
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

 1/6/16 גיליון מס' 988 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ד באייר תשע"ו 

פרשת במדבר
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:25
20:23
20:25

	19:23
	19:06
19:03

זמני כניסת ויציאת השבת

יגיעו חברי הכנסת החרדים בפעם השנייה  יעדי הגיוס  בעקבות חשיפת דו"ח הצוות הבין-משרדי לקידום 
להודעת  בניגוד  מגלה:  עיתונות'  'קו  מעקב    הדו"ח  את  לתקן  במטרה  אביב  בתל  לקריה  הפרסום  מאז 
"שמעתי  בתגובה:  פרוש    הצוות  חברי  חתימת  ללא  הוגש  כנספח  שצורף  הדו"ח  לבג"ץ,  המדינה 
למה  בניגוד  נחתם  לא  גם  המסמך  בנוסף  אם  בתהליך.  מעורבים  היו  לא  בכלל  שהם  מהחברים  מכמה 
לפוליטיקה בי"ס   / לבג"ץ"  שדיווח  למי  אלא  בעיה,  יש  החרדים  הכנסת  חברי  לנו,  לא  אז  שהוצהר, 

הדו"ח הוגש 
לבג"ץ ללא 

חתימות החברים 

'קו עיתונות' ממשיך בסדרת החשיפות בעקבות פרסום הדו"ח החמור לקידום יעדי הגיוס:

ליצמן  מרים  לנתניהו,  בנט  בין  שלום  שהשכין  אחרי 
אסע  עזרתי  את  יבקשו  "אם  בחיפה:  גם  הכפפה  את 
כדי  העיר  ראש  עם  ואשב  גפני  עם  ביחד  לחיפה 
לפוליטיקה ספר  בית   / לסגן"  אלפר  מינוי  את  לקדם 

השלום 
מתחיל בבית

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

986 גיליון מס'     18/5/16 י' באייר תשע"ו  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

קו משלוחים יומי קבוע בין 
הערים: ב"ב, ק"ס וי-ם

עצה טובה קמ"ל: 
שימרו את המס' ברשימת 
0504-15-16-15אנשי הקשר  לשעת הצורך

מחיר 
מיוחד 

ללקוחות 

קבועים



צריך משלוח מי-ם לב"ב?

פרשת בהר
ב"ב
י-ם
פ"ת

20:16
20:13
20:16

	19:15
	18:57
18:54

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: הדו"ח של הצוות הבין-משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

בלעדי: יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

סנקציות, 
אכיפה 

ועידוד גיוס

"ש"ס לא תוותר 
בשביל ממשלת 

אחדות על אף תיק"
טרם  הממשלה  שראש  ההצהרה 

שמע: "לא נוותר לא על הפנים, לא 

על הנגב והגליל, לא על הפריפריה 

ולא על הדתות" / בי"ס לפוליטיקה

לשכת הגיוס )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(

שלב א' של התכנית נועד ליצירת 
מרכז רפואי בגודל 400 אלף מ"ר 
הכוללים: שטחי מרכז רפואי , 

מסחר ומלונית - לשירות החולים 
והמבקרים, חניון ועוד  בנוסף - 
התכנית מציעה: הוספת 3 בניינים 
חדשים, מערך כניסות ויציאות 

ושדרה מרכזית להולכי רגל / עמ' 4

העירייה אישרה את הרחבת 'שערי צדק'

  סערה  מעוררות  הגיוס  חוק  ליישום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדי  הצוות  המלצות 

חרדיות  הסדר  ישיבות  הקמת  קטנות;  ישיבות  כולל  גיוס  מעודדות  לישיבות  תקצוב  העדפת  בהמלצות: 

משרתים  הכללת  המקומיות;  הרשויות  באמצעות  גם  בקהילה  הגיוס  מערך  את  שתתגבר  מיוחדת  ונציבות 

בין  נתונים  בישיבות; הצלבת  הביקורות  יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של  לחצי 

אינטרנטיים;  ומעקבים  פרטיים  חוקרים  שכירת  גיוס;  לדחויי  ממוקדות  וביקורות  הממשלה  משרדי  כל 

הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החרדים  חברי הכנסת החרדים  

לאישור  הדו"ח  את  להביא  החובה  למרות  לרה"מ:  הבהירו  הביטחון  משרד  בכירי  עם  השבוע  שייפגשו 

בלום אבי  לפוליטיקה,  בי"ס   / ויסודי  מהותי  שינוי  ללא  הגשתו  את  נאפשר  לא  יום,   40 תוך  הממשלה 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 4195190-050

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 

משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

חשיפת 'קו עיתונות' לפני שבועיים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

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

נא להתפלל וללמוד 
לרפואת הבחור 

חננאל בן רחל אורית 
שנפצע קשה 
בתאונת דרכים

הפעוט נשכח 
ברכב המשפחתי
טרגדיה באשדוד: פעוט 
בן שנה ושלושה חודשים 
נשכח ברכב המשפחה 

ונפטר / עמ' 20

בתום דרמה פוליטית ולאחר שהושג הסכם בין נתניהו לבנט:

ליברמן הושבע 
כשר הביטחון 
והתפטר מהכנסת
הכנסת אישרה: אביגדור ליברמן ימונה לשר הביטחון, צחי הנגבי לשר במשרד ראש 

הממשלה וסופה לנדבר לשרת הקליטה  מיד עם השבעתו לשר הביטחון הגיש 
ליברמן מכתב התפטרות מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי / עמ' 18

יוזמה חדשה עשויה לשים קץ לחילוקי הדעות המתוקשרים: צוות מטעם משרד החינוך יכנס 
מידי כמה שבועות פורום 'שולחן עגול' בהשתתפות נציגי מוסדות הפטור / עמ' 19

היוזמה החדשה של המחוז החרדי



החלההבנייה

אתם מוזמנים להצטרף להצלחה 
של סביוני רמת שרת – ירושלים

תנאי מימון ייחודיים לחמשת הרוכשים הראשונים*

www.africa-israel.co.il/megurim
02-9990444מרכז מכירות: שד' משה שרת 22, ירושלים.

ההדמיה להמחשה בלבד.

*בכפוף לתקנון.

הכל בשביל המשפחה
סביוני רמת שרת

ליהנות מהטוב ביותר:  במיקום  בחינוך  בסביבה
פרויקט "סביוני רמת שרת" מציע חווית מגורים מושלמת עם כל 
מה שהמשפחה צריכה: פארק, בתי ספר וגנים, מתנ"ס קהילתי, לובי 
יוקרתי, מועדון דיירים ועוד. הפרויקט מתוכנן על פי התקן לבנייה ירוקה 
ומאפשר לשמור על הסביבה וגם ליהנות מחיסכון במים ובחשמל. 
היום כבר כולם יודעים – שכונות הסביונים הן סמל לאיכות חיים.
ופנטהאוזים. גן  דירות  חדרים,   4,5 דירות   - לבחירתכם  ההדמיה להמחשה בלבד.



אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

לדאוג למשפחה

זה להשקיע,

לגוון ולדעת גם לארח

בשפע ומבחר

דנונה – כל הטעמים לחגוג בשפע!
כשחוגגים שבועות עם יוגורט דנונה

המשפחה והאורחים נהנים משולחן חג עשיר
עם מגוון יוגורטים טעימים ובריאים



כ"ד באדר תש"ע 121//1       כ"ד באייר תשע"ו 1/6/16 בירושלים4        כ"ד באייר תשע"ו 121/6/16 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 קליין

בעומר,  ל"ג  האחרון,  חמישי  ביום  פונו  בתים  עשרות 
היו  המפונים  רמות.  ביער  שהשתוללה  שריפת-ענק  במהלך 
אשר  הדקלים,  ומשעול  החורש  דרך  רחובות  תושבי  בעיקר 
גובלים ביער רמות. התושבים התבקשו להתפנות, באמצעות 
שוטרים ומתנדבים, לאחר שהאש החלה להתקרב אל הבתים 
ועשן סמיך אפף את האזור כולו והקשה על הנשימה. במנהל 
החירום  מרכז  את  ופתחו  לעזור  כדי  מיד  התגייסו  הקהילתי, 
שלהם. 120 איש התפנו אל מרכז החירום, באמצעות עשרות 

המתנדבים, תושבי השכונה שסייעו למי שהזדקק. 
סיפר:  החורש,  דרך  ברחוב  שגר  השכונה  מתושבי  אחד 
במרחק  היו  הן  מהחלונות,  הלהבות  את  לראות  אפשר  "היה 
של עשרה-חמישה עשר מטרים מהבית שלנו. היה זיהום אוויר 
מאוד כבד והיה קשה מאוד לנשום. זה היה לא יאומן, באיזו 
מהירות פינו את כולם מהבתים. זה רחוב ענק, יש כאן למעלה 
ממאתיים משפחות והייתה היערכות פשוט מדהימה ויעילה". 
שאנחנו  לנו  "כשאמרו  סיפר:  למשפחה,  אב  אחר,  תושב 
שלושה  אחד  כל  שיקחו  לילדים  אמרתי  להתפנות,  צריכים 
דברים שחשובים לו. אני לקחתי תפילין וטלית, והלכנו לבית 
של חברים. השארנו מאחורינו בית בלי לדעת אם יהיה לנו לאן 

לחזור. זו סיטואציה מאוד קשה".
ליאת גרץ, תושבת השכונה, שעברה לרמות רק לפני חודש, 
בסביבות  "הגעתי מהעבודה  הפינוי.  לאחר  הגיעה  כי  סיפרה 
השריפה  מהבית.  כבר  פונו  ובעלי  הילדים  בצהריים.  שתיים 
נכנסו  ששוטרים  לי  סיפרו  והילדים  מאוד,  מהר  התפשטה 
ואמרו להם להתפנות מיד. בעלי, אבא שלי וארבעת הילדים, 

התפנו בצורה רגלית, לא נתנו אפילו לנסוע עם הרכב.
עם  הלכתי  שלנו.  מהבית  מטרים  חמישה  הייתה  "האש 
הילדים למרכז הקהילתי ונשארנו שם עד שפתחו את הדרכים 
יש  ומפוייח.  שחור  שרוף,  היער  כל  לבתים.  לחזור  ואפשרו 
ריח מחניק בתים ומצאנו חתיכות שחורות מפוזרות במרפסות 

ובגינות". 
רק לאחר שעות ארוכות בהן פעלו לוחמי האש כדי לכבות 
את השריפות שהשתוללו באיזור ירושלים, הושגה שליטה על 
רבות  עוד שעות  לשהות בשטח  לוחמי האש המשיכו  האש. 
השריפה  מוקדי  כל  של  סופי  לכיבוי  פעולות  לבצע  מנת  על 

ולמניעת התחדשותה במהלך שעות הערב והלילה.
של  שעות  באותן  ניהלו  ירושלים  באזור  הכיבוי  צוותי 
שהשתוללו  שריפות  מוקדי  מספר  נגד  מאבק  חמישי,  צהרי 
באזור. אחד המוקדים העיקריים היה, כאמור, בסמוך לשכונת 

המגורים רמות, שם פונו תושבי קו הבתים הראשון מבתיהם. 
בגלל הרוחות החזקות שנושבות באזור, האש התפשטה לכיוון 
התבקשו  האש  לאזור  הסמוכים  והתושבים  השכונה,  בתי 

להתפנות מביתם. 
כמו כן, גם באזור מבשרת ציון התפשטה אש חזקה, ותושבי 
את  לפנות  התבקשו  ארזים  לעמק  נושקים  שבתיהם  היישוב 
ביתם, אולם בקשה זו בוטלה לאחר שהושגה שליטה מסוימת 
הסמוכים  מגורים  דירות  מספר  פונו  גילה  בשכונת  האש.  על 
לשריפת קוצים שפרצה, במקום הייתה נפגעת אחת משאיפת 

עשן שטופלה במקום. 
האש  ולצוותי  גדולים,  כוחות  הוזעקו  השריפות  למוקדי 

הצטרפו מטוסי כיבוי ואף סיוע מחיל האוויר.
הן  כי  חקירה, מתברר  לאחר  ובכן,  פרצו השריפות?  כיצד 
פרצו כתוצאה ממדורות ל"ג בעומר וממשחקי אש של נערים.

חקירת השריפות, בוצעה על ידי צח"מ מאגף חקירות של 
כבאות והצלה ירושלים בפיקודו של טפסר שמואל תורג׳מן. 
החלה  הארזים  עמק  באזור  השריפה  כי  עולה  מהחקירה 
באזור  השריפה,  ערב  בעומר,  ל"ג  מדורת  הדלקת  בעקבות 
האסור להדלקה בשיפולי היער, הנמצא מתחת לשכונת רמות 

ואי כיבוייה בסיום החגיגות.

עשרות בתים פונו ביום חמישי, ל"ג בעומר, בשכונת 
רמות - לאחר ששריפה ענק השתוללה ביער רמות 
הסמוך ואיימה להמשיך לעבר הבתים הקרובים ליער

שריפת ענק ביער 
רמות בירושלים

 )צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90(

מאת: מנדי כץ

והטהור  הקדוש  ציונו  אל  ההמונית  העלייה  לקראת  ההכנות 
של הרה"ק שלמה מזוועהיל זיע"א אשר יום פטירתו ה-71 יחול 
ביום שישי הקרוב, הושלמו, וההיערכות המקיפה לקראת עליית 
ישיבות  לאחר  וזאת  הושלמו  הזיתים  בהר  ציונו  אל  האלפים 
והן עם "אגד" לצורך  גורמי הביטחון וההצלה  מקיפות הן עם 
במהירות,  ציונו  אל  ההמונים  לעליית  הנחוצה  ההתארגנות 

ביעילות ובבטחה בעז"ה.
והיערכות  התרגשות  כי  מציינים  זוועהיל  הקודש  במוסדות 
הרבתית לקראת העליה לציון של הרה"ק ר' שלומק'ה מזוועהיל, 
אשר נודע בתפוצות ישראל למעלה משנות דור בניסים ומופתים 
מופלאים שאירעו לאורך כל השנים וגם בעיצומם של ימים אלו, 
בזכות ישועתו ופועלו בגנזי מרומים למען עמך בית ישראל, וגם 
השנה בעז"ה כמידי שנה בשנה יעלו אל ציונו הקדוש והטהור 

רבבות יהודים מכל רחבי תבל ומכל העדות והחוגים.
ביום חמישי הקרוב כ"ה באייר, יפקדו לקראת יום היארצייט 
המונים  מזוועהיל  שלומק'ה  רבי  הצדיק  של  ציונו  את  השנתי, 
מכל רחבי הארץ כדי להעתיר בתפילות ותחנונים לישועת הכלל 
והפרט במצוקות ופגעי הזמן, האסונות הקשים ל"ע, המחלות, 

עם  וההתמודדויות  ל"ע,  והטכנולוגיות  החינוכיים  הקשיים 
מצוקות אישיות בזיווגים, זש"ק, ובפרנסה וישועה, כאשר מידי 
בהם  הישועות  על  להודות  הודיה"  ל"תפילת  רבים שבים  שנה 

נפקדו במהלך השנה שחלפה.
הגעת  לקראת  השטח  את  כאמור  הכשירו  זוועהיל  במוסדות 
ההמונים וציינו כי בישיבות ההיערכות עם חברת "אגד" הוחלט 
על תגבור הקווים באופן משמעותי כך שביום חמישי מהשעה 

14.30 ועד השעה 21.00 בכל רבע שעה ייצא אוטובוס אל הציון 
אל  להגיע  המבקשים  ובעומס  בלחץ  לעמוד  כדי  וזאת  הקדוש 
יהודים  כי  מציינים  זוועהיל  במוסדות  כך  בתוך  הקדוש.  הציון 
את  לפקוד  הצער  למרבה  מהם  נבצר  אשר  ומהעולם  מהארץ 
על  שיוזכרו  לתפילה  שמות  למסור  יוכל  ההילולא  ביום  הציון 
והשמות  הישועות,  מוקד   1800353560 ההילולא.  ביום  הציון 

יועברו לתפילה ביום היארצייט מעל הציון הק'.
בישיבת היערכות אחרונה שהתקיימה ביום ג אחהצ במרחב 
קדם בהשתתפות סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש, מפקד מרחב 
כוחות  ישראל,  משטרת  של  נציגים  שמואלי,  חיים  נצ״מ  קדם 
ההצלה והביטחון , הרב ישראל ורטהימר וחברי הועדה המכינה 
האמונים  הגורמים  דנו  זוועהיל,  מוסדות  מטעם  והמארגנת 
ההילולא  יום  של  והאבטחתי   הלוגיסטי  הטכני  תפקודו  על 
לאור הצפי בהשתתפות המונים מכל רחבי הארץ בהר הזיתים 
דנו  שהתקיימה  בישיבה  הציבורית.  התחבורה  באמצעות 
ובהצלחתו  הזיתים,  להר  שעולים  ההמונים  באבטחת  הגורמים 
שעולים  רבים  אלפים  השתתפות  של  הצפי  לאור  האירוע  של 
כמידי שנה בשנה לציונו של הרה"ק ר' שלמה מזוועהיל זצוק"ל.  
הרב  דייטש סיכם את הדיון ואמר כי על כל הכוחות לשלב ידיים 
במאמץ לגרום לכך שהעליה לציון תהיה נגישה, קלה, ובטוחה.

נערכים להילולת האדמו"ר מזוועהיל זיע"א
לקראת יום ההילולא הושלמו ההכנות וההיערכות המקיפה לקראת העליה ההמונית בהר הזיתים ● סגן ראש 

העיר הרב יוסף דייטש: "שיפרנו את השירות והנגישות להילולא, האירוע יאובטח כראוי"

ראש העיר וישראל קלרמן בשטח השריפה

ישיבת ההיערכות לקראת ההילולא



אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

לדאוג למשפחה

זה למצוא את הדרך

לתת יותר

בכל יום מחדש

יוגורט דנונה פרי – טעם מצוין במחיר מוזל!
תרשו לעצמכם ליהנות בכל יום מחדש מיוגורט דנונה פרי

במרקם עשיר ומפנק ובמגוון טעמים נפלאים
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מאת: יעקב פלדמן

יום ראשון  נפטר בבוקר   ,3 ילד כבן  בירושלים:  טרגדיה 
בביתו שבירושלים, לאחר שלא התעורר מהשינה.

הילד  הורי  בירושלים.  ברזל  ברחוב  התרחש  האירוע 
הזעיקו את כוחות ההצלה, לאחר שבנם לא התעורר משנתו. 
הכוחות הגיעו למקום והחלו בביצוע פעולות החייאה לילד, 

שהיה ללא הכרה וללא דופק ונשימה.
ורופא  צלחו,  לא  החייאה  פעולות  אלא שלמרבה הצער, 

נאלץ לקבוע את מותו של הילד בן ה-3.
רועי שמואל זהורי מתנדב באיחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי 
של  האופנועים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד  למקום 
איחוד הצלה הילד היה ללא הכרה וללא דופק ונשימה לאחר 
שלא התעורר משנתו. ביצענו בו פעולות החייאה אך למרבה 

הצער בסיום מאמצי ההחייאה נקבע מותו".

מאת: מנדי קליין

אישרה  ירושלים  עיריית  מועצת 
השבוע העברת מיליון וחצי ₪ לביצוע 
תכנית לתגבור האבטחה בבית העלמין 

בהר הזיתים.
ריבוי מקרי האלימות, הפגיעה  לאור 
גיבשה  להר,  העולים  ותקיפת  במצבות 
הביטחון  גורמי  עם  בשיתוף  העירייה 
לביטחון  המשרד  ישראל,  ומשטרת 
תכנית  הממשלה  ראש  ומשרד  פנים 
להגברת הביטחון האישי של המבקרים 

בהר, מניעת וונדליזם וחילול הקברים.
עבודות  יבוצעו  התכנית  במסגרת 
להקמת גדרות, יותקנו שערים ואמצעים 
האבטחה  את  שיגבירו  נוספים  ביטחון 

בהר.
"הר  כי  אמר  ברקת  ניר  העיר  ראש 
לעם  וחשוב  קדוש  מקום  הוא  הזיתים 
על  לשמור  מחויבים  ואנו  ישראל 
לא  בו.  ביטחון המבקרים  ועל  קדושתו 

נאפשר פגיעה בו וחילול קדושתו".

יוסף  הרב  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
העניין  חשיבות  "בשל  כי  אמר  דייטש 
את  במהירות  לקדם  העירייה  החליטה 
פעילה  כשהעירייה  הנושא,  תקצוב 

ומעורה היטב בנושא הר הזיתים". 
"אנו  כי  ואמר  הוסיף  דייטש  הרב 
עם  מצויין  פעולה  בשיתוף  פועלים 
הזיתים,  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד 
ונפעל בעז"ה להמשך שיתוף הפעולה, 
תוך שאיפה להכפיל את התקציב בשנה 

הר  למען  שאת  ביתר  ולפעול  הבאה, 
הזיתים". 

בוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
לובינסקי  אברהם  המהלך.  על  בירכו 
יו"ר הוועד אמר כי "אנו רואים בברכה 
ראש  החלטת  ואת  החשוב  הצעד  את 
המהלכים  את  לקדם  ירושלים  עיריית 
שנוכל  תקווה  תוך  הזיתים,  הר  למען 
למען  מקסימאליות  לתוצאות  להביא 

הפוקדים את הר הזיתים".

כוחות ההצלה הוזעקו לבית 
בירושלים, לאחר שילד בן 3 לא 
התעורר משנתו  הכוחות החלו 

בפעולות החייאה לילד שהיה 
  מחוסר הכרה וללא דופק ונשימה
למרבה הצער פעולות החייאה לא 
צלחו והרופא נאלץ לקבוע את מותו

עיריית ירושלים אישרה תקציב של מיליון וחצי ש"ח לתגבור האבטחה 
בהר הזיתים  סגן רה"ע יוסי דייטש: "בשל חשיבות העניין החליטה 
העירייה לקדם במהירות את תקצוב הנושא"  יו"ר הוועד הבינלאומי 

להגנת הר הזיתים אברהם לובינסקי: "אנו רואים בברכה את הצעד החשוב. 
נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם העירייה להגברת הביטחון בהר" 

הפעוט 
נפטר בתוך 

שנתו

מיליון וחצי שקלים 
לאבטחה בהר הזיתים

שבוע של טרגדיות קשות - גם בירושלים

יוסי דייטש, יו"ר ועידת הנשיאים מלקולם אונליין ומנחם לובינסקי יו"ר הקרן להצלת הר הזיתים

רשיון
תחבורה ציבורית

    הנתיב המהיר! 

שימו לב! הגשת הטפסים מתבצעת פעם בחודש. אל תפספסו!

רצית להיות נהג תחבורה ציבורית, אבל הדרך לרשיון נראתה לך ארוכה מדי?
מרכז 'כיוון' בשיתוף משרד הכלכלה ומשרד התחבורה מציג מסלול מיוחד ומהיר

לקבלת רשיון תחבורה ציבורית - בתוך מס' חודשים תוכל להתחיל לעבוד בשכר גבוה.

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(  הצבי 15 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

yosi@kivun.org.il | 072-2643284 לפרטים: יוסי

מסלול
עוקף

בירוקרטיה

ניתן לקבל את הטפסים במרכז 'כיוון'
הדרכה על התהליך ומילוי הטפסים

תערך כל יום בין השעות 10:00-14:00 במרכז 'כיוון'

 תואר ראשון 
 B.Sc במדעי המעבדה הרפואית
 בואי לרכוש מקצוע מעשי, מבוקש ומתקדם במחקר ופיתוח במדעי המעבדה 

 הרפואית. התואר מקנה ידע תיאורטי עם יכולת תפקוד במעבדות 
במגוון רחב של תחומים

במכללה החרדית מכוונים אתכם להצלחה

 כרטיס כניסה
מעבדה רפואית

לפרטים והרשמה:
הגן הטכנולוגי - בנין 4, מלחה י-ם02-5375000

info@myc.org.il  www.myc.org.il

בפיקוח צמוד ע"י ועדת רבנים

94% השמה בקרב הבוגרים שלנו

 חוגי הלימודים לגברים: חוגי הלימודים לנשים:
 B.A רב תחומי במדעי החברה

 B.A פסיכולוגיה
 B.A עבודה  סוציאלית

 M.A ייעוץ חינוכי

 B.A רב תחומי במדעי החברה 
B.A פסיכולוגיה 
B.A מנהל חינוכי

 B.A עבודה סוציאלית
B.Sc מדעי המעבדה הרפואית

 M.A ייעוץ חינוכי
M.A תרפיה במוזיקה 

מכינה קדם אקדמית* מכינה קדם אקדמית*

*מימון מלא לזכאים



8860*חייגו עכשיו
לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ₪ ליחיד או 17,000 ₪ לזוג. מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

"תתאים עצמך אלינו"

"מצטערים"

"קח יום חופש"

עבור למזרחי טפחות
ותהנה משירות 'מסביב לשעון' וממגוון יתרונות נוספים

חייב לברר מצב חשבון בלילה?

בנקאי אישי /
נגישות לבנקאי /
מסביב לשעון /

שירות מבנקאי אישי ואנושי

זמינות במגוון ערוצי התקשרות

זמינות 24 שעות ביממה

• כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל-3 שנים
• שירות צ'ק אפ פיננסי • הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

עבור למזרחי טפחות וקבל:  חשבון מזל וברכה

רוצים לקחת את הבנק לניסיון? עכשיו אפשר
ההצעה לתקופה מוגבלת
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)OneFamily ,חגיגת החלאקה של נתן )צילומים: שרה לוין

בני ברק      כ"ד באייר תשע"ו 1/6/16 1230

אישי ציבור, ידידים, תומכים ובני משפחה התכנסו ביום 
שני בירושלים בכדי לחגוג את החלאקה של נתן בן ה-3, 
ניצול הפיגוע בעיר העתיקה, בו נהרג אביו, אהרן בניטה 
הי"ד  "הילד שואל הרבה שאלות וכל הזמן מסתכל 

לשמים ואומר 'אבא בשמים'", סיפרה הסבתא

מאת: מנדי קליין

שאירע  הדקירה  פיגוע  לאחר  שנה  חצי 
העתיקה  בעיר  סוכות  המועד  בחול 
הי"ד  בניטה  אהרן  נהרג  בו  בירושלים, 
ונפצעו רעייתו, אדל, ובנו, נתן - יבלחט"א 
ובני  ידידים  השבוע  שני  ביום  התכנסו   -
ה-3  בן  לנתן  חלאקה  למסיבת  המשפחה 
אדל  של  החלמתם  לרגל  הודיה  ולסעודת 

ונתן מפציעותיהם. 
'אלומה'  במסעדת  שנערכה  במסיבה, 
המשפחה  מבני  כמאה  נכחו  בירושלים, 
הרה"ג  ירושלים,  של  הספרדי  רבה  לצד 
של  רבה  שליט"א,  עמאר  שלמה  משה 
רב  שליט"א,  אליהו  שמואל  הרה"ג  צפת, 
הכותל, הרה"ג שמואל רבינוביץ' שליט"א, 
המשפחה,  ידיד  ישי,  אלי  לשעבר  ח"כ 
חבריו הקרובים של נתן ז"ל, ופעילי ארגון 
ואת  אדל  את  המלווים   ,OneFamily
המשפחה מאז הפיגוע. לצד זאת, שורה של 
המשפחה,  בני  את  לשמח  התנדבו  אמנים 
גולן אזולאי, הזמר  ביניהם, הזמר והשחקן 

איציק דדיה, והשדרן יהודה שוקרון.
שנפצעה  אדל,  סיפרה  האירוע  במהלך 
הרגשות  על  קשה,  באורח  בפיגוע  בעצמה 
שמהולה  שמחה  כמובן  "זה  המעורבים. 
בהרבה עצב. עם זאת יש לנו הרבה אמונה 
כי  הזה  האירוע  את  עושים  אנחנו  ולכן 
ז"ל  שאהרן  מרגישים  ואנחנו  מה'  הכל 
ומשתדלים  ישראל,  עם  כל  בשביל  הלך 
על  וסיפרה  הוסיפה  לשמוח". אדל 
"ביום- הפיגוע.  מאז  שלה  ההתמודדות 

גם  ושנייה,  שנייה  כל  מאוד,  קשה  זה  יום 
להגיד  רוצים  אנחנו  וגם החיים.  הזיכרונות 
תודה לכל מי שהיה סביבנו. זה אירוע מרגש 
לכל  להודות  רוצים  אנחנו  מעגל.  וסגירת 
משפחה  ארגון  כמו  בנו  שתמכו  האנשים 
אחת, שזה אנשים מיוחדים, ואנשים נוספים 

שסייעו", אמרה.
של  וסבתו  אדל  של  אמה  גל,  מרים 

עם  הילד  של  ההתמודדות  על  ספרה  נתן, 
להתמודד  ממשיכים  הטראומה. "אנחנו 
לילד  לעזור  גדול  במאמץ  עדיין  ואנחנו 
בטיפולים שהוא עובר, רק בגיל 20 נדע מה 
תהיה מידת הנכות שלו. כל פעם הוא עובר 
החמרה  יש  ואז  איתו  שמטיבים  טיפולים 
להיות  להתמודד,  מזה  חוץ  גדל.  הוא  כי 
פה  סגרנו  לא  יום.  יום  זה  אבא,  בלי  יתום, 
בתוך  המעגל,  בתוך  אנחנו  מעגל,  איזה 
יודע,  ממשיכים... הוא  פשוט  הזה.  המסע 
מתגעגע  הוא  הרבה,  בוכה  הוא  זוכר,  הוא 
יום  אותנו  מלווה  אהרן  של  הדמות  לאבא. 
יום, מאות פעמים ביום. בתוך כל זה פתאום 
עוצרים, וכך מחבקים ומתחבקים עם כולם, 
ומקבלים עוד כוחות בכדי להמשיך הלאה. 
הילד שואל הרבה שאלות וכל הזמן מסתכל 

לשמים ואומר 'אבא בשמים'".
אביו של אהרן ז"ל, מיכאל בניטה, סיפר 
על הזכרונות של בנו שעולים באירוע כזה. 
"כאן ודאי שיש לנו געגועים, שאהרן חסר 
שהוא  ומתנחמים  שמחים  אנחנו  אבל  לנו, 
צדיקים".  של  במקום  טוב,  במקום  נמצא 
שמח  מרגיש  "אני  כי  מיכאל  הוסיף  עוד 
נפטר  שאמנם  לאהרן,  המשך  יש  שב"ה 
ובת.  בן  השאיר  הוא  ב"ה  אבל  צעיר  בגיל 
הוא הלך על קידוש ה', קידש את ה' במותו 
ובחייו. אנחנו גאים שבשותפות עם הקב"ה 
כזה, שהשאיר אחריו משפחה  בן  לנו  נוצר 

לתפארת".
ארגון  מנכ"לית  בלזברג,  שנטל 
האירוע,  בארגון  שסייע   OneFamily
ציינה כי "עם הזמן אנחנו חשים שאדל ונתן 
המורחבת.  ממשפחתנו  חלק  להיות  הפכו 
את  לראות  אותנו  ומשמח  אותנו  מרגש 
הפציעה  עם  מתמודדת  אדל  בה  הגבורה 
ועם הטראומה הקשה שחוותה. כמו כל מי 
שנמצא כאן, גם אנחנו כואבים את העובדה 
עם  לשמוח  בכדי  כאן  איננו  ז"ל  שאהרן 
היקרה  במשפחה  מתנחמים  אבל  כולנו, 

ובמורשת שהשאיר אחריו".

החלאקה העצובה לבנו של אהרן בניטה הי"ד 

שמחים
ובוכים

אותך  מזמינה  ברק,  בבני  האקדמית  החרדית  המכללה   - מבחר 
מהווים  המכינה  לימודי  המקוצרת..  האקדמית  למכינה  להצטרף 
בקבוצות  מתקיימים  הלימודים  התואר.  ללימודי  ומפתח  בסיס 
קטנות ונפרדות ע"י צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים 

ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה. מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הן
 כ

לי
גי

מכינת "אביב"
לגילאי 30+

למעונינים במקצוע טיפולי:

עבודה 
סוציאלית
או סיעוד

מחזור נוסף של המכינה לגברים
נפתח בימים אלו!

נרשמים עכשיו ומרוויחים זמן יקר!

מזרזת את
ההצלחה שלכם!

לבני 30+
המכינה המקוצרת
לומדים עכשיו
לעתיד 
מוצלח

לימודי תואר ראשון 
מהנדס .B.Sc בהנדסת תוכנה

סמינר לבנות ללימודי הנדסה

סמינר לבנות ללימודי הנדסה

ההרשמה
לשנת תשע"ז
בעיצומה!

office@tmura.education | 2 ק. המדע 5, הר חוצבים, י-ם | ת.ד. 45066 | 02-5638776 שלוחה

אוירה סמינרית איכותית | לימודי תגבור | יחס אישי | מלגות עזר

053-3153211
 02-5638776

שלוחה )2(  

חדש! 

למתגוררות 

מחוץ לירושלים 

ישנה אפשרות 

ללינה





'פינדרוס עם ראשי 'הרכבת הקלה
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"להגביר את תקצוב 
הפקחים הדרוזים"

ביקור עבודה

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה": אם לא יתוגבר 
הסעיף התקציב לפקחים דרוזים שיפקחו  בשבתות וחגים 
ברחובה של העיר, יחזרו חלילה חילולי השבת בפרהסיה"

 עם כניסתו לתפקידו כסגן ומ"מ ראש העיר ירושלים, קיים 
הרב יצחק פינדרוס ישיבת עבודה מקצועית עם ראשי חברת 

'סיטיפס' זכיינית הרכבת הקלה

מאת: מנדי כץ

בישיבה רבת משתתפים של תושבי השכ', 
ונציגי "התנועה למען ירושלים ותושביה" - 
בשכ', עם יו"ר "התנועה" הרב חיים מילר, 
העלו התושבים, זעקה אודות חילולי שבת 
בפרהסיה , שמאחרי "חג הפסח"  מורגשים 
כאשר   , בפרהסיה  השבת  חילולי  בשבתות 
ומוכרים  מרכולתם  עם  עומדים  רוכלים 
אותם ר"ל, כאשר הם מנצלים את העובדה 
יחרימו  ואף  אותם  שיקנסו  פקחים,  שאין 

להם את מרכולתם,
הסוערת, התקשר  הישיבה  בעיצומה של 
הרב מילר לאחד מראשי הפקחים הדרוזים, 
התקציבי  בסעיף  קיצוץ  על  ממנו,  ושמע 
שהוא יזם בשעתו, כמ"מ רה"ע, כאשר ראש 
העיר דאז- מר אהוד אולמרט , תקצב סעיף 
בשבתות  שיפעלו  דרוזים  לפקחים  מיוחד 
וחגים ברחובה של עיר ויחרימו סחורה של 
הופסקו  וכך  קנסות,  להם  ויעניקו  רוכלים 

חילולי השבת בפרהסיה.
משכורתם  קוצץ,  הסעיף   , כאמור  כיום, 
של מס' הפקחים שכן נשארו קוצץ, כך שאין 

שינוי  מורגש  ולכן  לעבוד  מוטיבציה  להם 
בשטח , והדבר עלול ללכת ולהתרחב- ר"ל.

הרב  התקשר  זו,  טלפונית  שיחה  לאחר 
מילר לאחד מראשי "הוועדה למען השבת"  
ודיווח  שליט"א,  ורבנן  מרנן  ע"י  שהוקמה 
הנושא  את  להעלות  וביקשו  המצב,  על  לו 

בפני רבני הוועדה, 
העיריה,  מנציגי  למס'  פנה,  כמו"כ 
העירייה,  מועצת  חברי  את  לכנס  בבקשה 
החברים בלובי הדתי, ולדרוש יחד, לתגבר 
להוסיף  שיוכלו  ע"י  התקציבי  הסעיף  את 
משכורתם,  את  לתגבר  ואף  דרוזים  פקחים 
נגד  להילחם  המוטיבציה  להם  שתהיה 

הרוכלים מחללי השבת בפרהסיה - ר"ל .
הקבוצות  על  האחראי  שטיין,  הר"מ 
של  לבם  על  לדבר  שבת,  מידי  שיוצאות 
ומחלקים  ר"ל   - פתוחים  חנויות  בעלי 
והשכר  השבת  קדושת  אודות  חומר  להם 
לעדכן  עליהם  הטיל  למקדשיה,  המובטח 
בעוד  שתתכנס  בישיבה  המשתתפים  את 
חילולי השבת  של  המצב  אודות  שבועיים, 

בפרהסיה.

מאת: מנדי כץ

את הביקור הרשמי הראשון כסגן וממלא 
הרב  ביקש  ירושלים  עיריית  ראש  מקום 
יצחק פינדרוס לערוך דווקא באחד מסמליה 

הבולטים של העיר ירושלים. 
בימים האחרונים מונה חבר מועצת העיר 
כסגן  לשמש  פינדרוס  יצחק  הרב  ירושלים 
ישיבת  וקיים  העיר,  ראש  מקום  וממלא 
ברכבת  הדיפו  במתחם  מקצועית  עבודה 

הקלה בירושלים. 
סיטיפס  חברת  מנכ"ל  השתתפו  במפגש 
ומנהל  רביד  ירון  מר  הקלה  הרכבת  זכיינית 

שיווק והסברה מר עוזאל ותיק. 
כי  פינדרוס  הרב  הדגיש  הישיבה  בפתח 
העבודה  ביקור  את  לקיים  לנכון  רואה  הוא 
מאחר  הקלה  ברכבת  בתפקיד  שלו  הראשון 
שתחום התחבורה בעיר קרוב מאד לליבו, וכי 
התחבורה  בקידום  רבה  חשיבות  רואה  הוא 

הציבורית בעיר לתועלת תושבי העיר. 
בתפקידו  כבר  פינדרוס,  הרב  לדברי 
במועצת העיר התקבלו בלשכתו מאות פניות 
ציבור בנושאי התחבורה הציבורית וכי הוא 
בשירותי  קבועה  בתדירות  משתמש  עצמו 

הרכבת הקלה בירושלים. 
מנכ"ל חברת סיטיפס מר ירון רביד הציג 
פעילות  את  העיר  ראש  ומ"מ  סגן  בפני 
התוכניות  סקירת  תוך  הקלה  הרכבת 
העתידיות. ראשי החברה הציגו את היעדים 

הרכבת  שירות  להרחבת  התוכנית  לקידום 
הקלה לשכונות נוספות בעיר. 

נושאים  מגוון  הועלו  הפגישה  במהלך 
רב  ובהם,  התושבים  לרווחת  הנוגעים 
ונושאים  התיקוף  אמצעי  משפחתי,  קו 

מקצועיים נוספים. 
ציין  רביד  ירון  מר  סיטיפס  חברת  מנכ"ל 
כי "התרשמתי כי נושא התחבורה הציבורית 
העיר  ראש  ומ"מ  סגן  לליבו של  מאד  קרוב 
תרומתו  על  לו  מודים  ואנו  פינדרוס,  הרב 
גם  התושבים  לציבור  לסיוע  ופעילותו 

בנושאי התחבורה". 
הרב יצחק פינדרוס הודה להנהלת הרכבת 
תנאי  שיפור  למען  פעילותם  על  הקלה 
כי  וציין  ירושלים  תושבי  למען  התחבורה 
הנוסעים  של  הרצון  בשביעות  עלייה  ניכרת 
בשיתוף  ולפעול  להמשיך  מתכוון  הוא  וכי 
תושבי  למען  סיטיפס  חברת  עם  פעלה 

ירושלים.



שבוע הספר התורני
הגדול בירושלים

החל מיום רביעי, כ"ד אייר תשע"ו )1.6.16(
עד יום חמישי, כ"ד סיון תשע"ו )30.6.16(

ביריד תשתתפנה הוצאות הספרים, המוציאות לאור וטובי חנויות הספרים הכוללים את:
• נועם השבת • ספר הספרים • מכילתא • יפה נוף - פלדהיים • דני ספרים • מובייל • בוקי • צ.ב.ר • קורן 
 • אור החיים • מוסד הרב קוק מורשת • שלם- הפצת ספרי קודש • חווה • ספרי הרב עובדיה יוסף זצ"ל
 • ספרי הבן איש חי • שי למורא • קולמוס • סיפרייתי - גיטלר • תפארת ספרים • ברזני- ספרי קבלה
 • קוראים • הפצת הספר הטוב • מכון ירושלים • אביה ספרים • אברמוביץ • אשכול • רובינשטיין • מייזליק

• מחניים  • ספרי חיים ולדר • הופקוביץ • מנוחה פוקס • לשם- ספרי קבלה • ספרי הרב זמיר כהן.
*בחסות ספר הספרים.

ובכל יום הפעלה מהנה 
לילדים ללא תשלום

)בימים א'- ה'(

רביעי כ"ד אייר, 1.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ב' סיון, 8.6
שעת סיפור עם
הסופר חיים ולדר

בשעה 18:00

חמישי י' סיון, 16.6
שעת סיפור עם

הסופרת מנוחה פוקס
בשעה 18:00

חמישי י״ז סיון 23.6
שעת סיפור עם
הסופר חיים ולדר

בשעה 18:00

חמישי כ"ה אייר, 2.6
מופע ״אבן הברקת״

בשעה 18:00

חמישי ג' סיון, 9.6
מופע

"מים משמים"
בשעה 18:00

ראשון י"ג סיון, 19.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

ראשון כ' סיון, 26.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני כ"ט אייר, 6.6
שעת סיפור עם

הסופרת מנוחה פוקס
בשעה 18:00

שלישי ח' סיון, 14.6
שעת סיפור עם 

הסופרת יעל רוטנברג
בשעה 18:00

שלישי ט״ו סיון 21.6
"הנגנגנים"- מופע 
מוסיקלי לילדים

בשעה 18:00

שלישי כ"ב סיון, 28.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

ראשון כ"ח אייר, 5.6
"מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני ז' סיון, 13.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני י״ד סיון, 20.6
שעת סיפור עם 

הסופרת יעל רוטנברג
בשעה 18:00

שני כ"א סיון, 27.6
מופע הקסמים
של שי נשיא

בשעה 18:00

שלישי א' סיון, 7.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ט' סיון, 15.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ט״ז סיון 22.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי כ"ג סיון, 29.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

חמישי כ"ד סיון, 30.6
מופע

"בלש החיות" 
בשעה 18:00

הגיע לקניון סנטר 1 
וכולכם מוזמנים!

w w w. c e n t e r 1 . c o . i  

משהו טוב 
קורא פה...

בס״ד
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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

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

הן
 כ

לי
גי

במקום שתסבלו במשך כל העונה,
אתם יכולים להזמין עכשיו

מיזוג אוויר לבית בלי להרגיש בכלל
את ההוצאה הכספית!

נמסים מחום?
36

תשלומים!

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₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

מקררי 
שארפ

תנור 
משולב 

כיריים
תנור

דו תאי
תנור
בנוי

מכונת כביסה 
8 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה

41במחירים מיוחדים!במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 36

ל-36 חודשים
₪ 41החל מ:

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1490 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 1290 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

5 שנות
אחריות
בתוספת

!₪ 99

כל המזגנים ממיטב מותגי העל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

למעוניינים: התקנה איכותית במיוחד ולאחריות כפולה!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאת: יוחאי דנינו

שעת  לראשונה  קיימה  הכנסת  מליאת 
שנקבע  כפי  החדשה  במתכונת  שאלות 
הראשון  השר  החורף.  כנס  בסוף  בתקנון 
על  להשיב  האופוזיציה  ידי  על  שהוזמן 
היה  מוקדמת  הכנה  ללא  במליאה  שאלות 

שר החינוך נפתלי בנט.
יו"ר  היו  הראשונים  השואלים 
עופר  ח"כ  בוז'י,  יצחק  ח"כ  האופוזיציה 

שלח וח"כ זהבה גלאון.
לאחר מכן, ח"כ עליזה לביא שאלה על 
הליבה:  לימודי  חיוב  את  לבטל  הכוונה 
שלך,  האמירות  עם  מסתדר  זה  איך   "
אנחנו  החינוך?  משרד  בתוך  פועלך  עם 
מדברים, להנגיש את הידע. לבוא ולתת את 
הכלים של עולם המחר. ואיך זה מסתדר? 
ליוזמה  באמת  שותף  היית  אתה  הרי 
המבורכת הזו שנדחתה כדי להכשיר מורים 
בשפה  המענה  את  וייתנו  שיבואו  חרדים, 
בדרישה  תתמוך  באמת  והאם  התרבותית. 

קואליציונית של ביטול לימודי הליבה?
רוצה  אני   " ואמר:  הגיב  בנט  השר 
אתם  הזה.  בעניין  מהלב  משהו  לומר  רגע 
שעשיתי  הראשונה  הפעולה  מה  יודעים 
טוב.  תקשיבו  הראשונה?  החינוך?  כשר 
ועל  האוצר  על  בשלטון,  עתיד  יש  בהיות 
יצאתם  עשיתם.  מה  תקשיבו  החינוך, 
מקסים.  הגדול.  החופש  של  לקייטנות 
פחות  הוא  כי  הפליתם,  אחד  מישהו  אבל 
אחד  ציבור  אחד,  מישהו  מאחרים.  טוב 
במדינת ישראל הוא סוג ב' בעיני יש עתיד, 
זה לא  זה לא הערבים,  וזה לא החילונים, 
זה  גם לא הציונות הדתית.  זה  הצ'רקסים, 
החרדים. למה, למען ה', יאיר לפיד, למה 
 ,6 בן  שילד  אמר  לפיד  יאיר  ה',  למען 
המדיניות  לקייטנה?  ללכת  יכול  לא  הוא 
שלי ביחס לחרדים היא הפוכה. אני אוסף 
בקדנציה  שנגרמו  השברים  את  כל  קודם 
הקודמת, ומנסה לאחות. מי שחושב שהוא 
הוא  הדרך,  וזאת  קילו,  עשר  פטיש  ייתן 
טועה. ראש הממשלה חתם עם המפלגות 
ואנחנו  קואליציוני,  הסכם  על  החרדיות 

נעמוד בזה".

לראשונה בכנסת התקיימה 'שעת שאלות' בכנסת במהלכם השיב שר החינוך בנט על שאלות עליהן לא התכונן 
מראש  במהלך הנאום תקף בנט את בן בריתו לשעבר יאיר לפיד על המדיניות ה'אנטי חרדית' של 'יש עתיד'

בנט נגד לפיד: "הפכתם את 
החרדים לאזרחים סוג ב'"

שר החינוך נפתלי בנט )צילום: דוברות הכנסת(



 דובוני ויטמינים ומינרלים לילדים
להשלמת התזונה היומית

אין יום בלי 

לייעוץ אישי ומקצועי: 6505*

יומי מולטי ויטמין ויומי מולטי ויטמין פלוס

חדש!
עכשיו

בכשרות בד”ץ
העדה החרדית
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הכלבה קאיה לא נבחה, רהיטי הגן לא חרקו ואפילו הציפור 
הווירטואלית לא צייצה בשעה שמהדורות החדשות של השעה 
ראש  בית  בסלון  המרקע  על  ריצדו  העוינים  בערוצים  שמונה 
הממשלה. בנימין נתניהו, רעייתו שרה ולצידם כמה מיועציהם 
הקרובים הצטופפו בחדר האורחים של המעון המט ליפול – עם 
המטפטפים,  והקירות  המתפרק  המזווה  המהוהים,  השטיחים 
בהם חזינו בסרטוני התעמולה, ערב הבחירות האחרונות. ביום 
ראש  פניו של  גם  אלא  נפלה,  רק התקרה  לא  ראשון האחרון, 
הממשלה. במקריות מדהימה, נפתח השבוע בשילוב אומלל של 
חדשות רעות וגרועות: מני נפתלי יצא צח כשלג, בעוד פניה של 

הגברת הראשונה הושחרו כשולי קדירה, ולא רק כמטאפורה.
היועצים,  אחד  של  הסלולרי  צלצול  הפר  בסלון  השקט  את 
השם  למראה  עיתונאים.  של  נכנסות  שיחות  עשרות  שסינן 
"בבצ'יק מלשכת ליצמן" על הצג, הוא מיהר לענות והעביר את 
המכשיר לידי ראש הממשלה: "ליצמן על הקו, הוא דיבר עם 
בנט ורוצה לעדכן", אמר היועץ לראש הממשלה. ביבי הותיר 
בסלון את המשבר המשפחתי, ויצא לפטיו כדי לנסות ולפתור 
את המשבר הפוליטי עם בנט, שגם זרעי הפורענות שלו נשתלו 

במעון המשפחתי-ממלכתי. 
ליצמן, שרואה מדי יום את השעה ארבע לפנות בוקר מהצד 
הפותח של היום, עשה את פעולת הריכוך הנוספת שלו ופרש 
לישון כשעה ומחצה לאחר סיום השיחה. בחלומותיו הוא כבר 
המנדטים  לסקר  בהתאם  השישים-ארבעים  חישובי  את  ערך 
של דגני שהעניק ליהדות התורה עשירייה. עם החלוקה הבין-
סיעתית הוא מסתדר גם ביום, אך כדי להכריע מי יהיה הנציג 
שאלת  לערוך  בהחלט  צריך  המרכזית,  הסיעה  מטעם  השני 
המכשיר  מצלצול  ליצמן  התעורר  בלילה  ב-11:00  חלום. 
שעות,  וארבע  עשרים  דלוק  להותיר  נוהג  שהוא  הסלולרי 
כולם  בסוף,  נגמר  זה  איך  איחוד הצלה.  כונן של  כמו מתנדב 
יודעים. בכותרות עיתוני הבוקר שהספיקו להתעדכן, קיבל השר 

הפופולרי בישראל תואר כבוד נוסף: הבורר.
בניגוד  הכללית.  בתקשורת  ותקראו  תשמעו  שלא  מה  הנה 
לכל מה שתיארו לנו בערוצים השונים בימים האחרונים, נתניהו 
לא מצמץ בעיניו ואגלי זיעה לא בצבצו על מצחו. שרים שאינם 
חשודים באהדת ביבי )בעצם, כל שרי הממשלה(, ועקבו השבוע 
מקרוב אחר ההתרחשויות הופתעו לראות את ביבי במיטבו. אי 
שם בשנות התשעים כונתה התופעה 'נתניהו החדש' עד שהוברר 
לכל שמדובר בעוד אחיזת עיניים של הקוסם. בנט, שמכיר את 
ולפנים, ראה בעיניו, בתפקידו הטראומטי כראש  לפני  נתניהו 
המטה של נתניהו, את המקומות הנמוכים שסוקרו בדו"ח מבקר 
המדינה ובהמלצות המשטרה. כמלומד ניסיון עם הנתניהוהים 
למינוי  הניסוי עם הדרישה  בלון  הוא שיגר בשבוע שעבר את 

מזכיר צבאי לקבינט, בביטחון מלא שנתניהו ימצמץ ראשון.  
צבאי,  מזכיר  למינוי  הדרישה  את  "בנט מספר שהוא העלה 
הקבינט  ישיבות  במהלך  אבל  הקואליציוני  ומתן  במשא  כבר 
שהתקיימו מאז הקמת הממשלה לא שמענו מפיו את הדרישה", 
העידו השבוע שניים משרי הקבינט. נתניהו טען השבוע בשיחות 
סגורות שארבע פעמים נקבעו לבנט לבקשתו פגישות עם צמרת 
המועצה לביטחון לאומי, אך בנט ביטל את המפגשים מיוזמתו. 
בלשכת בנט מכחישים, אך בגרסת נתניהו תומכים שרים נוספים 
מהקבינט ולא מבין חברי הליכוד. "זהו לא רק המינוי של איווט 
לשר הביטחון והתחושה שנתניהו מנסה לקבע את מעמדו של 
בנט כזבולון המר מודל 2016", אומרים שרים בקבינט שישבו 
השבוע על הגדר ובעטו בשני צדיה, "בנט מנכס לעצמו במידה 
לצאת  רצה  הוא  המנהרות.  מחדל  חשיפת  את  צדק  של  רבה 
לסיור בעוטף עזה על רקע פרסום טיוטת דו"ח מבקר המדינה 

חשש  של  ביטחוניים  בנימוקים  זאת  ותלה  סירב  נתניהו  אבל 
מהבערת הגזרה ברצועה. בנט בטוח שהשיקולים הם פוליטיים 
והגזרה היחידה שביבי רואה מול עיניו היא קולות המתנחלים 

והימין".
בנט פתח חזית, והציב אולטימטום עם דרישה למינוי מזכיר 
שהפעם  רק  בטחוני.  כמוביל  עצמו  למצב  כדי  לקבינט,  צבאי 
שנחפרו  המנהרות  את  זיהה  שלא  זה  הוא  היהודי,  הבית  יו"ר 
מתחת לרגליו, עם פיר יציאה מוסווה בלשכת ראש הממשלה. 
כוונתו  על  האחרון  שישי  ביום  חד-צדדית  הודיע  כשנתניהו 
את  יעביר  מצידו,  לחץ  קצת  שעוד  האמין  בנט  ועדה,  למנות 
השתמעה  וממנה  ששיגר,  התגובה  קיפול'.  ל'מצב  נתניהו 
האשמה בהפקרת חיי החיילים, הייתה חריגה בעוצמתה ונבעה 
מניווט מוטעה בשטח. הוא לא זיהה את העצמים שנעים בסך 

ואת חבריו למפלגה שמנהלים מגעים מאחורי גבו. 

משפט צבאי
כמו דן חלוץ במלחמת לבנון השנייה - אם בנט לא היה מתאהב 
בקונספציה של עצמו, הוא היה מגלה את הסימנים המדאיגים 
ומנמיך פרופיל כבר בסופ"ש שעבר. שרים ששוחחו עם נתניהו 
ביום שישי וישבו לצידו בישיבת הממשלה ביום ראשון, תיארו 
נחישות עם ניחוח שרוני. לאחד מהם שנצפה משוחח עם בנט 
נראה  לתווך.  תנסה  אל  טובה,  לי  "עשה  בזלזול  נתניהו  אמר 
ישב  לא  ביבי  ימין".  ממשלת  ומפיל  הסוף  עד  הולך  בנט  את 
בחיבוק ידיים ולא גילה לפתע קור רוח – יש מאין. במשך סוף-
השבוע האחרון הוא שיגר להנהגת המתיישבים, באותם ערוצים 
ישירים דרכם גייס בערב הבחירות רבבות מצביעים, מסר של 
'תחזיקו אותי'. נתניהו הבהיר כי אם בנט ימשיך להשתולל הוא 
ייאלץ לחדש את המגעים עם המחנה הציוני והמסר שהוא קיבל 
בתגובה, גם מחברי כנסת בבית היהודי היה: לא נאפשר לבנט 

להפיל את הממשלה, ויהי מה. 
בנט הבין שהאדמה רועדת לו מתחת לרגליים כשכמה חברי 
ולהגן  לשידור  לעלות  לבקשות  סירבו  הלאומי  מהבית  כנסת 

פומבית,  מאחוריו  שעמד/ה  מי  גם  המפלגה.  יו"ר  עמדת  על 
בתקווה  הממשלה  לראש  דווקא  במסתרים  אצבעות  החזיק/ה 
שהמשבר יחלוף כלא היה. כשהסתיים המשבר פנה אורי אריאל 
לבנט בקולו במהלך ישיבת הסיעה, ובטון של מבוגר אחראי, 
הסביר השר מתקומה הימנית-קיצונית ליו"ר הממלכתי ש'איכא 
דרכא אחרינא'. לנוכחים בחדר הייתה תחושה של משפט צבאי.

הרקע  לקולות  מודע  היה  כבר  בנט  בבוקר  ראשון  ביום 
שמשמיעים חברי מפלגתו ומנהיגי המתנחלים אך הרשה לעצמו 
ומינויו  זמן  פסק  לו  שיינתן  הנחה  מתוך  בעצלתיים,  להתנהל 
יידחה עד ליום רביעי. ברגע הזה, כפי שמתארים  של ליברמן 

בלשכת ראש הממשלה, נרדם בנט בשמירה בפעם השנייה. 
בניגוד לממ"ז המשטרתי הרברבן, נתניהו לא סופר עד שלוש. 
כשהוא מזהה הזדמנות במהלך מרדף הוא יורה בראש החשוד 
יום  של  המאוחרות  הבוקר  בשעות  להתאבדותו.  ממתין  ולא 
ראשון, שיגר נתניהו את אחד מיועציו לאחד ממקורבי לבני כדי 
שיגשש האם 'ציפורה אחר שילוחיה' תסכים לתמוך בממשלת 
מבריק,  בתזמון  המשפטים.  לשרת  ותמונה  במידה  אחדות 
בראש  ישבה  שקד  המשפטים  ששרת  בשעה  המידע  הודלף 
המומלצת  המכורכמות של  פניה  מבע  לחקיקה.  השרים  ועדת 
להדחה איילת שקד דמה באותה שעה לארשת פניה של רעיית 
להמר  אפשר  אישום.  כתב  להגשת  המומלצת  הממשלה  ראש 
ולקבוע שזהו המכנה המשותף היחיד שהיה ויהיה אי פעם בין 

שתי הגבירות.   
והגיע  הישיבה  את  עזב  השרים,  בוועדת  שישב  ליצמן, 
ללשכת ראש הממשלה עם פשרה – שביבי דחה. הלחץ בלשכת 
צדדית  חד  הודעה  יוציא  החינוך  ששר  לכך  והוביל  גבר  בנט 
ליצמן, שבבסיסה הסכמה להצעת  המאשרת את קבלת פשרת 
שעות  כמה  עוד  חלפו  שישי.  ביום  ידו  על  שנדחתה  הוועדה 
מורטות עצבים ובעקבות בנט יצאו כל חברי הבית היהודי עם 
הודעות המפצירות בראש הממשלה לקבל את "הפשרה". רק 
אז, ואחרי עוד כמה שינויים והתפתלויות, נעתר נתניהו לתחינה 
בתוך  רווחה.  אנחת  לשחרר  היהודי  הבית  ושרי  לח"כי  וגרם 
הביטחון  שר  הושבע  ובטרם  שעות,  וארבע  מעשרים  פחות 
לגמול  דרך  מצא  בנט  ההתקפלות,  לפשרת  בהתאם  החדש 
הביע  הממשלה  וכנציג  הדוכן,  על  כשעלה  טובות,  לחייבים 

תמיכה עקרונית בהגבלת שנות הכהונה של ראש הממשלה. 

נפתלי פורת
"הבנתי שאף אחד מהצדדים לא רוצה בחירות אבל חששתי 
שיקרה מה שקרה עם חנן פורת בממשלת שמיר", הסביר ליצמן 
בגורלו  נפלה  מדוע  השאלה  על  בערב.  שני  ביום  בלשכתו 
במשיכת  השיב  ליצמן  למגזר,  מחוץ  שלום  להרבות  הזכות 
כתף אופיינית. "שניהם האמינו לי", הוא אמר. אמון הוא שם 
המשחק - ובפרט כשהמטפס על העץ לא מעוניין שכולם יידעו 
שהוא זה שפנה למחלץ וביקש את הסולם. אך לא רק באמון 
בסיסי עסקינן. הציר בנט-ליצמן לא קורץ מחומרים ביטחוניים 
ארציים.  יותר  הרבה  מאינטרסים  אלא  ומל"ל,  מזכ"צ  של 
בקדנציה הנוכחית בנט וליצמן הם האחים החדשים, ועד כה, 

שניהם יוציאם מורווחים.
ביום שני בערב, כשעמד על הדוכן, קיבל בנט הרמה להנחתה 
הפטור  חוק  קידום  את  היום  סדר  על  שהעלתה  עתיד'  מ'יש 
מליב"ה בת"תים. בנט פתח את הפה ונשא את אחד הנאומים 
המרשימים ביותר שנשמעו במליאה בשנים האחרונות, בהקשר 
הייתה  חינוך  כשר  הראשונה  החלטתו  איך  תיאר  הוא  חרדי. 
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השלום מתחיל בתוכנו

תשתיות ולא שאריות. יהב ואלפר
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מקייטנות  החרדים  הילדים  הדרת  את  לבטל 
הקיץ של לפיד ופירון. כשבנט שאל בישראלית 
הקטנים  החרדים  הילדים  חטאו  במה  ממלכתית 
ומה כל זה קשור לליב"ה, חברי הכנסת החרדים 
שישבו באולם נאלמו דום ולא הוסיפו מילה. הם 
חשו כצדיקים שזכו לכך שמלאכתם תיעשה על 

ידי אחרים. 
מהפיל הלבן שנכח בחדר בנט פשוט התעלם. 
מהעולם  שחלפה  הזאת  הרעה  בממשלה  שהרי, 
הוא היה שותף מייסד, אח להרע. אז נכון שהיו 
חזית  היא  שבהן  והעיקרית  מקלות,  נסיבות  לו 
ריקם,  פנייתו  את  שהשיבה  החרדית  הסירוב 
ובכל  הקלפיות.  סגירת  שאחרי  ובימים  בשעות 
זאת, הברית החדשה בין בנט לליצמן, היא עוד 
פיתול עלילתי במשפחולוגיה של הבית היהודי. 
בל נשכח לרגע שמאחורי המילים היפות מסתתר 
אינטרס. עם כל הכבוד לשר )ויש כבוד( הנציגים 
לצאת  לעצמם  להרשות  יכולים  לא  החרדים 
היטב  יודעים  הם  הזירה.  את  ולהפקיר  לקייטנה 
יש   - לפיד  עם  הישנה  לברית  גם  שתאורטית, 
לא  בנט  ציבורית,  לו  ישתלם  שזה  ברגע  עתיד. 
עם  משפחות  איחוד  של  בהליך  להתחיל  יהסס 

האחים הישנים.
מידה  באותה  רלוונטי  בנט  לגבי  שנכון  מה 
המחנה  עם  המו"מ  במהלך  החרדים.  לנציגים 
הציוני הצהיר כאן גפני מפורשות שהוא מעדיף 
את הרצוג על בנט. דרעי אומנם שמר על שתיקה 
ובשלב מסוים סייע לבנט כשהצהיר כי לא יוותר 
על אף משרד לטובת המחנה הציוני, אולם ברגע 
האמת, אם הצעה לצירוף המחנ"צ והוצאת הבית 
היה  לא  הוא  השולחן  על  מונחת  היתה  היהודי 

מזיל דמעה.
ומודע  התורפה  נקודות  את  זיהה  בנט 
לשלוח  מקיסריה  המלכותי  הזוג  של  לאובססיה 
ברעננה.  מוקדמת  לפנסיה  לשעבר  הרמ"ט  את 
לפיד  גדול,  לאח  לחבור  שלו  הנואש  הרצון 
בעבר וליצמן כיום, לא נובע מחסכי ילדות אלא 
מהבנה פוליטית צרופה. מול ראש ממשלה מלא 
לבנות  חייב  הוא  נתניהו,  כמו  נקם  ותאב  חרון 
תא משפחתי חזק ומוצק. ליצמן הגוראי הוא אח 

מסוג אחר שלא יתחבק ויתנשק ברבים אך יעמוד 
מאחורי מילתו, כמו רופא הדבק בדיאגנוזה שנתן 
לפציינט. הרווח של בנט ברור, וגם הדיבידנד של 
ליצמן גלוי וידוע, פרוש על פני כל הארץ מערד 

ועד חצור. 

שלום במרומיו
רק  לא  הנוכחי  השבוע  את  מסיים  ליצמן 
השלום'  כ'עושה  אלא  הלאומי  כ'מאמי' 
כזה.  שהוא  ידע  לא  בכלל  והוא  האולטימטיבי, 
דבקות  של  זהות  בתכונות  שמדובר  היא  האמת 
להעביר  נכונות  וגם  במילה  עמידה  במטרה, 
כמה לילות ללא שינה – אם כי אצל ליצמן לו"ז 

השינה-ערנות חורג גם כך מהמקובל במגזר.
השאלה הגדולה היא מדוע התכונה הזאת לא 
השר  פנימה.  הבית  בתוך  גם  ביטוי  לידי  באה 
המכהן במשרה מלאה, כולל תורנויות ומשמרות 
החוק  במסגרת  להתפטר  לרגע  חשב  לא  לילה, 
של  להתפטרותו  גם  דגל.  נציג  לטובת  הנורווגי 
אם   – התנגד  הוא  גבו  מאחורי  שנרקמה  פרוש 
שלו  המגזרי  הדימוי  מעשית.  ולא  עקרונית  כי 
מעולם לא היה ולעולם לא יהיה כשל יונת שלום.
מצטייר  הממשלתי,  השלום  שאיש  זה  איך 
לפשרות,  מוכן  שלא  כגורם  הבית  בתוך  דווקא 

שאלתי את ליצמן השבוע בחדרו בכנסת. 
ליצמן הסביר, בלי להתנצל - אם לשאול לרגע 
את הסלוגן של האח החדש - שהסכם זה הסכם 
הבחירות  בערב  לדגל  שהובטח  מה  ומבחינתו 
יקוים. לא יותר וגם לא פחות, יען כי בפוליטיקה 
לחלוטין  שונים  שלו  החישובים  מתנות.  אין 
מאלו של דגל, ולטעמו, כשלוקחים בחשבון את 
הצבעת המחאה של הפלג הירושלמי, נוסחה של 

שישים-ארבעים עוד עושה עם הליטאים חסד.
לא  גם  לעולם,  תיפתר  לא  הזאת  המחלוקת 
כן  אם  אלא  חד-צדדיים,  מפקדים  באמצעות 
למבחן  תעמוד  הסיעות  בין  הפנימית  החלוקה 
הריצה העצמאית בבחירות לרשויות. ובכל זאת, 
יכול  ליצמן  שבה  ויחידה,  אחת  זירה  יש  אם 

נוסחת  את  בבית, מבלי להפר  גם  לעשות שלום 
לה  נשבע  שהוא  שישים-ארבעים  של  האיזון 
הכרמל,  על  חיפה.  האדומה  העיר  זוהי  אמונים, 
עלה של  עם  )יהב(  יונה  כמו  להפציע  יכול  הוא 

זית.
וסגניו  יהב  יונה  העירייה  ראש  עלילות 
כאן בשבועות  נפרשו  בכל המובנים,   - החרדים 
האחרונים. תקציר המאורעות, לתושבי ירושלים 
החיפאיות:  החגיגות  אחרי  עקבו  שלא  והמרכז 
המרכזית  הסיעה  מטעם  בשכר  העיר  ראש  סגן 
להעביר  ההסכם  פי  על  מחויב  בליטנטל  אריה 
)מיכי(  מיכאל  דגל  לנציג  הסגנות  שרביט  את 
בליטנטל  הגיש  התערב,  שליצמן  אחרי  אלפר. 
כסגן,  תפקידו  סיום  על  הודעה  העירייה  לראש 
שאף פורסמה בהמודיע כסוג של תעודת הכשר 
החל  לא  אלפר  אך  התפטר,  בליטנטל  עצמית. 
העירייה  שראש  משום  וזאת  חליפה,  לתפור 
מסרב למנות את נציג התנועה הליטאית שדגלה 

מתנופף מול פניו כמו סדין אדום. 
ראש  עם  שבועיים  לפני  שנפגש  ליצמן, 
העירייה, הכחיש כאן בסגנונו, בשבוע שעבר, את 
נסגר  פגישה  באותה  כביכול  הטענה שהושמעה 
דיל מאחורי הקלעים. הלשונות הרעות מספרות 
יתמיד  העירייה  ראש  ולפיו  חשאי  הסכם  על 
חודשיים  ובתום  דגל,  נציג  את  למנות  בסירובו 
לתפקידו  בשנית  בליטנטל  ימונה  מהתפטרותו 
את  להותיר  אפשר  אי  הרי  כי  ברירה,  מחוסר 
שלל  כאמור,  ליצמן  סתם.  ככה  מיותם  התפקיד 

את המידע, בדרכו.

איפה וחיפה
אף  התורה  דגל  נציג  עם  יהב  של  החשבון 
הבחירות  בערב  אך  יתרה  בעודף  היה  לא  פעם 
מהמסגרת.  לגמרי  חרג  כבר  המינוס  האחרונות 
ביריבו,  תמכו  דגל  אנשי  כי  ובטוח  סמוך  יהב 
למרות שאלפר אישית טוען שהוא ורבים מחבריו 
שהופרו.  ההבטחות  כל  אף  על  בעדו  הצביעו 
ששמע  באמירה  השבוע  שנזכר  מי  נזכר  בחיפה 
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אמץ אח. שר החינוך בנט ושר הבריאות ליצמן

הרצון הנואש של בנט 
לחבור לאח גדול, 
לפיד בעבר וליצמן 

כיום, לא נובע מחסכי 
ילדות אלא מהבנה 

פוליטית צרופה. מול 
ראש ממשלה מלא 
חרון ותאב נקם כמו 

נתניהו, הוא חייב 
לבנות תא משפחתי 
חזק. ליצמן הגוראי 

הוא אח שלא יתחבק 
ויתנשק ברבים אך 

יעמוד מאחורי מילתו, 
כמו רופא הדבק 
בדיאגנוזה שנתן 

לפציינט

אלפר החיפאי 
אינו מוכן לקבל 
את הנוסחה של 

הסתגרות בגטו חרדי 
מתוחם ברחובות. 

יונה יהב שהחל את 
דרכו כעוזרו של טדי 
קולק שהמציא את 
השיטה בירושלים, 

מכיר היטב את 
הנוסחה. אם בחיפה 

לא תוצג עמדה 
אחידה, יידע כל ראש 
עיר חילוני שהוא יכול 
להפוך כל נציג חרדי 
בעירו, לפיון על לוח 

השח-מט
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בערב הבחירות ברחוב חזו"א 5 בבני ברק: "לא תהיה איפה 
אחרי  נאמר  השנון  המשפט  וחיפה".  איפה  תהיה  לא  ואיפה. 
שהועלתה הצעה לתמוך בחשאי ביריבו של יהב ולתת לראש 
עומדת  התורה  שדגל  התחושה  את  )והיום(  אז  שכיהן  העיר 

מאחוריו, מלפניו ומצדדיו.
במערכת הבחירות הראשונה שבה התמודד ונבחר לראשות 
לפיד  בימי  אז,  גם  אך  שינוי,  במסגרת  יהב  רץ  חיפה  עיריית 
ביצועיסט בסגנון מפא"י.   ענייני,  עיר  זוהה כראש  הוא  האב, 
לאלפר,  יהב  בין  הכרמל  במנהרות  שאירעה  הדרכים  תאונת 
כבר נחקרה לעומק על ידי בוחני תנועה מנוסים, אך כמו בכל 
הנהג האשם  זהות  לרכב משפחתי,  בין סמיטריילר  התנגשות 
הזה,  במקרה  התוצאה  הקשות.  לתמונות  רלוונטית  אינה 
הציבורי  האינטרס  את  בחיפה,  החרדית  הנציגות  את  מרסקת 
של המגזר החרדי בעיר, ואת מעמד חבר המועצה החרדי בכל 

עיר חילונית. 
כמו  עיר,  שראש  להבין  צריך  היה  שאלפר  שטוען  מי  גם 
הלקוח, תמיד צודק, לא יכול להתעלם מהעובדה שהוא פעל 
כשלוח של ציבור ומפלגה, וטענותיו ענייניות וצודקות במלוא 
מובן המילה. גם מהגיבוי שאלפר זוכה לו בתוך הבית אי אפשר 
המפלגה,  צמרת  של  הגורפת  התמיכה  רק  לא  זוהי  להתעלם. 
אלא הגב שנותנים לו רבני העיר והעסקנים המקומיים )כולל 
אלו שנחשבים לידידים אישיים של יהב(. חסרונו הגדול של 
אמותיה  בדלת  מסתפק  לא  האיש  מעלה.  בעצם  הוא  אלפר 
של שכונת הדר, ואינו מוכן לקבל את הנוסחה של הסתגרות 
מוכרת  נשמעת  הזאת  הנוסחה  ברחובות.  מתוחם  חרדי  בגטו 
מבירת ישראל, ויונה יהב שהחל את דרכו כעוזרו של טדי קולק 

שהמציא את השיטה, מכיר אותה טוב מכולם. 
אבל לא הסיפור המקומי של חיפה צריך לעניין את תושבי 
הצפון והמרכז, ירושלים והסביבה. אלפר לא זקוק למשכורת 
בשביל להתפרנס, כפי שראש העירייה המיתולוגי אבא חושי 
דאג למובטלי חיפה בשנות השלושים. לפני הכל זהו העיקרון. 
של  שח-מט  למשחק  תהפוך  בחיפה  שלמה  קדנציה  אם 
עיר  כל ראש  יידע  העירייה החילוני בעסקנים החרדים,  ראש 
חילוני שהוא יכול להפוך כל נציג חרדי בעירו, לפיון על לוח 
המשחק. חיפה היא דוגמה לערים חילוניות רבות עם ריכוזים 
חרדיים משמעותיים. לא בני ברק וירושלים, ואפילו לא פתח 
תקווה ואשדוד, אלא עיריות שבהן הנציגים החרדים ברשות 
הם מיעוט, שהופך לבטל בשישים, ברגע שמאפשרים לראש 

העירייה לשחק בין הנציגים. 
הציבור החרדי בחיפה, כמו בערים חילוניות אחרות הכפיל 
במוסדות  לומדים  היסודי  בגיל  האחרונות.  בשנים  עצמו  את 
 – דומה  מספר  הילדים  ובגני  תלמידים,  כ-3000  החרדים 
להסתפק  מוכן  לא  אלפר  המדהים.  הגידול  על  שמעיד  מה 
העלייה  רקע  על  מחדש.  העוגה  את  לחלק  ומבקש  בפירורים 
באחוז התושבים החרדים בעיר הוא מבקש לבצע חשיבה רב-
שנתית של צרכים ותשתיות, ולא מוכן להסתפק רק בשאריות. 
ליצמן מסביר שהוא לא אמור ללחום את המלחמות של דגל 

התורה ולהציב אולטימטום של פרישה מהקואליציה מול ראש 
אגודה בהוגנות. אלא שליצמן  ונציגי  עיר שנוהג עם הציבור 
של הקדנציה הזאת הוא הראשון שיודע כי הנראות הציבורית 
בשנית  יתמנה  בליטנטל  אם  מהמציאות.  פחות  לא  חשובה 
שבעולם.  תירוץ  שום  יעזור  לא  חודשיים-שלושה,  בחלוף 
של  הנעליים  לסוליית  תידבק  בהסכם  עמידה  אי  של  תדמית 

הסיעה המרכזית, כמו טיט שקשה להסיר. 
יצפין  אם  לימונדה,  לעשות  יכול  ליצמן  הזה,  מהלימון 
כעושה  הציבורי  הקרדיט  את  לגייס  כדי  נוספת,  פעם  לחיפה 
שלום, ולהביא לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו. הרווח הציבורי 
סגן  משכורת  של  וכסף  זהב  מאלפי  יותר  שווה  יהיה  שיפיק, 

לחצי קדנציה.
האם תסכים לנסוע ביחד עם גפני לראש עיריית חיפה כדי 

לעשות קצת שלום בבית, שאלתי.
"כן", מפתיע ליצמן בתשובתו, "אמרתי שלא נאיים בפרישה 
מהקואליציה נגד ראש עיר שמתנהג איתנו בהוגנות, אבל אני 
מוכן להרים את הכפפה. הייתי אצל יהב והודעתי לו שהנציג 
מטעמנו יתפטר בלי משחקים וכך היה. אם יפנו אלי ישירות, 
לחיפה  אסע  עזרתי  את  ויבקשו  ובפשקווילים  במכתבים  לא 
ביחד עם מי שצריך ואשב עם ראש העיר כדי לקדם את מינוי 

אלפר לסגן". 
ליצמן מגלה שהיוזמה כבר הועלתה בפניו על ידי גפני אך 
האחרונים,  בשבועות  שננקטו  המהלכים  לאור  קודמה.  לא 
ביהדות התורה הארצית ובסיעה המקומית, אפשר להבין מדוע 
ונגוזה היוזמה. "אני לא מתחמק ומשיב תשובה  אבד האמון 
ברורה", ממשיך ליצמן, "הרי אני בקשר ישיר עם גפני כמעט 
בכל נושא שעל הפרק. אם הוא יתקשר ויבקש אסע איתו, ואם 
שיקויים  לבקש  כדי  העיר  לראש  ואכנס  דרעי,  עם  גם  צריך 

ההסכם ונציג דגל התורה ימונה". 
על  בעבר  אי שם  פורסם  בתוכי",  "השלום מתחיל  הסלוגן 
ליצמן  אם  הפועלים.  בבנק  השליטה  בעלת  אריסון,  שרי  ידי 
יזכה  יצליח להתחיל את השלום בתוכנו בעיר האדומה, הוא 

בכל הקופה.

זכות חתימה
הבין-משרדי  הצוות  דו"ח  לסיום.  שבועית  עדכון  הודעת 
לקידום יעדי הגיוס שהובא כאן לראשונה על מלוא השלכותיו 
הראשונים,  בשבועיים  כאן  ומסוקר  הדרקוניות,  וקביעותיו 

עדיין לא נוטרל. 
תקציר הפרקים הקודמים, למי שפספס בצוק העיתים: דו"ח 
של צוות בין-משרדי בראשו עמד מנכ"ל משרד הביטחון היוצא 
הגיוס  לעידוד  ממשיים  צעדים  נקיטת  על  ממליץ  הראל,  דן 
ולישיבות,  לכוללים  התמיכות  מבחני  משינוי  החל  לצה"ל, 
קטנות כגדולות, עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת 
אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס  לעידוד  משאבים 
פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות  מתחזים,  ישיבות  בחורי 

הצלבת נתונים ומעקב אינטרנטי.
אמורה  הייתה  הממשלה  המתוקן  הגיוס  לחוק  בהתאם 
בעקבות  שעבר.  בשבוע  כבר  לאישור  הדו"ח  את  להביא 
האחוריות  רגליהם  על  החרדים  הכנסת  חברי  נעמדו  הפרסום 
גרועות מהחוק שנוסח בתקופת  הדו"ח  כי המלצות  והבהירו 
לפיד. בפגישה דחופה שקיימו גפני ופרוש בקריה בתל אביב 
עם הצוות המשפטי בראשות סגנית היועץ המשפטי למערכת 
את  להגיש  שלא  סוכם  ארליך-עמר,  הילה  עו"ד  הביטחון 

הדו"ח לאישור הממשלה, לעת עתה. 
הסיכום שהושג דיבר על דחיה למספר שבועות רקע כניסת 
חברי  הזה  הזמן  כשבפרק  למשרד,  החדשים  והמנכ"ל  השר 
הכנסת החרדים מנסים למזער נזקים ולשנות את המסקנות מן 
הקצה אל הקצה. הזמן חולף אולם נכון למועד כתיבת השורות 

טרם הושגו הבנות.
נציגי  עם  שנייה  לפגישה  להגיע  אמורים  וגפני  פרוש 
המחלקה המשפטית במשרד הביטחון ביום חמישי זה, וצריך 
לקוות שהפעם הם לא יופיעו בגפם אלא יזכו לליווי של חברי 
 - בנושא  מהעיסוק  לברוח  שמעדיפים  נוספים,  חרדים  כנסת 

כמו תושבים מהלהבות ביער רמות. 
שבשימוש  קטן  טיפ  הנה  לקריה,  ייכנסו  שהחברים  לפני 
נכון ונבון יכול להפוך לקלף מנצח. בסעיף 2 להודעת המדינה 
לבג"ץ במסגרתה הוגש הדו"ח כנספח, הודגש כי הצוות סיים 

את עבודתו וכי "כלל חברי הצוות חתמו על הדו"ח".
אלא מה. שמי שמתאמץ ומדפדף עד לעמוד האחרון בנוסח 
ריק  המקורי של הודעת המדינה שהוגשה לבג"ץ, מגיע לדף 
אולם  הנייר,  על  מתנוססים  הצוות  חברי  שמות  מחתימות. 
במקום המיועד לחתימה, השורה מיותמת וריקה. הדעת נותנת 
שאם היה לפני הפרקליטות מסמך חתום הוא היה נסרק ומוגש 

לבג"ץ. החתימות החסרות, מעוררות תמיהה.
של  שאלה  לסימני  הופך  טכני  ככשל  פניו  על  שנראה  מה 
ממש, לנוכח השיחות שערך בשבוע האחרון סגן השר מאיר 
שהם  שמעתי  מהם  "מכמה  הצוות.  מחברי  אחדים  עם  פרוש 
גבה,  ומרים  פרוש  אומר  בתהליך",  מעורבים  היו  לא  בכלל 
"הופתעתי לשמוע את הדברים, אבל עכשיו אני מבין שייתכן 

והם גם לא חתמו".
הצגתי בפני פרוש את הנתונים היבשים. המסמך שבראשיתו 
מוצהר מפורשות על סיום עבודת הצוות וחתימת כלל החברים, 
עם הנייר הריק מחתימות בסופו. "זה בהחלט מעניין ומחייב 
דווקא את הפרקליטות ולא אותנו לתת תשובות", אומר פרוש, 
"אם חברי הצוות לא היו מעורבים כנדרש ובוודאי שלא סיימו 
את עבודתם כפי שנכתב בהודעה לבג"ץ, ואם בנוסף לכל זאת 
המסמך גם לא נחתם בניגוד למה שהוצהר, אז לא לנו, חברי 
לבג"ץ  שדיווח  למי  בעיקר  אלא  בעיה,  יש  החרדים  הכנסת 

והגיש את המסמך".
תגובת המחלקה המשפטית במשרד הביטחון, לא התקבלה 
באמצעות  או  במישרין   - לכשתתקבל  הגיליון.  לסגירת  עד 

הנפגשים - היא תפורסם כלשונה.

צ'ק בלי כיסוי. הודעת המדינה לבג"ץ על חתימת כלל החברים והחתימות החסרות בסוף המסמך

מי שמתאמץ ומדפדף עד 
לעמוד האחרון בנוסח המקורי 
של הודעת המדינה שהוגשה 

לבג"ץ, מגיע לדף ריק 
מחתימות. שמות חברי הצוות 

מתנוססים על הנייר, אולם 
במקום המיועד לחתימה, 

השורה מיותמת וריקה. "לא 
לנו, חברי הכנסת החרדים יש 
בעיה", אומר פרוש בתגובה, 

"אלא למי שדיווח לבג"ץ 
והגיש את המסמך"
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בירך  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
כי  הבהיר  אך  הממשלה,  הרחבת  על 
הציוני  המחנה  מצירוף  מתייאש  אינו 

לקואליציה.
בפתח ישיבת סיעת הליכוד אמר נתניהו: 
כל  אומר  שאני  מה  את  להגיד  רוצה  "אני 
הממשלה,  את  להרחיב  מבקש  אני  הזמן: 
לקרוא לכל אלה שרוצים לתת כתף לשתי 
ושלום,  ביטחון  של  הללו  המשימות 

לממשלה  לממשלתנו,  להצטרף 
רחבה ככל האפשר, כדי לענות גם 
על האתגרים שעומדים בפנינו וגם 
לנצל את ההזדמנויות שעומדות 

בפנינו".
לשינויים  התייחס  נתניהו 

רוצה  "אני  ובליכוד:  בממשלה 
לברך את חברנו צחי הנגבי שיתמנה 

בממשלת  לשר  היום 
ישראל. צחי הוא עתיר 

שהוא  בטוח  ואני  כישרונות  וברוך  ניסיון 
באותה  הממשלה.  בעבודת  לסייע  יוכל 
מיקי  חברינו  את  לברך  רוצה  אני  מידה 
נכון בקשותיי  יותר  זוהר שנענה לבקשתי, 
החלטת  עימנו.  שישאר  ונשנות  החוזרות 

להישאר עימנו ואנו מברכים על כך.
זאב  לחברינו  להודות  מבקש  "אני 
כדי  שר  תפקיד  לפנות  מוכן  שהיה  אלקין 
מאוד  אני  הממשלה.  בהרחבת  לסייע 
אישרה  הממשלה  כן  ועל  זה.  את  מעריך 
אביגדור  של  הצטרפותם  את  היום 
כשרים  לנדבר  וסופה  ליברמן 
רחבה  הממשלה  בממשלה. 
נמשיך  אנחנו  הליכוד,  בראשות 
ותקיפה  אחראית  במדיניות 
בתחום הביטחון ובאותה מידה 
נחפש לקדם את השלום, בייחוד 
באמצעות התפתחויות אזוריות 
שאנחנו לא רק מזהים 
גם  אנחנו 

מעורבים".

מאת: שי בן מאיר

הימין  אנשי  את  תוקף  בגין,  בני  ח"כ 
שיצאו נגד משה בוגי יעלון, ותמכו דווקא 
ומגדיר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  בשר 

אותם "טיפשים".
אמר  צה"ל,  בגלי  ברקאי  לרזי  בראיון 
בגין: "ישנם שלושה סוגים של ימין, ימין 
מתון, ימין קיצוני וימין טיפש".  הוא הסביר 

כי, "ליברמן הציג רק אתמול את משנתו 
והיא לא חדשה לכן פליאתי על אותם 

התושבים  בין  גם  חלקם  חברים, 
שזוכרים  בשומרון,  היהודים 
 – השמיע  שליברמן  הדעה  את 
שהגבול המערבי של אותה מדינה 
מדינת  בה  רואה  שאני  ערבית 
מאוד  ומהר  ראשון  בשלב  אש"ף 
שלה  שהגבול  חמאס,  מדינת 

צריך לעבור לאורך כביש 6".
בעל  שאדם  לעלוז  "אז 

דעות כאלה שמגיע למשרד 
תושבים  מצד  הביטחון 

בשומרון ומצד אנשים בליכוד מוביל אותי 
למסקנה הזאת".

ראש  של  ההצהרות  נגד  יצא  גם  בגין 
ליברמן  הביטחון  ושר  נתניהו  הממשלה 
אמש, כי יתמכו בהקמת מדינה פלסטינית:  
להוביל  רוצה  הממשלה  שראש  "שמעתי 
ישראל  מדינת  לצד  נוספת  מדינה  להקמת 
על  מוסכם  לא  יודע שהרעיון  הוא  ביו"ש. 
הממשלה  על  ולא  בכנסת  הליכוד  סיעת 

שהוא עומד בראשה.
שאחזו  שמחה  עליצות  "ראיתי 
בכמה מפעילי הימין כאשר ראו 
שהמבצע הושלם ושר הביטחון 
מתפקידו.  התפטר  יעלון  בוגי 
זאת אומרת אדם שהיה מחויב 
להקמת  להתנגדות  לחלוטין 
מדינת אש"ף-חמאס לא מקובל 
שהבטיח  אדם  אבל  עליהם. 
כיבוש עזה, מיגור הטרור ועונש 
כשר  )הוא(  מוות 
הוסיף  למהדרין", 

בגין.

מאת: שי בן מאיר

של  מינויו  את  הכנסת  מליאת  אישרה  ממושך  דיון  בתום 
אביגדור ליברמן לתפקיד שר הביטחון כאשר 55 ח"כים תמכו 
ממפלגת  הכנסת  חבר  ואילו  התנגדו  ו-43  הממשלה  בבקשת 
הרחבת  על  ההצבעה  בעת  נמנע  בגין  בני  ח"כ  השלטון 

הממשלה.
בנוסף אישרה המליאה את מינויה של סופה לנדבר לשרת 
העלייה והקליטה במקום השר זאב אלקין שימשיך לכהן כשר 

לענייני ירושלים ומורשת, ואת מינויו של צחי הנגבי לשר בלי 
הצהירו  ההצבעה  לאחר  מיד  הממשלה.  ראש  במשרד  תיק 

אמונים השרים החדשים.
השר ליברמן שהושבע לשר הביטחון, נכנס למשרדו בקריה 
בת"א כבר ביום שלישי בבוקר. במקביל, הגיש ליברמן מכתב 
תיכנס  ובמקומו  הנורווגי  החוק  במסגרת  מהכנסת  התפטרות 

יוליה מילנובסקי.
קודם להשבעתו של שר הביטחון ליברמן הגיש חבר הכנסת 
אוסאמה סעדי )הרשימה המשותפת( הצעה לסדר בה הודיע כי 

ישנה בעיה חוקית עם מינויו של ליברמן לתפקיד שר בממשלה 

תושב  להיות  צריך  ישראל  בממשלת  שר  החוק  פי  ועל  היות 

אינו  ולכן   67 לגבולות  מחוץ  מתגורר  ליברמן  ואילו  ישראל 

נחשב כתושב ישראל. 

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין דחה את ההצעה ואמר כי כבר 

בעת שכיהן כשר בממשלה בעבר, אישר היועץ המשפטי דאז 

את מינויו לתפקיד למרות שמתגורר באותה מועצה אזורית בה 

מתגורר השר ליברמן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני קורא לכל אלה 
שרוצים לתת כתף לשתי המשימות הללו של ביטחון 

ושלום, להצטרף לממשלתנו" 

ח"כ בני בגין תוקף את אנשי הימין שהתנגדו ליעלון ותמכו 
באביגדור ליברמן ומכנה אותם "טיפשים"  לדבריו, יעלון 

התנגד למדינה פלסטינית זאת בניגוד לליברמן שתומך

הכנסת אישרה: אביגדור ליברמן ימונה לשר הביטחון, צחי הנגבי לשר במשרד ראש הממשלה וסופה לנדבר לשרת 
הקליטה  מיד עם השבעתו לשר הביטחון הגיש ליברמן מכתב התפטרות מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי

נתניהו: "אשמח שהמחנה 
הציוני יצטרפו לממשלה"

ח"כ בני בגין: "ליברמן 
במקום יעלון? ימין טיפש"

לא מתייאשאופוזיציה מבית

בתום דרמה פוליטית ולאחר שהושג הסכם בין נתניהו לבנט:

ליברמן הושבע 
כשר הביטחון 
והתפטר מהכנסת שר הביטחון החדש 

אביגדור ליברמן בכותל 
לאחר השבעתו )צילום: 
יונתן זינדל, פלאש 90( 

בנימין נתניהובני בגין
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מאת: ברוך ברגמן

הסכנות  לקראת  נערכים  החינוך  במשרד 
תכנית  ומשיקים  הגדול,  בחופש  הטמונות 
בדרכים.  ובטיחות  זהירות  ללימודי  מיוחדת 
החלטת המשרד להשיק את התכנית המיוחדת 
לפיהם  נתונים שהתפרסמו,  מגיעה בעקבות 
בציבור החרדי ישנם פי שניים יותר נפגעים, 

בגילאי 0 ועד 14.
הסכנות  על  לימודים  תכלול  התכנית 
בדרכים, כיצד נכון לחצות כבישים בבטחה, 
כיצד ואיפה לרכוב על אופניים, ואילו סכנות 
התכנית  בדרכים.  לילדים  טמונות  נוספות 
תעניק, בין היתר, דגש גם על כללי התנהגות 
ובגינות  לטיולים  ביציאה  בבית,  ובטיחות 
המשרד  הציג  שעבר  בשבוע  המשחקים. 
הכנסת  של  החינוך  ועדת  בפני  התכנית  את 

בראשות ח"כ יעקב מרגי.
של  החינוך  בוועדת  שהתקיים  בדיון 
הכנסת נכחו נציגי המחוז החרדי של משרד 
משטרת  החינוך,  רשתות  נציגי  החינוך, 

ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
הסתדרות המורים, עיריית ירושלים וגורמים 
הראשונה  בפעם  מייצרת  התכנית  נוספים. 
החינוך  רשתות  עם  תקדימי  פעולה  שיתוף 

לימוד  חומרי  על  ומתבססת  החרדיות, 
משרד  אישורי  את  ועברו  ברשתות  שנערכו 

החינוך.
במשרד  החרדי  המחוז  מנהל  לדברי 

של  הפעולה  שיתוף  זהבי,  איציק  החינוך, 
החרדי  החינוך  רשתות  עם  החינוך  משרד 
בא על רקע הבנת חשיבות הנושא, וההבנה 
שבאמצעות שיתוף הפעולה ניתן יהיה לקדם 
למען  כמוהו,  מאין  חשוב  חינוכי  מהלך 
בבית  הן  בכבישים,  הן  בטיחות התלמידים, 
למוסדות  לסייע  "החלטנו  טיול.  בזמן  והן 
אומר  זה",  חשוב  בנושא  החרדים  החינוך 
לרשותנו,  שעומדים  האמצעים  "בכל  זהבי, 

כי בטיחותם של התלמידים קודמת לכל".
בשבוע שעבר נפגש כאמור זהבי עם רבנים 
ומנהלי מוסדות חינוך, כדי לסכם איתם את 
חבר  אצל  לפגישה  "הגעתי  התכנית.  פרטי 
יוסף,  דוד  רבי  הגאון  התורה,  חכמי  מועצת 
את  לקבל  מנת  על  התכנית  על  והסברתי 
התרשם  שהרב  לציין  חייב  אני  תמיכתו. 
פעולה  לשיתוף  זוכה  ואני  מהתכנית,  מאוד 
טוב מאוד של מוסדות החינוך החרדי ורואה 
המסר  את  לחדד  הצורך  של  עמוקה  הבנה 
ולזהירות  לבטיחות  הלימוד  את  ולהעמיק 

בדרכים".

מאת: יעקב אמסלם

יחסי מנהלי תלמודי התורה בציבור החרדי 
האחרונות  בשנים  ידעו  החינוך  משרד  ונציגי 
עליות ומורדות, ואם לדייק, מורדות ומורדות. 
פירון  שי  לשעבר  החינוך  שר  של  מינויו  עם 
והקמת רשת ה'ממלכתי-דתי' -שבין מטרותיה 
לימודי  שיכניסו  חרדים  ת"תים  לגייס  היה 
ליב"ה במוסדותיהם – הורעו היחסים עד כדי 
שיתוף  ואיסור  הדור  גדולי  מצד  חרם  הטלת 

פעולה עם מנהלי המחוז.
את  עזב  פירון  שי  מאז  האחרונה,  בשנה 
תפקידו עם הפלת הממשלה, נרשמה התקרבות 
מינורית, אך הדרג הפקידותי שנותר עוד מימיו 
של הבוס הקודם, הותיר את ההתנהלות הישנה 
ביטוי  לידי  שבאה  החרדים  המוסדות  כלפי 
ביחס מתנכר מצד לא מעט פקידים שעשו כל 
המוסדות  מנהלי  על  להקשות  כדי  ידם  לאל 
לקבל את המגיע להם על פי דין. היחס החמיר 
דעות  חילוקי  ונרשמו  האחרונים  בחודשים 
חריפים בין הצדדים שהובילו לא פעם לפיצוץ 
החינוך  שר  מצד  התערבות  ורק  ההידברות 
הסאגות  לסיום  הביאה  בנט  נפתלי  הנוכחי 

שאיימו להתפתח לכדי משבר קואליציוני. 

ושאומץ  פירון  שי  שביצע  מהותי  שינוי 
היה  החרדית  הנציגות  ידי  על  מה  במידת 
מנהלי  תחילה  החרדי'.  'המחוז  הקמת 
המוסדות חששו מגוף זה, אך עם חלוף הזמן, 
ולאחר עזיבת פירון, נרגע המאבק שאיים על 
והמחוז  החינוך  במשרד  החרדית  ההידברות 

זכה להכרה מצד מנהלי המוסדות. 
נרשמו  האחרונה  השנה  במהלך  זאת,  עם 
לפקידי  המנהלים  בין  חיכוכים  מעט  לא 
שנרשמו  הסיבות  מחמת  היתר  בין  המשרד. 
לעיל. מנהלי המוסדות לא ראו בעין יפה את 
התערבות המחוז בקבלת תלמידות לסמינרים 
וחששו  שונים  בנושאים  פדגוגית  והתערבות 

מהחמרה במצב. 
לפעול  שהחלה  חדשה  יוזמה  כעת, 
עשויה  החינוך,  במשרד  האחרונים  בשבועות 
עתה  עד  שהתנהלו  למאבקים  סוף  לשים 
בעיקר בכלי התקשורת וגרמו לדרדור היחסים 
ופגיעה באמון בין המנהלים למחוז החרדי. על 
פי היוזמה, הנחשפת ב'קו עיתונות' לראשונה, 
החינוך  נציגי  ייפגשו  שבועות,  כמה  מידי 
החרדי לסוגיו עם נציגי המחוז החרדי ויפתרו 
"שולחן  שמכונה  במה  הפרק  שעל  בעיות 

עגול". 

העגול'  ב'שולחן  כי  נודע,  עיתונות'  ל'קו 
דיוניו, מועלות כלל הסוגיות  שכבר החל את 
עליהם ישנה מחלוקת, גם אלו הנפיצות אשר 
בעבר נמנעו מנהלי המוסדות מלדון בהם, כגון 
ליב"ה בישיבות הקטנות אשר בימים  לימודי 
שתסדיר  ממשלתית  חקיקה  תקודם  הקרובים 

את הנושא בתיאום עם הנציגים החרדים.
ל'קו  אמר  היוזמה  בפרטי  המעורה  גורם 
מאז  מתמודד  החרדי  "המחוז  כי  עיתונות' 
שלכל  חינוך  מוסדות  של  שורה  עם  הקמתו 
תקציב  מקבלים  חלקם  שונה.  סטטוס  אחד 
זה  מצב  חלקי.  תקציב  מקבלים  וחלקם  מלא 
הטוענים  מוסדות  בעלי  מצד  התרעמות  יוצר 
קיימים  תמיד  המחוז.  מצד  מפלה  ליחס 
חיכוכים ורגישויות שלטענת מנהלי הת"תים, 
פקידי המחוז לא מתחשבים בהם. לכן החליטו 
לנציגי  עגול'  'שולחן  צוות  להקים  במשרד 
בלי  הבעיות  את  ולפתור  הפטורים  מוסדות 

כותרות מיותרות". 
יושבים  שבועיים  לשבוע  "אחת  לדבריו, 
ועם  במחוז  המשרד  גורמי  עם  יחד  הנציגים 
מנהלי האגפים על מנת לדון בבעיות העומדות 
חילוקי  יש  עליהם  בנושאים  וכן  הפרק  על 

דעות".

בשבועות  הוקם  שהפורום  למרות 
זה  בשלב  כבר  כי  הגורם  מציין  האחרונים, 
ניתן לומר כי הוא הביא ליישוב מחלוקות בין 
לציין  ניתן  בניהם  המחוז.  למנהלי  המנהלים 
המשרד  דרש  תחילה  הטיולים.  סוגיית  את 
שישתתף  אחראי  למנות  התורה  מתלמודי 
בסדנה בת 60 שעות, בשעות אלו הוא יוכשר 
איימו  במשרד  בטיול.  תלמידים  על  לפקח 
ממונה  נוכחות  ללא  הטיול  את  לאשר  שלא 
שכזה. מנהלי המוסדות  נזעקו והתנגדו בתוקף 

לדרישה. 
מנהלי  עם  יחד  הנציגים  נועדו  זה,  בשלב 
המשרד  ונציגי  העגול'',  ב''שולחן  המחוז 
להבנה  והגיעו  המוסדות  מנהלי  לבקשת  נענו 
לפיה יהיה על הממונים החרדים לעבור סדנה 
בת 8 שעות בלבד, השעות הנחוצות לביטחון 
התלמידים. "יש עוד הרבה נושאים העומדים 
וכדו'  מוסדות  רישוי  בעיות  כמו  הפרק  על 
על  לפתרון  להביא  החינוך  במשרד  שמקווים 
דיוני הפורום", מסכם הגורם. "בעבר לא  ידי 
במסגרת  המוסדות.  למנהלי  פה  פתחון  היה 
מקווים  בנט,  נפתלי  שמביא  החדשה  הרוח 

המנהלים כי יהיה ניתן לפתוח דף חדש".

משרד החינוך יוזם תכנית ללימודי זהירות ובטיחות בדרכים תחת הכותרת 'ונשמרתם לנפשותיכם'  מדובר בתקדים בו 
משרד החינוך מאפשר לרשתות החינוך החרדיות ללמוד חומרי לימוד שהם יצרו בעצמם  במסגרת קידום היוזמה, נפגש 

מנהל המחוז החרדי עם חבר מועמת חכמי התורה ובעל ההלכה ברורה הגר"ד יוסף לקראת הצגת התכנית

חודשים רבים נאבקו מנהלי המוסדות החרדים במחוז החרדי במשרד החינוך בטענה לאפליה מתמשכת בכל התחומים עוד מימי 
שר החינוך לשעבר שי פירון  כעת, יוזמה חדשה עשויה לשים קץ לחילוקי הדעות המתוקשרים: צוות מטעם משרד החינוך 

יכנס מידי כמה שבועות פורום 'שולחן עגול' בהשתתפות נציגי מוסדות הפטור בו יועלו חילוקי הדעות והדרכים לפתרונם 

משרד החינוך ישיק תכנית זהירות בדרכים לציבור החרדי

המחוז החרדי יוזם: "שולחן עגול" 
בשיתוף נציגי המוסדות החרדים

משרד החינוך ישיק תכנית זהירות בדרכים לציבור החרדי

לאחר חיכוכים וחילוקי דעות שאיימו על שיתוף הפעולה:
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מאת: שי בן מאיר

טרגדיה מצמררת: אליה וינגוט, פעוט כבן 
המשפחתי  ברכב  נשכח  מאשדוד,  וחצי  שנה 

בחום היום ומת.
באשדוד.  מילמן  ברחוב  התרחש  האירוע 
שאביו  לאחר  לזירה,  הוזעקו  ההצלה  כוחות 
הרכב  אל  הצהרים  בשעות  חזר  הפעוט,  של 
לקחת את בנו שנשכח ברכב משעות הבוקר, 
ללא  כבר  היה  הילד  הצער  שלמרבה  אלא 

הכרה וללא דופק ונשימה.
אלא  נותר  לא  למקום  שהגיעו  לכוחות 
שלא  לאחר  הפעוט,  של  מותו  את  לקבוע 
נוזלים  איבוד  בשל  להצילו,  אפשרות  הייתה 

וכוויות שקיבל.
האופנועים  ביחידת  מתנדב  מנלה  בני 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה  איחוד  של 
וללא  הכרה  ללא  שנה  כבן  בילד  נתקלתי 
הילד  אורח  עוברי  דברי  לפי  ונשימה.  דופק 
משעות  המשפחה  בני  של  ברכב  נשכח 
ללא  היה  הוא  לקחתו  הגיע  וכשאביו  הבוקר 
רוח חיים. למרבה הצער לא הייתה אפשרות 
וכוויות  נוזלים  איבוד  לאחר  חייו  את  להציל 

עקב שהות ממושכת של הילד ברכב".
איבגי  עמי  במד"א  לכיש  מרחב  מנהל 
כבן  תינוק  ראינו  למקום  "כשהגענו  מספר: 
שנה  ושלושה חודשים כשהוא מחוסר הכרה 
עם סימני מכת חום קשה. הוא היה ללא סימני 

חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
סיפר האב  בתשאול ראשוני עם השוטרים 
הילדים  את  לקחת  בבוקר  "יצאתי  האבל: 
לבתי הספר ולגנים והתינוק היה איתי. אחרי 
אחרי  ונזכרתי  באוטו  אותו  שכחתי  שחזרתי 
והוצאתי  לאוטו  רצתי  ואז  שעות,  שלוש 

אותו".
אודיה ויינגוט, אמו של אליה ז"ל פירסמה 
דברים  עליה,  שנחת  הכבד  האסון  למחרת 
בבקשה  שלי,  "מלאך  ומרגשים:  מצמררים 
אני  נקרעת,  אני  לאמא…  תחזור  בבקשה 
קשה  יותר!!  מסוגלת  לא  אני  אדם  בן  חצי 
כמו  אותך  אוהבת  אני  בבקשה.  בלעדיך  לי 
שלא אהבתי מעולם. זה הזמן שאתה מתעורר 
הממיס  החיוך  עם  לחיים,  הבית  את  ומעיר 
אליה  בבקשה  שלך,  החיים  ושמחת  שלך 
בבקשה  בזה  עומדת  לא  מתגעגעת,  אני  שלי 
תספר לי שזה חלום אני מתחננת! אלוקים… 

בבקשה ממך…".

אודיה וינגוט, אמו של הפעוט החרדי בן השנה ושלושה 
חודשים מאשדוד, שנשכח ברכב המשפחתי ונפטר 

כתבה: "אני נקרעת אני חצי בן אדם, אני לא מסוגלת 
יותר, אני אוהבת אותך כמו שלא אהבתי מעולם"

אסון 
במכונית

הרכב המשפחתי בו נשכח אליה ז"ל

הפעוט מפונה ע"י השוטרים )צילומים: פלאש 90( 

פעוט נשכח ברכב המשפחה ונפטר

אגף תרבות תורנית

עולו והתכנשו 
לבי הילולא

ציבור תושבי ירושלים מוזמנים ליומא 
דהילולא של צדיק יסוד עולם

הרה"ק רבי שלמה 
מזוועהיל זיע"א

שכידוע רבו המופתים והישועות אותם 
ראו שלומי אמוני ישראל על ציונו הק'

אי"ה ביום חמישי, כ"ה אייר תשע"ו 02/06/16

הננו להודיע לקהל הרבבות המבקש לפקוד את 
ציונו הקדוש, כמידי שנה יפעל קו מס' 51 לציון 

האדמו"ר מזוועהיל זיע"א במסלול התחנות 'אגד' 
כדלהלן:

• ירמיהו – תחת הגשר
• ירמיהו – אפיריון

• בר אילן – פינת רבינו גרשום
• שמואל הנביא – תחנת האבן

• שמואל הנביא – פינת יחזקאל
• שמואל הנביא – יקים

• כיכר זוועהיל
• הר הזיתים

הנסיעה באמצעות כרטיס חודשי חופשי כרטיסיות 
או במחיר נסיעה רגילה.

שעות הפעילות: בין השעות 14:30-20:00
ובחזור בין השעות 15:30-21:00

בתדירות של כל 15 דקות

לפרטים: 1800-35-35-60
עיריית ירושלים הכינה במקום את התשתיות לקליטת 

ההמונים כולל מים, שירותים וברזיות, גישה ושתיה 
קלה שיעמדו לשירות הפוקדים את הציון הקדוש.

משטרת ישראל תגביר את הסיורים 
לאורך כל הציר לציון הקדוש והאזור.

יה"ר שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
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רשת משקפיים
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בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים

בחינם!
דגמים
בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש בסניפים: בני ברק ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ההכנה לקבלת התורה

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

בכל שנה ושנה זוכים אנו שוב להגיע למעמד הגדול 
של קבלת התורה, עם ישראל לא קיבלו את התורה 
מקבלים  ושנה  שנה  בכל  אלא  בלבד,  סיני  בהר 
אנו שוב את התורה, וכדברי הרמח"ל )דרך ה' ח"ד פ"ז( 
שאותה הארה שהייתה לאבותינו יורדת ומשפיעה גם עלינו, 

וזה לשונו:  
העליונה, שכל  סדר שסדרה החכמה  הוא  כולם  "ושורש 
בשוב  מהזמנים,  בזמן  שהאיר  גדול  ואור  שנתקן  תיקון 
הראשון  האור  מעין  אור  עלינו  יאיר  ההוא  הזמן  תקופת 

ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו". 
רבי אליהו דסלר זצ"ל כותב בספר מכתב מאליהו )ח"ב 
עמוד כ"א וכ"ח( שהזמן הוא קבוע ועומד במקומו, והאדם 
הוא זה שנכנס בתוך הזמן- זמן מתן תורה הוא קבוע בגלגל 
הסגולות  כל  את  לקבל  ויכול  בתוכו  נכנס  והאדם  הזמן 
וההשפעות שנשפעות ביום גדול זה כפי הכלי שהכין. וזה 

לשונו:
אלא  'למזכרת',  חוגגים  איננו  הקדושים  המועדים  "את 
הזמן  קדושת  המקורי-לאותה  לתוכנם  בהם  אנו  חוזרים 
שנשפעת גם עכשיו כבעת ההיא )יעוי' בספר יוסף תהילות 
ובשו"ת הרשב"א ח"א  נ'.  זצ"ל סוף מזמור  למרן החיד"א 

סימן תי"ג(. 
מקלם(  זצ"ל  ברוידא  הירש  צבי  )רבי  זצ"ל  מו"ר  ואמר 
כי לא הזמן עובר על האדם, אלא האדם נוסע בתוך הזמן! 
לדוגמא: בשבת הראשונה כאילו נקבע 'תחנה' ששמה שבת, 
עצמה-  'תחנה'  לאותה  האדם  מגיע  ושבוע  שבוע  ובכל 
וכן  ממש אותה השפעת קדושה עצמה של שבת בראשית. 
ומגיע  האדם  חוזר  הפסח  בחג  ושנה  שנה  בכל  במועדים, 
מגיעים  שבועות  חג  בכל  וכן  מצרים,  גאולת  'תחנת'  אל 
בשעת  לאבותינו  שהיתה  ממש  הזמן  קדושת  לאותה  אנו 
קבלת התורה, יוצא איפוא שבשבועות עלינו לחזור ולקבל 
את התורה ממש. כי זמן מתן תורה היא גם עבורנו" )וע"ע 
בפירוש אור החיים הקדוש במדבר כג, כב. ובדברי השל"ה 
שבחג  יעקב  התולעת  בשם  התורה  שבועות-עמוד  במסכת 
השבועות נידון כל אדם על התורה שניתנה בו, ובמקום אחר 

הארכנו בזה יותר, ואכמ"ל(. 

כלי מחזיק ברכה
בכדי לקבל את התורה צריכים אנו להכין כלי ראוי שיוכל 
להחזיקה, ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא 
השלום )עוקצין פ"ג מי"ב(, שנאמר )תהלים כט יא( ה' עֹז 

ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.
השלום מורכב מכמה מידות, מענווה, ויתור וכבוד הזולת, 
בלא מידות אלו השלום לא יכול לשכון בין בני האדם, ולכן 
ורעות  שלום  חיבה  ואחווה  באהבה  להרבות  אנו  מוכרחים 
בין איש לרעהו, ובכך נכין את הכלי הראוי והמתאים לקבלת 

ַחן  התורה הקדושה, וכדברי אור החיים הקדוש על הפסוק  ַוּיִֽ
ר )שמות יט, ב(, "שנעשו כולן יחד כאיש  ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָההָֽ

אחד, והן עתה הם ראויים לקבלת התורה".
נספר, הגאון הרב ש"ך  בכדי להמחיש כבוד הזולת מהו 
זצ"ל סיפר בשם הגאון מבריסק זצ"ל שהכיר רב גדול שהיה 
מרא דאתרא בעיירה פלונית והיה מסמיך אברכים להוראה. 
הרב  הוראה,  היתר  לקבל  כדי  אברך  אליו  הגיע  אחת  פעם 
ידע  התחיל לבחון אותו ושאל מספר שאלות, אך הלה לא 
ניסה הרב  )סוטה ה ע"א(,  ולא מקצתיה  להשיב, לא מיניה 

לדובב אותו ושאלו במקצועות ונושאים אחרים בתורה, אך 
פעור  ונשאר בפה  ורגליו  ידיו  את  לא מצא האברך  גם שם 

ללא תשובות. 
בינתיים, הגיעו לביתו של הרב שני בעלי בתים עשירים 
בניהם  ונוצר  צלחה  לא  זו  עסקה  אך  ביחד  עסקה  שעשו 
רב  אל  פנו  להם  בצר  לשלם,  צריך  אחד  כל  כמה  וויכוח 
העיירה וביקשו שישפוט בניהם ויקבע את דינם על פי דיני 
התורה, הניחו שני העשירים סכום כסף גדול על שולחנו של 
הסכום  את  יקבל  בדין  שיצטדק  שמי  בניהם  והסכימו  הרב 

המבוקש.
במוחו  רשם  הצדדים,  שני  טענות  את  שמע  העיירה  רב 
שיוכל  כדי  וההכרחיים  הנחוצים  הפרטים  כל  את  ובפנקסו 
הדין מחוץ  בעלי  שני  את  וליווה  היום  בהם בהמשך  לעיין 
לביתו, בו בזמן שסכום הכסף הגדול נשאר על השולחן הרב 

שבסלון ביתו.
שאין  בראותו  עליו  נפלה  תדהמה  לביתו  הרב  כשחזר 
לקבל  שבא  הצעיר  האברך  ואף  השולחן,  על  נמצא  הכסף 
היתר הוראה נעלם מן האופק, מיד החל הרב בחיפושים אחר 
דקות  ולאחר  הכסף  את  שלקח  זה  שהוא  בחושבו  האברך 
ספורות מצאו בפינת הרחוב ואמר לו: "מחול לך, מחול לך, 
מחול לך". הבין האברך שהרב חשד בו על שלקח את הכסף 

ולא השיב מאומה, אלא קיבל את דברי הרב והלך לדרכו.
כשחזר הרב לביתו פנתה אליו הרבנית בתקיפות ואמרה: 
כדוגמתה,  שאין  רשלנות  זו  אבל  לי,  תמחל  הרב,  "כבוד 
להניח סכום כסף כה גדול בפני אברך צעיר וללכת? אם לא 
שלקחתי את הכסף מבעוד מועד והחבאתי אותו היית צריך 

לשאת באחריות על אובדן הכסף!"
נחרד הרב לנוכח דברי אשתו הרבנית והבין שחשד לחינם 
פניו  הפך  מיד  אלא  פיו  פצה  לא  הרב  צעיר,  הרב  באותו 
לאחוריו והחל בחיפושים אחר אותו אברך, לאחר שמצאהו 
שילמדו  והבטיח  לחינם  בו  שחשד  על  בפניו  התנצל  שנית 
את כל החומר הדרוש עד שיצליח לעבור את מבחן הסמיכה 
באחד  הוראה  כמורה  למינוי  לו  ידאג  אף  ובנוסף  להוראה, 

הכפרים הסמוכים.  
מספר  הרב  פינה  שנתיים  במשך  עשה,  כן  אמר  וכאשר 
האברך  עם  יחד  ולמד  העמוס  יומו  מסדר  יום  בכל  שעות 
ואף  חשוב,  הוראה  מורה  להיות  הכשירו  אשר  עד  הצעיר 
מינהו כמורה הוראה כאשר הבטיח, ובכל ערב יום הכיפורים 
היה הרב הולך אל אותו אברך ומבקש את סליחתו על שחשד 
בו לחינם, ואעפ"כ עדיין לא נחה דעתו של הרב על שחשד 

ופגע ביהודי.
אנו  צריכים  כך  ביהודי,  מלפגוע  חמור  יותר  דבר  אין 
להרגיש, ואם נזכה להרגיש כך כל המחיצות יפלו, האהבה 
לתורתנו  ברכה  המחזיק  הכלי  ויושלם  תתרבה  והאחווה 

הקדושה. 
יהי רצון שנזכה להכין ולהכשיר עצמנו בימים שנותרו לנו 
לקראת חג מתן תורה, ונקבל את תורתנו הקדושה כאיש אחד 

בלב אחד מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות, אמן. 

לא הזמן עובר על האדם, 
אלא האדם נוסע בתוך 
הזמן! לדוגמא: בשבת 
הראשונה כאילו נקבע 

'תחנה' ששמה שבת, ובכל 
שבוע ושבוע מגיע האדם 
לאותה 'תחנה' עצמה- 
ממש אותה השפעת 

קדושה עצמה של שבת 
בראשית. וכן במועדים, 

בכל שנה ושנה בחג הפסח 
חוזר האדם ומגיע אל 

'תחנת' גאולת מצרים, וכן 
בכל חג שבועות מגיעים 
אנו לאותה קדושת הזמן 
ממש שהיתה לאבותינו 

בשעת קבלת התורה, יוצא 
איפוא שבשבועות עלינו 
לחזור ולקבל את התורה 
ממש. כי זמן מתן תורה 

היא גם עבורנו
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העמוד 
טעון 
גניזה

בפרשתנו נאמר: "את על העדה הקהילו באחד לחודש 
)א',  אבותם"  לבית  משפחותם  על  ויתילדו  השני 
)ילקו"ש רמז, תרפד( מובא: "בשעה  י"ח(. במדרש 
שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן, 
הקב"ה.  פיהן  סתם  האומות?  מן  יותר  להתקרב  ראו  מה 
אמר להן: הביאו לפני ספר יוחסין שלכם, שנאמר: "הבו לה' 
משפחות עמים" כשם שבני מביאין שנאמר בהם: "ויתילדו על 

משפחותם".
וצריך להבין, מה הקשר בין ייחוס לתורה, כלום רבי עקיבא 
שלא היה מיוחס בכלל לא נמנה על גדולי החכמים שקמו לעם 
ישראל לדורותיו? הלא הוא העמיד בראשונה עשרים וארבע 
אלף תלמידים שמתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה 
התלמידים  מחמשת  תורה  של  עולם  הקים  מכן  ולאחר  לזה. 
שנותרו בדרום? ושמעיה ואבטליון הגרים, נמנו במסכת אבות 
על מוסרי התורה. ממתי קשורה התורה הקדושה לייחוס? וכך 
תורה  ללמוד  עצמך  "התקן  אבות:  ממסכת  בפ"ב  שנינו  אכן 

שאינה ירושה לך".
כתוב  מה  העולם שאלו  כשאומות  מדוע  להתבונן,  יש  עוד 
בתורה? "אמר הקב"ה לכל אחד מהם מצווה אחרת: לעשיו- 

"לא  ומואב-  לעמון  תגנוב",  "לא  לישמעאל-  תרצח",  "לא 
שמירת  כגון:  נוספות,  מצוות  כתובות  בתורה  הלא  תנאף". 

שבת, "כבד את אביך ואת אמך", ועוד מצוות "ידידותיות"?
בספר 'ליקוטי בשמים' מובא לבאר זאת על פי  משל ,לאדם 
לחתן  אותו  ורצה  וראוי  מעולה  אחד שהוא  בחור  על  ששמע 
עבור בתו. בא לישיבה לברר עליו, ואז אומר לו ראש הישיבה: 
"דע לך, אמנם הוא בחור מצוין מאד, אבל אביו שתיין ומוכר 
ואומר  המדובר  לבחור  האדם  קורא  מועד".  כשיכור  לכולם 
לו: "תראה, אני מאד רוצה לקחת אותך לחתן עבור בתי, ואף 
מוכן לתת לך דירה ושאר צרכי החתונה, אבל כל זאת בתנאי 

שתבטיח לי שלעולם לא תתקרב לשתיית היין!".
נוספת הוא מביא על אדם שרוצה לבחור את בחיר  דוגמא 
טובי  בין  הנמנה  בחור  על  ושומע  לבתו  כחתן  התורה   עולם 
הלומדים, אבל במשפחתו יש בעיה של כעס. אביו ישב בכלא 
חולים...  בבית  הסתיימה  והמריבה  שכן  עם  רב  שפעם  מפני 
הלא הגיוני מאד שיקרא אותו אדם לבחור ויאמר לו: "יקירי, 
לחתן  אותך  לקחת  מעוניין  ואני  מצוין  שאתה  עליך  שמעתי 
שתיקח  לי  תבטיח  רק  שבעולם-  טוב  כל  לך  אתן  בתי,  עבור 

טיפול נגד כעס, ולעולם לא תריב עם שכנים וכדומה'".

לעומת זאת במקרה שאדם המעוניין לקחת כחתן לבתו בחור 
ששמע עליו שהוא מצוין, ומתברר שמלבד מעלותיו האישיות, 
הגאון  עד  שני  ומצד  הבעש"ט  עד  אחד  מצד  הבחור  מיוחס 
משהו?  על  ולהזהירו  לבחור  לקרוא  טעם  יש  האם  מוילנא. 
ודאי שלא. רק לומר לו: "אני רוצה אותך כחתן לבתי, בתנאי 

שתמשיך את המסורת ואת שרשרת הזהב של משפחתך".
לבני  למה  עולם,  של  רבונו  ושאלו:  באו  העולם  אומות 
"זכור  אלוקיך",  ה'  "אנכי  להם:  ואמרת  תורה  נתת  ישראל 
ואילו אלינו שפנית להציע את התורה,  וכו',  יום השבת"  את 
את  הצעת  ולא  לתכונותינו,  המנוגדים  הדברים  עם  התחלת 

המצוות הידידותיות כמו לבני ישראל?
יוחסין  ספר  לפני  "הביאו  הקב"ה:  להם  אומר  כך  על 
שלכם!" מי אבא שלך? ישמעאל, לכן אמרתי לך לא תגנוב. 
מי אבא שלך? עשיו, לכן אמרתי לך לא תרצח. אבל האבות 
של בני ישראל הם אברהם יצחק ויעקב. מה יש לי אפוא לומר 
להם? אין לי אלא לבקש מהם שימשיכו במסורת של אבותיהם 

הקדושים.
יה"ר שאכן נמשיך את שרשרת הדורות המפוארת של עמנו.

ספר יוחסין

עקמימות מלידה

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לב  שמתי  בישיבה,  תלמידים  הוראת  של  שנים  במשך 
הישיבתית  ובלשון  עקומים,   – רבים מהעקשנים  כי 
הדבר  האם  עקום.  ראש  כלומר,  ָקאּפ,  א'קרּוֶמער   –
מקרי? איני יודע. ואם תרצה לומר שיש קשר בין הדברים 
– שאלת הביצה התרנגולת עומדת לפתחנו: מה גורם למה, 

העקשנות לעקמימות, או להיפך? 
הגרש"ז  רבינו  מרן  בפני  ליבי  הרהורי  את  כשהצעתי 
עתיקים...  "הדברים  ואמר:  קמעא  חייך  זצ"ל,  אויערבאך 
לעקמימות!".  היא המביאה  במידות,  הליקוי  אכן העקשנות, 
"הדברים  בביטחון:  והוסיף  החכמות  בעיניו  בי  הביט  הוא 
פשוטים". היות ורבינו הדגיש כי הדברים פשוטים, התביישתי 

לבקש הסבר. 
אחד  את  בארה"ב  פגשתי  ב'הארה'.  זכיתי  שנים,  כעבור 
מחשובי תלמידיו של גאון מגידי השיעורים, ראש ישיבת מיר 
לי  סיפר  התלמיד  זצוק"ל.  פרצוביץ  נחום  רבי  נשכח  הבלתי 
גדול,  'מחדש'  ר'-נחום היה  נפלא: כידוע,  בהתרגשות סיפור 
מוצקות,  בראיות  מצטייד  היה  חדש  שורש  שייסד  לפני  אך 
כמו גם בדקדוקי לשונם הקדושה של רש"י והראשונים, שהרי 
כידוע היה נחשב מנחיל הדרך בהבנת פשטות משמעותם של 

לשונות הראשונים. 
במסכת  'זיקה'  בסוגיית  הסבוכים,  השיעורים  באחד  ובכן, 
לשמוע  עומדים  אתם  "היום  ואמר:  ר'-נחום  הקדים  יבמות, 
שלא  דברים  תשמעו  'זיקה'.  של  המערכת  בכל  גדול  חידוש 
שמעתם אוזן מעולם... בחידוש הזה אני מתייגע שנים רבות, 

ועדיין ליבי מהסס בדבר..." 
יום,  באותו  נחום  ר'  של  רוחו  סערת  את  לתאר  ניתן  לא 
באמירת השיעור שהיה ארוך מן הרגיל, כאשר ערם זה על גבי 

זה חבילי-חבילין של רעיונות, קשר סוגיה בסוגיה עד שהכריח 
את ה'גדר' שחידש. ולא זו בלבד, אלא שכך הוכיח מלשונם של 

רש"י והרשב"א באותן סוגיות. 
בסוף השיעור, כשניכר היה על קולו וגופו בחוש כי 'תורה 
פי  על  "אף  וחתם:  הדברים  על  הישיבה  ראש  חזר  מתשת', 
שלא  מתפלל  ואני  בדבר,  מהסס  ליבי  מוכרחים,  שהדברים 

נכשלתי בדברי תורה..." 
להתאפק.  יכולתי  "לא  התלמיד.  מספר  בי",  היתה  "ילדות 
שנה  'הראש-ישיבה,  ספק-בקול:  ספק-בלחישה,  אמרתי 
שעברה למדתי יבמות ב'בית התלמוד' באמריקה. שמעתי את 
אותם דברים מהגאון הנודע רבי ֶאלֶי'ה חזן זצוק"ל'. האדימו 
פניו של ר' נחום, ואמר: 'ככה? באמת? תחזור בבקשה מילה 

במילה ממה שאתה זוכר מהרבי ר' אליה...' 
ר'-אליה.  של  שיעורו  את  לשחזר  הצלחתי  גדולה  "ביראה 
היסוד היה מאד דומה, כשהוא מוגדר בעגה הלמדנית של ר' 
אליה שהיתה מעט שונה מלשונו החדה של ר'-נחום. אומנם, 

ר'-אליה הביא רק חלק קטן מהראיות... 
הסטנדר  על  דופק  הוא  לפתע  צבעים...  החליף  "ר'-נחום 
שלוש דפיקות ואומר: 'רבותי, אני חוזר בי... הדברים הם אמת 

לאמיתה ואין ליבי מהסס בהם כלל!'
מתרחש  מה  הבין  מבטי-ההשתאות,  את  נחום  ר'  "כשראה 
בלב התלמידים. הוא הרי היה פדגוג אומן וחש תמיד גם מה 
שלא נאמר... הוא הסביר בחיוך במתק-שפתיים: 'זה לא שאני 
מתבטל עד כדי כך בפני ידידי הגדול מישיבת מיר בפולין ר' 
אליה... אני רוצה להגיד לכם יסוד... האם חששתי מלכתחילה 
כי הרי ביססתי אותו בראיות שאינן  אינו אמת? לא,  שהיסוד 
ואם  עקומה!  שהסברא  חששתי  אבל  להפרחה...  ניתנות 

הסברא עקומה, תביא אלף ראיות, עדיין הסברא תהיה עקומה 
ואין זה בכלל 'פיקודי ה' ישרים'... אבל כאשר תיעדת באוזני, 
יתכן  לא  יסוד,  לאותו  התכוון  שר'-אליה  האהוב,  תלמידי 
יתכן  יסוד, הדבר  שהסברא עקומה... שניים מתכוונים לאותו 
לכל  יש  עקמימות?  קרּומַקייט?  ישרים.  הדברים  כאשר  רק 
אחד את העקמימות המקורית שלו, אין שני בני אדם משמשים 

בעקמימות אחת...'


בענייני  ר'-נחום  של  כללי'  'שיעור  לשמוע  שזכינו  אחרי 
מוכן  שאינו  אדם  עקשן?  מהו  נקל:  לנבון  דעת  עקמימות, 
כל  שלו.  המּולדת  העקמימות  את  והקצין  השני,  את  לשמוע 
אנשים  שני  ואין  היות  אך  מסוימת,  עקמימות  עם  נולד  אדם 
דעת  מכוח  מתיישרת  העקמימות   – אחת  עקמימות  בעלי 
הרבים, שמעמידים את האדם על דרך הישר. אך עקשן אומלל 
משול לאדם החי על אי בודד, ואין מי שיתקן את העקמימות 
איתה הוא נולד, ולכן חזקה עליה כי תלך ותחמיר, שכן האדם 

רואה בה את הייחודיות שלו. 
הוא אשר אמר רבינו הגרש"ז: בין פסח לעצרת נהגו ישראל 
להתכונן למתן תורה על-ידי חיזוק מ"ח קניני תורה, שכן חלק 
אינטגרלי מהם עוסק ב'בין אדם לחברו', כגון 'שמיעת האוזן', 
'מודה על האמת' וכו'. כך – ורק כך – ניתן לזכות ב'פיקודי ה' 

ישרים משמחי לב'.

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 



 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 
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