
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ח בטבת תשע"ו  30/12/15 גיליון מס' 970

פרשת שמות
כ. 16:10 י. 17:26ירושלים

כ. 16:26 י. 17:27
כ. 16:06 י. 17:26              

ב"ב
פ"ת

קורת רוח מהחלטת השופטים שלא לשלוח למאסר את הרב אורי לופוליאנסקי

"אמשיך לשרת 
את עם ישראל"

לופוליאנסקי נושא דברים לאחר ההכרעה

ש 90(
שקוביץ, פלא

)צילומים: נועם מו

אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית  ראש  של  הקודם  דינו  גזר  על 
הכספים  כי  העובדה  עקב  חריפה  ביקורת  נמתחה  לופוליאנסקי 
הכרעת  לאחר    שרה'  'יד  החסד  לארגון  יועדו  לו,  שהועברו 
"מקווה  בסיפוק:  לופוליאנסקי  אמר  העליון  בית המשפט  שופטי 

בעזרת השם להמשיך את השירות לעם" / עמ' 22

השופטים: הופחת 
עונשו של אולמרט 
לשנה וחצי / עמ' 22

רכבת אווירית 
בדרכה לישראל

כ"ק האדמו"ר 
מסקווירא יגיע 
ביום שני הבא 

לישראל עם למעלה 
מ-1500 מחסידיו / 

עמ' 25

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

שוכרים דירה? 
קבלו הנחה

בעקבות פעילותו של יו"ר 
סיעת "יהדות התורה" 
אליעזר ראוכברגר: 

שוכרי דירות יוכלו לעדכן 
רטרואקטיבית את אחזקתם 
בדירה לצורך קבלת הנחה 

בארנונה / עמ' 8

כרטיסי "ירושלמי" לבני הישיבות
במבצע מיוחד ביוזמת חבר הנהלת העיר יצחק פינדרוס מחולקים 
בימים אלה מאות כרטיסי 'ירושלמי' לבחורי ישיבות  למחזיקי 

הכרטיס: שלל הטבות ייחודיות ברחבי ירושלים / עמ' 8

 נערכים לפיטורים 
רחבים בקרב 
עובדי העירייה
 בעקבות העדר הסיוע של 
משרד האוצר לירושלים - 
הנחה ראש העיר ברקת את 

הדרג המקצועי בעירייה להיערך 
לפיטורי מאות עובדים / עמ' 8 



לקוחות לאומית ירושלים
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו!

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בירושלים נחשפים

9697.295.992.1

דירוג לקוחות לאומית – סניף עזרה ומרפא

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

96

92.398.393.696

דירוג לקוחות לאומית – סניף גאולה

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

89.4

דירוג לקוחות לאומית – סניף בר אילן

92.499.296.1

שביעות רצון
כללית מהסניף

90
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

דירוג לקוחות לאומית – סניף מקור ברוך

94.894.891.5

שביעות רצון
כללית מהסניף

91.9
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

מצטרפים ללאומית 
עד ה' בשבט ) 15.1.16(

ונהנים משירותי הבריאות 
הטובים ביותר בישראל

להצטרפות:
1-700-507-507

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
12/15  ,MIS הנתונים נאספו ע"י חברת*

• גאולה • מקור ברוך • רמות פולין • רמות • עזרה ומרפא 
• בר אילן • הר נוף • נווה יעקב • שערי משה • מאה שערים 

• רמת שלמה • חזון איש • גבעת זאב 

לשירותכם 35 סניפים בעיר!
המרכזים הרפואיים הקרובים אליך:



לקוחות לאומית ירושלים
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו!

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בירושלים נחשפים

9697.295.992.1

דירוג לקוחות לאומית – סניף עזרה ומרפא

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

96

92.398.393.696

דירוג לקוחות לאומית – סניף גאולה

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

89.4

דירוג לקוחות לאומית – סניף בר אילן

92.499.296.1

שביעות רצון
כללית מהסניף

90
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

דירוג לקוחות לאומית – סניף מקור ברוך

94.894.891.5

שביעות רצון
כללית מהסניף

91.9
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

מצטרפים ללאומית 
עד ה' בשבט ) 15.1.16(

ונהנים משירותי הבריאות 
הטובים ביותר בישראל

להצטרפות:
1-700-507-507

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
12/15  ,MIS הנתונים נאספו ע"י חברת*

• גאולה • מקור ברוך • רמות פולין • רמות • עזרה ומרפא 
• בר אילן • הר נוף • נווה יעקב • שערי משה • מאה שערים 

• רמת שלמה • חזון איש • גבעת זאב 

לשירותכם 35 סניפים בעיר!
המרכזים הרפואיים הקרובים אליך:



לקוחות לאומית ירושלים
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו!

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בירושלים נחשפים

94.599.69698.3

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמות פולין

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

95.6

96.797.397.599.1

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמת שלמה

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

95.3

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמות

93.393.596.5

שביעות רצון
כללית מהסניף

92
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

96.497.495.292.7

דירוג לקוחות לאומית – סניף נווה יעקב

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

89.5

מצטרפים ללאומית 
עד ה' בשבט ) 15.1.16(

ונהנים משירותי הבריאות 
הטובים ביותר בישראל

להצטרפות:
1-700-507-507

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
12/15  ,MIS הנתונים נאספו ע"י חברת*

• גאולה • מקור ברוך • רמות פולין • רמות • עזרה ומרפא 
• בר אילן • הר נוף • נווה יעקב • שערי משה • מאה שערים 

• רמת שלמה • חזון איש • גבעת זאב 

לשירותכם 35 סניפים בעיר!
המרכזים הרפואיים הקרובים אליך:



לקוחות לאומית ירושלים
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו!

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בירושלים נחשפים

94.599.69698.3

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמות פולין

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

95.6

96.797.397.599.1

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמת שלמה

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

95.3

דירוג לקוחות לאומית – סניף רמות

93.393.596.5

שביעות רצון
כללית מהסניף

92
שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

96.497.495.292.7

דירוג לקוחות לאומית – סניף נווה יעקב

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

89.5

מצטרפים ללאומית 
עד ה' בשבט ) 15.1.16(

ונהנים משירותי הבריאות 
הטובים ביותר בישראל

להצטרפות:
1-700-507-507

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
12/15  ,MIS הנתונים נאספו ע"י חברת*

• גאולה • מקור ברוך • רמות פולין • רמות • עזרה ומרפא 
• בר אילן • הר נוף • נווה יעקב • שערי משה • מאה שערים 

• רמת שלמה • חזון איש • גבעת זאב 

לשירותכם 35 סניפים בעיר!
המרכזים הרפואיים הקרובים אליך:





מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים לזכות בפרס השבועי הגדול?

*בכפוף לתקנון המשחק

< קיראו את הסוגייה וענו על השאלות
< השאירו את הפרטים בטלפון 1800-800-293 בתיבה מס' 1

< ואולי אתם אלו שתגיעו לאולפן להשתתף בשעשועון ולזכות בפרס הגדול!

הלשוןבשמירת סוגייה 

יהודה )הבוס(: מי שפך קפה על המסמכים שלי?!
אלעד )העובד(: אולי במקום להגיד את שמו אבקש

ממנו שישלח לך מכתב התנצלות?
יהודה: אם לא תגלה לי את שמו תקבל מכתב פיטורין!

אלעד: ]שותק[

האם נהג אלעד כשורה
כאשר שתק בסופו של דבר?

לא. הוא חייב לספר למנהל מההיתר – לתועלת א

לא. הוא היה צריך לומר לו "איני יודע". ב
     ומותר לשנות מפני השלום

כך נאה וכך יאה! ג

כשהמנהל אומר לאלעד שאם לא יגלה
הוא יפוטר לאלתר. כיצד ינהג אלעד?

אין לו ברירה, הוא לא צריך לאבד את מקום א
     עבודתו ומחייתו

לא יספר לו אפילו במחיר הפיטורין ב

מעיקר הדין אינו חייב, ומידת חסידות ג
     היא לעזוב את מקום עבודתו

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא



" ב תש"ע 1210/3/10       י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15 בירושלים128 בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 

אביחי חדאד, אורי ירושלמי,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

שוכרים דירה? קבלו הנחה
בעקבות פעילותו של יו"ר סיעת "יהדות התורה" הרב אליעזר ראוכברגר: שוכרי דירות יוכלו לעדכן רטרואקטיבית את 

אחזקתם בדירה לצורך קבלת הנחה בארנונה 

כרטיסי "ירושלמי" לבני הישיבות
במבצע מיוחד ביוזמת חבר הנהלת העיר יצחק פינדרוס מחולקים בימים אלה מאות כרטיסי 'ירושלמי' לבחורי 

ישיבות  למחזיקי הכרטיס: שלל הטבות ייחודיות ברחבי ירושלים
מאת: חנני בלייך

בימים אלה נערך מבצע מיוחד של חלוקת 
ישיבה  בחורי  למאות  'ירושלמי'  כרטיסי 
הונפקו  הייחודיים  הכרטיסים  בירושלים. 
במיוחד עבור הציבור החרדי ביוזמתו של חבר 
ההנהלה הרב יצחק פינדרוס והודות לפעילותו 

הנמרצת.
החרדי  לציבור  הייחודי  'ירושלמי'  כרטיס 
העיר  תושבי  לשאר  המיועד  מהכרטיס  שונה 
החרדים,  של  חייהם  לאורחות  מותאם  והוא 
בכך שכלולים בו בתי עסק הממוקמים באזורים 
חרדיים מובהקים או במקומות שחרדים רבים 
כן  כמו  קניותיהם.  את  בהם  לערוך  נוהגים 

כרטיסים  לקבלת  אפשרות  הכרטיס  מעניק 
נוספים  ואתרים  למוזיאונים  בכניסה  מוזלים 
וכן  והחניה,  התחבורה  בתחום  הנחות  בעיר, 

העשרה  לחוגי  ברישום  הנחות 
וקורסים שונים. 

לפני  הכרטיס  הונפק  מאז 
כחודשיים הופצו אלפי כרטיסים 
על  הנמנים  העיר  לתושבי 
מתוכם  כאשר  החרדי,  המגזר 
נמכרו  'ירושלמי'  כרטיסי  מאות 
הקהילתיים בשכונות.  במינהלים 
חוברת  את  גם  קיבל  רוכש  כל 

המבצעים שבה רשומות כל ההטבות וההנחות 
שהוא זכאי להן כתושב העיר מחזיק הכרטיס.

החרדי,  לציבור  ההטבות  מחבילת  כחלק 
נחמניאל  הרב  ההנהלה  חבר  של  ובסיועו 
סבן, ניתנה הוראה לחלק כמה אלפי כרטיסים 
תשלום  כל  ללא  חינם 
ירושלמים  ישיבות  לתלמידי 
שנעשית  לחלוקה  בדומה 
הכללי.  במגזר  לסטודנטים 
פינדרוס  הרב  של  עוזרו 
פעל  בלומנשטוק  דוד  הרב 
האחרונים  בשבועות  ללקט 
מובילות  מישיבות  נתונים 
ליטאים,   – הסקטורים  מכל 
הבחורים  למספר  באשר   – וספרדים  חסידים 
והשבוע  ההנחה,  בכרטיסי  מעוניינים  שיהיו 

יצא אל הפועל מבצע החלוקה הגדול. 
כי  עולה  בשטח  הפעילים  של  מדיווח 
מאד.  ויעיל  מסודר  באופן  מתבצעת  החלוקה 
מתנוססים  שעליו  כרטיס  מקבל  בחור  כל 
שימוש  בו  לעשות  רשאי  והוא  ותמונתו  שמו 
עוד  תימשך  הכרטיסים  חלוקת  בלבד.  אישי 
נקודות  ייפתחו  לאחריה  ומיד  ימים,  מספר 
חלוקה במקומות נוספים במרכזי שכונות כפי 

שיפורסם במודעות מטעם עיריית ירושלים.
הרב פינדרוס מביע סיפוק על הצלחת המיזם 
הציבור  אפליית  במניעת  נוסף  נדבך  שמהווה 
החרדי, והוא ממליץ לכל התושבים להצטייד 
הייחודיות  ההטבות  משלל  וליהנות  בכרטיס 

הכלולות בו.  

 פיטורים רחבים בקרב עובדי העירייה
 בעקבות העדר הסיוע של משרד האוצר לירושלים - הנחה ראש העיר ברקת את הדרג המקצועי בעירייה 

להיערך לפיטורי מאות עובדי ניקיון, קיצוץ האבטחה במוסדות החינוך וקיצוץ מאסיבי בתקציבי הרווחה, החינוך 
והתרבות  המטרה: להגיש תקציב מאוזן וללא גירעונות 

מאת: מנדי קליין

עדכן  ברקת,  ניר  העיר ירושלים,  ראש 
והדרג  העיר  הנהלת  חברי  את  השבוע 
המקצועי בעירייה כי לא חלה כל התקדמות 
התקציבים  בהעברת  האוצר  משרד  מול  אל 
להיערך  והנחה  ישראל  לבירת  הנדרשים 
באופן מידי לפיטורי מאות עובדים הנתונים 
האבטחה  קיצוץ  לתושבים,  שירותים 
בתקציבי  מאסיבי  וקיצוץ  החינוך  במוסדות 
לאור  וזאת   – והתרבות  החינוך  הרווחה, 
האוצר,  משרד  של  הסיוע  תקציבי  העדר 
מהממשלה  שנה  בכל  הגיעו  אשר  תקציבים 

והשנה נעצרו. 

האוצר  גזרות  של  המשמעויות  בין 
כחצי   - עובדים   200 פיטורי  לירושלים: 
העיר,  ובמרכז  בשכונות  הרחובות  ממנקי 
ביטול  החינוך,  במוסדות  האבטחה  קיצוץ 
קיצוץ  הספר,  לבתי  ההסעות  כרטיסיות 
חריף  קיצוץ  בית,  מחוסר  בנוער  התמיכה 
ב-400  שתפגע  מעוני  חילוץ  בתכנית 
בקשישים  תמיכה  תכניות  ביטול  משפחות, 
פיתוח  ייעצרו  רווחה,  למוסדות  וסיוע 
חצי  וייובשו  וכבישים  גינות  ותחזוקת 
מהגינות בעיר, תחול עליה בתשלומי ההורים 
בתיכונים, יקוצץ יום לימודים ארוך, יבוטלו 
החרדי  במגזר  חינוך  מבני  של  שכירויות 
המייצרים  תרבות  אירועי  יבוטלו  והערבי, 

תנועה לעסקים, למסעדות ולמלונות ויקטנו 
התמיכות למינהלים הקהילתיים ולמתנ"סים 
בכל שכונות העיר, לתנועות הנוער, לתמיכה 

בעסקים ועוד.
האוצר  משרד  מעביר  שנה  בכל 
לעיריית ירושלים תקציב המשלים את הפער 
צרכי  לבין  העירייה  הכנסות  בין  התקציבי 
העירייה  ולהתפתח.  לגדול  העיר הממשיכה 
מגדילה בכל שנה את הכנסותיה ואף שומרת 
של  כהונתו  שנות   7 בכל  מאוזן  תקציב  על 

ברקת.
בהן  קודמות  לשנים  בניגוד  זו,  בשנה 
ולקיומה  לחיזוקה  התקציבים  הועברו 
האוצר  מסרב  לראשונה  של ירושלים, 

הדרוש  הסיוע  את  ישראל  לבירת  להעביר 
לניהולה השוטף של העיר.

של  תוספתי  לתקציב  העירייה  דרישת 
נועדה   2016 בתקציב   ₪ מיליון   400
בהם  הצמיחה  מגמות  המשך  את  לאפשר 
החלה ירושלים ואת חיזוק העסקים בה, כפי 
את  וחיזקה  בעבר  תמכה  ישראל  שממשלת 
הממשלתית  התמיכה  העברת  ללא  בירתה. 
מנוס  יהיה  לא  בעירייה,  אמרו  לירושלים, 
לפגיעה  יביאו  אשר  הגזירות  מהפעלת 
זאת  ומעמדה,  ישראל  בבירת  וקשה  נוספת 
במטרה להגיש תקציב מאוזן וללא גירעונות 

כמתחייב בחוק.

מאת: מנדי כץ

"יהדות  סיעת  יו"ר  של  פנייתו  בעקבות 
אליעזר  הרב  ירושלים,  בעירית  התורה" 
ולפיה  הנחיה  העיריה  ביטלה  ראוכברגר, 
לא ניתן לעדכן חוזה שכירות לשינוי מחזיק 
הנחה  קבלת  לצורך  רטרואקטיבית,  בדירה 

החל מתחילת שנת 2015.
ובין  ראוכברגר  הרב  בין  הסיכום  פי  על 

מנהל אגף שומה וגביה, מר משה לוי, שוכר 
דירה בעל חוזה בתוקף, הזכאי לקבלת הנחה 
האחזקה  העברת  את  ביצע  וטרם  בארנונה 
בדירה על שמו כנדרש כדי לקבל את ההנחה, 
את  ולקבל  שמו  על  העברה  את  לבצע  יוכל 
ההנחה עבור כל שנת 2015, ובתנאי שהחוזה 

בתוקף והוא עדיין מתגורר בדירה.
הרב  אל  הגיעו  באחרונה  כי  יצויין, 
ראוכברגר פניות רבות משוכרי דירות על כך 

שבניגוד לעבר, העיריה אינה מאפשרת לבצע 
שינוי מחזיקים אלא לתקופה רטרואקטיבית 
שהגיע  מי  כך,  עקב  בלבד.  שנה  חצי  של 
את  לשלם  לעיריה  האחרונים  בחודשים 
עבור  בהנחה  לזכותו  וביקש  בארנונה  חובו 
והסכימו  בסירוב,  נתקבל   ,2015 שנת  כל 
להעניק לו הנחה לכל היותר עבור חצי שנה 

רטרואקטיבית, ולעיתים אף פחות מכך.
כאמור, בעקבות פנייתו של הרב ראוכברגר 

שינוי  יהיה  לא  כי  סוכם  לוי,  משה  מר  אל 
בנושא זה ממה שהיה נהוג בעבר, וכל שוכר 
שנת  סוף  עד  אלו,  בימים  גם  שיגיע,  דירה 
כולל  הארנונה,  תשלום  את  להסדיר   ,2015
שמו  על  להעביר  יוכל  זכאות,  הנחת  קבלת 
את האחזקה בדירה רטרואקטיבית, כולל גם 
מתחילת שנת 2015, ובתנאי שמדובר בחוזה 

בתוקף והוא עדיין מתגורר בדירה.  



אריאל, בן 18 חודשים
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החיוך שלו, הרוגע שלך,
ההרכב של סימילאק

רק בסימילאק למהדרין
הרכב שמנים ייחודי ללא שמן דקל אשר הוכח מדעית

כתורם לתהליך עיכול סדיר וקל בדומה לזה של תינוק יונק

בגלל המדע של סימילאק
לתינוקות הניזונים מסימילאק יציאות רכות יותר

בהשוואה לתמ"ל עם שמן דקל*

סימילאק ללא שמן דקל תמ"ל עם שמן דקל

פחות מקרי יציאות קשות

סימילאק למהדרין - להיות בטוחה בגלל המדע

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות מוסמכות
1-800-65-65-01ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות

**

בגלל הנסיון של אמא
נעה מפתח תקוה ׀ אמא לאריאל ולעוד 2 מתוקים

"מאז שנתתי לאריאל שלי סימילאק למהדרין 
הפסיקו כאבי הבטן והבכי, הבית זכה בלילות 

רגועים ואני ידעתי שבחרתי נכון."



בירושלים10     י"ח בטבת תשע"ו 1230/12/15

מאת: אלי שניידר

סיור מיוחד ומפתיע של מר רן סער 
במרכזי  בריאות  שרותי  מכבי  מנכ"ל 
התלווה  לסיור  ירושלים.  בעיר  מכבי 
מנהלת  לשץ  גידי  מר  המחוז  ראש 
ירושלים הגב' אוסנת  מרחב מבואות 
לקראת  נערך  המיוחד  הסיור  דמרי. 
של  וההתרחבות  ההתפתחות  תנופת 
בירושלים  בריאות  שירותי  מכבי 
המרכזים  פתיחת  לאחר  במיוחד 
וברמת  ברמות  החדשים  הרפואיים 

שלמה.
בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת 
שירותי  בפיתוח  להשקיע  החליטה 
הבריאות בכל מחוז ירושלים ולהביא 
המקצועיים  הרפואה  שירותי  את 
לתושבי  גם  ביותר  והמתקדמים 
בהתאמה  אותם  ולהנגיש  ירושלים 
מושלמת לאורח חיי הקהילה החרדית 
בעיר, החלטה זו קיבלה מימד מעשי 
כאשר רק לאחרונה נפתחו 2 מרכזים 
שלמה,  וברמת  ברמות  חדשים 
מתוכננים  הקרובה  השנה  ובמהלך 

עוד 4 מרכזים באזורים החרדיים.

מכבי  של  הצמיחה  מגמת 
הארץ  רחבי  בשאר  כמו  בירושלים 
של  הנאמנות  שיעור  את  מוכיחה 
להיות  שבוחרים  ישראל,  תושבי 
שבמעיינות  המובילה  בקופה  חברים 
זה להעניק את השירות הטוב  ראשה 
צוות  ע״י  והמסור  האיכותי  ביותר, 
את  ולהתאים  לכך  שהוכשר  איכותי 
עצמו לאוכלוסייה ולצורכי הקהילות 

השונות.
לאחר  אמר  סער  רן  מכבי  מנכ״ל 
שירותים  עם  עיר  "מצאתי  הסיור: 
תושביה  את  מביישת  שלא  רפואיים 
וגדלה  צומחת  שמכבי  פלא  זה  ואין 
בוחרים  חברים  ומאות  בירושלים  גם 

בכל מעבר להצטרף ל'מכבי'".

מאת: אלי שניידר

לרגל  השבוע,  חג  לבשה  בירושלים  גאולה  שכונת 
משותף  פרויקט  הילד",  להתפתחות  "המרכז  חנוכת 

של מאוחדת ורשת פתחיה. 
הפרויקט הוקם מתוך חזון שמאוחדת היא איננה רק 
קופה לחולים אלא גם קופה לבריאים, ובמיוחד ילדים 
בכדי  מכוונת  יד  או  קטנה  דחיפה  שצריכים  יקרים 

להיכנס למסלול הלימודים הרגיל ואף להצליח בו.
בהדרת כבוד קיבלו המשתתפים את פניו של הגאון 
חכמי  מועצת  חבר  שליט"א  אלבז  ראובן  רבי  הגדול 
לשאת  שהתכבד  החיים',  'אור  ישיבת  וראש  התורה 
את  להוקיר  "יש  המעמד,  של  לכבודו  ברכה  דברי 
על  וורמברנד  זאב  מר  המנכ"ל  בראשות  מאוחדת 
היוזמה החשובה, ואתם גם איש החינוך והמעש הרב 
מקום  הקמת  למען  יחדיו  שחברו  גולדקנופף,  יצחק 
הגאון  אמר  הטהורים",  ישראל  ילדי  עבור  זה  חשוב 

הרב אלבז.
אנו  בראשיתו  רק  עתה  נמצאים  שאנו  זה  "במרכז 
ירחק  ולא  ירושלים,  מרכז  לתושבי  בשורה  מביאים 
עצמו  הבניין  כל  לחנוכת  להזמינכם  ונשמח  היום 
מרפאות  ויכיל  קומות  חמש  של  לגובה  שיתנשא 
הנפש'  לבריאות  'מרפאה  עם  יחד  לקהילה,  ומכונים 
שתוקם אף היא בבניין גדול ומרכזי זה", אמר מנכ"ל 

מאוחדת מר זאב וורמברנד.

בדבריו חלק מנכ"ל מאוחדת שבחים לשר הבריאות 
הרב יעקב ליצמן שמוביל רפורמות חשובות בבריאות.
את ברכת רשת פתחיה הביא הרב יצחק גולדקנופף, 

שדיבר על השת"פ המבורך עם מאוחדת.
יעקב  הרב  הבריאות  שר  נשא  הנעילה  משא  את 
שיתוף  את  נס  על  העלה  דבריו  בראשית  ליצמן. 
הפעולה בין קופת חולים מאוחדת לבין רשת פתחיה. 
שר הבריאות שיבח את מאוחדת ואת המנכ"ל מר זאב 
הבריאות  במשרד  לתפקיד  כניסתי  "מאז  וורמברנד 
שמתי דגש על נושא הטיפול בפניות הציבור וברצוני 
לציין את שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל לו אנו זוכים 

ממאוחדת", אמר השר.
מנהלי  וכן  "מאוחדת",  בכירי  השתתפו  במעמד 
מרפאות מאוחדת, מנהלי קשרי קהילה, מנכ"ל פתחיה 
צור אדמון מנהל מרחב  גולדקנופף, מר  ישראל  הרב 

מחוז ירושלים של רשת טרם, ועוד.

מנכ"ל 'מכבי - שרותי בריאות' רן סער ערך סיור 
מקיף בעיר ירושלים יחד עם ראש המחוז גידי לשץ 
והנהלת המחוז והמרחבים  הסיור התקיים לאור 
הגידול המבורך במספר החברים והרחבת השירותים 

בעיר ובפרט לאחר פתיחת מרכזי מכבי החדשים

מרכזים חדשים של 
"מכבי" בירושלים נחנך "המרכז להתפתחות 

הילד" הגדול בירושלים

בשיתוף פעולה של 'מאוחדת' עם רשת 'פתחיה':

מנכ"ל 'מכבי' בסיורו במרכזי 'מכבי' בירושלים
באירוע הפתיחה של המרכז

הגר"ר אלבז: "ההתפתחות של מאוחדת והקמת המרכז החדש להתפתחות הילד זה 
ברכה לכלל ישראל"  שר הבריאות: "מאוחדת מתייחדת לא רק בהקמת המרכז 

החשוב אלא גם ברגישות לכל פניה ובהבנה עמוקה לצרכי הציבור החרדי"

MAB
ROS M

E
N

We i z m a n  Fa s h i o n

מלאכי 15 
)גאולה( ירושלים  

טל: 02-9912226

בוטיק האופנה לגבר מבית ויצמן

 ₪ 550  
MABROS MEN חליפות
סלים/קלאסי

 ₪ 200  
MABROS MEN  2 מכנסי

סלים/קלאסי

 ₪ 200  
2BELLUCCI חולצות

 ₪ 950  
החל מ-

חליפות

 ₪ 600  
מעילי צמר 3/4

 ₪ 550  
 בלייזרים בשילוב זמש ועור 

בגזרת SLIM FIT צרפתי 

 ₪ 250  
נעלי עור / אורטופדי

 ₪ 300  
2 סוודרים / אפודות

 צמר / כותנה

הנחה30%

 V.I.P כל חדר
וחליפות חתן/עסקים

ספירת מלאי? לא אצלנו!
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אחרון 
המחיריםלחגיגת 

פתוח רצוף! 10:00-20:30



* לפי מחירון לוי יצחק ** בכפוף לתקנון החברה

בית סובארו ירושלים - שמעון ברזילי
טרייד אין לכל סוגי הרכב  מימון  ביטוח  מוסך  פחחות וצבע

www.subaruj.co.il שמעון ברזילי, חרשי הברזל 13 פינת האומן א.ת. תלפיות, ירושלים 
0* בכפוף לתנאי הבנק  |  התמונות להמחשה בלבד |  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח 2 - 6 4 9 9 9 9 4 / 5  ' ל ט

חפשו 
אותנו

ב-

Happy New Car

10,000 ₪ הנחה על מגוון רכבי 4X4 יד שניה פרטי

בלעדי בישראל: 4 שנות אחריות לדגמי 2010 ומעלה

וגם

בית סובארו ירושלים במבצע חסר תקדים לשנה החדשה

אפשרות למימון בתנאים מיוחדים
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מאת: אהרן נצר

אברכים  ישיבות,  בני  מ-400  למעלה 
בימים  השתתפו  הק'  הישיבות  ובוגרי 
הפרויקט  עם  היכרות  בכנס  האחרונים 
מקום  בקרבת  שנמצא  מיצד'  'רמות  החדש 

לירושלים ומתאים לאברכי אנ"ש.
הישן  יעקב  בית  באולם  שהתקיים  בכנס 
הביעו  בירושלים,  ישראל  בית  בשכונת 
מאות האברכים ובוגרי הישיבות התעניינות 
דירות רחבות  מוגברת בפרויקט אשר מציע 
המרוחק  מיצד  החרדי  ביישוב  ידיים 
מירושלים כחצי שעת נסיעה בלבד. הפרויקט 

החדש עומד תחת נשיאות גדולי ישראל.
הכנס התקיים במיוחד לאורך מספר שעות 
ותלמידי  לאברכים  גם  לאפשר  מנת  על 
ישיבת מיר ליטול חלק באירוע מבלי לבטל 

דקה מתלמודם בסדרי הישיבה. 
המתעניינים  מאות  קיבלו  הכנס  במהלך 
את מלוא המידע והתוכניות וצפו בהדמיות 
ממש  של  בשורה  שמציג  החדש  הפרויקט 

באיכות הדירות ובמחירים המוזלים. 
העשיר  המפרט  הוצג  המשתתפים  בפני 
דירת  במחיר  כאשר  המוצעות.  הדירות  של 
מרתף בירושלים ניתן להתגורר בדירה רחבת 
שעת  חצי  במרחק  גדולה  חצר  עם  ידיים 

נסיעה מהעיר.
כן הוצגו בפני המשתתפים הרבים מוסדות 
החינוך הקיימים ביישוב ובהם תלמוד התורה 
שבנשיאותו של מרן הגראי"ל  ובית הכנסת 
של  וזכרו  שמו  את  שנושא  ביישוב  המרכזי 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

מאת: מנדי כץ

במלאכה  בעושים  אחזה  רבה  התרגשות 
יהושע  רבי  הגאון  של   ביקורו  לקראת 
ומרבני  אהרון  יד  ישיבת  ראש  איכנשטיין 
משכנם  את  הקובעות  הקהילות  התאגדות 

בתל ציון לעשרות ולמאות.
הגר"י  בפני  סקרו  הביקור  במהלך 
ו'בתי  הבונות  החברות  ראשי  איכנשטיין 
בע"מ',  ופיתוח  בניה  )ולול(  'ש.א.ג  אמנה' 
ציון,  בתל  האיכותי  הדירות  פרויקט  את 
המפורטות  התוכניות  את  הרב  בפני  והציגו 

של הדירות. 
אל הסיור התלווה הרב בנימין לוינשטיין 
דגל  ויו"ר  ציון  תל  היישוב  מנהלת  חבר 

התורה ביישוב. 
אישי  לביקור  הגיע  איכנשטיין  הגר"י 
אייכנשטין  הגר"י  עיין  תחילה  במקום. 
שאלות  שואל  שהוא  תוך  הבניה  בתוכניות 
אודות התכנון ואודות מפרט הדירות. לאחר 
בדירה  אהרון"  "יד  ישיבת  ראש  ביקר  מכן 
במיוחד  התפעלותו  את  הביע  שם  לדוגמה 
הגר"י  הגבוה.  ומהמפרט  הדירות  מגודל 
הרוכשים,  מבין  שרבים  ציין  אייכנשטין 
מגיעים להתגורר בתל ציון לאחר שהתגוררו 
כי  והעובדה  קטנות,  בדירות  שנים  במשך 
רחבות  דירות  נמכרות  ציון  תל  בפרויקט 
ידיים עם מרפסות או חצרות גדולות במיוחד 
ברוכה  נפש,  לכל  השווים  במחירים  וזאת 

במיוחד. 
בהן  דירות   108 כיום  נבנות  בפרויקט 
מובהקים  תורה  בני  משפחות  יתגוררו 
בחרו  אשר  הקהילות  התאגדות  על  הנמנים 

האידאלי  המגורים  כמקום  ציון  תל  את 
המשלב קירבה לעיר ירושלים עם חיי קהילה 

תורניים מתאימים וראויים. 
בתל  אלו  בימים  הנבנות  הדירות  מאות 
ציון מעניקות אפשרות לפתרון דיור במחיר 
איכות  ואת  הקהילה  חיי  את  המשלב  שפוי 

החיים הגבוהה. 
אייכנשטין  הגר"י  שב  ביקורו  בסיום 
והורה  רצונו  שביעות  את  והביע  שליט"א 
הרישום  את  להתחיל  במלאכה  לעושים 
ממאתיים  למעלה  בס"ד  שיכלול  ב'  לשלב 

יח"ד נוספות.

בפרויקט ייבנו דירות רחבות ידיים במרחק כ-30 דקות 
מירושלים  הכנס התקיים באולם בית יעקב הישן 

בשכונת בית ישראל שבסמוך לישיבת מיר

פרויקט הבניה בקריה החדשה בתל ציון מציע דירות 
גדולות במיוחד במחירים מוזלים  "אברך בעל משפחה 
שיעבור מדירה צפופה בירושלים יהנה בתל ציון מדירה 

גדולה עם חצר או מרפסת"

מאות בכנס היכרות 
לפרויקט 'רמות מיצד' 

הגר"י איכנשטיין ביקר בתל ציון 

הגר"י איכנשטיין בביקורו המיוחד

מתעניינים בפרויקט במהלך הכנס
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חדש בירושלים!

אסתטיק
המרכז לבריאות ויופי

כל  היופי במקום אחד!
אנו מזמינים אותך לחוויית יופי וטיפוח

במקום מפנק שיעניק לך את 
תחושת הביטחון שתמיד חיפשת.

מספרה עם מיטב מעצבי השיער והטאץ’ 
הכי מיוחד בעיר 

צוות רופאי השיניים המנוסים שידאגו לך 
לחיוך מושלם

* ההטבה ניתנת למימוש בסדרת טיפולים במחלקות הלייזר, טיפולי 
פנים במחלקת קוסמטיקה והצרת היקפים.

פדיקור ומניקור רפואי, לק, ג‘ל, בניית ציפורניים

בוטוקס, איפור קבוע, טיפולי פנים, טיפול 
בפיגמנטציה, הצרת היקפים, הסרת שיער,

Vella shape - טיפולי מיוחדים במכשיר

טיפול
יופי חינם 

בהזמנת 
תוספות 

שיער

₪20
הנחה

על פן + תספורת 

בהזמנת טיפול 
מניקור
+ פדיקור

טיפול
פנים מותאם 

אישית מתנה! 
בהזמנת סדרת 

טיפולי הצרת
היקפים

+

₪500
מתנה*

על כל טיפול 
שיניים

50%
הנחה 
במחלקת 

עיצוב השיער

)לא כולל רכישת 
מוצרים(



בירושלים14     י"ח בטבת תשע"ו 1230/12/15

מאת: מנדי קליין

רבני  נועדו  השבת"  "משמרת  רבני  ביוזמת 
אליהו  רבי  הגאון  בראשות  השבת"  "משמרת 
גבריאל  רבי  הגאון  שליט"א  בייפוס  בייפוס 
הגמ"ח  ונשיא  התורה"  "באר  ר''י  לוי  יוסף 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  עם  המרכזי, 
בנוגע  וברכתו  עצתו  את  וביקשו  שליט"א 
לשיתוף פעולה ייחודי עליו הסכימו "משמרת 
עשרות  חברים  בו  המרכזי  והגמ"ח  השבת" 
כל  הפעולה  שיתוף  במסגרת  משפחות.  אלפי 
את  לקבל  יוכלו  הגמ"ח  חברי  אלפי  עשרות 
השבת"  "משמרת  ע"י  המאושרים  ההתקנים 
ייחודי  תשלומים  ובמסלול  מיוחד  במחיר 
מיוחדת  תרומה  באמצעות  הגמ"ח,  לחברי 
שהושגה בהשתדלות מנהלי ה'גמ"ח המרכזי' 
יוסף  הרב  הגמ"ח  הנהלת  יו"ר  בהובלת 

קריינדלר.
את  מלווה  אשר  שליט"א  התורה  שר  מרן 
"משמרת השבת" מאז הקמתה קיבל בחמימות 
לוי  והגרג"י  השבת"  "משמרת  רבני  את 
שליט"א והביע את שמחתו על שיתוף הפעולה 

ואמר כי "זהו דבר טוב מאוד". 
התורה  שר  מרן  כתב  מיוחד  במכתב 
משמרת  פעילות  את  מכיר  "אני  שליט"א: 
שמירת  בנושא  נפשם  מוסרים  שהם  השבת 
השבת להציל שלא להיכשל בשבת במכשירי 
וכן  ומזגנים,  מקררים  כמו  החדשים  החשמל 
את פעילות הגמ"ח המרכזי בראשות הגאון רבי 

גבריאל יוסף לוי שליט"א ר"י באר התורה".
בכדי  יחד  חברו  שכעת  לשמוע  "שמחתי 
כהלכתה  השבת  שמירת  עניין  את  לחזק 
הגמ"ח,  מחברי  כאו"א  אצל  החשמל  במוצרי 
הזאת  בעת  הנזהרים  וכל  הם  ויבורכו משמיא 
לסדר שהמקררים ושאר מוצרי החשמל בביתם 
יסודרו באופן שאין בו חשש חילול ש"ק, וכבר 
ובוודאי  חוזרים  שבת  שהוצאות  חז"ל  אמרו 

נידון דידן בכלל זה".
"משמרת  בין  הייחודי  הפעולה  שיתוף 
הוראת  לאור  נעשתה  המרכזי  לגמ"ח  השבת" 
ככל  להפיץ  השבת"  "משמרת  לרבני  גדו''י 
חשמל  במכשירי  השימוש  עניין  את  היותר 
לכל  המותר  באופן  הדיגיטלי  בעידן  בשבת 

הדעות. 
"משמרת השבת" בראשות הגאון רבי אליהו 
בייפוס שליט"א הוקמה ע"י פוסקי הדור והיא 
כדי  בדורנו,  השבת  שמירת  בחזית  עומדת 
לברר את האסור והמותר במכשירים החשמל 
לשימוש  פתרונות  לאתר  ולנסות  המתפתחים, 
במכשירי החשמל ללא כל חשש חילול שבת. 

בשימוש  המצויים  רבים ממכשירי החשמל 
מזגני  מקררים,  כדוגמת  בית  בכל  כמעט 
בשנים  מיוצרים  ועוד,  מיחמים  אינוורטר, 
האחרונות באופן שונה לגמרי מהאופן בו יוצרו 
אך לפני שנים אחדות והם פועלים באמצעות 
על  המשפיעים  דיגיטליים  חיישנים  מערכת 

פעילות המכשיר כל העת. 
אלקטרוניקה  ומומחי  רבנים  צוות  בעזרת 
ב"משמרת  שוקדים  הראשונה  מהשורה 
החשמל.  מכשירי  מיפוי  על  העת  כל  השבת" 
במקרה של מכשירים האסורים לשימוש בשבת 
התקנים  לפתח  השבת"  ב"משמרת  פועלים 
החיישנים  השפעת  את  המבטלים  מיוחדים 
על פעילות המכשיר ומאפשרים להשתמש בו 

בשבת לכתחילה ולכל הדעות.

מרן הגר"ח קניבסקי: 
"משמרת השבת מוסרים 

נפשם בנושא שמירת השבת"
"משמרת השבת" ו'הגמ"ח 
המרכזי' בשיתוף פעולה 

לטובת שומרי השבת

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממזרעיטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

נגמר!
אל תפספסו...

)כמעט(

כל מוצרי החשמל מכל החברות והמותגים

במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

שואבי אבק, מעבדי מזון, מוצרי חימום, טוסטרים, מגהצים ועוד....מזגנים, מקררים, מקפיאים, תנורים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים, מיקרוגלים, 

הן
 כ

לי
גי

לחיסול מלאי
עד אחרון המוצרים!

שבוע אחרון
 עד יום שלישי

 כ"ד טבת
05.01.16
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שמחנו לארח את נישואי ביתו של יו״ר תנועת ש״ס, 
שר הפריפריה ופיתוח הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א 

שהתקיימה באולמי ארטמיסיה



מוגש כמידע לחברי מכבי

פורסם ב"ידיעות אחרונות" בתאריך 27.10.15 )י"ד מרחשוון תשע"ו(

קופת חולים
מצטרפים

מעבר נטועוזבים כללית
48,656

48,584+72 לאומית
22,292

35,337
-13,045 מכבי

35,414
24,179

+11,235
מאוחדת

33,825
32,087

+1,738

מכבי גדלה
יותר מכל 

הקופות בישראל
מנתוני הביטוח הלאומי נמצא כי מכבי שירותי בריאות מובילה 

עם מספר החברים החדשים הגדול ביותר לשנת 2015

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

פריסת המרכזים בעיר:

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6 

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' הרב גולדקנופף 12

חדש!
מרכז רפואי אלון – רמות:

שד' גולדה מאיר  225 )קניון רמות(

חדש!

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1



מוגש כמידע לחברי מכבי

פורסם ב"ידיעות אחרונות" בתאריך 27.10.15 )י"ד מרחשוון תשע"ו(

קופת חולים
מצטרפים

מעבר נטועוזבים כללית
48,656

48,584+72 לאומית
22,292

35,337
-13,045 מכבי

35,414
24,179

+11,235
מאוחדת

33,825
32,087

+1,738

מכבי גדלה
יותר מכל 

הקופות בישראל
מנתוני הביטוח הלאומי נמצא כי מכבי שירותי בריאות מובילה 

עם מספר החברים החדשים הגדול ביותר לשנת 2015

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

פריסת המרכזים בעיר:

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6 

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' הרב גולדקנופף 12

חדש!
מרכז רפואי אלון – רמות:

שד' גולדה מאיר  225 )קניון רמות(

חדש!

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1



בירושלים18   י"ח בטבת תשע"ו 1230/12/15

קיזוזים  לנו  שישיג  מדרעי  נבקש  יתחתנו,  ואבנר  "כשיאיר 
הממשלה.  ראש  בלשכת  הלצה  השבוע  הושמעה  במליאה", 
נתניהו שהשתתף בשמחת השבע-ברכות לבתו של דרעי, הביט 
של  והנכדים  הילדים  בכמות  לא  בקנאה.  מהולה  בהשתאות 
הקיזוזים  במסת  אלא  טובות,  שנים  בכמה  ממנו  הצעיר  השר 

והתיזוזים שהליכוד לא ישיג לעולם בממשלת 61.    
)מיעוט  השבע-ברכות  לאירועי  הוזמן  שלא  ציבור  איש 
יכול להסיק את המסקנות ולהחזיר את  רבים שניים. ליום!(, 
המפתחות. קווי הנייעס לא הפסיקו לפלוט רשימה אינסופית 
הממשלה  ראש  המלכותי,  הזוג  בראשם,  משתתפים,  של 
השבוע,  של  המשפטיות  הפרשיות  מכל  המוזהרת.  ורעייתו 
רק חקירת הרעייה באזהרה עשויה להשפיע פוליטית, לטווח 
הם  שהורשעו-זוכו  הגוורדיה  חברי  ושאר  אולמרט  הרחוק. 
רמים  פוליטיים  באישים  מדובר  קטילא'.  'גברא  בבחינת 
שמותם הפוליטי הוכרז רשמית כבר לפני שנים והשבוע זוהה 

מקום כליאתם/שירותם.
גדולי  מועצות  חברי  נוכחות  מכל  יותר  עניינה  דרעי  את 
מראש  תוזמנו  המופעים  החתונה.  באירועי  התורה  וחכמי 
והמסע בבתי גדולי האומה החל שבועות לפני החתונה. כשמרן 
בני  מגבולות  יוצא  שאינו  בחביבות  הסביר  קנייבסקי  הגר"ח 
ברק לצורך השתתפות באירועים, השיב דרעי שאם זו הבעיה, 
לא  הגר"ח  אם  ברק.  בבני  יתקיים  מיוחד  ששבע-ברכות  הרי 

מגיע לשבע ברכות, השבע-ברכות יגיע אליו.
הפרגון מקיר לקיר הזכיר את ימי התהילה של דרעי בשנות 
השמונים. רק נתי גרוסמן, משבית שמחות סדרתי, מצא לנכון 
נגד  לוחמני  מאמר  החינגה,  של  בעיצומה  בהפלס,  לפרסם 
הציטוט שהובא כאן בשם דרעי, ולפיו הבחירה בחוק הגיוס, 
היתה בין דרך החזון איש לדרך סאטמאר. במציאות החרדית 
מיינסטרים  של  תקן  תו  היא  בהפלס  נגד  מתקפת  ימינו,  של 

חרדי.
הרשמית  חזרתו  חגיגת  את  סימנו  ברכות,  השבע  שמחות 
של דרעי לראשות ש"ס. מאז קיבל לידיו את המושכות אחרי 
טובים  ימים  לו  היו  לא  לרע,  הזכורה  השלישייה  תקופת 
כשבוע החתונה. היריבות הפנים-ספרדית, והקלטת מבית מרן 
שהודלפה לערוצים, רדפו אחריו בערב הבחירות. במוצאיהן, 
וחששו  רצוי  לא  תיק  מקבלת  אכזבתו  מנוח  לו  נתנו  לא 
רצה  לא  בו  הכלכלה  משרד  מינויו.  נגד  שהוגשה  מהעתירה 
לחצים  של  תמהיל  עם  גז,  למלכודת  עבורו  הפך  מלכתחילה 
בלתי פוסקים וכותרות שליליות שדלקו אחריו גם כשהחליט 

להתפטר.
נראו  וגליל,  נגב  פריפריה,  כשר  האחרונים,  השבועות 
בערים  ביקורים  עמוסות  דאגות,  נטולות  היפות,  כשעותיו 
עם  פגישות  עמוס  מעיק,  לו"ז  בלי  משפחתיים.  ואירועים 
הכלכלה.  כשר  תפקידו  מתוקף  זרות  מדינות  ונציגי  כלכלנים 
גרפים  המסכמות  טבלאות  עם  משמימה  ניירת  עומס  בלי 
שוקולד,  מטבעות  גדוש  כיס  עם  היצוא-יבוא.  מתחום 

לפריפריה ולשכונות. 
בצרורות.  באות  טובות,  בשורות  גם  אלא  צרות,  רק  לא 
שלום,  סילבן  של  מצערות  ובנסיבות  עת  בטרם  התפטרותו 

פינתה לדרעי את המשבצת הנכספת של משרד הפנים. גולת 
כחלון  על  לכפות  דרעי  של  הצלחתו  ספק  ללא  היא  הכותרת 

הפחתה דרמטית, בעיקר במחירי התחבורה הציבורית. 
במקרה הזה אין צורך בעודף יח"צ. את מימוש ההבטחה של 
דרעי יראו כל משתמשי התח"צ בקופות, כשירכשו את כרטיסי 
לרשימת  בניגוד  הקרוב.  בחודש  והחופשי-חודשי  הרב-קו 
ההישגים הזהה שרשומה בהסכמים הקואליציוניים של יהדות 
התורה וש"ס, הרי שכאן לא מדובר בנכס משותף, אלא בהישג 
הרשום בלעדית על שמו של דרעי בטאבו. לזכותה של יהדות 

התורה, לא רשומה אפילו הערת אזהרה. 
ש"ס,  בצמרת  החגיגות  שבוע  של  הרשמית  הנעילה 
דרעי  בערב.  בשני  אבידן  יהודה  של  בתו  בחתונת  התקיימה 
בלבו ההחלטה לקחת את  אבידן אחרי שגמלה  לחופת  הגיע 
תיק הפנים. במקום נכח גם השר לשעבר אטיאס במראה צעיר, 
מדוגם ורענן מתמיד. למתבונן מהצד נראה ששערותיו הולכות 
ומשחירות, בשעה ששערות חבריו שנותרו במשחק הפוליטי, 
מלבינות. "להיכנס כיום למשרד הפנים זהו הדבר הנכון עבור 

דרעי", פרגן אטיאס וגם הסביר מדוע. 
כאן  הורחב  )אודותיו  המשפטי  בפן  התמקד  לא  אטיאס 
בשבוע שעבר( אלא בצד הפרקטי-מעשי. "המשאב המשמעותי 
ביותר שנותר במשרד הפנים אחרי העברת אגף התכנון למשרד 
האוצר, זהו תחום מענקי האיזון שמאפשר לשר לתעדף רשויות 
איזון, עם תקציבי  חלשות. השילוב של סמכות למתן מענקי 
תיקי הפריפריה, הנגב והגליל, מהווה מכפיל כוח משמעותי. 
ויאפשרו  יעדים  לאותם  שמופנים  במשאבים  למעשה  מדובר 
לדרעי לבנות מפת סדרי עדיפויות חדשה". אטיאס כידוע, הוא 
בוועדת  ישימים. תשאלו את החברים  יעדים  מומחה בהצבת 

שקד. 

ישי לימינך
ברחוב קצנלבוגן שבשכונת הר נוף בירושלים ישב השבוע 
יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי עם עין צופיה לחתונה. על שמחת 
הרעייה  ראשון.  מכלי  למד  ישי  דרעי,  משפחת  של  החתונה 
אם  עם  היכרותה  מכורח  באירוע  נכחה  ישי  ציפי  המסורה 
החתן. בשובה להר נוף היא תיארה מן הסתם את המראות הכל 
לחלות  לרגל,  עולים  המוני  של  קודמות,  משנים  מוכרים  כך 

פנים ולהרגיש בעניינים. 
אבל לא לחתונת בני הזוג פרץ-דרעי נדרש אלי ישי השבוע, 
אלא לחתונת הזוג המאושר אשבל-גולדברג. סרטון ה'רוקדים 
'חתונת  של  הצילומים  פרס  את  קטף  מחתונתם,  ודוקרים' 
סכינים  שמניפים  הגבעות  נערי  תועדו  בסרטון  השבוע'. 
דוואבשה  משפחת  של  התינוק  תמונת  את  ודוקרים  ורובים, 

שנשרף למוות בהצתה בדומא.
בסופ"ש שעבר, עלתה שרת המשפטים איילת שקד לתוכנית 
האקטואליה בהגשת ירון דקל ועמית סגל והבהירה כי חוגגי 
חתונת הדמים הם בכלל לא הבעיה שלה. לשאלת המראיינים 
הבית  במצביעי  ולא  יחד  במצביעי  שמדובר  שקד  הבהירה 

היהודי.
אלי  בו,  גם  ובעקיפין  במצביעיו  האשמה  הטחת  לרגע  עד 
ישי צפה במחזות האימה על תקן אזרח מודאג ומאזין מוטרד, 
זכות השתיקה. "בבחירות הבאות  כשהוא מקפיד לשמור על 
במפגש  ישי  אלי  לי  אמר  הכפפות",  את  להוריד  מתכוון  אני 
סיים  הוא  זה לא שאת הבחירות הקודמות  שנערך לאחרונה. 
כשידיו עטויות כסיות, אך לבחירות הבאות שנראות רחוקות 
ישי מתכונן כבר מעכשיו כשהוא נושא עיניו אל הגבעות. כמו 

שנאמר: הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. או יציתו. 
ישי  אלי  את  אילצה  פומבית,  המאשימה  האצבע  הפניית 
הפניות  למרות  גינה,  לא  אומנם  הוא  בקולו  שתיקה.  לשבור 
בתום  מיד  פרסם  הוא  החברתית  ברשת  אך  התקשורתיות, 
דעת  בר  יהודי  שאין  בטוח  "אני  הבהרה:  שקד  של  הראיון 
שצפה בסרטון הזוועתי שפורסם ולא התבייש ונכלם. מקומם 
לראות צעירים הזויים, רוקדים ומניפים תמונת נרצח, אוחזים 
בסכין, רובים ובקבוקי תבערה – ככה לא מתנהגים שפויים!".

צריך מידה לא מעטה של אומץ כדי לגנות פומבית קהל יעד 
שמוגדר כאסופת מצביעים פוטנציאליים. רק שהתעוזה הזאת 
החזיקה מעמד קצת פחות משעה. תגובות נזעמות של גולשים 
הטרור  פיגועי  על  ישי  אלי  של  ארוך  טקסט  לפרסום  הובילו 
שחייבת  הממשלה  פוסק,  שלא  הערבי  הטרור  המזעזעים, 

להיאבק, וכו' וכו'.
ומבחינתו,  הואיל  ישי,  אלי  של  לנפשו  להבין  אפשר 
הסיכוי היחיד לקאמבק עתידי זו חבירה לתקומה של אריאל 
בנט  של  כוונתו  הגבעות.  על  אחד  בראש  וריצה  וסמוטריץ' 
להתנתק מהצמד שנכנס לכנסת על חשבונו ושלח את מצביעיו 
לפני  לראשונה  כאן  פורסמה  בקלפי,  יחד  של  פתק  לשלשל 
שלושה חודשים. הראשון ששמע זאת היה דרעי, שהבין מיד 

מהי המשמעות.
אירועי השבוע  אך  לקרות,  יכול  הכל  לבחירות הבאות  עד 
של  הפומבית  ההתנערות  כיוון.  קריאת  על  מעידים  האחרון 
להגנת  יציאתו  ובעיקר  הרובים,  וחתונת  דומא  מאירועי  בנט 
השב"כ וקריאת התיגר נגד האמירות של סמוטריץ' וחבריו, הן 
לא רק פעולות טקטיות של הגנה מקדימה בטרם תפורסם זהות 

העצורים - מטובי בניה של הציונות הדתית. 
העובדה  לנוכח  ומובן  ברור  ישי  אלי  הפאסיב-אגרסיב של 
המגזר,  בגב  כסכין  בנט  לדברי  מתייחסים  תקומה  שמצביעי 

ומחפשים כתובת אלטרנטיבית עם זהות ברורה. 
ישי הוא מתאגרף פוליטי שהופל מהמזרן ומחפש את דרכו 
חזרה לזירה כמעט בכל מחיר. לשונו של ישי לא נאלמה סתם. 
לעצורי  והגינוי  לשב"כ  הגיבוי  למקהלת  להצטרף  כשסירב 
דומא ועורכי דינם, הוא הסתכל קדימה לבחירות הבאות. זה 
בעבר  החרדים  תומכיו  את  גם  מחייב  אך  מבחינתו  לגיטימי 

לחשב מסלול מחדש.
בסבב  ולהשמיע  בנגן  לשמור  כדאי  נא'  'זכרני  השיר  את 
לקלפי  לנהור  בשנית  ישוכנעו  חרדים  כשמצביעים  הבא, 
ולבחור במפלגה שמצביעיה ומנהיגיה מזוהים כקיצוניים יותר 
מסמוטריץ', סהרוריים יותר מיוגב. מי שחש בנוח עם הזיהוי - 

שיקום, ובלבד שלא ירקוד.  

העדפה מקלקלת 
מסקנה אחת ויחידה יושמה בעקבות מחאת הקיץ ב-2011 
הרך'.  לגיל  חינם  ב'חינוך  מדובר  טרכטנברג.  ועדת  והקמת 
מיליארדים הוקצו, גני ילדים הוקמו. עבודת מטה של משרד 
החינוך הסיקה שמרבית התקציבים הועברו למגזר הערבי, על 

רקע מצוקת תשתיות ומבנים. החרדים, יחכו למחאה הבאה. 
לערבים הזרימו כספים במסגרת מדיניות של העדפה מתקנת. 
שהוזרם  הכסף  מקלקלת.  העדפה  זו  היתה  החרדים,  עבור 
למחוז שנפתח עבורם, לא הוקצה לשיפור תנאי הלימוד, אלא 

בוזבז על גיוס מפקחים ופקידי אכיפה.
לשעבר  החינוך  שר  את  ש"ס  יו"ר  פגש  בתו  חתונת  ערב 
נובעת  החרדי  המחוז  מנהל  הדחת  כי  לו  שהסביר  פירון  שי 
ממלחמתו באפליה. דרעי שחשד כבר מזמן שמאחורי המהלך 
לנוכח  מוגבל,  בערבון  פירון  לדברי  התייחס  נסתר,  מניע  יש 
העובדה שהמכרז הראשון להחלפתו של מאיר שמעוני פורסם 
בקדנציה הקודמת. אבל המסר של בכיר פורשי יש עתיד נשמע 
ושוב בחודש החולף, לא מגרונם של החרדים  במליאה שוב 

אלא בקולם של ח"כי יש עתיד.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

אשא עיני אל הגבעות

גינוי-גיבוי. פרסומי ישי ברשת החברתית
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לקח אחד ברור, ניתן להפיק בוודאות מפרשת 
חתונה  להפוגת  השבוע  שיצאה  החרדי  המחוז 
עדיף  החרדי,  הילד  בצרכי  כשמדובר  קלה. 
שהצינור התקציבי לא יעבור דרך משרד החינוך, 
במשרדים  החרדי.  המחוז  דרך  שלא  ובוודאי 
מה'די.אן.איי'  חלק  אינה  האפליה  האחרים, 

המערכתי.
הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא מעונות היום 
במשרד הכלכלה. דרעי לא האריך ימים במשרד 
אבל הספיק לו שבוע אחד בתפקיד כדי לעשות 
את הצעד החשוב מכל בתקופת כהונתו הקצרה. 
בהצעת מחליטים שהוא הביא לממשלה בשבוע 
של  הקריטריונים  בוטלו  לכהונתה,  הראשון 
מיצוי כושר השתכרות במעונות, שהפלו לרעה 

נשים עובדות הנשואות לאברכים. 
ביקשו  לממשלה  המשפטי  היועץ  בלשכת 
המילים  כל  ושאר  בירור  תהליך,  דיון,  לקיים 
מסמוס.  היא  היחידה  שמשמעותן  המכובסות 
גיבה  גפני  הממשלה,  במליאת  התעקש  דרעי 
הכספים.  ועדת  מכיוון  מרומז  איום  ושיגר 
בוטלו.  המפלים  והקריטריונים  אושר  השינוי 
ייתכן מאוד שבעתיד עוד נתגעגע לקריטריונים 
המפלים של מיצוי כושר השתכרות. הנימוקים, 

הרי הם לפניכם.
לשר  עניין  מחוסר  ננטש  הכלכלה  משרד 
המכהן, בצעד שיושלם עם הרבה מזל כשדרעי 
יושבע לשר פנים )כנראה בשבוע הבא(. משרד 
מתיק  הכר.  לבלי  זו  בקדנציה  שונמך  הכלכלה 
התדרדר  קודמות,  בקדנציות  בגודלו  בינוני 
ללא  שטח  המדרג.  לתחתית  המשרד  מעמד 
לגנב.  קוראת  פרצה  בגדר  הוא  מוגדר,  בעלים 
הממשלה  משרי  כמה  הדמדומים,  בתקופת 
בראש  במשרד.  אגפים  למספר  עיניים  לטשו 
המתעניינים, עמד שר החינוך נפתלי בנט ששם 

עין על אגף המעונות.
את  להרגיע  כדי  שהוקמה  טרכטנברג  ועדת 
אי שם לפני שתי קדנציות,  המחאה החברתית, 
העלתה על ראש שמחתה את החינוך בגיל הרך. 
לסבסד  ראשון  כצעד  לממשלה  המליצה  היא 
וכצעד שני, להעביר את  לגיל הרך  חינוך חינם 
אגף המעונות ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. 
הרציונל שמאחורי ההמלצה היה יצירת רצף 
נבנו במודל  חינוכי. המעונות במשרד הכלכלה 
הוכללו  גם  ולכן  עובדים  בהורים  תמיכה  של 
שהפך  העבודה,  משרד  של  הגג  קורת  תחת 
לתמ"ת, שהפך לכלכלה. בא טרכטנברג והסביר 
כי המיקום הראוי יותר הוא במשרד החינוך. גם 
את הפעוטות יש לחנך ולא סתם להעניק להורים 

שירותי בייביסיטר בשעות היום. 
כל עוד היה שר מכהן במשרד הכלכלה, ראש 
מי  יושמה.  לא  ההמלצה  עוצמה,  בעל  מפלגה 

המכהן,  החינוך  שר  הוא  כך  על  להעיד  שיכול 
סירב  כלכלה,  כשר  שלו  הקודמת  שבקדנציה 
האגפים  אחד  על  האחריות  את  מידיו  לשמוט 
לו  כזה שמאפשר   – הפחות משמימים במשרד 
בתורו  דרעי  והבוחרת.  הבוחר  עם  ישיר  קשר 
האגף  על  לוותר  כן  גם  מיהר  לא  מכהן,  כשר 

והותיר את המעונות באחריותו.
הפיכת משרד הכלכלה לשטח הפקר בתקופת 
בנט  החינוך  לשר  אפשרה  קצרה,  לא  ביניים 
לקדם את מה שהוא לא הסכים לתת בשעתו כשר 
כלכלה. בשלטון המקומי קפצו על ההצעה. מול 
משרד החינוך הם יודעים איך להסתדר, והדרך 
לראשי  היטב  מוכרת  במשרד  הבינוי  לאגף 

הערים.

למען המעונות
חוצה  עליון  ערך  היא  ישראל  ילדי  טובת 
לא  החילוני  לפעוט  שטוב  מה  אבל  מגזרים, 
באגפי  החרדי.  הזאטוט  את  בהכרח  ישרת 
האפליה  כי  חוששים  החרדיות  בערים  החינוך 
לרעה של תקצוב הילד החרדי במשרד החינוך – 
המובנית בחוק, בתקנות ובחוזרי המנכ"ל, תגיע 

גם לפעוטות.
הרציונל גם כאן, ברור למדי. כל עוד המעונות 
לאימהות  בייביסיטר  כשירותי  בפועל  מוגדרים 
עובדות, אין כל מקום להפלות לרעה את הפעוט 
שאושרה  המחליטים  הצעת  החרדית.  האם  של 
הקריטריון  את  וביטלה  הקדנציה  בראשית 
השתכרות,  כושר  מיצוי  של  לרעה  המפלה 
הקריטריון  כי  שהוסבר  אחרי  בהבנה  התקבלה 

פגע ביציאה לעבודה של נשים חרדיות.
ממשרד  המעונות  והעברת  המקום  שינוי  עם 
 – ישתנה  המזל  גם  החינוך,  למשרד  הכלכלה 
ולרעה. ברגע בו המעונות יוגדרו כמוסד חינוכי 
על חובת המדינה  הרינונים  אוטומטית  יושמעו 
ממלכתיים,  לא  מוסדות  בלבד  חלקית  לתקצב 
על-ידי  במישרין  שלא  המועסקים  ועובדים 
היום  לא  אם  יבוא.  בוא  הזה  הטיעון  המדינה. 
)כדי שלא לעכב את המהלך(, אז מחר, ואם לא 

מחר, אז מחרתיים. 
הטענה כי מדובר בפעוטות שתוכנית הליב"ה 
ביום  לנו  תעזור  לא  עבורם,  רלוונטית  אינה 
המשפטי  היועץ  או  הרפרנט  כשיקום  פקודה 
חינוך  בשווה  לתקצב  אפשר  שאי  ויסביר 
של  טיעון  אותו  רשמי.  בלתי  וחינוך  ממלכתי 
הועיל  לא  הליב"ה,  ללימודי  רלוונטיות  חוסר 
מונחלים  בהם  גם  הרי  החרדים.  הגנים  לילדי 
זאת,  ולמרות  מלאה,  בצורה  הליב"ה  לימודי 
מתקצבת המדינה את הגננות בחסר, לפי פרופיל 

המשמעות  בפועל.  ותק  שנות  לפי  ולא  ממוצע 
הילדים  גני  לרעת  עתק  פערי  היא  השנתית 
החרדיים שמגיעים לסכומים של עשרות מיליוני 

שקלים לשנה.
הכנסת  מחברי  לא  אם  עזרנו?  יבוא  מאין 
באוצר,  התקציבים  אגף  מאנשי  אולי  החרדים, 
שלנו,  צד  באותו  נמצאים  שינוי  שלשם 
אגף  פקידי  טהורים.  כלכליים  נימוקים  בגלל 
התקציבים באוצר עדיין לא התאוששו מעלויות 
גני  ובניית מאות  הרך  בגיל  חינם  חינוך  תקצוב 

ילדים בעלות של מיליארדים.
באוצר חישבו ומצאו שהעברת מעונות היום 
ממשרד הכלכלה למשרד החינוך תעלה למדינה 
נתונים  פי  על  שקלים.  ממיליארד  למעלה 
לאחרונה,  שנערך  שטחי  מיפוי  של  חלקיים 
מגיעים  הכלכלה,  משרד  של  היום  למעונות 
מדי בוקר 90,000 ילדים, מתוך 450,000 ילדים 
האוצר,  להערכת  הרלוונטי.  בגיל  פוטנציאליים 
לקיחת חסות של משרד החינוך ושיווק המעונות 
את  יזניקו  החינוך,  ממערכת  נפרד  בלתי  כחלק 
המיידית  המשמעות  במעונות.  הפעוטות  מספר 
תחייב הקצאת קרקעות ובניית מבנים למעונות 

ותקצוב מאות מיליונים לסבסוד המיזם.
דרעי  הבהיר  שלום,  סילבן  של  לכתו  טרם 
לקבל  דרישתו  במסגרת  כי  הממשלה  לראש 
הוא  והרווחה,  העבודה  מתחום  סמכויות 
מתעקש שיועברו לידיו הסמכויות על המעונות. 
דרעי  הזה", הבהיר  "אסור להפקיר את התחום 
יותר משבוע, "הוא קריטי לאימהות  לפני קצת 
העברת  את  דרשתי  ולכן  עובדות  חרדיות 
הסמכות על המעונות ממשרד הכלכלה למשרד 
בראשותי". שבוע חלף, ועם קבלת תיק הפנים, 
חלף עם הרוח הסיכוי לצרף למשרד החדש-ישן 

גם את תחום המעונות.
לקדש  בנט  מתכוון  שנוצרה,  בסיטואציה 
אפרופו  למשרדו.  המעונות  צירוף  על  מאבק 
מעין  צעד  הישראלי,  למיינסטרים  קריצתו 
הילד  כמגן  להצטייר  החינוך  לשר  יאפשר  זה 

הישראלי מגיל לידה ועד גיל צבא. 
מה שטוב לישראלים, לא בהכרח משרת את 
החרדים. אם הצעד ימומש, רבבות נשים חרדיות 
האחרונה  המילה  במישרין.  תיפגענה  עובדות 
עדיין לא נאמרה. יו"ר ועדת הכספים המיליטנטי 
יכול להוביל את ההתנגדות למהלך ולהציג גם 
טיעון תקציבי משכנע המגובה בחוות דעת של 
ושמירת  התקציבי  האיזון  למען  האוצר.  פקידי 
ולעשות  לעצור  כדאי  הפיננסית  היציבות 
יש  ואילך  מעתה  עבר,  כבר  התקציב  חושבים. 
הציבורית.  הקופה  מכספי  שקל  כל  על  לשמור 
למען נערי האוצר. למען-מעונות לתינוקות של 

בית רבן.
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אין צורך בעודף יח"צ. 
את מימוש ההבטחה 

יראו משתמשי התח"צ 
כשירכשו את כרטיסי 

הרב-קו והחופשי-
חודשי. בניגוד לרשימת 

ההישגים הזהה של 
יהדות התורה וש"ס, 
הרי שכאן לא מדובר 
בנכס משותף, אלא 

בהישג הרשום בטאבו 
על שם ש"ס. לזכותה 
של יהדות התורה לא 
רשומה אפילו הערת 

אזהרה

"בבחירות הבאות אני 
מתכוון להוריד את 

הכפפות", אומר ישי. 
זה לא שאת הבחירות 

הקודמות הוא סיים 
כשידיו עטויות כסיות, 
אך לבחירות הבאות 

ישי כבר מתכונן כשהוא 
נושא עיניו אל הגבעות. 
כמו שנאמר: הזורעים 
בדמעה ברינה יקצורו. 

או יציתו. את השיר 
'זכרני נא' גם אנחנו 
נאפסן בנגן ונשלוף 

בסבב הבא

כיצד מתקזזים שבעה ימים? נתניהו בשבע ברכות של משפחת דרעי                                                                             )צילום: יעקב כהן(



קול קורא לבעלי עסקים בירושלים

הגשת הצעות להטבות 
במסגרת “הטבה לשבת”

האגף לקידום עסקים מזמין את בעלי העסקים להעניק הטבות במסגרת 
מיזם “הטבה לשבת”. 

מטרת המיזם הינה קידום העסקים הירושלמים ומתן פלטפורמת פרסום 
בדף הפייסבוק ״האגף לקידום עסקים״. 

ואלה  לשלישי.  ראשון  הימים  בין  שבוע  בכל  להגיש  יש  ההצעות  את 
שיבחרו, יפורסמו בעמוד הפייסבוק של האגף בין הימים רביעי לשישי 

ויהיו בתוקף בשלושת הימים הללו בלבד.

בכל שבוע יועלו לעמוד הפייסבוק עד- 10 עסקים בתמהיל עסקי אשר 
יעניק מגוון שירותים לצרכנים.

נוספת  ותינתן הנחה  )או שווה כסף(  ההטבה תהא החל מ- 5% הנחה 
למחזיקי כרטיס “ירושלמי”. 

להגשת ההצעות שלחו הודעה בדף הפייסבוק ״האגף לקידום עסקים״
.avshahar@jerusalem.muni.il :או בדוא״ל

 את הבקשות ניתן להגיש בכל שבוע בין הימים ראשון לשלישי 
)יום שלישי עד השעה 12:00(.

• פרסום ההטבות יתבצע על פי שיקולי האגף לקידום עסקים
• האחריות למימוש ההטבה באחריות בית העסק בלבד

• תוקף המיזם נתון לשיקול האגף לקידום עסקים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגידי בטל׳ 050-2785431.

אתר האינטרנט העירוני

מידע מפורט בנושא הארנונה כגון: החלטות המועצה 
ו-’’צו המסים’’, פירוט סוגי ההנחות, טפסים, הסדרי 
למצוא  ניתן  ועוד,  קשר  ליצירת  אפשרויות  תשלום, 

בפרק הארנונה שבאתר האינטרנט העירוני : 
www.jerusalem.muni.il 

בימים אלה נשלחות הודעות תשלום הארנונה לשנת 2016

תשלום מראש

המועד האחרון לתשלום הארנונה מראש בהנחה 
תשע”ו  בטבת  כ”ט  ראשון,  יום  הינו   1% של 
באמצעות  התשלום  לבצע  ניתן   .10/1/2016
עיריית  של  הטלפוני  במענה  אשראי  כרטיס 
ירושלים בטל’ 02-6296333, גם אם טרם קיבלת 

את הודעת התשלום.

הוראת קבע בנקאית

יערכו  בנקאית  קבע  הוראת  בהסדר  תשלומים 
החל  למדד,  צמודים  תשלומים  ב-12  השנה 
לכל   0.75% של  בהנחה   2016 ינואר  מחודש 
עד  ייגבה  בהסדר  הראשון  התשלום  תשלום. 
את   2015 בשנת  ששילם  מי  ה-14/1/2016. 
ימשך  ההסדר  קבע,  הוראת  בהסדר  הארנונה 
תימסר  אם  אלא   ,2016 בשנת  גם  אוטומטית 

לעירייה הודעה אחרת. 

התשלום  יום  את  לבחור  ניתן  לנוחותכם, 
חודש.  לכל  ב-10  או  ב-1  קבע  בהוראת 
קביעת מועד החיוב נעשית באמצעות אתר 

האינטרנט העירוני.

הודעת  טופס  באמצעות  להסדר  להצטרף  ניתן 
התשלום, או באמצעות טופס ההצטרפות הנמצא 

באתר האינטרנט העירוני.

קבלת קהל

כיכר ספרא, בנין 1, קרית העירייה 
בימים א’, ב’, ד’, ה’ בשעות 08:00-13:00 

בימי ג’ קבלת קהל בשעות 15:00-18:00 בלבד
בימים רביעי וחמישי, י”ח-י”ט בטבת תשע”ו 

30-31/12/15 בשעות 8:00-18:00 ברציפות

מענה טלפוני

בטל’ 02-6296333, בימים א’-ה’ 
בשעות 08:00-15:30, 16:00-18:00

באמצעות  הארנונה  תשלומי  את  לשלם  ניתן 
 24 הפועל  טלפוני  במוקד  התשלום  הודעת 
בטל’  וחגים(,  שבתות  )למעט  ביממה,  שעות 
הטלפוני  המענה  באמצעות  וכן   ,03-9411231

הממוחשב 02-6296000.

מחיר אטרקטיבי על השדרוג
לבעלי גירסאות קדומות.

יותר מ-5,000 ספרים חדשים נוספו עבורכם בגירסה 14.0
ועוד שיפורים ושכלולים בתוכנה ובחיפוש.

דף  אחר  דף  מצולמים  קודש  ספרי   76,000 ובה  ממוחשבת  ספריה   - החכמה‘  ’אוצר  
השימושיים  הספרים  ורוב  היסוד  ספרי  כל  את  מכיל  המאגר  המקורית.  כצורתם 
קונטרסים,  ונדירים,  עתיקים  ספרים  לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים, 
קבצים תורניים, דפוסים ראשונים ועוד. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה 

בתוכן הספרים.

05לקוחות 'אוצר החכמה'!
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אינדקס מפורט 
של בעלי מקצוע

כל המקצועות 
בכל התחומים

כולל מחירון 
מומלץ

מופץ בכל ריכוזי 
הציבור החרדי

כנרת 5 בני ברק 
מגדל ב.ס.ר 3

טל.   03-6767575 
פקס. 03-6767570

שריין את מקומך עכשיו בעל מקצוע!
באינדקס 2016

   אנחנו 
ממליצים על....

חדש 
ובלעדי!
רון בעלי 

מחי

ע מעודכן!
מקצו



בירושלים22     י"ח בטבת תשע"ו 1230/12/15

השופטים: 
הופחת עונשו 
של אולמרט

ביום שלישי בבוקר הכריע בית המשפט העליון בערעורם של מורשעי פרשת 'הולילנד'  ההחלטות הדרמטיות: גזר דינו 
של אולמרט הופחת: שנה וחצי מאסר בפועל  גזר דינו של לופוליאנסקי: 6 חודשי עבודות שירות בלבד

מאת: יעקב אמסלם 

שלישי  ביום  הכריע  העליון  המשפט  בית 
בבוקר בערעורם של מורשעי פרשת 'הולילנד'. 
ג'ובראן,  סלים   – חמישה שופטים  הרכב של 
וצבי  עמית  יצחק  פוגלמן,  עוזי  הנדל,  ניל 
המחודש  דינם  פסק  את  הקריא   – זילברטל 
בפסק  דרמטיים  שינויים  בוצעו  אף  ולחלקם 

הדין.

חלקי  התקבל  ערעור   – קלנר  אביגדור 
ל-  לכלא  ויכנס  שנים   3 מ-  הופחת  עונשו   –

שנתיים.
הלל צ'רני – ערעור התקבל חלקי – עונשו 
ויכנס לכלא ל- שנתיים  3.5 שנים  הופחת מ- 

וחודשיים.
 7 ל-  נכנס   – נדחה  ערעור   – שטרית  אורי 

שנים לכלא.
 – חלקי  התקבל  ערעור   – אולמרט  אהוד 

לכלא לשנה  ויכנס  6 שנים  מ-  הופחת  עונשו 
וחצי.

חלקי  התקבל  ערעור   – שמחיוף  אליעזר 
– עונשו הופחת מ- 3.5 שנים ויכנס לכלא ל- 

שנה וחצי.
מאיר רבין – ערעורו נדחה - יכנס לכלא ל- 

5 שנים.
דני דנקנר – עונשו הופחת מ-3 שנים ויכנס 

לשנתיים בכלא.

אורי לופוליאנסקי – הערעור נדחה – בשל 
חודשי  ל-6  שנים  מ-6  הופחת  עונשו  מצבו 

עבודות שירות בלבד.
הוא  השופטים,  דנו  שבו  המרכזי  הערעור 
אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  של  ערעורו 
בבית  מאסר  שנות  ל-6  נידון  אשר  אולמרט 
המשפט המחוזי בירושלים. בהחלטה דרמטית 
על  משמעותית  להקל  המשפט  בית  הכריע 
עליו,  נגזרו  אשר  שנים   6 ובמקום  עונשו 
 18 ישב בכלא  כי אולמרט  הכריעו השופטים 

חודשים בלבד.
השופטים,  של  הדרמטית  הכרעתם  פי  על 
אלף   500 סך  על  שוחד  קבלת  על  הסעיף 
קרה  לא  המשפט  בית  פי  ועל  בוטל  שקלים, 

כלל.
אולמרט הורשע בפרשת 'הולילנד' בקבלת 
בפרשת  מאסר.  שנות  ל-6  ונידון  שוחד 
ונדון  במרמה  דבר  בקבלת  הורשע  'טלנסקי' 
יערער  הזה  הדין  פסק  על  מאסר.  חודשי  ל-8 
זוכה  'ראשונטורס'  בפרשת  הבא.  בחודש 
על  ערערה  והפרקליטות  לחלוטין  אולמרט 
כך לעליון ובפרת שיבוש ההליכים בהקלטות 

שולה זקן הפרקליטות טרם הכריעה.
בפרשת הולילנד הורשעו בין היתר גם ראש 
לופוליאנסקי  אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית 
דינו  גזר  בן 6 שנות מאסר.  עליו הושת עונש 
של לופוליאנסקי גרר ביקורות קשות מצד לא 
מעט גורמים עקב העובדה כי לופוליאנסקי לא 
באנשים שתרמו  וכי מדובר  לכיסו  לקח שקל 
כספים ליד שרה, הארגון שבראשו עמד. בית 
המשפט ביטל את עונש המאסר הכבד שהושת 
חודשי   6 ירצה  לופוליאנסקי  כי  ופסק  עליו 

עבודות שירות בלבד.
לגבי מאיר רבין אשר שימש כעוזרו של עד 
עליו  לעולמו,  שהלך  דכנר  שמואל  המדינה 
ביהמ"ש  שופטי  פסקו  מאסר,  שנות   5 נגזרו 
העליון כי הם נמנעים מלהתערב וכי הוא ירצה 

5 שנות מאסר כפי שנגזר עליו בתחילה.
לעומת זאת, בגזר דינו של סגן ראש עיריית 
שמחיוף  אלי  ש"ס  מטעם  לשעבר  ירושלים 
בית  המתיק  מאסר,  שנות   3.5 נגזרו  עליו 
וחצי  לשנה  נשלח  והוא  עונשו  את  המשפט 
מאסר בפועל. מורשעת נוספת היא שולה זקן 
שריצתה כבר 11 חודשי מאסר במסגרת עסקת 

טיעון עם הפרקליטות.
אשר  'מלח'  תעשיות  יו"ר  דנקנר,  דני 
המשפט  בית  החליט  מאסר,  שנות  ל-3  נדון 
עונשו לשנתיים ממאסר בפועל.  להפחית את 
ל-7  נדון  לשעבר  העיר  מהנדס  שטרית,  אורי 
שנות מאסר. היזם, הלל צ'רני, אשר נדון ל-3.5 
והוא  חלקית  התקבל  ערעורו  מאסר  שנות 
ישלח ל-26 חודשי מאסר. אביגדור קלנר, יזם 
הערעור  ולאחר  מאסר  שנות  ל-3  נדון  נוסף, 

ישלח ל-24 חודשי מאסר.

אולמרט ביציאה מבית המשפט                                 )צילום: נועם מושקוביץ, פלאש 90(

מאת: יעקב אמסלם

ביקורת חריפה נמתחה על בית המשפט 
לופוליאנסקי  של  בעניינו  הדין  גזר  לאחר 
בשל  מאסר  שנות   6 עליו  הושתו  אשר 
שרה'.  'יד  ארגונו  לטובת  שוחד  לקיחת 
מאז פסק הדין השנוי במחלוקת, הביעו לא 
מעט אישים את מורת רוחם מהפסק בניהם 

משפטנים בכירים ועיתונאים.
המשפט  בית  הסיר  בבוקר  שלישי  ביום 
את החרפה ופסק לטובתו של לופוליאנסקי 
שירצה 6 חודשי עבודות שירות במקום 6 

שנות מאסר.
לופוליאנסקי אמר לאחר פסק הדין בבית 
המשפט: "מודה לכל עם ישראל שנתן לי 
אהבה גדולה, ומודה בעזרת השם שאמשיך 
לעשות שירות למען העם. אמשיך לעשות 
שירות למען העם. אני מתפלא על דברים 
מסוימים, מיצר על חברים שצריכים ללכת 
את  להמשיך  השם  בעזרת  מקווה  למאסר. 
השירות לעם כפי שעשיתי במשך 40 שנה, 

להמשיך לעזור ולסייע לכל מי שנזקק".

של  פרקליטו  גולן  יאיר  עו"ד 
כי  ההכרעה  לאחר  אמר  לופוליאנסקי 
דין  פסק  כאן  נתן  העליון  המשפט  "בית 
צודק. צודק משפטית וצודק מוסרית. בית 

המשפט הראה שיש חמלה".
ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב בירכו 
ההחלטה  על  לופוליאנסקי  אורי  את 
שהתקבלה לטובתו, "אנו שמחים בשמחתו 
להמשיך  טובה  בבריאות  אותו  ומברכים 
לעשות את פעולות החסד הכבירים שעשה 
למען  כך הלאה  ושימשיך  בשנים,  עשרות 

כל עם ישראל", מסרו הח"כים.
לופוליאנסקי  את  בירך  מוזס  ח"כ  גם 
משרת  לופוליאנסקי  "אוריי  הזיכוי:  על 
"שירותו  את  וימשיך  חייו  כל  הציבור  את 
משישה  ליותר  הציבור  לטובת  הציבורי" 

חודשים".
סגן ראש עיריית ירושלים ישראל קלרמן 
פרסום  לאחר  מיד  ללופוליאנסקי  התקשר 
הכרעת השופטים ואיחל לו שימשיך תמיד 
כפי  הציבור  למען  שירות  עבודות  לעשות 

שעשה ב-40 השנים האחרונות.

העיר  ראש  מ"מ  שהיה  מילר,  חיים  גם 
אולמרט  אהוד  שבה  בתקופה  ירושלים 
לאורי  ברכה  שיגר  העיר,  כראש  כיהן 
נשלח  לא  שמים  שבחסדי  לופוליאנסקי 
לכלא. "אורי הוא מהאנשים שלא רק העיר 
הציבור  רק  ולא  בהם  התברכה  ירושלים 
בישראל  אזרח  כל  בו.  מתגאה  החרדי 
יכול לראות באורי מודל לחיקוי. ביהמ"ש 
עשה היום צדק כשקבע שאורי לא יישלח 
הציבור  לטובת  שירות  עבודות  לכלא. 
לופוליאנסקי עושה כבר למעלה מארבעים 

שנה".
לקברו  לופוליאנסקי  נסע  מביהמ"ש 
זצ"ל, אליו היה  של מרן הגרי"ש אלישיב 
קשור בלב ונפש, כדי להתפלל ולהודות על 
הזיכוי, לאחר שמרן זצ"ל הבטיח לו שלא 

יינזק.
"יד  בבית  התקיימה  מכן,  לאחר 
ראשונה  הודיה  שמחת  בירושלים  שרה" 
רבים  ואורחים  ציבור  אישי  בהשתתפות 
שהגיעו לברך את אורי על המתקת העונש.

על גזר דינו הקודם של ראש עיריית ירושלים 
לשעבר אורי לופוליאנסקי נמתחה ביקורת חריפה 

עקב העובדה כי הכספים שהועברו לו, יועדו לארגון 
החסד 'יד שרה'  לאחר הפסק אמר לופוליאנסקי: 

"מקווה בעזרת השם להמשיך את השירות לעם"

לופוליאנסקי לא 
יכנס לכלא: "אמשיך 

לשרת את העם"

לופוליאנסקי נושא דברים לאחר ההכרעה
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אתם קוראים נכון!שקליםחמישהמעל אלף דוגמאות ב-

חברי מאוחדת שימו לב! 
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בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
66 נשרים  כנפי  ירושלים,  בסניף  המבצע 

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

דגי רוממה
נקיון ברמה אחת מעל >> 02-5374044

רח' זכרון יעקב 1 ירושלים

חנותינו עומדת תחת הפיקוח של הבד"צ העדה החרדית 
לכל הדגים הטריים והקפואים

אשמח לשרת אתכם
ישעיהו רוזן

זמני  פתיחה:
ימים ב' ג': 8:30-14:00 ימים ד' ה': 8:30-19:00

טלפון להזמנות:
02-5374044

 סחורה טריה
 איכות, אמינות ושרות 

 נקיון ברמה גבוהה
(אריזה במגשים גם לקרפיון)

 שירות משלוחים עד הבית
 מחירים נוחים

 מקבלים כרטיס אשראי

 הכנה לפילה 
ללא קוצים כלל 

מדגים טריים 
כגון: סלמון, 
בורי, מושט, 
פורל ודניס

 חניה בשפע
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צוות הנבחר של רבנים משגיחים ושוחטים שע"י בד"ץ "נוה ציון" בראשות מרן הגאון 
רבי שלום כהן שליט"א עלו למעונו של ראש הישיבה לקבל הוראות מרן בדקדוקי 

וחומרות המיוחדות בכשרות, בשחיטת חו"ל של בד"ץ "נוה ציון".
יאיר פלד

 "כל ילד במדינת 
ישראל זכאי שהמדינה 

תשקיע בחינוכו"
ביוזמת סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן: דיון ראשון 
מסוגו במשרד האוצר על אפליית תלמידי המוסדות 

החרדים המוכרים שאינם רשמיים
מאת: חיים רייך

יצחק  ח"כ  האוצר  שר  סגן  של  ביוזמתו 
מנהלי  פורום  ראשי  לאחרונה  נפגשו  כהן 
שאינם  המוכרים  )המוסדות  המוכש"ר 
אלף  ושישה  שמונים  המייצגים  רשמיים( 
תלמידים עם פקידים בכירים במשרד האוצר 
גב' מיכל עבדי- בראשות החשבת הכללית 

בויאנג'ו.
משרד  של  רשמיים  נתונים  פי  על 
רק  30%  ילדי המוכש"ר  החינוך, מקבלים 
בית  לכל  נותן  החינוך  שמשרד  מהתקציב 
כי  רק במגזר  יש לציין  ספר אחר במדינה. 
שבהם  מוסדות   135 על   מדובר  החרדי 
תלמידות  אלף  וארבעה  משלושים  למעלה 
ותלמידים. במהלך הדיון הציגו נציגי פורום 
בתי הספר המוכש"רים בראשות דוד שרפר 
סקירה מקיפה על מצב בתי הספר ועל הפער 
הגדול בין הדרישות ההולכות וגוברות לבין 
התקצוב הנמוך שמקבל המוסד, דבר המביא 

לקריסת המוסדות.
הגיע  כי  בדיון  הבהיר  האוצר  שר  סגן 
אלפי  עשרות  אפליית  את  להפסיק  הזמן 
תלמידי החינוך המוכש"ר. "כל ילד במדינת 
בחינוכו.  תשקיע  שהמדינה  זכאי  ישראל 
שליש  יתנו  מסוימים  שלתלמידים  יתכן  לא 
ממה שנותנים לכל תלמיד אחר. זה לא ראוי 
יביא לקריסת המוסדות.  אי  וגם  ולא צודק 
החינוך  למוסדות  בדרישות  לבוא  אפשר 
כל  של  מתקציבו  שליש  להם  כשמקציבים 
מוסד אחר ולצפות שהם יצליחו לקיים מוסד 

חינוכי".
חוסר  על  מחו  המוכש"ר  פורום  נציגי 
כי  וציינו  בעניינם  הקיים  המוחלט  השוויון 
האוצר  משרד  החליט  השנה,  בתחילת  רק 
להעביר חמישים מיליון שקלים לבתי הספר 
הנוצריים שבמעמד מוכר שאינו רשמי תוך 
התעלמות מוחלטת מתלמידי החינוך החרדי 
ואחרים שבאותו מעמד ואשר סבלו מאותו 
בעקבות  כי  הוסיפו  הם  בדיוק,  הקיצוץ 
החינוך  שר  הנוצריים,  הספר  בתי  שביתת 
נפתלי בנט גם הקים וועדת בדיקה בראשות 

החינוך  במצב  שדנה  שושני  שמשון  ד"ר 
מוחלטת  התעלמות  תוך  במוכש"ר,  הנוצרי 
שנמצאים  ואחרים  החרדי  החינוך  מילדי 

באותה מצוקה תקציבית קשה."
במהלך  נשמעה  אחידה  דעים  תמימות 
הוא  המוכש"ר  בחינוך  המצב  כי  הדיון 
בעייתי, כיון שיש חוסר הלימה בין התקצוב 
מהמוסדות,  המדינה  של  הדרישות  לבין 
נכשלים  המוסדות  שכל  לכך  שמביא  דבר 
אותם  לקנוס  האוצר  משרד  ועל  בביקורות 
ולשלול מהם תקציבים נוספים, דבר שיחמיר 
את מצב המוסדות ואת מצב התלמידים, יש 
למוכר  ביחס  מדיניות  שינוי  לבחון  צורך 

שאינו רשמי, אולי הלכו פה יותר מידי.
מר דוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר הודה 
לסגן השר על הפגישה ואמר כי על הנהלת 
משרד האוצר לפעול לשינוי האפליה: "לא 
נוסף  תקציב  יינתן  ישראל  שבמדינת  יתכן 
לתלמיד נוצרי תוך התעלמות מתלמיד חרדי 
בסיוע  תומכים  אנחנו  מצב.  באותו  הנמצא 
כולנו  אך  לרעה  שהופלו  הספר  בתי  לכל 
שהאוצר  המענה  ואת  מצב  באותו  נמצאים 
באותו  הנמצאים  לכל  להעניק  יש  להם  נתן 

מצב".
יצוין, כי בכל המסגרות בגילאים האחרים, 
יסודי  העל  בחינוך  גם  הילדים,  בגני  גם 
מקבלים  הגבוהה  ההשכלה  במוסדות  וגם 
תלמידי המוכש"ר תקצוב שוויוני כמו לכל 
תלמיד אחר במדינה. האפליה הקשה קיימת 
ומקורה  א'-ח'(  )כיתות  היסודי  בחינוך  רק 
והוחרפה  שנה   60 לפני  במדיניות שנקבעה 

מאוד בימי שי פירון במשרד החינוך.

 בפגישה באגף התקציבים באוצר

ברכת הדרך

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

הקורס המקצועי והמקיף 
ביותר להתמחות

קידמת הטכנולוגיה בחוד החנית של עולם ההיי-טק.
ייחודי ובלעדי מסוגו בציבור החרדי! 

הקורס המקיף ביותר בלוחמת סייבר והאקינג. כולל היבט משפטי. 
מיועד לבעלי רקע בתחזוקת מחשבים וניהול רשתות תקשורת.

סבסוד
גבוה!

ההרשמה בעיצומה! מס' העמדות מוגבל הקודם זוכה | מותנה בועדת קבלה

בונוס! סדנה מקצועית 
להשמה תינתן על ידי
 מומחי מרכז "כיוון"

העתיד שלך בסייברמנהל רשת,

לאור
הביקוש הענק!

נפתחת קבוצה 
איכותית נוספת 

בשעות
הערב. בלוחמת סייבר

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בגלל
המשפחה

עובד קשה בשביל ההווה שלהם?
ומה בדבר העתיד?!

 בוא להשקיע היום 
במחר של ילדיך

מינימום
6% תשואה

בשנה
ללא דמי
רישום או
דמי ניהול

השקעה
בנכס

הרשום על
שמך

*8016
08-6846004

התקשר עכשיו!

רפואת שיניים מתקדמת
kvel dental   מרפאת שיניים קוואל דנטל

טיפולים לכל המשפחה
שתלים  תותבות  כתרים 
  סתימות  טיפולי שורש 
ניקוי אבן ע"י רופאים בעלי 

ניסיון רב

ניקוי אבן 
במחיר 
שאסור 
לפרסם!

מבצעים חורף 
צלומים פנורמיים 

 - CT-ו
חינם**

שורשטיפול 
חינם*

ניקוי 

אבן

חינם**

חדש! 
שתלים 

ביום אחד

תותבות 

ושתלים 

במחירים 

שאסור לפרסם

חדש בארץ: טיפול 
חניכיים למניעת אובדן 
שיניים ניידות {זזות} 

ובריחת עצם.

רח' הנביאים 31 ק"א בית ארלדן 

טל. 02-6245160 , 02-6245161 

*    אין כפל מבצעים 
** בביצוע תכנית

      בדיקה חינם 
-הסדרים עם כל חברות הביטוח

-תשלומים נוחים
-מקבלים כל סוגי כרטיסי האשראי  |  עד 18 תשלומים 

שתלים
במחיר 
כתר מפתיע*

חרסינה
חצי מחיר*

על כל הצעה שתביאו 
תקבלו הצעה זולה 

יותר



 25 בירושלים     י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

מאת: חיים רייך

הוועדה המכינה את ביקורו ההיסטורי של כ"ק מרן האדמו"ר 
מסקווירא מצויה בשלבי ההכנות האחרונים לקראת הגעתו של 

מרן האדמו"ר לישראל ביום ב' אי"ה.
מרן  כ"ק  של  הקודם  הממושך  הביקור  לאחר  שנה   21
האדמו"ר מסקווירא, צפוי מרן האדמו"ר לבקר בישראל למשך 
שלושה שבועות רצופים, לחזק את קהל עדת חסידי סקווירא 
בישראל ולהעתיר בתפילה ותחנונים במקומות הקדושים למען 

הכלל.
ביום ב' הקרוב, בשעות הבוקר המוקדמות ינחת מטוסו של 
כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא בנתב"ג כשאת פניו יקבלו ראשי 

ונכבדי החסידות סמוך לכבש המטוס.
תבל  מרחבי  חסידים  כ-1500  מצטרפים  האדמו"ר  אל 
שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים  נוכחים  להיות  ביקשו  אשר 
באותיות של זהב בדברי הימים שבתולדות החסידות, ולשפוך 
שיח יחד עם רבם הגדול אצל הכותל המערבי וקברי הצדיקים 

בירושלים ובגליל.
האדמו"ר  מרן  של  שיירתו  צפויה  הנחיתה  לאחר  קצר  זמן 
לאחר  יתפלל,  שם  ירושלים,  הקודש  לעיר  דרכה  את  לעשות 
תפילת  את  חסידיו  בראש  האדמו"ר  מרן  במקווה,  טבילה 

שחרית בבית המדרש של החסידות ברחוב בר גיורא.
החדש  בביתו  תהיה  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  אכסנייתו 
מראשי  אסטרייכר  אביגדור  רבי  הרה"ח  המרומם  הנדיב  של 

הקהילה בשיכון סקווירא, ברחוב פתח תקווה.

 קבלת פנים וסדרת אירועים 

ביום ג' פרשת וארא יתקיים מעמד עתיר הוד לקביעת המזוזות 
בהיכל בית המדרש החדש במרכז חסידי סקווירא בירושלים, 
בסיומה תיערך בבית המדרש מסיבת לחיים בהשתתפות מאות 
יעקב  תולדות  ישיבת  ותלמידי  בירושלים  סקווירא  ת"ת  ילדי 

יוסף דחסידי סקווירא.
יתפלל מרן האדמו"ר את תפילת שחרית  ד',  ביום  למחרת, 
דחסידי  החדש  בביהמ"ד  סקווירא  חסידי  עם  חדא  בצוותא 
פנים  קבלת  מסיבת  תתקיים  מכן  לאחר  ברק,  בבני  סקווירא 
ברוך  ר'  הרה"ח  בבית  תהיה  כשהאכסניה  לאנ"ש  צנועה 

בוקסבוים ברחוב נחמיה פינת עזרא.
תורה  ספר  הכנסת  במעמד  ברק  בני  העיר  תחגוג  ה'  ביום 
וחנוכת בית המדרש החדש דחסידי סקווירא בבני ברק, כאשר 
ברוב  מעמד  יתקיים  להיכל  הס"ת  והכנסת  התהלוכה  לאחר 
פאר והדר בראשות גדולי וצדיקי הדור באודיטוריום של רמת 
אייזנברגר  יעקב  רבי  הגאון  הדיין  הכתרת  בשילוב  אלחנן, 

והכנסת ספר התורה.

את  שליט"א  האדמו"ר  מרן  יערוך  וארא  פרשת  בשב"ק 
השולחנות הטהורים הידועים כמעיין בו שואבים עבודת ויראת 
ה' באוהל ענק שמוקם בימים אלו במתחם שנלר, בהשתתפות 
רבבות עמך בית ישראל, ובהם אלפים מחסידי סקווירא ותושבי 
העיר ירושלים שמשתוקקים מזה למעלה מעשרים שנה לחזות 
המשתפכות  מתפילותיו  להתעורר  הרבי,  של  הקודש  בעבודת 
ורוויי הדמע בתפילת קבלת שבת ומוסף, ולהתענג ולהתרומם 
ב"טיש סקוויראי" בצלו של מרן האדמו"ר שליט"א. התפילות 
יתקיימו בהיכל בית המדרש החדש והמפואר שייחנך בביקור 

זה.
לאחר שבת מרוממת ועילאית צפויים המוני חסידי סקווירא 
ומלכם בראשם לפקוד את הכותל המערבי לשפוך שיח ולהעתיר 
האדמו"ר  מרן  הגעת  לפני  עוד  ישראל.  עם  כלל  בעד  עתירה 
לבית  הדרשנים  מטובי  אחד  והכנה  התעוררות  דרשת  ישמיע 
סקווירא הגאון המופלא רבי אלכסנדר סג"ל אוסטרליץ המכהן 

כמורה צדק בשיכון סקווירא.
שנלר,  במתחם  הענקי  באוהל  יתקיים  בא  פרשת  א'  ביום 
של  החדש  ביהמ"ד  היכל  של  הבית  בחנוכת  הגדול  המעמד 
סקווירא ברחוב הטורים בירושלים ובניין הישיבה ברחוב תובל,  
רבי אביגדור אסטרייכר.  הנדיב  לבו של  פטרון ההיכל  נדבת 
ישראל  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  יתקיים  המעמד 
על  מהדרתו  שיאציל  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ובראשם 
יוכתר הדיין הגאון רבי  קהל היושבים בארץ הקודש. במעמד 

אהרן גולדמיצר לכהן פאר כמו"צ קהילת סקווירא בירושלים.
ביום ב' ייצאו אלפי חסידים ובראשם מרן האדמו"ר שליט"א 
המצב  ולאור  רחל,  בקבר  תפילה  למעמד  מאובטחת  בשיירה 

הביטחוני החמור ל"ע ואחר התייעצות עם גורמי בטחון בכירים 
הוחלט שלא לפקוד את מערכת המכפלה בחברון.

בהר  הצדיקים  בקברי  תפילה  מעמדי  לאחר  שלישי  ביום 
הזיתים ובהר המנוחות, יתקיים מעמד הנחת אבן הפינה לבנין 
הת"ת דחסידי סקווירא בבית שמש, ולעת ערב המעמד הכביר 
שנשלמו  דירות  כמאה  עם  סקווירא  לקרית  שערים"  "פתיחת 
בימים אלו לזוגות צעירים דחסידי סקווירא במחיר זול והכתרת 
רבני  כל  בהשתתפות  איינהארן.  הערשל  רבי  הגאון  הדיין 

ואדמור"י העיר.
מרן  יפקוד  בא  פרשת  שב"ק  לאחר  ועד  רביעי  מיום  החל 
תפילת  כאשר  ובגליל,  בטבריה  הצדיקים  קברי  את  האדמו"ר 
בצפת  קלויז"  ב"טשערנובלר  יתקיים  ה'  יום  של  שחרית 
נשיאות מרן האדמו"ר מסקווירא,  שם  העתיקה העומד תחת 
יעלה לספר התורה המיוחס ועתיק היומין של זקנו הרה"ק רבי 

אהרן מטשרנוביל.
אין  רבי'ן  "מיט'ן  מיוחדת  מסיבה  תתקיים  שישי  בליל 
דולר למבצע  לנגידי החסידות שתורמים עשרת אלפים  צפת" 
"הבונים" לטובת קרן הבניינים למוסדות סקווירא בארה"ק וכן 
לייסוד קרן נישואין לבעלי שמחה חסידי סקווירא בארה"ק. מרן 
יתפלל תפילת ערבית בבית הכנסת האריז"ל בצפת  האדמו"ר 
האכסניה  בבית  יוקרתית  למסיבה  יסב  ואח"כ  הלב  נדיבי  עם 

אצל הנגיד ר' יעקב שלום פישר.

 שבת התאחדות במירון

בשב"ק פרשת בא ישבתו אלפי חסידי סקווירא "שבת פרטית 
קדישא  באתרא  שליט"א  האדמו"ר  מרן  בראשות  וסגורה" 
יוחאי  מירון סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר 
כאשר לצורך כך נשכרו מבעוד מועד המבנים וחדרי האכסניות 
של  במחיצתו  שישבתו  החסידים  אלפי  לטובת  מירון  ביישוב 

מרן האדמו"ר.
במוצש"ק ישא מרן האדמו"ר שיחת הדרכה מרכזית לאלפי 
בניגוני  קודש  בריקודי  טפח  יגביהו  ואח"כ  סקווירא,  חסידי 

מירון לכבוד התנא האלוקי.
את  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  יפאר  בשלח  פרשת  א'  ביום 
מעמד הנחת אבן הפינה שעורך ש"ב האדמו"ר מטאלנא אשדוד 
הנחת  תום  עם  באשדוד.  טאלנא  יוחנן  תפארת  מוסדות  לבנין 
אבן הפינה יתקיים מעמד קבלת פנים מפואר באודיטוריום בית 

מלכה ברחוב רב חסדא בהשתתפות כל אדמור"י ורבני העיר.
מיום ב' עד יום ה' פרשת בשלח ישהה כ"ק מרן האדמו"ר 
שליט"א בירושלים, בית שמש וביתר עילית לקבלת קהל אנשי 
שלומו והמוני בני ציון היקרים המבקשים ליהנות עצה וברכה 

ולפעול ישועות ורפואות.
לאורך שלושת שבועות הביקור המרומם יבקר כ"ק האדמו"ר 

בבתי גדולי ישראל.

ביום שני הקרוב ינחת מטוסו של כ"ק מרן האדמו"ר שישהה בישראל עד י"א שבט בראש כ-1500 חסידים 
שיצטרפו לביקור מכל רחבי תבל  במהלך הביקור ישתתף כ"ק האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי 
המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני החסידות במעמדים רוויי הוד  השבתות יתקיימו 

בירושלים ובאתרא קדישא מירון  חגיגת הכנסת ספר תורה עם ריקודי קודש בבני ברק  קבלת פנים אדירה 
באשדוד אחר מעמד הנחת אבן הפינה למוסדות טאלנא

נשלמות ההכנות לקראת ביקורו ההיסטורי 
של כ"ק האדמו"ר מסקווירא בישראל

כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א

משהו גדול עומד לקרוא!
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יחידת המצטיינים
מחוז ת"א במשטרה בחר ביחידת הג'יפים של זק"א ת"א 

למצטיינת השנה

מאת: יאיר פלד

יחידת הג'יפים, החילוץ וההצלה של זק"א 
ממצטיינות  אחת  להיות  נבחרה  אביב  תל 

השנה במחוז תל אביב של המשטרה. 
כנס  במהלך  באחרונה  התקיים  האירוע 
לכלל  ישראל  במשטרת  ת"א  מחוז  שקיים 
ובמהלכו  יחידותיהם,  על  המחוז  מתנדבי 
למתנדבים  הצטיינות  תעודות  הוענקו 
וליחידות מצטיינות. אחת הנבחרות שזכתה 
לתשואות ארוכות מצד קהל המתנדבים היא 
של  והצלה  חילוץ  לאיתור  הג'יפים  יחידת 

זק"א תל אביב.
המרחבים  מפקדי  העניקו  התעודה  את 
לוי,  דני  נצ"מ  ת"א,  אג"מ  קצין  במחוז, 
ינקלביץ.  טוביה  סנ"צ  מתנדבים  רמ"ד 
כשמצד היחידה עלו לבמה לקבל את תעודת 
ההצטיינות מפקד היחידה נחום קהלני וסגנו 

זק"א הרב צבי  יחד עם מנכ"ל  אודי סיבוני 
חסיד.

רכב  בעלי  עשרות  מונה  הג'יפים  יחידת 
הנעה 4X4 ונותנת מענה בעיקר בעת חיפוש 
נעדרים באזורים מורכבים ללא גישה לרכב 
האחרונות  בשנים  הצליחה  היחידה  רגיל. 
חיים  הצלת  שמשמעותם  להישגים  להביא 
של נעדרים בסיכון גבוהה שהצליחו להביא 
למציאתם טרם יהיה מאוחר ועל כך הביעו 
היחידה  בבחירת  הערכתם  את  במחוז 

כיחידה מחוזית מצטיינת לשנת 2015.
חסיד:  צבי  הרב  אביב  תל  זק"א  מנכ"ל 
"החלטת מחוז ת"א לבחור ביחידת הג'יפים 
של זק"א ת"א למצטיינת השנה מהווה אות 
כבוד עבורנו ומעניקה עידוד רב למתנדבים 
השנה  ימות  לאורך  קודש  עבודת  שעושים 

בחילוץ והצלת חיי אדם".

 בטקס הענקת האות 

חברי ועדת הבריאות 
בכנסת אירחו את ראשי 

ארגון 'חיים לילד'
יו"ר 'חיים לילד' הרב 
ראובן סקלר נפגש עם 

חברי ועדת הבריאות של 
הכנסת וביקש מהם לפעול 

לכך שקופות החולים 
יממנו את שהיית חולי 

מחלות הריאה בים המלח 
מאת: שבתאי פוגל 

בנשימתם  מתקשים  הריאה  מחלות  חולי 
מידי יום. לא כל דבר מצליח להקל על סבלם 
היומיומי אבל ממחקרים שפורסמו עולה כי 
הינה  הגדולות  הבריאותיות  ההקלות  אחת 
והאוויר  החמצן  ושאיפת  המלח  בים  שהיה 

במקום הנמוך בעולם. 
והעובדות  המחקרים  אף  על  אולם 
זוכים  כי חולי סיסטיק פיברוזיס  המוכיחות 
בים  שהייתם  עם  עצומה  בריאותית  להקלה 
את  מממנות  לא  החולים  קופות  המלח, 

שהיית החולים בים המלח.
לאור זאת נפגש השבוע יו"ר 'חיים לילד', 
עם חברי ועדת הבריאות של הכנסת איציק 
שמולי ונורית קורן ובקיש מהם לפעול לכך 

בים  הנדרש  המימון  את  יעניקו  שקופו"ח 
המלח אף לחולי מחלות הריאה. 

במפגש השתתפו סמנכ"לית הארגון הגב' 
מ. קוריאט ור' בנימין רוזנשטיין חוקר ויועץ 

בכיר בתחום ים המלח.
לילד' בפני חברי  'חיים  עוד הציגו ראשי 
מכשיר  את  הכנסת  של  הבריאות  ועדת 
סיסטיק  לחולי  המיוחד  האינהלציה 
פיברוזיס, וביקשו מהם לפעול לשם הכנסתו 

להכרה בסל הבריאות הממלכתי.
לפעול  הבטיחו  הבריאות  ועדת  חברי 
לקידום הנושאים לרווחתם של חולי מחלות 

הריאה. 
המלח  בים  מפעיל   לילד'  'חיים  כי  יצוין 
כשהמלונית  קסומים',  'רגעים  מלונית  את 
ובני  ופסוריאזיס   CF חולי  משרתת 

משפחותיהם תמורת סכום סמלי.

בגלל
ההזדמנות

בשוק יציב שצומח בעקביות,
כל דקה היא הזדמנות של תחזור.

 ההחלטה בידיים שלך
 - זה הזמן להשקיע!

מינימום
6% תשואה

בשנה
ללא דמי
רישום או
דמי ניהול

השקעה
בנכס

הרשום על
שמך

*8016
08-6846004

התקשר עכשיו!

בשר קפוא, 
הכי טרי שאפשר!
בימים אלו הגיע בשר מחו"ל, משובח ואיכותי, 

כמיטב המסורת של אשפר...

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא 
 תוספת 

   פוספטים

ללא 
 חומר 
  מרכך

ללא 
 צבע  

  מאכל

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא
 תוספת 

   פוספטים

ללא
 חומר 
  מרכך

ללא
 צבע  

  מאכל

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6743146 
ירושלים: מוסיוף 14טל: 02-5812885/6 

קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

זה הזמן לקנות...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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מאת: מנדי כץ

ורפואת  החייאה  בנושאי  מד״א  בכנס 
 )28.12.2015( הבוקר  שהתקיים  חירום, 
במלון הילטון בתל אביב, פנה שר הבריאות, 
"אנחנו  ואמר:  לנוכחים  ליצמן  יעקב  הרב 
עדים יום יום איך אנשי מד"א מקריבים את 

עצמם כדי להציל אנשים".
הקואליציה  מצב  על  התבדח  אף  השר 
בקהל:  והפרמדיקים  מהרופאים  וביקש 
״אולי תוכלו להקדיש מושב מיוחד על איך 

עושים החייאה לקואליציה״.
לסל  השר  התייחס  דבריו  בהמשך 
לתוך  להכניס  שבכוונתו  והודיע  הבריאות 
בתשלום  נוספים  בריאות  )שירותי  השב״ן 
של קופות החולים( את התרופות המצילות 
חיים ללא כל תשלום עבור כל מי שנמצא 
מתחת לקו העוני. ״העניים יקבלו תרופות 
מצילות חיים ללא תשלום. העשירים כבר 

יסתדרו לבד״.
בהמשך דבריו, השר ליצמן תקף את יו״ר 
ההסתדרות הרפואית ד״ר ליאוניד אידלמן. 
״הוא צריך לעסוק בנושאי רווחת הרופאים 

ולא לעסוק בפוליטיקה״, אמר ליצמן.
ד"ר  שהשמיע  לדברים  התייחס  השר 
מתן  בנושא  שבועות  מספר  לפני  אידלמן 
״זה  פיגועים.  בפצועי  לטיפול  עדיפות 
נושא של הצלת חיים שנמצא בשיקול דעת 
לו  ואסור  מד״א  צוותי  של  בלבד  מקצועי 

להתערב בדברים לא לו״, אמר ליצמן.
שחר  כל  אין  כי  הוסיף  הבריאות  שר 
לשמועות על סגירת קופת חולים מסוימת: 
ארבע  ויישארו  חולים  קופות  ארבע  "יש 
קופות חולים גם בהמשך. התחרות מטיבה 

עם המבוטחים וכך יהיה גם בעתיד".
מדבריו  גדול  חלק  הקדיש  ליצמן  השר 
הוא  מד"א.  ומתנדבי  עובדי  לפעילות 
סיפר באריכות על מקרה לו היה עד, שבו 
פאראמדיק מד"א עמל במשך זמן ממושך 
מפיגועי  מאחד  פצוע  של  חייו  את  להציל 
של  "הפאראמדיק  בירושלים.  הדקירה 
פעולות  וביצע  האלונקה  על  רכן  מד"א 
חייו  את  להציל  בניסיון  בפצוע  החייאה 
בנחישות ובמסירות מדהימה. אחרי שהוא 
הבין שהפצוע נפטר, הוא עמד בפינת החדר 
ובכה. זו מסירות אין קץ. כך פועלים אנשי 

מד"א ואלו הערכים שלהם". 
השר פנה למנכ"ל מד"א, אלי בין, ואמר: 
וזה  אנשים  מצילים  אתם  בך.  מקנא  "אני 
מד״א  את  מצעיד  בין  אלי  מדהים.  דבר 
ברמה  תקדים  וחסרי  מרשימים  להישגים 
בינלאומית. אני שמח שזכיתי להיות שותף 

למפעל הזה״. 
ואמר:  לשר  הודה  מד"א  מנכ"ל 
בנושאי  שלך  והמעורבות  "החשיבות 
רבה.  להערכה  ראוי  חירום  רפואת  טרום 
כמוך  שפועל  בריאות  שר  כה  עד  היה  לא 

אדום".  דוד  מגן  ולמען  חיים  הצלת  למען 
אלי בין הדגיש את חשיבות הכנס המקצועי 
על  וסיפר  חירום  ורפואת  החייאה  בנושאי 
אלפי אזרחים שקיבלו הדרכה מהמוקדנים 
הדרכה  ובזכות  חירום  במקרי  מד"א  של 
בין  אלי  חיים.  להציל  זו הצליחו  טלפונית 
טיפול  הניידות  לכל  ייכנסו  שבקרוב  אמר 
אוטומטיים  לב  מעסי  מד"א  של  נמרץ 
סיכויי  את  משמעותית  שמשפרים 

ההישרדות של החולה.
פרופ' פנחס הלפרין יו"ר ועדת הרפואה 
האדירות  התרומות  על  דיבר  מד"א  של 
שחלו בשנים האחרונות בתחומי ההחייאה 
הכנסנו  פעם  "אם  ואמר:  החירום  ורפואת 
עשינו  היום  ללב,  אדרנלין  עם  מחט 
חידושים  והכנסנו  עצומה  מדרגה  קפיצת 

טכנולוגיים מצילי חיים".
מהאמצעים  חלק  הוצגו  בכנס 
והמתקדמים  החדשים  הטכנולוגיים 
ביותר  החידוש המשמעותי  בעולם.  ביותר 
במהלך  וידאו  צילומי  של  שילוב  הוא 
הארצי.  במוקד  חירום  שיחת  קבלת 
למערכת,  חירום  שיחת  שמגיעה  בשעה 
תמונות  לשדר  יודעת  מיוחדת  אפליקציה 
ניתן לצפות מהמוקד  וידאו מהשטח. בכך 
מצבו  בדיוק  ומהו  בשטח  שמתרחש  במה 
הצוותים  את  להדריך  ואף  הפצוע  של 
כל  של  העיקרית  "המטרה  הצורך.  במידת 
השיפורים הטכנולוגיים האלה היא הגברת 
הפצועים.  של  וההישרדות  ההצלה  סיכוי 
כמה  עד  לקצר  העת  כל  שואפים  אנחנו 
שניתן את זמני התגובה ולהציל כמה שיותר 
חיים", אמר ד"ר אלי יפה ראש אגף הד"ס.

בכנס מד"א בנושאי החייאה ורפואת חירום הוצגו 
חידושים טכנולוגיים מצילי חיים  מנכ"ל מד"א 
הודה לשר ושיבח את פעולתו ומעורבותו בתחום 
רפואת החירום  בין החידושים שהוצגו: כפפת 

אק"ג, שיחות וידאו והעברת נתונים רפואיים ותמונות 
מהשטח באפליקציות ייחודיות

"אני מקנא בכם 
שאתם מצילים חיים"

השר ליצמן בכנס מד"א:

שר הבריאות יעקב ליצמן בכנס רפואת חירום של מד"א

 בגלל
שאתה מבין!

בזמן ש"החבר'ה" מתלבטים, בודקים
ובעיקר מדברים על כסף ורווחים

 אתה יודע מה צריך לעשות היום
כדי להרוויח מחר

מינימום
6% תשואה

בשנה
ללא דמי
רישום או
דמי ניהול

השקעה
בנכס

הרשום על
שמך

*8016
08-6846004

התקשר עכשיו!

פרטים בעיתון

בית סובארו ירושלים - שמעון ברזילי

www.subaruj.co.il שמעון ברזילי, חרשי הברזל 13 פינת האומן א.ת. תלפיות, ירושלים 

0 2 - 6 4 9 9 9 9 4 / 5  ' ל ט

חפשו 
אותנו

ב-

בית סובארו ירושלים 
במבצע חסר תקדים לשנה החדשה

Happy New Car

טרייד אין לכל סוגי הרכב  מימון  ביטוח  מוסך  פחחות וצבע

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



בירושלים28     י"ח בטבת תשע"ו 1230/12/15

מאת: חיים רייך

וינד  פנחס  ר'  שהרה"ג  שנים  מספר  מזה 
הכוללים  בהיכלי  שיעורים  מוסר  שליט"א 
הספר  ובבתי  בתתי"ם  ואפילו  והישיבות 
את  להטמיע  במטרה  לבנות,  יעקב  בית 
עניין הריבית ולעורר לתת יותר תשומת לב 
למה שמתחולל סביבנו בכדי שלא להיכשל 
בריבית. זו גם המטרה בהוצאת ספריו 'ברית 
הלכה  וקלה  צחה  בלשון  המבאר  פנחס' 

למעשה בהלכות ריבית.
בישיבה  השיעורים  באחד  לאחרונה 
וינד  הגר"פ  הטיל  וחשובה,  מפורסמת 
מוקדש  היה  השיעור  בהיכל...  'פצצה' 
ידי בחורי  לנושא פתיחת חשבונות בנק על 
שהבנקים  כפי  מיוחדים  בתנאים  ישיבה 
השונים מפרסמים, וקבע שהדבר לא פשוט.

באשראי"  הלוואות  ליטול  לבחור  "אסור 
– קבע הרב וינד.

היתר  יש  "אבל  נזעקו:  הבחורים  המוני 
עיסקא! ראינו את זה תלוי על הקיר. על ידי 

רבנים מובהקים!"
אחר צעק: "מה האפליה? למה לבחורים 

אסור ולאברכים מותר?"
"היתר  והסביר:  בעוגמה  חייך  וינד,  הרב 
עיסקא? וכי חושבים אתם שהיתר עיסקא זו 

מין קמיע שמתיר את הריבית?!"
להם  הסביר  וברורות  פשוטות  במילים 
עיסקא:  היתר  של  היסוד  מהו  וינד  הרב 
ללווה  שיש  הוא  עיסקא  היתר  של  "התנאי 
יש  עסק  איזה  וכי  בית.  נכסים,  עסקים, 
מי  המשגיח?...  עם  העסק  מלבד  לבחורים 
שאין לו בית ועסקים, גם אם הוא אברך, אין 
לו אפשרות הלכתית כלל וכלל להיות שותף 

עם היתר עיסקא".

המשיך הרב וינד: "היתר עיסקא מכניס את 
המלווה, את הבנק במקרה הזה, לשותף מלא 
עם ההשקעה שיש ללווה, כגון דירה. אי לכך 
מגיע לבנק רווחים כתוצאה מהשקעה זו. על 
לבנק,  הלווה  בין  העיסקא  בהיתר  נקבע  כן 
שבעד רווחים אלו, יקבל הבנק סכום אחיד, 
כהתפשרות בגובה הריווח שמרוויח הלווה 
את  לקחת  לבנק  מותר  כך  המלווה.  לטובת 
הריבית-התוספת. תמורת רווח זה. אבל למי 
היתר  לעשות  לו  התיר  מי   – נכס  כל  שאין 

עיסקא?...
הרב וינד המשיך ופירט: "בחורים שהותר 
מכשירים  להחזיק  הישיבה  מטעם  להם 
סלולאריים ומתאחרים בתשלום, או אברכים 
נכסים שמאחרים בתשלומי חשבונות  חסרי 
ריבית,  באיסור  נכשלים   – וחשמל  גז  מים, 
היתר  יש  המדוברים  שלגופים  למרות 
לראות  כאבו  את  הביע  וינד  עיסקא!"הרב 
לומדים  כוללים,  ואברכי  ישיבות  בחורי 
מופלגים היושבים כל היום על התורה ועל 
באיסורי  משים  מבלי  נכשלים  העבודה, 
לפני מספר שנים  הריבית שהוקם  ריבית.קו 
קם   02-5015920 שמספרו  וינד  הרב  ע"י 

במיוחד עבור מקרים אלו.

מאת: חיים רייך

ועבודת  התעלות  של  רצופים  ימים  שלשה 
אמונים  שומרי  ישיבת  תלמידי  על  עברו  ה' 
אהרן  רבי  הרה"צ  הישיבה  ראש  בראשות 
גלדצהיילר כהכנה דרבא לקראת ימי השובבי"ם 

ת"ת הממשמשים ובאים עלינו לטובה.
החלו  ההתעלות  ימי  לקראת  ההכנות  את 
תלמידי הישיבה כבר בפתיחת זמן חורף, כאשר 
הישיבה  תלמידי  ישבו  ימים  חודשיים  במשך 
בע"פ  גפ"ת  דפי  ונבחנו  בתורה,  והגו  הק' 

בידיעה מופלגת. 
רבי  של  ציונו  את  התלמידים  פקדו  תחילה 
לאחר  מאמריו.  הזכרת  תוך  עזריה  בן  אלעזר 
נעמדו  עצומה,  בהתלהבות  ערבית  תפילת 
להצלחתם  תהלים  פרקי  לאמירת  התלמידים 
בתורה ויר"ש ולמען הכלל, ומשם עברו לקברו 
של התנא רב יוסף הכהן, משם עברו לקברו של 

רבי אלעזר בן ערך.
ערכו  ערך  בן  אלעזר  רבי  של  קברו  באוהל 
מארגני הנסיעה שולחנות ערוכים לסעודה לכבוד 
ליל שישי, בחורי החמד סעדו את ליבם והתיישבו 
בניגוני  מלווים  זמר  כלי  כאשר  להתוועדות 
התעוררות. סמוך לעלות השחר נסעו התלמידים 
עלותם  טרם  במקוה  ולטבול  להתקדש  לצפת 
ובעלות  לתפילת שחרית בציון הרשב"י במירון, 
באמירת  ופתחו  מירונה,  הבחורים  הגיעו  השחר 
הנץ  עם  שחרית  תפילת  התפללו  ותיכף  תהלים 
 החמה, כאשר ראש הישיבה עובר לפני התיבה.

עלמה  למושב  התלמידים  נסעו  התפילה  אחר 
שם שהו בקמפוס מיוחד במינו לכל אורך שבת 

ההתוועדות.
באווירה  התפילות  התקיימו  השבת  במהלך 
מיוחדת כאשר לפני התיבה עובר ראש הישיבה 
הרה"ג אהרן גלדצהיילר, שאף נשא דברי תורה 
לקראת  כהכנה  הבחורים,  מאות  בפני  וחיזוק 
על  עברו  השבת  סעודות  גם  השובבי"ם.  ימי 
של  ובהתעלות  רוח  בהתרוממות  הבחורים 
סיומי  ערכו  מהבחורים  כמה  כאשר  קדושה 
מסכת וכובדו ע"י ראש הישיבה לשאת דברים 

וחידושים על פרשת השבוע.
נערכה  ההבדלה,  לאחר  השבת,  במוצאי 
סעודת מלווה מלכה כיד המלך כשבסיומה יצאו 
חצות  אחר  עד  נלהבים  בריקודים  התלמידים 
לישיבה  התלמידים  חזרו  בוקר  לפנות  הלילה. 
בקרית שומרי אמונים בעיה"ק ירושלים מלאים 
בסיפוק רוחני וגשמי אחר שלושה ימים רצופים 
הישיבה  ראש  רבם  של  במחיצתו  התעלות  של 

שליט"א.

בחור ישיבה? אין לך היתר 
לעשות 'היתר עיסקא'

חיזוק לימי השובבי"ם

מומחה הריבית הרה"ג פנחס וינד מתריע: "מי שאין לו בית ועסקים, גם אם 
הוא אברך, אין לו אפשרות הלכתית כלל וכלל להיות שותף עם היתר עיסקא"

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבי"ם

הרב וינד במסירת שיעור בהלכות ריבית

קורס למוכשרים 
במימון מלא + 

מלגת קיום!

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

הקורס המתקדם ביותר לפיתוח מערכות תוכנה בסביבת מיקרוסופט, 
מתקדמות.  בטכנולוגיות  מובייל  ואפליקציות  לאינטרנט  תכנות  כולל 
ויכולות  מצוינות  אורינטציית  מוטיבציה,  חדורי  כשרון,  לבעלי  מיועד 
אישיות גבוהות. הסמכה בינלאומית של מיקרוסופט, עם תעודת גמר 

ממשרד הכלכלה.

סדנת איתור תעסוקה 
ע״י מומחי מרכז כיוון. 

מחלקת השמה במקום.

תכנות ופיתוח 
אפליקציות

בסביבת דוט.נט של מיקרוסופט

בוא לפצח 
את הדבר 

האמיתי.

קורס ייחודי הנמצא בחזית הטכנולוגיה!

סודות 
היין

פותחים את

המכון החרדי ללימודי מקצוע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בתכנית:
 התכנסות וטעימות

תצוגת יינות מרשימה מהיקבים שייסדו בוגרי לומדה

שיקי ראוכברגר - יינן ראשי יקב טפרברג ״מהכרם לבקבוק״

ד״ר אילן אביטבול - ״ארומת היין... טעם לחיים״

אשר נעים - יקב נעים, בוגר מחזור א׳

מר ג׳סי בודק - השוק הישראלי ליין ״אפיוני שווקים״

הרב דוד טהרני - ״כשרות בתהליכי הייצור״

פטריק חבבו - יינן ויועץ יקבים ומנהל מקצועי בקורס.

ערב פתוח
יום שלישי כ״ד בטבת 5.1.16
בשעה: 19:00 בבית לומדה

הכניסה חופשית | מותנית ברישום מראש

מלגות 
לזכאים



בנוס יכול ל
ורה, ו

'זכית' בזכות החזקת הת

כל אחד מדגמי יונדאי i10 מצויד במערכת שמע 

מקורית ובמחשב דרך. מערכת השמע המקורית 

מגיעה עם כניסת AUX ו- USB שעליה ניתן לשלוט 

הישר מגלגל ההגה.

התמונות להמחשה בלבד

מותר לכם 
להתפנק

כל אחד מדגמי יונדאי i10 מצויד במערכת שמע 

מקורית ובמחשב דרך. מערכת השמע המקורית 

מגיעה עם כניסת AUX ו- USB שעליה ניתן לשלוט 

הישר מגלגל ההגה.

התמונות להמחשה בלבד

מותר לכם 
להתפנק

להצטרפות ורכישה: 1-700-700-770 מוקד 24 שעות
בהשתתפותך הנך שותף מלא לתורתם ותפילתם של למעלה מ-150 אברכים, 

ותעשיית תורה וחסד סביב השעון

ועוד עשרות פרסים יקרי ערך:
תכשיטי זהב, ריהוט לבית, מכשירי חשמל 

יוקרתיים, תוכנת ”אוצר החכמה“, שבת נופש,
ספרי קודש, שוברי קניה ועוד

&36

ההגרלה הראשונה תיערך בהילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

יניב בן 
משיח הי“ו 
ותזמורתו 
בהרכב מלא

בהופעה 
מלאה

ינעימו את 
האירוע

ההילולא המרכזית והמסורתית של
הבבא סאלי, הרב כדורי ומרן זיע“א
תתקיים אי“ה ביום ראשון כ“ט טבת (ליל ר“ח שבט) תשע“ו (10/1/16)

באולמי ויולה החדשים והמפוארים (גאלרי לשעבר), רח‘ הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב

פתיחת שערים: בשעה 19:00 | תחילת המופע בשעה: 20:00 בדיוק!

סביב שולחנות ערוכים כיד המלך

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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רגון הנש
א

‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי

ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 

נשיא המוסדות

ה!
זוכ

יס 
כרט

והשנה, כל 
₪ 36

לחודש
למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי

       בית מדרש
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‡ר‚ון ‰נוער
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ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 

נשיא המוסדות

ה!
וכ
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רטי

והשנה, כל כ
₪ 36

לחודש
למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

הצדיק רבי משה 
אבוחצירה שליט"א 

נו"ן לסידנא "בבא סאלי" ור"מ במוסדות בבא סאלי

פטרון ישראל
ויו"ר התנועה הקדושה

הרב אריה דרעי הי"ו

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

חיזוק ועידוד הלימוד ביומי דפגרא  שע"י מוסדות הרב רבי
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שע"י מוסדות הרב רבי

מרן הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א

 ה רא שון לציון וראש אבות בתי הדין

הגאון רבי דוד לאו 
שליט"א

 הרב הראשי לישראל

מורנו הרב חיים רבי 
שליט"א 
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לחודש

למשך שנה

להצטרפות ורכישה: 1700-700-700

בס"ד

כרטיס כניסה חינם
ברכישת כרטיסי הגרלה

לפרטים והזמנות-מוקד 24 שעות:

1700-700-770 

פתיחת שערים: 19:00
טקס הדלקת נרות הצדיקים 

בגן האולם בשעה:
 19:30 בדיוק!

תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט טבת )ליל ר"ח שבט( תשע"ו )10/1/16(
באולמי 'ויוליה' החדשים והמפוארים )גאלרי לשעבר(, רח' הלוחמים 1, צומת וולפסון, תל אביב.

ההילולא המרכזית והמסורתית של הבבא סאלי הרב כדורי ומרן זיע"א

הברכה 
וההצלחה
של עולם התורה

שלך

ינעים את הערב
ר' יניב בן-משיח הי"ו

ותזמורתו בהרכב מלא 

מוסדות התורה בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט“א

ברכישת 2 כרטיסים, 
כניסה חינם להילולא
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

לראות בסבל הזולת 

מתחילים  אנו  זו  בשבת 
 - השני  בחומש  לקרוא 

חומש שמות.
לנו  מגלה  זו  בפרשה 
כיצד  הקדושה  התורה 
להנהיג  מנהיג  בוחרים 
מי  ישראל,  בית  את  בו 
להיות  לזכות  ויכול  ראוי 

מנהיג בישראל.
בחינות  עבר  רבינו  משה 

ת  ו ב האומה ר מנהיג  להיות  בדרך  וקשות 
היהודית, ונפרט מקצתם:

ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי   - ראשונה  בחינה 
ִעְבִרי  ִאיׁש  ַמֶּכה  ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוַּיְרא  ְּבִסְבֹלָתם  ַוַּיְרא  ֶאָחיו  ֶאל 

ֵמֶאָחיו )שמות ב, יא(.
משה רבינו היה כבנו של המלך, נמצא בארמון המלוכה 
ולא נחסר ממנו מאומה, ובכל זאת יצא חוץ לארמון אל 
שנתן  מלמד  ְּבִסְבֹלָתם,  ַוַּיְרא  בסבלותם,  לראות  אחיו 
עיניו ולבו להיות מיצר עליהם )שמות רבה א, כז, הובא 
ברש"י שם(. בדרך כלל בחור צעיר מחפש את האינטרסים 
והאנוכיות שלו, איך יהיה לו יותר טוב, כיצד יהיה לו את 
להתעלות  יוכל  אופן  באיזה  ביותר,  הטובה  החברותא 
יותר, איך יקבל תשומת לב מיוחדת מההורים וכיצד ישיג 

את החדר הטוב ביותר והאוכל הטוב ביותר בישיבה. 
חבירו,  על  חושב  ומיד  בבוקר  שקם  אדם  ואין  כמעט 
"מה איתו, מסכן, הוא לא הרגיש טוב, היה לו קר בלילה", 
אלא מיד כשקם האדם בבוקר חושב הוא על עצמו, "מודה 
כמו  מתפקד  שלי  הגוף  בריא,  אני  ה'  ברוך  לפניך",  אני 
שצריך העיניים רואות והפה מדבר, ברוך ה' )זה מצוין, 
בכל  שלם  ובלב  בשמחה  להקב"ה  נודה  וכולנו  והלוואי 

יום, אבל עדיין, זו הסתכלות על האני ולא על השני(. 
בני האדם, אלא  היה מהדגם הזה של  רבינו לא  משה 
אחיו,  על  הייתה  הראשונה  מחשבתו  בבוקר  כשקם  מיד 
ואיני  קשה  עבודה  עליהם  מטילים  מסתדרים,  הם  "איך 
ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  בזה,  לעמוד  יצליחו  כיצד  יודע 
כיצד  אעשה,  מה  יא(,  א,  )שמות  ְּבִסְבֹלָתם  ַעּנֹתוֹ  ְלַמַען 
אוכל לעזור להם לעודד ולהקל מעליהם את הצער?", זו 
הייתה עיקר דאגתו של משה רבינו, על אחיו, ולכן מיד 
כשגדל יצא אל אחיו ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. 
אולם אין זה מספיק לראות רק בצרת אחיו אלא משה 
רבינו נדרש אף לעשות מעשה, ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש 
ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי 
היה  יכול  רבינו  משה  יא-יב(,  ב,  )שמות  ַּבחוֹל  ַוִּיְטְמֵנהּו 
לפטור עצמו בטענה שהוא נכדו של המלך וכיצד יכניס 
עצמו לתגר כזה, אדרבה להיפך, צריך הוא לגדול ולקבל 
יותר במצרים, אבל לא, את משה רבינו לא  גדול  מעמד 
מעניין מעמד ותפקידים, אלא מעניין אותו העזרה לזולת, 

העזרה לחלש, לעזור לאחיו שמכה אותו איש מצרי, לא 
מעניין את משה רבינו מה יהיו התוצאות, יש מצרי שמכה 
ביהודי? חייבים למגר ולעצור זאת, אפילו אם זה יגרום 

לכך שיצטרך לנוס על נפשו ולברוח מארץ מצרים. 
ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיוֹם  ַוֵּיֵצא  שני-  מבחן 

ִנִּצים ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך )שמות ב, יג(. 
משה רבינו רואה שני יהודים רבים ואחד מרים יד ליתן 
הרווחה  שר  תפקיד  ניתן  לא  עדיין  למשה  לחבירו,  מכה 
הוא  אך  התושבים,  לרווחת  ולעזור  לטפל  כיצד  לראות 
לא מסוגל לראות שליהודי לא טוב ולכן הוא ממנה עצמו 
)אבות  איש  להיות  השתדל  אנשים  שאין  במקום  לכך, 
לראות  ע"א(, אדם שחפץ  סג  ברכות  ובמסכת  פ"ב מ"ה 
בצרת חבירו, אדם שנותן עיניו ולבו ורוצה לראות ולעזור, 

הקב"ה פוקח את עיניו ומראה לו. 
משה רבינו עומד גם במבחן השני בדרך להיות מנהיגם 
והוכיח את היהודי שרצה להכות ולצער את  של ישראל 
חבירו, ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך, על אף הסיכון שיכול 
ממצרים  לגלות  ויצטרך  לפרעה  שילשינו  מהדבר  לצאת 

ולנוס על נפשו. 
מבחן שלישי- ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין 
ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר: ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנוֹת ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה 
ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקוֹת צֹאן ֲאִביֶהן: ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים 
ב,  )שמות  צֹאָנם  ֶאת  ַוַּיְׁשְק  ַוּיוִֹׁשָען  מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  ַוְיָגְרׁשּום 

ט"ו-י"ז(. 
משה רבינו מגיע לארץ זרה שאין בה יהודים, ואעפ"כ 
קם משה ועוזר לבנות יתרו, כיון שמשה רבינו לא מסוגל 
לראות אפילו בצרת גוי, הוא לא יכול לראות בצרתו של 
ולא רק שהושיען  ַוּיוִֹׁשָען!  ַוָּיָקם מֶֹׁשה  נברא בעולם,  אף 
ֶאת  ַוַּיְׁשְק  ָלנּו  ָדָלה  ָּדֹלה  "ְוַגם  אלא  הרועים  מיד  משה 

ַהּצֹאן" )שם, יט(, עזר להם להשקות את הצאן.
אדם שלא מסוגל לראות בצרת שום נברא וחפץ לעזור 
לכל אדם בכל ליבו ונשמתו ראוי להיות מנהיג בישראל! 
ּכֵֹהן  ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ  מבחן רביעי- ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן 
ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר האלוקים 

חֵֹרָבה )שמות ג, א(. 
על אף שעבר משה רבינו את כל הבחינות שהיו לו עד 
עתה בהצלחה מרובה עדיין לא נגלה אליו ה', נכון, הוא 
או  יהודים  הם  אם  להבדיל  בלי  אדם  לבני  ועזר  התייחס 
גויים, אבל עדיין לא בחן אותו ה' איך מתייחס ועוזר גם 
גדולה לאדם עד שבודקו  נותן  אין הקב"ה  חיים,  לבעלי 
בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה )בראשית רבה ב, ג(, 

צריך לבחון אותו בעוד בחינה:
ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר, גדי קטן מהעדר ברח, רדף 
אחריו משה רבינו עד שמצאהו ליד מעיין מים שותה, הבין 
משה שהיה הגדי צמא והתאנח בליבו על שלא שם ליבו 
והחזירו  כתיפו  על  והרימו  נטלו  מיד  צמא,  שהוא  עליו 

בחזרה לצאן. 

זהו זה, משה רבינו עבר את כל המבחנים וראוי להיות 
מנהיגם של ישראל, ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתוְֹך 
ַהְּסֶנה )שמות ב, ג(, אם נותן דעתו גם על הבהמות, ְוָנַתִּתי 
להיות  הוא  ראוי  טו(,  יא,  )דברים  ִלְבֶהְמֶּתָך  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב 

מנהיגם ומושיען של ישראל!



מרן הרב שך זצ"ל היה מנהיג דגול, כל עולם התורה 
היה תחת ידו ואיש לא העז לזוז מהנהגתו. ואיך הוא זכה 
לקבל זאת? תמיד הוא היה רגיל לומר שעיקר זה המידות 

הטובות, המידות הטובות!
ובעניין זה מסופר, הגאון הרב אברהם צבי מרגלית רצה 
להקים ישיבה בכרמיאל ולשם כך שאל את מרן הרב שך 

זצ"ל במה להתמקד בישיבה.
של  הצלחה  לך,  "דע  הלשון:  בזה  שך  הרב  לו  השיב 
תלויה  ההצלחה  בכישרונות,  תלויה  אינה  בתורה  ישיבה 
לקנות  מוכשר  כלי  הוא  מידות  בעל  שהוא  מי  במידות, 
תורה, וכבר ראינו כמה בעלי כישרונות ויכולות נפלאים 
שלא הצליחו להגיע לשלימות שאיפתם, כי לא הכל תלוי 

בכישרונות, עיקר ההצלחה תלויה במידות טובות.
של  והיסוד  התשתית  הכלי,  זה  הטובות  המידות 
הכישרונות,  גם  יבואו  הטובות  המידות  ועם  הישיבה, 

התלמידים יהיו כישרוניים, יצליחו בלימוד ויתעלו".



בכל מעשה שעשה הרב שך זצ"ל הייתה לו כוונה לחנך 
אותנו, אמר הרב שמואל מרקוביץ' וסיפר שתמיד לאחר 
התפילה כשהיו באים המנקים לנקות את בית המדרש, היו 
לנקות  שיוכלו  כדי  הספסלים  על  הסטנדרים  את  מעלים 
בנקל, והרב היה לוקח בעצמו את הסטנדר שלו ושם אותו 

על הספסל כדי להקל על המנקים, התחשבות בזולת!
ארע פעם שאחד הבחורים ניסה לקחת את הסטנדר של 
הרב לשים אותו על הספסל והרב התבטא במירור: "ַאי, 
לי את מה  רוצה לחנך, מקלקל  לי את מה שאני  מקלקל 
שאני רוצה לחנך". זה בסה"כ סטנדר, אבל לא, גם בזה 
יעשו  וכן  יראו  ממנו  שהתלמידים  עמוקה  כוונה  לו  יש 
איך לישא בעול עם הזולת. זוהי דוגמא למידות טובות, 
להיות  וליבו  עיניו  לנתן  דוגמא  חברו,  עם  בעול  לנושא 

מיצר עליהם!
שנזכה  רצון  יהי  בישראל!  מנהיג  להיות  זוכים  ככה 
הזולת,  נראה בצער  וישרות,  לזכך עצמו במידות טובות 
בקרוב  בקרוב  נזכה  זה  ובזכות  ונעודד,  נעזור  נתמוך 

לגאולה השלימה, אמן.

המידות הטובות זה הכלי, התשתית והיסוד של הישיבה, ועם המידות הטובות 
“יבואו גם הכישרונות, התלמידים יהיו כישרוניים, יצליחו בלימוד ויתעלו"
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

י'(,  )ג',  בפרשתנו 
מבקש  הקב"ה 
רבנו  משה  מאת 
את  לגאול  שילך 
מסבלם  ישראל  בני 
ומשה.  במצרים. 
מסרב,  הפלא,  למרבה 
את  להוריד  ומנסה 
אלך  כי  אנכי  'מי  ואומר  חוזר  הוא  העטרה. 
ביד  נא  "שלח  שוב:  ואח"כ  פרעה"?  אל 
תשלח" - ביד מי שהיית רגיל לשלוח - ביד 

אהרן.
"אם  לו:  אמר  הקב"ה  המדרש,  לדברי 
כלומר  גואלם",  אחר  אין  גואלם,  אתה  אין 
ורק  אך  תלויה  ישראל  של  גאולתם  שכל 
ומתחפר  מסרב  משה  זאת  ולמרות  במשה, 
ניאות  ימים  שבעה  לאחר  ורק  בעמדתו, 
להתנגדותו  הסיבה  השליחות.  את  לקבל 
לקבל את השליחות הוא משום החשש שמא 
ישראל  עם  של  המנהיג  שהיה  אחיו  אהרון 
הבטיחו  הקב"ה  כאשר  רק  ייפגע.  במצרים 
"וראך ושמח  כי אהרון שלם עם שליחותו- 
בלבו", ומעיד עליו ששמחתו תהיה שלימה 
את  לקבל  רבינו  משה  מסכים  המינוי,  על 

השליחות.
עם  כל  של  סבלו  האם  השאלה:  נשאלת 
ישראל כאשר ילדים נזרקים ליאור, תינוקות 
 - בבניין  החסרות  לבנים  במקום  מושקעים 
זה כדאי  כל   - ניתן כלל להימדד  סבל שלא 
שימשך כדי שאהרן לא ייפגע? האם לא היה 
צריך משה לקבל מיד את השליחות ולסמוך 
על כך שאהרן יסכים בשמחה. אך גם אם ייע

לב וייפגע אסור לוותר על ההזדמנות להוציא 
את עם ישראל ממ"ט שערי טומאה ומעבדות 
בפרך? האם שקולה פגיעה זו כנגד טובת כל 

העם כולו?
והתשובה אכן: לא! אם משה היה מזלזל 
בסבלו של אחיו והיה "דורך עליו" הוא לא 
היה ראוי להיות המנהיג!! ואזי שליחותו לא 
להגיע  כדי  כאמור,  כלל.  בידו  עולה  הייתה 
ישוע ואמיתי.  נקי  יש להישאר  אל המטרה, 

ת ה' אמורה להגיע ע"י בשר ודם  המהווה 
שישפיע  וכדי  הבורא,  של  לרצונו  "צינור" 

עליו להיות נקי ובלא "דליפות".
מזכירים  אנו  הגשמים  בימות  כידוע, 
הבורא  של  בשבחו  הן  "הגשם",  נושא  את 
והן  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  שהוא: 
לברכה".   ומטר  טל  "ותן  השנים:  בברכת 
אלא ששינוי זה נעשה בשני תאריכים שונים. 
בשמיני  כבר  הרוח,  משיב   - השבח  הזכרת 
עצרת-שמחת תורה. ואלו את בקשת הגשם: 
"ותן טל ומטר לברכה" - מתחילים לומר רק 
היא,  הדבר  וסיבת  במר-חשוון.  ז'  מתאריך 
יהודים  עמה  הביאה  לרגל  העליה  שמצוות 
נשיהם  עם  לירושלים  עלו  אשר  ממרחקים, 
 15 עד  נמשכה  לביתם  חזרה  והדרך  וטפם, 
זה  כי היה  יותר לא באו,  גדול  יום. ממרחק 
ארץ  שטח  בתוך  המרחק  לארץ.  חוץ  כבר 
ישראל היה לכל היותר מהלך 15 יוִם. ואמרו 
כבר  הגשם  על  לבקש  נתחיל  אם  חכמים: 
מיד למחרת חג הסוכות, אנשים אלו בדרכם 
ימנע  אולי  וזה  הגשם,  עליהם  ירד  לביתם 
מהם להגיע... על כן, קבעו להתחיל ולבקש 
על הגשמים רק החל מז' במר-חשוון, כיוון 

שבתאריך זה יגיעו הכל לביתם.
אותנו  מלמדת  ז"ל  חכמינו  של  זו  תקנה 
הליכות  בכל  ליישמו  שניתן  חשוב,  דבר 

הנו  מתפללים  אנו  שעליו  הגשם  חיינו. 
ובאמצע חיינו,  בכל  וחשוב  יסודי  מרכיב 
אזורים  באותם  האנושות.  כל  מתקיימת  ותו 
צחיחים, שאין יורד בהם גשם או שהוא יורד 
בכמות קטנה, לא ניתן לפתח חיים אנושיים 
רגילים. ואם כן, היה מקום להעדיף את פני 
הולכי  אותם  סבלם של  פני  על  הכלל  טובת 
דרכים, ובלי כל ספק הם המרובים הזקוקים 

לגשם. מדוע אין להם עדיפות?
להיעשות  עליו  דבר  כל  כי  מכאן  למדנו 
המטרה  אם  גם  לאמור:  ובנקיות.  בשלמות 
היא נכונה היא  אינה מקדשת את האמצעים. 
יש  בשלמות,  לפועל  תצא  שמטרה  וכדי 
יהיו  ליישומה  הדרכים  כל  גם  כי  להקפיד 
דרכים ישרות. אם התורה מצווה על כל אחד 
לקיים את מצות העליה לרגל, אי אפשר להת
יש  כן,  ועל  בדרך.  מסבלו  עין  ולעצום  עלם 
נעתיר את  ואז  יגיע לביתו  להמתין עד אשר 

בקשתינו לטל ומטר.
בספר  דומה.  דבר  אנו  מוצאים  בנביא 
כיצד  הנביא  מתאר  י"ז,  בפרק  א'  שמואל 
וגלית  בישראל  להילחם  הפלשתים  נאספו 
יוצא אל מול מחנה ישראל,  גיבור פלשתים 
מחרף ומגדף אותם ואת אלוקיהם ואין איש 
יום-יום  יוצא  הוא  וכך,  בפניו.  לעמוד  מיעז 
ולבם של ישראל נופל בקרבם. עד אשר מגיע 
רועה צאן צעיר, ומוכן לצאת להילחם בגלית. 
דוד אומר אז לשאול המלך כי נלחם עם ארי 
וסימן  אות  אלא  זה  אין  אותם.  והכה  והדוב 
את  "גם  יכה:  הפלישתי  את  גם  כי  עבורו, 
הארי גם את הדב הכה עבדך, והיה הפלשתי 

הערל הזה כאחד מהם"...
נמצא  סוף  סוף  משתכנע.  שאול  והנה 
הסכנה:  מול  אל  לצאת  לבב  ואמיץ  רוח  עז 
עמך.  יהיה  וה'  לך  דוד  אל  שאול  "ויאמר 
אותו  וילבש  מדיו...  דוד  את  שאול  וילבש 
שריון. ויחגור דוד חרבו מעל למדיו... ויאמר 
לא  כי  ללכת באלה  אוכל  לא  דוד אל שאול 

ניסיתי ויסירם דוד מעליו". )שם, ל"ז- ל"ט(
מאחורי  שהתרחש  על  מספר  המדרש 
עם  ללכת  יכל  גם  יכל  המלך  דוד  הקלעים. 
מעולם.  בהם  ניסה  שלא  גם  הללו,  המדים 
רע  היה  הדבר  אך  דוד,  את  הלמו  המדים 
בעיני שאול. באותה שעה, נתכרכמו פניו של 
מול  במדיו  עומד  הצעיר  את  לראות  שאול 
גלית ללא מורא ופחד. וכיוון שראה זאת דוד, 
הסירם מעליו. על שאול נאמר שהיה משכמו 
שהיה  דוד  לעומת  העם  מכל  גבוה  ומעלה, 
נמוך קומה. והנה לפלא, המדים הולמים את 
בעיני  אדומה  נורה  מעין  היה  זה  דבר  דוד. 
שאול ולכן לא כבש את אי שביעות רצונו עד  

שנתכרכמו פניו.
ואף כאן יש לתמוה: הרי דוד יוצא לכאורה 
למלחמה אבודה לנוכח אותה מכונת מלחמה 
עטופת שריון מכל כיוון. ואם יקבל את מדיו 
של שאול, הרי שהסכנה תקטן במשהו? הוא 
הרי יוצא למען הכלל כולו ולא  עבור עניין 
באותה  להתחשב  עליו  מדוע  שלו.  אישי 
יותר  נכון  לא  האם  שאול?  של  פנים  הבעת 
לבקש משאול "לפרגן" מעט לדוד? אף כאן 
לו דוד היה מתעלם,  לומדים חכמי המוסר: 
ולא היה רגיש לתחושתו של שאול, לא היה 
ראוי לכך שהישועה תבוא על ידו, שהרי הוא 
"צינור" מקולקל ודולף, שלא יעביר הקב"ה 
האמצעים  כי  למדנו  הישועה.  את  דרכו 
הם  גם  להיות  עליהם  המטרה  אל  המביאים 

נקיים ונכונים!

המטרה אינה מקדשת 
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי את האמצעים

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים



בזה המקום לא תבוא בהלת
כי יש לנו חיישן בדלת

בזה הסלון ישחקו הילדים בנחת
בזכות המצלמה שכל רגע מדווחת

בזה המטבח לא נורא אם נשכח סיר
 חיישן הטמפרטורה דאגה מליבנו יסיר

 מזו הדלת אצא בראש שקט
כי מערכת השליטה אצלי בז׳קט

ברכת 
הבית
החכם

ע״פ הוראתם של גדולי ישראל, השימוש בתשתית אינטרנט מותנה בחסימה והגנה ראויה לצרכי פרנסה ואך ורק באישור רב

בזק מביאה את הבית החכם 
לכל בית בישראל

חינם!

להצטרפות חייגו: 1-800-801-045

לבית החכם

חודש ראשון 

עד 31.1.16 או 1,000 יח'. ללא כפל מבצעים. כפוף לתקנון, למגבלות הטכנולוגיות ולתנאי השרות. השרות ללקוחות האינטרנט של בזק. 
ההתקנה ומוצרים נוספים בתשלום. המחיר כולל מע"מ לשכירות וכולל מצלמה וגלאי דלת. התמונה להמחשה בלבד. קו טלפון ותשתית 

אינטרנט בהתאם לתעריפי המסלולים והשירות. ניתן להזמין כל רכיב בנפרד.

מערכת הבית החכם כוללת :

מהיום, תוכלו לדעת מה קורה בבית גם מחוץ לבית.
הצטרפו לחבילת התקשורת הכוללת:

קו טלפון + תשתית אינטרנט לצרכי פרנסה
וקבלו בית חכם ב-29.90 ₪ לחודש

מערכת 
שמע

חיישן תנועה
וטמפרטורה

חיישן
דלת מצלמה
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