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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' 16 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' 16

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

מבצע התקנת שלטי מידע אלקטרוניים בתחנות התחבורה 
הציבורית בשכונות ירושלים  המבצע מלווה בקמפיין 

ייחודי ומאיר עיניים תחת הכותרת: "שלט המידע 
בשבילנו בואו ונשמור עליו" / עמ' 4 

קמפיין חדש: שמרו על 
שלטי המידע בתחנות 

בפעילות סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק 
'הפיקוח העירוני' ר' ישראל קלרמן: הושגה 
הבנה בעניין האכיפה בחג הפסח בשכונות 
החרדיות ובסמיכות לבתי הכנסת / עמ' 4

דואגים למדיניות 
האכיפה בעיר



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

2016מאי
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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



כ" ב תש"ע 121//1       כ"ו בניסן תשע"ו 4/5/16 בירושלים124 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

מאת: מנדי כץ

הפיקוח  בפעילות  הברזל'  'יד  להורדת  הראשונה  ההיערכות 
והאכיפה המתבצעת על ידי עובדי העירייה ב'חג הפסח' בשכונות 
החרדיות ובסמיכות לבתי הכנסת הוכיחה את עצמה, וזאת הודות 
הפיקוח  תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  של  לפעילות 
העירוני ר' ישראל קלרמן, ובהמשך למדיניות עליה סוכם בישיבת 
בהשתתפות  ירושלים  בעיריית  החגים  תקופת  לקראת  ההערכות 
הרלוונטיים  האגפים  ומנהלי  העירייה  בכירי  הציבור,  אישי 
ראש  סגן  קרא  שבמהלכה  הציבורי,  הסדר  לשמירת  הקשורים 
העיר ישראל קלרמן לאנשי הפיקוח העירוני להוריד את יד הברזל 
העיר  תושבי  יוכלו  למען  עברו  כבשנים  הקולקטיבית  והאכיפה 
חנייה  דו"חות  לקבלת  לחשוש  מבלי  בבטחה  לחנות  והאורחים 

בעת שהותם אצל בני המשפחה או בבתי הכנסת. בד בבד, הוחלט 
מראש בהחלטה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי עובדי העירייה 
העלולים  במקומות  שיחנו  האנשים  כל  כנגד  קשה  ביד  ינקטו 

להפריע לשלום הציבור ולסכן חיי אדם.
סיורים  נערכו  החג  ובמהלך  לחג  בסמיכות  כי  לציין,  יש 
המדרשות  ובתי  הכנסת  לבתי  ובסמיכות  השכונות  ברחבי  רבים 
לעמוד  בכדי  העירוני  הפיקוח  בכירי מחלקת  עם  יחד  המרכזיים 
מקרוב אחר פעילות הפיקוח והאכיפה המתבצעת על ידי עובדי 

העירייה.
הגורמים  כל  שיבחו  החג  בסיום  שנערכה  מצב  בהערכת 
נקטו  אשר  העירוני  הפיקוח  עובדי  פעילות  את  הרלוונטיים 
בהעלמת העין בכל הקשור לחניה במקומות שלא הפריעו לשלום 

הציבור או סיכנו חיי אדם.

מאת: מנדי כץ

בתחום  בארץ  מובילה  ירושלים  התחבורה,  נושא  בכל  כמו 
בתחבורה  הנוסעים  לנוחות  חדשנית  טכנולוגיה  הטמעת 
הציבורית. אחד מהשיפורים המשמעותיים אשר הובילו משרד 
לתחבורה  אב  תוכנית  באמצעות  ירושלים  ועיריית  התחבורה 
שילוט  של  והתקנה  חדישות  אוטובוס  תחנות  התקנת  היה 
מועד  על  בזמן אמת  לנוסע  מידע  אלקטרוני בתחנות המעניק 

הגעת האוטובוס הקרוב.  
שמאפשרים  התקנים  מאות  מארבע  למעלה  הוצבו  כה  עד 
של  לצערם  הבא.  האוטובוס  יגיע  בדיוק  מתי  לדעת  לנוסעים 
המתקינים עם ההתקנה, אשר התקבלה בברכה על ידי תושבי 
ונדליזם  ומעשי  שילוט,  השחתת  של  תופעה  החלה  השכונות 
המתוחכם  השילוט  שכן,  ההתקנות  המשך  את  שעצר  דבר 
העושה שימוש בטכנולוגיית עילית - יקר ורגיש מאוד לפגיעה.
לאחר פניות רבות מתושבי השכונות והמינהלים הקהילתיים 
חזר צוות תוכנית אב להתקין את השילוט כאשר לפי התוכנית 

יותקנו למעלה מ-30 שלטים ברחבי שכונות ירושלים.
על  לשמור  לצורך  המודעות  את  להגביר  ובמטרה  בבד  בד 
אב  תוכנית  צוות  השיק  והתחנות,  השילוט  ותקינות  שלימות 
הכותרת:  תחת  ירושלים  בשכונות  מיוחד  קמפיין  לתחבורה 
את  מציג  מקמפיין  עליו".  שמור   – בשבילך  המידע  "שלט 

יתרונות השילוט האלקטרוני המעניק מידע על מסלולי הקווים 
הקמפיין  רגישותו.  בשל  להגנה  זקוק  אך  הזמנים,  ולוחות 
וכולל את שכונות  יותקן שילוט מחדש  ממוקד בשכונות בהן 

בצפון, מרכז ודרום ירושלים. 
לקמפיין צורף גם איור מעשי ידיו של המאייר יוני גרשטיין, 
יחד  מתקבצים  בו  ירושלמית  מתחנה  טיפוסית  סצינה  המציג 
שימוש  כולם  העושים  הקשה  גווני  מכל  ירושלמים  תושבים 
הנוסעים  לאחד  לסייע  משימה  מציג  האיור  המידע.  בשלט 

להגיע ליעדו בזמן וממחיש בכך את יעילות של השילוט. 

בד בבד במינהלים הקהילתיים השונים התגייסו כדי למנוע 
מעשי ונדליזם הפוגעים בשילוט. כך למשל, ברמת שלמה, בו 
התגלתה תופעה של השחת שילוט, התגייסו התושבים ולכדו 
את הנער שהשחית את השילוט. אנשי המינהל הקהילתי נכנסו 
הנזק  על  לו  והסבירו  והוריו,  הנער  לעובי הקורה, שוחחו עם 
שנגרם לנוסעים בשל מעשיו. ואכן, התופעה הפסולה הופסקה. 
"כמי שחיים בשכונה בה רבים כל כך משתמשים בתחבורה 
הקהילתי  המינהל  יו"ר  ברגר,  עזרא  הרב  אומר  הציבורית", 
של  החשיבות  את  ראשון  מגוף  מכירים  "אנו  שלמה,  ברמת 
מתי  לדעת  בתחנות  לממתינים  המסייע  האלקטרוני  השילוט 
חשוב  כמה  עד  גם  נוכחנו  אנו  להגיע.  עומד  אוטובוס  ואיזה 
התחנות,  שלימות  על  בהגנה  מעורבים  נהיה  התושבים  שאנו 
נהרסים,   הם  כאשר  הכל  אחרי  כי  השילוט  ותקינות  ניקיונם, 

כולנו נפגעים". 
עתק  הון  משקיעים  ירושלים  ועיריית  התחבורה  "משרד 
אגף  גנון,מנהל  דרור  אומר  ובנוסעיו",  הציבורית  בתחבורה 
"יש  התחבורה,  במשרד  תח"צ  ותפעול  רישוי  תכנון,  בכיר 
הציבורית,  התחבורה  בנוסעי  להשקיע  אסטרטגית  החלטה 
בנוסעי  מההשקעה  חלק  היא  השילוט  טכנולוגיית  והתקנת 
התחבורה הציבורית. אנו עושים כל מה שאפשר כדי לשפר את 
חווית הנוסעים בתחנות ורואים בהם שותפים להגנה ושמירה 

על שלימות התחנות".

בפעילות סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק 'הפיקוח העירוני' ר' 
ישראל קלרמן: הושגה הבנה בעניין האכיפה בחג הפסח בשכונות החרדיות 

ובסמיכות לבתי הכנסת

מבצע התקנת שלטי מידע אלקטרוניים בתחנות התחבורה הציבורית בשכונות ירושלים  המבצע מלווה בקמפיין 
ייחודי ומאיר עיניים תחת הכותרת: "שלט המידע בשבילנו בואו ונשמור עליו"  במינהלים הקהילתיים התגייסו 
להפסקת תופעה של ונדליזם נגד התחנות והשילוט  יו"ר המינהל הקהילתי ברמת שלמה: "כמי שמשתמשים 

בתחבורה הציבורית חווינו עד כמה השחתת תחנות ושילוט פוגע בכולנו" 

דואגים למדיניות האכיפה בעיר

קמפיין חדש לתושבי ירושלים: 
שמרו על שלטי המידע בתחנות 

לקראת מבצע התקנת שילוט אלקטרוני בשכונות

ר' ישראל קלרמן בלשכתו 

הקמפיין בשכונות החרדיות 



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

להצטרפות חייגו:

100MB

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

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

עבודה במהירות ויעילות, 
מהירות גלישה עד 100 מגה

הספק היחיד בישראל המחובר 
 עם 3 כבלים תת ימיים

לרשת האינטרנט העולמית

ההגנה הטובה ביותר, 
סינון מותאם לאורח החיים
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אלפי יהודים פקדו את הר הזיתים במהלך 
הפעילות  ביום  ובמיוחד  פסח,  המועד  חול 
בין  פעולה  בשיתוף  שהתקיים  המיוחד 
להגנת  הבינלאומי  והוועד  התרבות  משרד 

הר הזיתים. 
כ"כ  גדוש  היה  לא  הזיתים  שהר  רב  זמן 
השנה.  פסח  המועד  בחול  כמו  במבקרים 
שהתקיימה,  מיוחדת  פעילות  במסגרת 
משתתפים  אלפי  משלושת  למעלה  הגיעו 
וסיורים  לתפילה  מאורגנים  באוטובוסים 
את  כאשר  הזיתים,  בהר  הצדיקים  בקברי 
תוך  מנוסים  מדריכים  מובילים  הקבוצות 
מתן הסברים על החשיבות ההיסטורית של 

ההר הקדוש. 
אורח  דברים  נשא  ההתכנסות  במהלך 
להגנת  הבינלאומי  הוועד  מטעם  הכבוד 
במיוחד  שהגיע  הוועד  חבר  הזיתים,  הר 
דברי  במהלך  לרנר.  פסח  הרב  מארה"ב, 
על  רגב  מירי  הגב'  הודה  הוא  הברכה 
במשך  הזיתים  הר  למען  הברוכה  פעילותה 
השונים,  בתפקידיה  האחרונות  השנים  כל 
על מנת להגביר את הביטחון בהר והנגשת 

המקום לביקור היהודים הרבים. 
התרבות  שרת  ברכה  דברי  השמיעו  כן 
הגב' מירי רגב וחבר מועצת העיר ירושלים 

מר משה ליאון. 
בשיר  חג  משמחת  נהנו  המשתתפים 

כשהם  החסידי  הזמר  גדולי  ידי  על  וזמר 
מודים בכל פה למשרד התרבות על היוזמה 
הזיתים,  להר  אלפים  שהביאה  הברוכה 
על  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  ולוועד 
כל  לאורך  פעילותם  ועל  המרשים  האירוע 

השנה למען הר הזיתים. 
לאירוע המרשים היו שותפים גם עיריית 
ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, המשרד 
כולם מנצח מנכ"ל  ירושלים כשעל  לענייני 

משרד התרבות מר יוסי שרעבי.
יו"ר הוועד אברהם לובינסקי: "אנו רואים 
זכות גדולה להיות שותפים לבואם של אלפי 
הצדיקים  בקברי  ולהתפלל  לפקוד  אנשים 
מביטחון,  נהנים  שהם  תוך  הקדוש,  בהר 
סיורים מודרכים ופעילויות חג. אנו נמשיך 
להר  לעלות  יוכל  יהודי  שכל  כדי  להיאבק 
ימות  כל  לאורך  ומורא  חשש  ללא  הזיתים 

השנה". 
הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד 
הוקם בשנים האחרונות בידי האחים אברהם 
בהר  ההפקרות  את  שגילו  לובינסקי  ומנחם 
בשנים  שם.  נטמנו  ז"ל  שהוריהם  לאחר 
לחץ  באמצעות  גם  הוועד  פועל  האחרונות 
בינלאומי על הגורמים השלטוניים בישראל 
ההר  למיגון  פעילויות  תאשר  שזו  כדי 
המקום  של  וכבודו  ניקונו  על  ולשמירה 
שליבם של יהודים רבים עורג אליו. בוועד 
יו"ר  ובהם  בולטים  ציבור  אישי  גם  חברים 

ועידת הנשיאים מר מלקולם הונליין.

מאת: יאיר פלד

בין  חופשת  במהלך  פקדו  מבקרים  אלפי 
שילה  אתר  את  פסח  המועד  וחול  הזמנים 
הקדומה המשלב הנאה ולימוד ההיסטוריה 
הרבים  המבקרים  בין  המפוארת.  היהודית 
נמנו מאות משפחות חרדיות  מירושלים, בני 
רכסים,  אשדוד,  עילית,  ביתר  אלעד,  ברק, 

תל ציון מודיעין וריכוזים חרדיים נוספים. 
מועד  מבעוד  נערכו  הקדומה  בשילה 
לקליטתם של האלפים ועתה נעשות ההכנות 

וההיערכות לקראת ימי הקיץ הבעל"ט. 
עם  הנאה  באתר שילה הקדומה שמשלב 
מפגש בלתי אמצעי עם עיר המשכן והמקום 
שבו החלו היהודים לשמור את כל המצוות 

התלויות בארץ. 
לבנות  במטרה  העם  כל  התאסף  בשילה 
מקום  ולייחד  הברית,  לארון  קבע  משכן 
לעבודת הקורבנות וכאשר הגיעו בני ישראל 
לשילה זכו לקיים את כל המצוות התלויות 
וכדומה.  שמיטה  מעשרות,  כמו  בארץ 
וזהו  ישראל  בני  נחלות  חולקו  אף  בשילה 

המקום שבו העתירה חנה בתפילתה. 
נמצאים  הקדומה  שילה  המבקרים  באתר 
שרידיה של העיר שילה המקראית, ובימים 
על  ארכיאולוגיות  חפירות  מתנהלות  אלו 

מנת לחשוף עוד מהתוואי של העיר ולזכות 
לחזות איך נראתה העיר בזמן יהושע בן נון. 
בשילה  קיימים  ההיסטורי  המימד  מלבד 
הקדומה מגוון אטרקציות חווייתיות כאשר 
קולי  אור  בחיזיון  לצפות  יכולים  המבקרים 
גבי  על  מוקרן  כשהחיזיון  הרואה  במגדל 
זכוכיות על רקע הנוף הבראשיתי.  כן קיים 
המלאכות  רחוב  המועד  חול  בימי  באתר 
הקדומות במסגרתן ניתן להשתתף בסדנאות 
ולחזות ברבות מהמלאכות שנהגו בעבר כמו 
יצירת   – כדרות  צמר,  לטווית  אריגה  בית 
ייהנו  בנוסף  ועוד.   חלילים  יצירת  כדים, 
המבקרים מסיורים מודרכים באתר הקסום. 

במהלך חול המועד נהנו אלפי המבקרים 
ממיצג מולטימדיה מרהיב ביופיו על התנ"ך 
ירידי  גרובייס,  יהודה  האומן  ערך  אותו 
עבודות  ברוח  נגנים  שחקנים,  אומנים, 

המשכן וההיסטוריה היהודית. 
שילה  אתר  מנהל  סלע  אביטל  מר 
מאות  ובהם  המבקרים  "אלפי  הקדומה: 
מהאטרקציות  נהנו  החרדיות  המשפחות 
היהודית  ההיסטוריה  הנחלת  תוך  הרבות 
בואם  לקראת  נערכים  אנו  חוויתית.  בצורה 
של מוסדות חרדים רבים בקיץ הקרוב לצד 
אלפי מבקרים נוספים בחופשת בין הזמנים 

הבאה". 

במסגרת יום פעילות מיוחד שהתקיים בשיתוף משרד 
התרבות והוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים נהנו 

המבקרים מסיורים מודרכים בהר הקדוש ומהתכנסות 
חגיגית בשיר וזמר

אלפי מבקרים ובהם מאות משפחות חרדיות נהנו ממגוון 
האטרקציות במרכז המבקרים שילה הקדומה 

אלפים פקדו את הר 
הזיתים בחול המועד

בשבילי ההיסטוריה

משרד הכלכלה

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

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

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

האשראי שלך להתפרנס בכבוד

חשבות שכר בכירה נ
הנה”ח סוג 3 נ

צילום נ
מטפלות נ

תיווך נדלן ג
יבוא יצוא וסחר בינלאומי ג

חשב שכיר בכיר ג

בית שמש

היחידה להשתלמויות 
בתוכנה 

נ

הנה”ח 1+2 ג

ירושלים

חשבות שכר טכנאי מחשביםג ג

מטפלות נ

ניהול מחסן ממוחשב  ג
יבוא יצוא וסחר בינלאומי ג

חשבות שכר  ג

בני ברק

הנה”ח 1+2 ג
ייעוץ מס ג

מכינות להנדסאים: 
אדריכלות \ בנין \ 

חשמל

ג
מימון 

מלא

מכינות להנדסאים: 
אדריכלות \ בנין \ 

חשמל

ג
מימון 

מלא

מקומות אחרונים במימון מלא

ניהול מחסן ממוחשב  ג
מקומות אחרונים במימון מלא

ניהול רשתות מחשבים ג

אשדוד

חשבות שכר ג
מכינות להנדסאים: 
אדריכלות \ בנין \ 

חשמל

ג
מימון 

מלא

מודיעין עילית

מקומות אחרונים במימון מלא
ניהול רשתות מחשבים ג

חיפה

הנה”ח סוג 3 נ
צילום - מתחילות נ

בשורה לתושבי הצפון 
קורס הנדסאי בנין

יפתח אי”ה בשלוחה

ג
מימון 

מלא

הצטרפו כעת לאחד מקורסי הקיץ של “המרכז החרדי” ותצאו עם מקצוע ביד לפרנסה טובה ורחבה

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

כעת הזמן להחליט!

ההרשמה 
בעיצומה!

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

 לפרטים: 073-7935800
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה   בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 
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הבעל"ט,  הקיץ  ימי  תקופת  לקראת 
ירושלים  נציגי "התנועה למען  התכנסו בס"ד 
בו  פסח,  דחוה"מ  ג'  ביום  בשכ',   " ותושביה 
פעילות  על  סקירה  שנה,  כמידי  השמיעו  הם 
"התנועה  יו"ר  ובאמצעות  בשכ',  "התנועה" 
מילר,  חיים  הרב  ותושביה"  ירושלים  למען 
במסגרת  המענה  בשכ',  הסיורים  במסגרת 
"קבלת  ובמסגרת  שבוע,  כל  הפתוח"  ה"קו 
בעיר,  ישראל"  אגודת  "מרכז  במשרדי  קהל" 
וכך מטופלים מאות פניות מידי חודש בחודשו 

ובס"ד, התוצאות הן פתרון בעיות.
בערב  נרחב  סיור  על  דיווחו  הם  כמו"כ 
ירושלים  יו"ר "התנועה למען  החג בשכ' של 
בכירים  עם  מילר  חיים  הרב  ותושביה" 
תושבים  ע"י  שונות  בקשות  הועלו  עירוניים, 
לקראת חג הפסח הבעל"ט. בחלקם נפתרו ע"י 

קשר טלפוני ישירות אל הגורמים בעירייה.
בקשות  היו  ועקרוני  עיקרי  נושא  על 
או  העירייה  בהם  באזורים  התושבים. 
עבודות  מבצעים  העירייה  של  בת  חברות 
חצץ  ע"י  החפירות  את  ליישר  שונים,  חפירה 
ובמקומות שבהם רבים הם העוברים ושבים, 

אף לבצע ריבוד אספלט לכבוד ימי החג.
אגף  ראשי  התבקשו  שונים  באיזורים 
בנוסף  אשפה  מכולות  להוסיף  התברואה 
אולמי  פועלים  בהם  ובמקומות  לקיימים 
לבצע  נתבקשו  גדולים,  סופרים  או  שמחות 

שטיפות מיוחדות לקראת ימי החג.
הבטיחות,  בתחומי  שהועלו  הנושאים  יתר 
ממש  החג  ערב  עד  טופלו  ועוד,  ילדים  גני 

לטובת תושבי השכ'.
במסגרת  השכ',  רבני  השתתפו  בכינוס 
בכל  ר"ל,  הנורא  המצב  אודות  מיוחד  דיון 
השבת,  וקדושת  ירושלים  לקדושת  הקשור 

כאשר יו"ר "התנועה" הרב חיים מילר מעורב 
השכ'  ונציגי  רבני  עם  תמידי  בקשר  ונמצא 
ונדונו הדרכים להמשיך את המאבקים ובפרט 
יודע מה  לקראת תקופת הקיץ שאף אחד לא 

מצפה לתושבי השכ' ר"ל – היל"ת.
דיווח  השכונות  ונציגי  רבני  שמעו  כמו"כ 
כל  שיוצאות  הקבוצות  על  שטיין,  מ.  מהרב 
שבת ומחלקות דברי חומר על קדושת השבת 
והשכר המובטח למקדשיה ומדברים על ליבם 
התוצאות  על  הפתוחים.  העסקים  בעלי  של 
ועל המצב הקשה של פתיחת עסקים  – מחד 

חדשים – מאידך.
דיווח  מילר,  חיים  הרב  "התנועה"  יו"ר 
לקראת סיום הכינוס על ביקור חג שערך אצלו 
חה"כ מר דוד אמסלם יו"ר וועדת הפנים של 
הכנסת ושמע סקירה מקיפה על הנעשה בעיר 
גם מבנו הר' דוד מילר, מבכירי העסקנים של 

דגה"ת בעיר וממונה על פניות הציבור.

כמו"כ העלה הרב חיים מילר את נושא "הר 
הזיתים" והצורך לזרז את ביצוע כל ההבטחות 

שנתנו לפתרון הבעיות במקום.
לפעילות  הערכה  הביע  אמסלם  חה"כ 
ירושלים  למען  "התנועה  של  העניפה 
והבטיח  השכ',  תושבי  לטובת  ותושביה" 

לסייע ככל שידרש לטובת העיר ותושביה.
עימו  לסייר  למילר  הבטיח  אמסלם  חה"כ 
במקום, יחד עם הגורמים השונים הרלוונטים 
הפרויקטים  כל  לסיום  להביא  ע"מ  לנושא, 

שהובטחו בכדי להביא לבטחון האיזור.
"התנועה"  נציגי  קבלו  ההתכנסות  בסיום 
בשכ' שי, את ספריו של רבה של שכ' "גילה" 
וחומר  שליט"א  שלזינגר  אליהו  רבי  הגאון 
תושבי  לטובת  הקיץ,  בתקופת  פעילותם  על 

השכונות ברחבי העיר.

מצב קדושת השבת וקדושת ירושלים נדונו בכינוס של נציגי 
"התנועה למען ירושלים ותושביה" בשכ', ביום ג' של חוה"מ, 
בהשתתפות רבני שכונות ואורחים נכבדים ובהשתתפותו של 

יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ח"כ דוד אמסלם 

למען קדושת 
ירושלים

 ח"כ אמסלם בביקור אצל הרב חיים מילר

  
 

   
 

   

   

  טל : 1700-555-714
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*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

טעם חדש הגיע לירושלים
בס”ד

מסעדת שף בשרית

אלומה

 

מסעדת ‘אלומה’ החדשה, על עיצובה האלגנטי, 
מציעה לכם ליהנות מחוויה קולינרית ייחודית 

 ממטבחו של השף מיכאל כץ,
 ומתפריט בשרי עשיר בכשרות מהודרת
 בפיקוחו האישי של הרב פינק שליט”א,

שישאירו אתכם עם טעם של עוד...

חינם חניה   |  02-6437555  | י-ם  פלאזה(,  קראון  )מלון   1 העליה 

7 ברכות הולדת,  ימי  אירועים בר/ת מצוה,  מחלקת 
מוצרי בשר ועוף בהכשר הרב רובין, גלאט חלק 



אתה מספיק חכם 
לקנות רכב יד 00.

ח.
ל.

ט.

ירושלים. אילן,  בר  פינת   ,1 הכהן  עלי  רח' 
levinsoner@gmail.com דוא"ל:   .02-586-2002 פקס: 

076-54-12-123

100% מימון לכל סוגי הרכבים בהחזר חודשי נמוך במיוחד.

הרכב נרשם בבעלות ראשונה ע"ש הלקוח.
איבזור מקורי מבית היבואן.

3 שנים ללא צורך בטסט.
אחריות מלאה ל-3 שנים מרגע קבלת המפתח.

הרכב נמכר לאחר 3 שנים ללא ירידת ערך בעקבות בעלים קודמים
עליה לכביש במועד ההזמנה ולא לפני!

מתאמים לך את תוכנית המימון המושלמת בשבילך!

רק ביד 00:



ישיבת הוועדה למינוי דיינים

משרד הכלכלה

מחשבים
ורשתות

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

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0
   ׳המרכז החרדי' 

האשראי שלך להתפרנס בכבוד

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

ירושלים: רח' עם ועולמו 6,  גבעת שאול 

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

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

ניהול רשתות תקשורת

 MCSA

הירשמו עכשיו לקורס הירשמו עכשיו לקורס 

קורס 
במימון

מלא
אתה

קולט?

נותרו 5 מקומות אחרונים 
במימון מלא

בירושלים10      כ"ו בניסן תשע"ו 124/5/16

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.



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

מכבי גדלה יותר
מכל הקופות בישראל

מנתוני הביטוח הלאומי נמצא כי מכבי שירותי בריאות מובילה 
עם מספר החברים החדשים הגדול ביותר לשנת 2015

ירושלמים, כדאי שגם אתם תדעו

הכי הרבה מצטרפים למכבי
מספר המבוטחים שעברו בין הקופות ב-2015

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מכבי טלזסטון מרפאת ד"ר בורץ:
 רח' הרב בלוך 20

עזרה ראשונה – רפואת שיניים 
בימי א- ה: 20:00-22:00 | רח' אגריפס 40 

ירושלים, טל': 073-2815800

רופא תורן בשבת )נוכרי(:
מרכז רפואי רוממה, פנינת חמד,

רח' שמגר 21 ירושלים, טל': 02-5060330

למחרת: 10.00-24.00 ערב ש"ק: 16.00-24.00 רח' קדושת אהרון 10 מוקד עזרה דחופה- סעד ומרפא

רופא תורן בשבת )נוכרי(:
מרכז רפואי הר- חומה,

רח' הרב כדורי 4
פינת הרב מן ההר, 02-5060320

רופא תורן בשבת )נוכרי(:
מרכז רפואי רמת שלמה,

רח' גולדקנופף 12 )מול דרוק( 
רמת שלמה, טל': 02-5060290

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2

רח' הרב כדורי 4

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6 

מרכז רפואי אלון:
שד' גולדה מאיר 225

מרכז רפואי רוממה:
רח' שמגר 21

חדש!

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' גולדקנופף 12

מרכז רפואי ארנונה
דרך חברון 101

בקרוב!
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מאת: מנדי כץ

הנהלת מאוחדת התברכו במהלך החג אצל 
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא תוך שהאדמו"ר 
שביעות  ואת  רוחו  קורת  את  בפניהם  מביע 
מקרב  למבוטחים  המוענק  מהשירות  רצונו 

הקהילה.  
האדמו"ר הקריא בפני הנוכחים את הפסוק 
שמתי  אשר  המחלה  "כל  בשלח  בפרשת 

במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רופאיך".
הרפואה  שיטות  על  שוחח  מכן  לאחר 
בארץ ובחו"ל והתעניין בפרוטרוט על מקרי 
הטיפולים  בצורת  וההבדלים  שונים  רפואה 
הפריסה  על  התעניין  כמו"כ  העולם.  ברחבי 
לשמוע  ושמח  הארץ  ברחבי  הקופה  של 
מאוחדת,  של  הרחבה  הפריסה  על  פירוט 
כשהנוכחים הדגישו בפני האדמו"ר כי קופת 
חולים מאוחדת היא הקופה המתאימה ביותר 
הביע  האדמו"ר  הארץ.  בכל  החרדי  לציבור 
את דעתו שרופא צריך שיהיה בעל לב טוב 

לפני שיש לו ידיים טובות. 
שאול  טל  מר  ירושלים  מחוז  מנהל 
את  לאדמו"ר  הציג  בפגישה,  שהשתתף 
המיזם של ביה"ח משגב לדך שישמש כבית 
חולים ציבורי ללקוחות מאוחדת והינו נדבך 
כאשר  במחוז,  מאוחדת  של  נוסף  חשוב 
הלקוחות יהנו משירות ציבורי בצד זה שיזכו 
לדעת מראש מי יהיה המנתח, ואף סיפר על 
להנהלת  המייעץ  הרפואה  עסקני  של  צוות 
וציין  לביה"ח  המנתחים  בשיבוץ  הקופה 

לשבח את הרב מרדכי אייכלר שמסייע רבות 
בעניין.  

ד''ר דוד מורל סיפר על פרוייקט בינלאומי 
הקיים  מיוחד  טיפול  שיטת  ליבוא  חדשני 
כיום רק בחו"ל של הקרנות לילדים החולים 
במחלה הקשה ל"ע, כאשר מאוחדת בשיתוף 
בתי החולים איכילוב ושערי צדק זכו במכרז 
של משרד הבריאות להיות אלה שיביאו את 
הטכנלוגיה החדישה לארץ, טיפול אשר יקל 

מאד על המטופלים במחלה ל"ע . 
מנכ''ל מרכז מוסדות בעלז הרב צבי פרקש 
הארץ,  בכל  מאוחדת  לנציגי  להודות  ביקש 
לכלל  מעניקים  שהם  המיוחד  השירות   על 
הפעולה  ושיתוף  המיוחד  והיחס  הציבור 
הנצרך.  בכל  הקהילה  ראשי  מול  המלא 
המסור  הטיפול  על  לאדמו''ר  סיפר  כן  כמו 
שנפגעו  הקהילה  אברכי  שקיבלו   והמיוחד 

בפיגוע בבריסל .
ירושלים  מחוז  מנהל  השתתפו  בביקור 
יועץ המנכ''ל ד''ר דוד מורל  מר טל שאול, 
, הרב  גם כמנהל פרוייקטים ארצי  המשמש 

משה ברים מנהל שיווק מחוז י-ם.  
הרב  הקהילה:  עסקני  השתתפו  כן  כמו 
יהודה  ר'  פריד,  אהרן  והרב  אייכלר  מרדכי 
לוי מנהל מרחב מרכז במאוחדת ירושלים, ר' 
דוד שוורץ אחראי תיאום מגזרים, ר' יחזקאל 
במאוחדת  קהילות  תחום  מנהל  קיפניס 
קשרי  מנהל  דסקלוביץ  יעקב  ר'  ירושלים,  
מנהל  גוטמן  שמעון  ור'  בירושלים  קהילה 

קשרי קהילה בחיפה.

מאת: שמעון דן

ההתבטאויות  פרשת  התפוצצות  אחרי 
האנטישמיות של בכירים במפלגת 'הלייבור' 
כי כ-50 בכירים  הבריטית – השבוע נחשף 
הושעו בתקופה האחרונה בחשאי  במפלגה 
התבטאויות  רקע  על  ב'לייבור',  מחברותם 
בכיר  שמסר  בדיווח  וגזעניות.  אנטישמיות 
במפלגה לעיתון הבריטי "טלגרף", צויין כי 
בשבועיים  רק  הושעו  החמישים  מתוך   20

האחרונים.
בתוך כך הודה לראשונה מנהיג המפלגה 
ג'רמי קורבין כי ייתכן שישנה בעיה במפלגה, 
בבעיה  מדובר  ש"לא  התעקש  הוא  כי  אם 
מירור":  ל"דיילי  מסר  קורבין  ענקית". 
"ישנם מספר קטן מאוד של אנשים שאמרו 
כך  בשל  להיאמר.  צריכים  היו  שלא  דברים 

הם הושעו וייחקרו בעניין".

עומדת  המרכז-שמאל  מפלגת  כזכור, 
שורת  לאחר  זאת  משבר,  בפני  באחרונה 
מחבריה  כמה  של  אנטישמיות  התבטאויות 
הושעה  למשל  כך  הבריטי.  בפרלמנט 
לשעבר  העיר  וראש  המפלגה  חבר  השבוע 
של בלקבורן, סאלים מולה, לאחר שהאשים 

את ישראל באחריות לפיגועים בפריז.
נז  הפרלמנט  חברת  כי  התברר  כן,  כמו 
שאה כתבה בשנת 2014 שהפתרון לסכסוך 
לישראל  "לעשות  הוא  הישראלי-פלסטיני 
רילוקשיין לארצות הברית", וחבר המפלגה 
העיר  כראש  כיהן  שאף  ליווינגסטון,  קן 
לונדון, הודח לאחר שאמר כי הצורר הנאצי 
אדולף היטלר "תמך בציונות". קורבין עצמו, 
בעמדותיו  נודע  המפלגה,  בראש  שעומד 
הפרו-פלסטיניות, ובעבר אף הצהיר כי הוא 

"ידיד של חמאס וחיזבאללה".

"רופא צריך שיהיה בעל לב 
טוב לפני שיש לו ידיים טובות"

את הדברים אמר 
כ"ק מרן האדמו"ר 
מבעלזא להנהלת 
מאוחדת שהגיעה 
לביקור חג במעונו

אנטישמיות בריטית: בכירים 
במפלגת הלייבור הושעו

אחרי התפוצצות פרשת ההתבטאויות האנטישמיות של 
בכירים במפלגת 'הלייבור' הבריטית, הבוקר נחשף כי 

כ-50 בכירים במפלגה הושעו בחשאי מחברותם ב'לייבור' 

חברי הנהלת מאוחדת אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא 
 

 

 

דעת מרכז לימודים חרדי לבנות         
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול ירושלים 

        מבקשות להודות להנהלת דעת, 
על המקום שזכינו ללמוד בו וקיבלנו ממנו 

תעודה אקדמית וכלים רבים לעבודה. 
במקביל ללימודים בדעת התאפשר לנו 

לעבוד במשרת סטודנט. כיום אנו מספר 
רב של בנות העובדות באינטל ירושלים 
במגוון תחומים ותפקידים מאתגרים. 

תודה רבה!!! המשיכו להצליח!״

א.ד. בוגרת דעת העובדת כיום באינטל

מיוחדמלגותמערך 

בס“ד

        בחרתי בדעת מפני שהיה לי חשוב 
השילוב של לימודי קודש מחזקים עם טובי 

הרבנים בעולם החרדי לצד לימודים 
אקדמיים ברמה גבוהה אשר מכינים אותנו 

לקראת יציאתנו לשוק העבודה ולחיים 
בכלל הן מבחינה מעשית והן מבחינה 

.״  רוחנית

.ה. בוגרת החוג למנהל עסקים ג

תלמדי, תעבדי, תפרנסי.

  

   
   

 

 

 
 

 

 

 

   

  

 
   

 
   

 

  

  
 
 

 

 

 

 

דעת
מזמין אותך לממש את היכולת שלך ברכישת תואר אקדמי 

הפותח שערי פרנסה רבים ומגוונים.

בוגרת סמינר בית יעקב?
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד? 
רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר מתואר?

       

   
  

  

 

 

 
    

 

 

 

  

 

 

 

 
 

|  לימודי קודש    |  שיעורי תנ“ך הלכה ומוסר מטובי הרבנים והמורות  

|  כל התלמידות הינן בוגרות סמינרים חרדים  

|  הלימודים באוירה חרדית מובהקת  |  למעלה מעשר שנות הצלחה  

|  השמה במקומות עבודה מתאימים  |  מחנכת לכל כיתה

הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחוגים הבאים:

•  מדעי המחשב  •  הנדסת תוכנה  •  חשבונאות ומערכות מידע  

•  מנהל עסקים  •  השלמה להנדסאיות לתואר ראשון במדעי המחשב

 



תושבי רוממה, מכבי מעניקה לכם את כל הסיבות להיות חלק 
ממשפחת החברים שלנו וליהנות משירותי הבריאות הטובים בישראל 

הניתנים בסניף החדש, לבריאות!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

מרכז רפואי רוממה, פנינת חמד:
רח' שמגר 21 | טל': 02-5060330, פקס: 02-5393554 

לשירותכם מתאמי קשרי קהילה:
מנהל המרכז הרפואי, הרב בן ציון וובר: טל': 053-4109015

הרב אהרון לוי טל': 053-3100338

הכי הרבה מצטרפים למכבי
מספר המבוטחים שעברו בין הקופות ב-2015

יותר מצטרפים, יותר שירותים, 
יותר בריאות!

רפואת עוררפואת ילדים רפואת נשים רפואת משפחה

כירורגיה

שירותי משרד
)כולל ימי ו'(

אף אוזן גרון אורתופדיה אורולוגיה

גסטרו ילדיםאולטרסאונד נשים

שירותי אחיותשירותי מעבדה מכון
להתפתחות הילד

בקרוב!

מכון פיזיותרפיה ייעוץ תזונתי
בקרוב!

רופא תורן בשבת )נוכרי( עזרה ראשונה – רפואת שיניים 
בימי א- ה: 20:00-22:00 | רח' אגריפס 40 ירושלים, טל': 073-2815800
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הן
 כ

לי
גי

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אם אפשר כבר עכשיו?
למה לחכות לשרב,

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪110₪

מזגן 3.5 כ"סמזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

במקום "ליהנות" מ-36 מעלות, תוכלו ליהנות מ-36 תשלומים
ולהתחיל את הקיץ עם מיזוג אוויר במחירים הזולים ביותר!

אפשרות להתקנה יהודית איכותית ומקצועית ואחריות כפולה!!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

52
ל-36 חודשים

₪

מדיח כלים במגוון מיוחד

35
ל-36 חודשים

החל מ: החל מ:

החל מ:

₪

תנור משולב חד תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1390 ₪ סה"כ: 1290 ₪החל מ: 1872 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

החל מ: החל מ: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

מבצע המתנות נמשך עד ר"ח אייר!
קונים מוצר חשמל ובוחרים מתנה בשווי מאות שקלים

או  טוסטר אובן ענק או  שואב אבק ציקלון   או  מעבד מזון   כיריים בילד-אין איטלקיות  

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

מאת: מנדי כץ

לאחים  יד  עורך  שבה  השישית  השנה  זו 
הגרלה על ספר תורה לתורמים להצלת נשים 
וילדים יהודיים מכפרים ערביים ולמאבק בנגע 
שנערכה  האחרונה  בהגרלה  הנוצרי.  המיסיון 
כמידי שנה בי"ג בניסן - ערב חג הפסח, זכתה 

משפחת צירקוס מקרית מלאכי. 
חשבון  רואי  שני  בפיקוח  נערכה  ההגרלה 
את  שריכזו  לאחים  מיד  פעילים  ובהשתתפות 
השנתית.  להגרלה  שנכנסו  התורמים  שמות 
עלה  הזוכים  של  כששמם  גאתה  ההתרגשות 
על צג המחשב והרב סגל – מרצה בכיר ביד 
לאחים, כובד לחייג אליהם ולבשר על זכייתם. 
הרב סגל פתח את שיחת הטלפון המרגשת 
שמח  שהוא  כשהודיע  צירקוס,  משפחת  עם 
זכייתם  על  להם  ולבשר  בשורה  איש  להיות 
יעקב  הרב  המשפחה,  אב  התורה.  בספר 
צירקוס שקיבל את הטלפון, הודה לה' ובירך 
והמטיב",  "הטוב  ברכת  את  בהתרגשות 
של    ספונטנית  שירה  פורצת  כשבמקביל 
יד  אנשי  של  מפיהם  טוב"  ומזל  טוב  "סימן 
לאחים, כשהרב צירקוס מצטרף אליהם מצדו 

השני של הקו. 
ששמע  מאז  כי  הזוכה  סיפר  השירה  בסיום 
על קיום ההגרלה, הוא קיווה כל הזמן לזכות 
לאחים במשך  ליד  כמי שתורם  התורה  בספר 
שנים רבות בהוראת קבע והוא מאושר מקבלת 

הטלפון שבישר על זכייתו.
 בו במקום הודיע הרב צירקוס בהתרגשות 
לבית  והדר  פאר  ברוב  יוכנס  התורה  ספר  כי 
השוכנת  היבשה,  זרוע  מפקדת  של  הכנסת 
בסמוך למקום מגוריו בקרית מלאכי, בו הוא 
יהודים.  לקירוב  השנה  ימות  כל  במשך  פועל 
"תמיד היה לי חלום להכניס ספר תורה. בעזרת 
השם אכניס אותו למקום שיקרב את לבם של 

ישראל לאבינו שבשמים".

בהגרלת יד לאחים השנתית 
על ספר התורה שנערכה 

ביום חמישי י"ג בניסן זכה 
הרב יעקב צירקוס מקרית 
מלאכי שהריז כי יכניס את 
ספר התורה לבית כנסת 

סמוך למקום מגוריו בו הוא 
פועל לקירוב יהודים

"אתרום את הספר לקירוב 
יהודים לאביהם שבשמים"

הזוכה - הרב צירקוס 



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.
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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 

לעסקים מקפצהאפילו עסק קטן מהבית?רוצה לפתוח עסק?
ולהתפרנס!להקים עסק עצמאי לכל המעוניינים תכנית חובה 

עד גיל 35תכנית מיוחדת לצעירים 

שיווק ומכירות | ניהול פיננסיהכרת הסביבה העסקיתבין הנושאים הנלמדים: 
בתאריך כ“ב באייר, 30.5.16רשויות המס | היבטים משפטיים 

התכנית כוללת:
• קורס ניהול והקמת עסק
 שעות 

 •
צמוד לשנתיים• מנטור עסקי • חונכות וייעוץ עסקי12 מפגשים, 48

400 ש״ח בלבד!אטרקטיבי ומסובסדמחיר הקורס 

מט״י 
ירושלים
מרכז טיפוח יזמות

: ל ו א ש  , ה מ ש ר ה ל ו ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל
1-800-23-20-23 | 02-5315118
shaul@mati.org.il | www.mati.org.il |  חפשו אותנו ב

שלך. העסק  זה  פרנסה. 

קורסים נפרדים לנשים ולגברים | מספר המקומות מוגבל!

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



+ מומחיות
___- מחיר

280

כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

דגמים
בסניפים: בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!
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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
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אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
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ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו בירושלים

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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. 
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העמוד 
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גניזה

הציווי הראשון בפרשתינו של "קדושים תהיו"- נפתח 
ואמרת  ישראל  בני  עדת  כל  אל  "דבר  במילים: 
המדרש  התורה בשם  ומפרשי  רש"י  מביא  אליהם". 
שרוב  מפני  בהקהל,  זו  פרשה  שנאמרה  מלמד  )ספרא( 
גופי תורה תלויין בה. שהרי בפרשה זו נאמרו דברים יסודיים 

בתורה ולכן ראוי שכולם ישמעו אותם מפי משה.
יש להבין, אכן יש חשיבות בפרשה זו שנאמרה בהקהל, אך 
בני  עדת  כל  אל  שנאמרו  הזה  המסר  את  לפתוח  נבחר  מדוע 
ישראל על המילים: "קדושים תהיו"? י"ל שהציון וההדגשה 
בני  עדת  בהקהלת  נאמרו  תהיו"  "קדושים  של  אלו  שדברים 
ישראל בא ללמדנו שקדושת ישראל נעשית מכל חלקי ישראל. 
אם רוצים עם ישראל קדוש ומובחר צריך אחדות. לא מספיק 
אז  כי  ישראל  מעם  חלק  להיות  עליו  ופרוש,  קדוש  שאדם 

הקדושה מתעצמת ונצחית.
סיפר רבי חיים ויטאל זי"ע תלמידו  של רבינו האר"י הקדוש, 
על רבו איך שבכל בוקר היה ממתין לשמוע ברכות השחר של 
רבי  ומוסיף  ברכתם.  על  אמן  שיענה  כדי  יהודים  וכמה  כמה 
חיים ויטאל: ואף שידוע שיכול היה רבינו בכל רגע שלו לתקן 
שבעים שנה, בכל אופן היה מקדיש זמן לשמוע ברכות מפיהם 

של עוד ועוד יהודים, כי גופי תורה רבים תלויים זה בזה. וכל 
יהודי יש בו פקדון רוחני ומפתחות לאיזה חלק מבנינו של העם 
"ואתה  הפסוק:  על  זי"ע  הק'  הבעש"ט  שאמר  וכמו  היהודי. 
קדוש יושב תהילות ישראל", שהקב"ה יושב וממתין לשמוע 

את תפילת ישראל.
עדת  את  מנהיג  היה  זי"ע,  מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי 
החסידים בכל פלך רוסיה הלבנה. ובשעה שעלה לארץ ישראל 
כל גדולי הדור יצאו ללוותו. משלחות שלימות נהגו בו כבוד, 
בכבוד  ליווהו  לימים,  מבוגר  אז  שהיה  ה'תולדות',  בעל  ואף 
גדול, עד שאמר על כך רבי ישראל מרוזי'ן זי"ע: בשעה שעלה 
רבי מנחם מנדל מויטבסק לארץ הקודש זכה להעלות עמו את 
החסידות לארץ ישראל. והוא כותב בספרו "פרי הארץ" )שבא' 
אייר חל יום הסתלקותו ומנוחתו כבוד בטבריה(: הענין ידוע 
שהמאמינים ברוחניות, מבינים את סוד הענין הזה של האחדות 
בשלימות  שיהיו  ישראל  כלל  חלקי  כל  על  נזהרים  וביותר 

הנרצית לבורא שבראנו לכבודו.
השלם  חלקי  את  מתאר  הוא  בספרו,  המובא  במכתבו 
המצטרפים ממעשי כל בני ישראל ביחד. הוא פותח בדברים 

מפליגים על עוצם הקדושה שיש בארץ הקודש ועל ההשגות 
הרוחניות לשוהים בה. ארץ שיש בה השגחה פרטית "עיני ה' 
אלוקיך" ולא דרך שר ממונה מאומות העולם. ואחר כך הוא 
שהתקבצו  לחסידים  המסייעים  לארץ  חוצה  תושבי  על  כותב 
מפתחות  "מחזיקי  המופלג:  התואר  את  להם  ונותן  בכאן, 
העזרה". אלו שעלו לארץ ישראל, הרי הם בבחינת הנמצאים 
המסייעים  לארץ  בחוצה  הנמצאים  ואלו  מלך,  של  בפלטרין 
אותם, הם 'מחזיקי מפתחות העזרה'. זו הייתה ראייתו הרוחנית 

על שותפות של כל יהודי בתפקידים המיועדים לדור.
"וכל בניך...  תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שנאמר 
אל תקרי בניך אלא בוניך" היה אומר ראש ישיבת 'סערט ויזניץ' 
שכל  בוניך".  אלא  בניך  תקרי  "אל  זצ"ל:  משה  הברכת  בעל 
תלמיד חכם הוא לא רק בשביל עצמו, אלא "בוניך"- בונה את 
עם ישראל ומחזק את כלל ישראל. אין זה לימודו הפרטי ואין 

זו מצוותו העצמית, אלא כל השגה היא בגדר 'בוניך'.
הנצחי של  בנינו  היא  במניין, קדושה מתוך אחדות  תפילה 
בני  כל עדת  נאמר בפרשתנו: דבר אל  כך  ומשום  ישראל  עם 

ישראל.
קדושת עם ישראל היא באחדותו!

דבר אל כל עדת בני ישראל

בין הזמנים

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

את  חווה  צרפת-גרמניה,  בגבול  אלזס  חבל  יליד  משה, 
מאורעות השואה במחנות עבודה. בתקופת השחרור, 
מלאו לו שמונה-עשרה. שבור ורצוץ, יתום מאב ואם 
על  לתכנן  ניסה  ימ"ש,  הנאצים  הצוררים  בידי  שנספו 
עתידו, אך לא היה מסוגל לשכוח את הזעקה האחרונה ששמע 
מפי הוריו, מקרון הרכבת שהפריד ביניהם עד תחיית המתים. 
"מוזס", הם קראו לו בשמו הלועזי. "לעולם אל תשכח מאיזו 

משפחה הגעת, עשה כל שביכולתך כדי ללמוד תורה".
וגואל במחנה  זמן קצר לאחר השחרור מצא עצמו ללא אח 
מקיבוצי  לאחד  דרכו  הייתה  קצרה  משם,  באירופה.  פליטים 
"הצלחתי  הנוער.  עליית  במסגרת  הארץ,  בצפון  העיר  השומר 
התקווה  בזכות  באירופה,  הקשים  המאורעות  כל  את  לשרוד 
לארץ  שהגעתי  "עד  לימים.  משה  סיפר  בקרבי",  שּפיַעמה 
לא  תפילה,  לא  מועד,  ולא  שבת  לא  בו  שאין  למקום  ישראל, 
דף גמרא ואפילו לא תנ"ך. נכנסתי לתהליך דכאוני, שהחל לתת 

אותותיו גם במצבי הבריאותי-הפיזיולוגי". 
בהשגחה פרטית סיפר לו חבר מקיבוץ סמוך כי קבוצת רבנים 
ללא  שואה.  לניצולי  ישיבה  בירושלים  לאחרונה  הקימו  ֶיִקים, 
אומר ודברים, עם אור ראשון, התנגב משה מהקיבוץ ועלה על 
רבי  של  ביתו  בפתח  התייצב  שם  ירושלימה,  בואכה  אוטובוס 
יחיאל-מיכל שלזינגר זצ"ל, מייסד הישיבה החדשה 'קול תורה'.
שלזינגר,  הרב  הסביר  לישיבה",  להתקבל  המבקש  "נער 

"צריך לעבור מבחן על כמה דפי גמרא". 
'לזרוק'  מעוניין  ראש-הישיבה  "האם  מופתע:  היה  משה 
אותי בחזרה, למדבר הרוחני של השומר הצעיר?! ארבע שנים 

הסתובבתי במחנות, מהיכן יכולתי להשיג גמרא?".
על  בחינה  צריך  "בכל-זאת,  השתכנע.  כמעט  שלזינגר  הרב 

משהו. סידור תפילה, משהו?".

רועד  בקול  וסיפר  מקומטת,  נייר  פיסת  מכיסו  שלף  משה 
מהתרגשות: "אבא הספיק לזרוק את זה ברגע האחרון מקרון-
הרכבת. יש כאן פרקי משניות ממסכת יומא, שאבא כתב עבורי 
למן  אותי  שליוו  היחידות  הקדושות  האותיות  אלה  מהזיכרון. 
ישר  על-פה,  יודע  אני  הללו  ונמהר. את הפרקים  מר  יום  אותו 

והפוך".
היטב  והתרשם  המשניות,  על  בבחינה  פתח  שלזינגר  הרב 
קטנה",  בעיה  "נותרה  הצעיר.  התלמיד  של  הבנתו  מעומק 
אמר. "אשמח לראותך לומד בבית-המדרש, אך לצערי, הדירה 

ששכרנו ללינת התלמידים – מלאה עד אפס מקום". 
משה לא התייאש. למחרת התייצב בחדרו של ראש-הישיבה 
ועל גבו מיטת ברזל שהצליח להבריח מהקיבוץ. "מצאתי מקום 
להניח שם  רשות  אני מבקש מראש-הישיבה  הדירה,  במסדרון 

את המיטה הזו". 
השתלב  הוא  חדש.  לאדם  משה  הפך  אחדים,  חודשים  תוך 
בסדרי הישיבה, והפך לאחד ה'למדנים'. מדי לילה, גם בשעות 
"אמר  בבית-המדרש:  מתנגן  המתוק  קולו  נשמע  המאוחרות, 
אביי... אמר רבא... מקשים ה'תוספות'... המהר"ם שיף מתרץ..."
'זמן קיץ' הסתיים בשעה טובה. הבחורים נסעו לבין הזמנים 
בבית-המדרש,  משה  והתלמיד  למשפחתו.  איש-איש  אב,  של 
לבד, יושב ולומד במתיקות, מול הגמרא שנלמדה בזמן הקודם. 
לפתע חש טפיחת שכם. טרם הספיק לקלוט במי המדובר, נשמע 
וואס  "מוישה,  זצ"ל:  אייזמן  גדליה  רבי  המשגיח  של  קולו 

טּוסטּו ָדא? מה אתה עושה כאן? הלא 'בין הזמנים' היום..."
מיד,  ענה  הזמנים",  "בין  סדורה.  הצעיר,  משה  של  משנתו 
טובות.  שנים  כמה  גמרא  ולמד  גורלו  עליו  ששפר  למי  "נועד 
אבל אני תינוק בן שלושה חודשים מאז טעם את מתיקות לימוד 

הגמרא... מה לי ו'בין הזמנים'?". 

התיישב לידו ר' גדליה, האיר פניו, חיבקו באבהיות, והציע: 
הלא  הלבבות...  לעורר  כדי  שופר  תקיעת  הלכות  יחד  "נלמד 
זה  ראה  בשופר...  לתקוע  מתחילים  אלול,  ראש-חודש  תיכף 
פלא. דווקא בערב ראש השנה, פוסק השולחן-ערוך, אין תוקעים 
יום  יותר מאשר ערב  בשופר. וכי מתי אנו זקוקים להתעוררות 
הדין הגדול והנורא? והתשובה: כדי להפסיק בין תקיעות רשות 
יתבלבל  לא חוששים שמאן-דהוא  אנו  ובכן,  חובה..  לתקיעות 
הגדולה  הסכנה  חובה...  תקיעות  הן  רשות  תקיעות  כי  ויחשוב 
היא שגם תקיעות החובה – דאורייתא – ייראו בעינינו תקיעות 

רשות! 
אותנו:  לימד  זיע"א  סלנטר  ישראל  רבי  תנועת המוסר  "אבי 
יש 'זמן' ויש 'בין הזמנים'... אם תמשיך את הזמן גם לימי בין 
הזמנים – לא רק שלא תצא נשכר בימי בין הזמנים, אתה עלול 
לצאת נפסד ב'זמן' עצמו... צריך מסגרות, אך חייבים קווי גבול. 
פריצת קווי הגבול הורסת את המסגרת – ולא משנה מאיזה צד 

אתה פורץ..." 
וכי אסור ללמוד בימי בין הזמנים? ומה עם חיוב "והגית בו"? 

תהה משה, ובצדק. 
לפי  לומד  אתה  "ב'זמן'  המשגיח.  השיב  וחס",  "חלילה 
המסגרת שהותאמה לכלל הישיבה... בבין-הזמנים אתה מייצר 
והן  השעות  מבחינת  הן  לך,  שמתאימה  הפרטית  המסגרת  את 

מבחינת החומר הנלמד – מה שליבך חפץ. 
הזמנים'.  'בין  "כעת  בפסקנות,  המשגיח  קבע  "כעת", 
בין  לימי  המיועד  'שטייגען'  ויש  ה'זמן',  של  'שטייגען'  יש 

הזמנים"... 

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 
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 צרכנות

קצרצרים
לשמן זית הרבה סגולות בריאותיות, החל 

מהפחתת כולסטרול ועד להברקת השיניים. 
צריכת שמן זית עשויה גם למנוע מחלות 
רבות. שמן הזית מועשר בויטמין E ובשל 

כך מצעיר את הגוף ומחדש את עור הפנים. 
חברת 'מעולה' מזמינה אתכם ליהנות משמן 

זית איכותי להוספת בריאות וטעם. כשרות: 
בד"צ ירושלים

חטיבת האלכוהול של 'טמפו' מציגה: 
'ערק אשקלון' בייצור כחול לבן, 
משקה בעל ארומת אניס נעימה 
וטעם חזק, המיוצר מרכיבים טבעיים 
ומזוקק בקפדנות על פי מתכון 
מסורתי מאז שנת 1925. "יקבי ברקן" 
ממשיכה עד היום לייצר את ערק 
אשקלון בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
מחיר: 59 ₪

חברת התרופות "כצט" )CTS( מעודדת את הילדים 
לצחצח את השיניים ומציעה את משחות השיניים לילדים 
"טפטפים", "הלו קיטי" ועוד. משחות השיניים מיועדות 
לילדים בגילאי -2 6 שנים, 
בעלות מרקם ג'ל, 
בטעם פירות מרענן 
וללא סוכר,  מכילות אחוז 
פלואוריד ראוי 
למניעת עששת

לחובבי ברביקיו בסגנון 
מקצועי מציעים באנד ג'וי, 

בו מועסקים אנשים עם 
מוגבלויות, סט אביזרים 

למנגל במזוודת אלומיניום 
מפוארת עם כלים 

שימושיים. 
להזמנות: 03-9011735

חברת "מן" משיקה סדרת ופלים 
ועוגיות ללא תוספת סוכר: ופלים 

בטעם שוקולד וופלים בטעם וניל, 
עוגיות גרנולה ועוגיות קמח חיטה 
מלאה ללא תוספת סוכר. פרווה, 

ממותקים בסוכרלוז המקורי 
מבית Splenda מארה"ב וישווקו 
באריזות מעוצבות מיוחדות ועם 

תקן הטבעונות

יצרנית העוגיות הוותיקה "פרנקל'ס" 
)משנת 1990(, מציעה מבחר 

עשיר של עוגיות ומאפים איכותיים 
שברכתם שהכל: בראוניז, 

שוקוצ'יפס, ונילצ'יפס, עוגיות וניל, 
שקדים, קוקוס, אגוזים, קצפיות 

וניל, קצפיות קפוצ'ינו. נקי מקמחים 
ומגלוטן. בד"ץ ירושלים פרווה. 

מחיר: 26.90 ₪ 
לבירורים:  052-7647496

 הזוכה בפרס החדשנות של מוצר השנה 2016 
סדרת נוזלי הכלים 'סנו ספארק' היא הזוכה 
 2016 השנה  מוצר  של  החדשנות  בפרס 
בקטגוריית נוזלים לניקוי כלים.  אלפי צרכנים 
ספארק  סנו  הכלים  נוזלי  בסדרת  שהתנסו 
הנוסחה  בזכות  השנה,  למוצר  בה  בחרו 
בריכוז  עוצמתיים,  פעילים  חומרים  המכילה 
ניקיון  לכלים  המעניקים  לפחות,   24% של 
בישראל.  ממנו  גבוהה  שאין  באיכות  וברק, 
מנקה  ספארק  סנו  מסדרת  הכלים  נוזל 
יוצר  בקלות,  קשים  שומנים  מסיר  ביעילות, 

קצף עשיר ומותיר את הכלים נקיים ומבריקים. הסדרה מגיעה 
עדין  לבנדר  רענן,  לימון  קלאסי,  שונים:  ניחוחות  בארבעה 
 1 של  בבקבוק  מ"ל,   700 של  לחיץ  בבקבוק  השקד  ופריחת 
ליטר עם משאבה נוחה לשימוש ובבקבוק חסכוני של 1.5 ליטר. 
יובל לנדסברג: "חברת סנו גאה להיות  לדברי מנכ"ל סנו, מר 
חברה מובילה בתחום החדשנות המוצרית. אנו מודים לצרכנים 
הרבים שאהבו את סדרת נוזלי הכלים סנו ספארק והעניקו לנו 

את הזכיה בפרס."

קרוב, זמין, נוח ומשתלם
את  מסכמת  החסד'  'נתיב  רשת 
רב  בסיפוק  הפסח  וחג  החג  ערב 
לספק  שהצליחה  כך  על  ושמחה 

ויודעים  מבינים  כולם  כבר  היום  ביותר.  הטוב  את  ללקוחותיה 
החסד'  ב'נתיב  זולים.  הכי  הם  המחירים  החסד'  שב'נתיב 
מבינים את הצרכים של המשפחה החרדית במיוחד בערב חג 
שאז ההוצאות הם רבות. לא משנה באיזה זמן, תמיד תמצאו 
וזולים  נוחים  את כל מה שהמשפחה שלכם צורכת במחירים 
והכל קרוב לבית. הנהלת הרשת מסכמת את ההערכות לחג 
שחסכו  הלקוחות  לאלפי  להודות  ומבקשת  רבה  בהצלחה 
נתיב  מנכ"ל  ברשת.   קניותיהם  את  לערוך  ובחרו  בהוצאות 
לאפשר  בזכות  גאים  "אנו  אומר:  אטיאס  שמואל  ר'  החסד 
ולהעניק  פחות  הרבה  ולשלם  יותר  לקנות  משפחות  לאלפי 
עם  וכעת  ומשתלמת  נוחה  זמינה,  קרובה,  קניה  חווית  להם 

פתיחת עונת הקיץ נמשיך להוביל ולהיות הזולים ביותר".

מגנים עליכם מפני קרני השמש
גוברת  השמש  לנזקי  המודעות 
כי חשיפה ממושכת  זה סוד  ואין 
לפיגמנטציה  גורמת  לשמש 
שגורמים  בעור,  )כתמים( 
לנזקים בטווח הארוך מה שגורם 

כאלו  מצבים  למנוע  מנת  על  העור.  של  מוקדמת  להזדקנות 
ואחרים, מומלץ לעשות שימוש בתכשירי הגנה. ברשת חנויות 
ביג שופ סדרת תכשירים להגנה מפני קרינת השמש. במחירים 
באים  הם  הגילאים,  לכל  הם  התכשירים  כיס.  לכל  הנוחים 
בצורת תרסיס שמקל לשים על ילדים, וכמובן בצורת קרם או 
תחליב, לעור עדין, עד עור כהה. הם בעלי הגנה גבוהה במיוחד 
רשת  היא  שופ  ביג  קליל.  מרקם  ובעלי  מידי  באופן  נספגים 
ירושלים, אשדוד, אשקלון,  והסביבה,  אזורית, תושבי האזורים 
המרוכזת  הקניה  מחוויית  נהנים  כבר  וחיפה,  קריות  יבנה, 

והחסכונית במתחמי הענק. 

מחכים לכם עם מאפים טריים
מאחורינו,  פסח 
נאמן  מאפה  וברשת 
עם  לכם  מחכים  כבר 
הטריות,  הלחמניות 
הידועים,  הלחמים 

והכל מבצק שנאפה לאחר הפסח.  רשת 'מאפה נאמן', רשת 
לא  ובמצוינות,  באיכות  בטעם,  בישראל  המובילה  המאפים 
מפסיקה מלהפתיע את לקוחותיה הנאמנים ומגישה להם את 
הפסח  לאחר  מיד  הפריכים  והמאפים  האיכותיות,  הלחמניות 
ושבוע  מצות,  של  שבוע  "אחרי  וההקפדות.  ההידורים  כל  עם 
של עוגות כשרות לפסח חזרנו למסלול עם כוחות מחודשים 
בביקוש  לעמוד  נערכים  אנחנו  שנה  כמידי  מצוינים  ומאפים 
בירושלים.  מלחה  סניף  מנהל  שמעון  מסביר  שנוצר",  הרב 
במאפה  למצוא  תוכלו  היומיומיים,  והמאפים  הלחמניות  לצד 
הרביירה  הדובוש,  הלייקח,  ליחן:  נס  שלא  העוגות  את  'נאמן' 
והסברינות שתמיד היו על המדפים, אבל עכשיו קיבלו שינויים 
קולינריים משודרגים. ליין ההזמנות שודרג והורחב, וכך תוכלו 
חדשות,  עוגות  סוגים,  משלושים  עוגיות  מגוון  ב'נאמן'  למצוא 
עוגות ללא סוכר, לחמי מחמצת ללא שמן, עוגות מקמח מלא, 
לחמניות, לחם שיפון זיתים ועוד חגיגת טעמי בריאות מיוחדת. 
והיא  הארץ  ברחבי  סניפים  עשרות  מונה  'נאמן'  מאפה  רשת 

עומדת תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל.

מאות אלפי אימהות בעולם בחרו
המותג  גולד,  קליה  וניש 
כתמים,  בהסרת  המוביל 
הרבה  כך  כל  על  אהוד 
לנוסחה  הודות  אימהות 
כתמים  שמסירה  מתקדמת 
בלבד.  שניות   30 תוך  קשים 
התלכלכו  הילדים  אם  גם 
מרוטב  שומניים  בכתמים 
או  מהקטשופ  הקציצות, 
הצהריים-  בארוחת  הפירות 
תוכלי להסיר דאגה מהלב. יש 

אפשרויות  לך  מאפשר  המוצר  לנוחיותך,  גולד.  קליה  וניש  לך 
שימוש מגוונות להסרת הכתמים לפי צורך ספציפי. כך תוכלי 
הכנסת  לפני  קשים  בכתמים  מקדים  בטיפול  נקודתית  לטפל 
מהולים  במים  להשרות  ניתן  בנוסף,  הכביסה.  למכונת  הבגד 
וכמובן  יותר  ועמוק  ממושך  טיפול  ולהעניק  גולד  קליה  בוניש 
גולד  קליה  וניש  סדרת  הכביסה.  במכונת  לאבקה  כתוספת 
צבעונית  או  לבנה  לכביסה  כתמים  להסרת  מוצרים  מציעה 
בכתמים.  נקודתי  לטיפול  וספריי  בג'ל  או  באבקה  המגיעים 

להשיג ברשתות השיווק חנויות המובחרות.

'מה חשוב במשכנתא'? 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
תתקיים  טפחות",  במזרחי 
 ,9.5.16 באייר  א'  שני,  ביום 
חשוב  'מה  על   הרצאה 
שטיין  משה  עם  במשכנתא' 
מרכז  טפחות  מזרחי  בסניף 

בבנק  למשכנתאות  מומחה  משה,  ברק.  בבני  טרפון  עסקים 
מזרחי טפחות, ילמד את כל מה שחשוב לדעת על המשכנתא: 
כיצד לקחת את המשכנתא שתתאים לכם ביותר, מהם מסלולי 
המשכנתא השונים ומהם הסיכונים, היתרונות והחסרונות של 
כל אחד מהם, התכנון העתידי, אחוזי המימון הכדאיים, הסבר 
מפורט על התהליך בעצמו ועוד. המפגש מופרד לגברים בלבד 
ויתקיים ביום שני א' באייר, 9/5/16, בסניף מזרחי טפחות מרכז 
עלות  ללא  הכניסה  ברק.  בבני   64 עקיבא  רבי  ברחוב  עסקים 
ההרשמה  הבנק(.  ללקוחות  רק  )לא  הרחב  לקהל  ופתוחה 

מראש חובה בטלפון 077-6004060 או באתר הבנק.

בשורה מבית טיטניום 
דאודורנט  קטגוריית  את  המוביל  טיטניום,  המותג 
השקה  בבשורת  יוצא   , בישראל  לגברים  הספריי 
בעלת  ספריי  דאודורנט  סדרת  עם  החרדי  למגזר 
רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי  מדויק  ניחוח 
דאודורנט  סדרת  ארוכות.  שעות  למשך  וביטחון 
על  בעקביות  שומרת  טיטניום  המותג  של  הספריי 
מיקומה המכובד בראש טבלת המכירות בקטגוריית 
השני.  מהמקום  ניכר  בפער  הספריי  דאודורנט 
דאודורנט הספריי של טיטניום מוביל את הקטגוריה 

20% נתח שוק )על פי נתוני  בישראל מעל לעשור - עם מעל 
הקלאסי  הבישום  2015(.מותג   –  2013 בשנים  סטורנקסט 
ואמינות מה שהופך  נוכחות גברית חזקה  שומר בעקביות על 
אותו למותג מוכר, אהוב וידוע. טיטניום שמור מקום של כבוד 
 – ניחוחות שנכנסו לקלאסיקה  על מדף הבישום בישראל עם 
סדרת  CLASSIC סדרת BLACK  ו- סדרת METAL.. לרגל 
השיווק  רשתות  בכל  מיוחדים  במחירים  להשיג  ניתן  ההשקה 

והפארם המובחרות.

מבצעי פסח ממשיכים 
את  בסיפוק  מציינת  "סונול"  חברת 
תשע"ו,  לפסח  המושלמת  ההיערכות 
אלפי  מאות  של  אירוח  שאפשרה 
ובחנויות  הדלק  בתחנות  מטיילים 
שנה  כמידי  החברה.  של  הנוחות 
מכרה סונול את החמץ לנוכרי בצורה 
אישורי  את  רב.  ובאישור  מהודרת 

"סוגוד"  ובחנויות  הדלק  בתחנות  החברה  הפיצה  המכירה 
המטיילים  ציבור  על  להקל  מנת  על  הארץ,  ברחבי  הפזורות 
בחמץ  הלכתית  בעיה  ישנה  כידוע  חוה"מ.  במהלך  ולשרתו 
סונול,  שערכה  המהודרת  החמץ  מכירת  הפסח.  עליו  שעבר 
מאפשרת רכישת מוצרי מזון לאחר פסח בחנויות הנוחות של 
למטיילים  הציעה  "סוגוד"  חנויות  רשת  חשש.  ללא  החברה- 
בחוה"מ פסח מגוון מוצרים ופתרונות לדרך: קפה טעים וכשר 
לפסח, שתיה קרה, קרטיבים להתרעננות, מוצרי קמפינג, כלים 
גם  ממשיכים  *המבצעים  מבצע.  במחירי  ועוד  פעמיים  חד 

לאחר הפסח.

עיצוב שבדי ומלאכת יד 
במהדורות  לקולקציות  בהמשך 
איקאה  של  והמעוצבות  מוגבלות 
בשיתוף עם מעצבים בעלי שם עולמי, 
 VIKTIGT משיקים באיקאה את סדרת
והקרמיקה  הזכוכית  מעצבת  של 
 .Ingegerd Råman הסקנדינבית 
זכוכית  כלי  כוללת  הקולקציה 

כשכולם   – אחרים  טבעיים  וסיבים  במבוק  גם  כמו  וקרמיקה, 
 VIKTIGT קולקציית  בלבד.  טבעיים  מחומרים  עשויים 
ויופי טבעי. היא כוללת מוצרי  יד, אנרגיה  מבוססת על עבודת 
ריהוט, סלסילות, שטיחים וזוג מנורות גדולות, קערות בגדלים 
VIKTIGT ניתן להשיג החל  שונים ומכסים קלועים. את סדרת 

מחודש מאי בכל חנויות איקאה לזמן מוגבל.

"להצלחה בוגרים רבים"
בימים אלו, כאשר אתם מתחילים 
את  ולבחון  העתיד  על  לחשוב 
בו  מקצוע  ללמוד  האפשרות 
פרנסה  ולהביא  לעסוק  תוכלו 

בוחרים  לימודים  מקום  כי  שתזכרו  חשוב  לביתכם,  מכובדת 
את  לכם  מעניק  הוא  כי  בטוחים  שתהיו  כך  רבה,  בקפידה 
מקסימום הסיכויים להצלחה בהשתלבות בשוק התעסוקה, וכן 
מתאים לאורח החיים החרדי ולרמה הרוחנית. בקמפוס החרדי 
אונו, מזמינים אתכם להצטרף למקום שהוביל להצלחה אלפי 
הגדולות  בחברות  מפתח  בעמדות  השתלבו  אשר  בוגרים, 
במשק. בין השאר, תמצאו בוגרים שלנו במשרדי רואי החשבון 
המובילים בארץ כמו סומך חייקין KPMG , ארנסט יאנג ועוד, 
ויינרוט,  י.  ד"ר  ושות,  כמו: שוב  הדין המובילים  עורכי  במשרדי 
ממשלה  במשרדי  המדינה,  בפרקליטות  העליון,  משפט  בבית 
השניה  בפעם  נבחר  אשר  במוסד  ללמוד  בואו  ועוד.  שונים 
ברציפות בסקר התאחדות הסטודנטים כמקום הלימודים עם 
בבחינות  מעבר   100% עם   מוסד  בישראל,  הטובים  המרצים 
המועצה לראיית חשבון, והכי חשוב: עם 85% השמה במקומות 
ולגברים  לנשים  נפרדים  לימודים  ימי  מציע  הקמפוס  עבודה. 
השלמה  מכינות  ובירושלים,  יהודה  באור  קמפוסים:  בשני 
לזכאים.  מיוחדות  ומלגות  בגרות  תעודות  לחסרי  ייעודיות 

לפרטים: 03-5382270

סדנה וניתוחים במעגל סגור
בתחום  אורולוגים  להכשרת  סדנה  מתקיימת  שנה   30 זה 

הארץ  מרחבי  הפדיאטריה 
צדק.  שערי  הרפואי  במרכז 
הקרן  במימון  נערכת  הסדנה 
שנוסדה  ריין,  לורד  שם  על 
פרופ'  ע"י   צדק  בשערי 
את  שניהל  פרקש,  עמיצור 
בין  האורולוגית  המחלקה 
השנים 1979 – 2005 במטרה 
להכשרה  מחנך  גוף  להוות 

מאסדו,  אנטוני  פרופ'  הארץ.  מרחבי  אורולוגיים  ולהעשרת 
בסאו  הרפואי  במרכז  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה  מנהל 
פאולו, ברזיל, הנחשב לאורולוג מוביל בעולם בתחום הניתוחים 
השיחזוריים, העביר סדרת הרצאות והוביל ביצוע שני ניתוחים 
מורכבים ששודרו במעגל סגור למשתתפים, הסדנה כללה דיון 
מעמיק בפקולטה ללימודי רפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת 
ומתמחים  מומחים  אורולוגים  כ-40  חלק  לקחו  בו  אביב  תל 
מנהל  צ'רטין,  בוריס  פרופ'  בארץ.  שונים  רפואיים  ממרכזים 
"המחלקה  צדק:  בשערי  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה 
בשנה  רפואיים  מקרים  במאות  מטפלת  הילד  של  לאורולוגיה 
מכל רחבי הארץ.  פרופ' מאסדו הציג טכניקות מקוריות שונות 
שטרם בוצעו בארץ, זהו כר פורה ללמידה ולשיפור אפשרויות 
הטיפול בילדים הסובלים ממחלות אורולוגיות וזקוקים לעיתים 

לפתרונות טיפוליים ייחודיים".

     

הכי ישראלי
רשת קפה גרג תציע ב- 

הארץ  ברחבי  סניפיה   105
"פלאפל,  ישראלית:  מנת ספיישל הכי 

צ'יפס, סלט". מנת הספיישל מורכבת מטורטייה 
וסלט  צ'יפס  טחינה,  ממולא  פלאפל  אריסה,  טחינה,  במילוי: 
קצוץ. המנה תוגש בסניפים במשך שבוע, בין התאריכים 8-11 

למאי. המחיר: 14 ₪  בלבד!  המנה מתאימה גם לטבעונים.

תעודות הוקרה והצטיינות 
של  המסורה  פעילותם  לאור 
מכבי  של  הקהילה  קשרי  מתאמי 
בינדר  יוסף  בני ברק הרב  במרחב 
מענה  ומתן  אייזנבך  חנה  והגב' 
ואיכותי,  מהיר  אישי,  מקצועי, 
מחוז  מכבי  הנהלת  החליטה 

המרכז להעניק להם תעודת הוקרה מיוחדת כאות הצטיינות 
ולהעלותם לדרגת מנהלי קשרי הקהילה במרחב בני ברק.

דירה גדולה במחיר קטן
ארבעה  דירת  מחיר  בעוד 
החרדיות  בערים  חדרים 
הוותיקות עומד על כ-1.8 מיליון 
דירות  תמצאו  יונה  בהר  שקל, 

גן או פנטאהוז מרווחות ובמפרט גבוה  ודירות  ארבעה חדרים 
במחצית מחיר בלבד – החל מ-860,000 שקל לדירה באכלוס 
מיידי. הצטרפו למאות משפחות בני התורה שכבר מתגוררים 
בהר יונה וזוכים לחיים קהילתיים מלאים הכוללים בית כנסת 
ציבורית  ותחבורה  חינוך  מוסדות  ילדים,  גני  אברכים,  וכולל 
ודירות  גן  דירות  חדרים,   3-4-5 דירות  נבנים  בפרויקט  זמינה. 
דופלקס המתוכננות בידי טובי משרדי האדריכלים. שלב א' של 
יונה מונה כ-4,000 יחידות דיור שאושרו בתב"ע הנוכחית,  הר 
כאשר בעתיד צפויה השכונה להכיל עוד כ-14,000 דירות ובסך 

הכול 18,000 דירות.

זוכה בפרס חדשנות 
ג'ל  מקסימה  בסנו  שהתנסו  צרכנים  אלפי 
mix & wash  בחרו בו למוצר  כביסה מרוכז 
ייחודית  מהפכנית  טכנולוגיה  בזכות  השנה, 
הצבעוניים  הבגדים  כל  את  לכבס  המאפשרת 
כביסה  ג'ל  בהפרדה.  צורך  ללא  אחת,  במכונה 

מרוכז בטכנולוגיה ייחודית, המונעת מעבר צבעים מבגד לבגד 
יחד. מסיר  וכהים  ומאפשרת לכבס אריגים צבעוניים, בהירים 
ומתאים  וכתמים בכל הטמפרטורות, גם במים הקרים  לכלוך 

לכל סוגי הכביסה.

מה יותר מרענן מסלט?
כבר  הקיץ  וריח  לו  עבר  פסח 

יוסיפו  שלא  קלות  ארוחות  מזמינים  החמים  הימים  באוויר, 
כל  על  מסלטים  מרענן  יותר  מה  הקיים.  הכובד  לתחושת 
סלטים  במגוון  להתפנק  תוכלו  "ריקוטה"  במסעדת  גווניהם? 
שיותיר  ומגוון  עשיר  תפריט  לצד  וטעימים  בריאים  מרעננים 
 " "ריקוטה  מסעדת  עוד.  של  וטעם  שובע  תחושת  עם  אתכם 
בכניסה  מיקומה  אשר  בירושלים  איטלקית  חלבית  מסעדה 
להר חוצבים, הנוף, האוויר והאווירה משמשים כרקע פסטורלי 
נפלא למה שמתרחש בתוך המסעדה , החל בעיצוב האיטלקי 
פוקאצ'ות  הכולל  המגוון  בתפריט  וכלה  והמרשים  החמים 
מנות  ההזמנה(  בעת  )מיד  מינוט"  לה  "אה  הנאפות  ופיצות 
ייחודיות של פסטה, ניוקי ורביולי, תפריט מותאם למזג האוויר 
החם הכולל סלטים מרעננים ומעוררי טעם ולצדם מגוון דגים 
טריים המוגשים לצד תוספות עשירות ולסיום קינוחים מתוקים 

אשר ישאירו אתכם עם טעם נפלא לביקור חוזר.

סלטי "אחלה" של שטראוס משיקים 
תחת סדרת הדגל "החומוסייה של 

אבי" שני מוצרים חדשים במיתוג 
משותף עם 2 יצרני טחינה גדולים: 

"אל ארז" ו"הנסיך" תחת המסר 
"חומוס מעולה עושים עם טחינה 

מעולה". בהשגחת 'שארית ישראל'

פעם של  האריזות  על   להתענג 
ותשיק  עשייה  שנות   90 מציינת  תנובה 
מהדורה מיוחדת של מוצרי הדגל באריזות 
תנובה:  מנכ"ל  מליס,  אייל  נוסטלגיות. 
חלק  היא  תנובה  שנותיה,   90 "במשך 
הישראלית  והחברה  מההוויה  נפרד  בלתי 
ומוצריה נצרכים בכל בית בישראל. תנובה 
תמשיך לפעול באחריות ומחויבות מתמדת 

לצרכניה ולקהילה אותה היא משרתת"

















דאודורנט טיטניום
מדבר אליך.
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