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בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ז באדר ב' תשע"ו  6/4/16 גיליון מס' 981

72
עמודים

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

פרשת תזריע-החודש
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:43
19:41
19:42

18:45
18:28
18:25

זמני כניסת ויציאת השבת

הטקטיקה של שר הפנים – למנוע מראש כל התנגחות עם המערכת המשפטית:

הרגעה בצל החקירה
 יו"ר ש"ס ל'קו עיתונות': "נתתי הוראה לכל המתראיינים כביכול בשמי ולטובתי להפסיק 
להתראיין"  שולל את הדיבורים על כך שסומן מראש על ידי הפרקליטות: "אני מניח 
שכמו בסיפור של הרצוג מישהו הגיע ושם להם על השולחן חומרים שמחייבים אותם 

לבדוק ולקבל תשובות. אספק תשובות כשאשאל אבל אין לי טענות ואין שום סיבה וטעם 
לצאת בקמפיין נגד המערכת"  על רקע הפרסומים בתקשורת על חזרתו האפשרית 

לתפקיד רשמי, הבהיר השבוע השר לשעבר אריאל אטיאס בצורה נחרצת: "איני מתכוון 
לחזור לתפקיד רשמי בש"ס. זה לא עומד על הפרק" / בי"ס לפוליטיקה
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"חלוקות הכוחות בינינו 
לאגודת ישראל לא הגיונית"

ח"כ משה גפני בוועידת דגל התורה: בבחירות הבאות נדרוש 
חלוקה של חמישים-חמישים ביחסי הכוחות / עמ' 28

שריפת ענק השתוללה בבתי ורשא
שריפת ענק 

השתוללה בבניין בן 
3 קומות בשכונת 
בתי ורשא שליד 

שכונת מאה שערים 
 הדיירים פונו 
מהמקום, ובני זוג 
מבוגרים פונו לבית 
החולים במצב בינוני 
 הסיבה לשריפה: 
ככל הנראה מאפיית 

מצות פיראטית 
שפעלה בבניין / 

עמ' 12
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תחרה תליה    199
פינלנד 6       499

אריסטו אהיל תלוי   99
רפסודה                199

קריסטל גל חצי צמוד  60
פלפון סטאר 40          299

עיפרון 3 ילדים          100
רומא 5+1         349

גלגסיה מטר ענק     499
שוהם   8+1      499

מישל 6     599
ספוט רומאי 4 נחושת 129

אוהיו    5             250
קעקוע 3             119

מלבן גבס תלוי        399

שיניתם משהו בסלון?
עם כאלה מבצעים, החלפנו את המנורות בכל הבית!

499 גלקסיה לד
399 ₪עגול ענק מטר 249 ₪מלבן גבס תלוי  ₪שנדליר אוהיו

499 299 ₪שוהם 8+1 199 ₪פלפון סטאר 40  ₪תחרה תליה

119 129 ₪עפרון 3 ספוט רומאי
59 ₪רבעיה נחושת קריסטל גל

199 ₪חצי צמוד  ₪רפסודה תלוי

599  ₪שנדליר מישל 6

499  ₪פינלנד 6

https://doc-00-3c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/i9ke068njkjk1c48noiqh6vob6fcgdap/ommsd0ueqnj2keda52th1uveil84g666/1459418400000/12541498718343250121/07227099228803832443/0Bz1JJLXSgnRvTUpCeW5qQkpnUkU?e=download

קרולינה

70%
ה ח נ ה

’עושים סדר‘ במחירי התאורה!

בס“ד

בני ברק  ר‘ עקיבא 36. טל. 03-570-890-5 | ראשל“צ משה הלוי 16. טל. 077-350-650-0 
חדש !  בית שמש קלברה תאורה - הצבע 1, צמוד לנגריית קרן וכינור דוד. 02-5673242 
08-610-410-4 MALL7 טל.  30, מתחם  חדש !  באר שבע קלברה תאורה -  הע“ל 

ירושלים
פתח תקוה 16 

02-500-300-5

ירושלים
כנפי נשרים 15 

077-350-351-2



לקנות חכם בארץ,
להזמין רגוע מחו"ל.

שירות כרטיסים נטענים במט"ח ושקל, בדואר ישראל!

קונים כרטיס ויזה נטען  סמארטקארד
או ויזה נטען  בסניפי דואר ישראל

ויכולים לשלוט על ההוצאות ולבצע הזמנות,
רכישות ותשלומים בארץ ובעולם באופן בטוח.

 ללא צורך בפתיחת חשבון בבנק הדואר  כרטיסי מט"ח מומלצים לנוסעים לחו"ל
 שליטה בהוצאות  מעקב אחר הוצאות החשבון 
 ביטוח במקרה אובדן או גניבה )בכרטיסי מט"ח(

הכרטיס מונפק בכפוף להוראות חוק כרטיסי החיוב – תשמ"ו – 1986, סימן ב', סעיף 5.



לקוחות כללית מושלם נהנים    מטובי המנתחים והיועצים
  של בית החולים שערי צדק     בהשתתפות עצמית נמוכה

בכפוף לתקנון          כללית מושלם ופלטינום

ללקוחות כללית מושלם פלטינום 
בהשתתפות עצמית נמוכה 

עד ₪1,500 לניתוח 
ניתוחים
פרטיים 

ללקוחות כללית מושלם בהשתתפות 
עצמית נמוכה של ₪120 בלבד לייעוץ

התייעצות עם
רופא מומחה 

              משלמים   פחות    לקוחות כללית    מושלם בירושלים 



לקוחות כללית מושלם נהנים    מטובי המנתחים והיועצים
  של בית החולים שערי צדק     בהשתתפות עצמית נמוכה

בכפוף לתקנון          כללית מושלם ופלטינום

ללקוחות כללית מושלם פלטינום 
בהשתתפות עצמית נמוכה 

עד ₪1,500 לניתוח 
ניתוחים
פרטיים 

ללקוחות כללית מושלם בהשתתפות 
עצמית נמוכה של ₪120 בלבד לייעוץ

התייעצות עם
רופא מומחה 

              משלמים   פחות    לקוחות כללית    מושלם בירושלים 



מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&330

חליפה צמר
 100% צמר

&500
&420

מכנסים 
רגולר פיט

&800
&520

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

חולצות מקס לורן
 כחול

&80
&70

חולצות מקס לורן
 שחור החדש

&120
&90

חולצות מקס לורן 
אל-קמט

&100
&85

עניבות
 דגמים חדשים מגוון עצום

&50
&30

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&35

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&50

ירושלים | בני ברק: ר' עקיבא 80 פינת  ירושלים: מלכי ישראל 41 קומה א' טל': 02-6501071  סניפים- 
077-5352627 טל':  חיפה:  חדש!   |  08-9248023 טל':   15 ירושלים  נתיבות:   |  03-5523340 טל': 

10
ל-

המכירה 
השנתית 

של הת"ת 
המרכזי

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!



ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

מארז זוג
גבינה תנובה
2 יח' X 850 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז 
מיני קרלו

16 יח' X 100 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
באדי

2 יח' X 500 גר׳ 
ועדת מהדרין מארז מיני 

קרלו קצפת
12 יח' X 100 גר׳ 

ועדת מהדרין

מארז מעדן 
תנובה 0%

4 יח' X 150 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
נפוליאון

2 יח' X 225 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
חרמון

2 יח' X 250 גר׳ 
בד"ץ העדה החרדית

 מארז זוג חרמון החל מ-ג׳ בניסן תשע״ו )11.4.16( מארז מיני קרלו
החל מ-ה׳ בניסן תשע״ו )13.4.16(  עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
 ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה



₪3,490
 520 ל' | תא הקפאה: 122 ל'

DN156821W | 'תא קירור: 383 ל
B :דירוג אנרגטי

*

₪4,590
 590 ל' | תא הקפאה: 160 ל'

CN160231W | 'תא קירור: 395 ל
A :דירוג אנרגטי

* ₪4,190*
 575 ל' | תא הקפאה: 136 ל'

DN162220W | 'תא קירור: 417 ל
B :דירוג אנרגטי

התמונות להמחשה בלבד | תוספת לנירוסטה: ₪200 | המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו ללא 
חיוב | ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג | מחיר מומלץ לצרכן | ט.ל.ח.

העברה למצב שבת ולחיווט 
נפרד בלחיצת כפתור אחת

שטח אחסון
ענק 

מאריך את חיי 
המדף של המזון

 A-B דירוג אנרגיה
חסכוני בצריכת חשמל

מסנן אנטי בקטריאלי
למניעת ריחות

מנגנון שבת מקורי מפס היצור, עם מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, המאפשרת פתיחה 
וסגירה של המקרר ללא כל חשש, לפי כל הדעות. טכנולוגיית נאופרוסט – לשמירה על טריות הירקות והפירות לאורך 
זמן • 2 מערכות קירור נפרדות למקרר ולמקפיא, השומרת על לחות קבועה אשר מאריכה את חיי הפירות והירקות • מדפי 
)Touch( מעוצבת וחדשנית • לוח פיקוד דיגיטאלי LED המקרר עשויים זכוכית מחוסמת עמידה לאורך שנים • תאורת

מרכז מידע ארצי: 03-6530288

גם בפסח, הטכנולוגיה הכי מתקדמת
בכשרות הכי מהודרת.

יש מקרר.
ויש מקרר 



החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג 1-800-222-238

להצטרפות חייגו:

100MB

אינטרנט אתרוג,
לעבוד בשיא המהירות
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

עבודה במהירות ויעילות, 
מהירות גלישה עד 100 מגה

הספק היחיד בישראל המחובר 
 עם 3 כבלים תת ימיים

לרשת האינטרנט העולמית

ההגנה הטובה ביותר, 
סינון מותאם לאורח החיים



"חדש בקרבי"
קרן מלגות לחידושי תורה

ואשא
אתכם

על כנפי
נשרים

מן
ארגון יוצאי תי

בס"ד
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34
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2

כסא דברכתא

קרן "חדש בקרבי" שע"י ארגון יוצאי תימן

מברכת מעומקא דליבא ושולחת את איחוליה הלבביים
לכל אלפי ת"ח עמלי התורה בארץ הקודש

אשר השתתפו בכתיבת חידושי תורה
על הלכות חג הפסח

אשר נכתבו בעיון ובבקיאות מרובה
קובעים ברכה לעצמם הזוכים אשר נבחרו ע"י ועדת הרבנים שליט"א

הרבנים הגאונים

נשיא הארגון

הגאון רבי מרדכי יצהרי שליט"א
רב שכונות נווה צדק כרם התימנים ושבזי

וסגר"ע ת"א לשעבר

הגאון רבי עובדיה יונה שליט"א
דיין בבד"צ העד"ח הספרדית י-ם

הגאון רבי פנחס קורח שליט"א
רב ק"ק "שערי הלכה" ב"ב

הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א
רב ק"ק "זכור ליעקב ב"ב

ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו
ונ˙ן לנו תורת אמ˙

הרב ברוך עוקשי שליט"א 
הרב עזריאל עמרני שליט"א 

הרב ששון כהן שליט"א 
הרב ירון ווהב שליט"א 

הרב אבישלום שמן שליט"א
הרב אריאל צדוק שליט"א

הרב יהודה אריכא שליט"א 
הרב נתנאל צדוק שליט"א

הרב יונה קלזאן שליט"א
הרב ישראל צדוק שליט"א
הרב רפאל מחבוב שליט"א
הרב יהודה חוברה שליט"א

הרב אלישע חן שליט"א
הרב מאיר שמיר שליט"א 

הרב פנחס יששכר חסן שליט"א 
הרב בנימין שמעוני שליט"א

הרב נתנאל דוד גפני שליט"א 
הרב ישראל יפעי שליט"א
הרב יוסף אהרון שליט"א

הרב נתנאל אבהר שליט"א 
הרב אברהם מדמון שליט"א

הרב אוריאל הלוי שליט"א
הרב שגיא עוזרי שליט"א

הרב ישראל שונים שליט"א
הרב איתמר יחיא שליט"א 
הרב מרדכי הלוי שליט"א 

הרב יהודה ארביב רצהבי שליט"א
הרב ידידיה שלמה ניסים שליט"א 

הרב אריאל מלאכי שליט"א 
הרב אמיר לוי שליט"א 

הרב נתנאל קהלני שליט"א
הרב אלעזר חוברה שליט"א 

הרב דוד שלום שליט"א
הרב משה גיספן שליט"א

הרב רועי מנצורה שליט"א 
הרב יואל גדסי שליט"א 
הרב חגי חוברה שליט"א 

הרב יהונתן מלמד שליט"א 
הרב עתניאל מנצור שליט"א
הרב צאירי אביעד שליט"א 

הרב יצחק טיירי שליט"א

חברי ועדת הרבנים

חברי הנהלת ארגון יוצאי תימן





כ"ד באדר תש"ע 121//1       כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16 בירושלים1212 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

שריפת ענק השתוללה בבתי ורשא
שריפת ענק השתוללה בבניין בן 3 קומות בשכונת בתי ורשא שליד שכונת מאה שערים  הדיירים פונו 

  כוחות ההצלה פעלו בצוותים מתוגברים  מהמקום, ובני זוג מבוגרים פונו לבית החולים במצב בינוני
הסיבה לשריפה: ככל הנראה מאפיית מצות פיראטית שפעלה בבניין

מאת: חיים פרידמן

שני  יום  של  הצהרים  בשעות  הוזנקו  כיבוי  צוותי  חמישה 
שערים  מאה  שכונת  שליד  ורשא  בבתי  בבניין  ענק  לשרפת 
אחר  וחיפשו  המקום  את  סרקו  האש  לוחמי  בירושלים. 
נפגעים  שני  ההצלה,  וכוחות  המשטרה  עדכון  לפי  לכודים. 

פונו במצב בינוני.
השרפה במבנה הבלתי יציב היוותה אתגר לא קל לכוחות 
ההצלה והחילוץ, שגייסו צוותים גדולים לצורך הטיפול. חלק 
מגג רעפים קרס והייתה קיימת סכנת קריסה נוספת. תושבים 
הגרים בסמיכות טענו כי מקור השרפה הוא במאפיית מצות 

בלתי חוקית שפעלה במבנה.
מדוברות איחוד הצלה נמסר: "מתנדבי איחוד הצלה מסניף 
כתוצאה  נפגעים  למספר  ראשוני  טיפול  העניקו  'ירושלים' 
מגורים  בבניין  שפרצה  משריפה  כתוצאה  עשן  משאיפת 

בשכונת בתי ורשא/מאה שערים בירושלים".
מדוברות כיבוי אש נמסר כי "לוחמי האש דיווחו על מספר 
וסריקות  כיבוי,  פעולות  ביצעו  והצוותים  שבוערות  דירות 

חשש  יש  כי  ואמרו  הוסיפו  האש  בכיבוי  לכודים".  לאיתור 
לבניין  לשוב  מהדיירים  שמנע  מה  המבנה,  גג  של  לקריסה 

בשעות שלאחר השריפה.
מים  אספקת  ורכבי  גבהים  מנוף  בסיוע  כיבוי  צוותי   12"
כבאות  מפקד  מ"מ  שערים.  במאה  הבניין  בשריפת  פעלו 
על  ופיקד  במקום  היה  כהן  אייל  טפסר  ירושלים  והצלה 
הכוחות. כמו כן הוזעקו לוחמי אש מהבית, וצוותים נוספים 
מבית שמש ויו"ש. הצוותים בשטח דיווחו שיש סכנת קריסה 
מיידית של חלק מהבניין. לוחמי האש באומץ וסיכון עצמי רב 
נכנסו למבנה הרעוע והבוער וביצעו סריקות לאיתור לכודים, 

וכיבוי ועצירה של האש".
ממד"א נמסר: "בשעה 13:41 נמסר למד"א מרחב ירושלים 
חובשים  בירושלים.  ורשה  בתי  ברחוב  בדירה  שריפה  על 
לבי"ח  ופינו  רפואי  טיפול  העניקו  מד"א  של  ופראמדיקים 
סובלים  קל-בינוני כשהם  70 במצב  כבני  ואישה  גבר  הדסה 

משאיפת עשן וכוויות בפלג גופם העליון".
בהמשך, הוצא לבניין צו הפינוי עקב צפי להריסת המבנה, 
והתושבים הופנו ע"י עיריית ירושלים לשהות בבתי מלון עד 

למציאת פתרון. השריפה הגדולה. צילום: דוברות כיבוי והצלה, חדשות 24

חבר הנהלת עיריית ירושלים משה ליאון 

"חבל בנימין הוא חלק בלתי נפרד מירושלים"
בסיור שערך משה ליאון ביהודה ושומרון יחד עם ראשי מועצת יש"ע, חיזק ליאון את שיתופי הפעולה בין ירושלים ליו"ש 

והבהיר כי "אסור להפסיק לבנות לרגע אחד"

מאת: מנדי קליין

תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  הנהלת  חבר  ליאון,  משה 
ראש  משרד  מנכ"ל  לשעבר  בעיר,  הקהילתיים  המינהלים 
הממשלה, ערך השבוע ביקור, יחד עם אנשי צוותו, בהתיישבות 

ביהודה ושומרון. 
מועצת  סמנכ"ל  דילמוני  יגאל  הצטרפו  הממושך  לסיור 
דוברת  אסרף  ותמר  יש"ע  מועצת  מנכ"ל  אדלר  שילה  יש"ע, 
מועצת בנימין. הסיור עסק בפיתוח כלכלי ובנייה בהתיישבות 
ובקשר החשוב בין ירושלים לאזורי יהודה ושומרון העוטפים 

את ירושלים.
את הסיור פתח ליאון באזור התעשייה שער בנימין ובמרכז 
יעקב  עם  נפגש  שם  פסגות,  שביקב  בנימין  נחלת  המבקרים 
ברג מנכ"ל היקב ונערך דיון וחשיבה לשיתופי פעולה בקידום 

התעשייה והעסקים ומאבק בחרם וסימון המוצרים. 
בשילה הקדומה התקיים סיור המציג את העבר של האתר. 
ליאון והצוות שלו התרגשו לראות את הממצאים ההיסטוריים 
שהייתה  שילה  בעיר  לבקר  ובעיקר  לתנ"ך  הישיר  והחיבור 
בירת ממלכת ישראל במשך קרוב ל-400 שנה לפני הפיכתה 

של ירושלים לבירה. 
בהמשך נערך מפגש עם אבי רואה ראש מועצה אזורית מטה 

ויחד דנו בנושא הבנייה והפיתוח  ויו"ר מועצת יש"ע  בנימין 

העתידי יחד עם תכנון משותף לעוטף ירושלים.

לאחר הסיור אמר משה ליאון: "אין יותר טוב ממראה עיניים 

כדי להבין מה מפעל ההתיישבות בחבל בנימין ובכלל ביהודה 

ושומרון עושים ולהבין עד כמה זה חשוב ושאסור להפסיק את 
זה לרגע אחד- לא את התכניות ובטח שלא את הבנייה. כמה 
שיותר בנייה שתהיה זה סה"כ יחזק את עם ישראל ואת מדינת 

ישראל כולה.
ממדינת  חלק  הם  ושומרון  שיהודה  אמרנו  בעבר  "אם 
ישראל, אז אין לי ספק דבר אחד, שחבל בנימין וגם שומרון, 
הם חלק בלתי נפרד מירושלים. ירושלים ויו"ש צריכים להיות 
גם  כלכליים,  גם  משותפים  אינטרסים  הרבה  להם  יש  ביחד. 
תרבותיים וגם ישיבות ולימוד תורה ובהחלט יש הרבה מקום 
לשיתוף פעולה ואני מקווה שבשנים בקרובות השיתוף פעולה 

הזה יגדל ויגבר".
אבי רואה בירך את ליאון והוסיף: "נאמר 'בנימין בין כתפיו 
וזה חלק ששייך לשבט  גם חלק בהר הבית  לנו  יש  שכן', אז 
בנימין ואת ההיסטוריה הזו צריך להמשיך בשיתופי הפעולה 
הקודש,  עיר  לבין  בכלל,  ויו"ש  בבנימין,  ההתיישבות  בין 
בירת ישראל בירתו של עם ישראל, ירושלים. בכל התחומים 
בכל המובנים. גם במוסדות התורה, גם במוסדות החינוך, גם 
כך  שזה  מרגישים  אנחנו  הלאה.  וכן  בתחבורה  גם  בתיירות, 
בעבודה בנינו ובעז"ה שימשיך כך ויתחזק כדי לתת לירושלים 
את המרחב היותר רחב ואת העיבוי היותר גדול, מצפון בנימין, 

מדרום גוש עציון וממזרח מעלה אדומים ובקעת הירדן".

ליאון בסיור 



הוא יסיר את השומן 
והלכלוך

את תסירי דאגה מליבך

בכל יום 3 זוכים במבצע!

פרטים בטלמסר:

03-9411044 

קנו 5 מוצרי סנו ותוכלו לזכות ב-

מסיר לכלוך קשה ושומן שרוף מתנורים, 
תבניות וסירים חמים או קרים. עם מתז קצף 

ופקק ביטחון חסין פתיחה לילדים.

פורטה פלוס
אלוף בניקוי שומן שרוף

בכפוף לתקנון
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מאת: מנדי כץ

שנערכה  ובניה  תכנון  וועדת  בישיבת 
בימים האחרונים הועלה נושא 'הקו הירוק' 
הצופים  הר  בין  המחבר  הקלה  הרכבת  של 

במזרח העיר לשכונת הר נוף במערב. 
הר'  העיר  מועצת  חברי  נכחו  בדיון 
וכן נציגי  מיכאל מלכיאלי והר' פיני עזרא, 
שהתנגדו  מטעמם  דין  ועורכי  התושבים 
שיבואו  הנזקים  על  והתלוננו  לתוואי 

בעקבות התכנון והבניה.
"לא  הדיון:  במהלך  אמר  מלכיאלי  הר' 
החרדיות  בשכונות  רבים  שתושבים  יתכן 
שלרובם אין כלי רכב פרטיים יצטרכו ללכת 
מבין  לא  לרכבת,  להגיע  כדי  מטרים  מאות 
מי אישר תוכנית שתתעלל במשפחות רבות. 
את  לתקן  בית  שיעורי  לעשות  קורא  אני 
המעוות ולא לפגוע בתחנות האוטובוסים".

החרדי  "המגזר  אמר:  עזרא  פיני  הר' 
ולכן  ציבורית  בתחבורה  משתמש  ברובו 
אסור להגיע למצב שהרכבת תיפגע בגישה 
בין השכונות. אנו עומדים על כך שהגישה 

בעינה  תשאר  באוטובוסים  השכונות  בין 
לאישור  שתובא  בתוכנית  שיעוגן  ודורשים 
המחברים  האוטובוס  קווי  על  השמירה  גם 

בין השכונות בעיר".
שנכחו  לתחבורה  אב  תוכנית  נציגי 
במקום נדרשו לתת מענה לטענות הנציגים 
הסמוכות  השכונות  תושבי  למען  הפועלים 
המלאה.  התוכנית  את  והציגו  החדש  לציר 
נציגים  גם  לצוות  להוסיף  דרשו  כן  כמו 
חרדים המכירים את צרכי הציבור המתגורר 
ואם  התחבורתיים  בצרכים  אם  באיזור 

בצרכי בטיחות ועוד.

מאת: מנדי כץ

בסוף השבוע שעבר התקיים סיור וקביעת 
מרגלית’   - יעקב  ’בית  בסמינר  מזוזות 
בהשתתפות ראש העיר מר ניר ברקת, מחזיק 
מנהלת  כהן,  צביקה  הרב  חרדי  חינוך  תיק 
אגף  ראשי  דרעי,  יפה  הרבנית  הסמינר 
בין  סיירו  תחילה  העיריה.  ובכירי  החינוך 
ולבסוף  ועקבו אחר חומר הלימוד  הכיתות 

קבעו מזוזות בכיתות המנדי"ם החדשות. 
"התרשמתי  ברקת:  ניר  העיר  ראש 
ומההשקעה  החינוכית  מהעבודה  מאד 
ומההישגים  הצוות בתלמידות  הגדולה של 
ירושלים תפעל על מנת  המרשימים. עירית 
כדי  הדרושה  העזרה  את  יקבל  שהמוסד 
בתחומי  והן  פיזית  מבחינה  הן  להתפתח 

הלימוד". 
מחזיק תיק חינוך חרדי הרב צביקה כהן: 
על  מצביעות  החדשות  הכיתות  "חלוקת 
אנו  הספר  בבית  חיובית  התפתחות  מגמת 
חיובים  בתהליכים  שותפים  להיות  שמחים 
מההשקעה  והתרשמנו  ראינו  אלו.  מסוג 
מעניק  הספר  שבית  והאיכותית  הגדולה 
ההתנהלות  את  מברכים  ואנו  לתלמידותיו, 

שביכולתנו  כל  דשמיא  בסיעתא  ונעשה 
למבנה  יגיעו  והסמינר  שהתיכון  לראות 
פועלים  הם  ובסה"כ  מאחר  שלהם  הקבע 

בכבוד במערכות החינוך בירושלים". 
"הכיתות  דרעי:  יפה  הרבנית  המנהלת 
נועדו בכדי להרחיב את המגמות  החדשות 
כדוגמת:  בסמינר  הנלמדות  החשובות 
מוסיקה, חינוך גופני ומחשבים. נעשה הכל 
בכדי למנף את הסמינר הייחודי הזה לבנות 
ספרדיות איכותיות בנות אברכים ולהצעידם 
לב  שימת  תוך  ומבטיח  מקצועי  לעתיד 

קפדנית לחינוך ויראת שמים טהורה". 
ראש  שלם  מיכל  הגב׳  השתתפו  בסיור 

הסגל ויועץ ראש העיר אברהם קרויזר.

חברי המועצה זעמו: מי אישר תוכנית שתתעלל 
במשפחות החרדיות? זאת לאחר שבועדת תכנון ובניה 
הועלה נושא הקו הירוק ברכבת הקלה שיחבר בין הר 

הצופים להר נוף

ראש העיר ניר ברקת יחד עם מחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן ובכירים נוספים, הגיעו לסיור וקביעת מזוזות בסמינר 
 המנהלת, הרבנית יפה דרעי: "הכיתות החדשות נועדו 
בכדי להרחיב את המגמות החשובות הנלמדות בסמינר"

"לא יתכן שהתושבים החרדים 
יצטרכו ללכת מאות מטרים לרכבת"

"התרשמתי מאד מההשקעה 
הגדולה בתלמידות"

חבר מועצת העיר מיכאל מלכיאלי בדיון בועדת תכנון ובניה

ראש העיר ניר ברקת בסיור בסמינר 'בית יעקב - מרגלית'

במהלך הסיור בסמינר

במהלך הסיור בסמינר

מרכז שירות ומידע ארצי 3450*
www.piba.gov.il

רשות האוכלוסין
וההגירה

משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה 
מתרחבת

נפתחה לשכת
ירושלים דרום - הר חומה
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השירותים שניתן לקבל בלשכה:

חכמה  זהות  תעודת  חכם:  ביומטרי  תיעוד  הנפקת   ·
ודרכון חכם

בקשה להחלפה של תעודת הזהות או קבלת תעודת   ·
זהות ראשונה

בקשה לקבלת דרכון וחידוש דרכון  ·
בקשה לקבלת ספח חדש לתעודת הזהות  ·

בקשה לקבלת תעודות:  ·
כניסות  תעודת לידה, תעודת פטירה, תמצית רישום, מידע על 

ויציאות מהארץ
הנולד,  שם  רישום  האוכלוסין:  במרשם  מידע  עדכון   ·

שינוי מען, שינוי מצב אישי
הארכת אשרת שהייה (ויזה)  ·

הנפקת אשרת חוזר (אינטר ויזה)  ·
שינוי מעמד מתייר לעולה  ·

הנפקת תעודת זהות לעולה חדש  ·
הנפקת כל סוגי האשרות  ·

קבלת הקהל:
ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00

יום ב' בין השעות 14:30-17:00
יום ד' בין השעות 13:30-17:00

השירות בנושא אשרות, אזרחות ומעמד בישראל
ניתן בתיאום מראש בלבד

באמצעות מילוי טופס באתר האינטרנט או
באמצעות נציג שירות בטלפון 3450*
השירות בנושא הארכה אשרה (ויזה)

ניתן בימים א׳, ב׳, ג׳, ה׳ בין השעות 08:00-10:00

הלשכה ממוקמת ברחוב אליהו קורן 25,
הר חומה, ירושלים
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משרד התיירות מתקשה לאתר 
מקום לחוף נפרד בצפון ים המלח
כך הודיע משרד התיירות לח"כ משה גפני, שפנה אליו בנידון  המשרד הביע הזדהות עם הצורך בהקמת חוף 

נפרד באזור, והבהיר כי הנושא התקציבי יטופל ויבחן לאחר שימצא מקום מתאים  חבר מועצת עיריית י-ם אליעזר 
ראוכברגר פנה בנושא זה לפני כשנה אל ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן

"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה בתקציב בלבד"

מאת: הילה פלאח

קיים קושי באיתור מקום להקמת חוף נפרד 
התיירות  משרד  הודיע  כך  המלח.  ים  בצפון 
בנידון.  אליו  שפנה  גפני,  משה  הרב  לח"כ 
אולם הבהיר, כי ברגע שימצא מקום מתאים, 

המשרד ידון ויטפל בבקשה.
הרב גפני פנה בנושא זה למשרד התיירות, 
"יהדות  סיעת  יו"ר  של  בקשה  בעקבות 
אליעזר  הרב  ירושלים,  בעירית  התורה" 
ראוכברגר, להקים חוף נפרד בצפון ים המלח 
בשל  ירושלים,  תושבי  את  לשרת  שיוכל 
החשיבות והצורך של תושבי ירושלים בחוף 
לפני  זה  בנושא  פנה  ראוכברגר  הרב  שכזה. 
מגילות  האיזורית  המועצה  ראש  אל  כשנה 

הוא  כי  דהמן, אשר השיב  מרדכי  ים המלח, 
מוכן לקדם את הפרוייקט, אך מדובר בעלות 
תקציבית של כ-5.2 מיליון שקל, וביקש סיוע 

להשגת התקציב.
הרב  פנה  דהמן,  מר  של  הודעתו  בעקבות 
ראוכברגר אל יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, 
ח"כ הרב משה גפני, וביקש את סיועו בהשגת 
הרב  ואכן  התיירות.  משרד  מול  התקציב 
ותשובת  זה,  בנושא  התיירות  לשר  פנה  גפני 
ותשתיות,  לפיתוח  במשרד  בכיר  סמנכ"ל 
קושי  קיים  כי  הינה כאמור  דורון אהרון,  מר 
באיתור מקום לחוף ים נפרד בצפון ים המלח. 
ים  של  הצפוני  בחלקו  נפרד  חוף  "הקמת 
היא  בלבד.  בתקציב  תלויה  אינה  המלח, 

באגן  המים  מפלס  מירידת  בעיקר  מושפעת 
הנובעת  הקרקע  יציבות  אי  ובעיות  הצפוני, 
המרכזית  הבעיה  וכו'(.  )בולענים  מכך 
היא  נפרד  חוף  הקמת  לצורך  והמכרעת 
חוף  חלקת  לכך.  המתאים  אזור  מציאת 
קרקע  יציבות  מבעיות  מאויימת  שאיננה 
עם  להתמודד  והיכולת  הבולענים  ובכללם 
זמן  בטווחי  המים  קו  ונסיגת  המפלס  ירידת 
כתב  זמן",  לאורך  תפקודו  את  שיאפשרו 

סמנכ"ל משרד התיירות לח"כ הרב גפני.
הרב  השבוע  פנה  זו  תשובה  בעקבות 
המועצה  ראש  אל  במכתב  ראוכברגר 
ממנו  וביקש  המלח,  ים  מגילות  האיזורית 
בתחום  הראוי  השטח  את  בהקדם  "לאתר 

בראשותך,  האזורית  המועצה  של  השיפוט 
שיעמוד בתנאים הנדרשים כפי שדורש משרד 
לקדם  יהיה  שניתן  מנת  על  וזאת  התיירות", 
ים  בצפון  הנפרד  החוף  הקמת  פרוייקט  את 
המלח, בסיוע יו"ר ועדת הכספים של הכנסת 

הרב גפני ומשרד התיירות.
בעירית  התורה"  "יהדות  סיעת  יו"ר 
ירושלים, הרב אליעזר ראוכברגר, הודה לרב 
גפני על פעילותו לקידום הנושא, והביע תקוה 
כי אכן ימצא אזור מתאים וראוי להקמת החוף 
התיירות,  משרד  לדרישת  בהתאם  האמור, 
ודתי  חרדי  לציבור  ושרות  מענה  ייתן  אשר 
ותושבי  בכלל  החרדי  מהציבור  מאד  גדול 

ירושלים בפרט.

הפסח הזה גם ירידיריד פסח הגדול
וגם מתנות בשקל

ו

ירושלים, גאולה:
 אשתורי הפרחי 8
טל: 02-5381956
שעות פתיחה: בוקר: 9:30-2:00 
אחה”צ: 4:15-8:30 ו’ 10:00-12:00

ירושלמים יודעים לקנות טוב ובזול

של שטרן מחסני חשמל
ובשיתוף ארגון "לינת החסד"
במחירים חסרי תקדים

יום שני שלישי ג' - ד' ניסן באולם בית יעקב הישן, שכונת בית ישראל
יום ב' 13.00-22.00, יום ג' 12.00-22.00

590

מעבד
מזון

2.2 ליטר

טוסטר אובן
45 ליטר

מיקסר 
900w

מטחנת
בשר

1600w

טלפון אלחוטי
מערכת

מקצועית

טוסטר
מקצועי 

נפח 45 ליטר
גריל מסתובב

שקל שקל
490

מערכת שמע
סאונד מושלם
ועיצוב מרהיב

שקל
890

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר

800w

שואב אבק
1800w

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מגהץ קיטור מצעי כותנה
4 סטים מלאים

יחיד

מיקרוגל
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

שואב אבק 
ציקלוני
1800w 

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי

שקל
590

שקל
890

שקל
590

שקל
שקל790

,02-5387956 8  גאולה, ירושלים טלפון:  אשתורי הפרחי 
10:00-12:00 ו'   4:15-8:8:30 אחה"צ   9:30-2:00 בוקר  פתיחה:   שעות 

ובנוסף עשרות מתנות שוות לבחירה בקניה מעל 1500 ש"ח בשקל אחד בלבד

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | התמונות להמחשה בלבד

בס"ד

שקל
450



ירושלים: דרך בית לחם 142 )צמוד להאנגר( 02-5673322
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מיליארד ש"ח 
הלוואות לעסקים

שיתוף פעולה בין מכבי 
לביה"ח שערי צדק 

מאת: הילה פלאח

בנק לאומי מודיע, כי החלה פעילות הקרן 
בערבות  ובינוניים  קטנים  עסקים  למימון 
יעניק  הקרן  במסגרת  פעילותה.  את  מדינה 
של  כולל  בהיקף  לעסקים  הלוואות  לאומי 

כמיליארד ש"ח מדי שנה.
הודיע משרד  לפני מספר חודשים  כזכור, 
ומנורה- לאומי  בנק  של  זכייתם  על  האוצר 
ולמתן  הקרן  להפעלת  במכרז  מבטחים 
שנים  ל-4  הינו  הזכייה  תוקף  הלוואות. 
לפחות. ההלוואות יינתנו במסלולים שונים, 
לפי בחירת הלקוח – שקלי צמוד, שקלי לא 
צמוד, או צמוד דולר, לתקופה של 1-5 שנים. 
העסק  לפעילות  בהתאם  תיקבע  הריבית 
וצרכי המימון שלו, אך ניתן דגש על תמחור 
ריבית נוח ככל הניתן יחסית למקובל בשוק. 
הבנקים,  כל  ללקוחות  מיועדות  ההלוואות 
מחזור  בעלי  ובינוניים,  קטנים  עסקים 
ענפי  מכל  ש"ח,  מיליון   100 עד  של  שנתי 
המשק, כולל עסקים בהקמה. עסקים קטנים 
בצמיחת  וחשוב  מרכזי  מנוע  הם  ובינוניים 

המשק וביצירת מקומות תעסוקה. 
עפ"י נתוני משרד הכלכלה, עסקים קטנים 
העסקי  מהמגזר  כ-99%  מהווים  ובינוניים 
בישראל, ואחראים לכ-50% מהתוצר העסקי 

דני  לדברי  במשק.  מהמועסקים  ולכ-45% 
בלאומי,  הבנקאית  החטיבה  ראש  כהן, 
ללוות  אסטרטגית  החלטה  קיבל  "הבנק 
עסקים קטנים ובינוניים בצמיחתם. אין ספק, 
המדינה  בערבות  הקרן  במסגרת  הלוואה  כי 
כך,  לשם  המשמעותיים  מהכלים  אחד  היא 
החשוב  מהמפעל  חלק  להיות  שמחים  ואנו 

הזה".

מאת: הילה פלאח

מכבי  בין  הקיימים  ההסכמים  במסגרת 
לביה"ח שערי צדק בירושלים קיימה הנהלת 
האחרון  השבוע  במהלך  צדק  שערי  ביה"ח 
סיור מיוחד ופגישת עבודה עם הנהלת מכבי 
מחוז ירושלים והשפלה על מנת לייעל ולשפר 
בביה"ח  הניתן  מכבי  לחברי  השירות  את 
שערי צדק. בסיור השתתפו הגב' רות רלב"ג 
אמיר  מר  צדק,  שערי  של  הכספים  סמנכ"ל 
בביה"ח,  הכלכלית  היחידה  מנהל  שמש 
הגב' שרה נועם ראש שרות המנהלה לחולה, 
ראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי לשץ, 
ד"ר דפנה דורון הרופאה המחוזית של מחוז 
ירושלים, הגב' יפעת אלפסי מנהלת התפעול 
מחוז  הכספים  מנהל  הכהן  ערן  מר  במחוז, 

ירושלים וצוות הנהלת המרחב.
בית  הנהלת  בפני  הציג  לשץ  גדי  מר 
 ,2016 לשנת  העבודה  תכניות  את  החולים 

מרפאות  ופתיחת  שירותים  עיבוי  הכוללים 
במהלך  נפתחו  חלקם  חדשים,  ומרכזים 
המרכזים  ירושלים,  ברחבי  האחרונה  השנה 
הם  ברמת שלמה, רמות, רוממה, הר חומה, 
ובקרוב יפתח מרכז רפואי בשכונת ארנונה. 
ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי, מר גידי 
האחרונה  השנה  "במהלך  כי  הדגיש  לשץ, 
הבאנו שינוי ומהפכה אדירה בירושלים אנו 
השירותים  ופיתוח  לקידום  רבות  פועלים 
תוך  השירותים  פריסת  הרחבת  הרפואיים, 
אנו  האוכלוסייה.  לצרכי  השירות  התאמת 
מרכזים   5 לפתוח  לעצמנו  הצבנו  במכבי 
"אני  והוסיף,  ביעדים".  ועמדנו  רפואיים 
ושיתופי  החשובים  ההסכמים  על  מברך 
לרווחת  החולים  בתי  עם  הקיימים  הפעולה 
והפריפריה.  ירושלים  תושבי  מכבי  חברי 
ושל  שלי  הקשר  הידוק  תוך  זאת  עושה  אני 
והשכונות  הערים  רבני  עם  המחוז  הנהלת 

ומובילי הדעה בקהילה החרדית".

בנק לאומי מתחיל בהפעלת קרן בסך מיליארד ש"ח 
  למימון עסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

במסגרת הקרן, גם עסקים בהקמה יוכלו ליהנות מהלוואות 
אטרקטיביות

הנהלת ביה"ח שערי צדק ערכה סיור ופגישת עבודה עם 
הנהלת מכבי  מחוז ירושלים והשפלה  למכבי הסכמים 
עם כל בתי החולים בירושלים - הדסה עין כרם והדסה 

הר הצופים 

זכו במכרז. דני כהן מבצע
פסח

כל הכובעים
350שמחירן*עד 

190
רק

כל הכובעים
900שמחירן*עד 

490
רק

100%כובע  לבד תוצרת אירופה

390
750במקום  ש”ח

הכי זול בארץ בהתחייבות!

בשובריםאין צורך

ש
ט'

רא
ל 

ול
 כ

לא
ון, 

יר
מח

יר 
מח

*מ
מודיעים לציבור בני התורה על

בשיתוף

טלפון רב קווי:
1599-578-946

52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'       
 ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי      

אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)
   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   

08-6659000רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'   נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13 04-8268800 39
  

29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר  



*התמונות להמחשה בלבד **ט.ל.ח.

www.big-shop.co.il

חווית קניות משתלמת לכל המשפחה

האומן 9 תלפיות, ירושלים | חוצות המפרץ, חיפה | היהלומים 15 אשדוד
ביגוד לכל המשפחה | הנעלה | צעצועים | טקסטיל לבית | הלבשה תחתונה 
| קוסמטיקה וטואלטיקה | אביזרי אופנה | מוצרי תינוקות | כלי בית ומתנות

בלילה מוצ”ש חצי שעה לאחר צאת השבת עד 23:30   ,09:30-15:00 09:30-21:30 ו’  א’-ה’  שעות פתיחה: 

פתוח במוצ"ש
חניה חינם.

של החגים
הלבשה לילדים

במחירים משתלמים!

בביג שופ

בס"ד
שמלה

 ₪ 6990

נעליים 
₪ 2990

נעליים 
₪ 3490

שמלה
 ₪ 4990

נעליים 
₪ 2990

כולנו ילדים
חולצה

₪ 3990

מכנס
 ₪ 5990

נעליים 
 ₪ 2990

חליפה 
₪ 5990

נעליים 
₪ 2990

חולצה
₪ 3990

מכנס
₪ 5990

שמלה 
₪ 4990

חליפה 
שמלה 5990 ₪

₪ 4990

שמלה 
₪ 3490

שמלה 
₪ 4990

נעליים 
₪ 3490

שמלה
₪ 3490

נעליים
₪ 3990

חולצה
₪ 3990

מכנס קצר
₪ 2990 חולצה

₪ 3990

מכנס קצר
₪ 2990
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"אין אף שופט בביהמ"ש העליון 
שמתאים להשקפת עולמי"

כך תקף השבוע ח"כ משה גפני, בנאום חריף בכנס לשכת עורכי הדין באילת, במסגרתו התכנסה צמרת המשפט של 
ישראל  גפני המשיך ועקץ את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שדיבר על ההתנגדות לחוק המקוואות 

מאת: מנדי קליין

השנתי  הכנס  החל  בטרם  בודדות  שעות 
ה-16 של לשכת עוה"ד באילת, הודיע מפכ"ל 
לאירוע  להגיע  ממנו  נבצר  כי  המשטרה 

הפתיחה של הכנס והוא יגיע בהמשך הכנס. 
מלבדו, כל צמרת המשפט במדינת ישראל 
התכנסה במושב הפתיחה של הכנס השנתי של 
לשכת עוה"ד. את המושב פתח יו"ר הלשכה 
עו"ד אפי נוה שבירך את הצמרת המשפטית, 
את שרת המשפטים איילת שקד, נשיאת בית 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  העליון,  המשפט 
הראשי,  הצבאי  הפרקליט  המדינה,  פרקליט 
היועץ המשפטי של הכנסת, ראש האופוזיציה 
ח"כ בוז'י הרצוג ואת אלפי עוה"ד שבאו מכל 

רחבי הארץ לכנס. 
ההישגים  את  בשמחה  ציין  נוה  עו"ד 
האחרונה  בתקופה  הלשכה  של  המרשימים 
את  משנה,  פחות  לפני  לתפקידו  נכנס  מאז 
וועדותיה  הכנסת  עם  ומתהדק  ההולך  הקשר 
והמעורבות של הלשכה עם האזרח בישראל. 
את  והעביר  המתכנסים  לכל  הודה  נוה  עו"ד 

שקד  איילת  המשפטים  לשרת  הדיבור  רשות 
המתכנסים  הבינו  נאומה  פתיחת  עם  שמיד 
את  יותירו  שלא  הנאומים  באחד  מדובר  כי 

המערכת המשפטית אדישה.
שקד, שמתוקף תפקידה אמונה על מערכת 
על  החריפה  ביקורתה  את  הביעה  המשפט, 
בית המשפט העליון המרשה לעצמו, לדבריה, 
להיכנס למקומות לא לו, השרה שקד ציטטה 
ברק  השופט  העליון  המשפט  בית  נשיא  את 
שאמר כי בחוק ישנם חורים שחורים וכי בית 
המשפט אמור לתקן את אותם חורים שחורים. 
את  רואה  דווקא  היא  כי  אמרה  שקד  השרה 
לגמרי,  שונה  מזווית  שחורים  חורים  אותם 
העליון  המשפט  בית  של  ההתערבות  וכי 
החורים  היא  היא  הממשלה  של  בהחלטותיה 

השחורים. 
שקד המשיכה בדבריה ואמרה כי גוף שאינו 
ובהשלכותיהם  להחלטותיו  באחריות  נושא 
אחריות,  לקבל  ולא  החלטות  לקבל  יכול  לא 
האחריות היא של הממשלה והיא זו שצריכה 
איילת שקד  דבריה של  לקבל את ההחלטות. 
שלוו פעמים רבות במהלך המושב במחיאות 

כפיים רמות, אכן עוררו סערה תקשורתית )ראו 
ידיעה נפרדת(. אך גם יתר הדוברים לא נותרו 
בסגנונו  אחד  וכל  שקד  של  לדבריה  אדישים 
ספק  דבריה שללא  על  ובצורתו השיב לשרה 
היו גולת הכותרת של מושב הפתיחה של כנס 

לשכת עוה"ד.
אביחי  עו"ד  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הודה  הנואמים,  לדוכן  שעלה  מנדלבליט 
וצלל  המרשים,  לכנס  הזמנתו  על  נוה  לעו"ד 
את  משתף  כשהוא  לאקטואליה  הוא  אף 
הנוכחים בכך שמאז נכנס לתפקידו זו היציאה 

הראשונה שלו מהמשרד. 
אמר  המקוואות  לחוק  בהתייחסו 
אלא  ברירה  לו  הייתה  לא  כי  היועהמ"ש 
בהמשך  שהתקיים  בפאנל  לחוק.  להתנגד 
המושב בהשתתפותו של יו"ר וועדת הכספים 
את  גפני  הרב  הביע  גפני  משה  הרב  ח"כ 
כך שהיועהמ"ש הביע את דעתו  על  תמיהתו 
על חוק המקוואות בטרם הוא ראה את החוק. 
המדויק  הנוסח  את  לו  העברתי  הבוקר  "רק 
היועץ  איך  בעיניי  תמוה  קצת  אז  החוק,  של 
המשפטי לממשלה מביע את דעתו המקצועית 

על חוק שהוא עוד לא ראה". 
שקד  השרה  של  לדעתה  הצטרף  גפני  הרב 
להיות  העליון  המשפט  בית  יכול  איך  ושאל 
ענק  ציבור  כאשר  בפסיקותיו  אובייקטיבי 
"מי  כלל.  בו  מיוצג  אינו  ישראל  במדינת 
המשפט  בבית  הזה  הציבור  דעת  את  משמיע 
השאלה  את  גפני  הרב  הותיר  העליון?" 
בבג"צ  מקצועי  "מה  באוויר.  המהדהדת 
ששופט פוסק לפי השקפת עולמו. לי אין אף 
להשקפת  שמתאים  העליון  בביהמ"ש  שופט 

עולמי".
אין ספק כי מושב הפתיחה של הכנס כמו גם 
הדיונים והפאנלים בימים שאחריו שהתקיימו 
היום  סדר  בראש  הציבו  השבוע  סוף  עד 
המשפט  בתחומי  חשובים  נושאים  הציבורי 
בישראל. עו"ד נוה יו"ר לשכת עוה"ד שסיכם 
ומהדיונים  רב מתכניו  סיפוק  הביע  הכנס  את 
המקצועיים שהתנהלו בו ואמר כי הוא שמח 
עוה"ד  שלכת  של  המחוזות  ראשי  עם  שיחד 
לעשות  ולהמשיך  המוגמר  על  לברך  ניתן 

לרווחתם של עוה"ד ולביצור המקצוע.

בס”ד

פסח לקראת  מוזל  במחיר  ועופות  בשר 
למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה ללא מטרת רווח כלל.

החלוקה תתבצע בסניפי יש בשכונה ויש חסד, 
אך ורק לנרשמים מראש בטלפון:

079-977-7799
המכירה בכל הסניפים

בין השעות 13:00-20:00 בלבד!
התשלום בסניפי יש ויש חסד בלבד בכל אמצעי התשלום.

לא ניתן לשלם בתווי קניה או שוברי הנחה.
המבצע עד ו’ בניסן, או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

רשת יש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

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

₪

עוף “עטרה“

לק“ג
  1890

     )עופות צעירים כ-14 ק“ג בקרטון(

בשר בקר “עטרה“

לק“ג
    3090
₪

)חלקים מובחרים כ-10 ק“ג בקרטון(

“חסדי נעמי“ בשיתוף רשת               ו                 שמחים לבשר על מכירה של:

בני ברק

יש חסד השומר 10
יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16

יש חסד השומר 10
יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16

יש חסד שלמה המלך 12
יום שלישי ד’ ניסן 12.4.16

ירושלים

ברכת אברהם 22 רמת שלמה
יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16 

פארן 7 רמת אשכול
יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16

גבעת שאול נג’ארה 2
יום רביעי ה’ ניסן 13.4.16

קרית אתא
יש בשכונה זבולון 14

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

ביתר עילית
 יש חסד הר”ן 6

פינת פנים מאירים
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

בית שמש
יש חסד מרכז מסחרי 

רמה א’
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

בארות יצחק
יש חסד

מתחם פאוור סנטר
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

טבריה
יש חסד לב האגם 10

יום רביעי
ה’ ניסן 13.4.16

פתח תקווה
יש בשכונה רוטשילד 79

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

קרית ספר
יש חסד אבני נזר 46, 

מרכז קסם
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

אלעד
יש חסד ניסים גאון 79

יום שלישי
ד’ ניסן 12.4.16
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האומן 9 תלפיות, ירושלים | חוצות המפרץ, חיפה | היהלומים 15 אשדוד
ביגוד לכל המשפחה | הנעלה | צעצועים | טקסטיל לבית | הלבשה תחתונה 
| קוסמטיקה וטואלטיקה | אביזרי אופנה | מוצרי תינוקות | כלי בית ומתנות

בלילה מוצ”ש חצי שעה לאחר צאת השבת עד 23:30   ,09:30-15:00 09:30-21:30 ו’  א’-ה’  שעות פתיחה: 

פתוח במוצ"ש
חניה חינם.

אביב 2016
בביג שופ
מוצרי הקוסמטיקה

המשתלמים ביותר

חווית קניות משתלמת לכל המשפחה

כל מוצרי הקוסמטיקה מבית לוריאל כשרים לפסח *התמונות להמחשה בלבד **ט.ל.ח.

TRUE MATCH פודרה
רק-

49₪
90

SPF/קרם יום/לילה
REVITALIFT

רק-

79₪
90

מבחר מוצרי ניקוי פנים
GARNIER

רק-

19₪
90

מסקרה לאש ווינגס
LOREAL INTENZA

רק-

39₪
90

סדרת ספא פארמה
OLIVE

החל מ-

15₪

90

משקל אדם דיגיטלי 
רק-

49₪

90

מבחר בשמים 
יוקרתיים
החל מ-

99₪

90

סופרליינר
LOREAL

רק-

34₪

90

סט סכ"ום
החל מ-

39₪

90

 24 חלקים
במגוון צבעים

 24 חלקים

סט סירים
רק-

89₪

90

כל הסירים ומחבתות

20
הנחה

%

רביעיית מגבונים
DR FISHER

רק-

18₪

90

24₪

90

אל-סבון לתינוקות
DR FISHER

זוג ב-

סט צלחות
אוריינטלי

רק-

79₪

90

סט סירים
נירוסטה

רק-

99₪

90

5 מגבות
גוף

4 מגבות
פנים

49₪
9099₪

90

טוסטר 19 ל'

199₪

90

מגהץ אדים
תחתית קרמית

99₪

90

קומקום פירמידֿה
חשמלי במבחר צבעים

149₪

90

מאורר

99₪

90
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מאת: חיים רייך

כשר  גם  דרעי, המכהן  אריה  הפנים  שר 
קיים  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
השבוע ישיבה ראשונה עם מנכ"לי משרד 
הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  הכלכלה, 
הנגב והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום 
הצפון ובכירי משרדי הכלכלה והפריפריה, 

בנושא התנעת התוכנית לקידום הצפון.
כ-10  יושקעו  הצפון  לקידום  בתכנית 
מיליארד שקלים. תקציבה ההתחלתי עומד 
והיא  שקלים  מיליארד  כ-5  על  זה  בשלב 
ישדרגו  אשר  נושאים,  במספר  תתמקד 
את הצפון בצורה משמעותית. פיתוח ענף 
שקלים,  מיליון   850 של  בעלות  הבריאות 
יאפשר את מעבר המרכז השיקומי לצפון, 

כמו גם את שדרוג בתי החולים.
של  בעלות  בגליל,  אוניברסיטה  הקמת 
של  להקמה  תוביל  שקלים  מיליון   900
החיים  מדעי  לימודי  קמפוסים:  ארבעה 
ההנדסה  מקצועות  שמונה,  בקריית 
החברה  מדעי  בכרמיאל,  והטכנולוגיה 

והרוח בעפולה ובית ספר לחינוך בקצרין.
תעשייה,  אזורי  פיתוח  על  דגש  ינתן 
דוגמת פארק בר לב ופארק ההיי טק בנצרת 
השאר  בין  לאזור,  רבים  מפעלים  והעברת 
המס  הטבות  שיעור  הגדלת  באמצעות 
אלף  מ-140  ליותר  תוביל  אשר  ל30%, 
הקרוב.  בעשור  חדשים  עבודה  מקומות 
המועסקים  מספר  יוגדל  התיירות,  בתחום 
יגדל  התיירים בצפון  לינות  ומספר  ב25% 

ב35%.
על פי התכנית, יוקצו 750 מיליון שקלים 
אתרי  ושידרוג  להקמת  הקרוב,  בחומש 
הגדלת  על  דגש  ויינתן  ותיירות  אירוח 

מספר התיירים המגיעים ולנים בצפון.
בנוסף, ישודרג תחום החקלאות, בסכום 
של כ-600 מיליוני שקלים, על ידי השקעה 
תיירותית,  חקלאות  של  בפרוייקטים 
וטיפוח  לסביבה  ידידותית  חקלאות 

חקלאות קיימת.
בישיבה:  אמר  דרעי  אריה  הפנים,  שר 
"אנחנו עושים היום צעד משמעותי, אשר 
נועד לצמצם את הפערים בין הצפון למרכז 
הארץ  צפון  הארץ.  לדרום  וגם  הארץ 
לדחיפה  וזקוק  השקעות  מנחיתות  סובל 
ניתן  ואנחנו  התחומים  בכל  ממשלתית 
זה: הגדלת מספר מקומות התעסוקה,  את 
יצירת מנועי צמיחה רבים וחיזוק משמעותי 
הגליל  את  יובילו  בצפון  האקדמיה  של 
לעתיד מבטיח, אשר טומן בחובו את מיצוי 

הפוטנציאל המלא של צפון הארץ".

ממשיך לעבוד כרגיל: שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי, קיים ישיבה ראשונה עם 
מנכ"לי משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום הצפון ובכירי משרדי 
הכלכלה והפריפריה, בנושא התנעת התוכנית לקידום הצפון  בתכנית לקידום הצפון יושקעו כ-10 מיליארד שקלים

שר הפנים דרעי הוציא לדרך 
את התוכנית לקידום הצפון

לקדם את הצפון. דרעי בסיור בצפון

ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות
רשתות יצוקות

מיידית לחגבאספקהכל המוצרים

קונים מוצרי חשמל ב'שיא החשמל והמיזוג'
במחירים הכי זולים וגם-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

אל תפסחו
על המבצע הזה!

מעבד מזון + 
בלנדר

אמקור

במקום
₪690 קבלו

חינם!

במקום
₪610 קבלו

חינם!
במקום

₪550 קבלו
חינם!

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 200 יח'
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 180 יח'

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

35
ל-36 חודשים

₪

מקפיא 6 מגירות

35
ל-36 חודשים

החל מ: החל מ:

החל מ:

₪

תנור משולב חד תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגהץ קיטור 
טפאל

 מיקסרים בוש
במבחר ענק

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

439199249239
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: 1390 ₪ סה"כ: 1260 ₪החל מ: 1290 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

במחירים
הכי זולים

וגם ב-36 תשלומים!

החל מ: החל מ: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

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

סניף ביתר עילית: 02-6521114





פרופ' שמחה יגל
מנהל האגף לנשים ויולדות, הדסה

ד"ר חגי אמסלם
מנהל חדר לידה, הדסה הר הצופים

הדסה 
הר הצופים

בר אילן
רוממה

מרכז 
העיר

מודיעין

מכבים 
ומודיעין 

עילית

פסגת זאב 
רמותמעלה אדומים

הר 
הצופים

EY
Aָ
LG

U
R

02 - 6778844 > 2677

רק בהר הצופים תיהני 
ממלווה אישית צמודה 

מהקבלה ועד לחדר הלידה!

 VIP ליווי
לכל יולדת!

עבורך ועבור מלוויך 

בואי ללדת בהר הצופים 
בראש שקט, עם מונית 

מהבית בהחזר כספי מלא!

המונית 
עלינו!

קורס הכנה  
ללידה - עלינו!

קורס הכנה חינם בהדסה או החזר 
במקום  קורס  על   ₪ 500 עד  כספי 
הצופים הר  בהדסה  ליולדות  אחר, 

אווירה
שבתית

כשרות 
מוקפדת

במחלקה או במלון הדסה 
בייבי עין כרם

לילה שלישי
עלינו!

כשרות למהדרין בפיקוח
הרב קליין, רב המרכז 

הרפואי הדסה

״נותנים את הנשמה בשבילך״
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בירושלים26   כ"ז באדר ב' תשע"ו 126/4/16

אביחי מנדלבליט חובש הכיפה השחורה חווה על בשרו מהי 
כמזכיר  הסתובב  הוא  משנה  למעלה  במשך  השחרה.  תחושת 
מעל  מרחפת  פליליים  חשדות  של  שחורה  שעננה  ממשלה 
לראשו. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין אישר למשטרה לפתוח 
כמו  אליה  נגדו בחקירה בפרשת ברק-אשכנזי-הרפז, ששאבה 

חור שחור את כל המעורבים, מרס"ר ועד פצ"ר. 
כפרקליט  כהונתו  תקופת  על  אזהרה  תחת  נחקר  מנדלבליט 
כתב  נגדו  להגיש  המליצה  וכשהמשטרה  )פצ"ר(  ראשי  צבאי 
פנצ'ר  עם  הכביש  לשולי  ייזרק  שהאיש  היה  נראה  אישום 
בארבעת הגלגלים. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין קבע כי לא 
שמנדלבליט  אלא  פסולה,  היועמ"ש  לתפקיד  שמועמדותו  רק 

אף אינו כשיר להמשיך ולכהן כמזכיר ממשלה. 
והנה, מנדלבליט כאן, חי וקיים, בודק וחוקר, אוסר ומפרסם. 
של  המיניסטריאלי  התקדים  רשום  דרעי  של  שמו  על  אם 
הרי  חזר,  לא  עוד  חי  ממנו  שאיש  מהמקום  ששב  פוליטיקאי 
לא  לפניו  המשפטי.  התקדים  רשום  מנדלבליט  של  שמו  שעל 
היה מועמד שתוך שנה אחת הומלץ כמועמד גם לכתב אישום 

וגם למשרת היועמ"ש.
עיניו  למול  רואה  הוא  דרעי  של  ביותר  האופטימי  בתרחיש 
את תקדים מנדלבליט. תנוהל חקירה עניינית במשך שבועות, 
כמה  עוד  המסקנות  הגשת  את  יסחבו  והפרקליטות  המשטרה 
חודשים טובים ואחרי תקופת המתנה קשה כשאול התיק ייסגר 
ובא לציון גואל. תרחיש אופטימי בעיני נחקר באזהרה, כמוהו 
כשהרופאים  בכימותרפיה.  שמטופל  סרטן  לחולה  טוב  כסוף 
דנים עם הפציינט על סיכויים של חיים ומוות - הייסורים, הכאב 

והסבל נתפסים כדבר מה בלתי נמנע.
בבוקר  לקום  יכול  בייסורים  ולובן  מברזל  שעשוי  מי  רק 
ללו"ז  בהתאם  לפגישות  להתייצב  לעבודה,  לצאת  שאחרי, 
המוח  בוער,  הלב  קרה.  לא  כלום  כאילו  חוץ  כלפי  ולהתנהג 
ורק  בוחן,  מבט  כל  קולטות  העיניים  מידע,  פיסת  כל  סורק 
משמימים  למפגשים  הגוף  את  להוביל  ממשיכות  הרגליים 

שנקבעו מראש, כדי לשדר עסקים כרגיל. 
יצא  יום ראשון, הוא  דווקא מישיבת הממשלה בבוקרו של 
טובה  מילה  לומר  כדי  אליו  ניגשו  הממשלה  שרי  כל  מחוזק. 
מפלגה  בראש  שעומד  אחד,  )למעט  אחד-אחד  חיזוק,  ודברי 
ושמו שורבב כשותף עתידי ברשימה משותפת עם יו"ר מפלגה 
לשעבר(. דרעי העריך במיוחד את התנהגות שרי הבית היהודי, 
הזדהות,  להביע  כדי  מגדרם  שיצאו  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי 
אישית ופומבית. אז נכון שהשיח הפוליטי מבוסס על שפה של 
זה, המקום היחיד  אחד בפה ואחד בלב, אך במצב ביש מעין 
לבחינת כליות ולב, הוא חדר החקירות. הבעת תמיכה פומבית, 

היא כמים קרים לנפש עייפה.   
פגשתי השבוע את דרעי בלשכתו, בין פגישה של שלוש שעות 
אסטרטגי  צוות  בראש  שעומד  דנגוט  איתן  במיל'  האלוף  עם 
הדגל  על  טלוויזיוני  ראיון  לבין  לצפון,  סיוע  תוכנית  לבניית 
הסגול החדש שיתנופף בחופים ויתריע מפני מדוזות. אם דרעי 
היה יכול הוא היה תולה בפתח לשכתו דגל סגול ומפזר לימים 

הקרובים את כל המבקרים, המתעניינים, הבוחשים והסקרנים.
למי שפותח את יומו בליקוט מידע מפי השמועה על חקירתו 
חשק  יש  שלמתרחץ  כמו  מהבית  לצאת  חשק  יש  העתידית, 
להיכנס לים שורץ מדוזות. בפרקליטות סיפרו השבוע על שר 
בכיר לשעבר בממשלת קדימה ששמו נכרך בפרשת ההצבעות 
בזוטות  נחשד  הבכיר  השר  ב-2009.  האב  חזן  של  הכפולות 
אך  כפולה,  הצבעה  במליאה  מצביע  תמונתו  שפורסמה  אחרי 
די היה בכך כדי להוציא את האיש משיווי משקלו. הפוליטיקאי 
הבכיר שהיה אמור לעמוד בראש הקמפיין הנגטיבי נגד נתניהו, 
נפל למשכב במשך חודש שלם. גבו כאב וליבו דאב, עד לרגע 

שבו הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק נגדו. 
יותר.  הרבה  ייסחב  זה  האופטימי,  בתרחיש  גם  דרעי,  אצל 
שקיעה  של  האלטרנטיבה  אך  מכבידה  השגרה  על  השמירה 
לא  הוא  כתיבת השורות  לרגע  עד  במרה שחורה קשה ממנה. 
שכר שירותי עורך דין. "לא נקראתי לחקירה ואין לי מה לקחת 

עורך דין", הוא אומר. גם כאן, כמו בשאר דפוסי התנהלותו עד 
כה, מדובר בהפקת לקחי העבר. הוא לא מתכוון לצאת משליטה, 
לרכל, לפטפט, לשבש ולקשקש. קשה להירדם בלילות כשמעל 
לראש מתנופפת חרב החקירות, אך גם כשהעייפות משתלטת 
על האישונים דרעי לא מתכוון למצמץ ראשון ולעשות טעויות 

בדרך לחדר החקירות. 

דגל סגול
שגרת היום עליה מנסה דרעי לשמור הופרה בבוקרו של יום 
הקבלת  של  המתוכנן  האירוע  את  לבטל  ביקש  כשדרעי  שני, 
פני רבו בארנה. דרעי חשש שהעלייה לרגל המתוכננת, תהפוך 
לבעיטת רגל בפרצופה של פרקליטות המדינה. ההמונים יפרצו 
בשירת הוא זכאי, התקשורת תחמיץ את העיסה ותספק כותרות 
יוסף  הגר"ע  מרן  שאיחל  המפורסם  ביתו",  ה"יחרב  בהתאם. 
ייראה  המנוח,  חריש  יוסף  דאז,  ליועמ"ש  הקודם  בסבב  זצ"ל 

כמו קדימון לעונה החדשה.
ולטובתי  כביכול בשמי  לכל המתראיינים  גם  הוראה  "נתתי 
להפסיק להתראיין", אומר דרעי, כמי שלמד על בשרו מטעויות 
עם  מלהתעמת  שיימנע  ככל  כי  מבין  דרעי  עצמו.  של  העבר 
סיכוייו  גדלים  כך  הפרקליטות,  כלפי  ומלהתריס  המשטרה 

להיחלץ בעור שיניו מהמלתעות.
בהם  בימים  ציבורית,  שגם  הרי  הטקטית  להתנהלות  מעבר 
את  מרצה  הלבן,  מהשבט  שמאלני  לשעבר,  ממשלה  ראש 
שבניגוד  עוד,  ומה  עדתית.  לאפליה  לטעון  אפשר  אי  עונשו, 
לימים הנוראים ההם, הפעם דרעי לא מזהה יותר מדי גורמים 
הוא  הכלל  מן  היוצא  המערכת.  בתוך  מוטיבציה  עודף  עם 
פרקליט המדינה שי ניצן, ששימש באותם ימים כעוזרה הנאמן 
הפנים,  לשר  דרעי  של  מינויו  ביום  מכבר,  לא  וזה  ביניש,  של 
הדליפה יד נעלמה את חוות דעתו ששללה את החזרתו של דרעי 

לתפקיד. 
אלא שגם מי שרואה בנוכחותו של פרקליט המדינה את ניצני 
הרעה שהובילו לפתיחת החקירה )ניצן כמובן, שולל מכל וכל( 
בעליל של  עוינת  והלא  מנוכחותם האנמית  יכול להתעלם  לא 
אינו  ארדן  השר  טרנר,  אינו  אלשיך  המפכ"ל  המעורבים.  יתר 
שלשום  תמול  עד  נחשב  מנדלבליט  היועמ"ש  מילוא,  רוני 

לאוהב, וגם אם מדובר בהעמדת פנים, אויב הוא בוודאי לא. 
עוין  גורם  ידי  על  מרגיש שסומן  אינו  אם  דרעי  את  שאלתי 
ומהותית:  טקטית  הנכונה,  התשובה  את  השיב  הוא  ובתגובה 
"אני מניח שכמו בסיפור של הרצוג מישהו הגיע ושם להם על 
השולחן חומרים שמחייבים אותם לבדוק ולקבל תשובות. הרי 
בחקירה  לפתוח  רק  אלא  ולשאול,  לבוא  אחרת  דרך  להם  אין 
תשובות  אספק  אזהרה.  תחת  חוקרים  לחקור,  וכשבאים 
לצאת  וטעם  סיבה  שום  ואין  טענות  לי  אין  אבל  כשאשאל 
בקמפיין נגד המערכת. זה מיותר, זה מזיק וזה גם לא נכון ברמה 

המהותית והעובדתית". 
דרעי מודל שנות התשעים דיבר ברחוב ושתק בחקירה. דרעי 

מודל 2016 שותק ברחוב ומתכוון לדבר בחקירה.

מה נשתנה
יועץ משפטי לממשלה לא עובד על בסיס הפעלה של 'תוכנית 
החוק  את  שינו  בכנסת  הימין  כשנציגי  שכך.  וטוב  כבקשתך', 
לנשיא העליון, הם  גרוניס  והביאו לבחירתו של השופט אשר 
קיבלו בתמורה את פסק הדין על פינוי גבעת האולפנה. הכרזת 
היא  שיפוטי,  לתפקיד  ממונה  של  ביותר  הברורה  העצמאות 
קבלת החלטה לרעת האינטרסים של שולחיו ושל אלו שעמדו 

מאחורי בחירתו.
בתפקידו  נחשב  השחורה,  הכיפה  חובש  המכהן  היועמ"ש 
הקודם כמזכיר הממשלה, לידיד החרדים. ברמה האישית, הוא 
אף נחשב לחברו הטוב של אריה דרעי. כל זה כמובן לא מנע 

ממנו, ואולי אף דירבן אותו, לחשב מסלול מחדש עם כניסתו 
לתפקיד.

מוצאים  החרדים  מנדלבליט  בחירת  מאז  התוצאה  במבחן 
עצמם בפיגור של 3-0. מתווה הכותל הרפורמי עבר מתחת לאף 
של הנציגים החרדים רק בגלל שסמכו על הידיד הטוב שעשה 
בהמשך  היועמ"ש.  לכס  הממשלה  מזכיר  מכיסא  הדרך  את 
קיבלנו את חוות הדעת שקבעה כי חוק המקוואות אינו חוקתי, 
הבדיקה  דרעי  של  ראשו  על  נפלה  האישית,  ברמה   – וכעת 

שהפכה לחקירה.
את מה שדרעי לא אומר בקולו מפאת הנסיבות אמר השבוע 
לשכת  בכנס  השבוע  שהשמיע  גפני  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
עורכי הדין באילת, אמירות נחרצות נגד עמדות היועץ המשפטי 
לממשלה. לדרעי עצמו, אין טענות ברמה האישית, אך סביב כל 
על  ועד להחלטה  איסור הפרסום  צו  פרסום  מיום  ההתנהלות, 

פתיחת חקירה, מרחף סימן שאלה אחד גדול.
על טביעות האצבעות הברורות שהותירו הגורמים הבוחשים 
בזירה, פרקליטות המדינה בתיק זדורוב יכולה רק לחלום. ביום 
שני שעבר פנה פרשן ערוץ 2 עמית סגל לרשות המיסים בבקשה 
משמש  אינו  סגל  דרעי.  השר  לחקירת  בנוגע  תגובה  לקבלת 
שפתיים(  מס  )לרבות  מיסים  דיני  וגם  משפט,  לענייני  ככתב 
אינם בתחום הסיקור שלו. ההנחה הרווחת היא שלמדליף מתוך 
השאר,  בין  נועדה  וההדלפה  ברורה,  מטרה  הייתה  המערכת 

לאוזני שופטי העליון שדנים בכשירות דרעי לכהן כשר פנים.
שקיבל.  מזו  יותר  טובה  לתגובה  לצפות  יכול  היה  לא  סגל 
רץ  אץ  המדינה,  פרקליטות  מטעם  בכיר  גורם  היום  למחרת 
של  ששמו  ההחלטה  הפרשה.  על  פרסום  איסור  צו  לבקש 
עם  נשלחה  טועים,  מלב  ספק  כל  להסיר  כדי  בה,  נכלל  דרעי 
קבלתה לסגל לבדו. בערבו של יום, כשפרשן ערוץ 2 פרסם על 
החשדות שנחקרים נגד בכיר בממשלה ללא פרסום שמו, נשלח 
העורכים,  העיתונים.  מערכות  לכל  הפרקליטות  מטעם  הצו 
באקט של אחריות, מיהרו לפרסם את הצו בקבוצות הפנימיות 
הוראת  את  להפר  מהעיתונאים  איש  יהין  לבל  המערכות  של 

ביהמ"ש. צו איסור הפרסום הפך תוך שעה קלה לצו פרסום.
אולם  מכוון,  במהלך  שמדובר  בתחילה  חשד  עוד  דרעי 
לחוקרי  בא  הפרסום  כי  שהוברר  אחרי  הופרכו  חשדותיו 
המשטרה בעיתוי לא נוח – כמו לידת פג. הניסיון להכניס את 
הרך הנולד לאינקובטור, נחל כישלון. לגורם העלום במערכת 
להגיע  מכל,  יותר  כנראה  חשוב  היה  המידע  את  שהדליף 

לשופטי הבג"ץ בטיימינג הנכון.
בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, וזה כבר פורסם, התקשר 
דרעי למנדלבליט ודרש לפרסם את שמו, בהנחה שעם פרסום 
השם המפורש יתאפשר לו להגיב. מנדלבליט נענה חלקית. הוא 
התיר לפרסום שעניינו של דרעי נבדק וטרם נפתחה חקירה, אך 
הותיר על כנו את איסור הפרסום בנוגע לנושא ומהות הבדיקה. 
ומורשע,  נאשם  הקלון,  עמוד  אל  מוקע  עצמו  מצא  דרעי 
יכולת להתגונן כחשוד. פרנץ קפקא כתב על  מבלי שיש בידו 

סיטואציה מעין זו ספר לא רע, בשם 'המשפט'.
בחמישי  הייתה  ומנדלבליט  דרעי  שוחחו  בה  הבאה  הפעם 
בערוצים.  המהדורות  שידור  לפני  רגע  שמונה,  בשעה  בערב 
הפעם מנדלבליט הוא זה שהתקשר לדרעי כדי לעדכן כי נפלה 
ההחלטה לעבור משלב של בדיקה לחקירה. חודש לפני פסח, 

לדרעי רק נותר לשאול, עם הרבה מרור, מה נשתנה.

שלוש קושיות
הפרסום,  איסור  צו  מעל  מרחפים  שאלה  סימני  שלושה 
למהות  נוגע  הראשון,  הפרסום.  צו  יותר,  המדויק  בשמו  או 
החקירה. אם אכן מדובר כפי שפורסם בתחילה בעסקי נדל"ן, 
נושא  על  גורף  פרסום  איסור  צו  להוציא  מספקת  סיבה  אין 
החקירה. סימן השאלה השני, נוגע למהירות ההחלטה להפוך 
שחלפו  השעות  ושמונה  בארבעים  לחקירה.  הבדיקה  את 
שמתנהלת,  בדיקה  על  היועמ"ש  של  הראשונה  ההודעה  בין 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גרסת דרעי
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ממקורבי  איש  בחקירה,  לפתוח  החלטתו  לבין 
עולה  ולפיכך  נחקר,  לא  משפחתו  בני  או  דרעי 
השלישי  השאלה  סימן  נשתנה.  מה  השאלה, 
 2 ערוץ  עיתונאי  החקירה.  פתיחת  למועד  נוגע 
כבר  החלה  שהחקירה  פרסם  אברמוביץ,  אמנון 
ההגנה  עם  מתיישב  לא  הזה  המידע  באוקטובר. 
וינשטיין  לשעבר  היועמ"ש  שהעניק  הגורפת 
למינויו של דרעי לשר בממשלה. אם כבר במועד 
המינוי התנהלה בדיקה סמויה, יועמ"ש זהיר כמו 
וינשטיין היה נוקט משנה זהירות ולוקח לפחות 

צעד אחד לאחור.
בשעה ששלומי אמוני ישראל התיישבו סביב 
פרסמו  הכוס,  על  לקדש  כדי  השבת  שולחן 
חדש,  מודלף  מידע  הטלוויזיה  ערוצי  שלושת 
על כך שבמוקד החקירה לא עומדת דירת הנופש 
בספסופה, שהצטלמה נהדר למוספי סופהשבוע. 
שהוטל,  המגוחך  הפרסום  איסור  צו  במגבלות 
רק  ניתן  כמובן,  החקירה  לנושא  קשר  כל  ובלי 
העבודות  את  שביצע  הערבי  הקבלן  כי  לומר 
לנוהג  ובניגוד  שתושאל,  מי  ידי  על  תושאל 
עבור  בנקאיות  העברות  לראווה  הציג  המקובל, 

מלוא התשלום. 
במשפחת דרעי ידעו לספר עוד בטרם נפתחה 
הקבלן  לחשבון  מההעברות  חלק  כי  החקירה 
האח  של  מחשבונו  בוצעו  בספסופה  הערבי 
הסברים  למשפחה  יש  זה,  כנגד  גם  אך  שלמה, 
מנומקים. איך שזה נראה כיום, מספסופה תישאר 
ממעוף  הרחפנים  מנקרת  התמונה  רק  לבסוף 
שהובילה  גלנט  טירת  את  שמזכירה  הציפור, 

לפספוס תפקיד הרמטכ"ל.
אחי  עם  שעשיתי  היחידה  הנדל"ן  "עסקת 
ובמקרה  שאול,  בגבעת  הנכס  על  היא  שלמה 
שתי  אם  דרעי.  אומר  כחוק",  בוצע  הכל  הזה 
חקירה,  כמוקד  נשללות  האמורות  העסקאות 

הפרשנים  המהומה.  מה  בשל  השאלה,  נשאלת 
המשפטיים של הערוצים ידעו לדווח השבוע על 
במה  ביותר,  הגבוהה  החומרה  בדרגת  עבירות 
הנחקר  את  להלחיץ  מכוון  ניסיון  כעוד  שנראה 
ולגרום לו לבצע טעויות. כאילו כדי לעבות את 
בכוונתו  כי  היועמ"ש  השבוע  הבהיר  הערפל, 
הפנים.  דרעי לשר  מינויו של  על  ולהגן  להוסיף 
את  במוחו  להריץ  יכול  רק  דרעי  הזה,  בשלב 
התרחישים. כל צעד נוסף שיעשה, ישמש לרעתו 

בהגיע רגע החקירה.

פוליטיקה עכשיו

את המתנה הגדולה ביותר קיבל דרעי למחרת 
יו"ר  של  כששמו  בעניינו,  החקירה  פרסום 
הקשר,  באותו  הוזכר  הרצוג  בוז'י  האופוזיציה 
מאז  חלפו  שנה  עשרה  שבע  שונה.  בחקירה 
בפרשת  הרצוג  ושתיקת  הראשונה  דרעי  פרשת 

עמותות ברק – וכאילו כלום לא השתנה.
ויו"ר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  בסביבתם 
על  השבוע  לספר  ידעו  הרצוג  האופוזיציה 
לממשלה,  העבודה  לצירוף  מתקדמים  מגעים 
לוין. כמה מהאישים  יריב  בחסות השר המקשר 
המעורבים אף נתבקשו לדחות חופשה מתוכננת 
בחו"ל בתקופת הפגרה כדי למצות את הדיאלוג. 
גם  התפוגגה  בעניינו,  הבדיקה  פתיחת  עם 
להודעה  עד  לממשלה,  הרצוג  צירוף  אופציית 

חדשה )של היועמ"ש(.
מאמינים  לא  נתניהו  הממשלה  ראש  בסביבת 
למי  חשבונות  עושים  וכבר  המקרה  ביד 
דווקא  לפוצץ  עניין  יש  הפוליטיים  מהגורמים 
בתקופה הזאת את המידע על חקירות שמתנהלות 
נגד הרצוג ודרעי. לפי החשבון של אותם גורמים, 
הוא  הפוליטית,  במערכת  היחיד  האינטרס  בעל 

היחיד  הוא  לו,  מחמיאים  "הסקרים  לפיד.  יאיר 
והיחיד  הממשלה  במבנה  מזעזועים  שייהנה 
שיפסיד מכניסת הרצוג לקואליציה", אומר גורם 
הכותרות  את  לזה  "כשמוסיפים  רה"מ,  בלשכת 
של  סוג  מקבלים  אחרונות,  בידיעות  הראשיות 
בלשכת  אבל  מכחישים,  המעורבים  כל  הסבר". 
נתניהו רוויית הפראנויה, הכחשה של יריב, היא 

סוג של אימות מידע. 
מלפניו מצדדיו ומאחוריו של הרצוג ממתינים 
דרעי  הנפילה.  לרגע  בעבודה  הטובים  החברים 
שתחת  ובש"ס  הואיל  בחלקו,  לשמוח  יכול 
זצ"ל  יוסף  עוד מלבדו. מרן הגר"ע  אין  הנהגתו 
למנהיג.  עת מספר שתיים  בכל  להעמיד  השכיל 
לדרעי  דרעי,  את  הצמיד  הוא  פרץ  יצחק  לרב 
את  קיבלנו  ובסיומת  אטיאס,  את  לישי  ישי,  את 
ש"ס  של  הנוכחי  במיצובה  המוזרה.  השלישייה 
והח"כים שמאחוריו הם  יחיד,  דרעי הוא מנהיג 
על  שנפוצו  הדיבורים  גם  האמיתיים.  השקופים 
 8 בצו  העתידית  והתגייסותו  אטיאס  של  חזרתו 
אזרח  הוא  אטיאס  אריאל  מהמציאות.  מנותקים 
מודאג ברמה הציבורית )אם כי, להגדרתו המונח 
השמח  לסיטואציה(,  יותר  מתאים  דואג',  'חבר 

בחלקו ברמה האישית.
בקשר  עמו  המצוי  דרעי  של  טלפוני  כחבר 
ישיר, הוא שולל מכל וכל את העיסוק התקשורתי 
לא  ממש  "זה  פוטנציאלי.  יורש  של  בבחירתו 
"ולדעתי  השבוע,  אטיאס  העריך  כיום",  הנושא 
הנראה  בעתיד  רלוונטי  להיות  הולך  לא  גם 
לעין". ברמה האישית, הסיכוי שהוא יאות לחזור 
לתפקיד רשמי בש"ס, שווה ערך לסיכוי שמאיר 
פרוש יופיע השבוע בוועידת דגל התורה ויודיע 
מחובבי  אינו  אטיאס  לתנועה.  התפקדותו  על 
הזמר העברי, אבל שיר אחד הוא מחבב לאחרונה 
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במבחן התוצאה, מאז 
בחירת מנדלבליט 
החרדים מוצאים 

עצמם בפיגור של 
3-0. מתווה הכותל 

הרפורמי עבר מתחת 
לאף של הנציגים 
החרדים רק בגלל 
שסמכו על הידיד 
הטוב שעשה את 

הדרך מכיסא מזכיר 
הממשלה לכס 

היועמ"ש. בהמשך 
קיבלנו את חוות 

הדעת שקבעה כי 
חוק המקוואות אינו 

חוקתי, וכעת – ברמה 
האישית, נפלה על 

ראשו של דרעי 
הבדיקה שהפכה 

לחקירה לכל הדלפה יש כתובת. דרעי והרצוג                                                                                                                 )צילום: אהרון והב(

כחבר טלפוני של 
דרעי, אטיאס שולל את 
העיסוק בבחירתו של 
יורש. "זה לא הנושא 

כיום", הוא מעריך, 
"ולדעתי גם לא יהיה 

רלוונטי בעתיד הנראה 
לעין". הסיכוי שהוא 
יאות לחזור לתפקיד 

רשמי בש"ס, שווה 
ערך לסיכוי שפרוש 
יודיע על הצטרפותו 

לדגל התורה. אטיאס 
אינו מחובבי הזמר 

העברי, אבל שיר אחד 
הוא מחבב לאחרונה: 
אז למה לי פוליטיקה 

עכשיו
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"ביהמ"ש העליון הפך למקום שבו 
מתבררות סוגיות פוליטיות"

שרת המשפטים איילת שקד במתקפה נגד ביהמ"ש העליון: "ביטול מתווה הגז יעלה מיליארדים 
לאוצר המדינה"  "ההכרעה צריכה להיות בקלפי ולא באולם ביהמ"ש העליון"  ח"כ משה גפני: 

"ביהמ"ש העליון מעולם לא פסק לטובתנו"  תוקף גם את חוות הדעת של היועמ"ש מנדלבליט 
שפסל את חוק המקוואות 

מתקפה קואליציונית נגד ביהמ"ש העליון - שרת המשפטים איילת שקד:

מאת: יוסי הכט

מתקפה כזו, כמעט מקיר לקיר בממשלה, נגד ביהמ"ש העליון 
לא זכורה מזו תקופה ארוכה. מאז החליט בג"ץ על פסילת סעיף 
מה  נגד  הגז, המתקפות  מתווה  פקטו של  דה  וביטולו  היציבות 

שמוגדר כהתערבות פוליטית של שופטי העליון, לא פוסקות. 
שרת המשפטים איילת שקד יצאה השבוע בפומבי נגד שופטי 
העליון: "כשרת משפטים, חובתי לבקר פסיקה שהכיוון העקרוני 
שביטלה  הפסיקה,  משמעות  לטעמי...  שגוי  צועדת  היא  שבו 
לנו  שעלתה  ככזאת  להתגלות  עלולה  המתווה,  את  פקטו  דה 
משקיעיה",  אוכלת  לארץ  נהפוך  שלא  מקווה  אני  מיליארדים. 

אמרה שרת המשפטים.
להיות  חייב  שלטעמה  מה  על  חריפה  ביקורת  מתחה  שקד 
מוכרע במסגרת פוליטית ולא משפטית: "חמורה בעיני התוצאה 
ישראל,  לתושבי  כך  כל  גדולה  כלכלית  משמעות  עם  שבתיק 
שוב הפך בית המשפט למקום שבו מתבררות שאלות כלכליות 
פוליטיות. זו לא שאלה שהייתה אמורה להיות מוכרעת באולם 

השרה תקפה. בניין בית המשפט העליון בירושלים 
)צילום: יוסי זמיר, פלאש 90( 

בית המשפט העליון אלא בקלפיות", הוסיפה שקד.
ועדת  יו"ר  הוא  הבג"ץ  נגד  למתקפה  השבוע  שהצטרף  מי 
ביהמ"ש  שופטי  כי  ואמר  שהתבטא  גפני  משה  ח"כ  הכספים 
גפני  החרדים.  זכויות  על  האמת  ברגע  מעולם  הגנו  לא  העליון 
סיפר כי בעבר אמר לו נשיא העליון בדימוס אהרון ברק כי יגיע 
הגיע  הזה  "היום  העליון.  שופטי  להגנת  יזדקקו  והחרדים  יום 
הבג"ץ  שופטי  את  ראינו  לא  האמת  וברגע  הקודמת  בממשלה 

קמים ומגינים על זכויות החרדים שנרמסו, אפילו פעם אחת".
גפני גם תקף את התערבותו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
וקביעתו כי חוק המקוואות אינו חוקתי, במה שנראה כעוד משבר 
הכותל  מתווה  אישור  את  גם  שהוביל  ליועמ"ש  החרדים  בין 

הרפורמי.
עם  עכורים  יחסים  על  לספר  יודעים  החרדיות  במפלגות 
לידיד  הממשלה  כמזכיר  הקודם  בתפקידו  שנחשב  היועמ"ש 
שרואים  "דברים  הכנסת:  מחברי  אחד  שאומר  וכפי  החרדים, 

משם לא רואים מכאן".

"חלוקת הכוחות בינינו 
לאגודת ישראל לא הגיונית"

ח"כ גפני בפתיחת ועידת דגל התורה 

ועידת דגל התורה תינעל ביום חמישי במשא המרכזי של מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן  בדגל התורה מצחצחים 

חרבות ומבהירים: "אגודת ישראל עשתה טעות קשה, בבחירות 
הקרובות נדרוש חלוקה של חמישים-חמישים ביחסי הכוחות"

מאת: יוסי הכט

עשור חלף מאז הכינוס הקודם של ועידת דגל 
עילית  ביתר  עיריית  ראש  הוביל  אותו  התורה 
בשעתו, יצחק פינדרוס. לוועידה הקודמת הגיעה 
)בירושלים,  עיר  ראשי  כשארבעה  התורה  דגל 
מכהנים  וברכסים(  עילית  בביתר  ברק,  בבני 
לוועידה הזאת מגיעה דגל התורה עם  מטעמה. 
ראש רשות ברכסים בלבד, ועם שני חברי כנסת 

מול ארבעה של אגודת ישראל.
את  שמארגן  אשר  יעקב  התורה  דגל  מזכ"ל 
העת  כל  הקפיד  האחרונים  בחודשים  הוועידה 
שלא לקשור בין ההתנהלות התמוהה סביב קיום 
המשתתפים  אך  הוועידה,  לבין  הנורווגי  החוק 
עשו זאת עבורו. התחושה בקרב הציבור של דגל 
אי אפשר להמשיך.  היא שכך  בכל רחבי הארץ 
הוועידה  את  להפוך  אמורה  הטעונה  האווירה 

לאטרקטיבית במיוחד.
בדגל התורה השקיעו רבות בתכנים, בשליפת 
קטעים מימי ההקמה שטרם פורסמו, ובהחדרת 
תודעת הקרב של שנות השמונים. שני המושבים 
לבית  שנוגעים  אלו  להיות  אמורים  הסוערים 
המשפט העליון ולמצב הפנימי ביהדות התורה. 
אי  הנוכחית  שבמציאות  לכך  מודעות  מתוך 

אפשר לחסום את המידע, שני המושבים אמורים 
להיות פתוחים לקהל הרחב, מה שיגרום ללא כל 
כחל  ללא  דברם  את  להשמיע  למשתתפים  ספק 

וסרק.
של  פנייתו  פורסמה  הוועידה  פתיחת  ערב 
נגד  בתביעה  פרוש,  מאיר  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
רואים  בדגל  העצמאי.  בחינוך  ההסכם  קיום  אי 
בכך צעד מקדים לוועידה, זאת בהנחה של פרוש 
במלוא  יעלה  הנורווגי  החוק  קיום  שאי  מראש 
מראש  תשובה  נתן  בעצם  "פרוש  העוצמה. 
דגל  של  לפתחה  הכדור  את  והעביר  לשאלה, 
בסוף  אמונים.  בשלומי  גם  מסבירים  התורה", 

השבוע הזה, נמתין ונראה מה תהיה התשובה.

גפני בפתיחת הועידה

מרשה בלרינה
1-700-500-338

ירושלים - רחוב עמוס 10
בני ברק - רחוב ירושלים 10

בית שמש - רחוב נחל צאלים 8 (בחניה)
מודיעין עילית - רחוב רשב"י 35



רק למבקרים במרפאות הדסה
בחניון מגדל האשפוז החדש 

בהדסה עין כרם

EY
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LG

U
R

 החנייה הקרובה ביותר
ב-20 ₪ רק בשבילכם! למרפאות של הדסה

מרגישים הדסה חדשה

20ח
בלבד₪

מרגישים הדסה חדשה, גם בחנייה:



בירושלים30     כ"ז באדר ב' תשע"ו 126/4/16

מאת: חיים רייך

כונני מד"א וראשי ארגון ' הצלה' התברכו 
רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  אצל 

שלום בעדני על פעילותם. 
בביקור המיוחד שערכו ראשי 'הצלה' וכונני 
מד"א אצל הגר"ש בעדני השתתפו הרב אשר 
שלומוביץ מנכ"ל הצלה, חברי ההנהלה אשר 
ומושיקו  פורגס  ציון  בן  וייס,  יוחנן  ברדה, 

מוסקוביץ אחראי מתנדבים מד"א רמת גן.
בפני  מד"א  ראשי  סקרו  הביקור  בפתח 
הגר"ש בעדני את פעילותם לאורך ימי השנה 
הטרור  זו שבגל  כמו  החירום  בעתות  ובפרט 

הנוכחי. 
שיתוף  את  הרב  בפני  הציגו  הצלה  ראשי 
בכפוף  שנעשה  מד"א  עם  ההדוק  הפעולה 
הארגונים  רבני  של  הלכתיות  להנחיות 
סוגיות הלכתיות בסוגית  לובנו  כן  ופסיקתם. 

פיקוח נפש בשבת. 
חבר מועצת חכמי התורה שיבח את מד"א 
שיתוף  על  בין  אלי  רמ"ג  הארגון  ומנכ"ל 
הפעולה והקשר ההדוק עם רבני הארגון בכל 
סיפר  בעדני  הגר"ש  הלכתיים.  לנושא  הנוגע 
של  לסיפורו  התוודע  שלאחרונה  לנוכחים 
אברך שהודות לקורסים שמד"א והצלה ערכו 
להנחלת הגשת עזרה ראשונה, הציל האברך 
הוסיף  בעדני  הרב  משפחתו.  מבני  אחד  את 
שיש חשיבות רבה לקיים קורסים נוספים על 
בהגשת  אזרחים  שיותר  כמה  להכשיר  מנת 

עזרה ראשונה. 
חשיבות   שישנה  הוסיף  בעדני  הגר"ש 
"אני  ואכן  ת"ח  ע"י  תיעשה  חיים  שהצלת 
רואה זאת במוחש אצל מתנדבי מד"א הצלה". 
בסיום המפגש העניק להם הרב את ברכתו 

הלבבית. 

כונני מד"א וראשי ארגון 'הצלה' התברכו אצל חבר 
מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני  ראשי הארגון סקרו 

בפניו את פעילותם וזכו לשבחים על שיתוף הפעולה 
ההדוק בין מד"א לרבני ומתנדבי צוות הצלה 

השבוע נערך אירוע סיום שנת השמיטה של מערכת 'כשרות 
למהדרין' של הגר"י אפרתי  נציגי החקלאים והמשווקים ציינו 
לשבח את שיתוף הפעולה שאפשר לראשונה בשמיטה הנוכחית 

אספקת שפע של סחורה איכותית במחירים סבירים ושווים לכל נפש

"יש חשיבות לכך שהצלת חיים 
תיעשה ע"י תלמידי חכמים"

גיבורי כח עושי דברו

בביקור אצל 
הגר"ש בעדני

מאת: יעקב פלדמן

עם סיום רוב הפעילות והייצור מיבול שנת 
השמיטה, נערך ביום שני האחרון ברוב פאר 
והדר בגן האירועים החדש 'מייפל' שבאיזור 
ומושקע  גדול  אירוע  בפ"ת,  סגולה  התעשיה 
במערת  השמיטה  שנת  סיום  לציון  במיוחד 
הכשרות 'כשרות למהדרין' של הרב אפרתי.  

'להודות  הכותרת  תחת  שנערך  באירוע 
אנשים  של  רבות  מאות  השתתפו  ולהלל' 
השמיטה  שנת  של  התחומים  במגוון  שעסקו 
שטח  משגיחי  שמיטה,  שומרי  מחקלאים   -
ומפעלים, משווקים, יצרנים, יבואנים ומנהלי 
התאספו  אלה  כל  הגדולות.  השיווק  רשתות 
סיום  על  לה'  והודאה  סיכום  לאירוע  יחד 
השמיטה  שנת  פעילות  של  ומוצלח  מבורך 

שמיים  שם  וקידוש  נפש  במסירות  שנערכה 
גדול. 

דברים לכבוד המעמד המיוחד נשאו הרה"ג 
כל  את  שבירך  שליט"א  אפרתי  יוסף  רבי 
השותפים על שזכו יחד לעמוד לימין גיבורי 
הכח, אלו החקלאים שומרי השמיטה ולימין 
של  חקלאית  תוצרת  באספקת  הציבור  כלל 

שמיטה כהלכה.
לשבח  ציינו  והמשווקים  החקלאים  נציגי 
לראשונה  שאיפשר  הפעולה  שיתוף  את 
סחורה  של  שפע  אספקת  הנוכחית  בשמיטה 
סבירים  במחירים  הארץ  רחבי  לכל  איכותית 

ושווים לכל נפש.
גן  צוות  עם  יחד  מיוחדת  הפקות  חברת 
האירועים 'מייפל' הפיקה את האירוע במשך 

ימים ארוכים וזכתה על כך לשבחים רבים.

גן האירועים מייפל לפני האירוע פינת זיכרון למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

במיוחד לחג, 

קרענו
את 

המחיר 

 &19
X36

 &46
X36

משרד מכירות ואולם תצוגה: נחום 12, ב"ב 
מעבדת תיקונים  במקום. לייעוץ התקשרו ל: 058-3200766

סניפי אקווה פיל נוספים: נתיבות המשפט 64 מודיעין 
עלית, בר כוכבא 5 חיפה, פאת השולחן 8 ירושלים.

03-7744000

מיני בר "פלטיניום מחוזק"
המחיר כולל: התקנה, מסנן ואחריות לשנה

חסכוני 
בחשמל

קר / 
חם / פושר

פיקוד שבת
למים קרים

מאושר ע"י המכון מדעי טכנולוגי להלכה ירושלים

עכשיו במבצע! 
שירות החלפת מסננים איכותיים אמריקאים 

מבחר נוסף של דגמי מיני ברים ומסננים במקום.

מערכת סינון
3 שלבים

בלעדי!!!
ניתן לבצע התקן שבת ללא חשש 

בעיית 'בורר' באישור משמרת השבת

המחיר כולל: התקנה, 
מסננים אמריקאים ואחריות לשנה

החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מראש. ט.ל.ח



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

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו

חג ב-
גלגל המתנות
הענק!

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!

כל מוצר רק ב-39 ₪ !

כמות מינימלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט, מוגבל למוצר אחד מדגם ללקוח . המבצע בתוקף עד 30.4.16 או /ו עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מצנם נירוסטה
 במקום

₪ 59

סוללת גיבוי 
סולארית

 במקום

₪ 99

   Bluetooth  אוזניות

 במקום

₪ 99 

מטען נייד

 במקום

₪ 99

קומקום 
חשמלי

 במקום

₪ 99

קומקום טיולים

 במקום

₪ 69 

מיקסר ידני
 במקום

₪ 89 

טוסטר לחיצה
 במקום

₪ 99 

מגהץ אדים
 במקום

₪ 69

מיני רמקול משולב
 במקום

₪ 59 

קטלן 
יתושים

 במקום

₪ 49
מסחטת 

הדרים
 במקום

₪ 79 

אוזניות 
ספורט

 במקום

₪ 59

רק ב- החל מ-
רק ב-

₪ 1,590
₪ 1,870

₪ 2,390 ₪ 3,490
₪ 3,875

 מכונת כביסה 
7 ק”ג

בורר מהירות סחיטה עד 1000סל”ד | שקילה 
 אוטומטית להתאמת כמות מים 

 האופטימאלית | 11 תוכניות 
 כביסה שונות |
A דירוג אנרגטי 

תנור דו-
תאי

נפח עליון 35 
ליטר | נפח תחתון 

44 ליטר | דירוג 
A אנרגטי

מקרר מקפיא 
עליון
519 ליטר | 

 בהכשר הבד”ץ |

B דירוג אנרגטי 

רק ב- רק ב- רק ב-

₪ 299
₪ 399

₪ 349
₪ 449

מעבד מזון
 הספק 600 וואט | 

נפח מיכל 2 ליטר | קערת 
פלסטיק בנפח של 2 ליטר

כירת גז 4 
להבות

שואב אבק 
 רטוב/יבש
 עוצמת שאיבה חזקה 
 ביותר | תקן אירופאי | 

 שאיבת נוזלים עוצמתית

₪ 349
₪ 450

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | בכפוף לתקנון המבצע 
ERN תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

ממגוון המוצרים לבחירה:

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

חדש! 36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!



משהו גדול עומד לקרוא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | סיפור בהמשכים | פרסום | ביקורת מסעדות | 
מדור למשפחה החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | 

גרפולוגיה | סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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מאת: חיים רייך
	

שביעות	רצון	רבה	שוררת	בימים	אלה	בקרב	
ציבור	שוחרי	הכשרות,	המהדרין	מן	המהדרין,	
והחנויות	 השיווק	 רשתות	 למדפי	 הגיע	 עם	
המהודרת	 הבקר	 שחיטת	 מוצרי	 המובחרות	
המותג	 תחת	 ישראל,	 אגודת	 בד"ץ	 שע"י	

"אגודים	למהדרין".
היא	 למהדרין',	 'אגודים	 הבקר	של	 שחיטת	
חלק	בלתי	נפרד	ממהפכת	הכשרות	שמובילה	
ישראל,	 אגודת	 בד"ץ	 שע"י	 הכשרות	 מערכת	
יצחק	 רבי	 הגאון	 הגאונים	 הרבנים	 בראשות	
בנימין	 רבי	 הגאון	 שליט"א,	 פרג	 אייזיק	
ברזובסקי	 ישראל	 רבי	 והגאון	 אדלר	שליט"א	
הבד"ץ,	 רבני	 של	 שרביטם	 תחת	 שליט"א.	
שנודעה	 המהודרת	 השחיטה	 התחדשה	
מקדמת	דנא,	ממנה	הונח	היסוד	לכל	שחיטות	
המהדרין,	בהידוריה	ובהקפדה	היתרה	על	כל	
בידי	 שהותוו	 כפי	 והכשרות	 ההלכה	 דקדוקי	
לפני	 אגו"י	 בד"ץ	 את	 שהקימו	 הישוב	 רבני	

רבות	בשנים.
הובילה	 הבד"ץ,	 רבני	 של	 בהנהגתם	
בתחום	 מהפכה	 הכשרות	 מערכת	 הנהלת	
המהדרין	 לציבור	 להגיש	 במטרה	 השחיטה,	
פשרות,	 כל	 ללא	 מהודרת	 משחיטה	 בשר	
ועוד	 דנא	 מקדמת	 המקובלים	 ההידורים	 בכל	
ובמחיר	 עליהם,	 שנוספו	 וחומרות	 הידורים	
בחודשים	 יצאו	 כך	 לשם	 נפש.	 לכל	 השווה	
יראים	 ובודקים	 שוחטים	 צוות	 האחרונים	
באורוגוואי	 מהודרת	 בקר	 לשחיטת	 ושלמים,	

שבדרום	אמריקה.	
מוצרי	 של	 הראשונים	 המשלוחים	 להגעת	
מלאכה	 קדמה	 אגו"י,	 בד"ץ	 בכשרות	 הבקר	
פירות.	 לשאת	 זוכה	 אלה	 שבימים	 מפרכת	
ששוגרו	 והבודקים	 השוחטים	 צוות	 בראש	
עומד	 	 השחיטה,	 למלאכת	 הבד"ץ	 מטעם	
קהילת	 דומ"ץ	 שליט"א,	 מנדלבוים	 הגרד"י	
ומו"צ	בשכונת	 רב	 עילית,	 תורה	בביתר	 דרכי	
התמר	בעיר,	וראש	כולל	טשכנוב	בית	שמש,	
זה	קרוב	לעשרים	 הניצב	על	משמר	השחיטה	
שנה,	ופקיע	שמיה	במומחיותו	ובהקפדתו	על	

קוצו	של	יוד.
הגרד"י	 עומד	 השחיטה	 תקופת	 כל	 לאורך	
מנדלבוים	שליט"א	בקשר	ישיר,	יום	יומי,	עם	
עולות	 והספקות	 השאלות	 כל	 הבד"צ.	 חברי	
לבירור	וליבון.	ההתייעצויות	הן	לעתים	מספר	
פעמים	ביום,	וההכרעות	מתקבלות	לאחר	משא	
למנוע	 כדי	 הצדדים,	 כל	 ובירור	 הלכתי	 ומתן	

ספק	קל	שבקלים	בהידור	וכשרות	הבשר.
הבקר	 בשחיטת	 הונהגו	 מיוחדות	 חומרות	
שליט"א,	 הבד"ץ	 חברי	 בהוראת	 המהודרת,	
בנימין	 רבי	 הגה"ח	 של	 הפרטנית	 ובהדרכתו	
אדלר	שליט"א	אשר	נודע	בשערים	מזה	למעלה	
מיובל	שנים	בענייני	השחיטה	החמורים,	בהם	
צועדים	 ובעקבותיו	 כוחו,	 גודל	 את	 הראה	
שחיטת	 לגבולות	 מחוץ	 גם	 	– רבים	 שוחטים	

בד"צ	אגודת	ישראל.	
החומרות	 כל	 הבד"ץ,	 הוראות	 פי	 על	
הוראת	 שום	 ללא	 הם	 שהתקבלו	 וההנהגות	
יתרה.	 בטרחא	 כרוכים	 הם	 כאשר	 גם	 היתר,	

ספק,	 בכל	 להכריע	 היא	 הגורפת	 ההוראה	
להתחשב	 בלי	 לחומרא,	 שבקלים,	 קל	 אפילו	

בשיקולים	כלכליים	וכדומה.	
החומרות	וההידורים	מתחילים	כבר	משעת	
הובלת	הבהמות	לשחיטה,	כאשר	על	פי	הוראת	
הבד"ץ	אין	משתמשים	בשוקר	חשמלי	בכלל.
השוחטים	והבודקים	נטלו	על	עצמם	שורה	
הונהגה	 מיוחדת	 הקפדה	 יתרות.	 הקפדות	 של	
שטבלו	 לאחר	 אלא	 ישחטו	 לא	 השוחטים	 כי	
באופן	 מתנהלת	 השחיטה	 טהרה.	 במקווה	
איטי	מיוחד,	כדי	שתהיה	מספיק	שהות	לבדוק	
כדעת	 הדעת,	 וביישוב	 במתון	 הסכינים	 את	
בישוב	 נעשית	 הסכינים	 בדיקת	 גם	 הפוסקים.	

הדעת	וללא	כל	חיפזון.
פשרות	 שאין	 באופן	 נעשית	 הסכין	 בדיקת	
כלשהן.	אין	הבדל	בין	אם	זה	בבדיקת	הסכינים	
בערב	שלפני	יום	השחיטה,	או	בין	השחיטות	

עצמם.	
הסימנים,	 בדיקת	 על	 ממונה	 מיוחד	 בודק	
והוא	עובר	על	כל	בהמה	ובהמה	לבדוק	כדבעי	

את	טיב	השחיטה.	
בעניין	בדיקת	הכרסים,	בודק	מיוחד	נתמנה	
לבדיקת	 אחר	 ובודק	 מבחוץ,	 הכרס	 לבדיקת	
בדווקא	 בודקים	 הכרסים	 את	 מבפנים.	 הכרס	
נקבים	 היעלמות	 למנוע	 כדי	 הכיבוס,	 לפני	
בהקפדה	 נעשית	 הריאה	 בדיקת	 גם	 וכדו'.	
והיתרים.	 פשרות	 כל	 וללא	 ומיוחדת	 יתירה	
הריהו	 אגו"י	 בד"ץ	 משחיטת	 היוצא	 'חלק'	
חלק	ללא	כל	פשרה	וללא	כל	וויתור	על	שום	
דעת	פוסקי	ההלכה,	ולפי	כל	החומרות	שישנם	

מי	שמחמירים	בהן.
הבשר,	 מליחת	 בשלב	 הבדיקה,	 לאחר	 גם	
הונהגו	חומרות	מיוחדות	על	מנת	שכל	התהליך	

יתנהל	בתכלית	ההידור	ללא	צל	חשש.	
הרחב	 הציבור	 מצד	 הרבה	 ההיענות	 ואכן,	
'אגודים	למהדרין',	 מאז	הוחל	בשיווק	מוצרי	
מעידה	יותר	מכל	על	הצלחת	המהלך	הכביר.	
ר'	 הרה"ג	 בבד"ץ,	 הכשרות	 מחלקת	 מנהל	
רק	 "עברו	 כי	 מספר	 שליט"א,	 קרויזר	 שמעון	
את	 לשווק	 שהתחלנו	 מאז	 ימים	 שבועיים	
שיווק	 רשתות	 במספר	 'אגודים',	 של	 הבשר	
ובתודות	 בפניות	 מוצפים	 כבר	 ואנו	 נבחרות,	
שישלמו	 סיבה	 אין	 הרי	 הברוכה.	 היוזמה	 על	
טוב,	 ויום	 שבת	 לכבוד	 בשר	 על	 יקר	 מחיר	
כשאפשר	להשיג	את	אותה	תוצאה	ואף	יותר,	
בהידורים	והקפדות,	במחיר	שוה	לכל	נפש".

מהפכה מבורכת בעולם הכשרות
ביקוש רחב בקרב ציבור המהדרין למוצרי הבקר 'אגודים למהדרין' מהשחיטה המהודרת של בד"צ אגודת ישראל בדרום 

אמריקה  השחיטה המהודרת מתנהלת בהידורים וחומרות מיוחדות, שהונהגו בהוראת חברי הבד"צ שליט"א 

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

טל: 1599-555-280

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

המבצע בסניפים :
בני ברק, ירושלים, בית שמש וביתר

בס"ד

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

חברי  שימו לב!

המבצע 
ממשיך!

הקולקציה החדשה
על המדפים!



נעליים  | עניבות   | חפתים   | חולצות   | ילדים  חליפות   | גברים  חליפות   | כובעים 

אופנה אמריקאית לגברים וילדים

לפסח 
מתלבשים 
האט 
באקס
אופנה אמריקאית 

לגברים וילדים

ירמיהו 68 ירושלים רבי עקיבא 57 בני ברק

02-5715715  03-6092014 
פתוח רצוף: 10:00-21:00 פתוח רצוף: 10:00-22:00

האט-באקס מביאה לישראל את חווית הקניה של אמריקה 

כל האופנה במקום אחד במבחר ענק לגברים וילדים 

ONE STOP SHOP

בלעדי 
להאט באקס! 
 כובעי פייר קרדן
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על פי מחקר שפורסם בתקשורת 

ראש עיריית גבעתיים בסיורו בבסיס זק"א בתל אביב 

מאוחדת מובילה בזמן המתנה 
הקצר ביותר לרופאים מקצועיים  

ראש אגף  שיווק ושירות במאוחדת מר רון שולויס: 
"אנו שמחים על תוצאות המחקר שמוכיחים כי מאוחדת 

מובילה גם בתחום זה, ואנו נמשיך להוביל בשירות 
ובמקצועיות"

מאת: אהרן נצר

זמן  פחות  ממתינים  מאוחדת  לקוחות 
לקופות  בהשוואה  מקצועיים  לרופאים 
אחרות, כך עולה מנתונים שפורסמו השבוע 

בתקשורת. 
על פי הנתונים, בעשור האחרון הכפיל את 
לרופא מקצועי,  אורך התור הממוצע  עצמו 
כ-25  קופות  לקוחות  המתינו   2015 ובשנת 
ימים בממוצע לרופא מקצועי לעומת פחות 

מ-20 יום במאוחדת.
ושירות   שיווק  אגף  ראש  שולויס  רון  מר 
לממצאים:  בתגובה  אומר  במאוחדת 
למען  רבים  משאבים  משקיעה  "מאוחדת 
לקוחותיה, בין היתר בצמצום זמני ההמתנה 
ואמר  הוסיף  הוא  המקצועיים"  לרופאים 
"אנו שמחים על תוצאות המחקר שמוכיחים 
ואנו  זה,  בתחום  גם  מובילה  מאוחדת  כי 

נמשיך להוביל בשירות ובמקצועיות". 

למגזר  מאוחדת  של  השיווק  מנהלת 
החרדי הגב' מ. קידר הוסיפה: "תוצאות אלו 
ונתונים  עומק  סקרי  של  לשורה  מצטרפים 
והוכיחו  הכלכלית  בעיתונות  שהתפרסמו 
מאוחדת  את  רואה  החרדי  הציבור  גם  כי 

כמתאימה ביותר גם לציבור החרדי".
מודעים  "אנו  אמרו:  הבריאות  במשרד 
באופן  ופועלים  במערכת  התורים  לבעיית 
במחסור  נעוצים  שורשיה  לשיפור.  מתמיד 
קופות  במשאבי  בשחיקה  וכן  ברופאים 
המערכת  בין  לקויים  והאיזונים  החולים 
פועל  הבריאות  משרד  לציבורית.  הפרטית 
ראויים  פתרונות  למציאת  שאת  ביתר 
ביניהם  האוצר.  ומשרד  הקופות  בשיתוף 
לקופות  משאבים  תוספת  של  פתרונות 
החולים והגדלת היקף הכשרות של רופאים. 
התכנית  יישום  ייחל  הקרובים  בחודשים 
ויוקצו  לניתוחים  תורים  לקיצור  הלאומית 

לשם כך כ-900 מיליון שקל". 

"פעילותכם היא גמילות 
חסד הנעשית בצנעה"

במהלך ביקורו נפגש ראש העיר מר רן קוניק עם ראשי הארגון 
וקיבל סקירה מקיפה על הפעילות הנעשית מסביב לשעון 

בשמירה על כבוד הנפטרים ועל פעילויות החילוץ וההצלה 
מאת: אלי שניידר

קיים  קוניק  רן  מר  גבעתיים  עיריית  ראש 
באחרונה סיור מקיף בבסיס ארגון זק"א תל 
לעמוד  מנת  על  הגיע  לשם  ברידינג,  אביב 
מקרוב אחר פעילות הארגון. אל ראש העיר 

התלווה מנכ"ל העירייה מר יורם כהן. 
נפתח  גבעתיים  עיריית  ראש  של  ביקורו 
בפגישה עם מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד 
לורבר  חיים  מ'  פקד  ת"א  זק"א  מפקד  וסגן 
בפני  סקרו  במהלכה  מהארגון.  ומתנדבים 
האורחים את פעילות הארגון כשבפני רה"ע 
הוצג דו"ח לשנת 2015 ובו עשרות אירועים 
אביב  תל  זק"א  מתנדבי  ידי  על  שטופלו 
ברחבי העיר גבעתיים. כן הציגו בפניהם את 
ההיערכות לשעת חירום ואת הפעילות בעיר 

גבעתיים. 
במהלך ביקורו סייר ראש העיר במחלקות 
העומדים  אמצעים  של  תצוגה  וסקר  הארגון 

לרשות זק"א. 
יחידת  פעילות  על  קיבל  מיוחדת  סקירה 
ממפקד  והצלה  חילוץ  לאיתור  הג'יפים 
היחידה מר נחום קהלני. יחידת הג'יפים מונה 
עשרות בעלי רכב הנעה X 4 4 ונותנת מענה 
בעיקר בעת חיפוש נעדרים באזורים מורכבים 
הם  היחי'  מתנדבי  רגיל.  לרכב  גישה  ללא 
ג'יפאים שמתמחים בחיפוש וחילוץ בשטחים 

בלתי עבירים, כמו באזורי דיונות, חוף הים, 
תאורה  בציוד  מצוידים  רובם  וכד'.  פרדסים 
וציוד ייעודי למשימות חילוץ והצלה. היחידה 
להישגים  להביא  האחרונות  בשנים  הצליחה 
שמשמעותם הצלת חיים של נעדרים בסיכון 
גבוהה שהצליחו להביא למציאתם טרם יהיה 
מחוזית  כיחידה  נבחרה  אף  היחידה  מאוחר. 

מצטיינת לשנת 2015.
בסיום ביקורו אמר ראש העיר כי הוא מודה 
שלא היה מודע להיקף הפעילות הנרחב של 
המתנדבים בעירו. והוסיף: "אני מלא הערכה 
פעילותכם  עיר.  וכראש  כאזרח  לפעילותכם, 
ראש  חסדים".  גמילות  תוך  בצנעה  נעשית 
כי בכוונתו לקיים שיתופי פעולה  ציין  העיר 
הסיוע  אפשרויות  בחינת  תוך  הארגון  עם 

לארגון ומתנדביו באופן מיידי.

קוניק בביקורו בזק"א תל אביב

לקראת חג הפסח, אגף תברואה יתגבר את פעולות הניקיון בעיר 
יתוגברו  טיאוט.  ורכבי  אשפה  לפינוי  משאיות  יתווספו  המשמרות,  יוכפלו  זו  במסגרת 

מועדי פינוי האשפה, איסוף פסולת וגרוטאות, ויוצבו מכולות לשריפת חמץ בשכונות העיר.

התושבים מתבקשים להוציא גרוטאות ופסולת חריגה 
החל מיום ראשון, ב' בניסן תשע"ו 10.4.16 עד ליום שני, י' בניסן תשע"ו 18.4.16.

שריפת חמץ 
בשכונות העיר יוצבו מכולות ומיכלים מיוחדים לשריפת חמץ החל מיום חמישי, יג' בניסן 

תשע"ו 21.4.16 עד ליום שישי, יד' בניסן תשע"ו 22.4.16.

מתבקש  הציבור  בלבד.  החמץ  שריפת  במיכלי  מותרת  החמץ  שריפת   - ליבכם  לתשומת 

להקפיד על הוראות בטיחות אש. סיום ביעור החמץ בהקדם יאפשר פינוי המיכלים טרם 

כניסת החג.

לפרטים על מיקומם של מיכלי שריפת החמץ ולמידע נוסף:

www.jerusalem.muni.il | 106 מוקד עירוני

עושים סדר



₪15 לחודש 
למשך שנה

₪18 לחודש 
למשך שנה

₪20 לחודש 
למשך שנה

 מחיר
כרטיס 

2 
כרטיסים

3 
כרטיסים

להצטרפות: 

03-752-4102
ההגרלות יערכו בכל ראש חודש בשנת תשע"ו

על תלוש קנייה בסךבכל חודש במהלך השנה
 ₪1,000

המובחרותברשתות המזון

12 הגרלות בונוס

 ההגרלה היא הגרלה יחידה בה זוכה יחיד ב-12 משכורות חודשיות, בכפוף לתקנון ההגרלה הניתן לעיון במשרדי מוסדות צאנז,
רח' גיבורי ישראל 16 בני ברק. ובפיקוחו של הגרא"ד שפירא שליט"א רב קהילת צאנז בבני ברק | פיקוח וניהול פיננסי: רו"ח רודניק וורצל -ים

כל ההכנסות קודש למוסדות התורה החינוך והחסד צאנז בני ברק

בסך₪7,000
בכל חודש

תנשום
לרווחה!

בראשון   
הקרוב

בס"ד

ותרויחנו.
רווחה כלכלית בהישג ידך!

משכורת     הגרלת
      לשנה

ה
קר

 יו
|

 • ניתן לתרום מכספי מעשר! •

 ההגרלה תתקיים
ביום ראשון ב' ניסן תשע"ו בשעה 23:00

קווי הטלפון נסגרים ביום ראשון בשעה 22:00
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שירותי  מכבי  ע"י  שנערך  מיוחד  בכנס 
ביוזמת  האחרון  השבוע  במהלך  בריאות 
ל-  קרוב  השתתפו  במכבי.  הבריאות  חטיבת 
הנהלת  יו"ר  בנוכחות  מנהלים ממכבי,   1000
הבריאות,  חטיבת  ראש  מכבי,  מנכ"ל  מכבי, 
 - הבנות  חברות  מנכ"לי  המחוזות,  הנהלות 
פארם,  אסותא, מכבידנט, מכבי טבעי, מכבי 
רופאים,  בשטח,  מנהלים  ועוד,  בלב  בית 
במהלך   . הבריאות  מקצועות  וכלל  אחיות 
וחשובות  מרכזיות  סוגיות  הועלו  הכנס 

המעסיקות את מערכת הבריאות בישראל.
בכנס הוצג חזון חטיבת הבריאות, המאחד 
של  והניהוליות  המקצועיות  יכולותיהם  את 
כלל המנהלים, ניתנה במה להצגת עבודות של 
ובמטה  במחוזות  הבריאות  מקצועות  עובדי 
והן  המקבילים  במושבים  בהרצאות  הן 
שהוצגו  העבודות  כל  מעוצבים.  כפוסטרים 
דיברו בשפה אחת של עבודת צוות, חדשנות, 
הטיפול  איכות  לקידום  ותרומה  ייחודיות 

הרפואי וקידום איכות השירות.
מנכ"ל מכבי מר רן סער, הציג במהלך הכנס 
כל  עם  יחד  מכבי  של  העבודה  עקרונות  את 
"מכבי  כי  והדגיש  אותה,  המקיפות  החברות 
מתפתחת והופכת לארגון השרות הטוב ביותר 
בישראל, לא רק בתחום הבריאות אלא בכלל". 

בין היתר הציג המנכ''ל נתונים מרשימים על 
שיפור דרמטי בזמני ההמתנה למענה טלפוני 
בסניפי מכבי, הנוחות הגוברת בהזמנת תורים 
מכבי.  עם  העובדים  העצמאיים  לרופאים  גם 
עוד הציג סער כי בכל הסקרים המתפרסמים 
שיש  הרבים  היתרונות  את  את  לראות  אפשר 
של  הרצון  ושביעות  המתחרים,  מול  למכבי 
חברי מכבי בצורה משמעותית מול המתחרים, 

ועוד. 
מנכ"ל מכבי ציין כי נושא הבריאות עומד 
כן  ועל  ואזרח  אזרח  כל  של  מעייניו  בראש 
סדר  בראש  העניין  את  להציב  מחובתינו 

העדיפויות ולדאוג לשיפור מערכות הבריאות. 
בדבריו הדגיש, כי מהיכרותו את הנהלת מכבי 
ואת כלל המנהלים בשטח, הוא יכול להעיד כי 
רבות  ומשקיעה  בתחום  המובילה  היא  מכבי 
והן  במקצועיות  הן  החברים  לרווחת  ודואגת 
ממשיכה  מכבי  כי  והוסיף  השירות.  ברמת 
ישראל  במדינת  וההובלה  ההצלחה  במגמת 
בהמשך למתווה שהוצב על ידו בעת כניסתו 

לתפקיד.
שירותי  במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 
בריאות פרופ' נחמן אש, ציין בפני המשתתפים 
הרבה  העשייה  את  משקף  זה  ראשון  כנס  כי 

של החטיבה והחיבור לאסטרטגיה הארגונית 
רופאים  בין  עבודה  ממשקי  על  בדגש 
מקצועות  כלל  עם  ובשילוב  האחיות  לצוות 
את  המשתתפים  בפני  סקר  כמו"כ  הבריאות. 
קידום  ביוזמות  מכבי  של  הרבות  הפעילויות 
הרחבה  לצד  החרדית,  בקהילה  בריאות 
ופיתוח מתמיד של כלל השירותים הרפואיים. 
"רפואת הקהילה היא בעלת חשיבות עצומה 
עבור המטופלים ואני מכיר את מכבי כארגון 
הניתן  השירות  את  ששם  איכותי  רפואי 
לחבריו בראש סדר העדיפויות", אומר פרופ' 
ברוכת  היא  בלע"ר  החרדית  "המשפחה  אש. 
לכל  רפואי  למענה  זקוקה  הוא  וככזו  ילדים, 
את  שנעניק  מכל  וחשוב   – המשפחה  בני 
השירות הזה ליד הבית ובאווירה חרדית. אנו 
מגוון  את  להרחיב  מנת  על  העת  כל  פועלים 
שירותי הרפואה בסניפים החרדים ומתאימים 
את שעות הפעילות לצורכי החברים". והוסיף 
יהווה  זה  מוצלח  כנס  כי  משוכנע  אני  כי 
למארגני  הודה  אש  פרופ'  במכבי.  מסורת 
לפועל  והוצאה  הרבה  ההשקעה  על  הכנס 
לעשייה  השותפים  לכל  וכן  מקסים.  כנס  של 

במטה ובמחוזות השונים.
מקיים  הבריאות  חטיבת  ראש  כי  יצוין 
קשר של מפגשים קבועים עם מנהיגי הציבור 
להביא  במטרה  רפואיים,  ועסקנים  החרדי 

לשירות הרפואי המרבי לכלל החברים.

בכנס מיוחד של חטיבת הבריאות במכבי הוצגו התוכניות להמשך פעילות לקידום בריאות לשנת  2016 פרופ' אש 
הדגיש את ההשקעה הרבה של מכבי בקידום בריאות בקהילה החרדית

מכבי מובילה את סדר היום של תחום הבריאות בישראל
ראש חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות פרופ' נחמן אש:

פרופ' נחמן אש בכנס 'מכבי שירותי בריאות'

 1 
ליום

ב ד  ל ב

  בעזה"י המכירה תתקיים:
ביום רביעי הזה כ' אדר )30/3(

בין השעות- 18:00-20:00  
מול ביהכנ"ס היכל יצחק קרית ספר

| חריץ  | נטען  | אוזניות  | מקליט   MP3 נגן  | הכל כבר בפנים: מצלמה 
הרחבה | רמקולים מובנים | מסך ענק | עד 8 שעות שימוש | אלבום תמונות | 
שעון )+ שעון עצר( מחשבון | תאריכון | שפה עברית | ספר אלקטרוני | ועוד...

משחקים מבוקרים 
ללא אלימות ופריצות

זיכרון מובנה+ רטט 
 8 ג'יגה 

500 משחקים מובנים 
כבר בתוך המכשיר 

יותר מ-20 סוגים 
של - מריו

אל תחכו לרגע האחרון ,מלאי מוגבל הקודם זוכה ,היססת פספסת...

 200 ₪ בלבד 

390

קונסולת משחקים
מקצועית ואיכותית מאוד הנמכרת ביותר
הדגם החדש מבית פלייפיקס                            עם כל השכלולים

 Playfix

שימו לב!!!
מכירה אחרונה לפני פסח 

הזריז נשכר

אחרונים 
במלאי!
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בעזה“י המכירה תתקיים:
ביום שני הקרוב

 ג‘ ניסן (11/4)בין השעות 18:00-20:00
ברח‘ הרב זוננפלד 28 (ליד שטיבלך בית ישראל) 

הגיימבוי האיכותי, המבוקש והנמכר ביותר 
מבית פלייפיקס

שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות איכות, ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

המצה שמורה והקמח מצה של 'נוה ציון' בכשרות המהודרת 
עם  שליט"א  כהן  שלום  רבי  הגאון  השיבה  ראש  מרן  של 

ההידורים המיוחדים והטעם הנפלא במחיר מיוחד.

 1990
קמח מצה

בקניית 3 יחי'

 5980
מצה שמורה

בקניית 3 יחי'

בשר אורגינל



שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות  ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 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 

המבצעים עד גמר המלאי

בשר אורגינל

טרי/קפוא

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

קונים לפסח באשפר
מעל 200 ש"ח

ומשתתפים בהגרלה
על 2 מקפיאים

מלאים בבשרים ועופות

קונים לפסח באשפרקונים לפסח באשפר

VIP מארז
טרי\קפוא

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותריםמחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג כשר 
ושמח

1190
לק"ג

במקום

1690

VIP לא ממתין בתור!

מצה שמורה

קמח מצה
1990

5980

בקניית 3 יחי'

בקניית 3 יחי'

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!

קפואטרי/קפוא קפוא
הודו טחון

זרוע טלה
כ-2 ק"ג

כנפיים עוף

1990 במקום

2290
בקניית 2 יחי'בקניית 3 ק"ג

קפואפקנטי/חריףטרי/קפוא
שווארמה זכרהמבורגר/קבב

1790
לק"ג

במקום

20904790 במקום

5990
בקניית 2 יחי'

500 גר'

500 גר'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון מן הצומח

מחולק לחזה או שניצל

1790
לק"ג

במקום

2390

קרטון בשר 
קומפקטי

בשר ארגנטינאי משובח 
מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד

100% בשר 
כ-0% שומן

קפוא
קרטון עוף

בקניה מעל 120 ש"ח

3990
לק"ג

במקום

4890

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!
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במרכז  ליולדות  משופר  חדשני  שירות 
רושם  תחת  הישועה:  מעיני  הרפואי 
ציבוריים,  רפואה  שירותי  במתן  המצוינות 
רצון  שביעות  בסקר  ביטוי  לידי  שבא  כפי 
להגיע  זכה  בו  הבריאות  משרד  שפרסם 
למקום הראשון מכל בתי החולים בישראל 
אל  מחיל  הישועה  במעיני  פועלים   –
מכלול  ושדרוג  שיפור  על  ומכריזים  חיל 
הניתנים  והשירותים  הרפואיים  השירותים 

ליולדות בישראל. 
השינויים שבוצעו במערך היולדות אינם 
בתום  בוצעו  והם  נקודה  אף  על  פוסחים 
לשיפור  להביא  שנועד  ארוך  חשיבה  מסע 
היולדת  שהות  שלבי  כל  לרוחב  השירות 

מעת קבלתה ועד לשחרורה. 
לשיפור  כמיועדים  שנבחרו  האלמנטים 
היולדות  ע"י  בקפידה  נבחרו  ושדרוג 
שביעות  סקר  שאלון  מילוי  לאחר  בעצמן, 
של  כמשוב  הרפואי  המרכז  שביצע  רצון 
ולאחר  במחלקה  שהותן  במהלך  יולדות 
נתוני  הביתה.  שחרורן  מיום  זמן  כחלוף 
ייעול שמסרו  נצלבו עם הצעות  השאלונים 
במחלקות  פרונטלית  בשיחה  היולדות 

ובשיחות טלפוניות.  
כלל  והורחבו  שופצו   – הפיזי  בהיבט 
ויולדות בהיקף השקעות  לנשים  המחלקות 
מסדרון  יולדות;  מיון  הלידה;  חדרי  עתק: 
בעלים; יחידת ניטור; יחידת אולטראסאונד; 

מחלקה לנשים; חדרי האוכל ועוד. 
צוות  בקפידה  נבחרו   – הרפואי  בהיבט 
צוות  את  שתגברו  חדשים  בכירים  רופאים 
הרופאים המומחים של אגף היולדות. בכיר 
הרופאים אשר הצטרף לאחרונה לאגף הוא 
פרופ' יוסי לסינג, שניהל במשך כ-30 שנה 
הרפואי  במרכז  ומיילדות  נשים  אגף  את 
האגף  מנהל  כסגנית  אביב.  בתל  'איכילוב' 
על  הנמנית  הראל,  לינדה  ד"ר  משמשת 

החולים.  בית  פתיחת  מיום  הוותיק  הצוות 
למנהלת  מונתה  אולתיאנו,  איואנה  ד"ר 
למנהל  מונה  פומפ,  גיל  ד"ר  לידה.  חדרי 

מיון נשים ויולדות. 
הוכשרו  צוותי האגף   – בהיבט השירותי 
תמריצים  ניתנו  וכן  שירות  סדנאות  ע"י 
שירות  במתן  מצטיינים  לעובדים  מיוחדים 
וטיפול במאור פנים. הושם דגש על שיפור 
הקטנים  לפרטים  והתייחסות  פרטיות 
ריהוט,  המזון,  תפריט  שונים:  באספקטים 
חדרים פרטיים במיון וביחידת ניטור ועוד. 

במסגרת המיזמים החדשניים החל מהיום 
הכוללת  לידה'  'ערכת  תקבל  יולדת  כל   -
נוחים  בית  נעלי  איכותית,  מגבת  חלוק 
מתיקה.  מיני  עם  מארז  הכוללת  וערכה 
של  החדשה  המדיניות  את  מסמלת  המתנה 
היולדת  שהות  את  להנעים  הרפואי  המרכז 
לכל אורך תהליך הלידה, מתוך מטרה לסייע 

להרגשה הנפשית וההחלמה של היולדת. 
החדשני  התהליך  יושלם  כאמור,  בקרוב 
ג',  יולדות   – שלישית  מחלקה  בהשקת 
במחלקה  היולדות  ציבור  את  תפתיע  אשר 
כמותה  נראתה  שטרם  מפוארת  מלונאית 
כאמור  תוכנן  המחלקה  מפרט  בישראל. 
כולל  המפרט  היולדות.  למשובי  בהתאם 
כמותו  נראה  שטרם  וייחודי  חדשני  פתרון 
בבתי החולים, הנותן מענה לצרכי היולדות 
כמבוקש.  מלאה  פרטיות  עם  נישה  בקבלת 
הכולל:  חדרים  זוג  לכל  פרטית  מבואה 
מצעים  וארונות  מטבחון  טיפוח,  פינות 

ושירותי חדרים. 
כי  אומרים  הרפואי  המרכז  בהנהלת 
היולדות  בבחירת  הראשונים  "בהיותנו 
השלישי  הרפואי  והמרכז  החרדי  במגזר 
מעמידים  בישראל,  הלידות  בהיקף  בגודלו 
סדר  בראש  היולדות  צרכי  את  אנו 
העדיפויות. התוצאות בשטח מדברות בעד 

עצמן ואכן תפוסה רק הולכת וגדלה".

בקרוב: מחלקה שלישית 
ליולדות ב'מעיני הישועה'

'מעיני הישועה': "אנו שמים את היולדת בראש מעיינינו 
ומשקיעים משאבים אדירים להוות מודל לשיפור המערך 

המיילדותי בישראל"

על קביעת מזוזה
הרב שמעון בן טוב שליט"א נשיא מוסדות 'דור ודור', בנו 
וממשיך דרכו של אביו "צדיק המזוזות" רבי משה בן טוב 
זצוק"ל, התכבד לקבוע מזוזה בסניף הדגל של רשת אופנת 
"ג'ובני" במרכז בני ברק.

מנהלי רשת 'גובני' אמרו: "זיהנו את הפוטנציאל העסקי בעיר 
בני ברק, ולאחר התייעצות עם מורנו ורבנו הרב שמעון בן טוב 
שליט"א, הוחלט על פתיחת הסניף בברכתו ובעידודו". עוד ציינו 
כי "הסניף מציג דגמים ייחודיים עם בלעדיות של בתי אופנה 
מובילים בעולם, כל החליפות ללא שעטנז, כמו כן ניתן למצוא 
בסניף החדש, חליפות, חולצות, עניבות, נעלים, גרביים, חגורות, 
ושאר אביזרי אופנה לגבר, במחירים השווים לכל נפש".
יאיר קורן

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

הצבי 15 )בית בזק( ירושלים  |  טל': 072-2156655
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

נוספים:לפרטים

לתושבי
ירושלים
בלבד

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

חושבים להתחיל לעבוד אחרי החג?
עכשיו הזמן לקבל את הכלים הנכונים

אל
תחמיצו!

לקביעת פגישת אבחון צרו קשר:
info@kivun.org.il :בטל': 072-2156650 או במייל

אבחון תעסוקתי ממוחשב הכולל:

  מבחן ממוחשב - מותאם גם לחסרי ידע במחשבים ולא  
     נדרשת הכנה לקראתו.

  פגישת ייעוץ אישית - כ-10 ימים  לאחר המבחן, בה     
     ניתן ייעוץ אישי לעבודה מועדפת ו/או תחום לימודים רצוי.

אורך הסדנא: כ- 5 שעות
רישום מראש חובה! בטל': 072-2711530

info@kivun.org.il :או במייל     

כל ההכנה לעולם התעסוקה ביום אחד:
   כתיבת קורות חיים שישווקו אותך נכון.

   הכרות עם עולם התעסוקה.
   משרות זמינות במגוון תחומים - אולי זה שלך?

   ליווי אישי לתעסוקה. 

* השרות ניתן לגברים ונשים בשעות נפרדות



שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

את הבשר לכבוד חג הפסח, קונים באשפר
בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד - 100% בשר כ-0% שומן

בשר אורגינל
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מאת: חיים רייך

עילית,  במודיעין  נערך  רושם  רב  אירוע 
עת נחנך באופן פורמאלי מיון 'טרם' שישרת 
את תושבי העיר. המיון נחנך בהשתתפות רב 
העיר מודיעין עילית הגאון רבי מאיר קסלר, 
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ראש עיריית 
מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן,  סגני ראש 
העיר הרב טוביה פריינד והרב אבנר עמאר, 
חברי מועצת העיר, מר אלישע הוסמן מנהל 
מנהל  רט  יאיר  מר  מרכז,  מחוז  מאוחדת 
של  המרחב  מנהלת  לאומית,  של  המרחב 
מכבי אורנה ונטורה, ומשה רוזנגרטן מנהל 
מנהל  ירושלים.  בכללית  החרדי  המגזר 
אהרון,  בן  איציק  מר  איילון  מרחב  מד"א 
ציבור  ואישי  קשש  זאב  הצלה  איחוד  יו"ר 

נוספים.  
בפתח האירוע התכבדו בקביעת המזוזות 
קסלר,  הגר"מ  העיר  רב  למיון,  בכניסה 
וראש  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
קביעת  לאחר  גוטרמן.  יעקב  הרב  העיר 
המזוזות קיימו הנוכחים סיור בסניף החדש 
והמרווח והתרשמו מהיקף שירותי הרפואה 
את  בעיר.  טרם  במיון  שיוענקו  המקצועיים 
אפלבוים  נתן  טרם  מנכ"ל  הובילו  הסיור 
נחום  הרב  עילית  במודיעין  הסניף  ומנהל 

גיטלר. 
במיון 'טרם' ניתנים שירותים מגוונים בידי 
בכירי אנשי המקצוע הרפואיים כאשר במיון 
רנטגן  מעבדה,  שירותי  של  רחבה  מעטפת 
והדמיה, לצד טיפולים מגוונים הניתנים בידי 
רופאים בכירים. על פי נתוני 'טרם' חוסכים 
רוב רובם של המטופלים עם הגעתם ל'טרם' 
ובכך  הסואנים  המיון  לחדרי  ההגעה  את 
במסגרת  המקצועי  הטיפול  את  משלימים 

מיון 'טרם' בתוך כשעה.
נתן  טרם  מנכ"ל  הנחה  האירוע  את 
כי  בעובדה  הנוכחים  את  ששיתף  אפלבוים 
זהו הסניף ה-17 של טרם וכי טרם זוכה כיום 

לפרישה ארצית רחבה. 
הנוכחים  את  'טרם'  מנכ"ל  שיתף  בנוסף 
המיון  של  פתיחתו  מאז  כי  וסיפר  בנתונים 
זכו  האחרונים,  בשבועות  עילית  במודיעין 
למעלה מאלף תושבים לקבל שירות רפואי 
מקצועי, בהם מספר מקרים של הצלת חיים 
הבריאות  לשר  הודה  אפלבוים  ממש.  של 
כך  ועל  היוזמה  קידום  על  העיר  ולראש 
שבזכותם תושבי העיר מודיעין עילית יקבלו 
כמו  ומתקדמים.  מקצועיים  רפואה  שירותי 
הרפואה  וארגוני  החולים  לקופות  הודה  כן 

על שיתוף הפעולה היומיומי. 

בדברים  בירך  קסלר  הגר"מ  העיר  רב 
הגורמים  לכל  והודה  היוזמה  על  שנשא, 
שבהקמת  החשיבות  את  ציין  הוא  קידומה. 
כי מיזם  חדר מיון קדמי לעיר. הרב הדגיש 
זה יביא לברכה לעיר ובעיקר פתרון לבעיות 
דבריו  בסיום  השבת.  בנושא  שהיו  רבות 
יעקב  הודה הגר"מ קסלר לראש העיר הרב 
הגורמים  לכל  הבריאות  לשר  גוטרמן, 

שקידמו את הפעלת המיון. 
יעקב  הרב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש 
שנים  "במשך  בנאומו:  אמר  גוטרמן 
בעיר.  קדמי  מיון  חדר  לקדם  מנסה  אני 
לעיר.  ונחוץ  חשוב  הזה  הדבר  כמה  ידעתי 
ברכתו  את  האחרונים  בחודשים  כשקיבלנו 
מתמודדים.  מספר  היו  הבריאות,  שר  של 
אבל בחרנו ב'טרם' בגלל המקצועיות והרמה 
יש  ל'טרם'  המובנים.  בכל  שלהם  הרצינית 
ניסיון וזה הוכח בכל סניפי טרם בכל הארץ. 
אני מקבל רק בחודש האחרון כל יום פניות 
ותודות מתושבים על מקרים שקורים בטרם 
לדעת  תהיה,  טרם  של  ההצלחה  בעיר.  פה 
עם  יחד  עילית  מודיעין  כמו  בעיר  לעבוד 
העליונה  הרפואה  בין  לשלב  הגורמים.  כל 
ההלכה  פי  על  פעילות  לבין  והמקצועיות 
המרא  של  ברכה  כשיש  הרבנים.  והדרכת 
יש הצלחה במקום. ראש  דאתרא של העיר 
נחום  הרב  הסניף  מנהל  את  בירך  העיר 
במקום  הנכון  האיש  הוא  כי  ואמר:  גיטלר 
הנכון, הוא האיש שמכיר את נושא הרפואה 

והבריאות בעיר יותר מכל אחד אחר".
על  בירך  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
להגיע  שמח  "אני  בדבריו:  ואמר  היוזמה 
השתתפתי  טרם.  של  סניף  עוד  ולחנוך 
של  גדול  חסיד  אני  רבים.  סניפים  בפתיחת 
טרם ואני תומך גדול של המיזם הזה. ל'טרם' 
יש שם טוב ביושר. הם מוכיחים את עצמם 
בצמצום  'טרם'  של  התועלת  הארץ.  בכל 
עומסים בחדרי המיון בבתי החולים הוכיחה 
את עצמה בכל הארץ. פתחתי 11 חדרי מיון 
מאמין  אני  כי  הקודמת,  בקדנציה  קדמיים 
בימים  "מדברים  הוסיף:  ליצמן  בזה". 
אני  בבית.  אשפוז  של  יוזמה  על  האחרונים 

תומך ביוזמה".
לבוא  "חבל  ואמר  הוסיף  ליצמן  הרב 
לחדרי המיון בבתי חולים ללא צורך. אנשים 
באים עם חום ויושבים שעות בתור ונדבקים 
מזיהומים. גשו ל'טרם' במקום לבתי חולים. 
אשמח להמשיך ולחנוך סניפים נוספים של 
'טרם' בערים נוספות ברחבי הארץ על מנת 

לסייע לעוד תושבים".

באירוע מכובד נקבעו המזוזות למיון 'טרם' החדש במודיעין 
  רב העיר הגר"מ קסלר בירך בדבריו על היוזמה  עילית
רה"ע הרב יעקב גוטרמן: "בחרנו בטרם בגלל המקצועיות 
והשירות"  מנכ"ל 'טרם': "בשבועות האחרונים טופלו 

בסניף מודיעין עילית למעלה מאלף תושבים"

"התועלת של 'טרם' 
הוכיחה את עצמה"

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בטקס פתיחת 'טרם' במודיעין עילית: 

השר ליצמן ושאר הנכבדים בחנוכת 'טרם' במודיעין עלית

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

קורסים קצרים מרוכזים ומעשיים בבין הזמנים לרכישת ידע באנגלית, מתמטיקה ומחשבים.
2 מסלולים לבחירה: בוקר 10:00-15:00 | ערב 16:00-21:00

הלימודים מתקיימים בשבוע הראשון והאחרון של חודש ניסן | דמי השתתפות סמליים

הרשמו עוד היום!
shalomw@kivun.org.il :בטל': 072-2798209 | או במייל

info@kivun.org.il  |  הצבי 15 )בית בזק( ירושלים
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

מרכז כיוון קורא לכם לנצל את בין הזמנים לרכישת ידע ומיומנות בתחום לבחירתכם:

א-חאפ!
זו ההזדמנות לנצל את חופשת בין הזמנים...

לגברים
ירושלמים
בלבד

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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מאת: הילה פלאח

יורם היה די מאוכזב ממסיבת בר-המצווה שלו, אמנם נערך 
כוכב  היה  והוא  הכנסת,  בבית  עיניים  ומנקר  חגיגי  טקס  לו 
חש  להניחם,  שחיכה  לתפילין  זכר  ראה  כשלא  אך  הערב, 
השניים  הרימו  כך,  על  הוריו  את  כששאל  החמצה.  תחושת 
בקהילה  תפילין?  הנחת  השאלה:  מעצם  המומים  והיו  גבה 

שלהם? – לגמרי לא מקובל.
הוא  היהדות.  על  דבר  יורם  ידע  לא  רב,  לא  זמן  לפני  עד 
ניו-יורק.  מדינת  של  המטופחים  הפרברים  מערי  באחת  גדל 
רחוקה  הייתה  מגוריו  באזור  הדלילה  היהודית  הקהילה 
שם  בעל  פרופסור  יורם,  של  אביו  ומצוות.  תורה  משמירת 
לא  ולרוב  היהודי  למוצאם  התייחסו  לא  הדין,  עורכת  ואימו 
להתפלל   מגיעים  היו  רחוקות  לעיתים  הכנסת.  בבית  ביקרו 

ב'טמפל' הרפורמי, מרחק של 20 דקות נסיעה מביתם.
הפעם הראשונה שבה נפגש יורם עם היהדות האורתודוכסית 
המקורית הייתה כאשר נרשם לשיעורי הכנה לבר-מצווה אצל 
הרב. יורם למד בשיעורים על מהות היום הגדול, טעם מעט 
עיניים  בכיליון  וחיכה  תפילין  מצוות  ועל  מהדת-היהודית 
להניחם. גם לקראת בר המצווה לא קנו לו הוריו את התפילין 
כדי  הרב  של  לשיעורים  אותו  רשמו  כמובן  הם  המיוחלות. 
שילמד מעט "תיאוריה" על משמעות יום הבר-מצווה, כשהם 
אינם מצפים ממנו להתחיל לקיים משהו ממה שילמד הלכה 

למעשה.
כמתנה  תפילין  לו  שיקנו  וביקש  נואש,  אמר  לא  יורם 

לכבוד… חג המולד הנוצרי.
ביקש – וקיבל!

יורם שמר על התפילין מכל משמר וחיכה להזדמנות לדעת 
עליהן יותר. בקיץ האחרון התעקש יורם ללכת למחנה הקיץ 
בחיים  התפילין  חשיבות  על  לעומק  למד  במחנה  עורה.  של 

היהודיים. סוף כל סוף ידע יורם מה לעשות עם מתנתו. וכך, 
לראשונה  יורם  הניח  הנרגשים,  ובמדריכים  בחבריו  מוקף 

בחייו תפילין.
ב"עורה" נתקלים בסיפורים מסוג זה כמידי יום ביומו, והם 
הדלק שמניע את הארגון שהוקם במאמץ-רב, כחלק ממלחמה 
בהתבוללות במציאות החיים המערבית. אם בעבר היה מדובר 
זרם  על  מראים  המספרים  כיום  השני,  לצד  איטית  בזליגה 
בלתי-פוסק. למעשה, לפי הסטטיסטיקה הרווחת, מאבד עם 

ישראל כל יום כ-100 איש ואישה על ידי נישואי תערובת.
שנה   30 כבר  המבהילה  המציאות  אחר  בחרדה  מי שעקב 
ניו  מסטטן-איילנד,  שליט"א  מינץ  חיים  ר'  היה  לכן,  קודם 
יורק. הרב מינץ הבין שאין לשבת בחיבוק ידיים. לפי הנתונים, 

לא ירחק היום וכבר לא יהיה את מי לקרב.  

 ארגון של איש אחד

לאור המצב ייסד הרב מינץ את "עורה "שהחל כארגון של 
ושכנע  היהודים בסטטן-איילנד  דלתות  על  איש אחד שדפק 

יהודיים, כשהם  לבתי-ספר  ילדיהם  את  להעביר  ההורים  את 
עדיין קטנים וניתן להשפיע עליהם.

מימון  מינץ  הרב  השיג  ההיענות,  כשגברה  יותר  מאוחר 
בשכר הלימוד ופתח גן תורני לילדים. במהלך השנים הרחיבה 
"עורה"  את תחומי פעילותה מעבר לגבולה של סטטן-איילנד 

והפכה לשם דבר ברחבי ארה"ב, קנדה וישראל.
בטווח  המתמקדת  הקיצה",  "עורה  עמותת  נפתחה  בא"י 
גילאים שבין 18-24, ואשר מעודדת בחורים וגם נערות להגיע 
נותנת  לימוד,  שכר  מממנת  עורה  בא"י.  וסמינרים  לישיבות 
ותכנית לימוד שבועית בכל  להם תמיכה חודשית, שבתונים 
מוצ"ש. וכך נשמר הקשר שלהם עם היהדות. רבים מביניהם 

הקימו בתים נאמנים וחשובים ברוח-ישראל סבא.
הילד  את  מלווה  שהוא  בכך  היא  הארגון  של  ייחודיותו 

לאורך כל הדרך, מגיל קטן ועד לחופה.
ספר  לבתי  ילדים  בהכנסת  היא  עורה  של  הפעילות  עיקר 
לילדים  מחנות-קיץ  ועריכת  הלימוד  שכר  מימון  תורניים, 
חודש  של  שהות  חילוניות.  ממשפחות  המגיע  יהודי  ולנוער 
באווירה תורנית וסביבה שומרת שבת, מחוללים פלאים בנפש 
הילד. לאחר המחנה שומרים המדריכים על הקשר עם החניך 
לאורך כל השנה, ופעם בשבוע לומדים חברותא, כדי שבע"ה 

ימשיך לימודים במקום תורני ויקרב גם את הוריו.
כדי לממן את כל הפעילות הנרחבת הזאת מוציא הארגון 

לאור את "המכירה-הסינית של עורה".
רובם לא מאמינים שהשקעה קטנה על סך 20 ש"ח לכרטיס, 
יכולה להקנות להם  פרס בשווי אלפי דולרים ובנוסף להכנס 
גם להגרלה. בהגרלה זו ניתן לזכות בסכום של פי 100 מסכום 

התרומה. כל כרטיס שיימכר יעזור להציל עוד יהודי!
ואנו  הם  שאחינו  לזכור  עלינו  "חובה  כי  מזכירים  בעורה 

מחויבים להם".

לא היה לו מושג מהי יהדות עד שהגיע לגיל מצווה  הוריו נבלעו במרדף אחר החיים הגשמיים ונטשו את מסורתם 
 זהו סיפור אחד מתוך מאות דומים המגיעים לטיפולו של הרב חיים מינץ מייסד ארגון "עורה"  בימים אלו גם 

לכם ישנה הזדמנות להיות חלק מהצלת נפשות ואולי גם לזכות ב-36,000 $

לכבוד חג המולד הנוצרי קיבל במתנה – תפילין

האם יש לכם את כל מה שצריך 
כדי להתחיל לנקות לפסח?

בתרומה של 200 ש"ח )10 כרטיסים(,

קבל את הדיסק של עורה 8, מתנה חינם!
מעניין ומרתק, מעל 4 שעות הנאה לכל המשפחה.

בתרומה של 400 ש"ח )20 כרטיסים(,

קבל את דיסק אוסף מכונת המידות, מתנה חינם! 
4 אפיזודות של ד"ר מידות החביב, הומוריסטי וחינוכי.

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה מצוינת לילדים!

התקשר היום:
03-9290699

WWW.OORAH.CO.IL
עקבו אחרינו
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מאת: חיים רייך

חבר ועדת הבריאות של הכנסת ח"כ 
רושם  רב  סיור  קיים  נגוסה  אברהם 
בבני  חם'  'בית  של  בליבנו  במרפאת 
ברק במהלכו עמד מקרוב אחר שירותי 
בריאות הנפש ושירותי רווחה נוספים 

המוענקים במסגרת בית חם.   
חם'  'בית  של  'בליבנו'  מרפאת 
פיזית  פגיעה  לאחר  בילדים  מטפלת 
רגשיים  טיפוליים  להם  ומעניקה 

ונפשיים.
את חבר הכנסת נגוסה ליווה ואירח 
מונק,  אריה  הרב  חם  בית  מנכ"ל 
שפיצר  מוטי  מר  למנכ"ל  המשנה 

ואנשי הצוות הטיפולי. 
אברהם  ח"כ  סייר  ביקורו  במהלך 
עם  ושוחח  הטיפולים  בחדרי  נגוסה 
ובהם  חם  בית  של  המקצוע  אנשי 
והעובדים  פסיכולוגים  רופאים, 

הסוציאליים.
בפני  הציגו  המקצועי  הצוות  אנשי 
הח"כ את מערך הטיפולים המוענקים 

למטופלים במסגרת 'בית חם'.
שיבח  נגוסה  הבריאות  ועדת  חבר 
כי  והדגיש  הארגון  פעילות  את 
הנושא הינו בעל חשיבות עליונה ואת 
הערכתו הרבה לארגון בית חם שהינו 

הנפש  בריאות  בתחום  בעשיה  חלוץ 
העמותה  בהן  נוספים  ובשירותים 

עושה לדבריו עבודה נפלאה.
ח"כ נגוסה ציין כי יעמוד לימין בית 
מקרב  המטופלים  למען  ויפעל  חם 
משותף  דיון  יקדם  החרדי,  הציבור 
והתפוצות  הקליטה  העלייה,  לוועדת 
עם וועדת העבודה הרווחה והבריאות 
לנושא,  הרלוונטיים  הממשלה  ונציגי 
על מנת לסייע בנושא בריאות הנפש . 

מלא  "אני  נגוסה:  אברהם  ח"כ 
ובכוונתי  מפעילותכם,  התפעלות 
העומדים  האמצעים  בכל  לפעול 

לרשותי על מנת לסייע לפועלכם".
מונק  אריה  הרב  חם  בית  מנכ"ל 
והביע  ביקורו  על  נגוסה  לח"כ  הודה 
יהיה  ניתן  הודות לפעילותו  כי  תקווה 
עוד מענים הנצרכים  ולפתח  להמשיך 

למען ציבור המטופלים.

מאת: חיים רייך

החדש  הלימודים  אגף  נחנך  רושם  רב  במעמד 
ב"פרוג" בבני ברק - זכרון נא"ה - שנקרא על שמם 
של הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד שנרצחו בפיגוע 

ירי בשומרון לפני כחצי שנה. 
מאיר  רהב  ס.  הגב'  הנחתה  אותו  האירוע  את 
כיבדו בהשתתפותם רבה הראשי של העיר תל אביב, 
הגאון הרב ישראל מאיר לאו, אשת ראש הממשלה 
הנקין  משפחות  בני  עם  יחד  נתניהו  שרה  הגב' 
להן  המכללה  ותלמידות  החינוכי  הסגל  וערמוני, 

הוענקו באירוע תעודות הוקרה לסיום הקורסים. 
בדברי ברכה שנשא הרב הראשי לת"א הגאון הרב 
ישראל מאיר לאו הוא אמר כי " צריך להעריך את 
בהתייחסו  בו".  הנעשית  הפעילות  ואת  הזה  הבית 
מי  כל  לו.  נאה  "שמו  אמר  נא"ה  אגף  האגף  לשם 
שיבוא ילמד ויקבל תעודה כאן מעצב ובונה דיוקן 
של אישיות על אלו שעל שמם נקרא האגף הזה וזו 
להורים  נצח  כמזכרת  לזכרם  זעירה  תרומה  תהיה 

ולילדים". 
צוות "פרוג" העניק לגברת נתניהו יצירת אומנות 
מפרי עבודתה האחרונה של נעמה הנקין ז״ל, זאת 
כהוקרה על ״פועלה ללא לאות למען אחדות העם 

והארץ״.   
רעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו נשאה 
אף היא דברי ברכה בפני התלמידות ואמרה: "אני 
האגף  חנוכת  בטקס  היום  כאן  להיות  מתרגשת 

הנקין  ואיתם  נעמה  של  שמם  על  שנקרא  החדש, 
זכרונם לברכה. נעמה, שנרצחה יחד עם בעלה איתם 
בפיגוע אכזרי בשומרון, הייתה חלק מרכזי מהמקום 
היטב  שהורגשה  השראה,  מלאת  הייתה  היא  הזה. 
גדולה  מקצועיות  מתוך  יצרה  נעמה  שלה.  ביצירה 

ומתוך שילוב אמיתי בין אהבה לאמונה".
בהמשך הוסיפה הגב' נתניהו "מסיימות הקורסים 
מהצוואה  חלק  היום  מגשימות  אתן  היקרות, 
שהשאירה לנו נעמה ז"ל. לצערנו הרב, נעמה כבר 
ימשיכו  ורוחה,  דרכה  יצירותיה,  אבל  איתנו.  לא 
של  דרך  הדרך:  את  לכולנו  ולהתוות  אותנו  ללוות 
הנגשת  של  דרך  בעמנו,  ואחדות  לבבות  קירוב 
הכלים המקצועיים לעוד ועוד ציבורים וחלקים בעם 
ישראל, דרך שמוסיפה אהבה מול השנאה ואור מול 
רבה  הצלחה  לכן  ומאחלת  בכן  גאה  אני  החושך. 

בהמשך הדרך".

מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק אירח את ח"כ אברהם 
נגוסה, חבר ועדת הבריאות של הכנסת, במרפאת בליבנו 
של בית חם  ח"כ נגוסה ששמע סקירה על הפעילות 

וסייר במרפאה הצהיר כי יעמוד לימין הארגון 

הרב הראשי הגרי"מ לאו בטקס חנוכת האגף החדש ב'פרוג' לזכרם של בני 
הזוג הנקין הי"ד: "צריך להעריך את הבית הזה"  את המעמד רב הרושם 
כיבדו בהשתתפותם גם רעיית ראש הממשלה הגב' נתניהו, בני המשפחות 
הנקין וערמוני, הסגל החינוכי והתלמידות שאף קיבלו תעודות  הגב' 

נתניהו: "מסיימות הקורסים מגשימות את צוואת נעמה הנקין הי"ד"

"אפעל למען המטופלים 
מהציבור החרדי" האגף נחנך לזכר בני הזוג שנרצחו

ח"כ נגוסה והרב מונק בביקור

הגרי"מ לאו באירוע ב'פרוג'

מאת: שבתאי פוגל

עשרות ניצולים שיצאו מכתות מיסיונריות 
במסגרת  ולמצוות,  לתורה  להתקרב  והחלו 
לאחים,  יד  של  ואינטנסיבית  נמרצת  פעילות 
התאספו ביום רביעי האחרון לערב מיוחד של 

לימוד תורה בצוותא.
שהיו  המרכז,  תושבי  כולם  המשתתפים, 
שניים  בתוכם  המיסיונריות,  בכתות  חברים 
זו  נאספו  המשיחיים',  'היהודים  כת  מבכירי 
קבוצה  עם  משותף  ללימוד  הראשונה  הפעם 
לאחר  למשימה,  שנקראו  ישיבה  בחורי  של 
שעד כה המפגשים עמם נערכו אחד על אחד. 
קול התורה של הניצולים והבחורים נשמע 
המדרש  לבית  הכניסה  במפתן  כבר  היטב 
נדהם  למקום  שנכנס  מי  המפגש.  נערך  שבו 

המשותפות  החברותות  עשרות  את  לראות 
צוללים  כשהם  הכתות,  ולניצולי  לבחורים 
שונות  סוגיות  של  לעומקן  בהתלהבות  יחד 

בנושאים מגוונים - לפי בחירת הניצולים.
שוקק,  לימוד  של  כשעתיים  לאחר 
חלקם  ערבית,  תפילת  בהתרגשות  התפללו 
להם  ציפתה  זה  בשלב  בחייהם.  לראשונה 
סעודה בשולחנות ערוכים כיד המלך. במרכז 
ליפשיץ,  שמואל  הרב  דברים  נשא  הסעודה 
המאלפים  דבריו  את  לאחים.  יד  מראשי 
הקדיש הרב ליפשיץ לאמת היחידה הקיימת 

אך ורק ביהדות ובתורת משה. 
קם  דבריו  בסיום  כאשר  היה  מיוחד  רגע 
אחד המשתתפים שעדיין לא ניתק את קשריו 
נוצצות  וכשעיניו  המיסיונרים  עם  לגמרי 

בהחלטה  הנוכחים  כל  את  שיתף  מדמעות 
עם  מגע  כל  לנתק  "החלטתי  בלבו:  שגמלה 
מפי  עתה  זה  ששמענו  הדברים  המיסיונרים. 
הרב ליפשיץ ענו, אחת לאחת, על כל השאלות 
וההתחבטויות שהיו לי. אני מודה לה' ומודה 

לכם שזיכיתם אותי להשתתף בערב הזה". 
גכטמן,  חנוך  הרב  דברים  נשאו  בהמשך 
יד  של  ממיסיון  להצלה  המחלקה  מנהל 
על  האחראי  רובינסון,  יואב  והרב  לאחים, 

הקשר עם הניצולים.
כתום הערב ביקש את רשות הדיבור אחד 
רדיו  שדרן  מ.,  לשם  שעונה  המשתתפים 
יד  פעילות  שבזכות  לשעבר  בכיר  מיסיונרי 
המיסיון.  את  ונטש  האור  את  גילה  לאחים 
"הערב", הוא אמר בכנות ונראה היה בעליל 

"הביא  הנוכחים,  לכל  כפה  משמש  הוא  כי 
רוחניים.  לשיאים  המשתתפים  כל  ואת  אותי 
כאלו  שמפגשים  כולנו  בשם  מבקש  אני 
יערכו בתדירות גבוהה. לימוד התורה בצורה 
ההתוועדות  הצעירים,  הבחורים  עם  בהירה 
שנערכה עבורנו לאחר מכן והדברים שנישאו 
עמוקים  לרבדים  אותי  חיברו  במהלכה, 

בנשמתי היהודית", אמר.
היה  לבתיהם  התפזרו  שהניצולים  לאחר 
הביעו  אשר  הישיבה  בחורי  של  תורם  זה 
והבלתי  המיוחד  המחזה  מן  התפעלותם  את 
שגרתי שהם היו עדים ושותפים לו. "אלמלא 
ראינו זאת במו עינינו", התבטאו, "לא היינו 
להתרומם  יהודי  יכול  כיצד  להאמין  יכולים 
מבור תחתיות אל גבהים רוחניים כה גבוהים".

יד לאחים ערך ערב מיוחד לעשרות ניצולי מיסיון מאזור המרכז  הניצולים למדו בחברותא עם בחורי ישיבה במשך 
שעתיים תמימות ואחר כך ישבו לסעודה שבמהלכה קיבלו ספונטנית החלטות טובות ומרגשות * לאור ההצלחה 

המרגשת וההשפעה הגדולה, ביקשו הניצולים לקיים אירועים מעין אלו לעיתים קרובות 

ניצולי המיסיון נפגשו בערב מיוחד של לימוד

הניצולים עם הבחורים בלימוד חברותאהרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, נושא דברים



מגהץ אדים טפאל

ארון כתר 
דגם 9280 )3 צבעים(

3 כסאות קלאב 
מחיר ליחידה 34.9

קרש גיהוץ
לוטוס כתר

קולב עץ + 
תופסן לחצאית

ארגונית 
5 מגירות 

כתר

סכין 
ויקטורינוקס

שישיית כוסות 
KLAUDIA:דגם

מגוון ענק 
של פחים 
להתחדש 

לפסח 

פח מצחיה 30 ליטר ראטן

מחלקה ענקית של 
קולבים ומתלים

מיקסר ידני
קנווד

סל מתחת למדף
כיבוי אוטומטי מגוון גדלים

&34990

&44990
&29990

&790

&29990

&2990

&9990

&19990

החל מ-

&19990

&34990 &9990

&19990

&590

&19990

&2190

&6990

&5490

&10990

&2990

מכונת גילוח 
נטענת 

באישור צומת

מחזיק נייר 
טואלט וואקום 

+ מדף טישו

זוג 2 קולבי 
וואקום

 הטוב בעולם!!

מנורת שבת 
KOSHER LAMP

בלנדר 
מולינקס 
1.25 ליטר

מוט בלנדר
&34990

&4990

&990

&19990

&29990

&14990

&22990

&3490

&690

&15990

&18990

&8990

500 מ"ר כלי בית ומתנות . כנפי נשרים 64 ירושלים
02-991-2221 | שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-13:00

חדש בסופרהום
מקווה כלים!
קונים . מטבילים . מחדשים  כל קניה מזכה בשעת חניה חינם | החניון בבית טויוטה הסמוךחניה חינם! 

מפה

עושים
 סדר לֵסֶדר

מעבד מזון 
600w בראון

&54990

&36990

מאסטר סלייסר 
המקורי

&14990

&9990

קנו 2 מוצרי טירולר וקבלו מגב שיש איכותי 
במתנה בשווי 39.9 אחריות שנתיים! 

מחליק שיער 
בייבליס

&17990

&9990

מחלקת ענק 
של סלסלאות 

וקופסאות אחסון

מגב הפלא
2 גדלים

&89-9990

עושים
 סדר לֵסֶדר
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה

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

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר 
ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדוָֹתּה ִּתְטָמא )ויקרא 

יב, ב(. 
אור החיים הקדוש )ד"ה עוד ירמוז הכתוב לצד( מבאר 

פסוק זה בדרך רמז על הגאולה העתידה:
ישנם שני סוגי גאולות, גאולה בחסד וגאולה בזכות, גאולה 
בחסד אינה עומדת ומתקיימת לעד, שהרי במצרים הקב"ה 
עבודה  עובדי  היו  ככולם  שרובם  במצב  ישראל  את  הוציא 
זרה, כפי שדרשו רבותינו )ויקרא רבה כג, ב( על הפסוק אוֹ 
ֲהִנָּסה אלוקים ָלבוֹא ָלַקַחת לוֹ גוֹי ִמֶּקֶרב ּגוֹי )דברים ד, לד(, 
הללו )המצרים( עובדי עבודה זרה והללו )עם ישראל( עובדי 
עבודה זרה, ושקועים במ"ט שערי טומאת מצרים, ְוַאְּת ֵערֹם 
שלימה  הייתה  לא  זו  גאולה  ולכן  ז(,  טז,  )יחזקאל  ְוֶעְרָיה 

ונחרב הבית וישראל גלו מעל אדמתם.
ִּכי  ִאָּׁשה  בחינת  בזכות,  תהיה  העתידה  הגאולה  אולם 
הגאולה תהיה  גם  כך  ויציב,  חזק  ָזָכר, שהוא  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע 
חזקה ותקיפה באמצעות זכויותיהן של עם ישראל בלימוד 
התורה והתפילות להחשת הגאולה ובנתינת הצדקה וריבוי 
החסדים, וכמו שנאמר )ישעיה יא, כז( ִצּיוֹן ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה 

ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה. 
וכשם שגאולת מצרים הייתה בפתע פתאום בלילה אחד 
ַעִּמי"  ִמּתוְֹך  ְּצאּו  "קּומּו  לומר  פרעה  בלב  הקב"ה  שהכניס 
ה'  בעזרת  להיות  הגאולה העתידה  גם  כך  לא(,  יב,  )שמות 
יתברך  מלכותו  כבוד  יתגלה  לפתע  פתאום,  בפתע  תהיה 
בעולם ועם ישראל יגאלו, אך לשם כך צריכים אנו להתכונן, 
לפגוע  שלא  מאוד  להיזהר  טובות,  במידות  נתכונן?  ובמה 
ֵרִעים  לאהוב  הקרעים,  את  לאחות  ולנסות  בשני  אחד 
ולהשתדל לבוא לעזר ה' בגיבורים )לשון מושאל משופטים 
ה, כג(, וכשעם ישראל עוזרים ומסייעים זה לזה זוכים הם 

ומביאים בכך את העזר מעולם העליון.



רבות  שנים  שלפני  מספר  ע"ה  משאש  יוסף  רבי  הגאון 
הייתה רעידת אדמה קשה בצפת שזעזעה את העיר כולה, כל 
תושבי המקום אספו בזריזות את כספם וזהבם וברחו לעיר 

אחרת כדי להציל את נפשם.
בין הנמלטים היו שני שכנים שגם הם חיטטו וחיפשו בין 
ההריסות ולקחו מכספם וזהבם ונסעו לסוריה, אחד השכנים 
מצא בכליו לאחר חיפושים חמש מאות זהובים ועוד כמה 
בסה"כ  מצא  השני  השכן  ואילו  ונחושת,  כסף  מטבעות 

חמשה זהובים ושניהם יצאו יחד לדמשק בירת סוריה.
לויה  יהודים מתאספים למשא  ראו  והנה כשהגיעו לשם 
הלויה  במשא  יהודים  אותם  עם  להצטרף  לזה  זה  והציעו 
שמעו  הם  הלוויה  במשך  המת,  לווית  מצוות  לקיים  כדי 
יקר  אדם  שהיה  הנפטר  המנוח  את  מספיד  המקום  רב  את 
שכיבד ופרנס את הוריו בהיותם חולים, ובנוסף לכך פרנס 
ואם,  מאב  מיותמת  נפשות  עשרה  בת  גדולה  משפחה  עוד 
ועתה בעוונות הרבים נסתלק מן העולם ונשבר מטה לחמם 
היתומים  וכן  ומחסה,  גג  קורת  ללא  שנשארו  ההורים  של 

המסכנים נשארו לבד ללא אדם שיפרנס אותם. "צריכים אנו 
לשנס מותניים", הכריז הרב, "עלינו לבוא לעזר ה' בגיבורים 
לעזור לשקם ולסייע למשפחות הללו שנשבר מטה לחמם, 
לעזור  כדי  מכוחותיו  למעלה  יתנדב  אחד  כל  רבותי,  לכן 

להמשך קיום אותם משפחות".
יכולתם  כפי  ונתנו  כיסם  את  פתחו  היהודים  כל  ובאמת 
ביד נדיבה, וגם השכן העני שהיה לו בסה"כ חמשה זהובים 
תרם שלושה זהובים מתוך כל ממונו והשאיר לעצמו בסה"כ 
שני זהובים למחייתו. אולם חבירו השכן השני בעל החמש 
זהובים עשה עצמו כאילו תורם אך לא תרם באמת,  מאות 
כשהגיע הרב וביקש ממנו שיתרום, אמר השכן "בעזרת ה', 

בלי נדר..".
אחד  וכל  השכנים  של  דרכם  נפרדה  הלוויה  לאחר  והנה 
הלך לדרכו לחפש מקום עבודה, יום השוק הגיע וניגש ליריד 
הבחינו  המקום  סוחרי  זהובים,  מאות  החמש  בעל  השכן 
תכשיטי  מיני  כל  לו  והציעו  במקומם  חדש  אדם  שהוא  בו 
זהב ויהלומים בחצי מחיר והבטיחו לו שיוכל להיות עשיר 
גדול מעסקה זו, התפתה השכן העשיר וקנה בכל כספו את 

תכשיטי הזהב.
בינתיים שכנו העני לא הלך לדוכני מכירת הזהב, שהרי 
זהובים,  שני  בסה"כ  לו  נשאר  שם,  לחפש  מה  לו  היה  לא 
ובמקום זאת הוא הלך למקום שמוכרים כל מיני סמרטוטים 
וגרוטאות. לפתע הבחין אותו אדם באחת הגרוטאות, קופסא 
יפה וגדולה של טאבק הרחה ומעליה זכוכית קטנה, מצאה 
הקופסא  על  ושילם  למוכר  ניגש  ומיד  בעיניו  חן  הקופסא 

שלושה מג'ידים. 
הקופסא  את  שטף  במהירות  הנהרות  לאחד  השכן  הלך 
וזוהרת  נוצצת  שהיא  הבחין  השטיפה  ולאחר  והבריקה, 
אמיתי,  כזהב  התגלתה  הקופסא  מעל  שהייתה  והזכוכית 
עשרים וארבע קראט, ניגש מיד לחנות זהב ויהלומים והציע 

בפני המוכר את הקוספא.
נדהם מוכר היהלומים ואמר: "אני רוצה לקנות ממך את 
הקופסא, אך איני יודע אם יש בידי היכולת לעשות זאת, תן 
לי דמי תיווך ואשלח אותך לחנות יוקרתית מאוד, אם יהיו 
אלף  מאות  שמונה  הזו  הקופסא  בעבור  לך  שיתנו  אנשים 
הסכים  דולר",  ממיליון  ביותר  אותה  לך  אמכור  אני  דולר, 
זהובים דמי  ביניהם שישלם למוכר חמישים  וסיכמו  השכן 
למכור  והצליח  הקופסא  את  לסוחרים  הציע  המוכר  תיווך. 

אותה ביותר ממיליון ומאה אלף דולר, סכום עתק.
נאה,  דירה  לו  שימצא  מתווך  אדם  אותו  חיפש  בינתיים 
לחו"ל  היגרה  משפחתו  שכל  יהודי  שיש  המתווך  לו  אמר 
והוא רוצה למכור את דירתו במחיר ממש אפסי, ובתחתית 
מההצעה  יהודי  אותו  שמח  למשי,  מסחר  מקום  יש  הבית 
הנפלאה וקנה את הבית במיליון דולר. התחיל היהודי לסחור 
במשי, והתחבר לכמה תלמידי חכמים שהראו לו את הדרך 
אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, ולאחר תקופה קצרה 

התחתן עם אשה יראת ה' טהורה ונעשה עשיר גדול.
זהובים  מאות  החמש  בעל  העשיר  השכן  זאת  לעומת 
גילה לצערו שהכל היה  ניסה למוכרו אך  שקנה את הזהב, 
מזויף, רימו אותו, ונתנו לו במקום זהב אמיתי זהב צעצוע 

שמשחקים בו הילדים. ברגע אחד איבד את כל ממונו.

ליד  והמדוכא  עבר השכן המדוכדך  חודשים  כמה  לאחר 
דירתו של שכנו מהעבר והנה הוא הבחין בו יושב על כסא רם 
ונישא בחנות המשי ומחלק הוראות לפועלים. נדהם השכן 
ושאל את חבירו: "מה אתה עושה פה? התקבלת לעבודה?"

"כל המקום הזה שלי..", השיב השכן.
"איך הצלחת לקנות מקום כזה גדול, הרי היה לך בסה"כ 

שני זהובים", שאל.
"חברי היקר", השיב השכן, "נתתי שלושה זהובים לקיים 
ולהחיות שני זקנים ועשרה יתומים וזה הביא לי את העושר 
והברכה, קניתי קופסא קטנה והתגלה בראשה יהלום מזהב 

טהור והרווחתי ממנה ממון רב". 
האדם  נפש שמוסר  מסירות  כחה של  גדול  כמה  ללמדנו 
את  ומשלם  חייב  נשאר  לא  ושהקב"ה  לזולת  עזרה  עבור 
גמולו הטוב כבר בעולם הזה, וכדברי הרמב"ם )פ"י מהלכות 
מתנות עניים ה"ב( לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר 
לב,יז(  )ישעיה  שנאמר  הצדקה,  בשביל  נגלל  היזק  ולא  רע 

ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלוֹם. 
ְלִפי  ִקְצרּו  ִלְצָדָקה  ָלֶכם  ִזְרעּו  זריעה,  נקראת  ולכן הצדקה 
ומצפה  חיטים  קילו  שזורע  אדם  כמו  יב(,  י,  )הושע  ֶחֶסד 
החיטים  קילו  את  רק  לקבל  מצפה  ולא  שקים,  כמה  לקבל 
שזרע, כך גם בצדקה, האדם זורע מעט צדקה ומקבל כנגדה 

כפל כפליים.



ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהּזְֹרִעים  הפסוק  על  נפלא  בביאור  נסיים 
ִיְקצֹרּו: ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא ָיבוֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא 

ֲאֻלּמָֹתיו )תהילים קכו, ה-ו(.
רגילים אנו לפסק את הפסוק בצורה הזו: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, 
ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו, דהיינו, אותם הזורעים בדמעה, בקושי ובעמל, 

יקצרו את זריעתם ברינה ושמחה.
אך יש המפסקים פסוק זה בצורה אחרת: ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, 
צדקות,  הזורעים  אלו  ה-"זורעים"  דהיינו,  ִיְקצֹרּו..  ְּבִרָּנה, 
וכמו שנאמר ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד )הושע י, יב(, 

כמבואר בגמרא )בבא קמא יז ע"א(. 
כאלה  יש  צדקות:  הזורעים  אנשים  של  סוגים  שני  ישנם 
חייב  אני  אעשה,  אני  "מה  ובבכי,  בעצב  צדקה  שנותנים 
לתת לו, אך מה ישאר לי?" ויש כאלה שנותנים את הצדקות 
בשמחה וברינה, "ניתן לו בשמחה, למה לא? שיהיה לו, ה' 

ישלח בחזרה".
שעשו,  הצדקה  מצוות  על  שכר  ִיְקצֹרּו-יקבלו  שניהם 
ֵיֵלְך ּוָבכֹה", אלו  אך שכרו של כל אחד יהיה שונה: "ָהלוְֹך 
שזרעו-נתנו צדקות בבכי ובעצב, "נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע"- ימצאו 

קצת זרעים, דהיינו יקבלו שכר מועט.
שזרעו-נתנו  אלו  ֲאֻלּמָֹתיו"-  נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבוֹא  "ּבֹא  אולם 
צדקות בשמחה יקבלו שכר גדול, אלומות אלומות, חבילות 

חבילות של שכר כנגד מצוות הצדקה שעשו בשמחה.
בחודש  ונזכה  בעולם  חסדים  להגביר  שנזכה  רצון  יהי 
ישועת  ולהיוושע  להיגאל  ולברכה  לטובה  עלינו  הבא  ניסן 
עולמים בביאת משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו 

במהרה בימינו, אמן.
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העמוד 
טעון 
גניזה

חז"ל אומרים שרבי ינאי היה יושב ועוסק בתורה ולפתע 
חיים?  סם  לקנות  רוצה  מי  רוכל:  מפי  הכרזה  שמע 
לו.  וימכור  לכאן  שיעלה  מהרוכל  ינאי,  רבי  ביקש 
ענה לו הרוכל: לא אתה צריך לסם זה ולא אנשים כמוך. 
לו ספר תהילים  הוציא  ינאי. עלה אליו הרוכל,  רבי  בו  הפציר 
אחרי  כתוב  ומה  חיים".  החפץ  האיש  "מי  הפסוק:  לו  והראה 
פסוק זה? "נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב" )תהלים ל"ד, 
י"ג(. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר: "שומר פיו ולשונו 
שומר מצרות נפשו". אמר רבי ינאי: כל ימי הייתי קורא הפסוק 
הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט )כלומר ששמירת הלשון 
היא סם החיים(, עד שבא רוכל זה והודיע לנו "מי האיש החפץ 

חיים".
השאלה שהכל שואלים היא, מה חידש הרוכל לרבי ינאי, הלא 
לא שינה ולא הוסיף מאומה מלשון הפסוק, מה אם כן כל כך 
התפעל רבי ינאי? והעיקר מה הקשר הרעיוני בין חיים לשמירת 
"ובחרת  שנאמר  במה  נכללות  התורה  מצוות  כל  הרי  הלשון? 
על  נמנה  הוא  והמצוות,  הולך בדרך התורה  בחיים", אם אדם 

"חפץ בחיים", וחלילה להפך? 
מסופר שבאחת מארצות העולם היה מלך אהוב על נתיניו, אך 
סבל  ובנוסך  אחת,  רגל  בעל  היה  הוא  בו.  היה  מסוים  חסרון 
הייתה  מעיניו  אחת  מראהו,  את  להשלים  וכדי  בגבו,  מגיבנת 

סגורה באופן תמידי...
דיוקנו.  את  טרקלינו  קיר  על  לתלות  החליט  המלך  היום,  ויהי 
קרא המלך לאחד הציירים הגדולים במדינה וביקש ממנו לצייר 
ההצעה  את  קיבל  הצייר  רב.  שכר  יקבל  ובתמורה  דיוקנו,  את 
יגע  עבודה  חודשי  מספר  לאחר  לעבודה.  ישר  וניגש  בשמחה 
של  מדויק  דיוקן  האומנות,  יצירת  ובידו  המלך  לארמון  הצייר 
המלך. ראה המלך את הציור, ובמקום להתלהב מהדיוק הרב, 
נזף בצייר: "אתה לא מתבייש?  , פניו האדימו והוא  הוא כעס 
ככה אתה מבזה אותי? אתה מצייר אותי בעל מום?..." הצייר 
נדהם: "אדוני המלך, ביקשת דיוקן, וזה מה שעשיתי.." המלך 

לא נרגע והורה להשליך אותו לכלא בעוון ביזוי כבוד המלך.
קרא המלך לצייר נוסף, והטיל עליו את מלאכת הציור. הלה למד 
מנסיון העבר והיה חכם יותר. החליט 'לשפץ' את מראה המלך. 
יישר את גבו, סידר את עיניו, וכמובן הוסיף לו רגל. לאחר חודשי 
עבודה בא לארמון להראות למלך את יצירת המופת. והנה שוב, 
המלך כעס: "מדוע אתה משנה את המראה שלי?" נזף בו, "האם 
אני לא מושלם במראה הנוכחי שלי?" והורה להשליכו אף הוא 

לכלא.
קרא המלך לצייר נוסף, שלישי. הצייר נכנס לדילמה. מה יעשה? 
כיצד יצייר את המלך? חשב וחשב ולבסוף הבריק במוחו רעיון. 
יורה בחץ וקשת, תוך כדי  יצייר את המלך מהצד כשהוא  הוא 

רכיבה על סוס. וכך יראו בציור רק רגל אחת, כי השניה מצידו 
השני של הסוס. הגב כפוף כמו כל אדם שיורה תוך כדי רכיבה. 

ועין אחת עצומה, כמנהג היורים, כדי למקד את הפגיעה...
מיותר לציין כי המלך נהנה מאד ונתן לצייר את שכרו המושלם...
אדם המביט בחבריו ומזהה בו חיסרון כלשהו, אם נראה שאדם 
מסוים מתנהג בצורה לא ראויה, דע לך כי הכל תלוי איך אתה 
מצייר את הדברים. בידך, או יותר נכון בדעתך, היכולת לצייר 
קוראים  במשנה  חכמינו  יותר.  יפה  שיראה  כך  המציאות,  את 
לתכונה זו: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". זה לא מובן מאליו 
אך זה אפשרי בהחלט, וכפי שמופיע בתפילתו של הרב הק' רבי 
ולא  חברינו  מעלת  שנראה  "אדרבא  זי"ע:  מליזענסק  אלימלך 

חסרונו".
הרוכל לא דיבר על הגמול של מי שנוצר לשונו מרע. חיים הם 
למוצאיהם בכל קיום התורה והמצוות, ולאו דווקא בנוצר לשון 
מרע. הוא לימד את רבי ינאי ואת כולנו איך ניתן להיות נמנים 
על אנשי החיים ולא חלילה על המוות? לראות את הטוב ולא 
את הרע? התשובה היא, אם תנצור לשונך מרע ושפתיך מדבר 
מרמה, דהיינו שתסתכל ותצייר את החיוב ולא את השלילה, אזי 
נמצאים  בין אלו שחשים שהם  ותעשה טוב- תהיה  תסור מרע 
המלא  המוות  בעולם  ולא  והנוחים  השלוים   – החיים  בעולם 

רדיפה וקשיים ח"ו. אלה שחושבים טוב וזוכים לחיים טובים.

דאגותיו  את  באוזניי  והשיח  בן-עליה,  אברך  אליי  פנה 
התנהלו  בתחילה  לדבריו,  בית'.  'שלום  בענייני 
 – האחרונים  בחודשים  אך  מנוחות,  מי  על  הדברים 

בבית בוערת אש.
מה השתנה בסדר יומך בחודשים האחרונים? שאלתי.

האחרונים  "בחודשים  בשינוי.  להיזכר  לו  קשה  היה  לא 
נכנסתי ללימוד עיוני מעמיק בסוגיות הלכתיות. יש לי חידושים 
גדולים. אני מודע לכך שלעתים מדובר בחומרות לא מקובלות, 
אך מרגיש מחויב בהן הלכה למעשה, שהרי הגעתי למסקנות 

אלה תוך כדי לימוד".
וכיצד רעייתך מקבלת את ה'חומרות'? תהיתי.

בתקופה  אך  שלי,  הבקשות  כל  את  בשמחה  קיבלה  "היא 
האחרונה זה הצית אש בבית. היא לא מסוגלת יותר".

כך  ואגב  תרומיות,  במידות  ניחנה  רעייתו  כי  סיפר  הוא 
דוגמאות  כמה  סיפק  הוא  מידות.  בעל  הוא  אף  כי  התרשמתי 
הבית,  בעבודות  עזרתי  את  פעמים  עשרות  "הצעתי  אודותיה: 
כשהצעתי  התורה'.  בעמל  עסוק  'אתה  הסכימה:  לא  היא  אך 
לקום בלילה לטפל בתינוק, היא ממש נלחמה שאמשיך לישון 
והשתמשה במליצה הידועה: 'ועצת ה' – היא תקום!'. בזכותה, 

אני עסוק יומם וליל בעמל התורה ועיון ההלכה".
ותרנים  בני-זוג  בין  לחילוקי-דעות  לגרום  יכול  כבר  מה 

ועדיני-נפש? תהיתי. 
שטחתי את הסוגיה בפני מרן רבינו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 
רבינו הציע כי האברך יעלה לביתו בפעם הבאה כאשר יחדש 
חידוש הלכתי. "חוששני", הפטיר רבינו, "כי שורש הבעיה הוא 

'השכל המופשט'".
העשוי  חדש  'מוקש'  ובפיו  האברך  אלי  פונה  ניסן,  בימי 
בדיקת  בהלכות  היטב  לאחר שעיין  הבית.  את שלום  להשבית 
חמץ, הוא משוכנע כי ה'ּבויֶדעם' – אותה תעלת אחסון נמוכה 

חמץ,  בבדיקת  חייב   – האמבטיה  חדר  מעל  הבנויה  וארוכה 
ונימוקו בידו: "במהלך השנה, מעלים חפצים ל'בוידעם', אך לא 
בודקים אותם לפני האחסון. לפיכך יש לפנות קודם פסח את כל 
תכולת ה'בוידעם', לשכב על רצפת הבטון, לנקות באופן יסודי, 

ורק אחר-כך להחזיר את החפצים למקומם".
רעייתו  כתפי  על  תיפול  המורכבת  המשימה  כי  יודע  הוא 
לדבריו,  אך  מודה,  הוא  לביצוע",  קשה  משימה  "זו  הצעירה. 
"היגיעה שהשקעתי בליבון הסוגיה, קשה פי כמה מעמל הביצוע 

בפועל של ניקיון ה'בוידעם'..."
כמסוכם, הפניתיו לר' שלמה זלמן. האברך נהנה מההזדמנות 
להציע את חידושו בפני פוסק הדור. שעה ארוכה ביסס הוכחות 
מהפוסקים. ה'בוידעם', כך הסביר, דינו כ'בית האוצר' שנפסק 
להלכה שחייבים לבודקו, ואולם לגבי זמן בדיקת 'בית האוצר' 
לכן הציע  קודם החג.  הימים  לבודקו בשלושים  הקילו חכמים 
עליה  להקל  כדי  ניסן,  מר"ח  כבר  המצוה  את  לקיים  לאשתו 

שתוכל למצוא את הזמן הטוב ביותר עבורה... 
רבינו האזין לו בקשב רב. "איני רוצה להיכנס לעצם טיעוניך, 
אלא להעיר הערה אחת: לפי דעתך, שה'בוידעם' חייב בבדיקת 
שנשים  הפוסקים  כתבו  שהרי  הלכתית,  בעיה  נוצרת  חמץ, 
אם  מרובה.  טרחה  בו  שאין  במקום  רק  חמץ  בבדיקת  נאמנות 
דא  בכגון   – מפרכת  בבדיקה  כדבריך,  חייב,  ה'בוידעם'  אכן 
איננו יכולים להטיל משימה זו על האישה  אלא עליך לקיים את 

הבדיקה בעצמך". 
כי  חש  הוא  פניו.  על  נסוך  אושר  רבינו,  מבית  יצא  האברך 
חידושו מצא חן בעיני פוסק-הדור – ושמח לקיים בעצמו את 

ה'חומרא' המיוחדת. 
לאחר ימים אחדים, חזר אלי מיודענו – וגבו שחוח. "שכבתי 
שלמה  ר'  ס"מ.   60 גובהו  שכל  הבוידעם,  בתוך  שעות  במשך 
זלמן צדק! זו מלאכה קשה ביותר... כעת אני עסוק שוב בליבון 

הסוגיה. אני רוצה להיכנס שוב לר' שלמה זלמן".
הסברים  שלל  עם  ארוכה  'חבורה'  הציע  השני,  בביקורו 

לשאלה: מדוע לא נהגו העולם בבדיקת ה'בוידעם'? 
רבינו חייך אליו באהבה ואמר לו: "עליך להתבונן ולהעריך 
יותר את עבודות הבית שאשתך עושה. לעתים, מי שעסוק אך 
רק בעניינים שכליים ומופשט לחלוטין מדברים מעשיים, אינו 

מסוגל להבין כמה מורכבות הן מטלות הבית".
בערב פסח, שח לי האברך כי דבריו של מרן הגרש"ז זצ"ל 
לרעייתו  פיוס  מכתב  לכתוב  אותו  והביאו  בקרבו  חלחלו 
הצדקנית, בו הביע הערכתו המרובה. "עד היום, כאשר עסקתי 
ב'רבי עקיבא איגר מּוקֶשׁה', כל עמל אחר נחשב היה בעיניי כאין 
וכאפס מול העמל שלי בסוגיות התורה. כעת הבנתי פרקטית כי 
העמל בעבודות מעשיות אף הוא קשה מאד, ואני לומד להעריך 

יותר ויותר את השקעתך". 
את מכתבו חתם בשלוש מילים: סליחה, אשתי היקרה!



השמימה,  מגיע  ראשו  אשר  לסולם  האדם  משול  לעתים, 
מּועד  רגליים,  בלי  סולם  הארץ.  על  מוצבות  אינן  רגליו  אולם 

להתמוטט.  
פעמים רבות שמעתי מרבינו זצ"ל: "הבעיה לא קיימת אך ורק 

בחיי היומיום אלא גם בהבנת סוגיות הלימוד לאשורן".
השכל אומנם זך ורוחני, אך אל לו להיות מופשט לחלוטין.

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

החפץ חיים

ניקיון השכל

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 



תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ
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