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"חומר משחית לעקור כל יקר וסגולה"

שבמוסד  הסכנה  את  בהרחבה  ביאר  ו'  יום  בגליון  שהופיע  המערכת  מאמר 
תדמית  עצמו  על  עוטה  זה  שמוסד  העובדה  לנוכח  בפרט  לב',  'חכמי  הפסול 
"הפלס"  דפי  מעל  שמתנהל  הרעיוני  המאבק  במסגרת  הופיע  המאמר  חרדית. 
היום  לסדר  הנושא  את  התורה  עולם  בטאון  העלה  מאז  האחרונים  בשבועיים 
בידיעה שפורסמה בגליון י"ח בסיוון ואשר דיווחה כי נציג 'בני תורה' בעירית י-ם, 
הרב חיים אפשטיין, הביע התנגדותו בועדת הכספים העירונית להצעה לתיקצוב 
המוסד הפסול )והיה למרבה הכאב קול קורא במדבר, כנציג החרדי היחיד שמילא 

את חובתו בענין זה(.   
בעקבות המאמר שפורסם ביום ו' ביקש ת"ח אחד להאיר את עינינו כי זכויות 
היוצרים על רעיון הכלאיים הלזה, שמורות לאחד מרבני ומייסדי המזרחי, שהקים 
בשעתו בלידא שבפולין מוסד המערב חול וקודש, שכנגדו יצאו כל גדולי הדור 

ההוא. 
מעניין שהנימוקים שנשמעו אז כדי להצדיק את הצעד שמקעקע את חומות 
עולם התורה, נשמעים דומים להפליא לקמפיין שמתנהל כיום ע"י מייסד 'חכמי 
עיקרי  נפרשו  שבו  שם'  'אהלי  בספר  למיניהם.  חדשים"  "חרדים  מיני  וכל  לב' 
לצאת  שהחליט  נכתב  בלידא,  הכלאיים  ישיבת  מייסד  של  הרעיונית  משנתו 
יחידי סגולה בישראל יש להם הכוח  ביוזמתו לאחר "שבא לכלל הכרה, כי רק 
והעוז לעצור בעד בניהם, שיקדישו את כל ימיהם רק לתורה וליראה בלבד". בשל 
כך ביקש להקים את המוסד החדשני תוך שהוא מצהיר שהמטרה היא "כי חניכי 
הישיבה הזאת, בלמדם את לימודי החול על טהרת הקודש, יישארו בנים נאמנים 
לד' ולתורתו, אף אם ירכשו להם גם מידת ההשכלה הדרושה לצורכי החיים בזמן 
הזה". מייסד 'חכמי לב' חזר על הפזמונים הללו בראיון תקשורתי בשבוע שעבר 
בצורך  ההכרה  "בעקבות  היה  שבראשותו  המוסד  להקמת  המניע  כי  באומרו, 
בהצבת אפשרויות אחרות לילדים המסיימים תלמוד תורה, כי הניסיון הוכיח שלא 

לכולם מתאים ללמוד תורה וגמרא בלבד מהבוקר עד הערב". 
נמצא אפוא, כי הניסיון לעטות על יוזמות מעין אלו מעטה חרדי וכוונות "לשם 
המזרחי,  למייסדי  זה  במקרה  השמורות  יוצרים,  זכויות  הפרת  מהווה  שמים", 
שכידוע, באותם ימים - לפני כמאה ועשר שנים, בעת הקמת מוסד הכלאיים בלידא 

- עדיין לא חבשו כיפות סרוגות.
אכן, כבר קבע מרן הגר"ח זי"ע מבריסק במכתב משנת תרס"ד - שנה קודם 
להקמתו בפועל של מוסד הכלאיים בלידא, כאשר הרעיונות הללו החלו להישמע 
- כי הניסיון הורה שסכנתם של לימודי החול גם בשיעור מועט  ברחוב היהודי 
החדשה,  מהשכלה  מעט  שגם  ונבחן,  לנו,  הורה  הניסיון  "יען  ערוך:  לאין  היא 
חומר משחית לעקור כל יקר וסגולה, וכבר הוכאת לבבנו לראות המכות שבאו 
לנו ממנה, ואת הרקב שהביאה בלבות בני הנעורים בכל מוסדי דתה"ק, וע"כ אין 
בני  וגם אנחנו בחו"ל לא מצאנו במה להציל  יו"ד...  לוותר ע"ז אף כקוצו של 
הנעורים, כי אם הת"ת והישיבות שכולם קודש בלי שום לימוד חול, וע"כ ראיתי 

זאת להזהיר את כבודם ע"ז". 
מרן הגר"ח זצוק"ל עורר בדבריו נגד כל גישה מוטעית שתצמצם את מלוא 
המשמעות של ההתנגדות לשילוב לימודי ההשכלה ותציג זאת כאילו אין פסול 
בעצם שילוב הלימודים הללו והם ראויים מצד עצמם לבתי היראים ולצעירי הצאן 
וגדולי  חכמים  תלמידי  לגידולם של  בהפרעה  בעיקר  הבעיה מתמקדת  וכביכול 
הדור. גישה זו התפרשה אז בעיני ההמון בבחינת "בא לקלל ונמצא מברך", שכן 
היו בקרב העם שבשדות כאלה שהחליטו כי אם זו הבעיה, הדבר אינו נוגע אליהם 
מכיוון שממילא אינם מייעדים את בניהם לעתיד של גדולי תורה ועל כן אין להם 

כל בעיה שיפטמו את ילדיהם בלימודי ההשכלה. 
על כך בא מרן הגר"ח מבריסק וקבע כי כל נגיעה בלימודים אלה מחדירה ללב 
הדור הצעיר "חומר משחית לעקור כל יקר וסגולה", בהזהירו בקול גדול מפני רעת 
ההשכלה בשל "המכות שבאו לנו ממנה והרקב שהביאה בלבות בני הנעורים". 
בענין זה גם הובאו ביום ו' דברי מרן החזון איש זי"ע, כי רבותינו גדולי הדורות 
"קבעו למשפט ללחום בזה מלחמת מצווה", והזהירו כי הלימודים הללו מביאים 
לתוצאה עגומה -  "ורובם נתקלקלו אם במידה גדושה או מחוקה, או במקצתם". 
מרנן הגר"ח מבריסק והחזון איש קבעו אפוא כי לא זו בלבד שזו אינה דרך 
יראים  תורניים  בתים  בעלי  גם  אלא  תורה,  וגדולי  חכמים  תלמידי  לגדל  ראויה 
ושלמים לא ייצאו מדרך זו, ויש לראות בה איום קיומי לכל בית חרדי באשר הוא. 

־לדברים הללו ישנה משמעות ייחודית בתקופה זו, לנוכח מסע הקירוב השי
השנים  בארבע  המתנהל  מסע  למיניהם,  חדשים"  "חרדים  כלפי  המתבצע  טתי 
מפיצי  את  בחום  לאמץ  שהחליטו  החרדית  במימסדיות  גורמים  ע"י  האחרונות 
רוח ההשכלה ברחוב החרדי, עד אשר החלו לפתע לקבל ייצוג וביטוי במפלגות 
ובעתונים שונים, ומצאו לעצמם פינה של כבוד במערכת הפוליטית והתקשורתית. 
מגמה מתמשכת זו, שנעשתה תוך כדי הכרזת מלחמה נגד מייצגי "הקו הישן" 
והשמעת קריאה לפילוג פנימי שיביא ל"אביב ליטאי" על מנת לשים קץ לגישה 
"הקיצונית" -  היתה הקרקע הפוריה שעליה צמחו גידולי הפרא בסגנון 'חכמי לב' 
שחשו כי חלק ניכר מהביקורת נגדם ונגד תופעות לימודי ההשכלה והאקדמיה, 
למימוש  חלקם  את  תורמים  הם  בס"ה  וכי  ולחוץ,  השפה  מן  ורק  אך  מושמעת 
הרפורמה הכוללת ועושים צעד אחד נוסף למען מיצוב "האליטות החדשות של 

הציבור החרדי".

האוצר: רכישות הדירות 
צנחו ב־18 אחוזים

הכלכלן הראשי: שיווקי הדירות במסגרת תכנית 
מחיר למשתכן משפיעים על שיקולי המשקיעים

האטה משמעותית ברכישות במרכז. העיר בני ברק

מאת ג. רוט  

התייצב   2016 באפריל-מאי 
מספר העסקאות על 9 אלף דירות, 
בהשוואה   18% של  חדה  ירידה 
למרץ, בעוד  בהשוואה לממוצע 
 2015 באפריל-מאי  העסקאות 
עולה  כך   .5% של  ירידה  זוהי 
מנתונים שפרסם אתמול הכלכלן 
יואל  האוצר,  במשרד  הראשי 
נווה, בסקירתו השבועית על מצב 

המשק.
חדשות  דירות  בין  בפילוח 
כי  נמצא  שנייה  יד  דירות  לבין 
חלה ירידה רצופה במכירת דירות 
בשיעור  אלו,  בחודשיים  חדשות 
מצטבר של 20 אחוזים בהשוואה 
שנייה  יד  דירות  מכירת  למרץ. 

בשי יותר,  מתונה  ירידה  ־רשמה 
עור מצטבר של 14 אחוזים, אולם 
רמת  היסטורית,  בהשוואה  עדיין 
העסקאות בדירות יד שנייה במאי 
התחתון  בחצי  נמצאת  האחרון 
של התפלגות העסקאות בשמונה 

השנים האחרונות.
יתרה מזאת, בהשוואה לרמת 
באותן  עצמו  במאי  העסקאות 
 ,2011 במאי  רק  כי  נמצא  שנים, 
החברתית,  המחאה  רקע  על 
ההמתנה  רקע  על   ,2014 ובמאי 
לתכנית מע"מ אפס, נרשמה רמת 
יד  בדירות  יותר  נמוכה  עסקאות 
לרמה  ההסברים  אחד  שנייה. 
נמוכה זו של עסקאות בדירות יד 
שנייה עשוי להיות מיוחס לירידה 
המשקיעים,  ברכישות  החדה 
עיקר  האזורים  במרבית  כאשר 
פעילותם הייתה בפלח השוק של 

דירות יד שנייה.
המשקיעים  רכישות  משקל 
נע  באפריל-מאי  העסקאות  בסך 
בין 19 ל-20 אחוזים, נמוך במעט 
ממשקלם בסך העסקאות ברבעון 
ל-10   9 בין  ונמוך  הראשון, 
לתקופה  בהשוואה  אחוז  נקודות 
הכבדת  טרם  אשתקד,  המקבילה 
כמותיים  במונחים  הרכישה.  מס 
המשקיעים  רכישות  הסתכמו 

באפריל ב-1.7 אלף דירות, ירידה 
בהשוואה  אחוזים   27 של  חדה 
אחוזים   20 של  וירידה  למרץ, 
בהשוואה לאפריל אשתקד. במאי 
אחוזים   4 של  מתון  גידול  נרשם 
בהשוואה  המשקיעים  ברכישות 
לאפריל, אף כי במונחים כמותיים 
 70 של  רכישות  בתוספת  מדובר 

דירת בלבד.
אזור  בולט  גיאוגרפי  בפילוח 

הפי לחודשים  בדומה  ־המרכז, 
הנמוכה  ברמה  הקודמים,  ננסיים 
באזור.  המשקיעים  רכישות  של 
להשקעה  שנרכשו  הדירות  סך 
ינואר  שבין  בתקופה  זה  באזור 
על  עמד  במצטבר,   ,2016 למאי 
זו  כמות  בלבד.  דירות  אלף   1.2
מזו  אחוזים  ב-7  למשל  נמוכה 

שנרכשה ביוני אשתקד.
התאפיין  חודש  אותו  אמנם, 
רקע  על  ברכישות,  שיא  ברמת 
הקדמת רכישות המשקיעים טרם 
זהו  עדיין  אולם  המיסוי,  הכבדת 
הדירות  מספר  בו  היחידי  האזור 
שנרכשו להשקעה במהלך חמשת 
השנה  של  הראשונים  החודשים 
רכישות  מסך  נמוך  הפיננסית, 

המשקיעים ביוני אשתקד.
לפיה  העובדה  נווה,  לדברי 
תחילת  מאז  מתאפיין  זה  אזור 

המ במכירות  בגידול  גם  ־השנה 
שווקו  במקביל  כאשר  שקיעים, 
השנה  תחילת  מאז  זה  באזור 
תכניות  במסגרת  יח"ד  מאות 
למשתכן,  ומחיר  מטרה  מחיר 
של  השפעה  על  לרמז  עשויה 

המש ציפיות  על  אלו  ־שיווקים 
הרווח  לפוטנציאל  ביחס  קיעים 
או  הנכס  החזקת  בהמשך  הגלום 

רכישת נכס להשקעה באזור זה.
בירידה  שבולט  נוסף  אזור 
המשקיעים  ברכישות  חדה 
נצרת,  אזור  הינו  באפריל-מאי 
עפולה.  את  היתר  בין  הכולל 
משקל המשקיעים בסך העסקאות 
באזור זה נע בחודשיים אלו בין 6 
ל-7 אחוזים - רמת שפל היסטורי 
ירידה  גם  המהווה   - זה  באזור 

חדה של 11 נקודות אחוז לעומת 
יותר, של  וירידה חדה עוד  מרץ, 
מאי  לעומת  אחוז,  נקודות   17

אשתקד.
גם במונחים כמותיים נרשמה 
רמת שפל של רכישות משקיעים 
באזור זה )סה"כ נרכשו 20 דירות 
במאי,  נצרת  באזור  להשקעה 
לעומת כמות גבוה פי 3 בממוצע 
על  האחרונות(.  בשנים  חודשי 
לציין,  יש  אלו  ממצאים  רקע 
זה  באזור  שווקו  באפריל  כי 
כמאתיים דירות במסגרת פרויקט 

מחיר למשתכן.
רכישות  של  הנמוכה  הרמה 

במק באפריל-מאי,  ־המשקיעים 
ביל ליציבות בשיעור הגבוה של 
בסך  המשקיעים  מכירות  משקל 
הביאו  שנייה,  יד  דירות  מכירות 
התאפס  אלו  שבחודשיים  לכך 
הגידול נטו ברכישות המשקיעים 
)מספר הדירות שרכשו משקיעים 
בניכוי מספר הדירות שנמכרו ע"י 
משקיעים(. לשם השוואה, בחמש 
השנים האחרונות עמדה התוספת 
דירות  של  הממוצעת  החודשית 
על 610  ע"י משקיעים  שהוחזקו 

דירות.
כי  נמצא  גיאוגרפי  בפילוח 
עבר  אשר  המרכז  לאזור  בנוסף 
השנה  הראשון  ברבעון  כבר 
לטריטוריה שלילית, בפרמטר זה 
משקיעים,  ע"י  נטו  רכישות  של 
גם  באפריל-מאי  אליו  התווספו 
אזור רחובות ואזור נצרת. האזור 
ירידות אלו ברכישות נטו  המקזז 
של המשקיעים הינו אזור ת"א.    

ראשונה  דירה  רוכשי  משקל 
הגבוהה  לרמתו  הגיע  באפריל 
ביותר בשנים האחרונות, זאת גם 
על רקע תחילת המכירות בפועל 
הפרויקטים  במסגרת  לרוכשים 
של מחיר למשתכן. פרויקטים אלו 
הביאו  ובלוד,  בעפולה  ששווקו 
הצעירים  הזוגות  רכישות  את 
ההיסטורית  לרמתם  נצרת  באזור 
רחובות  ובאזור  ביותר,  הגבוהה 

קרוב לרמת השיא.


