


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-



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

חגיגת מוצרים 
לחג השבועות 

 מארז זוג
שוקו תנובה
2 יחי׳ X 1 ליטר

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק״ג

מארז שלישייה שמנת 
מתוקה להקצפה 32%

3 יחי׳ X 250 מ״ל

פרוסות בולגרית
5% פיראוס

200 גרם

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

225 גרם

קרם פרש 30% 
 מסדרת השף הלבן

200 גרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק 

150 גרם

 מארז רביעייה
דיאט יופלה 0% 

 בטעמי תות ואפרסק
4 יחי׳ X 150 גרם

 

מארזים מיוחדים

חדש על המדף 

 משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק

250 גרם

שמנת לבישול 10%
250 מ״ל

 

חדש בכשרות המהודרת

 

חג
מהדורת 



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

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 



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!



" ב תש"ע 121//1 ג' בסיון תשע"ו 9/6/16ברחובות126 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

ננעל מסע "זכרון אבותינו"-
קרעטשניף למזרח אירופה 

עשרות תומכי מוסדות קרעטשניף שבוע השבוע ממסע "זכרון אבותינו" בראשות כ"ק האדמו"ר 
מקרעטשניף שליט"א  בעיירה קרעטשניף פקדה המשלחת את ציונו של הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף 

זצוק"ל, ובמקום נערך סיור לתומכי המוסדות במשעולי העיירה

מאת: מנדי קליין

מתומכי  עשרות  השבוע  שבו  רוחניים  באוצרות  גדושים 
כ"ק  עמד  בראשו  אבותינו"  "זכרון  ממסע  קרעטשניף  מוסדות 

האדמו"ר מקרעטשניף.
המוסדות  תורמי  עבור  קרעטשניף  מוסדות  ע"י  אורגן  המסע 
הוקרה  לאות  כאשר  בשנה,  שקל  מ-6,000  למעלה  שמפרישים 
מיוחד זכו חברי ועד הנאמנים המפרישים מהונם למעלה מ-12 

אלף ₪ בשנה.
נפתח בעיר סיגעט במחוז מרמורש בתפילה על ציונו  המסע 
של זקינו של האדמו"ר, בעל הייטב לב מסאטמר. בהמשך נאמר 
אל  סיגעט  יהודי  אלפי  שוגרו  ממנה  בכיכר  באנדרטה  קדיש 
ובהם  לכן,  קודם  72 שנים  מחנה ההשמדה באושוויץ-בירקנאו 

האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף הי"ד.

המרוחקת  קרעטשניף,  לעיירה  הפמליה  המשיכה  משם 
רבי מאיר  ציונו של הרה"ק  את  פקדו  בודדות, שם  דקות  משם 
המוסדות,  לתומכי  סיור  נערך  במקום  זצוק"ל.  מקרעטשניף 

במשעולי העיירה.
לפנות בוקר הגיעה הפמליה לעיירה קרעסטיר בהונגריה לציונו 
של הרה"ק רבי ישעי'ה מקרעסטיר. בהמשך פקדו הנוכחים את 

ציונו של זקינו של האדמו"ר בעל הישמח משה באיעהל.
אושוויץ- ההשמדה  באתר  התקיים  מיוחד  מרגש  ביקור 

בירקנאו בפולין, כאשר בסמוך לתאי הגזים בו הועלה על המוקד 
עם  יחד  זי"ע  מקרעטשניף  זאב  אליעזר  רבי  הרה"ק  אייר  בכ"ז 
האדמו"ר  ישראל.  בית  מעמך  ומיליונים  הקדושה  קהילתו  בני 
שליט"א קרא קדיש ותפילת קל מלא רחמים, ובהמשך לא נותרה 

עין יבשה בעת שירת אני מאמין.
כן סיירו הנוכחים בציון הרמ"א בקראקא, בציונו של הרה"ק 

רבי אהרון לייב ורבי מאיר מפרמישלאן, בציונו של בעל האור 
שבעת ימים הבעש"ט במעז'יבוז', וכן בציון בעל הקדושת לוי 

מברדיטשוב.
לשבת מיוחדת זכו תומכי המוסדות, בראשות כ"ק האדמו"ר 
עומדת  ואשר  לז'יטומיר  הסמוכה  ז'ירז'אני  בעיירה  שליט"א, 

בנשיאות הרב שלמה וילהלהם.
במוצאי שבת התקיימה ועידה לתומכי המוסדות בו הוענקה 
מיוחדת,  הוקרה  קרעטשניף,  מוסדות  של  הנאמנים  ועד  לחברי 
ראש  פינשטיין  הגר"ז  המוסדות,  של  התווך  לעמודי  ובראשם 
ישיבת עמלה של תורה, היו"ר הרב משה הלפרט, המנכ"ל הרב 

אליעזר יעקב ברגר והרב פנחס דוד הומינר.
והתקיימו  תפילה  סידורי  קונטרסים,  לאור  יצאו  המסע  לרגל 
המג"ש  ידי  על  שנאמרו  קבועים  היומי  דף  שיעורי  במהלכו 

שלוחא דרבנן הרב פנחס דוד הומינר.

המסע המיוחד. צילום: דודי שמואל



*מוגש כמידע ללקוחות כללית

ר׳ מרדכי רוזנברג
זמין עבורכם בכל עת בטלפון 052-7138051

לשירותכם

א׳מ-      ועד לשירותכם

שרי קהילה
 לקוחות כללית ברחובות,

כחלק ממערך השירות של כללית בעיר אנו מעמידים לרשותכם 
מנהל קשרי קהילה מיוחד שיספק לכם מענה אישי ומקיף 

בכל נושא בו תצטרכו סיוע



ריקוד הדגלים ברחובות

           ג' בסיון תשע"ו 9/6/16ברחובות8

התוועדות יום ההולדת

ראש העיר פיקד על השריפה

מאת: מנדי קליין

בתחילת השבוע התקיימה ברחובות התוועדות 
ואמירת לחיים לכבוד יום הולדת שישים שנה לרב 
בראשות  חב"ד  קהילת  בעיר,  הגדולה  הקהילה 
הרב מענדל גלוכובסקי שליט"א, משלוחי הרבי 
דין  בית  וחבר  שכונה  רב  לעיר,  מליובאוויטש 

רבני חב"ד.
בהתוועדות נכחו מאות מאנשי הקהילה, רבני 
העיר ובראשם הרב שמחה הכהן קוק שבירך את 
העיר  רב  הבלין  משה  הרב  כהנים,  בברכת  הרב 

קרית גת ועוד. 
סגן  העירייה,  חברי  בנוכחותם  כיבדו  כמו"כ 
אמיתי  מר  חב"ד  נציג  דיל,  מתן  מר  העיר  ראש 

כהן ומר בנצי שרעבי. 
בין הנוכחים היו גם אב ובנו למשפחת פורר, 
מר  לקואליציה  הצטרף  עתה  שזה  הכנסת  חבר 
עודד פורר בנו של ראש העיר לשעבר - מר שוקי 
בירכם  גלוכובסקי  הרב  בעצמו.  גם  שבא  פורר, 
השלמויות,  שלושת  שמירת  על  איתן  שיעמדו 

התורה, העם והארץ. 

מאת: יעקב פלדמן

ביום שלישי האחרון פרצה בבית הספר אמי"ת 
בשל  הנראה,  ככל  שנגרמה,  שריפה  בעיר  המר 
הכיתות  באחת  החלה  השריפה  חשמלי.  קצר 
על  השפיעו  והלהבות  העשן  אך  הספר  בבית 
פרוץ  על  הידיעה  כשהתקבלה  מיד  הקומה.  כל 
ויחד  אש  כיבוי  צוותי  למקום  הגיעו  השריפה, 
איתם מיהרו למקום גם ראש העיר, רחמים מלול 
שניהלו  בלום,  זהר  החינוך,  תיק  ומחזיק  וסגנו 
נזקי  כנו.  על  וסייעו בהשבת השקט  האירוע  את 
רחמים  העיר,  ראש  אך  נלמדים  עדיין  השריפה 

מלול, כבר הנחה את אגף החינוך לעשות הכול 
בכדי לסייע לבית הספר בתיקון הליקויים ובחזרה 

לשגרה. 
קבלת  עם  "מיד  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
בית  כתלי  בין  שהתחוללה  השריפה  על  הידיעה 
מודה  אני  לשטח.  הגענו  המר  אמי"ת  הספר 
הנמרצת  הפעילות  על  האש  כיבוי  לכוחות 
והמהירה שהביאה לסיום האירוע בצורה המהירה 
ביותר וללא נפגעים. אנו נעשה ככל שביכולתנו 
בכדי לסייע לבית הספר לחזור לשגרת הלימודים 

ובתיקון הליקויים". 

ברחובות ציינו 
את יום ירושלים

כ-2,500 איש חגגו בצעדת ריקוד הדגלים 
שהתקיימה לציון יום ירושלים

מאת: אהרן נצר

צעדת  התקיימה  האחרון  חמישי  ביום 
ה-'ריקוד דגלים' המסורתית בהשתתפות 
תנועות  וחניכי  תושבים  כ-2,500  של 

הנוער בעיר רחובות. 
הצעדה יצאה מסניף תנועת בני עקיבא 
הרחובות  דרך  ושירים  בריקודים  ועברה 
העיריה,  לרחבת  עד  והרצל  עזרא  מדר, 
בשיתוף  המונית  הרקדה  התקיימה  שם 
להקת 'שיר חדש' והופעה של האמן חנן 

בן ארי. 
העיר,  ראש  העניק  האירוע  במסגרת 
חתן  לסגנית  צנוע  שי  מלול,  רחמים 
מטס.  תהילה  העולמי,  התנ"ך  חידון 
הצעדה נערכה ביוזמתו של חבר מועצת 
העיר, מחזיק תיק מורשת ישראל אמיתי 
ונוער  ילדים  מחלקת  עם  בשיתוף  כהן, 

בראשותו של אבי יוספי. 
המסורתית  "הצעדה  מלול:  רחמים 
יום ירושלים מתקיימת מזה עשור  לציון 
ומרגשת אותי בכל פעם מחדש. ירושלים, 
בירתנו, העיר שחוברו לה יחדיו, כל כך 
אנו  ומיוחדת.  אחת  לעיר  שמות  הרבה 
שמחתנו  ראש  על  ירושלים  את  מעלים 

במיוחד.  הזה  וביום  השנה  כל  במשך 
ברכות לתהילה היקרה על הישגה הגדול 
העולמי,  התנ"ך  חידון  חתן  סגנית   –

הסבת לעיר רחובות גאווה גדולה". 
אמיתי כהן: "חובתנו לחבר ולחזק את 
לשכוח  אפשר  אי  ירושלים,  עם  הקשר 
את המילים המרגשות 'הר הבית בידנו', 
לזכור  צריכים  ואנו  שנים   49 מאז  עברו 
ואת  ההם  הימים  של  אווירה  אותה  את 
שאנו  שמח  אני  בעם.  שהייתה  האחדות 
יחד עם הנוער את הגשמת  זוכים לחגוג 
אני  זו  בהזדמנות  אבותינו.  של  החזון 
והנוער,  הילדים  מחלקת  להודות  רוצה 
על שיתוף הפעולה וההירתמות לאירוע, 
לפעילי הנוער ולראש העיר על התמיכה".

ברחובות ציינו בהתוועדות מיוחדת יום הולדת שישים לרב 
מענדל גלוכובסקי שליט"א, חבר בי"ד רבני חב"ד

ראש העיר וסגנו ניהלו את אירוע השריפה בבית הספר המר 
ומבטיחים לסייע לבית הספר לחזור לשגרה ולתקן הליקויים

עזוב, לא 
חשובה הדרך, 

חשובה התוצאה...
על איזו דרך

 אתה ממליץ?

רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, 
 איך שמתאים לכם: במרכז שירות 103, באתר חברת החשמל וביישומון. 

אנחנו לשירותכם, בכל דרך שתבחרו!

יש לכם מגוון דרכים לשמור איתנו על קשר

אנחנו לשירותכם
בכל דרך שתבחרו



דנת תזונה נכונה

*מוגש כמידע ללקוחות כללית

לפרטים ולהרשמה 
מרפאת הפלמ״ח - רחובות

רחוב הפלמ״ח 17 טל. 08-9391200

א׳מ-      ועד לשירותכם

נשות כללית ברחובות,
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת ההרשמה לסדנת תזונה נכונה במרפאת הפלמ״ח

בהנחיית הגב׳ מיכל בת ציון - דיאטנית קלינית
הסדנה כוללת הדרכה וליווי בבניית אורח חיים בריא 

המשלב פעילות גופנית, הרגלי אכילה נכונים ותפריטים בריאים.

עלות הסדנה: משך הסדנה:
 ללקוחות כללית מושלם 312 ₪

 ללקוחות הכללית 429 ₪
 ללקוחות קופות אחרות 515 ₪

10 מפגשים בני שעה וחצי
 אחת לשבוע

הסדנה מיועדת לנשים מגיל 18 בלבד
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מאת: חיים רייך
 

הוענק  בכנסת  השבוע  שנערך  בטקס 
המכון  של   2015 לשנת  הפרלמנטר"  "אות 
נחמיאס  איילת  לח"כ  לדמוקרטיה  הישראלי 
ורבין )המחנה הציוני( וליו"ר ועדת הכספים 
ח"כ משה גפני )יהדות התורה(. הטקס נערך 
אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר  במעמד 
הישראלי  המכון  אנשי  כנסת,  חברי 

לדמוקרטיה ובני משפחה.
"כמדי  אדלשטיין:  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר 
שנה אני שמח להשתתף בטקס הזה. לא מובן 
מאליו שגוף חוץ פרלמנטרי לוקח על עצמו 
מישהו  בוחר  ולא  מחקר  של  יסודית  עבודה 
לו את האות, אלא  ומעניק  שפרץ לתקשורת 
קריטריונים  באמצעות  בדיקה  שנעשית 
ברורים של עשייה פרלמנטרית. אני בהחלט 
שהפוליטיקה  בגלל  רק  ולא  כך  על  שמח 
והצורך  ואישית  כותרות  של  היא  היום 
שלא  למחוזות  אותנו  מביא  בעיתון  בידיעה 
היינו רוצים להגיע אליהם. אף פעם לא היה 
מקרה שמישהו נבחר והרמנו גבה, תמיד יש 

לבחירה יסוד סביר לבחירה וכך גם השנה.
גפני  משה  ח"כ  של  הרבה  "פעילותו 
כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 
במליאה שלא תמיד קל ליו"ר לעצור את שטף 
ותפקודו בכנסת  גדול מתפקידו  וחלק  דבריו 
הישראלית  בחברה  סטיגמות  שבירת  הוא 
רבים.  בפעילות שנוגעת בתחומים חברתיים 
ח"כ איילת נחמיאס ורבין אמנם חדשה יחסית 
אבל שומעים ורואים אותה בפעילות מגוונת 
להשתלבות  נהדרת  דוגמא  שזו  חושב  ואני 
במשכן בצורה ראויה ולא של כותרות זולות, 

אלא עבודה מכוונת ורצינית".
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נשיא  סגן 
שהוחלט  "הח"כים  קרמינצר:  מרדכי  פרופ' 
בעשייה  עוסקים  האות  את  להם  להעניק 
פרלמנטרית עקבית, מעמיקה, לעיתים אפורה 
את  שקובעת  כזו  אבל  לכותרות  זוכה  ולא 
איכות פעולתה של הכנסת. איכות זו מגלמת 
את הדמוקרטיה האמיתית הפועלת למען כלל 

האזרחיות והאזרחים".
בכנסת  שנים   27 "אחרי  גפני:  משה  ח"כ 
אני לא צריך, אבל אני שמח על המעמד הזה. 

סבור  אני  בכך.  מתגאה  ואני  חרדי  אדם  אני 
החרדי  לציבור  גם  טוב  לכולם  טוב  שכאשר 
אני  שבעתיים.  רע  לחרדים  לכולם  וכשרע 
לעצמנו,  קודם  'נדאג  שאמרנו  תקופות  זוכר 
מפלים מקפחים אותנו' עד שהגענו למסקנה 
ובקדנציה הזאת זה מועצם כשאנחנו דואגים 
דברים  על  מקבלים  כותרות  הציבור.  לכלל 

שלא שווים שום דבר".
גפני  ח"כ  של  לזכייתו  הוועדה  בנימוקי 
הוא  גפני  "משה  הפרס:  ועדת  חברי  ציינו 
האיכותית  שפעילותו  הכנסת  חברי  מוותיקי 
בולט  הוא  שנים.  במשך  ביטוי  לידי  באה 
במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים 
הראשונה  השנה  במהלך  נמרץ.  וכמחוקק 
של הכנסת ה-20, פעל ח"כ גפני בלא לאות 
של  עיסוקה  בתחום  חקיקה  נושאי  לקידום 
ובפרט  עומד,  הוא  שבראשה  הכספים  ועדת 
והורים  נכים  כגון  חלשות  אוכלוסיות  למען 

לילדים החולים במחלות קשות".
ח"כ  של  לזכייתה  הוועדה  בנימוקי 
נחמיאס-ורבין נכתב: "איילת נחמיאס-ורבין 
פעילות  בזכות  במיוחד  בולטת  ח"כית  היא 
זירות  של  רחב  במגוון  וחרוצה  נמרצת 
פרלמנטריות. נחמיאס ורבין פועלת בנחישות 
מעמד  קידום  ובהן  חשובות  מטרות  לקידום 
האישה והשוויון המגדרי והשבחת התעשייה 
בישראל, והיא אף בולטת במאמציה להנגיש 
את הכנסת והממשלה לציבור ולסייע בטיפול 

בבעיות אישיות של אזרחים".
השופט  בראשות  היא  הפרס  ועדת 
בן  מנחם  פרופ'  אור,  תיאודור  )בדימוס( 
ששון, הרב יצחק לוי, פרופ' גבריאלה שליו 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נס.  לאה  וד"ר 
ערך מחקר מקיף כדי לעמוד על הקריטריונים 
איכותית  פרלמנטרית  פעילות  המאפיינים 
במגוון רחב של פרמטרים: נוכחות בוועדות, 
המושב,  במהלך  שהושלמה  פרטית  חקיקה 
היום  לסדר  הצעות  שהוגשו,  שאילתות 
דקה  בני  ונאומים  נאומים  במליאה,  שנידונו 
שנישאו במליאה ועוד. בשלב השני התכנסה 
הוועדה לדון ברשימה נבחרת של מועמדים, 
ובחרה מתוכם את מקבלי האות בהסתמך על 
נתוני השלב הראשון ועל קריטריונים נוספים, 
הציבורית  וחשיבותה  השפעתה  דוגמת 

הרחבה של עבודתם הפרלמנטרית.

יו"ר הכנסת בטקס: "פעילותו הרבה של ח"כ משה 
גפני כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 

במליאה, וחלק גדול מתפקידו ותפקודו בכנסת - הוא 
שבירת סטיגמות בחברה הישראלית בפעילות שנוגעת 

בתחומים חברתיים רבים"

גפני קיבל את 
'אות הפרלמנטר'

גפני מקבל את 'אות הפרלמנטר'

ניהול תיירות ומלונאות | קולינריה | מלונאות | הוראת דרך | מקצועות הנסיעות ועוד...

לשווק 'דילים'
לבין הזמנים?

כן, זה מקצוע 
אפשרי!

לפרטים נוספים התקשרו: 02-6664347

תמיד רצית, עכשיו זה אפשרי, 
ולעסוק  תעשיית התיירות בישראל, מציעה לכם להשתלב 

בתחום הנמצא בהתפתחות מתמדת.
תחומים  במגוון  ולימודים  מקצועית  הכשרה  לרכוש  בואו 
ולגלות עולם שלם של אפשרויות תעסוקה ומסלולי קידום, 
בסופם תוכלו ליהנות מקריירה מעניינת, מרעננת ומפרנסת. 

תיירות
החופש לבחור מקצוע 



* לזכאים, בכפוף לתנאי הבנק

יתרונות התכנית:
· מאפשרת להורים לסייע לילדיהם בתשלום המשכנתא גם כשאין ביכולתם לסייע

   בהון הראשוני הנדרש לרכישת דירה.
· מאפשרת להורים לתכנן מראש את סכומי הסיוע, כך שישתנו לאורך חיי המשכנתא.

· ההורים אינם נחשבים לווים או ערבים והם יכולים לשנות או להפסיק את השתתפותם בכל עת.
· ההורים יכולים להיות בטוחים כי עזרתם הכספית מועברת ישירות לתשלום המשכנתא

   ולא לחשבון הילד כמו בהוראת קבע רגילה.

חדש ובלעדי בדיסקונט
משכנתא עם גב הורים

עוזרים לילדים בתשלומי המשכנתא בגמישות מלאה וללא ערבות

ההצטרפות בסניפי דיסקונט

אולי אתה לא יכול לתת לו דירה,
אבל אתה יכול לתת לו גב.
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מאת: חנני בלייך

אלו  לפני  להופיע  לפעמים  זוכה  אני  השירה  "בזכות 
שצריכים רפואות וישועות, ולעתים אתה נתקל בכאלה אצילי-

רוח, שלמרות שקשה לתאר את כל הייסורים והכאבים שהם 
כזה  שדבר  בוודאי  באמונתם.  חזקים  נשארים  הם  עוברים, 
משפיע על האמונה והביטחון שלי. לעתים אפשר להתרשם לא 
אמונה  כוחות,  בו  שרואים  פשוט  מאיש  גם  אלא  מצדיק,  רק 

וביטחון".
את הדברים אומר אברהם פריד, גדול הזמר החסידי, לקראת 
ל"כל  מרתק  בראיון  השבוע  שיצא  משובח  אלבום  עוד  צאת 

ישראל". )הראיון המלא יתפרסם ביום שישי(.
חלק מאלה שכבר שמעו את האלבום החדש שלך, 'אוצר 

של יראת שמים', אומרים שחידשת קצת בסגנון.
"למה? זה ממש כמו כל דיסק רגיל שהוצאתי עד היום. יש 
חזנות,  קצת  שקטים,  שירים  שמחים,  שירים  החדש  באלבום 
ושירים באנגלית. יש שם כל מיני סגנונות של שירים, כשאני 

משתדל להגיע לכל אחד". 
כולל "ואנפהא", שיר מחסידות פרמישלאן...

לשירי  לאחרונה  לב  שם  שלי,  המנצח  סטופל,  יובל  "אכן. 
את  בזמנו  למצוא  זכינו  כך  האדמו"רים.  של  הקודש  חצרות 
יהלום,  עבורי  מצא  הוא  עכשיו  וגם  הרבית',  'כי  של  היהלום 
את השיר 'ואנפהא'. יובל בעצם עשה עיבוד לאותו שיר עבור 
אברמי רוט בדיסק של פרמישלאן, ואמר לי: 'תשמע אברמ'ל, 
יש בדיסק הזה שיר בשם 'ואנפהא' שאני חושב שיכול להיות 
להיט'. שמעתי, והתלהבתי מיד, בשמיעה הראשונה, וזה אכן 
הן חידוש, מילים מתפילת  גם המילים  מופיע בדיסק החדש. 
השיר  את  שישמעו  נקווה  שבת.  ליל  של  מערבית  'כגוונא' 

וישירו אותו בחתונות".
אתה אוהב לחדש בכל אלבומיך. מה החידושים, לדעתך, 

באלבום החדש?
"יש כאן כמה חידושים, לדעתי. כבר השיר הראשון באלבום, 
)'כי  ומיוחדות  חזקות  למילים  שיר  חידוש:  הוא  אני',  'איתך 
תעבור במים, איתך אני'(. לפני כמה חודשים קיבלתי אי-מייל 
גופו, עם המילים  מדניאל מזרחי, בחור מתוק שמשותק בכל 
האלה,  המילים  אל  אז  לב  שמתי  הנביא.  מישעיה  האלה 
לחן.  להן  להלביש  צריכים  כעת  לשיר,  מילים  אלו  ואמרתי: 
הלכתי לידידי, המלחין איצי וולדנר, וביחד יצא לנו שיר. על 
מילות הנביא הוספתי מילים משלי: באש ובמים - עם ישראל 
חי, מתחת השמים - עם ישראל חי, עם הבורא ועם התורה בלי 

שום מורא - עם ישראל חי לעולם".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אם זה שיר שלא שלי - 'מכניסי רחמים' של ר' חיים בנט. 
ואם זה שיר שלי, עכשיו אני הכי אוהב את 'הנני בידך'". 

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
אירועים שהופעתי  או  על משהו ששרתי  לא מתחרט  "אני 
בהם. אבל אני כן מתחרט על כמה שירים ש'פספסתי', שהציעו 
לי ולא לקחתי, ואחרי זה התבררו כלהיטים או שירים טובים 

במיוחד. היו כמה כאלה לצערי".
מה הסוד המקצועי שלך?

סתם  של  כקריירה  לא  כשליחות,  השירה  על  מסתכל  "אני 
להיות זמר. ומכיוון שאני לוקח את זה ברצינות, אז אני מחפש 
מביא  או  יוצר  להרגיש שמה שאני  צריך  ואני  חזקים,  מסרים 
לעולם - הוא ראשית כל חומר טוב, כמובן, אבל גם שהמסרים 
והמילים שלו חזקים. אני מרגיש שהשליחות שלי היא לחזק 

וגם לשמח את עם ישראל".

הראיון המלא עם אברהם פריד יתפרסם ביום שישי ב-

מהו הסוד המקצועי של אברהם פריד, גדול הזמר החסידי שהשבוע 
הוציא לאור את אלבומו החדש, "אוצר של יראת שמים"

"בשירים שלי אני מחפש מסרים חזקים"

דיסק חדש. אברהם פריד )צילום: פלאש 90(

רציתם לחמם את הארוחה לשבת.

יצא פיצוץ.

שימוש רצוף בגז בישול במהלך השבת מכלה את החמצן 
בדירה ועלול לגרום לנזק לכיריים ולדליפות גז המסכנים 
אותך, את בני המשפחה ואת דיירי הבניין. לכן חשוב לשמור

 על כללי הבטיחות בגז: 
● יש להימנע משימוש בציוד ואביזרי גז שאינם תקניים

   כגון פלטת גז )בלעך(. 
● בעת ניקיון הכיריים, יש להימנע מפירוק שלהם החושף את

   המשפחה ואת השכנים לדליפות גז.       
● גז מזמינים רק מספק מורשה, שמחויב בביצוע בדיקות 

   תקינות אחת לחמש שנים ובעת חיבור המערכת.
   שימו לב:

● חיבור פיראטי מסכן אתכם ואת שכניכם.
   חיבור פיראטי אינו כולל ביטוח נגד נזק או אסון!

● יש להשגיח על ילדים בקרבת אביזרי הגז.
● יש לסגור את ברז הגז המרכזי כשעוזבים לתקופה ממושכת.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי, בקרו באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  

אלתור
בגז הוא 
משחק 
באש! 

  בס”ד

 המשרד לשירותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

פנייה לציבור בעניין תמיכה במוסדות 
ובגופים ציבוריים העוסקים בשירותי ייעוץ 

ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
מזה מספר שנים המשרד לשירותי דת מפרסם מבחנים בדבר תמיכה במוסדות 
"בשירותי ייעוץ ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות".  ובגופים ציבוריים העוסקים 
זאת, בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב,  התשמ"ה-1985, ובהתאם 
לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם עפ"י 

מבחני תמיכה שוויוניים.

לאור מיעוט מספר הגופים הנתמכים בתקנה זו, המשרד לשירותי דת מפרסם בזאת 
את המבחנים על מנת לאפשר למוסדות וגופים ציבוריים העוסקים בנושא להשיג, 
וזאת  להעיר או להציע הצעות בקשר לנוסח המבחנים האמור שגובשו במשרד, 

במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים.

 נוסח מבחני התמיכה שגובשו במשרד לשירותי דת מפורסם באתר האינטרנט: 
או   ,02-5311332 וכן ניתן לקבלו בפנייה לפקס שמספרו:   www.dat.gov.il
באמצעות פנייה למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד, בכתובת 

OrianZ@dat.gov.il :מייל

כל המעוניין מוזמן לעשות זאת בפנייה לכתובת שצוינה לעייל.

את הפניות יש להעביר עד ליום חמישי א' בתמוז תשע"ו 7.7.2016. לאחר מועד זה 
ולאור הפניות שיתקבלו יבחן המשרד את הצורך בשינוי המבחנים ויגובש נוסחם 
הסופי ככל שיוחלט לפרסמם, תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד זה, והכל 

כאמור במטרה להגדיל את מעגל הנתמכים בתקנה זו. 



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!



         ג' בסיון תשע"ו 9/6/16ברחובות14

"גם אני כמוכם, באליטה, שונא את 
תנועת ש"ס ואת אריה דרעי. אבל אנחנו, 

כאליטה, צריכים לפנות גם למסעודה 
משדרות" - דבריו מעוררי הסערה של 

יו"ר הדירקטוריון החדש של חשדות 10 
רמי סדן, חוללה סערה וגררה גל של 

  תגובות וגינויים מכל הקשת הפוליטית
בש"ס איימו: "או שנתניהו ידאג שיפוטר, 
או שאנו חופשיים להצביע כראות עיננו"

ש"ס לראש הממשלה: "תפטר את רמי סדן או שאנחנו לא מחויבים לקואליציה"

מאת: אלי שניידר

ליו"ר  שנבחר  מי  סדן,  כשרמי 
הדירקטוריון של חברת החדשות ערוץ 10 
דיבר בישיבה סגורה עם בכירי הערוץ, הוא 
לבטח לא ישער כיצד דבריו יהפכו לסערה 
במשך  המרכזי  השיחה  ולנושא  גדולה 

מספר ימים.
בדיווח שהביא עיתון "הארץ", בישיבה 
לנוכחים:  סדן  אמר   10 בכירי חדשות  עם 
כמוכם,  אני  גם  האמת,  על  נודה  "בואו 
באליטה, שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב 
אריה דרעי. אבל אנחנו, כאליטה, צריכים 
לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את  לפרוץ 

לקהל של ש"ס, למסעודה משדרות".
של  תגובתו  את  ביקש  העיתון  כשכתב 
כאשר  רק  להגיב.  סירב  הוא  לדברים  סדן 
פרצה סערה בעקבות פרסום הדברים, ניסה 

סדן לתקן את הנזק אך ללא הצלחה.
לכתב  אמר  בישיבה  הנוכחים  אחד 
ומביך,  "זה היה מקומם  כי  'הארץ'  עיתון 
התנשאות  אדנות,  של  ריח  מהדברים  נדף 
נגד דרעי אישית".  גם  וגזענות. הוא דיבר 
ועד  ויו"ר  הכלכלי  הכתב  חודורוב,  מתן 
שר  לסגן  התקשר  הערוץ  של  העובדים 
כל  בשם  והתנער  כהן  יצחק  ח"כ  האוצר 
עובדי חברת החדשות של הערוץ מדבריו 

של סדן.
לסדר  לעבור  מוכנים  היו  לא  בש"ס 
לראש  ופנו  סדן,  של  דבריו  על  היום 
גם  שמשמש  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
כשר התקשורת: "תפטר את  רמי סדן או 
שאנחנו לא מחויבים לקואליציה. הציבור 

המזרחי מפסיק לשתוק".
אמר:  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

"בישראל 2016 יש גזענות. בישראל 2016 
יש   2016 בישראל  המזרחי.  לציבור  בזים 
ציבור  על  להתנשא  לעצמו  שמרשה  מי 

שלם שהוא חלק ממדינת ישראל".
התגובות מכל קצוות המערכת הפוליטית 
לא איחרו לבוא. ח"כ שלי יחימוביץ הגיבה 
ממתיק  עלוב  גזען  סדן  "רמי  בחריפות: 
אותה.  צריך  סוד. שונא את מסעודה אבל 
לוביסט, מאכער, זרוע השתקה של בלפור, 

אוי לאצבעות שאישרו את המינוי".
יחימוביץ אך סיפרה כי בעקבות העובדה 
בעצמה  היא  הדברים,  את  הכחיש  שסדן 
הדירקטוריון  מחברי  לשניים  התקשרה 

שאישרו שהדברים אכן נאמרו ע"י סדן.
למגנים:  הצטרף  לפיד  יאיר  ח"כ  גם 
"מגנה בחריפות את ההתבטאות הגזענית, 
המסיתה ורווית השנאה של סדן, אני קורא 
לו לחזור בו מדבריו ולהתנצל בפני מצביעי 

ש"ס, חברי הסיעה והעומד בראשה".
שר הבריאות יעקב ליצמן גינה אף הוא 
המיוחסים  הדברים  את  מגנה  "אני  ואמר: 
ש"ס  תנועת  אנשי  רבבות  נגד  סדן  לרמי 
והעומד בראשה, ידידי השר אריה מכלוף 
תופעה  היא  גנאי  כינויי  הדבקת  דרעי. 

מסוכנת ונדרש ממנו לחזור בו".
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
אפשר  "אי  גינוי:  הודעת  הוא  אף  פירסם 
לא  הוא  באוויר.  הזה  הדבר  את  להשאיר 
בציבור  שכזה  חמור  דופי  להטיל  יכול 
ברבניו  בנציגיו,  ש"ס.,  מצביעי  של  שלם 

והציבור הרחב. עליו להתנצל מיידית".
סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר: "אין 
מקום במדינת ישראל לכל גינוי של גזענות 
ושנאת שומרי מסורת, קל וחומר שמדובר 

מגופי  אחד  על  האחראי  תקשורת  באיש 
התקשורת הגדולים במדינה".

הציוני(  )המחנה  שי  נחמן  ח"כ  גם 
מסדן  וביקש  ש"ס,  לקריאת  הצטרף 
הוא   10 "ערוץ  מסר:  שי  ח"כ  שיתפטר. 
אמנם ערוץ פרטי אבל הוא משדר במרחב 
הציבורי, וחלות עליו אמות מידה ואתיקה 
הם  סדן  של  דבריו  ועיתונאיות.  ציבוריות 
אינו  הוא  נסבלים.  ובלתי  קבילים  בלתי 
מבין את תפקידו הציבורי שזה עתה החל 
ויחסוך  עכשיו  שיתפטר  לו  קורא  אני  בו. 

מאיתנו את הנזקים הצפויים מכהונתו".
ש"ס:  למצביעי  כתב  גואטה  יגאל  ח"כ 
המזרח.  עדות  בני  האהובים  ורעיי  "אחיי 
לכל אלו שחשבו שעידן ההסתה והגזענות 
שוב  מגלים  אנחנו  היום  מאחורינו,  כבר 
שהיא חיה נושמת ובועטת. לאור הדברים 
ב'הארץ'  שפורסמו  והנלוזים  המחפירים 
דברי בלע  אלו  סדן.  דבריו של מר  אודות 
ושנאה, התקפה גזענית בזויה כנגד מיליוני 
אזרחים במדינת ישראל, שכל חטאם הוא 
מוצאם המזרחי. הרב אריה דרעי, ותנועת 
כולם  כיום  באמת  כי  משל.  רק  זה  ש"ס 
מבינים שרק דרעי מייצג את הציבור הזה, 
קולם  את  שנתנו  מצביעים   200,000 מעל 
רק באותם  לתנועת ש"ס הפגיעה היא לא 
המצביעים אלא במיליוני בני עדות המזרח 

באשר הם".
הממשלה:  ראש  את  עקץ  אף  גואטה 
אדם  שאותו  הוא  שבדבר  המרכזי  "הכאב 
מקורבי  על  נמנה  הוא  לתפקיד  המועמד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא מזמן 
הממשלה  שראש   DNA בבדיקות  נחשף 
על  שמעיד  מה  ספרד,  ליהדות  נצר  הוא 

הממשלה  ובראש  שלם  בציבור  פגיעה 
המשתייך לאותה עדה. הגיע הזמן שאנחנו 
מנהלים  להיות  נתחיל  המזרח  עדות  בני 
ע"י  מנוהלים  ולא  מפתח  תפקידי  באותם 
וחבר  סדן  רמי  כדוגמת  אליטה  אותה 
זעקה  קול  להקים  מחויבים  כולנו  מרעיו. 
את  למנוע  הדבר  שבידו  מי  לכל  ומחאה 
זה, אסור  ולא רק לתפקיד  מינויו של סדן 
כיוון  מכל  מחלחלת  שההסתה  לשכוח 
ובכל  דרך  בכל  זאת  למנוע  ותפקידינו 
המזרח  עדות  בני  לכל  קורא  אני  מחיר. 
שמציפים אותי בטלפונים משעות הבוקר, 
לתת  ולהפסיק  ובעוז,  בגאון  ראש  להרים 
אותנו.  שמנהלות  לאליטות  קולכם  את 
ובראשם  הממונים  לכל  קורא  אני  מכאן 
נצר  התקשורת(  )שר  הממשלה  לראש 
דברי  את  לגנות  המעטירה,  ספרד  ליהדות 
לאלתר  פיטוריו  את  ולדרוש  ההסתה 

ולהחזיר עטרה ליושנה".
הליכוד  על  ביקורת  מתחו  גם  בש"ס 
מלגנות  נמנעו  ארוכות  שעות  שבמשך 
אחה"צ  בשעות  רק  סדן.  של  דבריו  את 
תגובה  הליכוד  הוציא  שלישי  יום  של 
שהדברים  יתבררו  "אם  פושרת:  רשמית 
בהתבטאויות  שמדובר  הרי  נאמרו,  אכן 
חמורות מאד וראש הממשלה דוחה אותם 

על הסף".
ההתנצלויות  את  קיבלו  לא  בש"ס 
וההכחשות ופנו להליך משפטי. עו"ד אורי 
המשפטי  ליועץ  דחוף  במכתב  פנה  קידר 
עיר  ראשי  וסגני  ח"כים  בשם  לממשלה 
מטעם ש"ס בדרישה לפסול את מינוי סדן. 
"אם המינוי לא יעוכב מיידית תוגש עתירה 

תוך 24 שעות", כתב עו"ד קידר במכתבו.

ההתבטאות 
והסערה

חולל 
סערה. 
רמי סדן 



קצרצרים

צרכנות 

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה: 
אבסולוט, וודקת הפרימיום הנמכרת 

בעולם חושפת בקבוק בעל מראה 
חדשני בעיצוב מודרני עם מגע של 
אלגנטיות. מחיר מומלץ 700 מ"ל: 

79.90 ₪ מחיר מומלץ ליטר: 
  ₪ 99.90

טחנת הקמח הוותיקה "הטחנות הגדולות 
של א"י" מציגה פיתוח חדש של "קמח לחם" 

- קמח חיטה לבן מועשר בגלוטן ובלתת 
שעורה להכנת מאפים אווריריים ובעלי נפח 

גבוה. מחיר: 6 - 8 ₪ כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים. ולכבוד שבועות: אריזה 
חגיגית לקמח עם מתכון לעוגת גבינה וכן 

קופסת פח מהודרת לאחסון הקמח

לכבוד חג השבועות מציעה 
חברת "תומר" בצק פילו מוכן 

למילוי ולאפייה – המשווק 
בטמפרטורת החדר, ללא צורך 
בהפשרה לפני השימוש. כשר 

פרווה בד"צ בית יוסף. מחיר: 
₪ 11.90 – 10.90

 FRUIT WATER  סדרת
היחידה מסוגה בישראל 
עם חצי מכמות הסוכר 
וחצי מכמות הקלוריות 

מציגה טעם חדש 
ומרענן לקיץ: 

משמש

לקראת שבועות קונדיטוריית ברמן מעשירה את 
מגוון עוגות הגבינה המיוחדות והמפתיעות לצד 

הקלאסיות במחירים אטרקטיביים. 
כשרות: בד"צ העדה החרדית 

יטבתה משיקה את "השוקו 
שלי": לראשונה שוקו ללא 
סוכר וללא תחליפי סוכר, 

כל אחד 
בוחר האם 

ועד כמה 
להמתיק 

לעצמו את 
השוקו

חגיגת מוצרים לחג השבועות
של  החלב  תשלובת  שנה,  כמידי 
שבועות  לקראת  נערכת  תנובה 
החידושים  התוצרת,  מיטב  עם 
לקראת  האטרקטיביים.  והמבצעים 
החג, תנובה מזמינה אתכם ליהנות 
שיעשירו  מוצרים  של  רחב  ממגוון 

המוצרים  בין  במיוחד.  טעימים  במאכלים  החג,  שולחן  את 
המוצעים, תמצאו גם מוצרים חדשים כמו: פרוסות בולגרית 5% 
פיראוס 200 גרם, קרם פרש 30% 200 גרם )מהדורה מוגבלת 
חלפיניו  פלפל  עם  נפוליאון  שמנת  גבינת  לשבועות),  במיוחד 
0% 150 גרם, ומשקאות  יופלה אפרסק  24% 225 גרם, דיאט 
 . מהודרת  בכשרות  מ"ל   250 ואפרסק  תות  בטעמים  פרילי 
כמידי שנה, גם השנה תשווק תנובה מארזים מיוחדים לקראת 
החג, בניהם: מארז זוג שוקו תנובה 2 יחידות x 1 ליטר, שקית 
גבינה לבנה 5% 1 ק"ג ומארז שלישייה שמנת מתוקה להקצפה 
32%, 3 יחידות x 250 מ"ל. בנוסף, תחלק תנובה קופוני הנחה 
מתכוני  בחוברת  מובילים  חג  מוצרי  מגוון  על  אטרקטיביים 

החג שמחולקת בעיתונים הנבחרים. 

הטבה מתוקה 
מתוק  שבועות  חג 
במיוחד  וטעים 
לאומי:  ללקוחות 
מועדון  חברי 
 TOP ההטבות 
מבית  קארד,  
קארד,  לאומי 
מהטבה  נהנים 
חג  לכבוד  מתוקה 

נהנים  ההטבה  במסגרת  קייק.  אינגליש  ברשת  השבועות 
חברי המועדון ממחיר הנחה מיוחד על כל עוגות הגבינה 
 .₪ 46 המשפחתיות ברשת: רק 17.90 ₪ לעוגה, במקום 
מתנה  בשובר  המועדון  לחברי  תוענק  המיוחדת  ההטבה 
אינגליש  ברשת  לממש  ניתן  אותו  הביתה,  אליהם  שיגיע 
קייק הכשרה למהדרין. ההטבה בתוקף עד לתאריך ז' סיוון 
)אסרו חג שבועות( 13.6.16, או עד גמר המלאי. לפרטים 
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חגיגה של טעמים
מותג  צבר,  סלטי 
אחת  מספר  הסלטים 
מגוון  מציע  בישראל, 
סלטים  של  עשיר 
העשויים  נפלאים 

ובכשרות  ביותר  משובחים  גלם  מחומרי  במומחיות 
הטעמים  החרדית.  העדה  בד"צ  של  ביותר  המהודרת 
של  הגבוהה  האיכות  בשילוב  והביתיים  האותנטיים 
המוצרים הופכים את סלטי צבר למותג שמוביל את שוק 
הפיתוח  מעשור.תהליך  למעלה  כבר  בישראל  הסלטים 
בינלאומיים  בסטנדרטים  נעשה  המוצרים  של  והייצור 
מגוון  צבר.  של  ההיכר  לסימן  שהפכו   , דגש  שימת  תוך 
הסלטים של צבר בכשרות בד"צ העדה החרדית: חומוס 
עם תוספות שונות , מגוון רחב של חצילים, ירקות, סלטים 
האחרונה  שמוצלחת  האחרונה  ההשקה  וכמובן  מזרחיים 
40% טחינה גולמית  סדרת חומוס עם טחינה היחידה עם 

משובחת ובטעם של חומוס חומוסיות.

מיטב הניחוחות לא רק בשבועות 
ניחוחות  לכם  מביא  השבועות  חג 
להרגיש  בואו  פרחים?  של  מיוחדים 
ניחוחות מיוחדים כל השנה. מוצרי הניקיון 
והטואלטיקה של חברת 'יעקבי' מבושמים 
האהובים  הריחות  ממיטב  עדין  בניחוח 
במיוחד.  מרענן  משב  לכם  ומביאים 
למוצרי 'יעקובי' האיכותיים, מתלווה ניחוח 
נוספים  וניחוחות  פרחים  של  ונפלא  עדין 

במינה.  מיוחדת  שימוש  חווית  המעניקים  אחר,  מעולם 
'הפי' רצפות שוויצרי עם ניחוח נפלא שנשאר לאורך זמן, 
'הפי' פרפקט לרצפות, לפרקט עץ, לפרקט סינטטי ועוד. 
ורעננות  אביביות  של  ניחוח  המעניקים  נוספים  ומוצרים 
לחלונות,  'הפי'  ונגב,  רסס  'הפי'  כמו  השימוש,  אחרי 
ובניחוחם  הנפלאה  באיכותם  הידועים  'אסטוניש'  מוצרי 
המיוחד, חומרי הכביסה של 'יעקבי' שעושים את העבודה 
מוצרים  ועוד  ונפלא  רענן  ריח  אחריהם  ומותירים  באמת 

המשאירים שובל של ניחוחות.

בוגר "לומדה" זכה ב-"אשכול הזהב" 
בהרי  מכבר  לא  שנוסד  'מצודה'  יקב 

המכון   - "לומדה  בוגר  בידי  ירושלים, 
ממשיך  מקצוע".  ללימודי  החרדי 
והפעם  אותות-הוקרה  לקטוף 
היוקרתית  הזהב"  "אשכול  בתחרות 

זכה   2016 לשנת  בתחרות  והנחשבת. 
ייננות  בקטגוריית  זהב  במדליית  היקב 

 ."2012 הר-איתן  "בלנד  יין  עבור  ממסכים 
השתתפו  היין,  אוהבי  בקרב  רב  ענין  המעוררת  בתחרות, 
שנבדקו  ייננות  מ-268  לא-פחות  ששלחו  רבים  יקבים 
שופטים,  כ-30  שכלל  שיפוט  צוות  בידי  ימים,   4 במשך 
עליהם נמנו: ייננים, מלצרי יין, עיתונאים ומומחי יין פרטיים. 
ייננות  שופטים,   5-6 שכלל  צוות  ע"י  ודורג  נטעם  יין  כל 
שעלו למקצי הגמר נבדקו ע"י צוות נוסף. יקב 'מצדה', הינו 
יקב בוטיק חדש, שהוקם בידי יוסי אייזיקוביץ', חרדי צעיר, 
שהשלים בהצלחה לימודי ייננות בקורס של מכון "לומדה", 
שהוא קורס הייננות היחידי המוכר והמפוקח בידי משרד 

התיירות, והיחידי המותאם לציבור החרדי.

הכנות לחג השבועות מתחילות ב'נאמן'
– אמרת  אמרת מאפים חלביים 
מבית  האיכותית  הקונדיטוריה 
פי  על  מרבים  בו  בחג  'נאמן'. 
חלב  מוצרי  לאכול  המנהג 
נערכים  טעמים,  מספר  בגלל 
את  ללקוחות  להגיש  ב'נאמן' 

ב'מאפה  החלביים.  והקינוחים  המאפים  העוגות,  מיטב 
נאמן' מורידים לכם את עול האפייה לקראת החג ונערכים 
ומלוחים,  מתוקים   – והמאפים  העוגיות  העוגות,  מיטב  עם 
עוגות  למצוא  תוכלו  העוגות  בגזרת  ונימוחים.  פיקנטיים 
ובתוספות טעמים משובחים כמו שוקולד  גבינה קלאסיות 
דובדבנים,  העונה,  פירות  אגוזים,  שוקולד,  טריו  בלגי, 
ועוד  מעולה  בלינצ'ס  משובח,  צרפתי  קרפ  אוכמניות, 
מופיעות  הן  גם  ואיכותיות,  נפלאות  שמנת  עוגות  מאפים. 
תוספות  במגוון  עגולות  עוגות  עוגה,  פס  אישיות,  כעוגות 
גם  מגישים  ב'נאמן'  עוד.  של  טעם  שמשאירות  מלהיבות 
המון קינוחים, כמו קרם בוואריה, רולרים מדהימים ומצופים, 

מוסים ועוד, כולם חגיגיים ומיוחדים במינם.

לאירוח חג מושלם
מלא  הבית 
עוגות  של  ניחוחות 
פשטידות  גבינה, 
גם  ותבשילים. 
עמוס  המקפיא 
בהפתעות מיוחדות 
עכשיו  החג.  לכבוד 
לצאת  הזמן  הגיע 
מהמטבח ולהתחיל 

החג.  שולחן  של  והאווירה  העיצוב  האירוח,  על  לחשוב 
הצריכה  מוצרי  מותג   - ניקול  השיקה  בשבילך,  במיוחד 
המוביל מבית חוגלה קימברלי, את קולקציית מוצרי אפייה 
לשדרוג  ייעודית  קולקציה  מייד"-  הום  "ניקול  והאירוח 
שולחן  לערוך  לך  המאפשרת  מיוחדים  ואירועים  החגים 
המוצרים  כל  מאמץ.  הרבה  ובלי  בקלות  ויוקרתי  מפואר 
קולקציה  קולקציות:  שתי  של  תואמים  בעיצובים  מגיעים 

צבעונית ושמחה וקולקציה בוגרת, אופנתית ושיקית.

יש דברים שמדברים לגברים 
בשורה מבית טיטניום: דאודורנט ספריי עוצמתי, 
אמיץ  ופורץ דרך. סדרת דאודורנט הספריי של 
מיקומה  על  בעקביות  שומרת  טיטניום  המותג 
בקטגוריית  המכירות  טבלת  בראש  המכובד 
השני.  מהמקום  ניכר  בפער  הספריי  דאודורנט 
את  מוביל  טיטניום  של  הספריי  דאודורנט 
הקטגוריה בישראל מעל לעשור - עם מעל 20% 
נתח שוק )על פי נתוני סטורנקסט בשנים 2013 – 

2015(. מותג הבישום הקלאסי שומר בעקביות על נוכחות 
גברית חזקה ואמינות מה שהופך אותו למותג מוכר, אהוב 
וידוע. למותג הבישום הגברי טיטניום שמור מקום של כבוד 
על מדף הבישום בישראל עם ניחוחות שנכנסו לקלאסיקה 
 .METAL ו- סדרת  BLACK סדרת ,CLASSIC  סדרת –
למגזר  השקה  בבשורת  יוצא  טיטניום  המותג  ועכשיו: 
מדויק  ניחוח  בעלת  ספריי  דאודורנט  סדרת  עם  החרדי 
שעות  למשך  וביטחון  רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי 
ארוכות. לרגל ההשקה ניתן להשיג במחירים מיוחדים בכל 

רשתות השיווק והפארם.

לאפייה מושלמת
תבניות  את  מכירים 
שמתעקמות  האלומיניום 
מציגה  סנו  תזוזה?  כל  עם 
תבניות  סושי  סנו  את 
אלומיניום איכותיות לאפייה. 
סושי  סנו  של  התבניות 
וחזקות  עבות  גדולות, 
מאוד  עמידות  הן  במיוחד, 
חוזר.  לשימוש  ומתאימות 
סושי  סנו  של  המפרט 
תבניות אלומיניום הוא עבה, 

לפסח  מהודרת  כשרות  בעלות  הן  התבניות  וחזק,  יציב 
של בד"ץ העדה החרדית ירושלים. את סנו סושי תבניות 
תבניות   7 גדולים:  מארזים  במגוון  להשיג  ניתן  אלומיניום 
 2 או  ס"מ,   L 23*33 תבניות   4 ס"מ,   31*10.5 מוארכות 

תבניות XL 33*39.5 ס"מ.

כמה חכם, ככה חסכוני 
נגד  מכשיר  הפעלתם  בלילה 
שכחתם  ובבוקר...שוב  יתושים 
לכבות אותו? בדיוק בשבילכם, 
סנו מציגה פיתוח ייחודי, ראשון 
 SMARTסנומט בארץ:  מסוגו 
החשמלי  היתושים  דוחה   –
מפסק  עם  בארץ  הראשון 

 8 ביטחון חכם המכבה את המכשיר אוטומטית לאחר כ- 
סנומט מיותר.  שימוש  של  ארוכות  שעות  וחוסך  שעות 

חשמלי,  במכשיר  נוזלי  יתושים  דוחה  הינו    SMART
המעניק לכם לילה שקט מיתושים ועקיצות וכבה בעצמו 
יתושים,  לדחיית  יעיל  חומר  של  השילוב  הבוקר.  בוא  עם 
בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם את הצורך בכיבוי 
האידיאלי  לפתרון    SMARTסנומט את  הופך  המכשיר, 
בכל הקשור לדחיית יתושים בבית. סנומט SMART מגיע 
באריזה הכוללת מכשיר סנומט SMART ומילוי עבור 45 

לילות ומותאם למילוי סנומט נוזל.

פרויקטים חברתיים במכללה
פרויקטים  והצגת  עיון  יום 
עבודה  לימודי  במסלול 
במכללת  התקיים  סוציאלית 
העיון  יום  שעבר.  בשבוע  מבחר 
ע"י  מקצועיות  הרצאות  הכיל 
ההוראה  וסגל  אורחים  מרצים 
פרויקטים  בו  הוצגו  וכן  הקבוע 

סוף  לקראת  והתלמידות  התלמידים  עסקו  בהם  שונים 
וזכויות  מידע  נגישות  שיפור  כללו  הפרויקטים  הלימודים. 
נושר,  בנוער  טיפול  לכך,  הזקוקים  למטופלים  רפואיות 
טיפול בילדים בסיכון ומתן עזרה לאוכלוסיות חלשות שונות. 
להקמת  פרויקט  היה  שהוצגו  המעניינים  הפרויקטים  אחד 
רווחתם  למען  שפועל  מבחר  במכללת  סטודנטים  ועד 
שקופים  עבודה  הליכי  מטמיע  במכללה,  הלומדים  של 
הסטודנטים  של  להצלחתם  ופועל  המכללה  הנהלת  מול 
קבלת  עד  הארוכה  הדרך  במהלך  להנאה  וכן  בלימודים 
סוציאלית  עבודה  לימודי  מציעים  מבחר  במכללת  התואר. 

לתואר ראשון ושני, לגברים ונשים בהפרדה מלאה.

שמפו סרפד בוטניקל  
מרוכזת  לחות  המעניקה  טבעית  נוסחה 
חיוניים  ופרוטאינים  במינרלים  מועשרת 
לחיזוק סיב השערה ושיקום רקמת השיער. 
בתכונותיה  הידועה  הסרפד  תמצית 
לבניית  תורמת  והמטהרות,  המרפאות 
צמיחה  לזירוז  יעילה  והתחדשותם,  התאים 
מרוכזת  לחות  מעטפת  ומעניקה  בריאה 
ומניעת  לטיפול  מצוין  הסרפד  צמח  לשיער. 
התוצאות  שימוש  ימי  מס'  לאחר  קשקשים 

למגע.  ונעימים  מטופחים  והקרקפת  והשיער  נראות 
ומדיף  בוהק  למגע,  ורך  נקי  השיער  את  מותיר  השמפו 
ריח נהדר. השמפו אינו מכיל SLS, פרבנים ופורמלדהייד, 
מבוסס על שמנים חיוניים מובחרים וטהורים לטיפוח טבעי 
ובריא ללא פשרות. מכיל שמני רוזמרין, אקליפטוס, למון 
גראס, ותמציות סרפד, אלוורה, קמומיל, קלנדולה וחמאת 
שיאה. השמפו מצטרף אל סדרת תוספי התזונה הידועים 

של חברת רוטס. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים.

ריבת חלב בטעם מעוולה 
מציעה  'מעולה'  חברת 
דה  דולצ'ה  החלב,  ריבת 
מחלב  המיוצרת  לצ'ה, 
טעם  חלב  לריבת  אמיתי. 
'מעולה'  ומרקם  מעודן 
ומשמשת כממתיק למוצרי 
עוגות,  כמו  רבים  מזון 
סוכריות  עוגיות,חביתיות, 
מעניקה  היא  וגלידה. 
למתכוני  טופי  של  טעם 
גם  ומתאימה  רבים  פאי 

מסדרת  חלק  היא  החלב  ריבת  ומאפים.  לעוגות  כעיטור 
אוכמניות,  ביניהם: מלית  החברה  של  ה'מעולות'  המליות 
חלבה,  ממרח  דובדבנים,  מלית תפו"ע עם קינמון, מלית 
תכולה:  פטיסיאר.  וקרם  שוקולד  תמרים,ממרח  ממרח 

450 גר'. כשרות: בד"צ העדה החרדית ירושלים.

'רנואר' עושה לך את השמחה
הנפתחת  השמחות  עונת  לקראת 
'רנואר'  האופנה  רשת  סיון  בחודש 
המושלם  הלבוש  את  לך  מציעה 
לאירועים: שמלות מרהיבות, עליוניות 
אביזרים  לצד  מתאימות  וחצאיות 
אותך  שילוו  ותכשיטים  משלימים 
ושאר  ברכות'  ה'שבע  ימי  כל  לאורך 
אירועים. ערב החג זה הזמן להתחדש 
והאירועים  השמחות  עונת  לקראת 

המתחילה במלא עוזה בימים של אחרי החג ועד לשלושת 
השבועות. אם גם את מוצאת את עצמך מסתובבת כמעט 
אחד  ברכות  שבע  בין  מצווה,  לבר  חתונה  בין  ערב  בכל 
רשת   – במראה  ולהתרענן  להתחדש  ומחפשת  למישהו 
'מיקס  בשיטת  מיוחדים  בגדים  מגוון  הכתובת.  זו  'רנואר' 
'רנואר'  בואי לאחת מחנויות  וערבב'.  'לבש   – אנד מאטש' 
מגוון פריטים שיתאימו לכל מטרה לקראת  לך  יציעו  שם 

השמחה.

לאנטריקוט או לא לחוות
הבשרים  מסעדת 
מהדרין  לאנטריקוט בכשרות 
מציעה תפריט  מחפוד  הרב  בד"צ 
תיכוני,  ים  בשרים במגוון צרפתי 
ארוחת שף גורמה ייחודית וחדרים 
לאנטריקוט'  לאירועים.  פרטיים 
את  בו  לחגוג  אידיאלי  מקום  היא 

כל סוגי האירועים הפרטיים. "המוטו שלנו הוא: מתן מענה מדויק 
לצורכי הלקוח" אומרים בהנהלת המקום. מסעדת לאנטריקוט 
אנטריקוט משובח  – סטייק  קיבלה את שמה בשל מנת הדגל 
שעובר תהליך ייחודי, קשה לתאר במילים, רק אם תטעמו תבינו.. 
מלבד סטייק אנטריקוט מציע התפריט: דגים, בשרים ומגוון מנות 
משקיעות  יוקרה  מסעדות  שגם  לגלות  ותתפלאו  ראשונות. 
עד  של  פרטיים  אירועים  לערוך  ניתן  במסעדה  ילדים.  במנות 
140 אורחים, כולל את האבזור הדרוש להפקת אירוע – מערכת 
שמע משוכללת, מקרן, מסך ואינטרנט אלחוטי. במסעדה מספר 
חדרים פרטיים, חדרי אירועים במגוון גדלים .רחוב אחד העם 28 

פינת נחלת בנימין, תל-אביב 072-2771847

הקולקציה החלבית החדשה  
חג שבועות מתקרב, בכדי לסייע 
ולהקל על מלאכת האפיה, רשת 
בתי הקפה והבייקרי "לחם ארז", 
להיווסדה,  שנים   20 החוגגת 
הארץ  ברחבי  בסניפיה  מציעה 
רחבה  שבועות  מוצרי  קולקציית 
קרה  גבינה  עוגת  הכוללת: 
עוגת  קלאסית,   מנגו  ומלבי 

גבינה פירורים,  וניל עדין,  עוגת  גבינה אפויה בציפוי קרם 
קרמשניט, פס גבינה ללא סוכר, קיש תרד ומוצרלה, קיש 
פלפל וגבינת פטה,  קיש חצילים ופסטו,  קיש בטטה ושום,   
קיש גבינות מעושנות, קיש אספרגוס וגבינות, לחם שיפון 
מקלות  מלא,  קמח  לחם  כוסמין,  לחם   ,100% חמניות 
סבתא רותה: מקלות גבינת פרמז'ן בציפוי שומשום, קצח 
גם  "לחם ארז" מציעה  עוגיות קנטוצ'י מלוחות.  גס,  ומלח 
שלל מוצרי מעדנייה ברוח החג, ביניהם: ממרחים ייחודיים, 

גבינות, קרקרים, יינות ועוד.

לקראת ליל לימוד שבועות, קפה 
עלית הפיקה עבורכם פינות קפה 
בבתי הכנסת ובבתי המדרש, 
בהן תוכלו ליהנות מקפה מעורר 
וטעים במיוחד. קפה נמס עלית 
ינעים לכם את הערב ועם קפה 
טורקי 'עלית' תישארו ערניים כל 
ליל שבועות

 ב' בסיון תשע"ו 8/6/16
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ועדת הפנים שהתכנסה 
השבוע )שני( לדיון ב'חוק 
המקוואות' פוצצה לאחר 
זמן קצר עקב אי הסכמות 

בין החברים  לאחר 
דיונים ומגעים, הושגה 
הסכמה: החוק יאפשר 
למועצות הדתיות לסרב 
להתקשרות עם ארגונים 

רפורמים  ח"כ גפני זעם 
על נציגי משרד המשפטים 
שביקשו לתקצב מקוואות 

לרפורמים: "אתם לא 
מנהלים את המדינה"

ח"כים מהקואליציה התנגדו לחוק המקוואות: ישיבת הוועדה פוצצה

מאת: יעקב אסמלם

בראשות  הפנים  ועדת  של  ישיבתה 
לאחר  השבוע  פוצצה  אמסלם  דודי  ח"כ 
אותו  המקוואות  חוק  בנושא  טעון  דיון 
הגיש חבר הכנסת משה גפני. החוק הוגש 
גפני בעקבות  ידי  לפני מספר חודשים על 
לרפורמים  יש לאפשר  לפיה  בג"ץ  פסיקת 
ולקונסרבטיבים לגייר במקוואות ציבוריים 
כצפוי  עוררה  הפסיקה  שבע.  בבאר 
קבוצת  עם  יחד  גפני  החליט  ולכן  סערה 
את  שיתיר  החוק  את  להגיש  כנסת  חברי 
השימוש במקוואות אך ורק על פי ההלכה, 
התנועות  את  מהמשוואה  שיוציא  מה 

הרפורמיות. 
שמטרתם  גופים  עתירת  "בעקבות 
המקובלת  היהדות  יסודות  את  לקעקע 
נכתב בהצעת החוק.  במשך אלפי שנים", 
"פסק בית המשפט העליון כי יש לאפשר 
במקוואות  שימוש  לעשות  שונות  לכתות 
על  הנערכים  שונים  טקסים  לצורך  טהרה 
ידן. במדינת ישראל מאז ומעולם משמשים 
ומנהג,  הלכה  מסורת,  לצרכי  המקוואות 
ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותכנון 

המקוואות".
בחוק  לקבוע  הוצע  האמור,  "לאור 
טהרה  במקוואות  השימוש  ייעוד  כי 
ממשלתיים,  גופים  שבאחריות  ציבוריים 
דתיות,  ומועצות  מקומיות  רשויות  כגון 
עוד  בלבד.  הלכתית  טבילה  לצורך  יהיה 
הוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד 
בידי  השימושים שיותרו במקוואות תהיה 
מועצת הרבנות הראשית לישראל, בדומה 
המחוקק  קבע  שבהם  שונים  לשירותים 

רגולטור שמוסמך לתת אישורים".
השרים  בוועדת  עלתה  החוק  הצעת 
לקריאה  להגישה  והוסכם  חקיקה  לענייני 
שבסופו  דיונים  למרתון  ואז  טרומית 
בין  להסדר.  להגיע  בדבר  הנוגעים  קיוו 
הבית  מסיעות  כנסת  חברי  היו  המתנגדים 
לחקיקה  שרים  "בוועדת  ו'כולנו'.  היהודי 
ואז  טרומית  קריאה  עובר  שהחוק  סוכם 
'כולנו'",  ועם  היהודי  הבית  עם  יתואם 
פתח יו"ר הוועדה אמסלם את הדיון, "לכן 
להצבעה.  קשר  בלי  מתקיים  היום  הדיון 
יוסכם, לא אביא אותו  לא  הנוסח  עוד  כל 

להצבעה".
ח"כ שולי מועלם מהבית היהודי ביקשה 
לדעת את פרטי החוק טרם פתיחת הדיון. 
רק  דיון  שיהיה  אמר  גפני  משה  ח"כ  "גם 
החוק  על  חתומה  אני  מוסכם.  נוסח  על 
ח"כ  ועל  עלי  מוסכם  נוסח  שיהיה  בתנאי 
יו"ר  הדיון?"  נוסח  איזה  על  עזריה.  רחל 
חוק  "כל  השיב:  אמסלם  ח"כ  הוועדה, 
משנים. לכן אני רוצה להתחיל להקריא את 
מועלם  ח"כ  סעיף".  כל  על  ולדון  הנוסח 
רפאלי: "אבל לא ראינו נוסח מוסכם. אני 
מציעה לסגור עכשיו את הדיון כי אין נוסח 

מוסכם".
ח"כ רחל עזריה, שלחמה לא פעם לצד 
כי  הישיבה  במהלך  אמרה  הדת,  מתנגדי 
נשים  אלפי  במאות  לפגוע  הולך  החוק 
"זה  ההלכה.  פי  על  חודש  כל  שטובלות 
שטובלות  לנשים  תגיד  שהרבנות  אומר 
לפי המסורת של אימן, שזה לא חוקי. אני 
מציעה לסגור את הדיון כל עוד אין נוסח 
 48 הנוסח  את  קיבלנו  לא  למה  מוסכם. 

שעות לפני הדיון? זה הולך לפגוע בזכות 
זה פוגע בכבוד הנשים. אי  שלהן לטבול. 

אפשר לעשות דבר כזה".
הוועדה  יו"ר  ביקש  הקול,  הרמת  בשל 
עזריה  ח"כ  את  להוציא  אמסלם  ח"כ 
לתוכן".  להתייחס  מבלי  "וזאת  מהדיון 
במהלכה  הפסקה,  על  הודיע  מכן  לאחר 
על  להסכמות  להגיע  הכנסת  חברי  ניסו 

נוסח החוק.
בחרה  הציוני,  מהמחנה  פארן  יעל  ח"כ 
כנגד  חריפים  בציטוטים  לנקוט  כהרגלה 
מקדמי החוק, "יש מי שבעיני שר הדתות 
ביהדותם.  מכירים  לא  אתם  יהודים.  אינם 
חוסר  אתם.  זה  לשיסוי  גורם  מישהו  אם 
הוא  אנשים  להפלות  שאסור  ההפנמה 
איום ונורא. הכל טמון בכך שאתם רואים 
יהודים. אתם  את הלא אורתודוקסים כלא 
בגטו.  עצמכם  את  שסוגרים  אלה  בסוף 
תומכים  לנו  יהיו  לא  כאלה  חוקים  בגלל 
אזולאי  דוד  הדתות  הברית". שר  בארצות 
השיב: "הכותל פתוח והמקווה פתוח לכל 

מי שרוצה".
הוא  אם  "גם  שטרן:  אלעזר  ח"כ 
לי  בא  לא  לו:  להגיד  יכולים  אורתודוקסי 
רשות  נותנים  איך  גרות.  לצרכי  שתטבול 
בין  הבדלים  לעשות  סמכות  שהיא  לאיזו 

אדם לאדם?"
לפני  רק  שהושבע  גליק  יהודה  ח"כ 
צדק  יש  לדעתו  כי  בישיבה  אמר  כשבוע 
אם  הכנסת.  חברי  את  שיכבדו  בכך  אתי 
צריכים  הם  החוק,  להצעת  חדש  נוסח  יש 
לראות וללמוד אותו. "צר לי כשומר תורה 
'אנחנו  מחליטה  אחת  שקבוצה  ומצוות, 

מחריבים  והאחרים  היהדות  על  שומרים 
לא  למה  ההתנשאות?  מאיפה  אותה'. 
קואליציוניות.  נכון שיש הסכמות  לחבק? 
הנוסח  במיעוטו.  הרע  הוא  הזה  החוק 
ככאלה  דווקא  לכנסת.  בושה  היה  הקודם 
תהיו  הדתות,  כשר  דווקא  ששולטים, 

לארג'ים".
"עובדה  אזולאי:  דוד  הדתות,  שר 
ששינינו את נוסח החוק הזה". ח"כ יהודה 
מישהו  אם  דבר  שום  יקרה  "לא  גליק: 

יטבול והוא לא בדיוק חושב כמוך".
הוא  גם  שהשתתף  אייכלר  ישראל  ח"כ 
אינם  בארץ  יהודים  "מיליוני  אמר:  בדיון 
מעוניינים במלחמת דת בין האזרחים. הם 
אנשים  ישנם  וההלכה.  הדת  את  מכבדים 
בכל  דת  מלחמת  לחולל  שרוצים  מעטים 
ענין ומצאו את המקוואות כזירת מלחמה. 
לגרום  ועלול  פעולה  אתם  משתף  בג"ץ 

למלחמת אזרחים".
חדש  נוסח  על  הוסכם  דבר  של  בסופו 
לימים  תידחה  החוק  על  ושהצבעה  לחוק 
לא  החוק  החדש,  הנוסח  ע"פ  הקרובים. 
יחול על אנשים פרטיים, מי שרוצה לטבול 
באופן פרטי יכול, אך החוק יחול על גופים: 
החוק  נוסח  ע"פ  תוכל  הדתית  המועצה 
החדש שלא להתקשר עם גופים רפורמים 
או קונסרבטיביים. למרות ההסכמות, אמר 
והחוק  במידה  כי  המשפטים,  משרד  נציג 
לממשלה  המשפטי  היועץ  ימליץ  יעבור 
לרפורמים.  מיוחדות  מקוואות  להקים 
שקם  גפני  של  זעמו  את  עוררו  הדברים 
ויצא תוך שהוא צועק "זה לא עסק שלכם. 

אתם לא מנהלים את המדינה".

הושגה הסכמה על 
''חוק המקוואות"

גפני בישיבת ועדת הפנים השבוע                                                                               )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(
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מאת: חיים רייך

נערך  קדושים"  מקומות  לפיתוח  הארצי  "המרכז 
לקליטתם של אלפי מתפללים שיגיעו לקבר דוד המלך 
תהילים  ואמירת  לתפילה  השבועות  חג  במהלך  זי"ע 

לרגל יום  פטירתו של נעים זמירות ישראל.
מתוגברים  בכוחות  לפריסה  נערכת  ישראל  משטרת 
העתיקה  העיר  אל  המובילים  הצירים  כל  את  לאבטח 
במשך השבת וחג השבועות ובכללם אל קבר דוד המלך 
להוראות  להישמע  מהמתפללים  ומבקשת  ציון  שבהר 

השוטרים והמאבטחים.
נקודת המשטרה בהר ציון שנחנכה לפני שנה תאבטח 
הסדר  להבטחת  באתר  יוצבו  וסדרנים  האירוע,  את 

במקום.
יקיים  קדושים"  מקומות  לפיתוח  הארצי  "המרכז 
"קידושא רבא" לטובת הפוקדים את האתר הק', ואלפי 
קל  וכיבוד  קוגל   עוגות,  משתיה,  יהנו  המתפללים 
לתפילה  העיר  רחבי  מכל  הצועדים  על  להקל  מנת  על 

ולאמירת תהילים ביום סגולה זה.
לפיתוח  הארצי  המרכז  מנכ"ל  שווינגר  יוסף  הרב 
גדל  הק'  האתר  שיפוץ  מאז  כי  אמר  קדושים  מקומות 
ובשבועות  המקום,  את  הפוקדים  מספר  משמעותית 
בשיפוץ  גם  החלו  ירושלים  עיריית  בשיתוף  האחרונים 
והועמדו  המקום,  פוקדי  לטובת  השירותים  חדרי 

שירותים זמניים לטובת פוקדי האתר.

מאת: הילה פלאח

הסטטיסטיקה אומרת שהסיכוי לשרוד 
מחוץ  המתרחש  לב  דום  מוחי  נזק  ללא 
בלבד.   3% על  עומד  החולים  לבית 
נשמע בלתי אפשרי? לא אם תשאלו את 
וניצל  הסטטיסטיקה  את  שניפץ  מייקל 
במהלך  שחווה  לבביים  אירועים  משני 
השנתיים האחרונות עת שעסק בפעילות 

ספורטיבית. 
לפני כשבועיים, הוזנק צוות של מד"א 
לחדר כושר בירושלים בעקבות דיווח על 
אימון.  במהלך  שהתמוטט   56 כבן  גבר 
מציל הבריכה ומדריך בחדר הכושר יחד 
עם כונן מד"א על אופנוע נתנאל ליפשיץ 
שהגיע למקום החלו מיד לבצע פעולות 
החייאה וחיברו את מייקל לדפיברילטור 
שהיה במקום וצוות הניידת טיפול נמרץ 
הוא  כי  אבחן  למקום  שהגיע  מד"א  של 
אחרי  אותו  ופינה  לבבי  מאירוע  סובל 
פעולות החייאה מתקדמות לבית החולים 

מיד  הוכנס  הוא  שם  בעיר  צדק  שערי 
לחדר הצנתורים להמשך טיפול. 

על פניו, עוד מקרה רגיל של החייאה 
מד"א  לפאראמדיק  אולם  חיים,  והצלת 
ישראל וינגרטן שהיה חלק מהצוות שפינה 
את מייקל לבית החולים התגלתה התמונה 
המפתיעה כאשר אשתו של מייקל הגיעה 
בבית  בקבלה  "עמדנו  החולים.  לבית 
החולים ומילאנו את הטפסים הנדרשים, 
בניטה  משה  הפאראמדיק  לפתע,  כאשר 
אמר לי שפינו את האדם הזה פעם לבית 
חולים כי הוא התעלף", משחזר ויינגרטן. 
ולפתע  מוכר  מאוד  לי  נשמע  היה  "זה 
לי  וסיפרה  מייקל  של  אשתו  גם  הגיעה 
שלפני שנתיים הייתי אני זה שביצעתי בו 
פעולות החייאה כשהתמוטט גם במהלך 

פעילות גופנית.
פאראמדיק מד"א ישראל וינגרטן: "זו 
פה  מייקל  את  לראות  בשמים  הרגשה 
מבחינתי  פעמיים.  ועוד  רגליו  על  עומד 

משיחת  טוב  יותר  זה  פה  אותו  לראות 
זה  הפיס".  ממפעל  מ"אראלה  טלפון 
צריכים  שאנחנו  מה  את  שעשינו  אומר 
לראות  ביותר.  הטוב  הצד  על  לעשות 
כוחות  בי  נותן  מחייך  לידי  כאן  אותו 
שאני  מה  את  ולעשות  להמשיך  אדירים 

עושה".
כעת, שבועיים לאחר שקיבל את חייו 
לחזור  כבר  הספיק  ואף  בשנית,  בחזרה 
לפגוש  מייקל  התפנה  עבודתו,  למקום 
ויינגרטן  ישראל  מד"א  פאראמדיק  את 
שקרה  הכפול  הנס  על  לו  ולהודות 

בשליחותם. 
נפש  המציל  שכל  "אומרים  מייקל: 
אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו, 
לא  אני  פעמיים.  זאת  עשה  כבר  ישראל 
יודע איך מודים לאדם שהציל את החיים 
כמו  אנשים  בזכות  פעמיים.  ועוד  שלי 
ישראל אני עומד כאן היום, מבחינתי זה 

נס". 

"המרכז הארצי לפיתוח מקומות 
קדושים" נערך לקליטתם של 

אלפי מתפללים שיגיעו לקבר דוד 
המלך זי"ע פאראמדיק מד"א ישראל ויינגרטן 

הציל פעמיים בשנתיים האחרונות את 
חייו של מייקל לאחר שלקה בדום לב

אלפים צפויים לבקר 
בקבר דוד בחג השבועות

האיש שניפץ את 
הסטטיסטיקה

מייקל ומצילו ישראל וינגרטן     )צילום: דוברות מד"א( 
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מאת: יעקב אמסלם 

לרגל  גווניו  לכל  הספרדי  בציבור  נרשמה  רבה  התרגשות 
חתונת בת זקוניו של הראשון לציון והרה"ר לישראל הגר"י יוסף 
באולמי  והדר  פאר  ברוב  השבוע  התקיימה  החתונה  שליט"א. 
רבנים,  התורה,  גדולי  בהשתתפות  בירושלים,  האומה  בנייני 
דיינים, ראשי ישיבות וגלריה מרשימה של אישי ציבור וקהל רב. 

שחרית   תפילת  לאחר  מיד  הראשל"צ   עלה  החתונה  בבוקר 
להזמינם  ע"ה,  אמו  וציון  זיע"א  הגדול  אביו  ציון  על  להתפלל 

לחתונת נכדתם כנהוג.
בסידור חופה וקידושין התכבד נשיא מועצת החכמים מרן חכם 
בקריאת  כהן.  והגר"י  שמעון  בן  הגר"נ  היו:  העדים  כהן,  שלום 

לאו,  הגר"ד  יוסף. בברכות: הרב הראשי  הגר"ד  כובד:  הכתובה 
הגר"ש בן שמעון, הגר"ע בר שלום, הגר"ד כהן, הגר"צ בוארון 

והגר"ח עטייה.
העליון  המשפט  בית  נשיאת  בנוכחותה  כיבדה  החופה  קודם 
הגיעה  היא  חרדי.  באירוע  לראשונה  שהופיעה  נאור  מרים  הגב׳ 

מלווה בשרת המשפטים איילת שקד. 
של  בשמחתו  לשמוח  הגיעו  העם  קצוות  מכל  רבים  אלפים 
ישיבות,  ראשי  התורה,  חכמי  מועצת  חברי  ביניהם  הראשל"צ 
ראשי כוללים, רבני ערים, דיינים ואישי ציבור רבים כדוגמת נשיא 
יו"ר הכנסת, שרים, ח"כים, ראשי עיר, קייסים מהעדה  המדינה, 
האתיופית, מנהיגי דת שונים, דתיים וחילוניים, עמך בית ישראל. 
השמחה פרצה גבולות ובקושי הצליחה להכיל את אולמי בנייני 

האומה רחבי הידיים.

רצף  כאשר  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  נמשכה  השמחה 
הבאים לא פוסק, וכולם מתאמצים בדוחק רב ללחוץ את ידו של 
כוח  מפגן  זו  בחתונה  ראו  רבים  בשמחתו.  ולשמוח  הראשל"צ 
פטירת  לאחר  להתאחד  שהצליח  הספרדי  הציבור  של  ועוצמה 
יוסף  הגר"י  הראשל״צ  דרכו,  וממשיך  בנו  דמותו של  סביב  מרן 

שליט"א.
'שו"ת  הספרים  סדרת  מיוחד:  לשי  זכו  החתונה  משתתפי 
הכוללים  הספרים  השמחה.  לרגל  לאור  שיצאו  לציון'  הראשון 
מכתבי הלכה ופסיקה, שנכתבו על ידי מרן הראשון לציון הגאון 
הראשי,  הרב  כס  על  לכהן  עלה  מאז  שליט"א  יוסף  יצחק  רבי 
ארבעת  לפי  ומסודרים  מגוונים  אקטואליים  בנושאים  עוסקים 

חלקי השולחן ערוך.

  כל מי שנכח בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א חש כי ההיסטוריה חוזרת
אלפים ובהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבני ערים, דיינים, שרים, חברי כנסת, בכירי מערכת 
המשפט, ראשי ערים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ואלפי אורחים השתתפו בחתונה שנמשכה עד 

השעות הקטנות של הלילה

החזיר עטרה ליושנה
אלפים השתתפו בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף

צילומים: יעקב כהן
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מאת: אלי שניידר 

ישיבה  ובני  אברכים  של  רבות  מאות 
חזון  לישיבת  האחרונה  בשבת  הגיעו 
עובדיה, לשמחת שבת החתן שנערכה לבת 

הראשל״צ הגר"י יוסף.
שס  יו"ר  נשא  הצהריים  אחר  בשעות 
תורני  שיעור  בשבת,  שהשתתף  דרעי  השר 
בהלכות  עסק  השיעור  הישיבה.  לתלמידי 
תהיינה׳  ׳תמימות  בנושא  העומר  ספירת 
גדולה  קושיה  דרעי  השר  יישב  ובמהלכו 

שהקשה מרן הגר"ע יוסף בנושא. 
השיעור עורר ויכוח הלכתי לוהט בין השר 
דרעי לתלמידי הישיבה בריתחא דאורייתא. 
לאחר השיעור אמר השר דרעי: "מרן שמח 

בשמיים שישבתי את קושייתו". 
לאחר השיעור שיבח הראשל"צ את השר 
דרעי ואמר: "יש אנשים שקוראים לו 'אריה', 
אנחנו צריכים לקרוא לו 'הרב אריה'. תראו 
איך הוא מפלפל, איך הוא לומד, איך יישב 
קושיה של מרן. אבא תמיד הקפיד לקרוא לו 

הרב אריה".

מאת: אלי שניידר 

של  זקוניו  לבת  ברכות  השבע  שמחת 
השבוע  התקיימה  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
נטלו  בשמחה  בירושלים.  המלכים  במלון 
השלטון  בכירי  לצד  דגולים  רבנים  חלק 

ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  שנשא  בדברים 
ראש  של  פעולותיו  את  נס  על  העלה 
התורה.  עולם  חיזוק  בתחום  הממשלה 
"אנחנו רואים שיש כיום פריחה גדולה של 
ראש  לך,  הארץ.  רחבי  בכל  תורה  מוסדות 
נותן  אתה  כי  בזה  גדול  חלק  יש  הממשלה 

את הכוח והמשאבים לכך".
ראש  אשת  את  שיבח  אף  הראשל"צ 
נתניהו, על פעילותה  הממשלה, הגב׳ שרה 
ירשה  אותה  התנ"ך,  לימוד  הנחלת  למען 
מאביה הפרופ' בן ארצי ז"ל וברך אותה כי 
יצליחו.  לא  צעדיה  את  להצר  המנסים  כל 
ראש  נתניהו.  את  מאד  כיבד  האבא  "מרן 
הממשלה אמר לי פעם שהוא מצטער מאד 

שלא הביא את בנו למרן זיע"א". 
ראש הממשלה נתניהו ברך את המכובדים 
ואת הזוג הצעיר ואמר: "הרגעים האחרונים 
היו  יוסף  הגר"ע  מרן  של  בחדרו  שלי 
רגעים  אלו  בחיי.  המרגשים  מהאירועים 
שלא אשכח". עוד אמר נתניהו לראשל"צ: 
להגיע  הספיק  לא  שבני  מצטער  אני  "אכן, 
לאביך הק׳. בני כעת בצבא אבל בקרוב הוא 

יבוא להתברך אצלך הראשל"צ".
יו״ר שס השר אריה דרעי שיבח אף הוא 
"ישבנו  בנאומו:  ואמר  הממשלה  ראש  את 
הקמת  בעת  הממשלה  ראש  של  בביתו 
הממשלה וחשבנו איך להנציח את מורשת 
מרן זצ"ל. ראש הממשלה דפק על השולחן 
ישראל.  עם  לכל  שייך  עובדיה  הרב  ואמר: 
וכך  בי-ם  עוצמתי  גדול,  משהו  רוצה  אני 

יהיה בעז"ה".
מוקדם יותר הגיע הנשיא לשעבר שמעון 
העלה  ובנאומו  בשמחה,  להשתתף  פרס 
יוסף  הגר"ע  עם  זיכרונות מקשריו  הוא  אף 
רועה  היה  הוא  רבינו  משה  "כמו  ואמר: 
ישראל. הוא דיבר בשפת העם כי הרגיש את 
כאבו. חכמתו לא עזבה אותו לרגע. דמו של 
מרן הגר"ע זורם בדמו של הרב יצחק יוסף, 
דרכו של הרב יצחק יוסף היא המשך דרכו 

של אביו".
רבים,  רבנים  השתתפו  הברכות  בשבע 
לאו,  הגרי"מ  אביב  תל  של  רבה  ביניהם 
 , דרוקמן  חיים  הרב  לאו,  הגר"ד  הרה"ר 
הגר"א  רבינוביץ,  הגר"ש  שפירא,  הגר"י 

שטרן ועוד. 
כמו כן השתתפו השרים אביגדור ליברמן, 
נפתלי  לוין,  יריב  כץ,  ישראל  ליצמן,  יעקב 
ירושלים  עיריית  ראש  גמליאל,  גילה  בנט, 
ניר ברקת, הח"כים ישראל אייכלר, אליעזר 
מאיר  גואטה,  יגאל  צור,  בן  יואב  מוזס, 

פרוש, צביקה כהן, הרב חנניה צ'ולק ועוד.

השר דרעי מסר שיעור הלכתי בשבת חתן לבת הראשל״צ 
בישיבת חזון עובדיה ויישב קושיית מרן הגר״ע זצוק״ל

רה״מ 
להגר״י 
יוסף: 

״בקרוב 
אביא את 
בני שיבוא 
להתברך 
אצלך״

"מרן שמח בשמיים 
שיישבתי את קושייתו"

"מצטער שבני לא הספיק 
להתברך אצל אביך"

השר דרעי בשיעור תורה:

נתניהו לראשל"צ הגר"י יוסף

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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מאת: יעקב אמסלם

טלטלה בעולם הגמ"חים: בשבועות האחרונים חדרה 
מה  כי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  בעלי  בקרב  ההבנה 
הגמ"חים  התנהלו  שנים,  במשך  שיהיה.  מה  לא  הוא  שהיה 
באין מפריע וללא פיקוח זאת למרות החשדות כנגד פעילותם 
אף  עלתה  שנים,  מספר  לפני  המס.  ורשויות  הבנקים  מצד 
הצעת חוק שנועדה להסדיר את מעמדם, אך זכתה להתנגדותם 
לספרי  החדירה  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הגמח"ים  בעלי  של 
שעשויה  חוק  הצעת  תזכיר  גובשה  לאחרונה,  חשבונותיהם. 

לעלות לשולחן הדיונים בשבועות האחרונים. 
כעת מתברר, בקרב הבנקים בישראל לא ממתינים להצעת 
פעילותם  כנגד  עצמאיות  בפעולות  לאחרונה  והחלו  החוק 
חוק  המכונה  האמריקאי  החוק  בשל  זאת  הגמ"חים,  של 
ה-FATCA. במכתב שנשלח מטעם הבנק הבינלאומי לבעלי 
הגמ"חים, התבקשו בעלי החשבונות להסדיר את מעמדם מול 

הרשויות בשל חשש מצד הבנקים להלבנת הון. 
ולא מעוניין  השיטה לטענתם פשוטה. אדם המרוויח כסף 
לשלם על כך מס, מעביר את הכסף לבעלי הגמ"חים הנוטלים 
מכן  לאחר  הכסף.  מקור  את  לברר  מבלי  אדם  מכל  הפקדות 
ההעברה  כשסיבת  למפקיד  הכסף  את  הגמ"חים  מחזירים 
כך  שקלים,  מיליוני  מולבנים  וכך  'הלוואה'  היא  המצויינת 

לטענת גורמים ברשויות המס. 
בקרב בעלי הגמ"חים אין כל רצון לברר את מקור הכסף. 
אך  אומרים.  זאת, הם  עושה מצווה, למה שנמנע ממנו  אדם 
קיים קונצנזוס באשר להסדרת מעמדם, מאחר וברשויות המס 
הגבירו את הפיקוח בשנים האחרונות ועונש בגין הלבנת הון 

עשוי להגיע אף למספר שנות מאסר. 
לבעלי  המכתב  את  שיגר  שכאמור  הבינלאומי,  הבנק 
החשבונות המנהלים גמ"חים, כתב כי יש על בעלי החשבונות 

חובה להסדיר את מעמדם עד אמצע חודש יוני. באם לא 
החשבון".  את  ולנהל  להמשיך  נוכל  "לא  זאת,  יסדירו 
פאג"י  בנק  את  גם  תחתיו  מאגד  הבינלאומי  הבנק 

המיועד לציבור החרדי. 
להביא  הגמח"ים  בעלי  זקוקים  מעמדם  להסדרת 
מטרות  ללא  ציבורי  כמוסד  מוגדרים  הם  כי  אישור 
רווח, זאת בכדי לפטור את המוסד מתשלום מס. אלא 

בפני  החשבונות  ספרי  בחשיפת  כרוך  כזה  שאישור 
יועצי רשות המיסים וממילא בהעמדת מפקידי 

הכספים בפני מצב אותו חפצים למנוע, 
חשיפת הכספים אותם הפקידו. 

האמריקאים לוחצים

היא  הגמ"חים  נגד  הפעילות 
עניפה  מפעילות  הקרחון  קצה  רק 
החוק  אישור  בעקבות  המתרחשת 

האמריקאי  החוק   .FATCA-ה חוק  הנקרא  האמריקאי 
נחקק כבר בשנת 2010, והוא אחד הכלים המשמעותיים של 
ארה"ב להיאבק בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות 
פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. החוק מאלץ את כל הגופים 
לרשות  לדווח  ההסכם  על  החתומות  במדינות  הפיננסיים 

המיסים האמריקאית על חשבונות של אזרחים אמריקאים. 
מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב יהיה 
נתון לסנקציות שונות, ובניהן ניכוי במקור בשיעור של 30% 
המדינה  היא  ישראל  אמריקאי.  הכנסה  ממקור  תשלום  מכל 
ה-29 שחתמה לפני כשנתיים על ההסכם ומצטרפת למדינות 
המפותחות ובינהן בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, שוויץ, יפן 

ועוד. 
בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר 
חשבונות  המנהלים  והגופים  הארגונים  כל  של  מעמדם  את 
לאחרונה  זאת,  לאור  אמריקאים.  אזרחים  ושביניהם  אצלם 
שיסדירו  בדרישה  גמ"חים  למנהלי  בנקים  מספר  כאמור  פנו 
את מעמדם, אחרת יאלצו לסגור את חשבונותיהם, זאת מכיוון 
שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים 
העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות 

שלהם להמשיך להתקיים.
במשרד האוצר שיבחו את היוזמה בזמן החתימה על ההסכם 
ואמרו כי הוא דווקא יסייע לישראלים רבים, "ההסכם מעניק 
ארצות  עם  חתום  הסכם  לה  שיש  מדינה  של  מעמד  לישראל 
האמריקאי  האוצר  משרד  עם  שהתקבלו  ההסכמות  הברית. 
יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות 
הטלת  תימנע  בנוסף,  בישראל.  אמריקאים  של  חשבונות 
סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה 

–FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר".
ההסכם,  את  ליישם  החלו  שחלקם  הבנקים,  באיגור  גם 
חיובי  צעד  "זהו  החתימה.  את  במפתיע  בירכו 
במערכת  משמעותיים  שיבושים  שימנע  מאוד 
ארה"ב  לבין  ישראל  בין  הכלכלית  היחסים 
בישראל  הפיננסית  למערכת  ויאפשר 
כחלק  תקלות  ללא  ולתפקד  להמשיך 
ההסכם  הבינלאומי.  הפיננסי  מהמערך 
כי  יבטיח  ארה"ב  ממשלת  עם  שהושג 
אמריקנים  לקוחות  של  האיתור  תהליך 
במערכת ההפיננסית הישראלית והמידע 
שיועבר אודותיהם, יתנהלו 
הממשלה  הוראות  לפי 
בקרה  תוך  וייושמו 
והנחיה של משרד 
רשות  האוצר, 
ויתר  המסים 
הרגולטורים 
הרלוונטים 
 . " ל א ר ש י ב
בבנקים  כי  יצוין 

מבינים היטב כי מיסוד פעילות הגמ"חים יצמצם את פעילותם 
בחשבונות הבנק למיניהם.

גפני: ההסכם ימוטט את הגמ"חים

ובתום  )שני( בעניין  דיון השבוע  בוועדת הכספים התקיים 
המיסים,  רשות  בסוגיה,  המעורבים  הגופים  נכחו  בו  הדיון 
בנק ישראל ומשרד האוצר, הגיעו להסכמה עקרונית למתווה 
במסגרת  הגמ"חים.  על  שאיימה  הסגירה  סכנת  את  שיפתור 

המתווה, הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.
במהלך הדיון אמר גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם 
השלכות  בחשבון  לקחה  שהיא  מבלי  ארה"ב,  ממשלת  עם 
הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי 
מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם 
שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם 
הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה 
ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם 

עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה". 
על  לבנקים  להורות  ישראל  ובנק  גפני דרש מאנשי האוצר 
להסדרת  יוני,  חודש  סוף  עד  לפחות  לגמ"חים,  ארכה  מתן 
מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, 
שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים 

.FATCA-מהוראות הסכם ה
הוא  שהחוק  הסביר  נוה,  יואל  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית 
שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאים ברחבי 
העולם, "בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם 
אתה  אם  גם  בארה"ב,  במס  חייב  אתה  אמריקאי  אזרח  אתה 
מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. 
האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל 

העולם להעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים". 
שלא  מוסדות  על  סנקציות  להפעיל  בידיהם  "יש  לדבריו, 
עומדים  ניכוי מס במקור, במקרה שלא  כגון,  ישתפו פעולה, 
גופים  של  קשרים  ניתוק  וכן  האמריקאי  החוק  בהוראות 
בינ"ל  פיננסיים  גופים  עם  פעולה  ישתפו  שלא  פיננסיים 

חשובים".    
הצלחנו  "לא  החתימה,  ביישום  העיכוב  את  הסביר  נוה 
עד  דחייה  וקיבלנו  בממשלה  בעיות  בגלל  בחקיקה  להתקדם 
סוף ספטמבר 2016, ומאותו מועד, מוסד פיננסי ישראלי שלא 
ידווח על חשבונות של אזרחים אמריקאים עשוי למצוא עצמו 
כמי שלא עומד בהוראות החוק האמריקאיות ואז יוטלו עליו 

אותן סנקציות".
גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו 
מפעל  על  להשלכותיו  דעתו  את  נתן  ישראל  בממשלת 
הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי 
גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת 
חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים 

 ב' בסיון תשע"ו 28/6/16

דיונים קדחתניים של נציגי הציבור החרדי מול הצמרת הפיננסית של ישראל בניסיון למנוע קריסתם של מאות גמ"חים בציבור החרדי

המטרה: להציל 
את הגמ"חים

יחדש את הדיון. 
יו"ר הכספים 

משה גפני

בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקרב מנהלי הגמ"חים בציבור החרדי שחששו לקריסת המפעל 
המגלגל מידי שנה מיליארדי שקלים  החשש: הבנקים החלו מיישמים את החוק האמריקאי 

הדורש את הסדרת מעמדם של כל המוסדות הפיננסיים  המשמעות: קריסה טוטאלית של מפעל 
הגמ"חים בו נעזרים עשרות אלפי אברכים  גפני קיים דיון בוועדת הכספים והציע מתווה: הגמ"חים 

יוכרו כמוסדות ציבוריים הפטורים ממס: "השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר"
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מאת: יעקב אמסלם

טלטלה בעולם הגמ"חים: בשבועות האחרונים חדרה 
מה  כי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  בעלי  בקרב  ההבנה 
הגמ"חים  התנהלו  שנים,  במשך  שיהיה.  מה  לא  הוא  שהיה 
באין מפריע וללא פיקוח זאת למרות החשדות כנגד פעילותם 
אף  עלתה  שנים,  מספר  לפני  המס.  ורשויות  הבנקים  מצד 
הצעת חוק שנועדה להסדיר את מעמדם, אך זכתה להתנגדותם 
לספרי  החדירה  את  יפה  בעין  ראו  שלא  הגמח"ים  בעלי  של 
שעשויה  חוק  הצעת  תזכיר  גובשה  לאחרונה,  חשבונותיהם. 

לעלות לשולחן הדיונים בשבועות האחרונים. 
כעת מתברר, בקרב הבנקים בישראל לא ממתינים להצעת 
פעילותם  כנגד  עצמאיות  בפעולות  לאחרונה  והחלו  החוק 
חוק  המכונה  האמריקאי  החוק  בשל  זאת  הגמ"חים,  של 
ה-FATCA. במכתב שנשלח מטעם הבנק הבינלאומי לבעלי 
הגמ"חים, התבקשו בעלי החשבונות להסדיר את מעמדם מול 

הרשויות בשל חשש מצד הבנקים להלבנת הון. 
ולא מעוניין  השיטה לטענתם פשוטה. אדם המרוויח כסף 
לשלם על כך מס, מעביר את הכסף לבעלי הגמ"חים הנוטלים 
מכן  לאחר  הכסף.  מקור  את  לברר  מבלי  אדם  מכל  הפקדות 
ההעברה  כשסיבת  למפקיד  הכסף  את  הגמ"חים  מחזירים 
כך  שקלים,  מיליוני  מולבנים  וכך  'הלוואה'  היא  המצויינת 

לטענת גורמים ברשויות המס. 
בקרב בעלי הגמ"חים אין כל רצון לברר את מקור הכסף. 
אך  אומרים.  זאת, הם  עושה מצווה, למה שנמנע ממנו  אדם 
קיים קונצנזוס באשר להסדרת מעמדם, מאחר וברשויות המס 
הגבירו את הפיקוח בשנים האחרונות ועונש בגין הלבנת הון 

עשוי להגיע אף למספר שנות מאסר. 
לבעלי  המכתב  את  שיגר  שכאמור  הבינלאומי,  הבנק 
החשבונות המנהלים גמ"חים, כתב כי יש על בעלי החשבונות 

חובה להסדיר את מעמדם עד אמצע חודש יוני. באם לא 
החשבון".  את  ולנהל  להמשיך  נוכל  "לא  זאת,  יסדירו 
פאג"י  בנק  את  גם  תחתיו  מאגד  הבינלאומי  הבנק 

המיועד לציבור החרדי. 
להביא  הגמח"ים  בעלי  זקוקים  מעמדם  להסדרת 
מטרות  ללא  ציבורי  כמוסד  מוגדרים  הם  כי  אישור 
רווח, זאת בכדי לפטור את המוסד מתשלום מס. אלא 

בפני  החשבונות  ספרי  בחשיפת  כרוך  כזה  שאישור 
יועצי רשות המיסים וממילא בהעמדת מפקידי 

הכספים בפני מצב אותו חפצים למנוע, 
חשיפת הכספים אותם הפקידו. 

האמריקאים לוחצים

היא  הגמ"חים  נגד  הפעילות 
עניפה  מפעילות  הקרחון  קצה  רק 
החוק  אישור  בעקבות  המתרחשת 

האמריקאי  החוק   .FATCA-ה חוק  הנקרא  האמריקאי 
נחקק כבר בשנת 2010, והוא אחד הכלים המשמעותיים של 
ארה"ב להיאבק בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות 
פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. החוק מאלץ את כל הגופים 
לרשות  לדווח  ההסכם  על  החתומות  במדינות  הפיננסיים 

המיסים האמריקאית על חשבונות של אזרחים אמריקאים. 
מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב יהיה 
נתון לסנקציות שונות, ובניהן ניכוי במקור בשיעור של 30% 
המדינה  היא  ישראל  אמריקאי.  הכנסה  ממקור  תשלום  מכל 
ה-29 שחתמה לפני כשנתיים על ההסכם ומצטרפת למדינות 
המפותחות ובינהן בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, שוויץ, יפן 

ועוד. 
בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר 
חשבונות  המנהלים  והגופים  הארגונים  כל  של  מעמדם  את 
לאחרונה  זאת,  לאור  אמריקאים.  אזרחים  ושביניהם  אצלם 
שיסדירו  בדרישה  גמ"חים  למנהלי  בנקים  מספר  כאמור  פנו 
את מעמדם, אחרת יאלצו לסגור את חשבונותיהם, זאת מכיוון 
שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים 
העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות 

שלהם להמשיך להתקיים.
במשרד האוצר שיבחו את היוזמה בזמן החתימה על ההסכם 
ואמרו כי הוא דווקא יסייע לישראלים רבים, "ההסכם מעניק 
ארצות  עם  חתום  הסכם  לה  שיש  מדינה  של  מעמד  לישראל 
האמריקאי  האוצר  משרד  עם  שהתקבלו  ההסכמות  הברית. 
יקלו על הגופים הפיננסים הנדרשים לספק את המידע אודות 
הטלת  תימנע  בנוסף,  בישראל.  אמריקאים  של  חשבונות 
סנקציות על גופים פיננסים אשר לא יכלו לציית להוראות ה 

–FATCA, ללא ההסכמות שהתקבלו עם משרד האוצר".
ההסכם,  את  ליישם  החלו  שחלקם  הבנקים,  באיגור  גם 
חיובי  צעד  "זהו  החתימה.  את  במפתיע  בירכו 
במערכת  משמעותיים  שיבושים  שימנע  מאוד 
ארה"ב  לבין  ישראל  בין  הכלכלית  היחסים 
בישראל  הפיננסית  למערכת  ויאפשר 
כחלק  תקלות  ללא  ולתפקד  להמשיך 
ההסכם  הבינלאומי.  הפיננסי  מהמערך 
כי  יבטיח  ארה"ב  ממשלת  עם  שהושג 
אמריקנים  לקוחות  של  האיתור  תהליך 
במערכת ההפיננסית הישראלית והמידע 
שיועבר אודותיהם, יתנהלו 
הממשלה  הוראות  לפי 
בקרה  תוך  וייושמו 
והנחיה של משרד 
רשות  האוצר, 
ויתר  המסים 
הרגולטורים 
הרלוונטים 
 . " ל א ר ש י ב
בבנקים  כי  יצוין 

מבינים היטב כי מיסוד פעילות הגמ"חים יצמצם את פעילותם 
בחשבונות הבנק למיניהם.

גפני: ההסכם ימוטט את הגמ"חים

ובתום  )שני( בעניין  דיון השבוע  בוועדת הכספים התקיים 
המיסים,  רשות  בסוגיה,  המעורבים  הגופים  נכחו  בו  הדיון 
בנק ישראל ומשרד האוצר, הגיעו להסכמה עקרונית למתווה 
במסגרת  הגמ"חים.  על  שאיימה  הסגירה  סכנת  את  שיפתור 

המתווה, הגמ"חים יוכרו כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.
במהלך הדיון אמר גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם 
השלכות  בחשבון  לקחה  שהיא  מבלי  ארה"ב,  ממשלת  עם 
הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי 
מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם 
שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם 
הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה 
ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם 

עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה". 
על  לבנקים  להורות  ישראל  ובנק  גפני דרש מאנשי האוצר 
להסדרת  יוני,  חודש  סוף  עד  לפחות  לגמ"חים,  ארכה  מתן 
מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, 
שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים 

.FATCA-מהוראות הסכם ה
הוא  שהחוק  הסביר  נוה,  יואל  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית 
שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאים ברחבי 
העולם, "בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם 
אתה  אם  גם  בארה"ב,  במס  חייב  אתה  אמריקאי  אזרח  אתה 
מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. 
האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל 

העולם להעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים". 
שלא  מוסדות  על  סנקציות  להפעיל  בידיהם  "יש  לדבריו, 
עומדים  ניכוי מס במקור, במקרה שלא  כגון,  ישתפו פעולה, 
גופים  של  קשרים  ניתוק  וכן  האמריקאי  החוק  בהוראות 
בינ"ל  פיננסיים  גופים  עם  פעולה  ישתפו  שלא  פיננסיים 

חשובים".    
הצלחנו  "לא  החתימה,  ביישום  העיכוב  את  הסביר  נוה 
עד  דחייה  וקיבלנו  בממשלה  בעיות  בגלל  בחקיקה  להתקדם 
סוף ספטמבר 2016, ומאותו מועד, מוסד פיננסי ישראלי שלא 
ידווח על חשבונות של אזרחים אמריקאים עשוי למצוא עצמו 
כמי שלא עומד בהוראות החוק האמריקאיות ואז יוטלו עליו 

אותן סנקציות".
גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו 
מפעל  על  להשלכותיו  דעתו  את  נתן  ישראל  בממשלת 
הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי 
גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת 
חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים 
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המטרה: להציל 
את הגמ"חים

יחדש את הדיון. 
יו"ר הכספים 

משה גפני

בשבועות האחרונים סערו הרוחות בקרב מנהלי הגמ"חים בציבור החרדי שחששו לקריסת המפעל 
המגלגל מידי שנה מיליארדי שקלים  החשש: הבנקים החלו מיישמים את החוק האמריקאי 

הדורש את הסדרת מעמדם של כל המוסדות הפיננסיים  המשמעות: קריסה טוטאלית של מפעל 
הגמ"חים בו נעזרים עשרות אלפי אברכים  גפני קיים דיון בוועדת הכספים והציע מתווה: הגמ"חים 

יוכרו כמוסדות ציבוריים הפטורים ממס: "השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר"

לאנשים  שמאפשר  היהודי,  העם  של  ביותר 
הסכם  שבשם  יתכן  לא  להשתקם.  במצוקה 
בישראל.  החברה  את  נמוטט  ארה"ב  עם 
שלא  מחדל  זה  פתרון.  לזה  למצוא  חייבים 

לקחתם את זה בחשבון".      
איננה  שהבעיה  לשכנע  לשווא  ניסה  נוה 
יוצר  לא  "ההסכם  ההסכם:  על  בחתימה 
יוצרת  האמריקאית  החקיקה  הבעיה.  את 
פתרון  למצוא  שניתן  מניח  אני  הבעיה.  את 
שיאפשר לאותם גופים להמשיך לפעול, אבל 

עם החקיקה חייבים להתקדם".
ח"כ מנחם אליעזר מוזס )יהדות התורה(: 
ישראל.  עם  של  קיומו  יסוד  הם  "הגמ"חים 
היסוד  מאבני  אחת  היא  חסדים  גמילות 
את  שמייצר  הגוי  ישראל.  בעם  החברה  של 
של  המציאות  את  מבין  אינו   ,FATCA-ה
מוסד  הוא  גמ"ח  ריבית.  ללא  הלוואות  מתן 
את  לסגור  וההוראה  תהילה  לכל  שראוי 
גמ"ח  שערורייה.  זו  שבוע  בעוד  הגמ"חים 

בהגדרה אינו מוסד פיננסי".
שהוא  ואמר  סיכם  גפני  הוועדה  יו"ר 
מהאוצר,  דרש  אך  החקיקה  את  יקדם 
מרשות המיסים, מבנק ישראל וכל הגורמים 
הרלוונטיים לאפשר ארכה לגמ"חים לפחות 
עד סוף חודש יוני להסדיר את רישומם בארץ 

כמוסדות ציבור, מה שיאפשר להחריג 
אותם מהסכם ה- FATCA. "ניתן 

של  הפקדות  שלו  שגוף  להגדיר 
פחות מ- 50 אלף דולר או נכסים 
בפחות מ- 50 מיליון דולר לא 

ייכלל בהסכם", אמר גפני. 
למפקחת  גפני  פנה  כן,  כמו 

בר,  חדוה  הבנקים,  על 
שתוציא  על-מנת 

לבנקים  הנחיות 
לתת את הארכה 
ת  ש ר ד נ ה
ם  י ח " מ ג ל
ת  ר ד ס ה ל
וקרא  הסוגיה 
לכל הגורמים 
"לחזור אליו 
תשובה  עם 
ך  ו ת ב
ם  י י מ ו י
ל  כ ל
ר  ת ו י ה
י  ב ג ל

הדיון  את  שיחדש  והודיע  הארכה"  מתן 
בהצעת החוק.

ליצמן: "לגמ"חים לא תהיה בעיה"

יעקב  הבריאות  שר  גם  ניסה  לכן,  קודם 
ולצורך  הגמ"חים  לבעלי  לסייע  ליצמן, 
המשפטית  המערכת  בכירי  עם  נפגש  כך 
איילת  המשפטים,  שרת  בניהם  והפיננסית 
אביחי  לממשלה,  המשפטי  היועץ  שקד, 
קרנית  ד"ר  ישראל,  בנק  ונגידת  מנדלבליט, 

פלוג והצוות הבכיר בבנק ישראל.
שהתעוררה  הבעיה  כי  להדגיש  "חשוב 
הצ'יינג'ים,  לחוק  קשורה  אינה  אלו,  בימים 
שנחתם  ולהסכם   FATCA-ה לחוק  אלא 
של  ההשפעה  ולכן  לארה"ב,  ישראל  בין 
בישראל  והמשפטית  הפוליטית  המערכת 
מוגבלת בנושא זה", מבהירים בלשכת השר 

ליצמן. 
הקטנים  לגמ"חים  כי  הבהיר  ליצמן  השר 
שכן  האמריקאי.  החוק  עם  בעיה  תהיה  לא 
עמותות שמקבלות הפקדות של פחות מ-30 
מ-50,000  נמוך  ההפקדה  שסכום  הפקדות 
אלף שקל, אינו נכלל כמוסד פיננסי כהגדרתו 
הגמ"חים  ולגבי  האמריקאי.  בחוק 
כעת  היא  שהמטרה  הרי  הגדולים, 
תישלח  המסים  שרשות  לפעול 
ציבורי  מוסד  של  בכתב  אישור 
כהגדרתו בפקודת מס הכנס, וכך 
ניהול  להמשך  בעיה  תהיה  לא 

חשבון הבנק.
משרד  במקביל  כי  יצוין 
ממשיך  המשפטים 
חוק  את  לקדם 
 , ם י ' ג נ י ' צ ה
ו  ת ר ג ס מ ב
גם  יכלול 
פעילות  את 
אך  הגמ"חים. 
אינו  זה  מהלך 
לבעיה  קשור 
ה  ר ר ו ע ת ה ש
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הגמ"חים.
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לא תהיה בעיה. 
השר יעקב ליצמן

ניהול תיירות ומלונאות | קולינריה | מלונאות | הוראת דרך | מקצועות הנסיעות ועוד...

לשווק 'דילים'
לבין הזמנים?

כן, זה מקצוע 
אפשרי!

לפרטים נוספים התקשרו: 02-6664347

תמיד רצית, עכשיו זה אפשרי, 
ולעסוק  תעשיית התיירות בישראל, מציעה לכם להשתלב 

בתחום הנמצא בהתפתחות מתמדת.
תחומים  במגוון  ולימודים  מקצועית  הכשרה  לרכוש  בואו 
ולגלות עולם שלם של אפשרויות תעסוקה ומסלולי קידום, 
בסופם תוכלו ליהנות מקריירה מעניינת, מרעננת ומפרנסת. 

תיירות
החופש לבחור מקצוע 

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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העמוד 
טעון 
גניזה

רות  במדרש  רות".  "מגילת  את  אנו  קוראים  בחג השבועות 
נאמר: "אמר רבי זמירא, המגילה הזו אין בה לא טומאה 
ולא טהרה, לא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? ללמדך 
שכר של גומלי חסדים". הרבה טעמים והסברים נוספים 
נאמרו על ההקשר שבין מגילת רות לחג מתן תורה. בילקוט 
שמעוני נאמר שבא ללמדנו: שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורין 
בחג  נפטר  המלך  שדוד  לפי  פירש:  שור  התבואות  בעל  ועוני. 
השבועות והרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, 
המגילה  את  קוראים  אנו  כך  ומשום  בשבועות,  נולד  שהוא  כך 

המזכירה את יחוסו ולידתו של דוד המלך. ועוד...
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים הביא בשם 
הגאון הירושלמי רבי מרדכי ליב רובין זצ"ל הסבר נפלא: ראשית 
השבת...  ממחרת  לכם  "וספרתם  הפסוק:  לשון  על  שאל  הוא 
לא  מדוע  יום",  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד 
לספור  מתחילים  שבו  בניסן  ט"ז  יום  את  בפירוש  התורה  נקטה 
את ספירת העומר, ובכך היה נמנע מחלוקת נוספת עם הצדוקים 
המפרשים פסוק זה שהכוונה ממחרת שבת-בראשית, דהיינו מיום 

א' שלאחר חג הפסח?
ומשיב: שהתורה באה ללמדנו את אמיתותה של התורה שבעל 
שבעל  בתורה  מאמינים  שאינם  צדוקים  של  מלבן  ולהוציא  פה, 

פה. שהרי עיקר מחלוקת של הצדוקים עם הפרושים היתה לענין 
קביעת מועדו של חג השבועות. חז"ל דרשו ש"ממחרת השבת" 
פירושו - למחרת יום טוב ראשון של פסח, וממילא חג השבועות 
טענו  הצדוקים  ואילו  הפסח.  מחג  יום  חמישים  כעבור  מתקיים 
התורה  סתמה  לפיכך  בראשית.  שבת  היא  השבת"  ש"מחרת 
בכוונה תחילה וכתבה "ממחרת השבת" אודות הזמן של  חג מתן 
להתפרש  יכולה  אינה  שבכתב  שהתורה  לנו  להורות  כדי  תורה, 
ולימודי  לדרשות  להזדקק  אנו  מוכרחים  פה.  שבעל  תורה  ללא 

חז"ל כדי להבין את התורה שבכתב כראוי וכנכון.
בחג  רות  מגילת  קוראים את  אנו  הוא מסביר מדוע  זה  פי  על 
בית  מלכות  שולשלת  יצאה  המואבייה  מרות  שכן  השבועות. 
הייתה  אסורה  מואבית"  ולא  "מואבי  חז"ל  דרשו  ואלמלא  דוד. 
רות לבוא בקהל. מהשמים  סובבו שדוד המלך יצא דווקא מרות, 
ללמדנו כמה חשובה התורה שבעל פה, עד שמלך ישראל ומלך 
המשיח יצאו דווקא מדרשה של חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה, 

המתירה לרות לבוא בקהל.
שאלה  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  נשאל  אחת  פעם 
כלל  לחשוש  מה  לו  אין  כי  לשואל  רבנו  והשיב  ממונות,  בדיני 

ויכול הוא לעשות כאשר עם לבו ללא שום פקפוק. 
יודעים  שאינם  הבריות  יאמרו  מה  אבל  השואל:  אותו  שאל 

את עומק הדין, הם יהיו סבורים שאיני נוהג כשורה וילעיזו עלי 
אתה  זצ"ל:  אברמסקי  הרב  לו  כדין?....החזיר  שלא  שעשיתי 
שואל מה יאמרו הבריות? ומה אמרו הבריות שעה שהלכו אחר 
באותו  נשמתו  את  השיב  בועז  כידוע  הלא   !? בועז  של  מיטתו 
לילה בו נשא את רות לאישה. ללא ספק היו גם אז כאלו שאמרו: 
לא על חינם נפטר בועז בלילה של חתונתו, שהרי הוא עבר על 
פסוק מפורש "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", ובגלל שלקח 
לו אשה מואבייה האסורה עליו מהתורה לפי הבנתם נסתלק מיד 
ל"ע... ולא ידעו כל אותם בעלי לשון כי ההלכה היא "מואבי ולא 

מואבית", ובועז שלקח מואבייה כדין עשה.
לא היה כאן ח"ו עונש מן השמים, אדרבה מן השמים זיכו את 
האחרון  בליל  שעוד  הטובים,  מעשיו  בשכר  גדולה  בזכות  בועז 
דוד  יצא  ומשניהם  לאשה,  רות  את  יקח  אדמות  עלי  לו  שנותר 

המלך עליו השלום שמזרעו יצא מלך המשיח. 
הלשון,  מבעלי  להתפעל  שאין  יודעים  אנו  דנא  מקדמא 
תורה  דין  מהו  שידעו  מבלי  פיהם  את  הפותחים  דיבה  מוציאי 
בתורה  פירושה  ומה  שבכתב  תורה  מהי  שמיים.  חשבונות  ומה 
שבעל פה המסורה לנו מדור לדור. עלינו לדעת כי גאולתינו על 
ידי משיח צדקנו שורשה בתורה שבעל פה ומשמשת הוכחה נגד 

בעלי לשון הרעים מוציאי הדיבה.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

כאיש אחד בלב אחד

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בבוקר בהיר, בשלהי שנות התש"ל, התבשר הציבור החרדי 
על לידתה של ישיבה חדשה. בימים ההם, לא היה זה 
מאשר  פחות  לא  התקיים  היסוד'  'מעמד  מצוי.  מחזה 
בדירתו של גדול הדור, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, רחוב 

ראב"ד 27, בני-ברק, בהשתתפות צוות הישיבה. 
ארוכה  תקופה  בתום  זה  היה  הנוכחים:  אחד  סיפר  לימים, 
מהמועמדים  אחד  לכל  באשר  וחקר  בירר  זצ"ל  מרן  במהלכה 
לתפקיד בישיבה, עד שנתן את ברכתו על פלוני כראש ישיבה, על 
אלמוני כמשגיח, ועל אחר כר"מ. ראש-הישיבה היה מעורב בכל 

צעד ושעל, כולל בהחלטה מי ינהל את משרדי הישיבה. 
שלימים  הישיבה,  של  לידתה  שעת   – המיוחל  היום  ובהגיע 
סביב  ישבנו   – בארץ  הבולטים  התורה  ממרכזי  כאחד  נודעה 
שולחנו של מרן ל'מעמד היסוד'. פני כל המסובים עטו חגיגיות, 

אך מבטו של מרן היה רציני ומהורהר. 
בפני  ונרגשים  קצרים  דברים  נשא  עת  עצומות  היו  עיניו 
קינדרלך  ַטֶייעֶרע  דשמיא.  לסיעתא  שנזכה  רצון  "יהי  הנוכחים: 
)בני היקרים(, להקים ישיבה זה לא פשוט. להחזיק אותה זה עוד 

יותר לא פשוט..."
ושאל:  עוז  הנוכחים  אחד  הרהיב  הנוקבים,  דבריו  בעקבות 
בישיבה?  הדגש  עיקר  את  לשים  צריך  מה  על  רבינו,  ילמדנו 
בענווה אופיינית, השיב הרב שך: 'איזהו חכם, הלומד מכל אדם', 
אדרבה, תאמרו אתם, ואחר-כך, אם יהיה צורך... אגיד גם אני. אם 

חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן...
ביותר  "חשוב  לענות:  הראשון  היה  החדשה  הישיבה  ראש 
שלימוד הבחורים יהיה סביב השיעורים, ושהישיבה תתנהל על 
פי הכוונתו של ראש הישיבה... לא את כבודי אני דורש חלילה, 

ר אחד לדור..." אך כבר אמרו חז"ל ַדָבּ
המשגיח המיועד הדגיש את חשיבות הצביון המוסרי, השיחות, 
ו'בין  'סדר מוסר', ההשכמה לתפילות, עמידה בלוחות הזמנים, 

אדם לחברו' בין התלמידים. 
וכך המשיכו כל הנוכחים בהדרכה, איש-איש מהצוות הנבחר 

של הישיבה החדשה. גם למנהל המשרד היה מה לומר.
השתררה  דממה  ראש-הישיבה.  למרן  מבטם  את  הפנו  כולם 
יושב  ניתן היה לחתוך בסכין. הרב שך  בחדר הקטן. את המתח 
ואומר  פיו  את  פותח  עד שהוא  עצומות,  בעיניים  ארוכות  דקות 
בלחישה: "תשמעו טוב מה שאני רוצה לומר... חס ושלום, אל 
תראו בזה גאווה... כי 'אם חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן'... כל 
מה שאמרתם – הראש-הישיבה, המשגיח, הרמי"ם – הכל אמת 

זה לא העיקר...  לאמיתה, כל דבר בפני עצמו חשוב מאד, אבל 
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ישיבה שמונהגת על-ידי תלמידי 
חכמים כמעלתכם, אשר לא תהיה בה שאיפה לשים דגש על כל 

אחת מהנקודות שהבהרתם בחוכמה..."
הכוונות  כל  "עם  בעיניו:  טהורות  דמעות  להזיל  החל  מרן 
בגלל  רק  שנכשלו  ישיבות  ראיתי  הארוכות  בשנותיי  הטובות, 
דבר אחד, שהצוות לא פעל 'כאיש אחד בלב אחד'... אם רוצים 
אתם ללמוד מניסיונו של זקן וממה ששימשתי את גדולי הדורות 
כל  מוסד:  והנהגת  ביסוד  ביותר  החשוב  העיקר  הנה  הקודמים, 
אחד מכם יקבל על עצמו קבלה פשוטה – כאשר כואב לו משהו 
שחברו עשה לו, פגע בו, לא נזהר בכבודו? שלא ישמור את זה 
יבין  שהלה  כדי  בו  שפגע  חושב  שהוא  מי  אל  יפנה  אלא  בלב 
שהדיבור שנאמר או המעשה שנעשה, גרמו לו לפגיעה, גם אם 
לא זו הייתה כוונתו. אם תעשו כך, בטוחני שתהיה לכם סיעתא 
כהנה  בידכם  יצליחו  קודם,  שהזכרתם  השאיפות  וכל  דשמיא 

וכהנה, ואידך זיל גמור..."
זו  "האם  מהם.  אחד  שאל  רבינו",  "ילמדנו  נדהמו.  הנוכחים 
החדש  ישיבה  לראש  למשל,  לגשת,  אפשר  למעשה'?  'הלכה 

ולומר לו באופן ישיר 'פגעת בי'?".
הוא  רשע".  הוא  כך,  עושה  שאינו  "מי  מרן,  לחש  "בוודאי", 
ניגש אל ארון הספרים, חזר עם ספר רמב"ם והקריא את לשונו 
לאיש  איש  "כשיחטא  ו(:  הלכה  ו,  )פרק  דעות  בהלכות  הזהב 
לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את 
אלא  אמנון  את  כי שנא אבשלום  טוב  ועד  למרע  מאומה  אמנון 
מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת 
ובקש  ואם חזר  תוכיח את עמיתך  פלוני שנאמר הוכח  לי בדבר 
שנאמר  אכזרי  המוחל  יהא  ולא  למחול  צריך  לו  למחול  ממנו 

ויתפלל אברהם אל ה'".


מרן  של  היסודיים  הדברים  את  השמעתי  שנים,  כעשר  לפני 
כאשר  ידועה,  בישיבה  תורה  מרביץ  נכבד,  חכם  תלמיד  באוזני 
הוא  בה  הישיבה  בצוות  רעועים  יחסים  על  גורלו  מר  את  ביכה 
משמש. אחר כחודשיים, הוא פנה אלי מתוסכל עוד יותר: "אני 
לא ממליץ לך להמשיך להפיץ את הסיפור הזה... ניסיתי ונהגתי 
ממש כדברי מרן הרב שך... ציפיתי שהשלום ישרור בישיבתנו, 
אך ההיפך הגמור אירע: הואשמתי כ'מבעיר התבערה', כאחראי 

על אש המחלוקת שפרצה בישיבה".
בהעברת  והסתפקתי  בדברים  קצרתי  כאשר  שגיתי  אכן, 

כמו  פסיכולוגית:  אזהרה  להוסיף  עלי  היה  כלשונם.  הדברים 
בחוקי הפיזיקה, כך גם ביסודות הפסיכולוגיה – ככל שהאנרגיה 
עוצמתית יותר, כך גוברים הסיכונים לפיצוץ ותבערה, במקרה של 
שימוש לא חכם. כי אכן, ככל שעצת מרן נשמעת פשוטה – טמון 
בה כוח עוצמתי ביותר, ולפיכך יש להשתמש בה בתבונה יתירה 

וברגישות מרבית.
כאן עברתי להדרכה מפורטת: אם תפנה בפרהסיה לאדם מיד 
 – בך  שפגע  חשבת  שרק  לאדם  מכך,  וגרוע   – בך  שפגע  אחרי 
בפנים זעופות ובמילים קשות, אין ספק כי אלף חכמים לא יוכלו 
לשני  רגיעה  בשעת  להיעשות  חייבת  הפנייה  הנזק.  את  לתקן 
את  לברור  יש  האשמה.  הטחת  ללא  עיניים,  בארבע  הצדדים, 
המילים בשיקול-דעת, ובמידת הצורך בהתייעצות עם חבר נבון, 
בענווה, בפשטות,  כמות שהן,  את הטענות  על השולחן  ולהניח 

ללא פרשנות. 
הוראות  ל'מרשם'  זקוק  הטענות,  מופנות  אליו  האדם  גם 
התנהגות: לא ימהר להשיב, בוודאי לא קודם שישמע את דברי 
את  לטעון  הטוען  שסיים  לאחר  גם  תומם.  עד  ברגישות,  חברו 
יביע  אלא  שאירע,  מה  את  לפרשן  השומע  ימהר  לא  טענותיו, 
הזדהות: "אני לוקח את הדברים לתשומת ליבי / לא היתה כאן 
כוונה אישית / אני מעריך אותך מאד / הרשה לי ללבן את הדברים 
עם עצמי ולענות לך בצורה מסודרת". מומלץ להוסיף את משפט-

הזהב: "בינתיים אני מבקש מחילה"... 
א(:  טו,  )משלי  אדם  מכל  החכם  כמאמר  מובטחת,  ההצלחה 

"מענה רך ישיב חימה".
ריב,  יעילה בעיקר טרם התגלע  כי העצה  לו,  אומנם הבהרתי 
עולה בלהבות,  פנימה. אחרי שהיער  עדיין בלבבות  כאשר הכל 

כיבוי הגפרור המצית לא יועיל.


אין כל חדש תחת השמש. לפני 3328 שנה, מעמד הפתיחה של 
הישיבה הגדולה בהיסטוריה – קבלת התורה בהר סיני קבלת – 

עבר דרך 'כאיש אחד בלב אחד'. 
יהי רצון שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים מתוקים ב'יום הדין' 

על התורה הקדושה.
חג שמח!

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

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

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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