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זמני כניסת ויציאת השבת

בלעדי: שר הביטחון הנכנס ח"כ אביגדור ליברמן ל'קו עיתונות':

"אמרתי לא אחת, גם כשישבתי באופוזיציה בראיון לקו עיתונות שאני לא אויב של 
הציבור החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית לאורך כל השנים עוד 
מימיי כמנכ"ל לשכת ראש הממשלה ב-96'. יש לנו מחלוקות בסוגיות של דת 
ומדינה כי אנחנו מייצגים ציבורים שונים, אבל כשיש נכונות משני הצדדים 

לשבת ולדבר, אפשר להסתדר" / בי"ס לפוליטיקה

המהלך  מאחורי  הפרטים  כל 
על  המפתיעה  להודעה  שהוביל 
מאיר  השר  סגן  של  התפטרותו 
פרוש והשבעתו של יעקב אשר 
לפוליטיקה בי"ס   / כח"כ 

מתחת לרדאר  המאבק על חוק הגיוס

"יש נכונות שלי ושל הח"כים החרדים 
לשבת ולדבר; אפשר להסתדר"

לעמידה  משרדי  הבין  הצוות  דו"ח  חשיפת  בעקבות 
וסיכמו:  בקריה  ופרוש  גפני  נפגשו  הגיוס    ביעדי 
על  תידחה  הממשלה  לאישור  הדו"ח  "הגשת 
פרסום    במשרד"  והמנכ"ל  השר  חילופי  רקע 
המשפטית  הלשכה  בין  האשמות  חילופי  ראשון: 
לפוליטיקה בי"ס   / ופרוש  לגפני  הביטחון  במשרד 

שלוחה 120

03-5796643
ניהול תיקים במטח

מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

הזוהר הקדוש
עם פירוש הנפלא

”מתוק מדבש“
1800-350-330

מבצע ל"ג בעומר

העירייה והתושבים נקראים 
לנקוט בצעדים כדי למנוע 

מפגע של יתוש הנמר האסייתי 
/ עמ' 6

סכנה: יתוש 
הנמר האסייתי

מעבר חציה מסוכן 
בבית שמש

עמותת אור ירוק: "על 
הרשויות המקומיות לוודא 

כי להולכי הרגל ישנו 
מעבר חצייה בטוח, אשר 

יאפשר לנהגים לזהות אותם 
בקלות" / עמ' 4 

המבקר: "נתניהו חרג, 
מראית עין של טובות הנאה"

פרק מיוחד בדו"ח מבקר המדינה הוקדש 
לפרשת "ביביטורס", על נסיעותיו של נתניהו 

ומשפחתו לחו"ל כשר האוצר  ביקורת 
מרומזת גם על היועמ"ש  נתניהו: "סורקים 

אותי במסרקות ברזל" / עמ' 11

דו"ח חריף של מבקר המדינה בפרשת 'ביבי-טורס'



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30





הכנסת ספר התורה

מעבר החציה המסוכן

" באר תש"ע 121//1           י"ח באייר תשע"ו 26/5/16בבית שמש124 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, מיכל יפרח

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, 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

המונים בהכנסת ס"ת 
בבית כנסת חב"ד החדש

המונים השתתפו בהכנסת ספר תורה בבית כנסת חב"ד ברמת בית שמש ג'  ספר התורה הוכנס במלאת שנה 
לפטירת מרת שיינא מנדלסון ע"ה, אם שליח החב"ד החדש ברמב"ש ג', בהשתתפות ראש העיר, רבני השכונה, 

נציגי המפלגות החרדיות בעיר וכן רבני ועסקני חב"ד 

מאת: יעקב פלדמן

מי שלא ראה את שמחת הכנסת ספר תורה 
לא  ג',  שמש  בית  ברמת  חב"ד  כנסת  בבית 
ראה מהי שמחה של אחדות ישראל, שהקיפה 
את כל תושבי השכונה ואת תושבי העיר בית 

שמש.
התכונה לקראת המאורע הגדול החלה עם 
הפרסום בכל עיתוני העיר, כי לקראת מלאות 
החשובה  האשה  לפטירת  ראשונה  שנה 
שיינא  מרת  המיוחדים,  במעשיה  והמוכרת 
ברמת  חב"ד  שליח  של  אמו  ע"ה,  מנדלסון 
 - מנדלסון  שי'  בנימין  הר"ר  ג'  שמש  בית 
במיוחד  שנכתב  תורה  ספר  הכנסת  תתקיים 
שבמרכז  חב"ד  ובית  הכנסת  בבית  לזכרה, 
כתיבת  תהיה  השליח  כשבבית  השכונה, 
התהלוכה  תצא  ומשם  האחרונות  האותיות 

לעבר ביהכנ"ס.
אורחים  החלו   - בערב   6 השעה  לקראת 
כתיבת  סיום  למעמד  להגיע  רבים  וידידים 
ראש  כשביניהם  התורה,  ספר  של  האותיות 
העיר ר' משה אבוטבול, רבני השכונה, נציגי 
ועסקני  רבני  וכן  בעיר  החרדיות  המפלגות 

חב"ד מהעיר ומחוצה לה.
גדולה  תהלוכה  יצאה  הכתיבה  סיום  עם 
ילדי  מאות  ובהשתתפות  תזמורת  בליווי 
לעבר  ובלפידים  בזמרה  בשירה  השכונה 
התהלוכה  משתתפי  הכנסת.  הבית  בנין 
התורה  ספר  עם  ובהתרגשות  בשמחה  רקדו 
והצטופפו בתורנות לזכות ללוות ולשאת את 

הספר בכברת הדרך עד להגעתו למקומו.
מארון  הוצאו   - התורה  ספר  הגעת  עם 
הספר  את  לקבל  התורה  ספרי  שאר  הקודש 
וזקנים  צעירים  המשתתפים  ומאות  החדש, 
בהתלהבות  רקדו  רכים,  וילדים  בחורים 
עצומה ובליווי תזמורת חסידית שעה ארוכה 
נאמרה  חב"ד  כמנהג  התורה.  ספר  לכבוד 
תפילת "אתה הראת" ובהמשך נערכו הקפות 

סביב הבימה בביהכנ"ס.
ולאחר  והריקודים  ההקפות  סיום  עם 
סעודה  נערכה   - ערבית  התפלל  שהשליח 
השתתפו  בה  הכנסת,  בבית  ומפוארת  גדולה 
השכונה  של  הקהילות  מכל  איש  כמאתיים 
ואורחים רבים, ובהשתתפות ראש העיר רבני 

העיר ונכבדיה.
במהלך הסעודה נאמרו דברי תורה וחסידות 

ע"י הרבני שי' ובעל השמחה שתרם את הס"ת 
לע"נ אישתו הר"ר מרדכי מנדלסון שי'.

העיר  ראש  דברים  נשא  זה  חשוב  במעמד 
בהתפעלות  שציין  שי'  אבוטבול  משה  הרב 
את הרוח החיה שהביאה פעילות חב"ד בעיר 
בית שמש בכללה ובמיוחד בשכונה החדשה 
ג', תוך שראש העיר מבטיח  רמת בית שמש 
כוחותיה  בכל  תפעל  העיריה  כי  בחגיגיות 
במבנה  עדיין  הוא  שכרגע  זה  כנסת  שבית 
גדול  קבע  במבנה  בקרוב  ישכון   - ארעי 
הגדולה  שהפעילות  כדי  ידיים,  ורחב  מפואר 
והעצומה תימשך וביתר שאת מהמבנה החדש 

שייבנה בהקדם במרכז השכונה.
החגיגה  שאחרי  השבוע  כל  במהלך 
מתושבי  רבים-רבים  הביעו   - המפוארת 
השכונה והעיר את התפעלותם וגודל שמחתם 
ומפוארת,  מרשימה  כה  לחגיגה  שזכו  על 
ולכל  למשפחה  הצעיר  לשליח  ואיחלו 
חסידי חב"ד שבשכונה שבזכות הכנסת ספר 
תורה  להגדיל  יזכו  והמפואר  החדש  התורה 
של  הארוכה  למסורת  ובהתאם  ולהאדירה, 

חסידות חב"ד לדורותיה.

מעבר חציה מסוכן בבית שמש
עמותת אור ירוק: "על הרשויות המקומיות לוודא כי להולכי הרגל ישנו מעבר חצייה 

בטוח, אשר יאפשר לנהגים לזהות אותם בקלות"
מאת: אהרן נצר

מתושב  פנייה  ירוק  אור  בעמותת  התקבלה  לאחרונה, 
העיר בית שמש בה נטען כי ברחוב יצחק רבין 8 בבית שמש 
התקבלה  הפנייה  הרגל.  הולכי  את  המסכן  חציה  מעבר  ישנו 

באמצעות אפליקציית "על הדרך" של עמותת אור ירוק.
חסום  המדובר  החצייה  מעבר  שהועברה,  הפנייה  פי  על 
לא  ופחי מחזור, אשר  ידי מכולת אשפה  על  כמעט לחלוטין 
רק שאינם מאפשרים להולכי הרגל לחצות את הכביש, הם גם 
נהגי  של  והן  הרגל  הולכי  של  הן  הראייה  שדה  את  חוסמים 
זה  והולכי הרגל מתקשים לראות  הרכבים. כתוצאה, הנהגים 
נאצלים להסתכן בכל פעם שהם חוצים  והולכי הרגל  זה  את 

כביש זה. 
לפני מספר חודשים הוציאה עמותת אור ירוק את אפליקציית 
"על הדרך" - אפליקציה חדשנית המאפשרת לכל תושב לדווח 
האפליקציה,  באמצעות  נתקל.  הוא  בו  בטיחותי  מפגע  על 

התושב יכול לצלם את המפגע הבטיחותי, להסביר את הבעיה 
מועלה  המפגע  כאשר  ירוק.  אור  עמותת  את  בכך  ולשתף 
הרלוונטי  לגורם  מועבר  הוא  אוטומטי  באופן  לאפליקציה, 
ויעיל  ירוק טיפול מהיר  וכך  מאפשרת עמותת אור  לטיפולו 

במפגעי בטיחות שונים.
על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה 
 37 נפגעו  האחרונות  השנים  בחמש  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
הולכי רגל במעברי חציה בעיר בית שמש, מתוכם הולך רגל 

אחד נהרג ועוד שמונה נפצעו באורח קשה.
פגיעה  אוכלוסייה  הם  הרגל  "הולכי  ירוק:  אור  עמותת 
בכביש וכל מפגש בין מכונית להולך רגל יסתיים בפגיעתו של 
ישנו  הרגל  להולכי  כי  לוודא  המקומיות  הרשויות  על  השני. 
מעבר חצייה בטוח, אשר יאפשר לנהגים לזהות אותם בקלות, 
ואוכלוסיות פגיעות  ילדים  ריבוי  ישנו  במיוחד באזורים בהם 

נוספות כמו קשישים ובעלי מוגבלויות". 

פנייה לעמותת אור ירוק



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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מאת: אהרן נצר

המשרד להגנת הסביבה כינס את 
נציגי הרשויות המקומיות והיחידות 
הסביבתיות כדי ללמוד ולהכיר את 
הנמר  יתוש  של   החדשה  התופעה 
מעורבות  חשובה  וכמה  האסיאתי 

הציבור במניעת הפיכתו למטרד.
ואגף  הסביבה  לאיכות  היחידה 
נערכים  שמש  בית  בעיריית  שפ"ע 
הנמר  יתוש  של  מפגעים  למניעת 

האסייתי.
בשבוע הבא יכונסו נציגי אגפים 
הנחיות  ויקבלו  בעירייה  שונים 
מקורות  מיצירת  להימנע  כיצד 
גידול  מקומות  שיהוו  עומדים  מים 
גני  עלמין,  בבתי  למשל  ליתוש 

ילדים, מוסדות חינוך, גינות וכו'.
היתוש שפלש לישראל ומתפשט 
בחצרות  בעיקר  רבים  ביישובים 
מים  ישנם  בהם  במקומות  בתים 
אף  ויכול  למטרד  גורם  עומדים  
בשעות  בעיקר  אדם  בני  לעקוץ 
הוא  בעולם  לבתים.  מחוץ  היום 
ידוע כמעביר גורמי מחלה וביניהם 
ולאחרונה  המערבי,  הנילוס  קדחת 
את  גם  לשאת  באפשרותו  כי  נודע 
בדרום  שהתפשט  הזיקה,  נגיף 

אמריקה.
ועליו  שחור  היתוש  של  צבעו 

פסים לבנים, בתי הגידול הטבעיים 
של  הטרופיים  באזורים  המין  של 
עומדים  במים  בעיקר  הם  העולם 
אבל  שבעצים.  בחללים  שנאספים 
היטב  מתפתח  זה  יתוש  בישראל 
גם במכלים מעשי ידי אדם מסוגים 
אגרטלים  עציצים,  כגון  שונים, 
הנשארות  היתוש  ביצי  וצמיגים. 
המים  פני  מעל  המכלים  בשולי 
יובש  בתקופות  לעמוד  יכולות 
לאחר  ולבקוע  יחסית  ארוכות 
הרטבה וחשיפה לתנאים סביבתיים 

מתאימים.
סמוך  כלל   בדרך  נמצא  היתוש 
מאוד למקור מים  ולא עף רחוק כך 
שאם נתקלתם ביתוש כזה בביתכם 
סביר להניח כי מקורו במים עומדים 
בגינתכם ובוודאי בסביבה הקרובה 
מתבקשים  התושבים  לכן  מאוד. 
לייבש כול מקור של מים עומדים!

הדברה  נדרשת  בהם  במקרים 
העירייה מעסיקה מדביר בעל היתר 
להגנת  מהמשרד  בתוקף  הדברה 
סמכות  אין  למדביר  אך  הסביבה 

להדביר בחצרות הבתים.
יהיה  קשה  התושבים  סיוע  ללא 
מכוון  החדש  האתגר  על  להתגבר 
מדובר  קודמות  משנים  שבשונה 

ביתוש המתפתח בחצרות הבתים.

העירייה והתושבים נקראים לנקוט בצעדים כדי 
למנוע מפגע של יתוש הנמר האסייתי

זהירות, יתוש 
מסוכן

מאת: מנדי קליין

ביומא  השבוע  נערך  ומפואר  מרגש  מרומם  מעמד 
זי"ע,  מראפשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  של  דהילולא 
חנוכת הבית ל"בית המדרש ראפשיץ" החדש אשר נוסד 
וצאצאיו  מראפשיץ  הרה"ק  של  הטהור  ולזכרו  ע"ש 

זי"ע. 
נכדו  ע"י  כשנתיים  לפני  נוסד  ראפשיץ  המדרש  בית 
אב"ד  שליט"א  שטרן  הכהן  שרגא  חיים  רבי  הרה"צ 
פתיחת  לאחר  קצרה  תקופה  ארעי.  בקרוון  ראפשיץ, 
גדול  צורך  והיה  מהכיל  צר  המקום  נעשה  כבר  שעריו 
גדול  קבע  מבנה  בבניית  הקודש  גבולות  את  להרחיב 

ורחב ידיים כראוי.
ביום ט"ו באב תשע"ה עברה הרינה בקהל ראפשיץ 
המקום  להרחבת  הבנייה  אישורי  בס"ד  נתקבלו  כי  על 
לטוב  זוכרים  והמתפללים  ידיים,  ורחב  גדול  לשטח 
מאיר  הרב  העיר  ראש  של  המסורה  השתדלותו  את 
רובינשטיין. עסקני ביהמ"ד ניגשו מיד למלאכת הקודש 
והוכשר  הוכן  כשהשלד  החדש  המדרש  בית  בבניית 

החג  השנה,  הסוכות  חג  לקראת  ותפילה  תורה  למקום 
מקורה  מראפשיץ  הרה"ק  נשמת  כי  העידו  שצדיקים 
והדר  פאר  ברב  בבנייתו  הסתיים  כאשר  הסוכות,  מחג 
כראוי וכיאה לבית מקדש מעט לקראת חג הפסח, וכולל 
ספח  וחדרי  מטבח,  נשים,  עזרת  מרכזי,  היכל  בתוכו 

לרווחת המתפללים.   
כאשר  ראפשיץ,  קהל  בקרב  הייתה  רבה  התרגשות 
י"א  ביום  כי  הוכרז  בשלמותה  הבניה  סיום  עם  תיכף 
ייערך  מראפשיץ  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  אייר, 
מעמד חנוכת הבית בשנה בה מציינים מלאת 200 שנה 
מוצאי  מראפשיץ,  הרבי  של  בקודש  הנהגתו  לתחילת 
- שנת הסתלקותם של רבותיו הקד' רועי  שנת תקע"ה 
מרימנוב,  רמ"מ  הרה"ק  מקאזניץ,  המגיד  החסידות: 

והרבי מלובלין, זיע"א.  
בסוף השבוע שעבר התקיים המעמד, כאשר המונים 
רבי  ברח'  המדרש  בית  לעבר  נהרו  ביתר  העיר  מבני 
עקיבא בו חגו את מעמד חנוכת הבית בשילוב סעודת 
הילולא רבתית כשעל במת הכבוד נראו אדמו"רי ורבני 

העיר שליט"א.

בהתרגשות רבה חנכו רבני ואדמו"רי העיר ביתר עילית את ביהמ"ד החדש 
של ראפשיץ, ביום ההילולא של הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זיע"א

מזמור 
שיר 

חנוכת 
הבית

גם לציבור הספרדי יש טיש משובח...
לראשונה לאחר מספר שנים !

שבת לחובבי פייטנות ויין במלון רמדה עם החזן העולמי 
יחיאל נהרי  עם עונג שבת כמיטב מסורת המזרח 

בהשתתפות הרב שמעון פרץ 
הגדול הביקוש  לאור  משמחת.  בשורה 

שבת של שירה הומור ויין במלון המפואר רמדה 
רנסנס בירושלים

פייטנות יין והומור משובח
שבת מלאה בתוכן תתקיים בפרשת במדבר 
רנסנס  רמדה  המפואר  במלון  הקרובה 
בהשתתפות החזן העולמי יחיאל נהרי שהגיע 
מהשורה  נוספים  ממיאמי.  פייטנים  לארץ 

הראשונה והרב שמעון פרץ.

שבת וינפש 
א. מחובבי הפייטנות המוכרים ביותר מספר 
ל'קו עיתונות' על הערכות לקראת השבת 

ההסטורית.
"השירה המזרחית תופסת מקום חשוב מאד 
אצלי בחיים וכך כמעט לכל ספרדי שמקורותיו 
הן מעדות המזרח. השירה והחזנות משיבים 

אותי אל המקורות ולבית אבא.
חשוב לי לתת למשפחתי פעם אחת את חווית 
השבת המקורית עם פיוטים ושירים שגדלתי 
עליהם. יחיאל נהרי מסמל עבורי את שורשיי 
ושורשי הוריי. אני חושב שמחובתי להנחיל 

זאת לילדיי".
עשרות חובבי פייטנות צפויים להגיע לשבת 
ולהנות מהחזן העולמי. השילוב של יחיאל 

נהרי והרב שמעון פרץ יכול להיות מוצלח 
מאד בשולחן השבת.

והשינה משובחת
המהודרת  בכשרותו  הידוע  רמדה  מלון 
ובהקפדתו על סטנדרט אירוח הגבוה במלונות 
הגלאט נבחר כמלון מתאים לארח את ציבור 

המשתתפים.
לרשות יעמדו  מפוארים  רנסנס  חדרי 

האורחים  פינות ישיבה מפנקות בית כנסת 
נפרד ארוחות שבת מפוארות.

זוג או פרץ 
סטנדאפ חדש בשבת עם הרב שמעון פרץ 
צפוי להתקיים בשבת אחר הצהריים באולם 

מלכת שבא של מלון רמדה.
הסטנדאפ המצחיק בישראל -כך מכונות 

הופעות הסטנדאפ של הרב.
פאנל שאלות ותשובות עם קפה ועוגה ועוד.

שחיה לגוף ולנפש 
גם במוצ"ש מזמין מלון רמדה את האורחים 
לשחייה נפרדת לגברים בבריכה  המקורה 

והמפוארת במלון.
איך נרשמים ?

פרטים במודעה בעמוד 11

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



משהו גדול קורא!
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 | 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: יעקב אמסלם

חמישה חודשים חלפו מאז תחילת שנת 2016, וכנהוג, פורסמו 
הממשלתי  השמאי  השנה.  של  הראשון  הרבעון  על  הנתונים 
)שני(  השבוע  פרסם  אלדרוטי,  טל  המשפטים  במשרד  הראשי 
נתוני מחירי הדירות הממוצעים בערים מרכזיות. מהנתונים  את 
עלה, כי מחירי הדירות עלו ברבעון הראשון של השנה בכ-1.6% 

ובשנה החולפת בכ-8%, נתון גבוה ביחס לשנים עברו. 
אילת  היא  ביותר  המשמעותית  העלייה  נרשמה  שבה  העיר 
שמחירי הדירות הממוצעים בה עלו בכ-5%. את הרשימה פותחות 
אביב-יפו,  ותל  רמלה  נתניה,  מודיעין-מכבים-רעות,  הערים  גם 

שבכולן עלה המחיר הממוצע של דירת 4 חדרים ב-4%.
ירידת  נרשמה  בהם  ערים  מספר  גם  היו  ההפתעה,  למרבה 
מחיר, גם אם מינורית. בעיר חולון נרשמה ירידת המחיר הבולטת 
 2% של  ירידה  רשמו  סבא  וכפר  אשדוד  במספר.   3% ביותר. 
בממוצע, וחיפה רשמה ירידה של אחוז אחד בלבד. בשתי ערים 
ברשימה, נרשם קיפאון ללא שינוי ממשי במחירי הדירות. הערים 

הן ירושלים ואשקלון. 
הדיור  ומצוקת  הנוסקים  הדיור  מחירי  רקע  על  כך,  בתוך 
חבר  של  בביתו  דיון  אמש  התקיים  החרדי,  בציבור  המחריפה 
בדיון  אזרחי.  מרדכי  ברוך  הרב  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 
ובכירי  גפני  משה  הכספים  וועדת  יו"ר  כחלון,  השר  השתתפו 

המשק.
השמאי הממשלתי אלדרוטי הסביר את הדו"ח ואמר השבוע: 
בשיעור  אך  הנסקר,  ברבעון  לעלות  המשיכו  הדירות  "מחירי 
ראשוני  כי  העובדה  אף  על  הקודם.  ברבעון  שנצפה  מזה  מתון 
להראות  מתחילים  למשתכן'  'מחיר  תכנית  של  הפרויקטים 
ראשוניים  בניצנים  שמדובר  הרי  הרחב,  לציבור  ושיווק  אחיזה 
בלבד, והשפעת התוכנית, ככל שחלה, טרם מצאה ביטוי ברבעון 

הנסקר".

לדבריו, "הציבור עדיין פונה לביצוע עסקאות בדירות מגורים 
גידול של כ-13% בכמות העסקאות בסוג  ניכר  וברבעון הנסקר 
מבצעי  כי  להניח  ניתן  הקודם.  לרבעון  ביחס  שנסקר,  הדירות 
העסקאות נמנים על החלק בציבור אשר אינו נופל בגדר הזכאים 
החדשות  הדירות  מלאי  למשתכן'.  'מחיר  בתכנית  להשתתף 
אלף  כ-27  על  עומד   2016 מארס  לחודש  נכון  מכורות  הבלתי 
הקודם.  ברבעון  למלאי  ביחס  כ-4%  של  ירידה  חדשות,  דירות 
הציבור  שנטל  המשכנתאות  היקף   2016 של  הראשון  ברבעון 
עמד על כ-15 מיליארד שקל, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון 

המקביל אשתקד".
על  בתגובה  מסר  דנוס,  אוהד  המקרקעין,  שמאי  לשכת  יו"ר 
הנתונים: "המגמה של עליית המחירים ברבעון הראשון הייתה 
'יזגזג'  ולא  יציבות  ישדר  צפויה. האוצר מאמין שבמידה שהוא 
את  לשנות  ביכולותיו  יאמין  הציבור  תכנית מחיר למשתכן,  את 
אליהם  מהציבור,  נכבדים  שחלקים  בפועל,  שקורה  מה  השוק. 
אלא  האוצר,  של  היציבות  את  סופרים  לא  קשורה,  לא  התכנית 

את הכסף בבנק".
העיכוב  המשכנתאות,  בנושא  שומעים  אנו  עליהם  "הקשיים 
שטרם  העובדים  סוגיית  ומקצבם,  מהמכרזים  בחלק  המסוים 
מחזקים  רק  הסתיים,  שכמעט  לענף  הבנקאי  והאשראי  נפתרה 
את המגמה. תכנית מחיר למשתכן במתכונתה הנוכחית, לצערי, 
בענף  יציבות  לחוסר  תביא  אבל  האוצר  מכיוון  יציבות  משדרת 
כולו ולא תביא לירידת מחירים. אנו מצויים בתחילתם של בלאגן 

ובלבול בשוק הדיור כשהקלה לא נראית באופק".

 תוכניות כושלות

שני שרי אוצר הקדישו את זמנם להילחם במחירי הדיור בשנים 
האחרונות. ראשון היה לפיד, שני הוא שר האוצר המכהן משה 

כחלון. 

לפיד, שבימים אלו מתכנן את התמודדותו בבחירות הבאות, 
הגה את תכנית מע"מ אפס שהייתה צפויה להעניק לזוגות צעירים 
שהיה  המע"מ  על  וויתור  ידי  על  דירה  ברכישת  הנחה  ולזכאים 
אמור לעבור לידי הממשלה על ידי רכישת הדירה. רבים התנגדו 
ולבסוף  רב,  כסף  מהמדינה  לחסוך  צפויה  שהייתה  לתכנית 
התכנית לא יצאה את הפועל ואף תרמה לעליית מחירי הדירות 

בעקבות הביקוש הרב שנוצר עם ביטולה של התכנית. 
אך  הדיור,  מחירי  להורדת  תכניות  שמקדם  השני  הוא  כחלון 
את  כחלון  הציג  בבחירות האחרונות  רבה.  ללא הצלחה  כה  עד 
יותר  כדגל הבחירות של מפלגתו, אך חודשים מאוחר  הסוגייה 
הודה כי אין באפשרותו להוריד את המחירים על אף שניתן לו 
'ארגז כלים' כבקשתו וסמכויות בינוי רחבות שלא ניתנו לאף שר 

לפניו. 
"כאשר שרי אוצר שמים את כל יהבם על תכנית דגל אחת העניין 
מנואל  פרופסור  הכנסת  חבר  השבוע  האשים  לכישלון",  נידון 
"על הממשלה  לדבריו,  נתוני השמאי.  פרסום  לאחר  טרכטנברג 
להציע קשת רחבה של פתרונות ובראשן בנייה מסיבית, הקמת 
מלאי מתוכנן לחמש השנים הקרובות, דיור בר-השגה בהתאמה 
להכנסה, והשקעה מידית במערך התחבורה הציבורית כך שיחבר 
יצאה  בין מוקדי תעסוקה שונים למוקדי מגורים. המילה תכנון 
חמש  ובמשך  הדיור,  בתחום  ההחלטות  מקבלי  של  מהלקסיקון 
שנים הממשלה מנסה להניח פלסטר על פלסטר ועדיין מתפלאת 

שאינה מצליחה לטפל בשבר הפתוח".
לא חסך את שבט לשונו משר האוצר  איציק שמולי  גם ח"כ 
בתפקיד  שנה  סוגר  "כחלון  התחייבויותיו.  את  מילא  שלא 
אחרי  להתפלא  מה  שאין  והאמת  לעלות,  ממשיכים  והמחירים 
יותר  של  מדי  חדה  מחירים  שירידת  חודשים  כמה  לפני  שאמר 
מ-5% אינה רצויה. עד עכשיו אמרו שכחלון לא מתערב בחקיקה 
אנטי-דמוקרטית כי הוא ממוקד בדיור, והתוצאה היא מחירי דיור 

בשמיים ומצב דמוקרטי בקרקע."

למרות ההבטחות הרבות ותכנית 'מחיר למשתכן של הממשלה, פרסם 
השבוע השמאי הממשלתי את נתוני הדירות מהם עולה כי המחירים 

ממשיכים לנסוק  עם זאת, במספר ערים נרשמה ירידה קלה 
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החוק החדש שגורם לכאב ראש למאות מנהלי גמ"חים בציבור החרדי

תזכיר חוק שיעלה לדיון בכנסת ימסד את פעילות 
הגמ"חים, צעד שעשוי להביא למיטוטם  ממי 

חוששים ברשות המיסים ומדוע מנהלי הגמ"חים נבעתים 
מהמחשבה לחשוף את ספריהם?  מנהל גמ"ח: "אם 
יכניסו רגולציה, הגמ"חים יקרסו. תהיה כאן קטסטרופה"

מאת: יעקב אמסלם

סביר  הזה  המשפט  את  מהגמ"ח".  הלוואה  ניקח  בעיה,  "אין 
יודע  חרדי  דרדק  כל  בחייכם.  פעמיים  או  פעם  שמעתם  להניח 
שכאשר נקלעים למצוקה כלכלית במשפחה החרדית, מצלצלים 
לגמ"ח הקרוב ונוטלים הלוואה ללא ריבית בתנאים נוחים. זר לא 

יבין זאת, אבל כך פועל עולם החסד החרדי.
ע"פ כל ההערכות והאומדנים, עולם הגמ"חים בציבור החרדי 
מגלגל למעלה ממיליארד שקל מידי שנה. אלפי אברכים נוטלים 
הלוואות לצרכים שונים, בעיקר לרכישת דירה, ומחזירים אותם 
הון  אילי  של  מתרומות  הוא  הכסף  של  מקורו  שנים.  במשך 

ומהפקדות של אנשים פרטיים. 
אלא שכעת צל כבד מעיב על פעילותם הענפה של הגמ"חים. 
חוק הבנקאות החדש קובע כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, 

נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח מטעם בנק ישראל וממילא 
גורם להקשחת התנאים לקבלת הלוואה לאלפי אברכים ולשיתוק 
תאגיד  שאינו  "מי  סבוכה.  בירוקרטיה  ידי  על  כולה  המערכת 
בנקאי לא יעסוק בקבלת פיקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת", 

לשון החוק.
הפיקוח על הבנקים, שאמור לפקח לכאורה גם על הגמ"חים, 
פיקוח  כרשות  לפעול  שתפקידה  ישראל  בבנק  חטיבה  הוא 
על  הפיקוח  של  תפקידו  בישראל.  הבנקים  פעילות  על  הממונה 
הבנקים - להבטיח את ניהולם התקין, להגן על עניינם של לקוחות 
הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית של הבנקים )מניעת הגעה 
למצב של פשיטת רגל(. הפיקוח על הבנקים קובע הוראות שונות 
השוטפת  פעילותם  את  בודק  לפעול,  עליהם  כיצד  הבנקים  לכל 
שוטפים,  דיווחים  מהם  מבקש  והצרכניים,  הפיננסיים  בהיבטים 
וכמו כן פונה אליהם בבקשות שונות מעת לעת לתת הסברים על 

נושאים שונים הקשורים בפעילותם.

הרשות  ערכה  עת   ,2009 בשנת  התרחשה  בסוגייה  התפנית 
לתאגידים ביקורת על פעילותם של גמ"חים המעניקים הלוואות 
לאברכים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים ומנהלי מוסדות. ברשות 
שאינם  היבטים  ישנם  אלו,  גופים  בפעילות  כי  טענו  התאגידים 
"במספר מקרים מצאה  חוק הבנקאות.  על  עבירה  חוקיים, בשל 
הביקורת כי עמותות מסוימות מנהלות פעילות לכאורה של 'בנק'. 
במשרד  אמרו  הבנקאות",  דיני  פי  על  רישוי  טעונה  כזו  פעילות 
בשיתוף  דיון  התקיים  הנושא,  מורכבות  "נוכח  המשפטים. 
ובנק  האוצר  משרד  המשפטים,  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים 
ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית של הנושא. 
שעולה  ככל  לדין,  לכאורה  המנוגדת  הפעילות  לאור  אולם, 
שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה אישור ניהול תקין".

'כל  עם  לשוחח  נעתר  בנושא,  המעורה  בכיר  גורם  זאת,  בכל 
והבהיר את חששם של בעלי הגמ"חים מהעברת החוק  ישראל' 

שיטיל רגולציה דרקונית עליהם. 

הגמ"חים 
על הכוונת

הכתבה המלאה בנושא הגמ"חים תפורסם ביום שישי בעיתון

צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90
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המבקר: "נתניהו חרג, 
מראית עין של טובות הנאה"

דו"ח חריף של מבקר המדינה בפרשת 'ביבי-טורס'

פרק מיוחד בדו"ח מבקר המדינה הוקדש לפרשת 
"ביביטורס", על נסיעותיו של נתניהו ומשפחתו לחו"ל 

כשר האוצר  המבקר מציין כי המימון לנסיעות 
היה מגופים זרים ומאנשי עסקים ללא בדיקת אם אין 
ניגוד עניינים ומתנה אסורה  ביקורת מרומזת גם על 
היועמ"ש  נתניהו: "סורקים אותי במסרקות ברזל"

מאת: חיים בוזגלו 

"דו"ח המבקר 2016: אחד הפרקים היותר 
מבקר  בדו"ח  ציבורית,  מבחינה  מעניינים 
שרים  בנסיעות  עוסק  שפירא,  יוסף  המדינה 
"ביבי- פרשת  שכונה  מה  על  בדגש  לחו"ל, 
טורס" – נסיעותיו של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו לחו"ל, בתקופת כהונתו כשר האוצר.
עיקר הביקורת של המבקר היא שהנסיעות 
חיצוניים,  גורמים  ידי  על  מומנו  נתניהו  של 
ללא בדיקה של ניגוד עניינים ומתנות אסורות. 
הביקורת עוסקת גם במימון הנסיעות לרעייתו 

של נתניהו ולילדיו.
כי  עלה  "בביקורת  המבקר:  כותב  וכך 
נתניהו מומנו  נסיעות לחו"ל בתפקיד של מר 
של  ממשלות  בהם  חיצוניים,  גורמים  ידי  על 
ציבוריים,  גופים  הבונדס,  אחרות,  מדינות 
קשרים  בעלי  פרטיים  ואנשים  עסקים  אנשי 
הישראלי.  למשק  או  דאז  האוצר  לשר  שונים 
של  משפטית  בחינה  ללא  נעשה  זה  מימון 
האפשרות שהוא מעמיד את מר נתניהו בניגוד 
שהוא  או  המממן  הגורם  לבין  בינו  עניינים 
יצוין  חוק המתנות.  לפי  בגדר מתנה האסורה 

כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה.
נתניהו בתפקיד  נסיעותיו של מר  "למרבית 
על  מומנו  מנסיעותיה  חלק  רעייתו.  התלוותה 
הגורם  המקרים  מן  בחלק  חיצוני;  גורם  ידי 
השר  רעיית  של  נסיעתה  את  שמימן  החיצוני 
ולא  השר,  נסיעת  את  שמימן  מזה  אחר  היה 
היה לו קשר לנסיעה; במקרה מסוים התלווה 
ילדו של מר נתניהו לנסיעה, והוצאותיו מומנו 
ללא  נעשו  אלה  מימונים  גם  חיצוני.  במימון 
בחינה משפטית של האפשרות שהמימון הוא 
בגדר מתנה אסורה לשר או שהוא מעמיד אותו 

בניגוד עניינים".

ביקורת  מותח  גם  המבקר  הדו"ח  בסיום 
דאז  לממשלה  המשפטי  היועץ  על  מרומזת 

יהודה וינשטיין על גרירת רגליים בתיק.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
כותרות  של  שנים  "אחרי  בתגובה:  נמסר 
מתברר  אדיר  בהיקף  ופרסומים  מפוצצות 
שההר הוליד עכבר. בנסיעותיו של מר נתניהו 
עניינים, שום מימון כפול  ניגוד  לא היה שום 
המשפטי  היועץ  חוקי.  בלתי  דבר  ושום 
לממשלה כבר בדק את החומר שהעביר אליו 
המבקר ב-2013 וקבע שאין שום סיבה לפתוח 
עם  גם  יהיה  שכך  משוכנעים  אנו  בחקירה. 

הספיח שהועבר אליו ב-2015.
בדיוק  נהג  שנתניהו  קובע  המדינה  מבקר 
כמו שרים אחרים ושבאותה תקופה עדיין לא 
נקבעו הכללים לנסיעות שרים. הכללים לגבי 
נסיעות שרים נקבעו רק ב-2008, בעוד שהדוח 
להחיל  הניסיון   .2005 עד  לתקופה  מתייחס 
נתניהו,  על  ורק  נתניהו,  על  רטרואקטיבית 
התחושה  ראוי.  אינו  כך  אחר  שנקבעו  כללים 
ודין אחר  לנתניהו,  היא שמדובר בדין מיוחד 

לכל היתר.
של  לנסיעותיו  הצטרפה  נתניהו  "גברת 
ממשלה  ראשי  רעיות  לגבי  כמקובל  בעלה 
הגופים  שרים.  לרעיות  גם  ולעתים  לשעבר 
גופים  הם  נתניהו  את  שהזמינו  החיצוניים 
ציבוריים כמו הבונדס, השדולה לטובת ישראל 
נסיעות  וכדומה.  חינוך  מוסדות  בבריטניה, 
במהלכן  ישראל.  למדינת  חשובות  היו  אלה 
גייס מר נתניהו עשרות מיליוני שקלים לטובת 
בתקשורת  פעמים  עשרות  התראיין  המדינה, 
ציבוריים  גופים  בפני  והופיע  הבינלאומית 

רבים לטובת ההסברה הישראלית".
ארוכות  שנים  "משך  כי  נאמר  עוד 
במסרקות  ורעייתו  נתניהו  את  סורקים 
כלום". אין  כי   – כלום  מוצאים  ולא   ברזל 

 דו"ח חריף. נתניהו באחת מטיסותיו                               )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(
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של  מלשכתו  יצאה  האירוניה  שלמרבה  אחת,  הודעה  במחי 
נציג אגודאי, התקיים השבוע טקס חלוקת תארים לבכירי תנועת 
דגל התורה. בנשימה אחת עם אמירת המבדיל בין קודש לחול 
לשיטת רבינו תם, יצאה מלשכת סגן שר החינוך פרוש הודעה 
כללי  פי  על  בהכרח  לא  אם  גם  בדקדקנות,  שנוסחה  מפתיעה 
הדקדוק המקובלים: "הרב דוד שפירא והרב מאיר פרוש נפגשו 
דנו על התלהטות הרוחות  אחרי חג הפסח מספר פעמים בהן 
להבנות  להגיע  בניסיון  ושיח  שיג  וניהלו  האחרונה,  בתקופה 
החרדי.  הציבור  של  היום  סדר  על  העומדים  שונים  בנושאים 

הצדדים הביעו רצון ונחישות להרגעת הרוחות.
הנורבגי  חוק  שביצוע  דעתם  את  הביעו  התורה  דגל  "ראשי 
סיעה  ופעילות  ולגיבוש  המתחים  את  להנמיך  להם  יסייע 
מאוחדת בת 7 חברים ובכך לתרום לחיזוק הישגיה של היהדות 
החרדית ולעבודה משותפת של סיעת יהדות התורה בכנסת כפי 
הצדדים  הגיעו  השבת  כניסת  לפני  האחרונה.  בקדנציה  שהיה 
להבנות, ומחר - יום ראשון - יגיש הרב פרוש את התפטרותו 
מהכנסת וימשיך לכהן כסגן שר החינוך והרב יעקב אשר יכנס 

לכהן כח"כ בסיעת יהדות התורה".
שסיפקו  בדרמות  היטב  השתלבה  צפויה  הבלתי  ההודעה 
שנקרא,  מה  זה  האחרון.  בשבוע  החילונים  הפוליטיקאים  לנו 

אורנים גדול, אורנים קטן. רוסי גדול, נורווגי קטן.
יתד,  ביטאון  של  לא  )והפעם  והתדהמה  ההלם  במדד 
שאר  של  אלא  המגעים,  את  יזם  אורלנסקי,  זליג  שמנכ"לו, 
כותבי העיתונים הלא מפלגתיים( יש בהחלט מקום להשוואה 
בין הדרמה הפוליטית החילונית לזו החרדית. הטונים הצורמים 
בין דגל לאגודה, ובין גפני לבין פרוש וליצמן במהלך החודשים 
ביבי  בין  המחמאות  חילופי  את  הזכירו  בהחלט  האחרונים, 

לאיווט בשנה האחרונה.
עוצמת ההפתעה זהה אך בכל מה שנוגע לכדאיות העסקה, 
אין מקום להשוואה. הדחת יעלון והחבירה של נתניהו לליברמן 
נתפסו כמהלך שכדאיותו לטווח הארוך מוטלת בספק. לעומת 
כאחד  נראית  אשר,  יעקב  לטובת  פרוש  של  פרישתו  זאת, 
מהמהלכים המוצדקים שנעשו כאן. לא 'המוצדקות במלחמות 
שרונית  האריק  בטרמינולוגיה  להשתמש  אם  ישראל',  אגודת 
שנתניהו עשה בה השבוע שימוש, אלא 'המוצדקים שבהסדרי 

השלום'.
חלוקת הקלפים מחדש מוצדקת, ומשתלמת לשני הצדדים. 
שני  של  פרופורציונאלית  לא  ביחסיות  שקופחה  התורה  דגל 
נציגים מול ארבעה תוכל להגיע לבחירות הבאות, אחרי מחצית 
שנייה של קדנציה )עם הארכה על רקע הרחבת הממשלה( בה 

יושבים במליאה שלושה ח"כים מדגל לצד שלושה מאגודה.
אין מתנות חינם, ואצל הפרושים, אפילו לא מנויים לעיתון. 
שאלת  מעניינת,  יותר  אך  לכל,  וידוע  גלוי   – קיבלה  דגל  מה 
ישראל  אלעד  עיריית  ראש  אמונים.  שלומי  שקיבלה  התמורה 
המוסכניקים  שני  הם  אורלנסקי  זליג  נאמן  יתד  ומנכ"ל  פרוש 
שיזמו את חידוש המגעים והעלו את הרכב המקרטע של יהדות 
כינה  כאשר אחד מהשניים  לפני שנה,  רק  הכביש.  על  התורה 
את השותפות עם רעהו, תאונה עם חשש לפגיעת שסי, היה מי 
להירגע.  צעירים  אך  הבכירים  השותפים-יריבים,  לשני  שקרא 

באו הצעירים והרגיעו את המבוגרים. 
הם  חי  קול  ברדיו  מימרן  לאבי  השניים  בראיון משותף של 
לבין  אשר  לטובת  פרוש  של  ההתפטרות  בין  קשר  כל  שללו 
שעלה  דרעי,  כמו  ונשמעו  העצמאי,  בחינוך  המחלוקת  יישוב 
לאחרונה לראיון באותה תחנה והתעלם מחקירתו כאילו כלום 

לא קרה. 
יש תחומים שהקשר ביניהם לעולם לא יהיה מקרי. אם יעלון 
אחרי  רגע  נתניהו  על  מנהיגותית  ביקורת  למתוח  לנכון  מוצא 
שהוא מודח, קשה להתעלם מההקשר )קשה אך אפשרי, ולראיה 
כותבי הטורים בעיתונות החילונית שטחו עיניהם מלראות את 
העובדות(. אם פרוש האב הבהיר בקולו רק לפני חודש שקיום 

פרוש  הנורווגי,  למימוש  תנאי  הוא  העצמאי  בחינוך  ההסכם 
אשליות  למאזינים  ולמכור  לשידור  לעלות  יכול  לא  ג'וניור 

שמתאימות לימי התרמה.
המובנים.  בכל  טוב  עושה  הצעד  אישית  פרוש  למאיר 
בקונסטלציה הפוליטית הכללית, מרגע שהורחבה הקואליציה, 
פוחתת חשיבותה של כל אצבע ואצבע. במישור הפנים אגודאי 
הסיעה  היא  שנים  מזה  שלו  האמיתית  שהיריבה  יודע  פרוש 
נכון  המרכזית ולא דגל התורה. שילוב הידיים עם ליצמן היה 
וטוב לטווח הקצר, ופרוש הוכיח באמצעותו שהוא אינו בכיס 
של אף אחד, אבל עדיף להשתחרר מהחיבוק החזק רגע לפני 

שיישמע הקנאק.

יעקב לבדו
האגודאי היחיד שהשמיע ביקורת פומבית הוא שר הבריאות 
יעקב ליצמן שבמקרה הזה, היה האחרון שזיהה. במשך שבוע 
)רובם,  שלם הסתובב פרוש בבתי האדמו"רים חברי המועצת 

לא ככולם( ויענק'ל, כמו בוגי, לא ידע. הוא לא ידע.
"פרוש התקשר אלי במוצאי שבת, חמש דקות לפני שהוציא 
הודעה רשמית", אמר לי ליצמן השבוע בברית לבנו של עוזרו 
לוועידת  לז'נבה  שהמריא  לפני  רגע  בבצ'יק.  מוטי  המסור 
יעקב  רב, מהשבעת  ולא בצער  על הדרך  ונעדר,  פוד,  הג'אנק 

אשר, דיבר ליצמן לראשונה על ההתרחשויות.
נכון מה שאומרים שטרקת למאיר פרוש את הטלפון,  האם 

שאלתי.
עושה  הוא  שלדעתי  לו  "אמרתי  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
והוא לא שאל אותי מראש.  זה מה שהוא החליט,  טעות אבל 
בניגוד למה שפירסמו, גם לא ביקשתי לכנס את מועצת גדולי 
התורה ואני לא הולך לעשות מזה דרמה. גם אין סיבה. אנחנו 
סיבות  מספיק  עוד  לפרוש  ויהיו  התורה  דגל  את  מכירים  הרי 

להצטער על זה בעצמו".
הסכמים.  מקיים  לא  אתה  שדווקא  בדגל  טוענים  בינתיים, 
כדי לדאוג לכך שסגן ראש העיר  נסעת בשבוע שעבר לחיפה 
כסגן  מתפקידו  לחודשיים  יתפטר  האגודאי,  הנציג  בליטנטל, 

כדי להתמנות שוב בעוד חודשיים, אמרתי.
שלנו  שהנציג  יהב  ליונה  "הודעתי  ליצמן,  השיב  "להיפך", 
כפי  עיר,  ראש  כסגן  יתפטר מתפקידו  בליטנטל  אריה  בחיפה, 
שהתחייב בהסכם הרוטציה שנחתם עם דגל התורה. הוא אמר 
לי שבכל מקרה לא ימנה את מיכי אלפר מדגל, שבניגוד לנציג 
זה לא מעניין. אנחנו  ביריב שלו. אותנו  שלנו, תמך בבחירות 
נקיים את ההסכם ואם בעוד חודשיים הנציג מדגל לא ימונה, 

נראה מה נעשה". לא להיפך, אלא הפוך על הפוך.
נכשלת מודיעינית במגרש הביתי. פרוש סגר דיל מאחורי גבך 

וקיבל את אישור האדמו"רים, ואתה לא ידעת, אמרתי.
"בוא נאמר שידעתי כמו גפני", השיב ליצמן בבדיחות ויצא 
לשדה התעופה. ליצמן כיוון כמובן להודעה הרשמית שהוציאה 
לשכת פרוש במסגרתה הוזכרו המגעים בין דוד שפירא למאיר 
מעורב  היה  לא  שגפני  הרושם  נתקבל  ההודעה  מלשון  פרוש. 
ניווט.  לא  אך  עודכן  הוביל,  לא  אך  ידע  מעורב,  היה  ואם 
בלקסיקון של בוז'י הרצוג שביקש לאחוז בהגה, הוצג גפני כמי 

שישב לכל היותר במושב האחורי. 
"חוש ההומור של הרב ליצמן משובח כרגיל", אומר בתגובה 
זה  העובדתית  ברמה  "אבל  אורלנסקי,  זליג  נאמן  יתד  מנכ"ל 
זה  הוא  אלא  התהליך  על  שידע  רק  לא  גפני  נכון,  לא  פשוט 
שדירבן אותי באופן אישי ואת שאר החברים שהיו מעורבים, 
ליישור  ולהביא  אמונים  שלומי  מול  המגעים  את  למצות 
שניתנת  מציאות  אלא  גרסה,  מול  גרסה  לא  זו  ההדורים. 
יושבים  האחרון,  בשבוע  ופרוש  גפני  את  שראה  מי  להוכחה. 
ביחד מול נציגי הצבא ומתאמים מהלכים במשך שעות ארוכות 
כדי לעמוד על המשמר בסוגיית הגיוס, מבין שהתיאום התחיל 

בין שני הגנרלים הוותיקים. אנחנו כחיילים רצנו קדימה ועשינו 
את המלאכה".

מיהדות  וטרנים!(  ותרנים.  )לא  הווטרנים  של  התיאום  על 
התורה מול שלטונות הצבא עוד ידובר במדור זה. לפני כן, אי 
לפרסום שמו  דוד שפירא, שחרד  הכיצד  אפשר שלא לשאול, 
אישורו  את  נתן  הקלעים,  מאחורי  להישאר  ומעדיף  ברבים 
שר  סגן  לשכת  של  רשמית  בהודעה  שמו,  לפרסום  וברכתו 

החינוך, תחת התואר הרשמי של "ראשי דגל התורה".
זה לא שמעורבותו הדומיננטית של הנכד היתה סוד צבאי. 
נוכחותו בתנועה כ'ידוע בציבור' מוכרת גם בלי הודעה רשמית, 
בתוככי המגזר ומחוצה לו. כשאיווט ליברמן סגר דיל עם דגל על 
תמיכה משותפת במשה ליאון, הוא עשה זאת בין השאר מולו. 
בהחלת  ליברמן  האופוזיציונר  של  תמיכה  היתה  כשהתמורה 
זו,  באכסניה  התראיין  ליברמן  שרים,  סגני  על  הנורווגי  החוק 
חזון  ברחוב  הבית  לבני  הטוב  כהכרת  זאת  וכשהסביר שעשה 
החבר  בשביל  הרוסי.  המשורר  התכוון  למי  כולם  הבינו  איש, 
להיעדר  רק  הסכים  איווט  פנים,  לשר  שמונה  דרעי  הטוב 
מההצבעה במליאה. למענם של בני הבית מרחוב חזו"א, הוא 

נכנס למליאה והצביע בעד.
ברמת המעורבות האישית של דוד שפירא מאום לא השתנה. 
ברמת המעורבות הציבורית של האיש כבן ביתו של גדול הדור, 
אין חדש תחת השמש. כבר הכרנו נכדים ומשב"קים של גדולי 
ישראל שגילו מעורבות ערה בהכרעות ציבוריות ואף פוליטיות. 
האחרונים שנודעו לכל בשמותיהם, היו הרבנים אריה וישראל 
אלישיב. הרב דוד שפירא אומנם שיכלל את המעורבות לדרגת 
אומנות )עם נוכחות ערה בכל צמתי ההכרעה: ועדת הכספים, 
יתד נאמן, החינוך העצמאי וכו' וכו'(, אך ברמה התקשורתית, 
הוא נהנה מחיסיון עיתונאי כמקובל בתחום. ידו היתה בכל אך 
המגזר  של  בקודים  בו.  היתה  לא  לפחות(  )בתקשורת  איש  יד 
החרדי, כל עוד שהנכד מקפיד להתעטף באצטלת סבו הגדול 
התנועה,  של  הרשמית  לנציגות  הפוליטית  הבמה  את  ומותיר 
ישראל' שאין  'גדולי  הוא חוסה תחת ההגנה האוטומטית של 
הגנה,  לו  מספק  הנכד  של  הצעיר  גילו  לא  אחריהם.  לערער 
אלא אך ורק הסתופפותו בצל סבו הגדול, המנהיג הרוחני של 

הציבור הליטאי.
שלומי  של  ההודעה  על  ועט  הפרצה  את  שזיהה  הראשון 
אמונים, היה עורך הפלס נתי גרוסמן שאינו חשוד בעודף פרגון 
לאיש ובטח שלא לנכד המוכשר מבני ברק. הפלס מיהר לצטט 
וכלשונה  ככתבה  פרוש  לשכת  הודעת  את  ראשון  יום  בבוקר 
מוחלט  )ובתיאום  ביתד  במגעים.  הנכד  מעורבות  אזכור  כולל 
גם במהבשר(, הוזכרה הידיעה רק בבוקר יום שני, אחרי הגשת 
מכתב ההתפטרות באופן רשמי, מבלי להזכיר כמובן את שמות 

המעורבים במגעים מטעם דגל התורה. 
על השאלה, למה לו פוליטיקה עכשיו, ניתנו תירוצים בדיעבד 
ובמרכזם ההסבר שתלה את אזכור שמו של שפירא, ברצון של 
פרוש להפוך זאת להסכמה בין ציבורים ולא בין מפלגות. "ברגע 
שהמגעים לא נוהלו ברמה הרשמית מול נציג דגל בכנסת, פרוש 
לא צריך להסביר לליצמן מדוע לא שיתף אותו במגעים בין דגל 

לאגודה", הסביר גורם חסידי בפלפול ליטאי.
מה שברור הוא שמבחינתו של שפירא מדובר בפרסום רשמי 
חד פעמי, מעין 'הוראת שעה', שלאחריה הוא מתכוון להתנהל 
לחצות  מתכוון  לא  הוא  ההסתרה.  שבתוך  בהסתרה  כדרכו 
את הכביש, מרחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא, ולהכריז על 
בשטיבלך  לפרשנות  חשופים  שמהלכיו  כפוליטיקאי  עצמו 
של  סופ"ש  בטורי  הצולפת  הביקורת  ולשוט  איצקוביץ,  של 

העיתונות החרדית. 
בשמו  שבוע,  מדי  נדרש  היה  הוא  השורה,  מן  כפוליטיקאי 
הפרטי וללא התואר המקדים רב, לתת דין וחשבון תקשורתי. 
כמשב"ק השואב את כוחו מעשיית רצון סבו, הוא אינו מחויב 
לאיש מלבד הסב הגדול. רק שוטה יוותר על פוזיציה שכזאת, 
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חלוקת תארים
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וביכולותיו הקוגניטיביות של הנכד, אפילו בפלג 
הירושלמי לא הטילו מעולם ספק.

אמונה וביטחון
רק   - ומה חולף במחשבתו  ליברמן  רוצה  מה 
ליחסיו  הנוגע  בכל  ינהג  הוא  כיצד  יודע.  איווט 
לא  העבר.  מניסיון  ללמוד  אפשר  החרדים,  עם 
עוד  הוא  איווט  - שהרי  גפני  עם  מההתקוטטות 
כשישב  מהתבטאויותיו  לא  וגם  בסדרה,  יריב 
וכו'.  משם  שרואים  דברים  שהרי   - באופוזיציה 
המודל שצריך לעמוד מול העיניים הוא הקדנציה 
ישראל  בממשלות  מהארוכות  הלפני-קודמת, 

ומהטובות שהיו לחרדים.
חיכוכים הצהרתיים לא חסרו, בעיקר בסוגיית 
לציון  הראשון  עם  חתום  שהסכם  אחרי  הגיור, 
פוליטי-תקשורתי.  לקרקס  הפך  עמאר  הגר"ש 
המשותפת  שהקדנציה  הרי  תכל'ס,  כשמדברים 
האחרונה עם איווט הייתה הטובה ביותר ליהדות 
ההסכמים  האחרונים.  העשורים  בשני  החרדית 
להשיב  מבקשים  רק  הנוכחיים  הקואליציוניים 
את הגלגל לאחור לאותה תקופת זמן. יותר מזה 

אנחנו לא צריכים.
נשארנו עם ההתבטאויות הקשות נגד הנציגות 
החרדית וההצהרות בסוגיות דת ומדינה, בעיקר 
לתחום  שקשור  מה  בכל  והגיוס.  הגיור  בתחום 
ממקור  להעיד  מעלה  החתום  יכול  הראשון, 
ראשון שלאיווט היה חשוב להדגיש ש"הדברים 
החתונה,  במועד  כעת  לא   – מהקשרם"  הוצאו 

אלא הרבה לפני שהחלו פגישות השידוכים.
בשיח  הדציבלים  כשעוצמת  ב-13.1.2016, 
פנה  גפני',  בסולם  'תשע  הייתה  מפיו  שנשמע 
כאן  שפורסם  בראיון  להבהיר  וביקש  ליברמן 
אין  גפני,  עם  נקודתי  חיכוך  למעט  כי  בשעתו, 
לו דבר וחצי דבר נגד הנציגים החרדים: "אין לי 
שום בעיה עם החרדים. אשתי דוסית, אני הכנסתי 
את החרדים לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 

שהתנגדתי בקדנציה הקודמת להדרת חרדים".
10 צוטטו דברים  יותר, כאשר בערוץ  מאוחר 
לעלות  ביקש  הוא  החרדית,  הנציגות  נגד  קשים 

עמיתי,  )בהגשת  פילפוליטיקה  לתוכנית  לראיון 
כדי  ובהגשתי(  ריבלין  יעקב  המוערך  הפרשן 
שעה  חצי  של  ראיון  "לקחו  ולהבהיר:  להתנצל 
הציבור  נגד  דבר  שום  לי  אין  דקה.  והשמיעו 
החרדי וחברי הכנסת החרדים ואיני שולל ישיבה 
עם החרדים בממשלה". באותו מעמד אגב, הוא 
הבהיר כי הסיפור עם גפני נגמר וכי הוא מצידו 
באיווטית  זאת  אמר  ליברמן  חדש.  דף  פותח 
מדוברת, בלי להתנצל ובלי לגמגם אך המסר עבר 

ומאז השקט נשמר. יחסית.
לומר  שנוהג  כפי  עדן'  גן  'הכל  שלא  נכון  אז 
מצהיר  ליברמן  לשלומו.  נשאל  כשהוא  איווט 
לאורך כל השנים שהוא אינו טומי לפיד ואפילו 
לא יאיר, אך למאזין מן הצד הוא נשמע לעיתים 
את  לתת  צריך  שכאן  אלא  לוחמני.  פחות  לא 
הוא  בעבר,  קרה  זה  בה  שבתקופה  לכך  הדעת 
הסוכות  בחג  שני.  ככינור  למקהלה  הצטרף 
וסיגר עם אריה  יין  האחרון, ישב איווט על כוס 
דרעי, ישראל יהושע, בני נחמיה, אבי אבוחצירא 
ועוד כמה חברים טובים, ולימד אותם את התורה 
הליברמנית על רגל אחת. אין לו עניין להתנגח, 
של  שהדגל  ברגע  אך  להתסיס  נהנה  לא  והוא 
דת ומדינה מונף, הוא לא יכול להישאר מאחור 
)אתם  מלאה  שביטנו  הרוסי  הקהל  את  ולאבד 

יודעים במה(.
קחו את חוק הגיוס כדוגמה טובה. ליברמן אכן 
טירפד בשלהי קדנציית השותפות עם החרדים כל 
ניסיון להגיש חוק גיוס מתוקן, אף לפני כן ישב 
אם  וגם  טל,  חוק  את  שאישרו  הממשלות  בכל 
נתן לחוק לעבור. הפיוז שלו  לא הצביע בעד – 
קפץ, רק אחרי ש'הראשון שזיהה' נתניהו הזמין 
ללשכתו את מקימי מאהל הפראיירים והזניק את 
לא  איווט  קרה,  שזה  ברגע  לשחקים.  הקמפיין 

היה יכול להרשות לעצמו להישאר מאחור. 
איווט  ויופנם.  שיילמד  חשוב  הזה  הלקח 
חרדי  אבל  ישירים,  בערוצים  לחרדים  מחובר 
את  מכיר  הוא  לאומי.  דתי  לא  וגם  לא,  הוא 
לו חברות רבת  יש  חברי הכנסת, עם כמה מהם 
אבי  ביותר,  לו  הקרובים  מהאנשים  אחד  שנים. 
וברוך  צנוע  איש  הוא בחור משלנו,  אבוחצירא, 

הצעה  דחה  הממשלה  הקמת  שבימי  כישורים 
ונותר  דרעי  אריה  של  כרל"ש  להתמנות  קורצת 
איווט,  אצל  קשים.  ברגעים  גם  לבוס  נאמן 

בלשכה כמו במדינה, בלי נאמנות אין אזרחות.
מליברמן  לצפות  אפשר  אי  נשימה,  באותה 
כמנהיג מפלגה רוסית, לרוץ לפני המחנה ולספק 
סחורה. בוודאי שלא במחירי סוף עונה, ב'סייל' 
שאפילו בוגי כשר ביטחון לא היה מסוגל לארגן. 
איווט אינו הטיפוס שיוציא שדים מהבקבוק, אך 
יופיע  לא  לעולם  הוא  משתחררים,  שהם  ברגע 
בתחום  לא  השדים.  מכסחי  בתיאטרון  כשחקן 
העדתי, כנציג המגזר הרוסי )את הקמפיין הגזעני 
ולא  שכח(,  טרם  הוא  גיור',  'כוכבית  ש"ס  של 
בתחום הדתי, כמי  שמייצג עלייה שיש לה בטן 

מלאה על הממסד החרדי. 
הביטחון  לשר  שמורה  האחרונה  המילה 
בהקשר  לראשונה,  כאן  שמתבטא  הנכנס, 
ודיחוי  ישראל  צעירי  גיוס  על  כממונה  חרדי, 
וגם  אצלך  גם  אחת  לא  "אמרתי  הישיבות:  בני 
כשישבתי באופוזיציה שאני לא אויב של הציבור 
החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית 
לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת ראש 
יש לנו מחלוקות בסוגיות של  הממשלה ב-96'. 
שונים,  ציבורים  מייצגים  אנחנו  כי  ומדינה  דת 
ולדבר  הצדדים לשבת  נכונות משני  כשיש  אבל 
זאת  ונוכיח  בעבר  זאת  הוכחנו  להסתדר.  אפשר 

גם בעתיד".

פרקליט המפלגה
הטור  התפרסם  מאז  נורו  סרק  כדורי  הרבה 
הבין- המנכ"לים  צוות  דו"ח  שעבר.  בשבוע 
שפרטיו  הגיוס,  ביעדי  עמידה  לקידום  משרדי 
והמטרידה  המלאה  משמעותם  עם  המלאים 
של  ראשם  על  נפל  ראשון,  בפרסום  כאן  הובאו 
תסביר  לך  נכון.  לא  הכי  בטיימינג  הכנסת  חברי 
לשר הנכנס איווט ליברמן, שהצעד הראשון שלו 
אלא  שעות,   48 תוך  הנייה  חיסול  אינו  בתפקיד 

ריכוך הדו"ח והתגמשות לכיוון החרדים.
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השושבינים והחתן. ח"כ יעקב אשר עם ישראל פרוש וזליג אורלנסקי

נכשלת מודיעינית 
במגרשך הביתי. 
פרוש סגר דיל 

מאחורי גבך 
וקיבל את אישור 

האדמו"רים, ואתה 
לא ידעת, אמרתי 

לליצמן. "בוא נאמר 
שידעתי כמו גפני", 

השיב ליצמן בבדיחות 
ויצא לשדה התעופה. 
"חוש ההומור של הרב 
ליצמן משובח כרגיל", 
אומר מנכ"ל יתד נאמן 
זליג אורלנסקי, "אבל 
ברמה העובדתית זה 

פשוט לא נכון"

השר הממונה שראה 
את הדו"ח לפני 

כולם ושמר על זכות 
השתיקה, הוא אורי 

אריאל, בכובעו כשר 
הממונה על השירות 

הלאומי אזרחי. 
עכשיו, רק תארו 
לעצמכם מה היה 
קורה אם קוצו של 
יוד מהדו"ח החד-

צדדי הזה, היה עוסק 
בקרוואן מט ליפול 

במעלה מצית זיתים. 
אריאל היה יוצא 

מכליו, קורא להפלת 
הממשלה, מתריע 
תחת כל עץ רענן 

ומטע שרוף
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למי שפספס את הפרק הקודם, להלן התקציר, הצוות הבין-
משרדי בראשו עמד מנכ"ל משרד הביטחון היוצא דן הראל, 
המליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 
משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות כגדולות, 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
ישיבות  בחורי  אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס 
נתונים  הצלבת  פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות  מתחזים, 

ומעקב אינטרנטי.
החרדים  הכנסת  חברי  שעבר,  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי 
קלטו רק בשבועיים האחרונים שלדו"ח הזה פתיל קצר – כמו 
דקה  שעות,   48 בקצב,  שמתקתק  מהכנסת  התפטרות  מכתב 
אחר דקה, עד כניסתו לתוקף. הסיבה לכך היא שעון החול של 
הדו"ח  שהוגש  מרגע  להתרוקן  התחיל  אשר  הימים  ארבעים 
לשר הביטחון, זאת, מכוח הוראות סעיף 26טו2 לחוק הגיוס 
לאישור  הדו"ח  את  יביא  הביטחון  שר  כי  הקובע  המתוקן, 

הממשלה, לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה לו התכנית.
זה,  במדור  שפורסם  ללו"ז  בהתאם  שעבר,  חמישי  ביום 
במשרד  פרוש  הפגישה(  לשעת  )נכון  וח"כ  גפני  ח"כ  נפגשו 
הביטחון, עם הצוות שריכז את כתיבת הדו"ח. הפגישה החלה 
שני  ע"י  האשמות  הוטחו  בראשיתה  וכבר  טעונה,  באווירה 
ההגנה  הנוסחה:  את  מכירים  הרי  הביטחוניסטים  הצדדים. 

הטובה ביותר, היא ההתקפה.
צריך לשוב ולומר מילה טובה על גפני ופרוש שמתגייסים 
חוק  תיקון  של  הטובה  וכפויית  הקשה  למשימה  בהתנדבות 
בפגישה  השתתפותו  שדבר  ליצמן,  בלשכת  ונספחיו.  הגיוס 
להוציא  מיהרו  התקשורת,  מערוצי  באחד  בטעות  פורסם 
ולנו  לו  שיהיה  בלשכתו.  שוהה  הבריאות  שר  ולפיה  הודעה 
מליצמן  גפני  שמע  בהודעה,  נאמר  שלא  מה  את  לבריאות. 
שעה קלה לפני הפגישה. "אמרתי לגפני שאני סומך על פרוש 
ל'קו  ליצמן  אומר  ישראל",  אגודת  כנציג  בפגישה  שישתתף 
עיתונות' ומסביר: "הרי לא הייתי מעורב כמו פרוש וגפני בכל 
הליכי תיקון חוק הגיוס. סמכתי על פרוש כנציג אגודה אז ואני 
סומך את ידי גם עכשיו". פרוש היה משלם הרבה כדי לשמוע 

מליצמן התבטאות דומה, גם במוצ"ש האחרון.
חברי  צורמים.  בטונים  החלה  הביטחון  במשרד  הפגישה 
הכנסת החרדים התרעמו על כך שהדו"ח פורסם ללא עבודת 
מטה אמיתית. לטענתם, צוות המנכ"לים כלל לא התכנס, וגם 
דעתם של חברי הכנסת החרדים לא נשמעה. "הפעם האחרונה 
המשא  במהלך  אלקין  זאב  עם  ביחד  הייתה  איתך,  שישבנו 
ארליך-עמר,  הילה  לעו"ד  פרוש  הזכיר  הקואליציוני",  ומתן 
סגנית היועץ המשפטי למשרד הביטחון שליוותה את כתיבת 
עוד  הוחלפו  הגיוס  חוק  לתיקון  ועד  "מאז  הדו"ח,  והגשת 

שמונה טיוטות שבהם לא היית מעורבת".
ארליך מצידה עברה ממגננה להתקפה וטענה שהגישה את 
הדו"ח לעיון חברי הכנסת כבר לפני החג אך לא קיבלה מענה. 
בסופו של דבר הבינו שני הצדדים כי במקום לריב מי לא אמר 

למי, יש לנסות להגיע להבנות. 
את  לעשות  הסבל  מלומדי  השר  ולסגן  לח"כ  נא  נאפשר 
פיסת  עוד  הנה  הקיץ,  מושב  לפתיחת  כספישל  אך  העבודה, 
מידע, שיכולה לשרת את חברי הכנסת בוויכוח מה קדם למה. 
עיון בתאריכים העוקבים של חילופי המסמכים מספק תשובה 
לחברי  העבירה  אומנם  ארליך-עמר  הילה  נתונים:  בסיס  על 
וכתבה  באפריל,   18 בתאריך  החג,  לפני  הדו"ח  את  הכנסת 
הבין-משרדי  הצוות  דוח  "מצ"ב  הקובץ:  צורף  אליו  במייל 
לקידום עמידה ביעדי הגיוס. אשמח להיפגש עמכם ולשמוע 

את עמדותיכם לגביו". 
א-מה-מה, שלבג"ץ, כך מתברר, הוגש הדו"ח שישה ימים 
אלא  כטיוטה,  לא  הכנסת,  חברי  של  לעיונם  שנמסר  לפני 
כעובדה מוגמרת, על ידי עו"ד אביעד קראוס, סגן בפרקליטות 

המדינה. 
תקופה,  לפני  ארליך  ידי  על  נשלח  אומנם  הדו"ח  מסקנה: 
ברחו  שהסוסים  אחרי  רק  עודכנו,  החרדים  הכנסת  חברי  אך 

מהאורווה. 

מכללת אריאל
למחרת פרסום דו"ח הצוות הבין משרדי כאן ב'קו עיתונות', 
כי  מגבוה(  בקשה  פי  )על  נאמן  ביתד  להצהיר  גפני  מיהר 
הגיוס  בנושא  המנכ"לים  ועדת  של  החמור  הדו"ח  "טיוטת 
והישיבות נדחתה על ידי הנציגות החרדית בכנסת". גפני דייק 
בלשונו הואיל ולחברי הכנסת, נשלח המסמך כטיוטה, בקובץ 
וורד שניתן לערוך עליו שינויים ולסמן אותם על גבי הקובץ. 
מה שגפני לא ידע, שקובץ זהה כנוסח סופי, מבושל כל צורכו, 

כבר הוגש על ידי המדינה לבג"ץ. 
המדינה  פרקליטות  שצירפה  המדויק  הנוסח  את  קבלו 
בהודעתה לבג"ץ: "בסופה של עבודת מטה מעמיקה, בראשות 
מנכ"ל משרד הביטחון ובהשתתפות יתר הגורמים הרלוונטיים, 
סיים )ההדגשה במקור – א.ב.( הצוות הבין משרדי לפי סעיף 
26טו1 לחוק את מלאכתו בכל הנוגע לגיבושה של תוכנית רב 
שנתית לתקופת ההסתגלות הראשונה". לא טיוטה, ולא דו"ח 

שבושל כמאכל בן דרוסאי, אלא אומצת בשר עשויה וול-דן.
המדינה הצהירה בהודעתה, שהוגשה כאמור ב-18 באפריל, 
על  היום  יונח  אשר  הדוח  על  חתמו  הצוות  חברי  "כלל  כי 
שולחנם של שר הביטחון והשר הממונה על הרשות לשירות 
הואיל  אזהרה,  להערת  לעצור  צריך  כאן  לאומי-אזרחי". 
ולפחות לפי הודעת המדינה, ובהתאם למסמך החתום שצירפה 
הפרקליטות, הרי שהשר הממונה, זה שראה את הדו"ח לפני 
כולם ושמר על זכות השתיקה, הוא אורי אריאל, בכובעו כשר 

הממונה על השירות הלאומי אזרחי. 
של  קוצו  אם  קורה  היה  מה  לעצמכם  תארו  רק  עכשיו, 
ליפול  מט  בקרוואן  עוסק  היה  הזה,  החד-צדדי  מהדו"ח  יוד 
להפלת  קורא  מכליו,  יוצא  היה  אריאל  זיתים.  מצית  במעלה 
הממשלה, מתריע תחת כל עץ רענן ומטע שרוף. מצד שני, אם 

חברי הכנסת החרדים העדיפו, במידה רבה של תבונה, לשמור 
על דממה, מה לנו כי נלין על אורי אריאל. 

חברי  כל  וחתימת  הדו"ח  סיום  על  בג"ץ  בפני  ההצהרה 
משרד  מנכ"ל  רק  לא  זהו  עצמה.  בפני  בעיה  היא  הצוות, 
גם  אלא  הצוות,  בראש  שעמד  הראל,  דן  היוצא,  הביטחון 
רשימת החברים הבכירים, שלפי הצהרת המדינה כבר חתמו 
)גם  על הדו"ח הסופי. מהרכב מכובד כל כך שמוצג רשמית 
אם היה מעורב חלקית(, אי אפשר להתעלם: מנכ"לית משרד 
לוי,  אמיר  באוצר  התקציבים  על  כהן, הממונה  מיכל  החינוך 
חגי  האלוף  אכ"א  ראש  לנג,  עמית  הכלכלה  משרד  מנכ"ל 
טופילנסקי, מנכ"ל הרשות לשירות הלאומי אזרחי שר שלום 
ג'רבי, ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון והמשנה 

ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר.
אין צורך לנסות להבין דבר מתוך דבר. את משמעות הגדרת 
הדו"ח כסופי וחתימת כל חברי הצוות, הבהירה המדינה עצמה 
בהודעתה לבג"ץ: "בהתאם להוראות החוק על שר הביטחון 
הכל  הממשלה,  שולחן  על  ולהניחה  ממשלה  החלטת  לגבש 
הגיוס  חוק  הוראות  לחוק".  26טו2  סעיף  להוראת  בהתאם 
המתוקן, כזכור, מחייבות את הגשת הדו"ח לאישור הממשלה 
ולשר  הביטחון  לשר  הדו"ח  הגשת  ממועד  יום  ארבעים  תוך 
הללו  הימים  ארבעים  אזרחי.  הלאומי  השירות  על  הממונה 
לשינוי  הדחיפות  נבעה  שהוסבר,  כפי  ומכאן,  השבוע,  חלפו 

הדו"ח בטרם יחלוף המועד.
דו"ח  לשנות  שנדרשים  הכנסת,  חברי  של  דרכם  קלה  לא 
חתום  סופי,  כדו"ח  אלא  כטיוטה,  לא  בג"ץ  בפני  שהוצג 
וגמור. הדברים היו נכונים למשמרתו של השר היוצא יעלון, 
ורלוונטיים שבעתיים תחת המשמרת של השר הנכנס – שעם 
הגיוס,  חוק  אישור  שהליכי  לתומו  סבר  לתפקיד  כניסתו 

מאחוריו.
לפחות בשלב הביניים הנוכחי, הצליחו חברי הכנסת להפוך 
את הלימון ללימונדה. בישיבה המדוברת, שהתקיימה בקריה 
סוכם  האישורים(,  נשללו  לא  דהן,  לבן  בניגוד  )מהחרדים, 
הממשלה  לאישור  הדו"ח  הגשת  דחיית  על  ופרוש  גפני  עם 
השר  חילופי  הוא  הרשמי  כשהתירוץ  לפחות,  בשבועיים 
את  מסיים  יעלון,  הודח  בו  ובשבוע  הגורל  רצה  והמנכ"ל. 
בראש  שעמד  הראל,  דן  הביטחון  משרד  מנכ"ל  גם  תפקידו 
הצוות הבין משרדי. את מקומו של הראל, יתפוס מיום חמישי 
זה האלוף במיל' אורי אדם, שיש לקוות, כי בהקשר החרדי שם 

משפחתו יעיד על אופיו. 
לעניין  יידרש  בג"ץ  ואם  שבועיים  הרווחנו  לעכשיו  נכון 
רצונם  מאשר  יותר  טוב  תירוץ  אין  העיכוב,  לפשר  וישאל 
אותו  ולבחון  הדו"ח  את  ללמוד  הנכנסים  והמנכ"ל  השר  של 
בשנית. בפוליטיקה הישראלית התזזיתית, המשימה הראשונה 
במעלה היא לקנות זמן. הרי בשיטה הזאת בדיוק, עומד נתניהו 
ביותר  להפוך לראש הממשלה בעל תקופת הכהונה הארוכה 

בתולדות ראשי ממשלות ישראל.

מחיכוכים לחיוכים. ליברמן במליאה עם דרעי וליצמן                                             )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

המילה האחרונה שמורה 
לשר הביטחון הנכנס, 

שמתבטא כאן לראשונה, 
כממונה על גיוס צעירי 

ישראל ודיחוי בני הישיבות: 
"עם החברים החרדים 

יש לי ידידות אישית עוד 
מ-96'. כשיש נכונות משני 

הצדדים לשבת ולדבר 
אפשר להסתדר. הוכחנו 

זאת בעבר ונוכיח זאת גם 
בעתיד"
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!



 י"ח באייר תשע"ו 26/5/16בבית שמש1216

העמוד 
טעון 
גניזה

פרשת "ערכין" המדברת על האדם המקדיש ערך אדם לבית 
המקדש נאמרה מיד לאחר פרשת "התוכחה", בה נאמרו 
קללות קשות אם ח"ו לא נשמור את התורה. ונשאלת 
השאלה מה הסמיכות הזו? איזה קשר יש בין התוכחה 
ספר  את  המסיימת  'ערכין'  פרשת  לבין  והנוראה  הקשה 

"ויקרא"? 
קשים  בימים  שאף  ללמדינו  שבא  זי"ע  אמת'  ה'אמרי  מפרש 
ביותר ר"ל, לא נשכח שלכל יהודי יש ערך. בנים אנו לה' בכל עת 

ובכל מצב וערכנו רב ומשמעותי.
להאמין  שצריכין  כמו  "ובאמת  אמת':  ה'שפת  כותב  וכך 
בהקב"ה אף שאין יכולים להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה. כמו 
ושחורין  כעורין  שנראין  אפילו  ישראל  בבני  להאמין  צריכין  כן 
הפנימיות  עצם  תרס"ג(.  )וארא  ונאוה..."  אני  שחורה  כמ"ש 
הנסתרה של איש מישראל, הוא גבוה מעל גבוה ואין לנו השגה 
בזה. ואף על אלה שאין הטוב נראה עליהם מבחוץ כתב: "יש דור 
תהפוכות שנראין רע, אבל אין תוכן כברן ועתידין לחזור למוטב" 
ראה(  )פ'  הספרי  דברי  את  הביא  אמת  באמרי  תרנ"ה(.  )האזינו 
"ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים מלמד שכל אחד 
והוסיף  העולם,  אומות  מכל  הקב"ה  לפני  חביב  מישראל  ואחד 
על זה: זה הוא אפילו כשהיחיד הוא בלא טעם... )הושענא רבא 

תרצ"ו(.
מספרים על סוחר יהלומים בשם ר' מוניא מוניסזון ז"ל שהיה 
אל הקודש  נכנס  זי"ע, שפעם  בימי הרבי הרש"ב מליובאוויטש 
פנימה ושיחתו עם הרבי היתה על אנשים פשוטים מאד כשהרבי 
מפליג בשבחם. החסיד תמה על שהרבי עשה עסק מהם כשהוא 
אומר שאינו רואה בהם דבר מיוחד. הרבי שאל לר' מוניא אם יש 
עמו חבילת יהלומים ואם מסכים להראות לו? החסיד נענה ברצון 
על אחד מהם  על השולחן כשהוא מצביע  היהלומים  את  וסידר 
שהוא מדהים ביופיו ובנקיותו. הרבי השיב לו: "אינני רואה בזה 
אבן  בטיב  להבין  בשביל  ביהלומים  מבין  להיות  "צריך  כלום". 
יקרה כזאת" השיב מוניא. ואז אמר הרבי הרש"ב: כל יהודי הוא 
פלאי פלאים, אלא שצריך להיות מבין בכדי להבחין בסגולותיו...

ידוע ומפורסם בשער בת רבים כי הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע 
אהב כל יהודי באהבת ישראל שאין בדומה לה. ולא היה מסוגל 
לראות כל רע על שום אחד מישראל, עד שהיה אומר שכל יהודי 

'קדוש' ונעלה הוא ואין שייך אצלו כל רע כל
ל וכלל. ומה שלפעמים רואים שמתנהג שלא כשורה, אין זה 

מחמת חלק ה'גוי' שבו.
פעם נסע רבי דוד זי"ע יחד עם מחותנו הרה"ק היהודי הקדוש 
זי"ע. על אם הדרך הם עברו ליד איזה פונדק. נכנס לשם רבי דוד 

לשעה קלה, אך לא יצא את פני הבית כי אם לאחר זמן מרובה. 
משיצא שאלו היהודי הק', על מה התמהמהתם כל כך מלצאת מן 
הבית? ענהו רבי דוד בהיותי בתוך הבית נגלה לעיני 'יראת שמים' 
המעשה,  היה  וכך  מעליו.  לסור  יכולתי  ולא  יהודי  של  מופלגת 
בפונדק זה שהו יחדיו אב ובן, האב היה 'לא יוצלח', וכל אימת 
חפץ  האב  לו  הביא  עבודתו  לצורך  מה  דבר  מעמו  ביקש  שהבן 
אחר בלי שיבין את רצונו של בנו. לפתע קצף הבן על האב וצווח 
עליו. דע לך אבי כי באם לא הייתי מתיירא מאלוקי הייתי הורג 
אותך ורוצח את נפשך.  והרבי ר' דוד זי"ע לא הפסיק מלהתפעל 
מהיראת שמים המרובה של הבן שאינו רוצח את אביו רק מפני 

יראת העונש של מעלה.
וכך היה תמיד אומר: אין יהודי רע בעולם. אין כזה בנמצא. אם 
תבחין ברע שביהודי, הרי שגילית את החלק הלא-יהודי שבו, את 

הגוי שביהודי...
לכל יהודי יש ערך אפילו בזמן התוכחה, עת הוא במצב רוחני 
על  שוקד  אינו  אם  גם  השי"ת  את  הוא  עובד  עת  ועכו"כ  ירוד. 
התורה יומם ולילה. ולא בכדי אמרו חכמים אל תהיה ברכת הדיוט 

קלה בעיניך.

ערכו של יהודי

איפה הוא היה בשואה?

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אחר  רפואי  טיפול  או  לניתוח  הדרך  כי  יודע  בר-דעת  כל 
המוצע  הרופא  אם  גם  שכן  רפואי,  יועץ  דרך  עוברת 
את  להתאים  צורך  יש  בתחומו,  ביותר  לבכיר  נחשב 
וזאת  הפציינט,  סובל  ממנה  הספציפית  לבעיה  הטיפול 
היטב  המכיר  ניסיון,  בעל  יועץ  מפי  המלצה  באמצעות  עושים 
יתרונותיהם  את  המדויקים,  התמחותם  תחומי  את  הרופאים,  את 

וחסרונותיהם. 
בגדר  הינו  המאזניים  כף  על  העומד  הנושא  כאשר  מה,  משום 
'נפש' של האדם, רבים נכשלים בו: הם מדלגים על שלב  פיקוח 
מתאים.  לא  פסיכיאטר  או  לפסיכולוג  בשוגג,  ופונים,  הייעוץ, 
 – הגרוע  ובמקרה  הבעיה,  לפתור  מסוגל  לא  הוא  הטוב,  במקרה 

מחמיר את הבעיה שבעתיים. 
הפנו אליי נער מבית חסידי, שבני משפחתו הבחינו כי החמימות 
שהיתה מנת-חלקו בקיום המצוות, הוחלפה ברוח קרירה. גם אם 

עשה את המצוות המוטלות עליו, פעל כמי שכפאו שד. 
שינוי  על  להצביע  יכולים  הם  אם  הוריו  את  כמקובל, שאלתי  
אחר שעבר לאחרונה. התשובה היתה בהירה כשמש: "הבן שלנו 
פסיכולוג  על-ידי  וטופל  ההתבגרות,  גיל  של  נפשי  משבר  עבר 
ותיק. רופא המשפחה המליץ לנו על פסיכולוג זה כמי שצבר ניסיון 

בהחייאת רוחם של נערים רבים במצב דומה".
סימני החלמה,  בנער  ניכרו  בשלב מתקדם של הטיפול, כאשר 
חש הפסיכולוג כי המטופל טרוד במיוחד. הוא ביקש ממנו לשתפו 
יכול לכפור  יהודי בר-דעת  "כיצד  הנער:   וישאל  ליבו.  בהרהורי 
בטובתו של מי שאמר והיה העולם?" – וכך גרר את הפסיכולוג 

החילוני הוותיק לשיחה עמוקה בענייני אמונה. 
"מאותו היום, השתנו חיי", סיפר לי הבחור. "מסתבר שדרכתי 
על יבלת רגישה ביותר של הפסיכולוג. הוא הסביר כי נושא זה אינו 
קשור לטיפול, והציע שניפגש על כוס קפה מחוץ לשעות הטיפול 

)דבר הנוגד את כללי האתיקה – י. ל.(.
'ידידי  כך:  הפסיכולוג  פתח  הבלתי-פורמאלית  הפגישה  "את 
הצעיר, שאלת את האיש הלא נכון. מי שעבר את מה שעברתי – 
לא יהיה מסוגל להבין את השאלה שלך'. הוא סיפר לי את קורותיו: 
'נולדתי למשפחה דתית. בשנות הזעם עברתי את מוראות השואה. 
אני זוכר את עצמי נער צעיר מטייל במחנה בירקנאו, מביט לשמים, 
בגויים,  וקלס  לעג  היינו  כי  וראה  משמים  'הבט  בבכי:  ואומר 
מציאות  לתוך  שוב  קמתי  למחרת  יובל...'  לטבח  כצאן  נחשבנו 
איומה אשר ֵמֵתי-מעט שרדו בתוכה. כך עברו על שנות האימה'. 

בצבעים  מראות-הזוועה  את  באוזניי  פירט  כמובן,  הפסיכולוג, 
חיים, כאילו התרחשו בליל אמש.

לשתף  "התביישתי  הבחור,  המשיך  נכלמתי",  וגם  "בושתי 
את הוריי בכך שמאז הפגישה, אני מתעורר כל לילה בבעתה עם 
חלומות מסויטים על מאורעות בירקנאו כפי שסיפר לי הפסיכולוג. 
באותם  הרחמים'  'אב  היה  היכן  השאלה:  במוחי  צצה  גם  תמיד 
ימים? מצד אחד, אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. מצד 

שני, זעקות-הכאב של הפסיכולוג, שוברות את ליבי לרסיסים".



הבנתי את מצוקת הנער בעל הלב הרגיש. אחרי הכל, הפסיכולוג 
היווה עבורו מודל של שפיות-הדעת באשר הצליח לסייע ברפואת 
נפשו, ולכן הוא 'קנה' כל מילה שלו. הפניתי אותו לחוויה מתקנת 
– טיפול אצל איש מקצוע אחר, יהודי מאמין – לא לפני שסיפרתי 

לו סיפור ששמעתי מיהודי שמוצאו בעיירה גליציאנית.
הייתי  השנייה,  העולם  מלחמת  טרם  בבחרותי,  סיפר:  וכך 
בידידות קרובה עם שכן, שעמד בראש הסניף הציוני המקומי. אני 
אומנם דתי, והוא היה חילוני מובהק – אך התגברנו על הפערים. 
בפרוץ השואה, דרכנו נפרדו, איש אינו יודע מה עלה בגורל חברו. 
השומר  של  קיבוצניק  היה  הוא  בארץ.  נפגשנו  עשור,  לאחר 
על  איש  בדמעות,  נפלנו  חרדית.  משפחה  הקמתי  ואני  הצעיר, 
האישי  וההצלה  הזוועה  סיפור  את  גולל  אחד  וכל  אחיו,  צווארי 

שלו.
"אני רואה שאתה שלם באמונתך הדתית", אמר לי. "הדבר הזה 
טורף את דעתי. אני רואה אלפי יהודים כמוך, שעברו את המוראות, 
ולא רק שלא נפלו באמונתם ובדתם, אלא הולכים ומתחזקים. כמו 
הרבה  לעומת  זאת,  מפוניבז'.  והרב  מקלויזנבורג,  הידוע  הרבי 
חברים משותפים שלנו שבאו מבתים דתיים, פחות או יותר, ושינו 
טעמם לאחר המלחמה. אל תיפגע אם אשאל אותך באופן בוטה: 
6 מיליון יהודים נעקדו ונטבחו במיתות משונות, והיכן הוא היה? 
איזען  וו  און  נשמתם,  שיצאה  עד  באכזריות  עּונּו  ילדים  מיליון 

גיווען?
ומה ענית לו? שאלתי את איש שיחי.

ליהודי  כי  ממני,  תשמע  לא  תשובות  לו:  ואמרתי  בידו  אחזתי 
מאמין אין שאלות. הוא יכול להתפלל ולבקש, אבל שאלות אין לו. 

הזכרתי לו שיחה שהייתה לנו 17 שנה קודם לכן, בימי בחרותנו. 
על  הכנסת  לבית  סמוך  אותי  פגשת  באב.  בתענית תשעה  זה  היה 
אותי על ההבטחה האלוקית שלמדת בתנ"ך:  הנהר. שאלת  שפת 
'אם בחוקותי תלכו', אם תשמרו מצוות השם – תנצחו את הגויים, 
תעשו חיל בעסקים, הכל יהיה טוב. אך 'אם בחוקותי תמאסו', אם 
לא תקיימו את המצוות – התורה בוחרת בתיאורים מחרידים כיצד 
יתן  מי  תאמר  ש"בבוקר  עד  קשים,  עינויים  תעברו  לגלות,  תצאו 
ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר". שאלת אותי: כיצד ייתכן שאנחנו, 
רבים וטובים מעם-ישראל, פרקנו עול תורה ועושים ככל העולה 
על רוחנו גם בשבת ואפילו בכיפור, ואיפה הוא? א וואּו איז ֶער?".

היכן   – החמורה  השאלה  את  השואלים  יהודים  ישנם  ובכן, 
הקב"ה – לפי האינטרס האישי שלהם. כשהכל טוב, הם שואלים: 
הם  רע,  וכשהכל  החוטאים?  את  מעניש  אינו  מדוע  הוא?  איפה 
שואלים: ששה מיליון נהרגו, איפה הוא היה? א וואּו איז ֶער געוון? 
מדוע הוא מעניש אותנו? כיהודי מאמין, לא היה לי קשה אז, ולא 

קשה לי עכשיו.
בפרשת  האמורות  הקללות  את  בפניו  וקראתי  חומש,  פתחתי 
תלאותיה,  כל  על  האיומה,  השואה  תבוא.  כי  ובפרשת  בחוקותי 
מתועדת לפרטי-פרטים. הבטתי בעיני ידידי משכבר הימים וראיתי 

דמעה. 
הקראתי לו גם את דבריו המצמררים של רבי מאיר שמחה הכהן 
רומז  הוא  בחוקותי,  פרשת  על  חכמה'  'משך  בפירושו  מדווינסק. 
מכל  הנורא  על  השואה,  פרוץ  לפני  שנים   12 תרפ"ז,  בשנת  כבר 
תנועת ההשכלה  פרחה  בה  העיר אשר  מברלין,  להתרחש  העומד 
לאזרח  וייחשב  מחצבתו  ישכח  בכלל  "הישראלי  העול:  ופריקת 
ברלין  כי  יחשוב  לו,  לא  לשונות  ללמוד  דתו  לימודי  יעזוב  רענן, 
היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים לא עשיתם 
)סנהדרין ל"ט(, ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים )הושע ט(. אז 
יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר 
לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קדשנו, ולשונות זרים 
המה כלבוש יחלופו, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי 

נביאי ה' אשר נבאו על גזע ישי באחרית הימים".
כיון שניתנה רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. 

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

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

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

















*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד 
למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 7.6.16 או עד 

גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות

חדש!!
דגמי
2016

Tadiran swift 14 A 1.25 כ"ס
Cop 3.80 | Btu/h 11500 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1990 ₪

Tadiran swift 10 A 1 כ"ס
Cop 3.82 | Btu/h 10200 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1790 ₪

3 שנות אחריות מלאות!

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

קונים מזגן תדיראן
בטרקלין חשמל כהלכה

לדוגמא ממגוון המזגנים:

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

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

הטבה מיוחדת לחברי 
הסתדרות מורי אגודת ישראל 

ולמחזיקי מפתח דיסקונט

ומקבלים
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