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לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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מה ראה?
ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס 
ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוֹלא  ְּבתוָֹכם  ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאוֹ 
)במדבר  ְּבִקְנָאִתי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִכִּליִתי 
ַוַּיֲעמֹד  נאמר  אלעזר  בן  פנחס  על  יא(.  כה, 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה )תהילים קו, ל(, 
וביארו רבותינו )ברכות ו ע"ב( שויפלל הוא 
לשון תפילה, שהתפלל פנחס לפני ה' יתברך 
יתברך  שמו  ויקדש  ידיו  במעשי  שיצליחהו 
בהריגת זמרי בן סלוא, ובזכות התפילה זכה 
לסייעתא דשמייא מרובה, וניסים רבים נעשו 
תנחומא  במדרש  )כמבואר  שעה  באותה  לו 
כמה  עד  למדנו  ומכאן  בלק(.  פרשת  סוף 
גדולה כוחה של התפילה שבאמצעותה יכול 

אדם לחולל דברים מעל הטבע. 
שואלים  ע"א(  )עו  יומא  במסכת  רבותינו 
לישראל  המן  את  הוריד  לא  הקב"ה  מדוע 
במדבר פעם אחת בשנה, אלא בכל יום ויום. 
ותירצו במשל לעשיר שהיה נותן סכום כסף 
היה  ולא  שלימה,  שנה  למשך  לבנו  גדול 
מתראה אליו הבן אלא בסוף השנה כדי לקבל 
החליט  הבאה,  לשנה  הנוספת  הקצבה  את 
לשנה  כסף  קצבת  לו  אתן  "לא  עשיר,  אותו 
את  ויקבל  לפני  יבוא  יום  בכל  אלא  שלימה, 
קצבתו". וכך היה רואה העשיר את בנו בכל 

יום.
תפילת  את  לשמוע  רצה  הקב"ה  הנמשל, 
עם ישראל אליו בכל יום ויום, ולכן הוריד את 
המן לישראל בכל יום, כדי שבכל יום יתפללו 
ולא  מן,  ירד  בו  שגם  המחר  יום  על  ויבקשו 
יחשבו שדבר זה מובן מאליו ומגיע גם ללא 

תפילה והודאה.
אולם צריכים אנו להרבות גם בתפילה על 
כבוד שמים, שיתגלה כבוד ה' יתברך בעולם 
ורמזו  במהרה,  צדקנו  משיח  ביאת  ויחיש 
ָׁשאּול  ַוּיֹאֶמר  הנביא,  בדברי  רבותינו  זאת 
ֶאל ְיהוָֹנָתן ְּבנוֹ ַמּדּוַע ֹלא ָבא ֶבן ִיַׁשי ַּגם ְּתמוֹל 
ַּגם ַהּיוֹם ֶאל ַהָּלֶחם )שמואל א כ, כז(, דהיינו 
ואינו  מתעכב  עדיין  ישי  בן  משיח  מדוע 
שלנו  הבקשות  שכל  כיון  ַהָּלֶחם,  ֶאל  מגיע? 
ובריאות,  פרנסה  ומשתה,  מאכל  על  רק  הם 

ואיננו מספיק מבקשים על צרכי שמים. 
יתברך  ה'  מפי  התקלל  הקדמוני  הנחש 
עץ  בחטא  וחווה  אדם  את  שהחטיא  לאחר 
)בראשית  יָך  ַחֶּיֽ ְיֵמי  ָּכל  ּתֹאַכל  ְוָעָפר  הדעת, 
הרי  הקללה,  מהי  מובן  לא  ולכאורה  יד(,  ג, 
ויכול  ומקום,  מקום  בכל  לו  מצוי  העפר 
עמו,  מזונותיו  לגג  עולה  עת,  בכל  לאוכלו 

יורד למטה - מזונותיו עמו )יומא עה ע"א(.
מסבירים המפרשים )בית יצחק על התורה 
ועוד(, שנתן הקב"ה לנחש את מזונותיו שיהיו 
מצויים לו כדי שלא יתפלל אליו יתברך, דאינו 
רוצה לשמוע את תפילתו, כמי שאומר לחברו 
"טול לך אשר לך, ואל תהא לך שום שייכות 
עמדי", בשונה משאר בעלי החיים שׁשֲֹאִגים 
ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵא-ל ָאְכָלם )תהילים קד, כא(, 

וזוהי הקללה הגדולה ביותר. 
אור  אדוננו  דברי  את  בזה  לציין  וכדאי 
החיים הקדוש )פרשת בשלח יז, ג(, על הפסוק 
ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים, וזה לשונו: הנה הענין 

יוליד תימה, למה יביאם ה' אל הניסיון הגדול 
הזה למות בצמא כו'. ונראה כי ד' ניסה אותם 
להדריכם לשאת עיניהם ולהתפלל לפני ד', כי 
זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש כו', 

עיין שם.



עמוד התפילה
נסיים במעשה על הגאון הצדיק רבי שמואל 
שכונה  המלך,  עבד  ספר  בעל  זצ"ל,  הומינר 
הספר  שם  על  הקטן"  חיים  "החפץ  בשם 
שחיבר עיקרי דינים בהלכות לשון הרע. זכיתי 
בסייעתא דשמיא בהיותי בחור צעיר בישיבת 
בית יוסף נוברהדוק, להכיר את הצדיק ולהיות 

כבן בית אצלו. 
מספר הרב שהיה לו חבר שהיה עני מרוד 
עשירה  דודה  לו  הייתה  עליו  ה'  בחסד  אבל 
בארצות הברית, ואותה דודה הייתה שולחת 
לו מידי חג וחג סכום כסף נכבד שהיה עוזר 
לו לפרנס את ביתו במשך כמה חודשים. אך 
"עוד  דאגה  של  נימה  בליבו  עברה  לפעמים 
ואיך  השידוכים,  לפרק  יגיעו  הילדים  מעט 
לדודה  פנה  לו  בצר  חתונתם?"  את  אממן 
הדודה  אך  ליבו,  על  אשר  את  לה  וסיפר 
הרגיעה אותו: "איני רוצה שיהיו לך דאגות, 
אותו  שמח  שתעשה",  שידוך  כל  אממן  אני 

אברך בהיותו בוטח בדודה שתעזור לו. 
לפרק  הבכורה  בתו  הגיעה  לימים, 
השידוכים, ושידך אותה אביה עם בן תלמיד 
חכם, והתחייב בסכומי כסף גבוהים, כשהוא 
התקשר  הווארט  לאחר  הדודה.  על  סומך 
הגדולה,  השמחה  על  לה  והודיע  לדודה 
שמחה הדודה והודיעה שתשלח מעטפה עם 
אותו  קיבל  ימים,  מספר  לאחר  כסף.  סכום 
הדודה  עיניו,  וחשכו  המעטפה  את  יהודי 
כלל  משתווה  שלא  פעוט  כסף  סכום  שלחה 

ועיקר לסכום שעליו התחייב. 
לא נותרה לו ברירה אלא לדפוק על דלתות 
העשירים ולפנות לגמ"חים שיעזרו לו. והנה, 
חלפה שנה והבת השנייה הגיעה לפרקה, אך 
הפעם לא סמך אותו אדם על דודתו והפציר 

בתפילה לפני ה' יתברך שיעזור לו.
לאחר שנסגר השידוך התקשר לדודתו כדי 
הודיעה  להפתעתו  אך  במעט,  לו  שתעזור 
הדודה שהפעם היא לוקחת על עצמה את כל 
והבגדים,  הריהוט  הדירה,  החתונה,  הוצאות 

עד הפרוטה האחרונה. 
שמואל  לרבי  ופנה  יהודי,  אותו  השתומם 
הומינר לדעת ולהבין פשר הדברים. הרב הבין 
את העניין וענה לו מיד, בפעם הראשונה אתה 
הדודה  ולכן  מהקב"ה,  ולא  מהדודה  ביקשת 
ופנית  ביקשת  כעת  אך  שלחה מה ששלחה.. 
את  שתקבל  דאג  הוא  ולכן  יתברך,   ה'  אל 
כל הסכום, ללמדך עד כמה גדולה כוחה של 
תפילה, ועד כמה צריך האדם לפנות ישירות 

אל ה' יתברך ולבקש את אשר חפץ וזקוק. 
יהי רצון שנזכה להתפלל אל ה' יתברך מכל 
ליבנו, ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה' 
)תהילים כז, יד(, ונראה בקרוב בקרוב בביאת 
משיח צדקנו ובגאולת ישראל השלימה, אמן. 

כחה של תפילה

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

חז"ל )סנהדרין פב,א( מספרים 
ההלכתי  ומתן  המשא  על 
רבנו,  משה  עם  זמרי  ניהל  שלכאורה 
ובו שאל 'איך לך הייתה מותרת המדיינית?' 
רבנו  משה  נאלם  זו  שאלתו  מול  אל 
"ונתעלמה ממנו ההלכה" ועם ישראל כולו 

געה בבכי על כך.
בנקודה זו מספרת התורה: "וירא פנחס בן 
אלעזר", וחז"ל מבקשים להבין "מה ראה?" 
הלכה  ונזכר  מעשה  "ראה  עונים:  והם 
שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו". שאלת 
ישראל  עם  כל  הרי  ביאור!  טעונה  חכמינו 
ראה את המעשה הנורא שהיה "לעיני משה 
ולעיני כל עדת בני ישראל" ובוודאי שפנחס 
היה  מה  א"כ  שראו.  אלו  בין  היה  הוא  גם 

תמוה לחכמינו ששאלו מה ראה פנחס?
י"ל ששאלת חז"ל הייתה, מדוע מדגישה 
משיבים  כך  ועל  פנחס?  ראיית  את  התורה 
אנו  הלכה".  ונזכר  מעשה  ש"ראה  חז"ל 
משאר  פנחס  ראיית  הייתה  ששונה  מבינים 
ראיה  הייתה  זו  אך  ראו!  כולם  אכן,  העם. 
ראייה  לו  שהייתה  פנחס  לעומת  שטחית, 
מחייבת. כזו שלא עוברים עליה לסדר היום, 
המותירה חותם בלב הרואה, עד שמחייבת 
אותו לפעול ולהשפיע, היא הראייה הנכונה.
המגיד הירושלמי הגה"צ ר' שלום שבדרון 
זצ"ל תיאר פעם על שבת שהיה בניכר בבית 
המשפחה  בני  כל  שבת  בליל  מארחיו: 
ישובים סביב שולחן השבת,  היו  המארחת 
החמש  בן  בילד  שלום  ר'  מבחין  לפתע 
שניגש אל מגירת הכסף ומשתעשע להנאתו 
אל  מבטו  הפנה  מיד  ובמטבעות.  בשטרות 
כך  על  ותמה  השולחן  בראש  היושב  האב 
לגעור  הראוי  מן  לא  "וכי  מתעלם:  שהאב 
בו להעמידו על חומרת מעשיו?" בת שחוק 
עדיין  "הוא  האב:  פני  על  מופיעה  סלחנית 
ילד בן חמש, מה הוא כבר מבין?" למחרת, 
הילדים  שיחקו  הצהריים  שעות  במהלך 
בסלון הגדול, לפתע נתקלה רגלו של הילד 
באגרטל המפואר שצנח על הארץ והתנפץ 
והנחית  קם  הכעוס  האב  רסיסים.  לאלפי 
סטירה מצלצלת על הילד ההמום. נעמד ר' 
שלום, כשבת שחוק סלחנית על פניו ואמר: 
"הוא עדיין ילד בן חמש ולא מבין... מדוע 

אתה כועס?" 
סיפרתי לו: "פעם בשעת צהריים של יום 
יבבה  קול  ירושלמי.  לרחוב  הזדמנתי  חם 
הרחוב  מקצה  השקט.  את  הפרה  ילדותית 
ונוטפת  נפוחה  כשאצבעו  ילדון  הופיע 
לרופא  וצעדתי  השנייה  ידו  את  נטלתי  דם. 
'דבורקה'  מרחוק  נראית  והנה  בסמוך.  הגר 
בידיה.  כשסליה  השכונה  של  הסבתא 
לעברו  הפטירה  המיילל  בילד  משהבחינה 
זה  החתונה  עד  דבר,  שום  זה  תבכה,  'אל 
טיפות  כמה  על  לבכות  חבל  לא  יעבור... 
דם?' לאחר מספר דקות הצטמצמו הפערים, 
ובארשת  סליה  את  שמטה  באחת  ואז, 
מבוהלת תפסה את הילד בידה: 'מאירקה! 
נכדי החביב, מה קרה כאן? מה זה כל הדם 
הזורם? הצילו! אנשים טובים! עזרו לנו!' 

ושטף דמעות זורם בחופשיות על פניה".

ממך,  רחוקים  כשהדברים  מבין?  "אתה 
ואינם נוגעים ישירות אליך, הכול בסדר. אם 
הילד בלתי מוכר, אז קצת דם לא כל כך נורא. 
הם  שפתאום  אלא  דבר,  אותו  הם  הנתונים 
בכסף  שלך,  במשפחה  שלך,  ב'אני'  נוגעים 
שלך ופתאום הכול כל כך נורא ומכאיב...".

בשבת  תורה  איסור  על  עובר  הילד  אם 
מה  על  מבין  אינך  נפש,  שווה  נשאר  ואתה 
הרעש הגדול מסיבה פשוטה: עדיין לא נגעו 
מילות  מוצא  אתה  ואז  ממש  בך  הדברים 
כשהתנפץ  אולם  זכות.  ומלמד  סנגוריה 
האגרטל לרסיסים או אז נרעשו שמים וארץ. 
כאן נעוץ ההבדל, כשתורת ה' ומצוותיה הם 

החשובים והיקרים לך מכל, אינך שותק.
שהרים  קנאי  היה  לא  ה',  קדוש  פנחס 
הקדושה  התורה  בהפגנות.  ועמד  שלטים 
ומשום  שלו.  ביותר  העמוק  במקום  הייתה 
שם  הוא  נפש.  שווה  להישאר  יכל  לא  כך 
נפשו בכפו, אף שידע היטב כי יתכן שצעד 
היו  לא  האישיים  חייו  בחייו.  לו  יעלה  זה 
שמים  ושם  עולם  של  ריבונו  רק  שיקול. 
המחולל עמד מול עיניו. ובזה כיון הפסוק: 
באה  הקנאה   - לאלוקיו"  קינא  אשר  "תחת 
זכה  כך  ומשום  אליו  קרוב  היה  אלוקים  כי 

למה שזכה.
לאחר  כי  לנו  לספר  ממשיכים  חז"ל 
רבנו  משה  לפני  ההלכה  את  פנחס  שהזכיר 
ענה לו משה: "קריינא דאיגרתא איהו להוי 
פרוונקא", דהיינו שקורא האיגרת של המלך 
ומשמעות  לבצע.  השליח  שיהיה  זה  הוא 
את  לבצע  לפנחס  קורא  רבנו  שמשה  הדבר 
הדבר המתבקש מכוח ההלכה שהזכיר. זאת 
עלינו לדעת, שכל פעולה גדולה ומשמעותית 
תלויה  הצלחתה  הרבים,  על  המשפיעה 
לא  הפעולה.  עושה  של  ובמעלתו  בטהרתו 
כל אדם זוכה להיות משפיע ומתקן עולם, רק 
אדם ש'עבד על עצמו' ותיקן מידותיו, יכול 
לראות בעומק ובהבנה הנכונה את המתרחש 

מסביבו ולפעול לתיקונם של דברים.
את זה גילה לנו משה, כשהוא משאיר את 
ביצוע ההלכה דווקא בידיו של פנחס. משה 
ראה  פנחס  שדווקא  שמכיוון  מבין  רבינו 
בהלכה  נזכר  הוא  שמכוחה  עומק  ראיית   –
שנשכחה, הוא זה שנשלח משמים לבצע את 

הפעולה המתקנת שהצילה את עם ישראל.
מצבים רבים עוברים על פנינו בימי חיינו, 
באירועים  פעם  מדי  ונתקלים  רואים  ואנו 
אנו  ומעשים מסביבנו שדורשים תיקון, אך 
בלי  פנינו,  על  לחלוף  אלו  למצבים  נותנים 
שנראה אותם לעומק ומקרוב. הם נראים לנו 
לא נוגעים כלל אלינו, הם רחוקים מאיתנו. 
אם נזכה 'לראות דברים מקרוב', נדע שקול 
אותנו  דווקא  וקורא  ליבנו  בתוך  צועק  ה' 
לפעול מכוח ראייה זו, כדי שנוכל להשפיע 
ולקדש את שם ה'. בדיוק כמו פנחס שקיבל 
את התפקיד ממשה רבינו, רק בגלל העובדה  
והמאורעות  היום  לסדר  עבר  לא  שפנחס 

חייבו אותו לפעול.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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מבין המיצרים אל המרחבים 
נמצאים אנו בעיצומם של ימי בין המיצרים, בימים שלפני 
חודש אב, שממעטים בו בשמחה ונוהגים בו לפי כל ההלכות 
המלוות אותו ביחוד "בשבוע שחל בו", ובתשעה באב בעצמו, 

ויש לעיין במשמעות הזמנים האלו בכל שנה מחדש.
אמנם הצער על חורבן בית המקדש מלווה אותנו בכל ימות 
שנה ובכל אשר נפנה: במאכל, במגורים ובתפילה, עד שאפשר 
לומר שכל אורח חיינו מושפע ממנו. כך למשל בהלכה אחת 
בהלכות תעניות )פרק ה, יד( הרמב"ם כותב שגזרו שלא לנגן 
ואף לא לשיר שירה בפה. ומבוארים הדברים שהגזירה היא על 
נגינה של אהבה בין אדם לחברו ולשבח יפה ביופיו, כלשונו 
של רב אחאי גאון הכותב שלא כללו באיסור שירי תשבחות 

והודאות לה'.
באופי  לשינוי  החורבן  גרם  כמה  עד  למדנו  זו  מהלכה 
יפה  שירת  לשיר  מניעה  שום  שאין  מתברר  שכן  הלאומי, 
ביופיו וכיוצא בה, אבל יש איסור מן החורבן ואילך. ומבחינה 

הלכתית צריך ללמוד ולדעת את פרטיו. 
לחזור  החזקה  הנטייה  את  חשים  הננו  הזה  ובזמן  כאן, 
ואכן  בגלות,  מוכרת  הייתה  שלא  כזו  חדשה,  עברית  לשירה 
העם שחי בארצו המטייל בין הנופים ובונה ערים וכפרים, אינו 

דומה לעם הנמצא בארץ לא לו.
מאידך גיסא, דווקא בארץ ישראל – במדינת ישראל, קיימת 
גודל  שעם  מפני  החורבן  על  לאבל  יותר  גדולה  משמעות 
הננו חשים במיוחד במה  כאן  דווקא  ההתפעלות ממה שיש, 
שאין, ומצפים לגאולה השלמה שתבוא בעזרת השם, ובקרוב.

בגמרא  אחת  סוגיה  ונלמד  בואו  האלה  הדברים  רקע  על 
צדוקי  "א"ל ההוא  וזה לשונה:  א(  קא,  )דף  עירובין  במסכת 
כחדק'  'טובם  בכו  דכתיב  חדקאה  חנניה,  בן  יהושע  לרבי 
'ישר  דכתיב  דקרא  לסיפיה  שפיל  שטיא  ליה,  אמר  ז(  )מיכה 
ממסוכה'. ואלא מאי טובם כחדק, כשם שחדקים הללו מגנים 

על הפרצה כך טובים שבנו מגינים עלינו".
ביקש  צדוקי  שאותו  הוא  והפירוש  הגמרא,  לשון  כאן  עד 
ללעוג לרבי יהושע דווקא מתוך הסתמכות על הפסוק שקורא 
יהושע משיב  רבי  אבל  כקוצים,  הטובים  את  אפילו  וממשיל 
לו שאף הפסוק הזה נדרש לטובה שכן מהמשכו מתברר שיש 
נאמר  ועוד  הפרצה.  על  להגן  חיובי  תפקיד  קוצים  לאותם 
שנראים  פי  על  שאף  לומר  רוצה  ישרים,  שנקראים  עליהם 
קוצניים לפי אורח חייהם שאינו בדרך התורה, מכל מקום יש 
להם מידה של ישרות פנימית שזו תכונה שאמנם אינה קשורה 

בהכרח לצדקות ולחסידות, אבל נותנת כוח להגן על הפרצה.
אכן לפי המבואר שם בגמרא, כשחדק - קוץ מגן על פרצה 
הרי הוא נותן לפי טבעו רק סתימה ארעית, ולכן אנו מתפללים 

לזכות ולראות כבר את הסתימה הקבועה.
בסליחות של י"ז בתמוז בפיוט "שעה נאסר" אנו אומרים: 
"גדור פרצי בבן פרצי ומחדק לקוט שושן". והפירוש, שאנו 
דוד  בן  משיח  ידי  על  הפרצה  את  שיגדור  לה'  מתפללים 
את  עתה  והעושים  לקוצים  היינו מאלו שנמשלו   - ומ"חדק" 
המלאכה במסירות נפש, "לקט שושן" - היינו שיתברר תוכנם 

הטוב ושלא יהיו נראים יותר כקוצים אלא כפרחי שושנה.
שענינו  בתמוז  י"ז  ליום  כמובן  מתקשרים  אלה  דברים 
בהבקעת החומה, וכעת עלינו להתרכז בשני תחומים בגבורה 

ובתפילה.
המחרפים  אויבינו  מול  לעמוד  כדי  זקוקים  אנו  לגבורה 
ויש לפעול בכל הכוחות לסתום את  וישראל  את מערכות ה' 

הפרצות ובעזרת ה' נעשה ונצליח.
במלאכה  העושים  להצלחת  מתפללים  אנו  בתפילה, 
ה'  בישועת  ולראות  לזכות  התפילה  את  \לה  ומוסיפים 

בשלמותה שהננו מאמינים שבוא תבוא. 

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

w w w . o m e g a 3 g a l i l . c o m  |  i n f o @ o m e g a 3 g a l i l . c o m

3

3

E 3
1

מחסור באומגה 3 משמן דגים 
הוא גורם סיכון להפרעת קשב 

.ADDו ADHD
במחקר שנערך בבית חולים זיו 

בצפת ע“י דר‘ אורי יצקר ודר‘ 
איילת עומר ארמון על השפעת שמן 

דגים וויטמין E על אינדקס אומגה 3 
ועל חומרת הסימפטומים של 

ADHD בילדים,
נמצאה קורלציה בין מידת הנטילה 

של אומגה 3 וויטמין E לעליה 
באינדקס אומגה 3 והפחתה 

בסימפטומים.
*אומגה 3 הינו תוסף תזונה ואינו תרופה 

אומגה 3 טרייה מהמקרר - לקשב וריכוז

רוצים לדעת עוד?

מוזמנים להתקשר ל 3945*



טר
 מ

2.
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2.4 מטר 3 דלתות ₪2,900

2 דלתות ₪2,490

2 דלתות ₪1,890

1.8 מטר

1.6 מטר

אולם תצוגה: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 שעות פתיחה: א‘ - ה‘ 10:00-20:00, ו‘ 09:30-13:30 פתוח במוצ“ש

התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

המחיר כולל:
טריקה שקטה 
6 צבעים לבחירה 
זוג מגירות 
8 מדפים 

עוברים דירה?
עוברים בויסמן!

מגוון ארונות הזזה במחירים אטרקטיביים!

מן
י ויס

סנ
מח

 מיטת נוער דגם ״ספורט״
כולל מזרונים )מתצוגה(

מערכת ישיבה דגם “סנטר”
תלת מושבי

דו + תלת
₪ 7,490₪ 1,890₪ 2,990
₪ 11,990₪ 5,490

מבצעמבצעמבצע פינת אוכל דגם ״סטאר״
 1.00x1.80 מ’ 

נפתח ל-2.80 מ’
כ-12 סועדים

3,000 מ״ר תצוגה של מגוון רהיטים ענק

®

הבחירה הטבעית לרהיטי ילדים

רהיטי
עין חרוד

מחסני ויסמן )כניסה דרך החנות(: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 א' - ה' 10:00-17:30, ו' 09:30-13:00 סגור במוצ"ש



כ' בתמוז תשע"ז 14/7/17 8

לדון לכף זכות

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

אריאל למברג

לפני מאה שנים היה רעב נורא בירושלים. אלו היו ימי מלחמת 

אחד  מוהל  של  בביתו  בארץ.  מזון  היה  ולא  הראשונה  העולם 

היה אוצר. היה לו מטבע זהב צרפתי בשם "נפוליאון" והמטבע 

היה תעודת הביטוח של המשפחה. בכל פעם שגבר הרעב, היו 

יצא  פעם  ונרגעים.  המטבע  שמונח  היכן  המדף  על  מביטים 

המוהל מהבית וילדו הקטן רצה לקנות לעצמו ממתק. הוא לקח 

את המטבע וקנה במכולת חטיף קטן. כאשר שב המוהל הביתה 

אל  רץ  הוא  בצרחות.  פרץ  הוא  המטבע,  היעלמות  את  וגילה 

המכולת ותבע מבעל המקום את העודף על המטבע יקר-הערך, 

כי הוא קיבל מהילד רק מטבע  וטען  אך בעל המכולת הכחיש 

התפרסם  הסיפור  כמובן,  החטיף.  עבור  בדיוק  שמספיק  פשוט 

בירושלים, כל הקהילה הדירה בזעם את רגליה מהמכולת והאיש 

נאלץ במשך הזמן לסגור את המקום.

חלפו כמה שנים, מלחמת העולם הסתיימה, העותומנים עזבו 

קיבל  הימים  באחד  השתפר.  הכלכלי  והמצב  הגיעו  והבריטים 

המוהל מכתב ובו מטבע נפוליאון זהב. היה כתוב שם כך: "אני 

לפני  כואב.  ווידוי  באוזניך  לפרוק  ועלי  וותיק  ירושלים  תושב 

כמה שנים בעיצומו של הרעב הנורא, יצאתי לרחוב רעב וחלוש. 

והרגשתי  מרעב  נפוחים  וילדים  חולה  אישה  בביתי  השארתי 

יכול עוד. לפתע ראיתי את בנך צועד ברחוב עם מטבע  שאיני 

נפוליאון זהב. אמרתי לעצמי כי ילד שמשחק במטבע יקר כזה, 

כנראה אביו עשיר עצום. לקחתי את המטבע היקר והשארתי לו 

למכולת  הפשוט  המטבע  עם  המשיך  הילד  ופשוט.  זול  מטבע 

וקנה לעצמו חטיף ואילו אני הצלתי עם את בני משפחתי ממוות 

שאני  הראשון  הדבר  השתפר,  הכלכלי  כשהמצב  כעת  בטוח. 

עושה הוא להשיב לך את המטבע שלקחתי מבנך"... 

רבי יהושע בן פרחיה מורה לנו בפרקי אבות: "הוי דן את כל 

האדם לכף זכות". אם מישהו פגע בך, אכזב אותך וגרם לך נזק 

להלכה  זאת  פוסק  הרמב"ם  זכות.  לכף  אותו  לדון  עליך  נורא, 

המצות,  תרי"ג  בכלל  התורה.  מן  עשה  מצוות  זאת  כי  וקובע 

להעניק לזולת חזקת חפות ולהאמין כי הוא זכאי וצודק.

חז"ל  האם  פשוטה:  שאלה  אדם  כל  עצמו  את  שואל  וכאן 

מחנכים אותנו לנאיביות, תמימות וגלגול עיניים למרום?! הרי 

אנשים  כאן  יש  חיים.  אנו  בו  העולם  את  היטב  מכירים  אנחנו 

רעים, מושחתים, נצלנים וגנבים – והאם אנו אמורים להיתמם 

ולשפוט את כולם לכף זכות?!

שהוא  מהמנהל  מכתב  עם  הספר  מבית  חוזר  הילד  לדוגמה: 

התפרע היום קשות ושבר את דלת הכיתה. האם עלינו לשקר את 

עצמנו ולומר: א. זה לא היה הוא. ב. גם אם זה היה הוא, החברים 

לא סחף  ואף אחד  הוא  היה  זה  וגם אם  ג.  אותו.  הרעים סחפו 

בבית  מספיק  נמצא  לא  שלו  אבא  פשוט  אשם.  לא  הוא  אותו, 

והוא מחפש נואשות תשומת לב...

כפול  מחיר  גבה  גם  והוא  הביתה  מלאכה  בעל  הזמנו  או 

מהמחירון וגם לא עשה את עבודתו כמו שצריך. האם עלינו להיות 

נאיביים ולומר 'הוא פשוט חושב שככה עושים את העבודה. או 

אולי אשתו חולה והוא לא מרוכז די הצורך בעבודה'...

פרשת השבוע עוסקת בסיפור כזה בדיוק. הפסוקים הראשונים 

דרמטי  בו אדם עשה מעשה  דומה,  לסיפור  בפרשה מתייחסים 

ומזעזע, כל עם ישראל עד האיש האחרון פקפקו במעשה וחשדו 

שכוונתו לרעה, אך התורה טורחת ומשבחת אותו כדי ללמד את 

כולנו לדון לכף זכות.

שבחים  של  סידרה  הם  פנחס  בפרשת  הראשונים  הפסוקים 

המעשה  על  אותו  משבחת  התורה  לפנחס.  אדירים  ומחמאות 

הקשה שעשה בכך שקם והרג נשיא שבט מישראל ומבטיחה לו 

יודעים שכאשר מתאמצים  כולנו  שכר עצום על מעשהו. כעת, 

ואכן  נגדו.  היו  כולם  שפשוט  כנראה  מישהו,  לשבח  מאוד 

המפרשים אומרים כי פנחס עמד בפני סכנת חיים. אנשים פשוט 

קמו להרוג אותו. 

וזה כמובן דבר תמוה מאוד: ממה נפשך, אם הם סברו כי זמרי 

היה חייב מוות ופנחס היה היחיד שקם ועשה את הדבר הנכון, 

היה עליהם לחבק ולנשק אותו ולא להתעסק עם ההיסטוריה של 

סבא שלו. לאידך, אם הם סבורים שזמרי לא היה חייב מוות - 

הרי פנחס הוא רוצח! הוא הרג יהודי על לא עוול בכפו - ומה 

משנה הייחוס שלו?

גם פרטי הדברים ברש"י אינם מובנים: למה השבטים הדגישו 

הלך  סתם  הוא  ואם  אלילים"?  לעבודת  עגלים  "פיטם  שיתרו 

נורא?!  דבר  לא  זה   – אותה  ועבד  האשרה  או  הבעל  למקדש 

ולמה חשוב לדעת שיתרו היה "אבי אמו" ואם היה "אבי אביו" 

– הייחוס היה יותר מכובד?!

בשיחה ארוכה בנושא, אמר הרבי רעיון מיוחד במינו. למען 

נגד  קשה  טענה  מעלה  היה  שם,  עומד  שהיה  אדם  כל  האמת, 

פנחס. התפיסה האוטומטית של כל אדם שהיה נוכח שם, הייתה 

לפקפק קשות במניעים שלו ולייחס לו מניעים זרים. וגם אם הם 

הסכימו שזמרי היה חייב מוות על פי ההלכה, אך היה פיתוי גדול 

לזלזל במניעים של פנחס עצמו.

הרי משה רבנו בכבודו ובעצמו עמד מול זמרי ולא עשה דבר. 

יחד עמו עמדו אלעזר הכוהן הגדול ושבעים הזקנים ועוד אחד 

עשר נשיאי שבטים – ואיש לא הגיב. רק נער צעיר יצא מתוך 

העמדה  מישראל.  שבט  נשיא  והרג  וקם  בידו  רומח  עם  הקהל 

היה  לא  פנחס  כי  ולטעון  המעשה  בכנות  לזלזל  היא  הטבעית 

ואף  מכולם.  רצחניות  יותר  נטיות  עם  אלא  מכולם,  צדיק  יותר 

שזמרי היה חייב מוות, אך העובדה שדווקא פנחס התעורר להגן 

על כבוד שמים – יותר אפילו ממשה רבנו – נובעת מכך שהוא 

פשוט טיפוס רצחני עם ידיים קלות על ההדק.

וכדי לבסס את הטענה, הם הצביעו על הערוגה בה צמח. ידוע 

שמידות עוברות בתורשה. בעוד שהגיונות – דעות אידיאולוגיות 

)ראו  לדור  מדור  עובר  כן  רגשי  אופי  בתורשה,  עוברות  לא   –

בהערה (. לכן טענו השבטים כי פנחס אדם אכזר, משום שהוא 

נכדו של אדם אכזר. הביזנס של "פיטום עגלים לעבודה זרה", 

מועדף  יחס  לו  נותנים  עגל,  לוקחים  ביותר.  אכזרי  ענף  הוא 

לשחוט  כדי  זה  וכל   – מיוחד  באוכל  אותו  מפטמים  ומשופר, 

אותו כשהוא שמן יותר. זאת אכזריות מסוג חדש.

זרה".  לעבודה  עגלים  אמו  אבי  "פיטם  ואמרו:  הוסיפו  ולכן 

מהאימא,  כידוע  מגיע  שבן  משום  אמו.  לאבי  דומה  נכד  שכן 

האכזרי  האופי  את  קיבל  כך שפנחס   – מאביה  מגיעה  והאימא 

של אבי אמו, יתרו.

כיון שכך, התורה נדרשת לפתוח בהקדמה ארוכה: "פנחס בן 

אלעזר בן אהרן הכהן". לומר שפנחס עשה זאת בהחלט בגלל 

הייחוס – אך דווקא בגלל הייחוס מהצד השני, עקב היותו נכדו 

של אהרן הכוהן, אוהב שלום ורודף שלום ולכן הוא חרד במיוחד 

מחרון אף ה' ומהמגפה הנוראה שתפרוץ.

את  לדון  הצורך  הוא,  פרשתנו  של  הראשון  שהמסר  נמצא 

האדם לכף זכות. ואף במקרה כל כך נורא, שבו קם יהודי והורג 

יהודי אחר וכל הסימנים מעידים כנגד כוונותיו של ההורג, בכל 

עשה  שפנחס  והיחיד  האחד  בסיכוי  להתמקד  עליהם  היה  זאת 

זאת דווקא מתוך אהבה ואכפתיות.

וכאן שבה ונשאלת השאלה המרכזית בה פתחנו: למה להיות 

ומדוע  ומושחתים  רעים  באנשים  מלא  העולם  הרי  נאיביים? 

להיתמם ולדון כל רוצח לכף זכות?

פרשבורג  של  רבה  היה  סופר,  משה  רבי  סופר",  ה"חתם 

השנים  במאתיים  החשובים  התורה  מגדולי  ואחד  )ברטיסלבה( 

האחרונות. לחתם סופר היה בן גאון בשם הרב אברהם שמואל, 

כינויו הוא ה"כתב סופר" ואף הוא כיהן כרב העיר. הוא חיבר 

ספרים רבים ובאחד מהם מספר את הסיפור הבא: 

גדולי התורה של פרשבורג ישבו בסעודה מכובדת אצל עשיר 

ברשותו  מחזיק  הוא  כי  המארח  סיפר  ביין,  ליבו  כטוב  העיר. 

הרבנים  המקדש.  בית  מימי  שריד  במינה,  יחידה  זהב  מטבע 

התפעלו וביקשו לראות את המטבע. בחרדה הוציא הגביר את 

שהסתיים  לאחר  הרבנים.  בין  אותה  והעביר  מהכספת  המטבע 

הסבב והגביר ביקש את המטבע, התברר שהוא נעלם. אף אחד 

מהמסובים לא ידע איפה הוא. בקהל השתררה דממה, ישבו שם 

גדולי הרבנים באשכנז ואחד מהם נחשד לכאורה בגניבה. 

שכולם  והציע  אחד  קם  הרבנים,  כבוד  את  להציל  במאמץ 

כולם הסכימו בשמחה,  ויפגינו את חפותם.  ירוקנו את הכיסים 

חוץ מזקן הרבנים שישב שם. הוא טען כי עצם החשד הוא ביזוי 

לכבוד התורה והוא לא מוכן אפילו להיות חשוד במעשה גניבה. 

כמובן, הטענה הקלושה התקבלה בלב כבד אצל הנוכחים והם 

התפזרו בתחושה קשה.

המטבע  את  גילו  הם  המגשים,  את  המלצרים  אספו  כאשר 

על השולחן. כנראה מישהו הניח אותו שם בטעות. המלצר רץ 

להבין  וביקש  הרבנים  כל  את  כינס  וזה  הגביר  אל  בהתרגשות 

מאותו רב זקן, מדוע סירב לגלות את כיסיו כשידע בוודאי שאינו 

הגנב. הרב פתח את הארנק שלו והדהים את כולם: הוא הוציא 

ברשותו  החזיק  הוא  כי  התברר  שלו.  מהכיס  זהה  זהב  מטבע 

מטבע כזה וכיון שהגביר התרברב שיש לו מטבע יחיד בעולם, 

את  לפתוח  מכולם  דרשו  כאשר  אולם  אותו.  לבייש  רצה  לא 

הכיסים, היו מוצאים אצלו את המטבע...

לא  היא  זכות,  לכף  לדון  המצווה  כביר:  רעיון  הרבי  מסביר 

את מעשה החטא  להחליק  עניין  אין שום  פינות.  ולעגל  לשקר 

ולהתעלם ממנו. המצווה היא אחרת לגמרי: להאמין כי החוטא 

חזק  יהיה  תמיד  הטוב  כי  בטוחים  להיות  עלינו  לתקן!.  יכול 

והסיכוי  התקווה  את  החוטא  כלפי  להקרין  עלינו  ולכן  מהרע, 

לא  הוא  והורה  מחנך  של  התפקיד  ולתקן.  לשוב  יכול  שהוא 

לטשטש את החטא, אלא ליצור הפרדה בין החוטא ובין מעשה 

ניסיון שהוא לא  נותן לאדם  כי אלוקים לא  לילד  החטא. לומר 

יכול לעמוד בו, ולכן הנפילה עצמה מעידה כי היא לא סופית!. 

הוא יכול לקום ולתקן.

וזה הפירוש "לדון לכף זכות", כלומר, להאיר את צד הזכות 

שבחוטא. להעניק לו תקווה ולהציף את החלק הטוב הנצחי שבו 

שמתחנן לשוב ולתקן את החטא.
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קנאות אמיתית ואכפתית
הרב בן ציון נורדמן

מבית  והעסקים'  הכלכלה  בפאנל ב'וועידה  השבוע  ישבתי 
'לתת'  שרה',  'יד  מכובדים  ארגונים  של  מנכ"לים  עם  'המודיע' 
שהם  ה'ביחד'  תחושת  לנוכח  משתומם  עמדתי  הצלה'.  ו'איחוד 
כמה  בתוכנו,  יש  הדדית  ערבות  כמה  עת.  בכל  ומקרינים  הקרינו 
בקרבנו.  יש  סופית  אין  נתינה  כמה  במחננו,  יש  ציבורית  אחריות 

אשרינו שזכינו.
'לתת'. כמה  בזכות  ומדושנים  לישון שבעים  ילכו  כמה אנשים 
חיי אנשים ניצלו בגלל 'איחוד הצלה' וכמה חולים התרפאו בזכות 
'יד שרה'. זאת קנאות אמיתית, הערבות ההדדית לשלומו ובריאותו 

של הזולת.
הפרשה שלנו, פרשת פנחס, פותחת בקנאות של פנחס בן אלעזר 
בן אהרן הכהן. התורה מייחסת אותו עד לאהרן הכהן שהיה אוהב 
שלום ורודף שלום, לומר לך שלא חיפש פנחס קנאות מזויפת ולא 
ונקראה  זכה  ולכן  היו לשם שמים  כל מעשיו  כבוד מדומה, אלא 
הפרשה על שמו, ולא רק, אלא הקב"ה מוסר למשה רבינו: "לכן 
לו  מוסר  הקב"ה  כביכול  שלום".  בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור, 

ברית שלום. זו דרגה עילאית של קנאות אמיתית, ללא כחל וסרק.
נתבונן  אם  ישראל.  מאהבת  כל  קודם  להיות  צריכה  קנאות 
על  אחריות  מתוך  היא  שבשורשה  נגלה  פנחס  של  בקנאותו 
אחריות  לנו  ויש  אחד  עם  כולנו  של  רחבה  ראייה  ישראל.  כלל 
קולקטיבית, כי הערבות מחייבת. כל קנאות שמגיעה ממקום אחר 

היא אסורה ומסוכנת.
אתה רוצה להעיר לשני? לתקן את מעשיו? לשפר את דרכיו? 

יש שיטה איך להגיד את זה. לא תמיד המקל הוא הדרך. על פי רוב 
זה לא הדרך. באה אשתו של רבי מאיר, ברוריה שמה, אל בעלה 
דרכה  את  שמצרים  הרשעים  שהשכנים  שיתפלל  וביקשה  הגדול 
ימותו. אמר לה בעלה הקדוש: "יתמו חוטאים מן הארץ כתוב, או 

יתמו חטאים?" 
להתפלל  שאפשר  סימן  חוטאים,  יתמו  בפסוק  כתוב  היה  אם 
שיסתלקו מן העולם, אם כתוב יתמו חטאים מן הארץ סימן שעלינו 
מוטל  עלינו  דרכיהם.  את  ויתקנו  בתשובה  ישובו   שהם  להתפלל 
להשיבם לאביהם שבשמים מתוך קירוב הלבבות ומתוך מאור פנים 

ובנועם.
מתוך  מגיעה  כשהיא  במחננו,  פינה  אבן  דווקא  היא  הקנאות 

אהבת האדם ואהבת השם ומתוך ערבות הדדית.
 


השבוע נפגשנו, רבני 'בנועם דניאלי' יחד עם מייסד הארגון רבי 
הגדול  הנגיד  בבית  והוקרה  מיוחדת  למסיבה  ראני,  מאיר  ישראל 
ר' מוטי זוננפלד. הנושא היה כמו תמיד: אחריות על כלל ישראל 
וחיזוק הקשר של העם היהודי למורשת ישראל, לרישום נישואין 

כדת ולחופה כהלכה.
"כולנו בני איש אחד אנחנו" זעק המארח הנגיד שהינו נכד לרבה 
הכינוס  זצוק"ל.  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן  ירושלים  של 
נערך בביתו שברחוב בלפור 4 מול בית ראש הממשלה, והכניסה 
לבית הייתה כרוכה בבדיקה מדוקדקת ולא פשוטה. אבל זה היה 

שווה.
עמדת  את  הסביר  לישראל  הראשי  הרב  לאו,  דוד  רבי  הגאון 
הרבנות הראשית לגבי המחויבות לשמר את המסורת בעם ישראל. 
הגיע  לו:  ואמר  מקום  בסמיכות  הגר  הממשלה  לראש  קרא  הוא 
וידידותית  יותר  זמינה  כיום  הזמו להכיר בכך שהרבנות הראשית 
מה  שיקבל  יודע  פונה  כל  ישראל.  עם  של  המוחלט  לרוב  יותר 

שצריך ומתי שצריך, דרך הממסד המסורתי.
בדבריי בכינוס המיוחד העליתי את זכר סבו הגדול של המארח, 
יצא במסעו המפורסם  כבר  דישראל, שבאותן שנים  מרא דארעא 
ועד  מחדרה  דרום,  ועד  מצפון  הרבנים'  ב'מסע  קוק  הרב  עם 
מטולה, לחזק את היישובים ולעודד את בוני ארץ ישראל לשלוח 
את בניהם למוסדות תורניים. דווקא רבי יוסף חיים זוננפלד שהוכר 
למצב  וכואב  ער  ליבו  היה   – הישן  היישוב  מבני  לכאורה  כקנאי 
את  ולעודד  וליראה  לתורה  פעלים  להרבות  רגליו  וכיתת  האומה 
ההורים לשלוח את הבנים למקומות תורניים. כי זו קנאות אמיתית, 

אכפתיות ואחריות.
רבני 'בנועם' יצאו מערב זה מחוזקים, עם אהבת ישראל, נחושים 

להנגיש את היהדות יותר ויותר והכול במאור פנים ובעין טובה.

יחד שבטי ישראל
שבת שלום

הרב בן ציון נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות

galimt927@gmail.com 
www.galimt.co.il   
 

מקדוניה-צפון יווןקסטוריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

מרכז הזמנות: 02-9660927

5 כוכבים

במלון הספא המפואר למנאון

מסלול ג:  כד’ באב -א’ באלול   16-23/8/17
מסלול ב:  יז’ - כד’ באב   9-16/8/17

מסלול א:  י’ - יז’ באב   2-9/8/17  
בשלושה מסלולים:

נון
תק

 ל
וף

כפ
  /

/  
ים

צע
מב

ל 
כפ

ין 
 א

 //
   

ים
דד

בו
ם 

טי
רי

 פ
עט

למ
 *

058-645-6410 ת:  ו לפנ נא  בלבד  ם  נאי טו לסי ת  ו הזמנ

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

ל  
ע

ת 
צי
לק

קו

20
17

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

ta
li

a
r

ie
li

.c
o

.i
l

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים





כ' בתמוז תשע"ז 14/7/17 12

מפץ פוליטי

במשכן רוה״מ ברחוב בלפור שבירושלים, 
משכחות  אחרונות  צרות  דולקים.  האורות 
את הראשונות, אך לא פותרות אותן. הן לא 

נעלמות! להיפך, הן מעצימות. 
הקשרים  על  הטרי,  המדינה  מבקר  דו״ח 
המיוחדים של רוה״מ בתפקידו כשר תקשורת, עם ידידו 
האישי שאול אלוביץ בעל השליטה בחברת בזק. העובדה 
שמול חברת בזק נוהלה מדיניות ״מיוחדת״!  ללא ידיעת 
שאלה  סימני  מוסיפה  במשרד....   המקצועיים  הגורמים 

ותמיהות.  
לכאורה,  המיותרות  הצוללות  רכש  פרשת  הדי חקירת 
לא נמוגו! החקירה בעיצומה ומתחילה לדגדג למקורבי 
מפלגת  לראשות  גבאי  אבי  של  בחירתו  המקורבים. 
פרטני.  ותכנון  מחודשת  היערכות  מחייבת  העבודה, 
בליכוד ובבית רוה״מ התפללו לניצחון מועמד המנגנון, 
בנימין  ובלוי.  שחוק  אך  מנוסה,  משופשף,  פרץ.  עמיר 
נתניהו היה לוקח אותו בעיניים סגורות ובזרועות קשורות. 

זה לא קרה. 
-מפץ.  שטוענים  יש  שינוי.  לפני  בישראל  הפוליטיקה 
בחירת מועמד טרי, ללא עבר, שנאות, קנאות, מחויבויות, 

ו....מזרחי! יכולה להיות ״שובר השוויון״ בין הגושים. 
לאבי-גבאי שהעיד על עצמו, כמצביע ליכוד לשעבר. 
שהגיע לפוליטיקה דרך כחלון-כולנו, וכרגע נחת במפלגת 
העבודה, יכולים לחבור סיעות שכיום חברות בקואליציית 

נתניהו. מהפך.  
איווט-ליברמן וסיעתו, יצטרפו לכל מי שיבטיח לאיווט 
את תיק שר הביטחון ומשרדון נוסף. אדרבא, הוא ייהנה 
להשאיר את הליכוד ובוודאי את נתניהו ״חברו״, לוטשים 

עיניים ומבחוץ. 
אישי.  סכסוך  גבאי  לאבי  יש  ״כחלון-כולנו״,  עם 
אין  בפוליטיקה  פיטורין.  גט  צורמים,  בטונים  נטש  הוא 
דברים מוחלטים, יש חשבונות כדאיות ותו לא. ההוכחה 
המוחצת. יחסי איווט וביבי. באם השניים השכילו לחדש 
יחסים ולשבת ליד שולחן אחד, לאחר האמירות הבוטות 

והגידופים, כל אחד יכול. בוודאי משה כחלון.  
פוטנציאלי  הינם שותף  לפיד בראשה,  ויאיר  יש-עתיד 
נוח למהפך. לפיד מיצה את עצמו באופוזיציה. בממשלת 
יזדרז  הוא  מלכתחילה.  פסול  הוא  ליכוד-דתיים-חרדים. 
מאמין,  עדיין  לפיד  אפשרית.  במהירות  לעגלה  לקפוץ 
שהוא יזכה במירב המנדטים והוא יהיה מי שיזמין את אבי 

גבאי והעבודה לממשלתו. בכל מקרה הוא יחבור. 
את  להשאיר  העיקר  עדשים.  בנזיד  תצטרף  מר״ץ 
על  חתימה  לצורך  השלטון.  את  ולשנות  בחוץ  החרדים 
והרבה  למקסימום  יתגמשו  במר״ץ  מוסכמים,  יסוד  קווי 

יותר. מר״ץ לא יהוו בעיה. 
אבי-גבאי בראשות מפלגת העבודה ישדר משהוא חדש, 
ישמרו  המפלגה  של  הוותיקים  הקהלים  באם  ו....מזרחי. 
נוספים. העובדה  לקהלים  להגיע  יכול  גבאי  אמונים,  לה 
שאינו ״שמאל מוחצן״, העובדה שבשונה מיאיר לפיד יש 
לו רקע ניהולי מצטיין, לא רק הצטיינות בדיבורים, ושרות 
גבאי,  של  לזכותו  תעמוד  ״במחנה״,  ככתב  קרבי  צבאי 

במבחן הבוחר. 
דבר  ושונה.  אחרת  מלחמה  שזו  הפנימו  כבר  בליכוד 
בולטת  מזרחית  בצמרת  'להתחמש',  חייבים  הם  ראשון 
וחדשה. זה לבד לא יספיק. הם ינסו 'לטחון' ולהבליט את 
חוסר ניסיונו של ה'חדש' עד דק. בזמן שנותר עד הבחירות 
ו-או  והחלקה  כל שגיאה  יחפשו  יותר משנתיים,  הבאות 

התבטאות אומללה, בכדי ״לגחך״ את המועמד הטרי.  
אבי-גבאי אץ רץ להציע את ראשות האופוזיציה לבוז׳י 
הרצוג. לא בכדי. נתניהו היה ״שמח״ להציע להרצוג את 
זו בהחלט  תפקיד שר החוץ ולפלג את מפלגת העבודה. 
אופציה אפשרית, שתשבור את הכלים ותציג את מפלגת 

העבודה בגודלה הטבעי. פוליטיקה נתניהו יודע.  
ילחש  פרשן  שכל  מה  ״יודע״,  גבאי  אבי  שברור,  מה 
על אוזנו. מאגר הקולות במרכז-שמאל ממוצה. מנדטים 
שיחזרו מיש-עתיד למפלגת העבודה, הינם ברכה! אך לא 

יאפשרו לו קואליציה. 
לקהלים  להגיע  צריך  קואליציה,  להקים  לנסות  בכדי 

נוספים, שנמצאים בימין הרך. לצורך כך חייבים לשנות 
מסרים, לחדד אמירות ביטחוניות, רשימת מועמדים שונה 
ח"כים  של  שמות  כולל  מסוימים,  שמות  ואטרקטיבית. 
מכהנים שעזרו לבחירה, יפריעו!!! זה לא יהיה קל. אזי, 

הסכינים ישלפו. 
חייבים  החרדים  עם  ואפילו  הדתיים  עם  ביחסים  גם 
הכי  השותפים  שאלו  מתברר,  בפועל  טונים.  להנמיך 
לקהל  והקריצה  הבחירה  לאחר  כעת,  זמן.  לאורך  נוחים 
הבטיחו  בלבד  מצביעים   16.080 המצומצם.  המצביעים 
את  לחפש  ניתן  העבודה,  לראשות  גבאי  בחירת  את 
החרדים,  גם  ולעיתים  הדתיים  המפריד.  ולא  המשותף 

השתתפו בממשלות העבודה בעבר. שילוב שהצליח.  
ומהר.  להחליט  חייב  גבאי  ציפי-ליבני,  בסוגיית  גם 
עדיין  ליבני  ציפי  התמוססה.  בראשותה  התנועה  מפלגת 
גל  תעלה  ללפיד  חבירתה  לנשוך.  ואפילו  לבעוט  יכולה 
גיחוכים, אך עלולה להשפיע על גודל הסיעה שבראש. גם 
הליכה עצמאית שתקלקל כמה עשרות אלפי קולות, יכולה 

להיות הפרוטה שתחסר ללירה.   
אהוד ברק היה הראשון שתמך בגבאי לראשות. ברק לא 
נטש את חלומו לעמוד בראשות גוש מרכז שמאל, הכולל 
הוא  מי שמעוניין.  וכל  ליבני  מר״ץ,  לפיד,  העבודה,  את 
יסתפק בתפקיד שר בטחון בכל קונסטלציה שהיא. ברק 

ממורמר יכול להפריע ולהפתיע. 
ומשמעותית  גורלית  תהיה  הקרובה  התקופה 
הרגשת  בראש,  החקירות  ולפוליטיקה.  לפוליטיקאים 
המיאוס מהתמשכותם. אפיונם כשחיתות שלטונית וניצול 
ובטחון הלוחמים, מעבר  ע״ח בטחונה  משאבי המדינה, 

לנהנתנות והדוניזם לשמו, מקומם ומעכיר את השיח. 
שלא  יתברר  שוב  באם  פיפיות.  חרב  הינה  ההשפעה, 
כצעקתה. הרבה מהומה מעט תוכן ובשר. אוהדי נתניהו 
הנרדפות השבטית, המחזקת.  בתחושת  ויתחזקו  יתבצרו 
הליכוד יתחזק. באם יהיו ממצאים משמעותיים ודאי באם 

יוגשו כתבי אישום. מפץ. 
מה שבטוח. יהיה מעניין. 

עו"ד יצחק שינפלד

החקירות שעשויות לגרום לבחירות מוקדמות, יחד עם הכוכב החדש של 
המחנה הציוני, עשויים לסמן מהפך דרמטי בפוליטיקה הישראלית  אבל 

לפני כן, יידרש אבי גבאי לשורה של משימות מורכבות
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שֹל התֱקנון
המתֱקינים

הישיבות בני בֱקרן

מֱקצועית תעוִדת

מתמיִד ֹלשיפור ֱקבועה השתֹלמות

ביותר המתֱקִדמים בכֹלים שימוש

ביותר איכותיים וחומרים צנרת

וזמינות שירות
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חִדש!
שמש: בית 8סניף הנצנים נחֹל

אחר... מותג אף עֹל ֹלֹלכֹלך בֹלי

כביסה מכונת

ביותר! נֱקייה ֹלכביסה

יותר נֱקייה ֹלכביסה חִדשנית טכנוֹלוגיה
סֹל"ִד 1000 עִד סחיטה מהירות | ֱקיֹלו 7 בנפח תוף

במיוחִד עוצמתי מנוע | שֱקטה סחיטה | חסכונית תכנית

השיביות בני בֱקרן ביותר המשתֹלם במחירים

טכנוֹלוגיה

ֹלכביסה חִדשנית

גם יעיֹלה יותר נֱקייה

ֹלכתמים

עיֱקשים
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 משתחררים מפקידות מפא"י

דיון  בכנסת  החוקה  בוועדת  התקיים  השבוע 
נשיא  לבחירת  ה"סניוריטי"  שיטת  על  ארוך 
להמשיך  יש  האם  העליון,  המשפט  לבית 
הייתה  בו  וההשתתפות  לשנותו,  או  זה  בנוהג 
מכובדת מאד – נשיאת בג"צ, נשיא בג"צ לשעבר, שרת 
המשפטים, שרי משפטים קודמים, שופטים, פוליטיקאים 
ועוד. דיון זה אולי היה תיאורטי, כיון שאיילת שקד כבר 
הכריזה במהלכו כי המינוי הקרוב יהיה על פי שיטה זו, 
אך עצם הדיון היה חשוב, והוא סימון לעתיד – מתרחש 
אחד  הוא  זה  דיון  ישראל.  במדינת  רחב  שלטוני  שינוי 

מסממניו.  
"נוהג"  היא  בחוק,  מעוגנת  איננה  זו  בחירה  שיטת 
נתקל  זה  נוהג  של  שינוי  זאת,  ועם  בלבד.  מחייב  לא 
לדמוקרטיה"  "סכנה  זעקות  וציבורי.  ביורוקרטי  בקושי 
מהדהדות מיד בתקשורת, על כל שינוי קלוש וכמעט חסר 
לא  זה  למערכת המשפט.  להביא  מנסים  משמעות אשר 
מקרה, בית המשפט העליון הוא מעוז האליטה הישנה, 
איננו  המשפט  ובית  מדמוקרטיה.  חסינות  לו  יש  אשר 

המקום היחיד. 
רב  דמוקרטי  ועיוות  שלטוני  עיוות  מתקיים  בישראל 
ארגון  יו"ר  ובעבר  תקשורת,  איש  תדמור,  ארז  שנים. 
בבחירות  נתניהו  במטה  יועץ  וגם  תרצו"  "אם  הימין 
האחרונות, פרסם באחרונה ספר "מדוע אתה מצביע ימין 
ומקבל שמאל?" ובו הוא מציג את הבעיה בצורה בהירה.                                                                     
לדמוקרטיה המתקדמת יש שתי מטרות על, לשמור על 
חירויות וזכויות הפרט, ולתת ביטוי לרצון הרוב. כאשר 
ישנה התנגשות ביניהם )למשל רוב שמצביע על שלילת 
זכויות של מיעוט(, צריך גורם שיקבע, על כך אמון בית 
המשפט העליון. כל צד מדגיש את ההיבטים הנוחים לו. 
המיעוט מדגיש את עניין הזכויות, הרוב מדגיש את עניין 
אזי  בין הערכים,  ישנה התנגשות  וכאשר  הרוב.  הכרעת 
היועצים המשפטיים במנגנון הממשלתי אמורים לעצור 
ליישובו  מגיע  שהעניין  או  הפרה,  מביצוע  השלטון  את 
בערכאה המשפטית – בג"צ. ובשני מקומות אלה, שולט 

השמאל. 
השמאל  ידי  על  הוקם  בישראל  השלטוני  הממסד 
מבנה  את  שהתווה  והוא  מפא"י,  של  האקטיביסטי 
 – בישראל  והרשויות  המערכות  בכל  הביורוקרטיה 
הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. 

המערכת הדמוקרטית בנויה מדרג נבחר, ומתחתיו דרג 
פקידותי "מקצועי" שאיננו נבחר, ולרוב גם איננו מפוטר. 
הדרג הפקידותי אמור להיות לא פוליטי, אך בפועל הוא 
מאד פוליטי. כל איש מפא"י בתפקידיו השונים דאג תמיד 
לאייש את הדרג הפקידותי שמתחתיו באנשי שלומו, וכך 
הרוויח פעמיים – גם תגמל את המקורבים לו, וגם קיבל 

אנשים המחויבים לרעיונותיו ולתפיסותיו. 
בגין,  מנחם   ,77 בשנת  לשלטון  הליכוד  עלה  כאשר 
הג'נטלמן הפולני האציל, הוא נהג באדיבות בפקידות של 
מפא"י, והשאיר את כל הדרג הפקידותי על מקומו. הוא 
לא פיטר איש, "באנו לשרת ולא לרשת" אמר, ובתמימות 
של אצילים חשב שהפקידים את עבודתם יעשו נאמנה. 

את  להכשיל  כדי  הכול  עשה  הפקידותי  הדרג  בפועל, 
מדיניות הדרג הנבחר. 

הישראלי  השמאל  הפך  בגין,  של  הטעות  את 
שיותר  כמה  לאייש  דאג  הוא   – כללית  לאסטרטגיה 
פונקציות ממשלתיות באנשי אמונו, ובמקביל גם להעצים 
למשל,  כך  הנבחרים.  חשבון  על  הפקידים  סמכות  את 
פקיד במשרד החינוך שאחראי על מקצוע האזרחות, יכול 
לפסול ספרים או לקדם ערכים הנוחים לו לתוך מערכת 
לדמוקרטיה  הפכה  הישראלית  הדמוקרטיה  הלימודים. 

מוגבלת. 
לפרש  בסמכותו  העליון, אשר  בית המשפט  במקביל, 
באופן  והתעצם  דומה  באסטרטגיה  התנהל  חוקים, 
משמעותי בתקופת נשיאותו של השופט אהרון ברק. הוא 
אסף לעצמו סמכויות רבות שלא היו בידיו מקודם, למשל 
הזכות  היא  העמידה  )זכות  העמידה  זכות  של  הרחבה 
במסגרת  המשפט,  מבית  סעד  ולבקש  לגשת  אדם  של 
הרחבת זכות זו, גם אנשים שלא הם הנפגעים הישירים, 
למשל עמותות שמאל, יכלו לפתע להגיש עתירות לבית 
המשפט, וכך גדלה סמכותו של בג"צ באופן משמעותי(, 

מידה  אמות  לפי  השופטים  של  הפרשנות  טווח  הרחבת 
סובייקטיביות  מידה  )אמות  ו"סבירות"  "מידתיות"  של 
מאד, אשר קשה להגדירן, והן כחומר ביד השופט, אשר 
מינויים של  עם  וביחד  וברצותו מקצר(,  ברצותו מרחיב 
בית  הפך  מאד,  מצומצמת  "נאורה"  מקליקה  שופטים 
תתנהל  פיו  על  רק  העל, אשר  למחוקק  העליון  המשפט 

הדמוקרטיה במדינת ישראל. 
וכוחו של בג"צ גדול יותר מאשר פסיקותיו, היועצים 
השונים,  והפקידים  הממשלה  במשרדי  המשפטיים 
השרים  מדיניות  את  לאשר  אפילו  או  מלקדם  נמנעים 
שמעליהם, כיון ש"זה לא יעמוד למבחן בג"צ". כלומר, 
אשר  היא  בג"צ  שופטי  של  ה"נאורה"  העולם  תפיסת 
ולא  לפעילות הממשלה,  ענן  ועמוד  עמוד אש  משמשת 
משנה מי יהיה הפוליטיקאי שיעמוד בראשה, ולא משנה 

מה ירצה הבוחר. 
עם  ממשלות  ושוב  שוב  בוחר  העם  אמנם  זה,  באופן 
תפיסת עולם ימנית-לאומית-דתית-חרדית, אך בלי קשר 
למה רוצה ובוחר העם בפועל שולט בישראל מיעוט לא 

נבחר ולא דמוקרטי עם תפיסות אחרות לחלוטין. 
הימנים  הפוליטיקאים  הבינו  זה  פעולה  אופן  את 
עקבי  מאמץ  יש  האחרונות  ובשנים  באיחור,  והחרדים 
דמוקרטית  האנטי  האוליגרכיה  את  להדיח  ויעיל 
שהשלטתה על מערכת הממשל ומערכת המשפט. מאמץ 
זה נתקל בהתנגדות קולנית ועקבית של העיתונות משמאל 
להביא  קטן  ניסיון  כל  על  אשר  השמאל,  עמותות  ושל 
ה"פוליטיזציה"  על  מרה  זועקים  ולדמוקרטיה,  להגינות 

של המערכת. 
אפילו  או  פקיד  בו  למצב  להביא  אסור  להבין,  חשוב 
פוליטיקאי  הרי  הציבור.  לביקורת של  נתון  איננו  שופט 
אזי  הציבור,  רצון  את  תואם  שאיננו  באופן  שפועל 
אימת  ממקומו.  אותו  ידיח  הציבור  הקרובות  בבחירות 
רצון  את  שתואם  באופן  פועל  הוא  ולכן  עליו,  הבוחר 
מפיטורים(  )חסינות  קביעות  קיבל  אשר  פקיד  שולחיו. 
חסר  דיקטטור  הוא  רוחו,  על  העולה  ככל  לעשות  יכול 
פקידים  הרבה  ויש  מופקד,  הוא  עליו  בתחום  מעצורים 
כמו  במדינה,  מהותיים  עניינים  על  שאחראים  כאלה 

למשל החינוך. 
בחירת  שיטת  על  השבוע  והדיון  קורה,  השינוי  אבל 
הימנים  הפוליטיקאים  מסימניו.  אחד  הוא  בג"צ,  נשיא 
מערכת  שקליקת  לנוהג  אוטומטית  נכנעים  אינם  כבר 
מספר  לפני  בעוז.  עליו  מערערים  והם  אימצה,  המשפט 
אינם  אשר  לעליון,  חדשים  שופטים  מונו  גם  חודשים 
נמנעים עם הקליקה הישנה. זהו תהליך שאמנם איטי, אך 

עקבי. 
כדי להביא לשינוי משמעותי במדינה, הימין והחרדים 
יעד ברור – להחליף את הדרג הפקידותי  צריכים לשים 
נבחר.  הדרג  של  העולם  לתפיסת  נאמנים  אשר  לאנשים 
התנאים  את  לאפשר  צריך  העם,  רצון  את  לממש  כדי 
זרועם  לביצועו. הציבור החרדי, אשר שבע רבות מנחת 
לחץ  ליצור  צריך  הדמוקרטיה,  חוסמי  של  ה"נאורה" 
פוליטי ולתת גיבוי לשינויים שמובילה שרת המשפטים.  

דוד רוזנטל

הדיון הנרחב אודות שיטת הסניוריטי בבית המשפט העליון, וההבנה שניתן לשנות 
כללים מנדטוריים, עשויים להוות אבן דרך בחיסול שרידי האנטי-דמוקרטיה בישראל

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה



רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות,
מתנות ועוד.

מבצעים
חמים!

 אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים

הפתיחה ביום ראשון 16.7.17 כב׳ תמוזלרגל הפתיחה מבצעים מיוחדיםטכנו שרוליק הגיע לרבי עקיבא 76

שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.7.17  ח׳ באב תשע׳׳ז 

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

185.00 ש’’ח109.00 ש’’ח109.00 ש’’ח

130.00 ש’’ח

ברז קיר קצר

95.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

175.00 ש’’ח170.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

ברז נשלף 900

350.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

270.00 ש’’ח 

800W פטישון עוצמתי
26 מ׳׳מ

630.00 ש’’ח 

משחזת 1050Wסולם אלומיניום 4 שלבים

299.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
+ 2 סוללות

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 
599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח 199.00 ש’’ח 

מזלף לברז נשלף

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

מזלף הדס 7 
מצבים

עם חסכם

מייתז קומפלט 
+ צינור

27.00 ש’’ח
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 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

109.00 ש’’ח

מאוורר תלוי ׳׳16

113.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

בקנייה של 400 ש׳׳ח ומעלה
70 ש׳׳ח במקום 150 ש׳׳ח

מוט מקלחת 3 מצבים

59.00 ש’’ח 

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

19.00 ש’’ח

מוצרי פקסשרשורי לאסלה ׳׳4
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

ראש מקלחת
5 מצבים

17.00 ש’’ח

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת אורן
 עגול 220 מ׳׳מ

58.00 ש’’ח 

ברז כביסה מיני

14.00 ש’’ח 

רובה איכותי

8.00 ש’’ח 

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

סל כביסה ראטןשולחן מתקפל 1.80 מטר
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

169.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

נקודת מים עגולה 
גדולה

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח19.00 ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

29.00 ש’’ח 

מטאטא + מקל

10.00 ש’’ח 
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 אמונה והנפש

מהי אמונה שמשפיעה על האופי שלנו?
ונביא  הקודמים  בפרקים  שהבאנו  כפי  אמונה, 
בפרקים הבאים בהמשך - היא התנהגות האדם כפי 
שהוא חושב, מרגיש ולמד על עצמו. לדוגמה: אדם 
שבילדותו אמרו לו שאינו אדם טוב - יאמין לכך, זו תהיה 

אמונתו ולפיה יתנהג בחייו.
אמונה אמיתית נמדדת לפי רמת ההתנהגות והמעשים של 

האדם.
ברמב"ם כתובים שלושה עשר עיקרי האמונה שכל יהודי 

חייב להאמין בהם. נביא מספר עיקרים:
אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא 
ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל 

המעשים.
אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד 
היה  אלוהינו,  לבדו  והוא  פנים,  בשום  כמוהו  יחידות  ואין 

הווה ויהיה.
אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לו לבדו 

ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו.
אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל 

מעשה בני אדם וכל מחשבותיהם.
עושה  עשה,  הבורא  כי  מאמין  שאתה  לכך  ההוכחה 
ויעשה את כל המעשים - היא במעשים שלנו, ברגשות שלנו 

ובמחשבות שלנו.
להפרעות  שגורמים  למעלה,  שהבאנו  הדברים  אחד 
מחלות  מוות,  לדוגמה:  החיים,  מאורעות  הוא  הנפשיות, 
אף  וחז"ל  עצוב,  דבר  הוא  קרוב  אדם  של  מוות  וכדומה. 
במקרה  כך.  על  להתאבל  ימים  שבעה  של  זמן  פרק  נתנו 
זה, לדוגמה, אמונה אמיתית יכולה לעזור לאדם להתמודד 
עם מאורע קשה כזה. פה מגיע מבחן האמונה, האם אנחנו 
מאמינים באמת או לא. אם האדם מאמין באמת שבורא כל 
העולמות הוא אחראי לכל, שהכול לטובה ושהכול בהשגחה 
פרטית, ושאיש אינו יכול לעשות דבר בעולם מלבד הבורא - 
האדם אמור להתחזק ולהמשיך הלאה בחיים, למרות הקושי, 
כל מה שקורה,  על  יתברך אחראי  הוא מאמין שהבורא  כי 

ואם הוא ממשיך להישבר, סימן שעליו להתחזק באמונה.
שבירת  הוא  בחיים  האדם  את  ששוברים  הדברים  אחד 
האגו שלו. הוא שואל את עצמו: למה לא יכולתי או עשיתי 

כך וכך, למה החיים שלי כך, וכדומה.
אם אדם מאמין שהבורא עושה הכול - הוא לא נשבר, כי 
 - הצליח  לא  ואם  הוא.  ולא  הכול  עושה  שהשם  יודע  הוא 
הבורא החליט זאת, לכן אין סיבה להישבר. אם אדם מאמין 
לא  יתברך  השם  אם  רע  דבר  לו  לעשות  יכול  אינו  שאיש 
נפשו חסינה בפני מאורעות   - זאת  ומרגיש  חי  והוא  ירצה, 

החיים הקשים.
אמונה אמיתית היא, כאשר אדם מרגיש וחי לפי האמונה 

שלו.
ובעל  מאפטא,  לשמים"  ה"אור  בעל  שחיבר  תפילה  יש 
ובוקר,  ערב  אותה  לומר  שכדאי  אמר  שלמה"  ה"תפארת 
העולמים,  "ריבון  ולפרנסה.  להצלחה  סגולה  שהיא  משום 
ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ 
בעצות ובתחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימני להושיעני 

ולסמוך נפשי, מבלעדי עזך ועזרתך אין עזרה וישועה".
שליטה  שרוצה  הרגיל,  האדם  את  מסמלת  הזו  התפילה 
ההישענות  את   - ממנה  המוחלט  ההיפך  את  וגם  בחייו, 
הטוטאלית על בורא עולם. כחומר ביד היוצר, האדם מרגיש 
כל הזמן צורך בשליטה על מה שקורה בחייו, וכאשר הוא 

מרגיש חוסר שליטה, הוא נשבר.
על  שולט  שהוא  אלוקים,  שיש  ומרגיש  יודע  אדם  אם 
חייו ואחראי עליו, ושאין לו שליטה בחייו - הוא נותר רגוע 
ושליו. כל הכעסים, העצבות, הגאווה ושאר המידות הרעות 
- נובעים מתחושת השליטה של האדם, ואם אינו משיג מה 

שרצה - הוא נשבר וכועס.
אם הוא יודע שאין לו שליטה על חייו, הוא נכנע לבורא, 

מציאות  שזו  ידיעה  מתוך  אלא  ושברון,  ייאוש  מתוך  לא 
ולעשות  יתברך  להשם  להתפלל  כמובן  יכול  הוא  החיים. 

השתדלות, אך השליטה נשארת בידי בורא עולם.
באופן זה, האדם יכול לשלוט ברגשותיו, כגון שמחה, כעס 
להציק  יכול  אינו  יודע שאיש  אם  האמונה.  ידי  על  וגאווה, 
לו ולפגוע בו ושהכול מהשם יתברך, הוא שולט ברגשותיו. 

בלשון חסידות - המוח שולט על הלב.
הוא  השנה  ראש  כי  הגדרה,  חשוב  מרב  שמעתי  בעבר 
רוצה  האדם  בחיים:  גם  כך  נכנע!  אני   - לבן  דגל  הרמת 
משהו, מתרגז כשאינו מצליח, שמח שכן, כועס, נוקם במי 
שהרע לו... על האדם להרים ידיים למעלה ולהיכנע לבורא 
עולם ולמהלכיו - כי הנה כחומר ביד היוצר, אנחנו מובלים 
יכולים  אנחנו  הנוסעים;  אלא  הנהגים  איננו  מובילים,  ולא 
לא  יותר מכך. ההגה  ולא  ולפה  לבקש מהנהג שייסע לשם 

בידיים שלנו אלא בידי ריבון העולמים - זו מציאות החיים.
רמת אמונה כפי שדיברנו עליה, היא רמה גבוהה ודורשת 
האמונה,  ענייני  על  ובחזרה  בתרגול  אך  שנים,  של  תרגול 
מאורעות החיים ומשברים בחיים יכולים לעבור ביתר קלות, 
ובעיקר לקיים את הייעוד שלנו להיות דבוקים בבורא העולם.
machon.rot@gmail.com

 אמונה אמיתית וחזקה בבורא עולם יכולה להעניק כוחות נפשיים לעבור משברים 
ומאורעות בחיים מבלי שנישבר ונתרסק

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

ההגה לא בידיים שלנו אלא בידי ריבון העולמים - זו מציאות החיים



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

3.7 חזרו מרוצים    10.7 ו 12.7 נהנים בחופשה
17.7 מלא             19.7 מקומות אחרונים

מועדי יציאה חדשים: 2/8, 9/8 , 16/8, 23/8, 30/8
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פועל 
מעגור הישועות

הפלאי  הצדיק  של  דהילולא  יומא  לקראת 
כתב  משרטט  זצ"ל,  מעגור  גברא  יצחק  רבי 
'כל ישראל' קווים לדמות דיוקנו של האי גאון 
וקדוש ומביא עובדות מדהימות שנקשרו סביב 
הציון הקדוש במושב עגור  הבטחת הצדיק 
בחזרה  שהוצע  ה'שידוך'  בטן,  לפרי  בחלום 
מהציון, הקולות המסתוריים והאסונות שפקדו 

את אלה שפגעו בקדושת המקום

חננאל אזואלוס
צילומים: באדיבות אילן באזל

קול  רק  שקט,  שורר  עגור  ובמושב  הצהריים  אחר  שעת 
אווירה  עינינו,  לנגד  נשקף  מרהיב  נוף  נשמע.  הציפורים 
פסטורלית מקדמת את פנינו, השמש מתחילה לשקוע לאיטה, 

קרניים אחרונות נשקפות לעבר הנכנסים בשעריה של עגור. 
במושב זה חי ופעל אחד מקדושי עליון בדורות הקודמים, 
הלא הוא המקובל האלוקי רבי יצחק גברא זצ"ל, מי שזכה לכינוי 
'פועל הישועות מעגור'. אנו נכנסים בשערי המושב כשפנינו מועדות 
לעבר מקום מנוחתו של הצדיק, אליו נקשרו ניסים ומופתים רבים, חלקם מעל לדרך 
ובשנים  במקום,  שהתפללו  לאחר  ישועתם  את  קיבלו  רבים  אנשים  ממש.  הטבע 

האחרונות הפך הציון לאבן שואבת ליהודים רבים מהארץ ומחוצה לה. 
למושב  להגיע  החלו  ישועות,  כפועל  הצדיק  של  קברו  להתפרסם  שהחל  מרגע 
הכלל  לישועת  ולהתפלל  הקדוש  הציון  את  לפקוד  והעדות  החוגים  מכל  יהודים 
והפרט. המקום נודע כמסוגל ביותר למעוכבי זיווג, אשר רבים מהם זכו לבנות את 

ביתם לאחר שהגיעו להתפלל בקבר הצדיק. 
תושבי המושב כבר הורגלו לראות את האורחים הרבים המגיעים להשתטח במקום 
ואנו מפלסים את דרכנו בין שבילי המושב כדי להגיע לאוהל הציון, הממוקם בחצר 
בית בכניסה למושב. בית זה שימש משכן לצדיק ובו התגורר בערוב ימיו, ובצוואתו 

ביקש להיטמן במקום זה. 
רובם צעירים, אחד מהם  ומוצאים קבוצת מתפללים,  אנו מגיעים לפתח האוהל 
מספר כי בא להודות לאחר שתפילתו נענתה וזכה לישועה לה ציפה זמן רב. בסמוך 
קדושה  של  אווירה  האבן.  מצבת  על  מתייפח  השידוכים  בגיל  בחור  רואים  אנחנו 
אופפת את המקום, וזה הזמן להבין מיהו אותו צדיק פלאי, שסיפורי ישועה רבים כל 
כך נקשרו סביבו בחייו ואף לאחר פטירתו. בשורות הבאות ננסה לעמוד על דמותו 
למוקד  הפך  קבורתו  ומקום  הקרובים  בימים  יחול  פטירתו  ויום  מאחר  הקדושה, 

תפילות ורבים המה המעידים כי ראו לאחר תפילה במקום ניסים גלויים.

תולדותיו
בסביבות שנת התרכ"ה זרחה שמשו של הצדיק בכפר הקטן "אסוואד", צפונית 
מערבית לצנעא בירת תימן. רבי יצחק גברא נולד לאביו רבי יצחק )בעדת תימן נהגו 
וירא שמים שהדריך את  לקרוא לבן על שם אביו עוד בחיי האב( אביו היה קדוש 
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קהילתו בדרך התורה במסורת האבות בלי שום פקפוק. מושב 
המשפחה ב"אסוואד" היה ברציפות של יותר מאלף שנה, לפי 
עדות מהימנה של רבי דוד בנו של רבי יצחק, מסורת ההנהגה 
שש  במשפחה  עברה  בקהילה  הדין  בתי  וראשות  והרבנות 

עשרה דורות ברצף ורבינו יצחק היה הדור הטו"ב. 
בנעוריו החל רבי יצחק ללמוד תורה אצל אביו וסבו שהיו 
גדולים בתורה הן בנגלה והן בחכמת הנסתר, יחד עם רבינו 
למד אחיו הקדוש רבי אברהם אשר כונה "ראש המדברים". 
האחים הקדושים רבי יצחק ורבי אברהם התייתמו מאביהם 
היה  קבוע  מנהג  רעהו,  עם  האחד  קשורים  והיו  צעיר  בגיל 
להם כל לילה, או אז היו עולים לעליית הגג ולומדים לאור 
הלבנה. שם גם היו צופים בגרמי השמים ועוסקים בעניינים 

שבכבשונו של עולם. 
רבי אברהם נפטר בדמי ימיו בשנת התש"ב ונטמן בתימן, 
יצחק,  רבי  על  ההנהגה  עול  נפל  והאח,  האב  פטירת  לאחר 
שמעל הכול ראה את תפקידו להרביץ תורה לרבים ולהנחילה 
לדורות הבאים. בנוסף, שימש רבינו גם כמוהל והכניס מאות 
בבריתו של אברהם אבינו, כשבשעת המצווה היה משתמש 
להישמר  עליון  רוחני  כוח  לנימול  שיתנו  וייחודים  בכוונות 

בקדושה וטהרה. 
בקיאותו של רבינו נודעה בשערים, כוח שינונו וזכרונו היו 
להפליא - ששה סדרי משנה וחיבור משנה תורה להרמב"ם 
היו שגורים על לשונו. רבינו גם היה מסיים את ספר התהילים 
במידותיו  נודע  לימודו,  סדר  מלבד  פעמים  כ"ו  שבוע  בכל 
היה  לעניים  עזרתו  ומלבד  הבולטת,  ובענוותנותו  הנשגבות 

אוהב וגומל חסדים טובים בגופו. 
לפי תלמידיו, רבי יצחק היה בקיא בלחשים שונים ובענייני 
הקדמונים.  תימן  במסורת מחכמי  קיבל  קבלה מעשית אשר 
דבר פלא היה כאשר הגיע אליו חולה - היה אומר לו על אתר 

מאיזה חולי הוא סובל.
בשנת התש"ט זכה רבינו לחון את עפרה של ארץ ישראל, 
ולאחר מסע נדודים ארוך נתיישב רבינו יחד עם בני קהילתו 
מאוד  קשים  היו  המקום  תנאי  עג'ור.  הנטוש  הערבי  בכפר 
שכנים,  מישובים  ומרוחק  שומם  היה  השטח  ימים,  באותם 
ורוחנית  גשמית  קליטה  קשיי  עם  נאלצו להתמודד  והעולים 

שלא הורגלו בהם. 
ורבי  יבנה(  )לימים רבה של  דוד  רבי  בניו  יחד עם  רבינו, 
יחיא, חיזקו את רוח העולים בדברי אמונה ובטחון והשתדלו 
חומות  לביצור  דאגו  הם  ובגשם.  ברוח  לסייע  יכולתם  ככל 
הראשונות  המשימות  אחת  תילה.  על  הדת  והעמדת  הדת 
שלקח על עצמו רבי יצחק הייתה הקמתו של מקווה הטהרה 
עוד  העולים  ותיקי  ההידורים.  כל  לפי  ביישוב החדש, שקם 
זוכרים את דמותו של רבינו הישיש רכון על תלמודו בפתח 

ביתו, אשר היה צריף ישן ופניו כפני חמה. 
לא עברו ימים רבים בעג'ור והנה המארי הישיש רבי יצחק 
חש בעצמו כי קרובה שעתו להיפטר מהעולם. היה זה בכ"א 
לחודש תמוז התש"י, או אז ציווה רבינו את קרוביו בצוואתו: 
"רצוני להיקבר כאן בגבעה מול ביתי, פה אשב כי אוותיה", 
וכדברו הצביע אל תחת עץ החרוב הגדול ואמר "עוד תעזבו 
דבריו  את  שיקיימו  כסימן  שלכם",  הסימן  יהיה  והוא  כאן 
שבת  בערב  ייקבר  כי  רבינו  הודיע  אחריהם,  יהרהרו  ולא 
חודש  שזהו  למרות   - גשם  ירד  קבורתו  ובזמן  בן השמשות 
באותו  שבת.  לפני  הקבורה  לגמור  לזרזם  הוסיף  עוד  תמוז. 
מעמד הכין רבינו את רעייתו כי תשעים יום לאחר הסתלקותו 
תתבקש גם היא לישיבה של מעלה, ואכן כאשר אמר כך היה 
- בשעת ההלוויה ירד גשם זלעפות והתקיים בו מה שנאמר 

"היו גשמים מזלפין על מיטתו סימן יפה לו". 
זכה רבינו להיטמן ברגבי עפרה של ארץ הקודש בערב שבת 
לאחר חצות כמיתתן של צדיקים. סיפר בנו מארי דאוד, שזכה 
אביו שהיו מכסים את הקבר יחד עם אמירת שיר השירים. כך 
עלתה ונסתלקה חוליית הזהב המקשרת בין דורות של חכמי 
ונטמנה  הרב  אשת  נפטרה  בדיוק  יום  תשעים  ולאחר  תימן, 
לצדו כפי שניבא. ליד בני הזוג הקדושים נקבר ינוקא שנפטר 

באותם ימים ושמו פלאי.

מקום מנוחת 
הצדיק

כאמור הצדיק חפץ היה להיטמן בחצר ביתו ונימוקו עמו, 
אך כיוון שלא מדובר בשטח המיועד לקבורה היו מי שניסו 

ביום ראשון לאחר פטירת הצדיק  ונענשו.  לגעת בציון 
הגיעו לעגור קצינים ממשמר הגבול ומשנודע להם על 
מקום הקבורה, ניסה אחד מהם בחוצפתו להניף ידו על 
קבר הצדיק ויהי בהיותו מניף את הכלי כדי לחפור את 
ימים  לאחר  אותו.  ופצע  העץ  מן  הברזל  נשל   - הקבר 
מספר, שוב הגיעו  לשלוח יד במקום, אך הפעם הוסטה 
ברגלו  פגע  והוא  המכוש  את  שהניף  האיש  של  ידו 
לדרוך  ההינו  לא  ויותר  האנשים  נרתעו  כאן  ושברה. 

במקום. 
רבות  שנים  עלומה  הייתה  הצדיק  קבורת  מצבת 
ידעו  לא  מכורדיסטן,  חדשים  עולים  המושב,  ותושבי 
חלקת  עליהם.  ומגן  בו  הטמון  הגנוז  הצדיק  על  מאום 
הקבר הייתה מאחורי בתים וללא מצבה, רק שורת אבנים 
הקיפו סביב את הציון - עליו גדלו עשבים שהסתירו את 

קיומו. 
שנקראו  מקק"ל  פועלים  סיפרו  תקופה  אותה  על 
בעבודתם לחרוש וליישר את האדמה באותה חלקה בה 
אל  הטרקטור  התקרב  כאשר  והנה  הקדוש,  הציון  היה 
קבר הצדיק, שמע הנהג קול הקורא לו בשמו. הוא פנה 
אנה ואנה לראות מי הוא הקורא אך לא ראה איש. הלה 
ביקש  בעבודה  מחליפו  לעבוד,  עוד  הסכים  ולא  נחרד 
שוב  והנה  דבר,  אירע  לא  כאילו  ולהמשיך  להתעלם 
מופיע הקול הקורא לו בשמו, אף הוא נעצר וחיפש ולא 
ואמר  הקול  אליו  קרא  אז  בחפירה,  והמשיך  איש  מצא 
הרגע  באותו  תקרב!"  אל  שלי.  אמות  ארבע  הם  "אלו 
התהפך הטרקטור והחל עולה בלהבות, אך הנהג הספיק 

לקפוץ ולהימלט כל עוד רוחו בו, ויהי הדבר לפלא. 
לאחר מעשה נורא זה נודע הדבר כי יש שם דבר מה 
ומאז חששו לחפור במקום. בנוסף, כמה תושבים טענו 
בכי  קולות  ושוב  שוב  נשמעים  החרוב  עץ  מאזור  כי 
ותפילות, ולפי עדותם בתשעה באב ובראש השנה ויום 
הכיפורים היה נשמע קול המון רב הדומה לבית כנסת 
התושבים  אותם  את  אחז  פחד  מתפללים.  ומלא  גדול 
ומספר משפחות שהתגוררו סמוך לעץ עזבו את בתיהם. 

אך עדיין לא הגיע הזמן שיתגלה מקום הציון הקדוש. 
סיפור גילוי הציון היה על ידי חלום מופלא, בעקבותיו 
שהיה  ומעשה  הצדיק,  של  קברו  והתפרסם  התגלה 
החרוב  לעץ  הקרוב  בבית  שהתגוררה  זקנה  היה:  כך 
הייתה אישה תמימה ויראת השם, והנה באחד הלילות 
בעל  צדיק  הדורה של  דמות  לפניה  ורואה  חולמת  היא 
קבור  ואני  גברא  יצחק  רבי  "שמי  לה:  אמר  וכך  צורה 
תחת עץ החרוב הסמוך לביתך, לא תפחדי, אני מבקש 

ממך שתישארי להתגורר במקום 
בזכות זה בתך שכבר עברו כמה שנים מנישואיה וטרם נפקדה ותשגיחי על קברי, וזה לך האות, 

- תיפקד ותלד שלושה ילדים". עוד אמר לה "מדוע בני אינם 
באים אלי?" 

עץ  אל  סרה  ותיכף  החלום  מן  נפעמת  התעוררה  הזקנה 
החרוב והחלה בעבודת ניכוש העשבים שתחתיו, עד שמצאה 
ניקתה  היא  גדולות.  אבנים  בשורת  מסומן  שהיה  הקבר  את 
את המקום היטב, והגביהה את גל האבנים להיכר, לאחר מכן 
החלה להדליק נרות במקום והרבתה להתפלל בו, דבר פלא 
היה שם כאשר נר השמן שהדליקה היה דולק משבת לשבת 

ולא כבה. 
הקדימה  תיכף  לבקרה,  באה  בתה  והנה  חלפו  ימים  כמה 
בדבר  נפקדת  אכן  כי  יודעת  "אני  לה  ותאמר  הזקנה  האם 
יודעת זאת האם, אז  ישועה", הבת השתוממה ושאלה מנין 
קראה  הבכור  בנה  וכשנולד  החלום  סיפור  עם  סודה  גילתה 
לו על שם הצדיק יצחק. לימים הפך אותו הבן לבעל הבית 
וכיום הוא מתחזק את אוהל הציון ודואג לרווחת המתפללים 

במקום. 
מאז, החל להתפרסם מקום גניזת הצדיק ובאזור כולו עברה 
נמצא בסמוך, עד שרבים  גדול  כי קברו של צדיק  השמועה 
טרם  ההם,  השנים  על  ולהיוושע.  הקבר  את  לפקוד  החלו 
מעשים  כמה  מסופרים  הצדיק,  גניזת  מקום  קדושת  פרסום 
בעלי  במקום  שכיחים  היו  כפרי  מושב  של  כטבעו  פלאיים. 
חיים אשר היו שייכים לתושבים, קרה פעם וקשרו עיזים תחת 
לא  והעונש  המקום,  בקדושת  זלזול  בדבר  והיה  החרוב  עץ 
איחר מלבוא - חלק מהעיזים חלו וחלקן מתו באופן פתאומי. 
מתייחס  הצדיק,  קדושת  על  להעיד  שיכול  נוסף  מעשה 
לאחד מתושבי הכפר שלא האמין לסיפורי התושבים על כך 
שבמקום יש קבר צדיק ונטה לזלזל עד כדי כך שהיה קושר 
שוב  הצדיק  נגלה  והנה  החרוב,  עץ  אל  בחבל  סוסתו  את 
בחלום אל שומרת ציונו, הזקנה בעלת הבית הסמוך, וציווה 
עליה "אימרי לפלוני שיחדל ממנהגו כי הוא נכנס לארבע 

דברי  את  הסוסה  לבעל  ואמרה  הזקנה  הלכה  אמותיי", 
הצדיק במלואם אך האחרון לגלג על דבריה והגדיל 

ותיקי 
העולים 

עוד זוכרים את 
דמותו של רבינו 
הישיש רכון על 

תלמודו בפתח 
ביתו, אשר היה 

צריף ישן ופניו
כפני חמה
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שלושה בנים היו לו לרבי יצחק גברא זצ"ל, 
אחד מהם היה רבי דוד המכונה "מארי דאוד" 
תורה  שינק  דוד  רבי  יבנה.  של  כרבה  שכיהן 
וקדושה מאביו הגדול היה תלמיד חכם עצום 
של  בהנהגותיו  דבק  וכן  התורה,  מכמני  בכל 
אביו. מי שהמשיך את מסורת אבותיו ברבנות, 
כרב  המכהן  גברא  יחיאל  רבי  הרה"ג  הוא 
יישובי גדרות. רבי יחיאל קבע את ביתו ביבנה, 
מקום מגורי אביו, וממקום מושבו הוא ממשיך 

במלאכת זיכוי הרבים והפצת התורה. 
סבו  על  קצת  שיספר  ממנו  מבקשים  אנחנו 
מרחם,  קדוש  היה  יצחק  מארי  "סבא  הגדול. 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  בבחינת 
בתורה  השלם,  האיש  היה  הוא  השמימה. 
קנה  בכל  קדוש  איש  ובמידות.  בתפילה 
מידה. היה פלאי בחייו וכך גם לאחר 
שאנחנו  הסיפורים  מותו. 

בציון  להתפלל  שהגיעו  מאנשים  שומעים 
הקדוש, הם בגדר ניסים מעל לדרך הטבע". 

בנו  אביו,  על  גם  ומספר  מרחיב  יחיאל  רבי 
של  רבה  היה  דאוד'  'מארי  "אבי  הצדיק,  של 
יבנה, הוא זכה וראה את הנהגותיו בקודש של 
שהבבא  בתקופה  מילדותו.  קדושה  וספג  סבא 
רק  אוכל  היה  הוא  ביבנה,  גר  היה  זצ"ל  סאלי 
הצדיקים  שני  ובין  אבי  מו"ר  של  מהשחיטה 
רבות  מאתנו  דורש  היה  אבא  הדוק.  קשר  היה 
והיה רוצה רק דבר אחד - שנצליח כמה שיותר 
בציון מתחת למאה.  לא הסתפק  הוא  בלימוד, 
היה איש שכולו עבודת השם, והוא זה שהטמיע 

בנו אהבת תורה באמת". 
במלאכת  שאת  ביתר  ממשיך  יחיאל  רבי 
שיעורים  מוסר  הוא  אביו,  של  הרבים  זיכוי 
שטרם  יהודים  בשבתות  לארח  ודואג  רבים 
ישראל'  ל'כל  השבת.  טעם  את  לטעום  זכו 

אנשים  בשבתות  אצלנו  "נמצאים  מספר:  הוא 
יש  לך,  אגיד  מה  יהדות.  לשמוע  שרוצים 
צימאון אדיר, אנשים משכילים ובעלי אמצעים, 
חלקם מפורסמים שרוצים להרגיש טעם בחיים. 
אנחנו עורכים סעודות שבת ארוכות ואני נושא 
פעם  שומעים  הם  אותם  תורה,  דברי  בפניהם 
בהם  משאירים  והדברים  בחייהם  ראשונה 
רושם. אולי זה זכות אבות, אצלנו אין מחיצות, 

אנחנו ערבים לכלל ישראל וככה התחנכנו". 
רבי יחיאל מרבה גם למסור שיעורים בתורת 
שלו  הקשר  נוצר  כיצד  ולשאלתנו  החסידות 
אמנם  "גדלתי  משיב:  הוא  החסידות,  לתורת 
נעורי  משחר  אבל  תימן,  חכמי  של  בבית 
וזכיתי  התורה  פנימיות  של  לאור  התוודעתי 
הקדושות  בישיבות  התחנכתי  מכולם.  ללמוד 
שיטת  את  למדתי  שם  הליטאים,  אצל  גם 
גיליתי  שם  חסידיות  בישיבות  וגם  הפלפול, 

את אורה של תורת החסידות ומשם גם למדתי 

היה  למדתי  בה  בישיבה  האידיש...  שפת  את 

דגש על עניין של הסתפקות במועט, רק תורה 

ועבודת השם, ככה גדלנו". 

והוא  מהרב  ברכה  מבקשים  אנו  לסיום 

זכות  לו  יש  כי  מזכירים  כשאנחנו  אך  מצטנע, 

אבות הוא מסכים ומטעים: "פעם אמר לי יהודי 

סבא  של  המעיל  בשולי  אוחז  כשהנכד  יקר, 

ומבקש ממנו דבר מה - הסבא לא מסרב". 

בכ"א  אי"ה  שיחול  דהילולא  יומא  לקראת 

קהילתו  בני  עם  שנה  כבכל  הנכד  יצא  תמוז, 

להעתיר על ישועת הכלל והפרט ולגעת בשולי 

לאחר  גם  שממשיך  הקדוש,  הסבא  של  מעילו 

מותו לפעול ישועות.

שוב  ולמחרת  המעשה  על  לחזור  בחוצפתו 
והנה  ביום שאחריו,  וכן  קשר את סוסתו תחת העץ, 
התרוממה  הסוסה,  את  שקשר  לאחר  השלישית  בפעם 
עולה  הייתה  וכך  לארץ,  וירדה  באוויר  לפתע  הסוסה 
בזאת  ומתה.  רוחה  שיצאה  עד  ונפצעת  מוכה  ויורדת 
לא תמה מסכת הייסורים שהביא על עצמו אותו האיש, 
וכשחזר לביתו מצא את בני ביתו כשהם מתנהגים בצורה 
משונה עד שיצאו מדעתם, כעבור זמן קצר גלתה ועזבה 

משפחה זו את הכפר. 

שידוך עד
 ראש השנה

נקשרו סביב קבר הצדיק, בפרט  רבים  ישועה  סיפורי 
בענייני זיווגים. מעוכבי שידוך רבים שחלקם כבר הגיעו 
לכדי ייאוש עקב מצבם, זכו לישועה פלאית לאחר תפילה 

בציון הקדוש. 
הגיע  אחיו  כי  חשובה,  חסידית  ממשפחה  יהודי  סח 
לפרק האיש מקדש ועברו חלפו שנים רבות ושידוך אין, 
מששמעה אמו על ציון הצדיק מעגור ועל הכוח הגדול 
של הצדיק בפרט בענייני זיווגים, החליטה לנסוע לשם. 
שימליץ  מהצדיק  וביקשה  בבכי  פרצה  לקבר  כשהגיעה 
טוב בעדם, לפתע הביטה במצבה ושמה לב שהיום כ"א 
ואמרה  התרגשה  היא  הצדיק,  של  היארצייט  יום  תמוז, 
"בעזרת השם אם עד ראש השנה בני מתארס אני חוזרת 

לכאן להודות". 
ממשיך אותו יהודי ומספר, כי אכן כך הווה, במוצאי 
צום גדליה נחוגה מסיבת האירוסין של הבן והאם חזרה 

להודות כפי שהבטיחה. 
מעניין לציין כי בישיבה חסידית מפורסמת בירושלים 
יחד  והתארגנו  הישועות  פועל  הצדיק  קבר  על  שמעו 
את  שימצאו  להתפלל  כדי  הציון  אל  באוטובוס  לנסוע 
זיווגם במהרה, והיה הדבר לפלא ובתוך כחודש התארסו 

כולם. 
עובדא,  הווה  "בדידי  הצדיק:  ממשפחת  אחד  סיפר 
מבעיה  שסבל  בשידוכים  בחור  הקדוש  לציון  הבאתי 
רב  לא  זמן  תוך  והנה  שידוך\  למצוא  קושי  לו  שגרמה 
וזכה  ווארט  הבחור  סגר  הצדיק,  אצל  התפילה  לאחר 

להקים בית נאמן בישראל". 
עוד מעשה מספר רבי שמעון גברא, משארי בשרו של 
הצדיק ומי שפעל רבות לסדר את הגישה למקום הציון, 
על  מהתפילה  בשובו  שידוך  הצעת  קיבל  בנו  לימים  כי 

הציון בכ"א תמוז. 
הארץ  מכל  רבים  צפויים  בו  דהילולא,  יומא  לקראת 
לפקוד את אוהל הצדיק במושב, מבקשים האחראים על 
המקום להימנע מלהגיע בשעות הלילה המאוחרות כדי 
לא להפריע את מנוחת השכנים, והם מזכירים כי האוהל 
יהיה  שלא  להשתדל  שיש  כך  פרטי  בית  בחצר  ממוקם 
לציון  העולים  לרווחת  בעבירה.  הבאה  מצווה  בבחינת 
הגעה  דרכי  במקום.  אורחים  הכנסת  השנה  גם  תפעל 
למושב: לבאים מכביש ירושלים תל אביב פונים בכביש 
38 לכיוון בית שמש ולאחר צומת האלה רואים שילוט 

לכיוון עגור.

הזקנה 
התעוררה 
ותיכף 
סרה אל עץ 
החרוב והחלה 
בעבודת ניכוש 
העשבים 
שתחתיו, עד 
שמצאה את 
הקבר שהיה 
מסומן בשורת 
אבנים גדולות

ראיון עם נכדו של הצדיק, רב יישובי גדרות הרה"ג יחיאל גברא     
"סבא היה איש פלאי וכך גם לאחר מותו"
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 18 שנה לאחר הקמתה, מתייצבת 'רכסים' 
  בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי
התחרות הקשה על כל בחור איכותי, דמותו 
המרתקת של ראש הישיבה, המשטר הקפדני 
את  לבטל  כדי  שגויס  והנגיד  'תפרח'  בנוסח 
איסוף הכספים בפורים  כתב 'כל ישראל' 

עם פרופיל ייחודי לישיבת רכסים

סופר
 תיקון 

צילומים: יעקב כהן
אבי רבינא
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'אור  קריית  בלב  השוכנת  'רכסים',  ישיבת 
לאחת  נחשבת  רכסים,  בעיר  חדש' 
התורה  בעולם  היוקרתיות  הישיבות 
 18 לפני  הוקמה  היא  הספרדי. 
ולאחר  טלז-סטון,  ביישוב  שנה 
למשכנה  עברה  שנים  מספר 
הקבוע ביישוב החרדי הצפוני. 
ל-400  קרוב  בה  לומדים 
הישיבות  ובעולם  בחורים, 
לכינוי  זוכה  היא  הספרדיות 
"ישיבה סגורה", ובעבר, אף 
"תפרח  התואר  לה  הוצמד 
הספרדית", בשל הגעתם של 
האשכנזית  הישיבה  ראשי 
אך  ושיחות,  שיעורים  למסור 
עם השנים קנתה לה שם בזכות 

עצמה כ'ישיבת רכסים'.
פגשתי  הכתבה  את  בהכיני 
השווה  הצד  ובוגרים,  בתלמידים 
כללי  "בשל  כי  הוא  עימם  משיחותיי 
ללמוד  פשוט  לא  ביותר,  מחמירים  משמעת 
חזקה  המשמעת  גדול,  הוא  ה'מחייב'  ברכסים. 
המרכזית  הדמות  משמעיות".  וחד  מחמירות  הן  והדרישות 
ביותר בחיי הבחורים בישיבה, הוא ראש הישיבה הגאון רבי 
אליהו ציון סופר, נינו של בעל "כף החיים" הגאון רבי יעקב 

סופר זצ"ל.
ראש הישיבה הרב סופר, הקים את הישיבה לפני כ-18 שנה 
הישיבה,  בחורים.  של  קטנה  קבוצה  עם  סטון  טלז  ביישוב 
בעמל  רבים,  קשיים  עם  התמודדה  בחיתוליה,  אז  שהייתה 
רב הצעיד הרב סופר את הישיבה אל עבר כותל המזרח של 

עולם הישיבות הספרדיות.
משוחח  ההם,  בימים  הישיבה  ממייסדי  אחד  יחזקאל, 
מלמד  סיפורו  ימים.  באותם  שהתרחש  על  ישראל'  'כל  עם 
הגאון  הישיבה  ראש  של  ודמותו  התנהלותו  על  מכל  יותר 
הגדולים  התורמים  אחד  זה  "היה  סופר.  ציון  אליהו  רבי 
היה קשר  לו  "התורם,  דבריו.  יחזקאל את  פותח  לישיבה". 
הדוק עם ראש הישיבה, ביקש להטביע את חותמו בישיבה 
ולשנות ממנהגיה ומהכללים שהציב ראש הישיבה. בקשתו 
נענתה בשלילה, דבר אשר הוביל לפיצוץ ולפתיחת הישיבה 

המחודשת ביישוב רכסים". מספר יחזקאל.
הישיבה  עברה  המדובר,  הנדיב  עם  התקרית  לאחר  ימים 
הישיבה  ברכסים.  חדש"  "אור  בקרית  הנוכחי  למשכנה 
סירב  הישיבה  ראש  יחזקאל,  לדברי  גדול,  בקמפוס  שוכנת 
לבקשת נדיבי עם, כי הישיבה תשכון במבנה ללא תשלום, 
וכך באורח נס נחתם חוזה ל-50 שנה, עליו משלמת הישיבה 
מחיר אפסי של 600 שקלים בחודש. הסיבה לסירובו של הרב 
סופר לקבל מתנות חינם היא בשל התקרית שהביאה לפיצוץ 
בין הישיבה לאחד התורמים קודם שעזבה את היישוב טלז-

סטון. "ראש הישיבה לא רוצה שהישיבה תהיה בכיס של אף 
תורם, הוראות הוא רוצה לקבל מגדולי התורה ולא מתורמים 

אלמוניים". הוא מסביר.

תחרות ספרדית
אמוציונלית  הספרדיות  הישיבות  בעולם  התחרות 
לפחות כמו אצל האחיות האשכנזיות. מעטות הן הישיבות 
 - גדולה  בחור  כל  על  והמלחמה  היוקרתיות,  הספרדיות 
ובכמה חזיתות, האחת, שלא ילך לישיבה אשכנזית, השנייה, 
שיבוא לישיבה הספרדית הטובה ביותר. בשנה זו, התחרות 
גברה, והמלחמה בתוך הבית פנימה החלה מוקדם מן הרגיל.

חג  לאחר  התכנסו  הספרדיות  הישיבות  ראשי  בכירי 
שמעיה'  'בית  ישיבת  הסיבה:  חירום.  לאסיפת  השבועות 
החלה את הרישום מוקדם מיתר הישיבות ובכך גרמה ליתר 
הישיבות להישאר מאחור, בעוד היא זוכה בבחורים טובים 
"מן ההפקר". בהנהלת ישיבת 'רכסים' לא אהבו את המהלך 
של ישיבת 'בית שמעיה', אך נותרו בטוחים בעצמם: "אנחנו 
'יד שנייה'. בחור המתדפק על  ולא מקבלים  לא ממחזרים, 
וכאפשרות  זאת מבחירה  רכסים עושה  ישיבת  דלתות 

ראשונה ולא בדיעבד". אומרים בישיבה.
בעולם  עצמה  בזכות  כבוד  של  שם  ל'רכסים' 
לחלק  ניתן  בהן  גם  אך  הספרדיות.  הישיבות 
שלא  אלו  לבין  "המשתכנזות"  הישיבות  בין 
האשכנזי,  הישיבתי  המודל  בחיקוי  עוסקות 
ההלכה  לימוד  מכך.  המשתמע  כל  על 

פסיקת  משמעותי.  מקום  מקבל  בישיבה 
רוב  דרכם של  פי  על  תהיה  בישיבה  ההלכה 
תהיה  לא  אך   – הפוסקים הספרדיים  רובם של 
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התערבות של הצוות בהנהגותיהם הפרטיות של הבחורים. 
ראש הישיבה עצמו מתנהל הלכתית כדעת סביו בעל ה"כף 

החיים" ועל פי פסקי ה'בן איש חי'.
ג'. תלמיד בקיבוץ א' בישיבה. אומר ל'כל ישראל': "אין 
לדרך  )הליטאי(  האשכנזי  הלימוד  דרך  בין  מהותי  שוני 
הלימוד הספרדי, בעוד שהלימוד האשכנזי מבוסס יותר על 
מעדיפה  הספרדית  שהשיטה  הרי  ופלפול,  חקירה  העמקה, 
בישיבה  אצלנו  הדברים,  וזכירת  שינון  גדול,  ידיעות  היקף 
הישיבה  "ראש  כי  מספר  ג'  הדרכים".  שני  של  שילוב  יש 
חיבר את ספרי 'באר ציון' על כל המסכתות הנלמדות בעולם 
הלימוד  זו חלק מצורת  והעמקה  כך ש'לומדעס'  הישיבות, 

בישיבה".
לישיבות  ביחס  לפחות  הישיבה,  של  חידושה  עיקר  מה 
ספרדיות רבות אחרות? דומה כי יש בישיבת 'רכסים' חידוש 
מרכזי. הישיבה מצד אחד מאמצת את האידיאולוגיה של חוגי 
החרדיות האשכנזית בכל הקשור למהות "בן ישיבה" ולדרך 
הלימוד. מנגד, היא מטפחת יחסי גומלין עם פזורת הקהילות 
הספרדיות בפריפריה מהצפון עד הדרום. כך שבישיבה אף 
ילמדו בחורים אשר באו ממשפחות דתיות. "באמצע הסדר 
ניתן לראות אדם עם כיפה סרוגה מתיישב לצד בנו הלומד 
בישיבה", מספר לנו בחור. ומוסיף: "הבחורים מהמשפחות 

הללו, הם האיכותיים ביותר". 
בישיבה  בחורים  אשכנזי,  דימוי  בה  שדבק  למרות 
מנטרלים את הקשר האשכנזי: "זוהי הישיבה הכי טובה בכל 
לישיבות  אפילו  תחרות  מהווים  אנחנו  הספרדית,  היהדות 
קטנה  מישיבה  בחור  כל  ומפורסמות,  מפוארות  אשכנזיות 
העדיפויות  סדר  בראש  כי  יודע  גדולה  לישיבה  העולה 

נמצאת רכסים".
למרות היוקרה והכבוד לה זוכה 'רכסים' בעולם הישיבות 
הספרדיות. כשמדברים על שוק השידוכים, תלמידים מלינים 
בצער: "בחור ספרדי מחברון או 'מיר ברכפלד' יקבל דירה, 
לעומת זאת בחור ספרדי מהישיבה שלנו 'שווה' פחות בשוק 
השידוכים, למרותו היותו מהשפיצים של הישיבה". אומרים 

בכעס.

ראש הישיבה
אחת  ריק.  חלל  על  בא  לא  האשכנזיות  לישיבות  הדימוי 
רבי  הגאון  בתפרח  "תושיה"  ישיבות  ראשי  יגיעו  לתקופה 
אביעזר פילץ והגאון רבי יעקב פרידמן למסור שיעור כללי 
ושיחה בהיכל הישיבה. מבדיקת 'כל ישראל' עולה כי ראשי 
לניהול  הקשורים  רבים  בנושאים  מתייעצים  הישיבה  ורבני 

הישיבה עם ראשי ישיבת "תושיה". 
בישיבה  מכהנים  סופר,  הרב  לצד  עצמו,  הישיבה  בצוות 

הרב  הישיבה,  ראש  של  גיסו  עובד,  אהרן  רבי  הגאונים  גם 
אהרן טולדנו והרב זאב הלל. בישיבה לא מכהן משגיח, ואת 
הטון קובע ראש הישיבה. בעבר, היה הרב סופר נוכח יותר 
בישיבה. כיום, הוא נעדר לעיתים ימים רבים מהישיבה בשל 

חולשה. 
הנעשה  כל  על  יודע  בירושלים,  המתגורר  סופר,  הרב 
בישיבה גם בעת שהותו בביתו בירושלים. תלמידים יספרו 
זאת. בימי שהותו  יאשר  אין תזוזה בישיבה ללא שהרב  כי 
לישיבה. בשבתות אף  בדירתו הסמוכה  הוא שוכן  בישיבה 

יגיע לשכון ברכסים יחד עם בני משפחתו.
דמותו של הרב אליהו ציון סופר, ראש הישיבה, מקיפה 
סופר  "הרב  בישיבה.  ושיחות  שיעורים  מאשר  יותר  הרבה 
בישיבה,  הלומדים  הבחורים   400 מתוך  בחור  לכל  מקורב 
בשמחה ובצער, משתתף עמם בפועל, מטה אוזן לבעיותיהם, 
אך במקביל נאלץ לעטות על עצמו את דמות השוטר – בשל 

היעדרות דמות ה'משגיח' בישיבה". אומר לנו תלמיד.  
כפי   - בבחירות  מצביע  לא  הישיבה  ראש  זאת  עם  יחד 
בוגר  פוליטיים.  בנושאים  מתערב  ואינו  אבותיו,  שנהגו 
הישיבה, צוריאל, מספר כי "ראש הישיבה מנותק מנושאים 
פוליטיים, אבל מורה לתלמידיו להישמע כל אחד לרבותיו 
יוצאים  הישיבה  תלמידי  מרבית  הבחירות  שביום  כך  הוא, 

תלמידי  מזוהים  מפלגה  איזו  "עם  לשאלתנו,  להצביע". 
הישיבה?" השיב צוריאל, כי "מרביתם מזוהים עם מפלגת 

ש"ס. ואינם קשורים לתנועת ה'מרביצי'". 
בוגר  לנו  מספר  הישיבה  ראש  של  האצילית  דמותו  על 
ציון  אליהו  רבי  הגאון  של  בצלו  ארוכות  שנים  שהסתופף 
מוגבל  אמון  בו  יש  אמת.  איש  הוא  הישיבה  "ראש  סופר: 
מאד בעולם החיצון, באמת שבו, ובנכונותוֹ לקבל. השפעתו 
על תלמידיו עצומה. אני וחבריי מתייעצים אתו על כל צעד 

בחיינו אחרי הנישואין".
על  בכלל  ובהקפדה  ההלכה,  בדקדוק  מתנהל  סופר  הרב 
שלמות המעשה, על פי זקנו בעל ה"כף החיים". בקיאותו, 
כי  מעידים  תלמידיו  התורה,  ים  ומרחבי  חלקי  בכל  היא 
בקיאותו היא לא רק בדברי הראשונים והאחרונים, אלא גם 
ביסודות הקבלה ובכתבי חסידות. כך גם הם מעידים כי כתב 

ספרים רבים על מסכתות הש"ס.
הבנייה  את  הישיבה מחשיבה מאד  כי  מעידים  תלמידים 
ראש  זאת  עם  אישיותם.  ופנימיות  תלמידיה  של  העצמית 
מתעניין  ואף  התלמידים.  עם  אישי  בקשר  עומד  הישיבה 

באופן פרטי במצבם הגשמי – הבריאותי. 

המשטר
המשטר בישיבת 'רכסים' נחשב הדוק יותר ממקבילותיה 
בין  גבוהה  עצמית  משמעת  יש  בישיבה  הספרדיות. 
התלמידים, בכפוף להוראות המחמירות של צוות הישיבה. 
בחור אשר ייעדר מתפילת שחרית פעם או פעמיים לא יינזף. 
אך במידה והיעדרותו תישנה פעם אחר פעם, ייקרא לסדר, 
לרוב יהיה זה הגאון רבי זאב הלל שישוחח עם הבחור. לרב 
הלל אין "טייטל" רשמי בישיבה, אך הוא מנהל את התפקיד 
המקשר בין הצוות הבכיר לבחורים, ולובש את כובע השוטר 

בעת הצורך.
נשאלו  מאוחרת?"  בשעה  שהתעורר  בחור  יעשה  "מה   
לי.  השיבו  שטיבלאך",  אין  רכסים  "ביישוב  הבחורים. 
"בחור אשר יפספס את המניין בישיבה לרוב יתפלל בחדרו, 
בשל כך שלא קיימים מניינים בשעות מאוחרות בסביבה, זו 
הסיבה שבית המדרש מלא בדרך כלל בעת תפילת שחרית".

ראש הישיבה הרב סופר נלחם בקדמה ובטכנולוגיה, אך 
סלולר  במכשירי  שימוש  הישיבות.  מיתר  חריג  באופן  לא 
מכל סוג שהוא והחזקת רישיונות נהיגה בין כתלי הישיבה 
הם בגדר 'בל יימצא'. בישיבה לא מאפשרים לבחור להחזיק 
מכשירים  כמה  יש  זאת,  במקום  כשר,  סלולרי  במכשיר  גם 
כשרים השייכים לישיבה ומושאלים לבחורים הזקוקים לכך. 
בוגר ששוחח עם 'כל ישראל' מספר כי הנהלת הישיבה לא 
דוגלת במשטר קפדני שיוטל על הבחורים, אלא בהסתכלות 

'כל  עם  ששוחח  בוגר 
הנהלת  כי  מספר  ישראל' 
הישיבה לא דוגלת במשטר 
קפדני שיוטל על הבחורים, 
כללית  בהסתכלות  אלא 
של  והתקדמותו  מעשיו  על 
הבחור מאז כניסתו לישיבה. 
הוטחו  ולא  כמעט  לדבריו, 
פרטניות  הערות  בבחורים 
או  לבוש  לסגנון  הנוגעות 
הפנימייה.  בחדרי  מעשיהם 
כללי  באופן  אשר  בחור 
התנהלותו סדירה והיה נוכח 
הערה  קיבל  לא  בסדרים, 
מתפילת  היעדרות  על 

שחרית, למשל
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עשרות  לראיין  לי  יצא  הכתבות  סדרת  במסגרת 
המובילות,  מהישיבות  ישיבות  ובוגרי  בחורי 
נחשפתי להמון עובדות מרתקות וסיפורים מעניינים 

וחלקם מטבע הדברים לא נכנסו לכתבות.
כדי לאפשר עוד הזדמנות למי שלא הגעתי אליו 
אני מציג מייל מיוחד עבור הסיפור האישי של כל 

אחד ואחד.
הישיבה  את  שנסקור  שמעוניין  בוגר  או  בחור 
מעשים  סיפורים  לשלוח  יכול  למד  בה  המובילה 

ועובדות אותן כמובן נאמת בטרם פרסום הכתבה.
 תודה על שיתוף הפעולה

ar0544335347@gmail.com

 תיקון 
סופר

על הישיבה
המזרח  עדות  לבני  ישיבה  היא  רכסים  ישיבת 
טלז-סטון.  ביישוב  כ-18 שנה  לפני  הוקמה  אשר 
כעבור מספר שנים עברה למשכנה הקבוע בקרית 
בישיבה  רכסים.  הצפוני  ביישוב  חדש'  'אור 

לומדים כ-350 בחורים.
ש"ס.  מפלגת  עם  מזוהים  התלמידים  מרבית 
בדעותיהם  מתערבת  אינה  הישיבה  הנהלת 
נחשבת  הישיבה  התלמידים.  של  הפוליטיות 
לכותרות  עלתה  ואף  קפדני  משטר  כבעלת 
קבוצות  סילוק  רקע  על  אחת  לא  בתקשורת 

תלמידים גדולות מבני הישיבה.
ראש הישיבה הוא הגאון רבי אליהו ציון סופר 
אינו  סופר  הרב  החיים".  ה"כף  בעל  של  נכדו 
מצביע בבחירות, אך לתלמידיו הוא מעניק חופש 

הצבעה.
בולטים  רבנים  משגיח.  מכהן  לא  בישיבה 
בישיבה הם: הגאון רבי אהרן טולידנו, הגאון רבי 
אהרן עובד, הגאון רבי יגאל בנבנישתי והגאון רבי 

זאב הלל. 
קו הישיבה מתנהל על פי ראשי ישיבת "תושיה" 
תפרח, שראשיה אף מגיעים אחת לתקופה למסור 

שיעור בישיבה.
הנקראת  קטנה  בישיבה  מחזיקה  הישיבה 
וגן  בית  בשכונת  השוכנת  הקטנה"  "רכסים 
בירושלים, בראשה עומד הגאון רבי יהודה סופר 

בנו של ראש הישיבה.

כללית על מעשיו והתקדמותו של הבחור מאז כניסתו לישיבה. 
לדבריו, כמעט ולא הוטחו בבחורים הערות פרטניות הנוגעות 
לסגנון לבוש או מעשיהם בחדרי הפנימייה. בחור אשר באופן 
נוכח בסדרים, לא קיבל הערה  והיה  כללי התנהלותו סדירה 

על היעדרות מתפילת שחרית, למשל.
על  אסור  אותו  הישיבה  צוות  מבחינת  אדום  קו  "מהו 
בחור לעבור?" שאלתי את אחד התלמידים שהפתיעו אותי: 
על  האוסרים  הנוקשים  הכללים  מלבד  לדבריהם,  "חוצפה". 

הישיבה  ראש  ועוד.  רדיו  עיתונים,  סלולר,  מכשירי  החזקת 
מקפיד מאוד על בחורים המתנהגים בחוצפה. כדוגמה לדבר 
שהתרחשו  דרמטיים  אירועים  מספר  על  תלמידים  מספרים 

בישיבה בשל חוסר משמעת והפרת הכללים.
כלל ידוע הוא בישיבת רכסים כי אין להתחתן בגיל צעיר. 
בחור שהתארס בשיעור ג' או שיעור ב' - בני הישיבה לא יורשו 
להשתתף שמחת נישואיו. הסיבה לדבר: הרפיון שהדבר עלול 
הנהלת  סילקה  כחודש  לפני  הישיבה.  תלמידי  ליתר  לגרום 
הישיבה באורח חריג 50 בחורים לאחר שהשתתפו בשמחת 
נישואי חתן, תלמיד שיעור ב'. התלמידים סולקו למשך זמן 
נוספות סילקה  וייראו. בפעמים  של 48 שעות, למען ישמעו 
בכך  המשמעת  את  הפרו  אשר  בחורים  לצמיתות  הישיבה 

שהשתתפו בחתונתו של חתן צעיר.
בניגוד לישיבות השוכנות בתוככי שאון הערים הגדולות, 
ימצאו בחורים פורקן מחוץ לישיבה. "האתגר"  ברכסים לא 
הגדול של בחורים סוררים הוא יציאה לטיול בערי הצפון או 
לסבב קניות בעיר קרית אתא הסמוכה. בחורים מעידים בפני 
כתב 'כל ישראל' כי היו בחורים שנצפו בקניון קרית אתא, אלו 

סולקו לאלתר מהישיבה. 
מספר  בישיבה,  שנים  מספר  לפני  התרחש  נוסף,  סיפור 
נודע  לישיבה  חזרו  כאשר  בחרמון.  לטיול  יצאו  בחורים 
קיבלו הודעה מראש  להנהלת הישיבה על הטיול. הבחורים 
הישיבה עצמו כי עליהם לעזוב את הישיבה, אך בסופו של 
מחמירה  הישיבה  "הנהלת  לישיבה.  הוחזרו  חלקם  תהליך 
מאוד עם בחורים אשר מפרים את כללי המשמעת, מלבד זאת 
ומעקב  במרדף  ופחות  טוב'  ב'עשה  הישיבה  ראש  מתמקד 

אחרי הבחורים". אומר לנו תלמיד הלומד כיום בישיבה.

גשמיות
לישיבה מתקבלים מדי שנה בין 80 ל-90 בחורים. רובים 
מאזורי הפריפריה, מהצפון עד הדרום. הישיבה לא מעסיקה 
שאחראי  בישיבה  הקיבוץ  מבני  בחור  יש  אך  בכסף,  רשם 
נכבד  נתח  תשלום.  ללא  הרישום  את  לנהל  הישיבה  מטעם 
השוכנת  הקטנה  רכסים  מישיבת  מגיעים  א'  שיעור  מבני 
וגן בירושלים, ואשר בראשה עומד הגאון רבי  בשכונת בית 

יהודה סופר, בנו של ראש הישיבה הגדולה.
'יציב'.  בחורים  מגדירים  הישיבה  של  הכלכלי  המצב  את 
ברוב ימות השבוע זוכים הבחורים לארוחת צהריים בשרית. 
יחסר כלום לבחור, כך  הישיבה שמה דגש על השפע, שלא 
יוצא  זרים. ראש הישיבה  יצטרך ללכת לרעות בשדות  שלא 
אחת לתקופה לגולה לאסוף כספים להחזקת הישיבה. דרכו 
דרך  אלא  הגבירים,  בבתי  להישרך  לא  הישיבה  ראש  של 

היהודיות  בקהילות  אסטרטגיים  במקומות  שיעורים  מסירת 
בחו"ל, משם לרוב מגיעה הישועה.

נאותים  תנאים  לתלמידים  להעניק  משתדלת  הישיבה, 
רמת  את  דבר  של  בסופו  אך  בפנימייה,  מרבית  ונוחות 
הפנימייה תקבע רמתה הכלכלית של הישיבה והוותק שלה. 
לאחרונה, התקינה הנהלת הישיבה מזגן בכל חדר והוא פועל 

בין הסדרים – בשעות המנוחה של הבחורים.
בישיבה אין פיקוח צמוד על הנעשה בחדרים, אך הבחורים 
יזכו  לפעם  מפעם  דעתם,  על  העולה  כל  להכניס  יכולים  לא 
בחדרי  הצוות  מאנשי  אחד  של  פתע  בביקור  הבחורים 

הפנימייה.
אנקדוטה נוספת המלמדת על כללי המשמעת הייחודים של 
ראש הישיבה. ניתן ללמוד מסיפורו של בוגר ל'כל ישראל': 
כספים  לאיסוף  הישיבות  במרבית  מנצלים  הפורים  יום  "את 
עבור אוצר הספרים של הישיבה ועבור הת"ת )תומכי תורה(. 
את הסבב בין בתי הנדיבים היינו עורכים בג'יפים. לפני מספר 
שנים החליט ראש הישיבה להפסיק את התופעה של קיבוץ 
הישיבה  ראש  והרוחניות.  הגשמיות  הסכנות  בשל  הנדבות 
דאג במקביל להשיג תרומה מאחד הגבירים עבור הת"ת על 

כל צרכיו, זאת במקום שהבחורים יצאו בעצמם לרחובות".
"דוגמא נוספת". מספר הבוגר וממחיש את סגנונו הייחודי 
הייתה  "בעבר  הקיצוני.  שיאמרו  יש  או  הישיבה,  ראש  של 
בשנים  אך  הישיבות,  ביתר  כמו  לקעמפים  יוצאת  הישיבה 
זאת  ובמקום  ה'קעמפ'  את  הישיבה  ראש  ביטל  האחרונות 
הנהיג כי יומיים מתוך ימי בין הזמנים יוקדשו לטיולים עבור 
הישיבה  כתלי  בין  הבחורים  ישנו  אלו  בימים  הישיבה,  בני 

ויצאו לטיולים מוסדרים באזור הצפון".
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יעקב

לכנסת  שחזר  אחרי  משנה  יותר  צת 
בתוככי  הנורבגי  החוק  מימוש  במסגרת 
יעקב  ח"כ  כאילו  נדמה  התורה,  יהדות 
שזכה  מי  מעולם.  ממנה  נעדר  לא  אשר 
כראש  בימיו  עוד  'הבולדוזר'  לכינוי 
העיר בני ברק, לא נח לרגע גם בפרלמנט 
לא  הוא  בו  נושא  אין  וכמעט  הישראלי, 

מעורב בצורה כזו או אחרת.
לחששות  מתייחס  הוא  ראשית 
שהתעוררו עם בחירתו של יו"ר 'העבודה' 

האנטי  מההתבטאויות  חוששים  לא  "אנחנו  גבאי,  אלי  החדש, 
חרדיות שלו כי תמיד תהיה מפלגה אחת שתנסה לייצר קולות על 
שנאת חרדים. אם הוא יעשה את זה - אז לפיד יעשה את זה פחות 
והקולות של אותו ציבור אנטי חרדי ינדדו מכאן לשם, כך שבסך 

הכול זה לא ישנה את המפה. 
"בוא לא נשכח שמפלגת העבודה כמו שאנחנו מכירים היא 
כדי  שלהם  היחיד  המכשול  אם  ושלטון,  חיים  חפצת  מפלגה 
איתנו  יחתמו  הם  החרדים,  עם  קואליציה  יהיה  לשלטון  להגיע 
הסכם יותר מהר מהזמן שלקח לנו לחתום עם הליכוד בתחילת 

הקדנציה הזאת".

ספק  "אין  גבאי,  של  מבחירתו  מרוצה  דווקא  אשר  זאת,  עם 
יש טרנד  כי  לפיד  ירידה חדה אצל  שנראה בשבועות הקרובים 
חדש. זו גם הסיבה שגבאי ניצח בעבודה מול מנגנונים ותיקים 
ומשומנים והסיבה היא כי הוא מייצג משהו חדש, תקווה חדשה 

והציבור אוהב את ה'בשורות החדשות'".
לשאול  מבלי  זו  בתקופה  פוליטי  ראיון  לפתוח  אפשר  אי 
על נושא השבת. החילונים טוענים "מה מפריע לכם שחילוני 
מחלל שבת בתל אביב או בהרצליה, אל תתערבו לנו בחיים", 

איך תגיב לטענה כזו?
"לילדים שלי זה באמת לא מפריע, לנכדים שלי גם, הם לא  ק
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ח"כ יעקב אשר בראיון נטול כפפות, לא חושש מגבאי )מישהו תמיד ייצר 
קולות משנאת חרדים(, מפרגן לגפני )אדרנלין של בחור צעיר(, חולק על 
מקלב )לא חותם על חוק הגדלת הכנסת( ועוקץ את ליצמן )לא מתעב את 
 וגם: סוגיית המרכולים )נעביר חוק ואם לא נערער  לפיד יותר מאתנו( 
את הקואליציה(, מתווה הכותל )חגיגה של בלוף(, הבחירות המוניציפאליות 
)כשמתפצלים מפסידים(, מהפכת הדיור והאם הוא מתכנן להנהיג את 'דגל'?  

ארי קלמן

ילמדו מזה שום דבר כי הם לא רואים את זה. אבל אם נלך 
בגישה הזאת שאומרת 'אני את נפשי הצלתי', אז כל אותם 
הכיוונים,  מכל  אויבים  מוקפת  בארץ  פה  שגרים  מיליונים 
והם ואבותיהם הגיעו לכאן כי הם רצו בית יהודי עם מדינה 
צריכים  אנחנו  רצו?  שהם  המדינה  של  הדמות  זו  יהודית, 

לשמור עליה. 
בו  הזה שאנחנו מטפלים  הזמן  היינו מקדישים את  "אם 
בנושא הגיור שלא קשור אלינו, בנושא השבת שלא קשור 
שאינם  דברים  הרבה  ועוד  קוו  הסטטוס  של  בנושא  אלינו, 
קשורים אלינו לחיים היום יומיים שלנו, לא בבני ברק ולא 

אם  אחרים,  במקומות  ולא  בירושלים  החרדיות  בשכונות 
היינו באים לכל ממשלה, לכל ראש ממשלה בעת חתימה על 
ההסכם הקואליציוני ואומרים לו שאנחנו יורדים מכל ענייני 
רוצים שיגדיל את תקציב  זה, אנחנו  ובמקום  הדת במדינה 
עולם התורה ממאה מיליון שקל למיליארד שקל - תאמין לי 

שהיו קונים את זה. 
"אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד הישגים לציבור שלנו 
אם נוותר על הדברים הללו, שהם בסופו של יום האחריות 
חלקו  חילוני,  חלקו  היהודי  העם  היהודי.  העם  על  שלנו 
שומרי  להיות  חייבים  אנחנו  שנשבע,  תינוק  חלקו  שוגה, 

הסף בעניין הזה. לצערנו הרב אנחנו כמעט המפלגה היחידה 
היהודי הפך מזמן  על הסף. הבית  שיחד עם ש"ס שומרים 
שלא...  ברור  ואחרים  לסף,  מתחת  למתגנבת  סף  משומר 
משלמים  אנחנו  וידידותי...  נגיש  פלורליסטי,  נהיה  העולם 

על זה מחיר יקר אבל זו מהות הקיום שלנו". 
של  פרטיים  למיזמים  עדים  אנחנו  האחרונה  בתקופה 

נסיעות בשבת, האם יש פתרון? 
אותם,  לעשות  שנים  הרבה  כבר  מנסים  האלו  "המיזמים 
יכולים  לא  אנחנו  והפסיקו.  ערים  בכמה  התחילו  כבר  הם 

להילחם בקבוצה של עשרים שלושים איש שעושים לבד 
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צריכים  אנחנו  שלהם.  מכספם 
המדינה  אחד:  דבר  על  להילחם 
וכמתקצב,  כרגולטור  כמדינה, 
לדברים  קשורה  תהיה  לא  שהיא 

האלה, וזה עד עכשיו נשמר". 
מתחזק  שלפיד  סוד  לא  זה 
מההתעסקות שלכם בנושאי דת. האם 

זה נלקח בחשבון?
"אני מודיע לך שיכלנו לגרום לכך שיחלקו כסף בישיבות 
לבחורים ולאברכים ושיחלקו כסף לתלמידים שלא לומדים 
ליב"ה ושיחלקו כסף לכל העמותות החרדיות, רק אם נבוא 
ללפיד או למישהו אחר ונגיד להם שאנחנו מוותרים על כל 
ענייני הדת, אבל לא זאת שליחותינו. השליחות שלנו היא 
להילחם בלפיד, שכל מה שהוא רוצה זה לחלן את המדינה 
גם בתחפושת כזו או אחרת, אנחנו לא עושים את השיקול 

איזו פופולאריות זה ייתן... 
"ברור שזה כן מחייב אותנו להתנהל נכון ובצורה חכמה. 
זה שיצא שבשבוע אחד הגיע חוק הגיור וגם ביטול מתווה 
הכותל וגם המכתב שלא היה צריך לצאת ויצא. אז ברור 
ויכול להיות  זה היה עדיף אחרת,  יכולנו לכוון את  שאם 
אובייקטיביות  חלק  סיבות,  הרבה  בגלל  ככה  יצא  שזה 
וחלק לא, אבל אנחנו נמצאים עם איום שבג"ץ בכל רגע 
בתל  לנו  שקרה  כמו  הפיכות,  בלתי  החלטות  לקבל  יכול 

אביב. 
משהו,  עושים  שאנחנו  לפני  שיקול  שזה  ספק  "אין 
אנחנו רוצים לעשות את זה יותר חכם ויותר רגוע. אנחנו 
צריכים להגיע למטרה. אנחנו לא מקבלים שכר לא בעולם 
דברים  יש  הדציבלים...  מגובה  הבא  בעולם  ולא  הזה 
חובת  ידי  יוצאים  אז  לעשות  מה  שאין  יודעים  שאנחנו 
מחאה וזה אתה מקבל את השכר על גובה המחאה, אבל 
כשאתה מדבר על עשיה של לבלום, לעצור או לשנות חוק 
וכן לעצור פסיקת בג"ץ, אנחנו נבחנים בתוצאה. זה הדבר 
החשוב. לא יהיה לנו שיקול לרגע אחד אם לעשות את זה 

או לא בגלל לפיד". 
בסוגיית  תקוות  בו  לתלות  טעם  יש  בג"ץ,  אפרופו 

המרכולים?
הרבה  לנו  אין  הזאת,  הפרוצדורה  דרך  מנסים  "אנחנו 
בסוף  כשנגיע  שגם  הוא  הדברים  סדר  בבג"ץ.  תקווה 
בידיים  נבוא  לפחות  בממשלה,  קשה  שתהיה  לחקיקה 
וניסינו את כל הדרכים האחרות. מבחינתנו  נקיות שבאנו 
לא  מהם  אחת  שאף  שופטות,  שלוש  אותן  של  ההחלטה 
ילדיה על המושג שבת  וגם לא מחנכת את  שומרת שבת 
יום חופש, ההחלטה הזאת הגיעה מבלי  לזה שזה  מעבר 
ידי  על  שמונה  הפנים  שר  של  דעתו  חוות  את  לקבל 
הממשלה להיות המחליט בדברים הללו, לכן אנחנו עושים 
את הדרך לפי הסדר, כרגע אנחנו פונים לבג"ץ ואם זה לא 
ילך נלך לחקיקה. בבג"ץ יודעים היום שמה שהם יחליטו 
נגד מסורת העם, או על כל סדק שהם יסדקו בסטטוס קוו - 

אנחנו נבוא עם כף בטון שנקראת חקיקה נגד זה".
ואתה חושב שחוק כזה יעבור בקואליציה הקיימת?

"אם נצטרך להעביר אותו הוא יעבור".
ואם לא?

"אם לא אז גם הקואליציה תתערער". 

בלוף רפורמי
הנושא הבא שעל הפרק הוא 'מתווה הכותל', ביקשתם 
נחשב  זה  זה לא בטוח,  וגם   - וקיבלתם הקפאה  ביטול 

'ניצחון'?
מבקשים  היינו  אם  הפוליטי.  השיח  את  מכיר  "אני 
הקפאה היינו מגיעים לאיזה משהו יותר קטן. הלכנו בצורה 
חריפה והגענו כרגע להקפאה שהיא דה-פקטו אני מקווה, 
מבין  אני  אבל  הסיעות,  ראשי  בישיבת  שם  יושב  לא  אני 
שזה בעצם הקפאת המצב הקיים, כלומר ביטול המתווה".

לא  רק  דרומי,  כותל  אותו  את  לרפורמים  יש  תכלס, 
תהיה בהם הכרה...

"יש מקום שעומד שומם. את אף אחד זה לא מעניין מי 
שמחפש להיות יחד עם הבנות שיחפש את הפינה, אנחנו 
לא מכירים במקום הזה ולא מכירים בארגונים האלו. כל 
אדם הזוי יכול ללכת לשם. אתה לא יכול שכל מטר ברחבה 
שעומד  המסורתי  שהמקום  צריכים  אנחנו  שלנו.  יהיה 
שנים כמקום תפילה, שהוא לא ישתנה בכלום. מה שקורה 

בסמוך לא מעניין אותנו". 
שמענו תגובות של מייקל אורן ועוד חברים מהליכוד 

שביקרו את הנציגות החרדית על הצעד...
"כולם פה מצטרפים לאיזו חגיגה על שמירת הקשר של 
אחד  בלוף  זה  בתפוצות.  היהודי  העם  עם  ישראל  מדינת 
הם  הרפורמים  של  האלו  המנהיגים  הכבוד  כל  עם  גדול, 
לא יהדות התפוצות, 99% מהיהודים בתפוצות לא מעניין 
אותם הסיפור הזה וודאי שלא אזרחי מדינת ישראל. מייקל 
אורן חי על טיקט אמריקאי שהוא כאילו צריך לייצג אותם, 
אני לא יודע מה היה קורה אם התנועה הרפורמית הייתה 
מדברת על מס דירה שלישית ומחבלים בקשר של מדינת 
ישראל עם מנהיגות הרפורמים... זו מקהלה מתחסדת שגם 
אולי  להם  שיש  אנשים  הם  המפה.  את  לקרוא  יודעת  לא 
הציבור  אבל  תקשורת,  של  משומנת  ומכונה  כסף  קצת 
האם  שלו  במשפחה  אחד  כל  לבדוק  יכול  הישראלי 
להניח  לכותל  מגיעה  שלהם  הבת  את  לראות  רוצים  הם 
תפילין... גם החילונים רוצים את הכותל כמו שהיה פעם, 

זה הכול.
הזה.  בעניין  הציבור  את  לשרת  רוצה  לא  "התקשורת 
התקשורת קנויה על ידי אותם המנגנונים של אותם אנשים 
שמתערבים בדברים לא להם, הן בנושאי דת והן בשמירה 
על הערך של ארץ ישראל, הם אנשים שברובם מזוהים עם 

עמדות שמאל". 

אימת לפיד
בחזרה ללפיד, הליכוד בלחץ, העבודה בלחץ. אתכם 
הסקרים  פי  על  הבאה  בקדנציה  שהוא  מעניין  לא  זה 

מתקרב לתפקיד ראש הממשלה, אתה לא חושש? 
"אנחנו מסרבים לשנות את עמדתנו בגלל מה ישתנה עם 

לפיד או לא יקרה עם לפיד".

בינך לבין עצמך אתה כן חושב על זה?
שהיום  חושב  אני  עמדתי,  את  לך  אגיד  שכן,  "בוודאי 
אנחנו נמצאים בתקופה של טרום בחירות, אנחנו רחוקים 
הוא  עכשיו  לפיד  שעושה  ומה  מהבחירות  יחסי  באופן 
לכאן  שמאל,  ימין  הרוח,  נושבת  לאן  ורואה  בצד  יושב 

לשם, מלביש טלית ומוריד טלית.
"בחוסר המנהיגותי שקיים היום, ראה מצבה של המחנה 
של  קולות  אלפי  עשרות  כמה  אצלו  חונים  וכו',  הציוני 
המחנה הציוני, אבל ביום שהמחנה הציוני תיכנס למערכת 
בחירות והם יזכירו לכולם מה עשה לפיד כשר אוצר, מה 
באותה  המדינה  את  הביא  הוא  לאן  שלו,  ההישגים  היו 

תקופה - לדעתי הבלון הזה יקטן בצורה משמעותית".
ותשתפו  בקואליציה  אתו  תשבו  שכן  דרך  איזו  יש 

פעולה?
"אני לא יודע. אומרים שבפוליטיקה אתה 'אף פעם אתה 
אני  כי  היפותטית  זו שאלה  אבל  לא'.  פעם  אף  אומר  לא 
לא רואה אותו מנהיג את המדינה, אני לא רואה שהציבור 

שלנו כל כך לא אינטליגנטי". 
טועה  הוא  לא',  פעם  'אף  אומר  כן  דווקא  ליצמן 

במהלך הזה?
"אז הנה יש עוד דבר שאני וליצמן חושבים אחרת ואני 

מכבד אותו".
ראש  על  גם  כי  הזה?  המהלך  את  לעשות  נכון  זה 
הממשלה ב2013 הוא הציע לא לומר לו שלום במליאה..
"אני מציע שתשאל את השאלות האלה את הרב ליצמן. 
זו שאלה של נקודת השקפה, ברור דבר אחד, שהרב ליצמן 
לא מתעב את דעותיו ומעשיו של לפיד יותר מאשר אנחנו, 

זו שאלה של טקטיקה, של התנהלות פוליטית".

שטח מוניציפאלי
כראש עיר לשעבר וכאחד מראשי סיעת יהדות התורה 
התחלת  כבר  האם  הדגלאי,  לשטח  מחוברים  היותר 
שנה  עוד  שייערכו  המוניציפאליות  לבחירות  להיערך 

ומעט?
מוקדם  טיפה  זה  בכנסת,  תעסוקה  מספיק  לנו  "יש 

עדיין".
במודיעין יש שמועות על הדחת ראש העיר, אתה מכיר 

את הפרטים?
לא  קיימים,  שלא  לדברים  כותרות  מייצרים  "אתם 
התחלנו לדון על זה. אתם מייצרים כותרות ורוצים תגובות 

שלנו על הכותרות הללו".
חילוקי  ובגלל  משמעותי  חרדי  כוח  יש  בירושלים 
דעות החרדים הפסידו את ראשות העיר. אתה רואה דרך 

אפשרית לאחד את כולם ולהריץ ראש עיר חרדי?
זה  את  וראינו  בכנסת  גם  זה  את  שראינו  חושב  "אני 
לצערנו הרב גם בדברים הפוכים. כשאנחנו הולכים ביחד 
 - מיני  אנחנו מגיעים להישגים, כשאנחנו מתחברים לכל 
אם זה לראש עיר כזה או אחר ומפלגות שפרשו ממפלגות 
אני  מזה.  מפסיד  דבר  של  בסופו  החרדי  הציבור  אחרות, 

מאוד מקווה שלא נחזור לזה".

אנחנו אנשים צעירים, אנחנו "
בוחנים את הדברים שלנו לא 
על פי גיל, האנשים שלנו עושים 
את מלאכתם נאמנה מהבוקר 
עד הלילה וזה לא קשור לגיל, 
אם אתה מנסה לתרגם את הגיל 
של גפני אז הוא עם אדרנלין 
של בחור צעיר, רעב כאילו הגיע 
היום לכנסת בפעם הראשונה



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

שמים סוף לכאב
סדרת Soluroids מכילה רכיבים טבעיים 

לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

 הקלה מקומית מיידית 
 חיטוי ומניעת דימום

 הגנה מפני חדירת זיהומים
 שיפור תפקוד מערכת העיכול

 איחוי והתחדשות רקמות

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

שמים גבול לכולסטרול!
סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים 

בדם ומונעת מחלות כלי דם

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד 
שימוש חוזר בכולסטרול קיים 

ומניעת ייצור של כולסטרול עודף
סיוע באיזון רמות הסוכר

מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667
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במקרה של אחדות, יוסי דייטש הוא מועמד טוב?
"יוסי דייטש עובד נהדר, הוא בחור מקסים ומסור בלב ונפש כמו 

שאר חברי המועצה וגם חברי המועצה של דגל הם מצוינים...
ללכת  צריכים  אנחנו  השולחן.  על  נמצאת  לא  הזאת  "הסוגיה 
בצורה מאוחדת כולנו לקבל החלטות מאוחדות ביחד, האם יש סיכוי 
למועמד חרדי או אין סיכוי, האם זה טוב או רע. כשיושבים ביחד 

ומחליטים ביחד אנחנו גם מצליחים בסייעתא דשמיא.
בכל  מאוד  פעילה  דגל  האלה.  הדברים  על  ישבנו  לא  "עדיין 
הערים, אנשיה עובדים במסירות ובנאמנות יחד עם ראשי הרשויות. 
טרם התחלנו לדבר על הנושאים הללו אבל זה לא אומר שאנחנו לא 

חושבים על זה". 
מי מועמד טוב יותר לעיר בני ברק מטעם דגל?

"כמו שידוע לך אני לא ראש העיר בני ברק ואני לא יועץ העירייה, 
על  יישבו  הזמן  וכשיגיע  ישראל  גדולי  של  התורה  דגל  הנהלת  יש 
הכול. בני ברק היא עיר חשובה, ירושלים חשובה, מודיעין, חיפה, 

ביתר, נשב על הכול".
אשר מעדיף לחמוק משאלות נוספות בנושא ומבהיר: "אתה מנסה 
לקחת אותנו מהעשייה הממשלתית לעשיה המוניציפאלית, אין כרגע 
על מה לדבר, כל הנציגים שלנו נמצאים בתוך העשייה. זה לא הזמן 

זה עדיין רחוק". 

בניה והנהגה
ופתרון  הבנייה  נושא  הוא  אשר  של  הביתיים  המגרשים  אחד 
מצוקת הדיור, אותו לקח באופן אישי וגם הוביל שינוי כאשר הוקם 

בדחיפתו האגף החרדי במשרד השיכון.
הסכם  השגנו  באלעד  לתוכניות,  לאט  לאט  הופכים  "הדיבורים 
הרחבת  של  בנושא  העיר  ראש  עם  מאומצת  בעבודה  מאוד  גדול 
גג של  העיר, גם בשטח אש. העיר אלעד הולכת לחתום על הסכם 
זה  נדירה.  זו מהפכה  דיור בשנים הקרובות  יחידות  כעשרת אלפים 

ההסכם גג הראשון עם עיר חרדית.
"בשפיר התחילו את התכנון. שם התוכנית כבר מאושרת, רק צריך 
כמה שינויים בגלל שזה הפך להיות משכונה של קריית גת שהייתה 
אמורה להיות רובה ככולה חילונית לשכונה חרדית, אז אתה צריך 
לשנת שם קצת בשביל התמהיל של שטחי ציבור וגובה, אנחנו כבר 

מדברים על 20 אלף יחידות דיור. 
"יש גם הרחבות בותמ"ל של כפר חסידים ורכסים ותוך שנה זה 
תכניות  הרבה  גם  יש  דיור,  יחידיות   2000 על  מדובר  לשיווק,  יצא 

באזור נצרת עילית, יש את סרקין דרום.
"בירושלים אנחנו עומדים על כך, אמרנו את זה גם לראש העיר 
ולהנהלת העיר שבכל בניה שתהיה בירושלים יהיה שם חלק נכבד 
באופן יחסי לבניה עבור הציבור החרדי. לא יכול להיות שמצד אחד 
יטענו למה אתם נכנסים לשכונות חילוניות ומצד שני אתה לא נותן 

אפשרות לדיור טוב וזול לציבור הזה".
לאיזה תפקיד אתה שואף להגיע?

ואנחנו  לכנסת  שאגיע  ידעתי  לא  ברק  בני  העיר  את  "כשניהלתי 
המקסימום,  את  בו  נמצאים  שאנחנו  תפקיד  בכל  לעשות  שואפים 
אותנו  שולחים  שלשמם  הדברים  את  ולעשות  טוב  שם  על  לשמור 
גדולי ישראל. לכל אדם יש רצון לעשות יותר ויותר. אם לא היה לנו 

את הרצון הזה כנראה שלא היינו פה וזה דבר טוב ודבר בריא".
להנהיג את דגל התורה זה משהו שאתה רוצה?

"חסר לנו משהו בהנהגה של דגל התורה? יש לנו הנהגה רוחנית, 
יש לנו הנהגה פוליטית, יש לנו מפלגה תוססת וחזקה, זה לא אומר 
לנו  ויש  רבנים  לנו  יש  זה  דבר, אבל בשביל  אותו  שכולם חושבים 
החלטות. בשביל זה אנחנו יושבים ואני חושב שדגל התורה היא אחת 
התנועות היותר פעילות. אם תבחן את כמות הצעות החוק שעברו 
הישיבה  בכמות  רוב  גם  התורה  לדגל  יש  ושלישית  שניה  בקריאה 
בוועדות. אני חושב שדגל התורה היא תנועה חרוצה שמחוברת לעם 

ועובדת גם ביחד". 
בש"ס ראינו שהביאו חברי כנסת חדשים וצעירים. האם לא הגיע 

הזמן שגם ביהדות התורה ירעננו את הכיסאות?
"אנחנו אנשים צעירים, אנחנו בוחנים את הדברים שלנו לא על פי 
גיל, האנשים שלנו עושים את מלאכתם נאמנה מהבוקר עד הלילה 
וזה לא קשור לגיל, אם אתה מנסה לתרגם את הגיל של גפני אז הוא 
בפעם  לכנסת  היום  הגיע  כאילו  רעב  צעיר,  בחור  של  אדרנלין  עם 

הראשונה, ככה שהגיל ממש לא משחק תפקיד בעניין הזה".
חה"כ מקלב הגיש לאחרונה הצעת חוק לפיה יגדילו את מספר 

חברי הכנסת ל140. מה עמדתך?
"זו דוגמא של הדעות השונות של חברי הכנסת בתוך דגל התורה. 
אני לא בעד החוק, אני לא חתום על החוק ואני גם לא הולך לחתום 
עליו. זה יוזמה שעלתה מסיבות שונות, בראשן בגלל החוק של ביטן 
- החוק הנורבגי הגדול - שכל השרים יפרשו מכהונתם כחברי כנסת, 
יסתובבו  לא  הם  השרים.  את  נפגוש  לא  שאנחנו  חיסרון  יש  שבזה 
בכנסת ומבחינת מחוקקים הפגישות האלה תורמות לדברים שאנחנו 
ישראל  גדולי  עם  ונתייעץ  בסיעה  אחרת  יוחלט  אם  לקדם.  רוצים 

נראה אז. כוונותיו של מקלב הן טובות, אך אני לדעתי מתנגד".

כולם פה מצטרפים 
לאיזו חגיגה על שמירת 

הקשר של מדינת 
ישראל עם העם היהודי 
בתפוצות. זה בלוף אחד 

גדול, עם כל הכבוד 
המנהיגים האלו של 

הרפורמים הם לא 
יהדות התפוצות, 99% 

מהיהודים בתפוצות לא 
מעניין אותם הסיפור 

הזה וודאי שלא אזרחי 
מדינת ישראל

אני מודיע לך שיכלנו 
לגרום לכך שיחלקו 

כסף בישיבות לבחורים 
ולאברכים ושיחלקו 

כסף לתלמידים שלא 
לומדים ליב"ה ושיחלקו 

כסף לכל העמותות 
החרדיות, רק אם נבוא 

ללפיד או למישהו אחר 
ונגיד להם שאנחנו 

מוותרים על כל ענייני 
הדת, אבל לא זאת 

שליחותינו. השליחות 
שלנו היא להילחם 

בלפיד

"

"
הצמוד  עוזרו  לאחרונה  עד  שהיה   )25( ברנשטיין 
אחרי  חודשים  כשלושה  לפני  ועזב  אשר  חה"כ  של 
שהתחתן. שב לאחרונה לפעול בלשכה ומשמש כעוזר 

בנושא פניות הציבור.

הח"כ  לבין  אשר  חה"כ  לשכת  עובדי  בין  הקשר 
ישראל'  'כל  עם  בשיחה  אומר  משפחה"  כמו  "הוא 
אבא  כמו  "הוא  בלשכה,  לשעבר  מהעובדים  אחד 
יד חופשית מצד אחד לעוזרים לעשות  נותן  מקצועי, 
כפי שהם חושבים, אבל מצד שני יש לו דרישות והוא 
"במהלך  כי  מציין  גם  העובד  רוצה".  הוא  מה  יודע 
העבודה נרקם בלשכה קשר אישי ומשפחתי ולא של 
עובד ובוס אלא של שותפים מלאים לדרך של הח"כ".

אשר  יעקב  חה"כ  בלשכת  לתפקידו  נכנס  וינר 
חה"כ  האישי של  כעוזרו  ומשמש  האחרונה  בתקופה 
אשר וכן מסייע לעשרות פניות הציבור המגיעות בכל 

יום ללשכה. וינר בן 24 ומתגורר בבני ברק.

יושב ואוכל בכנסת או  את כהן בן ה-37 לא תראו 
נכנס לכנסת  יוצא לפגוש חברים. מהרגע שהוא  סתם 
ועד שהוא יוצא הוא יושב מול המחשב, מנסח הצעות 
כהן  הממשלה,  למשרדי  ומכתבים  שאילתות  חוק, 
הממשלה  משרדי  מול  הלשכה  של  הקשר  את  מנהל 
לפתח  שמגיעות  מורכבות  ציבור  בפניות  ומטפל 

הלשכה. 
כהן מלווה את חה"כ אשר מאז שחזר לתפקידו לפני 
דין  עורכי  כן שימש כעו"ד במשרד  לפני  וחצי  כשנה 

מוכר בעיר אלעד, שם הוא מתגורר. 

יעקב אשר  עם חה"כ  תפקידו  את  33 החל  בן  זלץ 
בזמן  שנים.  ארבעה  לפני  ה-19  לכנסת  כניסתו  מאז 
כעוזר  זלץ  שימש  לכנסת  מחוץ  היה  אשר  שיעקב 
חקיקה בלשכת חה"כ אורי מקלב ובעת מימוש החוק 

הנורבגי שב לחה"כ יעקב אשר. 
ביותר לחה"כ  והאיש הקרוב  ימינו  כיד  נחשב  זלץ 
אשר. במערכת הבחירות נשלח ע"י אשר לכהן כממונה 
על מערכת ההסברה מטעם מטה הבחירות של יהדות 

התורה. 
בפועל  אותה  מנהל  הלשכה,  כראש  משמש  זלץ 
צוות  את  שמעסיקים  התחומים  בכל  הקו  את  ומוביל 
הלשכה הנרחב. מעבר לכך נחשב זלץ כמי שמגן על 
הבוס ומקורבים ללשכה אומרים כי בלעדיו לא זז שם 
דגל  של  הצעירים  מהכישרונות  אחד  הוא  זלץ  דבר. 
להגיע  שצפויים  הטובים  מהיועצים  כאחד  ומסומן 

רחוק בצמרת הדגלאית

שמחה ברנשטיין
התפקיד: עוזר 

בנושא פניות ציבור

מרדכי וינר
התפקיד: עוזר אישי 

וממונה על פניות ציבור

יהודה כהן
התפקיד: יועץ פרלמנטרי 

ואיש החקיקה בלשכה

דודי זלץ
התפקיד: ראש לשכת 

חה"כ יעקב אשר

הכוורת: 
צוות הלשכה של חה"כ 

יעקב אשר נחשף



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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לציבור  אנונימי  די  הוא 
שלו  הכריזמה  הרחב, 
לא משהו, בעימותים 
לפני  הפומביים 
כשל  הוא  הבחירות 
בכל  אבל  פעם,  לא 
גבאי,  אבי  זאת 
של  השביעי  הילד 
שעלו  ושרה  מואיז 
לכבוש  הצליח  ממרוקו, 

את מפלגת העבודה. 
שגבאי  משמעותו  העבודה,  במונחי  "לכבוש" 
הצליח לגייס 16 אלף קולות שיבחרו בו לתפקיד יו"ר 
יכניס מועמד לעשירייה השנייה  המפלגה, מספר שלא 
בליכוד. למרות מספר התומכים הקטן, גבאי מביא איתו 
משב רוח רענן, ויעדו הסקרים שנערכו לאחר ניצחונו, 
המפלגה  להיות  העבודה  את  יוביל  הוא  כי  עלה  מהם 
לגודלה  מעבר  הרבה  הבאה.  בכנסת  בגודלה  השנייה 
בושם, אפשר  כמו  כידוע הם  קודמים. סקרים  בסקרים 
להריח אבל אי אפשר לשתות, אבל הם בהחלט נותנים 

אינדיקציה לתופעה ששמה אבי גבאי. 

מהמעברה לתיכון יוקרתי
הוא נולד לפני 50 שנה במעברת צפון תלפיות, בנם 
גבאי,  ושרה  )משה(  מואיז  של  שמונה  מבין  השביעי 
בית  לידתו.  לפני  שנים  שלוש  ממרוקו  שעלו  זוג  בני 
המשפחה היה עשוי אזבסטון בגודל 90 מ"ר, והתגוררו 
נפשות בס"ה. הוריו הביאו  והסבתא, 12  גם הסבא  בו 
עימם מעט רכוש ממרוקו, כך שאמו הייתה עקרת בית 
ודאגה לכל צורכם. בהמשך, כשהחסכונות נגמרו, היא 
עברה לעבוד כאם בית במעון לילדים עם פיגור שכלי. 
ממרוקו  שהביא  בטנדר  כעצמאי  תחילה  עבד  אביו 
יעמוד  בראשותה  חברה  בבזק,  כטכנאי  מכן  ולאחר 

לימים בנו. 
"הוא  מחונן.  כילד  אובחן  הוא  ד'  בכיתה  בהיותו 
הבכור  ואחי  "הוא  אחיו,  סיפר  היסטוריה",  אהב  נורא 
מישל היו עושים תחרויות בימי שישי ומתקילים אחד 
הזה  בתאריך  קרה  'מה  של  בסגנון  בשאלות  השני  את 
לתלמיד  נחשב  לא  הוא  מחונן,  היותו  למרות  והזה'". 
בולט. אחד ממורותיו שנשאלה על גבאי הילד, סיפרה 
ל'הארץ': "אני יודעת שהוא היה תלמיד שלי, אבל לא 
ממש זוכרת אותו. לא יכולה לומר אם היה תלמיד טוב 
או לא. את ריבלין אני כן זוכרת כי הוא היה פרחח כזה".

בצפון  מהמעברה  הילד  עבר  תיכון  לגיל  בהגיעו 
היוקרתי  התיכון  ברחביה,  בגימנסיה  ללמוד  תלפיות 
בירושלים. שם הוא נחשף לירושלים האחרת, ירושלים 
ספורים  מטרים  רק  גיאוגרפית  שרחוקה  היוקרתית 
על  עמד  המרחק  ההיבטים  בשאר  אבל  מהמעברות, 
תכונה  שקט,  לתלמיד  נחשב  הוא  שם  גם  אור.  שנות 

שחבריו חשבו שמעידה על אדם שלא יגיע רחוק.  
מגישת  הלימודים,  לספסל  חברתו  כך  על  תעיד 
את  אז  סימן  לא  דבר  "שום  וייס;  דנה  הטלוויזיה 
כהבטחה  אז  סומן  לא  גבאי  אבי  הנוכחי.  התסריט 
זה שכדאי  אז להגיד שהוא  ידעו  לא  הגדולה. המורים 
לשים אליו לב כי עוד יחזרו לשאול אותם איך היה. גם 
אני מודה, לא העליתי אז בדעתי שהוא יוכתר כהפתעת 
למנכ"ל  שמונה  שכבר  האמת  הפוליטית.  המערכת 
אותו  שאלתי  לימים  אז.  משהו  שפספסנו  הבנתי  בזק 
למה אף פעם לא דיבר בחבורה 'שתקתי כדי להתבונן, 
ללמוד ולהתכונן'. והוא התכונן היטב, נחוש למלא את 
שאיפתו. 'ידעתי כבר אז שאני אצא מהמעברה, ידעתי 
שלי',  ההורים  של  החיים  כמו  יהיו  לא  שלי  שהחיים 
סיפר". מהתיכון האליטיסטי המשיך לצה"ל שם שירת 

כקצין מודיעין, עד שחרורו בדרגת סגן.

"נער אוצר"
לאוניברסיטה  גבאי  המשיך  מהצבא  שחרורו  עם 
רבים  כמו  בכלכלה.  ראשון  תואר  עשה  שם  העברית, 
במשרד  לעבודה  התקבל  הוא  בעברית  התואר  מבוגרי 
באגף  התקשורת  צוות  ורכז  כרפרנט  עבד  שם  האוצר, 
לאוניברסיטה להשלים תואר  חזר  התקציבים. בהמשך 

שני במנהל עסקים. את העבודה באוצר מגדירים תומכיו 
"הצעד הראשון בקריירה המרשימה". 

גבאי עצמו זוכר לטובה את העבודה במשרד ומנופף 
על  רב השפעה  גוף  הוא  היום. אגף התקציבים  עד  בה 
התקציבים  בקביעת  ומעורב  הממשלה  משרדי  כלל 
שלהם ודרכי המימוש, וכאחד שעבד במקום כזה "היווה 
האגף עבורו מקום שבו הוא יכול להביא לידי ביטוי את 
המחויבות שלקח על עצמו לפעול תמיד לטובת הכלל, 
וגם סביבת עבודה מעצימה שיש לה חלק להפיכתו למי 
מציג  הוא  אותה  שלו,  בביוגרפיה  נכתב  כיום",  שהוא 

לראווה באתרו האישי.
"המשפחה   - חלום  הגשמת  היווה  הנחשק  התפקיד 
הכלכלי  הקושי  אבל  במיוחד,  צנועים  בתנאים  גדלה 
לא  ובפרט  המשפחה  מבני  אחד  אף  עצר  לא  מעולם 
כשעל הפרק עמד חינוך הילדים. במשפחתו מעולם לא 
התלוננו על קיפוח, אבל גם כך עבור אבי גבאי משרד 
האוצר היווה הגשמה של חלום – חלום להשתלב לגמרי 

בחברה הישראלית ולהגיע לעמדת השפעה שתעזור לו 
לעזור לכלל הציבור".

עבור "נערי האוצר", כפי שמכונים כל אותם כלכלנים 
צעירים ושאפתנים שמגיעים למשרד המשפיע בתחילת 
הקריירה,  של  ראשיתה  רק  לרוב  הוא  התפקיד  הדרך, 
וגבאי לא היה שונה. בגיל 31 עבר גבאי לשוק הפרטי, 
החברה.  רכבי  כטכנאי  כיהן  אביו  בה  'בזק'  לחברת 
אראל.  עמי  דאז  בזק  מנכ"ל  של  לעוזרו  מונה  תחילה 
"מאוד התרשמתי מהיכולות ומהמקצועיות שלו", סיפר 
השבוע אראל, שמכהן כיום כיו"ר דירקטוריון סלקום. 
זה  ימיני.  ליד  הפך  אלא  שלי  העוזר  רק  היה  לא  "הוא 
עוזר שאתה נותן לו משימות והוא הולך לעשות אותן". 
בכיר אחר בחברה סיפר ל'הארץ' כי "תפקידו הראשון 
חיפש  לא  גבאי  אך  אוצר,  נער  עבור  יחסית  זוטר  היה 
לשרת את האגו שלו. הוא חיפש מקום ממנו הוא יוכל 

לצמוח".

מטאור בבזק 
לשמש  גבאי  מונה  לבזק,  מעברו  לאחר   קצר  זמן 
אילן  של  מינויו  עם  בחברה.  אנוש  משאבי  סמנכ"ל 
אגף  ראש  לתפקיד  קודם  הוא  המנכ"ל,  לתפקיד  בירן 
בעל  נמרץ,  צעיר,  בחור  לפני  "ראיתי  בחברה.  כלכלה 
אוריינטציה עסקית מצוינת, חד מחשבה וביצוע", נימק 
בירן את המינוי. מהר מאוד גבאי הפנים את הפוליטיקה 
ועד  של  הגיבוי  את  לקבל  ודאג  בחברה,  הפנימית 
העובדים למהלכים אותם ניסה לקדם. שלמה כפיר, יו"ר 
"היו  כי  סיפר בעבר  ועד העובדים הנצחי של החברה, 
ויכוחים, ואפילו  בין הוועד לבין גבאי יחסי אמון. היו 
ריבים, אבל רק על בסיס ענייני". לדבריו, "גבאי הוכיח 
שקטה,  בפעילות  הרגולציה  מול  בעבודה  עצמו  את 

עניינית ומקצועית". 
נוסף  לקידום  הובילו  הועד  עם  הטובים  היחסים 
עם  בינלאומי.  בזק   - הבת  חברת  מנכ"ל  לתפקיד   -
פרישת המנכ"ל, בהיותו בגיל 36 בלבד, הגיש גבאי את 
מועמדתו לתפקיד. השאפתנות שלו הייתה קצת לצנינים 
בעיני קברניטי החברה, שדאגו להבהיר לו "אתה צעיר 
מדי ועדיין לא בשל". למרות הצלחתו בחברת האם, הוא 

יו"ר הדירקטוריון באותם  גדולה מצד  זכה לאהדה  לא 
מרידור  בחברה,  אנשים  לדברי  מרידור.  ליאורה  ימים, 

תהתה באוזני מקורביה, "מי זה בדיוק הבחור הזה?"
למרות חוסר האמון, גבאי הצליח למקם את החברה 
הבינלאומיות  השיחות  שוק  של  בלעדית  כמובילה 
מי  זייצ'יק,  דן  בזמנו.  בישראל  האינטרנט  ואספקת 
הוא  כי  סיפר  בינלאומי,  בבזק  הכספים  סמנכ"ל  שהיה 
משכבת  להיפרד  והחליט  מקיף  ארגוני  שינוי  "ביצע 
ניהול שלמה בבזק בינלאומי - כ-40-50 מנהלים נאלצו 
לעזוב את החברה - והוא עשה זאת תוך שמירה על שקט 
ומסביר  עובדים  עם  יושב  היה  הוא  מרשים.  תעשייתי 
לכישורים  מתאימה  אינה  בינלאומי  בזק  למה  להם 
שלהם, וטוב יהיה אם ייפרדו לשלום. לאחר כמה דקות 
היה יוצא מהחדר אדם מפוטר, אבל עם חיוך של הבנה". 

לעניין הפיטורין עם החיוך עוד נחזור בהמשך. 
למזלו, מהר מאוד חברת האם הופרטה ויעקב גלברד, 
מי שהיה יו"ר בזק בינלאומי, נהפך למנכ"ל בזק בפועל. 
כמו בכירים אחרים בחברה, זכה לאחר ההפרטה בבונוס 
שמן והסכם שכר משופר. "מכונית הפאסאט הצנועה-

יפאני  בג'יפ  הוחלפה  ההפרטה  לפני  נהג  בה  יחסית 
גדול", נכתב בכתבה אודותיו באותם ימים. מהר מאוד 
גבאי הפך לאחד האנשים הקרובים והלויאליים למנכ"ל. 
וגלברד נאלץ  אלא שאז פרצה פרשת שחיתות בחברה 

לפרוש, לא לפני שגבאי סנגר עליו למרות הדיווחים.  
שבוחש  כאחד  ולא  תכליתי  כאיש  שנודע  גבאי 
מועמדתו  את  הגיש  החברה,  של  הפנימית  בפוליטיקה 
 40 בגיל   – הוא הצליח  והפעם  לתפקיד המנכ"ל שוב, 
מיליונים.  שמגלגלת  חברה  של  למנכ"ל  הפך  בלבד 
והבונוסים  הגבוהה  המשכורת  גם  באה  התפקיד  עם 
סכום  בתפקידו  גבאי  הרוויח  הכול  ובסך  השמנים, 
מוערך של 50 מיליון שקלים. לא רע, בפרט עבור מנהיג 

מפלגת פועלים.
למרות הפרגונים מצד יו"ר הוועד, העובדים הזוטרים 
מהם,  אחד  לטובה.  תפקודו  את  זוכרים  לא  בחברה 
שלמה בוכניק, חשף טפח נוסף מהאיש שהפך למנהיג 
המפלגה הסוציאל דמוקרטית. "התקופה שעבדתי בבזק 
שהפך  בפוסט  כתב  בחיי",  הקשות  מהתקופות  הייתה 
יכולת  לקוחות מעוטי  יום שוחחתי עם  "מדי  לויראלי. 
או  הטלפון  קו  של  האחזקה  בדמי  להנחה  שהתחננו 
האינטרנט, וכמעט מבלי לחוש בסתירה נאלצתי לשמוע 
נגד  ועובדים  כתבים  מתדרך  גבאי  אבי  המנכ"ל  את 

המלצות ועדת גרונאו שהמליצה על הורדת מחירים".
לדבריו, גבאי כיבד תחילה את העובדים, "הוא הצליח 
שהכול  אלא  מטורפת".  לפטריוטיות  אותנו  להביא 
התהפך כשהרווחים של בזק קטנו. "ברגע זה, החליטה 
החברה לפסול לנו בונוסים ולקצץ לנו חמש שעות של 
יום. במקום להרוויח 7,000 ש"ח הרווחנו  עבודה מדי 
כסף  להפסיד  מסכים  הייתי  תטעו,  שלא  מכך.  כרבע 
בעבור המשפחה השנייה שלי, אבל אז קראתי בעיתון 
ליותר  הגיעה  ומשכורתו  צמחו  גבאי  של  שהבונוסים 
שמשכורתי  בזמן  זאת  בשנה.  שקלים  מיליון  מעשרה 

צנחה ל2500 שקלים בחודש או פחות עקב קיצוצים.
מודע  אינו  שגבאי  משוכנע  הייתי  "בתמימותי, 
פניתי  המוקד,  כנציג  עסוק.  אדם  זאת,  בכל  למצבנו. 
להם  והסברתי  העובדים,  ועד  יו"ר  ואל  סגנו  אל  אליו, 
משכורות  לקצץ  אפשר  אי  לפרנס,  משפחות  שכשיש 
של  התשובה  אחוזים.   66 של  בשיעור  להיום  מהיום 
גבאי הייתה המעליבה ביותר, אני זוכר אותה עד היום. 
'אתם עובדים שעתיים. זה חלק מן ההסכם שלכם'. הוא 
כתב לפנייה שלי. כבר לא קו ראשון וגם לא אחרון. לא 
משפחה ואפילו לא פתרון לשאלה איך אשלם שכירות 
החודש או תקווה לגבי העתיד. עזבתי את בזק כשאני עני 
יותר ושבור לב, אך גם מודע לזה שמשפחה יש רק אחת. 
כשאני מבין טוב יותר את הצביעות של ועדי העובדים, 
ובעיקר כשאני מבין עד כמה הכסף והמעמד מקהים את 

הלב שלך גם אם גדלת בעוני של שכונת בקעה". 
בהמשך תקף את דימויו של גבאי. "עבר כמעט עשור. 
ובעיקר מנסה להקפיד  רע,  לא  אני משתכר  התקדמתי. 
שליבי לא יסטה ימין או שמאל, אבל פתאום התעוררתי 
לבוקר שבו אבי גבאי הוא מועמד חברתי שגדל במעברה 
וזוכר היטב מה זה להיות עני. בזמן הזה, אני הקטן רק 
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השאלות  את  אותו  ישאל  מישהו  מתי  לעצמי  תוהה 
הקשות. ואם זה לא יקרה, אמלא את תפקידי ואזכיר לו 
שהוא בהחלט מועמד. ציני. מבריק ואולי אפילו מוביל, 
אבל בעיניי הוא כבר לעולם לא יוכל להיקרא חברתי". 
מאז כניסתו לפוליטיקה, עלה נושא שכר המיליונים 
בממשלה  כשהתנגד  למשל,  כך  ושוב.  שוב  שהרוויח 
העיתון  עורך  ציפורי,  אלי  עליו  כתב  הגז,  למתווה 
חמאה  חבילת  עם  מסתובב  "גבאי  'גלובס',  הכלכלי 
גבוהה- לדבר  שצריך  האחרון  הוא  ראשו.  על  ענקית 

יכול  בהחלט  אבל  מחיה,  ביוקר  מלחמה  על  גבוהה 
להעיד עליה כמי שחולל אותה". 

העבודה,  לראשות  כשהתמודד  האחרונה,  בתקופה 
כשחלק  מתנגדיו,  ע"י  ניגוח  ככלי  שכרו  שימש 
מהחיצים מופנה כנגד מחנה יחימוביץ' שהביע תמיכה 
'כוח  יו"ר  וטורי,  עמי  נצחו", כתב  "הבורגנים  בגבאי. 
לעובדים'. "עם גבאי אין לי בעיה. קפיטליסט בא, ראה 
מעשה  שעושים  אלו  הצבועים,  אבל  ולקח,  הזדמנות 
זמרי ומבקשים שכר כפנחס, איתם אין לי דבר". ואיך 

גבאי עצמו הסביר את שכרו? "נתנו לי, אז לקחתי". 

מטאור פוליטי
בעולם  דרכו  את  לגשש  החל  בזק  את  עזיבתו  עם 
העסקי. לפי הדיווחים העסקה הכי רצינית שכמעט וחתם 
עליה, הייתה רכישת חברת התעופה 'אל על'. בינתיים 
הספיק לעמוד בראש עמותת 'ידיד' הוולונטרית ובראש 
וועדה שבחנה את המשבר הכלכלי בהדסה. כשכחלון 
החל לשקול ברצינות חזרה לפוליטיקה, הוא פנה לאבי 
למרות  התקשורת.  כשר  מתקופתו  הכיר  אותו  גבאי, 
שונות,  ותקנות  רפורמות  למנוע  נחוש  אז  היה  שגבאי 
שיפגעו בבזק, כחלון התרשם מרצינותו ומהאכפתיות 

למקום העבודה אותו ניהל. 
בכל  שם  היה  כחלון,  של  אנשיו  מספרים  גבאי, 
נערכו  הדרך  בתחילת  הפגישות  מרבית  ההחלטות. 
את  לגבש  סייע  הוא  אביב.  תל  שבצפון  ביתו  במרתף 
סירב  עצמו  הוא  אבל  ודרכה,  מצעה  את  הרשימה, 
להיכלל ברשימה לכנסת. "גבאי הוא בחור מעשי, הוא 
טוען ששר לא יכול לעשות את העבודה ברצינות, וגם 
להישאר  בחר  הוא  מידי.  יותר  זה  כנסת.  חבר  להיות 
מחוץ לרשימה לכנסת, במטרה להיבחר כשר מקצועי", 

הסביר חבר כנסת מ'כולנו' ל'כל ישראל'. 
העובדה  תעיד  לכחלון?  חשוב  היה  גבאי  כמה  עד 
אלא  המפלגה.  של  הבחירות  מטה  בראש  עמד  שהוא 
הוזז  לא המריאו,  לפני הבחירות, כשהסקרים  שחודש 
גבאי הצידה. עם כניסת כולנו לקואליציה, מונה גבאי 
קטן,  משרד  לכאורה  הסביבה.  לאיכות  השר  לתפקיד 
האפשר.  ככל  ולהשפיע  לשנות  נחוש  היה  הוא  אבל 
התנגדותו  הגז,  מתווה  סביב  החל  כחלון  עם  המתח 
כולנו  את  לנטוש  חשב  לא  הוא  אבל  לצנינים,  הייתה 

בשלב זה. 
גבאי,  של  לטענתו  הגמל,  גב  את  ששבר  הקש 
והחלפתו  יעלון  בוגי  הביטחון  שר  של  פיטוריו  היו 
בעם",  להקצנה  שיגרום  חמור  "מעשה  ליברמן.  בידי 
הגדיר זאת השר המתפטר, וגרר הרמת גבות ב'כולנו'. 
זה  "המפלגה חתמה עם ישראל ביתנו הסכם עודפים, 
הקואליציוני  ומתן  המשא  במהלך  גם  לו.  הפריע  לא 
ליברמן  של  מפלגתו  כניסת  אפשרות  כשעלתה 
גבאי  של  מקורביו  דבר".  אמר  לא  הוא  לקואליציה, 
נוצרה אחרי  כי הבעיה  וטוענים  הודפים את הביקורת 
שהפיטורים נעשו על רקע פרשת אלאור עזריה. טענה 

שלא משכנעת את חבריו לשעבר בכולנו. 
לאיכות  מהמשרד  פרישתו  על  התאבל  שלא  מי 
עו"ד  למשל,   כך  הסביבתיים.  הארגונים  היו  הסביבה 
לאחר  ודין", התבטא  "אדם טבע  מנכ"ל  ברכה,  עמית 
ההתפטרות; "זה לא סוד שהבענו ביקורת רבה על אבי 
שרצה  ושינויים  שלו  העשייה  היעדר  מבחינת  גבאי, 
בישראל  והמחזור  הפסולת  תחום  בנושא  לעשות 
קידום  בתחום  נכון  פעל  לא  הוא  מזוהמות,  וקרקעות 

אנרגיות מתחדשות". 
אמר  שהוא  זה  אצלו  שמתעתע  "מה  הוסיף:  ברכה 
את הדברים הנכונים. הוא אמר שיעביר כספים לטיפול 
בקרקעות מזוהמות ושלא חסר כסף. אבל הוא התכוון 

פסולת  לטובת  המיועדת  הניקיון,  בקרן  שיש  לקופה 
תמך  שלא  שר  היה  הוא  במקור.  והפרדה  ומחזור 
ברגולציה, אלא בהחלטות ממשלה. הוא הולך הביתה. 
טובות  הכי  ההחלטות  את  יקבל  אם  שגם  לו  אמרתי 
בעולם, מה יקרה בעוד שלוש שנים כשתלך הביתה? מי 
אמר שהשר הבא יישם את זה? והנה הוא הולך הביתה 
לא  עוד  המזוהמות  בקרקעות  הטיפול  לטובת  והכסף 

עבר".
את  גבאי  עם  ניתקו  ב'כולנו'  הכנסת  חברי  מרבית 
הכעס  עיקר  המתוקשרת.  הפרידה  לאחר  הקשרים 
התפטרותו,  עם  המחבק  הראיונות  מסע  אחרי  הגיע 
תפקיד  על  להתמודדות  כמקפצה  ששימשו  ראיונות 
יו"ר העבודה. באותם ראיונות הוא תקף את הממשלה, 
שהיה חבר בה עד לפני דקה, על הקצנתה והפך מהר 

מאוד לדמות חביבה – הימני שהתפכח. 
ישראל'  ל'כל  אומר  נכונה",  לא  בתדמית  "מדובר 
חבר כנסת שהיה קרוב לגבאי. "מאז הקמת כולנו תמיד 
היו לו חילוקי דעות עם כחלון בנושא המדיני. כחלון 
העדיף שהוא לא יתבטא בפומבי בנושא, כי הוא חשש 

שהדבר יבריח לו מנדטים". 
שהוא  ממה  שמאלני  פחות  עצמו  גבאי  "למעשה, 
"מי שעומד מאחורי תדמיתו  מצהיר", ממשיך הח"כ, 
היא  עליה,  קטן  זה  נתניהו  שרה  איילת.  רעייתו  היא 
משפיעה על אבי יותר מכל אחד אחר". איילת, שעברה 
להוראה,  ההיי-טק  מתחום  הסבה  שנים  מספר  לפני 
הטבעי  הבית  "זה  בעלה:   של  בחירתו  לאחר  סיפרה 
והכלכליות  המדיניות  החברתיות,  הדעות  גם  שלנו. 

שלנו מתאימות למפלגת העבודה". 
רעייתו אף לקחה חלק מרכזי בעבודתו במטה, "בכל 
התקשרתי  יום,  כל  כמעט  עבדתי  האחרונה  התקופה 
למתלבטים והזמנתי אותם לחוגי בית. בימים האחרונים 

הייתי אחראית על ההסעות ווידאתי שכל מי שהתכוון 
להצביע לאבי יש לו הסעה", סיפרה לכלי התקשורת. 

"אוכל כשר, אבל לא רק"
בעד  עמדות  הביע  מסורתי,  מבית  שהגיע  גבאי, 
ותחבורה  אזרחיים  נישואין  ומדינה,  דת  הפרדת 
ציבורית בשבת. בראיון ל'ידיעות אחרונות' סיפר "אני 
יודע  לעולם,  ובתרומתה  היהודית  בדת  גדול  מאמין 
אחרי  צמתי  אפילו  האחרון  הכיפורים  וביום  תפילה, 
מספר שנים שבהן לא צמתי, ואני אוכל גם כשר אבל 

לא רק, ומאמין ביהדות ליברלית יותר". 
עם בחירתו לתפקיד היו"ר בירך שהחיינו, והסביר  
"זה חלק מזה שאנחנו יהודים, אני יהודי ועשיתי דבר 
אני  כזאת.  ברכה  לברך  מבחינתי  מאוד  טבעי  שהוא 
עושה את מה שאני מאמין בו, מדבר את האמת שלי. 
התייחסה  רעייתו  גם  אחר".  דבר  לשום  מתחפש  לא 
למדתי  ואני  מסורתי  מבית  בא  "אבי  וסיפרה:  לנושא 
בבית ספר ממלכתי דתי לבנות, לכן אנחנו בקיאים בכל 
מסורתי.  בית  על  שומרים  במשפחה  אנחנו  ההלכות. 
נרות  מדליקה  אני  מקדשים,  אנחנו  בערב  שישי  ביום 
ויש ארוחה משפחתית. יש לנו כבוד ליום כיפור ולצום 
שהוא  דבר  זה  המסורת.  את  מכבדים  מאוד  ואנחנו 

מאוד חשוב". 
לאחר ביטול מתווה הכותל, תקף גבאי, "כשאבחר 
לראשות הממשלה, מיד איישם את מתווה הכותל כפי 
שהוצע, אין סתירה לדעתי בין הדת היהודית, שחשובה 
לי, לבין עמידה ביחד עם אשתך ליד הכותל. אין סיבה 
דתית מחמירה  סיבה לאפשר לפרשנויות  ואין  לאסור 

להשתלט על חיינו. הם סתם מחמירים".
השוויון  בנושא  להצהרותיו  זה  את  כשמחברים 
בנטל, לא פלא שלא מעט פרשנים השוו אותו ליאיר 
לפיד. "גבאי הוא לא לפיד, הוא בחיים לא יפעל בכפיה 
הכנסת  חבר  להרגיע  ממהר  החרדי",  הציבור  כנגד 
אורי מקלב בשיחה עם 'כל ישראל'. לדבריו, "כשהיה 
את  יצטרך  ואם  החרדים,  עם  היטב  עבד  בממשלה 
החרדים בקואליציה, הוא יפנים שהוא לא יכול לשנות 

כל דבר".
זינוקו  היה  ללפיד,  גבאי  השווה  בו  אחר  היבט 
המרשים לתפקיד. "היו שהשוו אותו ללפיד, אבל הוא 
רחוק מכך, הוא גם לא טראמפ או מקרון", אומר ח"כ 
הפוליטי  הניסיון  את  לו  "אין  ישראל'.  ל'כל  מכולנו 
מצטיין  לא  הוא  הכריזמה.  את  לא  וגם  להם,  שהיה 
בתקשורת כמוהם, ויעידו על כך העימותים הפומביים".

עם זאת חברו לשעבר מפרגן כי "גבאי הוא איש של 
אנשים. הוא לא מתחנף, הוא תכליתי ומעשי וזה קונה 
יעידו  גבאי,  של  לתכליתיות  כדוגמה  האנשים".  את 
שיחות הטלפון עם חבריו. "הוא לא מתקשקש, תמיד 

ניגש ישר לעניין". 
יש לו סיכוי להיות רה"מ?

שנה  עכשיו  לו  יש  עכשיו.  יעשה  במה  תלוי  "הכול 
מצהיר,  שהוא  כפי  יפעל  הוא  אם  הבחירות.  עד  וחצי 
מסכי  מעל  רב.  סיכוי  לו  יש  הארץ,  את  שיחרוש 
לגעת  קשה  לו  יהיה  הרדיו  ערוצי  ודרך  הטלוויזיה 

באנשים, אבל דרך מגע אינטימי וישיר הוא יצליח". 
גבאי הצליח  למרות שהוא לא מצליח לעבור מסך, 
לקנות את התקשורת. דוגמה בולטת לכך נערכה למחרת 
"טבעית"  לנסיעה  יוצא  גבאי  בעוד  הגדול.  נצחונו 
לו  העניקה   10 ערוץ  של  כתבת  החשמליים,  באופניו 
זר פרחים על בחירתו. דבר שגרם לרבים להשוות את 
הערצה עליו להערצת "התקשורת" הצפון קוראנית את 
מנהיגה – קים ג'ונג און. זו לא ההשוואה היחידה, גם 
ולא  הצעיר,  הרודן  של  לתספורת  השוותה  תספורתו 
מעט הצהירו שמדובר בפאה. טענה שהוכחשה על ידי 

גבאי כשכתב טלוויזיה משך לו בשערו. 
התדמית  בו  ימנו,  של  התקשורתי  בעידן  למעשה 
הפרסונלית של המנהיג היא זו שחשובה, קשה להגיד 
שגבאי יצליח להגיע לכיסא ראש הממשלה, אבל דבר 

אחד בטוח – הוא מביא רוח חדשה למפלגה אבודה. 

גבאי שנודע כאיש תכליתי 
שבוחש  כאחד  ולא 
הפנימית  בפוליטיקה 
את  הגיש  החברה,  של 
מועמדתו לתפקיד המנכ"ל 
שוב, והפעם הוא הצליח – 
בגיל 40 בלבד הפך למנכ"ל 
שמגלגלת  חברה  של 
התפקיד  עם  מיליונים. 
באה גם המשכורת הגבוהה 
ובסך  השמנים,  והבונוסים 
הכול הרוויח גבאי בתפקידו 
סכום מוערך של 50 מיליון 
שקלים. לא רע, בפרט עבור 

מנהיג מפלגת פועלים

"
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מהי 'גלובליזציה', מה משמעותו של סחר בינלאומי, כיצד 
התרחבות  של  שלילי  אפקט  עם  המדינות  מתמודדות 
הטכנולוגיה ומדוע ועידת ה-G20 האחרונה הייתה הכרחית 
לקיומנו עלי אדמות?  ברוך ברגמן יצא למסע בין מונחים 
נבוכים  מורה  עם  וחזר  קריאות  בלתי  לפרשנויות  סבוכים 
לועידה ששאבה 100,000 מפגינים לכיכר המרכזית בעיר 
המעצמות  בין  נמנעת  בלתי  למתיחות  ושגרמה  המבורג 

הגדולות בעולם 

ברוך ברגמן
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ציפו  כזאת  פנים  לקבלת  אם  ספק 
לפני  שהתכנסו  העולם  מנהיגי 
גרמניה,  בהמבורג,  כשבוע 
פסגה   .G20-ה פסגת  לרגל 
 20 של  ופוליטית  כלכלית 
בעולם.  הגדולות  הכלכלות 
השתתפו  אדם  בני  אלפי 
בחלקן  שהפכו  בהפגנות 
לאלימות ומחו על הגלובליזציה 
המרכזית  כשהתנגדותם  הכלכלית 
טוב  שלטענתם  והתיעוש  הקפיטליזם  עליית  הייתה 

למדינות ורע לאזרחים. 
יום  בכל  כאשר  ההיגיון  גבולות  את  חצתה  המחאה 
מימי הועידה, העיר בערה וחנויות נבזזו על ידי פורעים 
והתעמתו  הביטחון  כוחות  לעבר  חפצים  שהשליכו 
קשות עם כוחות אכיפת החוק. גרעין המפגינים משתייך 
בעיקר לקבוצות אקטיביסטיות המתנגדות לגלובליזציה 
וקפיטליזם, אך ההתפרצות האלימה הייתה בעיקר בשל 
העובדה כי בוועידה השתתפו מנהיגים השנואים עליהם: 
רוסיה,  ונשיא  טראמפ  דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 
הקפיטליסטית.  השיטה  את  המייצגים  פוטין  ולדימיר 
את  להטות  הועידה  לבאי  לגרום  המפגינים  ניסו  בכך 
החלטותיהם לטובת נושאים סביבתיים וסוציאליסטיים. 
"ברוכים  הכותרת:  תחת  שנערכה  הראשונה  בהפגנה 
איש  מ-12,000  פחות  לא  השתתפו  לגיהינום"  הבאים 
המשטרה  להפגין.  כדי  במיוחד  לעיר  באו  שחלקם 
 20,000 המפגינים:  כלפי  בכוח  חסכה  לא  הגרמנית 
בעיר  המנהיגים  של  שהייתם  את  אבטחו  שוטרים 
לפיזור  ובכלים  בכוח  רב  שימוש  נעשה  ובהפגנות 
הפגנות. עם זאת, בניגוד למקרים דומים בעבר, לא נהרג 

אף מפגין. 
העובדה כי העיר שנבחרה לקיים בה את הועידה היא 
ואשר  שלה  הנגד  הפגנות  בתרבות  הידועה   - המבורג 
קברה בעבר עשרות מפגינים שמחו כנגד נושאים שונים - 
הייתה תמוהה כשלעצמה. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל 
התייחסה לביקורת ואמרה במסיבת עיתונאים כי ועידות 
פסגה קודמות התקיימו בערים גדולות כמו לונדון וקאן, 
וכי המבורג לא הייתה יכולה לחמוק מאחריות וממילא 

אין מניעה לקיים את הועידה בעיר. 
לקיום  מתאימה  העיר  כי  בעבר  אמרה  גם  מרקל 
ו"מגדלור"  אמידה  נמל  כעיר  מעמדה  בשל  כזו,  ועידה 
לסחר חופשי, אך כנראה דבריה אלו היה חלקיים בלבד 
מאחר שכאמור, להמבורג יש מסורת וותיקה של תרבות 
אנטי ממסדית ומהומות בכל שנה ב-1 במאי. סגנה של 
הקנצלרית, זיגמר גבריאל, הציע בשבוע האחרון כי כל 
הפסגות הבאות יתקיימו בעיר ניו יורק, שם יושב המטה 
המרכזי של האו"ם. דבריו אלו חיזקו את הביקורת כלפי 

מרקל, אך זה לא שינה במאומה את דיוני הועידה.
ההיערכות של גרמניה לועידה, לא הסתכמה בכוחות 
מחשש  נרחבת  בהיערכות  אלא  מוגברים,  ביטחון 
הרואות  זרות  לממשלות  הקשורות  סייבר  למתקפת 
אף  הרשויות  משילותן.  על  איום  ההסכמים  בחתימת 
הועידה  על  להגן  שתפקידו  מיוחד  פיקוד  מרכז  הקימו 
מפני מתקפות סייבר. "אנחנו חוששים בנוגע לכל דבר, 
ולולזסק,  אנונימוס  כמו  לקבוצות  עיקשים  מאיומים 
מתקפות  באמצעות  פוליטיות  מחאות  לתכנן  שיכולים 
אבטחת  סוכנות  נשיא  שונבוהם,  ארנה  אמר  האקרים", 
ימים  גרמניה,  של  הפדרלית  בממשלה   )BSI( המידע 

קודם תחילת דיוני הועידה.   

מהי "גלובליזציה"?
שנים  לחזור  יש  המהומה,  מה  על  את  להבין  בכדי 
אחורה, אל ההתפתחות הטכנולוגית שהפכה את העולם 
של  לשילוב  הביאה  הטכנולוגיה  יותר.  הרבה  לקטן 
כלכלות, תרבויות ותנועות פוליטיות מכל רחבי העולם. 
חלק מהשילובים היה מטעמי ייעול, חלקם היה מטעמי 
תלות והכרח. מתוך מצב זה נוצר המונח "גלובליזציה" 
בין  כלכליים  קשרים  של  והעמקה  האצה  )התרחבות, 

מדינות(.
הקמת  היא  כלכלית,  לגלובליזציה  נפוצה  דוגמה 
רחבי  בכל  פזורים  שסניפיה  מסעדות  או  חנויות  רשת 
המקיים  תהליך  הוא  למונח  הפשוט  הפירוש  העולם. 
מעבר סחורות, מידע ואנשים ממדינות, גם כאלו שאינם 
מקיימות יחסים דיפלומטיים. דוגמה בולטת נוספת היא 
הסחורה  אותה  את  המייצרות  למדינות  סחורות  ייבוא 
בדיוק. ההעדפה לייבוא ממדינה אחרת, היא לרוב בשל 
המחיר הזול, אך זה לא היה מתאפשר ללא הגלובליזציה 

שכיום מוכרת בכל מדינה. 
הינם  הגלובליזציה,  שהביאה  הכלכליים  השינויים 
בעלי משמעות מרחיקת לכת. במאה השנים האחרונות, 

הגלובליזציה.  בתחום  ביותר  דרמטיים  שינויים  חלו 
הבינלאומי  הסחר  היקף  עמד   ,1986 בשנת  לדוגמה: 
הסכום  מכן  לאחר  עשור  אך  דולר,  מיליארד   2000 על 
הושלש והיקפו עמד על כ-5200 מיליארד דולר. ההבנה 
היא כי סחר בין מדינות מביא לגידול עצום ברווחי כל 
היא  הגלובלית  'מקדונלד'ס'  רשת  פתיחת  הצדדים. 

הדוגמה הנפוצה. 
העברת  שמאפשר  הטכנולוגי  בפן  עומד  נוסף  היבט 
בסחר  אדירה  לעלייה  שהביא  מה  יתר,  בקלות  נתונים 
השמונים  שנות  בין  השוואות  נערכות  כאן  גם  פיננסי. 
לשנות התשעים, והפער עצום. בשנת 1986 היקף הסחר 
יורק עמד על 190 מיליארד דולר ביום,  במטבעות בניו 
עשור לאחר מכן הוא כבר עמד על 1200 מיליארד דולר. 
בעיקר בשל העובדה כי הטכנולוגיה אפשרה לסחור גם 
זרים  במשקיעים  לעלייה  שהביא  מה  אחרות,  ממדינות 
שיכלו לבצע עסקאות כשהם ספונים בביתם, הרחק מניו 

יורק. 
מטבע הדברים, תהליך הגלובליזציה עורר עליו חמתם 
של רבים, בעיקר כאלו הנוקטים בדעה כלכלית סוציאלית. 
הגלובליזציה הייתה ההפך מכך, קפיטליסטית להחריד. 

לעצם  המתנגדים  כאלו  לשניים:  נחלקים  המתנגדים 
רעיון הגלובליזציה וחפצים לשוב שנים אחורה, כאשר 
המתנגדים  כאלו  וישנם  כלכלתה.  את  ניהלה  מדינה  כל 
השינויים  כאשר  כיום.  מבוצע  התהליך  שבה  לדרך 
העולם  רחבי  בכל  מפעלים  לרעת  הם  המשמעותיים 
שפעילותם הועברה למדינות בעלי כוח אדם זול כמו סין. 
איכות  זאת מטעמי  יותר עושים  המתנגדים הבולטים 
סביבה, ועל כך נסובו ההפגנות בעיר המבורג בגרמניה. 
מעלה  הייצור,  היקפי  את  מגדיל  הגלובליזציה  תהליך 
את כמות זיהום האוויר וממילא גורם לפגיעה אקולוגית 
במשך  נחשבו  גלובליזציות  אנטי  תנועות  כולו.  בעולם 
שנים ללא קונבנציונליות, אך בשני העשורים האחרונים 
אף  יש  אלו  ולתנועות  כבוד  של  מקום  לקבל  החלו  הם 
חלק לא קטן ביצירת הסכם האקלים שנחתם בפריז לפני 

שנתיים. 

שיתוף פעולה כלכלי
נוספות  לועידות  ה-G-20 שמתנהלת במקביל  ועידת 
בין  סנכרון  ליצור  למעשה  פועלת  יותר,  ומצומצמות 
המדינות ברמה הכלכלית, על בסיס המונח גלובליזציה. 
הועידה מתכנסת כחלק מפעילותו של פורום G-20 שבו 
חברים בו שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של 20 
והאיחוד  בעולם  הגדולות  הכלכלות  מבין   19 כלכלות: 
בכלכלת  מרכזי  לכוח  נחשבות  אלו  כלכלות  האירופי. 
מהווים  בהם  החברות  המדינות  ורשימת  מאחר  העולם 
העולמי  הגולמי  הלאומי  מהתוצר  כ-90%  למעשה 

ו-80% מהסחר העולמי. 
החברות  המדינות  דנות  הפורום,  פעילות  במסגרת 
הפיננסית  למערכת  הקשורים  בנושאים  פעולה  בשיתוף 
מבצע  גם  הפורום  הבינלאומי.  והסחר  הבינלאומית 
מפתח  מדינות  בקרב  דיונים  ומקדם  סקירות  מחקרים, 
היציבות  את  לקדם  במטרה  ומתפתחות,  מפותחות 
לבעיות שהן מעבר  מענה  לתת  וכן  העולמית  הפיננסית 

לתחום אחריותה של כל מדינה בנפרד.
וצוות  מזכירות  עם  ממוסד  כגוף  פועל  אינו  הפורום 
אלא עומד בניהולה של אחת המדינות החברות, כאשר 
המדינות  בין  התחלופה  המדינה.  מתחלפת  שנה  בכל 
העומדת  שהמדינה  הקפדה  תוך  מתבצעת  המנהלות 

שקדמה  מזו  בעולם  שונה  מאזור  תהא  הארגון  בראש 
המתחלפות  המדינות  בין  מלא  סנכרון  ביצוע  לשם  לה. 
מתחלקת  הארגון,  של  בניהולו  שגיאות  יצירת  ומניעת 

ההנהלה מידי שנה בין שלוש מדינות. 
לצד  כמובן,  המנהלת  זאת  היא  המרכזית  המדינה 
המדינה שקדמה לה בניהול הפורום וזאת שתחליף אותה 
"טרויקה"  מכונות  אלו  מדינות  שלוש  הבאה.  בשנה 
)-הנהגה משולשת(. המדינה המכהנת בראשות הארגון 
וזאת  כהונתה  לתקופת  מזכירות  ממנה  שנה,  באותה 
וכן  הארגון  של  עבודתו  את  ומרכזת  תחתיה  פועלת 
אחראית לארגון מפגשי הפורום המתקיימים מידי שנה 
במדינה אחרת. תפקידה של ההנהגה המשולשת, כאמור, 
הוא להבטיח את המשכיות רצף עבודת הארגון וניהולו 

למשך שנות כהונתה. 
 1999 בשנת  לראשונה  עלה  הפורום  הקמת  רעיון 
במהלך ועידת ה-G-7 שהתקיימה בגרמניה. ה-G-7 הוא 
מדינות   8 בתחילה  שכלל  המתועשות  המדינות  ארגון 
יפן,  קנדה,  הברית,  ארצות  רוסיה:  של  להשעייתה  עד 
ביחד  אלו  מדינות  ובריטניה.  איטליה  צרפת,  גרמניה, 
הועידה  במהלך  העולמית.  מהכלכלה  כ-65%  ייצגו 

רעיון  את  המדינות  של  האוצר  שרי  העלו   ,1999 בשנת 
הקמת הפורום הנרחב שיכלול מדינות נוספות ויגדיל את 

השפעתו על כלכלת העולם. 
פסגת  התקיימה  כבר  מכן,  לאחר  חודשים  מספר 
יום באופן  והוא החל לקבוע סדר  הפתיחה של הארגון 
משמעותי בנושאים שונים. במהלך השנים, דנו המדינות 
החברות בפורום בנושאים שזכו לסיקור עולמי ולהעלאת 
המודעות במידה רבה. כך לדוגמה, בשנת 2006, הנושא 
בר- שגשוג  "יצירת  היה   G-20-ה פסגת  של  המרכזי 

רפורמות  שכללו  נושאים  נדונו  במסגרתו  קיימא" 
בבנק  רפורמה  מתמשכת",  "צמיחה  להשגת  מקומיות 
של  והשפעתם  הבינלאומית,  המטבע  ובקרן  העולמי 
השינויים הדמוגרפיים ביחס להזדקנות האוכלוסייה על 
הכותרות,  בשולי  היו  אלו  נושאים  העולמית.  הכלכלה 

והעלאתן לדיוני הועידה חוללה שינוי גדול. 
שנתיים לאחר מכן, נרשמה שוב התפתחות בנושאים 
שחלקם היה שולי עד אז: התחרות בשווקים פיננסיים, 
אנרגיה נקייה, והתפתחות כלכלית ואלמנטים פיזיקליים 
גידו  היה  הנושא  את  שהעלה  מי  ופיתוח.  צמיחה  של 
G--מנטגה, שר האוצר של ברזיל שכיהן כיו"ר פסגת ה

20 שנערכה בשנת 2008 בארצו. 
למשבר  נרחבת  התייחסות  גם  ניתנה  זאת  בשנה 
הכלכלי בארה"ב שהשפיע דה פקטו על כלכלות העולם. 
יוזמה של הנשיא הצרפתי, ניקולא סרקוזי, וראש ממשלת 
של  מיוחדת  לפסגה  הובילה  בראון,  גורדון  בריטניה, 
 ,2008 בנובמבר  ב-15   ,G-20-ה פורום  מדינות  מנהיגי 
שעסקה רק בהתמודדות עם המשבר הכלכלי של 2008 
את  הפחית  הדיון  כלכלנים  ולפי  לו  פתרונות  ובמציאת 
נזקי המשבר ויצר שיתופי פעולה בין כלכלות של מדינות 

שאינם מקיימות קשרים דיפלומטיים, הישג כשלעצמו. 

ארה"ב ביטלה והרגיזה
העלתה  ימים,  כשבוע  לפני  שהתקיימה  בפסגה 
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל את שינויי האקלים, סחר 
העיקריים  כנושאים  הגלובלית  בהגירה  וטיפול  חופשי 
היה  זאת  לועידה  המרכזי  הנושא  המדינות.  פסגת  של 
הסכם האקלים. בחודש שעבר הודיע הנשיא טראמפ כי 
ידי  על  שעברה  בשנה  שנחתם  מההסכם  נסוגה  ארה"ב 
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פגע  כי ההסכם  הנשיא הקודם, ברק אובמה. טראמפ טען 
בכלכלה האמריקאית, ולדבריו, "איני יכול לתמוך בהסכם 

שמעניש את ארה"ב".
מטרת ההסכם היא הגבלת ההתחממות הגלובלית לפחות 
לתקופה  בהשוואה   ,2050 שנת  עד  צלזיוס  מעלות  מ-2 
הטרום תעשייתית. השאיפה היא להגביל את ההתחממות 
בנוסף,  בלבד.  צלזיוס  ל-1.5 מעלות  ה-21  סוף המאה  עד 
מטרת ההסכם היא להגביר את היכולת להסתגל להשפעות 
גם  שואף  ההסכם  באקלים.  משינויי  הנובעות  שליליות 
של  המרכזית  ההתחייבות  חממה.  גזי  פליטת  את  לצמצם 
כל מדינה החתומה על הסכם פריז הוא להגיש תכנית כל 
להתמודד  כדי  שתנקוט  הדרכים  יפורטו  שבה  שנים  חמש 

עם שינויי האקלים.
סיבת ביטול ההסכם מצד טראמפ, היא בעיקר כלכלית. 
אין חולק כי יישום פרטי ההסכם לצמצום הזיהום העולמי, 
דבר  מערכות,  החלפת  על  רב  כסף  להוציא  חברות  יאלץ 
נזק  לחולל  עשויים  הארוך  שלטווח  רבים  בקשיים  הכרוך 
להיות  תמשיך  נשיאותי  תחת  "ארה"ב  לארה"ב.  כלכלי 
המדינה הנקייה והידידותית ביותר לסביבה בעולם", אמר 
טראמפ כשהודיע על ביטול ההסכם. "אבל לא נעמיד את 

העסקים שלנו בסכנה כדי להשיג זאת".
בעת  ובה  בארה"ב  פגע  פריז  הסכם  הנשיא,  לדברי 
העצים את המדינות המזהמות העיקריות בעולם, כמו הודו, 
והעניק להן יתרון בלתי הוגן מול מדינתו. "אני לא אתן לזה 
לקרות כל עוד אני הנשיא", אמר. "תפקידי הוא לעשות כל 
שביכולתי להעניק לארה"ב מגרש משחקים הוגן, שיהפוך 
את ארה"ב למדינה הפורייה ביותר בעולם, עם רמת החיים 
והגנת הסביבה הגבוהים ביותר בעולם. אני שם את ארה"ב 
ראשונה, ותמיד אעשה זאת. בחרו בי כדי לייצג את תושבי 

פיטסבורג, לא פריז".
גררה הודעות  ההודעה על ביטול ההסכם מצד ארה"ב, 
גרמניה  ובניהן  אירופה  ממדינות  רצון  שביעות  חסרות 
למתיחות  שגרם  מה  הכלכלית,  הפסגה  את  שאירחה 
הפסגה.  החלה  בטרם  עוד  למארחת  האורח  טראמפ  בין 
קודם  בשבועות  נפגשה  מרקל  אנגלה  גרמניה  קנצלרית 
בסוגיית  המשמעותיים  הברית  בעלי  שני  עם  לפגישה 
נרנדרה מודי וראש ממשלת  האקלים: ראש ממשלת הודו 
סין לי קיקיאנג. הודו היא מזהמת הפחמן הגדולה בעולם, 
וסין היא השלישית; אם הן ייסוגו מהסכם האקלים שנחתם 
בפריז כמו טראמפ הוא יתפרק, אך המדינות הבהירו כי אין 

בכוונתן לעשות זאת. 
בטרם החלה הפסגה, תדרכו גורמים בכירים בגרמניה כי 
פניה של המדינה אינם לעימות מול ארה"ב למרות חילוקי 

כך  אחרת.  מגלות  הצהרותיה  אך  נוספים.  בעניינים  דעות 
יותר שהתקיימה  כלכלית מצומצמת  בועידה  היה  לדוגמה 
בהם  "הזמנים  כי  מרקל  אמרה  בסיומה  חודשים,   3 לפני 
יכולנו לסמוך לחלוטין על בעלות בריתנו עברו ככל הנראה. 
את  בידינו".  גורלנו  את  לקחת  האירופאים  עלינו  לכן 

הדברים אמרה בהתייחסה לחילוקי הדעות בנושאים אלו. 

ההישגים: הכרה ותקציבי סיוע
לרגע  עד  נמשכו  ההפגנות  ביעף,  חלפו  הועידה  ימי 
בין  מתקרב  משבר  אודות  הפרשנים  וספקולציות  האחרון 
נתגלו  הדעות,  חילוקי  רקע  על  אירופה  למדינות  ארה"ב 
שוב כעורבא פרח: מדינות העולם הכירו בהחלטת ארה"ב 
בהבנה כי היא לא תשפיע על מחויבותן של מדינות נוספות 
שהתחייבו ליישם פרטי ההסכם. "אנחנו לוקחים בחשבון 
מנהיגי  שאר  בעיני  אך  פריז,  מהסכם  ארה"ב  נסיגת  את 
הוא  ההסכם  ג'י-20,  בפסגת  חלק  הלוקחות  המדינות 
המדינות  לכלל  המשותפת  בהצהרה  נכתב  הפיך",  בלתי 

שהשתתפו בפסגה. 
סיוע  בדמות  מהביטול,  ארה"ב  הסתייגות  זאת,  עם 
למדינות להשיג דלקים מאובנים שיפחיתו את הזיהום, היא 
בביטול  ראו  שחלקן  אירופה  למדינות  ניחומים  פרס  כעין 
הייתה  "ארה"ב  הבינלאומיים.  באינטרסים  בגידה  ארה"ב 
ברורה מאוד לגבי עמדתה בנושא, אך זה מחמם את הלב 
אמר  להסכם"  מחויבותן  את  אישרו  אחרות  מדינות  ש-19 
האיים  של  והסביבה  האנרגיה  שר  איבראהים,  ת'וריג 
קבוצת  הקטנות,  האי  מדינות  ברית  וראש  המלדיביים 

מדינות החשופות במיוחד לפגיעה משינוי האקלים.
במהלך  המדינות.  בין  הסחר  בנושא  גם  עסקה  הפסגה 
על  בהגבלות  יילחמו  הם  כי  הסכימו  המנהיגים  הדיונים, 
ויכירו  המדינות  בין  הוגנות  הלא  הסחר  ובשיטות  הייבוא 
בכלים לגיטימיים להגנה על הסחר. "אנחנו יכולים להשיג 
יותר ביחד מאשר כל אחד לבד. באמצעות שיתוף פעולה 
את  להפוך  יהיה  אפשר  צומחות  וכלכלות  שווקים  בין 
הגלובליזציה למשהו שכולם יוכלו להרוויח ממנו", אמרו 
מהסיכומים  רצונה  שביעות  את  הביעה  מרקל  המנהיגים. 
בנושא הסחר. "אני שבעת רצון עכשיו שהצלחנו להסכים 

שהשווקים חייבים להישאר פתוחים", אמרה מרקל.
של  הבטחתו  היה  הועידה,  בהישגי  שבלט  נוסף  נושא 
טראמפ להעביר סיוע בסך 639 מיליון דולר לעמותות סיוע, 
מתוכן 331 מיליון דולר יועברו לסיוע מזון במדינות מוכות 
רעב – סומליה, דרום סודאן, ניגריה ותימן. להחלטה קדם 
המזון  לתוכנית  לסיוע  באשר  המדינות  מנהיגי  של  דיון 
העולמית של האו"ם. מנהל התכנית שמונה על ידי טראמפ, 
דיוויד ביסלי, אמר במהלך ימי הפסגה כי "אנחנו מתמודדים 
עם המשבר ההומניטארי החמור ביותר מאז מלחמת העולם 
אדם  בני  מיליון  כ-109  שבידיו,  הנתונים  לפי  השנייה". 
ברחבי העולם זקוקים ויזדקקו לסיוע במזון השנה, לעומת 

80 מיליון בשנה שעברה.


מצד  ההסכם  ביטול  על  ההודעה 
חסרות  הודעות  גררה  ארה"ב, 
אירופה  ממדינות  רצון  שביעות 
וביניהן גרמניה שאירחה את הפסגה 
בין  הכלכלית, מה שגרם למתיחות 
טראמפ האורח למארחת עוד בטרם 
גרמניה  קנצלרית  הפסגה.  החלה 
בשבועות  נפגשה  מרקל  אנגלה 
קודם לפגישה עם שני בעלי הברית 
האקלים:  בסוגיית  המשמעותיים 
מודי  נרנדרה  הודו  ממשלת  ראש 
וראש ממשלת סין לי קיקיאנג. הודו 
היא מזהמת הפחמן הגדולה בעולם, 

וסין היא השלישית
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סיום חמשה חומשי תורה בתלמוד 
תורה זיו התורה

צילום: יהושע פרוכטר

שמחת הברית בחצרות ביאלא, לעלוב וזוטשקא

הילולא בנאראל

צילום: בעריש פילמר
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

חנוכת בית מדרש והכנסת ספר 
תורה לישיבת דרך השם

חנוכת הבית והכנסת ספרי 
תורה לישיבת לב אליהו

צילומים: יעקב כהן

הכנסת ספר תורה 
בויז'ניץ עפולה

צילומים: שלומי כהן

צילום: אהרון ברוך ליבוביץ
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המאמרים  באחד  הכרנו  וארטג  מבחן  את 
הקודמים אם כי לא עסקנו בפרשנות הפרטית 
עשיר  זה  מבחן  מהריבועים.  אחד  כל  של 

ומעמיק ונכון ללמוד ממנו עוד ועוד.
זה  בריבוע   .2 מס  ריבוע  על  נדבר  הפעם 
לו מצד שמאל  "תלתל" המרחף  מופיע מעין 
הימנית  למספרה  מכוון  הריבוע  למעלה, 
ניתן  אליו  התגובות  ומתוך  היצירתי.  ולחלק 

ללמוד על היחס לחופש ולתנועה. 
יפנו,  לחופש  נואשות  הזקוקים  אנשים 
בו  ויציירו  כראשון  זה  לריבוע  רבות,  פעמים 
ציפורים,  כמו  בתנועה  הקשורים  אלמנטים 
עלים ברוח, להבות של אש. אנשים החוששים 
מאוד מחופש יגרמו לצורה לקבל נוקשות ע"י 
והוספת  הצורה  מסגור  או  לישר  הקו  הפיכת 
מפחדים  בד"כ  אלו  אנשים  הנדסאים,  קווים 
לעזוב את המוכר והידוע ולתת לעצמם לחלום 
רבות  פעמים  משוחררת.  בצורה  להתנהג  או 
אותו  יציירו  או  לסוף,  אותו  ישאירו  גם  הם 
יתעלמו  או  מהאיום  "להיפטר"  כדי  ראשון 
כיצד  יודעים  הם  אין  שכן  לחלוטין  ממנו 
נוח  ולא  עליהם  מאיים  הוא  אליו.  להתייחס 

לעיכול.
לכאורה בשני הריבועים הנ"ל יש אלמנטים 
בריבוע  הפתרון  שונה  הפרשנות  אך  דומים, 
מאוד.  ושכיח  "קלאסי"  פתרון  הוא  הראשון 
חופש,  אוהב  המצייר  וים.  תנועה  ציפורים, 
נהנית ממנו, הוא אינו מעיק עליה אך הוא גם 
אינו זקוק לו באופן נואש. הוא בחר להתייחס 
לא  הציור,  בסדר  הרביעי  כריבוע  אליו 
ריבועים  לעומת  מרובה,  אנרגיה  בו  השקיעה 
ניכרת  יותר.  הרבה  אותה  שהעסיקו  אחרים 

תחושה של חופש פנימי.
זהה  כמעט  הציור  נראה  ראשון  במבט 
ים פתוח, התלתל הפך  נוף,  לריבוע הראשון. 
לציפור, בדיוק כמו בריבוע הקודם. עם זאת, 
הוא משקף התייחסות שונה לחלוטין. הסירה 
מלמדת  בציור  השחרה  מאוד.  עד  מושחרת 
במקום  להתעכב  הכותב  של  פנימי  צורך  על 
המלמדת  פנימית  אנרגיה  הוצאת  תוך  מסוים 
מלמדת  בציור,  השחרה  מצוקה.  תחושת  על 
על מצוקה כלשהיא. בנוסף הגלים משורטטים 
הציור  ונשלטים.  מעוצבים  רבה,  בקפידה 
לא  שהוא  לא  זה  בשליטה.  צורך  על  מלמד 
שונה  שלו  החופש  תפיסת  אך  חופש  צריך 
לחלוטין משל הציור הקודם שם הכותב נרגע 
כלוא.  ומרגיש  נלחץ  הוא  כאן,  ואילו  ונהנה 
הוא לא ירגיש חופשי גם אם יהיה לו את כל 

הזמן שבעולם.
משמע שהחופש נתפס שונה אצל כל אחד 
לדוגמא מורה שיוצאת לשנת שבתון  מאתנו. 
יכולה לנצל את החופש מהעבודה לזמן איכות 
ולהעדיף  בביתה  כלואה  להרגיש  או  ויצירה 
לחזור לעבודתה האהובה מאשר להיות תחת 

עומס עבודות הבית.
אסיר יכול לחכות שנים להשתחרר מהכלא 
אמיתית  חופש  שתחושת  אומר  לא  זה  אך 
יותר  הרבה  להיות  יכול  זה  בחוץ,  לו  מחכה 
טוב מלהיות בכלא. אבל האם חופש הוא רק 

אלמנטים של זמן ומקום פנוי?
יכולה  הפנימית  החופש  תחושת  האם 
החיים  כשקצב  גם  בתוכנו  לפעום  להמשיך 

שונה?

סודות

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 

יחס לחופש לפי 
וארטג

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

מהימים  אחד  עוד  היה   אתמול 
להזכיר  האלה. הייתי חייבת 
לזה  וייחלתי  שרציתי  לעצמי 
מתלוננת  שוב  אני  אחרת  כי 
מה  שזה  רציתי  כך  כל  פולניה. הרי  כמו 
לאמן  עבודה. ביקשתי  שיהיה. ביקשתי 
ונערות. ביקשתי למסור הרצאות  נשים 
אותן  לי  ה' שולח  והנה  ולהעביר הנחיות, 

ואותם בשופי.
מתלוננת. רצתי  תמיד...  כמו  אני...  אבל 
ביום  בשלוש ערים  להנחיה וביקרתי  מייעוץ 
חיים  סיפורי  בנות עם  שש  הכרתי  אחד. 
מרגשים ומרשימים בזו אחר זו. כן, כשיהיה לי 

את הזמן לכתוב... אספר את סיפורן.
על  ולהודות  לחיות  אלא  נותר  תכל'ס, לא 
התלונות, העייפות  ולוותר על  המבורך  היום 
אנחנו  שלנו.  הגדולה  הבעיה  והתשישות. זו 
יודעים להודות כאשר  רוצים משהו, אבל לא 
אנחנו מקבלים אותו. זה מזכיר לי את הבדיחה 
שעה  במשך  שחיפש  ההוא  על  המפורסמת 
לו,  בצר  תל-אביב.  ברחובות  חנייה  ארוכה 
תארגן  רק  אם  והבטיח:  לשמיים,  ידיו  הרים 
לא  עוד  שלמה...  בתשובה  אחזור  חנייה,  לי 
סיים את דבריו והנה מולו רכב יוצא מהחנייה. 
לי, הסתדרתי  והוא: תודה אלוקים, אל תדאג 

לבד...



מציצה  בוקר,  ארוחת  מכינה  אני  הבוקר 
פנחס.  פרשת  של  שיעור  ושומעת  בהודעות 
מה לעשות, חייבים מולטי-טסקינג אם צריכים 
לחיילות  שבועי  ושיעור  לרדיו  שיעור  להכין 
בשיעור  להתרכז  מצליחה  אני  מקסימות. 

ונפעמת מהדרך בה הוסבר עניין הגורל וחלוקת 
הארץ. זה ארוך, אז הנה ההוראה לפועל: תמיד, 
יש  קדושה,  בענייני  ובפרט  ונושא,  עניין  בכל 
לבצע את המוטל עלינו בשלמות בכל שלושת 
ומעשה. בין  המישורים של מחשבה, דיבור 
אם מדובר בהכנות למטרה ובין אם כבר הגענו 
זהו אחד המאפיינים של איש  למטרה עצמה. 
אמת הנקרא "פנימי", אדם השקוע כל כולו עם 

כל האמת במה שהוא עושה כעת. 
ולדרך  השיעור  של  לעומקו  אכנס  לא 
הזו,  ההוראה  את  מהפרשה  לומדים  בה 
את  שממחיש  הבא  הסיפור  את  אביא  אבל 
רבי  הרגיש  ההתוועדויות  העניין: באחת 
מנגנים  מליובאוויטש שהבחורים  בער  שלום 
בחיפזון כהקדמה למה שיבוא אחרי הניגון – 
דברי החסידות של הרבי. הצדיק בחר להקדיש 
צריך  בה הסביר שיהודי  שיחה שלמה לעניין, 
אפילו  דבר בעבודתו בשלמות,  כל  לעשות 
הקדמה  רק  שהוא  עניין  אודות  מדובר  כאשר 
צריכים  שם   – שנמצאים  "היכן  אחר.  לעניין 
אני  צריך  בזה  אני  שעוסק  זמן  כל   ... להיות 

להיות בזה".
 
 

---
"הבחירה  בעלת  היא  הכותבת 
לנערות  וייעוץ  אימון  מרכז  שלי", 

ונשים, מרצה , מנחה , ושדרנית רדיו |
/http://www.miri-mychoice.co.il

בברכת קיץ בריא שמח!
מירי שניאורסון

מרצה, מנחה, מאמנת לנערות ונשים.  

כדי 
להצליח 

צריך ריכוז
מימי  עוד  סוחבים  אנחנו  להתלונן  ההרגל  את 
ולמחוק  תודה  להגיד  נלמד  בואו  וחבל.  המדבר, 
את התלונה • וגם, מה סוד ההצלחה בחיים ואיזו 
והגבול  הגורל  מפרשת  לומדים  למעשה  הוראה 

שבפרשתנו?

מירי שניאורסון

רצתי מייעוץ להנחיה וביקרתי 
בשלוש ערים ביום אחד. הכרתי 

שש בנות עם סיפורי חיים מרגשים 
ומרשימים בזו אחר זו.
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מאת: הילה פאלח

תחכו  לרופא,  תלכו  תעשו?  מה  רפואית.  בעיה  לכם  יש 
בתור, תפגשו שם את השכן שישאל )בעדינות( מה יש לכם, 
ובהמשך  המרקחת  בבית  בתור  תעמדו  ואז  משהו  תסבירו 
לוואי מטרידות.  יש כמה תופעות  תגלו שלתרופה שקניתם, 
ביזבזתם חצי יום, בשכונה כבר כולם שואלים אם אתם בסדר 
וצריך עכשיו גם כדור שני, שייקל על תופעות הלוואי שגרם 

הכדור הראשון.
חברה ישראלית בשם TTM שהוקמה על ידי אנשי עסקים 
שבמצב  הבעייתיות  את  זיהתה  הפרא-רפואי,  מהתחום 
רפואת  מתחום  וטבעי  יעיל  מענה  בפיתוח  והשקיעה  הקיים 
הצמחים הקלינית. אחרי מחקר ממושך בחרו ההרבליסטים 
מחקרית,  מוכחת  יעילות  בעלי  מרפא  צמחי  החברה,  של 
מהם  ורקחו  שכיחות  בריאות  בעיות  בפתרון  הממוקדים 

פורמולות שמרכיבות טיפול מערכתי, מקיף וטבעי.
מבתי  מגיעים  המוצרים,  מבוססים  עליהם  המרפא  צמחי 
בגליל  מיוצרים  והמוצרים  העולם  מרחבי  מובחרים  גידול 

בכשרות מהודרת, במפעל המפוקח על ידי משרד הבריאות.
לטיפול על בסיס צמחי מרפא יש כמובן היסטוריה ארוכה 
עוד  גופניים,  מיחושים  על  להקלה  עזרו  צמחים  ומבוססת. 
את  חוקרים  העולם  בכל  מדענים  כיום  האנושות.  מראשית 
הסגולות  את  ומאששים  לדור  מדור  עבר  ששמם  הצמחים 
המיוחסות להם.  צמח המרווה למשל, מסומן על ידי חוקרים 
המערכת  לשימור  שיעיל  כצמח  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
את  משמעותית  לקדם  ועשוי  בזיכרון  והתומכת  המחזקת 
המחקר על פתרון לאלצהיימר. הקינמון הוכח כיעיל להורדת 

רמות הסוכר בדם ועוד.

טיפול יעיל באמת
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
שנה,  כ-15  טיפולי של  ניסיון  בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה 
מספרת:  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 
"אנחנו משלבים מספר צמחי מרפא שעובדים טוב ביחד כדי 
לחזק כמה מערכות בגוף. לפעמים אנחנו גם מטפלים בצמחי 

מרפא, במקביל לנטילת תרופות מרשם. הדבר לא סותר".
לאילו מחלות אתם יכולים לעזור?

רמות  זה:  בשלב  בריאות  בעיות  בשבע  מטפלים  "אנחנו 
דלקות  חניכיים,  בעיות  פסוריאזיס,  בדם,   גבוהות  שומנים 
וכאבי מפרקים, טחורים, עצירות ופטרת הציפורניים. בהמשך 

נתפתח לכיוונים נוספים".
איך מגיעים אליכם?

"אנחנו עובדים בשיטה החדישה ביותר ולא מטריחים אף 
אלינו.  ולהגיע  מהבית  לצאת  רפואית,  מבעיה  שסובל  אחד 
תיאור  דיסקרטית  טלפון  בשיחת  מבקשים  שלנו  היועצים 
של המצב ושל הרקע הרפואי ומחליטים על הטיפול. אנחנו 
וכסף  זמן  לבזבז  למי שסובל ממחלה,  לגרום  מעוניינים  לא 
על הגעה אלינו. אנחנו שולחים את המוצרים עד הבית תוך 
מלווים  שלנו  היועצים  חינם.  והמשלוח  היותר  לכל  יומיים 
מינון,  מתאימים  הטיפול,  התקדמות  את  טלפון  בשיחות 

קשובים להתפתחויות ומייעצים, עד שהבעיה נפתרת".
נא פרטי על העלות של הטיפול.

ערכה  לבעיה. מחירה של  במוצר שמתאים  תלוי  "המחיר 
הכוללת שלושה מוצרים הוא כמה מאות שקלים. צריך לזכור 
להידרדר  יכול  המצב  רפואית,  בבעיה  מטפלים  לא  שאם 
מישהו  למשל  קחו  יותר.  גדולות  הוצאות  ולגרור  במהירות 
הבעיה  את  ומדחיק  מהחניכיים  לו  שיש  מדימום  שמתעלם 
להגיע  יכול  כזה  מישהו  קשים.  במאכלים  לנגוס  לו  שיש 
יש  יקרות.  מאד  שיניים  השתלות  לעשות  עליו  שבו  למצב 
אבל  חניכיים,  נסיגת  עם  לעשות  מה  שאין  שיגידו  רופאים 
בעזרת  החניכיים  רקמת  את  לחזק  שאפשר  יודעים  אנחנו 
בבעיה.   הממוקדים  מרפא  צמחי  של  מרוכזות   תמציות 
"יש גם טיפולים לפטרת ציפורניים בעזרת טיפות או משחות, 
עדיף  הארוך.  לטווח  יעילים  לא  ולכן  בלבד  חיצוניים  שהם 
מספר  שמחזק  פטרת,  נגד  וטבעי  מערכתי  בטיפול  להשקיע 
מערכות בגוף, במקום לטפל עם תרופות מרשם שיחלישו את 

הכבד. זה יכול לחסוך הרבה כסף".
לאנשים קל לסמוך על הפתרון הזה?

הבעיה  את  שפתרו  מטופלים  בפניהם  מציגים  "כשאנחנו 
שלהם בעזרת צמחי מרפא, זה משכנע. אחוזי ההצלחה שלנו 
הצלחה   96% בטחורים  בטיפול  הצלחה   100% גבוהים. 

בטיפול במחלות נוספות ועוד".
לסיכום, אין סיבה לסבול מכאבים, ירידה בביטחון העצמי 
טבעי,  טיפול  הבית  עד  לקבל  אפשרות  כשיש  ואי-נוחות, 
מעמיק, אישי ויעיל, שעובד על הקלה בטווח המיידי ומניעה 

לטווח הארוך.
ttmisrael.com :לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה

או התקשרו לשיחת ייעוץ חינם: 1-700-556-700

העתיד כבר כאן: חברה 
ישראלית מקדמת את 
רפואת צמחי המרפא
אנשי עסקים מובילים מאמינים שרפואת העתיד מבוססת על חומרים טבעיים. יצאנו 

להכיר את רפואת הצמחים מקרוב
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

האם יתכן שבמקום שיש נתק ברמה כזו או אחרת בין הבת 
ואמא או אבא, תצליח הבת להשתדך?

יכול לשדך את  שידוך הוא פעולה מערכתית. אף אחד אינו 
עצמו. חייב להיות קשר בין המשודך לבין מי שמנהל בשבילו 
את השידוך. רצוי שיהיה זה מישהו מההורים, אך מה אם יש 

נתק? או אם הם מנועים מלפעול?

לאה מספרת:
הראשון  השידוך  את  לי  כשהציעו  גדולה.  משפחה  "אנחנו 
רציתי  לא  עליו.  ושמעתי  הבחור  מי  ידעתי   ,18 בת  הייתי 
עוד כמה  וניסו  הורידו את השידוך  אותו. כתוצאה, ההורים 
ארבעה  התחתנו  בינתיים  כ-7שנים.  עברו  מאז  הצעות. 
מאחיי. בשידוכים שלי הם כבר לא מתעסקים. התנתקו ממני 
והתייאשו. אצה להם הדרך לחתן את האחרים. מבחינתם זו 
כבר לא הבעיה שלהם. שאדאג לעצמי. איך עושים זאת? איך 
אני יכולה לשדך את עצמי? לא רק שאני לבד במערכה, הם 
גם לא ממהרים לשתף אתי פעולה. האם אני כל כך בררנית, 

עד שאין מה לעשות אתי? שאדאג לעצמי? זהו?"

חני מספרת:
"כבר מספר שנים שאני מצליחה מאד כמחנכת כתה ואהובה 
אדאג  שאני  מצפה  שלי  שאמא  קושי  לי  יש  בבית  בחברה. 
היא  התחלפו.  שלנו  התפקידים  צריכה.  שהיא  דבר  בכל  לה 
הבת, אני האמא. לצערי יש לי כעס בלב על זה שהיא מעולם 
לא תפקדה כאמא. כמעט מאז שעמדתי על דעתי אני האמא 
שלה. תמיד דאגתי לה. היא אף פעם לא חשבה לדאוג לי. אני 
מרגישה שהילדות שלי נחסמה ממני, שאף פעם לא דאגו לי, 
תמיד אני לאחרים. למה היא לא מחפשת לי שידוך? ואבא? 
אבא בן אדם טוב ואבא טוב, אך חי לעצמו. לדאוג לשידוך 
זה כלל לא התחום שלו. איך אני יכולה להגיע לשידוך במצב 
הזה כשאין מי שידאג לי. נכון. היום אני בת 28 ויכולה לנסות 
לדאוג לעצמי. האם הכעס שלי עליהם והנתק שלי מהם, מונע 

ממני לעשות משהו?"

רותי מספרת:
"כל שידוך שמציעים לי, אני בודקת היטב. וזה ברור. אינני 
רוצה ליפול בפח ולא הייתי רוצה חיי משפחה כמו של הוריי. 
אינני סומכת על אף אחד בעולם שיבדוק בשבילי את הדברים. 
האם מסיבה זו אני כבר בת 24 ולא מוצאת? ההורים טענו עד 
לא מזמן שעלי לסמוך על הבירורים שלהם, אך נראה לי שהם 
לא מספיק יודעים איך לעשות זאת ולא שואלים את השאלות 
הנכונות. התוצאה: אני עדיין רווקה והם לא כל כך מחפשים. 
אני  כי  עניין  טוענת, שאין  היא  לאמא  אומרת משהו  כשאני 
ממילא לא סומכת עליה. עכשיו כבר ברור לי שעלי למצוא 
יש  לבד.  פועלת  בשטח  אך  שניהם  את  אוהבת  אני  בעצמי. 
הצעות. הבחורים מעוניינים. הבעיה היא שלי קשה להחליט. 

האם אשאר רווקה בגלל העצמאות שלי?"

בשלושת הדוגמאות הבחורה שמאד רוצה להתקדם מרגישה 
נעזבת לנפשה וחסרים לה כלים. האם תימצא לה הדרך להגיע 

לשידוך חרף כל הקשיים והרגשת הבדידות?
כתבו או התקשרו להניה גולדברג.

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

במטבחטעים  נתק לא, 
שידוך כן

לכבוד היום המתוק ביותר בשנה, יום השוקולד הבינלאומי, מציג “רגע מתוק של שוקולד עלית, שטראוס” את מתכוני 
השוקולד הכי שוקולדיים, הכי מושחתים והכי מתוקים שיש   כי ביום אחד בשנה זו אפילו חובה

כמות: 16-18 עוגות אישיות
מצרכים:

לעוגה
100 ג’ שוקולד מריר, קצוץ גס

50 ג’ חמאה רכה
200 ג’ )1 כוס( סוכר לבן

2 ביצים גדולות
140 ג’ )1 כוס( קמח לבן

20 ג’ )2 כפות( אבקת קקאו
1/2 כפית אבקת סודה לשתיה

1/4 כפית מלח
120 מ”ל )1/2 כוס( חלב

120 מ”ל )1/2 כוס( מים חמים/קפה חם
לקרם

500 מ”ל )2 כוסות( שמנת מתוקה, מחולקת
½ כפית אבקת נס קפה )לא חובה(

300 ג’ שוקולד מריר, קצוץ גס
לקישוט

שוקולד חלב/לבן

אופן ההכנה:
  מתחילים בהכנת הקרם: מניחים 250 מ”ל )1 כוס( שמנת מתוקה וקפה 

)אם רוצים( בסיר קטן. מביאים לסף רתיחה.
  בינתיים קוצצים שוקולד מריר ומניחים בקערה בינונית.

  כאשר השמנת מתחילה לבעבע, מסירים מהאש ויוצקים מעל 

השוקולד. ממתינים שתיים-שלוש דקות ומערבבים היטב לגנאש חלק 
ואחיד. מניחים ניילון נצמד על פני הקרם ומעבירים למקרר למשך 

שעתיים-שלוש.
  להכנת העוגה: מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים שתי תבניות 

גדולות בנייר אפיה.
  ממיסים שוקולד מריר על בן מארי או במיקרוגל. מניחים בצד.

  מניחים חמאה וסוכר בקערת המיקסר. מחברים וו גיטרה ומקרימים 

היטב על מהירות בינונית למשך שלוש-חמש דקות.

  מוסיפים ביצים, אחת אחת, ומערבבים היטב בין הוספה להוספה.

  מוסיפים שוקולד מומס ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.

  בינתיים מערבבים קמח, קקאו, סודה ומלח בקערה קטנה נפרדת.

  מנמיכים את מהירות המיקסר ומוסיפים חומרים יבשים וחלב לסירוגין: 

מתחילים בשליש מכמות היבשים, לאחר מכן חצי מהחלב, שליש נוסף 
מהיבשים, שאר החלב ולבסוף שאר המצרכים היבשים. מערבבים מעט 

בין הוספה להוספה.
  מוסיפים מים/קפה ומערבבים עד לקבלת בלילה אחידה.

  מחלקים את הבלילה בין שתי התבניות ומיישרים לשכבה אחידה.

  אופים 9-12 דקות, עד שהעוגות מתייצבות. מצננים לגמרי )אפשר 

גם במקרר/מקפיא על מנת לזרז תהליכים ולהקל על מלאכת החיתוך 
בהמשך(.

  מסירים שוליים מהעוגות וחותכים למלבנים בגודל של כ-2.5 ס”מ על 

7.5 ס”מ )לא חייבים לדייק(.
  מסיימים את הכנת הקרם: מניחים את הגנאש הקר בקערת המיקסר 

יחד עם שאר )250 מ”ל/1 כוס( השמנת. מחברים וו בלון ומקציפים על 
מהירות גבוהה, עד לקבלת קרם יציב מאד. מעבירים לשק זילוף עם 

צנתר חלק/משונן, לפי הרצון.
  להרכבת הקינוחים: מניחים מלבן עוגה אחד על צלחת הגשה ומזלפים 

לאורכו תלוליות של קרם שוקולד. מניחים מעל הקרם מלבן נוסף, 
מזלפים קרם, וחוזרים על הפעולה עם שכבה שלישית של עוגה וקרם, כך 

שלבסוף מתקבל קינוח המורכב משלוש שכבות של עוגה וקרם.
  אם רוצים, יוצרים גילופי שוקולד חלב ולבן בעזרת קולפן, ומפזרים 

מעל חלקו העליון של כל קינוח.
הערות:

מי שלא אוהב טעם של קפה, יכול להשתמש במים חמים בעוגה עצמה 
ולהשמיט את הקפה בגנאש המוקצף.

לקבלת עוגה מעט מתוקה יותר, אפשר להשתמש בשוקולד חלב בעוגה, 
במקום שוקולד מריר.

אפשר ליצור קינוחים קטנים/גדולים יותר, לפי הרצון. כמו כן, אפשר 
לקרוץ עיגולים מהעוגה ולקבל קינוחים עגולים.

המתכון של מור קייק עבור רגע מתוק של עלית

עוגת שכבות שוקולד אישית

לגנאש:
100 גרם שוקולד

100 מ״ל שמנת מתוקה
 למילקשייק:

חצי ליטר גלידה בטעם שאוהבים
1 כוס חלב

1 כף גנאש )לא חובה(
 לקישוט:

גליליות, וופלים, בייגלה, סוכריות עדשים וכל מה שאוהבים.
 לקצפת:

1 מכל של שמנת מתוקה להקצפה
1 כף סוכר

הכנה:

מכינים גנאש: קוצצים את השוקולד המריר ומניחים בקערה 
בינונית.

מחממים בסיר קטן מכל אחד של שמנת כמעט עד לרתיחה, 
ושופכים אותה על השוקולד. מניחים לדקה ומערבבים 

במרץ עד שהגנאש חלק ומבריק. מכסים היטב ומקררים 
לפחות ארבע שעות. שומרים חצי כוס גנאש בטמפרטורת 

החדר לקישוט הפנימי של הכוס, ומחממים מעט במיקרוגל 
לפני ההכנה.

מכינים קצפת: במיקסר עם וו הקצפה שמים שמנת וסוכר 
ומקציפים לקצפת יציבה. מעבירים את הקצפת לשק זילוף 

עם צנתר משונן בקוטר 1 ס״מ.
מכינים מילקשייק: שמים את כל החומרים בבלנדר 

ומערבלים קצרות.
הרכבה:

 מזלפים גנאש נוזלי לתוך הכוס.
 מורחים גנאש קר מאד על שולי הכוס.

 מדביקים קישוטים על הגנאש הקר ומוזגים מילקשייק.
 מזלפים קצפת - זהירות לא לשפוך!

 מקשטים בשוקולדים, מקלות בייגלה, גליליות וסוכריות.

מתכון של: אפרת ליכטנשטט עבור רגע מתוק של עלית

מילקשייק שוקולד
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אותן.  שמטריד  מה  לא  זה  כסף,  על  חושבות  לא  אימהות 
ילדיהן בתחפושת הכי  אימהות חושבות על איך לשמח את 
נהדרת, שתהיה מוכנה בזמן לחג פורים למשל. הכסף פחות 
מטריד אותן. הבעיה היא, שהכסף הוא מה שמאפשר את רוב 
יכול  כסף  שלהן.  הילדים  בשביל  רוצות  שאימהות  הדברים 
לבצע עבורך כל משימה, הוא יכול לקנות איזה בגד שתרצי, 
הוא יכול לעזור לך לקנות שעתיים של שקט, הוא יכול לקנות 
את כל האביזרים והפריטים עליהם כל אחד מהילדים חולם 
ובסוף יום ארוך של שיטוטים הוא יכול לדאוג לך גם לפיצה 
שמלה  לקנות  יכול  גדול  כסף  קרה.  ולשתיה  לפלאפל  או 
בבזאר וכסף עוד יותר גדול יכול לקנות שמלה של מעצב על.

"אמא, אני צריכה כסף לקנות בגד ים, מזרן ים, גלגל ים וקרם 
הגנה", מבקשת מימי.

"אמא, חייבים לקנות ממש עכשיו את התיק לטיול, כי אולי 
יגמר בחנויות", בת ה-13 מודיעה בדאגה תהומית.

לי, הם רק חושבים על כסף כל הזמן? מתישהו הוא  "תגיד 
בייאוש,  הבעל  את  שאלתי  עצמם?",  על  רק  לא  חושבים 
שואלת את עצמי תוך כדי האם החינוך שנתתי להם קלוקל. 
כסף,  זה  ילדיה  את  שמעניין  מה  שכל  אני,  אמא  מן  איזו 
כסף, כסף? האם גידלתי ילדים כל כך חומרניים, כל כך לא 

מתחשבים באחר, כל כך שקועים בעצמם וברצונותיהם?
המאוחרות.  הצהריים  אחר  בשעות  קיבלתי  התשובה  את 
"אמא, אני יכול לקנות את משחק ההרכבה שראיתי בחנות? 
זה ייקח לנו שעות להרכיב את כל החלקים, וזו תעסוקה טובה 
לחופש", דודו לחץ על הכפתור הנכון. הכפתור הכי בוער של 
האמא העסוקה: "זה ייקח לנו זמן". "טוב, בסדר", הוצאתי 
עודף",  לי  להחזיר  תשכח  "ואל  שקלים.  חמישים  מהארנק 
קראתי לעברו. הוא כבר נעלם מהשטח. אחרי חצי שעה הוא 

חזר בלי עודף ובלי משחק.
"אמא, בדיוק כשעמדתי ליד החנות, עברה מכונית עם רמקול. 
הם הכריזו על ילד שחייב לעבור ניתוח השתלה בחוץ לארץ. 
סיפר  שקלים",  מיליון  חצי  לגייס  צריכים  הם  בסכנה.  חייו 
דודו,  יצליחו להתרים הכול?"  איך  "סכום אדיר!  נרעש.  לי 
תשעה,  נטל  לעולם  שירדו  רחמים  של  קבין  עשרה  שמתוך 
ברחוב  קבצן  רואה  פעם שהוא  בכל  מנגד  לעמוד  יכול  אינו 
או שומע על משפחה במצוקה והוא מיד מוציא מדמי הכיס 
יותר. כמובן שגם  לו טוב  לוודא שיהיה  כדי  כלות,  שלו עד 
במקרה הזה הוא החליט לתרום את חמישים השקלים ולוותר 

על המשחק שחיכה לו כל כך.
את  נטל  בעצם  הוא  מביכה.  בסיטואציה  עצמי  את  מצאתי 
והוא  לצדקה  אותו  ונתן  רשותי  ללא  שלו,  לא  שטר  השטר, 
הקורנות  פניו  מול  עמדתי  ראויה.  שלו  שהפעולה  בטוח 
וכיצד  איך  דילמה:  עם  והתמודדתי  מצווה  של  משמחה 
עצמי.  את  שאלתי  שעשה,  במה  בסדר  לא  מה  לו  מסבירים 
לטפוח  עליי  שמא  או  בעבירה  הבאה  מצווה  כאן  יש  האם 
על  יוותר  שהוא  מסכימה  שהייתי  לי  ברור  השכם.  על  לו 
משחק ההרכבה שלו וכי הכסף ילך להצלת חיים, אבל היה 
עליו כילד לשאול את אמו. ועם כל הדילמה שאפפה אותי, 
רק  שהם  לחשוב  טעיתי  טעיתי.  כי  לגלות  שמחתי  שמחתי. 
מעוניינים בכסף לשם כסף. הנה הילד שלי היה מוכן לוותר 

על כסף והעדיף לרכוש מצווה.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

במטבחטעים 

לכבוד הקיץ, מגישה הילה יבניאלי-בוכריס, מומחית האפייה של 
‘הטחנות הגדולות של א”י' מתכונים מעולה למאפה עם פירות

תבנית שקעים ל-12 מאפינס 
גדולים עם עטרות נייר

אפייה: תנור מחומם ל-180 
מעלות

 חומרים לעוגות:
280 גרם )2 כוסות( קמח לבן 
6 גרם )2 כפיות( אבקת אפייה

2 ביצים
150 גרם )3/4 כוס( סוכר 

1 כוס שמנת חמוצה
1 כפית גרידת לימון, קצוצה דק

70 מ”ל )1/3 כוס( שמן קנולה
2 כפיות תמצית וניל / 1 כפית 

מחית וניל
1/4+1 כוסות תערובת פירות יער 

קפואים
סוכר גבישי לקישוט

אופן הכנה:
 מנפים לקערה קטנה קמח 

ואבקת אפייה.

 בקערה נפרדת טורפים ביצים, 

סוכר, שמנת חמוצה, גרידת לימון, 
שמן ותמצית וניל. מערבבים היטב 

עד שחלק.
 מוסיפים את החומרים 

הרטובים לחומרים היבשים 
ומערבבים עד לאיחוד.

 מפזרים מעל התערובת את 

פירות היער ומערבבים פעם 
אחת וזהו.

 ממלאים את תבנית השקעים 

בתערובת, 1/2 כוס בכל שקע 
)2/3 מגובה השקע(.

 מפזרים מעל סוכר גבישי.

אופים 12 דקות או עד שקיסם 
שננעץ במרכז יוצא עם מעט 

פירורים לחים.
 מקררים בתבנית

אפשר להגיש עם קצפת

רק כסף 
מעניין אותם?  

תבנית עגולה בקוטר 24, עבור 10 
מנות.

רכיבים לעוגת השוקולד:
200 גרם חמאה

400 גרם שוקולד מריר 
L 8 ביצים בגודל

60 גרם סוכר
30 גרם קורנפלור

3 גרם מלח
לרוטב טופי:

100 גרם סוכר לבן
150 גרם שמנת מתוקה 

אופן הכנת עוגת השוקולד:
 מחממים תנור ל-150 מעלות 

בתכנית טורבו ומסדרים תבנית 
מרופדת בנייר אפייה ומשומנת 

בדפנותיה.
 ממיסים חמאה עם שוקולד על 

בן מארי וטורפים היטב לתערובת 

אחידה. במקביל מקציפים ביצים עם 
כמות הסוכר במשך 6-7 דקות ועד 

יצירת קציפה תפוחה ובהירה.
 מוסיפים לקציפת הביצים את 

הקורנפלור ומקציפים במשך מספר 
שניות-ורק עד שהקורנפלור נטמע 

בתערובת.
 מקפלים בעדינות את קציפת 

הביצים לתערובת השוקולד 
והחמאה המומסים ומעבירים את 

הבלילה לתבנית.
 אופים במשך 20-30 דקות ועד 

לנקודה בה העוגה יציבה אך רכה 
מאוד. אם המלית נראית נוזלית יש 
להוסיף מספר דקות נוסף לאפייה.

 מצננים לגמרי את העוגה 

בטמפרטורת החדר ומעבירים 
אותה לקירור במקרר לפני הפריסה. 

על מנת לחתוך את העוגה בצורה 
חלקה יש לחמם את הסכין לפני 

הפריסה.

הכנת רוטב טופי:
  בסיר מחממים סוכר לקרמל 

ענברי. במקביל מרתיחים שמנת.
  מורידים את הקרמל מהאש 

ומוסיפים את השמנת הרותחת 
בהדרגה תוך כדי טריפה.

  מסננים ומצננים במקרר.

 את העוגה ורוטב הטופי ניתן 

לשמור במקרר עד 4 ימים.

באדיבות: אלון שבו - שף 
קונדיטור של רשת קפה ג׳ו

עוגת שוקולד ורוטב טופימאפינס וניל ופירות יער

תפוחי אדמה דזירה במילוי בשר ״פלדה״ 
טחון עם צנובר, פטרוזיליה וצנוברים צלוי 

בתנור  מתכון עבור 3 סועדים 

תפוחי אדמה ממולאים בבשר

מצרכים:
9 תפוחי אדמה מסוג ״דזירה״ מעוצבים לצורה הרצויה ומרוקנים מתוכן או 

חצאי תפוחי אדמה מרוקנים מתוכן.
600 גרם בשר פלדה טחון גס 

2 כפות צנוברים קלויים בתנור או במחבת יבשה 
6 כפות פטרוזיליה קצוצה 

6 כפות שמן זית עבור טיגון הבשר 
2 כפות שמן זית עבור מריחה על התפוחי אדמה 

מלח , פלפל שחור 
1 ראש בצל חתוך לקוביות קטנות

1 שן שום קצוצה דק 
1 כפית כמון 

1 כפית פפריקה 
חצי כפית כורכום

אופן הכנת המנה :
 קולפים את התפוחי אדמה ומעצבים לצורה הרצויה , יש אפשרות 

למלא את התפוחי אדמה כמו בתמונה או לחילופין לחתוך את התפוחי 
אדמה לחצי ולרוקן מתוכן וכך ליצור סירה ולמלא בבשר

 מחממים מחבת עם שמן זית ומתחילים בטיגון של בצל עד להזהבה 

מוסיפים שום ומטגנים עוד כ- 30 שניות מוסיפים את הבשר טחון 
וממשיכים בטיגון תוך כדי ערבוב מפעם לפעם )יש לפורר את הבשר 

בעזרת מטרפה כדי שיצא מטוגן מכל צדדו ומופרד (
 מתבלים את הבשר במלח , פלפל , כורכום , כמון , פפריקה , פטרוזיליה 

וצנוברים שקלינו מראש .
 מעבירים את הבשר למסננת לניקוז נוזלים ומניחים בצד להתקרר 

מעט
את התפוחי אדמה מתבלים במלח, פלפל ומעט שמן וממלאים בתערובת 

הבשר שהכנו קודם. 
 מכניסים לתנור שחומם מראש ל- 170 מעלות למשך כ- 30 דקות 

וצולים עד לצבע זהוב ומגישים 

באדיבות: צ’רלי פדידה – השף של יינות ביתן
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

4 3

58

1

6

2

7

ילד מתוך הספר
"אני רוצה חבר"

נתחיל בציור 
בסיס הראש, 

נצייר קוי 
עזר – קווים 
אלו עוזרים 

לנו למקם את 
תווי הפנים

נסיים 
עם 

הכובע 
ונוסיף 

את כף 
היד

נצייר 
את 

הזרועות 
ונסיים 

עם 
האוזניים

נסיים 
עם 

הזרוע 
ונוסיף 

אצבעות 
לכף היד

נמחק את 
קווי הבסיס 
הכתומים, 

אלו הקווים 
המיותרים 

בציור.
כעת צבעו 
להנאתכם...

נצייר 
את 

העיניים, 
האף 
והפה

נצייר את 
האוזנים 
העיניים, 

השפתיים 
והגבות, 

נוסיף 
סימון 

לכובע

נצייר את 
הפרטים 
הקטנים 

בפנים, 
נצייר 
שער 

ומצחייה
 של הכובע

כשאתם מעתיקים תמונה, נסו לא 
להעתיק כמו רובוט, אלא להבין את 
תבינו  כך  מציירים,  שאתם  מה 

קצת את סגנון הציור.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה
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