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בלרוס, פינסק" פאר ישראל"י ישיבת י תלמיד"יוצא לאור ע

דהרב אלחנן רוזנפל, ראש הישיבה

  .איש כי ידור נדר לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה' וידבר משה וכו

חובה , טומאה וטהרה, עד לפרשה זו עסקו פרשיות התורה באיסור והיתר
עוסקת בכח  פרשתנו. אך לא באיסורים החלים על האדם עקב דיבורו, ופטור

, לבד חל עליו איסורבובכח הדיבור , דבר שהיה מותר, כלומר. דיבורו של יהודי
מוטל עליו להביא קרבן כדי , חלילה, אלא באם לא קיים את דבריו, ולא זו בלבד

בל יחל "מאחר ועבר על , חטא פרטי אשר הביא על עצמו. לכפר על חטאו
, וצריך להבין. הרי שחילל את דיבורו, ולא עמד בדיבורו מאחר, כלומר". דברו

בסך הכל רק ", פט נפוץ בין בני אדםהרי ידוע מש(?  מהיכן נובעת עצמה זו
    )?...דברתי ומדוע אם כן

, נובעת מהכח הטמון בבריאת אדם הראשון, העצמה הנובעת מכח דבורנו 
." אלוקים את האדם ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה' וייצר ה"

ה נפח בנפש האדם עצמה רבה ''הקב, כלומר." לרוח ממללא"ותרגם אונקלוס 
כמו כן כח מעין זה נפח , נברא העולם' וכשם שבכח מאמר ה. 'מכוחו ית הבאה
לפיכך יש בכח האדם מישראל לאסור על עצמו דברים . ה בנשמת האדם''הקב

אלא יש בכח דיבורו של , ולא זו בלבד).אין זה רצוי, בדרך כלל,אם כי(המותרים 
על פי . (ו הרעא, הטוב בעולם על ידי הדבור ו רעות''האדם לפעול טובות או ח

' לפי דברים אלו יובנו דברי הגמ) 'חיים מוולוזין שער א' ספר נפש החיים לר
יש , דהיינו .לא לפתוח פה לשטן, או בלשוננו "ברית כרותה לשפתיים"

וכפי . ו''מטוב לרע ח, על ידי הדבור, באפשרות אדם מישראל לשנות את מצבו
כאשר רצה לאסוף את )" ח''פסוק י' ק יפר' מלכים ב(שמצינו ביהוא מלך ישראל

, אחאב עבד את הבעל מעט"אמר . 'על פי צווי ה, כדי להרגם, כל עובדי הבעל
מכל מקום דבור זה , ואף על פי שכוונתו הייתה לשם שמים ."יהוא יעבדנו הרבה

  .להיכשל בעבודה זרה, בשלב מאוחר יותר, גרם ליהוא

חמורים , רואים בתורה כי איסורי הדבור .מאחר ולכח הדבור יש עצמה רבה, לכן
, הדוגמא לכך היא האונס או המפתה. אף יותר מחטא אשר אדם חוטא במעשה

 )המשולם לאבי הנערה(, אשר פיתו נערה עונשם הוא קנס בסך חמישים כסף
אין זאת אלא . ואילו המוציא שם רע על בת ישראל ענשו הכתוב במאה כסף

  .מעצמת המעשהמשום שעצמת הדבור חזקה יותר 

ואם הדבור הרע הוא עצמתי . זה לעומת זה עשה האלוקים, אך זאת עלינו לדעת
אין דבור יותר טוב מלדבר , כמובן. עצמתו היא פי כמה וכמה, הרי שהדבור הטוב

) ל''א זצ''כדברי הגר. (ג מצוות''אשר כל מלה שקולה כנגד כל תרי, בדברי תורה
, אדם יכול להוציא מפיו במשך דקה אחת ל חישב ומצא כי''החפץ חיים זצ
. אשר כל אחת מהן שקולה כמו שש מאות ושלוש עשרה מצוות. כמאתיים מילים
מאה עשרים אדם הלומד במשך דקה אחת זוכה לקבל שכר עבור , בחישוב קצר

  .וכל זה בדקה אחת בלבד של לימוד תורה .ושתיים אלף ושש מאות מצוות

דבורנו לרצונו יתברך ולעסוק בתורה באמת ובלב ונזכה לשעבד את ' יעזור ה
ובזכות שמירת הלשון ועסק התורה נזכה לימות המשיח ולחיי העולם , שלם
  .אמן וכן יהי רצון, הבא

א גוטן שאבעס

  :בפינסק זמני השבת

  21:03 :תהדלקת נרו

  9:30: שחרית

  17:45: סדר הלכה

  19:30: םתהלי

  21:00: מנחה

  22:28: צאת השבת

  
 סתם דיברתי

אז מה אם " ;את המשפט ילים אנחנו לשמוערג
או משפט דומה " הן זה דבור בסך הכל, אמרתי

פי ברשותי ואם כן אדבר בפי ככל העולה על "
 "רוחי

 ?על פי דיני התורה, נכונים  האם משפטים אלו

איסור שאדם , פרשתנו היא פרשת נדרים דהיינו
או לחילופין שאדם , מביא על עצמו בדבור פיו

  .עצמו באמרי פיומחייב את 

סך הכל "הרי אלו ב, והדברים תמוהים עד מאד
אלא רואים  !?ומה בכך אם אמרם, "דבורים

כה פשוטים כפי שהם    אנחנו שאין הדברים
ולא עוד אלא כל בן ישראל מעת היותו . נראים
ב ''וכל בת ישראל מעת היותה בת י, ג שנה''בן י

ככל "  שנה אחראים לדבורם ואף עליהם נאמר
 "בל יחל דברו"ו." וצא מפיו יעשההי

רואים אם כן את החשיבות שיש לכל דבור 
 .היוצא מפינו עד כדי חיוב בעונשים חמורים

כאשר לומדים , הדברים מקבלים משנה תוקף
בספרו שמירת הלשון " חפץ חיים"את דברי ה

מראה מה  בהביאו קטעים מספר הזהר בו הוא
 היא הטובה שאדם גורם לעצמו ולכל העולם

כאשר הוא מדבר אך טוב מה עצום השפע ,כולו 
. הרוחני והטוב והחסד אשר יורד בזכותו לעולם

 .ו''ומה נורא הדבר כאשר הוא ההיפך ח

אם כן הבה ונתחזק בשמירת פינו ולשוננו מכל 
ודברי תורתו יהיו ' ואך תהילת ה, דיבור אסור

ועל ידי זה יושפע שפע רב וכל . בפינו כל היום
  ,רוח ממרום' עלינו יערה ה וגם, העולמות

  שלום שבת בברכת
 הרב גרשון רוזנפלד



  

ה "ברכת הצלחה רבה נשגר קמיה דחברנו היקר ה

שהחל את לימודיו השבוע  י"אליהו ספייער נ

ולא כפי שפורסם בטעות  –" 'קשי המב"בישיבת 

הרב קופולוביטש בראשות  -בשבוע שעבר 

שיצליח בלימודיו ויעלה מעלה ' ייתן ה א"שליט

מעלה במעלות התורה והיראה לתפארת הוריו 

  .ומוריו

י "שע – "לאגער"ההשוהים במחנה אלו לטובת 

זמן הדלקת  בבריסק -" ישראל –יד "מוסדות 

  .10:43השבת  צאת 9:26שקיעה  9:08נרות 

  .בעבודת הקודש' בברכת המשך הצלחה וקידוש ה

ברכת ברוכים הבאים לרב העיר אריול אשר 

 א"הרב נחום זלזנוב שליטה "במדינת רוסיא ה

  .שהגיעו לחופשת קיץ בפינסק' ומשפ

מסיבת סיום " ראשון בערב חגגנו אתביום 

המדריכים ובעיקר הילדים , רבני המחנה ,"המחנה

ת הקטנות של הלילה וסיפרו על שישבו עד השעו

החוויות שהם קיבלו במחנה ובפרט על המושגים 

  .ביהדות שהיו זרים להם עד כה

באופן  הסתיים מחנה הבניםבערב שני ביום 

התלמידים עלו להסעות שהובילו אותם , רשמי

לבתיהם בליווי המדריכים שהתקשו להיפרד 

  .מהילדים

ום הצלחה אדירה ברישעם סיום המחנה נרשמה 

לשנת  בנים" אהרון - בית "תלמידים לבית הספר 

שזו בעצם המטרה העיקרית  – הלימודים הבאה

מלבד הקניית המושגים , בהפעלת מחנות הקיץ

ולמעלה  –הבסיסיים ביהדות במהלך ימי המחנה 

מעשרים ילדים ביקשו להירשם לבית הספר 

וכמחציתם כבר הוריהם נתנו את הסכמתם 

  .וביצעו את הליך הרישום

צוות שר כח את ייזה המקום והזמן לברך בברכת 

החשוב שעשו עבודת קודש לקדש שם  המדריכים

שמים ועשו לילות כימים להצלחת המחנה והדבר 

תחומים כגון רישום הילדים לבית ' ניכר במס

עריכת חופה וקידושין להורי אחד , הספר כנזכר

תלמידים להיכנס ' התלמידים וכמו כן שכנוע מס

  .ל אברהם אבינו עליו השלוםבבריתו ש

לפני פרידה מכל מדריך זימן המשגיח הרב משה 

א כל בחור לשיחה אישית בא הודה "פימה שליט

לו מקרב לב על ההשקעה בהצלחת המחנה 

וכאות הוקרה העניק חמישה חומשי תורה עם 

  .תפילות לשבת בצירוף הקדשה אישית

הרב ברוך שאפנס נתן לכל מדריך חוברת מהודרת 

טלפונים ' תמונות למזכרת והחשוב ביותר מסעם 

וכתובות של כל נער שהשתתף במחנה על מנת 

הדבר שהוכיח את עצמו  –לשמור על קשר 

ביותר ובסופו של " מקרב"במהלך השנים כדבר ה

  .דבר המשפיע העיקרי על רוחניותו של התלמיד

תלמידי מבית הספר בית אהרון בנים שהשתתפו 

סיומו אלא נשארו במחנה לא שבו לביתם עם 

  .לשבוע נוסף של התעלות רוחנית בעיר פינסק

, זהב- אריאל משיח "ברכת צאתכם לשלום לבה

יעקב ישראל , אליעזר יוסף דייוויס, יהודה ברומר

ארצה ו עם חזרתם "הי יעקב שינדלר, ברוך

  .השבוע

פיני , נתן לוינסוןח "ברכת צאתכם לשלום לבה

יאתם לחופשת עם יצו "הי ,יוסי שוינגר, גרוסקופ

  .באנגליהבביתם " בין הזמנים"

, מתתיהו פרידמןח "ברכת צאתכם לשלום לבה

לייקווד עם חזרתו השבוע לעיר  ו"הי אשר

  .לבין הזמנים ב"בארה

רב למשפחות הרבנים הברכת צאתכם לשלום 

יהודה ' ולר' א ורעייתו תחי"שליט ברוך שאפנס

לחופשה  םלרגל יציאתו "ורעייתו הי אורשנסקי

  .רץבא

עם סיום המחנה של הבנים ופינוי המתחם החלו 

צוות העובדים להכשיר מיד את השטח לקבל את 

קבוצת הבנות שהגיעו מכל רחבי בלארוס 

  . שבועות 3לתקופה של 

ברכת ברוכות הבאות לצוות המדריכות מהארץ 

  .מירושלים מירי אדלרבראשות המדריכה 

י הרבנית ריקי פימה "ניהול מחנה הבנות ע

 .'תחי א והמדריכה שושנה דרזנר"טתלי

ביום שני עם קבלת הבשורה הקשה התקיימה 

בהיכל ישיבת פאר  –עצרת התעוררות ומספד 

ל "זצהרב אבא דונר לרגל פטירתו של  - ישראל 

משה פימה הרב , ועידת רבני אירופהנשיא 

וציין את  מרבני הוועד ספד אותו מרה א"שליט

ופה בכלל רתרומתו לקהילות היהודיות באי

מי ייתן לנו תמורתו . ובמזרח אירופה בפרט

  .ה.ב.צ.נ.ת

ביום שלישי התקבלה 

בקהילה הידיעה על 

פטירתן של שתיים 

המבוגרות  מנשות הקהל

דורא ואגר ' הגב, בעיר

' אימה של הגב –ה "ע

זינוביץ המשמשת כמורה 

" בית אהרון"בבית הספר 

פרידה ' והגב, בנות

ברוך ' בוריסוביץ בת ר

למרות הצום והחום  ,ה"ע

העז ששלט בימים אלו 

בחורי הישיבה , בעיר

שאך  –דפאר ישראל 

לפני שבועות ספורים 

א וחברה "סיימו קורס זק

למדו  במסגרתוקדישא 

את כל ההלכות 

 -והמנהגים הדרושים 

וויה ולכל צורכי הקבורה ארגנו את מסע ההל

ין נקברו בחלקה היהודית של בית העלמ ושתיהן

. י הקהילה"קדש לשם כך עשהוכשר והו

  .ה.ב.צ.נ.ת

זינוביץ יושבת שבעה בחדר שהוקצה ' הגב

  .בעבורה בבנין ישיבת פאר ישראל

עם סיום הצום הוזמנו כל תלמידי הישיבה לבית 

משפחת פימה לשבור את הצום בארוחה כיד 

  .'המלך מעשה ידי הרבנית ריקי פימה תחי

ביום רביעי התקיימה ברב עם הברית לבנו של 

הרב משה פימה  א"שליט פנחס צינמןרב ה

א נשיא המוסדות כובד בסנדקאות והרב "שליט

ויקרא שמו " קווטר"ברוך שופנס ורעייתו כובדו ב

השם  – "אברהם מיכאל בן הרב פנחס"בישראל 

ש שני הסבא מצד האם והשם "אברהם הוא ע

יזכו לגדלו לתורה  .ש אחד מהדודים"מיכאל ע

  .חופה ומעשים טובים

מתכבדת בזאת להזמין את כבוד פינסק  משפחת

לשמחת הבר מצווה של בנינו היקרים  מעלתכם

דימה י והתלמיד "ה אברהם אליהו גנייסין נ"ה

 שתתקיים בעזרת השם בשבת קודשי "נ וק'פינצ

" בית אהרן"א תמוז בבית כנסת "כ פרשת מטות

 9:30זמן תחילת התפילה בשעה  דקהילת פינסק

 ).משוער( 10:30 לתורה בשעה עליה. בדיוק

קידושא רבא וקבלת פנים מיד לאחר התפילה 

ה "ואי" בית אהרן"באולם בית הכנסת המרכזי 

משפחות פינסק  בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

גם אנו נשמח לראותכם  וק'גנייסין ופינצ

הרב משה וריקי  משתתפים בשמחתם של נכדינו

  .פימה



  "בתים לטפינו"
מאיימת על , מכה גלים, בעלות או שכירות, פרשת מחירי הדירות

 תפסה ,שלמות הקואליציה הוציאה את הצעירים לרחובה של עיר
  .בימים אלו את ראשי המהדורות

לתכנן אלפי , וכבר אצים רצים לחוקק חוקים, הממשלה נבהלה
  .לנסות לפתור את הבעיות, קרקעות להפשיר, ד"יח

, כח הרבים אסור לזלזל בו. 'דירות אינם קוטג. הגל הזה יעבור
אבל הבעיה צריכה , וטוב שהנושא עלה לראש סדר העדיפויות

  .לא יספיקוגלי מחאה , יסודי, יטפול שורש

, נווב זה מבלי להזכיר את מורינו ורבין כאייחס לעניאיני יכול להת
שכבר לפני למעלה משלוש עשרות , ל"מגור זצ "לב שמחה"בעל ה

דמים "כלשונו , ין הדירות לזוגות צעיריםיענאת שנים העמיד 
היום כאמור זה , לא עשינו, נו לא הבנולצער". תרתי משמע

  .מתפוצץ לנו בפנים

, ן כבעיה שלנוילא להציג את העני, ל"ר זצ"כבר אז הקפיד האדמו
מדתי נדהם אז איך ע. אלא כבעיה לאומית, של היהדות החרדית

שמעתי שצעירים חוזרים מהצבא ולא יכולים להקים : אמר לי
  .כי אין להם קורת גג, בית

, שמעתי גם שיש כאלו שהולכים לגור עם ההורים: אמר והוסיף
  .ובשלמות המשפחה, פוגע בשלום הבית, וזה לא טוב

דאגה לכלל , ש"ולא לאנ, לא לחסידיו כוונו הדברים, כאמור
בדיוק , ועינינו רואות, והנה אוזנינו שומעות, ישראל לעם, ישראל

  .אביב-זה מה שטוענים היום לאורך מאהל שדרות רוטשילד בתל

כבר לפני למעלה משלוש עשרות , מה שראה רבנו הגדול בעיני רוחו
. להבין מה ששמענו אז, לנו זה לקח כאמור שלושים שנה, שנים

וכאז כן , חוקקיםלבית המ, לשלטון, הדברים כוונו אז לממשלה
  . רק שם הפתרון, היום

והנה נוכח מחאת , תנובה שולטת על שבעים אחוז ממשק החלב
זה לא , בעשרים אחוז' הורידו באחת את מחיר גביע הקוטג, הצבור
  . וכמובן יש להמשיך, אבל זו התחלה, מספיק

ממשלת ישראל באמצעות מנהל מקרקעי ישראל שולטים על 
למה , תשעים ושלושה אחוז, דמות הארץתשעים ושלושה אחוז מא

  .לא יכולה הממשלה, מה שתנובה יכולה

, להעמיד לרשות זוגות חסרי דיור, וצודק יותר, מה פשוט יותר
 תעמיד הממשלה ,זוג צעיר שטרם הייתה לו דירהכלומר בשביל 

  . ללא תמורה, שבבעלותה   דונמיםליוני יאחוז אחד מאותם מ

  ,קרקעות סרלספי "מצעות ממבאה הממשלה כהפ למה ומדוע 
  .לספסר המרכזי של ספסרי הקרקעות בארץ היהודים

נתן לכל ישהזדמנות לדירה ראשונה ת, ונכון יותר, מה צודק יותר
, אין כסף, תן את הקרקע חנםיהממשלה כאמור ת. זוג צעיר

, סביב לחגיגה זו של דירה. והאזרח ישלם את עלות הבניה נטו
לא , ולא זה צריך להיות מקור הכנסה ,לא צריך חגיגות, קורת גג
  .וגם לא לרשויות המקומיות, לממשלה

, גם הן צריכות לתרום את חלקן, עם כל הכבוד לרשויות המקומיות
, למה אגרות, ולהפסיק את דרישת אגרות הבניה בסכומי עתק

האין , מ"למה מע, על בית ראשון לזוג שרוצה להקים בית, מיסים
  .ידה וראשונה לא תחויב במסזה לגיטימי שקורת גג יח

  .כבר לפנים שלושים ושלוש שנים, חשבון זה עשה לי רבנו הגדול

, מ על מחיר הדירה"ממשלת ישראל גובה על דירה לזוג צעיר מע
מוצדק לגבות משני צעירים , איזה מס ערך מוסף, מ"למה מע

אמר והוסיף , צריך לעזור להם לסבסד אותם, שרוצים להקים בית
הרי חלק בלית ברירה עוזבים את , ג שנים"לפני ל כבר כאמור

  .זו התוצאה של מדיניות אטומה, ומנסים את מזלם בגלות, הארץ

ירדו מהארץ מאז הקמתה של , למעלה ממיליון אזרחי ישראל
כמה מוכנה הממשלה להשקיע כדי להחזיר משאב אנושי , המדינה

, מ"מע, אגרות בניה, מיסים, מה עושים כאמור, אדיר זה לארץ
וכמובן כוחות השוק עושות , מוכרים את אדמות הלאום במכרזים

אביב -והתורים ליד שגרירות ארצות הברית בתל, את שלהן
  . הולכים ומתארכים

על תפוחים ועגבניות אין . הועגבניי, קורת גג חשובה יותר מתפוח
ן ומכיו. למה, לא סתם ככה, למה, על קורת גג יש, מ"מע

יצאו סוחרי הפירות , וירקות, פירותמ על "שכשחשבו להטיל מע
  .ופשוט פחדו מהם, וירקות בלהט נגד כוונה זו

המרחק כבר לא , הם מחכים חלילה שיפחדו גם ממחוסרי דיור
  .גדול

, ין מחוסרי דיוריבימים האחרונים יש תחרות בתקשורת בענ
כולל ראש הממשלה מנסים לנכס לעצמם את , כים ושרים"ח

  .יה זולאוכלוס, והדאגה, הטפול

וכך אני שומע את שר , הופכים למאשימים, ן איך הנאשמיםימעני
  . מאשים, י"כון שממונה מתוקף תפקידו על ממיהש

, וכך אני שומע את שר הפנים מי שאחראי ישירות לעדות מקומיות
אות "תמ, עות למיניהן"תב, ועדות ארציות, ועדות ערר, מחוזיות
, שנים, דע כמה זמן יקחיו, ורק מי שעובר תהליכים אלו, לסוגיהן

והשר , ההלוואות בבנק טופחות, בעיקר זמן, בנוסף לבריאות
מאשים את הביורוקרטיה , שכאמור ממונה על כל המערכת הזו

אבל למי , טיההביורוקר, כן כבוד השר זה נכון, וזה נכון, כאשמה
לרגע שאתה שר הפנים הממונה על המעגל  שכחת, אתה אומר זאת

  .הועדות הרלבנטיות האין סופי של כל

אתה שר , אחראי על מנהל מקרקעי ישראל, כוןיכך שר הש
, ואם נמשיך בדרגים הפוליטיים. על מי אתה מלין, כוןיהש

מבורכת גם בסגן שר , כוןיושר הש, מפלגתם של שר הפנים
  .בחור מוכשר ביותר, האוצר

, פנים, זה הרי לכאורה בידיים שלכם, ן בידייםיקחו את העני
ולמה חיכיתם עד שהצעירים , אז למה הכל תקוע, רואוצ, שכון

  .עד לפיצוץ, יצאו לרחובות

אין ספק , מאשימים את שוכני המאהלים בפוליטיזציה של הנושא
מתוך רצונם , בכך שגורמים שמאליים מנסים להשתלט על הנושא

  .לנגח את הממשלה

  .ומקובל, אף מותר, בקונסטלציה פוליטית, זה ברור

כאב את הנושא , כאמור רבנו הגדול התריע. ואנחנ, אך מי האשם
היום בא . נאדה. כלום, מה עשינו, ואף הזהיר אותנו מהתוצאה

  .שאנחנו שתלנו, נוער השמאל וקוטף את הפירות

, אפילו באם יזוז משהו. בכל מקרה הפסדנו את האקט הפוליטי
השמאל כבר קוטף , לא אנחנו נאכל את הפירות, ין מהותי זהיבענ

, והזנחנו אותו כדרכנו, את המאבק שאנחנו החילונו בו בדעת הקהל
למרות שרבנו הגדול היה הראשון , המומנטום כבר לא שלנו

  . שנדרש לנושא כאוב זה

כדי לעקוף , ועדות תכנון עוקפות, "דלים"וו"ראש הממשלה מציע 
למה לא לפזר ועדות ביורוקרטיות שמושכות , את הביורוקרטיה

זה עולה הרבה , לפזר אותם, למה לעקוף, כן שנים, תכניות שנים
  .כסף שיתנו תוצרת



ומה עושה לולן בתרנגולת , מה עושה רפתן בפרה שלא נותנת חלב
ועדות שלא מאשרות תכניות לא צריך לעקוף , שלא מטילה ביצים

כמובן שיש בעיה וראש הממשלה  .צריך פשוט לפזר אותן, אותם
מורכבות על בסיס , אותן ועדות שלא נותנות פרודוקציה, מודע לה
  .ולא לפזר אותם, ולכן הוא מבקש לעקוף אותם, פוליטי

אושרו . ראש הממשלה גם מציע סדר חדש במנהל מקרקעי ישראל
כמובן , ועוד, ועוד, שינויים פרסונליים רבים, ציבי עתק נוספיםתק

, י כיום לא מוכנים לסדרים חדשים"היושבים בממ, שזה תקוע
ברור כשם שהיושבים בועדות התכנון היום לא רוצים ועדות 

י "כשם שנוח להם בממ, המצב הקיים, נוח להם בועדות, עוקפות
  .המצב הקיים

כפי שמתבטאים , א מזיזים להםל, המאהלים בשדרות רוטשילד
וכפי הנראה גם ראש הממשלה אל מול הפקידים בועדות , בריםצה

  .גם ראש הממשלה לא יכול, י"ופקידי ממ, התכנון

טחון מחזיק אלפי דונמים של מקרקעין בלב ערים ימשרד הב
, םביטחונייומתקנים , מאחר ואלו בסיסים צבאיים. מאוכלסות

בכל פעם שאני עובר ליד . םכמובן שלא אפרט כאן את מיקומ
שטח צבאי אסור "ורואה את השלטים על הגדרות , מתחמים אלו

אלפי משפחות יושבות , בתי קומות סביב. אני צוחק בקרבי" לצלם
וכאמור על הגדרות , ומשקיפות לתוך הבסיסים, על המרפסת
  .אסור לצלם

ותורמים , אלפי כלי רכב צבאיים נכנסים יום יום בשערי הערים
איפה רואים בסיסי צבא , ככה, למה, חלקם לצפיפות הנוראהאת 

בתל אביב  . לא, בפריז, בלונדון, בניו יורק, במרכזי ערים
  .ברמת גן כן, בירושלים

, אפס, כאמור כלום, ן עולה על סדר היוםיכבר עשרות שנים שהעני
  .ככה –למה 

, יש פה היבט נוסף, בנוסף למטרד הקשה כאמור על נפח תנועה
  .ראגיכמעט ט

, בעת מלחמה, מחנות צבאיים הם מטרה לגיטימית לתקיפות אויב
כלומר בסיסים . ולצערנו אנו בכל מספר שנים מעורבים במלחמה

הם כאמור מטרות , אלו שממוקמים בלב אוכלוסיה אזרחית
, ונשים, טף, וכך אנו מסכנים חיי ילדים, צבאיות לגיטימיות

  .שחיים סביב לבסיסים אלו

וכאמור כבר שנים שמדברים , יןיקודמיו מודע לענכ, טחוןישר הב
ניתן לבנות עשרות , על אדמות אלו. נאדה, וכאמור כלום, על כך

. אבל כאמור הכל תקוע, כאמור במרכזי הערים, ד"אלפי יח
, ין כרגיל תקוע בשאלות כספיותישהענ, מאחורי הקלעים מרכלים

הל או מנ, טחוןימשרד הב, ממכירת שטחים אלו הייהנכלומר מי 
  .מקרקעי ישראל

  .ממשלת ישראל, מי הבעלים של מנהלי מקרקעי ישראל

  .ממשלת ישראל, טחוןימי הבעלים של משרד הב

  .אותם בעלים, הרי זה בבחינת יכה יוסי את יוסי, אז מה הויכוח

אז אולי , לה יהודית נכבדהייתה קהיה םאבל ידוע שבחל
  . צאצאיהם מנהלים גם מדיניות מוזרה זו

לם מחלקו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר אי אפשר להתע
ר "לפני שבועות מספר התפנתה משרת יו. מהנעשה בשוק הדירות
מיהר , מר פישר, משרה נחשקת מאד, קרן המטבע הבינלאומי

כמובן שעד . עד מאה ועשרים, שנפסלה עקב גילו, להגיש מועמדות
, בקנה מידה עולמי, שמר פישר יזכה באיזה שהוא תפקיד בכיר

  .א ימשיך להיות נגיד בנק ישראלהו

נשא תפקידים , נולד וגדל באמריקה, מר פישר הוא יהודי טוב
אבל משם ועד להבין מצוקותיו , במשק האמריקני, בכירים ביותר

  . המרחק רב, של צעיר ישראלי שבסך הכל רוצה קורת גג

להביא לנו , ראש הממשלה הנוכחי הרחיק עד ליבשת אמריקה
, רון שמציע הנגיד למשק הדירות הישראלימה הפת. נגיד משם

לפי תפיסת עולמו של הנגיד . זה הפתרון שלו, העלאה בריבית
יהיה קשה , ככל שהריבית תהיה גבוהה יותר, שהובא מאמריקה

  .ואז מחירי הדירות ירדו, יותר לקחת הלוואות

כלומר , השיניהרי זה רק באשר לדירה , כל שהוא, אם יש הגיון
  . כהשקעה, ונה דירה ספקולטיביתלהכביד על מי שק

למה מר פישר להעניש בריבית גבוהה את הצעיר שחזר עכשיו 
צעיר זה לא , למה, ורוצה לבנות בית, ומסוכן, משירות צבאי ארוך

הוא בסך הכל חולם על , כהשקעה השיניחולם אפילו על דירה 
  .למה אתה רוצה ממני ריבית גבוהה יותר, קורת גג

שהוא  ןמכיוו, לו כשהצעירים יצאו למאהליםהנגיד שותק בימים א
, כבר היום לא יכולים לשלם משכנתא, הנגיד יודע שצעירים אלו

עקב לחציו הבלתי פוסקים של , שכבר עלתה בשלושה אחוזים
  .לתוספת ריבית כמעט כל חודש, הנגיד

צריך להציע פתרונות , סטנלי פישר הנגיד המיובא מארצות הברית
ולא לאלו שמחפשים דירה , לקורת גגלאלו הזקוקים נואשות 

  .כשהשקעה

, ל"או מפכ, ל"רמטכ אמייבן מדוע ראש הממשלה לא יבכלל מעני
להיות  יכולאם נגיד בנק ישראל , ל מאמריקה"או מזכ, ל"או מנכ

  .למה לא בעלי תפקידים נוספים, אימפורט

בעיית , צריך להודות ולא ליבוש. י אחרים"מלאכתנו נעשתה ע
דמים "נו הגדול הגדיר בעיה זו ככאמור רב, נוהדיור היא בנפש

, אנחנו בני ישראל שאחת מסימן דרכינו ביישנים". תרתי משמע
  . אבל אחרים עשו זאת, לא הקמנו מאהלים, לא יצאנו לרחובות

אפילו שחלק , אנחנו חייבים לגבות את היוצאים לרחובה של עיר
רבותינו . "יהיה לשמה, מתוך שלא לשמה", גדול מכוונתם פוליטי
  .ואנו לא השכלנו להבין, כאמור ראו את הנולד

יחד , ר ועדת הכספים"ויו, שר האוצר. ס, כוןיושר הש, שר הפנים
, ובממשלה, עם הנציגים האחרים של היהדות הנאמנה בכנסת

ולאמץ כל צעד שיש בו להקל על , לתמוך, צריכים לאחד כוחות
, ר לזוגות צעיריםכל צעד שיש בו לעזו, יהודים להשיא את ילדיהם
  .במציאת קורת גג לראשם

דור המדבר כשהיו על סף הכניסה לארץ ישראל אמרו למשה 
ואז נצא " וערים לטפינו, גדרות צאן נבנה למקנינו פה"מנהיגם 

  . בשקט למצות כבוש ארץ ישראל

  .עוד לפני הכיבוש, הם ידעו שראשית יש לבנות בתים לטף ולצאן

, בנו לכם ערים לטפכם"ב להם משה שינה להם את הסדר והשי
טף צריכים " ערים לטפכם"כלומר ראשית דבר " וגדרות לצאנכם

, אז ורק אז אחרי שהיה להם בתים לטף יצאו חלוצים, בית
, ערים אלו. לכבוש ארץ ישראל, בראש המחנה, ראשונים, נחשונים
, מ"אינה משאב למע, אינם משאב למיסים ואגרות, בתים אלו

הם האפשרות היחידה שהיה , בתים אלו, אלו ערים, ובלו, מכס
 .כאז כן היום, ישב בארץ המובטחת לאבותיהםילדור המדבר להת

  

  שבת שלום

הרב משה חיים שינפלד

    

 


