח  היה  שהכל  בעבר 

לבוא ולגור? כי יהודים רוצים מנוחה בשבת".
של  מרצון  הוא  השבת  מאבק  שכל  לציין  "צריך 
רוצים  התיירים  גם  השבת,  את  שאוהבים  התושבים 
לצערי,  פתוחים  בעסקים  מלאה  הטיילת  בשבת,  שקט 
לכהן  שנכנסתי  בהתחלה  מזה,  מרוצים  לא  והתיירים 
כחבר מועצה פעלתי כאילו אני ראש העיר, עברתי עסק 
אחר עסק עד שסגרו. גם החזיר הצטמצם ברוך השם", 
אומר הרב ומוסיף: "כל השומר את השבת כאילו מקיים 
את כל התורה כולה. וכל המחלל את השבת כאילו כפר 
בכל התורה כולה, וכן, שקולה שבת כנגד כל המצוות".

איך מסבירים לחילוני על שבת?
גם  אדם,  לכל  לאפשר  נועדה  השבת  מאוד  "פשוט 
לפועל קשה יום, יום מנוחה שבועי שבו יוכלו להתפנות 
הוא  השבת  יסוד  חירותם:  את  שוב  ולמצוא  מעמלם 
וכולם  אדם  על  שולט  אדם  אין  ובשבת  האדם,  חירות 

שווים לפני אל חי".
הרב יספר לנו על השיעורים הרבים שהוא מוסר...

"כל יום אני נותן שיעור בקבר רחל אשת רבי עקיבא 
לטובה,  שם  משפיע  אני  באזכרות  ערב  כל  א',  בשיכון 
אין ערב שאין לי אזכרה. ביום חול אני עושה סבב בבתי 
הכנסת בעיר למטה ששם צריך להגיע עם רכב, ובשבת 
בתי הכנסת יותר למעלה, כל שבת בית כנסת אחר", הרב 
אומר את הדברים בפשטות אבל ניכר שההליכה בין כל 
השכונות בעיר בשבת היא משימה קשה ביותר, עבור כל 
אדם ובעיקר בגילו. "כל שבת שלושה ארבעה בתי כנסת, 
כל ליל שבת בית כנסת אחר, לוקח דבר יפה על הפרשה 
ומשהו שקשור לפעילות שלנו ואומר לציבור, קילומטר 

וחצי אפשר ללכת".
בוחבוט  הרב  מינוי  נגד  החילונים  נאבקו  לאחרונה 
לתפקיד רב העיר ופעלו למען הרב שלמה דידי, מדוע 

בעצם הם ניהלו מאבק?
"הם לא רואים ברב דידי יותר טוב, אלא אמרו ש"ס 
לא תקבע לנו מי יהיה הרב של העיר שלנו. אבל הנה הוא 
נבחר ברוך השם. מה הייתה הטעות שלהם? שלרב דידי 
לרב  בזמנו  שנבחר  ומה  עיר  לרב  כושר  בכלל  היה  לא 
של עמק הירדן היה בגלל המלצה שקיבל. היום חייבים 

כושר".
מה מצב הכשרות בעיר טבריה?

המלון  ובתי  המסעדות  שכל  גדול  להישג  "הגענו 
בטבריה, הכל כפי שפסק מרן שגם ההדלקה וגם ההנחה 
קיים אפילו  הישג שלא  גוי,  ולא  יהודי  ידי  על  לבישול 
לא בירושלים, יש גם מהדרין מסעדות ומאפיות. יש לנו 
גילה  המדינה  מבקר  המשגיחים,  עבודות  אחר  מעקב 
יש  כזה,  דבר  אין  אצלנו  אחר המשגיחים,  שאין מעקב 
מעקב מתמיד אחר דו"חות מסודרים, אין לנו מצב כזה 
עושה את  עבודתו, אם משגיח  את  עושה  לא  שמשגיח 
לנו.  וגם  העסק  לבעל  גם  נפש  שלוות  יש  אז  עבודתו 
ישיבות  יש  רוחני,  צביון  מקבלת  השם  ברוך  טבריה 

וכוללים ברוך השם, לקראת ביאת המשיח".

צריך לציין שכל מאבק 
השבת הוא מרצון של 
התושבים שאוהבים 

את השבת, גם התיירים 
רוצים שקט בשבת, 

הטיילת מלאה בעסקים 
פתוחים לצערי, והתיירים 

לא מרוצים מזה, 
בהתחלה שנכנסתי לכהן 

כחבר מועצה פעלתי 
כאילו אני ראש העיר, 

עברתי עסק אחר עסק 
עד שסגרו. גם החזיר 
הצטמצם ברוך השם"



כ"ד בשבט תשע"ח 9/2/18 34



35 כ"ד בשבט תשע"ח 9/2/18

שרולי
אלקטרוני

מרכזי  אחראי  גם  אך  האדמו"ר,  עם  צעד  בכל  שמתייעץ  אלכסנדר  חסיד  הוא 
 בשבת הוא מסתובב עם קפוטה  לחדירת סגנון המוזיקה האלקטרוני למגזר 
וביום חול לבוש בסגנון מודרני, הוא משוכנע שיש אנשי חינוך שנמנעים מהמוזיקה 
שלו אבל מספר גם על ההשראה מהתפילה והשותף שאומר תהילים לפני כל שיר 

 הכירו את שרולי ברונכר, האיש מאחורי ה'בס קול' 

|| אוריאל צייטלין ||

צלם: מיכאל מור
צילומים נוספים: מאיר לביא ואלירן שמש

אפיין התרבות במגזר החרדי, הוא ללא עוררין מ
מאוד  ממקום  שמגיעה  המוזיקה  המוזיקה. 
רוחני, מסייעת  ובכלל מוגדרת כמשהו  עמוק 
להתפרנס  החרדי  במגזר  המוזיקה  לאנשי 
בכבוד מסגנונות רבים ושונים. שרולי ברונכר, 
הוא גם אחד מאותן הבשורות האלה שפקדו 

את המגזר בשנים האחרונות. 
שרולי יוצר ומעבד סגנון ייחודי מאוד ומעט חריג בנוף, שמביא 
החל  אתו.  דווקא  לעבוד  המוסיקלית  הקשת  קצוות  מכל  זמרים 
וכלה  המגזר,  של  המוכרים  הזמר  בכוכבי  עבור  חתונות,  מזמרי 
ביצירה אישית שלו ואירוח זמרים לשירים שיצר. המוזיקה שלו, 
שכוללת בתוכה להיטים רבים שהוא עצמו יצר ועיבד, לא מונעת 
'אוו- ממנו להשתתף בפרויקטים חיצוניים כדוגמת הרכב הפופ 

מן', ואפילו פרויקט אישי משלו שבקרוב יוציא ויארח בכל שיר 
זמר אחר דווקא על מה שבוער בתוכו. אך למרות שלל הדברים 
בהם הוא מתעסק בתחום המוזיקה, הפעם שרולי ברונכר מפתיע 
במיוחד עם שיר שאמור לצאת אוטוטו בהגשתו של מידד טסה. 
שילוב מעניין, ובפרט שאת השיר הפיק ברונכר החל מההלחנה 

ועד העיבוד, מה שהביא אותנו לשאול במה בכלל הוא מתעסק.
הפקה,  כתיבה,  הלחנה,  של  שלבים  יש  יצירה.  זו  "הכותרת 
עיבוד, אבל בסוף זה משהו שאתה רוצה להוציא מעצמך. תוכן. 
אז יש פרויקטים שבהם אני רק מעבד, שזה מעט יותר טכני – אני 

מקבל שיר מזמר ואני צריך רק לפתח אותו. יש את להקת 'אוו-
מן', שזה גם ריקודים, הופעות והנלווה. ואז יש את היצירה שלי, 

שאני כותב ומלחין את השירים עבור זמרים אחרים. 
יותר  שירים  של  חדש  פרויקט  על  לעבוד  עתה  זה  "התחלתי 
שקטים בסטייל ישראלי עם טקסטים אישיים שלי – עמוק מתוך 
התוכן והלב הפנימי שלי, ובמסגרת הפרויקט אני רוצה לארח כל 
זו תקופה שאני המון בהתעסקות פנימית  מיני זמרים. מן הסתם 
הוא  אם  בין   - שקורה  דבר  וכל  שלי,  החוויות  על  ובהתבוננות 
עצוב ובין הוא שמח, מושאל לטובת המוזיקה שאני יוצר ובעיקר 

כותב".
מתוך הדברים האמורים, מה אתה "הכי"?

מה שאני  באמת  וזה  כמעבד  מאופיין  הכי  אני  בשוק  "תראה, 
היצירה.  את  אוהב  הכי  אני  האישית  ברמה  הרבה.  הכי  עושה 
המכלול שבזה.  כל  זה  הלחנה,  או  כתיבה  בהכרח  לא  זו  יצירה, 
ואני  בסוף אנשים מקבלים מוצר שאמור לרגש או לשמח אותך 
אוהב ליצור עבורם את הרגע הזה. לדוגמה, בקליפים אני מאוד 
ואיזו  המצלמה,  מול  להתנהג  איך  הזמר  את  מנחה  ואני  מעורב 
אווירה לשדר. אגב, אני גם מביים ועורך את הקליפים. אני אוהב 

את ההפקה שהיא כאמור כל החבילה ולא פרט מסוים ממנה".
מי שמכיר את שירתו של שרולי, יודע שהיא מאופיינת בדרך 
לאחרונה.  עד  כמוהו  נראה  שלא  וייחודי  חדשני  בסגנון  כלל 
שנכנסה  האלקטרונית  המוזיקה  עם  מכל  יותר  מזוהה  ברונכר 

זמרי  השאר  ובין  ומזרחיים  חסידיים  ואמנים  החרדי,  למגזר 
ליצור  כדי  לשרולי  להגיע  הספיקו  הראשונה  מהשורה  החתונות 
הישיבות  בעולם  ללהיטים  הפכו  אף  חלקם  עכשווי.  שיר  יחד 

ובעולם החרדי בכלל.

"מנסים לקטול את המוזיקה הזו"

הקיימת  למוזיקה  אלטרנטיבה  להגיש  באידיאל  מנסה  אתה 
במגזר החרדי?

'רק' בלהגיש אלטרנטיבה, ולא בשביל זה  "גם. אני לא עסוק 
באתי. מוזיקה זה דבר רב-גוני, ואני בכלל התחלתי מיצירת מוזיקה 
שהיא יותר מיינסטרים. בהמשך ראיתי שיש חוסר בסקטור מסוים 
של מוזיקה אלקטרונית, יותר חדישה ויותר מקפיצה. והדבר הזה 
נצרך משתי סיבות: גם כי זו מוזיקה טובה ואין סיבה שהיא לא 
אותה  שיש  מוזיקה  זו  כי  וגם  שלנו.  מהפלייליסט  חלק  תהווה 
'בחוץ', והצעירים יודעים היטב איך למצוא אותה בחוץ. כך שאם 

לא תיתן להם אותה בתוכן יהודי, הם יגיעו לזה בדרך 
הפסולה". 

אנשי  בקרב  שלך  מהמוזיקה  סלידה  מרגיש  אתה 
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חינוך?
אך  בנושא,  חינוך  איש  אף  אליי  פנה  לא  "מעולם 
בהחלט יש אנשים שנרתעים מזה בהתחלה. כי מבחינתם 
נוטים  ואנשים  דרך,  פורץ  ואפילו  חדשני  משהוא  זה 
זה  לאם  קשר  בלי   – מכירים  לא  שהם  מדברים  להיבהל 
ויש סוג של פחד  זה פשוט שונה,  רע.  אכן דבר טוב או 
לי  יצא  להתעסק עם השונה. אבל במהלך הקריירה שלי 
ולהתרשם  לדבר  אוהב  אני  אנשים,  מאוד  הרבה  לפגוש 
וגם  מבוגרים  גם  לי  אומרים  אחת  ולא  שונות.  מדעות 

אנשים מאוד שמרניים, שהם התרגשו מהמוזיקה שלי. 
לא  היא  לכאורה  מקפיצה,  במוזיקה  מדובר  "עכשיו, 
אמורה 'לרגש', אבל אומרים לי: 'הקשבתי למילים ולתוכן 
וזה מדבר אליי'. כל השירים שלי עם תוכן. לא תראה שיר 
ומסר שאני  תוכן  יש  נקפוץ'. בכל שיר  'בוא  שהוא סתם 
מאמין בו. אם זו אחדות, אהבת ה', אמונה, שבת, ובכלל 
כל דבר שבגללו אנחנו פה בעולם. אבל אני מעביר את זה 
בעטיפה שתוכל להגיע ולגעת בכל בן אדם ושזה לא יהיה 

משהו שירגיש למאזין כמתיימר וגבוה מדי".
את  להשמיע  נותנים  שלא  יודע  שאתה  מקומות  יש 

המוזיקה שלך?
מקום  על  יודע  לא  אני  אומנם  שכן.  משער  "אני 
ואני  החרדית  החינוך  מערכת  את  עברתי  אבל  ספציפי, 
דברים  של  ומטבעם  נוספות,  שעות  עובד  שהסינון  יודע 
במקומות מסוימים יסננו גם את המוזיקה שלי. אני ממש 
נכנסת התובנה  יודע שלאט לאט  אני  כי  לא מוטרד מזה 
שהמוזיקה הזו חיובית. צריך רק להיות פתוח בלב ובראש 

ולהקשיב מעבר לעטיפה ולסגנון." 
מוזיקה  שמחפש  למי  לא  בעצם  להגיע  מנסה  אתה 

מורכבת...
היא  הסיבה  נכון.  זה  יוצר,  שאני  הפופ  "במוזיקת 
אך  ונעימה.  פשטנית  יותר  להיות  נועדה  הזו  שהמוזיקה 
שיש  ולמרות  מספקת.  לא  ברמה  או  רדודה  אינה  היא 
אנשים מהדור הקודם שמנסים לקטול את המוזיקה הזו, 
אולי מכיוון שהם מרגישים שהקרקע המוזיקלית המוכרת 
נשמטת להם תחת הרגליים. אבל בסופו של דבר, פופ זה 
מלשון פופולרי – משהו שיכול להגיע לרוב האנשים. ומן 
היום,  של  הפופ  לא  זה  שנים   10 לפני  של  הפופ  הסתם 
ואם אני רוצה לגעת בכמה שיותר אנשים, אני צריך לפשט 
ושוב,  ממנו.  ייהנו  האנשים  שרוב  למשהו  המוזיקה  את 
כמוזיקאי אני עושה גם מוזיקה שנקרא לה יותר 'גבוהה', 
ובטקסטים  כותב  שאני  לך  שאמרתי  בפרויקט  לדוגמה 
שאני כותב לאנשים באופן אישי. אבל המוזיקה שאנשים 

מצפים לשמוע ממני, זה הפופ הפשוט והכיף". 
חדשה  מוזיקה  זו  הרי  השראה?  שואב  אתה  מאיפה 

אצלנו ואתה מן הסתם צריך להתבסס על משהו...
שאהב  כאחד  מהכל.  שואב  אני  שלי  המוזיקה  "את 
מוזיקה מגיל צעיר, הייתי בישיבה מתחת לשמיכה שומע 
מוזיקה שכביכול פסולה בישיבה חסידית – כדוגמת 'אוף 
הרב  על  בעיקר  גדלתי  בבית,  ילד  כשהייתי  שימחעס'. 
יוסף צבי ברייער, ליפא שמלצער ומוזיקה ישראלית. היום 
אני שומע את כל מגוון הקשת המוזיקלית. את הכל אני 
שואב לתוכי, ולבסוף מוציא מה שהכי מרגש אותי. אני 
לא שומע משהו ומעתיק, או אומר 'הנה בוא נביא את זה 
אלינו'. אני ניזון מהרבה ולבסוף יוצאת יצירה שהיא שלי, 

שבדרך כלל זו תשלובת של כמה דברים". 
זה שאתה לא במיינסטרים, פוגע בך מבחינה מסחרית?

"זה אומנם לא מיינסטרים, אבל זה המיינסטרים החדש. 
מכניסים  שלא  בודדים  למעט  זמרים  אין  היום  כלומר, 
שלהם,  לאלבומים  אלקטרוני  בעיבוד  אחד  שיר  לפחות 
כבר  שזה  כך  מאוד,  שמרנית  ממוזיקה  זמרים  ואפילו 
במוזיקה  המעבדים  שוק  ובנוסף,  המשני.  המיינסטרים 
החסידית מוצף ואין באמת ביקוש לעוד מעבד, ובמוזיקה 
מהעניין  וחוץ  משמעותית.  בצורה  רווי  לא  השוק  שלי 
הכלכלי, יש עוד משהו: 'שליחות' זו מילה גדולה, אז לא 

אגיד שליחות... אבל בהחלט זה דבר  גדול לעסוק במשהו 
ערכית  בצורה  אותו  להביא  כדי  ואני שם  לציבור  שחסר 

וגבוהה."

קרש הקפיצה

באיזה גיל הבנת שאתה רוצה לעשות מוזיקה?
לך שאני  עונה  הייתי   ,14 בגיל  אותי  היית שואל  "אם 
ילד,  בתור  בזה  להתעסק  התחלתי  וידיאו.  לערוך  רוצה 
אותם  ועורכים  בבית  דברים  מסריטים  היינו  וחבריי  אני 
תוכנת  לי  התקין  חבר   ,16-17 בגיל  חמודים.  לסרטונים 
מהרעיון  מאוד  והתלהבתי  מוזיקה  עריכת  של  'קיובייס' 
שבלי לדעת לנגן אני יכול ליצור מוזיקה. אגב, עד היום 
אני לא מנגן על אף כלי, אין לי שום ידע מוזיקלי מוסמך, 
ולא למדתי בשום מקום. אבל התחלתי להתעסק בתוכנה 
והעברתי כל דבר מוזיקלי שיש לי בראש למחשב – פשוט 
ריגש אותי שיש לי יכולת לעסוק בזה מבלי לדעת לנגן. 
ובאיזשהו שלב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, 

זה פשוט הכה בי."
יש סיכוי שכמו שזה הכה בך, כך זה יימאס לך?

אם  גם  ככה:  נגיד  בוא  להאמין.  לי  קשה  חושב.  "לא 
ימאס לי ספציפית מלעבד כמקצוע, אף פעם לא ימאס לי 

מליצור מוזיקה לעצמי - זה דבר שמחייה אותי."
#מתי התחלת לעבוד ממש ברמה הציבורית?

"זה סיפור מעניין: לפני כמה שנים, ליד הישיבה שלי 
שם  אלכסנדר.  חסידות   – החסידות  של  קטן  אולפן  היה 
נהגתי  ואני  החסידות,  של  דברים  מיני  כל  מקליטים  היו 
דברים  מיני  בכל  ולהתעסק  הסדרים  בין  שם  להסתובב 
שלמה  חיים  לשם  הגיע  פורים  לפני  אחת  שנה  באולפן. 
שלי,  טוב  וחבר  מעבד   - ברגר  שמוליק  עם  יחד  מאיעס 
בשבילי  הפקה.  שהיא  לאיזו  ילדים  מקהלת  ואיתם 
מאיעס היה אחד הזמרים פורצי הדרך, אז התחלנו לדבר 
ויוצר.  התפתחה שיחה  וסיפרתי לו שאני מעבד מוזיקה 
לנו,  מפריע  ומה  בה  אוהבים  אנחנו  מה  על  מוזיקה,  על 
ומסתבר שהוא התרשם מהטעם שלי כי לבסוף הוא אמר 
לי: 'אני רוצה שתפיק לי אלבום'. אמר מבלי שהוא שמע 
מצדו,  מטומטם  שזה  להגיד  אפשר  שעשיתי.  אחד  דבר 
אבל הוא כנראה כן הרגיש שיש פה איזה משהוא. ובאמת 
שעשה  אחד  ועוד  להיטים,  של  שורה  עם  אלבום  יצא 
היה  זה  קול'.  ל'בס  כמובן  מתכוון  ואני   – מטורף  רעש 
הפרויקט  הגיע  כשלאחריו  שלי,  הראשון  הקפיצה  קרש 
חדשים  למקומות  אותי  שפתח  נתנאל  עם  שלי  המשותף 

וגדולים, ועוד נרחיב על כך בהמשך."
לאולפני  שרולי  המשיך  מאיעס,  עם  המפגש  לאחר 
'טנור' של מיכאל צי - שעל פי יודעי דבר, רוב ההפקות 
שרולי  שימש  שם  דרכו.  עוברות  המגזר  של  הגדולות 

ידע  עוד  לרכוש  הספיק  ושם  הקלטות,  כטכנאי  ברונכר 
וניסיון במשך שלש שנים, כשבמקביל אומנים מכל קצוות 
המוזיקה היהודית מתחילים לפנות אליו כדי לעשות את 

המוזיקה שמצא לה מקום במרכז הבמה. 
את  למצוא  תוכלו  עבורם  עיבד  ששרולי  האמנים  בין 
ישי לפידות, עמירן דביר, בריו חקשור, רולי דיקמן, יואלי 
דודי  נחת,  ברומר,  קובי  ילד,  צמד  אנג'ל,  נריה  דיקמן, 
שמות  כמה  עוד  ויש  היהודית,  השירה  מועצת  קנופלר, 
שכרגע בעבודה מאחורי הקלעים. ברונכר מספר שעבורו 
העבודה באולפנו של מיכאל צי, הייתה בית ספר לחיים. 
וכלה  החסידית  המוזיקה  מגדולי  החל  שם  "הקלטתי 
המשפחה  וכל  לאבא  שיר  להקליט  שבאים  במשפחות 
מאוד  ואני  אנשים.  של  ענק  טווח  פשוט  ביחד,  מזייפים 
גם  מצוינים  כלים  נותן  זה  אנשים,  ולהכיר  לדבר  אוהב 
מבחינה מוזיקלית – להכיר וללמוד, וגם מבחינה אישית 

למדתי איך לדבר ולהתייחס ללקוחות. 
"בשלב מסוים, היה לי עומס בעיבודים שעשיתי ועזבתי 
את העבודה באולפני טנור ופתחתי את האולפן שלי – בו 
כיוון שהאולפנים סמוכים, אנחנו עוד  יושבים כעת.  אנו 

עובדים הרבה יחד על כל מיני דברים ופרויקטים".
רוצה  ברונכר  טנור,  באולפני  ספר  הבית  לפני  עוד  אך 
"על  למד:  בה  מהישיבה  מישהו  דווקא  לשבח  לציין 
להעיף  מעטים  לא  לחצים  היו  מהישיבה  שלי  המשגיח 
ממכר,  מאוד  דבר  זה  שמוזיקה  כיוון  מהישיבה.  אותי 
ומלהיות קצת בין הסדרים באולפן, זה גלש להרבה יותר 
'מה  לו:  אמרו  אנשים  המון.  שם  שהייתי  מצב  ונהיה 
באולפנים'.  מסתובב  הבחור  בישיבה?  אותו  צריך  אתה 
מאוד  הרבה  ומאחוריו  שובקס,  הרב  ששמו  המשגיח 
שנים של חינוך, כמובן דאג שאני אהיה בסדרים מסוימים 
כפי שסוכם בינינו, אבל כלל לא התרגש מהעובדה שאני 
איפה  יודע  לא  שאני  בחורים  'יש  באולפן:  הרבה  נמצא 
הם מסתובבים ומה הם עושים, אתה לפחות יוצר מוזיקה, 
שכידוע זה דבר גדול ורוחני' אמר לי המשגיח. אגב, אם 
דיברנו על חשיבות המוזיקה, שמעתי על אדמו"ר שאמר 
שידוע בין האנשים ששער הנגינה קרוב לשער התשובה. 
הנגינה, הוא עצמו שער התשובה. משם  אך בעצם שער 

הכל היסטוריה וכמובן שהמשכתי ללמוד במקביל".

לא למטרת רווח

בגיליון סוכות, שוחחנו עם הזמר והיוצר ישי לפידות 
את  הקים  לפידות  'אוומן'.   – חדשה  להקה  שהקים 
הפרויקט, אך אינו אחד מחברי הלהקה. וכעת יש לנו את 
ההזדמנות לשוחח עם אחד מחברי הלהקה מהזווית שלו 

וביקשנו שיספר על החוויה שלו בלהקה. 
החרדי  במגזר  שקיים  חוסר  למלא  באה  הזו  "הלהקה 
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וב"ה הצלחנו, אנחנו לא מפסיקים להופיע בארץ ובחו"ל. 
והקליפ  עם השיר  הפתיחה  ירית  הייתה  שנה,  חצי  לפני 
ישי  מלכתחילה  ב"ה.  רעש  הרבה  שעשה  בסדר',  'יהיה 
פנה אליי שאצור את המוזיקה ללהקה ואעבד, ובהמשך 
על  מעט  לא  הופענו  ואכן  איתם,  שאופיע  הרעיון  עלה 
במות גדולות לצד ענקי זמר כגון אברהם פריד וחנן בן 
ארי. כעת, אנחנו מוציאים שיר נוסף שאני ונתנאל ישראל 
החלטתי  כרגע  אבל  רעש.  המון  יעשה  ולדעתנו  כתבנו, 
ולהתמקד  ההרכב,  עם  ההופעות  עניין  את  להפסיק 

בהפקה. 
וזהו.  סבבה  הכל  מופיע,  שאתה  חושבים  "אנשים 
אבל זה ממש לא ככה, יש חזרות כל הזמן, באולפן, ועם 
הכוריאוגרף וזה לוקח המון זמן וכח. וב"ה יש לי הרבה 
עשיה מעבר, אז למרות שהייתי שמח להישאר איתם על 

הבמה, כרגע אני מתמקד במאחורי הקלעים".  
בוא נדבר על הקשר שלך עם נתנאל ישראל...

בן  הוא  שלי,  טוב  מאוד  חבר  הוא  נתנאל  כל  "קודם 
וכותבים  עובדים  כשאנחנו  ומוכשר.  ערכי  מתוק,  אדם 
דברים  ויוצאים  נהדרת  כימיה  באמת  יש  באולפן  יחד 
הכי  שאני  הדבר  לכאורה  הוא  שלנו  הפרויקט  קסומים. 
מזוהה אתו כמשהו חדש שהבאנו. הקונספט מאוד ייחודי 
– שני אמנים: אחד זמר בעל קול נדיר, שזה כמובן נתנאל 
מאוד  לוק  עם  מופיעים  אני,  שזה  מוזיקאי,  אחד  ועוד 
שונה בנוף החרדי, מוזיקה חדשנית, אבל עם תוכן מאוד 

ערכי וחשוב. וזה משהו שלא היה. 
ומהר  ניסיוני,  מאוד  כמשהו  התחיל  זה  האמת,  "את 
מאוד הפידבקים שקיבלנו במגזר החרדי ולא רק, דחפו 
אותנו להמשיך עם עוד שירים. אומנם לא הוצאנו בשנה 
למסגרת  נכנסנו  ששנינו  כיוון  שירים,  עוד  האחרונה 
המחייבת של אוומן, אבל ממש בקרוב בעזרת ה' אנחנו 
עומדים להוציא סינגל שכעת בשלבי בישול. כאמור זה 
מופיעים  לא  אנחנו  ובאמת  ואישי,  ניסיוני  כמשהו  החל 
שכולו  למשל  לאוומן  בניגוד  בכלל.  שלנו  השירים  עם 
אלא  עסקי,  ממקום  מגיע  לא  באמת  זה  כי  הופעות. 
ואני  לנשמה.  נטו  זה  ולו.  לי  המשותפת  היצירה  חדוות 
חושב שבסוף זה מה שגרם לאנשים לאהוב את המוזיקה 
שלנו - זה לא מתאמץ, ולא מנסה ללכת בקווים מסחריים 
לפני  אחרים  אומנים  עם  התייעצנו  כאשר  גם  ומוכרים. 
יתפוס,  לא  'זה  לנו:  אמרו  חושבים,  הם  מה  שהוצאנו 
הקהל אוהב משהו אחר' ועוד כל מיני משפטים מהסוג 
שלנו  שהלב  מה  פי  על  ללכת  בחרנו  אנחנו  אבל  הזה. 

אומר לנו, ולבסוף זה התברר כשיקול נכון. 
"יש לנו קהל חם שמטורף על היצירה המשותפת שלנו. 
ערוץ היוטיוב שלי גרף כבר מיליון וחצי צפיות, היו עלינו 
סיקורים בטלוויזיה ובאתרים גדולים. ועוד דוגמה קטנה, 
יש אתר גאולה FM - זה אתר של מוזיקה יהודית ולכל 
שיר שם יש בממוצע 20-30 תגובות, ולשירים שלנו יש 
מאות עד אלפים. זה אומר משהו. אגב אני מאוד אוהב 
לקרוא טוקבקים, למרות שמוזיקאים נמנעים מזה, כי יש 
הרבה תגובות שליליות. אבל מבחינתי השלילי קיים בין 
כה, אז למה שלא אדע מה אנשים באמת חושבים? אם 
הביקורת נכונה ועניינית, אני לוקח אותה לתשומת ליבי. 
והאמת היא, שרוב התגובות באתרים נהדרות ומפרגנות. 
ואנחנו  מאתנו  שיוצא  הזה  התחביר  את  אהבו  אנשים 

רואים את זה כל הזמן ובכל מקום."
לצרכי  שלא  מיועד  זה  אם  מתפרנס  אתה  ממה  אז 

פרנסה?

הדברים  "משאר 
שאני  במוזיקה 
עושה. את הפרויקט 
שלנו  המשותף 
רוצים  אנחנו 
לעשות  להמשיך 
היצירה  אהבת  לשם 
ולשם שמים. כן, אני 
לא פוחד להגיד שזה 
למרות  שמים  לשם 
שזה נשמע מתיימר, 
גם  'באמת'  זה  אבל 
אנחנו  שמים.  לשם 
באולפן  יושבים 
שאנחנו  לפני 
שיר  להוציא  באים 
לעצמנו  וחושבים 
היינו  תוכן  איזה 
להעביר  רוצים 
באים  לא  למאזין. 
בקטע של 'עכשיו אנחנו רוצים שיר מקפיץ', אלא קודם 
מביאים מסר ותוכן ואז מתקדמים משם. אני יכול להעיד 
על נתנאל שהוא אדם צדיק – לפני כל סולו הוא אומר 
ויעשה  בקדושה  רווי  יהיה  השיר  שבאמת  תהילים  פרק 

קידוש השם."
אתה עומד להפתיע בשיר יחד עם מידד טסה, בוא 

נדבר עליו...
"אני ומידד טסה עומדים להוציא שיר שהוא בשלבים 
והטקסט  'ענווה',  קוראים  לשיר  צאתו.  לפני  האחרונים 
ה'  מלפניך  רצון  'יהי  תפילה:  בסוף  שאומרים  מה  הוא 
בליבי  ותן  הרע,  מיצר  שתצילני  אבותיי  ואלוקי  אלוקי 
אומרים  לא  מה  שמשום  מדהים  טקסט  וענווה'.  הכנעה 
עליו.  גדלתי  לא  כילד  אני  וגם  מסוימות  בחצרות  אותו 
ל'אלוקי  הגעתי  האחרון,  השנה  ראש  מתפילות  באחת 
נצור' - שאגב זה הקטע עם התוכן האהוב עלי בתפילה, 
רצון.  יהי  של  הקטע  על  כהרגלי  לדלג  שבאתי  וכמעט 
מקסים.  טקסט  וגיליתי  אותו  להגיד  החלטתי  פתאום 
לענווה?  דווקא  הרע  יצר  קשור  מה  לכאורה,  שהרי 
וחשבתי לעצמי שענווה זו לא דווקא ענווה כלפי אנשים 
אחרים, אלא בעיקר כלפי עצמך. בן אדם שאין לו גאווה 
עצמית, יותר קל לו לא ליפול ברשת של היצר הרע, כי 
הוא לא חש שיש בו מספיק חשיבות עצמית בכדי למרוד 
הזה  למקום  נגיע  וכולנו  שאני  והלוואי  בקב"ה.  חלילה 

ונזכור את השליחות שלנו פה בעולם. 
"כאמור, מאוד אהבתי את הטקסט הזה וכתבתי עליו 
גיל שהוא המפיק של מידד והוא  לחן. שלחתי לאביעד 
מיד התחבר לשיר ורצה שנעבוד עליו יחד. אגב, הסיבה 
עדיין  לנו  יצא  שלא  למרות  מידד  את  דווקא  שרציתי 
יוצאת דופן  לעבוד יחד, היא שלמידד יש ענווה בצורה 
והוא גם בן תורה אמיתי, שבעולם המוזיקה זה דבר נדיר 
מאוד. הוא יושב ולומד בכולל רוב היום ומחזיק פלאפון 
כשר לגמרי וזה ממש פלא לדעתי. הרגשתי שדווקא הוא 
באמת  הוא  כי  המדויקת  בצורה  המסר  את  להעביר  ידע 
חי את זה. השיר כבר עובד והוקלט ונותר לנו לעבוד על 

פינישים אחרונים לפני שיוצאים עם זה בעזרת ה'." 
מי אתה?

באופן מפתיע, הרבה דברים שניתן לחשוב על שרולי, 
הם בעצם רחוקים ממנו מאוד. למרות שנדמה כי המוזיקה 
ברונכר  האלקטרונית,  המוזיקה  היא  עליו  החביבה 
יותר  עליו  הן האהובות  ומספר שדווקא בלדות,  מפתיע 
ואף משתף אותנו כי הוא שואף לעסוק גם במוזיקה כזו 
מוזיקה  להביא  רוצה  ברונכר  גנוז:  ועוד חלום  בהמשך. 
שתדבר ברמה הבין לאומית לכל יהודי ואדם באשר הוא 

ולא משנה לו המגזר או העדה. 
על  לו  להחמיא  תיגשו  ברחוב,  אותו  תפגשו  אם 
מספר  שהוא  מה  פי  על  כי  ונהניתם,  במידה  המוזיקה 
פעם  כל  זה  פעמים,  אלפי  כבר  זה  את  למרות ששמע   -
מרגש אותו מחדש שאנשים נהנים מהמוזיקה שלו. הוא 
נתקל לא אחת שאנשים מחמיאים לו בתגובות בכל מיני 
לך  'נראה  התגובה  על  מגיב  מישהו  אך  פלטפורמות, 
ששרולי קורא את זה'? אז כן… שרולי רוצה ליידע את 

אותם הכותבים שהוא אכן קורא. 
מבחינה תדמיתית, זה נראה שאתה פחות מיישר קו 

עם המגזר החרדי...
סגנון  עם  שהולך  מי  כי  רווחת  דעה  ישנה  ככה:  "אז 
לסגנון  מחובר  אני  אבל  יהודי.  פחות  הוא  כשלי,  לבוש 

שיש  הפאות  את  אוהב  גם  אני  שני  ומצד  הזה  הלבוש 
לי ואני מתעקש ללכת עם ציצית בחוץ. ובאמת שסגנון 
הלבוש שלי לא מעיד דבר על היותי דתי יותר או פחות. 
גדלתי בבית חסידי, עם ערכים שאני מחובר אליהם עד 
היום בצורה אדוקה ביותר. אגב, אני מאוד מבין את זה 
שמהמגזר החרדי צריך קוד לבוש כדי לשמור על צביונו 
וטוב שכך. אך עדיין ברמה האישית זה לא אומר עלי או 
על אף בן אדם שמתלבש בצורה כזו או אחרת שום דבר. 

ואני כן מחובר ליהדות ולחסידות בצורה מאוד חזקה."
שאתה  החסידות  עם  הסתדרה  שלך  ההופעה  ואיך 

משתייך אליה?
"זה מעניין כי זו חסידות קטנה ומאוד משפחתית וכולם 
מכירים את כולם. ואכן מקבלים את זה בצורה מכובדת, 
כמו  וקפוטה  כובע  עם  הולך  אני  בשבת  אגב,  יפה.  וזה 
כל חסיד סטנדרטי וביום חול מסתובב בסטייל שלי. זה 
לא  באמת  חול  ביום  והבגדים  אוהב,  שאני  מה  זה  אני, 
יתירה מכך אגיד, שאני מחובר  משקפים את הפנימיות. 

לשתי סגנונות הלבוש ברמה זהה… שילובים".
הרבי  מאלכסנדר,  האדמו"ר  עם  טוב  קשר  לך  יש 

שלך, זה נכון? 
מאוד  והוא  קרובות,  לעיתים  אתו  מתייעץ  אני  "כן. 
מעורב במה שאני עושה גם בעבודה וגם בחיי הפרטיים. 
וזה עם כולם כך, לאו דווקא איתי. הוא איש מאוד חם 
ולבבי, ולוקח כל אחד בצורה מאוד אישית, ולכן כל צעד 
בקריירה שלי עובר דרכו. הוא מייעץ, מכוון ומחזק וזה 

נפלא בעיניי".

ישנה דעה רווחת כי 
מי שהולך עם סגנון 
לבוש כשלי, הוא פחות 
יהודי. אבל אני מחובר 
לסגנון הלבוש הזה 
ומצד שני אני גם אוהב 
את הפאות שיש לי 
ואני מתעקש ללכת עם 
ציצית בחוץ. ובאמת 
שסגנון הלבוש שלי לא 
מעיד דבר על היותי דתי 
יותר או פחות. 
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רעוע
יסוד 

60 שנה חלפו מאז החלה מדינת ישראל לחוקק חוקי יסוד, אך 
בעשורים האחרונים הפכו חוקים אלו לאימתם של מחוקקים 
ומגזרים  לאחר שנה רצופה בהשתוללות בתי המשפט על 
הרשות המחוקקת, חזר ברוך ברגמן לאחור וניסה להתחקות 
אחרי צמיחתה המבהילה של מערכת המשפט  האם קרוב 
היום ובישראל לא תוכל הכנסת לקדם מהלכים שלא יעמדו 

בהשקפות שופטי בתי המשפט?

|| ברוך ברגמן ||
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יסוד 
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ה מנוגד לחוק יסוד", רגילים חברי הכנסת לומר ז
אחר  או  כזה  שחוק  אימת  כל  עצמם  לבין  בינם 
עולה  וכדו'  אדם  זכויות  את  במעט  המערער 
לשולחן הכנסת. בעשורים האחרונים הפכו חוקי 
היסוד לאימתם של חברי הכנסת. הם אינם עוד 
יסוד  חוקי  נפשם:  כאוות  חוקים  לחוקק  יכולים 
אלו מעניקים בידי הח"כים גבולות זירה ברורים במסגרתם 
ייפסל  הגבולות,  את  שיעבור  חוק  לחוקק.  מסוגלים  הם 

לאלתר על ידי הרשות השופטת. 
ולמעשה  המדינה,  מקום  קיימים  אינם  יסוד  חוקי 
בזמן  יובל,  כחצי  לפני  רק  חוקקו  בהם,  המשמעותיים 
השבוע  אך  אליה.  נשוב  שעוד  החוקתית"  "המהפכה 
מציינים תאריך חשוב בנושא: חקיקת חוק היסוד הראשון 
במדינת ישראל, שבהמשך יביא לשינויים מפליגים בכוחה 
של הרשות השופטת, שינויים שכל חלקי הציבור סובלים 
מנחת זרועם ובמיוחד בני הציבור החרדי שסעיף ה"שוויון" 
בחוקי יסוד פסל בזה אחר זה חוקי גיוס, הבטחת הכנסה 

ושאר הטבות שיועדו לחרדים ולאלו שתורתם אומנותם. 
חוק היסוד הראשון חוקק בתאריך כ"ב בשבט התשי"ח, 
12 בפברואר 1958, על ידי הכנסת השלישית. למרות היותו 
חוק יסוד, העברתו לא עוררה סערה, וצורכו נבע מהבנה 
טכנית כי יש לעגן את סמכויותיה של הכנסת באופן שלא 
יסוד הכנסת עוסק  יהיה לשנותו כיתר החוקים. חוק  ניתן 
הזכות  הבחירות,  שיטת  הכנסת,  של  כהונתה  באורך  בין 
לבחור ולהיבחר, כהונת חברי הכנסת, חסינות חברי הכנסת 
ובנייני הכנסת, עבודת הכנסת, עבודת ועדות הכנסת ועוד.

פשרת הררי
כדי להבין מדוע בישראל נחקקים חוקי יסוד, לא כשאר 
מדינת  לשנת הקמתה של  עוד  לחזור  יש  העולם,  מדינות 
לחוקה,  מכוננת  אסיפה  נבחרה  הצעירה  במדינה  ישראל. 
אלא שהמצב הפוליטי הביטחוני ששרר במדינה, לא אפשר 
המחלוקות  עם  יחד  החוקה.  בסוגיית  לשמו  ראוי  דיון 
שנוצרו סביב כינונה של חוקה, נמצאה פשרה שהוצעה על 

ידי ח"כ יזהר הררי.
הפשרה, שעד היום נקראת "פשרת הררי" נוסחה ב-13 
על  מטילה  הראשונה  "הכנסת  כי  נכתב  ובה   1950 ביוני 
למדינה.  חוקה  הצעת  להכין  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
החוקה תהיה בנויה פרקים- פרקים, באופן שכל אחד מהם 
יהווה חוק יסוד בפני עצמו. הפרקים יובאו בפני הכנסת, 
אם הוועדה תסיים את עבודתה, וכל הפרקים יחד יתאגדו 

לחוקת המדינה".
שעוסקים  רבים  יסוד  חוקי  הכנסת  חוקקה  מאז  ואכן, 
המדינה,  נשיא  הממשלה,  הכנסת,  המדינה:  במוסדות 
האדם  כבוד  יסוד:  חוק   – נוספים  יסוד  חוקי  שני  ועוד. 
בזכויות  עוסקים   – העיסוק  חופש  יסוד:  וחוק  וחירותו 
האדם. האחרונים – אלו העוסקים בזכויות אדם – ערערו 
למעשה את כוחה של הכנסת ומאז עברו – בתחילת שנות 
מעוצמת  היום  מסדר  לרדת  מפסיקים  שלא  נדמה  ה-90, 

השלכותיהם. 
אמנון  כנסת  חבר  ידי  על  שהוגשו  עצמם,  החוקים 
רובינשטיין חבר האופוזיציה - עברו בכלל ברוב מועט של 
32 חברי כנסת מול 21 מתנגדים, אך השפעתם עולה על 
כל החוקים האחרים שחוקקו מאז מאחר ומחוקקיו קבעו 
בו עליונות מוחלטת מול חוקים הפוגעים בהוראותיו. כך 
המנויות  הזכויות  באחת  הפוגע  חוק  נחקק  אם  לדוגמה, 
בחוק יסוד, עתיד החוק להיפסל על ידי בית משפט, דבר 

שלא קרה מעולם עד אז.
"הצעת חוק זו באה גם כדי לבלום את בית-המחוקקים", 
אמר רובינשטיין כאשר הציג את הצעת החוק המהפכנית. 
"היא באה גם כדי להגן על האזרח מפני חקיקה הפוגעת 
בזכויות היסוד של האזרח, והרי זה הרעיון הטמון בעצם 
ומשמעותה  פירושה  חוקה  המילה  עצם  חוקה.  המילה 
הכנסת  של  וכול-יכולתה  ריבונותה  של  וריסון  הגבלה 

כמוסד מחוקק".
היסוד,  לחוק   8 בסעיף  אף  עוגנה  זו  עליונה  סמכות 
זה  חוק-יסוד  שלפי  בזכויות  פוגעים  "אין  כי  נכתב  בו 
שנועד  ישראל,  מדינת  של  ערכיה  את  ההולם  בחוק  אלא 
לפי  או  על הנדרש  עולה  ובמידה שאינה  ראויה,  לתכלית 
חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו". סעיף זה, המכונה 
"פסקת ההגבלה", קובע את התנאים שבהם ניתן להגביל 
בחקיקה )או במעשה מנהלי( זכות המעוגנת בחוק ביסוד. 
בעניין פינוי גוש קטיף פסק בג"ץ כי חוק פינוי-פיצוי עומד 
בדרישות סעיף זה ולכן הוא תקף, אף שהוא פוגע בזכויות 

אדם המעוגנות בחוקי היסוד בדבר זכויות האדם.

תקדים מזרחי
הפרדת הרשויות נשמרה גם לאחר חקיקתו של החוק, 
אך לא לזמן רב. בשנת 1995 אירע המפץ הגדול מבחינת 
יחסי הכנסת ובית המשפט. היה זה בפסק דין בנק המזרחי. 
ללמוד  דרכו  בתחילת  מצטווה  במשפטים  סטודנט  כל 
היטב את פסק דין זה, מאחר וזה שורש המהפכה החוקתית 
שלדעת חלקים בציבור כמעט והופכת את הסדר השלטוני, 

כאשר היא מעניקה לשופטים יכולות בלתי מוגבלות. 
בל נלאה את הקוראים בפרטי המקרה, אך בקווים כלליים 
כך אירע: המגזר החקלאי היה שרוי בצרות כלכליות קשות 
בשנות ה-90, לשם כך חוקקה המדינה חוק הכופה הסדרי 
רב.  כסף  החקלאים  חייבים  היו  להם  הבנקים  מול  חוב 
טען  המזרחי  בנק  אך  ההסדר,  את  קיבלו  הבנקים  מרבית 
לפגיעה בקניין שמעוגנת בחוק יסוד שנחקק שלוש שנים 
קודם לכן. לאחר עתירות בבתי משפט המחוזיים, פנה בנק 
המזרחי לבית המשפט העליון שהתכנס בדיון מורחב לדון 

בנושא כבד המשקל.
משפט?  בית  ידי  על  ישראל  במדינת  חוק  יבוטל  האם 
אך  כלל המעורבים,  במוחותיהם של  שניקרה  זו השאלה 
איש לא ציפה לעוצמת הפסיקה שיטיל נשיא בית המשפט 
העליון אהרן ברק שביטל כליל את החוק, מאחר והוא נוגד 
את הזכות לקניין המעוגנת בחוק יסוד. אך היסודות שקבע 

אהרן ברק בפסיקה זו, זעזעו את אמות הספים. 
בית  נשיא  הסביר  חוק-יסוד",  נחקקו   1992 "במרץ 
של  'רגיל'  "חוק  דינו.  בפסק  ברק  אהרן  העליון  המשפט 
יכולה  אינה  רגילה  חקיקה  לשנותו.  יכול  אינו  הכנסת 
לפגוע בזכות אדם מוגנת אלא אם כן מתקיימות הדרישות 
הקבועות בחוקי היסוד. אי קיום הדרישות החוקתיות הופך 
את החוק הרגיל לחוק לא חוקתי. זהו חוק שנפל בו פגם 

חוקתי. בית המשפט עשוי להכריז על בטלותו".
נשיא  לתפקיד  לכן  קודם  חודשיים  רק  שנבחר  ברק, 
"ישראל  כי  הדין  בפסק  הסביר  העליון,  המשפט  בית 
ממהפכת  חלק  להיות  הפכנו  חוקתית.  דמוקרטיה  היא 
זכויות האדם, המאפיינת את המחצית השנייה של המאה 
ובמרכזם  השנייה,  העולם  מלחמת  לקחי  אכן,  העשרים. 
השואה של העם היהודי, וכן דיכוי זכויות האדם במדינות 
היום  זכויות האדם על ראש סדר  טוטליטריות, העלו את 
העולמי. מסמכים בינלאומיים בדבר זכויות האדם נכרתו. 
ישראל הצטרפה אליהם. בתי דין בינלאומיים בדבר זכויות 
 - נרחבים  פרקים  כוללות  החוקות החדשות  הוקמו.  אדם 
חלק  של  במינו  מיוחד  שריון  ותוך  החוקה,  בראש  לרוב 
על  השיפוטית  הביקורת  אדם.  זכויות  בדבר   - מהזכויות 
לנחלת  הפכה  האדם  בזכויות  הפוגעים  חוקים  חוקתיות 
עלינו.  גם  פסחה  לא  זו  מהפכה  המדינות.  של  רובן  רוב 

הצטרפנו אליה במרץ 1992".
נשיא בית המשפט שעבד גם הוא עם פסק דין זה, סיכם 
דינו:  בפסק  שנקבעו  הדברים  עיקרי  את  דינו  פסק  בסוף 
בראש  נורמטיבי.  מדרג  פי  על  בנויה  בישראל  החקיקה 
הסולם של המדרג הנורמטיבי עומדת החקיקה החוקתית. 
אלו  יסוד.  בחוקי  כיום  ביטוייה  שלנו  החוקתית  החקיקה 
יתאחדו בבוא היום לחוקה שלמה ומשולבת אחת. לדבריו, 
חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

הם חקיקה חוקתית.
העליון  הריבון  המחוקק  כי  שמגר  הבהיר  זאת,  עם 
הוא הכנסת והיא המוסמכת לחוקק חקיקה חוקתית והיא 
המוסמכת לחוקק חקיקה רגילה. היא גם מוסמכת להתקין 
תקנות אם היא קובעת כך בחוק. אין משנים או מבטלים 
הוראה הכלולה באחד משני חוקי היסוד הנ"ל, אלא בחוק 
יסוד או מכוחו. מן הנכון לאמץ עקרון זה לגבי כל חוקי 
חוקי  משני  באחד  הכלולה  בהוראה  פוגעים  אין  היסוד. 
היסוד הנ"ל, אלא בחוק יסוד או מכוחו. מן הנכון לאמץ 
לכבול  מוסמכת  הכנסת  היסוד.  חוקי  כל  לגבי  זה  עקרון 
זו  והן  החוקתית  זו  הן  העתיד,  חקיקת  את  בחקיקתה 

הרגילה. הכבילה יכול שתהיה צורנית או מהותית.
האזרח",  חירויות  של  המגן  חומת  הם  היסוד  "חוקי 
פסק-דין  במסגרת  "פרשנותם  וכתב:  שמגר  הנשיא  סיכם 
זה, תבהיר ותחזק קיומם, שמירתם ועיגונם. כך היה דבר 
המחוקק בחוקקו את חוק היסוד, וכך תכלית פרשנותו של 

בית המשפט".

החלפת סמכויות
בכוחו  להשתמש  הרבה  לא  המשפט  בית  עברו,  שנים 
זה במהלכן, אך בשנה האחרונה נפלו בזה אחר זה חוקים 

שדודים בפני בית המשפט: חוק הגיוס, חוק מס 
שמירת  חוקי  המסתננים,  חוק  שלישית,  דירה 
מתווה  הגיור,  חוק  המקומיות,  ברשויות  השבת 

ואכן, מאז חוקקה 
הכנסת חוקי יסוד רבים 
שעוסקים במוסדות 
המדינה: הכנסת, 
הממשלה, נשיא 
המדינה, ועוד. שני חוקי 
יסוד נוספים – חוק יסוד: 
כבוד האדם וחירותו וחוק 
יסוד: חופש העיסוק 
– עוסקים בזכויות 
האדם. האחרונים – אלו 
העוסקים בזכויות אדם – 
ערערו למעשה את כוחה 
של הכנסת ומאז עברו 
– בתחילת שנות ה-90, 
נדמה שלא מפסיקים 
לרדת מסדר היום 
מעוצמת השלכותיהם
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הכותל, תקציב דו שנתי והיד עוד נטויה. מהלכים אלו עוררו 
אלו  הם  השופטים  האם  ששאלו  רבים,  בקרב  רבה  תמיהה 
נבחרי הציבור ולא חברי הכנסת. וכי "הכל שפיט" במסגרת 

המהפכה שהותיר אחריו אהרן ברק. 
"בהחלטה על ביטול תקציב דו שנתי חבויה סנסציה, לא 
דוקטורנט  שארף,  שאול  עו"ד  לאחרונה  כתב  מכך",  פחות 
האקדמי  במרכז  ומרצה  בר-אילן  באוניברסיטת  במשפטים 
פרס. "התקשורת, כמו שנהגה לפני כ-20 שנה בעת 'המהפכה 
החוקתית', דוממת ואינה רועשת על גודל השעה. אם עד היום 
ביטל חוקים של הכנסת, הרי שמהיום  בית המשפט העליון 
פרקים  ביטול   - לכת  ומרחיקת  נוספת  סמכות  לעצמו  נטל 
בהתאם  יסוד  עקרונות  של  ישיר  ועיצוב  הישראלית  בחוקה 

להשקפת עולמו". 
שבית  רק  שלא  העובדה  בעקבות  יצא  שארף  של  זעמו 
נטל  'רק'  "אז  יסוד.  חוקי  גם  אלא  חוקים,  מבטל  המשפט 
סמכות  נוטל  גם  הוא  היום  רגילה.  חקיקה  לביטול  סמכות 
אף  )ואולי  העתידית  החוקה  פרקי   - יסוד  חוקי  לביטול 
העכשווית( של המדינה. במקרה הנוכחי האבסורד הדמוקרטי 
זועק אף יותר: בית המשפט העליון מאיים כי יבטל החלטות 
עומדות  אינן  החלטות  שאותן  משום  הריבון,  של  יסוד 
בעצמו,  המשפט  בית  על-ידי  שפותחו  יסודיים  בסטנדרטים 

יהיו הסיבות לכך אשר יהיו".
"כבר לא מדובר בפסילת חקיקת משנה או חקיקה ראשית. 
העשויה  היסוד,  לחוקי  חוקתית  בפרשנות  מדובר  לא  גם 
בית  היסוד.  חוקי  מכונני  לה  שייחסו  מזו  רחוקה  להיות 
המשפט מסמיך את עצמו לבטל חוקי יסוד, משל היו תוצר 
חקיקתי זניח של פקיד ברשות המבצעת ולא חקיקה עליונה 
של הריבון. היום נעשית מהפיכה חוקתית נוספת, או עליית 
מדרגה דרסטית במהפכה שהחלה לפני כ-20 שנה. מהפיכה 
הפוגעת אנושות בדמוקרטיה במובנה הבסיסי ביותר: שלטון 

הרוב".
המשפט  בית  נשיא  מאשר  אחר  לא  צפה  הדברים  את 
העליון לשעבר, השופט בדימוס מאיר שמגר, שיצא בשנים 
העליון  ביהמ"ש  נשיא  של  הידועה  הגישה  כנגד  האחרונות 
הקודם, השופט אהרן ברק שנקט בכלל: "הכל שפיט". שמגר 
התבטא בעניין והודה כי "בעניין השפיטות, במציאות שלנו 
נושא  חרגו מן התחום הסביר". לדבריו, "כאשר קבעו שכל 
הפרדת  הדמוקרטי של  בעיקרון  פגעו  בבית המשפט,  שפיט 

רשויות, שהוא חלק מהותי ביותר של הדמוקרטיה".

חוק יסוד: החקיקה
הכלי  פתרון.  אין  ובכן,  כולם.  שואלים  הפתרון?  מה 
חוקים  לחוקק  שביקשו  כנסת  לחברי  שהוענק  הפרקטי 
שנוגדים לחוק יסוד, הוא "פסקת ההתגברות". הכלי מאפשר 
לכנסת לחוקק לזמן קצוב של 4 שנים חקיקה שאינה עומדת 
בזכויות  ופוגעת  יסוד  שבחוק  ההגבלה  פסקת  של  בתנאי 
בחוק;  נעשתה  החריגה  תנאים:  לשלושה  בכפוף  אדם, 
החוק מכיל ציון מפורש של החריגה; והחוק אושר על ידי 
רוב מיוחס של 61 חברי כנסת לפחות. אחרי 4 שנים פוקעת 

פסקת ההתגברות, אך אפשר לחדשה מייד.
ההיגיון  הקנדי.  הצ'ארטר  מן  לקוח  ההתגברות  עקרון 
בעוד  השלטון.  רשויות  בין  איזון  הוא  מאחוריו  העומד 
לרשות  עליונות  יש  חוקתי  בלתי  פרלמנטרי  שבשלטון 
המחוקקת על הרשות השופטת, הרי שבשלטון חוקתי - לפיו 
השופטת.  לרשות  עליונות  יש   - חוקים  מבטל  משפט  בית 
הטענה היא שכשם ששלטון פרלמנטרי ללא הגבלות איננו 
בריא, כך גם שלטון שיפוטי ללא הגבלות איננו בריא. יש 
רשויות  בין  ואיזונים  בלמים  של  מאוזנת  במערכת  צורך 

השלטון, תוך יצירת "פינג פונג" ביניהם. 
אפשרות  יש  המשפט  לבית  ואז  חוק  מחוקק  הפרלמנט 
למחוקק,  הכדור  חוזר  כאן  חוקיותו.  על  דברו  את  לומר 
שהוא נבחר הציבור, ומאפשר לו לומר אם למרות קביעת 
שנים  לארבע  ההגבלה  בחוק.  מעוניין  הוא  המשפט  בית 
היא הגבלה לקדנציה אחת של הכנסת באופן שגם הכנסת 
הולמת  הזו  החוקתית  הפגיעה  אם  להכריע  תצטרך  הבאה 

את ערכיה.
הפעלת  רבים.  בקשיים  הכנסת  חברי  נתקלים  כאן  גם 
פסקת ההתגברות על מספר חוקים בכנסת הנוכחית, כשלה 
בשל התנגדותו של שרים שלא חפצו בפגיעה בכבודו של 
גם  מה  והחלטותיו.  פסקיו  עקיפת  ידי  על  המשפט  בית 
שפסקת התגברות תאפשר שרידה לעוד ארבע שנים, אך לא 
תאפשר לקבוע מציאויות אותם השופטים לא יוכלו לאשר.

אם תשאלו את הסמכות הפוליטית העליונה על מערכת 
היא   – שקד  איילת  המשפטים  שרת  היא  הלא   – המשפט 
בוודאי תשיב כי ישנו פתרון. הפתרון, אותו הציגה יחד עם 
שר החינוך נפתלי בנט, מציע לחוקק חוק יסוד: החקיקה, 
הצעת  חוקים.  לבטל  בג"ץ  סמכות  את  היתר  בין  שיסדיר 

החוק תכלול גם פסקת התגברות, שבאמצעותה תוכל הכנסת 
לא  ובנט  שקד  יוזמת  הכנסת.  של  ברוב  בג"ץ,  את  לעקוף 
קובעת מה גודל הרוב שיידרש כדי להתגבר על פסיקת בג"ץ. 
נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק דרש כי המספר 
דניאל  לשעבר  המשפטים  שר  כנסת.  חברי   70 על  יעמוד 

פרידמן הציע רוב רגיל של 61 חברי כנסת. 
שבשגרה,  לדבר  הפך  חוקים  ביטול  בו  זה,  חדש  "מצב 
לפעול  הציבור,  ידי  על  שנבחרנו  המחוקקים  אותנו,  ייאלץ 
להשיב את האיזון הראוי בין הרשויות. ואת זאת אנו עושים 
היום", אמר בנט בהסבירו את המניע מאחורי המהלך. השרה 
יגדיר בצורה ברורה את  יסוד החקיקה  כי "חוק  שקד אמרה 
גבולות הביקורת השיפוטית, את הליך החקיקה וחקיקת חוקי 
צריך  החוק  והכנסת.  המשפט  בית  בין  הדיאלוג  ואת  יסוד 

להתגבש בהסכמה ציבורית רחבה ככל שניתן". 
התכנית השאפתנית שחשפו של שקד ובנט אינה חדשה: 
ב-40 השנים האחרונות קידמו חמישה שרי המשפטים מימין 
כשלו  אך  השפיטה,  יסוד:  לחוק  שונות  גרסאות  ומשמאל 
הקואליציה  גם  הקודמים,  במקרים  שכמו  נראה  במשימתם. 
כולנו מתנגדת  לקדם את המהלך. מפלגת  הנוכחית תתקשה 

להחלשת העליון בכל צורה.
ויש לומר שהם מנומקים  יש מתנגדים,  זו  גם לתכנית  אך 
מאחרים. באתר הימני 'מידה' נטען כי "חוק יסוד 'החקיקה' 
שמציעים בנט ושקד טומן בחובו ארבעה מוקשים מסוכנים 
היסוד  לחוקי  למפרע  תוקף  מעניק  הוא  העם;  לשלטון 
קשיים  מערים  הוא  רחבה;  הסכמה  מבטאים  שאינם  אף 
של  דמותה  על  להשפיע  עתידי  ניסיון  כל  על  משמעותיים 
הופך  הוא  חדשים;  יסוד  חוקי  חקיקת  באמצעות  המדינה 
מאבק לאומי למאבק סקטוריאלי; והוא מעגן לראשונה את 

סמכות ביהמ"ש לפסול חוקים".
של  למעמדם  נוגע  מכולם,  החמור  אולי  שהוא  "המוקש 
חוקי היסוד הישנים ולהליך חקיקתם של חוקי יסוד חדשים". 
במהלך  מספיק  הובהרה  שלא  שאלה  המאמר  כותב  שואל 
מתמיכה  שנהנה  שחוק  "מדוע  המשפט:  בבתי  המלחמה 
ח"כים(   60 של  ברוב  שהתקבל  ההסדרה  חוק  )כגון  רחבה 
יצטרך לעבור הליך חקיקה מחודש כדי "להתמודד" מול חוק 
שהתקבל ברוב של 32 ח"כים? יואיל חוק יסוד כבוד האדם 
וחירותו ויעמיד עצמו להצבעה מחודשת: יזכה ברוב של 61 
לא  העתידיים;  היסוד  חוקי  כל  כמו  חוקתי  למעמד  יזכה   –

יזכה ברוב הנדרש – יחזור לממדיו האמתיים".
נדמה כי אין מתאים מלסיים סאגה זו, בשאלה העוצמתית: 
סדרי  את  ישנה  ה-90,  בשנות  שם  אי  שבוצע  מחטף  האם 

השלטון במדינת ישראל? לשאלה זו אין תשובה. 

התכנית השאפתנית 
שחשפו שקד ובנט אינה 

חדשה: ב-40 השנים 
האחרונות קידמו חמישה 

שרי המשפטים מימין 
ומשמאל גרסאות שונות 

לחוק יסוד: השפיטה, 
אך כשלו במשימתם. 
נראה שכמו במקרים 

הקודמים, גם הקואליציה 
הנוכחית תתקשה לקדם 

את המהלך. מפלגת 
כולנו מתנגדת להחלשת 

העליון בכל צורה

בנט. צילום: אוהד צויגנברג

אהרן ברק ומאיר שמגר. הנשיאים שחוללו מהפכה
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הכותבת היא יועצת עסקית 

יום אחד הם מוצאים את עצמם 
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 לצלוח 
את הנהר ולעבור לשחק במגרש של הגדולים,  

גדולים אמרנו? לא כזה.
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 המנכ"ל, או הבעלים 
או שיהיה להם כזה משלהם, אבל הדרך בין 
מחשבה למעשה רחוקה ולמעשה המון פשוט 
לא מתאימים להיות משהו אחר. אז מה עדיף? 

והאם בכלל יש תשובה חד משמעית?
בהתהוות  שעצמאים  טעויות  עשר  הנה 
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 
מניעת  מאפשר  שנתי  גאנט  עסק.  לנפילת 
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 
נפוצות

תיפלו  אל  עצמאי?  עסק  להקים  מעוניינים 
בטעויות המסורתיות של בעלי עסקים בהתהוות 

 וגם: למה הרוב מעדיפים להיות שכירים?

אתי קצבורג

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

מודה ומתוודה. אני שמחה על-כך 
שימי שישי מתארכים משבוע לשבוע. 
בשבת הקרובה - פרשת משפטים - 
כבר נברך את חודש השמחה, הלא הוא 
חודש אדר. בשישי האחרון, בעודי מלהטטת בין 
המחבתות והסירים, מביטה בייאוש בערימת 
הכלים וקולטת שבעוד רגע שבת נכנסת, צלצל 

הטלפון.
"מדברים מגל"צ", אומר הקול שמעבר לקו. 
"רצינו לדבר איתך במוצאי השבת הקרובה על 
נפלאות, על קהילת הנשים הלומדות יחד את 
הפרשה בכל בוקר שישי. מתאים לך?". אני 
מצידי הייתי מוכנה כאן ועכשיו לדבר ולספר 
איך מספיקים בשישי כה קצר גם לבשל וגם 
ללמד שיעור, ואפילו להסביר איך מצליחים לכבד 
דעות כל-כך שונות סביב שולחן לימוד משותף.  
אבל הזמן קצר ואני שמחה לדחות למוצאי 
שבת את כל מה שרק ניתן. אך הקול שמעבר 
לקו ממשיך ואומר: "אני יודע שיש לך הרבה 
מה לספר על שמחה". ברור, אני אומרת לעצמי 
כשאני מסתכלת על הבלגן סביבי ותוהה על איזו 
שמחה הוא מדבר כששבת כה קרובה ואני כה 

רחוקה מסיום ההכנות לקבלתה.
הוא אינו מחכה לתשובתי ומזכיר לי כי כתבה 
שהכנתי אודות חודש אדר הגיעה לידיו. "פשוט, 
לפני חודש הגיעה אליי כתבה שהכנת על חודש 
אדר בה סיפרת על אישה בשם שמחה...". עכשיו 
כבר נזכרתי. זכרתי ששמחה סיפרה לי סיפור 
מיוחד על שמחה. זכרתי שאני צריכה לאסוף 
את עצמי ולשמוח שהשבת קרובה והפטרתי אל 
עבר הפומית: "בדיוק עכשיו חזרתי מההלוויה 

של אותה שמחה שנפטרה הבוקר"...



הנה הסיפור שסיפרה לי שמחה לפני שנים: 
"מיהרתי לתפילת יזכור של יום הכיפורים ב-770, 
בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש. לבי היה 
כבד עלי. מפה ומשם זרמו שמועות על מלחמה 
שפרצה בארץ. הראש היה עם החיילים הלוחמים 
בארץ. גם הלב היה שם למרות שלא הייתה לי 
שום דרך לדעת מה קורה. אחי, גיסי, אבי וכל 
החברים נלחמים על חייהם ואני כאן מעבר לים".

בסיום תפילת נעילה של אותו יום כיפור שדור 
שלם מתקשה לשכוח, עלה הרבי על כיסאו ועודד 
את שירת ה"מארש" המפורסם שמנגנים בחב"ד 
במוצאי יום הכיפורים - מארש נפוליאון. הרבי 
עשה זאת בשמחה עצומה, רקד על הכיסא עם 
טליתו, וכאשר זו נפלה פעם אחר פעם, ירד 
והרימה ושוב עלה על הכיסא ועודד את הקהל 

בהתלהבות עצומה במשך זמן ארוך.
"התבוננתי במחזה בעיניים קרועות. חברותי 
החדשות, מוותיקות השכונה, העידו כי מחזה 
כזה לא נראה מעולם. בתוך תוכי הייתי ספקנית. 
כיצד יכולה שמחה כזו להתרחש כאן בעוד בארץ 

נלחמים על החיים. אז עוד לא ידענו את גודל 
הנס שיתרחש. הגויים ששחו במלחמה שפרצה, 
הביאו עמם בשורות איוב ותו לא. האווירה בשעות 

שלפני סיום הצום הייתה איומה".



שלושה ימים לאחר מכן התוועד הרבי עם 
החסידים לרגל יום הסתלקות הרבי המהר"ש, 
האדמו"ר הרביעי בשושלת חב"ד. את ההתוועדות 
נשאלת  "לכאורה,  בוכים:  בקול  הרבי  פתח 
השאלה, כאשר יש מקום בו יהודים נלחמים 
ונמצאים בסכנה, כיצד בכלל אפשר לעשות 
התוועדות? באמרו זאת געה הרבי בבכי אך 
מיד התעשת והוסיף: אבל ידועה אמרתו של 
כמו  'לא  שאמר:  )המהר"ש(  ההילולא  בעל 
שהעולם אומר, שהסדר הוא שתחילה מנסים 
מלמטה, וכשאי אפשר מלמטה, הולכים מלמעלה. 
אלא, לכתחילה אריבער... מלכתחילה יש ללכת 
מלמעלה! והדרך לסייע ללוחמים בימים אלה היא 
על-ידי שמחה, באופן של 'לכתחילה אריבער'".
ואז  לניצחון  המסר היה ברור. לא לחכות 
לשמוח. אלא להביא אותו על ידי השמחה. שמחה 
שנובעת מתוך ביטחון מוחלט בה' יתברך שבוודאי 
יגן על עמו ישראל ויביא את הניצחון. ביטחון כזה 
עליו אומר רבנו בחיי ב'חובת הלבבות': "מהות 
הביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לבו 
סמוך ובטוח על מי שבטח עליו שיעשה הטוב 
והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו". ובמילא, 
כשאדם נמצא במנוחת הנפש, בוודאי עליו לשמוח 
בכך. "לכתחילה אריבער" – לכתחילה מלמעלה.

שמחה היא רגש. אפשר לצוות על רגש? אפשר 
להחליט עליו? מדברי הרמב"ם עולה כי הכל 
מתחיל מהמחשבה. לא בכדי אותיות בשמחה הן 
אותיות מחשבה. אבל לא רק היא אחראית לשמחה 
שלנו. כל שלושת לבושי הנפש: מחשבה, דיבור 
ומעשה סוחבים אלינו את השמחה שלעיתים 

קרובות נראית רחוקה כל-כך.
אז מה עושים עכשיו? הרי המצב לא הגיוני. 
הפיגועים של הזמן האחרון הורידו את מפלס 
ולמרות כל הסימנים על בא  השמחה שלנו. 
הגאולה האמיתית והשלמה טרם זכינו להסתופף 
בבית המקדש והזמן עובר ועובר. כלה חורף וגם 
קציר ועדיין לא נושענו. הפיתרון הוא להיות 
בשמחה. לשמוח בה' יתברך ולבטוח בו בביטחון 
גמור שהוא יושיענו בוודאות גמורה וכמובן, 
להוסיף במעשים טובים כדי להכריע את העולם 

לכף זכות ולהביא גאולה מיד!



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

לשמחה מה זו 
עושה?

מה עשה הרבי מליובאוויטש בשעות הראשונות של 
לאחר  ימים  שלושה  אמר  ומה  כיפור,  יום  מלחמת 
הגאולה  את  להביא  ניתן  כיצד   • המלחמה?  פרוץ 
לי  כייף  ואיזה  במיוחד  קשים  ברגעים  גם  ולשמוח 

שימי שישי מתארכים

מירי שניאורסון



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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פייק ניוז אחרי הכנסת - 
 אורן חזן יורחק 

גם מהקונגרס

חשיפה: 
לפיד הורחק גם 

מהמליאה לחצי שנה, 
אבל אף אחד לא שם לב

אלשיך: "ההאשמות שיש  
הדלפות במשטרה הם 

רעשי רקע בלבד"
אדלשטיין: "אכן ההקלטה 

לא היתה כ"כ איכותית..."

שגריר פולין: 
"הבנו שנתניהו בענין 
של טיסות, לא רצינו 

ליצור תחרות"

ש"ס ויהדות התורה 
בהישג דרמטי: 

גם בעבודות לשיפוץ 
רחבת 'עזרת ישראל' 
בכותל יתחשבו בחוק 

'מסורת ישראל' והעבודות 
ימשכו כרגיל בשבת

ההצגה של אורן חזן בכנסת
ביטול הביקור של בנט בפולין

הרבנים נגד השעון החכם

נתניהו מעוניין להביא את 

וולמארט לישראל

החשד שהמחבל יהודי

ליברמן: "אחסל את איסמעיל הנייה תוך 48 שעות לפי השעון החכם"

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

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין 
בהוראה חדשה: 

גם בבית הכנסת של המשכן 
'חזן' לא יעבור לפני התיבה

נשיא פולין לבנט: 
"צפינו בקמפיין האחרון 

של הבית היהודי והחלטנו 
שלא להתנצל"

עם סגירת הגליון: 
אחמד בן שרה 

הגיש תביעת דיבה 
נגד מפיץ הידיעה

עתידות: בקרוב - ועדת רבנים לענייני שעונים

להשיג
באתרים

המובחרים

מסתמן: תיק 4000 - 
בתוך שעה נמכרו 4000 עותקים

הבהרה: המחאה נגד השעון 
החכם זו הוראת שעה

עסקת חבילה: בספר אחד 
ביוגרפיה על ראש הממשלה, 

שר החוץ ושר הבריאות

מבצע: 
קנה ספר על ביבי - 

קבל קלטת על שרה 

מתנה

< המו''ל בראיון על רב המכר: ''הישראלים מכורים 
לפנטזיה. זה תמיד עובד''

< אבא של בן כספית במכתב לנתניהו: "את ההורים 
שלו בן מבקר רק פעם בחודש, אותך כל יום"

< שרה נתניהו למילצ'ן: "הספר של בן כספית יקר לי, 
תשלח לי אותו בשקית שחורה"

"בנסיעה לפולין 
הייתי במחלקת 

תיירים לבד בחושך"

"פעם ראשונה 
נאמתי נאום שלם 

ללא קריאות ביניים"

"ככה מילצ'ן יוכל 
לרכז את הקניות"

במקום אפליקציה: 
התיאום בין שעון כשר 

לטלפון כשר 
ייעשה באמצעות

חותמות

שעונים פסולים 
ניתן למסור 
לפירוק אצל 

אהוד ברק
במגדלי אקירוב



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. 
אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

ה
ש
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

ריזורט ענק
 זו מצויינות

מלון מפואר עם ספא 
 זו מצויינות

שלושה סדרים מהודרים 
 זו מצויינות

מדריכי טיולים מקצועיים
 זו מצויינות

ליווי צמוד של מנהלי שינפלד
 זו מצויינות

אוכל ברמה גבוהה  ובר אירי
 זו מצויינות

ההופעות הגדולות של פסח עם טובי האמנים!

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
Www.shainfeld.com/clip76 

ישי 
לפידות

אהרל'ה
נחשוני

החזן
חיים אדלר

 ועכשיו מצטרף
החזן העולמי 
ישראל רנד
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