
באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי א' בתמוז תשע"ו  7/7/16 גיליון מס' 344

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:29
20:31
20:31

פרשת חקת

האיש ששרד את בוכנוואלד

שעות ספורות לפני כניסת השבת, 
נקלע הרכב המשפחתי של משפחת 
מרק למארב של מחבלים שפתחו 
באש חיה מתוך רובה קלצ'ניקוב 

● אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק 
הי"ד נהרג במקום, רעייתו נפצעה 
קשה ושניים מילדיו נפצעו באורח 

בינוני וקל / עמ' 14

"אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים"

מודל הפתרון בכותל הדרומי יהיה כמו זה בנושא 
המקוואות: במקום להכריז על הכרה רשמית 

ברפורמים ובמתפללי 'הכותל הדרומי', הסוכנות 
היהודית כגוף חיצוני תהיה האחראית על המקום 
  "מועצת גדולי התורה לא התמקדה בכותל 
אלא במאבק ברפורמים, ובזה נעמוד", אומר 

ליצמן   על סאגת מינוי סגן ראש העיר בחיפה: 
"אמרתי שהנציג שלנו יתפטר ועמדתי בדיבורי, אבל 

לא הסכמתי שיכתיבו לנו לחולל משבר ולפרוש 
מהקואליציה"  אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה

"יש התקדמות בפתרון משבר הכותל"

הכי זולים בארץ! 
בנסיעות מעיר לעיר 

בפריסה ארצית 

בס"ד

להזמנות: 02-9990999
מוקד ארצי רב קוי. בהנהלה חדשה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

המונים בהכנסת ס"ת 
לבית הכנסת ויז'ניץ

ספר התורה הוכנס בליווי ההמונים מבית ראש 
העיר ישראל פרוש לבית הכנסת ויז'ניץ / עמ' 6

שר הבריאות יעקב ליצמן חושף בראיון ל'קו עיתונות' 

השר אריה דרעי שיבח את ראש העיר על השיבוץ 
המוקדם בסמינרים באלעד  בישיבה משותפת 

שהתקיימה עם ראשי הרשויות החרדיות העלה השר 
על נס את ההיערכות המוקדמת באלעד / עמ' 4

"אני שמח שבאלעד כל 
הבנות משובצות"



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



מענטש

 חדש! תדיראן אלפא 
אמינות מקסימלית לאורך זמן
ישנן הרבה תכונות טובות למזגן החדש תדיראן אלפא: דירוג אנרגטי גבוה,

 פעולה שקטה במיוחד, פיזור אוויר אוטומטי )4 כיוונים(, מגוון רחב של תפוקות,
וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... במילה אחת, מענטש.

 המתקינים קבעו: 

תדיראן המזגן 

האמין בישראל!

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

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

 אמינות שמתחילה בטכנולוגיה במחיר מטורף ומקבלים
קונים מזגן

 *כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, 
תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי.



אחרי מספר הליכים שנדרשו לאור הקשיים אליהם נקלע הקבלן, נמשכות העבודות לקראת שנת הלימודים 
הבאה  ראש העיר ישראל פרוש, קיים סיור יחד עם עוזרו הבכיר מנחם אמיתי, כשהם סוקרים את אתרי הבניה 

ובוחנים את לוחות הזמנים להשלמות הבינוי

מאת: אהרן נצר
נקלע  אליהם  הקשיים  על  השמועות  אחרי 
הגיעה  עירוניים,  פרויקטים  במספר  הקבלן 
ההליכים,  השלמת  עם  להסדרים  העירייה 
והעבודות בכל אתרי הבניה העירוניים נמשכות 

במלא המרץ.
של  בקשתו  התקבלה  ההליכים,  במסגרת 
הקבלן אלי ועקנין מבית המשפט להסדר הקפאת 
הליכים, המבצע חלק מהפרויקטים העירוניים, 
הן בבניית מוסדות חינוך וכן בהשלמת תשתיות 
תעבורה. בין השאר מדובר בבניית שני בתי ספר 

ושתי כיכרות תנועה ברחוב רבי מאיר.
הדברים  מטבע  שגרמו  הקשיים  עם  יחד 
הרמדאן  חודש  גם  נוסף  בבנייה,  לעיכובים 
הפועלים  של  העבודה  שעות  את  שמפחית 

הערביים.
אלא שהשבוע, עם השלמת ההליכים, הגיעו 
משנה,  וקבלני  קבלנים  עם  לסיכומים  בעירייה 

להשלמה מהירה של הפרויקטים המדוברים.
ואכן, הפועלים חזרו להלום במרץ בקורנסים, 
בסביבת  השבוע  היטב  נשמעו  הבניה  וקולות 

הפרויקטים.

קיים השבוע  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
אמיתי,  מנחם  הרב  הבכיר  עוזרו  עם  יחד  סיור 
את  ובוחנים  הבניה  אתרי  את  סוקרים  כשהם 

לוחות הזמנים להשלמות הבינוי.
"גם  כי  אומר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 

ההיערכות  את  מאוד  מוקדם  התחלנו  השנה 
מוכנים  אנחנו  כאשר  הלימודים,  שנת  לפתיחת 
לתוספות הכיתות תוך המשך הבינוי המואץ של 
כיתות הקבע. אנחנו פועלים כדי שנוכל להגיע 
ונכונה,  נאותה  בצורה  מוכנים  השנה  לפתיחת 

וכך אכן יהיה בעז"ה".
אמיתי,  מנחם  לרב  והודה  הוסיף  העיר  ראש 
ולילה, במשך שעות ארוכות, על  יומם  שפועל 
מנת להסדיר את כל נושא הבינוי על הצד הטוב 

ביותר, לתועלת התושבים והתלמידים הרבים.

השר אריה דרעי שיבח את ראש העיר על השיבוץ 
המוקדם בסמינרים באלעד  בישיבה משותפת 

שהתקיימה עם ראשי הרשויות החרדיות העלה השר 
על נס את ההיערכות המוקדמת באלעד

מאת: אהרן נצר
בני ברק, לכבוד ביקורו  בכנס שנערך בעיר 
בהשתתפות  דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר  של 
השר  שיבח  החרדיות,  הרשויות  ראשי  כל 
ישראל  הרב  אלעד  העיר  ראש  את  דרעי  הרב 
פרוש על הפעילות הנכונה שהוביל ראש העיר 
בצורה  בעיר  הסמינרים  בנות  כלל  לשיבוץ 

מוקדמת ובלי להותיר תלמידות בחוץ.
בישיבה החגיגית שהתקיימה באולם מליאת 
מועצת בני ברק, העלה השר הרב דרעי לדבריו 

קורא לראשי הרשויות  רגיש", כשהוא  "נושא 
הנושא  להסדרת  במהירות  לפעול  החרדיות 

הכאוב של אי קבלת תלמידות לסמינרים.
תוך שהוא מדבר, הוא לא שכח לשבח את 
העיר אלעד והעומד בראשה. הוא פנה בחיוך 
לראש העיר הרב ישראל פרוש שישב בשולחן, 
אלעד  בעיר  השם  שברוך  שמח  "אני  ואמר 
אנחנו רואים שכל הבנות משובצות. זו בשורה 

משמחת". 

בניית הפרויקטים העירוניים נמשכת במלא המרץ

"אני שמח שבאלעד כל 
הבנות משובצות"

 פרוש ועוזרו בשטח עבודות הבנייה

למרות המחיר הזול במיוחד, דיונים עם משרד הפריפריה להשגת 
תקציב מימון לקייטנות הגנים  30 קייטנות במסגרת "בית ספר 
של קיץ", תפעיל העירייה לכיתות א' וב' ללא כל תשלום, ובהן 

ישתתפו כ-2,600 תלמידים ותלמידות  כמו כן עוד כ-400 
ילדים ילמדו ב-13 קייטנות במוקדים השונים לגילאי הגנים

מאת: יעקב פלדמן
אחרי היערכות ארוכה ותכנון מוקדם, ביום 
ראשון הקרוב יתחילו למעלה מ-3,000 ילדים 
אי"ה את הקייטנות שמפעיל המתנ"ס העירוני.

במחירים  מראש  להורים  הוצעו  הקייטנות 
מוזלים במיוחד, אך בשבוע שעבר הודיע שר 
מיוחד  תקצוב  על  דרעי  אריה  הרב  הפריפריה 
היערכות  החלה  לכך,  אי  הגנים.  לקייטנות 
את  לבחון  הפריפריה,  משרד  מול  בעירייה 
בעיר,  הקייטנות  עבור  המימון  משמעות 
כשהצפי הוא שההורים לילדי הגנים יקבלו ככל 

הנראה החזר כספי על חלק ממחיר הקייטנות.
קיץ",  של  ספר  "בית  במסגרת  קייטנות   30
תפעיל העירייה לכיתות א' וב' ללא כל תשלום 
כ-2,600  אי"ה  ילמדו  ובהן  ההורים,  על 
תלמידים ותלמידות. כמו כן עוד כ-400 ילדים 
ילמדו ב-13 קייטנות במוקדים השונים לגילאי 

הגנים.
כאמור, לגבי קייטנות הגנים, תתקיים בימים 
לבדוק  הפריפריה  עם משרד  פגישה  הקרובים 
שההורים  היא  המטרה  כאשר  הסבסוד,  לגבי 
התקנון  פי  על  כספי,  החזר  יקבלו  כאמור 

המשפטי.
המשותפת  לקייטנה  ההרשמה  כן,  כמו 
למתנ"ס ולארגון דרכי חינוך, נמצאת בעיצומה, 
כשלוש  של  להשתתפות  הוא  הצפי  כאשר 
מאות תלמידי ת"תים בעיר. עוד עמלים בימים 
לילדי  נוספות,  מגוונות  קייטנות  להקמת  אלה 

תלמודי תורה נוספים.
היא  השנה,  שהתקבלה  בשורה  עוד 
שהעירייה קיבלה הקצאה מיוחדת לכחמישים 
מסובסדת,  בעלות  המדע,  לקייטנת  ילדים 

בשיתוף הטכניון בנושא ריגול רובוטי.

למעלה מ-3,000 ילדים 
בקייטנות המתנ"ס

ביום ראשון הקרוב תתחלנה קייטנות המתנ"ס

דרעי בביקורו באלעד

באלעד4              א' בתמוז תשע"ו 127/7/16 121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, 
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:
ניסים חסון

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, 

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



צלצלו עכשיו: 8510*

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת

התקנה תוך
24 שעות

בר המים 'נועם '1 שומר על בטיחות המשפחה שלכם באמצעות מנגנון נעילה המותקן על ברז המים 
וקרים  ליהנות ממים חמים  ולהתחיל  אתם מוזמנים להיפטר ממיחם השבת המיושן  החמים. 
בשבת ובחול ללא הגבלה,למהדרין מן המהדרין בהשגחת הרה"ג יעקב מאיר שטרן שליט"א, 

בד"ץ יורה דעה והמכון ההלכתי טכנולוגי של הרבה הלפרין. שבת שלום!

למהדריןחם-קר

עושים סוף למיחם השבת
מתקדמים לבר המים 'נועם 1' 

המותר לשימוש במים החמים והקרים בשבת

משווק מורשה 



באלעד6         א' בתמוז תשע"ו 127/7/16

המונים בהכנסת ס"ת 
לבית הכנסת ויז'ניץ

ספר התורה הוכנס בליווי ההמונים מבית ראש העיר ישראל פרוש לבית 
הכנסת ויז'ניץ 

מאת: מנדי קליין

מרוממת  תורה  ספר  הכנסת  חגיגת 
מרן  בהשתתפות  אלעד,  בעיר  נערכה 

האדמו"ר מויזניץ שליט"א. 
ספר התורה נתרם על ידי הנדיב החסיד 
שהוא  מירושלים,  שליט"א  ינקוביץ  זאב 

מגדולי תומכי מוסדות ויזניץ באלעד.
כתיבת האותיות נערכה בביתו של ראש 
הפועל  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
גם  שהוא  בעיר,  הקהילות  למען  רבות 

קרוב משפחתו של הנדיב.
עם סיום כתיבת האותיות, בהשתתפות 
העיר  רבני  מספינקא,  האדמו"ר  כ"ק 
והקהילות, אישי ציבור רבים וביניהם גם 
יצאה  פרוש,  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
הגדול של  בית המדרש  לכיוון  התהלוכה 

חסידי ויז'ניץ באלעד. 
לאחר התהלוכה ברחובות העיר, הוכנס 
של  הגדול  המדרש  לבית  המהודר  הספר 

חסידי ויז'ניץ באלעד.
לאחר  שהתקיימה  המצווה  בסעודת 
ישיבת  ראש  דברים  נשאו  הריקודים, 
ברכר  ישראל  הרה"ג  באלעד  ויז'ניץ 
הנהלת  ברכת  את  שהביא  שליט"א 

המוסדות לנדיב הדגול ומשפחתו.
עוד נשא דברים, הגאון רבי מנחם מנדל 
פקשר שליט"א רב דחסידי ויז'ניץ באלעד 

הכנסת ספר התורה                                                          צילום: דוד זרשהביא את ברכת הקהילה והמתפללים.

15 אלף ערכות לבריאות 
השן חולקו לתלמידים

הערכות חולקו בשיתוף פעולה מיוחד עם 
משרד הבריאות  הסברים לילדים ניתנו 

על ידי הצוות החינוכי בכלל המוסדות, כדי 
להחדיר את נושא בריאות השיניים

מאת: חיים רייך

בבריאות  מובילה  אלעד  העיר 
הימים  במהלך  השיניים" 
עיריית  ידי  על  חולקו  האחרונים 
אלעד כ-15 אלף ערכות לבריאות 
השן, בפרויקט משותף עם משרד 

הבריאות.
שיניים  לצחצוח   הערכות 
שיניים  ומשחת  מברשת  כוללות 
ידי  על  שניתנו  העיר,  ילדי  עבור 
משרד הבריאות, כאשר הן מלוות 
בהסברים על ידי הצוות החינוכי 

בכל מוסד.
במהלך סיור במוסדות החינוך 

שהתקיים על ידי ראש העיר הרב 
לילדים  חולקו  פרוש  ישראל 
הניתנות  אלו,  יחודיות  ערכות 
במטרה  זאת  העיר  ילדי  לכלל 
להחדיר את נושא צחצוח שינים 
להורים  העולים  חורים  ולמנוע 

כסף וזמן.
רואה  הוא  כי  ראש העיר אמר 
של  בבריאותם  רבה  חשיבות 
זאת,  ובמסגרת  אלעד  ילדי  כלל 
רבה  פעילות  בעיר  התבצעה 
במסגרת תוכנית "אפשרי בריא", 
ועתה כאמור, החלה גם הפעילות 
על  לשמירה  המודעות  להחדרת 

בריאות השיניים.

ראש העיר בחלוקת מברשות השיניים

הסרת משקפיים 
בסטנדרט אסותא

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

03-7922031לבדיקת התאמה חינם: במחיר קבוצתי



הסדר נסיעה ׳ערך צבור׳ מאפשר להטעין את כרטיס הרב-קו בערך כספי, 
ופשוט לנסוע ברחבי הארץ

jet.gov.il | *8787  :מידע נוסף

ערך צבור - פשוט לנסוע

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.

חדש! החל מ-1.7.16
ערך צבור

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 

 )₪(

הערך הנטען בכרטיס רב-קו

סטודנט מורחב, רגיל
ותיק, נוער

זכאי ביטוח 
לאומי, נכים, 

סטודנט

30.0037.5060.0045.00

50.0062.50100.0075.00

100.00125.00200.00150.00

150.00187.50300.00225.00

200.00250.00400.00300.00

סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

 חובה לתקף בכל נסיעה!
- לא תיקפת לא שילמת -
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מעמד אדיר של 
כבוד התורה 

מעמד רוחני מיוחד בחלוקת הפרסים בישיבה לצעירים 
"צמח צדיק" ויז'ניץ שבאלעד  במעמד השתתפו 

ראשי הישיבה, וחשובי רבני אלעד
מאת: יעקב פלדמן

באווירה מרוממת ומרגשת ובמעמד שכולו 
הפרסים  חלוקת  מסיבת  התקיימה  והדר,  הוד 
ויז'ניץ  צדיק"  "צמח  לצעירים  בישיבה 
בוגרי  כשמאות  הכפולה  ולחגיגה  באלעד. 
גפ"ת  דפי  מאות  על  נבחנו  הישיבה  ותלמידי 

אצל גדולי התורה והיראה שליט"א.
שבמשך  באלעד,  ויזניץ  לצעירים  הישיבה 
בכותל  כבוד  של  מקום  כבשה  קיומה  שנות 
ושמה  בארה"ק.  הק'  הישיבות  של  המזרח 
ואף  אנ"ש  ריכוזי  בכל  לתהילה  נישא  הטוב 
מובהקים  אישי-חינוך  כאשר  להם,  מחוצה 
לנעשה  ומיודעים  הקרובים    - ומפורסמים 
ואחוזי- משתאים  עומדים  בישיבה,  ונשמע 
התפעלות נוכח הצלחתה המופלאה והישגיה 

המרשימים.
ומכופלת  כפולה  היתה  הגדולה  השמחה 
החמד  בחורי  המשולשת,  השמחה  לרגל 
לסיים  שזכו  תשע"ה   – תשע"ג  בוגרי  שיחיו 
דפי   400  – כ  על  "צורבא"  ולהבחן במסגרת 
בש"ס:  ומקיפות  נכבדות  במסכתות  גפ"ת 
בבא קמא, בבא בתרא, פסחים, סוכה, ברכות, 
ותלמידי  נפלאה  בהצטיינות   - מגילה  תענית, 
פסחים  מסכת  כל  על  להיבחן  שזכו  הישיבה 
שזכו  "הלכתא"  קנין  מסגרת  מצטייני  וכן 
להיבחן אצל גדולי מורי ההוראה שליט"א על 

קניניים יסודיים בהלכה.
את הערב החגיגי פתח והנחה בטעם ובחן 
ברגר  יצחק  לוי  הרה"ג  המג"ש  החינוך  איש 
הי"ו, שהינו הורה לאחד המצטיינים. בדבריו 
הביע את רגשות התודה העמוקות של ההורים 
הישיבה,  את  ולשבח  להלל  מפסיקים  שאינם 
ומתמוגגים מנחת למראה הפירות המבורכים. 
ראש  של  המופלאה  העבודה  את  שיבח  הוא 
מענדיל  מנחם  ישראל  ר'  הרה"ג  הישיבה 
הכהן ברכר שליט"א ושל כל הצוות הרוחני, 
שמוצאים תמיד 'חידושים' - דרכים ואמצעים 
ולהשביח  להעלות  איך  ויצירתיים  מקוריים 
לנטוע  איך  הישיבה,  של  הרוחנית  רמתה  את 
בליבם של התלמידים שאיפות עזות להתעלות 
תלמיד  כל  לקשט  ואיך  ד',  ובעבודת  בתורה 
להיות  ולהכשירו  נכונה  ומידה  מעלה  בכל 

'האדם השלם'.
הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א 
החיים  אור  שכונת  ורב  ויזניץ  בד"ץ  ראב"ד 
ב"ב שבחן את הבחורים המצטיינים והינו סב 
לאחד הבחורים המצטיינים נשא דברי ברכה 
והערכה לתלמידי הישיבה וראשיה לרגל יום 
לפאר  שיגדלו  וברכם  התורה  בשמחת  חגם 

ותפארת בכרם בית ישראל.
מאיר  רבי  הגדול  הגאון  הכבוד  נואם 
הייזלר שליט"א ראש ישיבת "עמק התלמוד" 

בירושלים  שבחן את המצטיינים על המסכתות 
והביע התפעלות רבה מהידע המעמיק והמקיף 
שהפגינו התלמידים, נשא נאום מקיף שנשמע 
בקשב רב. בדבריו עמד על דרכי קניין תורה, 
הרוחנית  וההשפעה  התורה,  לימוד  מטרת 
הגדולה שיש לה על הלומד ביגיעה ובטהרה.

המוסדות  מנכ"ל  הביא  ההורים  ברכת  את 
הרב חיים מאיר כץ שיחי' שקרא על הישיבה 
"הזורעים  חז"ל  דברי  את  ורבניה  תלמידיה 
ברכת  את  והביא  יקצורו"  ברינה  בדמעה 
תורה  לכבודה של  ההנהלה למעמד המרומם 

ועמליה בטהרה.
על  המנצח  דברי  נשמעו  סיום  לקראת 
ר'  הרה"ג  הישיבה  ראש  הקודש,  מלאכת 
רבה  שבהתרגשות  שליט"א,  ברכר  ישראל 
אנשי  של  מסירותם  את  דבריו  במרכז  תיאר 
עבודתם  ורע.  אח  לה  שאין  הרוחני  הצוות 
רואים  הם  גבולות.  יודעות  אינן  והשקעתם 
בישיבה את ביתם ומתייחסים לתלמידים כאל 
בנים, התלמידים נמצאים בראש מעיינותיהם 
מלחפש  חדלים  ואינם  היממה,  שעות  בכל 
דרכים ואמצעים איך לקדם כל תלמיד. וסיים 
בדברי הוקרה למנכ"ל המוסדות באלעד הרב 
זכה  החגיגה  שבמהלך  הי"ו,  כץ  מאיר  חיים 
לשבחים רבים על עבודתו הגדולה והמסורה 

לבנין והחזקת מוסדות ויז'ניץ באלעד.
למצטיינים  והתעודות  הפרסים  בחלוקת 
מאטניא  האדמו"ר  כ"ק  והשתתפו  כובדו 
שאול  משה  רבי  הגדול  הגאון  שליט"א 
בב"ב  החיים  אור  קהילת  רב  שליט"א  קליין 
וראב"ד בד"ץ ויזניץ, הרה"ג רבי מנחם מנדל 
דחסידי  דאתרא  המרא  שליט"א  פקשר  הכהן 
שליט"א  וייס  קלמן  הרה"ג  באלעד.  ויז'ניץ 
בית שמש, הרה"ג שמואל  ויזניץ  רב דחסידי 
באשדוד.  ח'  רובע  ויזניץ  ביהמ"ד  רב  ברגר 
הרה"ג המשפיע אהרן טויסיג שליט"א משגיח 
מתתיהו  אפרים  הרה"ג  אלכסנדר.  דישיבת 
טסלר שליט"א, הרה"ג משה שטיין שליט"א 
הרה"ג  ב"ב,  הרצוג  קרית  חסידים  דקהל  רב 
ויזניץ  בישיבת  ר"מ  שליט"א  הופמן  יחזקאל 
ברכפלד, הרה"ג שבח גרינפלד שליט"א ראש 
עיריית  ראש  ב"ב.  לצעירים  ויזניץ  ישיבת 

אלעד הרב ישראל פרוש הי"ו.

בהשתתפות גדולי תורה ויראה ואישי-חינוך

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

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

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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עימות בקבינט: 
ליברמן נגד בנט

השר נפתלי בנט השר אביגדור ליברמן

במהלך ישיבת הקבינט הביטחוני שהתכנסה במוצאי שבת התפתח עימות בין שר החינוך נפתלי בנט לשר 
הביטחון אביגדור ליברמן, שבשיאו הורה ליברמן לנציגי צה"ל שלא להשיב לשאלותיו של בנט

מאת: אלי שניידר

חריג  עימות  נמשך:  בקבינט  העימות 
ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  בין  התנהל 
הקבינט  בישיבת  בנט  נפתלי  החינוך  לשר 
המצב  בעקבות  התכנסה  הישיבה  האחרונה. 
שעות  ונמשכה  ביו"ש  השורר  הביטחוני 
בוקר.  לפנות  שלוש  השעה  עד  ארוכות 
קציני  את  החינוך  שר  שאל  הדיון  במהלך 
דברי  השתמעו  מהן  רבות  שאלות  הצבא 
לקציני  ליברמן  הורה  מסוים  בשלב  ביקורת. 

צה"ל לא להשיב לשאלותיו של שר החינוך.

על פי הדיווח, אחרי עשרות שאלות ביקש 
שר הביטחון מבנט להפסיק לשאול, בנט לא 
הפסיק והמשיך להמטיר שאלות וחקירות על 
אנשי הצבא. בתגובה הורה להם ליברמן שלא 
להשיב לשאלותיו. גם שרים אחרים בקבינט 
"אי  בנט,  השר  על  חריפה  ביקורת  מתחו 
בתקשורת,  מהקבינט  צחוק  לעשות  אפשר 
גוף  שזה  כך  ועל  מיחזור החלטות  על  לדבר 
הבעת  "זו  השרים.  אחד  אמר  רציני",  לא 
אפשר  ואי  הביטחון  ובמערכת  בנו  אמון  אי 

לעבוד ככה". 
בתום שעות של דיונים מתמשכים בקבינט, 

החלטות  שהתקבלו  בלא  הדיון  הסתיים 
מיוחדות למעט ההחלטה עליה החליט ראש 
המיועדים  הרש"פ  מכספי  לקזז  הממשלה 
זאת  משפחותיהם,  ובני  מחבלים  למימון 
דיור  יחידות   42 בניית  על  להחלטה  בנוסף 
ישראל  כינה  אותה  החלטה  ארבע.  בקריית 
ברמסון, מ"מ יו"ר המועצה המקומית בקריית 
קריית  "תושבי  ו'ספין':  כ'הונאה'  ארבע, 
שההנהגה  מצפים  אבל  חזקים  ארבע-חברון 
שלהם.  כאפות  ילדי  שאנחנו  תחשוב  לא 
ישראל  וארץ  הימין  רוממות  הללו  האנשים 
ולא  אותנו  מפקירים  הם  בפועל  אך  בגרונם 

שייתנו  ציפינו  שחייבים  למה  מעבר  עושים 
לנו היתר לעלות לגבעות 22 ו-26 שנמצאים 
בשטח  שינוי  שום  אין  אבל  השיפוט  בתחום 
בעקבות  חושבים  לעשות  צריך  והציבור 

ההתנהלות הכושלת שלהם".
כזכור, לאחרונה יו"ר הבית היהודי נפתלי 
התנהלות  על  חריפה  ביקורת  מתח  בנט 
את  להפיל  בנט  איים  בשיאה  הקבינט, 
לכל  בטחוני  מזכיר  יוצמד  לא  אם  הממשלה 
שר בקבינט. בסופו של דבר התקבלה פשרת 
ישמש  המל"ל  ראש  פיה  על  ליצמן,  השר 

כמזכיר הקבינט ויעדכן את השרים החברים.

ראש הממשלה בניחום בבית משפ' אריאל:

"זה מזכיר לנו מול מי 
אנחנו עומדים"

ראש הממשלה ושר הביטחון הגיעו לנחם את משפחת אריאל על רצח בתם הלל בת ה-13 הי"ד בפיגוע ביום 
חמישי האחרון ● נתניהו למשפחה: "זה מזכיר לנו שוב מול מי ומול מה אנחנו עומדים"

מאת: חיים בנשק

ביום  הגיע  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
בתם  רצח  על  אריאל  משפחת  את  לנחם  שישי 
הלל בת ה-13 בפיגוע אמש. בעת שניחם נתניהו 
את המשפחה, ניסתה מחבלת בת משפחתו של 
דקירה  פיגוע  לבצע  הלל,  את  שרצח  המחבל 

במערת המכפלה, המחבלת נורתה ונהרגה.
שר  עם  יחד  לנחם  הגיע  הממשלה  ראש 
הביטחון אביגדור ליברמן, שר החקלאות אורי 
אריאל וראש מועצת קריית ארבע-חברון מלאכי 
לוינגר. נתניהו שוחח עם עמיחי ונורית אריאל, 
הוריה הלל הי"ד ושמע מהם על בתם שנרצחה 
אמש. ראש הממשלה אמר להורים, "אנחנו פה. 
הביטחון  שר  עם  אשב  נחזק.  מהלחימה,  חוץ 

ונחליט כיצד לחזק את הישוב".
הזדעזע מהתמונות  כי  סיפר  ראש הממשלה 
הקשות מזירת הפיגוע, "לראות את החדר של 
מיטתה  ליד  שם  הדם  כתמי  את  לראות  הלל, 
וספרים ובגדים של ילדה קטנה, זה מזעזע. וזה 
מזכיר לנו שוב מול מי ומול מה אנחנו עומדים". 
נתניהו אף הבטיח, נעמיק שורשים: "הם רוצים 

הם  השורשים.  את  נעמיק  ואנחנו  נטוע  לעקור 
לא יוציאו אותנו מכאן. התרשמתי מהמשפחה 
וגם  רוחה  את  ישברו  לא  הם  הזאת,  המופלאה 

לא את רוחנו. אנחנו נעמיק שורשים".

הקטנה,  שהבת  למנחמים  סיפרה  רינה  האם 
כנה בת ה-4, גילתה כתם דם קטן שלא הספיקו 
לנקות  לא  וביקשה  הלל,  של  ממיטתה  לנקות 
אותו כדי שישאר לה מזכרת ממנה. לאחר מכן 

שאלה את אמּה, "מתי יבוא הערבי הבא?" רינה 

צריכה  לא  כאן  "ילדה  הממשלה,  לראש  פנתה 

לחיות בחרדות ולשאול שאלה כזו".

מה  לנו  "יש  רונית,  סיפרה  הניחום  בסיום 

להגיד גם מעבר לשכול. חשוב לנו שיחזק את 

הבנייה, שיחזק את התושבים. דיברנו על משהו 

שיפתח  חורבן.  סף  על  הלאומי  הבית  שבוער. 

את הר הבית ליהודים".

בטקס הענקת כנפי צניחה לקציני חיל האוויר, 

בחצרים  "אנחנו  נתניהו:  הממשלה  ראש  אמר 

אך ליבנו בקרית ארבע. ועוד נגיע לשם. בדקות 

הללו בחברון אנו מביאים לקבורה את הלל יפה 

במיטתה  שנרצחה  דרך  תמימת  ילדה  אריאל. 

באכזריות נוראה בידי מחבל נתעב, שטוף שנאה 

והסתה". נתניהו תיאר את תמונות חדר השינה 

לראות את תמונות  כי "קשה  ואמר  של אריאל 

המיטה.  הרצפה.  דם.  מוצף  כולו  שלה.  החדר 

הממשלה  ראש  לב".  קורע  מחזה  הבגדים. 

הוסיף כי מעשה הזוועה הזה "ממחיש לנו שוב 

מול מי ומול מה אנו עומדים" והבטיח כי צה"ל 

פועל מול גורמי ההסתה והטרור.

נתניהו מנחם את משפחת אריאל 
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נתניהו: "נרגש לעמוד ממש במקום בו נפל אחי יוני"

בחזרה לטרמינל באנטבה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ביום שני בטקס המרכזי לציון 40 שנה למבצע יונתן 

באנטבה והעלה על נס את גבורת הלוחמים
מאת: שי בן מאיר

ביום  נאם  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
לשחרור  שנה   40 לציון  המרכזי  בטקס  שני 
בשדה  שנערך  אנטבה,  במבצע  החטופים 
אליו  המקום  שבאוגנדה,  אנטבה  התעופה 

נחטפו בני הערובה.
בנאומו אמר נתניהו: "אני נרגש לעמוד כאן 
שהביא  הזה  במקום  ישראל,  ממשלת  כראש 
גאווה אין קץ ללוחמינו, לצה"ל, לעמנו. אני 
חיילי  שחררו  שבו  במקום  כאן  לעמוד  נרגש 
צה"ל את החטופים בלבה של אפריקה, אלפי 
ולוחמים  מפקדים  עם  מישראל,  קילומטרים 
כאן  לעמוד  נרגש  אני  במבצע.  שהשתתפו 
אידה  מימוני,  ז'אק  ז'אן  של  קרוביהם  עם 
זיכרונם  בלוך  ודורה  כהן  פסקו  בורוכוביץ', 
אני  באנטבה.  חייהם  את  שקיפחו  לברכה, 
במקום  ממש  הזה,  במקום  לעמוד  נרגש 
סיירת מטכ"ל,  יוני, מפקד  אחי  נפל  בו  הזה, 
שעה שהסתער בראש חייליו כדי לשחרר את 

החטופים שהוחזקו כאן.
הישן,  הטרמינל  עמד  שבו  במקום  "כאן, 
בידי  ערובה  כבני  עמנו  בני  בשבי  הוחזקו 
לוחמינו  הגיעו  ולכאן  אכזריים,  מחבלים 
כמוהו  שמעטים  מזהיר  במבצע  לחלצם  כדי 
איתי,  נמצאת  תמיד  אנטבה  בהיסטוריה. 

במחשבותיי, בתודעתי, ועמוק בלבי.
"חטיפת מטוס "אייר פראנס" לאנטבה נגעה 
ואחת  שלושים  ישראל.  עם  של  חשוף  בעצב 
שנים לאחר השואה, שוב בוצעה סלקציה בין 
נפשנו.  מבקשי  ידי  על  ולא-יהודים  יהודים 
המחבלים שילחו לחופש בני לאומים אחרים, 

ואילו את היהודים דנו לאימת מוות.
המוסד,  מאנשי  שהגיע  החיוני  "המודיעין 
ונחישותם של המפקדים, הלוחמים והטייסים 
ישראל  בממשלת  הכף  את  שהכריעו  הם 
הלוחמים  מכם,  אחד  כל  הפעולה.  לטובת 
שנמצאים  אלה  לאנטבה,  שטסו  והטייסים 
האוויר,  חיל  אנשי  כאן,  שאינם  ואלה  כאן 
סיירת מטכ"ל, הצנחנים, גולני וחיל הרפואה, 
כל אחד מהם טס הנה מבלי לדעת אם יחזור 
שבמקרה  ידעתם  אבל  לחלץ,  באתם  לא.  או 
מי שיחלץ אתכם.  יהיה  לא   – תקלה  שתהיה 
נלחם על מקומו  כל אחד מכם  זאת,  ולמרות 
במטוס, כי הבנתם את גודל השעה ואת גודל 

המשימה.
ראוי  ז"ל,  רבין  יצחק  הממשלה,  "ראש 
שגילה  המנהיגות  על  עמוקה  להערכה 
היציאה  על  הגורלית  ההחלטה  את  כשקיבל 
המבצע  לאישור  בכירים  שותפים  למבצע. 
שמעון  הביטחון  שר  היו  לפועל  ולהוצאתו 
פרס, הרמטכ"ל מוטה גור, מפקד חיל האוויר 
בני פלד, קצין חי"ר וצנחנים ראשי דן שומרון, 
מתן  הצנחנים  מפקד  המבצע,  מפקד  שהיה 
וילנאי, מפקד גולני אורי שגיא, ומפקד סיירת 

מטכ"ל, אחי יוני.
וחייליה,  קציניה  על  מטכ"ל,  סיירת  "על 
המחבלים,  את  להרוג  המשימה  הוטלה 
להשבית  אמין,  אידי  של  חייליו  על  להתגבר 
בתוך  החטופים.  את  ולשחרר  המיגים  את 
במטוסים,  לוחמינו  היו  שוב  משעה  פחות 

אבל הפעם עם החטופים בדרך הביתה.
"אני מבקש לחלוק כבוד לקברניט המטוס 
ואנשי  הוא  בצרפת.  בקוס,  מישל  החטוף, 

צוותו נשארו במחיצת בני הערובה מתוך רגש 
מופתי של אחריות.

נהרגו  שיקיריהם  החטופים,  "למשפחות 
היה  המחיר  לאחריה,  ומיד  הפעולה  במהלך 
של  בנופלו  ולי.  למשפחתי  גם  כך  נורא. 
איני  שבו  יום  כמעט  אין  עולמנו.  חרב  יוני 
הייתי  לא  אילו  אילו.  קורה  היה  מה  חושב 
ז"ל,  יאירי  עוזי  היחידה,  למפקד  מסרב 
שביקש ממני לצאת לקורס קצינים; אילו לא 
הבכור  אחי  עם  שבת  באותה  מתייעץ  הייתי 
לי:  ואמר  הרווארד  מאוניברסיטת  שחזר 
אלך  שאני  יאירי  לעוזי  תגיד  הבעיה?  "מה 
במקומך". "ואז אולי יוני לא היה בא ליחידה, 
ואז אולי הוא לא היה נופל כאן באנטבה. הרי 
ממילא זמן קצר לאחר בואו של יוני ליחידה 
יחד  ושירתנו  קצינים,  לקורס  אני  גם  יצאתי 

כמפקדים בסיירת מטכ"ל.
ובמשפחות  במשפחתי  בנו,  הכה  "השכול 
רבות  במשפחות  מכה  והוא  החטופים, 
ובכל  רבה.  באכזריות  אלה  בימים  בישראל 
והוא  קדימה,  אותנו  סוחף  החיים  כוח  זאת, 
ושמחה.  תקווה  של  לימים  גם  אותנו  מביא 
רק  אינן  והן  הצלקות,  נשארות  תמיד  אבל 
של השכול. זה 40 שנה לוחם הצנחנים סורין 
פציעתו  תוצאות  את  יום  יום  נושא  הרשקו 
הקשה. סורין אמר לא פעם שאילו היה נדרש 
היה  לא  המחיר,  את  ביודעו  גם  שוב,  לכך 
הטוב,  את  מייצג  הרשקו  סורין  לרגע.  מהסס 

היפה והאציל שבעמנו.
ובגלל  הרשע,  על  גבר  הצדק  "באנטבה 
העולם  לאהדת  זכה  המבצע  זו  פשוטה  סיבה 
הפך  באנטבה  יונתן  מבצע  עולם.  ולתהילת 

הוא  הטרור.  מול  איתנה  עמידה  של  לסמל 
של  מיקומם  את  שכשיודעים  הכלל  את  קבע 
את  זקף  הוא  לחלצם.  פועלים   – הערובה  בני 
מכה  והכה  האומות  בין  ישראל  של  קומתה 
ניצחת את הטרור. המערכה נגד הטרור נמשכת 
גם היום. הטרור מאיים על כל מדינה ועל כל 
יבשת, ועלינו לעמוד מולו ברוח אחת, בחזית 

אחת, ברוח אנטבה – רק כך נכריע אותו.
ליטול  זכיתם  היקרים,  אנטבה  "לוחמי 
דורות  לאורך  חרוט  שיישאר  במבצע  חלק 
כל  של  בלבו  ושנצרב  עמנו,  של  בהיסטוריה 
חיילי  דרככם,  ממשיכי  חופש.  שוחר  אדם 
במבצע,  שהשתתפו  יחידות  מאותן  צה"ל 
נמצאים כאן היום. כראש ממשלה אני אומר 
לכם שהם נושאים את אותה הרוח במבצעים 
ורחוקים  לבית  קרובים  ועלומים,  גלויים 
ישראל  מדינת  ובשם  ישראל  עם  בשם  ממנו. 

אני מצדיע לכולכם".
נתניהו  המשיך  באוגנדה,  הביקור  לאחר 
לקניה ורואנדה ובסוף הסיור יגיע לאתיופיה. 
ראש  צפוי  הללו  מהמדינות  אחת  בכל 
הממשלה לפגוש מנהיגים, אנשי דת התומכים 
את  נוספים.  ובכירים  עסקים  אנשי  בישראל, 

ביקורו יסיים נתניהו ביום שישי.
היסטורי  לביקור  עכשיו  יוצא  "אני 
טרם  בנתב"ג  נתניהו  אמר  באפריקה", 
ייפתח בפגישת פסגה עם  המראתו. "הביקור 
שבאים  באפריקה  מדינות  משבע  מנהיגים 
את  לקיים  כדי  ואוגנדה  לאנטבה  במיוחד 
מישראל  ממשלה  ראש  לקבל  הזו,  הפגישה 
בפעם הראשונה מזה עשרות שנים על אדמת 

אפריקה".

נתניהו נושא דברים בטקס באנטבה  
)צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ( 
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שני שרים חרדים שעשו קריירה מזיהוי סימני מצוקה ואותות 
ובמפגש  בישיבת הממשלה  נכחו השבוע  יריבים,  חולשה של 
בישיבת  גם השתתף  הסיעות. אחד מהשניים האמורים,  ראשי 
עם  קילומטראז' שבועי מרשים  אחרי  ומתישה.  ארוכה  קבינט 
נתניהו המסקנה של שניהם יחד וכל אחד לחוד הייתה שהאיש 
עשרים  חלפו  לא  מצוקה.  סימני  משדר  ואינו  לחוץ  נראה  לא 
וארבע שעות מהדיאגנוזה המחמיאה והמרגיעה שהשמיע שר 
בדרך  המטוס  כבש  על  לגמרי  אחרת  נראה  ונתניהו  הבריאות, 
לאוגנדה. עיתונאים שישבו במטוס סיפרו עם הנחיתה שנתניהו 
נראה מתוח, כמו בן משפחתו מדרגה ראשונה שעשה את אותו 

מסלול אווירי לפני ארבעים שנה.
לביבי-מאניה  שהביא  הוא  המתדרדר  הביטחוני  המצב  לא 
הרגיש  ביבי  הביטחונית  בזירה  דווקא  השבועית.  דפרסיה 
כמי שסיפק את הסחורה והנחית מכת מחץ. לא על המפגעים 
שממשיכים לעקוף רכבים עם נשק חם ולפרוץ תריסים מוגפים 
מהבית  השיניים  בין  הסכין  עם  היריב  על  אלא  קר,  נשק  עם 
בנט  את  הובילה  שעבר  בסופ"ש  הפיגועים  שרשרת  היהודי. 
לדרוש כינוס דחוף של הקבינט בליל שבת מנימוקים של פיקוח 
ואיילת  נפתלי  את  ושלח  מהדרישה  התעלם  כשנתניהו  נפש. 
לתפילת לכה דודי לקראת כלה בבית הכנסת, הגיב בנט בפרסום 
בטרור.  למלחמה  הנדרשים  הצעדים  עשרת  של  בתקשורת 
נם  השבת  שומר  כשבנט  אחה"צ.  בשבת  הגיבו  ואיווט  ביבי 
יחידות  את השנ"צ, הם פרסמו שורת צעדים שבמרכזם בניית 
דיור חדשות בשטחים. התגובה של בנט בקבינט הייתה תחקור 
אובססיבי של קציני הצבא. ביבי שתק וכשאיווט עשה עבורו 
את העבודה והורה לקציני צה"ל להתעלם, הוא חש כמי שזכה 

ומלאכתו נעשית על ידי אחרים.
המפנקת  הנסיעה  וערב  בקבינט,  האירועים  השפעת  תחת 

לאפריקה, פתח ביבי את השבוע במצב רוח מרומם. זה החזיק 
הידיעה  את  פרסם  דרוקר  כשרביב  שני,  יום  בוקר  עד  מעמד 
ראש  של  גבו  מאחורי  שמתנהלת  ומקיפה  פעילה  חקירה  על 
על  מידע  נתניהו  לאוזני  גם  הגיע  היום  בהמשך  הממשלה. 
שמות  כולל  למשטרה  מבוסס  מידע  שהעביר  בכיר  עיתונאי 
מותיר  כשהוא  האפריקאי  לספארי  המריא  נתניהו  ועדויות. 
רביב  של  טורס'  'ביבי  פרסומי  כל  תקשורתי.  ג'ונגל  מאחוריו 
נתניהו  לגברת  שנגרמה  הנפש  עוגמת  לעומת  התגמדו  דרוקר 

ולבעלה בדרכם לביקור הכי יקר בתולדות המדינה.  
את השינוי הדראסטי במצב רוחו של נתניהו, השרים ליצמן 
ודרעי לא זכו לראות. שניהם אומנם הוזמנו למסע האפריקאי, 
רפואיות  מסיבות  ליצמן  מנימוקיו.  אחד  כל  בארץ  נותרו  אך 
של  ולא  משפחתיות,  מסיבות  דרעי  ומיד(,  תכף  נדבר  )עליהן 
הראשונית  ההזמנה  נתניהו.  משפחת  של  אלא  דרעי,  משפחת 
להצטרף לנסיעה הועברה ללשכת דרעי לפני למעלה מחודש, 
אולם אחרי שפרשת סדן התפוצצה, התאיידה ההזמנה, כביכול 

מעולם לא שוגרה. 
לדרעי שנותר מאחור לא היו סיבות להתלונן. השהות בארץ 

במקביל  שדווחו  הכותרות  אחרי  מקרוב  לעקוב  לו  אפשרה 
דרעי  בחקירת  הנסיגה  לעומת  נתניהו  בחקירת  התקדמות  על 
שתוביל כנראה לסגירת התיק. ביבי אומנם נרדם בצהרי היום 
הוא  דרעי  האחרונים  בלילות  אבל  באוגנדה,  הטקס  במהלך 
זה שנם בשלווה בלי לסבול מחלומות ביעותים בהם מככבים 

חוקרים ושוטרים.
לקראת  בידיעה שהתיק  ארוכה שדרעי מתהלך  תקופה  מזה 
סגירה, כפי שפורסם כאן לפני חודש לראשונה )בפרשה הזאת, 
מסתבר, קו עיתונות היה הראשון שזיהה(. בית הקיט בספסופה 
רק תפאורה כשבמוקד החקירה עמדו שתי פרשות. אחת  היה 
תחושת  אליה,  שבנוגע  שאול  בגבעת  הנדל"ן  לעסקת  נגעה 
הכנה  עם  הגיעו  המשטרה  שחוקרי  הייתה  בתיק  הנחקרים 
חלקית, בין השאר באדיבות פרשן ערוץ 2 עמית סגל שפוצץ 
החוקרים  ששלפו  התאריכים  מהמתוכנן.  מוקדם  הפרשה  את 
מאומתות  היו  לא  המידע  פיסות  מדויקים,  היו  לא  לנחקרים 
מבלי  לביתו  שוחרר  בפרשה  המרכזיים  הנחקרים  שאחד  עד 

שחקירתו הפכה לחקירה באזהרה.
מעבר  על  להכריז  היועמ"ש  את  שהובילה  השנייה  בפרשה 
שיש  בתחילה  היה  נראה  שעות,   24 בתוך  לחקירה  מבדיקה 
לפושטי העור, בשר עם הרבה שומן. העברת הכספים מחשבון 
האח )של מרטין( ג'יימס שלאף לחשבון האח )של אריה( שלמה 
בלה"ב  הדליקה  לשלישייה,  דרעי  אריה  של  חזרתו  ערב  דרעי 
433 את כל הנורות האדומות. אלא שגם הפרשה הזאת הוסברה 
פרי מימוש השקעת  לגיטימי,  כרווח  ונומקה בחדרי החקירות 
נדל"ן בגרמניה. תיק הג'יימס בונד, התגלה כתסריט בלי עלילה.
בגרמניה,  דין  חיקור  על  כחודש  לפני  בתקשורת  הפרסום 
כי  שהבינה  הפרקליטות,  של  מכוונת  כהדלפה  כאן  הוסבר 
לחקירה,  דרעי  את  לזמן  אפילו  מאפשר  אינו  שבידיה  המידע 
נראה  שזה  איך  מחדש.  מסלול  לחשב  כדי  זמן  לקנות  וניסתה 
ההודעה  כשתצא  רק  אבל  יציאה,  במסלול  מדובר  השבוע, 
יוכל דרעי להניח את ראשו בבטחה, לא רק בלילות  הרשמית 
אלא גם בצהרי היום, ל'שלאף-שטונדה' נטול חששות וחשדות. 

קייטנה בסיעה
ההמראה,  ערב  מנתניהו  דרעי  שקיבל  האחרון  הטלפון  את 
הוא חייב לח"כ שהוא הכניס במו ידיו למשכן. "מה הוא רוצה 
ממני", התלונן נתניהו על גואטה, והתכוון בעקיפין לשאול את 

דרעי: אריה, מה אתה רוצה? 
גואטה הוא המרענן הרשמי של הקדנציה הנוכחית. אם חיילי 
צה"ל בשטחים היו פועלים בהתאם להוראות הפתיחה באש של 
הח"כ הנורווגי מש"ס, בני משפחותיהם של המפגעים הערבים 
היו נוהרים להלוויות מבוקר עד ליל. מאז פרשת סדן, הוא סימן 
מטרה על מצחו של ראש הממשלה. ביום רביעי שעבר הוא לעג 
להסכם עם הטורקים ובסופ"ש - להכרזות על בנייה בשטחים. 
"נתניהו", כתב גואטה, "יחל לבנות 42 יח"ד בדיוק כמו שהביא 
את הטנק של נעדרי סולטן יעקב. הטנק לא הטנק והדירות כבר 
בבניה''. גואטה שוב השתלט על הכותרות ואפילו הפרובוקטור 
את החלטות  סמוטריץ' שכינה  בצלאל  ח"כ  היהודי  הבית  של 

נתניהו "ביזיון", נדחק לתחתית הידיעה. 
את  להגיש  שדאג/ה  רה"מ  בלשכת  לענייני'  'היועצ/ת 
בצידו  הבליט/ה  לראש-הממשלה,  ממורקר  כשהוא  הטקסט 
את הפרשנות שנכתבה כאן בשבוע שעבר על הח"כ הצבעוני 
מש"ס, שאומר את מה שדרעי חושב. "הרי ישבת איתי בקבינט 
ותמכת בפה מלא בהסכם עם הטורקים. איך ייתכן שחבר כנסת 
בי  ומשתלח  יום  באותו  ההסכם  את  תוקף  שלך  מהמפלגה 
בביטויים קשים?", שאל ראש הממשלה. נתניהו הודה בכנות 
שנפגע עמוקות, ודרעי, בניגוד לבנט, התנצל בתגובה. הוא לא 
התנער מאחריות, והבהיר שגם בשעה של חילוקי דעות, השיח 
לא  גואטה  של  "הסגנון  וענייני.  מכבד  להיות  חייב  מבחינתו 
מקובל עלי. אדאג שהדברים לא יחזרו על עצמם", הבטיח דרעי 

לנתניהו.

ש"ס,  סיעת  של  השבועית  בישיבה  לקיים.  צריך  הבטחות 
והרביץ  החדר  את  לעזוב  והעוזרים  מהעיתונאים  דרעי  ביקש 
בח"כים מוסר. "אנחנו לא הבית היהודי", אמר דרעי, "אצלנו 
לא יעליבו אישית ראש ממשלה שאנו יושבים איתו בקואליציה 
יכולות  עם ראש הממשלה  ומקיימים עמו שותפות. מחלוקות 
גם  צריך  אישיות.  לפגיעות  להיגרר  לנו  אסור  אבל  להיות, 
לשמור על קו אחיד בכל הנושאים. בסוגיה המדינית-ביטחונית 
יש רק אדם אחד שנחשף בקבינט לכל השיקולים ולכן אבקש 

שלא להגיב בנושאים הללו ללא תיאום מוקדם איתי".
גואטה שגה כשתקף את ראש-הממשלה, אישית ולא עניינית. 
אם היה מותח ביקורת נוקבת על העובדה שמתוך מאות יחידות 
הדיור בשטחים שאושרו השבוע לבנייה אין אף דירה שמיועדת 

לחרדים, ביבי לא היה יכול לבוא בטענות. 
ושומרון  ביהודה  הדיור  יחידות  כי  לומר  ניתן  באירוניה 
לערים  רלוונטי  שלא  הקיץ,  קייטנות  למודל  בהתאם  אושרו 
החרדיות, כפי שנחשף כאן לפני שבועיים. במשרד הפנים ידעו 
לספר השבוע, כי מאז הפרסום ב'קו עיתונות', תוקנו ההנחיות 
 10,000 נרשמו  כבר  השורות  כתיבת  למועד  עד  כך  ובעקבות 
ילדים חרדים לקייטנות הקיץ המסובסדות. נחיה, בתקווה שגם 
נראה את עטיפות הקרטיבים שמסמלות את החופש, מושלכות 
במהלך  לא  אם  המוסדות.  במסדרונות  הקרובה  בחופשה 
מי  יימצא  המסובסדות  בקייטנות  אולי  הסדירים,  הלימודים 
שיחנך את הילדים שהשלכת פסולת לסל האשפה, אינה מעשה 

אסור.
הבין  יגאל  נתניהו.  נגד  הפה  ולפתחון  גואטה  ליגאל  נחזור 
את מה שדוברי נתניהו בליכוד, משטייניץ ועד ארדן, למדו על 
בשרם במשך השנים. העובדה שנשכבת על הגדר עבור הבוס 
יעשה את אותו מסלול  בדרך למטרה, לא מבטיחה שהוא לא 
לעבור  מתכוון  לא  שגואטה  הרי  לאיווט,  בניגוד  חזרה.  בדרך 
מצמץ  כשנתניהו  הושג  מבחינתו  היעד  פתיל.  להארכת  ניתוח 
ראשון והרים טלפון. הפוסט הנגטיבי הבא הוא עניין של זמן, 
בהתחשב בכפיות הטובה הסדרתית של ראש-הממשלה. כשזה 
להשתמש  יוכל  תמיד  הרי  דרעי  וברביעית,  בשלישית  יקרה 

בתשובה הש"סית הנצחית: הדברים הוצאו מהקשרם.

משחקי הכסף
בשעה שביבי עשה את דרכו לאפריקה, התגנב ליצמן לבניין 
בין  פרצה  המחפש  מטכ"ל  בסיירת  לוחם  כמו  האוצר,  משרד 
העננים מעל שמי אנטבה. את מספר הטלפון של הבכיר שהזמין 
אותו לפגישה, הוא זיהה משיחות קודמות. אחת מהן התנהלה 
בשדרוג- לסייע  מליצמן  ביקש  בכיר  אותו  כאשר  מכבר,  לא 

הדחה של גפני מראשות ועדת הכספים למשרד הכלכלה. "אם 
ליצמן  הגיב  ישירות",  אליו  תפנו  זה,  את  לעשות  רוצים  אתם 
מררתו  את  שפך  וכחלון  להצעה  סירב  גפני  ידוע.  וההמשך 

בישיבת ראשי סיעות הקואליציה.
פרק נוסף בסדרת משחקי הכסף נראה השבוע במשרד האוצר. 
סגן שר האוצר איציק כהן אירח בלשכתו את שר הבריאות יעקב 
נדב שיינברג רמ"ט שר האוצר משה כחלון, וטל  ליצמן, לצד 
גן צבי רמ"ט שר החינוך נפתלי בנט. ההודעה הרשמית בסיום 
הפגישה כללה את רשימת המשתתפים המלאה וכן את הסיכום 
המרכזי על מימוש הסעיף התקציבי של טל"י )טיפוח לימודי 
הובטחה  בסעיף שהסדרתו  מדובר  החרדים.  למוסדות  יהדות( 
ובגין עיכוב ביצועו – בעיקר  מפורשות בהסכם הקואליציוני, 
מלחמה  קידש  גפני  פירון,  מתקופת  המפלות  התקנות  בגלל 
זהות  ופרסום  לאו  שומע  אתה  הן  מכלל  הכספים.  בוועדת 
המשתתפים נועד כדי שכולם יבינו מי לא נכח במסיבת הסיום, 

ומדובר כמובן ביו"ר ועדת הכספים. 
 - הזה  הכביר  שההישג  היטב  הבינו  בפגישה  המשתתפים 
הבטחה לבצע סעיף קואליציוני באיחור של שנה וחצי, בכפוף 
למועד אישור התקנות אי שם במועד לא ידוע - לא היה קורה 
רבים  אבות  להצלחה  גפני.  האובססיבית של  בלי ההתעקשות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

תעופה בחקירה 

מסיבת סיום פרטית. ליצמן וכהן במשרד האוצר 
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אחד  כל  יתומים.  כולם  הפוליטי  במשחק  אך 
לשתף  מרעהו  פחות  מחויב  חש  מהמשתתפים, 
האישיות  הסיבות  מכל  הסיום  בחגיגת  גפני  את 
שפורטו כאן בשבועות האחרונים. כאשר ליצמן 
נשאל לאחרונה האם הוא שותף לדאגה שהביע 
בין  היחסים  מערכת  התדרדרות  לנוכח  גפני 
פולני:  בהומור  יענק'ל  השיב  לאובמה,  נתניהו 
ביני לבינו צריכה להדאיג את  "מערכת היחסים 

גפני ולא מערכת היחסים בין ביבי לאובמה". 
אמונים  לשלומי  דגל  בין  שנסגר  הדיל  אחרי 
נטול  כשותף  עצמו  חש  ליצמן  גבו,  מאחורי 
מחויבות כובלת. בנושאים מהותיים כמו השבת, 
הכותל והגיוס הוא משתף פעולה בצורה מלאה. 
בעיקר  ראש-הממשלה  מול  התקדמות  "יש 
משותפת  מועצה  של  הבעייתי  הסעיף  בנושא 
עם מתפללי הכותל הדרומי", הוא גילה השבוע. 
לאחרונה  רק  ואומץ  קיים  העקרוני  המודל 
הכרה  על  להכריז  במקום  המקוואות:  בסוגיית 
היהודית.  הסוכנות  על  זאת  מפילים  רשמית, 
התמקדה  לא  בהחלטתה  התורה  גדולי  "מועצת 
הזאת  ובמטרה  ברפורמים  במאבק  אלא  בכותל 
נעמוד", מסכם ליצמן, שנשמע השבוע אופטימי 
מתמיד, חדור תחושה של שיתוף פעולה בכל מה 

שנוגע לסוגיות המהותיות של דת ומדינה.
הוסף,  וקח,  תן  של  הפוליטית  ההתנהלות 
ליצמן  לחלוטין.  שונה  עניין  היא  וחלק,  הפחת 
האוצר  במשרד  הפגישה  שחשיבות  היטב  הבין 
ידע מלכתחילה שנוכחותו  קיומה. הוא  - בעצם 
בשני  יפגעו  בסופה  שייצאו  והכותרות  בישיבה 
מלהשתתף  נמנע  לא  אך  ופרוש,  גפני  חבריו, 

בישיבה, ואף נהנה מהתוצאה.
על  דעתו  מה  לאחרונה  נשאל  כשהוא 
והאווירה  האוצר  מול  גפני  של  ההתנהלות 
הכספים,  ועדת  ליו"ר  האוצר  שר  בין  הטעונה 
הוא מאחל לשני הצדדים הצלחה ומציע כמשל 
יתפטר  שלנו  שהנציג  "אמרתי  חיפה.  מודל  את 
ועמדתי בדיבורי, אבל לא הסכמתי לכך שיכתיבו 
אנחנו  מהקואליציה.  ולפרוש  משבר  לחולל  לנו 
ולא מרגישים מחויבות  יהב מסתדרים,  יונה  עם 

להסתכסך בגלל התנהלות של אחרים". 
ביום חמישי האחרון הצפין ליצמן ונסע לעיר 
האדומה כדי להיפגש עם יונה יהב. ליצמן מספר 
שניסה להשפיע עליו לקיים את ההסכם ולמנות 
במבחן  בשכר.  כסגן  אלפר  מיכי  דגל  נציג  את 
היחיד שקביל פוליטית, מבחן התוצאה, הביקור 
הוגדר כהצלחה. יהב התמיד בסירובו למנות את 

חדש  מבנה  הקצאת  על  סיכם  ובמקביל  אלפר, 
לסמינר גור בחיפה. 

מול  פשוטים  לא  דעות  חילוקי  יש  לי  "גם 
לשבת  היא  "והחוכמה  ליצמן,  אומר  האוצר", 
ומוותר.  מתפשר  צד  כל  כאשר  דברים  ולסגור 
רפואה  )שירותי  השר"פ  בעד  שלי  העמדה 
פרטית( ידועה, אבל לא הלכתי עם הראש בקיר. 
רפורמה  להעביר  התעקשו  האוצר  בכירי  כאשר 
להשתתף  המשלימים  לביטוחים  שתאפשר 
שנמצאים  רופאים  בידי  שנערכו  בניתוחים  רק 
בהסדר, אמרתי 'כן, אבל' במקום 'לא'. בתמורה 

דרשתי  הרפורמה  לאישור  העקרונית  להסכמתי 
לתקציב  שקלים  מיליארד  של  תוספת  וקיבלתי 

המשרד וחוללתי שינוי".
מדי,  כבד  היה  לא  ששילמת  המחיר  האם 
שאלתי. את השאלה הזאת שואלים בחרדה מאות 
בעסקני  להיוועץ  שרגילים  חרדים,  מטופלים 
מומחה  לרופא  שנשלח  מי  מהקהילה.  הרפואה 
שלו,  המיוחד  בטיפול  דווקא  וחפץ  בתחומו 
יידרש מעתה, עם יישום הרפורמה, לשלם מכיסו. 
"גם כאן הכנסתי סעיף ששינה את התמונה", 
לכל  יוסיף  הבריאות  "נקבע ששר  ליצמן,  השיב 
המומחים  רופאים,  חמישים  של  רשימה  קופה 
חייבות  יהיו  והקופות  התחומים,  בכל  ביותר 
ההסדר.  במסגרת  אצלם  הניתוחים  את  להכליל 
רופאים  רשימת חמישים  תוספת  המשמעות של 
אחד,  רפואי  תחום  יהיה  שלא  היא  קופה  לכל 

שבו לא יהיה מומחה מהשורה הראשונה שנכלל 
בהסדר הביטוחי". 

כשקופות החולים סירבו לאשר את הרשימות 
המלאות שהעביר להם ליצמן, הוא נקט ביוזמה 
)שירותי  השב"ן  הסדר  את  משלו.  מדרבנת 
בריאות נוספים(, שהקופות לא יכולות להתקיים 
בשבועיים  שעבר  בסופ"ש  האריך  הוא  בלעדיו, 
לאשר  הקופות  נדרשות  שבמהלכם  בלבד  ימים 
את הרשימות המלאות. השבועיים שנקצבו טרם 
תמו אך רשימות המומחים הנוספים מתעדכנות 
גדול  כך  כדי  עד  רצון.  משביע  בקצב  והולכות 
רמב"ם,  החיפאי  החולים  שלבית  ההישג, 
התווסף על בסיס תקן שבועי,  ביקור רופא של 
פרופסור לפוליטיקה ירושלמי, שמתמחה בניתוח 

רוטציות, הארכתן וקיצורן.

אלי אלי
ויזל  אלי  השואה  סופר  נובל,  פרס  חתן  את 
אחרי  פגשתי  האחרונה,  בשבת  לעולמו  שהלך 
אבניו'  'פיפט  הכנסת  בבית  שחרית  תפילת 
במנהטן לפני חמש שנים. הוא סיפר על ארוחות 
הצהריים הדו-חודשיות שהוא מקיים עם אובמה, 
יהודית,  שבת  של  אווירה  שרק  בפתיחות  ודיבר 
יכולה לאפשר. "אובמה  נטולת חשש מהאזנות, 
הוא אידיאליסט עם תפיסת עולם ערכית", ניתח 
לא  וישראל  שנתניהו  היא  שלנו  "הבעיה  ויזל, 
נמצאים אצלו אוטומטית בצד של הטובים ואת 
זה אני מנסה לשנות ככל שניתן. בשביל זה נסעתי 
לכל  איתו  ואסע  בוושינגטון  צהריים  לארוחת 

מקום שאוזמן".
בספריו הראשונים שפרסם כאוד מוצל מאש, 
היה  ניתן  עולמי,  שם  בעל  לסופר  הפך  בטרם 
שמיא.  כלפי  התרסה  נימת  השורות  בין  לזהות 
ניצול בוכנוולד כמוהו,  ז"ל,  לו על סבי  סיפרתי 
פגם  נפל  שלא  כיהודי  מהמחנה  ויצא  שנכנס 
הדומיננטית  הנוכחות  איך  ושאלתי  באמונתו, 
על  וההתרפקות  אורתודוקסי  כנסת  בבית  שלו 
שורשיו הוויז'ניצאיים מתיישבות עם הטקסטים 

שכתב לאחר השואה. 
התשובה של ויזל נכונה לכל עת צרה, וקולעת 
ולאומי.  אישי  כגדול,  קטן  מצוקה,  רגע  לכל 
"עם  השיב,  הוא  התגברתי",  ולא  "התבגרתי 
אבל  ולמה,  מה  פחות  מבין  אני  שחלפו  השנים 
הראש  את  להרים  אלא  עליו  לשאול  לא  למדתי 

לשמיים ולהפנות את השאלות אליו". 
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"מערכת היחסים 
ביני לבינו צריכה 

להדאיג את גפני ולא 
מערכת היחסים בין 

ביבי לאובמה". הסביר 
ליצמן לאחרונה 

בהומור פולני. שר 
הבריאות הבין היטב 
שחשיבות הפגישה 

במשרד האוצר – 
בעצם קיומה. הוא 
ידע שגפני ופרוש 

ייפגעו, אך לא נמנע 
מלהשתתף בישיבה, 
ואף נהנה מהתוצאה

ההזמנה להצטרף 
לנסיעה הועברה 

ללשכת דרעי לפני 
למעלה מחודש, 

אולם אחרי שפרשת 
סדן התפוצצה, 

התאיידה ההזמנה. 
ערב ההמראה קיבל 

שר הפנים שיחת 
טלפון מראש-

הממשלה. "מה הוא 
רוצה ממני", התלונן 
נתניהו על גואטה, 
והתכוון בעקיפין 

לשאול את דרעי: מה 
אתה רוצה? 

אליו ולא עליו. אלי ויזל ז"ל

כשהמטוס המריא, מצב הרוח התרסק לקרקע. נתניהו באוגדנה
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מאת: חיים רייך

שלמה  משפחה  שוב  לשבת,  סמוך  שישי  ביום  פיגוע  שוב, 
שנפגעת. שוב הלוויה כואבת ותפילות להחלמת הפצועים. הטרור 

שוב מרים את ראשו ומשפחת השכול רק הולכת וגדלה ל"ע.
דרכה  את  מרק  משפחת  שעשתה  שעה  האחרון,  שישי  ביום 
לביתה באזור דרום הר חברון, המתינו מחבלים בצידי הכביש וירו 

על רכב המשפחה.
כתוצאה מהירי איבד הנהג, הרב מיכי מרק, שליטה על רכבו 
והרכב התהפך. אבי המשפחה מיכי נהרג במקום, רעייתו נפצעה 
באורח קשה, בתם בת ה-14 נפצעה באורח בינוני ובנם בן ה-15 
נפצע באורח קל. הפצועים הועברו לבית החולים הדסה עין כרם 

שבירושלים.
דרומית  לעתניאל,  חגי  בית  שבין  הכביש  בקטע  התבצע  הירי 
ירי  לזירה, הבחינו בפגיעות  לאדוריים. כוחות הביטחון שהגיעו 
במקום  שעבר  גליק  יהודה  הכנסת  חבר  הכביש.  על  ותרמילים 
את  "כשראיתי  צה"ל:  בגלי  סיפר  האירוע,  אחרי  ספורות  דקות 
הרכב הפוך חשבתי שמדובר בתאונת דרכים, רק אחר כך הבנתי 
הירי  הנראה  ככל  הביטחון,  כוחות  דיווחי  פי  על  פיגוע".  שזה 
ככל  שנורו  קליעים   20 לפחות  אותרו  ברכב  חולף,  מרכב  בוצע 
ופרס  המחבל  אחר  בסריקות  פתח  צה"ל  מקלצ'ניקוב.  הנראה 

מחסומים באזור חברון.
חגי  בית  בין   60 כביש  את  המשטרה  סגרה  מהירי,  כתוצאה 

לעותניאל לצורך טיפול בזירת האירוע של כוחות הביטחון.
מדוברות מד"א נמסר לאחר האירוע: "חובשים ופאראמדיקים 
של מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ולאחר 
שנלכד  ה-40  בשנות  גבר  של  מותו  את  קבעו  החייאה  ניסיונות 
ופאראמדיקים  ובנוסף חובשים  ברכב שהתהפך כתוצאה מהירי. 
 3 כרם  עין  הדסה  לבי"ח  ופינו  רפואי  טיפול  העניקו  מד"א  של 
פצועים נוספים, בהם: אישה בשנות ה-40 במצב קשה עם פצעי 
ירי, מורדמת ומונשמת, נערה כבת 13 במצב בינוני, בהכרה, עם 
פצעי ירי בפלג גופה העליון, נער כבן 15 עם פציעות קלות במצב 

קל".
מבית החולים הדסה עין כרם נמסר: אל יחידת הטראומה פונו 
3 פצועים מפיגוע הירי בכביש 60,  בת 40 עם פגיעת ראש במצב 
בינוני- במצב  בטן  חבלת  עם   14 בת  ומונשמת,  מורדמת  קשה 

קשה, בהכרה, בן 15 במצב קל ובהכרה".
חווה  הפצועים:  לרפואת  בתפילות  להעתיר  מתבקש  הציבור 
רחל בת איילת השחר, תהילה בת חווה רחל, פדיה מנחם בן חווה 

רחל.

מסע ההלווויה

ישיבת  מהיכל  שיצאה  ויגון,  עצב  ורווית  כואבת  בהלוויה 

ההסדר בעתניאל, ליוו מעל ל-7000 אנשים את הרב מיכאל מרק 
הי"ד למנוחות.

ראש הישיבה הרב קלמנזון, גיסו של המנוח הי"ד, ספד בבכי: 
צעירים שעשו הכל. הקב"ה  אנשים  אותי בשני  "הקב"ה, הקפת 
לא מבין אותך? למה לקחת את הצעירים, למה לא לקחת אותי? 
כל מה שמיכי נגע הפך לזהב. הוא סייע לכולם, לבנות בית, לא 
ולהזיז  לפעול  הצלחת  היד.  את  לפשוט  ולא  הרגל  את  לפשוט 
דברים בלי להכעיס את אחד, בלי מלחמות. איש של אהבה. אתה 
תחסר לקהילה כאן, אתה תחסר לישיבה ולכל עם ישראל. באופן 
אירוני אתה תחסר גם לעם של הרוצחים שלך. אתה עזרת גם להם. 
אנחנו נמשיך לפעול לשלום ולסייע לשכנים הערבים שלנו. אני 
הם  הרוצחים  של  היד  את  תכרתו  לא  אם  הערבים  לשכני  אומר 
יכרתו אתכם. אתם תסבלו ראשונים. אדוני הנשיא צריכים לעשות 
מעשה כדי שבני עמנו לא ירגישו חשופים ומאוימים ואולי אנשים 
חלשים יפעלו באלימות. אנא העבר את המסר להחזיר את הבטחון 

לאזרחים".
יפה  שבת  היתה  שבוע  לפני  "רק  לאביה:  ספדה  מרים  הבת, 
ומרגשת, הסתכלתי עליך והייתי גאה. כמה היית גאה בנו. אמרת 
דרך  עברנו  והתקרבנו  דיברנו  כמה  אותי.  אוהב  אתה  כמה  לי 
מורכבת תמיד האמנת והיית גאה בי היית איתי בשמחות ובנפילות 
אני לא מאמינה שאינך איתנו. איזה אבא היית לנו הרעפת אהבה 
ונתת כח. מבטיחה שאני אהיה חזקה ואשמור על כולם. נשאר יחד 
המשפחה היפה שבנית. תודה על שמונה עשרה שנים שטיפחת 
אותנו ולא נתת ליפול תן לנו כוחות ואמונה לחיות לא ליפול. נזעק 

לאבא מלמעלה שירחם עלינו היתומים ועל עם ישראל".
נשיא המדינה ראובן ריבלין ספד: "אני עומד מול מיטתך, מיכי, 
שלמה",  אומה  אבלה,  יחד,  עומדת  ואיתי  ועצוב,  כואב  מיכאל, 
אמר הנשיא והוסיף: "היית בדרכך יחד עם בני המשפחה לשבות 
את השבת עם אמא, זלדה, לקראת חגיגות השמונים של אמך. מה 
יותר משפחתי, תמים ונטול שנאה ממשפחה שנוסעת להיות עם 
האמא, הסבתא, לארוחת השבת המשפחתית? הכל היה כבר מוכן. 
אבל, עוד טרם נכנסה השבת גזלה אותך יד המרצחים ממשפחתך. 
בדם קר. לנגד עיני שניים מילדיך, תהילה ופדיה. לנגד עיניה של 

רעייתך האהובה, חוי, שנפצעה באורח אנוש".
הנשיא  אמר  מותך",  אחרי  כבר  לצערי,  עליך,  למדתי  "מיכי, 
והמשיך: "למדתי שהיית אבא וסבא ובן אוהב ואהוב. איש רוח 
שהיה גם איש מעשה. אדם שאוהב את מלאכת הכפיים, וחובש 
מעמודי  דרך.  מורה  גם  שהוא  מנהל  המדרש.  בית  ספסל  את 
התווך של היישוב עתניאל ושל הר חברון. אדם ישר דרך וצנוע 
לו בחזרה. בן  יוכלו להשיב  גם כשידע שאולי לא  שנתן מעצמו 
למשפחה רבת זכויות בביטחון ישראל ובתקומת הארץ. משפחה 
שהיא למודת יגון ושכול. בכל עת שהיכה השכול בביתך, בשערי 
הישוב עתניאל, בבית שכנתך דפנה מאיר, נהגת לומר על הנרצחים 
'המובחר  בפינצטה',  האלה  האנשים  את  בוחרים  ש'בשמים 
בערכים  במעשיך,  יודעים,  אנו  היום  מיכי.  צדקת  שבמובחר'. 
שהקנית, ברוח שהשרית על תלמידיך, על משפחתך הענפה, על 

כל הסובבים אותך- היית למובחר שבמובחרים".
הנשיא המשיך ואמר: "בהר חברון, ערש ההתיישבות היהודית, 
ממשיכים ליפול חלל רבים וטובים מבנינו ובנותינו. הטרור מלווה 
ועד  דורות, מתרפ"ט  אותנו מראשית הבניין הלאומי כאן מדורי 
תשע"ו. אבל גם שעה שדם אהובינו היקרים לנו נשפך - אין בכך 
נסוגים  איננו  נכנעים.  איננו  כדי להחליש אותנו. איננו חוששים, 
אחור, איננו מרפים את אחיזתנו בקרקע. שורשינו נטועים עמוק 
באדמת הארץ הזו. הטרור מעולם לא פגע ביסודות הבניין שלנו, 
הוא מעולם לא ערער את אחיזתנו בארץ. דם יהודי אינו הפקר. אנו 
מבטיחים, מעל קברו של מיכי, אנו נמשיך להילחם בטרור ללא 
מורא וללא פחד. נלחם וננצח. צה"ל וזרועות הביטחון יגדעו את 
ידי המרצחים הארורים שרצחו אותך מיכי. הארץ לא תכסה על 
הדם. דבר לא ירפא את הכאב, אך אורה של הדרך שסלל מיכי- לא 

ייכבה. יהי זכרו ברוך, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים."
הבת, אורית אמרה בדמעות: "אבא אני אוהבת אותך. אבא שלי 
שלא  ואמרת  עמדת  מזמן  לא  שנפרדים.  מאמינה  לא  אני  אהוב 
תעזוב, עכשיו אלוקים לקח אותך. כל הזמן אמרנו אבא שבשמים 
לוקח את הטובים ואתה הכי מדהים בעולם. כמה טוב תרמת. נתת 
כ"כ הרבה למען אחרים. כמה עשית עבורנו כל דבר שרק רצינו 

נתת מכל הלב.
היית  בסדר  לא  דברים  שהיו  גם  שאנחנו  כמו  אותנו  "קיבלת 
איתנו ולא עזבת לרגע. תבקש מאבא שבשמים שירחם עלינו. אני 
שמחה שהספקתי לומר כ"כ הרבה פעמים כמה אני אוהבת אותך. 
להיות  שלכם  החינוך  שבורים.  אנחנו  קיבלתי.  מדהימים  הורים 
למעלה,  גאה  תהיה  אבא  נשברים.  ולא  חזקים  מאמינים  אנשים 
תראה איזה חזקים הילדים שגידלת, תהיה גאה. תודה לך על כל 

דבר שנתת שעזרת לי להיות מי שאני.
"אבא תתפלל על אמא שתחזור, אנחנו צריכים אותה בבקשה 
תפתח שערי שמים כולנו צריכים אותך. עלית בצורה מדהימה על 
קידוש ד' אחרי טבילה במקווה. תתפלל עלינו שנמשיך אותך עם 

כל החינוך שנתת, שמור עלינו אבא שלי".
הבן יהושע ספד בכאב: "אבא, אתה לא אוהב דיבורים. הייתה 
ככל  ואני מהרהר בתשובה.  חודר  הרכות, מבט אחד  עוצמת  בך 
שעוברות השנים מתבררים עוד עומקים ומעגלים קהל מעריצים. 
אבא איש קבלה והכלה, נתינה אינסופית ומחשבה רבה. תפיסת 
מציאות על כל רבדיה והכלה רבה. טבעתי במצולות חסרונך, יבש 

ליבי, צמא לאהבתך. לקח אלוקים את מבוקשו ואנחנו מה?"
של  הספדיהם  את  גם  שכלל  בישיבה,  ההספדים  מסע  בתום 
השרה איילת שקד והשר אורי אריאל, המשיך מסע ההלוויה להר 

המנוחות.
לישראל  הראשי  הרב  היה  המנוחות  בהר  הסופדים  ראשון 
הגר"ד לאו שספד: "אני מנסה לדמיין לעצמי יום שישי, אחה"צ 
שבת  לקראת  במכונית  ילדים  שני  עם  אמא  אבא,  נוסעים  רגוע. 
שבת.  לפני  ניגונים  מזמזמים  בדרך  מדברים,  פשוטה.  קיצית 
מלאכי  זה  ובמקום  הביתה,  הכנסת  מבית  שיוצא  מי  את  מלווים 
חבלה מתקרבים אל המכונית ואל הנהג שכולו אהבה ואכפתיות 

שעות ספורות לפני כניסת השבת, נקלע הרכב 
המשפחתי של משפחת מרק למארב של 

מחבלים שפתחו באש חיה מתוך רובה קלצ'ניקוב 
 אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק הי"ד נהרג 

במקום, רעייתו נפצעה קשה ושניים מילדיו 
נפצעו באורח בינוני וקל  אלפים השתתפו 

במסע ההלוויה שהחל בישיבת ההסדר בעתניאל 
והסתיים בהר המנוחות

בתו של הרב מרק הי"ד: "עד נשימתך האחרונה ניסית להציל אותנו. לא דמיינתי שאלו יהיו הרגעים האחרונים שלי איתך"

הלוייתו של הרב מרק הי"ד )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

זירת הפיגוע )צילום: דוברות כב''ה יו''ש תחנה אזורית יהודה(

"אבא כל הזמן דאג 
לאנשים אחרים"
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בתו של הרב מרק הי"ד: "עד נשימתך האחרונה ניסית להציל אותנו. לא דמיינתי שאלו יהיו הרגעים האחרונים שלי איתך"

הלוייתו של הרב מרק הי"ד )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

זירת הפיגוע )צילום: דוברות כב''ה יו''ש תחנה אזורית יהודה(

לזולת. כל מהותו לקחת ולחבק".
אחת מבנות המשפחה הקריאה דברי הספד 
שנפצעה  תהילה  הבת  שכתבה  לב  קורעי 
אותו:  לקרוא  בכוחה  היה  לא  אך  בפיגוע, 
להבין.  מצליח  לא  הראש  שלי,  אהוב  "אבא 
גם  הלך.  האמיץ  שהאבא  להאמין  קשה 
ברגעיך האחרונים ניסית להציל אותנו. ראיתי 
את  כששמעתי  האחרונים,  ברגעיך  אותך 
היריות ישר התכופפתי. לא עזבת את ההגה, 
האחרונה  נשימתך  עד  עצמך,  על  הגנת  לא 
יהיו  דמיינתי שאלו  לא  אותנו.  להציל  ניסית 
הרגעים האחרונים שלי איתך, אבל אני גאה 
בך. אתה גיבור. נמשיך בשבילך לחיות חיים 
מאושרים כי אני יודעת שזה מה שאתה רוצה. 
אלוקים לקח אותך כי הוא צריך עוד צדיקים 

איתו למעלה. אוהבת אותך מאוד. תהילה". 
עין  הדסה  החולים  מבית  נמסר  כך,  בתוך 
כרם, כי חל שיפור במצבה של האלמנה חוה 
שנפצעה באורח קשה בפיגוע, וכי היא שבה 
ומצבה  עצמה  בכוחות  ונושמת  להכרתה 
החולים  בבית  לבקרה  הגיעו  בנותיה  יציב. 

וסיפרו לה שאבא נהרג בפיגוע הקשה.
הרב  של  דודו  בן  כהן,  יוסי  המוסד  ראש 
מרק הי"ד נשא גם הוא הספד: "מיכי היקר, 
היה שלום. אהבתי אותך אהבת נפש ואתה את 
כולנו. תודה שהארת את חיינו, שהרעפת על 
חיינו חום ואהבה. תודה שנלחמת את מלחמת 
העם והארץ עם המשפחה. אני מתחייב בשם 
כל הקולגות שלי במערכת הביטחון שנמשיך 
מדינת  על  לשמור  כדי  הכל  לעשות  יחד 
נגד האיומים. היה  ישראל מאוחדת ובטוחה 
שלום איש, איש שלום. אהבתי אותך אהבת 

נפש ואתה את כולנו. חיבוק חזק".
"חייך  אביו:  את  הספיד  מרק  שלומי  הבן 
ועבודת  משפחה  דברים:  שני  סביב  סבבו 
אחרים.  לאנשים  דאג  הזמן  כל  אבא  השם. 
מה  בכל  הרבה.  עוד  ממך  ללמוד  רציתי 
שנגעת – השפעת. ראינו איך התקדשת מיום 
שמעת  לבד,  ולמדת  אמא  עם  למדת  ליום. 
ללימוד.  רגע  כל  ניצלת  באוזניות,  שיעורים 
כמה התגאית במשפחה. חיית את החיים כמו 
שרצית. עזבת עבודה ומשכורת כדי לתקן את 
במדינה  אומר שרע  היה  מישהו  אם  העולם. 
זו הארץ  היית מסתער עליו ומסביר לו למה 
פה.  לחיות  טוב  וכמה  בעולם,  טובה  הכי 
עם  ולכל  למשפחה  לנו,  לאמא,  תעזור  אבא 
ישראל. סליחה על כל הפעמים שלא דיברנו 
ולא שיתפנו. יש דברים שהיינו יכולים לעשות 

אחרת. אני אוהב אותך מאוד. אנחנו מדברים 
מה  את  מציף  לא  דבר  שום  אבל  ומדברים 
שהיית באמת. תודה על 26 שנים במחיצתך".

"אבא  בבכי:  לאביה  ספדה  מרק  שירה 
שלי אהוב, יום שישי ערב שבת קודש, אחרי 
מקווה, לבוש לבן עם אמא בדרך לירושלים. 
טיפת  כל  ממך  הוצאת  מזה.  טהור  יותר  אין 
בשבת  תורה.  יום  כל  למדת  רעה,  מידה 
כמה  לאט.  לאט  מילה,  מילה  אומר  בקידוש 
כוונה. איזה עולם פנימי ועמוק אמיתי חיית. 
יוצא  והיית  שלי,  הילדים  עם  באה  הייתי 
לך,  רק  שיש  חיבוק  אור.  וכולך  לקראתנו 
של  ילדה  כזו  אני  שלך.  המבטחים  מקום 
שלי.  הסודות  כל  את  לך  מגלה  הייתי  אבא, 
היינו הולכים לקנות ביחד בגדים ומטיילים. 
אבא פתוח שאפשר לדבר איתו על הכל. אבא 
שמספר כל היום כמה הוא אוהב אותנו. הייתי 
תמיד משוויצה שאני הבת של מיכי. היו בך 

חכמת חיים וחכמת נפש.
הגעת  מושלם.  שאתה  בתוכי  "ידעתי 
הזה.  מהעולם  לא  שהם  רוחניים  לעולמות 
כל כך הרבה דאגה לאנשים שאתה לא מכיר. 
החסד נשפך ממך לכל עבר. כל אחד הרגיש 
הפך  בו  שנגעת  דבר  כל  אליך.  קרוב  כך  כל 
את  אהבתי  ובענווה.  בצניעות  ואתה  זהב, 
הייתם  ואמא  אתה  והשמחה.  ההתלהבות 
מילים  לי  יהיו  לא  לעולם  אבא  אוי  אחד. 
להודות לך. אינסוף רגעים שהפכו אותי למי 
יודעת  לא  אבל  שנמשיך,  יודעת  אני  שאני. 
השני.  על  אחד  נשמור  קרוע.  הלב  איך. 
השמים  את  שתזעזע  לי  להבטיח  חייב  אתה 
בתפילה על אמא אהובה, צדיקה שלנו. שרנו 
אהבת  שכה  שלישית  סעודה  שירי  לאמא 
פונה  אני  קולך.  את  לשמוע  יכולתי  וממש 
אליכם אנשים שבאתם ללוות את אבא, בוא 
בגלוי", ספדה  נאהב  בוא  טובים.  יותר  נהיה 

שירה.
מרק  מיכאל  הרב  נטמן  ההספדים  בתום 
אלפי  בכיות  לקו  המנוחות  בהר  הי"ד 
המלווים שביכו את נפילתו בטרם עת של אבי 
תלמידיו  על  ונערץ  אהוב  שהיה  המשפחה 

ומכריו.

הרב מיכאל מרק הי''ד

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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הראיון האחרון של חתן פרס נובל לשלום הסופר אלי ויזל הי"ד

האיש ששרד 
את בוכנוואלד

"העם היהודי לא יוצא למלחמה נגד שונאיו. הדרך היחידה 
להילחם באנטישמיות היא הרצון, העקשנות, הדבקות להישאר 
יהודי. נגד הרצון הזה אין לאנטישמי הגדול ביותר נשק", אמר 
הסופר אלי ויזל ז"ל בראיון האחרון שהעניק למוסף החג של 

"קו עיתונות" בערב חג הפסח תשע"ה 

"מה יהודי כמוני צריך עוד לעשות בעולם למען עם ישראל?"

מאת: אלי שניידר

על  הידיעה  בישראל  התקבלה  במוצ"ש 
ויזל,  ויזל ז"ל בהיותו בן 87.  פטירתו של אלי 
מחנות  את  ששרד  לשלום,  נובל  פרס  חתן 
ההשמדה אושוויץ ובוכנוואלד, הקדיש את כל 
חייו להנצחת השואה ולמלחמה באנטישמיות.

תגובות רבות, הן בישראל והן בעולם, זרמו 
תוך שעות אחדות. אלי ויזל היה אייקון של דור 
שלם, ניצול השואה המפורסם ביותר, שלזכותו 
באנטישמיות  האינסופית  המלחמה  נזקפת 

ברחבי העולם.
לפני כשנה וחצי, בערב פסח תשע"ה, ניאות 
הסופר אלי ויזל ז"ל להעניק ראיון נרחב למוסף 
החג של "קו עיתונות", במהלכו פרש ויזל את 
משנתו וסיפר על משפחתו החרדית, על הצלתו 

מציפורני הנאצים ועל קרבתו לגדולי ישראל.
האם ניתן להבדיל בין שנאת יהודים לשנאת 

מדינת ישראל או שהן ביחד? שאלנו.
הוא  ישראל  למדינת  שמתנגד  אחד  כל  "לא 
למדינת  מתנגד  אנטישמי  כל  אך  אנטישמי, 

ישראל".
המשפט הזה של פרופסור ויזל הזכיר משפט 
זה מכבר לחלק חשוב  נוסף שאמר ואשר היה 
"לא  ויזל:  בעבר  אמר  וכך  השואה.  מזהות 
היו  השנייה  העולם  במלחמת  הקורבנות  כל 

יהודים, אך כל היהודים היו קורבנות".
אפשר להילחם באנטישמיות?

"העם היהודי לא יוצא למלחמה נגד שונאיו. 
היא  באנטישמיות  להילחם  היחידה  הדרך 

העקשנות,  ת הרצון,  ו ק ב ד ה
נגד  יהודי.  ן להישאר  ו צ ר ה
לאנטישמי  אין  הזה 
נשק",  ביותר  הגדול 

אמר לנו ויזל. 

"הוא היה הרבי שלי"

מיוחד  קשר 
ז"ל  לויזל  היה 
מגדולי  כמה  עם 

מאונגוואר  האדמו"ר  כ"ק  ובראשם  ישראל 
אותו  זצוק"ל,  קליין  מנשה  רבי  הגאון  זצ"ל, 
בחברת  המשותפים  מימיהם  הכיר 
בצרפת  היהודים  הנערים 
ואשר איתו קשר קשרי נפש 
ביותר.  עמוקים  ורעות 
השניים  היו  חודש  מידי 
אף  ולעיתים  נפגשים, 
פעמים  מספר 

בחודש.
ך  י א
ו  ח ת פ ת ה
ם  י הקשר
עם  שלך 
י  ל ו ד ג
ישראל? 
"אולי 

ברשותכם 
ף  י ס ו א

עוד שני אנשים שיש לי איתם עד היום קירבה 
גדולה מאוד: הראשון, חברי מילדות בסיגעט, 
מאז היינו בני שש שנים, הרב פרופ' דוד הלבני 
הראשי  הרב  הוא  השני  הנודע.  התלמוד  חוקר 
הרה"ג רבי ישראל מאיר לאו, שיחד איתו ועם 
במחנה  היינו  לביא,  נפתלי  הטוב  ידידי  אחיו, 
חוויות  אך  יחד,  למדנו  לא  אמנם  בוכנוואלד. 
העבר המשותפות קושרות אותנו בעבותות. אלו 
אנשים שכל אחד מהם הוא פרק בחיי, ולעיתים 
קרובות אף ארבעה-חמישה מהם בעת ובעונה 
אחת. רבי מנשה קליין היה לי חבר קרוב. הוא 
בינינו  החברות  הידיעה.  בה"א  שלי  הרב  היה 
עד  ונמשכה  בצרפת,  הילדים  בבית  התחילה 
בראיון,  לנו  אמר  תמכתי",  האחרון.  יומו 
'בית  בישיבת  שאוכל,  ככל  לתמוך,  "ואמשיך 
לניו-יורק  שלנו  המעבר  הקים.  שהוא  שערים' 
בראשית  אך  שונים,  בזמנים  נעשה  שבארה"ב 
שוב  נפגשנו  הקודמת  המאה  של  ה-60'  שנות 
נפרדנו.  לא  יומו האחרון,  עד  ומאז,  בניו-יורק 
איתו,  לי  שהיה  כפי  וחזק  עמוק  כל-כך  קשר 

קשה להסביר במילים".

 עם פטירתו של סופר השואה הנודע וחתן פרס נובל, מר אלי ויזל ז"ל, אנו חוזרים לביקור המרגש שערך במרכז עולמי של 
חסידות בעלזא בירושלים. כאשר בשיאו של הביקור ערך ביקור מיוחד במעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

מאת: מנדי קליין

הנודע,  היהודי-אמריקאי  השואה  סופר 
חתן פרס נובל, מר אלי ויזל ערך ביקור מרגש 
בעלזא  חסידות  של  עולמי  במרכז  ומיוחד 
ויזל  נכנס  אף  הביקור  בירושלים. בשיאו של 
לשיחה ארוכה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא 

שליט"א.
אל הביקור הנדיר התלווה ח"כ הרב ישראל 
המוסדות  עסקני  עם  יחד  שסייר  אייכלר 
לו  וסיפר  הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  ויזל  הק', 
לאחר  החסידות  של  המופלאה  התקומה  על 
היכל  למראה  התרגש  ויזל  האיומה.  השואה 

ביהמ"ד המפואר והענק והתפעל מאוד.
בהמשך נכנסה המשלחת למעון קדשו של 
בחביבות  שקיבלם  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
כי אביו השתייך  סיפר לאדמו"ר  ויזל  יתירה. 
בהתרגשות  לזמר  והחל  ויזניץ,  לחסידות 

ובדמעות את הנוסח הידוע של ויזניץ בתפילה 
הזכור לו מילדותו.

"מה  האדמו"ר:  את  שאל  הביקור  במהלך 
למען  בעולם  לעשות  עוד  צריך  כמוני  יהודי 

עם ישראל" ?

הסופר גולל את סיפור ילדותו בבית חסידי 
הרה"ק  מרן  את  לראות  זכה  וכיצד  בסיגעט 

מהר"א מבעלזא זי"ע בבודפסט.
על סיפור נס ההצלה שלו עצמו אמר ויזל: 
למענה  השליחות  את  מחפש  עדיין  "אני 

"דרך החסידות  והוסיף,  התופת".  מן  ניצלתי 

אל  כולו  בעולם  הצעיר  הדור  את  מושכת 

היהדות יותר מכל דרך אחרת".

לו  וענה  האדמו"ר  בירכו  הביקור  תום  עם 

על שאלתו: "שתזכה להשפיע בעולם להרבות 

כבוד שמים".

לסיום התעניין האדמו"ר על פעילותיו של 

הצעירים  בקרב  השואה  זכר  להנצחת  ויזל 

בכך  רק  עוסק  כיום  כי  סיפר  וויזל  בארה"ב, 

שמיים  כבוד  להרבות  יום  כל  זוכה  וב"ה 

ולהפיץ יהדות בעולם הרחב.

כאשר ח"כ אייכלר סיפר לאדמו"ר שנשיא 

בכנסת  שנאם  בעת  בנאומו  הזכירו  ארה"ב 

הפטיר ויזל: "אני צריך שנשיא ארה"ב יזכירו 

אני צריך שיזכירנו אצל האדמו"ר".

הראיון המלא עם הסופר אלי ויזל ז"ל יתפרסם ביום שישי ב-

הביקור בבעלזא

ויזל ז"ל )מסומן בעיגול( בבוכנוואלד

















כמה קרוב, ככה זול

קיץ חם
מבצעים לוהטים

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 
23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 
11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 
03-5755232 אלעד: רח’ שמעיה 19. ’’מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35 אשדוד: הורקנוס 8 08-9409664 

| הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905.

ולחברי מועדון משתלם במיוחד
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חלה מתוקה
של עינת

790

990

סירופ 
רימונים
750 מ”ל
‘אלסקה’

RC שישיית
1.5 ליטר

1890 מחיר מועדון מחיר מועדון

לחמית
160-225 גר’

10 2 ב-

מרכך כביסה 
בדין

4 ליטר
סוגים שונים

1790

M ביצים

30 יח’
2 ב-
50 עשיריית לחמניות 

מקמח מלא/רגיל

חמישיית פיתות

דגנית

10
3 ב-

10

גלידה פנטזיה

שטראוס

1490

ברקודים:53998/
14761254
תנובה

שמיניית 
יופלה 
טבעי/ביו

1290

תות ובננה
שטראוס

מאגדת 
גמדים

1590

250 גר’

גבינה
טרה

10
3 ב-

סוגים שונים

מעדן
מולר מיקס

1190
3 ב-

1 ליטר
טעמים שונים
תנובה

משקאות 
חלב

890
ליח’

מטרנה שלבים
700 גר’

28990 ב-מחיר מועדון

סכו”ם לבן/
קופסאות אחסון/

כוסות צבעוני/
כוסות קרטון 8 אונז

31090 ב-מחיר מועדון

שלגון גליגל
ריאו

שלגון קראנץ
590  נסטלה

8 ב-
10

פריגת

1.5 ליטר
טעמים שונים

4 ב-
20

רטבים אסם

290 מ”ל
כולל לייט

2 ב-
1490

עוגות בחושות

320-400 גר’
אסם

2 ב-
1790

בייגלה/
דקים דקים

300-400 גר’
בייגל&בייגל

3 ב-
20 פתי בר וניל/

קרקר/ לחמית

900-1.75 גר’
אסם

1790
ליח’

מתז אוקסיג’ן/
מסיר שומנים 

1290סנט מוריץ
ליח’ פריכיות פרח

3 ב-
10

מארזי תן צ’אפ

מיה
2 ב-
מארז חטיפי 10

בולי/באפי/אדי

חטיפי העמק
3 ב-
20

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

2 ק”ג
זוגלובק

3990
ליח’

גולש 
בקר

3990
המבצעים בתוקף

מיום ראשון
ד’ תמוז  10.7.16

עד יום שישי
ט’ תמוז 15.7.16

כרעיים/ירכיים/
שוקיים/חזה 

עוף קפוא

אשפר

2790
לק”ג

בירה לבנה נשר

500 מ”ל
ברקוד: 6764058
כולל פקדון ומס

4 ב-
20

מחיר מועדון

מחיר מועדון

לק”ג

לק”ג

1690

890

עוף שלם קפוא

כנפיים עוף קפוא

אשפר
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