
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ו' באדר ב' תשע"ו  16/3/16 גיליון מס' 979

הסוף לצרות 
בהוצאה לפועל

איחוד תיקים
ביטול עיקולי רשיון נהיגה ועו"ש

ביטול עיכוב יציאה מהארץ
הסדר גביית קנסות

טיפול מהיר ואמין  (הטיפול אינו משפטי)

פרוספר-050-3204335 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת ויקרא-זכור
ב"ב
י-ם

פ"ת

18:27
18:26
18:27

17:31
17:13
17:10

זמני כניסת ויציאת השבת

מה עומד מאחורי המתקפה של שר האוצר משה כחלון על הח"כים החרדים?

בונה על החרדים
נתוני הלמ"ס שמצביעים על כישלון מוחלט של כחלון בתחום הדיור מאלצים אותו לפתוח 
חזיתות חדשות כדי להציג הצלחות מדומות  באמירות שמזכירות את תקופת שר האוצר 
לפיד הוצגו השבוע הנציגים החרדים כלוחמים בעד ההון השחור החרדי  פרסום 
ראשון: בעקבות הפרסום ב"קו עיתונות" קבע המשנה ליועמ"ש כי היוזמה לשיווק 
מכרזים מסומנים לחרדים אינה חוקתית  התוצאה: ההצבעה בקבינט הדיור 
לפוליטיקה בי"ס   / בסוגיה  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  להכרעת  עד  תעוכב 

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת נישואי בן ראש ישיבת 
סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון / עמ' 24

הביקור ההיסטורי בשעה טובה

פצוע בינוני

אוטובוס הדמים

/ עמ' 8

/ עמ' 12

/ עמ' 30

סמינר סמט 
נכנס למבנה 

החדש

הנהג קיבל 
בחזרה את 

רישיונו

פעוט נכווה 
ממים 
יו"ר הועד הבינלאומי להגנת הר הזיתיםרותחים

"נמשיך לפעול שכל יהודי יוכל 
לעלות בבטחה להר הקדוש"

חברי הוועד הבינלאומי להגנת 
הר הזיתים סיירו בהר הזיתים 

לקדם פרויקט שיקום של 
23,000 קברים  כמו כן קיימו 

מפגשים עם השר לענייני 
ירושלים זאב אלקין וסגנית שר 
החוץ ציפי חוטובלי / עמ' 12

רב הכותל המערבי והמקומות 
הקדושים הרה"ג שמואל 
רבינוביץ' במכתב לראשי 
הסיעות החרדיות / עמ' 14

"אסור לאשר 
את מתווה 

הפשרה"



אחרון מתצוגה!



ואתם נהנים!המוצרים מתלוננים,לא מקשיבים לי!

בשם ה' נעשה ונצליח!

ן מוצרים ו מגו עם 
בזול. אתכם  שיוציא  ענק 

פורים שמח
תמיד תצאו בזול.פתוח במוצ"ש הקרוב

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

 תוקף המבצע עד ה- 24.3.2016 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

יריד מצלמות  ומוצרי חשמל 

בכל סניפי הרשת

₪ 17 ₪ 499₪ 289
379 650₪ ₪החל מ-

₪ 299
₪ 399

₪ 99
₪ 199

 מדפסת 
 משולבת+ פקס

מכונת צילום וסורק
 WIFI  כולל 

3 שנים אחריות

בידורית קריוקי 
ניידת

דיסק און קי

₪ 2,290
₪ 2,490

₪ 499₪ 699₪ 649₪ 899

₪ 599
₪  489

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS175

 X8 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי
 | HD כפתור ייעודי לצילום ווידאו |

סוללת ליתיום | תפריטים בעברית | 3 
שנות אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS275
 | X12 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי

אלחוטית WIFI | חיבור HDMI | מסך 
LCD ”3.0 | סוללת ליתיום | 3 שנות 

אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX610

20 מיליון פיקסלים | זום אופטי גדול 
X18 | אלחוטית WIFI | צילום וידאו 

FULL HD | אפשרות שליטה על 
המצלמה באמצעות הסמארטפון | 

תפריט מלא בעברית | 3 שנות אחריות 
ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX710

 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי ענק 
X30 | אלחוטית WIFI | צילום ווידאו 
איכותי FULL HD 60FPS | תפריט 

מלא בעברית | 3 שנות אחריות ע”י 
קרט ניופאן

 הכי מצטלם 
בטרקלין חשמל כהלכה

מחשב נייד “15.6
 Intel Core i3 | 4005U מעבד

 High |  איכותי LED מסך | ®INTEL
Definition | דיסק קשיח ענק בנפח 

500GB | יבואן רשמי

מסך מחשב 
21“

כרטיס זיכרון 
 SD8GB
מתנה!

₪ 1,399
₪ 1,290

רדיו דיסק מערכת 
 סטריאו

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

בשווי 59 ₪

 | 8GB
| 16GB
32GB

 DELL מחשב נייד 
| hdmi מסך  “14 | חיבור

3 חיבורי USB | מערכת הפעלה 
 | windows 10 

 32GB דיסק קשיח



רגע מתוק של עלית

לחברים בחיידר, לילדים המתוקים או לנכדים.
עלית מציעה לכם מגוון מתוקים
המתאימים לכל אחד ולכל גיל.

בפורים הקרוב כולם מחפשים
את המתוקים של עלית



על כל היין והאלכוהולחגיגת מבצעים כיד המלך, מחירים חסרי תקדיםמשתה פורים שמח בבנא משקאות

ניתנת הזכות לבנא מ.א. שיווק בע"מ לשנות   | ופיקדון  המחירים כוללים מע״מ 
על  איסור  חל   | בלבד  להמחשה  התמונות  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  או 
מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 | ט.ל.ח.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

לעשות 
שמח!

*2229
בנא משקאות. המרכז הסיטונאי 

הארצי ליין ואלכוהול

 9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח   | תלפיות  א.ת.   27 האומן  ירושלים 
באר שבע מרכז  דרך חברון 21 | מרכז  קסטינה | נתיבות בעלי המלאכה 2 | צומת ביל״ו בוסי סנט ג׳ורג׳ 3
13 השוק  מרכז   עפולה   |  8 המנוף  רחובות   | ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה 

  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  ׀ שדרות   6 הרצל  יבנה  גן  ׀   | קונים  חונים  9, מתחם  לישנסקי  לציון  ראשון 
 ,22 : 0 0 ׳ מצאת שבת עד  4 דק 0 ם  חי ם פתו י פ פעילות סניפים: ימים א׳-ו׳ במוצ״ש כל הסני

    *2229 במספר  ת  לו הפעי ת  שעו בי  לג ם  פרטי  . בנה י ן  ג ו ת  בו רחו למעט 

בסניפים! טעימותחגיגת

בס״ד



המשפחה גדלה?

 8,000
עבור החזרים על בדיקות וטיפולים הקשורים לתקופת טרום הלידה והלידה: 

 סקירת מערכות  דולה  קורס הכנה ללידה  ניתוח קיסרי בשר״פ הדסה ועוד...

לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנים מסל טרום לידה מוגדל בשווי

*

כפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום,
עד 75% מההוצאה בפועל ועד 8,000 ₪. ניתן לממש עבור תקופת טרום לידה אחת או יותר. *



"ד באדר תש"ע 121/3/1       ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 בירושלים128 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

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

סמינר סמט נכנס למבנה חדש
  סמינר 'סמט' נכנס בשבוע שעבר למבנה במרכז העיר בפעילות מחזיק תיק חינוך חרדי הרב צביקה כהן
המנהלת הגב' שחר: "כל תלמידה הינה בעלת הפוטנציאל להנהיג את הדור הבא"  נשיא הסמינר: "אני 

מעריך ומוקיר את המאמץ הגדול שעשה הרב צביקה כהן על מנת לאתר מבנה הולם 
מאת: מנדי כץ

לאחר שנים רבות ותקופה ארוכה של מעבר 
סמט’   - יעקב  ’בית  סמינר  למקום,  ממקום 
ירמיהו  ברחוב  למבנה  שעבר  בשבוע  נכנס 

בצמוד למבנה הסמינר הישן.
שנים,  עשור  לפני  הוקם  סמט  סמינר 
של  מצומצם  מספר  עם  דרכו  את  והתחיל 
שחר  הרבנית  ע"י  הוקם  הסמינר  תלמידות. 
)ניו  הי"ו  הזוג סמט  בני  בידי  ונתמך  שתחי', 
זאב  אברהם  יקיריהם  נשמת  לעילוי  ג'רזי( 

וגיטל סמט ז"ל.
הסמינר עומד בנשיאות הגאון הרב שמואל 
הרב  הגאון  ע"י  ומלווה  שליט"א,  פנחסי 
העיר  ואב"ד  רב  שליט"א  קוק  הכהן  שמחה 

רחובות. 
בעוד  הסמינר  גדל  האחרונות  בשנים 
שהציבו  הטוב,  שמו  עקב  תלמידות  עשרות 
המובילים  הסמינרים  של  הראשונה  בשורה 
לימודים  בירושלים. הסמינר מתאפיין ברמת 

גבוהה, הנהגה וחינוך עם צוות חם ומיוחד.
ממצוקה  הסמינר  סבל  האחרונה  בשנה 
בצר  ראוי,  לימודים  ומקום  מבנה  ללא  קשה 
תיק  למחזיק  הסמינר  הנהלת  פנתה  להם 
חינוך חרדי בירושלים הרב צביקה כהן אשר 
או  מבנה  למציאת  לאות  ללא  ועמל  נחלץ 

שטח ראוי לטובת הסמינר. בסייעתא דשמיא 
פשוטה  לא  ועבודה  רבים  מאמצים  לאחר 
ברחוב  נאה  למבנה  התלמידות  מאות  נכנסו 
נערך טקס  בירושלים. בשבוע שעבר  ירמיהו 
סגן ראש העיר הרב  חנוכת המבנה במעמד: 
הרב  הגאון  הסמינר  נשיא  הי"ו,  כהן  צביקה 

מייקל  מר  הנגיד  שליט"א,  פנחסי  שמואל 
סמט ורעייתו הי"ו, הצוות המקצועי והנהלת 

הסמינר.
אמר:  פנחסי  שמואל  הרב  הסמינר  נשיא 
"אני מעריך ומוקיר את המאמץ הגדול שעשה 
הולם  מבנה  לאתר  מנת  על  כהן  צביקה  הרב 

רבות  שנים  לאחר  הסמינר  לצרכי  המתאים 
של שכירות גבוהה".- "אני מודה ומעריך את 
פועלה של מנהלת הסמינר הגב’ שחר למען 

חינוכן של בנות ישראל על טהרת הקודש".
הפוטנציאל  בעלת  הינה  תלמידה  "כל 
רבקה  הגב'  אומרת  הבא",  הדור  את  להנהיג 
לגדל  היא  "מטרתנו  הסמינר.  מנהלת  שחר 
נגד  לעמוד  שתדענה  גדולות  נשים  ולטפח 

פגעי הזמן, ולהעמיד דור ישרים מבורך". 
העמוקה  הערכתה  את  מביעה  שחר  גב' 
צביקה  הרב  בעירייה  החינוך  תיק  על  לאשר 
והמיומנים,  הנאמנים  עוזריו  ולצוות  כהן, 
ללא  ההשקעה  האמתית,  הדאגה  את  וציינה 
בכדי  רבים,  ומשאבים  מאמצים  זמן,  לאות, 
ספק  שללא  החינוך  מערכת  לרווחת  להביא 

התוצאות ידברו בעד עצמם.
לקדם  לנכון  "מצאנו  כהן:  צביקה  סגר"ע 
פתרון  מציאת  ע"י  הסמינר  להנהלת  ולסייע 
כל הטרדות  מנת לחסוך את  על  ומבנה קבע 
סמט  בסמינר  עבר.  זה  שסמינר  והטלטולים 
בנות הסמינר מקבלות כלים חזקים הן מבחינה 
והתוצאות  לימודית  מבחינה  והן  רוחנית 
חיזוק  על  מברך  אני  עצמן.  בעד  מדברות 
ומתפלל  המבנה  קבלת  עם  הסמינר  וביסוס 

להצלחת התלמידות והצוות המקצועי".

צביקה כהן בחנוכת המבנה החדש

חבר הנהלת העיר יצחק פינדרוס ציין בשבוע שעבר את קבלת הקהל ה-100 אותן עורכים הוא ואנשי 
לשכתו בשכונות העיר  "אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי לסייע לתושבי שכונות ירושלים ולבני 

הישיבות ומודה לצוות המסור שליווה אותי", אמר פינדרוס

מאת: מנדי כץ

שעבר  בשבוע  שהתקיימה  קהל  בקבלת 
בשכונת רמות ב' צוין בסיפוק רב קבלת קהל 
זו  ציון  בנקודת  ובכוללים.  בשכונות  ה-100 
אינטנסיבית  פעילות  של  שנתיים  מסכמים 
ומקיפה למען תושבי ירושלים על ידי המרכז 
חבר  של  בלשכתו  שפועל  האזרח  לשרות 
הנהלת העיר הרב יצחק פינדרוס, וממשיכים 
בתנופת העשייה בקבלת קהל שתערך השבוע 

בשכונת רמת שלמה.
לפני  הוקם  האזרח  לשרות  המרכז 
תושבים  לאלפי  מענה  לתת  כדי  כשנתיים 
המבקשים סיוע בנושאי תכנון ובניה, ניקיון 
ובנושאים  בארנונה,  והנחה  תחזוקה  וגינון, 
הטיפול  מלבד  נוספים.  מוניציפאליים 

ניתן  ספרא,  שבככר  בלשכה  שניתן  השוטף 
השרות לתושבי העיר באופן ישיר בשכונות, 
כאשר בכל שבוע מגיעים הרב פינדרוס וצוות 
ברחבי  אחרת  בשכונה  קהל  לקבלת  לשכתו 

העיר.
התקיימו  האחרונות  השנתיים  במהלך 
בכל  כאשר  העיר,  בכל שכונות  קהל  קבלות 
לב  לתשומת  אחרת  שכונה  זוכה  שבוע 
הקהל  לקבלת  שהגיעו  התושבים  מיוחדת. 
זכו לאוזן קשבת כאשר חלק מהפניות טופלו 
במקום ע"י צוות הלשכה, וחלקן – הועברו 
רוב  העיריה.  אגפי  מול  טיפול  להמשך 
השכונות בירושלים אף זכו למספר ביקורים 

לאורך התקופה.
שמיועדות  בשכונות  הקהל  קבלות  מלבד 
קבלות  גם  במקביל  נערכו  התושבים,  לכלל 

כוללים  במספר  אברכים  מאות  עבור  קהל 
לטיפול  בירושלים,  ומרכזיים  ידועים 
ילדי  לרישום  וכן  בארנונה  להנחה  בבקשות 
האברכים לגני הילדים העירוניים באמצעות 
המערכת הממוחשבת. האברכים, ששוקדים 
לאמצעים  גישה  להם  ואין  לימודם  על 
על  ועוזריו  פינדרוס  לרב  הודו  טכנולוגיים, 
ההזדמנות שניתנה להם לבצע את הפעולות 
הנחוצות ללא צורך בהגעה למרכזי הרישום, 

ובכך נמנעו מהם טרחה רבה וביטול תורה. 
ללמוד  שבאים  ישיבה  בחורי  אלפי  גם 
מתורת ארץ ישראל ומרוכזים במספר ישיבות 
מובילות בירושלים זכו ליחס מיוחד, כאשר 
השומה  אגף  הנהלת  מול  פעילות  לאור 
להקל  הוחלט  ירושלים,  בעירית  והגביה 
בסבך  שמתקשים  זרים  דרכונים  נושאי  על 

ענייניהם  את  לסדר  ומתקשים  הבירוקרטיה 
בעצמם. בקבלות קהל מיוחדות ועל פי תיאום 
לתלמידי  ייעודיות  לישיבות  נשלחו  מראש 
חו"ל  נציגים מטעם העיריה, שישבו יחד עם 
חברי המועצה ועוזריהם וסיפקו את השרות 

הנחוץ בין כתלי הישיבה.
"אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי לסייע 
הישיבות  ולבני  ירושלים  שכונות  לתושבי 
הרב  אותי:  שליווה  המסור  לצוות  ומודה 
ויצחק  מילר  משה  הרב  בלומנשטוק,  דוד 
גולובנציץ  והגב וינשטוק תחי" שבלעדיהם 
לא הייתה הלשכה יכולה לתת מענה לפניות", 
"הופתעתי  כי  והוסיף  פינדרוס  הרב  אמר 
של  חשיבותה  את  לגלות  מחדש  פעם  בכל 
ואשמח  ובכוללים,  בשכונות  הפעילות 

להמשיך ולהנגיש את השרות לכל דורש".  

מאה "קבלות פנים" לתושבים
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לבירורים נוספים:
03-677-77-77

neomi.org.il

משתתפים במבצע 
מגוון מוצרי מטרנה
למהדרין כולל דייסות

מטרנה מצווה

מטרנה ואתן ממשיכים לתרום בגדול!

בס"ד

*ניתן לשלוח אריזות עד ראש חודש אדר תש"ע )15/2/2010 (.

אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות של דייסות מטרנה ומביאים לניידות "חסדי נעמי", 
או שולחים ל"חסדי נעמי" רח' בר יוחאי 10, בני ברק, 51553, עבור מטרנה מצווה 11. תמורת כל 4 
כפיות או אריזות דייסה שיצטברו, תתרום מטרנה ל"חסדי נעמי" מוצר מתחליפי החלב של מטרנה 

עבור משפחות נזקקות!       

9295_half_pashkavil.indd   1 1/13/10   3:51:58 PM

מטרנה והאימהות ממשיכות במסורת של חסד, 
זו השנה ה- 12 ברציפות!

מבצע החסד הענק "מטרנה מצווה" יוצא לדרך זו הפעם ה-12 וכולנו מתגייסים למען התינוקות במשפחות הנזקקות: 
אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות של דייסות מטרנה ומביאים לניידות "חסדי נעמי", או שולחים ל"חסדי נעמי" רח' בר יוחאי 10 בני 
ברק, 51553, עבור מטרנה מצווה 12. תמורת כל 4 כפיות או אריזות דייסה שיצטברו, תתרום מטרנה ל"חסדי נעמי" מוצר מתחליפי החלב של 

* ניתן לשלוח אריזות עד ט"ז אדר א' תשע"א )20.2.2011(מטרנה עבור משפחות נזקקות!

מטרנה מצווה

לבירורים נוספים:
03-677-77-77

neomi.org.il

או

11783_A4.indd   1 1/23/11   4:54:30 PM

מטרנה מצווה

03-677-77-77neomi.org.ilלבירורים נוספים:

בפעם ה-13 - תזכו למצוות!
מבצע החסד הענק של מטרנה, חסדי נעמי ושלכן, האמהות, יוצא לדרך זו הפעם ה-13.

אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות דיסות מטרנה ומביאים לניידות “חסדי נעמי” 

או שולחים ל”חסדי נעמי”, רח’ בר יוחאי 10, בני ברק, 51553 עבור מטרנה מצווה 13. 

ככל שתאספו יותר כפיות - מטרנה תתרום יותר מוצרים עבור משפחות נזקקות!

ניתן לשלוח אריזות עד י"ט בשבט תשע"ב )12.2.2012( בלבד

*בהתאם להוראות תקנון המבצע

14485_d.indd   1

1/2/12   9:27:46 AM

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

03-677-77-77 
naomi.org.il

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

איך משתתפים?
1. אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות דייסות מטרנה

2. מביאים לניידות או תיבות "חסדי נעמי" או שולחים ל-"חסדי נעמי", 
   רח' בר יוחאי 10, בני ברק 5155310, עבור מטרנה מצווה 17 

3. ככל שתשלחו יותר כפיות ואריזות – מטרנה תתרום יותר מוצרים עבור משפחות נזקקות!

מטרנה מצווה,
ממשיכים לעשות טו"ב זו השנה ה-17!

מטרנה, החברה המובילה בישראל לתזונת תינוקות, תורמת יחד איתכם למשפחות נזקקות

קנון
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ת 
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הת

ב



בירושלים10     ו' באדר ב' תשע"ו 1216/3/16

יו"ר הועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים

"נמשיך לפעול שכל יהודי יוכל 
לעלות בבטחה להר הקדוש"

חברי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים סיירו בהר הזיתים 
לקדם פרויקט שיקום של 23,000 קברים  בסיור השתתפו 

נציגי הוועד מישראל ומארה"ב  כן קיימו מפגשים עם השר 
לענייני ירושלים זאב אלקין וסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי 

מאת: אהרן נצר

חברי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
סיירו השבוע בהר הזיתים בירושלים ועקבו 

מקרוב אחר המצב הנוכחי בהר. 
הרווי  בארץ  הועד  יו״ר  חלק  נטלו  בסיור 
שוורץ וחברי הועד ג'יף דאובה וג'וש וונדר. 
הרב  מארה"ב  הוועד  חברי  הצטרפו  אליהם 

פסח לרנר, שלמה מוסטובסק וחיים גרוס. 
הוועד  חברי  קיבלו  ביקורם  במהלך 
מארה"ב סקירה מקיפה על מגוון השיפורים 
לפעילות  הודות  שנעשו  הביטחון  בנושאי 
הוועד, ובהן הקמת תחנת המשטרה, התקנת 
גידור  להקמת  התוכנית  אבטחה,  מצלמות 

בחלק המזרחי של ההר ועוד. 
במהלך המפגש דנו חברי הוועד בפרויקט 
שוקמו  לא  שעדיין  קברים   23,000 לשיקום 
הוועד  חברי  הירדני.  הכיבוש  מתקופת 
סיירו בחלקות ההר השונות ובהן חלקת גור 
מעמיק  דיון  וקיימו  קשות,  השנה  שניזוקה 
המצב  לשיפור  הנוספות  התוכניות  במגוון 

בהר. 
עם  מארה"ב  הוועד  חברי  נפגשו  בנוסף 
השר לענייני ירושלים זאב אלקין ועם סגנית 
עימם  ודנו  חוטובלי  ציפי  הגב'  החוץ  שר 

באפשרויות להגברת ביטחון העולים להר. 
מנחם  הבינלאומי  הוועד  יו"ר  לדברי 
הר  להגנת  הבינלאומי  "הוועד  לובינסקי: 
הנעשה  אחר  מתמיד  מעקב  מקיים  הזיתים 
עוסקים  בארץ  נציגנו  כאשר  הזיתים,  בהר 
כל העת בפעילויות להגברת הביטחון בהר. 
יוכל  יהודי  ולפעול שכל  נמשיך לעקוב  אנו 

לעלות להר הקדוש בבטחה". 
צומצמו  הוועד  לפעילות  הודות 
בהר,  הביטחוניים  האירועים  במעט 
כי  מדגישים  הזיתים  להגנת  בוועד  אולם 
הביטחון  להשגת  עד  תימשך  פעילותם 
בהר. לבקר  שחפץ  מי  לכל   המרבי 

סיור חברי הועד בהר הזיתים

פעוט נכווה ממים רותחים - ונפצע בינוני
פעוט נכווה בפלג גופו העליון לאחר שנשפכו עליו מים 

רותחים במטבח ביתו 
מאת: מנדי כץ

שלישי  ביום  נפצע  וחצי,  שנה  כבן  פעוט 
עליו  שנשפך  לאחר  בינוני  באורח  השבוע 
מים רותחים, במטבח ביתו ברחוב חיל נשים 

בירושלים ונכווה בפלג גופו העליון.
'ירושלים'  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן 
כאשר  החולים  לבית  מד"א  ע"י  פונה  הוא 

מצבו מוגדר בינוני. 
סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  סלומון  ישי 

"כשהגעתי למקום נתקלתי בפעוט כבן שנה 
ביתו  במטבח  רותחים  ממים  שנכווה  וחצי 
מפינג'אן  רותחים  מים  עליו  שנשפך  לאחר 
נוספים  מתנדבים  בסיוע  הגז.  על  שהיה 
מיחידת האופנועים של איחוד הצלה הענקנו 
לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה 
במצב  החולים  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת 
בינוני. חשוב ללמוד ולהפיק לקחים ממקרה 
מצער זה לנקוט בכללי הבטיחות ולמקם את 
ידם של  או המיחם הרחק מהישג  הקומקום 

ילדים ופעוטות בכדי למנוע אסונות". 

מהפכה של שמחה
דניאל מזרחי, בחור משותק בכל גופו, מצליח גם השנה להפיק 
אירוע לכבוד הפורים  מיטב האמנים יגיעו לשמח ולשמוח 

אתו ועם התזמורת של עמירן דביר
מאת: מנדי קליין

מזרחי  דניאל  עם  שמחה  של  מהפכה 
והמבוקשים: האיש שמנצח כל רגע מחדש, 
גופו  בכל  שמשותק  בחור  מזרחי,  דניאל 
מגיע  חדשנית,  טכנולוגיה  בעזרת  ומתקשר 

לחזק ולשמח את ירושלים. 
ולהפתיע  לרגש  שהצליח  המיוחד  האיש 

כל פעם מחדש - מגיע כעת גם לירושלים...
מרגש  סוחף,  לאירוע  בהמוניכם  בואו 
מתחיל  שכולו  אירוע  השראה.  ומעורר 
החסידי  הזמר  גדולי  עם  חיים,  משמחת 
אייל  ובהם   - מזרחי  דניאל  של  בהפקתו 

ג'קי  שפר,  אסף  ישראל,  בן  אבי  טוויטו, 
אליהו, חיים סבאג, והכל בליווי תזמורתו של 

עמירן דביר ובהנחית עמירם בן לולו.
ב'  באדר  י'  ראשון,  ביום  יתקיים  האירוע 
20.3.16, בשעה 16:00 באולמי סדיגורה רח' 

שמואל הנביא 79 ירושלים.
עוצמתי  אירוע  זה  "יהיה  כי  אומר  מזרחי 
רצון",  וכח  חיים  לכם המון שמחת  שיחדיר 
וכל זה מהאיש שלא מוותר לעצמו למרות כל 

מגבלותיו.
בתוכנית  חי  בשידור  ישודר  האירוע 
המבוקשים עם עמירם בן לולו בקול ברמה. 

האירוע מיועד לגברים בלבד.

 הקורס מיועד לנשים בלבד

 הקורס מיועד לנשים בלבד

היחידה ללימודי המשך
ולימודי חוץ ע״ש עזריאלי

 לפרטים והרשמה
02-6588-555

TCQA קורס בודקי תוכנה
קבלת  תוך  ההייטק  לתעשיית  מקצועיים  תוכנה  בודקי  הכשרת 

הידע המקצועי התיאורטי והמעשי העדכני ביותר.
.ISTQB הכנה למבחן ההסמכה הבינלאומי בבדיקת תוכנה

מתכונת לימודים: 5 חודשים, שני מפגשים בשבוע.

קורס ניהול פרוייקטים בבניה
הדרושים  היסודות  את  למשתתפים  להקנות  התוכנית  מטרת 

לארגון וניהול של פרוייקטים בבניה כולל הפיקוח על ביצועם.
התכנית מיועדת לעוסקים בענף הנדל״ן והתשתיות המעוניינים 

להרחיב את ידיעותיהם ולהתמקצע בתחום הבניה.
מתכונת לימודים: שנה, מפגש בשבוע.

 הקורס מיועד לגברים בלבד

Home Design קורס
וכלים המגדירים  Home Design מציע לך לרכוש טכניקות  קורס 
את תפיסת העיצוב, בשילוב סיורים לימודיים במיטב בתי העסק 

בתחומי האדריכלות, עיצוב הפנים, אומנות ועיצוב המוצר.
מתכונת לימודים: 6 חודשים, מפגש בשבוע.

TCSA קורס מומחי אבטחת מידע
יוקרתיות:  הכשרת אנשי אבטחת מידע ל-3 הסכמות בינלאומיות 

.cisco, microsoft, checkpoint
תקשורת  רשת  כמנהל  לעבודה  הסטודנט  יוכשר  התכנית  בסיום 

ואבטחת מידע.
מתכונת הלימודים: 7 חודשים, שני מפגשים בשבוע.

 הקורס מיועד לגברים בלבד

מלגות לזכאים )לעומדים בקריטריונים(

כניון הגיע לירושלים! הקמפוס החרדי של ה
אצלנו תרכשו מקצוע מבוקש מטעם הטכניון



כאן בסנטר 1!

שמח שיש!פורים הכי

w w w. c e n t e r 1 . c o . i  

כל הפעילויות יתקיימו ללא תשלום 
ברחבת המדרגות הנעות

בס״ד

מתחמי סדנאות יצירה:
  הכנת מסכות

  הכנת מגילת אסתר

חגיגות לילדים
יום חמישי, י"ד אדר ב' )24.3(

בין השעות 10:00-13:00 ו- 13:30-16:00
מתנפחים
ונהנים

 יום רביעי )תענית אסתר(
י"ג אדר ב' )23.3(

ציירבין השעות 11:00-19:00
קריקטורות

 פינת איפור 
לילדים
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מאת: פישל רוזנפלד

האגף לשירותי חניה בעירייה ייחל בתקופה 
הקרובה בשני פיילוטים לבחינת טכנולוגיות 
חדשות לשיפור החניה ברחבי העיר במטרה 
חניה  למצוא  ולמבקרים  לתושבים  לאפשר 

באופן יעיל וקל.

באמצעות  פיילוט  יתבצע  העיר  במרכז 
לניתור   ParKam חברת  של  אפליקציה 
פנויים  חניה  למקומות  וניתוב  חניה  מקומות 
באמצעות מצלמות הפרוסות ברחובות בזמן 
אמת. הפיילוט יבוצע ברחובות: שמאי, הלל, 

בן סירא, מאיר שחם ורבי עקיבא.
לאתר  יהיה  ניתן  האפליקציה  באמצעות 
ולנווט  ליעד  ביותר  הקרובים  חניה  מקומות 
אליהם בזמן אמת, לקבל התראות לאורך כל 
הנסיעה על מצב החניה ובמידה והיא נתפסה 
לחניה  המשתמש  את  האפליקציה  תנווט 
ניווט רגלי בחזרה  וכן  הבאה הקרובה ליעדו 

אל הרכב.
כ-30  ייבחרו  הפיילוט  ביצוע  לצורך 
דיירים מהאזור )בעלי תו חניה אזורי( וכ-30 
מותקנות  אלה  בימים  כאשר  עירייה,  עובדי 
המצלמות ובעירייה מתכננים כי הפיילוט יחל 

במהלך חודש אפריל 2016.
יתקיים  חניה  למציאת  השני  הפיילוט 
עמק  באזור  ואפליקציה  חיישנים  באמצעות 

רפאים. העירייה יצאה לפני כשבועיים בקול 
רכבים  לניתוב  טכנולוגיות  לבחינת  קורא 
חיישנים  באמצעות  פנויים  חניה  למקומות 
חודש  )במהלך  ההליך  סיום  עם  ואפליקציה. 

אפריל( יבוצע הפיילוט באזור עמק רפאים.
לשפר  העת  כל  לפעול  ממשיכה  העירייה 
העיר  ברחבי  החניה  מקומות  זמינות  את 
מציינים  בעירייה  והבילוי.  המסחר  ובמרכזי 
את  תשפר  חדישות  טכנולוגיות  הכנסת  כי 
יותר  טוב  שירות  ותיתן  העירוני  השירות 
באופן  חניה  ומציאת  ולמבקרים  לתושבים 

מהיר ויעיל יותר.
בירושלים',  'השבוע  לפניית  בתשובה 
שאין  מי  כל  או  החרדים,  לתושבים  בנוגע 
ברשותו טלפון חכם ומתקדם, השיבו בעירייה 
לניתוב  אפליקציה  על  מדבר  "הפיילוט  כי 
אפליקציה  על  ולא  פנויים  חניה  למקומות 
העירייה  זאת,  עם  תשלום.  אמצעי  לטובת 
לכל  וחדשנות  טכנולוגיות  להכניס  מעוניינת 
לעודד  גם  ומשכך  ניהול מערך החניה  תחום 
תשלום.  כאמצעי  באפליקציה  השימוש 
תשלום אגרת חניה באמצעות פנגו/סלופארק 
ניתן  מתקדם,  בטלפון  שימוש  מחייב  לא 
דרך  דווקא  ולאו  טלפון  בשיחת  גם  לשלם 
איזי- נוסף:  אמצעי  קיים  בנוסף  אפליקציה. 
פארק, רכישת מכשיר חד פעמי והטענתו מעת 

לעת".

מאת: חיים רייך

הנהלת רשת מעונות 'פתחיה' קיימה סיור 
אפיון  על  ולמדה  'הדסה'  הרפואי  במרכז 
לציבור  במקום  הניתנים  הרבים  הטיפולים 
ברמה  הן  החרדי  המגזר  לבני  ובתוכם  כולו 
בהתאמה  והן  ביותר  הגבוהה  המקצועית 
המושלמת לכל דרישות ההלכה. יו"ר מועצת 
את  קיבל  מלצר  ארז  ב'הדסה'  המנהלים 
'פתחיה'  מעונות  רשת  הנהלת  של  פניהם 
שבראשות הרב יצחק גודלקנופף ושיבח את 

פעילותם הברוכה למען הקהילה.
הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת הגנים 
אמר  'פתחיה'  הארגון  ויו"ר  יעקב'  'בית 
'הדסה':  הרפואי  המרכז  למנהלי  בסיור 
"כשהקמתי את 'פתחיה' החלטתי לשים קץ 
חריגים  לילדים  הנגרמת  ההזנחה,  לתופעת 
שפועל  'פתחיה'  ארגון  יקרות.  במשפחות 
לחינוך   הזקוקים  הילדים  לשילוב  העת  כל 
גם  והבריאה  הרגילה  בחברה  גם  מיוחד 
לקטוף  הצליח  חייהם,  בסביבת  וגם  בחינוך 
אותנו  הצלחות מרגשות במיוחד המחייבות 
לתת לכל הילדים תמיד את הרמה המקצועית 
למרכז  במיוחד  מודה  אני  ביותר.  הגבוהה 

הרפואי 'הדסה' ששותף לדרכנו ומעשיר את 
העובדים במירב הכלים המקצועיים".

של  הרפואי  המרכז  רב  קליין  משה  הרב 
'הדסה' ציין בפני ראשי 'פתחיה' את המהפכה 
באשר לצרכי ציבור שומרי המצוות. "הובלתי 
את המהפכה בגיבוי מלא מצד הנהלת הדסה, 
גדול של  ציבור  מתוך הבנה שאנו משרתים 
יהודים שומרי מצוות ברחבי ירושלים רבתי, 
ולכן יש צורך לתת להם מענה רפואי מתוך 
הוחלט  הסיור  בסיום  צרכיהם".  לכל  הבנה 
על המשך ישיבות עבודה להעמקת החיבור 

והשיתוף פעולה בין 'פתחיה' ל'הדסה'.

ומה עם מחזיקי הטלפון הכשר?
באגף לשירותי חניה בעיריית ירושלים הכריזו על 2 פיילוטים 
ניסיוניים לשדרוג טכנולוגי מתקדם של החניה בעיר • במידה 
והפיילוט יצליח, יחליפו מערכות החיישנים והאפליקציה את 
המערכות הישנות • אבל מה עם המחזיקים בסלולארי 'כשר'?

'הדסה' ו'פתחיה' 
ישתפו פעולה

שיתוף פעולה בין רשת מעונות 'פתחיה' למרכז הרפואי 
'הדסה' לטובת הקהילה, כך סוכם בתום מפגש שערכו הנהלת 
'פתחיה' במרכז הרפואי 'הדסה' • הרב יצחק גולדקנופף, יו"ר 
הארגון 'פתחיה': "אני מודה למרכז הרפואי 'הדסה' ששותף 

לדרכנו ומעשיר את העובדים במירב הכלים המקצועיים"

 הרב גולדקנופף בסיור ב'הדסה' יחד עם
רב ביה"ח הרב משה קליין



*בכפוף לתקנון | התמונה להמחשה בלבד

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 

בעקבות הביקוש

ההפנינג נמשך

3 ימים נוספים של הטבות בלעדיות על מגוון רכבים
ההזדמנות שלך לטויוטה חדשה

עד יום שלישי )20-22.3.16( 
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"הודעת יו"ר ארגון בוני ירושלים והסביבה כי לא בונים 
בירושלים היא שערורייה שלא ניתן לעבור עליה לסדר 
היום", כותב יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" 
בפניה בהולה לשרים וחברי כנסת ירושלמים ולח"כים 

החברים בלובי למען ירושלים

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל 
רבינוביץ' במכתב לראשי הסיעות החרדיות, מבקש שלא 
לאפשר את קיומו של מתווה הפשרה בכותל: "זוהי שעה 

היסטורית ומי יודע אם לעת כזאת הגעתם למלכות"

מאת: מנדי כץ

כתב  דמי",  עדים  דין כמאה  "הודעת בעל 
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב 
חיים מילר, לשרי ממשלה וחברי כנסת, וח"כ 
בהתייחס  ירושלים",  למען  "בלובי  החברים 
ירושלים  בוני  "ארגון  יו"ר  של  לדבריו 
והסביבה" מר בועז ישראל, בכנס של כ-300 
קבלנים, בהתייחסותו למכרזים של  התוכנית 
תהה  הוא  שפורסם  וכפי  למשתכן"  "מחיר 
או שזכו במכרזים של  האם הקבלנים שיזכו 
לעמוד  יוכלו  למשתכן"  "מחיר  התוכנית 

במחירים שדורשת מהם המדינה, 
שבירושלים  אמר,  ישראל  בועז  מר 
מזערים,  הם  למשתכן  במחיר  המכרזים 
בנייה  המאפשרות  קרקעות  שאין  וכמעט 
ישראל, שהמחסור  עוד אמר  זו,  תוכנית  לפי 
משך  את  מאריכים  פלסטינאיים  בעובדים 
הבנייה, כשתנאי הסף במכרזי הביצוע מונעות 
גם  מה  במכרזים,  להשתתף  רבים  מקבלנים 
להפסיד,  לקבלנים  גורם  הנמוך  שהתשלום 
לביצוע  אשראי  בקבלת  מקשים  הבנקים 
פרויקטים, העמלות הנדרשות גבוהות מאוד 
גבוהות  ולעליות  באשרי  למחסור  גורם  וזה 

בקבלת אשראי
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר 
ישראל,  בועז  מר  שאמר  הדברים  כי  כותב, 
לסדר  עליה  לעבור  ניתן  הם שערורייה שלא 

היום, גם אם נהיה כ"קול קורא במדבר" כותב 
אלה  כל  נגד  ולהזעיק,  לזעוק  עלינו  מילר, 
המדברים על ירושלים ועל הצרכים לחיזוקה 
משקרים  הם  ביטחונית,  והן  דמוגרפית  הן 

וזורים חול בעיני הציבור,
כששומעים  היום  לסדר  לעבור  ניתן  "איך 
מזרח  ערבי  של  חוקית  הבלתי  הבניה  על 
ירושלים והסביבה, על ההגירה השלילית של 

יהודים מהעיר ואין פוצה פה ומצפצף".
על  הפרסומים  את  ומעלה  ממשיך  מילר 
כי  לוי  ג'קי  מר  סגן שר השיכון  הודעתו של 
"מחירי הדיור לא ירדו בשנתיים הקרובות". 
לאחרונה  שאמר  לדברים  בכך  מצטרף  לוי 
כחלון  הדיור, משה  קבינט  ויו"ר  האוצר  שר 
כי שום דבר לא יחזור למה שהיה לפני עשר 
שנים כי אם ירדו המחירים הם ירדו בשיעור 

קל של 5%".
"התנועה  יו"ר  כותב  האלה  הדברים  על 
"יש  מילר:  חיים  ותושביה"  ירושלים  למען 
שלא  בירושלים,  הדיור  יוקר  את  להוסיף 
מאפשר רכישה או השכרה של דירות לזוגות 
צעירים ובכלל כאשר היכן שכן בונים בעיר, 
בעלי  ע"י  שנרכשות  יוקרה,  בדירות  מדובר 
להקים  יש  תיירותי.  דיור  או  להשקעה  הון 
כאמור, קול זעקה, להתריע, לפעול ולהפעיל 
כל  של  היום,  מסדר  ירד  לא  שהנושא  ע"מ 
מי שאכפת לו באמת עתידה של עיר הקודש 
והמקדש פלטרין של מלך", מסיים מילר את 

מחאתו.

מאת: חיים רייך

הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל  רב 
הרה"ג שמואל רבינוביץ' שיגר השבוע מכתב 
השרים  בכנסת  החרדיות  הסיעות  לראשי 
ח"כ  הכספים  ועדת  ויו"ר  ודרעי  ליצמן 
רבינוביץ  הגר"ש  פונה  במכתב  גפני.  משה 
על  ומבקש מהם שילחמו  ראשי הסיעות  אל 
הסטטוס קוו בכותל כמו שנלחמים נגד בג"צ 

המקוואות".
נכתב  רבינוביץ  הרב  ששלח  במכתב 
חוק  בנושא  אמש  האיתנה  "עמידתכם 
מה  כולו  ישראל  לעם  הוכיחה  המקוואות 
גודל כוחם של העומדים על משמרת מסורת 
המבקשות  החדשות  הרוחות  כנגד  ישראל. 
ובכוח  איתן,  ניצבתם  הכל  את  לשבר 
שולחיכם הצלחתם למנוע את פריצת גדרות 

הקדושה במקוואות".
הרב רבינוביץ ממשיך וכותב: "עתה קורא 
לעצירת  הנחישות  באותה  לפעול  לכם  אני 

לשער  שאין  המערבי,  בכותל  הקודש  חילול 
את נזקיו הרוחניים, במשך שנים ניצבתי לבדי 
מול מאבקם הנחוש של הזרמים ה"חדשים", 
הכותל.  נשות  ארגון   – שלהם  החנית  וחוד 
שוב ושוב החריפו נשות הכותל את צעדיהן, 
מחלוקת  פרובוקציות,  ליצור  מטרה  מתוך 
ופגיעה ברגשות המתפללים וקדושת הכותל. 
את  לקרוע  מבקשים  הן  הסאה.  גדשה  כעת 
ובה  וגזרים,  לזרמים  ישראל  עם  ואת  הכותל 

בעת ממשיכים לטעון "כולה שלי".
מעל  המרחפת  הנוראה  הסכנה  "לנוכח 
באותה  תפעלו  כי  אליכם  פונה  אני  לכותל, 
הנחרצות ובאותה מסירות הנפש לשמור על 
קדושת הכותל המערבי ולחוקק חוק שישמור 
בטרם החלטתו  כמו שהיה  קוו  את הסטטוס 
של השופט משה סובול ביום יג ניסן התשעג" 
שעה  "זוהי  ומוסיף  רבינוביץ  הרב  מבקש 
הגעתם  כזאת  לעת  אם  יודע  ומי  היסטורית 

למלכות"

"ההודעה כי לא בונים 
בירושלים היא שערורייה"

"אסור לאשר את 
מתווה הפשרה"

הגר"ש רבינוביץ במכתב לראשי הסיעות החרדיות:



איך מאחלים 
פורים שמח?

פרייבט קולקשן
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מאת: אלי שניידר

אחדים,  שבועות  לפני  שפורסם  כפי 
ח"כ  החינוך  סגן שר  הנמרצת של  בפעילותו 
המשרד  הנהלת  עם  יחד  פרוש,  מאיר  הרב 
והאגף לחינוך מיוחד בראשות הגב' אברמזון, 
מיוחדים  לתלמידים  השילוב  שעות  הוחזרו 
יזכו  במסגרתן  כאשר  הקטנות,  בישיבות 
התלמידים הייחודיים לסיוע חינוכי של אנשי 
משמעות  החינוך,  משרד  במימון  מקצוע 
לתלמידים  שעות    17,272 היא  התמיכה 
המיוחדים בישיבות הקטנות שעלותן כעשרות 

מיליוני שקלים.
פונה  בנושא,  ההתקדמות  בעקבות  כעת, 
וראשי  המוסדות  למנהלי  השר  סגן  לשכת 
הישיבות הקטנות, ומבקש מהם מפאת קוצר 
את  למלא   - התהליך  את  לזרז  ובכדי  הזמן 
שמות התלמידים בטבלה עם שם וסמל המוסד 
 ,)17/03/16( תשע"ו  ב'  אדר  ז'  לתאריך  עד 
כדי  האפשרי,  בהקדם  הטופס  את  ולהעביר 
ולסייע  המדוברות  השילוב  שעות  את  לקבל 

לתלמידים המדרשים לכך.

בשלב זה אושרו שעות לפי סעיף 08, ועוד 
לטובת  הפעילות  את  להמשיך  נטויה  היד 
ילדים אלו. "אנו תקווה שבע"ה נוכל להמשיך 
ילדי  לטובת  נדבכים  ולהוסיף  ולסייע  לפעול 

ישראל", מציין סגן השר בסיפוק.
 ,2015 הכספים  שנת  בראשית  כזכור, 

למשרד  קטנות  ישיבות  ראשי  פנו 
עזרה  שעות  לבקש  בכדי  החינוך 
ותמיכה נוספות עבור תלמידים בעלי 
החינוך  משרד  מיוחדים.  צרכים 
בראשותו של שר החינוך לשעבר שי 

פירון - מנע מהם לקבל 
השעות,  אותן  את 

שמדובר  אף  זאת 
חשובות  בשעות 
עבור  וקריטיות 
ם  י ד י מ ל ת ה

המתקשים. 
י  פ כ

 , ע ו ד י ה
בשעות 

ו  ל ל ה

תלמידים  לאותם  מקצוע  אנשי  מעניקים 
ביצירה  טיפולים  פרא-רפואיים,  טיפולים 
ובהבעה ועוד כלים שונים שמטרתם לאפשר 
החינוך  במסגרת  ללמוד  להמשיך  לתלמיד 
מדובר  כאשר  בו,  ולהשתלב  הרגיל 
בין  ההבדל  שהם  בכלים  אחת  לא 
לימודים והתפתחות תקינה לבחור 
ונשירתו  דעיכתו  ובין  הצעיר 

מהמסגרת הנורמטיבית.
לתת  סירב  גם  החינוך  משרד 
לתלמידים,  שיעזור  'מסייעים' 
מדובר  כלל  בדרך  כאשר 
ועוזר  שיושב  באברך 
המתקשה,  לתלמיד 
כך שיוכל להשתלב 
מיטבי  באופן 
ת  ב י ב ס ב
 . ם י ד ו מ י ל ה
הסיוע  בעזרת 
התלמיד  יכול 
ב  ל ת ש ה ל
חברתית 

במסגרת  הפעילויות  בכלל  חלק  וליטול 
החינוכית בה הוא לומד. גם העוול הזה תוקן 
על ידי המשרד, ובהשתדלות סגן השר יחזרו 
לישיבות שעות 'מסייעים' שיעזרו לתלמידים 
המתקשים וכמו גם שעות התמיכה והטיפולים 

השונים.
פרוש  ח"כ  השר  סגן  של  כניסתו  עם  מיד 
למשרד החינוך, הוא קיבל פניה דומה מראשי 
אותן  את  לקבל  עזרתו,  את  שביקשו  ישיבות 
תלמידים  אותם   זכאים  להם  שילוב  שעות 
אלה  אולם  הקטנות,  בישיבות  מיוחדים 
שאותן  ענו  החינוך,  במשרד  בכך  שעוסקים 
במגזר  לתלמידים  שמיועדות  שעות  אלפי 
החרדי חולקו לצרכים אחרים, אך הרב פרוש 
דרש וביקש להבטיח שבשנת הכספים 2015, 
ישוריינו אותם שעות עבור תלמידי הישיבות 
ואכן,  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  הקטנות 
בחסדי שמים הצליחה המלאכה בידיו, ובשנת 
הקטנות  הישיבות  יחזרו  הנוכחית  הכספים 
שלהם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לקבל 

את השעות המיועדות להן.

לאחר שסגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש דאג להשבת הסיוע - נותרו יומיים אחרונים להגשת הרשימות לצורך קבלת 
הסיוע המחודש לתלמידים מיוחדים  משמעות התמיכה היא 17,272 שעות לתלמידים המיוחדים בישיבות הקטנות 

שעלותן עשרות מיליוני שקלים  ראשי ישיבות בירכו על המהלך: "מדובר בהישג ענק, שבמסגרתו יינתן מענה עזרה 
ותמיכה עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים"

מחר: היום האחרון לקבלת סיוע 
מחודש לתלמידים מיוחדים

הישג להורים ולתלמידים. סגן השר ח"כ פרוש 

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה החלה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• ייעוץ נישואין ומשפחה

• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

יום פתוח והרשמה | כ”ה אדר ב’
 ) 4/4/16( )ברישום טלפוני בלבד(

17.00-19.00 נשים
 19.30-21.30 גברים

בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט”א

הנחה מיוחדת תינתן למקדימים להירשם

לפרטים ולהרשמה:

טלפון: 1700-555-714
 info@erencollege.org  :מייל

* הקורסים מיועדים לגברים ונשים – הלימודים בהפרדה   ** תעודה סיום קורס מטעם “ קריית החינוך גבעת וושינגטון”

הלימודים במכון ארנברג בהמלצת גדולי ישראל,
 ובראשם הראשל”צ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט”א

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב חן חנוך גלזמן הכהן שליט”א | הרב רון אל אהרון שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הרבנית זיוה מאיר תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  ועוד...

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 

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

ניהול רשתות תקשורת

 MCSA

הירשמו עכשיו לקורס הירשמו עכשיו לקורס 

מכשיר אותך

מעניקה לך תעודה

חברות וארגונים
מחכים לך 

עם 11,000 ₪  בחודש*

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית

Microsoft

מקומות
אחרונים
במימון
מלא!
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מאת: מנדי קליין

לאחדות?   בדרך  ישראל  ממשלת  האם 
השבוע.  שעות  כמה  במשך  נראה  היה  כך 
הפוליטית  ובמערכת  החברתיות  ברשתות 
הופצו ביום שני שמועות עקשניות על מו"מ 
קואליציוני חשאי, המתנהל כביכול בין ראש 
המחנה  יו"ר  לבין  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ממשלת  הקמת  על  הרצוג  יצחק  הציוני 

אחדות. 
ושר  ש"ס  יו"ר  תרם  האלו  לשמועות 
הערב  בשעות  שפרסם  דרעי,  אריה  הפנים 

של יום שני הודעה תמימה ברשת.
מקווה  מאד  "אני  דרעי:  כתב  בהודעה 
בין  מו"מ  של  תחילתו  על  שהשמועות 
הלוואי  נכונות.  הציוני  למחנה  הליכוד 
ממשלת  הקמת  על  ונתבשר  בבוקר  שנקום 
ובכך  ישראל",  עם  לטובת  רחבה  אחדות 
למעשה הצית שוב את הדיון סביב ממשלת 

אחדות שאולי תקום.
מגיעה  הדברים  פרסום  עם  שמיד  אלא 
חבר  'העבודה'  מפלגת  ממזכ"ל  ההכחשה 
הדברים  את  שהכחיש  בר  חיליק  הכנסת 
ולאחר  חבר  הוא  בה  'המטבחון'  בקבוצת 
יודע  "כבודו  עצמו:  לדרעי  הגיב  אף  מכן 
יודעים?" תהה  לא  משהו שאנחנו במחנ"צ 
הוא  "המו״מ  כי  והוסיף  בר  הכנסת  חבר 

כנראה בין ביבי לבין נתניהו. וטוב שכך".
יצחק  האופוזיציה  יו"ר  של  דוברו  גם 
הרצוג הגיב לדברים ואמר כי לא היו דברים 

מעולם
על פי חלק מההערכות השר דרעי פרסם 
מצד  איומים  שהגיעו  לאחר  הדברים  את 
לחץ  כאמצעי  לנתניהו  המקורבים  גורמים 
על חברי הכנסת החרדים על מנת שיסכימו 
כך  ובעקבות  הרפורמים  בנושא  לפשרות 
כך  על  הידיעה  את  להפריח  מיהר  דרעי 
לאוויר כדי לנטרל את האיום לאחר שחברי 

המחנה הציוני מכחישים את הדברים.
עם זאת גורם בלשכת השר אריה דרעי עמד 
השבוע על כך שהיו דברים בגו. "הציוץ של 
השר דרעי הגיע ממידע ולא מתקווה", אמר 
ובכך משאיר פתח לספקולציות  גורם  אותו 
אפשריות בעניין, אך כאמור גורמים אחרים 
במערכת הפוליטית מכחישים את העניין, גם 
מכיוון המחנה הציוני וגם מכיוונים אחרים, 

חלקם אף מתוך סיעת ש"ס.

בשעות הערב של יום 
שני אמר שר הפנים 

אריה דרעי כי הוא מקווה 
שהשמועות על תחילתו 
של מו"מ בין הליכוד 

למחנ"צ נכונות והצית את 
  המערכת הפוליטית

מזכ"ל המחנ"צ חיליק בר: 
"המו"מ הוא כנראה בין 
ביבי לבין נתניהו"  מה 
עומד מאחורי הודעת השר 

דרעי ומה הסיכויים למימוש 
אפשרות שכזו?

השמועות על ממשלת 
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גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    
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מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!
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8 ק"ג

מגהץ קיטור 
טפאל

רדיו דיסק 
usb-חיבור ל

שואבי אבק
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מעבדי מזון
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 מיקרוגלים
במבחר ענק

439190199249239
החל מ-החל מ-החל מ-החל מ- החל מ-

₪₪₪₪₪

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1872 ₪ החל מ: 1080 ₪סה"כ: 2376 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
 במחירים

הכי זולים!
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רוממה 
חיכתה,

מכבי הגיעה!
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מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

רפואת עוררפואת ילדים רפואת נשים כירורגיהרפואת משפחה

מכון פיזיותרפיהאף אוזן גרון ייעוץ תזונתי

שירותי אחיותשירותי מעבדה

שירותי משרד
)כולל ימי ו'(

אורתופדיה אורולוגיה

גסטרו ילדיםאולטרסאונד נשים

רופא תורן בשבת )נוכרי(

בקרוב!

בקרוב!

מכון להתפתחות הילד
בקרוב!

מכבי שירותי בריאות שמחה לבשר על פתיחת המרכז הרפואי ברוממה פנינת חמד
עם שירותי הבריאות הטובים בישראל, לכל המשפחה!
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בירושלים22   ו' באדר ב' תשע"ו 1216/3/16

אומרים.  אז  אחרים,  של  מטעויות  לומד  שחכם  אומרים 
בראשית השבוע הזה חזר שר האוצר המכהן על אותן טעויות 
לאוצר את  כניסתו  עם  בגפני  לפיד הטיח  קודמו בתפקיד.  של 
המשפט שהפך לקאלט ובסופו של דבר חזר אל אומרו כבומרנג: 
"הפסקנו לקבל ממך הוראות". יאיר לפיד מנסה עד היום למזער 
עשה  כחלון,  משה  בתפקיד  מחליפו  אך  החרדים,  מול  נזקים 

השבוע טעות דומה אם כי בנימה הרבה יותר תמימה. 
ועדת  בדיוני  שפרצה  הסערה  רקע  על  שני,  יום  בצהרי 
החוקה, הצהיר כחלון כי "החוק נגד ההון השחור יעבור למרות 
התנגדותו של גפני" וכך, במשפט אומלל כרך שר האוצר את 
החרדים וההון השחור בחבילה אחת. את דמות היהודי הנודד 
אירופאים  קריקטוריסטים  שפירנסה  מזומנים  צרורות  ובידיו 

במאה שעברה, מחליפה במדינת ישראל דמותו של החרדי.
האומללות במשפט של כחלון נעוצה בכך שהקרב נגד החוק, 
שראוי יותר לכנותו חוק המישוש הפיננסי, היה משותף כמעט 
נציגי הסיעות שהשתתפו בדיוני ועדת החוקה. אם החוק  לכל 
החדש שרשות המיסים מקדמת בחסות שר האוצר יעבור, תוכל 
חשבונות  על  מידע  הגבלה  ללא  כמעט  לדרוש  המיסים  רשות 
עסקיים ופרטיים מגופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, 
תיקי  מנהלי  נאמנות,  קרנות  גמל,  קופות  בורסאיות,  חברות 

השקעות וחברות אשראי. 
נתקלה  ראשונה,  בקריאה  בכנסת  שאושרה  החוק  הצעת 
בהתנגדויות של כל הגורמים המקצועיים, מלשכת עורכי הדין 
ולשכת רואי החשבון ועד ללשכת המסחר והיועצת המשפטית 
חברי  בהצעה.  שדנה  בכנסת,  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של 
בהצעת  הדיון  הועבר  אליה  החוקה  בוועדת  שיושבים  הכנסת 
בראש  כאשר  גדול  שחור  איקס  ההצעה  על  סימנו  החוק, 
המתנגדים עמד ח"כ בני בגין מהליכוד, שנחשב לסוג של פלס 
אידיאולוגי בסוגיות של חירות וחופש, שני רק לאורן חזן. בגין 
הסביר כי משמעות ההצעה היא פגיעה חמורה ובלתי מידתית 
החוק  נגד  חוצץ  שיצא  גפני  ופרטיותו.  חירותו  האדם,  בכבוד 
פוטנציאלי, השמיע אפוא  כל אזרח לחשוד  יהפוך  כי  והסביר 

את דעת מרבית החברים, ולא דווקא חרדים. 
היו"ר  היה  המיסים,  רשות  לעזרת  שיצא  הכלל  מן  היוצא 
מטעם הבית היהודי, ניסן סלומינסקי, שנודע בדאגתו הגדולה 
לשקיפות בחטיבה להתיישבות. האחרון ששם את הביצים בסל 
של סלומינסקי, הוא שר האוצר הקודם לפיד ששם את מבטחו 
שיקדם  כמי  דאז  הכספים  ועדת  כיו"ר  בתפקידו  הסרוג  בח"כ 
עבורו את חוק מע"מ אפס. הסוף ידוע: של הביצים, של השר 

ושל לול התרנגולות כולו.
לו,  אופיינית  שאינה  בהתנהגות  מה,  משום  שכחלון  אלא 
רק  לא  קודמו.  של  מהטעויות  ללמוד  וסירב  לאחור  הביט  לא 
את  השבוע  אימץ  אף  הוא  בסלומינסקי,  יהבו  את  תלה  שהוא 

את  והצל  בחרדים  'הכה  של  הידועה  הטקטיקה 
הדביק  הוא  הפוגעני  בחוק  המלחמה  את  המדינה'. 

לגפני – כסטארט-אפ סטריאוטיפי, אנטי-חרדי. 
ידי  על  בעבר  כחלון  שכונה  כפי  המנומס'  'הכייס 
חבריו לליכוד, אותת לתקשורת בלי להכביר במילים 
שלא מדובר במאבק ערכי נגד פגיעה בפרטיות, אלא 
את  שמחביאים  ברק  מבני  השחורים  של  קרב  בעוד 
ההון השחור-ירוק מתחת לבלטות ומעלימים מיסים. 

כחלון  של  המשחיר  המשפט  את  אהב  לא  גפני 
וגם לא קנה את ההסברים בדיעבד שהדברים נאמרו 
בתמימות ובאגביות, ללא נימה אישית. בלשכת גפני 
תלו את המתקפה האישית של כחלון במה שהתרחש 

בבוקר יום שני בחדר ועדת הכספים. 
מדיניות  האוצר  משרד  מאמץ  הקדנציה,  מראשית 
נומרטור ולפיה, הממשלה מחויבת לוודא שיש  של  
משמעות  בעלת  החלטה  לכל  כתנאי  תקציבי  כיסוי 
כספית. בניסיון לתקוע טריז בין המתנגדים ל'חוק נגד 
ההון השחור' הסבירו באוצר שהעברת ההצעה נועדה 
לכסות על הגרעון שייווצר בעקבות ההנחות שניתנו 

המנגינה  את  שמע  גפני  דרעי.  לדרישת  הציבורית,  בתחבורה 
וחיכה בפינה. כשבבוקר יום שני הוגשה לוועדת הכספים הצעה 
אחרת של האוצר שמשמעותה הייתה חיסכון משמעותי לקופת 
המדינה הוא השמיע קול תרועה: "אז יש לכם נומרטור", הוא 
הצעת  את  היום  מסדר  להוריד  "אפשר  האוצר,  לפקידי  אמר 
הגיב  וכחלון  ספורות  שעות  חלפו  השחור".  ההון  נגד  החוק 

באמירה מיותרת ומשחירה.
תפקידו, מעמדו ובעיקר אופיו של יו"ר ועדת הכספים – לא 
מקנים לו בקדנציה הנוכחית רגע של מנוחה. ביום בו גפני עשה 
'סולחה' )בעיקר למצלמה( עם יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, 
הוא מצא עצמו פותח חזית חדשה עם שר האוצר כחלון. כל עוד 
גפני מנהל את הקרבות מחוץ לנגמ"ש ולא בתוכו, המצביעים 

החרדים יכולים להיות רגועים.
כחלון מנסה לשכנע את חברי הכנסת )גם החרדים( ומסביר 
חשש  בעניינם  שייווצר  בגורמים  ורק  אך  יתמקדו  שהחקירות 
כי  הוכיח  בהתבטאויותיו,  עצמו,  שכחלון  היא  הבעיה  סביר. 

בעיני אנשי האוצר, החשודים המידיים הם החרדים.

מילים במקום בניינים
המשגה שעשה כחלון השבוע מול גפני, אינו המקרה היחיד 
הדיור,  בתחום  גם  לפיד.  של  טעות  אותה  על  כחלון  חוזר  בו 
כחלון מאבד לאחרונה את הסבלנות ואת קור הרוח. אחרי חצי 
נתוני  ולנוכח  השתיקה  זכות  על  )בחוכמה(  שמירה  של  שנה 
לעשות  כחלון  נאלץ  מחירים,  עליות  על  שמעידים  הלמ"ס 

כמנהג קודמו ולדבר בלי כיסוי.
מי שיכול לחכך ידיים בהנאה זהו ראש הממשלה. כחלון נופל 
באותו פח יקוש בו נלכד קודמו בתפקיד. על תפקיד שר האוצר 
בהעלותך  בפרשת  ברש"י  המובא  חז"ל  מאמר  את  לומר  ניתן 
על משה רבינו: "הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם".
על  לו  שיש  המלאה  הבטן  את  מסתיר  אינו  האוצר  שר 
בנט  לנפתלי  טבעי  שותף  הוא  הזה,  ובעניין  הממשלה,  ראש 
בנוח  שחשים  היחידים  סיבה.  בלי  לא  לנתניהו,  טינה  שנוטר 
על  לשמועות  להתייחס  מיותר  הזאת,  ובאווירה  החרדים  אלו 
ושומע  במסדרונות  שמסתובב  מי  כל  הממשלה.  הרכב  שינוי 
הטבעיים  השותפים  הם  והחרדים  שנתניהו  מבין  הקולות  את 
על  לא  בנט,  על  לא  סומך.  לא  ביבי  השאר  כל  על  היחידים. 

כחלון ובוודאי שלא על איווט.    
בראש רשימת הממורמרים ניצב משה כחלון, שמאשים את 
הרי  לפיד  ליאיר  בניגוד  עצמו.  את  לא  רק  ואשתו,  העולם  כל 
ששר האוצר המכהן נכנס למשרד עם תוכנית סדורה של הצפת 
השוק במכרזים בשיטת מחיר למשתכן. ההנחיה של שר האוצר 

ישווקו  המדינה  קרקעות  כל  כי  הייתה  לתפקיד  כניסתו  עם 
בשיטת מחיר למשתכן לזוגות צעירים. בשיטה הזאת המדינה 
בפועל  מגישים  והקבלנים  עלות  ללא  הקרקע  את  משווקת 
הצעות למכירת דירות לזכאים במחירים הזולים ממחירי השוק 

בסכומים שבין עשרים לשלושים אחוזים.
ממשיכים  המחירים  המכרזים  הצפת  שלמרות  זה  איך  אז 
שכשבעים  העובדה  את  בחשבון  לקחת  צריך  כאן  לעלות? 
ידי  על  נעשות  המקרקעין  בתחום  המכר  מעסקאות  אחוזים 
משפרי דיור ורוכשי דירות להשקעה. בהתאם למדיניות החדשה 
של כחלון אלו גם אלו אינם נכללים במפת השיווקים החדשה. 
התוצאה המתבקשת היא עלייה מתמשכת של מחירי הקרקעות 
מועטות  המדינה  קרקעות  שם   – הביקוש  באזורי  הפרטיות 
המספרים  את  רואה  כחלון  מרובות.  הפרטיות  והקרקעות 
ומבין את הנתונים. גם המצביעים מבינים, כפי שניתן להיווכח 

בסקרים.
אשמים,  לחפש  כחלון  של  הנואשים  לניסיונות  הסיבה  את 
אפשר בהחלט למצוא במפת מחירי הדיור. לזכותו ייאמר שהוא 
לפחות מנסה לפתור את מצוקת הדיור, מה שאי אפשר לומר על 
הנציגים החרדים. בשבועיים האחרונים נעשים ניסיונות לחבל 
ביוזמה שסוקרה כאן לפני שבועיים, ונועדה להכליל התחייבות 
הגג  ייעודיות לחרדים במסגרת הסכמי  דירות  להקצאת מכרזי 
שנחתמים בין האוצר לרשויות. דרעי שקיבל התחייבות מראש 
מטה הדיור הממשלתי אביגדור יצחקי, ולפיה קבינט הדיור לא 
זימון  הופתע לקבל בשבוע שעבר  נוסחה,  עד שתימצא  יכונס 
הדיור  סעיף  הוכלל  היום  הדיור מבלי שבסדר  קבינט  לישיבת 

לחרדים.
את  שהפר  למבטיח  דרעי  ששיגר  נזעם  למכתב  בתשובה 
להכרעת  הועברה  הסוגיה  כי  יצחקי  אביגדור  השיב  מילתו, 
היועמ"ש מנדלבליט לאחר שהמשנה ליועמ"ש ארז קמניץ, טען 
שהניסוח אינו חוקתי. גם אם מנדלבליט ידחה את עמדת משנהו 
ויאשר את הנוסח המוצע, הרי שבשלב הזה, מדובר רק במילים 
ולא בבניינים. כחלון לכל הפחות, נקט גם באי אלו פעולות – 

למרות שאינן מניבות תוצאות.

כסף או נבחרת
ימים לא קלים עוברים על אחד מהאנשים החזקים בשירות 
הציבורי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב. מבקר 
ליועץ  החולף  השבוע  במהלך  פנה  שפירא,  יוסף  המדינה, 
לפתוח  שיורה  כדי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 
בחקירה בהתאם לסעיף 14ג לחוק מבקר המדינה. הסעיף מטיל 
למעשה  חשש  מעלה  המבקר  ודו"ח  במידה  כי  קובע  האימה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  הממצאים  יוגשו  פלילי, 

כדי שיורה אם לפתוח בחקירה.
שפירא ביקש ממנדלבליט שיורה על פתיחת חקירה 
חיצוניים  רואי חשבון  עניינים במינוי  לניגודי  בחשד 
ברשות החברות הממשלתיות. בפניית מבקר המדינה, 
אף שורבב שמו של יוגב שלא בטובתו, לפרשיות בהן 
עלה חשש לרישום כוזב במסמכי תאגיד ואי תקינות 

במכרזים.
מקומן של חדשות מהסוג הזה במדורי הפלילים של 
העיתונות החרדית, שם מתפרסמים דרך קבע חשדות 
ואישומים בעניינם של אישים חילוניים בלבד, שהרי 
מה  תשאלו,  כך,  אם  "זכאים".  כולם  במגזר,  אצלנו 
תתפלאו,  התשובה,  זה?  מסוג  ולחדשות  דנן  למדור 

מובילה גם היא לכחלון, שר האוצר שידו בכל. 
כמנהגם של זכאים, האשימו מקורבי יוגב, בתגובה 
לדה-מרקר, גורמים זרים הפועלים ממניעים פסולים: 
לסייע  שמטרתה  רפורמה,  מובילה  החברות  "רשות 
רווחיות  בהפיכת החברות הממשלתיות למקצועיות, 
ונקיות. כחלק מהרפורמה, עוסקת הרשות בהתמודדות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

טעות לעולם חוזרת

סולחה למצלמות. גפני ואיווט השבוע
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רעות  וניקוי  פסולות  תופעות  עם  פוסקת  בלתי 
חולות. לצערנו, תמיד יהיו בעלי עניין, אשר ינסו 
לשמר את השיטה הישנה והפסולה. אין בכוונתנו 
להירתע מגורמים עלומים בעלי אינטרסים זרים".
אך  המפורש  בשם  נקטו  לא  יוגב  מקורבי 
שר  של  מאלו  יותר  אף   – ברורות  היו  הרמיזות 
שתקפו  מי  החרדים.  הנציגים  כלפי  האוצר 
החברות  רשות  מנהל  את  זעם  בחמת  לאחרונה 
ומקורביו.  כחלון  האוצר  שר  הם  הממשלתיות 
גולת  נגד  לקרב  כחלון  יצא  ופומבית,  חזיתית 
הדירקטורים  נבחרת  יוגב:  פעילות  של  הכותרת 
שהורכבה בתקופת לפיד על ידי אורי יוגב. "יש 
כחלון  אמר  הדירקטורים",  לנבחרת  כבוד  לי 
לאחרונה, "אבל אין לי כבוד כשהדברים נעשים 
עקום". כחלון תיאר איך הנבחרת נבנתה בצלמה 
ובדמותה של יש עתיד. בלי תושבי פריפריה, בלי 
צעירים ובלי חרדים. נשמע מוכר מתחומים רבים 

נוספים.
בין  זאת  ותלה  יוגב  של  להדחתו  קרא  כחלון 
הדירקטורים  ממכרזי  החרדים  בהדרת  השאר 
לחברות הממשלתיות, אך בעניין הזה ניתן לאמץ 
את דברי רבי שמעון בר יוחאי, "כל מה שתיקנו 
שלפנינו  במקרה  עצמן".  לצורך  אלא  תיקנו  לא 

נכון יותר לומר: כל מה שהרסו. 
מאז  השתנתה  והורס  שבונה  השליט  זהות 
כשהייתה.  נותרה  התובנה  אך  המשנה,  תקופת 
בשבועות האחרונים נחשף באכסניה זו כי ועדת 
השלמת  את  במכוון  מעכבת  לחקיקה  השרים 
גפני  חוק העדפה מתקנת שהגיש  חקיקת הצעת 
בקדנציה שעברה. הצעת החוק הוכללה בקדנציה 
זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, ואף אושרה 
ח"כים.   81 של  גדול  ברוב  טרומית  בקריאה 
אלא מה? בהליך מוזר ולא מוכר החליטה ועדת 
בהצעת  תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים 
לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק 
של  מחודשת  תמיכה  תידרש  ראשונה  קריאה 
ראש-הממשלה – מה שלא קרה כמובן עד עתה, 

ועד בכלל. 
בהתאמה מלאה לאמירה של שרון בשעתו על 
יד ימין ויד שמאל של נתניהו שפועלות במנותק, 
הרי שגם במקרה הזה אין קשר בין מעשי יד ימין 
בעניין  ממשלה  החלטת  שמאל.  יד  לפעולות 
עדיין  החקיקה  הליך  אולם  אחד,  פה  אושרה 
לכך  גורם  הזה  הגיוני  הבלתי  המצב  מעוכב. 

הציבורי  בשירות  החרדים  אפליית  שמעשית, 
תמיד  ידורג  החרדי  והמועמד  הואיל  נמשכת, 
ושאר  האתיופי  הערבי,  אחרי  האחרון,  במקום 
המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת 

ממשלה. 
בהתאם  חוק  פי  על  חרדים  העדפת  בהיעדר 
לסיכומים, גם נבחרת היא אופציה לא רעה. אם 
ממשלתיות  לחברות  ימונו  חרדים  דירקטורים 
כאקט של התרסה נגד אורי יוגב, כי אז דווקא שר 
האוצר כחלון, שהשחיר השבוע את פני הנציגים 
החרדים, יהיה חתום על ההישג הגדול של שילוב 

חרדים בתפקידים משפיעים.

עשייה למען החברה
פתוחה,  לדלת  התפרץ  כחלון  האוצר  שר 
פרוצה.  לומר:  יותר  מתאים  הזה,  ובהקשר 
ראשיתו של הסיפור, בקדנציה שעברה. במסווה 
של 'תיקון עולם' החליט שר האוצר לפיד לנקות 
כך,  לצורך  הסוסים.  את  ולהחליף  האורוות  את 
הוחלט על הרכבת 'נבחרת דירקטורים' שמתוכה 
ימנו השרים, דירקטורים בחברות הממשלתיות. 

הוא  הממשלתיות,  בחברות  דירקטורים  מינוי 
המכהנים.  המיניסטרים  של  הזהב'  'מספר  מעין 
בתמורה  שמנות  ממשכורות  נהנים  הדירקטורים 
הם  במהלכן  חודשיות  בישיבות  להשתתפות 
בשנות  מיליונים.  במאות  התקשרויות  מאשרים 
היה  לבחירה  הסף  תנאי  והתשעים  השמונים 
אמר  הנגבי  בפרשת  המפלגה.  במרכז  חברות 
ומאז למדו השרים להתחכם  ביהמ"ש את דברו 
הרשמי  התואר  להם  שאין  חברים,  ולמנות 
על  הצהיר  לפיד  הליכוד.  במרכז  חברות  של 
תהיה  שתיבחר  הנבחרת  בראשית:  סדרי  שינוי 
הממשלתיות,  בחברות  הפוליטיזציה  מקצועית, 
)הפוליטית(  הזיקה  נגיף  העולם.  מן  תעבור 

יוכחד.
מי שניצח על הרכבת נבחרת הדירקטורים היה 
לפיד  בתקופת  מונה  אשר  מיודענו,  יוגב  אורי 
למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות. השחקנים 
שרי  הנוכחיים,  המאמנים  אך  לנבחרת,  זומנו 
המגרש.  על  להעלותם  מסרבים  הממשלה, 
עשרות תקנים פנויים לא מאוישים כיום בפועל. 
השרים מטעם הליכוד טוענים שלנבחרת צורפו 
מהלך  לפיד.  של  דמותו  בני  ושבעים,  בורגנים 

עם  לדרך,  לאחרונה  יצא  יוגב,  אורי  להדחת 
אופציית  על  שתקל  ממשלה  החלטת  קידום 
פיטורי בכירים בשירות הציבורי. במקום לעבור 
בדרך החתחתים הנהוגה כיום של ועדה בראשות 
שופט, תועבר האחריות לנציבות שירות המדינה.
לפיד,  של  למידותיו  בשעתו  נתפרה  הנבחרת 
לטעמו  מחדש  לעצבה  כדי  אלו  בימים  ונפרמת 
לצרכי  נועדו  והפרימה  התפירה  כחלון.  של 
אחרים, אך יכול להיות שבמסגרת ההליך, תיתפר 
שעטנז  נטולת  דירקטור  חליפת  גם  לראשונה 

שתהלום את מידותיהם של דירקטורים חרדים. 
יוגב  של  הדירקטורים  נבחרת  הרכבת  מהלך 
קלטו  והליכודניקים  הקודמת,  בקדנציה  נעשה 
שאחרי.  בקדנציה   – באיחור  משמעותו  את 
כי  השבוע  נזכר  הקודמת  הכנסת  מחברי  אחד 
שזיהו.  הראשונים  היו  החרדים  הכנסת  חברי 
ברגע  בשעתו,  כאן  שנכתבו  דברים  לסיום,  הנה 
האמת, הרבה לפני שכחלון ושרי הליכוד, קלטו 

את התרגיל של יוגב ושות'. 
"הממשלה מדברת גבוהה גבוהה על תעסוקת 
מעמדם  את  לשמר  כדי  הכל  עושה  אבל  חרדים 
כחוטבי עצים ושואבי מים. כאשר משרד האוצר 
יצא עם 'המכרז של המדינה' למינוי דירקטורים 
שגיבשו  רשימה  לו  הועברה  הציבורי,  במגזר 
ח"כי דגל התורה המונה עשרות שמות מהמגזר 
החרדי. מוישה גפני ריכז, יעקב אשר לחץ, אבל 
לסנן  הדרך  את  מצאו  לפיד  של  האוצר  במשרד 
כל חרד באלגנטיות קרירה. בתחילה הועלה רף 
הניסיון לחמש שנים, וכאשר עדיין נותרו חרדים 
כל  לחסום  כדי  הדרישה.  שודרגה  ברשימה, 
רצופות  ניהול  שנות  ונדרשו  הרף  הועלה  פרצה 
החרדים  הוגבהו,  החומות  למינוי.  בצמידות 

נותרו מחוץ לגדר". 
נכתבו כאן בשעתו מפיהם של  הדברים הללו 
כחלון  בא  משנתיים,  יותר  אחרי  ואשר.  גפני 
נואש  מניסיון  כחלק  החומה  את  לפרוץ  ומנסה 
לרפואה,  הישג  להציג  כהונה,  שנת  בתום  שלו 

באחד מהתחומים עליהם הוא מופקד. 
נותר רק לקוות שהפעם, תיקבע בשער מזוזה 
את  לצלוח  חרדים  לכמה  גם  שתאפשר  כשרה, 
זכויות  לשוויון  הדרך  המגבילים.  הקריטריונים 
מלא, עוברת במינוי אנ"ש לפקידות הממשלתית 
מהמחנה  החברים  את  תשאלו  לכו  הבכירה. 

הציוני-דתי.
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האחרון ששם 
את הביצים בסל 
של סלומינסקי, 
הוא שר האוצר 

הקודם לפיד 
ששם את מבטחו 

בח"כ הסרוג 
בתפקידו כיו"ר 
ועדת הכספים 

דאז כמי שיקדם 
עבורו את חוק 

מע"מ אפס. הסוף 
ידוע: של הביצים, 
של השר ושל לול 

התרנגולות כולו

לא למד מהטעויות של קודמו בתפקיד. כחלון                                                                                          )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

התגובה למכתב 
הנזעם הייתה 

שהסוגיה הועברה 
להכרעת היועמ"ש 
מנדלבליט לאחר 

שהמשנה ליועמ"ש, 
טען שהניסוח 

המורה על הוצאת 
מכרזים לחרדים 

אינו חוקתי. גם אם 
מנדלבליט ידחה 

את עמדת משנהו, 
הרי שבשלב הזה, 
מדובר רק במילים 

ולא בבניינים
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מאת: עוזי ברק

הגרח"צ  כאשר  בסאטמר  חתונה  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
לחופה  בנו  את  הוביל  סאטמר  ישיבת  ראש  שליט"א  מייזליש 
בשעטו"מ, וכמו בכל חתונה הגיע והופיע כ"ק האדמו"ר מסאטמר 

לפאר את השמחה הרוממה.
מעמד החופה התקיים ברחבת הכיכר של שיכון סאטמר במרכז 
העיר בני ברק, בהשתתפות ציבור של אלפים חסידים מארץ ומחו"ל, 
עם סידור קידושין נתכבד האדמו"ר והוא מסר אותו מיד לגיסו סב 
החתן האדמו"ר מוויזניץ, אחרי החופה האציל האדמו"ר מברכותיו 

לקהל, ופרצו בשירה ובריקודים על פני הרחוב.
אח"כ התקיים החתונה באולם 'לאגו' בראשון לציון, כשבהמשך 
הקהל  את  הקפיץ  כשהאדמו"ר  טאנץ  המצווה  מנהג  התקיים 

בריקודים של מצוה עד השעות הקטנות של הלילה.
את  מנע  לא  בארץ,  האדמו"ר  של  ביקוריו  משאר  בשונה  הפעם 
קהל חסידיו לבוא עמו וזאת עקב השבת שבע ברכות ההיסטורית 
למעלה  הגיעו  השבת  לקראת  שבצפון,  מירון  ביישוב  שהתקיימה 
 300 אירגונית של  ואירופה, כשמערכת  אורחים מארה"ב  מ-5000 

עסקנים ניצחו על המלאכה לארגן את כל השבת.
לתפילות  אולמות  בתור  לשמש  במירון  הוקמו  ענק  אוהלי   7
לסעודות ולעריכת השולחן, השיא של השבת הי' מעמד ההדלקה 
בהשתתפות  הרשב"י  מערת  מאחורי  החצר  רחבת  על  במוצ"ש 

רבבות איש שגדשו את המקום בהתרגשות עילאית.

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר 
בשמחת נישואי בן ראש ישיבת סאטמאר ובשבת 

שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון

הביקור 
ההיסטורי

צילומים: משה גולדשטיין

למבצע  יצאה   '280' האופטיקה  רשת 
תלמידי  לאלפי  ומחלקת  דפסחא  קמחא 
הכוללים 'עטרת שלמה' זוגות משקפיים של 
חג  לכבוד   A&R מבית  החדשה  הקולקציה 

הפסח.
משקפיים  לצרכן  נחשב  החרדי  הציבור 
קריאה  אחר:  מגזר  מכל  גדול  מידה  בקנה 
גופנים  מנוקדים,  לא  טקסטים  ממושכת, 
מביאה   - הליל  בחשכת  ופעמים   - קטנים 
לחבוש  החרדי  המגזר  מבני  שליש  שני 
רכישת  צעיר.  מגיל  כבר  משקפיים, 
הוצאה.  לעוד  נחשבת  חג  בערב  משקפיים 
למשקף  זקוקים  המשפחה  מבני  וכששניים 
חדש? זו כבר הוצאה המורגשת היטב בכיס.
האופטיקה  רשת  בעל  נכנסו  הזו  למשבצת 
רשת  וראש  גולדשמידט,  אברימי   ,'280'
שלום  רבי  הגאון  שלמה'  'עטרת  הכוללים 
המכתת  סורוצקין,  הרב  סורוצקין.  בער 
רגליו במשך השנה כדי לקיים ולהחזיק את 
בימים אלו  חמשת אלפי תלמידיו, מסתובב 
בין עשרות המוסדות שלו בכל רחבי הארץ 
ומחלק לחלק לאלפי תלמידי המוסדות ורשת 

הכוללים 'עטרת שלמה' מענק מיוחד לכבוד 
החג הקרב ובא: תלוש חינם עבור זוג משקפיים 
 .'280' האופטיקה  רשת  מטעם  חדשים, 
את  ורואים  התורה  על  העמלים  "אלו 
ראש  אומר  כנגדם",  עומד  השמועה  בעל 
"צריכים  סורוצקין,  הגרש"ב  הישיבה 
התורה". ולעמל  לשקידה  טובות  עיניים 
שנפלה  מהזכות  סיפוק  הביע  גולדשמידט 
חיוני  דפסחא'  'קמחא  בהענקת  בחלקו, 
בכל  הרשת  של  "דרכה  התורה.  לעמלי 
סניפיה בארץ היא לשרת את הלקוח ולהעניק 
ראויה.  מחיר  במסגרת  ראויה  מסגרת  לו 
הגיע   ,280 ברשת  מספרים  אלו,  בימים 
 A& R לכבוד פסח הקולקציה החדשה מבית
הראשונים  יהיו  התורה  עמלי  והאברכים 
עלות.  ללא  אלו,  משקפיים  ללבוש  שיזכו 
הזכייה  על  יתברך  לה'  ומודה  נרגש  "אני 
לסייע לאלפי לומדי תורה להיכנס לחג עם 

עיניים טובות יותר".

עיניים טובות לעמלי התורה

מאחלים:
ינון פלחיעקב פרידמןאריאל קוניק

וכל צוות

ברכת מזל טוב
 חמה ולבבית

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

שלוחה בזה לידידנו היקר, כתבנו המסור והמוכשר, העושה 
לילות כימים להצלחתה ושגשוגה של רשת  קו עיתונות

חגי נ“י
יה“ר מלפני אבינו שבשמיים שיגדל ויפרח לאילנא 

רברבא וישא בעוז ובגאון את מורשת המשפחה הנכבדה
שתזכו לרוב נחת ממנו ומשאר יוצ“ח מתוך בריאות 

אושר ועושר

עו“ד הרב אבי בלום הי"ו



מרהיב  בעיצוב  אקסקלוסיבי,  ארועים  באולם  לחגוג  בואו 
ובמיקום מושלם, סמוך למלון ממילא. גם לכם מגיע ליהנות 
מארוע בלתי נשכח, עם מטעמים משובחים וצוות שיעשה 

הכל על מנת להגשים כל משאלה!

- ארועים עד 180 איש - 

כשרות מהודרת הרב מחפוד

מקום לארועים יפים

ניתן
להזמין 

קייטרינג

לכל סוגי 

הארועים

רח' כורש 7 )מול מלון ממילא( טל. 02-6235050
.www.baraca.coחניה פרטית בצמוד לאולם i l

חינה     בר/בת מצווה     ברית/ה     שבת חתן     אירוסין     ימי הולדת    ועוד
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37 הרוגים 
ו-75 פצועים 

בטורקיה
לפחות 37 בני אדם נהרגו ולפחות 75 נפצעו בפיגוע 

שאירע בשעות הערב של יום ראשון באנקרה בירת טורקיה 
 בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני אדם

שני פיגועים בתוך דקות ספורות אירעו ביום שני בבוקר 
בצומת הכניסה ליישוב קריית ארבע  ארבעה חיילים 

נפצעו באורח קל וכל המחבלים נורו ונהרגו

מאת: חיים רייך
 

 37 לפחות  אנרכיה?  לפני  טורקיה  האם 
בפיגוע  נפצעו   75 ולפחות  נהרגו  אדם  בני 
שאירע בשעות הערב של יום ראשון במרכז 
וכלי  ביטחון  גורמי  טורקיה.  בירת  אנקרה, 
סמוך  התרחש  הפיצוץ  כי  מסרו  תקשורת 
לתחנת אוטובוס ברובע קיזילאי, כשמכונית 
ממולכדת בה נהג מחבל מתאבד התפוצצה. 
הוזעקו  אליו  באזור,  פרצה  גדולה  המולה 

כוחות גדולים של משטרה. 
הדיווחים  על  איפול  הטילה  טורקיה 
וכלי  לפיגוע  הקשורים  החדשותיים 
דיווחים  רק  מפרסמים  שלה  התקשורת 
הורה  אף  באנקרה  המשפט  בית  רשמיים. 
לחסום את הגישה לרשתות החברתיות, זאת 
שאירע  מהפיגוע  תמונות  הפצת  בעקבות 

באנקרה.
בזירה  שנאספו  ראשוניים  מממצאים 
המחתרת  עומדת  הפיגוע  שמאחורי  עולה 
גורמי  לטענת  כך   ,)PKK( הכורדית 
ביטחון מקומיים. לפני מספר ימים פרסמה 

שגרירות ארה"ב בטורקיה אזהרה לאזרחים 
אמריקאים מפני האפשרות לטרור באנקרה 
בימים  הייתה  הטורקי  למודיעין  וגם 
לפיגוע  אפשרות  מפני  התרעה  האחרונים 

בבירה. 
אף  דיווחה  רויטרס  הידיעות  סוכנות 
הערכות  לפי  כי  ביטחון  גורמי  מפי  היא 
הראשוניות ה-PKK עומד מאחורי הפיגוע. 
מדובר במתקפת הטרור השנייה באנקרה 
שנה.  חצי  בתוך  והשלישית  חודש  בתוך 
בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני 
אדם בפיצוץ מכונית ממולכדת במרכז העיר 
באוקטובר  בעיר  שאירעו  פיצוצים  ובשני 
ומאות  אדם  בני   95 לפחות  נהרגו  שעבר 
לפני  קצר  זמן  התרחשו  הפיצוצים  נפצעו. 
עצרת שלום שהייתה אמורה להיערך בעיר. 
אדם  בני  עשרה  נהרגו  כחודשיים  לפני 
במרכז  בכיכר  בפיגוע  נפצעו  נוספים  ו-15 
איסטנבול. בין ההרוגים היו שמונה תיירים 
מגרמניה. הפיגוע אירע ברובע סולטן אהמט 

ההיסטורי, בקרבת אתרי תיירות ידועים.

מאת: חיים רייך
 

אירעו  פיגועים  שני  נמשך:  הטרור  גל 
יום שני בתוך דקות ספורות, בצומת  בבוקר 
הכניסה ליישוב קריית ארבע. ארבעה חיילים 
נפצעו באורח קל, כל המחבלים נורו ונהרגו.

מחבלים  שני  הגיעו  הראשון  בפיגוע 
לתחנת אוטובוס בכניסה ליישוב ופתחו באש 
חיילים  שני  במקום.  שעמדו  נוסעים  לעבר 
נפצעו באורח קל מרסיסים. אחד המחבלים 

נשא אקדח והשני נשא רובה מאולתר.
באירוע  כי  עולה  הפיגועים  מחקירת 
לתחנת  המחבלים  התקרבו  הראשון 
שני  עת  באותה  עמדו  שבה  האוטובוס, 
חיילים ושני אזרחים, ונופפו לשלום לחיילים 
בשלב  היישוב.  שער  לעבר  שהתקדמו  בעת 
זה הם עשו פניית פרסה, עצרו את המכונית 
והחלו  הרכב  מכלי  יצאו  למדרכה,  בצמוד 
לירות. אחד החיילים פינה את האזרחים אל 
מאחורי התחנה למסתור, בעוד השני השיב 
באש. כעבור זמן קצר החייל הראשון הצטרף 

לירי והשניים חיסלו את המחבלים.
כוחות  בעוד  מכן,  לאחר  דקות  מספר 
בזירה,  פועלים  מד"א  וצוותי  הביטחון 
רכב  כלי  נוסף באותו מקום.  אירוע  התרחש 
והתנגש  לתחנה  הגיע  מחבל  ובו  פלסטיני 
במכוון באוטובוס. קצין צה"ל שעמד בסמוך 
לבית  הוא  אף  ופונה  קל  באורח  נפגע  לו 
החולים שערי צדק. בשלב זה ניסה המחבל 

הביטחון  כוחות  אולם  ממכוניתו,  לצאת 
נוסף  חייל  אותו.  והרגו  לעברו  ירו  בזירה 
נפגע קל בידו מרסיסים כתוצאה מירי כוחות 
המחבל  ברשות  המחבל.  לעבר  הביטחון 
נמצאה גם סכין. כל הנפגעים משני האירועים 

פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
שהגיע  יוסף,  מור  אייל  מד"א  פרמדיק 
למקום וטיפל בנפגעים בשני הפיגועים, תיאר 
קריאה  "קיבלנו  האירועים.  השתלשלות  את 
לטרמפיאדה.  בסמוך  וירי  דריסה  פיגוע  על 
כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה 
מלאה, כשהוא סובל מחבלה חודרת בגפיים", 
סיפר יוסף. "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני 
והוא פונה לבית החולים שערי צדק  בשטח 
היינו  כשעוד  דקות.  כמה  כעבור  קל.  במצב 
בזירה הגיע למקום רכב נוסף שסטה מהנתיב 
ופגע בצעיר כבן 20. יחד עם כוח רפואה של 
צה"ל שהיה במקום הענקנו לו טיפול רפואי 
כשהוא במצב קל. המפגעים נורו ונוטרלו על 

ידי כוחות הביטחון".

זירת הפיגוע בטורקיה

זירת הפיגוע בקרית ארבע

ארבעה נפצעו בשני פיגועים בקרית ארבע

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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הגרי"ד גרוסמן להנהלת 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף':

מאת: חיים רייך
 

מעיין  החינוך  רשת  מנכ"ל  שערך  לסיור 
ביטון  חיים  הרב  יוסף  בני   - התורני  החינוך 
הצטרפו  העמק,  במגדל  הרשת  במוסדות 
והפיקוח  המנהלה  צוות  כל  הראשונה  בפעם 
העבודה  מול  ולהציבם  להפגישם  במטרה 
הנעשית בשטח, תוך הכרה של כל הפעילות 
בכל  העובדים  עם  ומפגש  בכיתות  במוסדות 
אל  הילדים.  עם  וכמובן  מהתחומים  אחד 
נחום  הרב  העיר  ראש  סגן  התלווה  הסיור 

אסולין.
מיוחד  באוטובוס  לדרך  יצאה  המשלחת 
תחילה  בירושלים.  המרכזיים  מהמשרדים 
 - "המאוחד"  לת"ת  העמק  למגדל  הגיעו 
"מגדל  החינוך  ממלכת  מבית  נוספת  פנינה 
אור" בראשות הרב שמעון אלמליח, שם עברו 
התלמידים  מידיעות  והתרשמו  הכיתות  בין 

בחומר הנלמד.
לאחר מכן הגיעה המשלחת הנכבדה לבית 
הספר פנינת אור - בי"ס יסודי לבנות. האזינה 
את  לתזמורת התלמידות שקיבלה  רב  בקשב 
פניה בכלי נגינה ובקטעים אומנותיים, וסיירה 
בין  גרוסמן  הגרי"ד  המוסדות  נשיא  עם  יחד 
תערוכות יצירתיות פרי עמלן של התלמידות 
הנכבדים  האורחים  כישוריהם.  את  שהפגינו 

הביעו התפעלות נרגשת,

של  רבה  המוסדות,  ראש  שנשא  בדברים 
גרוסמן  דוד  יצחק  הרב  הגאון  העמק  מגדל 
את  נס  על  העלה  התלמידות  בפני  שליט"א, 
יוסף"  "בני  החינוך  רשת  של  הגדול  המפעל 
זצוק"ל,  מרן  של  חייו  "כל  ואמר:  ומנהליו, 
היו למען חינוך ילדי ישראל ולמען פריחתה 
אשריכם  יוסף',  'בני  רשת  של  ושגשוגה 
שאתם ממשיכים בגאווה את דרכו ומובילים 

את מורשתו.
העמק,  ממגדל  שלנו',  ש'בן  זכינו  "אנחנו 
על  ולילה  יומם  אדירים  כוחות  שהשקיע 
המוסדות שלנו, עכשיו משמש כמנכ"ל רשת 
אמר  הארץ",  רחבי  כל  על  החינוך שחולשת 

הגרי"ד. 
המנכ"ל  את  גרוסמן  הגרי"ד  בירך  בסיום 
כנגד  מידה  להם  יתן  שהקב"ה  וההנהלה 
ישראל,  לילדי  דואגים  שהם  "כמו  מידה,  
ויזכו לראות רק  הקב"ה ידאג לילדים שלהם 

נחת מהם".
כי  אמר  הרשת,  מנכ"ל  ביטון,  חיים  הרב 
שימש  בו  למקום  לחזור  ומתרגש  גאה  הוא 
כמנכ"ל 12 שנה, והוסיף שבית הספר פנינת 
שהוא  מוצלחים  הכי  המוסדות  בין  הוא  אור 
ראה במסגרת סיוריו במוסדות הלימוד ברחבי 
הארץ והוא בהחלט עשוי להוות מודל לחיקוי 
לכלל המוסדות, בבחינת:קנאת סופרים תרבה 

חכמה.
הצפון  נר  בת"ת  המשלחת  ביקרה  כן  כמו 
אברהם  הרב  הגאון  דאתרא  המרא  בנשיאות 
מנחם שליט"א. השוכן בבי"ס חדש ומפואר, 
התלמידים.  בחינוך  הצוות  השקעת  את  וראו 
ושיבח  הרשת  הנהלת  את  ברך  מנחם  הגר"א 

אותם על השקעתם הרבה במוסדות.  

את הביקור חתמו במוסדות הלימוד נחליאל 
בכיתות  עברו  פוליטי,   יוסף  הרב  בראשות 
התלמידות והתרשמו מרמת הלימוד הגבוהה 
של הבנות ומשליטתן בחומר הנלמד. כמו כן 

עמדו על מצוקת המבנה הישן.  
בכדי  הכל  לעשות  הבטיחו  הרשת  הנהלת 

לשפר את התנאים ולהמשיך את התנופה.

"אשריכם שאתם ממשיכים את דרכו"
לראשונה הצטרפה כל הנהלת רשת החינוך 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף' לסיור במוסדות הלימוד  הגרי"ד 

גרוסמן להנהלת רשת 'מעיין החינוך התורני': "כל חייו של מרן היו למען ילדי ישראל, אשריכם שאתם ממשיכים את 
דרכו ורצונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל"

הסיור במוסדות הלימוד )צילום: יעקב כהן(

הקולקצית
על המדפים!

המבצע ממשיך! חברי  שימו לב! 

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, מעל 10 שנות רשיון

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב
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מרבים בשמחה
בגיל 42 כשבאמתחתו חמישה אלבומים ועשרות להיטים פרי עטו, מפציע אלי פרידמן בימים אלו עם אלבום 
קומזיץ משובח משיריו, "אלבום שכולו דיבוק חברים" הוא אומר. אין ספק שפרידמן כאמן וכיוצר הוא הזמר 
החרדי היחיד שהוא גם וגם, מלחין מעבד וזמר. פרידמן אינו שוקט על השמרים ומלבד היותו משמח בחתונות 

הוא מריץ בימים אלו מופע קומזיץ שכולו מבוסס משיריו. לפרוט על מיתרי הנשמה
מאת: שמחה פריד

יום ראשון של בין הזמנים יא אב אני שם פעמי ליקב מצודה 
בגבעת יערים אשר בהרי יהודה, 

כאשר  הזה  המופע  לגבי  סקפטי  די  שהייתי  היא  האמת 
קיבלתי טלפון מפרידמן 'אתה מוזמן'.  

מדהים  מקום  באמת  מגיע,  ואני  מירושלים  קצרה  נסיעה 
ופסטורלי בתוך היער, יקב בוטיק של ר' יוסי אייזקוביץ יינן 
חרדי, שגם פתח את היקב לטעימות מן היקב ומן הגורן תוך 
כדי האירוע כך שהכל היה מוכן ומזומן לאווירה של קומזיץ, 
כולם  הוא מביא את  כהרגלו  הזה  מקורי  אין ספק הפרידמן 
למקומות עם השראה מקום שייתן לך את האווירה המתאימה 

לערב שכזה.
בלי תפאורת לדים ובלי יותר מדאי גינונים, הנגנים מוכנים 
יום לאחר הצום אלי פותח עם השיר "בכה  זה מתחיל,  הנה 
תבכה" אחד השירים הגדולים, הכי מתאים ליום שאחרי צום. 
אסף קליין על מערכת ההגברה עם סאונד משובח והקהל הזה, 
קהל המכורים של פרידמן שהמתין כל כך הרבה שנים לערב 
שכזה, פשוט נתן את הלב והנשמה, והשירה עולה ועולה 250 
איך  גדולה בשמיים,  ויש שמחה  ושרים  אנשים פשוט שרים 
תזמורת  )בעל  ברסלב  חסיד  הרמן  מנחם  ר'  בסיום  לי  אמר 
מכובדת משל עצמו( שניגן על הגיטרה במופע 'מאז קרליבך 

אינני זוכר ערב כזה'.
כולו  שכל  יותר  וצנוע  אישי  משהו  לעשות  רציתי  'תמיד 
דיבוק חברים, שירה שמעוררת את הנפש'. אומר פרידמן 'וגם 

שיהווה  מקום ראוי לבחורי ישיבות'.
 האמת היא, אינני יודע מה הבריות אומרות עליו אבל אני 
נהניתי מכל רגע, לא פלא שברדיו קול חי העבירו את המופע 

בשידור חוזר לאור דרישת הקהל. 
פרידמן החל את דרכו עוד בהיותו בחור ישיבה לפני יותר 
שטרייכר,  מיכאל  לר'  שירים  הלחין  כאשר  שנה  מעשרים 
בחלקו"  "השמח  אלבומים  חמישה  הוציא  השנים  במהלך 
"שומע אל אביונים" "בוטחים בקב"ה" "על הסטנדר" "מה 
בכל  הילוך  פרידמן  הרים  לאחרונה  עליו"  אומרות  הבריות 
הקשור לקרירה המוזיקאלית שלו, רק לפני יותר משנה הוציא 
את אלבומו החמישי "מה הבריות אומרות עליו" לאחר הפסקה 
די ארוכה מיצירה מוזיקאלית, אלבום שזכה להצלחה מכובדת 
ואף זכה בתואר באלבום השנה ברדיו קול ברמה, זאת מלבד 
כל  חי  בקול  תוכנית חדשה  אלי בהגשת  העובדה שבה החל 
יום שישי בצהרים יחד עם הרב חיים הורביץ 'תוכנית איכותית 
והשבוע אלי מפתיע שוב עם  מאוד' מעידים מנהלי התחנה, 

אלבום הקומזיץ "שרים ביקב עם אלי פרידמן" 
אלי פרידמן נחשב לאחד הדמויות הצבעוניות והססגוניות 
קרית  בשכונת  נולד  פרידמן  החסידית.  המוסיקה  שידעה 
כך  ליטאיות,  בישיבות  וגדל  חסידי,  בבית  שבירושלים  צאנז 
הישיבות,  עולם  של  המוזיקה  סגנון  עם  מזוהה  הוא  שמחד 
מחליף  כמו  ברזל  צאן  לנכסי  שהפכו  שירים  כשבאמתחתו 
את הזמנים, כי המלכות, בכה תבכה, בן פורת יוסף, בוטחים 
בקב"ה ועוד, ומאידך אלי פרידמן היה הראשון שהכניס שירים 
הסטנדר  על  מהאור,  לטעום  כמו  אלטרנטיבי  יהודי  בסגנון 

וקיים את הילד.
כלל  בדרך  שלך  הסגנונות  שלל  את  מסביר  אתה  איך 
מאוד  סגנון  גם  מערב  ואתה  אחד  סגנון  להם  יש  מלחינים 
חרדי מחד ומאידך אתה יוצר שירים שבהחלט נוגעים בטעם 

יותר ישראלי?
הבסיסית  האוריינטציה  וזו  חסידי  מבית  מגיע  אני  במקור 
המהווה  הישיבות  עולם  של  מהרוח  רבות  יונק  גם  אני  שלי. 
יש  סגנון של שירה  לזכור שבכל  נוסף.  צריך  מקור השראה 
יש  שמח  שיר  ממך,  שלמעלה  מה  עם  חיבור  של  אחר  טעם 
להביא  בכוחו  יש  רגש  שיר  הנפש,  לרוממות   להביא  בכוחו 

לערגה לקב"ה וכך כל סגנון נותן השראה אחרת וחיבור אחר 
עם הקדוש ברוך הוא, כך שבכל פעם פורץ מתוכי מחדש צורה 
והטוב  הישן  הבית  של  בטעם  אחת  פעם  שירה.  של  נוספת 
לייצר  אפשרות  ישנה  כאשר  אחר.  בסגנון  זה  אחרת  ובפעם 
מוזיקה מגוונת וטובה המקרבת את הלבבות לעבודת ה'. כי 
זה כוחה של המוזיקה היא יכולה לחבר בין השמיים לארץ, 
להביא את האדם למרומים ולחבר בין העולמות השונים. למה 
לי לתחום את עצמי רק לשירים כמו "כי הרבית" או "רחם". 
כך גם המציאות מוכיחה שהקהל מבין את זה וחש כך גם כן.

אם להיות כנה אזי האלבום החדש "שרים ביקב" הוקלט 
מתוך המופע שלך מדוע לא נכנסת אח"כ לאולפן להקליט 
באלבומים  פעמים  הרבה  כמו שעושים  כלים  עוד  ולהוסיף 

מסוג זה? 
זהו עניין פשוט, כאשר אתה מוסיף עוד מקהלה לעיבוי או 
חצוצרות וכן על זה הדרך, אתה מאבד את האווירה שיש לדבר 
הזה להציע ואתה הופך את זה למשהו אולי הרבה יותר מקצועי 
אבל גם הרבה פחות לייב ופחות חי, אחד הדברים שמחברים 
את ההמון לשיריו של ר' שלמה קרליבך זה העובדה כי הרבה 
מההקלטות הן מתוך אירועים שהוקלטו כמות שהן ולכן יש 
להימצא  שיכולות  הטעויות  כל  למרות  מיוחדת  אוירה  בהם 
בהן וזה מה שנותן לזה את האווירה החמה שחסרה לעיתים 
זו גם הסיבה מדוע הוצאתי את האלבום  באלבומים רגילים, 
הזה מבלי להיכנס ולתקן שירה או כל דבר אחר פשוט הקלטנו 

על ערוצים נכנסו לאולפן רק כדי לכוון את איכות השמע. 
שנים רבות אתה מופיע בחתונות עם האנרגיות האדירות 
שלך וביום בהיר אתה מחליט לעשות גם מה שנקרא מופע 

איפה זה היה כל השנים?
קהל  עם  הופעתי  לא  מעולם  אני  א.  סיבות  כמה  לזה  היו 
מעורב כך שגם לא היה לי את הרצון להופיע במקומות כאלה 
לעשות  כדי  מעצמי  מופע  לייצר  צריך  הייתי  להופיע  כדי  ב. 
זאת בנפרד ולא במעורב ג. להרים ערב כזה יש בו המון עלויות 
מוכרים  אם  גם  אפשרי  בלתי  זה  חסות  מנותני  עזרה  ובלי 
הקב"ה  כאן  גם  איתנו  שקורה  מה  בכל  כמו  אך  כרטיסים, 
התערב כהרגלו בעניינים וביום בהיר אני מקבל טלפון מיהודי 

יקר שלא הכרתי אותו 

עד אז, הלא הוא מתי בן דוד מחברת הי מדיה ואומר לי בהי 
להפיק  רוצה  ואני  שלך  השירים  את  אוהב  אני  "אלי  לישנה 
איתך ערב " וכך בעצם הכל התחיל, אתה צריך להבין במשך 
לי "אלי מתי תעשה  היו אומרים  שנים אוהבי המוזיקה שלי 
אירוע שכולו בנוי על המוזיקה שלך" והנה לפתע זה קרה והם 
קיבלו ממני צו גיוס והם אכן הגיעו נתנו את הנשמה ואני חב 

להם את תודתי זו הייתה עבורי מתנה נפלאה מאת ה'.
במופע ביקב מצודה הייתה תזמורת של 7 נגנים בניצוחו 
כלי  רק  אלא  תופים  היו  שלא  לב  שמתי  הורביץ,  ג'ף  של 

הקשה מדוע באמת?
לי  היה  הזו  מהסיבה  ובדיוק  הופעות  אוהב  אינני  בגדול 
רצון לעשות משהו אחר משהו שהקהל יותר מתחבר אליו כך 
הבמה,  על  מי שמנגן  או  הזמר  רק  יהיה  לא  המופע  שבעצם 
ביחד,  ואתה  אני  זה  כולנו  של  להיות  צריך  לטעמי  מופע 
הסיבה  הייתה  זו  מהערב,  חלק  וכולנו  התוועדות  של  בסוג 
הברען  ואת  הערב  של  הקצב  שאת  כדי  תופים  הבאנו  שלא 
את  איתי  ידידי שעיבד  של  רעיון  זה  היה  בעצם  הקהל,  ייתן 
כל האלבומים שלי המעבד ג'ף הורביץ וזה אכן הצליח ב"ה. 
אחד  חלק  להיות  כדי  במה  על  הופענו  לא  גם  הזו  מהסיבה 

שמחובר עם הציבור.
בתקופה של השנתיים האחרונות אתה עובד במלוא המרץ 

בתחום המוזיקה מה התוכניות הלאה?
נוסף  קומזיץ  ערב  יתקיים  בניסן  ו'  חמישי  ביום  בע"ה 
הפעם  בקיץ  שהיה  למה  בדומה  משירי  בלבד(  )לגברים 
ואורחים  נגנים   6 של  הרכב  עם  איכילביץ  דוד  של  בעיבודו 
וגם ברפרטואר יהיו כמה שינויים, כך שכל מי שרוצה לבוא 
בהר  ה'  על  ולהתענג  חברים  דיבוק  מתוך  יחד  איתנו  ולשיר 
מוזמן  ישיבת התפוצות  מים" שע"י  "במרכז  בירושלים  ציון 
לצאת  מתכנן  אני  הקיץ  בתחילת  לכך  בנוסף  כרטיס,  לרכוש 

עם סינגל חדש.
לאחרונה התחלת בשידור תוכנית קבועה בימי שישי יחד 

עם הרב חיים הורביץ ברדיו קול חי איך הגעת לזה?
תמיד יש בי רצון לנסות דברים חדשים בחיים ופעם כמשיח 
בקול  התוכניות  מנהל  שהוא  קאהן  בצלאל  עם  תומי  לפי 
איזה  לו  תהיה  שאם  לו  אמרתי  חי, 
על  לשמוע  אשמח  פנויה  מסגרת 
כך, האמת שלא לקחתי את הדברים 
מזה  שיצא  חשבתי  ולא  ברצינות 
הפתיע  הוא  אחד  יום  אבל  משהו, 
ה'  ברוך  לדגל,  לי  וקרא  אותי 
ביחד עם הרב חיים הורביץ אנחנו 
משתדלים לשמח את העם המאזין 
והן  לשבת  ווארטים  עם  ברוח  הן 
בוחר  שאני  מוזיקה  עם  בגשם 
אני  כי  זמן  הרבה  לי  לוקח  וזה 
איכותית  מוזיקה  להשמיע  רוצה 

ומגוונת ללא פשרות.
אמן  מקרוב  להכיר  ההזדמנות 
היתה  פרידמן  אלי  ר'  כמו  ויוצר 
בי  שהותיר  דבר  מרתקת  עבורי 
נפלא  משהו  יש  עוד,  של  טעם 
מוזיקה.  שיוצרים  באנשים 
לסיום,  שלי  קטנה  והמלצה 
פרידמן  של  הבא  המופע 
ניסן  ו'  חמישי  ביום  )לגברים( 
אוהבים  אתם  אם  באפריל   14
בעניין  ואתם  שלו  השירים  את 
עם  ביחד  לשיר  לבוא  של 
לרכישת  אני ממליץ,  אז  כולם 

כרטיסים  077-4401815
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מאת: שמעון דן

אחרי אישור חוק המקוואות אמש בוועדת 
ח"כ  החוק,  יוזם  מצהיר  לחקיקה,  השרים 
רבים  מאמצים  "השקענו  כי  גפני,  משה 
שמא  החשש  בשל  ורק  אך  החוק,  לקידום 
בדל  איזו  ישנו  כביכול  רושם  להיווצר  עלול 

של הכרה ברפורמים".
גפני הבהיר כי "מבחינה ציבורית ביקשנו 
לגדוע את ההליך הזה שאינו מתחיל, ולעולם 
ועד לא נכיר ברפורמים אשר פוגעים בתורה 
הליך  שיחל  לנו  חשוב  היה  לכן  וביהדות, 
החקיקה באופן מיידי, שכל העולם ידע שלא 
תחום,  בשום  ברפורמים  הכרה  שום  תהיה 
צורה ונושא. לכן ראינו גם ביהדות התורה וגם 
יאושר  שהחוק  בזה  עליונה  חשיבות  בש"ס 
באופן מיידי, כאשר לכל הפחות תחילת הליך 

החקיקה יהיה כבר השבוע".
לענייני  ועדת השרים  אישרה  ראשון  ביום 
חקיקה את "חוק המקוואות" של ח"כ משה 
גפני, על פיו ניתן יהיה לטבול במקוואות רק 
הרבנות  לאישור  בכפוף  הלכתיות  טבילות 
בג"ץ  את  החוק  עוקף  בעצם  בכך  הראשית. 

גם  לאפשר  וביקש  שהוגש  המקוואות 
לרפורמים לטבול במקוואות ברחבי הארץ.

במליאת  להצבעה  לעלות  אמורה  ההצעה 
הכנסת כבר בשבוע הבא, תוך ניסיון להשלים 
"האמירה  האפשרית.  במהירות  החקיקה  את 
ספק  שום  שאין  ודאית  היא  הציבורית 
הכרה  תהיה  שלא  הזה,  בעניין  גמגום  ושום 
ברפורמים בשום תחום ובשום נושא", אומר 

ח"כ גפני.
באותו  המשיך  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
קו והבהיר כי על ראש הממשלה לבחור בין 
"הבהרנו  התורה'.  'יהדות  לסיעת  הרפורמים 
תוכל  לא  התורה  יהדות  כי  הממשלה  לראש 
לשתף פעולה עם ממשלה במכירה ברפורמים 
התורה  לרמיסת  ורגל  יד  להם  ונותנת 

וההלכה", אמר ליצמן.
הממשלה  ראש  "על  כי  ליצמן,  אמר  עוד 
הרפורמים  את  מעדיף  הוא  האם  להחליט 
פסיקות  בארץ.  החרדים  את  או  לארץ  בחוץ 
חלקה  כל  הורסת  הרפורמים  לטובת  בג"ץ 
אדום  קו  וזה  בישראל  הדת  בתחומי  טובה 

שלא נשלים עימו".

מאת: שמעון דן

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית 
בקו 402 שגבתה את חייהם של 6 בני אדם, 
נהג  אודות  חדשים  גילויים  מתפרסמים 
בעברו  מעורב  שהיה  ביטון  חיים  האוטובוס 

בתאונת דרכים נוספת.
המחדלים  בשרשרת  כי  מתברר  כעת 
שהובילה לתאונה הייתה קשורה גם משטרת 
ביטון  חיים  שהנהג  לאחר  בעצמה,  ישראל 
מקצין  הנהיגה  רישיון  את  לידיו  חזרה  קיבל 
קצין  דומה.  בתאונה  מעורבות  לאחר  תנועה 

המשטרה קבע אז כי אין בנהג מסוכנות.
בדצמבר 2013 נפגעו 18 בני אדם בתאונה 
 1:00 בשעה  אגד  של  קו  באותו  שאירעה 
במשאית.  האוטובוס  התנגש  אז  גם  בלילה. 
הנהג, חיים ביטון, זומן לאחר התאונה להליך 
לו  להחזיר  הוחלט  בסופו  במשטרה.  שימוע 
לחזור  לו  לאפשר  ובכך  הנהיגה,  רישיון  את 

לעבודה מלאה על הכביש.
חמישה ימים אחרי התאונה ב-2013  מסר 
של  התנועה  אגף  לקצין  גרסתו  את  ביטון 
את המשאית  "ראיתי  ואמר:  ירושלים,  מחוז 
ולא הערכתי נכון את המהירות שלה. ראיתי 
ואז  אותי,  שעקף  האמצעי  מהנתיב  רכב 
פגעתי במשאית. אני מבין שזאת אחריות שלי 

לגרימת התאונה".
המשטרה  קצין  הבהיר  השיחה  במהלך 
לביטון כי הוא עבר עבירות של נהיגה בחוסר 
תאונה.  וגרימת  מרחק  אי-שמירת  זהירות, 
אולם למרות זאת קבע הקצין כי מדובר ב"נהג 
ותיק, עבר לא מכביד, לא ראיתי מסוכנות", 

והחליט כאמור להחזיר לו את רישיון הנהיגה 
מידית.

שביטון  לאחר  חודשים,  שמונה  כעבור 
החליטה  באגד,  בעבודתו  לשגרה  חזר  כבר 
בגין  אישום  כתב  נגדו  להגיש  המשטרה 
נהיגה  רווח,  על  אי-שמירה  של  עבירות 

בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק. 
הסכימה  המשטרה  האישום,  כתב  למרות 
להסדר טיעון מקל שנחתם עמו. ביטון הואשם 
של  בעבירות  והורשע  מתוקן  אישום  בכתב 
זהירות  בחוסר  נהיגה  מרווח,  אי-שמירת 
חן  אביטל  השופט  לנזק.  הגורמת  והתנהגות 
מבית משפט השלום בירושלים גזר על ביטון 
עונש של 120 שעות לטובת הציבור, 45 ימים 
שלושה  בלבד,  בפועל  נהיגה  רישיון  פסילת 
חודשי פסילה על תנאי וקנס כספי בסך 500 

שקלים.
לשימוע  בנוגע  בתגובה  נמסר  מהמשטרה 
ב-2013:  התאונה  לאחר  לביטון  שנערך 
דעתו  שיקול  עת,  באותה  העניין,  "בנסיבות 
המלצתו  גם  כמו  מוצדק,  היה  הקצין  של 
אותה  בגין  הנהג  נגד  אישום  כתב  להגיש 

תאונה".

אחרי אישור חוק המקוואות ביום ראשון בוועדת השרים לעניני 
  חקיקה ציינו ח"כ גפני ושר הבריאות ליצמן את ההישג

גפני: "לא תהיה הכרה ברפורמים בשום תחום"  ליצמן: "על 
ראה"מ להחליט אם הוא מעדיף את הרפורמים או את החרדים"

לא תהיה הכרה ברפורמים
גפני וליצמן אחרי אישור חוק המקוואות

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית בקו 402 שגבתה את 
חייהם של שישה בני אדם, מתפרסמים גילויים חדשים אודות 
נהג האוטובוס  לאחר תאונת דרכים נוספת בה היה מעורב 

בעבר, הוחזר לו רישיון הנהיגה ונקבע כי אינו מסוכן

שערוריה: נהג אוטובוס הדמים 
קיבל בחזרה את רישיונו

תאונת הדמים בקו 402 )צילום: פלאש 90(

בעזהי”ת

1-700-700-148
3 אילן  בר  רח’ 

רח’ פרדס 53 )108( נווה יעקב רח’ מירסקי 23 רמות

גאולה  4 מיכה  רח’ 

ם
חי
לו
פי

אתם מוזמנים ליהנות ממגוון ענק של מסגרות
דגמים בלעדיים    אופטיקאים מוסמכים    מחירים הוגנים

מבצע מיוחד בסניף גאולה

מסגרת כולל
CR 4/2 עדשות

99 ש”ח
מסגרת ברגים כולל

עדשות 1.6 4/2

199ש”ח

מבצע כזה עוד לא ראיתם!



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פילה מרזולהבקלה צעיר
מזל אשפר דגים - מגוון רחב של דגים במחירי מזל

משנכנסים לאשפר
מרבים בבשר
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בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

2390

6 עופות במארז
לא ממתינים בתור לפירוק העופות...
מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

אשפרישיר
02-5812885/6

משלוחים בהזמנה טלפונית
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מאת: מנדי קליין
אלו  בימים  נערכת  המעיין'  'אל  תנועת 
בליל  שתערך  פורים  מסיבת   - היין  למשתה 
פורים דמוקפין באולמי מונדיאל בירושלים. 
אישי  רבנים,  להשתתף  צפויים  במסיבה 
השר  ש"ס  תנועת  יו"ר  כנסת,  וחברי  ציבור 
הרב אריה דרעי, נציגי הציבור בכל עיר ועיר, 
הפזורים  המעיין  אל  של  השיעורים  מגידי 

ברחבי הארץ ומשתתפי השיעורים.
ופייטנים  זמרים  ינעימו  השמחה  את 
כי  יצוין  ותזמורתו.  כהן  בניצוחו של שלמה 
כיד  קל  כיבוד  יוגש  ואף  חופשית  הכניסה 

המלך.
הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין מציין 
ממשיכה  המעיין  "אל  ההכנות.  את  בסיפוק 
נוהגת  הייתה  שאותם  ובמסיבות  במעמדים 
על  לשמור  כדי  בשנה  פעמים  מספר  לערוך 
השיעורים  מגידי  הגדול,  הציבור  עם  קשר 
בימי  זה  אם  השיעורים,  משתתפי  ורבבות 
בשנתיים  שחזרו  הכינוסים  הסליחות, 
האחרונות מידי ערב, מסיבת פורים חגיגית, 
פני  הקבלת  של  האדיר  המעמד  זה  ואם 
ארנה  באולמי  פסח  בחוה"מ  שיערך  רבו 

בהשתתפותם של גדולי ישראל שליט"א".

הח"כ הטרי יגאל גואטה )ש"ס( בדיון בכנסת 

"יש למצוא פתרון למעונות 
לנשים העובדות"

הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה דיון עם ראשי הארגונים 
והמעונות על הארכת פעילות שעות המעונות לטובת נשים 
עובדות  ח"כ גואטה: "קיבלתי עשרות טלפונים מנשים 

עובדות שתיארו לי את המתחים הקיימים בינן לבין מעסיקיהן, 
בגלל המחסור בפתרון לילדים"

מאת: חיים רייך

ולשוויון  האישה  מעמד  לקידום  הוועדה  
תומא- עאידה  חה"כ  בראשות  מגדרי, 
סלימאן, קיימה השבוע דיון בנושא "הארכת 
אשר  לילדים",  היום  מעונות  פעילות  שעות 

נערך ביוזמת ח"כ יגאל גואטה.
ח"כ גואטה אמר בתחילת הדיון: "קיבלתי 
עשרות טלפונים מנשים עובדות שתיארו לי 
מעסיקיהן,  לבין  בינן  הקיימים  את המתחים 
להקדים  או  בהגעה  לאחר  הצורך  בשל 
בפתרון  המחסור  בגלל  מהעבודה,  ביציאה 

לילדים".
היא  הדיון  מטרת  כי  אמרה  הוועדה  יו"ר 
להבין האם האפשרויות שמספק כיום משרד 
יודעת  "אני  ריאלי.  פתרון  מהוות  הכלכלה 
שעות  הארכת  מאפשר  הכלכלה  שמשרד 
בנושא.  מסודרות  הנחיות  אין  אך  הפעילות, 
יתחילו  היום  מעונות  שאם  סבורה  אני 
לפעול בלי הגבלות, הרבה יותר הורים יחלו 

להשתמש בהם".
מרגלית:  נאות  מנכ"ל  גבאי,  ליאור 
איננו  הכלכלה  משרד  שמאפשר  "הפתרון 
שעה  של  הארכה  מאפשר  הוא  שכן  פרקטי, 
העלויות  סבסוד  אבל   ,17:00 עד  בפעילות, 
שני  יהיו  תמיד  אולם  אחד,  לעובד  מתאים 

עובדים לפחות.

"יש כאן בעיה מובנית שכן המטפלות גם 
הן נשים אשר רוצות לסיים יום עבודה בשעה 
יש  שני  ומצד  הילדים,  את  ולאסוף   16:00
ילדים שיש להם צורך בשעות פעילות ארוכות 
יותר. אני סבור שמשרד הכלכלה צריך לקבל 
בשעה  המעונות  סגירת  על  גורפת  החלטה 
16:30, וכך ייפתרו מרבית הבעיות. אנו ננסה 

ליישם זאת אצלנו החל משנה הבאה".
מציע  הוא  כי  בסיום  אמר  גואטה  ח"כ 
שהארגונים יקיימו פיילוט של מספר חודשים 
בטוח  הוא  וכי  הפעילות  שעות  להארכת 
החלקי  מהמימון  הרגל  את  יפשטו  "שלא 

בהתחלה, ומהר מאוד המקומות יתמלאו".
סלימאן,  תומא-  חה"כ  הוועדה,  יו"ר 
סיכמה את הדיון ואמרה: "הבעיה העיקרית 
לעשות  צריך  המשרד   - תקציבית  היא  פה 
לארגונים,  השעה  עלות  של  אמיתי  שקלול 

ולממן אותה באופן שוויוני לכל ההורים.
"כרגע אלו שהכי זקוקים לסבסוד מקבלים 
70 ₪ לחודש, שזה סכום שאינו מספיק ואינו 
לסבסוד  זקוק  שבאמת  למי  לאפשר  יכול 
שבחינה  בטוחה  אני  בשירות.  להשתמש 
רחב  באופן  הסבסוד  אפשרות  של  מעמיקה 
לשוק  משמעותי  לעידוד  תביא  ולכולם 
ביותר  המועיל  כפתרון  ותתגלה  העבודה 

לכולם".

'אל המעיין' תקיים מסיבת פורים
'אל המעיין' חוזרת אל השטח: תקיים משתה היין בליל 
פורים ומעמד הקבלת פני רבו • במסיבת פורים שתתקיים 
בירושלים, ישתתפו רבנים, אישי ציבור וחברי כנסת, השר 

דרעי ונציגי הציבור בכל עיר ועיר

מסיבת פורים עם 
אריה דרעי )צילום 
ארכיון: יעקב כהן(

מאת: אלי שניידר

להרוג,  מנת  על  סכין  עם  שמגיע  "מחבל 
השבוע  אמר  כך  אותו",  להרוג  מצווה 
בשיעורו  שליט"א,  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 

השבועי.
יוסף  הגר"י  שהשמיע  החריפים  בדברים 
"אין  כי  עוד  אמר  מחבלים,  לנטרול  ביחס 
מבג"ץ".  או  מהרמטכ"ל  לא   - לפחד  מה 
דברים אלה כוונו להתבטאות של הרמטכ"ל, 
עם  במפגש  שאמר  איזנקוט,  גדי  רב-אלוף 
ירוקן  שחייל  רוצה  "לא  הוא  כי  תלמידים 

מחסנית על נערה עם מספריים".
כי  הרב  הסביר  זו,  לאמירה  בהתייחסו 
וביקש  להרגו",  השכם   – להרגך  "הבא 
מהציבור שלא "לפחד שיעשו עליו בג"ץ או 

שיבוא איזה רמטכ"ל ויגיד משהו אחר".
דבריו של הראשון לציון עוררו סערה וזכו 
כלליים  תקשורת  בכלי  ראשיות  לכותרות 
במערכת  נזעמות  לתגובות  שהוביל  מה 
סיעת  יו"ר  היה  ראשון המגיבים  הפוליטית. 
'יש עתיד' ח"כ עופר שלח שהתבטא בחוצפה 
רק  יובילו  הצבא  "את  לציון:  הראשון  נגד 
מפקדיו, ואל לרבנים לנסות להחליף אותם". 
שלו  המפלגה  יו"ר  גם  כי  לציין  שכח  שלח 

התבטא באופן דומה בעבר.
ורבין  נחמיאס  איילת  הכנסת  חברת  גם 
)המחנ"צ( תקפה את הראשון לציון: "מדינת 
ליועץ  יוסף,  הרב  את  מינתה  לא  ישראל 
לביטחון לאומי! ראוי ששר הדתות אזולאי 
יבהיר לרב שאל לו לגלוש לביקורת מכוערת 
ומסיתה כנגד הרמטכ"ל", אמרה ואף דרשה 
לקרוא  יש  דבריו  על  הרב  יתנצל  לא  אם  כי 

אותו לבירור.
מי שיצא להגנתו של הרב יצחק יוסף הוא 
דווקא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ )הבית 
היהודי(. "החלקתם על הראש?", תהה ח"כ 
יוסף  יצחק  הרב  לציון  "הראשון  סמוטריץ. 

אלפי  בן  היהודי  המוסר  על  בדרשתו  חזר 
ידע  להורגו.  השכם  להרגך  הקם   - השנים 
כל מחבל המרים יד על יהודי, דמו בראשו", 

אמר.
של  שמו  על  להגן  נחלץ  יותר  מאוחר 
גואטה  יגאל  גם חבר הכנסת  הראשון לציון 
)ש"ס( שטרח להסביר כי בין דברי הראשון 
כל  אין  אייזנקוט  הרמטכ"ל  לדברי  לציון 
סתירה: "אפילו שדברי מרן הראשל"צ הרב 
דבריו  כי  חיזוק,  צריכים  אינם  יוסף  יצחק 
זוטא  הסערה  לאור  חיים,  אלוקים  דברי 
למתקשים,  להבהיר  חייב  אני  שהתעוררה 
יוסף  הרב  דברי  בין  סתירה  שום  אין  כי 
ודברי  אחרים.  גורמים  או  הרמטכ"ל  לדברי 
הראשל"צ נאמרו לכלל אזרחי ישראל שהם 

חלק בלתי נפרד מגל הטרור הנוכחי.
להורגך  'הבא  כי  בשיעורו  אמר  "הרב 
סכין  עם  בא  שמחבל  ברגע  להורגו,  השכם 
לא  זו  אותו'.  להרוג  מצווה  להרוג,  ורוצה 
שהתורה  שנים  אלפי  בין  ציווי  זה  סיסמא 
את  יש  למי  מושג  לי  ואין  אותנו.  מנחה 
וכי  כזה.  דבר  על  לחלוק  הכתפיים הרחבות 

דם יהודי הוא הפקר?

מאת: שבתאי פוגל

בירושלים נשלמו השבוע ההכנות לקראת 
התורה  ספר  הכנסת  של  הגדול  המעמד 
שנכתב ע"י עם ישראל לכבודו של דוד המלך 
ומעמד קריאת שמע ישראל עולמית, שייערך 

הערב, יום רביעי, ליל ז' באדר ב'.
את היוזמה לכתיבת ספר התורה ע"י כלל 
המלך  דוד  לכבוד  ובעולם  בארץ  ישראל 
עולמית,  שמים  מלכות  עול  קבלת  ולמעמד 
– הרה"ג אהרן  דוד המלך  קבר  רבני  קיבלו 
ברגר  יוסף  והרה"ג  שליט"א  שטרן  יצחק 
שליט"א בברכתם ועידודם של גדולי ישראל, 
בעקבות המצב הקשה של עם ישראל בכלל 
את  לחבר  מנת  ועל  בפרט,  ישראל  ובארץ 
עם ישראל כולו לבקשת ג' הדברים שאמרו 
סימן  נראה  בקשתם  ידי  על  ורק  שאך  חז"ל 
גאולה: מלכות שמים, מלכות בית דוד ובנין 

בית המקדש.
ובזיון  הרפורמי  הכותל  פרשיית  בעקבות 

הקודש בכותל המערבי, הוחלט כי תהלוכה 
תצא  תורה  של  לכבודה  ומרשימה  ענקית 
הכותל המערבי  דווקא מרחבת  נדיר  באורח 
מוחלפת"  תהא  לא  התורה  "זאת  בהכרזת 
יוכנס  שם  ע"ה,  המלך  דוד  של  קברו  לעבר 

ספר התורה.
דוד  מגדל  בגן  יערך  המרכזי  המעמד 
בראשות  הבונים(  )גן  החומה  למרגלות 
מרשימה  מוזיקלית  ובהפקה  ישראל  גדולי 
ישראל"  "שמע  קריאת  תערך  כשבשיאו 
עולמית שתשודר  עול מלכות שמים  וקבלת 

לרחבי הארץ והעולם.
מוטי  הרגש  אמן  ינעימו  המעמד  את 
של  המורחבת  תזמורתו  עם  יחד  שטינמץ 
מידד  הזמר  ועמם  מקהלה  בליווי  בנט  רובי 

טסה.
דוד  קבר  רבני  עלו  האחרונים  בחודשים 
ישראל  גדולי  של  מעונותיהם  אל  המלך 
התורה  בספר  אותיות  בכתיבת  לכבדם  כדי 

ולהזמינם אל מעמד הכנסת ספר התורה. 

כך אמר השבוע הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בשיעורו השבועי, 
ועורר פולמוס נוקב בתקשורת באשר ליחס למחבלים שבאו להרוג 

יהודים  ח"כ עופר שלח )יש עתיד(, היה ראשון התוקפים, 
כששכח שראש מפלגתו יאיר לפיד התבטא בעבר ברוח דומה

היום )רביעי(, ליל ז' באדר ב', תתקיים הכנסת ספר התורה 
לקבר דוד המלך  בעקבות פרשיית הכותל הרפורמי 

התהלוכה תצא באורח נדיר דווקא מרחבת הכותל המערבי 
בליווי הזמרים מוטי שטיינמץ ומידד טסה

"מצווה להרוג מחבל עם סכין"

הערב: ספר תורה יוכנס לקבר דוד
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מצוה להרוג מחבל. הגר"י יוסף שליט"א
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'מכבי' בתנופת צמיחה במגזר החרדי 
מעל עשרת אלפים מצטרפים חדשים ל'מכבי שירותי בריאות' 

בשלשת המעברים הראשונים של  2016 מנכ"ל מכבי רן סער: 
"הציבור החרדי יודע להעריך רפואה איכותית ומקצועית ולכן בוחר 
במכבי פעם אחר פעם. במכבי פועלים ללא ליאות כדי להעניק את 

קדמת הרפואה לציבור החרדי בכל מקום בו הוא נמצא"

מאת: חיים רייך

תנופת עשייה ופעילות נרחבת של מכבי 
החרדית.  הקהילה  בריכוזי  בריאות  שירותי 
בארץ  החרדית  האוכלוסייה  כי  ספק  אין 
דורשת  והיא  השנים  עם  בעקביות  גדלה 
הרפואה,  לעולם  הנוגע  בכל  ראוי  מענה 
הפסק.  בלי  מתפתחת  שמכבי  הסיבה  זאת 
שביעות  על  מוכיחות  המעברים  תוצאות 
במכבי  החרדי.  המגזר  בקרב  רבה  רצון 
של  המיוחדים  לצרכים  העת  כל  מודעים 
משקיעים  גם  לכך  ובהתאם  החרדי  המגזר 
בריאות  קידום  בפעילויות  רבים  משאבים 
ולנגישות  האוכלוסייה  לצרכי  המותאמות 

הרצויה. 
במחוז המרכז נפתח בבני ברק לאחרונה 
מסוגו  והראשון  הגדול  הרפואי  המרכז 
הענפה  ההתפתחות  ובמסגרת  בארץ, 
רופאים  עשרות  האחרון  בחודש  התווספו 
גדולים  לרופאים  נחשבים  אשר  חדשים 
אלה  לפניהם,  הולך  שמם  אשר  בתחומם 
הוותיקים  הרופאים  למאות  מצטרפים 
בעיר.  מכבי  של  הרפואה  את  המובילים 
הארץ  ברחבי  מרוצים  מטופלים  אלפי 
מסור  מטיפול  רצונם  שביעות  על  מעידים 
ובהנהלת  אלו,  מרופאים  ומקצועי שקיבלו 
ברק  בני  ובמרחב  המרכז  במחוז  מכבי 
חברי  לשירות  הצטרפותם  עם  שמחים 
מכבי הנהנים משירותי רפואה המתקדמים 

והמקצועיים ביותר. 
במחוז ירושלים והשפלה נפתחו במהלך 
בבית  חדשים.  סניפים  האחרונה  השנה 
החרדית  בקריה  רפואי  מרכז  נפתח  שמש 
וברמב"ש ג' לצד בית מרקחת מכבי פארם 
בירושלים  משלימה.  לרפואה  טבעי  ומכבי 
ברמת  ברמות  רפואיים  מרכזים   4 נפתחו 
מאד  ובקרוב  וברוממה  חומה  בהר  שלמה 

יפתח בשכונת ארנונה.
אחרים  למחוזות  בדומה  הדרום  במחוז 
בריאות  כנסי  נערכים  פעילות,  קיימת 
תחומי  במגוון  וסדנאות  הרצאות  גדולים, 
הקופה  לשירותי  נוספו  לאחרונה  רפואה, 
כנסים,  חדשים,  רופאים  בתי  באשדוד: 
קווים פתוחים, בית מרקחת רשב"י, שירותי 
שב"ן נוספים, שירותים נוספים בהתפתחות 
החולים  בית  ומוקם  הולך  אלו  לצד  הילד. 
'קהילה  הוא  שלו  המוטו  'אסותא',  החדש 
בית   - שפירושו  חולים',  בית  לה  שיש 
במרחב  גם  הקהילה.  לשירות  הוא  חולים 
שירותי  לאחרונה  התווספו  המערבי  הנגב 
במרכז   - וריכוז  קשב  מרפאת  הרפואה: 
המכונים בנתיבות, הרחבת שירותי מעבדה 

ופתיחת מכבי טבעי. 
במחוז הצפון חל גידול משמעותי בשנים 
ובייחוד  החרדית,  באוכלוסייה  האחרונות 

בחיפה,  שממוקמות  החרדיות  בקהילות 
במאות  משקיעה  מכבי  ובצפת,  רכסים 
לסגל המקצועי  רופאים חדשים שהצטרפו 
עבודות  בקרוב  יסתיימו  בצפת  מכבי.  של 
שדרוג והרחבה של מרכז הרפואי לצד מכון 
פיזיותרפיה גדול ומשודרג ושירותי מעבדה 

מורחבים.
להנגיש  מכבי  פועלת  תקוה  בפתח  גם 
לכלל  בעיר  הרפואה  שירותי  כלל  את 
עם  הקשר  את  לחזק  ופועלים  האוכלוסייה 
לאחרונה  בעיר.  החרדית  הקהילה  רבני 
קשרי  מתאם  ברגמן  שמעון  הרב  התקבל 
השכונות  רבני  אצל  לברכה  בעיר  הקהילה 
גוטפריד  שלמה  הרה"ג  תקווה  בפתח 
רוזנבוים  יקותיאל  והרה"ג  שליט"א 

שליט"א.
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
למכבי  הצטרפו  חברים  "אלפי  שלזינגר: 
מכבי  משחזרת  ובכך   2016 של  במעברים 
את הצלחת שנת 2015 בכך שמכבי סיימה 
במספר המצטרפים נטו הגדול ביותר מבין 
שאר קופות החולים. נתון נוסף וחשוב לא 
פחות הוא הנטישה כאשר גם בזה מצטיינת 
קופות  מבין  ביותר  הקטן  והמספר  מכבי 
קופה  לטובת  אותה  נוטשים  של  החולים 
על  הכל  מעל  מוכיחים  אלו  נתונים  אחרת. 
בקופה  רוכשים  שהחברים  הרב  האמון 
בה.  הקיים  והמקצועי  הרפואי  ובשירות 
שנים  רבת  השקעה  לאחר  מגיע  זה  אמון 
בריכוזים  השירותים  ועיבוי  בהתרחבות 
הנהלת  של  מתמדת  והשקעה  החרדיים, 
הקהילה  ראשי  עם  בקשר  והנהלת  מכבי 
החרדית ועם רבני הערים והשכונות מלבד 
הקהילה  קשרי  מתאמי  של  הקודש  עבודת 
את  ולהתאים  להנגיש  מנת  על  מכבי  של 
שירותי הרפואה המתקדמים ביותר לקהילה 

החרדית".
עוסקת  "מכבי  שלזינגר,  הרב  לדברי 
ביותר  גבוהה  ובתכיפות  נרחבת  בפעילות 
היא  המטרה  בריא  חיים  אורח  לקידום 
חיים  אורח  של  החשיבות  את  להטמיע 
בריא, כפי שאנחנו מצווים 'ונשמרתם מאד 
הרב  מסיים  לנו,  שנותר  כל  לנפשותיכם'". 
שיתקיים  להקב"ה  להתפלל  הוא  שלזינגר, 

בנו הבטחתו: "והסירותי מחלה מקרבך". 
החרדי  "הציבור  סער:  רן  מכבי  מנכ"ל 
ומקצועית  איכותית  רפואה  להעריך  יודע 
ולכן בוחר במכבי פעם אחר פעם.  במכבי 
פועלים ללא ליאות כדי להעניק את קדמת 
הרפואה לציבור החרדי בכל מקום בו הוא 
פותחים  אנו מעבים את השירותים,  נמצא, 
הקיימות  את  ומרחיבים  חדשות  מרפאות 
נתוני  כי  ספק  אין  החרדי.  במגזר  גם 
החולפת,  בשנה  מכבי  אל  הלקוחות  מעבר 

מאשרים שמכבי צועדת בדרך הנכונה".

מוקד הערב שנפתח לאחרונה במרכז הרפואי החדש בבני ברק

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1254

יהודים שביקרו בציון אבי תנועת המוסר ברוסיה ילו 
כתובות נאצה חמורות על הקבר עצמו וכן על השלט 

שמוצב על דר בית הקברות שבו נמצא הציון

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על הסת 
 '2 רוסיה' הבוקר מפרסם ערו  כוחותיו מסוריה
תמונות ראשונות מהאזור בהן נראים חיילי רוסים 
מעמיסים ציוד צבאי למטוסים בדרך חזרה למולדתם

מאת: חיים רייך
 

לאחר שהגיעה  היהודי  בעולם  כבד  זעזוע 
של  קדשו  ציון  חולל  כי  המכאיבה  הידיעה 
אבי תנועת המוסר רבי ישראל מסלנט זי"ע, 
בעיר קניגסברג, כהיום קלינינגרד שברוסיה. 

הקבר  על  התגלו  חמורות  נאצה  כתובות 
בית  גדר  על  שמוצב  השלט  על  וכן  עצמו, 
על  הידיעה  הציון.  נמצא  שבו  הקברות 
חילול קברו של אבי תנועת המוסר התקבלה 
בעולם  ועסקנים  רבנים  בקרב  בתדהמה 
המעשה  על  לשמוע  שנחרדו  כולו  היהודי 
והדרישה העולה מעליה לתקן את  המזוויע, 
כבודו  על  ולהגן  האפשרי,  בהקדם  המעוות 

של אותו צדיק וקדוש. 
היה  כבר  שנים  מספר  לפני  הנמסר,  עפ"י 
עסקנים  התערבות  ולאחר  דומה,  מעשה 
על  תגן  כי  המקומית  המשטרה  הבטיחה 
על  יחזרו  לא  אלו  שמעשים  בכדי  האתר 
פנתה  בקלינינגרד  היהודית  הקהילה  עצמם. 
למשטרה בתביעה לחקור בהקדם את האירוע 
החמור, בכדי למצות את הדין עם הפורעים, 

ולהבטיח הגנה על אתר הציון. 
ישראל  רבי  עבר  תרי"ז  בשנת  כידוע, 
שבגרמניה,  קניגסברג  לעיר  זי"ע  מסלנט 
ציר  על  סובב  תרי"ח  ומשנת  רוסיה,  כהיום 
בכל  כאשר  וצרפת,  גרמניה-רוסיה-ליטא 

המוסר  תנועת  תנועתו  את  מפיץ  הוא  מקום 
ומעמיד תלמידים.

במקום  הושלם  שתפקידו  הרגיש  כאשר 
הלאה.  והמשיך  חפציו  את  ארז  מיד  כלשהו 
קניגסברג,  לעיר  חזר  יותר,  מאוחר  שנתיים 

שם הסתלק בכ"ה בשבט תרמ"ג. 
בקניגסברג  להתיישב  החלו  יהודים 
המאה  ובמחצית  ה-17,  המאה  מסוף  החל 
יהודית  קהילה  בקניגסברג  היתה  כבר  ה-18 
דפוס  בית  כנראה  היה  בקניגסברג  מבוססת. 
יהודית.  שבבעלות  יתכן  למדי,  ועתיק  גדול 
בקניגסברג,  הודפסו  וייחודיים  רבים  ספרים 

כולל ספרים מראשוני החסידות. 
תרצ"ג  בשנת  לשלטון  הנאצים  עליית  עם 
הגרמנים  יהודים.  כ-4,000  בקניגסברג  היו 
לאומניות  נטיות  בעלי  היו  פרוסיה  במזרח 
הקטנה  והקהילה  חזקות,  ואנטישמיות 
התאחדה מול החקיקה האנטי יהודית. בליל 
בתי  חמשת  את  גרמני  המון  שרף  הבדולח, 
הספר  מבית  וחלק  קניגסברג  של  הכנסת 
חלק  הכנסת.  מבתי  באחד  ששכן  היהודי 
נשלחו  ורובם  להגר  הצליחו  מהיהודים 
כבוש  עם  המלחמה.  סוף  עד  לטרזינשטט 
יהודים  בה  נותרו  הסובייטים  ידי  על  העיר 
אלה  יהודים  גורשו  תש"ח  בשנת  מעטים, 
יחד עם תושביה הגרמנים של העיר שהפכה 

לקלינינגרד.

 מ :מאת
 

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין 
על הסגת כוחותיו מסוריה – הבוקר מגיעות 
תמונות ראשונות מהאזור, בהן נראים חיילי 
חזרה  בדרך  צבאי  ציוד  מעמיסים  רוסים 

למולדתם.
"רוסיה  בערוץ  שפורסמו  בתמונות 
בחמימים  הרוסי  האוויר  חיל  מבסיס   "24
רוסיים  חיילים  לראות  ניתן  שבלטקייה 
שובם  לקראת  למטוסים  ציוד  מעמיסים 
שעות  מ-12  יותר  מגיע  המהלך  למוסקבה. 
הדהים  פוטין  ולדימיר  רוסיה  שנשיא  לאחר 
את העולם כשהודיע על נסיגת רוסיה מסוריה.

שיחת היום בכלי התקשורת ברחבי העולם 
גם הבוקר היא סביב הודעתו של פוטין. באתר 
"פוליטיקו" העלו את ההשערה שפוטין שוב 
הצליח להערים על נשיא ארה"ב ברק אובמה, 
על  הודיע  רוסיה  שנשיא  לאחר  שנה  חצי 
שעמדה  כשהמטרה  לסוריה  הכוחות  כניסת 
לנגד עיניו היא הצלת משטרו של בשאר אסד.

את  מוכיחות  רק  הרוסיות  "התקיפות 
אסד",  כעת  נמצא  שבה  המוחלשת  העמדה 
אמר אובמה בתגובה לשאלה בחודש שעבר 
אם הנשיא הרוסי אכן הצליח להערים עליו. 
הרוסי  שהדוב  היא  הכללית  התחושה  אך 

הצליח שוב להתל במנהיג העולם החופשי.
של  ההחלטה  את  ניתחו  ב"פוליטיקו" 
פוטין. "הפעולות שלו לא בהכרח מותאמות 

עדיין  אך  פועל,  הוא  שלפיה  לרטוריקה 
יסיג  באמת  הוא  אם  ולראות  לחכות  כדאי 
גורם ממשל  נכתב. לדברי  את כל הכוחות", 
אומרת  לא  פוטין  "הודעת  במוסקבה, 
ב-100  תיעלם  הרוסית  האווירית  שהנוכחות 

אחוז".
אנדרו דיוויס, מומחה לענייני רוסיה, חשב 
הצליח  "פוטין  מבריק:  במהלך  שמדובר 
על  הבינלאומית  הקהילה  את  להעמיד  שוב 
הרגליים. הוא שוב הצליח להוכיח איך הוא 
את  ולהוציא  לשלוף הפתעה מהשרוול  יכול 

כולם מאיזון".
גם במגזין "פוריין פוליסי" שיערו שרוסיה 
אך  מסוריה,  מלא  באופן  תיסוג  בהכרח  לא 
טענו שנסיגה כזאת עלולה להראות את הדלת 
החוצה לנשיא סוריה בשאר אסד. "מוסקבה 
מחפשת דרך להוציא את עצמה מהקונפליקט 
דלת  יפתח  שזה  וייתכן  בסוריה  המסובך 
לדמות אחרת שתוביל את סוריה לעידן חדש 

שאסד לא יהיה חלק ממנה", נכתב במגזין.

מי חילל את קברו של 
רבי ישראל מסלנט?

אחרי החלטת פוטין: רוסיה 
מחזירה כוחות הביתה

"2 רוסיה" צילום: ערו החיילים מחזירים ציוד

מבחר ענק של
שולחנות וכסאות

מחברת

רחוב שפירא 16 שיכון ה‘ בני ברק
מול המרכז המסחרי

שולחנות 
נפתחים עד 6 מ‘
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פתוח: 19:00-22:00 או בתאום

בס“ד



שלוח מנות יחודי וְיֵפיֶפה...
בואו לעצב מ

&26990

שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-21:00 | ו' 9:00-13:00  
שעת חניה חינם! )מותנה בקניה, החניון בחניון בית טויוטה הסמוך(

500 מ”ר של כלי בית ומתנות 
כנפי נשרים 64 ירושלים  02-991-2221

 RCR שישיית כוסות קריסטל
איטלקי +  יין קברנה גליל + מארז 

שוקולד לב מומנטום + עיצוב 
פרחים, אבני נוי ועיצוב

החל מ-

&2990

עכשיו בסופר הום 
מומנטום - שוקולד בלגי משובח 

במגוון גדלים 

קופסת תכשיטיםקופסת תכשיטים

החל מ-

&9590

&11190

&1490

&11990

&13990

קערית קריסטל
 14.5 ס"מ

&4190

&5990 מתקן דקורטיבי 
ליין

&2490

קערת קריסטל על רגל  330 מ"מ

שעון קיר יוקרתי

&6390

&7990

מגבת גוף

&5590

&6990

מבחר ענק של כלים, מתנות, יינות, שוקולדים ואביזרי עיצוב
שירות אישי ומקצועי של מעצבות 

תמורת תשלום סמלי

פריט ראשון 30% הנחה! 
פריט שני 50% הנחה!

מבצע על מחלקת הקריסטל

&240 &220
בן חיים 2009

 
לוריא 2006

 
&65
ברוט גמלא

 
&55

אדמה שרדונה
 

&35
ברקן 

מגוון ענק של 
מסגרות לתמונות

מגוון ענק של 
שעוני קיר 

מפוארים
20%

הנחה

קערת קריסטל 305 מ"מ

פריט ראשון

פריט שני &17990
&12590

&8990

פריט ראשון

פריט שני &32990
&23090

&16490

פריט ראשון

פריט שני &39990
&27990

&19990

פריט ראשון

פריט שני &18990
&13290

&9490

פריט ראשון

פריט שני &18490
&12940

&9240

פריט ראשון

פריט שני &9990
&6990

&4990 פריט ראשון

פריט שני &5990
&4190

&2990

קערת קריסטל 21 ס"מ קערת קריסטל על רגל 21.5 ס"מ קערית קריסטל 14.5 ס"מ   

סט פמוטות OKINAWAקערת קריסטל 305 מ"מ

מאות משלוחי מנות מעוצבים
 החל מ- 9.90 ש"ח
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בירושלים38     ו' באדר ב' תשע"ו 1216/3/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מוֵֹעד  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(.

המילה "ויקרא" בספר תורה כתובה א' קטנה, 
וזאת מפני שלא רצה משה שִיַשָמע שה' יתברך מדבר 
לשון  רעהו,  אל  איש  כדבר  וידידות  חיבה  בלשון  עמו 
שמלאכי השרת מדברים בו, שנאמר )ישעיה ו, ג( ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר )רש"י שם(, אלא בלשון "ַוִּיְקָר" שהוא לשון 
אלוקים  ַוִּיָּקר  בלעם  אל  ה'  שנגלה  וכמו  וטומאה  עראי 
ִּבְלָעם )במדבר כג, ד(, אולם כיון שידע משה שאם  ֶאל 
ישמיט אות אחת מהתורה הספר תורה יהיה פסול )שהרי 
הקב"ה ציווה עליו לכתוב "ַוִּיְקָרא" ולא  "ַוִּיְקָר"(, כתב 
את האות א', אך כתב אותה קטנה כדי שבשעה שירימו 
בבירור,  אותה  יראו  לא  לעם  להראות  תורה  הספר  את 
וכל זאת מחמת ענוותנותו הנפלאה של משה רבינו שלא 
החזיק טובה לעצמו ולא היה מעוניין כלל ועיקר בכבוד 
שה' יתברך כותב עליו "ויקרא" מלשון חביבות וידידות. 
וקידש שמו  יתברך  לה'  גדול  כבוד  רבינו עשה  משה 
ְוָהִאיׁש  האדם,  ככל  התנהג  הוא  חוץ  כלפי  אך  ברבים, 
מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה )במדבר 
יב, ג(, ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק )מתכופף 
ונכנס, מתכופף ויוצא-דרך ענווה ורדיפה מן הכבוד( ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה )סנהדרין פח ע"ב(, ובזכות כך 
זכה להיות אהוב וחביב נחמד ונעים לפני ה' יתברך, עד 
שמו  לפני  משה  של  שמו  את  הקב"ה  שהקדים  כך  כדי 
יתברך, "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה "ורק אח"כ  "ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו.. ", 
שכל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו )ילקוט 
שמעוני, שמואל א' רמז קי"א. ובעירובין יג ע"ב הגירסא 
"וכל הבורח מן הגדולה - גדולה מחזרת אחריו". יעוי' 

בחידושי אגדות למהרש"א שם ד"ה שכל המשפיל(.
ופרשה  פרשה  שלכל  רבותינו  מבארים  מכך  ויתירה 
המתאימה  דיו  כמות  רבינו  למשה  הקב"ה  נתן  בתורה 
ולא  מדי  יותר  לא  שבפרשה,  האותיות  למספר  בדיוק 
לעשות  יכול  בעולם  סופר  שום  שאין  )מה  מדי  פחות 
שהרי אינו יודע בדיוק את כמות המילים שיכתוב, ולכן 
דיו  ופעמים שנחסר  כתיבתו  בסיום  דיו  פעמים שנשאר 
ועליו להביא עוד(, וכיון שמשה רבינו כתב את המילה 
ויקרא בא' קטנה, נשאר עוד קצת דיו בקולמוס, מה עשה 

ה'? לקח את הדיו ושם אותה על מצחו של משה רבינו.
מהדיו הזה נוצר למשה רבינו קרני הוד, ניצוצות אור 
כמו של השמש, להבדיל, ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
שהיה  מי  כל  ל(,  לד,  )שמות  ָּפָניו  עוֹר  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה 
מסתכל עליו היה מסתנוור מאור פניו וגם נכנס בו מורא 
ִמֶּגֶׁשת  ַוִּייְראּו  )שם(  שנאמר  וכמו  אליו,  מלגשת  ופחד 
מסווה  פניו  על  ליתן  רבינו  משה  חייב  היה  ולכן  ֵאָליו. 
בשעה שדיבר עם ישראל, ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל 

ָּפָניו ַמְסֶוה )שם, לג(. 
וכל זאת קיבל משה בזכות מידת הענווה שהייתה לו, 

הא למדת שענוה גדולה מכולן )עבודה זרה כ ע"ב(. 



המשך  את  להסביר  אפשר  הנ"ל  לדברים  בהמשך 
בלשון  וקורבן  קורבן  בכל  התורה  מזכירה  בו  הפרשה 
"ָאָדם" ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם )ויקרא א, ב(, ואילו בקורבן מנחה 
ִמְנָחה לה' )שם  ָקְרַּבן  ַתְקִריב  ִּכי  מזכירה בלשון "ְוֶנֶפׁש" 

ב, א(. 
ונשאלת השאלה, מה החילוק, מדוע בשאר הקורבנות 

כתוב אדם, ואילו בקורבן מנחה כתוב נפש? 
אלא מסבירים רבותינו שאת קורבן המנחה היה מקריב 
העני שאין לו כסף מספיק כדי לקנות קורבנות, ולכן הוא 
הביא מנחה סולת לבית המקדש, ובאה התורה הקדושה 
פחות,  דבר  שמביא  מפני  בו  לזלזל  לנו  שאין  להורות 
הכתוב  עליו  ומעלה  ביכולתו,  שיש  מה  כל  זה  שהרי 
המרבה  שאחד  יתברך,  לפניו  נפשו  את  הקריב  כאילו 
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים )מנחות פי"ג 

מי"א(.
מעשה  ה(  ג,  רבה  )ויקרא  המדרש  מביא  זה  ובעניין 
לפני  להקריב  סולת  של  קומץ  שהביאה  אחת  באלמנה 
ואומר:  עליה  מבזה  הכהן  והיה  המקדש,  בבית  הקב"ה 
"גברת, אין לך מה לעשות אלא להביא קומץ כה  קטן 
לפני ה'?" אמרה לו אותה אשה: "בבקשה תקריב לי את 
זה, זה מה  שיש לי בסה"כ", הסכים הכהן והקריב את 

הקומץ על גבי המזבח. 
תבוז  "אל  לו:  ואמרו  בחלום  כהן  לאותו  באו  בלילה 
לאותה אשה, חייך, בשמים העריכו אותה כאילו הקריבה 
ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן  את נפשה", שנאמר )ויקרא ב, א( 
ִּכי  "ְוֶנֶפׁש   אלא  נאמר,  לא  יקריב"  כי  "אדם  ִמְנָחה, 

ַתְקִריב..". 
אדם המתנהג בדרך ענווה והכנעה מרוצה ואהוב לפני 
ונכבד  גדול  דבר  להביא  ביכולתו  אין  אם  ואף  הקב"ה, 

לפני ה', הוא נשאר אהוב ורצוי לפניו.



הפורים  ימי  מעלת  גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו  להם  הקדושים 
אחד  את  שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
ביקש  הגדולה  לעיר  שהגיעו  לאחר  העיירה,  מעשירי 
העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת 
עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות  כמה  לאחר  חיים,  בעלי 
את  ושאל  העגלון  הסתקרן  יקרים.  משי  ובדי  בקטיפות 

העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
העגלון אף פעם לא שמע ולא ידע מה זה זמיר, הוא 
שאל  קטנה,  ציפור  בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל 
את העשיר בכמה קנה את הציפור הזו והשיב לו העשיר 
שקנה זאת במאה זהובים! התפלא העגלון ותמה בליבו 

"מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת 
קנה  הזו  הקטנה  הציפור  את  ואילו  קילו,  וחצי  שתיים 
בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 

בליבו, בקושי יש בה בשר. 
אולם לאחר מכן עלה בדעתו של העגלון שמא אותם 
עשירים התחקו וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם 
הטוב  הטעם  הוא  הזו  הציפור  של  שהטעם  והחליטו 
והמשובח ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם 
שהגיע  ולאחר  העגלון,  אמר  הזו",  הציפור  של  הנפלא 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר. הזמין את 
הזמיר שיצאה  ציפור  את  לביתו, השוחט שחט  השוחט 

כשירה למהדרין. 
שמח העגלון וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו 
זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף 
עשה  מה  זה.  עוף  של  וסוגו  טיבו  את  ידעה  ולא  זמיר 
הזמיר,  את  מבשלים  כיצד  ושאלו  לעשיר  הלך  העגלון, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
הזמיר?  את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי אותו לכבוד 
שישמיע  כדי  בביתי  שמתארחים  המכובדים  האורחים 
נהנים מהם,  ועליזים שבני אדם  להם צפצופים נחמדים 
נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום  לשם כך 

פנים ואופן אין מטרתו ויעודו בשביל לאוכלו.." 
השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
האדם  יכול  ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב, 
לזמר לשבח לפאר ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות 
גדולות ועצומות, אך עלול האדם במקום לזמר ולשבח 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים זה אכילה 

ושתיית יין והשתכרות.. 
ימי  של  האמתית  התכלית  הפורים,  תכלית  זו  לא 
התוכן  ואת  הזמירות  את  לקיים  הוא  הקדושים  הפורים 
את  כז(-  ט,  )אסתר  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  של  הפנימי 
התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י 
שם(. ]וידועה הקבלה מהחתם סופר שכל הזוכה ללמוד 
המגילה  לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה  של 
חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך 
על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
זה  הרי  המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

משובח[. 
אמתית  שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
שתמלא את ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים 

ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.
עוזו  שכינת  בגילוי  בקרוב  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
במהרה  בית המקדש  ובבניין  צדק  גואל  בביאת  יתברך, 

בימינו, אמן. 

ענוה גדולה מכולם

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץחינוך מינקות
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על  מסופר  השנה  ראש  בהפטרת 
שנה  בכל  עולה  שהיה  אלקנה 
עלו  ועמו  בשילה,  למשכן  ושנה 
וכו'.  כל משפחתו, עבדיו ושפחותיו 
הוא היה עושה זאת בקול גדול, כדי שגם 
אחרים יבחינו בו ויעלו עמו. בכל שנה ושנה 
היה הולך בדרך אחרת, וכל זאת כדי לגרום 
לרגל.  עמו  לעלות  אנשים  ויותר  ליותר 
הייתה  לרגל  העליה  שאצלו  שברור  כך 

בחשיבות עליונה ביותר. 
חנה  זכתה  ל"ע  עקרות  של  שנים  אחרי 
עם  והנה  שמואל   – בנם  את  ללדת  אשתו 
אמרה  כי  עלתה  לא  "וחנה  נאמר:  לידתה 
לאישה עד יגמל הנער והבאותיו ונראה את 
פני ה'...".  ולכאורה, מדוע ויתרה חנה על 
העליה לרגל, כדי להיות עם בנה, הרי בשעת 
"כדרך  אלוקות  לגילוי  זכו  לרגל  העליה 
ב,  )חגיגה  ליראות"  בא  כך  לראות  שבא 
א(, ובפרט שחנה היתה נביאה, כך שלגביה 
שבעתיים העליה לרגל היתה בדרגה נעלית 
ביותר? גם אם יש צורך לטפל בבנה הפעוט 
היה  והמדרשים  הכתוב  משמעות  לפי  הרי 
אלקנה אדם עשיר, ובאפשרותו היה לשכור 
מתאפשר  שהיה  כך  שמואל,  עבור  מינקת 
לחנה לקיים מצוות עליה לרגל מבלי לפגוע 
בצרכים של הפעוט שמואל, א"כ מדוע היא 
העצומה  הזכות  על  וויתרה  בביתה  נשארה 

לראות אלוקות בעליה לרגל?
מכאן  למד  זצ"ל  מליובאויטש  הרבי 
בחינוך  ההתעסקות  מעלת  גדולה  כמה  עד 
לרגל,  העליה  חשיבות  אף  על  הילדים. 
אמרה חנה שהוויתור על התעסקות בגידול 
חשש  בו  יש  קצר,  לזמן  ולו  הילד  וחינוך 
לפגיעה קלה בחינוך הילד ועדיף לוותר גם 
להתמסר  כדי  לרגל  כעליה  נעלה  דבר  על 

לגמרי בהתעסקות בחינוך.
במילת הפתיחה של ספר ויקרא מופיעה 
כמובן.  בכוונה תחילה   – זעירא  כאות  הא' 
יתכן שבא הקב"ה לרמוז למשה, ודרך משה 
לכל הדורות הבאים, את המסר הבא : אלף 
להם  ותקרא  הילדים  את  תלמד   – זעירא 
בעודם קטנים וזעירים. תשקיע ותחנך אותם 
עוד בינקותם. כפי שרמז לכך שלמה המלך: 
יזקין לא  "חנוך לנער על פי דרכו – גם כי 
דרכו.  בפתח   – דרכו  פי  על  ממנה".  יסור 
פי האהל. בראשית  פי הבאר, על  כמו: על 
דרכו בחיים, בעודו זעיר וצעיר – למד אותו. 
חז"ל  בדברי  משמעות  מקבל  זה  רעיון 
מה  מפני  אסי:  רב  "אמר  רבא".  ב"ויקרא 
ואין  כהנים  בתורת  לתינוקות  מתחילין 
שהתינוקות  אלא  מבראשית?  מתחילין 
טהורין  יבואו  טהורין,  והקורבנות  טהורין 
רב אסי מלמדים  ויתעסקו בטהורין". דברי 
נושא  כל  כי  האחד,  יסודות:  שני  אותנו 
אפשר  אי  קורבנות.  בהקרבת  כרוך  החינוך 
להצליח בחינוך אם אין נכונות מצד ההורים 
ולהקדיש  להתמסר  להקריב,  והמורים 
בתורה  הילדים  להצלחת  ומהונם  מאונם 
ללמד  מתחילים  כך  משום  שמים.  וביראת 
ובכך  ויקרא,  בספר  דווקא  הילדים  את 
כדי  להקריב,  חייבים  כי  להורים,  רומזים 
על  לוותר  ואף  החינוכי.  בעמל  פרי  לראות 

על  שוויתרה  חנה  כמו  שלהם  הרוחניות 
העליה לרגל. 

היסוד השני שמלמד אותנו רב אסי הוא, 
להתחיל בלימוד ובחינוך בגיל הרך ביותר. 
כפי שלימדנו אלישע בן אבויה באבות פרק 
ד': "הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה 
על ניר חדש". להבדיל מהלומד זקן, הדומה 
"לדיו כתובה על ניר מחוק". לא בכדי קבעו 
חז"ל: "גירסא דינקותא לא משתכחא". כל 
מה שנלמד בגיל הרך, מוטבע בחותם עמוק 

בתודעתו של הלומד. 
ילדים  של  וחינוכם  תינוקות  של  לימוד 
ברכה  לראות  סיכוי  מעניקים  הרך  בגיל 

בעמל. 
אלה,  דברים  המבסס  יומין  עתיק  סיפור 
בעולם  ימיו  כל  שקוע  שהיה  אדם  מתאר 
ילדיו  לחינוך  מזמנו  הקדיש  ולא  העסקים, 
בשבתו  גם  ביתו.  כותלי  בתוך  ולמתרחש 
נדדו  מחשבותיו  והחגים,  השבת  לשולחן 
רב.  חיל  עשה  שבהם  הענפים  לעסקיו 
כגודל הצלחתו בפריחה הכלכלית – כן גדל 
כישלונו בחינוך הילדים, שעולמם החומרי 
היה פורה מאד, אך בתחום הרוחני היו דלים 

ואביונים.
ריקים  חברים  עם  התחבר  הבכור  בנו 
והיו  הישר  מדרך  סטו  אשר  ופוחזים, 
הפך  בכישרונותיו  ליסטים.  של  לכנופייה 
האב  נסע  אחד  יום  הכנופיה.  למנהיג  הילד 
ועימו  מאד,  ארוכה  לנסיעה  עסקיו  לרגל 
טובות  אבנים  יהלומים,  של  מצבורים 
אם  על  צר  לנקיק  רכבו  בהגיע  ומרגליות. 
הדרך  את  שודדים  כנופיית  חסמה  הדרך, 
אקדח  ובאיומי  לעצור,  הרכב  את  ואילצה 
השודדים  פני  מרכבו.  האיש  את  הוציאה 
היו לוטים במסכה, ובעוד שמנהיג הכנופיה 
ראה כי אביו הוא קורבן השוד כמובן  האב 

לא הכיר את בנו.
בעל  עץ  על  הכנופיה  מנהיג  הבן  הצביע 
חייך  "אם   : לאב  ואמר  ביותר,  עבה  גזע 
יקרים לך, עקור את האילן הזה מן האדמה". 
הנשדד היה בטוח כי השודד מהתל בו. "זה 
בלתי אפשרי", אמר. "האילן מושרש עמוק 
באדמה, הגזע עבה ביותר, ולא ניתן להזיזו 
גם  צמחו  האילנות  בין  מילימטר".  אף 
כדרכם  דקיק  גבעול  בעלי  שוטים,  עשבים 
של עשבים. את אלה אמר הנשדד, אני יכול 
לנקש, אך לא את האילן עם הגזע. ברגע זה 
הסיר מנהיג הכנופיה את המסכה מעל פניו 
ואמר לו: "אני הבן שלך. כשהייתי עשב רך, 
היום  ובחינוכי.  בי  ולטפל  לנקש  דאגת  לא 
באחריות  ונושא  בחטא  עמוק  מושרש  אני 
אותי  להחזיר  פשע.  של  רבות  למשפחות 
תהיה  הזאת,  בעת  הישר  ולדרך  בתשובה 
רציתי  אפשרית.  בלתי  משימה  עבורך 
מבעוד  דואג  היית  לו  הלקח.  את  שתלמד 
מורשת  להמשך  ראוי  אותי  להפוך  מועד 
הדורות היה לך למי להוריש מורשת. חבל 

מאד!".
חייו,  בפתח  דרכו",  פי  על  לנער  "חנוך 
וגשמית,  רוחנית  הקרבה  תוך  עשק,  בעודו 

כי אז, "גם כי יזקין לא יסור ממנה".

חינוך מינקות

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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