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קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795
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052-6213000

 לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את פניו של האדמו"ר
שנחת בארה"ק לביקור היסטורי / עמ'16

ברוך הבא בשם ה' הסתיימה 
שביתת 

עובדי הניקיון
 ימים ספורים לאחר הפיטורים ההמוניים במחלקת התברואה 
של העירייה שהביאה לשביתת העובדים ולערימות אשפה 
ברחובות - השביתה הסתיימה  בתיווך יו"ר ההסתדרות, 
העביר משרד האוצר 17 מיליון שקל לעיריית ירושלים וכך 

170 עובדי הניקיון הזמניים שפוטרו יוכלו לעבוד שנה נוספת 
 במקביל, מחריף שוב המשבר בין ברקת לכחלון / עמ' 6 

האשפה שנערמה השבוע במחנה יהודה

משהו גדול עומד לקרוא!

האם חקירת רעיית ראש הממשלה תשפיע על הרכב הממשלה?

ממשלה 
בצל חקירה
בשיחת טלפון לילית עם היועמ"ש וינשטיין התקבלה 
ההחלטה הסופית: דרעי למשרד הפנים  בצל 
השינויים בממשלה, דריכות במערכת הפוליטית 
לנוכח חקירת גב' נתניהו שעשויה להשפיע על גורל 
הממשלה  כחלון מסביר לראשונה מה פשר החיבוק 
העז עם גדעון סער ואלי ישי / בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב: מה התרחש בפגישה החסויה של 
אלי ישי בבית הגר"ש בעדני? / בי"ס לפוליטיקה

שליחותו של הממונה: מיהו איציק זהבי שנבחר 
אמש למנהל המחוז החרדי? / בי"ס לפוליטיקה

צילום: עמוס 
בן גרשום, לע"מ



חברים במכבי שירותי בריאות בכל הארץ!
2,080,000

ירושלמים,
הגיע הזמן שגם אתם תדעו

מכבי מובילה בציבור החרדי:
פתח תקוה  79%אשדוד   43%בני ברק   47%

מוגש כמידע לחברי מכבי

ועכשיו מגבירה את פריסת המרכזים בעיר לשירותכם:

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6, טל': 02-5060350 

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' הרב גולדקנופף 12

חדש!
מרכז רפואי אלון – רמות:

שד' גולדה מאיר  225 )קניון רמות(

חדש!

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1
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כ" ב תש"ע 121//1       כ"ה בטבת תשע"ו 6/1/16 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

למען בטיחות התלמידים
חבר מועצת העיר יעקב הלפרין סייר במתחם הרכבת הקלה וציין באוזני הנהלת 'סיטיפס'  זכיינית הרכבת הקלה, את 

פרויקט הזה"ב לתלמידי תלמודי התורה, אותה מובילה הרכבת הקלה בשיתוף עיריית ירושלים
מאת: מנדי כץ

שערכתם  בדרכים  הזהירות  "פרויקט 
העירייה  בשיתוף  בירושלים  החינוך  במוסדות 
חשוב מאין כמותו" כך אמר חבר מועצת העיר 
יהדות  סיעת  יו"ר  הלפרין  יעקב  הרב  ירושלים 
ירושלים בפגישתו עם הנהלת  התורה בעיריית 
חברת סיטיפס זכיינית הרכבת הקלה בירושלים. 
את המפגש קיים הרב הלפרין במטה ההנהלה 
מר  החברה  מנכ"ל  עם  יחד  סיטיפס  חברת  של 

ירון רביד ומנהל ההסברה מר עוזאל ותיק. 
חבר  בפני  הנוכחים  סקרו  הפגישה  במהלך 
בירושלים  הקלה  הרכבת  פעילות  את  המועצה 
מאז הפעלתה ועד היום.. ופרשו את התוכניות 
יעקב,  נווה  הרכבת לשכונות  להרחבת מסלולי 
בית החולים הדסה עין כרם וכן לגבעת רם ולהר 
לשכונות  תחבורתי  מענה  שייתן  ,מה  הצופים 

ואזורים נוספים ברחבי העיר.
את  נס  על  הלפרין  הרב  העלה  במפגש 
פעילותה של הנהלת הרכבת הקלה גם בתחום 

פרויקט  במסגרת  כאשר  בדרכים,  הזהירות 
נציגי  מקיימים  ירושלים,  עיריית  עם  משותף 
להעלאת  מוגברת  פעילות  הקלה  הרכבת 
המודעות לזהירות בסביבת הרכבת הקלה בקרב 

תלמידי מוסדות החינוך החרדיים בעיר. 
יו"ר יהדות התורה בירושלים ציין בפני ראשי 
הרכבת הקלה נושאים שונים הנוגעים לפעילות 
במהלך  מתושבים  שמע  אותם  הקלה,  הרכבת 
את  לקדם  וסוכם  מקיים,  שהוא  הקהל  קבלות 
הנושאים, בין היתר באמצעות קידום בוועדות 

ובעבודת החקיקה בכנסת. 
ההתעניינות  על  הלפרין  הרב  סיפר  עוד 
יעקב  נווה  בשכונות  תושבים  מצד  המרובה 
שכבר  כרם,  עין  הדסה  החולים  בית  ובאזור 

ממתינים לפעילות הרכבת הקלה בשכונתם. 
לעמוד  ימשיך  כי  הדגיש  הלפרין  יעקב  הרב 
בכל  ויסייע  בירושלים  הקלה  הרכבת  לימין 
הנדרש על מנת לאפשר לה  להתפתח ולהביא 
את בשורת קיומה של מערכת תחבורה ציבורית 

יעילה ובטוחה גם לשאר חלקי העיר. 

בכירי מאוחדת התקבלו אצל 
האדמו"ר מרחמסטריווקא
נציגות בכירה של מאוחדת בראשות מנהל מחוז ירושלים 
ביקרה במעונו של האדמו"ר והתברכה על פעילותם למען 

בריאות הציבור
מאת: מנדי קליין

משלחת ובה נציגות בכירה של מאוחדת ביקרה 
והתברכה  מרחמסטריווקא  האדמו"ר  של  במעונו 
בריאות  קידום  למען  מאוחדת  של  פעילותה  על 

הציבור. 
מנהל המחוז במאוחדת מר טל שאול ועמו הר"ר 
מנהל  לוי  יהודה  ור'  השיווק  מנהל  ברים  משה 
מרחב מרכז זכו לברכתו.  הביקור התקיים ביוזמת 
העסקן המפואר הרב אברהם חיים חשין יו"ר ארגון 
"שערי מרפא ",מבאי ביתו הקרובים של האדמו"ר. 
אצל  רבה  בחמימות  התקבלו  ההנהלה  חברי 
המבורכת  הפעילות  על  התעניין  אשר  האדמו"ר 
של מאוחדת במחוז ובירושלים בכלל, ועל הרחבת 

שירותיה של מאוחדת בתקופה האחרונה. 
על  בדבריו  הרחיב  שאול  טל  מר  המחוז  מנהל 
לאורך  מאוחדת  מובילה  אותה  הבריאות  מהפיכת 
האחרונה,  בתקופה  ובמיוחד  האחרונות  השנים 
ועדכן את האדמו"ר על התוכניות העתידיות למען 

קידום בריאותם של הלקוחות. 
חברי ההנהלה עדכנו את האדמו"ר על  הפעילות 
והתמיכה  הילד  התפתחות  בתחום  המיוחדת 
החרדית  העיר  מרכז  באזור  המתגוררים  בילדים 
והשקת המכון החדש להתפתחות הילד בלב שכונת 
בו  שניתנים  השירותים  על  וכן  חגי  ברחוב  גאולה 

עם התאמה מלאה לשומרי התורה והמצוות. 
בפני האדמו"ר הוצגו התוכניות לפתיחת מרפאת 
ובהם:  השירותים  מגוון  בה  ינתנו  אשר  רוממה 
רפואת  ומשפחה,  ילדים  רופא  ראשונית,  רפואה 

נשים, שירותי בית מרקחת ועוד וכן עודכן האדמו"ר 
ברוכים  במרפאת  שנעשו  האחרונים  בחידושים 
בגוש 80 הסמוכה למרכז מוסדות רחמסטריווקא, 
ובה ניתנים בין היתר שרותי פיזיותרפיה בהפרדה 
וכזאת  שנפתחה  חדשה  מעבדה  וגברים,  לנשים 
מקצועית,  רפואה  הקיימים,  לשירותים  בנוסף 
וילדים,  משפחה  רופא  הכוללת  ראשונית  רפואה 
זאת בהקפדה  ועוד,וכל  בית מרקחת  נשים  רפואת 
מיוחדת על כללי הצניעות וההקפדה בהכוונת רבני 

האזור .
פעילותם  על  המשלחת  לחברי  הודה  האדמו"ר 
הציבור  לצרכי  במאוחדת  שיש  הקשובה  והאוזן 
שליחה  להיות  תמשיך  שמאוחדת  איחל  החרדי 
נאמנה להעניק את שירותי הרפואה המקצועיים על 

הצד הטוב ביותר.

שומרים על הר הזיתים
בסיור של הגורמים עם יו"ר "התנועה למען 
ירושלים ותושביה" נפרסו התכניות להמשך 

העבודות ב"הר הזיתים"
מאת: מנדי כץ

להביא  שנים  עשרות  של  פעילות 
לשיקום ושיפוץ "הר הזיתים", נמשכת גם 
בתקופה זו, כאשר סעיפים רבים שהוכנסו 
נכנסו  האחרונות,  בשנים  התקציב  לספרי 
לתקציב האחרון, כאשר מדובר בתקציבים 
חשובים. להמשך שיפוץ ושיקום המצבות, 
הליווי  הגברת  אבטחה,  מצלמות  התקנת 
הביטחוני, תכנון חדר בקרה שממנו יצפו 
ההר,  בכל  הקורה  אודות  מסכים  מע"ג 

שירותים, שבילים, גדרות, שערים ועוד.
יו"ר  התריע  עליו  הביטחוני,  ובנושא 
הרב  ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה 
המשטרה  מטעם  נענה  הוא  מילר,  חיים 
רואה  ירושלים,  מחוז  "פיקוד  נכתב:  ובה 
המצבות  חילולי  אירועי  את  בחומרה 
בבית העלמין ומקצה את כלל המשאבים 
תפיסת  התופעה,  למניעת  הדרושים 
חשודים ואיסוף ראיות, כל אירוע מטופל 
פלילי  זיהוי  ע"י  נבדקת  הזירה  במיידית, 

ומטופל במישור החקירתי והמודיעיני.
"גם באירוע המתואר, כוח של משטרה 
הגיע למקום בזמן התרחשות וזיהה קבוצה 
למצבות.  נזק  גורמים  פנים,  רעולי  של 
החשודים יידו אבנים לעבר כוח המשטרה 
במהלכו  נוספות,  הפס"ד  פעולות  וביצעו 
למצבות  נזק  לגרום  החשודים  הספיקו 

ונמלטו מהמקום.
הועברה  החמור  המקרה  "חקירת  
ירושלים  מחוז  של  המרכזית  ליחידה 
שלושה  נעצרו  מאומצת  פעילות  ולאחר 

חשודים אשר הובאו בפני בימ"ש והוגשו 
כנגדם כתב אישום התיק בבימ"ש".

הזיתים",  ב"הר  האחרון  בשבוע  בסיור 
הוצגו בפני יו"ר "התנועה למען ירושלים 
לביצוע  הנרחבות  התוכניות  ותושביה", 
ע"מ  לזרזם  והובטח  שהוזכרו,  העבודות 
שיוכלו, בס"ד עם ישראל להמשיך להגיע 
בהמוניו למקום, בימי יארצייט ולתפילות 
אמן,  זי"ע  זצוק"ל  הצדיקים  בציוני 

לישועות הכלל והפרט.
למען  "התנועה  יו"ר  פנה  במקביל 
לחברי  מילר  חיים  ותושביה"  ירושלים 
ירושלים,  למען  הכנסת החברים בשדולה 
סיור  חודשיים  או  לחודש  אחת  לקבוע 
מקרוב  לעקוב  ע"מ  הזיתים"  ב"הר 
יהיה  ואם  העבודות  ההתקדמות  אחר 
לא  שלפעמים  התקציבים  לזירוז  צורך 

משוחררים ומעכבים את העבודות.

מצבות מנותצות בהר הזיתים



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

אלעד: שלום כבוד הרב ברצוני לברר על יוחנן תלמיד של הרב, אפשר עכשיו?
הרב: בוודאי לאיזו מטרה?

אלעד: כבוד הרב, זה למטרת שידוך אני רוצה שהרב יספר לי על אופיו והליכותיו.

אם הרב שיבח את יוחנן אבל גם מנה כמה מחסרונותיו ואמר 
שאינו מתאים. מותר לאלעד לספר ליוחנן על דברי הרב?

לא, זוהי רכילות גמורה א

לא, זהו לשון הרע גמור ב

מותר רק ברמז ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם ייודע ליוחנן מה שהרב
אמר עליו כיצד ינהג?

מותר להאמין כי הרב הוא האומר א

אסור לו להאמין אפי' שזה רבו ב

מותר לו רק לחשוש ולא להאמין ג
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הסתיימה שביתת עובדי הניקיון
 ימים ספורים לאחר הפיטורים ההמוניים במחלקת התברואה של העירייה שהביאה לשביתת העובדים ולערימות 
אשפה ברחובות - השביתה הסתיימה  בתיווך יו"ר ההסתדרות, העביר משרד האוצר 17 מיליון שקל לעיריית 

ירושלים וכך 170 עובדי הניקיון הזמניים שפוטרו יוכלו לעבוד שנה נוספת  ובמקביל, מחריף שוב המשבר בין 
ברקת לכחלון: שר האוצר כחלון ערך תדרוך לעיתונאים בו טען כי ברקת אינו נפגש עם הצוותים המקצועיים 

במשרד האוצר  בעיריית ירושלים הגיבו: "קיימנו עשרות פגישות, אך כנראה בהוראת השר אין כל התקדמות" 

מאת: יעקב אמסלם ואלי מזרחי

הנהלת  בין  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  של  בתיווכו 
האוצר  משרד  כי  סוכם  האוצר,  משרד  לבין  ירושלים  עיריית 
יעביר לעיריית ירושלים באופן מיידי כ-17 מיליון שקל למימון 

עובדי אגף התברואה.
 170 יפוטרו  לא  כי  ירושלים  עיריית  הודיעה  זאת,  לאור 
עובדי אגף התברואה בעירייה, אליהם נשלחו מכתבי פיטורין 

ביום חמישי האחרון.
יו"ר ההסתדרות ניסנקורן קרא לאנשי משרד האוצר לשבת 
עיריית  הנהלת  ועם  ברקת  ניר  עם  ומתן  למשא  מיידי  באופן 

ירושלים במטרה לפתור את בעיות התקציב של העיר.
יו"ר ההסתדרות הביע נכונות לסייע בכל הנושאים הקשורים 
מדינת  בבירת  מדובר  כי  לזכור  הצדדים  כל  "על  לעובדים. 
כן  ועל  כזאת,  כל המשמעויות הכרוכות בהיותה  על  ישראל, 

יש לחזק אותה, את מעמד תושביה ואת מעמד עובדיה"
בעירייה מציינים כי הסכומים שאושרו הינם רק חלק קטן 
מצרכי העיר ירושלים וללא העברה של התקציבים הנדרשים, 
הכואבים  הקיצוצים  מהמשך  מנוס  יהיה  ולא  המשבר  יימשך 
החינוך,  ובתקציבי  הבת  וחברות  העירייה  פעולות  בכל 
תחומי  כל  על  שישפיעו  העיר  ותחזוקת  הרווחה  התרבות, 

החיים. עמדת האוצר מחייבת קיצוץ של מאות מיליוני שקלים 
בתקציב עיריית ירושלים, דבר שמחייב את העירייה להיערך 

בהתאם בכדי להגיש תקציב מאוזן.
על  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  ליו"ר  הודה  העיר  ראש 
התערבותו במשבר ועל נכונותו להמשיך וללוות את התהליך 

למען חיזוק ירושלים.
וגם  העירייה(  )לדברי  זמני  פתרון  הגיע  אם  גם  ובינתיים, 
לאחר ההתנצלות המתוקשרת, המשבר בין ראש העיר ברקת 
לבין שר האוצר כחלון, נמשך: שר האוצר משה כחלון קיים 
עיריית  ראש  של  לקמפיין  התייחס  במהלכו  תדרוך  שני  ביום 

ירושלים ניר ברקת כנגדו על רקע סירובו להיפגש עמו. לדברי 
כחלון, בעירייה "לא מוכנים לשבת עם הצוותים המקצועיים. 
מי  עם  עושים  סולחה  לעשות  מוכן.  אני  קפה  לשתות  לשבת 

שרבת איתו. אני לא רבתי עם אף אחד.
הוסיף  ירושלים",  נגד  לי משהו  יבין שיש  לא  אחד  "שאף 
כחלון. "אני אוהב את ירושלים, זאת עיר הבירה שלנו. מה אני 

רוצה ממנו אני יודע. אני לא יודע מה הוא רוצה ממני".
של  לדבריו  והגיבו  חייבים  נשארו  לא  ירושלים  בעיריית 
אינה  הרבים  ואתגריה  ירושלים  הרב  "לצערנו  כחלון:  השר 
ביודעין  מכך,  חמור  אף  כחלון.  השר  של  העדיפות  בסדר 
ללכת  לירושלים  וגורם  ירושלים  את  תקציבית  'מרעיב'  השר 
עשרה צעדים אחורה. בתקופה בה בירת ישראל מתמודדת עם 

אתגרים קיומיים זהו לא פחות מפיגוע כלכלי קשה ומיותר".
בהודעה נכתב עוד כי "ראש העיר והצוות המקצועי בעירייה 
התקציבים  אגף  עם  פגישות  עשרות  האחרונה  בשנה  קיימו 
אין  השר  בהוראת  כנראה  אך  והיום,  אתמול  כולל  באוצר 
וגורר  ישיר  באופן  ירושלים  את  כל התקדמות. הדבר מדרדר 
שכלל  הציבור  חשבון  על  ונרחבים  כואבים  מידיים  קיצוצים 

תושבי העיר מרגישים וירגישו על בשרם".
בסיום הודעת העירייה הובהר כי "ראש העיר מוכן להיפגש 
למשבר  סוף  לשים  כדי  כחלון  השר  עם  וזמן  מקום  בכל 

החמור".

השביתה הסתיימה. האשפה שנערמה השבוע במחנה יהודה

משרד הכלכלה

הכי 
ותיק

הכי 
חרדי

הכי 
מקצועי

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

ירושלים: רח' עם ועולמו 6,  גבעת שאול 

לפרטים: 073-7935803
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה  בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

קורס 
ניהול 

רשתות 
וזה עובד! 

 MCSA - ניהול רשתות תקשורת

נפתחת ההרשמה לקורס 

בואו ללמוד מקצוע מאתגר עם ביקוש עבודה מגוון, בעסקים ובארגונים גדולים.
הירשמו עוד היום לקורס מעמיק ומקיף שיעניק לכם כלים מקצועיים וידע נרחב 

להכרת מודלים בטכנולוגיות תקשורת מחשבים.
 MCSA למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הסמכה בינלאומית

מטעם חברת Microsoft,  וכן תעודת גמר ממשלתית.

מחשבים
ורשתות

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

מימון
מלא

נפתחת ההרשמה לקורס 

בואו ללמוד מקצוע מאתגר עם ביקוש עבודה מגוון, בעסקים ובארגונים גדולים.
הירשמו עוד היום לקורס מעמיק ומקיף שיעניק לכם כלים מקצועיים וידע נרחב 

להכרת מודלים בטכנולוגיות תקשורת מחשבים.
 MCSA למסיימים בהצלחה תוענק תעודת הסמכה בינלאומית

מטעם חברת Microsoft,  וכן תעודת גמר ממשלתית.

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

כמיטב המסורת של אשפר...

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא 
 תוספת 

   פוספטים

ללא 
 חומר 
  מרכך

ללא 
 צבע  

  מאכל

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא
 תוספת 

   פוספטים

ללא
 חומר 
  מרכך

ללא
 צבע  

  מאכל

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

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

זה הזמן לקנות...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א



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: מנדי כץ

שר הדתות, הרב  דוד אזולאי יחד עם חבר 
מלכיאלי,  מיכאל  ר'  ירושלים,  העיר  מועצת 
החולים  בבית  ומקיף  מיוחד  לסיור  הגיעו 
'הדסה עין כרם' על מנת להתרשם מההשקעה 
בשנים  החולים  בבית  שנעשה  האדירה 
האחרונות בשדרוג שירותי הדת בבית החולים 
כדי  תוך  המקצועית  הרפואה  על  ובשמירה 

דאגה מתמדת לשמירה על ההלכה ושבת.
רב  עם  נפגשו  משרדו  וצוות  אזולאי  השר 
דירקטוריון  יו"ר  קליין,  הרב  הרפואי,  המרכז 
בית  למנכ"ל  משנה  מלצר,  ארז  'הדסה', 
החולים, אורן לוי, מנהל בית החולים 'הדסה 
עין כרם', פרופ' יורם וייס, וכן עם סגן מנהל 
חזר  בשיחות,  אשי שלמון.  ד"ר  החולים  בית 
התפעלותו  את  להביע  וביקש  אזולאי  השר 
המקצועית.  החולים  בית  מעבודת  הרבה 
מפליא  גדולה.  קודש  עבודת  אתם  "עושים 
מקצועי  גם  שהוא  הזה  הצוות  את  לפגוש 
ביותר וגם אנושי שנותן למטופלים יחס גבוה 
זה  כל  אחרים.  למקומות  בהשוואה  בהרבה, 

לבד ראוי להערכה רבה ועצומה".
הניתוח  בחדרי  השר  ביקר  הסיור,  במהלך 
בית  "זהו  החולים:  בבית  שהוקמו  החדשים 
השר,  התבטא  עצמו"  בפני  נפרד  חולים 
הרפואה  לקידום  'הדסה'  של  "ההשקעה 
ניכרת  יותר,  גבוהים  לצעדים  בישראל 

מהשדרוגים הנפלאים שנעשים כאן".
בית  להצעדת  הוקדש  בסיור  מיוחד  פרק 
החולים למוביל והרגיש ביותר בתחום שמירת 

משה  הרב  הרפואי,  המרכז  רב  כיום.  ההלכה 
אזולאי  דוד  הרב  הדתות  לשר  סיפר  קליין 
שעבר  והמשמעותית  הרחבה  המהפכה  על 
את  והציג  האחרונה  בתקופה  החולים  בית 
הפיתוח הטכנולוגי שאין לו אח ורע ופותר את 
בעיית 'טומאת כוהנים' בבתי החולים בצורה 
לבית  עלה  אשר  הפתרון  ביותר.  המהודרת 
ובני  הכוהנים  לכל  מסייע  רב,  הון  החולים 
לשמור  החולים  בבית  ששוהים  משפחותיהם 
על ההלכה בהידור הרב. כמו כן, הוצגו בפני 
רבים אחרים שנעשו בשיפור  השר, חידושים 
שמירת  ביניהם:  החולים,  בבית  הדת  שירותי 
בד"ץ  כשרות  המחלקות,  בין  במעבר  השבת 
המוצרים  ברוב  הקיימת  החרדית'  'העדה 
כל  את  לחבר  הדואג  מיוחד  עירוב  במטבח, 
נגיש  יהיה  הכנסת  שבית  בכדי   - הבניינים 

לכולם. 
הדתות,  שר  שנשא  וברכה  הודיה  בדברי 
הרב דוד אזולאי, בסיום הסיור, אמר: "פיתוח  
בכל  האחרונות  בשנים  שעשייתם  המהפכה 
שירותי הדת על מנת שציבור שומרי המצוות 
יוכלו להרגיש בביתם, ראוי ללימוד בכל שאר 

בתי החולים בארץ".

מאת: שמעון דן

פרשת חילולי השבת בקרית יובל: בפגישה 
החרדי  הציבור  נציגי  בין  השבוע  שהתקיימה 
ונחמניאל  כהן  צביקה  ירושלים,  בעיריית 
כי הקרנת  ניר ברקת, סוכם  סבן, לראש העיר 
תופסק  בשבתות,  יובלים,  במתנ"ס  הסרטים 

מיידית.
מועצת  הנהלת  ישיבת  במהלך  לכן,  קודם 
העיר סוכם בין מפלגות הקואליציה העירונית 
על הקמת וועדה, בראשות משה ליאון ושלמה 
רוזנשטיין, שתבחן את ההתנהלות בין חרדים 
יובל  ובקרית  בכלל  ירושלים  בעיר  לחילונים 

בפרט.
מדובר בהישג חרדי שכן בנוסף להוראה על 
הפסקת הקרנת הסרטים בשבתות, הבהיר ראש 
העיר כי אם בתוך שבועיים לא יימצא פתרון 
והתנהלות המתנ"ס תמשיך להיות 'לעומתית' 
שמועברים  העירוניים  התקציבים  יישללו   -

אליו וניהולו יחזור לידי העיריה.
האחרונה  התקופה  כל  במהלך  כזכור, 
לאופייה  הנוגע  ירושלים  בעיר  מתנהל מאבק 
בשבת  מעורבת.  כעיר  העיר  של  וצביונה 
משתתפים,  רבת  הפגנה  התקיימה  שעברה 
למתנ"ס  בסמוך  איש,  מאלף  למעלה  עם 
'יובלים' המדובר, במחאה על חילולי השבת 

המתקיימים בו.
הציבור  כי  העיר  ראש  בלשכת  הבנה  "יש 
עקרונותיו",  על  עוד  לוותר  מוכן  לא  החרדי 
אומר חבר מועצת העיר נחמניאל סבן בשיחה 
שמדובר  לזה  "מעבר  עיתונות',  'קו  כתב  עם 
רבני  של  דרישה  גם  זו  מובהק,  חרדי  באזור 

העיר ולא נתפשר על כך".
ועמיתי  אני  שקיימנו  "בשיחה  לדבריו, 
בתוכה  אשר  מסגרת  על  סוכם  כהן,  צביקה 
תפעל הוועדה שתבחן את התנהלות המתנ"ס. 
חיינו  אורחות  על  לשמור  היא  שלנו  המטרה 
הנציגים  גם  אחרים.  באנשים  לפגוע  מבלי 

החילונים מסכימים על כך.
"זהו מבחן אמיתי לראש העיר ברקת האם 
הנוגעים  עמוקים  תהליכים  להוביל  ביכולתו 
לאזרחי ירושלים, החרדים והחילונים כאחד", 

סיכם סבן.

בסיור מיוחד של שר הדתות דוד אזולאי במרכז הרפואי 
'הדסה', התרשם השר משורה ארוכה של צעדים שיזם 

המרכז הרפואי, למען ציבור שומרי המצוות

הישג לנציגות החרדית בירושלים: בדיון בין הנציגים 
החרדים וראה"ע ברקת, סוכם על הקמת וועדה לבחינת 

חילולי השבת והיחס בין דתיים לחילונים

"תלמדו מ'הדסה' להנגיש 
את שירותי הדת"

תופסק הקרנת הסרטים 
בשבת בקרית יובל

שר הדתות דוד אזולאי:

שר הדתות אזולאי בסיור ב'הדסה'

אשלול תקציבים. רה"ע ברקת
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סדנאות מרתקות   
עם הגב'

רחל בולטון     

טל': 04-9845555   פקס: 04-9845500  

בפיקוח הרה"ג 
ר' משה נחשוני שליט"א

והרב לוביץ' שליט"א

 ארוחות עשירות!
 ילד חינם בחדר הורים  משחקיה
   סאונה יבשה  חדר כושר

חבילת נופש חמימה במחיר 
אטרקטיבי. בלעדי!

בריכה מחוממת
 לאורחי המלון 

 

הרב
מיכאל לסרי 

בהרצאה 
מלאת שמחה 

שיעורים 
תורניים עם 

הרב ישראל 
דנדרוביץ' סדנה לעיצוב 

ופיסול בפירות
וירקות

פעילות אירובית
לנשים בבריכה

Resort במלון ניר עציון
ז'-י' שבט ) 17-20.1(

2-3 לילות

מנוחת הנפש 



חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.
זזזזה... 0747-800-369 טל’:   |  37 ישראל  מלכי  ירושלים: 

שעות פתיחה: ימים א’-ה’ 10:00-21:00 ו’ 10:00-13:0
והמחירים. ט.ל.ח | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות  | בסניף גאולה בלבד   התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.   | ורטיבות  גניבה אובדן שבר  + ביטוח מלא לשנה כולל  *עם אחריות ל3 שנים 

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

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 2699 
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אושר במליאה: הסמכויות 
על השבת הועברו לממשלה
אף שר לא רצה לעסוק 

בנושא הנפיץ של פעילות 
בתי העסק בתל אביב בשבת, 

ודרעי יזם: להעביר את 
הסמכויות לידי הממשלה 
 הערב אושרה היוזמה 

במליאת הכנסת: הסמכויות 
הועברו ממשרד הפנים 

לממשלה

מאת: יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
את הודעת הממשלה על החלטתה להעביר 
את הסמכות הנתונה לשר הפנים בסוגיית 
בשבת  חנויות  של  וסגירתן  פתיחתן 

ובמועדי ישראל.
הפריפריה  שר  ביוזמת  עלתה  ההצעה 
סירב  שלום  שסילבן  לאחר  דרעי  אריה 
הערכות,  פי  על  הנפיץ.  בנושא  להכריע 
דרעי, שראה כבר אז את היתכנות כניסתו 
את  להעביר  העדיף  הפנים,  למשרד 

ההחלטה בנושא לממשלה כולה.
ח"כ עמר בר לב אמר במהלך הדיון כי 
להעביר  הזו  בכנסת  המתמשך  "התהליך 
סמכויות ממשרד למשרד ומשר לשר הוא 
אנחנו  עכשיו  הדעת.  על  מתקבל  בלתי 
מדברים על העברה ספציפית. מה מסתתר 
לפגוע  זה  האם  הזו?  ההעברה  מאחורי 

בסמכויותיו של ראש עיריית תל אביב?".
חוסר  נראית  "כך  כי  טען  חנין  דב  ח"כ 
משילות. אפילו את הסמכות הפשוטה של 
אישור חוק עירוני אי אפשר לאשר. תראו 
איזה חוסר תפקוד ואיזה חוסר יכולת. אם 
את זה שר פנים לא יכול לעשות לבד, אז 

בשביל מה צריך שר פנים?".
דבר  "זה  כי  הוסיפה  זנדברג  תמר  ח"כ 
משר  סמכות  להעביר  דופן  ויוצא  חריג 
למליאת הממשלה. התקדים היחיד שהיה 
דבר כזה היה במתווה הגז וגם שם הוא היה 
נוח  לא  שלשר  פעם  כל  קרה?  מה  עקום. 
ולא בא לו לקבל הכרעה מסיבה פוליטית 
הולכת  ככה  האחריות?  את  נעביר  אז 
להיות מעכשיו קבלת ההחלטות בממשלת 

ישראל?".
כהן  מאיר  הכנסת  חבר  חתם  הדיון  את 
שאמר כי "ראש הממשלה בחוצפה חסרת 
משרד  של  סמכויות  לקחת  בוחר  תקדים 
מדינה  זאת  כאילו  הפנים, 
 , ת י ר א ט י ל ט ו ט
ד  ח א ש
ם  י נ י י פ א מ ה
של מדינה כזו 
שהמנהיג  זה 
חולש על עוד 
ועוד  תחום 
זה  תחום. 
הדחוף  הדבר 
מבחינת  היום 
ראש הממשלה? 
ק  ס ע ת ה ל

בשבת?".

השר אריה דרעי

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!



מחסני ריהוטבס"ד

₪

סלון אלמוג ראשים מתכווננים סלון פינתי נועם 3 מ' x 2 מ'
1690₪

2490₪

2790₪

חדר שינה קומפלט       דגם חריטות חדר שינה קומפלט

שולחן עגול נפתח
+4 כיסאות

מזנון + שולחן

אפשרות להפרדה

B5
3490₪

2590₪2690₪2290₪

B3

שולחן דולפין נפתח
+6 כיסאות מעץ בוק

חגיגת מחירים
והנחות ענק לפתיחת 2016!

הנחה 
עד80

%



לקוחות לאומית ירושלים
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו!

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בירושלים נחשפים

9697.295.992.1

דירוג לקוחות לאומית – סניף עזרה ומרפא

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
כללית מהסניף

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

שביעות רצון
מבית המרקחת

96
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להצטרפות:
1-700-507-507

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
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בירושלים14   כ"ה בטבת תשע"ו 126/1/16

לא מצפון המדינה המופגז, וגם לא מצפון תל אביב הנצור 
ביטחון  מר  את  ראש הממשלה.  על  הרעה  נפתחה השבוע   –
נתניהו שהפך למר ביטחון עצמי, מכוח היותו האיש המאובטח 
בישראל, הטרידו השבוע צרות גדולות יותר. בלשכה החשובה 
במדינה עסקו השבוע בשאלה הרת הגורל – האם ָשָׂרה שָָׁרה 
חקירתה  מועד  שעבר,  מסופ"ש  החל  שמח.  שיר  לחוקריה 
הראשון של הרעייה שרה, עבור לשעות אחר הצהריים ביום 
ממש,  אלו  לשעות  ועד  השנייה  חקירתה  התקיימה  עת  שני, 
מעייניו של ראש הממשלה לא נתונים רק לצאן מרעיתו אלא 

בעיקר לתוצאות חקירת רעייתו. 
מתחילת  הראשונה  בפעם  השבוע  דיברו  הכנסת  במשכן 
הקדנציה על תרחיש שבסופו עשויה מלכות נתניהו להסתיים 
שיכבה  מי  האמור,  התרחיש  לפי  הנוכחית.  במאה  איכשהו, 
בית  של  החשמלאי  דווקא  יהיה  בלפור,  ברחוב  האורות  את 
ראש-הממשלה. לא האיש שמסור למעסיקיו גם ביום כיפור, 
בעניינו.  מהעדויות  כתוצאה  שייווצר  החשמלי  הקצר  אלא 
של  בעדותה  שהתגלעו  סתירות  על  המשטרתיות  ההדלפות 
שרה נתניהו, הריצו בראשו של ראש הממשלה תרחיש אימה 
שלקוח מקדנציית רבין הראשונה. הרעייה שצועדת על עקבים 
ומועדת  נופלת  מילים(,  במכבסת  להשתמש  )אם  יציבים  לא 
בחקירתה ולוקחת עמה בדרכה למטה את הבעל ואת המשרה. 
בעיתוי שנראה מתוכנן ומתוזמן מראש, כמעט כמו המתקפה 
מיום שישי האחרון, מצא לנכון שר האוצר כחלון לתדרך את 
של  השנייה  חקירתה  התקיימה  בה  בשעה  הכנסת,  כתבי  תא 
המסרים  תוכן  את  שמע  כשנתניהו  ראש-הממשלה.  רעיית 
תחושה  כלבה,  כנשוך  קפץ  הוא  לעיתונאים  העביר  שכחלון 
שהוא מכיר, ולא רק כמטאפורה. "גדעון סער הוא מנהיג שיש 
לו מה לתרום לציבור ואם הוא ירצה שנרוץ יחד אז בשמחה 

רבה", אמר כחלון והדליק את הגזרה.
נוכחות תקשורתית. מעטים  יש אינטרס ברור לשמר  לסער 
אחרי  רלוונטיות,  על  לשמור  שהצליחו  הפוליטיקאים  הם 
זאת  לעשות  מנסה  למשל  ישי  אלי  הפוליטי.  מהגלגל  שירדו 
כיום אך חובת ההוכחה עליו. הבודדים שעמדו במשימה, כמו 
דרעי, כחלון ובעבר הרחוק גם נתניהו עצמו, ידעו להזין את 
ותחזיות.  אפשרויות  כוונות,  על  מתמיד  בטפטוף  התקשורת 
לעשור  עצמו  ממליך  נתניהו  איך  שעבר  בשבוע  שראה  סער 
שלטונו  על  הפרשנויות  לרעתו.  משחק  שהזמן  יודע  הקרוב, 
הנצחי של ביבי מרחיקות את המקורבים והתומכים. הליכודניק 
המצוי רוצה להשקיע במניות של מנהיג שיחזירו את ההשקעה 
בטווח הקצר, ולא באגרות חוב עם מועד פירעון בלתי ידוע, 

אי שם בעשור הבא.
כחלון עשה לסער שירות נהדר, אבל כחלון לא פראייר, כפי 
שהעיד על עצמו השבוע )בנסיבות דומות, ועל כך בהמשך(. 
השאלה הגדולה, שריחפה השבוע במערכת הפוליטית היא מה 
קשות  בשעות  דווקא  לסער  נאמנות  על  להכריז  לכחלון  בער 
)לראש הממשלה(. באופוזיציה דיברו על ריח הליזול שפשט 
בבניין הכנסת. רחרחן כמו כחלון, מבין שהחקירה של שרה 
נתניהו עשויה להוביל במהירות יחסית לקריסת מגדל הפקקים 
ראש-הממשלה  בחצר  החפירות  אם  הממשלה.  ראש  שבנה 
יובילו לגילוי השלדים שנקברו, שום חפירת הצלה לא תמלט 

את נתניהו מגורל קודמו בתפקיד. 
אולמרט כזכור, השיב את נשמתו הפוליטית ליוצרה הרבה 
חקירות  פרסום  רקע  על  דברם,  את  אמרו  שהשופטים  לפני 
ידליפו  והחוקרים  יזמרו  נחקרים  ייפתחו,  פיות  אם  טלנסקי. 
נתניהו עלול למצוא עצמו מהר משחשב במקום הכי נמוך בתל 

אביב.
לקחת  צריך  אך  מהמציאות,  מנותק  לא  האמור  התרחיש 
בחשבון שהתחזיות על קץ שלטון נתניהו, מגיעות בדרך כלל 
מבחוץ. לפיד, ליברמן, הרצוג, סער, ונוני מוזס כמובן, יושבים 
כיום על אותה משבצת בה ישבו החרדים בקדנציה שעברה. 
פנטזיית סילוקו של המנהיג היא הדלק היחיד שמניע אישיות 
ההשפעה.  ממוקדי  מנותקת  להיות  גורלה  שנגזר  פוליטית 
מזג  חורפי.  ביום  לרגע  שצצה  כשמש  הוא  השלטוני  האופק 

האוויר נותר מעונן, אך לפחות הייאוש נעשה יותר נוח.
מי שחוקר את מניעיו הנסתרים של כחלון לא צריך להגיע 
כחלון  חילץ  הכלים המפורסם  ארגז  את  החקירות.  לחדר  עד 

הפתוחות  באופציות  ששיחק  בגלל  רק  הבחירות,  במוצאי 
נתפס  וכחלון  דרמטית  השתנה  הזה  המצב  לרשותו.  שעמדו 
כיום כבורג מרכזי בממשלת ימין צרה. הדיבורים של נתניהו 
על חיבור עתידי לליכוד והיעדר כל אופציה להקמת ממשלה 
)שכחלון הצהיר לה אמונים ערב הבחירות( מדרדרים  רחבה 
כחלון  החסימה.  אחוז  של  המסוכן  לגבול  עד  בסקרים  אותו 
ימין  בין  מנהיג מחוזר שמלהטט  עין של  מראית  לייצר  חייב 
כחלון  הוא  לסער,  אפשרית  חבירה  על  והדיבור  לשמאל, 

ההזדמנויות היחיד שפתוח בפניו כיום. כחלון יעוף. 

 בלי כפפות

הייתה זו ההתערבות השנייה של כחלון בתוך שבוע בענייניה 
בהילולת  התייצב  הוא  שעבר  בסופ"ש  אחרת.  מפלגה  של 
יחד  יו"ר  ידי  על  וחובק  רחמים  כיסא  ישיבת  של  ההמונים 
אלי ישי חזק כל כך, עד שאפילו בערוץ 2 שמעו את הקנאק. 
במהדורת החדשות הנצפית במדינה הוקדשה כתבה לקאמבק 

של אלי ישי שהקהיל המונים וקיבל מכחלון פרגונים. 
ההילולא בהשתתפות כחלון לא הייתה החגיגה היחידה בה 
כיכב אלי ישי. בדרך לחתונה המשפחתית, הוא עצר בביתו של 
דקות  שנמשכה  לשיחה  בעדני  הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר 
נרות  הזה,  גם במאורע  רחמים,  כיסא  בהילולת  כמו  ארוכות. 

זיכרון הודלקו באתרי החדשות והפכו למדורה גדולה.

משכנו של הגר"ש בעדני הוא הבית הפתוח – אולי היחיד 
מחצרות גדולי ישראל. אין צורך בוויזת מעבר חתומה על ידי 
נקישה קלה  וגם לא בתיאום מראש עם שומרי הסף.  הגבאי, 
על הדלת והתשובה 'כן, אפשר להיכנס', מפיו של הגאון רבי 
שמעון בעדני, מובילה את האורח ימינה במסדרון הצר היישר 
לסלון הצנוע, למפגש אחד על אחד עם חבר מועצת החכמים. 
המשפחתית,  החתונה  לקראת  ישי  שעורך  ההזמנות  בסבב 
הכתובת ברחוב בן יעקב 2 )מקום מגוריו של הגר"ש בעדני(, 
ורשב"ם,  יותר מכתובות ברחוב חזו"א  זמינה השבוע  הייתה 
כולל בערב  גם בתקופות קשות,  ישי אישור מעבר  קיבל  שם 
הציג  כי  סיפרו  ישי  אלי  של  בסביבתו  האחרונות.  הבחירות 
לפני הגר"ש בעדני את נתוני הסקרים האחרונים, שוחח עמו 

על ענייני השעה ובסיום הביקור אף סוכם כי ייפגשו בשנית.
הגר"ש בעדני )שעם המשב"ק הנכון, כבר מזמן היה מכונה 
מרן( יכול לומר את מה שאמר בשעתו מרן הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל למשב"ק ירושלמי ידוע )שעלה לגדולה אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי בחצר מסתובבים רק חתולים". הגרסה 
למה שקרה השבוע במעונו, נשמעה השבוע לא מפי מלאך ולא 

מפי משב"ק, אלא מפיו של הגר"ש בעדני בכבודו ובעצמו. 
עם  נכנס  ישי  אלי  כי  השבוע  סיפר  החכמים  מועצת  חבר 
מעמד  באותו  וביקש  ולהתברך,  להזמין  כדי  המאושר  החתן 
שהוציא  החריף  מהמכתב  בכתב,  בו  יחזור  בעדני  שהגר"ש 
הייתה,  ישי  של  טענתו  האחרונות.  הבחירות  בערב  ישי  נגד 
שהגר"ש בעדני אישית אישר לו להתמודד במסגרת עצמאית. 
לעמוד  לא  "שהבטחתי  בעדני,  הגר"ש  סיפר  לו",  "הזכרתי 
בדרכו אחרי שהסביר שאם ילך בנפרד עם אורי אריאל וחבריו, 
יצליח להביא קולות מחוץ למאגר המצביעים של ש"ס, אבל 
מה שהוא עשה היה ההיפך הגמור. הוא נלחם בנו והציג את 
עצמו כממשיך מורשת מרן. לזה לא הסכמתי מעולם, וגם לא 

אתן יד להבא".
שהגרסה  להניח  סביר  הוקלטה  שהשיחה  בכך  בהתחשב 
סבור  המקליט  הצד  כן,  אם  )אלא  תושמע  עוד  המלאה 
לא  באופן  המעטה(.  בלשון  חסד  עמו  יעשה  לא  שהפרסום 
מפתיע, מה שסיפר השבוע הגר"ש בעדני מזכיר, כמעט אחד-

לאחד, את מה שאמר כחלון. "אמרו לי שאני מוזמן להילולת 
כיסא רחמים, ושארגיש שם בבית כי יש שם טריפוליטאים בני 
העדה", סיפר כחלון לדרעי, "הדלקתי ערוץ 2 וראיתי שעשו 
מבחינתי  ישי.  באלי  תמיכה  ככנס  זאת  כשהציגו  סיבוב  עלי 

הלקח נלמד. על כחלון עובדים פעם אחת". 
על הציבור לעומת זאת אפשר לעבוד פעמים אינספור. לכל 
בניגוד  הפוליטית,  ובמערכת  שלו  הגרסה  את  יש  פוליטיקאי 
המצביעים.  הם  שמכריעים  היחידים  השופטים  למשפטית, 
בשבוע שעבר פורסמה כאן לראשונה תוכנית השיקום של אלי 
ישי שהצהיר כי בבחירות הבאות יוריד את הכפפות. הבחירות 
לא  ישי  נראה השבוע,  כפי שזה  רחוקות, אבל  נראות  אומנם 
ממתין עד לקיץ הקרוב. את הכפפות הוא מסיר כאן ועכשיו, 

בעיצומו של הכפור. 

פנים חדשות
על התאים הקטנים בכניסה לחדר ישיבות הממשלה הודבקו 
השבוע תגי זיהוי. ראש-הממשלה נתניהו שחרדתו מהקלטות 
בקדנציה  עוד  לשרים  הורה  חקירות,  מחדרי  לחששו  חופפת 
למליאת  מחוץ  הסלולרי  מכשירי  את  להשאיר  הקודמת 
הממשלה. לוקרים הותקנו וכל שר נאלץ להניח את המכשיר 
שעות.  למספר  הסלולרי  מהחמצן  ולהיפרד  מכל  לו  היקר 
השרים  כל  עת  ממשלה,  ישיבת  כל  בתום  ששרר  הבלבול 
לשכת  עובדי  את  אילץ  מהתא,  הסלולרי  את  לשלוף  נדחקו 
רה"מ לעבוד שעות נוספות )לא בכיפור, לא בשבת( ולהתקין 
לכל שר תא עם שם. על תא מספר שש שדרעי נוהג להניח בו 
את המכשיר הסלולרי, נתלתה השבוע התווית: "שר הפנים". 

נתניהו שחלף במקום קרץ בעינו: "אנחנו כבר מוכנים".
כל  )בשקלול  הפנים  תיק  את  ליטול  הסופית  ההחלטה  את 
קיבל  שעבר(,  בשבוע  פה  שהובאו  לכאן  או  לכאן  הנתונים 
נתניהו  דרעי במהלך השבת שעברה. במוצ"ש הוא עדכן את 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ֲחלוֹן ָיעּוף כַּ

הציץ ונפגע. כחלון בהילולא )צילום: עזרא טרבלסי(

שבת וינפש. ליצמן ב'שבת אגו"י' במיאמי 
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שהביע נכונות להעלות זאת בישיבת הממשלה 
ביום  לכנסת  המינוי  את  ולהביא  היום  למחרת 
אך  היום  בסדר  הוכלל  לא  אומנם  הנושא  שני. 
נתניהו הבהיר שהסמכות להעלות נושא שלא מן 
המניין מוקנית לו בחוק והוא מתכוון לעשות בה 
שימוש. "חכה עם זה כמה דקות", ביקש דרעי 
ומיהר להתקשר ליועץ המשפטי לממשלה. את 
עשה  דרעי  היועמ"ש  לשכת  מול  הבית  שיעורי 
גיבוי,  יש  שלמהלך  והבין  שעבר  בשבוע  כבר 
הייתה  וינשטיין  מיהודה  שלו  הבקשה  אבל 
ברורה  דעת  חוות  תוציא  היועמ"ש  שלשכת 
כפי  המינוי,  טרם  השרים  עיני  לנגד  שתהיה 

שהיה בעת כינון הממשלה כשמונה לשר. 
כל אות  נוהגים לשבת על  היועמ"ש  בלשכת 
שהתפנה  השבוע  ואת  נקיים,  שבעה  מודפסת 
לשנות  כדי  ניצל  דרעי  הרשמי  למינוי  עד 
בשמות,  לנקוב  בלי  לשכתו.  צוות  את  ולעבות 
פנים  בלשכה  נראה  הקרובים  שבשבועות  הרי 
יתחיל  החדש,  הצוות  כי  לומר  ניתן  חדשות. 
החדשה  וללשכה  מינוס,  ולא  פלוס  מנקודת 
כוח-אדם שהוכיח את עצמו אצל ח"כים  יגויס 
ושרים אחרים. דרעי מתכוון גם להחליף כמעט 
הפנים  שר  בלשכת  כיום  שיושב  הצוות  כל  את 
)למעט גב' נינה, אחראית הכיבוד עוד מימי ישי, 
שמחויבותה לאורחים אינה תלויה בזהות השר(. 
גילה  דרעי  ללשכה,  ששיגר  השליח  באמצעות 
את  שינתה  הלשכה  ישי  שבתקופת  לראשונה 

פניה ושופצה.
הייתה  לא  היועמ"ש  עם  הטלפון  שיחת 
קצת  האחרון.  במוצ"ש  קיים  שדרעי  היחידה 
אליו  התקשר  נתניהו,  עם  לדסקס  שסיים  אחרי 
השבת  את  שמוציא  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
שיחת  מכבר,  לא  עד  תם.  רבינו  כמנהג  מאוחר 
טלפון בין שני האישים לא נחשבה לדבר שכיח, 
בין  התכופים  והמפגשים  ההדוק  התיאום  אבל 
הנוכחית  בקדנציה  מולידים  החרדיים,  הנציגים 
וראו  הביטו  שורו,  שגרתיים.  פעולה  שיתופי 
בראשית  אמיתי.  פעולה  שיתוף  נראה  כיצד 
משרד  ממנכ"לית  פרוש  ביקש  הנוכחי  השבוע 
רשת  מנכ"ל  את  לפגישה  אליה  לזמן  החינוך 
ואת  ביטון  חיים  הרב  התורני  החינוך  מעיין 
)אזי(  אליעזר  הרב  העצמאי  החינוך  מנכ"ל 
למשרת  האודישנים  יתחילו  בטרם  סורוצקין, 
המנהל(.  לא  )המחוז,  החרדי  המחוז  מנהל 
"אמרתי לה שחשוב לשמוע את מצוקות וצרכי 
הרשתות בטרם תיפול ההחלטה", מספר פרוש. 
מילא להמליץ על פגישה עם המנכ"ל של הרשת 

 – האשכנזי  המנכ"ל  את  לזמן  אבל  הספרדית, 
בארגון?  השליטה  דילמת  נפתרה  טרם  כאשר 
בצרכי  העוסקים  את  כשנברך  הקרובה,  בשבת 

ציבור באמונה, נכוון על זה המאורע.
עם ירידת העיתון לדפוס הוכרז הזוכה במכרז 
ג'וינט  סמנכ"ל  זהבי,  איציק  המחוז,  למנהל 
אינו  החדשה,  העין  ראש  שכתושב  אשלים 
לא  ואפילו  הקהילתי  לשטיבל  ערב  מדי  חוזר 
לפני  עד  שימש  זהבי  השכונתי.  הכנסת  לבית 
אשלים.  ג'וינט  של  בפועל  ומנהל  כמ"מ  שנה 
במנהל  מדובר  נאות(,  )גילוי  אישית  מהיכרות 
)אין  נשמה  ושחקן  מוערך  עבודה  איש  מיומן, 

קשר משפחתי(. 
הח"כים החרדים עשו קולות של השפעה, אך 
הייתה להם מילה בהליך  בשורה התחתונה לא 
הבחירה. אם ההיכרות עם ח"כים חרדים היוותה 
קריטריון, הרי שהיה זה קריטריון לשלילה ולא 
היכרות  אין  החרדים  הכנסת  לחברי  לחיוב. 
מראשי  לכמה  שנבחר.  המנהל  עם  מוקדמת 

הערים החרדיות דווקא יש, והיכרות חיובית.  
סם,  הדוד  משבצת  על  הקודם  בתפקידו 
זהבי היה קשוב תמיד לצרכי הערים החרדיות. 
של  ממונה  כאפוטרופוס  החדש,  בתפקידו 
מערכת החינוך החרדית, הוא לא יוכל להראות 
כי  במהירות  יגלה  זהבי  שוחקות.  פנים  רק 
החרדי  המחוז  על  הממונה  של  שליחותו 
במערך  סבוכות  היותר  מהמשימות  אחת  היא 
ללשכתו,  לרגל  יעלו  וח"כים  הממשלתי. שרים 
ועררים  עתירות  לפתחו,  ישחרו  מוסדות  מנהלי 
ייערמו על שולחנו, אך בסופו של יום ההחלטות 

הקשות תהיינה שלו.

שפתיים דובבות
פרוש  ביקש  במוצ"ש,  שהתקיימה  בשיחה 
מאחר  בגילה,  העבודות  בעצירת  לסייע  מדרעי 
"חשוב  קבורה.  מערות  מאה  התגלו  ובמקום 
בישיבת  נתניהו  מול  מחר  זה  את  שתעלה 
הממשלה", אמר פרוש. לאגודת ישראל יש היום 
היה  אלא שהוא  ליצמן,  יעקב  מיניסטר משלה, 
עסוק השבוע עד מעל לראשו מעבר לים. ליצמן 
)בארה"ב(  חולים  לבית  חולים  מבית  קיפץ 
לא  )האמריקאית.  הבריאות  שרת  עם  נפגש 
נציגי  בארבעים  נועץ  לשעבר(,  הישראלית 
הגוראית(  לא  )היהודית.  מהקהילה  חולים  בתי 
ישראל  אגודת  בכינוס  הכבוד  כאורח  והתייצב 

מכל  נהנה  ליצמן  ברק(.  בבני  לא  )בפלורידה. 
דקה ותיזז מחוף לחוף. האנגלית שלו טובה לא 
הוא  הגדול  ומהתפוח  שבפיו  מהעברית  פחות 

יודע לנגוס עם ברכה. 
את  לעשות  מאחור  נותרו  בארץ  החברים 
קדמונים.  בקברי  ולחטט  השחורה  העבודה 
הכתובת  נותר  דרעי  ליצמן,  השר  של  בהיעדרו 
של  לבקשה  הממשלה.  שולחן  סביב  היחידה 
את  להעלות  והבטיח  בחיוב  נענה  הוא  פרוש 
למחרת  הממשלה.  בישיבת  הקברים  סוגיית 
היום מצא עצמו דרעי בחזית אחת עם יו"ר ועדת 
הכספים שהגיע לישיבת ראשי סיעות הקואליציה 
ישיבת הממשלה.  שמתקיימת מדי שבוע בתום 
תוצאת הבליץ המשותף הייתה הנחיה של ראש 
הממשלה לערב את השר לענייני ירושלים זאב 

אלקין, בהשגת פתרון שיקבל אישור הלכתי. 
מה לך ולקברי קדמונים, שאלתי השבוע את 
כשעוזריו  בראשית,  ימי  על  התרפק  וזה  גפני, 
גוטרמן ושיפמן, התיישבו על הטרקטורים ביפו 
מקום שאכן  "בכל  החפירות:  ביצוע  את  ומנעו 
הנטורי  "אנחנו  גפני,  אומר  קברים",  מתגלים 
קרתא האמיתיים". למחרת היום פורסמה ידיעה 
מרשימה ביתד אך לא בהמודיע. מי שתולה זאת 
בעובדה שמתחם הקברים התגלה באתר הבנייה 
של מנחם כרמל, עושה עוול לנציגינו הנאמנים, 

שרואים לנגד עיניהם אך את טובת הקדמונים.
לדאוג  יש  עפר  שוכני  לקדמונים  רק  לא  אך 
אלא גם לאלו שטרם זכו לכך ומצויים עמנו כאן 
בארצות החיים. במכרז לבנייה בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע מאות רוכשים חרדיים. בצד 
השמירה על קוצו של יו"ד בהלכה, יש לעשות 

הכל כדי שהם לא ייצאו עם הראש באדמה. 
גפני מודע לכך ולזכותו ייאמר שהוא ועמיתו 
היחידים  הנציגים  שני  הם  אשר,  יעקב  החכ"ל 
כדי  כחלון  האוצר  שר  עם  השבוע  שנפגשו 
במגזר.  ביותר  הבוערת  למצוקה  פתרון  לקדם 
שמשום  הקשה,  הדיור  במצוקת  כמובן  מדובר 
מה נדחקה לשולי העשייה הברוכה של הנציגות 

החרדית בקדנציה הנוכחית. 
חז"ל למדונו כי מי שהלך לבית עולמו ונאמרת 
גפני  בקבר.  דובבות  שפתותיו  בשמו,  שמועה 
בשם  השבוע  דיברו  החרדית,  לנציגות  וחבריו 
מן  ושפתותיהם   - בגילה  ששוכנים  הקדמונים 
הסתם דובבות. בשם הזוגות הצעירים ששוכנים 
לדבר,  רק  ולא  לעשות  צריך  החיים,  בארצות 

וכשזה יקרה, גם שפתותינו תדובבנה שבחים.

15 

הגר"ש בעדני )שעם 
המשב"ק הנכון, כבר 
מזמן היה מכונה מרן( 

יכול לומר את מה 
שאמר בשעתו מרן 
הגרש"ז אויערבאך 

זצ"ל למשב"ק ירושלמי 
ידוע )שעלה לגדולה 

אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי 
בחצר מסתובבים רק 
חתולים". גרסתו למה 
שאירע בביקורו של 
ישי, נשמעה השבוע 

לא מפי מלאך ולא מפי 
משב"ק, אלא מפי הרב

"כשמתגלים קברים 
אנחנו הנטורי קרתא 

האמיתיים", אומר גפני. 
אך לא רק לקדמונים 
שוכני עפר יש לדאוג 

אלא גם לאלו שמצויים 
עמנו בארצות החיים. 

באתר בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע 

מאות רוכשים חרדיים. 
בצד השמירה על קוצו 

של יו"ד בהלכה, יש 
לעשות הכל כדי שהם 

לא ייצאו עם הראש 
באדמה

 שליחותו של הממונה. זהבי מתארח באלעד בתפקידו הקודם כמ"מ מנכ"ל ג'וינט אשלים
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ברוך הבא בשם ה'
לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את פניו של האדמו"ר שנחת בארה"ק לביקור היסטורי  במהלך 
הביקור ישתתף כ"ק מרן האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני 

החסידות במעמדים רוויי הוד  חגיגת הכנסת ספר תורה עם ריקודי קודש בבני ברק ושרשרת מעמדים יתקיימו השבוע בב"ב

מאת: חיים רייך

התרוממות  ובתחושת  ושמחה  גיל  ברגשות 
חסידי  קהל  השבוע  שני  ביום  קיבלו  הרוח 
מרן  כ"ק  של  פניו  את  בישראל  סקווירא 
היסטורי  למסע  שנחת  מסקווירא  האדמו"ר 

וממושך בארה"ק. 
האדמו"ר  מרן  של  מטוסו  נחיתת  עם 
בנתב"ג, המתינו בכבש המטוס כ"ק האדמו"ר 
פרוש,  מאיר  הרב  הכנסת  וחברי  ממכנובקא 
מוסדות  הנהלת  וראשי  אייכלר  ישראל  הרב 
האדמו"ר  פני  את  וקיבלו  בישראל  סקווירא 

בברכת 'בריך מתיך לשלום'.  
חסידים  כ-1800  הצטרפו  האדמו"ר  אל 
נוכחים  להיות  ביקשו  אשר  תבל  מרחבי 
באותיות  שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים 
החסידות,  שבתולדות  הימים  בדברי  זהב  של 
ולשפוך שיח יחד עם רבם הגדול אצל הכותל 

המערבי וקברי הצדיקים בירושלים ובגליל.
זמן קצר לאחר הנחיתה עשתה שיירתו של 
מרן האדמו"ר את דרכה לעיר הקודש ירושלים, 
את  חסידיו  בראש  האדמו"ר  מרן  התפלל  שם 
החסידות  של  המדרש  בבית  שחרית  תפילת 
ברחוב בר גיורא ונקבעו המזוזות בבניין החדש 

של החסידות בירושלים. 
ורב  ממושך  ביקור  ערך  אף  האדמו"ר  מרן 
רושם אצל גיסו מרן האדמו"ר מבעלזא במעונו 
האדמו"רים  שוחחו  במהלכו  סטון,  בטלז 

בדברי תורה ובענייני השעה. 
ההיסטורי של  ביקורו  ייפתח  ד'(  )יום  היום 
תפילת  את  כאשר  ברק,  בבני  האדמו"ר  מרן 
שחרית יתפלל בצוותא חדא עם חסידי סקווירא 

ברק,  בבני  סקווירא  דחסידי  החדש  בביהמ"ד 
לאחר מכן תתקיים מסיבת קבלת פנים צנועה 
ר'  הרה"ח  בבית  תהיה  כשהאכסניה  לאנ"ש 

ברוך בוקסבוים ברחוב נחמיה פינת עזרא.
תפילת  את  האדמו"ר  יתפלל  ה'  יום  מחר 
שם  מכנובקא,  חסידות  של  בביהמ"ד  שחרית 
המיוחס  התורה  בספר  לתורה  האדמו"ר  יעלה 
לבעש"ט הק' ואף יניח את אבן הפינה לבניין 
תחסם  המעמד  לרגל  מכנובקא.  מוסדות 

לתנועה כיכר ברטנורא. 
בערב תחגוג העיר בני ברק במעמד הכנסת 
ספר תורה וחנוכת בית המדרש החדש דחסידי 
התהלוכה  לאחר  כאשר  ברק,  בבני  סקווירא 
והכנסת הס"ת להיכל יתקיים מעמד ברוב פאר 
והדר בראשות גדולי וצדיקי הדור באודיטוריום 
של רמת אלחנן, בשילוב הכתרת הדיין הגאון 
התורה.  ספר  והכנסת  אייזנברגר  יעקב  רבי 
מעמד קבלת פנים מרכזי לכבודו של האדמו"ר 
תיערך בבית המדרש הגדול של ויז'ניץ בקרית 

ויז'ניץ בבני ברק. 
ורבנן  יפקוד את מעונם של מרנן  האדמו"ר 
הישיבה  ראש  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
הגר"ח  התורה  שר  ומרן  שטיינמן  הגראי"ל 

קניבסקי. 
האדמו"ר  מרן  יערוך  וארא  פרשת  בשב"ק 
הידועים  הטהורים  השולחנות  את  שליט"א 
כמעיין בו שואבים עבודת ויראת ה' באוהל ענק 
בירושלים,  שנלר  במתחם  אלו  בימים  שמוקם 
ובהם  ישראל,  בית  עמך  רבבות  בהשתתפות 
אלפים מחסידי סקווירא ותושבי העיר ירושלים 
שמשתוקקים מזה למעלה מעשרים שנה לחזות 
בעבודת הקודש של הרבי, להתעורר מתפילותיו 

המשתפכות ורוויי הדמע בתפילת קבלת שבת 
ומוסף, ולהתענג ולהתרומם ב"טיש סקוויראי" 
התפילות  שליט"א.  האדמו"ר  מרן  של  בצלו 
והמפואר  החדש  המדרש  בית  בהיכל  יתקיימו 

שייחנך בביקור זה.
לאחר שבת מרוממת ועילאית צפויים המוני 
את  לפקוד  בראשם  ומלכם  סקווירא  חסידי 
עתירה  ולהעתיר  שיח  לשפוך  המערבי  הכותל 

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

כמו"צ קהילת סקווירא בירושלים.
מרן  ובראשם  חסידים  אלפי  ייצאו  ב'  ביום 
האדמו"ר שליט"א בשיירה מאובטחת למעמד 

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

רבני ואדמור"י העיר.

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

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

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

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

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

ולפעול ישועות ורפואות.

סיקור נרחב ממסע הקודש יפורסם במדור 'בחצרות הקודש' בעיתון

בביקור אצל מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א                       )צילומים: משה גולדשטיין(בקבלת הפנים
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מאת: חיים רייך

מוטיבים  הרבה  כך  כל  בו  לשלב  יכול  ייצור,  תחום  איזה 
קוסמים ומשכרים – מאשר ייצור יין? גם חדוות יצירה עצומה, 
גם תחום תעסוקתי דינאמי שרמת השחיקה בו היא אפסית, גם 
עיסוק בענף מאד יהודי, וכמובן, גם עיסוק מתגמל מאד, ובלבד 
נכון  מקצועי  בספקטרום  אותו  ולומדים  דשמיא,  סיעתא  שיש 

ורחב ככל האפשר.
משובח,  יין  של  האחרונות  בשנים  וגדלה  ההולכת  הצריכה 
בהתמקצעות  הצורך  עם  יחד  הכרמים,  חקלאות  של  פריחתה 
"לומדה  את  הביאו  היין,  איכות  לחשיבות  המודעות  ועליית 
– המכון החרדי ללימודי מקצוע", לצאת ביוזמה יוצאת דופן 
משהו בקהילה החרדית, ולקדם מערכי לימוד יסודיים ומקיפים 
של ייננות מקצועית. בימים הקרובים ייפתח המחזור השלישי 
של  גדול  גל  מעורר  והדבר  "לומדה",  של  הייננות  קורס  של 

התעניינות. 
סייבר;  לוחמת  אפליקציות;  פיתוח  טק;  היי  לימודי  לצד 

וגרפיקה;  עיצוב  דיגיטלי;  איור 
נדל"ן  משכנתאות;  חשבונאות; 
מגוון  ועוד  טכנאות;  ופיננסים; 
מקצועות נחשבים, מייחד לומדה 
לימודים גם לבעלי "נשמה יתירה" 
מגרה  היין  ייצור  שסוד  לאלה   –

את חושיהם, וגם משכר אותם, במובן החיובי של המושג.
שינוי  למעשה,  מחולל,  "לומדה",  של  הייננות  קורס 
ביתי  ייצור  עוד  לא  קונספטואלי בחשיבה החרדית הקלאסית. 
וחובבני של יינות מתוקים ופשוטים )כאשר אז, לעתים המוצר 
יבשים  יינות  ייצור  אלא  פחות(,  ולעתים  מוצלח,  המוגמר 
ואיכותיים, היכולים למצוא מקום של כבוד במדפי בתי העסק 
ליין, וגם לזכות להערכתם החיובית והנלהבת של מומחי היין 

ושוחריו.  
המחזורים הראשונים של קורס הייננות של "לומדה", החלו 
לפני כ-4 שנים, ובוגריהם כבר "בוצרים" סיפורי הצלחה ביקבי 
הקטליזטור  את  היוו  אלו,  הצלחה  סיפורי  שהקימו.  הבוטיק 
ווינט,  מיכאל  הרב  "לומדה",  במכון  הלימודים  מערך  למנהל 
מטרת  לעצמנו  שמנו  "בלומדה,  נוסף.  מחזור  עם  עתה  לצאת 
בתחומים  מקצועית  להכשרה  פרקטיים  כלים  להקנות  יסוד: 
לתרגמם  התלמידים  יוכלו  היום,  שבבוא  בכדי  יישומיים, 
לא  אנו  משכך,  ומכובדת.  הולמת  השגה,  ברת  לתעסוקה 
זמינים  תעסוקה  במקורות  אלא  הרוח,  במדעי  מתמקדים 

ומעשיים במכלול של תחומים מבוקשים", כך ווינט.
ר' אשר נעים, הוא אחד מבוגרי המחזור הראשון שהתקיים 
מייצר  לביתו,  בסמוך  שהקים,  הבוטיק  ויקב  שנים,  כ-4  לפני 
במונחים  גם  לא-גדולה  כמות  שזו  בשנה,  בקבוקים  כ-1,500 
מאמין  היקב,  של  שמו  גם  זה  שאגב,  נעים,  בוטיק.  יקבי  של 
לקוחות  מעגל  נעים"  ל"יקב  בטוחה".  אך  איטית  "בצמיחה 
במודיעין  חנויות  במקבץ  גם  משווקת  ותוצרתו  קבוע,  כמעט 
נעים משוכנע, שברגע שהתנאים  ר' אשר  ובסביבותיה.  עילית 
יאפשרו, ויהיה לו שטח גדול יותר, הוא יוכל להתרחב ולהגביר 
גדול.  יקב  להיות  לא שואף  הוא  בכל מקרה  אך  את התפוקה, 
לפליאתנו, מביאנו ר' אשר אל בית היין ומגלה את אוזננו, כי 
ייצור היין התעשייתי והמסחרי, אף שהוא נתפס כאיכותי, הוא 
בכרמים.  הבציר  משלב  מתחיל  טוב  יין  אינדיבידואלי.  אינו 
ה'בוצרת' של היקבים הגדולים, היא מכנית ולא ידנית, ומשכך 
תעשייתי  יין  בהמשך,  אמנם,  ליד".  הבא  "מכל  מלקטת  היא 
מקהים  הרבים,  הסינונים  עקא,  דא  סינונים,  מספר  עובר  כזה, 
במדה מסויימת את הארומה הטבעית של היין. מאידך, ביקבי 
מתחיל  ה"סינון"  הבוטיק, 
ראויים,  ענבים  בשלב הבציר. 
באופן  יילקטו  נטו,  וענבים 
אחר  ויבואו  ופרטני,  ידני 
שלא  מה  כל  ליקב.  כבוד 
עונה להגדרת "עינב מובחר", 

ובוודאי שכל דבר שהוא לא עינב, לא יראה את שערי היקב.  
מרלו  יבשים  יינות  בסדרת  נעים"  "יקב  מתמקד  שעה,  לפי 
וקברנה. )כשהם מעורבים יחד, וכשהם נפרדים( וסדרה נוספת 
של מתוק עדין. מחיר בקבוק יין יבש מתחיל ב-40 ₪. מה עם 
יין לבן? "הייצור של היין הלבן הוא שונה, מורכב ויקר יותר, 

ויקבים ממש קטנים לא בנויים לזאת".  
איך הגעת בכלל לייצור יין? שאלנו. "תחילה למדתי מחבר, 
היה ברמה   – 'לומדה'  היה חובבני למדי. הקורס של  זה  אבל 
גבוהה ומקצועית, ובעיקר עם הכוונה נכונה לייצר יין איכותי. 

כיום החבר שואל אותי, ונעזר בי". 
יקב  ייסד  הוא  גם  השני,  המחזור  מבוגרי  דדוש,  אליהו   ר' 
בוטיק, "יקב שמונה בע"מ" שמו, אבל ההיקפים שלו, גדולים 
בהרבה משל קודמו. כאן כבר מדובר ביקב המשתרע על שטח 
כולל של 2 דונם בצפון הארץ. בשיא, קרי בעונת הבציר, הוא 

מעסיק כ-10 עובדים.
חומר הגלם של "יקב שמונה", מגיע מכרמים בגליל ובגולן, 
והוא "מתרגם" אותו ליין אדום, יבש או מתוק. מותג הדגל של 

ברשתות  שיווקית  לפריצה  זכה  שכבר  "לייבל'ה",  הוא  היקב 
הגדולות ובחנויות המובחרות ליין, והוא מוכר לרבים בציבור 
החרדי. ניחוח היין של לייבל'ה, הגיע, אגב, עד לניו יורק, והוא 

החל מקבל הזמנות גם מהיבשת האמריקנית.
חג  ולקראת  לצרכן,   ₪ ב-80  נמכר  דדוש  של  הדגל  מותג 
בחביות  שהתיישנו  יקרות  סדרות  לשווק  מתכוון  הוא  הפורים 

במשך שנתיים, בתעריף של 150 ₪ לבקבוק. 
מרלו  זני  שילוב  של  עממית  סדרה  גם  מייצר  שמונה  יקב 
וקריניאן. הסדרה הראשונה אזלה מהמלאי, ובינתיים, יקב אחר 
שראה כי השילוב הזה טוב וערב לחיך, יצא גם הוא בעקבותיו. 
אותי  הפך  הקורס  כחובבן.  יין  מייצר  הייתי  "בעבר  דדוש: 
כזו.  לא חושב, שהייתי מגיע לרמה  למקצוען. בלעדי הקורס, 
ההקמה,  בשלבי  אותי  ליווה  חבבו,  פטריק  מר  הקורס,  מנהל 
בכל צעד ושעל, וגם עד עצם היום הזה, אני שואל אותו ומבקש 

את הכוונתו".
מר פטריק חבבו, הוא יינן צרפתי ויועץ יקבים בעל מוניטין, 
הוא  "הרעיון  לומדה.  של  היין  קורס  את  מקצועית  המלווה 
להקנות לתלמידים מקצוענות" אומר פטריק. "הציבור החרדי, 
שלציבור  ושליחות  אתגר  רואה  ואני  יין,  של  גדול  צרכן  הוא 
הזה יהיו יקבי בוטיק איכותיים ואטרקטיביים. הדגש של קורס 
תלמיד  הפרקטי-מעשי.  החלק  על  הוא  לומדה,  של  הייננות 
המשלים את מכסת השעות, ללא ספק, יהיה מעורה בתעשיית 

היין, ואף יוכל לייסד יקב בוטיק". 
הקורס בנוי מסדרת הרצאות של בכירים ושחקנים חשובים 
ביקבים  מפתח  בתפקידי  מחזיקים  ככולם  רובם  היין.  בענף 
גדולים, וגדולים פחות. ההרצאות מגובות במצגות, וכן בסיורי 
שאנו  "מכיון  הקורס.  של  התכנים  להתקדמות  בהתאם  שטח, 
סיורי  מקיימים  אנו  בכרמים,  מתחילה  היין  שאיכות  מאמינים 
לאחר  הפסח  חג  עונת  אחרי  ממשיכים  הזמיר,  בעונת  למידה 
מקיימים  כשבמקביל  השונים,  לגוניו  היין  ייצור  על  שלמדנו 
לעונת  עובר  מעבדתיות,  בדיקות  הכוללים  במעבדה,  סיורים 

הבציר בכרמים, ועד לסיורי עומק ביקבים". 
יקב  הוא  "לומדה",  של  היין  קורס  של  נוסף  הצלחה  סיפור 
"מצודה" של ר' יוסי אייזיקוביץ'. יקב "מצודה" שוכן בגבעת 
בלב  כרמים,  לאחוזת  ונראה  סמוך  לירושלים,  הסמוכה  יערים 
נופי בראשית. לצד היקב נבנה "מרכז מבקרים" מעורר השראה, 

שבו ניתן לצפות ביקב ובהליך עשיית היין.
בשונה מקודמיו, מתמחה אייזיקוביץ' ביצירת יין אדום ולבן 
יבש ממגוון רחב של זנים בהם: קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, 
כיום,  נבחרות בלבד.  ייחודי היוצא בשנים  וכן בלנד  שרדונה, 

הביאני אל 
בית היין

מצודה. יקב בוטיק

"המכון החרדי ללימודי מקצוע - לומדה" החל ביוזמה יוצאת דופן בקהילה החרדית, לקדם מערכי לימוד 
יסודיים ומקיפים של מקצוע ייננות מקצועית  בימים הקרובים ייפתח המחזור השלישי של קורס הייננות 
של "לומדה"  לא עוד ייצור ביתי וחובבני, אלא איכותי אשר ימצא מקום של כבוד במדפי בתי עסק ליין
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המחולקים  בקבוקים  כ-20,000  היקב  מייצר  בציר,  שנת  בכל 
לשתי סדרות עיקריות. הסדרה המרכזית נקראת "רזיאל", וניתן 
עץ  בחביות  חודשים  כ-18-20  שהתיישנו  יינות  בה  למצוא 
איתן".  "הר  נקראת  היקב  של  הדגל  סדרת  ואמריקאי.  צרפתי 
היין הינו בלנד, המורכב מפסיפס רחב של זנים אשר התיישנו 
24 חודשים בחביות עץ צרפתי, המהווים יצירה מושלמת של 

יין ייחודי ומרתק.
הסוד מאחורי היינות האיכותיים, כך לדברי אייזקוביץ', הוא 
בעובדה שמכל זן וזן הופק סדרה מצומצמת המבטיחה שליטה 
מלאה לאורך כל התהליך. החל מבחירת החלקות האיכותיות 
ביותר בכרמים, דרך פיקוח הדוק במהלך תסיסת היין ובחירת 

חביות העץ המתאימות ליישון היין ועד לביקבוק הסופי.
יוקרה  במסעדות  משווקת  "מצודה",  יקב  של  תוצרתו 
של  "הקורס  אייזקוביץ':  בלבד.  המובחרות  היין  ובחנויות 
"לומדה" קידם אותי המון, ובעיקר סייע לי לרקום  קשרים עם 

אנשים מובילים בתעשיית היין". 
היכן אתה רואה עצמך בעוד 5 שנים? "עם יקב בעל מוניטין 
אירועים  ומקיים  פרטיים  לקוחות  עם  בעיקר  העובד  יוקרתי, 

במרכז המבקרים".  
כמעט  רק שמגיעים  לא  "לומדה",  בוגרי  הבוטיק של  יינות 
לכל בית ממכר ליין, אלא אף זוכים להדים והערכה רבה ברחבי 
העולם. מטבע הדברים, בהיות בעלי יקבי הבוטיק הללו, שומרי 
תורה ומצוות, המקפידים ושולטים בכל דיני הכשרות, ורובם 
החרדית,  העדה  של  המהודר  הכשרות  בחותם  מתהדרים  גם 

הרי שהם מחוזרים במיוחד על ידי הציבור החרדי והדתי. 
מאד,  ומקיף  יסודי  שהוא  "לומדה",  של  הייננות  קורס 
בקורס  היין.  של  והקסום  המרתק  לעולם  כפרוזדור  משמש 
עבור  הכרמים,  משעולי  אל  דרך  כברת  התלמידים  עושים 
אל היישון בחביות, ועד לשיווק היין במרכולים ובסופרים. 
הטעמים,  התהליכים,  השיטות,  המונחים,  עם  היכרות 
משקל  )על  היין.  בקבוק  שמאחורי  והסודות  הריחות 

"נכנס סוד, יצא יין..."(.
לומדה  בבית  פתוח  ערב  נערך  ג',  ביום  השבוע 
רבנים  דברים  נשאו  בו  היין",  סודות  את  "פותחים 
מומחי כשרות, ייננים בכירים ובעלי יקבים שרכשו את 

הכשרתם ב"לומדה".
מערך  מנהל  ווינט  מיכאל  הרב  לנו  מסביר   - הקורס 
מעמיקה  בהכשרה  מתמקד   - ב"לומדה"  הלימודים 
ומקיפה במדעי היסוד והבנה בכל התהליכים הקשורים 
בכרם  הענבים  מגידול  החל  לסוגיו,  יין  בייצור 
התסיסה,  הסחיטה,  הריסוק,  הבציר,  דרך  והבשלתם, 
השפיה והיישון, ייצוב היין, הביקבוק והפיקוק, האחסון 
והשיווק, תוך כדי טעימת היין שנוצר, בדיקתו ותיקונו 

ועד להשקת כוסית ה"לחיים". 
בכך  הוא  ווינט,  הרב  מדגיש  הקורס,  של  ייחודיותו 

עם  נרחב  תיאורטי  ידע  לימודי  המשלב  אינטראקטיבי,  שהוא 
התנסות מעשית, המקנה מיומנות מקצועית בשטח, לפי עונות 
חשיבה  של  מפגש  מתקיים  שנלמד,  נושא  כל  בסיכום  השנה. 
למקרים  הנלמד  החומר  את  לתרגם  בכדי  הנושא,  על  מעשית 
את  כולל  גם  הקורס  היין.  ייצור  ומוחשיים ממלאכת  מעשיים 
כיצד  יין;  לימודי כלכלת  ליין;  לימודי הכשרות הקשורים  כל 
להקים ולנהל יקב קטן; פרסום שיווק וקד"מ; וכאמור, מלווה 
ובחדרי  יין  במעבדות  ביקבים,  בכרמים,  מקצועיים  בסיורים 

טעימות.
בקורס,  הנלמדים  הנושאים  מגוון  את  לפרט  הגליון  יקצר 
רק  הנלמדים  הערכים  את  נציין  קלה",  "טעימה  בשביל  אבל 
הקדמה:  בתור  רק  שהם  נושאים  כלומר  הקורס.  ב'מבואות' 
מבוא לעולם היין - הכרת עולם היין, סגנונות שונים בעשיית 
היין, טעימת יין, היין בא"י, עבודת הכרם ויצירת היין כשילוב 
בין אומנות ומלאכה, בין פרקטיקה ופילוסופיה; מבוא לכימיה 
כללית ואורגנית )כרקע להבנת הרכב היין והשינויים החלים בו 
בתהליך הייצור(, מבוא למיקרוביולוגיה כללית )כרקע להבנת 
לבוטניקה  מבוא  ביין(,  החלים  המיקרוביולוגיים  השינויים 
גידול  להבנת  כרקע  הצומח  של  השונים  )ההיבטים  כללית 
הגפן(, מבוא לאגרונומיה )כרקע להבנת התאמת הקרקע לכרם, 

השבחת הגפן ויצירת זנים חדשים(.
מכאן עוברים התלמידים ללמוד את העיקר: על הכרם 
ולאחר  תת-נושאים,  חמישה  הכוללים  יין,  ענבי  וגידול 

מכן על טכנולוגיית היין - כימיה ומיקרוביולוגיה: על הבציר, 
ועל הנקודה המרכזית: "תהליכי ייצור והכנת היין" - הכוללת 
תריסר נושאים. פרק מיוחד מוקדש לכשרות הגפן והיין, החל 
גוי,  ע"י  ב'בוצרות'  שימוש  רבעי,  נטע  ערלה,  הכרם,  מכלאי 
על  יינם,  מסתם  הנעשים  למוצרים  יינם,  סתם  להלכות  עבור 
תערובות ותמציות, יין שביעית, יין לפסח, יין מבושל ומפוסטר, 
)מיכלים,  כלים  טבילת  ביקב:  הכשרות  על  וגם  מגולה,  יין 
בקבוקים, חביות, דודים, משאבות, מסננים, מסחטות, מכונות 
מילוי ועוד(, כלי שבלע יי"נ והגעלת כלים, חביות שרי, מערכות 

קיטור, חומרי עזר, מרכיבי החביות ועוד.
וניהול:  הקמה   – קטן  יקב  כלכלת  הם:  הבאים  הנושאים 
ציוד היקב ותחזוקתו; פרסום, שיווק וקד"מ: והשלב המאתגר 
והחווייתי מכולם: פרוייקט גמר - ייצור יין אישי או בקבוצות. 
קיים  יקב  על  לעתים,  "מתלבשים",  הקורס  תלמידי  כך,  לשם 
את  ליצור  בכדי  הקיים  הצוות  את  ומחליפים  הבציר  בתקופת 
זהו  הביקבוק.  עד  הענבים  מקבלת  החל  שלביו.  כל  על  היין, 
סטאז' אמיתי והכנה מעשית המקנה להם את הביטחון לקפוץ 

לתוך בריכת היין ולפתוח יקבים משלהם!.
אולם, בכל מקרה, הקמת יקב, גם יקב בוטיק, אינו דבר של 
מה בכך, אבל כשלומדים אותו, באופן מקצועי ונכון, הוא בר 

השגה. תשאלו את בוגרי "לומדה". 
"לחיים אידן".

הביאני אל 
בית היין

יקב שמונה בצפון. הנפיק את מותג הדגל - 'לייבלה', פרי ביכוריו של בוגר קורס יינות של לומדה

יינות הר איתן. סדרת הדגל של יקב מצודה
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מאת: יעקב אמסלם

אביב  בתל  הפיגוע  לאחר  ימים  חמישה 
את  המשטרה  עצרה  אדם,  בני  שני  נרצחו  בו 
אחריו  אשר  מלחם  נשאת  המחבל  של  אביו 
אביו,  מלבד  הארץ.  ברחבי  נרחב  מצוד  נערך 
נעצר בימים האחרונים גם אחיו בחשד לסיוע 

למחבל בביצוע הפיגוע.
כלי  דרך  לבנו  האב  פנה  שלשום  רק 
התקשורת וביקש ליצור קשר: "תתקשר אליי. 
אולי אני אעזור לך. אם אתה לא יכול לעשות 
את זה, אז תבקש מאחד מחבריך. אל תישאר 

בחוץ. תסגיר את עצמך".
שוחח  הוא  כי  האב  סיפר  המשפט  בבית 
בשבוע שעבר עם בנו ולא הרגיש כי בכוונתו 
פיגוע  שיש  פעם  "כל  שכזה.  מעשה  לעשות 
בארץ אני נבהל וחושב שמדובר בבני. אנחנו 
רוצים שקט ורגיעה. עוברים עליי ימים קשים 
מצדיק  אני  יסתיים.  זה  מתי  יודע  לא  ואני 
הצעדים שעושים המשטרה וכוחות הביטחון, 
אבל אל תעמיסו הכול עליי. יחד יכולים להגיע 

לתוצאות בעניין בני".

 הערכה: המחבל הכיר את העיר

מסע הרצח של המחבל נשאת מלחם התחיל 
ביום שישי בחנות טבע ברחוב דיזינגוף בתל 
רצח של  ההרג שכלל  למסע  יצא  אביב משם 

3 אזרחים חפים מפשע ופציעת כמה נוספים.
 )"Anise"( הכל התחיל בחנות הטבע אניס
בדיזנגוף 122 בתל אביב, משם יצא המחבל, 
וריסס  לרחוב  מעארה,   )29( מלחם  נשאת 
"סימטא"  במסעדת  היושבים  את  ביריות 
)שימי(  כתוצאה מכך, שמעון  בבניין הסמוך. 
 26 בן  בקל  ואלון  מאופקים   30 בן  רוימי 
מכרמיאל נרצחו ושבעה נפצעו. מלחם ירה גם 
לעבר בתי עסק נוספים בסביבה ששמשותיהם 
התנפצו, ומשם חמק מבלי שאיש יירה בו או 

ינסה לעצור אותו.
הטבח  לאחר  ששורטט,  המסלול  פי  על 
צפון  לכיוון  בריצה  המחבל  פתח  ב"סימטא" 
ברחוב דיזנגוף – לא הרחק מתחנת המשטרה.
לפי ההערכות המשטרה, המחבל פנה משם 
ושם עלה   – גבירול  אבן  רחוב  לכיוון  בריצה 
על המונית של אמין שעבאן מלוד, איתו נסע 

לכיוון צפון – ורצח אותו סמוך למלון מנדרין. 
הוא נטש את הגופה, ונסע עם המונית מרחק 
על  אותה  שנטש  עד  מטרים,  מאות  כמה  של 

דרך נמיר, לא הרחק מתחנת אוטובוס.
שלו  הנייד  הטלפון  נמצא  היום  באותו 
נקודת הציון  וזו  ברחוב רדינג ברמת אביב – 
עתה  ועד  מאז  לחוקרים.  הידועה  האחרונה 

מחפשים אחריו אלפי שוטרים ואנשי שב"כ.
הטלפון נמצא ביום שישי בסביבות 14:00 
הנראה  וככל  בעיר  רדינג  ברחוב  בצהריים 
המחבל השליך אותו לפני שביצע את הטבח. 
ספר  בית  היא תלמידת  הנייד  את  מי שמצאה 
לאביה.  כך  על  וסיפרה  לביתה  איתו  שחזרה 
המשפחה,  בני  מספרים  הצהריים,  משעות 
פנו  ענו,  כשהם  מעט.  לא  לצלצל  החל  הנייד 
אליהם אנשים בערבית. כמו כן התקשר אחד 
ליצור  כנראה  שניסה  המחבל  של  ממעסיקיו 
שייך  הוא  כי  הניחו  בני המשפחה  קשר.  עמו 
ביום  בשכונה  לעבודתו  שיחזור  ערבי  לפועל 

ראשון.
של  שמו  את  ראו  כאשר  בערב,  בשבת 
בין  קישרו  הם  החדשות,  במהדורות  המחבל 
מהפיגוע  המחבל  לבין  אצלם  שנמצא  הנייד 
כשהחוקרים  למשטרה.  ופנו  דיזנגוף  ברחוב 
בין  בו  מצאו  הם  לידיהם,  הנייד  את  קיבלו 
הקיוסק  בעלת  של  הטלפון  מספר  את  השאר 
ברודצקי  ברחוב  מוצרים  לקנות  נהג  שבו 

ודיברו איתה.
אחר  מחפשים  שישי  יום  מאז  כאמור, 
המחבל החמוש ברובה מאות שוטרים, אנשי 
כה  עד  אך   – מיוחדים  וכוחות  וימ"מ  שב"כ 
להמשיך  מצליח  והמחבל  בידם  חרס  העלו 
להסתתר. החשש הגדול בקרב כוחות הביטחון 

הוא, שהמחבל ינסה לקחת עימו בני ערובה.

תושבי ת"א מתקשים לחזור לשגרה מאז שהמחבל נמלט

חמישה ימים 
למצוד: נעצר אביו 
של המחבל מת"א

המצוד אחר המחבל בת"א נמשך: אביו של המחבל נעצר 
הבוקר יחד עם עוד כמה בני משפחה  הבוקר: המפכ"ל 

דנינו צפוי לבקר בבית המשפחה  בפנים: המסלול 
המלא של המחבל, מהרצח ועד ההיעלמות המסתורית

מאת: יעקב אמסלם

בתל  הפיגוע  לאחר  ימים  חמישה 
אביב בו נרצחו שני בני אדם, יוצא 

בהצהרה  אלשיך  רוני  המפכ"ל 
לציבור בה הוא מבקש להוריד 
מפלס הלחץ. "אנחנו ממוקדים 
לשים  ויחידה  אחת  במשימה 

את היד על הרוצח", אמר אלשיך 
בעת שביקר בבית משפחת הנרצח 

בכרמיאל.
הוסף  נעשה",  לא  לזה,  "כל מה שמפריע 

אלשיך. "לכן המדיניות היא להפסיק לדברר 
פרטים  להוציא  ולהפסיק  החקירה  את 
נזקים  שני  יש  פרט  לכל  מהחקירה. 
– פגיעה ביכולת להביא לתוצאה 
בכוחות  ופגיעה  מהירה 

הביטחון".
בבוקר  שלישי  ביום  כזכור, 
של  אביו  את  המשטרה  עצרה 
המחבל נשאת מלחם אשר אחריו 
הארץ.  ברחבי  נרחב  מצוד  נערך 
גם  נעצר בימים האחרונים  מלבד אביו, 

אחיו בחשד לסיוע למחבל בביצוע הפיגוע.

המפכ"ל: להוריד את המתח; 
נפסיק לדברר החקירה"

נתניהו בזירת הפיגוע במוצאי שבת )צילום: חיים צח, 
לע"מ( בתמונה הקטנה: המחבל נשאת מלחם

קורס למוכשרים 
במימון מלא + 

מלגת קיום!

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

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

ממשרד הכלכלה.

סדנת איתור תעסוקה 
ע״י מומחי מרכז כיוון. 

מחלקת השמה במקום.

תכנות ופיתוח 
אפליקציות

בסביבת דוט.נט של מיקרוסופט

בוא לפצח 
את הדבר 

האמיתי.

קורס ייחודי הנמצא בחזית הטכנולוגיה!

לסודות 
היין

בואו להיחשף

המכון החרדי ללימודי מקצוע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

יצירת יין וניהול יקבי בוטיק
קורס יוקרתי המלווה בהדרכת ייננים מובילים ובהשתתפות היקבים 
החל  היין,  ייצור  סודות  כל  את  חושף  הקורס  בישראל.  הגדולים 
כימיה  הענבים,  וגידול  הכרם  עם  מקיפה  היכרות  הגפן,  ממבואות 
סיורים  יין.  ומעבדת  היין  ייצור  תהליכי  לבציר,  הכנה  ומיקרוביולוגיה, 
הצעיר  ליינן  דגש  ניתן  בקורס  טעימה.  וסדנאות  ביקבים  מודרכים 
להכיר את השוק ולמסד יקב בוטיק. סטאז׳ מעשי ביקב אמיתי לאורך 

כל תהליך ייצור היין.

קורס ייננות

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

מאן דאמר

אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני

ַנֲאַקת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני  ְוַגם 
ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  אָֹתם  ַמֲעִבִדים 

ְּבִריִתי )שמות ו, ה(.
הקודמת  בפרשה 
נגלה ה' יתברך אל משה 
רבינו בסנה וציווהו לומר 
גואלם,  שהוא  לישראל 
ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ֵלְך 
ָּפַקְדִּתי  ֲאֵלֶהם..ָּפקֹד  ְוָאַמְרָּת 
ְּבִמְצָרִים  ָלֶכם  ֶהָעׂשּוי  ְוֶאת  ֶאְתֶכם 
)שמות ג, טז(, ודרשו רבותינו )שמות רבה ג, ח(: אמר לו 
הקב"ה למשה, מסורת היא בידם מיוסף הצדיק שבלשון 

הזה אני גואלם, לך אמור להם זה הסימן. 
ובפרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ז( מובא שכשבאו משה 
הלכו  ישראל,  זקני  לעיני  המופתים  את  ועשו  ואהרון 
הזקנים והתייעצו עם זקנתם-סרח בת אשר שנשארה חיה 
מתקופת השבטים, ואמרה להם שלא יתפעלו מהאותות 
)מנוסח  ָחם  ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּוְבמוְֹפִתים  ְּבאוֹתוֹת  והמופתים, 
ברכת "גאל ישראל"(, אין בהם ראיה שהוא הגואל, הרבה 

יודעים לעשות ניסים.
"ָּפקֹד  להם  אמר  גם  שהוא  ואמרו  הזקנים  המשיכו 
כך, הוא  ֶאְתֶכם", אמרה להם סרח בת אשר, אם  ָּפַקְדִּתי 

האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים! 
ולומר  לבוא  יכול  אחד  כל  הרי  קשה,  עדיין  ולכאורה 
באמת  ידעו  כיצד  כן  ואם  המשיח!  אני  ָּפַקְדִּתי"-  "ָּפקֹד 
שמשה רבינו הוא הגואל והמשיח באומרו "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי". 
מאוד,  נפלא  באופן  זאת  מסבירים  המפרשים  אלא 
אחד  שרק  דור  מדור  ישראל  גדולי  אצל  הייתה  הקבלה 
"ָּפקֹד  להגיד  מסוגל  שלא  לשון  וכבד  ופה  כבד  שהוא 
ָּפַקְדִּתי", ובכל זאת בעת גאולתם הוא יצליח לומר מילים 

אלו-סימן שהוא הגואל. 
משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון כבר מהיותו ילד 
ָּפַקְדִּתי"  "ָּפקֹד  המילים  את  להגות  היה  יכול  ולא  קטן 
בהברתם הרגילה, וכפי שמתואר במדרש )שמות רבה א, 
כו( שהוגש לפניו בארמון פרעה קערה אחת מלאה גחלים 
רותחות וקערה שניה מלאה זהב ואבנים טובות,  ושלח 
והזיזה  המלאך  גבריאל  ובא  הזהב  את  לקחת  ידו  משה 
ותפש את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה 
לשונו, ומזה נעשה כבד פה וכבד לשון ולא היה מצליח 
לבטא את המילים בצורה מושלמת וטובה, עד העת בוא 
לומר  הצליח  אז  שאו  ישראל  את  לגאול  ה'  מאת  נשלח 
את המילים "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי", והבינו חכמי ישראל שהוא זה 

הגואל האמיתי!

משמים נתנו במשה רבינו את החיסרון להיות כבד פה 
וכבד לשון, כדי שמתוך כך תיצמח הישועה, ולמדנו בכך 
יסוד גדול לחיים שפעמים שמתוך החיסרון עצמו צומחת 
)קיח,  בתהילים  המלך  דוד  שאמר  וזהו  הישועה!  לאדם 
ִלי ִליׁשּוָעה, "אני מודה לך ה'  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי  כא( אוְֹדָך 
שמתוך  אני  שיודע  כיון  לי,  מביא  שאתה  העינויים  על 
ואת  הישועה  לי  תבוא  הללו  והקושי  הצער  העינויים 

הנצרך לי להצלחתי ולטובתי!"
בעניין זה מסופר, בגרמניה בתקופת הנאצים הארורים 
היד,  בכף  ניתוח  לעבור  שהוצרך  קטן  יהודי  ילד  היה 
ידו.  שבמהלכו לקחו לו עור מרגלו והדביקו אותה בכף 
הניתוח עבר בהצלחה, אך לצערו הגדול של הילד התחילו 

לגדול שערות בכף ידו וזה גרם לו בושה מאוד גדולה.
לימים באו הנאצים הארורים ולקחו את אחותו הקטנה 
נפשו  למסור  מוכן  היה  הוא  משמר,  מכל  שמר  עליה 
בשבילה וניגש בעוז ובעוצמה למפקדת הנאצים הראשית 
ודרש לשחררה, אחד המפקדים שראה את נחישותו לעג 
בצחוק ואמר: "אתה יודע מה? לא תקבל את אחותך עד 

אשר יגדלו שערות בכף ידך". 
לתדהמתו, גילה מיד היהודי הצעיר את כף ידו המלאה 
ידי, תשחרר את  בכף  יש שערות  "הנה,  ואמר:  בשערות 
וכך  אחותו  ואת  הילד  את  הנאצי  שיחרר  מיד  אחותי", 
ניצלו שניהם מגיא ההריגה. החיסרון שהיה לו, זהו בעצם 

הישועה שה' יתברך הכין בעבורו. 
של  מושיען  רבינו  משה  את  לעשות  רצה  הקב"ה 
הבורא  שאם  ללמדנו  שפתיים,  ערל  עשהו  ולכן  ישראל 
כיון  מכך  לשמוח  הוא  צריך  באדם,  חיסרון  ברא  יתברך 
הצמיחה  הישועה  לאדם  באה  החיסרון  מתוך  שלפעמים 

והעליה הגדולה! 

הכרת הטוב 
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך 
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל 
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם  ְוָהָיה  ָדם  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה  ָּכל 

ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים" )שמות ז, יט(. 
משה  על  היאור  שהגין  לפי  אמור(  )ד"ה  פירש"י 
כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא במכת דם ולא 
במכת צפרדעים, אלא לקה על ידי אהרון, וזהו שאמר ה' 

למשה "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן", הוא יכה ולא אתה. 
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר  וכן הוא אומר )שמות ח, יב( 
ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים, שלא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, 

ַוַּיְך  בחול,  ויטמנהו  המצרי  את  כשהרג  עליו  שהגין  לפי 
ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחוֹל )שמות ב, יב(, לכן לקה על ידי 

אהרן )רש"י שם(. 
עמ'  שימורים  ליל  )קונטרס  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
נ"ו-נ"ז( מקשה קושיה עצומה, מובן הדבר שיש להכיר 
שייך  מה  אך  טובה,  לך  שעשה  באדם  לזלזל  ולא  טובה 
להכיר טובה לחפץ דומם, וכי יש לו שכל ונשמה להבין 

שגומלים עמו חסד ומוקירים לו טובה?
ושכל  נשמה  לדומם  שאין  שאע"ג  הרב  מתרץ  אלא 
להבין, מ"מ חיוב הכרת הטוב כלפם הוא בשביל האדם 
עצמו, שהוא בר דעת ומבין. אם האדם לא יגמול ויחזיר 
להרגילו  הדבר  עלול  דוממים  חפצים  לאותם  טובה 
אדם  בני  כלפי  גם  טובה  לגמול  שלא  בליבו  ולהשריש 
את  יכה  רבינו  הראוי שמשה  מן  אין  לכן  וקיימים,  חיים 
המים והעפר, כדי שיזכור וישריש בעצמו וילמדנו לדורות 
שלא להיות כפוי טובה למי שגמל עמך חסד. חיוב הכרת 
הטוב הוא לא רק ענין של בין אדם לחבירו, אלא יסודו 
טובה",  "מכיר  להיות  עצמו,  לבין  בינו  האדם  על  הוא 

שלא לפגוע בתחושות העדינות של הצלם אלוקים שבו.
וכעין זה מצינו בסוף פרשת יתרו במצוות התורה ְוֹלא 
ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְּבִחי )שמות כ, כג(, ופירש שם רש"י 
וזה לשונו: והרי דברים קל וחומר ומה אבנים הללו שאין 
בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם 
בדמות  שהוא  חבירך  בזיון,  מנהג  בהם  תנהג  לא  צורך, 

יוצרך, ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה:
סימן  חאו"ח  סופר  חתם  בשו"ת  )יעו'י  סופר  החתם 
ר"ג ובחיו"ד סימן רל"ג( מבאר שדברי רבותינו בתלמוד 
)ברכות ח ע"א( גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, 
ישוב  מצוות  בה  שמקיימים  ישראל  בארץ  דווקא  נאמרו 
ידי שעוסקים במלאכת הבנאות החשמלאות  ועל  הארץ, 
בה  השוכנים  היהודים  עם  חסד  גומלים  וכדו'  הריצוף 
ומעודדים  גורמים  וגם  הקודש  בארץ  לשכון  שימשיכו 
עולים רבים לעלות לארץ, נמצא שבכל עבודה שעושים 
בארץ ישראל מקיימים מצווה ולכן גדול שכרו של הנהנה 

מיגיע כפיו. 
חייבת  עמנו  שהטיב  יהודי  לכל  טובה  לגמול  הזיכרון 
באשר  יהודי  כל  לכבד  עלינו  עינינו,  לנגד  תמיד  להיות 
הוא, וכפי שמצוונו התנא באבות )אבות פ"ד מי"ב( יהי 
כבוד חברך חביב עליך כשלך- כאילו שזה אתה בעצמך, 
ועל ידי זה נזכה למידה כנגד מידה שגם ה' יתברך יכבדנו 
ּוְבֵכן  וכבודנו בגאולת ישראל השלימה,  וירים את קרננו 
ְלדוְֹרֶׁשיָך  טוָֹבה  ְוִתְקָוה  ִליֵרֶאיָך  ְּתִהָּלה  ְלַעֶּמָך,  ָּכבוֹד  ֵּתן 

)מתפילת הימים הנוראים(, במהרה בימינו, אמן.

“

“

הקב"ה רצה לעשות את משה רבינו מושיען של ישראל ולכן עשהו ערל שפתיים, 
ללמדנו שאם הבורא יתברך ברא חיסרון באדם, צריך הוא לשמוח מכך כיון 

שלפעמים מתוך החיסרון באה לאדם הישועה הצמיחה והעליה הגדולה! 
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

משה  ערוב  במכת 
בפרעה  מתרה  רבינו 
אינך משלח  "כי אם 
את עמי הנני משליח 
וכו' את  בך ובעבדך 
בתי  ומלאו  הערוב 
המצרים את הערוב וגם 
עליה הם  אשר  האדמה   את 

)ח' י"ז(.
אנו  הפסוק,  בלשון  מתבוננים  כאשר 
רואים שלא היתה כאן רק התראה על חיות 
רעות שיבואו לארץ מצרים להזיק ולכלות 
יותר.  הרבה  אלא  בדרכן,  העומד  כל 
יחד  למצרים  וחיה  חיה  כל  הביאה  המכה 
והיינו שכל חיה  עם האדמה שהיא עליה. 
תבוא יחד עם הסביבה הטבעית שבה היא 
רגילה לחיות ולא שתבוא היא לבדה. ויש 
להבין מה העניין שחיות יגיעו עם האדמה 
אשר הם חיים עליה? מדוע צריך למכה זו 
ניתן  להסתפק  ולא  גם את האדמה שלהן 
זו  שהרי  במצרים,  ויפגעו  שיכו  בחיות 
המטרה להכות במצרים? הרי הקב"ה לא 
נס  צריך  ואם  חינם,   - בכדי  ניסים  עושה 
של הבאת החיות כדי להכות את המצרים 
על שמעבידים את ישראל בפרך לא צריך 
נס נוסף, שאולי אף גדול מזה, להביא את 

האדמה שהם עליה?
על אלישע  ב( מסופר  ב  )מלכים  בנביא 
הנביא שהיה עולה בדרך בית ה', והיו שם 
אלישע  על  לשחוק  שהחלו  קטנים  נערים 
הנביא. "ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח". 
ה'  ויקללם בשם  ויראם  "ויפן אחריו  ואז: 
דובים  שתיים  "ותצאנה  מכך:  "וכתוצאה 
ושניים  ארבעים  מהם  ותבקענה  היער  מן 
ילדים". ובגמרא )סוטה מ"ז א( נחלקו רב 
ושמואל מה גודל הנס שהיה שם? חד אמר 
נס הוה, וחד אמר נס בתוך נס. מאן דאמר 
נס- יער הוו דובים לא הוו, ולמאן דאמר נס 

בתוך נס-לא דובים ולא יער הוו.
הנס  גודל  כמה  עד  נחלקו  ושמואל  רב 
את  ואכלו  דובים  שבאו  לאלישע,  שהיה 
יער  נס אחד שהיה שם  הילדים? האם רק 
דובים  נס שהגיעו  נעשה  ורק  מקודם  כבר 
שגם  ניסים  שתי  שם  שהיו  או  ואכלום. 
גם  שם  נעשה  ובנס  קודם,  היה  לא  יער 

והגמרא  היער?  מן  דובים שיצאו  וגם  יער 
נס"  בתוך  "נס  שם  שהיה  לסובר  שואלת 
את  צריכים  היו  מדוע  יער,  גם  שנעשה 
הנס של היער,  וכי לא מספיק רק הנס של 
הדובים שבאו להרוג את אותם שצחקו על 
משום  הגמרא:  ומתרצת  הנביא?  אלישע 
לתקוף  מפחדים  היו  הדובים  "דבעיתי"- 
איתם,  יער  להם  היה  לא  אם  הילדים  את 
אחר  אליו  לנוס  למקום  זקוקים  כיון שהם 
שהם תוקפים, ורק שהם קרובים ליער הם 

באים בבטחה.
יהיה  הגמרא שכדי שדב  אותנו  מלמדת 
בטבעו הרגיל לתקוף, הוא צריך את סביבתו 
הטבעית, את היער לידו, כדי שיוכל להיות 
הטבעית  האוירה  לו  חסרה  ואם  בטבעו. 
ולא מסוגל לתקוף.  שלו אין הוא במיטבו 
ולכן נעשו שם שני ניסים, נס הדובים וגם 

נס היער, כי דב ללא היער הוא איננו דב.
לפי זה מובן לנו, למה היו צריכים במכת 
ערוב גם את "האדמה אשר הם עליה" ולא 
רק את עצם הבאת החיות. שאם רק החיות 
בה  הטבעית  הסביבה  ללא  יבואו  בעצמם 
הם חיות, הן לא יתקפו ולא יהיו במיטבם, 
ולכן כדי שהמכה אכן תפעל ותזיק למצרים 
האדמה  עם  יבואו  שהחיות  צריכים  היו 
בוודאי  וכך  הטבעית,  וסביבתם  שלהם 
ולהזיק למצרים,  יהיו הם כהרגלם לתקוף 

והמכה תהיה מושלמת.
ואם בבהמה אומרים כך, ק"ו בן בנו של 
ק"ו על האדם. מי שיש לו משפחה איתנה 
וחזקה, מי שמחובר לרוח ולבית המדרש, 
והשפעתו  גדולה  היא  ש"עוצמתו"  הרי 
לאדמתו  הוא  מחובר  שהרי  עצומה,  היא 
הטבעית. שונה הדבר במי שגדל בסביבה 
ליסודות  מחובר  שאינו  או  ראויה,  לא 
והן  המשפחתיים  הן  ואיכותיים,  טובים 
לצמוח  הכח  את  לו  אין  אזי  הרוחניים, 

ולהשפיע כראוי. 
לשורשים.  מחובר  להיות  צריך  כמה 
כמה צריך להיות מחוברים לקהילה ולבית 
שורשים  יש  מאיתנו  אחד  לכל  מדרש. 
טובים. ליד כל אחד מאיתנו נמצאת סביבה 
נפלאה וטובה. עלינו לחפש אותם ולהיות 
מחוברים אליהם כי אז כוחנו גדול ועצום.

החיבור לשורשים
“

“
מי שיש לו משפחה איתנה וחזקה, מי 
שמחובר לרוח ולבית המדרש, הרי 

ש"עוצמתו" היא גדולה והשפעתו היא 
עצומה, שהרי מחובר הוא לאדמתו 

הטבעית.

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

הקורס המקצועי ביותר

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

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

לאור הביקוש הגדול נפתחה קבוצה נוספת בשעות הערב!

סבסוד
גבוה!

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

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

סייבר, זה 
העתיד החדש!

בלוחמת סייבר
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