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לבחור תנובה זה...

״לדעת
שכולם נהנים
מסביב לשולחן״
(יענקי מבית שמש)

ארוחה אחת .בחירה אחת.

תנובה
הבחירה של הבית
אצלנו בבית הארוחות מגוונות ,וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר ,אבל יש דבר אחד
שכולנו מסכימים עליו ,מוצרי החלב של תנובה .כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.
היא מלווה אותנו מילדות ,מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו ,והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

קיום המצוות במעשה ובכוונה
בפרשת השבוע ,פרשת כי תבוא ,משה רבינו מתחיל לסכם
את דרשתו הארוכה לפני העם ,ולאחר שבשלשת הפרשיות
האחרונות הוא פרט לפניהם את המצוות כאלה הנוגעות לפרט
וכאלה הנוגעות לכלל ,כאלה העוסקות בתחום שבין אדם למקום
וכאלה העוסקות בתחום שבין אדם לחברו ,הרי כעת חוזר על
הציווי הכללי לקיים את כולן משום שבהן תלוי גורל העם שאם
שמוע תשמע ,יבואו עליך כל הברכות ,ואם חלילה לא תשמע
יבואו כל הקללות.
בתוך הדברים משה רבינו אף מוסיף שכאשר מדובר על קיום
המצוות הכוונה היא לקיומן עם כל הלב ,ועל כך הוא אומר
(דברים כו ,טז) :ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך.
דברים אלה מתפרשים כמובן כפשוטם ואולם יש מגדולי
האחרונים אשר כתבו שפסוק זה בא ללמד עקרון הלכתי חשוב
לפיו המצוות צריכות כוונה ,וכיון שזה חיוב מן התורה ממילא
מתבקשת המסקנה שאם אינו מתכוין אינו יוצא ידי חובה אף על
פי שקיים את המצוה על כל פרטיה ודקדוקיה.

אכן כידוע נושא זה שנוי במחלוקת ויש שחולקים וסוברים
שמצוות אינן צריכות כוונה ואף בשו"ע (או"ח סימן ס,ד)
מובאות שתי הדעות אבל עם נטייה להכריע כדעה הראשונה.
דברים אלה חשובים תמיד אבל כעת לפני החגים הבעל"ט
המשופעים במצוות חשיבותם גדולה במיוחד ועלינו להתכונן
לקיימן ככל האפשר באופן מושלם דהיינו עם כוונה.
יתירה מזו ,יש מצוות שישנה הסכמה לגביהן שצריך להתכוון
כראוי תוך כדי קיומן אפילו אם בדרך כלל סוברים שמצוות אינן
צריכות כוונה.
כך למשל מצות הישיבה בסוכה שכתוב עליה בתורה "למען
ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וכו'" מכאן
יש שלמדו שהידיעה הזו היא חלק ממשי של מעשה המצוה ,ואם
אדם יושב בסוכה בלי אותה כוונה הרי הוא נחשב כמי שלא ישב.
כיוצא בזה יש דיון לגבי תקיעת שופר ,באופן מיוחד כאשר
אינו תוקע אלא שומע מאחרים שתוקעים עבורו כי אז בהיעדר
כוונה ניתן להניח שאין שום משמעות לקיום המצוה ,ובעצם כך

הסברה נותנת לגבי המצוה הזו שמתקיימת בשמיעה בעלמא,
מה שאין כן כשמדובר על מצווה שמתקיימת ע"י מעשה עליה
רגילים לומר שהלב הולך אחר המעשה.
בין כך ובן כך הרי זה ברור שכולם מסכימים שעדיפה המצוה
שנעשית עם כוונה שנותנת את התוכן הפנימי .למעשה של
המצוה.
עלינו אפוא ,לקוות שיתקיים בנו מה שנאמר בפסוק בפרשת
ואתחנן (כ' ,כה)" :וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל
המצוה הזאת לפני ה' אלוקינו כאשר ציונו".
הרי שפירט הכתוב את שני היסודות של קיום המצווה ,האחד
שיהא המעשה לפני ה' דהיינו עם הכוונה הראויה ,והשני "כאשר
ציונו" דהיינו שתתקיים המצוה כראוי על כל פרטיה ודקדוקיה.
כך בכל השנה ובמיוחד כעת במצוות של הימים הנוראים הבאים
עלינו לטובה .ונזכה בזכותן לשנה טובה שנת גאולה וישועה
לכל ישראל.

הרב זמיר כהן
הידברות

כל הבריאה נועדה בשבילך

ככל שהאדם מתעלה  -כך העולם עצמו מתעלה עמו .ואילו כשאדם חוטא – הוא גורם קלקול רוחני וגשמי לעולם
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מידת הענווה דומה לגזע העץ המצמיח את כל ענפי המידות
הטובות .האדם העניו מפתח בקלות ובמהירות תכונות
חיוביות כמו נעימות וטוב לב ,אהבה ורגישות לזולת .והוא
מתגבר בקלות רבה יותר מהאחרים על רגשות שליליים כמו
כעס ,קנאה ,שנאה ,רדיפת כבוד ושאר תאוות.
לעומתו ,אדם המחשיב את עצמו לנכבד ומרומם מעל כולם
והוא מתנשא בלבו מעליהם ,נופל מבלי משים ברשת הגאווה
השלילית ,אשר עליה נאמרּ" :תוֹעֲבַ ת ה' ּכָ ל ּגְ בַ ּה לֵ ב" .אדם זה,
חייו אינם חיים .הוא פגיע מאד ,כועס במהירות ,רודף כבוד
ובדרך כלל גם מנסה להשיג לעצמו את כל תאוות העולם  -גם
על חשבון רמיסת האחרים .שהרי הוא מבין כי הוא מעל כולם
וחי בתחושה שאם כן 'בודאי שהכל מגיע לי' ו'איך העז פלוני
להתבטא כנגדי במילה שאינה ראויה למעלתי'.
אדם כזה אינו אהוד ואינו מקובל על כל סובביו ומכיריו
ואפילו על אנשי ביתו .וכלשון חז"ל בתלמוד" :האי מאן
דיהיר ,אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל" .בעוד שהעניו רצוי
לכל מכריו ,מוצא חן בעיני כל רואיו ונערץ על בני משפחתו.
שכן הענווה מקרינה נכונות ופתיחות לקבל טיעונים ואי
התנשאות מעל הזולת .וגם מלמעלה משפיעים עליו חן מיוחד
ככתוב" :וְ לַ ֲענָוִ ים יִּתֶ ן חֵ ן".
המבקש לזכות במידת הענווה כראוי ,יפעל בשני מסלולים:
במסלול המחשבתי  -אשר עיקר הענווה תלוי בה ,במחשבה
המשפיעה על הרגשת הלב .ובמסלול המעשי  -בדרכים
שיסייעו להרגש הפנימי הנכון.
ראשית ישאף להיות אמיתי עם עצמו ,בהסתכלותו על
עצמו .לפי שהענווה מושתתת על האמת ,בעוד שהגאווה
מושתתת על השקר .ומכאן סיבת מעלתה של זו ,מול חסרונה
של האחרת.
השקר ממנו צומחת הגאווה ,היא התחושה השקרית
הכפולה של האדם על עצמו .האחת ,שכאילו הוא אדם
מושלם ללא חסרונות .והשנייה ,שהמעלות אשר אמנם יישנן
בו ,כאילו שהינן משלו ולא קיבלם ממי שבראו.
לכן ,תחילת העבודה על קניית הענווה בנפשו ,נעוצה
בשאיפה לדבוק באמת .ואז יתבונן בעובדה שאיננו אדם
מושלם .ואם יש לו מעלה על האחרים מצד עושרו ,הרי יש לו
חיסרון מצד היקף היידע שלו או מצד תכונה שלילית אחרת
שישנה בו .וכך יפנים לעצמו שההתנשאות והרוממות מעל
האחרים שייכת רק במי שהוא מושלם .ולפי שאין בן אנוש
מושלם אלא רק הבורא הוא היחיד שהוא מושלם באמת ,הרי
אין אדם שיכול להרשות לעצמו להתנשא מעל זולתו.
י"ז באלול תשע"ז 8/9/17

ועוד יתבונן בעובדה שגם המעלות שישנן בו ,אינן משל
עצמו .שהרי הוא עצמו ,עם כל תכונותיו ,נברא על ידי הבורא.
ואם כן כל מעלה ויתרון שישנם בו ,כגון חכמתו ובריאותו
ורכושו ,אינם אלא מתנה ממעל .ואם כן מה לו להתנשא
ולהתגאות מעל האחרים במה שאינו שלו מצד עצמו .ובפרט
שגם במעלות עצמן שישנן בו ,אינו מושלם.
ב"מסילת ישרים" ממשיל הרמח"ל את הדבר לעוף המסוגל
לפרוס כנפיים ולהגיע במהירות למרומי העץ ,הניצב מול שור
חזק המסוגל למשוך בכוחו הרב עגלה עמוסה או מחרשה
כבידה .האם אחד מהם יכול להתנשא מעל זולתו ,זה משום
יכולת התעופה שבו וזה משום כוחו הרב? כך "מי שהוא בעל
שכל ישר ,אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומופלג [ועלול
להתגאות בחכמתו] ,באמת כשיסתכל ויתבונן יראה שאין
מקום לגאווה והתנשאות .כי הנה מי שהוא בעל שכל שיידע
יותר מהאחרים ,אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות".
כלומר ,כאשר יבין ויפנים שכל מעלה שבו ,רק מתנת
שמים היא .ובכל עת שעולה בלבו שמחה על מעלתו ,יפנה
מיד את תחושתו הטובה להודאה לה' יתברך על המתנה
הטובה שקיבל ,יוכל בקלות להגיע לענווה הראויה המשלבת
בין שמחה בטוב שיש לו לבין הריחוק מכל רגש של גאווה
והתנשאות מעל האחרים.
שהרי הגאווה ,כשמה כן היא .כמו גאות המים .התרוממות
והתנשאות הלב מעל הזולת .ואילו הענווה במהותה הינה
נמיכות רוח היוצרת רגש פנימי שליו ,רגוע ונעים ,הנובע
מהערכת והחשבת הזולת כשווה ערך ונכבד.
במקביל לעבודה הרוחנית ברכישת מידת הענווה ,על האדם
להכיר בערך מעשיו ובגדולתו הרוחנית .שהרי הקב"ה ברא
את כל הבריאה לצורך האדםu ,הטביע בטבע הבריאה מנגנון
רוחני הפועל באופן שכאשר אדם מבצע פעולה שיש בה
משמעות רוחנית של מצוה ,יורד לעולם שפע רוחני וממנו גם
שפע גשמי .וככל שהאדם מתעלה  -כך העולם עצמו מתעלה
עמו .ואילו כשאדם חוטא  -הוא גורם קלקול רוחני וגשמי.
וכך כותב הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים"" :ואם תעמיק עוד
בעניין תראה ,כי העולם נברא לשימוש האדם .אמנם הנה הוא
עומד בשיקול גדול [הוא ,העולם ,נמצא במצב שבו אפשר לו
לנטות הנה או הנה במידה שווה  -בהתאם למעשי בני האדם].
כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו  -הנה הוא
מתקלקל ומקלקל העולם עמו .ואם הוא שולט בעצמו ונדבק
בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת
בוראו  -הוא [האדם] מתעלה ,והעולם עצמו מתעלה עמו".

זו היא הערכה עצמית חיובית שעל כל אחד ואחד מאתנו
לחוש ולדעת .להכיר ולהחשיב את ערך עצמו מהיבט עוצמת
השפעת פעולותיו .וכך ,בעת פיתוי לדבר עבירה ,חלילה ,או
לקראת קיום מצוה ,יהרהר לעצמו" :הרי תכלית הבריאה
היא אני ,האדם .בשבילי נברא העולם ,כמה אני חשוב בעיני
הקב"ה ואיזה משקל יש לפעולותי .כל מעשה טוב או רע
שאעשה  -אפילו הקטן ביותר ,משפיע על הבריאה כולה ,אם
לטובה ואם להיפך .אם כן עלי להיזהר מאד מעבירות ,ומאידך
 להתאמץ בקיומן של המצוות"[ .על משמעות גדולת פעולותהאדם ראה עוד בהרחבה בפרק "האוצר הטמון ברגע"].
מחשבה נוספת של גאוה עצמית חיובית ,בעת התמודדות
עם היצר המפתה לעבירה ,מובאת בדברי רבי חיים שמואלביץ
זצ"ל ,בספרו "שיחות מוסר"" :העבודה המוטלת על האדם
היא להתעלות עד היותו נכבד וחשוב ,ועל ידי כן הוא ישמר
מן החטא .שכיון שהוא מכיר במעלתו וחשיבותו הגדולה,
הרי הוא נמנע מלחטוא כדי שלא ירד ממדרגתו .ועוד  -שרוב
העבירות כרוכות בביזיון לעוברם .ואם תהא הרגשת נכבדותו
וחשיבותו מושרשת בקרבו  -יימנע מלעבור עבירה".
אלו הצדדים החיוביים שבגאווה ,והם סיבת קיומה של
מידה זאת בנפשנו ,אבל מפני שהגאווה השלילית ,היא כל
כך רעה והרסנית ,נדרשת זהירות גדולה מאד והבחנה מדויקת
לדעת מתי אכן מדובר בהכרת ערך עצמו לחיוב ,ומתי מדובר
בגאווה השלילית אשר ממנה יש להתרחק לחלוטין.
ועוד ישנה גבהות רצויה ,והיא גבהות הלב כנגד הלועגים
לו על התחזקותו בעבודת ה' וכנגד כל המפריעים האחרים.
שמתוך שיודע הוא כי הצדק עמו וכי הוא עושה את הטוב
והנכון בעיני בוראו וכפי שהורה בתורתו ,אינו מתייחס כלל
לדעותיהם וללעגם של בני האדם .אלא אדרבה ,מרחם עליהם
ועל היותם במקום נמוך כל כך .וכמו שבשבחו של המלך
הצדיק יהושפט נאמרַ " :וּיִגְ ּבַ ּה לִ ּבו ֹ ּבְ דַ רְ כֵ י ה'".
וכשחש שהגאווה הרעה עומדת להשתלט עליו ולבו מתחיל
להתרומם ולהתנשא מעל שאר בני האדם ,ישנן לעצמו ויפנים
היטב את דברי התנא עקביא בן מהללאל" :דע מאין באת,
ולאן אתה הולך ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון .מאין
באת? מטפה סרוחה .ולאן אתה הולך? למקום עפר רמה
ותולעה .ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא" .וידוע על גדולי החכמים,
שכאשר היו מקבלים כבוד רב ,היו ממלמלים לעצמם פסוקים
העוסקים בשפלות האדם ומתבוננים בהם היטב במחשבתם,
כדי שלא יבואו חלילה לידי ספק תחושת גאווה בלבם.

מזגן היברידי עם  2טמפרטורות בו זמנית?
אולי בעתיד...

אינטרנט רימון מציגה:

הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,
המאפשר לקבוע רמת הגנה שונה לכל מכשיר,
לגלישה חלקה ובטוחה לילדים ולהורים.
הגנה
גבוהה

הגנה
גבוהה

הגנה
בסיסית

הגנה
בסיסית

לפרטים והצטרפות חייגו עכשיו1-800-222-234 :
ללקוחות בתשתית בזק ,ברכישת ראוטר (נתב) תומך מרימון ,בכפוף לתקנון.

אריאל למברג

ח"י אלול

צילום נדיר מאוד של סידור הבעש"ט (באדיבות ספריית אגודת חסידי חב"ד ליובאויטש)

א.

בעיירה קטנה הייתה שמחה גדולה .חתן וכלה יתומים
השתדכו והקהילה התגייסה לשמחת הצעירים האומללים שלא
ידעו שמחה מימיהם .לרגל השמחה ,זכתה העיר לביקור חשוב
של רבנו הזקן ,שהייתה לו יד בשידוך המיוחד.
לפתע פרצה זעקה נוראה .מפקד המשטרה קיבל פקודה לגייס
צעירים לצבא הצאר ובגודל רשעותו החליט לגייס דווקא את
החתן שעמד להינשא באותו ערב .קבוצת שוטרים דפקה על דלת
ביתו של החתן ועצרה אותו .רגשות זעם ועלבון מילאו את אנשי
העיר וראשי הקהילה פנו בתחנונים אל המפקד בבקשה לחוס
על הנער .הוא נעתר לשחרר אותו תמורת סכום כופר אדיר בן
אלף רובל.
רבנו הזקן הורה לראשי הקהל לכתוב את רשימת יהודי העיר
לצד הערכה כמה כל אחד מהם מסוגל לתת .אך הסכום הסופי
היה דל ועלוב .הרבי ביקש להבין האם אין גביר אמתי בעיירה
הזו? וראשי הקהל הביטו זה על זה ולבסוף אמרו כי אכן גר
כאן אחד היהודים העשירים ברוסיה ,אך מדובר באיש קמצן ,על
גבול האכזריות ,שנוהג להתעלל באלו שמבקשים ממנו תרומה.
בכל פעם שנכנס אליו עני הביתה ,הוא ניגש ברוב חשיבות אל
הכספת ומוציא ממנה מטבע נחושת עלובה.
רבנו הזקן אמר כי הם יתחילו את הסבב בביתו של העשיר.
הפמליה המכובדת דפקה על דלת ביתו ,הוא התפעל לראות
את רבנו הזקן עומד מולו והזמין את כולם אל משרדו האישי.
הוא הצטער לשמוע על האסון שפקד את החתן היתום והוציא
במחווה מטבע מהכספת .הייתה זו מטבע נחושת עלובה שכבר
העלתה חלודה .בטרם הספיק רב העיר למחות על הפגיעה
בכבודו של הרבי ,קם רבנו הזקן ,לחץ את ידו ואמר במאור פנים:
"יישר כוח לך ,ה' הטוב יברך אותך".
המשלחת קמה ללכת ואז לפתע התעורר העשיר ואמר כי
הוא רוצה לתת יותר לשמחת חתן וכלה והוציא מהכיס מטבע
קטן של רובל .רב העיר התכוון לסטור לו על הדרך שבה הוא

נוהג ברבנו הזקן ,אך רבנו לחץ את ידו בחום ואמר" :אה ,יהודי
רחום ,ה' הטוב לא ישכח לך את הסיוע לחתן וכלה" .ושוב הם
קמו ללכת ,ושוב התעורר האיש ואמר" :בכל זאת ,שמחת חתן
וכלה ,הייתי רוצה לתת יותר" והוציא מהכיס שטר של עשרה
רובל .ושוב הודה רבנו הזקן מכל הלב ושוב הוא המשיך ונתן,
עד שהפקיד בידיהם את כל הסכום.
העשיר ביקש מרבנו הזקן להתעכב עוד רגע .הוא סיפר כי לפני
עשרות שנים הוא היה נער צעיר שעשה את צעדיו הראשונים
בעולם העבודה .הוא עבד קשה כדי להרוויח את דמי מחייתו
ובקושי שרד .פעם עצר אותו איש עני בשוק וביקש תרומה .הוא
הכניס יד לכיס והעלה ממנה מטבע נחושת .אותו עני התרגז
וזרק לו את המטבע
בפנים.
"נפגעתי בעומק
נפשי ,אמר העשיר,
אנשים
מדוע
לא מעריכים את
המאמץ שאני עושה
כדי להרוויח את
הכסף? ואז החלטתי
כי לא אתן יותר
לצדקה עד שאנשים
יאמרו לי תודה.
עד שיבוא אדם
ויידע להעריך את
הנתינה שלי .מאז,
העשיר,
המשיך
חלפו עשרות שנים.
בגרתי ,הזדקנתי,
ילדים
חיתנתי
ליבי
בכל
וכמהתי
צילום תואר הוד כ"ק האדמו"ר הזקן

להפוך להיות חלק מהקהילה ולזכות להשתתף בצרכים המרובים
של עניי עירך .אך הייתי כבול בנדר שלי .לא יכולתי להשתחרר
מאותה פגיעה שלימדה אותי שאנשים מביטים עלי דרך הצבע
של הכסף שלי .ועכשיו רבי" ,הוא סיים עם דמעות בעיניים" ,אני
כל כך מודה לך שפרצת עבורי את המחסום ,שידעת להודות על
הנתינה והתרת את הנדר בו הייתי כבול".
מדובר בסיפור עמוק מאוד המעיד על גישתו של אדמו"ר
הזקן ,הגמרא במסכת סוטה אומרת אין אדם עובר עבירה
אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ,שנאמר :איש כי תשטה אשתו
(ב"שין" מלשון שטות ,ולא כי תסטה בסמ"ך).
רבנו הזקן שמע על יהודי עשיר שאינו נותן יותר מפרוטה,
הוא לא נחרד ולא גידף .באהבת ישראל האדירה שלו ,הוא הבין
שאותו יהודי סובל מרוח שטות המכסה על נשמתו הגדולה.
כל מה שנותר היה למצוא את דרך הריכוך הנכונה כדי לסלק
את התסביך ולגעת בנשמתו העמוקה .למעשה ,כך מגדיר רבנו
בתניא (פרק כד) כל אדם חוטא :הוא רק "אינו שפוי זמנית".
בבחינת "יצאתי מדעתי ,תיכף אשוב".
הקב"ה יודע שאדם לא חוטא בכוונה תחילה ,יהודי לא עובר
על רצון ה' בלב שלם ובהזדהות גמורה .הוא חוטא משום שהוא
טועה ,מועד ,נסחף בלהט החיים הטובים ומאבד את השליטה
העצמית (או שפשוט הוא תינוק שנשבה ואינו יודע מהאיסור).
אך אסור לבלבל בין הטעות ובין המהות העמוקה של היהודי.
הטעות היא לא יותר משריטה חיצונית
בשבת הקרובה נציין את ח"י באלול ,יום ההולדת של שני
המאורות הגדולים ,הבעש"ט הקדוש ורבנו הזקן בעל התניא
ושולחן ערוך הרב .זו אם כן הזדמנות בשבילנו להציץ אל
האהבת ישראל האדירה של שני ענקי הרוח ששינו ללא ספק את
פני ההיסטוריה היהודית.

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

בספריית אגודת חסידי חב"ד ליובאויטש בניו יורק – הספריה
של הרבי מליובאויטש -יש כחצי מליון ספרים .רבים מהם

עתיקים ונדירים ,ששוויים בשוק נאמד במאות מיליוני דולרים.
רובם ספרים ביידיש ובעברית ,ומתוכם כמאה אלף ספרים בשפות
אחרות.
הספריה הזאת היא אחת מהספריות הכי חשובות בעולם,
וממוקמת בצמוד למרכז חב"ד העולמי  ,770בספריה ישנם אוסף
של כמה אלפי כרכי כתבי-יד; רובם בכתב יד קודש של גדולי
החסידות בכל הדורות וכמובן מנשיאי חסידות חב"ד.
חוקרים רבים באים לעיין בגנזך חפצי קודש שנשארו בירושה
מאדמו"רי חב"ד ,וכן חפצים מכל הסוגים שניתנו במתנה לרבי
במשך שנות נשיאותו ,.בהם חפצים נדירים ביותר.
בין הספרים הנדירים ביותר ,נמצא "סידור הבעל שם טוב"
המוחזק במקום שמור ,ואין לאיש גישה אליו  -לבד מהספרן
הראשי.
הנכס החשוב ביותר בספרית ליובאוויטש ,כך אומרים ,הוא
סידור הבעל שם טוב .באחת ההתבטאויות הפומביות הנדירות
של הרבי על הסידור (בשבת פרשת בלק תשמ"ה) ,סיפר הרבי,
שתמיד היתה לו יראה גדולה מפני סידור זה ,וחשש להתקרב אליו
ולמשמש בו.
ואף הוסיף וסיפר כי חמיו האדמו"ר הריי"צ" ,לא היה נותן לאף
אחד להתקרב ולגעת בסידור קדוש זה ,ורק במקרים נדירים היה
נותן לגשת ולנשק את הסידור ,וזאת  -לאחרי הכנה הראויה ,טבילה
במקוה וכו' וכו'".
בשיחה זו סיפר הרבי שרק פעם אחת כשחותנו הורה לו להוציאו
ולהראותו לחוקר מסוים ,אז ראה את העמוד שבו ניכרות הדמעות
וטיפות דם המאמץ בעבודתו הטהורה של הבעש"ט בימי ראש
השנה.
הרבי הוסיף וסיפר ,ש"כפי הנראה ,חשש כ"ק מו"ח אדמו"ר
מפני אפשרות של גניבה ,ולכן ,ציוה עלי לעשות צילומים מכל
דף ודף של הסידור ,ולהניחם במקום משומר ביותר (ב"כספת" של
בנק) ,כך שגם במקרה של גניבת הסידור ,לא יוכלו למכור אפילו
דפים בודדים (מתוך הנחה שבנוגע לדפים בודדים לא יהיו הוכחות
מנין גנבום) ,מכיון שישנו צילום מכל דף ודף בפני עצמו!".

ג.

ובכן מה סיפורו של הסידור הקדוש? מדובר בסידור עתיק יומין
כולל תפילות מכל השנה ,ובצידם מופיעים בכתב יד כוונות
מהאריז"ל הקדוש ,שנכתבו במיוחד עבור מורנו הבעש"ט ,והוא
נכתב בכתב יד בקדושה ובטהרה בכתב אשורי .על זהותו של
הסופר ישנן נוסחאות שונות ,יש שיחסו אותו בקבלה להרה"ק
רבי גרשון מקיטוב ,גיסו של הבעש"ט ,ויש שיחסו אותו לתלמידו
הנאמן הרה"ק ר' נחמן מהורודונקא.
בסידור זה התפלל הבעש"ט הק' תמידים כסדרם ,ובו שפך עמוד
צלותהון דישראל צקון לחשו ,בעת עומדו בתפילתו.
מכל חפץ של צדיק ובפרט סידור התפילה הקבוע שלו ,ניתן
ללמוד על הצדיק עצמו .אחד מהדברים המדהימים שמופיעים
בסידור ,המעידים כאלף עדים על אהבת ישראל שפיעמה בו ,הם
שני עמודים חלקים ,לפני ואחרי ברכת שומע תפילה שבתפילת
שמונה עשרה .שביקש הבעל שם טוב מהסופר הצדיק להשאירם
ריקים וחלקים בכדי שתלמידיו הקדושים ויהודים שונים יוכלו
לכתוב בסידור עצמו את בקשותיהם!
זה פשוט מצמרר ,הבעל שם טוב לא לוקח צעטיל (פתק) עם
שמות המבקשים ומניח לידו בעת התפילה ,אלא מבקש מתלמידיו
שיכתבו את צורכיהם וצרותיהם בתוך הסידור הקדוש עצמו כחלק
מסדר תפילתו ,תפילת שמונה עשרה!!!
תלמידיו ,אריות החסידות ועמודי התווך שלה לצד יהודים
פשוטים ,כתבו בכתב ידם בתוך סידור זה בקשות לברכה .ניתן
לראות את כתב ידם של התלמידים הגדולים  -הרה"ק רבי יחיאל
מיכל מזלוטשוב שמבקש עליו על זוגתו ועל בתו ,והבקשה
היא "שיחזק הקב"ה לבו לעבודתו ויחי' זרעו" .גם הרה"ק
רבי נחום מטשרנוביל ה'מאור עיניים' מזכיר את שמו וכן רבים
אחרים.
מרגשת מאוד העובדה שרואים כתמי דמעות ודם בדפי התפילות,
ובעיקר בתפילות הימים הנוראים .בסידור ישנם בעיקר כתמי
דם ודמעות בדפים של כוונות תקיעת שופר והפסוקים שלפניה
ולאחריה .בכוונות של ספירת העומר מצורף כתב יד שהינו שונה
מהכתב של כל הסידור והוא כנראה כתב היד של מרן הבעש"ט
בעצמו.

סיפור כתיבת שמות התלמידים בסידורו של הבעל שם טוב
הוא סיפור של אהבת נפש של הרב את תלמידיו ,אודות כך מסופר
בספרי הקודש ,כי באחד הימים אמר הבעש"ט לתלמידיו האחים
רבי יצחק דוב ורבי מאיר מרגליות בעל ה'מאיר נתיבים':
"בניי ,אתם חביבים לי מאוד ואני אוהב אתכם .איזו חטיבה
שתבחרו אעשה לכם .יש לי סידור בכתב יד ,שאני מתפלל בו
בכל יום ,כתבו שמותיכם ואת שם אמכם באיזו ברכה בשמונה
עשרה שאתם רוצים"..
בהיות הרבי הקודם מליובאויטש הריי"צ ,בוורשה עברה מפה
לאוזן השמועה על שברשותו הסידור של הבעש"ט ,ורבים מאוד
הגיעו לראותו .האדמו"ר הריי"צ נהג בעין טובה ובדרך כלל נתן
לראות בתנאי שיטבלו טרם במקווה טהרה .הוא אף ביקש מאחד
האדמו"רים שבא לראות את הסידור לטבול במיוחד בטרם ייגע
בסידור ,למרות שכבר טבל שחרית .חזון נפרץ היה למרגלות ביתו
שבוורשה לראות תור ארוך של בחורים ובני תשחורת מישיבות
שונות ,פאותיהם נוטפות מי טהרה שעלו מן הטבילה והם דרוכים
ונרגשים לפגוש בסידור התפילה של הרבי של כל הרביים.
הרבי הריי"צ הצליח להביא עימו את הסידור לניו יורק יחד עם
ספרייתו המפורסמת והוא נמצא בניו יורק ובהוראה מ'גבוה' לא
ניתן לאף אחד מבאי הספריה לעיין בו.

ד.

הרב יעקב יהודה העכט(  המכונה ג'יי ג'יי)J.J((  נחשב
מהעסקנים היהודיים הבולטים בארה"ב במאה האחרונה .תולדות

הרב העכט מתברך ע"י הרבי

חייו חקוקים באותיות זהב בתולדות היהדות בארה"ב .כשנתבקש
הרב העכט בראיון עיתונאי שנערך עימו בשנת תשמ"ט להצביע על
אירוע דרמטי בחייו ,שלא ישכח .סיפר את הסיפור הבא" :יום אחד
[בשנת תש"ז לערך] אני מקבל טלפון מהרבי מליובאויטש שליט"א
(שעדיין לא שימש כרבי אלא היה חתנו של הרבי הריי"צ) .הוא
שואל אותי :היית היום במקווה? "כן"  -עניתי" .יש לך גרטל?,
 "כן"" .אז בוא אלי בבקשה" .באתי לחדרו של הרבי והוא סיפרלי" :פרופ' אברהם השל רוצה לכתוב חיבור על הבעש"ט והוא
ביקש מהרבי שליט"א (הקודם-הריי"ץ) שיואיל לאפשר לו לראות
את הסידור של הבעש"ט ואת העמוד שבו רואים שתי טיפות דם.
"סתם כך"  -אמר לי הרבי " -לא הייתי מעז להתקרב ולגעת בסידור
הבעש"ט ,אך כיוון שהרבי אמר לי להוציא את זה בשביל להראות
לפרופ' השל ,אני רוצה לזכות גם אותך בזה" .הרבי דיפדף בסידור
עד שהגיע לעמוד עם שתי טיפות הדם ,ואז הוא נתן לי לאחוז את
הסידור ולהסתכל."..
כל גופי נעשה חידודין חידודין כשזכיתי לראות ולהחזיק בידיי
את הסידור הקדוש .רק לאחר כמה שעות כשהתחלתי להתאושש
מהחוויה החזקה ,חשבתי לעצמי מדוע הרבי נתן לי את הזכות
הזו? מדוע דווקא לי? הרי כיום בכל רחבי תבל ישנם אולי חמישה
אנשים שזכו להחזיק את אותו הסידור! .ואז ניכנסה בי ההכרה מה
היא מידת אהבת ישראל והכרת הטוב.
כאשר הרבי קיבל את ההוראה מחותנו הרבי ,לטפל בסידור,
בודאי התרגש מאוד ,ובודאי היה רוצה לעמוד ולהתייחד לבד עם
סידור כה קדוש ,אבל זה לא מנע ממנו לזכור אותי ,אני זכיתי לעזור
לו בארגון המוסדות החשובים שחתנו האדמו"ר העמידו עליהם,
ראיתי בכך זכות אדירה ,אך הרבי החליט באהבתו לחלוק איתי
את הרגעים שהוא עצמו כל כך העריך ...לא אשכח עד יום מותי
את הרגעים השמימיים מול הסידור הקדוש ,אך יותר לא אשכח
ולא ימוש מליבי ,מהי אהבת ישראל ומידת הכרת הטוב של הרבי,
הבעל שם טוב של דורנו"...

חתימת הבעש"ט
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הודאה ובקשה
הדיון שעולה לאחרונה שוב ושוב לכותרות על 'הדתה' מביך ומציק  וגם :חלקי התפילה
– הודאה על העבר ובקשה לעתיד

שנת הלימודים נפתחה בשמחה ובתרועה .יחד עמה חזר הדיון
הקבוע שמלווה את המדינה בשנה האחרונה" :הדתה"
מהי הדתה? זהו מונח אותה טבעו מי שביקשו לצערנו לזרוע
ארס ושנאה ,קיטוב ופירוד בין אחים .וזה כואב ומתסכל .כמנהל
רשת מוסדות הקירוב 'מדעים ויהדות' שעל ידי החינוך העצמאי -
מאוד הציק לי הדיבור סביב הנושא ,ובפרט על כך כאילו יש חינוך
טוב ויש חינוך לא טוב.
ואם תשאלו ,איזו 'הדתה' גילו עתה 'חכמינו' בתקשורת? פשוט
מאוד .באחד מספרי הלימוד בכיתות הנמוכות נכתב כי החקלאי
מנכש חורש וזורע ומרים עיניו למרום ,מחכה לגשם .אוי ואבוי!
לשאת עיניים למרום בתפילה ובציפייה לגשם זו הדתה חמורה
מאין כמוה .לא?
מה פתאום להתפלל לגשם? כאילו הגשם אמור להגיע מעצמו,
מטבע העולם ,ללא כל תפילה .אנו מאמינים בני מאמינים יודעים
כי משעה שמתחילים לבקש "ותן טל ומטר" יש להכין את הגגות
לגשם .עד כדי כך אמרו חז"ל שלא לבקש על הגשמים עד שיגיע
אחרון שבעולי הרגלים לישראל לביתו ,שמא תוך כדי הדרך הביתה
יתחילו הגשמים ויסבו לו צער .התפילה מביאה את הגשמים.
דווקא בעיתון 'מעריב' השיבו תשובה הוגנת לכל אותם מחרחרי
ריב ומדון שפוצצו את הפרשייה בקול רעש גדול .במאמר מיוחד
הם גיחכו את הטענות עד דק .המסקנה שלהם הייתה :לכולם
מותר להתפלל ,לשחקנים במגרש הצועקים בקול "יש אלוקים",
הכלכלנים יגידו בשידור חי "אצבע אלוקים" ,רופאים יגידו
לפציינטים "לא נותר לכם רק להתפלל" .לכולם מותר ,מלבד
לחקלאי המסכן .לו אסור להתפלל .הבנתם את זה?
זו הדתה? זו החלנה!
***
בתפילה ישנם שני חלקים :הודאה על העבר ובקשה על העתיד.
חלקים נכבדים מהתפילה מוקדשים על הודאת העבר" ,מודים
אנחנו לך"" ,נודה לך ה' אלוקינו" ,ועוד .זה חלק בלתי נפרד
מהתפילה להודות על הקיים .ומיד בהזדמנות זו של עת רצון
לבקש שוב על הבא.
דבר זה נלמד מרחל אמנו שהעניקה ליוסף בנה את השם משתי
סיבות :אסף אלוקים את חרפתי  -הודאה על העבר .יוסף ה' לי
בן אחר  -בקשה על העתיד .ודבר זה נלמד ביתר שאת בפרשתנו,
פרשת כי תבוא.
פרשה זו מתייחדת בהודאה .מי שעולה לבית המקדש ומביא
עמו פרי ביכוריו נעמד ומתוודה על העבר ומבקש על להבא .וכך
למדנו בפרשה:
"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ...ביערתי הקדש מן
הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ,ככל מצוותך אשר
ציוויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי ...השקיפה ממעון קדשך
מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו,
כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש".
כי זו התפילה האמיתית והרצויה :תודה על העבר ,בקשה על
העתיד.
***
בראשית השבוע ביקרתי בלשכתו של כבוד הרב הראשי לישראל
הגאון רבי דוד לאו שליט"א .הוא שקירבני כידיד אמת חלק עמי
סיפור אישי אותו חווה .היה זה בטיסה לקנדה לפני כעשור ,הרבה
לפני התמנותו כרב הראשי.
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באמצע הדרך הודיע הטייס על כיס אוויר .ואכן ,היה זה כיס
אויר כבד וקשה שטלטל את ציפור הברזל אנה ואנה והנוסעים כמו
הרגישו שהם נתונים בסכנת חיים.
לצדו של הרב לאו ישב אדם מקריח שחזותו העידה עליו
שאינו שומר תורה ומצוות שפנה אל הרב וביקש ממנו את כיפתו
בהשאלה .הרגעים הללו הרגישו לו מתאימים לחבישת כיפה .הרב
אמר כי יש לו רק כיפה אחת שעל ראשו אבל הניח את ידו על ראשו
של האיש כשהוא אומר לו "בוא נגיד ביחד פרק תהילים" .וכך
בעוד המטוס מטלטל וחפצים עפים באוויר ,ישבו השניים וקראו
את פרק כ"ג מזמירותיו של נעים זמירות ישראל.
התחושה הייתה כי המילים שנכתבו לפני אלפי שנה כמו כוונו
לרגעים אלו" .גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה
עמדי" .לאחר כמה דקות פסק כיס האוויר ורוחם דל הנוסעים אט
אט שבה אליהם.
או אז פנה הרב לאו לשכנו לספסל והציע לו" :לאחר נס כה
גדול ,יש מן הכורח לעשות מכך אות זיכרון .הייתי מציע שתקבל
על עצמך לומר בכל יום ויום מזמור זה שבתהילים" .קיבל על
עצמו ההלך את ההצעה ונפרדו איש איש לדרכו.
כעבור שנים ,עם עלותו על כס ההוראה והרבנות הראשית ,קיבל
הרב לאו מאות מכתבי ברכה מכל רחבי העולם .מכתב אחד צד את
עיניו :כבוד הרב אולי לא זוכר ולא מכיר אותי .אני האדם שאומר

בכל יום את פרק כ"ג בתהילים לפי בקשתו של הרב".
ככה זה כשלא שוכחים להודות ולהתפלל בכל יום.
***
לפני צאתי ,העניק לי הרב לאו את ספרו החדש 'משכיל לדוד'.
בעוברי בין בתרי ההקדמה מצאתי וורט נפלא בעניין הנתינה לזולת
והייתי שמח לשתף את קוראיי בו.
בדבריו הביא את המעשה הידוע מאדריאנוס המלך שבדרכו
למלחמה מצא זקן הנוטע תאנים .שאלו אדריאנוס :למה לך לנטוע
תאנים והלוא יש לך מטע שלם? ענה לו הזקן :אם אזכה אוכל
בעצמי ואם לא – יאכלו אחרים .הרב לאו עומד על פשר הדו שיח
הלכאורה תמוה ומגיע למסקנה כי הזקן לימד את המלך את יסוד
הנתינה ,דבר שנוגד במעט את מהות המלוכה ,כי מלך בדרך כלל
מקבל ולא נותן.
לימד הזקן את אדריאנוס דרך חיים :החיים האמיתיים הם חיים
של נתינה .מי שמעניק לאחרים – מזכה בעצם את עצמו .ודברי פי
חכם חן.
שבת שלום
הרב בן ציון נורדמן
לתגובות nordman@jss.org.il
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ההודאה מביאה
תוספת ברכה
אם נביט בעין טובה על כל טובה ולו הקטנה
שקיבלנו מהזולת ,אמירת יישר כח הבאה
מבפנים והמשדרת כנות וההערכה ,בוודאי
וללא ספק נגרום בזה לחברנו לרצות
ולהוסיף רוב טובה על טובתו
"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם
ואמרת אליו הגדתי היום" וגו' (כו,ג)
ההסבר על מצוות מקרא בעת הבאת
הביכורים וההודאה להשי"ת על כל הטוב
שמשפיע עלינו ,מסביר הרב בעל ספר "באר
מים חיים" על פי משל.
כאשר אב נותן לבנו מתנה ,אם הבן חכם,
הוא מבין שאין לאביו כל סיבה לכאורה
להעניק לו מתנת חינם ,ואם בכל זאת אביו
מעניק לו מתנה זו ,אין זה אלא מתוך פעולת
חסד חינם הנובע מאהבת האב לבנו.
מחשבה זו מגבירה ומחזקת את אהבת הבן
לאביו ,והוא מחזיק טובה לאביו בלב שמח
באמת ,וכשרואה האב את תגובתו הנאותה
של בנו ,מתווספת בלבו אהבה על אהבתו
וחיבה על חיבתו ,ומתוך כך הוא מתאווה
להוסיף ולהעניק לבנו עוד ועוד מתנות ,וזאת
משום שהוא רואה שמתנתו חביבה וחשובה
היא אצל בנו.
אך להבדיל אצל הבן הסכל והטיפש
הסבור תמיד שמגיע לו הכל ,עוד ועוד כהנה
וכהנה ,כאשר הוא מקבל מתנה מאביו הוא
אינו מחזיק לו טובה כל עיקר ,שכן ,לפי דעתו
אביו חייב לספק לו את כל צרכיו ,בן כזה
יתכן אפילו שיכעס על אביו מדוע אינו נותן
לו יותר ממה שנתן לו עד כה ,וכפי שהוא היה
רוצה וללא הגבלה ,יובן מאליו ,כי יחס כזה
של הבן לאביו ,לא יעורר את רצונו של האב
להוסיף ולתת לו מתנות.
שפע הברכה והטובה אשר אנו זוכים
לקבל מאדון הכל השי"ת שכל כולו רק רצון
להיטיב ,הוא הנמשל למתנות המושפעות על
הבן מאת אביו האוהבו ,החכם ,יודע היטב
כי הבורא יתברך ויתעלה אינו חייב מאומה
לברואיו ,ועל כן כל מה שהוא מקבל מאתו
יתברך ,הנו בבחינת מתנת חינם מרוב חסדו
וטובו ,לפיכך ,נותן האיש החכם הירא ובעל
הלבב הודאה עצומה להשם יתברך על כל
הטובה שבורא עולמים נותן לו.
זהו ,אגב ,גם הפירוש של מקרא הביכורים

המתחיל בגנות" ,ארמי אובד אבי" וכו'
ומסיים בשבח" ,ויביאנו אל המקום הזה ויתן
לנו את הארץ הזאת" וכו' ,כי זו היא ההודאה
השלימה ,לזכור בשעת היציאה מן הצרות את
גודל המרירות והצער שהייתה מנת חלקנו,
וכאשר מתבונן האדם על הטוב שנפל בחלקו
על רקע הזיכרונות מתקופת היותו במיצר,
הוא מתעלה ומודה מעומק ליבו בשמחה
ובטוב לבב.
כאשר אביו שבשמיים יראה את ההודאה
השלימה המתפרצת מתוך לב חכם ומבין,
יתעורר לפניו יתברך הרצון להוסיף שפע
רב על השפע שכבר נתן לאיש .ועל זה נאמר
בהמשך הפסוקים "ושמחת בכל הטוב",
ההודאה ,תביא לכך שיושפע שפע רב בכל
העולמות למעלה ולמטה ,על כל סוגי הטובה
הרוחניים והגשמיים.
ודומה ,שהדברים נכונים ואמתיים גם
בין האדם לחברו ,אם נביט בעין טובה על
כל טובה ולו הקטנה שקיבלנו מהזולת,
וכמאמר חז"ל" ,ולבן שיניים מחלב" ,שכל
המלבין שיניו לחברו מעלה עליו הכתוב
כאילו השקהו חלב ,כן ,חיוך קטן שהחבר,
השכן חייך אלינו ,אם נדע להודות על כך
מקרב לב ,וכל שכן על טובה גדולה יותר,
אמירת יישר כח הבאה מבפנים והמשדרת
כנות וההערכה לזולת ,ועל אחת כמה וכמה
אם זכינו לסיוע ולעזרה של ממש ,כמה חובה
כפולה ומכופלת עלינו להודות ולהוקיר
טובה לזולתנו ,בוודאי וללא ספק נגרום בזה
לחברנו לרצות ולהוסיף רוב טובה על טובתו,
ותרבה האהבה והאחווה ותתעצם ללא גבול.
ויהי רצון שיקויים בנו דברי בעל ה"נועם
אלימלך" זיע"א ,אדרבא ,ותן בליבנו שנראה
כל אחד במעלת חברינו ולא חסרונם.
שבת שלום ומבורך
צוריאל

"

אך להבדיל אצל הבן הסכל והטיפש הסבור תמיד
שמגיע לו הכל ,עוד ועוד כהנה וכהנה ,כאשר הוא
מקבל מתנה מאביו הוא אינו מחזיק לו טובה כל עיקר,
שכן ,לפי דעתו אביו חייב לספק לו את כל צרכיו

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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"

עו"ד יצחק שינפלד

מגבלות הכוח
לראשונה בקריירה לומד הנשיא טראמפ את מגבלות הכוח  והחלק
המשעשע הוא זהות המורה – המשוגע הצפון קוריאני שלא צריך כלום
ולא חושש ממאום
צפון קוריאה עם כמעט  26.000.000מיליון
תושבים ורודן מגלומן אחד ,קים ג׳ונג און,
מלמדת את ארה״ב הגדולה והחזקה ובעיקר
את הנשיא דונאלד טראמפ וממשלו הלא מנוסה,
את מגבלות הכוח.
הגדיר זאת בתמצות מזכיר המדינה האמריקאי רקס
טילרסון :ארה״ב יכולה להחריב את צפון קוריאה! אך
לא רוצה .לארה״ב אין בעיה להפוך את פיונגיאנג בירת
הצפון ,לאיי חורבות .מה יקרה בסיאול הסמוכה? כיצד יגיב
המונרך המופרע ,כשתתפתח סכנה אמיתית להמשך שלטון
השושלת?
במגרש המשחקים יש כללי משחק .נכון ,לא כולם
משחקים באותם כללים .בין מדינות דמוקרטיות למונרכיות
ו-או דיקטטורות יש הבדלים תהומיים ,כללים שונים .אך
כללי בסיס דומים .סטאלין לא היסס להקריב מיליונים מבני
עמו .היום זה לא היה עובר גם ברוסיה של הצאר פוטין.
כלל בסיס מספר אחד ,קדושת החיים .כמובן עם הקלות
מתבקשות ,הנחות בהתאם לנסיבות ,מבצעי סוף-עונה
ומכירות-מיוחדות .בגדול ,זה כלל בסיס שעליו נשען הסדר
האנושי והעולמי.
כלל בסיס נוסף ,בכל שיגעון קיים הגיון .אין שיגעון
למטרת שיגעון .חפש את ההיגיון שמאחורי השיגעון ותדע
כיצד להתמודד.
שליט צפון קוריאה קים ג׳ונג און ,מנפץ את הכללים .חיי-
אדם בשבילו ,כדומן על פני השדה .הוא כבר הוכיח זאת
הלכה למעשה .זו מונרכיה למען המונרך ותו לא .בהינף
יד או עין הוא רוצח וגוזר דינם של מאות אלפים .אין דיין,
אך יש דין אחד .כבוד ויקר ,לצורך ,תועלת ושרות המנהיג
העליון והחונטה השלטת.
מגלומן בן  .34לא בריא ,ולא רק נפשית .שעקב מותו
הפתאומי של אביו ב ,2011שדרת השלטון הוותיק ,הגנרלים
ופקידי ממשל בכירים ,ה״אליטה-השלטונית״ ,המליכה אותו
עליה בלית ברירה ,בכדי לשמר את מעמדה שלה ,שלטונה,
זכויותיה וכוחה בדיקטטורה המבודדת.
בנערותו ,ג׳ונג און הצעיר ,״קים״ שם משפחה .״הורחק״
ללימודים ,בבית ספר פרטי לבני אצולה ובעלי ממון בברן
שבשוויץ .הרחק מהמונרכיה שבשלטון אביו קים ג׳ונג איל
שירש את אביו ,קים איל סונג.
המשפחה השלטת וצמרת המפלגה ,הופתעו מהמוות
הפתאומי של המונרך ,בהפתעה רבתית ,נבחר ה״יורש״ .קים
ג׳ונג און .לא מנוסה ,לא בשל ,לא מוכן בגיל  !28האליטה
לא ״הכירה״ את מצבו הנפשי הרעוע של הילד .אחות אביו
המנוסה והבכירה ,והגנרלים ״קיוו״ לשמר את הדיקטטורה
ולשלוט דרכו.
הילד קים ג׳ונג און ,תעתע בכולם .באכזריות חסרת
רחמים ,ללא שמץ אנושיות ,הוקרה ותודה ,הדיח ,רצח,
העלים ,חיסל ,כתש ,כל מי שיכול להוות סיכון או מכשול
לרודנותו .כולל דודתו הזקנה ובעלה הגנרל הבכיר ,שהמליכו
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צילום :ויקיפדיה
אותו .הרודן הצעיר לא היסס לרצוח את אחיו מאביו ,שגלה
מהמדינה ולא איים על שלטונו ,רק מחשש שידבר על החיים
במדינה המבודדת.
מי שקיווה שהנער חובב הכדור-סל שקיבל חינוך מערבי,
יפתח את המדינה לעולם המערבי ויקרבה לדמוקרטיה
ולמערב ,ישנה מעט מאורחות הדיקטטורה הצבאית
המטורפת ,טעה בענק.
בכדי להשליט ולבסס את רודנותו על משטר העבדים של
נתיניו הרעבים .הרודן הצעיר העצים והאדיר את תורת אביו
וסבו .במגלומניה חולנית פיתח והרחיב את פולחן האישיות
סביבו .״העלים״ כל מתנגד פוטנציאלי ,השליט ״משטרת
מחשבות״ ,מילא מחדש את מחנות העבודה והגולגים,
ב״חוטאים״ שהעזו ,לפגוע במזיד או בשגגה בכללי
ההתנהגות המחמירה שכפויים בדיקטטורה ההזויה.
עריקים שהצליחו להסתנן מהמדינה האטומה ,מספרים
על פולחן אישיות חולני .כשעוברים מול תמונת הרודן,
גם בחצות ליל ,בבית הפרטי ,צריכים לקוד!! בבתי הספר
ובמפעלים ,היום מתחיל ונגמר בשיר הלל למנהיג העליון,
אוי לו למי שייתפס חולם ,או שלא ישיר בהתלהבות .בספרי
הלימוד מסופר בהתלהבות על נסיבות לידת כל אחד משלושת
שליטי המונרכיה .כוכבים נצצו ונפלו ,ברקים הבזיקו ורעמים

הרעימו בקול גדול! עלילות דון קישוט במאה ה.21
הרודן הצעיר ״מאמין״ לשקריו והבליו .בכדי לשמר את
שלטונו האבסולוטי ,הוא חייב לייצר אויבים חיצונים כל
הזמן .הוא מלכד ומפחיד את נתיניו הנרצעים בעזרת איומים
חיצונים שהוא ממציא .הוא ניתק את המדינה מקשר לעולם
הרחב ,מערכת משומנת מייצרת דיס-אינפורמציה על הנעשה
במערב ,ובמקביל מסתירה את נתוני האמת מהאזרחים
הכלואים.
דיפלומטים ,פקידי ממשל ולעיתים נבחרות ספורט
שיוצאים מגבולות המדינה ,״מפקידים״ את בני משפחותיהם
כערבון לחזרתם ושתיקתם .עשרות אלפים קיפחו חייהם
בניסיונות בריחה שלא צלחו .הבודדים שהצליחו ,מספרים
את הסיפור האמיתי ,שגם תושבי פיונגיאנג לא יודעים.
קים ג׳ונג און ,מציג חזות לא שפויה ,שחלקה מאומתת.
הוא לא חייב כלום ,לא לסין הפטרונית שמחזיקה את הסחר,
האספקה והרכישות מהמדינה המבודדת ולא לרוסיה
שתומכת בה בדיעבד ,במסגרת חשבונותיה האסטרטגיים עם
ארה״ב.
בשיגעון על גבול השיטיון ,הוא נוהג כפיל מגודל בחנות
חרסינה .ללא הגיון נראה ,ללא כללי בסיס אלמנטריים .גישת
״תמות נפשי עם פלישתים״ כאפשרות ריאלית ,בכך קים
ג׳ונג און שובר ומנתץ את הכללים והמוסכמות במדיניות
הבינלאומית.
השוטר העולמי דונאלד טראמפ וארה״ב מוצגים ככלי ריק.
אקדח עם כדורי סרק .הסנקציות לא עוזרות .הם יקשו על חיי
התושבים הקשים ממילא .את פיתוח וקידום תכנית הגרעין
הגרנדיוזית הם לא יעכבו ,ואם כן בצורה מזערית.
הלכה למעשה ,מי שלא משחק עפ״י כללי המשחק
הבסיסים ,שחיי אדם לא נחשבים אצלו ,שיכול להתמיד
בשיגעון כדרך חיים ,לעולם המתוקן אין יכולת להתמודד
איתו .ארה״ב הגדולה נתפסת במערומיה ,ללא יכולת פעולה
אופרטיבית מעשית.
כשהוא מקבל תמיכה פסיבית מחברות בעלות זכות
ווטו במועצת הביטחון ,סין ורוסיה ,גם אפקט הסנקציות
מתעמעם .קים ג׳ונג און לא מעוניין בעולם הגדול! העולם
מחריד אותו! הוא חייב את ההסתגרות והריחוק בכדי לשמור
על עתיד המונרכיה .הוא לא מעוניין בקדמה ,סחר בינלאומי,
תיירות ,בכלום .הוא צריך מטבע זר אך ורק לתענוגותיו
האישים ,לצרכים מינימאליים ולמוצרים שלא ניתן לייצר
עצמאית.
הצרכים המקומיים דלים ומסתכמים באוכל בסיסי המיוצר
במדינה ,אמצעי תעבורה ציבוריים ורפואה מינימאלית
שמסופקת חינם והינה ברמה טובה יחסית .לאזרח-עבד זה
יותר ממספיק .לא תמיד יש לו את המעט.
ארה״ב מבינה את מגבלות הכוח .כוח ללא מוח! לא
תמיד עוזר .השיעור הראשון היה בסוריה ,עכשיו השיעורים
הבאים .דונאלד טראמפ יבין שבציוצים ואיומים לא מנהלים
מדיניות וודאי לא העולם.

דוד רוזנטל

תנו לחילונים להיות חילונים
השימוש בכוח פוליטי כדי לכפות על החילונים שמירת שבת ,עוד עשוי לחזור
כבומרנג כאשר ינסו לכפות עלינו חלילה דברים אחרים  דוד רוזנטל מזהיר :אל
לנו להכריח את החילונים דרך החוק

צילום :ויקיפדיה
סוגיית השבת איננה יורדת מסדר היום ,ויש לא
מעטים אשר דואגים להעלותה שוב ושוב .בצד
השמאלי של המפה דוחפים כל העת את נושא
התחבורה הציבורית בשבת ,ומנסים ליצור לחץ
ציבורי על הממשלה .גם סוגיית עבודות התשתית בשבת
שנעשות במסגרת הסטטוס קוו (תמיד היו עבודות תשתית,
גם אם זה לא פורסם) ,זוכות כעת לכותרות בעיתונות
החרדית ,ונראה כי הפוליטיקאים החרדים יאלצו להביע
דעתם .בטרם זה קורה ,חשוב לי להזהיר ולהעמיד דברים
על מלא משמעותם.
בדברי אלה אני הולך לסנגר על זכותם החוקית של
החילונים להיות חילונים ,ובכלל זה גם לא לשמור שבת.
אני נוקט בעמדה זו לא כי אני דוגל בערכים אלה ,ולא כי
אני מעוניין בחילולי שבת .כפי שתרופה מרה נוטלים לא
בגלל שאוהבים את הטעם המר ,כפי שבניתוח חותכים
בבשר החי למרות שזה כואב ,וכפי שאנו עושים הרבה
דברים שאינם נעימים בטווח הקצר פשוט כי מבינים
שיש לדבר השלכות חשובות בטווח הארוך ,כך גם צריך
להתייחס לסוגיית החקיקה הדתית והאווירה הציבורית
במדינת ישראל.
אני אשמח בכל ליבי אם כולם ישמרו שבת ,אך כל
האמצעים הפוליטיים שדובר בהם כדי לקדם זאת ,הם
מסוכנים מאד לקיום החרדי בארץ .אסור לכפות שמירת
שבת באמצעים פוליטיים.
אין כמו משל להסביר את העניין .בדיחה יהודית ישנה
מספרת על ראובן שהגיע לשמעון וביקש לשאול ממנו

כף ,וכעבור שבוע הגיע בחזרה עם כף כפית" ,נולדה לה
כפית" הסביר .שמעון משך בכתפיו ,ולקח את היולדת
והנולדת .כעבור שבוע הגיע ראובן שוב ,וביקש לשאול
צלחת יקרה ,שמעון נתן לו בחיוך גדול ,וכעבור שבוע
בדיוק כפי התקדים – ראובן הגיע עם צלחת יקרה ועמה
צלחת קטנה זהה לחלוטין" ,מזל טוב ,גם היא ילדה".
שמעון חייך ,לקח את שתיהן והלך לחפש מקום בבית
למשפחת הצלחות המתרחבת.
בשבוע שאחרי ,שמעון כבר חיכה לראובן שיגיע,
וכשהגיע כמעט קפץ מאושר כששמע שראובן מבקש
לשאול את מנורת הכסף היקרה שלו שמחירה כמחיר בית
קטן .אך הפעם ,עבר שבוע ועברו שבועיים ,ואין ראובן
ואין מנורה באופק .בחשש מה הלך שמעון להתעניין
בשלום מנורתו ,ולבדוק אם יש בשורות באופק .תשובתו
של ראובן הכתה אותו בתדהמה – "המנורה שלך מתה".
"אבל איך מנורה יכולה למות?" זעק בזעזוע ,ועל כך
השיב שמעון "הרי אתה הסכמת עם זה שהכלים שלך
יכולים ללדת ,אם כך ברי שאתה יודע שבסוף הם גם
ימותו".
בדיחה זו מסבירה את המשמעות של תקדים חוקי
ותקדים משפטי .ברגע שתקדים נקבע ,אזי הוא תקף
לשני הצדדים .מרגע שמסכימים לעקרון מסוים ,אזי אותו
עקרון תקף למקרים דומים והצד השני יעשה שימוש
בהסכמתך זו .לכן ,פעמים רבות כדאי להימנע מלהסכים
לקבל כפיות וצלחות קטנות ,כדי למנוע אפשרות עתידית
שמישהו יטען כי "המנורה מתה".

ובענייננו ,אם נצליח באמצעים פוליטיים להכריח את
החילונים לשמור שבת ,או להימנע מעבודות בשבת ,אזי
טבענו במו ידינו עקרון דרמטי – ניתן לעשות שימוש
בכוח פוליטי כדי לאכוף ערכים על מיעוטים ואנשים
שלא דוגלים בהם .מרגע שעקרון זה יעמוד ,אזי הוא יכול
גם יכול לפנות כנגד החרדים .בשם אותו העיקרון ,יוכלו
מתנגדי החרדים לדרוש לימודי ליבה או גיוס לצבא.
במשך שנים רבות עמדו החרדים בעוז על עקרון
חופש החינוך ,והיעדר כפייה חילונית מצד המדינה.
כמיעוט ,ואנחנו הרי מיעוט ,ועלינו לשמור מכל משמר
על העקרונות והתקדימים שמגנים על מיעוט .לכן ,אם
נסכים לכך שניתן לעשות שימוש ברוב פוליטי כדי לאכוף
ערכים ,הרי שגדענו את ההגנה החוקית עליה אנו יושבים.
אין ברירה ,כדי לשמור על אורח החיים החרדי ,לא
נותר אלא לתת לחילונים להיות חילונים .כי אם ננסה
לכפות אותם לדברים אחרים ,אזי אנו מצדיקים הפעלה
של כפייה שלהם כלפינו .ככה זה ,עדיף לוותר מלכתחילה
על הצלחות והכפיות הקטנות ,אחרת לא נוכל להתלונן
כאשר תמות לנו מנורה.
אין לנו היום אלא לנקוט בדרכי נועם ,ולנסות להציג
את הערך והעניין שיש בשמירת שבת .לא לעשות שימוש
בכוח פוליטי ,לא ליצור שערוריות קואליציוניות ,אלא
פשוט לחיות את העקרונות שאנו מאמינים ,ולנסות
לשמור על זכויותינו.
לתגובות והערותdavid.rosental@gmail.com :

הכותב הוא אסטרטג ,יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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שלם וקח
עוד היום
אצלך בבית

ניקוי מדפים
מטורף
שון 10.9.17

של כל תצוגות מוצרי
החשמל לבית

רק ביום רא

סניפי הרשת
בכל

לדוגמא:

מקררים ביתיים החל מ ₪690

מקררי  4דלתות החל מ ₪2,990

מקררי מקפיא תחתון החל מ ₪ 2,990
מקפיאים החל מ ₪ 690
מכונות כביסה החל מ ₪ 590
תנורים החל מ ₪ 690
כיריים החל מ ₪290
מזגנים ניידים החל מ ₪ 1,490
מגהצים החל מ ₪ 29
מאווררים החל מ ₪ 29
מיקסרים החל מ ₪ 29
מיקרוגלים החל מ ₪ 129
מכונות גילוח החל מ ₪ 99
שואבי אבק החל מ ₪ 69
קומקום החל מ ₪ 29
טוסטר אובן החל מ ₪ 69
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המוצרים הינם תצוגות ועודפים | מינימום  500פריטים במכירה ,לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט
מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים
אתר עם כתובת

www.payngo.co.il

לקוח יקר ,הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת בחסות
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל .יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש
ממחזרים ישן

הרב מרדכי רוט

"אלול"
ניגשתי אליו ושאלתי אותו האם תוכל לסכם לי במילה אחת מה
ראש השנה ? הוא הסתכל בעיני ולחש ,אם לא היית במלחמה -
לעולם לא תבין מה זה ראש השנה

לפני כעשר שנים התפללתי בראש השנה
בירושלים באחת מבתי הכנסיות בעיר הקודש.
ישב לידי יהודי מבוגר מאוד .למיטב זכרוני
הוא היה בגיל .92
אני שם לב ,שכל התפלה שערכה מעל שש שעות הוא
עומד ,עיניו דבוקות במחזור שלפניו ,ופיו לא מפסיק
למלמל את פסוקי התפילה .לרגע קט לא ראיתי אותו
מתיישב ,אפילו להפסקה שבין תפלת שחרית לתקיעות
הוא לא יצא.
הסתכלתי עליו בהערצה גדולה ,אחרי שראיתי שגם
בים השני של ראש השנה המחזה חוזר שוב על עצמו,
ניגשתי אליו אחרי התפלה ושאלתי אותו 'יהודי יקר ,אני
מסתכל עליך כל התפלה ואני ממש נפעם .אם יהודי בגילך
כך מתפלל ,סימן שאתה יודע מה הסוד העמוק של ראש
השנה .תוכל לסכם לי את זה במשפט אחד?'
הוא הסתכל בעיני באמצעות עיניו העמוקות והחודרות,
ולחש 'אם לא היית במלחמה  -לעולם לא תבין מה זה
ראש השנה'.
והוא החל לספר :היה זה במלחמת העולם השנייה,
הייתי גר ברוסיה והצטרפתי לצבא האדום כדי להילחם
בגרמנים .סבלנו חרפת רעב והגרמנים ירו בנו ללא הפסקה
מכל הכיוונים.
היינו מותשים פיזית ונפשית ,זה יומיים שלא באה אל
פינו חתיכת לחם.
ישבנו בבונקר כשהדי פצצות המרגמות נשמעים מכל
עבר .לא יכולנו לצאת מהבונקר ,צלף של הצבא הגרמני
חיכה לחייל משלנו שרק יעז להוציא את ראשו כדי לפגוע
בו.
לאחר שלשה ימים שהגרמנים התישו אותנו ,הם נצחו
אותנו והם החלו לירות ללא הרף לתוך הבונקר ,חלק גדול
מחבריי מתו במקום.
אני לא זוכר בדיוק מה שהיה אז ,אני רק זוכר היטב את
ההרגשה של הכניעה המוחלטת הרמנו כולנו ידיים לאות
כניעה וזהו ,ידענו שאין לנו הרבה מה לעשות.
ההרגשה היא שאין לך כוח ,אין לך שליטה .שכוח
הרבה יותר חזק ממך שולט בך.
רצית לשמוע מה זה ראש השנה בשבילי? אצלי ראש
השנה הוא הרמת דגל לבן  -אני נכנע!

צילום :ויקיפדיה
אני בראש השנה משתדל לשחרר הכל ומנסה להרגיש
את מה שהרגשתי אז .את ההרגשה של חוסר יכולת וחוסר
אונים .ההרגשה שזהו ,אני נכנע לבורא עולם שיעשה איתי
מה שהוא רוצה.
כך גם בחיים :האדם רוצה 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 ולא מובילים ,איננו
הנהגים אלא הנוסעים; אנחנו יכולים לבקש מהנהג שייסע
לשם ולפה ולא יותר מכך .ההגה לא בידיים שלנו אלא
בידי ריבון העולמים  -זו מציאות החיים.
להרים דגל לבן ולהיכנע.
אחד הדברים ששוברים את האדם בחיים הוא שבירת
האגו שלו .הוא שואל את עצמו :למה לא יכולתי או עשיתי
כך וכך ,למה החיים שלי כך ,וכדומה.

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי
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אם אדם מאמין שהבורא עושה הכל  -הוא לא נשבר,
כי הוא יודע שהשם עושה הכל ולא הוא .ואם לא הצליח
 הבורא החליט זאת ,לכן אין סיבה להישבר .אם אדםמאמין שאיש אינו יכול לעשות לו דבר רע אם השם
יתברך לא ירצה ,והוא חי ומרגיש זאת  -נפשו חסינה בפני
מאורעות החיים הקשים.
אמונה אמיתית היא ,כאשר אדם מרגיש וחי לפי האמונה
שלו.
יש תפילה שחיבר בעל ה"אור לשמים" מאפטא ,ובעל
ה"תפארת שלמה" אמר שכדאי לומר אותה ערב ובוקר,
משום שהיא סגולה להצלחה ולפרנסה" .ריבון העולמים,
ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר ,ואם גם אתאמץ
בעצות ובתחבולות ,וכל יושבי תבל יעמדו לימני להושיעני
ולמוך נפשי ,מבלעדי עזך ועזרתך אין עזרה וישועה".
התפילה הזו מסמלת את האדם הרגיל ,שרוצה שליטה
בחייו ,וגם את ההיפך המוחלט ממנה  -את ההישענות
הטוטאלית על בורא עולם .כחומר ביד היוצר ,האדם
מרגיש כל הזמן צורך בשליטה על מה שקורה בחייו,
וכאשר הוא מרגיש חוסר שליטה ,הוא נשבר.
אם אדם יודע ומרגיש שיש אלוקים ,שהוא שולט על
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,
לא מתוך ייאוש ושברון ,אלא מתוך ידיעה שזו מציאות
החיים .הוא יכול כמובן להתפלל להשם יתברך ולעשות
השתדלות ,אך השליטה נשארת בידי בורא עולם.
באופן זה ,האדם יכול לשלוט ברגשותיו ,כגון שמחה,
כעס וגאווה ,על ידי האמונה .אם יודע שאיש אינו יכול
להציק לו ולפגוע בו ושהכול מהשם יתברך ,הוא שולט
ברגשותיו .בלשון חסידות  -המוח שולט על הלב.
רמת אמונה כפי שדיברנו עליה ,היא רמה גבוהה
ודורשת תרגול של שנים ,אך בתרגול ובחזרה על ענייני
האמונה ,מאורעות החיים ומשברים בחיים יכולים לעבור
ביתר קלות ,ובעיקר לקיים את הייעוד שלנו להיות דבוקים
בבורא העולם.
machon.rot@gmail.com

מהרו לחווית טיפוס

בלתי נשכחת!

מנהל ישיבה? מארגן קעמפ?
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס
למתחילים ומתקדמים
מדריכים וציוד אבטחה במקום
 מתאים מגיל  5ומעלה
 אין צורך בידע מוקדם
אפשרות לטיפוס לילה
בתאום מראש
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קיר  iclimbירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264 -
להזמנות :אבישי 050-6322047 -

סגן שר החינוך מסכם את פתיחת שנת הלימודים הטובה ביותר במגזר ,בלי
אפליה עדתית ועם תכנית חומש לבניית כיתות ,אך עדיין עם מחסור בתקצוב
 על הנציגות המקומית :אני חושב שהם עושים עבודה טובה .על טעם וריח
אין מה להתווכח"  על סוגיית הגיוס" :זה מדינה דמוקרטית ,אם מישהו חושב
שהרבנים שלו יותר גדולים מהרבנים שלנו ,הוא בא להפגין ליד הבית שלי"
 מתחמק בנושא השבת" :אתה לא יכול לשאול אותי כאשר יש לי חברים
שמטפלים בזה"  ונלהב מהפשרת שטח האש באלעד" :שרוליק בא ,נתן פוש
קדימה לכל הנושא הזה ונתן פתרון"  וגם :מתי גפני עשה "מעשה נתי גרוסמן"?
והאם האמירה של ליצמן על ריצה משותפת בבחירות המקומיות  -מבוססת?

ארי קלמן

חינוך
מעשי
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א

חרי שבועיים ארוכים
שנת
פתיחות
של
בתחילה
הלימודים,
התורה,
בתלמודי
במוסדות
ובהמשך
החינוך העצמאי ובבתי
הספר לבנות ,כשבחלקן
מתלווה אליו שר החינוך
נפתלי בנט ,מתפנה סגן
השר לראיון נוקב ,בו הוא
מתייחס לכל הנושאים

הרגישים שעל הפרק.
בשבוע האחרון פתחנו את שנת הלימודים ,האם
אפשר לומר שזו הייתה פתיחת שנת הלימודים
הטובה ביותר שהייתה לנו עד כה?
"אנחנו כאלה שאוהבים לשכוח את מה שהיה
ולכן אנחנו גם רוצים לזכור את מה שלא היה,
כשמדברים על פתיחת שנת הלימודים במגזר
החרדי ,זה לא מתחיל עם העזרה שמשרד החינוך
מושיט למוסדות האלו ,כי המוסדות האלו אמנם
מקבלים עזרה ממשרד החינוך אבל העזרה הזו היא
לא  ,100%אנחנו יודעים שהמוכר שאינו רשמי
צריך לקבל  ,75%אנחנו יודעים שהישיבות הקטנות
צריכות לקבל  ,60%אנחנו יודעים שמוסדות הפטור
צריכים לקבל  ,55%אבל לא בטוח שהם מקבלים
את זה ...וגם אם הם קיבלו קרוב לזה ,את היתר מי
שצריך להביא אלו מנהלי המוסדות ,זה בכל מה
שקשור לשוטף...
"אם נדבר על בינוי ,שם אפשר לראות יותר את
המעורבות של משרד החינוך ,אבל עדיין גם לא
 .100%אין מצב כזה במגזר הכללי ,בממלכתי או
בממלכתי דתי ,שמשרד החינוך לא דואג לכיתות
והעמותה של בית הספר היא מביאה כיתות ,ממש
לא ,זה לא קיים בכלל .אנחנו רוצים עצמאות ,אנחנו
יודעים שהעצמאות הפדגוגית הזו עולה משהו.
השאלה אם היא צריכה לעלות כל כך הרבה .זה דיון
נוסף כי אני חושב שהעצמאות לא מצדיקה שלא
נקבל את יותר ממה שאנחנו מקבלים כיום".
מי לא מבין את זה שמגיע לנו להיות שווי
זכויות? שר החינוך?
"לא! זה עוד לא ברמה של משרד החינוך ,משרד
החינוך חי מהיד לפה ,האוצר נתן לו תקציב לפי מה
שאושר ,אז הוא משתמש בזה .אבל כשצריך לפתוח
סעיפים או לסגור סעיפים או לשפוך כסף ,את זה
עדיין לא השגנו.
"כשאומרים 'פתחנו את שנת הלימודים' ,הכוונה
אתם מנהלי המוסדות שאתם שליחים של הרבנים,
שליחים של האדמו"רים ,שליחים של ראשי
הישיבות ,אתם פתחתם שנת לימודים .ואנחנו
גאים בכך שיש לנו כזה דור שמוביל ומנהיג ומקים
מוסדות ומקיים אותם ,זו המילה הטובה שצריך
לומר בפתיחת שנת הלימודים .נכון שמשרד החינוך
יש לו זכות והוא עוזר ,נכון שלרשויות המקומיות יש
להן זכות והן עוזרות ,אבל בלעדי מנהלי המוסדות
והעמותות לא הייתה נפתחת שנת הלימודים כך".
הזכרת את הנושא של המבנים ,שם דווקא יש
בשורה עם וועדת הרישוי שדחפת להקים .מה
היעד שלכם?
"עוד אין בשורה ...אם אתה רוצה לומר שהקמת
הוועדה היא בשורה ,אז בשורה גדולה ,לקח הרבה
מאוד זמן ,ולפי עגמת הנפש שהייתה סביב הקמת
הועדה ,אז אחרי שנתיים שהיא הוקמה זו בשורה...
אני מקווה מאוד שהבשורות יהיו טובות ,אבל זה
חלק מנושא שהוא מטופל.
"שר החינוך הוביל פה מהלך בניגוד לכמה מראשי
משרד החינוך ,מהלך שהרישיונות שנותנים למוכר
שאינו רשמי ולפטור יהיו לחמש שנים
ולא לשנה או שנתיים במקסימום,
אני לא מכיר מקרים יותר גדולים
ולכן מגיע לו קרדיט על זה.
זה בתוך ההוויה שאנחנו
נמצאים ומתנהלים ,מנהלי
העמותות מביאים כסף

י"ז באלול תשע"ז 8/9/17

19

"

כל זמן שאני יודע שאני
עושה את מה שהרבנים
שלי אומרים לי אז אני
עושה את השליחות
של רבנים שבציבור הם
מקובלים על ציבור גדול
מאוד ,אני מניח שזה
לכאורה גדול יותר מאלו
שבאים להפגין לידי . .אבל
אלה שבאים להפגין לידי
אם הם באים זו זכותם ,כי זו
מדינה דמוקרטית

והאדמו"רים והרבנים וראשי
הישיבות עוזרים להביא כסף,
ויש מוסד שצריך רישיון  -אז
כעת הרישיון יהיה יותר קל".
בנושא של מבני לימוד,
אנחנו שומעים על רשויות
מקומיות שנזכרו תקופה קצרה
לפני פתיחת שנת הלימודים
שיש ילדים שצריך לדאוג להם,
מתי יביאו פתרון סופי לתופעה הזו?
"אני לא חושב שיש רשות אחת ש'גילתה' שבועיים
לפני פתיחת שנת הלימודים .תמיד זה קורה ...היינו
הבוקר בפתח תקוה ,זה לא מבנה שהרשות היא
אחראית לכך ,זה גם מסוג העמותות ,במקרה הזה אני
מדבר על 'שובו' .אמר מנהל בית הספר שלפני יומיים
אם הייתי מגיע לא הייתי מאמין שנראה כך ...תמיד זה
קורה בכל המערכות ,גם בממלכתי ובממלכתי דתי ככל
שאתה מתקרב לשנת הלימודים מאיצים את הפעילות
ובסוף מספיקים ,ולא תמיד מספיקים את הכול".
יש תכנית חומש למגזר חרדי ,במה היא שונה
מתוכנית החומש של המגזר הכללי?
"כששר החינוך מבקר ומדבר במגזר החרדי הוא
מדבר על תכנית חומש למגזר החרדי ,הבסיס הוא כך,
כל חמש שנים משרד החינוך עובד לפי תכנית חומש,
הוא עבד עד לשנת  2017עם תכנית חומש שהסתיימה,
ובמהלך  2016התחילו דיונים במשרד החינוך והאוצר
לקראת חמש השנים הבאות ,דהיינו מ 2017-עד .2021
"אני כששמעתי את זה נכנסתי וריכזתי עבודה
באמצעות פורום ראשי הרשויות החרדיות ,שהם עשו
עבודת מחקר עם רואת החשבון אביגיל שיקוביצקי
ב 21-ערים בהן יש ריכוז של תלמידים מהמגזר החרדי
וחיברו דו"ח מקצועי מאוד ,שגם משרד החינוך
בויכוחים שהיה להם עם משרד האוצר זה שימש
כמידע שהוכיח עד כמה המגזר החרדי לוקה בחסר על
העבר ועד כמה הצפי שלו לעתיד .הרי תכנית חומש
בדרך כלל מדברת על הצפי ,וצריך לזכור שצפי זה
דבר אחד וחסר זה עוד נושא .יש לנו בחומש הבא
צורך ב 17-אלף כיתות ,דהיינו כפול ממה שהיה
בחומש הקודם .עם הכיתות האלו אנחנו ודאי נתגבר
את מה שקרוי המגזר החרדי.
"אי אפשר לראות הכול עכשיו ,אבל אפשר לראות
ערים שכבר כשאנחנו נמצאים בספטמבר ועוד לא
סיימו את השנה וכבר קיבלו בהן יותר כיתות מבעבר.
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יש ערים שאנחנו עדיין לא רואים את זה כל כך עובד,
כמו בני ברק וירושלים ,ואנחנו מקיימים דיונים לראות
איך אנחנו משפרים את המצב".
שמענו את השר מדבר על תכנית שכל תלמיד ילמד
אנגלית .אתה חושב שזה יעזור גם לציבור החרדי?
"את מה שהוא רצה לומר במגזר החרדי הוא אמר
מקדימה ,ואת זה הוא אמר בחדר מצב והוא אומר
במפורש שהוא לא הולך לריב עם המגזר החרדי .הוא
יודע שאם הוא ידבר איתם הם ירצו לשמוע את מה
שהוא אומר להם ,אבל אם הוא יריב איתם אין שום
סיכוי".
השנה שמענו פחות על השד העדתי שחוזר בכל
פתיחת שנת לימודים .מה קרה?
"אני חייב לומר שהתווכחתי עם אחד העוזרים שלי
בלשכה לפני שנה שאני קורא חומרים והמצב השתנה.
אני לא אומר שכל מקרה הוא פתיר וההתנהלות היא
בסדר ,אבל פעם יכלו לומר שיש אפיון שלא מכניסים
בנות בגלל בעיה עדתית ,זה כבר לא קיים ,זאת אומרת
שאם לא מקבלים בנות אז הרבה זה בגלל סיבה של
בעיה דתית .ואני אומר כך :גם בית משפט בסופו של
דבר ,שנה שעברה ,כשהיה לו את הדיון עם הסמינרים,
הוא אמר 'אני חייב לציין שהסיבות שלא מכניסים
בנות הן לאו דווקא מתאפיינות עם בעיה עדתית' ,ועל
זה אני לא יודע אם יש פתרון .אבל בוודאי שבת שלא
נכנסת על רקע עדתי זה חמור מאוד ובוודאי שאסור
להסכים עם זה".
חשבתי שהקרדיט מגיע למרגי על התקנות שהוא
עשה...
"תדבר איתי עלי ,אל תדבר איתי על אחרים ...מרגי
יש לו תפקיד והוא משתדל לעשות את התפקיד מה
שהוא חושב שחשוב לעשות ,תן לו לעשות את מה
שהוא רוצה לעשות".
ירושלים סערה בעקבות פינוי ת"ת סנהדרין .כסגן
שר החינוך האם יש מקום להעביר תלמוד תורה
לטובת הרחבת סמינר?
"לא הייתי מעורב בעשיה הזו ,אני חייב לספר לך
שאני כבר לא בירושלים  21שנה ,אני לא יכול לומר
שאני לא מכיר את מה שקורה בעיריית ירושלים ,ואני
לא יכול לומר לך שאין שם נציגים טובים ,ביניהם
כאלה שאתה מכיר אותם ככאלה שאני חושב שהם
נציגים טובים ,הם עושים עבודה ואני נותן להם
לפעול ,אני חושב שהם עושים עבודה טובה .אם לא
תמיד זה מוצא חן בעיני אחרים ,זה בסדר .על טעם
וריח אין מה להתווכח".

תקנות הגיוס
איך אתה מסביר את ההתקפות נגדך בנושא הגיוס?
"אני רוצה לומר לך דבר אחד :אנחנו עשינו את חוק
הגיוס ומועצת חכמי התורה של אגודת ישראל ישבה

על העניין הזה ואישרה לחברי הכנסת להצביע עבור
חוק הגיוס .עכשיו כל מי שמפגין יכול לומר אני חושב
שהרבנים שלי צודקים ולכן אני מפגין נגדך ,שאתה
עשית מה שהרבנים שלך אמרו .אני מרגיש עם זה
מצוין ,זה מדינה דמוקרטית ,אם הוא חושב שהרבנים
שלו יותר גדולים מהרבנים שלנו ולכן הוא בא להפגין
ליד הבית שלי.
"כנ"ל התקנות .התקנות האלו בכותרת היו במועצת
גדולי התורה לפני שנה ,דיברו על כמה דברים שצריך
לראות שלא יהיו אח"כ ,וועד הישיבות הוא זה שמאז
ומתמיד מטפל בזה .לי הייתה ישיבה עם ועד הישיבות
עם מספר רבנים של הועד ,והם הנחו אותנו על מה
לעמוד ,ואנחנו ישבנו וניקינו את כל מה שהיינו
צריכים לנקות והטילו עלינו לנקות ,אם אפשר לקרוא
לזה במובן של ניקיון ...טיפלנו בכל מה שביקשו
מאתנו לטפל .אני חייב לומר לך שיש כאלה שחושבים
שהרבנים שלהם חשובים יותר מהרבנים שלנו"...
זה לא מפריע לך? זה לא מפריע למשפחה שלך,
הפאשקוולים וההפגנות?
"כל זמן שאני יודע שאני עושה את מה שהרבנים
שלי אומרים לי אז אני עושה את השליחות של רבנים
שבציבור הם מקובלים על ציבור גדול מאוד ,אני מניח
שזה לכאורה גדול יותר מאלו שבאים להפגין לידי...
אבל אלה שבאים להפגין לידי אם הם באים זו זכותם,
כי זו מדינה דמוקרטית".
יש להם טענות שיש יותר מידי סמכויות לשר
הביטחון?
"מאז ומתמיד בסעיף המדובר ,בחור ישיבה היה
מכוח החוק שהיה כתוב שם שר הביטחון ,ולא
השתנה שום דבר בזה .מאז ותמיד ידענו את זה ובידיו
האחריות והוא זה שצריך להמליץ בפני הממשלה ,הוא
זה שצריך לעדכן את הממשלה והוא זה שמתווה את
המדיניות .כבר  70שנה כך".
והתקנה הזו שיש לשר הביטחון סמכות לשלול
מישיבות את הסדר 'תורתו אומנותו' זה גם לא חדש?
"אנחנו לא רצינו את זה והתנגדנו".
אבל במציאות זה קיים...
"בדיונים הפנימיים התווכחנו על זה .זה קיים בגלל
שאף פעם לא נוצר מצב כזה שתלמידי ישיבות אמרו
שהם לא רוצים להתייצב ,ואני לא בא להעביר ביקורת
על אלה שאמרו שהם לא רוצים להתייצב ,כי הם
אומרים שהגדולים שלהם אומרים להם לא להתייצב.
הצבא כאחד שרוצה ליישם את מה שהוא צריך ,לתת
דיחוי ,אז הם לא יתנו דיחוי למי שלא מתייצב.
"אנחנו נמצאים פה במדינה ואני מבין שיש כאלה
שהיו רוצים לעבור מהמדינה הזו למדינה אחרת ,אבל
אם נמצאים פה אנחנו נמצאים במצב כזה ,אני שומע
את זה גם מחוגים קנאים ,לא מכולם כי יש כאלה שלא
מתייצבים .אנחנו נמצאים פה ,הצבא רוצה לתת דיחוי

אבל הוא צריך להכיר אותו ,הוא רוצה
לדעת מי הוא .יש כאלה רבנים שאומרים
שלא .אז הצבא אומר שהוא לא יכול לתת
דיחוי למי שהוא לא מכיר ,ואם מדובר
בישיבה שזה מתוכנן  -לא לבוא אלינו,
אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו בישיבות
שבהן כן מתייצבים .זה לא שיש מצב
שהבחורים האלה לא יכולים לקבל דיחוי,
הם יכולים לעבור לישיבה שבה מקבלים
דיחוי".
אתה לא חושש ששר הביטחון יעשה
בזה שימוש פוליטי? בוא נזכור שהוא לא
'אוהב חרדים'...
"קודם כל אני לא יודע מי כן אוהב
חרדים ,איווט ליברמן מעולם לא אמר
שהוא רוצה להיות ביהדות התורה וגם לא
בש"ס ,הוא יכול להיות בידידות עם כל
מיני חברי כנסת וכל מיני שרים אבל הוא
לא מכוון להיות במפלגה חרדית ,אנחנו גם
יודעים את זה .כל אחד עושה את הדברים
לפי הדברים שהוא חושב שצריך להיות
במדינת ישראל .עכשיו כאשר אתה בא
לתפקיד של שר הביטחון יש לך ראיה כזו,
אם אתה בא להיות יו"ר האופוזיציה יש לך
ראיה אחרת.
"אני זוכר שאהוד ברק היה יו"ר
אופוזיציה והוא דיבר על קמפיין בחירות
'עם אחד גיוס אחד' ,אבל כשהוא היה שר
ביטחון הוא עשה את ההסדר ואת החוק
שבג"ץ ביקש.
"אין מה לדאוג ,הוא לא ישתמש עם
הסעיף .הסעיף הזה מדבר על כאלה שזה
מתפתח ל 20%-שלא מתייצבים .משרד
הביטחון התעקש על זה ,הצבא התעקש על
כך אבל זה לא אומר כלום .המחויבות שיש
לנו שכל מי שלומד תורה יקבל דיחוי ,איך
הוא מקבל דיחוי? יש מדינה שאומרת בוא
תתייצב ,ועשינו גם שההתייצבות תהיה
הרבה יותר קלה מבעבר .מי שרוצה עושה
את זה ומי שלא לא עושה .אלא שעושים
את זה ,זה בגלל שהגדולים שלהם אומרים
שצריך לעשות את זה ,ואלה שלא עושים
את זה ,אני יוצא מנקודת הנחה שהגדולים
שלהם אומרים כך.
"עכשיו יש באמצע צבא שיש לו את
העניינים שלו והוא רוצה שהבחורים
יתייצבו ,ואם הם לא מתייצבים אז בחוק
לפי התקנות השר יכול לקבוע לאיזה
ישיבות הוא לא ייתן ,עכשיו אם השר קובע
כך  -מה אני יכול לומר? הוא לא במפלגה
שלי אני לא יכול לכפות עליו בהחלטת
סיעה שיעשה מה שאני רוצה".

השבת והבג"ץ
יש שלל נושאים על סדר היום שבהם
פחות שומעים את קולך .נפתח עם נושא
השבת ,לו היו פונים אליך ,איך אתה
חושב שצריך לטפל בזה?
"קודם כל אתה לא יכול לשאול אותי
כאשר יש לי חברים שמטפלים בזה ,נראה
לך שאני חושב שצריך להעביר ביקורת
באמצעותך? לכן השאלה מתייתרת .יש
פורום של ראשי מפלגות ,שם נמצא הרב
ליצמן מטעם אגודת ישראל ,יש את הרב
גפני מטעם דגל התורה ויש את הרב דרעי
מטעם ש"ס .הם לצורך זה צירפו ארבעה
חברי כנסת ואני יכול לומר לך שהם בליבם
ובנפשם ,מדובר פה על שלושה חרדים
שחרדים מאוד גם לגורלה של השבת והם
עושים את כל מה שהם יכולים לעשות.
אני יודע שלא קל להם ,כי בסופו של דבר
מצבנו לא טוב .אבל להאשים אותם אני לא
הכתובת שיכול לעשות את זה".
בכל זאת אנחנו רואים שיש עדיין

חילולי שבת ,מה עוד ניתן לעשות?
"זה עגום מאוד ועובדה שאתה כל שבוע
שומע ,זה לא בגלל שיש לנו חיישנים שם,
אלא בגלל שהם ואנשיהם בודקים ורואים
והם מעלים את זה ואומרים שהמצב הוא
לא טוב .ולכן גם בא הכינוס של מועצת
גדולי התורה ,אני לא חושב שהוא בא כי
אנחנו העסקנים אומרים לגדולי התורה...
גדולי התורה רוצים לדעת איך אנחנו
מטפלים בעניין הזה ,ולצורך זה יש הכנה,
אני רוצה לקווה שהפגישה אצל ראש
הממשלה נותנת משהו להפסקת העבודות,
אבל יכול להיות שרק יהיה רצון טוב
ואווירה טובה".
זה נכון להאשים את ישראל כץ בנושא
הזה ולא את ראש הממשלה?
"אני יודע שנתניהו הוא ראש הממשלה
וישראל כץ הוא שר התחבורה ,אני לא יכול
להאשים את שר הפנים או את שר הבריאות
או את שר התקשורת .אז שמעתי שלקראת
הדיון יצא מכתב של היועמ"ש שאומר
שמשרד התחבורה כבול .אני לא מתעסק
בזה כי יש לנו חברים שמתעסקים בזה ,וזה
לא יהיה נכון למנוע אפשרות לפעול על ידי
זה שאני אצהיר משהו .הם עוסקים בכך עם
מלוא האפשרויות בפניהם".
בנושא מתווה הכותל שמענו את בג"ץ
נוזף במדינה שהקפיאה את המתווה
בעיצומו של הליך משפטי .איפה טעיתם?
"הממשלה הקפיאה כי היא חשבה
שצריך להקפיא .למה לחשוב שהם טעו"...
עושה רושם שנקבל שוב מכה מבג"ץ,
יכול להיות שטעיתם פה?
"תראה ,אנחנו נמצאים בזירה
הפרלמנטרית שהיא מצומצמת לכנסת,
לממשלה ולפני זה גם למועצות המקומיות,
אנחנו לא נמצאים בזירה של בית המשפט
העליון .זו זירה אחרת לגמרי ,אין לנו את
הכלים להיות שם ,אנחנו לא נמצאים שם
וזו בהחלט בעיה".
אנחנו רואים במהלך המושב האחרון
מכות שקיבלנו מבג"ץ בעניין המרכולים,
בענייני שבת ,בעניין המקוואות .איך ניתן
למנוע את ההחלטה הבאה?
"אני לא רואה דרך .אני יכול לחשוב
על דרכים .אני לא יודע להגיד לך איך
אני מתגבר על זה ,הבג"ץ הוא זה שמנווט
ואנחנו במצוקה גדולה בגלל זה ,לא
רק אנחנו ,היינו הראשונים שאפיינו את

הבעיה".
בנושא הדיור אנחנו כן רואים ושומעים
שאתה מסייע לקהילות .מדוע לא רואים
פעילות שלך ברמת המיקרו? במהלך
מושב החורף ניסו להוביל מהלך בלי
הצלחה.
"יהדות התורה ניסתה לעשות כמה
מהלכים ,לאחר שראינו שנחתמים הסכמי
גג עם כל מיני ערים שבהן אין למגזר
החרדי כלום ,ואנחנו ניסינו לחשוב מה
אנחנו יכולים לעשות .בלית ברירה הלכנו
על מהלך שהסיעה החליטה .פגשנו את
כחלון וגלנט ,בפגישה שבה השתתפו כל
שבעת האישים שנוכחים בסיעת יהדות
התורה ,ולקראת הישיבה דיברנו שאנחנו
מבקשים  6או  7ערים שבכל עיר נבקש
 2000או  3000יחידות דיור ,כך שאם בונים
בראש העין או בבאר יעקב או בבאר שבע -
שיתנו לנו שכונה חרדית .יחד זה היה נותן
לנו קרוב ל 15אלף יחידות דיור.
"אלא שלא כללנו אז את אלעד .ישראל
פרוש היה מסתובב ומדבר על כל מיני
רעיונות ולא חשבנו שזה נכון ,אז לא
הרמנו את זה .שרוליק בא ,נתן פוש קדימה
לכל הנושא הזה של אלעד ונתן פתרון למה
שחשבנו כסיעת יהדות התורה הארצית,
והביא לנו  12אלף יחידות דיור .הוא קיבל
עזרה גם ממני ,גם מגפני וגם מיעקב אשר.
אני שומע שגם מאיר רובינשטיין מתקדם
יפה מאוד לעוד עשרות יחידות דיור .אז
כמו שאומרים שיחקנו פיס".

יחסים פנימיים
בוא נדבר קצת פוליטיקה :היחסים
שלך עם השר בנט ,מצד אחד אמרת שהם
יחסים טובים ,מצד שני בשבוע שעבר לא
הוזמנת לכנס שארגן המחוז החרדי.
"תראה ,העוזרים שלי שמעו על הזמנה
שקיבלו מהמחוז החרדי ,אני לא ידעתי על
כך ומי שהלך הלך ומחק .מלשכת השר
העירו למי שהיה צריך להעיר ובא תיקון
לדבר הזה ,אחרי שבא התיקון הייתי כבר
סגור בפגישה במשרד הביטחון ולא יכולתי
לשנות את זה".
אבל יחסי העבודה שלך עם מנהל
המחוז החרדי איציק זהבי תקינים?
"אני מכיר את התחום הזה וחייב לומר
לך שללשכה פה באות הרבה בעיות,
והמנדט שיש למחוז החרדי הוא לא מספק,

"

תראה ,אנחנו
נמצאים בזירה
הפרלמנטרית
שהיא מצומצמת
לכנסת ,לממשלה
ולפני זה גם
למועצות
המקומיות ,אנחנו
לא נמצאים בזירה
של בית המשפט
העליון .זו זירה
אחרת לגמרי ,אין
לנו את הכלים
להיות שם ,אנחנו
לא נמצאים שם
וזו בהחלט בעיה
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מאחר ואני משער שיהדות
התורה ,כלומר אגודת ישראל
ודגל התורה ,ילכו יחד ,אני
חושב שכל אחד צריך
לשמור על הפה ולהיזהר לא
לחדד מתיחות .בקטע הזה
שגפני מתעקש לעשות
את מעשי נתי גרוסמן לפני
בחירות וללבות את האש
עם חב"ד ,זה דבר שביקשתי
שיפסיק עם הדברים האלה.
זה לא חכמה
אבל מעבר לזה אני לא מרחיב על שום
פעילות יותר מכיוון שאני נמצא במשרד
החינוך ,ואת מה שיש לי לומר אני אומר
פה במשרד .לפעמים שומעים שיש קצת
חריקות ,אם כי גם זה לא קורה כמעט ,אני
משתדל לעשות הכול מבפנים .זה לא מקובל
לעבוד באותו משרד ולעבור דרך העיתונות"...
איפה אתה רואה שהמנדט לא מספק?
"תשאיר לי את הדברים האלו".
הקוראים יישארו סקרנים.
"לא אכפת לי שיישארו סקרנים .מי אומר שאני חייב לספק
להם תשובות? אני חייב לספק תשובות לתלמידי החינוך
החרדי .הם צריכים לדעת שאני נוהג באחריות ואני אומר
שהמנדט לא מספק אותי ,ואני עושה ומטפל בזה".
היחסים שלך עם השר ליצמן ידעו עליות ומורדות ,איך
הם כיום?
"חייבים לומר שיש שינוי ביחסים ביני ובין ליצמן והשינוי
הוא דווקא פרודוקטיבי ,אנחנו עובדים ,צריך לעבוד ביחד,
צריך לקדם דברים וזה קיים .ואני לא מוכן לקבל את זה שיש
ירידות .היחסים מאוד מעשיים".
אתם מתואמים גם בנושאי חינוך? אנחנו רואים לפעמים
את השר ליצמן עוסק בענייני חינוך...
"כל חבר כנסת ביהדות התורה אם הוא לא יעסוק בחינוך
הוא כמעט לא מקיים את השליחות .אם ח"כ יבוא ויאמר
שמה שפרוש אומר לא מקובל עלי ,מוזס כבר פעם הודיע
לבנט שמבחינת פרשנות של ההסכם הקואליציוניים של
יהדות התורה  -פרוש הוא המוסמך".
ואיך היחסים שלך עם חה"כ גפני אחרי הנאום בוועידת
הארץ?
"אני לא יודע ,לא הייתי שם"...
זו בדיוק הטענה שלו ,שלא היית שם ותקפת אותו על
הדברים.
"תראה ,אני שמעתי מה שהוציאו בשמו שם ,לא שמעתי
שהוא נחרד על מה שהוציאו בשמו ואכן אמרתי את מה
שאמרתי .לא התקפתי ,אני לא מתקיף ,אני מדבר מאוד מאוד
בסולידריות ,אני מדבר בשקט ואני שומע את האנשים ואומר
את האמת שאני חושב.
"אמרתי שבעבר יהדות התורה יזמה הצעת חוק בקשר
לחוק ירושלים ,חלק תמכו ,אמרתי שאני זוכר שגם דגל
התורה תמכו בחוק הזה .אם מישהו רוצה להעלות משהו
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נגד בנט הוא יכול לעשות את זה ,אבל זה לא יכול להיעשות
במצב שפוגע גם במצביעים אחרים .אם גפני חושב אחרת
שיעשה .גפני חושב שהחרדים העובדים רוצים שהוא ייצג
את השמאל אז בסדר".
זה מבריח מצביעים?
"לפני שיאיר לפיד נהיה שר אוצר ולפני שהוא נכנס לזירה
היה לנו  699קולות בכפר חב"ד ,היו אחרי שנתיים בחירות,
היו שנתיים מאוד קשות שישבנו באופוזיציה והוא לא הצביע
על שום תכנית מדינית שאפשר לקשר אותה עם השמאל ,אין
שום סיבה שירדנו ל 237קולות".
אלי ישי התמודד...
"אין שום סיבה שהם היו צריכים לחפש אנשים אחרים ,כי
אם המצביעים ידעו שאין שום פסול ביהדות התורה ,והיא זו
שמייצגת את הקו של התורה ואין לה שום בעיה ,אז כאשר
נתנו להם את האפשרות ללכת למקום אחר  -זה לא היה צריך
לקרות.
"אני זוכר בתשנ"ו הייתי יו"ר מטה הבחירות יחד עם הרב
בוימל וכך גם בתשנ"ט הייתי יו"ר מטה הבחירות ,וכמה
ימים לפני הבחירות פתאום הופיע מאמר ביתד נאמן של נתי
גרוסמן והוא הכניס סיפור שהדליק את כל הפרשה של חב"ד
מחדש ,אני זוכר איך שבתוך המטה אנשי דגל התורה רתחו
על זה שביתד נאמן היה מאמר כזה ,ונתי גרוסמן באותה גישה
של 'הרב שך אמר ככה' .בכל פעם לפני בחירות הוא 'הכניס
לנו'.
"אמרתי את זה גם לפני הבחירות האלו :מה הקשר לפני
הבחירות להצהיר שאנחנו מאוד רוצים ללכת עם הרצוג?
למה היינו צריכים לקבל במקום  699קולות רק  237קול?
למה? לא היינו בשום ממשלה ,אז למה נפלנו כל כך?"
הזכרת את גבאי ,יש מחלוקת במגזר החרדי האם הוא
לפיד ...2
"יאיר לפיד יש רק אחד .אין שניים".
שמענו אותו מדבר על תחבורה בשבת .יש סיכוי לשיתוף
פעולה אתו?
"גם את יאיר לפיד ראינו לובש טלית ...כשגבאי יתמודד
והוא יוכל להיות אדם שאפשר לדבר אתו ,יהדות התורה אף
פעם לא החרימה מישהו .היא יכולה לפסול דרך ,יאיר לפיד
ייצג דרך שהייתה איומה בשבילנו ,היא הייתה רעה ,כאילו
הוא בא לעזור למגזר החרדי שלא נהיה רעבים ...ולא יכולנו
לחיות עם זה .אנחנו לא רואים כרגע אפשרות שמישהו אחר
ירכיב ממשלה".
החגורה די מתהדקת סביב צווארו של נתניהו ,ב2008
הצבעת נגד חוק שקבע שאסור לחקור ראש ממשלה מכהן,
אתה עדיין סובר שצריך לחקור ראש ממשלה מכהן?
"גם אז הייתי הגון .לא שיניתי את הדעה שלי מאז".
אתה רואה חשש בקואליציה בעקבות החקירות?
"תאמין לי שראש הממשלה שומע סקירות ביטחוניות
שאני לא מאחל לאף אחד לשמוע ואת המתחים שהוא שומע,
לא שמעתי את ראשי מערכת הביטחון טוענים שלאחרונה
הוא לא מרוכז".

הזירה המקומית
בראיון לאחרונה אמר גפני שידרוש לחלק את הח"כים

בכנסת הבאה  50-50בין דגל ואגודה ,מנגד ליצמן בראיון
ל'קו עיתונות' אמר שהחלוקה תהיה  ,70-30מה דעתך?
"מאחר ואני משער שיהדות התורה ,כלומר אגודת ישראל
ודגל התורה ,ילכו יחד ,אני חושב שכל אחד צריך לשמור על
הפה ולהיזהר לא לחדד מתיחות .בקטע הזה שגפני מתעקש
לעשות את מעשי נתי גרוסמן לפני בחירות וללבות את האש
עם חב"ד ,זה דבר שביקשתי שיפסיק עם הדברים האלה .זה
לא חכמה".
אנחנו נכנסים לשנת בחירות בזירה המוניציפאלית ,האם
ראשי הסיעות כבר מתכוננים?
"פוליטיקאי שיאמר לך שהוא לא מתעסק בבחירות שיהיו
בעוד שנה ,אז הוא לא אומר לך את כל מה שהוא עושה במשך
היום ...מה בדיוק צריך להיות? יכול להיות שתחילת חשוון
זה מוקדם מידי בשביל לסכם דברים ,אבל אנחנו עוסקים כל
הזמן בעניין הזה .מה שחשוב זה שהנציגים אצלנו מקבלים
ממני כל הזמן זריקות עידוד להמשיך לעבוד ,אותנו יכולים
למדוד רק בעשיה .אנחנו לא בטוחים בשום דבר מלבד
הקולות שאנחנו עובדים למען הציבור ,שהוא מעריך את
העבודה שלנו והוא יודע שבלעדינו מצבו קשה יותר".
אמרת בנאום באלעד שיהיו מקומות שהבחירות יעברו
חלק ויהיו מקומות שפחות חלק .נתמקד בשתי ערים עם
סיכוי לראש עיר חרדי  -צפת וירושלים ,האם זה יקרה?
"אם אתה שואל אם זה תלוי בי אתה יודע שיש לי דעה.
אבל אני יודע שלא הכול תלוי בי ,השאלה עד כמה אני יכול
לפעול לדברים שאני מאמין בהם".
בירושלים הנושא די מתבהר ,מפת המועמדים נראית די
ברורה ,מתי הנציג שלך יודיע על מועמדות?
""...
דיברנו על השבת והנושא די קרוב לליבך .אנחנו רואים
את חילולי השבת בירושלים ,האם אתה מצפה מכלל
הנציגים לא לתמוך בראש העיר ברקת בעקבות כך?
"אני זה שאומר מה לעשות? אתה יודע שגדולי התורה הם
אלה שקובעים ,אז איך אתה רוצה שאני אצא בהכרזה? זה לא
מכובד ,לא דרך ארץ .יש עוד שנה וחודשיים עד הבחירות,
הכול עוד יתבהר".
השר ליצמן אמר שסיכמתם על ריצה משותפת בכל הערים
בבחירות הקרובות .האם כך הם פני הדברים?
"אני יזמתי שיחה בה נכח גם יוסי דייטש ,דיברנו על דברים
שצריך לעשות בתיאום .בעיקרון הוא קיבל את זה ,הוא רק
ערער ובדק עם עצמו כאן ושם איך בדיוק ,וסוכם שנדבר.
הדבר שחשוב הוא שנעשה בתיאום ,הוא לא שלל .האם נסגרו
דברים? לא! כי הוא גם אמר שהוא לא ערוך לפרטי פרטים.
המשאלה הייתה לתאם עד כמה שאפשר וסוכם שנדבר שוב.
יש משאלה שנרוץ במשותף".
אתה הראשון שערכת פריימריז בסיעות החרדיות .האם
נראה את זה גם באלעד ,בית שמש ,אשדוד וביתר?
"אני חושב שזה דבר טוב ,אני בעד שהציבור שרוצה את
הנציגים יבוא לידי ביטוי .אבל לקבוע מפה ,שיהיה כתוב על
הנייר שאני בעד  -אני לא אעשה".

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה
לציבור החרדי
מחיר קבוצתי!

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

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

שני

מלכים
ישיבת סלבודקא מתאפיינת בהנהגתם המשותפת של הגאון
רבי דוב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש  בניסיון
לשרטט פרופיל לישיבה ,בחן 'כל ישראל' עם תלמידיהם
את השפעתם העצומה על דרך הלימוד ואורח החיים,
ושיטתם הייחודית בענייני הנהגה  וגם :היעדר המשטר ,גיל
השידוכים ,לימוד ההלכה ו'כולל קובנא'

אבי רבינא
צילומים :אדי ביסמוט ,ארכיון
כשנכנסתי לנבכי ישיבת 'סלבודקה'
לקראת עריכת הפרופיל ,חשתי כי לא
מדובר בעוד ישיבה כיתר הישיבות
בהן סיכום מקיף על הנעשה בין כותלי
הישיבה יספק את הקורא והמלאכה
תיעשה בשלמותה ,אך ב'סלבודקה' לא
כך הדבר .ראשי ורבני הישיבה הגאונים
רבי דב לנדו ורבי משה הלל הירש הפכו בשנים האחרונות
לשם דבר בעולם התורה – מעורבותם בנושאי ציבור
וגדלותם הנדירה בכל מכמני התורה מובילה את תלמידי
ובוגרי 'סלבודקה' להערצה עיוורת של מורי דרכה ,אלו
ראשי הישיבה ,כך שמטבע הדברים סיקור הכתבה יתמקד
בקברניטיה של 'סלבודקה' המנווטים את הספינה הגדולה
במשך עשרות שנים ,עד להגעתה לפסגת כותל המזרח
הליטאי.
ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב
לנדו ,הם הפנים של הישיבה עשרות שנים ,עוד מאז הייתה
בחיתוליה במשכנה בגבעת הישיבה בבני ברק .בחורים
בהם פגשתי מספרים כי אורח חייהם והתנהלותם היום
יומית משתקפת מדמותם של מרנן ראשי הישיבה" .לפני
כל פעולה ,הנהגה או אמירה אני חושב איך היה מתנהג ר'
דויב ,מה היה אומר על כך ר' משה הלל" .אומר לנו אחד
התלמידים הוותיקים.
התלמיד ,שזכה לשמש שנים רבות את ר' דויב ,אומר
בשיחה עם 'כל ישראל'" :הוא איש בעל אופי מופנם
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ומתבודד .בשנות צעירותו היה מסוגר רוב שעות היום
בחדרו הפרטי .באופיו הוא רחוק מאד מלהיות 'איש רעים
ׁקט וחרישי ,שבוי
להתרועע' .תמיד מהלך בצדי דרכיםָ ,ש ֵ
במעין חלום ,חי בצלו של עולם פנימי .סלד מהתערבות בכל
נושאים ציבוריים עד השנים האחרונות ממש ,בהן החליט
לחרוג מעט ממנהגו בשל צורך השעה".
סלבודקה הייתה מגדל-אור ,אשר האיר את דרך-החיים
היהודית .מאות רבות של גדולי-תורה ,שהיו אחרי-כן
לקברניטי-האומה הרוחניים ,יצאו מסלבודקה .רבנים
מפורסמים ,ראשי ישיבות ,מנהיגים ומשפיעים על אורח-
החיים היהודי ,אישים שהוסיפו חוליות לשרשרת-הזהב,
הנמשכת על פני כל הדורות .המוניטין של 'סלבודקה',
כמו אז כך היום – לא פג .ראשי ישיבות רבים וגדולי תורה
מחזיקים מעצמם כתלמידים מובהקים של הגאון רבי דב
לנדו ראש הישיבה ,ומבטלים עצמם בפניו.
תלמידי 'סלבודקה' מודעים לכך שישיבתם שונה מעולם
הישיבות הסטנדרטי .הישיבה שמכילה בעיקר תלמידים
המגיעים מבתים 'חזון-אישניקים' פתחה את שעריה
לתלמידים ירושלמיים (צ'אלמרעס) וחוצניקים רבים ,ויש
שיאמרו כי בכך הפכה עצמה לישיבה 'מגדרית' .בשנים
האחרונות ,עם מעורבותם של ראשי הישיבה בהנהגת עולם
התורה ,הישיבה החלה במגמה לשנות את פניה ,אך הדבר
נעשה טיפין טיפין .אחוזים מועטים יותר של צ'אלמרעס
לומדים בישיבה ,כמו כן אחוז התלמידים בני חו"ל (שהיו
בעבר אחוז ניכר בקרב בני הישיבה) פחת אף הוא – יחד עם

זאת מציינים בישיבה כי משפחות ליטאיות רבות צובאות
על פתחה של הישיבה המכילה כיום קרוב ל 400-תלמידים.
בישיבת 'סלבודקה' מתקבלים בכל שנה לשיעור א' קרוב
ל 80-בחורים .המראיינים הם ראש הישיבה הגאון רבי משה
הלל הירש והגאון רבי יצחק שוורץ מראשי הישיבה ,חתנו
של ראש הישיבה הגאון רבי עמרם זקס זצ"ל .דבר מרכזי
המאפיין את הישיבה ושונה מיתר הישיבות הוא לימוד לפי
סוגיות .בישיבה מחליפים בכל שבועיים וחצי לערך סוגיה
חדשה .כך גם נחלק השיעור כללי בישיבה .בכל שבוע מוסר
את השיעור כללי אחד משלושת ראשי הישיבה  -הגר"ד
לנדו ,הגרמ"ה הירש והגר"י שוורץ.
בסלבודקה יוצרים התנאים הסביבתיים אוירה בוגרת.
דגש מיוחד ניתן בישיבה על לימוד הלכה ,כחלק מכך
שמרבית התלמידים הם בנים למשפחות 'חזון-אישניקיות'
ובעיקר בשל הדקדוק של ראשי ורבני הישיבה בהלכה.
אתה יודע שיש תפילה?
המשטר בוועדים הגבוהים בישיבה כמעט ואינו קיים.
משגיח הישיבה הוא הגאון רבי אברהם פולק ,הנחשב לאחד
מזקני המשגיחים .כיום ,אך הוא אינו פעיל בנושא המשטר
היומיומי מול תלמידי הישיבה כפי שהיה פעם .לצורך כך
ישנם משגיחים נוספים בישיבה שתפקידם לעקוב מקרוב
אחר התנהלות הבחורים.
משגיח נוסף ודומיננטי בישיבה ,הוא הגאון רבי יעקב יונגר.
תפקידו כמשגיח בא לידי ביטוי בכל סדר היום של הישיבה,
החל מהקימה לתפילת שחרית בבוקר ועד לשעת השינה
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בערב.
הרב יונגר מופקד
על הבחורים מבני שיעור ב' ומעלה.
משיחה עם תלמידים ב'סלבודקה' ,הם מעידים כי הרב
יונגר אינו כמרבית המשגיחים שעיסוקם מתבטא רק בהנחלת
דברי השקפה ומוסר .לדבריהם ,הרב יונגר בקי במכמני הש"ס
ונחשב לבעל ידע רב בסוגיות הסבוכות ב'קדשים'.
תלמידי השיעורים הנמוכים במידה וייעדרו מתפילת שחרית
ימים ספורים יזכו ל'הערה' מהמשגיח הרב יונגר .אך ככלל,
ב'סלבודקה' אין מעקב צמוד ודגש על תלמידים אשר נעדרים
מתפילת שחרית .ישנם רבים שלא ישתתפו בתפילת שחרית
בישיבה לאחר שקיבלו אישור מראש הישיבה הגרמ"ה הירש,
מאחר והם לומדים בבית המדרש עד השעות המאוחרות של
הלילה.
ככלל ,לא מצוי כי תלמיד מסולק
מהישיבה ,וודאי לא בשל היעדרות
מתפילת שחרית .מדי יום יסתובב
הרב יונגר בין חדרי הפנימיות להעיר
תלמידים כדי שלא יפספסו את זמן
קריאת שמע .בעוד את תלמידי
שיעור ב' יעיר הרב יונגר כבר בשעה
 7לתפילת שחרית בישיבה .בחורים
מספרים כי את המשימה מבצע
הרב יונגר מדי יום בנעימות" .בוקר
טוב" ,הוא אומר ונוקב בשמותיהם
הפרטיים של דיירי החדר .במידה
והדלת נעולה ואין מענה מצד חברי
החדר ,הרב יונגר יפרוץ את הדלת
המיושנת בלאו הכי וייכנס פנימה.
תלמיד בישיבה מהוועדים הגבוהים
אשר יחסיר כמה ימים בתפילת
שחרית ישמע ממנו הערה בנעימות
ובאווירה טובה" :אתה יודע שיש
היום תפילה בישיבה? יש כאלה
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שלא יודעים מזה"...
רבנים נוספים המכהנים בתפקידים של משגיחים
בישיבה ודלתם פתוחה בכל עת להתייעצות מצד
תלמידי הישיבה ,הם הגאון רבי הלל וינברג שחזר
לכהן בישיבה החל מזמן אלול האחרון לאחר עשור
שפרש מהישיבה והרב אייזיק אנגלנסברג המופקד
בעיקר על תלמידי חו"ל בישיבה .משגיח נוסף
בישיבה הממונה על בני שיעור א' הוא הגאון הרב
אי"ש טורצ'ין .בני שיעור א' מוצאים אצלו מענה לכלל
בעיותיהם ,ודרכו הם מסתגלים אט אט להתנהלותה
ודרכה של הישיבה.
גיל השידוכים ב'סלבודקה' מוקדם יותר מיתר
הישיבות .באופן רשמי הישיבה מתירה לבחורים להתארס
החל מט"ו בשבט של 'ועד רביעי' .בפועל בחורים
שמתארסים מתחילת ועד רביעי הישיבה מעלימה עין.
לעומת זאת ,בחורים המקדימים ומתארסים כבר בשיעור ג'
יסולקו מהישיבה ,לרוב הם יעברו ל'חיזוק' בישיבה אחרת,
אך בניגוד לישיבות אחרות ,הישיבה לא 'מחרימה' את
חתונתם וראשי הישיבה ותלמידיה ישתתפו בחתונת כל תלמיד
אשר נישא ולמד בישיבה.

שני מלכים
בן  17בלבד היה הגר"ד לנדו בעת שמרן החזון איש זצ"ל
התבטא עליו" :הוא 'שאגת אריה' על קדשים" .עד מינויו
כראש-הישיבה בסלבודקה ,לא ידעו בחוגים רבים על גדלותו
הגאונית .רק עם כניסתו לישיבה התפרסם ככוכב מזהיר בים
התלמוד .בייחוד התפעלו משיטת לימודו ,ששללה לחלוטין

את הפלפול הסתמי ,שכוונתו להבליט רק את חריפות-המוחות
של איש לעומת רעהו ,ואת הפשט'לאך הריקניים החסרים יסוד
והגיון בתורה ובהלכה .הוא שם את הדגש על השכל וההיגיון.
דמויות הנחשבות לעילויים בעולם החרדי מחשיבים עצמם
כתלמידיו ,בהם ניתן למנות את הגאון רבי שאול אלתר ראש
ישיבת 'שפת אמת' ,הגאון רבי צבי מאיר זילברברג ,הגאון
רבי יהודה סילמן והגאון רבי מיכל זילבר .תלמידי סלבודקה
מתאבקים בעפר רגליו של הגר"ד לא רק בגלל גאונותו ,אלא
גם מפאת ענוותנותו היתרה ,שקרבה אותו מאוד לתלמידים.
הוא התנהג עם כל אחד ואחד מהם כעם חבר טוב ורע קרוב
ללבו.
לצדו בהנהגת הישיבה ישנו את הגאון רבי משה הלל הירש,
הרב הירש קיבל עליו את עול הנהלת הישיבה לא רק מבחינה
רוחנית-פנימית ,אלא גם למילוי צרכיה הגשמיים .שיעוריו
בישיבה קנו לו שם מאחר והוא קיבל ממרן הגאון רבי אהרון
קוטלר זצ"ל את שיטת לימודו ,לאחר שזכה ללמוד עמו
חברותא.
ר' משה הלל מוצא מדי יום זמן להתפנות לשאלות של
בחורים בלימוד ובהשקפה ,מלבד שיעור יומי אותו הוא מוסר
לתלמידי שיעור ב' בישיבה .ולא עוד ,אלא שהוא מפנה מזמנו
לענייני ציבור מהותיים מתוקף תפקידו כחבר מועצת גדולי
התורה .ועל כל אלה ,עוד מנהל ומתפקד על הנעשה בישיבה.
מספר פעמים בשנה יטוס גולה יחד עם בנו הרב הגאון רבי
אהרון הירש לטובת הישיבה ומוסדותיה.
אהבתו של ר' משה הלל מרדכי לישיבה מביאה אותו
להקפדה כאשר בחורים מזלזלים ברכוש הישיבה שנקנה
בעמל רב .ב'סלבודקה' מספרים לי על הערצה והכבוד ההדדי
בין ראשי הישיבה ר' משה
הלל ור' דב .בשיחה עם 'כל
ישראל' מספרים תלמידים כי
לא אחת התבטא ר' משה הלל
על עמיתו להנהגת הישיבה:
"ר' דוב גדול ממני בכמה
דרגות בתורה ,וכל דרגה
גדולה עד מאוד" .מילות
ההערצה נשמעות גם מר' דב,
שהתבטא על ר' משה הלל
בהזדמנויות שונות" :הוא
אחד מן המיוחדים שבדור
שהקב"ה השאיר אתנו".
בישיבה מספרים כי ר' משה
הלל מודע לנעשה עם כל בחור
ובחור .תלמידים מתייעצים
אתו על כל נושא ופורקים את
הלב בפניו  -מקשיים בלימוד
ועד לענייני שידוכים .ר' משה
הלל אף זוכר את שמותיהם
הפרטיים של כל התלמידים.

בסלבודקה מקובל כי בחורים לומדים בחברותות עם ראשי
הישיבה.
בנוסף ,ר' משה הלל ישהה בסדר א' עד  11בבית המדרש
וישיב לשאלות הבחורים ,כמו כן בסדר ג' הוא שוהה בבית
מדרש .לעומתו ,ר' דב ,הנמצא ברוב שעות היממה בביתו -
לומד שם בחברותא עם בחורים ואברכים .אחת החברותות
שנפגש עם כתב 'כל ישראל' העיד בפניו כי "מגעו האנושי
ושיחו ושגו עם הבריות ,מתאפיין באצילות וברוך .הנהגתו
'נסיכית' ו'מלכותית' ,רוויית הוד והדר ,וכולה אומרת תפארת
וכבוד".
השוני בין ראשי הישיבה בא לידי ביטוי בכמה אופנים .אך
הבולט שבהם הוא  -בעוד ר' משה הלל מצוי כי יתפוס בחור
לשיחה ולהערה בנושאים הצריכים חיזוק .ר' דב אחת לתקופה
יעורר על תופעה הנראית בעיניו בעייתית ,והתופעה תיפסק
מידית בשל המורא והכבוד אותו רוחשים לו התלמידים.
כדוגמא לדבר ,מספר לנו י .בוגר הישיבה" :בחתונות
התלמידים יש ציפייה ודריכות לקראת בואו של ר' דב לאולם.
בכניסתו נעמדים הבחורים ב'שורות' ושרים לכבודו .באחת
החתונות שנערכו בעת האחרונה ,הריקודים לא היו לרוחו .יום
למחרת קרא לחדרו קבוצת בחורים ודיבר בפניהם כי ריקודים
של בני תורה צריכים להיות עם ענווה ואצילות ,וכי הוא מצפה
שהריקודים יתעדנו" .מספר י .כי כבר למחרת ,הכול השתנה
לחלוטין ,והריקודים נעשו באווירה רגועה יותר המתאימה לבני
תורה.
ראש הישיבה ר' דב ,יסודי מאוד בדרך לימודו וחקירתו
ההלכתית .א .בוגר הישיבה מספר בשיחה עם 'כל ישראל' כי ר'
דב מפרק כל נושא לגורמים כדי להבין את סיבתו .ובלי שמיצה
עד תום את חקירת טעם הדבר ,לא הניח לו.
אצל ר' דב אין "חצר" החוצצת בין הציבור לרב .אומרים
לי בסביבתו .רק בשל לוח זמנים מוקפד לא ניתן להיכנס סתם
כך במשך היממה למעונו ולהפריע ללימודו .הזמנים בהם ניתן
לתפוס את ר' דב ,אלו הדקות בין חברותא לחברותא ובדרכו
הלוך וחזור מהישיבה .כך גם אין שעות קבלת קהל רשמיות.
אדם שיבוא בעת לימוד החברותא ,אף אם מדובר ב'גביר' גדול,
יישאר בחוץ ולא יינתן כי יפריע לרצף לימודו של ראש הישיבה.
אברהם ,שלמד בישיבה בשנות בחרותו ,ולומד היום בישיבה,
משתף את תחושותיו בשיחה עם 'כל ישראל'" :לראש ישיבה
ר' דב יש שיקול הדעת של מי שחי בנקיות ובטהרה ,ושקוע
בתורה הגבוהה מחיי היום יום גם אם אינה מנותקת מהם ,הוא
אובייקטיבי וממילא נטול נגיעות נפשיות ואחרות יותר משל
אדם רגיל".

כולל קובנא
ב'אלול' ,ניתן לחוש באווירת 'יום הדין' באוויר הישיבה.
התלמידים נשארים בישיבה בכל זמן אלול ומוותרים על שבתות

חופשה .שיחות מוסר המדגישות את
חשיבות ימים אלו לבניין עולמו הרוחני של
התלמיד ,נמסרות על ידי ראשי הישיבות
והמשגיחים 700 .מתפללים מגיעים כל
שנה לחסות בצלם של ראשי הישיבה
בימים נוראים .הבוגרים הוותיקים
מקבלים זכות קדימה ,אך אברכים
צעירים זוכים אף הם להסתופף ב'צילא
דמיהמנותא'.
רגעי השיא הם בראש השנה ויום
הכיפורים .ראש הישיבה ר' משה הלל
משמש חזן בשחרית בימים נוראים.
חזנים נוספים הם הגאון רבי יצחק
גפן והגאון רבי שלמה אדלשטיין.
כששאלתי תלמידים מהם רגעי השיא
שלכם ,הם נזכרים בראשי הישיבה
עטופים בלבן אוחזים בספרי התורה
בכניסת יום הכיפורים בעת תפילת
'כל נדרי'.
מלבד ראשי הישיבה ,בסלבודקה
יש דמויות הוד אשר אילו רצו היו
יכולים לעמוד בראשות ישיבות
גדולות וחשובות ,למרות זאת
הם מעדיפים ללמוד בכותלי
'סלבודקה' ולהרביץ תורה לצעירי
הצאן .ביניהם ניתן למנות את
הגאון רבי צבי גולדשטיין והגאון
רבי יעקב דויטש המשמשים
כמשיבים בישיבה.
העיסוק המוגבר ב'לומדעס'
הכולל עמידה על הבחנות דקות
בין מונחים תלמודיים ,הוא
תופעה שהתפתחה בעולם הישיבות ,אך בסלבודקה
שמים דגש רב גם על לימוד הסוגיות ולימוד הבקיאות .לדברי
תלמידים ,בישיבה עסוקים בעיקר בפשט הגמרא ובספרות
הראשונים ופחות בספרי ראשי הישיבות מהדורות האחרונים.
כמו כן שמים דגש בישיבה על סדרי המוסר ,ובחודש אלול
נערכים שני סדרי מוסר בכל יום.
בסלבודקה יש כולל אברכים הנקרא "כולל קובנא" ,על שם
הכולל שייסד שם הרב יצחק אלחנן ספקטור .בראש הכולל
עומד הגאון רבי חיים יצחק שולמן בנו של הגאון נתן צבי שולמן
זצ"ל .בכולל לומדים כ 300-אברכים .בין תלמידי הכולל בשנים
הראשונות היו מרן הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל וכן
חלק מראשי הישיבה .במקום אין "ראש כולל" והאחריות על

סדרי
הלימוד מוטלת על האברכים.
לסלבודקא יש ישיבה לצעירים בראשה עמד הגאון אהרן זקס
זצ"ל ,עד לפטירתו בתשע"ז .בישיבה כ 120-בחורים .בשונה
מישיבות קטנות אחרות ,מתכונת הלימודים דומה יותר לישיבה
גדולה ,כאשר סדר ההכנה לשיעור מתקיים בבוקר והשיעור
בצהריים.
קיימות קהילות של בוגרי הישיבה באלעד ,מודיעין עילית
וירושלים ,וכן בתי כנסת לבוגרי הישיבה בבני ברק ועוד .כמו כן
מחזיקה הישיבה בישיבה קטנה מהמובילות במודיעין עילית.

על הישיבה
הישיבה נוסדה בבני ברק לאחר מלחמת העולם
השנייה ,כהמשך לישיבת סלבודקה בליטא ,חנוכת
הבניין התקיימה בקיץ ה'תש"ז .מייסד הישיבה בבני
ברק היה הרב יצחק אייזיק שר (חתנו של "הסבא
מסלבודקה" הרב נתן צבי פינקל) ,שלפני כן כיהן
כראש הישיבה שבליטא .לצדו של הרב שר בהקמת
הישיבה עמד חתנו ,הרב מרדכי שולמן ,שהיה ר"מ
בישיבה בליטא.
קודם להקמת הישיבה בבני ברק סברו ראשי
הישיבה להקימה מחדש בארצות הברית ,שם היו
רבים מבוגרי הישיבה .לאחר מכן הועלתה הצעה
להקימה בזיכרון יעקב ,אך החזון איש עודד את
הקמתה בבני ברק ,כדי לחזק את הצביון החרדי של
המושבה הצעירה ,לצד ישיבת פוניבז' שהוקמה שם
שנתיים קודם.
את עלות הקמת מבנה הישיבה תרם רפאל ראבינס,
שהכניס לתוכנית הבנייה פרטים ייחודיים :הבניין
הוא בעל שמונה צלעות ,התקרה נצבעה תכלת
והורכבו בה גופי תאורה המדמים כוכבים נוצצים
בשמים .פתרונות יקרים אפשרו הימנעות מהצבת
עמודי בטון מתחת המבנה ,מלבד עמוד אחד במרכז
הבניין שעוצב כמזרקת מים שסביבה בריכה .ראבינס

עמד על כך שבבניין הפנימיה תוקם בריכת שחייה
עבור התלמידים .עם השנים הופסקה הפעלת המזרקה
והבריכה ,תקרת המבנה נצבעה בלבן והמנורות
המיוחדות לא הופעלו .מבנה הישיבה הושלם בשנת
תשט"ו .המעבר לבניין החדש לא צוין באופן חגיגי.
בעת הקמת הישיבה למדו בה  6תלמידים ,בהם הרב
נתן צבי שולמן בנו של הרב מרדכי שולמן ולימים
ראש הישיבה בעצמו .הרב שר ,שהיה בן למעלה
משבעים ,החל למסור בה שיעורים ושיחות מוסר
והרב שולמן מסר שיעורים .החל משנת ה'תשי"א
מסר בה שיעורים הרב יחזקאל אברמסקי .בשנים אלו
כיהנו כר"מים גם הרב אליעזר פלצ'ינסקי וגיסו הרב
אליעזר גולדשמידט .החזון איש ,שהתגורר בסמוך
לישיבה ,סייע וייעץ לראשיה .עד שנת ה'תשנ"ד מסרו
השיעורים והשיחות בהיכל ביידיש.
לאחר פטירתו של הרב מרדכי שולמן בשנת
ה'תשמ"ב ,מילאו את מקומו בראשות הישיבה בנו
הרב נתן צבי שולמן וחתניו הרב עמרם זקס והרב
משה הלל הירש .לאחר כשנה פתח הרב נתן שולמן
סניף לישיבה בשכונת בית וגן בירושלים והמשיך
למסור שיעורים בישיבה בבני-ברק .הסניף נקרא
ישיבת טיקטין ,על שם עיר הולדתו של אביו .בשנת

ה'תשמ"ט פרש מהישיבה והיגר לצרפת .בראשית
שנות ה 90-מונו הרב ברוך רוזנברג והרב דב לנדו
לראשי ישיבה.
לאחר פטירת הרב זקס ,בשנת תשע"ג ,מונה חתנו
הרב יצחק שוורץ לראש ישיבה .בנו ,הרב שמואל,
קיבל את התואר "מראשי הישיבה" והוא עוסק בעיקר
בעניינים מנהלתיים.
דרך הלימוד בישיבה מתאפיינת בלימוד "סוגיות",
כלומר הלימוד הוא לפי נושאים נבחרים במסכת ולא
לפי סדר הדפים .בישיבה מושם דגש רב על לימוד
ההלכה והקפדה בה ,בעקבות הוראותיו של החזון
איש בעניין.
חלק מתלמידי הישיבה נמנים עם "חוג חזון איש".
את קו הלימוד המאפיין חוג זה החדיר בישיבה
תלמידו של החזו"א הרב נתן צבי שולמן ,וכן הרבנים
זקס ולנדו .הרב הירש ,שלמד בארצות הברית
בישיבתו של הרב אהרן קוטלר (ובעבר הרב ברוך
רוזנברג) מלמד בדרך הישיבתית המקובלת.
הישיבה מדגישה את הבנייה העצמית של
הבחורים .עם זאת ראש הישיבה הרב הירש עומד
בקשר אישי עם התלמידים.
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משלמים

יותר
אורי ברזילי
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סדרת תחקירים
מיוחדת :מה עומד
מאחורי המחיר
המופקע למכונית
חדשה בארץ? 
מס הקניה העצום
ומשמעותו ,ההבדל
בין מחיר רכב
בישראל למחירו
בארה"ב וביפן ,הכשל
החשיבתי של רשויות
המס והתרגילים
הכושלים של ליסינג
ויד   2ומה מציע
הכלכלן הראשי
לשעבר ד"ר שלומי
פריזט?  כתבה
ראשונה בסדרה
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לא צריך להיות יועץ מס כדי לדעת
שמכוניות חדשות בישראל הן מצרך
יקר ,אחרי קניית דירה ,רכישת רכב
היא ההוצאה השנייה בדירוג .למה
אנו משלמים כל כך ביוקר על
מכונית חדשה בארץ? ממה מורכב
המיסוי על רכבים חדשים ולמה? על
מחיר הקוטג' הישראלים מפגינים אך
את מחירי הרכב הם מקבלים בשופי ,איך קרה
שמחירי הרכבים בארץ הפכו לבלתי מושגים ואפשריים לאזרח
הממוצע? למי יש אינטרס להסתיר מאתנו את העובדות ואיך
קרה ששוק הרכב נשלט בידי כמה משפחות בעלי אינטרסים?
מי מושך בחוטים וגובה מאתנו פי  2מהמחיר באירופה
וארה''ב? מי המרוויח הגדול ומי מעונין להשתיק את זה? על
כל אלו ועוד ננסה לענות בסדרת הכתבות שלפניכם.
במבחן התוצאה – בישראל  2017נדרש הישראלי הממוצע
לשלם  15משכורות ברוטו לרכישת מכונית משפחתית חדשה,
מול האזרח האמריקאי והאירופי המשלם  4-6משכורות
בלבד .ד''ר שלומי פריזט ,הכלכלן הראשי ומ''מ הממונה על
ההגבלים העסקיים לשעבר ,אומר ל'כל ישראל'" :אין ספק
שהמדינה נכנסה עמוק לכיס של האזרח במיסוי כלי הרכב.
אני מציע לציבור החרדי לעשות מיזם שיתופי של רכבים ולא
לקנות רכבים".
גם בכירים במשרד התחבורה מודים :המיסוי הגבוה מסכל
תחרות חופשית בשוק הרכב ופוגע בכיס של האזרח הקטן.

טויוטה קורולה כמשל
מי מאתנו לא חולם על מכונית חדשה מהניילונים? מי לא
רוצה לראות  0קילומטרז' בשעון של הרכב ולצאת מסוכנות
רכב עם חיוך מרוח מאוזן לאוזן? כנראה שרוב האנשים
ימשיכו לחלום או ייקחו הלוואה וייכנסו לחובות בשביל
לממש את החלום ,מעטים מרשים לעצמם את התענוג הזה,
רובנו נתפשר על רכב יד שניה עם המחיר הזול והנגיש יותר
או ליסינג הגובה כל חודש במזומן מחשבון הבנק ,ובמצטבר
עולה יקר יותר מהאחות הגדולה ששמה 'היבואן הרשמי' ,אם
כך ואם  -בשתי האופציות הנזק יקר מאד.
אזרח אמריקאי שמעוניין במכונית משפחתית מאובזרת
וחדשה ,כמו טויוטה קורולה  2017למשל ,ישלם תמורתה
 66,989ש''ח (על פי שער השקל הנוכחי) אחרי הרווח של
היצרן ,היבואן ,הדילר ,ההובלה ומיסוי של המדינה .בישראל,
המחיר של אותו רכב בדיוק בסוכנות טויוטה בארץ הוא
 129,900ש''ח .נשמע הזוי? קיבלתם את הנתון בהכנעה שזה
כך כי האזרח הממוצע בטוח שמחירי טויוטה יקרים להחריד,
אך מבדיקה פשוטה עולה שמחיר רכב טויטה קורולה חדשה
ומאובזרת שנתון  2017ביפן עולה  49,201ש''ח (לפי שער
השקל הנוכחי) ותהיו בטוחים שהאזרח האמריקאי והיפני
משלם מכס וגם מע''מ.
בישראל ,חוץ ממכס ,מע''מ ,תשלום ליבואן ולדילר
ותשלום להובלה ,יש עוד בור ענק שהמדינה החליטה להיכנס
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לפי הגדרת ויקיפדיה מס קניה הוא ''מס עקיף (מס צריכה)
המוטל על קבוצות מוצרים לצרכן ומחושב כאחוז מסוים
מהמחיר הסיטונאי של המוצר .בישראל ,החלה הממשלה
להטיל מיסי קנייה בשנת  ,1952עם החלת חוק מס קניה
(טובין ושירותים) ,תשי"ב .1952-החוק מסמיך את שר
האוצר להטיל מס על מוצרים מסוימים ,בנוסף למסים אחרים
המוטלים עליהם''.
מהו המס העקיף הזה ולמה אנחנו משלמים אותו? ''מס
עקיף הוא תשלום לשלטונות הנגבה מתושבים ומאזרחים
בכפייה לצורך מימון הפעולות של השלטון ,במובן הרחב
המס במדינה הוא סך המשאבים אותם נוטלת הממשלה
מהציבור .במדינת חוק הטלת מס נעשית באמצעות חוק,
וגבייתו נעשית באמצעות רשות ממשלתית (או עירונית)
שהוסמכה לכך ,קיימים סוגים שונים של מסים ,ובאפשרות
המחוקק לקבוע על מי להטיל מס ובאיזה שיעור כדי להגשים
את מטרותיו ,יחידים ותאגידים רשאים לנקוט צעדים להקטנת
נטל המס ,באמצעות תכנון מס .השתמטות ממס (כלומר
הקטנת נטל המס בדרכים לא חוקיות) גוררת הליכים אזרחיים
ופליליים גם יחד".
כך מתנפח מחיר הרכב בארץ למחיר כפול ואף יותר משאר
העולם למכונית יפנית טיפוסית–

באמצעותו לכיסי האזרחים ,לבור הזה יש כינוי מיוחד 'מס
קניה' .שילמתם כבר מס בשיעור של  7%ושילמתם מע''מ
בשיעור  ,17%ואז מגיע מס הקניה שהוא בממוצע כ83%
מעלות הרכב (!!!) דהיינו בחישוב משוקלל המדינה
מרוויחה על הרכב יותר מאשר חברת טויוטה שייצרה
אותו ...בחישוב משוקלל האזרח משלם  129%על הרכב,
שוו בנפשכם שהייתם יודעים שהמדינה מרוויחה על הלחם
שאתם קונים יותר מאשר המאפיה שאופה אותה ולוקחת לכם
חוץ ממכס ומע''מ עוד  83%ממחיר הלחם 'מס קניה' ,האם
האזרחים לא היו יוצאים ומוחים על כך? רק כשזה מגיע לענף
הרכב כולם שומרים על דממת אלחוט ,בעיקר משום שהאזרח
הפשוט אינו יודע כלל מה גובים ממנו ולמה ,לא מודע לשיטת
המיסוי ,בדיוק לכן החלטנו להרים את הכפפה ולצאת לבדוק
את הנתונים.

מס קניה
מהו מס קניה – ולמה המדינה גובה אותו?
ראשית ,נסביר את ההבדל בין מס קנייה למכס :מס קנייה
הוא שיעור מס שקבעה המדינה על טובין מסוימים ,והוא
משתנה בין מוצר למוצר ללא קשר לארץ הייצור .מכס הוא

49,500

2,500

3,700

37,350

5,000

12,000

19,800

129,000

20,000

מחיר
מוערך
ליבואן
בנמל

עלות
ההובלה

מכס

מס קניה

[ 7%על
מכוניות
המיוצרות
במזרח
ועל עלות
ההובלה]

[83%
מעלות
הרכב
בממוצע]

הוצאות
נלוות

רווח
ליבואן

מע''מ

המחיר
הסופי

[ביטוח,
מס נמל,
אחסון,
עמלות
בנק]

[משוער]

הנחה
לחברת
ליסינג
שרוכשת
מהיבואן

שיעור מס שמוטל על יבוא טובין בהתאם לארץ היבוא.
מוצרים המיובאים ממדינות אשר להן הסכמי סחר עם
ישראל ,פטורים ממכס אך אינם פטורים ממס קנייה .המדינות
שבהסכם הן :ארה"ב ,קנדה ,מכסיקו ,האיחוד האירופי (וכן
נורבגיה ,שוויץ ואיסלנד שאינן חברות באיחוד) ,טורקיה,
מצרים ,ירדן וכן ברזיל ,ארגנטינה ,אורוגוואי ופרגוואי.
במילים פשוטות יותר  -מוצרי יבוא ממדינות אסיה,
מאוסטרליה ומרוסיה הם בעיקר אלה שחשופים למכס.
שיעורי המכס על כלי רכב הם  7%מכס פלוס  17%מע''מ
ועוד  83%מס קניה.
 3קטגוריות מופלות לרעה מבחינת היקפי המס :רכב,
מוצרי טבק [סיגריות] ומוצרי אלכוהול .כלי רכב סופגים
כאמור מס קנייה בשיעור ( 83%עם הנחות לפי קבוצות זיהום
ומיסוי ירוק) ,חלקי חילוף לרכב סופגים מס קנייה של ,19.2%
מכס של  7%ומע"מ .סך-הכל :עד .46.6%

[]17%

והמנופח

בגיבוי המדינה
מאחורי תשלום המס הלא הגיוני והאבסורדי הנקרא בשם
'מס קניה' ניצבת אחת השיטות העתיקות בעולם ליצירת כספי
ציבור מכיסו של האזרח הקטן ,המדינה הכניסה בשנתיים
האחרונות מעל  80מיליארד ש''ח ממיסוי על כלי רכב,
הכנסות המדינה זינקו פי  4בשני העשורים האחרונים ,אך
אזרחי ישראל בנקודה הזו נעצרים ושותקים ,בעיקר בגלל שזו
לא הוצאה המורגשת בכיס מדי יום.
הבעיה היותר גדולה בניפוח מחיר הרכב לצרכן הוא שזה
יוצר שלל עיוותים כלכליים שנגזרים היישר לכיסו של האזרח
שמשלם בריבית דריבית בשל כך ,כמו עלויות ביטוח לא
הגיוניות ויקרות ,מחירי חלפים במחירי שוק הזויים שעומדים
"בפרופורציה למחירי הרכב" ,עלויות תחזוקה שמקטינות

את המוטיבציה של בעלי הרכב להעניק לו טיפול מכני
ובטיחותי ראוי ,עליית מדרגה לגניבה של כלי רכב בעקבות
המחיר היקר" ,גזירת קופונים" של כל המשווקים והמתווכים
שניצבים בשרשרת הערך של מכירת הרכב ,אשראי בנקאי
וחוץ בנקאי בהיקף עשרות מיליארדים לשחקנים בשוק הרכב,
שהביטחונות נגדו הם כלי רכב במחיר פיקטיבי ועוד.
המדינה ויבואני הרכב רוצים ועושים הכול בוועדות בכנסת
עם גיבוי של רשות המיסים ומשרד האוצר ,כדי לשמר את
המצב הקיים אשר מכניס למדינה הון כל שנה ,אך ההפסד
נגרם מכך שהשוק מוצף במכוניות יד שניה עם דרגות זיהום
גבוהות ולעיתים אף סיכון לחיי אדם ,משום שאזרחים פשוטים
שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות רכב חדש במחיר הנדרש
בשיטת המיסוי המופקעת שהמדינה דורשת.
העניין המגוחך הוא שאדם שקונה רכב חדש לפעמים
מקבל כמה אחוזי הנחה אחרי מיקוח או דרך ועד עובדים כזה
או אחר ,אך הוא שוכח וכנראה לא מודע לעובדה הפשוטה
שכרגע הוא שילם על מוצר פי  2מערכו האמיתי בשאר
מדינות העולם  -ללא שום סיבה ממשית.
חישוב מס על רכב בישראל לפי סוג הרכב:

סוג הרכב

שוב ,בישראל יש כ 300-אלף מקבלי רכב ליסינג עם ''דמי
שימוש'' חודשיים ,שהמחיר שלהם נגזר ישירות מהמחיר של
היבואן.
כדי לסבר את האוזן ,נסביר שהיבואן לא פראייר ונותן את
הרכב לחברת ליסינג בכמויות מסחריות בהנחה של 20,000
ש''ח ממחיר הרכב .כלומר ,צרכן שקונה בליסינג משלם בין
 70%ל 90%יותר ממחיר הרכב שנקנה במקום אחר בעולם
אחרי הרווח של היצרן ,היבואן ,הדילר וההובלה .בסופו של
דבר לחברת הליסינג אתם משלמים הרבה יותר מאשר אם
תרכשו במחיר מלא אצל היבואן ,וגם אל תשכחו שהיבואן
שנותן לחברת הליסינג מתנה שהרכב 'יורד יד' ,שזה אומר
שאצלכם הוא כבר יד  2ולא יד ראשונה כמו מהיבואן ובכך
כבר הפסדתם בין  10ל 14-אלף ש''ח במעמד הקניה.
אז מה עושה הישראלי המצוי שאין לו ברירה ואין ידו
משגת? קונה רכב יד שניה .אך אליה וקוץ בה ,דווקא שיטת
המיסוי בשוק הרכב המשומש מייצרת עיוות חברתי קשה
מאד ,בארה''ב ובמדינות אירופה רכב שנקנה במחיר של
 20,000דולר או יורו ,אחרי עשור יורד למחיר שבין 1000
ל 2000דולר/יורו ,במחיר הזה יכולים לרכוש אותו גם אנשים

מדינות ההסכם [צרפת ,מדינות ללא הסכם [יפן,
קוריאה הדרומית]
גרמניה ,בריטניה]

רכב נוסעים/אופנוע/רכב שטח

כ114% -

כ129% -

רכב אספנות

כ101% -

כ115% -

רכב היברידי מדרגת זיהום
האוויר  2-1בלבד

כ52% -

כ63% -

רכב היברידי PLUG IN

כ40% -

כ50% -

רכב חשמלי

כ29% -

כ38% -

חכמת הליסינג ויד 2
אך הראש היהודי לא אומר נואש ,והוא מחשב ש'אם אין
לי את כל הסכום ,נקנה בתשלומים ,בדיוק כמו משכנתא' ,רק
שהפרט שחסר לו בפאזל זה שהוא משלם הרבה יותר בשיטת
הליסינג ,ואם מישהו חושב שהוא מקבל 'רכב חברה' או רכב
ליסינג מהבוס וזוכה לחסינות ממס הקניה ,כדאי שיחשוב

שאין ידם משגת ומעוטי יכולת ולזכות בתחבורה אישית בלי
לפשוט את הרגל על עלויות החזקה נלוות.
בישראל ,בדיוק אותו רכב בן עשור ,יכול בקלות לעלות
 5,000דולר ויותר מכך (אם הוא רכב מתוצרת יפנית אז המחיר
יקר יותר) ,מה שמרחיק אותו מהכיס של הלקוחות מעוטי
היכולת ,אמנם לקוחות שמוכרים רכב משומש כדי לקנות רכב
חדש או משומש "טרי" יותר עדיין רואים לפניהם פער כספי
"נורמטיבי" ,לפחות באחוזים ,אבל השיטה מעלה מאוד את

מחיר "כרטיס הכניסה" של לקוחות חדשים ונטולי רכב לשוק
הרכב החדש ,מגבילה את התפתחות השוק ותורמת לפערים
הכלכליים.
כתוצאה מכך נדחקים הלקוחות בתחתית שרשרת המזון
של שוק הרכב לכלי רכב ישנים יותר ,בני  15ויותר לעתים,
שהם לא רק מזהמים פי כמה מכלי רכב חדשים עם דרגות
זיהום של רמה  1או  ,2אלא גם בלתי בטיחותיים בכל הנוגע
להגנה על הנוסעים ועל סביבתם וזוכים לתחזוקה לקויה יותר.
אך בישראל אפילו תכנית גריטה ראויה כבר איננה והמדינה
אוחזת את החבל משתי הקצוות ,מצד אחד מנציחה את
הרכבים שלא ראויים ומסוכנים להישאר בכביש ומצד שני לא
נותנת פתרון הולם לאזרח הפשוט גם ברכב יד שניה.

אשליית ה'מס הירוק'
ב 1לינואר  2016יצאו רשות המיסים ומשרד האוצר עם
נוסחת ה'מס הירוק' ,שבבסיסה אומרת שמכונית ככל שתהיה
פחות מזהמת כך יופחת לה מס עד שיעור של  16,334ש''ח
לדרגות זיהום  1ו 2-ו 14,973ש''ח לדרגה  .3כך רשות המיסים
ומשרד האוצר טוענים שבעקבות מס זה ירד 'מס הקניה'
הידוע מ 83%ל 72%לרכב שדרגת הזיהום שלו מופחתת ,אלא
שההנחה ניתנת ליבואן לפי רמה של  15רמות זיהום ,דרגת
הזיהום נקבעת בהתאם לשורה של ערכי פליטות ,שנקבעו
באופן שרירותי וייחודי לישראל ,ומטבע הדברים אותה הטבת
מס ירוק מקבלת משקל גדול יותר במחיר הרכב ככל שהוא
זול יותר.
ברשות המסים אוהבים במיוחד להשתמש בדוגמה של
רכבי המיני העירוניים הקטנים ,שבהם נטל מס הקנייה,
בשקלול הטבת המס הירוק ,עומד כיום על כ 30%-בלבד
ואולי פחות .אין ספק שזה הביא לפריחה של רכבים אלו ,אך
פלח רכבי המיני תופס בישראל רק כ ,14%רוב האנשים עדיין
מחפשים רכב משפחתי מרווח ,מסיבה פשוטה  -נסו לדחוס
משפחה ממוצעת ברכב מיני ...ובקטגוריה של המשפחתית
שתופסת פלח שוק של  ,63%מחיריהן גבוהים יותר ואחרי
מכס ומע''מ מס הקניה עומד על .76%
אם לא די בכך ,האבסורד הוא שהמכוניות ההיברידיות
התייקרו ,הדבר תמוה שבעתיים חרף העובדה שהן מכוניות
חסכוניות ונופלות רק ברמת זיהום אחת מהאחות המיני
הקטנה .בסופו של דבר המרוויחים הגדולים אלה העשירים
שקונים מכוניות יוקרה שאינן חסכוניות אך עומדות בתקן
של זיהום רמת אויר לרמה  1או  ...2ובשורה התחתונה,
מיסוי ירוק מועיל לעשירים ולמשפחות של זוג הורים וילד
או שניים ,ואילו משפחה ממוצעת עם  4-5ילדים ,כבר תקבל
שיטת מיסוי אחרת ויקרה יותר .רק בישראל.

התירוצים
משרד האוצר ורשות המיסים מתוחזקים בשלל תירוצים
שונים שנועדו לכסות על אמת אחת פשוטה ,המדינה צריכה
להכניס מיליארדים לכיסה וזו השיטה הטובה ביותר .בשנתון
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צילום :ויקיפדיה

 2016-2017המדינה הכניסה ממיסוי כלי רכב כ80-
מיליארד ש''ח ,והיא לא הולכת לוותר בקלות על הנתח
השמן הזה.
יש תירוצים 'ממוחזרים' ויש 'מתוחכמים' יותר ,הנימוק
הממוחזר ביותר הוא "ישראל היא מדינה קטנה שלא תוכל
לעמוד בגודש הכבישים ובזיהום האוויר שייווצרו אם שוק
הרכב יצמח באופן דרמטי כתוצאה מהורדת מס" ,זהו
תירוץ קליט ופופולרי שקל למכור אותו לאנשים ברחוב,
אחרי הכול כולנו הורגלנו לעמוד בפקקים ולסבול מזיהום
האוויר'' .סעו בתחבורה ציבורית" ,אומרים האידיאליסטים,
הבעיה האמיתית היא שהנימוק הזה כלל לא רלוונטי
מהסיבה הפשוטה ,אם המדינה רוצה ,כאידיאולוגיה,
להפחית את הזיהום התחבורתי ואת הגודש מתחבורה,
המטרה שלה צריכה להיות הפחתת השימוש בפועל ברכב
באמצעות מס יחסי ,כפי שמקובל בעולם  -כלומר לעודד
את האזרחים לנסוע ברכבם כשצריך באמת.
אידיאולוגיה שטוענת כי יש להטיל מס גבוה וקבוע,
ללא קשר לנסיעה בפועל ,כי "אם רק העשירים ירכשו כלי
רכב יהיו פחות פקקים" ,היא אידיאולוגיה עקומה ,בלשון
המעטה ,והיא מרחיקה את נגישות הרכב גם ממי שזקוק
לו באמת .זה נכון שבעתיים במדינה עם תחבורה ציבורית
מוגבלת בחוק ,כמו ישראל.
בשיטת מיסוי הרכב הישראלית ,שבה המדינה מטילה
"קנס מס" אדיר בעת הרכישה ,קשיש שנוסע עשרת אלפים
קילומטרים בשנה ישלם למדינה בדיוק אותו מס קנייה על
הרכב שמשלם מי שרוכש רכב מקביל ונוסע בו 40-50
אלף קילומטרים בשנה ,ותורם פי ארבעה לזיהום האוויר
ולגודש .זה לא אומר שבישראל אין גם מס על השימוש
היחסי ברכב ,אדרבא ואדרבא .יש לנו "בלו דלק" ,שגובהו
מציב אותו בשורה הראשונה של מסי הדלק בעולם ומכניס
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לקופת האוצר כ 17-מיליארד שקל בשנה .אבל זה בבחינת
"גם וגם" .כשמשקללים את נטל מס הדלק פלוס נטל מס
הקנייה על הרכב ,ביחד עם כוח הקנייה המופחת של הצרכן
הישראלי ,מקבלים ,ללא ספק ,שיא עולמי בנטל המס על
הרכב.
גם הטיעון של הצדקת המס באמצעות הסיסמה "זיהמת
שילמת" הוא בעייתי במיוחד בישראל לאור העובדה
שדווקא רכבי הציים ,שהם "צרכני הקילומטרים" ויצרני
הגודש הגדולים ביותר ,נהנים משיטת המס שמעודדת
בעקיפין צריכת יתר של קילומטרים ,ואת זה לא אנחנו
אמרנו ,אלא חוקרי ה OECDשבדקו את עיוותי מערכת
המס בישראל.
כשרשימת התירוצים להשארת מיסוי הרכב על כנו
מתחילה להיות זעירה ,עולה מיד הנימוק הביטחוני:
"אנחנו מדינה קטנה ומוקפת אויבים ,שצריכה כסף",
אומרים ברשות המסים" ,אין עוד מדינה שמוציאה 8%
מהתל"ג על ביטחון .לפיכך אין תחליף לאותם 7-9
מיליארד שקל ,או אפילו למקצתם" במילים קצת יותר
מכובסות ,אחרי ששילמנו את כל סוגי המיסים מכס ומע''מ
אנחנו צריכים לשלם עוד 'מס קניה' למימון משרדים שונים
שהם צריכים תקצוב.
אז לפני שיאשימו אותנו באוצר בפופוליזם ,הנה השורה
התחתונה שעולה מדו''ח מחקר של רשות המסים עצמה,
שפורסם באוקטובר בשנת  :2013המס הופך את הרכב
בישראל ממוצר תחבורה נגיש ועממי למוצר יוקרה שנמצא
הרחק מהישג ידם של ההמונים! מה אפשר וניתן לעשות?
פשוט לא לרכוש או לחכות שאחד מחברי הכנסת הנחמדים
ירים את הכפפה ויחוקק חוק לביטול או הפחתה דרסטית
של 'מס הקניה' על רכבים חדשים ,זה די והותר לשלם מכס
בגובה  7%ומע''מ בשיעור  ,17%לא צריך להיכנס לאזרח

לכיס ולגבות ממנו עוד  83%ממחיר הרכב.
ד''ר שלומי פריזט ,לשעבר ממלא מקום הממונה על
הגבלים עסקיים והכלכלן הראשי של רשות ההגבלים
העסקיים ,ומי שכיהן כיו"ר צוות יוקר המחיה בוועדת
טרכטנברג ,מתייחס לנתונים בשיחה עם 'כל ישראל'.
"אין ספק שמחיר הרכב בארץ ושיטת המיסוי היא
מהגבוהות בעולם כתוצאה נגזרת של רמות מיסוי גבוהות,
יש מיסים שנופלים על הרכב כמו 'מס קניה' שהוא מס
עקיף כמו מע''מ ומכס ,ויש מס צריכה על הרכב כמו הדלק
שיותר מורגש לאזרח הקטן כי זו הוצאה יום יומית .הבעיה
היא שאין ספק שכיום קניית רכב היא הוצאה בסדר גודל
לא פשוט לאזרח ממוצע".
ומה הפתרון ,האם אפשר לבטל לחלוטין את מס הקניה?
לדעת ד''ר פריזט "אם המדינה תפסיק לגבות 'מס קניה'
היא פשוט תכניס את היד לכיס האזרח במקומות אחרים
כי היא התרגלה לסכומים האלו שנכנסים וצריכה אותם.
ההצעה שלי לציבור הכללי ובמיוחד לציבור החרדי שהוא
ציבור שיתופי ויכול להרים דבר כזה ,זה לעשות תכנית
'רכב שיתופי' .הרי כל אחד מאתנו שיש לו רכב ברמת
העיקרון לא נוסע אתו יותר משעה ביום במצטבר לנהג
ממוצע שנוסע לעבודה או ללימודים וחוזר ,ההצעה היא
לעשות תכנית רכב 'שיתופית' שכל אחד שצריך רכב יוכל
לקחת אותו ל'זמן שהוא צריך'.
"אני מאמין שהציבור החרדי הוא הראשון שיכול להקים
דבר כזה וליצור אותו מתוקף היותם שיתופיים ויודעים
להרים מיזמים חברתיים במהירות .זה יוריד את מספר
הרכבים על הכביש ,יוריד את מחירי הרכב ויוריד את זיהום
האוויר ,וזו התוכנית שהמדינה צריכה לעשות כדי לצמצם
את הפקקים וזיהום האוויר ,מה גם שזה מיזם חברתי ונגיש
ראשון במעלה".

אל תתעלמו

מהכאב

סדרת  – Soluroidsמכילה רכיבים טבעיים
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של  GMPותקני ISO

מהמחמירים באירופה .המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו4/939 :

מוסקבה

נשיא רוסיה פוטין
עם בשיחה עם רבה
של רוסיה הגר''ב
לאזאר

בניין התלמוד
תורה המרכזי
'חדר מנחם'

המרכז היהודי
הגדול ''מארינה
רושצ'ה'' במרכז
מוסקבה

פישל רוזנפלד יצא למוסקבה וחזר מרוגש מעולם התורה והחסד העצום שמתפרס על
פני מספר רחובות בבירת המעצמה ,שעד לפני עשורים אחדים אסרה את קיום המצוות
 מיהו הקשיש בן השמונים שריגש עם טעמה של השבת? מה עושים עשרות צעירים
במוקד הטלפוני? וגם :הצצה ייחודית למלחמה בהתבוללות בארצות ניכר  מרתק
פישל רוזנפלד ,מוסקבה
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ש
ל
מעלה

המוזיאון היהודי

מרכז החינוך
בית שווידלער

ישיבה קטנה
'תומכי תמימים'

א מדובר בעיר נידחת אי-שם בקצה
קצהו של העולם ,אלא באחת המעצמות
הגדולות והחזקות בתבל ,ועדיין ,אם
אי-פעם ייצא לכם להכיר את הזווית
היהודית שלה  -גם אתם תשתוממו
למרבה הפליאה.
את סיפוריה של העיר ,כמו גם כרטיסי הברכה,
המזכרות או כל סיפור וספר שנסוב אודות העיר ,רובנו
רגילים לזהות דווקא על ידי תמונות הקרמלין ומבצרי

ל

הפאר שבפאתי הבירה הרוסית .תמונות ומבנים
שנראה כאילו מדובר במעשה אמן כישרוני וכלל אינם
בניינים מאוכלסים המשמשים את קברניטי הבירה
הרוסית.
עם הגעת 'כל ישראל' לבירה הרוסית היה זה אכן
אחד המקומות הראשונים בהן ביקרנו .עדיין ,מדובר
ביצירת פאר מזה דורי דורות וכשבאה ההזדמנות
לעמוד לצדה ולממש בה ,יהיה זה אחד האתרים
הראשונים שהתייר יבקר בהם .אך למרבה הפתעתינו,

השיא המרגש הגיע דווקא מאוחר יותר...
מוסקבה ,העיר שעד לפני עשורים בודדים אסרה על
קיום מצוות התורה ושמירת היהדות ,הצליחה לשמר
את בית הכנסת המרכזי הוותיק והמפואר שבמרכז
העיר  -ארכיפובה  -שעומד על תילו עד לעצם היום
הזה.
יחד עם זאת ,באותם שנים קשות פעל בית הכנסת
החסידי המיתולוגי "מארינה רושצ'ה" ,שאגדות רבות
מתהלכות עליו ,אנשיו ובעיקר הפעילות שרחשה שם
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הרב לאזאר
בלימוד
מכון חי'ה
מושקא

בהוראתו הישירה של כ"ק הרבי מליובאוויטש
זי"ע ,שהחזיק ערוץ ישיר עם החסידים ברוסיה של
אותם ימים קשים .לא פלא הוא שכיום 'בדמעה
יקצורו' ,מקום זה נהפך לבית הכנסת המרכזי של
העיר ומרכז היהדות של מוסקבה ובית הכנסת הפך
בשנים האחרונות לאבן שואבת של עולם התורה
והחסידות בבירה הרוסית.
גם אם אתם בין אלה המבקרים תכופות
במוסקבה ,ואף נחשפים למרכזי היהדות ,החסד
ועולם התשובה האדיר שבעיר ,תופתעו לגלות
בכל ביקור עוד ועוד פעילויות ,ישיבות ,אירועים
ומבצרי תורה המסמלים את המהפכה היהודית
והתורנית במדינות חבר העמים.
מי שחתום על ההצלחה הכבירה הזאת הוא
כמובן רבה הראשי של רוסיה ,הנחשב אף לאחד
מהמקורבים ביותר לנשיא המעצמה ולדימיר
פוטין ,הגאון הרב בערל לאזאר ,שבעשר
אצבעותיו עשה את הבלתי-ייאמן ,החזיר עטרה
ליושנה והשיב את כתר התורה לרוסיה ,לאחר
שנשלח למקום ע"י רבו הרבי מליובאוויטש לפני
למעלה משלושים שנה!
בסיור מרתק ,כשרגלינו מקפצות מישיבה אחת
למשנהו ,מבית הכנסת למרכז החסד ,מאירוע
לנערי העיר שאינם שומרי תורה ומצוות למעוז
הסטודנטים היהודיים ,ניסינו לגלות את סוד
ההצלחה של מרכזי היהדות בעיר  -מפעל חייו של
הגר"ב לאזאר .את סוד ההצלחה אמנם טרם גילינו,
אך אין זה סוד כי ביקור מרומם שכזה יישאר חקוק
עוד שנים רבות בזיכרוננו.

המרכז היהודי ובית
הכנסת המרכזי

הוצאה לאור
'לחיים'
ישיבה גדולה
'תומכי תמימים'
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בעוד בארץ גלי הטרור הבלתי-פוסקים מזכירים
לנו שוב ושוב את מאמר רש"י הקדום ש"עשיו
שונא ליעקב" ,במרכז היהודי של מוסקבה לא
לוקחים סיכונים.
עם הגעתנו לבניין המרכז היהודי של מוסקבה
ובית הכנסת המרכזי בראשו עומד רבה הראשי של
רוסיה הגר"ב לאזאר ,קידמו את פנינו מאבטחים
חמושים האמונים על אבטחת המרכז היהודי שידע
בעבר הרחוק איומי טרור .בדלת הכניסה ממתינים
לבאי המקום טכנולוגיות בידוק חדשניות ,בהם
מגנומטר ,מכונת שיקוף ועוד .בהמשך ,פגשנו את
מכונות הבידוק המקיפות גם במרכזים יהודיים
נוספים בעיר ,שם לא לוקחים סיכונים מיותרים.
עם כניסתנו לבניין ניצב מולנו גרם המדרגות
המוביל אל בית הכנסת המרכזי והמפואר של
הקהילה ,אך החלטנו לסייר קודם בקומת הכניסה
של המרכז היהודי.
במהלך השבוע פועלות במקום שתי מסעדות,
אחת חלבית והשנייה בשרית ,כשרות למהדרין,
אך ביום שישי המקום משנה את פניו לטובת שוק
ענק של מאכלי שבת ,עמוס כל טוב" .יהודים רבים
עושים כאן קניה ענקית לכל השבוע הקרוב",
מסביר אחד הלקוחות ל'כל ישראל'" .השוק הזה
מאפשר לפשוטי העם לרכוש אוכל מבושל כשר
למהדרין והם מנצלים את המומנטום בשביל
להצטייד לכל השבוע הקרוב".
אגב ,בסיור מהיר במרכולים וברשתות המזון
המקומיות ,תגלו כי על המדפים רוחשים להם
מקום של כבוד למעלה מארבעת אלפים מוצרים
כשרים למהדרין המיוצרים תחת פיקוחה של
מערכת הכשרות המהודרת של הרבנות הראשית
לרוסיה שהקים רבה של המדינה.
תוך כדי שפסענו אל המסעדה הבשרית שבקומת
הקרקע של המרכז היהודי פגשנו ,ונראה כי לא
במקרה ,בגר"ב לאזאר בכבודו ובעצמו ,כשהוא
מצטרף לארוחת הערב עם כמה מהמקומיים
ומחזקם .תואר "הרב" ברוסיה אינו סתם תואר
כבוד ,כאן ,בארץ הניכר הרוסי ,מדובר בתפקיד
רוחני חשוב במיוחד בעבור המשך קיום הקהילה
היהודית .והרב לאזאר ,לא ממתין שמישהו יחלק
לו הוראות ומצטרף אל פשוטי העם ,כל אחד
בדרגתו.
למפרע התברר כי העיתוי בו בחרנו לבקר
בקהילה היהודית המעטירה של מוסקבה לא
היה טוב ביותר ,מאחר והרב נדרש בדיוק לצאת
לשליחות אל מחוץ למעצמה הרוסית.
תוך כדי שאנחנו מסיירים בין קומותיו של הבניין

רב הממדים של הקהילה היהודית ,אי-שם בקומה
העליונה ,אנו פוגשים עשרות סטודנטים יהודים
שנהנים ממעונות מיוחדות שהוקמו ומתופעלים
מסביב לשעון עבור הסטודנטים" .כאן ,במדינות
הזרות ,אנחנו מתמודדים עם תופעה קשה ביותר
של התבוללות ,מאחר ובתי הספר הגויים והחברה
המקומית משפיעה על הצעירים" ,מסביר לנו
מקומי.
לדבריו" ,ישנם יהודים רבים שגם אחרי נפילת
מסך הברזל לא שבו לכור מחצבתם והחשש
שילדיהם יתבוללו עם הגויים המקומיים מדאיגה
מאוד" .בדיוק לשם כך הוקמו פעילות מיוחדת
ומקיפה עבור הסטודנטים ,שם מעבירים את זמנם
הסטודנטים היהודים מדי יום.
"מעבר לעובדה שכל פעילותם מתקיימת בבניין
בית הכנסת ,מה שנותן להם תזכורת קבועה על
מוצאם ,הם גם מסתובבים בכל שעות היום בחברה
יהודית" ,הוא אומר לנו בהתלהבות ,תוך שהוא
משוחח עם כמה מהסטודנטים שבישרו בחגיגיות
על 'קומזיץ' שיערכו הלילה לכבוד אירוסי חברם.
בשנים האחרונות ,עם התגברות ההתבוללות,
יצא הרב לאזאר למלחמת חורמה של ממש
בתופעה המסוכנת והמדאיגה .לאחר ישיבות
ודיונים ארוכים הוחלט על צעדים רבים שמטרתם
לנסות להתמודד מול התופעה המטרידה .כך
למעשה ,הוקמו מעונות הסטודנטים ,שתי
אוניברסיטאות יהודיות במוסקבה בלבד ,לצד
בתי ספר ייחודיים ,שהוקמו בנוסף לבית הספר
ומוסדות התורה היהודיים ,וכוללי ערב בכל ערי
רוסיה ,במיוחד עבור אותם היהודים שאינם שומרי
תורה ומצוות.
מספר רחובות מבית הכנסת ,בין מוסדותיה
המרהיבים של רוסיה היהודית ,נתקלנו במחזה
לא שגרתי .היה זה בית ספר רגיל לחלוטין .אם לא
היינו מתעמקים מעט בצוות המורים ובתכני בית
הספר כמעט היינו חושבים שמדובר בבית ספר
מקומי ל'כל דבר' .אך מסתבר שלא כך פני המצב.
בית הספר ,שנבנה במיוחד עבור אותם יהודים
שאינם שומרי תורה ומצוות ,מעניק להם מעטפת
יהודית חמה ,הן בתכני הלימוד שעל אף שהם
ככל בתי הספר הרוסיים  -הם מוגשים לצד מסרים
יהודיים חמים ושיעורי תורה הנערכים גם הם.
אך המטרה העיקרית ,שאכן הוכחה כהצלחה
מסחררת ,הינה המלחמה בהתבוללות .זו גם
הסיבה שכשראינו את הנתונים המפתיעים של
מספר החוזרים בתשובה במוסקבה  -ממש לא
הופתענו.
עודנו מסיירים במוסקבה ,נכנסנו לאחת
מאולמות הפאר הכשרים למהדרין ,שם השתתף
רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר ,באירוע
שנערך אף הוא לצעירים היהודים במוסקבה" .זה
לא משהו שאנחנו מתרגשים ממנו יותר מדי ,מאחר
ומדובר באירועים הנערכים בקביעות" ,מסביר לנו
צעיר מקומי על מפעל היהדות הגדול והמרגש.
גם עולם התורה הרוסי היה הרבה מעבר לציפיות
שלנו .בכניסה לבית הכנסת מוצגים בכבוד
המוסדות היהודיים הרבים ברחבי הבירה הרוסית
ובמדינה כולה .רק בכדי להמחיש את ההפתעה
וההתרגשות ,ניגע מעט בנתונים .כארבעים וששה
מפעלי יהדות ,הכוללים בין היתר ,תלמודי תורה,
ישיבות ,כוללים ,בתי כנסת ,מפעלי חסד ,בתי
ספר לבנות ועוד פעילות מסביב לשעון במוסקבה
בלבד .כאשר בכל רחבי המדינה רחבת הממדים
מדובר במספרים גבוהים בהרבה.
רק נכנסנו לבית הכנסת והריח הראשון
שהרגשנו ,והאמת גם קצת התגעגענו אליו ,היה
הריח החסידי .הייתה זו שעת ערב סטנדרטית ,אך
כבר בכניסה לבית הכנסת ניצבו להם שולחנות
ערוכים ומלאים בכל טוב .לא לפני שגם ספרי
החסידות הובאו אל השולחן" .עוד מעט אנחנו
מתחילים בהתוועדות" ,מסביר לנו אחד מאברכי
הכולל.
בשולחן הסמוך אנו פוגשים באחד מנכבדי
הקהילה היהודית ,שלא ממש חושב על מעמדו
המכובד ומצטרף לשיעור 'דף היומי' עם פשוטי
העם הקובעים עיתים לתורה מדי יום בסיום
העבודה" .כאן אין משחקי כבוד .הרבנים יורדים
אל העם וזו התחושה הכי טובה שאנו חווים
כאן" ,אומר לנו אחד מה'בעלי בתים' לאחר סיום
השיעור.

"

בית הספר ,שנבנה במיוחד עבור אותם יהודים שאינם
שומרי תורה ומצוות ,מעניק להם מעטפת יהודית חמה,
הן בתכני הלימוד שעל אף שהם ככל בתי הספר הרוסיים
 הם מוגשים לצד מסרים יהודיים חמים ושיעורי תורההנערכים גם הם .אך המטרה העיקרית ,שאכן הוכחה
כהצלחה מסחררת ,הינה המלחמה בהתבוללות .זו גם
הסיבה שכשראינו את הנתונים המפתיעים של מספר
החוזרים בתשובה במוסקבה  -ממש לא הופתענו

ברוסיה השבת בתקופת הקיץ נכנסת (וגם
יוצאת) מאוחר יותר מאשר בישראל ,את יום שישי
הארוך ביותר ,בוחרים יהודי מוסקבה לנצל כדי
להתיישב בצילה של תורה.

כשרות ומסעדות

לאחר שהצטרפנו לשיעור השבועי על פרשת
השבוע עם עשרות הלומדים ,בחרנו לסייר דווקא
במסעדות היהודיות המקומיות הכשרות למהדרין
במוסקבה שמספרן הדו-ספרתי בהחלט לא מפתיע
כשאנו נחשפים למפעלי היהדות בבירה שבעוד
זמן קצר תקבל אף היא את פני שבת המלכה.
על אף הקיץ שנמצא בעיצומו ,נראה כי החורף
בחר להישאר בשטח ותוך כדי שאנו מפלסים את
דרכנו לתפילות קבלת השבת ,גשם זלעפות הקדים
את פנינו .בהיעדר אמצעי הניווט הטכנולוגיים
מנסה 'כל ישראל' ברוסית מגומגמת להסביר
לאחד המקומי שהוא איבד את דרכו לבית הכנסת.
אך ההוא ,שנראה כבר כי הבין במה מדובר ,השיב
בעברית כי אנו מוזמנים להצטרף אליו" .אני
בדיוק בדרך לבית הכנסת" ,הסביר לנו בפשטות
שמסבירה יותר מכל את המהפכה היהודית
המתרחשת במוסקבה שרק לפני עשרים שנה לא
איפשרה את קיום המצוות.
מחזה לא שגרתי ומרגש במיוחד ,שגם לא
יישכח במהרה ,היה בשירת ה"לכה דודי" ,כאשר
מיד לאחר "בואי בשלום" פצח אחד מוותיקי
הקהילה היהודית בריקוד סוער ובמיוחד שממחיש
יותר מכל שמחה יהודית מה היא .בסיום התפילה,
ניגש אלינו אחד המתפללים ,שהסביר כי מדובר
בגלמוד שאצלו השבת חשובה מכל" .הוא פשוט
משנה את צבע עורו עם כניסת השבת .גם אותנו זה
מרגש ביותר" ,הוא אומר לנו.
אווירת הקירוב שליוותה אותנו במהלך כל
השהות במוסקבה המשיכה ללוות אותנו ,עת
הופתענו לגלות כי למעלה מעשרה מתפללים
בחרו להזמין אותנו לסעודות השבת  -כשלבסוף
החלטנו להצטרף אל שולחנו הערוך בכל טוב
וטוב של אחד מרבני הקהילה שעומד בראש
שולחן שבת ארוך אליו מסובות משפחות רבות,
תושבי מוסקבה ויהודים מרחבי העולם כאחד.
על הדרך ,גם סייר 'כל ישראל' בעוד מוסדות,
שכולם מנוהלים ע"י כמאה (!) שלוחי חב"ד
שהביא הרב לאזאר למוסקבה ,ובהם :בית הדין
היהודי ,התלמוד תורה שנמצאת בעיצומה של
קעמפ 'בין הזמנים' ,משרדי הקהילה ,הרבנות,
הכשרות ,מפעלי ההוצאה לאור רחבי הממדים
של ספרי הקודש ,המקוואות ,המוזיאון היהודי,
שמעבר להיסטוריה היהודית המרגשת שבתוכו
גם מחזיקה ב"ספריית הרבי" המרגשת השמור
מכל ועוד תגליות רבות אחרות המצריכות יריעה
נפרדת בפני עצמה.

מרכז החסד רחב הממדים

את השבוע החדש בחרנו לפתוח דווקא במרכזי
החסד של הקהילה שללא ספק מרגשים .במרחק
רחוב אחד מבית הכנסת המרכזי שוכנים להם מבני
המוסדות על פני רחוב כמעט שלם .החל ממקווה,
עבור דרך בית כנסת נוסף וכוללים לאברכים
מרביצי תורה ועד לישיבה קטנה וגדולה ,תלמוד
תורה ובית הספר לבנות על טהרת הקודש.
אך לא לשם פנינו מועדות .הזמן קצר והמלאכה
מרובה ומאחר וכבר נחשפנו ללא מעט מהפעילות

"

היהודית הענפה ,הגענו למסקנה כי נאלץ לוותר
על החוויה הזאת  -על מנת שנספיק לטעום גם
מטעמו של עולם החסד הפועל מסביב לשעון.
בצמוד למוזיאון היהודי שוכן לו בניין הענק של
מפעל החסד ובשמו המלא" :מרכז החסד היהודי
שערי צדק" .עם כניסתנו למתחם ,נראה היה כי
נכנסנו לאחד מטרקליני הפאר של האוליגרכים
הרוסים ,אך היה זה לא אחר מאשר מבנה חסד
שכל פארו ,פעילותו והנעשה בתוכו מיועד אך ורק
עבור יהודי מוסקבה.
לצד מוצגי יודאיקה עתיקים וחדשניים
כאחד ,ניצבות להן פינות ישיבה נוחות ותמונות
שמספרות את הבלתי ייאמן .חדרי ריפוי בעיסוק,
'פינה' שמחלקת שתייה קרה לכל דורש ,בית
תמחוי ענק ,מאפייה ומטבח רחב ממדים המעניק
מדי יום מאות ארוחות משביעות לכל באי המקום.
מרכז רפואי גדול ,מקביל לקופת חולים מוכרת
מהארץ ,אך עם כל השכלולים והטכנולוגיה
הרפואית ,והכל חינם למען הנזקקים והגלמודים,
לצד השאלת ציוד רפואי ,גמ"חים שונים ,מרכז
סיוע לקשיש ואף חברה קדישא הפועלת ע"י צוות
מתנדבים.
במטבח נוסף ,השוכן אף הוא בסמוך לחדר
האוכל הענק של מרכז החסד ,אנו נחשפים
לפעילות בישול הארוחות הכשרות ע"י מחלקת
"ביקור חולים" עבור יהודים מאושפזים ולאסירים
בבתי הכלא במוסקבה .אגב ,אחד מהמהפכות
ברוסיה עליה חתום הרב לאזאר היא המהפכה
בבתי הכלא ,שעד לנפילת מסך הברזל כמעט ולא
ידעו מטעמה של היהדות וכעת ,אפילו בבתי הכלא
ישנם בתי כנסת ,ספרי תורה ,תפילין וחנוכיות .על
הדרך גם פגשנו ברב שירות בתי הסוהר הרב אהרן
גורביץ שמהווה אף הוא אוזן קשבת לצעירים
יהודים שנקלעו לבתי הכלא.
בצדו השני של הקומה אנו נחשפים לאולם
הנראה כמוקד טלמרקטינג ענק ,כאשר בין עמדה
לעמדה יושבים להם צעירים יהודים שעסוקים
בשיחות טלפון .פנינו לאחד הצעירים שהסביר
אודות הנעשה במקום" ,מה זה ,מוקד התרומות?"
תהינו .אך זה השיב בשלילה ובשיא הפשטות,
כאילו מדובר במחזה פשוט ושגרתי הסביר הצעיר
ל'כל ישראל' כי זהו מוקד השמירה על הקשר עם
כל יהודי רוסיה" .אנחנו מגיעים לכאן במשמרות
בהתנדבות ועוברים על הרשימות האלה
ומתקשרים לשאול לשלומם של יהודי רוסיה",
הוא מסביר תוך שהוא מצביע על הרשימה
הארוכה של יהודי רוסיה" .אנו משתדלים להגיע
לכמה שיותר גלמודים וזקנים במוסקבה שמקבלים
מאתנו שיחה לפחות פעם בשבועיים ,ואם האדם
זקוק לסיוע אנחנו דואגים שהוא יקבל אותה".
בקומה אחרת במבנה מצאנו את עצמנו בפאתי
סופר מרקט מפואר ומסודר ,משל הגענו לשוק
ענק בתחום הביגוד ,אך בשונה ממה שתיארנו
לעצמנו ,כאן מחולקים אלפי פרטי ביגוד ,לבוש
והנעלה תמורת תשלום סמלי או חינם לגמרי,
בעבור אלה שאין ידם משגת לקנות בעצמם.
אפילו חלק מהמותגים המפורסמים לא פסחו על
החנות המהווה גמ"ח בתוך גמ"ח.
כאן מקבל מאמר חז"ל "אם אין קמח אין
תורה" פירוש מיוחד בפני עצמו ,כשעולם החסד
מספק את ה"קמח" לכל מי שאין ידו משגת ועולם
התורה אף הוא יושב בין כתלי בית המדרש מסביב
לשעון .ובקיצור" :תורה וגדולה במקום אחד"!

הרב לאזאר

בית היתומים

בית הכנסת
דרכי שלום
מרכז החסד
היהודי שערי
צדק
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לקראת ראש השנה ,בו ייסעו רבבות יהודים
להשתטח על ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן
שבאוקראינה ,יצא כתב 'כל ישראל' לסדרת כתבות
בעקבות המנהג המרתק  הרה"ח אהרן קליגר
והרה"ח לוי גבירץ בשיחה מרתקת על מקורות
המנהג ,הרקע ההיסטורי ,גילוי הקבר ,סיפורו של
הגנרל ובתה המשוגעת של בעלת הבית



כל הדרכים מובילות לאומן! רבבות
יהודים מכל קצוות תבל יעשו את
דרכם בימים הקרובים אל עבר העיר
האוקראינית ,שהפכה לאחת מן
המפורסמות ביותר בעולם היהודי
כולו .אין כמעט בנמצא חסיד ברסלב
ואף מי שלו שייכות הכי קלה לחסידות
זו – שיוותר על נקלה על ההשתתפות
ב"קיבוץ" הקדוש בימי ראש השנה סמוך
ונראה לציונו הק' של הרה"ק רבי נחמן
מברסלב זיע"א בעיר אומן.
מחירי הכרטיסים והטרחה הנלווית לנסיעה זו ,לא יהוו
כאן שיקול כלל וכלל ,ואף ייחשבו כזוטות אל מול המטרה
הקדושה העומדת בראש מעייניו של כל אחד ואחד מאותם
רבבות אנשים ,והיא לזכות להיות קרוב לרבינו בימים נעלים
אלו שרבי נחמן בעצמו ביקש שיהיו אצלו מקושריו וחסידיו
בימי ראש השנה.
לקראת ראש השנה הבעל"ט ,שנת תשע"ח ,זכינו לשיחה
חסידית מיוחדת עם שניים מחשובי חסידי ברסלב המצטרפים
גם הם המובן מידי שנה לנסיעה הקדושה ,הלא הם הרה"ח
אהרן קליגר ,מטובי הסופרים בציבור החרדי בכלל ובחסידות
ברסלב בפרט ,ומי שעוסק רבות בתורתו הק' של רבי נחמן
מברסלב זיע"א ,ועמו הרה"ח לוי גבירץ ,הפועל רבות ונצורות
בתחום הטיסות לאומן על כל המשתמע מכך ,לרווחת המוני
הנוסעים.
בשורות הבאות הם משתפים את הקוראים בהיסטוריה של
גילוי הציון הק' והנסיעה לאומן בימים עברו בהם הדבר היה
כרוך בסכנות רבות ,ופעמים עד כדי מסירות נפש של ממש ,ועד
לימינו אנו .וראויה לציון העובדה כי למרות שמדובר באברכים
שזכו כבר עשרות בשנים להשתתף בנסיעה זו ,ההתלהבות

וההתרגשות ניכרת עליהם ביותר ,ודומה כאילו זוהי להם הפעם
הראשונה בחייהם ,וכך גם רבים רבים מאותם המצטרפים
לנסיעה מעידים כאלף עדים על כי המקום חי ותוסס מבחינה
רוחנית ,עד כי אין הסבר אחר זולת זו להסביר תופעה זו.
ראשית ,רצינו לשמוע קצת על עניין ה"נסיעה" ,ומדוע
דוקא בימי ראש השנה? ובפרט לאותם קוראים שעדיין לא
שמעו רבות על כך...
"רבינו הקדוש ,רבי נחמן זיע"א" ,מסביר לנו הרב קליגר,
"אמר לתלמידיו בחייו כי הוא קיבל מתנה גדולה מן השמים,
והיא 'ראש השנה שלו' ,בדברים אלו הוא הדגיש לחסידיו לכל
הדורות את החשיבות העצומה והנעלה של ההסתופפות בצלו
בייחוד בימי ראש השנה ,עד שבראש השנה האחרון לחייו
התבטא הרבי במילים 'אהרלה איננו ,ובערלה איננו' .אהרלה
היה רבי אהרן שהיה רבה של העיר ברסלב ,מחשובי תלמידי
רבינו הק' ,ובערלה היה דווקא איש פשוט מפשוטי העם,
וכוונתו של רבינו במילים אלו הייתה כי לענין הנסיעה לראש
השנה כולם שווים ,ואין הבדל בין הצדיק הגדול ביותר לבין
האיש הפשוט ביותר (שככל הנראה לא היה כל כך פשוט).
"יצוין כי אכן ישנם חסידים רבים שמסיבות שונות אין
באפשרותם להשתתף בנסיעה ,ובכל זאת הם מתקבצים ביחד
במקומות שונים ,כמו מירון סמוך לציונו הק' של התנא האלוקי
רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,או בירושלים עיה"ק ב'שול',
אבל – ברור שרוב מניינה ובניינה של חסידות ברסלב נמצאים
בימים אלו באומן – 'ביים רעבין' (אצל הרבי)"...
באיזו תקופה החלה הנסיעה?
"כמובן שבחיי חיותו של רבינו זיע"א הגיעו אליו תלמידיו
לימי החג ,אך לאחר פטירתו החלו דיונים בין גדולי תלמידיו,
ותלמידו הגדול הרה"ק רבי נתן מברסלב זיע"א היה זה
שהכריע כי הנסיעה תימשך ,ואכן בשנת תקע"ב – השנה
הראשונה לאחר הסתלקותו של רבינו ,התקיים ה'קיבוץ' הק'
הראשון סמוך לציון הק' ,כך נמשך הדבר עד שנת תרע"ז ,או אז
התרחשה המהפכה הקומוניסטית הידועה לשמצה ,וגבולותיה
של רוסיה והסביבה נסגרו ,וכך נמנע מהחסידים להגיע אל
המקום ,אבל ,כפי שנראה בהמשך ,חסידי ברסלב לא יוותרו כל
כך מהר ובקלות על כך.
"במשך השנים ניסו חסידים רבים להגיע בדרכים לא דרכים
ובמסירות נפש כפשוטו ממש למקום ,ולפעמים אף נתפסו
ונעצרו ושמו את נפשם בכפם בחשד על עוון ריגול והפצת
יהדות שהייתה אסורה בתכלית כידוע .השתדלויות רבות נעשו
על ידי חסידי ועסקני חסידות ברסלב לקבל אישור כניסה,
ובשנים מסוימות אף קיבלו בתנאים מגבילים ביותר .בשנת
תרצ"ט התקיים הקיבוץ האחרון לפני פרוץ השואה האיומה,
ולאחר מכן מאורעות המלחמה לא פסחו גם
על האוהל של רבינו הק' והוא נחרב,
ולפנינו עדות ששמעו מספר חסידים
מגנרל לשעבר בצבא האדום .היה
זה בבית הכנסת של חסידי ברסלב
ב'איסט סייד' שבניו יורק ,שם
התקיים הקיבוץ של החסידים
באיזור זה .באחת השנים הגיע
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למקום יהודי מבוגר שלא נמנה על
המתפללים הקבועים ,לאחר התפילה
הוא שיתף את החסידים בסיפורו
האישי ,ובשנה זו לא האמינו החסידים

ישנם פרצי בכי
והתעוררות בקהל
ולאחר מכן ריקודים
סוערים ושמחה
פורצת גבולות
הנמשכת זמן רב על
עצם הזכייה לשהות
קרוב קרוב לרבינו הק'
לסיפורו שהיה נראה מוגזם ,אך בשנה שלאחריה לאחר
שהביא עמו אלבום תמונות ,סיפורו היה נראה אמין יותר.
"לדבריו ,הוא נולד למשפחה חרדית בפולין שלפני
המלחמה ,בגיל קטן הוא התייתם ל"ע מאביו ואמו ,ועבר
לגור אצל דודו .העבודה הקשה בה עבד ומאורעות החיים
השכיחו ממנו את יהדותו ,וכך בימי בחרותו החליט
להתגייס לצבא הרוסי .הוא התקדם בסולם הדרגות של
צבא רוסיה ,וכאשר פרצה מלחמת העולם השניה בה כבשו
גרמניה ורוסיה במשותף את פולין ,כבר היה מיודענו גנרל.
"בזמן המלחמה הוא הגיע עם חיילי הגדוד עליו פיקד
לעיר מסויימת בפולין ,שם חנו במשך כשבועיים .היה זה
בתקופת ה'ימים הנוראים' והוא ,שהיה כאמור רחוק מכל
זיק של יהדות ומצוות ,לא זכר מאומה ,רק ביום הכיפורים
הוא נזכר בקדושת היום ובפרט שהיה זה יום הזיכרון
לאביו והחליט ללכת לבית הכנסת לומר קדיש לעילוי
נשמתו .הוא לקח עמו שניים מחייליו וצעד לבית הכנסת
המקומי .בתחילה נבהלו המתפללים מפניו ,אך הוא למרבה
הפלא החל לדבר בשפת האידיש והרגיע את המתפללים
תוך שהוא מסביר להם את סיבת באורו למקום .הרב
של הקהילה הסביר לו כי הבהלה נבעה מכך שבכל שנה
בעיצומו של היום הקדוש מגיעים למקום גויים 'שקצים'
שבאים במטרה לערוך פוגרום ליהודי הקהילה ,ולכן גם
הפעם חששו כי מדובר בתכנית דומה.
"לאחר יום הכיפורים שוב נפגש הגנרל עם רב הקהילה.
הרב שנמנה על חסידי ברסלב שאל אותו אם הנך גר ברוסיה
כיצד יתכן שלא הייתי באומן ,שם טמון צדיק גדול ,טובה
גדולה תהא זו לנשמתך אם תגיע לשם ותאמר את 'תיקון
הכללי' .הדברים שיצאו מן הלב התרגשות רבה חלחלו אל
תוככי נשמתו של הגנרל ,והוא החליט לנסוע לאומן ,אלא
שתפקידו בצבא הרוסי לא אפשר לו זאת כלל וכלל והוא
חיכה לשעת הכושר .תקופה לאחר מכן השתנו פני הדברים
וגרמניה החלה לתקוף אף את ברית המועצות .בעיצומה
של המלחמה הקשה נקלע הגנרל עם חייליו לאזור אומן
שבאוקראינה ,באחד הימים הוא התהלך עם מספר חיילים
וחיפש בית יהודי בעיר שהייתה באותה תקופה אכן מלאה
ביהודים.
"כשנכנס לבית מסויים נבהלו בני המשפחה כשראו גנרל
רוסי עם קבוצת חיילים ,אך הוא מיד הסביר להם כי הוא
בעצמו יהודי והוא בא לברר היכן ציונו הק' של רבי נחמן
מברסלב זיע"א .הם כמובן מילאו את מבוקשו והראו לו
את הדרך למקום .כשהגיע הוא התייפח ובכה כילד קטן
תוך שהוא נזכר בהוריו ,אמר את 'תיקון הכללי' והתחרט
על עברו .לאחר תקופה נוספת הרוסים עברו להתקפה
מאסיבית והחלו מסיגים את הצבא הגרמני ,ושוב הוא נקלע
לעיר אומן ,אך אז ראה כבר את האוהל חרב מההפצצות
של הצבא הגרמני .בכך הוא סיים את סיפורו המצמרר.
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התברר כי גנרל זה היה היהודי הראשון שזכה להגיע אל
הציון הק' לפני מלחמת העולם .לאחר המלחמה הוא ברח
והגיע לארה"ב ,חזר בתשובה שלימה ,שם התגורר כאמור
ב'איסט סייד' ומידי שנה היה מגיע ל'קיבוץ' של חסידי
ברסלב בעיר.
"גם בשנים שלפני המלחמה היו תקופות בהם לא היתה
אפשרות להגיע מפולין אל העיר אומן ,היה זה הגאון רבי
מאיר שפירא המהר"ם מלובלין זיע"א שרחש חיבה עזה
לחסידי ברסלב והעניק להם את בנין 'ישיבת חכמי לובלין'
המפואר ,שם התקבצו החסידים בימי ראש השנה וערכו את
הקיבוץ הראשון כבכלל שנה ושנה".
כיצד התגלה הציון הק' והתבצע הליך שיקומו לאחר
המלחמה?
"מספר שנים לאחר סיום המלחמה ,בשנת תש"ז ,ביקשה
עיריית אומן להרוס את כל שטח בית החיים בעיר ,ולבנות
על שטחו בנייני מגורים .חסידי ברסלב ברחבי העולם
שמעו כל כך ומיד הגיש אחד מהם ,רבי זנוויל ליובארסקי
ז"ל ,מחשובי החסידים ,בקשה מיוחדת לעירייה לרכוש
את השטח בו טמון רבינו הק' .הבקשה הוגשה על שם גר
צדק מחסידי ברסלב ,הרב מיכל הגר ,שהיה תושב העיר.
האישור המיוחל התקבל ,חסידי חב"ד מהעיר למברג סייעו
אף להשגת סכום הכסף הנדרש לכך ,והרכישה התקיימה.
"ראשית ,ביקש ר' זנוויל למצוא את עמודי העץ שהיו
מצדדי הציון הק' ,אך למרות מאמצים רבים העמודים לא
נמצאו .ר' זנוויל פרץ בבכי והתפלל מכל לבו שיעזרו לו מן
השמים למציאת הציון .חסידים מספרים כי באותו לילה
הוא ראה בחלומו את רבינו הק' במלבושי שבת והוא עצמו,
ר' זנוויל ,זעק 'רבי על תעזוב אותנו' ,והנה הוא שומע את
רבינו עונה לו במילים חודרות כסכין' :אינני הולך ,אני
נשאר ביניכם'.
"למחרת בבוקר שב ר' זנוויל לחיפושיו ולאחר מאמץ
ממושך הוא מצא את העמודים האמורים שהיו היסודות
לאוהל הק' ,וגם את העמודים שעל פיהם סומן השטח
של הציון מתחילתו ועד סופו .הוא יצק יציקת בטון והחל
לשקם את המקום .בפעם הבאה בה הוא הגיע לאומן – הוא
שמע מגר הצדק ר' מיכל הגר כי הבית הסמוך נמכר לדיירים
חדשים גויים ,והם מצידם העמידו בכניסה לחצר שני כלבים
גדולים להפחיד את כל מי שיהין לגשת אל המקום הקודש,
וכך סיפר חסיד ברסלב נוסף ר' חיים בנימין ברודי ז"ל
כי באחד הימים נכספה נפשו לגשת אל הציון ולהשתטח
בתפילה ,הוא קפץ מעל הגדר וכהרף עין התנפלו עליו שני
הכלבים ,ואך בניסי ניסים הוא הצליח להימלט בעור שיניו.
לאחר מספר שנים חלה בעל הדירה והוא הרגיש כי מחלתו
באה לו בשל הציון הק' העומד בחצר ,והוא מכר את הדירה
לדיירים חדשים שהתגוררו במקום עד לשנת תשנ"ז .גם
בעלת הבית החדשה סירבה לאשר לחסידי ברסלב להתקרב
למקום.
"היה זה בראש השנה של שנת תש"כ ,קומץ חסידי
ברסלב מרוסיה ביקשו להגיע אל הציון .געגועים עזים אל
המקום הק' מילאו את לבם ,והם הגישו את בקשתם אל

אותה אשה ,אך היא כרגיל סירבה לתת להם להיכנס .או אז
הזדעק עליה אחד החסידים מנהמת לבו 'ושטף אותה' על
התנהגותה העיקשת.
"לא עבר זמן רב ובתה של אותה דיירת יצאה מדעתה
ואושפזה במוסד לחולי נפש בעיר קייב ,אך התברר כי
הדבר עשה גרוע יותר ,כל דיירי הסביבה דיבור על כך כי
החסידים עורכים 'כישופים' רח"ל ,ואז ניגש הגה"צ ר'
מיכל דורפמן שליט"א ,מגדולי חסידי ברסלב ,אל אותה
גויה ואמר לה' :אם תרשי לנו הפעם להיכנס לחצר הציון,
נתפלל עבור בתך והיא תתרפא' .הגויה נעתרה לבקשתם,
וכך בהתרגשות עצומה נכנסו החסידים אל הציון הק'
והשתטחו בתפילה מרגשת על הציון הק' .ר' מיכל נשא
תפילה מעומק הלב ובין דבריו הוסיף' :הרי להקב"ה יש כל
כך הרבה גויים ,ומה עם בעולמו תהיה עוד גויה אחת?!'
"לקראת פורים של השנה שלאחריה ,כשהגיע ר' מיכל
שוב לציון הק' ,והפעם גם להשתטח בתפילה עבור הרבי
מסאטמר זיע"א ,לאחר שהגיעה בקשה בהולה לתפילה
מארה"ב עבור הרבי שנחלה קשות ,מה הופתע כאשר יצאה
אותה גויה לקראתו בשמחה גדולה והזמינה אותו להיכנס
אל בתה ולהתכבד במשקה ובמזונות .מתברר כי התפילות
התקבלו לרצון ואותה בת חולה הבריאה כליל ואף נישאה
תקופה לאחר מכן .ר' מיכל הסביר כי הוא שרוי בתענית,
עובדה שאכן היתה אמיתית וכך הוא נהג כל פעם ביום
שהיה עולה על הציון הק' ,מאז נתנה הגויה אפשרות לכל
החפץ לבוא ולהשתטח על הציון הק' ואף נהגה כבוד גדול
בהמוני הבאים למקום.
"מעניין לציין כי בשנת תשכ"ו ,בה הגיע לציון הק'
החסיד ר' גדליה פלייער הי"ו שהיה בעצם הראשון שפקד
את המקום לאחר המלחמה ,עדיין זכרה בעלת הדירה את
הנס שאירע עמה שנים רבות קודם לכן והיא המשיכה לכבד
את הבאים גם לאחר מכן ,אך ביקשה שיכנסו בשקט ולא
בקבוצות גדולות כדי שלא להרגיש את תושבי הסביבה ואף
הכינה ספסל לישיבה ומים לנטילת ידיים".
ומתי החלה הנסיעה להתחדש?
"במשך כל השנים" ,אומרים לנו החסידים" ,פרצו
הגעגועים והכיסופים של חסידי ברסלב את כל הגבולות,
הדבר התבטא אף בשירה התמידית על המילים "מי יתן לי
אבר כיונה אעופה ואשכונה ציון הקדוש אומנה" ,בניגון
הידוע .מעטים אף זכו להגיע ,כאשר הם מנצלים כל
פרצה אפשרית כדי לדלג מעל חומת הברזל הקומוניסטית
שהייתה פרוסה במלוא האכזריות .חלק מהם הצליחו
לעבור את הענין בשלום ,חלקם נעצרו ,ולאחר חקירות
גורשו מהמקום תוך אזהרה שאם יעזו לחזור על 'הפשע'
מר יהיה גורלם .רבים מאוד הם סיפורי ההוד והגבורה על
אותם חסידים ואנשי מעשה שהגיעו למקום במסירות נפש
– תקצר היריעה מהכיל...
"בחורף שנת תשמ"ו הגיע למקום הרה"ח ר' בנימין זאב
קנפלמאכער ,מחשובי חסידי ברסלב ,צייר ומעטר עיטורים
במקצועו ,הוא רצה לסמן את גבולו של הציון הק' מכל
צדדיו .הוא עשה זאת ואף עיטר את המשטח בכיתוב 'מה

השנה עצמו.
"לפני קרוב לעשרים שנה נטל
אברך מחסידי ברסלב יוזמה
ואירגן את מעמד התיקון הכללי

נורא המקום הקודש הזה' .הוא עשה הכל לפי הערכה
פרטית ,בעיקר כדי למנוע דריכות וריקודים על שטח הציון
עצמו ,שהיה כשני מטרים .הוא נשא תפילה כי אכן זהו
הגבול .לימים כשהגיעו למקום הרב ר' שמעון אנטשין ז"ל,
מראשי ומומחי 'אתרא קדישא' עם גלאי קברים מיוחד ,הוא
התפלא מאוד לציין בהתפעלות כי הסימון שערך ר' בנימין
אכן היה מדויק ממש ,ויהי לפלא! הכיתוב נשאר עד שנת
תשנ"א.
"בשנת תשמ"ט הגיע לאומן קבוצה של כ 250-חסידים
באישור מיוחד ,הם הגיעו בבכי ובהתרגשות שאי אפשר
לתאר על גבי הכתב .אך הדבר הגדול באמת אירע בשנת
תש"ן ,או אז קרס מסך הברזל ,אוקראינה הפכה באחת
למדינה עצמאית ,חסידי ברסלב מכל העולם החלו להתלכד
ולפעול לשיקום הציון הק' ולחידוש ה'קיבוץ' בימי ראש
השנה .לאחר מגעים רבים עם שלטונות אוקראינה ,בשנת
תשנ"א הוקמה על הציון מצבה משיש בגובה  10ס"מ.
בשנת תשנ"ב החליטו להגביה את הציון ,וכך שופץ הציון
שוב ושוב עד שנת תשנ"ח.
"במשך כל הזמן התנהלו מגעים גם עם בעלי הדירות
באיזור הציון על מנת לרכוש את הדירות ולהעבירם
לרשות חסידי ברסלב ,כדי לקלוט את האלפים הצפויים
להגיע אל המקום במשך ימי השנה בכלל ובפרט לקראת
ימי ראש השנה .בתחילה נעשה הדבר קשה ביותר לאחר
שבעלי הדירות 'קלטו' את הענין והעלות את המחירים בלא
הגבלה .רק בשנת תשנ"ח הגיעו החסידים ובעלי הדירות
להסכם מסודר והדירות עברו לבעלותם של חסידים רבים.
החלה בניית אוהל חדש ומפואר מעל הציון הק' והכל תוך
זהירות לבל יפגע כבודם של שוכני עפר הטמונים בשטח

בית החיים .בסיוע חסידי ברסלב מכל העולם ועמם ארגון
'אתרא קדישא' הסתיימה הבניה בסייעתא דשמיא לקראת
ראש השנה תשנ"ט".
תוכלו לתת סקירה קצרה על הנסיעה בימינו?
"אין צורך להרבות במילים על הנסיעה כיום .הדבר
צובר תאוצה משנה לשנה ,ובשנה זו יגיעו למקום כ60-
אלף יהודים (!) כ"י .רובם כמובן חסידי ברסלב הבאים
מכל פינה בעולם ,כפשוטו ,אך בולטים ביניהם גם רבים
מקהילות אחרות וביניהם אף כאלו שהדבר גורם להם
לפעמים אי נעימות ,אך נפשם חושקת להצטרף לנסיעה
הק' .בין הבאים נראים המוני יהודים המתחזקים ביהדותם,
ורבים מהם מציינים כי שבוע אחד של שהיה בעיר אומן
סמוך ונראה לציון רבינו הק' זיע"א מועיל להם כמו חודשים
ארוכים של הרצאות ודרשות ע"י ארגונים העוסקים בחזרה
בתשובה.
"השמחה ואנרגיות פורצים שם את כל הגבולות באופן
שכמעט בלתי ניתן לתיאור .אנשי עסקים רבים מארה"ב
שהגיעו למקום עזבו באחת את דרכם שהייתה רחוקה מרוח
ישראל סבא והתחזקו ללא היכר בשמירת התורה והמצוות.
אכן קשה מאוד לתאר בקצרה את ההתעוררות הגדולה
בציון הק' בימים אלו ,כמו את השמחה העצומה השוררת
בכל פינה".
אחד המעמדים הבולטים הוא אמירת 'תיקון הכללי'
ברוב עם בחצות היום של ערב ראש השנה ,מהו המקור
של מנהג זה?
"על פי המסורת" ,אומרים לנו אנשי שיחנו" ,העיקר
הוא פקידת הציון הק' בערב החג עם אמירת התיקון ווידוי
דברים ,וההמשך הוא הקיבוץ הק' בצוותא חדא בימי ראש

אין צורך להרבות
במילים על הנסיעה
כיום .הדבר צובר
תאוצה משנה לשנה,
ובשנה זו יגיעו למקום
כ 60-אלף יהודים
(!) כ"י .רובם כמובן
חסידי ברסלב הבאים
מכל פינה בעולם,
כפשוטו
ברוב עם בחצות היום כאמור ,ומאז הדבר צבר תאוצה
אדירה ומתפתח משנה לשנה .גם חבר מועצת העיר מודיעין
עילית הרב נחמן בנשעיה ,גם הוא מחסידי ברסלב לקח על
עצמו להשקיע במעמד זה ,ואכן הוא משקיע כוחות רבים
בעניין .כיום משתתפים במעמד רבבות רבות השוהים בעיר
אומן ועמם עוד המוני יהודים המצטרפים למעמד בשידור
חי המועבר לכל קצוות תבל.
"בעל התפילה במעמד הוא הרה"ח ר' משה אליעזר
הלפרין ,מגדולי החסידים ,בהתחלה ישנם פרצי בכי
והתעוררות בקהל ולאחר מכן ריקודים סוערים ושמחה
פורצת גבולות הנמשכת זמן רב על עצם הזכייה לשהות
קרוב קרוב לרבינו הק' .גם תינוקות של בית רבן משתתפים
במתחם מיוחד המוכן להם מידי שנה".
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משל ושנינה  //אליהו פכטר

ענה כסיל כאיוולתו

בשבוע שעבר התפרסם בידיעות אחרונות
מאמר פרי עטו של פרופסור יובל נח הררי
בו הוא תוקף בחריפות את הדת .הררי הוא
מחברו של הספר "קיצור תולדות האנושות"
בו הוא מתיימר להפשיט את ההיסטוריה
האנושית ולבארה על פי ההנחה כי כל הערכים
והדתות הן פרי דמיונו הקודח של האדם.
הררי שומר בעקביות מרשימה על מנהגו
להציג עובדות באופן מגמתי שיתאים לנרטיב
אותו כבר הניח מראש ושמשום מה הוא איננו
רואה צורך לספק איזושהי הוכחה לנכונותו.
הררי במאמר כמו בספר מגלה שוב ושוב
בורות בסיסית לא רק בניתוח וערבוב המושגים
הפילוסופיים עליהם הוא דן -ועל כך ניתן ללמד
עליו זכות שאחרי הכל תחום התמחותו איננו
פילוסופיה או לוגיקה -אלא גם בנושא התמחותו,
בו לכאורה הוא אמור לגלות בקיאות לפחות
בעובדות הפשוטות והידועות לכל ,היסטוריה.
כדי למנות את הטעיות במאמר אזדקק ליותר
ממאמר אחד ,מהסיבה הפשוטה שבאופן
מרשים הוא הצליח לטעות טעויות מושגיות
והיסטוריות כמעט בכל נקודה ונקודה עליה כתב.
במאמרו הוא מבקש להגדיר את החילוניות ולמנות
את ערכיה .כאן שגה יובל נח הררי שגיאה של
מתחילים ,שגיאה השזורה במשנתו כחוט השני.
הוא לא מגדיר חילוניות כפי שהיא באמת
בראי פילוסופי והיסטורי ,הוא מגדיר חילוניות
כפי שיובל נח הררי רוצה שחילוניות תהיה.
וכמו בספר לאחר שאת האמת הוא כבר
מביא אתו מהבית ,מה שנותר לו לעשות הוא
לסדר סביבה את העובדות בצורה הנוחה לו.
"המחויבות העיקרית השנייה של החילונים",
כותב נוח הררי" ,היא לחמלה .המוסר
החילוני אינו מבוסס על ציות לצו אלוהי
כזה או אחר" .צודק נוח הררי שהמוסר
החילוני אינו מבוסס על צו אלוהי ,אך הנה
מגיעה חילוניות שאין לה כל קשר למציאות,
חילוניות שקיימת אך ורק בראשו של נח הררי.
"המוסר החילוני אינו מבוסס על ציות לצו
אלוהי כזה או אחר ,אלא על הבנה עמוקה של
הסבל בעולם .להתנהג באופן מוסרי פירושו
לעזור לעצמי ולאחרים להשתחרר מסבל.
החילונים נמנעים מרצח לא מפני שספר כלשהו
או אדם כלשהו אמר פעם "לא תרצח" – אלא
מפני שרצח גורם סבל עצום" נח הררי קובע
כי המוסר ה"חילוני" קובע שיש לעזור לעצמי
ולאחרים להשתחרר מסבל.
בואו נלמד את הפרופסור להיסטוריה מעט
היסטוריה .היו שתי תנועות חילוניות גדולות
במאה ה ,20-שתי תנועות שקידשו את החילוניות
ואת הקידמה ,שביקשו להשתחרר מכבלי ההזיה
הדתית של המאות הקודמות ,שביקשו עולם ללא
אלוקים .תנועות אלו הם הנאציזם והקומוניזם.
"יש משהו מסוכן מאוד באנשים שנמנעים
מרצח רק כי אלוקים אמר" כותב נח הררי.
הוא לא הראשון שכותב זאת .כבר קדמו
הפילוסוף פרידריך ניטשה ,אך ניטשה בשונה
מנוח הררי המשיך למסקנה הלוגית המתבקשת
שיחד עם אלוהים מתו גם החמלה הטוב והרע
והמוסר .ניטשה היטיב מנוח הררי להגדיר
את "החילוניות" ואת החילונים שכדברי נוח
הררי "-לא מקדשים שום ספר ,שום מיתוס,
שום עם ושום אדם כאילו הוא ורק הוא מחזיק
ברשותו את כל האמת ".והנה קמה לה התנועה
החילונית "נשיונל סוציאליזם" הנאצים.
התנועה השנייה היא "קומוניזם" .הקומוניסט
החילוני ראה באלוקים כלי של המעמדות
השליטים לשליטה במעמדות העובדים.
וכמאמרו של קרל מארקס "אופיום להמונים".
יחד עם האתאיזם הזה צמחה התפיסה
הקומוניסטית שאין שום תכלית לקיום האדם
באופן עצמאי .האדם קיים אך ורק למען
החברה והיחיד צריך לראות את עצמו -כמו
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שאמר פעם המהפכן הקומוניסטי המפורסם
צ'ה גווארה " -בורג קטן ומאושר במערכת".
ומתוך התפיסה הזו של ביטול ערך האדם
צמחה האידאולוגיה הרצחנית בהיסטוריה
שאם נחשב את סך קרבנותיה בברית
המועצות ,בסין הקומוניסטית ,בקמבודיה,
בקובה ובכל מקום שאליו הגיעה ,נגיע
למניין של יותר ממאה מיליון הרוגים.
אם נגדיר חילוניות באופן לוגי ובשונה
מנח הררי ,נקי מרגשות אישיים .אם נגדירה
ביושר פילוסופי ובאופן מפוכח ,ולא באופן
הילדותי והנאיבי שיובל נוח הררי מגדיר
אותה ,נגיע למסקנה המצערת ש"חילוניות"
בהגדרתה הפילוסופית המחמירה (אינני
מדבר על ה"חילונים" בארץ שאין בינם לבין
ה"חילוניות" דבר) ,כמו שגדול הפילוסופים
החילוניים פרידריך ניטשה הבין וכתב ,היא אכן
עגלה ריקה מערכים מוסריים.
חילוניות השוללת אלוקים לא רק שאיננה
יכולה לצוות ציוויים התנהגותיים מוגדרים
היא גם איננה מסוגלת להוכיח את קיומם של
מושגים כגון " מוסר ,טוב ורע ,יופי וכיעור".
"המחויבות הראשונה של בני אדם חילונים היא
לערך האמת" כותב נוח הררי ומנכס בפטרונות
מדהימה בעזות המצח שלה את המושג "אמת"
לחילוניות.
יהודי ,המאמין ויודע באופן לוגי ונטול פניות
אישיות כי אלוקים קיים .יהודי המאמין ויודע
מתוך הבנה היסטורית והכרח הגיוני שתורה מן
השמיים ,איננו מחפש אמת? כל אותם גאוני
עולם מהרמב"ם ועד ר' חיים מבריסק מהאר"י
הקדוש ועד הרמח"ל לא ביקשו וחיפשו את
האמת?
רק מערכת חוקים שמקורה אלוקי יכולה
לקבוע מהם מעשים מוסריים וטובים .ומהם
מעשים לא מוסריים ורעים .לא רק שהתורה
היא האמצעי היחיד לידיעת הערכים המוסריים
על פיהם על האדם לחיות אלא שהיא גם
התנאי היחיד לקיומם של ערכים כאלו.
כשהקב"ה נתן לנו את התורה הקדושה ,בה כתוב
שעל האדם לבחור בין טוב ורע ,בה כתוב שיש
התנהגות מוסרית שתוצאתה "טוב" והתנהגות
לא מוסרית שתוצאתה "רע" ,הגם שאיננו מבינים
מדוע התנהגות מסוימת נקראת טוב והתנהגות
מסוימת נקראת רע לפחות אנחנו למדים
על קיומם האובייקטיבי ,החיצוני והאמיתי
בכל קנה מידה של המושגים "טוב" ורע".
כשהתורה מדברת על מעשים מכוערים
ומעשים יפים .הגם שאפשר שלפעמים איננו
מבינים מדוע מעשה מסוים הוא "מכוער" או
"תועבה" ומעשה מסוים "יפה" ואסתטי אנו
למדים על עצם קיומם ,האובייקטיבי והחיצוני,
של המושגים "יופי" ו"-כיעור" .וכן הלאה
לגבי כל הערכים ה"רוחניים" שאנו מעניקים
לאובייקטים החיצוניים לנו.
התורה ומקורה האלוקי יוצקים משמעות
למושג "ערך" .ללא אותה מערכת חוקים
שמקורה אלוקי לא רק שאין מחייב להתנהגות
מוסרית מסוימת ,עצם קיומו של מוסר נתון
בספק .לעומת זאת אדם "חילוני" אמיתי וישר
עם עצמו יוכל לנהוג כהיטלר וסטלין ולטעון
שהמושגים טוב ,רע ומצפון הם המצאה אנושית
ואין איש שיוכל להוכיח לו אחרת .ללא התורה
איש הישר בעיניו יעשה ,כי באמת ,באופן
רציונלי ,אין כל טענה הגיונית נגדו.
לכן לא רק שתיקון נפש מוסרי אפשרי רק
על ידי לימוד התורה הקדושה וקיום המצוות,
המושגים עצמם של נפש ומוסר מקבלים
משמעות על ידי התורה .האפשרות של "תיקון"
היוצאת מנקודת הנחה של אי שלמות ,רוע
וכיעור ,שיופי ,אמת וטוב "יתקנו" ,קיימת רק
מכוח התורה הקדושה שמקורה בקב"ה בורא
העולם.
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מירי שניאורסון

זה הזמן לעשות
חשבון
תיכף מגיעים למחצית חודש אלול וזה הזמן למהר
ולהתחיל בכתיבת המאזן השנתי הרוחני .כמו כל
בעלת עסק ,אי אפשר לדעת אם העסק מרוויח או
לא מבלי לעשות חשבון נפש אמיתי ומבלי לבנות
תכנית עסקית לשנה הבאה עלינו לטובה
ביום שישי האחרון חשתי אי
נוחות כשהמורה בסטודיו למחול
ציינה את יום שישי האחרון של
אוגוסט .מי היה הגוי הזה שקוראים
לו אוגוסט ולמה אני צריכה לציין את היום
הזה?
אבל כפי שלימד אותנו מורנו הבעל-שם-
טוב ,מכל דבר שיהודי רואה ושומע ,עליו
ללמוד משהו בעבודת ה' ,הרי שבתום שבת
משפחתית חמימה ,שמתי לב כי זהו המוצ"ש
הראשון של חודש אלול ,חודש הרחמים
והסליחות ,והקדשתי כמה שעות טובות לעסק
שלי.
אלול הוא זמן של חשבון נפש וזה בדיוק מה
שעשיתי במוצ"ש הראשון של אלול .ערימות
של חשבוניות ספקים מגובבות בפיזור מימין,
פנקסי קבלות בכריכה ירוקה חיוורת של
בית חולים ,נחים בשאננות משמאל .ורק אני
סוערת מרוב ניירת ויושבת לעשות את חשבון
הנפש של העסק.
מתמטיקה עוסקת במספרים יבשים ,אבל
חשבון נפש ,כשמו כן הוא ,עוסק בעניינים
שקשורים לנשמה .מה שמביא אותנו לסיכום
השנה ,למאזן השנתי .היה ניתן לחשוב
שהמאזן הזה נועד להגיש דוח למס הכנסה,
אבל האמת היא שהמאזן הזה נועד בראש
ובראשונה עבורנו ,עבור בעל העסק.
בעל עסק עם ראש על הכתפיים יודע כי ללא
מאזן שנתי אין לו דרך לדעת אם הוא מרוויח
או מפסיד .העובדה שהחנות מלאה בקונים
לא אומרת מאום .אנשים עלולים להגיע כדי
לבדוק סחורה אך לא לבצע רכישה .רק כאשר
בעל העסק  -ובמקרה הזה בעלת העסק  -עורך
את החשבון והשורה האחרונה של המאזן
חיובית ,הוא יודע שהשנה החולפת הייתה
שנה מוצלחת.
ומכאן ,כמובן ,למוצאי השבת השנייה של
אלול .ההצעה שלי :אל תחכו למוצאי השבת
האחרונה ,שבת סליחות ,החלו כבר עכשיו
בחשבון הנפש השנתי .זה אמנם ייקח זמן,
שעות ,ואולי ימים .אבל זה מחויב המציאות.
הנה הצעדים לביצוע מאזן בוחן רוחני:
צעד ראשון  -שרטטי טבלה עם שתי עמודות.
בראשונה כתבי "בין אדם למקום" ,ובשנייה
"בין אדם לחברו" .צעד שני  -בחלק של "בין
אדם למקום" כתבי את המצוות והדרכים שלך
להתקרב לקב"ה .למשל" :התפללתי שחרית
ומנחה כמעט בכל יום" ,אמור להופיע בשורת
הרווח" .נתתי צדקה בכל יום חול" ,כנ"ל .אם
המצב הורע במהלך השנה ...תעבור השורה
לצד ההפסד .כך ,נמנה את המצוות אותן אנו
משתדלות לקיים ונבדוק האם בשנה החולפת
התחזקנו בקיומן או חלילה להיפך.

צעד שלישי  -במשבצת "בין אדם לחברו"
נכתוב על היחסים השונים בינינו לבין בן/
בת זוגנו ,הורינו ,ילדינו ,אחינו-אחיותינו,
חברים לעבודה ,ידידים וכו' .גם כאן נבדוק
האם התקרבנו אליהם? התרחקנו מהם? עשינו
מעשים שמוטב היה שלא ייעשו וכן הלאה.
צעד רביעי ואחרון  -השלב האחרון הוא
השלב החשוב ביותר ,שכן בלעדיו כל הזמן
שהשקענו עד עתה בעריכת החשבון יירד
לטמיון .עלינו לקחת את ה"הפסדים" של
השנה החולפת ולחשוב כיצד אפשר להפוך
אותם לרווחים .לא במישור התיאורטי ,אלא
במעשה בפועל .נכתוב מה עלינו לעשות כדי
להיות בנות טובות יותר ,איך נוכל לוודא שאנו
מתפללות בכל יום ,מה נעשה כדי לשפר את
האווירה בבית ,איך נקדיש יותר זמן ללימוד
הפרשה או ההלכה באופן קבוע.
שווה להקדיש לזה יותר מכמה שעות.
לחזור שוב ושוב לשורות הרווח וההפסד כדי
לבנות תוכנית עסקית רוחנית שתשרת אותנו
בשנה הבאה עלינו לטובה.


ואיך כל זה קשור לפרשת השבוע? אז ככה:
פרשת השבוע היא פרשת כי-תצא .היא עוסקת
במלחמה ובמילא היא שייכת לעניין בו עסקנו
קודם .השליחות שלנו כאן בעולם הזה הוא
להילחם ביצר מצד אחד (סור מרע) ולהוסיף
קדושה וטהרה בעולם (ועשה טוב) .וזה חלק
אינטגראלי בחשבון הנפש שלנו ,במאזן
הרוחני ובתכנית העסקית שעלינו לבנות
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.
מצד אחד – חרטה על העבר ,סור מרע
במובן של וידוי ובקשת סליחה .ומצד שני
– קבלה על העתיד ,ועשה טוב ,במובן של
תשובה לה' מתוך שמחה שנתן לנו את הזכות
הזו לעשות חשבון נפש ולהתקרב אליו מחדש.
וכל זה קשור גם למשיח .משום שכל מעשה
שאנחנו עושים ,נועד להביא את העולם
לשלמות רוחנית ולהכין אותו לקבלת פני
משיח צדקנו .כך שחשבון הנפש הזה אמור
לענות גם על השאלה :מה עשינו במהלך
השנה האחרונה כדי שמשיח יבוא ומה עוד
נספיק לעשות בשבועיים שנותרו?
שנה טובה .כתיבה וחתימה טובה.


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

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

עצה קטנה

תועלת גדולה
ניסיתם הכל כדי להקל על הבטן  -שזיפים ,לפתן ,דילוגים וחסה .רק את הדרך הטבעית
והיעילה באמת ,עוד לא הכרתם

מאת :יאיר גרוס

אתם מסתובבים עם בטן נפוחה ,כבדות ועייפות .הציעו
לכם להשרות שזיפים יבשים בכוס מים חמימים ולשתות את
המים בבוקר .אמרו לכם לאכול יותר חסה או אבטיח ובכלל
להגביר את צריכת הירקות והפירות.
הציעו לכם להיות פעילים יותר גופנית ,אז יצאתם לסיבוב
בחוץ .אבל האם כל זה עזר לבטן להיות פחות נפוחה והקל
על מערכת העיכול האיטית?
כדי להמריץ מערכת עיכול עצלה ולפתור בעיה מתמשכת
של עצירות ,צריך יותר מאשר הקלה נקודתית.
מה שישפר את המצב הוא חיזוק הגוף .מעיים נמרצים
ותקינים הם המפתח לפינוי יומיומי של הפסולת המטבולית
שצריכה לצאת מהגוף ומונעים עצירות.
האם כדורים משלשלים יחזקו את הגוף? בדיוק ההיפך.
אלה יגרמו להתמכרות פיזית ולעצלות של המעיים.

פיתוח ישראלי טבעי ומדעי

מה כן עוזר? אם תבחרו בפתרון של רפואת הצמחים
לבעיית העצירות ,תהנו מחיזוק של מערכת העיכול ללא
תופעות לוואי.
רפואת הצמחים היא התשובה הותיקה וגם החדשנית
ביותר ,בתחום הרפואה המשלימה .יותר ויותר מחקרים
מוכיחים את התועלת שבצמחי מרפא רבים ,המוכרים
לאנושות כבר אלפי שנים.

צמחים הם למעשה המקור הטבעי והטהור של תרופות
כימיות רבות ובמסגרת המודעות הגוברת לחיים בריאים ,גם
קרנה של רפואת הצמחים עולה.
חברה ישראלית בשם  TTMמודעת להשפעה היעילה
והמעמיקה של צמחי מרפא על הגוף ופיתחה את ערכת
 Aperta,הכוללת מוצרים  100%טבעיים ,מתמציות של
צמחים בעלי יעילות מוכחת מדעית .צמחי המרפא לוקטו
מבתי גידול מובחרים מרחבי העולם והם מאושרים על ידי
משרד הבריאות ומיוצרים בכשרות מהודרת.
שילוב הצמחים שבערכת  Apertaיוצר פעילות רחבה
ומערכתית .למשל ,צמח הכשותית הנכלל בערכה ,מקל על
כאבי בטן עוויתיים ועל תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות
ואי נוחות במערכת העיכול .עוד צמח שתמצית מרוכזת שלו
נכללת בערכה הוא התמר הסיני ,שמעודד את פעולת המעיים,
מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ .הפורמולה כוללת
גם תמצית מרוכזת במיוחד של צמח שן ארי ,הידוע כיעיל
לשיפור תהליכי הפינוי בגוף.
מי שייעזר במוצרים של חברת  TTMעשוי להנות משיפור
והקלה אפילו אחרי יום אחד של שימוש בלבד .בהמשך
מערכת העיכול תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי ,הגוף יתמלא
באנרגיה ,המחשבה תהיה צלולה יותר ,הנפיחות תיעלם,
העור יהיה מלא חיים יותר ואפילו ריח הגוף יהיה פחות חריף.

הטיפול מגיע אליכם

כדי להנות מהטיפול הטבעי אין צורך אפילו לצאת מהבית.
האבחון נעשה בשיחת טלפון עם צוות היועצים המומחים

של  ,TTMשמקיימים בירור טלפוני דיסקרטי ומתאימים
מענה התפור לפי מידה .לאחר ההתאמה האישית ,ערכת
 Apertaנשלחת עד לפתח הדלת ,ללא עלות משלוח.
במהלך נטילת הכמוסות הצמחיות וטיפות מהמיצוי
הנוזלי ,היועץ המומחה מטעם  TTMמלווה טלפונית את
התהליך וזמין להתייעצויות.
אלינה זקס  ,M.SCהרבליסטית קלינית ונטורופטית ,מרצה
ומטפלת ,שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת:
"כדי לתמוך במי שמתמודדים עם עצירות כרונית ,אנחנו גם
מייעצים בנושא התזונה המתאימה .שימו לב שהרבה פעמים,
בעיית עצירות גם מונעת ירידה במשקל .אצל מי שמעוניינים
לרזות ,שילוב של תזונה נכונה עם הטיפול הצמחי ,יכולים
להניע גם הרזייה שלא מתקדמת".
אילו תגובות אתם מקבלים?
"אחוזי ההצלחה מאוד גבוהים והלקוחות שלנו רואים
שיפור מיידי .גם מי שהתחילו כספקנים ולא הכירו את
יתרונות צמחי המרפא ,הופתעו לטובה ונהנים מהתוצאות
לאורך זמן".

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל:
TTM: 072-3922680
או לבקר באתר החברהttmisrael.com :
בברכת בריאות שלמה
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נשאר במשפחה

טעים ב

הניה גולדברג

מתחילים שנה

בריוש ממולא בטטה ,ריקוטה ופקאנים

בבתים רבים נשמעת אנחת רווחה .סוף סוף מתחילים
הלימודים .סוף סוף נכנסים לשגרה .אם כל החופש היה יציאה
מהשגרה ,וחוסר אפשרות לשמור על גבולות הגיוניים בתוך
הבית ,עכשיו מסתדרים העניינים .כולם חוזרים ללימודים או
לעבודה .מתחילה שנה חדשה .מתחילים גם לחשוב מחדש
על הבעיות הבוערות .שידוכים זו בעיה מתמשכת ובוערת בו
זמנית.
האם מישהו העלה בדעתו להיכנס לשידוכים בלי ללמוד את
השטח? האם נידמה שאפשר פשוט להיכנס על ידי קפיצה
למים? אם רוצים לקנות דירה ,מעיינים בעיתונים ומתעניינים
איפה יש דירה מתאימה ,מתעניינים במחירים ,שוקלים היכן
האזור המתאים ואיזה סוג של דירה או איזה גודל יספיק ,כל
אחד בודק מה האפשרויות שלו לשלם ובאיזו דרך ,מדברים
עם מי שכבר קנה או עם מתווכים .במילים אחרות מכינים
שעורי בית .ככל שרוכשים את המידע והידע ,כך עושים פחות
טעויות והולכים על בטוח.
למה מי שנכנס לשידוכים חושב שאפשר פשוט להיכנס
ולומר "אנחנו כאן ,פתוחים להצעות"? הורים הכניסו את
בתם הצעירה לשידוכים ,היא לא ידעה מה נדרש ממנה .היא
חשבה שעליה למצוא חסרונות בכל בחור וכך היא עשתה .לא
מתוך חיפוש חסרונות אלא מתוך התפיסה שזה מה שעליה
לעשות .כל השידוכים ירדו .בסופו של דבר ההורים הבינו את
הבעיה ,הדבר הוסבר לה .ניתנו לה גם תמיכה וליווי .כשהיא
קלטה את העניין ,מהר מאד היא הגיעה לשידוך טוב.
אם שבתה היתה בת  ,18הודאגה מאד מהנושא .סיבת
הדאגה ,היא בעלת תשובה .היא מצאה את בעלה לא בדרך
של שידוכים .עכשיו שהם שנים ארוכות בפנים ,היא שמה לב
שהיא לא מכירה את הקודים .נכון ,יש לשידוכים קודים שגם
מי שנמצא בפנים צריך להיות מודע להם .כמו בכל שטח ,גם
השטח הזה יש לו כללים משלו .היא חיפשה מקום שילמד
אותה את המקצוע הזה בשביל עצמה .זה לקח זמן .אך ,היא
מצאה .למדה .שידכה .מאז היא שידכה עוד ילדים שלה .הכל
מתוך השטח ולא מחוץ לו .ומה היא אומרת?
מאחר שבמקור לא באנו ,בעלי ואני ,מתוך הקונצנזוס ,לא
מספיק ללמוד את הנושא ,חייבים בנוסף ,לשקול כל צעד
בזהירות ראויה כדי לא לעשות טעויות .ואתם יודעים מה?
אנחנו נוכחים שגם אנשים מנוסים שמכירים היטב את הנושא
עלולים לטעות" .סעו בזהירות!" אל תזניחו שום פרט ללא
מחשבה מעמיקה.
הנה דוגמה שנראית קלה .מישהי אומרת "אין הצעות!" או
במילים שלה "בחצי שנה האחרונה ,לא נפגשתי עם אף אחד".
השאלה היא "לְ מה את מחכה?" אם ההצעות לא מגיעות
אליך ,עלייך לחפש אותן .אם אינך יודעת איפה ,תבררי!
אם את מורידה באופן אוטומטי את כולן ,לכי לברר למה את
עושה זאת .תביני אחת ועוד אחת שווה שתיים ,לא שלוש .א.
אין הצעות .ב .את לא מחפשת ג .למה שיגיע שידוך? והלא זו
ההשתדלות הנדרשת .פשוט וברור.
האם קורה לכם שלמרות מאמציכם ,לא הגעתם לשידוך? הוא
שאמרנו ,כמו כל דבר בחיים ,גם שידוך דורש למידה .תשאלו
את עצמכם ,מה המעשה הראשון שאתם עומדים לעשות
אחרי קריאת הטור הזה?

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים.
להרצאות ,או לפגישה אישיתyeutztov@gmail.com 026424049 :
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לכל אחד יש את המאכלים השגרתיים שהוא מכין כל שבוע ,לפי המתכונים המוכרים והמצרכים הקבועים “ חוות דרך התבלינים” בבית לחם
הגלילית ,בשיתוף השפית נילי כהן מינץ ,מציעים להוסיף מאכל טעים שמשתלב נהדר הן בארוחה והן כנשנוש בין לבין – בריוש ממולא בטטה,
גבינת עיזים ,ריקוטה ופקאנים מסוכרים

הכנת הבצק

הכנת המילוי

מצרכים:
 1ק”ג קמח
 50גרם שמרים טריים
 250גרם חמאה
 1כוס חלב
 1/2כוס סוכר
 5ביצים
 2חלמונים
 1כפית מלח

מצרכים:
 1ק”ג גבינת ריקוטה
 400גרם גבינת עיזים
 1ק”ג בטטה (מרוככת) חתוכה לסלייסים דקיקים
צרור עלי בזיליקום מופרדים
 300גרם פקאנים מסוכרים קצוצים
מלח ופלפל

אופן ההכנה:
 שמים בקערת המיקסר קמח ושמרים.
 עושים גומה באמצע ולתוכה מכניסים את השמרים ,החלב והביצים.
 מעבדים עד לקבלת בצק אחיד.
 מוסיפים את החמאה הרכה והמלח ולשים היטב.
 מכסים את הקערה ומתפיחים כחצי שעה.
 מכניסים למקרר להמשך התפחה (כ 3-שעות).

סביצ’ה בס פרואני

אופן ההכנה:
 מחלקים את הבצק התפוח ל 4-כדורים.
 על משטח מקומח מרדדים כל חלק לעלה ארוך.
 מורחים על כל עלה רבע מהכמויות :הריקוטה ,מעליה את הבטטות,
הפקאנים ,עלי הבזיליקום וחתיכות קטנות מגבינת העיזים.
 מגלגלים לרולדה ארוכה ,חותכים מקטעים בגובה התבנית ומסדרים
את השבלולים עם מרווחים קטנים זה מזה.
 מכסים את התבנית במגבת ומתפיחים כשעה.
 מכינים ביצה טרופה עם מעט חלב ,מברישים ואופים.
 כשהבצק מזהיב להוציא מהתנור ולצנן מעט

רכיבים:
מגש חזה עוף
חצי כוס קמח
 3/4כפית מלח
 1כוס מים
 1.5כפות שמן קנולה
 1ביצים
1/3כפית אבקת אפיה
 1/4כפית פפריקה
אופן ההכנה:
סלט הבס:
 מוודאים שהדג שטוף ונקי
מעצמות .חותכים אותו לקוביות
בגודל של סנטימטר ומניחים
בקערה.
 חותכים לקוביות קטנות את
השומר ,הקולרבי והפלפל הירוק
ומוסיפים לקערה.
 מוסיפים לקערה בצל קצוץ
ומעט צ’ילי אדום קצוץ.
 קוצצים דק חופן מהעשבים

ומוסיפים לתערובת.
 מתבלים במיץ מלימון שלם,
שלוש כפות שמן זית וקומץ מלח
שולחן .מערבבים ומניחים בצד.
קרם האבוקדו:
 מכניסים לבלנדר את
האבוקדו ,החלפיניו ,הסלסה
הירוקה ,חצי לימון וקומץ מלח
ים ,ומערבבים עד לקבלת מרקם
קרמי אחיד.
 טועמים ומשפרים תיבול לפי
הטעם.
הרכבת המנה:
 חותכים את הטורטייה
לקוטר הרצוי (מומלץ :שמונה
סנטימטרים) ומטגנים במחבת
עד להזהבה.
 לאחר מכן ,מורחים עליה את
קרם האבוקדו ומוסיפים מעל
את סלט הבס.
המתכון באדיבות מסעדת טפאו

במטבח

עריכה :הילה פאלח

שרה פכטר  אמא מחליפה

החיים דבש

עוגות דבש
עוגה בחושה דבש קרמבל תפוחים

עוגת דבש הינה אחד מהסממנים הבולטים ביותר של ראש השנה
ו(כמעט) בכל בית בישראל ,עולה עוגת הדבש על שולחן החג ותופסת
את מקומה המכובד  לכל משפחה יש את מתכון עוגת הדבש
המסורתית שלה .רשת מלונות רימונים ,מתכבדת להגיש לכבוד ראש
השנה תשע”ח וחגי תשרי את מתכון עוגת הדבש קרמבל תפוחים של
הרשת ,אותו יצר והגה השף הרשתי  -שף ניסים (יעקב) לוי
מצרכים:
 1/2כוס דבש
 1/2כוס סוכר
 1/2כוס תה חזק שעשוי מ2-
תיונים לפחות
 1/3כוס שמן
 3ביצים
 11/4כוס קמח תופח
 1/2כפית קקאו כהה
קמצוץ סודה לשתייה
גרידה מקליפת לימון אחד
קינמון ,ציפורן
 50גרם קוביות תפוחים
אופן ההכנה:
 מערבבים במיקסר דבש,
שמן ,סוכר ,תה.

עוגת דבש תפוחים והדרים

רשת בתי הקפה ביגה ,מנדבת מתכון לעוגת דבש תפוחים והדרים,
לקראת חג ראש השנה .העוגה העשירה משלבת שניים מסמלי החג
הבולטים – תפוח ודבש  העוגה מתאימה גם כפינוק מתוק ,לכל
אירוח ולנשנוש מתוק כשמתחשק
מצרכים:
 280קמח
 1.5כפיות א .אפיה
 1/4כפת סודה לשתייה
קורט מלח
קורט ציפורן
 3ביצים
 200גרם שמן קנולה
 240גרם דבש
160גרם סוכר חום
 130גרם תה
 2תפוחים חמוצים מקולפים
וחתוכים לקוביות
גרידה מתפוז אחד
אופן הכנה:
 לערבב בקערת מיקסר עם

מטרפה את השמן דבש וסוכר.
ולהוסיף ביצים ואת גרדת
התפוז ולערבב
 לאחר מיכן ,להכניס את
הקמח ,א .אפיה ,קינמון ,סודה
לשתייה ,מלח וציפורן ולערבב
עד לקבלת מרקם אחיד
 בסוף יש להוסיף את התה
והתפוחים ולערבב היטב עד
לקבלת מסה חלקה.
 אח”כ יש לחלק את המסה
שקיבלנו לשתי תבניות אינגליש
קייק ולאפות בין  45ל  55דקות
בטמפ של  170מעלות.
העוגה מוכנה כשמכניסים
קיסם במרכז העוגב והקיסם
יוצא יבש.

 מוסיפים את הביצים.
מערבלים ומוספים את
החומרים היבשים.
 יוצקים את התערובת
לתבנית של אינגליש קייק.
 מערבבים את קוביות
התפוחים עם מעט קמח מעורב
בסוכר חום.
 מפזרים מעל לתערובת
העוגה את קוביות התפוחים
המעורבבות במעט קמח וסוכר
חום.
 אופים ב 160-מעלות כ45-
דקות ,עד שהעוגה משחימה
מעט וקיסם שננעץ בעוגה יוצא
עם מעט פירורים עליו.

עוגת דבש קלאסית

רשת גרג קפה ,מנדבת מתכון מנצח לעוגת דבש קלאסית,
לקראת חג ראש השנה  עוגת הדבש עשירה ,רכה ונימוחה
בפה ,בטעם ביתי ובמרקם אחיד שתגרוף מחמאות מכל
הסועדים בשולחן החג
עוגת דבש  2 -יחידות אינגליש
קייק:
מצרכים:
 280קמח
 1.5כפיות א .אפיה
 1.5כפיות א .אפיה
 1/4כפת סודה לשתייה
קורט מלח
קורט ציפורן
 3ביצים
 200גרם שמן קנולה
 240גרם דבש
160גרם סוכר חום
 130גרם תה
לחמם תנור ל 170-מעלות

אופן ההכנה:
 להכניס לקערת מיקסר עם
מטרפה ולערבב שמן דבש
וסוכר .להוסיף ביצים ולערבב
שוב
 להוסיף את הקמח ,א .אפיה,
קינמון ,סודה לשתייה ,מלח
וציפורן .ולערבב עד לקבלת
מרקם אחיד ובסוף להוסיף את
התה ושוב לערבב.
 לחלק את המסה שקיבלנו
לשתי תבניות אינגליש קייק
ולאפות בין  45ל  55דקות,
בטמפ’ של  170מעלות.
 יש לבדוק אם העוגה מוכנה
כשמכניסים קיסם במרכז
העוגב והקיסם יוצא יבש

החיים דבש ,הרבה מאיתנו ירימו גבה ,החיים לא תמיד דבש
אצל כולם ,כולנו עוברים מבחנים קשים במהלך החיים ,כל אחד
והביס שהחיים נותן לו ,ואוהו החיים נותנים לנו ביסים ומשאירים
אותנו עם עור דקיק מול נשמה שבורה ,וכל שנותר הוא להתפלל.
ואולי התפילה היא הדבש שקיבלנו מתנה .בתוך כל העצב ,הכאב
והשחור ,תמיד יש לנו את האופציה להרים עיניים לשמיים,
לבכות ולהתפלל.
החיים דבש  -אני מסתכלת על הילדים שלי ,השכנות שלי,
הסובבים אותי ,ואני מגלה שהעולם מחולק לאנשים שרואים
דבש בכל דבר ,כאלה שדואגים גם לערבב את הדבש בכל כוס
שתיה שניתן להם.
ויש כאלה שלא יודעים ממתיק מהו ,הם רואים את השחור בכל
מקרה ,הכל בעייתי ,הכל רע ,הכל לא יסתדר ,ואם כן זה סתם
איזה נס הזוי.
החיים דבש ,למי שבוחר לראות את היופי ,לראות את פיסות
האור ,החיים דבש לאלה שבוחרים בכוח להסיר את המרירות,
ולתבל בחיוך משפטים קשים ,פנים עצובות.
ערב ראש ראש השנה ,בואו נקבל על עצמינו לראות את הדבש,
את האור ואת היופי ,להתפלל לאלוקים שייתן לנו שנה שכולה
דבש ,גם במציאות וגם בלב.

על הדג ועל הדבש
כמה טיפים של השפית חני כהן מסעדת ריקוטה הירושלמית,
ויש גם מתכון:
אם בעבר דבש התקשר לכוס תה עם לימון ,שהרי היום הדבש
תופס מקום של כבוד בעולם הקולינרי.
רוצים לשפר את הרוטב לסלט? לדבריה של השפית חני הוספה
של כפית לרוטב תשפר בהחלט את הטעם ,בישלתם כרוב,
תוסיפו כפית של דבש.
דבש נמהל היטב בנוזלים לכן במתכון של יין ,או מים וביצים,
תערבבו את הדבש ביחד עם הנוזלים לפני שתצרפו אותו לשאר
המרכיבים במתכון.
הדבש משחים את האוכל באפיה ,בדגים זמן האפייה קצר ,ולכן
אפשר לצפות את דג הסלמון בדבש עם תחילת האפייה ואפו
בחום נמוך.
הכנתם פנקייק? ערבבו ארבע כפות דבש עם חצי חבילת חמאה,
ערבבו היטב והגישו לצד הפנקייק .פשוט מפנק.
המתכון שלפניכם קליל להכנה ,מתוק במידה והתוצאה מעולה.
והעיקר שתהיה לנו שנה דבש.

דג סלמון בחרדל ודבש
חומרים להכנה:
דג סלמון טרי
למרינדה:
כף חרדל דז'ון
כף דבש
שן שום כתוש
רב כוס שמן זית
לקראסט:
פיסטוקים ,קשיו ,בוטנים
גרוסים קלות עם סכין.
אופן ההכנה:
מערבבים את חומרי
המרינדה .משרים את הדג
בתוכו כשעתיים בתוך
מקרר.
מניחים בתבנית אפיה,
מצפים עם הקראסט מכל
הכיוונים ואופים בדיוק רבע שעה בחום בינוני.
לקישוט המנה :מומלץ לקשט את המנה בשערות קדאיף
מטובלות בסילאן ,על מצב פירה ובטטה.

לתגובותsaratikshoret@gmail.com :
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דמות בפרופיל זוהי דמות שאנחנו
רואים אותה עומדת לצד ימין או לצד
שמאל ,לכן כאשר נצייר את הפנים
של הדמות ,נצייר רק את צד ימין או
צד שמאל  -עין אחת ,אוזן אחת ,צד
אחד של האף וחצי מהפה.
קווי עזר בציור פרופיל – נצייר רק את
קו העיניים ,כי רואים רק חצי מהפנים.

טיפ

דבורה
בנדיקט

בואו ונלמד-

ציור דמות בפרופיל קלה יותר ,כיון שהיא
כוללת פחות פרטים.

טיפ-

ציור דמות מבוגר בפרופיל היא באותה
הדרך כפי שציירנו כאן ,רק נצייר את הלסת
ארוכה יותר.

1

2

נתחיל
בציור
הראש,
נוסיף
קו
עיניים

נוסיף
לסת

5

6

כעת
לשיער,
האישון
בעין,
הצוואר
והכיפה

נצייר
את
החלק
הפנימי
באוזן

ילד בפרופיל
3

4

נצייר
עין,
אף,
פה,
גבה
ואוזן
אחת

נוסיף
את
יתר
תווי
הפנים
ושיער

7

כעת
לציור
החולצה

8

נמחק
את
קווי
העזר
וסיימנו!

חדש!

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"
הרפתקאות
באי הבריאות
להשיג בחנויות הספרים
המובחרות
או בטל052-4033344 :
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 מקצועי
 חדשני
 מעודכן
 מרתק
 מגוון
 מעניין
www.kolhazman.co.il

השותף הרשמי
עם

סדרת
הכשרות הכי טובה ,באחריות!
 ,מוסיפים ₪99
קונים ממגוון מוצרי
ונהנים מאחריות מלאה ל 7-שנים!

שנות אחריות מלאה!

היום יום

השותף הרשמי של
*4512

www.brimag.co.il

*המבצע לרוכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופה שבין  11.8.17עד  . 30.9.17שנת אחריות ע"פ דין  6 +שנות אחריות מלאות בתוספת
 ₪99במעמד ההדרכה/התקנה בלבד ולא יאוחר מיום  . 26.10.17מלאי מינימלי בידי החברה לכל דגם 50 :יחידות .שווי ההטבה לא ניתן להערכה .לא
כולל כיריים ,תנורים עומדים ,עודפים ,תצוגות וסוג ב' .כפוף לתקנון ולתעודת האחריות .תקנון המבצע ורשימת המשווקים המורשים מופיעים באתר
ברימאג  .www.brimag.co.ilהמוצרים במודעה :תנור בנוי דו-תאי מדגם  ,BI – BKDM22100Xדירוג אנרגטי ,A :תא אפייה עליון בנפח  35ל' ,תא אפייה
תחתון בנפח  65ל' .מקרר מקפיא עליון ,DN156821W :דירוג אנרגטי ,B :נפח כללי 505 :ל' ,נפח אחסון תא קירור 383 :ל' ,נפח אחסון תא הקפאה:
 122ל' .מקרר מקפיא תחתון CN 160231W :דירוג אנרגטי ,A :נפח כללי 574 :ל' ,נפח אחסון תא קירור 394 :ל' ,נפח אחסון תא הקפאה 160 :ל' ,צבע לבן.

