
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי  כ"א בתמוז תשע"ו  27/7/16 גיליון מס' 996

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:16
20:19
20:18

פרשת מטות

אנחנו הכתובת!!!
054-6697093

דרוש שותף

058-7451054

למסעדה ידועה 
ומצליחה

בעלת מוניטין רב
בכשרות מהודרת

 בלבד לזוג ללילה 
ע“ב חצי פנסיון & 890

נופש בין הזמנים למהדרין
י“ז באב - כ“ג באב (21.8-27.8)

מלון עדן טבריה נוף לכנרת
חוף נפרד, שייט, חמי טבריה, הופעות הכל כלול

בס“ד

054-8301177

בתוכנית: נטילת הלוואות מהבנקים בסך של כשני מיליארד 
שקלים ובניית אלפיים מאתיים כיתות בתוך חמש שנים, מחציתן 
לחרדים ● סגן ראש העירייה ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן: "מדובר בתוכנית שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות 

לחרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
החרדי" ● יו"ר דגל התורה משה גפני מבהיר:  "אם לא יובטחו 

זכויות הציבור הליטאי בירושלים, לא נלך יותר ברשימות 
משותפות עם אגודת ישראל" / בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: על רקע סערת המחסור בכיתות בירושלים - 
ראש עיריית ירושלים וסגנו צביקה כהן מציגים:

תוכנית חומש לבניית אלף 
כיתות לימוד לחרדים

 "לא ייתכן לשנות את מעמד מוסדות הפטור" 
סגן שר החינוך מאיר 
פרוש תקף: "ל'יש 

עתיד' יש 11 חברי כנסת. 
בדקתי היום, אין אחד 

מהם שהוא חבר בוועדת 
החינוך של הכנסת. היכן 

הדאגה שלכם? חשוב לכם 
החינוך, תבואו לוועדות 

הכנסת. תפעלו, תשפיעו" 
/ עמ' 18

"לעשות סוף 
להקפאת הבנייה"

יו"ר 'ועדת הפנים' בכנסת ח"כ 
דוד אמסלם בביקור במוסדות 

'כאייל תערוג' בשכונת 'הר חומה' 
בי-ם: "הממשלה חייבת לעשות 

סוף להקפאת הבנייה בי-ם ולהתיר 
בניית אלפי יח"ד נוספות" / עמ' 4

הסוף לחסימת 
כיכר השבת?

בסיור שהתקיים בשכונת גאולה 
ביוזמת חבר המנהל הקהילתי 
משה כהן, הודיעו סגן ומ''מ 
רה''ע יצחק פינדרוס ומנהל 
אגף תברואה ציון שטרית על 

תחילתו של פיילוט קשירת פחים 
לעמודים - מה שאולי ימנע את 
חסימת הצירים בעיר / עמ' 4

פרסם ותתפרסם
03-5796643

"להעמיד הדת על תילה"
מרנן ורבנן גדולי ישראל מחזקים את ידי רב הכותל המערבי 
הגר"ש רבינוביץ במאבקו לשמור על קדושתו בצל הסערות 
האחרונות  "עומד בפרץ לשמור את מחנינו קדוש, ולוחם 

במשך שנים כנגד פורצי חומת הקדושה" / עמ' 8



 לא מתפשרים 
ההגנה הטובה ביותר,

סינון איכותי בפיקוח רבנים

 לא מתפשרים 
על מהירות בעבודה

בגלישה עד 100 מגה

 לא מתפשרים 
 על טכנולוגיה מתקדמת -  

הספק היחיד בישראל המחובר 
עם 3 כבלים תת ימיים

 מהיום כבר
לא מתפשרים
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג
ולפרנסתם. למצטרפים חדשים.  המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם 

בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 19.08.16, אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

חודש מתנה!עכשיו במבצע למצטרפים חדשים



יותר בריא, יותר טעים.

חדש גבינה לבנה בטעם נפלא
היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

לילדים שלי

כי לילדים שלי מגיע יותר



בוטל צו הפינוי למתחם בית הכנסת
מאת: יעקב פלדמן

כיום  הממוקמים  הכנסת  בתי  מתחם  פינוי  של  החשש  הוסר 
בתי  בירושלים.  'רמות'  בשכונת  רקנטי  ברחוב  מנ"דים  במספר 
ומשמשים  היממה  כל  במהלך  חיים  שוקקים  במתחם  הכנסת 
כמקום תפילה ולימוד תורה לתושבי שכונת רמות ג' ו-06. בשנים 
האחרונות ניצב איום ממשי לפינוי בתי הכנסת מהאזור, וזאת בשל 
בעיות משפטיות שנוצרו במהלך השנים שמנעו אף מתן הקצאות 
של קבע לבתי הכנסת במקום. הדבר הגיע עד לכדי מצב שגבאי בתי 
הכנסת זומנו לשימועים בעיריית ירושלים ולדיונים בבית המשפט, 

ונפסק כי עליהם לפנות את המתחם בתחילת שבוע הקרוב.
נכנס לבקשת הגבאים  ישראל קלרמן  דת הרב  תיק מבני  מחזיק 
לבתי  קבע  של  פתרונות  למצוא  בכדי  הקורה,  לעובי  והעסקנים 
ראש  מול  ארוך  ודברים  דין  בתום  פינויים.  את  ולמנוע  הכנסת 
העיר ניר ברקת, מנכ"ל העירייה אמנון מרחב והלשכה המשפטית 

ראוכברגר,  הרב  הסיעה  ויו"ר  קלרמן  הרב  הנציגים  של  בהובלתם 
בתי  מתחם  מעל  שריחף  הפינוי  צו  יוסר  כי  כולם  דעת  על  הוסכם 
במקביל,  הקרובה.  בתקופה  במקום  להישאר  יוכלו  והם  הכנסת 
ילדים  גני  לבניית  במקום  תב"ע  על  לעבוד  תחל  ירושלים  עיריית 

לטובת תושבי האזור, כשמעליהם יבנו בתי הכנסת.    
בד בבד, פועלים מחזיק תיק מבני דת הרב ישראל קלרמן, מחזיק 
דת  מבני  מחלקת  ומנהל  ראוכברגר  אליעזר  הרב  ציבור  מבני  תיק 
הרב יצחק הנאו לקידום ההליך למתן הקצאה לבניית בתי הכנסת 

מעל מתחם גני הילדים, בוועדת הקצאות העירונית.
מחזיק תיק מבני דת הרב ישראל קלרמן: "זהו יום בשורה לתושבי 
הכנסת  בתי  מתחם  פינוי  על  שריחף  האיום  בירושלים.  'רמות' 

המשמשים את כל העדות והחוגים בשכונה, ירד מסדר היום". 
תושבי השכונה ביקשו להודות לראש העיר ניר ברקת ולמנכ"ל 
נרתמו  אשר  בעירייה  התורה'  'דגל  ולנציגי  מרחב  אמנון  העירייה 

להביא לסיום הסאגה בדרכי שלום ולשביעות רצון כולם.

בפעילות מחזיק תיק מבני דת בעיריית ירושלים ישראל קלרמן, בוטל צו הפינוי למתחם בתי הכנסת ברחוב רקנטי 
ברמות המשמש מאות מתושבי רמות בשתים עשרה השנים האחרונות  בתי הכנסת במתחם שוקקים חיים במהלך כל 
היממה, ומשמשים כמקום תפילה ולימוד תורה לתושבי שכונת רמות ג' ו- 06 קלרמן: "בתי הכנסת יוכלו להישאר 

במקום בתקופה הקרובה ויחלו בהליכים למתן הקצאה לבניית בתי הכנסת"

הסוף לחסימת 
כיכר השבת?

בסיור שהתקיים בשכונת גאולה ביוזמת חבר המנהל הקהילתי 
משה כהן, הודיעו סגן ומ''מ רה''ע יצחק פינדרוס ומנהל אגף 

תברואה ציון שטרית על תחילתו של פיילוט קשירת פחים 
לעמודים - מה שאולי ימנע את חסימת הצירים בעיר

מאת: מנדי כץ

גאולה,  בשכונת  השבוע  שהתקיים  בסיור 
כהן  משה  הקהילתי  המנהל  חבר  ביוזמת 
יצחק  הרב  רה''ע  ומ''מ  סגן  ובהשתתפות 
פינדרוס, ומנהל אגף תברואה מר ציון שטרית, 
סיירו בכירי העיריה ונציגי המשטרה והכבאות 
ברחובות פרי חדש, ישעיהו, מלכי ישראל ועזר 

ליולדות בשכונה. 
אחד  בבית  ישיבה  התקיימה  הסיור  בסיום 
התושבים, בה עלו מגוון בעיות באזור. ברחוב 
עזר ליולדות הציגו למשתתפי הסיור פח אשפה 
מה  גז,  בלוני  עם  יחד  מתקן  באותו  שנמצא 
חשש  עקב  לציבור  מוחשית  סכנה  שמהווה 
משריפת הפח בהפגנות. נציגי העירייה הבטיחו 
לפעול עם הגורמים המקצועיים לטיפול בבעיה. 
בכיכר  ההפגנות  בעיית  היה  הסיור  עיקר 
הפוגעות  באזור,  הצירים  וחסימת  השבת 
ומ''מ  סגן  באזור.  העוברים  האלפים  בעשרות 
ראש העיר הרב יצחק פינדרוס הודיע על הוספת 
פעילויות  מספר  ועל  באזור  תברואה  עובדי 
מנציג  ביקש  כן  כמו  השכונה.  תושבי  לרווחת 
הפלילי  במישור  שאת  ביתר  לפעול  המשטרה 
מפיצי  ונגד  בשכונה  הפחים  מציתי  נגד 

הפאשקווילים המלכלכים את האזור. 

הסיור,  את  שיזם  הקהילתי  המנהל  חבר 
על  הפחים  לשריפת  פתרון  הציג  כהן,  משה 
גרירת  ובכך למנוע את  ידי קשירתם לעמודים, 
הפחים לצמתים המרכזים ולמנוע את חסימתם. 
מנהל אגף התברואה מר ציון שטרית הודיע 
ובכך  העניין  לבחינת  בפיילוט  יחל  בקרוב  כי 
הסובלים  האזור  ומבקרי  תושבי  לאלפי  לעזור 

מחסימת הצירים. 
מר  מרכז  רובע  מנהל  בסיור  השתתפו  עוד 
יובל יעקב, מתכננת שכונתית גב' רעיה שילה, 
בוכרים,   - גאולה  קהילתי  מנהל  הנהלת  חברי 
של  מבצעים  קצין  כהן,  אלון  המשטרה  נציג 

הכבאות עמנואל כהן ובכירי העירייה.

"לעשות סוף 
להקפאת הבנייה"

יו"ר 'ועדת הפנים' בכנסת ח"כ דוד אמסלם בביקור 
במוסדות 'כאייל תערוג' בשכונת 'הר חומה' בי-ם: 
"הממשלה חייבת לעשות סוף להקפאת הבנייה בי-ם 

ולהתיר בניית אלפי יח"ד נוספות"
מאת: אהרן נצר

בעיר  שישנה  בפועל  הבנייה  "הקפאת 
להגיע  חייבת  האחרונות,  בשנים  ירושלים 
לסיומה. מוטלת אחריות על הממשלה להתיר 
בניית אלפי יחידות דיור נוספות", כך התבטא 
אמסלם  דוד  ח"כ  בכנסת  הפנים'  'ועדת  יו"ר 
בשכונת  תערוג'  'כאייל  במוסדות  ביקור  בעת 
'הר חומה' בירושלים שבראשות הגר"א עמרמי 

שליט"א. 
"מידי שנה ישנם אלפי זוגות צעירים ותיירים 
והמקדש,  הקודש  בעיר  להתגורר  החפצים 
בדירות  האדיר  המחסור  בשל  יכולים  ואינם 
הבנייה  הקפאת  של  השלכות  אלו  חדשות. 
לעשות  חובה  הזה,  ולדבר  האחרונות,  בשנים 

סוף", ציין אמסלם בכאב.
ראש מוסדות 'כאייל תערוג' הגר"א עמרמי 
ח"כ  הפנים'  'ועדת  יו"ר  את  שיבח  שליט"א, 
דוד אמסלם על פעילותו הרבה למען כל דבר 
למען  הרבה  מלחמתו  השאר  ובין  שבקדושה, 
לדיון  באחרונה  שעלה  המקוואות  חוק  קידום 

בוועדה שבראשותו. 
לאחר מכן, ערך ח"כ אמסלם סיור במוסדות 
לבנות,  ספר  בית  תורה,  תלמוד   - הקהילה 

הוראה,  ובית  לאברכים  וכולל  קטנה  ישיבה 
ושגשוג  מהתפתחות  רבה  התפלאות  והביע 
לאימפריה  בודדות  שנים  במספר  המוסדות 

ומעצמה של ממש.
"אני  דוד אמסלם:  ח"כ  הפנים'  'ועדת  יו"ר 
להרחבת  ולסייע  לעזור  ואשמח  שלכם  חייל 
בבד,  בד  שנדרש.  מה  בכל  הקדושה  גבולות 
אמשיך להילחם ביתר שאת וביתר עוז להביא 
לסיום הקפאת הבניה בירושלים, ושנזכה בקרוב 
להשתתף יחד במעמדים רבים של הנחות אבן 
הגר"א  המוסדות  ראש  הקודש".  בעיר  הפניה 
עמרמי הודה לח"כ אמסלם על ביקורו המיוחד 
ומיוחדים  דברים  לעשות  שימשיך  לו  ואיחל 

למען עם ישראל בארץ ובחו"ל. 

קלרמן במתחם

אמסלם בביקורו בהר חומה הסיור בגאולה

כ" בא תש"ע 121//1        כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 בירושלים4         כ"א בתמוז תשע"ו 1227/7/16 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, אנה ניסמן, 
מיכל יפרח, קארן כהן, אתי שניידר

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



תופיע בערב ותספר את סיפורה האישי המרגש עד דמעותעם ארבעת ילדיה הקטנים מהשבישחולצה ע"י יד לאחים

אם יהודיה

בס"ד

לתיאום הרצאות, משה 050-4170121 | לברורים 1800-620-640

הנכן מוזמנות

הכניסה חופשית! לנשים נשואות בלבד! | אין כניסה לילדים ועגלות
תחילת הכנסים בשעה 8:30 בערב

בית וגןנווה יעקבהר נוף
יום ראשון

כ"ה תמוז ע"ו )31.7(
באולם שע"י ביה"כ 'בני תורה'

רח' אגסי 5, הר נוף

יום שני
כ"ו תמוז ע"ו )1.8(

באולם שע"י ביה"כ
'קהילות יעקב'

רח' וינוגרד 1, נווה יעקב

יום שלישי
כ"ז תמוז ע"ו )2.8(

באולם 'נתיב מאיר'
רח' הפסגה 7, בית וגן

גילהפסגת זאברמת שלמה
יום רביעי

כ"ח תמוז ע"ו )3.8(
בבית הכנסת 'נר יוסף'

רח' כהנמן 2, רמת שלמה

יום ראשון
ג' אב ע"ו )7.8(

במנהלת פסגת זאב מרכז
רח' משה דיין 135, פסגת זאב

יום שלישי
ה' אב ע"ו )9.8(

באולם בית הכנסת 'שערי ציון'
ע"ש אדמונד ספרא

רח' המרגלית 14, גילה 

לערב נשים מיוחד ומרגש

ראשונהחשיפה 
דברי ברכה וחיזוק
מהרבנית

שרה טולידנו
תליט"א
ביתו של מרן הראשל"צ
הרב עובדיה יוסף זצ"ל תיעוד עוצר נשימהתיעוד עוצר נשימה

החילוץ מטול כרםהחילוץ מטול כרם

הכנסים הבאים 

בירושלים
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"למנוע את פעילות 
המיסיונרים בבניין כלל"

בישיבה דחופה אצל יו"ר "התנועה למען 
י-ם ותושביה" נידונו הדרכים להצרת פעילות 

המיסיונרים בבנין "מרכז כלל" שבמרכז 
מאת: מנדי קליין

אצל  שהתקיימה  דחופה  בישיבה 
ותושביה"  י-ם  למען  "התנועה  יו"ר 
הרב חיים מילר, עם ראשי ארגון "יד 
את  להצר  הדרכים  נידונו  לאחים", 
"מרכז  בבנין  המיסיונרים  פעילות 
והמקדש  הקודש  עיר  "שבמרכז  כלל 

פלטרין של מלך.
אף  המיסיונרים,  שדווח,  כפי 
חצי  שהמבנה  העובדה  את  מנצלים 
חלקים  ועוד  עוד  כובשים  והם  ריק 
ממנו והסכנה מרחפת כי ביום מהימים 
המקום יהפוך למרכז מיסיונרי - ר"ל.

צער  הביאו  לאחים"  "יד  ראשי 
לפעמים  מרגישים  שהם  כך,  על 
מקבלים  ולא  במדבר",  קורא  כ"קול 
מהגורמים  המתאים  הגיבוי  את 
הגיבוי  את  מהם  לקבל  מצפים  שהם 
למען  "התנועה  ליו"ר  הודו  והם 
על  מילר,  חיים  הרב  ותושביה"  י-ם 
מעורבותו בכל הנושא וקשוב בכל עת 

בכל הקשור לקדושת ירושלים.
סוכמו   , ונרחב  מפורט  דיון  לאחר 

דרכי פעולה, כאשר הרב מילר הבטיח 
על  שלקחו  המאבק  את  ללוות  בס"ד 

עצמם ראשי "יד לאחים".
לחרם  רבים  הדים  עניין,  ובאותו 
בראשות  ישראל  גדולי  שהכריזו 
שמואלי  בניהו  רבי  הגאון  המקובל 
שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר 
להדיר  הציבור  נקרא  ובו   , שלום"  
לבניין  ח"ו  מלהתקרב  רגליו  את 
"מרכז כלל", עקב מכשולים רוחניים 

שמפילים חללים רבים, ד' ירחם,
התריעו  ומחנכים,  ישיבות  ראשי 
לבניין,  שנכנס  שימצא  בחור   כי 
מקומו לא יהיה בשום ישיבה קדושה, 
מול  בנושא  שיטפל  צוות  הוקם  ואף 
ישמע  לא  שח"ו  מי  של  ההורים 
ורבנן  מרנן  ישראל  גדולי  להוראות 

שליט"א.
מערכה,  מתקיימת  במקביל, 
להוצאת כל תועבה מן הבניין בדרכים 
עד  פשרות,  ללא  ובמאבקים  שונות 
והפגיעה  החרפה  בס"ד,  תוסר  אשר 
הקודש  עיר  בקדושת  החמורה 

והמקדש פלטרין של מלך.

מאת: מנדי כץ

תערוכת הגמר, שהושקה השבוע בידי בוגרות קורסי 
ההכשרות של "לומדה" - המכון החרדי ללימודי מקצוע, 
התערוכה,  הצגת  פה.  פעורי  מבקריה,  כל  את  הותירה 
זה  שסיימו  התלמידות,  של  העבודות  תיקי  וחשיפת 
עתה את לימודיהן, הצביעו על רמה בלתי-שגרתית של 

למידה ועל רמה מדהימה לא-פחות של יישום פרקטי.
התערוכה המרהיבה, כללה מבחר מייצג של עבודות, 
פרי- ממש,  של  כאומנות  להגדירן  אפשר  שבהחלט 
יצירתן של בוגרות שני קורסים, שכל אחד מהם, נמצא 
דיגיטלי;  ועיצוב  איור  האחד,  בסקאלה.  אחר  במקום 
עריכת  גם  הכולל  דיגיטאליים,  ועריכה  צילום  והאחר, 
רותמו  הקורסים,  כשבשני  דיגיטאליים,  אלבומים 

יישומיים טכנולוגיים חדשניים.
לגלריות  והמכובדים  המבקרים  נחשפו  בטקס, 
רישומים,  פורטרטים,  של  ואמנותיות  מרשימות 
באיור,  שנוצרו  כאלה   - גיסא  בחד  אחרים.  ואלמנטים 
ובאידך גיסא - כאלה שנוצרו בצילום. המכנה המשותף 
ביניהם, היתה הרמה המקצועית והחדשנות הטכנולוגית.  
רגשות-התפעלותם  את  לכלוא  יכלו  לא  המבקרים 
האמנותית  מהזווית  הרחב,  המקצועי  מהאופק 
והאחרונות  ומרתימת הטכניקות העדכניות  המשובחת, 
הצועד  "לומדה",  מכון  של  המסורת  וכמיטב  בתחום, 
במשך למעלה מחצי יובל של שנים, עם מערכי לימודים 
ועם  שימושיים,  תחומים  במבחר  מקצועיות  והכשרות 
רובם  הציבור החרדי, אשר  רבדי  בוגרים ממגוון  אלפי 

מתפרנסים כיום בכבוד.
הקורסים יצאו לדרך בסיועם הנכבד של משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל; הרשות לפיתוח ירושלים )הרל"י(; 

קרן קמ"ח; ומרכז "כיוון" ירושלים.
אישי  פנו  המיוחדת,  בתערוכה  המאלף  הסיור  בתום 
הציבור והמכובדים, לטקס חגיגי של חלוקת התעודות 

לתלמידות שסיימו בהצלחה את הקורסים. 

מערך  מנהל  וינט,  מיכאל  הרב  ברכה:  דברי  נשאו 
הלימודים ב"לומדה", שהנחה את הטקס; מנכ"ל משרד 
וזאן;  פרץ  )במיל.(  אל"מ  והחלל,  הטכנולוגיה  המדע, 
במשרד  וקהילה  מדע  אגף  מנהל  מזא"ה,  נתנאל  מר 
לפיתוח  הרשות  סמנכ"ל  בן-דרור,  אודי  מר  המדע; 
ירושלים; הרב יוסף דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים; 
מר  ירושלים;  עיריית  הנהלת  חבר  קלרמן  ישראל  הרב 
דוד אפשטיין, נציג קרן פליישר; עו"ד אברהם יוסטמן 
תחום  ראש  וינד  אליהו  והרב  קמ"ח,  קרן  סמנכ"ל 

תעסוקת חרדים בעיריית ירושלים, 
החוט השני שנשזר בדברי כל הנואמים היה, קשירת 
שבחים לרמה המקצועית של העבודות. וההוקרה למכון 
הציבור  עם  ללמידה  הנכונה  בגישה  שחדור  "לומדה", 
החרדי, ולהנגיש לו את הקורסים בצורה הראויה ביותר, 

והתואמת את שפתו וערכיו. 
התלמידות  נציגת  הודתה  הטקס,  של  השני  בחלקו 
לכל הגופים שהביאום הלום: והגב' רבקה ירוסלבסקי, 
מנכ"ל מכון "לומדה", שחילקה את התעודות, שיבחה 
והתלמידות,  המורות  סגל  הרכזת,   – הקורס  צוות  את 
ובישרה כי לאור ההצלחה, עומד להיפתח עתה רישום 
למחזורים חדשים של קורס איור דיגיטלי וקורס צילום 

דיגיטלי.
חלוקת  ובטקס  הגמר  בתערוכת  השתתפו  בנוסף, 
התעודות: יועץ משרד המדע לענייני חרדים הרב ישראל 
חשין; מנכ"ל קרן קמ"ח הרב מוטי פלדשטיין; ומנהל 

מרכז כיוון מר יחיאל אמויאל.

האומנות של התלמידות החרדיות
תערוכת הגמר של תלמידות מכון "לומדה" לאומנות דיגיטלית 

קצרה שבחים מקצה לקצה

סגן רה"ע ישראל קלרמן נושא דברי ברכה

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות.

  אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

  כאשר מוציאים תקע משקע - מניחים יד אחת על מכסה 
    השקע וביד השנייה מושכים את התקע.

  אם מגלים בבית שקע שבור או פגום - מזהירים את הילדים 
    שלא להתקרב אליו ומזמינים חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

  כאשר עובדים עם כבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש  
    בצורה בטוחה ושאינו מהווה מכשול. ובכל מקרה, מומלץ

    להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

  לשם שמירה על בטיחות הילדים כדאי להתקין על השקעים 
    מכסים מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

בבית שלנו מקפידים על כללי הבטיחות בחשמל



יום חמישי

כ"ט תמוז, 4.8

ז' אב, 11.8

י״ד אב, 18.8

יום רביעי

כ"ח תמוז, 3.8

ו' אב, 10.8

י״ג אב, 17.8

יום שלישי

כ"ז תמוז, 2.8

ה' אב, 9.8

י״ב אב, 16.8

י"ט אב, 23.8

כ"ו אב, 30.8

יום שני

כ"ו תמוז, 1.8

ד' אב, 8.8

י״א אב, 15.8

י"ח אב, 22.8

כ"ה אב, 29.8

כ״א אב, 25.8

יום ראשון

כ"ה תמוז, 31.7

ג' אב, 7.8

י' אב, 14.8

י"ז אב, 21.8

כ"ד אב, 28.8

כ׳ אב, 24.8

כ"ז אב, 31.8

10:00-15:30בין השעות: 10:00-15:30 

בשעה: 18:00

בשעה: 18:00

17:00-18:3017:00-18:30

17:00-18:30

בשעה: 17:00-18:3017:00-18:3018:00

12:00-13:00

17:00-18:30

סדנת יצירה בבצק סוכר

צום תשעה באב

סדנת יצירה מדעית

קופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדים

מתחם רחפות 
חווייתי לילדים

12:00-20:00

פס ייצור צעצועים שהילדים מכינים בעצמם	 
מתחם ביתני משחק לילדים	 
 במת משחקים פעילה בהנחיה תיאטרלית	 

בין השעות
11:00-14:00 

ו- 15:00-19:00

12:00-13:30 14:00-20:0017:00-18:30 ו -

קופצים 
ונהנים

קופצים ונהנים

בית חרושת 
לצעצועים מופע קיץ

בהפרדה מלאה עם הזמר
איציק אשל

מופע קיץ
בהפרדה מלאה עם הזמר
איציק אשל

סדנת יצירה 
הכנת עפיפונים

ציורי קיר 
לילדים

ציורי קיר לילדים
וגם

בין השעות: 12:00-20:00  בין השעות: 14:00-20:00 קופצים ונהנים ציורי קיר לילדים וגם

וגם

מופע ״מכתב מהמלך״

מופע ״דלתות לשמים״ סדנת יצירה- תיבת נוח

מופע "התפילה שפתחה שערים"סדנת יצירה- נזהרים בדרכיםסדנת יצירה- תיקי ספר

סדנת יצירה- קלמר לבהי״ס

סדנת יצירה- כלי לעפרונות

בשעה
18:30

י״א אב, 15.8 ד בשעה 18:30

בין השעות 
11:30-19:30

כל הפעילויות מתקיימות 
ברחבת המדרגות הנעות

ללא תשלום!

בס״ד

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

לא היה
קיץ כזה
בסנטר 1

10:00-15:30
קופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדים

10:00-15:30

10:00-15:3010:00-15:3010:00-15:30

10:00-15:30
קופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדים

קופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדיםקופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדיםקופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדים

קופצים ונהנים  וגם  ציורי קיר לילדים

*מגיל 4
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"להעמיד הדת 
על תילה"

מרנן ורבנן גדולי ישראל מחזקים את ידי רב הכותל המערבי 
הגר"ש רבינוביץ במאבקו לשמור על קדושתו בצל הסערות 
האחרונות  "עומד בפרץ לשמור את מחנינו קדוש, ולוחם 

במשך שנים כנגד פורצי חומת הקדושה"

מאת: מנדי קליין

מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א 
המערבי  הכותל  רב  של  ידיו  את  מחזקים 
והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ 
מול  והמסובכים  הקשים  במאבקיו  שליט"א 
מבקשים  אשר  התורה  ומסלפי  הדת  עוקרי 
שם  ולחלל  המערבי  הכותל  בקדושת  לפגוע 

שמים. 
ובחכמה  רמה  ביד  ופעילותו  אלה,  כל  נוכח 
מול אלו אשר אף השמיטו מתפילתם את ציון 
וירושלים, שחלק גדול מפעולותיו השתיקה יפה 
לו, מבקשים מרנן ורבנן שליט"א ובראשם מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, כ"ק 
מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, נשיא מועצת 
חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שליט"א, הגאון 
רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, מרן הגאון רבי 
חיים קנייבסקי שליט"א, מרן האדמו"ר מויז'ניץ 
שליט"א  מצאנז  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 

והגר"א נבנצאל שליט"א לחזק את ידיו. 
וכך אומרים הרבנים במכתבם:

שמואל  הרה"ג  ידי  את  לחזק  בזה  "באנו 
המערבי  הכותל  רב  שליט"א  רבינוביץ 
והמקומות הקדושים, העומד בפרץ לשמור את 
ולוחם במשך שנים כנגד פורצי  מחנינו קדוש, 
הכותל  את  לחלל  המבקשים  הקדושה,  חומת 
ומסורת  התורה  נגד  שהם  במנהגים  המערבי 
נכנע  ולא  בצורה,  כחומה  בזה  ועומד  ישראל, 
ותבונה.  חכמה  ברוב  והכל  לדרישותיהם. 

במסירות ונאמנות לה' ולתורתו.
"אוי לנו בעווה"ר כי משנאי ה' הרימו ראש 
ועושים  שבקדושה,  דבר  כל  לחלל  ומבקשים 
בית מקדשנו,  לפגוע בשריד  כדי  הדרכים  בכל 

ומקבלים  הטהור,  השמן  פך  את  לטמא  כדי 
המשפט,  מבית  העת  כל  גיבוי  הגדול  לצערינו 
בחומות  ועוד  עוד  יפרצו  כי  העת  כל  והחשש 
והוא  ח"ו.  בו  לבוא  נוכל  לבלתי  עד  הקדושה 
ה'  חילול  ולמנוע  ולהרחיקם  בחכמה  עושה 

וחילול הקודש.
יזכה  כי  אותו  ומברכים  עליו  סומכים  הננו 
בית  שריד  ולשמר  תילה  על  הדת  להעמיד 
מי  וכל  וטהרה.  קדושה  בו  שינהגו  מקדשינו 
שיש לו בענין זה, יכול לבוא עמו בדברים כדי 
אחד  בלב   – אחד  כאיש  מולם  הכל  שנעשה 
לשם שמים. ומסיימים בתפילה כי יהא רעוא מן 
קדם דשמיא שנזכה לישועתו בגאולה שלימה. 
מקדשינו  בית  ולבנין  מעפרא  שכינתא  לאוקמי 

ותפארתינו בב"א".

מאת: יעקב פלדמן

השר לביטחון הפנים ח"כ גלעד ארדן, שרת 
התרבות והספורט מירי רגב ושר הדתות ח"כ 
משותף  דיון  ראשון  ביום  קיימו  אזולאי  דוד 
ביוזמת השרה רגב, עם ראש עיריית ירושלים 
ניר ברקת וגורמים מקצועיים נוספים להגברת 
הביטחון האישי בהר הזיתים, טיפוחו וחיזוקו 

כאתר מבקרים.
מנכ"לי  כי  סיכמו  העיר  וראש  השרים 
הזמן  ובטווח  הצרכים  את  ימפו  המשרדים 
הקרוב תוגש הצעת מחליטים בה יהיו שותפים 
להחלטת  הרלוונטיים,  הממשלה  משרדי  כל 
ממשלה בנושא השמירה וחיזוק הביטחון בהר 

הזיתים.
הר  את  ומלווה  עוקבת  "אני  רגב:  השרה 
משום  הפנים  ועדת  יו"ר  מהיותי  עוד  הזיתים 
העם  עבור  ומרכזי  היסטורי  במקום  שמדובר 
חיזוק  של  מדיונות  להוביל  אמשיך  היהודי. 
במטרה  ההר  למבקרי  והבטיחות  הנגישות 
גדול  הצדעה  אירוע  קיימנו  לחיים.  להעירו 
ובכוונתי  גדולה  להצלחה  שזכה  ומרשים 
במסגרת  נוספים  תרבות  אירועי  בהר  לקיים 

חגיגות היובל לאיחודה של העיר ירושלים".
השר ארדן אמר כי הוא מייחס חשיבות רבה 
מספר  קיימתי  לתפקיד,  כניסתי  "עם  לנושא: 
מתן  תוך  הזיתים,  הר  בנושא  ודיונים  סיורים 

דגש על הגברת הבטחון האישי של המבקרים 
במקום ואבטחת בית הקברות. כל זאת כחלק 
מחוז  של  מרכזי  כנושא  הזיתים  הר  מהגדרת 
ירושלים". לדברי ארדן, כתוצאה מכך, בשנת 
בית  בשטח  ונדליזם  אירועי  נרשמו  לא   2016
הקברות וגם מספר אירועי השלכת האבנים על 

הציר המוביל להר פחת.
שיתופי  הרחבת  על  הוחלט   בפגישה 
הממשלה  למשרדי  העירייה  בין  הפעולה 
הזיתים  להר  הנוגעים  נושאים  במגוון 
עבודות  סיום  האצת  היתר,  בין  הכוללים 
אירועי  הוספת  תוקצבו,  שכבר  להר  הגידור 
תרבות, הקצאת תקציב נוסף להמשך שיפוץ 
הקברים, בניית מרכז המבקרים בהר, שדרוג 
השאר  בין  להר,  התנועה  להסדרי  משמעותי 
ציבורית  תחבורה  שאטל  השקת  באמצעות 
להר  התחמושת  ומגבעת  הצופים  מהר 
הזיתים ובחזרה, וכמו כן המשך קידום יוזמת 
לשער  התחנה,  ממתחם  רכבל  לבניית  ברקת 

האשפות ולהר הזיתים.
ראש העיר ניר ברקת בירך את השרים רגב, 
החשוב  לנושא  ההירתמות  על  ואזולאי  ארדן 
וציין כי "הר הזיתים הוא מהמקומות החשובים 
בירושלים, עם כמיליון מבקרים בכל שנה. יחד 
עם השרים סיכמנו על גיבוש הצעת מחליטים 
משותפת במטרה להאיץ את תהליכי הפיתוח 

בהר לקראת שנת ה-50 לאיחוד ירושלים".

מחזקים את הר הזיתים
הכנסת קיימה דיון מיוחד בנושא הגברת הביטחון האישי בהר הזיתים

מכתב החיזוק של גדו"י לרב הכותל

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%ביצוע %2014ביצוע 2015תקציב 2015הכנסות

3,161,0353,012,40662.52%2,970,89465.10%הכנסות	עצמיות	

849,904902,98018.74%773,82816.96%השתת׳	משרד	החינוך

479,641477,7419.91%437,9279.60%השתת׳	משרד	הרווחה

103,42384,0411.74%77,2961.69%השתת׳	משרדי	ממשלה	אחרים

325,997341,2367.08%303,3386.65%מענקים	ומלוות

4,920,0004,818,404100.00%4,563,283100.00%סה״כ

%ביצוע %2014ביצוע 2015תקציב 2015הוצאות

1,024,637996,84120.71%973,27921.33%משכורת	ושכר	כללי

1,566,0411,524,39431.67%1,407,30730.84%פעולות	אחרות

736,385720,54014.97%732,56216.05%שכר	חינוך

630,054628,23013.05%551,36912.08%פעולות	חינוך

101,30098,5642.05%96,2602.11%שכר	רווחה

608,403598,13712.43%553,89812.14%פעולות	רווחה

18,18017,4370.36%17,7230.39%מימון

235,000229,6064.77%231,3665.07%פירעון	מלוות

4,920,0004,813,749100.00%4,563,764100.00%סה״כ

)481(4,655עודף )גרעון( השנה

20152014

%0.01%	הגרעון	השוטף	מההכנסה

%5.54%5.95%	הגרעון	הנצבר	מההכנסה

%27.37%33.39%	עומס	המלוות	מההכנסה

%24.46%24.20%	סך	ההתחייבות	מההכנסה

5,1564,995הוצאה	ממוצעת	לנפש	בש״ח

10,76410,547מספר	משרות	ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

20152014

421,915479,500עודף	)גירעון(	זמני	תחילת	השנה

1,259,2521,415,609תקבולים	במהלך	השנה

1,356,2831,473,194תשלומים	במהלך	השנה

324,884421,915עודף	)גירעון(	זמני	לסוף	השנה

*	נכון	לחודש	אוקטובר	2015   

מאזן

20152014נכסים

911,763832,970רכוש	שוטף

482,482587,377השקעות

347,943343,540השקעות	לכיסוי	קרנות	מתוקצבות	ואחרות

266,846271,501גירעון	מצטבר	בתקציב	הרגיל

2,009,0342,035,388סה״כ

20152014התחייבויות

1,178,6091,104,471התחייבויות	שוטפות

157,598165,462קרן	לעבודות	פיתוח	ואחרות

347,943343,540קרנות	מתוקצבות

324,884421,915עודפים	זמניים	נטו	בתב״ר

2,009,0342,035,388סה״כ

20152014

1,318,6071,523,651עומס	מלוות	לסוף	שנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

20152014

1,577,3491,620,240יתרת	חוב	לתחילת	השנה

2,736,2772,825,859חיוב	השנה

)685,057()703,253(הנחות ופטורים שניתנו

)314,213()287,074(העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

3,323,2993,446,829סך	לגבייה

1,901,2171,869,480גבייה	בשנות	הדוח

1,422,0821,577,349יתרת חוב לסוף השנה

4,126,1913,839,117חובות	מסופקים	וחובות	למחיקה

5,548,2735,416,466סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

13%12%אחוז	גבייה	מהפיגורים	)*(

85%85%אחוז	גבייה	מהשוטף	)*(

57%54%יחס	הגבייה	לחוב	הכולל	)*(

7372ממוצע	ארנונה	למגורים	למ״ר

)*(	השיעורים	מחושבים	ללא	חובות	מסופקים	וחובות	למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

עיריית ירושלים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

)באלפי ש״ח(

913,581מספר תושבים שנה קודמת 

933,550מספר תושבים *   

210,781מספר משקי בית

126,000שטח שיפוט )דונם(

4דירוג סוציואקונומי

דוח	לתושב



ירושלים: דרך בית לחם 142 )צמוד להאנגר( 02-5673322



בירושלים10 כ"א בתמוז תשע"ו 1227/7/16

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

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

תנורמגהצי טפאל
דו תאי

מקררי
בלומברג
וסמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

56
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 429649 ₪₪

החל מ:החל מ:

מילוי רציף

החל מ: 1990 ₪

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

36
תשלומים!

כל המזגנים מכל המותגים:

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

מעדיפים להפסיק לסבול מהחום? קונים היום מזגן ב'שיא החשמל והמיזוג'
ונהנים ממיזוג אוויר איכותי במחירים הכי זולים וב-36 תשלומים!

או שיא החשמל?

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 99 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה

42
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪ ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ

4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
 בית שמש: רח' שפת אמת 32  ירושלים: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15 
גבעת שאול  בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא  מודיעין עילית: 
94 ממעזריטש  המגיד  רח'  עילית:  ביתר  ספר   קרית   21 הנשיא  יהודה  רח' 

שיא החם

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

סה"כ: 2990 ₪
₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

 53
 5 5

מזגני תדיראן 
אלפא

מזגני טורנדומזגני בלומברג

מזגני סמסונג

מאבק חוצה יבשות
  לראשונה: יד לאחים הכשיר קבוצת מרצות ממדינות שונות למאבק בהתבוללות
בסיום קורס מיוחד שערך יד לאחים בסמינר 'מכון בינ"ה' הופקה חוברת מיוחדת 
בשפה האנגלית שתופץ בקרב סטודנטים יהודים בחו"ל  ובתוך כך, הפיק יד 
לאחים מהדורה נוספת של אלפי גיליונות "מתחתנים בעם" שנועדו לחשוף את 

הציבור הישראלי לעומק הבעיה שבהתבוללות

מאת: אלי שניידר

את  לאחים  יד  ארגון  סיים  האחרון  בחודש 
לשגרירות  שיהפכו  תלמידות   20 הכשרתן של 
זאת  ההתבוללות.  בנושא  בחו"ל  ושליחות 
לפני כמה  במסגרת מחלקה מיוחדת שהוקמה 
יהודים  בין  בנישואין  המטפלת  בארגון,  שנים 
לצדה  פועלת  המחלקה  שונים.  לאומים  לבני 
המטפלת  מטמיעה'  מהצלה  ה'מחלקה  של 

בבנות ישראל שנמצאות בכפרים ערביים. 
שונות  ממדינות  בנות  בעשרים  מדובר 
התורני  בסמינר  ללמוד  כדי  לארץ  שהגיעו 
כל  לאורך  בצפריה.  השוכן  בינ"ה"  "מכון 
השנה האחרונה עברו התלמידות קורס מיוחד 
המרכז   – רובינסון  זאב  יואב  הרב  בהנחיית 
שבסיומו  המחלקה,  את  לאחים  יד  מטעם 
הוכשרו למסור הרצאות ולנהל דיונים בנושא. 

לימוד  את  כללו  השנה  לאורך  הלימודים 
התורה  יחס  זה  ובכלל  צדדיו,  מכל  הנושא 
שבעל  בתורה  לכך  היחס  שכאלו,  לנישואין 
פה, מה אומרים מחקרים על נישואים בין בני 
בדיונים  לנושא  מתייחסים  איך  שונים,  עמים 
ילדים  שחווים  הקשיים  על  וגם  פסיכולוגיים, 

מנישואין שכאלו.
של  סדרה  הבנות  כתבו  השנה,  בסיום 
בנקודה  נגע  מהם  אחד  בנושא, שכל  מאמרים 
המאמרים  אלו.  שבנישואין  בבעיה  שונה 
 thoughtsבשם באנגלית  לחוברת  קובצו 
נישואי  על  )מחשבות    on intermarriage
לאחים  יד  בהשתתפות  שהופקה  תערובת( 
יהודים  לסטודנטים  מחולקת  להיות  ואמורה 

בחו"ל.
בשנה  כי  השבוע  אמר  רובינסון  הרב 
להצלה  המחלקה  בידי  עלה  האחרונה 
של  נישואין  למנוע  לאחים  ביד  מהתבוללות 
היה  ברובם  לדבריו,  מעורבים.  זוגות  עשרות 
מדובר בסטודנטים ישראלים שלמדו באירופה 
והכירו שם גויות מקומיות. לדבריו "הפרויקט 
בנות  עם  הבאה  בשנה  גם  שימשיך  החדש 
שמגיעות מחו"ל, יגרום לכמה שיותר שגרירים 
המאבק  דבר  את  שיביאו  היהודי  העם  של 
משתתפות  מגיעות  מהן  למדינות  בהתבוללות 
ארה"ב,  בצרפת,  מדובר  היתר  בין  הקורס. 
בריטניה,  רוסיה,  קנדה,  ארגנטינה,  ברזיל, 

איטליה, גרמניה, ואוסטרליה ".
ובתוך כך, השבוע הפיק יד לאחים מהדורה 
גיליון  של  בעברית  חוברות  אלפי  של  נוספת 
הציבור  את  לחשוף  שנועדו  בעם"  "מתחתנים 
הישראלי לעומק הבעיה שבהתבוללות, ולמנוע 
מציינים  לאחים  ביד  מעורבים.  נישואין  בכך 
בסיפוק כי המהדורה הראשונה נחטפה על ידי 
מהם  מרבים  מנעה  ספק  וללא  רבים  צעירים 
שעל  התבוללות  לנישואי  כניסה  מלכתחילה 

ידם בנים רבים אובדים לעם היהודי. 

שער חוברת ההסברה
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המאבק להצלת קברי 
יהודים באלג'יריה

סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של צרפת, הרב חיים 
קורסייה בסיכום עם משרד החוץ בצרפת: "צרפת תקבל כל 
הנחיה הלכתית שאקבל מביה"ד שבנשיאות גאב"ד אירופה 

הגר"ח ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'יריה"
מאת: חיים רייך

בבהירות,  לנו  הודיע  הצרפתי  החוץ  "משרד 
לבקשתי, כי הם יקבלו כל הנחיה הלכתית שאקבל 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  ד'אירופה  מביה"ד 
שבנשיאות גאב"ד אירופה הגאון רבי חנוך הכהן 
ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'ריה" – כך 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  אמר 
צרפת, הרב חיים קורסיה בתום דיון ארוך שקיים 

עם בכירי משרד החוץ הצרפתי. 
עוזר  השתתפו;  כשעתיים  שארך  בדיון 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  הרב, 
נשיא  לוין.  משה  הרב  הצרפתית,  הז'נדרמריה 
ובכירי  מרגי  יואל  מר  הצרפתי,  הקונסיסטואר 
הקהילה היהודית. יועץ שר החוץ לענייני דתות, 
מר ז'ון כריסטופר פוסל. יועץ קבינט השר לענייני 
כריסטופארי  דמיין  התיכון,  והמזרח  אפריקה 
צרפת המתגוררים מחוץ  אזרחי  לענייני  ומנכ"ל 

למדינה, הגב' לורנס אגנאור. ובכירים נוספים.
הרב משה לוין אמר כי  הדיון היה ענייני מאוד 
ושלטונות צרפת ייחסו לעניין חשיבות מיוחדת. 
אמרו  החוץ  משרד  בכירי  כי  הוסיף  לוין  הרב 
בפגישה כי המכרז שהוציאו לפינוי בתי העלמין 
ובו ההגבלה לחצי שנה לא תקף לגבי בתי העלמין 
וקברי היהודים. הסברנו להם את החשיבות שיש 
ליהודים לקברי המת וקדושתם והם הבהירו חד 

משמעית כי יינתן לנו כל הזמן הנדרש כדי למצוא 
כי משרד  הוסיף  עוד  את הפתרונות ההלכתיים. 
החוץ ביקש להבהיר כי הדרישה לפנות את בתי 
העלמין מאלג'ריה אינה של שלטונות צרפת אלא 
של השלטונות באלג'ריה המבקשים להפוך את 

השטחים הללו לנדל"ן כבישים וכו'.
כזכור, לפני זמן רב הודיעו שלטונות אלג'יריה 
יהודים  עלמין  בתי  כשבעים  לפנות  בכוונתם  כי 
מאדמת  הצרפתים  שבאחזקת  קשה  במצב 
אלג'יריה. 59 מתוכם בתי עלמין יהודיים בעיירות 
 11 ועוד  יהודים  כעשרה  לעיתים  ובהם  קטנות 
יהודים.  גם  טמונים  שבהם  כלליים  עלמין  בתי 
ממשלת צרפת ביקשה לטפל בנושא והשלטונות 
את  לפנות  יש  ולפיו  למשפחות  הודעה  פרסמו 
הקברים בתוך חצי שנה. ההודעה עוררה זעם רב 
כדי  נזעקו  רבים  וארגונים  העולם  יהדות  בקרב 
לעורר את דעת הקהל העולמית לבל יגעו בקברי 

היהודים הטמונים בבתי עלמין אלה.
בשפה  החרדי  המגזין  עורך  קאהן  נתן  הרב 
למען  הלוחמים  מראשי  'קונטרס'.  הצרפתית 
מתי ישראל בצרפת הביע את התנגדותו הנמרצת 
שערורייה.  "זו  מקברם;  ישראל  מתי  להוצאת 
אז  כספית  בעיה  זו  ואם  קברים  באלפי  מדובר 
אנשים  שיוציאו  אבל  העולם  יהדות  את  נגייס 

מהקבר זה בלתי אפשרי".

 גאב"ד אירופה הגר"ח ארנטרוי, הגר"פ גולדשמידט, הרב קורסיה והרב לוין עם ראש ממשלת צרפת
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"על עורכי הדין בדיני משפחה לסייע 
לביה"ד לסיים תיקים בפשרה"

 את הדברים אמר הרב הראשי לישראל בכנס של מחוז צפון 
בלשכת עורכי הדין בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין 

העוסקים בדיני משפחה
מאת: מנדי כץ

הרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו השתתף 
השבוע בכנס של מחוז צפון בלשכת עורכי הדין 
בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין העוסקים 
פרקליט  השתתף  גם  בכנס  משפחה.  בדיני 

המדינה, שי ניצן. 
הרב הראשי עסק בהרחבה בדבריו על פעילות 
הרכבי בית הדין הגדול לערעורים וביקש מעורכי 
הדין שבמקרה של אפשרות לסיים תיק באמצעות 
פשרה בין הצדדים, מוטל על עורכי הדין לעזור 
לביה"ד לפשר ולגשר בין הצדדים ולא להפריע, 
כיוון שהפשרה לעולם תאפשר לצדדים להמשיך 
ילדיהם  למען  ביותר  הטובה  בצורה  להתנהל 

המשותפים.
לאחרונה  שאירעו  מקרים  תיאר  הראשי  הרב 
והדבר  הפשרה  לקבלת  הפריעו  דין  עורכי  בהם 
להם  הביא  ולא  ללקוחותיהם  סייע  בהכרח  לא 
ללקוחותיכם,  "תעזרו  יותר.  טובה  התוצאה  את 

באמת" - סיים הרב הראשי.
הדין  מעורכי  אחד  קם  דבריו,  את  כשסיים 
שהתקיים  שבדיון  וציין  בכנס   שהשתתפו 
הוא  כחודש,  לפני  הראשי  הרב  של  בהרכבו 
התנגד באופן אישי לפשרה שהציע ביה"ד, אבל 
שהפשרה  לקוחו  את  לשכנע  הצליח  הדין  בית 
הוגנת והלקוח בחר לקבל את ההצעה ובמחשבה 
לאחור, ציין עוה"ד, הוא מודה שבית הדין צדק. 

"תקשיבו לרב", סיים.

הרב הראשי הגר"ד לאו בכנס לשכת עורכי הדין: 

עם התמחות במימון ושוק ההון

תואר ראשון
במנהל עסקים

ביטוח
לך על

 במסלול פנסיוני- רישיון בייעוץ פנסיוני ורישיון בשיווק פנסיוני
 במסלול השקעות- רישיון בייעוץ השקעות ורישיון בניהול תיקי השקעות

התמחויות נוספות במנהל עסקים בקמפוסים החרדיים אונו:

 מערכות מידע - מנתח ומעצב מערכות מידע, מנהל בסיסי נתונים, 
    DBA, מבקר מערכות מידע, מתכנת java, ERP ועוד.

 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד
 שיווק ופרסום – יח”צ, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב, פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס והדרכה, פיתוח קריירה ועוד

הקמפוס החרדי אונו, מציע לכם להצטרף 
ללימודי תואר במנהל עסקים עם התמחות 

במימון ושוק ההון, במסגרתה תיהנו מהסמכות 
מקצועיות בתחומים הבאים:

ליווי מקצועי של חברות הביטוח המובילות ושילוב סטודנטים 
מצטיינים לעבודה אצלן:

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3
לפרטים והרשמה: 072-370-4319

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3



NEW COOL NEW  COROLLA

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7
אווירדרגת זיהום צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוניאוטומטי
דרגה 4.95בינעירוני8.0עירוניידני

TOYOTA COROLLA החדשה
המשפחתית הבטיחותית בישראל

*התמונה להמחשה בלבד

שלך. המשפחה  כמו  ממש  ומעודכנת,  מחוברת  חכמה,  משפחתית  החדשה,  הקורולה 
אשר  ומתקדמת  חכמה  אוטונומית  בטיחות  מערכת   ,TOYOTA SAFETY SENSE בזכות  חכמה 
מחוברת באמצעות מערכת מולטימדיה מתקדמת הופכת אותה למשפחתית הבטיחותית בישראל. 
TOYOTA TOUCH 2 ומעודכנת בעיצוב חדשני ובאיבזור עשיר. תכינו את המשפחה לקורולה החדשה.

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
www.toyota-zamir.co.il   כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900   ו
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בדגל  השבוע  התאבלו  שנה  אלפיים  מלפני  המצור  על  לא 
התורה. מי שיושב בשבועות האחרונים לשיחת מזנון עם יו"ר 
וחנקני  עכשווי  ירושלים  על  שהמצור  מרגיש  הכספים,  ועדת 
מאי פעם. יונה יהב על משבצת אנטיוכוס בחיפה וניר ברקת על 

תקן טיטוס בירושלים. יש לי יום יום צום.
כשגפני מדבר וסביבתו מזדעזעת ת"ק על ת"ק פרסה, צריך 
לחפש - בהתאם למאמר חז"ל - את הטלפיים שננעצו בחומה. 
מלוא הטנא זעם שנשפך על אגודת ישראל בוועידת דגל התורה 
נבע  הנורווגי,  החוק  למימוש  לבסוף  הוביל  גפני,  ולדברי 
מתסיסה בשטח. אז הייתה זו העסקונה הצעירה של דגל התורה 
שהעלתה טענות בנוגע לניהול המו"מ הכושל מול אגודה ערב 
הבחירות. בירושלים מדובר בזעם שמפעפע בכל אב ואם לבת 
בשכונה מעורבת שמכתתת רגליים ומתניידת בדרכים מדי בוקר 

וצהריים.
בשעה  ריקים  חצי  מבנים  עומדים  יובל,  קריית  בשכונת 
שמאות תלמידות עושות את דרכן מדי בוקר לשכונת בית וגן. 
ברמות, מנוידות הבנות כמו קרוואנים מהקצה ההטרוגני לקצה 
ההומוגני של השכונה. כך קורה גם בגבעת מרדכי, בנווה יעקב, 
בגילה ואיפה לא. מלשכת ראש העיר יוצא מדי בוקר קול הקורא 

לבנות, לנדוד-לנדוד, משכונות מעורבות לשכונות החרדיות.
בכל שכונה בה מתגוררים אלו לצד אלו, חרדים לצד חילונים, 
ניתנת להורים החרדים תחושה של פולשים. עד כדי כך גדולה 
הנציגות המסוכסכת  מובילה  המצוקה, שבשבועות האחרונים 
עם  תיאום  וללא  צדדית  חד  לפתיחה  יוזמה  בעירייה  דגל  של 
העירייה, של מוסדות חדשים בשכונות המעורבות. בהתחשב 
יבנו על  יחסי האנוש בתוך הסיעה, לא כדאי שההורים  ברמת 

הפתרון כתוכנית עבודה לשנת הלימודים הקרובה.
בדגל התורה מרגישים כחיילים נצורים על החומה. חבריהם 
מעניינים  מאגודה  "את החברים  לברי-פלוגתא.  הפכו  לפלוגה 
הציבור  החרדיות.  בשכונות  שממוקמים  החסידיים  המוסדות 
לדגל התורה,  ברובו  ומשויך  הענק שגר בשכונות המעורבות, 
נותר בודד במערכה", אומר גורם בכיר בדגל התורה. התחושה 
הקשה הזאת, גורמת לראשי דגל התורה לעשות חושבים. לא 
כאן ועכשיו, אלא להבא, שהרי תמיד קל יותר לדחות את מועדי 

התשלומים לתקופה שאחרי החגים. 
את האזהרה שלו, גפני שיגר השבוע בשיחת מזנון. "אם לא 
יובטחו זכויות הציבור הליטאי בירושלים", הבהיר יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ משה גפני, "לא נלך יותר ברשימות משותפות עם 
אגודת ישראל. לא ייתכן שיסגרו עסקאות עם חוג אחד ויפקירו 

ציבור שלם שגר בשכונות המעורבות".

אל החומש

בקומה  היטב  נשמעים  הכנסת,  במזנון  גפני  של  הקולות 
ברקת  שעושה  מה  את  לאהוב  אפשר  ספרא.  בכיכר  השישית 
לירושלים ואפשר גם לשנוא. להתעלם אי אפשר. האיש מעורב 
בכל תהליך, מזהה כל אבן ירושלמית, והיכרותו המעמיקה עם 
כל פרצלציה, ידועה ומוכרת לכל מי שנפגש עמו לשיחה קצרה. 
הסיפורים והאגדות שנרקמו סביב הצוות האסטרטגי החרדי 
שליווה את ברקת בשתי מערכות הבחירות האחרונות ידועים. 
התורה  דגל  של  מדרשה  מבית  הקשה  הביקורת  גם  ידועה 
שבחודשים  היא  עובדה  אבל  הפעולה.  משתפי  תופעת  על 
האחרונים, ראש העירייה וצוותו עסוקים בעיקר במגננה. בשבוע 
בהיעדרותו  ולהתמקד  השיח  את  להסיט  ניסיון  נעשה  שעבר 

המופגנת של ברקת מהמצעד בבירה. הכותרת החזיקה מעמד 
נציגי דגל לתקוף בכל הכוח.  שעה-שעתיים, שלאחריהן חזרו 
קדימה, צעד - הם אמרו לראש העיר, ובלבד שתספק לילדינו 
לעולם,  ירדו  טרוניות  של  קבין  עשרה  וללמוד.  לשבת  מקום 

ותשעה מהם נטלו נציגי דגל התורה בירושלים.
זכות  כל  שמאחורי  מבין  הפועלות  הנפשות  את  שמכיר  מי 
עבודה.  תוכנית  מסתתרת  המידה  על  יתר  שנשמרת  שתיקה 
עיריית  ראש  של  מפיו  לראשונה  כאן  נחשפת  הזאת,  התוכנית 
ירושלים ניר ברקת, וסגנו צביקה כהן, מחזיק תיק חינוך חרדי 
בירושלים. לסיפור השכונות המעורבות עוד נחזור, ובעניין הזה 
צביקה כהן מזדהה עם מרבית טענותיהם של אנשי דגל התורה. 
והיעד  הואיל  העבודה  תוכנית  על  נדבר  בואו  כן,  לפני  אבל 
לחרדים  הכיתות  מצוקת  פתרון  גרנדיוזי:  מציבים  שהשניים 

בבירה, בתוך חמש שנים. 
למעלה מאלף כיתות חסרות במגזר החרדי בירושלים, אומר 
ברקת, גם במגזר הערבי יש מצוקה דומה, אבל שם בג"ץ חייב 
חומש.  תוכנית  לגבש  והעירונית  הממשלתית  המערכת  את 
שלטה  החרדית  כשהנציגות  גם  קרה  לא  זה  החרדי  במגזר 
להשלמת  תוכנית  מציגה  העירייה  לראשונה,  כעת  בעירייה. 
פערים ובניית למעלה מאלפיים כיתות בתוך חמש שנים, מתוכן 

כאלף כיתות לתלמידים חרדים.
משרד החינוך, מסביר ברקת, מקצה בכל שנה לירושלים סדר 
גודל של שמונים כיתות. לכולם ברור שאין בכך די והמספר הזה 
נבלע בבור של צרכים שאין לו תחתית. למרות העובדה שחלק 
ירושלים מתבגרות, מערכת החינוך פורחת. אפרופו  משכונות 
עלייה וירידה, מסתבר שבגני הילדים החרדים יש גידול מרשים 
יותר מאשר בכיתות א'. התגלית שמסבירה את התופעה, טמונה 
בבחורי הישיבות מארה"ב שעושים עלייה. פעם הם רצו מרתון 
ומיר,  בריסק  בישיבות  לימוד  שנים:  חמש-שש  בן  במסלול 
חוזרים  הם  כיום  לילדים.  ומוסדות  בכולל,  לימודים  חתונה, 
לארה"ב לכל המאוחר כשהזאטוט מסיים גן חובה. לא מרתון, 

אלא מקצה מאה מטרים.
חסרות לנו כיתות בכל המגזרים, אבל בראש עומדת המצוקה 
של המגזר החרדי, אומרים ברקת וכהן, פנינו למשרד החינוך 
וביקשנו להקדים את הקצאת הכיתות של שנת 2017 ל-2016, 
ונקבל השנה הרשאות לבניית 120  ייתכן  כך שבסיכום הסופי 

כיתות, אבל גם בכך לא היה די.
ברקת מסביר שבשטח אומנם נבנות מאות כיתות, אך מדובר 
פרוגרמות  יש  ממומשות.  כעת  שרק  נושנות  בהתחייבויות 
מאושרות לכ-400 כיתות, הוא אומר, לכ-300 מהן יש הרשאות 
של  גודל  בסדר  ומדובר  אדיר  החסר  ועדיין  לבנייה,  מיידיות 
800-700 כיתות שאין עבורן מענה. אלו הכמויות שחסרות כיום 

לחינוך החרדי, וזה עוד לפני שדיברנו על צפי לגידול עתידי. 
שני  השולחן  על  ברקת  שם  הזה  הפער  את  לצמצם  כדי 
מיליארדי שקלים במזומן. ראש העיר וסגנו מציבים יעד ברור 
שנים,  חמש  בתוך  לימוד  כיתות  ומאתיים  כאלפיים  לבניית 
מחצית מהן לחרדים. את מודל המימון משווה ברקת למשכנתא 
אומר  לבנקים,  הלכתי  צעיר.  זוג  כל  שנוטל  מגורים,  דירת  על 
שקלים  מיליארד  של  להלוואה  אישור  קיבלתי  העירייה,  ראש 
אמור  הזה  הסכום  נוסף.  למיליארד  אישור  עומד  הפרק  ועל 
לכסות בנייה של למעלה מאלפיים כיתות, ואת התשלום, כמו 

במשכנתא, נפרוס על פני שנים. 
הדוגמה טובה רק שבמקרה של ברקת, הזוג שגר כיום בדירה 
תשלומי  נטל  בעוד  מהקרדיט,  ויתבשם  יבנה  וכהן(  )ברקת 
המשכנתא ירבוץ על כתפי הדיירים הבאים – שהרי ברקת לא 

מתכוון להמשיך ולהתגורר בכיכר ספרא במשך שנים.
זה לא מדויק, משיב ברקת. ראשית, משרד החינוך כבר הביע 

הסכמה לאשר בעתיד הרשאות רטרואקטיבית, על כיתות שנבנו 
במסגרת הפרויקט, ומעבר לכך, העירייה ממילא משלמת כיום 
כמאה מיליוני שקלים בשנה עבור שכירת כיתות וגני ילדים. כל 

כיתה שתיבנה, תחסוך מדמי השכירות.  
נמצא  כבר  וכהן,  ברקת  מספרים  הזה,  החדשני  הפרויקט 
בהליכי הרשאה. ההלוואות אושרו, דיון מקצועי במשרד הפנים 
כבר נקבע – למרות שבסוף התהליך שר הפנים יאמר את דברו, 
מנהלת  הוקמה  מוריה,  בחברת  לומר.  מה  יש  תמיד  ולדרעי 
מיוחדת לבינוי כיתות על מנת שניתן יהיה לצאת למספר מכרזים 
במקביל, ולעמוד בעומסי הבינוי. העירייה, אומרים ברקת וכהן, 
נמצאת כיום בתהליך בנייה של כ-300 כיתות. היעד שלנו הוא 
להכפיל את הבינוי השנתי, ובסיום התהליך להביא לכך שלכל 
ואלף  ולוואי  קבע.  במבנה  גג  קורת  תהיה  חרדי  ירושלמי  ילד 
הכיתות יפלו מן השמים כשהן בנויות באש, עם בית המקדש 

השלישי. אמן סלה.

מעורב ירושלמי

כמו  נשמעת  שהיא  ברקת,  של  החומש  תוכנית  עם  הבעיה 
מיזם אדריכלי של מכון המקדש לבניין הבית השלישי. כולנו 
אנו  בינתיים  אך   – לגאולה  מצפים  כולנו  שייבנה,  מאמינים 
בתחושת  חיים  ומתאבלים.  מתענים  נמוך,  כיסא  על  יושבים 

גלות, מאמינים בגאולה.
כל תוכנית העבודה המרשימה שמציג ברקת, לא פותרת את 
הבעיה העכשווית של אם צעירה משכונת קריית יובל הנאלצת 
לשלוח את בתה הקטנה כל בוקר באוטובוסים לשכונת בית וגן, 
בשעה שצעדים ספורים מהבית עומד על תילו בית ספר חילוני 
תשובה  לברקת  שאין  דומה  הזאת,  השאלה  על  למחצה.  ריק 

מספיק טובה.
אוהב את מה  לא  אני  וגם  דגל  אנשי  עם טענות  אני מסכים 
שקורה בשכונות המעורבות, אומר צביקה כהן, אבל גם בתחום 
הזה אפשר להצביע על הישגים, אם כי חלקיים. הנה, בקטמון 
שהיא שכונה מעורבת השקענו כסף בבינוי, וכעת גם תקצבנו 
בשלושה מיליון שקלים שיפוץ למבנה בו ימוקם תלמוד תורה 

של מעיין החינוך. 
באפליה  המלחמה  חשובה  פחות  לא  צביקה,  אומר  עבורי, 
ואכן,  לספרדים,  ייחודיים  מוסדות  בהקמת  רק  נשיג  זה  ואת 
פתחנו השנה בשכונות החרדיות גני ילדים עירוניים לספרדים, 
הכל במימון עירוני. בשורה התחתונה אי אפשר להתעלם מכך 
שבהובלת ניר ברקת ובשיתוף פעולה מלא, גיבשנו פה תוכנית 
שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות ממנה סובלים התלמידים 
החרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
אבל  בו  תומך  ואני  צודק  המעורבות  בשכונות  המאבק  חרדי. 
שבוחן  מי  כל  הרי  האמבט.  מי  עם  התינוק  את  לשפוך  אסור 
את ספרי התקציב לחינוך חרדי בירושלים, מבין שאין אח ורע 
לתקצוב בכאלו היקפים, לא בערים חילוניות וגם לא ברשויות 

חרדיות. 
כסגן ראש עיריית טבריה וראש עיריית אלעד לשעבר, צביקה 
מדבר מניסיון, ובאלעד הבלתי אפשרית - ניסיון מר. אלא שעם 
כל הכבוד )ויש כבוד( לסגן ראש העירייה, על השאלות הקשות 
של  התשובות  ובעצמו.  בכבודו  הקודקוד  להשיב  צריך  האלו 

ברקת, נתונות בזאת לבקרת הציבור. 
הלימודים  שנת  לקראת  ברקת.  אומר  במספרים,  נדבר  בוא 
יעקב,  בנווה  ולבנות  לבנים  נפרדים  ספר  בתי  נחנוך  הקרובה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה
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שם מסתיימת בנייה שאני כראש עיר התחלתי, 
לאחר שההרשאה התקציבית לא נוצלה במשך 
את  יעשה  אחד  שכל  שנה.  מ-17  למעלה 
החשבון, מי ישב בלשכת ראש העיר ובאגפים 
הרלוונטיים באותן שנים. גם ברמות אף תלמיד 
לא ייצא מהשכונה. נכון שיש ניוד בתוך רמות, 
בגלל  כורח  מתוך  היתר  בין  קורה  זה  אבל 
וגן,  דלילות עתידית בבית הספר הקיים. בבית 
ובנייה,  תכנון  בוועדת  חרדים  נציגים  אלו  היו 
ולא בתקופתי, שאישרו ליזמים בנייה בהיקפים 
במבני  חסרים  על  הדעת  את  לתת  בלי  אדירים 
ציבור. גם כאן פעלתי והשגתי עשרות הרשאות 
במתחם  שיוקם  ספר  בית  כולל  כיתות,  לבניית 
בשלב  יובל.  קריית  ילדי  את  גם  וישרת  בויאר 
ועד  של  המבנה  את  תשכור  העירייה  הביניים 
שיוכל  כדי  בנכס  ותשקיע  וגן,  בבית  הישיבות 

לשמש כמוסד חינוכי זמני.
לימונדה אבל  ברקת מנסה לעשות מהלימון 
על כל תירוץ שהוא משמיע, צצות שתי קושיות 
רבות  שקושיות  למדנו  כבר  ובבריסק  נוספות 
שלפנינו,  במקרה  אחד.  בתירוץ  מיישבים   -
עצמה.  השאלה  היא  ברקת,  של  התשובה 
בקריית יובל עומדות כיתות ריקות, והתלמידות 
גם  כך  החרדיות מגולגלות אל מחוץ לשכונה. 
ברמות ובשאר השכונות המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא התירוץ היחיד שמיישב את 

כל השאלות הקשות.
ברקת רואה את המציאות מזווית שונה. אני 
בוודאות מלאה, הוא מסביר, שאין  לומר  יכול 
ניתן במכוון  ריק בשכונה מעורבת שלא  מבנה 
בהן  שכונות  שיש  נכון  להכעיס.  כדי  לחרדים 
להכניס  אבל  מלאה,  תפוסה  בלי  ספר  בתי  יש 

אגף חרדי לתוך בית ספר חילוני מעורב ולגרום 
לתסיסה בשכונה ולחיכוך בין התלמידים, בעיני 
זו לא שיטה. אני מעדיף להתמקד בבינוי ולספק 
דור.  שנות  במשך  לחרדים  פה  נתנו  שלא  מה 
שנים  עשרות  ברוממה,  בנו  לא  שנים  עשרות 
בשכונות  גם  וגן.  בית  של  בצרכים  נגעו  לא 
יהיו  הילדים  שגני  דואגים  אנחנו  המעורבות 
היסודי  בגיל  מוסדות  ולגבי  השכונה,  בתוך 
חכמה  בצורה  מקום  בכל  מתמודדים  אנו   –

ובראייה ארוכת טווח. 
בין  המלחמה  את  להפוך  שלא  מציע  ברקת 
מאבק  בעיניו,  הכל.  לחזות  לחילונים  חרדים 
תוכנית  אלא  עבודה  תוכנית  אינו  זה  מעין 
מלחמה - מלחמת אחים. ההמחשה של ברקת 
לא משרתת את המטרה. כשחרדי ממוצע שומע 
פוליטיקאי חילוני שמכנה אותו 'אחי' הוא נזכר 
לפיד- בממשלת  האחים  בברית  בערגה,  ולא 
פירון הזכורה לרע, מה שמעביר אותנו במסלול 

ישיר לנושא הבא.

ביטאון רדיופוני

"אני מקבל מדי בוקר את כל ארבעת העיתונים 
זמן  לכם  יש  איך  הפלס.  את  אפילו  החרדים, 
לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי 
השניים  מוזס.  לייזר  מנחם  ח"כ  את  ריבלין 
בת  נישואי  בשמחת  האחרון,  בחמישי  נפגשו, 
הרב יצחק רביץ, סגן ראש עיריית ביתר עילית 
הנשיא.  בלשכת  הסגל  ראשת  רבקה,  ורעייתו 
ריבלין מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא 
להם  שאין  התורה  יהדות  בסיעת  מהבודדים 

כשבכיסו  שבוע  כבר  מסתובב  האיש  עיתון. 
עם  'המודיע',  מעיתון  ושמורה,  גזורה  כותרת 
פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון. למוזס אין 
מה להתלונן יותר מדי לנוכח העובדה שליו"ר 

ש"ס דרעי, אפילו את זה אין.
את  לקרוא  מספיק  לא  אומנם  ריבלין 
הביטאונים החרדים, מה שמסביר את העובדה 
הלם  שנתקף  כמי  נראה  לא  פעם  אף  שהוא 
של  הבוקר  יומן  במהדורת  אבל  ותדהמה. 
בישראל  למואזנת  הנחשבת  ישראל,  קול 
שהפך  הבא,  הטי-ג'י-איי  לסקר  עד  )לפחות 
כותרות  מסיני(  לתורה  החרדית  בברנז'ה 
באדיקות  מוקראות  החרדים  העיתונים  ארבעת 
החרדים  שהעיתונאים  לפני  עוד  בוקר.  מדי 
התקשורת  אני',  'מודה  ואומרים  מתעוררים 
על  בבקרים  וחוגגת  תודה  אומרת  החילונית 
אפליה  אין  הזה  בעניין  הביטאונים.  כותרות 
אחד  כל  כותרת  כאשר  חרדים,  העדפת  אלא 
מארבעת היומונים החרדים, מוצגת כשווה בין 
תנו  רק  אחרונות.  ידיעות  כותרת  לצד  שווים 
למו"לים יחס כזה מהמפרסמים, והם מסודרים.
שכבר  גולן,  אריה  והמוערך  הוותיק  המגיש 
הטעים  החדש,  ב'תאגיד'  להתאזרח  הספיק 
לשונו,  על  הריש  את  גלגל  בקולו,  השבוע 
על  הכותרות  את  כשהקריא  רגע  מכל  ונהנה 
הממסדיים,  בעיתונים  הליב"ה.  גזירת  ביטול 
העול  פריקת  את  חגגו  והמודיע,  המבשר  יתד, 
קינות  ורק מהפלס, צוטטו  יש עתיד.  של חוקי 
בכותרות אדומות על העברת הסמכות להנחלת 
כאן  היה  כך  החינוך.  שר  לידי  הליב"ה  תכני 
מאז ומעולם, עוד מימי שר החינוך זלמן שז"ר, 
רשימת  קביעת  בעניין  ההיסטורי  שמכתבו 
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ברקת מנסה לעשות 
מהלימון לימונדה 
אבל על כל תירוץ 

שהוא משמיע, צצות 
שתי קושיות נוספות 
ובבריסק כבר למדנו 

שקושיות רבות 
מיישבים בתירוץ 

אחד. בקריית יובל 
עומדות כיתות ריקות, 
והתלמידות החרדיות 
מגולגלות אל מחוץ 

לשכונה. כך גם ברמות 
ובשאר השכונות 

המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא 

התירוץ היחיד שמיישב 
את כל השאלות 

הקשות

שרשרת המזון ידועה. שאלו חלום ירושלים. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת וסגנו צביקה כהן
הפלס מחויב לצאת 

בכותרות נגד 'גזיירת 
החינוך' על רקע הקמת 

המוסדות על טהרת 
הפלג ובסייעתא 

דלשכת ראש עיריית 
ירושלים. ליתד 

ובעקבותיו לביטאונים 
האחרים אין ברירה 
אלא לתקוף בחזרה 
ולהבהיר שהגזירה, 
היא בכלל תוכנית 

הצלה. כאשר הדו-שיח 
הזה נשפך בלי פילטר, 
היישר ליומן הבוקר של 
קול ישראל, אך טבעי 
שלפיד יגיב במהדורת 

הצהריים



בירושלים16    כ"א בתמוז תשע"ו 1227/7/16

מעניינות  מי  את  אבל  בעבר.  כאן  פורסם  הפטור  מוסדות 
העובדות? דברו אלינו בכותרות.

נגד  ידועה. הפלס מחויב לצאת בכותרות  שרשרת המזון 
'גזיירת החינוך' על רקע הקמת תלמודי התורה לבנים ובתי 
הספר לבנות על טהרת הפלג ובסייעתא דלשכת ראש עיריית 
אין  האחרים  לביטאונים  ובעקבותיו  נאמן  ליתד  ירושלים. 
בכלל  היא  שהגזירה,  ולהבהיר  בחזרה  לתקוף  אלא  ברירה 
בכותרות  שמתנהל  הזה  הדו-שיח  כאשר  הצלה.  תוכנית 
קול  הבוקר של  ליומן  היישר  פילטר,  בלי  נשפך  הראשיות, 

ישראל, אך טבעי שלפיד יגיב במהדורת הצהריים.
פינה אישית  גולן בסוג של  יומן הבוקר, פותח אריה  את 
בהשפעת  שני,  יום  בבוקר  היומית.  לסנסציה  המוקדשת 
כמו  שוליות  חדשות  נזנחו  החרדים,  ביומונים  הכותרות 
לטובת  בחברון  היורה  החייל  ועדות  בגרמניה  הפיגועים 
מליב"ה  הפטור  חוק  אישור  היום:  של  המרכזי  המאורע 

בוועדת השרים לחקיקה.
גולן תיאר בסרקזם את החוק שמבטיח מאה אחוזי מימון 
תמורת מאה אחוזי תלמוד ואפס אחוזי ליבה. התיאור שלו 
היה נאמן לכותרות ביטאוני הבוקר, מהן ניתן היה להתרשם 

כי לא היו ימים טובים לחרדים כצום י"ח בתמוז התשע"ו.
יודע  שעבר  בשבוע  כאן  שנכתב  מה  את  שקרא  מי 
פירון  לשעבר  השר  כרחוק  מהכותרות,  רחוקה  שהמציאות 
לא  ואפילו  מלא  לא  המימון  כיום.  החינוך  שר  מלשכת 
מהבסיס  נגזרים  התקצוב  אחוזי  וחמישה  חמישים  חציוני: 
של  תקצוב  אחוזי  לכשלושים  בפועל  ומגיעים  התקציבי 
ילד בת"ת חרדי לעומת ילד בן גילו בחינוך הממלכתי; לא 
מדובר במהפכה אלא בשימור המצב הנהוג מקום המדינה: 
על מודל הפטור והתקצוב החלקי חתם לראשונה כאמור, שר 
החינוך זלמן שז"ר בשנות החמישים; לא מדובר בחוק הנוגע 
לכלל הילדים החרדים אלא לעשירית מילדי החינוך החרדי, 

כארבעים אלף ילדי הת"תים, מתוך למעלה מארבע מאות.
מה  אין  בהגזמה,  זאת  ועושים  לחבר'ה  לספר  כשרצים 
ביטול  על  הדרמטית  בכותרת  וקנאה.  שנאה  על  להתלונן 
גזירות יש עתיד נכלל גם סעיף האפליה שפירון הוסיף בשעתו 
הודיע שיעצור את  ועדת החינוך מרגי  יו"ר  לחוק הליב"ה. 
החוק בגופו והתגובה לא איחרה לבוא. בערוץ 2 - כן ערוץ 
2, כמאמר הנשיא לשעבר והמשוקם בהווה משה קצב - יצאו 
עם כותרת על ביטול סעיף האפליה. גם כאן מדובר בכותרת 
שאינה מחוברת למציאות. הרישיון לבתי הספר נגזר מכוח 

כללי הפיקוח המקובלים החלים על כל בתי הספר, והחקיקה 
הפרובוקטיבית של פירון מהקדנציה שעברה, אינה מוסיפה 

ואינה גורעת.
זכויות התלמיד מעגן מפורשות את איסור  סעיף 5 לחוק 
השאר  בין  הרחקתו,  או  קבלתו  תלמיד,  ברישום  האפליה 
מטעמים עדתיים, וקובע עונש של עד שנת מאסר לעובר על 
הוראת החוק. היישום בפועל הוא עניין כאוב בפני עצמו, אך 
השפעה  כל  פירון,  של  החקיקה  לביטול  אין  העניין,  לעצם 
לגבי מעמד איסור האפליה בחקיקה. אלא שגם בסוגיה הזאת, 
העיתונות החופשית התבלבלה מהכותרות. אכן, נראתה כאן 

אפליה השבוע. אפליית חרדים בתקשורת הכללית.

 עם הגולן

אך  הקל,  המפלט  זהו  העוינת  התקשורת  את  להאשים 
ולשאר  גולן  לאריה  בטענות  לבוא  מה  אין  הזה  במקרה 
שלשני  מה  את  שמעו  אלו  החילונית.  בתקשורת  הכתבים 
הצדדים היה נוח להשמיע. הח"כים החרדים צריכים להציג 
קבלות למצביעים, ועל קבלות פוליטיות פיקטיביות מעולם 
עתיד,  יש  לח"כי  המיסים.  ברשות  לחקירה  ח"כ  זומן  לא 
הכותרות על חיסול חוקי לפיד-פירון באו בטיימינג הנכון, 
כמו מידע על רכישות של ענבל אור, שמועבר למפרק איתן 
ארז רגע לפני הדיון בבית המשפט, כשעדת עיתונאים רעבים 

לכותרות ממתינה במסדרונות.
כמו  וענייניים  רהוטים  ח"כים  שיש  טוב  כאלה,  ברגעים 
ישראל,  קול  של  הבוקר  ביומן  לשידור  שעלה  אשר  יעקב 
אחרי הפתיח הארסי של גולן והקראת כותרות הביטאונים, 
ובישראלית שוטפת, העמיד את המגיש על טעותו. הוא מנה 
בפניו בתקציר את מה שנכתב כאן לעיל ושאל איך עיתונאי 
בעובדות.  אלא  בפרשנות  לא  ומטעה,  טועה  כך  כל  ותיק 
כשנשאל האם למד ליב"ה השיב יעקב אשר בשלילה והמשיך 
לתאר איך הדבר לא מנע ממנו לכהן כראש עיריית בני ברק. 
נגזר גורלו של גולן  'בני ברק' בראיון,  מרגע שהוזכר השם 
להאזין למהפכת המגדלים שהתחוללה בעיר החרדית, ולא 
כורחו  בעל  נאלץ  שהמראיין  עד  המרואיין  של  דעתו  נחה 

לענות אמן.
זאת  ועשה  מוקדמת  בוקר  בשעת  דברו  את  אמר  אשר 
לא  בנאום  ליל,  חצות  אחרי  היום,  את  שסגר  מי  ברהיטות. 

דוכן  על  שעמד  פרוש  מאיר  השר  סגן  היה  משובח  פחות 
הדברים  את  ושם  החוק  על  ההצבעה  לפני  רגע  הכנסת 
שלו,  הבית  שעיתון  לציין  יש  בהגינות  בפרופורציה. 
השגוי  מהמינוח  בחוכמה  שהתעלם  היחיד  היה  'המבשר', 
בהתאם  הכותרת  את  וניסח  מליב"ה"  "פטור  והמתסיס 

למציאות: הסדרת מעמד מוסדות הפטור. 
הקולות  בליל  בתוך  נבלע  ואשר  פרוש  של  השפוי  הקול 
שנשמעו בתקשורת בין שבע בבוקר בקול ישראל לאחת אחר 
חצות במשכן הכנסת. אפשר לקבוע בוודאות שבשבוע הזה 
העם עם הגולן - אריה גולן. כל ישראלי ממוצע שמתעניין 
כניעת  על  שבישרו  הכותרות  לנוכח  התקומם  בחדשות 
למוסדות  אחוזים  מאה  של  ותקצוב  לחרדים  הממשלה 

שמנחילים אפס אחוזי ליב"ה.
קל להתגולל על יאיר לפיד שניצל את הסיטואציה, אבל 
איך אפשר לבוא בטענות למי שמחזיר כדור בחבטה אחרי 
ורזה שמציק  צנום  לילד  הדבר  דומה  להנחתה.  לו  שהרימו 
ואחר  בחולצתו,  מושך  פניו,  מול  מנופף  השכונתי,  לבריון 
כך עוד מתלונן על כך שחטף בתגובה אגרוף לפנים. הדימוי 
של  המביך  ההאבקות  בסרטון  כשנזכרים  משהו  לא  אומנם 
במקרה  אבל  המזרן,  על  הנזרק  לפיד  המהולל  המתאגרף 
שלנו זו האמת לאמיתה. ברגע שהחרדים יצאו בכותרות על 
חיסול חוקי לפיד, אך טבעי היה שהאיש לא ישתוק ויחזיר 

בספין תקשורתי משלו. 
למקהלה של לפיד הצטרפו גם כאלו שמעולם לא השמיעו 
אקוניס,  אופיר  המדע  שר  אפילו  חרדית.  אנטי  אמירה 
עתיד,  יש  חוקי  נגד  ברור  קול  השמיע  הקודמת  שבקדנציה 
והותקף  להצבעה,  השבוע  כשעלה  בחוק  לתמוך  סירב 
למחרת היום בביטאונים. אקוניס לא יקבל את 'פרס אופיר' 
על הצבעתו השבוע אבל אם נאשים גם אותו באנטי חרדיות, 

לא נישאר עם שותף טבעי אחד לרפואה. 
בעד  "אני  הוכשל.  אלא  נכשל  לא  שאקוניס  היא  האמת 
עצמאות חינוכית לחרדים אבל לא יקרה כלום אם יהיו קצת 
רגע  החרדים  לחבריו  השבוע  אמר  הוא  ליב"ה",  לימודי 
אחרי ההצבעה. אז זהו אופיר, שזה בדיוק מה שיש בחקיקה 
המציאות  את  מסבירים  היו  החרדים  החברים  אם  החדשה. 
מנמיכים  פונטים,  מקטינים  פרופיל,  מורידים  כהווייתה, 
דציבלים, ולא חושבים על הבוננזה התקשורתית כחזות הכל, 
היינו יוצאים מהשבוע הזה בלי קרדיט לח"כינו המהוללים, 

אך גם בלי כותרות מיותרות, מזיקות ומחללות. 

 קריאה לא מהנה. נשיא המדינה ריבלין בחתונת רביץ                                                                                                                       )צילום: שלומי כהן(

"איך יש לכם זמן לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי ריבלין את ח"כ מנחם לייזר מוזס. ריבלין 
מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא מהבודדים בסיעת יהדות התורה שאין להם עיתון. האיש מסתובב 

כבר שבוע כשבכיסו כותרת גזורה ושמורה, מעיתון 'המודיע', עם פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון



האט באקס במבצע 1+1
קנה אחד וקבל

את השני במתנה
כובעים | חליפות | נעליים

ירמיהו 68 ירושלים
02 - 5715715

פתוח רצוף: 21:00 - 10:00

רבי עקיבא 57 בני ברק
03 - 6092014
פתוח רצוף: 21:00 - 10:00

ן י ר ד ה מ ל ר  ש כ

שלומציון המלכה 3, ירושלים, להזמנות מראש: 
02-6257311. א'-ה': 12:00-24:00, יום ו' סגור.

ארוחה מלאה ב-₪95 בלבד לאדם!
12:00-22:00 בין התאריכים 26/7-14/8 בשעות 

הארוחה כוללת:
מנת פתיחה:

פוקצ'ה אפויה בתנור אבן, בתוספת שמן זית בליווי אנטיפסטי 
 ממבחר ירקות העונה

 מנות ראשונות לבחירה:
תערובת רביולי במילוי תרד, ארטישוק ורוטב בטטה עם נגיעות 

 פסטו.
סלט ירוק - עלים צעירים, עלי חסה, חמוציות, בוטנים ברוטב 

 בלסמי ושמן זית.
סלט ירקות שורש - עלים ירוקים עם סמית ומבחר ירקות שורש 

 ברוטב דבש ופסטו.
 טריו חציל - אפוי בתנור אבן, מלווה בטחינה בלדי מתובלת.

 מרק היום - משתנה.

 מנה עיקרית אישית לבחירה:
 מושט ברוטב לימון, שום ושמן זית בתוספת תפו"א אפוי.

פילה סלמון ברוטב יין לבן יבש, שום, עלים ירוקים וטרגון בתוספת 
 תפו"א אפוי.

 פילה לברק ברוטב לימון, שום ושמן זית בתוספת תפו"א אפוי.
קציצות דגים ברוטב פיקנטי. 

 מנה אחרונה:
 גלידת וניל תוצרת בית, על מצע סילאן תמרים

וטחינה גולמית, בעיטור סיבי חלבה ופיסטוק.

מרהיב  עיצוב  עם  ומפואר  עתיק  בבניין  ירושלים,  של  בליבה  השוכנת  שף  מסעדת 
ואלגנטי. המסעדה מעוצבת בסגנון חם, נקי ואינטימי בשני מפלסים המשלבים ריצוף 
איטלקי ועץ. הצוות קשוב, מקצועי ואדיב ועל כל החוויה מנצח שף המסעדה. המטבח 

משלב בתוכו אוכל ייחודי מן המטבח הצרפתי והמטבח הים תיכוני.

פסטיבל דגים ב"נויה"

בס"ד
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שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30



לפרטים והרשמה:
02-5375000

הגן הטכנולוגי - בנין 4, מלחה י-ם
info@myc.org.il  www.myc.org.il

 מכוונים אתכם להצלחה!בפיקוח צמוד ע"י ועדת רבנים

 כשאת הולכת בכיוון הנכון, את תמיד מנצחת

  M.A בייעוץ חינוכי
  M.A בלימודי תרפיה במוסיקה

במכללה החרדית מכוונים אתכם להצלחה

 בעלות תואר ראשון, אנו מזמינים אתכן להתקדם לתואר שני
 במקצועות מעשיים ומבוקשים. 

התארים מטעם אוני' בר אילן

חוגי הלימודים לנשים:
 B.A רב תחומי במדעי החברה 

B.A מנהל חינוכי
 B.A עבודה סוציאלית

B.Sc מדעי המעבדה הרפואית
 M.A ייעוץ חינוכי

M.A תרפיה במוזיקה 

94% השמה בקרב הבוגרים שלנו

 B.A רב תחומי במדעי החברה
 B.A עבודה  סוציאלית

 M.A ייעוץ חינוכי
מכינה קדם אקדמית

חוגי הלימודים לגברים:
מכינה קדם אקדמית

מתקבלות 
הזמנות לארועים 
משפחתיים/שבע 
ברכות/שבתות 
חתן/ החל מר"ח 

אלול בלבד!

בשני המתחמים 
יחד ניתן לארח 
עד 70 מקומות 

שינה (11 
חדרים זוגיים)

אפשרות להזמין מתחם חלקי | חדר אוכל מתאים לעד 55 
מקומות | פינת קפה, מטבחון באיבזור מלא בכל יחידה, 

מצעים, מגבות | לקבוצות ניתן להזמין קייטרינג לכל סעודות 
השבת במחיר של 87 ש"ח לאדם

www.yavneel.net  058-3318093





בירושלים22      כ"א בתמוז תשע"ו 1227/7/16

ואת  קנת  את  "...וילכד  נאמר:  פרשתנו  בסיום 
בנותיה  ויקרא לה נבח בשמו" )ל"ב, מ"ב(. 
רש"י מביא על המילה: ויקרא לה- אינו 
מפיק ה"א. וראיתי ביסודו של רבי משה 
הדרשן לפי שלא נתקיים לה שם זה, לפיכך 
הוא רפה, שמשמעות מדרשו כמו לא )רש"י(. יש 
להבין מדוע התורה כותבת שהעיר נקראה ע"ש נבח, 
אם שם זה לא התקיים, הרי אין טעם לציין אותו אם רק 

תקופה מסוימת נקראה העיר על שם נבח?
שבנוהג  זצ"ל,  הירש  רפאל  שמשון  רבי  מבאר 
הערים  שמות  את  קוראים  ומנהיגים  מלכים  שבעולם, 
הגדולות של מדינתם על שמם, כדי להאדיר את עצמם 
חקוק  ישאר  ששמם  וכדי  עמם,  בני  בעיני  ותהילתם 
לנצח. באה אפוא התורה ללמדנו, כי אין לזה שום ערך 
לא  אבל  שמו-  על  עיר  שקרא  אדם  לנו  הנה  ותכלית. 
היחיד שמותיר האדם  הדבר  מכך מאומה! שכן  נותר 
אחריו אלו מעשיו הטובים ממנו נהנו בני עמיו ומהם 
יוסיפו להנות גם לאחר מותו. וכמו שאמרו חז"ל )רש"י 
צדיקים-  של  תולדותיהם  "שעיקר  ט'(:  ו',  בראשית 
פ"ה  שקלים  )ירושלמי  אמרו  וכן  טובים",  מעשים 
ה"ה(: "אין עושים נפשות ]מצבות[ לצדיקים, דבריהן 

הן זכרונן".
בעצמו  רש"י  הוא  לכך  הבולטות  הדוגמאות  אחת 
שהרי מקום קבורתו לא נודע, ואין שום נפש או מצבה 
לזכרו, אולם מאומה לא נגרע לו מכך. בזכרון האומה 
הוגים  ופרושיו  תורתו  ואת  וקיים,  חי  עודנו  רש"י 

ולומדים רבבות אלפי ישראל דבר יום ביומו.
"דמיונות",  הם  ניצחון  שערי  ערים,  של  שמות 
המציאות  הם  מעשים  קצרה.  תקופה  תוך  הנעלמים 

הנחקקים לנצח.
היכן  רבו  את  התלמידים  אחד  שאל  שפעם  מסופר 
מת רש"י? נענה הרב ואמר לו: במסכת מכות דף י"ט 
הסביר  פניו,  על  ולמראה התמיהה שפשטה  ב'.  עמוד 
את כוונתו: במסכת הזו נקטע פרושו של רש"י באמצע, 
נשמתו  ויצאה  טהור  גופו  "רבנו  תלמידו:  כתב  ושם 

בטהרה, ולא פירש יותר". לדידנו כאן מת רש"י. 
"בין  ימי  של  בעיצומן  נמצאים  אנו  אלו  בימים 
כחוטב  שעבד  יהודי  "מושקה"  על  מסופר  המצרים". 
קשה  לו  הייתה  המלאכה  הפריץ.  של  באחוזתו  עצים 
והשכר הזעום הספיק אך בקושי לפרנסת ביתו, אך לא 
הייתה לו ברירה והוא המשיך לעבוד מבוקר עד ערב 

ולקוות לטוב.
לגרזן  מתחת  גדולה  עץ  חתיכת  ניתזה  אחד,  יום 
לפתע  נשמע  בקרקע  פגעה  וכשהיא  עבודה,  כדי  תוך 
עבודתו  את  מיד  עצר  מושק'ה  מצלצל.  מתכתי  קול 

העצים  בין  חיפש  הוא  הצליל.  מקור  את  לחפש  ופנה 
והשיחים ועד מהרה גילה לתדהמתו תיבת מתכת ישנה 
נעתקה  מושק'ה  של  נשימתו  זהב.  במטבעות  מלאה 
ימי  איך שתמו  עיניו  מול  רואה  הוא  התרגשות.  מרוב 
העוני, מהיום יהיה לו כסף בלי הגבלה! ילדיו לא יהיו 
מהשכנות  כסף  ללוות  תצטרך  לא  ואשתו  רעבים  עוד 
מושק'ה  הבין  באשתו  נזכר  כאשר  אך  שבת.  לצרכי 
יהיה חייב לספר לה מהיכן הגיעו  שהוא בבעיה. הוא 
את  לנצור  תוכל  לא  תמיד,  כמו  והיא  הזהב,  מטבעות 
המציאה,  על  הכפר  כל  ישמע  ימים  כמה  תוך  לשונה. 
וכל  שהיער  בטענה  לעצמו  האוצר  את  יתבע  והפריץ 

אשר בו שייכים לו. מה עושים?
לשוק  הלך  הוא  פתרון.  שמצא  עד  מושק'ה  חשב 
וקנה כיכר לחם, דג מלוח וקנקן מים. לאחר מכן חזר 
אל היער והניח את כיכר הלחם על אחד הענפים, את 
הדג החביא בין ענפי שיח עבות, ואת קנקן המים מתחת 
לאבן גדולה. בסמוך הטמין מושק'ה את תיבת האוצר, 
פנה  למחרת  אחדים.    זהב  מטבעות  לתוכה  והחזיר 
מושק'ה לאשתו ואמר: 'את זוכרת שרצית פעם לראות 
כיצד אני עובד? ובכן בואי נצא יחד ליער ותוכלי לראות 
ההזדמנות  על  האישה  עצים'. שמחה  חוטב  אני  כיצד 
לה  הראה  מושק'ה  היער.  אל  השניים  הלכו  קל  וחיש 
כיצד הוא מפליא לחטוב עצים וכך בילו בני הזוג כמה 

שעות.
אני  'גם  צהרים.  בשעת  מושק'ה  הכריז  רעב',  'אני 
רעבה ובבית אין אוכל', אמרה האישה, 'במקום לבשל 
ביליתי ביער כל הבוקר'. 'פעם זקן אחד אמר לי שיש 
העצים',  על  גדל  אוכל  שבה  פלאית  חלקה  הזו  ביער 
ונוכל  נחפש את החלקה  'בואי  אמר מושק'ה לאשתו, 

להשביע את רעבוננו'.
את  היטב  ובחנו  היער  במשעולי  הזוג  בני  פסעו 
בהתרגשות  והצביעה  האישה  עצרה  לפתע  העצים. 
על  שם  גדל  לחם  מושק'ה.  'ראה,  העצים.  אחד  על 
הענף'. טיפס מושק'ה על העץ ו'קטף' את כיכר הלחם. 
נאכל עם הלחם?' שאל. האישה הביטה לכל  'אך מה 
אחד  ענפי  בין  מונח  מלוח  בדג  הבחינה  ולפתע  עבר 
השיחים. 'הנה יש לנו דג מלוח' צעקה בשמחה. 'ומה 
גם  האישה  מצאה  מהרה  ועד  מושק'ה,  שאל  נשתה?' 
חלקת  זו  'אכן,  לאבן.  מתחת  ש'צמח'  המים  קנקן  את 
לחפש  והמשיכה  לבעלה  האישה  אמרה  פלאית',  יער 
הבחינה  היא  לפתע  נוספות.  מציאות  למצוא  בתקווה 
בתיבת אוצרות של ממש, ובתוכה כמה מטבעות זהב! 
אושרה של האישה לא ידע גבולות. ימים ספורים חלפו 
והשמועה על התעשרותו של מושק'ה פשטה בעיירה. 
את  והזמין  הפריץ  של  משרתו  הגיע  שעות  כמה  תוך 

מושק'ה לפגישה דחופה עם אדונו.
'מה חדש  'שלום מושק'ה', חייך הפריץ חיוך רחב, 
'ואיך  ה', הכל כרגיל', השיב מושק'ה.  'ברוך  אצלך?' 
עוד?  ומה  מושק'ה.   אמר  תלונות',  'אין  הפרנסה?' 
שהתעשרת  'שמעתי  הפריץ,  התפרץ  ואז  בסדר.  הכל 
פתאום! שמצאת תיבה מלאה מטבעות זהב! איך אתה 
'מי אמר דבר  'אני?' התפלא מושק'ה,  לי?'  לא מספר 
כזה?' 'אשתך סיפרה זאת לאשתי,' אמר הפריץ בכעס. 
'דע לך שכל מה שנמצא ביער שייך לי, ואם לא תביא לי 

את תיבת המטבעות אשליך אותך לכלא'. 
מושק'ה העלה על פניו הבעה עגומה. 'אדוני הפריץ', 
אמר,  'אשתי מעט חולה ולפעמים היא מדמיינת דברים 
שלא היו ולא נבראו...' . אני מציע שאשתי פשוט תגיע 

בעצמה כדי שהפריץ יוכל להתרשם ממנה בעצמו. 
האשה הוזמנה מיד לביתו של הפריץ, והפריץ החל 
לתחקר אותה. האשה המפוחדת החלה לספר 'יום אחד 
הלכתי עם בעלי ליער, היינו רעבים ולפתע ראינו כיכר 
לחם צומחת על אחד העצים. לאחר מכן מצאנו שיח 
שבקע  מקנקן  שתינו  כך  אחר  מלוחים,  דגים  שמגדל 
מטבעות...'  עם  תיבה  מצאנו  ולבסוף  ישנה,  מאבן 
באכזבה  למושק'ה  הפריץ  אמר  הבנתי',  'הבנתי,   .
גלויה, 'לך מפה אתה עם אשתך המשוגעת, ועזוב אותי 

במנוחה'. 
ובלתי  דמיוני  נשמע  משהו  של  תיאור  לפעמים 
מציאותי, אבל מי שמצוי בסוד העניינים יודע שהדברים 
של  שאשתו  משוכנע  היה  למשל,  הפריץ,  נכונים. 
מושק'ה מטורפת והוזה, אך מושק'ה ידע היטב שהיא 

מספרת בדיוק, אבל בדיוק, מה שאירע.
המעשים  דמיון,  רק  הם  והתיאורים  העיר  של  השם 

הם המציאות.
בימים אלו מתחילים ימי 'בין המצרים' שבהם חרבה 
ירושלים. חז'"ל מספרים כי שנים לפני החורבן, כאשר 
בית המקדש עדיין היה בתפארתו, הזהיר ירמיהו הנביא 
את היהודים כי אם לא יחזרו בתשובה המקדש ייחרב 
היה  ונראה  אז  לו  האמין  לא  איש  לגלות.  ייצא  והעם 
שהוא מדבר מדמיונו, אך כמובן שהוא צדק בכל מילה 

והחורבן אכן הגיע. 
המשיח  לביאת  השלמה,  לגאולה  מצפים  אנו  היום 
לזה  להתחבר  לפעמים  קשה  המקדש.  בית  ולבניין 
והדברים נשמעים דמיוניים, אבל אנו יודעים ומאמינים 
גם  כך  במלואן,  התקיימו  החורבן  שנבואות  שכשם 

נבואות הנחמה והגאולה יתקיימו במהרה בימינו.
אם נשים את הדמיון בצד ונעסוק במהות אזי מעשינו 
יחקקו עד עולם. אך אם חלילה נבקש רק לדמיין, אזי 

נישאר עם החורבן ולא נגיע לבנין. 

הדמיון והמהות

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



הסדר הנסיעה 'ערך צבור' אינו קיים בשלב זה ברכבת הקלה 
 בירושלים, גם לא בנסיעת מעבר מאוטובוס לרכבת הקלה. 

הנוסעים מתבקשים להטעין את כרטיס הרב-קו בכרטיסיות או 
במנויים תקופתיים של מטרופולין ירושלים. 

 הרכבת הקלה תצטרף להסדר 'ערך צבור' 
בחודשים הקרובים.

נוסעי הרכבת הקלה שימו לב!

 למידע נוסף

www.jet.gov.il | מוקד כל קו: 8787*
*3686 | www.citypass.co.il 

סיטיפס - הרכבת הקלה בירושלים 

לתשומת לבכם! 
 לפני כניסתכם לרכבת הקלה חובה להצטייד בכרטיס נסיעה מתאים 

ולתקפו מיד עם הכניסה לקרון. 
על פי חוק, נוסע שייתפס ברכבת הקלה ללא כרטיס נסיעה מתאים ומתוקף כדין 

יוטל עליו חיוב מוגדל בסך 180 ש״ח בתוספת דמי הנסיעה.



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך
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