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אוריאל צייטלין

צילומים: חיים צח, עמוס בן גרשום - לע"מ

נתניהו  בנימין  של  יחסיהם  להירקם  החלו  שנה   31 לפני 
שימש  שם  הברית,  מארצות  חוזר  נתניהו  ליברמן.  ואביגדור 
שגריר ישראל באו"ם ומתחיל לתכנן את צעדיו בפוליטיקה. הוא 
מחליט לרוץ במסגרת מפלגת הליכוד. לאחר בחירתו של נתניהו 
ליו"ר המפלגה בבחירות המקדימות, בשנת 1992, מונה ליברמן 

למנכ"ל תנועת הליכוד וארגן את שיקומה.
בשנת 1996, לאחר בחירתו של נתניהו כראש ממשלת ישראל, 
פי התיאורים,  מונה ליברמן למנכ"ל משרד ראש הממשלה. על 
באותה תקופה ליברמן היה איש אמונו של ראש הממשלה נתניהו 
נוהגים  היו  השניים  כי  מספרים  ההם  מהימים  שונים  ותיאורים 

לשבת לעשן סיגרים והיו לחברים טובים.
בעל  כאיש  התגלה  הממשלה  ראש  של  לצדו  בימיו  ליברמן 
יכולות ארגוניות מרשימות, ומהר מאד הפך לאיש אהוד במשרד 
דווקא  כוחני  לאדם  נחשב  היה  זאת  עם  אך  הממשלה.  ראש 
הורגשו  והמעורבות  שלו  הדומיננטיות  שלו.  היעילות  במסגרת 

בכל דבר ועניין זאת בזמן שצבר בידיו כוח רב.
הפיצוץ  היה  אז  מתפקידו.  ליברמן  התפטר   1997 בדצמבר 
שוכחים  לא  מאז  משרדו.  למנהל  הממשלה  ראש  בין  הראשון 

השניים לספר שהם חברים ואז שוב יריבים וחוזר חלילה.
חוזר  שוב  ואז  שנים  לכמה  לעסקים  חוזר  ליברמן  אביגדור 
לפוליטיקה והפעם מקים את מפלגת 'ישראל ביתנו'. מפלגתו של 
ליברמן קיבלה בבחירות הראשונות בה התמודד בראש מפלגה 
עצמאית 4 מנדטים. בשנת 2000 התמזגה הסיעה בכנסת עם שתי 
הרכיבו  לכן  קודם  אשר   - ותקומה  מולדת  נוספות,  ימין  סיעות 
יחד עם חרות את סיעת האיחוד הלאומי - לסיעת איחוד לאומי-

התשתיות  לשר  ליברמן  מונה   2001 במרץ  ב-7  ביתנו.  ישראל 
2002, מועד פרישת  14 במרץ  הלאומיות, וכיהן בתפקיד זה עד 

"איחוד לאומי - ישראל ביתנו" מממשלת שרון הראשונה.
ב-15 באוקטובר 2001 החליטו ליברמן וחברו לסיעה, רחבעם 
מסירת  על  במחאה  שרון  אריאל  של  מממשלתו  לפרוש  זאבי, 
שלטענתם  דבר  הפלסטינים,  לידי  בחברון  סנינה  אבו  השכונה 
חשף את יהודי חברון לאיומים של ירי צלפים מצד ארגוני הטרור 
ההתפטרות  מכתבי  כניסת  לפני  ספורות  שעות  הפלסטיניים. 
לתוקף נרצח זאבי בידי מתנקש פלסטיני. לבקשת ראש הממשלה, 
חרף  אלון.  בני  והשר החדש  ליברמן  התפטרו  לא  שרון,  אריאל 
המאמצים של שרון, השניים התפטרו בסופו של דבר ב-14 במרץ 

.2002
שהתנהלה  עשרה,  השש  לכנסת  הבחירות  מערכת  במהלך 
המשותפת,  הסיעה  אימצה  השנייה,  האינתיפאדה  של  בעיצומה 

ליברמן,  בראשות  הלאומי",  "האיחוד  בשם  שרצה 
רעיון הטרנספר כמצעה לפתרון הסכסוך. האיחוד  את 
הלאומי זכה ב-7 מנדטים בבחירות אלה, 3 מהם מטעם 
לשר  ליברמן  מונה  הבחירות  לאחר  ביתנו".  "ישראל 

התחבורה בממשלת שרון השנייה )הממשלה ה-30(.
עם תחילת כהונתה של הכנסת ה-16 התפטר ליברמן 
ולמפלגה,  לרשימה  לחברו  לאפשר  כדי  מהכנסת, 
אליעזר )צ'יטה( כהן, להיכנס במקומו. ב-4 ביוני 2004, 
פוטר  ההתנתקות,  תוכנית  נגד  להצביע  כוונתו  עקב 
ראש  ידי  על  אלון(  בני  עם  )יחד  מהממשלה  ליברמן 
בקרב  לתוכנית  רוב  להשיג  במטרה  שרון,  הממשלה 
כעבור  להתקיים  הייתה  שאמורה  בהצבעה  השרים 

יומיים.
ביתנו" מ"האיחוד  "ישראל  2004 פרשה  בסוף שנת 
הלאומי" והתמודדה כרשימה עצמאית בבחירות לכנסת 
ליברמן במצע מפלגתו את תוכנית  ה-17. הפעם הציג 
חילופי השטחים. רעיון זה, המבוסס על פתרונות דומים 
בעולם, כדוגמת קפריסין, בא לפתור סכסוכים הנובעים 
באמצעות  בלאום(  או  )בדת  אוכלוסיות  בין  משוני 

הפרדת האוכלוסיות.
בבחירות אלה הגדילה "ישראל ביתנו" את כוחה ל-11 מנדטים, 
מברית  העולים  בקרב  גבוהים  תמיכה  לאחוזי  זוכה  כשהיא 
את  ליברמן  הוביל   2006 באוקטובר  ב-30  לשעבר.  המועצות 
אהוד  הממשלה  ראש  בראשות  לקואליציה  להצטרפות  מפלגתו 
אולמרט ומונה לסגן ראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים 

בממשלה ה-31.
הצטרפות "ישראל ביתנו" לממשלה גררה התנגדות מצד חברים 
במרכז  בהצבעה  אך  בקואליציה,  החברה  העבודה,  במפלגת 
ליברמן  של  כניסתו  בממשלה.  הישארות  על  הוחלט  המפלגה 
לממשלה הובילה להתפטרותו מהממשלה של השר אופיר פינס. 
בשל  מהממשלה  מפלגתו  עם  ליברמן  פרש   2008 בינואר  ב-16 
מו"מ שקיימה הממשלה עם הרשות הפלסטינית בסוגיות הליבה.

יריבים וחברים
בשנת  האחרון.  בעשור  היו  ביותר  המתוקשרים  ה'פיצוצים' 
2009, ליברמן כיהן בממשלה השנייה של נתניהו בתור שר, אבל 
ביקר אותו בצורה מאוד חריפה ובוטה על רצונו של נתניהו לשקם 
את היחסים עם טורקיה אחרי משט המרמרה. מבחינת נתניהו היה 
מדובר בהישג מדיני לשקם את היחסים ומבחינת ליברמן מדובר 

בהתקפלות וכך נוצר לו פיצוץ.
'הליכוד ביתנו', רצו השניים באותה  2012, תחת השם  בשנת 
עליה  משותפת,  ריצה  כדי  עד  השלימו  הם  כלומר,  המפלגה. 
הרבה  החזיק  לא  הקשר  משותפת.  עיתונאים  במסיבת  הכריזו 
זמן וביום פתיחת מבצע צוק איתן, ליברמן הודיע 
את  ותקף  איתן  צוק  מבצע  רקע  על  פורש  שהוא 
נתניהו באופן פומבי: "יש בעיה בתפקוד שלו וזה 
קודם כל היעדר מדיניות כלשהי. פשוט אין מדיניות 

וזה הדבר שהכי מטריד אותי".
לשיאה  הגיעה  לאורך השנים  המתיחות שגברה 
ומתן  המשא  של  סיומו  לפני  יומיים   .2015 בשנת 
לאופוזיציה  שילך  ליברמן  הודיע  הקואליציוני 
והותיר את נתניהו עם ממשלה צרה ברוב דחוק של 
61. "זאת לא ממשלה לאומית, זה לא מחנה לאומי, 
האופורטוניזם  של  התגלמות  שהיא  ממשלה  אלא 

והקונפורמיזם", תקף.
האופוזיציונר  שהיה  ליברמן  הימים  באותם 
הראשי התבטא ללא הרף נגד נתניהו: "הבעיה פה 
היא ראש הממשלה שלא יודע לקבל החלטות, ראש 
ממשלה שלא יודע לעשות שום דבר. הוא יודע רק 
דבר אחד - לקשקש ולדבר". ועדיין, כמה חודשים 
לממשלה  ליברמן  את  נתניהו  צירף  יותר  מאוחר 
טענות  חרף   - הביטחון  שר  לתפקיד  אותו  ומינה 
הליכוד שלפיהן הכדור היחידי שעבר לליברמן מול 

העיניים היה כדור טניס והוא לא מתאים לתפקיד. כשקיבל את 
המינוי אמר ליברמן במסיבת עיתונאים משותפת עם נתניהו: "אני 
מודה לך על היכולת להתגבר על כל המשקעים של העבר, אני 
גם מתוודה שבינתיים עברתי ניתוח להארכת הפתיל הקצר שיש 
לי. זה חלק מן החיים הפוליטיים ונאמרו דברים שלא היו צריכים 
זאת, בתפקידו כשר הביטחון נבלם ליברמן פעם  להיאמר". עם 
אחרי פעם בקבינט, עד להתפטרותו בנובמבר האחרון שהאיצה 

את הדרך לבחירות לכנסת ה-21.
הבחירות האחרונות כאמור הואצו בעקבות ליברמן. ביבי לא 
שכח לו את זה, אבל היה נדמה שליברמן שכח, שכן בכל מקום 
ליברמן  ראינו,  כפי שכבר  נתניהו.  על  ימליץ  הצהיר שהוא  הוא 
מפרק ממשלות סדרתי ויריב סדרתי של ראש הממשלה נתניהו, מה 
שגרם ללחץ בבלפור כאשר ליברמן לא ענה לטלפונים בתחילת 

המשא ומתן, אולם מיד המשיך להצהיר שיתמוך בנתניהו.
חיים  לו  לעשות  מתכנן  שליברמן  זיהה  ביבי  כבר  בהמשך, 
קשים, אבל הוא לא ידע עד כמה. ליברמן לא הסכים להתפשר על 
כלום בנושא הגיוס, למרות שספק עד כמה זה עקרוני למצביעו. 
ראש   – ליברמן  של  האהוב  ליריב  בנקמה  מדובר  שיותר  נראה 
הממשלה נתניהו. היריבות האישית הזו, כנראה הפעם יותר חריפה 
לעצמו  להזמין  הממשלה  לראש  קרא  ליברמן  הפעם  פעם.  מאי 
פוליטית,  בתפיסה  ולא  אישיות  בפולחן  "מדובר  פסיכיאטר: 
אותו  שעושה  האישיות  פולחן  את  לתחזק  שבמקום  מציע  ואני 
שנהיה  מציע  אני  עיתון,  כביכול  הנקרא  פרסונלי,  תקשורת  כלי 
בוויכוח פוליטי ענייני. ראיתי הבוקר גם את ההזיות של יריב לוין 
המקורבים.  מאזור  סכיזופרניה  דברי  וכמה  אנשים,  כמה  ועוד 
תראו, העצה החברית שלי לאנשי מטה הליכוד היא לגייס קודם 

כל פסיכיאטר בעל שם ובעל ניסיון מוכח", אמר ליברמן.
למקרים  השמורה  ב"קללה"  אותו  האשים  הממשלה  ראש 
נתניהו  אמר  מהשמאל",  חלק  הוא  "ליברמן  מיוחדים:  באמת 
הוליך  ליברמן  "אביגדור  ביבי':  'רק  בגוש  אותו  קבר  ובעצם 
שולל את המצביעים שלו, הוא חלק מהשמאל. מהרגע הראשון 
לא הייתה לו שום כוונה לבצע את מה שאמר. הוא הציב דרישה 
ועוד דרישה, וכל פעם שנענתה דרישה שלו, הוא העלה דרישה 
הממשלה  את  להפיל  ברורה  הכי  בצורה  רצה  ליברמן  חדשה. 
בכך.  יצליח  לא  אבל  קולות,  כמה  עוד  לקושש  רוצה  הוא  הזו, 
בשמונה חודשים הוא גורר מדינה שלמה לבחירות פעמיים בגלל 
גחמות אישיות. זה פשוט לא ייאמן. אביגדור ליברמן הוא חלק 
קולו  את  נותן  לא  והוא  לימין,  קולות  לו  נותן  אתה  מהשמאל, 

לממשלת הימין".
וכך ליברמן לראשונה הצליח להפיל את הקוסם הפוליטי מספר 

אחד – עד הפעם הבאה?

פעם חברים פעם יריבים: 
תורת היחסים של ליברמן-נתניהו

שני  בין  היחסים  אך  עיקש,  קרב  ניטש  השניים  ובין  פוליטי  לשפל  נתניהו  את  ליברמן  הביא  שבוע,  לפני 
הפוליטיקאים המיומנים התחילו מנקודת חברות אמיצה • כך "זינבו" נתניהו וליברמן זה בזה, לאורך שלשה 

עשורים – סיקור מרתק



תנסו

 עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן לבישול ואפייה,
כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית.

עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

תצליחו



קפה קפה מרינה הרצליה מזמינים אתכם ל

קפה קפה מרינה הרצליה 
יורדי הים 1 הרצליה פיתוח. 09.9560404

*תקף בקפה קפה מרינה הרצליה ובישיבה במקום בלבד. ארוחה זוגית ב-₪189 ל-2 סועדים בלבד, כל סועד נוסף בשולחן יחויב במינימום הזמנה 
של ₪59. אין כפל מבצעים ו/או הנחות. בכפוף לתנאי הטבה ולתפריט הארוחה שמוצג בסניף. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים, קופונים, חבר 
טעמים וכרטיסי מועדונים שונים. הסניף רשאי להפסיק או לשנות את התפריט בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

ארוחה זוגית 
ב-189  ₪ בלבד!

הארוחה כוללת: מנה ראשונה, 2 מנות עקריות, 2 שתיה קלה / חמה וקינוח מפנק.

קפה קפה הרצליה מרינה  / מודעה / 260*370



5 זוכים מאושרים יטוסו עם משפחתם 
לחופשה חוויתית למהדרין

בבנסקו שבבולגריה!

החופשה כוללת: טיסות, מלון, ארוחות כשרות למהדרין, ג׳יפים, טיולים
בנופים מדהימים, רכבל, פארק חבלים, דייג, מעיינות מים חמים ועוד

בכפוף לתקנון הפעילות | תקופת הפעילות בין התאריכים א׳ סיון- כ״א אב תשע"ט 04.06.19-22.8.19 | ההשתתפות 
בפעילות מגיל 15 |  הזכיה בהרכב משפחה ממעגל ראשון – הורים וילדים. | במקום יתקיימו תפילות במנין ושיעורי תורה.

פרטים בטלמסר 3138*




לאט למהדרין       
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בפיקוח הרב אברהם שלזינג

500 משתתפים יזכו בערכת קיץ מפנקת

בוחרים לעשות טוב ויכולים לזכות בחופשה חלומית!
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 התורה תבלין ליצר הרע

רבנן,  תנו  ל:(  )קידושין  אומרת  הגמרא 
ושמתם - סם תם. נמשלה תורה כסם חיים. משל 
לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה 
על  זו  שרטיה  זמן  כל  בני  לו,  ואמר  מכתו  על 
מכתך אכול מה שהנאתך, שתה מה שהנאתך, 
רחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. 
ואם אתה מעבירה, הרי היא מעלה נומי )נמק(. 
בני  לישראל,  להם  אמר  הוא  ברוך  הקדוש  כך 
אם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי 
בידו...  נמסרים  אין אתם  אתם עוסקים בתורה 
נמסרים  אתם  בתורה  עוסקין  אתם  אין  ואם 

בידו...
מאמר זה אומר דרשני, וכי התורה משמשת 
העטיפות  עם  לנו  די  לא  הרע?  ליצר  תבלין 
החטאים  את  הוא  עוטף  בהם  של  הצבעוניות 
שעמם  בטעמים  לנו  די  לא  עלינו?  שמביא 
זקוקים  שאנו  עד  החטא,  את  לנו  מגיש  הוא 
התורה  ועוד,  הרע?  היצר  של  לתיבולו  גם 
תבלין  היא שתהא  מפניו  עלינו  המגינה  שהיא 

להשביחו? אתמהא.

 כלום יצר הרע יש בכם?

חז"ל מתארים לנו את אשר התחולל במרום 
וכך  ליטול משם את התורה.  שעה שמשה בא 
לוי,  בן  יהושע  רבי  ואמר  פח:(:  )שבת  כתבו 
בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת 
עולם, מה  ריבונו של  הוא,  ברוך  לפני הקדוש 
לילוד אשה בינינו? אמר להם לקבל תורה בא. 
תשע  לך  שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו,  אמרו 
שנברא  קודם  דורות  וארבעה  ושבעים  מאות 
"מה  ודם?  לבשר  ליתנה  מבקש  אתה  העולם 
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו 
מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על 

השמים". 
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזיר להן 
מתיירא  עולם  של  רבונו  לפניו,  אמר  תשובה. 

אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. 
להן  וחזור  כבודי  בכסא  אחוז  לו  אמר 
תורה  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  תשובה... 
שאתה נותן לי מה כתיב בה? "אנכי ה' אלהיך 
להן,  אמר  מצרים",  מארץ  הוצאתיך  אשר 
תורה  השתעבדתם?  לפרעה  ירדתם?  למצרים 
יהיה  למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה "לא 
שרויים   אתם  עמים  בין  אחרים",  אלוהים  לך 
כתיב בה?  גלולים? שוב מה  עבודת  שעובדין 
זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים 
כתיב  מה  שוב  שבות?  צריכין  שאתם  מלאכה 
ביניכם? שוב  יש  ומתן  בה? "לא תשא" משא 
מה כתיב בה? "כבד את אביך ואת אמך", אב 
ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? "לא תרצח, 
יצר  ביניכם?  יש  קנאה  תגנוב".  לא  תנאף,  לא 

הרע יש ביניכם?
כל  מיד  הוא...  ברוך  להקדוש  לו  הודו  מיד 
דבר.  לו  ומסר  אוהב,  לו  נעשה  ואחד  אחד 

לקחת  שבי  שבית  למרום  "עלית  שנאמר: 
לקחת  אדם,  שקראוך  בשכר  באדם".  מתנות 
שנאמר  דבר  לו  מסר  המות  מלאך  אף  מתנות. 
ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד 
בין המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה 

מי הוה ידע?
השאלה האחרונה והמכרעת היא, כלום יצר 
הרע יש בכם? אחרי שאלה זו הבינו המלאכים 
כי התורה שייכת דווקא לבני האדם שיש בהם 
יצר  "בראתי  כי  הוא  בזה  וההסבר  הרע.  יצר 

הרע, בראתי תורה תבלין".
החיבור שבין התורה ליצר הרע, הן בהגדרה 
ליצר  כתבלין  התורה  את  שהגדירה  חז"ל  של 
הרע, והן במאמר חז"ל שמשה קיבל את התורה 
להורידה אלינו באה דווקא אלינו בני תמותה, 
כי אנו נושאים את אותו יצר בקרבנו, והוא בא 

ללמד אותנו מסר חשוב עד מאד.
עלינו להבין ולשנן לעצמינו כי הנשמה שנתן 
לנו הקב"ה בגופנו, באה כדי לרומם את האדם 
אל על. לשאת את החומר ולהפכו לרוח. להביט 
מתפקיד  חלק  הם  כי  ולהבין  שלנו  ברצונות 
שניתן לנו, לרומם אותם ולהביא אותם למקום 

גבוה ומרומם.
שמתמודד  האדם  כי  הבינו  השרת  מלאכי 
עלי אדמות עם יצרו חייב שתהיה לו תורה. כי 
אדם  הרי  רצונותיו?  את  יישא  אנה  תורה  ללא 
ומאידך  ל'אדמה',  להיגרר  יכול  וברגע  הוא, 
זה  וכל  לאלוקים'.  ל'אדמה  להתרומם  יכול 
תלוי בדבר אחד, בתורה. וכפי שהגמרא אומרת 
ישראל  אשריהם  יוחנן  א"ר  ס"ו(:  )כתובות 
יורדים  וכשיורדים  עולים עד לרקיע  כשעולים 

עד לעפר.
בדרגתנו  ולעלות  לנו  להפריע  שמנסה  מי 
הוא  היצר  ואמנם  הרע.  יצר  הוא  שמים  לרום 
לא עונש עבורנו, אדרבה הוא מהוה הזדמנות 
כי  להתקדם  לנו אפשרות  אין  בלעדיו  עבורנו. 
את  ולהשיג  להילחם  כדי   הזה  לעולם  באנו 

היעד.
להתגבר  ולנצח,  להילחם  כדי  אותו  קבלנו 
עליו ולכבוש אותו. אדם שבא להתמודד בזירת 
התגוששות, חייב שיהיה לו עם מי להתגושש. 
זה אין לו מה לעשות בזירה. מלחמת  אילולא 
מטרת  לרגע.  אפילו  עליו  פוסחת  אינה  היצר 
את  ולהעצים  החומר  את  לרומם  היא  האדם 
המסר  וזה  אותו.  שירוממו  החומריים  מעשיו 
כל  בו  חג  זהו  השבועות.  בחג  מקבלים  שאנו 
את  מחדש  ומנחיל  התורה  את  מקבל  יהודי 

תורת ה' על כל הליכותיו.

 לכבוש את היצר

הזה  לניצחון  שקוראים  הסיבה  גם  זו 
"איזהו  חז"ל,  שאמרו  כמו  היצר,  את  לכבוש 
גיבור? הכבש את יצרו" לא הורגים אותו ולא 
מסלקים אותו. מעבירים אותו שלב אחרי שלב 
להשתעבד לה' ולתורתו. עד כי האדם הגשמי 

על כל רצונותיו ומאווייו ייהפך לבן תורה. 
תורה,  מתן  בחג  דווקא  כי  הוא,  גדול  פלא 

רבותינו  לנו  הורו  רוחני,  כך  כל  חג  שנראה 
הגמרא  וכדברי  ושמחה.  באכילה  בו  שנרבה 
)פסחים סח:( האומרת: אמר רבי אלעזר, הכל 
טעמא?  מאי  לכם.  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים 

יום שניתנה בו תורה.
י"ח(  כ,  )שמות  חכמה"  ב"משך  כתב  וכבר 
זהו  כי  וזה שבעצרת הכל מודים דבעינן לכם, 
החומר  ויזככו  יזכו  שכולם  התורה  מן  תכלית 
צעד  כל  תיישר  אשר  התורה  עפ"י  וכוחותיו 

בעולם המעשה.
הדברים מרוממים אותנו טפח מעל האדמה 
ומובילים אותנו להרגיש כי דווקא התורה היא 
התורה  טוב.  יותר  הזה'  'עולם  לנו  שנותנת  זו 
פי  על  הזה  בעולם  לחיות  איך  אותנו  מלמדת 
התורה. דווקא בשל הגוף העכור שצורך כל כך 
הרבה רצונות, נצרכת התורה לשמש לנו כספר 
ידריך אותנו כיצד לנהוג בעולם  הוראות אשר 

על פי רצון ה'.

 רשע מה הוא אומר

"שיח  בספר  הסביר  הללו  הדברים  לאור 
הבן  בהגדה.  הרשע  הבן  שאלת  את  יצחק" 
העולם  השקפת  שהיא  השקפתו  לפי  שואל 

הכללית, "מה העבודה הזאת לכם?"
האדם  יכול  התורה  שבזכות  מבין  אינו  הוא 
כמי  רואה את התורה  הוא  ב'לכם'.  גם  לעסוק 

שנוטלת ממנו את החירות הגשמת שלו. 
הוא לא משיג כי המדרגה המשובחת ביותר 
לעבודת  עצמו  ב"לכם"  ישתמש  שהאדם  היא 
ה', היינו שיכניס את ה"לכם" למצב של קדושה 

וממילא ה"לכם" עצמו יהיה רוחני יותר.
העבודה  "מה  הרשע:  הבן  של  שאלתו  וזו 
הזאת לכם"? היינו איך אפשרי שיהיה עבודת 

ה' גם ב'לכם'?
ולכן התגובה צריכה להיות, אף אתה הקהה 
את שיניו. כי  אם אינו מאמין כי אכילה ושתיה 
בזה  גם  לעבדו,  כדי  השם  לכבוד  ג"כ  נבראו 
הרי הוא כמשחית בחינם את הלחם שאוכל, כי 
באכילה שהיא לשם תאווה בלבד נחשב הדבר 
כמעשה הבהמה, והרי הוא מוריד ומשפיל את 
שיוקהו  לו  עדיף  ולכן  שבמעשה.  הקדושה 
שיניו כיון שאינו משתמש עמהם לכבוד הבורא 

ית'. 
פודים  הכל  הגמרא  בלשון  מרומז  זה  דבר 
ניתנה  התורה  כי  לכם.  נמי  דבעינן  בעצרת 
כן הכל מודים  על  כדי להפוך את הרע לטוב. 
שבאותו יום שניתנה התורה, בעינן נמי "לכם". 
שמים  לשם  ובשתיה  באכילה  אדם  שיעסוק 

ולהפוך את ה"לכם" לה'.

 שני הלחם

של  קרבן  הביאו  שבשבועות  מצאנו  וכן 
שתי הלחם שם נאמר "חמץ תאפינה", למרות 
לא  שאור  כל  "כי  הקרבנות  כל  לגבי  שנאמר 
תקריבו",  כי ביום זה יש עליה גם לענייני חמץ.

ויש להבין שהרי אמרו חז"ל )ר"ה ט"ז( אמר 
כדי  בעצרת  הלחם  שתי  לפני  הביאו  הקב"ה 
שיתברכו לבם פירות האילן והוא לכאורה יום 

הדין על היבול הגשמי?

 כלוב של זהב

על הפסוק ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיָך )קהלת י"א, 
לעוף  משל,  לוי  ר'  אמר  המדרש:  אומר  ט'( 
שהיה חבוש בכלוב, בא עוף אחד ועמד לו על 

"אין לך בין חורין אלא 
מי שעוסק בתורה"

יכול האדם לתהות כיצד הקב"ה נותן לנו את התורה אותה אנו מצווים לקיים ומצד שני היצר 
הרע מהצר את צעדנו • אלא, שלולי היצר הרע, לא הייתה לנו הזכות לקבל את התורה כלל •  
מהו כלוב הזהב, למה כובשים את היצר ולא הורגים את היצר? • וגם: הסיבה שחג כל כך רוחני 
דווקא אז אנו מאכילים את הגוף • ליקטנו עבורכם דברי מתיקה רוחניים בצורה קלילה לכל 

נפש מתוך הספר 'הגדתי היום' 

צילומים: ויקיפדיה
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גביו. אמר לו, אשריך כמה מזונותיך מצויין לך. אמר ליה ביש גדא 
וטמיע מזלא, למזונותי את מסתכל ולחבושי לית את סקר? דלמחר 
מפקין ונכסין לי. כך "ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט".

ולפתע  בכלוב,  ציפור  לו  יושב  העם.  לשפת  המדרש  את  נתרגם 
על  נעמד  חברו  הימים.  חברו משכבר  כנפיו של  את שקשוק  שומע 
חברו  זוכה  להם  הטובים  התנאים  על  בקנאה  מביט  הכלוב,  סורגי 
ואומר לו: יפה לך, אתה מסודר בחיים. כמה מזון שיש לך, חלומו של 
כל ציפור. צלוחית של חיטה ודגנים, קערת מים זכים. גם קש משובח 

לריפוד. הלוואי עלי.
מביט בו הציפור מבין סורגי הכלוב, שומע אותו בקשב רב, ומשיב 
לו בטון חזק. על מזונותי אתה מביט? על התנאים הטובים שלי? בן 
מזל רע אתה אם כך עלתה במחשבתך. למה אתה מסתכל על הדברים 
הטובים שיש לי הרי מצבי אומלל הוא, אני הרי כלוא בכלוב!!! ולא 
די בזה אלא שבעל הבית מפטם אותי ומתכונן לבסוף לשחוט אותי...

נדמה  ברחוב,  הסובבים  על  לפעמים  אנו  מביטים  הנמשל.  והנה 
לעיתים כי הם מסודרים. כל התאוות בהישג ידם ועושים ככל העולה 
על רוחם. המבט הזה הוא רק מבחוץ. כי אם נשאל את אותם נהנתנים 
על כך ברגע של אמת, הם ישיבו ויאמרו: 'על מזונותי אתה מביט? 
על התנאים הטובים שלי? בן מזל רע אתה אם כך עלתה במחשבתך. 
למה אתה מסתכל על הדברים הטובים שיש לי הרי מצבי אומלל הוא, 

אני הרי כלוא בכלוב!!!
אותי  מסדר  שהוא  לך  שנראה  במכשיר  מחזיק  אותי  רואה  אתה 
לחיים, טעות היא בידך. אני הרי כלוא בו. אם שעה אחת אין לי אותו 
אני מת. אני כבול בתאוות שאין לי יכולת להתנתק מהן... אתה יודע 
מה זה מכור? אל תביט בחופן הזרעונים שיש לי בכלוב ולא בקנקן 
שבו. הבט אל נפשי התשושה וראה שאין לך במה לקנא בי, כי אין לך 

בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
- ספר חדש שכתב,  נלקט מתוך "הגדתי היום" על מועדי השנה 
ליקט וערך הרב אברהם ובימים אלה יוצא הכרך הראשון של סדרה 

על פרשיות השבוע

מנהגי החג
קישוט הבית

מנהג שמוזכר החל מהמאה ה-14 בקרב קהילות אשכנז, לקשט בירק את בתי 
הכנסת כסמל לביכורים ולחיטים ולהרמוניה, זאת בגלל הסוברים שהר סיני לבלב 

במהלך מתן תורה. המנהג התפתח משטיחת עשבים להצבת עצים בחג השבועות, 
אלא שבגלל הדמיון למנהגים נוצרים דומים )להבדיל אלף אלפי הבדלות(, פסקו חלק 

זה  מנהג  המנהג.  את  לבטל  ויש  הגר"א(  )ביניהם  הגויים  חוקות  באיסור  כרוך  הדבר  כי  מהרבנים 
הובא גם במשנה ברורה סימן תצ"ד סעיף קטן י: "נוהגין להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים, זכר 
שבעצרת נידונו על פירות האילן; והגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד 

אילנות בחג שלהם".

 לימוד תורה כל הלילה
"נעשה ונשמע". "כתובה" סמלית לשבועות, לכבוד ה"חתונה" בין הקב"ה לעם ישראל במעמד הר 
סיני. בליל החג נוהגים להישאר ערים וללמוד תורה ובנוסף יש העוסקים ב"תיקון ליל שבועות". על פי 
המסורת, בני ישראל האריכו בשינה ולא התעוררו בזמן למתן תורה, ומשה היה צריך לעבור ולעוררם, 
וכתיקון התקבל המנהג ללמוד כל הלילה ולהיות ערים בבוקר ומוכנים למתן התורה. על פי החסידות 
והקבלה, יש ערך מיוחד ללימוד התורה בלילה זה, ויש בכוחו להשפיע על איכות הלימוד במהלך כל 

השנה שאחריה.

קריאת מגילת רות
בנוסף לקריאת התורה, נהוג ברוב קהילות ישראל לקרוא במגילת רות העוסקת ברות, גיורת מואביה 
התרחש  המגילה  סיפור  היא שעיקר  הפשוטה  הסיבה  המלך.  דוד  נולד  וממנה  ישראל  לעם  שהצטרפה 
בתקופה זו של השנה, בימי קציר חיטים. יש הנוהגים גם לקשור את מלכות בית דוד שיצאה מרות אל מתן 
תורה, שבה הצטוו ישראל להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש". כמו כן, קריאתה דווקא בחג זה של קבלת 
תורה מדגישה את הנגישות של התורה לכולם, שכל הרוצה לקבל את התורה יוכל לעשות כן גם אם הוא 
ממואב, עם שהיה אויב מר וקשה לעם ישראל באותה תקופה, כך קל וחומר עם הארץ או גוי הרוצה לקבל 

על עצמו את כל חוקי התורה הקדושה.
טעם נוסף לקריאתה בשבועות משום שבו ניתנה התורה שיסוד עיקרי בה הוא החסד, וכך במגילת רות 
החסד הוא היסוד החורז את כל תרחישיה, וכנאמר במדרש: "אמר ר' זעירא: מגילה זו אין בה לא טומאה 
ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך שכר טוב לגומלי חסדים". בחו"ל, שם חוגגים את 
חג השבועות במשך יומיים, נהוג בקהילות הספרדיות לקרוא את חצי המגילה ביום הראשון ואת היתר 
ביום השני, ויש שאף נוהגים לתרגם אותה ללאדינו. האשכנזים קוראים את המגילה כולה ביום השני, ללא 

תרגום. כמו כן נאמרת המגילה בחלק מן הסדרים של תיקון ליל שבועות.

 אכילת מאכלי חלב ודבש
הנראה  ככל  הוא  המנהג  מקור  ודבש.  חלב  מאכלי  אכילת  הוא  השבועות  לחג  האופייני  נוסף  מנהג 
ביהדות צרפת ואשכנז של שלהי ימי הביניים. המקור הידוע הראשון שמזכירו הוא רבינו אביגדור צרפתי, 
מבעלי התוספות אשר חי בצרפת במאה ה-13. המקור האשכנזי הקדום למנהג מופיע בחיבור אנונימי, 
מאכלים  מיני  כל  בו  לאכול  "נהגו  מרוטנבורג:  המהר"ם  ממנהגי  שמביא  ה-14,  מהמאה  הנראה  ככל 
ַחת ְלׁשוֵֹנְך" )שיר השירים פרק ד פסוק  ַתּ ְוָחָלב  ַבׁש  "ְדּ מתוקים כגון דבש וחלב משום )הנאמר בפסוק( 
יא(, ונדרש על מתן תורה". במקורות ספרדיים קדומים אין זכר לאכילת מאכלי חלב. יתרה מזו, יש הבדל 
בין המנהג כפי שהתקיים בפרובנס לבין המנהג באשכנז. בפרובנס לא מדובר על אכילת חלב בלבד, אלא 
מאכלים שונים. המהרי"ל, המכונה "אבי מנהג אשכנז", מביא את המנהג לאכול מאכלי חלב בלבד, מבלי 
להזכיר מאכלי דבש. על אף שהמקורות היהודים הספרדים הקדומים אינם מאזכרים את המנהג, הוא נפוץ 

כיום גם בקרב יהדות ספרד. אצל יהדות תימן חדר המנהג חלקית רק במאה ה-20.
בנוסף, במסורת היהודית נפוץ טקס חניכה שנערך לילדים קטנים המתחילים ללמוד תורה. בקהילות 
בבד  ובד  השבועות,  חג  בבוקר  הכנסת  בבית  הילדים  עם  הלימודים  את  להתחיל  בעבר  נהגו  מסוימות 
להאכיל אותם במאכלי חלב ודבש, שעל פי חז"ל נמשלו לתורה בפסוק "דבש וחלב תחת לשונך" שבשיר 
השירים. עם השנים הועתק מקום תחילת הלימודים של הילדים מבית הכנסת לבית ספר ייעודי, "תלמוד 

תורה", אך המנהג לאכול דבש וחלב בחג השתמר בבתי הכנסת בקרב המבוגרים, מטעמים דומים.
רבי משה איסרליש כתב שנראה שהטעם הוא כדי שיאכלו שני לחמים זכר לקרבן שתי הלחם, ודבר זה 
מושג כשמקיימים ארוחה חלבית וארוחה בשרית המצריכות לפי ההלכה לחמים נפרדים. המשנה ברורה 
כותב בשם "גדול אחד", שהטעם הוא שכאשר בני ישראל ירדו מהר סיני הם אכלו מאכלי חלב כיוון שהם 
לא היו ערוכים לאכול מיד בשר, שדורש הכנות רבות כמו שחיטה והוצאת הדם. הבאר היטב מביא טעם 
בשם הזוהר לפיו שבעת השבועות של ספירת העומר הם כשבעה נקיים של נידה ובשבועות נטהרים, כך 
שהמעבר לחלב מסמל את המעבר ממידת הדין למידת הרחמים. במתן תורה, בני ישראל מתעלים למדרגה 
הרוחנית הגבוהה של אדם הראשון קודם חטא עץ הדעת ואי אכילת בשר מסמל מעמד זה, שכן לפני ימי 
נח היה אסור על בני האדם לאכול בשר. החלב גם מסמל את הנתינה של הגדול לקטן, של אם לבנה, 

ובדומה לכך התורה היא מתנה של ה' לעמו.

 מנהג אכילת החלב בהלכה
בהלכה התמודדו עם השאלה כיצד ניתן לנהוג במנהג זה תוך שמקיימים את מצוות השמחה בחג 
דרך המנהג לפיו "אין שמחה אלא בבשר" . בעקבות זאת נהגו רבים לאכול בקידוש שלאחר תפילת 
היום מאכלי חלב, )לעיתים כסעודת ארעי - כלומר ללא לחם וללא ברכת המזון על 
הלחם בסיומה( ולאחר זמן לאכול את בסעודת החג בצהריים 
בשר. אחרים נהגו לאכול סעודה חלבית אחת בליל החג עם 
אפשרית  נוספת  שיטה  ערבית.  תפילת  אחר  החג,  כניסת 
חלב  מאכלי  כולל  הראשון  שחציה  סעודה  אכילת  היא 
ולאחר הפרדה משמעותית הכוללת ניקוי יסודי של הפה 

והחלפת המפה ועריכת השולחן מחדש ואז לאכול בשר.
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מערכת המשפט הולכת להשתנות
המערכת המשפטית הולכת להשתנות, זה אולי 
ייקח יותר זמן או פחות זמן, אך זה יקרה. השבוע 
מינה ראש הממשלה נתניהו את ח"כ אמיר אוחנה 
לשר המשפטים, זה אמנם מינוי זמני בממשלת מעבר, תקופה 
בה אי אפשר לעשות רפורמות משמעותיות, אך זה מינוי שיש 
בו אמירה. שרי המשפטים שימונו כעת הם כאלה שיש להם 

אג'נדה.
האמירה "יש לה אג'נדה" באה לעולם מפי השופט בדימוס 
של  למינויה  להתנגדותו  הסיבה  את  לבטא  כדי  ברק,  אהרון 
באמירה  העליון.  המשפט  בבית  לשופטת  גביזון  רות  פרופ' 
מובלע המסר שלבית המשפט העליון אין אג'נדה, וזו כמובן 

התעלמות מקורה בין העיניים.
בית המשפט העליון בימיו של אהרון ברק, הפך לדחפור 
הדמוקרטית  מערכת  את  העוקף  ובאופן  אג'נדה,  להנחלת 
היה  הדמוקרטיה  המישפטיזציה של  תהליך  בעבר  הנבחרת. 
תקשורת  כלי  של  פתיחתם  עם  היום,  הציבור,  מעיני  נעלם 

חדשים ושיח ציבורי עירני, הכלים בהם נקט ידועים.
בית המשפט הוא הרשות החלשה מבין שלושת הרשויות, 
המקובל  תפקידה  לבצע.  את  לחוקק  סמכויות  לה  אין 
המבצעת  הרשות  נגד  לעתור  לאזרחים  לאפשר  הוא  בעולם 
בניגוד לחוקה, מצב שהוא  והמחוקקת, כאשר אלה פועלים 
הרשות  סמכויות  את  הרחיב  ברק  השופט  איך  למדי.  נדיר 
על  פקטו  דה  שאחראית  על  לרשות  אותה  והפך  השופטת, 

הרשות המבצעת והרשות המחוקקת.
הכלי הראשון הוא זכות העמידה. בית המשפט העליון לא 
יכול לעסוק, אלא רק בעתירות המונחות לפניו. בית המשפט 
הממלכתי שלפני ברק עסק רק בעתירות של אנשים שנפגעו 
ישירות מידי הרשויות. אז כדי להרחיב סמכותו, ברק הרחיב 
את זכות העמידה – כל אדם או ארגון יכולים לעתור על כל 
עניין, גם אם הוא לא נוגע להם ישירות. וכך, הזמין עתירות 
ועניין.  סוגיה  כל  על  שונים,  שמאל  ארגוני  של  סיטונאיות 
לעתור  חלמו  שלא  פלסטינאים,  של  זכויות  הפרת  למשל, 

למישהו בעניין, יכולים ארגונים אחרים לעתור במקומם.
יסוד,  חוק  לסתור  צריכות  הן  תתקבלנה,  שהעתירות  כדי 
)כמה  יעשו  הכנסת  או  שהממשלה  מאד  עד  שנדיר  דבר 
מהשרים או חברי הכנסת אתם יודעים שרצונם לפגוע בזכויות 
אדם?(, אז כדי שהעתירות תתקבלנה נולדו עילות ה"סבירות" 
וחד  ברורה  הפרה  שתהיה  צריך  לא  כלומר,  וה"מידתיות". 
משמעית של חוקי יסוד, אלא מספיק שיש הפרת מה, שלדעת 
השופט "איננה סבירה". כמה סביר ומתי זה לא סביר? לאף 
השופט,  ביד  כחומר  היא  זו  עילה  ולכן  תשובה,  אין  אחד 

ברצותו מזכה וברצותו מחייב.
ובנותיה  חתואל  טלי  רצח  היא  לכך  המפורסמת  הדוגמה 
מבנים  כמה  בחסות  תשס"ד.  באייר  ב-י"א  כיסופים,  בציר 
מכן  ולאחר  הרכב  על  המחבלים  ירו  לציר,  קרובים  שהיו 
בטלי  קצר  מטווח  הריגה  וידאו  וביצעו  המחבלים  התקרבו 
הבתים  ללא  אפשרי  היה  לא  זה  רצח  בנותיה.  וארבעת 
ששימשו למחסה, והצבא זיהה זאת ורצה לפנות את המבנים 
ולפצות את הדיירים, כדי שלא יהוו סכנה ביטחונית. ארגוני 
את  להרוס  שלא  הורה  ובג"צ  צה"ל,  נגד  עתרו  אדם  זכויות 

המבנים. זה לא מידתי.
לאחר הרצח, המבנים נהרסו מיידית על ידי הצבא, ובג"צ 
של  האפשרות  אילולי  אך  למפרע.  ההחלטה  את  אישרר 
ארגון שמאל לעתור ואילולי העילה הקלושה לפיה התקבלה 

העתירה, טלי חתואל ובנותיה היו היום בחיים.

את  החליף  פשוט  הוא  הסמכות,  בעל  היה  כמובן  בג"צ 
שיקול הדעת של צהל בשיקול דעת משלו, אך הוא לא בעל 
האחריות. רק פוליטיקאים מפוטרים על ידי הבוחרים כאשר 
קשר  שום  בלי  בתפקידם  ימשיכו  שופטים  כושלים,  הם 

להשלכות שפסיקותיהם גרמו.
נבחר,  והמושל שאיננו  לשליט  הפך  העליון  בית המשפט 
הוא בעל סמכות לקבל החלטות, אך אינו נושא בשום אחריות 
לתוצאותיהן ולכישלונן. מהרשות החלשה ביותר, הוא הפך 

לרשות החזקה ביותר, וכזו שאיננה חוששת מרצון הבוחר.
המועדות הציבורית מביאה לכך שהדברים ישתנו. במשא 
ומתן הקואליציוני האחרון, תיקון מערכת המשפט היה אחת 
באג'נדה  מחזיקים  ימנים  משפט  אנשי  העיקריות.  הסוגיות 
המשפט,  במערכת  הציבור  אמון  את  להחזיר  שצריך  ברורה 
וזאת באמצעות החזרת סמכותה למקום הראוי והתקין, כפי 

שמקובל בעולם הנאור.
ברורה.  אג'נדה  אג'נדה.  עם  ימין  איש  הוא  אוחנה  אמיר 
המשפטית,  במערכת  הבעיות  את  שמכיר  משפט  איש  הוא 
והוא דמוקרט היודע איך צריכה להיראות מערכת דמוקרטית 
תקינה. יספיק מה שיספיק בחודשים אלו, את הגלגל כבר לא 
זה  ינוע לאחור. הדמוקרטיה בישראל תחזור לאיזון, גם אם 
יקרה. חשוב שיקרה, חובה  זה  יותר,  או  יקח כמה חודשים, 

שיקרה.

 
תוצרת כחול לבן? 

זה לא משנה

חשבתי שהמהלך השגוי הזה מיצה את עצמו, אבל השבוע 
רכישת  לעידוד  הכלכלה  משרד  של  בקמפיין  נתקלתי  שוב 
מוצרים מתוצרת כחול לבן. הקמפיין מסביר שרכישת תוצרת 
את  מחזקת  הישראלית,  הכלכלה  את  מחזקת  לבן  כחול 
התעשייה המקומית, יוצרת משרות וגם יוצרת גאווה לאומית. 

כמובן, כל זה שגוי.
ראשית, עצם הצורך בקמפיין שכזה, מעיד על בעייתיות. 
מוצרים  לרכוש  לכם  שיקרא  קמפיין  צריכים  אתם  האם 
להעדיף  לכם  שיקרא  קמפיין  צריכים  אתם  האם  איכותיים? 
לעשות  מעדיפים  אנחנו  כולנו  זה  את  ומשתלם?  זול  מוצר 
והבנה שעדיף לא לבזבז כסף שעבדנו  יוזמה עצמית,  מתוך 
עליו על מוצרים שפחות מוכיחים את עצמם. אז למה צריך 
קמפיין שיקרא לרכוש תוצרת ישראל? ובכן, כי יש שרוצים 

שנעשה דברים שאינם טובים עבורנו, אך משתלמים עבורם.
אז  שלו,  המוצר  את  שנרכוש  מעוניין  ישראלי  יצרן  אם 
שום  בלי  ואז  תחרותי,  ובמחיר  איכותי  מוצר  ויכין  שיתכבד 
אם  שלו.  המוצר  את  ובששון  בשמחה  נעדיף  אנחנו  קמפיין 
אינו יכול לעשות זאת, אין שום צורך לפגוע בצרכן הישראלי 
ולשכנע אותו לקנות מוצר שלא מתאים עבורו או שיקר מידי 
כאשר  לאומית  גאווה  נחוש  ממש  לא  מקרה,  בכל  עבורו. 
נרכוש מוצר ירוד במחיר גבוה שיש לו סמל של ייצור כחול 

לבן. זו יותר תחושה של ניצול.
מעדיף  צרכן  כאשר  תועלת  שום  אין  הלאומית,  ברמה 
תמיד  והייצוא  הייבוא  מיובא.  מוצר  פני  על  מקומי  מוצר 
הייבוא,  גם  עולה  אזי  עולה  הייצוא  כאשר  בזה,  זה  תלויים 

מיובא, למעשה מעודדים  רוכשים מוצר  לכן, אשר  ולהיפך. 
ייצוא של מוצר ישראלי אחר. וכאשר מעדיפים לרכוש תוצרת 
מקומית, זה אומר שגם יש יצרן מקומי שכעת פחות משתלם 

לו לייצא את המוצר שלו לחו"ל.
זר  הסיבה לתופעה היא שער המטבע. הייצוא מביא כסף 
בדולרים  משלמים  למשל  בארה"ב  הרוכשים  שהרי  ארצה, 
בהרבה  מחזיקים  היצואנים  וכעת  הישראלי,  המוצר  עבור 
דולרים. מה יש להם לעשות עם דולרים? אפשר כמובן ללכת 
הוא  בכסף  היחיד  השימוש  גלגולים  כמה  אחרי  אך  לחלפן, 
לקנות מוצרים בחו"ל. לכן, אי אפשר לייצא לאורך זמן בלי 

לייבא, ולהיפך.
גאווה לאומית זה לייצר מוצרים איכותיים שהצרכנים בכל 
העולם מעדיפים לרכוש אותם כי הם איכותיים ומשתלמים. 
הטכנולוגיה,  בתחומי  ישראלים  מוצרים  הרבה  יש  ה',  ברוך 
החקלאות, וכמו גם הרבה תחומים נוספים, שזוכים לביקוש 
את  לעודד  וכדי  לאומי.  כבוד  גם  ומביאים  בעולם,  גדול 
יחסי  את  לעודד  צריך  המוצלחות,  הישראליות  התעשיות 
מוצרים  רק  לרכוש  לציבור  לקרוא  ולא  העולם,  עם  המסחר 

ישראלים.



בית המשפט העליון 
הפך לשליט והמושל 

שאיננו נבחר, 
הוא בעל סמכות 

לקבל החלטות, אך 
אינו נושא בשום 

אחריות לתוצאותיהן 
ולכישלונן. מהרשות 
החלשה ביותר, הוא 

הפך לרשות החזקה 
ביותר, וכזו שאיננה 

חוששת מרצון 
הבוחר

"



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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היחיד שמרוויח 
ממריחת הזמן

בנימין נתניהו עומד בראש ממשלה מוזרה, 
להתמשכות,  סיכוי  עם  בהחלט  תקדים,  ללא 
נוספות גם לאחר הבחירות הבאות.  בבחירות 
בעבר, בממשלת מעבר אי אפשר היה לפטר או למנות 
שרים. לפי חוק יסוד: הממשלה )2001( שר בממשלת 
מעבר יכול להתפטר ואפשר למנות במקומו שר חדש 
ראש ממשלה מכהן  אם הממונה,  הכנסת  אישור  ללא 
בוטל  מעבר'  'ממשלת  והמושג  מאחר  הכנסת.  כחבר 
סטטוטורית, בידי רוה"מ לפטר שרים עפ"י ראות עיניו.

הכנסת,  פיזור  על  שמחליטה  היא  והכנסת  במידה 
כמו בסיטואציה הנוכחית, הממשלה נחשבת לממשלה 
היא  רגילה  ממשלה  של  המשמעויות  אחת  רגילה. 

שמינוי שרים חדשים מחייב את אישור הכנסת.
מאידך, רוה"מ יכול למנות מ"מ לשרים שפוטרו, או 
מינויים חדשים, של  יביא  רוה"מ  פנוי. באם  כשהתיק 
מי שלא מכהן כשר פעיל לתפקיד שר חליפי, הוא חייב 
עם  'סידור'  כלומר,  החדשה.  בכנסת  פורמאלי  אישור 
ח"כ או יותר מהגוש הלעומתי, כולל ישראל ביתנו של 
איווט ליברמן. גם הימנעות תספיק, אין צורך ברוב של 

61, מספיק רוב רגיל.

ואלה המשפטים

ואצל  הליכוד  בתוככי  תפקידים  על  המאבק 
גדול.  הליכוד,  לקואליציית  חברו  שכן  השותפות 
המועמדים מבינים שלפי הכלל הידוע, "אין דבר יותר 
קבוע מזמני", מינוי זמני הינו הבטחה עתידית, שיהיה 
קשה להשתחרר ממנה. שר התשתיות ישראל כץ, קיבל 
כמ"מ  כהונתו  שתקופת  לאחר  חוץ,  כשר  קבוע  מינוי 
90 יום. תיק התשתיות,  עברה את המקסימום המותר, 

הינו בעל נפח ותקציבים פנוי.
 2 פינו  בנט-שקד  לשעבר  השרים  של  פיטוריהם 
פרץ  רפי  לרב  הובטח  החינוך  תיק  בכירים.  תיקים 
מ'איחוד מפלגות הימין' ואילו תיק המשפטים משאת 

ליבו של בצלאל סמוטריץ', עדיין לא מאויש.
לשר יריב לוין נאמנו של רוה"מ ומי שמנהל מטעמו 
לוין חפץ  את המו"מ הקואליציוני, התיק הוצע. השר 
בתיק, אך לא כמינוי זמני. לוין המצוי בפרטי המו"מ 
'מבין' או יודע שהסיכוי שימשיך להחזיק בתיק לאחר 
הודיע  לוין  השר  משכך,  קלוש.  הקרבות,  הבחירות 

שאינו מעוניין.
שני  לשר  המועמד  ובעיקר  הימין  מפלגות  באיחוד 
המטרה:  את  סימנו  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  מטעמם, 
האג'נדה  זו  חלופה.  לכל  מוכנים  ולא  המשפטים  תיק 
המרכזית של המפלגה. שינוי מהותי בכללים, חקיקת 

על  השופטת  הרשות  כוח  צמצום  ההגבלה',  'פסקת 
התערבות  אי  המחוקקת-הכנסת,  הרשות  חשבון 
המבצעת-הממשלה.  הרשות  והחלטות  במדיניות 

מבחינתם זה ה'קאזוס-בלי' שעליו לא מתפשרים.

בלי סטופר

כמחזיק  להישאר  משמח  יותר  היה  נתניהו  בנימין 
הוא  בהם  והפרשיות  התיקים  המשפטים.  בתיק  זמני 
הפוליטית  המערכת  מראש.  זאת  מונעים  מסובך, 
השרה  פיטורי  עם  מיידי,  למינוי  'חיכתה'  והמשפטית 
התמהמהות  מראש  לנתניהו  שאישר  היועמ"ש  שקד. 
של 48 שעות, התבטא: 'לא עומדים עם סטופר וסופרים 

שעות', השעות הנוספות הפכו לימים.
לבג"ץ  עתרה  המידות  לטוהר  התנועה  ד'  ביום 
בדרישה, שממשלת ישראל תפעל למנות באופן מיידי 
בידי  יוחזק  לא  המשפטים  שתיק  כדי  משפטים,  שר 
ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת, כדי להימנע ממצב 
של ניגוד עניינים חריף, שבו בנימין נתניהו, המואשם 
בעבירות שחיתות בכפוף לשימוע, יהיה ממונה בפועל 
עצמו.  היועמ"ש  ועל  הפרקליטות  אנשי  על  ולמעשה 
מנדלבליט,  ליועמ"ש  להורות  הבג"ץ  בנוסף, התבקש 
כפויה  לחופשה  לצאת  נתניהו  בנימין  את  להנחות 
מתפקיד שר המשפטים, עד למינוי שר אחר לתפקיד, 
הקשורה  סמכות  כל  מלהפעיל  להימנע  עליו  ולצוות 

בתפקיד.
נתניהו כמו נתניהו, כל מה שאפשר לדחות ולעשות 
נשארים  והסמכות  כשהכוח  בפרט  האחרון,  ברגע 
היועמ"ש  שאחרי.  ברגע  רק  נעשה  הנאמנות,  בידיו 
שר  במינוי  הזמן  את  למרוח  לו  איפשר  מנדלבליט 
בכירים  מינויים  למנות  מאפשר  ובמקביל  משפטים, 
אינה  כבר  מ-2001  החדש  החוק  שלפי  בממשלה, 
בעת  שנה,  כחצי  לפני  מעבר.  כממשלת  מוגדרת 
פרסם  ה-21,  לכנסת  הבחירות  הקדמת  על  ההודעה 
את  שהגבילו  שונות,  והנחיות  החלטות  היועמ"ש 
זמנית. בכך הוא מנע  והיכולות של ממשלה  סמכויות 

מראש מינוי מפכ"ל.
מוסבר,  השינוי  הנחיותיו,  שינה  היועמ"ש  כיום 
מיוחדות  נסיבות  יוצרות  החוזרות  בנימוק שהבחירות 
הליכוד  חברי  במיוחד.  ארוכה  מעבר  וממשלת 
כנ"ל  מים,  פיהם  ממלאים  הפוטנציאלים  והמועמדים 
של  קסמים  במעגל  ששבויים  לקואליציה  השותפים 
הדרישות  את  ממתנים  הם  השלטון.  מאיבוד  חשש 
בסדרי  השינויים  לנוכח  פה,  פוצים  ואינם  והביקורת 

השלטון שנכפים ע"י רוה"מ, כמלך בממלכתו.

על  הקופצים'  'כמות  בגלל  כי  מתלוצצים,  בליכוד 
לשבוע  ההחלטות  את  דחו  שהתפנו,  התיקים'  'מעט 
המועמדים,  לאחד  תיק  יפתח  בינתיים  אולי  הבא, 

והתחרות תקטן...
סמוטריץ',  של  חלומו  על  הקץ  הגיע  השבוע  בסוף 
ונתניהו העניק את תיק המשפטים לח"כ אמיר אוחנה 
ובכך "פתח חזית" עם בן בריתו מימין, שיצא למתקפה 
כוללת, על ראש הממשלה ועל עמיתו להנהגת איחוד 

מפלגות הימין הרב רפי פרץ.

סידורי עבודה

מסבב  כחלק  אוחנה  לח"כ  נמסר  המשפטים  תיק 
אצל  הקרובים.  בימים  מתכנן  שנתניהו  נרחב  תיקים 
נתניהו  התגמולים  בעזרת  שבועיים.  ימשך  זה  נתניהו 
רגיעה  על  ולשמור  נאמניו,  את  ולפצות  להרגיע  יוכל 

בגזרות רגישות לפני הבחירות.
בפעם  הוצע  פנים,  לבטחון  השר  ארדן  לגלעד 
השלישית מינוי לשגריר באו"ם במקומו של דני דנון, 
קרא  איוב  לשר  לנתניהו.  נחשק  משרד  שיפנה  מינוי 
השגריר  תפקיד  הוצע  לכנסת,  ריאלי  ממקום  שהודח 
והחשובים  הבכירים  אחד  שלתפקיד,  למרות  בקהיר, 
מקצועי  מינוי  קיים  כבר   - ישראל  של  החוץ  במערך 
לאישור ממשלה  מתוך שורות משרד החוץ, שממתין 

פורמאלי.
מעלה  רגיש,  דיפלומטי  לתפקיד  קרא  איוב  מינוי 
האחרונות  בשנים  הסתבך  כבר  קרא  איוב  תמיהות. 
המעטה.  בלשון  נעימות  לא  תקריות  של  בשורה 
 2 לנתניהו הקונה שקט תעשייתי, זה לא מפריע. באם 
לתיקי  בנוסף  למעשה,  הלכה  ויעשו  יוסכמו  המינויים 
שני  עוד  החדש  לסבב  יתפנו  ותשתיות,  המשפטים 
תיקים משמעותיים היקרים ללבו של נתניהו - ביטחון 
שנתניהו  האופציות  סל  יגדל  בכך  והתקשורת,  הפנים 
יציע למקורביו או לבעלי כוח פוליטי במרכז הליכוד, 

כדי להבטיח ולבצר את מעמדו לקראת הבאות.
כרגע נתניהו נוהג כמלך בממלכתו הפרטית. ברצונו 
מדיח, ברצונו ממנה, ברצונו משהה, ברצונו דוחה. מי 
אכזבה  ודאות שסופה  לאין  שנגרר  מי  יודה.  שימונה, 
סער  גדעון  הבא.  לסיבוב  ויחכה  טינה  ישמור  רבתית, 
אמונו  את  לקנות  היה  יכול  נתניהו  הממתינים.  אחד 
ע"י מינויו לתפקיד משמעותי, אבל נתניהו לא מסוגל. 
סער יחכה ויתאכזב, החשבון יוגש. המצב הנוכחי שיש 
ממשלה שאי אפשר להפילה, הינו כאוטי, לא נורמאלי, 
לא סביר בעליל. בינתיים נתניהו גוזר את כל הקופונים 

האפשריים.

עו"ד יצחק שינפלד 
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במהלך השבוע נפתח הקמפיין של אביגדור 
ליברמן באמירה שבמדינת ישראל מוקמת מדינת 
הלכה. הניסיון הזה של אביגדור ליברמן למשוך 
את הכיוון של מערכת הבחירות שהוא כפה על אזרחי 
ישראל לוויכוחים של דת ומדינה צלח. הוא הצליח לו מאוד 
אודות לאמירותיו של בצלאל סמוטריץ' השבוע במרכז הרב 
בחגיגות ליום ירושלים, שם, סמוטריץ' הביע את תקוותו 

של השיבה שופטינו כבראשונה.
או אז, ישר קפצו שני הטוענים לכתר. יאיר )היהיר( לפיד, 
והטוען החדש לשנאת החרדים איווט ליברמן. אמירתו של 
סמוטריץ' שיחקה להם קלף. בינתיים. למה בינתיים אתם 
שואלים? כי במינויו של חבר הכנסת אמיר אוחנה ביום 
רביעי לשר המשפטים של מדינת ישראל הפך את נתניהו 

את הקערה )גם זה לבינתיים( על פיה.
שלא יהיה ספק, גם אם בהנחה שכל מערכת הבחירות 
הזו תתנהל סביב ענייני דת ומדינה, אני מעריך שלמרות 
כל זאת גוש הימין ללא ליברמן יסיים עם 63/64 מנדטים.
זו. ליברמן ולפיד  במקטע השני אסייג את הערכתי 
מתקוטטים עכשיו ביניהם מי ייקח את קולות החילונים. 
ציבור מצביעי כחול לבן והנדוניה שמביא עימו יאיר לפיד 
למפלגה מונה כמה עשרות אלפים טובים שמאמינים שדרך 

יאיר לפיד תיעצר ההדתה.
רבים ממצביעיו לשעבר של יאיר לפיד כבר אינם קונים את 
דברי ההסתה אותם הוא משמיע חדשות לבקרים. לכן, כל 
ההתקוטטות עכשיו בין ליברמן ללפיד לא אמורה להדאיג. 
הרי שימו לב, כבר רבים רבים מאזרחי ישראל אינם קונים 
את הלוקש הנמכר להם בדבר גיוסם של בחורי ישיבות 
לצבא. הנושא הזה מוצה עד תום. נכתש ונכתב עד שלא 
ממש מעניין את הציבור הישראלי. לא קונים את דברי 

ההסתה בדבר מדינת הלכה.
אם ילך לו לליברמן או לא, אני עוד לא יודע להעריך. אבל 
מה שכן אפשר לומר שזה לא מייצר אנשים חדשים שיתמכו 

בפופוליסט שהתווסף למערכה הזו ושמו איווט ליברמן.
ליברמן ולפיד יהלמו חזק בתקופה הקרובה בציבור החרדי 
ובנציגיו. שניהם מבינים שהם צריכים להוכיח את עצמם. 
ליברמן צריך לכסות על הציבור הרוסי שיעזוב אותו בבחירות 
הללו בגלל שהוא הפיל ממשלת ימין. ואילו יאיר לפיד 
יצטרך להוכיח לראשי כחול לבן )שחלקם התחיל להבין 
את הנזק שהוא לפיד עושה להם, למרות שהם עדיין לא 
מדברים על כך בפומבי( שהוא עדיין שווה. לפיד יצטרך 
להזיע קשה הפעם על קהל הבוחרים הזה משום ששחקן 

חדש נכנס לו לזירה כאמור, איווט ליברמן.

בדק בית

הסיפור של הבחירות הללו בגדול, זה האם יצליח נתניהו 
להביא יחד עם כל המחנה הלאומי 61 מנדטים או לא. 
תקציר הפרק הקודם: היו כאן בחירות לא מזמן, בבחירות 
הללו לכאורה ניצח נתניהו וגוש הימין כשהצליחו להביא 
ביחד 65 מנדטים. אלא שמשהו קרה והתפקשש עם איווט 
ליברמן. ואז נתניהו נותר עם שישים מנדטים שזה לא מספיק 

לו כדי להרכיב ממשלה.
לכאורה, לנתניהו היו אמורים להיות 64 מנדטים ללא 
ליברמן. רק שמה שקרה זה שנפתלי בנט ואיילת שקד שני 
הכוכבים הגדולים של הציונות הדתית לא עברו את אחוז 
החסימה. כמה כואב זה לחשוב שבסך הכל 900 קול יותר 
וכל הסיפור היה שונה לחלוטין. טוב, בנט ושקד קיבלו 
עכשיו את הזדמנות חייהם שזה לא דבר שקורה בכל יום. 
רק שעכשיו במקום להסיק את המסקנות המתבקשות, לשים 
את האגו בצד ולהתלכד, הם משמיעים קולות של כאילו 

לא קרה דבר בבחירות האחרונות.
לא די בכך, גם באיחוד מפלגות הימין לא שקט עכשיו. 
סמוטריץ' והרב רפי פרץ לא מסתדרים יחד. זה כבר לא 
עניין של מה בכך. אם הם כולם, לא יסתדרו ביניהם ויבינו 
שלא רק גורל הציונות הדתית מונח על כתפיהם אלא גורלה 
של הממשלה תלוי באחדות שתהיה או לא תהיה שם - אזי 
שמה שנראה בבחירות הקרובות תהיה תוצאה מאוד עגומה 

למחנה הלאומי.
בהנחה והשכל הישר כן יגבר שם, וכל הכוחות בציונות 
הדתית יתאחדו לרשימה אחת, הם יביאו תוצאה של מנדטים 
יפה. לא רק זה, הם יבטיחו בעצם את ממשלת הימין שתהיה 

באזור ה-63 או 64 מנדטים ללא ליברמן.
מה שהם צריכים לעשות עכשיו, זה פשוט לעשות את 
הדבר הנכון מבחינתם: לסדר את הרשימה לפי סדר הכוחות 
שם. הבית היהודי, בנט ושקד וכן על זו הדרך. אם אכן כך 
יקרה אז כנראה שהממשלה הבאה של המחנה הלאומי 

תקום. אם לא, כל המחנה הלאומי כולו יפסיד מכך.

בשורה אדירה

את סגן שר האוצר איציק כהן אני מכיר שנים רבות. בהיותי 
משדר בשנים האחרונות תוכניות אקטואליה ראיינתי אותו 

לא מעט. בכל ראיון עימו, הייתי שואל אותו על פרויקט 
הדגל שלו - ביטוח חיים לאברכים.

תמיד כשהייתי שואל אותו על זה, הוא היה נסער. מי 
שמכיר את איציק כהן, יודע שמדובר באדם נעים הליכות. 
תמיד מסביר את עמדותיו בנועם וברוגע. אבל איכשהו תמיד 
כשהגעתי עימו במהלך הראיון לנושא הזה הוא היה נסער.

אסביר למה: לצערנו הרב בשנים האחרונות כולנו עדים 
לתופעת הפלאיירים אותם אנו מקבלים בתיבות הדואר, 
פלאיירים המספרים בכל פעם את סיפורה של אלמנה ויתומים 

שאיבדה את בעלה בסיבה טראגית כזו או אחרת.
לצער כולנו בכל חודש אנו שומעים על מקרה חמור 
יותר וחמור פחות. אלמנות אלו וילדיהם היתומים לא רק 
שמתמודדות עם האובדן והכאב בעקבותיו. אלא מתמודדות 
עם מצב כלכלי קשה ביותר. לעיתים ילדים יתומים ואלמנות 
מגיעים למצב של פת לחם ממש. לכן, מבקשים בעבורם 

צדקה שהיא חיונית עבורם כדי להציל אותם ממש כך.
איציק כהן, בא עם תוכנית שהיא בעיניי לא פחות 
בכולל  הלומדים  לאברכים  חיים  ביטוח  ממהפכנית. 
)ומעוניינים בכך. אני מדגיש רק אלו המעוניינים בכך ולא 
בכפיה כפי שתבינו בהמשך( מפרישים מהקצבה החודשית 
שלהם, אותה קצבה שהם מקבלים ממשרד הדתות על סך 
800 שקל בחודש. מתוך אותם 800 שקלים )משוער, תלוי 
תקציב( הם מפרישים סכום של 15 שקלים בחודש בלבד. 
כנגד זה המדינה תפריש עוד 15 שקל. ואז במקרה חלילה 
של פטירת אב המשפחה, האלמנה והיתומים מקבלים קצבה 
חודשית של 5,000 שקל. כן. חמש אלף שקל בחודש עבור 
אלמנה עם יתומים מצילים אותה. ללא הזדקקות לתרומות, 
ללא שתזדקק להצטער ולחשוב בכל יום על היום שלמחרת 

מה לתת לילדים שלה לאכול.
נחזור לאיציק כהן ולסיבה שבגינה הוא היה נסער בכל 
פעם שדיבר על כך. הלך איציק כהן לכל גדולי ישראל 
הספרדים, חלקם גם אשכנזים. וכשהם שמעו על כך הם 
נתנו את ברכתם ליוזמה הברוכה הזו שלו. לצערו של איציק 

כהן, יו"ר ועדת הכספים משה גפני התנגד לזה בתוקף.
ההתנגדות של גפני נובעת מכל מיני סיבות שאין הזמן 
לפרטם כאן. אבל השבוע, רגע לפני שנפתלי בנט עזב את 
תפקידו כשר החינוך. חתם בנט על התקנה הזו שתאפשר 
את תחילת התוכנית של ביטוח לאברכים. על היוזמה הזו 
מגיע לאיציק כהן את כל הברכות שיש. בעזרת השם שלא 
יהיו יותר אלמנות ויתומים, אבל אם חלילה כן יהיו, אותן 
אלמנות יוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד אודות למלחמתו 

העיקשת של סגן השר איציק כהן.

בשם היתומים:
תודה איציק



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

תמיד כשהייתי שואל אותו על זה, הוא היה נסער. מי שמכיר את איציק כהן, יודע 
שמדובר באדם נעים הליכות. תמיד מסביר את עמדותיו בנועם וברוגע. אבל 

איכשהו תמיד כשהגעתי עימו במהלך הראיון לנושא הזה הוא היה נסער.

"



ד' סיוון תשע"ט 147/6/19

שמחת אירוסי בת זקוניו של האדמו"ר מפרמישלאן עם בן האדמו"ר מקארלסבורג מונטריאול 
צילומים: יהודה פרקוביץ ואברומי ברגר 

האדמו''ר ממודז'יץ בביקור בטבריה לרגל יסוד קהילת חסידי מודז'יץ בשכונת נוף כנרת פוריה 

האדמו"ר מנדבורנה בתפילה בערב ראש חודש סיון 
בכותל המערבי ושיחת חיזוק לחסידיו

צילום: מ.ב.י. 

כינוס יסוד בבתי גדולי לישראל לישיבה הגדולה 
בראשות הגר"ש פינקל בירושלים 

כינוס הבוגרים בישיבת
 'לב אליהו' בירושלים 



15 ד' סיוון תשע"ט 7/6/19

אברכי כולל 'ש"ס אידן' בראשות הגר"א אייזן גאב"ד פוזנא 
בבחינה על ש"ס תלמוד בבלי בישיבת 'דעת אהרן' 

מעמד קבורת גניזה חמורה בבית החיים באשדוד 
במעמד הגרמ"צ ברגמן 

ילדי כיתות ז' ח' בת"ת תפארת בנים מונקאטש בב"ב 
במעמד הכנה לקבלת התורה אצל האדמו"ר מוזטשקא 

שמחת אירוסי בן זקוניו של האדמו"ר מקוזמיר עם בת האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ 
צילום: מתתיהו גולדברג 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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