ית
מב
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לזיכרון עולם?

האם מותר לשנות הנצחה בשם
בית הכנסת לתורם חדש?
הראשל"צ והרב הראשי
לישראל בתשובתם
ל"מקדש מעט"

לפני

מחלום
למציאות

המצב הביטחוני הוליד את
הצורך בהפיכת הגבאים וחלק
מהמתפללים לחובשים.

משניות דיגיטליות

"ובלכתך בדרך"  -הכל על האפליקציה
הגאונית "משניות קהתי".

קרבנו לעבודתך

המהפכה הרוחנית ב"כפר מנחם"
של "השומר הצעיר"

הז
מ
נ
ת
כבו

5

הגבאי
במרכז
פרטים בעמודים

4-5

המקום בטרם מומש החלום

ד

עם אפס תקציב ,ללא עזרה ומלחמה קשה בבירוקרטיה,
מצליח אבי בן ישראל ,לממש את חלומו ולהקים מרכז
רוחני לתורה ותפילה במרכז בני ברק" ,בית מורשת מרן"
לכבודו ולזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

חובשים ומתפללים

המועצה
הדתית
באר שבע

כבוד
הזמנת
ליום עיון וכנס גבאים
שיתקיים אי"ה ,ביום רביעי ,ז' תמוז13.7.16 ,
במרכז אירועים "הינומה"
רח' מקס נורדאו  1באר שבע
בין השעות  15.00ל21.00-

בהשתתפות:

הרבנים הראשיים ,השר לשירותי דת ,ח"כ דוד אזולאי,
ח"כ יעקב מרגי ,יו"ר השדולה בכנסת ,ראש עיריית באר שבע,
ראשי מועצות דתיות ,גבאים ואישי ציבור נוספים

בתוכנית:
תצוגת יצרנים מתחום בתי הכנסת
הופעה של הזמר והפיטן שאול חיון בלווי נגנים
הרצאות ופנלים בנושאים:
בית כנסת כעמותה ׀ גיוס כספים ׀ בית כנסת כדבר מזמין
הנגשת נכים ועיצוב הוליסטי ׀ אבטחת בתי הכנסת ׀ ביטוח בתי
הכנסת ׀ איך להימנע מבעיות משפטיות בבית הכנסת ׀ ועוד
ארוחת ערב בשרית (גלאט כשר)

הגרלות ומתנות רבות לכל גבאי
מחיר מסובסד ע"י הקרן לבתי הכנסת
רק  ₪ 50במקום ₪ 150

לפרטים והרשמה חייגו:

03-9090813
m i k d a s h m e h a t @ g m a i l . c o m

המועצה הדתית
אשקלון

המועצה הדתית
נתיבות

המועצה הדתית
שדרות

המועצה הדתית
אשדוד

המועצה הדתית
לכיש

המועצה הדתית
גדרה

המועצה הדתית
ירוחם

5

הגבאי
במרכז
יום רביעי ,ז' תמוז ׀ 13.7.2016
"הינומה מרכז אירועים"
מקס נורדאו  ,1באר שבע

מספר המקומות מוגבל
כל הקודם זוכה

דרכי
אבות

מוזאיקה
אילון
מאז 1959

ית
מב
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לזיכרון עולם?

האם מותר לשנות הנצחה בשם
בית הכנסת לתורם חדש?
הראשל"צ והרב הראשי
לישראל בתשובתם
ל"מקדש מעט"

לפני

מחלום
למציאות

1הנצחה לעולם?

חובשים ומתפללים
המצב הביטחוני הוליד את
הצורך בהפיכת הגבאים וחלק
מהמתפללים לחובשים.

18

משניות דיגיטליות

"ובלכתך בדרך"  -הכל על האפליקציה
הגאונית "משניות קהתי".

קרבנו לעבודתך

המהפכה הרוחנית ב"כפר מנחם"
של "השומר הצעיר"

מנת
כבו

5

22

ד

עם אפס תקציב ,ללא עזרה ומלחמה קשה בבירוקרטיה,
מצליח אבי בן ישראל ,לממש את חלומו ולהקים מרכז
רוחני לתורה ותפילה במרכז בני ברק" ,בית מורשת מרן"
לכבודו ולזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

הז

מחלום למציאות
כיצד הצליח אבי בן ישראל ,עם אפס תקציב ,ללא עזרה ומלחמה קשה בבירוקרטיה,
לממש את חלומו ולהקים מרכז רוחני לתורה ותפילה במרכז בני ברק" ,בית מורשת מרן"
לכבודו ולזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל  /אלחנו סגל

הגבאי
במרכז
פרטים בעמודים

4-5

בית כנסת שהוקם לפני שנים רבות לזכרו של רב עיר ומתרומת משפחתו וכעת זקוק
לשיפוץ דחוף ,האם מותר להנציח אדם אחר שמבקש לממן את כל עלויות השיפוץ לע"נ?
הפנינו את השאלה לרבנים הראשיים לישראל הרה"ג יצחק יוסף והרה"ג דוד לאו כדי
לשמוע מה עמדת ההלכה בנידון / ,אלי בן הרוש

רווח והצלה
המצב הבטחוני הוליד את הצורך בהפיכת הגבאים וחלק מהמתפללים לחובשים .כתב
"מקדש מעט" יצא לבדוק מדוע הרעיון עדיין לא יצא אל הפועל?  /אברהם כהן

המקום בטרם מומש החלום

מופץ חינם לגבאי בית כנסת
מוסדות ,רבנים וקהילה
עורך ומו"ל :אלי בן הרוש
גרפיקה ועימוד :נ .גרינבלט

26
34

מערכת ומשתתפים :עו"ד משה שמעוני ,עו"ד עמירם
בוגט ,רו"ח שלמה ריעני ,רו"ח יואל טולידנו ,שאול
מייזליש ,בני גור ,ציון יחזקאל ,דוד וינבך ,חיים שוורץ,
אבי יוסף ,אלישבע בקר ,יאיר גליק ,חיים גיל ,אלחנן
סגל ,עו"ד שחר בקשי ,הרב אלון ארביב

38

מו"ל :התאדות בתי הכנסת
ת.ד 45 .אלעד ,מיקוד40810 :

42

שיווק ,03-9090813 :פקס03-9090814 :
אימיילhthachdut@gmail.com :

46

צילומים :אלי קובין
למשלוח מודעות ותמונות:
mikdashmehat@gmail.com

50

הוצאה לאור:

52
© כל הזכויות שמורות .תשע"ו
כל האמור במגזין זה אינו בגדר ייעוץ אלא המלצה בלבד

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והפרסום.

חלקים מהמגזין טעונים גניזה

54

משנתו סדורה
תכירו את משה הירש ,מי שעומד מאחורי האפליקציה הגאונית "משניות דיגיטליות"
שמצטרפת לארון האפליקציות היהודי ומסייעת לעשרות אלפי לומדי משניות בארץ
ובעולם  /אבי מנחם

כסף מונח בקרן זווית
שמואל כריף ,האיש שמאחורי 'עתיקה' מספר כיצד העסק שלו יכול לסייע לגבאי בתי
הכנסת למלא את קופת בית הכנסת בכספים לא מעטים  /אבי מנחם

מגדול ועד קטן
מדוע הורה כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א על הרחבתו של בית המדרש הגדול והמרכזי
בבני ברק ,כ 30-שנה לאחר שנחנך  /אורי רוטנברג

למנצח על איילת השחר
כך הצליח ארגון "איילת השחר" לחולל את המהפך הרוחני בקרב קיבוץ "כפר מנחם"
מיסודו של "השומר הצעיר" עד להקמת בית כנסת והכנסת ס"ת  /אלחנן סגל

האדם עץ השדה
ירמי קמחי ,שגדל בצפונה של ארצות הברית באזור בו קיימים יערות רבים הפך את
אהבה לעץ למקצוע נדיר  /אבי מנחם

מקדשי תיראו
פרק שני בסדרת מאמרים ,הנוגעים לקדושת בית הכנסת ובית מדרש שהולכת ועולה /
הרב אלון ארביב

כשהמלכ"ר פוגש את המע"מ  -חלק ב'
מהן האפשרויות לניכוי מע"מ תשומות בעסקאות החייבות במע"מ וכיצד יש להתנהל
בדיווח למשרדי מע"מ על עסקאות אקראי במלכ"ר? /רו"ח יואל טולדנו

ספר תורה שבהיכל
אישה שתרמה ספר התורה ולאחר פטירתה ,מבקש אחד מבניה להעביר את ספר התורה
לבית כנסת אחר בו הוא מתפלל כעת ,האם יש לו זכויות בספר התורה? ומה קורה כאשר
יש מספר יורשים לאותה אישה?  /עו"ד שחר בקשי

"התאחדות בתי הכנסת" ומערכת "מקדש מעט"
משתתפים בצער

משפחת גולדברג – "שלוח הנצחה"
בפטירת אבי המשפחה

המקום ינחם אתכם ,יחד עם שאר אבלי ציון ולא תוסיפו לדאבה עוד

אלי בן הרוש

 8׀ מקדש מעט ׀ גליון  72תשע"ו

הצורפים משיקה:

המרכז הגדול בעולם לספרי התורה!

 200מ"ר

של תצוגה מרהיבה
בחנות המפעל
בכפר דניאל

(מחלף בן שמן) טל' 08-9186633
מחלקה מיוחדת לסופרי סת"ם

מעל  80דגמים בתצוגה
ספרי תורה בהתאמה אישית
תיקים קלים במיוחד
מערכת גלילה ייחודית
מאות דגמים של עצי חיים
כתרים ,רימונים ,ציץ
אצבעות לספר תורה

נותנים כבוד לתורה

מרכזי תצוגה נוספים  :בני ברק רח' רבי עקיבא  | 03-5703498 49ירושלים רח' כנפי נשרים 02-6514026 5

למקום ,הוא יכול לתפוס את הגנבים
הגנבים
לרוב את
לתפוס
הם זריזים
יכולצודק,
הואאתה
למקום,אבל
על חם.
זריזים
הם
לרוב
צודק,
אתה
אבל
על
חם .מראש ,אבל אם יש לנו התראה
ומוכנים
דבר
התראה
אבל אם
מראש,
לנו באזור,
לתפוסישאותם
אפשר
ומוכנים עוד
מספיקה,
באזור,
עוד אפשר
מספיקה,
אותם הרבה
לתפוסכל כך
מחסומים ,יש
להקים
אפשר
העורך
מחסומים ,יש כל כך הרבה
להקים
אפשר
דברים שאפשר לעשות".
מצחיק.לעשות".
דברים שאפשר
אליכם
כשמתקשרים
אתה מדרש בילקוט שמעוני פרשת ויקרא
כשמתקשרים
מצחיק.
שולחים
אתם
מכונית,
להגידאתהשנגנבה
אליכםבר
רבי שמעון
מעניין על
סיפור
מובא
שולחים
אתם
מכונית,
שנגנבה
לתחנה
שיום 'בוא
אומרים
להגיד אתם
ניידת?
בחודש
מחריחול
הסתלקותו
יוחאי,
לתחנה
מחר
'בוא
אומרים
אתם
ניידת?
.
ר
בעומ
ל"ג
ביום
זה,
תלונה ,ניתן לך טופס לביטוח' .מה
ותגיש
התנא
חלם
אחת
שפעם
מספר
המדרש
לביטוח' .מה
לך נו,טופס
תלונה ,ניתן
באמת!
אחריהם?
ותגישתרדפו
תעשו?
ראש השנה.
נו ,בליל
חלום
בר יוחאי
שמעון
רבי
באמת!
אחריהם?
תרדפו
תעשו?
כי
הזה,
במקרה
גם
טועה
אתה
"אוקיי.
הוא ראה בחלומו כי בני אחותו יידרשו לשלם
הזה ,כי
במקרה
זהבגם
טועה
רביםאתה
"אוקיי.
למרדף
יוצאת
המשטרה
בתורגםמס.
לממשלה
 600דינרי
במקרים זו
בשנה
גם
למרדף
יוצאת
המשטרה
רבים
במקרים
להכיר את
אוליאתצריך
שמעוןאתה
רבי רכב,
גנבי
אחרי
מההפסד
קרוביו
להציל
רצה
את
להכיר
צריך
עשה?אולי
אתה
רכב,
הכספיגנבי
אחרי
שלח
הוא
השנה
במשך
מה
הגדול.
לגמרי.
אחר
סיפור
זה
אבל
אתג"ר.
יחידת
והפציר
ביתם,
זהצדקה
מוסדות
שליחים ונציגי
לגמרי.
אחר
סיפור
מתאר אבל
אתג"ר.
יש לנו
אליחס
איזה
לעצמך
יחידתלא
אתה
מרגילותם.
מתאר יותר
לתת צדקה
בהם
לנו
יש
יחס
איזה
לעצמך
לא
אתה
אבטחה
יותר
יש
אם
קשר,
בלי
תורה.
לספרי
למרות שבני אחותו היו אנשים אמידים
יותר אבטחה
יש
קטןאם
ייגנבקשר,
שהספרבלי
לספרי תורה.
יותר.
הסיכוי
אומריםרבי
איך שהדוד
הבחינו
משי ,הם
ולהם חנות לבדי
אומרים
איך
יותר.
קטן
ייגנב
שהספר
הסיכוי
לא?".
השתדלות.
לעשות
צריך
הדתיים,
אצל
שמעון תובע מהם צדקה בסכומים גדולים יותר
השתדלות .לא?".
צריך לעשות
הדתיים,
אצל
השינוי,
כששאלו אותו לפשר
הקודמות.
מהשנים

ב

גנב חרדי?
גנב חרדי?

הוא סירב לגלות להם את הסיבה האמיתית ,אך
ציין כי "מוטב לתת צדקה ל'יעקב' רעב ,מאשר
ל'עשיו' שבע" .הם לא ירדו לפשר דבריו והוא
שהם ספרי
סכום 120
בממוצע
היוםמהםנגנבים
מוציאים
לרשום כל
אםביקש
רק
ספרי
בממוצע 120
נגנבים
תורהאם
התקדמות
הרי שעם
היוםשנה,
מידי
לצדקה.
התקדמות
שעם
שנה,
תורה
חיילים
גייס של
הריהגיע
השנה
מידי סוף
לקראת
מחסומים,
והורדת
המדיניים,
המגעים
מחסומים,
והורדת
המדיניים,
התושבים
מס כבד
הטיל
והמפקד
צפויהר,
לעי
על הרכוש
בגניבות
מאסיבית
המגעיםעלייה
הוטל
שמעון
רבי
של
אחותו
בני
על
האמידים.
הרכוש
בגניבות
מאסיבית
עלייה
צפויה
שמוצאות את דרכן לשטחי יהודה ושומרון.
את
יהודה לשלם
כשסירבו
דרכן זהב.
את דינרי
שמוצאות 600
מס בסך
ושומרון.
במג"ב ,
לשטחיבעבר
ששירת
אחד
שישלמו
למעצר עד
המתפלליםהם הובלו
הסכום הגבוה,
אגדה ,
התרוצצהבמג"ב
ששירת בעבר
המתפללים
אחד
שביחידתו
השבוע
לי
אמר
את המס שהוטל עליהם.
אגדה
התרוצצה
שביחידתו
השבוע
לי
אמר
הנשים המבוהלות רצו מיד אל רבי שמעון

"

"הסיכוי לאתר ספר כזה
"הסיכוי לאתר ספר כזה
שואף לאפס .אבל כבר
שואף לאפס .אבל כבר
הצלחתי מספר פעמים
הצלחתי מספר פעמים
בעבר להחזיר ספרי תורה
תורה
להחזיר ספרי
בעבר
מקווה של
מעצרם של בניה
וסיפרו לו על
בר-יוחאי
ואני
לבעליהם.
ללכת
ואני ואמר להן
אותן רשב"י
אחותו .הרגיע
מקווה
לבעליהם.
אצליח".כל סכומי
הרשימה בה נכתבו
אליו את
ולהביא
הפעם
שגם
אצליח".
הצדקהשגם
הפעםבמשך השנה.
שחולקו על ידם

לרכוש ממנו פרשיות לתפילין .הוא אמר
אמר
לתפילין.
פרשיות
ממנו
משומש.הואהאיש,
תורה
גם ספר
לרכוש לו
לי שיש
האיש,
משומש.
תורה
ספר
גם
לו
עוסקשיש
לי
במסחר בבתים לתפילין ואני עובד
עובד
ממנו.ואני
לתפילין
בבתים
במסחר
ביקשתי
חששתי
לרגע לא
עוסקשנים.
איתו
ביקשתי
הואממנו.
חששתי
לרגע לא
איתו
הציע מחיר
התורה ,כי
שנים.ספר
שיביא את
מחיר
יכול כי הוא
התורה,
הגיוני,ספר
שיביא את
הציע רווח
להשאיר לי
שהיה
סביר,
רווח
לי
להשאיר
יכול
שהיה
הגיוני,
סביר,
ביקשתי
יריעות,
כמה
עם
הגיע
הוא
נקי.
על-מנת להינצל מהגזירה .אני רציתי שתתנו את
ביקשתי
יריעות,
כמה
עם
הגיע
הוא
נקי.
שמזהים
הגופים
אחד
מול
אותם
לבדוק
הצדקה 'לשמה' ,בלב טהור ובכוונות טובות .דעו
שמזהים
והואמול
אותם
לבדוק
נקבעותנראה
הגופיםהיה
הסיפור
סירב.
תורה
ספרי
בראש
אחדהאדם
של
הוצאותיו
כל
כי
לכם
נראה
היה
הסיפור
סירב.
והוא
תורה
ליספרי
תחושת
להרבותהייתה
כדאי משהו.
הרגשתי
ככל
לי צדקה
בנתינת
חשוד,ולכן
השנה,
תחושת
הייתה לי
משהו.
הרגשתי
לי
ותמלטנו
עלינו
תגן
הצדקה
שזכות
חשוד,כדי
האפשר,
יריעה אחת
לצלם
הצלחתי
טובה.
בטן לא
אחת
יריעה
לצלם
הצלחתי
טובה.
לא
בטן
ופורעניות".
גזירות
מכל
שיש לו
בתחום
מכיר
קשותשאני
למישהו
ושלחתי
והוא
חשוב,
לקח
שאניללמוד
למישהו ניתן
הזה
מהסיפור
אגידלו
שיש
בתחום
ושלחתי
אני
מכיר ומה
תורה.
ספרי
צילומי
של
מאגר
מעט
לא
הרי
ציבור.
בצרכי
שעוסק
שלמי
מאגרלכל
אגיד
אני
ומה
תורה.
ספרי
צילומי
לך,נוגעהספר נגנב לפני כמעט שנתיים .לא
סידורים,
כמעטהכנסת,
תורמים לבית
אנשים
פעמים
שהבנתילא
שנתיים.
נגנב
לך,
לפני הזה ,בגלל
הסיפור
הספרעם
התעסקתי
חומשים ,פרוכת ,בימה ,ריהוט ואפילו ספר
שהבנתי
בגלל
הזה,
הסיפור
עם
התעסקתי
העינייםלשמור
את רוצה
מסוכןאיןואני
תורה.סיפור
שזה
הבוחנותעלשל
כיוון שלנו
לשמורכמהעל
רוצה
ואני
מסוכן
סיפור
שזה
אבל
החיים שלי,
תורם
אותךמי
ללמדלדעת
יכוללנו דרך
זה ואין
יוחאי
שמעון בר
רבי
עושהכמה
ומיאותך
ללמד
מצוותיכול
אבל זה
שלי,
החיים
בעייתי".
הזה
שהתחום
זאת
צדקה,
לשם
שלם
בלב
הזה
שהתחום
אחד
להתייחס לכל
בעייתי".עלינו
מסוימת,
מטרה
בשביל
דברים.
אותנו מספר
הזה מלמד
הסיפור
דברים.
מספר
אותנו
מלמד
את הזה
הסיפור
צדקה
מצוות
זאת
ספרי תרם
כאילו
מהתורמים
תעודת
לשםלהם
וצרו
התורה
א] סמנו
כבוד
להרבות
נוכל
כך
אחרת.
מטרה
לשם
ולא
תעודת
להם
וצרו
התורה
ספרי
את
סמנו
א]
ספר שנגנב היום יכול לעבור מספר
זיהוי .ב]
שהפרישו
על
התורמים
את
נייקר
גם
וכך
שמים
מספר
שנגנב
זיהוי.אוב] ספר
לעבורלשוק.
יכולשיגיע
היום עד
שנתיים
להמתין
ידיים
שנתייםר.
כלל הציבו
אולטובת
מממונם
לשוק.
שיגיע
להמתין
ג]ידיים
הסחורה
למכורעדאת
מתקשים
הגנבים
כבוד
את וננהג
למכורחינם
נרבה אהבת
הגנביםבדרך זו
ג] ואולי,
הסחורה
מתקשים
ספירת עשוי
ימי הספר
הגבוהה.
המודעות
בגלל
העומר,
בימים אלו,
בייחוד
בארץ,בזה,
זה
עשוי
והסיכויהספר
לחו"להגבוהה.
המודעות
בגלל
בארץ,
שתראו
דרכו
את
למצוא
שבהם אנו נוהגים מנהגי אבלות ,בשל מותם
שתראו
והסיכוי
לחו"ל
פעם ,דרכו
למצוא את
חרדית
חזות
אפסי.
תלמידיעד
קלוש
של אי
אותו
מתו
שכולם
עקיבא,
רבי
אלף
24
חרדית
חזות
אפסי.
עד
קלוש
פעם,
אי
אותו
פסחאת
אמצו
פסחדבר.
שביןשום
מבטיחה
לל"ג
לסיכום ,בין
לעצרת ,וי"א
לאבתקופה
את
אמצו
לסיכום,
דבר.
שום
לא
השוטר ,זה
כבוד
ידידינהגו
מבטיחהשלא
המלצותיובגלל
בעומר,
ספרי
בזה.על
ותגנו
של
של ידידי השוטר ,ותגנו על ספרי
המלצותיו
התורה שלכם.
התורה שלכם.

לנהוג כבוד זה בזה

נתנו
שהם
שהבריחהגילה
החשבון הוא
כשערך את
תורה
ספרי
מבריחים
על קבוצת
דינרים.
שישה
פחות
–
זהב
דינרי
600
לצדקה
תורה
ספרי
שהבריחה
קבוצת
על
בסיפור
אמת
מבריחיםהאם יש
קשה לדעת
למצרים.
את
אסדר
ואני
דינרים,
שישה
לי
והביאו
"לכו
בסיפור
שייתכן אמת
ספק האם יש
אין לדעת
אבלקשה
למצרים.
אכן
והוא
הזה,
העניין על הצד הטוב ביותר" ,אמר רבי שמעון.
אכן
והוא
ומוצרישייתכן
תורהספק
ספריאין
אבל
הזה,
מהווים
יודאיקה
התרחש.
גלויה.
בהשתוממות
עליו
הביטו
הנשים
מהווים
יודאיקה
ומוצרי
תורה
ספרי
התרחש.
הגנבים.
מהירה של
להתעשרות
כר נרחב
שישה"
דינרים ולא
שש מאות
"דורשים מאתנו
הגנבים.
מהירהמהשל
להתעשרות
נרחב
כר
פונהלכן,
שאמרתי
"עשו
מופתעות– .
אמרו
הגנובה
שה"סחורה"
העובדה
השם,
בעזרת
יהיה,
והכל
דינרים,
ששה
הביאו
פונה
הגנובה
שה"סחורה"
העובדה
לייצוא נובעת מהעלייה במודעות הציבורית
רבי שמעון.
נובעתאמר להן
לייצואגמור",
בסדר
הציבורית
במודעות
מהעלייה
מהגבאים וסוחרי
הגניבות .רבים
למכת
עם הכסף בידו ,הלך רבי שמעון אל סגן
וסוחרי
מהגבאים
רבים
הגניבות.
למכת
תורה
ספרי
ברכישת
היום
נזהרים
הסת"ם,
המפקד ואמר לו כדברים האלו" :מה לך כי
תורה
ספרי
ברכישת
נזהרים
הסת"ם,
עימם
סוחרים
ארבעה
לפחות
משומשים.
ושדד
גזל
מפקדך לא
היוםוכי
אלו?
ליהודים
נטפלת
עימם
סוחרים
ארבעה
לפחות
משומשים.
מזה?
לך
יש
תועלת
ואיזו
לעצמו?
רכוש
מספיק אמרו שהם לא קונים שום דבר
שוחחתי
וגם
שוםטוב
מעשה
עשה
שהםאלו,
דינרים
שישה
קח לך
דבר
קונים
לא
אני
מזוזה
"אפילו
ים.
אמרומוּ ָּכרִ
שוחחתי לא
מאנשים
בכיס"...
כסף
קצת
יהיה
אני
"אפילו
לא מוּ ָּכרִ
מזוזהואין
לא מכיר
ים .שאני
ממישהו
מאנשיםהיום
לאלךקונה
הסגן
של
ללבו
נכנסו
דבריו
הפלא,
למרבה
ואין
סוחרמכיר
שאני לא
ממישהו
המלצותהיום
לילא קונה
סת"ם
היהודים .דוד,
אומר
עליו",
שיחרר את
והוא
סת"ם
סוחר
דוד,
אומר
עליו",
המלצות
לי
לרביהשבוע
סיפר לי
הארץ.
ממרכז
שמעון:
אחרהאחים
סוחראמרו
הביתה
בדרך
השבוע
לי
סיפר
אחר
סוחר
הארץ.
ממרכז
מכל על
המלמד
לצדקה,
יותר לתת
הפצרת בנו
הבא,מדוע
הסיפורמבינים
את"כעת אנו
אדםעל
יותראלימכל
המלמד
הבא,
את
אך
השבע.
ועשיו
הרעב
יעקב
הסיפורעל
דבריך
ואת
"הגיע
בתחום.
הנחוצה
הזהירות
והיינו
השמים,
מן
גזירה
שזו
לנו
סיפרת
לא
מדוע
אדם
אלי
"הגיע
בתחום.
הנחוצה
הזהירות
חרדי ,לא מחופש לחרדי .חרדי באמת שגר
ובשמחה"?
הכסף בעונג
את כל
שגר
באמת
לחרדי .חרדי
נותניםלא
חרדי,
והציע לי
בארץ,
מחופשהגדולים
הריכוזים
באחד
"אם הייתי מספר לכם" השיב להם רבי
לי
והציע
בארץ,
הגדולים
הריכוזים
באחד
שמעון בר יוחאי" ,הייתם נותנים את הצדקה

עמיד האש -חברת בריח סדן תעשיית כספות מברכת את לקוחותיה החדשים:
 .1ישיבת עטרת חכמים  -חולון .2 .בית כנסת ביאלה ארה"ב  -ביתר עילית.
 .3שאו פתחי עולם  -ירושלים .4 .בית כנסת חסידי גור  -ערד .5 .בית כנסת כפר אוריה  -כפר אוריה.
 .6באר יעקב נדבורנא  -אלעד .7 .בית כנסת תפארת ישראל  -ראש העין.

אלי בן-הרוש

מקד
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 23מע
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אילון
מוזאיקה
פסיפס הוא אומנות בת אלפי שנים ,השזורה
בחיים ומפארת בתי כנסת רבים ,תוך קיום
מושלם של ״זה ק-לי ואנוהו״.
אומני אילון מוזאיקה המתמחים בעבודות פסיפס
מאבנים טבעיות בעבודת יד ,רואים בעבודתם
שליחות ומצווה.

לפרטים והזמנות:
 04-9858125׀  www.eilonmosaics.com׀ office@eilonmosaics.com

מכתבים למערכת
"מקדש מעט" ניתן
לשלוח לת.ד  ,45אלעד,
פקס03-9090814 :

מכתבים למערכת
מנוע מלתרום
אני מבקש לעורר את חבריי הגבאים לכובד
משקלנו ואחריותנו כגבאים בבית ה' .תפקידנו
הוא חשוב מאין כמותו ולא מסתכם רק בסידור
בית הכנסת ודאגה לשליח ציבור .כמי שגבאי כבר
שנים רבות בעיר מעורבת ובשכונה מסורתית אני
מוצא את עצמי לא מעט פעמים ובכל מסלולי
החיים בשאלות הלכתיות שהשכנים באים
לשאול אותי כאילו אני רב השכונה .פשוט אין רב
בשכונה והדמות הדתית היחידה שהם מכירים
היא גבאי בית הכנסת .לכן חשוב מאוד שנדע
להאיר פנים לכל אדם ,ולקבל את האחר והשונה,
לעולם אין לדעת כיצד מעשינו ודברינו ישפיעו
וזה לדורות .אם יהודי מבקש לתרום ,אין מצווה
לפשפש לו בציציות עד כדי כך ומוטב להימנע
מלבזותו ברבים גם במחיר של להפסיד את
התרומה.
יה"ר שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
יעקב בן ברוך
באר שבע

•••
ברוך המכלה ממונו בידו
ישר כח לכם על הכתבה הנפלאה בנוגע
לחומרת העישון בכלל ובבית הכנסת בפרט ,מעבר
לעובדה כי המעשן מזיק לעצמו ולסביבתו הוא
יוצר תחושת אי נעימות בבית הכנסת עם ריחות
הסיגריה ומפריע למהלך התקין של התפילה.
בבית הכנסת שלנו הנהגנו גם איסור לעשן
במוצאי שבת בחצר בית הכנסת ,הדבר מונע
וויכוחים עם הגבאי כל הזמן על זמן תפילה ,ומונע
דיונים עם כאלו שריח הסיגריות מאוד מפריע
ומזיק להם .לא יקרה כלום אם נקפיד ונמנע
מעישון בבית הכנסת וסביבתו כלל ,הרי להבדיל,

mikdashmehat@gmail.com

איש מאתנו לא היה מעלה בדעתו לעשן מול מלך
בשר ודם אז מדוע יקל בעיננו בית כנסת?
החותם בכאב
משה ד'
תל אביב

•••
מצג שווא בתרומות
אני שמח בקבלת המגזין החשוב "מקדש
מעט" תמידים כסדרן חודש בחודשו .לאחרונה
החלתם בסדרת כתבות הנוגעות לכולנו הלכה
למעשה וע"כ ישר כח גדול לכם.
הנושא בו עסקתם במגזין הקודם לגבי יצירת
מצג שווא בתרומות הוא נושא חשוב מאין כמותו
בו לענ"ד כל גבאי נתקבל והסתפק הלכה למעשה,
כי בסה"כ מטרתו לשם שמים ולמען בית הכנסת
ולא לוקח את הכספים לכיסו.
נשמח אם תרחיבו גם בנוגע לזכויות חברי
הקהילה וחברי ועד בית הכנסת.
ישר כח גדול
דבראל ליבוביץ
חיפה

•••
בבית אלוקים נהלך ברגש
אני מבקש לעורר את אחיי הגבאים ואותכם
מערכת מקדש מעט בנוגע לחומרת האיסור
של דיבור בבית הכנסת ,לאחרונה אנו עדים
לתופעה שהולכת ומתפשטת בהרבה בתי כנסיות
שהדיבור נעשה כהיתר ואין פוצה פה ומצפצף,
בספרים הקדושים מובא חומרת האיסור הנ"ל
ומי יודע אם לא בגלל זה כל האסונות הבאים
עלינו לאחרונה ? אשמח אם נעורר אנו הגבאים
את המתפללים על חומרת האיסור ונמנע בכל

מחיר מדיבורים בבית כנסת ,אם בבית כנסת
נדבר היכן נלך להתפלל ?
ולכם מערכת קדושה עצתי כי תביאו כל
חודש בחודשו טור הלכתי קבוע בנוגע לחומרת
האיסור של דיבור בבית הכנסת ותפיצו את
הנושא ,אשמח להיות לכם לעזר בכך
בברכת ה' עמכם
דוד אוחיון ,נתיבות

•••
קונים בלבד
בגיליונות האחרונים עסקתם בנושא החשוב
של מניעת מכירה של מצווה למתפלל בגלל חוב
לבית הכנסת או החלטה של הגבאי עקב מצבו
הכלכלי של המתפלל.
כגבאי הרבה שנים זוהי דילמה שמלווה אותי
כל הזמן .מצד אחד יש לי רצון למכור לאנשים
שמשלמים ומיד כי בכ"ז בית הכנסת נדרש
לתזרים מזומנים לצורך החזקתו השוטפת ומי
שחייב כספים ואינו משלם במועד מונע את
המשך פיתוחו וביסוסו של בית הכנסת .אולם
מצד שני עוגמת הנפש והביזיון שעל פניו של
אותו מתפלל שנמנע ממנו לקנות מצווה ובפרט
במצוות ידועות וחשובות עליהם יש קונים רבים.
נדמה לי שמוטב שקופת בית הכנסת תהיה
ריקה ובלבד שלא להלבין פניו של יהודי ומה
גם שאין לנו מושג כיצד הוא יגיב וכיצד מעשינו
ישפיעו עליו ועל ילדיו ,במעשה לכאורה פעוט
ועוד למטרה חיובית נוכל להשפיע לרעה עליו ועל
הדורות הבאים אחריו .מוטב ללכת לפנים משורת
הדין ולא לנקוט בגישה של "ייקוב הדין את ההר
במקרה זה".
יה"ר שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
א.ב
תל אביב

פיניש מברכת את לקוחותיה החדשים
"נצח ישראל"  -אילת
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ר' שלום שבזי  -שדרות

ביה"כ במושב צרופה

"ברכת יוסף" רחובות

מחלום
למציאות
"החזון שלי הוא לראות כמה שיותר לומדים והוגים בתורת מרן
הרחבה ועמוקה מני ים" • על המשפט הזה חתום אבי בן ישראל,
מהזמרים הפופולאריים שכבר מופיע למעלה מ 20-שנה .אלא
שפרויקט חייו בשנים האחרונות הוא הקמת "בית מורשת מרן"
לכבודו ולזכרו של מרן הגר"ע יוסף • בראיון ל"מקדש מעט" הוא
מספר על החזון שקרם עור וגידים ׀ אלחנן סגל

ע

וד לא נדמו הדי המעמד ההיסטורי
אותו חוו תושבי שיכון ג' בבני ברק
בתחילת חורף תשע"ו ,אז במעמד
מרגש ורב רושם הוכנס ברוב פאר והדר ספר
תורה למרכז הרוחני "בית מורשת מרן" שקם
וניצב לו לתפארה בעיבורו של רחוב יהודה
הנשיא ,בניצוחו של נעים זמירות ישראל ,ר'
אברהם (אבי) בן ישראל הי"ו הבלתי נלאה,
חתן השמחה הגדולה שפשטה בעיר התורה
והחסידות והדביקה את ההמונים שבאו וצבאו
על שעריו של היכל "בית מורשת מרן".
אותו יום גדול בו נפתחו שערי בית מורשת
מרן ,עוד יירשם וייחרט לדורות כיום היסטורי
בו ששו גם שמחו דורשי תורתו של מרן אביר
הרועים ,רבינו עובדיה יוסף זי"ע .יום בו זכה
ר' אבי לראות את כוחו של אותו זקן ,מרן זי"ע
ולהגשים חלום .עוד לפני צאת ספר התורה
שנכתב לזכרו של מרן למשכנו החדש ,חתמו
גדולי ומאורי ישראל על מגילת היסוד של
בית מורשת מרן ועם סיום כתיבת האותיות
בספר התורה החדש ,יצאה התהלוכה ברוב
פאר והדר ברחבי העיר בליווי תשב"ר ותושבים
רבים מהאזור .ובאמת אמרו ,כי מי שחזה בספר
התורה מובל אחר כבוד ע"י עיני העדה ,גדולי
ומאורי הדור ,תלמידיו ושותי מימיו של מרן
זי"ע לצד קהל רב של יראי השם לתוך ההיכל
המפואר ,לא ראה שמחה מימיו מהי.
ניצבנו שם ברח' יהודה הנשיא ,שם מתחת
למבנה המקודש והנערץ שבשם "בית מורשת
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מרן" יכונה בערגה ,ובלהט השמחה חשנו ,את
עובדת היות המקום לנס מוחשי .בין-ליל צמח
בית מדרש כה מפואר ,שהוקם כהרף עין  -תוך
חודשים ספורים .ושחו המתפללים נרגשות כי
כל המבנה המפואר לא היה קם אילולי נחישותו
ומסירות נפשו של ר' אברהם ,אבי כפי שהוא
מוכר לכולם שדבקותו במרן עד כלות נפשו ידועה
לכל .כמה עמל וטורח ,נחישות וחריצות גילה ר'
אבי כדי לקיים את דברי הזוהר הקדוש שאומר כי
"בית הכנסת צריך להיות בנוי בכל תיקון של יופי
ופאר כדי שיהיה כעין המשכן של מעלה ,להיות

אותו יום גדול בו נפתחו
שערי בית מורשת מרן ,עוד
יירשם וייחרט לדורות כיום
היסטורי בו ששו גם שמחו
דורשי תורתו של מרן אביר
הרועים ,רבינו עובדיה יוסף
זי"ע .יום בו זכה ר' אבי
לראות את כוחו של אותו
זקן ,מרן זי"ע ולהגשים
חלום.

בית
תפלה,
לתקן בו
תיקונים
ידי
על
התפלה" .והמשכן
המפואר והגדול יצא שמו
לתהילה עד כי רבים מתושבי האזור החלו
לנהור ולהיסחף אל עבר ביה"כ החדש
והמרווח ולקבוע

את תורתם ותפילתם ב"בית מורשת מרן".
לאו כל בוקר קם אדם שמגשים חלום
עז שהופך למציאות .ר' אבי בן ישראל יושב
מולנו ,ועיניו הבוערות מלמדות על הדבקות
במשימה שנמצאת רק בראשית דרכה.
"ממשיכים לכבודו ובזכותו" ,זו היא הכותרת
שבה בוחר ר' אבי להעניק לפרויקט הענק של
"בית מורשת מרן" שהולך אט אט וקורם עור
וגידים .ראשיתו מצער אך אחריתו ישגא מאוד.
עם אפס תקציב ,נפתח המיזם הענק שמפיץ
מידי חודש עשרות אלפי עלונים הכוללים דברי
תורה מפי גדולי ישראל" .את ההשראה שלי
מספר ר' אבי ,קיבלתי מבתי חב"ד שפרושים על
כל נקודה בארץ ובעולם .באותה מידה אני רוצה
לראות את בתי מורשת מרן הולכים ומתרבים מדן
ועד אילת ,מהנגב ועד הצפון".
בן ישראל" :החזון שלי הוא לראות כמה שיותר
לומדים והוגים בתורת מרן הרחבה ועמוקה מני ים.
מרן ,כידוע ,הותיר אחריו ברכה כתובה לעם ישראל -
אינספור כתבים ,דינים ,הלכות והליכות .כמה נחת-
רוח ,יתאר כל אחד לעצמו ,יהיה למרן שם במרומים,
כששיעורים מהלכותיו והליכותיו יימסרו ברבים בכל
בית מדרש בישראל .בדיוק לשם כך הקמתי את "בית
מורשת מרן" כדי שתפוץ ותתבדר תורתו של מרן די בכל אתר ואתר:
בארץ ובתפוצות .עד כה ,מספר ר' אבי יצאו לאור ,עשרות
עלונים מפוארים "בית מורשת מרן" וגם ספרים
מיוחדים לכבוד מרן .גולת הכותרת בבית מורשת
מרן היא הוצאתם לאור של ספרי אנציקלופדיית
מרן  10 -כרכים המכילים בתוכם אוצר בלום
מתורתו של מרן לפי סדר ה -א"ב .גם העלון
הפך ללהיט של ממש .והוא יוצא בחמישים
אלף עותקים .כעת גם נפתחו שני "בתי
מורשת מרן" בערים נוספות .בשעה
טובה ,מבשר ר' אבי נפתח לא מזמן
בית מורשת מרן באשדוד ,וכעת
הצפנו גם לבנימינה .אנחנו דואגים
לכל הטכניקה הנלווית והצרכים :הבאת
מגידי שיעורים ,ספרי וכתבי מרן – ואנחנו
עוד הולכים להפתיע ,הוא לוחש בסוד ,בעוד
ישובים בארץ".

חדש!!

המיקרופדיה
התלמודית
אוצר מתומצת של ערכי האנציקלופדיה
התלמודית ,עם תיקונים השלמות
ועדכונים ,בסגנון שוטף ובהיר ,ועיצוב
מחודש.
הסדרה תכלול בעז"ה  15כרכים המקיפים
את כל ערכי האנציקלופדיה התלמודית מא'
ועד ת'.
עד כה יצאו חמישה כרכים המכילים כ 800
ערכים .ובעז"ה יצא כרך חדש כל חצי שנה
עד לסיום הסדרה.

"ממשיכים לכבודו ובזכותו"
הפרויקט המדהים "בית מורשת מרן" שהוקם מעל ביתו של ר' אבי
ברח' יהודה הנשיא  31יצא לדרך לדבריו ,בעצת נשים צדקניות ,אשתו
היקרה המצוידת באמונת חכמים גדולה ,והיא דחקה בו לבנות מבנה של
קבע לכבודו של מרן" .בשנה שעברה" ,משחזר ר' אבי" ,החלטתי שאני
מרים את הכפפה .הזמנתי  50חברים לסעודת 'מלווה מלכה' .לאכזבתי,
מתוך ה 50-באו רק  13ובתוכם אני ואבי ,ורב הקהילה ,הגאון רבי דניאל
חיימוב שליט"א .לפני המניין המצומצם שכלל מספר חברים טובים ,אנשי
עסקים ,הצהרתי כי אני מתעתד להקים 'מקדש מעט' לזכרו של מרן
ואני רוצה שיעזרו לי בהשלמת הבניה .שמעתי גיחוכים נלחשים ,אך לא
הרפיתי .אמרתי לחבריי שאני מצויד באמונה גדולה ולא ארפה עד שאראה
את ההיכל עומד על תילו .כבר למחרת קראתי לקבלן ביצוע והתחלתי את
העבודה .פתחנו במלאכה ואז הגיעו הצרות בצרורות .צרי עין ,הלשנות
וצווי הריסה נחתו עלינו .ממאות אלפי  ₪בודדים שחישבתי להוציא
על הפרויקט התגלגלנו להוצאות שחצו את המיליון .ואז החלו הריצות
לגמח"ים וגלגולי חובות שדחקו בי .לא נואשתי .גם כשהבניה התעכבה
ונדמה היה כי הפרויקט כולו עומד בפני סכנה .בתפילות ותחנונים על
קברי צדיקים ,ובדמעות שבורא עולם ישלים זה הבנין התפללתי ובכיתי.
חבריי יעידו כמה העתרתי בתפילה בציונו הקדוש של מרן פעמיים בשבוע
בתפילה כדי שנזכה להשלים את הבית המפואר הזה".



לפרטים והזמנות:
האנציקלופדיה התלמודית
רח' שמואל הנגיד  30ירושלים
 .02-6423242דוד 0545665726 -
פקס .02-6423821 :דוא"לoffice@e-tal.org :
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מחלום למציאות

"ב"ה
בסוכות האחרון החלטתי לצאת לדרך.
הרכבנו את החלונות להיכל ,בעלי המקצוע
השלימו את המלאכה וארון הקודש המפואר
הוצב גם הוא .ואז כבר התחיל לעבור מפה לאוזן
שאבי בן ישראל פותח מניין .בזכות מרן כבר

חגגנו את שמחת התורה בבית
מדרשו .התחיל לחץ ודוחק
שהאיצו בנו בעיצומו של חול-
המועד להרכיב מזגנים בבית
המדרש .לאט לאט הגיעו נדיבי
עם ותרמו בטוב-לב ריהוט,
ארונות ושולחנות ,תיבה
וארון קודש .כל ההתנגדויות
והמלחמות נעלמו .וכך יצאנו
לדרך כמובן עם חנוכת הבית
והכנסת ס"ת ברוב עם .זכינו
והמקום ב"ה שוקק חיים
מהבוקר עד הערב ובשבתות
מתפלל במקום ציבור של
בני תורה מכל הסביבה,
ואנו זוכים להנהגתו של
רב הקהילה הגאון הרב דניאל
חיימוב ,תלמיד חכם מופלג שמשקה אותנו
מתורתו .ב"ה זכינו לתפילות כסדרן וסדרי
לימוד ואפילו לדור הצעיר אנו דואגים :בסדרת
'מבצעי תהילים' לילדים ולילדות.
ר' אבי בן ישראל ,מספרים מכריו ,היה אהוב
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וחביב אצל מרן מאור עינינו הרב עובדיה יוסף
זצוק"ל .ביקשנו לשמוע מכלי ראשון על הקשר
המופלא שהפך לאהבה כה גדולה ועצומה" .הכל
החל בזכות הגדולה שמרן זי"ע כובד בסנדקאות
שלי .ומאז שאני זוכר את עצמי תמיד התרפקתי
על כל מה שקשור למרן ולסביבתו .הקשר
התחזק בערוב ימיו של מרן ,כשזכיתי להיכנס
אל הקודש פנימה והבאתי באמתחתי את סדרת
הספרים והדיסקים על חגי ישראל למרן זצ"ל.
רבינו ישב איתי בסבלנות רבה דקות ארוכות
והרעיף עלי דברי חיבה ואהבה" :אשריך שאתה
מזכה את ילדי ישראל בספרים ובדיסקים" ,ואז
הוא סטר על לחיי בחיבה ,וכשאני מצומרר כולי
מגודל המעמד  -קיבלתי את הברכה המיוחדת
שלו שמלווה אותי עד עצם היום .אז גם "נולד"
הפזמון המיוחד שהקדשתי למרן ,לחן מיוחד
שמבטא בתוכו את כל מסכת חייו הקדושה של
מרן .הפזמון הפך ללהיט "פאר הדור" שכבש את
הציבור הנאמן למרן ואת כל עם ישראל באשר
הוא" :אשרינו פאר הדור שלנו נשיא תורתנו
רבינו עובדיה".
"לאחר זמן קצר" ,מספר אבי" ,הרהבתי שוב
עוז ,נכנסתי למרן להגיש לו את ביכוריי :השיר
שחיברתי לכבודו ושוב קיבלתי את ברכתו
המחבקת .במעמד זה נודע לי מבנו רבי משה
שהרב קורא בספריי בחדר השינה שלו ,מיותר
לציין את השמחה הגדולה שהייתה לי כשמרן
התייחס אל כל אדם כבנו יחידו מאז נכנסתי
כמה פעמים ...כשבועיים לפני פטירתו ביצעתי
את השיר "" רפא צירי א-ל נאמן כי אתה תרפא
את מרן" " .לאחר הסתלקותו  -שיניתי את
המלל וכתבתי" :מי יורה לנו דעה מי יבין לנו
שמועה" .ואז גם יצא לאור הספר "מרן פאר
הדור" שירד לדפוס כשבוע לאחר פטירתו והפך
לרב מכר" .למעשה מאז ועד עצם היום החליט
ר' אבי להקדיש את חייו להמשך מורשתו של
מרן .וחכו זה עוד לא הכל :כעת שוקד ר' אבי על
פרויקט ענק נוסף בו יחולק חינם לעשרות אלפי
בתי כנסת בארץ ובעולם ספר עם הלכה יומית על
פי פסקיו של מרן .המשפט שר' אבי פתח בו -
מהדהד באוזנינו בעוצמה ובנחישות" :ממשיכים
			
לכבודו ובזכותו"!
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”לו היו לנו

קירות ניידים
בבית הכנסת"

עם קיר זז תיהיה לכם יכולת לחלק בדקות בודדות
אולם תפילה גדול למספר חדרי מניינים ושיעורים

קיר חכם .הפרדה מושלמת.

0722-148-147
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ארונות קודש | בימות | ריהוט יוקרה
ארונות ספרים | ציוד משלים
הסדנא  2קרית אריה פ"ת | טל 03-9089991 :
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צילום ועיצוב P360 :

העיצוב

הגילוף

הגימור

לזיכרון
עולם?
ב

משך ארבעה עשורים הנהיג המרא
דאתרא הרב אברהם (השמות בכתבה
שונו מהמקור) את עירו ביד רמה.
שנים רבות עמל להפריח את השממה התורנית
ששלטה בעיר כאשר הגיע אליה .השיממון
הרוחני ניבט מכל עבר בדמות מבטים מוזרים
להם זכה כאשר חלף ברחוב לבוש בחליפה
ולראשו מגבעת .כבר עם הגיעו לעיר הבין הרב
כי לפניו מלאכה רבה ,אולם היה בטוח כי הוא
רק בא לחזקם רוחנית והאמין בכוחו להמשיך
את תנופת העשייה התורנית בה חשב שהעיר
נמצאת.
בירור קצר שערך הרב החדש על מבני הדת,
בתי הכנסת ,המניינים ,מקוואות ושיעורי תורה
המתקיימים בעיר ,החזירו את הרב למציאות
באחת .בעיר היו בסה"כ  2בתי כנסת ישנים
שבקושי פעילים ומקווה בודד .על שיעורי
תורה איש לא שמע .הרב הבין כי הגיע למדבר
ולשיממון רוחני ,הוא חשב לחזור בו מהתפקיד
המחייב ומעול המלאכה הרבה בהפרחת
השממה ,בסה"כ הוא רצה ללמוד וללמד תורה
ולהנהיג קהילה בדרך התורה היראה ,וכעת
הוא יידרש לשנים רבות של עסקנות ומלחמות
בירוקרטיות בכדי להפריח את השממה הרוחנית
שניבטה מכל עבר ,לעשות יש מאין ולהוציא מים
מהסלע ,דברים שמעולם לא התנסה בהם.
ההלם מהמצב הרוחני וההתרגשות
מהתפקיד החדש גרמו לרב לחזור מוקדם לביתו
ולנוח קמעה .אשתו הרבנית שהבחינה כי פניו
אינם כתמול שלשום שאלה אותו לפשר הדבר.
הרב שיתף אותה במצב הרוחני אותו גילה
ובלבטיו לחזור בו מקבלת התפקיד כרב העיר
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והמקום .מה לי ולכל המלחמות הבירוקרטיות
הללו? אמר לרעייתו .לכי תדעי עד כמה הם
מנותקים ומרוחקים מהדת? ובכלל מי ערב
לנו שנצליח ולא ניתקל במלחמות קשות מצד
התושבים והנהלת העירייה?
הרבנית שהזדעזעה מלבטי הרב אמרה לו:
אם הקב"ה מסובב הסיבות הביא אותנו לכאן,
כנראה שזהו תפקידנו להפריח כאן את השממה
הרוחנית ורק לנו היכולת לעשות כן .אדרבה,
בעיר שבה אין תורה יקל לנו להרבות בתורה,
אנו נדרשים רק לטעמו וראו כי טוב ה' .מילא
המבוגרים כבר אבודים ח"ו ,אבל מה יהיה על
הילדים ,על הדור הבא שגדלים ללא ידיעת שמע
ישראל?
דברי הרבנית עשו רושם גדול על הרב
שהתעשת מיד על עצמו ודחה את הרהורי
החרטה באחת ,תוך כדי שהוא מתרומם מכיסאו
ואומר :ריבונו של עולם ,אתה הבאת אותי לכאן
ואתה תעזור לי לגדל ולפאר את שמך ,ובעז"ה
נעשה ונצליח.
הוא מיד ביקש לקבוע לו מפגשים עם
התושבים וערך סיורי שטח רבים .הוא עבר
מעסק לעסק ,לחץ ידיים לתושבים ברחוב,
ניגש לבתי ספר ודיבר על ליבם של תושבים
שראה בדרכו .הוא פרסם מודעות רבות בעיר
על הרצאות בנושא זוגיות ,שלום בית ,פרנסה,
חינוך הילדים ועוד .את כל ההרצאות קבע בבית
הכנסת בשעות של מנחה וערבית וכך החל לקרב
את התושבים חזרה למקורות .הוא הביא קבוצה
של אברכים לעיר ופיזר אותם בין השכונות,
ערך חוגי בית ,חוגי ערב לילדים ונערים ,אט אט
נפתחו עוד בתי כנסת ,שיעורי התורה התרבו

בעיר ובתוך כעשור הוקמו בעיר  4מקוואות
טהרה ועשרות בתי כנסת.

שני צדדים למטבע
העיר שהייתה צמאה לרוחניות ומסורת
כיבדה את הרב והשיבה לו אהבה רבה .שיעורי
התורה הרבים מכל רחבי העיר והמניינים הרבים
בכל שעות היום גרמו לרב נחת רוח בכל פעם
שנזכר ברגעי החרטה בימים הראשונים שלו
בעיר .אכן ראשיתו מצער ואחריתו תשגה מאוד.
במשך ארבעה עשורים ועד לפטירתו נהנה
הרב מיגיע כפיו וזכה לראות פירות מבורכים
עוסקים בתורה ובתפילה.
פטירתו של הרב האהוב הייתה מכה קשה
לכל תושבי העיר והסביבה .תושבי העיר נהרו
אחר מיטתו של הרב תוך שהם נזכרים בימי
הבראשית ומבטיחים לעצמם להמשיך את דרכו
של הרב בלימוד תורה ותפילה.
בני משפחתו של הרב החליטו על הקמתה
של קרן שתישא את שמו של הרב ותפקידה
יהיה להקים מוסדות תורה ובתי כנסת על שמו.
נציגי העיר הדרומית מאוד רצו להנציח את
שמו של רבם הנערץ שהלך לעולמו בגיל זקנה
ושיבה טובה ומיד נרתמו למלאכה והקצו שטח
גדול עבור מרכז לתורה ותפילה במימון הקרן
המשפחתית .בני המשפחה הוזילו ממון רב
והמקום החל לפעול כבית כנסת וכמרכז רוחני
לתורה ותפילה .במשך השנים מאז פטירתו של
הרב ועד לאחרונה ,הקימה הקרן המשפחתית
עוד בתי כנסת על שמו ולזכרו של הרב ,אולם
בית הכנסת שלנו נשוא הכתבה ,לא זכה לשום

סוגיא מרתקת התגלגלה אל שולחן
המערכת ,כאשר בית כנסת שהוקם לזכרו
של רב עיר שהלך לעולמו לפני שנים ארוכות,
היה זקוק שיפוץ דחוף ,אולם המשפחה
שתרמה את הקמת בית הכנסת ,מסרבת
לתרום כעת את שיפוץ המבנה .האם מותר
לקבל תרומה מאדם אחר שמבקש לממן
את כל עלויות השיפוץ ובתמורה בית
הכנסת ייקרא על שם אמו? הפנינו את
השאלה לרבנים הראשיים לישראל הרה"ג
יצחק יוסף והרה"ג דוד לאו כדי לשמוע מה
עמדת ההלכה בנידון ,וכן לעו"ד שחר בקשי,
על מנת לדעת כיצד מורה החוק במקרה דנן
׀ אלי בן הרוש
תמיכה ותחזוקה מהקרן .מעבר לכסף הראשוני שנתנה הקרן בהקמת
המרכז הרוחני לא תמכה הקרן במאומה במשך כל השנים הרבות והמקום
עמד פעיל בזכות עצמו ונדיבי עם תושבי המקום והמתפללים.
ברבות השנים נדרש הבניין לתחזוקה יסודית ותלאות השנים והזמן
החלו נותנים בו את אותותיהם .השלט בחזית עם שמו של הרב נפל.
רטיבויות החלו לבצבץ מכל עבר ,הטיח החל ליפול ,המרצפות כבר היו
שבורות ועוד .ועד בית הכנסת פנה בכתב ובע"פ לקרן הרב וביקש מהם
לסייע בשיפוץ וחידוש בית הכנסת בכדי שיוכלו להמשיך ולהנציח את שמו
של הרב ,אולם לא זכו למענה כלל .גם מכתבי ועד בית הכנסת ,כי לא יוכלו
לשמר את ההנצחה של הרב בצורה הזו וכי יהיו חייבים לעשות משהו בנדון
לא זכו לתשובה כלל.
כשהם אובדי עצות ולא יודעים מה עליהם לעשות ,הציע מתפלל מבית
הכנסת לחפש תורם שחפץ להנציח את שם הוריו בבית הכנסת תמורת
השיפוץ ואז החל הוויכוח האם אפשרי לעשות כן ולשנות את ההנצחה
המקורית של בית הכנסת?
המצדדים בשינוי טענו כי תרומתם של בני משפחתו של הרב זיכו
אותם להנצחה במשך שנים רבות ואין זו הנצחה לנצח ומה גם שהצענו
להם להמשיך ולהחזיק בהנצחה זו ולא נענינו ולכן ודאי שמותר לנו למכור
את ההנצחה למישהו אחר שיישא בהוצאות השיפוץ.
ואילו המתנגדים לשינוי ההנצחה טענו מנגד ,כי לא יעלה על הדעת
שבנין שהוקם מכספי קרן לעילוי נשמת ולהנצחת הרב ,יוחלף בהנצחה
אחרת וכי זה לא דומה להנצחה על פרוכת או בימה בבית הכנסת ,ויש
חובה לשמר את ההנצחה המקורית גם במחיר של אי השתתפות בני
המשפחה והקרן בהוצאות השיפוץ ,ולחפש מקורות מימון אחרים ללא
שינוי ההנצחה.
הוויכוח בתוך הנהלת בית הכנסת ,מנע במשך זמן רב את השיפוץ
והתחזוקה והמקום הפך לפחות ופחות נעים לבאים בשעריו עד כדי
שהמתפללים החלו מידלדלים בהדרגה.
ברבות הימים ובחוסר יכולת ועד בית הכנסת לקבלת החלטה על שינוי
ההנצחה ,החליט התורם שחפץ להנציח את אמו ביום השנה לפטירתה
לחפש לו מקום הנצחה אחר ,ולחץ כי באם לא יסכימו לקבל את תרומתו
והנצחתו הוא יאלץ לתרום במקום אחר מאחר והוא רוצה להנציח את אמו
ביום השנה לפטירתה ולא לעסוק בפוליטיקה פנימית.

עמדת ההלכה והחוק
פניית ועד בית הכנסת להתאחדות בתי הכנסת בבקשת עזרה וסעד חוקי
והלכתי הביאו אותנו לבדוק את עמדת ההלכה והחוק בנושא זה .פנינו לרבנים
הראשיים לישראל ולהלן תשובותיהם שנשלחו למערכת "מקדש מעט".
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הרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו
שליט"א שלח ל"מקדש מעט" את תשובתו
בנושא" :בעניין אדם שהנציח את שמו או את
שם אביו וכל כיוצא בזה על דבר שתרם לצרכי
מצוה של הציבור ,כתב בשו"ת אגרות משה
(או"ח ח"ב סי' לט וח"ג סי' כו) ,שנחשב כמשייר
לעצמו זכות בחפץ ,וכאילו התנה שעל מנת כן
תורם חפץ זה לציבור ,וממילא אי אפשר להסיר
את שמו מעל אותו חפץ שתרם בלא רשותו ,ואם
עשו כן יש בזה חשש של איסור גזל .וכעין זה
כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' קמד) .לעומת
זאת בשו"ת מנחת יצחק (ח"ב סי' עו אות ד)
מצדד להוכיח מדברי הפוסקים ביו"ד סי' רנט
ס"ג שאין לתורם זכות ממונית בחפץ שתרם,
אלא רק ענין לפרסם את הנותן ,ולכן יכולים
הציבור לשנות חפץ שנתרם ע"י אדם מסוים
ושמו מונצח עליו לצרכי מצוה אפילו הוא מוחה
ואינו מסכים לדבר .אבל גם הוא מסיק ,שיתכן
שבאופן הנזכר יש לנותן זכות לתבוע מהציבור
שינציחו את שמו על הדבר השני שקונים לשם
מצווה.
"לכן נראה שלמעשה אין הציבור רשאים
לשנות או לבטל הנצחה של תורם מסוים בלי
רשותו של אותו תורם או נציג מוסמך מטעמו.
"ואולם באגרות משה (ח"ג סי' כו) ממשיך,
שאין התורם יכול לעכב על הקהל שלא יקשטו
ויפארו את בית הכנסת .ולכן אם רצונם לעשות
כן צריכים להודיע לתורם הראשון ולהציע לו
להוסיף מכספו ,ואם אינו מעונין יכולים למכור
היתרון לאחר ,ויהיו שניהם שותפים בדבר.
"לכן למעשה במקרה שלפנינו ,אין לציבור
זכות לבטל לגמרי את ההנצחה של התורם
הראשון ,אלא צריכים להגיע לאיזה שהיא
הסכמה שבית הכנסת יקרא על שם שני
התורמים ,או בדרך אחרת שתשאיר את ההנצחה
של התורם הראשון בכבוד הראוי לו.
"אמנם אם יודיעו לנציגי התורם הראשון
שבדעתם לקרוא לבית הכנסת על שם אדם
אחר ,ואותם נציגים יסכימו לכך ,או אפילו לא
יביעו שום התנגדות [באופן שברור לחלוטין
שאכן קיבלו את ההודעה] ,נראה שיש כאן
מחילה מצידם ,ובאופן כזה לדברי הכל אין בזה
שום חשש.

הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א
שאף הוא נדרש לנושא כותב ל"מקדש מעט"
בתשובתו" :אם בית הכנסת הינו במצב סביר,
שראוי לשימוש ותפילה ,רק שחפצים לייקר
את מקדש מעט ולשפצו ולהדרו ,אין להם רשות
לבטל את השם שניתן לבית הכנסת כדת וכדין,
רק מפני שבני המשפחה אינם מוכנים לתרום
לשיפוץ ,ועליהם לשכנע את התורם ,שיואיל
בטובו לשפץ ולהדר מקום מקדש מעט ,אע"פ

"בכל אופן ברור שעדיף
בדברים כאלו להשתדל
ככל האפשר להגיע
להסכמות שתהיינה
מקובלות על נציגי התורם
הראשון ,ולא לגרום
למריבות והקפדות.

שלא יקבל את השם של בית הכנסת ,ושכרו
גדול מאוד ,ואין המלאכה נקרת אלא ע"ש גומרה,
וראוי לפרסם עושי מצוה ,כמ"ש הרשב"א
בתשובה ,ולכן יתלו שלט גדול בכניסה שהשיפוץ
נעשה ע"י פלוני וכו'".
עמדת החוק וכפי שמביאה ל"מקדש מעט"
עו"ד שחר בקשי היא כדלהלן" :ככל שיש הסכם
תרומה/הנצחה חתום בין הצדדים הרי שבהסכם
זה היה וצריך להיות כל פרטי ההתקשרות ,כגון,
משך זמן ההתקשרות ,לעולמים או לתקופה
קצובה ,בעת בלאי המקום מי האחראי לתחזוקה
ותיקונים וכו' .כאשר קיים הסכם בין צדדים
נמנעות מחלוקות שכאלה .על ההסכם כאמור
להיות ממצא ומכיל את כל פרטי ההתקשרות
תוך חשיבה על העתיד הרחוק ולקיחה בחשבון
של בעיות היכולות לקום במשך הזמן.
"ובעת מחלוקת כמתואר דלעיל ,ניגשים
להוראות ההסכם ועל-פיו פועלים .ולכן ,אנו
תמיד מדגישים כי בכל קבלת תרומה וכל
התקשרות כזו או אחרת בי ןחזן לבית כנסת וכו'
יש לערוך הסכם ברור בין הצדדים.
"ככל שלא קיים בין הצדדים הסכם חתום,
הרי שאיש אינו יכול לטעון כי גרסתו היא הנכונה
בלבד .ומבחינה משפטית ,ככל שיש ויגרם נזק
למבנה כגון טייח הנופל ,מפגעי בטיחות וגם
העדר פוקדים מתוך הציבור להגיע למקום
ומתקיימת פגיעה בבית הכנסת .יש מקום
לפנות לתורם אחר/חדש ובממונו לשקם ולפאר
את בית הכנסת .אולם ,יש לתת ביטוי ראוי גם
לתרומה של התורם הקודם ,שהרי ,תרומתו
דאז אפשרה בעת ההיא את הקמת/ניהול בית
הכנסת .ואין מוחקים אדם שהיה בשעת הדחק
רק בגלל אי יכולתם של קרוביו להמשיך לתמוך
במקום.
"צודקים משפחתו של הרב שמבקשים
ששם אביהם ומורשתו יונצחו לעתיד וכך יש
לפעול .אולם ,אינם צודקים ככל שדרישתם כי
לא יונצח תורם חדש לצד אביהם גם במחיר של
קריסת בית הכנסת רוחנית וגשמית .יש ליתן
עדיפות עליונה לשיקום בית הכנסת והפעלתו.
ולכן ,במקרה דנן ,ניתן לקחת את תרומתו של
התורם החדש למען שיקום בית הכנסת ואין כל
		
מניעה הנראית לעשות זאת.

* דוגמת כתב יד של אחד הספרים *התמונה אינה להמחשה בלבד

החל מ ₪78,000 -עד ₪88,000

כתיבת ס״ת מהודרים
כמנהג ק״ק תימן
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המחיר אינו כולל מע״מ
המבצע אינו כולל תיק
המחיר על בסיס כתיבה למשך מס׳ חודשים/שנה
כל הספרים כתובים ע״פ כל השינויים המובאים בק״ק תימן

בוא ותבחר את הסופר סת״ם שלך..

ארונות קודש ׀ בימות ׀ ספסלים ׀ ארונות
ספרים ׀ ציוד משלים
שירות לקוחות והזמנות1-700-50-25-50 :
משרד 08-9366363 :׀ פקס08-9315069 :
אימייל office@finish1982.co.il :׀ אתרwww.finish1982.co.il :
מפעל ומשרדים :אדום  23א.ת .כנות ׀ מען לדואר :ת.ד  2416רחובות

חובש
יש
בבית הכנסת?
הפיגוע בבית הכנסת "בני תורה" בשכונת הר נוף הירושלמית
לפני קצת יותר משנה ,ומקרים נוספים בהם מתפללים
התמוטטו באמצע התפילה ,הוליד את הרעיון להעביר את
הגבאים יחד עם מספר מתפללים בכל בית כנסת ,קורס
חובשים מיוחד • היו כמה אנשים שהחלו לעניין כמה גורמים
להניע מהלך ארצי ,אבל משום מה ,הרעיון המבורך גווע עוד
לפני שיצא לדרך • מי ירים את הכפפה? ׀ אברהם כהן

ה

עיתוי :ליל יום הכיפורים תשע"ו.
בעת שאלפי חסידים גדשו את בית
מדרשו של אחד מגדולי אדמו"רי
בני ברק אירע האסון המחריד .בעיצומה של
תפילת "כל נדרי" ,הרגעים הנעלים ביותר בשנה,
נשמעו לפתע קריאות "הצלה" נזעקות .אנשי
הצלה מקרב החסידות חשו לעברו של אחד
מהאברכים החשובים ,מבני העלייה של חצר
הקודש שהתמוטט בפתע פתאום ,ותהום כל
החסידות וכל הקהל מסביב שלא האמין למראה
עיניו .המראות היו קשים :הסתבר כי האברך
הצעיר לקה באירוע מוחי חמור ,והחובשים עבדו
נמרצות :ביצעו בו החייאה עד להגעת הצוות
הרפואי של מד"א .הנ"ל הועבר לבית החולים
אך למגינת לב לאחר שבוע נמהר של תפילות
ותחינות הלך האברך לעולמו .המקרה ההוא
שדווקא טופל כהלכה ,וזכה להדים מצערים
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רבים ,ועורר שוב לעין כל את הצורך בהעמדת
חובשים מיומנים בקרב מתפללי ביה"כ ,לא
מלמד על הכלל ,על הפעמים הרבות שבהם
האירועים מסתיימים באופן משמח; דווקא
כשהאנשים המיומנים שוהים במקום ,ואותו
מתפלל שכל הקהל העתיר עבורו ברחמים
ובתחנונים ,שב לאחר התאוששות קצרה או
ממושכת יותר ,לשמחת כולם להתפלל בבית
הכנסת .מקרי החירום הרבים שמתרחשים
לעיתים תכופות בבתי הכנסת ,ל"ע ,הביאו אותנו
לעסוק בחיזוק קיומה של מצוות "ונשמרתם
לנפשותיכם" דווקא בין כותלי בית הכנסת
ונחיצותה של עזרה ראשונה במקומות ציבוריים.
לפני קצת יותר משנה ,בעקבות הפיגוע
הקשה בבית הכנסת קהילת "בני תורה" בהר
נוף פסק הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א כי אין
להתפלל בבית כנסת שלא הוצב בו מאבטח.

מי שנטל את פסק דינו של הראשל"צ ,צעד
אחד קדימה היה חבר מועצת העיר טבריה,
רפאל טרבלסי ,שיצא ביוזמה לקורס חובשים
מיוחד לגבאים בבתי הכנסת בעיר ובעלי עסקים
מקומיים להכשרה במקרה של פיגוע שכותרתו
הייתה' :זה יכול להציל חיים'.
חובש הצלה ר' חיים אמור ,דמות מוכרת
בטבריה ,עמד בראש הקורס שאמור היה
לאגד עשרות ואפילו מאות גבאים ומתפללים
שיוכשרו להגיש עזרה ראשונה בבתי הכנסת
בעיר במקרה חירום .בטבריה פועלים כ100-
בתי כנסת ומטרת הקורס שהיקפו כ 100-שעות
בלבד ,נועדה להקניית ידע בסיסי בהגשת העזרה
עד שניתן יהיה להעניק עזרה רפואית מקצועית.
אלא ששנה אחרי ,כשאנו יוצרים קשר עם אמור
ותוהים מה עלה בגורל המיזם המבורך שעשוי
היה להוות פריצת דרך בעולם הצלת החיים ,אנו
מתבשרים כי הקורס נסגר עוד לפני שנפתח.
המילים יוצאות מפיו של טרבלסי באכזבת מה
ואפילו בכאב .הוא מתקשה להבין כיצד הציבור,
לכל הפחות בעירו טבריה ,לא טרח להירשם
לקורסים מצילי החיים שיזם.

"הנתונים לא משקרים"
גל הפיגועים הקשה שאירע בשבועות
האחרונים שוב חידד את נושא הזמינות של
חובשים מצילי חיים .אמור ,כמתנדב וותיק
במד"א ובארגוני ההצלה מסביר עד כמה עזרה
ראשונה היא עניין קריטי במקום ציבורי" .פטירה

או פציעה קשה של מתפלל בביה"כ היא חוויה קשה אולי אפילו טראומטית
לכל מתפלל שמזדמן לאירוע כזה .במרכז המקום הקדוש מאבד אדם
את הכרתו או נפצע ומותיר את האנשים סביבו חסרי אונים לגמרי שכן
המתפלל הרגיל לא מסוגל ע"פ רוב לבצע החייאה מוצלחת בכוחות עצמו,
ורגעי ההמתנה לכוחות ההצלה עלולים להיות קריטיים.
"הנתונים לא משקרים" ,מסביר אמור .מרבית מקרי המוות בעולם
המתקדם נגרמים כתוצאה מ'דום לב' ורובם מתרחש מחוץ לבית הרפואה.
סיכויי הישרדותו של החולה ללא היווצרות נזק מוחי בלתי הפיך ,תלוי ברובו,
במהירות קבלת השוק החשמלי ע"י מכשיר החייאה .ככלל ,מרבית בתי
הכנסת בארץ וגם מוסדות אחרים ,מתקשים להתמודד עם החוק שמחייב
אחזקת מכשיר החייאה המיועד בדיוק למקרים כעין אלו .מוסד ,או בית
מדרש ,או כל מקום ציבורי שבשטחו נפטר או נפגע אדם עשוי להיות חשוף
לתביעת ענק בגין הזנחה ולעיתים בהאשמות חמורות נוספות.
אמור מייחס את ראשית הרעיון המבורך לאיש העסקים ומתפלל בית
הכנסת "פורת יוסף" בטבריה ,מר אילן חדד שהציג אותו בפני חבר מועצת
העיר ,רפאל טרבלסי" .לאחר דברי חדד טרבלסי הלך צעד קדימה .השיחה
הבאה הייתה ליו"ר מתנדבי מד"א והסביבה ,מר חיים אמור .טרבלסי הציג
בפניו את הבעיה וביחד נוצר הרעיון בהכנת מערך מסודר שבו גבאים
ומתפללי בית הכנסת יעברו הכשרה של "עזרה ראשונה" .והנה פרטי
התוכנית כפי שהציג אמור ברחבי בתי הכנסת ומקומות ציבוריים בטבריה:
הקניית ידע בסיסי בהגשת עזרה ראשונה .למסיימים בהצלחה את הקורס
תוענק תעודה הסמכה רשמית של ארגון "מגן דוד אדום"! כל קורסי
החייאה במד"א מוכרים ע"י ארגון הלב האמריקאי  .AHAהיקף הקורס:
 100שעות לימוד .לשם תחילת הקורס יצטרכו להירשם לפחות  25איש
שירצו להיות חלק מהקורס .נושאי הלימוד הם מהמעניינים ביותר ומקנים
לכל אחד ידע בסיסי רחב .בין הנושאים שילמדו בקורס הוא עיוני מבוא
לעזרה ראשונה ,בדיקת פצוע בודד ,מצבי חוסר הכרה ללא נשימה כולל
התקפי לב ודום לב ,מחזור הדם ושטפי דם ,הלם ,מערכת התנועה והשלד,
פצעים וכוויות ,פגיעות ראש ,חזה ,בטן .פגיעות מבעלי חיים ,הערכת מצב
נפגע/חולה ובמעשי הנשמה ועיסוי לב ,תרגול על בובות ,עצירת שטפי דם,
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חובש
יש
בבית הכנסת?

קיבוע שברים טבעי ,חבישה במשולש ,מטלין,
תחבושת אישית ,חבישות מיוחדות ,שימוש
במפוח אמבו פלוס חמצן .תרגילים משולבים
בע"ר ועוד .בין אמצעי ההדרכה שישמשו את
הקורס :מצגות/שקפים ,בובות להנשמה ועיסוי
לב ,חומרי חבישה וציוד החייאה".

הרעיון המבורך גווע
כאמור ,עיריית טבריה יצאה בהודעה רשמית
וביחד עם חבר מועצת העיר רפאל טרבלסי
קראה לכלל גבאי בתי הכנסת והמתפללים
להירשם לקורס החובשים המיוחד אלא
שמסיבות שונות ,כך נראה ,הרעיון המבורך גווע
ולא יצא אל הפועל.
"אני יכול רק להעריך" ,אומר אמור באכזבה,
"מדוע הרעיון שקע .האמת שנורא חבל.
הלימודים היו ללא עלות ,והגבאים היו צריכים
רק להתנדב פעם בחודש במד"א כדי לשמור
על כשירות .אני מעריך שאולי מסע הפרסום
שיצאנו איתו ברחבי העיר לא היה מספיק טוב.
או סטיגמות וחששות בלתי מוצדקות שחלק
מהאנשים מתקשים להתמודד איתם וחבל .זה
עניין מציל חיים .הלוא ידוע שאסונות בבית
הכנסת אינם כבר אירוע נדיר ,לצערנו .מי מאיתנו
לא נתקל לעיתים במתפלל שמתעלף או חש
ברע ואין מענה ראשוני בבית הכנסת" .היוזמה,
כאמור 'נולדה' בעקבות הפיגועים האחרונים
ברחבי הארץ ,אך גם כדי להתמודד עם מקרים
אחרים שאינם קשורים במצב הביטחוני ,כמו
טיפול במתפללים שחשים ברע.
כל אדם שעובר הכשרה ,מסביר אמור הופך
למציל חיים פשוט כמשמעו .אני מדבר בעיקר
על שבתות וחגים ,בהם נאספים לביה"כ אנשים
מבוגרים או חולים .זמן התגובה הוא איטי הרבה
יותר .בשל קדושת השבת ,אין טלפונים ניידים
זמינים ועד שמרימים טלפון הנפגע יכול ללכת
לעולמו .מתפלל שעבר קורס החייאה במד"א
מעניק טיפול ראשוני עד שצוות האמבולנס
מגיע .אגב ,מקרים לא חסרים .זה לא רק מבוגר
שהתעלף ,זה יכול להיות ילד שבלע סוכריה
ונחנק ,או ילד שנפל ממקום גבוה ומדמם ,לכן
נחוץ מאוד שיהיו אנשים שמבינים וגם יודעים
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להעניק טיפול ראשוני עד שצוות מד"א יגיע
למקום.
תורת העזרה הראשונה פשוטה וקלה להבנה.
ומי שהוכשר יידע לזהות מצבי חוסר הכרה ללא
נשימה ,לרבות התקפי לב ודום לב ,מחזור הדם
ושטפי דם ,הלם ,פצעים וכוויות ,פגיעות ראש,
חזה ,בטן ,הנשמה ועיסוי לב .כשמתפלל מזהה
את הבעיה ,עצם העובדה שאתה יודע לזהות
את המקרה ולתאר לתורן המוקד את הסימנים
בשטח ,מציל חיים .הצוות שנשלח למקום נבחר
בהתאם למה שתיארת :אמבולנס רגיל ,או
מספר אמבולנסים ,או ניידת טיפול נמרץ .רק
כדי לשבר את האוזן :אם מתפלל מזהה סימני
התקף לב אצל חברו והזמין בהתאם ניידת טיפול
נמרץ הוא הציל חיים .ואם הוא למד את שיטת
עיסוי הלב ,והוא מבצע אותו ברגעים הראשונים
הקריטיים הוא מזרים חמצן למוח ואז המוח לא
נפגע .אגב ,רק כדי להבהיר את גודל חשיבות
הרגעים הקריטיים .מעל חמש דקות ללא חמצן
למוח גורמים נמק במוח ואז המצב הוא בלתי
הפיך ל"ע .כך למשל ,אם זיהית אדם "חולה
סוכר" שנזקק בדחיפות ל"משהו מתוק" ,ואתה
דוחף לו דבר מתיקה לפה ,הצלת את חייו .לרוב,
מתאר אמור ,כשצוות מד"א המקצועי מגיע,

הוא כבר מזהה אם היו בין המתפללים ,חובשים
מיומנים שביצעו פעולות פשוטות אבל יעילות
שהצילו חיים .לאור המצב ,הייתי מציע לכל
האנשים ,ולכל מתפלל ללמוד את המקצוע את
ההכשרה ,זה יכול לעזור בכל זמן ובכל רגע.
לא רק אירועים קשים ,גם "לידות"
מתרחשות לעיתים בעזרת הנשים בבית
הכנסת .וגם במקרים אלו חשובה זמינותם
של חובשים מוסמכים .אמור נזכר במקרה בו
נאלצו ליילד בבית כנסת "רודפי שלום" בטבריה
בעיצומו של יום כיפור :אישה כרעה ללדת.
במקרה ,הוא מספר ,נהג שלנו עבר הכשרה
ואותה מתפללת שאחזוה צירים יילדו אותה
במהירות ,הרגעים הם קריטיים גם במצבים
כאלו .זה יכול להיות מסוכן גם לעובר וגם
ליולדת .אמור מבקש שוב להרים את הכפפה
ולקרוא שוב לגבאי בתי הכנסת די בכל אתר
ואתר הן בעירו טבריה ,והן בכל עיר ואם בישראל
לצאת בקורס חובשים חינם שיכשיר את גבאי
בתי הכנסת וגם את המתפללים ובכלל גם כל
בית בישראל לעזרה ראשונה .ואין כמו יהודים
שומרי תורה ומצוות כדי להבין את חשיבותה
העצומה של קיום מצוות "ונשמרתם מאוד
				
לנפשותיכם".

ובלכת

"

מישהו מכיר גמ"ח
הופיעה
משניות?",
באחת
השאלה
מהקבוצות ברשת החברתית .שניות לאחר מכן
עלתה התשובה .אחד מחברי הקבוצה צירף
לינק להורדת אפליקציית משניות 'קהתי'...
מהו גמ"ח משניות? מהי אפליקציית קהתי?
ומה הקשר לבתי הכנסת?
על כל השאלות הללו ועל רבות אחרות
תוכלו לשמוע ממשה הירש ,מי שעומד מאחורי
האפליקציה הגאונית שמצטרפת לארון
האפליקציות שהולכות ומשתלטות על נישת
ספרי הקודש .אבל לפני כן ,הנה מה שמובא
בשם הרה"ק רבי פנחס מקוריץ ,מתלמידיו של
המגיד ממעזריטש זצוק"ל" .לימוד משניות
הוא סגולה לפרנסה .משנה בגימטרייה שצ"ה
וגם פרנסה בגימטרייה שצ"ה".
את יוזמתו של הירש אפשר לראות
כמהפכה של ממש על רקע דברים שמביא
ד"ר אהרן ארנד במאמר מרתק אודות "לימוד
משנה וחברות משנה בעת החדשה" .ארנד
מצטט מקורות שונים מהם ניתן להסיק כי
לימוד המשנה כיחידה עצמאית ולא על סדר
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לימוד הגמרא ,קיבל תנופה עצומה במאות
הט"ו והט"ז כאשר התרחבה מהפכת הדפוס
וכבשה את אירופה.
חיזוק משמעותי ללימוד המשנה בא
כחמישים שנה לאחר מכן ,עם הדפסת פירושו
של רבנו עובדיה מברטנורא בוונציה (,1548/9
ש"ח-ש"ט) ,שהיה כלי העזר המרכזי להבנת
המשנה בעת החדשה .רע"ב לא כתב הקדמה
לפירושו ולכן אין לדעת מדוע דווקא הוא נטל
יזמה לפרש את המשנה ולא חכמי איטליה
בדורות קודמים לו ,אך אפשר שהדבר קשור
לכך שהוא חי בראשית ימי הדפוס והיה מודע
לכך שפירושו יודפס ויגיע לכלל הציבור" ,כותב
ארנד ומביא אותנו ליצור הקבלה לתקופתנו זו
בה הפכו מכשירי טלפון חכמים לספריות ענק
ואפשרו תפוצה חסרת תקדים לספרי הקודש
וביניהם המשניות.
מקובל בידינו כי מרן רבי יוסף קארו זכה
ללמוד את סודות התורה עם "המגיד" בשל כך
שלמד משניות .משנה אותיות נשמה והשל"ה
הקדוש אומר כי מי שבקי במשניות אינו רואה
פני גיהנום .משה הירש ,איש נדל"ן במקצועו,
הרים את הכפפה כאשר ישב שבעה" .ביקשתי
מהבן שלי שיביא לי משניות קהתי כדי שאוכל
לחלק בין האנשים ללמוד .הוא שכח .גם החתן
שלי שהבטיח להביא ,שכח .החלטתי לקחת
דף ולכתוב עליו את כל המשניות ושלחתי
למתפללים באימייל ובתוך שעות ספורות,
מעל שמונים אחוז מהמשניות כבר "נתפסו".
הבנתי שיש כאן צורך גדול והחלטתי ליצור
אפליקציה שתאפשר לימוד משניות און-ליין.
ניגשתי למשפחת קהתי וקיבלתי את אישורם
להשתמש בפירוש של אביהם ,מצאתי אנשי
מקצוע והשקעתי כסף רב בפיתוח האפליקציה
שמטרתה להגיע לכמה שיותר יהודים שילמדו
את המשנה היומית".
הירש אומר "המטרה שלי להגיע לחצי
מיליון הורדות לפחות" .מאות שעות הושקעו
בפיתוחה של האפליקציה אותה פיתח אריאל
ויצברג ,שאומר כי ישב בלילות שעות על
גבי שעות על מנת לפתח אותה .הירש חשב
בתחילה להקים קבוצות ללימוד משניות.
הרעיון המקורי היה להקים אתר שיאפשר
לעקוב אחר הלימוד וישמש כלי עבור הלומדים.
בסופו של דבר הותאם הרעיון לעידן הנוכחי

תך
בדרך

תכירו את משה הירש ,מי שעומד מאחורי
האפליקציה הגאונית שמצטרפת לארון
האפליקציות היהודי ומסייעת לעשרות
אלפי לומדים בארץ ובעולם ׀ אבי מנחם
והפך לאפליקציה נוחה ומרשימה בפונקציות הרבות שהיא מעניקה.
מהרגע שהאפליקציה עלתה לחנויות הווירטואליות באנדרואיד
ובאייפון ,קצב ההורדה הלך והתגבר .עד היום נרשמו עשרות אלפי הורדות
והירש מכתת את רגליו ממקום למקום על מנת לעשות נפשות לרעיון.
ההתרשמות שבזכותו ישנם רבבות יהודים שהחלו ללמוד משניות מידי
יום .ויצברג מספר כי הפרויקט התאים לרצונו לתרום משהו למען עם
ישראל .דווקא בימים האלה בהם מחוץ תשכל חרב ,ישנה חשיבות רבה
ללימוד המשניות .המעניין הוא כי ניתן למצוא באפליקציה הן את פירושו
המונומנטאלי של רבנו עובדיה מברטרנורא והן את פירוש קהתי בשתי
גרסאותיו ,הקצרה (הביאור) והארוכה (הפירוש).
אין צורך להתחבר לאינטרנט על מנת להשתמש באפליקציה .מרגע
ההתקנה היא מביאה למכשיר החכם את כל ששת סדרי המשנה עם
הפירושים ואין בה פרסומות או חלונות קופצים ומטרידים" .אני רוצה
שכמה שיותר יהודים ילמדו משניות .ישבתי עם מנכ"לית 'ישיבה
יוניברסיטי' ,בתוך דקות ספורות הוא הפיצה את האפליקציה בקרב
תלמידי ובוגרי המוסד .כל מי שנחשף לזה נדהם מפשטות הרעיון
והביצוע".
גם מנכ"ל ישיבות ההסדר מיהר להפיץ את הבשורה בקרב תלמידי
הישיבות" .אני מקבל תגובות מדהימות מבחורים בישיבות שאומרים
שהם לומדים יום יום משניות בזכות האפליקציה" ,מספר הירש
בהתרגשות לא מוסווית.
ויש לו גם לא מעט סיפורים אודות הניסים שהתרחשו בחייו ובחיי
אחרים בעקבות לימוד המשניות" .ישבתי עם איזה לקוח שרצה לקנות
דירה .הוא הגיע כבר לישורת האחרונה אבל לא הצליח לסגור את
העסקה .היה חסר לו כסף והוא חשש שהוא יאבד את העסקה .סיפרתי
לו על לימוד המשניות וכעבור כמה ימים הוא כבר השיג את כל הכסף .לא
לחינם אומרים שלימוד משניות הוא סגולה לפרנסה".
מכירים את המזוודות עמן מגיעים רבים לבית העלמין ביארצייט.
מזוודות אלו מכילות חוברות ובהן פרקי משניות בהתאם לסדר הא-ב.
כידוע ,נהוג לומר על הקבר משניות בהתאם לשמו של הנפטר .האפליקציה
הזו מייתרת את הצורך למצוא 'גמ"ח משניות' שמחזיק מזוודות מעין אלו.
היא מעניקה את האפשרות להקיש את שמו של הנפטר ולקבל מיידית
את הפרקים הרלוונטיים לאמירת המשניות.
"אין סוף ליישומים שאפשר להפיק מהאפליקציה .הפיתוח לא
הסתיים .אנחנו ממשיכים כל העת לפתח עוד ועוד פיצ'רים .עכשיו יש
לנו אפשרות לשמוע 'א-ל מלא רחמים' על ידי החזן העולמי מוצן .בנוסף
 המשך בעמ' 30

עיצוב ׀ תכנון ׀ ייצור ריהוט לבתי כנסת
ומוסדות ציבור
ארונות קודש ׀ בימות ׀ כסאות ׀ ספריות ׀ חיפוי
קירות בעץ ׀ פרוכות ׀ עמודי חזן ׀ כסא אליהו
הנביא ׀ מחיצות לעזרת נשים ׀ נרתיקים לס“ת
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״משיב הרוח״
חברת  Bigassfansהאמריקאית ,הינה יצרנית מאווררי הענק הטובים מסוגם בעולם.
המאווררים מיוצרים בטכנולוגיית (High Volume Low Speed) HVLS
ומצוידים במנועים מתקדמים וחסכוניים בצריכת חשמל המסובבים כנפיים גדולות במהירות נמוכה.
הודות לפרופיל האווירודינאמי ולשטח הכנף הגדול ,המאווררים מערבלים
כמות גדולה של אוויר ויוצרים סביבה נעימה ללא רוח טורדנית .בימים חמים כאשר מפעילים את המאווררים
בנוסף למזגנים יושג חסכון של כ  20%מעלויות החשמל.
קוטר המאווררים הינו בטווח של  7.3-2.4מטרים והם מהווים פריצת דרך בתחום אוורור חללים גדולים
כגון :בתי כנסת ,ישיבות ,מבני ציבור ועוד.

bigassfans.co.il

לפרטים ולהתנסות08-9197878 :

מאווררים בגדול

אנחנו רוצים לתת תשובה למי שרוצה ללמוד
את המשניות באמצעות שמע .כך שאנחנו ניתן
תשובה גם לילדים וגם לנשים שרוצים ללמוד.
"אנחנו מקליטים שיעורים על כל משנה
ומשנה .כך שמי שרוצה יוכל להניח אוזניות
ולהקשיב ללימוד תוך כדי הליכה ,תוך כדי
ריצה .אדם יושב בתור וממתין לרופא ,למה
שלא ילמד תורה תוך כדי .פגשתי איזה
עיתונאי בשוק מחנה יהודה ,שאלתי אותו אם
יש לו מושג כמה אנשים סביבנו הולכים עם
משניות קהתי בכיס .הוא צחק .המטרה שלי
שכולם ילכו עם המשניות האלה בכיס ושיוכלו
ללמוד בהן בכל רגע אפשרי".
נוחות השימוש באפליקציה מרשימה מאוד.
ויצברג ,טרח להשקיע רבות ביצירת ממשק נוח
ואינטואיטיבי .רק להמחשה ,האפליקציה יודעת
לשמור את הנקודה בה סיימנו את הלימוד
הנוכחי כך שלא נידרש לחיפוש מייגע אחר
המשנה בה עסקנו .וגם במידה ושכחנו היכן אנו
אוחזים ,נוכל לחזור בדיוק לאותה נקודה.
היא כוללת את כל המשניות כולל הקדמתו
של קהתי ,המרתקת בפני עצמה וכולל
אפשרויות תצוגה רבות ומגוונות שיכולות
לתת מענה לכל צורך ולכל רמת לימוד .עשרות
אלפי ההורדות ב'גוגל פליי' וב'אפל סטור'
מדברות בעד עצמן .הירש מבטיח עוד ועוד
עדכונים ושיפורים.
החזון שלו ,שאנשים יקיימו באמצעות
האפליקציה הזו את "בלכתך בדרך ,בשכבך
ובקומך" הולך ומתגשם" .כל מה שעשיתי היה
רק למען המטרה הזו" ,הוא אומר .ואכן ,ניתן
לראות שההשקעה הרבה מוכיחה את עצמה.
אנחנו נפעמנו לגלות "מצב לילה" שמאפשר
לימוד גם בחושך .אחרים יתלהבו מהאפשרות
לפצל את המסך ,כך שניתן יהיה ללמוד בעת
ובעונה אחת את המשנה ואת פירושיה .יהיה
מי שיתפעל מכך שניתן לעבור בין שפות
ואנשים מבוגרים יודו להירש על הנגישות
והיכולת להגדיל את הטקסט בהתאם לצורך.
"הייתי רוצה שהגבאים יספרו למתפללים
על המיזם החשוב הזה ,כדי שכל אחד שיש לו
מכשיר טלפון חכם יחזיק את המשניות בכיס
שלו וילמד בהן כמובן" .הוא לא חושש שהדבר
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נוחות
השימוש
באפליקציה
מרשימה
מאוד .ויצברג,
טרח להשקיע
רבות ביצירת ממשק
נוח ואינטואיטיבי .רק
להמחשה ,האפליקציה
יודעת לשמור את הנקודה
בה סיימנו את הלימוד הנוכחי
כך שלא נידרש לחיפוש מייגע
אחר המשנה בה עסקנו.
יפחית את מספר רוכשי המשניות ,והעובדה
היא שבני משפחת קהתי העניקו את האישור
להשתמש בביאור של אביהם.
אין שום חשש שהמשניות בספריית
בית הכנסת ייזנחו לטובת האפליקציה" .כמו
שחדירת האינטרנט לא צמצמה את כמות
הספרים בעולם ,אלא להיפך .כך גם במקרה
הזה" ,אומר אדם שנחשף לאפליקציה ועושה
בה שימוש יומיומי" .אני לומד בכל יום בדרך
לעבודה וממנה .זה נוסף על שאר השיעורים
היומיים ,לא על חשבונם .להיפך .אחרי שאני
לומד בנייד ,אני מוצא את עצמי לעיתים
קרובות מוציא משניות מארון הספרים כדי

להשלים ידע שלא מופיע באפליקציה כמו
ביאור המשניות לרמב"ם ,או תוספות יום טוב".
ניתן ללמוד באמצעות האפליקציה משנה
יומית ,פרק יומי ולימוד אקראי .היא כוללת
מגוון גדול של "עזרים" כגון סדר הדרן עלך
שאומרים בסיום כל מסכת ,משניות לעילוי
נשמת ,קדישים ועוד .אם נחזור לציטוט
ממאמרו של ד"ר ארנד ,נוכל לומר בוודאות
כי הירש אחראי לתנופה מחודשת בלימוד
המשניות בעם ישראל .רוצו להוריד .חפשו
"קהתי" בחנויות הוירטואליות .זה חינם וזה
יכניס חכמה במכשיר החכם שלכם .שאנו
		
משכימים לדברי תורה.

שלוח

מפעלי
הנצחה

לוח תורמים מפואר
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ל  1000מוצרים באתר:
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נר תמיד ספירלה.

אותיות מיציקת אלומיניום
מוארים בלדים
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לוחות מוארים בלדים
לוח פרשיות מואר בלדים

נר זיכרון קנים מואר בלדים.
M-118

L-52

במבצע  3900ש"ח

L-50

J-37

לוח תפילה מפואר מואר בלדים

לוחות זכרון | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים |
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

רחוב יהודית  2ירושלים ,טל 02-5383729 :פקס02-5385768 :
www.shiloach.net

e-mail: shiloach@shiloach.net

שלוח

מפעלי
הנצחה

לוחות זכרון במבחר עיצובים

מע

ל  1000מוצרים באתר:

www.shiloach.net

D-126

לוח זכרון לדים +תאורת הילה כחולה
מבצע ב 7850-ש"ח בלבד!

לוח זכרון במבצע
 ₪ 2950בלבד!

D-124

D-97

לוח זכרון צורת עץ 100 ,לוחיות עם תאורת רקע לדים  +מנורות לדים עם מפסקים
לכל לוחית בנפרד ,בסיס מתכת מגולוונת ,גודל  260-100ס"מ

מחיר מבצע  9900ש"ח,

לוחות זכרון | לוחות תפילה | לוח ממוחשב | נרות תמיד | פרנס | פרשיות השבוע | ויטרינה לנרות | שלטי הנצחה | קירות תורמים |
ברכות תורה | שויתי | לוחות מוארים | יציקות אלומיניום | ארונות קודש | אותיות על מבנים | אותיות על ההיכל | שלטי הוקרה | ועוד.

רחוב יהודית  2ירושלים ,טל 02-5383729 :פקס02-5385768 :
www.shiloach.net

e-mail: shiloach@shiloach.net

כסף גדול מ
בקרן זווית
א

תם קצרים בכסף ורוצים לשפץ את
בית הכנסת מהמסד עד הטפחות?
אולי כדאי לכם להכיר את 'עתיקא'.
עתיקא הוא בית עסק שמתמחה בחפצי יודאיקה
וכתבי יד .אתם בוודאי רוצים לדעת איך זה קשור
אליכם .גם אנחנו רצינו לדעת מה ומי מסתתר
מאחורי 'עתיקא' והלכנו לראות.
כשחזרנו ,החלטנו שגם אתם חייבים להכיר
את המוסד הזה שיכול לעזור לכם למלא את קופת
בית הכנסת בצורה עליה לא חשבתם מעולם.
שמואל כריף ,האיש שמאחורי 'עתיקא' אומר
ששוק היודאיקה הוא אמנם שוק קטן ומצומצם,
אך הוא מגלגל מידי שנה כמה עשרות מיליוני
דולרים.
השוק מתחלק לשני סוגים ,הראשון הוא
חומר ממוחזר .דהיינו ,חפצי יודאיקה עתיקים
יותר ופחות ,כתבי יד ומוצרים נוספים שמוגדרים
יודאיקה ,כגון כוסות קידוש ,קערות פסח, , ,
חנוכיות , ,ספרי קודש ,ספרי תורה ועוד ,שכבר
הסתובבו בשוק ונרכשו על ידי אספנים או סוחרים
שהחליטו להוציא אותם לשוק.
במקרה כזה ,ברוב המקרים מדובר במוצר

מוכר בשוק וערכו ידוע לכאורה .מאידך – וכאן
אתם נכנסים לתמונה – מקור האספקה השני,
הוא של חומר חדש .חפצים ששהו בבתים פרטיים
ועברו בירושה מדור לדור .חפצים שנמצאו
לפתע בעליית הגג ואפילו ,תחזיקו חזק ,חפצים

ששימשו בתי כנסת ושוכבים דוממים כאבן שאין
לה הופכים במשך שנים ארוכות.
כריף מספר על רימונים לספרי תורה ,ארגזים
וידיים ,לוחות הברית ואפילו גביעי קידוש
וחנוכיות שהגיעו אליו מבתי כנסת לאחר שנחו
שם במשך שנים ללא שימוש" .בית כנסת הוא
מקום דינמי .האופנות משתנות וגם האנשים.
אבל הצורך בחפצי הקודש נותר תמיד אותו דבר.
כך קורה שבמשך הזמן נזנחים הרימונים הישנים
לטובת רימונים חדשים .תורמים חדשים באים
ורוצים שישתמשו בתרומה שלהם ובארונות בית
הכנסת שוכבים חפצי יודאיקה ללא שימוש".
ישנם בתי כנסת בהם תוכלו למצוא "מוזיאון"
של ממש לחפצי יודאיקה .ארונות מלאים בכל
מיני חפצים שעשו בהם שימוש למצוות ואיש
כבר לא נגע בהם שנים .חלקם ראו אור יום רק
בימים שלפני חג הפסח .כריף אומר שהחפצים
האלה שהוקדשו לבית הכנסת וכבר סיימו את
תפקידם ,יכולים לשמש שוב את בית הכנסת
ככסף עובר לסוחר" .אנחנו מעריכים את שוויו של
החפץ בהתאם לפרמטרים שונים שהשוק מתנהל
לפיהם ,ומשלמים לבית הכנסת תמורתם .כך

ראם כספות

ייצור התקנה ומכירת ארונות כספת לבתי כנסת
מידות סטנדרטיות,ייצור לפי מידה ,מיגוון תוספות לעיצובים
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מונח
תשמש אותה תרומה שניתנה באהבה ,את בית
הכנסת ומתפלליו פעם נוספת".
כך שאם יש לכם כתרים ורימונים של ספר
תורה ,אצבעות ,ארגזים וטסים ,חנוכיות ,פמוטים,
כוסות קידוש ,מחזיקי בשמים ונרות הבדלה וכל
חפץ יודאיקה אחר שלא נעשה בו שימוש זמן רב,
הגיע הזמן שתעשו בו שימוש" .מדובר בהרבה בתי
כנסת ובכסף רב .מניסיון של המון שנים בתחום
הזה ,אני יכול לומר שלפחות ב 80%-מבתי הכנסת
שנתקלתי בהם ישנם חפצי יודאיקה ראויים
למכירה.
"גם כאשר מדובר בחפצים שנשברו ,זה לא
פוגע בסחירות שלהם ,אלא בערך הכספי שניתן
לקבל עליהם ..זה נכון שככל שהחפץ נדיר יותר
ועתיק יותר שוויו גדול יותר ,אבל עדיין מחירו
הממוצע של חפץ נע בין מאות לאלפי דולרים.
"במקרים נדירים ניתן למצוא בבית כנסת
חפצים בשווי של עשרות אלפי דולרים וכבר
נתקלתי בחפץ ששוויו למעלה ממאה אלף דולר.
כמעט בכל בית כנסת יכולים להימצא חפצים
שיכניסו לקופתו אלפי דולרים .ישנם בתי כנסת
אליהם הגיעו חפצים ששרדו את השואה ,או
חפצים שעלו ממדינות ערב ,ומי שאינו איש
מקצוע לא יודע להעריך את שוויים".
כריף החל לעסוק בתחום הזה במקביל לתחום
דומה .הוא רוכש ,משביח ומוכר ספרי תורה.
"צברתי המון ניסיון בתחום ורכשתי לי שם טוב

שמואל כריף ,האיש שמאחורי 'עתיקא' מספר
בראיון ל"מקדש מעט" כיצד העסק שלו יכול
לסייע לגבאי בתי הכנסת למלא את קופת בית
הכנסת • "שוק היודאיקה הוא אמנם שוק קטן
ומצומצם ,אך הוא מגלגל מידי שנה כמה עשרות
מיליוני דולרים" ׀ אבי מנחם

ברוך ה' .עם הזמן גיליתי שיש בהמון בתי כנסת
חפצי יודאיקה ישנים שלא בשימוש .היות ואני
עצמי חובב יודאיקה וגם מבין דבר או שניים
בתחום ,הלכתי ללמוד את הנושא הזה והבנתי
שיש כאן הזדמנות פז לתת לבתי הכנסת להרוויח
שגיאה!



"וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה ,הקב"ה ישלם שכרם"...

ביטוח ייעודי לבתי כנסת וספרי תורה
גבאי יקר!
אתה ,המופקד על נכסי הציבור
• האם דאגת לבטח את ספרי התורה
ורכוש בית הכנסת?
אם טרם ביטחת ,למה אתה מחכה?
• עם יד על הלב ,כשביטחת,
השתדלת לקחת את ההצעה הטובה
ביותר מבחינת הכיסוי הביטוחי והמחיר ?
הרי מדובר בכספי הציבור !!!

אצלנו תוכל לבטח את ספרי התורה ,כלי הכסף ויתר הרכוש
בכיסוי מורחב במיוחד במחירים ללא תחרות!
צור קשר לקבלת הצעת מחיר
לפרטים נוספים גלוש לאתרwww.gagins.co.il :
גדעון ג'יקובס  -כל הביטוחים תחת קורת גג אחת

טל'  ,03-9333214נייד 052-2545163
הר' ישעיהו משורר  12פתח תקווה gagins@neto.net.il 4931926
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הכנסה נוספת לקופת הציבור".
בחמש עשרה השנה האחרונות עוסק כריף
בתחום והוא מספר שגבאים רבים לא יודעים שיש
להם ביד אוצר" .לפעמים המתפללים רוצים לשפץ
את בית הכנסת וחסר להם כמה אלפי שקלים .הם
לא יודעים שיש להם את הכסף הזה בבית הכנסת
שלהם" .כריף אומר שבמשך עשרות שנים אבדו
רבים מחפצי היודאיקה האלה בגלל הנאיביות של
המתפללים" .אם בגלל גבאים שלהבינו והכירו
את ערכם של הפרטים ומכרו בנזיד עדשים ,ואם
בגלל אנשים ש"השאילו" אותם ולא החזירו .אני
חושב שהגיע הזמן שהגבאים יבינו שייתכן שיש
לחפצים האלה שווי וכדאי לבדוק את זה".
במקביל ,מתברר שישנם בתי כנסת שהכירו
בשווים של המוצרים שנמצאים בבית הכנסת
וייחדו להם מקום של כבוד" .נתקלתי גם בבתי
כנסת בהם בנו ארון מפואר בכניסה ,בו הציבו את
החפצים העתיקים לאחר שניקו ושחזרו אותם,
ובחלקם אף ציינו מהיכן הגיע כל חפץ והעניקו
כבוד רב לתורמיו באם היה ידוע להם על-כך",
אומר כריף.
כריף מבהיר שמוצרים שיוצרו בארץ ישראל
בשישים השנים האחרונות ,אינם בעלי שווי
רב .ובכל זאת הוא ממליץ לגבאים לא להחליט
על דעת עצמם אלא לבקש את חוות דעתו של
מומחה בתחום .הוא עצמו מציע שירות "הערכה
מהיר" באמצעות הדואר האלקטרוני" .שלחו לי
תמונות של החפץ ואנסה לתת לכם הערכת שווי
מהירה ללא תשלום" .חשוב להבהיר :גם אחרי
תשלום השווי ההוגן לבית הכנסת' ,עתיקא'
תרוויח מהרכישה הזאת" .אני לא מסתיר את
העובדה שאנחנו מתפרנסים מזה .אנחנו מוכרים
אותו בדרך כלל לאספנים .אבל בדרך הצלחנו
לעזור לבית כנסת וגם התפרנסנו בכבוד".
ניכר שהדבר מציק לו" .אדם שקנה לאשתו
תכשיט בעשרים אלף שקל לא ישאיר אותו בארון
ללא שמירה .הוא יודע שזה שווה כסף ,הרבה כסף,
והוא מבטח אותו ושומר עליו .אבל בבית הכנסת
שוכבים לעיתים חפצים ששווים אלפי דולרים
ויותר ,ללא שמירה ,ללא ביטוח והגרוע מכל ,ללא
ידיעה מינימאלית בשוויים".
כריף מספר על בית כנסת בו גילה בארון
הקודש ,כתר תורה עתיק ששוויו עלה על עשרים

אלף דולר" .אני לא חושב שזה הפיתרון שיוציא
בתי כנסת ממצוקה כספית .אבל אני כן חושב שזו
חובה מוסרית שמוטלת על כל בית כנסת ,לדעת
מה שווי החפצים שיש ברשותו .יש בתי כנסת
שהחליטו לתרום את החפצים למוזיאון על מנת
להנציח את הקהילה שלהם .וזה בסדר .אבל לפני
הכל ,תדעו מה יש לכם ביד ותשמרו עליו".
במילים אחרות ,כריף קורא לגבאים לבדוק
את בית הכנסת שלהם ולדעת את שווי החפצים
שברשותם .כשיצאנו מ'עתיקא' ,נזכרנו בעת
שנקלענו לפני שנים לבית כנסת אפלולי בשכונת
הבוכרים בירושלים .כל אדם שנקלע למקום לא
יכול היה להתעלם מהעובדה שקירות בית הכנסת
לא ראו מברשת צבעים שנים רבות .אך מתפללי

כריף מספר על בית כנסת
בו גילה בארון הקודש ,כתר
תורה עתיק ששוויו עלה על
עשרים אלף דולר" .אני לא
חושב שזה הפיתרון שיוציא
בתי כנסת ממצוקה כספית.
אבל אני כן חושב שזו חובה
מוסרית שמוטלת על כל
בית כנסת ,לדעת מה שווי
החפצים שיש ברשותו.
בית הכנסת ,מניין וחצי של יהודים קשישים
הנשענים על קצבת הביטוח הלאומי ,לא יכלו
לעשות דבר בנדון...
מאידך ,לו רק היו נוטלים את חפצי היודאיקה
הרבים שגדשו את ארונות בית הכנסת ,מעלים
אבק ושוכבים ערירים ודוממים ,אולי היו יכולים
להחיות מחדש את תפארתו של בית הכנסת.
לצבוע את הקירות ,לזפת את הגג ,להחליף
את מערכת התאורה וכל זה מבלי להוציא שקל
		
מקופת בית הכנסת הריקה.

מהפך! לאחר  3,000שנה ,מתקן לגלילה נכונה

הנצח יקיריך והיה שותף להידור תורה !

www.judaica.co.il | 0524-733345 | 08-9285513
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אריסטוק אלקטרוניקה בע"מ
תאורת לד באיכות מעולה ישירות מהיבואן לצרכן

גבאי יקר בוא לחסוך אלפי שקלים!
חברתנו מתמחה בעבודות בבתי כנסת בתאורת חיסכון בחשמל ומיזוג
המומחיות שלנו זה להפוך את התאורה הקיימת לתאורת לד החסכונית בחשמל לחסכון של עד  90אחוז בצריכת החשמל כך שהחזר החשמל וההשקעה יהיו מהירים !

יתרונות תאורת הלד!
 .1חסכון של עד  90אחוז בצריכת
החשמל כך שהחזר החשמל
וההשקעה יהיו מהירים
 .2החזר מהיר על ההשקעה
 .3עוצמת אור חזקה
 .4תאורה ירוקה

 .6חיסכון במיזוג
 .7הרבה שעות עבודה על פני
נורות אחרות
 .8תאורה לא מחממת )תאורה קרה(
 50,000 .9שעות הארה ,
 .10תאורה בריאה לא מסרטנת

אחד מבין הרבה פרוייקטים שעשינו

רח' חלוצי התעשיה  ,8אלפי מנשה )אזוה"ת(  /טלפון / 097926770 :פקס / 097926722 :נייד0544228046 :

אימייל / site@aristock.co.il :אתר אינטרנטwww.ledmaster.co.il :

ייעוץ תאורה
מקצועי
מיועץ תאורה

חינם!!

הרחיבי
מקום אהלך
ה

תאריך :עיצומו של חודש אדר א'
תשע"ו .המיקום :מרכז החסידות
בשיכון ויזניץ' בבני ברק .מתי-
מעט נרגשים ,ניצבו שם בתל התלפיות של בני
ברק ,אליו איוו ונכספו רגשותיהם של אלפים
ורבבות .שגרה של שלהי חורף מנומנם אפפה
את הרחובות הסמוכים  -אך כאן בליבת האש
הויז'ניצאית ,הרגשות גאו והסכרים כמו נפרצו.
תחושה של 'חילופי משמרות' ניצבה באוויר,
הן היסטוריה כבירה הולכת להתחולל כאן
בעוד מספר דקות .ההיכל הגדול הישן בו נערכו
ה"טישים" – השולחנות הטהורים רבות בשנים,
ייהרס ובמקומו עתיד לקום היכל בית מדרש
אדיר ונישא שיספק מענה לגידול הענק בליעה"ר
של בני החסידות.
זקני החסידים המעטים שניצבו שם ,מתחת
לבית המדרש הגדול של חסידות ויזניץ' ,הביטו
בעיניים מצועפות על הבולדוזרים הענקיים
שהתעתדו להסתער באחת על היכל הטישים

זקני החסידים המעטים שניצבו שם ,מתחת לבית המדרש הגדול של חסידות ויזניץ' ,הביטו
שהתעתדו להסתער באחת על היכל הטישים המיתולוגי של החסידות בו ניהל ברמה כ"ק מרן א
המיתולוגי של החסידות בו ניהל ברמה כ"ק
מרן אדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מוויז'ניצא
זי"ע ,את סדר שבתותיו וחגיו; בו בערה האש
הוויז'ניצאית עד תומה וליהטה את רוחם ונפשם
של מקושרי הרבי זי"ע שנכספו גם כלו להתענג
בגן העדן הויז'ניצאי האינסופי שכמו ירד משמי
רום ונטע את אוהלו כאן בעיבורה של עיר הקודש
בני-ברק; הגן שהצמיח פירות הילולים ומתוקים
של דורות ישרים נאמנים ההולכים בדרך חסידות
ויזניץ' הצרופה וגם כיום  4שנים לאחר הסתלקות
הרבי הקדוש כ"ק מרן האדמו"ר רבי משה יהושע
הגר זצוק"ל ,זכרו הטהור לא ימוש מפי רבבות
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חסידיו ואוהדיו שנושאים את שמו בערגה
ובסילודין.
ומאז שהצטוו הבולדוזרים ודחפורי הענק ,הם
לא פסקו לרגע ממלאכת ה"הרס" עליהם הופקדו.
ההרס הרב תפקיד נכבד לו ,ביצירת השטח הענק
עליו עתיד להשתרע בעז"ה בית המדרש הענק
והמפואר של ויז'ניץ ששטחו יוכפל ויושלש.
במשך מספר ימים נמשכה מלאכת ההרס לקראת
מעמד הנחת אבן הפינה שהתקיימה בהילולת
הרבי ה"ישועות משה" בכ' אדר ב' תשע"ו .קול
שאון הדחפורים נדם לרגע עם עברה הבשורה
על בואו למקום של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א

שהטריח עצמו ובא כדי לעקוב מקרוב אחר
התפתחות הרחבת הבנייה של היכל בית המדרש
הגדול של החסידות .מלווה ע"י העסקנים ,ניגש
האדמו"ר אל הקבלנים האחראים במקום על
השיפוצים וקיבל מהם סקירה והסברים על
התקדמות הריסת ה"היכל" והרחבה שלצידו.
אחד מהרגעים המרטיטים בשלבי הפרידה
מבית הכנסת הישן היה "פינויו" של חדר הקראוון
המיתולוגי ששימש את כ"ק הרבי בעל הישועות
משה בשנותיו האחרונות כחדרו האישי לצד
היכל בית הכנסת .במשך עשרות שנים מאז
נחנך ביהמ"ד בשנת תשמ"ז ,שימש חדר מיוחד

כשלושים שנה לאחר שנחנך בית המדרש
הגדול של חסידות ויז'ניץ בטבורה של קרית
ויז'ניץ בבני ברק ,מקום מושבם של האדמו"ר
בעל ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זצוק"ל ובנו
ממשיך דרכו האדמו"ר בעל ה"ישועות משה"
מויז'ניץ זצוק"ל ,הורה כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ
שליט"א על הרחבתו של בית המדרש על
מנת שניתן יהיה להכיל את אלפי המפללים
שצובאים על בית המדרש בתפילות ובעת
עריכת הטישים ׀ אורי רוטנברג

ייצור ועיצוב שילוט הנצחה וריהוט לבתי כנסת

במזרח בית הכנסת את האדמו"ר זצ"ל אולם בשל עבודות ההרחבה לפני
כשמונה שנים נהרס החדר ובמקומו הובא קראוון מיוחד שהוצב בסמוך לקיר
המזרחי והפך לחדרו האישי של הרבי בעל הישועות משה ובהמשך שימש גם
את האדמו"ר .הקראוון שהפך לחלק בלתי נפרד מבית המדרש ,פונה ,וחסידי
ויזניץ' נפרדו מעוד פיסת היסטוריה מרגשת בדמעות.
כל המלאכה העצומה ,מספרים לנו גורמים בחסידות ויזניץ' ,מהווה הכנה
למעמד הגדול אליו התקבצו ובאו בהמוניהם תלמידי וחסידי ויז'ניץ מכל רחבי
תבל .מעמד שמוגדר כמאורע היסטורי ומכונן ,בו יחגגו האלפים את חגיגת
'הנחת אבן הפינה' לבית המדרש הגדול החדש והיכלות הקודש לתורה
ולתפילה במרכז החסידות ,קרית ויזניץ בבני-ברק ,אשר התקיימה לעת נטות
ערב ,יום כ' באדר ב' ,יום הילולת האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' ,בראשות
בנו ממשיך דרכו כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
ונגידי החסידות מרחבי תבל .האירוע ההיסטורי אליו כיוונו בחסידות ,נערך
על חלקו של שטח ביהמ"ד החדש שהוכשר לקראת המעמד הכביר ,שנחגג
ברוב עם ובקול תרועה ביום ההילולא של כ"ק מרן בעל ה'ישועות משה' ,בונה
ומקים ביהמ"ד הישן  -הקיים ,שנבנה גם הוא על שטחו של ביהמ"ד הוותיק
שהוקם ע"י אביו האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים'.
כאמור ,מלכות בית ויזניץ' במרכז בני ברק ,מהווה אבן שואבת ותל תלפיות
לאלפים ,ומכל קצווי הארץ נוהרים המונים בשבתות ובחגים אל קריית ויזניץ'
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הבנויה לתפארה ,על בתי מדרשיה ,ישיבותיה ומוסדות החינוך שבה .וכאן
המקום לשוב אל ימי ראשית של ממלכת ויזניץ' בבני ברק ,ימים בהם הגה
ויזם בעל ה"אמרי חיים" מוויזניץ' מרן האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר זצוק"ל,
את השיכון שהפך לקריה נאמנה .וכך מתאר הרב יצחק מאיר ,ראש עיריית בני
ברק לשעבר ומחבר הספר "על חומותייך בני ברק"" :האדמו"רים לבית ויזניץ'
ראו והכירו את בני ברק עיר התורה והחסידות ,והחליטו 'פה אשב כי אויתיה'...
פה נקים את שיכון ויזניץ' ,נמשיך את השרשרת הקדושה של תורה וחסידות,
נניח נדבך נוסף לעיר התורה והחסידות .ותפילתם אכן נתקבלה .מלכות ויזניץ'
הקימה את מרכזה בעירנו ומשם היא מפיצה תורה וחסידות .הם הרחיבו את
גבולה של בני ברק ,גבולות הקדושה התרחבו וכבשו שטחים נוספים .זכתה בני
ברק והמוני תושביה ,מתבשמים מניחוחותיה הערבים של חסידות זו ורבים
מכתתים רגליהם בשבתות ובמועדים להשתתף בתפילות וב"שולחנות" עם
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ו בעיניים מצועפות על הבולדוזרים הענקיים
אדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מוויז'ניצא זי"ע
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האדמו"ר מוויזניץ'".
כ 6000-משפחות משתייכות כיום לחסידות
ויז'ניץ בישראל – השלישית בגודלה בארץ (אחרי
בעלזא וגור) .מרכזה הוא בשכונה הבני-ברקית
הנקראת על שמה ,אך עם השנים נפוצו המעיינות
עוד .בין היתר התיישבו חסידים רבים בירושלים,
חיפה ,רחובות ,אלעד ,ביתר עלית ,מודיעין
עלית ובית שמש .כ"ק האדמו"ר רבי ישראל הגר
שליט"א ,משמש כחבר מועצת גדולי התורה של
תנועת אגודת ישראל ,והוא משמש ברמה בקודש
כאדמו"ר החסידות מאז הסתלק אביו כ"ק מרן
אדמו"ר רבי משה יהושע זי"ע מוויזניץ' באדר
שנת תשע"ב.

כל זה הביא להרחבת בית המדרש של
החסידות בימים אלו והקמתו של מרכז עולמי
חדש ומפואר של ויז'ניץ בבני ברק ,אשר יתבסס
על היכל בית המדרש הקיים לצד המבנים שעל
ידו .ביניהם בית חיימוביץ ,הווילה ,וההיכל הישן
של הטישים שייהרסו כליל .היכל המרכז ,לדברי
הגורמים בקרן הבניין של ויזניץ' ,יתפרס על
פני  3000מ"ר ויכיל  10,000מקומות תפילה
לגברים ונשים .על מלאכת התכנון הופקדו
מיטב האדריכלים ,עדן בר ,בעל וותק וניסיון רב
בשנים בתכנון מיזמי ענק ,והרב אהרן אסטרייכר,
אדריכל חסיד בעלזא ,מי שעל שמו נרשמה
הקמת המרכז העולמי המפואר של חסידות
בעלזא בי-ם וידיו רב לו ברוב כישרון באדריכלות

כל זה הביא להרחבת בית המדרש של החסידות בימים אלו והקמתו של מרכז עולמי חדש
ומפואר של ויז'ניץ בבני ברק ,אשר יתבסס על היכל בית המדרש הקיים לצד המבנים שעל ידו.

 10אלף מקומות ישיבה
הרחבת גבולי הקדושה של ויזניץ' התבקשה
לאחר הגידול הטבעי בליעה"ר במספר
המתפללים ,והעובדה שביהמ"ד הנוכחי שנחנך
ברוב פאר ואדר לפני כ"ט שנים ,נדבת הנגיד
החסידי ר' יצחק קסירר ז"ל ,צר מלהכיל את
הקהל הגדול .וזאת למרות ההרחבות הארעיות
והקבועות שנעשו במשך השנים" .כבר מספר
שנים ,עוד בחייו של הרבי ה"ישועות משה" זצ"ל
שניסו לאלתר מקומות חילופיים שיכילו את
הקהל הענק בימי הנוראים והחגים" ,מספר גורם
בקרן הבניין של ויזניץ' ל"מקדש מעט"" ,אך כל
הפתרונות לא עלו יפה" .בחסידות ויז'ניץ כבר קיוו
בשנה שעברה כי זו תהיה השנה האחרונה שבה
יתפללו את תפילות חגי תשרי בביהמ"ד הנוכחי.
המספרים מדברים בעד עצמם :מחסור חמור של
למעלה מ 1000-מקומות ,הן בעזרת הגברים והן
בעזרת הנשים .הצפיפות והדוחק כה גדולים,
מתאר הגורם ,עד שלא הייתה ברירה ושברו חלק
מקיר החזית של ביהמ"ד והצליחו להוסיף 200
מקומות בבנייה קלה שבנו ,ועדיין המחסור ניכר".

היכלי ענק בחצרות הקודש והעולם היהודי.
עלות בניית בית המדרש החדש ,על פי האומדן,
תסתכם בכ 24-מיליון דולר ,והיא תארך לדברי
הגורמים ,מספר שנים.
בית המדרש הנוכחי ,אגב ,יישאר בחלקו
על כנו והוא יעבור הרחבה משמעותית לאחר
ששטחו כיום עומד על  800מ"ר בלבד .העלויות
הרבות גם הם יבואו מתרומתם של נדיבי עם
ונגידי חסידות ויזניץ' .צופים כי מי שיישא
בעלויות הוא הדמות החשובה ביותר בחסידות,
הנגיד החסידי ר' חיים משה פלדמן מלונדון
ובניו ,שנחשבים מזה שנים כמקורבים לרבי זצ"ל,
בעל הישועות משה ובנו יבחל"ט כ"ק האדמו"ר
שליט"א .גם עלויות ההקמה ,כך מעריכים ,יהיו
יחסית זולות וודאי באשר לתוכנית בנייה אחרת
שנגנזה בה צפוי היה בית המדרש הנוכחי להיהרס
כליל .מה שלא צפוי להתרחש .הרבי שליט"א סבר
שמלכתחילה עדיף שלא להרוס את בית המדרש
הקיים שם התפלל אביו וקהל החסידים עשרות
בשנים ,אדרבה ההיכל החדש והמפואר יבוסס על
בית המדרש הנוכחי ויהא זה משכן גדול ומרווח
			
לתורה ולתפילה.

מתקנים ספרי תורה ישנים במומחיות
ובאחריות (גם המיועדים כביכול לגניזה)
ספרי תורה כשרים למוסדות ומפעלים
בני ברק ,רש"י  ,31טלפקס 03-6192019 :׀
אשדוד ,הרב לוין  ,7נייד053-3155917 :
0573155917@okmail.co.il
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המהפך הרו
של הק
גם זקני הקיבוצניקים שהתגוררו בקיבוץ "כפר מנחם" שפשפו את עיניהם שעה שנחנך בית
הכנסת הראשון בתולדות הקיבוץ בסיועו של ארגון "איילת השחר" • כיצד התחולל המהפך
דווקא בקיבוץ שמייסדיו התנגדו לכל דבר שבקדושה עד לרגע שבו גם זקני הקיבוץ שחלקם
לא דרכו מימיהם בתוך בית כנסת ,פיזזו ורקדו יחד עם קבוצת חרדים ברחובות הקיבוץ בעת
הכנסת ספר תורה חגיגית לבית הכנסת של הקיבוץ • ועכשיו קירבנו המקום ׀ אלחנן סג"ל

80

שנה היו צריכים לחלוף עד שספר
תורה יעבור על סיפו של קיבוץ
כפר מנחם .בשנת תרצ"ה הוקם
הקיבוץ על ידי תנועת 'השומר הצעיר' ומאז,
כעשרות שנים ,היה הקיבוץ מנותק מכל דבר
שבקדושה .תושביו ,רובם אנשי 'הקיבוץ הארצי'
של תנועת 'השומר הצעיר' הכפרנית ,סרבו
במשך כל השנים להכיל בתוכם בית כנסת והס
מלהזכיר חלילה כמובן ,שיעורי תורה ויהדות.
עבור המר"צניקים ,אנשי השמאל הקיצוני ,היה

 42׀ מקדש מעט ׀ גליון  72תשע"ו

שיעור ביהדות בקיבוץ לא פחות מ"אסון" דתי
ותפילת שחרית או מנחה כספחת ממארת .אלו
היו פניו של הקיבוץ שעמד על רגליו האחוריות
כדי שלא יוקם בית כנסת על אדמתו .עבור
אומללים אלו ,תינוקות שנשבו ,שלא זכו לטעום
טעמה של תפילה יהודית ,בית כנסת בקיבוץ,
פירושו פגיעה באידיאולוגיה הקיבוצית הנושנה,
והודאה בטעות כי החילוניות פשטה את הרגל.
אלא שהעבודה הסיזיפית והעקשנית של ארגון
"איילת השחר" והחריש העמוק שביצעו פעיליו

הובילו גם למהפך דרמטי באחרון הקיבוצים
השמאליים.
המהפך היה מושלם .זקני הקיבוץ שכבר
נמנמו את שנת הערב התעוררו באחת לקולות
זמר ולתהלוכה מרהיבה ומרגשת ,כמוה לא ידע
הקיבוץ מיום היווסדו בהשתתפותו של הרב
הראשי לישראל ,הרה"ג ר' דוד לאו .הם קמו
משנתם ונשאבו לריקודים המשותפים של
חרדים וקיבוצניקים ,שששו ושמחו ונתנו כבוד
לתורה .ספר התורה הוכנס ברוב פאר והדר
לבית הכנסת החדש בקיבוץ שפתח את שעריו
ומי שנראו נרגשים במיוחד היו ראשי המועצות
באזור שציינו כי כבוד גדול עבורם לארח את
הרב הראשי הרב דוד לאו .הרב לאו שהתכבד
גם בקביעת המזוזה בבית הכנסת החדש ,ציין
בנאומו בהתפעלות את מסירות הנפש של
החברים שלא חסכו כל מאמץ כדי לקומם בית
תפילה במקום מושבם וארגון "איילת השחר"
בראשות הרב שלמה רענן אשר לקח על כתפיו
את המשימה לדאוג שלא יישאר מקום בארץ
ישראל בלי בית כנסת .וכל זה התרחש לאחר
מערכה סוערת שקדמה להקמת בית הכנסת.
הקיבוץ ידע דיונים פנימיים רבים שהגיעו עד
לשערי בית המשפט שפסק לטובת הקמת בית
כנסת בכפר מנחם ,ומאז ,כאמור ,היתר כבר
היסטוריה.

מדרש "חמדת ימים

פירוש מצויין על התורה וההפטרו
של החכם השלם ,המשורר ,המקובל ואיש

וחני
קיבוץ
בס"ד

הרב ָש ֵלם בן יוסף

שבזי זצ

בע"ה אייר תשע"ו

ייחודי ָח ָדש ּו ְמ ַחדֵּ ש! ודי ָח ָדש ּומ
ח
ּדֵ
ייח

ש!

בס"ד
חומש :מקרא .תרגום ,רש"י ,חמדת
ערוך במבנה
מקורות והארות .בתוספת מבוא מפורט ,מפתחות ר
הבא אל ביתך את המהדורה התורנית  -מדעית המתוקנת של
עיניים ערו
מאירי
כרכים
 3000עמודים
התור
המהדורה
ביתך את
בחמישהאל
הבא
המתוקנת
הבא אל ביתך את המהדורה התורנית -
שללכל מסורות י
מותאם
מדעיתהדר.
ומעוצבים ברוב
פירוש מצויין על התורה וההפטרות
של החכם השלם ,המשורר ,המקובל ואיש אשכולות ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר ,או בגוגל :קרן שב
פירוש מצויין על הת
וההפטרות
התורה
פירוש מצויין על
המהדיר4097 | 089266769 :
אצל
לרכישה
של החכם השלם ,המשורר ,ה
זצ"ל
הרב ָ
החכם השלם ,המשורר ,המקובל ואיש
ש ֵלם בן יוסף שבזישל
אשכולות  290ש"ח
מחיר הסט
הרב ָש ֵלם בן יוס
שלם בן יוסף שבזי זצ"ל
הרב ֵ
ערוך במבנה חומש :מקרא .תרגום ,רש"י ,חמדת ימים ,מדור

מדרש "חמדת ימים"

ייחודי ָח ָדש

מדרש "חמדת ימים"מדרש "חמד

ערוך במבנה חומש :מקרא .תרגו
מקורות והארות .בתוספת מבוא מפורט ,מפתחות רחבים ונספחים
ערוך במבנה חומש:
מקורות והארות .בתוספת מבוא מפו
בקפידה
 3000עמודים בחמישה כרכים מאירי עיניים
חמדת ימים ,מדור מקורות והארות.
ערוכיםרש"י,
מקרא .תרגום,
ישראל.מפורט ,מפתחות רחבים ונספחים  3000עמודים בחמישה כרכים מא
ומעוצבים ברוב הדר .מותאם לכל מסורות
בתוספת מבוא
ומעוצבים ברוב הדר .מותא
חמדת ימים.
שבזי –
בחמישה כרכים מאירי עיניים
עמודים
ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר ,או בגוגל :קרן3000
ניתן לקבל מידע והערכה על הספר בדואר
0528-874097
לרכישה אצל המהדיר| 089266769 :
בקפידה ומעוצבים ברוב הדר.
ערוכים
לרכישה אצל המהדיר6769 :
מחיר הסט  290ש"ח
מותאם לכל מסורות ישראל.
מחיר הסט 0

ַ

ְ

* ספר חובה בכל ארון ספרים יהודי:
חובה בכל ארון
במקדשי המעט ,בבתי המדרש ובכל ספרי
בבית ,בבי ספ
ם יהודי:
רי

ס

פר

ת,
ב
מקדשי
בבתי ה המעט,
מ
ד
ר
ספריה ש ובכל
ניתן לקבל ציבורית
מי
הספר בדו דע והע
כ
ר ה על
אר ,או
ב
גו
ג
ל
שבז
"קרן
י" – חמד
ת ימים.

"אין מקום שלא זכאי לבית כנסת ,ואף יהודי לא רחוק מדי" – זהו
המוטו המנצח של ארגון "איילת השחר" ,ששם לו למטרה להציב בכל
מקום בישראל בית כנסת .במסעם הארוך בין מושבי וקיבוצי ישראל,
חלפו פעילי 'איילת השחר 'דרך "כפר מנחם" וסימנו את הקיבוץ החילוני
המובהק שנחשב ל"סרבן יהדות סדרתי" .כפר מנחם הוא עוד קיבוץ
* ספר חובה בכל ארו
ארון ספרים יהודי:
הארציחובה
בשרשרת הקיבוצים שהקימה תנועת הקיבוץ* ספר
בכלהצעיר
השומר
0528-874097
הסט ₪ 290
מחיר
המעט ,בבתי המ
ציבורית ׀ לרכישה  089266769 -׀בבית ,במקדשי
המדרש ובכל ספריה
בבתי
המעט,
במקדשי
בבית,
בשנת
לראשונה
הוקם
מגדרה והוא
בשפלת יהודה ,מרוחק רק כ 9-ק"מ
תרצ"ה על ידי קבוצת פועלים בשם "ארגון מנחם" (על שם המנהיג
הציוני מנחם אוסישקין) .עם פרוץ 'המרד הערבי' זמן קצר לאחר הקמת
הקיבוץ המקום נהרס .והוא הוקם מחדש לאחר כשנתיים במסגרת
ישובי "חומה ומגדל" ,רשמית הוקם הקיבוץ רק בשנת ת"ש .אז חגגו בני
המקום באופן רשמי את עלייתו של הקיבוץ על הקרקע.
הקיבוץ היה מוקף כפרים ערביים רבים .ועל פי רוב נשמרו יחסים
טובים בין חברי הקיבוץ לתושבי הכפרים הערביים ,ומלבד גניבות
חקלאיות לעתים ,לא היו תקריות חמורות .התושבים הערבים נטשו
את כפריהם בתקופת מלחמת העצמאות ב .1948 -באזור נשארה רק
משפחת אל עזי ,שהמשיכה לשמור על קשר עם הקיבוץ ,קשר שנשמר
עד היום .כפר מנחם היה למעשה עוד קיבוץ שכמו כל הקיבוצים חלו בו
בשנים האחרונות שינויים רבים ,שמצאו את ביטויים בכל שטחי החיים.
במסגרת ההפרטה יזם הקיבוץ בשנת  2000הקמה של שכונה קהילתית
בצמוד אליו .ופתח את שערי היישוב בפני מתיישבים חדשים שלא
ביקשו להיות חברי קיבוץ ,וגם לא התחייבו לפעול בהתאם להחלטותיו
הפנימיות ,רבים מהם אנשים מסורתיים שהגיעו לגור במקום וגילו
לתדהמתם כי לא קיים כל בית כנסת במקום.

"רוצים בית כנסת"
כבר לפני כ 5-שנים פנו החברים החדשים אל המועצה בבקשה כי
תקצה קרקע על מנת שיוכלו להקים בית כנסת בכפר-מנחם .המועצה
השיבה להם כי פנייה שכזו צריכה להיעשות באמצעות ודרך מוסדות
היישוב ,תוך התחשבות בדעת התושבים וסימון שטח מתאים
מהשטחים הציבוריים .מתשובות הלקוניות של המועצה וגרירת
הרגליים הבינו החברים החדשים כי אין כל סיכוי שהנהלת הקיבוץ
תאפשר הקמת בית כנסת במקום כמחווה של רצון טוב .השלב הבא
והבלתי נמנע היה פנייה אל בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים
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בבאר שבע ,באמצעות עו"ד (וח"כ לשעבר) חגי
מירום (ממפלגת העבודה) ,כדי שיורה לרשויות
להקים את בית כנסת בקיבוץ .בעתירה נטען,
כי אין מניעה פיזית או תכנונית להקצות להם
מבנה מתאים או קרקע ,אך בקשותיהם החוזרות
לכך נדחות ,לדבריהם ,רק משום שחברי קיבוץ
כפר-מנחם ומנהליו ,שהם רוב תושבי היישוב,
"מתנגדים באופן נחרץ ובלתי-מתפשר להקמת
בית כנסת ביישוב" .ולמרות זאת ידוע על "מספר
לא-מבוטל של חברי קיבוץ שאינם מתנגדים,
ואף תומכים בהקמת בית כנסת בשטח היישוב".
בבסיס העתירה נטען ,כי הזכות לקיים
פולחן היא זכות יסוד חוקתית ,ועל הרשויות
וגופי השלטון המקומיים ,ובהם המועצה והוועד
המקומי " -החובה לאפשר לעותרים ,ולתושבים
רבים אחרים ביישוב ,לממש את זכותם זו ,ככל
שלא יהיה בכך בכדי לפגוע באופן בלתי-מידתי
באינטרסים אחרים של היישוב או של תושביו".
לפי עמדת העותרים ,די במיעוט של תושבים
המבקש כי יתאפשר לו לקיים את דתו ופולחנו
בבית כנסת ביישוב ,כדי להצדיק הקצאת
משאבים לכך .מקרקעי הציבור ביישוב יכולים
לשמש אך ורק את תושבי היישוב ,אומרים
העותרים ,ולנוכח התגובות שקיבלו והתעלמות
הקיבוץ והוועד המקומי מפניותיהם  -הם פונים
לבית המשפט ומבקשים כי "יגן על זכויות
המיעוט" ויורה להקצות להם מקרקעין לצורך
הקמת בית כנסת.
בית המשפט המחוזי נמנע מקיום דיון לגוף
השאלה בדבר הזכות של תושבים להקמת
בית כנסת ביישוב יהודי ,והמריץ את הצדדים
להגיע לכלל הידברות ביניהם .לנוכח עמדה זו
של בית המשפט ,התכנסו נציגי הקיבוץ והוועד
המקומי יחד עם האגודה של "מתיישבי כפר
מנחם" ,ויצרו מתווה מוסכם ,בשיתוף פעולה
עם המועצה האזורית ,שהביא למחיקת העתירה
לבית המשפט ,תוך התחייבות כי היא לא תוגש
פעם נוספת נגד "מוסדות היישוב" .לפי מתווה
זה הסכימה המועצה להעמיד לרשות הוועד
המקומי ,כבר-רשות ,מבנה לתקופת הרשאה
עליה יוסכם ,אשר ישמש כמקום תפילה ,ובתנאי
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שהפעלתו לא תפגע  .לעת יבקשו התושבים
להקים מבנה קבע לצורך הפעלת בית כנסת,
נקבע בהסכם ,ייעשה הדבר בהתאם לרוח
הקהילה ולאחר קבלת החלטה של רוב תושבי
היישוב .עוד הסכימו הצדדים כי אם תתעוררנה
בעתיד מחלוקות ביניהם ,הם ינסו ליישבן תחילה
בהליך גישור ,לפני פנייה לערכאות.
בשלב הזה נכנסה עמותת 'איילת השחר'
בראשותו של הרב שלמה רענן לתמונה ,וכמו
בעוד עשרות קיבוצים ויישובים ,עזרה לחלום
בית הכנסת להפוך למציאות .לבית הכנסת נתרם
ריהוט ,ואף ספר תורה אותו נידב יהודי לונדוני,
וכך ב -ט' אדר א' התשע"ו נחנך בית הכנסת
"אוהל מנחם" בכיתת התנ"ך ב"צפית" .זה הספיק
לחברים המסורתיים בקיבוץ לצאת ולחגוג את
עובדת חנוכת בית הכנסת הראשון לאחר  80שנה.
המתפללים המאושרים התקשו להאמין כי חלפו
הימים הקשים בהם התפללו במרתף בקיבוץ,
"כמו אנוסים" .רגע מרגש ומרומם במיוחד היה
כאשר ילדי הקיבוץ והאורחים נעמדו ליד ארון
הקודש החדש במהלך חנוכת בית הכנסת ושרו
יחד בעוצמה את המילים" :המלאך הגואל יברך
את הנערים" במעמד הרב הראשי לישראל הרב

דוד לאו שליטא ,הרב הראשי לרחובות הרב
הגאון ר' שמחה הכהן קוק והרב שלמה רענן יו"ר
עמותת 'איילת השחר' שבנאומו החוצב עמד על
כך ש"הכל החל בזכות לימוד תורה בחברותא של
יהודי אחד ,ראו מה כוחה של תורה".
סגירת המעגל המושלמת בלטה בהופעתם
של חברים מקיבוצים נוספים בסביבה ,ואחד
מהם ,מקיבוץ 'בית קמה' ,הצהיר בחגיגיות כי
בניית בית הכנסת בקיבוצו 'בית קמה' תסתיים
בקרוב" ,גם אנחנו" ,סיכם בדמעות של אושר –
"נצטרף לאותה חברות עילית של קיבוצים שכבר
זוכים להקצות משטחם להשראת השכינה".
חבר קיבוץ נוסף שעורר התרגשות הצהיר כי
מה שקורה כאן הערב אינו דבר מובן מאליו .לא
לכולנו היה קל עם ההחלטה הזאת ובסופו של
דבר הושגה פשרה ,ומעתה אנו זוכים כמו יהודים
רבים וטובים במקומות אחרים לבית כנסת
משלנו שיקרא שמו בישראל 'בית מנחם' ,הוא
גם פנה לחברי הקיבוץ והודיע "חגיגית" כי בית
הכנסת יפעל במשך כל השנה – "לא רק בימים
הנוראים כי אם גם בשבתות ובשאר ימים טובים.
ולנו כניצבים מן הצד ,לא נותר אלא לומר:
"אשרי העם שככה לו!"		

מאז שגדל ירמי קמחי בצפונה של ארצות הברית באזור בו קיימים יערות
רבים ,היית לו משיכה לעץ .כשתבגר ,החל בעבודות פיסול בעץ ,ויצירותיו
המרשימות מפארות לא מעט בתי כנסת בעולם • "אתה יושב בבית כנסת
שעתיים בתפילת שבת ,מה אתה עושה שם כאשר אתה מסתכל על ארון
הקודש .אתה מתרגש כתוצאה ממראה של פיסת אם.די.אף .מצופה בלכה?
לא .אתה חושב ואפילו מבלי לשים לב ,אתה חש את הרגשות שהחפצים
האלה מעוררים בך .העבודות שלי מעוררות ולא מותירות את האדם אדיש",
הוא אומר בהתלהבות ׀ אבי מנחם

כ

בר במבט ראשון ניתן להבחין שלא
מדובר בעוד רהיט עץ .קשה לא לעצור
קריאת התפעלות לנוכח העבודות
שירמי קמחי מוציא מתחת ידיו .מדובר ביצירות
אמנות ייחודיות כמותן נדיר למצוא בבתי כנסת.
האמת ,בפעם הראשונה שנחשפנו ליצירותיו
של קמחי ,היינו בטוחים שהן מיועדות למוזיאון
ולא לשימוש יום-יומי בבית הכנסת.
כה יפות ומורכבות הן יצירות האמנות
שמפארות עשרות בתי כנסת ברחבי הארץ
והעולם ,עד כי דומה שלא נוצרו לשימוש .אך,
למרבית ההפתעה ,מתברר שהן שימושית
לחלוטין וכאילו לא די בכך ,מחייבות מבט נוסף
שמגלה בכל פעם מסר חדש המגולף ביד אמן
ומסתתר בתוך מה שניתן לכנות פיסול בעץ.
רק להמחשה ,בבית הכנסת של מושב נוב
ברמת הגולן ניתן לראות את ארון הקודש 'עדנה
לגולן' שעיצב קמחי .ארון הקודש הזה נוצר
רק לאחר שקמחי עצמו שהה במקום פרק זמן
במסגרתו למד את הווי המקום ,הכיר את אנשי
הקהילה בכלל ואת ועד בית הכנסת בפרט ,וסייר
במושב וסביבותיו.
כתוצאה מכך יצר קמחי ארון קודש מרשים
וייחודי המשקף את רוחו של המושב ומחבר אותו
לבית כנסת קדום שהתגלה בקרבת מקום ,באתר
הארכיאולוגי המכונה אום אל-קנאטיר .אותו
בית כנסת מהתקופה הביזנטית תרם את חלקו
למונומנט שפיסל קמחי ברוב טעם ,או כפי שהוא
עצמו מעיד:
"בעיצוב ארון הקודש הזה שאפתי לשלב את
מוטיב קורת הפתח שמאפיין את כל בתי הכנסת
העתיקים שנתגלו בגולן .הקורה נושאת את
מסילת דלתות ההזזה של ארון הקודש ובתוכה
שילבתי אלמנט נוסף שמסמל את נחלי הגולן
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שיורדים ומתחתרים בסלעים אל הכנרת".
צורת עבודתו של קמחי משתלבת היטב
באופיו ובקורות חייו .השימוש במילה קורות הוא
דו-משמעי ,כפי שתוכלו לקרוא מיד.
את ילדותו עשה קמחי בארצות הברית ,וליתר
דיוק ,בצפונה של ארצות הברית באזור בו קיימים
יערות רבים" .גרתי באזור כפרי ומיוער .הייתה לי
איזו שהיא אהבה אפשר לומר מטה-פיזית לעץ
הרבה לפני שהכרתי את אמנות העץ .אהבתי את
החומר החי וכבר בגיל צעיר ידעתי להשתמש
בעץ למטרות שונות .גם סבתא שלי שנפטרה
לפני שנולדתי הייתה אמנית ובין השאר עסקה
גם בעבודות עץ וייתכן שזה השפיע עליי לפחות
בתת-מודע.
"אחרי הצבא התחלתי לחפש כיוון ובעודי
מגשש באפילה התחלתי לעבוד כשוליה של נגר
בנגרייה טובה .למעשה מצאתי את עצמי שם
מבלי שהתכוונתי .מאוחר יותר למדתי מזרחנות
באוניברסיטה העברית ,אבל את כל הזמן הפנוי
שלי השקעתי בעץ למגנת לבם של השכנים
שלי שסבלו מהרעש .בסופו של דבר החלטתי
להתעסק באמנות עץ.
"נסעתי יחד עם המשפחה שלי לארצות
הברית ושם למדתי את המקצוע ,מהר מאוד
החלטתי לעסוק באמנות עץ לא סטנדרטית.
העבודה שלי היא מודרנית שמחפשת לתת
משמעות חדשה לחומר .הרי העץ אחרי שכורתים
אותו מפסיק לחיות ,הוא מת .אבל אני מחפש איך
לתת לחומר עצמו להמשיך לחיות ולדבר גם אחרי
שהוא הופך לרהיט".
קמחי מעניק לעצים יכולת ביטוי נדירה
במיוחד .עבודות הפיסול שלו מאלצות את הצופים
(והמשתמשים) להבין את המסר שמסתתר בהן.
הוא משתמש בתיאוריית הגעשטאלט .הוא נותן

למשתמשים "להשלים" את התמונה
ולהתעורר רגשית כתוצאה מהחפץ
הנמצא לנגד עיניהם.
"אני רוצה להפיח בעץ ,בחומר ,חיים
חדשים .כשמדובר בבית כנסת ,מדובר
בתפילה שיש בה המון רגש .המטרה שלי
היא שהעבודה שעשיתי לבית הכנסת
תתרום את חלקה ותעורר את הרגש אצל
המתפללים" ,אומר קמחי.

"העובדות
שלי מעוררות"
להבדיל מאמנים רבים אחרים,
ניכרת העובדה שכל עבודה ,כל
ארון קודש ,כל עמוד תפילה
ובימת קריאה ,מעידים על חשיבה
מחודשת .על יצירה שמתחשבת
באופי המקום ,באופי
המשתמשים,
המתפללים
ובסביבתם הקרובה.
קמחי אינו עוסק אך ורק בבניית ופיסול
יצירות אמנות לבתי כנסת .אבל כאשר מסתכלים
על עבודותיו השונות ,קשה מאוד שלא להבחין
בעובדה שאותן יצירות שנעשו לבתי כנסת ,זוכות
לתשומת לב ייחודית" .אמנם חלק גדול מזמני
מוקדש לבתי כנסת ,אך אני עושה עוד עבודות
אמנות שונות ומגוונות" .הוא עצמו ,כיהודי שומר
תורה ומצוות ,חווה מידי פעם מחדש את החוויה
אותה הוא מנסה להעביר לצופים.
"אתה יושב בבית כנסת שעתיים בתפילת
שבת ,מה אתה עושה שם כאשר אתה מסתכל על

פלוס"
"הגבאי
התוכנה לניהול בית הכנסת

פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים

לא ,עדיין לא הגענו למצב שמחשב יעשה לך
"מי שברך" אבל מלבד זאת תוכנת "הגבאי פלוס"
מבית מנג'פרו עושה כמעט הכול .תוכנה מושלמת
לניהול בית כנסת וחיי קהילה ,ניהול עליות ,מעקב "הגבאי פלוס"
התוכה ליהול בית הכסת
הכיבודים ,ניהול חשבונות ,מיפוי מקומות ישיבה,
לא ,עדיין לא הגעו למצב שמחשב יעשה לך "מי שברך" אבל מלבד
זאת תוכת "הגבאי פלוס" מבית מג'פרו עושה כמעט הכול .תוכה
מושלמת ליהול בית כסת וחיי קהילה ,יהול עליות ,מעקב
הפקת דוחות ועוד ועוד.
הכיבודים ,יהול חשבוות ,מיפוי מקומות ישיבה ,הפקת דוחות ועוד
ועוד.

054-5665041

"הגבאי פלוס"
054-5665041

התוכה ליהול בית הכסת
ארון הקודש .אתה מתרגש כתוצאה ממראה של פיסת אם.די.אף .מצופה
בלקה? לא .אתה מפנים ואפילו מבלי לשים לב ,אתה חש את הרגשות
שהחפצים האלה מעוררים בך .העבודות שלי מעוררות ולא מותירות את
האדם אדיש".
כאמן ,הוא מרבה לצטט את סיומה של פרשת הבריאה" .כתוב 'אשר
ברא אלוקים לעשות' .התפקיד שלנו הוא להשלים את מלאכת הבריאה.
לעשות .וזה מה שאני מנסה להביא לידי ביטוי בעבודות שלי".
אחת העבודה שהושלמה באחרונה ,בוצעה עבור ישיבת כרם ביבנה .לצד
בימת הקריאה אותה פיסל ,עיצב ופיסל גם קיר מונומנטאלי מרשים הכולל
את סמליהם של שנים עשר השבטים .כאשר כל פאנל בקיר ,מתייחס לאחד



לא ,עדיין לא הגעו למצב שמחשב יעשה לך "מי שברך"
זאת תוכת "הגבאי פלוס" מבית מג'פרו עושה כמעט ה
מושלמת ליהול בית כסת וחיי קהילה ,יהול על
הכיבודים ,יהול חשבוות ,מיפוי מקומות ישיבה ,הפקת
ועוד.
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השבטים.
הסמלים שליוו את השבטים קיבלו רוח חדשה
כתוצאה מעבודת האמנות בה השקיע שנה מחייו.
הדודאים של ראובן והחושן של לוי ,משתלבים
היטב בעץ הזית של אשר ובאוניות של זבולון.
למתבונן מהצד קל מאוד להתחבר לברכותיו
של משה רבנו עליו השלום ולהווי החיים של
שבטי ישראל באותם דורות" .אני חש בר מזל
על שנבחרתי ליצור את הבימה החדשה ואת
'שנים עשר שבטי ישראל' .שנים עשר הפאנלים
המפוסלים ,עשויים עץ דובדבן וגובהם 235
ס''מ .בעיני ,יצירת עבודות אמנות לבית כנסת
מאפשרת הזדמנות להוסיף השראה לחלל אולם
התפילה ,דבר העשוי להפוך את חווית התפילה
מרוממת עוד יותר".
זו למעשה תפיסת עולמו של ירמי קמחי
והיא מבטאת סגנון ייחודי למדי בנוף הריהוט
לבתי הכנסת .סגנון שמשלב שימושיות
(פונקציונאליות) ,אמנות ורגש .עבודותיו מנסות
לנגן על מיתרי הנפש של הצופים בצורה עדינה.
"חלק חשוב ממה שאני עושה בטרם אחל לעבוד,
הוא להכיר את האנשים ולהטמיע בעצמי את
רצונותיהם ואופיים כדי שאוכל לבטא זאת
בעבודה שאעשה" ,הוא אומר ל'מקדש מעט'.
דוגמא נוספת הממחישה זאת היא עמוד
תפילה ,סטנדר ,מעשה ידיו" ,אני יכול לומר שיש
הבדל בין לעמוד ולשמש כשליח ציבור שעה
שמחזיקים פיסת פורמייקה ביד ,לבין אותה
תפילה כאשר עומדים ומחזיקים עמוד תפילה
מפוסל שהמגע שלו מעביר את תחושותיו של
האמן ואת כוונתו לפאר את בית האלוקים" ,אומר
לנו בפאתוס מתפלל באחד מבתי הכנסת בהם
ניצב עמוד תפילה פרי יצירתו של קמחי.
קמחי מתגאה בארון הקודש שבנה עבור בית
הכנסת של מושב נוב .ארון קודש שמצליח לבטא
בצורה אותנטית וייחודית את מיקומו של היישוב
וההיסטוריה שלו לאורך אלפי שנים .האמת היא
שכאשר מתבוננים שוב ושוב בטקסטורה של
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דלתות הארון ,מזהים את
הנחלים הסמוכים ליישוב
ומקבלים את תחושת הנוף
שמעוררת את ההערצה
לבורא העולם ולנפלאות
הטבע אותן יצר עבורנו.
"באותו יום בו התקנתי את
ארון הקודש בנוב ,סיימנו את
ההתקנה לפני תפילת מנחה .אנשים
הגיעו מהשדות לתפילה והיה זה
מאורע מרגש כאשר אנשים נחשפו
לראשונה לארון הקודש .מאוחר יותר
הגעתי לשם בשבת נשאתי דרשה
שבה הסברתי לכל המתפללים את
תהליך היצירה ואת האלמנטים ששולבו
בעבודה תוך חיבורם לפסוקים מתאימים
וראיתי את שביעות הרצון שלהם".
חצי שנה ארכה עבודת התכנון של
היצירה הזאת וזה מה שמאפיין את
צורת עבודתו של קמחי כאמן.
מלון היוקרה ריץ' קרלטון
שבהרצלייה ביקש ארון קודש עבור בית
הכנסת שלו .הארון ששמו הוא 'נופי
ירושלים' .עליו מגולפות בתשומת
לב מראות שונים של המקומות
הקדושים בירושלים .מכאן גם השם
שניתן ליצירה על ידי האמן.
קמחי מתמחה גם ביצירת ארונות קודש
"אישיים" שנועדו לתת מענה לצרכיהם של
אנשים שמחזיקים בספר תורה פרטי .כך למשל
יצר ארון עבור יהודי מטורונטו אשר בקנדה.
הארון מתנשא לגובה שני מטרים ורוחבו מאפשר
אחסנת ספר תורה אחד בלבד .גם ארון זה זכה
לשם .שמו הוא 'עלי הכסף' ואכן ,הוא מעוטר בעלי
כסף שרוקעו במיוחד עבורו .אגב ,בארון קודש
זה מאוחסן ספר תורה מיוחד במינו ,אך אין כאן
מקום להרחיב בעניין.
כאשר אנו תוהים ליכולתו של אמן לשלב את
רצונותיהם של הגבאים והמתפללים בשאיפותיו
האמנותיות ,הוא מתפלא" .מצד אחד התפקיד
שלי הוא להקשיב למה שהקהילה רוצה .אבל
מצד שני ,אני צריך לתת להם את היתרון היחסי
שלי .העבודות שלי הן
למעשה השילוב בין הרצון
של הקהילה והיכולת
האמנותית שלי".
הדברים,
מטבע
הקהילות
הן
רבות
הצעירות והאנגלוסקסיות
שמתהדרות ביצירותיו של
קמחי .אבל חייבים לומר
בהגינות ,שלמרות "תרבות
העץ" שמאפיינת את
הקהילות האנגלוסקסיות,
ישנן קהילות ישראליות
שורשיות רבות שמבקשות
את הייחודיות הזו לעצמן.
קמחי מנסה לא לחזור על
עצמו .מבט ביצירותיו מעיד על הגיוון הרב
שהוא מציע .כך למשל ראינו באחד מבתי הכנסת
ארון קודש בגובה של קרוב לארבעה מטרים
שהפך ללבו של בית כנסת ישן יחסית והפך אותו
באחת לבית כנסת מרווח ,חדש ומפואר .ארון

קודש זה זכה אף הוא לשם ונקרא בשם 'הר סיני'.
אל תשאלו מדוע ,פשוט תראו אותו ותחושו את
תחושתם של בני ישראל המתקהלים סביב הר
סיני וממתינים למתן תורה.
אחד מארונות הקודש המפתיעים ביותר
שראינו ,עשוי כעיגול ששני דלתותיו נפתחים
כמעט לכל קוטרו .עיצובו הנקי משתלב בצורה
מרשימה עם מבנה בית הכנסת כולו שעוצב
בקווים נקיים .בראשו כתר מרשים עשוי עץ ובו
שולבה תאורה נסתרת המעניקה בעת פעילותה
מראה ייחודי ליצירה כולה.
ציפינו שמחיריהם של עבודות האמנות
של קמחי יהיו גבוהים במיוחד לנוכח העובדה
שמדובר ביצירת אמנות .אך התברר כי מחיריו
רחוקים מאוד מהמחיר אותו גובים אמנים עבור
עבודותיהם.
אך דומה שהיתרון המשמעותי ביותר שיש
לקמחי להציע ,בא לידי ביטוי ביכולתו לעמוד
בזמנים ואף להקדימם" .אני יקה באופי עבודתי
ואני מקפיד לעמוד בזמנים ובמידת האפשר
להקדים .כמובן שתהליך התכנון שתלוי במזמינים
אינו ניתן לכימות בזמן .אבל מהרגע שהגבאי
והמתפללים החליטו מה הם רוצים ,מאותו
רגע אני עומד בזמנים בצורה
מדויקת .אם כתבנו בהסכם
שהארון ,הבימה ,עמוד התפילה
וכן הלאה ,יותקנו בתאריך
מסוים ,כך יהיה!".
בנקודה זו שונה ירמי קמחי
מרבים מהאמנים .אמנות היא
עבודה יצירה שקשה מאוד
לתחום במסגרת זמן נתון בשל
העובדה שהיא דורשת את
רגשותיו של האמן .בכל זאת
מצליח קמחי להיצמד ללוח
הזמנים ולהעניק ללקוחותיו את
המוצר הייחודי מתמצית לבו,
בדיוק בזמן שנקבע.

הכותב:
הרב אלון
ארביב

נ

קדושה וגדולה בבית המדרש
בהמשך למאמרנו מחודש הקודם אודות קדושת בית המדרש שעולה

חלקו בגמרא האם קדושת ביהמ"ד גדולה מקדושת בית הכנסת
או איפכא .ונצטט את הגמ' (תענית כו" ):רב פפי משמיה דר'
(רבא) מבי כנישתא לבי רבנן שרי ,מבי רבנן לבית כנישתא
אסור ,ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא" .והפירוש מבי כנישתא,
דהיינו להפוך מבית הכנסת ,לבי רבנן ,דהיינו לבית המדרש שרי ,אבל
הפוך מהבית המדרש לבית הכנסת אסור .ורב פפא למד הפוך דרק מבית
המדרש לבית הכנסת מותר ,אבל מבית הכנסת לבית המדרש אסור,
והטעם דמעלין בקודש ואין מורידין ,ולפי רב פפא קדושת בית הכנסת
גדולה מבית המדרש .רב פפי סובר דקדושת בית המדרש גדולה מבית
הכנסת ולהכלכה פסק הרמב"ם (הל' תפלה פי"א הי"ד) דמותר לעשות
מבית הכנסת ביהמ"ד ולא להפך ,שקדושת ביהמ"ד יתירה על בית
הכנסת ,ומעלין בקודש ואין מורידין ,והוא הדין לכספי מכירת בית הכנסת
אי שרי לקנות בדמיהם בית המדרש .פסק הרמב"ם דמותר.
הטור ביו"ד (סי' רמו) כתב ד"קדושת בית המדרש חמורה מקדושת
בית הכנסת" .וכן פסק מרן בשלחנו הטהור (שם) וכן דעת הש"ך (שם
סקי"ז) .ובסי' רנט (סק"ג) פסק דקדושת בית המדרש היא יותר מקדושת
בית הכנסת ויכול לעשות מבית הכנסת בית המדרש כמו שנתבאר באו"ח
(סי' קנג) ועיין בתשובת מהר"מ גאלנטי (סי' עו) .ע"כ.

רוב בתי הכנסת דינם כבית מדרש
רוב בתי הכנסיות בימנו נהפכו לבתי מדרש מאחר ובכל בית כנסת
ישנו שיעור קבוע ,שאילו נקבע בו שיעור לשעה אחת דינו כבית המדרש
(שו"ת דבר שמואל סי' שמו ,הובא בבאה"ט סי' קנג סק"ב)
לעניין סוגי הלימוד שהיו נלמדים בבית הכנסת ,ועל הימצאות תלמידי
חכמים ,מובא בגמרא במגילה (כח ):שאסור לאדם לעבור דרך בית הכנסת
בלי סיבה  -להיכנס מפתח אחד ולצאת מפתח שני (כקיצור דרך) ,אלא
עליו ללמוד משנה או הלכה ,או לפחות להגיד פסוק אחד לפני שהוא
יוצא .ואם גם לקרוא פסוק אינו יודע ,אזי יבקש מאחד הילדים הנמצאים
שם שיגיד פסוק בשבילו ,ויקשיב לו.
מצינו במשנה ברורה (או"ח סי' קנא ,סקט"ז) שדן תלמיד חכם

שנמצא כל היום בבית המדרש ומבלה בו עתותיו – ומסיק המשנה ברורה
שבשביל התלמיד חכם בית המדרש נחשב ממש כבית ,אפילו לעניין
שינה! מותר לו לאכול ולשתות ולישון שם ואפילו לשוחח שיחת חולין
(ע"פ ע"ז י"ט .):וכן כל פעולה שאין בה פחיתות כבוד וביזוי המקום .כיוון
שהתלמיד החכם ממש חי בבית המדרש  -מותר לו באמת לחיות בו ,על
כל צדדי החיים.
עוד נוסיף בזהירותו של יעקב בקדושת מקומות קדושים עוד כתוב
בפרשה (שם טז) "ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי
לא ידעתי" .וביאר רש"י "שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה" .מכאן
רואים שהיה יעקב אבינו נזהר ביותר לשמור על קדושת מקום קדוש,
שלא לישון בו ,ושלא לזלזל בו ,ובא ללמדנו לדורות בעניני קדושת המקום.
אם כך ,יוצא אפוא שלמקום שהתפלל בו יעקב אבינו באקראי יש
קדושה ,ועוד ,הרי זה המקום שאברהם אבינו עקד את בנו יצחק ,ובוודאי
יצחק אבינו חשף מקום זה לבניו ,אמנם הוא מקום שהתפללו בו אבותיו
באקראי ,אבל לא היה מקום תפלה קבוע ,וזו באמת הסיבה שהוא אפילו
לא ידע את המקום עד שקפצה לו הדרך בצורה נסית (עיין חולין דף צא.):
מעניין הדבר שלגבי דין מקום תפלה שהתפללו בו באקראי יש גמ'
שדנה אם בכלל יש בו קדושה או לא .וכך הגמ' אומרת( ,מגילה כו" ).בני
העיר שמכרו רחובה של עיר ,לוקחים במעות בית כנסת" .היינו ,שיש
קדושה לרחובה של עיר .ועל זה אומרת הגמרא" :אמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנן ,זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתימתאה ,אבל חכמים אומרים
הרחוב אין בו משום קדושה .ורבי מנחם בר יוסי מאי טעמיה ,הואיל והעם
מתפללין בו בתעניות ובמעמדות .ורבנן ,ההוא אקראי בעלמא" .כלומר,
שנחלקו רבי מנחם ברבי יוסי וחכמים אם מקום שמתפללים בו באקראי
מקבל דין של בית כנסת קבוע ,ויש בו קדושה ,או שמא אין קדושה אלא
בבית כנסת קבוע דוקא .להמחיש הדבר ,לדוגמא בחצר בנין כשעושים
שמחה או אזכרה עושים שם תפלות ,האם משום כך מקבל כל הרחוב
קדושה? על זה הגמ' אומרת שלדעת רבי מנחם מקבל קדושה ,ולדעת
חכמים אינה מקבלת קדושה ,כיון שאין זה אלא באקראי ,לא מקבל
קדושה.
במאמרנו הבא נעסוק בסוגיא  -האם מותר לישון בבית המדרש?

המדור לע"נ ידידי היקר מרדכי ( מוטי) חיים בן מאיר ז"ל
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"עמנואל" קרית אתא
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ארונות קודש ׀ בימות ׀ ספסלים ׀ ארונות
ספרים ׀ ציוד משלים
שירות לקוחות והזמנות1-700-50-25-50 :
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מפעל ומשרדים :אדום  23א.ת .כנות ׀ מען לדואר :ת.ד  2416רחובות

כשהמלכ"ר פוגש
את המע"מ

יואל טולדנו רואה חשבון
שותף בכיר ,ראש אשכול
בפירמת  BDOזיו האפט
רואי חשבון ויועצים עסקיים
לשאלות והבהרות  -ניתן
לפנות במיילYoelt@bdo. :

מהן האפשרויות לניכוי מע"מ תשומות בעסקאות החייבות במע"מ וכיצד יש להתנהל בדיווח
למשרדי מע"מ על עסקאות אקראי במלכ"ר? • חלק ב'

ב

כתבתנו הקודמת בעניין חבות המע"מ
בעסקאות מקרקעין במלכ"ר סקרנו
את סוגי העסקאות במקרקעין בהן
המלכ"ר נדרש לשאת בנטל המע"מ .במאמרנו
זה נרחיב על האפשרות לניכוי מע"מ תשומות
בעסקאות החייבות במע"מ ועל אופן ההתנהלות
והדיווח למשרדי מע"מ על עסקאות אקראי
במלכ"ר.

ניכוי מס תשומות
סעיף  38לחוק מאפשר לעוסק לקזז מס
תשומות שישמש אותו לעסקה חייבת במע"מ.
המצב בו המלכ"ר מחויב בתשלום מע"מ אך
מצד שני לא זכאי לנכות מס תשומות עורר בעיה,
שהמחוקק ביקש לתקנה בסעיף 43א לחוק.
על פי סעיף 43א לחוק" :במכירת מקרקעין
על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא
עסקת אקראי ,זכאי החייב במס לנכות מהמס
שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת
המקרקעין והשבחתם".
כלומר ,המוכר מקרקעין במסגרת עסקת
אקראי יכול להקטין את מס העסקאות שהוא
חייב בו ,וזאת על ידי ניכוי מס תשומות ששימש
לרכישת המקרקעין הנמכרים.
נוסח סעיף 43א לחוק לא היה ברור דיו ,היות
שהסעיף לא הבהיר האם הניכוי יהיה בערכים
ריאליים או נומינליים ,וכן לא נקבע האם אפשר
לנכות מס ששולם בגין השבחת המקרקעין.
בתיקון  23לחוק מע"מ תוקן סעיף 43א ונקבע
כי החייב במס רשאי לקזז את מס התשומות
ששולם בעת רכישת המקרקעין וזאת בשני
תנאים .1 :מס התשומות לא נוכה בעבר .2 .בידי
החייב חשבונית מס הכוללת את מס התשומות
ששולם.
בתיקון לחוק נקבע כי סעיף זה יחול גם
במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור וכי ניתן
יהיה לנכות גם את מס התשומות ששולם בשל
השבחת המקרקעין.
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בתיקון נקבע כי סך כל הניכוי לא יעלה על
המס החל על מכירת המקרקעין ,ונקבעו הגדרות
למושגים "מס ששולם" ו"השבחה":
מס ששולם  -סכום המס צמוד מיום
התשלום ועד יום מכירת המקרקעין ,על פי המדד
הידוע ,בניכוי סכום המס שניתן היה לנכות כפחת
(מאחר ומס התשומות לא הותר בניכוי הוא צורף
לעלות המקרקעין ובמידה והמקרקעין כללו בניין
נוכה חלק ממס התשומות כפחת).
השבחה  -כל ההוצאות לשם השבחת
המקרקעין שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד
יום המכירה שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת
מס הכנסה.
כלומר ,יהיה ניתן לנכות מע"מ ששולם בגין
הרכישה כאשר הוא ממודד ,וכן יהיה ניתן לנכות
גם את הוצאות ההשבחה.

מכירה במסגרת
שינוי מבנה משפטי
סעיף 43א(ב) לחוק מס ערך מוסף קובע כי
מלכ"ר שהוא "חברה קולטת" במיזוג או "חברה
חדשה" בפיצול ,רשאי לנכות ,מהמס שהוא חייב
בו בעת מכירת נכס מקרקעין ,את מס התשומות
ששולם ,בעת רכישת אותו נכס מקרקעין בידי
"החברה המתמזגת" או "החברה המתפצלת" לפי
העניין .הזכות לנכות את מס התשומות מותנית
כמובן ,בשאלה ,אם יש בידיו חשבונית ששולמה
והמס טרם נוכה.
סך הניכוי מהמס לא יעלה על המס שהמלכ"ר
המוכר יהיה חייב בו בשל מכירת המקרקעין.
האמור לעיל מתייחס למיזוג או פיצול
שנערך לפי סעיף  103ג לפקודת מס הכנסה זאת
בהתקיים התנאים הבאים .1 :למיזוג יש תכלית
עסקית וכלכלית כאשר המטרה העיקרית של
המיזוג הינה לאפשר ניהול ותפעול מאוחד של
עסקיהן; .2הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי
נאותות אינן מהמטרות העיקריות של המיזוג;

דיווח על
עסקאות אקראי
מלכ"ר אינו רשום כעוסק במרשמי מס ערך
מוסף .אולם ,מאחר שלגבי עסקאות אקראי
בנכסי מקרקעין שהוא מבצע ,דינו כדין עוסק,
הוא חייב ברישום כעוסק לגבי עסקת אקראי
בנכס מקרקעין או באשר לכל עסקאות האקראי
בנכסי מקרקעין שהוא מבצע בשנת מס מסוימת.
זאת לפי תקנה 15א לתקנות מע"מ (רישום)
המסדירה את רישומו של עוסק ,שהוגדר ככזה
מכוח ביצוע עסקת אקראי.
מלכ"ר שביצע עסקת אקראי חייב להירשם
כעוסק ולדווח על העסקה למנהל מס ערך מוסף
בטופס שקבע המנהל ,שבו עליו לפרט את טיב
עסקת האקראי ,מועד עשייתה ,מחירה ,אם
העסקה טרם נסתיימה  -מחירה הצפוי וכן כל
פרט מיום תחילת עסקת האקראי.
על המלכ"ר המבצע עסקת אקראי בנכס
מקרקעין להירשם כעוסק ולהגיש את הדוח על
העסקה עד ה 15-לחודש שלאחר החודש שבו
הייתה תחילת עסקת האקראי.
המלכ"ר חייב להירשם כעוסק ולדווח על כל
עסקת אקראי שעשה בנכס מקרקעין .אולם,
במועד הרישום כעוסק והדיווח על עסקת
האקראי הראשונה בשנת המס ,רשאי המלכ"ר
להצהיר כי בעתיד יהיו לו עסקאות אקראי
נוספות .מלכ"ר שהודיע כך והתחייב לדווח על
עשייתן ,פטור מרישום ומדווח על כל עסקה
נוספת באותה שנת מס ויהיה חייב בדיווח בתום
השנה.
בכתבה הבאה נרחיב ונסקור על המפגש עם
מע"מ בקבלת שירות מנותני שירותים מסוימים.
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב.
בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע
הרלבנטיים.

ספר תורה
שבהיכל
האישה שתרמה את ספר התורה לא שיערה שלאחר מותה,
יבקש אחד מבניה להעביר את ספר התורה לבית כנסת אחר
בו הוא מתפלל כעת? האם יש לו זכויות בספר התורה? ומה
קורה כאשר יש מספר יורשים לאותה אישה שתרמה?
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בית כנסת המוכר לי היטב ,נתרם
לפני שנים רבות ספר תורה על
ידי גברת שנפטרה לבית עולמה
לפני כשנתיים .כעת מגיע אחד מבניה ומבקש
לקחת את ספר התורה לבית כנסת אחר בו הוא
מתפלל .בפני ועד בית הכנסת עמדה השאלה
מה לעשות?
החלטה שהתקבלה בחכמה ,הורו ועד בית
הכנסת לבנה של התורמת שכאמור נפטרה,
להביא אישור בכתב מאת יתר אחיו ואחיותיו
שהם מסכימים להעברת ספר התורה לבית
כנסת אחר.
מצד אחד ,ניתן היה לתת לבן את ספר
התורה כי הרי הוא בנה של התורמת/הנפטרת
ולהתחקות אחריו ככל שיהיה משבר עם יתר
האחים ניתן די בקלות .ולמה לבית הכנסת
לסרב לבקשתו?
החלטת ועד בית הכנסת נתקבלה בחכמה
לאור זאת ,שייתכן אולי שבצוואתה של
התורמת נכתב כי ספר התורה יהיה לעד בבית
הכנסת אליו הוכנס .ואם לא בצוואה ,אולי בע"פ
מסרה לילדיה על רצונה זה .יצוין כי לנפטרת יש
מספר ילדים.
כמו כן ,מה יעשה ועד בית הכנסת אם לאחר
שיתן את ספר התורה יבוא בן או/בת אחרים
של הנפטרת ויבקשו אף הם לקחת את ספר
התורה לבית כנסת אחר בו הם מתפללים.
ומה יקרה אם אותו בן יקח את ספר התורה
וימכור אותו בגלל בעיות כלכליות לצד ג'?
לכן ,במקרה שכזה בו יש לוודא ככל הניתן
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מיהם יורשיה של התורמת ,הרי לא תמיד
מכירים את ילדיהם של התורמים.
במקרה דנן ,בו ידוע כי יש לנפטרת מספר
ילדים ,נכון היה לבקש מהבן שיביא מסמך
חתום כראוי מיתר אחיו בו הם מסכימים כי הוא
יקח את ספר התורה.
מסמך שכזה צריך להיות כתוב באופן ברור
ומפורט ,שמות הילדים ,מספרי תעודות הזיהוי
וחתימתם .יש לבצע שיחת טלפון אישית לכל
אחד מהחתומים על המסמך ולברר כי אכן נתן
הסכמתו ולברר את מספר היורשים הקיימים
לתורמת.
ועד בית הכנסת שפועל בהתנדבות רבה,
חבל שימצא עצמו מצוי אשם או מסייע לאובדן
של ספר ו/או יתרום למחלוקות מיותרות .לכן,
על הוועד לפעול בשיקול דעת ,אחריות וזהירות
רבה.
כמו כן ,כפי שאני מזכיר תמיד ,יש לשאול
בעת קבלת ספר התורה מאת התורם מה
ברצונו שיעשה עם ספר התורה בעתיד .האם
הוא נותן אותו לבית הכנסת ,במתנה ,השאלה,
הלוואה ,לצמיתות ,האם בכוונתו לקחתו בעתיד
וכו' .גם שאלה כמו מה יהיה עם הספר בעוד 20
שנה היא שאלה במקום הרומזת לתורם למשל
אחרי שתלך לבית עולמך הספר יישאר פה? ויש
לגבות את החלטת דבריו של התורם במסמך
ולהחתים אותו על מסמך זה .כך בית הכנסת
ידע בדיוק מה יש לו בידיו .תרומה ,השאלה וכו'.
כך גם נמנעים ממחלוקות מיותרות וגרסאות
סותרות בעניין.

מאת :עו"ד שחר בקשי

שאלה
בית הכנסת שלנו מאשר לחבורת
אברכים קטנה ללמוד בבית הכנסת .בית
הכנסת גובה מהציבור תרומות עבור הכולל
ואלה מועברות אליו מבלי שהתורם קיבל
קבלה .מדובר בסכומים של כ₪ 2,000-
בחודש בערך .האם הדבר תקין?

תשובה
ככלל כל אדם שתורם לבית הכנסת
כסף ,חובה לתת בידיו קבלה המעידה על
גובה התרומה בתוספת תאריך וסכום.
כך ,שקודם כל תוציאו קבלות כדין לנותני
התרומה .למה שמישהו מהתורמים ידבר
רעה על ועד בית הכנסת? מה זה נותן?
זאת ,חוץ מהעניין החוקי שכל תרומה
חייבת בקבלה ודיווח ואם זה בית כנסת
שאינו עמותה חייב שיהיה תיעוד גם אם
בית הכנסת אינו מדווח לרשם העמותות.
לעניין העברת הכסף לכולל :בית הכנסת
צריך לקיים ישיבה ולכתוב פרוטוקול על
עניין ההחלטה להעביר את הכסף המדובר
לכולל .צריך שיהיה סדר ולא החלטות
שרירותיות של חברי ועד מקצתם או כולם.
למען הסדר הטוב ,ראוי שראש הכולל
המקבל עבור האברכים את הכסף או אדם
אחר מטעם הכולל ,או כל אברך שמקבל
את הכסף ישירות מבית הכנסת ,יחתום
על אישור שקיבל את הכסף ,ולפרט את
הסכום אותו הוא מקבל מידי חודש.
המטרה ,כדי שוועד בית הכנסת יהיה
מכוסה ויוכל בכל זמן נתון להציג לכל דורש
לאן הלכו הכספים שנתרמו ומי קיבלם.
דבר אחר ,אם כל הנ"ל לא נראה לכם,
יש פתרון שהתורמים יעבירו בעצמם
את הכסף ישירות לאברכי הכולל ומי
מטעמם .וכך בית הכנסת לא בתמונה
ובכלל למה זה טוב שבית הכנסת יהיה
רק הצינור שמעביר את הכסף? ועוד
אינכם מוציאים קבלה על תרומה זו.
ככל שיש סיבות אחרות הרי שהם לא
נכתבו בשאלה ובכל מקרה תשובתי
מתייחסת גם אם יש סיבות אחרות שבגינן
החלטתם לפעול בדרך זו.

לוח

יש לכם ריהוט בית כנסת למכירה למסירה? ספרים משומשים? מחפשים חזן ,רב ,בעל קורא או תורם להנצחה?

לוח "מקדש מעט" חינם*

טלפון  03-9090813פקסmikdashmehat@gmail.com 03-9090814 :
ביטוח
גג לביטוח
03-9333214.052-2455163
רחמים ואהרון שימשי
1700.707072

בניה
ייעוץ חינם בבניה וחידוש
בית הכנסת 03-9090813

זיהוי וסימון ס"ת

ספרי תורה

עו"ד

קו חרום
וסיוע
לבתי כנסת
עו"ד
שחר בקשי
03-9090813

חשמלאים
שמעון שירותי חשמל 052-
5550590

תהלוכות ס"ת

מזוזות

שאול חיון ,חזן פייטן וזמר
050-8751772

ייעוץ לבתי כנסת ועמותות
BDO 073-7145310

תרומה  /הנצחה
לבית כנסת בדרום
דרוש תורם להשלמת
בניה ,אפשרות להנצחה
וקריאת שם 050-7641139

לבית כנסת "אחוות
ישראל" מושב שתולים
דרושים בדחיפות כסאות,
שולחנות וריהוט נוסף
לבית כנסת 052-3349095

חדשדש
ח

רואה חשבון

גבאי נכבד אנו קונים
ספרי תורה פסולים
(גם המיועדים לגניזה)
052-9772525

לבית כנסת אשכנזי פעיל
בצפון נפסל ספר התורה
היחיד שהיה ברשותם
ללא אפשרות תיקון
לתרומה /השאלה של
ס"ת050-4114617 :

עמותת רשת ס"ת
03-6765399

הגהות' בדיקות' בדיקת
ס"ת ,מגיהים מוסמכים,
בנשיאות הרב בן טוב זצ"ל
חינם ! לקוראי מקדש
מעט / 02-5910005
052-7635955

למכירה ס"ת מוכן ומהודר
נוסח תימן 03-9031308

יצא לאור

להודות ולהלל ספר הגבאי
ובו כל התפילות ,מי שברך
אשכבות ועוד..
בנוסחים
אשכנזי  /ספרדי

רק

60

*₪

כו
* נילתן ללשלםמש
לוח
באשראי

לרכישה יש לשלוח שיק לפקודת "מקדש מעט" .ת.ד  45אלעד .עם פרטים למשלוח חוזר
או להתקשר למשרדי
מקדש מעט

03-9090813

לריהוט חדש לבית כנסת
דרוש נדיב לב להנצחה טל:
03-5781093
לבית כנסת "תפארת
שלום" בת ים נחוץ
בדחיפות ספר תורה
תימני ,אפשר שטעון תיקון
יש עימנו ספר תורה
ספרדי ותימני המיועדים
למכירה ,כמו"כ זקוקים
אנו לגמרא 'שוטנשטיין' או
'מתיבתא'
 054-4273857עוזיאל
דרוש תורם לבנית בית
כנסת בירושלים (שכונה
חילונית) קהילה שמונה 60
בתי אב ,בלעדיות מלאה
 055-663152הרב אברהם
הרוש
לבית כנסת רבי רפאל
אנקווה זצ"ל בירוחם דרוש
ריהוט  ,ארון קודש ,בימה,
ספר תורה ועוד
הרב לוגסי 050-4156875

דרוש תורם להשלמת
בניית מקווה טהרה
לגברים באשקלון,
אפשרות הנצחה
052-2879162
דרושים ספסלים לבית
הכנסת
פרץ ניסים 050-7759767
לרשת מדרשיות "חזון
דניאל" באשקלון
המקרבות נערים ונערות
צעירים לתורה ,יהדות
וערכים דרוש בתרומה
כיסאות ,שולחנות וריהוט
נוסף וכן עזרה להפצת
היהדות054-8454743 ,
לבניית בית כנסת ובית
מדרש בעיר נתיבות דרוש
תורם נדיב לב ,כל הזכויות
להנצחות שמורות לתורם
הנכבד בלבד ,אברכי הכולל
יתפללו בעדו מידי יום
השקעה בטוחה ונצחית
052-7113257

דרוש תורם להדפסת ספר
התקנות ומנהגי ירושלים
שיחולק חינם לבתי כנסיות
וכדו' לפרטים 050-4174525

לאולם תפילה של בני
עקיבא בתל מונד ,דרושים
מחיצות לאולם התפילה
052-3662875

להנצחת מבנה בית כנסת
של בני תורה במרכז
הארץ ,דרוש תורם לכ
–  ₪ 600.000ואת השם
אתה בוחר 050-8451954

למכירה ספר מעשה
הגדולים של הרב אבידני
זצ"ל 050-5340978 ₪ 50

לבית כנסת הפעיל בכל
ימות השבוע בבית שמש ,
דרוש בתרומה עמוד לחזן,
אפשר גם בתשלום סמלי
שלמה 054-8419140

חלוקת שלטים לבית
כנסת חינם !
מודים דרבנן ,קדיש ,בריך
שמיא ,עלינו לשבת
התאחדות בתי הכנסת
03-9090813

יש לכם ריהוט לבית כנסת במצב טוב ? ארון קודש ? בימה  /עמוד תפילה? כיסאות ? כספת ? ספריות ?
מחפשים למי להעביר?

חייגו להתאחדות בתי הכנסת  03-9090813ואנו נאסוף את זה ונעביר לבתי כנסת הזקוקים לכך
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להחזרות
ת.ד 45 .אלעד

לשינויים ועדכונים בהפצה :מקדש מעט  /03-9090813פקס03-9090814 :

אלעד
שולם p.p.
2722

גבאי נכבד!
בבתי כנסת רבים מונחים ללא שימוש חפצי יודאיקה,
כתבי יד ואומנות השווים לבית הכנסת כסף רב! אנו
חברה ותיקה המתמחה בתחום ,מעונינים לקנות
פריטים אלו

משלמים לפי
הערכת שמאי

052-9772525

shmuelcharif@gmail.com

כולם מוכרים לכם אנחנו קונים מכם!

