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אבל בישיבת מיר: אלפים נשרכו בוכיים במסע הלווייתו של ראש הישיבה הנערץ 
  הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל שנפטר לבית עולמו לאחר מחלה ארוכה וקשה
גיסו, הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין הספיד: "הוא היה גדול בבין אדם למקום 
אזרחי:  יצחק  רבי  הגאון    רוחניות"  של  חיים  חי  הוא  לחבירו.  אדם  בבין  וגם 
/ עמ' 14-15 כנתינתה"  "שמענו עכשיו מראש הישיבה שהיה מעביר את הגמרא 

אבל בממלכת התורה
רבבות בהלווייתו של ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל

צילומי מסע ההלוויה:  
יהודה קראהן - חדשות 24

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
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חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

מועצת החכמים 
הכריעה: נהרי יתפטר; 

יגאל גואטה יכנס
הוכרעה סופית זהותם של המתפטרים 

  במסגרת החוק הנורווגי בש"ס
המועצת החליטה בסוף השבוע כי 

משולם נהרי, יצחק כהן ודוד אזולאי 
יתפטרו ברוטציה  יגאל גואטה יכנס 

לכנסת / עמ' 18

"הילדים לומדים 
בקרוואנים - 

התשתיות הרוסות"
ראש העיר ירושלים ניר 

ברקת הגיע לדיון בוועדת 
הפנים של הכנסת - ביום 

אישור העברת מאות מיליוני 
השקלים לירושלים / עמ' 4
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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
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חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

"ברקת מסכן מאות ילדות". ח"כ מקלב                                                          )צילום: הכנסת( 

"הילדים לומדים בקרוואנים, התשתיות הרוסות"
ראש העיר ירושלים ניר ברקת הגיע לדיון בועדת הפנים של הכנסת - ביום אישור העברת מאות המיליונים 
לירושלים - שם חיכו לו מכריו משכבר הימים במועצת העיר ירושלים והטיחו: "ילדים ירושלמים לומדים 
בקרוואנים, התשתיות הרוסות - והכסף הולך לאירועים מיותרים וליחסי ציבור"  חברי הכנסת טענו כי 

עירית ירושלים בהנהגת ניר ברקת משקיעה הרבה יותר מדי בפרסום, יחסי ציבור וארועי 'רושם'

מאת: פישל רוזנפלד

של  הפנים  בוועדת  בבוקר  שני  ביום  התקיים  סוער  דיון 
שונים  בתפקידים  בעבר  שכיהנו  הכנסת  חברי  כאשר  הכנסת, 
בעיריית ירושלים תקפו את ראש העיר, ניר ברקת, שנכח בדיון.

הדיון נערך שעות ספורות לאחר החלטת העירייה על סיוע 
תקציבי להמשך חיזוקה וצמיחתה של ירושלים בשנת 2016. 
בכך יימנעו פיטוריהם של אלפי העובדים, יבוטלו הקיצוצים 
בעיר ותימשך הצמיחה של ירושלים. זאת, לאחר שהמו"מ עם 

האוצר הסתיים בהצלחה:
משרד האוצר סיכם עם עיריית ירושלים על העברת תקציב 
כ-50  של  בגידול  מדובר   ,2016 לשנת  שקל  מיליון   499 של 
מיליון שקל מהתקציב המוגדל שקיבלה העיר בשנה שעברה. 
בבסיס, תקציב העיר עומד על 260 מיליון שקל אך כאמור מדי 
רקע  על  גדל  הנוכחי  התקציב  שונות.  מסיבות  גדל  הוא  שנה 
איומי פיטורים ומאבק תקשורתי שניהל ראש העיר ניר ברקת 

שהואשם כי המאבק הנוכחי הוא פוליטי. 
דיון  בכנסת  הפנים  בוועדת  התקיים  בוקר  באותו  כאמור, 
יו״ר  בין  להתנגחות  בעיקר  שימש  הדיון  אך  ההסכם,  סביב 
ברקת,  העיר  לראש  מר  כיריב  שידוע  אמסלם  דודי  הוועדה 

שהשתתף בדיון.
יו"ר הוועדה, ח"כ דודי אמסלם, שכיהן  בדיון נכחו מלבד 
גם  הליכוד,  מטעם  העיר  מועצת  חבר  בתפקיד  לאחרונה  עד 
חברת הכנסת רחל עזריה מ'כולנו' שכיהנה בתפקיד סגן ראש 
העיר ברקת ואורי מקלב שגם הוא כיהן כחבר מועצה, שנים 

לא מעטות.
"השיטה שאתה מוביל לא מתקבלת על הדעת. אין דבר כזה 
פה  הבאת  העירייה.  את  משביתים  תקציב  מקבלים  שכשלא 
אישורים  בכלל  נתן  מי  ושאל  ואני  ושלטים,  משאיות  לכנסת 
על  אותו  ומוציא  כסף  שאין  בוכה  אתה  האלה.  לשלטים 
הפגנות״, הטיח אמסלם בברקת. ברקת ענה: "במקום לשאול 
בסדר.  לא  מה  מחפש  רק  אתה  ירושלים  לעיר  לעזור  איך 
אז  שקל  מיליון   200 של  קיצוץ  שמחייב  תקציב  לנו  כששמו 
יפוטר.  שאחד  רוצה  לא  אני  משרות.   2,000 של  קיצוץ  זה 
מה מסובך להבין שאם מקצצים לך אתה צריך ללכת אחורה 
ולקצץ? אני מדבר ואתה לא רוצה לשמוע אני מכיר אותך ואני 
יודע שאתה לא רוצה לשמוע, הבן אדם לא מחפש את טובתנו 
לעזור לנו״, קרא ברקת, ואסמלם השיב: "אני לא ארד לפסים 
אישיים. לאן נעלמו 490 מיליון ש"ח שמשרד האוצר העביר 

לכם? העירייה מקבלת חצי מיליארד ובוא נשמע מה תעשו עם 
הכסף״, אמר והתחיל להקריא את תקציב לשכתו המנופח של 
ברקת, העומד על כ-7 מיליון שקל בשנה, פי 6 מלשכת ראש 
העיר לופוליאנסקי, על כך ענה ברקת - ״תתבייש בהתנהגות 

שלך אם לרמה הזו אתה יורד״.
כאן נשא חה"כ אמסלם את דבריו: "אני מפנה לראש העיר 
אישיים.  לפסים  איתי  להיכנס  בוחר  והוא  לגיטימיות  שאלות 
צריך  אבל  יותר,  גדול  תקציב  לקבל  צריכה  ירושלים  עיריית 
מסיבות.  פחות  פרסום,  פחות  הנכונים.  למקומות  אותו  ליעד 
יש בירושלים ילדים שלומדים בקראוונים ובמכולות שמביאים 
מהנמל. התשתיות הרוסות והכבישים מתפרקים, לכן אני סבור 
הכספים  של  יעודם  את  לעירייה  להגדיר  חייבת  שהמדינה 

ולהבטיח את ביצועם".
ושכונת  הכספי  לעניין  בעיקר  התייחס  מצדו,  מקלב  ח"כ 
ודואגים  ירושלים  של  טובתה  את  רוצים  "כולנו  יובל,  קריית 
שלמים  שציבורים  הוא  בעיר  כיום  המציאות  אך  לתושביה, 
ציבור,  במבני  בתרבות,  בחינוך,  מקופים  רבות  בשכונות 

בתשתיות, בפיתוח שכונתי ובניקיון.
אין שקיפות  אך  עתק  בסכומי  תקציבים  "ירושלים מקבלת 
לאן הולך התקציב, וזו זכותו של ציבור תושבי ירושלים לדעת 
למה הוא לא מקבל מענה הולם לצרכיו. יש בציבור תחושה 
של בזבוז וקביעת סדרי עדיפויות מעוותים", אמר ח"כ מקלב.

העיר  למרגלות  מיותרים  מכוניות  למרוצי  הכבוד  כל  "עם 
העתיקה שהציבור אינו מתרגש מהם, מה שמטריד את תושבי 
ירושלים זו העובדה שהעירייה אינה משקיעה בפתרון לפקקי 
ארוכות  שעות  להיתקע  נאלצים  הם  בהם  הכבדים  התנועה 
בכל יום ואינה משקיעה בצרכי התושבים בשכונות השונות", 

הוסיף.
לדברי ח"כ הרב מקלב, מדיניות העירייה מביאה בשבועות 
לצרכיהם.  היחס  חוסר  על  תושבים  של  להפגנות  האחרונים 
"תושבי קריית יובל מפגינים על המדיניות שלך לקחת מאות 
ילדות ולסכן אותן מידי יום בהסעות ללימודים בשכונה אחרת 
בבית ספר שצפוף בלאו הכי עם 11 כיתות א' בקראוונים על 
כראש  "גם  אמר.  הספר",  בית  של  המשחקים  חצר  חשבון 
העיר אין לך זכות למנוע שירותים מהתושבים בגלל שיש לך 
השקפת עולם מעוותת ושרלטנית וקביעה שרירותית מה האופי 
העירייה  של  כשהשירותים  שכונה,  לכל  מתאים  שלדעתך 
נגזרים מתוך התפיסה הזו. מדיניות העירייה היא מפלה ואינה 

מתחשבת, תוך דריסת זכויות בסיסיות".

עוד ציין ח"כ מקלב כי ברקת הוא שהביא את "השיח האלים, 
האשפה  משאיות  כאשר  הממשלה"  מול  והבריוני  האגרסיבי 
האוצר.  שר  של  מדיניותו  על  כמחאה  בירושלים  הסתובבו 
"אתה הבאת את המחלוקת למרחב הציבור ואל תתפלא כאשר 
עובדי העירייה מחזירים לך באותו מטבע ומשביתים את פינוי 

האשפה בעיר", הוסיף.

 איפה הכסף? הנה

בעקבות שאלתו של ח"כ אמסלם לאן הלכו מאות המיליונים, 
בעיתון הכלכלי 'דה מרקר' החליטו לבדוק את השאלות מהן 
התחמק ראש העיר ניר ברקת בועדת הפנים של הכנסת, לאחר 
שחברי הכנסת דודי אמסלם ואורי מקלב, סנטו בראש העיר על 
ניפוח הוצאות בסעיפי יחסי הציבור, הדוברות וארועים מנקרי 

עיניים כשהתשתיות בעיר קורסות, לדבריהם.
ובכן, הבדיקה העלתה כי התקציב לדוברות ויחסי הציבור 
בעירייה זינק לאחרונה ביותר מפי 2. "ב-2014-2015 חל גילוי 
משמעותי בהיקף מענק הבירה מכ-200 מיליון שקל ב-2013 
ב-2015",  שקל  מיליון  ו-440  ב-2014  שקל  מיליון  ל-405 
נוספים  כי מקורות  "ניתן לראות  נכתב בדו"ח משרד האוצר. 
אלה שעמדו לרשות עירייה שימשו בין היתר לתחומי 'הוצאות 
ניתן   2013-2015 לשנים  העירייה  תקציב  בהשוואת  רכות'. 
לראות סעיפים נוספים של גידולים בתחומים שאינו מחויבים 

בהכרח, כך למשל בתחום דוברות ויחסי הציבור".
במהפכה  גאים  "אנו  לדברים:  הגיבה  ירושלים  עיריית 
לעיר  בקריסה  מעיר  בירושלים,  האחרונות  בשנים  שהובלנו 
הרנסנס  את  מרגיש  שלא  תושב  אין  המדדים.  בכל  בצמיחה 
התרבותי בירושלים, הצעירים חוזרים להאמין בה, ויותר ויותר 
אנשים מרגישים שירושלים שייכת גם להם. תקציבי ההסברה 
אירועי  את  לפרסם  החוצה,  ירושלים  את  לשקף  האמצעי  הם 
התיירות  לעודד את  בכל הארץ,  הירושלמים הרבים  התרבות 
לבירה ולסייע לעסקים המקומיים בהגדלת המבקרים והפדיון.

"כמו כן בשנים אלו הוקמה בתקציבים אלו מחלקת ניו מדיה 
הנותנת מענה ישיר ומהיר לאלפי פניות ציבור בשנה ומקיימת 
מנהלים  בין  ישיר  שיח  ציבור,  שיתוף  של  רבים  פרויקטים 
לתושבים.  השירותים  ושיפור  החברתיות  ברשתות  ותושבים 
יציין כי התקציב אינו חורג מהממוצע המקובל בערים אחרות 

ביחס למספר התושבים ואף נמוך מכך".

תקף חזיתית. אמסלם                                                           )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(
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לויסמן קלאסיק

ועכשיו במבצע קלאסי
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ויסמן מזמין אתכם לחזור בזמן וליהנות מריהוט ייחודי בסגנון עתיק ובהתאמה אישית
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לאור ההצלחה במכירת ארבעת הפרויקטים האיכותיים 
ברמת בית שמש ג', חברת סאסי גאה להציג את 

הפרויקט הנבחר "סאסי ברמה" ברמת בית שמש ג'2.

דירות 4,5,6 חד' עם מרפסת סוכה, דירות גן
דופלקסים ופנטהאוזים מפוארים, חניה פרטית

 ומחסן לכל דירה.
אתם מוזמנים להצטרף למאות משפחות מרוצות שכבר בחרו ליהנות מדירות 

מרווחות ומתוכננות בקפידה ברמת בית שמש ג', כמיטב המסורת של 
חברת סאסי הבונה למעלה מ-30 שנה ברחבי הארץ.

קרוב למרכז קניותאויר הריםמפרט עשירדירות מרווחותחניה צמודה מחסן

מאיר: 052-8926607שמשון: 050-2225444
 יגאל נכסים

ברמת 
בית שמש ג'2

חברי הנשיאות הגר"מ צדקה והגרי"ח קופשיץ

מאת: פישל רוזנפלד

פריצת  נושא  שעל  האומרת  כהצהרה 
התכנסו  מאוחדים,  כולם  השבת  חומות 
בשבת האחרונה כאלף וחמש מאות מתושבי 
משותפת  שבת  לקבלת  היובל  קרית  שכונת 

בבית הכנסת הדתי בשכונה.
על  חרט  יובלים  קהילתי  "המנהל 
בעיר  קוו  הסטטוס  פריצת  נושא  את  דגלו 
בית  אולם  את  לפתוח  והחליט  ירושלים 
בשבת",  סרטים  להקרנת  שבשכונה  טיילור 
אומר חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס, 
והחרדי  הדתי  "הציבור  סבן.  נחמניאל 
של  קיומו  את  לאפשר  שאין  בדעה  מאוחד 
וקורא  המנהל הקהילתי במתכונת הנוכחית 

לפרק אותו מיידית", הוסיף סבן.
'בית  הכנסת  בבית  שהתקיימה  בתפילה 

שלמה', נכחו רוב ככל רבני השכונה.
שלמה  העולמי  החזן  עבר  התיבה  לפני 
גליק לצד חזן בית הכנסת. כמו"כ השתתפו 
יצחק פינדרוס חבר מועצת העיר ונחמניאל 

תושב  הוא  גם  העיר,  מועצת  חבר  סבן 
השכונה.

המתפללים  יצאו  התפילה,  לאחר 
שירי  שרים  כשהם  ורקדו  עיר  של  לרחובה 
מתושבי  רבים  הצטרפו  לריקודים  שבת. 
הניסיונות  שלמרות  לציין  "חשוב  השכונה. 
החילונים  קבוצת  מצד  פרובוקציות  לעורר 
הקיצונית, הציבור קידש שם שמיים והתפזר 
המחאה  מארגני  אומרים  מופתי",  בסדר 

בשיחה עם 'השבוע בירושלים'.
וראש  שמאחר  אומרים  בשכונה  גורמים 
העיר הבטיח שבמידה ומנהל קהילתי יובלים 
ימרו את פיו, יורה לנקוט נגד מנהל קהילתי 
הם  המוחלט,  פירוקו  עד  בסנקציות  יובלים 
ממתינים לפעולה ברורה מצידו בנושא ולכן 
הוחלט שהמחאה השבת תהיה שקטה בכדי 
לו.  הדרוש  הפעולה  מרחב  את  לו  לאפשר 
העירייה  ביחס  כלום  ישתנה  ולא  ובמידה 
כלפי מנהל קהילתי יובלים, המחאות יחריפו 

לכל שכונות העיר. 

מאת: מנדי כץ

לסמינר  היסוד  לכנס  הכנות  נשלמות 
שהצליח  בירושלים,  תמר'  'דרכי  החדש 
של  מהפכה  לחולל  האחרונים  בחודשים 
משפחות  ועשרות  הסמינרים  בעולם  ממש 
שבנותיהן בוגרות בתי הספר של 'בית יעקב' 
להיכנס  בכדי  הסמינר  שערי  על  מתדפקות 

לתוכו. 
איכותית  קבוצה  התגבשה  להיום  נכון 
ומעולה של בנות ממשפחות בני תורה, וזאת 
מבלי להתפשר על הרמה הלימודית הגבוהה. 
לאור כך,  נכנסה הנהלת הסמינר למעונם של 
למעמד  להזמינם  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
וברכות מרובות  וזכו לשבחים  היסוד'  'כנס 
הסמינר  לפתיחת  החשובה  היוזמה  על 

בירושלים. 
הרבנית  של  לזכרה  הוקם  הסמינר 
אשת  ע"ה,  שטינמן  תמר  מרת  הצדקנית 
שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  למרן  חבר 
התורה,  גדולי  בנשיאות  הסמינר  שליט"א. 
הגאון רבי משה צדקה שליט"א והגאון רבי 
יוסף חיים קופשיץ שליט"א, שפוסקים בכל 
קריטריונים  תלמידות,  קבלת  של  הנושאים 
וכל  הלימודים  תוכנית  וחינוכיים,  רוחניים 
יתר הפרטים יעמוד בפיקוחם בלי לסור ימין 

ושמאל מדבריהם.
הרב שמעון אזרזר מהנהלת הסמינר סקר 
בפני גדו"י את עבודת הרישום האינטנסיבית 
הקבוצה  כי  וציין  האחרונים  בחודשים 
ממשפחות  הינה  שהתגבשה  איכותית 
רבים  לשבחים  זכתה  אשר  מאוד,  חשובות 

מבחינת הרמה הרוחנית והלימודית. "אנחנו 
יום טלפונים רבים של  עדיין מקבלים מידי 
קבלת  מלאכת  לסמינר.  להיכנס  בקשות 
הקבלה  בדבר  החלטה  קלה.  לא  ההחלטות 
הינה באחריותם הבלעדית של ועדת הרבנים 
ומשפחה  משפחה  כל  שבודקים  בסמינר 

לגופה", סיפר הרב אזרזר. 
כי  יעד  לעצמה  סימנה  הסמינר  הנהלת 
יעמוד  הזה  המקום  ספורות,  שנים  בעוד 
בשורה הראשונה של הסמינרים בירושלים, 
ביותר  המשמעותי  שהדגש  מכיוון  זאת 
ערכים  החדרת  יהיה  הסמינר  בהפעלת 
בדרך  הבנות  וחינוך  מוצקים  רוחניים 
המסורה מדורי דורות. בראש צוות המחנכות 
ישנו צוות חינוכי וותיק ומנוסה אשר נבחר 
בוגרות  ממיטב  שמורכב  רבה,  בקפידה 
עומד מאחורי  בבד  בד  החרדים.  הסמינרים 
הסמינר גב כלכלי חזק. גדולי התורה, ראשי 
והורים  חינוך  אנשי  ציבור,  אישי  ישיבות, 
צפויים להשתתף במעמד כנס היסוד שיערך 
בלב  הממוקם  הסמינר  של  החדש  במשכנו 
השכונות  לכל  וסמוך  ירושלים  של  ליבה 

החרדיות.

הקרנות הסרטים במנהל הקהילתי 'יובלים' לא פסקו ואיתן 
באה קבלת השבת ההמונית בשבת האחרונה  גורמים 
בשכונה: "בטוחים שראש העיר ברקת יממש את הטלת 

הסנקציות על המנהל הקהילתי"

גדולי ישראל העניקו את ברכתם לרגל 'כנס היסוד' לסמינר 
'דרכי תמר' בי-ם  הנהלת הסמינר סקרה בפניהם את 

ההצלחה הגדולה

קבלת שבת המונית 
ב'קרית יובל'

קבוצה איכותית בסמינר החדש



משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
הטבה לרוכשים דירת 5 חד'

מחסן גדול מתנה
בואו לבקר

בדירה לדוגמא
האיכלוס בעוד

13 חודשים
לארבעת הרוכשים הראשונים

*התמונות להמחשה בלבד * המבצע לדירות מדגם B1 בלבד וכפוף לתקנון החברה. * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

ההשקעה

הטובה
ביותר
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מאת: פישל רוזנפלד

העיד  ברקת,  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
בסוף השבוע שעבר בבית המשפט המחוזי 
ועליו  נטרל  אותו  המחבל  כנגד  בירושלים 
המחבל  ניסה  כאשר  שעברה,  בשנה  קפץ 
לדקור אזרח בככר צה"ל בירושלים. ברקת 
תיאר בעדותו בבית המשפט בפירוט את כל 
"עשיתי מה  כי  ואמר אחריה  פרטי המקרה 

שמצופה מכל אזרח אחראי לעשות".
פגישה  התקיימה  המשפט  לבית  בכניסה 
אברהם  הציל,  אותו  האזרח  בין  מרגשת 
שסייע  והצוות  העיר  ראש  לבין  גולדשמיט 
לו להשתלט על המחבל - המאבטח לשעבר 
אסף נעמני, נהגו לשעבר של ראש העיר אדי 

אליאסף וראש לשכתו של ברקת דפנה דין.
עדותו של ראש העיר באה לאחר שלפני 
קרוב לשנה, בג' אדר תשע"ה, דקר המחבל 
את אברהם גולדשמידט בכיכר ספרא, סמוך 

לבניין העירייה.

במקום  שנכח  ברקת  ניר  העיר,  ראש 
שניות  מחבל,  על  בעצמו  השתלט  הפיגוע 
ונטרלו  צה"ל  בככר  שדקר  לאחר  ספורות 
הרכב  עם  "נסעתי  אז:  סיפר  ברקת  אותו. 
שלי  הצוות  כשפתאום  צה"ל  לככר  סמוך 
סכין,  עם  מחבל  את  אלינו  בסמוך  ראה 
קפצתי יחד עם המאבטח שלי מיד מהאוטו, 
את  יחד  ותפסנו  הנשק  את  עליו  שלף  הוא 
המחבל עד להגעת המשטרה, ומיד טיפלנו 

בפצוע שלשמחתנו נפצע קל".

מאת: יעקב אמסלם

המתגברים  השבת  חילולי  ריבוי  בשל 
של  מתריסה  ופעילות  בכלל,  בירושלים 
)ראה  בפרט  "יובלים"  הקהילתי  המינהל 
השבוע  בתחילת  נועדו   ,)6 בעמוד  ידיעה 
בעיריית  הדתי-חרדי"  "הלובי  חברי 
הכינוסים  באולם  חירום  לאסיפת  ירושלים 
של מועצת העיר בהשתתפות חברי מועצה 
מסיעות "בני תורה", "אגודת ישראל", ש"ס, 
"דגל התורה", "הבית היהודי", ו"ירושלים 

מאוחדת".
במהלך האסיפה העלו חברי מועצת העיר 
קניות  ומרכזי  עסק  בתי  של  ארוכה  רשימה 
בעיצומה  שעריהם  את  לפתוח  שהחלו 
ירושלים,  העיר  ברחבי  קודש  שבת  של 
משפטיים  "היתרים"  על  נשענים  כשהם 
בהרחבה  נדונה  כן  כמו  ומשונים.  שונים 
הנערכים  ההמוניים  השבת  חילולי  תופעת 
קהילתי  מינהל  של  ובמימונו  בחסותו 
קריית  שכונת  את  בתוכו  המאגד  "יובלים" 
פעילות  המקיים  נוספות,  ושכונות  יובל 
הודעה  חרף  זאת  השבת,  ביום  מתריסה 
הקובעת  העיר  הנהלת  של  וברורה  רשמית 
כי תקציבי המינהל ייעצרו באם ימשיך את 
את  גסה  ברגל  הרומסת  הנואלת  פעילותו 

קדושתה של השבת.
השונות  מהסיעות  העיר  מועצת  חברי 
ונחרצת כנגד התופעות  הביעו דעה תקיפה 
העיר  ברחבי  השבת  חילולי  של  המבישות 
ברורה  במטרה  פועלים  מבצעיהם  אשר 
למוקד  ירושלים  את  להפוך  ומוצהרת 

בילויים בשבת.
אמר  אפשטיין  חיים  העיר  ראש  סגן 
העיר  מועצת  חברי  על  כי  הישיבה  במהלך 
הפסקה  לדרוש  והמצוות  התורה  שומרי 
קודש  בשבת  הפעילות  כל  של  מוחלטת 
בין  הבדלים  וללא  הכלל  מן  יוצא  ללא 
יתכן  "לא  השונים.  הסוגים  או  השכונות 

חברים  בו  יעקב'  'נוה  הקהילתי  שבמינהל 
בעיצומה  פעילות  מתקיימת  חרדים  נציגים 
של שבת קודש, כאשר הבריכה השכונתית 
ואין  השבת,  יום  בעצם  שעריה  את  פותחת 

פוצה ומצפצף".
את  העיר  מועצת  חברי  ציינו  בהמשך 
החובה להתאחד ולהשמיע קול אחיד כנגד 
קוצו  על  ולוותר  פינות"  "לעגל  ניסיון  כל 
ההולכים  השבת  חילולי  בענייני  יו"ד  של 

ומתרבים רח"ל בשכונות העיר.
על  ישיבה ארוכה הוחלט  כי בתום  יצוין 
חתמו  עליו  עקרונות  מסמך  של  כתיבתו 
הקוראים  העיר  מועצת  מחברי  עשר  ששה 
שלא  העיר  מועצת  ישיבת  לקיים  היתר  בין 
מן המניין בה תתקבל החלטה לפזר לאלתר 
את הנהלת המינהל הקהילתי בשכונת קריית 
קיום כל אירוע, פרטי  וכן לאסור על  יובל, 
או ציבורי, במבנה השייך לעיריית ירושלים 

במישרין או בעקיפין.
ברמז  צויינה  המועצה  חברי  בהודעת 
העובדה כי חבר המועצה משה ליאון נעדר 
הדתי- ב'לובי  רבים  "חברים  הישיבה.  מן 

היעדרותו  על  רב  כאב  אמש  הביעו  חרדי' 
של חבר מסוים במועצת העיר מן הישיבה 
אף  על  "וזאת  בהודעה,  נכתב  הנחוצה", 
היותו חובש כיפה, ולמרות שהצהיר בערב 
לראשות  התמודד  עת  האחרונות  הבחירות 
השבת  קדושת  ריבוי  למען  יפעל  כי  העיר 
בירושלים, הצהרה שהביאה יהודים חרדים 

רבים לתמוך ולפעול למענו".

האברך אברהם גולדשמידט שנדקר לפני כעשרה חודשים 
בכיכר ספרא, לא ישכח את הרגע בו קפץ ראש העיר על 
המחבל ונטרל אותו בגופו  השבוע סגרו השניים מעגל 

במפגש מרגש כשראש העיר הגיע להעיד נגד המחבל

על רקע חילולי השבת הנמשכים בקרית יובל, התכנסו 16 
חברי המועצה שומרי השבת וגיבשו מסמך עקרונות לפיו 

תתקיים ישיבת מועצה ובה יוחלט לפזר את המנהל הקהילתי 
בקרית יובל  הנעדר: חבר המועצה הדתי משה ליאון

ברקת העיד נגד המחבל

מתאחדים למען השבת

חברי הלובי הדתי-חרדי שהתכנסו השבוע

ברקת והאברך בבית המשפט

מתרחבת
CFO לפחות 5 שנות ניסיון בתפקיד *

* אנגלית ברמה גבוהה
* יכולת ניהול ועבודה בצוות

* עדיפות לבעלי ניסיון בעולם
המימון/ההשקעות וידע כללי

בפעילות בחו"ל
* ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון

* לפחות 5 שנות ניסיון
בהנה"ח בקבוצת חברות

* היכרות עמוקה עם תוכנות
'רווחית' ו'פריוריטי'

* רמה גבוהה של ידע בהנה"ח
* ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון

* לפחות 5 שנות ניסיון
בתמחור ובתפעול

* אנגלית ברמה גבוהה
* יכולת ניהול ועבודה בצוות

* ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון

* לפחות 5 שנות ניסיון בניסוח חוזים
והסכמים כלליים

* הכרת שוק ההון ועריכת הסכמי השקעה
* היכרות עם כללי ממשל תאגידי
* ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון

* לפחות 5 שנות ניסיון בסביבת הרגולציה בתחום ההשקעות
* היכרות עם תחום הסטרטאפ

* הכרה טובה של שוק ההשקעות
* ניסיון בעבודה בחברות גדולות

* יחסי אנוש מעולים
* אנגלית ברמה טובה

* ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון

ניסיון בניהול חנות* יחסי אנוש מעולים * יכולת הפעלת צוות * חוש מסחרי * דומיננטיות
* נכונות לעבוד בשעות אחה”צ והערב * אנגלית ברמה גבוהה

הקבוצה המובילה בהשקעות בציבור החרדי

לבסדנו דרושים:

jobs@besadno.com
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מאת: מנדי כץ

נציגי מחוז ירושלים במאוחדת השתתפו 
כאורחי כבוד בדינר היוקרתי של כח הרבים 
–רווח והצלה  שע"י קהילת תולדות אברהם 

יצחק.  
קהילת  רבני  בהשתתפות  נערך  הדינר 
בגן  והתקיים  יצחק,  אברהם  תולדות 
רבני  בהשתתפות  צרעה  ביישוב  האירועים 

הקהילה.
קהילת  והרצוף  בין  ההדוק  הקשר  לאור 
מאוחדת,  יצחק  לבין  אברהם  תולדות 
במאוחדת  ירושלים  מחוז  נציגי  הוזמנו 
את  והביאו  בדינר,  הכבוד  כאורחי  לשמש 

ברכתה של מאוחדת לקהילה.
מר  השתתפו  מאוחדת  מטעם 
מערב ור'  מרחב  אברהם  מנהל  אורי 
יחזקאל  קיפניס מנהל קשרי קהילה - מחוז 

ירושלים.
כבוד ע"י  אחר  הוזמנו  מאוחדת  נציגי 
הרב רפאל צבי פאר משב''ק של האדמו"ר 
תעודת  יצחק  לקבל  אברהם  מתולדות 

של  פעילותה  את  שיבח  פאר  הרב  הוקרה 
בערים  הקהילה,  אנשי  למען  מאוחדת 
כן  עילית. כמו  וביתר  שמש  בית  ירושלים, 
הזכיר את עזרתו של הרב משה ברים מנהל 
רבות  שמסייע  ירושלים  במחוז  השיווק 

לצרכי הקהילה.
מינויו  על  הוכרז  הערב  במהלך  בנוסף 
קשרי  כמתאם  ליברמן  יוסף  יואל  הרב  של 
יצחק  אברהם  תולדות  בקהילת  קהילה 
הקהילה  בייעוץ  לחברי  רבות  שיסייע 
רפואי  ועניינים אדמיניסטרטיביים רפואיים 

מול קופ"ח מאוחדת.

"רק בזכותכם המוני נזקקים 
שורדים את המצב הכלכלי"

במסגרת סיורים במפעלי החסד בירושלים, ביקר יו"ר 
התנועה למען ירושלים ותושביה חיים מילר במפעלי 

"אגודת עושי חסד" בי-ם
מאת: מנדי כץ

החסד  פעולות  את  מגבירה  עירק  יהדות 
בבל  יהדות  של  קדמאי  רבנן  כאשר  שלה, 
חסד  עושי  "אגודת  את  הקימו  המעטירה 

לעדת הבבלים בירושלים".
יו"ר  שליט"א  זאב  הגר"מ  הציג  בכך 
העמותה, את הפעילות, לטובת מאות משפ' 
נזקקות בעיר, בפני יו"ר "התנועה למען י-ם 
שערך  בביקור  מילר,  חיים  הרב  ותושביה" 
שהוא  סיורים  במסגרת  האגודה,  במפעלי 

מקיים במפעלי החסד בי-ם,
לפני כ 70 שנים עוד טרם הקמת המדינה, 
הגיעו לארה"ק, משפחות רבות של יהודים 
הכלכלי  והמצב  וטף  נשים  אנשים  מעירק 

בארץ היה בלתי נסבל,
זצוק"ל  רבנים  מספר  התאגדו  אז  כבר  
ובתוכם, הגאון סלמן חוגי עבוד, רבי יהודה 
צדקה רבי יעקב יוסף אביו של מרן הגר"ע 
יצחק  רבי  דרזי,  שמואל  הרב  זצ"ל,  יוסף 
נתן  דוד  והרב  זאב  יוסף  הרב  זצ"ל,  כדורי 
זצ"ל ועשו אגודה אחת לסיוע לכלל הישוב 
הן  רעב,  חפרת  עת  באותה  שסבלו  היהודי 
עקב סיום מלחמת העולם השניה והן עקב 

ריבוי העולים.
כבר אז הקימו את המפעל הקדוש שנקרא 
וחלקו   הבבלים"  לעדת  חסד  עושי  "אגודת 
גווני  מכל  לעולים  ובגדים  מזון  מוצרי 
הקשת שהגיעו לישראל ולאחרונה מגבירה 

העמותה את פעילותה,
מוסדות  ראש  שליט"א  זאב  מאיר  הרב 
החלוקות  את  הדגיש  תורה",  "שערי 

חג  קודם  מזון,  סלי  החגים,  בתקופות 
דפסחא",  "קמחא  מפעלי  במסגרת  הפסח 
לעשרות  העמותה  חלקה  החורף  לקראת 
ושמיכות  צמר  שמיכות  נזקקות,  משפחות 
ולמשפחות  נכים,  ויתומים,  לאלמנות  פוך, 
קשישים,  לנזקקים,  ילדים,  ברוכות 

ולמשפחות נפגעי פעולות טרור.
יו"ר "התנועה למען י-ם ותושביה" חיים 
הגר"מ  את  בירך  מילר שהתרגש מהמחזה, 
יחד עם  זאב שליט"א על הפעילות הענפה 
ניסים רבי משה  יחזקאל  החברים ה"ה רבי 
זאב,  עובדיה  ורבי  זמיר  אלי  ה"ה,  יאיר 
ואמר "כי רק בזכות ארגונים שכאלה המוני 
הכלכלי  המצב  את  בס"ד  שורדים  נזקקים 

הקשה".

 מחזה מרגש. מילר

 נציגי מאוחדת שימשו כאורחי 
כבוד בכינוס "כוח הרבים"

 מנהל מרחב מערב ובית שמש ב"מאוחדת" מר אורי 
אברהם ומנהל קשרי קהילה ר' יחזקאל קיפניס זכו לקבל 
תעודת הוקרה מראשי קהילת "תולדות אברהם יצחק" 

 בחלוקת התעודות

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*
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50%

&89990

50% הנחה!50% הנחה!

&62490

&124990

&1890

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 50 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!

מוט בלנדר
 550 וואט

מעבד מזון

&14990

&41990

&1330

!SALEעד סוף החודש בלבד!

50% הנחה!
על כל מחלקת 

הקריסטל

30-40% הנחה!
על מגוון מותגים

&47990-74990

מגוון רדיאטורים
 )דלונגי(

20% הנחה!
סדיני ורדינון

מאסטר סלייסר 
המקורי

מתקן למברשות 
שיניים

&3490

הכירו את פטנט 
הוואקום האיכותי!

אין צורך בקדיחות!!

מתקן לנייר
 טואלט

ארון
 4 דלתות

&179990

מלאי מוגבל!

&89990

שולחן 80*80 ס"מ +
 4 כסאות

*

*

**

30% הנחה!
על כל מחלקת 

הפרחים

&14990

&4990

עד 40% הנחה!

עד 40% הנחה!

על כל מחלקת 
שעונים

&8990

30% הנחה!

30% הנחה!

על מוצרי וואקום

על מוצרי וואקום
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ראה"מ נתניהו מדליק נר לזכר ההרוגים

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!

"השנאה מגיעה 
מההסתה הפלסטינית"
ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר ביישוב עתניאל בו נרצחה דפנה מאיר הי"ד והותירה 

אחריה את בעלה ו-6 ילדיה  "מי שרוצה לראות את האמת על שורשי הסכסוך בינינו לבין 
הפלסטינים, שיבוא לעתניאל, שיראה כאן משפחה נפלאה שרק רוצה בדו קיום ושלום"

מאת: יעקב אמסלם
 

ביקר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הקשה  הפיגוע  בעקבות  עותניאל,  ביישוב 
בביתה  נדקרה  במהלכו  ביישוב,  שנערך 
ילדיה.  לעיני  הי"ד,  מאיר  דפנה  גב'  למוות 
שר  עם  יחד  רה"מ  קיבל  הביקור  בתחילת 
מאת  ביטחוניות  סקירות  משה  הביטחון 
מח"ט  נומה,  רוני  אלוף  מרכז  פיקוד  מפקד 
יהודה וגורמי ביטחון נוספים. נתניהו ויעלון 
יוחאי  נועדו גם עם ראש מועצת הר חברון 

דמרי.
לניחום  נתניהו  רה"מ  הגיע  מכן  לאחר 
אבלים בבית משפחתה של דפנה מאיר ז״ל 

ושוחח עם בעלה נתן והילדים.
עם  נפלאה  משפחה  עכשיו  "פגשתי 
תעצומות נפש כבירות", אמר נתניהו בתום 
ואנושיים,  פטריוטים  "אנשים  המפגש. 
שאיבדו אם ורעיה נפלאה. מי ששמע עליה 
באדם  כאן  שמדובר  הבין  תרומתה,  ועל 

מיוחד".
נתניהו הוסיף ואמר: "לציבור יש חושים 
מאוד בריאים מתמונה, מסיפור, הם מבינים 
מיד, בייחודיות של הנשמה הזאת שנקטפה 
בתוך  נשמה  אותה  את  מצאתי  מאיתנו. 
ביקשו  הם  והילדים.  נתן  של  המשפחה, 
ממני רק דבר אחד - שנמשיך לרומם את עם 
ישראל. אני כאן, במקום הזה, אומר שלא רק 
ונהרוס את הבית של  נילחם באויבים שלנו 
המחבל ונשלול את היתרי העבודה וכל שאר 
ידי צה"ל  על  ויתבצעו  הפעולות שהתבצעו 
לומר  גם  שצריך  אלא  המרצח,  את  שתפס 
האמת  את  לראות  שרוצה  מי   - נוסף  דבר 
על שורשי הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, 
משפחה  כאן  שיראה  לעתניאל,  שיבוא 
נפלאה שרק רוצה בדו קיום ושלום, ושיראו 
את הצעירים המוסתים האלה שבאים לרצוח 
נשים כאן, אם לשישה, ובתקוע, אישה לפני 
אנחנו  ואומרים:  אותן  לרצוח  באים  לידה, 

נשמיד את כולם, גם בתל אביב, גם ביפו".
לדבריו, "זו האמת. יש פה אנושיות ורצון 
שאין  ושנאה  אחד,  מצד  קיום  ודו  בשלום 
יש  הזאת  לשנאה  השני.  מהצד  גבולות  לה 
הפלסטינית  הרשות  של  ההסתה  זו  כתובת, 
)התנועה  התנ"ס  כמו  אחרים  וגורמים 
הזמן  והגיע  החמאס,  וכמו  האסלאמית( 
שהקהילה הבינלאומית תפסיק עם הצביעות 

הזו ותקרא לילד בשמו".
שורש  כי  נתניהו  אמר  דבריו  בסיום 
של  בזכותם  להכיר  הסירוב  הוא  הסכסוך 
כלשהם,  בגבולות  מדינה  לקיים  היהודים 
רוצה  אני  מקום.  בכל  אביב,  בתל  "כאן, 
רוצה  ואני  בעולם,  להפיץ  הזאת  את האמת 
שנעמוד על האמת כי בסופו של דבר, האמת 

מנצחת ואנחנו ננצח".



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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מאת: שמעון דן ומנדי קליין
 

הצהרים  בשעות  למנוחות  ליוו  אלפים  מיר:  בישיבת  אבל 
אמש )שלישי(, במזג אוויר חורפי, את ראש ישיבת מיר הגאון 
שלישי  יום  בליל  שנפטר  זצ"ל,  שמואלביץ  רפאל  רבי  הגדול 

לבית עולמו והוא בן 78, לאחר מחלה ארוכה וקשה.
אלפי בני תורה ואברכים מבני הישיבה ומחוצה לה השתתפו 
ישראל  בית  בשכונת  הישיבה  מהיכל  שיצא  ההלוויה  במסע 

בירושלים אל עבר בית העלמין בהר המנוחות שם נטמן.
הפרוכת  הוסרה  הישיבה  של  המרכזי  המדרש  בית  בהיכל 
ראש  של  מיטתו  רבם.  פטירת  על  בבכי  מיררו  והתלמידים 
הישיבה הגיעה קודם מסע הלוויה משמגר, לביתו ברחוב בית 
המדרש.  לבית  הועברה  ומשם  לישיבה,  הסמוך   20  ישראל 

מסע ההלוויה נפתח באמירת תהילים.
לאחר מכן הספידו הגאון רבי אריה פינקל ראש ישיבת מיר 
ישיבת מיר הגרא"י  גדולי התורה, ראש  וחבר מועצת  ברכפלד 

פינקל, והגאון רבי ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'.

לאחר מכן נשא הספיד גיסו, הגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי 
הישיבה, שאמר בדבריו: "הוא היה אדם גדול אבל היה 'אדם'. 
היה  רפאל  רבי  אדם.  היה  בהכל  שלו,  הגדלות  שלו,  הצניעות 
מצטער עם כל יהודי. בכה והתפלל והצטער עם כל אחד. כעת 
מאיתנו הוא רחוק. שמענו עכשיו מראש הישיבה שהיה מעביר 
כך  ריבוא  בשישים  ניתנה  שהתורה  כמו  כנתינתה.  הגמרא  את 
אותה  לא  זה   - נפטר  רפאל  שר'  מאז  לו.  לתת  שצריך  הכבוד 
ישיבה, מיר זה לא אותה ישיבת מיר. יהי רצון שיהיה מליץ יושר 
על הישיבה הקדושה ונזכה במהרה בקרוב לבלע המוות לנצח, 

ונזכה לתחיית המתים".
פרבשטיין  מרדכי  משה  רבי  הגאון  גיסו  הספידו  מכן  לאחר 
ראש ישיבת חברון. "הוא היה גדול בבין אדם למקום וגם בבין 
אדם לחבירו. הוא חי חיים של רוחניות. גם בבין הזמנים היה 
עסוק סביב התורה. לא היה לו חופש. רק תורה. היה לו עולם 
פנימי והפרסום הפריע לו. היה אדם השלם. כשהייתי מכוון בעל 
הצדיקים כיוונתי על רבי רפאל. כשהייתי מכוון בעל החסידים 

הייתי מכוון על רבי רפאל. מי יתן לנו תמורתו".

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת 'קרית מלך' 
הישר  השכל  ואת  הישרות  את  ותיאר  מנערות  ידידו  את  ביכה 
שהיה בו. "השמים בוכים אבד חסיד מן הארץ, כזה שלמות כזה 
נקיות, קשה לדבר, שיהיה מליץ יושר על הרבנית והמשפחה ועל 
הישיבה ועל כל בני התורה, דם ישראל נשפך כמים ברחובות".

 הנהגה של 'ישרי לב'
לאחר מכן הספיד תלמידו, הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת 
חברון. הגר"ד הספיד מחוץ להיכל הישיבה - בשל היותו כהן 
ר'  הייתה  לנו בסוגיה הכתובת  והזכיר ש"בכל קושיה שהייתה 
רפאל, בכל נושא ונושא שדיברתי איתו הוא היה מוסר הכל, עם 
כל המשנה סדורה שהייתה פרושה לנגד עיניו, גם בחבורות של 

קדשים היה בקי בכל הסוגיות ובכל מכמני התורה".
בנו הגדול וממלא מקומו הגאון רבי יעקב שמואלביץ ספד: 
"אבא היה כעמוד אש, בכל סוגיה וסוגיה בירר כל פרט ופרט 

אבל בישיבת מיר: אלפים נשרכו בוכיים במסע 
הלווייתו של ראש הישיבה הנערץ הגאון רבי רפאל 
שמואלביץ זצ"ל שנפטר לבית עולמו לאחר מחלה 

ארוכה וקשה  גיסו, הגאון רבי משה מרדכי 
פרבשטיין הספיד: "הוא היה גדול בבין אדם למקום 
וגם בבין אדם לחבירו. הוא חי חיים של רוחניות" 
 הגאון רבי יצחק אזרחי הספיד: "שמענו עכשיו 
מראש הישיבה שהיה מעביר את הגמרא כנתינתה"

אבל 
בממלכת 
התורה

ישיבת מיר אבלה: מסע הלווייתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל
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הוא  היה אפשר להתקרב אליו,  עד הסוף אם הכל מסתדר, לא 
היה עמוד האש, אין לנו מושגים של רחבות בתורה ממה שינקת 
מהסבא זצ"ל והאלטער סבא זצ"ל. בראש ובראשונה תהיה מליץ 
יושר על אמא שתאריך ימים ושנים, עם הצניעות שלה ליוותה 
אותך כל הדרך, ועל כל המשפחה בדרך שלימדת אותנו לעשות 

משפט אהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".
ברכפלד,  מיר  בישיבת  ר"מ  סגל,  אברהם  רבי  הגאון  חתנו, 
סיים את שורת ההספדים, ואמר: "הגר"ר זצ"ל היה ישר באדם, 
ולא רק בשיעורים אל בכל פרט ופרט כל ההנהגה שלו הייתה 
של ישרי לב שמחה, מה שאני ראיתי זה היה אצלו לעשות את 
הדבר כמו שהוא, מצד שני גם לא היה חומרות מיוחדות. זה היה 
מופקע  היה  הוא  חשבונות,  שום  ללא  אצלו  הפשוטה  ההנהגה 

מ'חשבונות עושים כי צריך לעשות'".
לאחר מכן נערך מעמד ה'קריעה' ואמירת הקדיש על ידי בניו.
הושמעו  זמן,  באותו  והגשום  האביך  האוויר  מזג  עקב 
ולנשים בחדר האוכל בבנין  'בית ישעיה',  ההספדים גם בבניין 

'בית שלום'.

במסלול  ההמוני  ההלוויה  מסע  יצא  ההספדים  סיום  לאחר 
רוזי'ן.  לישיבת  עד  ישראל  מלכי  דרך  שערים,  מאה  רחובות 
אוטובוסים הסיעו את המלווים משם להר המנוחות, שם נטמן 
סמוך לאביו הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר.

ברוך  רבי  הגאון  לנכדת  ברכות  שבע  שמחת  כי  עוד,  יצוין 
להתקיים  צפויה  שהייתה  ישראל'  'עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי 
היום בצהריים בבני ברק, בוטלה בהוראת הגרב"מ, וזאת בשל 

מסע הלוויה.

 ציוד מיוחד עקב מזג האוויר
בתיאום עם הנהלת ישיבת מיר ונציגי המשטרה, הוחלט מראש 
"איחוד  מתנדבי  של  ופריסתם  הרפואית  האבטחה  נקודות  על 
הצלה" בהם רופאים, פרמדיקים וחובשים, לאורך צירי הלוויה.

המתנדבים הצטיידו במיוחד מראש עקב מזג האוויר הסוער 
והיתכנותם של משבי רוח, אובך ואבק לאורך מסע ההלוויה.

האסונות  בעקבות  ההלוויה  למשתתפי  קראו  הצלה  באיחוד 
מרן  בהלוויית  הנורא  האסון  שבהם  והאחרון  בעבר,  שאירעו 
בשעת  המיטה  ליד  מלהידחק  להימנע  זצ"ל,  וואזנר  הגר"ש 
כניסתה ובעת מסע ההלוויה, פעולה שיש בה סכנת חיים ממשית 
גגות  על  מטיפוס  להימנע  וכן  התורה,  בכבוד  חלילה  ופגיעה 

וגדרות.
אמבולנסים,  נמרץ,  טיפול  ניידת  הכוללים  מד"א  כוחות  גם 
אופנועי מד"א וחוליות מגישי עזרה ראשונה, אבטחו את מסע 
ההלוויה. בנוסף, בסיכום עם אגף פיקוח חניה בעיריית ירושלים 
הוחלט כי לא יינתנו דו"חות חניה בשעת מסע הלוויה בכל אזור 

הישיבה וכן במסלול נשיאת המיטה.

כתבה נרחבת על תולדות חייו תתפרסם 
בעז"ה בגיליון                           ביום שישי

ישיבת מיר אבלה: מסע הלווייתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל

צילומי מסע ההלוויה:  יהודה קראהן - חדשות 24
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"החינוך הגדול הוא שהילד רואה 
איך הוריו מחבבים את המצוות"

"צריך לתת הרגשה לכל תלמיד ולכל בחור שהוא חלק מההרמוניה המפוארת של התורה"  מתוך משאו של כ"ק מרן 
האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בוועידת החינוך העשירית שהתקיימה השבוע בקיבוץ "חפץ חיים"

מאת: שבתאי פוגל

ברשות הקהל הקדוש העוסקים בענייני חינוך שהם דברים 
העומדים ברומו של עולם.

כתוב "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". 
והשאלה מדוע היה צד לחשוב שכשיזקין הוא יסור ממנה? 
שאדרבה, אדם היה צריך להוסיף בדרך שגדל, ככל שמזקין?
"בנערינו  אומר  רבינו  שמשה  כתוב  השבוע  בפרשת 
תורה  במתן  כמו  ולא  לזקנים  נערים  הקדים  נלך"  ובזקנינו 
כולם  שבאו  שפירשו  וכפי  כולכם"  אלי  "ותקרבון  שאמר 

בערבוביא והנערים דחפו את הזקנים. 
בגיל  לצעירים  דווקא  הכוונה  אין  שבנערינו  לומר  וצריך 
כח של  קבלו  הזקנים  גם  אז  הגאולה  על  מפני שדברו  אלא 
נערים. וזה העניין של "חנוך לנער על פי דרכו" שאז יעשה 
אפילו  אז  וברצון,  בחשק  עושים  וכאשר  וברצון.  בחשק 

כשמגיעים לזיקנה יעשו זאת בחשק ובכח של נעורים.
פסח  בליל  המצה  את  חוטפים  שהילדים  המנהג  ידוע 

וחשבתי מה יסוד המנהג הזה?
וכו'  "ושאלה אשה משכנתה  והנה בפרשת השבוע כתוב 
כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם". 
ואומר רש"י ש"אחרון אחרון חביב": כלי זהב חשובים מכלי 

כסף והשמלות היו חשובים יותר מכלי הזהב. 
מסביר ה"דברי ישראל" מפני שכתוב "משארותם צרורה 
בשמלותם". דהיינו מצוות מצה היתה מוטמנת בתוך השמלה 
וזו המצווה היחידה שהיתה אצלם ולכן היתה חביבה עליהם 

והחזיקו את זה על שכמם מפני החביבות.
על  ולא  עצמם  על  זה  את  שמו  מה  מפני  להבין  וצריך 
ועל  בניכם  על  "ושמתם  כמו שכתוב בפסוק  והבנות  הבנים 
שהילד  הוא  הגדול  החינוך  כי  לזה  והתשובה  בנותיכם"? 
רואה איך הוריו מחבבים את המצוות, אז זה מתייקר בעיניו 
עול.  בזה  לראות  יכול  שהיה  עליו  שמים  שהיו  ממה  יותר 

ומכאן המנהג לחטוף את המצה.
מכאן רואים כלל חשוב בחינוך שכשהתורה מצווה לעשות 
דבר עם השני, היא בעיקר רוצה שהדבר יעשה בחשק. כלומר 

שתעשה שירצו את זה ויהיה חביב עליהם.
וכן רואים בפרשת צו שכתוב "הקהל את כל העדה פתח 
אהל מועד" שזה היה נס שהמעט החזיק את המרובה וכתוב 
שם "ויעש משה ככל אשר צוה ה' ותקהל העדה ויאמר משה 
זה הדבר אשר צוה ה'" ולכאורה קשה איך משה אומר "זה 

הדבר אשר צוה ה'" -הרי עדיין לא עשה כלום?
ורש"י מבאר שכוונתו שמה שיעשו אח"כ זה מה שציווה 
ה'. אבל אפשר לבאר שכשמשה רבינו אמר לעמ"י שהקב"ה 
מרצון  לבד,  כולם  באו  מיד  הם  העדה  את  להקהיל  מצוה 
זה אמר  ועל  היינו מרצונם.  וזהו "ותקהל העדה"  ומאהבה. 
משה רבינו: "זה הדבר אשר צוה ה'" זה הרצון של הקב"ה 
שהמצוה תעשה בדרך של רצון וחשק, מעצמם. ולכן גם נהיה 

נס שמקום מועט החזיק את המרובה.
אותו יסוד "ולמדתם את בניכם" המצוה היא שיתאהב שם 
שמיים על ידם שיגרמו שהבנים יעשו את המצוות בשמחה, 
יזקינו יעשו זאת  ואז כפי שאמרנו גם כאשר  בחשק וברצון 

בשמחה וכפי שראינו קודם שאת המצות שמו על עצמם.
כתוב שכאשר ירד יעקב אבינו למצרים ויוסף הצדיק הביא 
לו את מנשה ואת אפרים לברך אותם, אמר לו יעקב "ועתה 
שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים טרם בואי אליך כראובן 

ושמעון יהיו לי". 
שיוסף  מפני  אליך?  בואי  טרם  לו  שמדגיש  הענין  מה 

הצדיק הצליח לעמוד בניסיון כידוע אחר שנראתה לו דמות 
יעקב  ראו את  ואפרים הם לא  דיוקנו של אביו. אבל מנשה 
אבינו ולכן רצה יעקב שיראו אותו, שגם להם יהיה את הכח 

לעמוד בניסיונות.
של  אישית  דוגמא  ע"י  גם  להאהיב  שצריך  היסוד  וזה 
וגדולות שעליהן  וגם ע"י דוגמא מדמויות חשובות  המחנך 

צריך להביט.
מרוממת  הרגשה  בחור  לכל  לתת  מאד  חשוב  כן  כמו 
חשובים  ומעשיו  שווה  שלו  ושהלימוד  חשוב  שירגיש 

ורצויים לפני הקב"ה.
אותו  לראיין  שרצו  גדול  מנצח  שהיה  אחד,  לי  סיפר 
והמנצח סירב בתואנה שאין עיתותיו בידו ואין לו זמן. ביקש 
והמנצח  אחד  קונצרט  חי  בשידור  שישמעו  המראיין  ממנו 
השמעת  במהלך  לבקשתו.  ונעתר  דעתו  את  לחוות  יתבקש 

מרוצה.  שאינו  היה  וניכר  פניו  את  המנצח  עוות  הקונצרט 
המראיין חשב שהכל נובע מקנאת סופרים, מכיוון שמדובר 
הקונצרט  שנגמר  ולאחר  התזמורת  בעל  של  שלו,  בקולגה 
רוחו מהקונצרט שלא היה לטעמו.  הביע המנצח את מורת 
ושאלו האם  בתזמורת שהושמעה  למנצח  המראיין התקשר 
היתה בעיה כלשהיא בהרכב התזמורת ואז אמר לו: כן. מתוך 
16 כינורות שהיו צריכים לנגן, כנר אחד נחלה והיה חסר. עד 

כדי כך ניכר החסר למי שמבין בנגינה ואזנו רגישה.
כך צריך לתת הרגשה לכל תלמיד ולכל בחור שהוא חלק 

מההרמוניה המפוארת של התורה.
כבוד  להרבות  שתזכו  המתאספים  לכל  ברכתי  וסיים: 

שמיים וחפץ ה' בידכם יצלח!
* נכתב ע"י אחד הנוכחים כפי הבנתו בלבד.

להרבות כבוד שמים. כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ



בס”ד

במחסני ריהוט

* ניתן לעשות חדרי שינה בהפרדה
רק 8,990&

הכי זול בארץ

+ מזרן 

ניתן לעשות חדרי שינה הפרדה יהודית ארגזי סנדוויץ
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המועצת הכריעה: נהרי 
יתפטר; יגאל גואטה יכנס

החוק הנורווגי בש"ס: הוכרעה סופית זהותם של 
המתפטרים במסגרת החוק הנורווגי בש"ס  המועצת 
החליטה בסוף השבוע כי משולם נהרי, יצחק כהן ודוד 

אזולאי יתפטרו ברוטציה  יגאל גואטה יכנס לכנסת
מאת: יעקב אמסלם

החוק  של  ביישומו  ארוך  עיכוב  לאחר 
החכמים  מועצת  הכריעה  בש"ס,  הנורווגי 
הקרובים  בשבועות  כי  והחליטה  בש"ס 
והפריפריה  הפנים  שר  סגן  מהכנסת  יתפטר 
חבר  לכנסת  יכנס  ובמקומו  נהרי  משולם 

מועצת העיר בבני ברק יגאל גואטה.
על פי הסיכום, נהרי יחזור תוך שנה לכנסת 
כהן  יצחק  האוצר  סגן שר  יתפטר  כשאחריו 
במוצאי  אזולאי.  דוד  הדתות  שר  ואחריהם 
על  המועצת  חברי  חתמו  האחרונה,  שבת 

המכתב המורה לסגני השרים להתפטר.
מי שהניע את המהלך מבין חברי מועצת 
החכמים היה הגאון רבי שמעון בעדני שתמה 
מדוע החוק לא מיושם במפלגה, דבר שעשוי 

בפעילות  המפלגה  של  כוחה  את  להגדיל 
פרלמנטרית.

ולא  בש"ס  רבות  דובר  הנורווגי  החוק 
פעם היה נראה כי הוא ייושם לטובת הבאים 
דרעי  תחילה שקל  ברשימת המפלגה.  בתור 
להתפטר בעצמו מהכנסת, אך לאחר שנוכח 
המפלגה  יו"ר  של  הימצאותו  אי  כי  לראות 
במשכן הכנסת, גורמת לקשיים, החליט דרעי 

שלא להתפטר.
ששו  לא  במפלגה  השרים  סגני  זה  בשלב 
לא  הם  כי  החשש  מחמת  בעיקר  להתפטר 
הבאות.  הבחירות  לאחר  לרשימה  יוחזרו 
השלושה,  בין  הרוטציה  קיום  עם  כעת, 
ללא  להתפטר  התפקידים  בעלי  צפויים 

החשש הצפוי.

ראיון עם סגן השר משולם נהרי יתפרסם ביום שישי ב

איגוד מנהלי המוסדות לגיל הרך: תחילתו של התחשבות עם 
הגננות החרדיות  נמשיך לפעול שמשרד החינוך יכיר בדירוג 

של הגננות החרדיות גם במעמד של גננת בכירה ואילך

משרד החינוך יתקן את הוותק של 
הגננות החרדיות ל-15 שנות וותק

מאת: חיים רייך

אלו  בימים  ממשיכים  החינוך  במשרד 
מוסדות  כלפי  שהונהגו  הפגיעות  את  לתקן 
האחרונות.  השנים  בכל  החרדי  הציבור 
היות והגננות בגני הילדים במוסדות המוכר 
ישיר  באופן  מתוקצבות  אינן  רשמי  שאינו 
התקציבים  באגף  הרשו  החינוך,  ממשרד 
הסכומים  את  ולהעביר  בהן  להתעמר 
המפעילות  הרשתות  אל  להם  המגיעים 
קבוע  באופן  מידתיות.  ובחוסר  באפליה 
הגננות  לכלל  העברה  השנים  בכל  חושב 
של  בוותק  מוסמכת  גננת  של  שכר  פי  על 
מוכן  היה  לא  לכך  מעבר  בלבד.   שנה   12
גננות  של  בלימודים  להכיר  החינוך  משרד 
חרדיות ולפיכך העמיד את התקצוב בדירוג 
של גננת מוסמכת,  המשרד לא הכיר בדרגת 
בכיר, לא בגמולים, ולא מעבר לכך. במשך 
רשתות  מנהלי  על  התמרמרות  שנים שרתה 
הגנים שכאילו עושקים את הגננות בו בזמן 
ביודעין  שהפלה  זה  היה  החינוך  שמשרד 
למוסדות  העביר  ולא  החרדיות  הגננות  את 
ולרשתות החינוך את התקציב המגיע להם – 
מנהלי המוסדות פעלו לפי הוראות רבותיהם 
ולפעול  בשלטונות  להתעמר  לא  שליט"א 

בבקשות לתיקון בלבד.
גני  הרך,  לגיל  המוסדות  התבשרו  היום 
הילדים במוסדות החינוך החרדיים כי הודות 
יהדות  סיעת  חברי  של  הנמרצת  לפעילותם 
ולאחר  לקואליציה  כניסתם  ערב  התורה 
התתים  איגוד  מרכז  הנהלת  עם  פגישתם 

הובטח  הרך,  לגיל  המוסדות  מנהלי  ואיגוד 
שיקודם  הקואליציוני  בהסכם   65 בסעיף 
ל15  וותק  שנות  מ12  הגננות  של  הוותק 

שנים. 
שעמד  פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
בראש המערכה הודיע היום לראשי המוסדות 
הקואליציוניים  להסכמים  "בהתאם  כי 
מנהל  אגף  עם  הפעולה  לשיתוף  ובהמשך 
החל  יעודכן  החינוך,  במשרד  ותקציב 
רטרואקטיבית  ובתקציב  הבא  מחודש 
הגננות  פרופיל  תשע"ו  שנה"ל  מתחילת 

מוותק 12 לוותק 15 שנה". 
המוסדות  מנהלי  איגוד  הנהלת  חברי 
חירום  לישיבת  היום  שהתכנסו  הרך  לגיל 
החינוך  שר  סגן  פרוש  מאיר  להרב  הודו 
משה  הרב  הקואליציוני  בהסכם  ולשותפיו 
יו"ר ועדת הכספים והרב יעקב ליצמן  גפני 
בעת  בצורה  כחומה  שעמדו  הבריאות,  שר 
עם  להיטיב  הקואליציוני  ההסכם  עריכת 
הבטיחו  ההנהלה  חברי  החרדיות.  הגננות 
החרדיים  הכנסת  מחברי  ירפו  לא  כי  היום, 
)יהדות התורה וש"ס( וידרשו מהם שיעמדו 
המתמשך  העוול  את  גם  לתקן  המשמר  על 
חלק  שמהווה  החרדיות  הגננות  בדירוג 
החינוך  משרד  כיום  בשכרן.   משמעותי 
"גננת  במעמד  רק  חרדית  בגננת  מכיר  אינו 
בסמינרים  הגננות  שכל  שעה  מוסמכת", 
במעמד  הלימודים  את  בסמינרים  מסיימות 
של גננת בכירה לפחות.  נמשיך לעמוד על 
המשמר אמרו איגוד מנהלי המוסדות לגיל 

הרך שגם עוול זה יתוקן בקרוב.

סגן שר החינוך מאיר פרוש לראשי המוסדות:

לפרטים והרשמה:  03-7382270

המכינות לגברים מתחילות

14.2.16
ה’ אדר א’ תשע"ו

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

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

התמחות 
במערכות 
מידע

בוגרינו משולבים כבר היום בעמדות מפתח בחברות 
 SAP, HP, Microsoft, :ותאגידים מהמובילים במשק כדוגמת
Orange, IBM, Amdocs, צ'ק פוינט, בנק לאומי, בנק בינלאומי, 

מימון ישיר, מכבי שירותי בריאות, חיל האוויר וצה"ל, ארגוני 
ביטחון, חברות תעשייה, חברות היי טק, חברות שירותים ועוד.

חדש בקמפוס ירושלים
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פשוט וזזזול
להיות זזזמין

שונות

מדפסת 3835 
מדפסת משולבת 

כולל מדפסת . סורק. 
מכונת צילום . פקס
WIFI חיבור אלחוטי

תפריט בעברית מלאה
שנה אחריות

₪ 319 

MFC 1810 מדפסת
לייזר משולבת 

 BROTHER
MEC 1810

פקס . סורק . 
מכונת צילם . מדפסת

₪ 579 

טאבלט כשר 
טאבלט כשר ללא אפשרות 

חיבור לאינטרנט 
מסך 7

8G 2 מצלמות . זיכרון

₪ 249 

 jabees אוזניה בלוטוס
אוזניה בלוטוס קומפקטית 

100 שעות המתנה 
4 שעות דיבור 

6G משקל

₪ 49 

רמקול נטען קומפקטי
רמקול נטען קטן עוצמה 

גבוהה
 AUX. חיבור בלוטוס

SD ומיקרו

₪ 49 

טאבלט מחשב 
הלהיט החדש

מחשב טאבלט
מעולה לאברכים 

טאבלט 10.1
כולל נרתיק ומקלדת 

WORD/XL ואופיס
IPS סוללה ארוכה מסך

₪ 699 

מחשבים

  

  

מחיר מיוחד לערכת חבילה
מחשב נייח + מסך

+מקלדת ועכבר 
DUAL COR 3260 מעבד

GIGABIIT H81 לוח
4G RAM DDR3 זיכרון

500G דיסק קשיח טושיבה
DVD HP צורב

ATX מארז מפואר
מסך 18.5 אינץ עם 3 שנים אחריות 

מקלדת ועכבר ס"ל 

₪ 1499 

G-100 מחשב נייד לנובו
מעבד     

COR    INTEL DUAL  3540
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1399 

מחשב נייד 11.6 אייסר  
מעבד     

Celeron INTEL n3050
2G זיכרון

32G SSD דיסק קשיח
מסך 11.6 

1KG משקל
סוללה 10 שעות עבודה 
WIN 10 מערכת הפעלה

שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1349 

I5 מחשב נייד פוגיטסו
מעבד     

 INTEL COR I5 5005U
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 2249 

 I3 מחשב נייד דל
מעבד     

U COR I3 6005 INTEL
4G RAM זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שלוש שנים אחריות

₪ 1999 

מחשב נייד לנובו
G100 I7
מעבד     

 INTEL COR I7 5500U
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב
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בביקור ראשי 'טהרת הבית אמר כ"ק האדמו"ר מסקווירא:

"סבי ה"מאור עיניים" מכר 
את חלקו בעוה"ב ב-300 רובל 
לבניית מקווה בעיירה נידחת"

מאת: אלי שניידר

לבניין  וחיזוק  שמחה  קודש,  ברגשות 
השבוע  התקבלו  ישראל,  בארץ  הטהרה 
לביקור  הבית'  'טהרת  ארגון  וראשי  רבני 
כ"ק  של  במעונו  וברכה  התייעצות  חיזוק, 
אשר  שליט"א  מסקווירא  האדמו"ר  מרן 

שוהה בשבועות אלה בארץ הקודש.
הגיע  כך  לשם  האירועים  רצף  כל  בתוך 
ההיסטורי  למסע  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
נוכחים  זכו ראשי הארגון להיות  בארה"ק, 
"נושא  בכדי.  ולא  ארוכה.  שעה  במעונו 
סח  בנפשי"  ממש  הוא  המקוואות  הקמת 
בפניהם כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, "סבי 
רבי  הקדוש,  הגאון  עיניים',  ה'מאור  בעל 
מתלמידיו  שהיה  מצ'רנוביל,  נחום  מנחם 
רגליו  מכתת  היה  ממזריטש,  המגיד  של 

יומם ולילה למען הקמת מקוואות". 
בחרדת קודש הוסיף כ"ק מרן האדמו"ר 
שליט"א את הסיפור שיירשם באותיות של 
"בעירה  הארגון:  של  הימים  בדברי  זהב 
דאג  בכלל,  מקווה  שם  היה  שלא  נידחת 
רבות המאור עניים זצוק"ל על שאין מקום 
חלקו  את  עד שמכר  היישוב  לאנשי  טהרה 
שיוכל  כדי  רובל   300 תמורת  הבא  בעולם 

לבנות במקום מקווה". 
סביב  שישבו  ארוכה  השעה  במשך 
עם  הבית'  'טהרת  ארגון  רבני  דנו  שולחנו 
בנושאים  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
פעילות  של  וההשקפתיים  ההלכתיים 
מרן  לכ"ק  סיפרו  הארגון  רבני  הארגון. 
כל  מאחורי  כיצד  שליט"א  האדמו"ר 
אישית  אחריות  עומדת  ופעולה  החלטה 
של רבני וועדת הפיקוח, אשר מדריכים את 
ובדקדוק  רב  בהידור  שתיעשה  הפעילות 
ההלכה. הרבנים ציינו כי בארגון מקפידים 
מילוי  בעת  בארץ  מקווה  בכל  כי  ביותר 

אוצרות מים יהיה רב ושני מפקחים. כמו"כ, 
סיפר  מוצפי  יחזקאל  הרה"ג  הארגון  יו"ר 
יישובים  פועלת בעשרות  הבית'  'טהרת  כי 
סיוע  נותנות  הרשויות  אין  בו  במקום 
אשר  אחרים  ועמותות  לארגונים  וסבסוד 
בכסף זה בונות את מקווה הטהרה: "מדובר 
במקוואות טהרה אשר עליהם לא קיים כל 
רשמי  ציבורי  גוף  כל  ואין  ממשלתי  מכרז 
אודות  הפעלתו.  על  אחריות  נוטל  אשר 
בשליחות  הפועל  הבית'  'טהרת  לארגון 
מציבור  ובתרומות  שליט"א  ישראל  גדולי 
גבולות  את  להרחיב  שכם  הנותן  ה'  יראי 
נבנים  ישראל,  בארץ  והטהרה  הקדושה 

המקוואות". 
אמר  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
נורא  ומתרגש  מתפעל  הוא  כי  לנוכחים 
לשמוע על הפעילות המבורכת של 'טהרת 
האחרון  בחודש  שרק  ובפרט  הבית' 
בישובים  טהרה  מקוואות  שני  חנכו  בלבד 
אמר  בדבריו  ומצוות.  מתורה  שרחוקים 
"במעשה  כי  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
הקירוב  ובפעילות  הללו  המקוואות  בניית 
ישראל  בית  אחינו  אצל  בעניין  החשובה 
מביאים  אתם  ומצוות  תורה  שומרי  שאינם 
ישראל.  לעם  ביותר  הגדולה  הברכה  את 

זוהי השמירה הטובה והמיוחדת שיש" .
מרן  כ"ק  ביקש  הביקור,  סיום  לקראת 
בזכויות  שותף  להיות  שליט"א  האדמו"ר 
תרומה  הארגון  ליו"ר  והעניק  הארגון 
שותף  להיות  "לזכות  כדי  ביותר  מכובדת 
לשלוחים הנאמנים של עם ישראל".  אחרי 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שהאציל 
המשתתפים  כל  על  הרבים  מברכותיו 
הבית'  'טהרת  רבני  ובירכו  הודו  בביקור, 
על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם להתברך 
ולהתחזק בהמשך הרחבת גבולות הקדושה 

והטהרה בארץ ישראל.

האדמו"ר מסקווירא שליט"א, קיבל בחביבות רבה את 
ראשי אגון טהרת הבית במעונו בארה"ק והעניק תרומה 
נכבדת להקמת מקוואות חדשים  "בניית המקוואות 

של טהרת הבית זוהי השמירה הטובה והברכה הגדולה 
ביותר לעם ישראל"

ראשי 'טהרת הבית' מתברכים ע"י כ"ק האדמו"ר מסקווירא

בריף מס‘: 510 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה: 3+1 משפחה-1 תאריך: 4.1.16

budget.co.il
.X /F /J /H /I  המבצע בתוקף עד כ"א בשבט תשע"ו (31.1.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות

מקסימום 3 הטבות בהשכרה אחת. במידה ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא 
חיוב. המבצע תקף להזמנות חדשות בלבד. תקף להזמנות בשקלים בלבד. בתוקף בכפוף לתקנון. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

מבצע חורף בבאדג'ט!
שוכרים רכב ל-3 ימים

ומקבלים את היום הרביעי
מתנה!

יום רביעי
במתנה!

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

חורף�בריא�ונסיעה�בטוחה!

מתאים בין השאר:
לחולי סוכרת, לחץ דם וחולי לב

לגברים הנוטלים תרופות או הזרקות
למעוניינים להפסיק הזרקות

או נטילת תרופות
לגברים אשר להם הטיפול התרופתי

או ההזרקות אינם מועילים

לשלמות
 הבית היהודי

הטיפול הרפואי המושלם

לייעוץ, איבחון ובדיקת רופא כולל בדיקת דופלר

1-700-077-250 התקשרו
טלפון רב קווי

מתאים גם לחולי סוכרת, לחץ דם וחולי לב.
לגברים הנוטלים תרופות או הזרקות.

למעוניינים להפסיק  הזרקות או נטילת תרופות.
לגברים אשר הטיפול התרופתי או ההזרקות אינן עוזרות.

סובל מאין אונות והפרעת זיקפה?
פריצת דרך מדעית בטיפול באין  אונות, הפרעות זיקפה ושפיכה 

מוקדמת באמצעות  גלי  קול ושיטות טיפול נוספות  
ללא  צורך בניתוח או טיפול פולשני אחר.

1-700-077-250
לייעוץ, אבחון ובדיקת רופא התקשרו: 

טיפול מתקדם בפרוסטטיטיס ועקמת הפין.

טיפולים מתקדמים לסובלים משפיכה מוקדמת
דיסקרטיות 

וסודיות 

מובטחת!!!  
סודיות
בטחת

 מו

לגברים

ללא צורך בניתוח

או בטיפול פולשני
פריצת דרך מדעית!

ע"י רופאים מנוסים

לסובלים מבעיות תפקוד

 15
שנות 
ניסיון
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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

מאת יבניאל שירם
לקרות  עומדים  נפלאים  דברים  הרבה 
בפסח.  תיירות  שינפלד  של  לאורחים 
בפעם  להגיע  הולכים  הם  כל,  קודם 
 MELIA GRAND למלון  הראשונה 
HERMITAGE מלון ברמה 5 כוכבים של 
עם  בעולם  מהמובילות   MELIA רשת 
שנבחרה  מדינות,  ב-40  מלונות   350
להבטיח  כדי  תיירות  שינפלד  ידי  על 
לבית  לפסח.  המושלמת  החופשה  את 
כבר  להגיע  חלמו  הזה  המיוחד  המלון 
זמן, והנה החלום מתגשם בפסח  הרבה 
בחולות  ממוקם  המלון  בית  הקרוב. 
הזהב המקסימים על חוף הים ליד ורנה 
האווירה  את  מספק  המלון  בבולגריה. 
ברמה  אירוח  עם  לחג,  המושלמת 
שטחים  הכל!  בו  ויש  ביותר,  הגבוהה 
חיצוניות  בריכות  רחבים,  ציבוריים 
ובריכה פנימית, ספא בריאות מפנק, בית 
כנסת מפואר, מכון כושר, לובי מלכותי, 
חדרי אוכל ענקיים, טרקלין אירי המציע 
מיני-קלאב  חופשי,  ושתייה  כיבוד 
מלהיבות. אטרקציות  ועוד   לילדים 
שינפלד  של  הטובה  ההיכרות  בעקבות 
תיירות עם האזור של בולגריה והניסיון 
הקיץ  בחופשות  השם  ברוך  המוצלח 
הקודמות בפמפורובו ובחופשות הפסח 
לאזור  לנסוע  החליטו   – השמש  בחוף 
לאזור  הפעם  נוספת.  פעם  הזה  היפה 
הים  של  הבולגרית  “הפנינה  ורנה  העיר 
המדרחוב  בזכות  שידועה  השחור” 
הקניות  מרכזי  עם  שלה  המרשים 
וגנים  גלריות,  תרבות,  אזורי  החדשים, 
בדולפינריום  ביקור  בשילוב  מטופחים 
הוא  חולות הזהב  ימי מרהיב.  עם מופע 
לעיר  צפונית  מאוד  אהוב  נופש  אזור 
על  הנפרש  ועדין  זהוב  חול  בעל  ורנה, 
מעיינות  קיימים  באזור  החוף.  קו  כל 
לטיפולי  ואפשרות  מרפאים  מינרליים 

בריאות וספא ומגוון סוגי ספורט ימי.
אוהבי הטיולים ישמחו לגלות מגוון עצום 
של טיולים שניתן לעשות לכל האתרים 
והסביבה.  בולגריה  של  המרתקים 
הדיג,  עיירת  נסבאר  היפה,  לבורגס 
הארכיאולוגית,  השמורה  קליאקרה 
לילדים,  פארק  ולונה  דולפינים  מופע 
הכפרים האותנטיים של בולגריה, טיול 
ברומניה,  קונסטנצה  יום(,  )חצי  ג’יפים 
ציון הפלא יועץ שהבטיח “כל מי שיבוא 
על קברי בטהרה לאחר טבילה במקווה 
ויתפלל בלב נשבר אני ערב לו שתתקבל 

תפילתו!” )קיים מקווה במקום(.
תיירות?  בשינפלד  דווקא  לבחור  מדוע 
שנות   28 כמובן!  הניסיון,  בגלל 
מתמיד  באופן  עובדים  במהלכן  ניסיון 
לשנה,  משנה  ולהשתפר  לשפר  כדי 
המושלמות  החופשות  את  ולהעניק 
שלהם.  המרוצים  הלקוחות  לאלפי 
הגבוהה  ברמה  אירוח  מספקת  החברה 
חדרי האוכל הענקיים במלון  ביותר עם 
מזנונים  של  ענקיים  בארים  יהיו  בהם 
גדולים, ארוחות בוקר, צהרים וערב עם 
משקאות ויין חופשי. טובי השפים מבית 
שינפלד תיירות יבשלו את ארוחות החג 
כולל את סעודת ליל הסדר המלכותית, 
עם עורכי הסדר המכובדים הרב שמואל 
אלגרבלי.  אלירם  ועו“ד  בראונשטיין 
תהיינה גם הופעות ענק של גדולי הזמר 
היהודי החזן העולמי יוסי שוורץ, וחזקי 
סופר המצויין ממשיך דרכו המוזיקלית 
של ר’ שלמה קרליבך. במהלך החופשה 
יעמוד במלון הטרקלין האירי שבו יהנו 
שלא  לפסח  כשרים  מטעמים  האורחים 
דברים  כאלו  להכין  שאפשר  תאמינו 

טעימים גם בחג!
איך אומרים בשינפלד? על חופשה ברמה 
לא מתפשרים, ובייחוד על חופשת פסח 
וודאי שלא מתפשרים. להזמנות ופרטים 
תיירות  שינפלד  למשרדי  לפנות  נא 
לאתר  לגלוש  או   03-6189999 בטלפון 

www.shainfeld.com האינטרנט

החופשה 
הכי יוקרתית לפסח 

MELIA-שינפלד ב

בחברת שינפלד תיירות ההתרגשות לקראת פסח בשיאה. 
מלון MELIA היוקרתי שתמיד חלמו להגיע אליו סוף סוף 

נמצא בהישג יד, ובפסח בעזרת השם זה קורה!
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