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הרב†מרדכי†זמיר

שמונה†שאלות†ועוד†אחת
על†הרמב¢ם†בהלכות†חנוכה

∂†ßÓÚ·†Í˘Ó‰

הרמב¢ם†מסיים†את†ספר†זמנים†בהלכות†פורים†וחנוכה†בדיוק

Æלחנוכה† †ושנים †לפורים, †שנים †פרקים. בארבעה

הוא†פותח†את†הלכות†חנוכה†בצורה†חריגה†בסיפור†ההיסטורי

של†מה†שקרה†בחנוכהÆ†וכך†הוא†כותב בניסוחו†המיוחד בהלכות

חנוכה†ג∫

אÆ†בבית†שני¨†כשמלכי†יוון†גזרו†גזרות†על†ישראל¨†ובטלו†דתם¨

ולא†הניחו†אותם†לעסוק†בתורה†ובמצוותª†ופשטו†ידם†בממונם

ובבנותיהם¨†ונכנסו†להיכל¨†ופרצו†בו†פרצות¨†וטמאו†הטהרותª†וצר

†ולחצום†לחץ†גדולÆ†עד†שריחם להם†לישראל†מאד†מפניהם¨

עליהם†אלוקי†אבותינו¨†והושיעם†מידם†והצילם¨†וגברו†בני†חשמונאי

הכוהנים†הגדולים¨†והרגום¨†והושיעו†ישראל†מידםª†והעמידו†מלך

מן†הכוהנים¨†וחזרה†מלכות†לישראל†יתר†על†מאתים†שנים¨†עד

Æהחורבן†השני

בÆ†וכשגברו†ישראל†על†אויביהם†ואבדום†בכ¢ה†בחדש†כסליו†היה¨

ונכנסו†להיכל†ולא†מצאו†שמן†טהור†במקדש†אלא†פך†אחד†ולא

̈†והדליקו†ממנו†נרות†המערכה היה†בו†להדליק†אלא†יום†אחד†בלבד

Æטהור† †שמן †והוציאו †זיתים †שכתשו †עד †ימים¨ שמונה

גÆ ומפני†זה†התקינו†חכמים†שבאותו†הדור†שיהיו†שמונת†ימים
האלו†שתחילתן†כ¢ה†בכסלו†ימי†שמחה†והלל†ומדליקין†בהן†הנרות

†הבתים†בכל†לילה†ולילה†משמונת†הלילות בערב†על†פתחי

להראות†ולגלות†הנסÆ†וימים†אלו†הן†הנקראין†חנוכה†והן†אסורין

בהספד†ותענית†כימי†הפוריםÆ†והדלקת†הנרות†בהן†מצווה†מדברי

סופרים†כקריאת†המגילה.

øמדוע†הרמב¢ם†מספר†במשנה†תורה†את†כל†סיפור†החנוכה†Æ±

התשובה†מפני†שבפורים†הסיפור†מופיע†במגילת†אסתר†שהיא

ה¢תורה†שבכתב¢†של†נס†פוריםÆ†בחנוכה†זה†חג†התורה†שבעל

Æפה¨†ויש†לספר†את†הסיפור

¢וחזרה†מלכות†לישראל†יותר†ממאתיים†שנים¢Æ†כלומר†עד†חורבן

Æהבית†השני

ואם†כך†מדוע†שמונה†ימיםø†החג†נקרא†¢חנוכה¢¨†כנראה†על†שם

חנוכת†המזבח¨†ומהאש†של†המנורה†הדליקו†את†המזבחÆ ומפני

שמצאו†פך†שמן†טהור†במקדש†שלא†היה†בו†להדליק†אלא†יום

אחד†בלבד¨†והדליקו†ממנו†שמונה†ימים†עד†שכתשו†זיתים†והוציאו

Æשמן†טהור

øמדוע†לציין†הנס†שעבר†זמנו††Æ¢ועוד†¢עד†החורבן†Æ≤

 נזכור†שתקופת†החשמונאים†נמשכה†כשמונים†שנה,†ואחר†כך
תקופת†הורדוס†וממשיכיו†עד†החורבן†של†הבית†השניÆ†ואחר†כך

עוד†כ≠∞∞∏±†שנים†של†גלויותÆ†אם†כן†מה†הטעם†בהדלקת†הנרות

øÆÆÆהחורבן† †לאחר †הגמור †ההלל †אמירת †בחיוב ובמיוחד

והתשובה¨†יתכן†וכמו†פורים†שמציין†את†הישרדותם†של†היהודים

בגלויות†כך†בחג†החנוכה̈†תוספת†פרסום† האור†הקטן†של†החנוכה

ÆÆÆשמר†עלינו¨†גם†בארץ†ישראל

øחנוכה†שמחה†והלל≠†משתה†ושמחה†Æ≥

המקור†במסכת†שבת†כא†ב∫

מאי†חנוכהø†דתנו†רבנן בכ¢ה†בכסליו†יומי†דחנוכה†תמניא†אינון

דלא†למספד†בהון†ודלא†להתענות†בהון¨†שכשנכנסו†יוונים†להיכל

טמאו†כל†השמנים†שבהיכל†וכשגברה†מלכות†בית†חשמונאי

†ולא†מצאו†אלא†פך†אחד†של†שמן†שהיה†מונח ונצחום†בדקו

בחותמו†של†כהן†גדול†ולא†היה†בו†אלא†להדליק†יום†אחד†נעשה

בו†נס†והדליקו†ממנו†שמונה†ימים¨†לשנה†אחרת†קבעום†ועשאום

 Æימים†טובים†בהלל†והודאה
Æלכאורה†אין†שום†חובת†שמחה†ושתייה†בחנוכה¨†בניגוד†לפורים

אבל†בהלכות חנוכה¨†לאחר†שהרמב¢ם†מספר†את†נס†חנוכה¨

הוא†מפתיע†אותנו¨†והוא†הפוסק†היחיד†שקובע†בהלכות†חנכה†ג

Æ¢והלל† †שמחה †ימי †בכסלו †כ¢ה ÆÆÆהתקינו† †זה †¢ומפני ג∫

מהיכן†הוא†לומד†זאתø†כנראה†מהכתוב†בתלמוד∫†¢לשנה†הבאה

קבעום†ועשאום†ימים†טובים†בהלל†והודאה¢Æ†וימים†טובים†על†פי

הרמב¢ם†הם†ימי†משתהÆ†וכן†כתב†רבנו†מימון¨†אביו†של†הרמב¢ם¨

בסידורו†©שרק†קטע†שרד†ממנו®∫†¢ויתחייב†כל¨†נכון†לו†לעשות

Æ®משתה†ושמחה†ומאכל†לפרסם†הנס¢†©ג¨†ג

øמדוע†חושדים†בבני†אדם†שמא†לא†הדליקו†Æ¥

הגמרא†בשבת†כג†א†כותבת∫ אמר†רב†הונא חצר†שיש†לה†שני

פתחים†צריכה†שני†נרות.†ואמר†רבא לא†אמרנו†אלא†משתי†רוחות

אבל†מרוח†אחת†לא†צריך.†מה†הטעםø האם†משום†החשד .איזה

חשדø†האם†חשד†העולם†אפילו†ברוח†אחת†יצטרך†עוד†נרø והאם

בחשד†של†בני†העיר†אפיß†משני†רוחות†גם†כן†לא†יצטרךø†לעולם

משום†החשד†של†בני†העיר¨†ולפעמים†הם†חולפים†מצד†זה†ולא

חולפים†בשני¨†והם†אומרים†כשם†שבפתח†זה†לא†הדליק¨†בפתח

ÆÆÆהשני†גם†לא†הדליק

ומנין†אנו†יודעים†שחוששים†לחשדø†דתניא†אמר†רבי†שמעון בשביל

ארבעה†דברים†אמרה†תורה†להניח†פאה†בסוף†שדהוÆ†מפני†גזל

Æ¢עניים¨†ומפני†ביטול†עניים¨†ומפני†החשד†ומשום  ¢בל†תכלה

±Æ†מפני†גזל†עניים†שלא†יראה†בעל†הבית†שעה†פנויה†ויאמר

Æלקרובו†עני†הרי†זו†פאה

≥Æ†ומפני†ביטול†עניים†שלא†יהיו†עניים†יושבין†ומשמרין†עכשיו†מניח

Æבעה¢ב†פאה

≤Æ†מפני†חשד†שלא†יהיו†עוברין†ושבין†אומרים†תבוא†מארה†לאדם

Æשלא†הניח†פאה†בשדהו

øהאם†כולם אינם†משום†בל†תכלה†הם†Æ¢ומשום ¢בל†תכלה†Æ¥

אמר†רבא†מפני הרמאין∫
הרמב¢ם†בהלכות†חנכה†ד†י∫†חצר†שיש†לה†שני†פתחים†בשתי

רוחות†צריכה†שני†נרות¨†שמא†יאמרו†העוברים†ברוח†זו∫†לא†הניח

Æמהן† †באחד †מדליק †אחת †ברוח †היו †אם †אבל †חנוכה¨ נר

מדוע†אנו†כל†כך†חושדים†במי†שיש†לו†שני†פתחים†בשתי†רוחות

øשמא†לא†הדליק

אם†מדובר†ברמאי†הרבה†דרכים†לפניוø†ובאם†מדובר†באדם†מן

øהישוב†מדוע†לא†להאמין†לו†באם†יש†לו†שני†פתחים†משתי†רוחות

†והיה†עניין Æנתקנה†בראשיתה† †נאמר†שתקנה†זו אלא†אם†כן

ÆÆÆלחכמינו†שידליקו†כמה†שיותר¨†ואפילו†באותו†בית†משתי†הרוחות

ולכן††כתוב†בהמשך בהלכות†חנוכה†ד†יא∫

אורח†שמדליקין†עליו†בתוך†ביתו†אינו†צריך†להדליק†עליו†במקום

שנתארח†בוÆ†אין†לו†בית†להדליק†עליו†בו¨†צריך†להדליק†במקום

שנתארח†בוÆ†ומשתתף†עמהן†בשמןÆ†ואם†היה†לו†בית†בפני†עצמו¨
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אע¢פ שמדליקין†עליו†בתוך†ביתו¨†צריך†להדליק†בבית†שהוא†בו
Æמפני†העוברין

†ג∫ †פרק †חנוכה †בהלכות †השנה †ההלל לכל †דיני †כל Æμ
כל†דיני†ההלל†לכל†השנה†מופיעים†בהלכות†חנוכהÆ†מדועø†נכון

שכל†ענייני†ההלל†הם†מצוות†מדרבנן¨†אבל†ההלל†בחגים†מתייחס

לחגים†מהתורה

יתכן וכל†ההלל†הומצא†על†ידי†חכמים†בתקופת†חנוכהø†משם¨

זה†המשיך†גם†לחגים†מהתורהÆ†והדבר†האחרון†זה†ראש†חדש

Æשאינו†אלא†מנהג†בעלמא

∂Æ†עונים†בהלל†הללויה†≤≥±†פעמים

 יב  מנהג†קריאת†ההלל†בימי†חכמים†הראשונים¨†כך†היה∫ †אחר
שמברך†הגדול†שמקרא†את†ההלל¨†מתחיל†ואומר†הללו†יה¨†וכל

העם†עונין†הללו†יהª†וחוזר†ואומר†הללו†עבדי†הß¨†וכל†העם†עונין

ªוכל†העם†עונין†הללו†יה†¨ßוחוזר†ואומר†הללו†את†שם†ה†ªהללו†יה

וחוזר†ואומר†יהי†שם†הß†מבורך†מעתה†ועד†עולם¨†וכל†העם†עונין

הללו†יהÆ †וכן†על†כל†דבר¨†עד†שנמצאו†עונין†בכל†ההלל¨†הללו†יה

מאה†ושלוש†ועשרים†פעמים≠≠סימן†להם¨†שנותיו†של†אהרון.

øהכהן† †אהרון †אצל †הלל †עניין †ומה øזה† †אצל †זה †עניין מה

המקור†בירושלמי†שבת†טז†א∫

אמר†רבי†יהושע†בן†לוי†אותה†האגדה†הכותבה†אין†לו†חלק†©לעולם

הבא®Æ החורשה†©המהרהר†בה®†מתחרך†©נשרף®†והשומעה†אינו

Æמקבל†שכר

אמר†רבי†יהושע†בן†לוי†אני†מעולם†לא†הסתכלתי†בספר†אגדה¨

†בה∫ †כתוב †ומצאתי †הסתכלתי †אחת †פעם †רק אלא

±Æ†מאה†ושבעים†וחמש†פרשיות†שכתוב†בתורה†דבר†אמירה†ציווי

כנגד†שנותיו†של†אבינו†אברהם†דכתיב†©תהילים†סח®†¢לקחת

Æוכתיב†©יהושוע†יד®†¢האדם¢†הגדול†בענקים†  Æ¢מתנות†באדם

≥Æ††מאה†וארבעים†ושבעה†מזמורות†שכתוב†בתהילים†כנגד†שנותיו

של†אבינו†יעקבÆ †מלמד†שכל†הקילוסין†שישראל†מקלסין†להקדוש

ב¢ה†כנגד†שנותיו†של†יעקב†שנאמר†©תהילים†כב®†¢ואתה†קדוש

Æ¢יושב†תהילות†ישראל

≤Æ†מאה†ועשרים†ושלוש†פעמים†שישראל†עונין†הללויהÆ †כנגד

 Æ¢תהילים†קנ®†¢הללויה†הללו†אל†בקדשו©† Æשנותיו†של†אהרון

לאהרון†קדושו†©תהילים†קו®†¢לאהרון†קדוש†הÆ¢ß †אפיß†כן†עדיין†אני

Æנבעת†מאותו†עוון†בלילה

øקיסם† †ידי †האם†מותר†להדליק†נר†חנוכה†מנר†אחר†על Æ∑

Æובהלכות†חנוכה†ד†ט∫†הדלקה†עושה†מצוה

טÆ†נר†חנוכה†שהדליקו†חרש†שוטה†וקטן†או†עכו¢ם†לא†עשה†כלום

עד†שידליקנו†מי†שהוא†חייב†בהדלקהÆ†הדליקו†מבפנים†והוציאו

Æדלוק†והניחו†על†פתח†ביתו†לא†עשה†כלום†עד†שידליקנו†במקומו

אחז†הנר†בידו†ועמד†לא†עשה†כלום¨†שהרואה†אומר†לצרכו†הוא

עומדÆ†עששית†שהייתה†דולקת†כל†היום†כולו†למוצאי†שבת†מכבה

ומברך†ומדליקה†שההדלקה†היא†המצווה†ולא†ההנחהÆ†ומותר

להדליק†נר חנוכה†מנר†חנוכה.

ראינו†שמותר†להדליק†נר†חנוכה†מנר†חנוכה ≠†ואין†כאן†ביזוי

מצווה¨†שהרי†הדלקה†עושה†מצווה¨†ואם†כן†בעת†שמדליק†עוסק

הוא†במצווהÆ†אבל†מה†הדין†לגבי†הדלקת††קיסם†או†גפרור†מנר

øמותר† †או øמצווה† †משום†ביזוי †האם†זה†אסור¨ חנוכה†אחר¨

Æ®הראב¢ד∫†אמר†אברהם†על†ידי†קינסא†©קיסם

המגיד†משנה∫†במסכת†שבת†כב†ב†מחלוקת†רב†ושמואל¨†והלכה

Æכשמואל¨†וכן†פסקו†הרי¢ף†ושאר†הפוסקים

ובהשגות†התיר†גם†על†ידי†קיסםÆÆ†אבל†כבר†הכריחו†הרמב¢ן

והרשב¢א†שעל†ידי†קיסם†בוודאי†אסור¨†כי†בשעת†הדלקת†הקיסם

אינו†מקיים†המצווהÆ†ומותר†רק†כשמדליק†מנר†לנר†ממש¨†וכגון

Æבפתילות†ארוכות

הרמב¢ם†אינו†מגלה†את†דעתו†הברורה†בעניין†זהÆ†כי†מצד†אחד

להעביר†את†האש†רק†על†ידי†פתילות†ארוכות†זה†לא†פשוט¨†וצריך

היה†לכתוב†את†זה†בפירוש†בגמראÆ†ומצד†שני†יש†הגיון†בדברי

Æלפיכך†הרמב¢ם†שתק†מהעניין†Æהכסף†משנה

∏Æ†מה†המקור†לכך†שמצות†נר†חנוכה¨†מצווה†חביבה†היא†עד†מאוד;
הרמב¢ם†בהלכות†חנוכה†ד יב†כותב∫

מצוות†נר†חנוכה¨†מצווה†חביבה†היא†עד†מאודª†וצריך†אדם†להיזהר

בה¨†כדי†להודיע†הנס¨†ולהוסיף†בשבח†האל†והודיה†לו¨†על†הניסים

שעשה∫ †אפילו†אין†לו†מה†יאכל†אלא†מן†הצדקה≠≠שואל¨†או†מוכר

Æולוקח†שמן†ונרות¨†ומדליק†ªכסותו

Æהמקור†כנראה†ממסכת†מגילה†כז†ב

ÆÆÆ∫אמר†להם øשאלו†תלמידיו†את†רבי†זכאי∫†במה הארכת†ימים

ולא†ביטלתי†קידוש†היוםª†אמא†זקינה†היתה†ליª†פעם†אחת†מכרה

Æכפה†©צעיף® שבראשה†והביאה†לי†קידוש†היום

†הרי והיות†ונר†חנוכה†קדם†לקידוש†היום†בגלל†פרסום†הנס¨

Æשמצוות†נר†חנכה†חביבה†היא†עד†מאד

Æנר†שבת†קודם†לנר†חנוכה†≠†משום†שלום†בית†Æπ

בהלכות†חנוכה†ד∫

יג  הרי†שאין†לו†אלא†פרוטה†אחת¨†ולפניו†קידוש†היום†והדלקת
נר†חנוכה≠≠מקדים†שמן†להדליק†נר†חנוכה¨†על†היין†לקידוש†היום∫ 

הואיל†ושניהם†מדברי†סופרים¨†מוטב†להקדים†נר†חנוכה†שיש†בו

Æזיכרון†הנס

יד  היה†לפניו†נר†ביתו†ונר†חנוכה¨†או†נר†ביתו†וקידוש†היום≠≠נר
ביתו†קודם¨†משום†שלום†ביתו∫ †שהרי†השם†נמחק¨†לעשות†שלום

בין†איש†לאשתוÆ †גדול†השלום¨†שכל†התורה†ניתנה†לעשות†שלום

Æ¢שלום† †וכל†נתיבותיה¨ ªנועם† †דרכי †שנאמר†¢דרכיה¨ בעולם¨

מסקנת†הרמב¢ם†בהתאם†לתלמוד¨†שתמיד†נר†ביתו†≠†והכוונה

לנר†של†שבת ≠†קודם†לכל†החיוביםÆ†ואם†כן†מדוע†זה†לא†מופיע

בפרק†ה†בהלכות†שבת†שם†הרמב¢ם†מאריך†בנושא†הדלקת†נר

øשל†שבת

והתשובה†היות†והרמב¢ם†נוהג†לסיים†הלכות†וספרים†בדברי

מחשבה†ובעקרונות†מוסריים¨†מצא†לנכון†לסיים†את†הלכות†חנוכה

בעקרון†היסודי ¢שכל†התורה†ניתנה†לעשות†שלום†בעולם¢Æ†לכן

הוא†ממש†מסיים†בפסוק†במשלי†ג†יז∫†¢דרכיה†דרכי†נועם¨†וכל

Æ¢נתיבותיה†שלום

נא†לשמור†על†קדושת†הגליון
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∏

Á
ד¢ר†חזות†גבריאל

פרשת†מקץ
††††††††††מלכות†יהודה
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פרשת†מקץ†מלכות†יהודה
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פרשת†מקץ†מלכות†יהודה
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c

±≤
כסלו††תש¢פ†††דצמבר††π±∞≥†††שנה†≤≥†††גליון†∂∞≤

פרשת†מקץ†מלכות†יהודה



c

±≥
כסלו††תש¢פ†††דצמבר††π±∞≥†††שנה†≤≥†††גליון†∂∞≤

פרשת†מקץ†מלכות†יהודה

העיתון

לציבור
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±∂

Á
אלדד†זמיר

התכתבות†וואטצ≠אפ

קלאסית
שלום†הרב†אלדד°

מצטערת†שזה†בשעה†כזו†מאוחרתÆÆÆ†אני†נמצאת†בתפקיד†עד

הלילה†ואין†לי†זמן†אחר†לרשום†אז†אני†מראש†ממש†מצטערת

על†ההפרעהÆ†שמי†X¨†שאלתי†אותך†שאלות†בעבר .יש†לי†בית

דין†ביום†שלישי†הקרוב†בעזרת†השם†ובמהלך†הלימוד†עלו†לי

Æכמה†שאלות†שרציתי†לשאול†אם†תוכל†לענות†זה†ממש†יעזור

אם†תוכל†להסביר†לי†לגבי†הלכה†של†יין†לא†מבושל†©נדמה†לי®

†ולפתוח†את †על†למזוג †משהו †גוייםÆÆ©זכור†לי שמתקשר†ליין

Æ®הבקבוק

אבקת†חלב†נוכרי†≠†לא†הבנתי†למה†יש†מחלוקת†אם†מותר†או

øאסור†ובגדול†מה†זה†אומר†אבקת†חלב†נוכרי

פירות∫†רב†שנתיØחד†שנתיÆ†בגדול†האם יש†איזה†שהם†פירות

øשהם†קצת†מסובכים†מכדי†להבדיל

Æהמזון Æאם†שבעתי†ממאפים†לאחר†מיני†מזונות†צריך†לברך†ב

®Æבחומר†הלימוד† †©זה†מה†שרשום†לי øלמה†רק†על†מאפים

חלבØחמאה†בחו¢ל∫†האם†מותר†או†אסור†©כי†קשה†לדעת†האם

ø®החלב†נחלב†בפיקוח†יהודי†או†שלא

למה†מותר†לאכול†ביצה†אם†היה†דם†בחלבון†©אחרי†שמוציאים®

øאבל†חלמון†אסור

ÆÆÆהבנתי†שזה†הוצאה†מתרמיל†Æורציתי†לשאול†על†מלאכת†דישה

אז†אדממה†למשל†ואפונה†ירוקה†אסור†לאכול†כי†זה†הוצאה

øמהתרמיל

ממש†אשמח†אם†תוכל†לענות°

שבוע†טוב°°°

כל†הכבוד†על†השאלות†היפותÆ†תפילתי†ותקוותי†שתמשיכי†לשאול

גם†לאחר†בית†הדיןÆÆ†זה†אף†פעם†לא†מפריע†ולהפך°†ארוך†לי

ÆÆÆמדי†להקליד†את†כל†התשובות

®ÆÆÆהתשובות†הוקלטו©

תודה°°

®ÆÆÆכעבור†חצי†שעה©

היי†אלדד†חברה†שלי†עברה†בית†דין†ביום†חמישי†ושאלו†אותה

כמה†ספרי†תורה†הוציאו†בכל†חגø†בנוסף¨†לסיכום†בגדול¨†מותר

øגם†לשתות†חלב†נוכרי†בחו¢ל

אז†ביצה†לפי†מה†שהבנתי†פשוט†אומרים†שזורקים†אם†יש†דם

בחלמון†כי†קשה†יותר†להוציא†ואם†החלמון†מתפוצץ†אז†כבר†כל

øהביצה†כביכול†לא†כשרה

øמה†מברכים†על†פסיפלורה†באמת

®ÆÆÆהתשובות†הוקלטו©

תודה†רבה†על†כל†התשובות†הרב†אלדד°°

†אשמח†לנסות Æבשמחה ושיהיה†בהצלחה†רבה†בבית†הדין

ולהמשיך†לעזור†ככל†שאוכל.

Æ®כעבור†ארבעה†ימים©

øנו¨†ספרי†איך†היה†øøשכחת†את†החברים†שלך

חחחחÆÆ†עברתי†ברוך†השם°°°

Æלא†שאלו†אותי†כמעט†שאלות†הלכה

איזה†יופי¨†מזל†טוב°

יהי†רצון†שתהיי†בת†נאמנה†לעם†היהודי†לאורך†ימים†ושנים°°

סתם†ממש†נלחצתיÆÆÆ†בעזרת†השם°†וממש†תודה°†עזרת†לי†מאוד

במלא†שאלות†וזה†לא†מובן†מאליו†בכלל°

לא†נעים†לי†לקלקל†את†השמחה¨†אך†חשוב†לי†להדגיש†שמעכשיו

נכנס†לפעולה†אצלך†היצר†הרע†של†היהודים†שהוא†הרבה†יותר

ÆÆאכזרי†ומתוחכם

øרגע¨†מה†הכוונה†היצר†הרע

הכוונה†למה†שמושך†ומפתה†לכיוונים†אחרים†ממה†שההלכה

Æאומרת

Æלפח† †ליפול †ולא †חכם†ממנו †יותר †להיות †אפשר †דאגה¨ אל

נכון¨†אבל†יש†משפט†חזק†שאומר∫†ßגדול†המצווה†ועושה†ממי

øמכירה†Æßשאינו†מצווה†ועושה

כן,†אך†אני†לא†בטוחה†שהיצר†הרע†קשור†ממש†ליהדות†כי†זה
øלא†ככה†Æנמצא†בכל†בן†אדם

את†בתחילתה†של†דרך†חיים†חדשה†ופחות†מוכרתÆ†זה†אומר

שכרגע†את†בהתלהבות†ובראבאק†מכל†המצוות†החדשות,†אך

ברגע†שתתרגלי†אליהן†ותכנסי†לשגרה†אפורה†אז†הרבה†יותר

קשה†להתמידÆ†מניסיוני†אציין†שהאתגר†הגדול†הוא†הבלת¢מים¨

כלומר†כל†מיני†אתגרים†כמו†יום†הולדת†בשבת†לחברה†הכי†טובה

או†כשהמשפחה†יוצאת†למסעדה†לא†כשרה†או†לביקור†אצל

Æכולם†נופלים†Æחשוב†לזכור†לא†להישבר†Æהדודה†בחולון†וכולי

החכמה†היא†לדעת†גם†לקום°

Æתודה†על†העצה†ועל†האזהרה

אשמח†להיות†בקשר†מדי†פעםÆ†זה†לא†מפריע†ואשמח†לעזור

Æככל†שאוכל

®ÆÆÆעדיין†דממת†אלחוט†ÆÆÆכעבור†שלוש†שנים©
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±∏

Á
עו¢ד†עופר†מרום

עצמאי†ולא†הפקדת†לפנסיה†או†השיעור

הנדרש†בחוקø†צפה†לקנס

הסכום†המדויק†שעליהם†להפקיד¨†בהתאם†להכנסותיהם

Æהחודשיות

¢אם†לא†הפקדתם†לקופת†הגמל†את†הסכומים†בהם†אתם

חייבים†לפי†חוק¨†תשלח†אליכם†התראה†לפני†הטלת†קנס

†אגרות†והוצאות†ברשות מטעם†המרכז†לגביית†קנסות¨

Æהאכיפה†והגבייה

בהתראה†יצוינו†אמצעים†להגשת†אישור†הפקדה†המאפשר

להימנע†מתשלום†הקנס†ופרטי†התקשרות†עם†המרכז

Æלגביית†קנסות¢¨†מצוין†באיגרת†לחייבים

המרכז†מציין¨†כי†ניתן†להפקיד†את†הפרש†חובת†ההפקדה

Æון †מקו †פנייה †טופס †באמצעות †למרכז ולהודיע

לכך†יש†לצרף†אישור†הפקדהÆ†אם†הפקדת†הסכום†הנדרש

נעשתה†אצל†יועץ†פנסיוני¨†סוכן†פנסיוני†או†משווק†פנסיוני¨

ניתן†להחתימו†על†הנספח†המצורף†למכתב†ההתראהÆ†ניתן

Æגם†לבקש†טופס†אישור†הפקדה†ישירות†מקופת†הגמל

על†פי†חוק†פנסיה†חובה†לעצמאים¨†חובת†ההפרשה†לפנסיה

≠† †ראשון †רובד †רבדים∫ †לשני †מחולקת †עצמאים של

המשתכרים†עד†למחצית†השכר†הממוצע†במשק†יחויבו

Æלפנסיה†¥Æ¥μ•†בהפרשה†של

רובד†שני†≠†חלק†שני†≠†מעל†למחצית†מהשכר†הממוצע

במשק†ועד†לגובה†השכר†הממוצע†במשק†יחויב†בהפרשה

של†•Æμμ≥±†לפנסיהÆ†החוק†מחייב†מינימום†הפרשה¨†אך

ישנה†אפשרות†להגדיל†את†ההפרשה†ואף†לקבל†הטבות

Æמס

ההפרשה†הפנסיונית†של†העצמאים†מחולקת†כך†ששני

שליש†מהכספים†מופרשים†לטובת†רכיב†התגמולים†ושליש

יופרש†לטובת†רכיב†סיוע†במצב†אבטלה†≠†חלק†ייעודי

מהחיסכון†הפנסיוני†אותו†ניתן†למשוך†במצב†אבטלה†ולא

Æרק†בגיל†פרישה

עו¢ד†עופר†מרום†≠†סמנכ¢לÆ†קמפוליסה†סוכנות†לביטוח

∞¥≠∂∑∞∞¥≤≤†Æבע¢מ†טל
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