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72 
עמודים

בלעדי: שיחות השכנוע של נתניהו עם שרי הקבינט נחשפות:

"קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת דבר" 
עם  להסכם  שהוביל  ומתן  למשא  נתניהו  גרסת 
הקבינט  שרי  באוזני  השבוע  הושמעה  טורקיה 
דווקא  מאוזן,  תקשורתי  לסיקור  זכתה  ולא 
ההצבעה  לקראת    הישראלית  בתקשורת 
ניחום  את  נתניהו  ניצל  בקבינט,  )רביעי(  היום 
את  לשכנע  כדי  כהן  הגר"ש  מרן  בבית  האבלים 
חבר הקבינט דרעי לתמוך בהסכם   דרעי לקו 
רגישה  בסביבה  בתבונה  פעל  "נתניהו  עיתונות: 
שהוא  טובות  מילים  כך  על  לו  ומגיעות  ונפיצה 
לפוליטיקה בי"ס   / בצדק"  שלא  מקבל,  לא 

בש"ס מסמנים את היעד הבא:  הדרת חרדים ומזרחיים בתאגיד החדש / בי"ס לפוליטיקה

בא לנחם ויצא מנוחם. נתניהו עם הגר"ש כהן ודרעי                                          )צילום: יעקב כהן(

'תמך' בתעסוקת הנשים החרדיותהמהפכה התפישתית שחוללה עמותת פרויקטים בעמותה, מספרות על ירושלים של 'תמך' ומירי גרין, רכזת יעל זלץ, מרכזת הפעילות בהאב שיינדי באבד, מנכ"לית עמותת 'תמך', 

תחשבי שוב. המדריך לך צורך בייעוץ עסקי? גם את חושבת שאין עצה טובה
לאשת העסקים 

החרדית

צריך כדי להצליחהסמנ"כלים שכל עסק על שיטת שלושת גיטי ויספלד מספרת על שלושה דברים

כיצד ללכוד את תשומת עם עצות שימושיות יעל זלץ, יועצת ארגונית עם כל הלב
לב הלקוח

שומרים על 
ולהתחיל לעבוד את מקום העבודה האם זה אפשרי לעזוב עצמאות
כפרילנס?

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

להצלחה  כל הדרך

מוסף מיוחד לקראת כנס 'תמך'  סיון תשע"ו

'תמך'לרגל כנס מוסף מיוחד זה מצורף לעיתון 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:32

פרשת קרח

גל גניבות 
בשכונת גאולה 

 לאחר חודש של פריצות וגניבות מבתי מגורים בשכונות החרדיות, המשטרה 
עצרה חשוד במעשה  חבר המנהל הקהילתי משה כהן: "אנשים רבים 

משאירים דלתות לא נעולות, מפתחות מתחת לשטיח, בארון חשמל או בתיבת 
הדואר - והגנבים כבר מכירים את מקומות ה'מסתור' האלה" / עמ' 4

"להגביר את הביטחון בהר הזיתים"
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר 
הזיתים אברהם לובינסקי נפגש עם 
בכירי העירייה והמשטרה ודן עימם 
בהגברת הביטחון בהר ● ישיבה 

מיוחדת התקיימה בלשכתו של סגן 
רה"ע ירושלים הרב יוסף דייטש 
שפועל רבות לקידום הר הזיתים

 / עמ' 8



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

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

לשירותכם המרכזים הרפואיים של מכבי ברחבי העיר:

 אגריפס 40  חיים תורן 45, פסגת זאב
 צ׳ילה 6, קרית יובל  בקרוב! דרך חברון 101, ארנונה

 בקרוב! שד׳ החושן 3, מבשרת ציון
 אגריפס 40 כולל מוקד עזרה ראשונה

 חיים תורן 45, פסגת זאב
 אגריפס 40  שמגר 21, רוממה
 בקרוב! דרך חברון 101, ארנונה

 שד׳ החושן 3, מבשרת ציון

מגיע לכם
יותר!

ירושלמים,

גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 
קבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  

מקופת חולים מכבי

96% מרוצים ממכבי!

רוממה:
רח’ שמגר 21

חדש! ארנונה:
דרך חברון 101

רמת שלמה:
רח’ גולדקנופף 12

הר נוף:
רח’ הרב חי טייב 48

רמות אלון:
שד’ גולדה מאיר 225

קרית יובל:
רח’ צ’ילה 6 

גני גאולה:
רח’ ירמיהו 46

שטראוס גאולה:
רח’ שטראוס 24

הר חומה: 
רח’ ליכטנשטיין 2 

רח’ הרב כדורי 4

גילה:
רח’ צביה ויצחק 5 

פסגת זאב: 
רח’ חיים תורן 45

קניון מלחה:
רח’ אגודת ספורט

ביתר 1
רוטר:

רח’ אגריפס 40

טלזסטון
מרפאת ד”ר בורץ: 

רח’ הרב בלוך 20
גבעת זאב:

רח’ המכבים 50
מבשרת ציון: 
שד׳ החושן 3

מעלה אדומים:
כיכר היהלום 891



שני החשודים שנתפסו במצלמות

קבר דוד )צילום: פלאש 90(הגר"א שלזינגר שליט"א

כ" ב תש"ע 121//1       כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 בירושלים4        כ"ג בסיון תשע"ו 1229/6/16 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
רונן להט, מיכל יפרח, קארן כהן

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

גל גניבות בשכונת גאולה 
 לאחר חודש של פריצות וגניבות מבתי מגורים בשכונות החרדיות, המשטרה עצרה חשוד במעשה  חבר המנהל 
הקהילתי משה כהן: "אנשים רבים משאירים דלתות לא נעולות, מפתחות מתחת לשטיח, בארון חשמל או בתיבת 

הדואר - והגנבים כבר מכירים את מקומות ה'מסתור' האלה"
מאת: מנדי כץ

מעשר  למעלה  היו  האחרון  החודש  במהלך 
זאת  בירושלים,  גאולה  בשכונת  לבתים  פריצות 

על ידי חולייה של בני מיעוטים.
הם  כלל  בדרך  ובכן,  השיטה?  פועלת  איך 
מגיעים בזוגות, שני בני אדם. האחד נכנס לבניין, 
ולהזהיר מפני  נותר בחוץ לתצפת  בזמן שחברו 
כל דבר שיכול להסגיר אותם. זה שנכנס פנימה, 
הדלת  אם  הדלתות.  את  לפתוח  לנסות  מתחיל 
כסף  אחר  ומחפש  פנימה  נכנס  הגנב  פתוחה, 
מזומן, תכשיטים וכלי כסף. במקרים בהם הגנב 
נתקל באדם בתוך הדירה, הוא שואל האם הוא 
הזמין משלוח ירקות או כל מיני סיפורים אחרים, 

ויוצא. לרוב הוא יוצא עם השלל. 
בשבוע שעבר נכנסו זוג ערבים לבית בשכונה. 
אותם. השודדים  18 הפתיעה  אלא שנערה כבת 
השיבה  והיא  ירקות?"  "הזמנת   - אותה  שאלו 
 - ברח  לא  אך  מהבית,  יצא  הגנב  בשלילה. 
חולה  ילדה  מתגוררת  שם  ליד  לדלת  נכנס  הוא 
התיק  מאוכסן  בו  נייד  מחשב  גנב  משם  ל"ע, 
לי,  בכו  "ההורים  הילדה.  של  המלא  הרפואי 
אפשר  אי  שם,  שלה  הרפואית  ההיסטוריה  כל 
חשוב  מאוד  המחשב  בכסף.  זה  את  להעריך 

להם", סיפר שכן. 
בבית ברחוב אחר בשכונה.  נוסף ארע  מקרה 
כאשר בעל הבית יצא לחמש דקות לירקן שליד 

נכנסו  ההזדמנות,  את  ניצלו  הפורצים  הבית, 
שקל.  כ-15,000  בשווי  תכשיטים  וגנבו  לבית 
כאשר בעל הבית חזר הביתה הוא נדהם לגלות 

שביתו התרוקן.         
בעקבות גל הפריצות בחודש האחרון, השוטר 
הקהילתי  מנהל  לחבר  פנה  כהן  אלון  הקהילתי 
ביניהן  פעילויות,  במספר  שהחל  כהן  משה 
את  לעורר  לבניינים  בכניסות  מודעות  הדבקת 

עירנות התושבים. 
נעולות,  לא  דלתות  משאירים  רבים  "אנשים 
מפתחות מתחת לשטיח, בארון חשמל או בתיבת 
את  מכירים  כבר  "הגנבים  כהן.  אומר  הדואר", 
קו  נפתח  כן  כמו  האלה".  ה'מסתור'  מקומות 
מידע בו השאירו תושבים רבים מידע על פריצות 
אופי  בעקבות  למשטרה  דווחו  שלא  נוספות 
תושבי השכונה. בין השאר, צפו השניים בצילומי 

אבטחה בהם נראו חברי החולייה בפעילות. 
באחד  כהן  משה  הבחין  השבוע  ראשון  ביום 
זיהה  הוא  שכונתית.  מכולת  בחנות  החשודים 
אותו על פי מה שראה במצלמות האבטחה אצל 

השוטר הקהילתי והזעיק מיד את המשטרה. 
מרדף  ולאחר  למקום  הוזמנו  בילוש  כוחות 
קצר הצליחו השניים להימלט. כוחות המשטרה 
ולאחר  באיזור עודכנו על תיאור שני החשודים 
את  איתר  המשטרה  של  סיור  אופנוע  קצר  זמן 
אחד מהם בחניון ברחוב הנביאים במרכז העיר 

והוא הובל לחקירה.

"המצב בקבר דוד המלך 
שבהר ציון מחפיר" 

כך כתב אב"ד ורב שכונת "גילה" ו"מקור חיים", הרה"ג רבי אליהו שלזינגר שליט"א, במכתב בהול לסגן 
שר החינוך הרב מאיר פרוש  יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", הרב חיים מילר: "יש להזיז את 

הפסל שהוצב בכניסה לקבר דוד המלך שפוגע קשות ברגשות המתפללים"

מאת: יעקב פלדמן

"המצב בקבר דוד המלך שבהר ציון מחפיר, 
אלה  בדברים  נורא".  ד'  חילול  בו  ויש  מבזה 
שלזינגר  אליהו  רבי  הגאון  מכתבו  את  פותח 
ו"מקור  "גילה"  שכונות  ורב  אב"ד  שליט"א, 
חיים", לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש וליו"ר 
"התנועה למען ירושלים ותושביה", הרב חיים 

מילר. 
שוחחנו  בעבר  "כבר  כותב:  הוא  במכתבו 
בעניין קבר דוד המלך שבהר ציון, והמצב שם 

מחפיר, מבזה ויש בו חילול ד' נורא.
על  נפשם  יקרים שמוסרים  יהודים  יש  "ב"ה 
גורמים  ע"י  נרדפים  הם  אך  המקום,  שמירת 
וכמרים  נוצרים  אלפי  לשם  המביאים  שונים 
שנכנסים למקום עם צלביהם, מקטירים קטורת 
זרה, מצטלבים על הקבר, מניחים את  לעבודה 

צלביהם על הקבר, ומה שגרוע מכל שהמשטרה 
כדי  מהמקום  ושוב  שוב  היהודים  את  מסלקת 

לאפשר את התכנסות הכמרים ואלפי נוצרים.
מדיניים  עניינים  כאן  שיש  מבין  "אני 
זה, אך צריך להציב כללים  ופוליטיים מאחורי 
יכנסו והיכן  מה מותר לעשות ומה אסור, היכן 

לא יכנסו, ובעיקר, לא לרדוף את הציבור היהודי 
שבא למקום כדי להתפלל וסולקו משם לפעמים 
בברוטליות. אנא, בדקו בבקשה מה ניתן לעשות 

בנידון".
במהלך שיחתו של הגר"א שלזינגר עם הרב 
וכיצד  איך  התייעצות,  התקיימה  מילר,  חיים 

הגורמים, להפסיק את  כל  ולהפעיל את  לפעול 
הביזיון הנורא בקברו של דוד המלך ע"ה.

הרב מילר הזכיר לגר"א שלזינגר, את מאבקו 
את  לקבר  מהכניסה  להזיז  צלח,  לא  שעדיין 
ברגשי  עמוקות  ופוגע  בכניסה  שהוצב  הפסל 
ההבטחות  כל  למרות  אך  במקום,  המתפללים 
של לשכת רה"ע ויועציו, עד כה הפסל עדיין לא 
היו מעמידים להבדיל סממן  לו  הוזז מהמקום. 
יהודי בקרבת הכנסיות, לא היה צריך למחאות 

או להפגנות בשביל להזיזו, ר"ל, אמר.
כך גם כשדורשים להשקיט את רעש המואזין, 
עונה  ואין  קול  אין  האזור,  לתושבי  המפריע 
בושה  לאותה  "אוי  ומצפצף.  פה  פוצה  ואין 
הקודש  בעיר  הקורה  לכל  כלימה,  לאותה  ואוי 

והמקדש פלטרין של מלך", אמר מילר.
התייעצות  את  להמשיך  סיכמו,  השניים 

ולהיפגש ע"מ לקבוע המשך דפוסי מחאה.



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

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

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

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה, עד גיל 18 
בהשתתפות מופחתת

על הוצאות לפני ואחרי 
לידה ל-3 לידות

₪21עד ₪6,000
לטיפולי שיניים משמרים

מגיל 14* ומעלה

50 %
על אורתודנטיה

וטיפולי שיניים משקמים

₪21
אימון כושר אישי וקבוצתי

*מגיל 18 ומעלה

עד ₪1,000
הנחה ברכישת משקפיים

*מגיל 18 ומעלה

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

2016מאי
כ"ג

ל'

ז'

י"ד

כ"א

כ"ד

א'

ח'

ט"ו

כ"ב

כ"ה

ב'

ט'

ט"ז

כ"ג

כ"ו

ג'

י'

י"ז

כ"ז

ד'

יא'

י"ח

כ"ח

ה'

יב'

י"ט

כ"ט

ו'

יג'

כ'

יהודה

תור לרופא 
שיניים

אבחון קשב 

אבחון קשב וריכוז לארי

וריכוז לארי

להזמין

לרותי מקום

בבית החלמה

לקחת את יוסי 

לאורתודנט

להזמין 

משקפיים 
לאליהו

אבא
לקבוע תור

לרפלקסולוג

אבא
חדר כושר

אמא
עיסוי תינוקות

ם חיה
ע
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עם הצטרפותם של מעל 10,000 חברים חדשים מתחילת 
השנה במחוז ירושלים, 'מכבי שרותי בריאות' פותחת 

מרכז רפואי נוסף בירושלים  ראש מחוז ירושלים גידי 
לשץ: "זו רק ההתחלה של תנופת ההתפתחות"

את הדברים אמר במעמד חלוקת תארים לבוגרי המכללה 
החרדית בירושלים  את הלימודים סיימו כ- 100 בוגרים 

וכ- 300 בוגרות במסלולי לימוד נפרדים

"ראשיתו של תהליך לחוסן חברתי"
סגן שר האוצר יצחק כהן

מאת: חיים רייך

בשני אירועים חגיגיים, שהתקיימו במכללה 
החרדית בירושלים, ניתנו תעודות תואר ראשון 
הלימודים  את  מקצועות.  במגוון  שני  ותואר 
סיימו כ-100 בוגרים וכ-300 בוגרות במסלולי 
לימוד נפרדים. סגן שר האוצר ח"כ הרב יצחק 
התעודות  חלוקת  במעמד  בדבריו  אמר  כהן 
האקדמאית  ההכשרה  מסלול  כי  לבוגרים, 
לאורח  ראויים  ולתכנים  למקצועות  המותאם 
בחוסן  חשוב  מרכיב  מהווה  ההלכתי,  החיים 

החברתי והכלכלי.
הרבנית עדינה בר- שלום, מייסדת ונשיאת 
המכללה החרדית, ציינה בדבריה את המאמץ 
המיוחד שהשקיעו הבוגרים כאשר לאחר יום 
של לימודים תורניים בבתי המדרש ובכוללים 
שיאפשר  תואר  לרכוש  התפנו  השונים, 
לתורה.  עיתים  קביעת  לצד  בכבוד  להתפרנס 
שלא  הממשלתיים,  לגורמים   פנתה  בדבריה 
המאפשרים  הייחודיים  התנאים  את  להרע 
רכישת תואר ומקצוע לציבור האמון על אורח 
קשות  עמלנו  השנים  "במשך  הלכתי.  חיים 
ותנאים  לימודים  מסלולי  ועיצוב  גיבוש  על 
שיאפשרו לימודי תואר לשומרי תו"מ ותהא זו 
גדולה לשנות מסלולים אלה", אמרה  שגיאה 

הרבנית בר-שלום .
אמר  כהן,  יצחק  הרב  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
ירושלים  החרדית  המכללה  כי  בדבריו,  עוד 

את  שהתאימה  הראשונה  המכללה  הייתה 
תכני הלימוד ויצרה מסגרת הולמת שתאפשר 
רכישת תואר ומקצוע, וזאת בהנחייתו של מרן 
על  ידו  שסמך  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  הראשל"צ 

המסגרת שנקבעה.
פרופ' שמואל סנדלר ראש מערך המכללות 
והמכינות, ציין בדבריו, כי רק 60 שנה לאחר 
הישראלית  החברה  השכילה  המדינה,  הקמת 
לפתוח את הדרך לשילובם של חרדים לרכישת 
מקצוע ותארים.  בהקשר לכך ציין את תרומתה 

של המכללה החרדית בתחום.
תואר  תעודות  חולקו  המכללה  לבוגרי 
חינוכי,  ייעוץ  במקצועות   שני  ותואר  ראשון 
תרפיה במוזיקה, לוגיסטיקה וכלכלה, עבודה 
חינוך,  המדינה,  ומדעי  תקשורת  סוציאלית, 

מדעי החברה. 

כהן נואם בטקס

מרכז חדש בירושלים ל'מכבי'

מאת: יעקב פלדמן

תנופת  את  ממשיכה  בריאות  שרותי  מכבי 
השבוע  ובמהלך  ירושלים  במחוז  התרחבות 
הקרוב יחנך מרכז רפואי ענק בשכונת ארנונה 

בירושלים.
ירושלים  במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
שהיא  החדה,  הצמיחה  מקצב  מעודדת 
עם  והסביבה  ירושלים  תושבי  בקרב  זוכה 
חדשים  חברים   10,000 מעל  של  הצטרפותם 
מתחילת השנה. בהנהלת מכבי מציינים כי קיים 
המהפיכה  בעקבות  מצטרפים  של  אדיר  סחף 
במערכת הבריאות שמכבי מובילה בירושלים.

החלטה  מכבי  קיבלה  האחרונה  בשנה 
גם  הרפואה  שירותי  את  להוביל  אסטרטגית 
יעדים  לעצמה  הציבה  במסגרתה  בירושלים, 
גדולים  רפואיים  מרכזים  חמישה  פתיחת  של 
ומרווחים שיתנו מענה רפואי מקצועי, איכותי 
ומתקדם ברמה שתושבי ירושלים לא זכו לו עד 
ואכן עם פתיחת המרכז הרפואי בשכונת  כה. 
ארנונה משלימה מכבי את התוכנית הרבה לפני 
הזמן שהקציבה לזה. מגמת הצמיחה של מכבי 
של  הנאמנות  שיעור  את  מוכיחה  בירושלים 
להיות חברים בקופה  תושבי העיר, שבוחרים 
את  להעניק  זה  ראשה  שבמעיינות  המובילה 
ע״י  והמסור  האיכותי  ביותר,  הטוב  השירות 
צוות איכותי שהוכשר לכך ולתאים את עצמו 

לאוכלוסייה ולצורכי הקהילות השונות.

ראש המחוז מר גידי לשץ מציין כי" אמנם 
מכבי  וכי  לעצמנו,  שהצבנו  ביעדים  עמדנו 
חמשת  פתיחת  של  התכנית  את  השלימה 
הדרך,  בתחילת  רק  אנחנו  אך  המרכזים 
ולהנהלת מכבי תכניות רבות הקשורות לפיתוח 
שירותי הרפואה במחוז ירושלים, שחלקם כבר 
בתהליכים מתקדמים". עוד מציין ראש המחוז 
כי "הסחף האדיר של החברים החדשים מעודד 
הפעילות  להמשך  העוצמה  את  ונותן  מאד 

המאסיבית בירושלים". 
הגיעה  אף  ההתפתחות  במסגרת  כי  יצוין, 
הנהלת מכבי שירותי בריאות להסכם עם מספר 
מרפאות שיניים פרטיות בשכונות רוממה, רמת 
שלמה והר חומה, בהן יוכלו חברי מכבי לקבל 
טיפולי שיניים, זאת בנוסף למרפאות השיניים 

של מכבי דנט, הפרוסים במרכזי מכבי בעיר. 

'המרכז החדש של 'מכבי

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 בבריאות
אין בערך...

 בירושלים
רק מאוחדת!

 מרפאות 300
ברחבי העיר  רופאים825

במגוון תחומים

מאוחדת בירושלים, כל מרפאה במרחק הליכה!
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מאת: מנדי קליין

נפגשה  חדש'  'שיר  סמינר  הנהלת 
עיריית  ראש  סגן  עם  האחרון  בשבוע 
הרב  חרדי  חינוך  תיק  ומחזיק  ירושלים 
לקראת  מההיערכות  כחלק  כהן,  צביקה 

פתיחת שנת הלימודים הבאה.
מנהל הסמינר הרב חיים רוזנצוויג סקר 
במהלך  עמלים  עליה  הקודש  עבודת  את 
כל ימות השנה בסמינר למען חינוך בנות 
בעלות  מחנכות  צוות  ידי  על  ישראל, 
"ברוך  החינוך.  בתחום  וידועות  שם 
גדולה  דשמיא  סייעתא  רואים  השם 
זוכות  ברובן  אשר  בתלמידות  בהשקעה 
עם  תורה  של  בתים  להקים  מכן  לאחר 
ובכדי  שמיים,  ויראי  איכותיים  בחורים 
להגיע להישגים שכאלו, הנהלת הסמינר 
משמע",  תרתי  מרובים,  דמים  משקיעה 

אמר.  
יש לציין כי בקרב אישי חינוך שמו של 
יצא למרחקים כסמינר שמחולל  הסמינר 
שינוי מהותי בקרב תלמידות שבמקומות 
היו  ולא  לאיבוד  הולכות  היו  אחרים 

מצליחות להפיק את מירב התועלת.
שנפתחו  זכינו  האחרונות  "בשנים 
סמינרים  מספר  ירושלים  העיר  ברחבי 
לאלפי  ואחרים  כאלו  פתרונות  הנותנים 
נערות, אך סמינר כה חמים ונעים שעמל 
ברוחניות  הן  בתלמידות  בהשקעה  רבות 
והן מבחינה לימודית, נדיר מאוד ואפשר 
להגיד שהוא ייחודי באופיו", שיבח סגן 
הנהלת  את  כהן  צביקה  הרב  העיר  ראש 
חיים  הרב  שבראשות  חדש'  'שיר  סמינר 
של  השגריר  "אני  והוסיף:  רוזנצוויג, 
להרחבת  ירושלים  בעיריית  הסמינרים 
העשייה הברוכה, ובפרט לסמינר שלכם, 
ואשמח לקדם כל תוכנית ורעיון שיכולים 
לתת מענה רוחבי לנערות תושבות העיר 

ולפיתוח ושגשוג הסמינר".
בהנהלת סמינר 'שיר חדש' הודו לסגן 
ולראש  כהן  צביקה  הרב  העיר  ראש 
האוזן  על  בצלאל  אברהם  הרב  לשכתו 
למען  תדיר  הפתוחה  והדלת  הקשבת 
ואיחלו  העיר,  ברחבי  החינוך  מערכת 

המשך הצלחה רבה בפעילות הקודש.

"להגביר את הביטחון בהר הזיתים"
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים אברהם לובינסקי נפגש עם 
בכירי העירייה והמשטרה ודן עימם בהגברת הביטחון בהר ● ישיבה 
מיוחדת התקיימה בלשכתו של סגן רה"ע ירושלים הרב יוסף דייטש 

שפועל רבות לקידום הר הזיתים
מאת: יעקב פלדמן

הוועד  יו"ר  השבוע  קיים  פגישות  סדרת 
מארה"ב  הגיע  אשר  לובינסקי  אברהם  הבינלאומי 
גורמי  עם  להיפגש  מנת  על  בארץ,  מיוחד  לביקור 

הממשל כדי להגביר את הביטחון להר הזיתים. 
הוועד  יו"ר  קיים  בישראל  ביקורו  במהלך 
גורמים  עם  פגישה  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי 
בכירים בעיריית ירושלים ובהם סגן ראש העיר הרב 
בקידום  ומסייע  הוועד  לימין  שעומד  דייטש  יוסף 

שיקום ובטחון הר הזיתים. 
ישיבה  התקיימה  דייטש  הרב  של  בלשכתו 
מקצועית בה השתתפו בין היתר הלל הורביץ ראש 
מועצת בתי העלמין שפועל רבות למען הר הזיתים, 
בעירית  דת  מבני  מנהלת  מנהל  הנאו  יצחק  הרב 
וחברי  לובינסקי  אברהם  הוועד  יו"ר  ירושלים  

הוועד בארץ.
לקידום  מהלכים  סדרת  על  דנו  המשתתפים 
מרכז  והקמת  המצבות  שיפוץ  ובהם  הזיתים  הר 

מבקרים. 
לובינסקי  אברהם  הוועד  יו"ר  נפגש  לכך  בנוסף 
השיכון  משרד  נציגי  המשטרה,  מפקדי  עם 
המאבטחים את הר הזיתים, נציגי המשרד לענייני 

ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
בפגישות הועלו הנושאים החשובים והרלוונטיים 
לטיפול בהר הזיתים כאשר בראש סדר העדיפויות, 

נושא האבטחה. 
גורמי  שאר  עם  הנוספות  הפגישות  במהלך 
על  בהרחבה  הצדדים  שוחחו  והמשטרה  הממשל 
מנת  על  הזיתים  בהר  הביטחון  העמקת  חשיבות 

לאפשר לקהל הרבבות לפקוד את ההר הקדוש ללא 
כל הפרעה. 

לדברי אברהם לובינסקי יו"ר הוועד הבינלאומי 
להגנת הר הזיתים: "ביקורי זה הוא חלק מהביקורים 
ביצוע  אחר  מקרוב  לעקוב  מנת  על  מקיים  שאני 
הבטחות גורמי השלטון ולקדם את נושא הביטחון 

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

ובהם יו"ר ועידת הנשיאים מר מלקולם הונליין.
הודות לפעילות הוועד צומצמו במעט האירועים 
הזיתים  להגנת  בוועד  אולם  בהר,  הביטחוניים 
מדגישים כי פעילותם תימשך עד להשגת הביטחון 

המרבי לכל מי שחפץ לבקר בהר.

הפגישה בלשכת יוסי דייטש 

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך 
חרדי הרב צביקה כהן להנהלת 

סמינר 'שיר חדש': "אני השגריר 
של הסמינרים בעיריית ירושלים 
להרחבת העשייה הברוכה" ● 

מנהל הסמינר הרב חיים רוזנצוויג 
סקר את עבודת הקודש עליה 
עמלים במהלך כל ימות השנה 
הרב רוזנצוויג עם צביקה כהןבסמינר למען חינוך בנות ישראל

ב'שיר חדש' נערכים לשנה החדשה

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר

22

22

 כביש מס' 22 - עוקף קריות - סגירה זמנית לשני לילות

מתי ואיפה: 
החל מ- 1.7.16, מהשעה 16:00 ועד 3.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 
כביש עוקף קריות (כביש מס' 22), בקטע מחלף ההסתדרות, לנוסעים לכיוון צפון. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף ההסתדרות ותעלה בצידו השני של הגשר 

בחזרה לכביש מס' 22 לכיוון צפון.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לצפון: 
•  תתאפשר נסיעה על מחלף ההסתדרות לכיוון כביש מס' 4. 

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו- 772. 
•  היציאה והכניסה למנהרות הכרמל - ללא שינוי.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ותשתית בכביש מס' 22 על גשר 

ההסתדרות. 

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות



 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

 29
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  טיסה חדשה במבצע

 28/7  ההרשמה בעיצומה

 תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב:
25/8 ,22/8 ,16/8 ,15/8 

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

30/8 ,29/8 ,25/8 ,22/8 ,21/8 ,18/8 ,15/8
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17 שנה לאחר 
שהתחתנה עם ערבי 
וחולצה לפני כשנה 

בחילוץ דרמטי במיוחד, 
ביקשה א' יחד עם 
ילדיה לסגור מעגל 
ולבקר יחד בכותל 

המערבי, הפעם מהצד 
היהודי שלו

לגעת בפעם הראשונה
באבני הכותל

מאת: חיים רייך

א', יהודיה בת 36, חיה במשך קרוב ל-18 
שנה בכפר ערבי בדרום  הארץ יחד עם בעלה 
יחד  שעבדו  בזמן  הכירו  ובעלה  א'  הערבי. 
לגור  ועברו  התחתנו  השניים  מזון,  במפעל 
כמעט  לאחר  ילדים.   6 להם  נולדו  ואף  יחד, 
11 שנים של מגורים בכפר, לפני כשש שנים, 
אחרי  עמה,  קשר  א'  של  ילדות  חברת  יצרה 
שלא דיברו קרוב לעשר שנים יחד. א' סיפרה 
כי לא טוב לה, וכי היא רוצה לעזוב את בעלה 
ואת הכפר בו היא גרה עמו. מספר ימים לאחר 
בדיעבד  הטלפון.  נותק  קשר,  עימה  שיצרה 
הסתבר, שבעלה של א' גילה שיצרה קשר עם 
הטלפון  את  לה  שבר  כך  ובעקבות  חברתה, 

ואף נהג בה באלימות קשה לאחר מכן.
לפני כשנה, קרוב לחמש שנים לאחר יצירת 
הקשר הראשוני עמה, נוצר קשר בין ארגון יד 
א'  מיוחד של  חילוץ  ותוכנן  א'  לבין  לאחים 
כ"דרמטי  בארגון  הוגדר  החילוץ,  וילדיה. 
במיוחד" ולאחריו הועברה א' יחד עם ילדיה 
לדירת מסתור של הארגון והיא וילדיה החלו 
הליך שיקום בליווי של עובדת סוציאלית מיד 

לאחים.
החלו  עברית,  ידעו  שלא  ילדיה,  במקביל, 
שהם  תוך  ומדודה,  זהירה  בצורה  להשתלב 
מטעם  וחונכות  חונכים  ידי  על  מלווים 

הארגון.
השבה  של  תהליך  לאחרונה  עברה  א' 
מהכפר  יציאתה  את  לציין  ורצתה  ליהדות, 
הערבי בביקור סימלי ומיוחד בכותל המערבי 
אל  במסגד  ביקרו  שאמנם  ילדיה,  עם  יחד 
השנים,  כל  הרמדאן  צום  ימי  במהלך  אקצה 
אך מעולם לא ביקרו בצד היהודי של הכותל, 
חונכות  וכך,  כיהודים.  זאת  עשו  הם  והפעם 
המיוחדת  הנסיעה  את  ארגנו  לאחים  מיד 

לכותל א' וילדיה בסוף השבוע האחרון.
של  בקשתה  את  לשמוע  מאוד  "התרגשנו 
ילדיה,  עם  יחד  המערבי  בכותל  לבקר  א' 
שהתחנכו על ברכי האסלאם", אמרו בארגון 
יד לאחים, והוסיפו "אנו מלווים את המשפחה 
המיוחדת הזו ליווי צמוד, ושמחים לגלות כי 
בנות  באותן  לבעור  ממשיך  היהודי  הרגש 
שלמרות ההליכה בנכר שנים רבות עם בעלים 
גם  יהודים, הרגש היהודי בוער בהם  שאינם 

לאחר קרוב ל-20 שנה בכפר ערבי".

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

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

מקרר 
שארפ

580 ליטר
עם צג דיגיטלי

מגהץ
טפאל

תנור
דו תאי

תנור
בנוי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 13

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

110
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 499 ₪

החל מ: 3990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

עובר
למצב שבת 
בלחיצה על 

כפתור

למה לכם לסבול כל הקיץ, אם אפשר להזמין עכשיו מזגן
ב'שיא החשמל והמיזוג' וליהנות מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים...

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...



מה זו כרזת ניקיון?
שלט מעוצב הקורא לתושבי העיר לשמור על 

ירושלים שלנו יפה ונקיה

איך יוצרים אותה?
איך שמתחשק לכם.

אתם יכולים לצבוע, לצייר, לעצב ולכתוב, 
העיקר שהתוצאה תהיה יצירתית ותעביר את 

המסר בצורה ברורה ומעניינת

כיצד משתתפים בתחרות?
שולחים את הכרזה שעיצבתם 

ל-ת.ד 755, ירושלים
עד ליום ראשון, ד׳ בתמוז תשע״ו 10.7.16

ועדת שיפוט מטעם העירייה תבחן את הכרזות
ותכריז בתום התחרות על שלוש הכרזות היפות ביותר 

שתזכינה את יוצריהן בפרסים יקרי ערך

שובר על סך
₪ 1,500

לקניית 
צעצועים 13 2

שובר על סך
₪ 1,000

לקניית 
צעצועים

שובר על סך
₪ 500
לקניית 
צעצועים

ירושלים נקייה
ילדים יוצרים

וזוכים בפרסים
ילדי ירושלים, אנחנו מזמינים אתכם ליצור כרזת ניקיון 

משלכם, ואולי תזכו בשוברים לרכישת צעצועים!

* עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכרזות ככל שתראה לנכון



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30
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 – הטורקית  לעסקה  המדיני-ביטחוני  בקבינט  הרוב  את 
בש"ס  הרב.  בבית  אבלים  מניחום  כשיצא  ידע שהשיג  נתניהו 
לנשיא  המדינה  בכירי  שחלקו  הכבוד  האם  השבוע  התלבטו 
מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן בבית האבל, היה גדול מזה 
שראינו לאחרונה בבית המשתה של הראשון-לציון הגר"י יוסף. 

המסקנה הייתה כמסקנתו של החכם מכל אדם בספר קהלת. 
כל בכירי המדינה, בעבר, בהווה ובעתיד, הגיעו כדי להיראות 
ולהישמע. כשגדעון סער יצא ובתקשורת פורסם שחכם שלום 
שאל אותו "מתי אתה חוזר?", בלשכת ראש-הממשלה הרימו 
להם  שגורם  לש"סניקים  כך  כל  כואב  מה  והתעניינו  גבה 

להתגעגע דווקא לשר הפנים לשעבר.
בלשכת ראש הממשלה נענו בתגובה, כי השר לשעבר שטורד 
הטורקי,  ההסכם  נגד  בחריפות  השבוע  והתבטא  מנוחתם  את 
בסך הכל נשאל לשלומו בשיחת נימוסין, וכשיצא, נתן מי שנתן 
לשאלה התמימה פרשנות מרחיבה, כביכול בשם הרב. במבחן 

התוצאה, המטרה הושגה ובבלפור נרשמה תזוזה.
מוצדקות.  נסיבות  היו  הכלל  מן  וליוצאים  נעדר,  לא  איש 
באלגנטיות  התעניין  לפיד  יאיר  שגם  מספרים  ש"ס  בצמרת 
היכן נשיא המועצת יושב שבעה, אך נרמז בעדינות כי איחוליו 
השר  סגן  של  בנו  בחתונת  אישית.  שיגיע  מבלי  גם  יתקבלו 
איציק כהן נראה לפיד כמו מחותן ראשי, עד שלרגע נדמה היה 
שכהן מכהן כסגן תחת שר האוצר לפיד ולא כחלון. הנוכחות 
הדומיננטית של לפיד בבית המשתה, הספיקה לש"סניקים גם 

בשביל בית האבל.
ניהול המגעים האחרונים עם  כדי  נתניהו שהגיע לנחם תוך 
הרמטית  תמיכה  לסגור  כדי  ההזדמנות  את  ניצל  הטורקים, 

בגוף הממלכתי המוסמך. לא הממשלה, אלא הקבינט המדיני-
העסקה  את  לדחות  או  לאשר  המוסמך  הגוף  הוא  ביטחוני, 

ולנתניהו היה חשוב לדעת מראש שיש לו על מי להישען. 
נתונה   – גחמה  כל  עם  קו  שמיישרים  הליכוד  שרי  תמיכת 
שתקף  מליברמן  מאמץ.  השקעת  ללא  ממילא  אוטומטית  לו 
את הבזאר הטורקי בשבתו על הכיסא הנמוך באופוזיציה הוא 
נתניהו  היהודי  הבית  משרי  פומבית.  תמיכה  לקבל  ציפה  לא 
שיקבלו  לכותרת  בהתאם  יצביעו  הרי  "הם  לדבר.  מצפה  לא 
בידיעות אחרונות", התבטא השבוע בבוז מהול בתסכול, מקור 

בכיר בלשכת ראש הממשלה.
נוספת, של חבר קבינט  נתניהו שהבין כי הוא זקוק לאצבע 
שאינו נמנה על שרי הליכוד, סימן את ידו של דרעי. את העדכון 
הסופי על ההסכם המסתמן הוא העביר לו ישירות, בלי מזכ"צ 
ובלי תיווך של ליצמן, בעת שהגיע לניחום אבלים בבית נשיא 
של  בשמו  גם  ושאל  התעניין  עודכן,  דרעי  החכמים.  מועצת 
תיכלל  הבנים  השבת  האם  ז"ל  הדר  של  אביו  גולדין  שמחה 
דעתו  את  שהניחו  סדורות  תשובות  שקיבל  אחרי  רק  בהסדר. 
ואף  בעד  יצביע  כי  לנתניהו  דרעי  הבהיר  בהמשך(,  )פרטים, 

הגדיר את ההסכם כהישג גדול. ביבי בא לנחם ויצא מנוחם. 

מארס טורקי

כמו  לארדואן  כתרים  לא קשרה  אפילו התקשורת הטורקית 
מקבילתה הישראלית. בטורקיה הדגישו את הוויתור על דרישת 
הסרת המצור. בכותרות הראשיות של העיתונות הישראלית כל 

זה נשכח כלא היה.
ידיעות אחרונות נראה השבוע כמו העיתון הטורקי 'זאמאן' 
"הודאה  ההסכם  את  שכינתה  זועבי  ארדואן.  השתלט  עליו 
באשמה" קיבלה כותרת ראשית עם תמונה מחמיאה. גם גרסת 
טורקיה הודגשה בהבלטה וארדואן קיבל במה גדולה יותר מזו 

שניתנת לנתניהו בישראל היום.
אכן, 'ארדואן זה כאן' אך לא במובן ההשוואתי בין נתניהו 
בתקשורת.  הרף  ללא  לנו  לטפטף  שמנסים  כפי   - לארדואן 
התאגידון  את  גם  ובדרך  היום,  ישראל  את  יש  אולי  לנתניהו 
אבל ברוב כלי התקשורת החופשית, הגרסה הטורקית הועדפה 

השבוע על פני הישראלית.
מהדמות  הגמור  ההיפך  הוא  נתניהו  החוץ  יחסי  בתחום 
הנרפית, חדלת המעש שמציגים שונאיו. את ניהול היחסים מול 
אובמה לאורך שנות הקדנציות המשותפות של השניים אפשר 
לאהוב ואפשר לשנוא, אבל להתעלם מיכולות הניהול אי אפשר. 
ביבי הוביל, התריס, הרתיע והתעמת מול נשיא אמריקאי עוין. 

הדבר היחיד שהוא לא עשה זה להתקפל.
שר בכיר בקבינט שלא נמנה על חוג אוהדי נתניהו, בוודאי 
את  קחו  מרתקת:  ראייה  זווית  השבוע  הציע  לאחרונה,  שלא 
אירוע  ערב  שנים,  לפני שש  וארדואן  נתניהו  היו  המקום שבו 
המרמרה והשוו זאת למצב כיום. ארדואן היה אז בשיא כוחו, 
על סף כניסה לאירופה, מחבר בין מזרח למערב, סולטן שמחדש 
את זוהר התקופה העותומאנית. ביבי לעומתו היה בשיאו של 
משבר מול נשיא אמריקאי בקדנציה ראשונה שהפך את ראש 

ממשלת ישראל מבן יקיר לבן חורג.
האויבים  יחס  להסתבך.  מפסיק  לא  היום,  ועד  מאז  ארדואן 
שלו קפץ ועלה מאפס למאה. הוא הסתכסך עם פוטין, א-סיסי, 
הסעודים, האירופאים, הכורדים והמורדים. המשחק הכפול שלו 
מול דאעש מתפוצץ לטורקים בחצר האחורית. נתניהו לעומתו 
הוא  בתבונה.  התיכון  במזרח  הסיטואציה המשברית  את  ניהל 
יצר עם השריף החדש פוטין ערוץ ישיר, שימר את הברית עם 
מצרים, חיזק את הציר עם סעודיה והאגף המתון בעולם הערבי, 
תחזק את יחסי החוץ עם אירופה השסועה, קרץ ליוון על חשבון 
ובאפריקה.  אמריקה  בדרום  בריתות  יצר  ובמקביל  הטורקים, 

בעוד שבועיים, הוא ייסע לאוגנדה לציון מבצע אנטבה - מסע 
מדינות  עם  בריתות  בבניית  נכונה  השקעה  של  תולדה  שהוא 
על  שמבכה  החופשית,  הישראלית  בתקשורת  ורק  מפתיעות. 
אובדן עצמאותה, לא תמצאו מחמאה אחת על ראש הממשלה.

את הצעדים שעשה נתניהו בתחום יחסי החוץ צריך להעריך 
במידה הראויה, דווקא על רקע היחסים הקשים עם האמריקאים, 
שהורעו בעיקר בגלל זהות היושב בבית הלבן. קל להאשים את 
נתניהו, בסוג של גלותיות, בדרדור היחסים, אבל מי שפתח את 
תפקידו בביקור מזרח תיכוני כשהוא מדלג במופגן על מדינת 
חדל  לא  הוא  היום  ועד  מאז  אובמה.  היה  הישראלית  החסות 
שגם  כדי  שאפשר  מה  כל  ועשה  ביבי  על  דעתו  מה  להבהיר 

השכנים הלא נחמדים שלנו יבינו. 
עם בחירתו של אובמה נדרש נתניהו לסוג של חשיבה מחדש, 
של  היצירתית  לחשיבה  אנפין  בזעיר  אותה  שמדמה  מי  שיש 
נכון  אז  ב-67'.  הפניית העורף הצרפתית  גוריון לאחר  בן  דוד 
שאין מה להשוות ואמריקה )למרות אובמה( היא עדיין ידידתנו 
שנוצרה  ובסיטואציה  איננו   - שהיה  מה  אבל  ביותר,  הטובה 
נתניהו תפקד בכלל לא רע. רק בישראל, לא תקראו על כך מילה.

הדר יהודי
"למעשה, קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת שום דבר משמעותי", 
הבהיר נתניהו בשיחות השכנוע עם שרי הקבינט ערב ההצבעה, 
אובמה  של  בלחצו  ב-2013  הושמעה  כבר  התנצלות  "הרי 
בעת שביקר בישראל. העברת הסכום לקרן הטורקית, תיעשה 
הגשת  על  שאוסר  חוק  יעביר  באנקרה  שהפרלמנט  אחרי  רק 
שתוגש.  תביעה  כל  על  ישראל  את  לשפות  ויתחייב  תביעות 
משרתים  משפטית,  אחריות  לקחת  בלי  שיועברו  הפיצויים 
גם אותנו הואיל והם נעשים במסגרת אימוץ מסקנות הוועדה 
המאווי  על  והפשיטה  עזה  על  הסגר  כי  שפסקה  הבינלאומית 
כוח.  של  מדי  רבה  מידה  הופעלה  אבל  חוקיים  היו  מרמרה 
בחרנו לקבל את ההמלצות במלואן, והמחיר הכספי של אימוץ 

החלק הנוגע להפעלת הכוח – בהחלט נסבל".
על  המצור  בהשארת  רואה  נתניהו  שלו  הגדול  ההישג  את 
המצור  הסרת  של  המרכזית  לדרישה  שנוגע  מה  "בכל  עזה: 
לא  הטורקים  בעינה.  נותרה  שלנו  ההתנגדות   – עזה  על  הימי 
דרך  עוברים  לרצועה  המשלוחים  היום  גם  הרי  כלום.  קיבלו 
נמל אשדוד. כל סחורה שנשלחת, נבדקת על ידינו ורק אחר כך 
מועברת לעזה. בעניין המהותי הזה לא זזנו מילימטר והטורקים 
את  כיום  צריך  במצבו,  ארדואן  כי  השתלמה  הסבלנות  ויתרו. 

ההסכם יותר מאיתנו".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב

מתבדחים על חשבוננו. המכתב של ח"כ גואטה למנכ"ל משרד 
"להפוך את המשוואה מול החמאס". שמחה גולדין                                                                    התקשורת פילבר
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בכל מה שנוגע לחללי צוק איתן שלא הובאו 
החמאס,  בשבי  נותרו  וגופותיהם  לקבורה 
האחרון  חמישי  ביום  בבעיה.  שהוא  מבין  ביבי 
התארחתי באולפן רשת ב', בתוכנית 'המזנון' של 
יואב קרקובסקי, לצידו של פרופ' שמחה גולדין 
אביו של הדר, חלל צוק איתן שגופתו לא הובאה 
לקבורה. הפרופסור חובש הכיפה הסרוגה, איש 
הוא  כאבו  ואת  מתון  שדיבורו  השראה  מעורר 
התחייבות  על  סיפר  שקטה,  באצילות  מביע 
מפורשת של נתניהו להחזיר את הבנים ולהביאם 

לקבורה בכל סוג של הסדרה. 
מילה  בכל  וניכר  שמפעפע  הכאב  למרות 
יציאה  על  לשמוע  מסרב  גולדין  גוף,  ותנועת 
להפגנות עם דרישה לוויתורים מפליגים בסגנון 
ששולם  המחיר  על  מדבר  הוא  שליט.  עסקת 
הזה  במקום  שהוא  ומבהיר  שליט,  עסקת  לאחר 
- לא יהיה. "אנחנו צריכים להפוך את המשוואה 
מול החמאס", אומר גולדין, "לא לוותר ולהיכנע, 
השני  שבצד  כזאת  בצורה  בחמאס  לטפל  אלא 
לא  שהם  כך  על  מחירים  משלמים  שהם  יבינו 
זה, לצערי,  גופות הילדים. במקום  מחזירים את 
שלה,  הראשון  במבחן  נכשלת  ישראל  ממשלת 
מול  הסדרה  שום  תהיה  שלא  להבהיר  ובמקום 
הטורקים בלי החזרת גופות הבנים – היא מוותרת 

ואינה מפעילה לחץ על החמאס".
השראה  מעורר  יהודי  הוא  גולדין,  שמחה 
ששם את טובת כלל העם לפני טובת בנו החלל. 
בתקשורת החרדית, וגם כאן בין השאר, נמתחת 
הנציגות  התנהלות  על  נוקבת  ביקורת  פעם  לא 
לשעתה,  חשובה  ביקורת  זו  לאומית.  הדתית 
כתיבתה  כדי  תוך  לזכור  פחות  לא  חשוב  אך 
הציונות  האמיתיים,  בחיים  שבשטח,  וקריאתה 
חיי  ואת  חייו  את  שמסכן  דור  גידלה  הדתית 
ילדיו בגבורה, גם למענם של היושבים ועוסקים 

בתורה.
החללים  הפקרת  נגד  הנוקבת  הביקורת  את 
במסגרת ההסכם עם הטורקים השמיע גולדין גם 
בסבב אישי שערך השבוע בין שרי הקבינט. "אני 
נתניהו  עם המשפחות", השיב  ליבי  אותו,  מבין 
ההסדר  את  לתלות  הבטחתי  לא  "אבל  לדרעי, 
יכול.  אינני  וגם  הגופות  בהשבת  הטורקים  עם 
מוגבלת  החמאס  על  הטורקים  של  ההשפעה 
מאיתנו  קיבלו  לא  שהטורקים  עוד  ומה  ממילא 
להפעיל  לנו  שיאפשר  משמעותי  הישג  שום 
הדברים  את  נתלה  אם  מנופים.  כאלו  עליהם 

מהסדר  כהתחמקות  תתפרש  עמדתנו  בזה,  זה 
ובמקום הזה אסור לנו להיות".

ההסבר שהשמיע ביבי נפל על אוזניים קשובות 
פעל  "נתניהו  נוספים.  שרים  ושל  דרעי  של 
ומגיעות לו על  ונפיצה  בתבונה בסביבה רגישה 
כך מילים טובות שהוא לא מקבל, שלא בצדק", 
התקשורתיים  מעלליו  אחרי  גם  אז  דרעי.  אומר 
התאגיד  ישראל,  קול  היום,  לישראל  בנוגע 
 ,10 ערוץ  ודירקטוריון   2 ערוץ  זיכיונות  החדש, 
הבעיה בה"א הידיעה של ראש הממשלה הייתה 

ונותרה התקשורת העוינת.

הומור שחור
קשר  ללא  עוינת  תקשורת  של  המציאות  את 
למציאות, נתניהו מנסה לשנות - ולזכותו ייאמר 
שבקדנציה הנוכחית הוא עושה זאת מהמקפצה. 
לבנות  מנסה  הוא  להתנצל  ובלי  למצמץ  בלי 
הוא  היום  ישראל  הביביתון  אחרת.  תקשורת 
העיתון הנקרא במדינה ובעיניים של ביבי, רשות 

השידור שהפכה לתאגיד היא היעד הבא.
הפיכת  על  השבוע  שהתלוננה  רגב  למירי 
התאגיד החדש לסוג של גלגלצ אין באמת על מה 
להלין. התאגיד - הוא מעשה ידי נתניהו להתפאר. 
הנוכחית  בקדנציה  יותר  המשמעותי  בתפקידו 
כשר התקשורת הוא בונה לעצמו 'ישראל היום' 

רדיופוני. קול ישראל היום מירושלים.
כשאין  גם  טוב  רגב  למירי  עושה  המרמור 
סיבה. המגויסים הטריים לתאגיד לא מזכירים את 
החרדי,  לציבור  ישראל.  גלי  את  יותר  אלא  גלצ 
האליטה  כמו  ומזלזל  מתייג  תקשורתי  יריב  אין 
הכיפות  חובשי  של  החדשה  התקשורתית 
הסרוגות. ושוב, לא מדובר בציבור הסרוג שהוא 
נפש כפשוטו עבור הערכים  נפלא, שמוסר  קהל 
פועלים  שבה  בדרך  אלא  בהם,  מאמין  שהוא 
חלקים דומיננטיים ממייצגי הציבור הדתי לאומי, 

בפוליטיקה ובעיקר בתקשורת. 
בלי לערוך הכללות מהסוג שעושים לנו ובלי 
להזכיר שמות, אפשר לקבוע בבירור שיש אנשי 
לאומית  הדתית  בערוגה  שצמחו  רבים  תקשורת 
יותר  חרדי,  לפוליטיקאי  לפרגן  ומתקשים 
בחרדי  כשמדובר  אביב.  ברמת  שגדל  מגלצניק 
לחלץ  שסניק,  גם  הוא  מגרעותיו  לכל  שבנוסף 
זו משימה בלתי  מחמאה עבורו מאותם כתבים, 

אפשרית.

הסיכומים  הפרת  בעקבות  וגם  הזה  הרקע  על 
על הכללת אנשי תקשורת חרדים בתאגיד, שיגר 
גואטה מכתב למנכ"ל  יגאל  בשבוע שעבר ח"כ 
משרד התקשורת שלמה פילבר, עם העתק לשר 
הכותרת  תחת  נתניהו,  בשם  אחד   – הממונה 
"הנדון: הרכב מועצת תאגיד השידור הישראלי 

החדש". 
 – גואטה  כותב  לידיעתך",  להביא  "ברצוני 
כאילו פילבר לא ידע דבר עד כה, "כי הוצגו בפני 
שורת המינויים בתאגיד השידור הישראלי החדש. 
איזון  חוסר  על  מעיד  שפורסמו  בנתונים  עיון 
האוכלוסייה  לחלקי  המועצה  הרכב  בין  הולם 
השונים. נתונים אלו מעידים על אפליה מתמשכת 
ציבורית.  חשיבות  בעלי  לתפקידים  במינויים 
המשרד  כמנכ"ל  בכוונתך  האם  לדעת  ברצוני 
לפעול  תפקידו  מתוקף  הנושא  על  שאמון  וכמי 
המועצה  בהרכב  ביטוי  לידי  ולהביא  בנושא, 
מינויים המייצגים בצורה הולמת מגזרים נוספים 
עדות  בני  ויוצאי  החרדים  כדוגמת  בחברה, 
המזרח 'שזוכים' להדרה פעם אחר פעם מרשימת 
הבנתי  כן  כמו  התאגיד.  שבחסות  השיבוצים 
שיש ועדה מייעצת למינויים לחטיבת החדשות. 
אבקש לדעת מי הם חברי הוועדה ועל בסיס מה 
נבחרים העובדים. אבקש את התייחסותך בנושא 

וטיפולך בהקדם". 
חושב  שדרעי  מה  את  אומר  וגואטה  הואיל 
רשמית.  תלונה  האישית,  בפנייה  לראות  אפשר 
תגובה רשמית לעומת זאת לא נמסרה עד לרגע 
פורסם  המכתב  שליחת  אחרי  יומיים  אך  זה, 
בסגנון  הומוריסטית  פנייה  על  בתקשורת 
פשקווילי של התאגיד, הקוראת לחרדים להגיש 
התאגיד  ודבר  תורה  תצא  מציון  "כי  מועמדות: 
מירושלים. כולם נקבצו באו לך. שמועה נפלאה 
הישראלי  השידור  תאגיד  עת  בשערנו  נודעה 
ונשות  )רח"ל( של אנשי  גיוס  )שר"י( הכריז על 
ועדת  השגחת  תחת  נפרדות  )בשעות  תקשורת 
טוהר המחנה( למגוון תפקידים. הגיבורים ואנשי 
החיל מביניכם יקומו ויעשו מעשה, ישלחו מייל 

עם קורות חיים ויראו ישועות". 
גואטה  חשבוננו.  על   – הזאת  הקרש  בדיחת 
תולדה  הוא  שעבר,  בסופ"ש  שהפרסום  בטוח 
מתכוונים  לא  "הם  ששלח.  המכתב  של  ישירה 
עוד  הם  תשובות  לענות  ובמקום  חרדים,  לשלב 
מתבדחים", אומר גואטה. זה מה שנקרא, הומור 

שחור.
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בא לנחם ויצא מנוחם. נתניהו עם הגר"ש כהן ודרעי                                                                                                           )צילום: יעקב כהן(

בתקשורת החרדית 
נמתחת לא פעם 

ביקורת על התנהלות 
הנציגות הדתית 

לאומית. זו ביקורת 
חשובה לשעתה, אך 

חשוב לא פחות לזכור 
תוך כדי כתיבתה 
שבשטח, בחיים 

האמיתיים, הציונות 
הדתית גידלה דור 

שמסכן את חייו 
בגבורה, גם למענם 

של היושבים ועוסקים 
בתורה

כשגדעון סער 
יצא מבית האבל 

ובתקשורת פורסם 
שחכם שלום שאל 

אותו "מתי אתה 
חוזר?", בלשכת 
ראש-הממשלה 
הרימו גבה ונענו 
בתגובה, כי שר 

הפנים לשעבר בסך 
הכל נשאל לשלומו 

בשיחת נימוסין, 
וכשיצא, נתן מי שנתן 

לשאלה התמימה 
פרשנות מרחיבה, 

בשם הרב

"להפוך את המשוואה מול החמאס". שמחה גולדין                                                                    
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מאת: שי בן מאיר

מלחמה על הכותל: רב הכותל והמקומות 
מכתב  שיגר  רבינוביץ,  הגר"ש  הקדושים 
הוא  ובו  לאו,  הגר"ד  הראשי  לרב  חריף 
הכותל  קדושת  בחומת  הפרצות  על  מתריע 
במועצת  דחוף  דיון  לכנס  וקורא  המערבי 

הרבנות הראשית.
במכתבו כותב הרב רבינוביץ: "זה חודשים 
שאני זועק את זעקת הכותל המערבי – ואין 
לי מנחם. לנגד עיני הכלות אני רואה כיצד 
מחודש לחודש מתדרדר מצבו של הכותל. 
הביטויים  מקצינים  לחודש  מחודש  כיצד 
תורה  ספרי  הברחת   – המעשים  ומחריפים 
לנשים,  תפילין  להנחת  "סדנאות"  בביזיון, 

ברכת כוהנות…"
לדון  כדי  חירום  דיון  לכנס  "אבקש 
בכותל  המתרחשת  הנוראה  בהידרדרות 
המערבי, ולקבלת החלטות דחופות בעניין. 
לעשות  עת  דם,  שותת  מלב  לכם  קורא  אני 
לה'! בטרם יהיה מאוחר מידי. עלינו לפעול 
שיתקבלו  כדי  הגורמים  כל  מול  מידית 
חוק  תיקון  ובראשם  הנכונות  ההחלטות 
הסחף  את  ולעצור  הקדושים   המקומות 

הנורא הזה".
התנועות  קיימו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
הרפורמית והקונסרבטיבית תיפלה מעורבת 
לרב  כאשר  הכותל,  של  העליונה  ברחבה 

הכותל אין כל סמכות לעצור זאת.

כמאה נציגי ובכירי התנועה ישתתפו בוועידה וישבתו 
בשבת הבאה על ציונו הקדוש של הבעל שם טוב 

במעז'בוז ● בתוכנית: ברדיטשוב, אומן, פאסטוב ועוד
מאת: מנדי קליין

היערכות  של  ארוכים  שבועות  אחרי 
חברי  הבא  רביעי  ביום  יצאו  אינטנסיבית, 
ישראל,  באגודת  אמונים'  'שלומי  תנועת 
להשתתף ב'ועידת שלומי אמונים' שתתקיים 
סגן  יעמוד  הוועידה  בנשיאות  באוקראינה. 
שר החינוך ויו"ר 'שלומי אמונים' הרב מאיר 
פרוש, ובראש הוועידה יעמוד איש העסקים 
אגודת  ויו"ר  בנשעיה  נחמן  הרב  החרדי 

ישראל במודיעין עילית. 
שלומי  ועידת  של  קיומה  על  ההכרזה 
פסח,  המועד  חול  במהלך  היתה  אמונים 
כשנציגי התנועה מכל רחבי הארץ התאספו 
פרוש  מאיר  הרב  של  בביתו  חג  לכינוס 
החלו  הפסח  חג  לאחר  מיד  בירושלים. 
הוועידה,  לקראת  האינטנסיביות  ההכנות 
על ידי הוועדה המכינה שמורכבת מגורמים 
אנשי  לצד  אמונים,  שלומי  בתנועת  בכירים 

הפקה מהשורה הראשונה. 
שההכנות  מציינים  המכינה  בוועדה 
והגדולים:  כוללות את כל הפרטים הקטנים 
ימים  חמישה  בן  למסע  לוקחים  "אנחנו 
רחב  במגוון  אנשים  כמאה  באוקראינה, 
ציבור  אנשי  כולם  וגילאים,  תפקידים  של 
עצמינו  על  לקחנו  מהותם.  בכל  ועסקנים 
לדאוג לכל הפרטים הקטנים, כדי שמשתתפי 
מושלם  משירות  ליהנות  יוכלו  הוועידה 
יהיה  והראש  מעולים,  גשמיים  ומתנאים 
פנוי כולו להשתתפות במושבים המקצועיים 

ובסדנאות  הוועידה,  ימי  במהלך  שיתקיימו 
שיעניקו להם כלים מעשיים לשדרוג השירות 

לאזרח והעמקת הפעילות הציבורית".
המקצועי,  בתחום  הנרחב  העיסוק  לצד 
מפי  שיושמעו  הרצאות  היתר  בין  שיכלול 
ההיסטורי,  למסע  שיצטרפו  שונים  מומחים 
את  גם  לפקוד  הוועידה  משתתפי  צפויים 
קברותיהם של האבות המייסדים של תנועת 

החסידות. 
יעשו  חוקת,  פרשת  הבאה,  השבת  את 
סמוך  מעז'בוז,  העיירה  הוועידה  משתתפי 
טוב,  שם  הבעל  של  הקדוש  לציונו  ונראה 
והתפילות יתקיימו בבתי המדרש של ה'אוהב 
ישראל' מאפטא, ושל הבעל שם טוב הקדוש. 
כמו"כ יפקדו משתתפי הוועידה את ציונו של 
רבי לוי יצחק מברדטישוב, ואת ציונו של רבי 
אחד  אומן.  בעיירה  השוכן  מברסלב,  נחמן 
מרגעי השיא של הוועידה צפוי להיות בעיירה 
אברהם  'רבי  של  קברו  שוכן  בה  פאסטוב, 
ממעזריטש,  המגיד  של  יחידו  בנו  המלאך', 
זיע"א.  מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק  של  וסבו 
חסידי  את  הוועידה  משתתפי  יפגשו  במקום 
סדיגורא שיגיעו בראשות האדמו"ר שליט"א, 
לחנוך את האוהל המחודש על ציונו של רבי 
באחרונה,  מחדש  שנבנה  המלאך,  אברהם 
ראש  של  הנמרצת  ובפעילותו  בהשתדלותו 
ובפעילותה  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
צדיקים'  'דרך  עמותת  של  פוסקת  הבלתי 

בראשות הרב ישראל מאיר גבאי.

'ועידת שלומי אמונים' 
באוקראינה יוצאת לדרך

הגר"ש רבינוביץ': "מצבו של 
הכותל מתדרדר מחודש לחודש"

רב הכותל הגר"ש 
רבינוביץ שיגר 

מכתב חריף לרה"ר 
הגר"ד לאו ובו הוא 

דורש לכנס דיון 
דחוף בנושא הכותל 

במועצת הרבנות 
הראשית: "זה 

חודשים שאני זועק 
את זעקת הכותל ואין 

הרב שמואל רבינוביץ בכותל המערבי לי מנחם"
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נוסעי הרכבת 
הקלה שימו לב!

הסדר הנסיעה 'ערך צבור' אינו קיים בשלב זה ברכבת הקלה בירושלים. נוסעי הרכבת הקלה   *
מתבקשים להטעין את כרטיס הרב-קו בכרטיסיות או במנויים תקופתיים של מטרופולין ירושלים.

הרכבת הקלה תצטרף להסדר 'ערך צבור' בחודשים הקרובים.
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בקווי האוטובוס גם בירושלים

 הכסף נטען ברב-קו
ללא תאריך תפוגה

 ׳ערך צבור׳ תקף גם
בנסיעה ברכבת ישראל

 ניתן לטעון ׳ערך צבור׳ גם באתרי האינטרנט
הייעודיים ובאפליקציות תומכות

 תקף ברחבי הארץ בכל חברות
התחבורה הציבורית *

הנחה תינתן בהתאם 
לפרופיל האישי שברב-קו

התשלום בפועל 
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הערך הנטען בכרטיס רב-קו
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סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

 חובה לתקף בכל נסיעה!
- לא תיקפת לא שילמת -
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מאות נשים השתתפו בכנס "תמך"
מאות הנשים שהגיעו, זו השנה השביעית ברציפות לכנס של עמותת 'תמך' נהנו משורה של פעילויות והרצאות מפי 

מיטב אנשי המקצוע  למשתתפות חולק מגזין כרומו מהודר שהופק ע"י 'קו עיתונות' ומצורף גם לגיליון זה

מאת: הילה פלאח

ביום  'תמך' שנערך השבוע  בכנס של עמותת 
 700 כ-  השתתפו  בירושלים,  רמדה  במלון  שני 
נשים מכל רחבי הארץ. זו השנה השביעית שכנס 

זה מתקיים ובכל שנה גדל מספר המשתתפות.
בשפה  גם  במקביל  מתקיים  הכנס 

לטובת  האנגלית 
השפה.  דוברות 
מטרת הכנס היתה 
לבעלות  לתת 
כלים  העסקים 
לעסק  מעשיים 
לבנות  וכן  שלהן 
העסקים  לבעלות 
ה  מ ר ו פ ט ל פ
ג  נ י ק ר ו ו ט נ ל
פעולה  ולשיתופי 

ביניהן. 
מרכזת  זלץ,  יעל 
בהאב  הפעילות 
'תמך'  של  ירושלים 
רב  בסיפוק  מספרת 
הגדוש:  היום  את 
שהקצנו  "האולמות 
הכנס  עבור  במלון 
מפה  מלאים  היו 
לפה, ראיתי שם נשים 
גווני  מכל  חרדיות 

לדמיין.  שאפשר  העיסוקים  סוגי  ומכל  הקשת 
הצהריים  ארוחת  ולפני  בבוקר  ההרצאות  לאחר 
נכנסו המשתתפות לשלושה אולמות נטוורקינג, 
כשאולם אחד עוצב ממש כמו רחוב ושדרה של 
נפגשו  הן  ושם  ושלטים  ספסלים  עם  חנויות, 
האולם  מהשנייה.  אחת  וטיפים  עצות  וקיבלו 
כבית  מעוצב  היה  השני 
משחק  בו  והתקיים  קפה 
של זוגות שדרכו היה ניתן 
להתחבר ולהכיר. ובאולם 
שולחנות  היו  השלישי 
שולחן  ובכל  עגולים 
מקצועית  מנחה  ישבה 
שעשתה סבב נטוורקינג. 
וכמו בכל שנה גם השנה, 
מקבלים  כבר  אנחנו 
מהמשתתפות  פידבקים 
שנעשו.  העסקים  לגבי 
אחת  עסק  בעלת 
הצהירה בפנינו שרצתה 
בעלות  רק  לפגוש 
שמעסיקות  עסקים 
ומעלה,  עובדות  מ-7 
של  שבסופו  וסיפרה 
כאלה   15 מצאה  דבר 
קשרים  פיתחה  וכבר 
שלה.  העסק  לטובת 
שהגיעו  שמראה  מה 
של  גדול  מאד  מגוון 

אחד  עובד  רק  שמעסיקות  מכאלו  עסקים,  סוגי 
ועד עסקים בחו"ל או יבואנים גדולים. האווירה 

היתה מאד מאד נעימה".
לנו  כתבה  הכנס  בסיום  מיד  כי  מספרת  זלץ 
מישהי: "איזה כיף שיש כנס שבו כולן מדברות 
מהכל".  לאכול  היה  ואפשר  שפה  באותה 
למשתתפות הוגשו ארוחות מפנקות וכיבוד עשיר 

בכל שעות הכנס. 
עוד מוסיפה זלץ בסיפוק: "המרצים כולם היו 
שקולניקוב  אלינה  ביניהם:  הראשונה,  מהשורה 
שוורצמן שמאמנת את המנטורים של האינקבטור 
ואיך להציג  והיא דיברה על פרזנטציה   HP של
שמרצה  בוטין  אמה  עו"ד  נכון.  עצמנו  את 
אסטרטגית  גם  והיא  בהרצליה  בבינתחומי 
בינלאומית, הסבירה איך למצוא את הדנ"א של 
כל עסק. חני גורביץ, בעלים של קבוצת גורביץ 
לשבעה  כאמא  שלה  בניסיון  שיתפה  נדל"ן 
בין  איזון  על  ודיברה  בינלאומי  עסק  ובעלת 
מאתר  הירש  אילון  נורית  עו"ד  לעבודה.  הבית 
'אשירה' דיברה על אמונה בעסקים. דינה קורול, 
בשיווק  התמודדות  על  דיברה  פסיכותרפיסטית, 
הרב  בשיווק.  חרדה  עם  להתמודד  כלים  ונתנה 
אשר ספיר מאלטשולר שחר השקעות, דיבר על 
כלים בקבלת החלטות. עו"ד עודד לוינסון הציג 

כלים פיננסיים וסיכם את היום. 
שהכריז  אשר,  יעקב  הכנסת  חבר  הגיע  לכנס 
על יוזמה להקמת ועדה משותפת שלו עם עמותת 
העסקים  בעלות  לרווחת  לפעול  בכדי  'תמך' 

החרדיות.
מנכלי"ת עמותת 'תמך' שיינדי באבד, מסכמת 

העסקים  "בעלות  ואומרת:  הכנס  את  בסיפוק 
בעלות   700 שבאו  העובדה  ברגליים,  מצביעות 
עד  מכל  יותר  מוכיחה  הארץ  רחבי  מכל  עסקים 
את  להרחיב  יש  כמה  ועד  נחוץ  הזה  הכנס  כמה 
תמך  עמותת  החרדיות.  היזמיות  למען  הפעילות 
תמשיך בכך כמו שאנחנו עשים כבר עשור לאורך 

כל השנה". 
בחשיבות  והכרה  פעולה  שיתוף  של  במחווה 
"קו  הפיק  חרדיות,  עסקים  בעלות  של  היזמות 
עיתונות" מגזין כרומו מהודר של 'ביזנס' שחולק 
לכל  השבוע  ומצורף  הכנס  משתתפות  לכל 
אלף   150 של  בתפוצה  עיתונות'  'קו  גיליונות 

עותקים.
עמותת תמך יושבת בבניין שערי העיר בקומה 
 02-5388665  - ירושלים   216 יפו  רחוב   ,9

 .jerusalemhub@temech.org

יעל זלץ, מרכזת הפעילות בהאב שיינדי באבד, מנכ"לית עמותת 'תמך', 
פרויקטים בעמותה, מספרות על ירושלים של 'תמך' ומירי גרין, רכזת 
'תמך' בתעסוקת הנשים החרדיותהמהפכה התפישתית שחוללה עמותת 

עצה טובה
גם את חושבת שאין 

לך צורך בייעוץ עסקי? 
תחשבי שוב. המדריך 

לאשת העסקים 
החרדית

על שלושה דברים
גיטי ויספלד מספרת 

על שיטת שלושת 
הסמנ"כלים שכל עסק 

צריך כדי להצליח

עם כל הלב
יעל זלץ, יועצת ארגונית 

עם עצות שימושיות 
כיצד ללכוד את תשומת 

לב הלקוח

שומרים על 
עצמאות

האם זה אפשרי לעזוב 
את מקום העבודה 

ולהתחיל לעבוד 
כפרילנס?

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

 כל הדרך
להצלחה 

מוסף מיוחד לקראת כנס 'תמך'  סיון תשע"ו

האולם בו התקיים כנס עמותת 'תמך'

שער המגזין שחולק בכנס
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היריד יתקיים אי"ה
באולמי ויזניץ רחוב נחמיה 14 ירושלים

ביום ראשון כ"ז בסיון 3.7.2016 | בשעות 22:00 - 12:00

גן חיות

אביזרים 
לתינוק
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פרס שר הבריאות לשנת 2016
 לפרסומי איכות בתחומי הבריאות והרפואה

וכן הרפואה וההלכה 

שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות בנושא פרסומי איכות 
הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה יוכל לגשת כל מי שחיבר מאמר מדעי או ספר 
שהתפרסם בין השנים 2012-2016. ובתחום הרפואה וההלכה כל מי שחיבר ספר 

בין השנים 2012-2016.

איכות  הינם:  ורפואה  הבריאות  בתחום  העבודות  להערכת  הקריטריונים 
הפרסום בהיבט המקצועי; איכות הפרסום בתרומתו לקידום הבריאות והרפואה; 

איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

שוויוניות  הציבור;  בריאות  והרפואה:  הבריאות  בתחום  מומלצים  תחומים 
מונעת;  רפואה  בריא;  חיים  אורח  בריאות;  צרכנות  בארץ;  הבריאות  במערכת 
רפואה וסביבה; שיקולי עלות תועלת במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות 

לאתגרים של מחר.

הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם: איכות הפרסום 
בנושאי  הדנים  הלכתיים  מחקרים  התורנית;  בספרות  ותרומתו  ההלכתי  בהיבט 
בהלכה  לבריאות  הקשור/ים  נושא/נושאים  של  יסודיים  סיכומים  והלכה;  רפואה 

מכל היבטיו; שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה: היבטים הלכתיים בקצות החיות 
אתיות  דילמות  הלכתיים של  היבטים  איברים;  והשתלות  תרומות  ומוות(;  )לידה 
ותורניים  והנפש בהיבט ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים  ברפואה; שמירת הגוף 

הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 

הפרס השני בסך 20,000 ש"ח 
והפרס השלישי בסך 10,000 ש"ח

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור
בארבעה עותקים ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למזכיר הוועדה,

הרב טוביה פריינד, בדואר אלקטרוני: IPM.POST@MOH.GOV.IL או בפקס: 02-5655993

הגשת הפרסומים לוועדה עד לתאריך 31.7.2016
 

בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.

החופש החופש החופש החופש החופש החופש 
הגדולהגדולהגדולהגדולהגדולהגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 

קטן עליכם!קטן עליכם!קטן עליכם!
נותנים כוח לפריפריה

המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל גאה לבשר להורים על: 

קייטנות מסובסדות
בחופש הגדול לילדי הגנים
החל מכ״ז בסיוון (3 ביולי)

התוכנית תפעל בכל 128 הרשויות ביישובי הנגב והגליל,
ב-30 רשויות מהפריפריה החברתית,

ובנוסף ב-135 שכונות הנמצאות ברשויות שונות

ההנחה תינתן להורים לילדים 
המתגוררים ברשויות המקיימות 

קייטנות במחיר של 
עד 852 ₪ (לפני הסבסוד)

ההנחה לילד תנוע 
בין 300 ₪ (ללא תלות 
בהכנסה) לבין 750 ₪

(משפחות המטופלות ברווחה)

משפחות בעלות 
מספר ילדים בגילאי הקייטנות

יזכו לסבסוד נוסף של
 350-400 ₪ עבור כל ילד

תכנית ההנחות מתייחסת 
לקייטנות עד השעה 13:30 

לילדים בגילאי טרום טרום חובה, 
טרום חובה וחובה

מחיר מקסימלי לילד בקייטנה עירונית שתפעל ביישובים 
ובשכונות הנמצאים באחריות המשרד - 552 ₪

לבדיקת היישובים המשתתפים וגובה ההנחות, 
פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם.

{m
}

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

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

בפיקוח צמוד ע"י ועדת רבנים *מימון מלא לזכאים

חוגי הלימודים לנשים:
 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

 חוגי הלימודים לגברים:
 B.A רב תחומי במדעי החברה

 B.A פסיכולוגיה
 B.A עבודה  סוציאלית

 M.A ייעוץ חינוכי
מכינה קדם אקדמית

 בואו ללמוד תואר ראשון המקנה ידע נרחב במגוון נושאים נצרכים 
 להשתלבות בתפקידי ניהול, ארגון ומשאבי אנוש. 

התואר נלמד במתכונת מרוכזת של פעמיים בשבוע 

B.A רב תחומי במדעי החברה,

תתחילו לנהל!

 יום עיון בתרפיה במוזיקה 
ביום שלישי ו' בתמוז 12.7.16, הכניסה חופשית

 מכוונים אתכם להצלחה!



בירושלים20      כ"ג בסיון תשע"ו 1229/6/16

אדמו"רים ורבנים בשמחת השבע ברכות שערך ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי 
אהרן געלדצעהיילר שליט"א לרגל נשואי אחיו הרב פנחס שליט"א בהיכל ישיבת שומרי 

אמונים בשכונת בית ישראל בירושלים

חיים רייך ● צילום: משה גולדשטיין 

מאת: מנדי קליין

'מפתח'  של  הפעילות  הרחבת  במסגרת 
לימוד  כיתות  נחנכו באחרונה  עילית  בביתר 
חדשות על מנת להעניק את המענה המושלם 

לתושבי העיר ביתר עילית. 
הכלכלה  משרד  במימון  מפתח  מרכזי 
החרדית,  לקהילה  שירותים  מגוון  מעניקים 
במטרה  להפוך את תהליך מציאת העבודה 
בהכוונת  זמן.  לאורך  וליעיל  לאפקטיבי 
הכולל  לתהליך  הפונים  זוכים  הצוות,  אנשי 
לימודיים  פערים  השלמת  מקצוע,  בחירת 
המקשים על שילוב בעולם העבודה ורכישת 
כלים לחיפוש עבודה ולהצגה עצמית בראיון 
עבודה. השירות כולל ליווי לאורך זמן, כדי 
מיטבית  והתמדה  מוצלחת  השמה  להבטיח 

בשוק העבודה.
בביתר  שנחנכו  החדשות  הלימוד  כיתות 
עילית במבנה חדיש ומתקדם נועדו לאפשר 
המתקדמים  באמצעים  השירות  מתן  את 

ומתוך רחבות. 
נפתחו  האחרונים   השבועות  במהלך   
אנגלית  קורסי  ארבעה  בעיר,  מפתח  במרכז 
מתקיימים  וכן  שונות,  ברמות  ומחשבים 
נבנו  אשר  סדנאות  של  רחב  מגוון  במקום 
והותאמו במיוחד למחפשי העבודה החרדים.
החודש  במהלך  כי  מציינים  במפתח 
הקרוב צפויים להיפתח קבוצות נוספות, וכן 
צפויים להיפתח קורסי מעוף לבעלי עסקים, 
להזדרז  בכך  המתעניינים  את  ומזמינים 

ולהרשם.
מפגשים  במקום  מתקיימים  לכך  בנוסף 
אישיים עם מעסיקים במטרה לתווך מקומות 
ראיונות  נערכים  המפגש  במהלך  עבודה. 
נושא  אודות  רקע  מקבלים  והמשתתפים 

התעסוקה תוך מתן כלים לעבודה.
כיום, פעילים עשרה מרכזי מפתח ברחבי 
של  ריכוז  שבהם  יישוב  במקומות  הארץ, 
אוכלוסייה חרדית: צפת, חיפה, ביתר עילית, 
אשדוד,  אלעד,  עילית,  מודיעין  שמש,  בית 
באר שבע, פתח תקווה ונגב צפוני. המרכזים 
לגברים  ונגיש  מותאם  שירות  מעניקים 
המעוניינים  החרדית,  מהחברה  ולנשים 
את  לשפר  או  העבודה  במעגל  להשתלב 
לפעילות  הודות  שלהם.  התעסוקה  איכות 
מ-24,000  למעלה  האחרון  בעשור  מפתח 
בכ-3,600  בכבוד  מתפרנסים  משתתפים 

מקומות עבודה שונים.
מאיר  הרב  עילית  ביתר  עיריית  ראש 
זכינו  מרובים  מאמצים  "לאחר  רובינשטיין 
את  סומכים  ואנו  המוגמר,  על  לברך  ב"ה 
מלאכתו  העושה  המקצועי  הצוות  על  ידינו 
נאמנה, ובהחלט מקדמים בברכה התפתחות 

חשובה זו למען עירנו".
עילית  בביתר  מפתח  מרכז  מנהל  לדברי 
קיבלו  האחרונה  "בשנה  גוטליב  שמואל 
עילית,  ביתר  תושבי  ל-1000  קרוב  שירות 
מתוך  הפעילות  את  להרחיב  החלטנו   ולכן 
לתת  שנוכל  מנת  על  ומתקדם  חדיש  מבנה 

מענה מקצועי רחב יותר". 

המפתח להצלחה
מרכז מפתח בביתר עילית הרחיב את פעילותו והעביר את 

משכנו למבנה חדיש ומתקדם

שהשמחה במעונו

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

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
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העמוד טעון גניזה

החדשה,  בעת  המצביאים  גדול  בונפרטה,  נפוליאון 
נודע בעוז רוחו ואומץ ליבו שכמעט לא היו להם אח 
ורע בתולדות העמים. שיטות לחימה רבות נרשמו על 
בין  להבדיל  גרילה'.   'מלחמת  השם  עצם  גם  כמו  שמו, 
היצרים, הסבא  הגדול במלחמת  ובין החול, המצביא  הקודש 
מנובהרדוק זיע"א, הפליג באחד מסיפורי הגבורה הנועזים ביותר 
של נפוליאון, דרכו ביקש להאיר את דרכו של כל יחיד בכל דור 

במלחמת היצרים. 
באחד הקרבות הקשים ביותר שידע נפוליאון מול רבים מצבאות 
אירופה, נחל תבוסה משפילה כאשר רבים מחייליו נפלו חללים. 
נפוליאון  ב'בונקר' של  בכירי המפקדים  מתכנסים  לילה,  בחצות 
תחת שדה הקרב – ותוהים באוזניו בקול: "הטרם תדע כי אבדה 
צרפת? עוד קרב אחד ואף אנחנו, הנותרים, ניפול בשבי". )אכן, 
כך קרה שנתיים לאחר מכן בקרב המכריע הידוע בתולדות העמים 

כ'חורף הקשה'(.
"גם נסיגה יש לתכנן באסטרטגיה", משיב נפוליאון בקור-רוח. 
"אם הם ירגישו שאיבדנו את רוח הלחימה; שאנו מתכננים נסיגה 

– הם יסתערו וישמידו אותנו".
המפקדים הבכירים פורסים על שולחן-הדיונים מפות מדויקות 
הדרך  את  למצוא  במטרה  סוער  דיון  ומקיימים  הקרב  שדה  של 
מילוט.  דרך  למצוא  בבד  ובד  באויבים,  לתעתע  כיצד  הנכונה 
נפוליאון מצידו מסרב להשתתף בתכנון, באומרו: "די לכם שאני 

מסכים בנסיגה, אך שאני אתכנן אותה – זה כבר יותר מדי. התוו לי 
כמה תוכניות ואבחר מתוכן את הטובה ביותר".

בוהות באחד  נפוליאון  עיניו של  תוכניות,  עוד הם משרטטים 
הוא חולם בהקיץ, שמא  יודע האם  אינו  איש  ה'בונקר'.  מקירות 
על  דופק  הוא  המתיש,  הלילה  בסוף  הקיר.  על  דבר-מה  מצא 
השולחן בחוזקה, נעמד, שולף את נשקו ומכריז בשאגה: "ַאַחַרי! 
אלחם עד טיפת הדם האחרונה של אחרון החיילים. מי שלא בא 

איתי, אחת דתו להמית".
ֶחֶבר הגנרלים – עמדו נדהמים. "לא נמרה את פיך", הם אומרים, 
"אך מדוע נתת לנו לילה שלם לתכנן את הנסיגה, אם מראש לא 
רצית בה? וכי לא היה טוב יותר שנעביר את שעות הלילה בשינה, 

באגירת כוחות לקראת המאבק הקשה?".
ידוע  נפוליאון לא איחרה לבוא: "אני  תשובתו המדהימה של 
השקר  שקרן.  שאני  לומר  יכול  לא  אחד  אף  אך  ואכזר,  כעריץ 
כזה. כשהודעתי לכם בתחילת הלילה  אני לא  שייך לתבוסתנים, 
את  שיניתי  מדוע  נכנעתי.  אכן  לסגת,  לדרישתכם  נכנע  אני  כי 
דעתי? לאורך אותן שעות ארוכות, כאשר תכננתם את אסטרטגיית 
המילוט והנסיגה ואני יושב מיואש – נגלה לנגד עיניי מחזה טבע 
לעבר  הקיר, מקרקע המערה  על  מנסה לטפס  קטנה  נמלה  נדיר: 
הגג. עשרות פעמים היא מנסה לטפס, אך באמצע הדרך מחליקה 
ונופלת. לפני כשעה הגיעה כמעט עד התקרה – ושוב נפלה. כל-

כך כעסתי על טיפשותה, רציתי לקום ולמעוך אותה למוות, אבל 

ממש עכשיו היא הצליחה לטפס עד לתקרה ולהגיע למחוז חפצה. 
הביטו למעלה, הנה היא, הנמלה!".

"מה למדנו מהנמלה?", שאל נפוליאון בקולו הכריזמטי ומיד 
השיב: "אפילו אם הפסדת אלף פעמים בקרב – אל תתייאש. אם 

תתעקש – תצליח. אחריי!".
המפקדים  את  לסחוף  נפוליאון  הצליח  ההוא,  בקרב  אכן, 

והחיילים בגבורתו ובנחישותו. אכן המערכה הוכרעה לטובתם. 


נפוליאון הותיר בזיכרונותיו מילים עוצמתיות: "צבא של עכברים 
אשר בראשו אריה – ינצח בקרב, אך צבא אריות שבראשו עכבר – 

יכשל". 
המוח הוא-הוא ְמַפֵקד כוחות האדם, הטובים ושאינם טובים. אם 
נשתמש במטפורה משדה הקרב – נבין עד כמה חשובים עוז הרוח 

וגבורת הלב לבלתי היכנע. 
עצה זו כשם שהיא יפה למתמודד עצמו, חובה היא לרב והמנהיג. 

ממי למדנו זאת? מהרועה הנאמן, משה רבנו עליו השלום.
בשבועות האחרונים, שוב ושוב אנו קוראים בתורתנו הקדושה על 
ה'נפילות' הגדולות שחווה עם ישראל במלחמת הרוח במדבר. משה 
רבנו אינו מתייאש מצאן מרעיתו: ממשיך בדרך אל המטרה, ובכוחו 

הסתיימו נפילותיו של דור דעה. עם ישראל חי וקיים.

רוח המפקד

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לעיתונאי, הכתב והצלם המוכשר

ברק עוזי ורעייתו
לרגל שמחת הבר מצוה של בנם בכורם

אוהד נ"י 
יה"ר שיגדל ויפרח  לאילנא רברבא 

ולתפארת המשפחה

מאחלים: העובדים והנהלה

משרד הפנים

 

בחוף שבו לא תשמעו את קריאות המציל,
קחו בחשבון שהמציל לא ישמע את הקריאות שלכם.

שמרו על הכללים לרחצה בטוחה: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל• 
נשמעים להוראות המציל• 
מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות • 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית
שמים לב לצבע הדגל• 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים היכנסו: 
yam.org.il

אין אדם נכנס למקום סכנה!
אם אין מציל לא נכנסים!

תודה
וברכה

בס”ד

למכובדנו, רב הפעלים, שליח ציבור נאמן ומסור

ישלם לכם ה' פועלכם, ותהי משכורתכם שלמה מאת ה'.
על תרומתכם, השתתפותכם ומסירותכם להצלחת המופע ”צלילים חדשים”.

בהוקרה ובהערכה,
קונסרבטוריון רב-תחומי

ל ומחו זיקה  למו

מוזיקהֵמֵעֶברל

הרב צביקה כהן הי”ו
סגן ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק חינוך חרדי
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כמעיין המתגבר 

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

ְּבֵני  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ֵלִוי  ֶּבן  ְקָהת  ֶּבן  ִיְצָהר  ֶּבן  "ַוִּיַּקח קַֹרח 
ֱאִליָאב ְואוֹן ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן" )במדבר טז, א(.

רבותינו שואלים )במדבר רבה יח, ח( קורח שפקח 
היה מה ראה לשטות זו. רגילים אנו לומר, מהי השטות 
מחשבתו  קרח"-  "ויקח  לקרח?  שהיתה  ביותר  הגדולה 
לו  ונתגלה  גדול  עשיר  היה  קרח  ולקחת,  לקחת  רק  היתה 
אחד מהמטמוניות שהטמין יוסף הצדיק )פסחים קיט ע"א(, 
ועוד כסף,  עוד  ולהרוויח  הייתה מחשבתו לקחת  וכל העת 
היה מתחמק  ומבקשים תרומה למשכן,  אליו  פונים  כשהיו 
יתנו, שגם להם יהיה זכות.. כך הוא תירץ  ואומר שאחרים 
את עצמו. והמידה הנוראה הזו שהייתה בו גרמה לו ולכל 

הנלווים אליו להיאבד מן העולם. 
צריך  הממונית  האפשרות  את  בידו  נתן  שהקב"ה  אדם 
הוא לתת ולעזור ולא לשמור רק לעצמו, זוהי הדרך היחידה 
הבריאה  שתכלית  כיון  העולם,  בזה  ולהצליח  להישרד 
להעניק ולתת, ִּכי ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך 
ָבֶהם )תהילים פט, ג(, להעניק לאשה בבית, לילדים, לשכנים 
ולידידים, וכפי שכותב הנפש החיים בהקדמתו: "האדם לא 
בכחו  ימצא  אשר  ככל  לאחרים  להועיל  רק  נברא,  לעצמו 

לעשות". 
כשגדלות לאדם שערות בראשו חייב הוא לגזוז אותם, 
לא  אם  בדשא,  וכן  ולצמוח,  לגדול  ימשיכו  הם  כך  רק 
תפוקה  ולייצר  לצמוח  תפסיק  היא  הדשא  את  יכסח 
מסוימים  בזמנים  אותה  יכסח  אם  אולם  מסוים,  בשלב 
יתחזקו  השורשים  בתחום  המומחים  שממליצים  כפי 
ויתנו תוצרת טובה יותר. וכן הוא הדבר באדם שיש לו 
לעזר  לתרומה,  מממונו  קצת  "ישחרר"  הוא  אם  ממון, 
ולסיוע למוסדות צדקה וחסד, רווחיו יגדלו יותר ויהפוך 
הוא למעיין הנובע, ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביוִֹנים ִצְדָקתוֹ עֶֹמֶדת ָלַעד 
ַקְרנוֹ ָּתרּום ְּבָכבוֹד )תהילים קיב, ט(. וחלילה להיפך, אם 
ילקח  ממונו  לבסוף  עצמו,  עבור  רק  ממונו  את  ישמור 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  עֶֹׁשר  לעצמו,  רע  מקח  לקח  קרח  ממנו, 
)קהלת ה, יב(, זה עושרו של קרח )סנהדרין קי,  ְלָרָעתוֹ 
ממונו  ולכן  לאחרים  גם  לתת  מוכן  היה  לא  הוא  ע"א(, 

נלקח ממנו.  
רבינו יוסף חיים כותב בספרו עוד יוסף חי )פרשת קורח( 
על  מרמזות  "עושר"  המילה  של  הראשונות  אותיות  כי 
מורה  השני  וחציים  העושר,  מצד  לאדם  הבאה  העבדות 
שהוא  "שר"  הם  האחרונות  אותיות  כי  ואדנות,  שררה  על 
"עו" שהוא  והאותיות הראשונות הם  ושררה,  גדולה  לשון 
בגימטריא "עבד". יש אדם הזוכה מצד העושר שלו להיות 
בגדולה וכבוד כדוגמת שר, ויש שנלכד בעבדות מצד ממונו. 
שר,  להיות  ויכול  עבד  להיות  האדם  יכול  הכסף  ידי  על 
נותן בידו  נותן ביד האדם כסף, אך  הבחירה בידו, הקב"ה 
גם את הבחירה להחליט אם להיות בשל כך עבד לכספו או 

שר על כספו.
וסופה  שתחילתה  "עשיר"  במילה  זאת  לרמוז  יש  וכן 
לש"י  רמז  והם  "יש",  אותיות  ואמצעיתה  "רע"  אותיות 
ידי  על  וצדיק  צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  שעתיד  עולמות 
ובעלי  העניים  עם  בממונו  חסדים  וגמילות  צדקה  שעושה 
כא(,  ח,  )משלי  ֲאַמֵּלא  ְואְֹצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש  אֲֹהַבי  ְלַהְנִחיל  תורה, 
ימיו הוא עבד לממונו לאסוף  וכל  זוכה לכך  אך מי שאינו 
ולקבץ הון הרי הוא לרעתו ונקרא רע, וכמו שנאמר )קהלת 

ה, יב( עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתוֹ.

להמחשת הדברים היטב מספר הרב בן איש חי סיפור 
שגדלו  לאחר  תורה,  בתלמוד  למדו  נערים  שני  נפלא, 
שהיה  )כפי  ביתם  את  לפרנס  כדי  מקצוע  ללמוד  הלכו 
יומם  בתורה  ועסקו  ישבו  סגולה  שיחידי  בזמנם  מצוי 
בתורה(.  לימודם  לצד  במסחר  עסק  העם  ושאר  ולילה, 
ולאחר  הצורפות,  מלאכת  ללימוד  פנה  מהנערים  אחד 
עובד  היה  יום  בכל  בעבודתו,  התחיל  לימודיו  שסיים 
ובשאר  לביתו  טרף  להביא  כדי  בודדות  שעות  מספר 
בתורה  ונתעלה  עלה  וכך  בתורה,  ועוסק  ישב  היום 
לתחום  פנה  חבירו  ואילו  הטובות.  ובמידות  ביראה 
ְוכֹל  המסחר והכלכלה-המכירה והקניה, ועלה ונתעלה, 
אך  ג(,  לט,  )בראשית  ְּבָידוֹ  ַמְצִליַח  ה'  עֶֹׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר 
דבר זה גרם לו להיות שקוע בעסקי ממונו ולא הצליח 
הרוחנית  אישיותו  ולפיתוח  התורה  ללימוד  זמן  לפנות 
ָּכִׂשיָת  ָעִביָת  ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  שנאמר  ]וכמו 
שלמה  שביקש  וזהו  טו.  לב,  ָעָׂשהּו-דברים  ֱאלוַֹק  ַוִּיּטׁש 
ֶּפן  ֻחִּקי,  ֶלֶחם  ַהְטִריֵפִני  ִלי  ִּתֶּתן  ָועֶֹׁשר ַאל  בחכמתו ֵראׁש 
ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ה'- משלי ל, ח-ט. שאפילו  ֶאְׂשַּבע 
אם יתגבר האדם על עצמו ולא ישכח את השי"ת מ"מ 
אותם הרווחים הגדולים לא יניחו לו פנאי לעסוק בענייני 
העולם הבא, כי יתאווה תמיד להוסיף ולהרבות ולהגדיל 

מסחרו ועסקיו[. 
על אף שעסקו שניהם בתחומים שונים ידידותם לא פסקה, 
בכל פעם שהיה צריך בעל המסחר לצרוף מטבעות זהב וכדו' 
היה מבקש מחבירו הצורף לעשות זאת. והנה, יום אחד קיבל 

בעל המסחר יהלום מיוחד ויקר מאוד ורצה לשבצו בטבעת 
לו  שישבץ  וביקש  בצורפות  העוסק  לחבירו  פנה  יוקרתית, 
את היהלום עד יום פלוני. החבר לקח את הכלים הדרושים, 
התיך את הזהב והכין טבעת בגודל המתאים לשבץ בו את 

היהלום כמין חומר.
כדי  הסוחר  חבירו  לביתו של  הצורף  ניגש  המיועד  ביום 
אך  בשלומו,  ושאל  לביתו  נכנס  הטבעת,  את  לו  להביא 
ומחשבותיו  טרדותיו  מחמת  דבריו  את  שמע  לא  הסוחר 
בעסקיו, ערימות של ספרים וניירות של הזמנות וחשבונות 
את  לפתוח  בכולם,  לטפל  היה  ועליו  שולחנו  סביב  נערמו 
הספר הזה ולעבור לספר הזה, ספרי חיים וספרי מתים היום 
לפניך נפתחים )מושאל מתפילות הימים הנוראים(, משרתיו 
הגישו לו ארוחת בוקר אך לא היה לו זמן לאכול, אפילו כוס 
תה הוא לא היה מסוגל לשתות מחמת הלחץ הגדול בו היה 
שרוי, האוניה הגדולה עומדת להפליג ועדיין הוא לא סיים 

את כל החשבונות. 
ולכן  עבודתו  באמצע  לחבירו  להפריע  רצה  לא  הצורף 
התיישב בפינת החדר ועסק בלימודו, עברו שעתיים ושלוש 
הסוחר,  לאדוניהם  הצהריים  ארוחת  את  המשרתים  והגישו 
בכל  בחשבונותיו.  ועסוק  בספריו  רכון  היה  עדיין  הוא  אך 
שפקעה  עד  המתרחש  על  הצורף  הסתכל  העת  אותה 
סבלנותו, עד כאן תחום שבת )מושאל עירובין פ"ה מ"ה(, 
עד  עבד?  תישאר  מתי  "עד  לו,  ואמר  הסוחר  לחבירו  ניגש 

מתי תישאר עני?"
מה  עני?  אני  עבד?  "אני  ואמר:  העשיר  הסוחר  התפלא 
לי  יש  אחר,  לאדם  והתכוונת  התבלבלת  אולי  מדבר,  אתה 
מאות חנויות, שטחי ענק, אוניות ובתים, איך אתה אומר עלי 

שאני עני?".
"ראה נא חברי היקר" ענה הצורף, "כבר כמה שעות שאני 
עומד ומתבונן במעשיך, לא אכלת ארוחת בוקר וגם ארוחת 
הצהריים כבר התקררה, ונדמת בזה לעני מסכן שלא ימצא 
מה לאכול והוא יושב בתענית בוקר וצהרים, כל הזמן עסקת 
מסוגל  היית  לא  תה  כוס  ואפילו  ובחישובים  בחשבונות 
אתה  אותך-  ישרת  שהעושר  במקום  הלחץ,  מרוב  לשתות 

משרת אותו, אתה עבד לעושר שלך ולא שר עליו". 
"הרי יש לך הכנסות גדולים שיספיקו לפרנסתך ולפרנסת 
בניך ובני בניך בשפע גדול ובהרחבה, ובכל זאת אתה מטריד 
את עצמך להוסיף עוד ועוד ממון ולהניחו בתיבה, הרי שאתה 
עובד עבודת עבד בשביל התיבה, או בשביל אחרים שיקחו 
בסוף את הכסף שישאר לאחר פטירתך, ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם 

)תהילים מט, יא(". 
אדם ששומר את העושר רק לעצמו דומה הוא לבור מים 
ישארו  המים  אמנם  למעיין,  המחברו  מהצינור  שניתקוהו 
בבור אך הם כבר לא יהיו ראויים לשתיה, לאחר חודש או 
את  תמיד  משאירים  אם  אבל  ויפגמו,  יסריחו  הם  חודשיים 
הקשר של הצינור לבור נכנסים מים ויוצאים ויש סירקולציה, 

המים נשארים טריים וטובים. 
עצמו  את  מנתק  כשאדם  מובן,  והנמשל  המשל,  זהו 
לגרום  הדבר  עלול  לעצמו  רק  העושר  את  ושומר  מאחרים 
לו רעה, עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתוֹ )קהלת ה, יב(, אבל אם 
אף  להם  גם  ומעניק  ונותן  לאחרים  עצמו  את  האדם מחבר 

הוא מתחדש וגודל ומשפיע על עצמו ברכה וטובה. 
יהי רצון שנזכה להעניק ולהשפיע טובה וברכה לסובבים 

אותנו ונראה בגאולה השלימה במהרה, אמן.

העמוד 
טעון 
גניזה

אדם ששומר את העושר 
רק לעצמו דומה הוא לבור 
מים שניתקוהו מהצינור 
המחברו למעיין, אמנם 
המים ישארו בבור אך 

הם כבר לא יהיו ראויים 
לשתיה, לאחר חודש 

או חודשיים הם יסריחו 
ויפגמו, אבל אם משאירים 

תמיד את הקשר של 
הצינור לבור נכנסים מים 
ויוצאים ויש סירקולציה, 

המים נשארים טריים 
וטובים. 



 23 בירושלים     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16

העמוד 
טעון 
גניזה

משה רבינו לנוכח התקהלות קורח ועדתו המערערים על 
הכהונה וטוענים: "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
הראשונה:  בתשובתו  משיב  ה'".  קהל  על  תתנשאו  ומדוע  ה' 
"וידבר אל קורח ואל כל עדתו ... בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת 
הקדוש והקרוב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" )במדבר 
ה'(. רש"י מביא את דברי המדרש "עתה עת שכרות הוא  ט"ז 
לדחותם שמא  היה מתכוון  והוא  לפניו.  נכון להראות  ולא  לנו 

יחזרו בהם". 
את  מיידית  יסתור  רבינו  שמשה  היה  הראוי  מן  לכאורה, 
הטענות, ולאחר מכן אם ימשיכו לחלוק יבהיר ה' את בחירתו 
את  מיד  מגלגל  רבינו  משה  מדוע  נס.  ידי  על  ואהרון  ומשה 

טענותיהם  אל ה' ולא מתמודד עמם לבד?
רש"י משיב על כך על פי מדרש: אמר לו משה, גבולות חלק 
תוכלו  כך   , לערב  בוקר  להפוך  אתם  יכולים  בעולמו  הקב"ה 

לבטל את זו.
משה רבינו כן פתח בתשובה ברורה להם! שכמו שיש לזמן 
משמעות. יש את ממשלת היום ויש את ממשלת הלילה. כך לכל 
דבר יש גבול ומקום מיוחד. בוקר ויודע ה',  אומר משה רבינו, 
ומזכיר לנו איך שכל דבר  בעולם, לא חפץ לשנות את תפקידו, 
כי ה' עשה לכל דבר איזה גבול ומקום מיוחד בשבילו, כך כל 
ולא  שלהם  התפקידים  את  לזכור  צריכים  משה,  על  הנקהלים 

לבקש תפקידים אחרים. 
המחלוקת שלכם והטענה הנוראה: למה תתנשאו? כל העדה 
השליחות  את  יש  אחד  לכל  שווא.  טיעון  זהו  קדושים.  כולם 
קבע  שה'  כמו  הכל.  להיות  יכול  אחד  שכל  נכון  לא  וזה  שלו, 
איך דמותנו ומראנו, ומאיזה משפחה נהיה. באיזה מקום בעולם 
ניוולד, ובאיזו תקופה נחיה, כך קבע גם מה יהיה התפקיד של כל 
אחד. ולכל אחד מיועד העניין המיוחד לו. ועל פי זה מבאר את 
תשובתו המיידית של משה רבינו, שקרח אינו יכול להיות במצב 

ובדרגתו של משה. לכל אחד יש את השליחות והתפקיד שלו.
- יהודי פשוט ישר ותמים שהתגורר בכפר  זונדל  מסופר על 
קטן לא הרחק מברדיטשוב. 'זונדלי הפונדקאי' כינוהו הבריות, 
שם  הדרך,  אם-  על  שעמד  מפונדק  התפרנס  חייו  שכל  משום 
קיבל את האורחים בברכה, האכילם השקם ונפרד מהם לשלום. 
יום אחד שקע זונדל בהרהורים: רוב שנותי חלפו עלי בכפר, 
ומזגתי  ורעבים  יגעים  עוברי-אורח  האכלתי  הפונדק.  בניהול 
זמני  פרועים.  ולפריצים  מגושמים  גסים  לאיכרים  משקאות 
להתפלל  עד שאפילו   , יהודי  ספר  לפתוח  לי  הניח  לא  הדחוק 
כיאות לא יכולתי, ומה יהיה עלי ביום שאגש לבית דין של מעלה 
ריק וחסר כל מתורה תפילה ועבודת ה' תמימה ופשוטה? כעת, 
כשנזרק הלובן בשערי, באה השעה לפרוש מהבלי העולם הזה 
ולהתחיל להכין צידה לדרך הרחוקה, לעולם הבא, עולם שכולו 

טוב.
ותוסס, שכוחו  נמרץ  ועשה: קרא לבנו שייעל'ה, צעיר  אמר 
הפונדק  לך  "הרי  הפונדק.  מפתחות  את  לידיו  ומסר  במתניו, 

זונדל  וטיפחתי עשרות שנים בעשר אצבעותי", אמר  שניהלתי 
ביתך".  ולפרנסת  לחייך  אחריות  תקבל  כי  העת  "הגיעה  לבנו, 
את  בברדיטשוב.  לגור  ועבר  הקטן  הכפר  את  עזב  עצמו  זונדל 
ובין בית-הכנסת. כרבי עקיבא בשעתו  ביתו  בין  שעותיו חילק 
זונדל. שכן  40, היה  אשר בא לחסות תחת כנפי השכינה בגיל 
תלמיד חכם לא היה ואפילו התקשה לקרוא באותיות הקטנות, 
אך במאמץ רב החל את מסעו בתורה, תפילה ועבודת ה' טהורה.
ואופיו.  זונדל את הפונדק שינה המקום את צורתו  מאז עזב 
פריצי  ואירועים.  היה למקום של מסיבות  ונעים  מפונדק שקט 
בו את  והחלו לערך  והולך,  גובר  עניין  הסביבה מצאו בפונדק 
סיפור של  הפונדק  היה  עיסקית טהורה  משתאותיהם. מבחינה 
הצלחה. אך יחד עם זו הוא איבד את החן השלו והרגוע שהיה 
את  להדיר  הפשוטים  עוברי-האורח  החלו  בד-בבד  כה.  עד  בו 
רגליהם מן הפונדק שברובם היו יהודים פשוטים ותמימים. שם, 
את  שיקדם  והחביב,  הישר  הפונדקאי  זונדל,  להם  יצפה  ידעו, 
פניהם במאור-פנים ויציע להם ארוחה פשוטה, אך חמה ומזינה. 
כעת נעשה המקום זר ומנוכר והוא דמה יותר למקום של הוללות.
הדבר נודע עד מהרה לצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע. 
מששמע זאת התמלא ליבו כאב. צער על הבן שייעל'ה, שהרחיק 
היה  נעימה  שמאכסניה  המקום,  על  צער  הכסף.  למען  לכת 
לבית-חטאים, וצער על עוברי-הדרכים היהודים, שניטלה מהם 

האפשרות לנוח ולסעוד בכשרות.
את  נטשת  מדוע  ושאל:   לזונדל  לקרא  לוי-יצחק  רבי  שלח 
לדעת.  ביקש הצדיק  בנך הצעיר?",  לידי  אותו  ומסרת  פונדקך 
מיום  צעיר  נעשה  אינני  הצדיק:   לפני  נמוקיו  את  זונדל  שטח 
ליום. מי יודע עוד כמה שנות חיים יעניקו לי ממרומים, ובמה 
אבוא לפני בית-דין של מעלה? הלוא כעני בפתח אעמוד לפניו, 
שכן אין בידי לא תורה ולא תפלה. "עתה, כשהבן דואג לפרנסת 
הבית, רווח לי. אני קם כל בוקר, מתעטף בטלית, מתפלל מילה 
במילה בנחת, ויש לי גם את פנאי ללמוד בחומש, משנה וגמרא. 
מעלה  של  בית-דין  לפני  להתייצב  אוכל  כי  מרגיש  אני  כעת 
ובאמתחתי תורה ותפילה. שקע רבי לוי-יצחק בהרהוריו וכעבר 
דקה ארוכה אמר: "חכמינו ז"ל אמרו: 'איזהו חכם, המכיר את 
מקומו'. על כל אחד ואחד מישראל לדעת מהו המקום שהועידה 
ותפקידו?  שליחותו  מהו  הזה?  בעולם  העליונה  ההשגחה  לו 
ולא לנסות לתפוס  בו  יודע את מקומו, עליו להישאר  וכשהוא 

את מקומו של חברו.
ועוד למדונו חכמינו ז"ל: כי 'מלכותא דארעא כעין מלכותא 
דרקיע'. כלומר, המלכות במרומים, דומה למלכות כאן בארץ, 
למלכות  לה  אוי  שם.  גם  המנהגים  כך  כאן,  המלכות  וכמנהגי 
שאין לה אלא שרי צבא בלבד וחסרים לה חיילים פשוטים. חייל 
פשוט הבורח מהמערכה כדי להיות גנרל דווקא, אף הוא נחשב 
עריק והוא מורד במלכות. רבי לוי יצחק השתהה לרגע קט. אחר 
כך נתן מבט רך בזונדל והניח כף יד מלטפת על זרועו והמשיך 
המיוחסים  כלומר  גנרלים  בני:  זונדל  לך,  דע  דבריו:  ברצף 

והלמדנים – יש לו לקדוש-ברוך-הוא די בעולמו. לעומת זאת, 
חסרים לו חיילים פשוטים ונאמנים שדווקא בפשטותם מוכיחים 

נאמנות אין קץ למלכו של עולם.
הקדוש-ברוך-הוא העמיד כל אדם במקומו שלו. את מקומו 
ואת  וליל,  יומם  תורה  ללמוד  המדרש  בבית  קבע  האחד  של 
מקום זולתו קבע בקירוב לבבות ובעשיית חסד אפילו בכפר קטן 
ונידח. אותך, זונדל, בחר הקב"ה להעמיד בפונדק דרכים, כדי 
שתגיש לעוברי-דרך עייפים צלחת מרק חמה וכשרה ביום חורף 

קר, וכוס משקה צונן בקיץ הלוהט. 
בית-דין  לפני  תעמוד  בפתח  כעני  לא  ולא!  לא  זונדל,  "לא, 
של מעלה ולא בבושת פנים תתייצב לפני מלאכי השרת. איתך 
יבואו כל הארוחות הכשרות שהגשת לעוברי- הדרכים ובפרט 
למהדרין  כשרה  ארוחה  משגת  תמיד  ידם  אין  אשר  היהודיים 
כשלך. כל המיטות החמות שהצעת להם, כל החיוכים והמילים 
הטובות שהרעפת עליהם – כל אלה ישמשו בעבורך מליצי- ישר 
ויעמדו על משקל הזכויות. חזור אל הפונדק ומלא את תפקידך 

במקום שנקבע לך מהשמים והיה שלום". 
שב  ימים  בתוך  הכפר.  אל  וחזר  הצדיק  לדברי  זונדל  ציית 
יגעים  לעוברי-ארח  לפתוח את שעריו  הפונדק שעל אם הדרך 
רגליהם מן המקום  ואילו ההוללים הפרועים הדירו את  כמאז, 
וחיפשו להם מקום אחר. זונדל שב לעבודתו הישנה, אך הפעם 
מילאה קורת רוח את ליבו הוא ידע כי חייל נאמן הוא, העומד על 
נאמנה. בציוויו של הצדיק המשיך  ועושה שליחותו  משמרתו, 
את שליחותו בעולם להיות חייל פשוט בצבא ה', המשמש את 

אחיו היהודים.
אם אנו עסוקים בשליחות למען המלך, ומקיימים מה שאכן 
התפקיד  את  יש  אחד  לכל  ונחטא.  ניפול  לא  אזי  עלינו,  מוטל 
המיוחד לו ואת הכשרונות המיוחדים שהם ההר שלו, וכל אחד 
זוכה לגלות את התפקיד המיועד לו. מי שצריך להתעסק בחסדים 
צריך  תמיד  אמנם  זאת.  לעשות  ויכולת  נטיה  לו  יש  לבריות, 
שתפקידו  ומי  בזה.  השמחה  את  יש  אבל  ולהתאמץ,  להמשיך 
להרבות בתפילה כל היום, מרגיש שזה מה שנותן לו חיות. מי 

שצריך לתרום לצדקה, קיבל עשירות בשביל זה.
השליחות  את  לעשות  והיכולות  הכלים  את  לנו  נתן  הקב"ה 
שהוטלה עלינו באופן הכי מנצח שאפשר, כדי 'לנצח על מלאכת 
בית ה''. זו היתה תשובתו של משה רבינו לקורח, שהשיב לו מיד 

כשהעלה טענותיו.
זה מה שאמר הצדיק רבי זושא מאניפולי. אין צורך שאהיה 
אברהם אבינו. כי אף אם הייתי מתחלף עם אברהם אבינו, מה 
היה משתנה בעולם? כלום! היה ממילא: אברהם אבינו – אחד, 
וזושא- אחד. ואיזה רווח יש לבורא יתברך?! לכן, אברהם אבינו 
כבר עשה את תפקידו באופן המושלם ביותר. אז לפחות שאהיה 

אני זושא בכל כוחי, למענו יתברך.
ולקדש אותם  לנו  ונזכה להכיר בתפקידים המיועדים  ולוואי 

בתכלית, ללא קנאה ושנאה וכעס ותחרות. 

בוקר ויודע ה' את אשר לו
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אם אנו עסוקים בשליחות למען המלך, ומקיימים מה שאכן מוטל עלינו, אזי לא ניפול ונחטא. 
לכל אחד יש את התפקיד המיוחד לו ואת הכשרונות המיוחדים שהם ההר שלו, וכל אחד 

זוכה לגלות את התפקיד המיועד לו. מי שצריך להתעסק בחסדים לבריות, יש לו נטיה ויכולת 
לעשות זאת. אמנם תמיד צריך להמשיך ולהתאמץ, אבל יש את השמחה בזה. ומי שתפקידו 
להרבות בתפילה כל היום, מרגיש שזה מה שנותן לו חיות. מי שצריך לתרום לצדקה, קיבל 

עשירות בשביל זה



  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!


	Kvjk1p001newnew
	Kvjk1p002
	Kvjk1p003
	Kvjk1p004
	Kvjk1p005
	Kvjk1p006
	Kvjk1p007
	Kvjk1p008
	Kvjk1p009
	Kvjk1p010
	Kvjk1p011
	Kvjk1p012
	Kvjk1p013
	Kvjk1p014new
	Kvjk1p015new
	Kvjk1p016
	Kvjk1p017
	Kvjk1p018
	Kvjk1p019
	Kvjk1p020
	Kvjk1p021
	Kvjk1p022
	Kvjk1p023
	Kvjk1p024

