
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי  ח' בתמוז תשע"ו  14/7/16 גיליון מס' 314

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:10
19:28
19:07

20:26
20:28
20:28

פרשת בלק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

ציר עוקף נתניהו: על רקע חקירת ראש הממשלה, 
בכירי הליכוד במגעים מואצים לכריתת ברית 
אישית עם החרדים כדי למצב עצמם בעמדת 
עדיפות ביום שאחרי  למרות שטרם הוכרז 

על מעבר מבדיקה לחקירה, חיקורי דין וחקירות 
באזהרה כבר התבצעו  פרסום ראשון: למרות 
הדיווחים על נתק בין רה"מ ליועמ"ש, נפגשו 

השניים השבוע לאחר פרסום ההודעה על עריכת 
בדיקה/ בי"ס לפוליטיקה

בליכוד נערכים ליום 
שאחרי רה"מ נתניהו

על רקע חקירת רה"מ, בכירי הליכוד מנהלים מגעים עם ראשי המפלגות החרדיות 

חשיפה: כך העביר יעלון לעיר חילונית, את שטח השיפוט 
האטרקטיבי ביותר לבנייה חרדית / בי"ס לפוליטיקה

הומינר הגיש תביעה נגד 
סיעת 'הבית היהודי' 

ברחובות
השבוע הגישה אגודת ישראל ברחובות ונציגה 

הרב פנחס הומינר תביעה נגד נציגי הבית 
היהודי בעיר אמיתי כהן ואבי מוזס - שדורשת 

את התפטרותו של אחד מהם באופן מיידי 
כמתחייב מהסכם הרוטציה  כתב התביעה: 
מדובר בהפרה בוטה וקשה של ההסכם בין 
אגודת ישראל לבית היהודי  אבי מוזס: 

"אגיב כשאדרש" / עמוד 6

 ט"ו שנים לישיבת 
"חכמה ודעת" - רחובות

מסתיימות ההכנות למעמד הכנסת ס"ת להיכל הישיבה במוסדות 'בית אריאל' 
וישיבת 'חכמה ודעת'  לקראת המעמד, עלו ראשי הישיבה לבתיהם של 
גדולי ישראל אשר בירכו אותם על מקום התורה הייחודי ברחובות / עמוד 8

מתחברים 
לקהילות 
בדרום 
אמריקה

נחתם הסכם 
שת"פ בין קו 
עיתונות לאתר 

החדשות 
הגדול בדרום 

אמריקה 
/ עמ' 8 



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-



עם הרופאים הטובים ביותר, מגוון השירותים הרחב ביותר 
ופריסת המרפאות הגדולה ביותר בעיר

מנצחתכללית 
על הבריאות ברחובות



בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה

יום שלישי י״ג בתמוז 19.7.16 בשעה 20:00
) ם י ת י ז ה ר  ה ל  ע מ ( ש  ד ק מ ה ם  ו ק מ ל  ו מ ת  ו ת ש ק ה ע  ב ש ן  ו ל מ ת  ב ח ר ב

במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א ⋅ ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ⋅ מנכ״ל משרד הדתות עו״ד עודד פלוס
הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

מקהלת בנימין מנצח: יותם סגל | מקהלת זמרתי-ה מנצח: ד"ר אורי אהרן

ב"ה

www.ticket-line.co.il 0722-657-870 :כרטיסים

למידע נוסף חייגו 052-5802156 

כרטיסים החל מ-80 ש״ח כולל הסעה

ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים - מותנה ברישום פרטים באתר הרישום

הסעות חינם! יצאו מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה 18:00  | נא להצטייד בלבוש חם

יצחק מאיר הלפגוט
קונצרט מרגש לזכרו של גדול החזנים יוסל׳ה רוזנבלט

⋅ דובל'ה הלר

י ג י ג ח ט  ר צ נ ו  ק

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

ם י ת י ז ה ר  ה ל ם  י ל ו ע

מספר 
המקומות 

מוגבל

ממשיכים במסורת 

החזן העולמי 

יצחק מאיר
זמר אורח

בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה

יום שלישי י״ג בתמוז 19.7.16 בשעה 20:00
) ם י ת י ז ה ר  ה ל  ע מ ( ש  ד ק מ ה ם  ו ק מ ל  ו מ ת  ו ת ש ק ה ע  ב ש ן  ו ל מ ת  ב ח ר ב

במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א ⋅ ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ⋅ מנכ״ל משרד הדתות עו״ד עודד פלוס
הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

מקהלת בנימין מנצח: יותם סגל | מקהלת זמרתי-ה מנצח: ד"ר אורי אהרן

ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים - מותנה ברישום פרטים באתר הרישוםלמידע נוסף חייגו 052-5802156 

יצחק מאיר הלפגוט
קונצרט מרגש לזכרו של גדול החזנים יוסל׳ה רוזנבלט

⋅ דובל'ה הלר החזן העולמי 

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

 כרטיסים במכירה מוקדמת: 80 ש״ח 
bimot.co.il *6226 בחנויות גל-פז | בימות | ticket-line.co.il 0722-657-870 

18:00  | נא להצטייד בלבוש חם ון גבעת התחמושת החל מהשעה  הסעות חינם יצאו מחני

כרטיסים
אחרונים 



כללית מנצחת על הבריאות ברחובות

ברפואת משפחה וילדים

מנצחתכללית 

רח׳ יהודה הלוי 20 | טל. 08-9379200רח׳ קרונברג יוסף | טל. 08-9415639

עם 11 מרפאות בפריסה רחבה וסגל רופאים איכותי ומסור, 
מה הפלא שכללית מובילה את רפואת המשפחה והילדים ברחובות 

מרפאות כללית ברחובות לשירותכם:

רח׳ הפועל הצעיר 9 | טל. 08-9377200

דרך ירושלים 15 | טל. 08-9376200

רח׳ יהונתן 9 | טל. 08-9481200

מרפאת אושיות

מרפאת היובל מזרח רחובות

מרפאת כפר גבירול

רח׳ כרמל 23 ב׳ | טל. 08-6409183

שד׳ חן 56 | טל. 08-9311200

רח׳ הפלמ״ח 17 | טל. 08-9391200

מרכז חיים בריאים )מרפאת אחוזת הנשיא(

מרפאת חיים

מרפאת פלמ״ח

מרפאת רחובות החדשה )חבצלת(

רח׳ הר הצופים 74 | טל. 08-6308940

רח׳ טוכמן 12 | טל. 08-9314200

קניון רחובות רח׳ ביל״ו 2 | טל. 08-9345200
מרפאת קניון רחובות

מרפאת קרית משה

מרפאת רחובות ההולנדית

מרפאת שעריים



" ב תש"ע 121//1 ח' בתמוז תשע"ו 14/7/16ברחובות126 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

הומינר הגיש תביעה 
נגד סיעת 'הבית 
היהודי' ברחובות

השבוע הגישה אגודת ישראל ברחובות ונציגה הרב פנחס הומינר תביעה נגד נציגי הבית היהודי בעיר אמיתי כהן ואבי 
מוזס - שדורשת את התפטרותו של אחד מהם באופן מיידי כמתחייב מהסכם הרוטציה  כתב התביעה: מדובר בהפרה 

בוטה וקשה של ההסכם בין אגודת ישראל לבית היהודי  אבי מוזס: "אגיב כשאדרש"

מאת: אהרן נצר

וחסידות  ישראל'  'אגודת  בין  המחלוקת 
קרעטשניף לבין מפלגת הבית היהודי, עוברת 
לאחר  וחצי  שנתיים  המשפטי:  למישור 
נציג  האחרונים  בימים  החליט  הבחירות, 
חסידות קרעטשניף הרב פנחס הומינר, לתבוע 
את חברי המועצה אמיתי כהן ואבי מוזס בבית 
המשפט, בדרישה להתפטר לטובתו - כמתחייב 
לפני  עוד  ביניהם  שנחתם  הרוטציה  מהסכם 

הבחירות.
המפלגות  רצו  האחרונות  בבחירות  כזכור, 
ברשימה  היהודי  והבית  ישראל  אגודת 
חסידות  נציג  הומינר  פנחס  כאשר  משותפת, 
ברשימה  השלישי  במקום  הוצב  קרעטשניף 
תזכה  שהרשימה  שבמידה  חתום  הסכם  תוך 
ל-2 מושבים בלבד, יפנה אבי מוזס את מקומו 

לטובת הומינר.
מכתב  מוזס  אבי  הגיש  הבחירות  לאחר 
התפטרות מהמועצה לראש העיר רחמים מלול, 
אלא שדקות בודדות לפני שנכנסה ההתפטרות 
לתוקף בחר מוזס לחזור בו מהתחייבות ומשך 

את התפטרותו.
בכוונתו  כי  מוזס  הסביר  הזמן  אותו  בכל 
להתפטר בהמשך וכי הוא ממתין למינויו כיו"ר 
המועצה הדתית, אולם בסופו של דבר החליט 

מוזס שלא להתפטר.
השבוע הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי 
בדרישה לתת צו המורה למוזס או לאמיתי כהן 

להתפטר לאלתר.
נון,  אייל  עו"ד  בידי  שהוגש  התביעה  בכתב 
"אין  כי  נכתב  בישראל,  הפרקליטים  מבכירי 
ולא יוכל להיות חולק, כי ההסכם שבין הצדדים 
הופר על ידי המשיבים )אמיתי כהן ואבי מוזס( 
שנכרת  להסכם  בהתאם  וגסה.  בוטה  הפרה 
בו  מצב  ייתכן  לא  כי  היה  ברור  הצדדים  בין 
המבקשים )אגודת ישראל - חסידות קרעטשניף( 
התחייבותם  כי  יצוין,  לרשימה.  יצטרפו  לא 
האישית של המשיבים העניקה תוקף משפטי חד 
משמעי להסכמת הצדדים, וקל וחומר שההסכם 
אושר ונחתם במו ידיו של ח"כ אורי אריאל אשר 

היה ערב להסכם זה ולקיומו".

"הפרה בוטה וקשה"
מכך  "כתוצאה  כי  בתביעה  נכתב  עוד 
להתפטר,  שוב  מוזס(  )אבי   2 המשיב  התחייב 
ברחובות,   הרבני  הדין  בית  אב  בפני  הפעם 
העיריה  מועצת  מישיבת  יאוחר  לא  וזאת 
השלישית. המשיב 1 )אמיתי כהן( ניסה לפעול 
וקיום  מוזס  עו"ד  להתפטרות  להביא  בעצמו 
אם  )שהרי  בהסכם  הברורות  ההתחייבויות 
המשיב 2 לא  יעשה כן  –  יצטרף המשיב 1 

להתפטר בעצמו(, אך לשווא.
קיים את חלקו שלו  1 לא  "מאידך, המשיב 
בהסכם, ולא התפטר בעצמו על אף שהמשיב 
הנוספת של  וחרף התחייבותו  לא התפטר,    2
המשיב 2 להתפטר לא יאוחר מתחילת ישיבת 

המועצה השלישית.
לראש  מסר  אף   2 המשיב  זו:  אף  זו  "לא 
עירית רחובות את מכתב ההתפטרות שלו לפני 
כעשרה  בנוכחות  השלישית  המועצה  ישיבת 
אנשים, והמבקש 1 כבר הגיע לישיבת המועצה 
את  לחגוג  מנת  על  מטעמו  מוזמנים  עם  יחד 
תיק  ומחזיק  המועצה  חבר  לכהונת  חזרתו 
הכספים בעיריה - אך המשיב 2 משך את מכתב 
קיום  תחילת  לפני  משעה  פחות  ההתפטרות 

הישיבה.
אגב,  רחובות,  בעירית  הכספים  "תיק 
כפיקדון  היום  עד  העיר  ראש  ידי  על  מוחזק 
עבור המבקש 1 וממתין לשובו של המבקש 1 

למועצת העיריה".
עוד נכתב בתביעה כי "המסקנה לדינא היא, 
לפיכך, כי בפנינו הפרה בוטה וקשה של הסכם 
או  פגם  בו  נפלו  שלא  משפטית  מבחינה  תקף 
באמור  החוק,  במבחני  העומד  הסכם  פסול, 
בפסיקה,  שנקבעו  כפי  החוקתיות  המידה 

ומתיישב עם תקנת הציבור".
"נפתלי  כי  השבוע  אמרו  ברחובות  גורמים 
בנט במקרה זה לא אשם, כי הוא ביקש מנציגיו 

להתפטר אבל הם לא ממושמעים לו".
מאיר  בנט,  נפתלי  החינוך  שר  סגן  מלשכת 
נמסר  ברחובות,  נציגו  הוא  שהומינר  פרוש, 
בנידון  פעל  השר  "סגן  כי  השבוע,  בתגובה 
בעיר  קרעטשניף  חסידי  של  שהתביעה  וסבור 
צודקת ומי שהתחייב צריך לקיים את ההסכם".
סגן השר פרוש ביקש להוסיף שאינו מדווח 

על שיחותיו עם השר בנט בתקשורת.
עו"ד אייל נון המייצג את הומינר מסר: "אנו 
שקיבל  מי  קיבל  שבפועל  לאחר  כי  מאמינים 
חצי קדנציה שלא בצדק, בית המשפט יורה על 
שאישי  מאוד  חבל  הרוטציה.  של  מידי  ביצוע 
היו  לא  האישיים  שבחייהם  שברור  ציבור, 
נוהגים כך ולא היו מפרים הסכם, נוהגים אחרת 

בחיים הציבוריים".
בחסידות קרעטשניף אמרו השבוע כי "לאחר 
שנתיים וחצי, ולאחר שנוכחנו לגלות כי אמיתי 
כהן ואבי מוזס לא מתכוונים לממש את ההסכם 
עליו חתמו, ולמעשה גונבים את המנדט ששייך 
הבוחרים,  ציבור  של  חמורה  הונאה  תוך  לנו, 
מוזס  אבי  של  מפורשת  חתימה  שגם  ולאחר 
על מכתב התפטרות בפני אב בית הדין הרבני 
ברחובות לא מכובדת על ידו, החלטנו להגיש 
תביעה לבית המשפט על מנת שזה יכריח אותם 
לממש את ההסכמים המפורשים שעליהם הם 
שחברנו  היחידה  העילה  הייתה  ושזו  חתמו, 

בריצה משותפת בבחירות". 
הגורם הוסיף כי "כל מי שנחשף להסכמים, 
כולל ראש העיר, לא מאמינים למראה עיניהם, 
 , ציבור  נציגי  להיות  שמתיימרים  שמי  איך 
הגרוע  מהזן  מוסריות  בחוסר  להתנהג  יכולים 

ביותר".
כל  קיבלתי  "לא  השבוע:  מסר  מוזס  אבי 
אמיתי  לכשאדרש".  אגיב  מכ"מ  תביעה. 
"לא  ברחובות':  ל'השבוע  בתגובה  מסר  כהן 

התקבלה לידי תביעה".

הומינר וחברי 'הבית היהודי' בקמפיין הבחירותהרב הומינר



מנצחתכללית 
בהתפתחות הילד

קלינאות תקשורת | פיזיותרפיה | ריפוי בדיבור | טיפולים פסיכולוגיים | רכיבה טיפולית | שחיה טיפולית
ספורט טיפולי | טיפול במוזיקה | טיפולי הבעה ויצירה: אמנות, דרמה, תנועה וכו׳

מגוון טיפולי התפתחות הילד ללקוחות כללית מושלם

אבחון התפתחותי | קלינאות תקשורת | ריפוי בדיבור | פיזיותרפיה | עבודה סוציאלית 
מכון התפתחות הילד רמז | רח׳ דוד רמז 71 | טל. 08-9445158 

עם מכון במסגרתו ניתנים מגוון רחב של טיפולי התפתחות על ידי
צוות מטפלים מקצועי ומסור, לא פלא שכללית מובילה את תחום התפתחות הילד ברחובות

בנוסף, לקוחות כללית מושלם נהנים מסל טיפולי התפתחות הילד הטוב 
והמשתלם ביותר במכוני ההסדר ברחובות

בין 30-45 טיפולים בשנה, בהתאם לגיל הילד וסוג הטיפולהחל מ- 29 ₪ לטיפול במכוני ההסדר

כללית מנצחת על הבריאות ברחובות



רבני הישיבה אצל גדולי הדור

בשעה טובה ומוצלחת, 
לכם  לבשר  שמחים  אנו 
אתר  בין  פעולה  שיתוף 
"קו  מבית  הזמן"  "כל 
עיתונות" לאתר החדשות 
בדרום  הגדול  היהודי 
"משאלה  אמריקה 

דיגיטל"
דף הבית של "משאלה 
באופן  יופיע  דיגיטל" 
של  הבית  בדף  קבוע 
כמו  הזמן".  "כל  אתר 
"כל  של  הבית  דף  כן, 
הזמן" יופיע באופן קבוע 
"משאלה  של  הבית  בדף 

דיגיטל".

מתחברים לקהילות 
היהודיות בדרום אמריקה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחובות

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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ט"ו שנים לישיבת "חכמה 
ודעת" - רחובות

מסתיימות ההכנות למעמד הכנסת ס"ת להיכל הישיבה במוסדות 'בית אריאל' וישיבת 'חכמה ודעת'  לקראת 
המעמד, עלו ראשי הישיבה לבתיהם של גדולי ישראל אשר בירכו אותם על מקום התורה הייחודי ברחובות

מאת: יעקב פלדמן

לקראת  ההכנות  נשלמות  ממש  אלו  בימים 
מעמד הכנסת ספר תורה במוסדות "בית אריאל" 
לקום  ט"ו  לרגל  ודעת"  חכמה  "ישיבת   –
שפירא  הגרמ"ש  מרן  רבותינו  לע"נ  הישיבה, 

ומרן המשגיח רבי שלמה וולבה זצלה"ה.
השבוע, רבני הישיבה עלו לביתם של גדולי 
והזמינו  לס"ת  אותיות  בכתיבת  לכבדם  ישראל 

אותם למעמד ההכנסה.
ודעת"  "חכמה  הגדולה  הישיבה  כידוע 
הוקמה בעיר רחובות לפני כחמש עשרה שנים, 
גרדנויץ  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  ע"י 
שליט"א. שזכה להיות מתלמידיהם המקורבים 
רבי  המשגיח  ומרן  שפירא  הגרמ"ש  מרן  של 
דרכי  את  ינק  מהם  זצלה"ה,  וולבה  שלמה 
הלימוד ודעת תורה. מיוחד הוא בהרבצת תורה 

ומוסר ובחינוך לגדלות בתורה וביראה.
הגר"י צועד בדרכו של רבו מרן המשגיח רבי 
זקן המשגיחים בדורנו,  זללה"ה,  וולבה  שלמה 
הקד'  הישיבה  כנשיא  בקודש  שימש  אשר 
ובעידודו  בתמיכתו  ימיו.  לסוף  ועד  מהיווסדה 
לשורת  הגיעה  עד  ועלתה  הישיבה,  שגשגה 
הצלחת  התורה.  שבעולם  החשובות  הישיבות 
בהם  ראה  והוא  לבבו,  לשמחת  היו  תלמידיה 
דוגמה לשלמות ולהתעלות של בני תורה. ראש 
במסירות  בתלמידיו  ומשקיע  ממשיך  הישיבה 
אין קץ ובשימת לב מרובה להתעלותו האישית 

של כל אחד ואחד מהם לשלמות אמתית.
מופלגים,  ת"ח  השעורים,  מגידי  עמם  יחד 
ברמתם  הידועים  בשיעוריהם  תורה  המרביצים 
שמחים  המיוחד,  ההסברה  ובמתק  הגבוהה 
בני הישיבה מתגדלים  כנתינתם מסיני.  וערבים 
היראה  בעבודת  התורה,  בלימוד  ונבנים  יחד 
ובבנין אישיותם, תוך כדי שימוש חכמים גדולי 
תורה אלו ובדיבוק חברים בני עליה, בחורי חמד 

ברוכי כשרון. 
מתבשם  המדרש,  בית  דלת  מפתן  על  עוד 
העומד מריח יינה של תורה. קול התורה הנשמע 
ברמה, האווירה הסוחפת, העולים מתוככי בית 

המדרש אופפים את הבאים בשערי הישיבה.
נגלה  פנימה,  המדרש  בית  להיכל  לנכנס 
קבלת  של  ההשראה  ותבוא  ביופיו  המראה 
התורה  עוברת  כיצד  מסיני.  כנתינתה  התורה, 
לתלמידים,  שיעור  מהמגיד  ובחדווה  במתיקות 

השותים בצמא את דבריהם.
בצוותא חדא יוצרים בני הישיבה ממחייבים 
ומדרבנים להתעלות תוך זיכוך וטיהור המידות 
לימוד  הישיבה,  חברי  מעלות  כתיבות  כגו' 
הם  הישיבה  בני  חסד",  "אהבת  בספר  משותף 
של  זמנים  דקדוק  על  שמקפידים  עליה  בני 
סדרים ותפילות וכמו"כ גם לאחר יום של יגיעה 

מקפידים על זמני שינה וקימה כהלכה.
נעימה,  תחושה  מלווה  ההיבטים,  לכל  מעל 
תחושה של אחווה ושל קירוב דעת, תחושה של 
קשר משפחתי בין הבחורים והרבנים ממש כמו 
נותן  המופלג,  החברים  דיבוק  גדולה.  משפחה 
הישיבה  בני  בין  הידידות  לחיזוק  תרומתו  את 
ליגיעת התורה בשמחה ולהמשך תנופת העליה 

בבחינת 'איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק'.
וההשתוקקות  הקירבה  היא  נוספת  מיוחדות 
של תושבי השכונה שרואים בבני הישיבה סמל 

ללימוד  מתקרבים  כך  ידי  ועל  אישית  ודוגמא 
יגדלו  שילדיהם  תפילה  מתוך  בישיבה  משותף 

לתורה וירא"ש כבני הישיבה. 
מעלתם ושלמותם המיוחדת של בני הישיבה 
תלמודם.  מקומות  בכל  בוגריה,  על  ניכרות 
וביראתם  בתורה  מדרגתם  וברום  ביגיעתם 
המשגיח  מרן  של  כעדותו  לחכמתם.  הקודמת 
 - משיחותיו  באחת  הישיבה,  נשיא  זללה"ה 
'בישיבה הזאת יוצאים בחורים שהם באמת בני-

אדם, יש להם מידה מסוימת של שלימות'.
אכן, זכו מייסדי הישיבה ליטול חבל בהקמתו 
של הבית הגדול, שכבר מראשיתו החל להצמיח 
שנים  באותם  כבר  כאשר  הילולים,  פירות 
מבקשים,  תלמידים  הישיבה  היכל  אל  נתקבצו 
הישיבה  בני  עליה.  ובני  מופלגים  למדנים 
בע"ה  ועדים  בתורתם,  חיל  ועשו  בה  נתגדלו 

לתפארת בישראל.  



כללית מנצחת על הבריאות ברחובות

מנצחתכללית 
בבריאות האשה

החזר של 8,000 ₪ למימוש על פי בחירת הלקוחה לבדיקות וטיפולים פרטיים
הקשורים לתקופת טרום לידה ולידה

סל של 8,000 ₪ ללקוחות כללית מושלם פלטינום

* בכפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום

עם מרכז מרווח המכיל בתוכו מגוון רחב של שירותי בריאות ורפואה לנשים הניתנים על ידי מיטב
המומחים בתחום, זה אך טבעי שכללית מובילה גם את בריאות האשה ברחובות

מרכז בריאות האישה | רח׳ דוד רמז 71 | טל. 08-9445150

השירותים הניתנים במרכז:
טרום  לתקופת  שונות  בדיקות   | לידה  טרום  מעקב   | מערכות  סקירת   | נשים  מיון   | נשים  רפואת 
טרום  בתקופת  לנשים  ודיאטה  תזונה   | הלידה  טרום  בתקופת  אחות  של  אישי  י  ו ו לי  | לידה 
בית מרקחת  | | שירותי אחות  דם  בדיקות   | נגד שעלת  חיסון    | נשים  אולטרסאונד   | מוניטור   | הלידה 
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ח"כ יעקב מרגי בראיון

"אם יישארו בנות בחוץ, אעביר 
חוק רישום אזורי"

אחרי ההתקפלות של יו"ר ש"ס אריה דרעי והצהרתו כי 
אינו יכול לחוקק רישום אזורי, יו"ר ועדת החינוך ח"כ 

מרגי מצהיר בראיון ל"קו עיתונות": "אם אמצא מספר רב 
של תלמידות בחוץ אני אישית אעביר את החוק"  "אנחנו 

יושבים כל שבוע עם המחוז החרדי לוודא שאף בת לא 
תשאר מאחור" 

פעל בעד הבנות. מרגי )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

מאת: ארי קלמן
 

רקע  על  האזורי:  הרישום  סערת 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  של  ההתקפלות 
של  וטו  בעקבות  האזורי,  הרישום  בנושא 
הפעילות  ימי  של  ובעיצומם  התורה,  יהדות 
בסמינרים,  התקבלו  שלא  הבנות  לשיבוץ 
שמונה  מרגי,  יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר 
מטעם ש"ס לטפל בנושא האפליה, עונה על 

השאלות בראיון ל"קו עיתונות".
השנה,  גם  פניות,  עשרות  מקבל  אתה 
אתה  איך  בבית.  שנותרו  ספרדיות  מבנות 
פועל בעניין, שזה לא יחזור על עצמו שוב?
"קודם כל, שנים רבות אחורה, כמעט כל 
ראשון לספטמבר היינו מתמודדים עם מאות 
שובצו  ולא  בבית  שנמצאות  ספרדיות  בנות 
במוסד חינוכי. השנה קידמנו את פני הרעה, 
עונת  תחילת  עם  מיד  בזה  לטפל  והתחלנו 
הרישום. אנחנו עוקבים אחרי זה. יש לנו כל 
שבוע ישיבת עבודה עם המחוז החרדי לוודא 
תקווה  כולי  מאחור.  בת  אף  תישאר  שלא 
שאנחנו השנה נפתח את שנת הלימודים עם 

0 בנות שיושבות בבית".
לפתוח  הזמן  אולי  שהגיע  טענות  ישנן 
מוסדות משלכם, לשלוח את כולם למוסדות 

שלכם. מה אתה חושב על זה?
מי  אבל  שנה,  כל  שנשמעת  טענה  "זו 
שמשמיע אותה הוא בעצמו מפריע לכך ואני 
אסביר לך: הטענה היא לכאורה צודקת. אבל 
אני אומר לך שיש מוסדות ספרדים. אלא מה 
הספרדים.  המוסדות  בתוך  מפלים  קורה? 
אם אותם מוסדות לא יקבלו אפילו בת אחת 
ברגע  אבל  זה.  על  נלין  לא  אנחנו  ספרדית, 
שהם לוקחים את כל הטובות ומשאירים את 
אומר  זה  בחוץ,  חיזוק  קצת  שצריכות  אלו 
שזה בא לקטלג את בית הספר הספרדי כבית 
ספר מסוג מסוים. הם משחקים בתוך המגרש 
של המוסדות הספרדיים – אם הם לא יעבדו 

הספרדיות  הבנות  כל  את  ויעזבו  מיתוג  על 
תאמין לי שלא נבוא בטענה אפילו לא למוסד 

אחד".
אזורי  של  הרעיון  עולה  מחדש  שנה  כל 
הרישום. השר דרעי אומר: עכשיו שזה לא 

יקרה. נכשלתם?
של  בפריסה  החרדי  שבחינוך  ספק  "אין 
בתי הספר, חוק אזורי רישום הוא חוק קשה 
ולא  ידיים  הרמתי  לא  אבל  ליישום,  מאד 
אמרתי נואש. אני הצהרתי ואמרתי בתחילת 
המוסדות  אם  כי  הנוכחית  הרישום  עונת 
ימשיכו להתל ולא ישתפו פעולה עם ועדות 
השנה  אני  ואם  החרדי,  המחוז  ועם  ערער 
בראשון לספטמבר אמצא עם מספר רב של 
חוק  את  אישית אעביר  אני  בחוץ,  תלמידות 
הקשיים  על  איתו,  ואתמודד  רישום  אזורי 

שלו".
אתה יכול להגיד לי שלא תישאר בת אחת 

ללא סמינר השנה הזו?
"אנחנו נעשה הכל, ואנחנו במעקב צמוד 
כמו שאמרתי, כל שבוע מעקב אחרי הרישום 
שהשנה  תקוה  כולי  לכן  החרדיות.  בערים 
נביא למצב שכמעט כל הבנות יהיו משובצות 

בראשון לספטמבר".
בעניין  רב  זמן  פועל  אתה  אחר,  בעניין 
עוד  שומעים  אנחנו  היום  בצה"ל.  הזקנים 

סיפור. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה?
בעניין  שההחלטה  מאז  הרב  "לצערי 
הזקנים לחיילים דתיים נלקחה מידי הרבנות 
נתקלים  אנחנו  השלישות,  לקציני  והועברה 
שעושים  ואחרות  כאלו  ביחידות  במפקדים 
וקובעים קביעות  דין לעצמם ושבת לעצמם 
מאד לא הומניות, מפקד שיכול לבוא לומר 
קלות  בקלי  בזקנו  נגע  לא  שמעולם  לבחור 
'אתה יכול להסתדר גם בלי הזקן שעליך'. אני 
מתגייס  שחייל  מרגע  זקן,  שמבחינת  חושב 
עם זקן צריך לאפשר לו את גידול הזקן לכל 

אורך השירות הצבאי שלו".

יר יאלמאת י

 "מסתבר שהקיץ יותר ויותר ישראלים דתיים 
ושומרי כשרות בוחרים לא להתפשר על איכות 
החופשה שלהם." כך מסבירים לנו בחברת 
שינפלד תיירות את כמות הפניות הגדולה 
ואחוזי ההרשמה האסטרונומיים שהם זוכים 
להם הקיץ. "אין ישראלי היום שלא חולם לטוס 
לחו"ל בקיץ. ואם כבר לטוס, אז לטוס ברמה, 
למקום יפה ופסטורלי, להתארח בבית מלון 
הכי יוקרתי שיש, ולאכול כמו שצריך, אוכל 
כשר, טעים, וכמה שיותר." בחברת שינפלד 
תיירות בהחלט יודעים לספק את הסחורה. 
דיוק, שהם מארגנים  29 שנים ליתר  כבר 
חופשות כשרות ברמה הגבוהה ביותר, ואלפי 
נופשים ישראלים מצביעים ברגליים ושבים 
לנפוש איתם שנה אחר שנה. עם שתי חופשות 
מדהימות ומושקעות שהכינו בשינפלד לקראת 
הקיץ - בהחלט יש סיבה מוצדקת לבחור רק 

בהם.

ישראלים מעדיפים בתי מלון איכותיים
"אנחנו עם שאוהב להתפנק כשזה מגיע לבית 
המלון שלנו. מעדיפים את המיטה הגדולה 
והנוחה, שהחדר יהיה מרווח ומאובזר בכל טוב, 
שבית המלון יהיה מסביר פנים ומעוצב בשיא 
הפאר." בשינפלד לא חוסכים מהנאת האורחים 
שלהם ומארחים אותם הקיץ ברשת הילטון 
העולמית, במלון הילטון ברטיסלבה ובהילטון 
סופיה. "בחרנו בשניים מבתי המלון היוקרתיים 
ביותר באירופה, בממוקמים באופן מושלם 
ליציאה לטיולי כוכב - מהילטון ברטיסלבה 
ניתן לטייל לארבע מדינות שונות – אוסטריה, 
צ'כיה, הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה 
אפשר לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה 
שינפלד  של  בחופשות  ביוון."  וסלוניקי 
זוכים האורחים לחוויה קולינרית עילאית, 

ארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא, מאכלים ביתיים כשרים בסגנון 
כל העדות, עם מגוון עשיר מאד של מנות 
אירי  וטרקלין  ענקיים  בבארים  המוגשות 

המגיש אוכל ושתייה חופשי במהלך היום. 

הטיסות מתמלאות והמקומות אוזלים
שינפלד תיירות כבר רגילים לעומס ההזמנות 
הנוצר לפני הקיץ "ידענו שיהיה ביקוש גדול 
לשתי חופשות כל כך מוצלחות, אבל לא 
ציפינו שהמקומות ייגמרו בכזאת מהירות. 
אנחנו עושים את המקסימום כדי להוסיף 
טיסות חדשות כדי שאף אחד לא יישאר ללא 
מקום." בחופשה להילטון ברטיסלבה ב-21/7 
נותרו מקומות אחרונים בלבד, נוספה טיסה 
חדשה ב-25/7, ול-28/7 ההרשמה בעיצומה. 
כמו כן הוסיפו תאריכים אחרי ט' באב: 15/8, 
16/8, 22/8 ו-25/8. בחופשה להילטון סופיה 
יש טיסות ישירות רק רבע שעה מהמלון 
בתאריכים: 15/8, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 
29/8 ו-30/8. מומלץ לא להתמהמה ולהתקשר 
עוד היום כדי להבטיח מקום באחת משתי 
החופשות הטובות ביותר הקיץ, למי שרוצה 

את הטוב ביותר!  

הקיץ כולם בוחרים 
בחופשה הטובה ביותר



מנצחתכללית 
בבריאות האשה

בזכות המומחים, בזכות מגוון השירותים, בזכות המרכז המרווח,
יש כל כך הרבה סיבות שהמרכז הרפואי רמז מוביל בתחום הרפואה היועצת

השירותים הניתנים במרכז:
| טיפול בכאב  - גרון  אוזן  | אורתופדיה | אורתופדיה ילדים | אף -  אורולוגיה 
טראומטולוגיה | כירורגיה | כירורגיה פלסטית | נוירולוגיה | ניתוחים כירורגיים 
| קרדיולוגיה | תזונה  | קיבוע גבס  עיניים | פרוקטולוגיה   | | עור  נפרולוגיה 
בית מרקחת    | לסוכרתיים  | תזונה ודיאטה  ילדים  ודיאטה  תזונה   | ודיאטה 

מרכז לרפואה יועצת רמז | רח׳ דוד רמז 71 | טל.08-94451111

כללית מנצחת על הבריאות ברחובות
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מעל אלף איש עלו 
לקבר יוסף הצדיק

  מאות אנשים עלו בליל יום שלישי השבוע לקבר יוסף
בין הבאים: הגר"מ גרוס שליט"א, והזמר יעקב שוואקי - 

ששב ממופע מוזיקלי באיתמר הסמוכה
מאת: מנדי קליין

שלישי  בליל  נכנסו  אדם  בני   1,000 מעל 
השבוע לקבר יוסף, בשכם בכדי לציין את יום 

פטירתו של יוסף הצדיק. 
"חניכי  גאב"ד  בלטו:  המתפללים  בין 
שליט"א,  גרוס  מרדכי  רבי  הגאון  הישיבות" 
שוואקי  יעקב  העולמי  היהודי  הזמר  גדול 
ראש  דגן  יוסי  דניאל,  שרון  האישי  ומנהלו 
מח"ט  ציון,  בן  דוידי  סגנו  שומרון,  מועצת 

שומרון ואחרים.
יעקב שוואקי שזו לו הפעם הראשונה שהוא 
נכנס לקבר יוסף הביע התרגשות רבה ושמחה, 
עם  יחד  במקום,  שירים  ואף  בריקודים  ופרץ 

החיילים והמתפללים. 
את  שהוביל  דגן  יוסי  שומרון  מועצת  ראש 
יעקב  עם  יחד  הזו  "הכניסה  ציין:  הכניסה 
הגדול  המופע  לאחר  דקות  מס'  שוואקי, 
שוב  לנו  מוכיחה  איתמר,  של  בהיסטוריה 
להרכין  מתכוונת  ואינה  חזקה  שההתיישבות 
ראש בפני הטרור. כי את המנגינה הזו אי אפשר 

להפסיק". 
על  ולצה"ל  שומרון,  למח"ט  הודה  דגן 
פעילותם המסורה לקיום התפילות בקבר יוסף, 

ולמנהלת קבר יוסף.
בשעות  הושלך  מאולתר  מטען  כך,  ובתוך 

הערב של יום שני לעבר מתחם קבר רחל.
היו  לא  אך  במקום,  שחנה  לרכב  נזק  נגרם 
נפגעים. חבלן משטרה טיפל במטען, והמשטרה 

ערכה סריקות לאיתור החשודים.

ארגון דאע"ש תכנן 
פיגעים נגד יהודים 

בדרום אפריקה
השבוע התפרסם כי כוחות הביטחון בדרום אפריקה עצרו ארבעה 
חשודים שתכננו פיגועים נגד מוסדות יהודים במדינה  הקהילה 
היהודית המקומית נכנסה לכוננות ובהודעה מטעמה נמסר: "אנו 

מודים לרשויות, נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות"

מאת חיים בנשק

בדרא"פ  הרשויות  אפריקה:  בדרום  דאע"ש 
עצרו השבוע ארבעה בני אדם, בהם זוג תאומים, 
כי תכננו להוציא לפועל מתקפות טרור  בחשד 
נגד מוסדות יהודיים ונגד השגרירות האמריקנית 

במדינה.
בכתב אישום שהוגש נגד הנאשמים נכתב כי 
מתוך  נפץ  מטעני  לפוצץ  קשר  קשרו  "השניים 
לגרום  מפשע,  חפים  של  למותם  להביא  כוונה 
להרס נרחב ולעורר פחד באוכלוסייה האזרחית 
והאמריקניות  היהודיות  בקהילות  בייחוד   –
שרצו  מאחר  במעקב  היו  החשודים  במדינה". 
המדינה  לארגון  ולהצטרף  המדינה  את  לעזוב 
האסלאמית בסוריה. "הם היו תחת הרדאר שלנו 
מהמדינה  לצאת  וניסו  שעברה  מהשנה  כבר 
פעמיים", אמר השבוע בכיר בכוחות הביטחון 

במדינה.
אחים  הם  העצורים  מארבעת  שניים  כאמור, 
נמצאו  ביתם  על  בפשיטה   .23 בני  תואמים 
טלפונים  והוחרמו  ותחמושת  הלם  רימוני 

ארבעת  המשטרה,  להערכת  ומחשבים.  ניידים 
יותר,  גדול  טרור  מתא  חלק  רק  הם  העצורים 
אולם טרם התברר אם צפויים מעצרים נוספים 

בזמן הקרוב.
היהודיות  הקהילות  נכסו  הידיעה  בעקבות 
הקהילות  ועד  נשיא  סגן  לכוננות.  במדינה 
הוא  אמר כי  קרנגל  זיו  דרא"פ  של  היהודיות 
את  שלוקחות  לרשויות,  מודה  אך  "מודאג, 
תחושה  לא  "זאת  לדבריו,  ברצינות".  האיום 
המטרה".  להיות  עלול  שאתה  לדעת  טובה, 
במרכזי  הועלתה  הכוננות  כי  ציין  אף  קרנגל 
לכל  שנוגע  עניין  "זה  הבהיר:  אך  הקהילה, 
דרום אפריקה, לא רק ליהודים. צריך לקחת כל 
שעושה  לממשלה  מודים  ואנו  ברצינות,  איום 

את תפקידה".
מנהיגי  ועד  ארגון  מטעם  רשמית  בהודעה 
נמסר:  אפריקה  בדרום  היהודיות  הקהילות 
"הטרור הוא אתגר גלובלי שמשפיע על מדינות 
מאמצי  את  מעריכים  אנו  שלנו.  כולל  רבות, 
ונמשיך  טרור,  מעשי  ולמנוע  לנטר  הרשויות 

לעקוב אחר האירוע הנוכחי".

הגר"מ גרוס והזמר יעקב שוואקי בקבר יוסף



*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע עד 31.7.16 או עד גמר המלאי.
 מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. 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

מכונת כביסה לנקו מק"ט: 125620, 5 ק"ג, 600 סל" ד, 
דירוג אנרגטי: A | תנור משולב לנקו מק"ט: 160505, 4 

להבות גז, דירוג אנרגטי: B | מקרר לזוגות צעירים לנקו 
מק"ט: 102260, 186 ליטר, מערכת הפשרה חצי אוטומטית 

C שקטה וחסכונית במיוחד, דירוג אנרגטי DEFROST

2,890₪2,990₪

4,690₪

מכונת כביסה הובר מק"ט: 126810, 1000 סל”ד, 16 תוכניות 
שטיפה שונות, פתח ענק, דירוג אנרגטי A | מייבש כביסה הובר 

מק"ט: 130580, 8 ק”ג + חיישנים, הספק 2300W, כולל חיישני 
C לחות, דירוג אנרגטי

3,390₪

 | B :תנור משולב עם גז לנקו מק"ט: 160505, 4 להבות גז, דירוג אנרגטי
מכונת כביסה לנקו מק"ט: 127820, 7 ק"ג,  800 סל”ד, מנגנון הגנה מפני 
הצפה, דירוג אנרגטי A  | מקרר לזוגות צעירים לנקו מק"ט: 100455, נפח 
כללי 414 ליטר, נפח תא קירור: 327 ליטר, נפח תא הקפאה: 87 ליטר | דירוג 

B :אנרגטי

מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג הובר מק"ט:  135117 
B מהירות סחיטה 1500 סל"ד | דירוג אנרגטי |

3,990₪

 רוזייר הובר ולנקו 
לוקחים אתכם לחופה!

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

2 תנורים בנויים 'יוקרתיים רוזייר מק"ט: 
154164, גימור נירוסטה, ללא טביעות אצבעות, 
דירוג אנרגטי: A, נפח תא אפייה 69 ליטר | סיר 

בישול מק"ט: 890683, 30 ס"מ

מתנה  בישול סיר 

מכונת כביסה+ תנור משולב גז+ מקרר, לנקו

 מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג, הובר תנור משולב גז + מכונת כביסה + מקרר, לנקומכונת כביסה+ מייבש כביסה, הובר

2 תנורים בנויים יוקרתיים, רוזייר
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ראש השב"כ נדב ארגמן

"חמאס מנסה ללא הרף 
לערער את היציבות"

ראש השב"כ הגיע להופעה ראשונה במליאת החוץ והביטחון, 
וסיפק נתונים מזעזעים על גל הטרור האחרון  בחודשים 
האחרונים בוצעו מעל ל-300 פיגועים וניסיונות לפיגועים, 

מעל 90 פיגועי ירי וכ-30 פיגועי דריסה

מאת: חיים רייך

ארגמן,  נדב  הכללי,  הביטחון  שירות  ראש 
מליאת  בפני  לראשונה  )שלישי(  אתמול  הופיע 
ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר 
וסקירת ראש חטיבת  סקירתו,  )ליכוד(. במהלך 
סדר  שעל  שונות  סוגיות  עלו  בארגון,  המחקר 

היום הביטחוני.
 )01/10/15( הנוכחית  ההסלמה  מתחילת 
פיגועים  וניסיונות  פיגועים  ל-300  מעל  בוצעו 
של  במתווה  פיגועים  כולל  )לא  משמעותיים 
יידוי בקת"ב(, מהם כ-180 פיגועי דקירה, מעל 
אוקטובר  דריסה.  פיגועי  וכ-30  ירי  פיגועי   90
2015 הראה עלייה דרמטית במספר הפיגועים, 
אבל יש לראותו גם כנקודת שיא למגמה עקבית 
כבר  שהחלה  באיו"ש  בפיגועים  עלייה  של 

ב-2012.
אמר  הנוכחית,  בהסלמה  הפיגועים  מרבית 
ממניעים  בודדים,  מפגעים  של  הינם  ארגמן, 
ע"י  שבוצעו  הפיגועים  מספר  בעוד  אישיים, 

ארגוני הטרור הממוסדים הינו נמוך יחסית.
הביטחון  כוחות  סיכלו  הנוכחית  בהסלמה 
ורק  משמעותיים,  פיגועים  כ-240  ושב"כ 
סוכלו   2016 הראשונים של  בחמשת החודשים 
ניסיונות   10 התאבדות,  לפיגועי  ניסיונות   11
לפיגועי חטיפה, ומעל 60 ניסיונות לפיגועי ירי 
הרף  ללא  פועל  אשר  חמא"ס,  מטעם  רובם   –

לערער את היציבות באיו"ש.
במספר  ירידה  האחרונים  בחודשים  ניכרת 
הפיגועים לעומת אוקטובר 2015, אשר בו בוצעו 
כ-600 פיגועים, מהם 81 פיגועים משמעותיים, 
וזאת מול חודש יוני 2016 שבמהלכו בוצעו 103 

פיגועים, מהם 9 פיגועים משמעותיים.
בין  הוסברה,  הפיגועים  במספר  הירידה 
שיפור  הגבוה,  הסיכולים  מספר  ע"י  השאר, 
ביכולות ההתרעה של מערכת הביטחון ושב"כ 
את מול המפגעים הבודדים, וכן מיקוד ההרתעה 
במפגעים וסביבתם הקרובה, תוך שמירת מרקם 
החיים לכלל האוכלוסייה הפלסטינית. כל אלו, 
הציבור  בקרב  תחושה  יצרו  הסקירה,  פי  על 
בהמשך  תוחלת  חוסר  של  באיו"ש  הפלסטיני 
קהל  דעת  בסקרי  גם  מגובה  והדבר  ההסלמה, 

שנערכו ע"י הפלסטינים והוצגו בסקירה.
מספר  בפועל,  בפיגועים  הירידה  למרות 
האיומים  מאיו"ש כיום גבוה יותר מזה שלפני 
ההסלמה )על אף שמספר הפיגועים בירידה הרי 
הסיכולים,  במספר  משמעותית  עליה  שישנה 
כאמור(. מגמה זו מצביעה על כך כי המציאות 
ואירועים  נפיצה,  מאוד  עדיין  כיום  באיו"ש 
בהר-הבית,  נוספת  מתיחות  )כדוגמת  חריגים 
להביא  עלול  וכו'(,  מציאות"  "משנה  פיגוע 

להתפרצות מחודשת.
לכך יש להוסיף, את התחושה הרווחת בקרב 
של  העידן  כי  באיו"ש  והציבור  הפתח  תנועת 

רקע  על  האמור  לסיומו,  מתקרב  מאזן  אבו 
להתפטר,  בכוונתו  כי  בעבר  מאזן  אבו  איומי 
והמערכת מצויה למעשה בתקופת מעבר לקראת 
התגבשותה של הנהגה חדשה. תחושה זו, מניעה 
פעילים בכירים בפתח להתחיל ולשפר מעמדם 
ניסיון  תוך  מאזן  אבו  שאחרי"  "היום  לקראת 
לייצר קואליציות ביניהם ולהתחרות על תמיכת 
זה  פנימי  מאבק  התנועה.  של  השטח  פעילי 
מלווה בהצהרות לוחמניות של חלק מהבכירים 

בניסיון לשפר מעמדם לקראת "היום שאחרי".

 השקט מתעתע
בהקשר לרצועת עזה נאמר כי השקט הנוכחי 
המצוקות  רקע  על  זאת  מתעתע.  הינו  בה 
האזרחי- המצב  )החרפת  ברצועה  הגוברות 

דאע"ש  גורמי  של  הגובר  האיתגור  כלכלי(, 
והתעצמות מואצים  בניין כח  ותהליכי  ברצועה 

מצד החמא"ס.
מאז צוק איתן בוצעו כ-80 פיגועים מרצועת 
זה  ברצועה  ביותר  השקטה  התקופה  שזו  עזה, 
אלה  פיגועים  מרבית  מאחורי  מעשור.  למעלה 
הסלאפי- במחנה  שוליים  קבוצות  עומדות 

רתיעת חמא"ס  היחסי  ג'יהאדי. הסיבות לשקט 
אופטימאלית  מוכנות  היעדר  בשל  בעיקר 
מול  אל  מאוזנת  ישראלית  מדיניות  למערכה, 

הרצועה, במישור הביטחוני והאזרחי כאחד.
בשל  אסטרטגית  במצוקה  מצויה  חמא"ס 
בידוד מדיני, התנכרות "המחנה הסוני" )בדגש 
השיעי"  "המחנה  מול  קשיים  מצרים(,  על 
התנועה  בתוך  פנימיות  ומחלוקות  )איראן( 
בסוגיות ש"על סדר היום" בתוך התנועה בעיקר 
ב"חוץ".  להנהגה  ברצועה  הצבאי  הממסד  בין 
של  התחזקות  מגמת  לזהות  ניתן  לכך,  ברקע 

הממסד הצבאי בעיצוב סדר היום ברצועה.
ראש השב"כ אמר כי בתחום הצבאי חמא"ס 
איתן"  "צוק  לאחר  מערכיה  לשיקום  פועלת 
בהיערכות  רבים  משאבים  להשקיע  ומוסיפה 
הישגים  חילוץ  לשם  זאת  הבאה,  למערכה 
)"הסרת  משמעותיים  פוליטיים-מדיניים 

המצור"(.
ראש  ציין  ברצועה,  הקהל  לדעת  באשר 
אזרחי,  הכלכלי-  המצב  רקע  על  כי  השב"כ, 
חמא"ס,  תפקוד  על  גוברת  רוח  מורת  קיימת 
הגוררת ביטויים מצומצמים בשטח, רמת אמון 
נמוכה ביכולתם של ממשלת ההסכמה ותהליך 
הפיוס לשפר את המצב הכלכלי-אזרחי. עדיין, 
על אף הביקורת הציבורית הגוברת מול חמא"ס, 
נגד  להפיכה  יחתור  לא  שהציבור  ההערכה 
)כסף(  בה  התלות  ממנה,  החשש  בשל  חמא"ס 
מעוניינים  )לא  שלטונית  אלטרנטיבה  והיעדר 

בשלטון דאע"ש ברצועה(.
"חמאס מנסה ללא הרף לערער את היציבות 

בירושלים ואיו"ש", אמר ארגמן.

ראש השב"כ, נדב ארגמן אתמול )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 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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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  מקומות אחרונים

 28/7  מקומות אחרונים

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

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

15/8 - מלא, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 29/8, 30/8



א’-ה’ 09:30-20:00,   ו’ 9:00-14:00א’-ה’ 08:30-18:30,   ו’ 8:30-13:00
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החרדיות.  הסיעות  על  עברו  פנימיות  נזיפות  של  שבועיים 
מהח"כים  שביקש  דרעי  ש"ס  יו"ר  זה  היה  שעבר  בשבוע 
גואטה על הפוסטים  ונזף בח"כ  להישאר לבדם בחדר הסיעה 
שהוא מפרסם נגד ראש הממשלה. השבוע עסקו חברי הסיעה 
את  הדליף  מהחברים  מי  הגורל  הרת  בשאלה  הרכב,  באותו 
הדברים שכיכבו בשבוע שעבר בכותרות קו עיתונות. תשובות 
ניתן לשלוח למזכירות סיעת ש"ס ברחוב קפלן, כנסת ישראל, 
ירושלים. בין הפותרים נכונה תוגרל הנחה מסובסדת בקייטנה.

בתנועה  קייטנה.  היו  לא  מעולם  החיים  התורה,  ביהדות 
האשכנזית המאוחדת לא צריך להוציא את העיתונאים מהחדר 
השאלה  גם  יודלפו.  בישיבה  שנאמרים  שהדברים  לוודא  כדי 
יותר  ראוי  רלוונטית שכן  אינה  מי משבעת המופלאים מדליף 

לשאול – מי לא. 
ועידות מפלגתיות, ללא הבדלי גזע, דת וסיעה מוציאות מגפני 
עילית  ביתר  עיריית  את המיטב. הכותרת שיצאה מדברי ראש 
מאיר רובינשטיין בוועידת שלומי אמונים על הצורך בחלוקה 
מחודשת וקבלת המקום התשיעי, הביאה את גפני לחדר הסיעה 

עם בטרייה במצב של עודף טעינה. 
לישיבה  מותש  הגיע  פרוש  מאיר  אמונים  שלומי  יו"ר 
דגל  יו"ר  באוקראינה.  המטלטל  מהמסע  היישר  השבועית, 
התורה שידוע כטיפוס מתחשב במיוחד, דילג על החבר הנוחת 
וסגר חשבון עם שאר החברים האגודאים. כאשר ליצמן דיבר 
הסעודי,  הביטוח  רפורמת  להעברת  שהציב  האולטימטום  על 
השיב גפני באותו מטבע לשון שליצמן עשה בו שימוש בראיון 

שהובא פה בשבוע שעבר. 
ואני מסכים לעזור במערכה מול האוצר",  נושא חשוב  "זה 
אמר גפני, "אבל לא אסכים שיכתיבו לנו לחולל משבר ולפרוש 
בגלל  להסתכסך  מחויבות  מרגישים  לא  אנחנו  מהקואליציה. 
בשינויים  ציטט  הכספים  ועדת  יו"ר  אחרים".  של  התנהלות 
מתבקשים, את ההתייחסות המקבילה של שר הבריאות למשבר 
לשעבר  המועמד  בחיפה.  אלפר  מיכי  של  בעניינו  נגמר  שלא 
לסגנות ראש העיר בחיפה, הפך לסלע קיומה של דגל התורה, 
אבן הראשה. קונצנזוס דוגמתו לא היה מאז כנס היסוד של דגל 

התורה בבנייני האומה. 
ברשויות  מתחילה   – הסגנים  לעלילות  גפני  של  האובססיה 
לליצמן  גפני  הציע  מעושה,  בתמימות  בממשלה.  ונגמרת 
להסתייע בסגן שר האוצר בתקצוב הרפורמה החדשה, כהמשך 
אשר  כהן,  בלשכת  שעבר  מהשבוע  המשותפת  לישיבה  טבעי 

אליה כזכור, גפני לא הוזמן.
החברים,  פני  על  חיוך  העלה  לליצמן  גפני  בין  הפינג-פונג 
ביחד  לצעוד  הישיבה השניים מתכוונים  דקה אחרי  כי  שידעו 
התחבורה.  שר  בלשכת  לישיבה משותפת  דרעי  יו"ר ש"ס  עם 
גפני וליצמן אומנם מספקים לעיתונאים את ההצגה הכי טובה 
בעיר, אבל בנושאים המהותיים – כמו מידור שאר החברים – 
הם משתפים פעולה ומסתדרים מאחורי הקלעים לגמרי לא רע.

נהנה מהמחזה היה ח"כ ישראל אייכלר, שהתלונן  מי שלא 
הוועדה  כיו"ר  למידותיו  התפור  תפקידו  מתוקף  והתאונן, 
לבד?",  כץ  ישראל  אל  הולכים  אתם  "למה  הציבור.  לפניות 
שאל אייכלר. הח"כ השישי הזכיר לנוכחים שגם על מה שקורה 
ובכירי  הממשלה  ראש  עם  בפגישותיהם  הקלעים  מאחורי 

המדינה, גפני וליצמן לא טורחים ליידע ולעדכן את החברים. 
גפני, שאף פעם לא נותר חייב, השיב לאייכלר מענייני דיומא. 
ללכת,  שבחרת  לפני  השבוע  איתנו  שהתייעצת  זוכר  לא  "אני 
בניגוד לדעתנו ולדעת ש"ס, כנציג חרדי יחיד, לכינוס הוועדה 
למינוי דיינים. אז אל תדבר איתנו בבקשה על הישיבות שלנו 

עם שר התחבורה". אמר וקם. 

חוצה ישראל
על הישיבה למען השבת, שהתקיימה בלשכת שר התחבורה 
דברי  את  לומר  ניתן  ליצמן(  גפני  )דרעי,  דג"ל  ח"כי  בנוכחות 

שמרה  השבת,  על  שמר  )כ"ץ(  משישראל  יותר  העם:  אחד 
השבת על ישראל.

לפגישה  הוזמנו  החרדים  הכנסת  חברי  ההפתעה,  למרבה 
של  הפרה  באירועי  וכמקובל  כנהוג   - אותה  לזמן  ביקשו  ולא 
הסטטוס-קוו. גם ההודעה הרשמית שהוציאה הדוברת האישית 
של השר בסיום המפגש, נראתה כמו הודעה שיצאה מטעמו של 

הרב יצחק גולדקנופף, יו"ר ועדת הרבנים למען השבת. 
את  להביא  ראוי  נאה,  שיחה  שכר  לקפח  שלא  מנת  על 
לפגישה  זימן  כ״ץ  ישראל  "השר  במלואה:  )כמעט(  ההודעה 
את ראשי המפלגות החרדיות: אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה 
גפני כדי להתריע בפניהם על הצורך לטכס עצה ולהיערך כראוי 
בנושא  הרפורמית  התנועה  ע״י  לבג״צ  העתירה שהוגשה  מול 
הפעלת תח״צ בשבת. העתירה תוקפת את שר התחבורה אישית 
על דבקותו בסטטוס קוו ואי נכונותו לשקול מתן היתרים לתח״צ 
נציגי  המשרד,  הנהלת  את  לפגישה  השר  זימן  בנוסף  בשבת. 
תשתיות  חברות  ומנהלי  התח״צ  מנהלי  המשפטית,  הלשכה 
המפלגות  ראשי  דברי  את  שישמעו  כדי  והרכבות  הכבישים 
וישיבו לשאלותיהם והנחה אותם להקפיד על שמירת הסטטוס 
רואה  הוא  כי  הבהיר  כ״ץ  השר  כבחמורה.  קלה  והשבת  קוו 
ישראל  מדינת  של  היהודי  צביונה  בשמירת  עליונה  חשיבות 

השבת  ועל  קוו  הסטטוס  על  ולשמור  להמשיך  נחוש  והוא 
למרות כל הלחצים, כפי שעשה גם בשבע השנים האחרונות". 

ישראל  רכבת  עם  לעימותים  לצאת  שנאלץ  דרעי,  לאריה 
אחרות  גישות  גם  זכורות  הכלכלה,  כשר  )שהוסר(  בכובעו 
בשבע השנים האחרונות - אבל למה להיתפס לקטנות. לא בכל 
של  בזכותה  כך  כל  נחרצת  הצהרה  בישראל  שר  משמיע  יום, 
שמירת השבת. כ"ץ עשה זאת כדרכו, בלי לגמגם ובלי לקדם 
במקביל רפורמות משונות שכל מטרתן לחלן ולחלל את השבת, 

בפרהסיא של מדינת ישראל. 
מהפגישה אומנם לא הושגה תוצאה ממשית אך מילה טובה 
יכול  היה  כ"ץ  מידה,  באותה  התחבורה.  לשר  מגיעה  בהחלט 
לדון  כדי  שטרן  ואלעזר  טרכטנברג  מנו  זוהר,  מיקי  את  לכנס 
בקול  פרסמו  שהם  בשבת,  התח"צ  רפורמת  בבדיקת  באהדה 

רעש גדול במוסף ידיעות אחרונות. 

קץ הימין
חלק  שהם  הבינו  בפגישה  שהשתתפו  החרדים  הנציגים 
מעורב  מתח"צ  גדולה  יותר  הרבה  מערכה  של  מהתפאורה 
שרי  מבין  ביותר  המשופשף  הפוליטיקאי  הוא  כ"ץ  ביח"צ. 
הליכוד בכנסת הנוכחית ורואה עצמו מועמד לגיטימי לראשות 
הממשלה ביום שאחרי נתניהו. לעת עתה מועמדותו היא בעיקר 
בעיני עצמו, אך הדבר הזה נכון לגבי כל שם של מועמד עתידי. 
ליד נתניהו לא צומח דשא ובטח שלא עץ ברוש, שייתמר מעל 

כולם ויאיים חלילה על הראש המכהן.
אלא מה? שלאחרונה, היום הזה ממש, כבר לא נראה רחוק 
כל כך על רקע החקירה שנפתחה בעניינו של ראש הממשלה. 
המשחק  שם  הקדנציה,  באמצע  לפרוש  ייאלץ  נתניהו  אם 
מיהו  אלא  בסקרים,  ביותר  הפופולרי  המועמד  מיהו  יהיה  לא 
האיש שיכול ללכד סביבו כמה שיותר ח"כים בכנסת הנוכחית. 
רקע  על  הממשלה  מראשות  אולמרט  התפטרות  שאחרי  ביום 
החקירות שסגרו עליו מכל פינה, הייתה זו ציפי לבני שקיבלה 
את המנדט מהנשיא וכשלה במבחן, אחרי שלא הצליחה ליצור 

אמון מול ש"ס ויהדות התורה. 
אמין  הכי  כמועמד  עצמו  את  לבנות  מעוניין  כ"ץ  "ישראל 
אצל החרדים", סיכם אחד מהנציגים שהשתתפו בפגישה, "כל 
עוד זה משרת גם אותנו ולא דורש מאיתנו דבר, אין לנו בעיה 

להשתתף במשחק". 
מעריכים  בפגישה  שהשתתפו  הח"כים  סגורות,  בשיחות 
מהר.  כך  כל  לרלוונטית  תהפוך  לא  שאחרי'  'היום  ששאלת 
תוקפה  פג  לא  הבדיקה,  סביב  התקשורתית  החגיגה  למרות 
שעבר.  בשבוע  וליצמן  דרעי  כאן  שהשמיעו  ההתרשמות  של 
"אנחנו יודעים איך האיש מגיב ברגעי מצוקה וגם השבוע ביבי 
לא נראה כמי שחושש מחקירה", ממשיכים ליצמן ודרעי לומר 

גם השבוע אחרי שהות משותפת עם נתניהו בישיבת הממשלה 
השבועית. ההערכה שלהם היא שנתניהו יודע במה הוא נחשד 

ומבין כי מהעז הזאת – הפרקליטות לא תוציא חלב.
למרות הגדרת ההליך כ"בדיקה", הרי שעד כה, כבר בוצעו 
חיקורי דין וחקירות באזהרה. בלשכת היועמ"ש הסבירו השבוע, 
שהבדיקה תהפוך לחקירה רק בשלב שבו יותר למשטרה לחקור 

באזהרה את ראש-הממשלה. 
להגדרה הדקלרטיבית של 'בדיקה' אל מול 'חקירה', עשויה 
להיות חשיבות לא מעטה, על רקע אמרות אגב של שופטי בג"ץ 
בעניין הרחבת 'הלכת פנחסי' – סגן השר לשעבר מש"ס שזכה 
למשפטים.  הפקולטות  שמפיקות  בסילבוס  קבע  של  למקום 
בתקדים שנקבע על גבו קבעו שופטי בג"ץ כי שר וסגן שר אינם 
יכולים להמשיך ולכהן אחרי הגשת כתב אישום בגלל הפגיעה 
מחייב  תוקף  להן  ניתן  שטרם  אגב,  באמרות  הציבור.  באמון 
גם  נפגע  הציבור  אמון  כי  השתמע  מהן  עמדות  בעבר  הובעו 

בעקבות חקירה באזהרה. 
פה  שהושמעו  ההערות  למרות  כי  מאמינים  רה"מ  בלשכת 
גם במקרה  ייקבע  לא  נתניהו,  על שמו של  נוסף  ושם, תקדים 
של חקירה באזהרה. אלא שגם ללא הוראה משפטית מחייבת, 
היה  בדיוק  כך  הכף.  את  להכריע  עשויה  הציבורית  האווירה 
טלנסקי  של  המוקדמת  העדות  כאשר  אולמרט  של  בעניינו 
לפני  הרבה  מהבמה  לרדת  אותו  אילצו  המעטפות  וסיפורי 

שהוחלט על הגשת כתב אישום.  
חישובי קץ הימין - אליבא דשר התחבורה נכון יותר לומר: 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

היום שלפני

תח"צ עם יח"צ. ישראל כץ עם דרעי, ליצמן וגפני )צילום: אשר מדינה(
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הבדיקה-חקירה  עוד  כל  יימשכו   - הימין  כ''ץ 
תתנהל. 'היום שאחרי' לוט בערפל, אך מה שקורה 

ביום שלפני, לא פחות מעניין. 
עם  שישבו  השרים  התרשמו  כאמור,  בינתיים, 
מי להישען. בעולם  יש על  נתניהו השבוע שלביבי 
היא  הרווחת  ההנחה  נסיבתיים,  אישום  כתבי  של 
ממצאים  יושגו  לא  כך,  כל  הזהיר  נתניהו,  שנגד 
ממשלה  מזכיר  על  לכותרות  תאמינו  "אל  ישירים. 
לשעבר שהפך את עורו", אומר אחד משרי הממשלה 
ממצאים  יהיו  שלא  "בהנחה  השניים,  את  שמכיר 
על  ישמור  שמנדלבליט  מעריך  אני  משמעיים,  חד 

נתניהו ברגע האמת". 
הלו"ז  פירוט  את  לבקש  מוזמן  מאמין  שלא  מי 
של  שמו  האחרון.  מהשבוע  היועמ"ש  של  האישי 
נתניהו,  בנימין  האחרונות,  בשנים  המרכזי  הנפגש 
השבוע.  גם  מנדלבליט  של  מהלו"ז  נפקד  לא 
בהתחשב בכך שראש ממשלתנו לא נוהג להתרועע 
שקמו  כמי  מסמנת  המלוכה  שמשפחת  גורמים  עם 
על  הפגישה  מעצם  ללמוד  ניתן  לכלותה,  עליה 

הפרשה כולה. 

תרגיל בוגי
להסברים  נזקק  לא  ליברמן  איווט  הביטחון  שר 
מיותרים של מומחים לענייני חרדים, שיבדילו בין 
חרד למתחזה. "אני יודע לזהות חרדים, עם פאות, 
המגזר  נבכי  את  שמכיר  האיש  אמר  וציציות",  זקן 
ירושלים  בסמטאות  מהמסע  התשעים.  משנות  עוד 
ערב הבחירות לעירייה הוא פיתח חיישנים מיוחדים 

ולמד לאבחן גם פלגים ותתי-מגזרים. 
בשבוע  החרדית  גבעתי  בחטיבת  שלו  מהביקור 
זאת  שמכנים  כפי  'מורעל',  יצא  איווט  שעבר, 
עמיתיו  לו  הסבירו  וחצי  קדנציה  הצבאית.  בעגה 
של  האג'נדה  שאימוץ  חסרים,  לא  וכאלו  החרדים, 
שוויון בנטל מבית מדרשו של לפיד, מרחיקה ולא 
מקרבת. מה שלא עשו אלף נאומים והבהרות, חולל 
ביקור אחד בשטח עם נתון מדהים שהוצג בפניו על 

13,000 מגויסים חרדים, עד היום.
בסדר יום ביטחוני עמוס לעייפה, מוצא עצמו שר 
הביטחון החדש עסוק בענייני חרדים, הרבה מעבר 
למשקלם היחסי בצבא. שר הביטחון המודח, בוגי 
רבה  להערכה  וזכה  גבוהה  גבוהה  שדיבר  יעלון, 
בקרב הנציגות החרדית, מתגלה במבט לאחור כמי 
שלא חדל לעשות לנציגים החרדים תרגילים – ולא 
החד-צדדיות  המסקנות  על  שלווים.  יוגה  תרגילי 
משרד  מנכ"ל  בראשות  הבינמשרדי  הצוות  שניפק 
הביטחון מטעם יעלון, כמו גם על תשובת המדינה 
לעתירת יש עתיד, שגובשה תחת פיקודו ללא תיאום 
בחודש  רבות  כאן  נכתב  החרדים,  עם  מינימלי 

האחרון. 
השבוע נוכחו הנציגים החרדים לדעת, כי אפילו 
איווט  ראשי,  צבאי  רב  מינוי  של  הרגישה  בסוגיה 
רבנים  לקדם  העדיף  יעלון  בעוד  בוגי.  על  עדיף 
שמזוהים עם חוגי צהר, איווט התעניין מראש במי 
כדי  טלפון  להרים  דאג  וגם  מעוניינים,  החרדים 
המועדף  שהמועמד  החרדים  הנציגים  את  לעדכן 

עליהם, הרב אייל קרים, נבחר לתפקיד. 
זהות הרב הצבאי הראשי רלוונטית לא רק בנוגע 
לאיכות הכשרות ולרשימה המתמעטת והולכת של 
השוויון  שסוגיית  בהנחה  הצבאית.  ברבנות  ג'ובים 
משקל  יש  היום,  סדר  על  ותעלה  תצוץ  עוד  בנטל 
לא מבוטל לדבריו של הרב הצבאי הראשי, כדמות 

ממתנת ולא מתסיסה, מתוך שורות הצבא.
אמור לי מי מתנגדיך ואומר לך מי אתה. ההתנפלות 
התקשורתית עם בחירתו, והפיכת הפלפול התלמודי 
מלמדות  מסיתות,  לכותרות  שנים  לפני  שהשמיע 
שבו  בשבוע  הנכון.  האיש  הוא  שנבחר,  שהרבצ"ר 
בחירת  על  חפירות  קרב  מנהלת  החרדית  הנציגות 
רוסי  בבליץ  נכבש  קרים,  האי  חצי  דווקא  הדיינים, 

מהיר.

שטח אש
שלומי  של  המזוודות  מוועידת  שיצאו  המסקנות 
אמונים באוקראינה שננעלה השבוע, צריכות להדיר 
שיצאו  בכותרות  מדובר  לא  העסקנים.  מעיני  שינה 
רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר  עיריית  ראש  מנאום 
ודרישתו לקבלת המקומות השני והתשיעי ברשימה 
שיצאו  הכותרות  את  במשהו  שהזכירה  לכנסת, 

מוועידת דגל התורה. 
התקשורת  את  להאשים  אפשר  אי  הפעם  לפחות 
העוינת בליבוי יצרים, מאחר שמהמסע הזה, הודרו 
ברורים.  כללים  נקבעו  ולמשתתפים  העיתונאים 
תמונה  שכל  מראש  וסוכם  נפתחה  חדשה'  'קבוצה 
וכותרת תעבור תחת העין הבוחנת של האח הגדול 

לפני שתופץ להמון שנותר מאחור, בארץ הקודש. 
הדוברות,  מערך  של  הצפופה  המסננת  למרות 
שתי כותרות לא מוזמנות ותצלום תקריב לא מצונזר 
הראש  על  בקבוקים  עם  הערים  ראשי  ריקוד  של 
מסתבר,  התמונות!(.  הבקבוקים.  )לא  ודלפו  זלגו 
שגם בסיעה צייתנית כמו שלומי אמונים, אי אפשר 
ביד  כשר  סלולרי  שמחזיקים  עסקנים  על  לשלוט 

ומכשיר טרף לצורך התיעוד – בכיס. 
עניינים  דיונים  בעיקר,  ובעצם  גם,  היו  אבל 
מושב  פינוי  שאלת  לא  לציון.  ציון  בין  ומקצועיים 
הוועידה,  בלב  עמדה  התורה  יהדות  ברשימת  נוסף 
יחידות הדיור לזוגות הצעירים. במוקד,  בינוי  אלא 
מזמן  כבר  שהפכה  החרדית  הדיור  מצוקת  עמדה 

ל'אסון הבונים' המגזרי. המחקר הדמוגרפי שפורסם 
החרדית  הנציגות  את  לטלטל  צריך  בוועידה, 
כספיות  העברות  של  קרדיטים  על  שמתקוטטת 
הצעירים  ולזוגות  מהיום,  שנים  כמה  שוטפות. 

החרדים - גם במחסנים לא יימצא מקום מגורים. 
לחרדים  ייעודית  לבנייה  הממשלתית  היוזמה 
שוב  ממוחזרת  שנה,  חצי  לפני  כאן  שפורסמה 
לאחרונה, כמו ההכרזות על בנייה של אותן יחידות 
פיגוע.  כל  אחרי  ושומרון  ביהודה  תיאורטיות  דיור 
מילים כמו חול ואין מה לאכול. על השאלה מי ישלם 
לספק  יכולה  שהייתה  בחריש  הכישלון  מחיר  את 
פתרון בסדר גודל של אלעד, ביתר ומודיעין עילית 
גם יחד, ידונו בוועדות המפלגתיות ביום שייחשפו 
הפרוטוקולים של ילדי תימן החטופים. אולי בעוד 
שבעים שנה, אחרי שיתעוררו מהתרדמה. הגיע הזמן 
אחת  יפתח  אטיאס  אריאל  לשעבר  השיכון  ששר 
ולתמיד את פיו ויספר על אותם עסקנים ששמותיהם 
ובחרו  המוקדמות  לאזהרות  שעו  שלא  ידועים, 

לעשות לביתם, במקום לבתיהם של המצביעים.
שר  הזאת,  הכאובה  בסוגיה  שגם  מתברר,  והנה 
הנציגות  על  עבד  יעלון  בוגי  לשעבר  הביטחון 
שטח  להעברת  ביוזמה  מדובר  בעיניים.  החרדית 
להקים  שניתן  לאלעד,  בסמוך  פעיל  הבלתי  האש 
לשעבר  הביטחון  שרי  נוספת.  שלמה  עיר  עליו 
ואחריו  אליעזר  בן  פואד  העבודה,  מפלגת  מטעם 
אהוד ברק, הביעו נכונות עקרונית להתקדם ולסייע 
דיור  יחידות  אלפי  לבניית  הגדול  השטח  בסיפוח 
שלימדו  וכפי  מהבמה,  ירדו  ופואד  ברק  לחרדים. 
האישית  הדיור  מצוקת   – העיתונים  כותרות  אותנו 

שלהם, נפתרה בדרכים יצירתיות.  
ראש  החליט  שלמה,  קדנציה  של  תרדמה  אחרי 
לנסות  פרוש,  ישראל  והפעלתן,  המכהן  העירייה 
ולחדש את היוזמה. הוא שלף את המפות מהבוידעם, 
והעביר את הנתונים למשרד הביטחון. ליברמן הביע 
ההנחיות  ואחת  המיזם  את  לקדם  אמיתית  נכונות 
הראשונות בחודש הראשון לכהונתו הייתה לבדוק 
את אופציית קידום היוזמה והרחבת הקו הכחול של 

העיר, על חשבון שטחי הצבא.
בדיקת  לאחר  מהקריה  שהועברו  הנתונים 
)אלו  החרדים  לנציגים  הבהירו  ראשונית,  היתכנות 
שמתעניינים גם במהות ולא רק במאבקי קרדיטים(, 
שבשטח האש הלא פעיל לכאורה, הדמויות שלהם 
הנציגות  של  גבה  מאחורי  מטרה.  כקרטון  הוצבו 
יעלון,  בראשות  הביטחון  משרד  פעל  החרדית, 
לראש  אלעד  את  העוטפים  השטחים  להעברת 
בשטחים  ממחסור  סובלת  שאינה  הסמוכה,  העין 
ליכוד  במתפקדי  ממחסור  לא  וגם  לבנייה  פנויים 
נציג  אף  כמובן,  הזאת,  הפאשלה  על  משועממים. 

חרדי לא ירוץ לתקשורת לדרוש קרדיט.
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שר הביטחון 
המודח, בוגי 

יעלון, מתגלה 
במבט לאחור 

כמי שלא 
חדל לעשות 

לנציגים החרדים 
תרגילים – ולא 

תרגילי יוגה 
שלווים. זה נכון 
לא רק לתחום 

הרגיש של גיוס 
חרדים, אלא גם 
לסוגיה הכאובה 
של מצוקת הדיור

"מנדלבליט 
ישמור על 

נתניהו". אומר 
השר שמכיר 
את השניים. 
הלו"ז האישי 
של היועמ"ש 

מהשבוע האחרון, 
אומר הכל, וזאת 
בהתחשב בכך 

שראש ממשלתנו 
לא נוהג 

להתרועע עם 
גורמים שמשפחת 
המלוכה מסמנת 
כמי שקמו עליה 

לכלותה

פינוי-בינוי. ועידת שלומי אמונים באוקראינה
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בשורה מוועידת 'שלומי אמונים': 
יוקם גוף משפטי חרדי

עו"ד יצחק מירון בהרצאה מיוחדת שעסקה בנושא התמודדות המגזר החרדי מול מערכת המשפט והתקשורת: 
"אנחנו לא קיימים במוקדי הכוח של התקשורת והמשפט ולכן אנחנו מפסידים"

מאת: אלי שניידר

מירון  עו"ד  נשא  באוקראינה,  אמונים  שלומי  ועידת  במסגרת 
המגזר  התמודדות  של  הרגיש  בנושא  שעסקה  מיוחדת  הרצאה 
טענות  העלה  מירון  והתקשורת.  המשפט  מערכת  מול  החרדי 
נוקבות על חוסר התמודדות יעילה, ובסיום הדיון הוחלט להקים 
של  ובסיועה  במימונה  הללו,  בנושאים  שיעסוק  בראשותו  גוף 

תנועת 'שלומי אמונים'.
"אני רוצה להסביר לכם למה למרות שבעצם אני לא שייך לגוף 
לדבר  כדי  לכאן  עד  ישראל  מארץ  הדרך  כל  את  עשיתי  פוליטי, 
מכיר  שאני  הראשונות  הפעמים  אחת  שזו  חושב  אני  בפניכם, 
שהציבור החרדי מצא לנכון לנסות להתמודד עם בעיה שהיא קשה 
מאוד, אבל חייבים לנסות להתמודד אתה.  אני רוצה להתחיל בסוג 
מודעים  לא  אבל  אותה  מבינים  שרבים  אמת,  לי  שנראה  מה  של 
וגם  המשטרה,  לא  הכוח  הוא  הצבא  לא  המודרנית  במדינה  לה. 
בהרבה מקרים לא הפרלמנט, מוקד הכוח עבר למקומות אחרים, 
לכן  והמשפט.  התקשורת  זה  ביותר  הכוח החשובים  מוקדי  ושני 
יכול להיות שהרוב יחליט דבר אחד ומה שיקרה בפועל זה דבר 
ומי שלא מתמודד עם האתגרים של התקופה סופו שעלול  אחר, 
הדתיות  שמהפלגות  העובדה  גם  לכן  מפסיד.  עצמו  את  למצוא 
הגדילו את כוחן ומספר חברי הכנסת הדתיים גדל, ולמרות שהן 
היו בקואליציות בתחומים שעניינו אותן הן הפסידו פעמים רבות 
כי בשני המישורים הם הפסידו לפני שהקרב התחיל - הם פשוט 

לא התחילו להתמודד בקרבות האלו. 
קמה  ישראל  מדינת  נוספת:  חשובה  נקודה  להציג  רוצה  "אני 
כמדינה יהודית, לכאורה זה צריך להיות המאפיין החשוב ביותר 
מדינה  על  מדברים  אנחנו  האחרונות  בשנים  הכל  למרות  שלה, 
בפועל  משקל.  אותו  את  נתנו  לכאורה  ודמוקרטית,  יהודית 
שיקול  מהווה  הדמוקרטיה  מעשי  ביטוי  לידי  באים  כשהדברים 
שלישי  נושא  והתקשורת. יש  המשפט  במערכות  יותר  חשוב 
אומר  שאני  לא  האזרח. זה  זכויות  נושא  שתיהן,  את  שמכריע 
שדמוקרטיה  ולא  מדמוקרטיה  יותר  חשובות  אזרח  שזכויות 
חשובה יותר מיהדות. אלא שהשיח הציבורי התקשורת והמשפט 
לזכויות  מאוד  רבה  חשיבות  שמייחסות  לאמירות  משקל  נותנים 
אזרח או מה שנראה כזכויות אזרח. השיח הזה של זכויות אזרח 
כולה  החרדית  היהדות  כולה,  כמעט  הדתית  שהיהדות  שיח  הוא 
לא משתמשת בו, וגם מהסיבה הזו אנחנו נכנסים והרבה פעמים 

יוצאים ממאבקים שונים כשידינו על התחתונה. 
כוחות  ישנו  התמונה,  של  השני  שמהצד  שתבינו  רוצה  "אני 
את  לבדוק  כדי  עבודה  נעשתה  האחרונות  בשנים  מאוד.  גדולים 
אופן הפעולה של הקרן החדשה לישראל – גוף עתיר ממון שהקים 
עמותות  רבות  פעמים  עמותות,  או תמך בעשרות  במשך השנים, 

כולן  כמעט  כאשר  דומות,  מטרות  עם  לזו  זו  דומות  משוכפלות, 
משתמשות בשני כלים - המשפט והתקשורת, חלק גדול מהמטרות 
שלהן, לפעמים במוצהר, הן לפגוע בערכים שקדושים לנו כמדינה 
יהודית. ומה עושה הציבור הדתי בעניין הזה בשנים האחרונות? 
פחות מכלום. יש סיבות רבות, חלק בגלל חוסר אימון במערכות 
האלו, מה יש לנו לעשות ממילא המערכות האלו נגדנו. חלק בגלל 
השוני בערכים, הערכים האלו שאנחנו רואים שהם היום הולכים 
הערכים  היהדות.  לעקרונות  מנוגדים  התקשורת  כמו  בציבור 
מערכי  שונים  המשפט,  מבתי  חלק  את  שמנחים  המשפטיים 
יעשה מה שרוצה  איתנו  ולהם? ממילא הקב"ה  לנו  היהדות, מה 
יגידו מה שיגידו, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים - זה לא הולך 

ככה.
"אני לא רוצה שהציבור החרדי ייכנס לפעולה בכל דבר ודבר, 
הדרגתי,  יהיה  זה  אחד,  ביום  יבוא  לא  זה  יום.  תוך  שינוי  יראה 
הוא  רבים  במקומות  היום  ישמע,  החרדי  שהקול  לכך  יביא  זה 

הדברים  את  רואה  החרדית  העיתונות  את  שקורא  מי  נשמע.  לא 
יודעים היטב שחוץ מהציבור החרדי כמעט  מופיעים, אבל אתם 
לא קורא את העיתונות החרדית, בית המשפט העליון קורא הארץ, 
רק  לא  להיות  צריכים  הם  ישמעו  שהדברים  רוצים  אנחנו  אם 
בתקשורת החרדית, הם צריכים לצאת החוצה, לא רק בישיבות של 
אנ"ש צריכים להתמודד עם הכלים האחרים, המשפטיים. שמעתי 
להיות  צריכים  האלו  בתחומים  גם  מקצוענות,  המילה  את  הערב 

מקצוענים".
לעתים  נדון  החרדי  "הציבור  והרחיב:  המשיך  מירון  עו"ד 
קרובות בבתי המשפט, בחלק גדול מהמקרים עמדתו של הציבור 
החרדי לא נשמעת בכלל, מי שמשמיע את דעתו זה פעמים רבות 
המדינה כי זאת עתירה נגד המדינה, והנציגים שכביכול מגנים על 
גם הם  רבות  אנשי הפרקליטות אבל פעמים  אלו  הציבור החריד 
שיהיו  צריך  שהוא  להבין  צריך  החרדי  הארץ... הציבור  קוראים 
במשפט,  וגם  בתקשורת  גם  עמדתו  את  יסביר  ושהוא  נציגים  לו 
בשנתיים האחרונות סדרת טלוויזיה עשתה לציבור החרדי שירות 
במשך  לעצמו  עשה  החרדי  שהציבור  ממה  חשוב  יותר  הרבה 
הרבה זמן.  אגב, זה גם מהלך שקורה בין התקשורת ובתי המשפט 
הרב  הכוח  בעלי  שהם  הגופים  שני  ואלו  זה,  את  זה  שמפרכסים 

ביותר ומי שלא מבין את זה שוגה. 
כדי  בו  שעסקתם  אחד  בנושא  דוגמה  לתת  רוצה  אני  "אבל 
הדוברים השונים,  ושמעתי את מה שדיברנו  פה  ישבתי  שתבינו, 
יש מצב שבו הקריטריונים של הציבור החרדי שונים מאשר  אם 
בבתי  לתקוף  סיבה שלא  שום  אין  אחר,  ציבור  הקריטריונים של 
מצב  יש  ילך. אם  זה  החמישית  בפעם  פעמיים,  פעם  המשפט, 
שהמערכת לא ערוכה לתת פתרונות בשטח לתלמידים שצריכים, 
אפשר ללכת לבית המשפט, לא תמיד הוא ייתן פתרון, אבל עצם 
שהיא  לזה  גורמת  ולהסביר  להתנצל  צריכה  שמערכת  העובדה 
מגיע  אז  זכות  יש  בהתקפה,  אלא  בהתנצלות  באים  זזה... לא 
בקואליציה,  נמצאים  כי  שעושים  טובה  לא  זו  עליה.  לעמוד  לנו 

הזכויות מגיעות". 
הלא  הציבור  גם  החרדי.  הציבור  כלפי  רק  לא  היא  "הביקורת 
חרדי פעמים רבות לא מטפל בנושא כמו שצריך. רוב השיקולים 
שאמרתי קודם לציבור החרדי לא לטפל הם שיקולים שמאפיינים 
גם את הציבור הדתי והימני. אבל זאת שגיאה, צריך לעשות תיאום 
ציפיות, זה לא שאחרי שנלך נזכה בכל, אבל אם לא נלך לא יהיה 
רבות  פעמים  שנגרם  הכספי  עצמנו. הנזק  על  אלא  להלין  לנו 
לעומת העלות  ענק  הוא  רבות,  ובוודאי מעתירות  מעתירה אחת, 
הכספית של טיפול מקצועי. כשחושבים איפה להשקיע את הכסף 
תזכרו את הדבר הזה. נכון לא תמיד אפשר להקים בניין שמנציח 
מישהו, אבל התוצאה היא שמעט הכסף יחסית שדרוש לזה עוזר 

לחסוך ופעמים רבות עוזר להרוויח הרבה כסף"

עו"ד יצחק מירון בהרצאתו

"רק ויתור על מיסים של מוצרי 
בניה יביא להוזלת מחירים"
כך אמר יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ מנחם אליעזר מוזס ב"יום הדיור"  מוזס קרא לשר האוצר להפנות 

עודפי גביה ממסים לתכנית "מענקי מקום"
מאת: יעקב פלדמן

 
יום הדיור הציבורי במסגרת  מליאת הכנסת ציינה השבוע את 
הצעות לסדר. יו"ר הסיעה ח"כ מנחם אליעזר מוזס פנה אל שר 
ומוצריו,  הדיור  ממרכיבי  המיסוי  הורדת  רק  כי  ואמר  השיכון, 
למחוסרי  מענה  ומתן  הדירות  הוזלת  של  הליך  להתחלת  יביאו 
שפורסמה  האוצר  שר  תכנית  את  בדבריו  תקף  מוזס  הרב  דיור. 
על  יוטל   ,₪  1,000 בגובה  חדש,  מס  לפיה  האחרונים,  בימים 
האוצר  שר  של  כוונתו  את  וכן  ואילך,  שלישית  דירה  מחזיק  כל 

להפנות עודפי גבייה ממיסים, להורדת מס החברות.
מיליארדי   4 של  גביה  עודפי  הצטברו  כי  הודיע,  האוצר  "שר 
שקלים, והיות וכספי המיסים שייכים לציבור, הרי שכשיש עודפים 

חובתנו להחזירם לו, ואשר על כן, יופחת מס ההכנסה לעובדים 
יופחת את מס החברות. מילא הורדת מס על שכר העובדים, זה 
לעשירים?  החברות  מס  הורדת  אבל  לציבור.  שחוזר  כסף  בגדר 

זה ממש לא 'החזרה לציבור'! להיפך. זו הקלה לעשירים בלבד.
בעזרת  לחדש  האוצר  על  לציבור,  להחזיר  רוצים  באמת  "אם 
כסף זה את פרויקט ''מענקי מקום' או 'הלוואות מקום למחוסרי 
דיור'", אמר ח"כ מוזס. "זה גם יעודד את ההתיישבות בפריפריה 
ושוב  שוב  קורא  אני  ובכלל,  הדיור.  למחוסרי  בעיה  יפתור  וגם 
מאחר  הבניה,  וחומרי  ממוצרי  המיסים  את  להוזיל  האוצר  לשר 
ומרכיב המיסוי מגיע עד ל 65% מעלות דירה. הורדת המיסוי על 

רכיבים אלו תביא להוזלת מחירי הדיור באופן מיידי!"
באשר להטלת מס על בעלי דירות מרובות אמר ח"כ הרב מוזס 
כי מדובר באיוולת שרק תפגע בציבור השוכרים מחוסרי הדיור 

ויקפיץ באחת את מחירי השכירות. "משרד האוצר כבר ניסה את 
כוחו בהעלאת מס הרכישה מ-8% ל-10% וניסה כשביטל הפטור 
ממס שבח על מכירת דירה שניה או כשהערים קשיים על נוטלי 
הפוכה  לתוצאה  הובילו  אלו  כל  שניה.  דירה  לרוכשי  משכנתא 
ידם  ואין  דירה,  ובפועל, 28% מתושבי המדינה ללא  מהמתוכנן 
הדירה  ושכר  בשכירות,  מתגוררים  הם  דירה.  לרכישת  משגת 
נוסף  שלהם התייקר מכל המהלכים הללו. ועתה, עם הטלת מס 
יגלגלו את זה, שוב, על השוכרים, ומה  על משכירי הדירות הם 

הועילו חכמים? בא לתקן ונמצא מקלקל.
"אני קורא לשר האוצר, קדם את שני הפרויקטים הללו: מענקי 
ענק  בצעדי  נתקדם  אחת  בבת  איך  ותראה  מיסוי  והוזלת  מקום 

לפתרון המצוקה".



הסרת משקפיים 
בסטנדרט אסותא

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

במחיר קבוצתי

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



הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם השבוע את סקירת נתוני הנדל"ן לחודשים אפריל מאי, על פי הנתונים: חלה 
ירידה של 18% במכירת הדירות בהשוואה לחודש מרץ  באוצר מציינים בסיפוק: פרויקט הדגל "מחיר למשתכן" 

גרם לבריחת המשקיעים מהשוק

מאת: חיים פרידלנדר

ארגון ה- OECD פרסם בשבוע שעבר )חמישי( את 
דו"ח התעסוקה שלו, הדו"ח בוחן את שוקי העבודה 
במדינות השונות ואת מידת ההתאוששות מהמשבר הכלכלי 
ב-2008. על פי הדו"ח, ישראל התמודדה עם המשבר היטב 
ובשנה הבאה אף צפויה להגיע לאחוזי אבטלה נמוכים יותר 

מהשנים הקודמות למשבר.
על פי הדו"ח, ישראל היא אחת המדינות הבודדות שרמת 
החיוביים,  הנתונים  לרמות  עוד.  לרדת  צפויה  האבטלה 
רבים מהעובדים שחזרו למשק עובדים במשרה חלקית )עד 

המדינות  בין  מהמובילות  אף  וישראל  שבועיות(  שעות   30
בבדיקה  זמנית.  במשרה  העובדים  במספר  בדו"ח  הנסקרות 
לפי אוכלוסיות ישראל נמצאת במקום נמוך מאוד, באבטלת 

צעירים.
הביטחון  בתחושת  גבוהה  במקום  נמצאת  ישראל 
התעסוקתי. העובדים בישראל אינם חוששים מפיטורים והם 
בטוחים שימצאו עבודה אחרת בשכר זהה. לעומת זאת, ביוון 
שנמצאת בתחתית הרשימה, חוששים העובדים כי לא ימצאו 

עבודה במשכורת זהה.
ב-OECD חקרו גם את איכות העבודה, ביטחון תעסוקתי, 
את  למצוא  ניתן  הרשימה  בראש  עבודה.  וסביבת  נוחות 

גרמניה, שוויץ, דנמרק, נורבגיה ואוסטרליה. ישראל נמצאת 
בקטגוריית "תנאי עבודה ממוצעים" יחד עם הולנד, ארצות 
וקוריאה. את תחתית  זילנד  ניו  צ'כיה,  יפן, שבדיה,  הברית, 

הרשימה סוגרות טורקיה, יוון, פורטוגל ופולין.
על פי ממצאי הדו"ח, כמעט בכל המדינות הנסקרות קיימים 
שאינן  משרות  ועובדי  צעירים  של  עבודה  תנאי  בין  פערים 
שכר  עבודה,  מעומס  סובלים  העובדים  הכשרה;  דורשות 
נמוך וביטחון תעסוקתי. בהשוואה בין נשים לגברים נמצא, 
כי נשים מרוויחות פחות, אך הן מדווחות על עומס עבודה 
מופחת מאשר אצל הגברים. חוסר הביטחון התעסוקתי נמצא 

זהה אצל שני המינים.

מאת: חיים פרידלנדר

משבר הדיור: הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם 
פי  על  מאי.  אפריל  לחודשים  הנדל"ן  שוק  סקירת  את 
אלף   9 על  העסקאות  מספר  התייצב  אלו  בחודשים  הדו"ח, 
מרץ.  לחודש  בהשוואה  אחוזים   18 של  חדה  ירידה  דירות, 
ירידה  מהווה  הנתון  אשתקד  המקבילה  לתקופה  בהשוואה 
של 5 אחוזים. עם זאת, באוצר מציינים בסיפוק, כי לראשונה, 
התאפס הגידול נטו ברכישות המשקיעים, זאת לעומת גידול 

נטו חודשי ממוצע של 600 דירות בשנים האחרונות.
בפילוח העסקאות בין דירות חדשות לבין דירות יד שנייה 
נמצא כי חלה ירידה רצופה במכירת דירות חדשות בחודשיים 
אלו, בשיעור מצטבר של 20 אחוזים בהשוואה לחודש מרץ. 
בשיעור  יותר,  מתונה  ירידה  רשמה  שנייה  יד  דירות  מכירת 
מצטבר של 14 אחוזים, באוצר מציינים כי מדובר בנתון נמוך 
העסקאות  לרמת  בהשוואה  האחרונות.  שנים  ל-8  בהשוואה 
בחודש מאי באותן שנים נמצא כי רק במאי 2011 , ימי המחאה 
החברתית, ובמאי 2014, על רקע ההמתנה לתכנית מע"מ אפס 
של האוצר דאז יאיר לפיד, נרשמה רמת עסקאות נמוכה יותר 
בדירות יד שנייה. באוצר מנמקים, הירידה במכירות דירות יד 

שנייה נובעת  מירידה חדה ברכישות המשקיעים.
בחודשים  העסקאות  בסך  המשקיעים  רכישות  משקל 
ממשקלם  במעט  נמוך  אחוזים,  ל-20   19 בין  נע  אפריל-מאי 
נקודות  ל-10   9 בין  ונמוך  הראשון  ברבעון  העסקאות  בסך 
אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, טרם הכבדת מס 

המשקיעים  רכישות  הסתכמו  כמותיים  במונחים  הרכישה. 
בחודש אפריל ב-1.7 אלף דירות, ירידה חדה של 27 אחוזים 
בהשוואה  אחוזים   20 של  וירידה  מרץ  לחודש  בהשוואה 
לאפריל אשתקד. בחודש מאי נרשם גידול מתון של 4 אחוזים 
ברכישות המשקיעים בהשוואה לחודש אפריל, אף כי במונחים 

כמותיים מדובר בתוספת רכישות של 70 דירת בלבד.
לחודשים  בדומה  המרכז,  אזור  בולט  גיאוגרפי  בפילוח 
הקודמים, ברמה הנמוכה של רכישות המשקיעים באזור. סך 
הדירות שנרכשו להשקעה באזור זה בתקופת ינואר-מאי 2016 
נמוכה  זו  כמות  בלבד.  דירות  אלף   1.2 על  עמד  ,במצטבר, 
למשל ב-7 אחוזים מזו שנרכשה בחודש יוני אשתקד. לטענת 
האוצר, הירידה במכירות נובעת משיווק מאות יח"ד במסגרת 
אותת  הדירות  שיווק  למשתכן".  ו"מחיר  מטרה"  "מחיר 

למשקיעים על פוטנציאל רווח נמוך יחסית ממה שציפו לו.
אפריל  בחודשים  המשקיעים  רכישות  של  הנמוכה  הרמה 
מכירות  משקל  של  הגבוה  בשיעור  ליציבות  במקביל  מאי, 
לכך  הביאו  שניה,  יד  דירות  מכירות  בסך  המשקיעים 
המשקיעים  ברכישות  נטו  הגידול  התאפס  אלו  שבחודשיים 
)מספר הדירות שרכשו משקיעים בניכוי מספר הדירות שנמכרו 
האחרונות  השנים  בחמש  השוואה  לשם  משקיעים(.  ע"י 
עמדה התוספת החודשית הממוצעת של דירות שהוחזקו ע"י 

משקיעים על 610 דירות.
באוצר מראים כי מחיר למשתכן משפיע גם על המשקיעים, 
כדוגמה.  עפולה  את  הכולל  נצרת  אזור  נתוני  את  ומביאים 
משקל המשקיעים בסך העסקאות באזור זה נע בחודשיים אלו 

בין 6 ל- 7 אחוזים, רמת שפל היסטורי באזור זה, המהווה גם 
ירידה חדה של 11 נקודות אחוז לעומת מרץ וירידה חדה עוד 
יותר, של 17 נקודות אחוז לעומת מאי אשתקד. סה"כ נרכשו 
גבוה  כמות  לעומת  מאי,  בחודש  באזור  להשקעה  דירות   20
ממצאים  רקע  על  האחרונות.  בשנים  חודשי  בממוצע   3 פי 
כמאתיים  זה  באזור  שווקו  אפריל  בחודש  כי  לציין  יש  אלו 
דירות במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". "יש בכך כדי לספק 
אינדיקציה נוספת על תרומתם של פרויקטים אלו של "מחיר 
באותם  להשקעה  דירות  לרכישת  בביקוש  לירידה  למשתכן" 
אזורים בהם כבר נסגרו מכרזים במסגרת פרויקט זה", אומרים 

באוצר.
במשקל  עלייה  חלה  כי  בסיפוק,  מציינים  האוצר  במשרד 
רוכשי דירה ראשונה בחודש אפריל. הסיבה, תחילת המכירות 
בפועל לרוכשים במסגרת הפרויקטים של "מחיר למשתכן". 
רכישות  את  הביאו  ובלוד,  בעפולה  ששווקו  אלו  פרויקטים 
הגבוהה  ההיסטורית  לרמתם  נצרת  באזור  הצעירים  הזוגות 
דוחים  באוצר  השיא.  לרמת  קרוב  רחובות  ובאזור  ביותר, 
הם  למשתכן  מחיר  במסגרת  הדירות  רוכשי  כי  הטענה  את 
אוכלוסייה חלשה, ולפיכך עלולים להיווצר שכונות "סלאמס" 
בפרויקטים אלו. כך לדוגמה מראים באוצר כי השכר הממוצע 
בעפולה  למשתכן"  "מחיר  במסגרת  דירה  בית שרכש  למשק 
למשק  הממוצע  השכר  כאשר  ש"ח,  אלף   16.7 על  עמד 
"מחיר  בפרויקט  שקל.  אלף   14.1 על  עמד   2014 בשנת  בית 
שקל  אלף   12.1 על  החציוני  השכר  עמד  בלוד  למשתכן" 

והשכר הממוצע עמד 13.3 אלף שקל.

דו"ח התעסוקה של ארגון המדינות המפותחות מצא כי אחוזי האבטלה בישראל נמוכים 
מרמתם טרם המשבר ב-2008 וצפויים להמשיך לרדת  ישראל נמצאת במקום גבוה 

בתחושת הביטחון התעסוקתי ובמקום ממוצע במדדי איכות העבודה

דו"ח ארגון ה-OECD קובע: 
ירידה באחוזי האבטלה בישראל

הכלכלן הראשי במשרד האוצר: 
ירידה חדה במכירת דירות
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טבלת תחזית מס' הדירות הנדרשות לזוגות בציבור החרדי

שר האוצר משה כחלון

מאת: חיים רייך

החרדי,  במגזר  הטבעי  והריבוי  העצום  הגידול 
משליכים בראש ובראשונה בהיבט הנדל"ני, אם גם כך 
דיור  במשבר  הנתונה  ישראל  במדינת  בעייתי  בהיבט  מדובר 
בהרבה  גרוע  המצב  החרדי  למגזר  הנוגע  שבכל  הרי  חמור, 
– כך עולה מנתוני המחקר שהוצגו בועידת 'שלומי אמונים' 
פייטלסון  יעקב  פרופ'  הנודע  הדמוגרף  ידי  על  באוקראינה, 

מהמכון לאסטרטגיה.
 6,808 של  מחסור  ישנו  כבר  כיום  בעוד  פייטלסון,  לפי 
דירות למגזר החרדי, הרי שבעוד 13 שנה בלבד צפוי המחסור 
להכפיל את עצמו ויותר ולהגיע עד 14,850 דירות חסרות. גם 
לפי האפשרות ה'ורודה' ביותר בתחזית, יהיה מחסור של יותר 

מ-11 אלף יחידות דיור למגזר.
נתוני הנישואין הממוצעים  בניתוח מדוקדק, המתבסס על 
בשנתון  הילדים  מספר  וחישוב  לעבר  השוואה  תוך  במגזר, 
3,267- של  דרישה  ישנה  כיום  כבר  כי  עולה  החרדי,  במגזר 

דירות חדשות כל שנה באזורים חרדיים או בשכונות   4,357
המותאמות למגורים במגזר החרדי.

9,857- 8 שנים צפויה הדרישה השנתית לעמוד על  בעוד 
בשנת  יגדל  עוד  והמספר  שנה,  בכל  חדשות  דירות   13,143
שנה.  כל  חדשות  דירות   11,138-14,840 של  לצורך   2029

כשתי  להקים  אפשרי  בלתי  כמעט  צורך  על  המצביע  מספר 
ערים חרדיות חדשות מדי שנה.

לדברי יקי רייסנר, נדל"ניסט חרדי ותיק המשתתף בועידת 
מי  את  מפתיעים  אינם  שהוצגו  "הנתונים  אמונים:  שלומי 
של  יוזמה  על  האחרונים  הפרסומים  השוק.  את  ונושם  שחי 
שר השיכון להקציב מידי שנה כ-5 אלף דירות למגזר החרדי 
ראויים לכל שבח, אך מדובר במספר שיספיק בקושי בשנים 
הקרובות, שלא לדבר על כך שיש להדביק את המחסור שנוצר 

עד כה". 
שהוצגו  האמת  נתוני  לנוכח  כי  הדגיש  השר  פרוש  סגן 
לקשיים  להיקלע  עלול  החרדי  הציבור  מיוחדת,  במצגת 
עצומים אם נציגיו ועסקניו לא ייכנסו בעובי הקורה, ויפעילו 
את כל המערכות על מנת לקדם פתרון הולם ולראוי למצוקת 
של  מחודשת  היערכות  לקיים  גם  קרא  הוא  החרדית.  הדיור 
תהיינה  אלו  שמערכות  מנת  על  הציבוריים,  המוסדות  כלל 
כיום  הקיים  ולמצב  החרדי,  הציבור  של  לגודלו  מתאימות 

במדינה.

משבר הנדל"ן החרדי: 
צריך להקים שתי ערים 

נתונים מדאיגים בוועידת שלומי אמונים: המחסור בדירות חדשות למגזר שעומד על כ-7 
אלף דירות יכפיל את עצמו בתוך 13 שנה  הצורך בדירות חדשות יגדל מכ-4 אלף לשנה ועד 

קרוב ל-14 אלף מדי שנה – שווה ערך לשתי ערים בסדר גודל של אלעד וביתר

שרת המשפטים ושר האוצר יוצאים למאבק בבניה הלא 
חוקית: על פי חוק חדש שמקדמים שרי האוצר והמשפטים 
עברייני תכנון ובניה צפויים לקנס מנהלי של 220,000 ש"ח 

– זאת במקום הליך משפטי ארוך ומתיש

כחלון בוחן אפשרות של הטלת אגרת מס שנתית בסך 12 
אלף ש"ח על מחזיקי 3 דירות ומעלה  באוצר מצפים 
כי האגרה תעצור את הביקוש לדירות להשקעה ותגרום 

למחזיקי דירות להשקעה למכור דירות שכאלה
מאת: אלי מזרחי

יהיו  ובנייה  תכנון  חוקי  עברייני 
כך   – מידיים  לעונשים  צפויים 
שעבר  בשבוע  שהפיצו  חוק  מתזכיר  עולה 
האוצר  ושר  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
פי תזכיר החוק, הוועדות  משה כחלון. על 
להטיל  יוסמכו  ובנייה  לתכנון  המקומיות 
קנסות מנהליים על עברייני הבנייה, בסכום 

של עד 220,000 ש"ח.
יוכלו  לא  שהעבריינים  היא  המשמעות 
בניסיון  משפט,  בבתי  רגליים"  "לגרור 
כיום,  שנהוג  כפי  המערכת,  את  להתיש 
הקנס  וחניה,  תעבורה  לקנסות  ובדומה 
אלא  משפט,  ללא  משולם  להיות  יצטרך 
כך,  על  נוסף  להישפט.  האדם  יבקש  אם 
מצטבר,  קנס  גם  להשית  יוכלו  המפקחים 
בגין משך הזמן בו נהנה העבריין מהבנייה 

הבלתי חוקית.
בעבירות  גם  סדר  עושה  החוק  תזכיר 
מתי  וקובע  יותר,  חמורות  ובניה  תכנון 
בבית  הפלילי  באפיק  יהיה  אליהן  המענה 
תוחמר  הפלילי,  האפיק  במסגרת  המשפט. 
מאסר  שנות  לשלוש  המקסימלית  הענישה 
יפשט  כן  כיום.  הנהוגות  שנתיים  במקום 

תזכיר החוק את האפשרות לתת צו הריסה 
ביצועו  את  לדחות  ניתן  כי  וקובע,  מנהלי 
תכנית  קיימת  אם  ורק  בלבד,  שנה  חצי  עד 

שמכוחה ניתן לתת לבנייה החדשה היתר.
התזכיר גם יסדיר את היחסים בין רשויות 
האכיפה  לרשויות  המקומיות  האכיפה 
ליטול  היתר,  בין  ויאפשר,  המדינה  מטעם 
ובניה,  לתכנון  מקומיות  מוועדות  סמכויות 

ככל שהיא לא עושה את עבודתה.
"אכיפת  שקד:  איילת  המשפטים  שרת 
עבירות התכנון והבנייה היא חלק מהפעלת 
שלטון החוק בקרב עבריינים שעד היום עשו 
דין לעצמם וניסו לעשות צחוק מהחוק. אין 
להטיל  כשניתן  משפט  לבתי  להיגרר  סיבה 
ענישה מרתיעה מחוץ לכתלי בית המשפט. 
כך, ההרתעה תגדל והעומס על בתי המשפט 

יפחת".
של  "הפרות  כחלון:  משה  האוצר  שר 
בציבור,  פוגעות  והבנייה  התכנון  חוקי 
עבור  מטרד  ומהוות  שלו  החיים  באיכות 
אזרחים חפים מפשע. הפרות בתחום התכנון 
והבנייה לא נאכפו בשנים האחרונות בעיקר 
בגלל מחסור באמצעי אכיפה יעילים. החוק 
שאנחנו מביאים היום יעניק לגורמי האכיפה 

את הכלים הדרושים לביצוע עבודתם".

מאת: חיים פרידלנדר 

דירות  בבעלי  כחלון  של  המלחמה 
להשקעה: באוצר בוחנים הטלת אגרה 
שנתית בסך 12,000 ש"ח למי שמחזיק ב-3 
ומעלה. ההצעה שנבחנת כעת באגף  דירות 
במסגרת  לעלות  צפויה  באוצר,  התקציבים 
חוק ההסדרים שיוצג במהלך חודש אוגוסט.

את  לעצור  צפוי  המהלך 
דירות  לרכישת  הביקוש 
להשקעה ואף לגרום למכירת 
נתוני  פי  על  כאלה.  דירות 
כ-54  יש  בישראל  האוצר 

 3 שבבעלותם  תושבים  אלף 
אלף  כ-38  ומעלה.  דירות 

דירות  ב-3  מחזיקים 
שבבעלותם  אלף  כ-10 
ארבעה דירות וכ-6,000 
המחזיקים  ישראלים 
דירות.  מארבעה  ביותר 
מעריכים  באוצר 
ההכנסות  גובה  את 
במיליארד ש"ח בשנה.

וההצעה  במידה 
יהיה  מדובר  תתקבל, 

במכה לבעלי הדירות להשקעה. בעלי דירות 
להשכרה פטורים ממס על סכומים של פחות 
מ-5 אלף ש"ח בחודש ומעל סכום זה מדובר 
בשיעור מס של 10- אחוז בלבד. משמעות 
ש"ח  אלף  גריעת  כחלון,  של  ההחלטה 
בחודש, דבר שעלול לגרום לגלגול העלויות 

הנוספות על השוכרים.
לשוכר  העלות  שגלגול  חושבים  באוצר 
הדירות  מבעלי   20% שרק  משום  תנוטרל, 
פער המחירים  זו,  באגרה  יחויבו  להשכרה 
בינם לשאר המשכירים תגרום להם לוותר 
על אפשרות לייקר את תשלום השכירות.

לא מדובר בצעד ראשון של האוצר נגד 
ב-2014  להשקעה,   דירות  מחזיקי 
שבח  ממס  הפטור  בוטל 
נוספת   דירה  למוכרי 
מהשבח   25%  –
קנייה  בין  שנוצר 
במשרד  למכירה. 
הגיבו:  האוצר 
מתייחסים  "איננו 
שלא  לנושאים 
ה  ל ב ק ת ה
ה  ט ל ח ה

לגביהם".

 במקום משפט – קנס 
לעברייני הבניה

שר האוצר: אגרה שנתית 
לבעלי 3 דירות ומעלה

 23 ברחובות  ח' בתמוז תשע"ו 14/7/16
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אומה זו מעל הטבע

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

 "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפוֹר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל 
ָלֱאמִֹרי" )במדבר כב, ב(.

אדוננו אור החיים הקדוש שהשבוע חוגגים 
עוד  )ד"ה  הפרשה  בתחילת  מביא  הילולתו  את  אנו 
נראה( את דברי הזוהר הקדוש )ח"ג דף קפד ע"ב( שאין 
ראה  אלא  בעיניו,  טבעית  ראיה  ראה  שבלק  הכוונה 
מלחמותיהם  וכל  ישראל  של  ענייניהם  שכל  בחכמתו 
וגבורה  כח  להם  שהיה  מפני  ולא  הטבע,  כדרך  אינם 
יותר משאר האומות שהיו מנצחים, אלא מפני שהקב"ה 
זאת  )ודייקו  עליהם  חופפת  והשגחתו  בידם  מסייע  היה 
המפרשים גם מהמילים ֲאֶׁשר 'ָעָׂשה' ִיְׂשָרֵאל בלשון יחיד, 
ולא כתיב אשר 'עשו' ללמדך שלא בכח וחיל טבעי גבר 

ישראל(. 
בלק ראה שאת עם ישראל לא ניתן להכניע בכח הזרוע, 
כיון שעם ישראל הוא  פיזי,  ניתן לנצח אותו באופן  לא 
והוא  אותם  לנצח  דרך  רק  שיש  הבין  ולכן  רוחני,  עם 
הטומאה,  מצד  אך  רוחני,  בכח  כן  גם  כנגדם  להשתמש 
הוכרח  ולכן  פיזי.  באופן  ולא  והקללות  הכישוף  מצד 
למצוא כח טומאה גדול בעולם ומצא את בלעם בן בעור.

המבדיל בין קודש לחול
רבותינו במדרש )במדבר רבה כ, א( אומרים מה ההבדל 
העולם,  אומות  נביאי  לבין  הקדושים  ישראל  נביאי  בין 
וזה תוכן המדרש: "כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא 
שנטלו האומות, הקב"ה העמיד את משה רבינו לישראל 
בין  מה  ראה  העולם.  לאומות  בלעם  את  העמיד  וכנגדו 
נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, שנביאי ישראל היו 
מזהירים ומוכיחים לאומות שיפרשו מן העבירות וישמרו 
מן העריות, ואילו הנביא הגדול של האומות, הלא הוא 
עצה  נתן  אלא  העריות,  על  הזהיר  שלא  רק  לא  בלעם, 
הפוכה שיפקירו עצמם כדי לאבד את הבריות מן העולם. 
על  הן  רחמנים  היו  ישראל  נביאי  עוד אלא שכל  ולא 
היה  הרשע  בלעם  ואילו  העולם,  אומות  על  והן  ישראל 
אכזרי וביקש לעקור אומה שלימה מן העולם על לא דבר 
לבלוע  שביקש  עם,  בלע  "בלעם"-  בשמו  זאת  )ונרמז 
תמימה  התורה  בהערות  יעוי'  ישראל,  עם  את  ולעקור 
)תנחומא,  רבותינו  שאומרים  וכפי  הפרשה(,  בתחילת 
הובא ברש"י( שבשעה ששלח אליו בלק שלוחים לקלל 
יכול  היה  ולא  גדולה,  שמחה  שמח  היה  ישראל,  את 
לישון כל הלילה, אלא ציפה לבוקר, ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא בֶֹקר 
)מושאל מישעיה כא, יב(, כדי לילך ולקלל את ישראל, 
ֲאָנִׁשים קּום ֵלְך  וכשאמר לו הקב"ה "ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ָהֽ
ִאָּתם" )במדבר כב, כ(, הלך בשמחה רבה. בדרך שאדם 
ליטמא  והבא  ע"ב(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  לילך  רוצה 

פותחין לו )שבת קד ע"א, יומא לח ע"ב(. 
בלעם  פרשת  נכתבה  שלכך  ואומר  המדרש  מסיים 
להודיע מדוע סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקדש מעובדי 
ֱאֹלֵקינוֹ  ָּברּוְך  עשה.  מה  וראה  מהם  עמד  שזה  כוכבים, 
ובא  )מתפילת  ַהּתוִֹעים  ִמן  וִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבוֹדוֹ,  ֶׁשְּבָרָאנּו 

לציון(.

השראת השכינה בבית
באחד מנדודיו הגיעו אדוננו אור החיים הקדוש לעיירה 
שיוכל  כדי  יהודים  בו  שגרים  בית  אחר  וחיפש  קטנה 
משפחה  של  לביתם  הובילוהו  משמים  בו.  להתאכסן 
פשוטה, שהיו מצטיינים בהכנסת אורחים ורגילים בהם. 
קדושה  שורה  הבית  בני  כל  על  כי  רבנו  ראה  משנכנס, 
חן  של  אוירה  חופפת  הבית  קירות  על  ואף  מיוחדת, 
הבית  שמכותלי  למרות  וזאת  שכינה,  השראת  יחודית, 

היה ניכר שדרים בו בדלות ובהסתפקות במועט.
וניסה  במקום  שהרגיש  הקדושה  על  רבנו  התפלא 
לדלות מפי בעל הבית ובני ביתו את הסיבה לכך, אולי הם 
או שמא  מיוחדת,  מהדרים בקיומם של המצוות בצורה 
ניסיון גדול בא לידם ועמדו בו בגבורה, עד שהסכים בעל 

הבית וסיפר את אשר ארע בביתו:  
לבוא  החפץ  לכל  לרווחה  פתוח  עת  בכל  היה  ביתם 
ולהתארח, יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך 
)אבות א, ה(, ובין הבאים אליהם היה אדם זקן שמפעם 

לפעם היה מופיע ומתארח בביתם, נוהג בהם כבוד ואף 
רגילים  היינו  "אנו  המשפחה.  בני  לכל  מתנות  מעניק 
בשמחה  והבנות  הבנים  כל  עם  יחד  המזון  ברכת  לברך 
ובקול רעש גדול", ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קוֹל ַרַעׁש ָּגדוֹל )מושאל 
הפעמים  באחת  אך  הבית,  בעל  מספר  יב(,  ג,  מיחזקאל 
לנו: "רואה אני שמקפידים אתם לברך  ואמר  פנה הזקן 
כהוגן,  וחושבני שאינכם עושים  רם,  ברכת המזון בקול 
הקב"ה שומע גם כשמברכים בלחש ואינו זקוק שיצעקו 
את התפילות והברכות". קיבלנו את דבריו ומכאן ואילך 
הפסקנו לברך ברכת המזון בקול רם )יעוי' בשו"ע סימן 
קפ"ה ס"ג ובמשנ"ב שם סק"ג דטוב לעולם לברך בקול 
רם כי הקול מעורר הכונה, וע"ע בבא"ח פרשת חקת סעיף 
ז' שיש אומרים שאם לא השמיע לאוזניו את ברכת המזון 
ידי  שיצא  נוקטים  הלכה  לעניין  אך  חובה,  ידי  יצא  לא 
חובה בדיעבד, וכפי שהאריך בזה מרן זצוק"ל בהליכות 

עולם ח"ב עמוד ס'(.
לאחר זמן מה הופיע שוב הזקן ואף הפעם הביא עמו 
קודש  שבת  בליל  לילדים.  וממתקים  מיוחדות  מתנות 
כששבו מבית הכנסת והחלו לשיר 'שלום עליכם' בקול 
זקוק  אינו  שהקב"ה  להם  והזכיר  הזקן  בהם  גער  רם, 
שיצעקו. המלאכים שמלווים את האדם ביום שבת קודש 
נמצאים בתוך הבית ולא בחוץ ולכן אין צורך לצעוק. אף 

הפעם שמעו בקולו וקיבלו את דבריו.
ועמו מתנות מיוחדות היה  בפעם הבאה שהגיע הזקן 
ואמר,  זה בערב פסח, אך הפעם התנה בפני בעל הבית 
כי מוכן הוא לבוא ולהתארח בביתם אך ורק אם יגידו את 

ההגדה בשקט ולא בצעקות. 
ידע שאשתו  הפעם התקשה בעל הבית להסכים, הוא 
שלם  חודש  וטורחת  רב  זמן  הזה  ללילה  מחכה  הצדקת 
בניקיונות הבית כדי להגיע ללילה הזה שאומרים בו כל 

בני הבית את ההגדה יחד בקול רם ובשמחה.
ניגש בעל הבית לאשתו הצדקת והתייעץ עמה, השיבה 
לו אשתו: "שתקתי כשהוא עקר את 'ברכת המזון' מפיהם 
עליכם'  'שלום  זימרת  את  ילדנו. מחלתי כשהשתיק  של 
את  נוטעים  שבו  הזה  הקדוש  הלילה  את  אך  ממעוננו. 
למרות  לאבד.  מוכנה  אינני  כולה  השנה  לכל  האמונה 
שאני מהדרת אחר אורחים, את הגבול הזה לא אעבור, 
ואופן,  פנים  בשום  לו  אתן  לא  אני  שלנו  האמונה  את 

תחזיר לו את כל המתנות שהביא, אין לנו חפץ בהם".
החיים  אור  קרא  סיפורו,  את  לספר  האיש  משסיים 
זכיתם  מה  מפני  ידעתי  עתה  ואמר:  בהתרגשות  הקדוש 
שקדושה תחפוף על ביתכם ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
המזון  ברכת  את  כשברכתם  עולם  לבורא  רוח  נחת  כך 
ואמרתם את 'שלום עליכם' בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם לעמוד בניסיון וגרמתם לשכינה 

שתשרה בביתכם.
לראות  ונזכה  בעדנו  תגן  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 

בישועה השלימה במהרה, אמן.

משסיים האיש לספר את 
סיפורו, קרא אור החיים 

הקדוש בהתרגשות ואמר: 
עתה ידעתי מפני מה זכיתם 
שקדושה תחפוף על ביתכם 
ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
כך נחת רוח לבורא עולם 

כשברכתם את ברכת המזון 
ואמרתם את 'שלום עליכם' 
בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו 

שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות 

והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם 
לעמוד בניסיון וגרמתם 
לשכינה שתשרה בביתכם

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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 רחובות: פרץ 8 08-6491854
כמה קרוב, ככה זול

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חלה מתוקה
של עינת

790
990

סירופ 
רימונים
750 מ”ל
‘אלסקה’

ריבת חלב/
קרם פטיסייר

400 גר’
מעולה

790

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

י”א תמוז  17.7.16
עד יום שישי

ט”ז תמוז 22.7.16

שלישיית
2990פיצה זוגלובק מאגדת

חלבה בארכה

7 יח’
3 ב-
20

אבקת כביסה
מקסימה

6 ק”ג

3990 שוופס ווטר/
ספרינג תה

1.5 ליטר
טעמים שונים

4 ב-
פוליויקס20

4 ליטר
סנו

2990

גריסים/חיטה/
בורגול/ג’רישה

500 גר’
מיה

4 ב-
תרכיז 10

סירופ פלוס

4 ליטר

1990

חומוס צבר 

1 ק”ג 

10 ביסלי

190 גר’
אסם

2 ב-
10

רסק עגבניות22%/
תירס/אפונה/

שעועית לבנה/
חומוס/אפונה וגזר

ויטה

3 ב-
1390

תלמה
חטיפי דגנים 

TO GO1290

מסטיק בזוקה 
קלאסי

ברקוד: 35007
עלית

מחיר מועדון

אקונומיקה
4 ליטר
פיסגה

790

מחיר מועדון

טסטר צויס
200 גר’

מחיר מועדון2790

טחינה בארכה
500 גר’

790 מחיר מועדון

קורנפלקס בטעמים
500 גר’

דבש/וניל/קקאו
תלמה

מחיר מועדון10

עלי גפן ממולאים
אלסקה

10 4 ב-

מחיר מועדון

מיץ אננס
240 מ”ל
אלסקה

כולל פיקדון

1090 מחיר מועדון4 ב-

מארזי תבניות אלומיניום

20 4 ב-

1 ליטר
שטראוס

משקאות 
חלב יטבתה

990

תנובה

שמיניית 
יופלה פרי

1990

חלב 
בקרטון

10
2 ב-

1 ליטר
טרה    

1 ליטר
טרה    

שוקו

790

גלידה קרמיסימו/
לה קרמריה

1.44/1.3 ליטר
נסטלה/

שטראוס
1590 5990פילה סלמון

1590

ירכיים עוףשארית/
ירכיים עוף גדולבד”ץ

2990
לק”ג

לק”ג ליח’ליח’

5 ב-
15

ליח’

ריאו
טילון קטן

1090
5 ב-

עוף שלם קפוא

כנפיים 
עוף קפוא  

אשפר

890

1690

לק”ג

לק”ג
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