
מהדורה דיגיטלית מיוחדת לאחינו בכל תפוצות העולם 
היהודי - לרגל המצב פסח תש"פ. קריאה מועילה, 

חג כשר ושמח ובשורות טובות, צוות ׳בקהילה׳



ו  נ ק ל י ח
ת  הקהל לעשרה עשרה א

איש עם שמירת מרחק וחלון פתוח לפי ההנחיות. לפי 
מה שקבענו אז גם חייבים היו לבחור גבאי בכל מניין 
שינהל את הכללים, ויאכוף אותם, ולא, אין לקיים 
מניין. אם כולם היו מקפידים כך, בתי הכנסת לא היו 
הופכים למוקדי הדבקה. אבל זה לא קרה. המצב הלך 
והחמיר, ולצערי בגלל אי שמירה על ההנחיות, לא 
נותרה ברירה אלא לאסור כליל על קיום מנינים, לא 
בחוץ ולא בפנים, המקסימום שאפשר זה לערוך מניין 
מרפסות בהסתמך על הפוסקים שאומרים שניתן 
להצטרף בראיה. גם עכשיו וגם עתה, הדרך לצאת 
מהמצב זה רק באמצעות שמירה קפדנית על הוראות 

משרד הבריאות ללא 
התחכמויות. הזלזול בכך, 
השאננות, הם שגרמו להחמרה במצב. היום הכל 
מבינים זאת שיש להקפיד על ההוראות. אם לא 

נשמור על ההנחיות, המצב עוד יחמיר עוד ועוד".
אחד ממוקדי ההדבקה הגדולים בימים הראשונים 
למגפה נרשם בקירוב לבית מגוריו בשכונת אבן 
חושן במודיעין. עשרות תושבים נדבקו ואלפים 
אחרים נאלצו לשהות בבידוד. "הסיבה להדבקה", 
מספר הגר"ד, "הייתה בשל אירוע משותף לכבוד 
פורים שגרם להדבקות רבות אצל מספר תושבים 
והוא הלך והתפשט גם במהלך תפילה בבתי הכנסת, 

ם  נ מ א
השם  ברוך 
מהסביבה  איש 
הקרובה שלנו לא נדבק, 
אבל אני שומע על מכרים שחלו, על אנשים 
שנמצאים במצב קשה ומאושפזים בבתי חולים ואני 
מתפלל עליהם לרפואתם. הנגיף לא עושה חשבון, 

ופגע ברבים".
מה שהגר"ד לאו למד מניסיונו האישי הוא עד 
כמה חשוב המידע וההפנמה של המצב, כמה חשוב 
שלקברניטי הציבור יהיה את המידע המלא על מה 
משמעות המגפה, שכן תחילה, כפי שהיו נראים 
הדברים גם בלשכתו שבוע לפני פורים, המגפה לא 
נראתה כה מאיימת כפי שהיא נראית היום, לאחר 
שהתממשו התחזיות השחורות. חוסר המודעות הזה 
הוא שהוביל להתפרצות חמורה של הנגיף בקרב 

המגזר החרדי, שהוביל לנעילת בתי הכנסת ולאסון 
שאנו רואים אותו בבני ברק, בה ישנם חולים כה 

רבים והמדינה נאלצה להטיל עליה הסגר.
"כולנו למדנו במחיר כואב מאוד", אומר הגר"ד, 
"שיש להציג את המידע על המצב לפני הציבור 
החרדי ולפני מנהיגיו, כולל בבתי גדולי הדור. 
למדנו עד כמה חשוב שראשי מערכת הבריאות, 
בכירי אנשי הרפואה בארץ, יקיימו קשר ישיר 
עם מנהיגי הציבור, שהם יהיו מוכנים להציג את 
הדברים מצד אחד ומצד שני שתהיה לרבנים נכונות 
לשמוע אותם ישירות. הנגיף הזה לא מתחשב באיש, 
הוא מתפשט כי זה טבעו ויש לעצור אותו בדרכים 
בהן ממליצים הרופאים. היום אכן השכילו במשרד 
הבריאות להעביר את המידע לציבור החרדי, יש 
אפילו פעילות הסברה בשפת היידיש, שיפרו את 
יכולת העברת המידע על המצב, ולכן היום הציבור 
החרדי מבין יותר ונזהר יותר וממושמע להוראות. זו 
הדרך היחידה להיחלץ מהמשבר. לא שום דבר אחר. 
חובתנו כיהודים מאמינים ושומרי תורה ומצוות, 
כפולה ומכופלת – לקיים ו"חי בהם" לשמור על 
הנפש והחובה להקשיב להמלצות הרופאים בעניין 
ללא שום התחכמות. מי שלא עושה זאת, הוא פושע, 

והוא מסכן את עצמו ואת אחרים כאחד".

לא נוותר על ברית מילה

אם זה יחמיר חלילה, ייאלצו גם לפרוץ את 
הקווים האדומים, יש תרחיש שבו חלילה לא נוכל 
לקיים ברית מילה בעתה, כשם שפסקו רבנים 

באיטליה?
"המצב שם באיטליה ביחס לאופן בו מתבצעת 

יצחק הורוויץ
צילומים: שלומי כהן

זה נראה כמו נצח, כמו משהו שהתרחש לפני 
שנים, אבל זה אירע אך לפני שבועות מספר. ביום 
רביעי, שבוע ימים לפני פורים דהשתא, נכנסו 
ללשכת הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו 
שר הבריאות יעקב ליצמן, מנכ"ל משרדו משה בר 

סימן טוב ומספר רופאים מבכירי המשרד.
את הנקישה ההיא בדלת והשעה המדויקת, אחת 
בצהריים, בה נכנסה אליו המשלחת של משרד 
הבריאות, יזכור הגר"ד לתמיד: "חמישים מטרים 
בלבד מפרידים בין משרד הרבנות הראשית לישראל 
למשרד הבריאות בירושלים. תחילה הגיעו רק מספר 
חולי קורונה מבקרים מחו"ל, אך כאשר נגיף הקורונה 
החל להתפשט בישראל והלכו והתרבו המקרים של 
החולים, היה על כך דיון חירום במשרד בהתייחס 
להגבלות שהם החליטו להטיל על אזרחי ישראל, 
והם החליטו שמאחר ויש לנושאים הללו השלכות 

על חיי הדת בישראל, עליהם להתייעץ בעניין עם 
הרבנות הראשית. במקום להרים טלפון, הם החליטו 
שעדיף בשל הדחיפות, לצעוד את חמישים המטרים 

הללו ולהגיע היישר אל הלשכה שלנו.
"הם הציגו בפניי את המצב, את הסכנה של 
התפשטות המגפה, את המציאות המסוכנת והאתגר 
שזה מעמיד בפנינו. אז יצאו ההנחיות הראשונות 
שהשפיעו על ההתקהלויות וההתכנסויות. בעקבות 
אותה פגישה יצאו ההנחיות הראשונות כיצד להתנהל 
בזהירות לקראת הקריאה בשבת 'זכור' אליה מגיעות 
גם נשים, וכיצד לנהוג בקריאת המגילה בבתי 
הכנסת, וכיצד על מבודדי בית להתנהג. מאז אותה 
פגישה ומאז אותו יום, אנו בקשר רצוף בלתי פוסק 
עם קברניטי מערכת הרפואה בשאלות הקשורות 
לחיי הדת והשפעת הנחיות הבריאות עליהם, מאז 
אנו יום יום בהתייעצויות הקשורות במלחמה על 

מצות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".
חג  פגישה מוקדמת שלפני  אז, באותה  כבר 
והתרחיש  החשש  עלה  הגר"ד,  מספר  הפורים, 

המדאיג שבסופו של דבר למרות עצירת הטיסות 
לארץ, תהיה התפשטות רחבה של המגפה והמדינה 
תיאלץ להטיל סגר כולל ואף תיאלץ לאסור על 
קיום מנינים, "למעשה, באותה פגישה מוקדמת, 
השונים  התרחישים  על  דיברו  הרפואה  מומחי 
ועל האפשרות של החמרה בהתפשטות המגפה. 
כבר באותה פגישה הוצגו נתונים לפיהם המגפה 
עלולה להתפשט בצורה כזו שתחייב הטלת סגר 
ויש להחמיר עם ההנחיות. במהלך אותה פגישה כבר 
הצבנו כמה רמות של החמרת המצב ובהתאם החמרה 
בהנחיות, הצבנו כבר אז כמה קווים אדומים עליהם 
קבענו שבכל מחיר נשמור עליהם גם כאשר המגפה 
תתפשט, כמו למשל קו אדום בכל הקשור לקיום 
מצוות ברית מילה עליה יש לשמור תמיד בכל מצב. 
הרי לא יעלה על הדעת שלא נמול את הילוד ביום 
השמיני ללידתו. אבל בנושאים אחרים, כמו המשך 
פעילות בתי הכנסת, לימודים בישיבה. וכולי, הדבר 

תלוי היה לפי ההחמרה במצב".
"במה זה היה תלוי?", ממשיך הגר"ד ומספר על 

התחזיות המוקדמות, "זה היה תלוי 
בעניין אחד בלבד: האם הציבור 

יקפיד על ההנחיות או לא. אם הציבור 
ההנחיות של משרד  על  היה שומר 

הבריאות כלשונן בלי להתחכם, היינו 
היום יכולים להמשיך ולהתפלל במניין".

להמשיך ולהתפלל בתוך בתי הכנסת, גם 
חודש לאחר פרוץ המגפה בישראל?

"כן. בהחלט, במוצאי שבת פרה התקשר אלי ראש 
המל"ל מאיר בן שבת שאותו אני כבר מכיר מימיו 
כבכיר בשב"כ, יהודי יקר ושומר תורה ומצוות שפרש 
בפניי את הנתונים המדאיגים ואמר לי שחייבים 
להטיל הגבלות על התפילה בבתי הכנסת. הוא 
אמר זאת בכאב, הרי איש לא רצה להטיל מגבלות 
כאלה. אבל מומחי הבריאות קבעו שחייבים לעצור 
את מוקדי ההדבקות בבתי הכנסת, אבל מצד שני 
גם קבעו שניתן לעשות זאת אם יקפידו על עשרה 

מתפללים בלבד למניין ושמירה על ההנחיות.
"למחרת בבית הכנסת במודיעין בו אני מתפלל, 

עם פרוץ המגפה, השתנה סדר 
יומם של רבני ודייני העולם 
היהודי ועל שולחנם הולכות 
ונערמות סוגיות המגפה | בשיחה 
ל'בקהילה' מספר הגאון רבי דוד 
לאו, הרב הראשי לישראל ונשיא 
בית הדין הגדול, על השאלות 
הקשות, הרגעים 
הנוגעים ללב והלקחים 
שלמד מהמשבר | 
"היום 'הדרת מלך' זה 
להיות בבית ולשמור 
על החיים"

"אם הציבור היה 
 ממושמע, 

היינו יכולים 
 להתפלל עכשיו 

בבתי הכנסת"

ראיון
חג

יצא ממעשיהו, 
חולם על בלפור

בוקר שלאחר הפגישה 
המבישה עם אבו מאזן 

בנשמנו.

מי מחזיק 
את ההגאים 

בקוקפיט

לפני שבועיים דווח כאן על שיחת 
מסדרון ממושכת של ח"כ בוגי יעלון 
בסמוך.  שוכן  שחדרו  חרדי  ח"כ  עם 
כיום ניתן לגלות שהיה זה ח"כ ישראל 
אייכלר. בשיחה המדווחת אמר יעלון כי 
הממשלה העדיפה בעיניו היא ממשלה של 
כחול לבן, הליכוד בלי נתניהו, והחרדים. 
"אנחנו פחות מעוניינים בליברמן ובטח לא 

בערבים", אמר יעלון.
לבן  כחול  בצמרת  היחיד  לא  והוא 
החושב כך. בראיון לגל"צ השבוע אמר 
דרעי שאם שוב יגיעו לתיקו בבחירות, אזי 
הוא וגבי אשכנזי יפעלו להקמת ממשלת 
אחדות. אם למרואיין לא נפלה הלסת 
מרוב תימהון הרי זה רק בגלל שהוא לא 
הבין מה מסתתר מאחורי האמירה. מאז 
הבחירות במועד ב' מנהלים דרעי ואשכנ

ב
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התמונות של הנפטרים והחולים ומה זה משנה אם 
היהודי הזה הוא מארגנטינה או בורו פארק, או 
צרפת ואיטליה. אתה מבין שאנו מאבדים את הדור 
המבוגר, את הסבים והסבתות שלנו ואז זה ממשיך 
ועובר הלאה ולא רק לדור הזה אלא גם לצעירים, 
זה תוקף את כולנו, אנו עומדים בתפילה ומבקשים 
על פלוני שאתה מכיר שחלה ופלוני שחלה. זה עניין 
כואב מאוד, תחושת החיבור היא משמעותית. כולנו 
יחד בעניין הזה, הלא אנשים אחים אנחנו. זה מומחש 
במיוחד בליל הסדר שהוא חג משותף לכל יהודי 
העולם, מכל החוגים מכל העדות, דווקא בחג הזה 
עלינו להיזכר בכך שכולנו עם אחד ועלינו להתמודד 

ולעמוד יחד באתגר.
"הנגיף הזה הזכיר לנו שאנו צריכים לשים לב 
לקשישים שבינינו, אולי היו רבים מהם שהיו בודדים 
ואיש לא התייחס אליהם, עכשיו אנו מרגישים מה 
שהרגישו ואנו נדרשים לסייע להם, אנו רואים את 
בני הדור, צריכים לסייע ולהגיש עזרה, עם כל 
החושך הזה קיבלנו הארה להיות מודעים לכך. אני 
מסתכל על התמונות בעיתון עם פני הנפטרים. זה 
קורע את הלב וצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא 

שיאמר למשחית הרף".
היו שאלות שהופנו לרגל המצב שהפתיעו 

אתכם במיוחד?
"כן, היו כמה שאלות כאלה. היה מקרה שריגש 
אותי במיוחד, הייתה קבוצה של יהודים חולים 
שאושפזו בבית חולים השרון בפתח תקווה במחלקת 
בידוד לחולי קורונה. הם היו מנותקים לגמרי מבחוץ, 
וביקשו שיכניסו להם ספר תורה כדי שיוכלו לקרוא 
בו פרשת פרה. הבעיה היא שלפי דברי הרופאים ספר 
תורה שייכנס למחלקה לא יהיה ניתן אחר כך לעשות 
בו שימוש וחייבים לגנוז אותו לאחר שיקראו בו, גם 
אם יחבשו מסכה וילבשו כפפות בעת שיקראו בו. מי 
שטיפל בחולים הללו היה מנהל המחלקה, ד"ר דרור 
דיקר, יהודי יקר ושומר תורה ומצוות. הוא אמר לי 
שראה איזה צער יש על פני החולים שלא יכולים 
לשמוע פרשת פרה והעניין נגע לליבו, והיות ויש 
לו ספר תורה משלו הוא הציע לתרום את הספר 
למחלקה. מאוד ריגשה אותי המסירות הזו למצוות, 
אבל זו בהחלט בעיה להתיר שימוש שיגרום לגניזת 
הספר. הצעתי שיקראו להם את הספר מחוץ למחלקה 
כבר לפני השבת והם ישמעו אותו בלי שהספר יוכנס 
למחלקה. מרגש איך אנשים כה אדוקים במצווה, איך 

הם מסורים לכך, עם כל הקושי שיש".

דיינים על ערש דווי
המגפה הציבה אתגר בפני כל מחלקות הרבנות, 
הדין  בתי  בפני מערכת  אתגר  הציבה  ובעיקר 
הרבניים שהיה עליה להמשיך ולתפקד גם בימי 
המגפה, במתכונת חירום, לדון במקרים דחופים 
שלא ניתן לדחותם, ובנוסף לכל, הנגיף הגיע גם 
לבית הדיינים. "לצערנו הרב", מספר הגר"ד לאו, 

נשיא בית הדין הרבני הגדול, "יש גם דיינים חשובים 
שחלו במחלת הקורונה. אלה שני דיינים מבית הדין 
הרבני הגדול בירושלים, אחד מהם, הרב אליעזר 
איגרא, יצא מכלל סכנה, אבל דיין אחר, הרב מיימון 
בן בתיה נהרי, חלה ונמצא במצב קשה וזקוק לרחמי 

שמיים, אני מבקש להתפלל עליו".
"הבעיה הייתה בהתייחס לפעילות מערכת בתי 
הדין שמעבר לצורך להגן על בריאות הדיינים, ברגע 
שהוכרז מצב החירום, והיה צורך לאמץ התנהלות 
המתאימה לזמן חירום, גילינו דבר מדהים: לבתי 
המשפט ואף לבתי הדין השרעי, הדרוזים והמוסלמים 
יש תקנות לשעת חירום, אבל לבתי הדין לא היו 
תקנות לשעת חירום. זה מפתיע למדי שהרי היו 
כבר בעבר עתות חירום בישראל כמו עתות מלחמה 

וכדומה. היינו צריכים מיד להושיב צוות ולנסח 
תקנות בעניין. התברר לי שלצורך החלת תקנות 
בבתי המשפט די באישור שר המשפטים, אך לתקנות 
בתי הדין אנו זקוקים בנוסף גם לאישור של שר 
הדתות וגם של ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת. 
הבעיה שאין ועדה כזו עדיין בכנסת. מצאנו נוסחה 
משפטית כיצד לעשות זאת בכל אופן, והוצאנו חוזר 
לדיינים עם תקנות מיוחדות החלות ככל שחלות 

תקנות לשעת חירום.
"יש שורה של נושאים הבאים לפני בתי הדין 
שהיה עלינו לתת עליהם את הדעת במיוחד. שאלות 
של משמורת ילדים בעת בידוד והסגר, שאלות של 
תשלום דמי מזונות מצד אדם שנמצא בחל"ת או 
מפוטר. בכלל בערב חגים יש תמיד הרבה דיונים 
בקשר לשאלת משמורת ילדים וכדומה. השאלות 
הללו התרבו עתה במיוחד לקראת חג הפסח. מה 
שלמדנו זה שבשעת משבר כאשר יש שלום בית, 
הבית רק מתחשל ונהיה טוב יותר, אך כאשר אין 

בבסיס שלום בית המשבר גורם לשבר להתעצם. לקח 
חשוב המלמד אותנו שדווקא בימים אלה זו הזדמנות 

לפעול למען אווירה חיובית בבית".
המשבר גם אתגר את מערכות הכשרות של 
הרבנות הראשית לישראל, אך למרות זאת לא 
גרם למחסור במזון ובבשר כשר לכבוד החג. "חלק 
ממפעלי המזון אמנם לא פועלים בימים אלה", 
מסביר הגר"ד, "אבל אצל אלה שעובדים המפעלים 
מוגדרים כמפעל חיוני וכך גם המשגיחים מוגדרים 
כעובדים חיוניים ויכולים לצאת ולהשגיח על ייצור 

המזון.
"בקשר לבשר בקר ושחיטה לכבוד החג, היא 
נערכת בעיקר בעונת החורף בדרום אמריקה, בחסדי 
השם, השחיטות רובן ככולן הסתיימו לפני פרוץ 
המגפה ולכן הבשר הכשר עשה את דרכו לארץ 
בזמן ואין מחסור. הייתה לנו בעיה אחרת, ששוחטים 
שניסו לשוב ארצה מדרום אמריקה נתקעו בספרד 
בדרכם ארצה ולא הצליחו לצאת משם כי הטילו 

הסגר פתאומי על המדינה. היה הרבה יותר מסובך 
להשיב את השוחטים הביתה מאשר לסדר את יבוא 
הבשר הכשר לחג. אני מקווה שמהר מאוד נמצא 
מהמצב הזה, והכל יחזור לתיקנו ונצא מהמשבר הזה 

חזקים יותר".
"המגפה הזו מלמדת אותנו לקח", מסיים הגר"ד, 
"לקח אותו לימד הקדוש ברוך הוא במצרים את 
המצרים ואת בני ישראל באמצעות עשר המכות, 
שהקדוש ברוך הוא הוא ששולט על העולם, הוא 
שולט על המים, על הרוח, על האדמה, על בעלי 
החיים והאדם. גם אנחנו לומדים היום את הלקח הזה 
איך העולם כולו הגאה והמודרני, חסר אונים מול 

נגיף קטן בלתי נראה.
"ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך", 
אמר הנביא. באמצעות דבר קטן, משהו שהוא כלום, 
ראינו איך הקדוש ברוך מראה את כוחותיו, אבל 
ברגע אחד קטן גם יגאל אותנו. "בשצף קצף הסתרתי 
פני רגע ממך", זה קרה כה מהר, אבל בסופו של דבר, 
"בחסד עולם רחמתיך". מי שהביא את הנגיף הזה 
לעולם גם יסלק אותו מאתנו. הקדוש ברוך יסלק 
את הנגף הזה מאתנו. שיתקיים בנו מה שנאמר בליל 
יציאת מצרים "ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף 
למשחית בהכתי בארץ מצרים". הרי קורונה פירושו 
כתר, ועם ישראל מתפלל שהקורונה הזו תיעלם, 
ובמקום זאת, לאחר שהסכנה תיעלם והמשחית 
יסתלק נוכל לקיים "כתר יתנו לך השם אלוקינו", 
ולהגיד יחד במניין וברוב עם, קדוש קדוש קדוש 

ה' צבקות".

ברית המילה אינו דומה לפה. כאן יש מנגנון פיקוח 
מסודר, המשותף לרבנות הראשית ומשרד הבריאות, 
הפועל בכל ימות השנה ומפקח על המוהלים. הדבר 
מביא ברוך השם, למיעוט תקלות בכל ימות השנה 
ואותו הגוף גם קבע כללים ברורים כיצד לערוך 
את ברית המילה בימים אלה באופן שאינו מסכן את 
התינוק תוך שמירה על כל כללי הזהירות והבידוד. 
אם אפשר לערוך פרוצדורות פולשניות וניתוחים 
בבתי החולים גם בימים אלה, ודאי שניתן גם לערוך 
ברית מילה לתינוק עם שמירה קפדנית על הכללים 
הרפואיים וללא ברוב עם הדרת מלך. היום 'הדרת 
מלך' זה להישאר בבית ולשמור על החיים. ברור 
שאנו נוהגים בקולות שונות לגבי עריכת ברית 

המילה. אלה לא ימים כתיקונם".
ככלל, אומר הגר"ד, בימי מגפה על פי כללי 
הפסיקה יש להרבות בגישה של "כוחא דהיתרא 
עדיף" המאפשר להמשיך ולקיים את המנהגים 
והמצוות ככל האפשר. "לפני שבועיים התקשר אלי 
הרב של פנמה", מספר הרב. "הוא שאל אותי כיצד 
יש לנהוג לגבי תענית בכורים הנהוגה בערב הפסח. 
בימים כתיקונם, חובה להשתתף בפועל בסעודה אבל 

בימים שלנו די לראות את הסעודה מרחוק. הייתה 
פנייה ושאלה מרבה של איטליה בקשר לסידור 
גיטין כאשר היה צורך לדעת את שמו של האיש 
המגרש. בדרך כלל נוהגים להחמיר ולגבות עדות 
פנים בפנים מפי שניים על שמו של המגרש, אבל 
כאן הקלנו לעשות זאת באמצעות שמיעה בטלפון. 
לעומת זאת לגבי נתינת הגט לא ניתן להקל. חובה 

שתהיה נוכחות של עדים.
"במקרה אחר, פנה אלי רב בקשר לנער בר מצווה 
שהכין עצמו למשך שנה לקריאת הפרשה שלו, 
פרשת צו, לכבוד בר המצווה שלו. הנער היה מוכה 
צער ויגון שהכין עצמו זמן כה רב לקריאת הפרשה 
ועתה בשל המגפה אין מניין שיכול לשמוע אותו, 
שיוכל להוציא ידי חובה בקריאה בתורה. אמרתי לו 
שייתכן ואם צער הילד אכן כה גדול, שמניין של 
יהודים לא ישמעו בשבת את הפרשה בבית הכנסת 
וישלימו אותו עם הנער בשבת בה כבר יהיה מותר 
להתפלל במניין והוא יוכל לקרוא בפניהם. לילד 
תהיה השמחה שלו, אבל זה בתנאי שבאמת לא די 

לו בכך שיקרא בבית.
"השיטה היא", קובע הגר"ד, "להקל היכן שאפשר, 

אבל מתוך מידה ומשקל, תוך שיקול דעת זהיר שלא 
חלילה יהיו אלו קולות שיקבעו מסמרות גם לעתיד, 
לאחר שוך פרץ המגפה. כך גם יש דברים שההלכה 
קובעת בבירור שאין לעשות, אומרת לא, אז לא. 
יש להיזהר ולא למהר ולהתיר, כמו ששמעתי שיש 
שהתירו לערוך ליל סדר באמצעות אפליקציית 
תקשורת ממוחשבת. מי שהתירו רוצים להסתמך 
ירושלים הרב  על היתרים של הגאון רבה של 
משאש זצוק"ל או מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, אבל 
ההתנהלות והמציאות של אז אינן מתאימות למה 
שמדובר היום, האופן שבו המכשירים עובדים היום 
אינו דומה למכשירים של אז ויש להיזהר בפסקי 
ההלכה לא למהר ולהקיש ממקרה למקרה ולמצוא 
היתרים שאינם נכונים, ולשקול כל עניין וכל נושא 

בזהירות".
השאלות הזורמות לשולחנו של הרב, משקפות את 
המצב החמור השורר, בעיקר המשבר הקשה הפוקד 
את קהילות ישראל באיטליה וצרפת. "בצרכי החג 

הטכניים של הקהילות השונות מטפל משרד הדתות 
וגם בתי חב"ד בעולם עושים עבודה נפלאה, אבל 
הם זקוקים לסעד וסיוע ותמיכה הלכתית ורוחנית. 
השאלות לעיתים קשות מאוד", אומר הרב. "פנו 
אלי רבני צרפת, איטליה וארגנטינה אודות דרישת 
השלטונות רחמנא ליצלן לשרוף גופות נפטרים בשל 
חשש מהמגפה. אי אפשר להתיר דבר כזה. צריך 
להביא את הנפטר לקבר ישראל ואסור לשרוף 
חלילה את הגופה. לשמחתנו, הצליחו להשיג היתר 
לכך. בעיה נוספת הייתה שאי אפשר היה לעשות 
טהרה לנפטרים בשל חשש מהידבקות במצב כזה. 
הצעתי שימתינו שלושה ימים לאחר שאין סכנת 
הידבקות ואז יעשו טהרה לנפטרים. הרי זה לכבודו 
של הנפטר, ולכבודו מותר להלין. אלה שאלות 

שלצערי הרב מעולם לא חשבתי שנזדקק אליהן.
"המצב הזה בו המגפה תוקפת את כולנו", ממשיך 
הגר"ד, "יוצר תחושת גורל משותפת בין כל יהודי 
העולם, אתה שומע את הסיפורים, אתה רואה את 

בוטלו הטקסים. מכירת חמץ עם הרבנים הראשיים

לא אשכח את השעה. בכירי משרד הבריאות בלשכת הרב הראשי

"לבתי המשפט ואף לבתי הדין השרעי, הדרוזים 
והמוסלמים יש תקנות לשעת חירום, אבל לבתי 
הדין הרבניים לא היו תקנות לשעת חירום. זה 
מפתיע למדי שהרי היו כבר בעבר עתות חירום 
בישראל כמו עתות מלחמה וכדומה. היינו 
צריכים מיד להושיב צוות ולנסח תקנות"

"השיטה להקל היכן שאפשר, אבל מתוך מידה 
ומשקל תוך שיקול דעת זהיר שלא חלילה יהיו 
אלו קולות שיקבעו מסמרות לעתיד, לאחר שוך 
המגפה. יש דברים שההלכה קובעת בבירור שאין 
לעשות, כמו ששמעתי שיש שהתירו לערוך ליל 
סדר באמצעות אפליקציית תקשורת ממוחשבת"

"אנו מאבדים את הדור המבוגר, את הסבים 
והסבתות שלנו, ואז זה ממשיך ועובר הלאה גם 

לצעירים, זה תוקף את כולנו. הנגיף הזכיר לנו 
לשים לב לקשישים שבינינו, אולי היו רבים מהם 

שהיו בודדים ואיש לא התייחס אליהם"

"אם אפשר לערוך פרוצדורות פולשניות 
וניתוחים בבתי החולים גם בימים אלה, ודאי 

שניתן גם לערוך ברית מילה לתינוק עם שמירה 
קפדנית על הכללים הרפואיים"

האחריות מחייבת. הגר''ד לאו בראיון ל'בקהילה'
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מאת א. בן פורת

משבר הקורונה שפרץ לחיינו בפתע פתאום, 
ומציב  מפר את שגרת החיים אליה הורגלנו 
לפתחה של כל משפחה אתגרים חדשים ולא 
מוכרים. בראש ובראשונה ניצבת כמובן המשימה 
החשובה מכל – זהירות ושמירה על נפשנו ונפש 
היקרים לנו מפני הסכנה המרחפת. במקביל, 
השבתת חלקים נרחבים במשק ובתוכם מרבית 
מקומות העבודה, מאתגרת משפחות רבות במישור 
הכלכלי, ודורשת חשיבה יסודית ולעיתים גם 
התארגנות מחדש תוך כדי תנועה במטרה לשמור 

על יציבות כלכלת המשפחה.
זמן קצר לאחר ההחלטה על השבתת מרבית 
הפעילות הכלכלית במשק, הודיעו הממשלה ובנק 
ישראל על צעדים ממוקדים להקלה על לקוחות 
ונוטלי המשכנתאות. הצעדים הללו  הבנקים 
נבעו מההבנה שהבנקים בהם מנוהלת הפעילות 
הפיננסית של משקי הבית ושל העסקים, ניצבים 
בקו הראשון בו יורגשו השלכות המצב הכלכלי 
החדש. זה מה שהוביל אותנו בימים אלה לשיחה 
מעמיקה ומאלפת עם מר ינון שויקה, ראש מערך 

פאגי מבית הבנק הבינלאומי.
כמי שמנהל את הגוף הפיננסי המוביל בקרב 
הציבור החרדי מזה שנים רבות, מכיר ינון שויקה 
מקרוב את השלכות משבר הקורונה על האזרח 
הממוצע, בדגש על המשפחה החרדית ומאפייניה 
הייחודיים. על רקע הטלטלה במשק, ביקשנו 

לשמוע על תמונת המצב כפי שהיא משתקפת 
בימים אלה במערכת הבנקאות, ועל ההתנהלות 

הרצויה בימים אלה של חוסר ודאות.
משבר הקורונה הביא בכנפיו גל חסר תקדים 
של אבטלה, אם של עובדים שנשלחו לחופשה 
ללא תשלום, ואם של עובדים שנותרו ללא 
פגיעה מהירה  היא  מקום עבודה. התוצאה 
ומשמעותית בהכנסות של משקי בית רבים. 
כיצד זה נראה מהצד שלכם, כגוף הפיננסי 

המוביל במגזר החרדי.
"ראשית, לא יהיה זה חידוש אם נאמר שאנחנו 
השנים  בעשרות  ביותר  המאתגרת  בתקופה 
האחרונות, עבור החברה האנושית בכלל וגם 
עבור מערכת הבנקאות. בספרות המקצועית ישנו 
ביטוי שטבע הכלכלן הלבנוני נסים טאלב, 'ברבור 
שחור' – ביטוי שנועד לתאר מצב שהוא לא רק לא 
צפוי, אלא גם בעל מאפיינים לא ידועים שאינם 

מאפשרים לנו להעריך כרגע את היקפו.
"אנחנו נמצאים בעיצומו של 'הברבור השחור' 
הקלאסי של מאת השנים האחרונות, מצב שלא 
מופיע בתרחישים ובמודלים סטטיסטיים מוכרים. 
ולכן גם התופעות וההשלכות שהוא מביא עימו הן 
כאלה שלא נלקחו בחשבון מראש. איש לא הביא 
בחשבון את ההשפעה העזה כל כך על האנושות, 

על החברה ועל הכלכלה.
עם זאת, אני יכול לומר שהבינלאומי, קבוצת 
הבנקאות החמישית בגודלה בישראל שפאגי הוא 
חלק ממנה, נכנסת למשבר כשהיא איתנה וחסונה, 
עם כריות הון עבות, נזילות גבוהה ותיק אשראי 

איכותי ומפוזר. אני יכול לצטט עיתון כלכלי 
חשוב שכתב על כך ב 25.03.20 את הדברים 
הבאים : " הבינלאומי הוא הבנק הכי פחות מסוכן 
במערכת ובתקופות משבר הוא נהנה מהבעת אמון 
גבוהה יותר של המשקיעים. לכן מנייתו ירדה 
מתחילת השנה בכ 15% בלבד – הירידה הנמוכה 

ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים
ביחס ללקוחות פאגי, תמונת המצב שאנחנו 

רואים אינה אחידה, הן בקרב עסקים והן בקרב 
לקוחות פרטיים. יש מי שכרגע עדיין ממשיכים 
לעבוד ושומרים על גובה ההכנסות, יש מי שכבר 
נפגעים מהמצב ויש רבים שנמצאים בהמתנה 
לתאריך הקרוב של המשכורת כדי לדעת את 
מצבם לאשורו. כל אחד מהלקוחות עובר את 
המשבר אחרת, בהתאם למצב בו הוא היה קודם 

לכן, ולתנאים החדשים.

שורת הקלות ללקוחות
בקבוצת הבינלאומי ובפאגי הכרזתם עם 
תחילת המשבר על הקלות ללקוחות הבנקים 

במספר מישורים, מה תוכל לספר לנו על כך.
"אכן, הודענו במהירות על שורה של הקלות 
מתוך הבנה שלקוחות רבים זקוקים לכך. בין השאר 
הוחלט על הקפאת "הגבלה" של חשבונות בהם 
חזרו צ'קים, מתן אפשרות לקבלת דחייה בתשלומי 
משכנתא והלוואות, המדינה הודיעה על קרן 
לעסקים קטנים והגדלת היצע האשראי לעסקים 
הזקוקים לכך בהתאם לתנאים, וצעדים נוספים. 
גם במרחב שבין בנק ישראל לבנקים, הוחלט על 
הקלות בדרישות הלימות הון, בהקצאת אשראי 
ובמסלולי בנקאות מרחוק, כשהמטרה היא להקל 
על המערכת הפיננסית ובעיקר על הלקוחות 

לעבור את התקופה המורכבת.
"במקביל, כארגון חיוני הממשיך לפעול גם 
תחת המגבלות שהוטלו על המשק, הבנק דואג 
כמובן לבריאות העובדים והלקוחות, ופועל לפי 

השבתת מרבית הפעילות הכלכלית במשק הישראלי בעקבות התפרצות הקורונה מעמידה 
ודאות, ישבנו לשיחה  • בימים אלה של חוסר  משפחות רבות בפני אתגרים לא צפויים 
מעמיקה עם מר ינון שויקה, ראש מערך פאגי מבית הבנק הבינלאומי, ועם מוטי פוגלמן מנהל 
האשראי בפאגי, שמספרים על המענה ללקוחות הפרטיים והמוסדיים בזמן אמת, ועל כללי 

התנהלות נכונה בתקופת המבחן הנוכחית • בנקאות בימי קורונה

הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות על מנת לוודא 
שהשירותים הבנקאיים ניתנים כסדרם, תוך הקפדה 

על כללי הזהירות הראויים בתקופה זו".
מה ההשפעה המיידית שאתם מבחינים בה על 

המשפחה החרדית הממוצעת?
"בפן הכלכלי, כמו בכלל הציבור, גם בציבור 
החרדי משפחות רבות ספגו מכה, בדרגה משתנה 
שמושפעת מהתנאים הספציפיים של כל משפחה. 
באופן כללי ניתן לומר שבציבור החרדי שבו 
המשפחות גדולות יותר ההשפעה מורגשת יותר, 
ויש משפחות בהן כבר קיים קושי לעמוד בצרכים 
השוטפים, של רכישת מוצרי צריכה, ביגוד וכדומה. 
מצד שני, במגזר הקמעונאי קיימת ירידה חדה 
בקניות לחג, ובחלק מהענפים אפילו קיפאון, 
ומשפחות רבות ממקדות את ההוצאות בסעיפי 
צריכה שהם חובה ומקטינות את ההוצאות בסעיפים 
אחרים, מה שמסייע להן כרגע למתן את הפגיעה.
מה הפניות העיקריות שאתם בפאגי מקבלים 

בימים אלה מלקוחות?
למאפיינים  בהתאם  מגוונות  הן  ,הפניות 
המשתנים של הלקוחות. יש לקוחות שמסתדרים, 
בעיקר כאלה שגם בשגרה דואגים להחזיק כריות 
ביטחון, אם זה יתרת זכות או פקדונות, ולקוחות 
שמקפידים לא להיכנס לחריגות. יש לקוחות 
שהסתדרו טוב עד שהחל המשבר, ועכשיו הם 
במצוקה. לקוחות כאלה פונים אלינו עם בקשה 
לדחיית תשלומי משכנתא או החזרי הלוואות, 
וחלקם גם פונים בבקשה לקבלת אשראי וזוכים 
לאוזן קשבת. ויש גם לקוחות שכבר קודם לכן 
היו במצב לא טוב, שכמובן עכשיו רק מחמיר. 
אנחנו כבנק מנסים לתת מענה לכל מצב, עד כמה 

שמתאפשר לנו במגבלות הקיימות.
מה ההמלצות שלך למשפחה החרדית השואפת 

לעבור את התקופה הנוכחית בשלום?
"העצה החשובה ביותר בתקופות כאלה היא 
להתכנס. אם בימים רגילים אנחנו מייעצים לגוון 
ולהגדיל את אפיקי ההכנסה, מטבע הדברים 
בתקופות כאלה זה פחות רלוונטי, וכדי לעבור 
את התקופה הקשה במינימום נזקים מומלץ לשים 
את הדגש על צמצום ההוצאות, והידוק השליטה 

במאזן הכלכלי.

ישנם סעיפי הוצאה רבים בתקציב המשפחה 
המגבלות  בשל  הצטמצמו  כך  שגם  החרדית 
החדשות על המשק. אנחנו בכל מקרה יוצאים פחות 
וקונים פחות, וזה משפיע על סעיף ההוצאות. כרגע 
אין לנו דרך לדעת מתי וכיצד זה יסתיים, וחשוב 
לראות היכן אנחנו יכולים לחסוך בהוצאות כדי 
לפנות משאבים לדברים החשובים. אלה החלטות 
חשובות, ויתכן שנוכל לשמר את חלקן גם בעתיד, 

כשהמשבר הנוכחי יהיה בעזרת ה' מאחורינו".

משכנתאות ברמה אחרת
בשנה האחרונה יצאתם במהלך של הקמת 
יחידה שתפעל בתחום המשכנתאות, מה תוכל 

לספר לנו על המהלך?
"פאגי מאז ומתמיד העמיד משכנתאות לרוכשי 
דירות בציבור החרדי באמצעות הבנק הבינלאומי, 
השנה החלטנו להעלות את רמת השירות בתחום 
המשכנתאות עם הקמת יחידת חיתום שפועלת 
תחת מערך פאגי, במתוך מטרה למקד את השירות 
למגזר החרדי, ובנוסף להגביר את מהירות התגובה 
לבקשות משכנתא, מטרה שאכן הושגה בעקבות 
הקמת היחידה. בראש היחידה עומד אורן אלפי, 
בעברו מנהל סניף פאגי בנתיבות ויחידות אחרות 
בפאגי.הכוונה שלנו היא לעבות את היחידה, 
בהתאם לביקוש שהיה במגמת עליה עד עכשיו, 
ואנחנו מקווים שהמגמה תימשך כשנצא מהמצב 

הנוכחי.
מה השירותים שמעמידה יחידת המשכנתאות 

החדשה של פאגי ללקוחות הבנק?
"היחידה מספקת את כל השירותים הבנקאיים 
שפאגי הציע קודם לכן לנוטלי משכנתאות, בדגש 
על התמקצעות במתן שירות ייחודי לציבור החרדי. 
זה אומר קודם כל להבין מה הלקוח צריך. לא תמיד 
הלקוח יודע להגדיר מראש את המסלול המתאים 
לו, והיועצים של פאגי יידעו לכוון אותו בהתאם 

לצרכים הייחודיים שלו.
"אנחנו בפאגי שמים את הדגש על זהירות, 
לא למכור הכל לכולם אלא לוודא את התאמת 
המוצר ללקוח, גם אם זה אומר 'להרגיע' את הלקוח 
ולשכנע אותו לקחת סכום נמוך יותר שהולם יותר 

את המאפיינים שלו.
"כמובן שכאשר מדובר בלקוח ותיק של פאגי 
יש לנו היכרות מוקדמת שמסייעת לנו לתת לו 
תנאים טובים יותר, כי ההיכרות עם הלקוח היא 
שאלת מפתח בכל מתן אשראי. עם זאת, בפאגי 
שואפים לתת את השירות הטוב ביותר לכל לקוח, 

גם לקוחות חדשים, במהירות וביעילות.
השורר  הקיפאון  להשפיע  צפוי  כיצד 
נוטלי  ועל  הדירות  מחירי  על  במשק  כרגע 

המשכנתאות?
"קשה להתנבא לגבי מה שיקרה בטווח הארוך. 
אנחנו במשבר שאף אחד עדיין לא יודע כמה 
ייראה  ואיך  ממנו  נצא  איך  יימשך,  הוא  זמן 
העולם אחריו – בכל התחומים וכמובן גם בתחום 
הכלכלי. וכשמדברים על כלכלה השאלות הן מה 
יקרה למשק, כמה חברות ועסקים קטנים ישרדו 
את המשבר וכמה לא יצליחו; האם צורת העבודה 
תשתנה, בעקבות התופעה הנרחבת של עבודה 
מהבית בזמן המשבר; יש הסבורים ששוק העבודה 
וגם הסחר הבינלאומי עומדים בפני שינויים, כך 

שהשאלות הפתוחות הן רבות והיכולת לנבא 
מגמות לטווח ארוך קטנה מאד.

"לגבי שוק הדיור, הניסיון מלמד שכמו בכל 
תחום בכלכלה גם כאן יש תקופות שיא ותקופות 
שפל. בעיתות משבר, כפי שראינו לא פעם בעבר, 
השוק קופא. אין עסקאות, וגם מי שמעוניינים 
לממש דירה שברשותם במחיר מופחת, לא תמיד 
מוצאים קונה. לכן, גם אם אין חשש להתרסקות 
עצירה  שתהיה  הוא  החשש  הנכסים,  בשווי 
נכסים  לבעלי  בעייתי  כזה  ומצב  בעסקאות 

שמעוניינים למכור.
"מבחינת רוכשי הדירות, גם בימים אלה יש 
אנשים שמחפשים דירה, ולא כולם יכולים לדחות 
את הרכישה. כמובן שישנם רבים שהיו בעיצומו 
של תהליך חיפוש או אפילו רכישת דירה ועצרו 
את העסקה לפני שלב ההתחייבות בהמתנה לפיזור 

אי הוודאות השוררת כרגע".

נותנים אורך נשימה
בפאגי  ואתם  הבנקאות  מערכת  כמה  עד 

ערוכים לתרחישים כמו המצב הנוכחי במשק?
"אחלק את התשובה לשני חלקים. לגבי התרחיש 
להניח  סביר  בשווקים,  כיום  רואים  שאנחנו 
שבישראל ובעולם כולו לא היו מי שחזו אותו 
מראש, ובפועל כולם הופתעו. עם זאת, אם בוחנים 
את מצב מערכת הבנקאות בישראל בזמן הכניסה 
למשבר, בבנק ישראל ובאוצר אמרו שנכנסנו אליו 

במצב טוב, וזה אכן המצב.
"מערכת הבנקאות במצב טוב הן מבחינת יציבות 
פיננסית, הן ביחסי הון ורווחיות, ובכל פרמטר בו 
בוחנים יציבות פיננסית. אנחנו לא רואים מחנק 
אשראי אלא יכולת של הבנקים להמשיך לספק את 
השירותים ללקוחות והיכולת הזו נגזרת מהיציבות 

שלנו ערב המשבר.
"חשוב גם לזכור שהבנק, במסגרת פעילותו 
להמשכיות עסקית מקיים בקביעות תרגילים בהם 
נבחנות תכניות ותרחישים שונים למצבי חירום. 
ההיערכות המוקדמת שלנו בקבוצת הבינלאומי, 
שפאגי הוא חלק ממנה, מקלה עלינו כיום ומסייעת 

לנו כבנק להתמודד עם המשבר בצורה מיטבית.

כך נעבור את הקורונה יחד:

 בנקאות
בשעת מבחן

>>>

"מערכת הבנקאות במצב 
טוב הן מבחינת יציבות 
פיננסית, הן ביחסי הון 

ורווחיות, ובכל פרמטר בו 
בוחנים יציבות פיננסית. 
אנחנו לא רואים מחנק 

אשראי אלא יכולת 
של הבנקים להמשיך 
לספק את השירותים 

ללקוחות והיכולת 
הזו נגזרת מהיציבות 
שלנו ערב המשבר"

"אם בימים רגילים אנחנו 
מייעצים לגוון ולהגדיל 

את אפיקי ההכנסה, 
מטבע הדברים בתקופות 
כאלה זה פחות רלוונטי, 
וכדי לעבור את התקופה 
הקשה במינימום נזקים 
מומלץ לשים את הדגש 
על צמצום ההוצאות, 

והידוק השליטה 
במאזן הכלכלי"
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מבחינת הלקוח, כיצד בא לידי ביטוי בימים 
אלה היתרון של פאגי כמוסד פיננסי חרדי?

"אנחנו בתקופה לא קלה הן מבחינת הלקוח 
הפרטי והן מבחינת מנהלי המוסדות, ובזמנים 
כאלה ההיכרות בין הבנק ללקוח חשובה מאד, 
ומכתיבה במידה רבה את רמת הפתרונות שהבנק 

יכול לספק.
"לקוח של פאגי שמנהל עמותה או ארגון 
חסד, שעובד איתנו כבר שנים ואנחנו מכירים 
אותו לעומק ויודעים מי עומד מאחוריו, יודע 
שבזמנים כאלה הוא יוכל לקבל מאיתנו אורך 
נשימה לו הוא זקוק כדי לשמור על יציבות. 
כמובן שזה כך גם הפוך – כאשר אין את האמון 
הזה שנבנה מול הלקוח זמן קשה לנו כבנק לספק 
את אותה רמה של אשראי ושירותים בנקאיים.

לצד האתגרים הרבים בפני משקי הבית, 
הקיפאון שנחת על המשק מעיק במיוחד על 
מגזר המוסדות והארגונים במגזר החרדי, ועל 
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים שסגירתם 
הכפויה מאיימת על יציבותם. בניסיון להבין 
ומנהלי  כיצד מתמודדים העסקים הקטנים 
המוסדות עם המצב החדש, שוחחנו עם מוטי 
פוגלמן, מנהל האשראי בפאגי, שמספר על 

תמונת המצב העדכנית בתחום.

מספקים מענה ללקוחות
על  מהי ההשפעה הצפויה של המשבר 

מוסדות התורה, ארגונים ועמותות?
"כמו בכל שאלה מסוג זה התשובה איננה 
חד משמעית. ראשית יש להבין שהעמותות 
נכנסו כמו כולם לתוהו שנוצר. שנית, בתוך כל 
חבילות הסיוע שמוצגות חדשות לבקרים ע"י 
הממשלה, אין התייחסות ספציפית עד כה למגזר 
השלישי ולעמותות התורה והחסד בכללן. מכאן 
שהאחריות על התמודדות נכונה עם המשבר 

מונחת על כתפי מנהלי המוסדות.
"כפי שכולנו מכירים, ישנם מספר סוגים של 
עמותות במגזר החרדי. יש שעוסקות בתחומי 
רווחה ובריאות, כמו חלוקת מזון, תרופות, 
תמיכה כלכלית, נפשית וכדומה. ארגונים אלה 
מתמודדים עם שני אתגרים עיקריים: מצד אחד 
הירידה בתרומות בשל המצב הכלכלי של כלל 
הציבור, ומדובר בתורמים גדולים וקטנים כאחד. 
והאתגר הזה יוצר אתגר נוסף והוא הגידול 
בצרכי הציבור. יש הרבה יותר פניות לעמותות 
החסד. לכך נוסיף את העיתוי הנוכחי של ערב 
פסח שבו ממילא צרכי עמך מרובים ומתרבים 

והרי לכם תנועת מלקחיים בכיוון השלילי.
"סוג נוסף של עמותות הן אלו שעוסקות 
בתחום החינוך בכל הגילאים. מעונות יום, גני 
ילדים, בתי ספר יסודיים, תלמודי תורה, ישיבות 
קטנות וגדולות, תיכונים, סמינרים, כוללים 

וכדומה. גם כאן מתמודדים עם מצב מורכב מאד. 
חשוב להבין שקיימת שונות גדולה בין הגופים. 
ישנם מוסדות המתבססים בעיקר על תקציבי 
ממשלה, כמו מעונות יום, גנים ומוסדות חינוך 
לבנות, והם מטבע הדברים חשופים פחות לסיכון 
שהביא איתו המשבר הכלכלי הנוכחי, אם כי 
ישנם אתגרים ספציפיים, כמו תשלום שכירות 

על מבנים בתקופה הנוכחית וכדומה.
"המצב מורכב יותר כשמדובר בתלמודי תורה 
וישיבות קטנות, שגם כך מתנהלים בתקצוב חסר 
ונדרשים להשלים הכנסות בשוטף הן מתוך 
תשלומי ההורים והן מתרומות, וכפי שציינתי 
שני מקורות הכנסה אלו נפגעו או אפילו הופסקו 
במקרים רבים. הפגיעה הכלכלית הקשה ביותר 
והכוללים.  הגדולות  הישיבות  במגזר  היא 
ירדו מאד,  אין, תשלומי ההורים  תקציבים 

והתרומות ירדו בחלקן.
לקשיים  שנקלעו  מוסדות  הגיבו  כיצד 

בשבועות האחרונים?
"בחלק מהמוסדות הגיבו במהירות למצב, 
למשל באמצעות הוצאת כל העובדים לחל"ת, 
מהלך שכרוך בקושי עצום שכן במצב כזה דיני 
ממונות ודיני נפשות משיקים לעיתים זה לזה. 
בנוסף, בחלק מהמוסדות עצרו הוצאות באופן 
מוחלט, כולל פניה לספקים לדחיית תשלומים 
ופניה לבנק לדחיית תשלומי הלוואות. במקביל 
אנחנו רואים רבים שהגבירו מאמצים לנסות 
לשמור על רמת הכנסות מינימלית, באמצעות 
פניה לתורמים וכדומה. כלל הפעולות הללו אכן 
סייעו במקרים רבים להקטין את רמת הפגיעה.

"מנגד, אנחנו רואים גם מנהלים שהגיבו 
מעט מדי ומאוחר מדי, בין ביודעין ובין בשל 
חסמים כאלה ואחרים, ולמרבה הצער הם במצב 
קשה יותר כרגע. בהקשר הזה חשוב לציין את 
ההשפעה הרבה שיש למצב הכלכלי ההתחלתי 
בו היו המוסד או העמותה כשפרץ המשבר. אלה 
שנכנסו אליו חזקים ומאורגנים יכולים להכיל 
טוב יותר את הקשיים שנוצרו, לעומת אלו 
שחיים מהיד לפה ונקלעו למשבר ללא מרחב 

פעולה.
"אתגר ייחודי נוסף שאנו נתקלים בו בימים 
אלה מול מוסדות ועמותות, קשור לתנופת הבניה 
המשמעותית במגזר המוסדות בתקופה האחרונה. 
הבניה אמנם נמשכת גם לאחר פרוץ המשבר 
אך מדובר בפרויקטים שנשענים במקרים רבים 
על כספי תרומות, ותזרימי ההכנסות מתרומות 
נפגעו כמעט מהיום הראשון. הפער שנוצר יכול 

להגיע לסכומי עתק עליהם קשה מאד לגשר.
מה המענה שאתם בפאגי מעמידים לרשות 

אותם מוסדות שנקלעו לקשיים?
"פאגי, כמותג בנקאי מוביל בציבור החרדי, 
מכיר את שלל הסיטואציות שתיארתי, ואנחנו 
מספקים מענה ללקוחות במגזר המוסדות בעזרת 
מתן מרווח נשימה ארוך היכן שזה אפשרי, אם 
באמצעות דחיית תשלומי הלוואות, אם במתן 
אשראים נוספים באופן זמני עד יעבור זעם, 
וזאת מתוך הכרות ארוכת שנים עם יכולות 
גיוס הכספים של העמותות ויכולתם הניהולית 

המוכחת של מנהלי העמותות.
"חשוב לזכור שהציבור החרדי כבר עבר 
משברים לא קלים ויצא מהם מחוזק. הנסיון 
שלנו מוכיח שבמקרים דומים שהיו בעבר, 
גם אם לא דומים בהיקף ובחומרה, בסופו של 
דבר מגזר הארגונים והמוסדות ידע להתאושש 
והציבור החרדי חזר לתרום וביתר שאת. חשוב 
גם לומר כי במקרים מסוימים דווקא חומרת 
המשבר היא זו שמביאה את נדיבי עמך ישראל 
להוזיל דווקא עכשיו מכיסם לטובת המוסדות. 
אני יכול לספר לכם על מקרה אחד שהובא 
לידיעתי, בו אחד מגדולי הנגידים בחו"ל שספג 
הפסדים כבדים מתחילת המשבר, הצהיר כי לא 
רק שאינו מתכוון להקטין את תרומותיו אלא 
אף להגדיל אותן ואף לפנות בעניין לתורמים 

גדולים ממכריו שינהגו גם הם כך".

האם ניתן להצביע בשלב הזה על לקחים 
והמלצות ראשוניות עבור מנהלי מוסדות 

וארגונים?
היא  נקודות: הראשונה  אצביע על שלש 
שחשוב ליצור כרית בטחון כלכלית לעיתות 
משבר גם אם הדבר כרוך בוויתורים בטווח 
הקצר. אחרת ההתאוששות כשתגיע תהיה קשה 
מאד וארוכה מאד. נקודה נוספת היא שחשוב 
לשתף במצב את גורמי המקצוע – בנק, רו"ח, 
עו"ד, וזאת כדי לנקוט בצעדי התגובה הנכונים 
והמידתיים. לבסוף, חשוב להגיב מהר ונכון ולא 

להסס. לא לאבד זמן יקר.

לצד העסקים הקטנים
המצב במשק מעמיד במבחן קשה במיוחד 
את מגזר העסקים הקטנים. מהו המענה שפאגי 

יכול לספק להם במצב הנוכחי?
"העסקים הקטנים הם הנפגע הגדול ביותר 
מהמשבר. גם בשגרה הם נאלצים להתמודד 
עם אתגרים רבים, והמשבר הנוכחי רק מוסיף 
זה  קושי עצומה. מה שחשוב עכשיו  דרגת 
לדעת שהמשבר הזה יהיה מתישהו מאחורינו, 

ועד שזה קורה כולם חייבים לנסות להתמודד 
בשום שכל ולמזער נזקים. המערכת הבנקאית 
נכנסה למשבר כשהיא במצב איתן ויציב. לכן 
יש ביכולתם של הבנקים להתנהל עם אורך 
רוח כלפי הלקוחות בכל הקשור לניהול תזרים 
המזומנים. אנחנו בפאגי נותנים מענה לכל 

הלקוחות ובכלל זה לעסקים הקטנים.
"בהיבט האשראי, שהוא החשוב ביותר על 
הפרק, אנו פועלים בכמה מישורים ומציעים 
מגוון פתרונות. ראשית, פתרונות בית, הכוללים 
דחיית תשלומי הלוואות ואשראים מסוגים 
שונים, הגדלות אשראי זמניות וכדומה, הכל 
במטרה להקל את תזרים המזומנים של העסק. 
אנחנו למעשה אומרים לעסקים הקטנים, 'טפלו 
בעניינים שלכם. בחשבון הבנק אנחנו נטפל 

ונסייע לכם עד יעבור זעם'.
"חשוב מאד שבעלי העסקים ישקיעו מעט 
מאמץ ויספרו לבנקאי שלהם בפאגי מה מצבם 
נקטו  אילו פעולות הם  כתוצאה מהמשבר, 
ועומדים לנקוט, מה הם צריכים לתקופה הקרובה 
ובכך יעבירו את הכדור אלינו, למומחי פאגי, 
ואנו נדע איזו חליפה לתפור לכל אחד. במקביל 
חשוב שהלקוחות יבינו שבעת כזו עליהם לממש 
חלק מחסכונותיהם ולהציע לבנק בטוחות שיש 
להם כגון פקדונות, תיק ני"ע ונכסי נדל"ן וכל 

זה על מנת להיות חלק מהפתרון.
"פתרון נוסף הוא הלוואות מהקרן בערבות 
מדינה. פאגי הינו אחד הבנקים שמציעים מענה 
מסוג זה. מדובר בהלוואה בסכומים לא קטנים 
ובתנאים נוחים הן מבחינת פריסת ההלוואה, 
הן מבחינת הריבית והן מבחינת הבטוחות שעל 

הלווה להציע.
לסיום, האם האשראי במשק עומד להתייקר 

בעקבות המשבר?
"אנחנו בתקופה של אי וודאות, ויש לכך 
הפיננסיים  השווקים  על  שלילית  השפעה 
וודאות. השווקים  שמטבע הדברים אוהבים 
מגלים עצבנות ותנודתיות גבוהה שבאה לידי 
ביטוי במחירי האג"ח הממשלתי שבאמצעותו 
ממשלה מגייסת כסף מהציבור. תשואות האג"ח 
נמוכות כאשר רמת הסיכון נמוכה, ועולות 
כאשר רמת הסיכון גוברת. כרגע אנחנו בעולם 
של תשואות עולות בגלל רמת הסיכון בשווקים, 
ותשואות האג"ח מכתיבות גם את מחיר גיוס 

הכסף של המערכת הבנקאית.
"על מנת למתן את התנודתיות והשפעותיה 
השליליות, ממשלות רבות בעולם החלו בצעדים 
שכותרתם הרחבה מוניטרית – הזרמת כסף רב 
לשווקים, שמשמש בין השאר לרכישת אג"ח, 
כאשר הביקוש שנוצר בעקבות אותם צעדים 
אמור למתן את העלייה בתשואות. כך ראינו 
את נשיא ארה"ב שהכריז על תכנית סיוע בהיקף 
של שני טריליון דולר, וממשלות רבות צועדות 
בעקבותיו. במקביל, מאחר שאנחנו ככל הנראה 
בפתחו של מיתון עולמי, הבנקים המרכזיים 
יצטרכו לשמור על ריביות נמוכות שגם כך 
כבר נמוכות מאד. כלומר, הבנקים המרכזיים 

לא צפויים להעלות ריבית.
"גורם נוסף במשוואה הוא סיכון האשראי 
שעלה בכל העולם, מה שמוביל לכך שהבנקים 
נדרשים לפצות על העלייה ברמת הסיכון 
באמצעות תמחור האשראי במחיר גבוה יותר. 
כל הגורמים הללו מובילים להערכה שבטווח 
הקצר סביר שנראה עלייה במחירי האשראי 
במשק, אשר תלך ותקטן ככל שנצא מהמשבר.

ההיבטים  שלצד  לזכור  חשוב  "לבסוף, 
הכלכליים בהם עסקנו המשבר הנוכחי הוא 
בראש ובראשונה משבר רפואי וחברתי בהיקף 
שהעולם לא שיער ולא התכונן אליו. כיהודים 
מאמינים אנחנו יודעים שהכל נעשה ביד מכוונת 
ובהשגחה פרטית וכללית. בזמנים כאלה עלינו 
לנהוג בשום שכל, ברוגע ומתוך אמונה שעלינו 
הטוב  יעשה  וה'  ההשתדלות  חובת  מוטלת 

בעיניו".

אנחנו מספקים מענה 
ללקוחות במגזר 

המוסדות בעזרת מתן 
מרווח נשימה ארוך 

היכן שזה אפשרי, אם 
באמצעות דחיית תשלומי 

הלוואות, אם במתן 
אשראים נוספים באופן 

זמני עד יעבור זעם, וזאת 
מתוך הכרות ארוכת 
שנים עם יכולות גיוס 
הכספים של העמותות

>>>

"פאגי, כמותג בנקאי 
מוביל בציבור החרדי, 

מכיר את שלל 
הסיטואציות ואנחנו 

מספקים מענה ללקוחות 
במגזר המוסדות בעזרת 
מתן מרווח נשימה ארוך 
היכן שזה אפשרי, אם 

באמצעות דחיית תשלומי 
הלוואות, אם במתן 

אשראים נוספים באופן 
זמני עד יעבור זעם"
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לא רק משרד, גפני פתח בבית. גם כולל. את 
זמן האיכות שהתפנה, הוא מנצל ללימוד ולכתיבת 
חידושי תורה. מאז שנקרא על ידי מרן הרב שך 
לעזוב את ראשות הכולל באופקים וללכת לכנסת 
הוא לא מפסיק לתנות את צערו על שנבצר ממנו 
לעסוק בתורה בעיון וביסודיות כמו אברך כולל. 

מה שלא עשו החיים, עשתה הקורונה.

בלי צ'קים חוזרים

ח"כ אורי מקלב
חבר הכנסת אורי מקלב מבודד מהעולם באופן 
פיזי, אך מחובר אליו בדרכים משלו. הוא אינו 
יכול להסתגר בבית באופן מוחלט משום שהוא 
מכהן כחבר הוועדה המסדרת ובוועדת החינוך. הוא 
מנצל את תפקידו החיוני כדי לדלג בין לשכתו 
שבכנסת ללשכתו שבסניף דגל התורה בירושלים. 
עקב ההגבלות התפזרו עוזריו בין הלשכות כדי 
לאפשר להמשיך את העבודה החיונית לציבור 
על פי כל כללי הזהירות. הטלפון של דוד וורצמן 
עוזרו הצמוד ואיש סודו אינו נח לרגע. בכל כמה 
דקות נכנסת פניה נוספת הקשורה לימי הקורונה. 
אם זה נפטר שהיה חשוד כחולה קורונה והמערכת 
מעכבת את קבורתו, או חולה שמשווע לבדיקת 
מד"א וממתין ימים בשל העומס הרב. כל זה לצד 
הקשר מול עשרות נציגי דגל התורה בכל רחבי 
הארץ מקריית שמונה ועד אילת השוטחים בפניו 

את הבעיות המקומיות שלהם.
עו"ד יהודה גוטמן, יועצו של הרב מקלב, אחראי 
על הקשר עם מנכ"לי משרדי הממשלה השונים 
בכל הנוגע לטיפול הנדרש כדי להמשיך את שגרת 
החיים לכלל הציבור. מקלב זיהה עם פרוץ המשבר 
איום כלכלי. הוא פעל מול שר התקשורת כדי 
שחבילות הסלולר לא ינצלו את המצב ויעלו את 
המחירים. כמו"כ וידא מול שר המשפטים שהצ'קים 
החוזרים בתקופה זו לא יגרמו לעיקולים את בעלי 

החשבון.

לגבות את ראש העיר

ח"כ יעקב אשר
ח"כ יעקב אשר אכן נמצא בביתו יותר מאשר 
בימים אחרים, אך הוא לא ממש מסוגר. "כידוע 
חברי הכנסת מוחרגים משום שתקנות שעות חירום 
לא חלות על הכנסת. גם אם אין מליאה, יש וועדות 

ופניות ציבור שצריך לטפל בהן", הוא אומר.
ובכל זאת, גם לו יש עכשיו שעות בית נוספות. 
הוא מנצל אותן כדי להיות עם הילדים והמשפחה. 
"בימי שגרה הילדים הנשואים והנכדים עולים 
תדיר לבקר ועכשיו לא. זה קשה מאוד. יש לי זוג 
הורים קשישים שכרגיל אין יום שאני לא נמצא 

אצלם. עכשיו מקפידים שאף אחד לא יגיע אליהם. 
אני אומנם מטפל בכל מה שהם צריכים מרחוק. זה 
הכיבוד הורים עכשיו. אבל זה קשה. קשה מאוד".

ציבור  פניות  מלא  אשר  ח"כ  של  שולחנו 
המאפיינות את התקופה. "אנחנו עמלים כל הזמן. 
הפניות רבות מתמיד. אחד הדברים שטיפלנו 
בהם זה המענק לעצמאים שבהתחלה נקבע רק 
מגיל 28 ואנחנו דאגנו שהקריטריון הזה יבוטל. 
כמו כן היו פניות בנושאי חינוך, דחיית תשלומי 
השכירות, איבוד זכויות בקרנות השתלמות. כל זה 
לצד העיסוק החשוב והקריטי בהסברה על חשיבות 

השמירה על הנחיות והקפדה על הכללים".

יעקב אשר מתגורר בבני ברק, העיר שהפכה 
החדשות  מהדורות  בכל  הראשית  לכותרת 
בשבועיים האחרונים. אבל הוא לא סתם "עוד 
תושב". בעבר הוא כיהן כראש העיר, והיה לאחד 
מהמוצלחים שישבו על הכיסא ברחוב ירושלים. 
מהמקום הזה ומהניסיון שצבר הוא מעניק לראש 
העיר הנוכחי סיוע בטיפול במשבר שפקד את 
העיר: "אני משתדל לעזור לעיר בני ברק מול 
ההתמודדות הקשה שלהם. אנחנו נותנים הרבה 
גיבוי. אמרתי לראש העיר 'אני לרשותך לכל 
מה שאתה שצריך. אני אעזור לך ככל האפשר'. 
האתגר בבני ברק הוא מאוד לא פשוט. זה בדיוק 
מקום של ההנהגה המקומית. כשעובדים במשבר 
כזה מול מערכות גדולות, מול משרד הממשלה 
זו שצריכה  הארציים, ההנהגה המקומית היא 
לעשות את התיאום בין המשרדים. אני וחבריי 

עומדים מאחורי ראש העיר בכל ההחלטות גם 
כאלו שהן לא פופולריות מאוד".

בלי אירועים בשעות הערב

סגן השר מאיר פרוש
סגן השר מאיר פרוש מגיע מדי בוקר למשרד. 
לא רק הוא, אלא גם כל צוות הלשכה. בשל 
היותו סגן שר, הוא חולש על לשכה רחבת ידיים 
המאפשרת לו ולצוות לשכתו להמשיך את העבודה 
תוך שמירה על המרחקים שנקבעו בתקנות וללא 

קרבה בין אחד לשני.
לסגן שר החינוך יש משמעות רבה בימים אלו. 
ההורים נושאים אליו עיניים מתחננות וכמהים 
לדעת מתי כל זה ייגמר. כמובן שכמו כולם גם לו 
אין תשובות סדורות, אבל הוא מבטיח שהמשרד 
עושה הכול כדי להתמודד עם מרחב האפשרויות 
הקיים. הסיפור המרכזי הוא הלמידה מרחוק. 
בניגוד למוסדות החינוך הכלליים שהסתדרו 
בקלות יחסית עם החופשה הכפויה באמצעות 
למידה דרך המרשתת, ילדי החיידרים נשארו 
ללא פתרון רציני. קווי הטלפון מספקים מענה 
מצומצם מאוד, והמשימה שלו כרגע היא לבחון 
דרכים לקיים למידה מרחוק אחרי חג הפסח במידה 

והסגר עדיין ימשך.
סגן שר החינוך עמל רבות בתחילת המשבר 
על מנת להכניס את מוסדות המוכש"ר להסכם 
עם האוצר. המאבק שניהל פרוש הצליח ואכן גם 
המורים החרדים יצאו לחופשה בתשלום מלא כמו 

עמיתיהם בהסתדרות המורים.
אנשי הצוות של פרוש, כמו גם פרוש עצמו, 

כאילו לא שמעו שהמדינה בחופש. הם מתרוצצים 
ממקום למקום, ממשרד למשרד, וממשיכים לעבוד 
במלוא המרץ. פניות רבות שמגיעות למשרד 
נוגעות לדמי האבטלה והפרוצדורה הקשורה בהם. 
הדגש שניתן בלשכה הוא לסייע לכל אותם פונים 

פרטיים כדי שמטה לחמם לא יישבר.
השינוי היחיד של פרוש בימים אלו, שהוא לא 
יוצא לאירועים ושעות הערב שלו נינוחות יותר. 
מטבע הדברים המשבר השבית את השמחות במגזר, 
את הכנסים ואת הפעילות המפלגתית שאיננה 
קשורה ישירות בעזרה לציבור. אז גם אם זהו לא 
חופש מלא, אפשר לומר שלראשונה מזה מאה 
שנים, נצר למשפחת פרוש נושם קצת לרווחה 

לפחות בשעות הערב.

יצחק פלדמן
צילומים: פלאש 90

הקטסטרופה העולמית השביתה את הכול. אין 
משק, אין כלכלה, אין תחבורה, אין תפילות במנין, 
רק הכנסת ממשיכה לעבוד. חברי הכנסת, נבחרי 
הציבור, מחויבים למלא את עבודתם גם בשעות 
קשות. מסיבה זו, תקנות שעת חירום אינן חלות 
על חברי הכנסת ועל בניין הכנסת. לצד הציניות 
שאנו בוחנים את הח"כים במשך כל השנה חשוב 
לזכור שבתקופה הזו הם שמים נפשם בכפם פשוטו 

כמשמעו כדי למלא את שליחותם נאמנה.
אז נכון, לא כל יום מוכרחים להגיע לכנסת. 
וגם כשצריך להגיע לדיון בוועדה או במליאה, 
שומרים על הכללים וההנחיות. ועדיין, הם היו 
מעדיפים להישאר בבית ולסגור את הדלת בפני 
הנגיף. הנה בשעת כתיבת השורות התבשרנו ששר 
הבריאות בעצמו, יעקב ליצמן, נדבק בנגיף וכעת 

הוא מאושפז בביתו, לרפו"ש.
עד היום קולם של חברי הכנסת נשמע רק 
מהצד הפוליטי. זה שעסוק בימים אלו בהקמת 
קואליציות ואופוזיציות. ומה באשר לתחושות 
האישיות שלהם? אין ספק שהבידוד האנושי 
שנכפה על כולנו משפיע גם עליהם. כיצד הוא 
שינה את סדר יומם, ואיך הם מצליחים לאזן בין 
הצורך לשמור על בריאותם ובין הנחיצות לשמור 

על אזרחי ישראל?

כולל לצד המשרד

ח"כ משה גפני
כמו כולם, גם גפני שומר על הכללים בקפידה. 
בית משפחת גפני ברחוב יצחק ניסים 19 בבני 
ברק הפך למשרד תוסס שמנהל את התקציבים 
שאמור  לגפני  הללו.  הימים  של  המורכבים 
להיכנס בחזרה ללשכת יו"ר ועדת הכספים עם 
הקמת הממשלה, אין אפילו מחשב בבית. בתחילת 
המשבר, הוא הגיע מדי בוקר למשרדי דגל התורה 
הסמוכים לביתו ועבד משם. אך עם כניסתן לתוקף 
של ההנחיות האוסרות על יציאה מהבית, החליט 
להסתגר בביתו – למרות שבשל תפקידו הוא רשאי 

לצאת.
הלימוד  בחדר  משרד  פתח  הדגלאי  הח"כ 
שבביתו. משם הוא מנהל את הלשכה כפי שהוא 
מנהל אותה ביד רמה בכנסת. הרל"ש המיתולוגי 
של גפני, שלוימי פולק, ועוזריו הנאמנים מוישי 
ויעקב מורגנבסר, עומדים בקשר  זלושינסקי 
טלפוני מידי יום – כל היום. המזכירה והעוזרים 
האחראים על המיילים והטלפונים בלשכה, מקבלים 
אותם עכשיו לביתם. בחלקם הם מטפלים ישירות, 
ואילו את הפניות המורכבות יותר הם מעבירים 
לבוס שנמצא בקשר תמידי עם ראש הממשלה, 
אנשי משרד האוצר, אגף התקציבים באוצר, החשב 
הכללי, שר העבודה והרווחה, שר החינוך, ומנכ"לי 

המשרדים השונים. גפני שם לו מטרת על בתחילת 
המשבר: לדאוג להעברת התקציבים התקועים בשל 
הבירוקרטיה המורכבת כתוצאה משנת בחירות 

ומשבר הקורונה שהתערבבו יחד זה בזה.
כחלק מאותה משימה סייע בהעברת תקציב 
לנופשונים לילדים המיוחדים. הוא דאג למורי 
המוכש"ר והפטור שיקבלו את המשכורות והתנאים 
כמו של אלו החברים בהסתדרות המורים. מהמשרד 
שבביתו פיקח על אספקת המים הכשרים לכלל 
האזרחים בימי הפסח, ועוד אינספור פניות של 

מוסדות ועמותות שנתקלו בקשיים ובירוקרטיה, 
וכמובן פניות של אנשים פרטיים.

התקנות לשעות חירום לא חלות עליהם, ובימים אלו ידיהם מלאות עבודה עוד 
יותר מהרגיל, אבל כמו כל אזרח אחר גם הח"כים החרדים נזהרים מהקורונה. 
יצחק פלדמן בדק איך הם מנצלים את שעות ההסגר והבידוד, וכיצד אפשר 

לפעול בשליחות ציבורית גם בימים של ריחוק חברתי | מה נשתנה

 קונטרסים מימי הישיבה, כולל שנפתח בבית, 
השלמת שעות משפחה ולשכות שפועלות בשלט רחוק

שליחות ציבורית 
מאחורי 
הסורגים

חזר לכולל. גפני

מדידת חום במשכן. אשר

עם הפתקים. מקלב במשרד

למידה מרחוק. סגן השר פרוש

לא רק משרד, גפני פתח 
בבית. גם כולל. את זמן 
האיכות שהתפנה, הוא 
מנצל ללימוד ולכתיבת 
חידוש תורה

"אני משתדל לעזור לעיר 
בני ברק מול ההתמודדות 
הקשה שלהם. אנחנו 
נותנים הרבה גיבוי. 
אמרתי לראש העיר 'אני 
לרשותך לכל מה שאתה 
שצריך'"

קווי הטלפון מספקים 
מענה מצומצם מאוד 
לילדי החיידרים, 
והמשימה כרגע היא 
לבחון דרכים לקיים 
למידה מרחוק אחרי חג 
הפסח במידה והסגר 
עדיין יימשך
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השלמת הורות ובשורות 
לציבור

ח"כ משה ארבל

למשפטן של ש"ס ח"כ משה ארבל יש חוויה 
משפחתית מימי הקורונה אותה הוא ניאות לחלוק 
עם הקוראים: "בתקופה הזו כל חמשת ילדיי שיהיו 
בריאים נמצאים בבית כמו כולם. הבן שני שלנו, 
חגי, יחגוג בר מצווה בראש חודש אייר. הגענו 
להניח תפילין בכותל בראש חודש ניסן, והיינו 
בין המתפללים של היום האחרון בכותל המערבי. 
חיכינו חצי שעה שיהיה מניין עד שתושבי הרובע 
יבואו כי רק להם היה מותר להיכנס לכותל. 
למחרת נאסרה התפילה בכותל לחלוטין. ברוך 
השם, הרב אריה דרעי דאג להחזיר את המניין 
שיהיו לפחות עשרה אנשים שלוש פעמים ביום 

שלא יתבטל רצף התפילות בכותל.
"החופש הכפוי הוא לא בהכרח רע. יש זמן לשבת 
ולהתבונן על חמשת הילדים והדברים האישיים 
שלהם. פתאום יש מקום וזמן לזה. בזמן הזה זכיתי 
לסיים עם חגי את מסכת מגילה. יש הרבה יותר 
זמן להיות אבא. זה מאתגר ומייצר שעות של 
אינטראקציה. אנחנו יכולים למלא את החלל 
בלימודים והורות. אני ממשיך לעבוד מהבית. 
דאגתי להביא מלאי של דפי בלנק מהכנסת 
והקמתי לשכה ניידת מהבית. את הצעות החוק 
אנחנו מגישים מרחוק דרך 'מערכת הסנהדרין' 

של הכנסת".
לבעיות  מודע  הוא  דין.  עורך  הוא  ארבל 
המשפטיות הרבות שהמשבר הזה נושא בכנפיו 
עבור אזרחים רבים. "ישנה מצוקה כלכלית של 
רבים מהמגזר העסקי. גם שכירים. אומנם הייתה 
להם רווחה מסיימת בגלל דמי האבטלה, אבל 
מי יודע מה הלאה. זו תקופה מורכבת, בפרט 
בערב פסח. אנחנו פועלים כל הזמן כדי להקל 
ככל האפשר על בעלי העסקים. הייתה בעיה עם 
המשפחתונים שלא היו מוגדרים כעצמאים מצד 
אחד, אך גם לא שכירים כדי לקבל אבטלה. דאגנו 
יחד עם חברי הכנסת גפני, מלכיאלי ואיציק כהן 
שהם ייכנסו להגדרת עצמאים, כדי לקבל את 

המענק.
"הגשתי הצעת חוק יחד עם ח"כ מיכאל ביטון 

מכחול לבן שמי שהצ'קים שלו יחזרו בתקופה הזו 
לא יהיה לו רישום שלילי. הוא בוודאי יצטרך 
לפרוע את החוב, ואחרי התקופה הזו יהיה אפשר 
גם לפתוח לו תיק בהוצאה לפועל, אבל הרישום 
השלילי בתקופה הזו של המשבר אינו מוצדק. 
הוא ימנע ממנו בעתיד לקבל משכנתא, וזה שלא 

באשמתו.
"בנוסף, הצעתי שהמדינה תיתן את דמי האבטלה 
למעסיקים במקום לשכירים. כך שהשכירים יקבלו 
את הכסף מהמעסיקים. התנאי יהיה שהמדינה 
משלמת עבור שלושה חודשים קדימה, ובתמורה 
המעסיק מתחייב להמשיך להעסיק את העובדים 
עוד שלושה חודשים. ככה אנחנו מרוויחים ביטחון 
תעסוקתי חצי שנה קדימה, וגם רצף תעסוקתי 
לעובדים. מעסיק שלא יעמוד בזה, התקציב הזה 
ייחשב לו כמו הלוואה והוא יצטרך להחזיר אותה 
למדינה. אלו דברים שמטבע הדברים לא מתקבלים 
ברגע אחד, והם אורכים זמן. אם הצעתי תתקבל, זו 
תהיה בשורה גדולה לעסקים ולשכירים גם יחד".

ליצור חיבורים עם אנשי 
הצלה

ח"כ ינון אזולאי

מגיע  אחרים  ח"כים  כמו  אזולאי  ח"כ  גם 
לכנסת רק בשעת הצורך. בשבוע שעבר היו דיוני 
וועדת העבודה והרווחה בה הוא חבר, והוא נאלץ 
להגיע. "זה למען עם ישראל. העלו שם דיונים 
לגבי העצמאים ומעונות היום. באתי לשם כדי 
לשאול את השאלות ולקבל תשובות. כמובן שהכול 

בזהירות המתבקשת".
בשאר הזמן הוא שוהה בביתו ומשתדל לסייע 
לפונים יחד עם צוות לשכתו בכל שעות היממה. 
אזולאי הוא גם איש הצלה. יש לו אמירה כאובה 
בנושא: "לצערי מידרו את מתנדבי הצלה מכל 
נושאי הקורונה וחבל. יחד עם זאת איחוד הצלה 
אינו פועל רק בענייני קורונה. הוא עובד עדיין 
בכל ימות השבוע כדי לטפל בכל המקרים האחרים 
שקורים לא עלינו. אנחנו גם עושים פעילות 
הסברה חשובה בכל הריכוזים החרדיים ומעוררים 
את חשיבות השמירה על ההנחיות. באופן אישי 
אני פועל ברמה הארצית ליצור חיבורים עם אנשי 
השטח של הצלה, ועם כל עם ישראל. כמובן שאם 

יש קריאה שאני נמצא באזור, אני יוצא לשם".
והרווחה  העבודה  לוועדת  מהיציאות  חוץ 
ולקריאות דחופות של הצלה, אזולאי מקפיד 
שלא לצאת מהבית אם אם יש צורך חיוני. הוא 
רואה חשיבות בדוגמה האישית ואינו רוצה חלילה 
שמישהו יחשוב שהוא מנצל את תפקידו כח"כ כדי 

לטייל בחוץ.
האם הילדים מבסוטים מהתקופה המשונה הזו? 
הוא צוחק: "את זה צריך לשאול אותם. אני מאמין 
שעד גבול מסוים". השנה יערוך את הסדר בפעם 
הראשונה בחייו: "יש קושי טבעי בארגון של ליל 
הסדר בפעם הראשונה בחיים. אבל אשתי אשת 
חיל והילדים ברוך השם עוזרים. ברור שיהיה 
קשה לשבת לבד בלי כל המשפחה המורחבת כפי 
שנהגנו כל שנה. מצד שני נוכל לתת לילדים 
את כל תשומת הלב בכל שעות ליל הסדר. צריך 

להסתכל על היתרון ולא על החיסרון.
"כאב הלב הכי גדול הוא התפילות מחוץ לבית 
הכנסת. לא זוכר מימי חיי שפספסתי תפילה 
במניין. היום אנחנו נאלצים להסתפק בתפילה 
מהמרפסות. שלוש פעמים ביום אנחנו מתאספים 
לתפילה וגם שרים אחר כך. משדרים כך כולם 
ביחד. זה נוסך בנו עידוד ומעניק לילדים חוויה 
שהם לא ישכחו כל החיים. יש בזה גם ביטוי לכך 

שאנחנו לא באמת לבד.
חשוב לו לקרוא: "להישמע להוראות משרד 

הבריאות. אפילו שר הבריאות לא חסין".

להשלים שעות משפחה 
ולדאוג לתחבורה

השר בצלאל סמוטריץ'
השר בצלאל סמוטריץ' שנחשף לחולה מאומת 
נאלץ להיכנס לבידוד מוקדם יחסית עוד לפני 
שזה היה באופנה. "הבידוד אפשר לי להשלים קצת 
שעות משפחה שחסרות מאוד בשנים האחרונות. 
יכולתי לתת יד בבית עם הילדים והניקיונות 
לפסח. ועדיין, רוב ככל הזמן הושקע בעבודה. יש 
לי חדר עבודה עם כל הציוד הנדרש ואני יושב 
שם ועושה את עבודתי שאיננה יכולה לחכות. 
בוודאי שמשרד כמו משרד התחבורה שאחראי 
על מוטיבים רבים במשבר כמו תחום התעופה, 
הנמלים, התחבורה הציבורית, משרדי הרישוי ועוד. 
לצד שותפות בממשלה וכל הדיונים וההחלטות 

העקרוניות.
"היו המון פניות מאזרחים שנתקלו בבעיות של 
תחבורה ציבורית, ראשי רשויות שפונים בכל יום 
לקבל עדכונים ולמפות את השטח לפי הנחיות 
הממשלה. יש המון פניות שקשורות לנמל, המון 
סוגיות תפעוליות שצריך לטפל בהן, כמו יצוא 
יחד עם משרד החוץ  ויבוא. התעסקתי רבות 

בחילוץ הישראלים שנתקעו במדינות זרות". 

פניות הציבור בימי קורונה

ח"כ ישראל אייכלר
כמו כל אזרחי המדינה, גם ח"כ אייכלר נמצא 
יותר. הוא מקפיד  בביתו, מחכה לימים יפים 
בדקדוק על הוראות משרד הבריאות, גם אם בשל 
כך אינו יכול לפגוש את צאצאיו. את השיעורים 
הקבועים שלו הוא החליף בשיעורים טלפוניים 
עליהם הוא מקפיד חוק ולא יעבור. "יש עכשיו 

קצת זמן פנוי, אפשר להספיק ללמוד יותר".
רוב שעות היממה מתנהלות באותה מתכונת 
כפי שהתנהלו מלשכתו שבכנסת. מחדר העבודה 
שבביתו הוא מנהל מערכת מסועפת של פניות 
ציבור. הפניות מגוונות ועוסקות בשלל תחומים. 
בתחילת המשבר היו אלו אזרחים ישראליים 
המתגוררים בחוץ לארץ שלא הצליחו לשוב ארצה 
בגלל שאחד מילדיהם אינו רשום עדיין כאזרח 
ישראלי. לאחר שכל הישראלים שבו ארצה, 
התברר שיש לא מעט ישראלים שאינם בעלי 
דרכון ישראלי אך מרכז חייהם בישראל – הגדרה 
הקבועה בחוק – ומכיוון ששהו בחו"ל בפרוץ 

המשבר, שוב לא יכלו לשוב ארצה.
מאות הפניות הללו חייבו מענה אישי וישיר. 
בכל מקרה נבדקו הפרטים על ידי צוות הלשכה 
בראשות איציק פיליפ, שווידא היטב כי אכן 
מדובר בכאלו שהחוק מחשיב אותם כמי שעיקר 
חייהם בישראל, וכי יש להם מקום לשהות בבידוד 
14 יום אחרי שיגיעו לארץ. רק לאחר שהגיעו 

תשובות חיוביות הועבר התיק לטיפול.
לשם ניהול המערך המסועף הזה נדרש קשר 
מתמיד עם שגרירי ישראל בעולם, קונסוליות, 
וצוות משרד הפנים ורשות ההגירה. לקראת 
חג הפסח נושמים בלשכת ח"כ אייכלר לרווחה 
ומציינים בסיפוק כי כל אזרחי ישראל ואלו שמרכז 

חייהם כאן שרצו להגיע לארץ אכן הגיעו.
לצד זאת פנה ח"כ אייכלר לראש הממשלה 
מיד בפרוץ המשבר בבקשה לחלק תלושי מזון 
ורפואה לאלפי משפחות שעשויות להגיע לפת 
לחם. בקשתו נענתה וראש הממשלה הודיע כי כל 
ילד בישראל יקבל 500 שקלים עד לילד הרביעי.
בימים אלו עמל ח"כ אייכלר מחדר העבודה 
שבביתו לבטל את התשלומים לאזרחים שקיבלו 
הודעה בשבועות האחרונים שהתקבלו היתרי 
הבניה וכי עליהם להתחיל לשלם את האגרות 
על דירה שרכשו. אייכלר פנה למשרדי האוצר 
והשיכון בדרישה להקפיא את התשלומים הללו 

בטענה שהקבלנים טרם התחילו לבנות, ומאידך, 
קונים רבים יצאו לחל"ת ואין להם אפשרות לקחת 
משכנתא בתקופה זו. כמו"כ פעל אייכלר לבטל 

את קריטריון הגיל בזכאות למענק לעצמאים.
לאייכלר חשוב להביע מסר של תקווה ושלווה: 
"הקורונה לקחה מהעולם את כל מחמדיו. עשירי 
תבל כמו עניים שווים הם בחודש האחרון לרעה. 
זה כמו זה אינו יכול לטוס ולטייל, זה כמו זה 
אינו יכול לשבת במסעדת גורמה. על כולם נחתה 
הצרה הזו: לשבת בבית ולא לצאת החוצה מלבד 

צרכים חיוניים.
"אפילו את בתי הכנסת נאלצנו לסגור. על פניו 
זו תחושה קשה, איומה אפילו. לראות את בית 
הכנסת נסגר על מנעול ובריח, לב יהודי אינו 
מסוגל לעכל דבר כזה. אבל צריך לזכור כי הקדוש 
ברוך הוא לקחנו לחירות עולם. מהי חירות עולם? 
משום שאת התורה הזו אי אפשר לקחת לנו בשום 
מצב. שוו בנפשכם איזו חירות היא זו. הידיעה שיש 
לנו משהו שהוא לעולם איתנו, שאין דרך להפריד 

בינינו. חירות נצחית שאינה תלויה בדבר.
"דווקא השנה בליל הסדר, כאשר משפחות רבות 
יתכנסו לערוך את השולחן במתכונת מצומצמת 
יותר, עלינו להחדיר זאת אל הלב. לא מן הנמנע 
שהשטן ירקד וינסה לשלוח זרועות של עצבות, 
דיכאון, עייפות או ייאוש, למראה השולחן הערוך 
היטב אך מועט משתתפים. זו בדיוק השעה להוכיח 
לעצמנו האם אנשי חירות אנחנו. להיזכר מהי 
אותה חירות, ומהן המצווה והתורה אשר אינן 
תלויות בדבר. אינן תלויות במגפות ונגיפים, 
וכוחן יפה בשעת בריאות כמו בשעת חולי. את 
דגל החירות הזו נישא בחג הזה, ומי שיצליח בכך, 

ירוויח לאין שיעור".

קמב"ץ הקורונה מהבידוד

ח"כ יעקב טסלר
ח"כ יעקב טסלר נמצא בבידוד בהתאם להנחיות, 
לאחר שנודע לו ששהה בסמיכות לחולה מאומת. 
כך שמעבר להסגר שהוטל על כל האזרחים, הוא 

לא יכול לצאת מן הבית אף לא לצורך חיוני.
ידיו של הח"כ הצעיר של יהדות התורה מלאות 
עבודה. הוא הפך את ביתו לחמ"ל ולפי עדות בני 
משפחתו אי אפשר לנוח שנת צהריים הגונה כי 

מכשירי הטלפון שלו לא מפסיקים לצלצל.
טסלר משמש בתפקיד "קמב"ץ הקורונה של 
חסידות ויזניץ". כל ההנחיות לאנשי החסידות, 

הן מהאדמו"ר והן ממשרד הבריאות, עוברות 
דרכו. הוא ויועציו מתפעלים את הסיוע מרחוק. 
הם יושבים מול רשימות מסודרות כדי לבדוק 
מדוע תוצאות הבדיקה של פלוני מתעכבות, ומה 
עם הביטוח הלאומי של אלמוני. וגם, לא תאמינו, 
מתי יגיעו ביצים למכולות השכונתיות. כל זה 

קורה תוך כדי שהות בסביבת משפחתו וילדיו.
טסלר פנה למנכ"ל הביטוח הלאומי, מנכ"ל 
האוצר ושר הרווחה, כדי לאפשר בהוראת שעה 
גם למפוטרים צעירים שאינם בגיל המזכה – לקבל 
דמי אבטלה. לצד כל העשייה הזו הוא מנסה לבלות 
ככל האפשר עם ילדיו – ששמחו לקבל אבא 
במשרה מלאה – ולהיות לעזר בבית לקראת החג.

לסיום, יש לו מסר חשוב לציבור: "אנא, הישמעו 
להוראות משרד הבריאות. אלו הוראות מצילות 
חיים במלוא מובן המילה, הן משפיעות לא רק 
עליכם, אלא על עוד מאות אנשים סביבכם ועל 
המבוגרים שבקבוצת הסיכון. כבר הורונו כל גדולי 

הדור – להישמע להנחיות משרד הבריאות!"

ועדת כספים והשלמת 
הספקים

ח"כ מיכאל מלכיאלי

מאז נכנס מיכאל מלכיאלי לכהן כח"כ הוא 
נחשב לאחד הח"כים הזמינים ביותר בבניין. הוא 
עונה לכל טלפון שהוא מקבל ולא משנה מי הפונה. 
במידה והוא נמצא בדיון כזה או אחר ואינו יכול 
לענות, אחד מאנשי צוות לשכתו אחראי לחזור אל 

המתקשר בהקדם.
בימים אלו כאשר מגפת הקורונה משתוללת וחג 
הפסח בפתח, הפניות זורמות בקצב מסחרר. כמו 
כל עם ישראל גם הוא נמצא בביתו עם הילדים 
ומשלים להם שעות אבא. אך הוא בשום אופן לא 
מוותר על סיוע לפונים. בין מבול הפניות התקבלו 
השבוע פניות מארגוני חסד שמתקשים מאד לקיים 
את הפעילות בערב החג בשל המשבר הכלכלי. 
פניה אחרת נגעה ליהודי מסכן שהושלך מביתו 
ערב חג בגלל שלא עמד בתשלומי שכר הדירה – 

גם זה כתוצאה מהמשבר.
היציאות היחידות של מלכיאלי מהבית הן 
לדיוני וועדת הכספים שם הוא מכהן כחבר מטעם 

סיעת ש"ס.
חשוב לו לשתף מעט מהתחושות האישיות 
שלו בנוגע למשבר: "אלו ימים לא קלים. ימים 

אשר  וכלום  הכול  של  ימים  מאד.  מורכבים 
משמשים בערבוביא. דווקא בעת הזו אנו כאנשי 
ציבור חייבים לתת יותר למען הציבור. דווקא 
בגלל הקושי ומורכבות התקופה. אני יכול לשתף 
בנימה אישית, שאני מגיע לכנסת לדיונים דחופים 
בוועדת הכספים, ואחרי הדיונים אני קופץ לחדר 
קונטרסים  יש  שלי  האישי  בארון  שם,  שלי. 
שכתבתי בישיבה על סוגיות הש"ס. אני מחזיר 
את מה שלקחתי לפני יומיים ולוקח קונטרס אחר. 
בסוף, אחרי כל הפעילות וכל העבודה הקשה 
כאיש ציבור, הנפש זקוקה לתורה, זהו סם החיים 
שלנו. וברוך השם ההספק גדול מאוד ומביא אתו 
המון כוחות, סיפוק וסייעתא דשמיא שאנו כל כך 

זקוקים לה בימים אלו".

לזהות את הצרכים

ח"כ יואב בן צור
חבר הכנסת יואב בן צור מכהן כחבר בשתי 
ועדות חשובות שאינן מאפשרות לו להסתגר 
בביתו. הוא חבר בוועדת חוץ וביטחון ובוועדה 
המסדרת. הוא מגיע לכנסת ומנצל את הזמן שהוא 
שם כדי לעיין בפניות הרבות שמגיעות ללשכתו. 
צוות הלשכה מסייע לו לטפל במהירות בכל פנייה 
שמגיעה. המטרה: לזרז את המענה לפניות ככל 
האפשר כדי לא להשאיר אנשים בתקופת המשבר 

כשהם מבולבלים ונבוכים.
כאשר יצא שר הביטחון נפתלי בנט ביוזמה 
המקורית להוציא את החולים במצב קל מביתם 
למלונות על מנת למנוע הדבקה במשפחה, זיהה בן 
צור את הבעיה שתצוץ מול החולים בקרב המגזר 
החרדי. אלו היו הימים שטרום פרוץ המגפה בבני 
ברק, אבל העתיד למרבה הצער כבר היה נראה 

לעין.
בן צור פנה לשר הביטחון בבקשה לתאם מלונות 
שיוכשרו במיוחד עבור הצרכים הרבים של הציבור 
החרדי. הדרישה הזו הייתה משמעותית גם אם היה 
מדובר בסתם יום של חול, על אחת כמה בערב פסח 
ובפסח עצמו שכרוך באין ספור הלכות ומנהגים. 
צור התארגנו במשרד  בן  פנייתו של  בזכות 
הביטחון במהירות כדי לספק מענה מיוחד עבור 
המגזר החרדי, שאכן מבודד במלונות ובאגפים 

שהוכשרו לכך.
עם פרוץ המשבר הורה שר התקשורת לחברות 
החשבוניות  משלוח  את  להפסיק  התקשורת 
בדואר ולעבור לדואר אלקטרוני בלבד. בן צור 
מיהר לפנות אל השר והפנה את תשומת ליבו 
האוכלוסייה  גם  כמו  החרדית,  לאוכלוסייה 
המבוגרת, אשר אינם צורכים אינטרנט ועלולים 

להיפגע מכך.

שומרים על מרחק. ליצמן ואייכלר במעונו של מרן האדמו''ר מבעלזא

תפילת יחיד. השר סמוטריץ בביתוהנחת תפילין לפני סגירת הכותל. ארבל עם בנו

בדרך לשמח חתן. אזולאי צילום מוטי כהן

"יש הרבה יותר זמן להיות 
אבא. זה מאתגר ומייצר 
שעות של אינטראקציה. 
אנחנו יכולים למלא את 
החלל בלימודים והורות"

"אני פועל ברמה 
הארצית ליצור חיבורים 
עם אנשי השטח של 
הצלה, ועם כל עם 
ישראל. כמובן שאם 
יש קריאה שאני נמצא 
באזור, אני יוצא לשם"

"הבידוד אפשר 
לי להשלים קצת 
שעות משפחה 
שחסרות 
מאוד בשנים 
האחרונות. 
יכולתי לתת יד 
בבית עם הילדים 
והניקיונות 
לפסח. ועדיין, 
רוב ככל 
הזמן הושקע 
בעבודה"
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להכניס שמחה 
אמיתית לבית

הימים טרופים. כל העולם נתון בצרה ובצוקה מפני וירוס 
הקורונה ההולך ומתפשט בכל רחבי תבל, ולמרבה הצער רבים 
מאחינו בית ישראל נדבקו בנגיף וקיפדו את פתיל חייהם 
בהותירם אחריהם משפחות שבקושי רב יכולים ללוותם בדרכם 
האחרונה. עוד רבים ושלמים נאבקים עם הנגיף וזקוקים לרחמי 
שמים מרובים, וכל זאת מלבד רבים הנמצאים בבידוד, ושאר 
אחינו בית ישראל העוקבים בדאגה אחר המגפה המתפשטת 

ונושאים תפילה לשלום עם ישראל.
מצינו בדברי גדולי וחכמי ישראל, שכתבו בספריהם אודות 
מגיפות שונות שהתפשטו בזמנם, וכמעט כולם כתבו שיש 
להיזהר מאוד להיות בשמחה בתקופה זו ולא להיכנס לחרדות 
ולדיכאונות, אלא אדרבה להשתדל בכל עוז להכניס שמחה 
אמיתית לבית פנימה ולדבר דיבורי חיזוק באמונה ובביטחון 

בהקב"ה.
ידועה ומפורסמת סגולתו של רבנו חיים מואלוז'ין זיע"א 
בספרו נפש החיים )שער ג פרק יב( שהרוצה להסיר ולבטל 
מעליו כל דינים שלא יוכלו לשלוט בו, יקבע בלבו ויאמר, הריני 
מאמין באמונה שלימה, שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או 
להיטיב לי, בלעדי הבורא יתברך שמו, ואין עוד מלבדו יתברך 
שום כוח בעולם. וישעבד וידבק את מחשבתו רק להקב"ה. כך 
יזכהו ה' שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות שבעולם שלא יוכלו 

לפעול לו שם דבר כלל.
ובפרט בחודש זה המסוגל לגאולה, מה טוב ומה נעים להחדיר 
ולהשריש בליבנו ובלב בני ביתנו את האמונה והביטחון בבורא 

עולם.
עם ישראל יצטרך לחוג את חג המצות במתכונת מצומצמת 
איש איש ובני משפחתו בלבד. בוודאי שהדבר קשה בפרט 
לאנשים מבוגרים בעלי סיכוני הידבקות בנגיף, וכן למשפחות 

שהורגלו מזה שנים רבות להסב עם כל בני משפחתם.
אולם זהו רצונו של הקב"ה, וכפי שנצטווינו "ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם", ועלינו לציית להנחיות מערכת הבריאות, ולחוג 
את החג במתכונת זו עם כל הקושי הכרוך בכך, וכדברי הנביא 
)ישעיה כו, כ(: "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְתיָך ַּבֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט 
ֶרַגע ַעד ַיֲעָבור ָזַעם". ובוודאי שיושב בשמים יראה את צערם של 
רבבות עמו בית ישראל ויחוש לגואלנו גאולת עולמים, ויקיים 
בנו דברי חז"ל )ר"ה יא ע"א; זוה"ק פרשת משפטים רעיא מהימנא 
דף קכ ע"א(: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". וכימי צאתנו 

מארץ מצרים יראנו נפלאות. 

 לכל קורונה 
יש כתובת

העולם בוער וגועש, יגון ואנחה 
בהרבה בתי ישראל, והן כל לבב 
דוי וכל ראש לחלי בהגיע הידיעות 
הקשות על הנפגעים הרבים, רבים 
מאחינו בית ישראל ובהם אדמו"רים 
תורה  ומרביצי  חכמים  ותלמידי 
ומצפים  דווי  ערש  על  שוכבים 
וירפאם  ה' דברו  לישועה, ישלח 
נסתלקו  רבים  ובעוה"ר  במהרה, 
לבית עולמם לאחר שנחלו במחלה 
יתומים  הותירו  אף  וחלקם  זו, 
ואלמנות ה"י, והשבר בבית ישראל 
חטאנו,  כי  לנו  אוי  מאוד,  גדול 
לפשפש  עלינו  מוטלת  והחובה 
במעשינו ולחשוב על מה עשה ה' 
לנו ככה, ולתלות עינינו לקב"ה 
בתפילה ובתחנונים שיסיר מעלינו 

את המכה הזאת.
בכל מדינה בעולם עשו תקנות 

הרחקה כדי למנוע את התפשטות המגיפה, ואף אנו נקיים 
האזהרות שיש בהם משום פיקוח נפש, וכבר כתב המגיד משנה 
)פ"ב דבשבת הי"ג, והוב"ד במג"א סי' ש"ל סק"ג( דאפילו אם 
מת אחד מכל אלף חולים, הרי זה נידון כסכנת נפשות לדון 
בו דיני הצלה בפיקוח נפש, וא"כ במחלה זו שמתים בה יותר 
מאחד מאלף חשיב כפיקוח נפש, והחובה מוטלת על כל אחד 
לפעול כהוראות הרופאים למנוע את התפשטות המחלה, 
ובפרט במצב זה שרבים הם החולים בזה שאין ניכר עליהם 
הדבר כלל, ואם ימתינו עוד זמן אפשר שלא יוכלו לפעול 
עוד, וע"כ החובה לפעול בהקדם לצמצום התפשטות המגיפה 

כהוראות הרופאים.
בית ישראל מתפללים בעת הזאת בתוך ביתם ביחידות 
כדי לצאת מחשש סכנה, ובוודאי הקב"ה נותן שכר לאותם 
הנמנעים בעת הזאת מלהתפלל בציבור, כאילו התפללו 

בציבור".

עצה טובה להצלה
רבים שואלים מהו העצה בזמן כזה להינצל, שהלא בשעה 
שמידת הדין שולטת בעולם, היא תובעת עונש מיתה על כל 
חטא, וכדין מורד במלכות שדינו למיתה, ומי יאמר זיכיתי 

לבבי.
אמנם חז"ל לימדונו עצה היאך לשנות את הנהגת הקב"ה 
עמנו – שלא ינהג עמנו במידת הדין אלא במידת הרחמים, 
ואמרו )שבת קנ"א ע"ב( "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו 
מן השמים", וזהו פתח מילוט לכל אחד בעת הזאת, לעזור איש 
את רעהו בכל מה דאפשר, בגוף ובממון, ועי"ז נזכה לשנות 

מידת הדין למידת הרחמים, וממילא נזכה להינצל.
ועל כן בימים אלו שרבים מטה ידם ואין ידם משגת לכלכל 
את ביתם, וגם עניים מצפים לקמחא דפסחא, יש לעורר נדיבי 
עם ליתן צדקה ביד רחבה, וכבר נפסק בשו"ע )סי' תכ"ט ס"א( 
שחוב גמור מן הדין לתת מעות חיטין לנזקקים שיהא להם 
כל צרכיהם לחוג את הפסח בשמחה, ועי"ז יעוררו על עצמם 
רחמי שמים ויזכו להינצל מהמגיפה ומכל פגע רע, וכל הנותן 
צדקה בעת צרה כמו במגיפה הרי זה סגולה נפלאה לו ולבני 

ביתו שלא יינזקו.
ודע שלפעמים הקב"ה שולח ברכה לאדם בעסקיו 'בהקפה', 
כדי שיוכל לתת לנזקקים גם בעת צרה שתבוא לאחר זמן, 

ונמצא שאם בעת צרה הוא נועל את 
הדלת, הרי הוא משיב רעה תחת 
טובה על שהקדים הקב"ה ונתן לו 
שפע קודם הזמן, ומאידך אם הוא 
נותן גם בעת כזאת הרי הוא זוכה 
והן  הזה  בעולם  הן  כפול  לשכר 
חז"ל  אמרו  וכבר  לבוא,  לעתיד 
)בב"ב י"א ע"א( מעשה במונבז המלך 
שבזבז אוצרותיו בשנות הבצורת 
ואמר אבותי גנזו למטה ואני גנזתי 

למעלה.

יראת קורונה
נחרדים  העולם  מדינות  בכל 
אחד אדם  בקרבם  יימצא   שלא 

 חולה שעלול לסכן את כל סביבתו, 
זהירות  באמצעי  נוקטים  ולזה 
מחמירים למנוע את הסכנה, והעולם 
כולו רועש וגועש מתקנות כל מדינה ומדינה, וכל מי שמוסיף 
"חומרא" בזהירותו הרי זה משובח, ומעתה הלא אם כ"כ 
חוששים ממחלה גשמית, הרי על אחת כמה וכמה יש לנו 
להיות מלאים ביראה ופחד ממיתה רוחנית, ולברוח מכל חשש 
חטא, שהלא כל חטא נחשב כמיתה רוחנית, וכבר אמרו חז"ל 

"רשעים בחייהם קרויים מתים".
זו  כמו כן יש לנו להתבונן בדרכי התפשטות מחלה 
הנעשית בעיקר על ידי נושאי קורונה שאין מכירים בהם, 
והם מסתובבים בתוך הציבור ומדביקים אחרים במחלה, ואח"כ 
כשמכירים בהם מתברר שהם כבר חוללו במשך תקופה נזקים 

גדולים לסביבתם ואי אפשר כבר לתקן את הנזק.
ויש לנו ללמוד מזה כמה יש לנקוט במידת הזהירות שלא 
יימצא בקרבנו ובקרבת ילדינו – אדם טמא או נגוע בדעות 
כוזבות, שהלא גם בזה מצוי בעוה"ר אדם רע הנגוע בטומאה 
או בכפירה ובשעת מעשה אין מכירים בו, והוא מסתובב בין 
ילדי ישראל ומדביק אחרים בטומאתו, ואח"כ כשמכירים בזה 

כבר קשה מאוד להסיר את הטומאה שנדבקה מחמתו.
ולכן יש לכל אחד להרבות בתפילה ותחנונים על ילדיו 
שיינצלו מאנשים רעים ומחברים רעים, וגם לעקוב אחר בניו 
ובנותיו לדעת עם מי הם מתחברים, ומה הם קוראים, ומה הם 

עושים בשעות הפנאי.
ושמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל שכשם שכאשר אחד חולה 
במחלה מדבקת כולם מתרחקים ממנו ולא שואלים אם הוא 
אשם בכך או לא, כך גם מי שנדבק בדעות כוזבות אף אם 
אינו אשם חייבים להתרחק ממנו כדי שלא להידבק ממנו – 
שהלא מינות מושך וכמו שאמרו חז"ל )ע"ז כ"ז ע"ב( "שאני 

מינות דמשכי".
ובוודאי כל הצרות הללו העוברות עלינו בתקופה האחרונה 
ברוחניות ובגשמיות, הן צרות של חבלי משיח, וכשם שבחבלי 
לידה ככל שמתקרבים ללידה נעשים חבלי הלידה קשים יותר, 
כך גם אצלנו כפי מה שמתקרבים לביאת משיח כך חבלי 
משיח נעשים יותר קשים, ועלינו לתפוס ב'נשק' המובחר 
להינצל מחבלי משיח, לעסוק בתורה בהתמדה עם גמילות 
חסדים, ונחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', ואז נראה 
נפלאות ה' וחסדיו, ובזכות לימוד התורה והתשובה והצדקה 
והחסד נראה נפלאות, ומן השמים ירחמו עלינו להסיר מעלינו 
כל נגע ומחלה, והקב"ה יחיש גאולתנו, ובקרוב יקדש שמו 

בביאת משיח צדקינו.

מרן הגאון רבי משה שטרנבוך הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף

נחפשה דרכינו<< דברי חיזוק והתעוררות מגדולי ישראל
הזקן שנרפא מהקורונה פרץ בבכי, ולא בגלל הסכום אותו נדרש לשלם

מילתא דקורוניתא
הוא לא יכול לראות את זה, את האנשים השפופים עם הפנים הקודרות עטויות המסכות. ר' אברהם הלפרין, שבימים 
כתיקונם עוסק בלהעלות חיוך על פני כל אדם באמצעות מילתא דבדיחותא, יוצא למאבק משלו בתופעות הנלוות 

לנגיף הקורונה. אין לו חיסון, גם לא תרופה, אבל יש באמתחתו משהו שכל אחד זקוק לו בימים טרופים אלו

משה בלוך

ר' אברהם הלפרין, חסיד ויז'ניץ־מונסי המתגורר 
במונטריאול, משמח אלוקים ואנשים בכל ימות 
השנה. בימים האחרונים הוא מסייע להתמודד עם 
נגיף ה'קורונה', אך מזווית קצת שונה. אין תרופת 
פלא באמתחתו, גם לא תרכובת סודית לחיסון 
שכל העולם מנסה להמציא, אבל יש לו משהו שאין 
לאחרים, מתנת שמים שהוא ניחן בה וכעת, בימים 
שאנשים רבים מסתובבים 'עם האף למטה', הוא 
מצליח לזקוף את גוום ולהעלות חיוך על שפתותיהם, 
ותודו, חיוך היום, הוא מוצר נדיר, כמעט כמו תבנית 

ביצים...
בקול עצוב ודואג, הוא מתוודה כי התנהג בחוסר 
הקורונה,  מפני  כמתבקש  השגיח  ולא  זהירות 
וכתוצאה מכך אף ניזוק קשות. המאזין החרד בטוח 
שהדובר נדבק בנגיף אבל מגלה בהמשך את ההסבר. 
ר' אברהם מפרט מיד כי חוסר זהירותו התבטא 
בהקשבה רצופה לעדכונים ולחדשות שוטפות, מה 
שגרם לו למתח ועצבות מיותרים. מכאן הוא ממשיך 
ומבקש מן הציבור להתחזק ולהיות בשמחה גדולה. 
להתמקד בעשייה חיובית במקום לשקוע בחדלון עקב 
השהייה הממושכת בבית. לדידו, העיניים הכבויות 

מסוכנות יותר מנגיף.
"רבותי, זייט בשמחה, זייט נישט פאטראפעצט" 
)היו בשמחה, אל תהיו עצובים(, הוא קורא לכל מי 

שרק מוכן לשמוע.
ויש לו גם הנחיות מעשיות. "התקשרו להוריכם 
"דרשו  בשומעים,  הלפרין  מפציר  המבוגרים", 
בשלומם שכן מטבע הדברים דאגתם רבה יותר. 
בנוסף, נסו לחשוב על חברים וידידים ששיחה מכם 

תרומם את רוחם".
בשיחה ממונטריאול המרוחקת, דקות לאחר 
שהגיעה הבשורה על פטירת אחד מחשובי הקהילה 
שנדבק בנגיף, רבי אברהם משתף אותנו מעט 
במחשבותיו: "כאשר שמעתי שאותו אדם, שהכרתי 
מצוין לאורך שנים, נפטר ל"ע, פרצתי בבכי. ליבי 
חישב להישבר. נקרעתי מכאב, אך מיד חיזקתי את 
עצמי, אסור להתבוסס בכאב, חטפנו מכה קשה, אנו 

מרימים את הראש וממשיכים.
"אדם לעמל יולד. רמזו דורשי רשומות כי 'לעמל' 
ר"ת ללמוד על מנת ללמד. הדבר נאמר על לימוד 
התורה, אך אפשר לומר זאת על החיים עצמם. אם 
אדם חווה אירוע קשה, עליו ללמוד מכך משהו 
ולהפיק ממנו תועלת. ללמוד שזה מה' יתברך, 
ללמוד שככה זה בחיים ושיש כל מיני תקופות 
ואירועים. ללמוד מה לא לעשות, אם הדבר בידי. 
ואם לא, ללמוד להתקדם למרות הקושי. החיים 

קצרים מדי בשביל להתבוסס בכאב".
רבי אברהם בעיסוקו משמח חתן וכלה כמעט 
מדי ערב. קשה לתפוס אותו עצוב או מדוכדך. זה 
מנוגד לאופיו השמח. חברים תושבי העיר מספרים 
כי די לשמוע את קולו או לראות אותו נכנס לאולם 
שמחות וכולם מחייכים. עוד לפני שפצה את פיו.

קל לומר לאנשים להיות בשמחה, בפועל, בפרט 
ברצף האירועים העכשווי, ישנם שמועות ומקרים 

מעציבים.
ר' אברהם מסכים עם הנתונים אבל חולק על 
הפרשנות. "יש הבדל דק בין צער לעצב. מותר 
לחוש צער וגם כאב, אך בשום אופן לא ליפול 
לעצבות. המבחן הוא בתוצאה, עצבות משתקת 
אותנו. זכיתי להיות מתלמידיו של הגה"צ רבי 
אביגדור מילר זצ"ל, שלא הפסיק לדרוש מכל 
שומעיו לעשות עבודה אמיתית עם עצמם. כאשר 

יצא להלוויית נכדו שנפטר בגיל צעיר, לא ניכר 
על פניו דבר. בהספדו אמר הסב הדגול, כי הוא 
עדיין עסוק בלהודות לקב"ה על הנחת הרבה שרווה 

מאותו נכד...
ואני  השמחה,  מתנת  את  מהקב"ה  "קיבלתי 
משתדל גם בחתונות, לא להכביר בבכיות וטונים 
עצבים, כפי שהתפשט המנהג לאחרונה במחוזותינו. 
אלא לשמח את הציבור ובראשם החתן והכלה 

כפשוטו ממש".
איך יזכה אדם לשמחה בחייו, גם בימים שכאלו?
"ראשית, להתמקד בטוב ובחיובי. סיפור אמיתי 
שאירע בארה"ב בימים אלו: אדם מבוגר שנדבק 
בנגיף והיה מונשם במשך מספר ימים. בחסדי הבורא 
החלים והוגשה לו חשבונית בסך אלפי דולרים אותם 
נדרש לשלם בעבור שהותו בבית החולים, שכן 
בארה"ב אין מערכת בריאות ממלכתית, אלא יש 
לשלם בעבור שירותי הרפואה. האיש החל למרר 
בבכי. הרופא ניסה לעודדו שחייו ניצלו ושלא 
יבכה על כסף. האיש נענה כי להיפך, הוא בוכה 
מהתרגשות אחר שחלחלה בו ההבנה כי במשך 78 
שנות חייו נשם בחופשיות ללא דופי. הקב"ה העניק 
לו את היכולת לנשום בחינם! כמה הוא חייב עכשיו 

לבוראו.
"כשמשהו חסר לנו, אנו מכירים בתועלת שהיתה 
לנו מכך עד היום. כשהכל יסתיים בעז"ה במהרה, 
נעריך מחדש את היכולת לנוע, להתנייד ממקום 
למקום. היכולת הפשוטה ללכת תחת כיפת השמים 
ולפגוש מכרים וידידים תרגש אותנו. ההתמקדות 
בטוב, אין משמעה להתעלם מהקושי, אלא לנצל 
אותו להרגשה חיובית. מה לך להעניש עצמך על 

מה שכבר אירע?
ר' אברהם מצייד אותנו בטיפים לשהות הארוכה 
בבית. "הבית הוא מבצרה של בעלת הבית. אף אחד 
אינו חפץ באי מי שייכנס למשרדו ויתחיל לחוות 
את דעתו בעניינים שאינו קשור אליהם. מו"ר רבי 
אביגדור מילר המליץ לכל שומעיו עשרה דברות 
וכללים לשלום בית. הכלל הראשון שקבע: פה סגור. 
מעולם לא התחרט אי מי על דבר שבחר לא לומר. 
שנית, אם קרה חלילה והסבלנות ברחה לה לרגע, 
אל תתביישו. התנצלו בפני מי שפגעתם בו! זה אולי 
קשה לרגע, אך הלבבות ייפתחו ותרוויחו רווח גדול 

מאוד.
"אינני מתיימר להיות בדרגתו של רבי אביגדור 
זצ"ל, אך אני משתדל לזכור בכל יום ויום שהיה 

צדיק כזה. שאפשר לשנות את הטבע, שאפשר 
לנצל כל זמן, ובפרט זמן קשה ומאתגר להתבוננות 

פנימית".

התשר הנאה
וההגדה הפגומה

רבי אברהם שופע אמרות וסיפורים מחזקים. יכלה 
הדף ולא יכלו הדברים, כל אמרה מחזקת ומשמחת 

יותר מקודמתה.
לקוראים  לעזור  שיחנו  מאיש  מבקשים  אנו 
לחייך, להעלות בת שחוק על שפתותיהם. מתברר 
שהתפרצנו לדלת פתוחה. הוא 'יורה' אמרות שפר 

בצרורות:
"חבר שלי ניסה לרשום את בנו למוסד מכובד 
בעיר. קראו לו לראיון ובין השאר שאלוהו האם יש 
לו מחשב במקום עבודתו. חברי נענה: קודם תבררו 

אם יש לי עבודה, אחר כך נברר על מחשב...
"בעירנו נהוג שכל מי שמגיע לחתונה, מוסר את 
מעילו לשרת האדיב העומד בפתח. ביציאתי מאחד 
האירועים ראיתי אברך צעיר שזה עתה התחתן, 
מקבל את מעילו מן השרת ומעניק לו תשר גבוה 

במיוחד. האברך שראה את תמיהתי נענה: "ראית 
איזה מעיל יפה הוא בחר עבורי?".

"ליד ביתי מתגורר מוכר ספרים ידוע מאוד 
בעירנו. בליל הסדר בשנה שעברה, דפק על דלתו 
אחד מתושבי העיר והתלונן כי ההגדה שהתחדש בה 
השנה, פגומה. "תראה בעצמך", אמר האיש, "כתוב 
כאן כמה וכמה פעמים 'לוקחין המצות, לוקחין היין, 

אך לא כתוב מהיכן לוקחים. כסף מנלן?"
נשמע שהכל זורח בחיים?

"לא בדיוק, לעיתים אני נדרש להתערב בענייני 
שלום בית. הגעתי באחד מלילות השבת האחרונים 
לביתי, ושמעתי לצערי קולות רמים מבית השכן. 
כדי להתגבר על כך החלתי לזמר את 'שלום עליכם' 
בנוסח הויז'ניצאי הידוע, בקול גבוה מן הרגיל, והיה 
הקול הולך וחזק מאוד. השכן – שכנראה גם הוא 
חפץ להתרחק מעט מן הדינים ששרו בביתו הוא – 
דפק על דלתי ותמה על השירה המוגזמת. נעניתי 
מיד כי אני מעדיף שישמעו את ה'שלום עליכם' 

שלי מאשר את ה'אשת חיל' שלו...
"בחיים המשותפים עדיף לתת כמה שיותר. אותו 
עיקרון שקיים במילה 'ונתנו' שהולכת הלוך וחזור. 
מה שנותנים מקבלים בחזרה. התארח אצלי מישהו 
בשבת ובטרם עזב במוצאי השבת ראיתי כי הוא אורז 
במזוודתו את הפמוטות היקרים שקיבלנו לחתונה. 
לשאלתי נימק כי בצעירותו שמע מרבותיו שוב ושוב 
שצריך לקחת משהו מן השבת, ולא לצאת ממנה 

בידיים ריקות חלילה.
"לאנשים היום קשה לוותר, אני מציע לעשות 
תורנות. היום אתה תוותר ואשתך תנצח, ולמחרת 
היא תנצח ואתה תוותר. כדי לאזן ניתן להסכים על 
עיקרון דומה בקימה לילד הבוכה באמצע הלילה. 
היום היא תקום ואתה תישן, ולמחרת אתה תישן והיא 

תקום. כשרוצים, אפשר להסתדר יופי.
"בפורים  ויש לו גם סיפור מפורים האחרון. 
ביקרתי אצל אחד מרבני השכונה, ראיתי שכן שהוא 
מלמד דרדקי בכל ימות השנה, מעניק 500$ לרב 
לכבוד החג. תמהתי על הסכום הגבוה מאוד. אך 
המלמד סיפר שהוא חייב לדיין הכרת טובה מעבר

לרגיל.
"לא תאמין מה שקרה, סיפר. לפני מספר שבועות 
נפלה חתיכת חמאה קטנה למרק של שבת דקות 
ספורות לפני זמן הדלקת נרות. הזמן הקצר לא 
איפשר להעמיד סיר חדש. רצנו אל הרב שבדק 
את הכמות והתיר את המרק מכיוון שהחמאה בטלה 
בשישים. מה נאמר ומה נדבר ידידי ר' אברהם? מאז 
שנתוודעה אשתי לאותו היתר, יש למרק בכל שבוע 

טעם חדש"...
רבי אברהם מבקש לסיים בסיפור הבא שלימד 
אותו לקח חשוב: "הוזמנתי לשמח חתן וכלה בחתונה 
במנצ'סטר. עקב קרבת משפחה נכח במקום אחד 
מחשובי רבני העיר המשתייכים לציבור הליטאי. 
בטרם התחלתי להזמין את הקרואים ל'מצווה 
טאנץ' שאלתי את הרב האם ירקוד גם הוא 'מצווה 
טאנץ'. הרב נענה: "בוודאי שכן". למרות שהשתייך 
לזרם מאוד ספציפי שהתנגד לכך רעיונית. לא רק 
זאת, אלא גם טרח לוודא מה בדיוק אומר עליו, 
באילו כינויים אכנהו ואילו כתרים אקשור לו. 
לא התאפקתי מלשאול אותו, מאי האי, הלא אתם 
נוהגים שלא להשתתף ב'טקס' שכזה. גלגל הרב 
עיניים, הוסיף תואר נוסף לפני התארים שהיו 
רשומים עליו בפתק שאחזתי בידי, ואמר לי: "הכל 
בגלל השלום. בכל מקום בו השלום עומד על כף 

המאזניים, הוא גובר אצלי על כל שיקול אחר..."
הבה נזכור זאת בימים אלו, גדול השלום.

לא לאבד את החיוך בשום מצב. הלפרין
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להנגיש יתרון טכנולוגי, 
בהתאמה

מאחורי היזמים אריה בלומנטל ומאיר רותם 
סלולות שנים של יזמות פורצת דרך ופעילות 
עסקית משגשגת בענף התחבורה, שהביאו לפיתוח 
הנוכחי. בעשור האחרון הם חתומים על הישגים 
ופיתוחים רבים בתחום התחבורה השיתופית 
בארץ, כולל הובלת עולם הרכב השיתופי )קאר 
שרינג( בישראל. מיזם take me הוא חלק בלתי 
נפרד מתפיסת עולמם. "הציבור החרדי הוא ציבור 
עצום שמשתמש כהוראת גדולי ישראל בטלפונים 
כשרים", הם אומרים ל'בקהילה'. "אחרי שנים של 
פעילות ופיתוח פתרונות תחבורה, ראינו צורך 
של ציבור גדול מאד, שניתן להנגיש עבורם את 
הפער למיטב הטכנולוגי בלי לפגוע כהוא זה 

באורח חייהם וללא צורך בגישה לאפליקציות".
עקרונות הפיתוח שעמדו לנגד עיניהם של יזמי 
'טייק מי' נשענו על אופן הזמנת מוניות בעידן 
הנוכחי, הליך שעבר שדרוגים רבים שנמנעו עד 
כה מבעלי המכשירים הכשרים. הפיתוח שלהם 
מאפשר מערכת אוטומטית קולית שמייצרת את 
המענה המושלם תוך 20 שניות, ושורת מתכנתים 
עמלה עליו מתוך מטרה לעלות לאוויר בחודשים 
אלו. במקביל צורפו למיזם מאות נהגי מוניות 
שחוברו לאפליקציה. הכל היה מוכן כמעט לגמרי, 
אבל משבר הקורונה האיץ את התהליכים שנותרו 
לתפעול מלא. "במספר ימים של עבודה מאומצת 
מסביב לשעון סיימנו פעולות השלמה ופיילוטים 
שנועדו להיעשות במשך שבועיים או שלוש", 
הם מתארים. "ללא פשרות אבל במהירות שיא 
השלמנו את כל מה שנותר. החלנו לפעול לפני 

שבועיים והציבור בירך אותנו מיד".
האנשים  כמות  את  הגביר  הקורונה  משבר 
שרצו לנסוע במוניות במקום בתחבורה ציבורית, 
להסתובב פחות ברחוב ולהיכנס רק לרכב שכבר 
מחכה להם, ולא להעביר כסף מזומן ועודף מיד ליד. 
"כל אלו דברים ש'טייק מי' חוסכת באופן מובנה. 
תוך יממה היינו עם מאות נסיעות יומיות, וכמו 
שאתה רואה, בכל רגע נתון מצטרפים משתמשים 
חדשים", אומר בלומנטל, למשמע האיתות המי 
יודע כמה שעולה שוב מאפליקציית הנהגים של 
טייק מי. זו המוסיקה שלו בימים אלו, וכפי שניתן 
להבין, אלו הגלגלים של אלפים שהפכו בזמן קצר 

למשתמשים נלהבים של הפיתוח החדש.
מודל לחדשנות ופתרונות ניידות

"החזון העקבי לפתרונות תחבורה וניידות, 
הניסיון הרב וההיכרות העמוקה עם התחום, הציפו 
בפנינו פער יומיומי באיכות החיים של הקהלים 
שאינם משתמשים במכשירים תומכי אפליקציות, 
ואינם יכולים להזמין מונית בצורה האפקטיבית 

שהעולם הטכנולוגי מזמן לנו", מדגישים בהנהלת 
החברה. "לאחר הישגים רבים בפיתוחים פורצי 
דרך בצומת שבין תחבורה שיתופית לטכנולוגיה 
נושא  נדבקנו באובססיה לפצח את  עדכנית, 
המוניות ולהנגיש את המיטב בתחום. אנחנו עוד 
מתקשים להאמין שהפיתוח הושלם, אבל כל דקה 
נעשית נסיעה נוספת שממחישה ומלמדת על 
הצורך האדיר והמענה המושלם שיש לנו להציע".
ליהנות  להתחיל  כדי  צריך  בעצם  מה 

מהשירות?
"לא צריך כלום חוץ ממכשיר טלפון הכי פשוט, 
ולהכניס לאנשי הקשר את המספר 6316•, בשביל 
הפעם הבאה שתרצו להזמין מונית או שליחות. 
אנחנו גם כאמור ממליצים להירשם כבר עכשיו 
כמשתמשים. זה ללא חיוב, ויקל עליכם להזמין 
מונית מהרגע להרגע בזמן שתצטרכו, ולבצע 
תשלום אוטומטי באמצעות המערכת בנסיעה 
זאת כמובן שניתן לשלם  הבאה שלכם. לצד 
במזומן. המערכת שלנו נותנת מענה מושלם, קצר, 
מהיר ומדויק. גם אם הנהג שלכם נתקע בפקק 
בלתי צפוי וחל עיכוב כלשהו בהגעה אליכם, 
אתם תקבלו טלפון מהמערכת עם עדכון לגבי 
הזמן המדויק של האיסוף. גם לגבי המחיר ניתן 
להיות רגועים – הנסיעות לפי המחירון המפוקח 

של משרד התחבורה או לפי מונה, על פי בחירת 
הלקוח. אין רזולוציה שלא נלקחה בחשבון. בכל 
ההיבטים של נוחות, יעילות ופיקוח, זה הרף הגבוה 
והאפקטיבי ביותר שאדם יכול לבקש ולרצות 

כשהוא צריך מונית".

הנגשת החדשנות העולמית לתוך המכשירים 
 ,take me הכשרים הייתה בבסיס היעדים של
והיתרונות הרבים צירפו למיזם צי של מאות 
נהגים שמקבלים נסיעות באמצעות הפלטפורמה 
החדשה )"כל יום פונים אלינו עוד ועוד נהגים 
שמבקשים להיות חלק מ'טייק מי', הבשורה בענף 
עברה מפה לאוזן והיא חד משמעית: יש דרך 
חדשה שכובשת את הציבור החרדי כשהוא צריך 
להזמין מונית"(. כמו כן היוזמה זכתה לברכת 
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בראשות 
ח"כ הרב אורי מקלב, שאמר עם הצגת הפיתוח על 
שולחן הוועדה: "המוצר מעניק זמינות מידית, לצד 
אלמנט הבטיחות ותחושת הרוגע בנסיעה עם נהגי 

מוניות שכל פרטיהם רשומים במערכת המיזם".
הרב מקלב הוסיף כי הוא משתמש בדוגמא של 
take me במסגרת פעילותו מול חברות וגופים 
ההופכים את הטלפון הכשר לחסום למתן שירות 
וקורא להם ללמוד כי עם רצון טוב ניתן לגשר על 
הפערים הטכנולוגיים. גם שר התחבורה בצלאל 
סמוטריץ' בירך על הפיתוח, ולאחר פגישה עם 
הנהלת החברה שיבח את התוצאה המושלמת: "זהו 
מיזם נהדר שמנגיש לקהל גדול ואיכותי בדיוק את 
מה שהם צריכים, אני מברך מעומק לב על המענה 
המושלם שנוצר מתוך ניסיון עמוק ורב הישגים 
בהנגשת טכנולוגיה בתחבורה שיתופית". במהלך 
הפגישה ביקש השר סמוטריץ' להעלות לקצב 
משמעותי את פיתוח מערכת הקארפול )נסיעה 
שיתופית המאפשרת לכל נהג לאסוף נוסעים( 
בכפוף לתקנות המשרד התחבורה ובהתאמה לאופי 

השימוש הייחודי של המגזר החרדי.

לוקחים הכל בקלות
על רקע משבר הקורונה, מציינים יזמי 'טייק מי' 
כי זיהו צורך מוגבר של הציבור במערכי שליחויות, 
זאת קיבלו החלטה להאיץ את פיתוח  ולאור 
המערכת הייחודית שלהם שתתמוך גם בשליחויות. 
השלב הבא של הפיתוח, שיחל לפעול בעז"ה מיד 
לאחר חג הפסח, יורחב לכך שתינתן אפשרות 
לעדכן באופן אוטומטי על הזמנת שליחות בחיוג 
פשוט למערכת. המזמין יבחר דרך המערכת את 
סוג המשלוח, נקודת איסוף ונקודת יעד, והמערכת 
מוציאה את הקריאה למאות שליחים הזמינים 
באזור, ומחברת אותו באופן אוטומטי לאחד מהם 

שיבצע עבורו את המשלוח.
העיקרון השיתופי פועל גם כאן באופן פשוט 
וגאוני, כולל בצד של השליחים, שהם בעצם כל 
מי שרוצה להתחבר לאפליקציה ולהיות מעודכן 
בשליחויות באזור שלו, בין אם זה במסגרת נסיעה 
שהוא עומד לבצע לאזור המיועד בכל מקרה, ובין 
אם ירצה לעבוד כשליח בשעות מסוימות עבור 
הכנסה צדדית או מעבר, כל אחד פשוט יכול להיות 
חלק ממערכת שמנתבת בקשות משלוחים בנוחות 
מקסימלית, ולקחת את המשימות בהן הוא מעונין.
בתקופה  "בעיקר  להדגיש:  מבקש  רותם 
אי  הנוכחית, כשאנחנו נמצאים בתקופה של 
וודאות גדולה בעולם התעסוקה ועלייה קיצונית 
באבטלה, אני יכול לומר בלב שלם שאנחנו רואים 
בפונקציה החדשה היבט משמעותי של שליחות 
גדולה. זו תהיה בעז"ה מסגרת אדירה לפרנסה לכל 
מי שירצה. אני מדמיין את האדם עם הרכב או 
האופניים החשמליים, שמקבל הזמנה לשליחות 
ומבצע אותה, ותוך שניות מייצר לעצמו הכנסה 
נוספת. זהו פתרון רב משמעות לרבים שיכולים 
להרוויח הכנסה נוספת בקלות, ובמקביל מענה 
מושלם לרבים ש'הופכים את העולם' כל פעם 
שהם צריכים להעביר מעטפה מביתר לבני ברק 
או חבילה מירושלים לאלעד. הפלטפורמה מוכנה, 

וכאמור מהר מאד היא תצא לפועל".
"העולם החדש כבר כאן, ועכשיו כולנו יכולים 
ליהנות ממנו", מסכמים בסיפוק בהנהלת טייק 
מי. "תתחילו להשתמש בטייק מי, ואחרי הזמנה 
אחת לא תבינו איך זה לא קרה היום. כל הרעיונות 
הגדולים מחכים לזמן שלהם, והנה, הגענו לזמן 

הזה".

לתפוס שיחה בימים אלו עם אריה בלומנטל, 
זה קל. הוא כבר אחרי השלב המאומץ והימים 
הלחוצים שקדמו להשקה המוקדמת של טייק מי, 
שהזדרזה לעלות לאוויר על רקע משבר הקורונה. 
מה שפחות אפשרי, זה לנהל את השיחה בנחת. 
בכל מספר שניות מתקבל איתות על עוד נסיעה 
נכנסת באפליקציה של נהגי טייק מי שבמכשיר 
הסלולרי שלו. בכל פעם הוא לא מתאפק, מוציא 
את המכשיר, מסתכל בחיוך ומחכה מספר שניות 
לאיתות הנוסף, שמבשר על נהג באזור הפניה 
שלוקח את הנסיעה. אז החיוך מתרחב. כל פעם 
מחדש, גם אחרי אלפי נסיעות שבוצעו באמצעות 

הטכנולוגיה החדשה שפיתח, הוא עדיין מתפעל.
"כמה קל, כמה פשוט, איזה יופי", הוא אומר שוב 
ושוב. "הנה זה קורה, זה עובד בקצב שלא ייאמן, זה 
מוכיח את עצמו, והציבור מצביע בגלגלים. בעלי 
הסמארטפונים מכירים כבר את הנוחות של הזמנת 
מונית בלחיצת כפתור, אבל הפיתוח שלנו מאפשר 
את החדשנות הזו לראשונה במכשיר סלולרי כשר, 
נטול אפליקציות. מתקשרים ל־6316•, והכל קורה 

באופן אוטומטי".
מה בעצם קורה באמצעות החיוג הזה?

"אתה אומר למערכת הממוחשבת את המקום בו 
אתה נמצא, כלומר – המקום בו דרושה לך מונית 

ולאן תרצה להגיע. הפיתוח שלנו מאתר תוך 
שניות את המוניות הקרובות ביותר, והנהגים בהן 
מקבלים התראה עם הפרטים על הנסיעה המבוקשת 
שלך. הכל מופיע להם במסך, כולל מספר הטלפון 
שלך. הנהג שמעוניין לקבל את ההזמנה, מאותת 
לתוכנה, ומערכת מתקדמת יוצרת קשר ישיר 
באופן ממוחשב בין הנהג והלקוח ומעדכנת און 
ליין את זמן ההגעה של המונית אליך. כך אתה 
יודע בדיוק מתי האיסוף קורה, ליתר פירוט – מתי 
אתה צריך לרדת מהבית, במקום לחכות לשווא".

אם אנחנו מקבילים את זה למה שהיינו צריכים 
לעבור עד היום עם הזמנה טלפונית במוקד רגיל 
ומתחילים להשוות, היתרונות של טייק מי ברורים: 
בראש ובראשונה מדובר על איתור מידי, תוך 
שניות, של נהג קרוב למיקום ההזמנה, שחוסך זמן 
המתנה. בנוסף יש שקיפות מול הלקוח בנוגע לזמן 
ההגעה המדויק, מחיר הוגן ומפוקח, וגם אין צורך 
בכסף מזומן. בחברה ממליצים לכל אחד להתקשר 
ולהירשם ללא שום עלות כמשתמש בטייק מי, מה 
שבעצם אומר שהפרטים שלכם קיימים במערכת, 
וכך אתם יכולים להזמין מונית בחיוב כרטיס 
האשראי שלכם. נוח, פרקטי, ופותר הרבה בעיות 
של נוסעים שנתקעים בלי כסף מזומן. מיותר 
לציין כי גם במקרים של אבדה למשל שנשכחה 

במונית, פרטי הנהג המדויקים הקיימים במערכת 
מהווים יתרון חסר תקדים.

במעט  כיצד  הממחיש  מרתק,  סיפור  זהו 
יצירתיות ניתן ליצור עולמות טכנולוגיים יעילים, 
בהתאמה לצורת החיים השמורה של הנשמעים 

ישראל שליט"א  גדולי  ורבנן  מרנן  להוראת 
ומשתמשים במכשירים כשרים. הפלטפורמה 
החדשנית שמשנה את כללי המשחק כבר כאן, 
ביותר להזמנת  ומביאה את הממשק העדכני 

מוניות לכל שכבות הציבור.

שבועיים לאחר ההשקה המוקדמת מהצפוי על רקע משבר הקורונה, מנכ"ל 'טייק מי' אריה בלומנטל מספר ל'בקהילה' 
על ההיענות הגדולה מהציבור: "יש פה לראשונה פתרון ראוי. לא האמנו איזה גל פניות התקבל מיד כשעלינו לאוויר" 
| מאות נסיעות מידי יום מבוצעות בטכנולוגיה הנוחה והחדשנית ביותר שפותחה בהתאמה מושלמת למכשירים 
 take me ,הכשרים של הציבור החרדי | ללא צורך בכסף מזומן, ועם מידע בזמן אמת על מיקום הנהג וזמן ההגעה שלו
הופך לאיש הקשר הנפוץ במכשירי הסלולר במגזר: 6316* והמונית הקרובה בדרך אליכם | מיד לאחר פסח, החידוש 
מגיע לשלב הבא – שירות משלוחים שיתופי בחדשנות ונוחות מקסימלית, וההפתעה: כל אחד יכול להשתלב בו בזמנו 
הפנוי, ולהרוויח | כל הפרטים על מהפכת הניידות האישית שמשנה ממש בימים אלו את הרגלי הנסיעה שלנו

השינוי הדרמטי בענף המוניות בתאוצה חסרת תקדים:

 "החדשנות העולמית 
בהזמנת מונית הגיעה לסלולרי 
הכשר, והציבור מצביע בגלגלים"

"בכל ההיבטים של נוחות, מהירות ואמינות, זה הרף הגבוה והאפקטיבי ביותר שאדם יכול לבקש ולרצות כשהוא 
take me צריך מונית". אריה בלומנטל, מנכ"ל

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ הרב אורי מקלב: "אני משתמש בדוגמא של take me בפעילות מול חברות וגופים ההופכים 
את הטלפון הכשר לחסום למתן שירות, וקורא להם ללמוד כי עם רצון טוב ניתן לגשר על הפערים הטכנולוגיים"

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ': "מבקש מ־take me להעלות לקצב משמעותי את פיתוח מערכת הקארפול )נסיעה 
שיתופית המאפשרת לכל נהג לאסוף נוסעים( בכפוף לתקנות המשרד ובהתאמה לאופי השימוש של המגזר החרדי"

"אתה אומר למערכת 
הממוחשבת את המקום 
בו אתה נמצא, כלומר – 

המקום בו דרושה לך מונית 
ולאן תרצה להגיע. הפיתוח 
שלנו מאתר תוך שניות את 

המוניות הקרובות ביותר, 
והנהגים בהן מקבלים 

התראה עם הפרטים על 
הנסיעה המבוקשת שלך"

רותם מבקש להדגיש: 
"בעיקר בתקופה הנוכחית, 
כשאנחנו נמצאים בתקופה 
של אי וודאות גדולה בעולם 
התעסוקה ועלייה קיצונית 
באבטלה, אני יכול לומר 
בלב שלם שאנחנו רואים 
בפונקציה החדשה היבט 
משמעותי של שליחות 
גדולה. זו תהיה בעז"ה 
מסגרת אדירה לפרנסה 
לכל מי שירצה"

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



ממלכת החינוך: פסח בצל קורונה
הכנה מרחוק לליל הסדר, מכירת חמץ ע"י חבר 
הנשיאות וחלוקת מצות לאלפי משפחות הקירוב

מנדי כץ

כאשר משרד החינוך הודיע על השבתת בתי 
הספר בארץ בגין מחלת הקורונה המתפשטת, 
רשת החינוך והקירוב 'שובו' נכנסה להילוך 
החג למציאות  ההכנות  גבוה, להתאים את 

החדשה.
מנכ"ל הרשת הרב חיים מיכאל גוטרמן שלח 
הודעה לכל מנהלי בתי הספר בה חיזק את ידם 
וקרא להם לשמור ואף לחזק את הקשר עם 
התלמידים ומשפחותיהם, ולהעניק להם תחושת 
יציבות גם כאשר בתי הספר סגורים. כמו כן 
קרא להמשיך את החינוך הכללי, אך במיוחד את 
לימודי הקודש על מנת להכין את אלפי תלמידי 
הרשת לחג הפסח. הוא צירף להודעתו חומרי 
עזר לימודיים למורות ולתלמידים בהלכות פסח 
ובעריכת הסדר, אשר רוכזו ע"י מפקחת הרשת 

הגב' ברכה ויינברגר.
ואכן, בנוסף ללמידה המקוונת של משרד 
החינוך, תלמידי 'שובו' זוכים בתקופה מאתגרת 
זו למנה גדושה של לימודי קודש מפי צוותי 
ההוראה, באופן מקוון ובטלפון. הם ממשיכים 
לשלוח עדכונים ומשימות יומיות לתלמידים, 
ומוודאים כי הם מתפללים מדי יום, ומסייעים 
להוריהם במטלות לקראת החג. התלמידים 
מקבלים תמיכה רוחנית ורגשית, והקשר עם 

הצוות נשמר. 
בשנים כתיקונן, 'שובו' מארגנת מכירת חמץ 
בבתי הספר, לפני יציאת התלמידים לחופשת 
הפסח. אולם בתנאים הנוכחיים, הרשת הודיעה 
למשפחות כי מכירת החמץ מתבצעת השנה 
באופן מקוון, באמצעות בית הדין של הגאון רבי 
בן ציון הכהן קוק שליט"א, חבר נשיאות רשת 
'שובו', והטפסים בהתאם נשלחו לכל המשפחות.
מדי שנה כלל בתי הספר מארגנים סדר 
להורים,  אף  ובחלק  לתלמידים,  לדוגמה 
ללמדם כיצד לערוך את הסדר בליל התקדש 
החג. התלמידים יושבים ליד שלחנות ערוכים 
בכל טוב, עם סימני ומטעמי החג, ועוברים 
יחד על ההגדה. בסדר עצמו, הילדים הם אלו 

אשר עונים לשאלות הוריהם. עם סגירת בתי 
הספר מיד לאחר פורים, לא התאפשר ל'שובו' 
לערוך סדרים לדוגמה, ועל כן הושקעו מאמצים 
בלמידה המקוונת ובטלפון, בדגש על הדרכה 
לעריכת הסדר. להורים גם נשלחה הגדה מיוחדת 

והכל בהתייעצות עם הרבנים חברי הנשיאות.
'שובו' משקיעה מדי שנה בתכנית הקמחא 
דפסחא השנתית, בה מחלקים מצות ובקבוקי 
יין למשפחות התלמידים. אילולא שובו, רבים 
ממשפחות התלמידים לא היו רוכשים מוצרים 

חיוניים, אלו או מפאת המחיר, או מפאת אי 
הבנת חשיבותם. מנכ"ל הרשת הרב גוטרמן 
וסגנו, הרב דוד איבגי, החליטו  שצוותי ההוראה 
השנה יעודדו את ההורים לבצע בעצמם את 
הרכישה, וכהחזר, כל משפחה אשר תשלח תמונה 
עם מצות ויין, תקבל בדואר אחרי החג שובר 
כספי, ואכן, משפחות רבות כבר שלחו תמונות 

עם מוצרי הפסח.
הרב גוטרמן סיכם בסיפוק שגם השנה, למרות 
הקשיים הרבים, משפחות 'שובו' יגיעו לשולחן 
הסדר מוכנים וכך גם להם יהיה חג כשר ושמח. 

מה הדין על תשלום לגנים פרטיים?
הלכתית  בהתייחסות 
ההלכתיים  לנושאים 
הרבים שנוצרו בעקבות 
התפשטות נגיף הקורונה, 
מפרסם בית הדין ביתר 
עילית, שורה של הוראות 
בשאלות שמגיעות לבית 

דין בימים אלו.
מקדימים  במכתבם 
זו  מציאות  כי  הדיינים 
במקורות  כבר  מוזכרת 
ההלכתיים בחושן משפט, 
ם  י ד ד צ ה ו  ב ש ב  צ מ
להמשיך  יכולים  אינם 
בהתחייבותם עקב 'מכת 

מדינה'.
בפסק הדין כותבים הרבנים, שלמרות שיש 
בזה מחלוקת הפוסקים, דבר שנותן כח למי 
שמחזיק בכסף להיות 'מוחזק', ולומר שסובר 
כשיטות שפוסקות כמוהו, הרי שבית הדין 

מפרסם את הדרך הנכונה לנהוג בזה.
על  הדין, שמתבססת  בית  הצעת  פי  על 
סיפור דומה שהיה בזמן ה'חתם סופר', שבו 
הכריע שמכיון שיש בדבר מחלוקת הפוסקים 

יש לפשר. הדיינים מציעים כפשרה כי באשר 
לגנים הפרטיים אשר היו אמורים לפעול גם 
בימים הראשונים של חודש ניסן, ישלמו ההורים 
רק עד סוף חודש אדר, אך לא ישלמו על ימי 

העבודה שהיו אמורים להיות בתחילת ניסן.
אומנם במקרה שהגן עובד באופן רשמי, 
ומפעיל הגן מקבל דמי אבטלה, דעת בית הדין 

שאין על ההורים לשלם כלל.

קרלין: החומרות בחג הפסח 
קשות לביצוע

בחצר חסידות קרלין שם נקטו אמצעי זהירות 
עוד לפני פורים, כאשר האדמו"ר הורה לחסידים 
בימי הפורים שלא להשתכר, לא להתקרב זה לזה, 
כשבהמשך הייתה זו החצר הראשונה בה הורה הרבי 
לסגור את בתי הכנסת, כעת וועד רבני החסידות יצאו 
בקריאה להקל על החסידים והמשפחות הנמצאים 

בביתם בתקופה קשה זו של ערב פסח.
"הנה ידוע כי חסידים ואנשי מעשה היו נוהגים 
להרבות בחומרות ודקדוקים בחג הפסח, הן בהכנה 
דרבה בביעור חמץ בכל כוחו, והן בהידור אפיית 
המצות עצהיו"ט. בפרט רבותינו הקוה"ט היו נוהגים 
בחומרות רבות, וכידוע מהאר"י הקדוש זיע"א כי 
הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל 

השנה".
זו  "אולם, ההשגחה העליונה סובבה כי בשנה 
יהיה מוטל עלינו להרבות ולהדר בכל מאמצי כוחנו 
במצוות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', ואי לכך 
ייתכנו שינויים בהנהגות אצל כל יחיד ויחיד כרצון 
ה' ויראיו. ומסתמן שהחומרות הנהוגות מדי שנה 
בחג הפסח יהיו קשות לביצוע אצל חלק מהציבור 
כגון: מצב כספי  וכפי שיפורט מסיבות שונות, 
קשה, מחסור בחנויות, או מחסור במצות מהודרות 
בפרט עבור הילדים הקטנים, וכמו"כ מחמת שמירת 
האוירה הרגועה בבית עם בני הבית והילדים, וכהנה

רבות".
בחסידות הורו שניתן להקל ברשימת החומרות 
והגדרים שלהלן, עליהם מקפידים בשנים כתיקונם:

1. ההקפדה על מצות שנאפו בערב פסח לליל 
הסדר. 2. ח"י מהלישה. 3. מצות רש"י – ריחיים 
של יד. 4. מצות חבורה. 5. הכנת מים מערב פסח 
לשימוש בכל החג. 6. שלא לאכול מאכלים חלביים. 
7. שלא לאכול פירות או ירקות מסויימים. 8. להדר 
ולהכין מאכלים בבית ולמעט ככל האפשר לקנות 
מוצרי מאכל מוכנים. 9. שלא להכשיר כלים של כל 
השנה עבור פסח. 10. שימוש בכלים חד פעמיים, 
שיש המחמירים לקנות רק אלו שהם כשרים לפסח 
[הכוונה לפלסטיק רגיל, למעט נייר ופלסטיק קשה 
או יקרים שדינם שונה]. 11. כמו כן ההקפדה על 
הכשרים מסוימים, הן בדברי מאכל והן בכלים חד 
פעמיים, גם מי שבכל השנה מהדר ומקפיד לאכול רק 
מהכשר מסויים, מפאת המצב אפשר להקל כהוראת 

שעה לאכול מההכשרים המקובלים אצלנו. 12. אלו 
המחמירים שלא למכור חמץ גמור במכירת חמץ 
[כאשר השנה ישנם הרוצים למכור גם חמץ גמור 
מפאת הלחץ של אי־הידיעה מה יהיה אחרי פסח, או 

משום הפסד וכדומה.

על בלנק רשמי של לייקווד: כל 
אחד יישאר בביתו

הדיין של לייקווד בניו ג'רזי הגאון רבי יעקב 
אפרים הכהן פארבריימן כתב מכתב על בלנק רשמי 
של הישיבה, בהמשך לשאלות האם מותר לנסוע 
להורים או למשפחה לחג הפסח הקרוב. "אני רוצה 
להבהיר שזה תקף גם לתוככי לייקווד. לא רק שאסור 
לנסוע מחוץ לעיר לחג, להורים או לבני משפחה 
אחרים, אסור גם בתוככי העיר לבקר או לקיים את 
ליל הסדר עם הורים או משפחה. כל אחד ואחד חייב 

להישאר בכל חג הפסח בתוך ביתו הפרטי.
"אם יש לכם איזו שהיא בעיה רפואית, ואם אתם 
מרגישים תסמינים שונים, תלכו לרופא או לגורם 
רפואי מוסמך, אל תתעלמו מזה ואל תנסו לפתור 

את זה לבד".

הגר"מ גולדשטיין: לא להוציא 
כסף על 'פכים קטנים'

הגאון רבי משה גולדשטיין ראש ישיבת 'אילת 
נוף  הר  יושר', בשכונת  'שערי  השחר', לשעבר 
בירושלים, כתב מכתב לתלמידיו הרבים בעקבות 
התפשטות הנגיף בימים אלו ובו שורת הוראות 

הנוגעות למעשה בימים אלו של ערב פסח.
לדברי הרב גולדשטיין יש לשמור על הכסף רק 
לדברים קיומיים בלבד, גם על חשבון ניקוי הבית 

לפסח.
"ממונו של אדם מעמידו על רגליו וראוי לשמור גם 
פכים קטנים שלו. משנה זהירות צריך לנהוג בימים 
אלו ולייחד הכסף לאמצעי קיום בלבד, ואיסור גמור 
להוציאו על דברים שאינם נצרכים לקיום הגוף.
 "הורו פוסקי ההלכה כי בשנה זו אסור לנקות את 
הבית לפסח, וגם במטבח לא יעשו אלא לסלק חמץ 
וחומר  וקל  ולהתעלם מפירורים,  בעין,  שנראה 
מבליעת כלים וכיו"ב, חובה לשמור ענין זה, עם כל 

הקושי הרגשי הקיים בזה". 

קהילות הקודש   משה וינברגר

ערב פסח תש"פ ייחרט בזיכרון הקולקטיבי של 
כולנו כחג בו דרך החירות קיבלה משמעות שונה מזו 
שהורגלנו אליה. לא חג בחיק המשפחה המורחבת, 
עם סבא בראש השולחן ונכדים מתרוצצים מכל עבר, 
אלא חג חירות בבית, עם המשפחה המצומצמת, 
ומערכת  הממשלה  ראש  כהגדרת  'הגרעינית', 
הבריאות. השינוי בולט כמובן גם בחצרות החסידיות 
שם היו נוהגים לערוך סדרים גדולים למאות בחורים, 

השנה סדרים כאלו לא יתקיימו.
לאור המצב יצאו גדולי ישראל בהודעות שלא 
לארח ולא להתארח בחג הפסח עקב הסכנה שבדבר.

מרן שר התורה: לשרוף חמץ 
על ידי שליח

בהוראה חד משמעית שיצאה מפי מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי השנה בקשר לביעור חמץ נאמר, 
כי "בשל הצפיפות הרבה בריכוזים החרדיים, קיום 
שריפת חמץ כמידי שנה זה שאלה של פיקוח נפש 

ח"ו".
"צריך לדאוג לשריפה על ידי שליח בלי התקהלות 
וחלילה לפרוץ גדר. על נציגי הציבור לראות לסדר 
את העניין כדי שח"ו לא ייגרם סכנת חיים", ענה 

הגר"ח לבאי ביתו.
כזכור, עם פרוץ המגפה הורה שר התורה לתלמודי 
התורה ברחבי הארץ להמשיך ללמוד כרגיל, אך 
עם התפשטות המגפה בתוככי עיר התורה, הורה 
שר התורה כי אסור להתפלל במניין כלל, גם לא 
במניינים מאולתרים של עשרה מתפללים במרחב 

פתוח, וכל אחד ילמד ויתפלל בביתו ביחידות.

מרן ראש הישיבה: אפשר 
לעשות סדר ביחידות

בשיחה שמסר מביתו אמר מרן הגרי"ג אדלשטיין 
כי בשנה הזו בליל הסדר אסור להזמין אף אחד, אסור 
להתארח במקום אחר, אלא כל אחד יערוך את הסדר 
בביתו, כפי הוראות מומחי הבריאות, שכל אחד יהיה 

בביתו ולא לצאת מהבית.
מרן אמר שגם סדר עם פחות אנשים הוא סדר, 
כמו שמצינו בגמרא בפסחים שאפילו אדם אחד עושה 
סדר, והוא שואל את עצמו "מה נשתנה" ועונה את 
התשובה לעצמו "עבדים היינו". מרן הורה כי "אפשר 

לעשות סדר ביחידות גם כן, ועל כל פנים לא לצאת 
מהבית, לא להזמין אורחים ולא להתארח אצל מישהו 

אחר, שזה הכל סכנה, זה מסוכן".
רמקולים רבי עוצמה העבירו את דבריו של מרן 

ראש הישיבה ברחובות הריכוזים החרדיים.

מועצת חכמי התורה: ליל סדר 
עם המשפחה המצומצמת

בקריאת קודש מיוחדת פנו חברי מועצת חכמי 
התורה בראשות מרן הגר"ש כהן בהוראה לשמור 

ולקיים את הוראות משרד הבריאות.
"כחרדים לדבר ה' אמונים אנו על מצוות התורה 
ושמירת גדרי הבריאות, כנאמר 'ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם', וכמה נפשות נלקחו בעוה"ר בזמן 
האחרון במגפה הנוראה הזו, ושומה עלינו לחזק יותר 

את שמירת הכללים וההגבלות של אנשי הרפואה.
"ודעתנו כבר נאמרה ונתפרסמה ברבים, לפיה יש 
לציית להוראות, שלא לצאת מהבית כי אם לצורך 
גדול ושלא לקיים תפילות ברבים, כיוון שזו סכנה 

גדולה שיכולים לחלות אחד מרעהו,
ועל זה אמרו חז"ל "אחד המרבה ואחד הממעיט 
ובלבד שיכוון ליבו לשמים". הוראתם ופקודת 

קודשם של מרנן ורבנן.
"ועל של עתה באנו – עם התקרב ליל הסדר, בו 
אנו מצווים על "והגדת לבנך", ואע"פ שהורגלנו 
המשפחה  בחיק  זה  גדול  לילה  לקיים  מהעבר 
המורחבת, אמנם עתה עם דבר הסכנה הכרוכה בכך, 
מורים אנו ומצווים את דעתנו דעת תורה, שלא 
לקיים סדרים המוניים וכל אחד יערוך ליל סדר 
בביתו עם משפחתו המצומצמת, ולא יתארחו איש 
אצל אחיו ובן אצל אביו. כמובן הדבר, כי אם בעזר ה' 
תהיה ישועה כבר בימים הקרובים, אולי ישונה הדבר 

ונוכל לחזור ולהתנהג כבימים ימימה".

דאגה בעדה החרדית: הגאב"ד 
נמצא חיובי ל'קורונה'

לקיים בנו חכמי ישראל: גאב"ד 'העדה החרדית', 
הגאון רבי יצחק טוביה וייס, אושפז בבית החולים 
'הדסה עין כרם' בירושלים לאחר שפונה מביתו 

ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים.
הגאב"ד אושפז לאחר שחום גופו עלה, ולחץ הדם 

שלו נמצא גבוה. הוא פונה בנט"ן לבית החולים – 
שם אושפז לצורך קבלת טיפול רפואי. לאחר שעבר 
בדיקות נמצא כי גאב"ד 'העדה החרדית' חיובי לנגיף 

הקורונה.
היועץ הרפואי ר' שמעון ברוין מ'ביקור חולים 
יד אברהם' מספר ל'בקהילה' כי "הגאב"ד אושפז 
במחלקת קורונה בקומה 7 בבית החולים הדסה עין 

כרם. נקווה לבשורות טובות".
הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הגאון רבי 
יצחק טוביה בן ריקל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי 

עמו ישראל.

ויז'ניץ: הרבי הודיע לחסידים – 
אני בפסח בחצור

ממקום מושבו בחצור שבצפון, נשא מרן האדמו"ר 
מויז'ניץ שיחה לחסידיו שהועברה באמצעות קו 
הטלפון 'מערכת ויז'ניץ'. השיחה נמסרה לרגל המצב 
ולרגל יום היארצייט של סבו האדמו"ר בעל ה'אמרי 
חיים' זצ"ל. 'בקהילה' עם עיקרי הדברים והתקנות.

בדבריו אמר הרבי: "אני רוצה לנחם את כלל 
ישראל שרח"ל נפטרו ממשפחותיהם קרובים, המקום 
ינחם אתכם בכל שאר אבלי ציון וירושלים ושנשמע 

רק בשורות טובות".
אמונה  הרבה  להכניס  צריכים  בבית  "כולם 
בילדים וכל המשפחה. להתחזק בתפילה בבית כמה 
שיותר, הבחורים שיתפללו גם בבית בנוסח ויז'ניץ 
בהתלהבות דקדושה כמו כל השנה. כמו כן לעזור 
בבית להורים להחזיק כל התקנות שביקשתי, זה 
מאוד חשוב, אמירת פיטום הקטורת, אבינו מלכנו 

בשחרית ומנחה".
הרבי הוסיף וסיפר: "דודי הרבי ממונסי זי"ע 
כששרו את הניגון "נאר אמונה און בורא עולמים, 
עס וועט גוט זיין" ־־־ דודי שמע ששרים את הניגון 
הוא ביקש לתקן כך: טייערער אידן עס איז גוט – 
עס וועט זיין גוט... וזה מה שכל אב צריך לשיר עם 
משפחתו, וגם אני הוריתי לשיר כך: עס עיז גוט, 

עס וועט זיין גוט".
"איזה כאב לב לראות מה שהולך בארה"ב, כמה 
אנשים נפטרו, ושיהיה להם רפואה שלמה לכל 
החולים. אני רוצה להגיד, חשוב שכל בחור יעשה 
"תשעה קבין" לפחות פעם בשבוע, בגלל שאין לנו 
כעת מקווה. אנחנו יש לנו את האמונה של אבותינו 
ורבותינו זי"ע שמסרו את נפשם לתורה ועבודה 

ויראת שמים".
הרבי הוסיף ואמר לחסידים, "אני רוצה להגיד 
לקהל, כואב לי, אני מתנצל, רציתי להגיע בחזרה 
לפסח לביתי בקרית ויז'ניץ בבני ברק, אבל מה 
אני יכול לעשות, הרופא חייב אותי להישאר בפסח 

בחצור".
"ראיתי בספרו החדש של ר' מנחם לייזר מוזס 
סיפור מאוד חשוב, פעם הגיע ה'בית ישראל' מגור 
לבקר את סבי האמרי חיים זי"ע, כשיצא מבית סבי, 
הבית ישראל שאל את מנחם לייזר, איך אפשר 
להכיר טובה לאמרי חיים זי"ע, פעם כשהגיע הבית 
ישראל לבקר ה'אמרי חיים' כשהיה חולה, בצפת, 
שאל הבית ישראל את סבי, אם קיים בזה מדת הכרת 

הטוב".
לסיום אמר הרבי מויז'ניץ: "צריכים להתחזק 
בבית כולם ביחד בצוותא חדא, להתכונן, אין לנו 
ברירה אחרת, צריך להתחזק באמונה עס שוין גוט 
עס שוין גוט, לזכור בחול המועד להתעסק כל הזמן 
עם הילדים ולחנך, ולקיים נכון את מצוות "והגדת 

לבנך" כראוי.
לכל החולים שתהיה רפואה שלמה, ואני רוצה 
אחותי  על  להתפלל  הציבור  מכל  שוב  לבקש 
מסאטמר הרבנית סאשא בת לאה אסתר לרפו"ש 

בקרוב ממש".

באיאן: הרבי ביקש לשיר
בשעה 10:00 בבוקר של יום רביעי האחרון נצמדו 
אלפי חסידי באיאן בארץ ובעולם למכשירי הטלפון 
ושמעו את שיחתו של האדמו"ר מביתו שהועברה 

בשידור לקו המידע של החסידות 'קול באיאן'. 
האדמו"ר נשא שיחת חיזוק לחסידים בעקבות 
התפשטות הנגיף ולרגל יום הולדתו של הרבי הנקרא 
בחסידות "יום זכאי" נשא הרבי דברים מחזקים 

ומעוררים. 
הרבי דיבר על המצב הקשה וקולו נשנק מדמעות. 
בדבריו הורה לשמור על כל הנחיות משרד הבריאות 
והרופאים. "אנחנו בעת צרה, אנשים לא יודעים מה 
ילד יום, אין לנו על מי להשען אלא על אבינו 
שבשמים, השם הוא טוב והוא מטיב לנו וחיזק את 

החסידים באמונה ובטחון". 
בסיום דבריו ביקש מהחסידים לשיר את השיר 
ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'", שיר  "חזקו 
שהולחן על ידי הרבי מסקולען זצ"ל. הרבי ביקש 

שכולם ישירו ביחד עם הילדים ביחד. 

בצל ההגבלות והמאבק בקורונה הורו גדולי הדור: לוותר על חלק מה'חומרות'

ַּתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה? ַמה ִּנְשׁ
ב'חומרות' המסורתיות לקראת פסח, הרבי  החצר בה פרסמו שלא לנקוט 
לבני  ישוב  לא  כי  שהודיע  האדמו"ר  יחד,  לשיר  החסידים  מכל  שביקש 
התנועה  מגבלות  תחת  החמץ  את  לבער  הנכונה  והדרך  החג,  לכבוד  ברק 
וגם: הוראתו של מרן הגרי"ג אדלשטיין בשאלה מה יעשה מי  המחמירות, 

שנמצא בגפו בליל הסדר, את מי ישאל "מה נשתנה"?
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משובח. לפיכך ראש עיריית בינאן ביקש מהתושבים לאסוף את 
האפר האפור המשובח מכל רחבי העיר ולהניח אותו בשקים ליד 
ביתם. הללו נאספו ונשלחו למפעל בבעלות המדינה, שבדרך 
כלל אוסף את מוצרי הפלסטיקה הניתנת למחזור. הפעם המפעל 
אסף את האפר יחד עם שאריות הניילון והפלסטיק וייצר לבנים 
מהטובים שיוצרו אי פעם. המפעל מייצר ביום חמשת אלפים 

לבנים המכילות פסולת פלסטית בנוסף לאפר.
"כשהאפר התפזר בעיר ותושבים ייצרו ממנו לבנים, הם ניסו 
לערבב אותו עם פלסטיק והתוצאה הייתה מדהימה. עשינו את 
זה והלבנים יצאו קשיחות וחזקות", אמר ראש עיריית בינאן 
וולפרדו דימויולה. "עכשיו אנו מייצרים מהאפר בלוקים חלולים 
ומוכרים אותם לחברות בנייה". הלבנים הללו הפכו ללהיט ויש 
אף מחשבות על הרחבת פעילות החברה והסבת הלבנים ליצוא 
לכל רחבי העולם. התמורה של המכירה עוברת בחזרה לעירייה 

המחלקת אותו לתושבים שנפגעו מהר הגעש.

פחות חולים מהמחלה הקשה
מחלת הסרטן היא מהקשות ביותר אותן יודע העולם המודרני, 
אם לא הקשה שבכולן. לא לחינם יש שנמנעים מהזכרת שמה 
ומכנים אותה 'המחלה ההיא'. ובכן בעניין הזה יש חדשות טובות 
ויש ירידה חדה במקרי המחלה בעולם בכלל, כולל בישראל 
וארצות הברית. גם ירידה במקרים וגם עלייה בריפוי של מי 

שחלה במחלה.
למעשה 'סרטן' אינה מחלה אחת, אלא שם כולל לקבוצת 
מחלות המאופיינות על ידי גידול בלתי מרוסן של תאים, שהם 
מבנים זעירים מהם מורכבים האיברים והרקמות בגוף. אלה 
נראים ומתפקדים באופן שונה, אולם מתחדשים בצורה דומה, 
על ידי חלוקה, כדי לרפא או לבנות רקמות שניזוקו. בגוף 
הבריא, חלוקת התאים הרגילה היא סדורה, מבוקרת ומדודה. 
בתאים סרטניים, לעומת זאת, תהליך זה יוצא מכלל בקרה והם 
ממשיכים להתחלק ולהתרבות ללא הפסקה, כשהם גורמים נזק 
לתפקוד האיברים. הסיבות למחלה רבות, חלקן גנטיות, חלקן 

סביבתיות וחלקן לא ידועות.
ובכן, במהלך השנה האחרונה חלה ירידה בשיעור התמותה 
מסרטן בעולם וזה נכון באופן גורף ביחס לכל הסוגים. המגמה 
הזו נראתה במגוון מדינות בכל הקבוצות האתניות אצל גברים 
ונשים ובכל קבוצות הגיל. הירידה הזו נצפתה במיוחד בארצות 

הברית וכך גם בישראל.
על פי מספר דוחות שפרסמו מספר גופים, ביניהם הגוף 
לבקרת מחלות ומניעתן בג'ורג'יה, אטלנטה, בארצות הברית, 
ישנה ירידה הולכת ונמשכת משיעורי התמותה מסרטן, והם 
ירדו בממוצע של 1.5% לשנה מאז שנת 2001 עם ירידות חדות 
יותר בקרב גברים, בשיעור של 1.8% לשנה, מאשר בקרב נשים, 
העומד על 1.4% בשנה. "הירידות הגדולות ביותר בשיעורי 
התמותה נצפו במלנומה של סרטן הריאות", טוען המחקר. 
שיעורי התמותה מסרטן הריאות ירדו ב־51% )מאז 1990( בקרב 
גברים וב־26% )מאז 2002( בקרב נשים, עם ההתקדמות המהירה 

ביותר בשנים האחרונות.
העובדה שיש ירידה בשיעור התמותה, משקפת גם ירידה 
בשיעור החולים בכלל, וזאת כפי הנראה בשל מודעות גבוהה 
והולכת לנזקי הסיגריות הגורמים לסרטן הריאות. בשל המודעות 
הגבוהה הזו, מדינות שונות נקטו באמצעים האוסרים על עישון 

סיגריות במקומות ציבוריים, ואנשים רבים נמנעים מלעשן.
כמו כן ישנה גם ירידה תלולה במקרים של סרטן העור, 
בעקבות טיפולים פורצי דרך שאושרו לאחרונה וכך גם כנראה 
בשל מודעות הולכת וגדלה לנזקי החשיפה לשמש הגורמת 
לסרטן העור. אנשים נמנעים מחשיפה ממושכת ועושים שימוש 
באמצעי הגנה על העור המונעים התפתחות של סרטן. בנוסף 
ישנה גם התקדמות מהירה בטיפול בלוקמיה – סרטן הדם, בגלל 
שיפורים בפרוטוקולי הטיפול, כולל פיתוח טיפולים ממוקדים.

למעשה פחות ופחות אנשים מתים מסרטן מדי שנה, כאשר 
סיכום של הנתונים מלמד על ירידה של 29% בתמותה מסרטן 
ביחס לשנות התשעים, והשנה האחרונה רואה את הירידה החדה 
ביותר שנרשמה אי פעם. בארצות הברית מדובר במספרים 
משמעותיים שכן הירידה מתרגמת קרוב לשלושה מיליון מקרי 
מוות פחות מסרטן, מאשר היו מתרחשים אילו שיעורי התמותה 

נותרו בשיאם.
"בתחום הסרטן, חדשות טובות הן תמיד טובות ומשמחות ויש 
להקפיד על מעקב אחריהן ולעודד אותן, ההתקדמות בהשגת 
יעדי הבריאות היא לא קלה והחדשות הללו מצוינות", אמר ד"ר 
רוברט פריס מאוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה. שליווה את 
פרסום אחד הדוחות בעניין. "מגמות מבורכות אלו משקפות 
את ההצלחה בחקר הגורמים לתחלואה, והפחתת גורמי הסיכון 
לסרטן, זאת בשילוב עם התקדמות טיפולית פורצת דרך כמו 
טיפול חיסוני בסרטן וטיפולים במיקוד הגנום. הדוחות הללו 

מבשרים על המשך השיפור", הוא מוסיף.
ירידה דומה נרשמת גם בישראל, כפי שמספרת פרופ' ליטל 
קינן־בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, אם 
כי היא בעיקר נרשמת אצל גברים ופחות אצל נשים. "נתוני 
הישרדות הם מדד חשוב לאיכות הטיפול בסרטן וליעילותן של 

תוכניות לגילוי מוקדם", היא אומרת.

החור בשמים משתקם
ואם מתייחסים לסרטן העור, אחד הגורמים לעלייה בתחלואה 
הוא החור שנוצר בשכבת האוזון שבאטמוספירה. שכבת האוזון 
היא שכבה בחלקה האמצעי של אטמוספירת כדור הארץ 
המסייעת להגן על החיים מקרינת שמש מזיקה. שכבת האוזון 
מסננת את הקרינה האולטרה־סגולה המגיעה מהשמש, קרינה 
המסכנת את היצורים החיים וגורמת לסרטן העור. הבעיה ההיא 
שתרכובות כלור מעשי ידי אדם, שיכולות להישאר באוויר 
למשך יותר מ־100 שנה, כרסמו באוזון, הקטינו את השכבה 
ויצרו חור גדול מעל כדור הארץ, בעיקר באזור הדרומי. החור 
בשכבת האוזון אפשר קרינה רבה יותר להגיע אל כדור הארץ, 
וזו פגעה באדם, הגדילה את שכיחות סרטן העור, פגעה במערכת 
החיסונית, וגרמה לנזקים לראייה, כך גם היא פגעה בצמחים 

ובבעלי חיים.
בשל כך נחתם לפני כשלושים שנה הסכם מונטריאול, ההסכם 
היחיד שאיחד את כל מדינות העולם ללא יוצא מהכלל ובו 
הסכמות על צמצום ייצור חומרים העלולים לפגוע בשכבת 
האוזון ובעיקר גזים ששימשו בעבר במיכלי תרסיס וחומרי 
קירור. האיסור הזה הוביל לצמצום בחור באוזון בשנים האחרונות.
השנה מתברר שאכן השכבה מתאוששת. במחקר חדש 

שהתפרסם השנה דווח כי החור בשכבת האוזון הצטמצם ומוביל 
לשינויים במשטר הרוחות בכדור הארץ.

הנתונים התגלו באמצעות תצפיות לוויין וסימולציות 
אקלימיות, על ידי אנטרה בנרג'י מאוניברסיטת קולורדו־בולדר 
בארצות הברית ועמיתיה. לפי הנתונים, ההצטמצמות בחור 
בשכבת האוזון הובילה לשינוי כיווני הרוחות, ועשויה גם להוביל 

לשינויים בטמפרטורת האוקיינוס ובריכוזי המלחים בים.

מזל טוב למקדוניה
במשך שנים ארוכות היווה אזור הבלקנים פצע פעור בלב 
אירופה, והיה סלע מחלוקת בין המעצמות. המיקום שלו שהפך 
אותו גשר בין אסיה לאירופה ובין אירופה הצפונית לזו הדרומית, 
הפך אותו לסלע מחלוקת ואזור סכסוך עקוב מדם. שנים ארוכות 
היה זה אזור עימות בין האימפריה העות'מאנית לאירופה, ולאחר 
מכן, הצטרף לעימות הזה המאבק בין רוסיה למעצמות אירופה 
האחרות, מה שהוביל למלחמת העולם הראשונה העקובה מדם.

לאחר התפרקות הגוש הקומוניסטי, כאשר אזור הבלקנים 
התפורר לחלקי מדינות, התנהלה שם מלחמת הכל בכל, עד 
שבסופו של דבר נוצרו מדינות חדשות על חורבות הבלקנים. 
המדינה האחרונה להיוולד באזור ־המדינה האירופית החדשה 
ביותר, היא 'הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר של מקדוניה', 
שהתקבלה לאו"ם בשנת תשנ"ג עם שם זמני. המדינה גובלת 
ביוון ובאלבניה המוסלמית, ובד בבד פרץ עימות בין הממשלה 
החדשה ומורדים אלבניים מוסלמים באזור הגובל באלבניה. 
המלחמה הסתיימה עם התערבותו של כוח שמירת הפסקת 
אש מטעם נאט"ו ועם הסכם שהעניק למיעוט האלבני הכרה 
וכח אוטונומי, מעין מה שניסתה ישראל להעניק לפלסטינים 
באמצעות הרשות הפלסטינית. הצד האלבני מצידו ויתר על 
דרישותיו להיפרדות טריטוריאלית, הכיר באופן מלא בכל 

המוסדות  המקדוניים והתפרק מנשקו.
ההסכם החזיק מעמד יפה והשלב הבא הייתה הצטרפות 
הצטרפותה של המדינה לאיחוד האירופי, דא עקא שהדבר תלוי 
בהסכמת כל החברות הנוכחיות, והמדינה הצעירה אמנם הצליחה 
להסתדר עם האלבנים, אך לא עם היוונים. הסכסוך הפעם לא 
היה בשל תביעות קרקע, אלא בשל תביעות על השם. מקדוניה 
היא מחוז ביוון ולפיכך התנגדה יוון לצירוף מדינה ששמה כשם 
מחוז מארצה. בטענה שמשתמעת ממנו שאיפה להשתלטות על 
האזור ביוון. המקדונים ויתרו בנדיבות וכינו את עצמם לפני 
כשנה מקדוניה הצפונית. עתה התבשרה מקדוניה על כך שהיא 
הפכה לחברה השלושים של נאט"ו, לאחר שמנהיגי המדינה 
חתמו על מסמכי ההצטרפות, כאשר בשלב הבא היא תצטרף 

לאיחוד האירופי.

מקדוניה

סונות טבע, מגפות, סכנות מעשי אדם. המדור 
הזה אירח מאז החלה תש"פ בעיקר את חדשות 
ואירועי השנה הקשים, כאשר בשוליים נפלו 
הסיפורים הקטנים הטובים והמשמחים. אבל 
חציה הראשון של תש"פ לא כולל רק מגפה 
ואסונות. היו גם אירועים משמחים, מאושרים, 

משמחי לב ברחבי העולם. הנה מבחר מהם.
קודם כל, המגפה שגרמה לאנשים להישאר 
בבית וחייבה אותם לשהות בבידוד, הביאה גם לכמה תופעות 
חיוביות המשותפות לכל מדינות העולם – היא גרמה לירידה 
דרסטית בתאונות הדרכים, לצמצום של זיהום האוויר ולגילויים 
מרעננים של סולידריות חברתית. בבריטניה למשל, המדינה 
נזקקה לרבע מיליון מתנדבים לטיפול במבודדים חסרי ישע 
וקשישים, היא הוציאה על כך הודעה לציבור ותוך יום נרשמו 

חצי מיליון איש לתוכנית.
בבריטניה גם ניצלו את הבידוד של האנשים בבית למימוש 
חלום מדעי ישן של חוקרי האקלים במדינה, זאת על רקע 
בצורת שידעו חלקים צפוניים במדינה בשנים האחרונות. 
פרופ' אד הוקינס מאוניברסיטת לונדון העומד בראש פרויקט 
חקר אקלים באנגליה ביקש לבצע מחקר מקיף ומעמיק בנוגע 
למשטר האקלים באנגליה של מאה השנים האחרונות. דא עקא 
שבעבר לא היה רישום מסודר של הנתונים והוא מפוזר ברבבות 
ואף מאות אלפי רישומים מקומיים בעיתונות מקומית, יומנים 
וספרי ביוגרפיה והיסטוריה ומחקרים. בלתי אפשרי כמעט 
לנפות את המידע המפוזר בצורה כזו. ושום תוכנת מחשב לא 
מסוגלת לעשות זאת. עתה כאשר בריטניה הטילה הסגר במדינה 
והושיבה אנשים, בעיקר קשישים, בביתם, פרסם הופקינס בקשה 
למידע האצור בידי אזרחים ממקורות שונים אודות תיעוד 
אקלימי מקומי במאת השנים האחרונות. הוא וחבר החוקרים 
נדהמו כאשר תוך ארבעה ימים קיבלו מידע מפורט שנשלח על 
ידי קרוב לעשרת אלפי מתנדבים שחקרו ותיעדו נתוני גשם 

ממאה השנים האחרונות.
הם גם התנדבו לעבור על מחקרים ונתונים ולנפות מהם את 
המידע ולתרום בכך למסה של נתונים שעל פיהם יהיה ניתן 

ליצור מודלים אקלימיים ולחזות שיטפונות ובצורת.

חיים חדשים לקואלות
בהמשך חודשים ארוכים השתוללה ברחבי מזרח אוסטרליה 
וניו סאות' ווילס שבאוסטרליה, סופת אש מהגדולות בהיסטוריה 
אשר כילתה רבבות דונמים של יערות אקליפטוס בשטח שגודלו 
יותר משטחה של מדינת ישראל. בין היתר תרם להתפשטות 
השריפות, עץ האקליפטוס הנפוץ מאוד באוסטרליה. העץ מכיל 
שמן דליק מאוד, ודונמים רבים של אקליפטוס נשרפו במהירות. 
השריפה הביאה למותם של עשרות אנשים והשמדת אוכלוסייה 
גדולה של חיות בר, בעיקר של דוב הקואלה שחי על עצי 
האקליפטוס. האפר והעשן השחירו את שמי אוסטרליה ובערים 
הגדולות שרר ערפל מתמיד. לא הייתה שום דרך לכבות את 

האש ללא עזרה משמים, פשוטו כמשמעו, והיא אכן הגיעה.
החדשות הטובות הן שלאחר חודש של שריפה עליה דווח 
בהרחבה, החלו חודשיים של מטר שוטף, ומזג אוויר סוער 
במיוחד שבשיאו דווח על מטרי ברד כבדים וחריגים בערים 
מלבורן, סידני וקנברה. תוך יום לאחר תחילת סופת הגשמים, 
כבר נכבו שליש מהמדורות הענקיות שבערו ללא רחמים 

במרחב, ולאחר שבוע לא נותרה מדורה אחת. הממטרים העזים 
לא הותירו לאש שום ברירה, מלבד להיכבות או פשוט לטבוע 
במים רבים. האוויר הסוער גם הביא לאזור סופה טרופית 'אושי' 
בקטגוריה 2, עם רוחות בעוצמה של עד 130 קמ"ש אך היא 
לא גרמה כמעט נזקים. לעומת זאת היא ניקתה את אזור האש 

מאפר ועשן והותירה שטח בוצי ורענן ומוכן לצמחיה חדשה.
המדינה החרוכה החלה להצטלק, והיערות הגדולים החלו 
שוב ללבלב. מי שישוטט היום באזור מוכה השריפה יראה את 
העצים שבים ומשתקמים, ובעלי החיים, הקנגורו וחיות הכיס 
האחרים, שבים ומשתובבים בין העצים. אוכלוסיית הקואלה גם 
הולכת ומשתקמת ושבה לביתה. החיים חזקים יותר מהשריפה.
גם היישובים חוזרו והשתקמו, השריפות הותירו עשרות 
יישובים ללא חשמל, ואז מספר חברות הייטק החלו להתקין 
פאנלים סולאריים ורשתות חשמל במהירות מדהימה, במסגרת 
פרויקט התנדבות של אנשי הייטק שתרמו שנים עשר מיליון 
דולר להקמת ארגון העושה שימוש במערכות סולאריות. הארגון 
פרס רשתות אנרגיה נקיות במספר רב של יישובים שעתה 
לא רק שחזרו והשתקמו, אלא גם נהנים מרשת חשמל נקייה 
חינם אין כסף. "פתרנו בעיה מציקה שהטרידה במשך שנים 
את אנשי היישובים הרחוקים מרשתות החשמל. בעבר הם היו 
צריכים להשתמש בגנרטורים, או להסתמך על מערכת חשמל 
לא אמינה. עכשיו הבעיה הזו נפתרה עם הטכנולוגיה המתקדמת 

ביותר", אמר אחד מראשי הארגון.

לבנים מתוך האש
הר הגעש טאאל הוא הר וולקני מסוכן, חלק מטבעת האש 
המקיפה את הפיליפינים השוכן במחוז קלבארזון באי לוזון 
שבפיליפינים, כ־60 קילומטרים דרומית למנילה, בירת 

הפיליפינים.
בתחילת השנה התפרץ הר הגעש באופן פתאומי והחל לירוק 
אש ועשן אפר כבד. הענן הוולקני התפשט למרחק של יותר 

ממאה ק"מ וגרם לסגירת נמל התעופה במנילה. אדם אחד 
נהרג ושלושה נפצעו בתאונת דרכים בשל הראות הלקויה. 
בבירה החליטו להשבית את הטיסות בשדה התעופה הבינלאומי 
במנילה ואלפי תושבים פונו מבתיהם. רעשים עזים נשמעו 
באזור ורעידות הורגשו באדמה, ואף היו התראות של צונאמי 
העומד לתקוף את חופי הפיליפינים, שבסופו של דבר לא 

התרחשו.
"המהירות שבה צברה הפעילות הגעשית בטאאל תאוצה 
הפתיעה אותנו", סיפרה אנטוניה בורנס, מנהלת מחלקת המחקר 
המדעי במכון הפיליפיני לוולקנולוגיה וסיסמולוגיה. "זיהינו 
ַמְגָמה. היא עדיין עמוקה ולא הגיעה לפני השטח. אבל אנחנו 

עדיין יכולים לצפות להתפרצות מסוכנת נוספת בכל רגע".
ההר שנחשב לאחד המסוכנים והקטלניים בעולם, ידוע 
מהתפרצויות קודמות ככזה שיורק אפר רותח וגזים למרחקים 
גדולים. מטחי גזים הינם מסוכנים בהרבה מאש ולבה שכן הם 
מסוגלים להגיע גם למרחקים גדולים. לפיכך כוננות הוכרזה 
בעיר מנילה, בתי ספר נסגרו והשלטונות התכוננו לפינוי המוני 
של אלפי איש. בסופו של דבר החששות הכבדים התבדו וההר 

נרגע ושב להיות עוד הר חרוך גבוה ושקט.
עם זאת, מי שכן סבלו מההתפרצות הפתאומית היו תושבי 
העיר הסמוכה להר, בינאן. העיר פונתה וחלק מבתיה נהרסו 
מהרעידות ומהלבה. לאחר ששבו לעיר גילו התושבים שבעצם 
העיר כולה כוסתה בשכבה של אפר והם החליטו לנצל כוחו 
ההרסני העצום של ההר להזדמנות. הם הפיקו מהאפר לבנים 
אפורות ומשובחות, וכן עשו שימוש גם במלט וחלקי פלסטיק 
שנותרו מהחורבות שהותירה אחריה הפעילות הגעשית לצורך 
תיקון בתיהם. וכך לא רק שהצליחו לבנות מחדש את בתיהם, 
אלא גם סיפקו פעילות כלכלית וצמצמו את כמויות הגרוטאות 

ושאריות הפלסטיק בעיר.
בהמשך התברר שהלבנים שיוצרו מתוך האפר הגעשי 
ושמכילות גם שאריות של פלסטיק מומס, משובחות במיוחד. הן 
חזקות ועמידות מצד אחד, וקלות ונוחות לשימוש כחומר בנייה 

אור בתוך החושך
בצל משבר הקורונה יש גם חדשות חיוביות מהקורה בעולם: אוסטרליה משתקמת, 

הר געש שהעשיר עיירה בפיליפינים, ירידה בתחלואה של המחלה הקטלנית 
בעולם ומזל טוב למקדוניה

יצחק הורוויץ בינלאומישטח

א
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מכירת חמץ בהידור
ע״פ פסקי מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל 

“קנין סודר אינו חובה כמבואר ברמב”ם 
)מכירה ה, י”א-י”ב( שהרשאה א”צ קנין כיון 
שידוע שגומר ומוכר בלב שלם. וכך נהג 
ובוודאי  זצוק”ל,  אלישיב  הגרי”ש  מרן 

בעת הזו הוא לכתחילה"
)פסק הלכה ממורינו ראש בית ההוראה שליט”א(

הרשאה למכירת חמץ )כולל מכירת י"ג( 

beithorah.co.il בכתובת
  beithorah@gmail.com או בדוא״ל

או בפקס 077-4448972

מוקד ההלכה לשאלות בהלכות הפסח 

 0722-133466
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רשימת התרופות לפסח
גם בעת חירום, מאוחדת מנגישה ללקוחותיה 
מאוחדת  הוציאה  השנה  גם  החשוב.  המידע  את 
התרופות  רשימת  ובה  מרשימה  חוברת  לאור 
בשיתוף  וזאת  הפסח  בחג  לשימוש  המאושרות 

בד"צ העדה החרדית.
מהתרופות  רבים  של  הגלם  חומרי  כידוע, 
עלולות להכיל חמץ, ואשר על כן עורכת מאוחדת 
החרדית,  העדה  בד"צ  עם  בשיתוף  שנה  מידי 
חשש  בהן  שאין  התרופות  של  מפורטת  רשימה 

חמץ ועל כן מותרות לשימוש ללא פקפוק.
להם  מהדברים  לאחד  הפכה  כבר  זו  חוברת 
ממתינים לקוחות מאוחדת כמו גם שאר הציבור 

ואשר ממנו שואבים את המידע החיוני.
בימים האחרונים הופצה החוברת בכ־150 אלף 
עותקים בריכוזים החרדיים, וניתן יהיה לקבלה גם 
בבתי המרקחת של מאוחדת בריכוזים החרדיים. 
השנה, בשל משבר הקורונה, לא תחולק החוברת 

באמצעות דיילים או במרפאות.

ד"ר פרבר עושה סדר
הציבור  בריאות  תחום  מנהל  פרבר  רוני  ד"ר 
השאלות  על  ועונה  סדר  עושה  במאוחדת  והילד 
נציגי  נתקלים  בהם  לקורונה  הנוגעות  הנפוצות 

מאוחדת יום יום:
לפנות למרפאות בתקופה  אתם ממליצים לא 

זו מה האלטרנטיבות?
דרך  במרפאה  האחות  עם  להתייעץ  "ניתן 
דרך  המשפחה  לרופא  תור  לקבוע  או  הטלפון 

השרות הטלפוני ב-3833*".
קיבלתי מהרופא תרופות האם אני צריך לבוא, 

לקחת מרשם ולפנות לבית המרקחת?
שיהיה  דיגיטלי  מרשם  לנפק  יכול  "הרופא 
להוציא  יהיה  הממוחשבת  וניתן  במערכת  זמין 

מאוחדת  של  מרקחת  בית  מכל  התרופות  את 
 .29.9 של  משלוח  בעלות  האתר  דרך  להזמין  או 

לגילאי +65 המשלוח ללא עלות".
רוצה להתחבר למערכת ממוחשבת האם  אני 

אני אמור לבא למרפאה להפקת סיסמה?
 ,*3833 המוקד  דרך  סיסמה  לקבל  "ניתן 
טלפונית  פניה  באמצעות  או  מאוחדת  אתר  דרך 

למרפאה".
אני רוצה לבצע בדיקת מעבדה שאינה קשורה 
יש  האם  למרפאה,  ההגעה  את  ולחסוך  לקורונה 

אפשרות כזאת?
שיא  מאוחדת  ללקוחות  ניתן  השירות  "אכן, 

בהשתתפות עצמית של 38 ש"ח"
מי הכתובת שלי לעזרה רפואית בבידוד?

טלפון  שיחת  תקבל  לבידוד  כניסתך  "עם 
הבידוד.  אופן  על  לתדרוך  במרפאה  מהאחות 
קשר  ליצור  ניתן  המרפאה  פעילות  בשעות 
מקוונת  פניה  או  במרפאה  האחות  עם  טלפוני 
מוקד  לנוחיותך  זמין  בנוסף  המשפחה.  לרופא 

מאוחדת  ב-3833*".
אני בבידוד ויש לי חום ושיעול למי אני פונה?

מד"א, ובהתאם  של   101 למוקד  "יש לפנות 
לנגיף  בדיקה  יתאמו  המקצועי הם  לשיקולם 

הקורונה".

ממי אני אמור לקבל את התשובה לבדיקה?
האישי  באזור  מופיעות  הבדיקה  "תוצאות 
תתקשר  חיובית  התשובה  מאוחדת. באם  באתר 
מאוחדת.  של  בקורונה  הטיפול  ממוקד  אחות 
קולית  הודעת  תקבל   שלילית  התשובה  באם 
גם  יופיעו  הבדיקות  תשובות  או SMS. בנוסף 

בתיק הרפואי של המטופל".
רפואית  עזרה  צריך  כשאני  פונה  אני  למי 

כחולה מאומת?
טלפון  מספר  לך  יימסר  לבידוד  כניסתך  "עם 
שאלה  לכל  זמינה  תהיה  אשר  האחות  של  אישי 
תיצור  מהמוקד  אחות  בנוסף,   .24/7 מקצועית 

עמך קשר פעמיים ביום לדרוש לשלומך".
או  בבית  להישארותי  ההחלטה  תלויה  במה 

העברה למלון או בי"ח?
כולם  את  להוציא  כיום  היא  ההוראה  "ככלל 

מהבית למלוניות .
עשיתי בדיקה וממתין לתשובה ועכשיו ערב 

שבת מה עלי לעשות?
בשבת  נתקשר  חיובית  התשובה  "באם 
הרבנים,  פסק  ע"פ  נפש.  פיקוח  שזה  מכיוון 

באם  בשבת.  גם  זמין  להיות  מתבקש  הנך 
הודעה אליך  נשלח  שלילית  תהיה   התשובה 

במוצ"ש".

יוסף פוטאש

בימים אלו כאשר כולם מצויים בבית מדובר 
כשהם  לילדים,  להורים  במיוחד  גדול  באתגר 
נאלצים למצוא להם עיסוקים לאורך שעות היום 
לאור  הציבוריות.  לגינות  לצאת  היכולת  מבלי 
זאת פורחת עד מאד פעילות הקווים הטלפוניים 
מועברים  אף  בהם  החרדי,  לציבור  הייעודים 
והמורים  מהמלמדים  ושיעורים  תורה  שיעורי 

במטרה להנעים את זמנם של התלמידים.
וצאצאינו'  'אנחנו  לארגון  חברה  מאוחדת 
וטיפים  הדרכה  בקו  מעבירים  מאוחדת  ומומחי 
בריאותיים על מנת שהרווח לילדים וההורים יהיה 
בריאותית  פעילות  וגם  הזמן  הנעמת  גם  כפול, 

חשובה.
בקו התוכן יקבלו ילדים כל יום טיפ 
והדרכה מרופאי הילדים של מאוחדת תוך 
התייחסות גם לטיפים למניעת הידבקות 
מחומרי  לבטיחות  והדרכה  בנגיפים 

ניקיון בערב חג הפסח.
מד"ר  היתר  בין  הדרכה  קיבלו  הילדים 
ילדים  ברפואת  מומחה  הרצליך  יעקב 
מהו  לילדים  הסביר  אשר   , במאוחדת 
נגיף הקורונה והדריך אותם כיצד אפשר למנוע 
הדבקות וכן הרגיע את הילדים שהם לא בקבוצת 

סיכון.
הדריך  במאוחדת  ילדים  רופא  פרי  אסף  ד"ר 
בימים  גם  הנכונה  הילדים בחשיבות התזונה  את 
רגילים.  הם  שאליו  היום  סדר  את  כשאין  אילו 
לקו התוכן מאזינים עשרות אלפי ילדים שנהנים 
ומותאם  בפיקוח  המצוי  ומגוון  עשיר  מתוכן 

במיוחד לילדי המגזר החרדי.
מענה הלכתי ורפואי מקיף

שאלות  ישנן  שבו  זמן  תמיד  הוא  פסח  ערב 
היוועצות  המצריכות  מורכבות  רבות  הלכתיות 
עם רופאים בכירים, עתה עם התפרצות הקורונה, 

השאלות רק הולכות ומתרבות.
על מנת להעניק לציבור את השירות החשוב 

מקיימת מאוחדת שיתוף פעולה הדוק בין רופאיה 
לבין רבני מוקד ה.ר.ב. שבראשות הגרמ"ש קליין 
שיופעלו  הקווים  את  מתגבר  והמוקד  שליט"א 

בשיתוף מאוחדת.
רפואי  הלכתי  מענה   – ה.ר.ב.  מוקד  אל 
משה  רבי  הגאון  ובהכוונת  בראשות  בינלאומי 
כל  על  מענה  המספק  שליט"א,  קליין  שאול 
שאלה הלכתית רפואית בכל שעות היממה ובכל 
שפה, זורמות בימים אלו מאות שאלות הנוגעות 
במגוון  בשאלות  מדובר  מגפה.  בימי  להתנהגות 

נושאים, ושאלות של פיקוח נפש ממש.
שיתוף  שמתקיים  הראשונה  הפעם  לא  זו 
פעולה מבורך בין קופ"ח מאוחדת למוקד ה.ר.ב., 
ייחודי ובלעדי,  וגם הפעם הציבור נהנה משירות 

זמין, יעיל, ובעיקר מוסמך.
שאלות  ועולות  מתעוררות  פסח,  לקראת 
הנוגעות  וסבוכות,  רבות  רפואיות  הלכתיות 
תכשירים,  רפואיים,  טיפולים  תרופות,  לכשרות 
שיעורי מצוות ועוד. בכל שנה לקראת חג הפסח 
מקיים מוקד ה.ר.ב. שיתוף פעולה הדוק עם קופ"ח 
ומתגבר את הקווים כשרופאי מאוחדת  מאוחדת 

מצטרפים ועומדים לרשות הרבנים והפונים.
והשאלות  הקורונה  מגפת  בעקבות  זו  בשנה 
הסבוכות והבלתי מצויות שהולכות וגוברות בכל 
שדרות הציבור, החליטה הנהלת מאוחדת להקדים 
את שיתוף הפעולה ולהעמיד לרשות הציבור הרחב 
את המענה הזמין והמוסמך ביותר של רבני מוקד 

ה.ר.ב. אשר מתמחים במיוחד בשאלות רפואיות.
לכל אורך שיתוף הפעולה יתייעצו הרבנים כל 
העת עם רופאי מאוחדת ד"ר יונתן ברקלי מומחה 
אף  מומחה  מרגליות  יערן  ודר'  משפחה  לרפואת 

הוא ברפואת משפחה.
ויחד  די,  בכך  אמרו  לא  מאוחדת  בהנהלת 
ה.ר.ב. עמלים על הפקת עלון מושקע  עם מוקד 
ומלא תוכן תורני הלכתי איכותי, המוגש לציבור 
בצורה מאירת עיניים. בעלון – מאמרים, הלכות 
ופסקי דינים שימושיים ביותר, שיקלו על הציבור 
המוסמך  ההלכתי־רפואי  המידע  את  לדעת 
האקטואליים.  הקורונה  ובענייני  פסח,  לקראת 
ה.ר.ב.,  מוקד  רבני  בעריכת  ההלכות  פסקי  מלבד 
מומחי מטעם  עדכני  רפואי  חומר  גם   יצורף 

מאוחדת.
יו"ר מוקד ה.ר.ב. הרב ישראל פינחס טירנואר 
הרב  במאוחדת  החרדי  המגזר  מנהל  את  בירך 
משה ברים אשר יזם את השת"פ וציין כי "לאורך 
השנה כולה אנו נעזרים במומחי מאוחדת, ובימים 
וגובר,  הולך  השאלות  כשעומס  אלו  טרופים 
הופך שיתוף הפעולה להיות חיוני ביותר לטובת 

ולתועלת ציבור שומרי התורה והמצוות".
לכל  מענה  יתנו  הרב  ומוקד  מאוחדת  כאמור 
שאלה בעברית, אידיש ואנגלית, וברציפות. כבכל 
השנה המענה ינתן במס' טלפון 02־5020202 ע"י 
רבני המוקד הזמינים בכל עת לכל שאלה הלכתית 

רפואית.

התפרצות נגיף הקורונה מציבה בפנינו אתגרים גדולים ומורכבים. מאוחדת מוכיחה, שלצד שירות רפואי 
מתקדם מחד מקצועי ואישי מאידך , היא ניצבת לצידה של חיי הקהילה והמשפחה בציבור החרדי גם 
בשאר הרבדים • למרות הקורונה, מאוחדת הפיצה גם השנה חוברת עם רשימת התרופות לפסח ב־150 
• בעקבות ריבוי השאלות ההלכתיות, הועמק שיתוף הפעולה  אלף עותקים בכל ריכוזי הציבור החרדי 
בין מאוחדת לבין מוקד ה.ר.ב. ותוגבר קו הייעוץ ההלכתי בשיתוף מומחי מאוחדת • שיתוף פעולה בין 
מאוחדת לבין קו הילדים של ארגון "אנחנו וצאצאינו" מסייע להעביר את המסר לילדים באמצעות טיפים 
לשמירה על הבריאות • ורגע לפני ליל הסדר, ד"ר רוני פרבר מנהל תחום בריאות הציבור והילד במאוחדת 

עושה לכם סדר ועונה על השאלות הנפוצות הנוגעות לקורונה בהם נתקלים נציגי מאוחדת יום יום

הקורונה
מאוחדת – עושים לכם סדר

הנבחרת של מאוחדת

הקהל
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לחיים עם ארסנל פנימי של כלים מגוונים שעושים אותו לבלתי 
שביר: אמונה, בטחון, עוגן רוחני מוצק, והבנה שהתנהלות סדרי 
הטבע הרגילים היא תמיד ארעית ומותנית ברצונו של מי שאמר 

והיה העולם.

3
יציאת מצרים היא הברבור השחור האולטימטיבי.

המעצמה החזקה בעולם לא ראתה את זה בא. מיטב מועצות 
החרטומים, עם כל הידע והניסיון המצטבר מעולם המעשה ועולם 
הכישוף, לא זיהו נכונה כי המשך החזקתו של עם עבדים קטן 
בתנאי שעבוד ימיט קץ על כל הסדר המצרי הקיים. זה לא היה 
הגיוני, זה לא התאים לאף מודל היסטורי מוכר.  יחסי הכוחות לא 
הצדיקו התייחסות מיוחדת לדרישת "שלח את עמי ויעבדוני". 
בדיקה מדוקדקת של המערך הכלכלי והאסטרטגי המצרי הובילה 
למסקנה כי ניתן להתעלם מהדרישה הזאת ללא חשש. "מי ה' כי 
אשמע בקולו?" מתריס פרעה. המודלים שלי אינם נזקקים לו 

ואינם מכירים בכוחו.
ואז מגיע הברבור השחור האלוקי והופך את כל הקונספציות 
על פיהן, "ביד חזקה ובזרוע נטויה". מצרים קורסת לתוך עצמה 

תחת סדרת מכות בלתי חזויות בעליל שמותירה אותה בעיי 
חורבות, ועם העבדים הקטן יוצר לדרך נצח הנמשכת עד קץ 
כל הימים. ועם ישראל למד ברגע לידתו לקח מכונן: המציאות 
הסדירה והנורמלית היא רק כסות עיניים, היא רק העמדת פנים. 
לא צריך להתעלם ממנה אבל אסור גם לחשוב שהיא חזות הכל. 
הסדר ה'נורמלי' של העולם הוא רק הדבר הזה שמתקיים בהפוגות 
שבין הברבורים השחורים ששולח ה' כדי להזכירנו מהי המתכונת 

האמיתית של העולם בו אנו חיים.
ואולי זה עומק הכוונה של המילים 'ליל הסדר' – לילה שבא 
לעשות לנו סדר בראש. להזכיר לנו שהמציאות הטבעית הרגילה 
היא רק אחד מההיבטים שבו בוחר הקב"ה לנהל את עולמו ולכן גם 
כאשר אין איש מסוגל לראות אותה באה עשויה הגאולה השלמה 

להסתתר ממש מעבר לפינה.
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אינך מכיר אותי ואני בוודאי לא מכיר אותך ובכל זאת חשתי 

צורך לכתוב לך כמה מילות תודה.
כן, אתה שקורא לעצמך 'יהודי רגיל' אבל מתוך האכפתיות 

והאחריות שלך עשית עמדי חסדים וטובות לאין שיעור.

אתה שמדיר את רגליך מרשות הרבים ומעסיק את הילדים 
בין ד' כותלי הבית, אתה שנזהר לצאת עם כפפות ומסכה, אתה 
שממרק את ידיך בסבון וטורח לשנות את הרגלי חייך באלף ואחת 

דרכים גדולות וקטנות.
אני מכיר לך טובה משום שבזכות מאמציך הורי היקרים יזכו 
בע"ה לאריכות ימים ושנים, ובזכותך ילדיי יוכלו לשוב לתלמודם 
בהקדם האפשרי, ובזכותך אוכל בקרוב ממש להתפלל כראוי 
במניין וברוב עם, ובזכותך אוכל ללמוד וללמד שלא באמצעות 
ה'זום', ובזכותך המשק יתאושש מהרה ותהיה פרנסתי מצויה 
לי ברווח ובהיתר, ובזכותך יימנעו המריבות והחיכוכים שהם 
נחלת כל מקבץ משפחתי המכונס יותר מדי זמן במקום אחד, 
ובזכותך אוכל גם לצאת אל האוויר הצח ולהשיב את נפשי בנופים 

הירוקים.
שווה בנפשך כמה טובה כפולה ומכופלת עשית: הצלת נפשות, 
זיכית את הרבים, הקמתָּ בתי כנסת ובתי מדרש, קיימת מצוות 
צדקה בהידור, השכנת שלום בין אדם לחברו, חינכת ילדי ישראל, 

חיזקת לב נדכאים.
ואת כל המעשים המופלאים הללו עשית בלי לצאת מפתח 
ביתך. סליחה, תיקון: וכל המעשים המופלאים הללו עשית בגלל 
שלא יצאת מפתח ביתך, וטרחת טרחות הרבה, וויתרת על ליל 
הסדר עם המשפחה המורחבת כנהוג, ושינית את הרגלי חייך 

באופנים שונים.
על כל זאת אני מבקש לומר לך תודה, ושוב תודה.

greene9080@gmail.com :לתגובות, עתירות וקובלנות

לא להיערך לכל תרחיש. נאסים טאלבאיש לא חשב שהם קיימים בנמצא. ברבורים שחורים

סדר בראש. שולחן ליל הסדרהברבור השחור של האנושות. הדמיה של קריעת ים סוף
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כל הברבורים בעולם הם לבנים. עובדה – חוקרי טבע בדקו 
באירופה, סקרו את אסיה, חקרו באפריקה, והפליגו עד אמריקה 
ובכל המקומות הללו הם מצאו רק ברבורים מסוג אחד: לבנים. נקל 
היה לקפוץ מאבחנה זו למסקנה שאין בנמצא ברבורים בצבע אחר, 

וכך אומנם סברו במשך שנים מיטב חוקרי העופות.
הייתה זאת מסקנה הגיונית – וזה בדיוק היה מקור חולשתה. שכן 
חוקרי עופות – כמו מרבית בני האדם – נוטים שלא להבחין בין 
מסקנה הגיונית לבין מסקנה עובדתית. היגיון הוא כלי שימושי 
למדי, כל כך שימושי עד שאנשים נוטים לשכוח שתחום השיפוט 

שלו מוגבל למחשבה האנושית בלבד.
אף אחד לא חייב את המציאות לציית לכללי ההיגיון.

ואז, בשנת תנ"ז הפליג החוקר ההולנדי וויֶלם דה ולִמינג אל 
תוך נהר סַוואן באוסטרליה וגילה יצור בלתי אפשרי. הוא גילה 

ברבור שחור.
המציאות ניצחה את ההיגיון.

מני אז משמש המושג 'ברבור שחור' לתיאור מגבלת החשיבה 
האנושית. החשיבה שלנו היא פרי הניסיון המצטבר. ההיגיון הרגיל 
מבוסס על ניסיון חיים – שלנו או של אחרים. ההיגיון הוא שקלול 
ניסיון העבר והפיכתו למערכת של 'כללי אצבע' לצורך קבלת 
החלטות עתידית. אנחנו מקפידים ללבוש סוודר ביום קר משום 
שניסיון העבר מלמד שמי שאינו מקפיד על כך מצטנן. זה הפך 
לכלל 'הגיוני' רק אחרי שניסיון החיים )שלנו או של אחרים( לימד 

אותנו שזה נכון.
אבל מה קורה ביחס לאירועים שמעולם לא פגשנו כדוגמתם? 
אירועים שאינם חלק מניסיון החיים המצטבר שלנו או של סובבנו?
זה הרגע שבו כללי ההיגיון הרגילים מתערערים. הממשק בין 
היגיון למציאות מתנתק ואנחנו נזרקים לתוך מציאות חדשה 
ותלושה שבה אין לנו מושג איך לפעול בו. הקרקע נשמטת מתחת 

לרגלינו.
הסופר והחוקר נאסים טאֶלּב הרחיב את מושג 'הברבור השחור' 
והקדיש ספר שלם כדי להתעמק במשמעויותיו. לדבריו, ברבור 
שחור הוא לא סתם אירוע נדיר אלא כזה ששובר את כללי המשחק 

המקובלים ומשנה מן היסוד את צורת התנהלותם של בני אדם.
אסון טבע נדיר אך חד פעמי איננו ברבור שחור מכיוון שאין לו 
השלכות ארוכות טווח. לעומת זאת אירועים כמו פרוץ מלחמת 
העולם הראשונה, או המצאה טכנולוגית ששינתה סדרי בראשית 
)מכונית, מרשתת( הם כן ברבור שחור, משום שבעקבותיהם נוצרה 
מציאות חיים חדשה. גם אחרי שהאירוע עצמו הסתיים – החיים 

הקודמים כבר לא שבו למסלולם.
בתום מלחמת העולם הראשונה, הסדר המדיני באירופה נשבר 
ללא תקנה. בדומה לכך המבנה החברתי של בני אדם נייחים 
המקובעים ברובם למקומם לא שרד את הופעת כלי תחבורה 
מהירים ונגישים. בני אדם נאלצו להתאים את עצמם ואת אורח 
מחשבתם למציאות ולכללים חדשים. היגיון חדש בא לעולם – 

היגיון 'פוסט־ברבורי'.
האם מגפת הקורונה תתגלה כ'ברבור שחור' מסוג זה? האם בעוד 
כמה שבועות או חודשים ישובו החיים הישנים והמוכרים למסלולם 
או שמא עומדים אנחנו על ִספו של עולם חדש ושונה מאוד מהמוכר 
לנו, עולם שיהיו בו כללי התנהגות ואופני חשיבה שונים במהותם? 
האם אנחנו צפויים לשינויים ארוכי טווח שימשיכו ללוות אותנו 
הרבה אחרי שנגיף הקורונה ייעלם, או שביחד עם המסכות והכפפות 
ייעלמו גם המנהגים המיוחדים שהתפתחו לעת הזאת? בקיצור, האם 

ישוב עולם לקדמותו?
בשלב זה מוקדם לתת תשובות לשאלות אלה.
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מאפיין נוסף של 'ברבור שחור', לדברי נאסים טאלב, הוא 
שבדיעבד אנשים נוטים להסביר אותו, או יותר נכון לתרץ אותו. 
קיימת נטייה לטעון שבמבט לאחור האירוע כן היה צפוי – לו רק 

היינו יודעים לזהות בזמן את התהליכים המובילים אליו.
טאלב טוען כי דפוס החשיבה הזה הוא הרסני ומזיק. הוא יוצר את 
האשליה שאילו רק היינו קשובים או ערניים יותר, היינו יכולים 
לראות את הנולד. הוא מוליך למסקנה שאם כעת נתחיל להיות 

קשובים וערניים יותר, נוכל למנוע את הברבור השחור הבא.
אבל זו טעות. אי אפשר להיערך לכל תרחיש. הדבר אינו אפשרי 

ואף מזיק.
לו הייתה ישראל אוגרת שלושים אלף מכונות הנשמה, מסתבר 
שהיינו יכולים להתמודד עם משבר הקורונה ביתר קלות. אבל 
התקציב והמשאבים להיערכות כזאת היו בהכרח באים על חשבון 
דברים אחרים. גם היום, אם נשקיע מיליארדים בהקמת מערכת 
להשמדת אסטרואידים בחלל יתכן ונצליח למנוע את האסון 
)התיאורטי!( הבא המאיים על עתיד האנושות ורווחתו – אבל זה 
לא הופך מיזם כזה לרעיון חכם במיוחד. לכל דבר יש מחיר ואי 
אפשר לכסות את כל האפשרויות שבעולם. יש סיכונים שאנחנו 

ניאלץ פשוט לקחת.
לא רק שאין אפשרות להיערך לכל תרחיש אלא שצורת 
ההסתכלות הזאת על ברבורים שחורים מוליכה לדפוס חשיבה 
בעייתי. המחשבה לפיה ניתן כביכול להיערך לתרחישים בלתי 

צפויים ולהפוך כל דבר לצפוי, גורמת לבני אדם להתעלם מכך 
שאת הבלתי נודע אי אפשר להעלים לחלוטין. ודאות מוחלטת 
פשוט אינה אפשרית. אדרבה, ככל שאתה ממקד את מאמציך 
בתחום מצומצם אחד ומגביר בו את הוודאות שלך, באותה מידה 

אתה מגביר את חוסר הוודאות שלך בתחומים אחרים.
כמו טיפת משחת שיניים שנשארה בשפופרת כמעט־גמורה, 
כך לעולם אי אפשר לדחות את הבלתי צפוי מחיינו. אפשר רק 
לדחוף אותו מפינה אחת לפינה אחרת. זהו חוק אי־הוודאות של 
החיים. לו היו מתקינים מנעולים בדלתות תאי הטייסים של מטוסי 
נוסעים אמריקאים, מסתבר שמחבלי אל קעידה לא היו יכולים 
לרסק אותם לתוך מגדלים במנהטן. באותה מידה מסתבר שארגון 
הטרור המוסלמי היה מחפש דרך אחרת לבצע את זממו, ברבור 

שחור שונה.
אז מה עושים?

בספר אחר, 'בלתי שביר', ממליץ טאלב למדינות שלא לנסות 
לחזות כל תרחיש, לא לצבוע בלבן כל ברבור שחור. את הברבור 
השחור יש לתפוס כמות שהוא, בצורתו המקורית, כדבר שבהכרח 

נפספס משום שהוא אינו תואם את ההיגיון הרגיל שלנו.
תחת זאת יש לפתח את היכולת של מוסדות ומדינות להיערך 
לבלתי צפוי באשר הוא. טאלב מונה רשימה ארוכה של תכונות 
ומשאבים הנחוצים לכך וביניהן חשיבה מחוץ לקופסה, יכולת 
הסתגלות מהירה, פתיחות מחשבתית )לא להיות מקובע(, מערכות 
חברתיות ומוסדיות שאינן מתפרקות בנקל מכוחה של טלטלה 
פתאומית נמרצת, מנגנוני גיבוי כדי שגם כשמערכת אחת 

מתפרקת תבוא אחרת במקומה.
ברבור שחור, טוען טאלב, אינו רק עניין הנוגע למדינות 
וממשלות המבקשות להיערך לבלתי צפוי. לברבורים שחורים יש 

תפקיד מרכזי ואף מכריע בחיים האישיים של כל אדם.
הוא כותב: "קל לראות שמסלול החיים שלכם הוא תוצר של קומץ 
'ברבורים שחורים'. עשו את התרגיל הבא. תחשבו על קיומכם. 
תספרו את האירועים המכריעים, את השינויים הטכנולוגיים, את 
ההמצאות שהתרחשו בסביבתכם מאז שנולדתם והשוו אותם למה 
שהיה מצופה לפני שהם התרחשו. כמה מהם באו במועד שבו חשבו 
שיבואו? כמה מהם חוללו תופעות לוואי שאיש לא חזה מראש?... 
בחנו את החיים האישיים שלכם, את הבחירות שעשיתם, את תחום 
העיסוק שלכם, את גלותכם מארץ מולדתכם או את הישארותכם 
בה, את העושר או הדלות הפתאומיים, את התהפוכות שלא חזיתם 
ושלא היו חלק מתוכנית החיים שלכם.... כמה פעמים בחיים 

התנהלו הדברים כפי שתכננתם?"...
וזה השלב שבו האדם המאמין נפרד מהגותו של טאלב ולוקח את 
הדברים למקום אחר. משום שבעולם האמונה אין באמת 'ברבורים 
שחורים'. הברבור הוא שחור רק מנקודת ההסתכלות המוגבלת 
שלנו כבני אדם, אבל את העולם מנהל הקב"ה שברא את כל 
הברבורים כולם – לבנים ושחורים כאחד. האדם המאמין ניגש 

ליל הברבורים השחורים
מה ענין ברבור שחור אצל יציאת מצרים?  במקום להיערך לכל תרחיש, צריך לבנות את 

היסודות שעושים את האדם לבלתי שביר  מכתב תודה נרגש לבעל חסד אנונימי

אליעזר גרינצוויג שניבמבט
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 מונולוג מטלטל ומלא אמונה:
והיא רק ילדה

"מה המילים 'סרטן', 'ילד' ו'חולה' 
עושות לכם?", שואל שלום גבאי, 
סופר חדש שמפציע ב'והיא רק ילדה' 
עם סיפור חיים אדיר סביב בתו החולה 
שכבר לא איתנו ל"ע. "מעבירות 
צמרמורות בגוף, לכל האורך, נכון? 
כך גם לנו, משפחה פשוטה מבני ברק, 
שלא חשבה שתושלך ללב הסערה 

בעוצמה כזו".
ב'והיא רק ילדה' מחלק שלום גבאי 
את הכתיבה בינו לבין גיבורת הספר, 
מתעד את קורותיה של ילדה אחת 

קטנה שחלתה במחלה הנוראה ושל משפחה אחת גדולה ומספר מה קורה 
בין אב לילדיו, בין ילדה לאמה ובין משפחה לכל העולם כשהנורא 
מכול מתרחש. הדפים ספוגים בדמעות והתלבטויות, הפרקים מלאים 

בדילמות, ניצחונות וכישלונות.
אבל זהו לא רק סיפור עצוב על ילדה חולה. 'והיא רק ילדה' הוא 
סיפור מרגש, מלא אמונה, מטלטל, מסעיר ואפילו מחייך לפעמים. "כי 
החיים הם לא תמיד מה שהם נראים מבחוץ. אולי אף פעם לא", אומר 
גבאי. "וכשאתה מוצא את עצמך בסיטואציות שונות, אתה מופתע 

מעצמך ומהתגובות שלך, לא פחות מאשר מהנסיבות עצמן".
'והיא רק ילדה' שואל שאלות קשות: כמה נשמות יכולות להיות 
לילדה אחת? איך זה שאבא נרגע דווקא כשניידות טיפול נמרץ עוצרות 
מתחת לבית שלו? מה ירד בנוי מהשמיים והוא לא בית המקדש? כיצד 
הצליחה אישה אחת להפוך ספינת ענק על כל יושביה? ולמה ערכו בת 
מצווה לילדה בת 11.5? שואל ושולח אותנו למסע ארוך. מסע ללב, 
לנשמה ולעצמנו. "אחר כך תאהבו את הילדים שלכם יותר ותודו 
לקדוש ברוך הוא על החיים", מבטיח גבאי. "הם לא מובנים מאליהם".
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

המרגל אייל גלבוע ניצב בפני 
ההחלטות הקשות בחייו:

טווח אפס
"קח". אייל הניח בידו של אבו־מנואל את חומר הנפץ, ולא יכול 
לגחך במרירות על האירוניה שבמצב. הוא – נותן – מטען – חבלה – 

עוצמתי – בידיו – של – טרוריסט!
אם מישהו היה מתאר לו שיבצע מעשה כזה, היה פורץ בצחוק על 

הבדיחה הלא מוצלחת. אבו־מנואל הביט 
בו במבט שהתערבו בו תדהמה, אי אמון 

וגאווה. "אתה באמת בוטח בי, נכון?".
אייל, שמיהר אל התא שפתח, הסתובב 
רק לרגע. "אל תתרגש יותר מדי. זה רק 

מפני שאין לי ברירה".
אחרי שנחשד כמרגל ב'אויב באדמת 
ידיד', נאבק ב'מבוקש' למען הצלת בן 
דודו, נטמע בזהות בדויה בארגון הסודי 
'אחוות השלום' במהלך 'לוחמי הצללים', 
טס לאוקראינה בין דפי 'התנקשות' במטרה 

לרדוף אחר אוליגרך רוסי ושוב התפנה מדאגות העולם ויצא לדאוג 
למשפחתו הקרובה ב'שתול' – נקלע אייל גלבוע, המרגל המוכשר 
בוגר המוסד הישראלי, לזירה הכי מדממת במזרח התיכון ומוצא את 

עצמו מסובך בה לגמרי.
האם הוא יצליח, כמו תמיד, להישאר על הרגליים למרות קצב 
ההתרחשויות המהיר, לירות בכל האקדחים הנכונים שבמערכות 
המתחלפות בתזזיתיות ולהציל את עם ישראל מהמזימה הבאה? אם 
אתם קוראים מושבעים של 'מרגל להשכרה', סדרת ספרי המתח 
הקצביים מאת יונה ספיר – התשובה כבר ברורה לכם, הדרך לפתרון 

עדיין לא. מוזמנים להתרווח על הספה ולהיכנס לעלילה...
'טווח אפס', ספר שישי בסדרת המתח 'מרגל להשכרה'. אקשן, מתח, 
ודרמה בלתי אפשרית שמציבה את אייל במקום בו מעולם לא שיער 

שיהיה.
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אתם עומדים לצחוק הרבה:
חבורת 'ילדוליס' חוזרת 
עם עוד ספר משעשע!

שנציג אותם שוב? אוקיי, לכבוד לנו.
ובכן, קבלו אותם בפעם החמישית: ילדי חבורת 'ילדוליס' כאן עם 

ספר חמישי בסדרה כדי לעשות את 
מה שהם יודעים הכי טוב: להעלות 
בכם חיוך שמתרחב עוד ועוד בכל 
דפדוף, וממש לא משנה בני כמה 
אתם, איך קוראים לכם וכמה אתם 
אוהבים להישאר רציניים בדרך כלל.
ושמחה  מקורית  הכי  המשפחה 
בחוויות  מצוידת  שבה  בסביבה 
חדשות, משעשעות מתמיד ומבריקות 
כמו תמיד, ומציגה את החיים מבעד 
להומור, הצחוק והקריצה המחויכת 
באמצעות בדיחות קלילות וקצרצרות 
לב. בכל  ושובי  חינניים  ואיורים 

עמוד תובנה עם בת שחוק בלתי נשכחת, בכל ריבוע קומיקס יצירה 
מילולית חריפה שגורמת לכם לחשוב פעם ופעמיים, לגרד את תאי 

המוח האפורים ואז לתת לברק השנינות להכות בכם.
"כולנו רוצים לגדל ילדים מלאי שמחת חיים", מסבירה הסופרת נ. 
כץ. "לשלוח אותם לישון עם חיוך על הפנים, למלא את הבית בקולות 
צחוק ובמקביל לחדד בהם את ההבנה ולעודד את הקריאה. סדרת 
'ילדוליס' האהובה נכתבה בדיוק בשביל זה: משפחה מלוכדת שמציגה 
הווי קומי מחיי היום יום, מעניקה לכולם שעות חוויה וגם מעודדת 
קריאה, מעולה עבור ילדים שנמצאים בשלבי ראשית המיומנות 

החיונית ומחדדת את החשיבה".
והבונוס הנוסף: כל כרכי הסדרה, וגם החדש־חדש כמובן, מבוקרים 

וזוכים להמלצות חמות מאת אנשי מקצוע בתחום החינוך.
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ספר שיכה בכם גלים:
כל הנחלים הולכים

כשאיילין בת ה־17 נגזרת לחיי נדודים היא לומדת לראשונה בית 
מה הוא. החוק אוסר עליה לשוב הביתה. אמה, הפעילה נגד האפרטהייד, 
נענשת בחרם ומבודדת. איילין נלחמת על עצם קיומה, בעוד שסודותיה 
של האם רודפים אחריה, מאיימים להחריב את כל מה שניסתה לבנות.

במרחק יבשת וארבעים שנה נאבקת 
טובי טיילור באותם סימני שאלה. 
אביה מאבד את תפקידיו הציבוריים, 
ספקות עולים בקשר לזהות של חמותה 
ופתאום לא כל כך פשוט ללכת בתלם. 

אולי עדיף פשוט ללכת ודי.
עין  אל  נקלעות  ואיילין  טובי 
הסערה, כשברקע מרחף סיפורה של 
וכל  זקס, התינוקת המוחלפת,  ויוי 
מסך  מאחורי  האבודים  הסיפורים 
האפרטהייד האפל. סיפורים שאיש 

עוד לא אסף וסיפר.
הנחלים של 'כל הנחלים הולכים' זורמים בשני יובלים מקבילים. כל 
פרק הוא גם עבר וגם הווה, גם מתח חד וגם סערות יומיומיות. המים 
מקציפים, מעלים זיכרונות כואבים ממעמקים ומנסים למצוא משען 
ואחיזה בעצם הימים האלה. שני חלקי הסיפור מתפצלים ונפרדים 
חליפות, שואלים שאלות ועונים תשובות, שנכונות מאז ולתמיד. אפשר 
לקרוא כל חלק בנפרד, ואפשר לקרוא את שניהם יחד. כך או כך, לא 

תוכלו להפסיק לקרוא.
כשאדם מאבד הכל הוא צריך למצוא את עצמו מחדש, לחפש לו 

תקווה טובה בקצה הארץ, כשהעולם נגמר והים מתחיל.
'כל הנחלים הולכים' הוא ספר שאין מי שלא מצא בו את עצמו. 

אולי זה יקרה גם לך.
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לפעמים השמש מסתתרת 
מאחורי חשכת עננים:

ליקוי מאורות

תוניסיה, תרצ"ה: אינטריגה נרקמת מאחורי גבו של תלמיד חכם 
מבטיח ומסכנת את עתידו ועתיד משפחתו. במקביל, אשה צעירה 

ואמיצה מצליחה לחלץ את בעלה ושותפיו 
מארמון המושל הערבי.

אפריקה  מצפון  עולים  תש"י:  ישראל, 
מיישבים מעברה באמצע המדבר, מתגוררים 
ונאבקים על חייהם  בתנאים תת אנושיים 
הרוחניים והגשמיים מול רדיפות הממסד, 

האפליות והיחס המבזה.
לאחר רבי המכר המצליחים '48 שעות', 
'בידיך התקווה', 'כיסא אדום' ועוד מתיישבת 
הסופרת עטרה חפץ לרקום את סיפורן של 
בנינה, מרים, גרטי, לואיזה, פערי וליליאן. 

התקופה מורכבת: קום המדינה והניסיונות הייחודיים שעוברים 
העולים מהארצות השונות בדרך לארץ ישראל המובטחת. הדמויות 
רגישות: עוני, נחיתות, מעבר חד בין רמות החיים, הסתגלות למנטליות 

הישראלית ושיקום מחודש לאחר עבר מפואר.
"עטרה חפץ הצליחה לארוג עלילה אנושית על רקע קהילת תוניס 
של אותם ימים", כותבת שרה קיסנר, עורכת 'יתד שלנו', שהסיפור 
התפרסם בין דפיו. "העלילה גרמה להזדהות ולעניין רב בקרב ציבור 

הקוראים, וככל שנמשך הסיפור כך גברו התגובות הנלהבות".
לצורך כתיבת 'ליקוי מאורות' ערכה חפץ מיני מחקר על שנות 
העלייה הכואבות, ועכשיו היא מגישה את הווי החיים האותנטי של 
יהודי ערב – המנטליות, הערכים, צורת החיים וההיררכיה במסגרת 
המשפחה. התוצאה המרשימה היא ספר בעל ניחוח אקזוטי שמטיס 
את הקוראים הישר לתוניסיה היהודית שלפני מאה שנים. בין הדפים 
תתפלשו בדרכי העפר של המדבר תחת השמש הקופחת, תטעמו 
מטעמים שלא שיערתם מימיכם ותארגו חלומות בנול עץ יחד עם 

גיבורותיו, שנוגעות בנקודה פנימית ומותירות חותם בלבבות.
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לקובי לוי יש מתנה בשבילכם לחג:
מול העיניים שלי 4

הם בסך הכול בני עשרה, מסתכלים על החיים מלמטה למעלה, 
ילדים טובים ארץ ישראל, ופתאום משהו שמתרחש ממש מול העיניים 

שלהם משנה אותם לתמיד. לטובה.
אתם כבר מכירים אותם: שלושת החלקים 
'מול העיניים  הקודמים של סדרת האיכות 
שלי', בניצוחו של אמן הסיפורת החרדית קובי 
לוי, הפכו לרבי מכר שוברי שוק מיד עם צאתם 
לאור והביאו לעולם דמויות שמותירות חותם 
ענק על הקורא הצעיר, מדברות איתו בגובה 
המבט ומספרת לו על חוויות מתוך הלב של 

ילדים בדיוק כמוהו.
16 כאלה חוזרים לקדמת הבמה ב'מול העיניים 

שלי' מספר 4, הלהיט החדש של לוי, עם מונולוגים מטלטלים, עדויות 
אישיות מרגשות ונקודות מוסר השכל שמלוות הרבה לאחר סיום הספר 
המדובר הזה. הפעם בתוכן העניינים: יונתן בן ה־11 מציל ילדון בן 6 
בנחל הגעתון, משה בן ה־12.5 מטבריה מבצע מעשה נועז בלב הכינרת 
והנער אריה מצליח להרוויח מהעובדה שפרה כמעט נוגחת אותו ברפת. 
ויש גם אוטו מנגן אחד ששייך למנשה הצדיק, מכריז על זמני כניסת 
השבת על רקע שירי היום השביעי ולפתע מוצא את עצמו בלשכת 

ראש העיר הכועס...
"כמו בכל ספרי הסדרה, גם ב'מול העיניים שלי' 4 אני משמש 
כפה ל־16 ילדים יראי שמים ואמיצים שעומדים בניסיונות מיוחדים, 
מפיקים מהם לקחים ואז מספרים את מה שהתרחש ממש מול העיניים 
שלהם", מתאר קובי לוי את ספרו החדש. "יחד איתם תכבשו עוד 
פסגות רוחניות, כי הסיפורים שלהם הם סיפורי החיים של כל אחד 

ואחת מאיתנו. תיהנו!".
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מה עושים בימי הקורונה? קוראים!
רשת 'אור החיים' ממליצה על מבחר מהספרים החדשים

שנה אחרי רב המכר 'אין 
מקום לשתיים':

רות רפפורט מכינה 
'מקום לשתיים'

אמא צעדה צעד קטן בכיוונה, ואחר כך נסוגה. התקרבה שוב אל 
השולחן, והפעם היו צעדיה בוטחים יותר, אבל עקפה אותו והמשיכה 
הלאה, מניחה את המלחייה במקומה שבמגרה הבשרית. גיטי הרימה 
לרגע את ראשה. היא לא רוצה ללחוץ על אמה לגלות מה קרה, אם 

אינה מוכנה לזאת.
עיניהן נפגשו.

רבקה לא יכולה הייתה לדחות יותר את השיחה. התיישבה על הכיסא 
מול בתה ושאלה ככה, כאילו בפשטות: "גיטי", 
כאילו ללא הכנה מוקדמת ומתוך דחף פתאומי, 

פנימי וחזק, "מה דעתך על אבא חדש?".
דבורי השפילה את מבטה אל רגלה הקטועה 
"אנשים חושבים  וחייכה במאמץ כלשהו. 
שהתגברתי", אמרה בטון בלתי ברור, "אבל 

האמת היא שזה כואב".
"פיזית?".

"כמעט ולא, אבל נפשית. את רואה את 
עצמך במראה יום יום, ואת מתקשה להתרגל".

"אני מבינה אותך, דבורי", אמרה גיטי בהזדהות, "האמיני לי. גם 
אני איבדתי משהו, חשוב מאוד, בחיי".

רגע ארוך עמדה ביניהם שתיקה, תומכת ומרגיעה. שתיהן ידעו 
להודות על הרגע הזה, כמו על העובדה שזכו זו בידידותה של זו.

שנה אחרי רב המכר 'אין מקום לשתיים' של רות רפפורט, הדמויות 
האהובות ממשיכות לצעוד במשעול החיים. "אמה של גיטי מקימה את 
ביתה מחדש, וגיטי נכנסת למערבולת סוערת של אבא חדש, אחות 
חורגת ויחסים בלתי פתורים עם העבר וההווה", מספרת רפפורט על 

המתרחש בספר החדש.
ספר רגיש ונוגע לבנות על סף חייהן החדשים ולאמהותיהן 

המפלסות את הדרך למענן.
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

הקשבתם לקול הזועק 
של 'עולם חירש'?

קבלו בזרועות פתוחות 
את 'עולם נכה'!

'עולם חירש' שלה טלטל את כולנו, הציב בפנינו מראה ענקית 
שאי אפשר היה להסיר את העיניים ממנה ויצר סטנדרט חדש בספרות 
החרדית: התמודדות עם חריגות משמעותית נפרשת לכל מלוא העין 
עם פרספקטיבה מפתיעה שמפרקת את סכמות החשיבה שהורגלנו 
אליהן, מרעננת את השיח הציבורי ויוצרת מבט חדש על תופעה 

כואבת.
ועכשיו מצטרף אל ֶאמי מ'עולם חירש' אח חדש ואופטימי: קוראים 
לו צבי, והוא חי בתוך הוויה שמכריחה אותו לשבת בכיסא גלגלים 

למרות שהוא מבקש לקפוץ על שתי רגליים 
בריאות, לפרוש כנפיים וללכת בשבילים 
משלו. 'עולם נכה' – החדש של בתיה ענה, 
לא   – המסקרן  הקול  עם  הסופרת־יוצרת 
מאפשר לו את הפריבילגיה הבסיסית הזאת, 
ושולח אותנו לענות לעצמנו על כל השאלות 

הקשות.
"אם צבי היה חי בעולם כמו שלנו הוא 
היה נער רגיל לחלוטין", אומרת בתיה ענה. 
"אבל צבי נולד לעולם נכה, ולכן נגזר עליו 
להתמודד. כולם מנהלים את חייהם בנחת, ורק 

הוא מתקשה לשבת כל היום על כיסא הגלגלים. וכמובן, באופן מטריד 
למדי דומה המציאות בעולם ההוא למתרחש בעולמנו שלנו. 'עולם 
נכה' הוא סיפור של התמודדות מהמבט של צבי, חוויה מזווית ייחודית 
המעמידה גם את הקורא המיושב במבחן התנהגות. הוא סיפור של 
התמודדות גם מהמבט של שבי, שרוצה כל כך לקבל ולעודד אבל 

מתקשה לשבת מהצד מול קשיים שלא התכוננה אליהם".
'עולם נכה' – עלילה מרתקת המציבה סימני שאלה על דרישות 
והתאמה, מטשטשת את הגבולות בין הרוב למעט ושופכת אור חדש 

על החיים של כולנו.
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

הביבליותרפיסטית אסתי 
הס מגלה את הסוד:
'פונץ' קונה חיוך' 
ויכולות חברתיות

פונץ' הוא יצור עגלגל עם פרווה סגולה ולב גדול. בוקר אחד עלה 
שלכת נוחת על האף העגול שלו, ומאז היום שגם כך נפתח צולע – רק 
הולך ומידרדר. החברים בונדי, סופין, בינג'י הצב, קוטי החדף ואפילו 
החתול החביב של גירלנד הזקנה מתרחקים ממנו, והוא צועד ברחובות 
שפוף ולא מבין מה קורה. אבל אז הוא פוגש מוכר חיוכים, והחיים שלו 

ושל חבריו הספינקים משתנים לתמיד...
היצירה המקסימה 'פונץ' קונה חיוך' נכתבה ואוירה במקצועיות 
וברגישות על ידי הסופרת והביבליותרפיסטית אסתי הס, ויצאה 
לאור בשיתוף מוסדות 'פתחיה' במסגרת פרויקט 'מדברים חברית' 

כישורים  להטמיע  במטרה 
חברתיים בילדי הגיל הרך. 
"מתי לאחרונה קניתם חיוך?", 
שואלת )בחיוך( הס. "כולנו 
שבינינו  המבוגרים  גם   –
בצורה  להתנהג  רוצים   –
תמיד  לא  אבל  'חברית', 
יודעים איך לעשות את זה. 
ידידינו הספינקים מלמדים 
למה כדאי שתמיד יהיה לנו 
חיוך בהישג יד, ואיך ניתן 
להשיג אותם במאמץ מועט 
הכלל  כי  עלות,  כל  וללא 
'חיוך קונה חבר' הוא מפתח 

להתנהגות נכונה בחברה".
ניתן  חברתיות  יכולות 

ללמוד ולשכלל, ורצוי בגיל צעיר ככל האפשר, גורסת הס. כהורים 
אנחנו יכולים לעשות את ההבדל הגדול עבור ילדינו, לפתח את 
התקשורת הבינאישית שלהם ולהקל עליהם לפלס את דרכם בחברה. 
"אימון ושכלול שרירי הכישורים החברתיים של הילדים תמיד 
אפשריים", אומרת הס, "ואת 'פונץ' קונה חיוך' כתבתי כשהמטרה 
הזאת עמדה מול העיניים שלי: לתת כלים לכולנו לעזור להם להתמצא 

בעולם.
או כמו שקורא לזה מוכר החיוכים בעל הזקן הלבן הארוך: "אוללה, 

אוללה, העולם יפה, העולם נפלא!".
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

יש לך תרי"ג גרגרי זכויות:
פלח הרימון

רעיה, אם, עיקרו של בית, אחות ובת הם רק חלק מתפקידייך 
וממכלול מעלותייך. איך מלהטטים בין כל התפקידים? מאיפה הכוח 
לעמוד מול ניסיונות אחרית הימים ולזכות לגדל באהבה דור משיח? 
'פלח הרימון' הוא החיבור המופלא שלך לתרי"ג הכוחות הגרעיניים 

שבישותך.
'פלח הרימון' מאגד 40 שיחות העצמה לבנות דור משיח כפי 
שנמסרו ב'קו הצניעות', ריתקו אליהן למעלה מ־20 אלף מאזינות 
בכל יום, היו לשיחת היום במקומות עבודה ובהתאספויות משפחות, 
הצליחו לחולל שינויים משמעותיים וסיפרו לבנות ישראל על מהותן 
ועל האנרגיות הגלומות בהן באהבה ובשמחה. "זהו ספר שמחבר את 
האישה לייעודה, לזהותה ולתפקידה, נותן מענה לסוגיות השעה של 
הדור בבהירות ובצורה קולחת ומעניק המון כוח לעשות חיל", אומרות 
רבניות ומחנכות שהתרשמו מיצירת המופת המותאמת לצרכי הדור.

התגובות נלהבות, מעריצות ומודות במיוחד: "זה החמצן היומי שלי", 
"בהירות אלוקית", "בכיתי, צחקתי ובעיקר התחברתי", "אני פותחת 
את היום איתו", "נותן כלים למסע החיים", "הממתק היומי" ועוד. 
"כחלק מהגלות הטמיע יצר הרע תחושת זלזול באיכותה הטהורה של 
האישה ורוקן את צניעותה מהדרה", אומרת המחברת שרה סקולסקי. 
"בשיחות הייתה תחושת שליחות: לחבב ולייקר את ערכה העצום 
של האישה, לדעת את גודל מהותה ואת מכלול יכולותיה הצרופים 
ולגרום לה לאהוב את זהותה, את זכויותיה ואת גודל האמון שנתן 

בה בורא עולם".
הרימון הוא ממבשרי האביב. ביכולתך להביא רנן הביתה. וחג 
האביב, גאולתן של ישראל, בזכות נשים צדקניות כמותך. שתי מיין 

הרקח ומעסיס הרימון, וירבו זכויותייך!
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

פנינה פקשר מזמינה אתכם למסע 
שכולו רוחות מנשבות ופעמונים:

פעמוני רוח
"היא עמדה שם, חצובה בתוך הגזע. כפות ידיה מזיעות ולבה פועם 
בקצב של תוף אפריקני מופרע. 'אולינקה ומילינקה יחזרו אלייך 
כשתרגישי טוב', נפנתה הדודה מן העיתון אל החיים, מלטפת את 
כתפיה הרועדות של האישה המחללת. העולם נעצר. ההצגה נגמרה. 
אין צורך בתחפושת. שבע שניות הקיפאון שמופיעות אחרי טראומה, 

אזלו. מילה, שהייתה לפני שבע 
שניות בול עץ, טסה החוצה".

מה מגלה מילה קראוס בחוץ, ואיך 
הגילוי שלה ישפיע על כל הדמויות 
שתפגשו ב'פעמוני רוח' של פנינה 
פקשר, המשכו של הספר הבלתי 

נשכח 'כשהמוביילים שותקים'?
גם אם לא ליוויתם את המוביילים, 
ינגנו לכם הפעמונים מנגינה חדשה 
בפני עצמה. הייתם חלק מהמסע? 
עקבתם ברתק ובדאגה אחר הדמויות 
האהובות? שאלתם שוב ושוב: ומה 
עם הפעמונים? הנה הם מתנגנים 

בדנדון מזמין.
"לפגוש ידידים שנפרדנו מהם לפני שמונה עשרה שנים זה מסעיר 
ומפתיע", מתרגשת פנינה פקשר עם הוצאת הספר החדש. "נלווה 
את חלי סולומון, אם השלישייה, במסעה היום. עולמן המתנדנד של 
אולינקה ומילינקה ואמן פייגלה ייפתח לפנינו בניחוח של פעם עם 
הנופים של היום. ואטקה, האם המאמצת גיבורת הנפש, תתלווה גם 

היא למסע שכולו רוחות מנשבות ופעמונים".
מוזמנים להצטרף למסע חדש או חוזר.

הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 
החיים ובחנויות הספרים המובחרות.

תתכוננו למסע פנטסטי:
קודיאל – סוד הכתר

קוראים לו קודיאל. הוא היה ילד נמוך, רזה וראה את עצמו כחלש 
מרגע שעמד על דעתו. אבל יום אחד הוא התעורר וגילה שיש בו 
כוחות מיוחדים. וכשאנחנו אומרים 'כוחות מיוחדים' אנחנו מתכוונים 
לכאלה שעוזרים לחדור אל ארמונות מלוכה, לצוות על נשרים 
להעביר אותך ממקום למקום במהירות טיסה, להילחם עם צבועים 
צמאי דם בידיים חשופות, לגמוא מרחקים על גבי סוסים פראיים 

ולהערים על שודדים גברתנים.
עלילת 'קודיאל – סוד הכתר' בלתי שגרתית ויוצרת עולם חדש, 
פנטסטי ומלא בדמיון, ובו ארץ שלווה שנרעדת לפתע עם הופעתו 
של בוגד ערמומי המטיל את אימתו על כל יושביה. בכישרון יוצא 

דופן, ובליווי ציורים אמנותיים 
את  שמעלים  הבעה  מלאי 
היצירה המפתיעה הזאת לפסגה 
ק.  מביאה  חדשה,  ספרותית 
כצן את קורותיה של ממלכה 
שמבינה שמה שהיה אינו עוד. 
קודיאל, תקוותם היחידה של 
כוח  שואב  הממלכה,  אנשי 
רוחניים  ממקורות  וגבורה 
התושבים  את  להציל  ויוצא 
כשסוכני חרש מנהלים מעקב 
צמוד אחר תנועותיו, הקרובים 
אליו מאוימים והכול נראה ללא 

פתרון.
המחוזות רחוקים ואקזוטיים, 
המלכים אדירים ושולטים על 

ארבע כנפות היבשת, ההתרחשויות שמתחת לפני השטח מורכבות 
והסכנות, כמובן, רבות. וכשקודיאל נכנס למערכה הסבוכה עליו 
לבחור בדרך הנכונה מתוך שיקול דעת ודביקות במטרה, למרות 

שלעתים היא נראית קשה יותר וארוכה יותר.
הספר מבוסס על משלי חז"ל וספרי מוסר, ופרקים מלאים מתוכו 
– כמו גן פלבלה, המגדל הגבוה ביותר, המעבר בין ההרים והנסיך 
המפונק – מופיעים עם מקורות מפורטים )דוגמאות: ילקוט לקח 
טוב, פירוש הגר"א על מגילת אסתר ומשלי מגידים( שמעשירות את 

הקריאה ומעניקות ערך מוסף שנותר גם לאחר הסיום המרתק.
הפצה: רשת ספרי אור החיים. להשיג: בעשרות סניפי ספרי אור 

החיים ובחנויות הספרים המובחרות.
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הקו הירוק בציר בר אילן
הקו הירוק של הרכבת הקלה הוא רכיב מרכזי 

במערך התחבורה לשכונות צפון ירושלים שישדרג 
את התחבורה הציבורית לציבור החרדי בבירה

מנדי כץ

לאחר שנים ארוכות של תכנון והיערכות רחבת 
היקף, יתחילו לאחר חג הפסח, וככל שהמצב יאפשר 
זאת, עבודות התשתית לקו הירוק של הרכבת הקלה, 
בציר בר אילן – ירמיהו. הקו הירוק של הרכבת הקלה 
הוא חלק מתוכנית משרד התחבורה ועיריית ירושלים 
באמצעות צוות תוכנית אב לתחבורה, לפריסת רשת 
של רכבות קלות בעיר ותכנון של אמצעים נוספים 

למערך תחבורה מקיף לצפון העיר.
העבודות שיתבצעו 
ה  ר ב ח ה י  ד י ל  ע
העירונית מוריה, יחלו 
לאחר הפסח במקטע 
רחוב שמגר – מצומת 
עד  ישראל  מלכי 
צומת שמגר, ובמקטע 
רחוב ירמיהו מצומת 
שמגר עד צומת עלי 
הכהן )ככר אברמסקי(.
הללו  העבודות 
בהמשך  מתבצעות 
לעבודות על מסילות 
ה  ל ק ה ת  ב כ ר ה
הר  מאזור  המונחות 
לגילה,  עד  הצופים 
עם זרוע למבואות הר 
השלמת  לאחר  נוף. 
הרכבת  העבודות 

הקלה תחבר את כל שכונות צפון ירושלים עד להר 
נוף. העבודות יתבצעו בשלב ראשון באזור ירמיהו 
ולאחר סוכות יתבצעו עבודות גם לאורך רחוב בר 

אילן.
אחד  הינו  הירוק  הקו  של  הקלה  הרכבת  קו 
מהרכיבים המרכזיים במערך תחבורה חדש לצפון 
ירושלים. מערך זה כולל בנוסף, קו רכבת נוסף – 
הקו הכחול מרמות ועד גילה, אשר יעבור במנהרה 
השבת  ככר  באזור  קצר  במקטע  קרקעית  תת 
וגאולה וימשיך מעל פני הקרקע עד לדרום העיר. 
על המסילות מתוכננים קווים תפעוליים שונים 
המותאמים לצרכי הנוסעים. למסילה תהיה נקודת 
מפגש עם מסילת הקו הכחול המגיעה עד לאזור 
גאולה. כך יוכלו תושבי שכונות הצפון שעל התוואי, 
להגיע בנוחות ובמהירות, לבר אילן, מרכז העיר, 
התחנה המרכזית, אולמות השמחה בגבעת שאול, הר 

נוף, רמות וכל יעד אחר בירושלים.
עוד כולל המערך: הקמת מסלול העדפה לתחבורה 
ציבורית שביצועו כבר החל, מהכניסה לעיר ירושלים 
דרך רחוב ירמיהו, ציר שפע חיים ובעתיד אף יגיע 
בכביש חדש מעל נחל צופים עד לשכונת רמת 
שלמה. "יש כאן השקעה של מיליארדים בתשתיות 
חדשות, ובשדרוג משמעותי של כל מערך התחבורה 
בצפון ירושלים", אומר אחד המעורבים בפרויקט, 
"תהיה תקופה לא קלה – תקופה אינטנסיבית של 
עבודות, אבל בסופו של דבר הנסיעה לאלפי ורבבות 

תושבי ומבקרי האזור טובה בהרבה מזה של היום".
למעשה, מי שביקר בימים כתיקונם בציר ירמיהו־
בר אילן בשעות העומס, ודאי נוכח לדעת, עד כמה 
הציר עמוס, גדוש באוטובוסים וכלי רכב, כאשר 
אוטובוס או רכב שנקלע באזור בשעות הבוקר או 
הערב תקוע בפקק שעה ארוכה. בשעת שיא עוברים 
בציר כ־300 אוטובוסים, כאשר עד שנת 2030 הנפח 

יזנק פי כמה.
הבעיה אינה רק בעומסים: מדובר בציר המזוהם 
בו בשנים האחרונות  ביותר בישראל, שנמדדו 
35% אחוז מעל התקן של פליטות תחמוצות החנקן 
הנפלטות מכלי רכב והעלולות לגרום למחלות לב 
וריאה. היום כאשר אנו חווים את וירוס הקורונה 
המזיק בעיקר לריאות חשוב לשים לב גם לכך. 
קו הרכבת הקלה עשוי להפחית את הזיהום בציר 

דרמטית.

לרכבת יתרונות רבים שכן היא מונעת בחשמל 
ואינה מזהמת, עם קיבולת של 500 איש לרכבת, 
הנסיעה חלקה, הרצפה נגישה בגובה הרציף, והיא 
מקבלת העדפה ברמזורים מה שמשפר את האמינות 
ואת מהירות הנסיעה. עם זאת גם לאחר הפעלת 
הרכבת הקלה יישאר בציר בר אילן, נתיב תנועה 

פתוח לרכב פרטי לכל כיוון.
"צריך להבין", אומר בכיר בתכנית אב, "שכאשר 
יש עומס ויש מלחמת ביקושים על הדרך, צריך 
להחליט למי לתת קודם את הזכות להשתמש בדרך, 

לרכב הפרטי? להולכי הרגל? מי קודם, והעיקרון 
הוא פשוט: קודם כל יש לתת את הזכות להולכי 
הרגל, אחר כך לתחבורה הציבורית ורק לבסוף 
לכלי הרכב הפרטיים. ניתן לרכב הפרטי להיכנס 
לאזור אבל ברור שהציבור ולא הרכב הפרטי, יהיה 
"מלך הכביש". לפי התכנית, קו הרכבת ישלים 
קווי האוטובוס שגם ימשיך לפעול  את שירות 
בציר, ולא יחליף אותו לגמרי, כאשר עקרונית 
המטרה הינה לשמר את השירות הקיים ואף לשפר

אותו".
העבודות לפי התוכנית יימשכו כחמש שנים 
שבסיומן הרכבת תתחיל לפעול. במהלך העבודות 
צפויים שינויים בתחבורה הציבורית בכלל ובתחבורה 
הציבורית הבינעירונית בפרט. "כיום", אומר גורם 
בכיר בצוות תוכנית אב, "בר אילן משמש כתחנה 
המרכזית של הציבור החרדי משם לכל הארץ, והציר 
כלל לא ערוך לכך, כבר בשנים הקרובות נתחיל 
להוציא מהציר במדורג קווים בינעירוניים ופרבריים, 
חלקם יוסטו לצירים חילופיים כמו שפע חיים, ובגין 
וחלק יופנו למסופים החדשים המקודמים כעת 
בגבעת התחמושת, הר חוצבים ובצומת רמות. גם 
בתקופות העבודות על ציר בר אילן, הציר יישאר 
פתוח וקווי האוטובוס העירוניים ימשיכו לנסוע בו, 
אבל אנחנו נצמצם את זה בהדרגה כך שבסופו של 

דבר יישארו בו רק קווים עירוניים".
בזמן קידום התב"ע, התכנון המפורט ולקראת 
תחילת העבודות, צוות תוכנית אב לתחבורה, ערך 
מפגשים עם כל נציגי התושבים, הסוחרים ובעלי 
המוסדות באזור כדי להתאים ככל שניתן, את 
התוכניות לצרכיהם, וכדי להקל על שיגרת החיים 

באזור לעת העבודות.
במהלך כל העבודות תהיה הקפדה מרבית על 
שמירת הנגישות לבתים ולעסקים, ועל מעברי חצייה 
בטוחים להולכי הרגל. העבודות ייעשו במהלך היום 
בלבד, זולת במקרים חריגים לפי אישור משטרה. 

לתושבים תינתן על כך הודעה מראש.
"לכל תלונה, כל בעיה, תהיה כתובת למי לפנות 
כדי שנוכל לעשות כל מה שאפשר להקל על שיגרת 
החיים באזור", אומרים בעיריית ירושלים ומשרד 
התחבורה, "נידרש כולנו לסבלנות רבה, אבל בסופו 
של דבר, אזור צפון ירושלים יזכה לתחבורה אמינה, 

נוחה ויעילה".

נערכים ללמידה מרחוק
המרכז החרדי להכשרה מקצועית: תלמידים, 

אנחנו חושבים עליכם מרחוק!
מרים בראון

אלפי תלמידי המרכז החרדי להכשרה מקצועית, 
אתם לא לבד: שש השלוחות המנוסות של מוסד 
הלימודים הגדול בציבור החרדי נערכות בימים אלה 
ללמידה מרחוק, שתאפשר המשך רציף של רכישת 
מקצועות מפרנסים בלי לצאת מהבית במטרה להיות 

מוכנים בזמן לדרישות שוק התעסוקה המשתנה.
"כרגע יצאו כלל המסלולים והמגמות המובילות 
שלנו לחופשה כפויה, על פי נהלי משרד הבריאות, 
אבל מאחורי הקלעים נעשים מאמצים רבים למציאת 
פתרונות ראויים ונכונים עבור הציבור שלנו", 
מספר אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי להכשרה 
מקצועית. "כולנו תקווה שניתן יהיה לחדש את 
הלימודים כסדרם, אבל יחד עם זאת אנחנו מתכוננים 
לכל תרחיש ומנסחים תשובות ללמידה מרחוק בכל 
שלב. בסייעתא דשמיא נמשיך להגיש את הקורסים 
המעשיים והמעודכנים ביותר, ללא תכנים אקדמיים 

מיותרים, בפלטפורמות המתקדמות ביותר לטובת 
אלפי התלמידים הוותיקים והחדשים".

במקביל לתקווה שהתקופה הנוכחית תסתיים 
במהירות ולתפילה לחזרה לשגרה בבריאות מלאה, 
מאתרים במרכז החרדי את מגמות העבודה שעומדות 
להוביל את המשק בשנים הקרובות ולפתח קורסים 
שמותאמים לחידושים בעולם ומיועדים לפרנס 
משפחות ברוכות. "זה חשוב בעיקר כעת, כשהשוק 
מתפתח ומשנה את פניו לקראת עתיד שרצוף 
בהזדמנויות חדשות", מסבירים במרכז החרדי. 
"גם בימים אלה אנחנו מבטיחים ליצור את ראש 
החץ של תחום התעסוקה בציבור החרדי ולהרכיב 
את מערך המגמות המבוקש ביותר, שייצא לדרך 
בעזרת ה' מיד לאחר שמשרד הבריאות יאפשר

זאת".
עד אז, מאחל המרכז החרדי להכשרה מקצועית 
לאלפי תלמידיו שבשש השלוחות מצפון לדרום פסח 

כשר, שמח ובריא. עוד ניפגש!

רפואה טלפונית
רופאי מכבי בני ברק בקריאה לחברים: "השתמשו בשירותי הרפואה מרחוק"

מרים בראון
רופאי מכבי בבני ברק פנו בימים האחרונים 
בהקלטה אישית למטופליהם, בה הם מבקשים מהם 
לשמור על הנחיות משרד הבריאות ולהימנע ככל 
הניתן מיציאה מהבית ומהגעה למרפאות שלא 
לצורך. ההקלטות הקוליות יושמעו במסגרת שיחות 
טלפוניות שמכבי תבצע לכ־100 אלף חברי מכבי 
בציבור החרדי כאשר כל מטופל יקבל שיחה שתכלול 

הקלטה מהרופאים עצמם.
בפנייתם של הרופאים לחברי מכבי, נקראים חברי 
מכבי להשתמש ככל שניתן בשירותי הרפואה מרחוק 
שמכבי תגברה בימים האחרונים, ורק במקרי חירום 
להגיע למרכזים הרפואיים. בין היתר הכריזה מכבי 
על שירות 'תור טלפוני' עם כ־1,500 רופאי משפחה 
וייעוץ  ורופאי ילדים המעניקים שירות רפואי 
מקצועי מקיף ופרטני בטלפון לחברי מכבי, בתיאום 
תור מראש באמצעות מוקד זימון התורים "מכבי ללא 

הפסקה" בטלפון •3555 ובערוצים הדיגיטליים של 
מכבי.

שירותי הרפואה מרחוק של מכבי כוללים בנוסף 
גם מוקד אחיות טלפוני לייעוץ בנושאים רפואיים 
בכל שעות היממה, מוקד "מכבי קידס" הייעודי 
לשיחה  שלי"  הילדים  "רופא  שירות  לילדים, 
טלפונית ישירה עם רופא הילדים המטפל ושירות 
משלוח תרופות עד הבית בשיתוף עם סופר פארם 

)ללא עלות לחברים מעל גיל 65(.
לדברי ראש מחוז המרכז במכבי, דבורה חסיד: 
"אנו רואים חשיבות רבה בהעברת מסרי מכבי 
בדרכים המותאמות לחברים ובאמצעות הרופאים 
עצמם, אותם הם מכירים היטב מהמרפאות וסומכים 
על הידע והניסיון המקצועי הרב שלהם. בימים אלו 
עלינו להיזהר ולשמור על הוראות משרד הבריאות, 
לשמור על ריחוק מקהילת המבוגרים ולהשתמש 

בשירותי הרפואה מרחוק של מכבי".

במיוחד עכשיו ולקראת החג: 
מטרנה הכי קרובים אליך

הפסח הזה יותר מתמיד, חוגגים בבית עם הקטנים. 
גם בזמן זה, מטרנה איתכם ומגישה עבורכם טיפים 

לשגרה נעימה גם בימים אלו:
* נשארים בבית! נצלו את הימים הללו, המחייבים 
להישאר בית במסגרת המשפחתית הגרעינית- 
לחיזוק תחושת קירבה שתשרה על תינוקכם חום 

וביטחון.
* לפי הקצף! צרו טקס שטיפת ידיים עם מים 
וסבון לכל המשפחה, שילווה בשיר אהוב להארכת 

זמן השטיפה.
* הזדמנות להתחלה חדשה! אם התינוק מוכן ובגיל 

המתאים, נצלו את ההזדמנת להתחיל טעימות. 
לדוגמא דייסה בכפית כארוחת דגנים ראשונה.

* יהיה בסדר! סדר יום קבוע משר ה בטחון בקרב 
תינוקות - צרו עוגנים במהלך היום והקפידו על 

שגרת שינה.
מטרנה, חברת מזון התינוקות הגדולה בישראל 
המלווה אתכם כבר דורות, מאחלת לכל בית ישראל 
פסח כשר ושמח, בבריאות ומייחלת יחד עם כולם 

לחזרה מהירה לשגרה מבורכת.

מרים בראון

מכבי ור' שרגי מגישים: "טלשרגי"
חוויה מיוחדת לילדים שמעוניינים לנצח את הקורונה!

מרים בראון

מכבי שירותי בריאות ממשיכה לתרום למאמץ 
הציבורי להתמודדות עם מגפת הקורונה, הנחיות 
משרד הבריאות והסיוע למבודדים – והשיקה קו 
ייחודי, "טלשרגי", יחד עם אמן הילדים הידוע ר' 
שרגי, המעניק מאות שעות חווייתיות לילדים 
כדי שיוכלו לעבור את התקופה המאתגרת 

בשלום ובקלות.
בקו הייחודי יוכלו הילדים, הנמנים על כלל 
קופות החולים, לשמוע מאות שעות של סיפורים 
מרתקים, סיפורים בהמשכים, מדור "הידעת?", 
משחקים, אינספור חוויות מדהימות והכי חשוב 

– הילדים ילמדו
טיפים על הקורונה והוראות משרד הבריאות 
המותאמות לילדי המגזר החרדי, יידעו כיצד 
לשמור על הכללים הנחוצים וטיפים כיצד לנצח 

בעז"ה את הקורונה!
לדברי מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, 
משה שלזינגר: "במסגרת פעילות מכבי על רקע 
הקורונה, הרחבנו את שירותי הרפואה מרחוק 

ואנו פועלים להנגיש את מכלול השירותים 
להגיע  שיצטרכו  מבלי  מכבי  חברי  לכלל 
למרכזים הרפואיים. השהות בחוץ כידוע אינה 
מומלצת בתקופה זו, ועל מנת לתרום להעלאת 
המורל של הילדים וסדר יומם, אנו משתתפים 
בהפעלת הקו הייחודי של 'טלשרגי' שיקל הן על 

הילדים והן על ההורים בתקופה זו".
טלשרגי מוגש לחברי כל קופות החולים 

בטלפון 14־90־90־0723

למרות הקורונה: ממשיכים לבנות
למרות ההגבלות, ענף הבנייה הוחרג ובנתיב ברמה כבר בונים 

| יו"ר קבוצת נתיב, שמחה גריידינגר:  את הקומה השמינית 
"החלטה שקולה ומאוזנת שתקל על פתרון מצוקת הדיור"

מרים בראון

לנוכח החיוניות שבהמשך תנופת הבנייה 
בישראל, החליטה הממשלה להחריג לעת עתה 
את ענף הנדל"ן מהתקנות לשעת חירום שהוכרזו 
בימים האחרונים, כך שהבנייה בכל הפרויקטים 
למגורים תימשך גם בעצם ימים אלו – כאשר 
העובדים והחברות כולם יקפידו ביתר שאת על 
הוראות הבטיחות בעבודה של משרד העבודה 
והרווחה והנחיות משרד הבריאות, כך שהשירות 

לדיירים ולרוכשים ניתן גם כעת.
ההחרגה כוללת בין היתר את עבודות הבנייה 
והפיתוח של שכונות מגורים ותשתיות, ובהם כל 
התשתיות הנוגעות לכך כמו כבישים, הקמת 
תשתיות מים וביוב, תשתיות אנרגיה, מחצבות 
ומפעלי בטון, ייצור של חומרי גמר ומוצרי 
גמר לבנייה, שירותי ניהול ופיקוח על הבנייה, 
שירותי מדידה ומכוני בקרה, מעבדות מאושרות, 
מפעלים ויבואנים בתחום הבנייה והתשתיות 

ומפעלים תומכים נוספים.
שמחה גריידינגר, יו"ר קבוצת נתיב פיתוח, 
של  שורה  שנה  מ־30  למעלה  כבר  הבונה 
פרויקטים מברך את הממשלה על ההחלטה 
למגורים  בפרויקטים  הבנייה  את  להחריג 
הכלליות  העבודה  מהגבלות  הארץ  ברחבי 

ואומר כי "לצד ההתמודדות של ישראל בנגיף 
הקורונה, אני שמח שקברניטי המדינה הבינו 
את נחיצות הבנייה על מנת שנוכל להקל על 
מצוקת הדיור הכללית ולאפשר לרוכשים וכן 
למתעניינים החדשים לקבל את מלוא השירות

והזמינות".
לנוכח החלטת הממשלה ממשיכה נתיב פיתוח 
לבנות ולהוביל את עולם הנדל"ן בבית שמש 
עם תנופת בניה של כשלושת אלפים יחידות 
דיור בשורה של פרויקטים ברחבי בית שמש 
עם מגוון דירות גדולות ומרווחות במיוחד בנות 
3־4־5־6 חדרים עם מרפסות גדולות ואופציה 
להרחבה, דירות גן ופנטהאוזים מרהיבים הנבנים 
עם מפרט טכני גבוה ובסטנדרט הבנייה המוביל 
והקפדני כפי המסורת ארוכת השנים של "נתיב 
פיתוח". כל דירה בפרויקט תיהנה גם ממחסן 

וחנייה פרטית.
משבר  בעקבות  שנוצר  המצב  רקע  על 
הקורונה, בנתיב מעניקים סיוע והטבות מיוחדות 
לרוכשים בימים אלו, בייחוד לנוכח ההתעניינות 
מצד משקיעים שמוצאים ביטחון בהשקעות 
בנדל"ן – בזמן שהשווקים הפיננסיים בעולם 
קורסים, כדי לאפשר לכל אחד לרכוש את דירת 
החלומות שלו, גם עם הון עצמי נמוך ובתנאי 

מימון נוחים וגמישים.

מי מסייע לתלמידים?
לראשונה מאז משבר הקורונה: מוסד 

אקדמי יסייע פיננסית לסטודנטים
מרים בראון

אגודת  בשיתוף  אונו,  האקדמית  הקריה 
בימים  גיבשו  המכללה,  של  הסטודנטים 
האחרונים הצעת סיוע מיידית לסטודנטים: 15 
אלף שקל הלוואה ללא ריבית וללא דמי ניהול 
בפריסה לחמש שנים. המכללה תישא בעלויות.
הקריה האקדמית אונו ואגודת הסטודנטים 
נחלצות לעזרת סטודנטים, שנקלעו לקשיים 
כלכליים בעקבות משבר הקורונה. החל מהיום, 
באמצעות קרן שכ"ל )שקט כלכלי לכל(, יוכלו 
הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו, שיתרת 
תשלום שכר הלימוד שלהם עשרת אלפים שקל 
ויותר – לקבל הלוואה ללא ריבית וללא דמי 
ניהול בסך של עד 15,000 שקל בפריסה ל־60 
תשלומים שווים של 250 שקל. המכללה תישא 
בעלויות הריבית. שני שליש מהכסף מיועדים 
לתשלומי שכר הלימוד והיתר, 5,000 שקל, 

לצרכי מחייה. 
מהקריה האקדמית אונו נמסר, כי ההלוואה 
מיועד לסייע לסטודנטים בקשיים התזרימיים 
התשלומים  את  משמעותי  באופן  ולהוריד 
החודשיים עבור שכר הלימוד, שיעמדו מעתה 

על 250 שקל.
״אנחנו מודעים למצב אליו נקלעו רבים 
מהסטודנטים שלנו מכל המגזרים. החלטנו 
לשאת בריביות ההלוואה, שתסייע להם לצלוח 
את החודשים הקרובים ותאפשר להם שקט נפשי, 
במטרה להמשיך בלימודים האקדמיים. במקביל, 
הסגל האדמיניסטרטיבי עושה לילות כימים, 
בניסיון לסייע ככל הניתן לכל הסטודנטים בכל 
הקמפוסים. הנחינו את הדיקנים והסגל האקדמי 
לגלות התחשבות מירבית בצרכי הסטודנטים 
והעמדנו לרשותם מערכי תמיכה אקדמית 
ורגשית״, אומר רנן הרטמן, מייסד ומנכ״ל 

המכללה. 

לא נותנים למצב 
לקבוע את העתיד!
דואגים היום ללמוד מקצוע מהבית

אלפי גברים ונשים חרדים, מוצאים את עצמם בסוג של דילמה לא פשוטה, בבואם להכיר את עולם 
ובני תורה או בעלי בתים אינם  ולהרוויח כסף. מאחר  לימודי האקדמיה, על מנת להשתלב בחברה 
עושים זאת לשם הקריירה, אלא רק כדי לסייע לפרנסה – השיקולים נמדדים לפרטי פרטים. החיפוש 
אחר המקצוע המתאים ביותר, מהווה אתגר – אך הוא מתממש בהצלחה, הודות למקומות לימוד 
ייעודיים שהוקמו באופן מיוחד עם מסלולים לציבור החרדי, עם כל התנאים הנדרשים על מנת לשמור 

על אורח חיים חרדי, וללמוד את המקצוע העתידי.

המשק כולו עבר למצב חירום, אנשים רבים נמצאים בבידוד, ובחוץ מסתובבים רק עובדים חיוניים 
למשק. המצב הכניס את רוב האנשים לבלבול – וכל המטלות היום יומיות השתנו, נדחו או מתנהלות 

באופן שונה. 
הלימודים הגבוהים, כמו לימודי הילדים, הפכו למקוונים דרך הבית, ויש מי שכבר דואג לעתיד, כדי 
שביום שנגיף הקורונה יעזוב אותנו, או לפחות ירפה מחיינו ויחזיר אותנו לשגרה, לא תישארו חסרי 

כל.
המסלול האקדמי המכללה למינהל בבני ברק, הינו חלוץ המכללות האקדמיות בישראל. מוסד אקדמי 
 – ביותר  המבוקשים  שהמקצועות  אמונה  מתוך  בישראל  החברה  פני  את  שמשנה  ומוביל,  פרקטי 

מסייעים להשתלבות בשוק העבודה ולצמצום הפערים בישראל.
בקמפוס החרדי תוכלו ללמוד תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר ראשון במדעי המחשב ותואר 
ראשון בכלכלה עם מערכות מידע מימון וביטוח. סטודנטים רבים במכללה לומדים באמצעות מלגות 

מקרנות שונות, התומכות בסטודנטים זכאים.
דווקא עכשיו כשאתם בבית, והכל נראה מאיים ולא ברור – זה הזמן הנכון ביותר לדאוג ליום המחר. 
יחזרו כולם  יחזרו לפעול ומקומות עבודה  יגמר, ההסגר יפתח, חנויות  יום אחד כל הכאוס  כי  זכרו 
מכל  קירח  יישאר   – שלמחרת  ביום  שיתחילו  ללימודים  נרשם  שלא  מי  אך  למשק,  חיוניים  להיות 
הכיוונים. דווקא עכשיו שבו עם עצמכם, נצלו את הזמן הזה שאתם בבית, וקבלו ייעוץ לימודים אישי 

מיועצי המכללה בכלים מקוונים ומגוונים מהבית.

כמו מרבית המוסדות האקדמיים, גם המכללה למינהל, שהקימה את הסניף החרדי המצליח ביותר, 
מבינה כמובן את הצרכים ואת הדרישות, ומעבר להצעת ההרשמה לתוכנית הלימודים שתחל לאחר 
החגים, מציעה המכללה לסטודנטים שלה, לימודים דרך הבית במגוון אפשרויות כדי להמשיך וללמוד 
גם עכשיו בצל הקורונה. יש אנשים שעבורם האפקט אפילו גדול יותר משום שהם יצאו בעל כורחם 
לחל"ת, ולפחות מתקדמים מאוד בלימודים אותם הם מנסים לסיים בהצלחה יתירה תוך כדי שהם 
עובדים בחיי היום יום ומנהלים בית ומשפחה. זמן החופשה הזה משאיר את האנרגיה ליותר לימודים 

והשלמת פערים. 
במכללה למינהל לא רוצים שתצאו מהבית – אם כי, כן רוצים שתכניסו אליכם לסלון או לחדר, את 
הנוחות של למידה מרחוק. זה הזמן ליעוץ מרחוק במגוון אפשרויות אותם תקבלו עם המומחים של 
המכללה למינהל, כדי שלא תתעוררו יום אחד מאוחר מדי. אל תתנו למצב המשתולל בחוץ לקבוע לכם 
את העתיד! קחו אחריות, קחו את עצמכם בידיים, ונצלו את הזמן לנצל את מגוון האפשרויות מהבית 

ולהבטיח לכם עתיד עם מקצוע מבוקש.

לא נותנים לקורונה לבלבל: דואגים היום למקצוע העתיד

הוציאו אתכם לחל"ת מהעבודה? זה הזמן לשבת ללמוד מקצוע 

077-8038978

כל הפרטים על מסלולי לימודים, מלגות, תעסוקה
וכיום כמובן על לימודים מרחוק: 

במכללה למינהל אפשרות למלגות עבור המתאימים וכן הכוונה לתעסוקה
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אולגיפט מברך את קהל הלקוחות 
ואת כל בית ישראל

בברכת

נשוב לשרת אתכם מייד אחרי החג,
עם עיצובי מתנות בכל רחבי העולם.
ומחלקה חדשה למתנות ואקססוריז. 

02-997-40-50
all@allgift4u.com  

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

פסח כשר ושמח!!!
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שירותי קנייה 
טלפונית, 

והגעת הרכב עד 
אליכם לחניה

ליסינג פרטי 
קנית רכב במימון
בהוראת קבע* 

ללא בנקים 
וללא חברת מימון

חדש!מבצע!חדש!

מבחר רכבים באספקה לחג

ביטחון מתחיל במזון 
מיכל קראוס, חקלאית ומנכ"לית מועצת החלב

העולם  ברחבי  הקורונה  וירוס  התפשטותו של 
שינתה דפוס חשיבה מאוד רווח בשנים האחרונות – 
גלובליזציה. התפישה כי כולנו חלק ממערכת עולמית 
אחת שכל חלק תורם לה השתנתה, וניכר היום עד 
כמה כל מדינה לנפשה. ההנחיות האחרונות של משרד 
הבריאות, בגינן כל מי ששב מחו"ל חייב להכנס לבידוד 
רק מחזקות את התהליך בגינו כל מדינה היא אי 

עצמאי, ומנסה להגן על תושביה כפי יכולתה.
אחד התחומים הנפגעים ביותר כיום הוא שינוע 
סחורות בין מדינות, ובמיוחד – שינוע מזון. אמירותיו 
של שר הבריאות אתמול, כי יתכן שנגיף הקורונה מגיע 
לארץ גם דרך סחורות, מבטאת חשש במשרד הבריאות 
שיכול להפוך את ישראל לאי מבודד – משק אוטרקי, 
לפחות באופן חלקי, המתבסס בעיקר על מה שמיוצר 
כאן בארץ. ישראל כמובן לא לבד בסיפור, מדינות רבות 
בעולם מתחילות להבין עד כמה שימור יכולות הייצור 
העצמי של מוצרים קריטית, בייחוד ברגעי משבר, על 
אחת כמה וכמה כאשר מדובר על יכולות חקלאיות, 
 שהרי אלה הן המפתח לייצור המזון ולהבטיח ביטחון מזון

לתושבים.
נושא ביטחון המזון, הוא נושא מוכר על שולחן מקבלי ההחלטות, 
אולם בימים כתיקונם הוא זוכה להתעלמות, זאת על אף היותו 
אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על חוסנה של מדינה. מאז 
1981 צנח מספר המשקים החקלאיים בישראל ב-61% ולא בכדי: 
כבר שנים שענף החקלאות הפך לשק החבטות של האוצר תחת 
הכותרות "הגברת התחרות" או "הורדת יוקר המחייה". זה התחיל 
עם יבוא של דגים מסין, אפונה מצרפת ועגבניות מטורקיה, 
תפוחי אדמה מפולין ואפילו תפוזים, פאר החקלאות של פעם, 
היום מיובאים –משק גלובלי. אבל כאשר בודקים האם אותו ייבוא 

על חשבון החקלאות המקומית השיג את המטרה, אנו מגלים 
 שבפועל יוקר המחייה בישראל בכלל  ויוקר מוצרי המזון בפרט, 

בעלייה.
לעומת זאת, אותן מדינות מהן ישראל מיבאת מוצרים נמצאות 
כעת בחזית הקורונה ויכולות היצור שלהן נפגעו – השאלה האם 
הצרכן הישראלי מוכן לרגע שבו מדפי הפירות, הירקות, הבשר, 
החלב והדגים ישארו ריקים כי בטורקיה כרגע כולם חולים.  לפני 
עשרים שנה הייתה לסוגיה תשובה ברורה. החקלאות הישראלית 
הייתה איתנה והיוותה גורם מרכזי ביצור רכיבי תזונה. כעת, כאשר 
הקורונה דופקת בדלת, היא מגלה שהחקלאות הצטמקה, משקים 

רבים  פשטו רגל, והמשק הגלובלי מתקשה במשימה. 
ברגעים אלה מתבהרת מעל לכל ספק חשיבותו של 
הייצור המקומי ולפנינו נוצרה הזדמנות לתיקון. המדינה 
חייבת להפיק לקחים ולשנות את המדיניות הנוכחית 
אשר שמה את המשק החקלאי הישראלי בתחתית סדר 
העדיפויות. על המדינה להבין שהחקלאים הם אלו 
שמיצרים את המזון. נקודה. בהמשך, מראה התעשייה 
את יכולתה בעיבוד מוצרי המזון, בשימוש בתוצריו 
לייצור מוצרי מזון נוספים, בהארכת חיי המדף שלהם, 
בשימוש בטכנולוגיות לשם שימור המזון. אולם ככל 
שנמהר ונכיר בכך שהחקלאים והחקלאות הם הבסיס, 
נוכל להתכונן טוב יותר לשמירת החוסן הלאומי גם 
בעתות משבר, שעד לפני מספר שבועות לא העלינו 

בדעתנו שהוא אפשרי בכלל.
היום  נשענת  הישראלית  שהחקלאות  העובדה 
בחלק מהמוצרים על מקורות אספקה מחו"ל בלבד, 
היא תוצאה של מדיניות שלא השכילה לחשוב לרחוק 
ולהכין צעדים אופרטיביים חלופיים. גם את משק החלב 
המתוכנן, שעומד איתן ומספק תצרוכת לכל תושבי 
המדינה, יש ניסיונות להעביר לייבוא. כיום לא מגודלים בארץ 
מספיק מקורות חלבון שמתאימים לדיאטה ברת קיימא. דגנים, 
קטניות וצמחי שמן מיובאים היום, כמו גם חלק גדול מכמות 
הבשר הנצרכת ומהמזון לבעלי חיים. על הממשלה לשנות את 
המדיניות המרסנת בה היא נוקטת בשנים האחרונות כלפי החקלאים 
הישראלים ולהכיר באלה כספקי המזון החשובים ביותר של המדינה. 
בהמשך, עליה לפעול לעודד ענף זה, לחזקו ולהופכו לאבן יסוד 
במדיניות הכלכלית של ישראל. המשפט המוכר "אם חקלאות פה 
– מולדת פה" נכון גם היום, אבל אפשר גם לומר – "אם חקלאות 

פה – ישראל חזקה יותר". 

הבטיחות לפני הכל
דווקא בימים אלו: המקום הבטוח ביותר ליולדות הוא 

המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק

מרים בראון

במעייני הישועה הציבו את בטיחות המטופלים 
ואנשי הצוות בראש סדרי העדיפויות * "יולדת, וכל 
מטופל אחר, לא תשהה יחד עם חולת קורונה ואנו 
עושים את כל הצעדים המניעתיים ברמה הגבוהה 

ביותר לכך", אומר המנכ"ל שלמה רוטשילד
מרים בראון

בימים בהם בני ברק מצויה בכותרות ולאו דווקא 
בהיבט חיובי, מסתבר שדווקא המקום שבו היולדות 
יכולות להרגיש הכי בטוחות ומוגנות הוא במרכז 

הרפואי 'מעייני הישועה' בבני ברק.
בימים האחרונים הוקם אוהל גדול בכניסה לבית 
החולים, שם מתבצע המיון הראשוני של כל אחד 
מהחולים המגיעים לשערי מעייני הישועה, ורק 
לאחר שנשללים תסמיני הקורונה, מורשה המטופל 

להיכנס לתוככי הבניין להמשך טיפול. כאשר 
מתגלים תסמינים, הרי שהטיפול בו שונה לחלוטין, 
ולאחר בדיקת קורונה, מועבר החולה לבידוד מיידי – 
כך נוצר מצב שבית החולים עצמו מוגן בצורה כמעט 

מוחלטת מפני כניסת קורונה.
בימים אלו כאשר בכל בתי החולים לא מתאפשרת 
כניסת מבקרים, מקפידים גם על כך ביתר שאת 
במעייני הישועה, ולחדרי הלידה מורשה להיכנס 
כל  לאורך  יורשה להישאר  אשר  אחד  מלווה 
הלידה, וזאת ללא החלפת מלווים, וגם המלווה 
שמוכנס, נכנס רק לאחר שנבדק כי אין לו כל

סימפטומים. 
חווית הלידה הידועה של מעייני הישועה נמשכת 
גם בימים אלו, ומתאפשר ליולדות לשהות 3 לילות 
לאחר הלידה, וזאת בניגוד לרוב בתי החולים שקיצרו 

את שהות היולדות לאחר הלידה.

אות נגד מגפה
הסגולה שעוזרת: כתיבת אות בספר תורה לרפואת עם ישראל

יוסף פוטאש

מכיר  שלא  בדור  לחיות  זכינו 
דבר?  טיפוס?  מקרוב.  מגפות 
אבעבועות שחורות? אלו מושגים 
שלקוחים מסיפורי צדיקים של דורות 

עברו.
והנה, לא נעים להכיר, קורונה! 
מגפה אמיתית, עם חולים ונפטרים 
ל"ע, "מחוץ תשכל חרב, ומחדרים 

אימה".
מהולות  החירות  לחג  ההכנות 
בתחושות איומות של חשש מהבאות, 
היכלי הישיבות והכוללים שוממים, 
המקוואות  סגורים,  הכנסת  בתי 
מרחפות  הכול  ומעל  נעולים, 
מהקהילות  הטראגיות  הבשורות 
היהודיות בברוקלין, שלא משאירות 
אף לב יהודי אדיש. רבנים וראשי 

ישיבות, עסקנים ואברכים, זקנים ונערים. הנגיף 
מתפשט לצערנו גם בארץ הקודש, ומשניתנה 
רשות למשחית אין הוא מבחין בין צדיק לשכנו...
רכים  יתומים  של  לב  קורעות  תמונות 
הקורעים על אביהם, לוויות ללא מניין וללא 
טהרת המת ר"ל, חולים הנאבקים על הזכות 

להתחבר למכונות ההנשמה...
אז מה עושים? נאחזים במה שעבד בסיפורי 
הצדיקים! מצטרפים לסגולה המופלאה שנתן 
הבעל שם טוב הקדוש בשעה שמגפה קשה 
השתוללה במז'יבוז': כותבים ספר תורה משותף 

לכלל ישראל, ועוצרים את המגפה!
זה עזר בימים ההם, ויעזור גם לנו בזמן הזה!

למעלה מ־100,000 יהודים מכל רחבי תבל 
כבר הצטרפו ליוזמה וקנו אות בספר התורה 
הנכתב בימים אלו בברוקלין לזכות עם ישראל, 
לשמירה, הגנה והצלה ממגפת הקורונה, בעידוד 
ובהמלצת גדולי הדור, ובראשם הגר"ח קנייבסקי.
האות שלך תציל את כולנו! קנו עכשיו והגנו 
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מניין של עם ישראל כולו
עשרה יהודים אנחנו. לא יותר.

עשרה יהודים ניצבים ברחבה השוממה של הכותל המערבי. 
מרוחקים זה מזה ד' אמות.

והכותל – ריק.
חמישים ושלוש שנים חלפו מאז שוחרר הכותל המערבי בחסדו 
יתברך. מאז ועד ימים אלה לא היה יום אחד שבו הכותל עמד שומם. 
בכל שעות היום והלילה, בכל עונות השנה, הכותל המערבי הומה 
אנשים, נשים וטף. מתפללים ומבקרים. בימות החמה ובימות הגשמים, 
בשעות הביטחוניות הקשות ביותר – מעולם לא פסק קול התפילה 

מהכותל המערבי.
בישיבת הממשלה שדנה באמצעים החמורים והמוצדקים בהם 
נוקטת מדינת ישראל כנגד התפשטות נגיף הקורונה, דבר אחד עמד 
מעל לכל דיון – התפילה בכותל המערבי לא תחדל. מאז ועד לכתיבת 
שורות אלה אנו מקיימים מדי יום שלוש תפילות במנין של עשרה 
ברחבה הריקה, תוך שאנו שומרים בקפדנות על כללי המרחק שקבע 

משרד הבריאות.
קשה לתאר את תחושת הריקנות המשונה, את השקט המוחלט והזר 
כל כך לכותל, "וקול דממה דקה יישמע". ועם זאת, התחושה המפעמת 
בנו היא דווקא תחושה מרוממת של שליחות. בימים עברו היו קהילות 
הגולה שולחות נציג אחד לירושלים, והוא היה עומד ושוטח תחנוניו 
עבור בני ביתו ועבור הקהילה כולה. בימים אלה אנו חשים כמו אותם 
שליחים יחידים. בכל מילה של תפילתנו אנו חשים כיצד עם ישראל 
כולו מתפלל איתנו. מחר נזכה לברך אשה יולדת להעניק שם לבתה 
שנולדה לה במזל טוב, לבקשת אביה ששמה ייקרא בכותל המערבי.
"רפאנו ה' ונרפא" אנו קוראים בקול גדול, ויודעים שיחד איתנו 
מתפללים מיליוני יהודים בכל העולם. "הושיענו וניוושע" מן הבידוד, 
מקשיי הפרנסה, מן הגעגוע לילדים ולנכדים, מחדרי המיון וממכונות 
ההנשמה. "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" אנו מכריזים ורואים בחוש 
כיצד רבבות תפילות־יחיד מתקבצות יחד לתפילת רבים שהיא מעל 
למקום ומעל לזמן. עשרה שליחי ציבור ברחבת הכותל, ובגבם העם 

היהודי כולו.
מגפת הקורונה פוגעת בנו במקום הכואב ביותר – בקשר האנושי. 
בחיבור בין ילדים להוריהם המבוגרים, בקשר בין חברי הקהילה, 
בתפילה בציבור. רק עכשיו, משניטלה מאיתנו חוויית החיים הבסיסית 
של היחד, אנו מבינים עד כמה מחוברים וקשורים אנחנו זה לזה. אינני 
יכול שלא לראות את קווי הדמיון בין הלבדיות שנגזרה על כולנו 
לבין דיני המצורע, ל"ע. דרשו חז"ל "מצורע – מוציא שם רע". אינני 
יודע בשל מה באה עלינו הרעה הגדולה הזו, אך אין ספק בלבי שימים 
אלה של בדידות באים ללמדנו עד כמה חשובים ויקרים לנו כל בני 

ישראל. עלינו להתחזק בעין טובה, בדיבור טוב אדם על חברו ואל 
חברו, להימנע מלשון הרע ומביקורת וכמובן להתפלל זה לרפואתו 

זה "וכל המתפלל על חברו נענה תחילה".
איננו יודעים מה ילד יום, אך מקובלנו ששערי דמעה לא ננעלו, 
ושערי הכותל המערבי על אחת כמה וכמה. אני סמוך ובטוח שיעלו 
תפילתנו לרצון, וה' הטוב יאמר לשטן הרף, ונזכה כולנו לשוב 
ולהתפלל תפילת הודיה ושמחה ברוב עם בכותל המערבי, ובכל 
בתי הכנסיות בכל קצוות תבל. וכימי צאתך מארץ מצרים יראנו 

ה' נפלאות.
*רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

בימים עברו היו קהילות הגולה שולחות 
נציג אחד לירושלים, והוא היה עומד ושוטח 
תחנוניו עבור בני ביתו ועבור הקהילה כולה. 

בימים אלה אנו חשים כמו אותם שליחים 
יחידים. בכל מילה של תפילתנו אנו חשים 

כיצד עם ישראל כולו מתפלל איתנו

בני חורין –
בפעם הראשונה

זה יהיה פסח אחר...
אנחנו נהיה אחרים, השולחן יהיה אחר, ולארבע הקושיות 

הידועות מהאגדה יתווספו שאלות רבות, אחרות ודואגות.
אפילו ההכנות לחג הזה היו אחרות. כמעט ולא ביקרנו בחנויות 
הביגוד או ההנעלה. המאושרים שבנו הצליחו ל'שנורר' בקושי ספר 

שיקצוץ את מחלפות ראשנו בטרם ניכנס ל"עומר".
ובאין מלון, אכסניה או אפילו 'שוויגער' או סבתא שתזמין לליל 
התקדש החג, לרבים מאתנו זו שנה ראשונה בה עיקר הדאגה הייתה 
לגבי ההלכות וההליכות המדויקות של הכנת "שולחן ליל הסדר" 

הקדוש והנשגב.
הקב"ה בגאונות ממלכתו והנהגתו את העולם, גרם לכולנו השנה 
להתכנס בתוכנו. לערוך סוף סוף "סדר פסח" לעצמנו. לא לאורחים 
או למארחים, לא לשאר הנופשים או קרובי המשפחה הרחוקים. 
לא ללוטשי העיניים שיבחינו לשמחתנו בחליפה החדשה או 
התכשיט הנוצץ, גם לא לעבודה הקשה והטורדת הכרוכה באירוח. 

הפעם זה רק אנו. אנחנו איתנו בלבד.

בליל הסדר הקרוב עולם החומר ייסגר לחלוטין. ובאין טרדות 
או מסיחי דעת כבכל שנה, ניוותר מולנו. אין לאן לברוח. יהיה לנו 
רק את האגדה, את הסיפור העובר מאב לבן, ואת הזיכרון המזוקק 

של היותנו 'בני חורין'.
ואולי דווקא השבי הכפוי שלנו בבית השנה, הסגירות המוחלטת 
שלנו עם עצמנו לבד, היא זו שתביא את התובנה הגדולה של "בני 
חורין" אמיתיים. כי השנה בחג בפסח נהיה משוחררים מכפיות 
חברתית של "שופינג", של "שופוני", של טיולים מחויבי מציאות, 

של אטרקציות וטיולים של 'חול המועד'...
השנה זה רק אנחנו והפסח. אנחנו ואותו סיפור ישן של יציאת 
מצרים העובר מאב לבן וממנו לנכד והלאה... אנחנו והפסח הכי 

בן חורין בעולם.
•••

הציבור החרדי ייצא ציבור קצת אחר בתום מערכת הקורונה.
שלא נתבלבל. אין לנו לרגע פקפוק בצדקת הדרך וההשקפה 
המסורה מדור לדור. שומרי התורה עברו לא מעט משברים גדולים 
ומערכות בהיסטוריה היהודית, ויצאו כשידם ואמונתם על העליונה. 
אך נורמות חברתיות שפעמים "קודשו" על ידי גורמים מסוימים, 

יקרסו ברעש גדול ועתידם לוטה בערפל.
קבוצות שוליות ומבולבלות נתגלו בקלונן ובבעייתם. ומכיוון שגם 
הקיצונים שבין אויבי הציונות מיהרו להתאשפז בבתי חולים ישראלים 
כשבריאותם התרופפה, התגלה כי יש פעמים בהם הישות הציונית, 
חוקי המדינה ואנשי האקדמיה לרפואה, יודעים על מה הם מדברים. 

זה כאמור לא יגרום לאיש לאבד את אמונתו הגדולה והבלעדית 
בבורא עולם ובדרך התורה, ודאי שלא בגדולי ומאורי הדור. אבל 

כנראה שהתנהגויות מסוימות וזלזול בכל דבר – ישתנה.
עם ישראל ככלל ייצא מחוזק, מחושל ומחובר מהמגפה הנוכחית. 

מה שחשוב הוא, כיצד נצא ונמשיך.
חזק ונתחזק חברים, וחג שמח ומרפא.

הרה"ג שמואל רבינוביץ *ישי לפידות

הנוף האנושי השתנה לבלי הכר
עשרות שנים חלפו מאז שכף רגלי דרכה לראשונה על אדמת 
ניו יורק של ארצות הברית. במשך כל השנים הללו, בורו פארק, 
מקום מגוריי, היא שם נרדף לחיים תוססים שאינם יודעים מנוח 
ותנומה. השדרה ה־13, כמוה כלב הפועם של האוטונומיה החרדית 
בכרך הגדול, נראית לכל אדם שרק נקלע למקום לרגע אחד 

כדינמו שאינו יודע מרגוע ומעצור.
ועתה, כמו רעם ביום בהיר, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. 
אין יוצא ואין בא. אנשים ספונים בבתיהם ויראים מפני הנורא 

מכל.
כל יום מביא עמו עוד שמות של עוד יהודים, בהם 

חברים שאני מכיר ומוקיר אותם אישית, שעזבו 
את ארץ החיים בדרך קשה ומייסרת, בפתע 

פתאום. לא מעטים מהם התהלכו בינותינו 
עד תמול שלשום וכעת אפילו לא הייתה 
לי ולשכמותי הזכות לצעוד אחרי ארונם 

בדרכם האחרונה.
אני עצמי ספון בביתי עם זוגתי. גם את 
יקיריי אני מבקש שלא להגיע לביתנו, כדי 

שלא לסכן, לא אותנו ולא אותם. לצערי הרב 
מאוד, הנגיף הזה תפס את אמריקה הגדולה 

בליקוי מאורות. תרבות הסמוך, שפעם הייתה נחלת 
הישראלים, העתיקה עצמה אלינו. כולם, למגדול ועד קטן, 

היו בטוחים: לי זה לא יקרה.
אני בארצות הברית של אמריקה וליבי בציון. מביתי המוגף אני 
עוקב אחר הקורות אתכם, אחיי, יושבי ארץ הקודש, ולבי נסער. 

בראש ובראשונה, אני מלא התפעמות. קצב קבלת ההחלטות של 
ההנהגה הציבורית בארץ היה כל כך מהיר, מקצועי ומתבקש 
עד שעם ישראל הפך בבת אחת אור לגויים, לא רק במשל אלא 

במציאות אמיתית.
מנגד, לבי נקרע כשאני רואה ושומע יחידים או קבוצות שעדיין 
לא הפנימו את גודל האחריות הרובצת לפתחו של כל אחד ואחד. 
רבותיי, אחיי היקרים, כשכל זה יחלוף בעזרת ה', ולראשונה אצא 
מפתח ביתי, בעזרתו יתברך ובחסדיו הגדולים בבריאות איתנה, 
לא אפגוש בשורה ארוכה של אישים ודמויות שעד כה היו 

חלק בלתי נפרד מתבנית נוף חיי.
חלילה לכם מלאחל זאת לעצמכם.

מי לנו גדול מכל גדולי ישראל באשר הם. 
כולם כאחד קראו בימים האחרונים להישמע 
לקול הרשויות שאסרו לקיים כל סוג של 
התקהלות מכל סוג שהוא ולהישאר בבתים. 
כיום הזה, ניתן כבר לומר במלוא הצער 
ומגינת הלב, כי ההוראות האלו נכתבו בדם. 

אל נא נקל בהם ראש.
ועם זאת, אף על פי כן ולמרות הכל, אסור 
לנו לאבד את האמונה. ערב החג, שבו כולנו 
נאכל בתנאים לא מוכרים ולא פשוטים, את המצה 
שיש בה, כדברי הזוהר הקדוש, גם מיכלא דמיהמנותא 
וגם מיכלא דאסוותא, נישא תפילה ונקווה כי יפרוש ה' הטוב 
כנפיו עלינו בחסד וברחמים וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו

נפלאות.

כולם כאחד קראו בימים
האחרונים להישמע לקול הרשויות 
שאסרו לקיים כל סוג של התקהלות 

מכל סוג שהוא ולהישאר בבתים. 
כיום הזה, ניתן כבר לומר במלוא 
הצער ומגינת הלב, כי ההוראות 

האלו נכתבו בדם

השנה בחג בפסח נהיה משוחררים מכפיות חברתית 
של "שופינג", של "שופוני", של טיולים מחויבי 

מציאות, של אטרקציות וטיולים של 'חול המועד'

מגלה את אמריקה בנימין (בן) ברבר

בעבור זה! 
השגרה  כל  מאליו,  מובן  מה שהיה  כל  התהפכו.  החיים 
האהובה עלינו, הכל נגוז ונעלם בשבועות האחרונים בעשן. 
ומכל ההתמודדויות שהמצב החדש מזמן לנו, השאלה העיקרית 

שמנקרת כעת בכל לב היא: איזה ליל הסדר הולך להיות לנו?
שהרי מאיזה כיוון שלא נביט בו, 'סדר' זה לא. בכל שנה הילדים 

פותחים ב'קדש – כשאבא חוזר מבית הכנסת...'. אבל 
השנה, מאיפה בדיוק הוא יחזור? ולאיפה ילך מחר 
בבוקר להתפלל תפילת יום טוב חגיגית ותפילת 
טל? והשאלות האלו ועוד רבות בסגנונן, מנקרות 

בכל לב.
קטונו מלהעריך ולהקיף את עוצמת האירוע 
שאנחנו בעיצומו. עת צרה ליעקב כפשוטו. ו'תורה' 
מיוחדת ניתנה לנו לעת הזו – אסור! ללכת לבית 
הכנסת; אסור! לארח ולהתארח בליל הסדר. זהו הצו 

האלוקי הנדרש מאיתנו כרגע.
ולצד ההתחזקות הנדרשת מכל אחד, כפי שמובן 
מאליו וכפי שנראה די בבהירות שעיקר מה שנדרש 
הוא בעניינים שבין אדם לחברו, הרי שיש כמובן 
את ההשתדלות הראשית, והיא לשמור על עצמנו 
וסביבתנו. אמת, למי שנמצאים 'בצד הנכון' של 
הסטטיסטיקה – צעירים ובריאים ב"ה, נוח יותר 
להתחמק מהמחויבויות והמגבלות השונות, אך בדיוק 
להנהגה הזו – לתת לצרה לעבור לידנו בשאט נפש 
ולצפות שה'מקרה' ייעלם כפי שבא, קורא הרמב"ם 

"מידת אכזריות".
אמת, הניסיון לקיום מצוות 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם' מעולם לא היה קשה יותר, ומי מילל 
ומי פילל שכולנו, רבבות אלפי ישראל, נעמוד בפני 
חובת 'לא תעמוד על דם רעך' כאן ועכשיו. זו מצוה 

די נדירה בדרך כלל.
ועדיין עלינו לקבל את המצב באהבה ולשמוח, 
להיות רגועים ולדעת שהקב"ה איתנו בכל מצב, 
ואותו ציווי להתפלל במנין, מחייב אותנו כעת 
לנהוג אחרת, אבל לא מתוך אדישות, אלא מתוך 
כאב על שאיננו זוכים, ובתקווה שבקרוב נראה את 
ישועת ה'. אך עדיין השאלה הנשאלת מכולן היא 
איך עושים 'סדר' במצב שכזה, כאשר העולם כולו 
מטולטל ואחוז כולו בחבלי בעתה? 'חירות'? מאן 

דכר שמיה!
•

בהבנה  סדר.  זקוקים למעט  אנחנו  כך  לשם 
פשטנית, 'סדר' הוא כאשר הכל הולך כשורה; 
החירות, כך נדמה, מתקיימת כאשר אנחנו רשאים 
לעשות ככל העולה על רוחנו – משוחררים לצאת 
ולבוא מהבית כחפצנו, בריאים, מסבים בראש שולחן 
ערוך עם משתתפים רבים, הילדים יושבים כשתילי 
זיתים ושואלים מה נשתנה בקול אחיד, האוכל טעים 
והאווירה מרוממת. וכמובן אף טיפת יין לא נשפכת 

על המפה הצחורה.
זו כמובן תפיסה שגויה לחלוטין. לא לשם כך 
יצאנו ממצרים על כל המשמעות הרוחנית העמוקה 
הגלומה ביציאה זו כאשר נולדנו ממש מחדש. לא 

נעשינו מהות מחודשת של 'בני חורין' רק כדי שהכל יעמוד 
לרשותנו, במטרה לחיות חיים נעימים וטובים. החרות לה זכינו 
ביציאת מצרים, היא דווקא השחרור מכל תנאי מוקדם לאושר 
ושמחה. אין מצב שמצליח להגביל אותנו מלהיות 'בני חורין' 

בעצם.
איש חסיד היה בתל אביב, רבי לייבל קוטנר זצ"ל שמו. כור 

מחצבתו מכבשונה של קוצק וגור של לפני החורבן הנורא. הוא 
הגבר, היצוק באמונת פלדה, לרגע לא איבד את עוז רוחו ורוממות 
נשמתו, גם במהלך סאת היגונים במחנות ההשמדה ל"ע, כאשר 
איבד את אשתו ושמונת ילדיו. מכל התהפוכות הללו יצא שבור 

בגופו, אך מחוסן בנפשו שבעתיים.

לו נאה היה ולו יאה לדרוש מדי שנה בליל הסדר, לומר 
ולהוכיח:

"וכי ניתן לחשוב כי ה'חירות' אותה קנינו ביציאת מצרים היתה 
חירות הגוף והשחרור הפיזי מעול עבודת הפרך של הנוגשים 
הרשעים? איך אפשר להעלות זאת על הדעת. שהרי אם כך היה, 
הרי שבדרגשי אושוויץ בהם שכבנו מצומקים וגוססים היינו 

אמורים להיות פטורים מלספר ביציאת מצרים – שהרי לא היה 
שם ולו שמץ של 'חירות'. אבל לא! לפי ההלכה הנפסקת בשולחן 
ערוך היינו מחויבים במצוות היום, ככל שהתאפשר לנו במגבלת 
האונס בו היינו שרויים. גם אם ארבע כוסות, מצות או אפילו 
מרור לא היו לנו, מצוות סיפור יציאת מצרים היתה גם הייתה! 
כי יהודים אנחנו! ואנחנו יודעים שבכל מצב ודווקא 
במצבים הקשים ביותר מתגלית איכותנו הייחודית 
כבני העם הנבחר. מהותנו הפנימית לא השתנתה 
ולא תשתנה גם לא תחת המגף הנאצי ימ"ש, כי 
יצאנו ממצרים, כי בני חורין אנחנו. מכאן, שאנחנו 
חוגגים את השחרור הרוחני, את הנפש המרוממת 

אותה קנינו".
זו נעשה סדר בראש. המהר"ל מלמד  וברוח 
אותנו כי הלילה הזה נקרא בשם 'ליל הסדר', כדי 
ללמד אותנו שגם לניסים יש סדר משלהם. ניסים 
אינם חריגה מדרך הטבע, אלא שינויים שהקב"ה 
מחולל בעולם לטובת בניו, עם ישראל, אשר גם 
להם יש מסלול מוטבע משלהם. אנחנו חיים כאן 
בעולם, גשמי לכאורה, טבעי, המתנהל לפי שיגרה 
מסוימת, ועליה אכן יכולות לאיים מחלות וצרות 
וכפי שאירע עמנו בימים אלו, כאשר רבים מאחינו 
סובלים ומתייסרים ומשפחות רבות נפגעו כאשר 
נלקח עטרת ראשם ל"ע. ועדיין כל המאורעות הללו 

מתרחשים עם 'סדר' משלהם המכוון מלמעלה.
וכך היה מתמצת בקצרה החסיד רבי לייבל קוטנר, 
במשפט שהתפרסם והפך למוטו של משנת חייו: 

"הכל לפי התוכנית".
וכבר דרשו בדברי ההגדה 'יכול מראש חודש' – 
אולי נספר את ההגדה דווקא כשאנחנו במצב מרומם 
של 'ראש חודש', הכל באווירה חגיגית של תחילה 
וראש; 'תלמוד לומר ביום ההוא' – כל יום שרק לא 
יהיה, בכל יום שרק יבוא, גם אז צריך לספר ביציאת 
מצרים; 'אי ביום ההוא – יכול מבעוד יום' – אולי 
נספר את ההגדה כאשר אנחנו באור יום, הכל מאיר 
וזורח לנו וניתן לספר את ניסי יציאת מצרים מתוך 
הרחבה; 'תלמוד לומר בעבור זה! לא אמרתי אלא 
בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך' – כל 'זה' שרק 
יהיה, אם מצה ואם מרור ואם בכל מצב שהוא, את 

'זה' רוצה הקב"ה ממך ברגע 'זה', ואת זה תקיים!
•

בימים אלו כשאנו שואלים על מה עשה ה' ככה, 
ויש מי שאפילו רועדים מפני מה שעוד עלול להגיע 
חס ושלום היל"ת. בימים אלו כשכולנו מצפים שכל 
אלו יהיו חבלי משיח וכבר נראה בישועה הגדולה 
והכללית, עלינו לזכור שתפקידנו בהווה הוא לחפש 
ולמצוא איך לחיות את המצב באופן חיובי. להפנים 
את ההזדמנות להכניס את כוח התפילה דווקא בתוך 
הבתים, ולבטל את הנתק התודעתי בין בית הכנסת 
אליו הולכים להתפלל לבין הבית, שמטבע הדברים 
הוא טריטוריה 'אחרת'. אדרבה, בהתבוננות נכונה 
ניתן להכניס את בית הכנסת אל הבית ולקדש אותו 

בתפילה ובלימוד.
בימים אלו נרומם את עצמנו ואת סובבינו בכל מצב שהוא, 
לשמוח עם ה'סדר' אותו קבע לנו הקב"ה, לקבל באהבה את השינוי 
מהמסלול אותו חשבנו לטבעי, ולהתמקד בתפילה לזכות לקבל 
את כל ההשפעות הנכונות כעת ולעתיד מתוך טוב הנראה והנגלה 
ללא שום צער ועגמת נפש לאף אחד מישראל, ואך טוב וחסד 

ירדפונו כל הימים.

הרב אריה לייב פפר

"גם אם ארבע כוסות, מצות או אפילו מרור לא היו 
לנו, מצוות סיפור יציאת מצרים היתה גם הייתה! כי 
יהודים אנחנו ויודעים שבכל מצב ודווקא במצבים 

הקשים ביותר, מתגלית איכותנו הייחודית"

בימים אלו נרומם את עצמנו ואת סובבינו בכל מצב שהוא, 
לשמוח עם ה'סדר' אותו קבע לנו הקב"ה, לקבל באהבה את 

השינוי מהמסלול אותו חשבנו לטבעי

הכל לפי התכנית. 
החסיד רבי לייבל 

קוטנר זצ"ל

34 |  חג הפסח תש"פ  חג הפסח תש"פ | 35 

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



עובר דרך הסמטאות הציוריות של ירושלים של מעלה. 
התנועה בשטיבל הייתה דלילה, אבל בחוץ עמד בחור ירושלמי 

צעיר, שמנסה לקושש מניין למעריב. פתחתי רבע חלון, 
ואזרתי אומץ. "תגיד, אתה לא מפחד מהמשטרה

מתי נתעורר מחלום הבלהות?
עולם הרוח היהודי והאוניברסלי ניחן בכותבים בעלי כישרון נדיר, סופרים שהותירו חותם 
היסטורי, כאלה שידעו לספר סיפור, משוררים שידעו לתאר באמצעות מילים, צבעים, תחושות 
ורגשות, מימדים, מחשבות. פילוסופים שתיארו את העומק הפנימי של הרבדים המרכיבים את 

היקום והתודעה.
להבדיל ולהבדיל, אנשי הרוח שלנו, של העם היהודי, גדולי עולם שחיו עשרה טפחים מעל 
הקרקע ושאפו את אוויר הפסגות שבעולמות העליונים, בו בזמן שרגליהם ניצבות איתן על 

הקרקע, העניקו לנו מתנה נדירה, ראשונה במעלה ובחשיבות. את היצירה שלהם.
המשותף לכולם, הוא היכולת לתאר במילים מדויקות ביותר את הסיטואציה הרגשית אותה 

הם חווים, והיכולת הייחודית להעביר במילים פשוטות, מושגים רוחניים אדירים.
לתאר תחושות עמוקות במילים מדויקות, אתגר בלתי אפשרי. אך עבור אנשי הרוח, בספרים 

ולדורות  לנו  הותירו  אותם 
חדים,  התיאורים  שאחרינו, 
ברורים, מזוקקים. אף לא מילה 
אחת מיותרת. גם לא מילה אחת 
חסרה. התיאור מדויק בתכלית 

הדיוק..
ן  בארו תמצאו  דוגמאות 
הספרים שניצב אצלכם בסלון, 
פסקה אחת של ענק המחשבה רבי 
אליהו דסלר, פרק מחשבה שכתב 
המשגיח רבי שלמה וולבה, שורה 
אחת קצרה של הרמח"ל, הגדרה 
תכונה  הממשילה  קטנה  אחת 
אלוקית, שכתב בשלוש מילים רבי 
שניאור זלמן 'בעל התניא' בספרו. 
התיאור תמיד מדויק, מזוקק, מוקף 
בהילה, זורח. אין צורך במילים 
חדה  תמיד  ההגדרה  נוספות, 
כתער )ואין צורך לנדוד למחוזות 
נכר, גם שם להבדיל ולהבדיל, יש 

אנשים שבורכו בכישרונות(.
קטנה  שאלה  הכל,  ולמרות 
העסיקה אותי לאחרונה. האם יש 

מישהו בעולם, שיכול לתאר 
פשוטות  מדויקות  במילים 
וחותכות את התחושה שאנחנו 

חשים כעת? 
את  נכניס  שאם  נדמה 
ביקום  הקולמוס  תופסי  כל 
לאצטדיון הגדול בעולם )תוך 
שמירה על שני מטר בין אדם 
לאדם(, הם לא יעמדו במשימה. 
משפט אחד אני מבקש, שיתאר 

את התחושות שאנחנו מרגישים בימים אלה, בתיאור מילולי אבסולוטי.
כך או כך, את התחושות קשה לצייר במילים, אבל אפשר להרגיש. פחד, בהלה, חרדה, חוסר 
ודאות, מה יילד יום, מה יביא הלילה, מה המספר בבוקר, כמה מתים בערב. התורה, שבאצבע 
אלוקים נכתבה, אש שחורה על גבי לבנה, בניגוד לבני אנוש, דווקא מתארת תחושות בלא 

יותר מ־14 מילים.
ְפָחד. ר תִּ ַחד ְלָבְבָך ֲאֶשׁ ֶקר ִמפַּ ן בֹּ אַמר ִמי ִיתֵּ ן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב תֹּ אַמר ִמי ִיתֵּ ֶקר תֹּ בבֹּ

הבורא הרי אינו שלם, הוא תכלית השלמות, ותכלית הדיוק, וכך התורה, תכלית הדיוק.
כיצד, שאלתי. ישנם כאלה, שלא מחכים לערב, וגם לא לבוקר, ואפילו שום פחד לא מכה 
שורשים בליבם? מדוע יש עוד כאלה, בודדים, קומץ, ששריר אחד בפניהם לא זע, נוכח התמונות 

המטלטלות שמגיעות מניו יורק החרדית והופכות לנו את הבטן? 
אפשר להמשיך במסכת השאלות הנוקבות ואולי הטרחניות, אבל אין צורך. גם את תפקיד 
הנביא בשער, יואיל ויטול על עצמו מישהו אחר. האם אפשר בכלל להמשיך ולהתעלם 
מהמציאות, שהולכת ומטילה את צילה הקודר והמאיים על בני ברק, על ירושלים, על כל 
יושבי תבל. האפשרות קיימת? אם כן, בבקשה, שיבוא האיש, וילמד אותי מעט אסקפיזם, או 
לפחות יתרום לי קצת ממאגרי ההתעלמות, שהצטברו בדבשות שלו, שאותן הוא כמובן, ממש 

לא רואה. כמאמר הפתגם.
השבוע בשעת ערב עברתי ברחוב ירושלמי לצורך הכנת כתבה על מלון הקורונה שניצב 
במרכז ירושלים. חמוש במסכה, עוטה כפפות גומי אלסטיות, משוח מרגל עד ראש ב־70% 
אלכוהול עם ריח אלוורה, וחלונות רכב אטומים כמו שלימד אותנו נחמן שי, עם סלוטייפ 
וסמרטוט, מסיכת גז בתא הכפפות ומזרק אטרופין לכל צרה )ההלצה מיועדת לקשישים ומעלה(.

אחרי מספר דקות חתכתי הביתה, עובר דרך הסמטאות הציוריות של ירושלים של מעלה. 
התנועה בשטיבל הייתה דלילה, אבל בחוץ עמד בחור ירושלמי צעיר, שמנסה לקושש מניין 
למעריב. פתחתי רבע חלון, ואזרתי אומץ. "תגיד, אתה לא מפחד מהמשטרה, מחלקים דוחות 

של 5,000 ש"ח".
הוא מביט עלי, ספק מחייך ספק לועג ספק מת שהנודניק הטרחן ישחרר אותו וימשיך לנסוע. 
לחצתי קצת יותר על הגז. "תגיד, אתה לא מפחד להדבק בקורונה, זה מקום סגור אתה יודע, 

הרבה אנשים, ממש מסוכן", אני ממשיך.
הבחור שלנו עבר מחיוך משועשע לצחוק של ממש. "מה מצחיק", אני שואל־זועק בייאוש 
קיומי, "זה פיקוח נפש", אני ממלמל־ ספק לו ספק לעצמי, ומבין תוך כדי שאין עם מי לדבר. 
בזווית העין אני קולט בפנים, במסדרון הפנימי של בית הכנסת, יהודי מבוגר, אולי בן 70, 
אולי יותר. זקן לבן מעטר את פניו, מעיל 
רוח דהוי על גופו, מעיין בספר כלשהו 

בנינוחות, מחכה למניין ככל הנראה.
נו, מה. החשבון בראש התחיל לרוץ 
הלא־ ההתרחשות  כדי  תוך  מעצמו, 

דרמטית הבאה. בחור צעיר, שנדבק נניח 
בשטיבל הומה אדם עוד בטרם התפרסמו 
תקנות ההסגר, עדיין לא מרגיש את 
הקורונה, וגם לא מייחס חשיבות מי יודע 
מה לתקנות של המדינה, מגיח מסמטה 
ומתייצב, אצענטר, רבותי! יש מניין. והוא 
רחום יכפר עוון. הבחור שלנו, העשירי 
קודש, יחוש בתסמינים בהמשך, וידביק 
צעירים אחרים, חסרי אחריות כמוהו 
ממש. הם יתאוששו בעז"ה, אבל האם 
היהודי עטוי הזקן ומעיל הרוח הדהוי 
ישרוד? יתכן שכן. ואולי לא. הדבקה, חום 
גבוה, דלקת ריאות חריפה שמשתלבת עם 
מחלת העורקים ממנה סבל, הכולסטרול 
הגבוה, וההתקף הקל שעבר רק לפני 
שנה, המוניטור מראה קו שטוח, צפצוף 
ארוך, משפחה מרוסקת, וידיעה לקונית 

במהדורות החדשות.
בינתיים החבר'ה הצעירים שחיפשו 
מניין, כבר מרגישים טוב יותר, חסדי 
השם. עוד שבועיים יחלימו לגמרי. 

ברוך רופא חולים.
עד לפני שבוע, הרחובות בריכוזים 
החרדיים היו גדושים, החנויות מלאות, 
בתי הכנסת ובתי המדרש מאוישים 
האחרונים  בימים  ושליש.  למחצה 
המציאות התחילה לחלחל, ירושלים 
ובני ברק מייצרות כמויות של נדבקים, 

והסיבות לא משנות, לא עכשיו. 
רק הנתונים היבשים, זועקים. מתוך כמות הנבדקים, כל תושב בני ברק שלישי, עם קורונה. 
מתוך כמות הנדבקים, אחד מכל עשרה ירושלמים, חולה קורונה. כששיעור הבדיקות ילך 
ויתרחב, האם הנתונים האלה יישארו במקום, או שאולי תורגש תזוזה. ואם כן לאיזה כיוון 

ימשוך הגרף? לי אין מושג. אבל אפשר לנסות ולשער.
אנא, הישארו בבתים, הקפידו על קוצו של יוד. תחבשו מסיכה, גם אם מישהו יגחך. שמרו 
על שני מטר, גם אם מישהו ילעג. שיטפו ידיים כל שעתיים, גם אם מישהו יתבדח. בעצם עזבו, 
כנסו לאתר של משרד הבריאות, ותעשו בדיוק, אבל בדיוק מה שכתוב שם. בבחינת קיים זה את 

מה שכתוב בזה. אין לכם גישה? חייגו •5400, תבקשו את ההנחיות, ורשמו אותן.
•

הגיהינום האנושי – אושוויץ־ בירקנאו, תש"ד. ליל פסח. קבוצה של יהודים, יושבים 
וממלמלים. לא, את מעריב של יום טוב הם מלמלו בשקט לעצמם, כבר מזמן. גם את ההלל הם 
אמרו, את מה שזכרו ממנו לפחות. עכשיו הזמן לומר "תפילה קודם אכילת חמץ". הריני מוכן 

ומזומן... לקיים מצוות עשה.. אומר יהודי קשיש ומחזיק בפרוסת לחם. 
"הננו נמצאים בסכנת נפשות, הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך־ וחי בהם ולא שימות 
בהם. רק הזהר לך ושמור נפשך מאוד. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", התחינה הקצרה הסתיימה. 

הם נגסו בלחם היבש, וקיימו מצוות עשה.
מי שזכה להתחנך על ברכי התורה וההלכה, יודע כמה יקרה כל מצווה, גם הקטנה ביותר. 
כבקרת רועה עדרו, כן תעביר ותספור, 856,851 אלף נדבקים, 42,096 נפטרים, נכון לאור 

ליום רביעי, ז' בניסן התש"ף. מתי נתעורר מחלום הבלהות? 

אלי שפירא

חיים של מסירות נפש. תחינה מקורית מימי המחנות

פסח ונהפוך הוא
אמת שזלמן שומכר מעולם לא היה בבית מלון בפסח.

ראשית כל הוא אחז שזה בזבוז כסף. שנית, הוא לא סמך 
על ההכשר. שלישית... היה משהו פעם, אבל הטיעון נשכח 

עם השנים.
מדי שנה בשנה אף היה מסתכל על האלה שנוסעים כמעט 
בבוז. "אני?" היה נוהג לומר למקורביו, "מה אני צריך? רק 
קצת מצות, חרוסת תפוחי אדמה וביצים, הרבה ביצים, זהו 

זה... חסל סידור פסח".
אבל אז, נתגלה שהוא נשא של הנגיף. אל תשאלו מאיפה. 
אם כי זלמן חשד באיזה שכן שקורא לו את העיתון כל בוקר 

בלי כפפות.
כך או כך, הגיעו האלה שנראים כמו חייזרים על המסכות 

האלה ואמרו לו שהוא חייב לעזוב את הבית.

"אבל למה?" שאל זלמן, "אני מחטא, חובש מסכה ושומר על 
שני מטרים מכולם".

"קושיות תשאל בפסח", רטן החייזר הראשי, "עכשיו בוא 
איתנו לדן פנורמה".

"רגע... מה?"
"דן פנורמה, איפה שמשכנים את כל הציבור עם הקורונה, 

בוא, נסביר לך בדרך".
בשלב זה עורק מסוים החל להלום במוחו של זלמן.

"מה דן... מה פנורמה? לא הבנתי... הרי תיכף פסח", הוא 
גמגם.

"בדיוק, אתה הולך לעשות את חג הפסח בדן פנורמה", 
הסביר החייזר יחסית בסבלנות והשתדל לחייך עם העיניים 

בנימוס מאחורי המסכה.
"לא לא, זה לא מקובל עליי!" התרעם זלמן וקולו עלה בכמה 
אוקטבות, "שומכרים לא נוסעים למלונות בפסח ושום שומכר 

גם לא יעשה זאת כעת!"
"מה הבעיה?" שאל החייזר שכבר התחיל להזיע.

"אני לא סומך על ההכשר", ענה שומכר ושילב ידיים 
בהפגנתיות.

"הכל בהכשר הבד"ץ ירושלים, הנה התעודה. מה הלאה?"
זלמן הסיר את משקפיו וקרא בעיון רב את התעודה בצירוף 

הוראת הרבנים לציית לרופאים ולבסוף השתכנע שלא מדובר 
בזיוף.

"ומה עם שרויה?" הוא שאל בחשדנות, "אני לא מקל בזה גם 
אם תקשרו אותי לאלף קורונות".

החייזר המוכשר הצליח להבין בתוך רבע שעה מה זה 
"שרויה" ובתוך כמה טלפונים אירגן לזלמן מנות מיוחדות 

ללא שרויה.
"עזבו אני לא משלם את המחיר הזה..." אמר זלמן בפסקנות, 

"זו שחיתות בקנה מידה שלטוני".
"זה בחינם, זלמן", הסביר החייזר בעדינות.

"זה מה?"
"בחינם. אתה לא צריך לשלם שקל".

"אהה... אז תגיד ככה! ובכן..."

"רק שתיכף נגמרים החדרים בפנורמה ויהיה רק בניר עציון, 
אתה צריך להחליט".

"נו נו... שיהיה דן פנורמה", מיהר זלמן לומר.
•••

הנסיעה דווקא היתה נעימה ושוב לא היה צריך להיזהר 
ולהתרחק מאנשים שני מטרים. אפילו מניינים נתנו להם 

לעשות שם.
מה נגיד.

לזלמן היה ממש קשה לעשות פסח בבית מלון למרות כל 
סוגי הבשרים והתוספות שהיו שם וההרצאות שארגנו להם 
בהתנדבות והמיטות הנוחות... טוב, בואו נאמר שבאיזה שלב 

הוא התחיל ליהנות דווקא.
הוא לא הודה בזה בהתחלה ולמשפחה עדיין רטן בטלפון 
ש"מה הוא צריך את זה, אל תשאלו כמה אוכל נזרק וכמה 

סוגים מכל דבר..."
"מה אתה אומר זלמן", אמרה רעייתו בשמץ קנאה, "נשמע 

מזעזע".
"כן בהחלט", אמר זלמן.

"אז בשנה הבאה גם ניסע?"
"ללא ספק".

חסיד סאטמר,
שוטר ישראלי
ונגיד ליטאי
עלו לרכבת.

לא מעט שינויים מרחיקי לכת אירעו בעקבות משבר 
הקורונה. אחד מהם הוא בחלוקת הקמחא דפסחא הגדולה 

ביותר בעולם היהודי.
הרב אפרים שטרן הוא חסיד סאטמר שהקים את 
ארגון 'עונג שבת ויום טוב'. מדי שנה הוא מחלק 
מצרכים לקראת פסח בעלות מטורפת של עשרות 
מיליוני שקלים לעשרות אלפי משפחות. את הסכום 
האסטרונומי הזה הוא מגייס פרוטה לפרוטה אצל נדיבי 
לב מעבר לים. השנה הוא הבין שהסיפור הולך להיות 
שונה. הקורונה אינה מאפשרת התקהלות של עשרת 
אלפי בני אדם במקום אחד. מקורביו אמרו לו "עזוב, 
תרים ידיים, מה כבר אפשר לעשות. מה גם שאי אפשר 
לנסוע לאמריקה לגייס כסף. ומי בכלל יתרום סכומים 
כאלה בתקופה כה מבולבלת. תתפלל שבשנה הבאה 

תהיה חלוקה ושלכל הפחות נהיה בריאים".
אבל אם חשבתם שהוא ייכנע לנגיף, אתם לא מכירים 
את הרב שטרן. הוא החליט להרים מבצע צבאי בסדר 
גודל שטרם נראה כאן. אם צריך להסתייע לשם כך 
במשרד הבריאות והמשטרה הציוניים - אין לו בעיה. 
העיקר להאכיל את עשרות אלפי הפיות הנזקקים בחג 

הפסח.
ההכנות ארכו כמה שבועות. מתחם תחנת הרכבת 
במלחה הוכשר במיוחד לצורך הפרויקט הגרנדיוזי. 
שלטי ענק הפכו את המתחם כולו למסלול חד כיווני. 
לאורך המסלול פוזרו נקודת חלוקה: מיץ ענבים, בשר, 
עופות, תפוחים, גזר, בצל, תפוזים וכן, גם ביצים. או 

ליתר דיוק: שלושה מיליון ביצים!
החלוקה שנערכת בשעות ובימים אלו לפי רשימות 
מסודרות נעשית לפי כל הכללים של משרד הבריאות. 
ההגעה למקום היא ברכבים בלבד. מאות מתנדבים 
וסדרנים ניצבים לפי הנקודות שהוקצו להם ופשוט 
מכניסים לרכב את המצרכים לפי מדבקה גדולה 
שמקבלים בכניסה. אל דאגה, את המדבקה הזו מקבלים 
באמצעות מקל ארוך שבקצהו דלי, כך שאין סיכוי 

להדבקה.
מאות המתנדבים ניצבים במרחק עשרות מטרים אחד 
מהשני וחולשים על כל המתחם הענק. כולם לבושים 
כפפות ומסכות אותן הם מחליפים כל שעתיים כתקנון. 
פקחי משרד הבריאות ושוטרים פרוסים אף הם כבר 
מכבישי הגישה ובמתחם כולו ובודקים שהתקנות 
אכן מבוצעות. מאות מתנדבים בעלי רכבים גויסו 
כדי לשנע על פס החלוקה את אלפי הנזקקים שאין 

ברשותם רכבים.
ומאיפה הכסף? התרומות ירדו בארבעים אחוז. אבל 
לא אכפת לו. הוא צריך להאכיל אנשים. הוא רתם את 
הנגיד שלמה יהודה רכניץ, שלקח את הזכות השנה 
וקנה את השם של החלוקה. 'עונג שבת ויום טוב שעל 

ידי משפחת רכניץ'.
לנגידי סאטמר מאמריקה ששאלו אותו איפה הוא 
עושה את החלוקה השנה, הוא השיב "איפה שהאדמו"ר 
רבי יואל זצ"ל הגיע ארצה בפעם הראשונה. בתחנת 

הרכבת במלחה".
וכך עשרות אלפי ילדים מכל גווני האוכלוסייה יסבו 
גם השנה בליל הסדר סביב שולחן ערוך בכל טוב. פרי 
שיתוף פעולה של חסיד סאטמר אידאולוגי, נגיד ליטאי 

מארצות הברית, משטרת ישראל ומשרד הבריאות.
כמה מאלו שהיו שם סיפרו לי שראו את הרב שטרן 
ביציאה מהמתחם. הם אמרו לו "תודה". הוא הרים 
עיניים ביישניות מהטלפון הכשר שלו ואמר:  "תודה 

שלקחת".

על דא ועל האבלי פילטרים יצחק 
פלדמן

משה 
ולדר

davehamw@gmail.com :לתגובות, ברכות והדלפות
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כך הוא טיבו־טבעו של עולם: התלהבות ראשונית מתחלפת 
במהרה בשגרה אפרורית. שונה היא ה'קורונה'. קשה להירגע 
ממנה. הבשורות החדשות מטריפות פי כמה מהישנות, לילה 
רודף יום, הגוף רועד מפחד וכאב. אבל יבוא יום – בעזרת 
השם בקרוב ממש – והנגיף הקטנטן ייעלם באחת כלעומת 
שבא. העולם יתחיל לחזור לשגרה. אומנם יהיה זה עולם 
שאחרי קורונה, אבל שגרה של חיים ומניינים וישיבות 

ולימודים ועבודה.
דבר אחד כבר בטוח – העולם לא יהיה כשהיה: ניכר כי 
הקב"ה עושה 'חלוקה מחדש' בעולם. למשל, אם פעם היו 
ארה"ב, אנגליה, איטליה למדינות המבוקשות והנחשבות 
ביותר בעולם – לא עוד. גם שוק הכלכלה ישתנה פלאים. 
יזדמנו הזדמנויות. היקר יהיה זול, הזול יהיה יקר. מה שהיה, 

לא יהיה. מה שלא היה, יהיה גם יהיה.
אם היו אומרים לכם לא מכבר כי קרב יום בו תהיו מסוגרים 

בביתכם, הרחובות שוממים, 
החניה בכחול־לבן חינמית, 
רגעים  ואם תצאו לכמה 
לעניין דחוף, תעשו זאת עם 
מסכה על הפנים וכפפות 
בכיס,  ואלכוג'ל  בידיים 
מחסומי משטרה וצבא יוצבו 
ברבי עקיבא פינת השומר, 
וניידות משטרה יפטרלו 
ברחובות הערים החרדיות 
ויכריזו איסור כניסה בקול 
דרמטי 'גייט'ס אריין אין 
איירע שטובער' והכותרת 
'בקהילה'  של  הראשית 
תזעק באדום־שחור– אסור 
אסור  במניין!  להתפלל 
לבקר את ההורים! ובכן, 
חושבים שמישהו  הייתם 

נפל מהירח.
נכון, אשרי אדם מפחד 
תמיד. בכל תקופה טובה 
בחיים מקונן החשש שיום 
אחד משהו לא טוב יקרה. 
חששנו – ועדיין חוששים 

– שיום אחד איראן או אחת השכנות הישמעאליות שלנו, 
תתנפל עלינו; ידענו וחששנו ממלחמת גוג ומגוג שתבוא 

בסוף. התפללנו במעמקי ליבנו: ייתי ולא אחימנה.
אבל מגיפה? מה לנו ולזה? רגע, זו שנת תר"פ או תש"פ?

מצד שני, עם יד על הלב, עוד נתגעגע אליה, לקורונה. לא 

חלילה לבשורות המרות, לא לבתי החולים הצפופים ולבתי 
ההלוויות המלאים, לא לקשיי הנשימה ולחרדות, לא לבתי 
הכנסת הסגורים, לישיבות הנעולות, לבדידות של זקני העם, 
גם לא נתגעגע לחילול ה' שכמה חכמולוגים חובשי כיפה 

שחורה עוללו למגזר כולו.
נתגעגע לתום והטוהר שנעלם לשנים רבות, והנה הוא חזר.
בליל הסדר תשפ"א ניזכר בערגה: איזה פסח רגוע היה 
לנו בתש"פ. נתגעגע לעיתוני החורף עם אפס מודעות 
מנקרות עיניים של חופשות פסח בהרי האלפים ובאיים 
הקריביים. נתגעגע לזמנים בהם איש לא חש בצורך לרוץ 
לכל חנות ולקנות כל מוצר וכל פריט לבוש לחג, רק כדי 
לנקר את העיניים. ניזכר באותו ערב חג בו כל בני המשפחה 
)ה'גרעינית'( היו בבית, נתנו יד לסדר והניקיון. הקדשנו זמן 
לילדים. למדנו איתם, שיחקנו איתם, הישרנו מבט לעיניים 
שלהם. אף אחד לא רץ לאירועים ופגישות, וחשוב מכך – 
אף אחד לא חיפש תירוץ לרוץ. ניזכר כמובן בליל הסדר 

המשפחתי, האישי, ה'והגדת לבנך' בהידור.
בפסח תש"פ, ובימים שקדמו לו, הבנו סופסוף את מה שישב 

תמיד איפשהו במעמקי התת־מודע: מה חשוב באמת בחיים, 
ומה טפל.

בפסח תשפ"א נתגעגע לימים נטולי פוליטיקה )כמעט(, 
נטולי טרור, נטולי זיהום אוויר, נטולי הפגנות. עולם שרובו 
ככולו נשען על מכנה משותף אחד: לחיות, לנשום. נתגעגע 

לימים בהם הקשבנו יותר לזולת והתחשבנו יותר בזולת. 
נתגעגע לימים בהם התפללנו יחד, כאיש אחד – דרך החניה 
או דרך המרפסת – בלי הבדלים של חוגים וחצרות ופלגים 

ותתי־פלגים.
קחו נשימה. החלום עדיין כאן, לטוב ולמוטב. בסוף זה 
ייגמר. בואו ננצל אותו עד תום. שלא נסתכל אחורה ונחוש 

תחושת החמצה.
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בצל משבר הקורונה, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו 
על מענק חג מיידי לכל משפחה עבור כל ילד – כמעט כל 
ילד – מתחת גיל 18. הוא לא היה חייב את זה לאף אחד. אין 
לו בחירות באופק. אבל הוא עשה את זה, כך נראה, מתוך רצון 
אנושי טוב ותחושת סולידריות עם רוב אזרחי מדינת ישראל 
הנאנקים כרגע – יותר מאי פעם – תחת קושי כלכלי כבד.

המענק הזה יסייע בהוצאות החג לכל אזרח במדינה, 
אבל יותר מכל הוא יסייע 
למשפחות ברוכות ילדים 
עליהן  תורה,  עמלי  של 
נתניהו  כולל   – העולם 
עצמו – עומד. מצבם קשה 
פי כמה מאחרים. אין להם 
דמי אבטלה, חלק מחלוקות 
'קמחא דפסחא' בוטלו, גם 
בוששת  מהכולל  המלגה 
לבוא. מענק 500 שקלים 
עבור כמעט כל ילד בערב 
פסח מהווה עבורם החייאה 

של ממש.
ו  ל פ נ ת ת ש י  נ פ ל ו
המענק  כי  ותתלוננו 
המקסימלי למשפחה עומד 
יש  אם  בין   ₪  2000 על 
לה ארבעה ובין אם יש לה 
ארבעה־עשר ילדים מתחת 
לגיל 18, חייבים להסתכל 
המלאה.  הכוס  חצי  על 
זאת ועוד: הערך הסגולי 
של אלפיים שקלים עבור 
משפחה חרדית שבורחת כל 
חייה ממותרות, שיודעת מה חשוב ומה בזבוז, מה עיקר ומה 

טפל, גבוה פי כמה מכל מגזר אחר.
יפה עשה נתניהו. ערבות הדדית היא הערובה האחרונה 

שנותרה לנו בעת הזו. חג כשר ושמח.

הגדת תשפ"א
תפילה שלא להחמיץ את השעה ההיסטורית ומענק ממשלתי שהפיח טללי חיים בעמלי התורה

שולחן עורך

Kook@bakehila.com

איזה פסח רגוע היה לנו. איש לא חש לקנות בכל חנות כל מוצר, רק כדי להוציא את העיניים. 
אף אחד לא רץ לאירועים ופגישות, וחשוב מכך – אף אחד לא חיפש תירוץ לרוץ

וקריעת ים סוף בראש. בליל־הסדר השנה, עם כל ה'מניעות' 
לכאורה – נשאב אמונה ברורה לכל השנה, ונראה ישועות בחוש.

לעושה נפלאות לבדו – כי לעולם חסדו!

מהו 'אירע' ומהו 'היה'
ראש ישיבת בית־הכרם זצ"ל חידש מנוסח הרמב"ם;
"יש שני־דינים: לספר מה שאירע ולספר מה שהיה"

האיר את עיניי הגה"צ רבי דוד אלתר, ראש הכולל "אוהל שמעון" 
ב'פרושים' ליוצאי מדינות דרום אמריקה, בחידוש נפלא מרבו רבינו 
רבי ישראל קליינר זצ"ל. 'רבי דוד' הוא תלמידו המובהק, ועלה 
והתעלה בישיבת 'בית הכרם'. גם אני שהיתי שם. 'שיעור־כללי' של 
'הראש־ישיֶבה' היה גאונות צרופה, צרופה ברק ורעם. בסגנונו הזכיר 
את השיעורים של מורו־ורבו המובהק בעל 'קונטרס הביאורים', מרן 

רבי משה־שמואל שפירא זצ"ל.
אלפי תלמידי ישיבת בית־הכרם – כיום משגשג כולל בית הכרם 
ברחוב הטורים – יזכרו לעד את ה'נעילה' שלו מחובר ל'אינפוזיה'. 
ואת השיחות בסעודה שלישית. פעם תיאר ילד קטן שנכנס עם מכֶסה 
של סיר מתחת לשולחן ו'נוסע'. חייכנו נוכח התיאור ואז רעם קולו:

"זה כוח הדמיון. הילד מאמין שהוא נוסע באוטו... וכלום 
לדעתכם אותנו המבוגרים נטש כוח הדמיון? גם אנו חיים בעולם 
של דמיונות...". או־אז טלטל אותנו טלטלה עזה: "יש כאלו 
שבטוחים שהם שומרי מצוות וצדיקים, ובאמת זה דמיון". אוי, 

זה כבר היה ממש לא מצחיק!
אצטט מהשיחה בקצירת האומר: "כתב הרמב"ם )פ"ז חמץ ומצה ה"ג( 
''וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים ויישאלו ויאמרו 
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך 
וכך אירע כך וכך היה'. ומבואר מכפילות הלשון שכפל וכתב 'אירע' 
'והיה' דשני דינים נאמרו בסיפור יציאת־מצרים, דין אחד לספר מה 

שאירע ודין שני לספר מה שהיה".
זה צריך־ביאור. כלום חשבתם על 'צווי דינים' אלו? רבינו מבאר 
מהו אירע ומהו היה: יש את הציור החיצוני וזהו מה שאירע )שעבוד, 
מכות וכו'( ויש את התוכן הפנימי וזהו מה שהיה: למה גלו? למה 
נגאלו? כמו לתאר שעון: אפשר לתאר את המחוגים והלוח )וזה מה 
שאירע( ואפשר להעמיק במנגנון והחשמל )וזהו מה שהיה(. עוד 
חידש שמצוות 'סיפור' מחייבת את שניהם ובעיקר מה שהיה. יש 

כאן לעניות־דעתי חידוש גדול ומחייב!
אצטט עוד קמעה מהשיחה הארוכה העמוקה: "אי אפשר לרדת 
לעומק ה'היה' בלי לדעת ולספר מה 'אירע'. מהמבנה החיצוני 
של הדברים מגיעים לנקודות פנימיות. כן הדבר בכל העניינים 
הרוחניים, כך היא הדרך בעבודת ה'. גם בלימוד התורה הקדושה, 
אם ירד אדם לעומק הסוגיות בלי להבין את פשוטי הדברים חרס 
יעלה בידו... וכך הסדר הנכון: מתחלה לעסוק בחיצוניות הדברים, 
במה שאירע, ומתוך הדברים לרדת לעומקם ולהבין מה שהיה, 
ושוב על־ידי הפנימיות של מה שהיה ישוב וישפיע על חיצוניותו 

במדרגות גבוהות יותר...".
א־ל בנה ביתך במהרה בימינו בקרוב---

וגם ערב רב עלה
בעתת הקורונה השכיחה ובצדק צרות ראשונות;
מי זוכר אירועים כמו 'דברי הרב' ו'זיופי' אכ"א?

מדהימים הימים שלפני הקורונה; לחשוב מה העסיק אותנו. 
הזיופים באכ"א לגבי מספר המתגייסים החרדים. אשמה שלא 
מחזיקה מים שכן גם אם אינם חרדים בהגדרה החוקית הם חרדים. 
ובכלל, אם אכן לא מתגייסים החרדים – אז על מה הפגינו מפגיני 

'גזירת הגיוס'?
ו'דברי הרב': מדינה שלמה נטפלה בחמת־רצח לדברי רבינו הראש"ל 
בכנס רבנים: "מאות־אלפים של גויים באו לארץ בגלל חוק מיהו 
יהודי )כוונתו ל'סעיף הנכד' בחוק השבות( חלק מהם קומוניסטים, 
עוינים את הדת, שונאי דת. הם לא יהודים בכלל. אחר כך מצביעים 
למפלגות שמסיתים נגד החרדים ונגד הדת... יש כאלה שהולכים 
לכנסייה כל יום ראשון". רבי יצחק יוסף נאם בפני רבנים טרם צאתם 
לשליחות בקהילות יהודיות בתפוצות והמליץ להם שלא לעסוק

בגיור....
ותהום הארץ. 'איווט האיום' שיגר תלונות לכל עבר. אולם הכול 
נשכח באבק הבחירות וענן הקורונה, וחבל. כי במבחן האמת – דידן 
נצח. להלן ציטוט מפרופ' לריסה רמניק, ראש המחלקה לסוציולוגיה 
ולאנתרופולוגיה ב'בר־אילן': "רוב העולים מהגל הראשון עזבו 
מתוך גורמי דחף, לאו דווקא גורמי משיכה של ישראל. אנחנו לא 
יכולים לראות את העלייה הזאת כעלייה שהיא לגמרי ציונית, מפני 
שמרביתם הגיעו לישראל מאימפריה מתפרקת שהחיים בה הפכו 
קשים. זו הייתה הגירה של בריחה, וישראל שימשה ארץ מקלט". 

לא ציונות ולא נעליים וגם לא יהדות!
מאמר מדהים פרסם צביקה קליין )"מקור ראשון", א' כסלו תש"פ(: 
"רבים מזכאי חוק השבות יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר, 
מרוסיה בעיקר, מגיעים לישראל אך ורק כדי לקבל אזרחות ישראלית 
ועמה דרכון כחול־לבן. משהדרכון בידיהם לאחר זמן קצר הם ממהרים 
לעזוב לארץ המוצא שלהם או למדינה אחרת. בכמה מהמקרים לא 
מדובר רק בדרכון אלא בהשגת סל קליטה בסך רבבות שקלים, 
אף שמקבליו אינם מתכוונים להשתקע במדינת היהודים". מדובר 
בתעשייה של ממש: 'עולים', זוכים ונוטשים. חלק יוצאים בחשאי כדי 

שהסל יוסיף וייכנס לחשבונם. גויים ושודדים!
ומכאן לעיקר: לבקשת הרפורמים פרסמה "רשות האוכלוסין 
וההגירה" נתונים לשנים 2012־2019. מרוסיה עלו 56 אלף עולים, 
מתוכם 34 אלף אינם יהודים. מאוקראינה עלו 39 אלף, ומהם 26 
אלף לא יהודים. ביחד: 94 אלף 'עולים' – ומהם 60 אלף אינם יהודים. 
יותר ממחצית! לא סיימנו: גם 'היהודים' הם כאלו בגלל אבא או סבא 
יהודי; מספר הגויים לפי ההלכה הוא הרבה יותר, רוב מוחלט! אולי 
מטורף אבל עובדה: רובם הגדול של העולים מרוסיה ואוקראינה 
בשבע השנים האמורות הם גויים. וברור שיש בהם גם אנטישמים. 
כך לפי נתוני המדינה. והם מלינים על הג"ר יצחק יוסף שליט"א 

שאמר (בכנס סגור) דברי אמת, כואבים ככל שיהיו.
ותגער בשטן, כל שטן, לבל ישטיננו---

וכל צרותינו ועינויינו הפוך לנו לשמחה!

צבי יעקבזון

יָעא ועשירים בדעה עניים בֵבּ
השנה השתנה הסדר העולמי ואין תינוק שלא שואל;
נשב בדד, נשאב אמונה ונענה להם: השם יילחם לנו!

השנה גם אם לא נניח סימנים בקערה ולא נכסה ונגלה את המצות ולא 
נטביל את הכרפס – שאֹול־ישאלו הילדים מה נשתנה, והרבה: השנה נשתנה 
סדר עולם. כשנספר על לא יהיה בכם נגף למשחית ועל לא תצאו איש 
מפתח – זה יהיה מוחשי. שאלת 'מה נשתנה' מאליה תעלה ולצדה ישאלו 

התינוקות: אבא, מה יהיה?
על כך אביא את דברי מרן הראש"ל 'יביע אומר' זי"ע. הוא הביא את 
המדרש: "תניא ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים: אחת אומרת: ניפול 
לים, ואחת אומרת: נחזור למצרים, ואחת אומרת: נעשה עמהם מלחמה, ואחת 

אומרת נצווח כנגדן".
ניפול לים – כי אבודים כולנו;
נחזור למצרים – לפחות נחיה;

נילחם – כדי למות בדרך כבוד;
נצווח – שאין כוחנו אלא בפה!

גם היום אנו חשים במצר, אלא שכבר אז השיב משה־רבינו לכל הארבע: 
אל תיפלו לים אלא התייצבו וראו את ישועת ה'; לא תחזרו למצרים, אלא 
לא תוסיפו לראותם; אל תעשו מלחמה, כי ה' יילחם לכם; לא תצווחו, אלא 

תחרישון.
חותם מרן 'הרב עובדיה': ומה אירע? קריעת ים סוף. הקב"ה המציא 
נס שאיש לא חזה והזה. היד ה' תקצר? מי שקרע את הים לאבותינו הוא 

יקרע היום את הים בזמננו למעננו, ולילה כיום יאיר.
יָעא, )ביצה בארמית( אבל עשיר בדעת.  זה יהיה ליל־סדר אולי עני בבֵּ
נשב בדד ונשאב אמונה. רבינו הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א, מיחידי 
סגולה שבדור ומי שהעמיד תלמידים הרבה גם בבחינת העָמָדה רבה, נשאל 
השבוע על ידי תלמיד: "הראש ישיבה יעשה את הסדר לבד?". השיב לו: 
"כן". והוסיף: "מי מילל שנחזור לנהוג כלשון הרמב"ם )פ"ז מהלכות חמץ 

ומצה ה"ג(: אין לו בן אשתו שואלתו...".
שמע זאת חכם אחד ואמר לי: "ויש ישישים שיושבים בגפם"! עליהם 
נכתב שם )כפי שהזכיר מרן ֶרְּב־ֶגְרשֹון שליט"א: "אפילו אחד עושה סדר. 
מה נשתנה? שואל לעצמו. ועונה תשובה לעצמו"(: “היה לבדו שואל לעצמו 

מה נשתנה הלילה הזה".
בחול־המועד נציין 15 שנה לפטירתו של 'המשגיח' רבי שלמה וולבה 
זללה"ה )בצוואתו ביקש לא לכתוב זצ"ל(. ב'שיחה' עמו הנצורה לעדי־עד 
אמר לי )אודות 'אמונה'(: "יש דברים פשוטים שאדם יודע... רואים את 
העולם. העולם לא ברא את עצמו". שאלתי על אהבת ה', ובענוותנותו 
האמתית אמר: "אינני יודע. לצערי לא הגעתי די למדרגה הזו". הוא טרח 
ורכן לארון, הוציא כרך ישן ומשומש והקריא )פ"ב הלכות יסודי־התורה ה"ב(: 
"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו 

הנפלאים הגדולים...".

כוסות

אדם ניכר בכוסו, ושמעתי שני פירושים: איך הוא מתנהג אחר 
לגימת כוס או שתיים; איך הוא מתנהג כשהוא בא לרוות את 
צימאונו. ואולי נוסיף: איך הוא בשיוטו ושיטוטו אחר ארבע כוסות. 

האם גם בהתלהבות חדוות המצווה הוא זוכר שיש אנשים סביבו?
לנו במלחמת ההתשה  ב'קורונה' עסקינן: הרבה התגלה 
הקורונאית. גילינו שכנים נפלאים, עסקנים נאדרים, ואחים 
דואגים. נכון, גילינו גם מטורפים וחסרי אחריות, 'מנהיגים' 

כושלים ומשענות רצוצות. נתעלם מהצללים ונתמקד באורות.

המרבה
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. ולעניות־

דעתי להרבות זה לא רק בכמות כלומר ריבוי בזמן ("עד שתחטפנו 
שינה") אלא גם באיכות, כלומר ריבוי בעומק.

ומצאתי 'בית אב' לרעיון בדברי מרן 'הקהילות יעקב' זיע"א 
שכתב בעניין "כל המאריך בתפילתו", שגם האומר תפילה קצרה 
אבל בקביעות זה בכלל 'המאריך'. כלומר, יש מאריך ולא באורך. 
כך אולי גם לעניין "עשה למען רחמיך הרבים", שאנו משוועים 

לרחמים רבים, לא רק בכמות אלא גם באיכות.

פתיתים

ליבא בעי

השיב 'המשגיח' (בעניין 'אמונה'): יש דברים פשוטים שאדם יודע... רואים את העולם. 'המשגיח' רבי שלמה וולבה זללה"ה בביתו; 15 שנים לפטירתו
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