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לדיון  עד  הצוואה,  לאישור  מקום  לכל  לפנות 
בבית דין על תקפות הצוואה על פי דין תורה", 

נקבע בצו הבד"ץ.
בעולם החרדי יש משקל כבד ביותר להחלטה 
שנתקבלה בבד"ץ. עבור חלקים גדולים מהרחוב 
החרדי בתי הדין הרבניים הם הסמכות השיפוטית 
הוא  רבני  דין  בית  הוראות  קיום  ואי  המרכזית, 
דבר שאינו מקובל ובמקרים קיצוניים אף עלול 

לגרור חרמות ונידויים.
החלק  הצוואה,  בפרטי  המעורה  גורם  לדברי 
המתייחס לחלוקת הרכוש הרב מסתכם בסך הכל 
הצוואה. אלא  עמודי  עשרות  מתוך  בעמוד אחד 
מעניין:  עוקץ  הלפרין  הרב  שתל  הזה  שבעמוד 
על  ערעור  לכל  שיסייע  מכריז כי מי מהם  הוא 
הצוואה, ינושל ממנה מיידית וחלקו יעבור לא־
חיו. ההכרזה הזו מתייחסת גם לדיון כמו זה הע־
תיד להתקיים בבית הדין של הרב קרליץ — ועל 
כן האחים לא צפויים להגיע אליו. "מדובר במ־
שפחה של אנשים יראי שמיים, הפועלים מתוקף 
מצוות כיבוד אב", אמר אתמול מקורב למשפחת 
אחרי  בכבודו  פגיעה  לתקן  אפשר  "אי  הלפרין. 
מותו, ולכן הם לא יגיעו גם אם המשמעות היא 

כתב סירוב". 
שנו־ הראשונים,  מהנישואים  הילדים  חמשת 

כחו לדעת כי על אף צו המניעה שקיבלו, נמשך 

הליך קיום הצוואה ברשם הירושות, פנו לעורך 
הדין בועז קראוס, המתמחה בדיני ירושה ועיזבון 
ומכהן כיו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

עו"ד קראוס, שטיפל בין השאר בעיזבונו של 
בתיק  וכן  טופז  דודו  המנוח  הטלוויזיה  מנחה 
אלגואטי  יובב  מנסה  שבו  המפורסם,  אלגואטי 
הסביר  אותה,  שרצח  לאחר  אמו  את  לרשת 
צו  כי  הראשונים  מהנישואים  הילדים  לחמשת 
מנת  על  מספיק  אינו  בבד"ץ  שקיבלו  המניעה 

לעצור את הליך קיום הצוואה. 
רק לאחר שחמשת הילדים קיבלו את אישורם 
של הרבנים גדולי הדור קנייבסקי ואלישיב, הם 
התירו לעו"ד קראוס להתייחס להליך ה"חילוני" 
המתנהל ברשם הירושות ולהגיש כמקובל התנ־
גדות לקיום הצוואה שביקשו אחיהם ואחיותיהם 
כשבועיים  לפני  אביהם.  של  השניים  מנישואיו 
האמורה.  ההתנגדות  את  קראוס  עו"ד  הגיש 
להגיב  או  להתייחס  קראוס  עו"ד  סירב  אתמול 

לנושא.

אגורה שחוקה

הרב הלפרין, מייסדה של רשת חנויות האופ־
נולד  שמו,  על  הקרויה  בישראל  הגדולה  טיקה 
למשפחה חרדית אמידה בווינה, עלה ארצה עם 
ובישי־ תורה  בתלמודי  והתחנך  כילד  משפחתו 
בילדר",  כ"בודי  הלפרין  נודע  בצעירותו  בות. 
מקצועי  וכמתאבק  ישראל"  כ"מר  הוכתר  שאף 
שזכה פעמיים באליפות העולם בהיאבקות. בה־

משך ניצל הלפרין את פרסומו הרב ונכנס לעולם 
העסקים. הוא הקים בין השאר חברת ייצוא, רשת 
כשרה של מסעדות ובתי קפה, רשת מכוני כושר 

ופיתוח הגוף ועסק לשטיפת מכוניות.
הלפרין  החליט  כבן 50,  כשהיה  בשנת 1974, 
עסקיו  את  לחסל  לשורשיו,  לחלוטין  לחזור 
כמו  זה,  בתחום  גם  לדת.  ורק  אך  ולהתמסר 
הל־ השקיע  וכמתאבק,  גוף  כמפתח  בצעירותו 
שנים  כ־14  במשך  ומרצו.  כוחו  כל  את  פרין 
ספרי  וכתב  לרבנות  הוסמך  בדת,  התעמק  הוא 

פרשנות והלכה.
שלא  ביקשו  הלפרין  הרב  של  בניו  שבעת 
להתראיין לכתבה, והסבירו זאת ברצונם לשמור 
על כבודו של אביהם, ולא לקשור את שמו למח־

לוקות כספיות. מקורב למשפחה האשים אתמול 
הקדוש  את  לגייס  "מנסים  התובעים  חמשת  כי 
המקרה  לדבריו,  כסף".  להשיג  כדי  הוא  ברוך 
ממש.  של  טענות  לתובעים  ואין  לחלוטין,  ברור 
"הרי הרב הלפרין הלך מיוזמתו לעורך דין בכיר 
מאוד, שכיום הוא שר המשפטים, והם ניסחו יחד 
הכול. הרב בכוונה לא הוריש להם אפילו אגורה 
המקורב  בכך".  היחידים  האשמים  והם  שחוקה, 
הסביר כי בני המשפחה לא יסכימו לפשרה כס־
פית, משום שהם חשים שיהיה זה אי קיום בקשתו 
המפורשת של אביהם. "זה חוסר כיבוד אב. הוא 
לתת  מוכן  לא  הוא  למה  בבירור  בצוואה  הסביר 
המפורשות  בהוראות  לבגוד  בכוונתנו  אין  להם. 

של הרב". †

מה הם היו אומרים: "כשאח נגד אח, 
המנצח תמיד מפסיד" | מרדכי בן דוד

מי שיסייע 
לכל ערעור על 
הצוואה, ינושל 
ממנה מיידית. 

הרב הלפרין ז"ל
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לעול־ שהלך  הלפרין,  רפאל  רב 
בגיל  חודשים  כארבעה  לפני  מו 
87, היה אחת הדמויות המרתקות 
החר־ בעולם  ביותר  והצבעוניות 

די. אלא שכמו חייו — שהתנהלו 
רשת  להקמת  כמתאבק  הופעות  בין  בקיצוניות 
אופטיקה מצליחה לכתיבת ספרי הלכה והסמכה 
לרבנות — גם מותו הביא לעימות בין שני קצוות: 

בין דין תורה לבין המשפט הישראלי. 
התברר  לעולמו,  הלך  הלפרין  שהרב  לאחר 
מפורטת  צוואה  אחריו  להותיר  הקפיד  הוא  כי 
שקלים.  במיליוני  שנאמד  הונו,  את  לחלק  כיצד 
בצוואתו הותיר הרב הלפרין את רכושו הרב לא־
ילדיהם  ולשבעת  סימונה  (ברטי)  ברטינה  למנתו 
המשותפים (רשת האופטיקה עברה על שמם של 
השבעה כבר לפני שנים אחדות), ועשרה אחוזים 

הורה להעביר לנזקקים. 
אלא שלא רבים יודעים כי הרב הלפרין הותיר 
הראשו־ מנישואיו  נוספים  ילדים  חמישה  אחריו 
נים, שנמשכו 17 שנים והסתיימו בגירושים בשנת 
1961. לחמשת הילדים הללו לא ציווה הרב דבר. 
החרדי,  בעולם  סערה  שמעורר  במאבק  עכשיו, 
בצוואתו  חלקם  על  המנושלים  הילדים  נלחמים 

של אביהם. 
בסוף שנות השמונים הגיע הרב הלפרין כמעט 

במקרה לעסקי האופטיקה, מהם צמחה רשת הענק 
מ־120  למעלה  כיום  המונה  הלפרין,  אופטיקה 
כיום  מנהלים  הרשת  את  הארץ.  ברחבי  סניפים 
הוריהם  שכמו  השניים,  מנישואיו  ילדיו  שבעת 

מנהלים אף הם אורח חיים חרדי. 

הליך חילוני

מארס  בחודש  הלפרין  הרב  ערך  צוואתו  את 
שר  כיום  נאמן,  יעקב  הדין  עורך  אצל   2008
המשפטים. הרב הלפרין אף מינה את עו"ד נאמן 
לאחר   ,2009 בשנת  העיזבון.  כמנהל  לשמש 
שעו"ד נאמן מונה לשר המשפטים, הועבר ניהול 
בעלת  היום  גינסבורג,  יפעת  לעו"ד  העיזבון 
מחלקת  כמנהלת  בעבר  ששימשה  פרטי,  משרד 

נכסים פרטיים במשרד הרצוג־פוקס־נאמן.
בע־ עוסקת  אינה  כלל  מתברר,  הצוואה,  רוב 
הרב  מוסר.  בדברי  אלא  רכוש  חלוקת  נייני 
פני  ועל  בפרוטרוט  ילדיו  את  הנחה  הלפרין 
עמודים רבים כיצד הוא מצפה מהם לנהוג במי־
ובהתנהלות  מצוות  קיום  בענייני  המוסרי,  שור 
עמוק  כבוד  היקרים  ילדיי  לכם  "היה  אישית. 
כיבוד  של  העמוק  המושג  את  וידעתם  להורים 
יורשיו. "הת־ לשבעת  בצוואתו  הרב  כתב  אב", 

הכבוד  במלוא  ונהדרים,  יקרים  כילדים  נהגתם 

הרב  המשפחה".  לאב  ובפרט  להורים  וההערכה 
מצוות  על  במיוחד  בצוואתו  מתעכב  הלפרין 
כיבוד אם כלפי אלמנתו. בהמשך צוואתו ביקש 
הרב הלפרין מילדיו שלא ייכנסו לעולם למקום 
הימורים. את ילדיו מנישואיו הראשונים מזכיר 
יקבלו  לא  כי  ומציין  בצוואתו,  הלפרין  הרב 
ואחר  אליי,  באו  הם  "כשחליתי  מרכושו.  דבר 
האחרון  בזמן  "רק  כתב.  עזבו",  כשהבראתי  כך 

באו שוב". 
על מנת לממש את צוואת אביהם פנו שבעת 
גינ־ הדין  עורכת  באמצעות  היורשים,  הילדים 
לקיום  בקשה  והגישו  הירושות  רשם  אל  סבורג, 
הילדים  שחמשת  אלא  אביהם.  שהותיר  הצוואה 
החמישה,  לוותר.  סירבו  הראשונים  מהנישואים 
אף הם חרדים, פנו כנהוג בעולם החרדי לבית דין 
נסים  של הרב  בראשותו  ברק  בבני  (בד"ץ)  צדק 
"אין  הצוואה.  לקיום  מניעה  צו  וקיבלו  קרליץ, 
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בצד אחד שבעה אחים שזוכים במאות מיליוני 

שקלים, בצד השני חמישה אחים שנושלו מהירושה 

ותובעים את חלקם. צוואתו של ענק האופטיקה, 

הרב רפאל הלפרין, עומדת במרכזו של סכסוך 

משפטי ודתי רווי יצרים

עו"ד בועז קראוס

ראובן וייס ועקיבא נוביק | צילום: שלום בר�טל

הרב הלפרין הזכיר בצוואתו את ילדיו מנישואיו 
הראשונים וציין כי לא יקבלו דבר מרכושו. 

"כשחליתי הם באו אליי, ואחר כך כשהבראתי 
עזבו", כתב. "רק בזמן האחרון באו שוב"
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לדיון  עד  הצוואה,  לאישור  מקום  לכל  לפנות 
בבית דין על תקפות הצוואה על פי דין תורה", 

נקבע בצו הבד"ץ.
בעולם החרדי יש משקל כבד ביותר להחלטה 
שנתקבלה בבד"ץ. עבור חלקים גדולים מהרחוב 
החרדי בתי הדין הרבניים הם הסמכות השיפוטית 
הוא  רבני  דין  בית  הוראות  קיום  ואי  המרכזית, 
דבר שאינו מקובל ובמקרים קיצוניים אף עלול 

לגרור חרמות ונידויים.
החלק  הצוואה,  בפרטי  המעורה  גורם  לדברי 
המתייחס לחלוקת הרכוש הרב מסתכם בסך הכל 
הצוואה. אלא  עמודי  עשרות  מתוך  בעמוד אחד 
מעניין:  עוקץ  הלפרין  הרב  שתל  הזה  שבעמוד 
על  ערעור  לכל  שיסייע  מכריז כי מי מהם  הוא 
הצוואה, ינושל ממנה מיידית וחלקו יעבור לא־
חיו. ההכרזה הזו מתייחסת גם לדיון כמו זה הע־
תיד להתקיים בבית הדין של הרב קרליץ — ועל 
כן האחים לא צפויים להגיע אליו. "מדובר במ־
שפחה של אנשים יראי שמיים, הפועלים מתוקף 
מצוות כיבוד אב", אמר אתמול מקורב למשפחת 
אחרי  בכבודו  פגיעה  לתקן  אפשר  "אי  הלפרין. 
מותו, ולכן הם לא יגיעו גם אם המשמעות היא 

כתב סירוב". 
שנו־ הראשונים,  מהנישואים  הילדים  חמשת 

כחו לדעת כי על אף צו המניעה שקיבלו, נמשך 

הליך קיום הצוואה ברשם הירושות, פנו לעורך 
הדין בועז קראוס, המתמחה בדיני ירושה ועיזבון 
ומכהן כיו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

עו"ד קראוס, שטיפל בין השאר בעיזבונו של 
בתיק  וכן  טופז  דודו  המנוח  הטלוויזיה  מנחה 
אלגואטי  יובב  מנסה  שבו  המפורסם,  אלגואטי 
הסביר  אותה,  שרצח  לאחר  אמו  את  לרשת 
צו  כי  הראשונים  מהנישואים  הילדים  לחמשת 
מנת  על  מספיק  אינו  בבד"ץ  שקיבלו  המניעה 

לעצור את הליך קיום הצוואה. 
רק לאחר שחמשת הילדים קיבלו את אישורם 
של הרבנים גדולי הדור קנייבסקי ואלישיב, הם 
התירו לעו"ד קראוס להתייחס להליך ה"חילוני" 
המתנהל ברשם הירושות ולהגיש כמקובל התנ־
גדות לקיום הצוואה שביקשו אחיהם ואחיותיהם 
כשבועיים  לפני  אביהם.  של  השניים  מנישואיו 
האמורה.  ההתנגדות  את  קראוס  עו"ד  הגיש 
להגיב  או  להתייחס  קראוס  עו"ד  סירב  אתמול 

לנושא.

אגורה שחוקה

הרב הלפרין, מייסדה של רשת חנויות האופ־
נולד  שמו,  על  הקרויה  בישראל  הגדולה  טיקה 
למשפחה חרדית אמידה בווינה, עלה ארצה עם 
ובישי־ תורה  בתלמודי  והתחנך  כילד  משפחתו 
בילדר",  כ"בודי  הלפרין  נודע  בצעירותו  בות. 
מקצועי  וכמתאבק  ישראל"  כ"מר  הוכתר  שאף 
שזכה פעמיים באליפות העולם בהיאבקות. בה־

משך ניצל הלפרין את פרסומו הרב ונכנס לעולם 
העסקים. הוא הקים בין השאר חברת ייצוא, רשת 
כשרה של מסעדות ובתי קפה, רשת מכוני כושר 

ופיתוח הגוף ועסק לשטיפת מכוניות.
הלפרין  החליט  כבן 50,  כשהיה  בשנת 1974, 
עסקיו  את  לחסל  לשורשיו,  לחלוטין  לחזור 
כמו  זה,  בתחום  גם  לדת.  ורק  אך  ולהתמסר 
הל־ השקיע  וכמתאבק,  גוף  כמפתח  בצעירותו 
שנים  כ־14  במשך  ומרצו.  כוחו  כל  את  פרין 
ספרי  וכתב  לרבנות  הוסמך  בדת,  התעמק  הוא 

פרשנות והלכה.
שלא  ביקשו  הלפרין  הרב  של  בניו  שבעת 
להתראיין לכתבה, והסבירו זאת ברצונם לשמור 
על כבודו של אביהם, ולא לקשור את שמו למח־

לוקות כספיות. מקורב למשפחה האשים אתמול 
הקדוש  את  לגייס  "מנסים  התובעים  חמשת  כי 
המקרה  לדבריו,  כסף".  להשיג  כדי  הוא  ברוך 
ממש.  של  טענות  לתובעים  ואין  לחלוטין,  ברור 
"הרי הרב הלפרין הלך מיוזמתו לעורך דין בכיר 
מאוד, שכיום הוא שר המשפטים, והם ניסחו יחד 
הכול. הרב בכוונה לא הוריש להם אפילו אגורה 
המקורב  בכך".  היחידים  האשמים  והם  שחוקה, 
הסביר כי בני המשפחה לא יסכימו לפשרה כס־
פית, משום שהם חשים שיהיה זה אי קיום בקשתו 
המפורשת של אביהם. "זה חוסר כיבוד אב. הוא 
לתת  מוכן  לא  הוא  למה  בבירור  בצוואה  הסביר 
המפורשות  בהוראות  לבגוד  בכוונתנו  אין  להם. 

של הרב". †

מה הם היו אומרים: "כשאח נגד אח, 
המנצח תמיד מפסיד" | מרדכי בן דוד

מי שיסייע 
לכל ערעור על 
הצוואה, ינושל 
ממנה מיידית. 

הרב הלפרין ז"ל
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לעול־ שהלך  הלפרין,  רפאל  רב 
בגיל  חודשים  כארבעה  לפני  מו 
87, היה אחת הדמויות המרתקות 
החר־ בעולם  ביותר  והצבעוניות 

די. אלא שכמו חייו — שהתנהלו 
רשת  להקמת  כמתאבק  הופעות  בין  בקיצוניות 
אופטיקה מצליחה לכתיבת ספרי הלכה והסמכה 
לרבנות — גם מותו הביא לעימות בין שני קצוות: 

בין דין תורה לבין המשפט הישראלי. 
התברר  לעולמו,  הלך  הלפרין  שהרב  לאחר 
מפורטת  צוואה  אחריו  להותיר  הקפיד  הוא  כי 
שקלים.  במיליוני  שנאמד  הונו,  את  לחלק  כיצד 
בצוואתו הותיר הרב הלפרין את רכושו הרב לא־
ילדיהם  ולשבעת  סימונה  (ברטי)  ברטינה  למנתו 
המשותפים (רשת האופטיקה עברה על שמם של 
השבעה כבר לפני שנים אחדות), ועשרה אחוזים 

הורה להעביר לנזקקים. 
אלא שלא רבים יודעים כי הרב הלפרין הותיר 
הראשו־ מנישואיו  נוספים  ילדים  חמישה  אחריו 
נים, שנמשכו 17 שנים והסתיימו בגירושים בשנת 
1961. לחמשת הילדים הללו לא ציווה הרב דבר. 
החרדי,  בעולם  סערה  שמעורר  במאבק  עכשיו, 
בצוואתו  חלקם  על  המנושלים  הילדים  נלחמים 

של אביהם. 
בסוף שנות השמונים הגיע הרב הלפרין כמעט 

במקרה לעסקי האופטיקה, מהם צמחה רשת הענק 
מ־120  למעלה  כיום  המונה  הלפרין,  אופטיקה 
כיום  מנהלים  הרשת  את  הארץ.  ברחבי  סניפים 
הוריהם  שכמו  השניים,  מנישואיו  ילדיו  שבעת 

מנהלים אף הם אורח חיים חרדי. 

הליך חילוני

מארס  בחודש  הלפרין  הרב  ערך  צוואתו  את 
שר  כיום  נאמן,  יעקב  הדין  עורך  אצל   2008
המשפטים. הרב הלפרין אף מינה את עו"ד נאמן 
לאחר   ,2009 בשנת  העיזבון.  כמנהל  לשמש 
שעו"ד נאמן מונה לשר המשפטים, הועבר ניהול 
בעלת  היום  גינסבורג,  יפעת  לעו"ד  העיזבון 
מחלקת  כמנהלת  בעבר  ששימשה  פרטי,  משרד 

נכסים פרטיים במשרד הרצוג־פוקס־נאמן.
בע־ עוסקת  אינה  כלל  מתברר,  הצוואה,  רוב 
הרב  מוסר.  בדברי  אלא  רכוש  חלוקת  נייני 
פני  ועל  בפרוטרוט  ילדיו  את  הנחה  הלפרין 
עמודים רבים כיצד הוא מצפה מהם לנהוג במי־
ובהתנהלות  מצוות  קיום  בענייני  המוסרי,  שור 
עמוק  כבוד  היקרים  ילדיי  לכם  "היה  אישית. 
כיבוד  של  העמוק  המושג  את  וידעתם  להורים 
יורשיו. "הת־ לשבעת  בצוואתו  הרב  כתב  אב", 

הכבוד  במלוא  ונהדרים,  יקרים  כילדים  נהגתם 

הרב  המשפחה".  לאב  ובפרט  להורים  וההערכה 
מצוות  על  במיוחד  בצוואתו  מתעכב  הלפרין 
כיבוד אם כלפי אלמנתו. בהמשך צוואתו ביקש 
הרב הלפרין מילדיו שלא ייכנסו לעולם למקום 
הימורים. את ילדיו מנישואיו הראשונים מזכיר 
יקבלו  לא  כי  ומציין  בצוואתו,  הלפרין  הרב 
ואחר  אליי,  באו  הם  "כשחליתי  מרכושו.  דבר 
האחרון  בזמן  "רק  כתב.  עזבו",  כשהבראתי  כך 

באו שוב". 
על מנת לממש את צוואת אביהם פנו שבעת 
גינ־ הדין  עורכת  באמצעות  היורשים,  הילדים 
לקיום  בקשה  והגישו  הירושות  רשם  אל  סבורג, 
הילדים  שחמשת  אלא  אביהם.  שהותיר  הצוואה 
החמישה,  לוותר.  סירבו  הראשונים  מהנישואים 
אף הם חרדים, פנו כנהוג בעולם החרדי לבית דין 
נסים  של הרב  בראשותו  ברק  בבני  (בד"ץ)  צדק 
"אין  הצוואה.  לקיום  מניעה  צו  וקיבלו  קרליץ, 
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בצד אחד שבעה אחים שזוכים במאות מיליוני 

שקלים, בצד השני חמישה אחים שנושלו מהירושה 

ותובעים את חלקם. צוואתו של ענק האופטיקה, 

הרב רפאל הלפרין, עומדת במרכזו של סכסוך 

משפטי ודתי רווי יצרים

עו"ד בועז קראוס

ראובן וייס ועקיבא נוביק | צילום: שלום בר�טל

הרב הלפרין הזכיר בצוואתו את ילדיו מנישואיו 
הראשונים וציין כי לא יקבלו דבר מרכושו. 

"כשחליתי הם באו אליי, ואחר כך כשהבראתי 
עזבו", כתב. "רק בזמן האחרון באו שוב"


