הניסיון לצמצם שימוש בכסף מזומן הוא מדרון לדיקטטורה  /טורו של דוד רוזנטל
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צה"ל ,המשטרה והשב"ס נעזרים בו ,גדולי הפוסקים נועצו בו ,אך הגאון רבי לוי יצחק הלפרין
עושה כל בוקר את המסלול הקבוע למכון המדעי טכנולוגי שבראשותו בקו  39כאחד האדם 
הקשר החם עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,צוותי הטלוויזיה שרדפו אחריו ,הטלפונים ממרן הגרש"ז
אוירבעך זצ"ל וההתכתבות עם האפריקני המלומד  ראיון מיוחד ממיטת חוליו
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לברך באהבה

עמ' 38

שלושה עשורים
להסתלקותו של הגאון
הצדיק רבי מנחם מנדל
גפנר ,מנקיי הדעת
בירושלים של מעלה,
חושף נכדו הרב ברוך
ברנדווין את מה שלא
ידעתם על דמותו השגיבה
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

ממשיכים לגדול!
דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים
העבודה כוללת:
ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
ניהול לקוחות קיימים והגדלת
תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות,
תחזוקה ושימור

דרישות:
ניסיון במכירות  -חובה
יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות -
חובה
יחסי אנוש מצויינים  -חובה
ייצוגיות

קו“ח למיילelimelech@kav-itonut.co.il :

לניהול סטודיו והפקה

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית
התפקיד דורש גיבוש קונספט ,עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
ניסיון בניהול סטודיו  -חובה
ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום  -יתרון משמעותי
ניסיון של  3שנים כמעצב/ת בכיר/ה
ניסיון בעיצוב דיגיטל  -יתרון משמעותי
יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס
יחסי אנוש מצויינים  -חובה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il

דרושים/ות אנשי מכירות
ניסיון במכירות חובה!
יכולת עמידה ביעדים
תנאים טובים למתאימים
סביבת עבודה תומכת

המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד

דרוש/ה

גרפיקאי/ת

קו"ח לפקס03-5796645 :
למיילelimelech@kav-itonut.co.il :

דרושים/ות
סוכני מכירות טלפונים

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
שליטה בתוכנותInDesign, Illustrator, Photoshop :
ניסיון של שנתיים לפחות
עבודה בשעות גמישות  -חובה!
משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il

לעבודה בבני ברק

 30ש“ח לשעה  +בונוסים
משרה חלקית ) 6שעות(
ניסיון במכירות  /טלמרקטינג חובה
קו“ח לפקס 03-5796645 :למיילyair@kav-itonut.co.il :

דרוש/ה

דרוש/ה אחראי גבייה

סוג 3

ידע בהנהלת חשבונות סוג  - 1חובה
ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות  -חובה
ידע בחשבשבת  -יתרון משמעותי
יחסי אנוש מעולים
אסרטיביות ,סדר ואירגון

מנהלת חשבונות
שנתיים ניסיון לפחות
שליטה בחשבשבת חלונות חובה
אחראית לקוחות ,גביה
יכולת אירגונית ,שירותיות ומקצועיות
שעות עבודה 17:00-9:00
העבודה בבני ברק

קו“ח לפקס 03-5796645 :למיילelimelech@kav-itonut.co.il :

קו“ח למיילsari@kav-itonut.co.il :

כלהזמן
חדשות הציבור החרדי מסביב לשעון

רשת השבועונים המקומית
המובילה והגדולה בציבור החרדי

סביבת עבודה נוחה
בני ברק

בירושלים

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

www.kolhazman.co.il

תנאים מצויינים למתאימים
מזל

באלעד

בפתח תקוה

ברחובות

וברכה
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שירות לקוחות
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Made in Vietnam

בתוקף עד ה ,28.1-י״ב בשבט ,כולל • בסייל משתתפים  2,450מוצרים
• מינימום  20יח' במלאי ממוצרי המודעה בכל חנות או עד גמר המלאי
• המחירים כוללים מע״מ • התשלום בכל כרטיסי האשראי ובמזומן
(לא כולל שיקים) • שלושה תשלומים ללא ריבית לעסקה מעל
 1000ש״ח (לא כולל מזון) • תשלומים לפי תכניות הקרדיט של
חברות האשראי • ניתן להזמין שירות הובלה והרכבה בתשלום.
איקאה קריית אתא :דרך חיפה  ,52קריית אתא .איקאה ראשל"צ:
רח' היוזמה  ,1מרכז עסקים שורק ,כביש פלמחים .איקאה נתניה:
מחלף פולג ,א.ת נתניה (דרום) .שעות פתיחה :א'-ד'  ,10:00-21:00ה'
 ,10:00-24:00ו'  ,9:00-13:00מוצ"ש :שעה לאחר יציאת שבת ועד .23:00

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

על הגשמים
לפי סדר השנה הננו עומדים כבר בפתחו של חודש שבט,
החודש שבו מציינים את ראש השנה לאילנות שנקבע ע”י
החכמים במסכת ראש השנה כיום שבא להבדיל בין הפירות של
השנה הזו ,וזה הזמן שכבר יצאו רוב גשמי השנה.
לפי המנהג שכבר נקבע כהלכה ,עושים את יום ט”ו בשבט
כיום טוב לכמה דברים שאין כאן המקום לפורטם ,כיון שבאמת
הרי זה קשה לנו להתכונן לחג כזה ,כאשר חלף הרגשת השמחה
ישנה הרגשה של תוגה המפעפעת בנו עקב מיעוט הגשמים
והימים שטופי השמש הפוקדים אותנו שלא בזמנם.
בתורה אנו מוצאים בכמה פרשיות התייחסות מפורשת
לתופעה הזו“ :כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשת הלא כארץ
מצרים היא אשר יצאתם משם ,אשר תזרע את זרעך והשקית
ברגלך כגן הירק ,והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ
הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים .ארץ אשר ה’ אלוקיך
דורש אותה תמיד ,עיני ה’ אלוקיך בה מראשית השנה ועד
אחרית שנה” (דברים יא ,י -יב).
וכעת ,בזמן של עצירת גשמים יש רבים שמבקשים להוסיף
בברכת שמע קולנו את התפילה המוכרת לנו בשם “ועננו בורא
עולם וכו’” וצריך שנדע שמקורה של תפילה זו בטור אורח
חיים (סי’ תקעט) שם מפורט הנוסח של כל הברכות שאומרים

בתעניות האחרונות ,שמתענים בתענית ציבור על הגשמים,
כשמתריעין ומוציאים את התיבה לרחובה של עיר ,וכל העם
מתכנסים ומתכסים בשקים ונותנים אפר מקלה ע”ג התיבה וע”ג
ספר תורה ,להגדיל הבכיה כדי שייכנעו לבם ,ועיין שם על כל
הסדר.
הדברים האלה נכתבים מתוך רצון להראות מה נדרש מאתנו,
ומדוע אין אנו יכולים לפטור את עצמנו בשילוב תפילת “ועננו
בורא עולם” בתפילה הרגילה דבר יום ביומו ,מה עוד שכבר
כתב על כך בעל ערוך השולחן (או”ח סי’ קיט) שאין זה דבר
ראוי להוסיף תפילה קבועה אפילו בברכת שמע קולנו ,ולו היה
הדבר בידי הייתי מציע לכולנו לומר כעת את ברכת “ברך עלינו”
בנוסח של עדות המזרח ,ובכך ניתן ביטוי להרגשה הנכונה שיש
צורך להתפלל על הגשמים בצורה יותר חזקה.
הטור כותב באותן הלכות שלא על הגשמים לבדם מתפללים
ומתענים אלא גם על שאר צרות ,ומפרטן ,שיש של סכנת חיים
ויש של קשיים כלכליים ואולם העיקר הוא בזה שמדובר שם
לא על תפילה ותענית של יחידים אלא על של כל הציבור כולו.
ואנחנו לכאורה לא נדע מה נעשה ,אבל אל יאוש ,כי יש מה
לעשות וצריך לעשות באופן הדרגתי.
כך למשל יכולות לצאת מאתנו שתי קריאות:

האחת קריאה לשמירת שבת וזו קריאה שצריכה להיות כנגד
ההכשרה החוקית של חילולי שבת בכל רחבי הארץ.
אכן לצערנו תמיד היו מחללי שבת ,ואולם עד כה זה לא
היה עם גושפנקא רשמית מטעם מדינת ישראל כנגד זה צריך
למחות ולפעול שכן אין לך משהו יותר משמעותי משמירת
השבת במדינה שהזהות היהודית חשובה לה ,ואי אפשר לקיים
את הזהות הזו כשאנו מוקפים בכל מיני חוקים שנותנים חסות
לחילולי שבת בהכשר הבג”צ והכנסת.
הקריאה השניה צריכה להיות קריאה לצניעות בכל המובנים,
באורח החיים וברמת החיים ,בדיבור ובלבוש בתקשורת
ובבידור .זהו תחום פרוץ שלדאבוננו הגיעו לדברים שלא
שערום אבותינו כשמכשירים דברים אסורים ולהיפך מגנים את
מי שיוצא כנגדם.
נראה לי שרואים כבר סימנים של התעוררות בכיוון החיובי גם
אצל אלה שאינם ידועים כשומרי תורה ומצוות ,ועלינו להוסיף
ולדבר על הצורך בתיקון ,מעל כל בימה :בכנסת בתקשורת,
במוסדות החינוך ובאקדמיה וכו’ וכו’.
יתרה מזו ,דווקא מפני שאנו מעורבים בחברה הכללית בכל
מקום ,וניכרים בה ,יכולים אנו לתבוע דפוסי חיים צנועים יותר
כדי שנוכל להשתלב עמהם ללא מעצורים.

הרב זמיר כהן
הידברות

האוצר הטמון ברגע של לימוד
כשם שהמים נמצאים בגופו של האדם בכל רגע ורגע ואם ינסה לחיות מבלי שיהיו מים בגופו אין
לו קיום ,כך נדרשת והכרחית היא התורה לאדם ,ואם יפרוש ממנה ,הרי הוא כפורש מן החיים
"י ְָקרָה ִהיא ִמ ְּפנִ ינִ ים,
ֲפ ֶציָך ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה"
וְ ָכל ח ָ
טֹובה ָח ְכ ָמה ִמ ְּפנִ ינִ ים,
"ּכי ָ
ִ
ֲפ ִצים ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה"
וְ ָכל ח ָ
הפנינה ,קטנה היא .אולם ערכה רב יותר מהררי נחושת וברזל.
גם הרגע ,קטן הוא וזעיר .אולם אם הוא רגע של תורה ,נכבד
ויקר הוא אף יותר מפניני חן .שכן ממד הזמן  -כלי הוא .ואם
הרגע מתמלא בלימוד תורה ,עולמות שלמים של חומר ואף של
רוח אינם משתווים ליוקרתו ולמעלתו.
וכפי שלימדונו חז"ל בביאור ההבדל שבין שני הפסוקים
בספר משלי ,העוסקים במעלת התורה" :י ְָקרָה ִהיא ִמ ְּפנִ ינִ ים ,וְ ָכל
טֹובה ָח ְכ ָמה ִמ ְּפנִ ינִ ים,
"ּכי ָ
ֲפ ֶציָך ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה" ,ומאידך נאמרִ :
חָ
ֲפ ִצים ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה".
וְ ָכל ח ָ
ֲפ ִצים ֹלא י ְִׁשוּו
וכך נאמר במדרש" :כתוב אחד אומר 'וְ ָכל ח ָ
ֲפ ֶציָך ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה'? 'חפצים' ,אלו
ָבּה' ,וכתוב אחד אומר 'וְ ָכל ח ָ
מצוות ומעשים טובים [ולפי שהם חפצי שמים ,לכן לא הוזכרו
בלשון שייכות לאדם]' .חפציך' [חפציו של האדם] ,אלו אבנים
טובות ומרגליות".
כידוע ,כל מצוה וכל מעשה טוב ,גם אם נראים הם קטנים
ופשוטים כעניית אמן וכחיוך לזולת ,גדולים ועצומים הם עד
שבכוחם לבטל גזרות ולהוריד שפע רב לאדם ולעולם .אולם
במדרש זה לימדונו חז"ל כי במצוות לימוד התורה ישנו עניין
מיוחד עד כדי כך שמעלתה גבוהה לא רק מחפצי האדם ,אלא גם
מחפצי שמים .וכמו שכתב הגאון מווילנא בספרו שנות אליהו
על המשנה "תלמוד תורה כנגד כולם"" :שכל תיבה שלומד
בתורה ,שקולה כנגד כל המצוות" .וזאת כמובן מבלי לגרוע
בחיוב המוטל על כל אדם לקיים כל מצוה .וכמו שכתב הרמב"ם
על הלומד תורה אשר הזדמנה לפניו מצוה כגון לגמול חסד
עם הזולת" :היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה ,אם אפשר
למצווה להיעשות על ידי אחרים ,לא יפסיק תלמודו .ואם לאו,
יעשה המצווה ויחזור לתלמודו" .וכן נפסק בשלחן ערוך .וכל שכן
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כשמדובר במצווה שמוטלת עליו דווקא לעשותה ,כגון הנחת
תפילין וכדומה .טעם הדבר הוא ,לפי שעל אף יוקרת הלימוד-
תורה עצמו ושכרו הרב ,על האדם להנהיג את עצמו בחיי היום
יום על פי הדרכת התורה וליישם את הוראותיה – גם על חשבון
זמן הלימוד .שהרי זוהי תכלית לימוד התורה  -לחיות על פי
הדרכתה .וכלשון חז"ל בתלמוד" :גדול לימוד תורה ,שהלימוד
מביא לידי מעשה" .כלומר ,מצד המעלה והשכר ,שקול הוא
לימוד התורה כנגד כל המצוות יחדיו .אולם מעלתה של התורה
נובעת מהעובדה שמעצם היותה ספרו של בורא האדם והעולם,
היא זו המדריכה את האדם כיצד לממש את תכלית הבריאה
באמצעות בחירה במעשים נכונים .לפיכך ,כאשר מגיע זמנה של
מצוה ,נדרש לומד התורה לבטל מלימודו כדי לקיים את מצות
התורה וחוזר מיד ללימוד .שהרי זוהי תכלית התורה :לבנות את
אישיותו הרוחנית של האדם באמצעות המצוות המעשיות.
בעת הבריאה ,עם היווצרות היקום נברא גם הזמן .וכמו שכתב
ֱֹלקים ָלאֹור יֹום"" :יאמר כי
הרמב"ן בביאור הפסוק " ַוּי ְִקרָא א ִ
נברא הזמן" .והביאור בזה הוא ,שכל זמן שלא נברא העולם ,לא
הייתה שום משמעות למושג 'זמן' ,משום שהזמן נמדד רק על
פי שינוי בעולם הנברא .כגון ,פלוני היה בתחילת הרחוב והנה
עתה הוא בסופו .ואפילו כאשר אינו זז ממקומו ,חלים שינויים
ביולוגיים בגופו ובזה באה זרימת הזמן לידי ביטוי .אבל ללא
שינוי במציאות אין שום משמעות למושג זמן.
זמן זה שנברא ביום הראשון ,מורכב כידוע מרגעים,
המצטרפים לדקות ,המתחברות לשעות ,מהן מורכבים ימים,
אשר הם הם חייו של האדם .לכן כל רגע ורגע יקר ערך הוא
ביותר .שהרי כל רגע של חיים שחולף ריקם ,הולך הוא לבלי
שוב .ובמה הטוב והנכון ביותר למלאותו? באוצר היקר ביותר,
שבידו לרומם את האדם ולהעניק לו הדרכה נכונה בכל תחומי
החיים .הלא הוא לימוד תורתו של הבורא .שהרי כל אדם המבקש
לעשות את הנכון ואת הטוב ביותר בעבורו ,מחפש את אשר יכיל
את מירב המעלות האפשריות .והרי אין כמו התורה ,דבר אשר

יכיל את טהרת הנפש ואת ההדרכה לחיים טובים ומאושרים
בעולם הזה ובעולם הבא ,יתקן את מידות האדם וירומם אותו
למעלות הגבוהות מהמלאכים .ובנוסף על כל זאת ,גם יקיים את
כל הבריאה ויוריד שפע רב לעם ישראל ,וכפי שיתבאר להלן.
מובן מעתה שלא לחינם נמשלה התורה למים .כשם שהמים
מנקים את האדם ,מטהרים אותו בטובלו בהם ,מחיים את הכל
בשתייתם ומקיימים את העולם ,אף התורה כן .וכשם שהמים
נמצאים בגופו של האדם בכל רגע ורגע ואם ינסה לחיות מבלי
שיהיו מים בגופו אין לו קיום ,כך נדרשת והכרחית היא התורה
לאדם ,ואם יפרוש ממנה ,הרי הוא כפורש מן החיים.
ועוד תכונה מעניינת יש למים .הסוחב מהם כמות מסוימת
כגון חבית מים על גבו ,יתעייף מהרה ולא יוכל להמשיך ללכת.
אולם הצולל כל כולו במים ,אף על פי שלחץ אדיר של מים
במשקל רב על גביו ,לא רק שאינו חש בכובדם אלא הוא אף
מתענג בצלילתו ומגלה עולמות קסומים של דגים בשלל צבעים
ואלמוגים מרהיבי עין .כך המנסה לקחת רק מעט מהתורה,
ומתפשר ברגעים מסוימים על קיום חלק מהוראותיה ,יחוש עול
וכבדות בעבודתו הרוחנית .אולם הצולל כל כולו בעולמה של
תורה ,לומדה כראוי ,מתבטל לדבריה ומיישם את הוראותיה בכל
רגע ורגע בחייו ,חש כי עולמות קסומים נחשפים בפניו .חייו
נעשים שלווים ,מאושרים ומלאי תוכן ,והוא חס על חברו הנמצא
שם בחוץ ,ומשחק לו בצדפים חלולים על החוף...
אכן,
ָאדם י ִָפיק ְּתבּונָה:
ָאדם ָמ ָצא ָח ְכ ָמה ְו ָ
"ַאׁשרֵי ָ
ְ
בּוָאתּה:
ּומ ָחרּוץ ְּת ָ
ִּכי טֹוב ַס ְחרָּה ִמ ְּס ַחר ָּכ ֶסף ֵ
ֲפ ֶציָך ֹלא י ְִׁשוּו ָבּה:
י ְָקרָה ִהיא ִמ ְּפנִינִ ים ו ְָכל ח ָ
וְכבֹוד:
ֹאלּה ע ֶֹׁשר ָ
ימינָּה ִּב ְׂשמ ָ
ָמים ִּב ִ
אֹרְֶך י ִ
יה ָׁשלֹום:
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם ו ְָכל ְנ ִתיב ֶֹת ָ
ָכ ָ
ְּדר ֶ
יה ְמ ֻא ָּׁשר".
ִיקים ָּבּה וְ ת ְֹמ ֶכ ָ
ֵעץ ַחּיִים ִהיא ַל ַּמ ֲחז ִ
נצא נא למסע מרתק אל עומק סוד כוחו של רגע  -אם אך
מנוצל הוא כראוי ללימוד התורה.

פתיבר וניל
 1.75ק"ג
אסם

 390גר'
עלית

18-19
ב'-ג' בשבט

שעועית

עוגיות מזרחיות

.1.18ת-ג' בשבט
כ"ח בטב

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה ,נא לגשת לסניף הקרוב
 20ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל 3-מימושים

טבעי/גריל
 55גר'

10

3

ליח'

אשפתון

790

10

90

קוד267767:

שלישיית קפה שחור חמישיית שוקולד
 85*3גר'
עלית

 1ק"ג
מיה

 400גר'
עבאדי

ם בימי שני
עי
מבצ עד שישי
15-19

 7ב-
18
1090

1690

רינגלס 'מעולה'

 4ב-

סוגים שונים
 200גר'

קוד14087439:

390

ממרח שוקולד פרה/
ממרחית  500גר'/
פסק זמן  350גר'

חלבי/מריר
עלית

עלית

10

790

אלבום המדבקות "הצלה  "2לילדים מעיתון
בכל קניה ע"ס ₪ 50
תקבל חפיסת מדבקות במתנה! עד  20,000לחלוקה
בכל קניה ע"ס ₪ 100
תקבל חוברת מדבקות במתנה! עד גמר במלאי

1690

1790

10
ליח'

לחברי מועדון!

דיסק של מרן ראש הישיבה
הרב שטיינמן זצוק"ל

ב₪ 15 -
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ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 3-יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

שוקולד מיקס

ביסלי 'מעולה'

 3ב-

חמישיית טישו

מפות שישיה/
שמיניה עבה 90

אריאל למברג

הכסף ביהדות
ביזת מצרים לא נדרשה לעם ישראל כדי לשרוד כלכלית ,ומטרתה הייתה שונה בתכלית
 ככלל ,צבירת הון היא דבר חיובי – כל עוד הוא משמש את בעליו למטרות ראויות

מסופר על אחד האדמו"רים הקודמים מויז'ניץ שחזר עם הגבאי
שלו מבית הכנסת ובדרך עצר על יד חנות תכשיטים .האדמו"ר
נכנס פנימה וביקש לקנות שעון יפה עבור הרבנית .המוכר הציע
לו שעונים שונים ,אך האדמו"ר אמר שהוא אינו יודע לקלוע
לטעמה של אישה ואולי יש כאן אישה בחנות שתוכל לסייע לו
בבחירת שעון מוצלח .המוכר קרא לאשתו שעמדה בדלפק סמוך
והיא הציעה לאדמו"ר בגאווה גדולה כמה שעונים ,עד שהוא בחר
באחד מהם ,יפה ויקר במיוחד.
כשהם יצאו ,התפלא הגבאי על כל העניין :הרי לפני חודשיים
קנתה הרבנית שעון ומה היא צריכה עוד אחד? "אסביר לך",
אמר האדמו"ר בחיוך" ,היא באמת לא זקוקה לשעון חדש ,אלא
שאתמול עברתי על יד החנות ושמעתי את הגבר צועק על אשתו
כי כבר כמה שבועות היא לא הצליחה למכור אף שעון .החלטתי
להשיב את כבודה של האישה ולהציל את שלום הבית שלהם"...
הסיפור הכל כך מיוחד הזה יכול ללא ספק לשפוך
מעט אור על אחת הסוגיות התמוהות ועם זאת
המרתקות בפרשתנו :אם יש דעה קדומה בגללה נהרגו
רבבות ומיליוני יהודים במהלך הדורות ,היא ללא ספק
סטריאוטיפ 'היהודי החמדן' .במשך אלפי שנים תודלקה
השנאה האנטישמית באמצעות תדמית היהודי הנוכל,
הבוגד ורודף הבצע שיעשה כל דבר אסור עבור רווח
כספי .בפולין ,למשל ,מוכרים עד היום תמונה של יהודי
מבוגר סופר מטבעות ,כסמל לכך שהיהודי ימכור הכול
בעבור כסף .אחד המחזות הידועים בתולדות התיאטרון
הוא הצגתו של שייקספיר" ,הסוחר מוונציה" ,המספר
על "שיילוק" ,הסוחר היהודי שהלווה כסף בריבית
לאנטוניו הנוצרי ותבע לחתוך איברים מגופו של
אנטוניו תמורת החוב.
אולם למרבה הפלא והתדהמה ,ישנו סיפור מרכזי
בתורה שנותן נשק ותחמושת בידי שונאינו .רגע לפני
שבני ישראל יצאו ממצרים ,הקב"ה תבע מהם להקיש
על דלתות השכנים המצריים ולשאול מהם כלי כסף,
כלי זהב ושמלות .הגברים ישאלו כסף מהגברים
השכנים ,הנשים ישאלו שמלות מהנשים השכנות וככה הם יעזבו
את המדינה עם רכוש המצרים בידיהם.
ולא צריך להיות מפרש כדי לתמוה מה תכלית הבקשה הזו?
למה ה' מעודד יהודים לפשוט יד? מדוע ה' מחנך יהודים לחשוב
על כסף בשעה כה מכרעת לעתיד האומה?
התמיהה גדלה כאשר אנחנו מתבוננים בציווי ה' ,הקב"ה מדבר
על כך לא פחות משלוש פעמים .הפעם הראשונה היא בעת "ברית
בין הבתרים" כשאברהם אבינו מתבשר בפעם הראשונה בגזירת
הגלות.
"ואחרי כן יצאו ברכש גדול".
הפעם השנייה היא בעת מעמד ה"סנה" ,כשמשה מתמנה

לשליחות לגאול את ישראל:
"וניצלתם את מצרים".
ושוב לפני מכת בכורות ,רגע לפני היציאה המופלאה ממצרים,
ה' חוזר ומצווה את משה:
"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה
כלי כסף וכלי זהב".
מהי תכלית התביעה האלוקית מישראל לנצל את מצרים? מדוע
אין זה חינוך לחמדנות?!
הסבר פשוט ומתבקש הוא ,שהקב"ה דאג לעתיד של עם ישראל.
עלינו לקחת בחשבון כי הם יצאו למדבר הגדול בלי גרוש אחד
בכיס ,עם ענק בן מיליוני אנשים ,נשים וילדים יוצא לחופש ללא
כל אמצעים להתחיל את החיים החדשים ולכן הקב"ה דאג שהם
יהיו מצוידים במעט רכוש.

ולרוקן את ממונם?
בדומה לסיפור בו פתחנו עם האדמו"ר מויז'ניץ ,הרבי
מליובאוויטש מסביר כך :תכלית שאילת הכלים לא נועדה כדי
להעשיר את ישראל .לקב"ה יש מספיק דרכים אחרות להעניק
לישראל כסף .הרעיון היה אחר לגמרי :להשיב את כבודם של
ישראל .העם היהודי היה שבור ,מרוסק ,אומלל בעיני עצמו .הם
יצאו עכשיו ממאה שנות עבודת פרך בהן המצרים שלטו בגורלם
והתעמרו בחייהם .לא הייתה להם כל הגדרה עצמית והם חשו לא
יותר מבהמות משא של העם המצרי.
וכך אי אפשר לצאת ממצרים .הם אולי ייצאו מהמדינה ברמת
הפיזית ,אך ישאירו את תפיסת העבדות בנפשם .לכן ציווה הקב"ה
לתבוע כסף וזהב מהמצרים על כל שנות העבודה והם יתנו להם
אותו מרצונם הטוב! .וכך אותו מצרי שאתמול נגש ורדה בהם,
ייתן להם היום בבחירתו החופשית תשלום ופיצוי על הסבל .אמנם
פיצוי קטן ודל לעומת הכאב הנורא ,אך איזשהו ביטוי
שיזקוף את הקומה היהודית .שכן יותר ממה שחשוב
לקבל את הכסף ,חשוב להשיג את הכבוד.
עד כאן רעיון אחד פשוט ,מכאן עובר הרבי אל אחד
היסודות המרכזיים במחשבה החסידית-קבלית ובלי
ספק ,אחד המהפכות הגדולות שחוללה המחשבה
החסידית בעולם היהודי.


אולם ברור שזה לא העניין :ראשית ,הקב"ה היה יכול לצוות את
המצרים עצמם ,כחלק מעשר המכות ,שיתנו ליהודים כסף וישלחו
אותם בכבוד ובפיצוי על הסבל? מדוע עשה את ההיפך וציווה את
היהודים לשאול כסף מהמצרים ובכך יצר להם תדמית חמדנית?
שנית ,בפרשה הבאה נקרא כיצד מרכבות המצרים טובעות בים
סוף ובני ישראל מתכופפים לאסוף את התכשיטים שקישטו את
המרכבות והמדרש אומר כי הערך של "ביזת הים" עלה באין ערוך
על הערך של "ביזת מצרים" .כך שהם כלל לא היו זקוקים לכסף
המצרי בשביל להתקיים והנושא כלל לא היה למצוא דרך להעשיר
את היהודים.
מה מונח אפוא בבסיס התביעה האלוקית לנצל את מצרים

המהר"ם מרוטנברג ,רבי מאיר בן רבי ברוך ,היה
מאחרוני "בעלי התוספות" ונחשב עד היום לגדול
חכמי אשכנז .המהר"ם חי בגרמניה במאה ה13-
וכאשר גברו רדיפות הממשלה כנגד היהודים ,ניסה
לברוח לארץ ישראל .יהודי מומר הלשין על ניסיון
הבריחה והמהר"ם נתפס באיטליה בדרך לארץ .הוא
נעצר ונכלא במבצר אנזיסהיים בחבל אלזס בגבול
גרמניה וצרפת .הקהילה היהודית פעלה רבות כדי
לשחרר אותו והקיסר הגרמני הסכים לעשות זאת
עבור סכום כופר אדיר בן  20,000מארק.
הרא"ש ,רבנו אשר ,שהיה גדול תלמידיו ,הטלטל מקהילה
לקהילה ואסף את כל הסכום ,אך המסורת מספרת כי כאשר נודע
הדבר למהר"ם הוא אסר בתוקף לשלם את הסכום הענק ,מחשש
שהדבר יביא לגל נוסף של סחיטה ומעצרים .עם כל הצער ,המהר"ם
נותר לבדו בכלא שנים ארוכות ונפטר שם אחרי שבע שנים.
הקיסר לא גילה שום רחמים וסירב לשחרר את הגוף הקדוש
לקבורה .אחרי  14שנים קם אחד מעשירי וורמייזא (וורמס) ,בשם
ר' אלכסנדר ווימפן ונתן את רוב הונו כדי לפדות את הגוף הקדוש
ולהביאו לקבר ישראל .לפי סיפור שעובר מדור לדור ,המהר"ם
הגיע לאותו יהודי בחלום ואמר כי הוא רוצה לגמול עמו טובה

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה
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עבור החסד של אמת שעשה עמו וביכולתו לבחור בין שתי אפשרויות .1 :הוא ,בניו וצאצאיו
יזכו עד סוף הדורות לעשירות מופלגת .2 .הוא ימות באופן מידי ויזכה להיות 'עמי במחיצתי'
ולהיכנס להיכלו של המהר"ם בגן עדן .היהודי התייעץ עם הרב המקומי ובחר באפשרות
השנייה :להיות עם המהר"ם בגן עדן .תוך זמן קצר הוא נפטר ,ועד היום הזה אפשר לראות
את קברו של ר' אלכנסדר ווימפן צמוד לקברו של המהר"ם בבית החיים בוורמס.
חסידים מספרים כי כאשר שחו את הסיפור המופלא באזני החסיד הדגול רבי הלל
מפאריטש ,מגדולי תלמידי האדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש ,אמר בצער :כמה חבל
שהסיפור הזה התרחש לפני התגלות החסידות .שכן אחרי התגלות החסידות ברור היה שעליו
לבחור באפשרות הראשונה :לזכות בעשירות מופלגת ולחיות לאריכות ימים .שכן הנחת
תפילין אחת בעולם הזה ,המחברת יהודי לעצמותו יתברך ,שווה יותר מכל חיי העולם הבא.
אצל יהודים ,להרוויח כסף זה לא רשות ,זאת חובה .שכן הסיבה העיקרית בגללה באנו
לעולם הזה היא לנחול הצלחה גשמית ולמצוא את הכוחות הרוחניים כדי לכוון אותה אל
המקום הנכון .לא באנו לכאן לשם לימוד תורה כשלעצמו ,אלא כדי לקחת את ההשראה
מלימוד התורה לשם ייעוד נכון של ההצלחה הגשמית.
הבה נשים לב לשני סיפורים מפורסמים אך ללא ספק משונים ותמוהים :הסיפור הראשון
עוסק בלילה גורלי בחייו של יעקב אבינו .הוא שלח קבוצת מלאכים על עשיו והם דיווחו לו
כי עשיו מתקרב לכיוונו עם  400שכירי חרב עמו במטרה להרוג את יעקב ומשפחתו .יעקב
הכין את אנשים למלחמה ,הוא חילק את מחנהו לשתי קבוצות והמתין במתח גדול לקראת
הבאות.
ואז מתרחש סיפור מוזר :באמצע הלילה ,יעקב חוזר לבדו את מעבר יבוק והחושך
והבדידות מזמנים לו צרות .איש מסתורי נאבק עמו עד עלות השחר ויעקב שורד את המפגש
בקושי כשהוא צולע על ירכו .הגמרא מנסה להבין מדוע יעקב הכניס את עצמו אל תוך הצרה
הזו ,ועונה תשובה תמוהה :יעקב שב לקחת "פכים קטנים" .כמה כדי שתייה שנשארו מאחור.
ולא ,זאת לא הייתה רכושנות וקמצנות מוגזמת ,משום ש"צדיקים ממונם חביב עליהם יותר
מגופם" .כן ,לא טעינו ,צדיקים מחבבים את הממון שלהם יותר מאת החיים שלהם.
ועוד סיפור ,לא פחות תמוה מהראשון :לפני שבועיים קראנו בתורה כיצד יוכבד ,אמו של
משה הפעוט ,מסתירה אותו בתוך "תיבת גומא" .תיבה העשויה מקני סוף .הגמרא מבררת
מדוע הניחה את התינוק בתוך תיבה מחומר זול כמו קני סוף ולא בתיבה מעץ? הגמרא עונה
תירוץ דומה" :צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם"( .כנראה שלא היה הבדל בנוחות
של הילד ,רק ביוקרה של החומר).
סוטה יב' :ותיקח לו תיבת גומא'  -מאי שנא גומא? אמר רבי אלעזר :מכאן לצדיקים
שממונם חביב עליהן יותר מגופן וכל כך למה? לפי שאין פושטים ידיהן בגזל .חולין צא:
'ויותר יעקב לבדו'  -אמר רבי אלעזר :שנשתייר על פכים קטנים .מכאן לצדיקים שחביב
עליהם ממונם יותר מגופם .וכל כך למה? לפי שאין פושטים ידיהן בגזל.
כיצד אפשר להבין את האמרה הזו שהצדיקים מוכנים להעמיד את חייהם בסכנה בשביל
כסף? הכרח לומר שזה לא הכסף ,מדובר כאן במשמעות עמוקה ביותר .לפי הגישה החסידית,
תכלית חיינו בעולם היא לרתום את החפצים הגשמיים לקדושה ולכוון אותם אל המקום
הנכון.
הקבלה מסבירה כי בכל דבר גשמי טמון ניצוץ אלוקי והניצוץ הזה מכוסה בקליפה עבה
שמסתירה את עומק התשוקה של הניצוץ לאלוקות .החיים הם מאבק ענק בין שני כוחות
סותרים :כוחות הטומאה רוצים לעשות בכלי הגשמי שימוש אנוכי ,וכך הניצוץ הזה ישקע
אל תוך הטומאה .ואילו כוחות הקדושה רוצים את ההיפך :לעשות שימוש טוב באותו חפץ
גשמי ,כמו לברך עליו ברכה או לאכול את המאכל לשם שמים כדי לעבוד את ה' בכוח
האכילה ,וכך הניצוץ האלוקי שב ומתעלה אל מקורו.
יתירה מכך :לכל נשמה בעולם ,ישנם ניצוצות מסוימים השייכים במיוחד אליה .התיקון
האישי שלה כרוך בתיקון הניצוצות הטמונים בכלים או במאכלים ספציפיים .והעובדה
שהאדם קנה מאכל מסוים או התגלגל לידיו כלי מסוים – יכולה להעיד כי אותו מאכל או כלי
הוא תכלית הייעוד שלו בעולם.
כעת אנו מקבלים מבט עמוק הרבה יותר על הבהלה והתשוקה לכסף .אין זאת רק תשוקה
בהמית מצד היצר הרע ,מדובר גם בתשוקה רוחנית הבאה מצד היצר הטוב .כפי שביאר
הבעש"ט את הפסוק בתהילים" :רעבים גם צמאים – נפשם בהם תתעטף" .מאחורי הרעב
הגשמי ללחם ,עומדת גם הנפש האלוקית .שכן שני הכוחות הפועלים בנו רוצים לנחול
הצלחה בעולם הזה ,אלא שהמניע שלהם הוא הפוך :הנפש האלוקית רוצה להשיג הצלחה
גשמית כדי לכוון את העולם אל ייעודו הנכון ,בשעה שהנפש הבהמית רוצה אותו הדבר רק
לכיוון השני.
כעת אפשר להבין את עומק הדרישה האלוקית לאסוף את הכסף המצרי ולהוציא אותו
ממצרים :מוסבר בספרי קבלה כי במצרים שרר ריכוז רוחני עצום .בהיותה הממלכה המושלת
בכיפה ,הצטבר בה ריכוז רוחני של ניצוצות אלוקיים .מובא בספרי קבלה כי בעוד שבכל
העולם כולו מפוזרים  288ניצוצות (ככתוב" :ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" ,והמילה
"מרחפת" היא אותיות" :רפ"ח מעולם תוהו") ,הנה מתוכם 202 ,ניצוצות" ,ערב רב" היו
מפוזרים במצרים.
ומכאן באה הדרישה האלוקית לאסוף את הכסף המצרי ,כדי להביא גאולה לאותם ניצוצי
אור רוחניים .ואכן נשים לב כי אותו כסף מצרי שנאסף על ידי בני ישראל ,נתרם בהמשך
הדרך עבור הקמת המשכן וכליו ,וכך הושלם המהפך כולו והרכוש המצרי הפך להיות הבסיס
להשראת השכינה בעולם.
ונסיים בתפילה ובקשה כי אחרי ש"הסתיימה עבודת הבירורים" ,כלשונו הקדושה של
הרבי ,נזכה לראות בהתגלותו האמתית והשלמה של מלכנו משיחנו בקרוב ממש.
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בדרך אל התורה
'ואהבת לרעך כמוך' הוא יסוד שזור שמלווה אותנו מאז מתן תורה ,ועד היום ,כאשר הרב
הראשי לישראל יושב ושקוע בדרכים להתיר את נישואיהם של נערים צעירים
בתחילת השבוע ,השתתפתי בפגישה מיוחדת של כעשרים
רבנים ומורי הוראה בישראל צעירים בלשכתו של הרב הראשי
לישראל ,הגאון רבי דוד לאו שליט"א.
פעמים רבות זכיתי לשבת במחיצתו של הרב הראשי
שליט"א ,תמיד בלשכתו יש תחושה שהזמן עצר מלכת .למרות
העול הכבד המונח על כתפו כבוד הרב מתבל את דבריו בדברי
תורה ,וורטים וסיפורים מקוריים מעולם הרבנות .אבל הפעם
הוא היה נראה מוטרד .בעודנו יושבים נכנסו פעם אחר פעם
אנשי הלשכה המסורים והתלחשו עם כבוד הרב.
הרהרנו בליבנו ,האם יש משהו מיוחד שמטריד את כבוד
הרב? והנה הרב כמו קורא את
המחשבות ובתגובה מספר לנו
על שני תיקי ממזרות עליהם הוא
שוקד בעצם ימים אלו" :זה טורד
את מנוחתי" ,הודה" ,אין לי מנוחה
מכך ששני נערים יהודיים לא
שלמים לגבי זהותם והאפשרות
שלהם להתחתן בבא העת".
הגר"ד סיפר לנו על מצב התיקים,
ובישר לנו כי בתיק הראשון הוא
כבר לקראת הכרעה והנער יוכר
ככשר לבא בקהל ישראל ,ואת
התיק השני הוא גם מקווה להביאו
לסיומו הטוב בקרוב.
הדברים מדהימים ומעוררים.
יושב הרב הראשי לישראל שעסוק
באינספור מטלות ודיונים ומשקיע
כל כולו למען נער אחד בישראל,
שבוודאי אינו מודע שברגעים אלו
ממש טורחים עבורו ומנסים להביא
לו צרי ומזור.
אמנם ,התובנה העיקרית ממנה
יצאתי מהפגישה :התורה היא תורת
חיים ,נצחית ואינסופית .לא בכדי
אומרים לנו חז"ל כי התורה נקראת
בלשון זו ,שהיא מלשון הוראה" .שממנה יוצאת הוראה לכל
באי העולם" .בכל רגע התורה מתחדשת ומתעדכנת וניתנה
הרשות לרבנים למצוא בה את הדרכים וההלכות החדשות
והמתעדכנות.


"
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בפרשתנו אנו לומדים על מכת בכורות ,המכה שהכריעה את
 210שנות הגלות במצרים .ברגעי השיא של מכת בכורות אנו
קוראים על כניעתו של פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים.
הוא קורא למשה ואהרן ופוקד עליהם לצאת" :ויקרא למשה
ולאהרן לילה ,ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני
ישראל ולכו עבדו את השם כדברכם".
במכות הקודמות עדיין התווכח עמם פרעה ,מי ומי ההולכים,
מי בדיוק עובד את השם רק הגברים ,רק המבוגרים .ועתה,
כבר הבין :כולם יוצאים" ,גם אתם גם בני ישראל" ,והמטרה
אף היא ברורה" :לכו עבדו את ה' כדברכם".

בפרשת שמות למדנו מהי עבודת ה' אותה חיפשו בני ישראל
בימים אלו שלאחר מצרים .הכתוב מעיד מפורשות" :בהוציאך
את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" .תכלית
היציאה ממצרים היה הר סיני – מעמד מתן תורה בו קיבלנו את
התורה וההוראה לדורות.
בני ישראל יוצאים לדרך חדשה .הם פורקים מעצמם עולה
של מצרים ומקבלים על עצמם עולה של תורה .והתורה הזו

היא נצחית ,לדורי דורות ,לעולמי עולמים.

בסוף השבוע האחרון נערכה בכפר הנוער 'זוהרים' מיסודו
של מורנו ורבינו הגרי"ד גרוסמן שליט"א שמחת 'הכנסת ספר
תורה' שנדב ידידי איש החזון והמעש מר אריאל חלקיהו-
שטרן ,לזכר הוריו היקרים ,מבוני הארץ ,אנשי מסירות נפש
ודוגמא לדורות הבאים.
ראיתי אותם ,את נערי 'זוהרים' ,שלכאורה הורחקו
מהמיינסטרים החרדי ,שנדחו
מהישיבות בערי המרכז ,משחקים
ומפזזים לכבוד התורה .התרגשתי.
התורה היא של כולנו ,ללא הבדל.
תורת חיים .זו אותה תורה אותה
קיבלנו בהר סיני לפני  3,329שנים.
בדברים שנשא אריאל ,הביא
את דברי חז"ל על אודות מי
שמכניס ספר תורה חדש לבית
הכנסת" ,כאילו קיבלו מהר סיני".
ומהי אותה התורה אשר קיבלו בני
ישראל בהר סיני? הלל הזקן ,נשיא
הסנהדרין ,התבקש ללמד לגר את
כל התורה כולה על רגל אחת ,והוא
השיב לו" :דעלך שנאי  -לחברך
לא תעביד ,זו היא כל התורה
כולה" ובעברית' :מה ששנוא עליך
 אל תעשה לחברך .על כך ,כתבוהמפרשים כי הדבר נלמד ממצוות
"ואהבת לרעך כמוך" .אמר רבי
עקיבא" ,זהו כלל גדול בתורה".
הפסוק "ואהבת לרעך כמוך",
הוא הבסיס לדבר המרכזי עליו
חינכו אותנו הורינו ז"ל – "אחדות
ישראל" ,ואהבת ישראל .לאחדות
הזו אנו ,כילדיהם ונכדיהם ,שואפים ומשתדלים בבחינת
"ברכנו אבינו כולנו כאחד" ,אמר אריאל.
ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד – שבטי ישראל.
שבת שלום ומבורך וחודש ש'נבשר ב'שורות ט'ובות.
הרב בן ציון נורדמן
nordman@jss.org.il

התורה היא תורת חיים ,נצחית ואינסופית .לא בכדי אומרים לנו חז"ל כי התורה נקראת בלשון
זו ,שהיא מלשון הוראה" .שממנה יוצאת הוראה לכל באי העולם" .בכל רגע התורה מתחדשת
ומתעדכנת וניתנה הרשות לרבנים למצוא בה את הדרכים וההלכות החדשות והמתעדכנות
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"

צוריאל קריספל

מעלת הלימוד עם הבנים
"והגדת לבנך" (יג ,ח) .בשעה שיהודי
הולך לבית הכנסת להתפלל או ללמוד תורה,
חש הוא שבזמן הזה עסק במצווה וקיים בכך
את רצון ה' ,לעומת זאת ,אותו יהודי כשהוא
יושב ולומד עם בנו במשך חצי שעה פרק
"אלו מציאות" ,קיימת בו תחושה שבכך
הקריב עבור הילד חצי שעה מהחיים שלו,
והיה זה 'בזבוז זמן' עבורו...
פעמים רבות ,אב הלומד עם בנו נראה כמו
אותה בובה עם קפיץ ,שכשנפתחת הקופסא
היא מזנקת החוצה ,וכך אותו אב 'מסכן'
שאשתו ביקשה ממנו ללמוד מעט עם בנו,
עושה זאת מחוסר ברירה [כי אותו ילד הרי
'אינו ברמה שלו' ]...ובזמן הלימוד הוא מביט
מידי פעם בשעון לראות מתי כבר יסתיים
העניין והוא יוכל לשוב ללימודו.
זוהי תחושה מוטעית ,מצוות לוקחות זמן,
וכשם שאדם אינו מביט בשעון כמה זמן
אורכת לו תפילת שחרית ומנחה ,או כמה
זמן נמשכת בביתו סעודת שבת – כך בדיוק
צריך להיות מבטו על הלימוד עם בנו ,כי גם
זו אחת מהמצוות המוטלות עליו.
האמת היא ,שבאופן כללי ישנם בעניין זה
כמה דברים שאיננו מבינים אותם די הצורך,
כלומר ,יהודי צריך לבנות בפועל ,אך איננו
כקבלן שלפני שגמר מלאכתו אינו מקבל
מאומה.
עוד עלינו לדעת ,כי כשם שברור לכל אחד
שדרושה השקעה יומיומית בילד כדי שיגדל
בריא בגופו ,ואם לא ידאגו הוריו להאכילו
מאכלים בריאים כגון לחם ,ירקות ,וכיוצ"ב,
ויניחו לו להסתפק בעוגות וממתקים ,אמנם
הוא לא ימות למחרת...אך בהחלט יתכן
שכשיתבגר ויגיע לגיל שלושים ,ארבעים
וכו' ,הוא יסבול מבעיות בריאותיות ,ולעומת
זאת כל אכילה נכונה בילדותו מוסיפה לו
בריאות לטווח הארוך  -כך בדיוק נדרש
מהאב לדאוג לבנו מבחינה רוחנית ,ואל לו
לחשוב 'מה כבר תועיל לו לילד אותה רבע

שעה של לימוד'?
אב הלומד עם בנו יום יום ,או לכל הפחות
לעיתים תכופות – בימי שישי ,בשבת
אחה"צ ,או בבין הזמנים ,גורם לכך שילדו
יגדל בריא בנפשו ,ממש כאכילת אוכל בריא
במקום סוכריות!
ובכלל ,לימוד עם הבנים הוא סגולה
להצלחה ,זוהי תורה מיוחדת ,תורה של קיום
מצוות "ושננתם לבניך".
ידועים דברי חז"ל (ב"ב כא ע"א),
"בתחילה מי שיש לו אב – אביו מלמדו
תורה ,מי שאין לו אב – לא היה למד תורה
וכו' ,עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה
ובכל עיר ועיר" ,בתחילה לא היה קיים מושג
של 'חיידר' ,מי שהיה לו אבא למד ,ומי שלא
היה לו אבא – לא למד ,ואכן ,לרוב הילדים
היו אבות ,עלינו להבין כי אין תחליף לתורה
של אבא ,זוהי קדושה אחרת ,תורה המקושרת
עם מעמד הר סיני.
עלינו לחוש אפוא ,שזמן הלימוד עם
הבנים אינו זמן "מבוזבז" ,חינוכם הוא חלק
בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו!
הלומד עם בנו מתוך הבנה ותחושת
האחריות הזו ,מעמיק ומחזק את הקשר
הבריא בינו לבין בנו ,קשר זה חשוב שבעתיים
בדור זה בו נדרשים אנו לחבק כמה שיותר
את ילדינו ,לחבר אותם אלינו ,בקשר בל
ינותק ,להרעיף עליהם אהבה וחום ,להחדיר
להם את התחושה ש"החברה" הטובה ביותר
זו החממה הביתית ,אבא ואמא ,וכדי שלא
יחפשו חלילה תחליפים מדומים הממלאים
את רחובותינו.
ויהי רצון שנזכה כולנו שיתקיים בנו
הפסוק (תהלים קכ"ח ג) "בניך כשתילי זיתים
סביב לשולחנך" אכי"ר.
בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

אב הלומד עם בנו יום יום ,או לכל הפחות לעיתים
תכופות – בימי שישי ,בשבת אחה"צ ,או בבין הזמנים,
גורם לכך שילדו יגדל בריא בנפשו ,ממש כאכילת אוכל
בריא במקום סוכריות!

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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עו"ד יצחק שינפלד

במלוא הודו
ראש הממשלה עורך סיור חשוב מאין כמותו לייצוא הישראלי ,לקשרי
החוץ של המדינה ולתעשיות הביטחוניות  התקשורת מתעלמת ,אבל
ההשלכות דרמטיות
סיבוביות ,קנה אצלי ואקנה אצלך .תמונות ראש הממשלה
ורעייתו בחזית מונומנט הטאג׳-מאהל בהודו הינן פיקנטריה,
קבלות הפנים המפוארות והמרשימות במיוחד ,משדרות
קשר חם בין המנהיגים .הסיקור האדיר בהודו מנסה לקרב
את הלבבות לקשר החדש בין גוליבר הענק-הודו ,למיקרו
ננס-ישראל .התחכום ויכולת ההמצאה הישראלית ,קוסמים
למדינת הענק שנאבקת עדיין לתת אוכל ,מי שתיה וחינוך
למאות מיליונים.
הסיפור הגדול ביחסי הודו-ישראל ,הינו הסיפור שלא
נחשף ולא מסוקר .פגישות העבודה המעונבות ,בין לובשי
מדים ביום יום ,שהחליפו לחליפות כהות וכותנות צחורות.
שם דנים ומסכמים ב״תכלית״ ,מכור לי ואמכור לך .מציגים

ראש הממשלה ביקר ביקור ממלכתי בליווי
של  150אנשי עסקים בכירים בהודו .מדינת
ענק עם מיליארד ושלוש מאות מיליון תושבים.
פובליציסט בעיתון יומי הגדיר את הביקור
״ביקור סודי״ .מעט מאד תקשורת וסיקור ישיר ראינו
על הביקור הזה .בעיתון שפעם היה הנפוץ במדינה ״נזכרו״
להזכיר את הביקור ההיסטורי ,בכותרת משנה .האמתלה -
כינון קו תעופה ישיר מבן-גוריון לדלהי ,שיעבור מעל ערב
הסעודית ויקצר את הטיסה בשעתיים.
החידוש הענק והמשמעותי בעיניהם הוא טיסה סדירה
מישראל שתעבור רשמית וחגיגית מעל ערב-הסעודית.
הפשרת יחסים? כינון יחסים?
בהחלט הישג כביר לראש
הממשלה .קיצור והוזלה
משמעותית של קווי התעופה
למזרח אסיה ,עתיד היצוא
הישראלי לשנים הבאות ויעד
מועדף למאות אלפי מטיילים.
בכותרת הראשית העדיפו
להתייחס ל 5שרים שמוותרים
על תוספת השכר הצפויה.
בנימין נתניהו יודע לעשות
״שימוש מושכל״ בהתעלמות
התקשורת .הוא רותם אותה
לצרכיו ,כולל את ״ההתעלמות
המופגנת״ .כשיגיעו ההמלצות
הצפויות בחקירותיו ,והם יגיעו,
זו תהיה הסיבה להתעלם!
תקשורת עוינת ,מוכוונת מטרה,
שיצרה אווירה ,ו״הכריחה״ את
התוצאה .החלטת היועמ״ש
להגיש כתב אישום ,זו סאגה
שונה לחלוטין ,הסיפור יהיה
שונה .השר כחלון הוא החוליה
החלשה .בינתיים עולם כמנהגו
נוהג ,החוקרים חוקרים,
העיתונים מדליפים ,הקוראים ,מודי ונתניהו צילום :אבי אוחיון ,לע"מ
או שמאמינים או שלא ,וראש
הממשלה מטייל סביב העולם וקושר קשרים רבי משמעות פיתוחים ונשק עתידי ,ידע בטחוני ויכולות אבטחת אישים
לישראל.
ומקומות ,נשק יום הדין ,לצד יכולות יומיומיות משופרות.
היצוא הישראלי הינו צינור החמצן של המשק והכלכלה .זה הסיפור האמיתי.
ישראל כבר לא מדינת תפוזי ג׳אפו ,גם ענף היהלומים לא
הודו מתחבטת בבעיות אבטחה ובטחון אישי ,קשות.
בראש הסולם .היצוא הביטחוני ,שירותי אבטחה וידע ,פיגועי טרור ,מחתרת מוסלמית ,מתחים בין שבטיים
כלי נשק ותחמושת חכמה ,שיפוצים ושפצורים למטוסים ,ועדתיים ,על רקע ״הקסטות״ ,סולם המעמדות שמסרב
מסוקים ,טנקים ,תותחים ,פיתוחים והמצאות ,מה שגלוי להיעלם .בעיות בגבולות עם שכנות בעלות ארסנל גרעיני,
ובעיקר מה שחסוי ,מככבים! ענף ההיי-טק ,אקזיטי פקיסטן ואפגניסטן .הודו ,מדינת ענק שלא מפסיקה לצמוח
הסטארט-אפים בצמרת .ו...חקלאות מתוחכמת ,ופרחים מספרית ,בעלת כושר ייצור ויצוא אדיר ,אך לא מספיק.
בחורף האירופאי מספקים למדינה את מטבע החוץ הנדרש
ישראל יכולה לספק להודו ״יכולות״ שהיא זקוקה להם
ליבוא.
נואשות .להודו יש כסף ומוצרים לשלם .לישראל חשובה
פוליטי.
יצוא
הינו
מהיצוא,
חלק
הביטחוניות
בתעשיות
מאד תמיכת המעצמה ההודית ,במוסדות בינלאומיים ובפרט
הקונה המעוניין ,יכול לבחור את המוכרים .העסקאות חלקן באו״ם .בהצבעה האחרונה באו״ם בנושא החלטת טראמפ
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להכיר בירושלים כבירת ישראל ,הודו הצביעה בעד ההצעה
הערבית ואכזבה בגדול .אולי בגלל שבנימין נתניהו לקח את
ראש ממשלת הודו ,נרנדרה מודי לשכשך רגליו בים התיכון
ולא בסמטאות ירושלים .חבל.
בניגוד לרוב המעצמות הגדולות ,להודו אין עניין וצורך
ביחסים והשפעה בינלאומיים .בעבר היא זוהתה אוטומטית
בגוש המדינות הבלתי מזדהות ,שפנו אוטומטית מול ישראל.
הזיקה לבריטניה ומדיניותה של זו ,לא עזרה לשיפור היחסים.
היום בהודו יש שינוי ניכר .הודו כתת יבשת ,חיה את עצמה.
היא לא זקוקה לנפט הערבי ,או לכסף ערבי להשקעות .הודו
הגדולה מייצרת ומספקת הכול בעצמה ולעצמה ,רק שלא
מספיק .כושר הייצור לא מדביק
את קצב הילודה והגידול
באוכלוסייה .בהודו הגדולה
משוועים לטכנולוגיות חכמות
בכל תחום ועניין ,במיוחד,
יידע בייצור חקלאי מתוחכם
המגדיל כמויות במינימום
שטח ייצור וכמובן סיפוק צרכי
ביטחון ושמירת עליונות הצבא
ההודי על שכנותיה המוסלמיות
הלא יציבות.
מדינת ישראל הזעירה
יחסית נותנת ערך מוסף
להודו ,ה״כמעט יבשת״!
ראש הממשלה בנימין נתניהו
השכיל למנף את היתרון
הישראלי בתעשיות ביטחוניות,
חקלאות מתקדמת ,היי-טק
מפותח ברמות הכי גבוהות,
למדיניות חוץ הנשענת על
״יכולות״ ,לא רק היסטוריה
ומחויבות היסטורית .מסעותיו
בעולם הגדול ,הינם מסע שיווק
ומכירות ,מחוץ ל״הפוגה״
נדרשת ונצרכת בחקירותיו
ההיסטוריה
המתמשכות.
תשפוט את תקופת נתניהו
במספר רב של היבטים ,ההיבט החשוב ביותר ,הינו פיתוח
קשרי החוץ והשותפויות המסחריות והשקט הביטחוני.
התקשורת הממוסדת ,המוטה שמאל ,לא אוהבת בלשון
המעטה את הצלחות נתניהו ,הם לא אוהבים אותו אישית
ושלטונו המתמשך .הביקור הנוכחי בהודו כמו ביקורים
משמעותיים אחרים של נתניהו באפריקה ודרום אמריקה,
מסוקרים וסוקרו ב״תת סיקור״! בולט ומופגן .הכלכלה
והמסחר הולכים לחגוג .גם את זה התקשורת תצניע.
התעשיות הביטחוניות מדרך הטבע ,לא מסוקרות ולא
מקבלות כותרות ,מדיניות השושו מתבקשת .עשרות אלפי
העובדים במגוון התעשיות הצבאיות והביטחוניות בישראל,
ומאזן התשלומים הישראלי יודו לנתניהו ויוקירו לו תודה
וברכה .בהצלחה.
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דוד רוזנטל

דיקטטורה במזומן
הגבלת השימוש במזומן היא מדרון חלקלק אל הטוטליטריות  וגם :צה"ל חייב
לאפשר שירות נפרד לדתיים ,זו לא הדרה אלא התחשבות בסיסית כדי לא לכפות
עליהם שינוי מאורח חייהם
בחוק התקציב לשנת  2019נכללת גם חקיקה
להגבלת השימוש בכסף מזומן .בדיונים
בוועדת חוק חוקה ומשפט התנגדו חברי
הכנסת החרדים לחוק במתכונתו זו ,ובכך הם
מציבים עמדה חשובה אשר לצערי איננה נשמעת מספיק
בין המחוקקים .נקווה שהתנגדותם תסייע למנוע או לפחות
לשנות את החוק.
לפי תכנית האוצר ,צמצום השימוש במזומן יחולק
לשני שלבים .בשלב הראשון יוגבל המגזר העסקי לביצוע
עסקאות במזומן בהיקף של עד  8,000שקל ,במקום
 10,000שקל כיום .במגזר הפרטי יוגבלו העסקות לעד 25
אלף שקל ,במקום  50אלף שקל כיום .בשלב השני יונמך
הרף עוד יותר ויגביל עסקאות במגזר העסקי לעד 5,000
שקל ובמגזר הפרטי לעד  12,500שקל.
מטרתו המוצהרת של החוק היא לצמצם את ה"כלכלה
השחורה" ,ולצמצם פעילות עבריינית שנעשית היום
במזומן .הרעיון בעיקרו הוא נכון ,האיסור המדובר אכן
יכול להקשות על פעילות עבריינית ולהקשות על העלמות
מס ,אך הכלי הוא דרקוני מידי והוא יאפשר למדינה כוח
רב מידי .הבעיה היא נכונה וצריך לפתור אותה ,אך אסור
שהפתרון יהיה כלי רדיקלי אשר יביא לבעיות חמורות עוד
יותר מאלה שהוא בא לפתור.
מערכת מידע מפורטת על כל ההוצאות וההכנסות של
כל האזרחים היא כוח עצום ,היא כלי נשק רב עוצמה מידי.
מדינה דמוקרטית אסור לה לעשות שימוש בכוח נגד
אזרחים ,אלא רק במידה המינימלית הנדרשת כדי לשמור
על החוק .הפעלת משטרה ומנגנוני אכיפה מהווים שימוש
בכוח ,אך מוסכם על כולם שזהו כוח הכרחי ,אשר בלעדי
אימתה של מלכות איש את רעהו חיים בלעוהו .אך אסור
לה למדינה לצבור כוח מעבר לכך ,והסיבה לכך היא מניעת
סכנה של הידרדרות המדינה לרודנות .הרי אף אחד לא ערב
לנו שלעולם בשלטון יהיו אנשים אחראים ושקולים ,וכבר
היו הרבה דברים מעולם ,ועדיף מלכתחילה שלא להגיע
לידי סיכון של טוטליטריות.
מדינה עם סמכויות רבות ,עם כוח רב ומידע מפורט
על האזרחים ,היא קרובה יותר לרודנות .מידע מפורט על
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האזרחים הוא כוח עצום ,והוא מדרון חלקלק מאד אל
השימוש הזדוני בו .חזקה על כוח שאם הוא קיים ,יבוא
מתישהו המטורף שיעשה בו שימוש .לכן ,מלכתחילה
חובה לשמור שהמדינה תהיה מוגבלת בכוחה ,מצומצמת
בסמכותה ,וכך גם אם יעלו לשלטון (ולאו דווקא לראש,
זה גם יכול להיות פקיד ביניים בעל סמכויות) גורמים בעלי
כוונות לא טהורות ,כוחם מילא יהיה מוגבל ולא יהיה
באפשרותם להוציא שיגיונם אל הפועל.
זו הסיבה גם להתנגדות של רבים למאגר הביומטרי ,גם
הוא מהווה מאגר מידע מפורט אשר יכול להוות תשתית
לאכיפת יתר .כך למשל ,השלטון יכול לזהות אנשים
הפעילים פוליטית במפלגות אחרות באמצעות זיהוי
תמונות שלהם ,או כפי ההצעה עכשיו גם לפי ההוצאות
הכספיות שלהם .נכון שאף אחד מהמאגרים לא אמור
לשמש לכך ,אבל כוח ברגע שהוא קיים ,ואת זה ראינו
כל כך הרבה פעמים בהיסטוריה ,חזקה עליו שיבוא לידי
שימוש.
את הכוח המופרז הזה אסור לאפשר ,גם אם המחיר
הוא שיתקיימו פה ושם עבירות מס .נקווה שנציגי הציבור
החרדי בכנסת יפעלו כדי למנוע מחוק זה לעבור במתכונתו
המוצעת.

צה"ל חייב לאפשר שירות נפרד
הרב שלמה אבינר ,מן הרבנים הבולטים בציונות
הדתית ,פרסם השבוע קריאה לתלמידיו לא להתגייס ,עד
שצה"ל יאפשר שירות במסגרות נפרדות עבור חיילים
דתיים המעוניינים לשרת בסביבה מופרדת .כיום צה"ל
משלב נשים ביחידות רבות ,וסביבה שהייתה מופרדת
מסיבות טכניות ולא דתיות ,הופכת כעת למעורבת .דבריו
עוררו ביקורת רבה בקרב "לייטים" שונים ובקרב ארגונים
ליברליים .אבל ,הרב אבינר צודק .דתיים הרוצים לשרת
בצה"ל ביחידות מופרדות ,זוהי דרישה לגיטימית לחלוטין.
נקודה קריטית שרוב הדעתנים והקולניים מפספסים

בעניין היא שהפרדה איננה הדרה ,היבדלות איננה הדרה.
היבדלות והדרה אלה שני דברים ,צווי דינים .ההיבדלות
לגיטימית ,ההדרה לא .והאמירה של הרב אבינר היא
במובהק בתחום הלגיטימי.
אם אני חובב כובעים סגולים ואני דורש שלאירוע
ציבורי יגיעו רק אנשים עם כובעים סגולים ,הרי שאני
מדיר אנשים שסולדים מכובעים אלה ופוגע בחירותם
ובזכויותיהם (ואין זה משנה אם הם מיעוט או רוב) .לעומת
זאת ,אם בתור חובב כובעים סגולים אובססיבי אני פשוט
נמנע מללכת לאירועים ציבוריים בהם ישנם כובעים בצבע
אחר ,אזי אני מתבדל מן הציבור ומממש את חירותי שלי,
ואינני מדיר אף אחד.
ההתבדלות היא עניין אישי ולגיטימי לחלוטין ,הדרה
איננה עניין אישי אלא פגיעה באחרים ,והיא איננה
לגיטימית.
ובתמונת ראי ,אם אדם או קבוצה מעוניינים להיבדל מן
הציבור אך הדבר נאסר עליהם ,הרי שזו פגיעה בחירתם.
פגיעה זו היא תמונת ראי מדויקת לפגיעה של הדרה ,בשני
המקרים נשללת חירותם של אנשים.
כך למשל ,אדם חרדי אשר נמנע מללכת בקיץ ברחובות
תל אביב ,איננו מדיר אף אחד ,הוא מתבדל .לעומת זאת,
חרדי אשר מונע מאשה לעבור ברחוב הוא מדיר .תהום
פעולה בין הדוגמאות .מניח כי ברי לכולם שלהכריח חרדי
ללכת לאן שאינו רוצה ,זה לא ממש נאור אלא פוגעני.
ונעבור לצה"ל ,מדובר בצבא חובה ,אשר הגיוס אליו
איננו מבחירה .עם זאת ,צה"ל איננו יכול לכפות את
המגוייסים לעבור על דתם .צה"ל לא יכול לכפות גיוס
אשר במסגרתו חיילים נוצרים יהיו חייבים להתגייר .לכן
צה"ל לא כופה נשים חרדיות להתגייס ,לכן צה"ל פוטר
פציפיסטים משירות ,ולכן גם צה"ל לא יכול לכפות גיוס
אשר במסגרתו חיילים דתיים המקפידים יותר במצוות
יצטרכו לעבור על עיקרי דתם .בדיוק כפי שצה"ל מספק
כשרות ,כדי שחיילים מסורתיים ומעלה יוכלו לאכול ,כך
גם על צה"ל לספק הפרדה עבור חיילים שהעניין הוא
עקרוני-דתי עבורם.
לא מדובר בהדרה ,אלא בהיבדלות .יש מספיק מקום

זו הסיבה גם להתנגדות של רבים למאגר הביומטרי ,גם הוא מהווה מאגר מידע מפורט אשר יכול
להוות תשתית לאכיפת יתר .כך למשל ,השלטון יכול לזהות אנשים הפעילים פוליטית במפלגות
אחרות באמצעות זיהוי תמונות שלהם ,או כפי ההצעה עכשיו גם לפי ההוצאות הכספיות שלהם
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כך למשל ,אדם חרדי אשר
נמנע מללכת בקיץ ברחובות
תל אביב ,איננו מדיר אף אחד,
הוא מתבדל .לעומת זאת,
חרדי אשר מונע מאשה לעבור
ברחוב הוא מדיר .תהום פעולה
בין הדוגמאות .מניח כי ברי
לכולם שלהכריח חרדי ללכת
לאן שאינו רוצה ,זה לא ממש
נאור אלא פוגעני

"

ומספיק מסגרות ,בהן חיילות יכולות לשרת בלי להיתקל
בחיילים דתיים-חרדים.
כאשר המצב הנתון הוא שבצה"ל יש מסגרות נפרדות
(עבור חרדים) ,אך צה"ל לא מאפשר לחיילים דתיים לשרת
בהן ,אזי הוא פוגע בחירותם הדתית של חיילים אלה ,ומנסה
לכפות עליהם המרת דת .זה בדיוק כמו לכפות פציפיסטים
להרוג ,כמו לכפות נוצרים להתאסלם וכמו לכפות טבעונים
לאכול חתול.
לכן ,כאשר הדרישה של הרב אבינר להימנע מגיוס עד אשר
צה"ל יספק את הצורך הדתי הבסיסי של החיילים הדתיים,
הוא צודק בכל מילה.

מדיניות הרווחה משסעת
ומקטבת את החברה
"תכנית בנט לקיצור החופשות יוצאת לדרך" כך הכריז
באחרונה בחגיגיות שר החינוך נפתלי בנט ,והישג זה בדומה
ל"הישגים" פוליטיים אחרים כרוך בהגדלת התקציב .בתקציב
" 2019שוחד" בנט על ידי האוצר ב־ 400מיליון שקל עבור
קיצור ימי החופשה ,וב־ 600מיליון שקל עבור סבסוד
הצהרונים .גם שר האוצר כחלון נכנס למאבק קרדיט ,ומנסה
להציג בפרסומיו את העניין בתור "רפורמה של כחלון".
המוזר בסיפור הוא ששניהם נאבקים לקבל קרדיט על מהלך
שכנראה יפגע בכולנו .נשמע מוזר ,אל תדאגו ,אסביר.
מעשה שהיה בדמיוני כך היה ,מספר אנשי מעשה בבני ברק
גילו להפתעתם כי בלא תכנון מוקדם ,תכנן כל אחד מהם לחוד
לצאת לאיזה טיול באזור מטולה .לאחר ההפתעה על הכוונה

הדומה ,החליטו שכדי לחסוך בעלויות הם מתארגנים יחדיו,
שוכרים אוטובוס ,ונוסעים אגב שירה ונשנושים בואכה מפל
התנור .עד כאן שגרתי ונחמד ,מניח שלחלקכם יש גם חשק
להצטרף .דא עקא ,עוד הנסיעה בעיצומה חלק מהמטיילים
העליזים החליטו שלא מתאים להם נסיעה לצפון ,אלא דווקא
הדרום קורץ יותר ,לתפוס איזה שיטפון בנחל דרגות באופן
בלתי אמצעי .התפתח ויכוח באוטובוס ,הדרומיים הצליחו
בהתלהבותם לגייס רוב מבין הנוסעים ,והאוטובוס סובב
חרטומו .אבל אז העניינים הסתבכו עוד יותר.
חובבי האטרקציות החליטו שאם כבר ,עדיף לנסוע לאיזה
שיט קייקים בירדן ,וחובבי הסיכונים בחבורה העדיפו
צניחה חופשית בחוף הבונים .חובבי הדרום עדיין התעקשו
על השיטפונות כמקודם ,והתנוריסטים גם הם רוממות
מפל התנור לא משו מגרונם .בלאגן ,ויכוחים ,מהומה .עד
שהחליטו המעשיים שבחבורה ,עדיף יעצרו האוטובוס חזרה
בבני ברק ,וכל אחד ייטול מקלו בידו ,בקבוקו באמתחתו,
מפתחו בסוויץ' רכבו ,וייסע כרצונו לאן שיישאהו ליבו.
לא נולד סיפור זה אלא להסביר תובנה כה פשוטה וברורה
מאליה ,עד כי נעלמה מדעתם של הבריות – כאשר אין מטרות
משותפות ,כאשר אין הסכמות ,אין שום חיסכון ואין שום
היגיון בנסיעה משותפת .נוסעים יחדיו ,רק כאשר רוצים
להגיע יחדיו לאותו מקום .באם יש רצונות שונים ,אזי אין דרך
זולת הליכה עצמאית של כל אחד לדרכו.
זה בדיוק מה שקורה בקופה הציבורית של מדינת ישראל
– יש קופה משותפת בשעה שאין מטרות משותפות ,ואז
כולם מתקוטטים באופן מתמיד בהצבעות ,על אופני חלוקה,
על תקציבים ,ועל תופינים ותכניות .החברה הישראלית היא
מאד הטרוגנית ,יש יהודים וערבים ,חילונים וחרדים ,דתיים
ובדווים ,וותיקים ועולים ,אשכנזים וספרדים .לכל אחד

תפיסת עולם שונה ,ולכל אחד צרכים אובייקטיביים שונים.
ריבוי הגוונים והדעות הוא מבורך כשלעצמו ,אך לא כאשר
כל השוני הקיצוני הזה צריך להסתדר עם קופה ציבורית אחת.
אין דרך מעשית לפשר בין כולם ,וכך נקלעים כולם למאבקים
אינסופיים .הלנצח נאכל קיטוב ושנאה? לא לנצח ,אלא כל
זמן שננסה להתקיים מקופה ציבורית אחת.
הדרך היחידה להביא הוגנות ותקינות עוברת באמצעות
צמצום הקופה הציבורית (ולא ביטול מוחלט ,שאיננו
אפשרי) ,שהמדינה תגבה פחות מיסים ,וממילא תוציא
פחות על שירותים ציבוריים .פחות חינוך ממשלתי ,פחות
תרבות ממשלתית ,פחות תקשורת ממשלתית וכך הלאה.
עלינו לשאוף שכל אחד יישאר בסוף החודש עם יותר כסף
בכיס (במקום תשלום למס) ,ועם פחות שירותי מדינה ,אשר
יעילותם ותועלתם ממילא מפוקפקים מאד .לבד ירכוש
כל אחד את צרכיו ,כפי ערכיו וכפי דעותיו .רק על תחומים
קונצנזואליים ,רק בהם אפשרי המנגנון המשותף.
לכן ,כאשר שר החינוך ושר האוצר מכריזים הכרזות גאות
על "תכניות קיצור לחופש" ועל התקציב הנוסף שיוצא על זה,
תזכרו תמיד שאתם אלה שתשלמו על זה ,בדיוק כפי שתשלמו
על שירותים אחרים שאתם ממש לא צריכים וגם כאלה שלהם
אתם ממש מתנגדים .זה אולי נשמע נחמד בהתחלה לקבל
יותר שירותים "בחינם" ,אך גם הנסיעה המשותפת למטולה
הייתה נשמעת כך בהתחלה .אז כאשר פוליטיקאים מגדילים
את ההוצאה הציבורית ,הם מגדילים את המריבה הציבורית.
מדיניות הרווחה ,עם הקופה הגדולה ,רק משסעת ומקטבת
את החברה.

הכותב הוא אסטרטג ,יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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הרב מרדכי רוט

אהבה מנצחת
להרבה מאוד אנשים קשה לתת אהבה וחום לשני ,וזה יוצר גלגל של
נפגעים וסובלים  כמו שאדם זקוק לחמצן ומזון – כך הוא צריך תמיכה
רגשית ,הורים או מורים שיאהבו אותו ויתמכו בו

עם קצת אהבה העולם היה נראה אחרת.
היה זה לפני כעשר שנים ,הייתה ישיבה
באזור הצפון  -שהיא כבר לא קיימת לצערי -
לנוער נושר .אני תמיד משתדל לתקן ,לא נושר
אלא נוער מתמודד .הנערים האלו באמת התמודדו ,חלק
מהנערים הגיעו גם מבתים קשים ,להורים גרושים ושאר
בעיות מורכבות.
היו ביניהם נערים שהאיסור לגנוב לא היה קיים אצלם
או שאר מרעין בישין שאין להעלותם על הכתב .חלקם
אף ישבו בעבר במעצר וביקור שלהם אצל קציני מבחן
היה דבר שבשגרה .בקיצור ,נוער מתמודד במלוא מובן
המילה.
זכיתי להגיע לשם פעם בשבוע ,לדבר ולשוחח איתם.
לנסות לתת להם קצת אוזן קשבת ,לאחר שלא קיבלו
מעולם אהבה וחום שכל כך היה חסר להם.
היה זה לילה אחד ,כשקיבלתי טלפון מראש הישיבה
שאני חייב להגיע מחר לישיבה .מה קרה? "יש נער מסוים
שאתה חייב לדבר אתו בדחיפות" .באותו שבוע נתפס
אותו נער בניסיון פריצה .בגלל שקציני המבחן היו בקשר
עם הנהלת הישיבה ,הודיע קצין המבחן להנהלה שאם
הנער לא יטופל אזי הם יצטרכו לטפל בו.
נסעתי במיוחד לישיבה ,לפני שנכנסתי לחדר בו הייתי
יושב ומדבר עם אותם בחורים ,אני שומע את הבחור
מדבר עם דודו שצועק עליו" :תזכור ,זו הפעם האחרונה.
בפעם הבאה לא נעזור לך יותר".
אותו נער בקושי ראה את הוריו ,כאשר היה ילד קטן
התפרצה אצל אמו הפרעה נפשית קשה ,שדרשה אשפוזים
חוזרים ונשנים .אביו ,עם כל הקושי עמו היה מתמודד,
נאלץ גם לעבוד קשה כדי לפרנס את כלכלת הבית ובקושי
היה לו זמן להתייחס לילדיו ולתת להם קצת אהבה וחום
בסיסיים ,במינון שדרוש לילד כדי לגדול בריא ויציב
בנפשו.
הנער התיישב מולי ,הוא היה נראה כמו אדם שנידון
לתלייה .ראשו מורכן ,עיניו חצי עצומות ומבט של עצב
עמוק על פניו ,משהו שאי אפשר לתאר לא במילים ולא
בכתב.
לא פתחתי אפילו את הפה להגיד מילה ,והוא ישר אמר
"שהרב יבין אותי ,חבר משך אותי ,הייתי זקוק לכסף".
אמרתי לעצמי ,הרי אותו נער זו כבר הפעם החמישית

שהוא נתפס על דברים כאלו ושום דבר לא עזר .לא
המשטרה ,לא איומים ,לא מעצר .שום דבר .כנראה יש פה
משהו הרבה יותר עמוק שיכול להשפיע עליו ,אהבה וחום,
מתי הנער הזה קיבל חיבוק מאמא או מאבא במשך שנות
היותו ילד ונער?
אמרתי לו תעצור שניה .קמתי ממקומי ,ניגשתי אליו
ופשוט חיבקתי אותו ולחשתי באוזנו 'יש לך נשמה ענקית,
לב ענק ,אני לעולם לא אוותר עליך .אני באמת מאמין בך
ואני אוהב אותך" .קשה לי לתאר את מה שהלך באותו
זמן ,הנער החל לבכות בכי עז .הבכי טלטל אותי ובכיתי
אתו יחד.
בכי של שנים של נער שלא קיבל אהבה ,חום ומילים
טובות .נער שלא היו לו אבא או אמא שיגידו לו כמה
אנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך ,נשמור עליך תמיד,
נהיה אתך בכל מצב .מילים שהם חובה לכל הורה להגיד
לילדו ,בכל יום ויום .מילים שהן חובה ובסיסיות כדי
שמבנה נפשו של הילד יהיה תקין ובריא לכל חייו.
אני לא אגזים אם אומר שאותו נער בכה ברצף כעשרים
דקות ,ובסיעתא דשמיא ,מאותו יום אותו נער חזר למוטב,
והוא כבר הספיק להתחתן במשך השנים ויש לו מספר
ילדים ,תוך כדי שהוא עובד לפרנסתו באופן מסודר
ומצליח מאוד.

לפעמים יש כל מיני בעיות וקשיים לאנשים ומה שבאמת
יכול לעזור זה רק אהבה וחמלה אין סופית.
כל אדם שחי ביקום הזה זקוק לאהבה ולהערכה ,כמו
שכל אדם ביקום הזה זקוק למזון ולחמצן כדי לחיות ,כך
ממש אותו דבר  -כל יצור אנושי זקוק לאהבה.
כמה העולם היה נראה יפה טוב ומאיר ,אם כל בוקר
היינו צריכים לחייך ולהגיד לסובבים אותנו כמה הם
טובים ומאירים .הנפש צמאה לזה כמו למים ,מילים
פשוטות יכולות להאיר נפשות ואף להציל.
מילים כמו :אני אוהב אותך .אני מעריך אותך .אין כמוך
בעולם .אתה מוכשר ,אתה חזק ,אני לא יכול בלעדיך.
אני מאמין בך .אתה תצליח .במקום זה אנחנו מלאים עם
מחשבות לא כל כך טובות ובריאות .בלשון המעטה.
כל כך קשה לאנשים מסיומים להוציא את המילים האלו

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי
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מהפה ,וזה נובע או מכך שהם עצמם גם לא קיבלו אהבה
והם חסומים רגשית או שזה סוג של מגננה ,הם מפחדים
שאם הם יהיו טובים אז יקרה להם משהו רע ואנשים
אחרים ינצלו אותם ,או שאם הם יראו אהבה וחמלה זה
מראה סוג של חולשה אצלם.
איך פעם אמר לי אחד 'עזוב ,בעולם הזה תהיה קשוח,
אם לא ירמסו אותך אנשים' .כל כך הבנתי אותו ,כנראה
הוא חווה פגיעות בחייו שגרמו לו כבר לא להאמין
באנשים ,וזה הדבר שהכי כואב  -לא להאמין באנשים ,לא
לדעת שיש טוב לב ואהבה בעולם.
גם בקשיים בזוגיות ,קשיים עם ילדים או עם חברים ,או
עם כל מי שיהיה ,מי שסבלן וממשיך להפיץ אור ואהבה
 תמיד יש נקודות לאהוב במקום ההיפך ,זו בחירה שלנוהאם להחליט לאהוב ,לחמול ולהאיר  -ובסוף האהבה
מנצחת.
המון נוער מתמודד והמון אנשים שיש להם בעיות
וקשיים עם תורה ומצוות ,זה מתחיל בגלל שהם קיבלו את
זה בלי אהבה ,בלי חמלה ,בלי אור.
זכור להם מהתפילות והתורה רק חושך.
אני משתדל ללמוד עם מספר אנשים שהם בתחילת
הדרך לתורה ומצוות ,ואני רואה כמה הדרך של אהבה
וקבלה יוצרת בליבותיהם רגש וקירבה להשם כאשר היא
מועברת בצורה נכונה.
כמה השם הוא טוב ואוהב אותך.
לפני כמה שנים ישבנו כמה מטפלים ודיברנו על
ההתנהלות ,על התייחסות למטופל בשעת הטיפול ובכלל.
כל אחד אמר את דעתו ,אני אמרתי שאני חושב שההרגשה
של המטופל היא המשמעותית ביותר ,שידע שבאמת
אכפת לך ממנו ואתה תעשה את הכל כדי לעזור לו ,והכל
תוך כדי אהבה וחמלה.
כתוב שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם
במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת
רחמים ושתפה למדת הדין .העולם לא יכול להתקיים
במידת הדין ,צריך רחמים ואהבה כדי שיתקיים.
אסיים בתפלה אהבת עולם תביא להם וברית אבות
לבנים תזכור.
לתגובותmachon.rot@gmail.com :

לברך

את עמו ישראל

באהבה

שלושה עשורים להסתלקותו של הגאון הצדיק רבי מנחם
מנדל גפנר ,מנקיי הדעת ואישי החסד בירושלים של
מעלה ,ישב יוסי גיטלר עם נכדו נאמן ביתו הרב ברוך
ברנדווין ,ושמע את מה שלא ידעתם על הדמות השגיבה
 על התורה" :נסמך להוראה בן ח"י שנים" ,ומדוע לא
נעתר לכהן ברבנות?  על העבודה" :בכל עת צרה כינס
אלפים ורבבות לתפילה" ,ואיזו שאגה הוזילה דמעות
מעיני ההמונים בת"ת 'מאה-שערים'?  ועל גמילות
חסדים" :עד ערב פסח כל הבית היה מלא במצרכי מזון
לנצרכים" ,ומה פסקו הדיינים בתביעה שהגיש סוחר
הבדים על הלקוח שהתעקש לשלם?  וגם :ברכה
משולשת :הפדאיון ,הטבח במעלות ,וכת"י של רב האי
גאון שייסדו את ברכת הכהנים המסורתית בכותל המערבי
מעידים עליו :הגימטרייה של הרבי מגור ,ההתפעלות
של הרבי מויז'ניץ ,העדות של הרבי מלעלוב ,והוראתו של
הסטייפלר בהלכות תעמולה  מסמך מרטיט
|| יוסי גיטלר||
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חודש מלאו שלושים שנה להסתלקותו של
אחד מנקיי הדעת בירושלים של מעלה,
איש מורם מעם ,פרוש וקדוש מרחם,
הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל גפנר זצוק"ל,
יהודי שהילך בצדי דרכים אבל כדרכם
של הרודפים מן הכבוד הרי שהכבוד
רודף אחריהם ,ופעולותיו הכבירות למען עם ישראל כפי
המשתקף מהיריעה שלפניכם ,מאירים אלומת אור זוהרת
על אישיותו השלמה על שלל אורותיה המנצנצים במגוון
צבעים וצורות.
בכדי להקיף את משנתו ומסכת חייו המבהילה פנינו
לנכדו חביבו נאמן ביתו ,יד ימינו שהוציא והביא בכל
ענייניו ומי שכונה בחיבה "הילד השמונה עשרה של ר'
מנדל" ,איש החסד והמעש ,הרב ברוך ברנדווין שליט"א
מעיר הקודש ירושלים ,שהיה סמוך על שולחן סבו הדגול
רבות בשנים ,בכדי לשמוע מכלי ראשון מה פעל צדיק,
הליכותיו ודרכיו ,והברכה ,או יותר נכון הברכות שהותיר
אחריו לדורות עולם ,ורבים המה מאוד.
דומה וכל מילה שנקדים תתייתר לנוכח החומר הרב
שאצור בשורות שלפניכם:

נתמלא הבית כולו אורה
בב' ניסן תרס"ה נולד מנחם מנדל לאביו רבי שמואל ז"ל
ואמו מרת דינה ע"ה בעיירה הרומנית-גליציאנית סטאנ
וויץ' ,לשמונה ימים הוכנס בבריתו של אברהם אבינו ונקרא
שמו בישראל מנחם מנדל ראובן .מאותו יום ואילך נארגה
מסכת חיים מופלאה של חיים על פני האדמה פרושים מזה
העולם והבליו.
מכיריו מעידים כי מגיל צעיר ניכר בעדינות נפשו
הטהורה ,חוט של יראת-שמים היה משוך על פניו תדיר,
והגה בתורה הקדושה משוש חייו יומם וליל בהתמדה
נוראה .בפתח העשור השני לחייו כבר ידע את מסכת חולין
עם כל נבכיה על בוריה .מי שיודע במה דברים אמורים
יכול רק לתאר לעצמו באיזו גאונות והשקעה מדובר .לימים
העיד עליו כ"ק הרבי ר' משה מרדכי מלעלוב זי"ע ש"היה
בחור טוב ,וניצל כראוי את שנות הנעורים".
קודם מלחמת העולם השנייה נסע אביו רבי שמואל -
שרושמי קורות העיתים מעידים כי היה יהודי קדוש ומורם
מעם  -לחצרו של הרבי מטשורקוב ,המהווה חוליה נוספת
בשלשלת המלוכה הרוז'ינאית .בתום האיומה שבמלחמות
לא נותר שם ושארית לחצר המפוארת ,משכך ללא רבי
שהמשיך את דרך אבותיו פנה האבא להסתופף בצלו של
הרבי מויז'ניץ בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע ששהה אף הוא
בסטאנוויץ' באותה עת.
ימים ספורים אחרי שנכנסו בצל קורתו כבר נוכח הרבי
להכיר במאפייניו הנדירים של הילד מנחם מנדל .תשוקתו
הלוהטת בעבודת התפילה והליכותיו בקודש בגינוני קדושה
וטהרה נשגבים הביאו את ה'דמשק אליעזר' להפנותו
להתקשר בקשר של קיימא לגאון הצדיק בעל 'קרן לדוד'
מבית סאטמר-סיגעט .לימים נודע כי התלהבותו שהרקיעה

שחקים באש להבת שלהבת בעת שעמד להתחטא בפני קונו
בשעת התפילה הינה תוצאה ישירה של הימים הרבים אותם
עשה בצלו של ה'קרן לדוד' זי"ע.
בי"ח טבת תשמ"ח כשהוא בן שמונים ושלוש ומאחוריו
חיים מלאים וגדושים נתעלה לגנזי מרומים בהותירו את
משפחתו ומעריציו הרבים מבכים מרה את לכתו ,ומנוחתו
כבוד בהר המנוחות בירושלים.

תורת ארץ ישראל
דבר חריג היה בו בילד המחונן מנחם מנדל ,מינקותו
קיננה בקרבו שאיפה עזה לעלות ולחונן את עפרה של ארץ
ישראל .בתקופה המדוברת להשיג אישור יציאה מרומניה
היה בבחינת 'על מנת שתעלה לרקיע' ,הגבולות היו חתומים
וסגורים אין יוצא .לא נראה היה סיכוי בעולם שיצליח אי
מי להשיג אישור כזה תחת השלטון הרומני הנוקשה .ביום
בהיר הוכו כולם בתדהמה ,בדרך לא דרך ,שאין כאן מקום
לפרטה מפני אריכותה ,השיג מנחם מנדל הצעיר סרטיפיקט
שיאפשר לו לדרוך על אדמת ארץ חמדה תשוקתו.
נכדו הרב ברוךברנדווין מתאר את הסיטואציה" :כשהוא
בן שבע עשרה שנה בלבד דרכה כף רגלו על חוף ימה של
ארץ ישראל ,נער בודד ללא מכר וגואל ,אולי בת דודה
מרוחקת אחת כן הייתה לו ,ותו לא .היחידים שהצטרפו
למסע החתחתים שלו היו האחים רבי זונדל ורבי יחיאל

די אם נציין את העובדה
שכבר בגיל שמונה
עשרה נסמך להוראה.
ואגב ,למעשה לא אבה
מעולם להשתמש
בעטרת הרבנות ,בנמקו
את הסירוב בחשש
שמא ייפול בשוחת
רבני ה'מטעם' שהייתה
נפוצה באותם שנים.

מיכל הגר ,בניו של הרבי מסווראן ,לשנים חידשו הם את
עטרת אבותיהם והחלו להנהיג את עדת הקודש סאווראן
בארץ הקודש".
הנכד מתאר את המקום הרם אליו הגיע סבו מיד עם בואו
לארץ" :באותה עת הקים כ"ק הרבי מגור בעל ה'אמרי-
אמת' ישיבה לצעירים בירושלים על שמו של אביו בעל
ה'שפת אמת' זי"ע ,ישיבה הקיימת עד היום ברחוב שפת
אמת שבשכונת מקור ברוך בירושלים .הסבא ר' מנדל היה
מעשרה הראשונים שיסדו את הישיבה בשיעור הראשון ,יחד
עמו ניתן למנות במחזור הראשון גם כאלו שברבות השנים
הנהיגו ביד רמה עדות קדושות בישראל ,כמו כ"ק מרן הרבי
מגור ה'לב שמחה' ,כ"ק הרבי רבי יוחנן מרחמסטריווקא,
כ"ק הרבי רבי מוטל'ה מזוויעהל ועוד גאונים וצדיקים
המפארים את כותל המזרח של עם ישראל .היו אלו עשרה
גיבורים מלומדי מלחמתה של תורה שהקימו את הישיבה
המפוארת בשנתה הראשונה".

על התורה
בפתח השיחה עם הרב ברנדווין הוא מבקש לחלק את
דמותו הטמירה של הסבא  -שכמה שהיה יותר מוצב ארצה,
מיצר ודואג בסבלותיהם של ישראל ,כך נשק ראשו יותר
לשמים – לשלושת עמודי העולם :תורה עבודה וגמילות
חסדים .והוא מבהיר דבר חשוב" :רבים טועים באבחנתם
על הסבא ,ומצביעים על עמוד גמילות החסדים בה התמחה
בתור המאפיין המרכזי של אישיותו הרחבה .אולם יש
לדעת שלא כך הם פני הדברים ,ואמנם לצד היותו גאון
בחסד היה הסבא יהודי יגע בתורה ובקי אדיר בכל מכמניה.
כפי שהזכרנו כבר לעיל בגיל אחד עשרה ידע את מסכת
חולין על בוריה ,מי שיודע במה מדובר יכול לשער על איזו
גאונות תורנית מבהילה חיפתה טוב ליבו וחסדיו המרובים.
"די אם נציין את העובדה שכבר בגיל שמונה עשרה נסמך
להוראה .ואגב ,למעשה לא אבה מעולם להשתמש בעטרת
הרבנות ,בנמקו את הסירוב בחשש שמא ייפול בשוחת רבני
ה'מטעם' שהייתה נפוצה באותם שנים.
"בהיותו ילד אגרה אימא שלו מרת דינה ע"ה פרוטה
לפרוטה עד שהיה בידה סכום שעלה לכדי קניית ש"ס,
שהיה אז יקר המציאות ונמצא רק בבית המדרש ובביתו של
רב העיירה .כאשר הגיעה סבתא לחנות הספרים פנה אליה
המוכר ושאל אותה "מיידלע למה את קונה ש"ס? לכי תקני
לך שמלה" ,וסבתא ענתה לו "אני קונה לעצמי את השמלה
לעולם הבא" .הש"ס של אז היה ארבעה כרכים בלבד ,ולפני
הסתלקותו ביקש להניח את הכרכים הללו בתוך הקבר וכך
הווה ,הם טמונים שם עד עצם היום הזה".
להרחבת היריעה ,משתף אותנו רבי ברוך בזיכרונותיו
מהימים בהם היה סמוך על שולחן זקנו ,וזכה לחזות בעליל
בגדלותו התורנית של סביו" .זכיתי אכן להיות אצלו בשנים
המאוחרות יותר ,אחרי שכבר סיים לחתן את כל שבעה
עשר ילדיו .ישנתי עמו בדירת החדר וחצי בה גידל את כל
אותם שבע עשרה ילדים! וכל ליל שבת אחרי שסיימנו את
הסעודה היה מתיישב על יד השולחן בסלון ולמד לאור
תאורת החשמל שדלקה על שעון שבת עד לכיבויה .אני,
כבחור חסידי צעיר ,יצאתי לסיבוב בטישים של אדמו"רי
שכונת מאה-שערים והסביבה .הייתי הולך לתולדות
אהרן ,שומרי אמונים ועוד ,עד לשעה ארבע לפנות בוקר
אז הסתיימו בדרך כלל הטישים ,כאשר הופעתי בבית כבר
היה נם את שנתו בעלטת הלילה.
"אירע ובאחת השבתות בשל תקלה בשעון לא כבה
החשמל בשעה היעודה .בארבע לפנות בוקר אני נכנס
כהרגלי לבית הסבא ,ולפליאתי הרבה אני רואה איך
שהוא כולו שקוע בדפי הגמרא ,כשננער לרגע והבחין
בי שאל בפליאה מדוע הקדמתי בוא הלילה? השבתי לו
שלא הקדמתי וזו השעה הקבועה כמדי שבת ,הוא שאל
מה השעה ועניתי שארבע לפנות בוקר .רק אז קלט שכבר
שעות רבות ברציפות הוא שוחה בים התלמוד ללא שישים
לב לשעה המתאחרת".
בימיו כתב רבי מנדל חיבורים מדהימים על התורה.
"הוא כתב מעין "מסורת הש"ס" אותו רעיון כמו שרבי
עקיבא אייגר עשה על התלמוד בבלי ,וסבא כתב
חיבור בכזה סדר גודל על שאר החלקים בתורה
כמו "תלמוד ירושלמי"" ,הזוהר הקדוש",
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ומדרשי חז"ל .היה בקי מופלג בכל רזי הש"ס
ומפרשיו הרבים .בכל מקום שידו השיגה כתב
הערות תורניות מופלגות ,לא היה ספר בבית
שלא רשם עליו בכתב ידו את השגותיו ,אפילו
הסידור היה מלא בציונים והוספות פרי ידו .הרבה מכתביו
נעלמו לבלי שוב.
"הקים מפעל 'תורה שבעל-פה' ,מגיל צעיר שילם
כסף לילדים ובחורים שיבחנו על דפי גמרא בעל-פה .עם
פטירתוהמשיך בנו ר' דוד בסיוע בניו את מפעל האדירים
הזה .וכן הוציא לאור עולם את הספר "פרדס מנחם" .כמו
כן בסופו של הספר שכתב על ברכת-כהנים הביא מאמר
ארוך הנקרא "מאמר בראשית" בו הוכיח ופירט את שאמרו
רז"ל שבתיבת 'בראשית' מרומזים כל התרי"ג מצוות".
כאן מציין הנכד נקודה חשובה הראויה לזיכרון" :חלק
נכבד מיכולתו לשבת וללמוד ללא הפרעה וטרדות פרנסה,
הוא בזכותה של סבתנו הרבנית מרת מירל ע"ה ,שפתחה
בית עסק לממכר עופות מיוחד כדי שבעלה יוכל לשבת על
התורה והעבודה על מי מנוחות ללא הפרעה .בכל בוקר
יצאה בשעה מאוד מוקדמת לא לפני שהפילה שיח בתפילת
שחרית ושפכה כסף רב לצדקה .החנות שלה הייתה מרכז
חסד בפני עצמו ,אם הבחינה בקונים שלוקחים רק כנף עוף
מדולדל לשבת והסיקה מכך שאין ידם משגת מעבר לזה
לכבוד שבת המלכה הייתה זורקת בלי שיבחין עוד חתיכות
בשר לשקית ,שיהיה ליהודי עבור שבת .את המשקלות
סידרה באופן שתמיד יקבל הקונה מעבר למה ששילם עליו.
לא לחינם התעקשו כל גדולי ישראל בירושלים של אותה
העת לקנות את הבשר שיעלה על שולחנם דייקא בחנותה,
הרה"ק רבי יואליש מסאטמר שלח ממקום מושבו בשכונת
'בית ישראל' שיביאו לו בשר ממנה ,כך גם הבריסקע-רב
זי"ע ושאר גדולי ישראל".
הרב ברנדווין מסכם את עמוד התורה" :זה היה מחזה יקר
המציאות לראותו בשעה שיגע בתורה ,פשוט אין דברים
כאלה ,רק מהמראה הייתי שואב מלוא חופנים אהבת תורה
במנות גדושות ,היו נוזלים לי דמעות מהעיניים מלחזות
במראה משובב הנפש ,פשוט הייתי רץ משם ללמוד".



במשך שעתיים שלוש כל יום ללא יוצא מן הכלל .תפילה
בהשתפכות הנפש ודבקות שאין לשער .כאשר היו פוצחים
שם בתפילת השחר היה נראה שהזמן פוסק מלכת".
הרב ברנדווין מרחיב יותר על הנושא" :ידועים הדברים
שבכל פעם שהתרגשה על עם ישראל עת צרה ,אסף וכינס
את כל היהודים לזעקה ותפילה לאבינו שבשמים .בחשכת
ימי השואה נאזר בגבורה וכיתת את רגליו בכל קצווי העיר
ירושלים לקבץ את שארית הפליטה שהיו בהר הקודש
להרים קול זעקה ועתירה לשוכן מרומים אולי יחוס אולי
ירחם".

חלק נכבד מיכולתו
לשבת וללמוד ללא
הפרעה וטרדות פרנסה,
הוא בזכותה של סבתנו
הרבנית מרת מירל
ע"ה ,שפתחה בית עסק
לממכר עופות מיוחד כדי
שבעלה יוכל לשבת על
התורה והעבודה על מי
מנוחות ללא הפרעה.

על העבודה
המאפיין שבלט ביותר כלפי חוץ באישיותו הרבגונית
היא עובדת היותו 'עמוד צלותהון דישראל' במובן הפשוט
ביותר של המילה .כוח התפילה שלו היה מהנודעים והוא
גם עשה בכך שימוש פעמים רבות אינספור.
"בכל יום צעד רגלית לבית הכנסת שלו שם היה מתקיים
מניין מיוחד עבורו ,היה נקרא 'המניין של ר' מנדל',
שם התפללו יהודים משכמם ומעלה את תפילת שחרית

ראש בראש מול נאצר
"במלחמת ששת הימים  כינס  בעידודם של גדולי
ישראל משמרות של אומרי תהילים שישבו שעות רצופות
בשטיבלעך 'מאה-שערים' עם פסוקי נעים זמירות ישראל.
שמעם של תפילות הרבים הגיע עד לארמונו של נשיא

מצרים דאז גאמל עבד אל נאצר שבאחד מנאומיו לפני
פרוץ המלחמה התבטא "יודע אני על תפילות במאה-
שערים שבירושלים אך גם אותם ננצח ,היהודים מדומיינים
שיתמודדו עם תהילים מול טילים" .סופה של המלחמה
הוכיח שאכן תהילים הם אלו שעמדו נגד טילים.
"כך היה בכל עת צרה ליעקב .באחד המקרים אסף את
כל ילדי ישראל לתלמוד-תורה 'מאה שערים' ,זה מבנה עם
כמה קומות ומרפסות רחבות ,והכול היה מלא וגדוש מפה
לפה בהמוני ילדי תשב"ר .סבא לקח את הרמקול ונעמד
לשאת דרשה קודם אמירת התהילים ,לחמם ולהכשיר את
הלבבות ,הוא תפס את המיקרופון ביד וזעק "ילדים תצעקו
גיוועלאד" ,ומאות פיות שלא טעמו טעם חטא עונים אחריו
"געוולאד" ,וסבא ממשיך "לא שומעים ,שוב פעם" ,כך
כמה פעמים עד שכל הילדים צרחו בטונים שהתפשטו
על פני כל הסביבה "גוועלאד" ,ואז התחילו לומר פרקי
תהילים ,הציבור היה סחוט מהתרגשות כתוצאה משוועת
הילדים המהדהדת ,ופצחו באמירה נרגשת של פרקי
תהילים ,הדמעות נשפכו שם כמים פשוטו כמשמעו".
ור' ברוך ממשיך להעלות מזיכרונותיו שנראה כאילו רק
עתה אירעו" :אחד האירועים שנצרבו בתודעה הישראלית
הוא חטיפת מטוס הנוסעים לאנטבה ,בזמן שהשבויים
היו נתונים במצור ובמצוק שרר לחץ גדול בישוב היהודי
בארץ ישראל ,כולם חשו צער ומתח מפני הבאות .יהודי
אחד בירושלים היה שלא איבד את עשתונותיו ולא נותר
שווה נפש מול אחים הנתונים בצרה ,היהודי דנן מיהר
ועלה למעונותיהם של מנהיגי ישראל בעיר הקודש ושטח
את הצעתו לכנס יום תפילה למען ירחם עליהם המקום
ויוציאם מצרה לרווחה .צדיקי הדור הסכימו על ידו ועד
מהרה שוטטו רכבים שכרזו להמוני בית ישראל לצאת
בחצות הלילה לבתי הכנסיות לעמוד בתפילה ולבקש על
פדות נפשם של אחינו הנמצאים בשביה .אני עוד זוכר את
הלילה ההוא איך שכל בתי הכנסיות בירושלים היו מלאים
מפה לפה ביהודים שקרעו שערי שמים" .גם כאן לא צריך
לציין מה היה סופו המוצלח של הסיפור.
בהקשר לכוח התפילה הנדיר של סבו מביא ר' ברוך
אנקדוטה מרתקת" :היה אחד שהחזיק במאה שערים
מאפייה ,קראו לזה 'מאפיית לנדנר' ,אחד מבניו של בעל
המאפייה נפצע קשה מאוד במלחמת לבנון הראשונה.
לקחו אותו עם מסוק לביה"ח רמב"ם בחיפה .אביו מיהר
לחיפה ושם אמרו לו הרופאים שנותרו לבנו דקות ספורות
לחיות ,הנזק רב מדי בכדי שיוכל להבריא .האבא ניסה
לומר שרוצה לנסוע לקברי צדיקים ,אבל הרופאים ענו
לו שאם ייסע יתכן ויפסיד את הפטירה .אבל הוא החליט
לא לחוש לתחזיותיהם הקודרות ונסע לבני-ברק לרב'ה
מלעלוב ,כאשר קרא הרבי הקוויטעל ענה שכזה קוויטעל
יכול רק ר' מנדל גפנר לקרוא .שאל היהודי מי זה ר' מנדל
גפנר? השיב לו הרבי סע לירושלים שם כולם מכירים מי
הוא ,תיסע לשם ותשאל ,הוא נסע ואכן מי לא הכיר את
הסבא ,מיד כוונו אותו לעבר ביתו.
"בשעה שהגיע סמוך לבית ,חזר בדיוק הסבא מכמה
שעות רצופות של אמירת תהילים בכותל-המערבי ,היהודי
ניגש לסבא ושטח בפניו את שאירע ,סבא אמר 'ככה?'
ומיד שב על עקבותיו וחזר לכותל ,בלי שיכנס הביתה
אפילו לרגע לשתות משהו .בכותל התפלל כמה שעות
נוספות ,וממש ראו נסים ונפלאות .הרופאים שאלו את
האבא מה עשית? היום אותו חייל מתהלך כאחד האדם.
במשך תקופות ארוכות שלח בעל המאפייה חלות כל שבוע
כאות הכרת הטוב לצדיק שהציל את חייו של בנו .ידוע לנו
שגדולי ישראל אמרו שיש מקרים מסוימים שרק הוא יכול
לפעול".

כולל תהילים
"עד היום אומרים אנשים בכל מיני הזדמנויות שאם
ר' מנדל היה חי ודאי היה עושה יום תפילה .הוא ארגן
משמרות של תלמידי חכמים שיאמרו תהילים עשרים
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וארבע שעות ביממה שלושים יום בחודש ברצף תמורת
משכורת ,כמו כולל תהילים ,והם הזכירו שמות של מבקשי
ישועה וממש ראית דמעות בעיניים שלהם ,היו אלו יהודים
משכמם ומעלה כל אחד ואחד מהם ,בהתחלה זה היה
בשטיבלעך של 'מאה שערים' ,ואחרי ששחררו את הכותל זה
עבר לשריד בית מקדשנו ,שלוש משמרות שסיימו את ספר
התהילים ,המון ישועות ראו בעקבות זה ,אנשים שהיו להם
צרות מיוחדות הציעו להם שיתרמו עלות משמר אחד וראו
ניסים ונפלאות .הם היו מזכירים כל שם בפרטות ודקדוק.
"פעמים רבות נקרא לדגל בהוראתם של גדולי ישראל
לערוך את ימי התפילה .הרבי מגור בעל 'בית ישראל' היה
שולח אליו ,הרבי מביאלא בעל 'חלקת יהושע' היה מדרבן
אותו חדשים לבקרים לכנס ימי תפילה ,פעם אמר לו אפילו
לעשות יום תפילה עם נשים.

אבן מאבני הכותל
"בכל יום הגיע כמה פעמים להתפלל בכותל .אמרו
בבדיחותא שהיה אחד מאבני הכותל .היה מעשה עם הרב
שמואל אונסדרפר זצ"ל ,הוא התגורר בחו"ל וכאשר הגיע
לארץ נסע לכותל המערבי ומאוד התרגש .כידוע יהודי שמגיע
בפעם הראשונה לחייו לשריד בית המקדש הדבר מעורר בו
התרגשות גבוהה .לאחר שסיים את תפילתו אמר שרוצה
להמתין לר' מנדל גפנר ,והסביר שחפץ לראות איך יהודי
שנמצא כל יום בכותל מגיב בראותו את האבנים העתיקות.
ואכן בשעה היעודה הגיע סבא עם הרכב שהיה יורד כמעט
עד לקיר ,יצא מהרכב וניגש לאבנים ונישק אותם ,התרפק
עליהם בכאלו געגועים ובכיות ,והרב אונסדורפר נדהם
מהמראה ,היה נראה כאילו זה הפעם הראשונה והיחידה
שהוא מבקר במקום.
"בכזו דאגה וצדקות היה מתפלל כל פעם למען עם
ישראל ,פשוט משהו מיוחד .אני זוכר שכל ערב ראש חודש
עשה התרת קללות .היה עושה תיקון מיוחד ועשה פדיון מול
מקום קודש הקדשים ,זה עוד היה באמצע הבניה והחפירות
והיה קושי להשיג אישור להיכנס לשטח .אבל כל ראש
חודש קיבל לידיו את האישור הנכסף וערך שם את התיקונים
שלו .לא יודע אם יש היום אחד שאפשר לראות שחי את עם
ישראל כמוהו כאילו זה הילדים שלו .כל הזמן ראו שמה
שעומד אצלו בראש זה 'עם ישראל' .את העניות שהיה לעם
ישראל לא סבל ולא היה מסוגל לעבור על כך לסדר היום,
ערך על זה תיקון מיוחד שהיו משלמים בפדיון נפש לפי
גימטרייה של השם.

ועל גמילות חסדים
כאן הגענו לגולת הכותרת של סיפור החיים המדהים
הנפרס מול עינינו .הרב ברנדווין מגולל את משנת סבו
באהבת הזולת" :המשנה באבות 'והוי מקבל את כל האדם
בסבר פנים יפות' ,לקבל בסבר פנים יפות כל אדם היה
בחשיבות עליונה אצלו ,מדי בוקר כאשר יצא לרחוב הקפיד
לומר 'בוקר טוב' לכל מי שפגש ,יהיה זה ילד או מבוגר,
תימני או איש המזרחי חסיד וליטאי .עמד על זה בכל תוקף.
בשבתות היה אומר פעמיים 'גיט שאבעס' לאנשים שהיה
פוגש בדרך הלוך או חזור מהתפילה ,כשנשאל מדוע מקפיד
באדיקות לומר זאת פעמיים השיב שאחד זה לבן אדם והשני
למלאכים שמתלווים אליו .היה מראה יוצא דופן לראותו
פוסע בסמטאות ירושלים ולא מפספס אף אדם אחד מלאחל
לו את ברכת הבוקר".
הנהגתו זו גם הצילה נפשות בישראל מאבדון ,כפי שניתן
להיווכח מהסיפור הבא" :בוקר אחד שב סבא מתפילתו
והוא מבחין בהלך הממתין לו בפתח הבית .האיש עמד
בדחילו ורחימו ושאל את סבא אם אפשר להיכנס ולשוחח
כמה דקות ,סבא השיב בחיוב וקיבלו בכבוד רב ,הכניסו
ל'סלון' דירת החדר וחצי ,והתיישב לשמוע את אשר על
ליבו .וכך היו דבריו המבהילים של האיש :אני ניצול שואה,

פתח ,אין לי מכר וגואל ,בודד אני בעולמו של הקב"ה ,אין
מי שדואג לי ,לאף אחד לא אכפת ממני .בתקופה האחרונה
אני מסתובב עם מחשבות אובדניות שמתגברות מרגע לרגע,
היום בבוקר גמלה אצלי ההחלטה באופן סופי לשים קץ לחיי
שאיני רואה בהם עוד טעם ,וכאן תיאר האיש בפני הסבא
את המיקום המדויק של הבניין ממנו תכנן לקפוץ אל מותו
חלילה ,והמשיך בתיאור המזעזע :בעומדי למרגלות המבנה,
רגע לפני שאני מטפס במדרגות אל הקומה העליונה ,עברת
אתה ובירכת אותי במאור פנים לשלום וברכת 'צפרא טבא',
קפאתי על מקומי בהפתעה ואמרתי לעצמי שאם יש יהודי
כמו ר' מנדל גפנר מכיר בי ועוד רואה צורך לאחל לי ברכה
והצלחה הרי שזו הוכחה שאני כן שווה משהו ,מיד הסרתי
ממוחי את מחשבות העוועים ,ומיהרתי לכאן לספר לך את
השלכות מעשה החסד שעשית עמדי מבלי שתשים לב כלל.
סבא נרעש מהדברים ,אולם לא איש כמוהו יאבד את
עשתונותיו ,מיד קם ניגש לארון שלף מעטפה ודחפה לידי
האיש ועוד ישב עמו שלוש שעות ודיבר על נפשו האומללה
לעודדו ולייקרו בעיני עצמו .מאותו יום ואילך היה סבא
שולח בדרך קבע מעטפה עם שטרות כסף לכתובתו של
אותו יהודי ,שקרנו עלתה מאוד בעיני עצמו ,הקלה היא
בעיניך? הרי ר' מנדל גפנר זוכר ממנו ושולח לו כדי פרנסתו.
כך התחיל לחיות מחדש והקים משפחה מהמשפחות היפות
בירושלים ,והכול בזכות בוקר טוב מחויך אחד" ,מפחיד
ומחייב.
"ואם כבר הזכרנו מעטפות כסף ,זה המקום לספר
שפעמים רבות השתמש בנו  -נכדיו  -כשליחים למטרות

הרעיון שהבשיל במוחו
היה מהפכני .ירושלים
של אותם ימים הייתה
שרויה בעוני מחפיר,
מרבית המשפחות לא
סיימו את היום ,תלמידי
חכמים הילכו ברחובות עם
טלאים ובלויי סחבות .סבא
החליט לעשות מהפכה
באופני רכישת הביגוד ,אם
עד לאותו יום מי שרצה
בגד חדש פנה לתופרת
שתפרה לו בגד למידותיו
בכסף מלא ,אזי לא עוד.
עלומות .יכול היה לקרוא לי ,לתת בידי מעטפה ולומר לי
לך לכתובת פלונית שם תחוב את המעטפה בתיבת דואר
כחולה ,וכן על זו הדרך".

ראה פניו מאירים .עם בני משפחתו

כי תראה ערום וכיסיתו
מפעלי הצדקה וחלוקות החסד שהקים בעשר אצבעותיו
הינם מן המפורסמות שאינם צריכים ראיה .הנכד הרב
ברנדווין חושף לראשונה מה גרם לסבו להקים את כל זה:
"פעם בשובו מבית התפילה ,פוסע מעדנות בסמטאות מאה-
שערים ,חדר לאוזנו קול מתוק של ילד רך בשנים ההוגה
בתורה ,סבא תר אחר מקור הקול ומצא כניסה לבית-כנסת
ששימש ככיתת לימוד לקבוצת ילדים עם המלמד שלהם,
בפינת ההיכל ישוב היה נער ולמד בהתמדה ,קול הלימוד
המתוק העביר רטט בגוו של ר' מנדל ,אולם אז צד את עינו
פרט נוסף שהחריד את כולו ,הנער המתמיד היה עטוף בלא
פחות מאשר שק תפוחי אדמה כמלבוש .סבא ניגש למלמד
ושאלו לפשר המחזה המוזר ,המלמד השיב שהילד הוא
יתום עגול מאב ואם ואין ידו משגת כדי קניית מלבושים.
את זה כבר לא היה מסוגל סבא לשמוע ,הוא לא יכול לעבור
על דבר כזה לסדר היום ,והחל לטכס עצה כדת מה לעשות.
"הרעיון שהבשיל במוחו היה מהפכני .ירושלים של אותם
ימים הייתה שרויה בעוני מחפיר ,מרבית המשפחות לא
סיימו את היום ,תלמידי חכמים הילכו ברחובות עם טלאים
ובלויי סחבות .סבא החליט לעשות מהפכה באופני רכישת
הביגוד ,אם עד לאותו יום מי שרצה בגד חדש פנה לתופרת
שתפרה לו בגד למידותיו בכסף מלא ,אזי לא עוד .התוכנית
הייתה כזו :ירכשו בד בכמויות גדולות מה שיביא להוזלה
ניכרת במחירו ,וישכרו שתיים שלוש תופרות שיתפרו מאות
פריטי לבוש עבור בני ירושלים בהנחה ניכרת ,הישיבות
יסבסדו שליש מהעלות ,והוא ישלם שליש נוסף מהמחיר.
כך שיוכלו לקנות חליפה במקום במאה שקלים בעשרים
שקלים בלבד.
"הסבתא מירל הסכימה ,אולם התנתה זאת בתנאי שחצי
מהזכות ירשם על שמה לעלמא דאתי ,הסבא השיב לה למה
חצי? שלם! כמו שכשמדליקים נר מנר לא נגרע מאום מאש
הנר הראשון כך הזכות יכולה להיות לשנינו בלי לגרוע כהוא
זה מאף אחד .נר לאחד נר למאה.
"מששמעה כך מיהרה לבית אחת התופרות והציעה את
הרעיון ,התופרת ענתה בחיוב מוחלט ,אבל ציינה שאין לה
כעת בד ויש להמתין עד שסוחר הבדים מהרובע המוסלמי
יביא את הסחורה .סבתא לא התמהמה ופנתה מיד ללכת
לעיר העתיקה – אמנם לא המקום האידאלי לאישה יהודייה
להסתובב בסמטאותיו בגפה ,אולם למען רצונו של
בעלה הגדול לא נרתעה מכלום – נכנסה לחנות
הבדים ,שם התמקחה עם הניסיון שהיה לה מניהול
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חנות העופות שבבעלותה מול הסוחר והורידה את
המחיר בסכום משמעותי .עם הסחורה שבה לבית
התופרת ,וכך קרמה המהפכה עור וגידים.
"תוך כמה ימים התמסד המפעל ,יתומים ויתומות
ומשפחות ברוכות ילדים קיבלו תלוש זכאות למלבושים,
ומשם זה המשיך לנעליים ,ועבר לחלוקת מצרכים רחבה
פחות ממחיר הקרן ,חלוקה המתקיימת עד היום תחת פיקוחם
של בניו ר' ישראל ר' צבי אריה ור' מרדכי יצחק.
"לאחרונה ישבו שבעה על אחד הדודים שלי ,אחד האחים
עצר טרמפ לנוסע ששאל אותו לפשר הקריעה בדש בגדו,
הוא השיב שאחיו נפטר ושם המשפחה הוא גפנר ,מששמע
כך הנוסע נענה ואמר אני חייב לספר לך סיפור על אביך
רבי מנדל זצ"ל ,בבית הכנסת בו היה אביך מתפלל היו שני
בחורים אחים תאומים שהתפללו שם ,כל יום הגיע אחד מהם
ולמחרת החליפו השני ,יום אחד אבא שלך ניגש אליהם ושאל
אותם לסיבת התחלופה היומית ,תשובתם הייתה שיש להם רק
חליפה אחת אז כל יום אחד לובש ויוצא והשני נשאר בבית,
סבא הזדעזע ופנה ישר לחנות בדים להזמין שני חליפות,
כאשר הגיע לקחת את החליפות המוכנות לא הסכים המוכר,
שבינתיים כבר נחשף למי הם מיועדים ,ליטול תשלום עבורם,
ואילו אביך טען שצריך לשלם לו והרי יש לו משפחה עם
ילדים לפרנס .הלכו לדין תורה על זכות המצווה .והבית דין
פסק ש'יחלוקו' ,יעשו חצי .מדהים להיווכח כמה היה ערני
ורגיש לזולת .עד היום כל מי ששומע גפנר יש לו סיפור לספר,
אחרי שלושים שנה עוד לא שכחו ממנו".



פרוס לרעב לחמך
"בערב פסח הבית שלו היה מלא במוצרי מזון ,מה שלא
יכול לקרות באף בית יהודי .במוצאי פורים שהו בביתו כל
הילדים והנכדים ,מטבע הדברים שררה צפיפות נוראה,
אבל לא אמר אדם צר לי המקום ,הרגישו עומדים צפופים
ומשתחווים רווחים ,לפני שחזרו לבתים עשו פסח בחדר
הגדול וחצי מהחדר הקטן .למחרת הכניסו מצות ,שמן ,קמח,
סוכר ושאר מוצרי פסח ,בזמן שכולם זורקים הוא הכניס
הביתה ,גם אוכל וגם אנשים ,איך שקיבל כל אחד בלב רחב
ונפש חפצה ,בדרך כל בעמותות חסד יש חדר עם מזכיר ,כאן
הוא בכבודו ובעצמו קיבל פני כולם כדרכו בקודש .היה עונג
ללכת לעזור לסבא שהחדיר בנו את הנושא של לעזור לעם
ישראל ,כולם רצו לבוא לעזור לסבא ,הצורה בה קיבל כל
אחד שנכנס אליו זה היה נראה כאילו הוא בן שלו שהגיע
מחו"ל ,אמר דבר-תורה ואיזה ווארט ,מכר פחות ממחיר
הקרן ,וליווה אותו עם ברכות .ככה הוא עשה עד ערב פסח.
"ידוע שבגללו התחילו למכור מצות דקות ובמחיר זול.
באו אליו מכל הארץ בגלל המחיר .גם היום מצות עולת המון
כסף אבל פעם היו אופים מצות עבות שלא ראויות לאכילה
ובמחירים מופקעים ,סבא ראה את המצב והחליט כדרכו
לעשות גם פה מהפכה ,הוא פנה לאבי משפחת וקסלשטיין
ממאפיית וקסלשטיין בירושלים ,שיאפה מצות דקות הראויות

בשבתו עם חברים .עם האדמו"ר מטרנוביל בשמחה
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לאכילת אנוש במחירים שפויים שיד
אדם משגת ,הרב וקסלשטיין הלך על
הרעיון אולם הסבא מצא את עצמו
מהר מאוד בתביעה בבית דין על השגת
גבול מצד המאפיות הוותיקות שטענו
שהוא מקפח את פרנסתם במחירי
הרצפה שהציע ,במהלך הרצאת
טענותיו בדיון שלף רשימה של בעלי
משפחות משכונות ירושלים החרדיות
שלא קנו מצות בפסח הקודם בגלל
המחירים שנסקו לגבהים ,הדיינים היו
בהלם מהנתונים ופסקו מיד פה אחד
כל דצריך יתי ויפסח .בחלוקת מזון למשפחות נצרכות
שסבא ימשיך במעשיו הברוכים ,ופנו
ואמרו לו 'לך בכוחך זה והושע את
ישראל'.
"כל מי שסיפר לו שנולד לו בן או
בת היה שמח עמו בשמחה גדולה כאילו וזה הבן שלו ,היה
פונה לכל הסובבים תגידו מזל-טוב כאילו הוא הסבא .היה
פעם שכן חדש ,אברך ביישן ,אף אחד לא הכיר אותו בשכונה,
וסיפר לו בשקט שנולד לו בן ראשון ,סבא התחיל לשיר אתו
ונתן לו עלייה .באמת התרגש .הייתה לו מצוינות במידת
הפרגון ואהבת הזולת.
"כשנולד לו הילד השבעה עשר בלי עין הרע ,שלח ראש
הממשלה דאז מר דוד בן גוריון מכתב לסבא עם צ'ק נכבד
כהוקרה וסיוע מטעם המדינה למשפחה ברוכת הילדים .סבא
כתב בחזרה מכתב מנוסח בזהירות בו הסביר בעדינות שאינו
חפץ בכסף והשיב את הצ'ק ,נזהר מלפגוע גם ברשע כזה.
"לפני שניגע במעמדי ההוד המתקיימים עד היום
בהשראתו ברחבת הכותל המערבי ,יש פן נוסף במסכת
החסד שקשור לכותל המערבי ,וזו דאגתו להמוני בית ישראל
השוהים ברחבה במוצאי תעניות שיהיה להם על מה לשבור
את הצום במאכל ומשתה ,עד היום מתנהל לו מערך הזנת
ההמונים כאשר מדובר בעשרות אלפי מנות אוכל ובקבוקי
שתיה להמוני הפוקדים את שריד בית מקדשנו בעיקר במוצאי
תשעה באב .דאג גם להצבת כסאות לטובת המתפללים
הרבים ,דבר שקיים גם הוא עד היום בזכותו".

המברך את עמו ישראל באהבה
אי אפשר לכתוב על ר' מנדל גפנר בלי להקיף את מה
שמזוהה עמו יותר מכל ,צאו ותשאלו כל דרדק בחוצות הערים
החרדיות מה אומר להם השם ר' מנדל גפנר ועל אתר תשמעו
את התשובה" :ברכת הכוהנים המסורתית" .בר שיחנו מגולל
את השתלשלות העניינים שהביאה לעולמנו הדל את הברכה
המשולשת בתורה ברב עם הדרת מלך כפי שהיא במתכונתה
היום" .היו אלו שנים קשות לעם היושב בציון ,תחילת שנות
הל' (שנות השבעים) ,חוליות פדאיון טבחו נפשות טהורות,
פיגועים קשים התרחשו בערי ישראל ,והאסון הנורא בבית
הספר במעלות בו נקפד פתיל חייהם של ילדים קטנים .כל
זה בתוספת אסונות קשים שבאו על
יחידים מתוך המחנה לא נתנו לנפשו
של הסבא מנוח ,הוא כאב את כאב
העם ונשא בסבלותיו .במוחו של סבא
צץ רעיון לערוך מעמד גדול של ברכת
כהנים ,מאחר וראינו שכתבו על זה
דברים גדולים ונפלאים עד מאוד ,הוא
סיפר את הדברים בפני ידידו הקרוב
רבי שמואל הומינר ,ור' שמואל סיפר
לו שבנו מתעסק עם כתבים ישנים
ומצא כת"י עתיק מרב האי גאון בו
נכתב שאם שלוש מאות כהנים יעשו
ברכת-כהנים בהר הזיתים יקרב הדבר
את הגאולה.
"סבא רצה להתקדם עם המיזם אבל
אז תקפו אותו מיחושי עיניים משונים.
באחד הימים ישב על מקומו בכותל
והנה ניגש אליו פועל לבוש שחורים

הסטייפלר חיזק את ידיו
ואמר לו שכדי להצליח
מומל ץ שלא להרבות
בתעמולה ,כי אם יעשו
רעש ומהומה אזי הצד
השני  -סטרא אחרא  -יכול
להשתולל .סבא קיים את
מאמר הסטייפלר ולהוציא
דף קטן שתלה על לוח
המודעות בבית הכנסת לא
היה שום פרסום למעמד.

נושא מריצה בידו ,והפטיר לעברו "חבל על העיניים שלך",
סבא הכיר את כל פועלי הכותל מהשעות הרבות בהם בילה
שם בתורה ותפילה ,ואילו אותו ברנש לא היה מוכר וגם לא
הופיע עוד לעולם .אחרי ששב הביתה התחיל להרגיש כאבים
בעין ,ועבר טיפול רפואי שכלל ניתוח עד ששב לאיתנו.
מאורעות אלו כמעט והביאו לביטול היוזמה .אבל בשנת
תשל"א אזר כגבר חלציו והסתער שוב על המשימה.
"לסבא הייתה מסורת מאביו שלפני שיצא למהלך ציבורי
ישאל שלושה גדולי ישראל .עם דברי הקדמונים תחת שחיו
יצא סבא לסבב בבתי רועי הדור ,בראשונה נכנס למעונו של
כ"ק מרן הרבי בעל 'בית ישראל' מגור ,הרבי מגור זי"ע שהיה
ידוע כמומחה בכתבי-ידות אישר לו שאכן מדובר בכת"י
מקורי של רב האי גאון ,אולם שאל אותו מדוע מבקש הסכמה
דווקא ממנו הרי זה דבר שמתאים יותר דרך בית-דין ,אז סבא
אמר בעדינות שהבית-דין לא הולכים לכותל (בד"ץ של העדה
החרדית בירושלים .י.ג ,).הרבי סבר וקיבל ותמך בעוז ביוזמה
כשהוא מסמיך את התיבות "כי תשא" שהם בגימטרייה של
אותה שנה שנת תשל"א ,זהו רמז ,אמר לו הרבי ,שבשנת
תשל"א ינשא ראשם של בני ישראל בברכת כהנים.
"משם נסע לבני-ברק למעונו של כ"ק הרבי מויז'ניץ בעל
'אמרי חיים' שהיה עמו מאוד בידידות ,הרבי מויז'ניץ התלהב
מהרעיון ואף תינה בפני הסבא את כאבו על שאינו זוכה
לפקוד יותר פעמים את שריד בית מקדשנו ,הרבי אימץ את
ידיו ואף הודיע שיבוא עם חסידיו למעמד ,וכך היה בפעמים
הראשונות שהגיע הרבי בעצמו ,אולם בהמשך עם ריבוי
המתפללים והדוחק הרב פסק מלבוא אבל את את החסידים

עמוד צלותהון דישראל .בתהילים להצלת טובעי דקר במעמד סיום הש"ס בבנייני-האומה

המשיך לשלוח.
"משיכון ויז'ניץ עבר לרחוב רשב"ם לחדר לימודו של בעל
ה'קהילות יעקב' ,הסטייפלר חיזק את ידיו ואמר לו שכדי
להצליח מומלץ שלא להרבות בתעמולה ,כי אם יעשו רעש
ומהומה אזי הצד השני  -סטרא אחרא  -יכול להשתולל .סבא
קיים את מאמר הסטייפלר ולהוציא דף קטן שתלה על לוח
המודעות בבית הכנסת לא היה שום פרסום למעמד.
"אם היה מי שחשב שמיעוט הפרסום יביא למיעוט
משתתפים הרי שסמטאות העיר העתיקה בצהרי יום שלישי ג'
כסלו תשל"א הוכיחו שכוחו של עוף השמים עדיין במותניו.
המונים גדשו את המבואות משער שכם ,שעד אליו הייתה
גישה בתחבורה הציבורית – קו  3המיתולוגי ,עד לרחבת
הכותל המערבי .תגרי השוק הישמעאלים תמהו לפשר
המראה של זקנים ונערים ישישות וילדות ממהרים בחופזה
לעבר הכותל ,מה יום מיומיים שאלו ,האנשים השיבו להם
שר' מנדל גפנר קרא להתאספות ,מאז כינו הערביים את ימי
ברכת הכוהנים "חג גפנר" ובלשונם "אייד גפנר" .רחבת
הכותל התמלאה חיש בעשרות אלפי מתפללים ומתפללות
וסבא נעמד לשיחת התעוררות בפני הציבור כשלאחריה
נשאו הכהנים את כפיהם.
"הפעם השנייה הייתה בימי החנוכה תשל"ב ,ואח"כ ביום
פטירתו של אהרון הכהן בראש חודש אב ,הפעם האחרונה
הייתה ביום מתן תורתנו חג השבועות תשל"ב .מאז ,לאחר
שראה שהדבר מפריע לאנשים בסדרי יומם ,אם לאברכי
הכוללים או לעוסקים בפרנסתם ,קבע מועד חדש וקבוע
שהם ימי חול המועד סוכות ופסח ,מועדים בהם מתקיים עד
היום זה עשרות בשנים המעמד המסורתי שזוכה להשתתפות
של מאות אלפים המשחירים את כל מתחמי ורחבות הכותל

בסעודה שלישית
היה מספר סיפורי
צדיקים ומעורר עם
מאמרי חז"ל ,המיוחד
בסיפורים שלו היה
שלכל סיפור הביא
כתובת מדויקת ממי
שמעה וממי שמעה
זה שסיפר לו עד בעל
המעשה עצמו .אנחנו
הילדים היינו יושבים
מהופנטים לשמוע אותו
המערבי ומסוקר בכל כלי התקשורת בהם מככבת התמונה
של המרבד הלבן בשליש הראשון של הרחבה והים האנושי
השחור שאחריו".
כאן חשוב לציין שמי שעובר לפני התיבה בכל אותם
מעמדים רבי רושם הוא לא אחר מאיש שיחנו ,הנכד הנאמן
רבי ברוך ברנדווין שאינו נוטש את משמרתו לעולם.

קורות ביתו מעידים
בסיום השיחה המרתקת על מכלול פעולות צדיק
לטובה ,מה עוד זכור לכם ברמה האישית מבית הסבא
הגדול?

"כעת שנפטר ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן והראו את
קורות ביתו וצוואתו המרטיטה נזכרתי בביתו המט ליפול של
סבא ,איך שחיו תשעה עשר נפשות בדירת חדר וחצי .כ"ק
הרבי מויז'ניץ בעל 'אמרי חיים' ביקר אצלו בבית והתבטא
בהתרשמות שהפעם האחרונה בה ביקר בבית הזה היה לפני
שלושים שנה והכול נותר אותו דבר כמקדם.
"בצוואתו כתב :השתדלתי לקבל כל אדם בסבר פנים
יפות ,אבקש שתמשיכו בזה .ביקש לשמור על ימי הזיכרון
של הסבים והסבתות .והוסיף לכתוב דבר מצמרר :השתדלתי
לעשות חסד עם החיים והמתים ,עם החיים כידוע לכם ,ועם
המתים שבכל פעם שהייתי נכנס לבית עלמין הייתי אומר
עוד כמה מזמורי תהילים וקדיש על אלו שאין להם מי שיגיד
עליהם קדיש ,וביקש שימשיכו גם בזה".
"כל חייו כאשר שאלו אותו מה רוצה ענה שמשיח יבוא .עד
כדי כך שכשהגיע לנחם אנשים שישבו שבעה על יקיריהם,
היה שואל בכניסתו למה להתאבל הרי כבר יקיצו בתחיית
המתים ,וכולם הרגישו שהוא באמת חדור באמונה בביאת
המשיח ומחכה לו בכל יום שיבוא .היו לו בגדים מוכנים
לרגע ביאת המשיח וכל פעם היה ניגש לארון לראות אם זה
עומד על מכונו .דבר מאוד מעניין זה שהבגדים שהכין נעלמו
כלא היו אחרי פטירתו".
מה היו יחסיו עם גדולי ישראל?
"היה בקשרים מיוחדים עם רועי ישראל מכל העדות
אשכנזים כספרדים חסידים כליטאים ,יחס חם מאוד היה
לו מצד כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג ,וכן עם אדמור"י בית
ויז'ניץ לדורותיהם ובפרט עם כ"ק בעל ה'אמרי-חיים'.
וכפי שהרחבנו במההלך השיחה כולה על כל המקרים בהם
העניקו לו הצדיקים כבוד ויקר .מעניין לספר שהיו מגדולי
ישראל שרצו לברך אותו בעשירות מופלגת להוציאו מהעוני
והמחסור בהם היה שרוי ,אבל הוא ביקש שיברכו אותו רק
שכל ילדיו וזרעם אחריהם ילכו בדרך ה' ,ובאמת כל חייו
חי בטוב ובנעימים ולא היה נראה בכלל שחסר לו דבר מה,
כמאמר חז"ל 'כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא
בני ,וחנינא די לו בקב חרובין' ,כך גם הוא דאג שבכל בית
יהודי יהיה אוכל לרוב וביגוד וכל הנצרך ואילו לביתו שלו
לא דרש מאומה".
דבר אחרון לסיום?
"בסעודה שלישית היה מספר סיפורי צדיקים ומעורר עם
מאמרי חז"ל ,המיוחד בסיפורים שלו היה שלכל סיפור הביא
כתובת מדויקת ממי שמעה וממי שמעה זה שסיפר לו עד
בעל המעשה עצמו .אנחנו הילדים היינו יושבים מהופנטים
לשמוע אותו".

לך בכוחך והושע את ישראל .באפיית מצות מצווה
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רב
הטכנולוגיה
צה"ל ,המשטרה והשב"ס נעזרים בו ,גדולי הפוסקים נועצו בו ,אך הגאון רבי לוי
יצחק הלפרין עושה כל בוקר את המסלול הקבוע למכון המדעי טכנולוגי שבראשותו
בקו  39כאחד האדם  כתב 'כל ישראל' בפרופיל מיוחד לדמותו ושיחה עמו
ממיטת חוליו ,לאחר שמעד בדרכו לאוטובוס  הקשר החם עם מרן הגר"ע יוסף
זצ"ל ,צוותי הטלוויזיה שרדפו אחריו ,הטלפונים ממרן הגרש"ז אוירבעך זצ"ל
וההתכתבות עם האפריקני המלומד
|| יענקי קצבורג ||
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ימים האחרונים נחשפנו בנסיבות
מצערות לדמותו הייחודית ורבת האנפין
של הגאון רבי לוי יצחק הלפרין,
ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה
בירושלים .היה זה כאשר מעד בשבועות
האחרונים ,בדרכו מהמכון לתחנת
האוטובוס לביתו ,ונחבל קשות בראשו.
בחסדי שמים מצבו הולך ומשתפר מיום ליום.
כל מבקר בפעם הראשונה בין כותלי המכון ברחוב
הפסגה  1בכניסה לשכונת בית וגן בירושלים ,משפשף
את עיניו לנוכח הניגוד המשווע ,הבולט כל כך ,בין
שמו של המכון ותחומי פעילותו המקיפה ,בהתמודדות
יומיומית עם כל חידושי הטכנולוגיה המתקדמים
ביותר ,לבין מראהו העלוב של המבנה הערבי הישן,
בו שוכן המכון ,בשערי שכונת בית וגן ,מבנה קטן
חד קומתי ,שכבר לפני שנים הוצא עליו צו הריסה.
הפלא מתעצם שבעתים ,כשנכנסים לביקור בחדרו
הקטן והצר של ראש המכון הגרל"י הלפרין .מתוך
חדר זה הוא חולש על פעילות חובקת זרועות עולם.
בחדר זה דנים ומכריעים בשאלות כבדות משקל
העולות על הפרק בכל תחומי המדע לענפיהם השונים.
כאן עוסקים בטכנולוגיות החדישות ביותר בתחומי
המיחשוב והחלל .כאן מלבנים שאלות רפואיות מורכבות
בנושאי השתלות איברים ובנושאי פוריות או גנטיקה.
הרב הלפרין עצמו יושב על כיסא פשוט ליד שולחן
פשוט עוד יותר .לצדו ניצבות מספר כונניות ספרים
עתיקות ,מטות ליפול ,עמוסות לעייפה בספרי קודש.
על שולחנו נערמת ערימת ספרים ישנים ובלויים ,מעלי
ניחוח עתיק יומין ,והוא מנותק כליל מכל הסובב אותו,
שקוע בכתיבת תשובה הלכתית ,רכון על דפים ,ולמרבית
הפלא כותב כמו פעם ...בעט פשוט על גיליונות נייר.
אין בנמצא בחדרו שום מחשב ,מכל סוג שהוא .למרות
שכבר עסק במשך השנים באין ספור שאלות הלכתיות
הקשורות למחשב ולמיכשור הנגזר ממנו ,הוא עצמו
אינו משתמש כלל במחשב ,לא להקלדה ולא לחיפוש
במאגרים תורניים למיניהם .הוא לומד וכותב בדיוק כפי
שלמדו אבותינו ורבותינו זה מאות שנים ללא שום שינוי.
מביקור חטוף לשעה קלה בין כותלי המכון ניתן כבר
ללמוד מעט על היקף הפעילות העצום ,בתוך שגרת
העבודה הקדחתנית .הצפיפות המחניקה במבנה הישן
היא ללא נשוא .מסתבר כי אילו היו כל אנשי המכון,
רבנים ומהנדסים ,מתייצבים לעבודתם במקום ,בעת
ובעונה אחת ,לא היה איש מהם מוצא פינה מסודרת
לעצמו .רק מאחר שחלקם עושים את עבודתם מביתם
או ממשרדם ,דרך המחשב והאימייל ,וחלק אחר יורד
לשטח ,במסגרת הפעילות ,ניתן להסתדר בדרך כל שהיא.
אם לא די בכך ,חסומים כל המסדרונות הצרים
במקררים ,בתנורי אפיה ,במזגנים מפורקים ,ובעוד הרבה
מכשירים חשמליים אחרים ,גדולים או קטנים ,כמו קולרים
ומיני ברים ,מיחמים ופלטות חשמליות .לרגע נדמה לנו
כי הגענו ליריד של מוצרי חשמל או לחילופין למעבדה
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לתיקון מיכשור חשמלי .כעבור זמן קצר מתברר כי אלה
הם מכשירי חשמל ,שיצרניהם או יבואניהם מבקשים
את אישורו ההלכתי של המכון ,והם באמצע תהליך
הבדיקה הקפדנית של רבני המכון ומהנדסיו ,הנמשכת
לעתים חודשים ארוכים ,עד שהם זוכים לאישור הסופי.
בקרב היצרנים והיבואנים מוכר המכון המדעי
טכנולוגי להלכה בכינויים נוספים ,כמו "מכון ההלכה"
או "מכון הרב הלפרין" .אך על דבר אחד כולם
מסכימים ,כי הוא "מכון התקנים" של הציבור החרדי,
ואישור הלכתי מטעמו הוא כמו "תו תקן" הלכתי.
קשה לתאר בכתב יום עבודה שגרתי בין כותלי המכון.
צוות מצומצם של עובדים מטפל באין ספור נושאים ,בעת
ובעונה אחת .הפעילות השגרתית מתבצעת ללא הרף מול
יצרנים או יבואנים ,המבקשים ,כאמור ,אישור הלכתי
למוצריהם ,מול קבלנים ,יזמים וועדי בית ,המבקשים
להתקין מעליות שבת או מתמודדים עם בעיות של משאבות
חשמליות ,ובעיקר מול בתי חולים ,מלונות ומוסדות ציבור
אחרים ,המעוניינים ביעוץ הלכתי להפעלת מערכות שונות.
יחד עם זאת ,זורמות לשם כל העת פניות ושאלות
הלכתיות מכל קצוי תבל .דומה ,כי המכון ,בכלל ,וחדרו של
הגרל"י הלפרין בפרט ,משמשים כ"בית ההוראה" הגדול
והמרכזי ביותר בעולם לכל השאלות ההלכתיות הקשורות
למדע וטכנולוגיה .בכל יום רגיל מגיעות לכאן עשרות
רבות ,ואולי מאות ,שאלות טלפוניות ,בפקס ובאימייל.
חלק הארי של השאלות השגרתיות ,שעליהן משיבים
רבני המכון דבר יום ביומו ,עוסקות בשימוש במיכשור
חשמלי .כמספר המכשירים החשמליים ,לסוגיהם השונים,
הקיימים בשוק ,כך מספר השאלות המגיעות למכון.
כל מכשיר חשמלי והשאלות ההלכתיות המתעוררות
בעקבותיו .לא נפקד גם מקומן של שאלות הלכה אחרות,
בכל התחומים ,בענייני כשרות ופסח ,שאלות רפואיות
שונות ,מקוואות ,גילוח ,ועוד רבות כהנה וכהנה.
נוסף עליהן נערמות בכל יום על שולחנו של הרב
הלפרין שאלות חדשות ,אודות פיתוחים טכנולוגיים
מתקדמים ,או אודות תגליות מדעיות שונות .כמעט כל
חידוש מדעי ,מכל סוג שהוא ,מוצא את דרכו ,בצורת
שאלה כזו או אחרת ,לשולחנו של הרב ,שנדרש לחוות
את דעתו עליהן ולהכריע בהן .מעבר לכך ,מגיעות
אליו גם שאלות רבות בנושאי בנקאות וכספים ,או
בנושאי חקלאות ומצוות התלויות בארץ ,ואפילו שאלות
בענייני אבן העזר ,של ממזרות ופסולי חיתון וכדומה.

מרדף בדרך לאוטובוס
אחד הדברים השגרתיים בתוך קדחת העשייה
הפעלתנית הרוחשת בין כותלי המכון ,הוא סיקור
תקשורתי ,מכל הסוגים ,הן של עיתונות כתובה והן של
תקשורת אלקטרונית .מטבע הדברים הוא מסקרן מאד
כלי תקשורת רבים ,יהודים ולא יהודים כאחד ,וכבר
זכה לסיקור תקשורתי,
כזה או אחר ,בכל
פינה ברחבי העולם.
כמעט בכל שבוע ,מגיע
למכון צוות טלוויזיה
של תחנה כל שהיא על
פני מרחבי הגלובוס,
לעריכת כתבה וראיונות
עם אנשי המכון .מלבד
צוותות של תחנות
מערביות,
טלוויזיה
מכל רחבי ארה"ב
ומדינות מערב אירופה,
כבר ביקרו במכון
צוותות ממדינות חבר
העמים ,מאוסטרליה,
מן המזרח הרחוק
אמריקה,
ומדרום
ששידרו כתבות אוהדות
ומרתקות אודות המכון.
לפני שנים מספר
ביקר במכון צוות

טלוויזיה הולנדי ,לשם הכנת כתבה על פעילותו .הם
התפעלו מאד מצניעותו הרבה של הרב הלפרין ,שמנהל
את אורח חייו כמו בימים עברו .במיוחד הם התרשמו מכך
שעם סיום יום עבודתו במכון הוא חוזר לביתו באוטובוס
ציבורי ,ואינו נוסע במונית או ברכב עם נהג צמוד.
הם ביקשו את רשותו של הרב הלפרין לצלם אותו
גם בדרכו למכון ,והוא נעתר לבקשתם ,בתנאי שלא
יפגעו בפרטיותו ולא יפריעו לסדר יומו .למחרת,
בשעת בוקר מוקדמת מאד ,בשעה שהרב הלפרין יורד
מביתו שברחוב גשר החיים בירושלים לתפילת שחרית
בביהכ"נ "זכרון בתיה" הסמוך לביתו ,שם הוא משמש
כרב ,המתין לו כבר הצוות ליד ביתו וצילמו אותו בדרכו
לביהכ"נ .כך עשו גם בצאתו מביהכ"נ בחזרה לביתו.
כעבור שעה קלה ,כשיצא מביתו בדרכו למכון,
כשהוא צועד רגלית עד לתחנת האוטובוס של קו ,39
הלכו לפניו צלמי הטלוויזיה ,כשפניהם לאחור ,וצילמו
אותו עד לרגע שעלה לאוטובוס .בו ברגע הם קפצו
לתוך מכוניתם שהמתינה בסמוך ,והזדרזו לנסוע עד
לתחנת האוטובוס הסמוכה למכון ,בכניסה לשכונת
בית וגן .שם המתין לו כבר צוות הטלוויזיה ,על מנת
לצלם אותו בירידתו מהאוטובוס וצעידתו למכון.
יצוין ,כי גם היום ,ממרומי גילו ,בעשור התשיעי לחייו,
ממשיך הרב הלפרין בדרכו זו .בוקר בוקר הוא צועד מביתו
לתחנת האוטובוס ומן האוטובוס למכון ,כשבידו שקית
ניילון גדושה בניירות ומסמכים .בצהרי היום הוא עושה
שוב את דרכו חזרה ,מהמכון לתחנה ומהאוטובוס הביתה.
את זמן הנסיעה באוטובוס הוא מנצל לכתיבת תשובותיו
ההלכתיות או להגהת התשובות שהוקלדו עבורו.

הקמת המכון
היה זה לפני למעלה מיובל שנים .קבוצה קטנה של
מדענים דתיים ,בעלי שם עולמי ,כל אחד בתחומו,
ראתה בעיני רוחה את הדילמות התורניות – מוסריות
הקשות העלולות להיווצר במקביל להתפתחות
המואצת של ענפי המדע והטכנולוגיה ,לצד הבעיות
ההלכתיות כבדות המשקל שיתעוררו בעקבותיהן.
על קבוצה נבחרת זו – שמרבית אנשיה כבר אינם בין
החיים – נמנו אנשי מדע מפורסמים ,כמו פרופ' זאב לב,
חתן פרס ישראל לפיסיקה; פרופ' בנימין זאב פרנקל,
גם הוא כקודמו פיסיקאי בעל שם עולמי; פרופ' יהודה
לוי; פרופ' אברהם הלפרין ועוד .לימים חברו אליהם
מדענים בכירים נוספים מעולי ברית המועצות דאז,
כמו פרופ' ירמיהו ברנובר ופרופ' גרשום רוזנשטיין.
הם חלמו יחד על הקמת מוסד מרכזי ,שבו
יפעלו זה לצד זה רבנים גדולי תורה ופוסקי הלכה
עם מהנדסים ואנשי מדע ,יחקרו יחד את כל
ההתפתחויות החדישות ,ילבנו היטב את כל הצדדים
ההלכתיים וינסו לתת תשובות ופתרונות מתאימים.
לצורך מימוש החלום חברו יחדיו ארבעה גופים
מכובדים ,שני מוסדות מחקר תורניים" ,יד הרב הרצוג"
ו"מכון הרי פישל" ,ושני ארגונים מדעיים ,שפעלו באותה
עת" ,אגודת אנשי מדע שומרי תורה" ו"ארגון המהנדסים
הדתיים" ,והם יסדו יחד את המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
הגרעין הראשון של צוות הרבנים נבחר מתוך
הכולל הייחודי לרבנות ודיינות שפעל במכון הרי
פישל .שם למדו באותם הימים עשרות מבחירי וטובי
האברכים בוגרי הישיבות הקדושות .במשך השנים
התפרסמו רוב רובם של לומדי אותו הכולל כחשובי
הרבנים ,הדיינים וראשי הישיבות בארצנו הקדושה.
מבין אותם אברכים נבחרו בקפידה מספר מצומצם
של תלמידי חכמים מופלגים ,אשר ניכרת הייתה
בהם הנטייה לברר נושא הלכתי לעומקו ולרוחבו
ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .עליהם הוטלה
המשימה הכבדה לחבור לקבוצת המדענים האמורה
שליוותה אותם בצעדיהם הראשונים ,יחד עם מספר
מהנדסים צעירים נוספים ,ולסייע במימוש החלום.
מטבע הדברים ,כמו כל מוסד חדש ,מה גם מוסד
ייחודי מסוג זה שנבנה על ברכי חלומות מופשטים ,התלוו
אליו חבלי לידה .בשנותיו הראשונות של המכון עדיין
לא התגבשה כליל דרכו הציבורית .לא היה ברור לאן

פניו מועדות ,אם הוא אמור להיות מכון מחקר ,העוסק
במחקרים הלכתיים תיאורטיים ובהוצאה לאור של ספרות
ענפה בנושאים אלו ,או שהוא מתעתד להיות מוסד יישומי,
החותר למצוא פתרונות מעשיים לכל הבעיות המתעוררות.
בין מייסדיו התגלעו לא פעם חילוקי דעות בנוגע
לתחומי פעילותו ,אם להתרכז בפעילות לצמצום
היתרי עבודה לתעשייה בשבת ,או להשקיע את עיקר
כובד המשקל במערכות הממלכתיות ,צה"ל ,משטרה,
שב"ס ,על מכלול הבעיות המתעוררות שם ,או שמא
עדיף בכלל לעסוק בפיתוח ויישום פתרונות לציבור
הרחב .חילוקי דעות נוספים היו גם ביחס למעמדו
הציבורי ,זיקתו הפוליטית – מפלגתית ,ואת סמכותם
של מי מגדולי התורה הוא מקבל עליו .אפילו שמו
הרשמי של המכון היה נתון לוויכוחים במשך תקופה
ארוכה ,כתוצאה מחילוקי דעות עקרוניים אלו.
מבין בני הקבוצה הנבחרת של רבני המכון בלט מיד
עילוי צעיר ומבריק ,בתחילת העשור הרביעי לחייו .הגאון
רבי לוי יצחק הלפרין ,יליד ירושלים ,שהתחנך בתלמוד
תורה "חיי עולם" ,שם למד גם בישיבה הקטנה ,כשלאחר
מכן נסע ללמוד בישיבת סלבודקה בבני ברק ,וכבר הספיק
לכהן כר"מ ומרביץ תורה בישיבת "תורת אמת" חב"ד.
הוא זה שהיה עמוד התווך של פעילות המכון,
ניווט את דרכו וקבע את תחומי פעילותו ,ובמשך
השנים התמנה לעמוד בראשו .הוא זה שדאג כל
השנים להשאיר את המכון מחוץ לכל זיקה פוליטית
מחד ,ומאידך לשמור על קשר הדוק עם גדולי הרבנים
ופוסקי ההלכה מכל החוגים ,למן הרבנים הראשיים
לישראל לדורותיהם ועד לרבני העדה החרדית.

בהכוונת מרן הגרש"ז
עד ליום יסוד המכון מילא הרב הלפרין את כרסו
אך ורק בש"ס ופוסקים .מעולם לא למד לימודי חול,
מעבר ללימודי החשבון הבסיסיים שנלמדו בתלמודי
התורה הירושלמיים של אותם הימים .מעולם לא פתח
ספר מדעי מכל סוג שהוא ,ולא ידע לשנן אפילו נוסחה
מתמטית או פיזיקלית אחת .לא ידע לקרוא או לכתוב
מילה אחת באנגלית ,כעקרון שהוא שומר עליו בקנאות
רבה ,מטעמים השמורים עמו ,עד עצם היום הזה.
דווקא הוא התבלט מבין כולם בתפיסתו המהירה
כברק ובהבנתו החודרת .קבוצת הפרופסורים והמדענים,
שבחלקם הגדול היו "יקים" יוצאי גרמניה וחניכי
אסכולת תורה עם דרך ארץ ,עמדו משתאים לנוכח
האברך הירושלמי החסידי ,אשר ברגעים ספורים
היה קולט נוסחאות ויסודות פיזיקליים עליהם הם
עמלו שבועות ארוכים ,ועוד ידע לשאול שאלות
או להוסיף הבהרות שהם עצמם לא חשבו עליהן.
בכישרונותיו הנדירים ידע תמיד לברור את המוץ מתוך

התבן ,מבלי לבזבז זמן מיותר על הקדמות וניסוחים סחור
סחור .הוא רואה מיד את הנקודה המרכזית שבכל נושא וענין.
בכוח הגיונו הבריא ,שהושחז באלפי דפי גמרא ,העמיד
פעמים רבות את בני שיחו המהנדסים והמדענים פעורי פה.
שנים מספר מאוחר יותר ,כשיצא הרב הלפרין לארה"ב
לשם לימוד נושא המעליות על בוריו ,נפגש שם עם
מהנדסי מעליות בכירים .הוא ניהל עמם שיחות ממושכות
באמצעות מתורגמנים ,מאחר שאינו דובר מילה אחת
באנגלית .במהלך השיחות לא יכלו אותם מהנדסים
להתאפק ,ושאלו אותו דרך המתורגמן באיזה טכניון למד
כבודו? להפתעתם הרבה השיב להם ,כי לא רק שאין בידו
תעודת בגרות מבית ספר על יסודי ,אלא שאין לו אפילו
תעודת גמר של בית ספר יסודי .משהפצירו בו להבין יותר
את פשר הדברים ,נאלץ הרב הלפרין להטעים את בני שיחו
הלא יהודים במשמעותו של "ראש של גמרא" ,ולשבר את
אזניהם בדרך החשיבה הייחודית והניתוח ההגיוני אותו
רוכש ומסגל לעצמו מי ששוקד על התורה יומם ולילה.
מי שעוד שם את עינו על הגאון הצעיר ,באותם ימים
ראשונים של יסוד המכון וקביעת דרכו ,היה פוסק
הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל היה נחשב בשעתו ,כידוע,
לסמכות ההלכתית העליונה בכל השאלות הטכנולוגיות
החדישות .בהיותו כבן עשרים וחמש הפתיע את עולם
התורה בספרו "מאורי אש" בנושאי החשמל לאור ההלכה.
מאז עסק רבות בחקר נושאים אלו .נשא ונתן בהם ארוכות
עם מרן החזון איש זצוק"ל בכתב ובע"פ .עם קום המדינה
בשנת תש"ח הטיל עליו הרב הראשי דאז הגריא"ה
הרצוג זצ"ל את המשימה לברר וללבן את השאלות
הטכנולוגיות המתעוררות במערכות המדינה הצעירה.
חלק גדול מהמדענים מייסדי המכון התגוררו בשכונת
רחביה הסמוכה לשכונת שערי חסד ,והיו מבאי ביתו
של הגרש"ז .הם נמנו על שומעי שיעורו השבועי הקבוע
ב"אגודה שוהל" ,וגם
היו מתייעצים עמו
רבות בכל ענייניהם
הפרטיים .כך שטבעי
בהחלט היה שהגרש"ז
יהיה מעורה בכל
הנעשה במכון מראשית
ושימש
היווסדו,
בכל השנים ככתובת
המרכזית להתייעצויות
עמו בכל הנושאים
שטופלו בין כותלי
המכון ,כפי שהעיד
על כך בעצמו באחת
מהמלצותיו החמות
לטובת המכון" :כי הנני
מכיר מפעל גדול וחשוב
זה מראשית היווסדו
וכן את ידידי הגאון
הדגול העומד בראשו,
והנני להגיד נאמנה
שהם עושים גדולות
להרחבת
ונצורות

לפני שנים מספר ביקר
במכון צוות טלוויזיה
הולנדי ,לשם הכנת כתבה
על פעילותו .הם התפעלו
מאד מצניעותו הרבה
של הרב הלפרין ,שמנהל
את אורח חייו כמו
בימים עברו .במיוחד הם
התרשמו מכך שעם סיום
יום עבודתו במכון הוא
חוזר לביתו באוטובוס
ציבורי ,ואינו נוסע במונית
או ברכב עם נהג צמוד.
התחומים".
בכל
כמעט
ההלכה
שלטון
בטביעות עינו החדה הבחין הגרש"ז מיד בכישרונותיו
הנדירים של הרב הלפרין ובתכונותיו הייחודיות המסייעות
לו להבין את המציאות על בוריה ולרדת לעומקה של
הלכה .הוא קירב אותו מאד ,הדריך אותו בדרכו ,והיה
מתייחס בהערכה רבה ובכובד ראש מוחלט לדעתו.
תלמידיו של הגרש"ז בישיבת "קול תורה" מאותם
הימים מספרים כי שום דבר לא היה יכול להפריע לו
מסדריו ומשיעוריו הקבועים בישיבה ,ולא היה מסכים
בשום אופן להתייחס ולענות על נושאים אחרים שאינם
קשורים ללימודי הישיבה .יוצא מן הכלל היה הרב
הלפרין ,שדלתו של הגרש"ז הייתה פתוחה בפניו בכל
עת ובכל שעה ,הן בביתו הן בישיבה והן בדירת המסתור
בשכונת שערי חסד שם היה לומד בהתבודדות .גם
כשהיה מתקשר טלפונית לישיבה ,היה הגרש"ז נחפז
לשוחח עמו ולענות לו ,בשל החשיבות הרבה שייחס
לפעילותו של המכון ושל הרב הלפרין.
בערוב ימיו ,כשהיה הגרש"ז נשאל אודות
הגרל"י הלפרין ,היה משיב כי בעוד שבעבר
היה הרב הלפרין מגיע אלי בתדירות גבוהה
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להתייעצויות ולשמיעת חוות דעתי ההלכתית,
הרי היום אני עצמי מפנה אליו שאלות...
יחסו של הגרש"ז אל הרב הלפרין היה
כשווה בין שווים ,והיה מתחשב מאד בדעתו .לא אחת
התגלעו ביניהם ויכוחים בנושאים הלכתיים שונים,
שנמשכו חודשים ארוכים ,בכתב דרך הטלפון ובפגישות
פנים אל פנים ,כשבכל פעם היו ממשיכים מן הנקודה בה
הפסיקו .כל אחד מהם מנסה להביא ראיות חדשות לצדקת
טענותיו ,ובצוותא היו נושאים ונותנים ,בונים וסותרים.
לא נדיר היה שהטלפון בביתו של הרב הלפרין יצלצל
בשעת לילה מאוחרת או בשעת בוקר מוקדמת ,כשעל הקו
"שלמה זלמן אויערבאך" – כפי שנהג להזדהות בפשטות
מדהימה – ובפיו ראיה חדשה לדבריו או להיפך ,פירכה
לטיעוניו של הרב הלפרין.
הגרל"י הלפרין התבטא
בהזדמנות
בשעתו,
מסוימת ,במהלך דברים
שהשמיע במסגרת יום עיון
שנתי במשנתו של הגרש"ז
אויערבאך ,כי לדעתו
החיבה היתרה שחיבבו
מרן הגרש"ז הייתה דווקא
משום שלא הסכים עמו
בכל דבריו והעז גם לנסות
להתווכח עמו .כשהיה
סבור אחרת היה עומד על
דעתו בתוקף ,בדרך ארץ
וביראת הכבוד כמובן,
והגרש"ז אהב זאת מאד.
היו נושאים סבוכים,
כמו יחס השפעת משקל
האדם בירידה במעלית,
או גדרי "סוף טומאה
לצאת" ביחס לטומאת
כהנים בבתי חולים,
שבהם נחלקו רבות ,והדברים מופיעים כבר בכתובים.
במקרים כגון אלו היה הגרש"ז מציע לפנות למחותנו
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שישמש כ"בורר"
ביניהם ויכריע ביושר דעתו הרחבה עם מי הצדק.
גם מרן הגרי"ש אלישיב היה מעורה רבות בפעילות
המכון בעשורים הראשונים לקיומו .ואף
הוא היה מקבל תמיד בחיבה ובהערכה
רבה את הגרל"י הלפרין ,שהיה מגיע
אליו לעתים תדירות להתייעץ עמו בכל
נושאי המכון .הרב הלפרין היה בין
היחידים ממש שהגרי"ש אלישיב היה
פותח בפניהם את דלתות ביהכ"נ "אהל
שרה" ,שם היה שוקד על תלמודו כשהוא
סגור ומסוגר .אגב ,בשני הנושאים
ההלכתיים שהוזכרו קיבל הגרי"ש
אלישיב את דעתו של הרב הלפרין.
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בזה ,במסגרת הספרות ההלכתית היוצאת לאור על
ידינו ,קובץ מאמרים לבירור ומחקר הלכתי בענייני
חשמל בשבת ,מאת מעכ"ת מרן הגאון המפורסם
פאר הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך שליט"א".
לפני ההדפסה הביא את הספר כולו לעיונו של

הפניה למכון נעשתה בעצה אחת ובהסכמתו
המלאה של הרב הפוסק של בית החולים
באותם ימים ,הגאון הנודע רבי יצחק יעקב
וייס זצ"ל ,בעל ה"מנחת יצחק" ,שכיהן
כגאב"ד העדה החרדית ונחשב לאחד מגדולי
פוסקי הדור.

מלבד ספרו "מאורי אש" בענייני
החשמל בהלכה ,פרסם מרן הגרש"ז
אויערבאך בשנותיו הצעירות מספר
מאמרים הלכתיים חשובים ויסודיים בנושאים הקשורים
למיכשור חשמלי בשבת ,כמו בשאלת פתיחת מקרר בשבת
או בשאלת השימוש במיקרופון או במכשירי שמיעה
בשבת .המאמרים פורסמו בשעתו בקבצים תורניים שונים,
כמו בספר הזיכרון "מזכרת" שיצא לזכרו של הגריא"ה
הרצוג זצ"ל ,או בקבצי "נועם" שהיו פופולאריים מאד
בשעתו ,אך כיום אינם נגישים דיים לציבור התורני הרחב.
בשנת תשל"ח ביקש הגרש"ז מהרב הלפרין כי המכון
המדעי טכנולוגי להלכה יוציא לאור במרוכז את מאמרי
ההלכה הללו .הגרל"י הלפרין ראה זאת לכבוד גדול
והסכים מיד בשמחה .קודם הוצאת הספר הפציר בו
הגרש"ז לעבור על המאמרים ולהעיר את הערותיו .את
מרבית הערותיו של הרב הלפרין קיבל הגרש"ז ,ולפיהן
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ערך תיקונים בגוף הטקסט או שציין זאת בהערת שולים.
יחד עם המאמרים ההלכתיים מסר הגרש"ז להדפסה
בפרסום ראשון גם שני מכתבים נדירים שקיבל
בשעתו ממרן החזון איש בנוגע להפעלות חשמליות
בשבת .הספר שיצא לאור תחת השם "קובץ מאמרים
בענייני חשמל בשבת" ונדפס בכמה מהדורות הכה
גלים ועורר ענין גדול מאד בעולם התורה ,הן בשל
מאמריו של הגרש"ז אויערבאך והן בשל מכתבי
החזו"א ,שאלו כמו אלו מהווים עד היום יסודות
הלכתיים איתנים בכל הכרוך בפעולות חשמליות
בשבת ואבני יסוד בפסיקה התורנית בנושאים אלו.
את הפתיחה לספר בשם המכון כתב הגרל"י
הלפרין .בתוך הדברים כתב" :שמחים אנו להגיש

ותשובות ,בירורי עניינים וחקרי הלכות .הספר נערך ע"י
אחיינו של הגרש"ז ,הג"ר דוד אויערבאך ,מתוך כתביו
הרבים של הגרש"ז ומתוך מאמרי הלכה שפורסמו על
ידו במשך השנים בחיבורים ומאספים שונים ,ויצא
לאור בהוצאת ישיבת "שער השמים" ,שהגרש"ז שימש
כנשיאה .בתוך ספרו זה נדפסו גם המאמרים ההלכתיים
שהתפרסמו קודם לכן ב"קובץ מאמרים בענייני
חשמל בשבת" ,יחד עם מכתבי החזו"א להגרש"ז.
ביום שהגיע הספר החדש מבית הדפוס מיהר הגרש"ז
לשגר את הספר ,ביד אחיינו עורך הספר ,לביתו של הגרל"י
הלפרין ,בצירוף הקדשה לבבית .הרב הלפרין התרגש מאד
ממחווה מיוחדת זו ,ומיהר להחזיר מכתב תודה נרגש.
מספר הרה"ג ר' אהרן גולדברג ,נכדו – חביבו של
הגרש"ז ,כי בערב פסח של שנת
תשמ"ז הגיע כהרגלו בכל שנה
לסייע ביד הסבא הגדול בסידור
מגרות שולחנו ומיון הררי
הכתבים והמכתבים התורניים
שהצטברו בהן במהלך השנה
האחרונה .הנכד היה ממיין את
המסמכים והכתבים ,בהתאם
להוראות הסבא ,שהיה חורץ את
דינם לשבט או לחסד .רוב רובם
של המסמכים היו מוצאים את
דרכם לגניזה ,וביניהם גם הרבה
דפי טיוטה מחידושי תורתו של
הגרש"ז עצמו או כתבים שלא
מצא בהם ענין להניחם למשמרת.
רק מיעוט קטן של המסמכים
היה הגרש"ז שומר ברשותו.
במהלך המיון מצא הנכד
מכתב תודה וברכה של הגרל"י
הלפרין לרגל הוצאת הספר
"מנחת שלמה" .הוא היה בטוח
כי דינו של מכתב זה לגניזה,
כגורלם של מאות מכתבים דומים לו .להפתעתו הרבה
סימן לו הגרש"ז להשאיר זאת במגרה ,באומרו "זה מכתב
של מידות טובות וטובת עין ,כדאי שתשאיר אותו".
משהבחין בו שהוא מתפלא על כך ,הסביר לו את
פשר הדברים .כשעמדו להוציא לאור את הספר "מנחת
שלמה" ,סיפרו לו העורכים כי הם מתכוונים
לכלול בתוכו גם את המאמרים ההלכתיים בעניני
חשמל בשבת וחילופי המכתבים עם מרן החזון
איש .הגרש"ז עצמו ברוב צדקותו היה סבור
כי יתכן שלאחר שביקש בשעתו מהרב הלפרין
שהמכון יוציא את המאמרים הללו לאור עולם
אין זה הוגן שידפיס אותם עתה בעצמו ,ואולי
תהיה להם תרעומת על כך .אך העורכים עמדו
על דעתם ,כי ספר זה אמור להיות ספר יסוד
מתורתו ומשנתו של הגרש"ז ,ובלתי אפשרי
שחלק מרכזי וחשוב כל כך מכתביו לא יופיע בו.
"מיד כשיצא הספר לאור" ,המשיך הגרש"ז
בדבריו" ,הזדרזתי לשלוח אותו אל הרב
הלפרין .לשמחתי הרבה ,קבלתי ממנו מכתב
תודה .לא זו בלבד ,שאין בדבריו שמץ כל
שהוא של קפידא עלי ,אלא שהוא מעתיר עלי
תודות וברכות לרוב .מכתב כזה שכולו מידות
טובות וטובת עין רוצה אני להשאיר אצלי".
כשנה קודם הסתלקותו נודע להגרש"ז אויערבאך
שבמשרד הדתות דאז החליטו לקצץ משמעותית
בתקציב המכון המדעי טכנולוגי להלכה ,דבר שמעמיד
בסכנה את כל קיומו .ידיעה זו הסבה לו עגמת נפש וצער
רב ,בהכירו בחשיבותו העצומה של המכון ונחיצותו
הגדולה לדורנו .בשעת בוקר מוקדמת התקשר להרב
הלפרין ושאל במה הוא יכול לעזור בעניין .הרב הלפרין
הציע שהגרש"ז יפנה בכתב או בע"פ לגורם מסוים בעל
השפעה במשרד .אך הגרש"ז שלל זאת ,שכן לדבריו הוא
מכיר היטב את אותו גורם ואינו תולה בו שום תקוות.
לעומת זאת הגרש"ז עצמו הציע מיוזמתו
כי הוא יכתוב מכתב שיהיה ממוען להרב
הלפרין ,בו יודיע את צערו ברבים ,והוסיף

הגרש"ז .כשהבחין בשורות הללו בתוך דברי הפתיחה
נתכרכמו פניו .הוא פנה אל הרב הלפרין ואמר" :על
הכל אני מוכן לוותר ,אבל את התואר פאר הדור מבקש
אני ממך להשמיט מתוך דברי הפתיחה" .בהסבירו את
דבריו בענוות חן" :הורגלתי כבר שאנשים כותבים
עלי תארים מופרזים ומוגזמים לרוב ,שלא כפי ערכי
כלל .למרות שהדבר מנוגד לרצוני ,ואינני אוהב זאת,
בלשון המעטה ,קשה לי כבר למחות על כך כל פעם
מחדש .אולם כשמדובר בתארי כבוד כמו "פוסק הדור"
או "פאר הדור" ,שמשמעותם היא כאילו הנני חד
בדרא והגדול מכולם ,זאת אינני מוכן לסבול כלל"...
כעבור שש שנים ,בשנת תשמ"ו ,הופיע ספרו הנודע
של הגרש"ז אויערבאך "מנחת שלמה" ,הכולל שאלות
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המבצע מתקיים בין התאריכים ב' שבט תשע"ח ( )18.01.2018עד לתאריך י"ג שבט תשע"ח ( . )29.01.2018ימי שישי ושבת יספרו כיום אחד .יש לשמור חשבונית קניה מתאריכי
המבצע לצורך מימוש הפרס כהוכחת קניה .התמונה להמחשה בלבד .המבצע בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי מימד.

כי הרשות נתונה להשתמש במכתב זה ,בכל
דרך שתמצא לנכון ,כולל פרסומו ברבים.
ואכן בו ביום יצא הגרש"ז מגדרו ,וכתב
מכתב חריג בתוכנו ,לאור הנסיבות המיוחדות ,ונדיר
בעוצמת הניסוחים החריפים שבו" :שלו' וכט"ס לידידי
הדגול הגאון המפורסם הרב לוי יצחק הלפרין שליט"א
ראש המכון המדעי הטכנולוגי להלכה ,שמעתי בצער
רב שמשרד הדתות ביטל והפסיק ליתן למכון שכ"ת
עומד בראשו את התקציב הקבוע שהייתם מקבלים
תמיד ,ונפלא הוא בעיני הרי המכון ידוע ומפורסם
שהוא נחוץ וחשוב מאד לביצור השבת ולעוד הרבה
דברים בתחומי החיים בארץ ובגולה ,ולכן אבקש
מאד מכ"ת שלא ישקוט ולא ינוח ויראה להתאמץ
ולהזדרז בהקדם לפנות לכל אלה אשר בידם לתקן זאת,
ולכל הפחות יחזירו למצב שהיה קודם ,למען תוכלו
להמשיך בעבודתכם החשובה מאד להשלטת התורה".



פרויקט שערי צדק
אחד הפרויקטים המרכזיים שהמכון עסק בו
במשך שנים ארוכות הוא תכנון המרכז הרפואי של
שערי צדק מן המסד ועד הטפחות לאור ההלכה.
היה זה בשנותיו הראשונות של המכון ,כשבית
החולים שערי צדק שכן עדיין במבנה ישן דו קומתי
ברחוב יפו ,סמוך לתחנה המרכזית ,שם שוכנים
כיום אולפני רשות השידור .בהתאם
למדיניות בית החולים שהותוותה ע"י
המייסד ד"ר משה וואלך ,ונמשכה גם
על ידי מנהל בית החולים אחריו ,ד"ר
פאלק שלזינגר ז"ל ,השתדלו תמיד
להתאים את אורחות בית החולים
לציבור החרדי ,בסידורי הכשרות,
באווירת השבת ,התפילות ועוד.
כשהחלו בבניית המרכז הרפואי
החדש שבשיפולי הר הרצל,
בקומפלקס ענק של מבנים רבי
קומות ,על כל המיכשור המודרני
המתקדם ,התעורר הצורך לתכנן
הכל בהתאם להלכה .לשם כך
פנתה הנהלת בית החולים למכון
המדעי טכנולוגי להלכה בבקשה ליטול על עצמו את
המלאכה המורכבת ,להיות מעורב בכל שלבי תכנון
המבנה וכל מערכות התשתיות ,כמו מעליות ,מיזוג
אויר ,חימום מים ,דלתות אוטומטיות ,סידורי הפרדה
לבעיית טומאת כהנים ,ציוד מטבחים ,ועוד ועוד,
ולמצוא את הדרך להפעלת כל המערכות בהתאם
להלכה ,יחד עם מתן תשובות הולמות והצעות
פתרון לעוד מאות שאלות הלכתיות המתעוררות
בבית החולים בנושאי כתיבה בשבת ,הפעלת ציוד
רפואי מודרני ,בעיות כשרות ופסח ,וכהנה וכהנה.

הפניה למכון נעשתה בעצה
אחת ובהסכמתו המלאה של
הרב הפוסק של בית החולים
באותם ימים ,הגאון הנודע רבי
יצחק יעקב וייס זצ"ל ,בעל
ה"מנחת יצחק" ,שכיהן כגאב"ד
העדה החרדית ונחשב לאחד
מגדולי פוסקי הדור .לצורך
העניין הוא צירף אליו את מרן
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,על
מנת להכריע יחדיו בכל השאלות
ההלכתיות הסבוכות הקשורות
לתכנון המרכז הרפואי החדש.
שני הפוסקים המפורסמים
הללו ,שעל פיהם ישק כל דבר
בבית החולים ,סמכו את ידיהם
בחום רב על הגאון רבי לוי יצחק הלפרין ,כי הוא יהיה
הסמכות ההלכתית לכל השאלות ההלכתיות בנושאי
הטכנולוגיה ולכל הפתרונות שיוצעו ,בהתייעצות עמם.
מטעם בית החולים שימש הסמנכ"ל דאז ,מר
נחום פסין ,כאחראי על בניית המרכז הרפואי החדש,
ולצדו אמרכל בית החולים ,מר חיים פרידברג,
שריכז את העבודה מול המכון .הם ,וכל יתר מהנדסי
בית החולים ,וכל הגורמים הרלוונטיים ,איש איש
בתחומו ,עמדו במשך שנים בקשר רצוף עם הרב
הלפרין ומהנדסי המכון .כל הצעת פתרון הייתה

כשרים וטריפה התגלתה על ידי הגרל"י הלפרין בעת
תכנון מערכת המטבח של המרכז הרפואי .עד לאותה
שעה לא עלתה על דעתו של איש כי יש בכך בעיה
כל שהיא .במערכות כשרות מהודרות היו מייצרים
תוצרת כשרה למהדרין שבושלה ועובדה במערכת
קיטור שהיה משותף לקו יצור של נבלות וטרפות,
מבלי שאיש יבחין בבעיה .כך גם באולמות השמחה
היו מבשלים במטבח כשר למהדרין באמצעות קיטור
משותף עם אולמות סמוכים כשרים בכשרות רגילה או
לא כשרים לחלוטין .אפילו בישיבות ומוסדות תורה היו
משתמשים בקיטור משותף למאכלי בשר וחלב שבושלו
במטבחים נפרדים לחלוטין.
עד שהגיע הגרל"י הלפרין
ועורר כי הקיטור החי בולע טעם
מכאן ופולטו שם .כך שתבשילים
כשרים למהדרין עלולים להיות
מעורבים ובלועים בבליעות של
נבלות וטרפות ,וכן תבשילי בשר
עם חלב או מוצרים כשרים לפסח
עם מוצרי חמץ .הוא פרסם את
הדברים בשעתו בקונטרס מקיף
בשם "בישול במערכת קיטור".
בתחילה לא אבה איש להטות
אוזן לטענותיו .רבים וטובים,
וביניהם רבנים מפורסמים וראשי
מערכות כשרות גדולות ,ניסו
לדחותן באלף ואחד תירוצים ,בעוד שהוא עמד בתוקף
על דעתו כי יש כאן מכשול עצום ,שאין מקום להתירו
אפילו בדיעבד .הוא התאמץ להוכיח כדבריו ,הן מבחינה
הלכתית והן מבחינה מציאותית ,כשבמקביל גם הציע
הצעות פתרון שונות ,להפרדת הקיטור או לפגימת טעמו.
הראשון שהתייחס לכך בכתב היה הגאב"ד הגרי"י
וייס ,הרב הפוסק של בית החולים שערי צדק.
בתשובתו שנדפסה אח"כ בספרו "מנחת יצחק" חלק
ט' סי' ע"ד ,הוא מתייחס בפרוטרוט לקונטרס המיוחד
של הרב הלפרין "לברר כל החששות שיש בזה" ,והוא
מחוה את דעתו "באיזה הצעות שמן הראוי לתקן בזה".
אט אט התקבלו הדברים בקרב הציבור הרחב.
כיום מקובל הדבר לאיסור גמור ללא כל עוררין,
ואין שום מערכת כשרות ,אפילו בכשרות רגילה,
שמשתמשת בקיטור משותף לכשר וללא כשר או
לבשר וחלב .כל מערכות הכשרות המהודרות,
בארץ ובעולם ,עמדו במשך השנים בקשר עם
המכון המדעי טכנולוגי להלכה ,בנוגע למערכות
הקיטור ,וכולם פועלים לפי הצעות המכון והנחיותיו.
גם כל המחקרים ההלכתיים המעמיקים
והממושכים שבוצעו בין כותלי המכון ,אודות
פעילות מעליות אוטומטיות בשבת וההשפעות
עליהן ,היו בעקבות פרויקט הקמת המרכז הרפואי
של שערי צדק ,כשביקשו להתאים את המעליות
החדישות ביותר לשימוש בשבת לכתחילה.
מחקרים אלו היו פרי השקעה של שנים ,בלימוד
הנושא לרוחבו ולעומקו וליבונו עם כל גדולי
המומחים בתחום זה .לצורך כך יצא
הרב הלפרין מספר פעמים לארה"ב –
בשליחות ביה"ח שערי צדק ובעידודו של

בתוך מכתב ברכה ,משנת תשל"א ,על קונטרס
הלכתי של הרב הלפרין בנוגע לחימום וקירור אוכל
בבתי חולים ,כותב הגר"מ פיינשטיין" :שהמחבר
הוא ת"ח גדול ובקי נפלא בדברי רבותינו האחרונים,
אשר על כן ראוי להתחשב עם דבריו".
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מובאת לשולחנו של מרן הגרש"ז אויערבאך ,שהיה
מתעמק בה ומלבן אותה יחד עם הרב הלפרין,
ולאחר מכן הייתה מובאת גם לאישורו הסופי של
הגאב"ד בעל המנחת יצחק ,פוסק בית החולים.
שיתוף הפעולה ההדוק בין בית החולים שערי צדק
לבין המכון המדעי טכנולוגי להלכה היה לברכה
לשני הצדדים .פרויקט כביר היה בשעתו לספינת
הדגל של פעילות המכון ,להוכיח קבל עם ועדה
שניתן להפעיל מערכות מודרניות ,במקרה זה מרכז
רפואי חדיש ומתקדם ,לאור כל דרישות ההלכה.
מן
הרבה
התובנות
ש ה מ כ ו ן
רכש בנושאי
טכנולוגיה,
הרבה
כמו
מן הפתרונות
והיישומים
שהוא משתמש
בהם ,בתחומים
באו
שונים,
לעולם בעקבות
פרויקט זה של
המרכז הרפואי
צדק.
שערי
ב ע י י ת
ה ק י ט ו ר
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לבשר ולחלב
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באמת מתחבט רבות בנושא
זה .בעבר היה נוהג להתיר את
השימוש בשבת בכל מעלית
הנקראת אוטומטית ,אך מאחר
ששמע מהרב הלפרין כי לא
כל מעלית שכזו היא אכן
אוטומטית ,והיא מושפעת
ללא הרף מכובד האדם
ומשקלו ,הוא רוצה לשמוע
מפיו את הדברים לאשורם.
באחת הפעמים שהגיע
הרב הלפרין לארה"ב בחודשי
הקיץ ,שהה הגר"מ פיינשטיין
בקאנטרי במחנה הקיץ של
ישיבתו ,ישיבת "תפארת
ירושלים" .הוא
הזמין את הרב
הלפרין להתארח אצלם במחנה במשך
כמה ימים ,כשהוא מנצל את ההזדמנות
ללבן עמו בצוותא את נושא המעליות
ועוד נושאים הלכתיים טכנולוגיים אחרים.
באותם ימים ישבו הגר"מ פיינשטיין והרב
הלפרין שעות ארוכות בחיק הטבע ,יחד
עם מהנדס המכון ,מר דב ציוני ,שהגיע עם
הרב הלפרין מהארץ ,ועם מהנדס המעליות
הבכיר של חברת "אוטיס" ,מר קורנבליט,
שהיה יהודי חרדי ויר"ש ,כשהם דנים
ומלבנים את כל הנושאים ,וסביבם
מתגודדים רבים מתלמידי הישיבה,
שגילו ענין רב בדיונים מרתקים אלו.
תלמידים מאותה תקופה שלפני
כארבעים שנה ,מספרים בהשתאות רבה
על ויכוח שנתגלע במהלך אחד הדיונים
הללו בין הגר"מ לבין הרב הלפרין
בהבנת שורה מסוימת בדברי ה"פרי
מגדים" ,בנוגע להבערת ניצוצות בשבת.
הוויכוח התנהל בעל פה ,כשכל אחד מהם
מנסה להוכיח כדבריו ולשכנע את השני
בצדקתו .תלמידי הישיבה ,שעמדו מסביב,
רצו גם הם לעמוד על פשר הדברים .הם
מיהרו לבית המדרש של המחנה ,הביאו
עמם כרכי שולחן ערוך אורח חיים ,דפדפו
לדברי הפרי מגדים וניסו לרדת לעומק
דבריו .כשהבחין בכך הגר"מ פיינשטיין
ביקש להגיש לו את אחד הספרים ,עיין
בו בריכוז רב דקות מספר ,ולאחר מכן
הרים את ראשו ,ולהפתעת הכל הודה
בענוות חן כי הצדק עם הרב הלפרין.
כשנה וחצי לפני הסתלקותו של מרן
הגר"מ פיינשטיין ביקר הרב הלפרין
בארה"ב .כמובן שניצל את ההזדמנות
והזדרז לבקר גם בביתו של פוסק הדור
הגר"מ פיינשטיין .את הדלת פתח בפניו
הנכד הרב מרדכי טנדלר ,שהיה משמש
את הסבא הגדול בשנותיו האחרונות .הוא
התנצל בפני הרב הלפרין ,ואמר כי הוא
יודע היטב עד כמה הסבא מחבב אותו
וכמה הוא שמח תמיד לקראת בואו .אך
הבוקר הסבא חש ברע ,והרופא שהוזעק
אליו ציווה על מנוחה מוחלטת והורה
שלא להכניס אליו איש .הרב הלפרין
הפציר מאד בנכד ,כי יורשה לו להיכנס
אך ורק כדי לשאול בשלומו של הגר"מ
ולהתברך מפיו ,והבטיח כי לא יתיישב
שם ולא יכנס עמו בדברים ,והלה נעתר לו.
כשנכנס לחדרו של הגר"מ ,היה
סבור כי ימצא אותו שוכב במטה ,לאור
מצבו הרפואי ,אך להפתעתו ראה אותו
יושב ליד השולחן ולומד .כשהבחין
בו הגר"מ קם מיד לקראתו ,רץ אליו
בזרועות פתוחות והזמין אותו לשבת.
הוא התחיל מיד לשוחח עמו בדברי

כל יום ויום נושא בכנפיו אתגרים חדשים.
כל חידושי הטכנולוגיה ותגליות המדע
המתקדמים ביותר עושים את דרכם
במהירות אל בין כותלי המכון ,לקבלת ייעוץ
וחוות דעת על כל ההשלכות ההלכתיות
האפשריות.
מרן הגרש"ז אויערבאך – לפגישות עבודה
מעמיקות עם בכירי מהנדסי המעליות,
שהשתוממו ממש מעושר ידיעותיו ,תפיסתו
המהירה והבנתו הקולעת ,כפי שכבר סיפרנו קודם לכן.
הגרש"ז אויערבאך היה שותף מלא לכל החידושים
והתגליות שהיה הרב הלפרין מגלה בנושא מורכב זה .הוא
היה מתעניין ללא הרף אצל הרב הלפרין על כל מה שנתחדש
לו בעניין ,הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה הלכתית.
כמובן ,שהוא היה שותף מלא גם בתכנון מעליות
השבת במרכז הרפואי החדש ,על כל פרטיהם
ודקדוקיהם .כאשר ראה צורך ,היה הגרש"ז יוצא
בכבודו ובעצמו לבדוק ולראות הכל בעיניו .לשם
כך גם טיפס בשעתו על גג המבנה הענק ,לבדוק
מקרוב את פיר המעלית ,המשקולת ופרטים נוספים,
כשהוא ,יחד עם הרב הלפרין ,מעדכנים לאחר מכן
את הגאב"ד בעל המנחת יצחק וזוכים גם להסכמתו.
בכל פעם שהיה הרב הלפרין חוזר מחו"ל בנושא
המעליות לא היה הגרש"ז יכול להתאפק ,והיה סקרן
מאד לשמוע הכל מידית .באחת הפעמים הוא פגש את
הרב הלפרין ,למחרת שובו מארה"ב ,באמצע רחוב יפו,
בואכה שוק מחנה יהודה ,והתמרמר בפניו על שעדיין
לא טרח לעדכן אותו בחידושים האחרונים שנתחדשו
לו בנושא המעליות .הוא הפציר בו במפגיע לספר לו
בתמציתיות בו במקום ,כאן ועכשיו ,על כל מה שלמד
בחו"ל .וכך במשך שעה ארוכה עמדו השנים ,מרן הגרש"ז
אויערבאך והגרל"י הלפרין ,על מדרכת רחוב יפו הסואן,
וגוללו יחדיו מושגים טכנולוגיים ונוסחאות פיזיקליות
לצד מונחים תורניים והגדרות הלכתיות הנגזרות מהם.



הדרכת הגר"מ פיינשטיין
במהלך ביקוריו של הרב הלפרין בארה"ב לצורך חקר
נושא המעליות נפגש גם מספר פעמים עם פוסק הדור
מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל .הגר"מ פיינשטיין
כבר פגש את הרב הלפרין שנים ספורות קודם לכן,
כשעשה את צעדיו הראשונים במכון ,בעודו אברך צעיר,
והתפעל מאד מכישרונותיו העצומים ומגדלותו בתורה.
בתוך מכתב ברכה ,משנת תשל"א ,על קונטרס
הלכתי של הרב הלפרין בנוגע לחימום וקירור
אוכל בבתי חולים ,כותב הגר"מ פיינשטיין:
"שהמחבר הוא ת"ח גדול ובקי נפלא בדברי רבותינו
האחרונים ,אשר על כן ראוי להתחשב עם דבריו".
במכתב ברכה אחר ,משנת תשל"ג ,אודות חיבור
נוסף מפרי עטו של הרב הלפרין ,כתב הגר"מ" :הנה
ידידי ...ת"ח גדול בתורה וגם יש לו ידיעה גדולה בעניני
חכמת הטבע הנוגע לדיני התורה ...ואני מכיר לגברא
רבא המחבר ...אשר הוא גדול בתורה בידיעה גדולה
בגפ"ת ובפוסקים מאורי עינינו וגם בדברי רבותינו
האחרונים וגדולי דורות אלו ,אשר על כן אני אומר
שספרו הוא ספר חשוב ,וראוי ללומדי תורה להתעמק
בדבריו שיהיה זה לתועלת גדול להבנת כמה דברים
וגם לאסוקי דינא למעשה ...אבל מכיון שהוא ת"ח
גדול ראוי להתעניין ולהתחשב בדבריו בכל הסוגיות"...
כששמע הגר"מ פיינשטיין שהרב הלפרין הגיע
לארה"ב בנושא המעליות שמח מאד ,ואמר לו כי הוא
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תורה ,בשאלות הלכתיות אקטואליות שעסק בהן
באותה שעה .הרב הלפרין הרגיש שלא בנוח ,וגם היה
צר לו מאד על שהוא מחמיץ הזדמנות פז לשוחח עם
פוסק הדור .הוא התנצל בפני הגר"מ על שהוא מסרב
לשבת ולשוחח ,באומרו כי בריאותו של הרב חשובה
לו מכל ,וגם אינו יכול להפר את הבטחתו לנכד .הוא
לחץ את ידו של הרב ,איחל לו ברכת רפואה שלמה
ואריכות ימים ונתברך על ידו ,ופנה לצאת ,כפי שהבטיח
מראש ,כשהגר"מ מתעקש ללוותו עד לפתח הבית.
בטרם יציאתו אמר לו הגר"מ כי חבל שלא הזדמן
להם לשוחח בתורה ובהלכה ,כהרגלם תמיד ,אך
ברצונו לפחות להעניק לו תמורת זאת מתורתו שבכתב.
שלף מן הארון סט שלם של שו"ת "אגרות משה" ,על
שבעת כרכיו ,והושיט זאת להרב הלפרין כמתנת פרידה.

ידו כיד מרן הגר"ע
קשרי ידידות הדוקים במיוחד נוצרו בין הגרל"י
הלפרין לבין הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,עוד
מן הימים בהם כיהן הגר"ע כרב הראשי לתל אביב יפו
ולאחר מכן כרב הראשי לישראל .הגר"ע יוסף היה כל
ימיו ידיד נאמן של המכון ושל העומד בראשו ,ביקר
מספר פעמים במכון ,השתתף בכל אירוע מטעם המכון
שהוזמן אליו ,ונענה תמיד בשמחה לכל קריאה ובקשה.
במשך השנים יצאו מתחת ידו עשרות רבות
של מכתבי תמיכה והמלצה במכון ,יחד עם
אישורים הלכתיים לפתרונות המכון ופיתוחיו.
באחד ממכתביו הוא כותב" :המכון הטכנולוגי
בראשותו של הגאון המפורסם לתהילה רבי לוי
יצחק הלפרין שליט"א העוסק בפתרון הלכתי
לבעיות הטכנולוגיה בבקיאות רבה ,הן בעניינים
הטכניים ,והן בענייני ההלכה ,ופעלו רבות
לשמירת השבת ולפתרונות בעניין בשר בחלב
ובעיות טומאה בבתי חולים ועוד ,וחשיבותו
ידועה לכל יודעי דת ודין ושומרי מצוותיו"...
במכתב המלצה אחר שיצא מתחת ידו לפני
כשנתיים כתב" :הריני ממליץ בזה בכל לב עבור
המכון מדעי טכנולוגי להלכה פעיה"ק ירושלים
ת"ו ,בראשותו ומיסודו של מזכה הרבים ידידי
הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א,
אשר מטרתו קודש לפתור בעיות הלכתיות
אשר נוצרו עקב הקידמה והטכנולוגיה"...
מרן הגר"ע יוסף היה סומך "בעיניים
עצומות" על הגרל"י הלפרין ועל פסקיו ,כפי
שהתבטא לא פעם באזני מקורביו ובאי ביתו.
כך בכל ענייני הלכה הקשורים למדע וטכנולוגיה,
שהיה מתייעץ בהם עם הגרל"י הלפרין ומפנה
אליו שאלות .וכך גם בענייני הלכה אחרים .על
תשובה הלכתית מקיפה שערך הרב הלפרין ,בנושא
נישואי גיורת למי שהיה ספק כהן ,הוסיף מרן
הגר"ע בכתב ידו" :קראתי בכל לב דבריו כי נעמו,
ואני מסכים עם כל מה שכתב ...יפה דן יפה הורה,
וה' עמו שהלכה כמותו ויגדיל תורה ויאדיר".
בעת שהגיע הרב הלפרין לביקור אצל הגר"ע יוסף,
יחד עם מהנדסי המכון וראשי ועד העובדים הארצי
של חברת החשמל ,תפס הגר"ע את ידו של הרב
הלפרין ,לעיני כל הנוכחים ,וביניהם שרי תנועת ש"ס,
והכריז בקול" :דעו לכם ,כי ידו כידי ופיו כפי"...
עוד בשנותיו האחרונות ממש של הגר"ע יוסף,
כשהיה עוסק בכתיבת תשובה הלכתית בנושאים
טכנולוגיים ,היה מתקשר להגרל"י הלפרין לשמוע
את חוות דעתו .בעת שעסק בכתיבת תשובה
הלכתית על שימוש במיקרופון בשבת ולשמיעת
דברים שבקדושה ,וכן בעת שכתב תשובה הלכתית
בנוגע למכונות גילוח ,התקשר מרן הגר"ע יוסף
בכבודו ובעצמו להרב הלפרין וביקש ממנו כי
יואיל לטרוח להגיע למעונו ,על מנת ללבן עמו
בצוותא את צדדי השאלות להיתר או לאיסור.
כששמע פעם הגר"ע יוסף באקראי ,במהלך
שיחה טלפונית עם הרב הלפרין כי אין לו בביתו
את סדרת ספרי "טהרת הבית" ,מפרי עטו של
הגר"ע ,שיצאו לאור באותה תקופה ,הזדרז
מיד באותו יום לשלוח אליו את הספרים ,ביד
שליח מיוחד ,בצירוף הקדשה חמה ולבבית.

מכתבים מאפריקה
סדרת ספרי המחקר ההלכתי שיצאו לאור
על ידי המכון היא מרשימה מאד .רובם
מפרי עטו של הגרל"י הלפרין .הם עוסקים
ומקיפים את כל תחומי המדע והטכנולוגיה.
את עינינו צדו דווקא שני ספרונים ,שנדפסו על
נייר כרומו ,בכריכה צבעונית רכה ובעיצוב גרפי
מושך .שני ספרונים בנושאים מרתקים מאד ,אשר
מאחורי כל אחד מהם סיפור מרתק לא פחות.

הראשון הוא הספר "אם אסק שמים" ,בנושא
קיום המצוות בחלל ,שיצא לאור במלאת שלושים
למותו הטרגי של האסטרונאוט הישראלי
אל"מ אילן רמון ז"ל ,שנספה באסון התרסקות
מעבורת החלל "קולומביה" בשנת תשס"ג.
שבועות ספורים לפני המראת המעבורת לחלל,
הפנה אילן רמון – באמצעות הרב חיים צבי
קאניקוב ,שליח חב"ד ורב אזור מרכז החלל נאס"א
שבפלורידה – שאלה הלכתית להגרל"י הלפרין,
אודות קביעת יום השבת בחלל .שכן המעבורת
מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי הקפה
שלמה .כך שבמשך יממה רגילה בת  24שעות היא
כבר הספיקה להקיף את כדור הארץ כשש עשרה
פעם .הרב הלפרין שיגר לו תשובה הלכתית בעניין.
שזכתה בשעתו לפרסום עצום בתקשורת העולמית.
לאחר האסון של התרסקות המעבורת ,שקדו
במכון על עריכת מחקר הלכתי מקיף בנושא
זה ,תוך התייחסות פרטנית לקביעת סדרי
זמנים ומועדים וקיום המצוות בחלל ,והוא
יצא לאור בעידוד סוכנות החלל הישראלית.
מנהל סוכנות החלל הישראלית דאז ,פרופ'
אבי הר אבן ,כתב בדברי פתיחה" :לכבוד לי
הוא להיות שותף ,ולו גם במעט ,להוצאת הקובץ
הדן בנושאים הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה תוך
מציאת פתרונות הלכתיים לסוגיות השונות".
הספרון השני שראינו הוא הספר "אמונת
עתך" ,אודות תורה ואמונה בעידן המודרני .חלקו
הראשון הוא קובץ שיחות של הרב הלפרין בנושאי
מדע וטכנולוגיה לאור ההלכה ,וחלקו השני הוא
חילופי מכתבים בענייני נצחיות התורה והאמונה.
חילופי המכתבים של הגרל"י הלפרין הם עם גוי
תושב מדינת גאנה שבמערב אפריקה .מר קוואדוו
אופאוקו-אנטווי ,אפריקני מלומד ,המכהן כראש
יחידת הפיקוח על האשראי בבנק המסחרי המרכזי של
גאנה ,פנה אל הרב הלפרין בעקבות כתבה שהתפרסמה
בפברואר  1994בכתב העת היוקרתי "ניוזוויק"
על המכון ועל העומד בראשו .הוא התרשם מאד
מאישיותו של הרב הלפרין ,כפי שהשתקפה בכתבה
האמורה ,ופנה אליו בכמה שאלות באמונה שהציקו לו.
כתוצאה מכך ,התפתחה ביניהם התכתבות ענפה
ומעניינת ,שהתמשכה שנים ארוכות .במהלכן
התבררו והתלבנו פרקים שונים מן הדברים העומדים
ברומו של עולם ,נידונו שלל נושאים מכבשונו של
עולם ,של אמונת ישראל ,תורתנו הקדושה וארץ
הקודש ,ועוד ועוד ,ובמיוחד בנוגע להתייחסות
אליהם בתקופתנו הסוערת רבת התהפוכות.
אחד מגדולי העוסקים בקירוב רחוקים,
שהספר הגיע לידיו ,כתב בשעתו להרב הלפרין
כי לדעתו ספרון זה הוא "כוזרי בן ימינו".

מנהל סוכנות החלל הישראלית
דאז ,פרופ' אבי הר אבן ,כתב
בדברי פתיחה" :לכבוד לי הוא
להיות שותף ,ולו גם במעט,
להוצאת הקובץ הדן בנושאים
הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה
תוך מציאת פתרונות הלכתיים
לסוגיות השונות".
הרבה מן החיים עמנו ומאלו שאינם?
"היינו ועודנו בקשר הדוק עם כל פוסקי ההלכה
של דורנו ושל הדור הקודם ,כל החוגים מכל
המגזרים .כמובן שהפוסק שליווה אותנו בכל
דרכינו לאורך כל השנים היה מרן הגאון רבי
שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ,אשר העיד לא פעם
בכתב כי הוא מלווה את המכון מיום היווסדו".
היו במהלך השנים כאלו שניסו להפריע?
"אכן ,כמו בכל דבר טוב .אנחנו תמיד מעדיפים
להתרכז בפן החיובי ולא לשים לב לכך .בפעילותינו
רבת השנים במכון ,אנו נוכחים לראות כל פעם
מחדש כי התורה היא תורת חיים ,ויש בה מענה
ברור ותשובות אמתיות ומושלמות לכל השאלות,
הבעיות והדילמות ,המתעוררות חדשים לבקרים
בעקבות התפתחות המדע והטכנולוגיה".
"אנו קוראים לכל אחד ואחד לשים לב לכל
הסובב אותו והמתרחש סביבו ,כאשר כיום
על כך צעד ושעל מתעוררות שאלות הלכתיות
חדישות ,בכל ימות השבוע ובוודאי בשבתות
וחגים .אנו עומדים תמיד לשרות הציבור ,במענה
הלכתי ,בייעוץ ובמתן פתרונות ניאותים".

"מתרכזים בחיובי"
אנחנו משוחחים עם הרב ושואלים ראשית למצבו
הרפואי ,אחרי הנפילה .בנו הגאון רבי אברהם משה
הלפרין ,רב קהל חסידים רמות פולין ואב"ד בד"צ
אונגוואר ,משיב" :בחסדי שמים חל שיפור ניכר
במצבו מספר ימים לאחר הנפילה .אנחנו מתפללים
ומקווים כי מצבו ילך וישתפר עוד ועוד עד מהרה
הוא ישוב לאיתנו ויחזור לעבודת הקודש".
מהו רגע השיא של הרב בעבודת הקודש במכון?
הגרל"י הלפרין :קשה להצביע על רגע מסוים,
כל יום ויום נושא בכנפיו אתגרים חדשים .כל
חידושי הטכנולוגיה ותגליות המדע המתקדמים
ביותר עושים את דרכם במהירות אל בין כותלי
המכון ,לקבלת ייעוץ וחוות דעת על כל ההשלכות
ההלכתיות האפשריות ,כך שכל התמודדות
מתאימה עם האתגרים הנציבים לפתחינו ,כל
פתרון מוצלח לבעיה שהתעוררה ,כל המצאה
יישומית שמסייעת לשמירת התורה והמצוות,
מהווים כל אחד מהם שיא חדש בפני עצמו".
מי הוא הפוסק שליווה אתכם הכי
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מהון

להון

עם העברת תקציב המדינה בממשלה שוחח 'קו עיתונות'
עם סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק כהן מש"ס  על התקציב:
"היה קידוש השם .יש תוספות תקציביות"  על בנק
ישראל" :התשואה שלהם מהדולרים היא שערורייה" 
על הביטקוין" :מטבע שאין מאחוריו פעילות ריאלית זה
פירמידה"  על ברקת" :לא ראוי להתייחסות"  ועל
מאבקו בגפני" :פועל שלא לשם שמים"  מנגד ,הכלכלן
בועז ארד תוקף את כל ההתנהלות של המערכת הפיננסית
והכלכלית במדינה בראיון לוחמני ל'קו עיתונות'  על
הרפורמה בחברת החשמל" :לא בשורה והיא מאפשרת את
המשך המונופול"  על העלאת תקציב החינוך" :משרתת
את ארגוני המורים" ,שר התחבורה "נשלט על ידי נהגי
מוניות" ,החולשה של הנכים "גוברת על הצדק עם החרדים",
משרד האוצר "מתנגד לביטקוין כי הוא לא יכול לשלוט עליו",
המדינה נלחמת ביבוא "בשביל להגן על חברות במקום על
האזרח"  וגם :מדוע הוא מתנגד לחובת לימודי הליבה
ומשתמש בדוגמת בורו פארק  מיוחד
|| פישל רוזנפלד ||
צילומים :נתי אלבר.
סייע בהכנת הכתבה :חיים קרליץ
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ת

קציב המדינה לשנת  2019אושר זה עתה
בישיבת הממשלה וזה הזמן לשמוע את
עמדותיו של מי שלקח חלק פעיל בתכנון
ספר התקציבים לשנת  ,2019סגן שר האוצר
יצחק כהן מש"ס.
"יש בשורה ענקית לציבור" ,פותח כהן.
"כל התקציבים גדלו במיליארדים .תקציב החינוך ,הרווחה,
הבריאות ,עולם התורה ועוד .לא רק שנשמרו התקציבים,
אלא גם אושרו תקציבים תוספתיים" .מטבע הדברים,
התקציב כולל בדרך כלל גם קיצוצים .כהן מרגיע כי "מדובר
בקיצוץ מאוד מינורי ,מהתוספות בלבד".
"תקציבי הישיבות ברוך השם גדלו בצורה מאוד מרשימה,
מדובר למעשה בתקציב בסדר גודל של למעלה ממיליארד
ומאה מיליון שקלים .מה ששונה הפעם מהתקציבים
הקודמים ,זה שהכל הוצג בישיבת הממשלה .הציבור החרדי
לא הוצג כסחטנים .לדעתי ,זה היה קידוש השם מאוד גדול -
עם כל התוספות שקיבלנו".
לדברי כהן ,העלאת תקציב החינוך ב 2.5-מיליארד שקל
לא קשורה רק ליעילות והוא אף שלל את הטענות לפיהן
ארגוני המורים שולטים על שר החינוך" .אל"ף ,יש את
הגידול הטבעי של מספר התלמידים ,בי"ת ,יש גם כמה
פרויקטים חדשים ,כמו למשל קיצור ימי החופשות שזה לבד
עולה  400מיליון שקלים ,וישנם גם המון תוספות תקציביות
בחינוך הלא פורמלי והחינוך החרדי".
"אני לא יכול להגיד לך שהתוספות האלו מביאות לאותו
תוצר מקובע ,ארגוני המורים מייצגים את המורים ועושים את
עבודתם נאמנה ,כמו כל גוף מאוגד שמייצג את העובדים".
אבל האזרח הקטן חי בתחושה שהוועדים הגדולים
שולטים על המדינה ,הנה 'אובר' (אפליקציה לשירותי
הסעה מוזלים) נחסמה על ידי נהגי המוניות?
"אם משרד התחבורה רוצה לאשר את אובר ,אובר יאושר.
זה הכל תלוי בו .גם לי כואב המצב הזה ,כי אובר זה הפתרון
הפנטסטי להסעת המונים וגם כן הכנסה נוספת למשקי
הבית .בחוץ לארץ זה עובד נפלא ונהדר ואין שום סיבה שזה
לא יעבוד פה .נהגי המוניות מטבע הדברים מתנגדים ,אבל
אם שר התחבורה רוצה שזה יקרה  -זה יקרה".
כשעלה נושא הביטקוין ,ניכר כי לסגן השר יש מה לומר
בנושא" .אין מטבע שאין מאחוריו פעילות ריאלית .מטבע
שאין מאחוריו פעילות ריאלית זה פירמידה כמו כל שאר
הפירמידות" ,מזהיר כהן ,אך מודה שהטכנולוגיה עליה
מתבססים המטבעות הקריפטוגרפיים ,הבלוקצ'יין ,היא דבר
מבורך.
"אני מציע לקוראים שייזהרו מאוד מאוד .זה מאוד
מפתה" ,מבהיר לנו סגן השר" .הכלל הראשון הוא שכל עסק
פיננסי או מכשיר פיננסי שאין מאחוריו פעילות ריאלית הוא

"אין מטבע שאין מאחוריו
פעילות ריאלית .מטבע שאין
מאחוריו פעילות ריאלית
זה פירמידה כמו כל שאר
הפירמידות" ,מזהיר כהן,
אך מודה שהטכנולוגיה
עליה מתבססים המטבעות
הקריפטוגרפיים ,הבלוקצ'יין,
היא דבר מבורך" .אני מציע
לקוראים שייזהרו מאוד מאוד.
זה מאוד מפתה"
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בסופו של דבר פירמידה .אני לא רוצה להקצין ולומר לך
דוגמאות כמו מיידוף ,אבל שייזהר הציבור .גם העליות
המטורפות האלה ,אין להן שום אחיזה במציאות .זה
יוצר ביקוש ברמה מטורפת ,אבל אין מאחוריו שום
פעילות ריאלית וזה מאוד מאוד מטריד".
יבוא האזרח ויטען כי אתם מתנגדים למטבע ומציגים
אותו כמשהו מפלצתי ,מכיוון שלמדינה יש אינטרס
לשלוט על הכסף שלו...
"אני אומר מה שאני חושב וזאת דעתי האישית .אבל
אין קשר למשרד האוצר בעניין הזה ,מעבר לזה שהוא
דואג לאזרחים" ,הוא מבהיר.
אנו עוברים לסוגיית שער הדולר שהגיע השבוע לשפל
שיא של שש שנים ,עם שער יציג של  3.4שקל" .לדעתי,
התערבות חיצונית של המדינה בשער יכולה להשפיע
רק בשוליים .בנק ישראל רכש איזה  113מיליארד
דולר ברזרבות .הלוואי שישקיע אותם כמו שחברות
פרטיות מנהלות אותם ולקבל תשואות יותר נורמליות,
כי התשואה שלהם היום הוא בקושי אחוז אחד וזו
שערורייה" ,פתח סגן השר את התייחסותו לנושא" .אתה
רואה שכבר כמה שנים מה שקובע זה הכלכלה וכוחות
השוק  -ולכן גם השקל חזק ,בגלל שמאחוריו עומדת
כלכלה ישראלית חזקה .הנתונים המאקרו-כלכליים של
ישראל הם מצוינים".
"גם היצואנים שבוכים על שער דולר נמוך ,הם
מייבאים .וכשהם מייבאים ,הם משלמים בדולרים",
הוסיף סגן השר" .נכון שהתשלום של זה הוא בשקלים,
פה בארץ ,אבל היבוא שלהם הוא בדולרים וגם הם יש
להם איזו שהיא הנאה מסוימת .אבל בסך הכל ,לדעתי
הם כבר הבינו את המצב וכבר הסתגלו לזה .אתה שואל
אותי? מבורך שהשקל חזק".
משהזכיר סגן השר את העלאת תקציב הרווחה בעבור
הנכים ,תהינו בפניו הכיצד לא מתייחס אף פוליטיקאי
לסכום הכולל של הקצבאות ,לו זוכים הנכים מכלל
הרשויות ,שלפעמים מגיע ללמעלה מ 15-אלף שקל
לחודש ,כפי שפורסם בעבר בתחקיר 'קו עיתונות'.
בתגובה ,השיב סגן השר ש"הם נכים והם סובלים.
אין שום סכום בעולם שיכול לפצות אדם על הנכות
שלו .צריך לעזור להם .הציבור רואה שהנכים סובלים
והוא מתחשב בהם .אף אחד לא רוצה שיוסיפו סבל
לסבל שלהם".
בזמן שרחובות הבירה עמוסים בשלטים הטוענים כי
כחלון "מוותר על ירושלים" ,סגן השר מגיב בלקוניות כי
ברקת "לא ראוי להתייחסות".
מהי תגובתך לאלו הטוענים שבמאבקים החרדים מול
האוצר אתה נעמד דווקא לצד האוצר?
"מדובר בקשקוק בלבוש .מי שאומר את זה אומר את זה
מתוך קנאה ,שנאה ותחרות .אני מייצג את הציבור החרדי
ואת עולם התורה וברוך השם אני כבר עושה את זה הרבה
שנים טוב מאוד .מי שאומר את זה אומר את זה על דעת
עצמו ואני לא מתייחס לאמירות האלה .אני ש"ס ופועל על
פי הוראת מועצת חכמי התורה וגדולי ישראל ,התוצאות
מדברות בעד עצמם ועם העובדות אי אפשר להתווכח .שאר
הדברים באמת לא ראויים להתייחסות".
ביקשנו מהשר את התייחסותו לחוק ביטוח האברכים
שהוא יוזם ,אליו מתנגד יו"ר ועדת הכספים משה גפני .כאן
פתח סגן השר במתקפה חסרת תקדים נגד מי שהוא הגדיר
"פועלים שלא לשם שמים" ,אך על אף שמובן מאליו כי
הוא התכוון לגפני ,הוא סירב להפנות אצבע ישירות אליו.
עם זאת ,הוא גם לא הכחיש את משמעות הדברים" .אני לא
מזכיר שמות ,לא אומר גפני ולא אומר אף אחד".
"מי שמתנגד לזה ,לא מתנגד לזה מטעמים ענייניים .כל
גדולי ישראל אוהבים את התוכנית הזאת ואף רוצים אותה.
אנחנו נתגבר גם על המתנגדים שאנחנו יודעים שהם לא

"לדעתי ,התערבות חיצונית של
המדינה בשער יכולה להשפיע
רק בשוליים .בנק ישראל רכש
איזה  113מיליארד דולר ברזרבות.
הלוואי שישקיע אותם כמו
שחברות פרטיות מנהלות אותם
ולקבל תשואות יותר נורמליות ,כי
התשואה שלהם היום הוא בקושי
אחוז אחד וזו שערורייה"

עושים את זה לשם שמיים ולא
ממקום טוב .נילחם בזה עד הסוף והתוכנית הזאת תצא
לדרך".

"הפוליטיקאים מאוימים"
מנגד ,בזמן שבמשרדי הממשלה השונים מרבים לשבח
את התקציב לשנת  ,2019שאושר בסוף השבוע האחרון
בדיון מרתוני בישיבת הממשלה ,יש מי שבוחר לפתוח
את הקלפים על השולחן ומציג את גרסתו האיתנה בראיון
לוחמני ל'קו עיתונות'.
לדברי בועז ארד ,מנהל מרכז איין ראנד בישראל ,אמנם
יש דברים טובים בתקציב החדש" ,ישנן רפורמות שונות
שהוכנסו לתקציב :קיצור ימי חופשות בבתי ספר ,סבסודי
צהרונים ,מענקי עבודה ,קיצור שבוע העבודה ,הסרת חסמים
ביבוא אישי ,הגברת תחרות בשוק הטלוויזיה ועוד" .אך
מעלה ביקורת על התקציב שמגיע לסכומים גדולים מאי-
פעם.
"תקציב החינוך גדל ב 2.5-מיליארד שקלים ,אבל הבעיה
היא שהתקציב גדל בצורה שהתוצרים והתוצאות של משרד
החינוך לא משתפרים בצורה מקבילה לגודל בתקציב".
לדבריו" ,חלק מהבעיה נובעת
מכך שהתקציב משועבד לארגוני
מורים שמונעים פיתוח של מורים
מוצלחים יותר וצמיחה בבתי הספר.
אין תחרות בתוך המערכת  -בדיוק
כמו השוק החקלאי .והתוצאה היא
שההעלאה בתקציב לא עוזרת
להביא תוצאות משובחות יותר".
ארד מוסיף ומתייחס לשוק
החקלאות ,תוך שהוא מסביר כי
"בשוק החקלאות אנחנו רואים
שחוסמים יבוא ומונעים את
התחרות ,ואז אנחנו מקבלים
תוצאה שהמחירים בשוק יקרים
יותר מרוב המדינות בעולם.

החקלאות הוא תחום שיש בו מכסות המהוות חסמים ליבוא.
למשל אננס בישראל עולה שלושים שקלים ובחו"ל הוא עולה
שקלים בודדים" ,הוא אומר.
שבוע בלבד מאז הכריזו במשרד האוצר על מה "רפורמת
ענק" בחברת החשמל ,אך לדברי ארד ,כלל לא מדובר
ברפורמה והיא למעשה מהווה "תעודת ביטחון המאפשרת
לחברת החשמל להמשיך במונופול שלה" ,כלשונו" .אומרים
לנו שהולכים לשלם על החשמל יותר זול ,אבל מצד שני אנחנו
צריכים לקחת בחשבון שלחברת החשמל יש חובות של עשרות
מיליוני שקלים וזה מונע את הורדת מחירי החשמל למחיר
שהוא כן היה יכול להיות  -זול בהרבה .אז בפועל ,אנחנו
משלמים הרבה יותר ממה שהיינו יכולים לשלם .וכל עוד
לא פותחים את השוק לתחרות אז ההוזלה מתקדמת בצורה
איטית ביותר .אמנם הכיוון חיובי ,אך הוא יכול היה להיות טוב
בהרבה אם היו מורידים את החסמים ופותחים את השוק" .ארד
הוסיף והתייחס לטענות באוצר על כך שחלק ממערך הייצור
עובר לחברות פרטיות וטוען כי "הן עדיין נשלטות על ידי
חברת החשמל".
ואיך לא? גם הפעם יש לזה קשר פוליטי .לדברי ארד" ,חברת
החשמל מונה המון עובדים והם מאיימים על הפוליטיקאים -
שנותנים להם את הכוח להמשיך במונופול ,מאחר ואנחנו חיים
תחת משטר פוליטי חלש שנשלט על ידי ארגונים בעלי כוח
פוליטי .זה לא עניין של איום פלילי ,וזה חוקי לגמרי ,אבל
כששר התחבורה הורה למשל לעשות רפורמה בנמלים ,אז
איימו עליו העובדים שיתפקדו לליכוד ויפגעו בו בפריימריז.
כששר התחבורה עמד מול הסוגיה האם להתיר לאובר לעבוד
בישראל ,איימו עליו נהגי המוניות שיפגעו בו בפריימריז
והתוצאה היא שקיבלנו מין עמדת פשרה  -לא לפה ולא לשם.
זאת ,בזמן ששירותי אובר שיכלו להוביל את המהלך להוזלת
יוקר המחיה בתחום התחבורה  -אסורים בישראל".

ארד הוסיף ומציין כי הוא "חושב שגם הציבור החרדי הגיע
מזמן למצב שצריך לאפשר לו להקים מסגרות חינוך משלו,
עם פחות שליטה ותלות במדינה" .לדבריו" ,לא צריך להיות
משרד החינוך בשביל שהחרדים יצאו לשוק התעסוקה ,ואנחנו
רואים את זה בצורה חד משמעית בניו-יורק .אין שום משרד
חינוך שמנהל את מסגרות החינוך החרדי שם והם משתלבים
מצוין ,ואפילו מפרנסים את החרדים בארץ .אני חושב שכל
בן אדם היה מעדיף את האפשרות הבחירה העצמאית ,מבלי
תלות בפוליטיקאי כזה או אחר שצריך לאשר לו קצבה".
כששאלנו אותו אם היה מגייס עובדים ללא השכלה
אקדמית ,השיב ארד כי "זה תלוי מאוד בסוג העבודה .יש
דברים שהחרדי לא יודע לעשות ולכן אני לא ייקח אותו .אבל
לפעמים זה יכול להיות לי מאוד שווה לקחת את החרדי ולתת
לו להתפתח עוד" .ארד הוסיף ואמר כי הוא "חושב שהציבור
החרדי מעוניין לעמוד על רגליו ולהתארגן ביוזמות פרטיות
להשלמת ההשכלה ,ואפשר ללמוד היום הכל דרך ערוצי
לימוד אלטרנטיביים בכל התחומים ולהרחיב את הידע".
"אחד הדברים שפוגעים בשוק התעסוקה הם דווקא
החוקים הסוציאליים של שכר המינימום" ,אומר ארד ל'קו
עיתונות'" .תאר לך שבחור כזה היה נכנס לעבודה ,אז הוא
היה מוכן לקבל פחות משכר המינימום בשביל ללמוד את
המקצוע ואז להתקדם .שכר המינימום מהווה בפועל כבלם
שמונע תעסוקה מתחת לרמת יצרניות מסוימת".

"המדינה רוצה לשלוט על
הכסף"

גם סוגיית המטבעות הווירטואליים ,שמעסיק אותנו רבות
בתקופה האחרונה ,עלתה במהלך הראיון ,כאשר לדברי ארד
"ייתכן שהביטקוין יצמח ככל שהממשלות ימשיכו להתנהל
בצורה פחות אחראית עם הכספים שהן מנהלות .למשל בארצות
במהלך הראיון הוסיף ארד בהתייחסותו לסוגיית החינוך הברית יש חוב לאומי שלא ברור איך הוא יחזור ,אם הוא יחזור
ותקצובו ואמר ל'קו עיתונות' כי "משרד החינוך מנהל מלחמת אי פעם ,שגורמת בין השאר לאנשים לחפש אלטרנטיבות כמו
הביטקוין .בעבר זה היה זהב" ,הוא אומר .עם זאת ,ציין ארד
חורמה בכל היוזמות שמנסות לפתוח ערוץ חינוכי עצמאי
כי "הביטקוין הוא מעין מטבע אנרכיסטי שמבוסס על
 אפילו אם זה מקצועי יותר" .לדבריו" ,הדברהאמון של השחקנים שרוכשים אותו ומשתמשים בו.
הזה חמור מאוד משהוא מונע מאתנו להיות
אם האמון הזה ייפול  -גם הביטקוין ייפול".
סטארטאפים בחינוך  -ולא רק בהייטק".
גם כאן לא חסך ארד שבתו מהמערכת הפיננסית
במשרד החינוך מנמקים את שיטת ההתנהלות
הממסדית ואמר ל'קו עיתונות' כי "המדינה
הזאת בצורך לשלוט על התכנים .אבל לדברי ארד
מסרבת להכיר בו כמטבע מאחר והיא חוששת
"בשליטה על התכנים ,היו יכולים לדרוש על
שלא תהיה לה שליטה על כלכלה שמתנהלת
אותם גופים לעמוד בכמה קריטריונים מסוימים,
בביטקוינים .פעם ,במדינת ישראל אסור היה
כמו למשל רמת ידע מסוימת ,מנהלים הגונים
למעשה להחזיק מטבע חוץ .מטבע חוץ היה
ובעלי השכלה מסוימת ,ולא הייתה בעיה לתפעל
סוג של יכולת בריחה מהשליטה הממשלתית על
את זה" .לדברי ארד" ,אותן יוזמות מקודמות בדרך
הכלכלה .בזמן שהמדינה יצרה אינפלציה
כלל על ידי אנשי מקצוע טובים בהרבה מאשר
ובעצם הכניסה את היד לכיס של
בבתי הספר הרשמיים ,אבל משרד
כל אחד שהשתמש בלירות
החינוך נלחם בזה מלחמת חורמה
או בשקלים ,אז מי שהחזיק
ולמעשה חוסם את התחרות
דולרים ,ממשלת ישראל
בענף".
לא יכלה להכניס את היד
"העובדה שתקציב החינוך
לכיסו ולקחת לו את
הפך לתקציב הכי גדול
הכסף .כי כשממשלה
במדינה ,לפני החזר חובות,
מחליפה כסף היא
זה עדיין לא עוזר להגיע
אינפלציה
יוצרת
לחינוך טוב ולהשכלה
ואז היא בעצם
ראויה .ועל הדבר הזה
מטילה מס על כל
אנחנו משלמים מאוד
מי שמחזיק את
ביוקר ומקבלים מוצר
הכסף ,בלי שהוא
מאוד בינוני .וזה נכון
בועז ארד ,מנהל מרכז איין ראנד בישראל וממייסדי התנועה הליברלית החדשה.
מרגיש את זה
גם לחשמל ,לנמלים,
צילום :אייל מרילוס
בכלל .אז ברגע
לחקלאות ועוד הרבה
תחומים אחרים .צריך לתגמל הורים על סמך הכישורים שלהם שאין לממשלה שליטה על ייצור הכסף ועל המעקב אחריו,
ולא על סמך הקשרים והוותק שלהם .למשל החלוקה של אז היא בעצם גם מאבדת את היכולת להשתמש בכלים שלה
משרד החינוך בתקצוב ,נותנת יותר לבעלי וותק מאשר לבעלי למסות אותו .וכיוון שכך יש חשש מפני כניסה של מטבעות
כישרון והתוצאה היא שרוב רובם מהמורים החדשים עוזבים דיגיטליים כאלה".
ארד הוסיף ואמר כי "זה גם הסיבה שאנשים נוטים להשתמש
את התחום תוך זמן קצר .בזמן שהם היו יכולים להוביל את
בהם .כי הם מעדיפים שחלק מההון שלהם יהיה מוגן ,אם זה
החינוך העתידי למקום טוב בהרבה".
בהתייחס לכך שלראשונה הוכנסו תקציבי הישיבות לבסיס בזהב ,או אם זה במטבע חוץ ,או אם זה בביטקוין או במטבעות
התקציב ,אומר ארד ל'קו עיתונות' כי "יש בזה משהו מוסרי דיגיטליים אחרים .יכול להיות שאחד מהם יאבד מערכו ,אבל
שאומר שאין סחר-מכר וסחטנות שמתמשכת כל השנה מצד שני הם משמשים כהגנה מפני התנהגות לא אחראית
בחדרים האחוריים ,אלא רואים את זה בסעיף התקציבי שאומר של ממשלות .אני חושב שראוי שמטבע מדינה יהיה משהו
מי מקבל וכמה .זה לא עובר כל מיני סעיפים מוזרים ,כמו שיש לו ערך אוניברסלי שאי אפשר לעשות עליו אינפלציה.
שראינו בישראל ביתנו עם ההסכמים על העמותות ,או המון כמו למשל מטבע בזהב או בכסף ,או במתכת יקרה ,שמחובר
דרכים אחרות שהם פתח לשחיתות פוליטית".
למשהו שיש לו ערך אוניברסלי ,על מנת למנוע מממשלה שלא

"בעד חינוך חרדי עצמאי"

"חושב שגם הציבור החרדי הגיע
מזמן למצב שצריך לאפשר לו
להקים מסגרות חינוך משלו ,עם
פחות שליטה ותלות במדינה".
לדבריו" ,לא צריך להיות משרד
החינוך בשביל שהחרדים יצאו
לשוק התעסוקה ,ואנחנו רואים
את זה בצורה חד משמעית
בניו-יורק .אין שום משרד חינוך
שמנהל את מסגרות החינוך
החרדי שם והם משתלבים מצוין"

אחראית לייצר אינפלציה .אבל לא ברור אם הביטקוין עונה
לכל הדרישות של מטבע".
מה ההבדל בין הפגנות הנכים להפגנות 'הפלג'?
נושא תקציבי הנכים ,עליהם פרסמנו בעבר תחקיר מקיף כאן
ב'קו עיתונות' ,גם לא ירד מהפרק וארד מתייחס גם אליהם.
"אני לא מצוי במצבו של כל נכה ונכה" אמר ארד" .אבל אני
יכול להגיד לך שאנחנו חיים בתרבות שבה אם אתה חלש אז
אתה כאילו עליון מוסרי ואסור לדבר נגדך".
"זה חלק מהסיבה שנכים יכולים לחסום את הכביש ויתייחסו
אליהם בכפפות של משי  -ואם חרדים יחסמו את הכביש אז
ירביצו להם .אנחנו רואים שאנשים שהם או פצועים ,או חולים,
או נכים ,זוכים ליד רפה מכיוון שאנחנו חיים בתרבות שהיא
חיבור בין חולשה לבין צדק".
לדבריו" ,זאת טעות פילוסופית ,אבל הטעות הזאת מאכילה
את הקוד הפוליטי שלנו .לכן כל פוליטיקאי באשר הוא לא
יתבטא נגד קצבאות הנכים ,כמו שהוא יצא נגד קצבאות
אחרות".

"שקל חזק טוב לאזרח"
"השפל של הדולר הוא תוצאה ישירה לכך שאנחנו יותר
מייצאים מאשר מייבאים" ,אומר ארד ,תוך שהוא מאשים
את מדיניות משרד הכלכלה" .בסופו של דבר מה שהיה צריך
לעשות זה לפתוח את השוק ליבוא ולאפשר לאנשים לפתח
ענפי יבוא ואז לא ייווצרו בעיות שצריכים לקנות דולרים  -מה
שהיה יוצר איזון נכון ביחס בין שקלים לדולרים".
"אגב ,גם שקל חזק הוא לא דבר רע לאזרח .שכן במצב כזה,
כשהישראלים קונים בחו"ל ,אז המוצר יוצא יותר זול .בבנק
ישראל טוענים שהם רוצים להגן גם על היצוא והייצור המקומי,
אבל זו טעות ,מכיוון שאי אפשר להגן על ייצור מקומי שהוא
לא יעיל .לא לאורך זמן".
ארד הוסיף והסביר" :נגיד שאתה רוצה להגן על מפעילות
ריבות  ,777שמוצריה נמכרים ברחבי העולם ,אז אתה לא
רוצה שהשקל יתחזק בכדי שלא יהיה יקר לקנות את הריבות
האלה .אבל כשהשקל מתחזק זה אומר שכלל אזרחי ישראל,
כל הדברים שהם קונים שהם מיובאים נהיים יותר זולים וזה
דבר חיובי לכלל האוכלוסיה ומעלה את כוח הקנייה שלהם.
רוב המוצרים שאנחנו משתמשים בהם מיובאים בצורה כזאת
או אחרת ,אם לא המוצר עצמו אז מרכיבי הייצור שלו .החל
ממכוניות ובגדים ועד לחיטה וביצים .למעשה ,הניסיון להגן
על מפעל מסוים פוגע בכלל האוכלוסייה".
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"אתה יהודי יותר ממה שאתה אולי מעלה בדעתך" ,כתב הסופר לאסיר היהודי המפורסם ביותר
בהיסטוריה – אלפרד דרייפוס  120 שנה לאחר פרסום מכתב "אני מאשים" על ידי הסופר אמיל
זולא ,שהפך את הקערה על פיה באחד הכתמים המכוערים של ההיסטוריה האנטישמית בצרפת,
חזר 'כל ישראל' לימים הסוערים ,כאשר מחנה המתנגדים לחנינתו של דרייפוס ,הפקיר את דמם של
היהודים והעלה את מפלס האנטישמיות לממדים מבהילים  וגם :המכתבים המרגשים של האסיר
היהודי לבני משפחתו שנחשפו למעלה ממאה שנה לאחר הפרשה
|| ברוך ברגמן ||

ל

פני  120שנה בדיוק זה קרה .פרשת דרייפוס הסעירה את צרפת וחילקה אותה
לשתי מחנות .ואז בא אמיל זולא ,סופר ופובליציסט מוערך ,וטלטל עוד יותר
את הספינה כאשר פרסם את מאמר "אני מאשים" ,מה שהפך עם השנים לסלוגן
קליט ששימש בין היתר גם את שר הפנים אריה דרעי במאבקו מול מערכת
המשפט בשנת .1999
אמיל זולא אזר אומץ וניפץ אחת לאחת את כל הטענות בפרשה ,במסגרתה הואשם
הקצין היהודי אלפרד דרייפוס בכך שריגל עבור מדינת אויב ,בעוד שלמעשה השלטון
טייח את הפרשה האמיתית במסגרתה המרגל היה אדם אחר לגמרי .כ 300-אלף העותקים
של העיתון בו נכתב המאמר המסעיר ,נחטפו תוך שעות ספורות ,והוא גרם טלטלה
בציבור הצרפתי.
מכתבו של זולא עורר זעם מצד חוגי השלטון והוא נתבע לדין על הוצאת דיבה נגד
הצבא ,וחודשיים לאחר פרסום המכתב ,הוא הורשע ונדון לשנת מאסר ולקנס כספי .זולא
נמלט לאנגליה ,אולם לאחר פחות משנה הותר לו לחזור .בעקבות התערבותו בפרשה הוא
איבד רבים מקוראיו ,אולם לא פסק מלכתוב עד יום מותו.
כדי להבין את השתלשלות העניינים ,יש לחזור כמעט  160שנה לאחור .בעיר מילוז

שבאלזס נולד יהודי בשם אלפרד לבית משפחת דרייפוס .המשפחה נחשבה לאחת
ממשפחות היהודים העשירות והאמידות .לפי המסורת ,המשפחה הייתה צאצאית ישירה
של כותב הפירוש על התורה  -רש"י .כילד בן  ,11חווה אלפרדו את מאורעות מלחמת
צרפת-פרוסיה שהותירו בו את חותמם.
כניסת הכוחות הפרוסיים לעיר מולדתו ב 1871-השפיעה על החלטתו להתגייס לצבא
ובשנת  1980כבר מונה לקצין גדוד בצבא הצרפתי .עשר שנים מאוחר יותר התקדם
בדרגותיו ועלה לדרגת קפיטן שנחשבה בכירה בצבא הצרפתי .חלפו עוד כמה שנים,
ודרייפוס קנה את אמונו של גנרל בכיר בשם 'מיריבל' ,אשר העריך את כישוריו והכניס
אותו ב 1-בינואר  1893למשרה במטה הכללי ,המטכ"ל הצרפתי ,שם היה למעשה היהודי
היחיד.
הפרשה שזכתה לכינוי הידוע "פרשת דרייפוס" ,החלה בדיוק באותם ימים ,כאשר
דרייפוס מכהן בתפקיד במטה הכללי ,אחד המקומות המסווגים בצבא הצרפתי .שנה
לאחר כניסתו למטה ,חשף המודיעין של הצבא הצרפתי איגרת שנשלחה אל השגרירות
הגרמנית בפריז ובה פירוט של מסמכים צבאיים חסויים צרפתיים.
דרייפוס ,שהיה כאמור היהודי היחיד ששירת במטה הכללי ,נחשד בשליחת האיגרת,



"

ראש המודיעין
נתקל בהתנגדות
קצינים בכירים
בצבא ,ולאחר
התעקשותו לגלות
את האמת נשלח
לשרות באזור
מרוחק במטרה
להרחיקו פיזית
מההתרחשויות

דיוקן בית הדין הצבאי במשפט דרייפוס
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כ 300-אלף העותקים של
העיתון נחטפו תוך שעות
ספורות ,והמאמר גרם
טלטלה בציבור הצרפתי.
מכתבו של זולא עורר
כלפיו זעם והוא נתבע
לדין על הוצאת דיבה נגד
הצבא והרפובליקה


והועמד לדין בבית דין צבאי ,אף על פי שלא היו ראיות
ממשיות נגדו .כדי להשיג הכרעה במשפט ,שנערך
בדלתיים סגורות ,הציגה התביעה ראיות מזויפות
אשר לא הותר להגנה לעיין בהן .מדיווחים בעיתונות
של אז ,עלה כי העדויות נגד דרייפוס היו מפוקפקות ,אך
לממסד הצרפתי היה נוח להטיל את האשמה על הקצין
היהודי.
לאחר משפט צבאי ,שבו השופטים קיבלו ראיות סודיות
שלא הובאו לידיעת ההגנה ,הורשע דרייפוס בעוון בגידה
ונידון למאסר עולם ולגירוש לאי השדים .גם דרגותיו
נשללו ממנו בטקס צבאי פומבי משפיל שנערך ב 5-בינואר
 .1895במהלך הטקס נרשמו אף התפרצויות אנטישמיות
מצד ההמון שחזה בטקס .לכל אורך המשפט טען דרייפוס
לחפותו ,כי הוא אזרח נאמן לצרפת ודחה את אשמת
הריגול.

זולא מחולל סערה
בשלב זה ,החליטו בני משפחתו להשיב מלחמה.

טקס שלילת הדרגות של דרייפוס .לפי איור בעיתון צרפתי
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אמיל זולא .הביא לחקר האמת

הדומיננטי בניהם היה אחיו מתייה דרייפוס אשר פרסם
ידיעת כזב בעיתונות בדבר בריחתו של דרייפוס מאי השדים
במטרה להחזיר את הפרשה לסדר היום הציבורי .הפרסום
גרם להחמרת תנאי כליאתו של דרייפוס ,אך הגביר את
העניין הציבורי וזכה לתמיכתם של בעלי השפעה ציבורית,
בהם גם ראש המודיעין הצבאי שהחל לחשוד שדרייפוס
אינו אשם ושהאיגרת כתובה בכתב ידו של קצין אחר בשם
פרדיננד אסטרהאזי.
ראש המודיעין נתקל בהתנגדות קצינים בכירים בצבא,
ולאחר התעקשותו לגלות את האמת נשלח לשרות באזור
מרוחק במטרה להרחיקו פיזית מההתרחשויות .על מנת
לטשטש את האמת בוצעו זיופי ראיות נוספים על ידי
הקצינים הממונים על החקירה .עם זאת ,לא ניתן היה
להשתיק עוד את התומכים במשפט חוזר ,שקולם הלך
וגבר.
המתנגדים לפסק הדין הציגו ראיות לכך שהמדליף היה
פרדיננד ואלסין אסטרהאזי ,קצין צרפתי ,אשר באותם שנים
ידוע היה כי נקלע לחובות כבדים .כדי לשפר את מצבו
הכלכלי ,מכר הקצין סודות צבאיים צרפתיים לגרמנים ,מה
שנתפס בסופו של דבר והוטל על הקצין היהודי דרייפוס.
ראש המודיעין הצבאי ,הקולונל ז'ורז'
פיקאר ,שהיה אחד ממובילי המחאה
לטובת דרייפוס ,גילה ראיות המצביעות
על כך שאסטרהאזי הוא שכתב את המזכר
שנתגלה בשגרירות הגרמנית ואסטרהאזי
הועמד לדין בשנת  1898בפני בית הדין
הצבאי ,אך זוכה על ידי חבר הקצינים,
שופטי בית הדין ,תוך דקות מועטות .קצין
המודיעין כאמור ,הורחק מהאזור ובכך
הושתקה מחאתו.
אך היה אדם אחר שהוביל מאז את
המחאה ,ואותו לא ניתן היה להרחיק.
היה זה הסופר אמיל זולא שהפך למוביל
המחאה לטובת האסיר היהודי .למאבק
הצטרף זולא בשנת  1898באמצעות
פעולות להוכחת חפותו של אלפרד
דרייפוס ,בעקבות החומר שאסף בנושא
הסופר היהודי ברנאר לזר  .Lazareבשורת
מאמרים הוכיח אמיל זולא כי אלפרד
דרייפוס חף מפשע.
ב 13-בינואר  ,1898לפני  120שנה
בדיוק ,פרסם זולא בעיתון מוכר בצרפת
מכתב גלוי תחת הכותרת "אני מאשים"!...
בו פנה אל נשיא צרפת פליקס פור והאשים
את ראשי הצבא בעיוות דין ובהגנה על
המרגל האמיתי בפרשת דרייפוס" ,אני
מאשים את בית הדין הצבאי הראשון
שהפר את החוק בהרשיעו נאשם על בסיס
מסמך שנשאר חסוי .אני מאשים את בית
הדין הצבאי השני שזיכה ביודעין אדם
אשם" ,כתב זולא במכתבו.
כ 300-אלף העותקים של העיתון

מאמרו של אמיל זולא אני מאשים

נחטפו תוך שעות ספורות ,והמאמר גרם טלטלה בציבור
הצרפתי .מכתבו של זולא עורר כלפיו זעם והוא נתבע לדין
על הוצאת דיבה נגד הצבא והרפובליקה ,וב 23-בפברואר
 1898הורשע ונדון לשנת מאסר ולקנס כספי .כאמור ,זולא
נמלט לאנגליה וחזר בהמשך.
רק לאחר  100שנה ,זכה זולא להכרה מצד השלטונות
הצרפתיים כאשר ערך נשיא צרפת ז'אק שיראק טקס לציון
יובל  100שנה לפרסום כתבו של זולא "אני מאשים" .כך
אמר עליו שיראק" :בל נשכח את אומץ הלב של סופר דגול,
אשר שם בכף את שלוותו ,את תהילתו ואף את חייו ,והעז
לשאת את קולמוסו ולהעמיד את כשרונו לשרות האמת".

הצדק יוצא לאור
הפרשה הסוערת ,הפכה תוך שנים למחלוקת שפילגה את
הציבור בצרפת לשתי מחנות ,תומכי אסטרהאזי מהחוגים
הלאומניים והקיצוניים ותומכי דרייפוס היהודי שהשתייכו
לציבור השמרני יחסית .מחנה זה כונה ה"רוויזיה" ונתמך
על ידי אנשי השמאל הפוליטי ,סופרים ואנשי רוח שדרשו
עריכת משפט חוזר ועשיית צדק עם דרייפוס.
מולם ניצבו המתנגדים לעריכת משפט חוזר ,ובכללם
קציני צבא ,לאומנים ואנטישמים .בנוסף תמכו במחנה
המתנגדים פטריוטים ,שסברו כי עריכת משפט חוזר
תערער את האמון בצבא ,שעדיין לא התאושש מתבוסתו
במלחמת צרפת-פרוסיה ,וערעור זה עלול להכריע את גורל
הרפובליקה השלישית.
המחנות המפולגים נאבקו זה בזה .משפחות נחלקו בין
תומכים ומתנגדים ,וידידים ותיקים הפכו לאויבים מושבעים.
נכתבו מאמרים בעיתונות ,והפגנות ואספות מחאה נערכו
ברחבי צרפת .נערכו עימותים בין הליגה לזכויות האדם
שהקימו הדרייפוסרים לבין הליגה האנטישמית הצרפתית.
התפרצויות אלימות התרחשו במקומות ציבוריים בפריז,
וגילויי אנטישמיות הובילו להכאת יהודים ולמקרי רצח.
הסערה לא באה לקיצה בפירוד המחנות ,אלא אף הביאה
להפלת הממשלה ,צעד בלתי ייאמן שספק אם מובילי
המאבק משני הצדדים חזו מראש .היה זה כאשר מנהיג
הסוציאליסטים בצרפת ,ז'אן ז'ורס ,פרסם טור בעיתון
"לה פטיט רפיבליק" בשם "ההוכחות" וחשף את הזיופים,
הסחיטות והקנוניות שליוו את הפרשה.
סדרת "ההוכחות" עוררה שוב סערה והשפיעה על שר
המלחמה דאז ,גודפרואה קווניאק ,למנות קצין שלא היה
מעורב בפרשה על מנת לבדוק את המסמכים ששימשו
להרשעתו של דרייפוס .הקצין גילה כי אחד המסמכים,
שהיה הראיה המכרעת לאשמתו לכאורה של דרייפוס
במשפטו המקורי ,למעשה זויף והודבק מחלקי מסמכים
שונים.
קווניאק הורה לעצור את האשם בזיוף ,קולונל אובר-
ז'וזף אנרי ,שהיה גם המוביל הראשי של המאבק נגד
דרייפוס ,ולאחר מכן הגיש את התפטרותו לממשלה .באותו
לילה 31 ,באוגוסט  ,1898קולונל אנרי שם קץ לחייו ,מה
שהוכיח את צדקת טענותיו של שר המלחמה .הפרשה

פרדיננד אסטרהאזי .המרגל האמיתי

הובילה למשבר בממשלה ,כאשר מחליפיו של קווניאק
התפטרו במהרה בזה אחר זה.
אם לא היה די בכך ,בשיאו של המשבר מת נשיא
צרפת פליקס פור ובמקומו נבחר אמיל לובה מסיעת
הרפובליקנים .לאחר שהכריז בית הדין המיוחד על עריכת
משפט חוזר לדרייפוס ,הותקף לובה והוכה בראשו על ידי
לאומן ממחנה הימין בעת שצפה במרוץ הסוסים השנתי.
הסערה שהתחוללה עקב כך הובילה להפלת הממשלה,
אשר הוקמה מחדש לאחר שמונה ימים.
מספר חודשים חלפו ,ומועד נקבע למשפט החוזר.
כותרות העיתונים באותה תקופה הקדישו חלקים נרחבים
לפרשה הסוערת שסירבה לרדת מעל סדר היום .בתום
הדיון ,למרבה התדהמה ,דרייפוס  -שמצבו הפיזי והנפשי
היה קשה לנוכח תנאי מאסרו הקשים  -נמצא אשם בשנית
ברוב של חמישה שופטים כנגד שניים ונידון ל 10-שנות
מאסר בלבד בשל "נסיבות מקלות".
גם כאן לא תמה הסאגה .מי שנחלץ לעזרתו היה לא
פחות מהנשיא אמיל לובה ,ש 10-ימים לאחר מכן ,העניק
לו חנינה ושיחרר אותו ממאסר .הידיעה על תוצאות
המשפט גרמו לגינויה הפומבי של צרפת על ידי הקהילה
הבינלאומית שהאמינה בחפותו של דרייפוס .מאבקו הפרטי
של דרייפוס נמשך בעזרתם של מתייה דרייפוס וז'ורס.
ב 1904-הוגש ערעור על פסק הדין ,נערכה חקירה חדשה,
וב 1906-זיכה אותו בית המשפט מכל אשמה .שמו טוהר
והוא הוחזר לצבא בדרגת רב סרן שהיה מגיע אליה במסלול
שירותו הרגיל .בנוסף זכה לאות לגיון הכבוד .ז'ורז' פיקאר
זכה להוקרה על מאבקו למען הצדק והועלה לדרגת גנרל.

סוף דבר
ספרים עבי כרס נכתבו על הפרשה והשלכותיה .היא
חשפה בין היתר את העוינות העמוקה בין הימין (אנשי
צבא ,אנשי כנסייה ,קתולים – שהיו נגד דרייפוס) לשמאל
(סוציאליסטים ,רפובליקנים ,פרוטסטנטים ,ליברלים
ויהודים – שתמכו בדרייפוס) בצרפת.
הפרשה גם חיזקה את האנטישמיות בצרפת ,אך מעל
הכל ,היא חוללה שינוי מהותי אצל חוזה הציונות בנימין
זאב הרצל ,שסיקר את המשפט ככתבו של העיתון הווינאי
"נויה פרייה פרסה" .אמנם הרצל כתב את ספרו 'מדינת
היהודים' עוד בימים בהם דרייפוס והפרשייה שנשאה את
שמו היו אלמוניים כמעט לחלוטין ,כשהרצל מסכם בעיתונו
את האירועים החשובים של שנת  1894אין משפט דרייפוס
נכלל ברשימה ,אך רבים טוענים כי הפרשה עיצבה את
אישיותו שהשליכה מאוחר יותר על תפיסתו לגבי מדינת
היהודים.
לפי המסורת ,עם פיצוץ הפרשייה ב ,1898-עשה בה
הרצל שימוש על מנת לקדם את תפיסותיו .כמו כן מכיוון
שהרצל כתב מאמרים לנויה פרייה פרסה על האנטישמיות
בצרפת כבר ב ,1892-סביר להניח שהוא לא הופתע לחלוטין
מגילויי האנטישמיות שהתגלמו בהטלת האשמת שווא על
דרייפוס ובגל האנטישמי ששטף את דעת הקהל בצרפת.

חדר המאסר בו נכלא דרייפוס באי השדים

המכתבים העלומים של דרייפוס
בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,העניקה בתו של דרייפוס לספרייה הלאומית חבילת מכתבים מחלופת התכתבות
שהתנהלה בין אביה לאמה בימי מאסרו ,אך מכתבים אלו לא זכו ליחס מיוחד עד לפני כשנתיים ,אז פרסמה הספרייה
הלאומית את האוסף הנדיר.
מי שגילתה את האוסף הייתה ד"ר בטי הלפרן־גדז' ,מומחית לספרות צרפת שעובדת במחלקת האוספים של הספרייה
הלאומית“ .הופתעתי למצוא כאלה מסמכים פה בירושלים" ,אמרה לפני מספר שנים ,עם חשיפת המכתבים“ .פתחתי את
האוסף וראיתי חומרים של משפחת דרייפוס ,אמיל זולא וברנאר לזר".
בראיון עמה שפורסם ב'הארץ' היא סיפרה את השתלשלות העניינים" .פתחתי את הארגז הראשון וגיליתי במכתבים את
התמיכה ללא גבול שמעניקה אשתו של דרייפוס ,לוסי ,שהייתה רק בת  25כשבעלה נלקח ,והותיר אותה עם שני ילדים
קטנים בבית" ,סיפרה הלפרן־גדז'.
את אחד המכתבים המרגשים ביותר שנמצאים בספרייה הלאומית ,כתב דרייפוס לאשתו מהכלא ב 31בינואר  ,1895לפני
שהוגלה ל"אי השדים”" .סוף סוף הגיע היום המאושר שבו אני יכול לכתוב לך .ספרתי את הימים! לא קיבלתי חדשות
ממך מאז המכתב שהגיע אלי ביום ראשון האחרון" ,כתב לה" .איזה סבל נורא! בכל יום שבו קיבלתי מכתב ממך הרגשתי
מאושר .המכתבים הם הד של כולכם ,הד של חיבתכם המחממת את לבי המסכן והקפוא .קראתי את מכתבך שלוש פעמים,
ספגתי כל מלה" .באחד המכתבים כתב" :אם אמות לפני שיטוהר שמי ,אני מפקיד בידייך את כתיבת הסיפור שלי".
הפרט המעניין ביותר אשר יוצא מתחלופת המכתבים הזו ,הוא הסיוע שהעניקה רעייתו של דרייפוס כאשר ישב במאסר.
סיוע זה נעשה באמצעות הרשויות ולא היה ידוע בדיווחי התקופה .כך לדוגמה ,במכתב שקיבלה הרעיה משולח בשם
"משרד המושבות” נכתב" :גברתי ,פנית למשרדנו כדי לקבל אישור לשלוח לבעלך חמישים בקבוקי חלב משומר ...הואיל
ולמגורש דרייפוס ניתנה הזכות לפי החוק לדאוג לצרכיו ולמזונו על חשבונו הוא ,איני מתנגד שתשלחי ישירות לגויאנה
את מצרכי המזון הללו"...
אמנם לא הכל התירו הרשויות לשלוח ,אך תחלופת המכתבים כוללת מכתב מהשר עצמו שהודיע בנימוס כי הוא נאלץ
לסרב לאחת מבקשותיה" .שוב אנו מתרשמים מעקשנותה של לוסי .היא אינה מהססת לפנות לשר עצמו ,אף על פי שאינה
מצליחה להשיג דבר ,מכיוון שחלק מהספרים מוחזרים אליה .בכל זאת היא מצליחה לשלוח אליו את הספר 'טארס בולבה'
ואת ספרו של גוגול על ההיסטוריה של הקוזקים  -כל זאת בכפוף לתנאים של שלטונות הכליאה" ,הסבירה הלפרן־גדז'.
מכתב נוסף שזכה לתהודה עם פרסומו ,היה זה שנכתב כאשר נודע לדרייפוס ש"בית המשפט הכריז על דיון מחודש"
בפרשה ,הוא כתב להוריה של לוסי ,בני הזוג אדמארד" :אם מכתבי יגיע אליכם קודם שובי לצרפת ,אני פשוט מבקש מכם
לחבק את ילדינו היקרים בשמי ,בציפייה לאושר העילאי שאוכל להשכיח סוף סוף מלוסי את השנים הארוכות של עינויים
נוראיים ,על ידי חיים שקטים ומאושרים" .את המכתב סיים במלים נרגשות" :אני מחבק אתכם ואת כל יקירינו בכל לבי
ובכל נפשי ,בנכם המסור אלפרד".
מכתב נוסף שקיבל דרייפוס היה מהעיתונאי ברנאר לזר ,אחד מראשוני תומכיו ומובילי המחאה בעדו" .במשך שנים
אחדות חייתי את חייך ,תיארתי לעצמי את ייסוריך וסבלתי מהם יחד אתך .פעמים רבות ,יחד עם מתייה (אחיו של דרייפוס
– ב"ב) ,כשהיינו לבדנו בחיפושינו אחר דרכים שונות ,חשבנו עליך בבדידותך ובכאבך .לעולם לא אשכח כמה סבלתי
כיהודי ביום שבו הורדו דרגותיך ,כאשר ייצגת את הגזע שלי ,כקדוש מעונה ומושפל" ,כתב לו.
"אתה יהודי יותר ממה שאתה אולי מעלה בדעתך ,על ידי תקוותך האיתנה ,אמונתך בטוב יותר ,בציות הפטלי שלך .אלה
הם הכוחות הבלתי נדלים הבאים מתוך עמנו ,אשר העניקו לך תמיכה .אם היית נוצרי היית מחכה עד בוש להופעת הצדק.
אבל אתה יהודי ולכן רצית לחיות כדי לראות בהתגשמותו של הצדק .חיית ותחיה כדי לראות בעיניך את הזיכוי המוחלט
שלא יתאחר .אני מצפה לו ואנו עדיין עובדים יחד לשם כך".
הצדק הגיע כאמור ב ,1906-כשהמשפחה התכנסה לטקס הזיכוי שבו הוחזר דרייפוס לשירות צבאי ,קודם בדרגה וקיבל
את אות לגיון הכבוד  -העיטור הגבוה ביותר שניתן בצרפת על שירות לאומה“ .זה היה הקץ לסבלי ,שנמשך  12שנה .סוף
לייסורי על עתיד ילדי" ,כתב על כך דרייפוס עצמו.
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ד"ר מ.ה ,טייס ,רופא חוקר וראש ישיבה | הרב א.מ ,ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית | ד.ע ,יועץ בכיר לשר הדתות | א.מ ,ראש
המועצה הדתית תל אביב | א.מ ,מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א | א.ב ,מ"מ ראש עיריית פתח תקוה | ש.א ,מנכ"ל הרשות
לפיתוח הגליל | ח.מ ,משרד החוץ | ש.ל ,ראש אגף בכיר פריפריה חברתית | ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל | ס.ש,
גזברית משרד החינוך | א.א ,משרד ראש הממשלה | א.א ,בנק לאומי | א.מ ,הבנק הבינלאומי הראשון | ד.א ,משרד האוצר | נ.א,
משרד ראש הממשלה | י.א ,לאומי קארד | ש.א ,ביטוח לאומי | א.א ,בנק יהב | ח.א ,קרן קיימת לישראל | ק.א ,בנק הפועלים | י.א,
בנק דיסקונט | ש.א ,עיריית ירושלים | ת.א ,בנק לאומי | מ.א ,חשבות משטרת ישראל | ש.א ,משרד האוצר | א.א ,עיריית ירושלים |
א.א ,משרד החינוך | ש.א ,רפרנט משרד האוצר | א.א ,משרד המשפטים | ר.ב ,מנהל מחלקה במשרד החינוך | נ.ב ,כלכלן בנק לאומי
| י.ב ,מנכ"ל חברת השקעות | א.ג ,מנכ"ל ישיבת כיסופים | ש.ג ,מיטב בית השקעות | א.ג ,מנהלת מדור בנק יהב | א.ד ,טוען רבני |
א.ו ,יועץ השקעות בנק מזרחי | ש.ז ,מפקח מיסוי רשות המיסים | י.י ,מנהל אגף משרד לענייני דת | י.ל ,יועץ השקעות בנק הפועלים
| ד.מ ,מפקחת מס משרד האוצר | ע.נ ,ראש ענף רשם העמותות | י.ד ,ראש המועצה שומרון | ה.ר ,גזבר המועצה האזורית שומרון |
ב.ש ,מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש | ע.ב ,מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים | צ.פ ,סגן מנהל סניף בנק ב"ב |
מ.פ ,השמאי העירוני עיריית ב"ב | עו"ד ש.ש ,מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב | עו"ד ד.ח ,הרצוג פוקס נאמן | עו"ד מ.מ ,מנכ"ל רשות
פיתוח הנגב | עו"ד ר.מ ,דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב | עו"ד ט.פ ,משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים | עו"ד מ.כ ,מנהלת מחלקת
תכנון ובניה עיריית ירושלים | עו"ד י.ר ,מנהל נכסים עיריית חיפה | עו"ד מ.ע ,מנהל סניף בנק ירושלים | עו"ד י.ק ,סגן מהנדס עיריית
פתח תקוה | עו"ד י.מ ,מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה | עו"ד י.ו ,המשנה לראש לשכת עוה"ד | עו"ד ר.א ,ממונה על ההקדשות |
עו"ד ב.א ,מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין | עו"ד א.ז ,משרד בתחום הנדל"ן ,לשעבר הרצוג פוקס נאמן
| עו"ד ק.א ,דובר הרבנות הראשית לישראל | עו"ד ע.ס ,מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל | עו"ד מ.מ ,סגן יו"ר לשכת עוה"ד
בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א | עו"ד ש.א ,סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד | עו"ד מ.ב ,יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות |
עו"ד א.מ ,יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת | הרב עו"ד א.ש ,דיין בביה"ד הרבני באר שבע | עו"ד ש.ב ,גזבר המועצה הדתית
תל אביב | עו"ד ו.ל ,הסנגוריה הציבורית | עו"ד א.ר ,בית החולים תל השומר | עו"ד י.ב ,משרד עוה"ד יגאל ארנון | עו"ד ע.א ,מועצה
אזורית שומרון | עו"ד א.י ,הסנגוריה הציבורית השלום בתל אביב ד"ר מ.ה ,טייס ,רופא חוקר וראש ישיבה | הרב א.מ ,ראש מטה
מנכ"ל הרבנות הראשית | ד.ע ,יועץ בכיר לשר הדתות | א.מ ,ראש המועצה הדתית תל אביב | א.מ ,מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד
המנהל מד"א | א.ב ,מ"מ ראש עיריית פתח תקוה | ש.א ,מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל | ח.מ ,משרד החוץ | ש.ל ,ראש אגף בכיר
פריפריה חברתית | ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל | ס.ש ,גזברית משרד החינוך | א.א ,משרד ראש הממשלה | א.א ,בנק
לאומי | א.מ ,הבנק הבינלאומי הראשון | ד.א ,משרד האוצר | נ.א ,משרד ראש הממשלה | י.א ,לאומי קארד | ש.א ,ביטוח לאומי |
א.א ,בנק יהב | ח.א ,קרן קיימת לישראל | ק.א ,בנק הפועלים | י.א ,בנק דיסקונט | ש.א ,עיריית ירושלים | ת.א ,בנק לאומי | מ.א,
חשבות משטרת ישראל | ש.א ,משרד האוצר | א.א ,עיריית ירושלים | א.א ,משרד החינוך | ש.א ,רפרנט משרד האוצר | א.א ,משרד
המשפטים | ר.ב ,מנהל מחלקה במשרד החינוך | נ.ב ,כלכלן בנק לאומי | י.ב ,מנכ"ל חברת השקעות | א.ג ,מנכ"ל ישיבת כיסופים
| ש.ג ,מיטב בית השקעות | א.ג ,מנהלת מדור בנק יהב | א.ד ,טוען רבני | א.ו ,יועץ השקעות בנק מזרחי | ש.ז ,מפקח מיסוי רשות
המיסים | י.י ,מנהל אגף משרד לענייני דת | י.ל ,יועץ השקעות בנק הפועלים | ד.מ ,מפקחת מס משרד האוצר | ע.נ ,ראש ענף רשם
העמותות | י.ד ,ראש המועצה שומרון | ה.ר ,גזבר המועצה האזורית שומרון | ב.ש ,מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש | ע.ב,
מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים | צ.פ ,סגן מנהל סניף בנק ב"ב | מ.פ ,השמאי העירוני עיריית ב"ב | עו"ד ש.ש ,מנכ"ל
החברה הכלכלית ב"ב | עו"ד ד.ח ,הרצוג פוקס נאמן | עו"ד מ.מ ,מנכ"ל רשות פיתוח הנגב | עו"ד ר.מ ,דירקטורית בחברה הכלכלית
ב"ב | עו"ד ט.פ ,משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים | עו"ד מ.כ ,מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים | עו"ד י.ר ,מנהל נכסים
עיריית חיפה | עו"ד מ.ע ,מנהל סניף בנק ירושלים | עו"ד י.ק ,סגן מהנדס עיריית פתח תקוה | עו"ד י.מ ,מנכ"ל תאגיד המים פתח
תקוה | עו"ד י.ו ,המשנה לראש לשכת עוה"ד | עו"ד ר.א ,ממונה על ההקדשות | עו"ד ב.א ,מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב
בלשכת עורכי הדין | עו"ד א.ז ,משרד בתחום הנדל"ן ,לשעבר הרצוג פוקס נאמן | עו"ד ק.א ,דובר הרבנות הראשית לישראל | עו"ד
ע.ס ,מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל | עו"ד מ.מ ,סגן יו"ר לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א | עו"ד ש.א,
סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד | עו"ד מ.ב ,יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות | עו"ד א.מ ,יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |
הרב עו"ד א.ש ,דיין בביה"ד הרבני באר שבע | עו"ד ש.ב ,גזבר המועצה הדתית תל אביב | עו"ד ו.ל ,הסנגוריה הציבורית | עו"ד א.ר,
בית החולים תל השומר | עו"ד י.ב ,משרד עוה"ד יגאל ארנון | הרב א.מ ,ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית | ד.ע ,יועץ בכיר לשר
הדתות | א.מ ,ראש המועצה הדתית תל אביב | א.מ ,מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א | א.ב ,מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |
ש.א ,מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל | ח.מ ,משרד החוץ | ש.ל ,ראש אגף בכיר פריפריה חברתית | ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל | ס.ש ,גזברית משרד החינוך | א.א ,משרד ראש הממשלה | א.א ,בנק לאומי | א.מ ,הבנק הבינלאומי הראשון | ד.א ,משרד
האוצר | נ.א ,משרד ראש הממשלה | י.א ,לאומי קארד | ש.א ,ביטוח לאומי | א.א ,בנק יהב | ח.א ,קרן קיימת לישראל | ק.א ,בנק
הפועלים | י.א ,בנק דיסקונט | ש.א ,עיריית ירושלים | ת.א ,בנק לאומי | מ.א ,חשבות משטרת ישראל | ש.א ,משרד האוצר | א.א,
עיריית ירושלים | א.א ,משרד החינוך | ש.א ,רפרנט משרד האוצר | א.א ,משרד המשפטים | ר.ב ,מנהל מחלקה במשרד החינוך |
נ.ב ,כלכלן בנק לאומי | י.ב ,מנכ"ל חברת השקעות | א.ג ,מנכ"ל ישיבת כיסופים | ש.ג ,מיטב בית השקעות | א.ג ,מנהלת מדור בנק
יהב | א.ד ,טוען רבני | א.ו ,יועץ השקעות בנק מזרחי | ש.ז ,מפקח מיסוי רשות המיסים | י.י ,מנהל אגף משרד לענייני דת | י.ל ,יועץ
השקעות בנק הפועלים | ד.מ ,מפקחת מס משרד האוצר | ע.נ ,ראש ענף רשם העמותות | י.ד ,ראש המועצה שומרון | ה.ר ,גזבר
המועצה האזורית שומרון | ב.ש ,מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש | ע.ב ,מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים | צ.פ,
סגן מנהל סניף בנק ב"ב | מ.פ ,השמאי העירוני עיריית ב"ב | עו"ד ש.ש ,מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב | עו"ד ד.ח ,הרצוג פוקס נאמן |
עו"ד מ.מ ,מנכ"ל רשות פיתוח הנגב | עו"ד ר.מ ,דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב | עו"ד ט.פ ,משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים | עו"ד
מ.כ ,מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים | עו"ד י.ר ,מנהל נכסים עיריית חיפה | עו"ד מ.ע ,מנהל סניף בנק ירושלים | עו"ד י.ק,
סגן מהנדס עיריית פתח תקוה | עו"ד י.מ ,מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה | עו"ד י.ו ,המשנה לראש לשכת עוה"ד | עו"ד ר.א ,ממונה
על ההקדשות | עו"ד ב.א ,מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין | עו"ד א.ז ,משרד בתחום הנדל"ן ,לשעבר
הרצוג פוקס נאמן | עו"ד ק.א ,דובר הרבנות הראשית לישראל | עו"ד ע.ס ,מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל | עו"ד מ.מ ,סגן יו"ר
לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א | עו"ד ש.א ,סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד | עו"ד מ.ב ,יועץ חקיקה וממשל
לשר הדתות | עו"ד א.מ ,יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת | הרב עו"ד א.ש ,דיין בביה"ד הרבני באר שבע | עו"ד ש.ב ,גזבר
המועצה הדתית תל אביב | עו"ד ו.ל ,הסנגוריה הציבורית | עו"ד א.ר ,בית החולים תל השומר | עו"ד י.ב ,משרד עוה"ד יגאל ארנון |

יש לבוגרים שלנו
פלוס בכל התחומים.

תואר במשפטים של הקריה האקדמית אונו,
שער לתעסוקה מכובדת במגוון תחומים
לימודי התואר במשפטים מעניקים ידע נרחב ואפשרויות
קידום משמעותיות בתפקיד ובשכר במגוון תחומים.
תוכנית הלימודים הייחודית ,הסגל המקצועי ומערך הסיוע
החדש של הקריה האקדמית אונו ,מעניקים מעטפת לימודים
מושלמת המסייעת לעבור בהצלחה את מבחני הלשכה.
זה הזמן להירשם למכינות שמתחילות ב ,25.2-י' באדר
ולהצטרף למחזור הלימודים הבא

ההרשמה בעיצומה072-259-2845 :
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין  ,8מלחה | קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3
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מירי שניאורסון

Good energy
הגאולה –
בהתגלמותה
התלתלים הזהובים והחי"ת הגרונית עדיין
חרותים בזיכרוני .האישה והשם שהזכירה לי
שרגשות והשכלות באים ממקום נמוך מאשר
לבושי הנפש ,ולכן ,כל מה שמוטל עלינו הוא
לעשות – בא אל פרעה

גאולה פורצת לחדר בסערה.
האנרגיה הטובה נכנסת איתה
ומתיישבת לידה" .יפה לך הפאה"
מתפעלות החברות לכיתה משל
הייתה תלמידת תיכון .היא מנערת את התלתלים
הבהירים" .בעלי עוד לא התרגל" ,היא עונה
בחיוך של שמיניסטית והתלמידה לצידי ממהרת
לעדכן אותי" :זה חדש אצלה ,רק לפני שנתיים
החלה לכסות את הראש במטפחת גבוהה .אבל
בחודשים האחרונים ,ככל שאנחנו מתקדמות
בלימוד החסידות ,היא קיבלה החלטה לעבור
לפאה" .מבט שני על גאולה גּוד אנרג'י ,על
הזוהר בעיניה ועל תלתלי הפאה ,מגלה שגילה
הוא לפחות פי שלושה.
במרכז החדר בו מתקיימת הסדנא פזורים
צדפים מכל הסוגים" .תבחרי שני צדפים .האחד
מבטא את מה שעבר עליך/מה שהיית עד כה...
והשני את המטרה/היעד אותם את רוצה להשיג
מכאן והלאה ."....גאולה לא נזקקת לחפץ כדי
לשתף בנדוניה איתה הגיעה הבוקר .היא שולפת
מהתיק מראה קטנטונת ,מביטה בה ממוקדת,
מחייכת ,מרוצה ,ואומרת ספק לעצמה ספק
לסביבתה" ,טוב שחפפתי את הפאה הבוקר".
הח"ית שלה גרונית ומתגלגלת והיא מגביהה
את הקול ואומרת" :אני צריכה לנקות את
המשקפים" .ואז ,בחן המיוחד שלה ולאחר
שמשכה את תשומת הלב של כולנו ,היא מוסיפה:
"אין לכן מושג מה אני עוברת .אני לא ישנה
בלילות" .קולה לא נשבר כשהיא מסבירה" :רק
סיימנו השבוע את השבעה על חמותי עליה
השלום שהייתה ניצולת שואה .זכיתי לעשות
לה כבוד ולהקים אוהל עם כיבוד בשפע לעילוי
נשמתה .הודיתי לאחים של בעלי שהסכימו לי.
אני לוקחת את הכל ממקום של צמיחה".
כאילו לא די בכך ,היא ממשיכה בשמחת
חיים כאילו הייתה זו קייטנה" :הבוקר הגעתי
לכאן מאימא שלי .היא מורדמת ומונשמת בבית
החולים .את כל התהילים אני שרה לה כל בוקר".
אלמלא המנחה היא הייתה ממשיכה" .תגידי,
גאולה" ,שואלת המנחה ועוצרת את שטף הדיבור
הצוהל" ,מה את רואה גאולה?" .גאולה משתתקת
לרגע ,מרצינה או שלא ואז אומרת:
"אני רואה תקווה ,צלילות ,אופטימיות
ורוגע ."...היא שוב משתתקת לשנייה ומסבירה:

"ברגע שאני מדברת בשפה הזאת אני גם משכנעת
את עצמי וגם נותנת לעצמי סיבה לנוח" .ואני
מזכירה לעצמי שהרגשות וההשכלות באים
משורש יותר נמוך מלבושי הנפש (מחשבה,
דיבור ומעשה) .ולכן ,לקבלת עול ולקבלת
המציאות יש הרבה מאד כוח .כל מה שצריך
הוא שלושה דברים :לעשות ,לעשות ,לעשות!

"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה
בתחתונים" .ה' רוצה שדווקא בעולם הגשמי
והתחתון ,ודווקא בו ,יתגלה אורו הגדול בעולם.
וזה ייעשה על ידי עבודת האדם :נשמה כפי שהיא
מוגבלת בגוף גשמי .זוהי גם מטרת גלות ויציאת
מצרים" :בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את
האלוקים על ההר הזה" .כלומר :יציאת מצרים
היא לצורך מתן תורה שיהיה בהר סיני.
במתן תורה התבטלה הגזרה שהטילה נתק בין
העולמות הרוחניים והגשמיים והחלה כבר בעת
שאדם וחווה נטרדו מגן עדן .באותו מעמד גם
ניתן לנו הכוח להוריד את הקדושה לעולם הזה
הגשמי  -על ידי קיום תורה ומצוות.
בפרשתנו אנו מוצאים דבר והיפוכו .הפרשה
בה מסופר על הגאולה ,נפתחת בצווי "בא אל
פרעה" .שמה של פרשה מעיד על תוכנה ,וכאן,
השם הפכי לגמרי שכן הוא מצביע לכאורה לכך
שמשה רבנו היה זקוק לפרעה ולא להיפך .עד
שה' מצווה אותו לבוא אל פרעה.
אבל לא .זה בדיוק הרעיון וזו גם הוראה
עבורנו .הגלות היא רק שלב בדרך לגאולה ויש
לנצל כל רגע בה על מנת לעשות לו יתברך דירה
בתחתונים .ככל שהדירה תהיה מושלמת יותר,
נזכה מהר יותר לגאולה האמיתית והשלמה תיכף
ומיד ממש .ה' מצווה אותנו לבוא אל פרעה ,אל
מלך המצרים וההגבלות ,ולבטל את מהותו על
ידי קיום מצוות ולימוד תורה.

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

מה

נשמע?

12
 1 12הסינגל העשירי
רגע לפני השקת אלבום הבכורה ,כוכב הזמר המזרחי
אופיר סלומון בסינגל עשירי :תודה לא-ל .את השיר כתב עציון
מוסאי כשעל הלחן והעיבוד הופקד אלי קשת ,מי שעשה
לאופיר את הלהיט ‘רגעים של אושר’ .קצת יותר משנה עברה
מאז שאופיר סלומון החל להוציא סינגלים וכבר בחודשים
הקרובים ישיק את אלבום הבכורה שלו ,שיאגד בתוכו את
עשרת הלהיטים שהוציא עד כה ,ביניהם :חובק עולם ,גל עיני,
אבא אבא ועוד.
12
ּ“ב ִי ד ִי ּב ָם ּב ָם”!
 2מאיר דוב קליין ,המלחין ובעל המנגן ממונטריאול ,כבר12
הספיק לחתום את שמו על רשימת הפקות מכובדת במגזר
כמו ‘כרחם אב על בנים’‘ ,על כן ציון’ ,אלבומי בית בעלזא
ועוד .כעת הוא משיק לראשונה לחן משלו – שיר קומזיץ
חסידי וסוחף ,כשלביצוע הוא בוחר במקהלת הדגל החסידית
– מקהלת ‘מלכות’ בניצוחו של פנחס ביכלר ,שמבצעת אותו
יחד עם מקהלת הילדים של מונטריאול-קנדה .מי שאחראי על
ההפקה והעיבוד הוא המוזיקאי והמעבד הקנדי אנשי עקשטיין
שגם מנצח גם על מקהלת הילדים‘ .מלכות’ נותנת את קולה
תחת שרביט ניצוחו ועיבודו של פנחס ביכלר כמובן.
12
אזמר בשבחין
 3קלטת עתיקה שקיבל המוסיקאי והיוצר ארז נטף12
מאביו רגע לפני שהלך לעולמו באופן פתאומי ,הפכה לצוואה.
התוצאה :תחילת עבודה על אלבום משירת יהודי תוניסיה.
כעת רואה אור סינגל ראשון מתוך הפרוייקט .מדובר בפיוט
‘אזמר בשבחין’ שהושר בלחן זה בערבי שבתות בקהילות יהודי
תוניסיה .את השיר מבצע ארז בדואט עם הזמר אילן דמרי,
שמכיר את הלחן ולחנים תוניסאים נוספים מבית הוריו“ .מה
שנגע לי בלב ,אני רוצה להעביר הלאה ,יש בזה הרבה מעבר
12
למוסיקה” – אומר ארז.
‘ 4 12לעשות שבת׳ עם בערי וועבר
בערי וועבר באלבום חדש ״א שבת פאברענג״ -בו הוא
מבצע עשרות שירים מבין ניגוני השבת הטובים ביותר עליהם
גדלנו לצד שירי שבת עדכניים ומרוממים ,ובשירתו מלאת
החום הוא מעניק להם ביצועים מרגשים וסוחפים“ .ידוע שכל
השביעין חביבין ,ולכן בחר בערי לייחד את האלבום השביעי
שלו לשירי היום השביעי – שבת” אומר המפיק האישי שלו
אלי לקס .העיבודים המשובחים ב”א שבת פאברענג” שייכים
למוזיקאי נפתלי משה שניצלר ,מבכירי תעשיית המוזיקה
בארה”ב והמפיק המוזיקאלי המבוקש ביותר בתחום ,שתכנן
את האלבום יחד עם לקס באופן שבו המאזינים יוכלו להצטרף
לשירה ולהרגיש חלק מהמקהלה .הם גם גייסו להפקה
את מקהלת “לב” תחת שרביט הניצוח של אבא ברקוביץ’12.
רפרטואר השירים שנבחר על ידי בערי וצוות ההפקה הוא
מיוחד .האלבום נחתם במחרוזת ״לכבוד לשבת״ המכילה
שירים מחצרות ברסלב וחב״ד לצד שירי קרליבך והיא הופקה
ועובדה על ידי “פרויקט  – ”LPRקבוצה מוזיקאלית הכוללת
מוזיקאים בלתי-שגרתיים בהם אלי לקס ,מוישי שוורץ ואברומי
באש היוצרים ומבצעים מוזיקה ייחודית .במחרוזת הזו הם
תרמו את כשרונם לשירי השבת האהובים כשבערי מארח
לצידו ההרכב החם ביותר בשדה הזמר החסידי ”-זושא”.
12
“ 5 12טוב לי”
אחרי אלבום הביכורים שמכירותיו הרקיעו שחקים ,לוי
פאלקוביץ’ משיק אלבום חדש המכיל חומרים ייחודיים ,מוזיקה
עדכנית ובעיקר מציב סטנדרטים חדשים של איכות הפקה לה
אחראי אמרגנו אברהם מרדכי שווארץ .באלבום החדש “טוב
לי” גייס לוי שורת מעבדים בהם אודי דמארי ,רובי בנט ,יואלי
דיקמן ,לייב יעקב ריגלר ,אברמי גורארי ,והפסנתרן הנודע אחיה
אשר כהן-אלורו שעיבד את השיר החותם את האלבום “צווי
ברודער” שחיבר ר’ יו”ט ערליך .באלבום משתתפים למעלה
מחמישים נגנים כולל התזמורת הפילהרמונית הישראלית,
והקלטותיו נעו בין שלל אולפנים בישראל  -בראשון לציון ובבני-
ברק ,ובארה”ב במונרו ומנהטן.
12

“ 6תן לנו חיים”
רובכם עדיין זוכרים אותו היטב ,חיים דוד ברסון ,אחד
מזמרי החתונות הפופולריים בישראל ,שעבר לפני כשבע שנים
להתגורר בארה”ב ופצח ,במקביל לקריירת הזמר בקריירת12
חזנות ,והוא כיום מכהן כחזן הראשי בבית הכנסת היוקרתי,
הג’ואיש סנטר ,שבמנהטן ,ניו יורק .כעת ,הוא חוזר – ובגדול
ומשיק אלבום בכורה עם מיטב הלהיטים ,בו נוטלים חלק
השמות הגדולים בתעשייה .באלבום החדש“ ,תן לנו חיים”,
 11רצועות ,המכילים לחנים מדהימים ,המשלבים מגוון רחב
של סגנונות מוסיקליים .החל משירים קצביים ועדכניים וכלה
בבלדות סוחפות ומרגשות .באלבום ,שהופק על ידי האיש
והמוסיקה שרולי מאיער ,נוטלים חלק ,בין היתר :יואלי דיקמן12,
אלימלך בלומשטיין ,איצי וולדנר ,מרדכי בריזל ,פינקי וובר ,אלי
קליין ,חיים דוד ברסון ,הרשי ויינברגר ,יאן פרייטור ,דניאל קפלר,
צבי בלומנפלד ,נפתלי שניצלר ואודי דמארי .האלבום יופץ
בישראל ובארה”ב על ידי חברת ההפצה ‘ניגון מיוזיק’.

12

 7מי שמאמין ,זוכה בשני העולמות
רפאל דוד בסינגל חדש“ :אשרי מי שמאמין” – סינגל
שלישי מתוך אלבום הביכורים שיראה אור בקרוב .שיר קצבי
וסוחף הנוטע במאזין מסרים של למידה ,הבנה ,תקווה ואמונה.
ועל ידי כך זוכים בשני העולמות .על השיר חתום המוסיקאי
והיוצר שרון אבילחק ,כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית אמון
המעבד והמפיק המוסיקלי דורון אלימלך.
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מדור מוזיקה

“ 8מתי תבוא”
אחרי שנה בה חרש את השטח וקיפץ מבמה לבמה
בהופעות ואירועים ,כוכב הזמר המזרחי א ֵליקָם ב ּוטָה נכנס שוב
אל אולפני ההקלטות להמשך העבודה על האלבום השני“ .מתי
תבוא” – סינגל רביעי פרי יצירתו של ב ּוטָה המדבר על הכמיהה
של כל יהודי בכל נקודה בגלובוס – ביאת המשיח ,בשפה ציורית
המדברת אל כל הרבדים בעם ישראל .בשיר החדש ,ממשיך
ב ּוטָה להביא קו מוסיקלי חדשני וייחודי המשלב אלמנטים,
מקצבים וסאונדים מעולמות מוסיקליים שונים :ים-תיכוני ,פופ,
לטיני ,ואף נגיעות של סול.

12

 9להיטי חתונה
אריה דוד ,השם החם הבא בתעשייה ,נחת אלינו היישר
משוויץ המושלגת ,בה חי לא מעט שנים וממש לפני כמה שנים
זכה לעלות לארץ הקודש ,וכאן הוא ממשיך את מה שהוא
התחיל שם בשוויץ ומופיע על במות ואירועים .כעת לאחר
שהתאקלם בארץ ,נקרא אל הדגל המעבד והמוסיקאי יוני
אליאב .לאחר מחשבה עמוקה ועבודת צוות ארוכה ומדוקדקת
יוצאים השניים ב”מחרוזת להיטי חתונה  ”2017בה מארח אריה
את יוני והתזמורת .המחרוזת המשובחת והמושקעת מאוד
כוללת את מיטב להיטי החתונות אותם מבצע אריה דוד מידי
ערב בהופעותיו השונות.

12

12

חתן בר המצווה תרם את השיר לכבוד
שחרורו של ר׳ שלום רובשקין

8

ר׳ יואלי קליין הפיק שיר לרגל בר המצווה של
בנו הבכור אך החתן בחר להקדיש את השיר
לרגל נס ההצלה .״אליך זעקו” הוא שם השיר
ולאבי הבן חברו הפעם ר’ אהל’ה סאמעט
ובעל המגן ר’ מענדי וויס .את הפתיח לשיר
כתב המוזיקאי ר’ שייע גרוס“ .עם ישראל עובר
יום יום ניסיונות אבל בחסדי ה’ אנחנו זוכים
לחסדים כלליים ופרטיים .השיר החדש מבטא
את הניסים שהקב”ה מרעיף עלינו בכל רגע
ורגע .השיר החדש הוא סוג של הודאה שלי
 על כל הטוב אשר גמלני וגם של ידידי ברוךהכישרונות שייע גרוס שזכה לראות ישועות
וחסדים” מספר ר’ יואלי .את השיר עיבדו אלי
קליין ואיצי ברי וקטעי הסקסופון המופלאים
שייכים לדוד הלר שנתן את ליבו ונשמתו לשיר.
השיר בוצע בעבר על ידי ישראל דגן ,ובברסלב
יש הטוענים שהשיר משויך לרבי נתן זצוק”ל.
עם צאת השיר לאוויר העולם הגיעה הבשורה
המרנינה מארה״ב .חתן בר המצוה לא היסס
והחליט ״לתרום״ את השיר הפרטי שחובר
עבורו ולהקדישו לר׳ שלום מרדכי רובשקין

14

9

“ 10הוא שמע”
לאחר הצלחת הסינגל הראשון “קרב יום” ,יוצא האמן
והיוצר משה פלד בסינגל-קליפ שני ומושקע אף הוא“ :הוא
שמע” ,יצירה המלווה במיתרי הגיטרות של סינגולדה  -בה
מורגשת מקרוב הכמיהה לעתיד טוב יותר ,והאופטימיות
שכל זה יקרה כאן ועכשיו .לחן מילים ושירה :משה פלד | יעוץ
אומנותי :יואל דיקמן.

נוסח גרין
בסופ”ש האחרון התקיימה שבת ההשקה
לפרויקט “נוסח גרין” במלון היוקרה “וולדורף
אסטוריה” בירושלים בהפקת יוחאי כפיר.

“ 11קול שמחה”
לאחר שמונה שנים הזמר יצחק רייס מפתיע בסינגל שני
 “קול שמחה” .את המילים “עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצותירושלים ,קול ששון ו’קול שמחה’ קול חתן וקול כלה”  -מכיר
כל דרדק ,הם הולחנו כמעט בכל סגנון אפשרי ,וכאן יצחק
רייס ממש ממציא את עצמו מחדש ונותן למילים הללו טעם
נוסף בלחן מכובד וקצבי באותנטיות של פעם ,אך עם מוסיקה
עדכנית של היום .כדי ש”קול שמחה” יהיה מושלם ,צורפו אל
המלאכה עוד כמה קולות  -כמו קולה וצליליה של הגיטרה
המוחזקת בידיו המדהימות של אבי סינגולדה ,קולותיהם של
מקהלת “קולות” ,נתי קוגלר שהעשיר בעיבוד קולי מקסים ועדי
נתנאלי המעבד והמוסיקאי המוכשר מאולפני ‘סינטי מיוזיק’
שנתן את הכל.

12

“ 12קרב קץ הישועה”
“קרב קץ הישועה”  -שלוש מילים הטומנות בחובן בקשה
ותחינה ,כבר כמעט קרוב לאלפיים שנה בהם עם ישראל מצפה
לגאולה השלימה .במילים אלו בחר הזמר והיוצר ישי שלר
לקרוא לסינגל אותו הוא מגיש בימים אלו ,בו הוא מבצע את
הבית האחרון מתוך הפיוט “מעוז צור” ,הלחן קליל ועדין ,השירה
הנוגעת ללב של שלר והעיבוד המקסים של שימי הרשנבוים,
נותנים פירוש חדש ותקווה בלב שהנה אוטוטו זה קורה  -משיח
בא ,ונזכה לראות את הדלקת המנורה בבית המקדש.
 13השיר הישראלי הראשון של נמואל
גלגולו של שיר :לפני כשנה וחצי ,פרסם בחור אנונימי
בשם לוי רסקין סרטון ברשת החברתית בו הוא מבצע על
פסנתר שיר שהלחין .כוכב הזמר החסידי נמואל נתקל בביצוע
במקרה ,האזין לשיר והתחבר ללחן ,ומיד פנה אל הבחור כי
הוא מעוניין בשיר .נמואל רתם אל מלאכת העיבוד וההפקה
המוסיקלית את המעבד והמפיק המוסיקלי דוד איכילביץ’,
שבחר בקפידה את הנגנים והאמנים הכי נכונים ומתאימים
לאופי של השיר והלחן ,בכדי להביא לתוצאה והפקה מושלמת.
הסינגל החדש “ותיק” ,שונה מאוד מכל הרפרטואר שהוציא
עד-כה נמואל .ומתאפיין בסגנון ישראלי ובביצוע שירה בעברית
מדויקת ומלטפת ,שמצליחה בטבעיות לגעת ולדבר אל מגוון12
רחב של קהלים יהודיים וישראליים בארץ ובעולם .את יציאת
השיר ,מלווה וידאו-קליפ אמנותי ,אשר מתכתב וממחיז את
מילות השיר.

12

1

12
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לפני התיבה עבר החזן זמר אברמי רוט בליווי
שרוליק הרשטיק והמקהלה המורחבת,
והמלחין של כל הזמנים במוזיקה היהודית
יוסי גרין .בשבת השתתפו הרה”ר הרב ישראל
מאיר לאו ,העיתונאים ואנשי התקשורת קובי
אריאלי ,ידידיה מאיר ואפרים קמיסר ,הזמר
ישי ריבו ,החזן חיים אליעזר הרשטיק ,עו”ד
חנוך וינדרבוים ,המוזיקאי יהודה גלילי ,אנשי
העסקים ג’יי שוטנשטיין ,מוטי זוננפלד ,אברהם
איסר בריסק ,קובי שליסל ועוד .עם צאת
השבת הזמין אברמי רוט את הקהל להצטרף
להבדלה מוזיקלית בלחן חדש של יוסי גרין
שבעזרת ה’ יראה אור בקרוב בצורה מוגמרת.
5

 14בסינגל ביכורים קצבי“ :מְרוֹמָם”
אלעזר פרץ מגיש :אריה קרלינסקי ( )28זכה במקום
הראשון בתחרות “לחן מנצח” בתוכניתו של יואלי דיקמן,
וכעת אחרי עבודה רבה משיק את סינגל הבכורה שלו
“מְרוֹמָם” .באמתחתו של אריה לחנים רבים וטובים כשגם על
הלחן ה’מרומם’ אחראי קרלינסקי בעצמו ,לצד עיבוד והפקה
מוסיקאלית של הצמד אלי קליין ואיצי ברי.
“ 15יאללה לרקוד”
אביגדור מאיר מגיש :הזמר האנרגטי קובי ברומר מצליח
להפתיע גם הפעם עם סינגל בלתי שגרתי שידליק לכם את
החורף ,בהפקה אלקטרונית ומושקעת במיוחד“ :יאללה
לרקוד” ,אז נראה אתכם לא רוקדים! לחן :אביאל גראוכר |
עיבוד והפקה מוסיקלית :קובי ברומר & Lyrikי
12
12
15
11
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38

ַּדרְ ּגַ ת קֹׁשִ י:
ָקׁשֶ ה

ַּב ֻּק ְפ ָסה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית
נְ ַס ֵּמן ְּב ֶעזְ ַרת ֵעט
ַקּוִ ים ֵאּלּו.

13

נַ ֲעטֹף ֶאת ּגְ לִ ילֵ י
ַהּנְ יָ ר ִּב ְּב ִר ְיסטֹול
ִצ ְבעֹונִ י ,וְ נַ ְצ ִמיד
ְּב ֶעזְ ַרת ְמ ַה ֵּדק.

7

נַ ְת ִחיל לַ ֲעטֹף ֶאת
ֻק ְפ ַסת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם.

1

9

נַ ֲעטֹף ֶאת ֻק ְפ ַסת
ִּדגְ נֵ י ַהּב ֶֹקר.

נְ ַח ֵּבר ֶאת ּגְ לִ ילֵ י ַהּנְ יָ ר
לִ ְב ִסיס ָה ַא ְרמֹון.

נַ כְ נִ יס ּכָ ל ָחרּוט
לְ תֹוְך ּגָ לִ יל.

16

צּועה,
נְ גַ לְ ּגֵ ל ּכָ ל ְר ָ
צּורת ָחרּוט.
וְ נִ יצֹר ַ
נִ ְבּדֹק ֶׁשר ַֹחב ֶה ָחרּוט
הּוא ּכְ ר ַֹחב ַהּגָ לִ יל.

11

נַ ֲעבֹר לַ ֲעטֹף ֶאת
ַה ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשל
ָה ַא ְרמֹון ֶ -את
ַה ֻּק ְפ ָסה ַה ְּק ַטּנָ ה.

וְ ִהּנֵ ה יֵ ׁש
לָ נּו ּגַ ּגֹות.

נִ ּצֹר ֶאת ַה ְּדגָ לִ ים,
אֹותם
נַ ְצ ִמיד ָ
לַ ֵּק ָיס ִמים וְ נַ ְד ִּביק
לְ גַ ּגֹות ָה ַא ְרמֹון.

17

12

ּכָ ֵעת יֵ ׁש לָ ַא ְרמֹון
 3קֹומֹות.

6

טּואלֶ ט
ּ 4גְ לִ ילֵ י נְ יַ ר ָ
יפה
נְ יַ ר ֲע ִט ָ
יס ֵמי ִׁשּנַ יִ ם
ֵ 4ק ְ
יסטֹולִ ים אֹו ַּד ִּפים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים
ְּב ִר ְ
ִמ ְס ָּפ ַריִ ם
ְמ ַה ֵּדק

נ ְַקּׁשֵ ט אֶ ת ָהאַ רְ מֹון ּכְ יַד ַה ִּדמְ יֹון ו ְִהּנֵה ָלנּו ֶקסֶ ם ׁשֶ ל אַ רְ מֹון!

נִ גְ זֹר ּונְ ַק ֵּפל,
וְ ִהּנֵ ה לָ נּו ְּדלָ תֹות
לָ ַא ְרמֹון.

14

15

נַ ְחּתְֹך ְ 4רצּועֹות
ְּב ִר ְיסטֹול.

10

ִסּיַ ְמנּו ֶאת ַה ֵחלֶ ק
ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁשל
ָה ַא ְרמֹון.

4

5

ֻק ְפ ַסת נַ ֲעלַ יִ ם
ֻק ְפ ַסת ִּדגְ נֵ י ּב ֶֹקר
ֻק ְפ ַסת ַק ְרטֹון ְק ַטּנָ ה
ֶׁשל ּב ֶֹׂשם אֹו ֶׁשל ְק ֶרם

אָ ז מַ ה ּצָ רִ יְך?

ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְד ִּביק ּגַ ם נִ יצֹר ֶאת ָה ִעּטּור
ַּב ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ יֹון
ְּב ֶד ֶבק נֹוזְ לִ י.
יל-מ ְמלָ ץ
ֶׁשל ַהּגָ לִ ֻ
ְּב ִמ ְס ָּפ ַריִ ם ְק ַטּנִ ים.

8

נְ ַסּיֵ ם לַ ֲעטֹף ֶאת
ֻק ְפ ַסת ַהּנַ ֲעלַ יִ ם.

2

3

יימֹוּביל ֶׁשּלָ כֶ ם
ִ
ְּפ ִריט ֻמ ְׁשלָ ם לְ א ֶֹסף ַה ְּפלֵ
אֹו ִקּׁשּוט יָ ֶפה ַעל ַה ַּמ ָּדף

אַ רְ מֹון ָקסּום
מִ ֻּק ְפסְ אֹות ַקרְ טֹון

ֵי ׁש ִל י
רַ עְ יֹון

ִאם ֵאין לָ כֶ ם ַּב ַּביִ ת,
יפת ָה ַא ְרמֹון,
ּתּוכְ לּו לְ ַדּלֵ ג ַעל ְׁשלַ ב ֲע ִט ַ
ִּוב ְמקֹום זֶ ה ָּפׁשּוט לִ ְצּב ַֹע אֹותֹו
ּגּואׁש אֹו ְּב ִצ ְב ֵעי ַמיִ ם.
ְּב ִצ ְב ֵעי ָ
זֶ ה יָ כֹול לְ ֵה ָראֹות
קֹורי.
ַמ ְר ִׁשים ְּומ ִ

ּתּוכְ לּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ַּב ֲע ִטיפֹות ַמ ָּתנָ ה
אֹו ַּב ֲע ִטיפֹות ַמ ְח ָּברֹות ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו לָ כֶ ם.

ִאם ִּת ְתּבֹונְ נּוִּ ,ת ְמ ְצאּו ְמלַ אי
ֶׁשל ֻק ְפ ְסאֹות ַק ְרטֹון ִּבגְ ָדלִ ים
ְּובצּורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשֹּלא ַׂש ְמ ֶּתם לֵ ב
יהןֶ .א ְפ ָׁשר לִ יצֹר ֵמ ֶהן ְׁשלַ ל
ֲאלֵ ֶ
יְ ִצירֹות.

ּתּוכְ לּו לִ יצֹר ֶאת ָה ַא ְרמֹון ֶׁשּלָ כֶ ם
ִמּכָ ל ֻק ְפ ַסת ַק ְרטֹון ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו
ַּב ַּביִ ת.

ִטיּפ:

39

השר גלנט" :סינוואר חי על זמן שאול" ליברמן בתגובה" :קח מספר"
סקר חדש:

20%

תומכים ביאיר נתניהו

20%

נגד יאיר נתניהו

60%

רוצים להיות מאבטחים
של יאיר נתניהו

פייק ניוז
פשרה :פקחים גויים יבצעו
אכיפה נגד הקלטות בשבת

בקרוב:
גם רופאי עיניים יוכלו
לבצע סקרי בחירות:

"למי היית מצביע?"

רבני גור בתקנון חדש

* לתקנון המלא
סרקו את הקוד
צעירי גור פתחו במרד:
"לא נתרום לאיחוד אם לא
נוכל להתנדב באיחוד"

"יש לנו סיכום
עם חמאס  -לא
יחפרו מנהרות
לישראל בשבת"

ישראל מעצמת בחירות

החלטת גור

דרעי" :עובדה שקיבלתי מידע שמקליטים אותך כבר
בערב שבת"

הרפורמה בתח"צ

חברי הכנסת התרשמו מגפני ששימש כשליח ציבור
בכנסת ,מקורביו של גפני" :בקרוב יוציא קלטת"

התשלום במוניות שירות
יהיה באמצעות רבאיי קו

ועכשיו?

"ייחרב ביתך"

ועכשיו?

ייחרב)2018(,
נתניהו
מפת האיומים של
"אם הבית

חיים ולדר יתרגם את רב המכר
על טראמפ לעברית

עכשיו?
ועכשיו?
ועכשיו?
ועכשיו?

תוצאות ההסתה באיראן

אעבור לגור
במגדל"

אים
נשי
פרים

מס

בעקבות החלטת טראמפ לקצץ רק חצי מכספי
הסיוע ,אבו מאזן מעדכן" :ייחרב חצי ביתך"
> בממשל האמריקאי מגיבים" :תיחרב מוקטעך"
> באו"ם מאשימים את אבו מאזן בנסיון לסגור גן ילדים

כחלון.
נטו למשפחה
ברוטו שלטי חוצות

על עצמם

אלי ישי חוזר ...וחוזר ...וחוזר....

סדרת חשיפות ב
> הילד של אלי ישי קנה במכולת בה
קונה ילד של בכיר בש"ס
> אלי ישי נצפה בעניבה בצבע זהה
לזה של בכיר בש"ס
> אלי ישי התפלל השבוע בבית כנסת
בו התפלל בעבר חבר מועצת חכמי
התורה של ש"ס

"אני מבקש
כיסא,
רחמים!"

עורכת :ללי שרלין | משתתפים :שושי הלר ,יוסי חיים ,חיים פרידלנדר | fake@kav-itonut.co.il
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ג' בשבט תשע”ח ,פרשת בא

רב
הטכנולוגיה
24

צה"ל ,המשטרה והשב"ס נעזרים בו ,גדולי הפוסקים נועצו בו ,אך הגאון רבי לוי יצחק הלפרין
עושה כל בוקר את המסלול הקבוע למכון המדעי טכנולוגי שבראשותו בקו  39כאחד האדם 
הקשר החם עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,צוותי הטלוויזיה שרדפו אחריו ,הטלפונים ממרן הגרש"ז
אוירבעך זצ"ל וההתכתבות עם האפריקני המלומד  ראיון מיוחד ממיטת חוליו
 1 2 0ש נה
ל
'
א
ני

ש

מא

ם' //
י

לברך באהבה

עמ' 38

שלושה עשורים
להסתלקותו של הגאון
הצדיק רבי מנחם מנדל
גפנר ,מנקיי הדעת
בירושלים של מעלה,
חושף נכדו הרב ברוך
ברנדווין את מה שלא
ידעתם על דמותו השגיבה
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