
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

972  גיליון מס'   13/1/16  יום רביעי ג' בשבט תשע"ו   העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  בס"ד 

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

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

מחירים
תחרותיים!

) ֹלביטוח סוכנות פתרונות בע”מ2009הירשוביץ (

מבטחים רכב
בהירשוביץ!

פרשת בא
כ. 16:22 י. 17:36ירושלים

כ. 16:38 י. 17:38
כ. 16:17 י. 17:37              

ב"ב
פ"ת

שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר השבוע כשר הכי פופולארי בראיון ל"קו עיתונות"

"חיסוני השפעת 
יינתנו בכל בתיה"ס"
"למדתי שהציבור מעריך שני דברים: יחס אישי לפרט ועקביות בעבודה"  "אני לא 
רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים 
ומשרד החינוך, אבל לומר שאינני מעורב זהו הבל"  ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 

חיסכון לכל ילד, הוא הישג גדול עם משמעות לטווח ארוך ואני חייב לציין שהוא 
נעשה בתיאום על כל החברים מיהדות התורה ומש"ס" / בית ספר לפוליטיקה

ליברמן: "גפני החליט להפוך אותי ללוחם נגד החרדים. זו 
הייתה הצגה שבוימה מראש"  גפני: "מי שעם החרדים 

אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו" / בי"ס לפוליטיקה

עימות גפני-ליברמן

הכניסה מכל הדלתות תתאפשר 
בארבעה עשר קווי שירות מרכזיים 
בירושלים, באמצעות מכשירי תיקוף 
שהוצבו גם בדלתות האחוריות של 
האוטובוסים  230 אוטובוסים 
של אגד בי-ם הצטרפו למהפכה 

של העלייה מאחור ובעתיד צפויים 
להתווסף קווים נוספים / עמ' 4

הכניסה לאוטובוסים - משתי הדלתות
הקלה לנוסעי התחבורה הציבורית

בתקשורת נטען השבוע כי עיריית ירושלים מצאה 
ששליש ממבקשי הנחות במחלקת הארנונה לא 

דיווחו אמת / עמ' 6

שליש ממבקשי ההנחות לא דיווחו אמת
השקת הכניסה מהדלת האחורית, השבוע

"לא ניתן לעבור 
לסדר היום 
כשהאשפה 
נערמת בעיר"
תושבי השכונות בפניות 

נזעמות אל ה"קו הפתוח" / 
עמ' 8
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50%

הכירו את פטנט 
הוואקום האיכותי!

אין צורך בקדיחות!!

לדוגמא:
ארון 4 דלתות

&89990

&179990

50% הנחה!50% הנחה!
לדוגמא:

שולחן 1.2 מטר + 4 כסאות

&67490

&134990

50% הנחה!
על כל מחלקת 

הקריסטל

מגוון ענק
של 

עציצים 
ופרחים!

500 מ”ר 
של כלי בית ומתנות

 כנפי נשרים 64 ירושלים | 02-991-2221 
  שעות פתיחה: 

ימים א' -ה' 9:00-21:00  יום ו' 9:00-13:00

בשורה משמחת  לקהל לקוחותינו! 
מהיום יש חניה!! ועכשיו - שעת חניה חינם! 
בקניה מעל 100 ש"ח. קחו כרטיס חניה ובקשו 
מהקופאי/ת מדבקת חניה לכרטיס שברשותכם  

)החניה בחניון בית טויוטה הסמוך(

ועכשיו חדש! חנות דקורציה ומתנות 
עם המוצרים הבלעדים של סופר הום

קינג ג'ורג 16 ירושלים
02-6481449

מלאי מוגבל!

מלאי מוגבל!

על סדיני ורדינון
20% הנחה!

מגוון ענק של מוצרי 
חשמל במחירים 

מטורפים!!

מוט בלנדר 550 וואט

מעבד מזון מגוון רדיאטורים )דלונגי(

&14990

&41990

&47990-74990

&89990

מגוון 
קופסאות תכשיטים 

מגוון ענק 
של שעונים

מאסטר סלייסר 
המקורי

 כנפי נשרים 64 ירושלים



עברנו
לרח' שטראוס 25

)גוסטו לשעבר(

חליפות | חולצות | עניבות | חפתים | מכנסיים | חדש! מחלקת ילדים
שעות פתיחה: א'-ה: 10:00-21:00 רצוף, יום ו': 10:00-13:00. טל': 02-5377752

מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה
עניבות אנזו

במקום 89 ₪

₪ 39

גרביים גלעד
במקום 15 ₪

₪ 8

₪ 490₪ 490

מכנסיים
החל מ-

₪ 69

₪ 69

מעילי צמר
החל מ-

₪ 199

חולצות אנזו
במקום 120 ₪

חליפות צמר ליבון
במקום 890 ₪

חגורות עור פלטה
במקום 79 ₪

₪ 59

גלעד

Men's exclusive fashion

בס"ד



" ב תש"ע 121/3/1       ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 בירושלים124 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

מאת: פישל רוזנפלד 

כתב בגלי צה"ל דיווח השבוע למאזיניו כי שליש ממבקשי 
ההנחה במחלקת הארנונה של עיריית ירושלים התגלו כבקשות 

כזב הנשענות על טענות שקריות.
חברי מועצת העיר נזעקו. בדיון שערכו חברי מועצת העיר 
החברים  טענו  העיר,  מועצת  חברי  של  פנימית  דיון  בקבוצת 
עצמה  העירייה  אלא  שקריות,  אינן  שהבקשות  רק  לא  כי 
המבוקשת.  הטעות  את  לקבל  מנת  על  שיטתי  באופן  פועלת 
"לא ייתכן שנציגי מחלקת הארנונה בעירייה יתקשרו לזכאים 
באמצע הבישולים שלפני שבת, רק על מנת להצליח להוציא 
מהם את ה'שקר' המבוקש כדי לא לאשר את ההנחה", אמר 
'קו  עם  עזרא, בשיחה  פיני  סיעת ש"ס,  חבר המועצה מטעם 

עיתונות'.
חברי המועצה שהחליטו להיאבק בתופעה אומרים כי הם לא 
באו לומר מה טעות ומה לא, אלא דורשים רק מעט שקיפות. 
בין היתר הם דורשים לדעת מי עומד מאחורי שיחות הטלפון 

הסמויות, מהן השאלות ומתי הזמן המועדף על החוקרים כדי 
לתפוס את ה'שקר'. לטענתם, "לא ייתכן שבגלל גרעון בקופת 

העיריה יוכרזו הזכאים בהנחה בארנונה כ'שקרנים'".
אלא, שמתברר כי הנתונים לכשעצמם - לא נכונים בעליל. 
כי  מתברר  ירושלים  בעיריית  הדוברות  מול מחלקת  מבדיקה 
הם הבהירו לכתב מיכאל שמש את הדברים הבאים: "העירייה 
מקבלת מדי שנה כ-38 אלף בקשות להנחה בארנונה מטעמי 
מנת  על  מדגמיות  בדיקות  בהתאם  מבצעת  כן  ועל  הכנסה 

לוודא שאכן קיימת זכאות להנחה.
בקשות  של  מקרים   1,500 נבדקו  הבקשות  כלל  "מתוך 
או   36% כי  והתברר   ,2014 בשנת  הכנסה  מטעמי  להנחה 
שוויתרו על בקשת ההנחה או שלא מסרו נתונים מדויקים על 
הכנסתם או שהתברר כי הכנסותיהם הינן אחרות ועל כן - לא 

הוענקה להם הנחה".
במסרון  שוב  לו  להסביר  הוסיפו  הם  אלא  זאת,  רק  לא 

שנשלח אליו:

"אנחנו מקבלים 38,000 בקשות בשנה ואין אפשרות לבדוק 
 - מדגמית  לבדיקה  שונות  בקשות   1,500 בוחרים  אז  הכל, 
שלגביהן עולה חשד לפני כל מיני קריטריונים, או שהבקשות 
מזוהות כבעיתיות ואותן בודקים לעומק ומתוכן 36% נמצאו 
מהבקשות  ש-36%  לא  זה  הנחה.  להם  מגיע  שלא  ככאלה 
שנחשדות  מאלה  רק  אלא  שקריות,  הן  לעירייה  שמוגשות 

כשקריות."
כך,  אם  איך,  מ2%.  פחות  בהרבה  מדובר  הנראה  כפי  אז 

פירסם כתב גלי צה"ל כי מדובר בכשליש?
פנינו לגלי צה"ל לבקש את תגובתם, אך עד סגירת הגיליון 

לא קיבלנו אותה.
מחזיק  סבן,  נחמניאל  העיר  מועצת  חבר  פנה  כך,  ובתוך 
קבל  ובו  בנושא,  ברקת  העיר  לראש  במכתב  הארנונה,  תיק 
ודרש  שעוותו,  הנתונים  ועל  הפוגעניות  החקירה  שיטות  על 
כראוי.  הנושא  להסדרת  עד  את החקירות  עתה  לעת  להפסיק 

"איבדתי את אמוני בהנהלת האגף", כתב סבן במכתבו.

מאת: עוזי ברק 

התחבורה  במשרד  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
לאוטובוסים  העלייה  שרות  את  השבוע  השיקו  אגד  וחברת 
מכל הדלתות. בטקס ההשקה שהתקיים בסניף אגד במלחה, 
השתתפו מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי, יו"ר אגד, אבי 
פרידמן, מאיר חן, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, 
מנכ"ל  מרוז,  ונדב  ירושלים  עיריית  ראש  סגנית  ענתבי,  יעל 

צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים. 
עשר  בארבעה  זה  בשלב  תתאפשר  הדלתות  מכל  הכניסה 
קווי שירות מרכזיים בעיר, באמצעות מכשירי תיקוף שהוצבו 
גם בדלתות האחוריות של האוטובוסים. מחזיקי הרב קו יוכלו 
להעביר את הכרטיס ביעילות ובנוחות מבלי לעבור דרך הנהג. 
של  למהפכה  מצטרפים  בירושלים  אגד  של  אוטובוסים   230

העלייה מאחור ובעתיד צפויים להתווסף קווים נוספים.
ההמתנה  זמן  את  לקצר  נועד  הדלתות  מכל  העלייה  שרות 

בעלייה לאוטובוס, לקצר את משך זמן הנסיעה הכללי ולסייע 

לנהג להתרכז בתפקידו. השירות הושק לפני כשנה בתל אביב 

במספר קווים מצומצם והורחב לקווים נוספים באזור גוש דן 

והשרון. סך הכל הושקו עד היום 600 אוטובוסים המאפשרים 
עליה מאחור.

לאוטובוס  העלייה  מערך  "השקת  אגד:  יו"ר  פרידמן,  אבי 
מכל הדלתות מהווה קפיצת מדרגה בייעול שירותי התחבורה 
הציבורית בייחוד כאשר מדובר בירושלים, שמרבית מתושביה 
נמנים על משתמשי התחבורה הציבורית. אני רוצה לברך את 
שר התחבורה, ישראל כ"ץ שלפני כמה שנים העלה את הרעיון 
של העלייה מאחור כחלק מחזונו לייעול התחבורה הציבורית. 
ואני שמח שהחזון הפך  יצליח  רב האנשים לא האמינו שזה 

למציאות."
הקווים בהם יתאפשר שירות עליה מכל הדלתות בירושלים 
מזינים  וקווים  מהירים  קווים  על  בדגש  נוסעים  עתירי  הינם 
לרכבת הקלה: קו 19, 20, 24, 27, 29, 59, 68, 69, 71, 72, 74, 
75, 77 ו- 78. הפעלת השירות תלווה בפרסום, הסברה והצבת 

דיילים בשטח.

הכניסה מכל הדלתות תתאפשר בארבעה עשר קווי שירות מרכזיים בירושלים, באמצעות מכשירי 
תיקוף שהוצבו גם בדלתות האחוריות של האוטובוסים  230 אוטובוסים של אגד בי-ם הצטרפו 

למהפכה של העלייה מאחור ובעתיד צפויים להתווסף קווים נוספים

מעתה: הכניסה לאוטובוסים - משתי הדלתות
הקלה לנוסעי התחבורה הציבורית

בתקשורת נטען השבוע כי עיריית ירושלים מצאה ששליש 
ממבקשי הנחות במחלקת הארנונה - שקרנים  חברי מועצת 

העיר סערו והתגוששו על החקירות ושיטות החקירה נגד 
מבקשי ההנחות  אלא שבינתיים מתברר כי הנתונים - שקריים

שליש ממבקשי ההנחות 
בארנונה שקרנים?

השקת הכניסה מהדלת האחורית, השבוע

ירושלים )צילום אילוסטרציה(



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

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

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

יהודה: אתה לא מאמין זכיתי בהגרלה בהרבה כסף!
אלעד: וואו!

יהודה: אבל תעשה לי טובה אל תגלה לאף אחד! 

אלעד רוצה לפנות ליועץ השקעות כי לא רוצה 
שיהודה יאבד את כספו. האם מותר לו?

מצווה לספר כדי להציל את ממונו א

אסור מדאורייתא משום הולך רכיל ומגלה סוד ב

מידה טובה לא לגלות ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שייך פה העניין באפי תלתא
לגבי סיפור סוד?

לא שייך כלל אפי תלתא זה רק על דברי גנאי א

שייך גם בזה וגם בזה ב

מחלוקת ג
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השטיבל 
המיתולוגי בנחלת 

שבעה - ייסגר
בית המשפט ממשיך לסגור בתי כנסת  הפעם: בית 
  הכנסת 'קהל חסידים' המיתולוגי בנחלת שבעה

האפוטרופוס האחראי על הנכס בשם עשרות יורשים, 
מבקש לסגור את בית הכנסת שבעלי השטח סירב 

לקבל עבורו דמי שכירות

מאת: פישל רוזנפלד 

של  פעילותו  שנות  מ-70  יותר  לאחר 
חסידים"  "קהל  המיתולוגי  השטיבלא'ך 
בית  פעילות  שבעה,  נחלת  שבשכונת 
שבית  לאחר  זאת,  לקיצה.  באה  הכנסת 
משפט השלום קבע כי בית הכנסת ייסגר 
בית המשפט  יום. במקביל, קבע   60 תוך 
דמי  לשלם  הכנסת  בית  הנהלת  על  כי 
שכירות בסך 57 אלף שקל בגין השימוש 
בחדר השלישי ותשלום שכר-טרחת עורך 

דין בסך 15 אלף שקל והוצאות משפט.
הכנסת  בית  של  המשפטי  המאבק 
בבית  הופתעו  אז  שנים,  לפני חמש  החל 
תובע  היורשים  של  כוחו  בא  כי  הכנסת 
את האגודה בטענה כי אינה משלמת דמי 
ובד-בבד  שנה,  מ-40  יותר  כבר  שכירות 
עורכת שימוש שלא כדין בחדר השלישי. 
נוסף על כך טען התובע כי האגודה עשתה 
שינויים בנכס ללא רשות ובין היתר שברה 
את הקיר המפריד בין החדר השני לשלישי 
ושירותים בחצר. הוא דרש  ובנתה מחסן 
את פינויו של בית הכנסת מהנכס ותשלום 
החדר  בגין  שקל  אלף   70 בסך  שכירות 
אליי  פנה  "כשהוא  מוגן.  השלישי שאינו 
חשבתי  כי  התעלמתי,  הראשונה  בפעם 
שמדובר באדם שאינו בריא בנפשו. הוא 
לא הגיש מסמכים כנדרש וביקש בעל פה 
דמי שכירות של כ-11 אלף שקל בחודש, 
סכום בלתי סביר בעליל עבור בית כנסת", 

אמר גבאי בית הכנסת, שלמה גולדהור.
בתקופה  "כבר  גולדהור:  סיפר  עוד 
נאמר  הכנסת,  בית  גבאי  היה  עוד  שאבי 
כי  המבנה  של  האפוטרופוס  ידי  על  לנו 
שכירות  ממנו  לקחת  מתכוון  אינו  הוא 
טעם  לו  שאין  קטן  בסכום  מדובר  וכי 
שכנע  מקומי  יזם  יורשים.  לכ-30  לחלק 
המבנה  את  להרוס  ניתן  כי  היורשים  את 
ולהקים במקומו בניין חדש שיכניס לכיסו 
הכנסת  בית  את  יהרוס  ובכך  רב,  כסף 
הוותיק בו אנו מתפללים כבר שנים רבות 

כל כך".

 "רצינו לשלם והם לא רצו לקבל"

כבר  כי  מספרים  הכנסת  בית  בהנהלת 
בשנות ה-60 ביקשו לשלם דמי שכירות - 
אך בעל הנכס סירב לקבל תשלום שכירות 
לא  מכן  שלאחר  ובשנים  כנסת,  מבית 
נדרשו לשלם דמי שכירות עד שנת 2007, 
לדרוש  החל  הנוכחי  הנכס  בעל  כאשר 
תשלום דמי שכירות אך לא בכתב כנדרש. 
כי  האגודה  טענה  השלישי  החדר  בעניין 
בעל הנכס מעולם לא טען בפניה כי אינה 
פתיחת  ואת  שימוש,  בו  לעשות  יכולה 
ביצעה  לשלישי  השני  החדר  בין  הקיר 
נדרשה  לא  מעולם  כאשר  שנה,   35 לפני 

להשיב את המצב לקדמותו.
בית המשפט קבע כי בית הכנסת ייסגר 
דמי  לשלם  ההנהלה  ועל  יום   60 תוך 
שכירות בסך 57 אלף שקל בגין השימוש 
בחדר השלישי ותשלום שכר-טרחת עורך 

דין בסך 15 אלף שקל והוצאות משפט.
הנהלת  הגישה  זאת  בעקבות 
לבית  הדין  פסק  על  ערעור  השטיבלא'ך 
בדרישה  בירושלים  המחוזי  המשפט 
מבית המשפט לקבוע כי בית הכנסת הוא 
בעל זכויות דיירות מוגנת כדין או לפחות 
בשניים מתוך שלושת החדרים שבמבנה, 
וכי בכל מקרה התובע אינו זכאי לתשלום 
דמי שכירות על החדר השלישי. כמו כן, 
פסק  את  לבטל  המשפט  בית  מתבקש 
לדיון  עד  ביצועו  את  ולעכב  הפינוי  דין 
מדובר  אין  האגודה,  לטענת  בערעור. 
השכירות  דמי  אי-תשלום  שבו  במקרה 
חוזה  את  להפר  כוונה  או  מזלזול  נובע 
וויתור  מהסכמה  דווקא  אלא  השכירות, 

רב-שנים של התובע.
והדתי  המסורתי  הירושלמי  "הציבור 
להתפלל  וזקוק  העיר  למרכז  המזדמן 
 - ערבית  או  לפני השקיעה  מנחה  במניין 
גם  כמו  ביחיד.  ברחוב  להתפלל  יצטרך 
העיר  למרכז  המזדמן  החילוני  הציבור 
וזקוק לומר קדיש על יקיריו יהיה בבעיה", 
כי  שהבהירו  לפני  לא  באגודה,  אמרו 

ייאבקו על בית הכנסת בכל מחיר.

ייסגר? בית הכנסת 'קהל חסידים'



המשרד לירושלים ומורשת, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים 

מזמינים בעלי עסקים קטנים ובינוניים(1) בירושלים ליהנות מ:

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

     ומורשת  ירושלים  משרד   

(1) עסקים קטנים ובינוניים – בהתאם להגדרה כמפורט בנוהל   (2) האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, רק נוהל ”סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים“ , המפורסם באתר, יחייב.  

יש להגיש את הבקשה בסיוע רואה החשבון של העסק עד ה-4.2.2016 בשעה 14:00, לא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.

 JERUSALEM.MUNI.IL   :הורדת הטפסים והגשת הבקשה באתר

maanak@jda.gov.il  לפרטים נוספים: טלפון  1-800-300-232 או במייל

זכאות למענק(2) – עסק ירושלמי אשר חווה קיטון בהכנסותיו בהיקף של 25% לפחות 
בחודשים ספטמבר-דצמבר 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014 או בשנת 2013.

מענק של עד 50,000 ₪
לפיתוח ולחיזוק העסק

מחזקים את העסקים הקטנים 
והבינוניים בירושלים
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האשפה ברחובות ירושלים                                                                  )צילום: שמוליק אברהם(

"לא ניתן לעבור לסדר 
היום כשהאשפה 

נערמת בעיר"

מאת: חיים רייך

מדוע לא פונו הררי הזבל ברחבי ירושלים? 
התעבורה  שעובדי  לאחר  משבוע  למעלה 
גם  העיצומים,  הפסקת  על  הודיעו  בעיר 
אתמול נאלצו עדיין התושבים להתמודד עם 
שנערמה  אשפה  של  נתפסות  בלתי  כמויות 

ברחובות.
בשאלות קשות ונזעמות אלה, פנו תושבי 
ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר  אל  השכ' 
ל"קו  במענה  מילר  חיים  הרב  ותושביה" 

הפתוח" שהוא מקיים מידי שבוע.
עובדי  כי  דווח  שעבר  השבוע  בתחילת 
התברואה ועיריית ירושלים הגיעו להבנות, 
ימים.  זאת לאחר שביתה שארכה כשלושה 
השביתה הוכרזה במחאה על כוונת העירייה 
בתחום  שהועסקו  קבלן  עובדי   170 לפטר 
הניקיון, ואילו ראש העיר טען שהדבר נובע 

מאי העברת תקציבים מהאוצר.
מערך  עובדי  שבתו  שבו  הזמן  בפרק 
סמוך  האשפה  הצטברה  בעיר,  התברואה 
"הררי  של  להיווצרות  שגרם  מה  לפחים, 
אף  כעת,  אולם  מרכזיים.  במקומות  זבל" 
חזרה  על  ההכרזה  מאז  ימים  מס'  שחלפו 
לכתת  נאלצים  העיר  תושבי  לעבודה, 
רגליהם בין כמויות אשפה אדירות - עד כדי 

חסימת המדרכות להולכי רגל.
כי  היתר  בין  נאמר  העירייה  בתגובת 
"העירייה אינה מוכנה בשום אופן להעלות 
את הארנונה, ותיאבק כדי שהמדינה תישא 
תושבי  ולא  להן,  אחראית  שהיא  בעלויות 
ירושלים  יהיו שוב אלה שישלמו את המחיר. 
האוצר  משרד  מול  בנושא  פועלת  העירייה 
ועושה מאמצים עילאיים לפתרון מהיר של 
כפי   לירושלים  הניקיון  ולהחזרת  הנושא, 

שראוי שיהיה".
על  הסיכום  לאחר  העירייה  בהודעת 
ירושלים  "עיריית  נכתב:  השביתה  סיום 
גיבשה הלילה פתרון ביניים לחודש הקרוב 
שנותרה  האשפה  איסוף  את  שיאפשר 
ברחובות. עובדי העירייה וכל מערך הניקיון 
העיר  את  לנקות  מאמץ  יעשו  והתברואה 

ספורים,  ימים  תוך  לשגרה  אותה  ולהשיב 
אך יש לזכור שמדובר בכמויות אדירות של 
אשפה שנותרה משביתת ההסתדרות שייקח 

מספר ימים לפנות".
עוד נכתב כי "פתרון הביניים יאפשר לכל 
בנושא  ההידברות  את  להמשיך  הצדדים 
אנו  קבע.  ולפתרון  להבנות  להגיע  בניסיון 
מודים למשרד האוצר על הסיוע וההירתמות 

לפתרון הביניים".
ירושלים ותושביה"  יו"ר "התנועה למען 
התושבים  מחאת  את  העביר  מילר,  חיים 
את  לערב  אין  כי  וטען  בעירייה,  לגורמים 
הוויכוחים של הנהלת העירייה  מול האוצר  

ע"ח גבם של תושבי השכונות.
לגבי הטענה של יפי הנפש בעירייה שהם 
אומר  הארנונה,  את  להעלות  רוצים  לא 
מילר, כי מדובר בדברי ליצנות, וכי עיריית 
י-ם לא גובה ארנונה מספיק גבוהה ממשפ' 
שאין להם פרוטה ואף אחרי כל ההנחות הן 

משלמות עשרות אלפי ש"ח בשנה.
"האם הדו"חות של הפקחים ללא רחמים, 
לא מכניסים כסף לקופת העירייה, וכשמגיע 
נמצאים  לציבור,  המגיעים  לשירותים 
אין  כך  על  ואכן  ומשונים  שונים  תירוצים 

לעבור לסדר היום.
כי  השכונות,  לתושבי  הבטיח  מילר 
הדבר הראשון שהוא יעלה בפני שר הפנים 
החדש שיכנס למשרד, יהיה  נושא "שירותי 

העירייה כלפי התושבים".
בסוגיית  ירושלים  עיריית  בין  המשבר 
החברה  של  דרישתה  עם  פרץ  התברואה 
מיליון   20 בסך  נוסף  לתקציב  המפנה 
הצדדים  הגיעו  האחרונים  בימים  שקלים. 

להסדר בסיוע משרד האוצר.
פחי  מספר  רביעי  ביום  הוצתו  כך,  בתוך 
שקצה  תושבים  בידי  רמות  בשכונת  אשפה 
הכיבוי  משירותי  הנוראית.  בצחנה  נפשם 
למעלה  לכבות  פעלו  כיבוי  "צוותי  נמסר: 
בשכונת  רובין  ברחוב  אשפה  פחי  מ-20 
מדובר  כי  דיווחו  הכיבוי  צוותי  רמות. 
בפרק  מאוד  חריגה  בכמות  פחים  בהצתת 

זמן קצר ובאזור קטן יחסית".

תושבי השכונות בפניות נזעמות אל ה"קו הפתוח"  יו"ר 
התנועה למען ירושלים ותושביה: "אין לערב את הוויכוחים 

של הנהלת העירייה מול האוצר על גב התושבים"

תכניות מורשת

מינהל תרבות, חברה ופנאי - אגף תרבות

הקונצרט 
הירושלמי 
חזנות ושירה ירושלמית

עם גדולי החזנים

 ישראל     משה חבושה

ארה״בדוד שירו

מנחה ומנהל מוסיקלי: 
עו”ד הרב ניסן קזיוף

אי”ה ביום שני, טו’ בשבט תשע”ו 
 25.1.16, בשעה 20:00

מרכז ז’ראר בכר, רח’ בצלאל 11, ירושלים 

מחיר כרטיס 50 ₪
לרכישת כרטיסים: בימות 6226*



30 מוצרים רק ב - 3 שקלים 

המבצע בתוקף עד 22/01 כולל. התמונות להמחשה בלבד. המכירה במארזים שלמים בלבד. מוגבל ל-3 יח׳ ללקוח. עד גמר המלאי. 

רק ₪3

מיכל 
1 ליטר + 

מכסה

3 יח׳

רק ₪3

קופסאות 
סמארט
500 מ״ל

2 יח׳

רק ₪3

גביעי חצי 
ק"ג + מכסה

8 יח' בחב׳

רק ₪3

צנצנות 
תבלינים

2 יח׳

רק ₪3

נייר אפייה
10 יח׳

2 חב׳

רק ₪3

צלחות
גדולות

50 יח׳ בחב׳

רק ₪3

סכו״ם
לבן

80 יח׳

רק ₪3

קערית
קסרול

2 חב׳

רק ₪3

20 יח׳

0194 | 1081*

צלחות
גדולות

צבעונית

רק ₪3

כוסות
נייר

30 יח׳

רק ₪3

מגש
זהב

3 יח׳

רק ₪3

מגש
גלים

שקוף

8943* רק ₪3

מפיות

 100 יח׳

רק ₪3

מפיות
מקושטות

25 יח׳

רק ₪3

קערת
פרח

קריסטל

רק ₪3

נייר
טישו

2015*

2 חב'

רק ₪3

מפות
ניילון

8 יח׳

רק ₪3

שקיות
מזון

100 יח' בחב׳

8324* רק ₪3

נרות
מחממים

20 יח' בחב׳

רק ₪3

שקיות 
אשפה 

75/85LD
10 יח׳

רק ₪3

מטליות
שיש
3 יח׳

2 חב׳

רק ₪3

מגבונים 
לחים

2 חב'

רק ₪3

מברשת 
שיער

רק ₪3

גומיות
צבעוניות

רק ₪3

ספוג
הפלא

רק ₪3

ניילון
נצמד

0194 | 1081* רק ₪3

תבניות
אלומיניום

גדולות )105(

6 יח׳

רק ₪3

תבניות
אינגלישקייק

10 יח׳

רק ₪3

רדיד
אלומיניום

רק ₪3

תבניות
אלומיניום 

)58(

10 יח׳

ובנוסף 5 מוצרים רק ב-5 שקלים

רק ₪5

תבניות
אלומיניום

ענקיות
)210(
5 יח׳

רק ₪5

קערות
צבעוניות

רק ₪5

כלי
 ששת

רק ₪5

צלחת
קטנה )7״(

25 יח׳

2 חב׳

רק ₪5

תבניות נייר
מאפינס

50 יח׳

99007*

לשבוע אחד בלבד ה׳ בשבט - י״ב שבט תשע״ו

בס״ד

פתוח במוצ"ש

1⋅700⋅502⋅401 | WWW.PEAMIT.CO.IL 22:00 שעות פתיחה א'-ה' 09:30-21:00, יום ו' 08:30-13:00, מוצ״ש 45 דקות מצאת השבת ועד

בני ברק
רבי עקיבא 74

פתח תקווה
רח' פינטו 20

פ. סנטר סגולה

נתניה
גיבורי ישראל 24

אזה“ת פולג

מודיעין
מתחם

ישפרו סנטר

ראשון לציון
לישנסקי 9
חונים קונים

תל אביב
יגאל אלון 110

חיפה
המסילה 22 

תל חנן

בית שמש
אזה"ת הר טוב א' 

סגור במוצ"ש

ירושלים
בית הדפוס 7
גבעת שאוֿל

ירושלים
הסדנא 11
תלפיות

חולון
המלאכה 18

אשדוד 
מתחם

סטאר סנטר

באר שבע
גרנד קניון

באר שבע
B7 מתחם

"BIG" טבריה
פוריה

"BIG" קריות
צ. קריית אתא



מתקדמים
לדלת האחורית

מהיום, עולים לאוטובוס מכל הדלתות באמצעות הרב-קו!
נוסף לנוסעי  משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית גאים להציג שיפור 
התחבורה הציבורית בקווים נבחרים באזור ירושלים. מהיום, ניתן לעלות לאוטובוס מכל 
במכשיר  הטעון  הרב-קו  כרטיס  את  ולתקף  בלבד(  המסומנים  הדלתות )באוטובוסים 

התיקוף האוטומטי שבתוך האוטובוס.
  בלי לעבור דרך הנהג    ללא תור    ללא עיכובים מיותרים

פשוט עולים, ונוסעים!

העלייה מכל הדלתות תתאפשר בקווים הבאים:

19
קו

20
קו

24
קו

27
קו

29
קו

59
קו

68
קו

69
קו

71
קו

72
קו

74
קו

75
קו

77
קו

78
קו

קווים מהירים

צוות תכנית אב
לתחבורה ירושלים

שימו לב!

יש לתקף גם בחופשי חודשי/שבועי/יומי
וגם  בנסיעת מעבר )במסגרת 90 הדקות(

לפרטים נוספים:

mot.gov.il | *8787 מוקד כל-קו

עולים עם
את התור!וחוסכיםגם מאחור

המסומנים בלבדבאוטובוסים 
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צרפת: מוסלמי תקף 
חרדי עם מצ'טה

חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
לבית הספר ׳סורס׳ שם הוא 

מלמד, נדקר ע"י מוסלמי ברובע 
התשיעי  הנדקר נפצע באורח 

קל והוא סובל מחתכים בידיו

מאת: יעקב אמסלם

בנימין אמסלם, חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
ע"י  נדקר  כמורה  משמש  שם  ׳סורס׳  הספר  לבית 
אמסלם  שבצרפת.  במרסיי  ה-9  ברובע  מוסלמי 
נפצע במצב קל והוא סובל מחתכים בידיים. הדוקר 
בריא בנפשו  אינו  הוא  כי  ועולה חשד  נעצר   16 בן 
באירוע  מדובר  כי  חושדת  היהודית  הקהילה  אך 

אנטישמי.
רבה הראשי של צרפת, הרב חיים קורסייה, צפוי 
שסיים  לאחר  הדקור  עם  הקרובות  בדקות  לשוחח 

פגישה עם בני הערובה שהיו בחנות היפר כשר.
הדוקר  של  כוונתו  כי  הדקור  סיפר  יותר  מאוחר 
הייתה להורגו: "הוא רצה לשחוט אותי, נאבקתי בו 

והצלחתי להבריח אותו".

הדקור בפיגוע בצרפת 

 )
יץ

וב
רונ

 א
עון

שמ
ם 

לו
צי

(

מי צייר את 
היטלר על קירות 
בית כנסת בת"א?
חוקרי מחוז תל אביב של משטרת 
ישראל פתחו בחקירה  "בתכלס, 
היטלר היה יהודי" נכתב לצד צלב 

קרס שצויר בתוך מגן דוד
מאת: מנדי כץ

ביום שלישי בבוקר התגלו כתובת גרפיטי שרוססו 
על מספר מבנים לאורך רחוב אהרון שלוש בתל אביב.
על קירות אחד המבנים ברחוב המשמש כבית כנסת 
יהודי"  היה  ו"היטלר  "היילייק"   הכתובת  נכתבה 
ובסמוך להן מופיע ציור פניו של הצורר הנאצי אדולף 

היטלר.
שוטרי מחוז תל אביב של משטרת ישראל שהגיעו 

למקום פתחו בחקירת האירוע.

חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
לבית הספר ׳סורס׳ שם הוא מלמד, 
  נדקר ע"י מוסלמי ברובע התשיעי
הנדקר נפצע באורח קל והוא סובל 

מחתכים בידיו

הן
 כ

לי
גי

איך אפשר לקנות מזגן
ולצאת עם עודף בכיס?

לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורף

מזגן לסלון
₪1990 

סה"כ

סה"כ

₪56
ל-36 חודשים

מזגן 3 כ"ס
₪3290 

סה"כ

סה"כ

₪92
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

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 ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

חבילות חתנים במחירים הזולים בארץ!
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

טובי המתקינים של 'שיא החשמל והמיזוג' עומדים לשירותכם, עם עבודה יהודית ומקצועית ועמידה בלתי מתפשרת על איכות ההתקנה!

כל מוצרי החימום
במבחר ענק!

משלמים ממנו את
מחיר המזגן לחודש

ונשארים עם עודף בכיס!

רוכשים מזגן
במחירים הכי זולים 
וגם ב-36 תשלומים

מרוויחים את 
הפער בחיסכון 

בחשבון החשמל*

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!



96% מרוצים

ממכבי!
גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

מקופת חולים מכביקבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

מוגש כמידע לחברי מכבי

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 פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

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

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

פריסת המרכזים בעיר:



96% מרוצים

ממכבי!
גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

מקופת חולים מכביקבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

מוגש כמידע לחברי מכבי

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 פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

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

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

פריסת המרכזים בעיר:
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נוצצת.  אך  קפואה  האזרחית,  השנה  ראש  בתקופת  מנהטן 
המדפים  על  המחירים  גם  ברחובות  מעלות  עשר  במינוס 
אוהבים  ישראלים,  ציבור  נציגי  ויורדים.  קופאים  בחנויות 
הקור  הגדול.  בתפוח  לשליחות  החגים"  ב"תקופת  להמריא 
עושים  לא  מה  בקניות.  מחממים  הנפש  ואת  לעצמות,  חודר 

בשביל-מדינה.
הנכונה,  בתקופה  יורק  בניו  ששהה  ליצמן  הבריאות  שר 
העדיף להניח את הראש על כרית ביתית. "אני אוהב להרגיש 
לשהות  העדפתי  פארק,  בבורו  מתגוררת  אחותי  בבית. 
העוזרים שהו במלון,  הוא אמר השבוע.  ולא במלון",  אצלה 
לכביש  מעבר  ברכב  המתין  המאבטח  בדירה,  לן  המיניסטר 

בהתאם להנחיות שירות הביטחון. 
והחל  - התעורר כדרכו לפנות בוקר  מַיֶעֶפת  - חסין  ליצמן 
לצאת  אותו  שידלו  כשהעוזרים  עבודה.  יום  של  שגרה  לנהל 
אחרי  אך  התרצה,  ליצמן  ברודווי,  ברחוב  ב'מייסיס'  לגיחה 
כמה צעדים ביקש לחשב מסלול מחדש בתירוץ שאינו תקף 
לפגישות  נאחר  לקניות  נלך  "אם  בחו"ל:  אח"מים  בביקורי 
הבאות, אז תלכו אתם כשתספיקו. לי בין כך אין מה לקנות. 

את הכל אני מוצא בצרכניית גור".
שנאלצים  פוליטיקאים  של  בצערם  להשתתף  סיבה  אין 
אפשר  שאי  כפי  בדיוק  לים.  מעבר  לפעם  מפעם  לשהות 
להזדהות עם סבלו של איש ציבור חרדי שמתאר עד כמה קשה 
עליו השליחות הציבורית אותה נאלץ לקבל בהוראת רבותיו. 
ליצמן נהנה מכל דקה. הפוליטיקאי היחיד שדובר אנגלית שפת 
בכובעו  בארה"ב  ממלכתי  לביקור  בחייו  לראשונה  הגיע  אם 

כמיניסטר ישראלי - ואצל ליצמן הכובע אינו רק מטאפורה. 
ליצמן המריא ליומיים שטופי שמש במיאמי כדי להשתתף 
בשבת הקונוונשן השנתית של אגו"י בפלורידה. "רק שיהיה 
הבהיר  הוא  המקום",  את  לייזרזון  לרב  תפסתי  לא  ברור. 
השבוע בחיוך, "הקונוונשן שאברהם יוסף לייזרזון משתתף בו 

מדי שנה מתקיים בניו יורק. אני הייתי בפלורידה". 
השמש חייכה אליו כששב לארץ הקודש. בערב שבת הוא 
שגרתית  בלתי  פנים  קבלת  לו  חיכתה  שבת  ובמוצאי  נחת, 

בערוץ 2. בסקר של הערוץ, במהדורה הנצפית במדינה, נבחר 
ליצמן לשר הפופולרי בישראל. דוקטור לשם כבוד של הציבור 

החרדי.
פגשתי אותו השבוע בכנסת כדי לנסות ולהבין מהו הסוד. 
כיצד מצליח יהודי עבדקן בעל מבטא יידישאי, מראה חסידי, 
תקשורתי  ספר  בית  לעשות  מתוחכם,  פוילישער  של  ותדמית 
ליצמן  יכול  עצות  אלו  תרצו:  אם  או  הפוליטיקאים.  לחבריו 

לתת לחברים – שלא ממש מפרגנים.
כל  בלי  'היי',  שר הבריאות הסתובב השבוע בתחושה של 
קשר ישיר לקנאביס )קשר עקיף דווקא יש(. ליצמן הוא איש 
עבודה שאין שני לו, אבל מלאכת השיווק היא משימה קשה 
למד את השיטה  להודות שהאיש  חייבים  וכאן,  בפני עצמה, 

ושכלל אותה לדרגת אומנות.
ליצמן כיהן כשר בריאות בקדנציה הארוכה בעשור האחרון. 
לדבר,  המשיך  הוא  לאופוזיציה  חבריו  עם  ביחד  כשנזרק  גם 
להתראיין ולעסוק בענייני משרדו לשעבר. כך זוהה ליצמן כ'מר 
בריאות' גם בשנה וחצי בהן כיהנה במשרד השרה גרמן מ'יש 
עתיד' – שלא הייתה העיפרון הכי מחודד בקלמר, או כשפת 
המקום, המחט הכי דקה. בעיניים ציבוריות ליצמן נתפס כשר 
להתרעננות.  קלה  עם הפסקה  מזה שש שנים  בפועל  בריאות 
בממשלה שבה שרים מתחלפים מקדנציה לקדנציה ותוך כדי, 

זו בשורה רעננה בפני עצמה. 
פוליטית  השגה  ברי  יעדים  להציב  השכיל  הבריאות  שר 
וקליטים תקשורתית: רפואת שיניים חינם לילדים, אמ.אר.איי 
 - זמין  רפואי  קנאביס  מכולם,  הטרנדי  וההישג  לכולם,  נגיש 
לסב החולה ולנכד התל-אביבי שירכוש בבית המרקחת וייטול 

מעשר. 

תהיו ליצמנים

הראשון  במקום  שזכה  לפניו,  היחיד  החרדי  הפוליטיקאי 
בסקרי דעת הקהל, היה שר התקשורת אטיאס ב-2007-2008. 

ציבורית-חברתית:  ופופולרי  קליט  ביעד  התמקד  אטיאס 
המספרים.  ניוד  אופציית  ושחרור  הקישוריות  מחירי  הורדת 
אין. הוא  כיום  פריבילגיה שלליצמן  הייתה  לאטיאס בשעתו, 
לא כיהן רשמית כיו"ר מפלגה למרות שבחש והשפיע מאחורי 

הקלעים בכל המהלכים.
לליצמן.  אמרתי  מחייבת,  והאחריות  מפלגה  ראש  אתה 
את  שהזנחת  סגורות  בשיחות  טוענים  המפרגנים  חבריך 
באמ.אר.איי  מתמקד  אתה  לחרדים.  שנוגעים  הנושאים  כל 
ובקנאביס רפואי, אבל את תקציב הישיבות, המחוז החרדי וכל 

השאר הנך מותיר לאחרים.
"זה נכון שאני לא מחפש כותרות בתחומים אחרים", השיב 
ליצמן, "אני לא רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, 
לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים ומשרד החינוך, אבל 
גם  מעורב  ואני  מעורב  הייתי  הבל.  זהו  מעורב  לומר שאינני 
הרטרואקטיבית,  בתוספת  הישיבות,  בתקציב  בכל:  כיום 

בתוספת לקצבאות".
כי נשמעו טענות על  טוב שהזכרת את הקצבאות, אמרתי, 
כך שוויתרת על התוספת הרטרואקטיבית שהובטחה ליהדות 
התורה ולש"ס בהסכמים כדי לקבל עוד מיליארד שקל למשרד 
עבור  לבוחריך,  שהובטח  מה  על  ויתרת  למעשה,  הבריאות. 

תקציבים למשרדך. 
ממיליארד  יותר  הרבה  הבאתי  כי  אותך,  אתקן  כל  "קודם 
למשרד הבריאות", הבהיר ליצמן, "לגבי גוף הטענה, שמעתי 
את הדברים ואלו דברי הבל. ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 
ארוך  לטווח  עם משמעות  גדול  הישג  הוא  ילד,  לכל  חיסכון 
מיהדות  החברים  עם  בתיאום  נעשה  שהוא  לציין  חייב  ואני 
במו"מ  הבאתי  הבריאות  למשרד  הכסף  את  ומש"ס.  התורה 

קשוח מול האוצר ושילמתי מחיר".
מחיר על חשבון המצביעים החרדים, הערתי.

את  הבאתי  איך  לך  "אספר  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
התקציב. הייתה לי עמדה עקרונית נגד צמצום שירותי הרפואה 
הפרטיים )שר"פ( בבתי החולים ובסופו של דבר, כדי להגדיל 
את תקציב המשרד הסכמתי לחלק מדרישות האוצר וכתוצאה 
הגבלות  נכללו  אומנם  השר"פ.  על  הגבלות  הוכללו  מכך 
מוכן  שהייתי  ממה  יותר  אבל  דרש,  שהאוצר  ממה  פחותות 

מלכתחילה".
אתה מדבר על עבודה קשה אך גם אתה לא חף מגימיקים 
זולים, אמרתי, ביקורי הפתע שלך בבתי החולים הם הרי גימיק 

אחד גדול. 
ביקורי  עושה  "כשאני  ליצמן,  השיב  נכון",  לא  ממש  "זה 
פרטים.  ולוקח  שומע  לחולים,  ניגש  אני  חולים,  בבתי  פתע 
בשבועות הקרובים נתחיל במיזם שיחבר את רשימות ההמתנה 
משרד  בהנהלת  בקרה  לחדר  החולים  בבתי  האלקטרוניות 
בין  הזמנים  פער  של  סטטיסטיקה  על  מעקב  ננהל  הבריאות. 
הגעה לבית החולים לבין כניסה לטיפול. הרעיון הזה לדוגמה, 
לחולים  להניח  אפשר  שאי  ומההבנה  הפתע  מביקורי  נולד 

להמתין שעות במסדרונות ולהידבק בינתיים במחלות".
איך אתה מסביר את זה שמהמחדלים אתה יוצא כמו טפלון, 
שאלתי, הנה, החיסונים נגד שפעת אזלו מהמדפים, אבל אתה 

עדיין השר הכי פופולרי.
"החיסונים לא אזלו בגלל מחדל אבל לא אכנס להאשמות 
כי זו דוגמה טובה להתמודדות עם משברים. כינסתי את צמרת 
דבר  מעניין  אותי  אשמים,  מחפש  לא  אני  אמרתי,  המשרד. 
אחד ויחיד, איך מפיקים לקחים? הסבירו לי שהילדים הם אלו 
שמדביקים את ההורים. אמרתי, אם כך, החל מהשנה הבאה 

נחסן את הילדים במסגרת בתי הספר". 
בתקשורת  אמרתי,  אותך,  הללו  חילוניים  פוליטיקאים 

פירגנו. מחבריך החרדים שמעת מילה טובה? 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

וכל הכבוד לשר

ניפגש בסקר הבא. דרעי בביקור פתע בלשכת מרשם האוכלוסין בירושלים
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בראשו  גירד  שהשיב,  לפני  השתהה  ליצמן 
כמבקש להיזכר: "אני חושב שאייכלר פרגן".

'תהיו  הליכוד,  לשרי  בשעתו  אמר  נתניהו 
כחלונים'. מה היית מייעץ לחבריך, ובפרט לשר 
מתקשורת  נהנה  שלא  דרעי  החדש-ישן  הפנים 

אוהדת כמוך, שאלתי.
"דרעי לא צריך את העצות שלי", אמר ליצמן, 
שני  מעריך  שהציבור  זה  שלמדתי  מה  "אבל 
בעבודה.  ועקביות  לפרט  אישי  יחס  דברים: 
אחרי  חינם.  שיניים  טיפולי  הרי  הבטחתי 
כל  עם  מהיעד  אותי  להסיט  ניסו  שהבטחתי, 
מיני הצעות מפתות אבל אמרתי, מילה זו מילה. 
ימומש.  ולא ארפה עד שהוא  הלכתי על מהלך 
את כל ההצעות הנוספות, אשמע אחרי שאשיג 

את המטרה שהצבתי".
בין השורות  אך  בקולו  זאת  יאמר  לא  ליצמן 
מתכוון  הוא  הזיות(  בלי  כפשוטו.  )כפשוטו, 
מוצרי  על  אפס  למע"מ  דרעי  של  להבטחה 
היסוד, שהפכה למע"מ אפס בתחבורה ולבסוף 
להציב  צריך  "פוליטיקאי  בתעריפים.  להוזלה 
רפואי  כייעוץ  אומר,  הוא  בו",  ולדבוק  יעד 

לחבר.
הכיסאות  בין  נופל  השבוע  עצמו  מצא  דרעי 
בתחנת האוטובוס, ללא אפשרות לעשות יח"צ 
בתחום  לא  "זה  התח"צ.  בתעריפי  להוזלה 
השבוע  הסביר  הוא  משרדי",  של  האחריות 
ההוזלה  את  מיחצן  אינו  מדוע  כשנשאל 
את  משמעותית  ותפחית  שמו  על  שרשומה 

תעריפי התחבורה הציבורית.
עד לכניסתו ביום שלישי לתפקיד שר הפנים, 
מצא עצמו דרעי בקדנציה הנוכחית בסיטואציה 
היועץ  של  ממעמדו  הגמור  ההיפוך  שהיא 
ליצמן: נע ממשרד למשרד, עם תחנת ביניים לא 
נקלע בעל כורחו לזגזגת הגז. בכניסתו  ברורה, 
למשרד הפנים דרעי מציב שני יעדים ברי השגה: 
בחדרו,  השבוע  לי  אמר  הוא  שלי",  "היעדים 
"הם הנגשת לשכות האוכלוסין – קיצור התורים 
וייעול השירות, וביצוע צדק חלוקתי בין רשויות 
חזקות לחלשות בעיקר על ידי חלוקה מחדש של 
רק  נותר  ארנונה תעשייתית".  שטחים המניבים 
ראשי  לשכנע  יאפשר  החלוקתי  שהצדק  לקוות 
לומר  שנהג  כפי  יבינו",  שהם  "ככה   - רשויות 
- להפסיק להדיר חרדים מתוכניות בנייה  שרון 

בתחומיהם.
מצוי  דרעי  לפוליטיקה,  שב  מאז  לראשונה 
בהצבת  להתמקד  לו  שמאפשרת  בפוזיציה 
סקרי  ליצמן  עבור  השגה.  ברי  עקביים,  יעדים 

לא  אך  להריח  אפשר  כבושם,  הם  הפופולריות 
לאכול. התומכים בסקר שמפרגנים לשר האהוד 
בתור לרכישת הקנאביס, לא יתרגמו זאת בקלפי 
יש  לעומתו,  לדרעי  התורה.  ביהדות  לתמיכה 
אך  בעבר  שהיה  מזה  קטן  גולמי,  פוטנציאל 

עדיין קיים, לתרגם אהדה להצבעה. 
יומו הראשון במשרד פתח דרעי בביקור  את 
"באתי",  והאוכלוסין.  ההגירה  במשרדי  פתע 
הוא אמר, "כדי לעמוד מקרוב על רמת השירות 
לא  ליצמן  יענק'ל  בתורים".  ההמתנה  וזמן 
ללשכות  נקפוץ  אז  יותר.  טוב  זאת  מנסח  היה 

האוכלוסין לחדש דרכון וניפגש בסקר הבא.

גרסת ליברמן
בסגנון  ימים שהם מתקוטטים  מזה שבועיים 
שלא מאפיין את שניהם. השניים כינו אחד את 
השני ליצן, כאילו מדובר באורן חזן ולא בשניים 
הטיחו  בישראל,  המנוסים  מהפוליטיקאים 
פעולה  שיתפו  לא  כביכול  עלבונות  בזה  זה 

במערכות משותפות. 
בליברמן  כמובן  מדובר  זיהיתם,  טרם  אם 
דוכן  על  איווט  עלה  שבועיים  לפני  וגפני. 
הכנסת כדי להגיש את הצעת תיקון חוק הרבנות 
וחזר על  )גיור באמצעות רבני ערים(,  הראשית 
מדינה  בעד  לאחרונה:  משמיע  שהוא  המנטרה 
יהודית. נגד מדינה חרדית. לגפני קפץ המוישה 
והוא התפרץ כלפיו בחריפות. איווט הגיב, "תנו 
לליצן לעשות פה הצגה", וגפני השיב: "הליצן 

עומד על הבמה".
חמישי  בליל  והסגנון.  הטון  הוחרפו  מאז, 
שעבר שהו שניהם, לא בו-זמנית, באולמי כתר 
בשמחת  השתתפו  השניים  ברק.  בבני  הרימון 
יועצו  אבוחצירא,  אבי  של  לבנו  מצווה  הבר 
החרדי המוכשר של איווט שמגלה נאמנות לבוס 
בלי  כידוע,  ליברמן  אצל  קשות.  בתקופות  גם 

נאמנות אין חברות.
התיישב  דרעי,  את  במקום  שפגש  ליברמן 
עשוי  אנטריקוט  סטייק  על  חברית  לשיחה 
של  הקולינריים  בסטנדרטים  שעמד  כהלכה, 
השניים. כששניהם עזבו הגיע גפני. פגשתי את 
בני  לרחובות  לרדת  לו  והצעתי  באירוע  איווט 
אמרתי,  לך,  מחכה  לא  ברק  שבני  תגלה  ברק. 
החרדים  נגד  שלך  והנאומים  גפני  עם  העימות 

הפכו אותך לאישיות פחות אהודה מלפיד. 
לבקשתו,  השיב.  הוא  עוול",  לי  "עושים 

המשכנו את השיחה השבוע בחדרו בכנסת, בעת 
שבמליאה הועלתה להצבעה העברת תיק הפנים 
ביתנו  ישראל  סיעת  חברי  דרעי.  אריה  לידי 
הצביעו נגד, אך איווט וחבר סיעה נוסף נעדרו 
וחברות  אופוזיציה  זו  "אופוזיציה  מהמליאה: 
זו חברות", הוא השיב לדרעי )באמצעות משה 
סוף-סוף  הגיע  "דרעי  לגשש(.  שנשלח  ליאון 
"משרד  איווט,  מפרגן  לו",  שמתאים  למשרד 
צריך  אריה  למידותיו.  תפור  היה  לא  הכלכלה 

משרד שיש לו מגע עם השטח".
גפני,  עם  ולא  דרעי  עם  דווקא  נפתח  בוא 
איווט  לא  זהו  דרעי,  אריה  אומר  אמרתי. 
מעשרים  למעלה  מכיר  שאני  ליברמן  שהכרתי. 

שנה לא תוקף באובססיביות את החרדים. 
השיב  להדגיש",  לי  שחשוב  מה  בדיוק  "זה 
איווט, "שאין לי שום בעיה עם הציבור החרדי. 
לא עם המפלגות החרדיות, לא עם חברי הכנסת 
החרדים שאני איתם בקשר יומיומי. יש לי בעיה 
אישית עם משה גפני שהפך את ועדת הכספים 

לסניף של הרשימה הערבית המאוחדת".
בקדנציה  איווט  של  הגדול  שהדמון  מסתבר 
כל  "גילינו  טיבי.  אלא  ביבי,  לא  הוא  הנוכחית 
מיני דילים ועסקאות שגפני עושה מול הערבים, 
הוא  העברה  בכל  טיבי.  אחמד  מול  בעיקר 
ישראל  עוכר  אותו  את  טיבי,  אחמד  את  מכניס 
אותי  שמרגיז  מה  זה  ערפאת.  של  יועצו  שהיה 
שואה  לניצולי  העברה  שיש  פעם  בכל  אצלו. 
או לעיירות פיתוח תמיד יש גם העברה לאחמד 
כולנו  דרעי שבו  ביום השבע-ברכות של  טיבי. 
טיבי  אחמד  שביקש  העברה  עצרתי  השתתפנו 
בירכתי  אותי  פגש  גפני  הכספים.  בוועדת 
המליאה בכנסת. הוא אמר: 'זאת בקשה אישית 
שלי. אני מאוד מבקש ממך לא להפריע להעברת 
התקציב הזה'. אמרתי לו: אני לאחמד טיבי לא 
בלילה  רביעי  ביום  אחד.  גרוש  אפילו  מעביר 
של  ברכות  מהשבע  ביציאה  אותו  כשפגשתי 
נוקב,  במבט  עלי  הסתכל  הוא  נכנס  והוא  דרעי 

הבנתי שהוא מכין מתקפה נגדי".
אתה מתמקד בגפני, אבל גפני אמר בקול את 
מה שכל חברי הכנסת החרדים חושבים, אמרתי. 
יצאה  שאנטי-חרדיות  הבין  לפיד  יאיר  אפילו 
פעם  לתקוף,  לא מפסיק  אתה  ואילו  מהאופנה, 

אחר פעם. 
את  אומר  "אני  איווט,  השיב  נכון",  לא  "זה 
בממשלה  כשישבתי  גם  שאמרתי  דברים  אותם 
שהיה  מה  בגלל  אותי  תקף  גפני  החרדים.  עם 
חוק  בהצעת  כביכול  שימוש  ועשה  טיבי  עם 

15 

ליצמן לא יאמר זאת 
בקולו אך בין השורות 

)כפשוטו, כפשוטו. 
בלי הזיות( הוא מתכוון 
להבטחת מע"מ אפס 

על מוצרי היסוד, 
שהפכה למע"מ אפס 

בתחבורה ולבסוף 
להוזלה בתעריפים. 

"פוליטיקאי צריך 
להציב יעד ולדבוק 

בו", הוא אומר, כייעוץ 
רפואי לחבר

הציבור החרדי מרגיש 
כיום שאתה האויב 
הגדול. יאיר לפיד 

נרגע, חרדי נבחר כשר 
הפופולרי בישראל, 
ודווקא אתה מדביק 
על גבנו מטרה. "זה 

רושם מוטעה", השיב 
ליברמן, "גפני החליט 
להפוך אותי ללוחם 

נגד החרדים. זו הייתה 
הצגה שבוימה מראש"

ממלכתי-חרדי. ליצמן מתארח אצל שגריר ישראל באו"ם דני דנון

<<<
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אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

נאמתי  רבני הערים שהגשנו.  לגיור באמצעות 
במליאה ובאותה שעה אף חבר כנסת חרדי לא 
נכח באולם. אני בניגוד ללפיד תמיד הבהרתי 
יהודי  אני  מהמדינה.  דת  הפרדת  נגד  שאנחנו 
לי  הייתה  לא  מעולם  'דוסית',  אשתי  מאמין, 
בעיה עם החרדים, אני זה שניהלתי את המגעים 
להכנסתם לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 
שהתנגדתי בתחילת הקדנציה הקודמת להדרת 

החרדים".
העמדות  בין  להפריד  אפשר  אי  אבל 
אמרתי.  האישיות,  להשלכות  הפוליטיות 
האויב  שאתה  כיום  מרגיש  החרדי  הציבור 
הגדול. יאיר לפיד נרגע, פוליטיקאי חרדי נבחר 
כשר הפופולרי בישראל, והרושם הוא שדווקא 

אתה החלטת להדביק על גבנו מטרה. 
"זה רושם מוטעה ולא נכון", השיב ליברמן, 
את  לנו  יש  חרדי.  אהיה  ולא  חרדי  הייתי  "לא 
העולים  אוכלוסיית  את  יש  שלנו,  העמדות 
הובלנו  הזאת  הרפורמה  את  לנו.  שמצביעה 
בממשלה הכי יציבה שבה ישבו החרדים. דודו 
והגיע לסיכום.  ז"ל ישב עם הרב עמאר  רותם 
אישורו.  את  וקיבלו  עובדיה  לרב  נכנסו  הם 
אמרתי אז לדודו, שיחתמו על כל דף במסמך, 
בלחץ  בה  חזרה  ש"ס  בסוף  משכנתא.  כמו 
מירושלים  הקיצוניים  הליטאיים  החרדים 
כך  אחר  לעירייה.  בבחירות  להכיר  שלמדתי 
הכוכבית  קמפיין  עם  לבחירות  רצה  גם  ש"ס 
גיור המיותר שלא הביא מצביעים, אבל אני אף 
פעם לא הפכתי זאת למלחמה אישית בין שני 
במשך  אמרתי  כיום  אומר  שאני  מה  ציבורים. 
כל השנים ולמרות זאת שמרנו תמיד על קשרים 
טובים. גפני החליט מסיבות אישיות להפוך את 
מוכן  בא  הוא  החרדים.  נגד  שלי  למלחמה  זה 
הצגה  הייתה  זו  ברורה.  כוונה  עם  למליאה 

שבוימה מראש".
גפני,  לריב עם  והתחלת  ליצמן  השלמת עם 
שאלתי. להזכירך, גפני הוא זה שתמך במועמד 

שלך משה ליאון לעיריית ירושלים.
"את המגעים ניהלתי מול יעקב אשר", השיב 

איווט בחיוך ממזרי.
התחלת לסכסך, אמרתי.

"לא התחלתי, אני רק מגיב, ולשחק טניס אני 
היה המועמד  לא  "ליאון  איווט,  יודע", השיב 
שלי בלבד אלא מועמד משותף, וכן, שיתפתי 
אותו  את  הרצנו  בירושלים.  גפני  עם  פעולה 
של  התרומה  את  מעריך  בהחלט  ואני  מועמד 
רב.  ניסיון  עם  מוכשר  ציבור  איש  שהוא  גפני 
שיתוף  פוסל  לא  ואני  בעבר  פעולה  שיתפנו 

ההתחשבנות  שאת  מה?  אלא  עתידי.  פעולה 
מוכן  לא  אני  הכספים  בוועדת  טיבי  עם  שלו 
המלחמה  את  להפוך  בחרתי  לא  לסבול. 
הגבתי.  תקף,  שהוא  ברגע  אבל  לאישית, 

פראייר אני לא".
השאלה  בסוף  אבל  בגפני,  מתמקד  אתה 
החרדים  נגד  קמפיין  לנהל  תמשיך  האם  היא 
האם  או-או,  של  בשאלה  לבחירות.  הדרך  כל 
או  בחרדים  תתמקד  הבאות  הבחירות  לקראת 

בביטחון, שאלתי.
משמעית  "חד  להסס:  בלי  השיב  איווט 

בביטחון".

מרים להנחתה
גפני שומע את הקולות ובוחר שלא להגביה 
האישי,  הרטוריקה  בסולם  הלהבות.  את 
בבחינת:  ושקולה,  מדודה  שלו  התגובה 
הצהרותיך )מכאן ולהבא( ירחקוך או יקרבוך. 
"הרי לכולם ברור", אומר גפני, "שהסיפור עם 
טיבי בוועדת הכספים הוא לא העניין. בוועדה 
עצמו  הוא  היטב.  זאת  יודע  ואיווט  ענייני  אני 
בא וביקש שאדאג להטבות מס לקצרין ולצפת 
שבהן מכהנים ראשי ערים מטעמו. דאגתי להן 
והוא עמד בוועדה ושיבח. תקפתי אותו בגלל 
סיבה אחת ויחידה: אני עובד עבור החרדים כמו 
רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני 

נגדו. איווט תקף ואני איני מהשותקים.
"אני מודע לניסיון של ליברמן להפריד בין 
הבעת עמדותיו הלעומתיות נגד הציבור החרדי 
לבין קשר אישי עם חברי הכנסת החרדים. הוא 
אמר לי בעבר, 'זה טוב לכם. אני לוקח קולות 
מלפיד'. השבתי לו: אם התוצאה היא שעובר 
חוק גיוס עם סנקציות פליליות, כבר  עדיף לנו 
לי  שאין  באמת  לפיד.  ליאיר  ילכו  שהקולות 
כלום נגדו, הלכתי איתו בירושלים, אני הבאתי 
במליאה  עמד  איווט  אבל  לא.  והוא  קולות 
ותקף. אמרתי, עד כאן. אני מקווה גם בשבילו 
יהפוך את החרדים  ולא  בזה  יתמיד  שהוא לא 
וטעות  אלקטורלית  טעות  תהיה  זו  למטרה. 
משתלם,  לא  שזה  הבין  לפיד  אפילו  אישית. 
ועם ליברמן לעומת לפיד, היו לנו החרדים ולי 

אישית במשך שנים יחסים טובים".
שחקן  שהוא  עצמו  על  מעיד  ליברמן  אם 
העניינית  בתגובתו  שגפני  הרי  רע,  לא  טניס 
והמינורית, מרים לו להנחתה – במובן החיובי 

של המונח. ניפגש במשחקון הבא.

<<<

בסולם הרטוריקה האישי, תגובתו של גפני לדברי 
איווט מדודה ושקולה: "אני עובד עבור הציבור החרדי 

כמו רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו. 

איווט תקף ואני איני מהשותקים"

שמח בבני ברק. דרעי, ליברמן ואלקין בבר המצווה של אבוחצירא

אתה לא 
באמת
רוצה

לפספס
את השנה 

הזו...

לפרטים והרשמה:  03-7382270

 הרשם עכשיו למכינות ותוכל להשתלב בלימודים
לתואר אקדמי במשפטים )עריכת דין( או במנהל עסקים 

)מערכות מידע, מימון ושוק ההון, ייעוץ פנסיוני(
כבר במחזור הקרוב!

אם אתה מעוניין ללמוד לתואר יוקרתי בשנה הקרובה, 
עליך להשתלב במכינות הקדם אקדמיות שנפתחות כעת!

המכינות לגברים מתחילות

14.2.16
ה’ אדר א’ תשע"ו
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השבוע נערך המעמד ההיסטורי לחנוכת 
  ביהמ"ד החדש של סקווירא בירושלים
במעמד שבראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר 
מסקווירא השתתפו גדולי הדור ובהם מרנן 
האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ והגר"ש 
כהן  בשבת הקרובה ישבות האדמו"ר 
בראש אלפי חסידיו במירון כאשר לצורך 
כך נשכרו כל המבנים והחדרים ביישוב

אלפים השתתפו במעמדים 
הגדולים בסקווירא

מאת: חיים רייך

ברגשות קודש, שמחה והתעלות נחוגה 
ביום ראשון השבוע בעיר הקודש ירושלים 
המעמד הקדוש של 'השמחה המשולשת' 
'מסע  ההיסטורי  המסע  של  שיאו  שהינו 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הקודש'  ארץ 
כשלש  בן  מסע  שליט"א,  מסקווירא 
במעמד  בירושלים  היה  ששיאו  שבועות 
הדור  ומאורי  גדולי  ובהשתתפות  פאר 
המעמד  על  מברכתם  שהאצילו  שליט"א 
בכדי  במיוחד  והגיעו  והמפואר,  הקודש 
ולברך את מפעלותיו בקודש של  להוקיר 

כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א.
הידיעה על מסעו של כ"ק מרן האדמו"ר 
שליט"א לארץ ישראל מעוררת מזה מספר 
שדרות  בכל  רבה  ההתעניינות  חודשים 
שבת  עלתה  כולנה  על  הנאמנה.  היהדות 
קודש 'שבת סקווירא' שהייתה בירושלים, 
הכבד  החורפי  האוויר  מזג  שלמרות 
אלפים רבים השתתפו בכל אחד מאירועי 
השבת בראשות האדמו"ר ובפרט בטישים 
במתחם  שהוקם  ענק  באוהל  שהתקיימו 

שנלר. 
המעמד  והתעלה  עלה  אלו  כל  על  אך 
שיאו  שהוא  בירושלים,  א'  ביום  שנערך 
בארץ  האדמו"ר  של  הקודש  מסע  של 
בקודש:  משולש  מעמד  זה  היה  ישראל, 
החדש  ביהמ"ד  היכל  של  הבית  חנוכת 
בירושלים  הטורים  ברחוב  סקווירא  של 
נדבת הנגיד רבי אביגדור אסטרייכר שיחי' 
בנין  חנוכת  סקווירא,  שיכון  ק"ק  מראשי 
סקווירא'   - יוסף  יעקב  'תולדות  ישיבת 
רבי  הגאון  הדיין  והכתרת  תובל,  ברחוב 
כמו"צ  לכהן  שליט"א  גולדמינצר  אהרן 

קהילת קודש סקווירא בירושלים.
מרנן  המעמד  על  האצילו  פאר  ברוב 
מבעלזא,  מגור,  האדמו"רים  ורבנן 

שלום  רבי  הגאון  מרן  מבאיאן,  מערלוי, 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  שליט"א  כהן 
וראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי ברוך 
מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת 
קרנה של  לרומם  ישראל', שבאו במיוחד 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ולכבודו  תורה 

מסקווירא שליט"א ועדת קודשו.
ונאמן  ימינו  יד  פישל  בער  שלום  הרב 
מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ביתו 
בדברי  המעמד  את  פתח  שליט"א, 

התעוררות רבה.
בעוז ובגאון נישאו נאומיהם של נשיא 
מועצת חכמי הצורה הגר"ש כהן שליט"א 
חבר  שליט"א  פרנקל  נפתלי  רבי  והגאון 
סקווירא  ראב"ד  החרדית,  העדה  הבד"ץ 
הגה"צ רבי יוחנן וואזנר שליט"א, והדיין 
אהרן  רבי  הגאון  הקהילה  של  החדש 

גולדמינצר שליט"א.
לקברי  הקודש  מסע  הגיע  אלו  בימים 
כעת  כאשר  ובגליל,  בטבריה  הצדיקים 
נרשמות ההכנות לקראת  שב"ק פרשת בא 
ב"שבת  סקווירא  חסידי  אלפי  ישבתו  בו 
האדמו"ר  מרן  בראשות  וסגורה"  פרטית 
סמוך  מירון  קדישא  באתרא  שליט"א 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לציון  ונראה 
בר יוחאי כאשר לצורך כך נשכרו מבעוד 
ביישוב  האכסניות  וחדרי  המבנים  מועד 
שישבתו  החסידים  אלפי  לטובת  מירון 

במחיצתו של מרן האדמו"ר.
צפויים להתקיים שרשרת  בשבוע הבא 
מעמדים נוספים ובהם מעמד קבלת פנים 
ורבנים  אדמו"רי  בהשתתפות  באשדוד 

ואלפים מתושבי העיר. 
למסע הקודש הצטרפו כ-1800 חסידים 
נוכחים  להיות  ביקשו  אשר  תבל  מרחבי 
במעמדים ההיסטוריים שיירשמו באותיות 
שבתולדות  הימים  בדברי  זהב  של 

החסידות.

במעמד חנוכת הבית עם מרנן האדמורי"ם מבעלזא, ויזניץ ומחנובקא-בעלזא )צילומים: משה גולדשטיין(

בביקור אצל מרן הגר"ח קנייבסקיבביקור אצל מרן הגראי"ל שטיינמןחלק מהקהל במעמד חנוכת הבית
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מתנה לבית בשווי 200 ₪
מתנה לבית בשווי 300 ₪

במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
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נפח תא אפייה 74 ליטר
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תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪
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רק ב-  1,990 ₪

רק ב-   2,690 ₪ רק ב-   2,290 ₪

מתנה לבית בשווי 300 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

מתנה לבית בשווי 50 ₪
מתנה לבית בשווי 200 ₪



מחסני ריהוטבס"ד

₪

שולחן עגול אלון+4 כיסאות ארון הזזה 1.60 מ'

חדר שינה גל כולל ארון הזזה 1.60 מ' מתנה

מזנון ברצלונה+שולחן

אפשרות להפרדה

בחגיגת מחירים
הנחה והנחות ענק לפתיחת 2016!

עד80

%

3590₪

סלון אלמוג ראשים מתכווננים

2690₪

ספות נוער נילי, אלקל וירח

990₪

החל מ-

1490₪3890₪
1290₪

5900₪

במקום
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

ישראל מאמינים בני מאמינים 

ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  "ּוְלַמַען 
ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ֲאֶׁשר  ְוֶאת אֹתַֹתי  ְּבִמְצַרִים 
ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָבם  ַׂשְמִּתי 

ֲאִני ה' )שמות י, א-ב(. 
הכה  יתברך  ה' 
בעשר  מצרים  את 
ומשונות  שונות  מכות 
בכל  כך  לשם  והשתמש 
סוגי שמשיו ומשרתיו- במים, 
ובבהמות, כדי  באש, ברוח בחיות 
בליבם  הצרופה  ה'  אמונת  את  ולהשריש  לחסן  לחזק, 
שליטה  יש  יתברך  שלבורא  ולהראותם  ישראל  של 
קג,  )תהילים  ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל  ּוַמְלכּותוֹ  בטבע,  מוחלטת 
יט(, "הטבע" בגימטריא אלקים, ללמדך שהטבע בידו 
יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיוֵֹצר )מושאל מירמיה יח, ו(, והּוא 
ְועוֶֹׂשה  ָעָׂשה  ְלַבּדו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבוֵֹרא 

ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך י"ג עיקרי האמונה(. 
ה' יתברך לא השאיר שום פתח לאדם לחשוב שאולי 
שפועלים,  בעולם  אחרים  כוחות  עוד  יש  וחס  חלילה 
ִּכי  ֵּתַדע  ַּבֲעבּור  יט(,  כב,  )שמות  ְלַבּדוֹ  לה'  ִּבְלִּתי  לא, 
ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ )שם ט, יד(, רק הבורא יתברך הוא 
והמפעיל  המניע  הכח  והוא  והמשגיח,  המצוי  הקובע 

של העולם. 
בתחילה כשירדו אבותינו למצרים כולם היו מאמינים 
והמנהגים  המצוות  התורה  את  שומרים  מאמינים,  בני 
ידי  על  להם  והונחלו  סבא  ישראל  בבית  שהונהגו 
כולם  הקו,  מן  סטה  לא  אחד  אף  הקדושים,  השבטים 

הלכו בדרך המלך-דרך התורה והמצוות.
ַהּדוֹר  ְוכֹל  ֶאָחיו  ְוָכל  יוֵֹסף  ַוָּיָמת  השנים,  ברבות  אך 
נפטרו  הקדושים  השבטים  ו-ז(,  א,  )שמות  ַההּוא 
והמצרים העבידו את ישראל קשות, ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם 
ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה )שמות 
צאת  לאחר  ועד  השחר  מעלות  אותם  העבידו  יד(,  א, 
יום בביתם, ובכך  הכוכבים ולא נתנו להם לראות אור 
ַעל  ָהֲעבָֹדה  ִּתְכַּבד  והמצוות,  התורה  מן  אותם  הרחיקו 
ה,  )שמות  ָׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל  ָבּה  ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים 
זמן לדבר דברי תורה,  יהיה להם  ולא  יוכלו  ט(- שלא 
התורה  דברי  את  ומדברים  עוז  מקבלים  היו  כבר  ואם 
הקדושה, היו מוכים מיד מכות נוראיות על ידי שוטרי 
מנהגי  את  ישראל  עם  שכחו  לאט  לאט  וכך  מצרים, 
נטועה  שהייתה  הצרופה  והאמונה  התורה  האבות 
בליבם, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם )שמות א, ז(, התמלאו בתי 
תאטראות ובתי קרקסיאות של מצרים ביהודים )מדרש 

תנחומא שמות סימן ו'(. 
הכה  ולכן  מאמונתם,  לרדת  לישראל  גרמו  המצרים 
האמונה  את  החזיר  ובכך  ועצומה  רבה  מכה  ה'  בהם 

הצרופה הנטועה בלב כל יהודי ויהודי.



לפעמים כשאנו רוצים ליזום מעשים לפיתוח התורה 
המצוות והמעשים הטובים בעם ישראל וקירוב ליבות 
זה  שדבר  מחשבות  עולות  שבשמים,  לאביהם  ישראל 

לא יועיל, הכל הלך ונאבד, חבל על הזמן, אין מה לדבר.
אך זה לא נכון, ישראל מאמינים בני מאמינים, עלינו 
לעשות כל שביכולתנו וה' יתברך ישלח עזרנו מקודש 
ויראה לנו שגם דברים שלא יתכן במציאות שיתקיימו, 
בסופו של דבר מתקיימים, כי האמונה הצרופה טמונה 
ישראל  אותה!  לעורר  רק  ועלינו  ישראל,  בליבות 
ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  ע"א(,  צז  )שבת  מאמינים  בני  מאמינים 
ד, לא(, כל  ִיְׂשָרֵאל )שמות  ְּבֵני  ֶאת  ה'  ָפַקד  ִּכי  ַוִּיְׁשְמעּו 

ישראל האמינו! 
זאת אומרת שגם כשרואים שלכאורה אין בהם אמונה 
וחבל על הזמן, הם לא יאמינו-זו טעות, חייבים לייסד 
שמקבלים,  אדם  בני  הם  ישראל  שעם  היטב  בעצמנו 
הם  כעת  אם  וגם  בליבם!  טמונה  הצרופה  והאמונה 
רחוקים משמירת תורה ומצוות, מ"מ לאחר שמדברים 
איתם מעט הם מתלהבים ונהפכים להיות שלהבת של 

קדושה וטהרה!
ַוַּיֲאֵמן ָהָעם, ישראל מאמינים בני מאמינים!



הצדיק רבי משה וולך ע"ה שהיה ירא שמים בתכלית, 
בהמבורג  הגדולות  באוניברסיטאות  רפואה  למד 
שבגרמניה והתעשר עושר גדול מירושות שקיבל וכדו', 

החליט לעלות לארץ ולעזור ליהודי ארץ ישראל.
כשעלה לארץ והתגורר בירושלים נוכח לדעת שהיה 
לדך"  "משגב  בשם  קטן  אחד  חולים  בית  בסה"כ  שם 
חולים  בית  את  להקים  החליט  ולכן  העתיקה(,  )בעיר 
שיוכלו  ואחיות  רופאים  שם  ולהעמיד  צדק"  "שערי 

לעזור ולטפל ביהודי ארץ ישראל. 
קודם לכן, לפני 110-120 שנים כל מי שגר בירושלים 
היה ירא שמים וצדיק, ולא היה אדם אחד שחלילה וחס 
מחלל שבת, אך באותה העת התחילה תקופת החלוצים 
והחלוציות ששכרו דירות בירושלים והתחילו להתגורר 

שם. 
והפנו  ללדת  צריכה  הייתה  מהחלוציות  אחת  לימים 
ִלי  ִּפְתחּו  צדק",  "שערי  חולים  לבית  התושבים  אותה 

ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה י-ה )תהילים קיח, יט(. 
כמה  ושאלה  פנים  במאור  אותה  קיבל  וולך  דוקטור 
שאלות, באיזה חודש היא להריונה וכדו', נתן לה סידור 

תפילה ואמר לה שתתפלל כמה תפילות קודם הלידה. 
התרעמה החלוצית ואמרה: "אני לא מאמינה בדברים 

האלה!"
"אבל את יהודיה לא?" שאל הרב.

"ודאי שאני יהודיה, אני יהודיה יותר מכל היהודיות!"
"טוב", השיב הרב, "במה את כן מאמינה?"

"אני מאמינה בטבע!" ענתה.
"וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה?" שאל הרב.

"אני מבקשת מהטבע שיעזור לי".
"בסדר גמור", השיב הרב, "תיכנסי לחדר הלידה".

אותה  להשאיר  עליהם  וציווה  לאחיות  הרב  ניגש 
בחדר ולא להיכנס לעזור לה. 

בינתיים תקפו את האשה צירי לידה והתחילה לצעוק 
"ָאי, ָאי, הטבע תעזור לי!" 

האחיות מיד רצו ללכת ולעזור לה, אך רבי משה וולך 

עצר אותן ולא נתן להן ללכת. 
"הטבע, תעזור לי!!!", צעקה האשה.

שוב קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה, אך רבי משה 
האות  את  להן  יתן  שהוא  להן  ואמר  אותן  עצר  וולך 

אימתי ללכת ולטפל בה.
האשה  צעקה  ופתאום  וגברו  גברו  הלידה  צירי 

"אלוקים, תעזור לי!!"
בה  ולטפל  לרוץ  לאחיות  וולך  דוקטור  הורה  מיד 
היה  לא  זה  לכן  קודם  אמת,  שזה  ודאי  "עכשיו  ואמר 
לי",  תעזור  "הטבע  צועקת  היא  אם  באמת,  כאבים 
היא  השעה  כשיגיע  אבל  השיא,  שעת  הגיע  לא  עדיין 
תצעק "אלוקים", אין מה לעשות, ישראל מאמינים בני 

מאמינים".
ישראל מאמינים בני מאמינים!

יכול  האדם להגיד לך אני מאמין בטבע ולא מאמין 
בכל האמונות הללו, אבל בתוך תוכו הוא מאמין. 

לכל  הגעתי  רבות,  שנים  מניסיון של  נלמד  זה  ודבר 
האנשים האלה וישבתי איתם אחד אחד, שאלתי אותם 
ובסוף  בליבם,  עמוק  עמוק  וחפרתי  שאלות  מיני  כל 

גילתי שאין יהודי שאין בו את השורש באמונה.
לאחר כמה דקות הוא כבר שוכח שבתחילת השיחה 
הוא אמר שאינו מאמין, ולפעמים במהלך השיחה אנו 
נוכחים לדעת שהוא המאמין הגדול ביותר, הוא אומר 

שהוא כופר בהכל, אך מאמין גדול הוא!
כך זה כל יהודי, יש רק אבק שמכסה, תרבויות הגויים, 
זה  קו, לה(,  )תהילים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגוִֹים  ַוִּיְתָעְרבּו 
כיסה על האמונה הצרופה בבורא העולמים, אבל בתוך 

כל יהודי יש את האמונה, בסוף הוא מגיע אליה.



שמעתי בעבר מהדרשן המופלג רבי שבתאי יודלביץ 
ברוסיה,  כופר  יהודי  היה  אחת  שפעם  שסיפר  זצ"ל 
תורה של אחד מהסבים  ספר  עמו  ולקח  לשדה  שהלך 
שלו, והיה קורע אותו לעיני כולם כדי להראות שאינו 

מאמין.
לפתע עבר שם טרקטור ובלא שימת לב דרך לו על 

הרגל.
צעק אותו כופר בקול גדול "ָאי, אלוקים, תעזור לי! 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
ביד אחת הוא קורע את הספר תורה להראות שבכלל 
ואומר שמע  ידו  מניף  הוא  ביד השניה  אך  לא מאמין, 
לעצמות,  הדבר  כשמגיע  אחד.  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל 
המאמינים  נעשים  ביותר  הכופרים  אנשים  אפילו 

הגדולים ביותר!
ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבוֹת ֶאת ָהַאֲהָבה )שיר השירים 
ח, ז(, את אותו ניצוץ קדוש הטמון בכל יהודי ויהודי, 
עלינו רק להדליקו ואז נראה שכל כולו נעשה שלהבת 
ֹלא  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  ֵאׁש  וטהרה,  קדושה  של 
ִתְכֶבה )ויקרא ו, ו(, יהי רצון שנזכה לקרב ליבות ישראל 
בגאולה  לראות  נזכה  זה  ובזכות  שבשמים  לאביהם 

השלימה במהרה, אמן.
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

אנו  בפרשתנו 
הציווי  על  קוראים 
בליל  הפסח  דם  של 
מצרים:  יציאת 
אגודת  "ולקחתם 
בדם  וטבלתם  אזוב 
אל  והגעתם  בסף  אשר 
המשקוף ואל שתי המזוזות 
מן הדם אשר בסף". לטבול בדם של פסח 

ולשים אותו על המשקוף ושתי המזוזות".
הכתוב:  את  דורשים  במדרש  חז"ל 
בדמייך,  מתבוססת  ואראך  עלייך  "ואעבור 
ואומר לך בדמייך חיי"  - 'בדמייך' – זה דם 
פסח ודם המילה. כי בני ישראל היו באותה 
 – ועריה"  ערום  "ואת  של  בבחינה  שעה 
ריקים ממצוות, "ואין בך אלא שתי מצוות, 
שבזכותן  מילה",  דם  ואחת  פסח  דם  אחת 

נגאלו ממצרים.
מה הקשר של דם מילה לפסח? מספרים 
יהודים  היו  כי  ה'(,  יט,  רבה  )שמות  חז"ל 
שעשה  "וכיוון  עצמם,  את  מלו  שלא  רבים 
אצל  ישראל  כל  הפסח...נתכנסו  את  משה 
האכילנו  ממך  בבקשה  לו:  אמרו  משה, 
אמר  הריח.  באפם  שעלה  מפני  מפסחך, 
אתם  אין  נימולים  אתם  אין  אם  להם: 
אוכלים, כי כתוב כל ערל לא יאכל בו. מיד 
בדם  הפסח  דם  ונתערב  ומלו,  עצמן  נתנו 
המילה והקב"ה אומר ונוטל כל אחד ואחד 
עלייך  ואעבור  שנאמר:  ומברכו.  ומנשקו 

ואראך מתבוססת בדמייך".
ויש להבין, איך ניתן לומר על דם הפסח 
שעם  בדמייך"  "מתבוססת  המילה  ודם 
פסח  דם  וכי  דם.  בשלולית  שרויים  ישראל 
זה  המזוזות  ושתי  המשקוף  על  ששמים 
וכי דם מילה הוא דם  בו,  דם שמתבוססים 
שמתבוססים בו. אם יש 'מתבוססת בדמייך' 
זה על פרעה שרחץ את גופו כל יום בדם של 
תינוקות יהודיים וכדו' אך ודאי לא דם פסח 

ודם מילה?
 – בסיס  מלשון  הוא  ש'מתבוססת'  י"ל 
היסוד  נהיה  המילה  ודם  הפסח  דם  יסוד, 
והבסיס לגאולה, ומדוע? חז"ל מספרים לנו 
כי לקיחת שה לקרבן הפסח היה בו מסירות 
המצריים,  של  האליל  היה  הוא  כי  נפש, 
לא  שהמצריים  הנס  את  מציינים  שאנו  עד 
פגעו בבני ישראל בגין זה ב"שבת הגדול", 
דם  וגם  הזה.  הגדול  הנס  ע"ש  כך  שנקרא 
בו  יש  ימים  שמונה  בן  ילד  שמלים  מילה, 
מסירות נפש, והבסיס לגאולה הוא הקרבה 
ומסירות נפש לקב"ה. ובזכות זה: ואומר לך 
בדמייך חיי. בסיס כזה  הוא הכלי לגאולה 

ולישועה.
שמעתי פעם מהגר"י גרוסמן שליט"א על 
הבבא סאלי הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא 
זצוק"ל שבימים אלו חל יום ההילולא שלו, 
ושינן על פה  שפעם ביקר אצלו עת שישב 
דפים שלמים מתוך הזוהר. גופו חלוש היה 
קונה.  לעבודת  וברה  זכה  היתה  נפשו  אבל 

בהגיע עת התפילה כמו מנתר היה מחוליו, 
מפטיר בחביבות: 'ייסורים של אהבה' וקם 

להתפלל.
בדחילו  ניגשים  היו  התפילה  לאחר 
קדשו.  לברכת  וזוכים  המתפללים  ורחימו 
מצרפת  משפחה  בני  אלו  היו  יום  באותו 
שצרה גדולה אירעה להם ובאו לחלות פני 
בבא  בעדם.  להעתיר  ולבקשו  סאלי  בבא 
ידו  סאלי שלא כהרגלו לא העניק להם את 
לברכה, והיה כמתחמק. חזיונות רבים ראיתי 
אצל הצדיק, אבל כזאת עוד לא ראיתי. כמה 
שניסו בני המשפחה להתברך, השים עצמו 

כאינו שומע, אינו רואה ואינו מבין.
בבא  גילה  נוספים  ניסיונות  לאחר  ואז, 
לעזור  יכול  לא  אני  ואמר:  אזנם  את  סאלי 
לכם, צריך כלי לברכה. לא יכול לברך. לא 
יכול. בני המשפחה עמדו מכונסים בצרתם, 
אך כנראה שבבא סאלי ראה ברוח קדשו כי 

אלו אינם ראויים לברכה.
ריחמתי עליהם בראותי את צרתם והצעתי 
רבי  הרה"ק  רבינו,  של  לבנו  לנסוע  להם 
להתלוות  ביקשוני  באשדוד.  זצוק"ל  מאיר 
קדוש  שהיה  מאיר  בבא  עשיתי.  וכך  עמם 
ה'סוכנות'.  של  פשוט  בבית  התגורר  עליון 
ונכנסנו. רבי מאיר ישב  נקשנו בדלת הבית 
כמלאך ה' צב-אות והגה בספרים הקדושים. 
יראתי  עליו.  סכך  קדושה  של  ענן  כעין 
להפריעו מלימודו.  כך עמדנו דקות ארוכות 
בכלל  מבחין  אינו  כשהוא  בו  מתבוננים 

בסובבים אותו.
הכבוד  ביראת  ממושך,  זמן  לאחר  רק 
כשאני  הקודש  בעבודת  והפרעתיו  ניגשתי 

מספר לו דברים כהווייתן.
בבא מאיר ישב שקוע שרעפים. כל כולו 
קודש קודשים. פחד ויראת אלוקים סבבוהו. 
הוא הביט בבני המשפחה ואחר אמר: צודק 
המשפחה  מבני  זלגו  דמעות  צודק.  אבא, 
ובבא  הרעה,  עליהם  כלתה  כי  בראותם 
מאיר ממשיך: צריך כלי לברכה. אי אפשר 
ראויה  תהיה  שהנפש  בלי  תחול  שהברכה 

וכלי קיבול לקבל את הברכה.
ניסיתי  לתלמודו,  חוזר  שהוא  לפני  רגע 
לסנגר על בני המשפחה ואמרתי: הם רוצים 
עיניו  את  הרים  מאיר  בבא  כלים.  להיות 
בשביל  ואמר:  שקד  בו  הספר  מן  הטובות 
ברכה צריך לעשות פעולה של מסירות נפש. 

רק עם מסירות נפש אפשר להכיל ברכה.
עמדנו באימה ויראה לפניו כשלפתע הוא 
ייסגרו  החנויות  המשפחה:  אבי  את  שואל 
בשבת? פני המשפחה חפו.  הורידו עיניהם 
עצמנו  על  מקבלים  אנחנו  ואמרו:  בבושה 

לסגור את החנויות לשבת ומבקשים ברכה.
אם תעשו נגד הטבע תזכו לברכה וישועה, 
ואנחת  זצוק"ל,  מאיר  בבא  סידנא  בירך 

רווחה נשמעה בחדר. הם נושעו.
ועכו"כ  נפש  מסירות  של  בסיס  כשיש 
לקבל  כלי  יש  הברכה,  מקור  שהיא  השבת 

ולהחזיק ברכה וגאולה.

מתבוססת 
בדמייך

02-6456222  | ירושלים  בזק(  )בית   15 הצבי 
info@kivun.org.il  

מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

מרכז 'כיוון' משיק קורס צבע ובנייה בגבס 
בשיתוף ובחסות אלקטרה דנקו

   הקורס ישלב לימודים עיוניים ועבודה באתרי בנייה של חב' אלקטרה.
  משך הקורס: 3 פעמיים בשבוע למשך 3 חודשים.

      במהלך הקורס ישולבו ימי עבודה בשכר בחברת אלקטרה.
   הקורס מסובסד ע"י מרכז 'כיוון'. 

   השמה מובטחת למסיימים בהצלחה -
      בחברת אלקטרה דנקו בצוותי עבודה חרדים

   תעודה מוסמכת מטעם מכללת הבונים.

לפרטים והרשמה: טל': 072-2643282
israely@kivun.org.il :מייל

קורס צבע ובניה בגבס,

בנוי עליך!

ערב חשיפה יתקיים  ב-20.1
יום רביעי י' שבט בשעה 17:30

עבודה 
מובטחת 

בסיום 
הקורס!

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

השירות במרכז כיוון מיועד למי שקיבל התר מרבותיו
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