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18:44

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: יו"ר ועדת הכספים משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

"עדיפה ממשלת אחדות עם העבודה 
על ממשלה צרה עם הבית היהודי"

ח"כ גפני ל"קו עיתונות": "האויבים הפוליטיים הכי גרועים שלנו 
הם אנשי הבית היהודי. הקשר שלנו עם הרצוג מצוין. אנו סומכים 

עליו יותר מאשר על בנט והרצוג סומך עלינו יותר מאשר על 
נתניהו"  על רקע סירוב פקידי האוצר לממש שורה של נושאים 
תקציביים שהובטחו לחרדים הבהיר גפני לנתניהו: "אתם מוליכים 
אותנו למצב שאין לנו מה להפסיד. תכבדו את ההסכמים החתומים 

ואם לא, נפסיק לשחק את המשחק" / בי"ס לפוליטיקה

חילופי האשמות בין הרבנים 
הראשיים אחרי הכישלון 

הגדול בוועדה למינוי דיינים 
/עמ' 10 ובי"ס לפוליטיקה

בלעדי: בדגל התורה משיבים לנאום 
ה'אני מאשים' של פרוש ודורשים את 
התפטרות נציג שלומי אמונים ממועצת 

העיר בירושלים / בי"ס לפוליטיקה

מרור אחרי 
הפסח

קיץ 
חם

יענקלה אורן הנהג של ילדי בני ברק נלכד ונשרף למוות במיניבוס שנהג בו 
עשרות שנים של חברת 'מקומות ואתרים' / עמ' 11

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

טרם הקמתה של העיר אלעד, הובטח לראשיה הרחבה של גבולותיה 
ממזרח על ידי פינוי שטח אש, אלא שעד עתה ההבטחה לא קויימה 
ובעיר מתמודדים עם מצוקת דיור חריפה  ראש העיר שיגר מכתב 

לשר הביטחון בו דרש לפנות את שטח האש: "עתודות הקרקע לדיור 
מוצו כמעט במלואן"  גורם בכיר בעירייה ל'קו עיתונות': "בערים 
רבות נחתמו הסכמי גג להוספת עשרות אלפי יחידות דיור, אפילו כאן 

בראש העין הסמוכה; את העיר אלעד בחרו לשכוח" / עמ' 4

בעיר אלעד דורשים את הרחבת גבולות העיר: 
יותר מעשרת אלפי 10,000 יחידות דיור חדשות

משתתפים מידי 
יום בשלושת ימי 

הפעילות של עיריית 
אלעד שהתקיימו 
בימי חול המועד 

פסח בפארק אלעד 
/ עמ' 6

עשרות אלפים באירועי החג



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-



*טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל 14,
  ניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי.

**כל השירותים המוצעים מעלה, כפופים לתקנון השב"ן.

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

מכבי שלי
כל המשפחה חוסכת, כל יום, כל השנה!

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה, עד גיל 18 
בהשתתפות מופחתת

על הוצאות לפני ואחרי 
לידה ל-3 לידות

₪21עד ₪6,000
מגיל 14* ומעלה

לטיפולי שיניים משמרים

50 %
על אורתודנטיה

וטיפולי שיניים משקמים

₪ 21 
אימון כושר אישי וקבוצתי עד ₪1,000

הנחה ברכישת משקפיים
*מגיל 18 ומעלה*מגיל 18 ומעלה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
ניסן-אייר תשע"ו
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תור לרופא 
שיניים

אבחון קשב 

אבחון קשב וריכוז לארי

וריכוז לארי

להזמין

לרותי מקום

בבית החלמה

לקחת את יוסי 

לאורתודנט

להזמין 

משקפיים 
לאליהו

אבא
לקבוע תור

לרפלקסולוג

אבא

חדר כושר

אמא
עיסוי תינוקות

ם חיה
ע
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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

מאת: יעקב אמסלם

קיומה.  על  במאבקים  ומעולם  מאז  התאפיינה  אלעד  העיר 
בירוקרטיים אליהם  ואם בקשיים  אם בהתנהלותה הפוליטית 
החרדי,  בציבור  הדיור  מצוקת  התרחבות  עם  כעת,  נקלעה. 
את  לפנות  הביטחון  ממשרד  פרוש  ישראל  העיר  ראש  דורש 
שטח האש השוכן במזרחה של העיר והמונע את התפתחותה 

והתרחבותה.
בעיר המונה כיום 50 אלף תושבים, ישנן עתודות בניה של 
כ-1000 יחידות דיור בלבד וגם בנייתן מותנית בסלילת כביש 
חדש ומחלף. האופציה היחידה העומדת בידי ראשי העיר, היא 
הרחבת גבולות העיר ממזרח, שם קיים כאמור שטח אש אשר 
בעבר נעשו בו אימונים. פינוי שטח האש יאפשר את בנייתן 
דיור שעשויים להקל משמעותית  יחידות  של כעשרת אלפים 

את מצוקת הדיור.
במכתב לשר הביטחון משה )בוגי( יעלון כותב ראש העיר 
אלעד".  על  הסגר"  ל"הסרת  הזמן  "הגיע  כי  פרוש  ישראל 
לדברי פרוש, העיר חסומה על ידי שטח אש של צה"ל ואינה 
יכולה להתפתח. "את מצוקת הדיור ניתן יהיה לפתור בעזרתך 
אם תורה על פינוי שטח אש, אשר אינו פעיל לחלוטין, הנמצא 
מזרחית לעיר וכך נוכל לייעד את הקרקע לדיור בר השגה לעיר 
האש  בשטח  מכך,  יתרה  דיור.  יחידות   10,000 יכלול  אשר 
נותרו עשרות פגזים תועים, אשר חלקם נאספים על ידי ילדיי 
העיר אלעד הנוטים לא פעם לטייל באזור זה, ואנו חוששים 

ליום בו יתרחש אסון אשר יכול היה להימנע".  
תכנית  במסגרת  שהוקמה  אלעד,  העיר  כי  הוסיפו  בעירייה 
ומאכלסת  דונם,   2,500 על  כיום  שוכנת  הכוכבים',  'שבעת 

לה,  השכנות  הערים  לשאר  ביחס  תושבים.  אלף  ל-50  קרוב 
צפיפות האוכלוסין בעיר גבוהה מאוד, עד כדי בלתי אפשרית 
בכל הקשור לשטחי ציבור. "העיר הינה העיר החרדית היחידה 
במצוקת  לסייע  ושיכולה  הירוק  הקו  תחומי  בתוך  השוכנת 
ואיכותית, אבל  נוחה  הדיור החרדי. היא קרובה למרכז, היא 

לצערנו, עתודות הקרקע לדיור מוצו- כמעט במלואן". 
מוסדות  בתחום  היא  נוספת  חריפה  מצוקה  פרוש,  לדברי 
מידי  להגיע  נאלצים  תלמידים  אלפי  "עשרות  בעיר.  החינוך 
הנדרשים  התנאים  את  הולמים  שאינם  יבילים,  למבנים  יום 
בניית  עבור  במיקום  חמור  מחסור  בשל  זאת  וכל  ללימודים 
וגנים   6 כביש  ידי  על  אלעד  תחומה  ממערב  קבע.  מוסדות 
טבע  בשמורות  לה  ומדרום  ענק,  מחצבת  מצפונה  לאומיים, 
רחב  שטח  קיים  העיר,  של  במזרחה  נוספים.  לאומיים  וגנים 
ידיים, בן אלפי דונמים, שיכול להתאים להרחבתה של העיר. 
אלא ששטח זה נחשב לשטח אש צה"לי, למרות שבפועל, לא 

נערכים בו אימונים". 
על  הונח  כבר  אלעד,  העיר  של  הרחבתה  נושא  כי  יצויין 
שולחנם של מספר שרי שיכון, ובהם אצל יוזמה ומקימה של 
פגישה  בסיכום  שרון.  אריאל  המנוח  הממשלה  ראש  העיר, 
בלשכתו של שר השיכון ב-6 בספטמבר 1990, עלה כי מלבד 
קיימת אופציה לשטחים סמוכים.  2,500 הדונמים של העיר, 
כי  במפורש  שרון  השר  סגן  כתב  שנה,  אותה  באוקטובר 

השטחים יתווספו לעיר אלעד בתיאום עם כוחות הביטחון.
חלפה כמעט שנה, וביוני 91' הוגשה בקשה רשמית למנהל 
מחוז המרכז של מנהל מקרקעי ישראל, בה גם הוזכרה, לפי 
החלטתו של שר הבינוי והשיכון דאז אריאל שרון, האופציה 
כי  דבעי  מאן  לכל  שרון  כתב   ,1994 בשנת  העיר.  להרחבת 

שטחה של העיר שעומד אז על 2,500 דונמים, הוא רק שלב 
אומרים  הגיע",  לא  מעולם  השני  השלב  "לצערנו,  ראשון. 

בעירייה.
במכתבו, מאשים פרוש את הגורמים הרלוונטיים באפליה, 
"דומה כי בעוד כל הערים סביבנו זוכים להסכמי גג שמעניקים 
אנחנו,  העין(,  ראש  )ובראשן  גדולה  הרחבה  אפשרות  להן 
שזקוקים להרחבה זו כאוויר לנשימה, נאלצים לדדות מאחור 

ללא יכולת התפתחות". 
לנו  "אפשר  מכתבו.  את  פרוש  מסיים  אליך",  פונה  "אני 
חרדית  עיר  ולהוות  ולהתפתח  להמשיך  אלעד  העיר  תושבי 
להוספת  תפעל  אם   – בעזרתך  זאת  לעשות  נוכל  ייחודית. 

השטחים לאלעד".
בעיריית אלעד אמרו השבוע ל'קו עיתונות' כי הפניה של ראש 
העיר מגיעה לאחר שנים ארוכות בהן יש התעלמות מוחלטת 
מצרכי הציבור החרדי ומאפשרויות הפיתוח של העיר אלעד. 
"מדובר בעיר במרכז הארץ, עם אפשרויות פיתוח וגידול שאין 
באף מקום אחר", אמר גורם בכיר בעירייה. לדבריו, "למרות 
האש  ששטח  ולמרות  בעבר,  שנעשו  שלטוניות  התחייבויות 
כבר לא פעיל מזה כמה שנים, משום מה, לא נראה שמישהו 

מתכוון להזיז משהו בנושא".
לדברי הגורם, הדרישה של ראש העיר היא פשוטה, "בעוד 
הסכמי  נחתמו  החרדי,  לציבור  מתאימות  שלא  רבות,  בערים 
גג להוספת עשרות אלפי יחידות דיור, אפילו כאן בראש העין 
דורש  העיר  ראש  לשכוח.  בחרו  אלעד  העיר  את  הסמוכה. 
להתייחס לאלעד כעיר שווה בין שווים, ולאפשר לה להתפתח 
הולם  דיור  פתרון  מבחינת  והן  וכללית,  עסקית  מבחינה  הן 

לכלל הציבור החרדי. הפתרון נמצא, רק צריך לאשר אותו".

טרם הקמתה של העיר 
אלעד, הובטח לראשיה 
הרחבה של גבולותיה 

ממזרח על ידי פינוי שטח 
אש, אלא שעד עתה 

ההבטחה לא קויימה ובעיר 
מתמודדים עם מצוקת 

דיור חריפה  ראש העיר 
שיגר מכתב לשר הביטחון 
בו דרש לפנות את שטח 
האש: "עתודות הקרקע 

לדיור מוצו כמעט במלואן" 
 גורם בכיר בעירייה ל'קו 

עיתונות': "בערים רבות 
נחתמו הסכמי גג להוספת 
עשרות אלפי יחידות דיור, 
אפילו כאן בראש העין 

הסמוכה; את העיר אלעד 
בחרו לשכוח"

בעיר אלעד דורשים את הרחבת גבולות העיר: 
10,000 יחידות דיור חדשות

ראש עיריית אלעד ישראל פרוש על רקע שטח האש הסמוך לאלעד 



מרכז עוצמה אלעד

הסדנאות מסובסדות ומועברות ע”י מרצים מומחים ויפתחו אי”ה במהלך חודש אייר

ההרשמה עד לתאריך ח’ אייר 16.5.16 ולאחר מכן על בסיס מקום פנוי בלבד
לפרטים נוספים והרשמה: אסתי מלווה ‘מרכז עוצמה’ 054-9118331 בין השעות 09:00-15:00

ישראל פרוש
ראש העיר

יעל יהוד 
רכזת מרכז ‘עוצמה’

אסתי שוורץ
בברכהמלווה מרכז ‘עוצמה’

ך ם של י די י ח ב הכו

סדנאות: 

עסק משלך
)32 מפגשים עם 

ליווי אישי(

העצמה
)12 מפגשים(

ניהול כלכלי
)8 מפגשים(

להבה
)17 מפגשים(

תעסוקה

עבור מי: 

נשים המעוניינות 
לפתוח

עסק עצמאי

נשים

זוגות

נשים/גברים

נשים/גברים

עלות סדנא: 

500 ש”ח

240 ש”ח

150 ש”ח

ללא תשלום

150 ש”ח

נושאים מרכזיים: 

תכנים של העצמה אישית
והכשרה עסקית

פיתוח יכולת ושיפור תדמיתנו
העצמית באמצעות כלים

ושיטות מגוונים

קידום גישות והרגלים
המובילים ליציבות כלכלית

 הכרת המחשב:
Outlook PowerPoint  אקסל וורד

העצמה וכלים מעשיים
להשתלבות בעולם התעסוקה

שעות וימים: 
פתיחה בתאריך: 
י”א אייר 19.5.16

ימי חמישי 9:30-12:30
נותרו מקומות אחרונים!!

בוקר / ערב
לסדנה הקרובה

ההרשמה נסגרה!
פתיחה נוספת לאחר החגים

ערב/בוקר

בוקר/ערב

בוקר

האגף לשירותים חברתיים

הזדרזו להירשם - ההרשמה בעיצומה!

‘מרכז עוצמה’ ממשיך עם סדנאותיו המקצועיות לשיפור ברמה הכלכלית התעסוקתית והאישית

היית רוצה להגיע למימוש עצמי?

להצליח לעשות שינוי בחייך?

להשתלב בהצלחה בעולם 
התעסוקה?

חולמת למצות את יכולותייך 
ולהקים עסק עצמאי משלך? 

הייתם מעוניינים להוריד את
 המינוס ולהגיע לאיזון כלכלי?

היית רוצה להגיע למימוש עצמי?

להצליח לעשות שינוי בחייך?

להשתלב בהצלחה בעולם 
התעסוקה?

חולמת למצות את יכולותייך 
ולהקים עסק עצמאי משלך? 

הייתם מעוניינים להוריד את
 המינוס ולהגיע לאיזון כלכלי?

אנחנו כאן בשבילכם
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שלושת  במהלך  השתתפו  אלפים  עשרות 
אלעד  עיריית  שקיימה  החג  אירועי  ימי 
בשיתוף חברת טרה, בפארק אלעד המרכזי. 
במהלך האירועים הובאו למקום מתקני לונה 
ומופעים  הצגות  ערב התקיימו  ומידי  פארק, 
קרוב  יום  יום  בכל  השתתפו  בהם  חינוכיים 

לעשרת אלפים מבקרים.
פסח  המועד  בחול  גם  המסורת,  כמיטב 
מחלקת  עם  יחד  אלעד,  עיריית  קיימה 
אירועי  שרשרת  העירוני,  והמתנ"ס  התרבות 
הידיים.  רחב  אלעד  בפארק  מרכזיים,  חג 
עבור  הוקצו  המועד  מחול  ימים  שלושה 
שיתוף  השנה  שכללה  הייחודית,  הפעילות 
שאפשר  טרה,  מחלבות  עם  ייחודי  פעולה 
כניסה ללא תשלום ובהבאת מארזי המוצרים 

הרבים של המחלבות.
מתקנים,  רב  פארק  לונה  כללו  האירועים 
ילדים,  לאלפיים  קרוב  יום  מידי  נהנו  בו 
כשלקראת השעה שמונה, מידי ערב, התמלא 
ילדים  אלפים  בכעשרת  במקום  האמפי 

והוריהם, כשבבמה המרכזית הועלו מופעים 
והצגות חינוכיים. 

בשעות  התקיים  הימים  באחד  כן  כמו 
המיוחד  החינוך  לילדי  סגור  אירוע  נפרדות 
מוסדות  מרכז  בשיתוף  משפחותיהם,  ובני 

חינוך. בפעילות זו השתתפו כאלף ילדים. 
ראש  הציג  המרכזיים,  המופעים  לפני 
העיר הרב ישראל פרוש את תוכניות הפיתוח 
מצגת  מלווה  נאומו  כשאת  בעיר.  הקרובות 
החי  פינת  הדמיית  נראתה  בה  מפורטת, 
הציג  כן  כמו  בפארק.  אלה  בימים  שמוקמת 
בימים  מוקם  לפיה  התוכנית  את  העיר  ראש 
הספר  ובית  הארכיאולוגי  הפארק  אלה 

החקלאי.
הגבול  משמר  מפקד  השתתפו  באירועים 
לסייע  להמשיך  קובי שבתאי שהבטיח  ניצב 
לעיר, לדבריו "משמר הגבול יאמץ את העיר 
אלעד ותושביה. הבטחתי לסייע בהקמת פינת 
העבודות  התחילו  שכבר  שמח  ואני  החי, 

להקמתה".
הרב  הנגיד  מיוחד  לביקור  הגיע  כן,  כמו 

פלוק,  אברהם  ברב  מלווה  יעקובוביץ,  חיים 
המשתתפים  לכלל  מספר  העיר  ראש  כאשר 
לסיוע לפתיחת הספריה  נרתמו  כך שהם  על 
גבוהה  כספית  תרומה  בהרמת  העירונית, 

לעניין.
אלפי  עם  יחד  העיר,  ראש  הודה  בנאומו 
חסות  שהעניקה  טרה,  לחברת  הילדים, 
לאירועי החג, כאשר הילדים כולם מצטרפים 

אליו בהכרזה "תודה רבה לטרה".
האירועים  בכל  כמו  הפארק,  מתקני  את 
האחרונים, הפעילו עשרות בני נוער מהעיר, 
בהובלתו של רכז התעסוקה במחלקת הנוער, 

הר' רועי גרשי.
השנה  קיבלו  משמעותיים  חידושים  שני 
עוצמתית  תאורה  באירועים,  המבקרים  את 
ואפשרה  המתקנים  בשטח  שנוספה  במיוחד 
ירדה,  שהחשכה  בשעות  גם  מיטבית  הנאה 
ומתקני  ומרווחים  נוחים  שירותים  חדרי  וכן 
לטובת  הפארק  בפאתי  שנבנו  ברזיות 

המבקרים הרבים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש הודה לאנשי 

העירוני  המתנ"ס  למנהל  וכן  טרה  מחלבת 
התרבות  מחלקת  למנהל  הורביץ,  מנחם  ר' 
הנוער  מחלקת  למנהל  שטיגליץ,  ברק  הר' 
"הפעילות  כי  ואמר  גמליאל,  יחיקם  הר' 
שעשינו יחד בחג הפסח זכתה לשבחים רבים 
שותפות  בגלל  הצליחה  והיא  מהמבקרים, 
ליצור  טרה  אנשי  של  כנה  ורצון  אמיתית 
ולתושבי  החרדי  לציבור  המתאימה  פעילות 
הוא  שהיה,  הרב  המשתתפים  מספר  אלעד. 
ואני בטוח שעוד  ההוכחה להצלחת המהלך 
נמשיך לשתף פעולה יחד למען תרבות נכונה 

ופעילויות נוספות לכלל הציבור החרדי". 
חרדי  מגזר  שיווק  מנהל  פדר,  ציון  בן  ר' 
בטרה אמר כי, "מחלבת טרה שמחה בשיתוף 
החרדי  לצרכן  שהעניק  המוצלח,  הפעולה 
המועד  בחול  וליהנות  לשמוח  הזדמנות 
חווייתית  ומפעילות  פארק  לונה  ממתקני 
יותר  ולתת  ללא עלות. אנו מקווים להמשיך 
טעימים  חלב  מוצרי  עם  המותג  לצרכני 
ועם  מהודרת  בכשרות  יותר,  ובריאים  יותר 

פעילויות חווייתיות נוספות".

מאת: אהרון נצר

מאות ילדים  התכנסו בחול המועד מאות ילדים מיוחדים, 
ייחודי   להפנינג  המועד  בחול  התכנסו  משפחותיהם  בני  וכל 
שאורגן ע"י האגף לשירותים חברתיים ומחלקת חינוך מיוחד 

בעירייה ורשת "מוסדות חינוך".

מדובר ביוזמה מבורכת תוך שימת דרש על צרכים ייחודים 

אלו, כשילדים אלו עולים למתקנים במתינות, ובלי לחץ של 

כלל ילדי העיר.

ילדי  את  לחזק  שהגיע  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 

זאת  היוזמה,  על  חמות  תגובות  מההורים  קיבל  המשפחות, 

השנה,  כל  חברתיים  לשרותיים  האגף  של  לפעילות  בהמשך 

הפועלים ללא הרף ליוזמות ולמענה לכל הצרכים.

פעילות זו היא בהמשך למדיניות ראש העיר להיות קשובים 

יעיל  מהיר  מענה  ולתן  ותושב  תושב  כל  של  צרכיהם  לכלל 

ונגיש, במיוחד למשפחות מיוחדות.

מאות מילדי העיר השתתפו בהפנינג 
"נותנים למיוחדים" שהתקיים 
במהלך ימי חול המועד פסח

יותר מעשרת אלפי משתתפים מידי יום בשלושת ימי הפעילות שהתקיימו בימי חול המועד פסח בפארק אלעד

הפנינג גם לילדים המיוחדים

עשרות אלפים השתתפו באירועי החג של עיריית אלעד
עד
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ת 
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עי

י, 
יל

רו
 א

אב
 יו

ם:
מי

לו
צי



לצוות לוין בע"מ

דרושות גננות

 וסייעות
לצהרונים בגני ילדים בפ"ת- 

אם המושבות החדשה

לפרטים להתקשר בין השעות: 14:00-17:00 
בימים: א'-ה' בלבד!

עינת- 052-3568725
משרד: 08-9261967 
08-9262518 פקס: 

לשעות 13:45-16:45
מתאים גם לגננות ולמורות בשנת שבתון

הסעה מאלעד לפ"ת מובטחת!

(בעלות תואר בלבד!)

הגנים הינם למגזר החילוני בלבד!

תושבי אלעד יהנו מעתה מנסיעה באוטובוסים 

חדישים ביותר, אוטובוסים מן הדור החדש.

"קווים-עילית",  של  החדישים  האוטובוסים 

.USB מאפשרים לכם הטענה באמצעות חיבור

לאורך כל הנסיעה, תקבלו את מלוא המידע על 

בקדמת  חדשניים  מידע  מסכי  גבי  על  הנסיעה 

האוטובוס.

 מכל מקום לכל מקום

 יותר יעדים

 יותר נסיעות

 רב הכמות

 רב האיכות

 איך אני נוהג

 להרגיש בסלון

 בטוח שתרגיש בטוח

 שירות עילית

 זכות הציבור לדעת

 רב קו בשירות עצמי

הדור החדש כבר כאן

  
 

   
 

   

   

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

*הקורס מיועד לגברים ונשים בזמנים נפרדים

ד"ר ר' יעקב ארנברג )Ph.D( ראש המכון

 איך 80% מהתלמידים שלנו...
 מוצאים עצמם לאחר  "קורס ייעוץ נישואין"

בני זוג טובים יותר !?

קורס ייעוץ נישואין
לימודי "תעודה" ברמה הגבוהה ביותר

בפיקוח אקדמי

לפרטים והרשמה לקורסים הבאים :
• ייעוץ נישואין   • הנחיית הורים

• הדרכת חתנים  • הדרכת כלות

בס"ד

עם
 הרב שמחה כהן שליט"א

וצוות המרצים והיועצים המובילים בארץ.
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בס"ד

   

בס"ד

   

בס"ד

קורס ייעוץ נישואין
לימודי "תעודה" ברמה הגבוהה ביותר בפיקוח רבנים

קוסמטיקה רפואית

ע"י קוסמטיקאי רפואי, מרצה בכיר לקוסמטיקה 
מתקדמת במכללות המובילות לקוסמטיקה

 בעל נסיון, ותק ומוניטין

טיפולי עור, פנים ואקנה
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מפני קדושת המועד

מה מקווה מטהר

ראש העיר ישראל פרוש הורה לקבלנים שלא 
לעבוד בימי חול המועד

בשורה לתושבים: מקוה כלים חדש נפתח ב"מי מנחם"

מאת: אלי שניידר 

ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש, פנה 
לקבלנים העובדים ברחבי העיר אלעד, שלא 

יבצעו עבודות במהלך ימי חול המועד.
בעיר,  הנמרצת  הבינוי  תנופת  במסגרת 
נבנות בימים אלו קרוב למאה כיתות לימוד, 
מתחמים  במספר  יום  ומעונות  ילדים  גני 
רב,  במרץ  מתקיימת  העבודה  אלעד.  בעיר 
במקומות  היטב  נשמעת  הפטישים  והלמות 

רבים בעיר.
ימי  במהלך  בעיות  למנוע  כדי  זאת,  עם 
הנוהגים  קבלנים  ישנם  כאשר  המועד,  חול 
ולבקשת רבני  להמשיך את העבודה כרגיל, 
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש  פנה  העיר, 
אל כלל הקבלנים, כבר לפני כחודש, וביקש 
במשך  העבודות  להשבתת  להיערך  מהם 

שבוע החג.
"כדי לכבד את תושביה של העיר אלעד, 
אני מבקש מכם לחדול מכל עבודה בימי חול 
המועד פסח, שיוצאים השנה בימים ראשון 
עד חמישי, 25-28 באפריל 2016" כתב ראש 
בשלב  אליכם  פונה  "אני  כי  והוסיף  העיר, 
מוקדם, יותר מחודש לפני המועד המדובר, 

על מנת שתוכלו להיערך כיאות לדבר".

מאת: אלי שניידר

מקוה  העיר.  לתושבי  משמחת  בשורה 
כלים חדש נפתח לפני חג הפסח ברחוב רבי 

מאיר, בסמוך למקווה "מי מנחם".
כזכור, לקראת סוף החורף, ולאחר שיפוץ 
ראש  פעל  במקום,  שהתקיים  משמעותי 
העיר הרב ישראל פרוש לבניית מקווה כלים 
כלל  את  שישרת  המקווה  למבנה  בסמוך 

תושבי החלק העליון של העיר. 
גלי  שני  ובעקבות  העבודות,  השלמת  עם 
גשם עוצמתיים, התמלא ה"אוצר" במהירות, 
גרוסמן  הגרש"ז  דאתרא  שהמרא  ולאחר 
העיר  ראש  עם  יחד  במקום  סייר  שליט"א 

הרב ישראל פרוש ומ"מ ראש העיר ומחזיק 
תיק הדת הרב שמואל גרוסברד, הוא אישר 

הלכתית את פתיחת המקום.
מאות  הספיקו  החג,  לפני  עוד  ואכן, 
ורחב  גדול  נוח,  ממקווה  ליהנות  תושבים 
ידיים, בו הם טבלו את הכלים החדשים אשר 

הם רכשו לקראת החג.

"הרחבנו השנה 
את מעגל החלוקה"
למעלה מאלף סלים חולקו על ידי לשכת ראש העיר 

במסגרת מבצע 'קמחא דפסחא'
מאת: אלי שניידר

דפסחא'  'קמחא  מבצע  בהצלחה  הסתיים 
הרב  אלעד  העיר  ראש  לשכת  ידי  שעל 
של  מדוקדקת  הכנה  לאחר  פרוש.  ישראל 
אנשי הלשכה לפניות הציבור, בראשותו של 
הרב ישי קליין, עברה השנה החלוקה בצורה 
משפחות  מאלף  ולמעלה  ומכובדת  נוחה 

נהנו מסלי המצרכים השונים.
חומרי  סלי  כאלף  חולקו  ראשון  בשלב 
ומוצרי חד פעמי, בהשתתפות סמלית  ניקוי 
החסד  ארגון  עם  יחד  בודדים,  שקלים  של 

אדם לחברו.
מזון  סלי  מאות  עוד  חולקו  כן  כמו 
מחלקת  ידי  על  המוכרות  רבות,  למשפחות 
הרווחה, וכן משפחות נזקקות. זאת בשיתוף 

פעולה עם ארגון מגדל אור.
החלוקה כאמור התבצעה בצורה מכובדת 
חלק  כאשר  העירוני,  הספורט  באולם 
לבתי  הנוער  בני  ידי  על  הובאו  מהסלים 

הנצרכים עצמם.
כי  אומר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
ועשינו  "הרחבנו השנה את מעגל החלוקה, 

הכל מתוך מחשבה מראש, כדי שהמצרכים 
ביותר  והנוחה  הקלה  בדרך  לתושבים  יגיעו 
ובכך להפחית מהם מעט מעול ההכנות לחג 

הפסח המתקרב".
לשכת  ידי  שעל  הציבור  לפניות  בלשכה 
בראשות  הנוער  למחלקת  הודו  העיר  ראש 
הר' יחיקם גמליאל, ליחידת הפיקוח - שיטור 
ולמתנ"ס  שטרן,  אפי  הר'  בראשות  העירוני 
על   – הורביץ  מנחם  הר'  בראשות  העירוני 

הסיוע שהעניקו למבצע החלוקה.
כרטיסי  חולקו  האחרון  בחודש  כן,  כמו 
תושב שמעניקים הנחות בעשרות בתי עסק 
גם  הכרטיסים  החג.  לקראת  לקניות  בעיר, 
עירוניים  לאתרים  והנחות  הטבות  יעניקו 

ואירועי תרבות שעורכת העירייה.

 מכל מקום לכל מקום

 יותר יעדים

 יותר נסיעות

 רב הכמות

 רב האיכות

 איך אני נוהג

 הדור החדש כבר כאן

 בטוח שתרגיש בטוח

 שירות עילית

 זכות הציבור לדעת

 רב קו בשירות עצמי

להרגיש בסלון
"קווים-עילית" מביאה לכם חווית נסיעה נוחה 

ושונה מכל מה שהכרתם.

באוטובוסים החדישים הותקנו לנוחיותכם, מושב 

מרווח ומדף אישי )מיני סטנדר( להנחת ספר.

מה צריך יותר?
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מאת: יאיר פלד

ב"יום  השנה  גם  ישתתפו  הארץ  קצווי  מכל  אלפים 
אביב  בתל  העצמאות  ביום  יתקיים  אשר  תורה"  שכולו 
ע"י תלמוד תורה "תפארת רפאל" בנשיאות מרן הראש"ל 
מרן  של  ומיסודו  שליט"א  יוסף  הגר"י  לישראל  הרה"ר 
זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  הראש"ל  ישראל  מאור 
אשר יזם והגה את הרעיון - עוד כשכהן כרב הראשי לתל 
אביב - להפוך את יום העצמאות מיום של חולין וריקנות 
ולנצלו ליום של התכנסות לבתי כנסת ללימוד תורה. מרן 
הגר"ע זצ"ל ביקש מתלמידו הרב שלמה זביחי להפוך יום 
והשנה  הרעיון הצליח מעל המשוער  תורה.  ליום של  זה 

נערכים ביום זה למעלה מ-6300 כנסים כאלו.
הכנס המרכזי יתקיים השנה במוסדות "תפארת רפאל" 
בת-א, ויוקדש לפטירתו של  מרן זיע"א ליום זה הוכן סרט 
נדיר ומרגש עם דברי ברכה אחרונים למשתתפים באירוע 
יוסף,  הגר"י  מרן  בראשם  רבנים  הוזמנו  זה  ליום  זה, 
בכירים  ומרצים  בתשובה  המחזירים  גדולי  ישבות  ראשי 
מכל קצווי הארץ, אשר ימסרו דרשות ושיעורים תורניים 

בנושאים שונים ובעניינה דיומא.
הרב שלמה זביחי רבה של ק"ק "תפארת רפאל" מגלה 
מעט מניסיונו הרב שצבר משנת תשל"ג ומהכנות הרבות 
מביתו  הבוקר  משעות  הציבור  את  להוציא  בכדי  שנעשו 
בלימוד  כולו  היום  את  לנצל  ביהמ"ד  להיכל  ולהביאו 
תורה, תחילת היום יחל בקריאת תהלים לשלום עם ישראל, 
וחלוקת סידור תפילה ליום ש"ק מפואר בהדפסה מיוחדת 
ותלמידות  רפאל"  "תפארת  לתלמידי  המארגנים  של 
"עטרת שרה". ציבור המשתתפים שהקדימו בואם לבוא, 
וייחודי  מרהיב  מאוד  מושקע  קולי  אור  מופע  יקבלו 
ב"סוד הכשרות בעידן הטכנולוגי", לאחר מכן יפתחו מיד 
בשיעור הלכתי ע"י הרב שלמה זביחי שליט"א רב קהילת 
"תפארת רפאל". יש לציין שיו"ר ש"ס הרב אריה דרעי על 
וימסור שיעור  וכנסים,  והגדוש בעצרות  יומו העמוס  אף 
תורני כמידי שנה, וזאת מתוך הערכה והוקרה למארגנים 
הרבנים אחים זביחי אשר מעריך ומוקיר את פעולותיהם 

ולתושבי ת"א רבתי. 

שיאו של המעמד יגיע בקבלת פנים למרן הראש"ל הרב 
הראשי לישראל הגר"י יוסף שליט"א.

אישית  אגרת  למשתתפים  יחולק  לילה  חצות  בשעת 
יוסף  הגר"ע  ישראל  מאור  מרן  של  מגנט  על  מודפסת 
והמשתתפים  המארגנים  את  מברך  הרב  באגרת  זצוק"ל 

ביום תורה זה כסגולה ושמירה בבית. 
עליהם  ויקבלו  רגליהם,  על  יעמדו  המשתתפים  מאות 
ובקול עצום  היכל הקודש  "עול מלכות שמים" בפתיחת 
למרחקים  המתפשט  שליט"א,  שכטר  הגר"א  של  ורם 
כמו  שופר  ובתקיעות  השומעים  לבבות  את  ומעורר 

שמודיע על סיום של עוד יום התעלות רוחנית. 
הרב דניאל זביחי יו"ר "תפארת רפאל" מסר כי בשנים 
של  רבות  מאות  אביב  בתל  האולם  את  גדשו  קודמות 
משתתפים ולקראת הערב והלילה מגיעים גם יהודים רבים 
יום  שבאותו  למרות  וזאת  רחוקים,  לכאורה  הנחשבים 
נערכים בתל אביב מופעי בידור שלא לרוח התורה. ולכן 

השנה הכינו מקומות נוספים לקלוט את כל המשתתפים.
עם  ועשיר  קל  כיבוד  לציבור  יחולקו  היום  כל  במשך 
גודל  בסדר  שאירוע  לציין  יש  מגוונת.  וקרה  חמה  שתיה 
כרוכה  אינה  הכניסה  זאת  ובכל  מאוד,  גבוה  עלותו  כזה 

בשום תשלום אלא חינם.
"תפארת  במוקד  להתעדכן  אפשר  נוספים  לפרטים 

רפאל" שיחת חינם 1-800-260-260 

מאת: אלי שניידר

חוברת  ברק  בבני  אב  בתי  אלפי  לעשרות  נשלחו  אלו  בימים 
ניתן  עליהן  המקצועיות  וההכשרות  הקורסים  מגוון  עם  מהודרת 

להירשם במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק.
המקצועיות  וההכשרות  הקורסים  בחירת  בתהליך  כי  יצוין, 
ניתן דגש עיקרי על תחומים ומקצועות בהן ניתן להשתלב בקלות 
בשוק התעסוקה ונחשבים כמקצועות מבוקשים במשק, התאמתם 
המקצועיים  הגופים  עם  פעולה  ושיתופי  החרדי  לציבור  המלאה 
ביותר והמובילים בתחום. כך שכל משתתף בקורסים יוכל ליהנות 
מהכשרה מקצועית באווירה חרדית, ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר 

מסובסד.
לקבל  ניתן  אותם  וההכשרות  הקורסים  פרטי  מובאים  בחוברת 
קורס   – עסקי  מודיעין  כמו:  הקרובים  הקיץ  בחודשי  כבר  במרכז 
שיערך ע"י המכללה העסקית של לשכת המסחר בת,א, קורס יזמות 
קולינארית בהדרכת השף הבינלאומי שי אוחנה, קורס מנהלי בנייה 
בגבס שייערך ע"י מכללת הנשיא, קורס פקידי ביטוח עם מר שמעון 
גילהר, קורס בניית אתרים לבעלי עסקים ע"י topedu, קורס יזמות 
נדל"ן ותיווך שיערך ע"י מר ראובן ביילסקי ובסומו לאחר המבחן 
טכנאות  קורס  המשפטים,  ממשרד  תעודה  המשתתפים  ייקבלו 
 ,itworks משולב למחשב וסלולאר ע"י המכללה למנהל בשיתוף
ע"י   2 שרברבות  קורס  איכלוב,  טרם  בשיתוף  דמים  לקיחת  קורס 

מכללת אין ליין.
כמו"כ, ייפתחו הקורסים באקסל ויישומי מחשב, קורסי אנגלית 

מ A-Z וכן שוברי לימוד למגוון קורסים מקצועיים נוספים
מלאה  בהפרדה  הינם  המרכז  שרותי  וכל  וההכשרות  הקורסים 
בין גברים לנשים, ומיועדים למי שהתייעץ עם רבותיו לפני יציאתו 

לעולם התעסוקה.
לפרטים נוספים והרשמה: המרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 

31 בני ברק, טלפונים: 03-7707300/1/2/3.

מאת: יאיר פלד

הספרדים  התורה  בני  קהילת  בקרב  מרובה  רוח  קורת 
המתגוררים באזור שיכון ג' והסביבה בבני ברק, עם פתיחתו 

של בית הכנסת ובית המדרש "חזון יוסף" של הקהילה.
לזכרו  אחדות  שנים  לפני  הוקמה  יוסף",  "חזון  קהילת 
ידי תושבי  יוסף זצוק"ל, על  ולעילוי נשמתו של מרן הגר"ע 

השכונות קרית משה, רמת דוד, שיכון ג' בבני ברק.
חנוך  הרב  העיר  ראש  של  ובסיוע  מרובים  מאמצים  לאחר 
זייברט, חבר הכנסת יגאל גואטה, סגן ראש העיר הרב אליהו 
הפסח  בחג  נחנך  דרנגר,   ישראל  העיר  ראש  ורמ"ט   דדון 
בעל  ברחוב  הממוקם  הכנסת  בית  של  הקבע  מבנה  האחרון 

התניא 26.

מיד עם פתיחתו של בית המדרש, הצטרפו עשרות אברכים 
בני תורה, לתפילות החג הן בימות החג והן בימי חול המועד 
מתקיימות  יום  מידי  כאשר  החג,  שלאחר  הזמנים  בין  ובימי 

במקום שלוש תפילות בהשתתפות עשרות מחברי הקהילה.
נשיא  ע"י  חיזוק  ושיחות  שיעורים  נשאו  החג  במהלך 
הקהילה מורנו הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר 
מועצת חכמי התורה, שאף עודד לכל אורך הדרך את העסקנים 

בשכונה לפתיחת מקום לתורה ולתפילה וחסד.
שלמה  רבי  הגדול  הגאון  דברים  ונשאו  השתתפו  כן  כמו 
אחיעזר  נווה  שכונת  ורב  דעה  יורה  אב"ד  שליט"א,  מחפוד 
השם;  בית  כולל  ראש  פלח  אביעזר  רבי  הרה"ג  ו';  ושיכון 
משה  הרה"ג  שלום",  "שר  כולל  ראש  פרץ  דוד  רבי  הרה"ג 
אטיאס ראש כולל "תורת שמואל", הרה"ג אליה תודה ראש 

המתגוררים  כוללים  וראשי  רבנים  ועוד  תודה"  "שלמי  כולל 
באזור.

גואטה  יגאל  ח"כ  במקום  ביקרו  המועד  בחול  כמו"כ 
המלווה את הקהילה מראשית דרכה וכן סגן ראש העיר הרב 
אליהו דדון  שמסייע רבות להצלחתה ופריחתה של הקהילה.

בימות  במקום  התפילות  זמני  המתפללים,  ציבור  לטובת 
השבוע: שחרית 8:00, מנחה 19:00, ערבית 19:30. תפילות 
מנחה:  לפני השקיעה.  וחצי  המנחה: שעה  פלג  מניין  שבת: 
בהדלקת הנרות. שחרית: 8:00. מנחה: 18:15. אבות ובנים: 

17:15. ערבית במוצאי שבת: מיד בצאת השבת.
לבקשתו של הגר"ש בעדני, הוחלט על פתיחתו של כולל 

אברכים במקום שיחל היום יום רביעי עם כ-30 אברכים.

כמידי שנה, במהלך יום העצמאות יתקיים יום שכולו תורה על ידי מוסדות 
"תפארת רפאל" בתל אביב בהשתתפות גדולי הרבנים והדרשנים

בחוברת מיוחדת שפורסמה לתושבי ב"ב: 
מגוון קורסים והכשרות מקצועיות המרכז 

להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק

קורת רוח מרובה בקרב קהילת בני התורה הספרדים המתגוררים באזור שיכון ג' 
והסביבה בבני ברק, עם פתיחתו של בית הכנסת ובית המדרש "חזון יוסף"

לומדים ממשיכים את המסורת
מהטובים ביותר

נחנך ביהמ"ד של 
קהילת "חזון יוסף"

הקהל מקבל את פני הראשל"צ הגר"י יוסף והשר אריה דרעי 

הדמיה של המבנה הסופי של "חזון יוסף"



ישיבת הוועדה למינוי דיינים

אוטובוס מערכות  כל  עבור  רכשה  "קווים-עילית"  חברת 

בטיחות מהחדישות והמתקדמות ביותר:

ומערכת  נהג  נסיעת  ניטור  מערכת  רוורס,  מצלמת 

קוליות  והתרעות  מסלול  הוראות  הנותנת   mobileeye

למנוע,  בצמוד  הוצבה  אוטומטית  כיבוי  מערכת  לנהג. 

ומונעת  אוטומטית,  מופעלת  המערכת  חירום  כשבמקרי 

אפשרות התלקחות ח"ו. במיקומים אסטרטגיים באוטובוס 

מותקנים לחצני מצוקה על כל צרה שלא תבוא, ולראשונה 

מצלמה  וכן  מצוקה,  לחצן  מותקן  המטען  בתא  גם   -

המשדרת און-ליין לנהג, למקרה שנוסע נלכד שם חלילה.

 מכל מקום לכל מקום

 יותר יעדים

 יותר נסיעות

 רב הכמות

 רב האיכות

 איך אני נוהג

 הדור החדש כבר כאן

 להרגיש בסלון

 שירות עילית

 זכות הציבור לדעת

 רב קו בשירות עצמי

בטוח שתרגיש בטוח

באלעד10         י"ג בניסן תשע"ו 1221/4/16

הכישלון של 
המפלגות החרדיות 

ברוב של שבעה חברים בוועדה למינוי דיינים 
נבחר אב"ד בעיר באר שבע הגאון רבי אליעזר 
איגרא לתפקיד חבר בית הדין הרבני הגדול 

ויכהן גם כחבר בוועדה למינוי דיינים  בשנת 
2013 התמודד למשרת הרב הראשי לישראל 

ופרש ברגע האחרון

מאת: אלי שניידר

הציונות  נציגי  דיונים  של  שעות  בתום 
יכולים  דיינים  למינוי  בוועדה  הדתית 
בוועדה  חברים  שבעה  של  ברוב  לחייך. 
רבי  הגאון  שבע  באר  בעיר  אב"ד  נבחר 
הדין  בית  חבר  לתפקיד  איגרא  אליעזר 
בוועדה  כחבר  גם  ויכהן  הגדול  הרבני 

למינוי דיינים. 
כעת, קול נוסף מתווסף לציונות הדתית 
ציון  רבי  הגאון  של  במקומו  זאת  בוועדה 
בוארון שכיהן כחבר בוועדה מתוקף היותו 
לפרוש  נאלץ  אך  הרבני  הדין  בית  חבר 
בהגיעו  הדין  מבית  פרישתו  עם  מחברותו 

לגיל הפנסיה.
החרדיים  הוועדה  לחברי  זאת,  עם  יחד 
והרב  היות  פורתא  נחמה  להיות  יכולה 
בציונות  השמרני  הזרם  על  נמנה  איגרא 
המזוהים  הרבנים  על  נמנה  ואינו  הדתית 
זוכה  עם ארגון צוהר. כמו כן הרב איגרא 
רבי  הגאון  לישראל  הראשי  לרב  לקרבה 
דוד לאו ועל פי הערכות אף זכה בתמיכתו 
הראשל"צ  עמיתו  לעמדת  בניגוד  לתפקיד 
הגאון רבי יצחק יוסף בשל מחלוקת סביב 
מינויו הצפוי של משה דגן לתפקיד מנכ"ל 
לעמדת  בניגוד  לישראל  הראשית  הרבנות 

הגר"ד לאו.
רחביה  בשכונת  וגדל  נולד  איגרא  הרב 
הממלכתי- הספר  בבית  למד  בירושלים, 
חורב.  התיכונית  ובישיבה  מוריה  דתי 
לאחר מכן למד במשך עשר שנים בישיבת 
השריון  בחיל  שירת  ביבנה,  כרם  ההסדר 

ולחם במלחמת יום הכיפורים.
איגרא  הרב  התמודד   2013 בשנת 
למשרת הרב הראשי לישראל  ואף התכנסה 
בהם  הדתית,  בציונות  רבנים  של  קבוצה 

הרב  אריאל,  יעקב  הרב  ליאור,  דב  הרב 
אבינר  שלמה  הרב  שטרנברג,  מרדכי 
על  להצביע  כדי  גרינברג,  מרדכי  והרב 
רבנים  מנגד,  זו.  למשרה  מוסכם  מועמד 
אחרים של הציונות הדתית, כדוגמת הרב 
והרב  מדן  יעקב  הרב  ליכטנשטיין,  אהרון 
תמיכה  הביעו  רבינוביץ  אליעזר  נחום 
הפילוג  סתיו.  דוד  הרב  של  במועמדותו 
לכך  הובילו  הדתית  הציונות  בקולות 
שיומיים לפני הבחירות הודיע הרב איגרא 

על פרישתו מההתמודדות.
בסביבתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר 
החבר בוועדה אמרו כי לאחר מאבק בלתי 
למינוי  בוועדה  הציוני  הרוב  נגד  אפשרי 
הרבני  הדין  בית  הפיכת  "נמנעה  דיינים, 
לזירת רפורמות של רבני צוהר". בסביבתו 
במאבק  כי  ואמרו  הוסיפו  אייכלר  של 
אייכלר  ישראל  ח"כ  שניהל  ומייגע  ארוך 
לגבור  הצליח  דיינים,  למינוי  הועדה  חבר 
הדתית  הציונות  של  המוחץ  הרוב  על 
והחילונית בוועדה, הוא מנע בחירת דייני 
"צוהר" לבית דין האזורי ובית הדין הגדול.

ח"כ משה גפני תקף את ראש הממשלה 
לבחירת  לוועדה  בנוגע  נתניהו  בנימין 
של  אחריות  בחוסר  "מדובר  דיינים: 
מבלי  אחד  מועמד  לבחור  הוועדה  חברי 
האחרים".  המועמדים  לכל  ביטוי  לתת 
"זהו  התנועה.  בביטאון  גפני  ח"כ  תקף 
חוסר שליטה מוחלט של ראש הממשלה, 
כל  אותו  לתקוף  היהודי'  ל'בית  המאפשר 
העת ובסופו של דבר מקבלים את מה שהם 
השלכת  לזה  שתהיה  ספק  אין  דורשים. 
רוחב בהמשך הדרך. אינני זוכר התנהלות 
כזו שלומיאלית שהייתה אי-פעם בוועדה 

למינוי דיינים", תקף גפני בחריפות.
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מאת: עוזי ברק 

וותיק  הסעות  נהג  אורן,  יענקלה  מזעזעת:  טרגדיה 
למוות  ונשרף  בלהבות  נלכד  ואתרים',  'מקומות  מחברת 

בתוך מיניבוס שבו נהג במשך עשרות שנים.
בשעות הערב של יום רביעי בחול המועד, סמוך לשעה 
20:30 התקבל דיווח בכבאות בני ברק על מיניבוס בוער עם 

לכוד בתוכו ברחוב נחמיה 13 בבני ברק.
כוחות גדולים של כבאים ומתנדבי ארגון 'איחוד הצלה' 
של  גופתו  התגלתה  כיבוי  פעולות  ולאחר  למקום  הוזעקו 
חיים,  רוח  ללא  כשהוא  הבוער  במיניבוס  שנלכד  הנהג 

ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה.
הראשונים  בין  שהיה  שניצר  עזריאל  ר'  זק"א  מתנדב 
במקום סיפר "ראיתי את המיניבוס עולה באש, ובתוכו דמות 
אדם נעה בפנים ומנסה להיחלץ. יחד עם עוד אנשים ניסינו 
לו לצאת, אך ככל שעבר הזמן האש  ולסייע  לשבור חלון 
התלקחה עוד ועוד והיינו חייבים להתרחק בשביל לא לסכן 
מתרחק  שכשאני  "ידעתי  שניצר,  סיפר  עוד  עצמנו".  את 
קלושים.  יהיו  לחיות  הלכוד  של  הסיכויים  מהמיניבוס 
היה לי קשה מאוד לעזוב ולדעת שבעוד שניות הבן אדם 
מתמוטט ונשרף למוות. לאחר פעולות הכיבוי נכנסתי לרכב 

פנימה, ולצערי הרב הוא כבר לא היה בין החיים".
למקום  "כשהגענו  סיפר:  פאר  גל  מד"א  פראמדיק 

את  לכבות  מנת  על  פעלו  הכיבוי  וכוחות  בער  המיניבוס 
האש. כעבור מספר דקות כשהתאפשר, בוצעה סריקה בתוך 
אלא  לנו  נותר  לא  חיים.  רוח  ללא  אדם  ואותר  המיניבוס 

לקבוע את מותו".     
בעקבות הטרגדיה מפקד משטרת מרחב דן נצ"מ שמעון 
למשטרה  משותף  חקירה  צוות  הקמת  על  הורה  לביא, 

ולכיבוי האש לבירור נסיבות האירוע.
מתנדבי זק"א טיפלו בגופתו של הנהג והוא הועבר אל 
המכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך בדיקות וזיהוי.

יענקלה עלה אל  כי באותו ערב, הנהג  עדי ראיה סיפרו 
וכנראה  מסוים  בשלב  אותו,  להתניע  וניסה  המיניבוס 
הוא  להתלקח,  החל  המיניבוס  חשמלי,  מקצר  כתוצאה 
הביא מטף והחל לכבות את המיניבוס מבפנים, לפתע אירע 
בער, כשהוא  כולו  והמיניבוס  מיכל הדלק  ענק של  פיצוץ 
השריפה  בעקבות  לצאת.  היה  יכול  לא  וכבר  בתוכו  לכוד 

ניזוקו שני רכבים שחנו צמוד למיניבוס.
ביום  התקיימה  ז"ל  אורן  )יענקלה(  יעקב  של  הלווייתו 
ראשון בצהריים בבית העלמין 'ירקון', בהשתתפות קהל רב 
מתושבי העיר שחיבבו אותו רבות, נהגים מחברות נוספות 
בקביעות  מסיע  היה  שאותם  יואל'  'חסדי  ארגון  ומתנדבי 

בימי שישי אל בתי החולים.
ניסן  חודש  מפאת  הספדים  נאמרו  לא  הלוויה  במהלך 

וחבריו ובני משפחתו נפרדו ממנו בקול בוכים.

יענקלה אורן הנהג של ילדי בני ברק נלכד ונשרף למוות במיניבוס שנהג בו 
עשרות שנים של חברת 'מקומות ואתרים' 

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

בריף מס‘: 524 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  בין הזמנים -משפחה  תאריך: 14.4.16

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ענק בבאדג‘ט  
לחופשת ”בין הזמנים” !
שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 

ומקבלים יום רביעי + נהג נוסף במתנה!

יש כפל
מבצעים!

28.4.2016) ועד ליום ב‘ באייר תשע“ו המבצע מיום כ‘ בניסן תשע“ו (
(10.5.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות X, F, J ,H, E & I. בכפוף לתקנון,
המבצע עד גמר המלאי, מקסימום לחוזה השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום.

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

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם
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עם  צרה  ממשלה  על  העבודה  עם  אחדות  ממשלת  "עדיפה 
יו"ר  הקואליציה  חבר  חתום  הזה  המשפט  על  היהודי".  הבית 
התקיימה  בטרם  נאמר  והוא  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת 
בוועדה  הגדול  הדין  לבית  דתי-לאומי  דיין  לבחירת  ההצבעה 
רלוונטיות  יש  שלמשפט  וכמה  כמה  אחת  על  דיינים.  למינוי 

כפולה ומכופלת עם היוודע התוצאות. 
את הקרב לקראת התקציב הדו-שנתי מנהל גפני בגפו. יו"ר 
ש"ס טרוד בחקירותיו, ליצמן עסוק בג'אנק-פודו, ויו"ר ועדת 
מאסף  לקרב  נגרר  האחרונים  בשבועות  עצמו  מוצא  הכספים 
מול הממונה על התקציבים באוצר אמיר לוי בארבעה תחומים. 
לא  דורש  גפני  כאשר   - והישיבות  הכוללים  תקציב  הראשון, 
היא  האוצר  טענת  ומנגד  לאברך,  הנקודה  ערך  את  להפחית 
שהתקציב 'פר אברך' צריך להיות גמיש בהתאם ליעד התקצוב 
שוריין  הכסף  לאברכים, שם  הכנסה  הבטחת  השני,  הגלובלי; 
כאשר  יהדות,  לימודי  תגבור  השלישי,  עבר;  לא  החוק  אך 
תקנות התקציב, בדיוק כמו בתקופת פירון, נוסחו עבור החינוך 
תמרוץ  תקציב  הרביעי,  בלבד;  דתי  והממלכתי  הממלכתי 

וטיפוח )כנ"ל(. 
כשגפני שאל את מנכ"לית משרד החינוך מדוע הודרו החרדים 
הוא זכה לתשובה כלל ישראלית: "יש לנו עניין להגביר לימודי 

יהדות במגזר החילוני". 
"יפה מאוד, אני בעד", השיב גפני, "אבל אם זה הרציונל אין 
החינוך  כמו  זהה  תקצוב  יקבל  דתי  הממלכתי  שהחינוך  סיבה 

הממלכתי".
לקראת  המתבקשים  השינויים  נדונו  בטרם  קורה  זה  כל 
לאפשר  האוצר  של  נחרצת  דרישה  כולל  הדו-שנתי,  התקציב 
בהתאם  תנועה  כדי  תוך  תקציביים  שינויים  להכליל  למשרד 
להתפתחויות הכלכליות שיחולו בשנתיים הבאות. גפני הרגיש 
לאחרונה שהוא נגרר לקרבות פנימיים בין פקידי האוצר לשר 
החינוך וחוזר חלילה, ולפיכך החליט, כמו שאמר בשעתו חיים 
רמון, ללכת לים. היות והרב מוטק'ה בלוי טרם בדק את כשירות 
החופים לקראת עונת הרחצה הקרובה, האלטרנטיבה של גפני 

היא להישאר בבית דגל התורה ברחוב כהנמן בבני ברק. 
היחסים בין יו"ר ועדת הכספים לממונה על התקציבים נפגעו 
)ברמה האישית( כאשר גפני הטיח באמיר לוי, לנגד עיני ראש 
לקצבאות  כסף  שאין  כשאמרת  ליצמן  את  "שיקרת  הממשלה 
הילדים". לוי הפגוע השיב כי אמינותו היא כרטיס הביקור שלו 
וכי איש מעולם לא כינה אותו שקרן. "אז אני אהיה הראשון", 

השיב גפני ופני לוי חפו.
שותפים  לא  גם  הישראלית  ובמציאות  בוחרים  לא  משפחה 
להיפגש  השבוע  ביקש  לוי  כשאמיר  לעבודה.  פוליטיים 
גפני  למשרדי הממשלה,  ההעברות  בנוהל  לדון  כדי  בדחיפות 
מפאת  ולפיכך,  הפגרה  לתום  עד  עמוס  שלו  שהלו"ז  השיב 
הדחיפות, הוא יכנס את הוועדה מיידית מבלי להיפגש לפני כן 

עם פקידי האוצר. 
נתניהו לא ממהר להיחלץ לעזרתם של השותפים האהובים 
עליו בנט וכחלון, אך גם הוא גילה השבוע עניין מיוחד, כשעל 
הברית  לארצות  אינפורמציה  העברת  סוגיית  עלתה  היום  סדר 
בנוגע למעלימי המס. האמריקאים לוחצים והקפדתו של ביבי 
על תקינות היחסים עמם היא מהמפורסמות. כשנתניהו ביקש 
מגפני בתום ישיבת ראשי סיעות הקואליציה לקדם את ההצבעה 

הפנים  במשחק  אשחק  "לא  סירב.  גפני  הפגרה,  במהלך 
ובנט  זה בנט  קואליציוני הזה", הוא השיב, "מבחינתי האוצר 
בראש  שעומד  הממשלה  לראש  בסוף  מוליך  והכל  האוצר  זה 
מה  לנו  שאין  למצב  החרדים  את  מוליכים  אתם  הקואליציה. 
להפסיד. תכבדו את ההסכמים החתומים ואם לא, נפסיק לשחק 

את המשחק".
גפני מדבר בלשון רבים, אך ליצמן שסייר השבוע )בנפרד( 
עם בנט ופרוש, חושב כידוע אחרת. המחלוקת הפנימית, אינה 

רק סימפטום אלא חלק מהמחלה.

חרד לגורלו
באמצעות  רק  משיגים  שניצחון  יודע  מתחיל  ספורטאי  כל 
ידוע,  גופני  כושר  בעלי  החרדים  השחקנים  קבוצתי.  משחק 
אך הקבוצתיות מסתבר, מהם והלאה, בכל התחומים. הדוגמה 
)והראוי  הדתי-לאומי  הדיין  בחירת  היא  ברשימה  האחרונה 
לדעת כולם( הרב אליעזר איגרא כחבר בית הדין הרבני הגדול. 
שרת  בראשות  לאומיים  הדתיים  הנציגים  של  רמא  האיגרא 
הנציגים  של  עמיקתא  לבירא  הפכה  שקד,  איילת  המשפטים 
החרדים  הנציגים  סיפרו  ההצבעה  לפני  רגע  בוועדה.  החרדים 
כי  הסבירו  התורה  וביהדות  בש"ס  במשחק.  שולטים  שהם 
תכונס  אומנם  הוועדה  צוהר,  רבני  בחירת  את  למנוע  במטרה 
לפרוטוקול כדי להתגבר על קביעת בג"ץ, אך לא תבחר בפועל 

דיינים לבתי הדין האזוריים ולבית הדין הרבני הגדול. 
ולפיכך  יחסי  ברוב  די  האזוריים  הדין  לבתי  דיינים  לבחירת 
סוכם מראש כי השמות כלל לא יועלו להצבעה. לבחירת דיינים 
שבעה  של  רוב  נדרש  זאת,  לעומת  הגדול  הרבני  הדין  לבית 
מתוך תשעת החברים המכהנים ולחרדים, לפחות על הנייר, יש 
ישראל  וח"כ  הראשיים  הרבנים  )שני  חברים  שלושה  של  וטו 

אייכלר(. 
שקד  איילת  הציעה  ההצבעה,  את  לטרפד  שהוחלט  לפני 
על  היהודי  הבית  את  לפצות  שכדי  עצמה,  מטעם  כפשרה 
הדרת רבני צוהר, ימונו ארבעה רבנים חרדים )שניים אשכנזים 
החרדים  אולם  לאומיים,  דתיים  ושלושה  ספרדים(  ושניים 
בהובלת הראשל"צ הגר"י יוסף, סירבו לשנות את יחסי הכוחות 
)לדתיים  שליש  מול  )לחרדים(  שליש  שני  של  המקודשים 

לאומיים(. 
כשנפתחו פתקי ההצבעה התברר כי אחד החברים החרדים 
לאומי.  הדתי  הדיין  לבחירת  המיוחס  הרוב  את  והעניק  ערק 
חרדים.  שניים  רק  נותרו  בוועדה  החרדים  הנציגים  "משלושת 
בלשכת  מאשימים  לעצמו",  חרד  שהוא  הוכיח  השלישי 
שמדובר  בטוחים  יוסף  הגר"י  של  בסביבתו  הראשון-לציון. 
בעמית האשכנזי הגר"ד לאו, אשר נקם את נקמת המינוי החד 
הביא  מתוחכם  ובמהלך  הראשית  הרבנות  מנכ"ל  של  צדדי 
הגדול  הרבני  הדין  לבית  הן  עמו  נוסף שמזוהה  חבר  להכנסת 

והן לוועדה למינוי דיינים. 
אם אכן יד הגר"ד בדבר, צריך להסיר בפניו את הכובע משתי 
סיבות. הסרת הכובע הראשונה כצל"ש, הואיל ומדובר בנקמה 
שהוגשה קרה בטמפרטורה הנכונה, כגמול על מה שעוללו לו 
מינוי המנכ"ל הלעומתי. ההסרה השנייה  הש"סניקים בפרשת 

הוסר,  בוועדה  החרדי  ההגמוניה  ברגע שכובע  כטר"ש, שהרי 
נשארה רק הכיפה הסרוגה, מה שישפיע לרעה על כוח הנציגות 

החרדית כולה.
פרס  הכריזה  שש"ס   - שטייניץ  יובל  הוועדה  יו"ר  בלשכת 
הצלחה  מידת  באותה  להחלפתו,  ופועלת  ראשו  על  כספי 
לחברים  לספר  כדי  מגדרם  יצאו   - בוועדה  השבוע  שהוכחה 
הדיון  לקראת  שהוזמן  הכיבוד  כי  בדיון  שהשתתפו  החרדים 
חמץ  פה  שאין  בטוחים  "אתם  המהדרין.  מן  למהדרין  כשר 
אנשי  את  החרדים  החברים  אחד  שאל  הפסח?",  עליו  שעבר 
על  לנו  חפרתם  כמה  "אוי,  הגאה.  החמץ  אוכל  היו"ר,  לשכת 
זה", השיבו בלשכת השר שחפירותיו וקידוחיו, אומנותו. כפי 
אלא  בחמץ,  הואכלו  לא  הם  ההצבעה,  בתום  נראו  שהחרדים 

במרור שעבר עליו הפסח. 
האם בסביבת נתניהו ושות' מריחים את חולשת ש"ס והפילוג 
ביהדות התורה, ומרשים לעצמם לזלזל בשותפים הטבעיים תוך 

קריצה לאופציית האחדות עם העבודה?
כשגפני נשאל על כך הוא שולל מכל וכל את ההנחה. "אנחנו 
עומדים על המשמר אבל שוב מתברר לנו שהאויבים הפוליטיים 
שנוגע  מה  בכל  היהודי.  הבית  אנשי  הם  שלנו  גרועים  הכי 
לצירוף העבודה לממשלה אנחנו לגמרי בעד. הקשר שלנו עם 
והרצוג  בנט,  על  מאשר  יותר  עליו  סומכים  אנו  מצוין.  הרצוג 
סומך עלינו יותר מאשר על נתניהו. גם נתניהו יודע שמבחינתנו 
עדיפה ממשלת אחדות עם העבודה על ממשלה צרה עם הבית 

היהודי".

ממגננה להתקפה
סלון הבית רחב המידות ברחוב שרי ישראל בירושלים, שופץ 
בדיוק  חתונות,  לאולם  מצוות  בר  מאולם  החג,  בערב  ושודרג 
למטרה הזאת. לסעודות ליל שבת בהן מתיישבים האב, הבנים 
והמוזמנים הרבים כשהם לבושים בשטריימלאך ובקפוטות )בלי 
החדשה  ההרחבה  המקורי.  בגודל  גם  והותר  די  היה  נצנצים(, 
אפשרה לבעל-הבית לזמן לסלון ביתו במהלך חול המועד, את 

המשפחה הירושלמית המורחבת של סיעת שלומי אמונים.
בעצם קיום הכינוס הייתה אמירה. אחרי שהתנועה הליטאית 
שלומי  של  תורה  מגיע  חיים,  בחפץ  הוועידה  דגל  את  הניפה 
מעלין  במפה".  ותישאר  המפה  "על  שהיא  להראות  אמונים 
שלומי  תקיים  החסידית  הוועידה  את  מורידין.  ואין  בחופש 
אמונים בקיץ הקרוב מעבר לים באוקראינה, בנוכחות עסקנים 
המזמינים  והטרחת  אדמו"רים  בשינוע  צורך  ללא  בלבד, 
המועד  בחול  שנערך  בכינוס  נורה  הפתיחה  מטח  והמוזמנים. 

בבית משפחת פרוש בו נכחו כל נציגי הסיעה ברשויות. 
בשלומי אמונים מבהירים שלא מדובר בוועידת תגובה לזו 
העיתונים  לכותרות  שנוגע  מה  בכל  אך  התורה,  דגל  שקיימה 
חברים,  לדיבוק  להביא  כדי  נועד  האירוע  זהה.  הנוסחה 
הספירה.  בימי  ובפרט  השנה  כל  במשך  ידועות  שמעלותיו 
אומרים שכמה מהחברים הצעירים בדגל לא מסוגלים להיפרד 
מאז באו בברית יחד במהלך יומיים וחצי של שהות משותפת 
בחפץ חיים, עד כדי כך שאפילו את החג האחרון הם העבירו 

בצוותא חדא, אי שם בגולה הדוויה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גפני מחכה להרצוג
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התקשורת  אמונים,  בשלומי  כך  בדגל,  כמו 
על  דגש  שמה  יצרים,  שמלבה  היא  העוינת 
לנאומים  במה  נותנת  המאחד,  על  ולא  המפלג 
עוד  מאחדים.  שירה  לערבי  ולא  משולהבים 
בטרם כונסה ועידת דגל התורה הבין מאיר פרוש 
שמשלושת ימי ההגבלה, בהם נדרשו חברי דגל 
להישאר ברדיוס הקרוב לחפץ חיים, יזכרו רק את 
השישים-ארבעים  לחלוקת  שנוגעות  האמירות 
כפי  שלו,  המקדים  האקט  קוים.  שלא  והנורווגי 
דגל התורה, היה הגשת  אז בעיני ראשי  שנתפס 
ה"תביעה" לרבני העמותה של החינוך העצמאי, 

כדי להקדים תרופה למכה, הגנה להתקפה. 
שלומי  בכינוס  פיו  את  פתח  פרוש  כשמאיר 
אמונים הוא ידע, בדיוק כמו גפני לפניו בוועידת 
רק  שלו,  פלוס  הדקות  עשרים  שמנאום  דגל, 
התורה  דגל  מול  למשבר  הנוגעות  האמירות 
יהפכו לכותרות ראשיות. פרוש בא מוכן, ובניגוד 
לדרכו הקריא מתוך הכתב - צעטאלע עם ראשי 
פרקים שהחזיק בידיו. מזה תקופה ארוכה שהוא 
מסתובב עם בטן מלאה על דגל התורה. אין כמו 
חג המצות כדי לשחרר 'יציאות מצרים' אישיות.

לעסקני  פרוש  של  הנאום  את  פירשו  בדגל 
שלומי אמונים, כהעברת מסר תוקפני שמתייחס 
התורה  דגל  בוועידת  שנאמר  למה  במישרין 
התנועה  של  לכיוונה  מוסווה  לא  איום  ומשגר 
הליטאית. בכירי דגל שיושבים בימי בין הזמנים 
השבוע  גם  העדיפו  ברק  בבני  התנועה  בבית 
להתייחס להתנצחות כאל קרב בין דגל לאגודה 

ולא בין דגל לשלומי אמונים. 
בראיון  החלה  האגודאית,  השרשרת  תגובת 
אגודת  ח"כי  ארבעת  שהעניקו  המשותף  החג 
ובמסגרתו  החרדי'  'המחנה  לעיתון  ישראל 
פנימיות.  בבעיות  העוסקים  דגל  נציגי  הותקפו 
בדגל קראו והתפוצצו. הם אומנם לא מקדישים 
שנוגע  מה  בכל  אך  לג'אנק-פוד,  עתותיהם  את 

ובראשם  בוערים  חרדיים  בנושאים  לעיסוק 
דווקא  )לאו  האגודאיים  הח"כים  התקציבים, 
פרוש, אלא יתר החברים( הם האחרונים שיכולים 
מדגל  החברים  על  שלא  ובטח  ביקורת,  למתוח 
כדי  לעיל,  האמור  את  שוב  לקרוא  די  התורה. 

להבין באלו קרבות עסוק כל אחד מהחברים.

יום ירושלים

בדגל התורה רואים בנאומו של פרוש הכרזת 
העובדים'  'החרדים  עניין  שרבוב  בגלל  מלחמה 
הציבור  של  הבוערות  מהסוגיות  לאחת  שנחשב 
שלומי  שנציגי  הסיוע  על  סיפר  פרוש  הליטאי. 
והעריך  העובדים  לחרדים  מעניקים  אמונים 
שהמוטבים יידעו להכיר טובה, כשהוא מסתמך 
מן הסתם על תקדים סיעת 'כח' באלעד לפני שתי 
בעניינים  התערבות  בכך  רואים  בדגל  קדנציות. 
ליטאית  ישיבה  שבוגר  סצנריו  "אין  פנימיים. 
השבוע  אמרו  חסידית",  לסיעה  ויתפקד  יקום 
לפני  אמונים  בשלומי  שתמכו  אלו  "גם  בדגל, 
הכתובת  מהי  בשרם  על  ולמדו  התבגרו  כעשור 

היחידה עבורם".
להקהות  השבוע  העדיפו  פרוש  של  בסביבתו 
את נימת האיום. הטון בנאום, לדברי המקורבים, 
לא היה של אויב אלא של שותף כואב: "פרוש 
לא תקף אלא דיבר מהלב, ובפעם הראשונה אמר 
בפומבי את מה שאנו שומעים ממנו כבר תקופה 
ארוכה. ראו שזה בוער בקרבו והוא לא מדבר כדי 

להכניס למישהו או להחזיר מלחמה". 
עשרים  בן  הנאום  את  למדו  התורה  בדגל 
לכל  )כמעט(  תשובה,  והכינו  פרוש  של  הדקות 
בנימה לא מוסתרת  שאלה. פרוש תמה בנאומו, 
של ביקורת מדוע לא הוזכרו - וכולם הבינו היכן 
- החסדים הטובים ששלומי אמונים גמלה לדגל 

שהעלה  הקושיות  שלוש  על  ולאחרים.  התורה 
כמו  וארוכות,  מוסדרות  תשובות  השבוע  ניתנו 
בהגדה. פרוש דיבר על הרוטציה שהעניק בשעתו 
הזכירו  הזו  בסוגיה  במקור.  הדגלאית  לבעלזא, 
התפטר  שפרוש  התורה,  בדגל  ודווקא  השבוע, 
שנציג  אחרי  אגודאית,  פנים  מחויבות  מכוח 
הסיעה המאוחדת של ויז'ניץ היה הראשון שפינה 

את מקומו.
שתי הדוגמאות הנוספות שהביא פרוש בנאומו 
מהבחירות  הראשונה  עילית.  לביתר  נוגעות 
בקדנציה בה נבחר פינדרוס כמועמד מוסכם על 
למרות  וזאת  שנים,  שש  למשך  אמונים  שלומי 
בעיר.  הדומיננטיות הברורה של שלומי אמונים 
בה  הנוכחית  מהקדנציה  היא  השנייה  הדוגמה 
אף שיש  על  זאת  ומ"מ,  סגן  דגל משרת  קיבלה 

לה רק נציג אחד ברשימה. 
בתשובה של הכל כלול מסבירים בדגל, כי הדיל 
משותפת  במטרה  נרקם  פינדרוס,  עם  המפורסם 
להדיח את ראש המועצה שכיהן בשעתו, יהודה 
גרליץ. כשהגיע תורה של שלומי אמונים לקבל 
את התפקיד ודגל גמגמה, ידע פרוש איך להעמיד 
אותה על מקומה. בכל מה שנוגע לקבלת תפקיד 
הסגן וממלא-המקום בקדנציה הנוכחית מזכירים 
יוסי  הספרדי  הנציג  גם  כי  לפרוש  הדגלאים 

שטרית הוא מכוחותיהם. 
עיקרי הטיעון של דגל בביתר מתמקדים בכך 
שהסיבה שהנציג הליטאי השלישי ברשימה לא 
נכנס למועצת העיר, היא עריקת המוני מצביעים 
בשר  שהוא  זיידה,  של  לסיעתו  כלל-חסידיים 
מבשרה של אגודת ישראל. יתירה מזאת, אומרים 
ללכת למהלכים  לנו אפשרות  הייתה  הרי  בדגל, 
משותפים עם ש"ס גם בביתר וגם באלעד. בשני 
המקומות פרוש קיבל יותר ממה שנתן, ובמודיעין 
שלומי  בתוך  פנימיים  סכסוכים  אלו  היו  עילית, 

אמונים שהביאו לכך שהם לא יקבלו סגן. 
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גפני הרגיש לאחרונה 
שהוא נגרר לקרבות 

פנימיים בין פקידי 
האוצר לשר החינוך 

וחוזר חלילה, ולפיכך 
החליט, כמו שאמר 
בשעתו חיים רמון, 
ללכת לים. היות 

ומוטק'ה בלוי טרם 
בדק את כשירות 

החופים לקראת עונת 
הרחצה הקרובה, 
האלטרנטיבה של 
גפני היא להישאר 
בבית דגל התורה 

כפתחו של אולם. פרוש בסלון ביתו המשופץ עם נציגי שלומי אמונים

על עסקת החינוך 
העצמאי פרוש תבע 

את שותפו קרליץ 
אך בינתיים, מוטל'ה 
לא בא, מוטל'ה גם 
לא מטלפן. ורק על 
הרשלנות במכרזי 

חריש שהביאה 
לאובדן העיר לא 

נאמרת מילה. בתחום 
המקרקעין, בניגוד 

לענף היהלומים, אין 
מושג של הרחקה 
מאולם המסחר, 

וקרליץ ממשיך לעסוק 
בתחום הנדל"ן 
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ליטאי  כשבפלפול  הבאה  החזית  את  בונים  כבר  בדגל 
בני  עיריית  ראש  בפני  גפני  התורה  דגל  יו"ר  השבוע  העלה 
של  להתפטרותו  דרישה  זייברט,  חנוך  אגו"י  ומזכ"ל  ברק 
יוסי דייטש, לא רק מתפקיד ממלא המקום הסמלי ומחברותו 
העיר.  ממועצת  גם  אלא  ובנייה,  לתכנון  המחוזית  בוועדה 
ממלא  תפקיד  על  הרוטציה  הסכם  לקיום  שנוגע  מה  בכל 
לשגר  דייטש  מיהר  המחוזית,  בוועדה  והחברות  המקום 
הודעה  עם  ירושלים  עיריית  לראש  מכתב  )שלישי(  אתמול 
על קיום ההתחייבות והבהרה כי בחודש אייר יועבר תפקיד 
המ"מ לדגל, ובחודש תמוז יועבר לאחות הליטאית התפקיד 

בוועדה המחוזית.
סלע המחלוקת כמובן, הוא דרישת ההתפטרות ברוטציה 
בין דגל לאגודה שנחתם  ממועצת העיר. בסעיף ט' להסכם 
בערב הבחירות לעיריית ירושלים נקבע כי "במידה והרשימה 
יוסף  ]הרב  אגו"י  נציג  כי  מוסכם  בלבד  נציגים   8 תכניס 
של  הבא  החבר  לטובת  הקדנציה  במחצית  יתפטר  דייטש[ 

דגל התורה". 
הקובע  בהסכם  ח'  לסעיף  מפנים  אמונים  בשלומי  מנגד, 
נגרם  זה  ע"י  נפרדת/ותו  רשימה/ות  ויופיע/ו  "במידה  כי 
הנושא  יובא  התורה,  יהדות  לרשימת  נציג/ים  למיעוט  נזק 
להכרעת גדולי התורה / או באי כוחם להשלכות על הרוטציה 
כבסעיף ט'. הנושא יועבר להכרעה כנ"ל לא יאוחר מ-30 יום 
מתוצאות הבחירות". היות שרשימת בני תורה הכניסה מנדט 
לעירייה, הכרעת גדולי התורה המקובלים על שלומי אמונים 

ו/או באי כוחם הידועים ברבים, ברורה מראש.  
בדגל משיבים כי גם במצב הנוכחי החלוקה צריכה להיות 
לפי מדד של 4.5 מנדטים לאגודה מול 3.5 לדגל, מה שמחייב 
את התפטרות דייטש באמצע הקדנציה, חד גדיא, חד גדיא. גם 
בדגל מודעים לכך שהסיכויים שדייטש יתפטר, זהים לסיכוי 
קדנציות  שתי  להגבלת  החוק  על  מרצון  יחתום  שנתניהו 
לראש-ממשלה, אך מבחינת הדגלאים חשיבות הדרישה היא 
בעצם העלאתה. אם שלומי אמונים לתפיסתם מפרה הסכם 
לטעון  לדגלאים  שיאפשר  הקייס  שנמצא  הרי  בירושלים, 
בעתיד כי אינם מחויבים לתמוך בנציג אגודה לראשות העיר 

בבחירות הבאות.
ממולח  פוליטיקאי  אך  חסדים,  גמילת  על  דיבר  פרוש 
אין  בחיים,  כמו  שבפוליטיקה,  מכולם  טוב  יודע  כמוהו, 

מתנות חינם ובונוס מקבל רק מי שגונב את האפיקומן.

ערי מסכנות
כשמזקקים את ליבת הטענות של פרוש, מגיעים לפרשת 
החינוך העצמאי. בדגל יכולים לתת סימנים ולספק תירוצים 
דומה  הזה  בעניין  אך  העלה,  שפרוש  מהסוגיות  אחת  לכל 
המהפך  בביצוע  לדגל  חבר  כשפרוש  תשובה.  להם  שאין 
של  ובסופו  לדגל  נשמתו  את  מכר  הוא  העצמאי  בחינוך 

ירושלים.  עיריית  ראשות  באובדן  ותקילין  טבין  שילם  דבר 
למהלך כזה לא יוצאים בלי תמורה ברורה של שותפות מלאה 
והמחיר היה ידוע לכל, אז והיום. פרוש סיפק את הסחורה, 

ובחלוף שמונה שנים הוא מרגיש שעשו לו כיפה אדומה.
פרוש התייחס לכך בנאומו בפני החברים. הוא לא התכחש 
לאמירתו כי יפרוש לטובת יעקב אשר בבחינת 'זה נהנה ולא 
חסר' אך בלשון בני אדם שאל את הנוכחים, בלינקג' שברור 
מקיימים  לא  כאשר  טובות  לבקש  אפשר  איך  אין,  ממנו 

התחייבויות ברורות.  
ממש  יש  אם  גם  כי  להבהיר  ממשיכים  הרשמית  בדגל 
בטענות השיהוי של פרוש, הרי שמתכונת של ניהול משותף 
על ידי שני מנכ"לים בפועל לא תקום ולא תהיה. בסוג של 
היתממות הזכורה לנו מימי הבחירות בביתר, יש מי שמפנה 
את פרוש לשותפו דאז לעסקה הרב מרדכי )מוטל'ה( קרליץ. 
"הוא סגר הכל איתו, שיקרא לו לדין תורה", אומר באירוניה 
בכיר בדגל התורה שמודע היטב לכך שפרוש כבר עשה את 
של  הרבנים  ועדת  בפני  לדיון  קרליץ  את  זימן  הוא  הצעד. 
לא  גם  מוטל'ה  בא,  לא  מוטל'ה  בינתיים,  החינוך העצמאי. 

מטלפן. 
קרליץ  שהובילו  המשותף  המהלך  על  נאמר  כבר  הכל 
הגיעה  הזה  שבשלב  דומה  אך  העצמאי,  בחינוך  ופרוש 
השעה לומר מילה על שותפות נוספת של השניים )בשיתוף 
ונשברה  שהתפרקה  משמעותית(,  לא  שלישית  כצלע  ש"ס, 
מכרזי  על  הכושלת  בהשתלטות  כמובן  מדובר  לרסיסים. 
העיר חריש שהובילה בסופו של דבר לפסילת המכרזים בגין 
תיאום מוקדם, ברשלנות דוגמת זו שהובילה השבוע לפסילת 

הזוכים הערבים במכרזים בעפולה. 
הכתובת  כי  מעלה,  שנים  ארבע  מלפני  בארכיון  דפדוף 
הייתה מרוחה על הקיר וגם על נייר העיתון. הנה מה שנכתב 
תיאום  במהלך   )5.9.12 לפוליטיקה,  ספר  )בית  זו  באכסניה 
לכל:  גלויים  שהיו  אחידים  טפסים  באמצעות  המכרזים, 
"הקרטל כבר נבנה, בניסיון לרכז את כל המתחמים הגדולים 
על  לשמור  במטרה  שמיים,  לשם  כמובן,  הכל  אחת.  ביד 
עצמו  ימצא  תיגר  לקרוא  שיעז  ומי  נמוכים,  קרקע  מחירי 
עמוק באדמה. רק זה מה שחסר לנו, שבסוף אלה שיטרפדו 
את המכרז יהיו בכלל הממונה על ההגבלים העסקיים והיועץ 

המשפטי לממשלה".
עד כאן הדברים שנכתבו במדור זה לפני ארבע שנים. לא 
כשפרוש  פשוטה.  משפטית  הערכה  אלא  נבואה  זו  הייתה 
נשאל על כך בשעת מעשה, הוא נתלה באילנות גבוהים: "יש 
בינינו חלוקת עבודה, אנחנו מבצעים את רישום הרוכשים, 
קרליץ דואג לליווי משפטי של המהלך מראשיתו ועד סופו". 
תפורסם  )תגובתו  והיום  אז  להגיב,  סירב  מצידו  קרליץ 
אותם  בגין  ידוע.  המר  הסוף  וכאשר(.  אם  לכשתתקבל, 
טריקים ושטיקים איבד הציבור החרדי עיר מדוגמת שתוכננה 
על ידי שר משלנו, אריאל אטיאס, עם עתודות קרקע גדולות 

יותר משל ביתר עילית, מודיעין עילית ואלעד גם יחד. 

מושג  אין  היהלומים,  לענף  בניגוד  המקרקעין,  בתחום 
לעסוק  ממשיך  וקרליץ  המסחר,  מאולם  הרחקה  של 
הפכה  האבסורד  שלמרבה   – טבריה  בעיר  הנדל"ן  בתחום 
על  חזקה  חריש.  אובדן  בגלל  דווקא  יותר,  לאטרקטיבית 
איש ציבור מסור לשולחיו, בעל רקורד של עשייה וכישורים 
היו  שכוונותיו  קרליץ  כמוטל'ה  תחומים  במגוון  מוכחים 
הממשלה  על  להלין  באים  כאשר  זאת,  ובכל  שמים.  לשם 
שמתעלמת ממצוקת הדיור החרדית, יש להפנות את האצבע 
ההליך  על  החרדים.  לעסקנים  ובראשונה  בראש  המאשימה 
הרשלני שנוהל בשעתו, איש לא שילם מחיר. בעצם, הרבה 
אנשים שילמו ומשלמים. לא הנבחרים אלא הבוחרים. זוגות 

צעירים חרדים והוריהם שנאנקים תחת הנטל.
בשעתו  שפרסמה  ההגדה  גם  מהגנזך,  שליפות  אפרופו 
קבוצת מחאה חרדית ופורסמה במדור זה לפני ארבע שנים 
)בית ספר לפוליטיקה, 'אין זו הגדה'(, רלוונטית יותר מתמיד. 
'הגדת פה סח של חכמי חלם', ניתנה בשעתו הכותרת לחוברת 
בציורים  עוטרה  אשר  באמת'  'לעבדך  קהילת  שהוציאה 
פרובוקטיביים של הקריקטוריסט החרדי יוני גרשטיין. "מה 
נשתנה הממשל הזה מכל הממשלות, שבכל הממשלות היו 
רק מדברים; מה  כולם  הזו  ובממשלה  וערים  בניינים  בונים 
המקומות  שבשאר  המכרזים  מכל  חריש  על  המכרז  נשתנה 
כולנו  הזה  הלילה  חולמים,  רק  ואצלנו  חתומים  חוזים  כבר 

מוחים!".
בשינויי  כן,  גם  שרלוונטיים  פנינים,  כמה  עוד  שם  והיו 
חזיתיה  דלא  ודירתא  בניינא  "כל  מתבקשים:  שמות-נציגים 
בר'  מעשה  דארעא...  כעפרא  בטיל  הווי  מששתיה  ודלא 
אליהו ישי ור' אריאל אטיאס ור' משה גפני ור' יעקב ליצמן 
שהיו מסובין בכנסת והיו מספרים במצוקת הדיור כל אותה 
הגיע  נבחרינו!  להם,  ואמרו  בוחריהם  שבאו  עד  הקדנציה, 
עד  מים  באו  כי  למגורים  ולדאוג  בדיבורים  להפסיק  הזמן 

נפש".
חלק מהמסובין דאז כבר לא מתרווחים בכסאות השרים, 
בלתי  בדברת  נמשכת,  ההגדה  אבל  מאונס.  ומי  מרצון  מי 
פוסקת. תוכנית הבנייה לחרדים שגובשה בחסות ממשלתית 
לדיון  מובאת  ולא  מעוכבת  האחרון,  בחורף  כאן  ונחשפה 
ישיבות  ראשי  ביוזמת  חודשים.  מספר  מזה  הדיור  בקבינט 
חברון  ישיבת  ראש  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  ובראשם 
הגר"ד כהן, אמורה להתקיים בסופ"ש הנוכחי פגישת-דיור 
אם  דגל.  ונציגי  ישיבות  ראשי  בנוכחות  התורה,  דגל  בבית 
להסתמך על תקדימי העבר, הרי שגם בפגישה הזאת ייאמרו 
מילים גבוהות עד שייכנס אחד מהעוזרים ויאמר למשתתפים, 

רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע. 
ארבעה פסחים חלפו, ובכל מה שנוגע לערי המסכנות, הרי 
ינצלו את  ובנינו משועבדים. אם חברי הכנסת החרדים  אנו 
משקלם הסגולי כדי להביא מזור למצוקה הכי בוערת במגזר, 

יושקו לכבודם, גם כאן, ארבע כוסות של גאולה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

"אתם בטוחים שאין פה חמץ 
שעבר עליו הפסח?", שאל 
אחד החברים החרדים את 

אנשי לשכת היו"ר אוכל 
החמץ הגאה. "אוי, כמה 

חפרתם לנו על זה", השיבו 
בלשכת השר שחפירותיו 

וקידוחיו, אומנותו. כפי 
שהחרדים נראו בתום 

ההצבעה, הם לא הואכלו 
בחמץ, אלא במרור שעבר 

עליו הפסח
חלוקת ירושלים. סעיפי 

הרוטציה בין דגל לאגודה



ממשיכים לגדול!
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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

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת החדשות והתוכן

דרושים 

 בעלי נסיון בלבד
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

דרוש/ה 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת מכירות למוצר ארצי פרינט דיגיטל
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

ללוח מזל וברכה 

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למייל

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 

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

למחלקת תשלומים וגביה

דרוש/ה 
אחראי/ת גבייה  
 ניסיון ויכולות מוכחות בתחום

09:00 - 16:00 
 ידע בהנה”ח | ספקים | לקוחות

sari@kav-itonut.co.il :קו"ח למייל

זכייינות מסחרית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה הטוב 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 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



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

 כ"ז בניסן תשע"ו 5/5/16באלעד1216

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דברי הגות ומוסר לפרשת השבועדאמר

מאן
דאמר

אוהבים זה את זה 

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

ֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ה'" )ויקרא יט, יח(. "ְוָֽאַהְבָּת ְלרֵֽ
אמר  "כך  כ"ח(  )פרק  מובא  אליהו  דבי  בתנא 
להם הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי דבר 
שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין 

זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ותהיו יראים זה מזה".
ככל שישראל אוהבים ומכבדים זה לזה, כך מגדיל הקב"ה 
את אהבתו וחיבתו להם ומשרה את שכינתו בתוכם, וכדברי 
הרמח"ל במסילת ישרים )סוף פרק י"ט(: "אין הקב"ה אוהב 
אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו 
דומה?  זה  למה  הא  וכו',  עליו  מגדיל  הקב"ה  גם  לישראל 
לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב 
זהו  עליו".  יעיד  דבר שהטבע  והוא  נאמנת,  בנו אהבה  את 
את  אוהב  הקב"ה  כי  כולה,  התורה  כל  של  היסודות  יסוד 
עם  רק  הוא  כביכול  ועסקיו  מחשבותיו  וכל  ישראל,  עמו 
ָחַׁשק  ַּבֲאבֶֹתיָך  ַרק  טו(  י,  )דברים  וכמו שנאמר  ישראל  עמו 
ָהַעִּמים,  ָּבֶכם ִמָּכל  ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם  ַוִּיְבַחר  ה' ְלַאֲהָבה אֹוָתם 
ואמר הנביא )מלאכי א, ב( ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה', והקב"ה 
תאב שגם אנו נאהב את עמו, ונרבה באהבה ואחווה שלום 

ורעות בינינו.  
בעניין זה מובא משל לשני חברים אוהבים בלב ונפש, יום 
לרוע  ואחד מהחברים  בארמון המלוכה  גניבה  הייתה  אחד 
מזלו בדיוק עבר שם והתיישב על הספסל לנוח קמעה, מיד 
תפסו אותו השוטרים והאשימוהו שהוא זה שפרץ לארמון 
לתלייה  דינו  חרצו  המשפט  בבית  דיון  ולאחר  המלוכה 

ברחובה של עיר על לא עוול בכפו. 
עומד  מסכן  יהודי  שאותו  בעיר  השמועה  חלפה  והנה, 
עיר, מיהר חבירו לאותו מקום, עלה  להתלות ברחובה של 
וגנב  המלוכה  לארמון  שפרץ  זה  שהוא  והכריז  הבימה  על 
ולא חבירו, כששמע זאת חבירו העומד להתלות אמר שזה 
לא נכון והוא זה שגנב, וכך התווכחו שניהם, זה אומר "אני 
למות  מוכן  היה  אחד  כל  גנבתי",  "אני  אומר  וזה  גנבתי" 

במקום חבירו. 
המלך שצפה על כל המתרחש מארמון מלכותו לא הבין 
מה קורה וביקש שיביאו את שני האנשים אליו, שאל אותם 
דבר,  עשו  לא  באמת  שהם  לו  והשיבו  הדבר  לפשר  המלך 
מעולם לא עלתה על דעתם לפרוץ לארמונו של המלך, וכל 
אחד מאמין בחבירו שלעולם לא יגע בממון המלך ולכן הוא 

מוכן למסור נפשו בעבורו.
את  ולדרוש  לחקור  וביקש  מאצילותם  המלך  התפעל 
אחד  אף  ובאמת  דם  עלילת  היה  שהכל  שמצא  עד  האמת 
המלך  שנית  להם  קרא  המלוכה,  לארמון  פרץ  לא  מהם 
את  אחד  כך  כל  אוהבים  אתם  "אם  בהתרגשות:  והודיע 
השני, אני רוצה גם להצטרף אליכם ולהיות חבר שלכם, אני 
ממנה אתכם להיות מיועצי המלך, אנשים כאלה שמוכנים 
להיות בחברתם  וכדאי  ראוי  עבור השני,  נפש אחד  למסור 

וסביבתם". 
זה המשל, והנמשל, הקב"ה מבקש מישראל שיאהבו זה 

יתברך  הוא  אז  ואו  השני  בעבור  אחד  נפש  וימסרו  זה  את 
יתברך כביכול  ה'  בינינו.  וישכון  ישרה את שכינתו בתוכנו 
מחכה ומצפה לריבוי האהבה בינינו וככל שנחזק את האהבה 
ויסמוך  בתוכנו  ישכון  הקב"ה  כך  לשני  אחד  בין  והידידות 

ידו עלינו. 



שבהם  לעצרת,  פסח  בין  גדולים,  בימים  אנו  נמצאים 
לתקן  ובכך  שלנו  המידות  את  ולשפר  לעבוד  אנו  צריכים 
עקיבא  רבי  תלמידי  בין  שהיה  הכבוד  חסרון  את  במעט 
)כביכול, לפי המושגים והדרגות שלהם(, ובכך נכין עצמנו 
לקראת היום הנכסף-יום קבלת התורה, שתכליתה וראשיתה 
מידות טובות ודרך ארץ, וכפי ששנינו באבות )פ"ג מי"ז( ִאם 

ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה.  
הוויתור  הוא  הזולת  לכבוד  וההכרחי  חשוב  מרכיב 
בזה  הוא  מראה  לשני  מוותר  כשאדם  לשני,  אחד  והחמלה 
שהוא מכבד ומעריך אותו. ומלבד זאת כבר לימדונו רבותינו 
שאדם המוותר לזולת לעולם לא יפסיד מכך, וכדברי הגאון 
בזה  שהתבטא  שליט"א  שטיינמן  לייב  אהרון  רבי  מרן 
שמוותר  אדם  ראיתי  ולא  זקנתי  וגם  הייתי  "נער  הלשון: 

ומפסיד מכך". 
להמחשת העניין נספר, יהודי ירא שמים קנה דירה בבניין 
לבניין  מתחת  חניה  מקום  גם  קנה  לכך  ובנוסף  קומות  רב 
לאחר  והנה,  שנים.  שמונה  במשך  מכוניתו  את  החנה  ושם 
תקופה זו שכנו לקומה קנה מכונית וביקש משכנו שיפסיק 
מכונית  לו  היה  לא  אז  עד  שלו",  ב"חניה  רכבו  את  לחנות 
ולכן לא הפריע לו הדבר, אך כעת שקנה מכונית מבקש הוא 

להשתמש בחניה שקנה יחד עם דירתו.
בכסף  החנייה  את  קנה  הוא  שאף  וטען  השכן  התפלא 
זה  בחניה,  אוחזים  שניים  ביניהם,  וויכוח  פרץ  וכך  מלא, 
אומר "החניה שלי", וזה אומר "החניה שלי" )מושאל מבבא 
והראה  הבניין  תרשים  את  הביא  אחד  כל  ע"א(,  ב  מציעא 
שזהו מקום חנייתו, לבסוף הסכימו בניהם שיעשו שאלת רב 

בנידון. 
היהודי שהיה רגיל לחנות במקום שאל רב בנושא והשיב 
שנים  שמונה  במשך  הזו  בחניה  שהחזיק  שמכיוון  הרב  לו 
ושכנו לא ערער וטען כנגד, הרי שהוא נחשב המוחזק בחניה 
ולכן שכנו לא יכול להוציאו משם. השכן לא היה מוכן לקבל 
את  בפניו  ושטח  אחר  לרב  והלך  הנ"ל  הרב  של  פסקו  את 
השאלה, הרב השני טען שנידון זה לא שייך לדיני מוחזקות 
כיון שבמשך כל השנים לא היה לשכן מכונית ולכן לא ערער 

וטען כנגד שכנו על שהחנה את רכבו שם. 
וירא  נאמן  אדם  שהיה  הקבלן  את  השכנים  שני  הזמינו 
ששני  יתכן  כיצד  להם,  שנעשה  העוול  על  ועוררו  שמים 
דיירים קונים את אותה חניה? הקבלן שהיה המום למשמע 

לשתי  היה  שהיעוד  נזכר  הדברים  כדי  ותוך  התנצל  אוזניו 
חניות, אך לפתע הגיע מהנדס הבניין וטען שחייבים להחליף 
את מיקום עמוד היסוד ולהעמידו במקום שהיה אמור להיות 
חניה  רק  שיש  הייתה  הסופית  התוצאה  ולכן  השניה,  החניה 
אחת ולא שתיים, אך כשמכר להם את הבית והחניה מכר על פי 
הניירת הקודמת ששם היה מסודר ומתוכנן לבנות שתי חניות. 

לא ידע הקבלן מה לעשות ולבסוף הציע לשכן שהיה רגיל 
לחנות במקום שיוותר לשכנו ויתן לו את החניה, ובתמורה 
החניה,  על  לשכנו  וויתר  השכן  הסכים  אותו,  יפצה  לכך 
ובתמורה לכך ביקש מהקבלן שיפצה אותו כספית על החניה 
ששילם ועל עוגמת הנפש שספג, הקבלן טען שאין לו כעת 
כסף לשלם אך במקום זה ישנו בצד הבניין שטח של שבע 
אותו  לתת  הוא  ומוכן  הקבלן  של  בבעלותו  שנמצא  מטר 
לאותו שכן בקניין גמור ושלם, חתם על חוזה והעביר לו את 

אותה חלקת אדמה בטאבו. 
השכן סגר את המקום וחשב לעשות שם מחסן קטן, אך 
לאחר שהתחיל לבנות ולסדר גילה חלל של תשעים מטר בו 
יכול לבנות, חשש השכן שיש בדבר מקח טעות ואילו ידע 
הקבלן מכך לא היה מסכים לעסקה זו, שאל את רבו בעניין 
והרב ביקש לקרוא את החוזה ובו מצא כתוב שכל הנשאר 
אין בכך מקח טעות,  ולכן  גמור ושלם,  לו בקניין  קנוי  שם 
אותו שכן בנה שם דירה רחבה בעלת שלושה חדרים והשכיר 
אותה באלפי שקלים בכל חודש, וכל זאת תמורת חניה קטנה 

שוויתר עליה.
מה  זהו  האדם.  מפסיד  לא  לעולם  שמוויתור  ללמדך 
באהבה  ולחיות  הזולת  את  לכבד  ללמוד,  אנו  שצריכים 
ממצרים  בצאתנו  לאבותינו  שעמדה  הזכות  וזוהי  ואחווה, 
בלב  אחד  כאיש  אחת,  כחטיבה  ונעשו  כולם  שהתאגדו 
בגאולת  לראות  אנו  אף  נזכה  כך  שבזכות  רצון  ויהי  אחד, 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  במהרה,  השלימה  ישראל 
אמן. בימינו,  במהרה  טו(,  ז,  )מיכה  ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו 



בתפילת הימים הקדושים הללו אנו אומרים: ְוַהִּׂשיֵאנּו ה' 
אנו  נישואין,  מלשון  "ַהִּׂשיֵאנּו"  מֹוֲעֶדיָך,  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו 
מבקשים מה' יתברך שכשם שקידש אותנו במצוותיו במעמד 
הר סיני, כך ישיאנו ויקדש אותנו שנית שנרגיש את השראת 
והארת המועדים למשך כל השנה ונהיה דבוקים בו יתברך, 

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלקיֶכם ַחִּיים ֻּכְלֶכם ַהּיֹום )דברים ד, ד(.
מבקשים  אנו  משא,  מלשון  "ַהִּׂשיֵאנּו"  הוא  נוסף  פירוש 
מהקב"ה שישים עלינו את משא החג הקדוש והנפלא שעבר 
השנה  כל  במשך  עלינו  יחפפו  והארתו  ושהשראתו  עלינו 

כולה. 
יהי רצון שנזכה לעשות תמיד רצונו כרצונו, ונראה בקרוב 

בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן. 

העמוד 
טעון 
גניזה
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