
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

993 מס'  גיליון     6/7/16 בסיון תשע"ו  ל'  רביעי  יום    עילית  וביתר  בירושלים  החרדי  לציבור  העיתון    בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:29
20:31
20:31

פרשת חקת

האיש ששרד את בוכנוואלד
הלך לעולמו 
חתן פרס נובל 
הסופר אלי ויזל 
ז"ל  הראיון 
האחרון בחייו, 
שהעניק ל'קו 

עיתונות'/
עמ' 16

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

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

בינוני וקל / עמ' 20

"אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים"

הכי זולים בארץ! 
בנסיעות מעיר לעיר 

בפריסה ארצית 

בס"ד

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

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

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

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

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

"יש התקדמות בפתרון משבר הכותל"
שר הבריאות יעקב ליצמן חושף בראיון ל'קו עיתונות' 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

סערה סביב 
ההקצאה ל'חכמי לב'

הקצאה ותקציבים של משרד החינוך דרך עיריית 
ירושלים לישיבה התיכונית 'חכמי לב', הצליחו 

להסעיר השבוע את ישיבת מועצת עיריית ירושלים 
 גורמים בסביבת ראש העיר ברקת תוקפים: הגענו 

לסיכום ברור עם הנציגים, שחזרו בהם / עמ' 4

הקץ לוונדליזם ב'הר הזיתים'
אחרי שנים של וונדליזם בבית 
הקברות בהר הזיתים נמצא 

הפתרון: הקמת גדר סביב בית 
הקברות / עמ' 6



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

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק



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

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה, עד גיל 18 
בהשתתפות מופחתת

על הוצאות לפני ואחרי 
לידה ל-3 לידות

₪21עד ₪6,000
מגיל 14* ומעלה

לטיפולי שיניים משמרים

50 %
על אורתודנטיה

וטיפולי שיניים משקמים

₪21 
אימון כושר אישי וקבוצתי

עד ₪1,000
הנחה ברכישת משקפיים

*מגיל 18 ומעלה*מגיל 18 ומעלה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
סיון-תמוז תשע"ו

2016יולי

כ״ז

ד'

י״א

י״ח

כ״ה

כ״ח

ה'

י״ב

י״ט

כ״ט

ו'

י״ג

כ׳ כ״א כ״ב כ״ג כ״ד

ל'

ז'

י״ד

א'

ח'

ט״ו

כ"ה

ב'

ט'

ט״ז

כ"ו

ג'

י'

י״ז

יהודה

תור לרופא 
שיניים

אבחון קשב 

וריכוז לארי

לקחת את יוסי 

לאורתודנט

להזמין 

משקפיים 
לאליהו

אבא
לקבוע תור

לרפלקסולוג

אבא

חדר כושר

אמא
עיסוי תינוקות

ם חיה
ע

להזמין

לרותי מקום

בבית החלמה

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

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

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



" ב תש"ע 121//1       ל' בסיון תשע"ו 6/7/16 בירושלים4        ל' בסיון תשע"ו 126/7/16 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, 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

סערה סביב ההקצאה ל'חכמי לב'
הקצאה ותקציבים של משרד החינוך דרך עיריית ירושלים לישיבה התיכונית 'חכמי לב', הצליחו להסעיר 
השבוע את ישיבת מועצת עיריית ירושלים  החברים החרדים תקפו במילים חריפות את המוסד, הגר"ד 

כהן איים להתפטר מחברותו בועדת הרבנים של 'דגל התורה' אם הנציגים יתמכו בתקציב, והתקציב לבסוף 
עבר - למרות אי-הצבעתם של הנציגים החרדים  גורמים בסביבת ראש העיר ברקת תוקפים: הגענו 

לסיכום ברור עם הנציגים, שחזרו בהם

מאת: מנדי קליין

על  השבוע  שהונחו  תמימים,  לכאורה  ותקציבים,  הקצאה 
ירושלים, הצליחו לעורר מהומה  סדר היום של מועצת העיר 
התיכונית  הישיבה  של  בגינה  והכל  החרדי,  בציבור  רבתי 

"חכמי לב", בראשות הרב בצלאל כהן.
לימודי  המשלבת  תיכונית  ישיבה  היא  לב'  'חכמי  ישיבת 
"נהורא",  כמו  אחרות  תיכוניות  ישיבות  כדוגמת  ליב"ה, 
וכו'. בשנים האחרונות מקבלת  "נהרדעא", "היישוב החדש" 
'חכמי לב' גיבוי חזק ממשרד החינוך ובעיקר מהמחוז החרדי 
עיריית  על  כפה  אף  פעולותיו  שבמסגרת  החינוך,  במשרד 
לב',  ל'חכמי  ייעודי  כסף  להעברת  הצינור  להיות  ירושלים 
השירותים  כל  את  להם  ולתת  מקום  להם  לשכור  שמחייב 

העירוניים בדיוק כמו כל בי"ס ממלכתי אחר.
תושבים  מבחינת  לבעיה:  העירייה  הגיעה  שכאן,  אלא 
חילונים, אין אף הבדל בין ישיבה קדושה רגילה לבין ישיבה 
חרדית תיכונית מהסוג האמור. אלה אינם מעוניינים בשכנותם 
לא בזו ולא בזו. הם לא רואים הבדל בין מניחי תפילין שלומדי 
הליב"ה.  מקצועות  את  גם  שלומדים  כאלה  לבין  גמרא  רק 
לכן, המחשבה מלכתחילה למקם את הישיבה בשכונה שאינה 
חרדית, יצרה התנגדויות. מאידך, בשכונה חרדית ממש גם אי 
אפשר למקם את הישיבה הזו, מאחר וישנו ציבור חרדי גדול 
ההשקפה  נגד  שהן  תיכוניות  לישיבות  שמתנגד  בירושלים 

החרדית הדרך המסורה מגדולי ישראל.
והציע למקם את הישיבה  ניר ברקת,  כאן הגיע ראש העיר 
גבעת  המבתר.  גבעת  או  שאול  גבעת  כמו  מעורבת  בשכונה 
מתאים  מקום  היתה  ולכאורה  מעורבת,  שכונה  זו  המבתר 
עבור השכונה. אלא ששם הוא נתקל בלחץ ציבורי לשמור את 
קרקעות הציבוריות למוסדות חילונים, כדי לשמר את הסביבה 

החילונית באזור ההקצאה.

המועצה  מחברי  חלק  עם  לסיכום  ברקת  הגיע  בהמשך 
החרדיים מטעם יהדות התורה, שבצד בגבעת המבתר הקרוב 
היותר- בצד  ואילו  חרדים,   מוסדות  ימוקמו  אשכול  לרמת 

חילוני ימוקמו מוסדות חילונים.
ה"חילוני",  בשטח  יקים,  לנדר  שמכון  מדובר  היה  בזמנו, 
קמפוס ענק. אלא שבהמשך מכון לנדר פשט רגל, וההקצאה הזו 
נשארה פנויה. ואז הגיע ברקת והחליט לתת את השטח ל'חכמי 
לב' - באזור החילוני, על חשבון המקום שהוקצה מלכתחילה 
אסיפה  עשו  השכונה,  עסקני  באו  שאז  אלא  ל'לנדר'.  כאמור 
ויצאו נגד ההקצאה. הגיע ברקת ואמר: אין לי בעיה שכאן לא, 
אבל אתם צריכים לומר לי איפה כן. עד שנמצא מקום קבוע 
כי עליו לספק תשובות למשרד החינוך על  זמני,  צריך מקום 

הכסף אותו העבירו לעירייה עבור חכמי לב.
גורמים בעירייה מצאו אז פשרה: מגרש שמתפנה בשכונת 
רמת שלמה, קרקע שלא השתמשו בה, שיועדה למוסד רווחה. 
כלומר, לא ע"ח מוסד אחר. מקורבי ראש העיר שאלו אז את 

מוסכם?  זה  האם  הרבנים?  את  שאלתם  האם  גורמים:  אותם 
מבגבעת  יותר  כזו  ישיבה  למקם  בסדר  זה  שלמה  ברמת  וכי 
אכן  וכך  חיוביות,  היו  קיבלו  שהם  התשובות  אבל  המבתר? 

תוכנן.
הצבעה  לידי  והתקציבים  ההקצאה  הגיע  שהשבוע  אלא 
בהם.  חזרו  נציגים  ואותם  הכספים,  בועדת  העיר  במועצת 
עם  הסיכום  כי  אמר  כהן  הגר"ד  כי  בעירייה מספרים  גורמים 
ראש העיר הוא לא על דעתו ואם העניין לא יסודר הוא יתפטר 
ואכן,  בירושלים.  התורה  דגל  של  הרבנים  בועדת  מחברותו 
עברה  ההצעה  מהסיכום.  לבסוף  בהם  חזרו  הנציגים  כאמור, 

למרות אי השתתפות החברים החרדים בהצבעה הזו.
 יו"ר סיעת "יהדות התורה" בירושלים, אליעזר ראוכברגר, 
לציבור  רעל  זה  לב  "חכמי  בדיון:  וצעק  ההחלטה  על  זעם 
החרדי. מדובר במוסד אנטי חרדי מובהק שכל מטרתו לפגוע 
בציבור החרדי ולהרוס אותו מבפנים. כל רצונם זה לשנות את 

הציבור החרדי מבפנים".
בהצבעה.  נמנעו  לא  אפילו  מועצה  חברי  אותם  כי  יודגש 
את  נטשו  החרדים  החברים  כי  נכתב  התקשורת  מכלי  בכמה 
הישיבה במחאה. האמת היא שחלקם אמנם קמו מהכיסאות, 
אבל רובם נשארו לשבת ורק לא הצביעו על אותם הסעיפים 

של ועדת הכספים.
גורמים בסביבת ראש העיר אומרים כי "ברור שגם אם היה 
דרך  ואין  הזו  ההעברה  את  לאשר  צריך  היה  חרדי  עיר  ראש 
למנוע את זה. מה התועלת בתיאום מוקדם אם הנציגים חוזרים 

בהם פעם אחר מהסיכומים עם ראש העיר?"
מוסד  הוא  לב  חכמי  כי  עוד,  מציינים  העיר  ראש  בסביבת 
לפתיחת  פתרונות  למתן  נערכת  עשרות שהעיריה  מתוך  אחד 
תוספת  העיר  ראש  הקצה  כך  ולשם  הקרובה,  הלימודים  שנת 

תקציבית של מעל 40 מיליון ש"ח.

מועצת העיר ירושלים

"סכנות רוחניות חמורות בבנין כלל"
פעילות של רבני שכונות ואישי ציבור למניעת כניסה לבנין "מרכז כלל" במרכז העיר  גדולי ישראל 
ליו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה": "מלבד סכנת המסיון, ישנן סכנות רוחניות חמורות בבנין"

מאת: יעקב פלדמן

לאחר פניית תושבי השכונות ליו"ר " התנועה למען ירושלים 
ותושביה" חיים מילר, לפעול למניעת פעילות מיסיונרית בבנין 
עומד  לא  או ממשלתי  עירוני  גורם  האם  ולבדוק  כלל"  "מרכז 
השבוע,  שוב  התכנסו  במקום,  המסיונריות  היוזמות  מאחורי 
באזור,  שליט"א  השכונות  רבני  בראשות  השכונות  תושבי 

בבנין,  הרוחניות  הסכנות  אודות  וזעקו  מילר,  של  בלשכתו 
חנויות שאסור לדרוך בהן ועוד.

הרוחניות  והסכנות  המסיון  של  בנושאים  ארוך  דיון  לאחר 
ישראל  גדולי  אל  שיפנו  צוות  הוקם  כלל",  "מרכז  במבנה 
צעירים  וזוגות  ישיבות  לבחורי  ואיסור  מחאה  כתב  שיוציאו 

להיכנס לבנין.
כמו"כ הוקם צוות שיפנה למשרדי ממשלה, הפועלים במקום 

להעביר את הפעילות מהמבנה, או לתת הנחיה להנהלת הבנין, 
להוציא את המסיון ואת חנויות התועבה מהבניין, ולא, ייאסר 
על הזקוקים לשירותי משרדים אלה להגיע למשרדים הנדרשים.
"התנועה  ויו"ר  השכ'  רבני  יפגשו  המסיון,  בנושא 
ח"כ  הפנים  וועדת  יו"ר  עם  ותושביה",  ירושלים  למען 
מהמבנה  חלקים  למניעת  עצה,  לטכס  ע"מ  אמסלם  דוד 
והמקדש. הקודש  עיר  במרכז  במבנה,   מיסיונרים 



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

לשירותכם המרכזים הרפואיים של מכבי ברחבי העיר:

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

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

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

 שד׳ החושן 3, מבשרת ציון

מגיע לכם
יותר!

ירושלמים,

גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 
קבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  

מקופת חולים מכבי

96% מרוצים ממכבי!

רוממה:
רח’ שמגר 21

חדש! ארנונה:
דרך חברון 101

רמת שלמה:
רח’ גולדקנופף 12

הר נוף:
רח’ הרב חי טייב 48

רמות אלון:
שד’ גולדה מאיר 225

קרית יובל:
רח’ צ’ילה 6 

גני גאולה:
רח’ ירמיהו 46

שטראוס גאולה:
רח’ שטראוס 24

הר חומה: 
רח’ ליכטנשטיין 2 

רח’ הרב כדורי 4

גילה:
רח’ צביה ויצחק 5 

פסגת זאב: 
רח’ חיים תורן 45

קניון מלחה:
רח’ אגודת ספורט

ביתר 1
רוטר:

רח’ אגריפס 40

טלזסטון
מרפאת ד”ר בורץ: 

רח’ הרב בלוך 20
גבעת זאב:

רח’ המכבים 50
מבשרת ציון: 
שד׳ החושן 3

מעלה אדומים:
כיכר היהלום 891
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אותות הוקרה למצטייני 
כוחות ההצלה

ראש העיר ירושלים ניר ברקת העניק אותות 
הוקרה למצטיינים מכוחות החרום הביטחון 

וההצלה בירושלים  ברקת: "בזכות אנשי כוחות 
ביטחון והצלה המצטיינים ירושלים ממשיכה 

בשגרה ובצמיחה. כולנו מצדיעים להם"

מאת: אהרן נצר

וסגן  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
תת  במשטרה  ירושלים  מחוז  מפקד 
השבוע  העניקו  אשד,  עמיחי  ניצב 
אותות הוקרה ל-48 מצטיינים מכוחות 
האותות  בירושלים.  וההצלה  הביטחון 
הוענקו ל 48- שוטרים מצטיינים ממחוז 
ירושלים,  אנשי מגן דוד אדום, לוחמי 
כיבוי אש, חיילי צה"ל מחוז ירושלים, 
בעיריית  וביטחון  חירום  אגף  עובדי 
וזק"א  ירושלים, אנשי "איחוד הצלה" 
ואיכות  הביטחון  לשיפור  שתרמו 

החיים בעיר.
בה  האחרונה  השנה  "במהלך  ברקת 

אירועי טרור, הפרות  ירושלים,  חוותה 
נוספים,  ואירועים  ענק  שריפות  סדר, 
היו  והחירום  ההצלה  הביטחון  כוחות 
חוד החנית בפעילות לשמירת הביטחון 
האיכותית,  העבודה  בעיר.  והשגרה 
הלב  ואומץ  המסירות  המקצוענית, 
הצילו  מאוד  גדול  אישי  סיכון  למרות 
חיים רבים. בזכות אנשי כוחות ביטחון 
ממשיכה  ירושלים  המצטיינים  והצלה 
מצדיעים  כולנו  ובצמיחה.  בשגרה 

להם".
העיר  מועצת  באולם  התקיים  הטקס 
במעמד סגני ראש העיר, חברי מועצת 
העיר, ראשי ארגוני ההצלה ומשפחות 

המצטיינים.

הקץ לוונדליזם ב'הר הזיתים'
אחרי שנים של וונדליזם בבית הקברות בהר הזיתים נמצא 
הפתרון: הקמת גדר סביב בית הקברות • עלות שלב א' של 

הפרויקט מוערכת בכ-4.5 מיליוני שקלים

מאת: יוחאי דנינו  
 

שררה  בהן  רבות  שנים  אחרי  נכונה:  מנוחה 
ופורעים  עזובה רבה בבית הקברות בהר הזיתים 
 - הקברים  את  וביזו  שרפו  שברו,  ניתצו,  ערבים 
נמצאה הנוסחה להקמת גדר ביטחון בהר הזיתים.

)הליכוד( סיכם  דוד אמסלם  ועדת הפנים  יו"ר 
לענייני  המשרד  הדתות,  משרדי  עם  השבוע 
ירושלים,  עיריית  ירושלים, מועצת בתי העלמין, 
הקמת  את  והאוצר,  השיכון  משרד  המשטרה, 
הגדר להגברת מערך הביטחון בהר הזיתים. סוכם 
כי בשלב א', הפרויקט יצא לדרך בעלות של 4.5 
מיליון שקלים בחלוקה כדלקמן: עיריית ירושלים 
מיליון וחצי ש"ח, 3 מיליון ש"ח משרד הדתות, 
העלמין.  בתי  ומועצת  ירושלים  לענייני  המשרד 

הפרויקט יבוצע על ידי עיריית ירושלים.
כל  של  "התגייסותם  מסר:  אמסלם  ח"כ 
על  יעלה  לא  הבעיה.  לפתרון  הביאה  הגורמים 
לקברי  לעלות  חוששים  המדינה  שאזרחי  הדעת 
יקיריהם מפחד וחוסר יכולת להעניק להם ביטחון 
את  משמעותי  באופן  תצמצם  הגדר  במקום. 
הסיכון הביטחוני ותאפשר את הגעתם של כל אלו 
שנבצר מהם במשך שנים להגיע למקום. סיכמנו 
להאיץ את ההליכים בשאיפה לסיים את העבודות 

לקראת חגי תשרי בשנה זו".
במקום  התנהלו  האחרונות  בשנים  כי  יצויין, 

שיראו  מנת  על  ושרים,  ח"כים  של  רבים  סיורים 
הרבה.   והעזובה  הוונדליזם  את  עיניהם  במו 
הכריזו  ואף  תקציבים  הובטחו  דבר  של  בסופו 
יחידה משטרתית שתעסוק בפטרולים  על הקמת 
תקציביים  קשיים  בשל  אולם  המקום,  ואבטחת 
נותר  כעת  בחסר.  לוקה  במקום  האבטחה  עדיין 

לראות האם הפעם ההבטחות ימומשו.

תוצאות הונדליזם בהר הזיתים

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר

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

מתי ואיפה: 
החל מ - 15.7.16, מהשעה 16:00 ועד 17.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 

כביש עוקף קריות )כביש מס' 22(, בקטע מחלף אתא דרום, לנוסעים לכיוון דרום. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף אתא דרום ותוכוון לכביש מס' 4 או לכיוון 

צומת דשנים יגור /יקנעם.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לדרום: 
•  תתאפשר נסיעה על כביש מס' 4 – דרך ההסתדרות.

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו - 772.
•  כניסה למנהרות הכרמל תתאפשר דרך: כביש מס' 4, כביש 23, ידין, 

     האצטדיון, שד' ירושלים, דרך עכו.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בכביש מס' 22 

על גשר ההסתדרות.

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות
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תושבי גאולה התכנסו 
בעקבות גל הפריצות 

לאחר חודש של פריצות וגניבות מבתי מגורים בשכונת גאולה, 
התושבים החליטו לעשות לזה סוף וארגנו מפגש תושבים

500 נשים ונערות השתתפו 
במופע מוזיקלי מיוחד 

את המופע, "צלילים חדשים", 
הפיק קונסרבטוריון "מעבר 

למוזיקה" ● "מרגש", "סוחף", 
"עוצמתי", "חדשני", "מקצועי", 

"איכותי" - אלו מקצת מן 
התגובות שנשמעו בתום המופע 

המוזיקלי "צלילים חדשים"
מאת: חיים רייך

השבוע  שנערך  חדשים"  "צלילים  במופע 
בירושלים, השתתפו כ-500 נשים ונערות.

בזה אחר זה, עלו השבוע על הבמה, בשירה 
מקהלות,  הרכבים,  להקות,   17 וריקוד,  נגינה 
 6 בגיל  מכנרית  ועוד.  סטפס  ריקודי  תזמורות, 
ועד זמרת בגיל 60, נצפו על הבמה כל הגילאים.
באירוע נשאו דברי ברכה אישי ציבור ובהם 
סגר"ע ירושלים הרב יוסף דייטש וחברי מועצת 

העיר הרב מלכיאלי והרב פיני עזרא.
של  היוזמה  על  בירכו  הציבור  אישי 
לראות  נוכחים  הם  כי  ואמרו  הקונסרבטוריון 
לבנות  המקצועי  המופע  קיום  נחיצות  את 
ביוזמה  רואים  "אנו  יעקב.  בית  ברוח  ישראל 
הפרוייקט  את  לקדם  בעז"ה  נפעל  דבר חשוב, 

המבורך של קונסרבטוריון מעבר למוזיקה".
סגן ראש העיר הרב יוסי דייטש הוסיף ואמר: 
"אנחנו נפעל לקדם תרבות חרדית  לנשים, ראוי 
האומה,  בבנייני  הבאה  שנה  להיות  למופע  לו 

ובעז"ה בהמשך נארח את המופע בארנה".
גב'  טעם  בטוב  שהנחתה  המיוחד  במופע 
חדשנית  חוויה  הועברה  שניאורסון,  מירי 
וייחודית שאין לה תקדים בקונצרטים ומופעים 

מוזיקליים. השילוב המיוחד של בימוי והפקה 
אומנותית, לצד מוזיקה ברמה הגבוהה ביותר, 
ומפעים  מהנה  ערב  יצר  שונים,  ובסגנונות 
ומעל  גיל.  הבדלי  ללא  ונערות,  נשים  לילדות, 
הבנות  של  הצניעות  בהפקה  בלטה  הכל, 
חרדי  לציבור  המופע  של  מלאה  והתאמה 

איכותי. 
מציע  למוזיקה"  "מעבר  קונסרבטוריון 
גישה חדשה בהוראת מוזיקה, המשלבת נגינה 
והבעה חופשית  יכולת אלתור  ופיתוח  מתווים 
חדשניות,  במתודות  הלמידה,  מתחילת  בכלי, 

תוך שימת דגש על לימוד חוויתי ומהנה.
וגיל,  רמה  לכל  מותאמת  הלימודים  תוכנית 
ובעל  מיומן  מקצועי,  צוות  ידי  על  ומועברת 

מוניטין, לצד אווירה חמה ומשפחתית. 
נורית  הגב'  הקונסרבטוריון  מנהלת  לדברי 
ולהבין  התגובות,  את  לשמוע  "מרגש  אדרי: 
שהרף הגבוהה והסטנדרטים החדשים שהמופע 
הביא אליהם, מוערכים ומבוקשים ע"י הציבור 
המופע,  לרגל  להמשיך".  כוח  נותן  זה  שלנו, 
נתנו מלגות אוטומטיות ל-50 נרשמות ראשונות 
ללימודי נגינה, מאת הקרן האמריקאית שורשים 
JTI, ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז החלה, 

ונותרו מלגות אחרונות.

מאת: יעקב פלדמן

בירושלים',  ב'השבוע  כאן  שפורסם  כפי 
עשרות  אירעו  האחרון  החודש  במהלך 
פריצות לבתים בשכונת גאולה על ידי חוליית 
הפריצות  גל  בעקבות  מיעוטים.  בני  פורצים 
החליטו תושבי השכונה לערוך כינוס תושבים 
כדי  לנקוט  יש  פעולות  באיזה  להחליט  ע''מ 

למנוע את הפריצה הבאה. 
בתחילה דיבר אחד מיוזמי הכינוס והדגיש 
ממשלוחנים  המירבית  הזהירות  את  שוב 
ערבים שמועסקים בשכונה. לאחר מכן חבר 
קו  על  סיפר  כהן  משה  הקהילתי  המנהל 
הודעות  בו התקבלו עשרות  המידע שהוקם, 
ועל  לבתים  פריצות  על  שסיפרו  מתושבים 
דווחו  לא  המקרים  שברוב  רבות  גניבות 
בפנייה  החשיבות  על  הסביר  כהן  למשטרה. 
למשטרה ועל התוצאות החיוביות של שיתוף 
עם  כהן  ישב  הערב  בסיום  כמו''כ,  הפעולה. 
תושבי השכונה  התושבים, רשם את בקשות 
והבטיח לפעול מול כל הגורמים הרלוונטיים. 
מחזיק תיק בטחון בעיריית י-ם אריה קינג 
דיבר על הביטחון הנדרש לתושבים, והבטיח 
שיידונו  פתרונות  במגוון  בעניין  לפעול 
דרשו  תושבים  מספר  העירייה.  במסגרת 
הצבת מצלמות בכל אזור גאולה ע''מ להגביר 
ריבוי  בגלל  ובמיוחד  הביטחון  תחושת  את 
הערבים שעובדים באזור. קינג השיב שיבחן 
בטחון  את  לקדם  ע''מ  בחיוב  הנושא  את 

תושבי האזור. 
נציג  מיוחדת שהכין  הוצגה מצגת  בכינוס 
המשטרה אלון כהן עם תיעודים משטרתיים 
כמו''כ  בשכונה,  שאירעו  רבות  פריצות  על 
הזהירות  אמצעי  על  לתושבים  הסביר 
לא  השנה:  ובכל  אלו  בימים  המחויבים 
להשאיר  לא  פתוחות,  דלתות  להשאיר 
ערניים  ולהיות  מסתור  במקומות  מפתחות 
עשרות  למקום  הגיעו  הכינוס  בזמן  במיוחד. 
קיצוניים שהפריעו למהלך הכינוס, והצליחו 
ויס''מ  משטרה  וכוחות  סיומו,  את  להקדים 
אבטחו את הארוע. לאחר מכן הותקף אריה 

קינג בצאתו מהמקום ע''י ההמון בחוץ. 
חבר המנהל הקהילתי משה כהן ל'השבוע 
מאוד  מוצלח  כינוס  היה  "ב''ה  בירושלים': 
גל  עם  להתמודדות  רעיונות  מגוון  עלו  שבו 
אינו  והוא  הפריצות. קומץ קטן הפגין בחוץ 
משקף את דעת רוב השכונה אנחנו לא נפסיק 
ולא נשקוט עד להחזרת הביטחון לתושבים. 
אומר:  קרישבסקי  שמעון  המשתתפים,  אחד 
בהרבה  דנו  שבו  מאוד  מועיל  כינוס  "היה 
אנחנו  התושבים,  לביטחון  חשובים  נושאים 
חייבים להודות לכל מארגני הכנס שפועלים 

ללא תמורה". 
ממשיכה  מצידה  המשטרה  כך  בתוך 
עצרה  ימים  מספר  ולפני  בפרשה  בטיפול 
נעצר  הוא  הפורצים,  מחולית  נוסף  חשוד 
באחד המחסומים והועבר לחקירת המשטרה.

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

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

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

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

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

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

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

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



מענטש

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

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

 המתקינים קבעו: 

תדיראן המזגן 

האמין בישראל!

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

 אמינות שמתחילה בטכנולוגיה במחיר מטורף ומקבלים
קונים מזגן

 *כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, 
תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי.
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כ"ק האדמו"ר מבעלזא קבע מזוזה במרפאת שבת 

מרפאת השבת עברה למשכנה החדש
מרן כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגיע לטקס קביעת מזוזה במשכנה החדש של מרפאת השבת שנוסדה ע"י עמותת 
  "סעד ומרפא": "המרפאה הזו מבורכת בשל מניעת חילולי השבת והחג ונתינת האפשרות להישאר עם המשפחה"

יו"ר הארגון הר"ר חיים מרדכי פריד: "המרפאה נותנת את השירות ללא תשלום כלל והיא פתוחה לקהל הרחב"

מאת: חיים רייך

'סעד  עמותת  משרדי  האחרונים  בחודשים 
בעלזא  בקרית  החדש  למשכנם  עברו  ומרפא' 
בירושלים, במקום בו פועלת גם המרפאה, וכן 
ותסמונת  אוטיסטים  לילדים  פעילות  מחלקת 

דאון.
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא כיבד בנוכחותו 
למשרדי  בכניסה  מזוזה  בקביעת  כמובן  וכובד 
העמותה. בטקס המרגש נשא האדמו"ר דברים 
חשוב  מאד  דבר  היא  הזו  "המרפאה  ואמר: 
חוסכת  היא  ובחגים,  בשבתות  יהודי  לכל 
חולים,  בבתי  שבת  חילולי  וחוסכת  זמן  המון 
בבתי  להיות  במקום  המשפחה  עם  נשארים 
החולים כשהטיפול יכול להיעשות כאן. ובזכות 
וחג.  שבת  חילולי  הרבה  יימנעו  המרפאה 

תבורכו במעשיכם". 
יו"ר הארגון הר"ר חיים מרדכי פריד, מדגיש 
כי המרפאה נותנת את השירות ללא תשלום כלל 
והיא פתוחה לקהל הרחב, "הטיפולים שאנחנו 
אינפוזיה,  כמו:  וחשובים,  מידיים  הם  נותנים 
תפירות, תרופות דרך הוריד, א.ק.ג. בדיקות דם 

ועוד טיפולים דחופים ושונים".
בשבתות  מתנהלת  ומרפא  סעד  מרפאת 

ובחגים כמרפאת חירום לכל דבר, יש בה הכל 
"בחודשים  רנטגן,  מלבד  במיון,  כמו  ממש 
כשרק  איש"   300 מעל  שם  עברו  האחרונים 
שניים מתוכם נשלחו למיון", אומר מוטי פריד 
לפתוח  שהחליט  ומרפא'  'סעד  עמותת  יו"ר 
למנוע  ובכך  שלנו  לציבור  שבת  מרפאת  את 
צנועים.  לא  ומראות  חילולי שבת  רבה,  טרחה 
"אנחנו מנסים לפתור את כל הבעיות הרפואיות 
ויעיל.  מקצועי  מהיר,  שירות  ונותנים  שיש 
בכירים  רופאים  חולים,  בית  של  צוות  לנו  יש 
לא  שחשוב  ומה  יהודים  שאינם  צדק  משערי 
מכל  שלנו  לציבור  מותאמת  המרפאה  פחות 

הבחינות".
"בראש השנה לפני כמה שנים הגעתי לבית 
הכנסת בבוקר וראיתי את חבר שלי עם ידיים על 
האוזניים כשהוא סובל מכאבים, שאלתי אותו 
לאן אתה הולך? 'לשערי צדק' הוא ענה לי. לא 
האמנתי שבשביל כאב אוזניים הוא צריך ללכת 
כל כך רחוק עד לבית חולים. ובאותו רגע עלה 
אצלי הרעיון לפתוח מרפאת שבת שתיתן מענה 
לכל הבעיות שרופא יכול לטפל בהן. המרפאה 

ב"ה מצליחה מאד והיא פועלת כבר 3 שנים".
לבית  הליכה  לחסוך  אפשר  מקרים  באילו   

חולים?

מענה  לקבל  ניתן  ומרפא'  'סעד  "במרפאת 
טיפולי  המצריכים  למקרים  ומהיר  מקצועי 
גדול,  חתך  ראש,  פתיחת  כוויות,  כמו:  חירום 
פציעה, נקע, אלרגיה, אנטיביוטיקה דרך הוריד, 
זריקות, ספירות דם, ספירת דם לכליות, ספירת 
רבים.  טיפולים  ועוד  דם  מעבדת  לכבד,  דם 
מומחים  מקצועיים,  רופאים  נמצאים  במרפאה 
הרפואית  ברמה  בכם  שיטפלו  צדק  משערי 

הגבוהה ביותר.
לירושלים  שמגיעים  המדינה  אזרחי  "כל 
למרפאה,  להגיע  יכולים  הארץ  מכל  לשבת 
ללא  שירות  מקבלים  החולים  קופות  חברי  כל 

תשלום.
ונמצאים  לארץ  שמגיעים  חו"ל  תושבי  "כל 
השבוע,  באמצע  גם  כלשהו,  חירום  במצב 
יכולים להתקשר אלינו, ניתן להם פתרון ונעזור 
אינם  אם  גם  הטוב  הטיפול  את  לקבל  להם 

מבוטחים בשום קופה.
 10 אהרון  קדושת  ברחוב  שוכנת  "המרפאה 
קרית בעלזא, ירושלים – 02-5381840 במקרי 
חירום ניתן להתקשר: 053-3181860. המרפאה 
פועלת מערב שבת בשעה ארבע אחה"צ עד 12 
 12 עד  בבוקר  מעשר  בשבת  ולמחרת  בלילה 

בלילה – מוצ"ש".

מתקדמים
לאקדמי!

הן
 כ

לי
גי

מיועד למורים/ות בעלי/ות תעודת מורה בכיר/ה, או תואר אקווילנטי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לתואר  התקדמו  האקדמיזציה  ללימודי  המחזורים  בוגרי  ומורות  מורים  מאות 
נפרדת  חרדית  במסגרת  מלימודים  ותיהנו  הנוסף  למחזור  הצטרפו  ראשון! 
להגיע  בכדי  הכלים  כל  את  לכם  הנותנת  מעורבות(,  במסגרות  )ולא  לחלוטין 

לתואר בזמן קצר. בסיס להמשך לימודים לתואר שני במבחר.

מורים / מורות / גננות

ימים 
נפרדים 
לגברים 
ולנשים

המסלול המואץ

שכ"ל אטרקטיבי!

לתואר ראשון
B.EDאקדמי

B.ED גם אתם רוצים לטפס שלב במקצוע שלכם? הצטרפו למסלול המואץ לתואר ראשון אקדמי
ותוכלו להתקדם לתואר שני בזמן קצר, להשתלב בתחומי עשייה מגוונים ולשדרג את תנאי השכר שלכם!



צלצלו עכשיו: 8510*

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת

התקנה תוך
24 שעות

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

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

למהדריןחם-קר

עושים סוף למיחם השבת
מתקדמים לבר המים 'נועם 1' 

המותר לשימוש במים החמים והקרים בשבת

משווק מורשה 
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במהלך ישיבת הקבינט 
הביטחוני שהתכנסה במוצאי 

שבת התפתח עימות בין 
שר החינוך נפתלי בנט לשר 
הביטחון אביגדור ליברמן, 

שבשיאו הורה ליברמן 
לנציגי צה"ל שלא להשיב 

לשאלותיו של בנט

עימות בקבינט: 
ליברמן נגד בנט

מאת: אלי שניידר

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

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

ובמערכת הביטחון ואי אפשר לעבוד ככה". 
בתום שעות של דיונים מתמשכים בקבינט, 
החלטות  שהתקבלו  בלא  הדיון  הסתיים 
מיוחדות למעט ההחלטה עליה החליט ראש 
המיועדים  הרש"פ  מכספי  לקזז  הממשלה 
זאת  משפחותיהם,  ובני  מחבלים  למימון 
דיור  יחידות   42 בניית  על  להחלטה  בנוסף 
ישראל  כינה  אותה  החלטה  ארבע.  בקריית 
ברמסון, מ"מ יו"ר המועצה המקומית בקריית 
קריית  "תושבי  ו'ספין':  כ'הונאה'  ארבע, 
ארבע-חברון חזקים אבל מצפים שההנהגה לא 
תחשוב שאנחנו ילדי כאפות שלהם. האנשים 
הללו רוממות הימין וארץ ישראל בגרונם אך 
בפועל הם מפקירים אותנו ולא עושים מעבר 
למה שחייבים ציפינו שייתנו לנו היתר לעלות 
השיפוט  בתחום  שנמצאים  ו-26   22 לגבעות 
צריך  והציבור  בשטח  שינוי  שום  אין  אבל 
לעשות חושבים בעקבות ההתנהלות הכושלת 

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

את השרים החברים.

השר נפתלי בנט השר אביגדור ליברמן

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

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

מגהץ
טפאל

טלפון 
אלחוטי

תנור
דו תאי

כיריים 
בוש

בילד-אין
קרמיות טאצ'

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

יורוקום

מקרר
df 450 ליטר

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

36
ל-36 חודשים
₪ רק ב- 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 49999 ₪₪

49החל מ:החל מ:
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

רק ב- 1290 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

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

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...

פרטים 
בסניפים

מקררי שארפ
במבצע 
סבסוד 
מיוחד!



מרגישים
את השינוי
בפארקים

ובגינות

צאו לבלות בחופש הגדול בפארקים ובגינות 
המשודרגים, המטופחים והמוצללים של ירושלים. 

ואל תשכחו - את הפסולת לפח!
יחד, נשמור על ירושלים נקיה. חופש נעים!

החופש הגדול 
מחכה לכם ליד הבית!
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ח"כ לשעבר דוד טל ז"ל נפטר בשבת האחרונה לאחר 
שסבל מהמחלה הקשה והוא בן  66 "שליח מרן, איש 

חברתי מהמעלה הראשונה"

ח"כ לשעבר 
דוד טל ז"ל

מאת: אלי שניידר

קבוצת התקשורת "קו עיתונות" הכוללת את 
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה 
במגזר החרדי, עיתון 'כל ישראל' היוצא לאור 
בסוף השבוע, פורטל התוכן 'כל הזמן', פיתוח 
לוח  וכן  הכשרים  למכשירים  יישומים  ויזום 
'מזל וברכה' מתכבדת להודיע על מינויו של 

הרב חיים כהן ליו"ר הקבוצה.
קבוצת  ומייצג  מוביל  כהן  חיים  הרב 
משקיעים מדרום אמריקה, שתקדם את מטרות 

הקבוצה וערכיה לטובת כלל הציבור החרדי.
הקבוצה  יו"ר  בהובלת  המשקיעים  קבוצת 
התקשורת  מקבוצת   33% עד  תרכוש  הנכנס, 
בתהליך ובשלבים שנקבעו בהסכם ע"פ שווי 

של 22 מיליון ש"ח לפעילות הקבוצה.
הרשת  כתבי  העורכים,  הקבוצה,  עובדי 
ומנהלי הקבוצה, מברכים את הרב חיים כהן 
מבורכת  עשייה  והמשך  הצלחה  ומאחלים 

עבור כלל הציבור החרדי.

רשת 'קו עיתונות' מתכבדת להודיע על מינויו של הרב חיים 
כהן ליו"ר הדירקטוריון של הקבוצה  הרב חיים כהן 

מייצג קבוצת משקיעים מדרום אמריקה

מתרחבים: חיים 
כהן מונה ליו"ר 

הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון הרב חיים כהן

מאת: יעקב אמסלם

במהלך השבת האחרונה נפטר חבר הכנסת 
מהמחלה  שסבל  לאחר  ז"ל,  טל  דוד  לשעבר 

הקשה והוא בן 66.
ראשון  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  טל,  דוד 
לציון ואח"כ כסמנכ"ל אל המעיין  ובהמשך 

הקים את סיעת ש"ס בהסתדרות.
בשנת 1996 נבחר לראשונה לכנסת מטעם 
תנועת ש"ס, לאחר מכן פרש מש"ס והצטרף 
מאוחר  פרץ,  עמיר  של  אחד"  "עם  לתנועת 
יותר בשנת 2006 תמך בהתנתקות ובבחירות 
ונבחר  קדימה  ברשימת  שוריין  ה-17  לכנסת 

מטעמה.
כאמור, בשבת נפטר טל לאחר מחלה קשה 
והותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הלווייתו 
מביתו   16:00 בשעה  ראשון  ביום  התקיימה 

ברחוב החרוב בראשון לציון.
בש"ס ספדו לטל ומסרו: "תנועת ש"ס ויו"ר 
התנועה הרב אריה דרעי אבלים וכואבים עם 
יוסף  הגר"ע  מרן  שליח  של  עת  בטרם  לכתו 
זצ"ל ושליח התנועה לכנסת ישראל ר' דוד טל 
שותף  הראשונה,  מהמעלה  חברתי  איש  ז"ל, 

בהסתדרות,  ש"ס  סיעת  ממקימי  לדרך,  נאמן 
רבות  ופעל  נאמנה  שליחותו  מילא  אשר 
אנו שולחים  ובמסירות למען הציבור הרחב. 
מן  ולמשפחתו.  לרעייתו  כנים  תנחומים 

השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

נציג חברתי. דוד טל ז"ל

ארנונה 2017

מועצת העירייה, בישיבתה מיום חמישי, כ"ד בסיון תשע"ו 
הכספים  לשנת  הארנונה  הטלת  על  החליטה   ,30.6.16
2017, וזאת בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג-1992, על העלאת 

החובה בשיעור של 1.77%.  

מועד שילום הארנונה לשנת 2017
יחול ביום ראשון, ג' בטבת תשע"ז 1.1.2017. לא תינתן הנחה למשלמים מראש.

הסדר הוראת קבע
למדד  צמודים  תשלומים  ב-12   2017 בשנת  יערכו  קבע  הוראת  בהסדר  התשלומים 

בהסדר  הארנונה  את   2016 בשנת  ששילם  מי  הנחה.  ללא   2017 ינואר  מחודש  החל 
הוראת קבע, החיוב בהוראת קבע יימשך אוטומטית גם בשנת 2017, אלא אם תימסר 

לעירייה הודעה אחרת. 

לנוחיותכם, ניתן לקבוע את מועד התשלום ל-1 או ל-10 לכל חודש.

הפחתה חריגה בארנונה - שינוי סיווגים, יצירת 
סיווגים ותתי סיווגים חדשים, ושינויים נוספים

מועצת העירייה החליטה לבקש משרי הפנים והאוצר לאשר לה הפחתת הארנונה 
התעריף  שהעלאת  באופן  אחרים",  ל"נכסים  ו/או  ומסחר"  שירותים  ל"משרדים, 
ל"משרדים שירותים ומסחר" לשנת 2017 תהיה 0% ולא העלאת חובה בשיעור של 
הנ"ל  בסעיפים   2017 לשנת  הארנונה  שתעריף  כך  ההסדרים,  לחוק  בהתאם   1.77%

יהיה זהה לתעריף לשנת 2016. 

הסיווגים  ותתי  הסיווגים  ליצירת  השרים  אישור  את  לבקש  המועצה  החליטה  עוד 
הבאים: "מחסן עסקי לסחורות, ששטחו עד 100 מ"ר", "מכבסות מרכזיות" וכן "מבנה 
מגורים שאינו בשימוש" )ככל שייקבעו כללים לעניין סוג נכס זה בחוק או בתקנות(.  

עם קבלת אישור השרים כאמור, יעודכן צו המיסים בהתאם. 

כן החליטה המועצה על יצירת סיווג חדש: "מערכת סולארית".

פירוט מלא של החלטת המועצה ניתן למצוא באתר העירוני.

  ארנונה ברשת
מידע מפורט בנושא הארנונה )כגון: החלטות המועצה, "צו המיסים", פירוט הנחות, 

www.jerusalem.muni.il טפסים, הסדרי תשלום ועוד( ניתן למצוא באתר

  קבלת קהל
 כיכר ספרא בניין 1, בימים א' ב' ד' ו-ה' בשעות 8:00-13:00 

ובימי ג' בשעות 15:00-18:00 בלבד

  מענה טלפוני
טל׳ 02-6296333, בימים א'-ה' בשעות 8:00-15:30 וכן בשעות 16:00-18:00

  מענה טלפוני ממוחשב
טל׳ 02-6296000, פעיל 24 שעות ביממה, למעט שבתות וחגים

 תשלום ארנונה
www.jerusalem.muni.il באתר העירייה

הודעה בדבר תשלומי הארנונה



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

jet.gov.il | *8787  :מידע נוסף

ערך צבור - פשוט לנסוע

נוסעי הרכבת 
הקלה שימו לב!

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

הרכבת הקלה תצטרף להסדר 'ערך צבור' בחודשים הקרובים.

חדש! החל מ-1.7.16
ערך צבור

בקווי האוטובוס גם בירושלים

 הכסף נטען ברב-קו
ללא תאריך תפוגה

 ׳ערך צבור׳ תקף גם
בנסיעה ברכבת ישראל

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

 תקף ברחבי הארץ בכל חברות
התחבורה הציבורית *

הנחה תינתן בהתאם 
לפרופיל האישי שברב-קו

התשלום בפועל 

 )₪(

הערך הנטען בכרטיס רב-קו

סטודנט מורחב, רגיל
ותיק, נוער

זכאי ביטוח 
לאומי, נכים, 

סטודנט

30.0037.5060.0045.00

50.0062.50100.0075.00

100.00125.00200.00150.00

150.00187.50300.00225.00

200.00250.00400.00300.00

סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

 חובה לתקף בכל נסיעה!
- לא תיקפת לא שילמת -
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הראיון האחרון של חתן פרס נובל לשלום הסופר אלי ויזל הי"ד

האיש ששרד 
את בוכנוואלד

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

"קו עיתונות" בערב חג הפסח תשע"ה 

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

מאת: אלי שניידר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אמר לנו ויזל. 

"הוא היה הרבי שלי"

מיוחד  קשר 
ז"ל  לויזל  היה 
מגדולי  כמה  עם 

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

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

ברשותכם 
ף  י ס ו א

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

קשה להסביר במילים".

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

מאת: מנדי קליין

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

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

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

ובדמעות את הנוסח הידוע של ויזניץ בתפילה 
הזכור לו מילדותו.

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

עם ישראל" ?

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

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

"דרך החסידות  והוסיף,  התופת".  מן  ניצלתי 

אל  כולו  בעולם  הצעיר  הדור  את  מושכת 

היהדות יותר מכל דרך אחרת".

לו  וענה  האדמו"ר  בירכו  הביקור  תום  עם 

על שאלתו: "שתזכה להשפיע בעולם להרבות 

כבוד שמים".

לסיום התעניין האדמו"ר על פעילותיו של 

הצעירים  בקרב  השואה  זכר  להנצחת  ויזל 

בכך  רק  עוסק  כיום  כי  סיפר  וויזל  בארה"ב, 

שמיים  כבוד  להרבות  יום  כל  זוכה  וב"ה 

ולהפיץ יהדות בעולם הרחב.

כאשר ח"כ אייכלר סיפר לאדמו"ר שנשיא 

בכנסת  שנאם  בעת  בנאומו  הזכירו  ארה"ב 

הפטיר ויזל: "אני צריך שנשיא ארה"ב יזכירו 

אני צריך שיזכירנו אצל האדמו"ר".

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

הביקור בבעלזא

ויזל ז"ל )מסומן בעיגול( בבוכנוואלד



טעם חדש הגיע לירושלים
בס”ד

מסעדת שף בשרית

אלומה

מסעדת ‘אלומה’ החדשה, על עיצובה האלגנטי, 
מציעה לכם ליהנות מחוויה קולינרית ייחודית 

 ממטבחו של השף מיכאל כץ,
 ומתפריט בשרי עשיר בכשרות מהודרת
בפיקוחו האישי של הרב פינק שליט”א
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7 ברכות מחלקת אירועים בר/ת מצווה, ימי הולדת, 

א’-ה’: 11:30-00:00 | ו’: 11:00 עד שעה לפני כניסת שבת

דרוש
איש/ת 
מכירות

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

לסניף ירושלים המודעה מיועדת לנשים וגברים
yakov@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לא ניתן לקבל מוצרים 
במבצע ללא קנית דיו/
טונרים. מוגבל בכמות 
ללקוח. עד גמר המלאי. 

בכפוף לתקנון

טונרים ודיו עד הבית
ועכשיו כפל מבצעים משולש!!!
עקב הביקוש המבצע ממשיך

נא ציינו 
הגעתכם דרך 
עיתון 'השבוע 

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

לפרטים והרשמה: 072-370-4319

מה חשוב לך באמת?

מגוון מקצועות לימוד לנשים באונו:

     במיוחד להוריד צריכת סוכר לבן לשים לב לתזונה נכונה –     )לפחות פעם בשבוע לכל אחד( להקדיש לכל ילד זמן איכות אישי יומי
 לקבוע הליכות פעמיים בשבוע עם אחותי

     וילדים - לפחות פעם בשבוע ארוחת ערב משותפת של אבא, אמא     ויכניס לנו משכורת מכובדת להירשם ללימודים למקצוע שמתאים לי

)L.L.B.( משפטים
עריכת דין

 )B.A.( חינוך וחברה
הנחיית הורים/קבוצות, ריכוז קהילתי, ניהול מוסדות תרבות וחינוך ועוד 

 )B.A.( מנהל עסקים
 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד   
 שיווק ופרסום – יחסי ציבור, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב,   

    פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס, הדרכה, הערכת עובדים        

_  ופיתוח קריירה
 מימון ושוק ההון –  בנקאות, ניהול כספים, ייעוץ פנסיוני,

   סוכנות ביטוח

בריאות
)B.O.T( ריפוי בעיסוק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לנתניהו.

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

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

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

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

בתשובה הש"סית הנצחית: הדברים הוצאו מהקשרם.

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

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

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

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

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

תעופה בחקירה 

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

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

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

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

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

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

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

דרשתי  הרפורמה  לאישור  העקרונית  להסכמתי 
לתקציב  שקלים  מיליארד  של  תוספת  וקיבלתי 

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

שבו לא יהיה מומחה מהשורה הראשונה שנכלל 
בהסדר הביטוחי". 

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

רוטציות, הארכתן וקיצורן.

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

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

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

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

להדאיג את גפני ולא 
מערכת היחסים בין 

ביבי לאובמה". הסביר 
ליצמן לאחרונה 

בהומור פולני. שר 
הבריאות הבין היטב 
שחשיבות הפגישה 

במשרד האוצר – 
בעצם קיומה. הוא 
ידע שגפני ופרוש 

ייפגעו, אך לא נמנע 
מלהשתתף בישיבה, 
ואף נהנה מהתוצאה

ההזמנה להצטרף 
לנסיעה הועברה 

ללשכת דרעי לפני 
למעלה מחודש, 

אולם אחרי שפרשת 
סדן התפוצצה, 

התאיידה ההזמנה. 
ערב ההמראה קיבל 

שר הפנים שיחת 
טלפון מראש-

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

לשאול את דרעי: מה 
אתה רוצה? 

אליו ולא עליו. אלי ויזל ז"ל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רחל.

מסע ההלווויה

ישיבת  מהיכל  שיצאה  ויגון,  עצב  ורווית  כואבת  בהלוויה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

במסע ההלוויה שהחל בישיבת ההסדר בעתניאל 
והסתיים בהר המנוחות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ומכריו.

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

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

הרב מיכאל מרק הי''דזירת הפיגוע )צילום: דוברות כב''ה יו''ש תחנה אזורית יהודה(
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דעת מרכז לימודים חרדי לבנות         
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול ירושלים 

|  לימודי קודש    

|  שיעורי תנ“ך הלכה ומוסר מטובי הרבנים והמורות  

|  כל התלמידות הינן בוגרות סמינרים חרדים  

|  הלימודים באוירה חרדית מובהקת  

|  למעלה מעשר שנות הצלחה  

|  השמה במקומות עבודה מתאימים

|  מחנכת לכל כיתה

 

 

בוגרת סמינר בית יעקב? 
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד? 
רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר מתואר?

 

 
  

  

  מקומות אחרונים! מהרו להרשם!

  

 

 

תואר ראשון בחוגים הבאים:
•  מדעי המחשב  •  הנדסת תוכנה

•  חשבונאות ומערכות מידע  
•  מנהל עסקים  

•  השלמה להנדסאיות לתואר ראשון
במדעי המחשב

מיוחדמלגותמערך 

תלמדי, תעבדי, תפרנסי.



בירושלים22     ל' בסיון תשע"ו 126/7/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני
הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 
ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה 

מּום ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל" )במדבר יט, ב(.
פרשת חקת היא מיסודות תורתנו הקדושה. בפרשה זו 
על  מאפרה  שמזים  אדומה  פרה  דין  את  התורה  לנו  מודיעה 
הטמאים, וסגולה מיוחדת יש בה שמטהרת את הטמא שנזרק 
עליו מי הנדה, ומטמאה את הטהור שהתעסק בה, ִמי ִיֵּתן ָטהֹור 
השגה  לנו  שאין  מופלא  סוד  ד(,  יד,  )איוב  ֶאָחד  ֹלא  ִמָּטֵמא 
והבנה בה ואף אין לנו רשות לחקור ולשאול אודותיה, אלא 

עלינו לקיימה כחוקה, ביראה ובאהבת ה' יתברך. 
לפי שיטת רוב המפרשים לא נתגלה סודה של פרשה אדומה 
אלא למשה רבינו בלבד )יעוי' בביאור אור החיים הקדוש יט, 
לך  רק  'ֵאֶליָך'-  ְוִיְקחּו  בפסוק  מרומז  וזה  צוה(,  אשר  ד"ה  ב 

משה נתגלה טעם מצוה זו ולא לאף אדם אחר. 
רבותינו אומרים במדרש )קהלת רבה ז, ד( שאפילו שלמה 
"ַוִּיֵּתן  האדם,  מכל  חכם  שהיה  הכתוב  עליו  שהעיד  המלך 
ֱאֹלִקים ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד..ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלמֹה 
ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם..ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם" )מלכים א' ה, ט-יא(, 
סודה  השיג  לא  הוא  אף  שבעולם,  החכמות  סוגי  בכל  ובקי 
ז, כג( "  וטעמה של פרה אדומה, וזהו שאמר שלמה )קהלת 
ָּכל זֹה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה, ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני", ר' 
יצחק פתח ואמר: כל זה נסיתי בחכמה, אמר שלמה לא הנחתי 
חכמה בעולם שלא עמדתי עליה, וכיון שהגעתי לפרשת פרה 
אדומה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )מדרש זוטא. וע"ע 
בליבו  שלמה  חשב  כלומר  ע"א(,  ט  ובנידה  ע"א  יד  ביומא 
ויגיע להבין סודה של פרה אדומה אך לבסוף גילה  שיחכים 
  341 רחוקה"-  "והיא  אמרו:  רמז  ובדרך  מכך,  הוא  שרחוק 

בגימטריא  וכן "פרה אדומה"- 341. 
ומעשה היה ברבן יוחנן בן זכאי שפנה אליו גוי אחד ואמר 
נראים  האדומה  פרה  במצות  עושים  שאתם  המעשים  לו: 
כמעשה כשפים. שאתם לוקחים פרה ושורפים אותה, מטילים 
את אפרה לתוך מים ומזים על טמא מת ב' פעמים ואומרים 
ניתן  שלא  ודברים  כשפים  מעשה  אלא  זה  אין  טהור,  שהוא 

להבינם.
רעה  רוח  פעם  נכנסה  האם  זכאי:  בן  יוחנן  רבן  לו  אמר 

בגופך? "לא", השיב הגוי. 
ריב"ז  המשיך  רעה?"  רוח  בו  שנכנסה  אדם  ראית  "האם 
לשאול, "כן", השיב הגוי. "ומה הרפואה שעשו לו?", שאל 
הרב. "הביאו שורש של עלה והקטירו אותו תחת האיש והזו 

עליו מים ומיד ברחה הרוח הרעה", השיב הגוי. 
אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: "ולא ישמעו אוזניך מה שפיך 
מדבר?! כן הוא הדבר אף בפרה אדומה, הטומאה היא רוח 
רעה השורה על האדם שנטמא במת, כדכתיב )זכריה יג, ב(: 
"ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ", וכך גם אנו עושים, מזים 
מי אפר פרה אדומה על הרוח והיא בורחת", התשובה מצאה 

חן בעיני הגוי והלך לו לדרכו.
משהלך הגוי אמרו לו תלמידיו לרבן יוחנן בן זכאי: לאותו 
מה  לנו  אך  כקנה(,  רעוע  תירוץ  )דהיינו  בקנה  דחית  הגוי 

תשיב? מה ההבנה במצות פרה אדומה? 
זכאי: חייכם לא המת מטמא ולא  יוחנן בן  אמר להם רבן 
המים מטהרין אלא אמר הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה 
התורה,  חוקת  זאת  גזרתי.  על  לעבור  רשאי  אתה  ואין  גזרתי 
מצוה זו היא סוד גדול ואין לנו להרהר אחריה )במדבר רבה 

יט, ח(. 
ונקיים  אותו  שנעבוד  מאיתנו  דורש  יתברך  שה'  פעמים 
שבדבר  וההגיון  השכל  את  מבינים  שאיננו  אף  מצוותיו 
במנחות  )יעוי'  לפני"  במחשבה  עלה  כך  "שתוק!  מבחינת 

ַעְבֵדי ה' )תהילים קיג, א(, אנו עבדיו של ה'  כט ע"ב(, ַהְללּו 
יתברך, אדון הכל, ואיננו חייבים לקבל דין וחשבון על כל צעד 
ושעל, "למה גזר עלי כך, ולמה עשה לפלוני כך", ָלָּמה ֹיאְמרּו 
ַהּגֹוִים )תהילים עט, י(, יהודי לא שואל שאלות אלא מקבל את 
גזרותיו יתברך באהבה מתוך הבנה והכרה פנימית שכל מאן 
דעביד רחמנא לטב עביד )ברכות ס ע"ב, ובשו"ע או"ח סימן 
ע"ב(,  ה  )שם  דינא  בלא  דינא  עביד  הקב"ה  ואין  ס"ה(,  ר"ל 
ֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵקל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול  אלא ַהּצּור ָּתִמים ּפָֽ

ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֽהּוא )דברים לב, ד(. 

מוותר ומרוויח
ד'  בפרק  וכן  מב.  פ"א,  עשה  )מצוות  מובא  חרדים  בספר 
ויעביר  יכעס,  לא  ה'  בעיני  חן  למצוא  שהרוצה  באמצעיתו( 
ח(,  ו,  )בראשית  ה'  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ְונַֹח  שנאמר  מידותיו,  על 
במה מצא חן? בכך שהיה תמיד ְ'נַֹח' בדיבורו מעשיו והילוכו 
עם הבריות )ואותיות 'חן' ו'נח' אחד הם, ללמדך שאדם שנח 
ושליו עם הבריות זוכה למצוא חן בעיני ה' יתברך, ּוְמָצא ֵחן 

ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם- משלי ג, ד(. 
ומעשה שהיה בשני משפחות ברוכות ילדים בעיר בני ברק 
למשפחה  לשני.  מתחת  אחד  קומות,  רב  בבניין  שהתגוררו 
זכו  קצרה  תקופה  ותוך  המזל  האיר  העליונה  בקומה  שגרה 
השני,  אחרי  אחד  לפרקם  שהגיעו  והבנות  הבנים  את  לחתן 
ואילו המשפחה שגרה  והצהלה לא פסקה מביתם,  והשמחה 
בקומה התחתונה הרגישו שמזלם 'סתום' ולא נפתח והתעכבו 
לא  האב  שאחי  בעקבות  וזאת  והבנים,  הבנות  בחיתון  רבות 
היה עוסק בדרכי יושר וכשהיו שומעים הצד השני שעומדים 

להשתדך עם משפחה פלונית מיד היו מבטלים את השידוך. 
העליונה  בקומה  המתגוררת  שהמשפחה  בהיות  והנה 
נכדים  ואף  וכלות  בחתנים  הנפשות  במספר  התרחבה 
שהצטרפו כעת למשפחתם, ביקשו להרחיב את דירתם ולבנות 
הוזקקו  הבניה  אישורי  את  שקיבלו  לאחר  חדרים,  שני  עוד 
לקבלת אישור מדיירי הבניין על הסכם לתוספת הבניה. ניגש 
ממנו  וביקש  מתחתיו  בקומה  הגר  לשכנו  המשפחה  ראש 
אישור לתוספת הבניה, השכן לא הגיב ִמּטֹוב ַעד ָרע )מושאל 
מכן  ולאחר  אשתו  עם  שיתייעץ  ואמר  כד(,  לא,  מבראשית 

יחזיר תשובה. 
ניגש הבעל לאשתו והתאונן בפניה ששכנם מבקש להרחיב 
את דירתו, 'לא די בכך שנגרם לנו צער שהם מצליחים לחתן 
את בניהם ובנותיהם ואנו לא, וכעת צריכים אנו גם לאשר להם 
להמשיך ולהתרווח?", אשתו שהייתה צדקת וחדורת אמונה 
ואמרה:  האמת  על  בעלה  את  העמידה  יתברך  בה'  וביטחון 

בזה,  יש  מה  בלבך?!?  קנאה  מכניס  אתה  היקר,  "בעלי 
שירחיבו את דירתם ויבוַשׂם להם, שיהיה להם טוב, למה לא? 
מה שמגיע לנו אנחנו נקבל מה' יתברך בעתו ובזמנו, תאשר 
לאשתו  הודה  שטעה,  הבעל  הבין  הבניה",  תוספת  את  להם 
תוספת  את  לשכנו  ואישר  טעותו  על  שהעמידתו  על  הצדקת 

הבניין. 
והנה למחרת בבוקר דופקים פועלים בדלת ביתם ומבקשים 
התרגז  ביתם,  דרך  והמלט,  הבטון  הסחורה,  את  להעביר 
הבניה,  את  להם  שאישרנו  בכך  די  "לא  בליבו,  ואמר  הבעל 
לביתנו?!?",  הפועלים  שיכנסו  לסבול  גם  אנו  צריכים  כעת 
אך אשתו הצדקת עודדה אותו ואמר לו שאין דבר, למה לא, 
צריכים אנו להיות בעין טובה כלפי הזולת, שיהיה להם טוב, 

שישמחו. 
ללימודו  הלך  המשפחה  ואבי  בעבודתם  החלו  הפועלים 
התבונן  לביתו  הצהרים  בהפסקת  כשחזר  בכולל,  הקבוע 
בעבודת הפועלים ולפתע שלא במתכוון נפל עליו דלי עם מלט 
א,  )ישעיה  ְמתֹם  ּבֹו  ֵאין  רֹאׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף  התלכלך,  וכולו 
ד(, התרגז הבעל ומיד ביקש להפסיק את עבודת הפועלים, אך 
אשתו שוב הרגיע אותו וביקשה שיבליג ויעביר על מידותיו. 
והעביר על מידותיו על אף הקושי  שמע הבעל לעצת אשתו 

הגדול שבדבר. 
הבית  חנוכת  ערך  החדרים  בניית  את  השכן  שסיים  לאחר 
והזמין את שכנו שגר מתחתיו ואת הקבלן שביצע את עבודות 
הבניה, אשתו של השכן שגר בקומה התחתונה ביקשה מבעלה 
ויאחל  לב  וטוב  הבית שמח  חנוכת  אל  ויבוא  פרחים  שיקנה 

לבעלים מזל טוב בסבר פנים יפות, וכך היה. 
למחרת בבוקר צלצל השדכן לשכן הגר בקומה התחתונה 
אבי  לה,  לסרב  הגדול שאי אפשר  לבנם  שידוך  ובפיו הצעת 
לא התרגש  ניסיון מביטול השידוכים  למוד  המשפחה שהיה 
ממשפחה  שהם  השני  לצד  תחילה  שיודיע  מהשדכן  וביקש 
טען  השדכן  אך  אליו,  יחזור  מכן  לאחר  ורק  וכו'  פלונית 
לעומתו שהצד השני מוכן לשידוך על אף שיודע את המשפחה 
המשפחה  אבי  התעודד  מכך.  המשתמעים  הפרטים  כל  ואת 
ושאל באיזה משפחה מדובר, אך לא ציפה לתשובה שיקבל, 
לשכן שגר מעליכם  הוגשה ממשפחת הקבלן שבנה  ההצעה 
את החדרים, שאף הוא ירא שמים בתכלית ובתו צדיקה וצנועה 
בעלת יראת שמים טהורה, והוסיף הקבלן ואמר שאם יתאימו 
בני הזוג הוא יעניק להם דירה חדשה וידאג לכל צרכיהם ביד 

נדיבה. 
מיד נפגשו הזוג והתאימו, ולאחר תקופה קצרה באו בברית 
הנישואין. לימים אמר הקבלן לאבי המשפחה שהסיבה שכל 
ובעיות  צרות  לעבור  הוא  שרגיל  מפני  זה  בשידוך  חפץ  כך 
עבודה  הפסקת  עקב  זה  מסוג  בתים  בניית  בתוספת  רבות 
מצד השכנים וכדו', אך במקרה הנ"ל הוא הופתע מהנדיבות 
הפתיחות והעין הטובה שהפגינו המשפחה כלפי שכנם שגר 
טוב  לב  כזה  לה  שיש  ש"למשפחה  החליט  ולכן  מלמעלה, 
מוכרחים אנו להידבק בה!". ומאז נפתח המזל לאותה משפחה 
וזכו לחתן את בניהם ובנותיהם בזה אחר בזה ושמחה וצהלה 
חפפה אותם, ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי )תהילים כג, ו(.

הקנאה  את  שמסלק  אדם  מפסידים,  לא  שמוויתור  ללמדך 
עם הבריות  טוב  ולב  ונוחה  נדיבה  ביד  ומתנהג  והעין הצרה 
זוכה הוא במידה כנגד מידה שה' יתברך משפיע עליו טובה 

וברכה בעולם הזה ובבא. 
אורחתינו,  את  וליישר  דרכנו  את  לתקן  שנזכה  רצון  יהי 
כל  תכלית  בעצם  שזהו  בעולם,  ועזרה  וחסד  אהבה  ונרבה 
הבריאה, ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם 
)תהילים פט, ג(, ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

העמוד 
טעון 
גניזה

זכאי:  בן  יוחנן  רבן  להם  אמר 
ולא  מטמא  המת  לא  חייכם 
המים מטהרין אלא אמר הקדוש 
גזירה  חקקתי  חקה  הוא  ברוך 
לעבור  רשאי  אתה  ואין  גזרתי 
התורה,  חוקת  זאת  גזרתי.  על 
מצוה זו היא סוד גדול ואין לנו 

להרהר אחריה )במדבר רבה יט, ח(
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בציווי הקב"ה למשה רבינו להוציא מים מן הסלע, 
נאמר: "קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן 
מימיו"  ונתן  לעיניהם  הסלע  אל  ודברתם  אחיך 
)במדבר, כ' ח'(. משה רבינו הצטווה להוציא מים בפני 
כל עדת ישראל כולה. לעומת זאת בפרשת בשלח )שמות 
יז,ו(  שם גם הצטווה משה רבינו להוציא מים מן הסלע נאמר: 
"עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית 
בו את היאור קח בידך והלכת"- רק בפני הזקנים. מדוע אז 
לא הצטווה משה רבינו לעשות את הנס בפני כל הקהל, אלא 
רק בפני זקני ישראל? וכי זה ששם היתה הכאה וכאן הצטווה 
על דיבור יש בו כדי להשפיע על הסובבים את האירוע הניסי 

שמים יוצאים מסלע?
ה'כלי יקר' מבאר את חטא מי המריבה, אשר בו הצטוו משה 
רבינו ואהרן הכהן לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים, ומשה 
רבינו היכה בו פעמיים ובדרך זו הוציא מים, על פי המבואר 
ב'ילקוט שמעוני' )רמז תשסג(. ששם העלו חז"ל את התמיהה 
מדוע בציווי הראשון שהצטווה משה רבינו להוציא מים מן 
הסלע נאמר: "והכית בצור ויצאו ממנו מים" – הכאה, ואילו 
בציווי השני נאמר: "ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו" 
- דיבור. ועונים על כך חז"ל: ודברתם אל הסלע; 'והכיתם' לא 
נאמר, כשנער קטן רבו מכהו ומלמדו, כיון שהגדיל בדיבור 
קטן  זה  סלע  כשהיה  למשה:  הקב"ה  אמר  כך  מייסרו,  הוא 
'ודברתם אל  'והכית בצור', אבל עכשיו  אותו שנאמר  הכית 

הסלע' –שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים.
שואל על כך ה'כלי יקר': וכל משכיל ישתומם על המראה, 
וכי סלע זה עיני בשר לו, והלא בזה קטן  וגדול הכל אחד הוא. 

ואיך דימה אותו לנער?
ומשיב כי כוונת המדרש אינה אלא בדרך משל: "ודאי אין 
הבדל  יש  כי  מזה  ילמדו  ישראל  הנמשל.  אל  אם  כי  הכוונה 
בין המוסר שבעל פה ובין המוסר שבשבט הנוגש, כי בסור 
המכריח ישוב לסורו. והראה לנו הקב"ה אף על פי שאין דבר 
העניינים  הובאו  הראותו  למען  מקום  מכל  בסלע  שייך  זה 
ובער",  לנער  אם  כי  בשבט  להכות  נכון  שאין  לומר  הללו, 
אבל כשיגדל תחת גערה תתן לו להבין". כלומר שבמי מריבה 
יש את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה בחינוך 
צאצאינו. לא במכות ובכח ניתן לחנך את צאצאינו כי אם לתת 

להם להבין איך עליו לנהוג.
"עץ  הירושלמי  תורה  בתלמוד  שאירע  מקרה  על  מסופר 
חיים". תקופת צנע היתה זו, ולמשפחות רבות לא היה מזון 
להאכיל את ילדיהם ולשלוח עמהם פת לחם לחיידר רח"ל. 
יוסל'ה היה אף הוא אחד מילדי ה'חיידר' שהלך לישון רעב. 

על מזרון דק הוא שכב, כשגופו צנום ובטנו מקרקרת. הבוקר 
לא הביא עמו בשורת שובע והוא הלך לתלמוד התורה בקיבה 
אזניו  ליד  חלפו  המלמד  של  מילותיו  מאמש.  עוד  ריקנית 
רק  בו.  נגס  שרעב  משום  לשיעור  להקשיב  התקשה  והוא 
צלצל הפעמון והוא אץ רץ אל חדר האוכל, מבקש להיות בין 

הראשונים שמנתם מוגשת להם, להשקיט את רעבונו.
כשהוגשה לו הצלחת ובה מנת  מזון הוא גמעה במהירות, 
ושוב הושיטה לעבר הטבחית כדי לבקש תוספת.  "יש ילדים 
ואם  "המתן,  הטבחית,  לו  השיבה  כלל"  קיבלו  לא  שעדיין 

יוותר בסיר אתן לך מנה נוספת".
כך!  כל  רעב  היה  הוא  נכלם.  מקומו  על  התכווץ  יוסל'ה 
המתין  אמש  מליל  כבר  הרי   – כיצד  ידע  ולא  לצעוק  רצה 
למזון הזה! הרעב והאכזבה ערבלו את חושיו, עד שהתרחשה 
ובתנופה  רגלו  את  הניף  הוא  נמנעת;  הבלתי  ההתפרצות 
נזעמת בעט בסיר הגדול שבידי הטבחית שנהפך על פיו והחל 

מתגלגל על הארץ.
כלפיו:  זעקה  הזועפת  והטבחית  דום,  נאלמו  סביב  כולם 
'ילדון מחוצף, עוד היום אדאג שהמשגיח ידע על הכל ויטפל 
בך, עד שלא יהין אף אחד מילדי התלמוד תורה לנהוג בחוסר 

דרך ארץ שכזה!'.
כל אותו היום והלילה לא ידע יוסלה מרגוע לנפשו. הפחד 
רבי  הגדול  המשגיח  יחרוץ  כיצד  יודע  מי  נפשו,  את  טלטל 
אריה לוין זצ"ל את גורלו. הוא ידע כי ראוי הוא לעונש כבד 

משקל והפחד אחז בו.
ליוסל'ה  סימן  זצ"ל  אריה  רבי  והמשגיח  הבוקר,  בא 
יוסל'ה  נפל" סיפר  באצבעו לבוא אחריו לחדר. "לבי כמעט 
שנים מאוחר יותר, "הוא הורה לי לשבת ואמר: 'שמעתי מה 
קרה אמש, מה תוכל לומר על כך?'. סיפרתי לו הכל בשפה 
פשוטה של ילד, על הכמיהה למזון, האכזבה, חוסר האונים 
ואיבוד השליטה. לעולם לא אשכח את הרגעים הבאים שהיו 
המתוקים בחיי. הוא הצביע לעבר צלחת מכוסה וביקשה ממני 
להסיר את המכסה ממנה. היא היתה מלאה עד שפתה במזון. 
'אכול ילדי' הוא אמר 'זו מנתי שלי ואיני זקוק לה, ואתה צעיר 
ונצרך לה מאד'. האכפתיות, החמלה והחום שנבעו מדמותו 
ביותר  בנקודה העמוקה  ונגעו  לבי  את  מוססו  אריה  רבי  של 
שבי. הוא ישב שם והמתין שאשבע, ורק כאשר ידע שבאתי 
על סיפוקי ושבעתי, יצא מן החדר מבלי לומר מילה". כמה 
לקצה  מקצה  השתניתי  לפתע  איך  בזה?  עלי  השפיע  הוא 
בהליכותיי ובאורחות חיי? עד שנהפכתי לאחד מחשובי אנשי 

החינוך בדורינו.
אל  "ודברתם  מריבה':  'מי  בפרשת  אותנו  מלמדת  התורה 

לב  בכל  לך:  לומר  הסלע".  מן  מים  להם  והוצאת  הסלע... 
צריך  ומתוקה!  זכה  לחלוחית  קיימת  מים!  יש  גם  יש  אבן 
לדעת למצוא אותה ולהגיע אליה, אולם היא קיימת. גם אצל 
נוכל  לא  לעולם  כי  שדומה  אלו  ביותר,  והחזקים  העיקשים 
להגיע אליהם, וגם אצל השבריריים ושבעי הכישלונות - קיים 

פרץ מים צלול וטהור. 
ואיך היא הדרך להפוך צור לאגם מים? אומרת התורה כי 
חובלים  שבט  או  מרירות  מלא  מפה  הניתזות  מוסר  תוכחות 
וייאוש – לא אלו יקדמו. לא אלו  המונף בדקות של תסכול 
יבנו. אלא: דבר אל הסלע! דבר! מילים של חן ונועם, מילים 
ומרוצה  אהוב  כמה  אתה?  טוב  "כמה  שוב:  לו  שישמיעו 
הנך?" מילים שיזכירו לו ללא הפוגה את מעלותיו הקיימות 
ואת הצדדים היפים באישיותו. מילים עמוסות בסבלנות אין 

קץ, שיעודדו אפילו הצלחה קטנה. 
היה  בעצמו,  הנס  מלבד  הסלע  מן  מים  הוצאת  של  זה  נס 
בו לימוד חשוב לכלל ישראל בענייני חינוך. והוא שהחינוך 
על ידי הכאה יש בו תועלת רק אצל קטן, אשר לפעמים בכדי 
להכריחו לעשות איזה דבר, אין די בדיבור בלבד ונצרכת כפייה 
תועלת  אין  קטן, שוב  אותו  כן כשמתבגר  והכאה. מה שאין 
הראשונה  שבהזדמנות  מפני  והכאה,  כפיה  ידי  על  בחינוך 
שתבוא לידו –יחזור מיד לסורו. על כן הדרך הנכונה בחינוך 
אדם בוגר היא על ידי דיבורים, הסבר ושכנוע, היכולים לגרום 

לו שינוי פנימי ואמיתי בדרך הישר.
לימוד זה רצה הקב"ה ללמד את כלל ישראל בהוצאת מים 
ידי דיבור. ללמדנו כלל בחינוך הדורות  מן הסלע דווקא על 
ממילא  ושכנוע.   דיבור  ידי  על  הוא  אמיתי  שחינוך  הבאים, 
כשבמקום לדבר אל הסלע הכה עליו משה רבינו נחסר אותו 

לימוד מכוון, ועל כך נענש משה רבינו.
רבינו  זה הוצרך משה  יקר', שמטעם  ה'כלי  כך  מוסיף על 
להכות את הסלע פעמיים עד שהוציא מימיו, ולא יצאו המים 
את  להכות  רבינו  משה  שהוצרך  "כמו  כי  ראשונה,  בהכאה 
הסלע פעמיים ולא שמע להכאה ראשונה, כך כל שנעשה על 

ידי הכאה והכרח אין פתגם המעשה נעשה מהרה".
על פי זה ניתן לבאר מדוע הוצאת המים בפעם הראשונה 
נעשתה בפני הזקנים ואלו השנייה בפני כל עדת ישראל. כי 
מחנכים  איך  ישראל  את  ללמד  רצה  הקב"ה  השנייה  בפעם 
את ילדי ישראל ע"י דיבור בנחת. ועל כן מסר זה היה צריך 
להיעשות בפני כולם. לעומת ההכאה שם לא היה ענין שילמדו 
מכך אלא רק נס להשקות בפועל במים. דבר שיכול להיעשות 
בתחילתו בפני הזקנים בלבד ואח"כ היה נס מתמשך שהסלע 

השקה את כל ישראל.

ודברתם אל הסלע
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יוסל'ה התכווץ על מקומו נכלם. הוא היה רעב כל כך! רצה לצעוק ולא ידע כיצד – הרי 
כבר מליל אמש המתין למזון הזה! הרעב והאכזבה ערבלו את חושיו, עד שהתרחשה 

ההתפרצות הבלתי נמנעת; הוא הניף את רגלו ובתנופה נזעמת בעט בסיר הגדול שבידי 
הטבחית שנהפך על פיו והחל מתגלגל על הארץ
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העמוד טעון גניזה

הפריץ  רוסיה.  בערבות  יהודים  חייהם של  היו  עד מאד  קשים 
אסר עליהם עיסוק ברוב המלאכות מחשש שכישוריהם יגברו 
רבים  נאלצו  מוצא,  באין  הגויים.  שכניהם  של  אלה  על 
התחייבו  הם  מרזח.  בתי  כמנהלי  להתפרנס  מהיהודים 
לשלם לפריץ דמי חכירה וקיבלו בתמורה את ניהול ההכנסות. 
לתושבים  חריפים  משקאות  מזיגת  באמצעות  להתפרנס  ניסו  כך 
להפריש  מחויבים  היהודים  שהיו  אלא  בלבד,  זו  לא  הקרים.  בלילות 

מהרווחים כל סכום שהפריץ ראה לנכון לגבות מהם.
של  המרזח  מבתי  היהודית  האומה  בלבבות  נשתמרו  רבים  סיפורים 
הימים ההם. בחרנו להביא את סיפורו הייחודי של זושא, הטומן בחובו 

מוסר-השכל מופלא.



לא פעם ולא פעמיים היו הגויים המקומיים יושבים בבית המרזח של 
לשלם  מבלי  ונעלמים  החריפים,  המשקאות  מיטב  את  מזמינים  זושא, 
בבית  וחורבן  הרס  זורעים  היו  לעתים  זו:  אף  זו  לא  לפורטה.  פרוטה 
את  ואפילו  פרוטה,  הרוויח  לא  זושא  ארוכות,  לתקופות  כך,  המזיגה. 
הוצאות דמי השכירות לא הצליח לכסות, אך הפריץ של זושא היה שונה 
מהפריצים המצויים. יש אומרים כי טוב-לב היה, יש הטוענים כי זושא 
זכה לנשיאת חן בעיניו. כך או כך, הפריץ היה מרבה לבקר את זושא בבית 
סייעו  זושא  של  המחכימות  עצותיו  אכן,  חוכמתו.  על  ומתענג  המרזח 
החכירה  מדמי  זהובים  יותר  הרבה  להרוויח  המסועפים  בעסקיו  לפריץ 

שנקבעו מראש.
בתום השנה האזרחית, נפגשו הפריץ וזושא לסכם את ענייני הפיננסים, 
אך זושא סיים את השנה בהפסדים – ולא היה ביכולתו לשלם מאומה. 
אולם בניגוד לפריצים אחרים, שנהגו להפליא את מכותיהם בעובדיהם 

היהודים ולהובילם אל מאחורי הסורגים, הפריץ של זושא נהג לוותר על 
אודות  סיפורי-מעשיות  מזושא  גובה  היה  זאת  ובמקום  השכירות,  דמי 
מעללי השיכורים ועצות בענייני עסקיו המסועפים. הפריץ היה מנחם את 
זושא על הרווחים שבוששו לבוא ופוטרו לשלום. פעמים שהיה מעניק 
לו הלוואות לזמן בלתי מוגבל כדי שיוכל להמשיך לנהל את בית המרזח.

לעומת הפריץ, מנהל הכספים שלו שנא את זושא שנאה עזה על רקע 
אנטישמי. תדיר ניסה להשמיץ את זושא בעיני הפריץ, אך אהבת הפריץ 

גברה.
בסיכומה של עוד שנת כספים, התייצב זושא בפתח טירת הפריץ, אך 
חשכו עיניו. השומר מודיע לזושא כי הפריץ איננו, הוא נסע למסע ציד 

ביערות פולין, ובמקומו יקבל מנהל הכספים את פניו.
שפוף ומדוכא, נכנס זושא למשרדו של מנהל הכספים. הוא מנסה בכל 
כוחו לטעון את טיעוניו, אך מנהל הכספים אוטם אוזניו משמוע. "הנה 
זושא לצאת עמו  לו", אומר האנטישמי. הוא מצווה על  היום שקיווינו 
לחצר, שם ממתינים כעשרה גברתנים. לכל אחד מהם – שוט, באמצעותו 

הוא מפליא את מכותיו בזושא.
חבול וזב דם, הונח זושא על עגלת הסוס בדרכו לביתו. רעייתו נחרדה 
המחזה  מול  נחרדה  יותר  ועוד  בעלה,  אנחותיו של  את  מרחוק  לשמוע 
המחריד. החלמה ארוכה ציפתה לזושא. לאחר שישה חודשים, נשמעו 
חזר  הפריץ  כי  מבשר  הפריץ,  מבית  שליח  זושא.  של  בביתו  דפיקות 
ממסע הציד. "הוא מבקש לפגוש אותך. עליך להתייצב מחר בשעת בוקר 

מוקדמת".
מנהל  הצליח  הפעם  בחשש,  הרהר  הפעם,  מאד.  רע  הרגיש  זושא 
הכספים להשפיע על הפריץ... הוא נפרד בבכי מבני משפחתו. מי יודע, 
אמר, מי יודע אם אזכה לראות שוב את רעיתי וילדיי. הוא לבש תכריכים 
צחורים מתחת לבגדיו ובלב כבד יצא לדרכו. בבית הפריץ, הפך יגונו של 
זושא לשמחה. הפריץ קיבלו במאור פנים, ובישר לו: "לאחר ששמעתי 

על העוולה שנעשתה לך, הוצאתי להורג את מנהל הכספים. אני רואה 
על  לפייסך  כדי  עליך.  דעתי  מה  היטב  ידע  הוא  הרי  חמור...  מרד  בכך 
הסבל שעברת, הרי לך כאן עשרים שקים עמוסים בזהובים, שק אחד כנגד 

כל מכה שקיבלת על גבך החשוף".
לקראת ערב, חוזר זושא לביתו. בקושי רב הצליח הסוס להוביל את 
הסחורה הכבדה שנפלה בחלקו. הפעם שמעה אשתו של זושא לא רק 
קולות אנחה, כי אם בכי של ממש. היא יצאה מהבית בחרדה ושאלה את 

בעלה: "מדוע הינך בוכה? העיקר שחזרת חי!".
"לא פקדוני לא רעות ולא צרות", משיב זושא. "להיפך".

אם כן, שואלת הגברת, מדוע אתה בוכה?
לדאוג  היה  יכול  לא  זה  אנטישמי  הכספים.  מנהל  של  רשעותו  "על 

שיפליאו בי עוד כמה מכות?"...



שמשון הגיבור מבטא זאת בשלוש מילים באוזני אנשי פלשתים: מעז 
זה לנגד עינינו לכל  יסוד  יצא מתוק. כיהודים מאמינים, עלינו להעמיד 

מצב.
חשוב להדגיש כי שימוש לא נכון ב'תובנה' פסיכולוגית כזו או אחרת 
אותו  שפקדו  יהודי  אל  תפנה  אם  לדוגמה:  המצב.  את  להחמיר  עשוי 
בפתאומיות שרשרת של צרות, תטפח על שכמו ובקול חגיגי תאמר לו: 
'למה נפלו פניך, הקשב ושמע לסיפור מדהים אודות זושא והפריץ', אל 

תופתע אם הוא יזהה אותך כ'שמח לאידו' וייטור לך טינה.
דווקא בימים כתיקונם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ניתן להעצים את 
'עת מבחן',  יבוא  האמונה ולחדד את המודעּות הפנימית, או אז כאשר 
תפרוץ מהלב שירתו של נעים זמירות ישראל "גם כי אלך בגיא צלמוות 

לא אירא רע, 'שבטך ומשענתך' המה ינחמוני".    

עז יצא מתוק

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

993 מס'  גיליון     6/7/16 בסיון תשע"ו  ל'  רביעי  יום    עילית  וביתר  בירושלים  החרדי  לציבור  העיתון    בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:29
20:31
20:31

פרשת חקת

האיש ששרד את בוכנוואלד
הלך לעולמו 
חתן פרס נובל 
הסופר אלי ויזל 
ז"ל  הראיון 
האחרון בחייו, 
שהעניק ל'קו 

עיתונות'/
עמ' 16

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

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

בינוני וקל / עמ' 20

"אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים"

הכי זולים בארץ! 
בנסיעות מעיר לעיר 

בפריסה ארצית 

בס"ד

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

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

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

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

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

"יש התקדמות בפתרון משבר הכותל"
שר הבריאות יעקב ליצמן חושף בראיון ל'קו עיתונות' 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

סערה סביב 
ההקצאה ל'חכמי לב'

הקצאה ותקציבים של משרד החינוך דרך עיריית 
ירושלים לישיבה התיכונית 'חכמי לב', הצליחו 

להסעיר השבוע את ישיבת מועצת עיריית ירושלים 
 גורמים בסביבת ראש העיר ברקת תוקפים: הגענו 

לסיכום ברור עם הנציגים, שחזרו בהם / עמ' 4

הקץ לוונדליזם ב'הר הזיתים'
אחרי שנים של וונדליזם בבית 
הקברות בהר הזיתים נמצא 

הפתרון: הקמת גדר סביב בית 
הקברות / עמ' 6



רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

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

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק



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

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה, עד גיל 18 
בהשתתפות מופחתת

על הוצאות לפני ואחרי 
לידה ל-3 לידות

₪21עד ₪6,000
מגיל 14* ומעלה

לטיפולי שיניים משמרים

50 %
על אורתודנטיה

וטיפולי שיניים משקמים

₪21 
אימון כושר אישי וקבוצתי

עד ₪1,000
הנחה ברכישת משקפיים

*מגיל 18 ומעלה*מגיל 18 ומעלה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
סיון-תמוז תשע"ו

2016יולי

כ״ז

ד'

י״א

י״ח

כ״ה

כ״ח

ה'

י״ב

י״ט

כ״ט

ו'

י״ג

כ׳ כ״א כ״ב כ״ג כ״ד

ל'

ז'

י״ד

א'

ח'

ט״ו

כ"ה

ב'

ט'

ט״ז

כ"ו

ג'

י'

י״ז

יהודה

תור לרופא 
שיניים

אבחון קשב 

וריכוז לארי

לקחת את יוסי 

לאורתודנט

להזמין 

משקפיים 
לאליהו

אבא
לקבוע תור

לרפלקסולוג

אבא

חדר כושר

אמא
עיסוי תינוקות

ם חיה
ע

להזמין

לרותי מקום

בבית החלמה

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

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

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



" ב תש"ע 121//1       ל' בסיון תשע"ו 6/7/16 בירושלים4        ל' בסיון תשע"ו 126/7/16 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, 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

סערה סביב ההקצאה ל'חכמי לב'
הקצאה ותקציבים של משרד החינוך דרך עיריית ירושלים לישיבה התיכונית 'חכמי לב', הצליחו להסעיר 
השבוע את ישיבת מועצת עיריית ירושלים  החברים החרדים תקפו במילים חריפות את המוסד, הגר"ד 

כהן איים להתפטר מחברותו בועדת הרבנים של 'דגל התורה' אם הנציגים יתמכו בתקציב, והתקציב לבסוף 
עבר - למרות אי-הצבעתם של הנציגים החרדים  גורמים בסביבת ראש העיר ברקת תוקפים: הגענו 

לסיכום ברור עם הנציגים, שחזרו בהם

מאת: מנדי קליין

על  השבוע  שהונחו  תמימים,  לכאורה  ותקציבים,  הקצאה 
ירושלים, הצליחו לעורר מהומה  סדר היום של מועצת העיר 
התיכונית  הישיבה  של  בגינה  והכל  החרדי,  בציבור  רבתי 

"חכמי לב", בראשות הרב בצלאל כהן.
לימודי  המשלבת  תיכונית  ישיבה  היא  לב'  'חכמי  ישיבת 
"נהורא",  כמו  אחרות  תיכוניות  ישיבות  כדוגמת  ליב"ה, 
וכו'. בשנים האחרונות מקבלת  "נהרדעא", "היישוב החדש" 
'חכמי לב' גיבוי חזק ממשרד החינוך ובעיקר מהמחוז החרדי 
עיריית  על  כפה  אף  פעולותיו  שבמסגרת  החינוך,  במשרד 
לב',  ל'חכמי  ייעודי  כסף  להעברת  הצינור  להיות  ירושלים 
השירותים  כל  את  להם  ולתת  מקום  להם  לשכור  שמחייב 

העירוניים בדיוק כמו כל בי"ס ממלכתי אחר.
תושבים  מבחינת  לבעיה:  העירייה  הגיעה  שכאן,  אלא 
חילונים, אין אף הבדל בין ישיבה קדושה רגילה לבין ישיבה 
חרדית תיכונית מהסוג האמור. אלה אינם מעוניינים בשכנותם 
לא בזו ולא בזו. הם לא רואים הבדל בין מניחי תפילין שלומדי 
הליב"ה.  מקצועות  את  גם  שלומדים  כאלה  לבין  גמרא  רק 
לכן, המחשבה מלכתחילה למקם את הישיבה בשכונה שאינה 
חרדית, יצרה התנגדויות. מאידך, בשכונה חרדית ממש גם אי 
אפשר למקם את הישיבה הזו, מאחר וישנו ציבור חרדי גדול 
ההשקפה  נגד  שהן  תיכוניות  לישיבות  שמתנגד  בירושלים 

החרדית הדרך המסורה מגדולי ישראל.
והציע למקם את הישיבה  ניר ברקת,  כאן הגיע ראש העיר 
גבעת  המבתר.  גבעת  או  שאול  גבעת  כמו  מעורבת  בשכונה 
מתאים  מקום  היתה  ולכאורה  מעורבת,  שכונה  זו  המבתר 
עבור השכונה. אלא ששם הוא נתקל בלחץ ציבורי לשמור את 
קרקעות הציבוריות למוסדות חילונים, כדי לשמר את הסביבה 

החילונית באזור ההקצאה.

המועצה  מחברי  חלק  עם  לסיכום  ברקת  הגיע  בהמשך 
החרדיים מטעם יהדות התורה, שבצד בגבעת המבתר הקרוב 
היותר- בצד  ואילו  חרדים,   מוסדות  ימוקמו  אשכול  לרמת 

חילוני ימוקמו מוסדות חילונים.
ה"חילוני",  בשטח  יקים,  לנדר  שמכון  מדובר  היה  בזמנו, 
קמפוס ענק. אלא שבהמשך מכון לנדר פשט רגל, וההקצאה הזו 
נשארה פנויה. ואז הגיע ברקת והחליט לתת את השטח ל'חכמי 
לב' - באזור החילוני, על חשבון המקום שהוקצה מלכתחילה 
אסיפה  עשו  השכונה,  עסקני  באו  שאז  אלא  ל'לנדר'.  כאמור 
ויצאו נגד ההקצאה. הגיע ברקת ואמר: אין לי בעיה שכאן לא, 
אבל אתם צריכים לומר לי איפה כן. עד שנמצא מקום קבוע 
כי עליו לספק תשובות למשרד החינוך על  זמני,  צריך מקום 

הכסף אותו העבירו לעירייה עבור חכמי לב.
גורמים בעירייה מצאו אז פשרה: מגרש שמתפנה בשכונת 
רמת שלמה, קרקע שלא השתמשו בה, שיועדה למוסד רווחה. 
כלומר, לא ע"ח מוסד אחר. מקורבי ראש העיר שאלו אז את 

מוסכם?  זה  האם  הרבנים?  את  שאלתם  האם  גורמים:  אותם 
מבגבעת  יותר  כזו  ישיבה  למקם  בסדר  זה  שלמה  ברמת  וכי 
אכן  וכך  חיוביות,  היו  קיבלו  שהם  התשובות  אבל  המבתר? 

תוכנן.
הצבעה  לידי  והתקציבים  ההקצאה  הגיע  שהשבוע  אלא 
בהם.  חזרו  נציגים  ואותם  הכספים,  בועדת  העיר  במועצת 
עם  הסיכום  כי  אמר  כהן  הגר"ד  כי  בעירייה מספרים  גורמים 
ראש העיר הוא לא על דעתו ואם העניין לא יסודר הוא יתפטר 
ואכן,  בירושלים.  התורה  דגל  של  הרבנים  בועדת  מחברותו 
עברה  ההצעה  מהסיכום.  לבסוף  בהם  חזרו  הנציגים  כאמור, 

למרות אי השתתפות החברים החרדים בהצבעה הזו.
 יו"ר סיעת "יהדות התורה" בירושלים, אליעזר ראוכברגר, 
לציבור  רעל  זה  לב  "חכמי  בדיון:  וצעק  ההחלטה  על  זעם 
החרדי. מדובר במוסד אנטי חרדי מובהק שכל מטרתו לפגוע 
בציבור החרדי ולהרוס אותו מבפנים. כל רצונם זה לשנות את 

הציבור החרדי מבפנים".
בהצבעה.  נמנעו  לא  אפילו  מועצה  חברי  אותם  כי  יודגש 
את  נטשו  החרדים  החברים  כי  נכתב  התקשורת  מכלי  בכמה 
הישיבה במחאה. האמת היא שחלקם אמנם קמו מהכיסאות, 
אבל רובם נשארו לשבת ורק לא הצביעו על אותם הסעיפים 

של ועדת הכספים.
גורמים בסביבת ראש העיר אומרים כי "ברור שגם אם היה 
דרך  ואין  הזו  ההעברה  את  לאשר  צריך  היה  חרדי  עיר  ראש 
למנוע את זה. מה התועלת בתיאום מוקדם אם הנציגים חוזרים 

בהם פעם אחר מהסיכומים עם ראש העיר?"
מוסד  הוא  לב  חכמי  כי  עוד,  מציינים  העיר  ראש  בסביבת 
לפתיחת  פתרונות  למתן  נערכת  עשרות שהעיריה  מתוך  אחד 
תוספת  העיר  ראש  הקצה  כך  ולשם  הקרובה,  הלימודים  שנת 

תקציבית של מעל 40 מיליון ש"ח.

מועצת העיר ירושלים

"סכנות רוחניות חמורות בבנין כלל"
פעילות של רבני שכונות ואישי ציבור למניעת כניסה לבנין "מרכז כלל" במרכז העיר  גדולי ישראל 
ליו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה": "מלבד סכנת המסיון, ישנן סכנות רוחניות חמורות בבנין"

מאת: יעקב פלדמן

לאחר פניית תושבי השכונות ליו"ר " התנועה למען ירושלים 
ותושביה" חיים מילר, לפעול למניעת פעילות מיסיונרית בבנין 
עומד  לא  או ממשלתי  עירוני  גורם  האם  ולבדוק  כלל"  "מרכז 
השבוע,  שוב  התכנסו  במקום,  המסיונריות  היוזמות  מאחורי 
באזור,  שליט"א  השכונות  רבני  בראשות  השכונות  תושבי 

בבנין,  הרוחניות  הסכנות  אודות  וזעקו  מילר,  של  בלשכתו 
חנויות שאסור לדרוך בהן ועוד.

הרוחניות  והסכנות  המסיון  של  בנושאים  ארוך  דיון  לאחר 
ישראל  גדולי  אל  שיפנו  צוות  הוקם  כלל",  "מרכז  במבנה 
צעירים  וזוגות  ישיבות  לבחורי  ואיסור  מחאה  כתב  שיוציאו 

להיכנס לבנין.
כמו"כ הוקם צוות שיפנה למשרדי ממשלה, הפועלים במקום 

להעביר את הפעילות מהמבנה, או לתת הנחיה להנהלת הבנין, 
להוציא את המסיון ואת חנויות התועבה מהבניין, ולא, ייאסר 
על הזקוקים לשירותי משרדים אלה להגיע למשרדים הנדרשים.
"התנועה  ויו"ר  השכ'  רבני  יפגשו  המסיון,  בנושא 
ח"כ  הפנים  וועדת  יו"ר  עם  ותושביה",  ירושלים  למען 
מהמבנה  חלקים  למניעת  עצה,  לטכס  ע"מ  אמסלם  דוד 
והמקדש. הקודש  עיר  במרכז  במבנה,   מיסיונרים 



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

לשירותכם המרכזים הרפואיים של מכבי ברחבי העיר:

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

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

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

 שד׳ החושן 3, מבשרת ציון

מגיע לכם
יותר!

ירושלמים,

גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 
קבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  

מקופת חולים מכבי

96% מרוצים ממכבי!

רוממה:
רח’ שמגר 21

חדש! ארנונה:
דרך חברון 101

רמת שלמה:
רח’ גולדקנופף 12

הר נוף:
רח’ הרב חי טייב 48

רמות אלון:
שד’ גולדה מאיר 225

קרית יובל:
רח’ צ’ילה 6 

גני גאולה:
רח’ ירמיהו 46

שטראוס גאולה:
רח’ שטראוס 24

הר חומה: 
רח’ ליכטנשטיין 2 

רח’ הרב כדורי 4

גילה:
רח’ צביה ויצחק 5 

פסגת זאב: 
רח’ חיים תורן 45

קניון מלחה:
רח’ אגודת ספורט

ביתר 1
רוטר:

רח’ אגריפס 40

טלזסטון
מרפאת ד”ר בורץ: 

רח’ הרב בלוך 20
גבעת זאב:

רח’ המכבים 50
מבשרת ציון: 
שד׳ החושן 3

מעלה אדומים:
כיכר היהלום 891
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אותות הוקרה למצטייני 
כוחות ההצלה

ראש העיר ירושלים ניר ברקת העניק אותות 
הוקרה למצטיינים מכוחות החרום הביטחון 

וההצלה בירושלים  ברקת: "בזכות אנשי כוחות 
ביטחון והצלה המצטיינים ירושלים ממשיכה 

בשגרה ובצמיחה. כולנו מצדיעים להם"

מאת: אהרן נצר

וסגן  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
תת  במשטרה  ירושלים  מחוז  מפקד 
השבוע  העניקו  אשד,  עמיחי  ניצב 
אותות הוקרה ל-48 מצטיינים מכוחות 
האותות  בירושלים.  וההצלה  הביטחון 
הוענקו ל 48- שוטרים מצטיינים ממחוז 
ירושלים,  אנשי מגן דוד אדום, לוחמי 
כיבוי אש, חיילי צה"ל מחוז ירושלים, 
בעיריית  וביטחון  חירום  אגף  עובדי 
וזק"א  ירושלים, אנשי "איחוד הצלה" 
ואיכות  הביטחון  לשיפור  שתרמו 

החיים בעיר.
בה  האחרונה  השנה  "במהלך  ברקת 

אירועי טרור, הפרות  ירושלים,  חוותה 
נוספים,  ואירועים  ענק  שריפות  סדר, 
היו  והחירום  ההצלה  הביטחון  כוחות 
חוד החנית בפעילות לשמירת הביטחון 
האיכותית,  העבודה  בעיר.  והשגרה 
הלב  ואומץ  המסירות  המקצוענית, 
הצילו  מאוד  גדול  אישי  סיכון  למרות 
חיים רבים. בזכות אנשי כוחות ביטחון 
ממשיכה  ירושלים  המצטיינים  והצלה 
מצדיעים  כולנו  ובצמיחה.  בשגרה 

להם".
העיר  מועצת  באולם  התקיים  הטקס 
במעמד סגני ראש העיר, חברי מועצת 
העיר, ראשי ארגוני ההצלה ומשפחות 

המצטיינים.

הקץ לוונדליזם ב'הר הזיתים'
אחרי שנים של וונדליזם בבית הקברות בהר הזיתים נמצא 
הפתרון: הקמת גדר סביב בית הקברות • עלות שלב א' של 

הפרויקט מוערכת בכ-4.5 מיליוני שקלים

מאת: יוחאי דנינו  
 

שררה  בהן  רבות  שנים  אחרי  נכונה:  מנוחה 
ופורעים  עזובה רבה בבית הקברות בהר הזיתים 
 - הקברים  את  וביזו  שרפו  שברו,  ניתצו,  ערבים 
נמצאה הנוסחה להקמת גדר ביטחון בהר הזיתים.

)הליכוד( סיכם  דוד אמסלם  ועדת הפנים  יו"ר 
לענייני  המשרד  הדתות,  משרדי  עם  השבוע 
ירושלים,  עיריית  ירושלים, מועצת בתי העלמין, 
הקמת  את  והאוצר,  השיכון  משרד  המשטרה, 
הגדר להגברת מערך הביטחון בהר הזיתים. סוכם 
כי בשלב א', הפרויקט יצא לדרך בעלות של 4.5 
מיליון שקלים בחלוקה כדלקמן: עיריית ירושלים 
מיליון וחצי ש"ח, 3 מיליון ש"ח משרד הדתות, 
העלמין.  בתי  ומועצת  ירושלים  לענייני  המשרד 

הפרויקט יבוצע על ידי עיריית ירושלים.
כל  של  "התגייסותם  מסר:  אמסלם  ח"כ 
על  יעלה  לא  הבעיה.  לפתרון  הביאה  הגורמים 
לקברי  לעלות  חוששים  המדינה  שאזרחי  הדעת 
יקיריהם מפחד וחוסר יכולת להעניק להם ביטחון 
את  משמעותי  באופן  תצמצם  הגדר  במקום. 
הסיכון הביטחוני ותאפשר את הגעתם של כל אלו 
שנבצר מהם במשך שנים להגיע למקום. סיכמנו 
להאיץ את ההליכים בשאיפה לסיים את העבודות 

לקראת חגי תשרי בשנה זו".
במקום  התנהלו  האחרונות  בשנים  כי  יצויין, 

שיראו  מנת  על  ושרים,  ח"כים  של  רבים  סיורים 
הרבה.   והעזובה  הוונדליזם  את  עיניהם  במו 
הכריזו  ואף  תקציבים  הובטחו  דבר  של  בסופו 
יחידה משטרתית שתעסוק בפטרולים  על הקמת 
תקציביים  קשיים  בשל  אולם  המקום,  ואבטחת 
נותר  כעת  בחסר.  לוקה  במקום  האבטחה  עדיין 

לראות האם הפעם ההבטחות ימומשו.

תוצאות הונדליזם בהר הזיתים

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר

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

מתי ואיפה: 
החל מ - 15.7.16, מהשעה 16:00 ועד 17.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 

כביש עוקף קריות )כביש מס' 22(, בקטע מחלף אתא דרום, לנוסעים לכיוון דרום. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף אתא דרום ותוכוון לכביש מס' 4 או לכיוון 

צומת דשנים יגור /יקנעם.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לדרום: 
•  תתאפשר נסיעה על כביש מס' 4 – דרך ההסתדרות.

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו - 772.
•  כניסה למנהרות הכרמל תתאפשר דרך: כביש מס' 4, כביש 23, ידין, 

     האצטדיון, שד' ירושלים, דרך עכו.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בכביש מס' 22 

על גשר ההסתדרות.

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות
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תושבי גאולה התכנסו 
בעקבות גל הפריצות 

לאחר חודש של פריצות וגניבות מבתי מגורים בשכונת גאולה, 
התושבים החליטו לעשות לזה סוף וארגנו מפגש תושבים

500 נשים ונערות השתתפו 
במופע מוזיקלי מיוחד 

את המופע, "צלילים חדשים", 
הפיק קונסרבטוריון "מעבר 

למוזיקה" ● "מרגש", "סוחף", 
"עוצמתי", "חדשני", "מקצועי", 

"איכותי" - אלו מקצת מן 
התגובות שנשמעו בתום המופע 

המוזיקלי "צלילים חדשים"
מאת: חיים רייך

השבוע  שנערך  חדשים"  "צלילים  במופע 
בירושלים, השתתפו כ-500 נשים ונערות.

בזה אחר זה, עלו השבוע על הבמה, בשירה 
מקהלות,  הרכבים,  להקות,   17 וריקוד,  נגינה 
 6 בגיל  מכנרית  ועוד.  סטפס  ריקודי  תזמורות, 
ועד זמרת בגיל 60, נצפו על הבמה כל הגילאים.
באירוע נשאו דברי ברכה אישי ציבור ובהם 
סגר"ע ירושלים הרב יוסף דייטש וחברי מועצת 

העיר הרב מלכיאלי והרב פיני עזרא.
של  היוזמה  על  בירכו  הציבור  אישי 
לראות  נוכחים  הם  כי  ואמרו  הקונסרבטוריון 
לבנות  המקצועי  המופע  קיום  נחיצות  את 
ביוזמה  רואים  "אנו  יעקב.  בית  ברוח  ישראל 
הפרוייקט  את  לקדם  בעז"ה  נפעל  דבר חשוב, 

המבורך של קונסרבטוריון מעבר למוזיקה".
סגן ראש העיר הרב יוסי דייטש הוסיף ואמר: 
"אנחנו נפעל לקדם תרבות חרדית  לנשים, ראוי 
האומה,  בבנייני  הבאה  שנה  להיות  למופע  לו 

ובעז"ה בהמשך נארח את המופע בארנה".
גב'  טעם  בטוב  שהנחתה  המיוחד  במופע 
חדשנית  חוויה  הועברה  שניאורסון,  מירי 
וייחודית שאין לה תקדים בקונצרטים ומופעים 

מוזיקליים. השילוב המיוחד של בימוי והפקה 
אומנותית, לצד מוזיקה ברמה הגבוהה ביותר, 
ומפעים  מהנה  ערב  יצר  שונים,  ובסגנונות 
ומעל  גיל.  הבדלי  ללא  ונערות,  נשים  לילדות, 
הבנות  של  הצניעות  בהפקה  בלטה  הכל, 
חרדי  לציבור  המופע  של  מלאה  והתאמה 

איכותי. 
מציע  למוזיקה"  "מעבר  קונסרבטוריון 
גישה חדשה בהוראת מוזיקה, המשלבת נגינה 
והבעה חופשית  יכולת אלתור  ופיתוח  מתווים 
חדשניות,  במתודות  הלמידה,  מתחילת  בכלי, 

תוך שימת דגש על לימוד חוויתי ומהנה.
וגיל,  רמה  לכל  מותאמת  הלימודים  תוכנית 
ובעל  מיומן  מקצועי,  צוות  ידי  על  ומועברת 

מוניטין, לצד אווירה חמה ומשפחתית. 
נורית  הגב'  הקונסרבטוריון  מנהלת  לדברי 
ולהבין  התגובות,  את  לשמוע  "מרגש  אדרי: 
שהרף הגבוהה והסטנדרטים החדשים שהמופע 
הביא אליהם, מוערכים ומבוקשים ע"י הציבור 
המופע,  לרגל  להמשיך".  כוח  נותן  זה  שלנו, 
נתנו מלגות אוטומטיות ל-50 נרשמות ראשונות 
ללימודי נגינה, מאת הקרן האמריקאית שורשים 
JTI, ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז החלה, 

ונותרו מלגות אחרונות.

מאת: יעקב פלדמן

בירושלים',  ב'השבוע  כאן  שפורסם  כפי 
עשרות  אירעו  האחרון  החודש  במהלך 
פריצות לבתים בשכונת גאולה על ידי חוליית 
הפריצות  גל  בעקבות  מיעוטים.  בני  פורצים 
החליטו תושבי השכונה לערוך כינוס תושבים 
כדי  לנקוט  יש  פעולות  באיזה  להחליט  ע''מ 

למנוע את הפריצה הבאה. 
בתחילה דיבר אחד מיוזמי הכינוס והדגיש 
ממשלוחנים  המירבית  הזהירות  את  שוב 
ערבים שמועסקים בשכונה. לאחר מכן חבר 
קו  על  סיפר  כהן  משה  הקהילתי  המנהל 
הודעות  בו התקבלו עשרות  המידע שהוקם, 
ועל  לבתים  פריצות  על  שסיפרו  מתושבים 
דווחו  לא  המקרים  שברוב  רבות  גניבות 
בפנייה  החשיבות  על  הסביר  כהן  למשטרה. 
למשטרה ועל התוצאות החיוביות של שיתוף 
עם  כהן  ישב  הערב  בסיום  כמו''כ,  הפעולה. 
תושבי השכונה  התושבים, רשם את בקשות 
והבטיח לפעול מול כל הגורמים הרלוונטיים. 
מחזיק תיק בטחון בעיריית י-ם אריה קינג 
דיבר על הביטחון הנדרש לתושבים, והבטיח 
שיידונו  פתרונות  במגוון  בעניין  לפעול 
דרשו  תושבים  מספר  העירייה.  במסגרת 
הצבת מצלמות בכל אזור גאולה ע''מ להגביר 
ריבוי  בגלל  ובמיוחד  הביטחון  תחושת  את 
הערבים שעובדים באזור. קינג השיב שיבחן 
בטחון  את  לקדם  ע''מ  בחיוב  הנושא  את 

תושבי האזור. 
נציג  מיוחדת שהכין  הוצגה מצגת  בכינוס 
המשטרה אלון כהן עם תיעודים משטרתיים 
כמו''כ  בשכונה,  שאירעו  רבות  פריצות  על 
הזהירות  אמצעי  על  לתושבים  הסביר 
לא  השנה:  ובכל  אלו  בימים  המחויבים 
להשאיר  לא  פתוחות,  דלתות  להשאיר 
ערניים  ולהיות  מסתור  במקומות  מפתחות 
עשרות  למקום  הגיעו  הכינוס  בזמן  במיוחד. 
קיצוניים שהפריעו למהלך הכינוס, והצליחו 
ויס''מ  משטרה  וכוחות  סיומו,  את  להקדים 
אבטחו את הארוע. לאחר מכן הותקף אריה 

קינג בצאתו מהמקום ע''י ההמון בחוץ. 
חבר המנהל הקהילתי משה כהן ל'השבוע 
מאוד  מוצלח  כינוס  היה  "ב''ה  בירושלים': 
גל  עם  להתמודדות  רעיונות  מגוון  עלו  שבו 
אינו  והוא  הפריצות. קומץ קטן הפגין בחוץ 
משקף את דעת רוב השכונה אנחנו לא נפסיק 
ולא נשקוט עד להחזרת הביטחון לתושבים. 
אומר:  קרישבסקי  שמעון  המשתתפים,  אחד 
בהרבה  דנו  שבו  מאוד  מועיל  כינוס  "היה 
אנחנו  התושבים,  לביטחון  חשובים  נושאים 
חייבים להודות לכל מארגני הכנס שפועלים 

ללא תמורה". 
ממשיכה  מצידה  המשטרה  כך  בתוך 
עצרה  ימים  מספר  ולפני  בפרשה  בטיפול 
נעצר  הוא  הפורצים,  מחולית  נוסף  חשוד 
באחד המחסומים והועבר לחקירת המשטרה.

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

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

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

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

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

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

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

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



מענטש

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

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

 המתקינים קבעו: 

תדיראן המזגן 

האמין בישראל!

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

 אמינות שמתחילה בטכנולוגיה במחיר מטורף ומקבלים
קונים מזגן

 *כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, 
תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי.
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כ"ק האדמו"ר מבעלזא קבע מזוזה במרפאת שבת 

מרפאת השבת עברה למשכנה החדש
מרן כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגיע לטקס קביעת מזוזה במשכנה החדש של מרפאת השבת שנוסדה ע"י עמותת 
  "סעד ומרפא": "המרפאה הזו מבורכת בשל מניעת חילולי השבת והחג ונתינת האפשרות להישאר עם המשפחה"

יו"ר הארגון הר"ר חיים מרדכי פריד: "המרפאה נותנת את השירות ללא תשלום כלל והיא פתוחה לקהל הרחב"

מאת: חיים רייך

'סעד  עמותת  משרדי  האחרונים  בחודשים 
בעלזא  בקרית  החדש  למשכנם  עברו  ומרפא' 
בירושלים, במקום בו פועלת גם המרפאה, וכן 
ותסמונת  אוטיסטים  לילדים  פעילות  מחלקת 

דאון.
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא כיבד בנוכחותו 
למשרדי  בכניסה  מזוזה  בקביעת  כמובן  וכובד 
העמותה. בטקס המרגש נשא האדמו"ר דברים 
חשוב  מאד  דבר  היא  הזו  "המרפאה  ואמר: 
חוסכת  היא  ובחגים,  בשבתות  יהודי  לכל 
חולים,  בבתי  שבת  חילולי  וחוסכת  זמן  המון 
בבתי  להיות  במקום  המשפחה  עם  נשארים 
החולים כשהטיפול יכול להיעשות כאן. ובזכות 
וחג.  שבת  חילולי  הרבה  יימנעו  המרפאה 

תבורכו במעשיכם". 
יו"ר הארגון הר"ר חיים מרדכי פריד, מדגיש 
כי המרפאה נותנת את השירות ללא תשלום כלל 
והיא פתוחה לקהל הרחב, "הטיפולים שאנחנו 
אינפוזיה,  כמו:  וחשובים,  מידיים  הם  נותנים 
תפירות, תרופות דרך הוריד, א.ק.ג. בדיקות דם 

ועוד טיפולים דחופים ושונים".
בשבתות  מתנהלת  ומרפא  סעד  מרפאת 

ובחגים כמרפאת חירום לכל דבר, יש בה הכל 
"בחודשים  רנטגן,  מלבד  במיון,  כמו  ממש 
כשרק  איש"   300 מעל  שם  עברו  האחרונים 
שניים מתוכם נשלחו למיון", אומר מוטי פריד 
לפתוח  שהחליט  ומרפא'  'סעד  עמותת  יו"ר 
למנוע  ובכך  שלנו  לציבור  שבת  מרפאת  את 
צנועים.  לא  ומראות  חילולי שבת  רבה,  טרחה 
"אנחנו מנסים לפתור את כל הבעיות הרפואיות 
ויעיל.  מקצועי  מהיר,  שירות  ונותנים  שיש 
בכירים  רופאים  חולים,  בית  של  צוות  לנו  יש 
לא  שחשוב  ומה  יהודים  שאינם  צדק  משערי 
מכל  שלנו  לציבור  מותאמת  המרפאה  פחות 

הבחינות".
"בראש השנה לפני כמה שנים הגעתי לבית 
הכנסת בבוקר וראיתי את חבר שלי עם ידיים על 
האוזניים כשהוא סובל מכאבים, שאלתי אותו 
לאן אתה הולך? 'לשערי צדק' הוא ענה לי. לא 
האמנתי שבשביל כאב אוזניים הוא צריך ללכת 
כל כך רחוק עד לבית חולים. ובאותו רגע עלה 
אצלי הרעיון לפתוח מרפאת שבת שתיתן מענה 
לכל הבעיות שרופא יכול לטפל בהן. המרפאה 

ב"ה מצליחה מאד והיא פועלת כבר 3 שנים".
לבית  הליכה  לחסוך  אפשר  מקרים  באילו   

חולים?

מענה  לקבל  ניתן  ומרפא'  'סעד  "במרפאת 
טיפולי  המצריכים  למקרים  ומהיר  מקצועי 
גדול,  חתך  ראש,  פתיחת  כוויות,  כמו:  חירום 
פציעה, נקע, אלרגיה, אנטיביוטיקה דרך הוריד, 
זריקות, ספירות דם, ספירת דם לכליות, ספירת 
רבים.  טיפולים  ועוד  דם  מעבדת  לכבד,  דם 
מומחים  מקצועיים,  רופאים  נמצאים  במרפאה 
הרפואית  ברמה  בכם  שיטפלו  צדק  משערי 

הגבוהה ביותר.
לירושלים  שמגיעים  המדינה  אזרחי  "כל 
למרפאה,  להגיע  יכולים  הארץ  מכל  לשבת 
ללא  שירות  מקבלים  החולים  קופות  חברי  כל 

תשלום.
ונמצאים  לארץ  שמגיעים  חו"ל  תושבי  "כל 
השבוע,  באמצע  גם  כלשהו,  חירום  במצב 
יכולים להתקשר אלינו, ניתן להם פתרון ונעזור 
אינם  אם  גם  הטוב  הטיפול  את  לקבל  להם 

מבוטחים בשום קופה.
 10 אהרון  קדושת  ברחוב  שוכנת  "המרפאה 
קרית בעלזא, ירושלים – 02-5381840 במקרי 
חירום ניתן להתקשר: 053-3181860. המרפאה 
פועלת מערב שבת בשעה ארבע אחה"צ עד 12 
 12 עד  בבוקר  מעשר  בשבת  ולמחרת  בלילה 

בלילה – מוצ"ש".

מתקדמים
לאקדמי!

הן
 כ

לי
גי

מיועד למורים/ות בעלי/ות תעודת מורה בכיר/ה, או תואר אקווילנטי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לתואר  התקדמו  האקדמיזציה  ללימודי  המחזורים  בוגרי  ומורות  מורים  מאות 
נפרדת  חרדית  במסגרת  מלימודים  ותיהנו  הנוסף  למחזור  הצטרפו  ראשון! 
להגיע  בכדי  הכלים  כל  את  לכם  הנותנת  מעורבות(,  במסגרות  )ולא  לחלוטין 

לתואר בזמן קצר. בסיס להמשך לימודים לתואר שני במבחר.

מורים / מורות / גננות

ימים 
נפרדים 
לגברים 
ולנשים

המסלול המואץ

שכ"ל אטרקטיבי!

לתואר ראשון
B.EDאקדמי

B.ED גם אתם רוצים לטפס שלב במקצוע שלכם? הצטרפו למסלול המואץ לתואר ראשון אקדמי
ותוכלו להתקדם לתואר שני בזמן קצר, להשתלב בתחומי עשייה מגוונים ולשדרג את תנאי השכר שלכם!



צלצלו עכשיו: 8510*

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת

התקנה תוך
24 שעות

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

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

למהדריןחם-קר

עושים סוף למיחם השבת
מתקדמים לבר המים 'נועם 1' 

המותר לשימוש במים החמים והקרים בשבת

משווק מורשה 
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במהלך ישיבת הקבינט 
הביטחוני שהתכנסה במוצאי 

שבת התפתח עימות בין 
שר החינוך נפתלי בנט לשר 
הביטחון אביגדור ליברמן, 

שבשיאו הורה ליברמן 
לנציגי צה"ל שלא להשיב 

לשאלותיו של בנט

עימות בקבינט: 
ליברמן נגד בנט

מאת: אלי שניידר

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

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

ובמערכת הביטחון ואי אפשר לעבוד ככה". 
בתום שעות של דיונים מתמשכים בקבינט, 
החלטות  שהתקבלו  בלא  הדיון  הסתיים 
מיוחדות למעט ההחלטה עליה החליט ראש 
המיועדים  הרש"פ  מכספי  לקזז  הממשלה 
זאת  משפחותיהם,  ובני  מחבלים  למימון 
דיור  יחידות   42 בניית  על  להחלטה  בנוסף 
ישראל  כינה  אותה  החלטה  ארבע.  בקריית 
ברמסון, מ"מ יו"ר המועצה המקומית בקריית 
קריית  "תושבי  ו'ספין':  כ'הונאה'  ארבע, 
ארבע-חברון חזקים אבל מצפים שההנהגה לא 
תחשוב שאנחנו ילדי כאפות שלהם. האנשים 
הללו רוממות הימין וארץ ישראל בגרונם אך 
בפועל הם מפקירים אותנו ולא עושים מעבר 
למה שחייבים ציפינו שייתנו לנו היתר לעלות 
השיפוט  בתחום  שנמצאים  ו-26   22 לגבעות 
צריך  והציבור  בשטח  שינוי  שום  אין  אבל 
לעשות חושבים בעקבות ההתנהלות הכושלת 

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

את השרים החברים.

השר נפתלי בנט השר אביגדור ליברמן

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

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

מגהץ
טפאל

טלפון 
אלחוטי

תנור
דו תאי

כיריים 
בוש

בילד-אין
קרמיות טאצ'

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

יורוקום

מקרר
df 450 ליטר

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

36
ל-36 חודשים
₪ רק ב- 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 49999 ₪₪

49החל מ:החל מ:
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

רק ב- 1290 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

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

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...

פרטים 
בסניפים

מקררי שארפ
במבצע 
סבסוד 
מיוחד!



מרגישים
את השינוי
בפארקים

ובגינות

צאו לבלות בחופש הגדול בפארקים ובגינות 
המשודרגים, המטופחים והמוצללים של ירושלים. 

ואל תשכחו - את הפסולת לפח!
יחד, נשמור על ירושלים נקיה. חופש נעים!

החופש הגדול 
מחכה לכם ליד הבית!
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ח"כ לשעבר דוד טל ז"ל נפטר בשבת האחרונה לאחר 
שסבל מהמחלה הקשה והוא בן  66 "שליח מרן, איש 

חברתי מהמעלה הראשונה"

ח"כ לשעבר 
דוד טל ז"ל

מאת: אלי שניידר

קבוצת התקשורת "קו עיתונות" הכוללת את 
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה 
במגזר החרדי, עיתון 'כל ישראל' היוצא לאור 
בסוף השבוע, פורטל התוכן 'כל הזמן', פיתוח 
לוח  וכן  הכשרים  למכשירים  יישומים  ויזום 
'מזל וברכה' מתכבדת להודיע על מינויו של 

הרב חיים כהן ליו"ר הקבוצה.
קבוצת  ומייצג  מוביל  כהן  חיים  הרב 
משקיעים מדרום אמריקה, שתקדם את מטרות 

הקבוצה וערכיה לטובת כלל הציבור החרדי.
הקבוצה  יו"ר  בהובלת  המשקיעים  קבוצת 
התקשורת  מקבוצת   33% עד  תרכוש  הנכנס, 
בתהליך ובשלבים שנקבעו בהסכם ע"פ שווי 

של 22 מיליון ש"ח לפעילות הקבוצה.
הרשת  כתבי  העורכים,  הקבוצה,  עובדי 
ומנהלי הקבוצה, מברכים את הרב חיים כהן 
מבורכת  עשייה  והמשך  הצלחה  ומאחלים 

עבור כלל הציבור החרדי.

רשת 'קו עיתונות' מתכבדת להודיע על מינויו של הרב חיים 
כהן ליו"ר הדירקטוריון של הקבוצה  הרב חיים כהן 

מייצג קבוצת משקיעים מדרום אמריקה

מתרחבים: חיים 
כהן מונה ליו"ר 

הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון הרב חיים כהן

מאת: יעקב אמסלם

במהלך השבת האחרונה נפטר חבר הכנסת 
מהמחלה  שסבל  לאחר  ז"ל,  טל  דוד  לשעבר 

הקשה והוא בן 66.
ראשון  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  טל,  דוד 
לציון ואח"כ כסמנכ"ל אל המעיין  ובהמשך 

הקים את סיעת ש"ס בהסתדרות.
בשנת 1996 נבחר לראשונה לכנסת מטעם 
תנועת ש"ס, לאחר מכן פרש מש"ס והצטרף 
מאוחר  פרץ,  עמיר  של  אחד"  "עם  לתנועת 
יותר בשנת 2006 תמך בהתנתקות ובבחירות 
ונבחר  קדימה  ברשימת  שוריין  ה-17  לכנסת 

מטעמה.
כאמור, בשבת נפטר טל לאחר מחלה קשה 
והותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הלווייתו 
מביתו   16:00 בשעה  ראשון  ביום  התקיימה 

ברחוב החרוב בראשון לציון.
בש"ס ספדו לטל ומסרו: "תנועת ש"ס ויו"ר 
התנועה הרב אריה דרעי אבלים וכואבים עם 
יוסף  הגר"ע  מרן  שליח  של  עת  בטרם  לכתו 
זצ"ל ושליח התנועה לכנסת ישראל ר' דוד טל 
שותף  הראשונה,  מהמעלה  חברתי  איש  ז"ל, 

בהסתדרות,  ש"ס  סיעת  ממקימי  לדרך,  נאמן 
רבות  ופעל  נאמנה  שליחותו  מילא  אשר 
אנו שולחים  ובמסירות למען הציבור הרחב. 
מן  ולמשפחתו.  לרעייתו  כנים  תנחומים 

השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

נציג חברתי. דוד טל ז"ל

ארנונה 2017

מועצת העירייה, בישיבתה מיום חמישי, כ"ד בסיון תשע"ו 
הכספים  לשנת  הארנונה  הטלת  על  החליטה   ,30.6.16
2017, וזאת בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג-1992, על העלאת 

החובה בשיעור של 1.77%.  

מועד שילום הארנונה לשנת 2017
יחול ביום ראשון, ג' בטבת תשע"ז 1.1.2017. לא תינתן הנחה למשלמים מראש.

הסדר הוראת קבע
למדד  צמודים  תשלומים  ב-12   2017 בשנת  יערכו  קבע  הוראת  בהסדר  התשלומים 

בהסדר  הארנונה  את   2016 בשנת  ששילם  מי  הנחה.  ללא   2017 ינואר  מחודש  החל 
הוראת קבע, החיוב בהוראת קבע יימשך אוטומטית גם בשנת 2017, אלא אם תימסר 

לעירייה הודעה אחרת. 

לנוחיותכם, ניתן לקבוע את מועד התשלום ל-1 או ל-10 לכל חודש.

הפחתה חריגה בארנונה - שינוי סיווגים, יצירת 
סיווגים ותתי סיווגים חדשים, ושינויים נוספים

מועצת העירייה החליטה לבקש משרי הפנים והאוצר לאשר לה הפחתת הארנונה 
התעריף  שהעלאת  באופן  אחרים",  ל"נכסים  ו/או  ומסחר"  שירותים  ל"משרדים, 
ל"משרדים שירותים ומסחר" לשנת 2017 תהיה 0% ולא העלאת חובה בשיעור של 
הנ"ל  בסעיפים   2017 לשנת  הארנונה  שתעריף  כך  ההסדרים,  לחוק  בהתאם   1.77%

יהיה זהה לתעריף לשנת 2016. 

הסיווגים  ותתי  הסיווגים  ליצירת  השרים  אישור  את  לבקש  המועצה  החליטה  עוד 
הבאים: "מחסן עסקי לסחורות, ששטחו עד 100 מ"ר", "מכבסות מרכזיות" וכן "מבנה 
מגורים שאינו בשימוש" )ככל שייקבעו כללים לעניין סוג נכס זה בחוק או בתקנות(.  

עם קבלת אישור השרים כאמור, יעודכן צו המיסים בהתאם. 

כן החליטה המועצה על יצירת סיווג חדש: "מערכת סולארית".

פירוט מלא של החלטת המועצה ניתן למצוא באתר העירוני.

  ארנונה ברשת
מידע מפורט בנושא הארנונה )כגון: החלטות המועצה, "צו המיסים", פירוט הנחות, 

www.jerusalem.muni.il טפסים, הסדרי תשלום ועוד( ניתן למצוא באתר

  קבלת קהל
 כיכר ספרא בניין 1, בימים א' ב' ד' ו-ה' בשעות 8:00-13:00 

ובימי ג' בשעות 15:00-18:00 בלבד

  מענה טלפוני
טל׳ 02-6296333, בימים א'-ה' בשעות 8:00-15:30 וכן בשעות 16:00-18:00

  מענה טלפוני ממוחשב
טל׳ 02-6296000, פעיל 24 שעות ביממה, למעט שבתות וחגים

 תשלום ארנונה
www.jerusalem.muni.il באתר העירייה

הודעה בדבר תשלומי הארנונה



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

jet.gov.il | *8787  :מידע נוסף

ערך צבור - פשוט לנסוע

נוסעי הרכבת 
הקלה שימו לב!

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

הרכבת הקלה תצטרף להסדר 'ערך צבור' בחודשים הקרובים.

חדש! החל מ-1.7.16
ערך צבור

בקווי האוטובוס גם בירושלים

 הכסף נטען ברב-קו
ללא תאריך תפוגה

 ׳ערך צבור׳ תקף גם
בנסיעה ברכבת ישראל

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

 תקף ברחבי הארץ בכל חברות
התחבורה הציבורית *

הנחה תינתן בהתאם 
לפרופיל האישי שברב-קו

התשלום בפועל 

 )₪(

הערך הנטען בכרטיס רב-קו

סטודנט מורחב, רגיל
ותיק, נוער

זכאי ביטוח 
לאומי, נכים, 

סטודנט

30.0037.5060.0045.00

50.0062.50100.0075.00

100.00125.00200.00150.00

150.00187.50300.00225.00

200.00250.00400.00300.00

סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

 חובה לתקף בכל נסיעה!
- לא תיקפת לא שילמת -
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הראיון האחרון של חתן פרס נובל לשלום הסופר אלי ויזל הי"ד

האיש ששרד 
את בוכנוואלד

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

"קו עיתונות" בערב חג הפסח תשע"ה 

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

מאת: אלי שניידר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אמר לנו ויזל. 

"הוא היה הרבי שלי"

מיוחד  קשר 
ז"ל  לויזל  היה 
מגדולי  כמה  עם 

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

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

ברשותכם 
ף  י ס ו א

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

קשה להסביר במילים".

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

מאת: מנדי קליין

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

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

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

ובדמעות את הנוסח הידוע של ויזניץ בתפילה 
הזכור לו מילדותו.

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

עם ישראל" ?

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

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

"דרך החסידות  והוסיף,  התופת".  מן  ניצלתי 

אל  כולו  בעולם  הצעיר  הדור  את  מושכת 

היהדות יותר מכל דרך אחרת".

לו  וענה  האדמו"ר  בירכו  הביקור  תום  עם 

על שאלתו: "שתזכה להשפיע בעולם להרבות 

כבוד שמים".

לסיום התעניין האדמו"ר על פעילותיו של 

הצעירים  בקרב  השואה  זכר  להנצחת  ויזל 

בכך  רק  עוסק  כיום  כי  סיפר  וויזל  בארה"ב, 

שמיים  כבוד  להרבות  יום  כל  זוכה  וב"ה 

ולהפיץ יהדות בעולם הרחב.

כאשר ח"כ אייכלר סיפר לאדמו"ר שנשיא 

בכנסת  שנאם  בעת  בנאומו  הזכירו  ארה"ב 

הפטיר ויזל: "אני צריך שנשיא ארה"ב יזכירו 

אני צריך שיזכירנו אצל האדמו"ר".

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

הביקור בבעלזא

ויזל ז"ל )מסומן בעיגול( בבוכנוואלד



טעם חדש הגיע לירושלים
בס”ד

מסעדת שף בשרית

אלומה

מסעדת ‘אלומה’ החדשה, על עיצובה האלגנטי, 
מציעה לכם ליהנות מחוויה קולינרית ייחודית 

 ממטבחו של השף מיכאל כץ,
 ומתפריט בשרי עשיר בכשרות מהודרת
בפיקוחו האישי של הרב פינק שליט”א
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7 ברכות מחלקת אירועים בר/ת מצווה, ימי הולדת, 

א’-ה’: 11:30-00:00 | ו’: 11:00 עד שעה לפני כניסת שבת

דרוש
איש/ת 
מכירות

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

לסניף ירושלים המודעה מיועדת לנשים וגברים
yakov@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לא ניתן לקבל מוצרים 
במבצע ללא קנית דיו/
טונרים. מוגבל בכמות 
ללקוח. עד גמר המלאי. 

בכפוף לתקנון

טונרים ודיו עד הבית
ועכשיו כפל מבצעים משולש!!!
עקב הביקוש המבצע ממשיך

נא ציינו 
הגעתכם דרך 
עיתון 'השבוע 

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

לפרטים והרשמה: 072-370-4319

מה חשוב לך באמת?

מגוון מקצועות לימוד לנשים באונו:

     במיוחד להוריד צריכת סוכר לבן לשים לב לתזונה נכונה –     )לפחות פעם בשבוע לכל אחד( להקדיש לכל ילד זמן איכות אישי יומי
 לקבוע הליכות פעמיים בשבוע עם אחותי

     וילדים - לפחות פעם בשבוע ארוחת ערב משותפת של אבא, אמא     ויכניס לנו משכורת מכובדת להירשם ללימודים למקצוע שמתאים לי

)L.L.B.( משפטים
עריכת דין

 )B.A.( חינוך וחברה
הנחיית הורים/קבוצות, ריכוז קהילתי, ניהול מוסדות תרבות וחינוך ועוד 

 )B.A.( מנהל עסקים
 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד   
 שיווק ופרסום – יחסי ציבור, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב,   

    פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס, הדרכה, הערכת עובדים        

_  ופיתוח קריירה
 מימון ושוק ההון –  בנקאות, ניהול כספים, ייעוץ פנסיוני,

   סוכנות ביטוח

בריאות
)B.O.T( ריפוי בעיסוק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לנתניהו.

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

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

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

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

בתשובה הש"סית הנצחית: הדברים הוצאו מהקשרם.

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

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

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

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

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

תעופה בחקירה 

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

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

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

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

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

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

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

דרשתי  הרפורמה  לאישור  העקרונית  להסכמתי 
לתקציב  שקלים  מיליארד  של  תוספת  וקיבלתי 

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

שבו לא יהיה מומחה מהשורה הראשונה שנכלל 
בהסדר הביטוחי". 

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

רוטציות, הארכתן וקיצורן.

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

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

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

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

להדאיג את גפני ולא 
מערכת היחסים בין 

ביבי לאובמה". הסביר 
ליצמן לאחרונה 

בהומור פולני. שר 
הבריאות הבין היטב 
שחשיבות הפגישה 

במשרד האוצר – 
בעצם קיומה. הוא 
ידע שגפני ופרוש 

ייפגעו, אך לא נמנע 
מלהשתתף בישיבה, 
ואף נהנה מהתוצאה

ההזמנה להצטרף 
לנסיעה הועברה 

ללשכת דרעי לפני 
למעלה מחודש, 

אולם אחרי שפרשת 
סדן התפוצצה, 

התאיידה ההזמנה. 
ערב ההמראה קיבל 

שר הפנים שיחת 
טלפון מראש-

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

לשאול את דרעי: מה 
אתה רוצה? 

אליו ולא עליו. אלי ויזל ז"ל

כשהמטוס המריא, מצב הרוח התרסק לקרקע. נתניהו באוגדנה
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שלמה  משפחה  שוב  לשבת,  סמוך  שישי  ביום  פיגוע  שוב, 
שנפגעת. שוב הלוויה כואבת ותפילות להחלמת הפצועים. הטרור 

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

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

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

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

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

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

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

רחל.

מסע ההלווויה

ישיבת  מהיכל  שיצאה  ויגון,  עצב  ורווית  כואבת  בהלוויה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

במסע ההלוויה שהחל בישיבת ההסדר בעתניאל 
והסתיים בהר המנוחות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ומכריו.

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

הלוייתו של הרב מרק הי"ד )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(
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דעת מרכז לימודים חרדי לבנות         
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול ירושלים 

|  לימודי קודש    

|  שיעורי תנ“ך הלכה ומוסר מטובי הרבנים והמורות  

|  כל התלמידות הינן בוגרות סמינרים חרדים  

|  הלימודים באוירה חרדית מובהקת  

|  למעלה מעשר שנות הצלחה  

|  השמה במקומות עבודה מתאימים

|  מחנכת לכל כיתה

 

 

בוגרת סמינר בית יעקב? 
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד? 
רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר מתואר?

 

 
  

  

  מקומות אחרונים! מהרו להרשם!

  

 

 

תואר ראשון בחוגים הבאים:
•  מדעי המחשב  •  הנדסת תוכנה

•  חשבונאות ומערכות מידע  
•  מנהל עסקים  

•  השלמה להנדסאיות לתואר ראשון
במדעי המחשב

מיוחדמלגותמערך 

תלמדי, תעבדי, תפרנסי.
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני
הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 
ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה 

מּום ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל" )במדבר יט, ב(.
פרשת חקת היא מיסודות תורתנו הקדושה. בפרשה זו 
על  מאפרה  שמזים  אדומה  פרה  דין  את  התורה  לנו  מודיעה 
הטמאים, וסגולה מיוחדת יש בה שמטהרת את הטמא שנזרק 
עליו מי הנדה, ומטמאה את הטהור שהתעסק בה, ִמי ִיֵּתן ָטהֹור 
השגה  לנו  שאין  מופלא  סוד  ד(,  יד,  )איוב  ֶאָחד  ֹלא  ִמָּטֵמא 
והבנה בה ואף אין לנו רשות לחקור ולשאול אודותיה, אלא 

עלינו לקיימה כחוקה, ביראה ובאהבת ה' יתברך. 
לפי שיטת רוב המפרשים לא נתגלה סודה של פרשה אדומה 
אלא למשה רבינו בלבד )יעוי' בביאור אור החיים הקדוש יט, 
לך  רק  'ֵאֶליָך'-  ְוִיְקחּו  בפסוק  מרומז  וזה  צוה(,  אשר  ד"ה  ב 

משה נתגלה טעם מצוה זו ולא לאף אדם אחר. 
רבותינו אומרים במדרש )קהלת רבה ז, ד( שאפילו שלמה 
"ַוִּיֵּתן  האדם,  מכל  חכם  שהיה  הכתוב  עליו  שהעיד  המלך 
ֱאֹלִקים ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד..ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלמֹה 
ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם..ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם" )מלכים א' ה, ט-יא(, 
סודה  השיג  לא  הוא  אף  שבעולם,  החכמות  סוגי  בכל  ובקי 
ז, כג( "  וטעמה של פרה אדומה, וזהו שאמר שלמה )קהלת 
ָּכל זֹה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה, ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני", ר' 
יצחק פתח ואמר: כל זה נסיתי בחכמה, אמר שלמה לא הנחתי 
חכמה בעולם שלא עמדתי עליה, וכיון שהגעתי לפרשת פרה 
אדומה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )מדרש זוטא. וע"ע 
בליבו  שלמה  חשב  כלומר  ע"א(,  ט  ובנידה  ע"א  יד  ביומא 
ויגיע להבין סודה של פרה אדומה אך לבסוף גילה  שיחכים 
  341 רחוקה"-  "והיא  אמרו:  רמז  ובדרך  מכך,  הוא  שרחוק 

בגימטריא  וכן "פרה אדומה"- 341. 
ומעשה היה ברבן יוחנן בן זכאי שפנה אליו גוי אחד ואמר 
נראים  האדומה  פרה  במצות  עושים  שאתם  המעשים  לו: 
כמעשה כשפים. שאתם לוקחים פרה ושורפים אותה, מטילים 
את אפרה לתוך מים ומזים על טמא מת ב' פעמים ואומרים 
ניתן  שלא  ודברים  כשפים  מעשה  אלא  זה  אין  טהור,  שהוא 

להבינם.
רעה  רוח  פעם  נכנסה  האם  זכאי:  בן  יוחנן  רבן  לו  אמר 

בגופך? "לא", השיב הגוי. 
ריב"ז  המשיך  רעה?"  רוח  בו  שנכנסה  אדם  ראית  "האם 
לשאול, "כן", השיב הגוי. "ומה הרפואה שעשו לו?", שאל 
הרב. "הביאו שורש של עלה והקטירו אותו תחת האיש והזו 

עליו מים ומיד ברחה הרוח הרעה", השיב הגוי. 
אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: "ולא ישמעו אוזניך מה שפיך 
מדבר?! כן הוא הדבר אף בפרה אדומה, הטומאה היא רוח 
רעה השורה על האדם שנטמא במת, כדכתיב )זכריה יג, ב(: 
"ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ", וכך גם אנו עושים, מזים 
מי אפר פרה אדומה על הרוח והיא בורחת", התשובה מצאה 

חן בעיני הגוי והלך לו לדרכו.
משהלך הגוי אמרו לו תלמידיו לרבן יוחנן בן זכאי: לאותו 
מה  לנו  אך  כקנה(,  רעוע  תירוץ  )דהיינו  בקנה  דחית  הגוי 

תשיב? מה ההבנה במצות פרה אדומה? 
זכאי: חייכם לא המת מטמא ולא  יוחנן בן  אמר להם רבן 
המים מטהרין אלא אמר הקדוש ברוך הוא חקה חקקתי גזירה 
התורה,  חוקת  זאת  גזרתי.  על  לעבור  רשאי  אתה  ואין  גזרתי 
מצוה זו היא סוד גדול ואין לנו להרהר אחריה )במדבר רבה 

יט, ח(. 
ונקיים  אותו  שנעבוד  מאיתנו  דורש  יתברך  שה'  פעמים 
שבדבר  וההגיון  השכל  את  מבינים  שאיננו  אף  מצוותיו 
במנחות  )יעוי'  לפני"  במחשבה  עלה  כך  "שתוק!  מבחינת 

ַעְבֵדי ה' )תהילים קיג, א(, אנו עבדיו של ה'  כט ע"ב(, ַהְללּו 
יתברך, אדון הכל, ואיננו חייבים לקבל דין וחשבון על כל צעד 
ושעל, "למה גזר עלי כך, ולמה עשה לפלוני כך", ָלָּמה ֹיאְמרּו 
ַהּגֹוִים )תהילים עט, י(, יהודי לא שואל שאלות אלא מקבל את 
גזרותיו יתברך באהבה מתוך הבנה והכרה פנימית שכל מאן 
דעביד רחמנא לטב עביד )ברכות ס ע"ב, ובשו"ע או"ח סימן 
ע"ב(,  ה  )שם  דינא  בלא  דינא  עביד  הקב"ה  ואין  ס"ה(,  ר"ל 
ֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵקל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול  אלא ַהּצּור ָּתִמים ּפָֽ

ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֽהּוא )דברים לב, ד(. 

מוותר ומרוויח
ד'  בפרק  וכן  מב.  פ"א,  עשה  )מצוות  מובא  חרדים  בספר 
ויעביר  יכעס,  לא  ה'  בעיני  חן  למצוא  שהרוצה  באמצעיתו( 
ח(,  ו,  )בראשית  ה'  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ְונַֹח  שנאמר  מידותיו,  על 
במה מצא חן? בכך שהיה תמיד ְ'נַֹח' בדיבורו מעשיו והילוכו 
עם הבריות )ואותיות 'חן' ו'נח' אחד הם, ללמדך שאדם שנח 
ושליו עם הבריות זוכה למצוא חן בעיני ה' יתברך, ּוְמָצא ֵחן 

ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם- משלי ג, ד(. 
ומעשה שהיה בשני משפחות ברוכות ילדים בעיר בני ברק 
למשפחה  לשני.  מתחת  אחד  קומות,  רב  בבניין  שהתגוררו 
זכו  קצרה  תקופה  ותוך  המזל  האיר  העליונה  בקומה  שגרה 
השני,  אחרי  אחד  לפרקם  שהגיעו  והבנות  הבנים  את  לחתן 
ואילו המשפחה שגרה  והצהלה לא פסקה מביתם,  והשמחה 
בקומה התחתונה הרגישו שמזלם 'סתום' ולא נפתח והתעכבו 
לא  האב  שאחי  בעקבות  וזאת  והבנים,  הבנות  בחיתון  רבות 
היה עוסק בדרכי יושר וכשהיו שומעים הצד השני שעומדים 

להשתדך עם משפחה פלונית מיד היו מבטלים את השידוך. 
העליונה  בקומה  המתגוררת  שהמשפחה  בהיות  והנה 
נכדים  ואף  וכלות  בחתנים  הנפשות  במספר  התרחבה 
שהצטרפו כעת למשפחתם, ביקשו להרחיב את דירתם ולבנות 
הוזקקו  הבניה  אישורי  את  שקיבלו  לאחר  חדרים,  שני  עוד 
לקבלת אישור מדיירי הבניין על הסכם לתוספת הבניה. ניגש 
ממנו  וביקש  מתחתיו  בקומה  הגר  לשכנו  המשפחה  ראש 
אישור לתוספת הבניה, השכן לא הגיב ִמּטֹוב ַעד ָרע )מושאל 
מכן  ולאחר  אשתו  עם  שיתייעץ  ואמר  כד(,  לא,  מבראשית 

יחזיר תשובה. 
ניגש הבעל לאשתו והתאונן בפניה ששכנם מבקש להרחיב 
את דירתו, 'לא די בכך שנגרם לנו צער שהם מצליחים לחתן 
את בניהם ובנותיהם ואנו לא, וכעת צריכים אנו גם לאשר להם 
להמשיך ולהתרווח?", אשתו שהייתה צדקת וחדורת אמונה 
ואמרה:  האמת  על  בעלה  את  העמידה  יתברך  בה'  וביטחון 

בזה,  יש  מה  בלבך?!?  קנאה  מכניס  אתה  היקר,  "בעלי 
שירחיבו את דירתם ויבוַשׂם להם, שיהיה להם טוב, למה לא? 
מה שמגיע לנו אנחנו נקבל מה' יתברך בעתו ובזמנו, תאשר 
לאשתו  הודה  שטעה,  הבעל  הבין  הבניה",  תוספת  את  להם 
תוספת  את  לשכנו  ואישר  טעותו  על  שהעמידתו  על  הצדקת 

הבניין. 
והנה למחרת בבוקר דופקים פועלים בדלת ביתם ומבקשים 
התרגז  ביתם,  דרך  והמלט,  הבטון  הסחורה,  את  להעביר 
הבניה,  את  להם  שאישרנו  בכך  די  "לא  בליבו,  ואמר  הבעל 
לביתנו?!?",  הפועלים  שיכנסו  לסבול  גם  אנו  צריכים  כעת 
אך אשתו הצדקת עודדה אותו ואמר לו שאין דבר, למה לא, 
צריכים אנו להיות בעין טובה כלפי הזולת, שיהיה להם טוב, 

שישמחו. 
ללימודו  הלך  המשפחה  ואבי  בעבודתם  החלו  הפועלים 
התבונן  לביתו  הצהרים  בהפסקת  כשחזר  בכולל,  הקבוע 
בעבודת הפועלים ולפתע שלא במתכוון נפל עליו דלי עם מלט 
א,  )ישעיה  ְמתֹם  ּבֹו  ֵאין  רֹאׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף  התלכלך,  וכולו 
ד(, התרגז הבעל ומיד ביקש להפסיק את עבודת הפועלים, אך 
אשתו שוב הרגיע אותו וביקשה שיבליג ויעביר על מידותיו. 
והעביר על מידותיו על אף הקושי  שמע הבעל לעצת אשתו 

הגדול שבדבר. 
הבית  חנוכת  ערך  החדרים  בניית  את  השכן  שסיים  לאחר 
והזמין את שכנו שגר מתחתיו ואת הקבלן שביצע את עבודות 
הבניה, אשתו של השכן שגר בקומה התחתונה ביקשה מבעלה 
ויאחל  לב  וטוב  הבית שמח  חנוכת  אל  ויבוא  פרחים  שיקנה 

לבעלים מזל טוב בסבר פנים יפות, וכך היה. 
למחרת בבוקר צלצל השדכן לשכן הגר בקומה התחתונה 
אבי  לה,  לסרב  הגדול שאי אפשר  לבנם  שידוך  ובפיו הצעת 
לא התרגש  ניסיון מביטול השידוכים  למוד  המשפחה שהיה 
ממשפחה  שהם  השני  לצד  תחילה  שיודיע  מהשדכן  וביקש 
טען  השדכן  אך  אליו,  יחזור  מכן  לאחר  ורק  וכו'  פלונית 
לעומתו שהצד השני מוכן לשידוך על אף שיודע את המשפחה 
המשפחה  אבי  התעודד  מכך.  המשתמעים  הפרטים  כל  ואת 
ושאל באיזה משפחה מדובר, אך לא ציפה לתשובה שיקבל, 
לשכן שגר מעליכם  הוגשה ממשפחת הקבלן שבנה  ההצעה 
את החדרים, שאף הוא ירא שמים בתכלית ובתו צדיקה וצנועה 
בעלת יראת שמים טהורה, והוסיף הקבלן ואמר שאם יתאימו 
בני הזוג הוא יעניק להם דירה חדשה וידאג לכל צרכיהם ביד 

נדיבה. 
מיד נפגשו הזוג והתאימו, ולאחר תקופה קצרה באו בברית 
הנישואין. לימים אמר הקבלן לאבי המשפחה שהסיבה שכל 
ובעיות  צרות  לעבור  הוא  שרגיל  מפני  זה  בשידוך  חפץ  כך 
עבודה  הפסקת  עקב  זה  מסוג  בתים  בניית  בתוספת  רבות 
מצד השכנים וכדו', אך במקרה הנ"ל הוא הופתע מהנדיבות 
הפתיחות והעין הטובה שהפגינו המשפחה כלפי שכנם שגר 
טוב  לב  כזה  לה  שיש  ש"למשפחה  החליט  ולכן  מלמעלה, 
מוכרחים אנו להידבק בה!". ומאז נפתח המזל לאותה משפחה 
וזכו לחתן את בניהם ובנותיהם בזה אחר בזה ושמחה וצהלה 
חפפה אותם, ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי )תהילים כג, ו(.

הקנאה  את  שמסלק  אדם  מפסידים,  לא  שמוויתור  ללמדך 
עם הבריות  טוב  ולב  ונוחה  נדיבה  ביד  ומתנהג  והעין הצרה 
זוכה הוא במידה כנגד מידה שה' יתברך משפיע עליו טובה 

וברכה בעולם הזה ובבא. 
אורחתינו,  את  וליישר  דרכנו  את  לתקן  שנזכה  רצון  יהי 
כל  תכלית  בעצם  שזהו  בעולם,  ועזרה  וחסד  אהבה  ונרבה 
הבריאה, ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם 
)תהילים פט, ג(, ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

העמוד 
טעון 
גניזה

זכאי:  בן  יוחנן  רבן  להם  אמר 
ולא  מטמא  המת  לא  חייכם 
המים מטהרין אלא אמר הקדוש 
גזירה  חקקתי  חקה  הוא  ברוך 
לעבור  רשאי  אתה  ואין  גזרתי 
התורה,  חוקת  זאת  גזרתי.  על 
מצוה זו היא סוד גדול ואין לנו 

להרהר אחריה )במדבר רבה יט, ח(
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העמוד 
טעון 
גניזה

בציווי הקב"ה למשה רבינו להוציא מים מן הסלע, 
נאמר: "קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן 
מימיו"  ונתן  לעיניהם  הסלע  אל  ודברתם  אחיך 
)במדבר, כ' ח'(. משה רבינו הצטווה להוציא מים בפני 
כל עדת ישראל כולה. לעומת זאת בפרשת בשלח )שמות 
יז,ו(  שם גם הצטווה משה רבינו להוציא מים מן הסלע נאמר: 
"עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית 
בו את היאור קח בידך והלכת"- רק בפני הזקנים. מדוע אז 
לא הצטווה משה רבינו לעשות את הנס בפני כל הקהל, אלא 
רק בפני זקני ישראל? וכי זה ששם היתה הכאה וכאן הצטווה 
על דיבור יש בו כדי להשפיע על הסובבים את האירוע הניסי 

שמים יוצאים מסלע?
ה'כלי יקר' מבאר את חטא מי המריבה, אשר בו הצטוו משה 
רבינו ואהרן הכהן לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים, ומשה 
רבינו היכה בו פעמיים ובדרך זו הוציא מים, על פי המבואר 
ב'ילקוט שמעוני' )רמז תשסג(. ששם העלו חז"ל את התמיהה 
מדוע בציווי הראשון שהצטווה משה רבינו להוציא מים מן 
הסלע נאמר: "והכית בצור ויצאו ממנו מים" – הכאה, ואילו 
בציווי השני נאמר: "ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו" 
- דיבור. ועונים על כך חז"ל: ודברתם אל הסלע; 'והכיתם' לא 
נאמר, כשנער קטן רבו מכהו ומלמדו, כיון שהגדיל בדיבור 
קטן  זה  סלע  כשהיה  למשה:  הקב"ה  אמר  כך  מייסרו,  הוא 
'ודברתם אל  'והכית בצור', אבל עכשיו  אותו שנאמר  הכית 

הסלע' –שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים.
שואל על כך ה'כלי יקר': וכל משכיל ישתומם על המראה, 
וכי סלע זה עיני בשר לו, והלא בזה קטן  וגדול הכל אחד הוא. 

ואיך דימה אותו לנער?
ומשיב כי כוונת המדרש אינה אלא בדרך משל: "ודאי אין 
הבדל  יש  כי  מזה  ילמדו  ישראל  הנמשל.  אל  אם  כי  הכוונה 
בין המוסר שבעל פה ובין המוסר שבשבט הנוגש, כי בסור 
המכריח ישוב לסורו. והראה לנו הקב"ה אף על פי שאין דבר 
העניינים  הובאו  הראותו  למען  מקום  מכל  בסלע  שייך  זה 
ובער",  לנער  אם  כי  בשבט  להכות  נכון  שאין  לומר  הללו, 
אבל כשיגדל תחת גערה תתן לו להבין". כלומר שבמי מריבה 
יש את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה בחינוך 
צאצאינו. לא במכות ובכח ניתן לחנך את צאצאינו כי אם לתת 

להם להבין איך עליו לנהוג.
"עץ  הירושלמי  תורה  בתלמוד  שאירע  מקרה  על  מסופר 
חיים". תקופת צנע היתה זו, ולמשפחות רבות לא היה מזון 
להאכיל את ילדיהם ולשלוח עמהם פת לחם לחיידר רח"ל. 
יוסל'ה היה אף הוא אחד מילדי ה'חיידר' שהלך לישון רעב. 

על מזרון דק הוא שכב, כשגופו צנום ובטנו מקרקרת. הבוקר 
לא הביא עמו בשורת שובע והוא הלך לתלמוד התורה בקיבה 
אזניו  ליד  חלפו  המלמד  של  מילותיו  מאמש.  עוד  ריקנית 
רק  בו.  נגס  שרעב  משום  לשיעור  להקשיב  התקשה  והוא 
צלצל הפעמון והוא אץ רץ אל חדר האוכל, מבקש להיות בין 

הראשונים שמנתם מוגשת להם, להשקיט את רעבונו.
כשהוגשה לו הצלחת ובה מנת  מזון הוא גמעה במהירות, 
ושוב הושיטה לעבר הטבחית כדי לבקש תוספת.  "יש ילדים 
ואם  "המתן,  הטבחית,  לו  השיבה  כלל"  קיבלו  לא  שעדיין 

יוותר בסיר אתן לך מנה נוספת".
כך!  כל  רעב  היה  הוא  נכלם.  מקומו  על  התכווץ  יוסל'ה 
המתין  אמש  מליל  כבר  הרי   – כיצד  ידע  ולא  לצעוק  רצה 
למזון הזה! הרעב והאכזבה ערבלו את חושיו, עד שהתרחשה 
ובתנופה  רגלו  את  הניף  הוא  נמנעת;  הבלתי  ההתפרצות 
נזעמת בעט בסיר הגדול שבידי הטבחית שנהפך על פיו והחל 

מתגלגל על הארץ.
כלפיו:  זעקה  הזועפת  והטבחית  דום,  נאלמו  סביב  כולם 
'ילדון מחוצף, עוד היום אדאג שהמשגיח ידע על הכל ויטפל 
בך, עד שלא יהין אף אחד מילדי התלמוד תורה לנהוג בחוסר 

דרך ארץ שכזה!'.
כל אותו היום והלילה לא ידע יוסלה מרגוע לנפשו. הפחד 
רבי  הגדול  המשגיח  יחרוץ  כיצד  יודע  מי  נפשו,  את  טלטל 
אריה לוין זצ"ל את גורלו. הוא ידע כי ראוי הוא לעונש כבד 

משקל והפחד אחז בו.
ליוסל'ה  סימן  זצ"ל  אריה  רבי  והמשגיח  הבוקר,  בא 
יוסל'ה  נפל" סיפר  באצבעו לבוא אחריו לחדר. "לבי כמעט 
שנים מאוחר יותר, "הוא הורה לי לשבת ואמר: 'שמעתי מה 
קרה אמש, מה תוכל לומר על כך?'. סיפרתי לו הכל בשפה 
פשוטה של ילד, על הכמיהה למזון, האכזבה, חוסר האונים 
ואיבוד השליטה. לעולם לא אשכח את הרגעים הבאים שהיו 
המתוקים בחיי. הוא הצביע לעבר צלחת מכוסה וביקשה ממני 
להסיר את המכסה ממנה. היא היתה מלאה עד שפתה במזון. 
'אכול ילדי' הוא אמר 'זו מנתי שלי ואיני זקוק לה, ואתה צעיר 
ונצרך לה מאד'. האכפתיות, החמלה והחום שנבעו מדמותו 
ביותר  בנקודה העמוקה  ונגעו  לבי  את  מוססו  אריה  רבי  של 
שבי. הוא ישב שם והמתין שאשבע, ורק כאשר ידע שבאתי 
על סיפוקי ושבעתי, יצא מן החדר מבלי לומר מילה". כמה 
לקצה  מקצה  השתניתי  לפתע  איך  בזה?  עלי  השפיע  הוא 
בהליכותיי ובאורחות חיי? עד שנהפכתי לאחד מחשובי אנשי 

החינוך בדורינו.
אל  "ודברתם  מריבה':  'מי  בפרשת  אותנו  מלמדת  התורה 

לב  בכל  לך:  לומר  הסלע".  מן  מים  להם  והוצאת  הסלע... 
צריך  ומתוקה!  זכה  לחלוחית  קיימת  מים!  יש  גם  יש  אבן 
לדעת למצוא אותה ולהגיע אליה, אולם היא קיימת. גם אצל 
נוכל  לא  לעולם  כי  שדומה  אלו  ביותר,  והחזקים  העיקשים 
להגיע אליהם, וגם אצל השבריריים ושבעי הכישלונות - קיים 

פרץ מים צלול וטהור. 
ואיך היא הדרך להפוך צור לאגם מים? אומרת התורה כי 
חובלים  שבט  או  מרירות  מלא  מפה  הניתזות  מוסר  תוכחות 
וייאוש – לא אלו יקדמו. לא אלו  המונף בדקות של תסכול 
יבנו. אלא: דבר אל הסלע! דבר! מילים של חן ונועם, מילים 
ומרוצה  אהוב  כמה  אתה?  טוב  "כמה  שוב:  לו  שישמיעו 
הנך?" מילים שיזכירו לו ללא הפוגה את מעלותיו הקיימות 
ואת הצדדים היפים באישיותו. מילים עמוסות בסבלנות אין 

קץ, שיעודדו אפילו הצלחה קטנה. 
היה  בעצמו,  הנס  מלבד  הסלע  מן  מים  הוצאת  של  זה  נס 
בו לימוד חשוב לכלל ישראל בענייני חינוך. והוא שהחינוך 
על ידי הכאה יש בו תועלת רק אצל קטן, אשר לפעמים בכדי 
להכריחו לעשות איזה דבר, אין די בדיבור בלבד ונצרכת כפייה 
תועלת  אין  קטן, שוב  אותו  כן כשמתבגר  והכאה. מה שאין 
הראשונה  שבהזדמנות  מפני  והכאה,  כפיה  ידי  על  בחינוך 
שתבוא לידו –יחזור מיד לסורו. על כן הדרך הנכונה בחינוך 
אדם בוגר היא על ידי דיבורים, הסבר ושכנוע, היכולים לגרום 

לו שינוי פנימי ואמיתי בדרך הישר.
לימוד זה רצה הקב"ה ללמד את כלל ישראל בהוצאת מים 
ידי דיבור. ללמדנו כלל בחינוך הדורות  מן הסלע דווקא על 
ממילא  ושכנוע.   דיבור  ידי  על  הוא  אמיתי  שחינוך  הבאים, 
כשבמקום לדבר אל הסלע הכה עליו משה רבינו נחסר אותו 

לימוד מכוון, ועל כך נענש משה רבינו.
רבינו  זה הוצרך משה  יקר', שמטעם  ה'כלי  כך  מוסיף על 
להכות את הסלע פעמיים עד שהוציא מימיו, ולא יצאו המים 
את  להכות  רבינו  משה  שהוצרך  "כמו  כי  ראשונה,  בהכאה 
הסלע פעמיים ולא שמע להכאה ראשונה, כך כל שנעשה על 

ידי הכאה והכרח אין פתגם המעשה נעשה מהרה".
על פי זה ניתן לבאר מדוע הוצאת המים בפעם הראשונה 
נעשתה בפני הזקנים ואלו השנייה בפני כל עדת ישראל. כי 
מחנכים  איך  ישראל  את  ללמד  רצה  הקב"ה  השנייה  בפעם 
את ילדי ישראל ע"י דיבור בנחת. ועל כן מסר זה היה צריך 
להיעשות בפני כולם. לעומת ההכאה שם לא היה ענין שילמדו 
מכך אלא רק נס להשקות בפועל במים. דבר שיכול להיעשות 
בתחילתו בפני הזקנים בלבד ואח"כ היה נס מתמשך שהסלע 

השקה את כל ישראל.

ודברתם אל הסלע
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יוסל'ה התכווץ על מקומו נכלם. הוא היה רעב כל כך! רצה לצעוק ולא ידע כיצד – הרי 
כבר מליל אמש המתין למזון הזה! הרעב והאכזבה ערבלו את חושיו, עד שהתרחשה 

ההתפרצות הבלתי נמנעת; הוא הניף את רגלו ובתנופה נזעמת בעט בסיר הגדול שבידי 
הטבחית שנהפך על פיו והחל מתגלגל על הארץ
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העמוד טעון גניזה

הפריץ  רוסיה.  בערבות  יהודים  חייהם של  היו  עד מאד  קשים 
אסר עליהם עיסוק ברוב המלאכות מחשש שכישוריהם יגברו 
רבים  נאלצו  מוצא,  באין  הגויים.  שכניהם  של  אלה  על 
התחייבו  הם  מרזח.  בתי  כמנהלי  להתפרנס  מהיהודים 
לשלם לפריץ דמי חכירה וקיבלו בתמורה את ניהול ההכנסות. 
לתושבים  חריפים  משקאות  מזיגת  באמצעות  להתפרנס  ניסו  כך 
להפריש  מחויבים  היהודים  שהיו  אלא  בלבד,  זו  לא  הקרים.  בלילות 

מהרווחים כל סכום שהפריץ ראה לנכון לגבות מהם.
של  המרזח  מבתי  היהודית  האומה  בלבבות  נשתמרו  רבים  סיפורים 
הימים ההם. בחרנו להביא את סיפורו הייחודי של זושא, הטומן בחובו 

מוסר-השכל מופלא.



לא פעם ולא פעמיים היו הגויים המקומיים יושבים בבית המרזח של 
לשלם  מבלי  ונעלמים  החריפים,  המשקאות  מיטב  את  מזמינים  זושא, 
בבית  וחורבן  הרס  זורעים  היו  לעתים  זו:  אף  זו  לא  לפורטה.  פרוטה 
את  ואפילו  פרוטה,  הרוויח  לא  זושא  ארוכות,  לתקופות  כך,  המזיגה. 
הוצאות דמי השכירות לא הצליח לכסות, אך הפריץ של זושא היה שונה 
מהפריצים המצויים. יש אומרים כי טוב-לב היה, יש הטוענים כי זושא 
זכה לנשיאת חן בעיניו. כך או כך, הפריץ היה מרבה לבקר את זושא בבית 
סייעו  זושא  של  המחכימות  עצותיו  אכן,  חוכמתו.  על  ומתענג  המרזח 
החכירה  מדמי  זהובים  יותר  הרבה  להרוויח  המסועפים  בעסקיו  לפריץ 

שנקבעו מראש.
בתום השנה האזרחית, נפגשו הפריץ וזושא לסכם את ענייני הפיננסים, 
אך זושא סיים את השנה בהפסדים – ולא היה ביכולתו לשלם מאומה. 
אולם בניגוד לפריצים אחרים, שנהגו להפליא את מכותיהם בעובדיהם 

היהודים ולהובילם אל מאחורי הסורגים, הפריץ של זושא נהג לוותר על 
אודות  סיפורי-מעשיות  מזושא  גובה  היה  זאת  ובמקום  השכירות,  דמי 
מעללי השיכורים ועצות בענייני עסקיו המסועפים. הפריץ היה מנחם את 
זושא על הרווחים שבוששו לבוא ופוטרו לשלום. פעמים שהיה מעניק 
לו הלוואות לזמן בלתי מוגבל כדי שיוכל להמשיך לנהל את בית המרזח.

לעומת הפריץ, מנהל הכספים שלו שנא את זושא שנאה עזה על רקע 
אנטישמי. תדיר ניסה להשמיץ את זושא בעיני הפריץ, אך אהבת הפריץ 

גברה.
בסיכומה של עוד שנת כספים, התייצב זושא בפתח טירת הפריץ, אך 
חשכו עיניו. השומר מודיע לזושא כי הפריץ איננו, הוא נסע למסע ציד 

ביערות פולין, ובמקומו יקבל מנהל הכספים את פניו.
שפוף ומדוכא, נכנס זושא למשרדו של מנהל הכספים. הוא מנסה בכל 
כוחו לטעון את טיעוניו, אך מנהל הכספים אוטם אוזניו משמוע. "הנה 
זושא לצאת עמו  לו", אומר האנטישמי. הוא מצווה על  היום שקיווינו 
לחצר, שם ממתינים כעשרה גברתנים. לכל אחד מהם – שוט, באמצעותו 

הוא מפליא את מכותיו בזושא.
חבול וזב דם, הונח זושא על עגלת הסוס בדרכו לביתו. רעייתו נחרדה 
המחזה  מול  נחרדה  יותר  ועוד  בעלה,  אנחותיו של  את  מרחוק  לשמוע 
המחריד. החלמה ארוכה ציפתה לזושא. לאחר שישה חודשים, נשמעו 
חזר  הפריץ  כי  מבשר  הפריץ,  מבית  שליח  זושא.  של  בביתו  דפיקות 
ממסע הציד. "הוא מבקש לפגוש אותך. עליך להתייצב מחר בשעת בוקר 

מוקדמת".
מנהל  הצליח  הפעם  בחשש,  הרהר  הפעם,  מאד.  רע  הרגיש  זושא 
הכספים להשפיע על הפריץ... הוא נפרד בבכי מבני משפחתו. מי יודע, 
אמר, מי יודע אם אזכה לראות שוב את רעיתי וילדיי. הוא לבש תכריכים 
צחורים מתחת לבגדיו ובלב כבד יצא לדרכו. בבית הפריץ, הפך יגונו של 
זושא לשמחה. הפריץ קיבלו במאור פנים, ובישר לו: "לאחר ששמעתי 

על העוולה שנעשתה לך, הוצאתי להורג את מנהל הכספים. אני רואה 
על  לפייסך  כדי  עליך.  דעתי  מה  היטב  ידע  הוא  הרי  חמור...  מרד  בכך 
הסבל שעברת, הרי לך כאן עשרים שקים עמוסים בזהובים, שק אחד כנגד 

כל מכה שקיבלת על גבך החשוף".
לקראת ערב, חוזר זושא לביתו. בקושי רב הצליח הסוס להוביל את 
הסחורה הכבדה שנפלה בחלקו. הפעם שמעה אשתו של זושא לא רק 
קולות אנחה, כי אם בכי של ממש. היא יצאה מהבית בחרדה ושאלה את 

בעלה: "מדוע הינך בוכה? העיקר שחזרת חי!".
"לא פקדוני לא רעות ולא צרות", משיב זושא. "להיפך".

אם כן, שואלת הגברת, מדוע אתה בוכה?
לדאוג  היה  יכול  לא  זה  אנטישמי  הכספים.  מנהל  של  רשעותו  "על 

שיפליאו בי עוד כמה מכות?"...



שמשון הגיבור מבטא זאת בשלוש מילים באוזני אנשי פלשתים: מעז 
זה לנגד עינינו לכל  יסוד  יצא מתוק. כיהודים מאמינים, עלינו להעמיד 

מצב.
חשוב להדגיש כי שימוש לא נכון ב'תובנה' פסיכולוגית כזו או אחרת 
אותו  שפקדו  יהודי  אל  תפנה  אם  לדוגמה:  המצב.  את  להחמיר  עשוי 
בפתאומיות שרשרת של צרות, תטפח על שכמו ובקול חגיגי תאמר לו: 
'למה נפלו פניך, הקשב ושמע לסיפור מדהים אודות זושא והפריץ', אל 

תופתע אם הוא יזהה אותך כ'שמח לאידו' וייטור לך טינה.
דווקא בימים כתיקונם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ניתן להעצים את 
'עת מבחן',  יבוא  האמונה ולחדד את המודעּות הפנימית, או אז כאשר 
תפרוץ מהלב שירתו של נעים זמירות ישראל "גם כי אלך בגיא צלמוות 

לא אירא רע, 'שבטך ומשענתך' המה ינחמוני".    

עז יצא מתוק

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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