
 גיליון מס' 1069   10/8/16 באב תשע"ו  ו'  רביעי  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

מתי שיפוצים

050-414-80-53

קבלן חרדי תושב ב"ב
מבצע את כל עבודות השיפוצים והבניה

עבודה ברמה גבוהה מאד!
שפע המלצות! מחירים נוחים!

&15,000
+מהנדס צמוד

שיפוץ מקלט

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:50
19:07
18:47

20:02
20:05
20:04

פרשת דברים

03-5746601/5

משלוחים 
חינם בב"ב 
וגבעת שמואל

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ לחם שום ׀  מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

(במקום ב- 12& )
* עד 5 חלות

* למימוש בסניף "מאפיית הצבי" ברח'
 הירקון 8 ב"ב בלבד!

+
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כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5796643
שלוחה 120 פרסם ותתפרסם

הכשרות המהודרת

לתשעת הימים

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

תפריט מיוחד

� מבחר טוסטים
� פלאפל � ציפס � סלטים

(מעל יש ב"ב)
 03-5746605שלמה המלך 12

משלוחים חינם לכל חלקי העיר בהזמנה מעל 50 & 

04-6921078

20%

ה
ח

הנ

למביא מודעה זו

האתר ממוקם בפארק הירדן בצפון הכנרת

בימים אלה 
הפארק בפיקוח 
הרבנים שליט“א

ומעלהמגיל 4 השייט 

אבוקייק

ממערב: אחרי כפר נחום בפניה הראשונה שמאלה בכביש   
888 | מעין גב: צומת יהודית שמאלה ובפארק הירדן ימינה 



שעות פתיחה: 10:30 - 17:00

זמנים מיוחדים לציבור החרדי 
יום ד‘ י“ג באב 17.8.16 | יום ב‘ י“ח באב 

22.8.16 | יום ד‘ כ‘ באב 24.8.16 | יום ב‘ כ“ה 
באב 29.8.16 | יום ד‘ כ“ז באב 31.8.16

היעד של המפלגות החרדיות למושב החורף: העברת חוק העדפה מתקנת לחרדים

העדפה מתקנת
שר הפנים אריה דרעי הודיע השבוע רשמית על יישום 

מהפכת ההכרה בלימודים תורניים כשווי ערך לתואר במכרזי 
הרשויות המקומיות ● יו"ר ועדת הכספים הודיע בו ביום 
בשם נציבות שירות המדינה על הכרה בלימודים תורניים 
כ-12 שנות לימוד ● אבי בלום יצא לבדוק כיצד תשפיע 

הרפורמה בפועל על בוגר הישיבה החרדי שמחפש תעסוקה 
וחזר עם תשובות מפתיעות ● השר דרעי לקו עיתונות: 
"בהתאם להסכם הקואליציוני נדרוש להעביר את החוק 

להעדפה מתקנת לחרדים במושב הבא" / בי"ס לפוליטיקה

עלו על מדים: מה עשו ח"כי אגו"י ברחבת המסדרים במחנה תל השומר? / בי"ס לפוליטיקה

פרופ' אבי דגני, ראש 
מכון גיאוקרטוגרפיה, 

בראיון נרחב על הסקרים 
הצופים עליה בכוחה 
של יהדות התורה: 

"הציבור הכללי מעריך 
את הפעילות של הח"כים 

החרדים" / עמ' 27

אפקט ליצמן

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

פרופ' אבי דגני

האברכים ילוו את תלמידי הישיבות / עמ' 24



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

 &2990
2990& ב-

ב-  &2490
ב-

איגלו בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ

מטרנה מהדרין
כל השלבים

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

גבינה
צהובה שניצל תירס/נקניקיות

 &55 ב-  &11 ב-

טחינה אחווה

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1290  &18 90

 &2290

 &2590

ב-

בקלה צעיר

סבון הוואי
מוצק רביעיה

עופות 
מחפוד

קוטג' טרה

מחית סלט 
פירות
שישיה

שניצל תירס/נקניקיותמארז פיצה זוקלובק

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

מארזי דנונה
טבעי

גבינה צהובה 
360 גרם

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מוצרי שפע בצק

בלוק גבינה צהובה

סלטי מיקי
200 גרם

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

גבינה לבנה
טרה/סקי
250 גר'

לבן טרה מיני מו קצפת (מילקי)

אבקת כביסה 
אריאל
7 קילו

 &15 2 ב-

פתיתים אסם

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

זוגלובק טבעול שלישיה

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

עוגיות חיוכים
עלית
900 גר'

 &1590
ב-

13& 3 ב-

 &1390
ב-

שישית שוקולד מריר
ורד הגליל

גבינת תנובה
850 גר'

ערגליות 
אסם

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

מקרונים/
פסטות
אסם

עמק
400 גר'

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &790
ב-

בקניית זוג

בורקס גבינה / תפו"א

מלאווח / ג'חנון 
/ בצק עלים

3 ב-10& 

ב-10& 

 &1390  &890
ב-ב-

 &4990
ב-

 &25 2 ב-

3 ב-10& 

10& 3 ב-

 &1390
ב-

 &13 2 ב-

ב- ב- ב-

נוזל כלים 
סוד

10& 15ב-20& 2 ב-

משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

 &890
ב-

בקניית זוג

לקילו בקנית בלוק

 &15 2 ב- 2 ב-95& 

2 קילו 2 קילו

 &69 ב-

2 ב-10& 

18& 2 ב-

 &2990
ב-

3 ב-10& 

ב-10& 

9+1
במבה

 &1490
ב-



250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח



בני ברק4         ו' באב תשע"ו 10/8/16

מאת: עוזי ברק 

לכ- מידע  יום  ערך  לאומי  בביטוח  לקשיש  הייעוץ  שירות 
הלאומי  בביטוח  גמלאים  'זכויות  בנושא  חדשים  גמלאים   80

ובקהילה'.
בסניף  הבוקר  בשעות  שעבר  בשבוע  התקיים  המידע  יום 
מבני  חדשים  גמלאים  אליו  והוזמנו  ברק  בבני  הלאומי  הביטוח 

ברק ומאלעד.
היום החל בעמדות מידע וייעוץ אישי, בהם קיבלו המשתתפים 
ערכות אישיות הכוללות מידע על זכויות בביטוח לאומי ושירותים 

קהילתיים וייעוץ אישי בנוגע לזכויותיהם.
מר ברוך מרום, מנהל הסניף פתח את יום המידע בדברי ברכה 
למשתתפים לרגל הגיעם לגיל פרישה. בדבריו, ציין את תפקידי 
הקהילה  למען  הסניף  פעילות  את  תיאר  לאומי,  לביטוח  המוסד 

והדגיש את חשיבות מיצוי זכויותיהם:
הקצבאות  הגמלאות,  תשלומי  הלאומי-  בביטוח  "הזכויות 
וההטבות ניתנות מכח חוק ומבוטחים אשר עומדים בקריטריונים 

של החוק זכאים להם בזכות ולא בחסד.
 - כמשמעותם  הלאומי  בביטוח  החוקיות  הזכויות  מימוש 
מהווים זכות ואין סיבה שגורמים נוספים וחברות למימוש זכויות 

יהיו שותפים לגמלאות ולקצבאות שהמבוטח זכאי להם.
והקשישים  הגמלאים  זכויות  במיצוי  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
את  ולקבל  אלינו  ישירות  ולהפנות  לפנות  אתכם  מזמין  ואני 

השירות המקצועי והטוב ביותר שאתם זכאים לו".
והפעילות  לקשיש  הייעוץ  שירותי  על  מידע  הועבר  בהמשך, 
'כלכלה  בנושא  הרצאה  התקיימה  מכן  ולאחר  העיר,  זקני  למען 
מקצועי  מידע  כלכלי  יועץ  קלנר,  צחי  נתן  בה  פרישה',  בגיל 

להתנהלות כלכלית בגיל פרישה.
בנושא  נוספת  הרצאה  התקיימה  וכיבוד,  קצרה  לאחר הפסקה 

הרצתה  זקנה  מחלקת  מנהלת  ובקהילה'.  לאומי  בביטוח  'זכויות 
על גמלת זקנה, גמלת השלמת הכנסה והטבות והנחות בקהילה.

את  הביעו  אשר  משתתפים  כ-80  נכחו  המידע  ביום  כאמור 
בנוגע  המקצועי  והמידע  האישי  היחס  על  והודו  רצונם  שביעות 

לזכויותיהם.

״במסגרת הפעילות הקהילתית שאנו מבצעים למען המבוטחים, 
אנו עורכים ימי מידע מגוונים. יום המידע לגמלאים חדשים נועד 

לתת מידע מקצועי ונגיש לאוכלוסיית הגמלאים.
אנו מזמינים את כל הגמלאים בסמוך למועד הגיעם לגיל פרישה 
ליום מידע, על מנת שיקבלו מידע עדכני ומקצועי על זכויותיהם 
ויוכלו לתכנן את פרישתם מהעבודה בצורה הטובה ביותר עבורם, 

תוך מיצוי מלוא זכויותיהם"
בעיר בני ברק יש למעלה מ-15,000 זקנים ובאלעד עוד כ-800 
הכנסה  ישראל  לתושבי  להבטיח  נועדה  הזקנה  קצבת  גמלאים. 
חודשית קבועה לעת זקנה בהתאם לתנאי החוק. כיום, גיל פרישה 
לנשים הינו גיל 62 ובהמשך אמור לזוז בהדרגה לגיל 64 בהתאם 
הכנסות  בעלי   .67 הינו  הפרישה  גיל  לגברים  הלידה.  לתאריך 
נמוכות זכאים לתוספת השלמת הכנסה לקצבתם. תוספת זו מזכה 
בהנחות משמעותיות בגורמים שונים כמו ארנונה, חברת חשמל, 

הטבה במים ועוד.
בביטוח  נוסף  מידע  יום  התקיים  כשבועיים  לפני  כי  יצוין, 
הלאומי בנושא 'זכויות ניצולי שואה' בשיתוף עם עיריית בני ברק 
מ-150  למעלה  זה השתתפו  ביום  לניצולי שואה.  אביב  ועמותת 
ניצולי שואה ובני משפחותיהם וקיבלו מידע על זכויותיהם ועל 

שינויי חקיקה למען הניצולים.
מלבד קיום ימי מידע בנושאים מגוונים, שירות הייעוץ לקשיש 
הלאומי  בביטוח  זכויות  על  והכוונה  תמיכה  ייעוץ,  במתן  עוסק 

ובקהילה. 
השירות מונה למעלה מ- 70 מתנדבים שעברו הכשרה ומבצעים 
קשישים  וזיהוי  ולאיתור  הבדידות  להפגת  חברתיים  בית  ביקורי 
במיצוי  וסיוע  טלפוני  ייעוץ  נותנים  המתנדבים  כן,  כמו  בסיכון. 

זכויות.

מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: נלקח לבית עולמו כ"ק האדמור מאשלג - הרב 
יחזקאל יוסף הלוי אשלג זצ"ל.

בצהריים  ראשון  ביום  איכילוב  החולים  בבית  נפטר  האדמו"ר 
כשהוא בן 80.

הלווייתו יצאה ביום ראשון בשעה 21:00 מבית מדרשו ברחוב 
אבן עזרא 4 בבני ברק בהשתתפות קהל חסידיו, רבנים ואדמו"רים.

האדמו"ר היה זקן אדמו"רי אשלג, מקובל, נכדו ומפיץ תורתו 
של הרב יהודה לייב אשלג בעל "הסולם". נולד בארץ ישראל, היה 
בנו בכורו של הרב שלמה בנימין אשלג ונכדו של הרב יהודה לייב 

אשלג, בעל הסולם. 
מכן  ולאחר  בירושלים  אמת'  'שפת  בישיבת  למד  בבחרותו 
התחתן עם הרבנית לאה בתו של הרב שמאי גינזבורג, מחבר סדרת 

הספרים אמרי שמאי.
בצעירותו התכתב עם סבו בעניין עריכת הספר "מסורת הזוהר", 
עוד בחיי סבו. שימש את סבו בשנותיו  יחזקאל  רבי  שאותו ערך 
שלמה  הרב  אביו  של  לימינו  עמד  פטירתו  ולאחר  האחרונות, 
בנימין. לאחר פטירת אביו בז' בכסלו תשמ"ד, התמנה רבי יחזקאל 
יחזקאל הקים בית מדרש ברחוב אבן עזרא בבני  לאדמו"ר. הרב 
ברק, שם מתקיימים מסגרות לימוד ש"ס והלכה לאורך כל שעות 

היום וכן "כולל ערב" ללימוד תורת בעל הסולם.

הספרים  סדרת  את  לאור  והוציא  ערך  זצ"ל  יחזקאל  הרב 
המושתתת על פירוש הסולם: "זהר על תהילים", "זהר על משלי", 
"זהר על שיר השירים", "זהר על קהלת", "זהר על נישואין" ו"זהר 
על ברית מילה". כמו כן הוציא לאור את ספר "אדרא זוטא קדישא" 
הנקרא  הסולם  בעל  של  יד  מכתב  נוסף  וספר  הסולם,  פירוש  עם 

"פתח השער". 
הותיר אחריו שני בנים ושש בנות; בנו הבכור, הרב יהודה לייב 
אשלג, הוא רב בית המדרש בבני ברק וראש "כולל ערב" לתורת 
בעל הסולם ועורך הקבצים "בני היכלא", ומרצה בארגון "שורשים" 
בתל אביב. בנו, הרב אליהו ישראל אשלג, הוא מגיד שיעור בבית 
המדרש בבני ברק ומשגיח ור"מ בישיבת "חוג חת"ם סופר" בבני 
רוז'ין וראש  יוסף צלר הוא ראש ישיבת חסידות  ברק. חתנו הרב 
כולל להוראה. חתנו הרב יעקב צבי ערבליך בן האדמור מסאסוב 
מבלגיה, מראשי ישיבות טשרנוביל ובאבוב בבני ברק. חתנו הרב 
אליהו קוריץ ראש כולל סעקלהיד. חתנו הרב שמואל הלפרין ראש 
מכון הטכנולוגי להלכה. חתנו הרב ישראל ספרין בנו של האדמור 
מקאמארנא, משמש מגיד שיעור במכינה לישיבה דרכי איש. וחתנו 

הרה"ח ר' חיים משה לרנר.
הלווייתו יצאה מבית מדרשו ברחוב אבן עזרא בבני ברק אל הר 

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, אתי שניידר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

ברוך דיין האמת: כ"ק האדמו"ר מאשלג זצוק"ל
  80 זקן אדמו"רי אשלג - הרב יחזקאל יוסף הלוי אשלג זצ"ל. נלקח לבית עולמו בבית החולים 'איכילוב' כשהוא בן
הפיץ את תורתו של סבו "בעל הסולם" וחיבר ספרים רבים  הלווייתו יצאה מביהמ"ד אל הר המנוחות בירושלים 

כ"ק האדמו"ר זצ"ל                           צילום: ויקיפדיה

יום מידע לפורשי הפנסיה החדשים בעיר
80 גמלאים חדשים נוספו ל-15.800 גמלאים תושבי בני ברק ואלעד  ברוך מרום מנכ"ל ביטוח לאומי ב"ב: "מימוש 
הזכויות החוקיות בביטוח הלאומי כמשמעותם - מהווים זכות ואין סיבה שגורמים נוספים וחברות למימוש זכויות יהיו 

שותפים לגמלאות ולקצבאות שהמבוטח זכאי להם"

המנכ"ל ברוך מרום מרצה לגמלאים



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין



על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

                       

          ו' באב תשע"ו 10/8/16

תפילות לרפואת הצדיק חכם אברהם  

לקיים בנו חכמי ישראל: הגאון הצדיק רבי 
פונה  כץ  מפרדס  שליט"א  חי  אברהם  חכם 
לבית חולים לאחר שלא חש בטוב והוא שרוי 

בסכנת חיים.
חש  הוא  הערב  בשעות  שני  ביום  השבוע 
שלא בטוב והוא פונה מביתו ברחוב השניים 
ב'פרדס כץ' אל בית החולים 'מעיני הישועה' 

כשהוא סובל מקוצר נשימה חריף.
יהודה'  'זיו  קהילת  רב  הנאמן  תלמידו 
הגאון הרב אהרון שטרן שליט"א סיפר: "כי 
הרב סבל מקוצר נשימה חריף ופונה בניידת 
טיפול נמרץ של מד"א אל בית החולים 'מעיני 
טיפול  למחלקת  הוכנס  הוא  שם  הישועה', 
כשהוא  הכרה  ללא  כרגע  נמצא  והוא  נמרץ 
מונשם ומורדם, כמה ממערכות בגופו קרסו, 
רבות  ומתפללים  לידו  נמצאים  ותלמידיו 

לשלומו".
הציבור נקרא לעורר רחמי שמים מרובים 
על הגאון הצדיק רבי אברהם חי בן מסעודה 

בתוך שאר כל חולי עמך בית ישראל.

   כנס דייני בד"ץ 'שערי הוראה'

ודייני  לרבני  כינוס  נערך  אב  ר"ח  בליל 
בד"צ "שערי הוראה" בנשיאותו של הגרש"א 
שטרן רב מערב ב"ב בהשתתפות מאות רבני 
את  לשמוע  שבאו  הוראה  ומורי  קהילות 

גאב"ד שערי הוראה שליט"א. 
כללי  ע"פ  רפואה  בענייני  עסק  הכנס 
לפי  באב  ט'  בצום  חולים  ובדיני  ההלכה 
"שבט  בעל  מרן  של  ופסיקותיו  הוראותיו 
משנתו  את  פרס  הגאב"ד  זצוק"ל,  הלוי" 
הפסיקה,  וכללי  ההוראה  בדרכי  הסדורה 
וציין שעל הרבנים העוסקים בעבודת הקודש 
את  לשואלים  ותומים  כאורים  ומשמשים 
הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 
לדעת שזהו לא שררה אלא עבדות ולכן אף 
בזמנים קשים צריך לענות בסבר פנים יפות, 
כמו"כ דיבר על פגעי הזמן והיאך לנהוג עם 
שאלות שונות אודות מכשירים טמאים. עוד 
לוינגר  אוריאל  הרב  פרופסור  דברים  נשא 
בלינסון  בביה"ח  מחלקה  מנהל  שליט"א 
והרחיב את הדיבור בסוגי המחלות למיניהם 

ומה מוגדר כפיקוח נפש וכדו'. 
פגעי  בעניין  מיוחד  במושב  ננעל  הכינוס 
הטכנולוגיה, מפי הגאון רבי מרדכי גלבר רב 

קהילת מונקאטש.

לימוד וקיום מצוות תפילין לשמה

מזה כחמש עשרה שנה נערך ע"י המפקח 
לימוד  אביכזר  הרב  החינוך,  מעיין  ברשת 
ז'.  וחידון על הלכות תפילין לתמידי כיתות 
והחידון  הלימוד  את  לערוך  הוחלט  השנה 
בשבעה ת"תים מאזור המרכז, ולשלב הגמר 
הגיעו 30 תלמידים שהגיעו לציונים גבוהים. 

הלימוד וחידון נערך השנה לע"נ של רבי 
יהודה מאיה זצ"ל, שהסתלק לפני כשלושה 

חודשים והיה אחד ממייסדי החידון.
ת"תים  מנהלי  השתתפו  הסיום  בכנס 
הרב  הגאונים  והרבנים  הורים  מחנכים, 
'אהלי  מוסדות  ראש  שליט"א  חזקיהו  משה 
חבר  הרצוג,  קרית  שכונת  ורב  אברהם' 
מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה שליט"א 

ראש כולל עטרת שלמה ועוד.
הקשר  את  בדבריו  הדגיש  מאיה  הגר"מ 
רבי  המנוח  עם  אביכזר  לרב  שהיה  המיוחד 
יהודה שהיה כאחיו ממש ואף מסר את תודתו 
זצ"ל.  יהודה  על כל הדאגה לע"נ אחיו רבי 
עוד הביא בדבריו את דברי החזו"א שאמר, 
פרטיה,  כל  על  ההלכה  את  שלומד  מי  כי 
אזי הוא לומד ספר מוסר גדול מכיוון שע"י 
מדקדק  האדם  בוריה,  על  ההלכה  ידיעת 
מבקיאות  התפעלותו  את  והביע  ביותר  בה 
מוסיף  כשהוא  התפילין  בהלכות  הנבחנים 
פעמים  וכמה  כמה  יחזרו  הם  אם  כי  ואומר 
כי  מובטחים  הם  לפרטיהם,  אלו  הלכות  על 

יקיימו את מצוות תפילין לשמה כראוי.

ראש המשגיחים פרש לגמלאות

כשרות  של  המיתולוגי  המשגיחים  ראש 
ווייס,  לייבל  הרב  ברק,  בבני  לנדא  הרב 
וחמש שנה  לגמלאות לאחר כארבעים  פרש 
במערכת הכשרות, עוד מימי הגאון רבי יעקב 

לנדא זצ"ל. 
שני  ביום  נערך  המכונן,  האירוע  לכבוד 
אירוע פרידה מיוחד בו השתתפו רב ואב"ד 
לנדא,  לייב  יהודא  משה  הרב  ברק,  בני 

אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור.
ולאחר  מסכת  סיום  נערך  הערב  במהלך 
העיר,  רב  לנדא  הגרמי"ל  דברים  נשאו  מכן 
ראש המשגיחים הרב וייס וראש עיריית בני 

ברק חנוך זייברט.
את מקומו של הרב וייס ימלא הרב משה 
כמשגיח  שנים  המשמש  גור  חסיד  כהן, 

בכשרות.

אושפז זקן תלמידי ה'חזון איש'

רבי  הגאון  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
התלמידי  מגדולי  ה-82,  בן  ברטלר  יחזקאל 
תלמידי  ואחרוני  ומזקני  ברק  בבני  חכמים 
החולים  בבית  אושפז  זצ"ל,  איש'  ה'חזון 

'מעיני הישועה' בבני ברק,
לאחר  החולים,  לבית  פונה  ברטלר  הרב 
את  שבר  הנראה  וככל  שבת  בליל  שנפל 
חשש  התגלה  קצרה  בדיקה  לאחר  רגלו. 
לאחר שלפני  וזאת  הירך  באגן  חמור  לשבר 
שנה בדיוק אושפז בבית החולים תל השומר 
גילו  החולים  ובבית  בביתו,  שמעד  לאחר 
ניתוח  שבר באגן הירך בעקבותיו עבר הרב 

והחלים ממנו.

בני ברק6

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

קווים מנחים למותג מעוף

עלון

תכנית הליווי השיווקי

תכנית הגנת מט"ח

www.maof.gov.il  02-6668888 .טל. 02-6664444  פקס

רח' מסילות 5, קרית יובלים, ת"ד 3166, ירושלים 91036

 מופעל ע"י חברת
מוקד אנוש בע"מ

מעוף
ההצלחה שלכם. העסק שלנו.

הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים

חולמים על 
משרד משלכם?

מהיום, לעסק שלכם יש בית חדש
מרכז עסקים בני ברק

מזכירות,  חדרי ישיבות ופינות קפה

מגוון קורסים והדרכות ייעודיות

נטוורקינג עסקי ושיתופי פעולה

ליווי ויעוץ עסקי פרטני עם מומחי מעוף

משרדים ועמדות להשכרה על בסיס שעתי וחודשי

 1-700-707-767 שלוחה 314
מגדלי שקל קומה 9

אם אתם עסקים בשנת פעילות ראשונה 
צרו איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים:

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ
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מאת: יאיר קורן

כוח האדם בשיטור העירוני בבני ברק תוגבר 
בשבועות האחרונים, בעקבות הנחייתו של הרב 
את  להגדיל  במטרה  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
העיר,  של  השונים  באזורים  והאבטחה  הסיורים 
ובד בבד, אכן, נרשמה ירידה משמעותית במעשי 

וונדליזם ברחובות ובגינות עירוניות.
החלטה על תוספת כוח האדם לשיטור העירוני 
שהתקיימה  עבודה,  ישיבת  בעקבות  נתקבלה 
ביוזמת ראש העיר וקציני משטרת מרחב דן, כדי 
שונים,  במקומות  וונדליזם  מעשי  עם  להתמודד 
סוכם  הישיבה  ובמהלך  ציבוריים,  גנים  לרבות 
כיעד  העירוני  השיטור  על  המשימה  את  להטיל 

מועדף לטיפול.
סוויסה,  מאיר  פקד  הציגו  העבודה  בישיבת 
מפקד השיטור העירוני ומר שלמה מלכא, מנהל 
המחלקה לשיטור עירוני בפני הרב חנוך זייברט, 
דרנגר,  ישראל  הרב  ובהשתתפות  העיר  ראש 
שכללה  לאכיפה,  נרחבת  תכנית   , רה"ע  רמ"ט 
מגוון שיטות פעולה, שטרם הונהגו עד כה ע"י 
משטרה  ליחידת  ואופייניות  העירוני  השיטור 

מובחרות.
ונצ"מ  העיר  ראש  ע"י  התכנית  אישור  לאחר 
שי אזולאי, מפקד משטרת מרחב דן יצא השיטור 
יחידת  עם  פעולה   בשיתוף  למבצעים,  העירוני 
חקירת נוער במרחב דן, נאספו ראיות רבות כנגד 

אחרות,  מערים  הגיעו  הגדול  שחלקם  חשודים, 
ובוצעו מעצרים כנגד מעל 15 חשודים, שהובאו 
חקירה.  לצרכי  מעצרם  והוארך  שופט  בפני 
במהלך הפעילות, הוצתה חנות ברחובה הראשי 
חשודים  נעצרו  אחדות  שעות  ותוך  העיר,  של 

בביצוע הצתה.
עדכון  פגישות  התקיימו  הפעילות  במהלך 
ההתקדמות  על  רה"ע  ורמ"ט  העיר  ראש  עם 
הוונדליזם  במבצעי  בטיפול  המשמעותית 
והתקבלו החלטות על המשך הפעילות. בעקבות 
הפעילות הענפה וברוכת התוצאות של השיטור 
העירוני, נתקבלו פניות תושבים ומכתבי הוקרה 

מתושבים שהוטרדו בעבר ע"י הנערים שנעצרו.
גם  נרשמה   60% של  משמעותית  ירידה 
בשבתות  ברק  בבני  לדירות  הפריצות  בשיעורי 
במעצרי  ניכר  גידול  נרשם  וכמו"כ  ובחגים, 
מסיעי שב"חים לעיר, כחלק מהפעילות הנרחבת 
של סיורי השיטור העירוני כנגד שב"חים וכנגד 
פורצים ולמערך ההסברה של העירייה והמשטרה 
מתאימים  צעדים  בנקיטת  הצורך  על  לתושבים 

עם יציאתם מבתיהם בשבתות ובחגים.
העיר  ראש  זייברט  חנוך  הרב  פנו  מכבר,  לא 
דן  מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי,  שי  ונצ"מ 
פרסום  מסע  במסגרת  לתושבים,  בקריאה 
המודעות  בלוחות  המקומית,  בעיתונות 
מהכנסת  להימנע  תושבים,  בבתי  ובפליירים 
שלא  בניין  ולקבלני  בבתים  לעבודות  שב"חים 

לשלבם בעבודות בינוי, ובד בבד, הוגברו סיורי 
השיטור העירוני בצמתי הכניסה לעיר ובבניינים 
שאושרו  לנתונים  בהתאם  והולכים.  המוקמים 
ביותר  משמעותי  גידול  חל  המרחב,  מפקד  ע"י 

במעצרי שוהים, מסיעים ומלינים.
בעיה אחרת, שהועלתה בפנייה לתושבים של 
לבתי  פריצות  היו  המרחב  ומפקד  העיר  ראש 
השבת  ולקראת  מבתיהם,  היוצאים  תושבים, 
או  חשמל,  בארונות  מפתחות  מטמינים  החג  או 
מתחת לשטיחים בכניסות לדירות. כדי להתמודד 
להשאיר  שלא  התושבים  נקראו  זו,  בעיה  עם 
על  להקפיד  ודומיהם,  אלו  במקומות  מפתחות 
להתקין  וגם  סגורות  ודירות  נעולות  דלתות 
השיטור  סיורי  הוגברו  לכך,  בנוסף  סורגים. 
שוטרים  באמצעות  ובחגים,  בשבתות  העירוני 
רכוש  עברייני  נעצרו  וכך  יהודיים,  לא  ופקחים 
וירד מספרי הפורצים באורח ניכר, וכדברי מפקד 

המרחב, "אלו נתונים מרשימים".
כחלק מהמשימה המרכזית, שהוגדרה לשיטור 
העירוני ע"י הרב חנוך זייברט, ראש העיר ונצ"מ 
"להעלאת  דן  מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי,  שי 
תחושת הביטחון של התושבים", נערך השיטור 
בגינות  סיורים  יותר  שכוללת  קיץ",  ל"הערכות 
בשעות  רעש  כנגד  מוגברת  אכיפה  ציבוריות, 
האסורות, מאבק בעבירות בתחומי איכות החיים, 
באזורי  פיראטיים"  "מוסכים  למניעת  פעילות 
מגורים היוצרים מפגעי רעש וטיפול כנגד גידול 

ובעיות  רעש  היוצרים  חיים,  ובעלי  כנף  בעלי 
בשכונות  לשכנים  והצקה  לדיירים  תברואה 
והמשטרה  העירייה  קראו  זו  במסגרת  מגורים. 
לעדכן את המוקד העירוני "106", שבהנהלת מר 
שלמה בורובסקי, על אירועי רעש לאחר השעה 
איכות   בתחומי  אחרים  מפגעים  ועל  בלילה   11

הסביבה.

השיטור העירוני תוגבר בשוטרים נוספים
 נרשמה ירידה משמעותית במעשי וונדליזם ברחובות ובגינות העירוניות, בעקבות פעילות של השיטור העירוני יחד עם 
יחידת חוקרי הנוער של משטרת מרחב דן שעצרו מעל 15 חשודים שהובאו בפני שופט בית המשפט בת"א והאורך 

מעצרם לצרכי חקירה  בין העצורים נעצרו המציתים של חנות פיצוחים ברחוב ר"ע בבני ברק  ירידה משמעותית של 
60% נרשמה גם בשיעורי הפריצות לדירות בעיר בשבתות ובחגים, ונרשם גידול ניכר במעצרי מסיעי שב"חים לעיר

שילוט חוצות נגד השב"חים
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ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך 30/8/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

בגד ים לגברים 
איכותי

)במגוון צבעים 
ומידות(.

נחום תקום 
90 ס"מ

מגבת פנים איכותית
)50/80 ס"מ(

דובי ענק 
ואיכותי.

רכבת+קרונות, נוסעת 
על מסילות, )בטריה(.

מתקן מפואר וגדול 
לכלי כתיבה 

מגדל כוסות 
באריזת מתנה

רכב מכבי אש על 
שלט, גדולה וחזקה.

שחמט/ דמקה 
מפואר.

כדור גומי צבעוני 
גדול.

6-9 כדורי ספוג 
)באריזת מתנה(.

בובה ענקית+ריהוט 
בקופ' מפוארת.

אורגן + רמקול 
)חשמלי(.

מבחר משאיות/
טרקטורים ענק 
)פלסטיק

סט כלי רופא מפואר 
באריזת מתנה.

משאית מוביל 2 
מכוניות, ברזל.

אוטובוס גדול 
פריקשן.

סט הרכבה 
בקופ', מפואר.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12, )צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(
פתוח רצוף:א’ - ה’ 9:00-21:00   יום ו’ 9:00-13:30 טל: 03-5036642

סניף ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג' )מול הרציפים(.

₪6 ₪10

₪20 ₪35

₪80

₪10

₪5 ₪15

₪15 ₪30

₪3

רק-

עם

₪10

₪5

רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

כרית נוי

רק-

₪10

עםפותחים את שנת הלימודים
מטקות לים איכותיות

צבע עץ + כדור

מטקות לים איכותיות

צבעוני + כדור

רק-

₪6

₪6

₪10רק-

מריצה גדולה

רק-
רק-

רק-
רק- רק-

רק-

רק-
רק- רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- רק-

רק-
רק-

רק-

רק-

רק-

ב-

ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

3 חב' 
ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

כובע ים לנשים
)שחור(

משקפי ים איכותיים

מסגרת תמונה 
יפיפייה
)25/20 ס"מ(.

מבחר ענק של 
מסגרות תמונה

)5-10 תמונות 
במסגרת(.

כרית לשינה + כיסוי, 
איכותי ביותר.

10 כוסות זכוכית שופ 
לשתיה קרה 

גלגל ים טייר שחור
.)60-70/80(

₪10₪10

₪15

₪10

₪30₪15

₪15 ₪5

₪10

₪10₪10

₪20₪5

₪20

₪20 ₪10

₪10 ₪15

₪5

₪20

₪2

₪5

₪5₪5

 ₪ 6.5

₪5

מבחר נעלי בית קיץ.

ילדים/נשים/גברים.

כסא במאים לילדים
+ שקית לאיכסון 
לילדים

רק-

₪10

סט קשים 100 
חלקים בשקית

מגבת גוף ענקית 
ואיכותית
)1.20/65 מ'(

סט מצעים קיץ 
סאטן,
אל קמט.

זוג ציפיות לכריות 
)2 צבעים(

4 מפות אל בדשטיח שאגי מעולה
)בגדלים ובצבעים 
שונים(.

3 חב' מפיונים 
במגוון צבעים.

10 מחברות 
צבעוניות 40 דף.

24 צבעי פסטל 
)פנדה(

תיק גן איכותי ביותר 
)חזק במיוחד( 

תיק גן מותגים 

ילקוט אורטופדי 
)כיתות א' וב'(.

תיק זרוק איכותי 
)לכיתות גבוהות(.

מבחר קופסאות 
חזקות במיוחד.

3 מחברות ספירלה 
 A4 גדול
שורה/חשבון.

5 מחברות ספירל קטן 
A5  שורה/חשבון.

10 דפדפות גדולות 
שורה/חשבון.

10 דפדפות קטן 
שורה/חשבון.

קנקן קרמיקה 
מפואר

סט כלי הגשה
)3חלקים, 
פלסטיק קשיח(

רק-

₪10

מכונית שלט 
2 כיוונים

רק-

₪15

₪10₪5

רק-

רק-

₪30

קטן       גדול 
3 יחי'     3 יחי'

 ₪ 8        ₪ 6

₪20

₪10

₪5



בני ברק     ו' באב תשע"ו 10/8/16 1210

פגיעה בקשישה 
חסרת ישע 

 מזעזע: תחת החום הכבד קשישה על כסא גלגלים 
נקשרה לגדר ושהתה בחום הכבד במשך קרוב לשעה 

● המשטרה וגורמי הרווחה עצרו את המטפלת

יתוגברו הקווים 
לריכוזים החרדים

"אגד" יתגבר את תדירות הנסיעות בקווים המשרתים 
את הריכוזים החרדיים ● כמו כן יופעלו מוקדי יציאה 

מהירה מב"ב אל הריכוזיים החרדים בדרום ובצפון
מאת: עוזי ברק

שני  מיום  החל  הזמנים",  "בין  בתקופת 
י"א באב ועד יום רביעי כ"ז אב – יתגבר אגד 
את  המשרתים  בקווים  הנסיעות  תדירות  את 

הריכוזים החרדיים. 
בבני ברק יפעיל אגד נקודת יציאה מהירה 
לקווי הנסיעה לריכוזים החרדיים. עם הפעלת 
איסוף  יהיה  לא  המהירה,  היציאה  מוקדי 
נוסעים בתחנות המסלול הרגיל ברחבי העיר. 
בקווי  המגיעים  ברק  בבני  נוסעים  הורדת 
המסלול  בתחנות  תתבצע  הדרום  או  הצפון 
הרגיל. לא יחול שינוי במסלול נסיעתו של קו 

402 מבני ברק לירושלים.
מוקד היציאה המהירה בקווי הדרום - ברח' 
היציאה  תחנת  גור.  סמינר  ליד   50 איש  חזון 
המהירה לנוסעים בקווי הצפון – ברחוב חזון 

איש 64, ליד מגדל המים.
נועדה  המהירה  היציאה  מוקדי  הפעלת 
מנסיעה  ולהימנע  הנוסעים  ציבור  על  להקל 
הפעלת  הכי.  בלאו  העמוסים  התנועה  בצירי 
באופן  מקצרת  המהירה  היציאה  מוקדי 
לעבר  ברק  מבני  היציאה  זמן  את  משמעותי 

תחנת היעד.
היציאה  לפני  להתעדכן  ממליצים  באגד 

לדרך במרכז שירות הלקוחות 2800*.

מאת: עוזי ברק 

ושבים  עוברים  זיקנה:  לעת  אל תשליכני 
קשישה  אישה  הכבד  בחום  לראות  נדהמו 
על כיסא גלגלים קשורה לגדר, ברחוב ששת 

הימים בבני ברק במשך קרוב לשעה.
"ראיתי את המבוגרת הזו קשורה לגדר עם 
הכסא, הלכתי לקניות שלי וחזרתי – ועדיין 
סיפרה  כשעה",  במשך  שם,  אותה  ראיתי 

הגב' עמרם כהן שהבחינה בה ונדהמה.
צריכה  היא  אם  לשאול  אליה  "ניגשתי 
ראיתי  מים,  לה  להציע  אפשר  ואם  משהו 
תקשרה  בקושי  והיא  כולה  מזיעה  אותה 

איתי", הוסיפה. 
" לאחר מספר דקות ארוכות שאני עוקבת 
אליה,  בא  לא  אחד  ואף  איתה  מי  לראות 
ברחוב  סמוכה  ורטיימר  לחנות  נכנסתי 
איילון(  קניון  )מול  ברק  בבני  הימים  ששת 
והבחנתי שם בעובדת זרה, שאלתי אותה אם 
היא אחראית לקשישה - והיא אמרה לי שכן 
ומיד הביעה התנצלות והלכה להביא לאישה 

מים". 
להשאיר  אפשר  איך  הבינה  לא  התושבת 
מים  ללא  הקופח,  בחום  כזה  במצב  אדם 
ובמצב של חוסר אונים ופרסמה את תמונת 

הקשישה.
שדולת  יו"ר  התמונה  פרסום  בעקבות 
"אם  שמולי  איציק  ח"כ  בכנסת,  הקשישים 
לבית  מחוץ  לקשישה  דואגת  העובדת  ככה 
אני מפחד לחשוב מה קורה בתוכו, לקשור 
חסרת  קשישה  כזה  ובחום  אונים  בחוסר 
ישע שאין לה יכולת להתנגד ולצאת לסיבוב 
קניות במזגן זו התאכזרות מהסוג הכי גרוע 

שיש. חייבים למצות עם העובדת ועם חברת 
הסיעוד שלה את הדין. הגיע הזמן שהמוסד 
סדר  ולעשות  לפקח  יתחיל  לאומי  לביטוח 

בשדה ההפקר של מטפלי הסיעוד".
מעיריית בני ברק נמסר בתגובה לידיעה: 
לעשות  כמובן,  ויש  מחרידה  "התמונה 
אנושיות,  חסרת  מטפלת  אותה  כנגד  הכל 
וביובש,  בחום  לגדר  קשישה  הקושרת 
על  שעה.  באותה  לעצמה  לקניות  ודואגת 
אף פנייתנו לעובדת סוציאלית, אין כל זיהוי 
במי מדובר והיכן הקשישה מתגוררת. חבל 
להרים  גם  דאג  לא  התמונה  שמצלם  מאוד 
טלפון למשטרה, כדי שתגיע למקום בהקדם 
העירייה  המטפלת.  את  לעצור  ותצליח 
ולבקש  התמונה  את  לפרסם  מציעה שכדאי 
ניתן  וכך  המדובר,  במי  שיזהה  מהציבור 
ואם  היא מתגוררת,  עיר  באיזו  לבדוק  יהיה 
בבני ברק, לשלוח עובדת סוציאלית לביתה 

ולטפל במקרה בהתאם".
פגיעה  של  חמור  באירוע  ומדובר  הואיל 
גורמי  בסיוע  המשטרה  חוקרי  ישע,  בחסר 
את  לאתר  הצליחו  ברק  בבני  הרווחה 
עוכבה  המטפלת  והמטפלת.  הקשישה 
לחקירה במשטרה. המשטרה עומדת בקשר 
רציף עם בני משפחתה של הקשישה וגורמי 

הרווחה.
שר הפנים ח"כ אריה דרעי הודיע כי הורה 
לפתוח  וההגירה  האוכלוסין  רשות  לאנשי 
של  האשרה  לביטול  שיוביל  שימוע  בהליך 
את  "ראיתי  מהארץ.  ולהרחקתה  המטפלת 
תמונת הקשישה קשורה לגדר והזדעזעתי, זו 

התנהגות לא אנושית ומחפירה".

איכות ושירות
במחירים הכי נמוכים

בבית הספר של זגורי:

אסטרא

רבי עקיבא 15 ב"ב | טלפקס: 03-5798805למשרד לתלמיד ולילד

החנות פתוחה כל יום בין השעות 9:30-21:00 יום ו' עד 13:30

עקב הביקוש הרב היריד עד ט"ו אב

הזול ביותר
בקניה מרוכזת

סל

התחייבות ל

10%
הנחה

ים
צוע

 הצע
על כל מתחם

בקניה מרוכזת לגן
מתנה
אישית
לגננת

₪ 4.90₪ 4.90
רק ב-

0000000000000000₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
שלישיית

חודים
לעפרון

מכני

חבילת
מחקים
קמפוס

חמישיית
מחברות
קמפוס

מהדק +
סיכות קנגרו

דבק
סטיק
גדול

צבעי פסטל
שטדלר

עטי פיילוט
0.4

החל מ- 4.90

עיפרון
פיילוט מכני

רררררררררררררררררררררררררררררתרתרתר

מרקרים
עמיד פי 4

סרט מחיקה
25 מטר

חב'
שמרדפים
םאיכותיים כות א

עטיפות עפיפון
החל מ- 4.90

בואו לחנות לקנות את
כל הדרוש לביה"ס ולהנות!

ללשלמגוון ענק איכותי של אכות קקנק ע למגוון

ילקוטים
וקלמרים

מודן
COOL
ניקי

בד
בל

ה 
ש
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
מ |

כ.
א.

 | 
ח.

ל.
ט.

בס"ד

שווים
כל מוצרי ניקי במחירים הכי 

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
₪ 4.90

עשרות מוצרים

תיק ים
מתנה!
בקניה מעל 150 ₪

053-3114755

12
עפרונות
צבעוניים

2 יחידות

2 יחידות

ס ידיות גומי, 20 עטיפות למחברות, מחברת ספירלה פוליו, מחדד פח גרמני, דפדפת פוליו עבה ועוד ועוד...
 קמפו

פריים
 מס

ליין,
ארט

 .₪
 4.90

ב- 
ם 
צרי

מו
ת 
שרו

 ע
וד
וע

טושים מחיק

ברכישת מוצרי ניקי

₪ 4.90

למגיעים דרך פרסום זה

ועוד מותגים מובילים נוספים

להזמנות: 054-8539604

'לכו והתפרנסו זה מזה'
שירותי הסעות

אמינות 
ודייקנות

נהגים 
חרדים

מחירים 
מוזלים

ירושלים - בני ברק 160
בני ברק - ירושלים 160

אשדוד - 150נתב"ג - 99

&
&

& &

V.I.P

הרב משה שלזינגר נ"י
לרעייתו ולכל משפחתו הנכבדה

לרגל בר המצווה של בנם
אלעזר מנחם מן נ"י

יהיה רצון שיעלה מעלה מעלה
במעלות התורה, ותרוו נחת

מתוך בריאות ואושר.

בברכה,
מתאמי קשרי קהילה
מכבי שירותי בריאות.

ברכת מזל טוב
לעמיתנו היקר, 

ברוך המעלות ורב הכישרונות,
עסקן נמרץ למען הציבור החרדי,

מנהל שיווק למגזר החרדי ואחראי 
מתאמי קשרי הקהילה
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מאת: עוזי ברק

ההשקעה ביולדות לשיא חדש: במרכז הרפואי 
מעיני הישועה חושפים את התמונות המרהיבות 
ג'(  )יולדות  ליולדות  החדשה  המחלקה  של 
מעוצבת  בארץ,  ביותר  והמתקדמת  המפוארת 
טיפוח  פינות  עם  מאובזרת  פאר,  עם  כמלון 

ומטבחון שירות בכל חדר.  
העמקת  לאחר  כי  אומרים  הישועה  במעיני 
הרפואי  הצוות  עיבוי  במקצועיות,  ההשקעה 
והסיעודי וגיוס רופאים בכירים חדשים לאגף נשים 
ויולדות – הגיע תור השירות והתנאים הפיזיים. 
"המרכז הרפואי מעיני הישועה – המוביל פריצת 
 - בקהילה  מתקדמים  רפואה  שירותי  במתן  דרך 
מחלקה  בדמות  מושלמת  הפתעה  הפעם  מציג 
מעוצבת  בעולם,  מהמפוארות  ליולדות  חדשה 
כמו בית מלון יוקרתי", אומרים במעיני הישועה. 
ע"י  עוצבה   - בחלקה  שנפתחה  המחלקה 

ונבנתה  זלביץ  רחל  פנים  ואדריכלית  המעצבת 
גרינברג  מאיר  בהנהלת  פרויקטים'  'גרינפל  ע"י 
אודות  מעמיק  חקר  לאחר   - ליפל  ואיציק 
ושיחות  משוב  שאלוני  ופילוח  היולדות  צרכי 
אלפי  מול  שבוצעו  וטלפוניות  פרונטאליות 
להם  החשובים  האלמנטים  את  שבחרו  יולדות 

בתחום השירות והמלונאות. 
ההשקעה באה לידי ביטוי בחשיבה עד לפרטים 
חשמלית  מיטה  ליולדות:  הנצרכים  הקטנים 
לנעליים  מדף  פרטיים,  ושידה  ארון  מתכווננת, 
המותאם  מיוחד  בייצור  כורסא  עליון,  וארון 
מלונאית,  ברמה  מפנק  אמבטיה  חדר  ליולדת, 
בכל  מקסימלי  שקט  ליצירת  אקוסטיקה  תכנון 
המיטות  בין  דקורטיבית  עץ  מחיצות  המרחב, 
חדר  מקסימלי,  ושקט  מושלמת  פרטיות  למתן 
אוכל מוגדל ויוקרתי. והכול בעיצוב וברמה של 

5 כוכבים.
בהנהלת המרכז הרפואי בראשותו של המנכ"ל 

הרב שלמה רוטשילד אומרים: "המרכז הרפואי 
שזכה במקום הראשון בפער גדול בסקר שביעות 
 11,500 )בקרב  הבריאות  משרד  שביצע  רצון 
מטופלים שאושפזו ב-27 בתי חולים בישראל(, 
בישראל  בגודלו  השלישי  החולים  בית  הינו 
במספר היולדות. הביקוש הולך וגובר והיולדות 
אך  לנו  מחמיא  מאוד  הדבר  ברגליים.  מצביעות 

כמובן שגם דורש מאתנו להיערך בהתאם". 
האלמנטים  את  שבחרו  אלו  הן  "היולדות 
החשובים להן. הן כיוונו אותנו כיצד לבנות את 
המחלקה החדשה, לאחר מילוי שאלוני שביעות 
רצון והמלצות לשיפור השירות. במעיני הישועה 
מרשימה  והתוצאה  בראש,  היולדת  את  שמו 
המחלקה  את  רב  בסיפוק  מציגים  אנו  למדי. 
סטנדרט  וקובעים  ביותר  והמפוארת  המתקדמת 
חדש במתן שירותי החלמה ליולדות. אנו שמחים 
להיות פורצי דרך גם בתחום היולדות כמו בעוד 
תחומים רבים נוספים למשל תחום בריאות הנפש 

בתוך הקהילה.
השירות  מתן  את  ולשפר  לקדם  נמשיך  "אנו 
מקצועיים.  רפואיים  שירותים  של  במכלול 
ולשם  רפואית  למצוינות  העת  כל  חותרים  אנו 
נוספים  בכירים  רופאים  העת  כל  מגייסים  כך 
בעולם.  המתקדם  הרפואי  הציוד  את  ורוכשים 
 - אותנו  שמלווה  הסלוגן  את  ליישם  גאים  אנו 

'מקצוענים עם נשמה'".
יצוין כי, במהלך השנה האחרונה שופצו כלל 
הצוות  חדש.  יולדות  מיון  ונבנה  הלידה  חדרי 
ויולדות  נשים  לאגף  הורחב.  והסיעודי  הרפואי 
מונה מנהל חדש – פרופ' יוסי לסינג, בעל ניסיון 
בתחום.  שנים  עשרות  של  ובינלאומי  עשיר 
חדשה  מנהלת  מונתה  לידה  חדרי  לאגף  כמו"כ 
רופאים  של  שורה  ועוד  אולתיאנו  איואנה  ד"ר 
המקצועי  הצד  השלמת  לאחר  "רק  בכירים. 
והשירותי, ניגשנו לטפל בהיבט המלונאי ברווחה 

ובפאר", אומרים במעייני הישועה.

"זו מחלקת היולדות המפוארת ביותר בארץ"
ב'מעיני הישועה' חושפים לראשונה את תצלומי המחלקה החדשה יולדות ג' שנפתחה  במחלקה החדשה עוד כ-40 

מיטות בחדרים המאובזרים ומעוצבים כמלונית יוקרתית מפוארת



שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק
שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ

ח
מוצרי 

טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת 
יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227מחלקת רכב ■ מחלקת 

‹‹ שעות פתיחה: 
א'-ה': 9:00-23:00, רצוף

יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

פותחים את הקיץ עם

חנות הכל לבית הזולה ביותר בעיר

מבצעי בין הזמנים ב-

18 ליטר

&219

18 ליטר

&399
5 ליטר

&149

+ פרופילה 
5 ק”ג 

מתנה

סופר גארד יעקובי 

VOLF מקדחה
630 חלקים

VOLF מברגה
V12

למביני ענין הגיע ספריי 
X2 הצבע הטוב בעולם

במבחר גוונים ענק

ארון דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ
גובה: 
184 ס”מ
עומק: 
40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

שולחן מחשב
דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ
גובה: 82.5 ס”מ
עומק: 45 ס”מ
צבעים: שיטה 

ארון דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

ארוןדגם: 703
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

ספריות
דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ
גובה: 
180 ס”מ
עומק: 
24 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

ארון דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: פישתן
שיטה

ספרה
דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

רהיטי איכות - תוצרת הארץ משפצים את הבית

כסאות לתלמידים

נופשים ומטיילים

צידנית רכה מתקפלת

רק- 2490&

רק- 2990&

רק- 3490&

רק- 11990&

רק- 14990&

רק- 1190&

כירת גז\ ניידת במזוודה

רק- 9990&

רק- 15990&

רק- 17990&

בריכה 
 2 על 1.5 מטר | גובה 51 ס”מ

משאבת אינטקס 
לבריכה

כסא תלמיד

כסא מפואר

אבוב ענק + ידיות

צינור השקיה
20 ליטר
+ אביזרים

רק- 14990&

רק- 4990&

רק- 14990&

רק- 26990&

רק- 3490&

רק- 6990&
צידנית קשיחה
26 ליטר

רק- 11990&

רק- 1990&

רק- 1990&

רק- 7990&

רק- 1490& רק- 990&

רק- 149&

סופרקריל טמבור 

18 ליטר

&23990
5 ליטר

&9990

רק- 139&

רק- 2290&

רק- 990&

&2490 רק- 

הידרו אמייל 
2.5 ליטר

צבע לדלתות 
על בסיס מים 
ללא ריח

סיקה
Fc11  לאיטום 
והדבקה 

סופרקריל משי 

ספריי צבע
יעקבי 

שמשיה
80 ס”מ

תרמיל גב

מנשא גב )שלוקר(
2 ליטר

זוג קרחונים
200 מ”ל

אוהל
2 אנשים

שרפרף חזק 
לתשעה באב

שרפרף

אוהל פתיחה מהירה
4 אנשים

שולחן שיר ההההננ 
מזוודה

1.80 על 
85 ס”מ

כסא קלאב

כסא יונתן

כוכב
החודש

כוורת דגם: 618
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 84.5 ס”מ
עומק: 29.5 ס”מ

צבעים: שיטה  וקרם 

רק- 269&

רק- 19990&
רק- 14990&

רק- 11990&

רק- 15990&

רק- 350&

רק- 7990&

רק- 1190& רק- 2490&

רק- 449&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

אופניBMX בסידן
כל המידות 
מ-  20’  12’

קורקינט איכותי
2 גלגלים 
אלומיניום

קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

מנשא לרכב 
ל-3 זוגות אופניים
ורונה איטלקי

תיק אכסון לגג הרכב

סירה

1.85 על
 94 ס”מ

ארגז לאופניים 

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

מחלקת אופניים 
הגדולה והזולה 

ביותר בעיר! 
מבחר ענק של 

אופניים ואביזרים

-

-

-

רק- 2490&

מחצלת מבודדת 
כסופה
2 על 1.5 מטר

9:00-23:00בין השעות:כל יוםפתוח 

9:00-23:00בין השעות:כל יוםפתוח 

&2990

במקום- 300&במקום- 379&

רק- 300&

במקום- 395&במקום- 675&

רק- 300&רק- 520&

במקום- 345&
במקום- 1059&

רק- 860&

במקום- 279&במקום- 590&

רק- 200&רק- 430&

רק- 270&

רק- 220&
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בית הכנסת שבמשכן 
הכנסת יורחב וישופץ
בית הכנסת החדש יורחב כך מ-65 מ"ר ל-100 מ"ר  אולם הדיונים הסמוך לבית הכנסת, "הכנסת באמצעות מחיצות, 

ובימי תפילה מיוחדים ניתן יהיה להגדיל את בית הכנסת עד לגודל של 230 מ"ר

מאת: חיים רייך

יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, החליט 
כי בית הכנסת שבמשכן הכנסת שנבנה לפני 

כיובל שנים יורחב ויעבור שיפוץ נרחב
עשרות  יום  מידי  מתפללים  הכנסת  בבית 
כל  לאורך  פעיל  הוא  מתפללים.  של  רבות 
ביום.  תפילות  שלוש  בו  ומתקיימות  השבוע 
נוכח ריבוי המתפללים והעומס הרב נערכים 
מנחה.  לתפילת  מנינים  שלושה  יום  מידי  בו 
בית הכנסת פעיל ושוקק חיים ונערכים בו גם 

שיעורי תורה.
כ-50  לפני  שנפתח  הנוכחי  הכנסת  בית 
הפך  החדש,  הכנסת  משכן  חנוכת  עם  שנה 
הבאים  את  מלהכיל  צר  האחרונות  בשנים 
כך  יורחב  החדש  הכנסת  בית  בשעריו. 
שמגודלו הנוכחי - 65 מ"ר, בימים כתיקונם 
יהיה בגודל 100 מ"ר. אולם הדיונים הסמוך 
לבית הכנסת, "אולם שפרינצק", יחובר לבית 
תפילה  ובימי  מחיצות,  באמצעות  הכנסת 
יהיה  יגדל,  מיוחדים בהם מספר המתפללים 
בית  את  ולהגדיל  המחיצות  את  לפתוח  ניתן 

הכנסת עד גודל 230 מ"ר. 
כל  שדרוג  לצד  נערך  השיפוץ  כי  יצוין, 
הן  אף  שהותקנו  הקומה,  של  התשתיות 
תוחלף  השיפוץ  במסגרת  שנים.  כיובל  לפני 
תותקן  וחסכונית,  ירוקה  לתאורה  התאורה 
לרבות מערכת  מפני שריפה  מערכת התראה 
המסדרונות  וישופצו  ספרינקלרים  כיבוי 

עתיד  השיפוץ  זו.  שבקומה  והמבואות 
של  החורף  כנס  פתיחת  לקראת  להסתיים 

הכנסת, מיד לאחר החגים.  
יעבור  הכנסת  שבבית  הקודש  ארון  גם 
צוות  ידי  על  הועבר  הוא  מיוחד:  שיפוץ 
ויעבור  אמנות,  יצירות  בשינוע  המומחה 
שימור וטיפול על ידי משמרת עץ המומחית 
לשימור ארונות עץ מאיטליה. תהליך העבודה 
יכלול ניקוי פני השטח, מילוי סדקים וחורים, 

השלמות צבע וגימור בשעוות דבורים.
לכנסת  נתרם  שבכנסת  הקודש  ארון 
נכון  אומברטו  שלמה  ד"ר  של  בהשתדלותו 
אשר פעל בשנות ה-50 לגאול ולהביא ארצה 
ארונות קודש מאיטליה. הוא הובא מהעיירה 

סוראניה שבצפון איטליה. 
אמר:  אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת,  יו"ר 
ומרחיבת  משמחת  הכנסת,  בית  "הרחבת 
ויריעות  אוהלך  מקום  "הרחיבי  בבחינת  לב, 
משכנותייך ַיטו." זהו ביטוי לכך, שעם השנים 
מתרבים באי הבית הפוקדים את בית הכנסת. 
כמי שמגיע אליו כמעט מדי יום, ראיתי במו 
לכל  לאפשר  ההכרח  ואת  הדוחק  את  עיניי 
ולא  המקום  בשערי  להיכנס  המתפללים 
ההרחבה  לכן  במפתן.  בעמידה  להסתפק 
שהצלחנו  שמח  אני  מאליה,  התבקשה 
להוציאה אל הפועל ומחכה כמו כולנו לראות 
את מתיחת הפנים של 'מקדש מעט' זה כראוי 

בית הכנסת לפני השיפוץ                                  )צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת( לבית הנבחרים שלנו". 

מאת: חיים בנשק

מחפשים מזכיר ממשלה: אחרי עזיבתו 
אביחי  הקודם,  הממשלה  מזכיר  של 
מנדלבליט, חיפשו בלשכת ראש הממשלה 
דבר  של  בסופו  לתפקיד.  מתאים  מועמד 
דוד שרן  נתניהו,  ראש הלשכה של  נבחר 
לתפקיד, אלא שאתמול )שלישי( דווח כי 

שרן לא ימונה בסופו של דבר לתפקיד.
התקשורת,  בכלי  פרסומים  ע"פ 
ההחלטה על ביטול המינוי היא של ראש 
רה"מ  לשכת  מתגובת  אך  הממשלה, 
להתמנות  לא  החליט  ששרן  משתמע 
לראש  הודיע  שרן  הסגל  "ראש  לתפקיד. 

לקחת  כוונתו  על  נתניהו  הממשלה 
ולבחון  הממשלתי  מהשירות  זמן  פסק 
מחוץ  בכירים  לתפקידים  הצעות  מספר 

לממשלה", נכתב בתגובת לשכת רה"מ.
עמוקה  הערכה  ביטא  הממשלה  "ראש 
הממשלה  ראש  לשכת  ניהול  על  לשרן, 
האחרונות,  וחצי  בשנה  הסגל  כראש 
והודה לו על עבודה מקצועית מול משרדי 
ראש  במשק.  הכלכלה  וגורמי  הממשלה 
הממשלה אמר כי הוא בטוח ששרן יוסיף 
לתרום למדינת ישראל גם בשנים הבאות 
בתפקידים מגוונים. דוד שרן הודה לראש 
הממשלה על ההזדמנות לנהל את לשכת 
ראש הממשלה ולשרת את מדינת ישראל 

בתקופה מעניינת ומאתגרת זאת".
את  מנדלבליט  אביחי  של  עזיבתו  מאז 
המשפטי  היועץ  תפקיד  לטובת  התפקיד 
זהר.  אריה  מקומו  את  מילא  לממשלה, 

כאמור, כעת יפתח מרוץ חדש לתפקיד.
שהתפנה  היחיד  בתפקיד  מדובר  לא 
בסגל המורחב של ראש הממשלה. בשבוע 
שעבר הצהיר קובי צורף, היועץ הפוליטי 
של נתניהו, כי הוא עוזב את תפקידו ופונה 
של  דוברו  של  עתידו  גם  הפרטי.  לשוק 
ברור,  לא  סטמבלר  בועז  הממשלה  ראש 
לאחר שבשבועות האחרונים החל רן ברץ 
לשמש יועץ בכיר ומנהל צוות התקשורת 

והדוברות של נתניהו.

ויתר על התפקיד

מחפשים מזכיר ממשלה: דוד שרן לא ימונה לתפקיד
'דוד שרן, שהיה אמור להתמנות לתפקיד מזכיר הממשלה במקומו של מנדלבליט, לא ימונה לתפקיד  מלשכת 

ראש הממשלה נמסר, כי שרן החליט לא להתמנות לתפקיד 

 פורש. דוד שרן )צילום: קובי גדעון, לע"מ( 
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בני ברק 18   ו' באב תשע"ו 1210/8/16

יעקב  של  הביולוגי  השעון  ידי  על  היקיצה שמופעלת  שעת 
לשעת  האחרון  בשבוע  הוצמדה  שנים,  עשרות  מזה  ליצמן 
במערכת  השביתה  איומי  והסלמונלה,  תלמה  סערת  השינה. 
ורפורמת  הבריאות  תקציב  על  האוצר  מול  הקרבות  הבריאות, 
הסיעוד והדיונים הארוכים לתוך הלילה עם תום מושב הקיץ, 
הפכו את סדר יומו של ליצמן ללו"ז נטול שינה. שעות השינה 

והיקיצה התערבו אלו באלו. 
זהו המשבר הראשון שליצמן מנהל כמיניסטר במשרה מלאה, 
בלי שר בריאות בתואר שמוצא לנכון להתערב ולקטוף קרדיט 
לא לו. פגשתי את ליצמן השבוע בלשכתו במרומי הקומה ה-13 
ברחוב ירמיהו בירושלים, ושאלתי האם ראש הממשלה הרים 
טלפון, כפי שנהג ברגעי משבר בתקופה בה כיהן כשר בפועל 
שתחתיו סגן. "לא", הוא אמר, "ברוך ה' אני מסתדר". העיקר 
הבריאות, אבל לביבי בימים האלו יש צרות משפטיות לא פחות 

מעיקות.
בערבו  לקפוץ  הפנאי  את  הבריאות  שר  מצא  הסערה  בלב 
יום ראשון השבוע, לביקור פתע בתל השומר. לא במרכז  של 
השומר  תל  במחנה  ומיון  קליטה  בבסיס  אלא  שיבא,  הרפואי 
ע"ש רב אלוף יעקב דורי. ליצמן כדרכו, הגיע על מדים – עם 
החליפה הארוכה והכובע, ומצא ברחבת המסדרים חייל נוסף 
אמונים,  שלומי  אחרת,  מיחידה  כי  אם  ישראל,  אגודת  מצבא 

שהקדים להגיע כדי לעשות כבוד. 
מעט  לא  הורמו  המסדרים  לרחבת  נכנסו  וליצמן  כשפרוש 
גבות מתחת לכומתות של קצינים מדרג תת-אלוף ומטה שנכחו 
את  שסיימה  קירשנר  מירב  לתא"ל  כבוד  לחלוק  כדי  במתחם, 
תפקידה כרח"ט תומכ"א )ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם(. 
שריכז  אגמון  גדי  תא"ל  את  כשנתיים  לפני  החליפה  קירשנר 
והביא את עמדת הצבא לדיוני ועדת שקד. בתפקידה הבא, היא 
אמורה לעבוד לצידו של ראש אכ"א חגי טופולנסקי, עוד אחד 

מיקירי המגזר. 
נכוחות של פוליטיקאים בכירים בטקס חילופי תא"ל, אינה 
כמה  אחת  על  חרדים  פוליטיקאים  ונוכחות  שכיחה,  תופעה 
וכמה. ההשתתפות של השניים הייתה תמוהה עוד יותר על רקע 
הטענות הקשות שהובאו כאן בחודשים האחרונים נגד מסקנות 
חוק  נגד  בעתירה  לבג"ץ  המדינה  ותשובת  הבינמשרדי  הצוות 
הגיוס המתוקן. מי שריכזה את כתיבת המסמך, סגנית יועמ"ש 
משרד הביטחון עו"ד הילה ארליך-עמר, נכחה אף היא בטקס 
רק  לו  ראשון,  ממקור  כך  על  להעיד  יכולה  והייתה  הפרידה 

הייתה נשאלת.
שאלה,  של  בגופה  מצויה  הזה,  במקרה  שהתשובה,  אלא 
ובעגה התלמודית: היא הנותנת. למחרת היום התכנסו ליצמן, 
כדי  הישיבות,  ועד  נציג  לצד  דרעי,  השר  בלשכת  ופרוש  גפני 
לבג"ץ.  המדינה  ובתשובת  הבינמשרדי  הצוות  במסקנות  לדון 
יצחק  עו"ד  ידו  תחת  שהוציא  הביטחון  לשר  מכתב  בטיוטת 
עם  בהרחבה  כאן  שהובאו  נקודות  אותן  כל  מפורטות  מירון, 
חשיפת מסקנות הצוות לפני כשלושה חודשים: כתיבת המסקנות 
הבלתי  ההוראות  התייעצות;  ללא  חד-צדדית  החריפות, 
ההתייחסות  הצוות;  מסמכויות  בבירור  שחורגות  מידתיות 
מערך  הקמת  פוטנציאליים;  רמאים  כאל  הישיבות  לתלמידי 
פיקוח ואכיפה על הישיבות והתלמידים בדרגת חומרה שאיש 
ועוד  וסטודנטים;  אוניברסיטאות  על  להטיל  מעז  היה  לא 
החדש  החוק  את  שהופכת  מעוותת  לפרשנות  רבות  דוגמאות 

לגרוע יותר מקודמו. 
המדינה  ובתשובת  בדו"ח  המילים  הכלב.  קבור  בדיוק  ופה 
כל ההבנות שהושגו במסגרת  ומחוררות לכאורה את  נוקבות, 
החוק. אך במקרה הזה, המילים מנותקות מהמציאות – לטובה. 
בקשר  שמצויים  נוספים  פוליטיקאים  וכמוהם  וליצמן,  פרוש 
בשנה  מרגישים  הצבא,  קציני  עם  דור  שנות  במשך  הדוק 

האחרונה שיש עם מי לדבר ובאווירה טובה. 
שכיום  מהעובדה  השאר  בין  נובעת  החיובית  האווירה 
הצבא,  לקציני  החרדים  הפוליטיקאים  בין  המגעים  מנוהלים 
שמוחלפים אחת לתקופה. לקצין שמגיע לתפקיד זמני וחושב 
עם  ולהתעמת  ראש  להגדיל  וחשק  כוח  אין  הבא,  הקידום  על 
מגזר שלם שיודע להחזיר מלחמה. המצב הזה עלול להשתנות 
אם יאומצו מסקנות הצוות הבינמשרדי ובמשרד הביטחון תוקם 
מינהלת מיוחדת לגיוס חרדים בה יישבו פקידים ממונים. וכבר 
ראינו מה קורה, במשרדים אחרים, כשפקיד חילוני ממונה כמו 
מסמר בלי ראש, ומכהן במשרת קבע לענייני חרדים בלי אופק 
מנוח  חסרי  שמתרוצצים  החברים  את  תשאלו  אישי.  לקידום 

במסדרונות אגף הישיבות והמחוז החרדי.
נפתרה,  טרם  הצוות  מסקנות  עם  להתמודד  כיצד  הדילמה 
כרגיל, בעיקר  קציני הצבא מתנהלים  אך בצידה המגעים מול 
שמגיעות  הרבות  הפניות  האירוניה,  למרבה  לרדאר.  מתחת 
לבחורים  ברובן  קשורות  הכנסת,  חברי  של  לשכותיהם  לפתח 
גפני  וליצמן,  כשפרוש  לעריקים.  ונחשבים  הפלג  על  שנמנים 
ודרעי פונים לקירשנר וחבריה באכ"א, הם נענים לרוב בחיוב 
ובדיסקרטיות מוחלטת. גם בשאר התחומים, התחושה בתקופה 
כולל   – נשמרות  וההבנות  מכובדים  שהסיכומים  האחרונה 
לגבי הבנות בלשכת הגיוס. פרחים לצה"ל הם לא ישלחו, אבל 
הנוכחות של ליצמן ופרוש בטקס הפרידה מהקצינה הבכירה, 

אמרה הכל. אז שיהיה אם כן, 'הטקסים לצה"ל'.
מוקצנות,  להצהרות  מתונה  מציאות  בין  הזאת  הניגודיות 
הצוות  למסקנות  להתייחס  כיצד  הפלונטר,  את  מעצימה  רק 
הבינמשרדי ותשובת המדינה, שמשקפות מציאות אחרת, בלתי 
יכולים  הח"כים  לבג"ץ,  המדינה  לתשובת  הנוגע  בכל  קיימת. 
הגיליון  הורדת  עם  כהודאה.  תוגדר  ששתיקתם  מבלי  לשתוק 
לדפוס, הגישה הפרקליטות לבג"ץ השלמה של תשובת המדינה 
ונתונים  הישיבות  אגף  של  החדשים  התבחינים  את  הכוללת 

מעודכנים בנוגע לעמידה ביעדי הגיוס והשירות האזרחי. 
בהתאם לנוהל הקבוע, גם הפעם עודכנו חברי הכנסת החרדים 
בדיעבד, לאחר ההגשה ולא לפני. לטקס הפרידה מעו"ד הילה 
למרות  כנראה.  יופיעו  לא  החרדים  חברי-הכנסת  ארליך-עמר, 
הכעס המצטבר על התנהלות פרקליטות המדינה והפרקליטות 
הצבאית, הרי שתשובת המדינה היא הבעיה הפחות קשה של 
חברי הכנסת שיכולים להרשות לעצמם לרתוח ולשתוק, לזעום 
ולהתעלם. מסקנות הצוות הבינמשרדי, לעומת זאת, מחויבות, 
יושבים  בה  המשלה  במליאת  להצבעה  לעלות  לחוק,  בהתאם 
שרים משלנו, מה שמאלץ את הנציגים החרדים לטכס עצה. אז 

עצה עדיין אין. טקס, כן.

ממלכתי תורני
כשתיאלם תרועת הפסטיבלים )ווקאלי, ווקאלי( על ההכרה 
בלימודים תורניים כתואר במכרזים, נישאר, כספיישל לחופש 

העדפה  חוק   – הושלם  שטרם  החקיקתי  המהלך  עם  הגדול, 
שהסתיים  הקיץ  מושב  הממשלה.  במשרדי  לחרדים  מתקנת 
ונותר רק לקוות שבמושב הבא  גזירות לפיד,  סימן את ביטול 
גם החוק הסופר-חשוב הזה יצלח את משוכת הקריאה השנייה 

והשלישית.
בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס  ברע?  להתחיל  למה  אבל 
המצוקה  בשורה.  אנשי  הם  החרדים  הנציגים  הזה  בשבוע  אך 
הכואבת, באה בימים, של התעלמות מהשכלה תורנית, קיבלה 
דרעי  הפנים  שר  זה  היה  ראשון,  דו-מפלגתי.  מענה  השבוע 
שהודיע על חוזר מנכ"ל חדש, במסגרתו יוכרו תארים תורניים 
לצורך השתתפות במכרזי הרשויות המקומיות. אחריו, הוציא 
להוסיף  ומיהר  ברכה  הודעת  גפני  משה  הכספים  ועדת  יו"ר 
משלו ולהודיע כי קיבל מכתב רשמי מנציבות שירות המדינה 
"לצורך השוואה  בישיבה  לראשונה, שנות הלימוד  הוכרו  ובו 
תורנית  להשכלה  לימוד(  שנות   12( תיכונית  השכלה  והערכת 

כמתחייבת לעמידה בתנאי הסף למכרזים בשירות המדינה".
נאמן למחרת היום הוענקה מדליית הזהב של כותרת  ביתד 
יותר מהדגל של ש"ס,  גבוה  הונף  דגל התורה  לגפני.  הכתבה 
מיותר  משנה.  ובכותרת  הכסף  במדליית  הסתפק  דרעי  כאשר 
סטייל  התגוששות  לזירת  הלשכות  שתי  את  להפוך  נכון  ולא 
קרבות גפני-איציק כהן, הואיל ובתקופה האחרונה שני הצדדים 
הזה  הפעולה  שיתוף  וחיובי.  תקדימי  פעולה  בשיתוף  פועלים 
עבר את כור ההיתוך של בחירת הדיינים ואין שום סיבה שייסדק 
דווקא עם היציאה לפגרה. בשבוע שעבר פרגן דרעי לגפני על 
מאבקו רב השנים נגד הפנייה לא מידתית של תקציבי הגרעינים 
התורניים והקצבות תורניות לציונות הדתית. השבוע הגיע תורו 
של גפני לפרגן לדרעי. "דרעי עשה פה צעד גדול", אומר גפני 
ל'קו עיתונות'. ירושלים חרבה על שנאת חינם, ואין כמו תשעת 

הימים כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות.
למחרת הפרסום עלה לשידור גם נציב שירות המדינה לשעבר 
שמואל הולנדר, שכיהן בתפקיד רב ההשפעה במשך קרוב ל-15 
שנה, ושיבח את המהלך שהוביל שר הפנים. יפה שכר שיחה 
היו המשבחים בכל עשרות  היכן  נותר אלא לשאול  ולא  נאה, 

שנות הקיפוח בהן הייתה הסמכות והאחריות בידיים שלהם. 

מבחן התוצאה
כשחגיגות הקרדיטים מסתיימות וההנחיות החדשות נבחנות 
נוגעת  לא  כשלעצמה,  החשובה  שהבשורה  מגלים  לגופן, 
מעשית לכל בן ישיבה, באשר הוא שם. באולימפיאדת החיים 
קובע מבחן התוצאה. השאלה שצריכה לעמוד לנגד עינינו היא 
האם אברך כולל בן תורה שנזקק לצאת ולפרנס את משפחתו, 
והרשויות  הממשלה  במכרזי  הבא  מהשבוע  להתמודד  יוכל 

המקומיות, טוב יותר מאשר לפני שבוע.
כדי להשיב ברמת הפרט, צריך לבחון את הפרטים הקטנים. 
ובכן, בנוגע להודעה המבורכת של גפני, מסביר גורם בנציבות 
לתפקיד  אותו  מכשיר  הדיפלומטי  שסגנונו  המדינה  שירות 
הלכה  מיושמת,  שכבר  בהוראה  מדובר  כי  החוץ,  בשירות 
למעשה, כאשר נציבות שירות המדינה מפנה להוראות משרד 
החינוך בנוגע להערכת השכלה מהארץ או מחו"ל. כך, במסגרת 
ארוכה,  תקופה  במשך  מיושמות  שכבר  להנחיות   2.9 סעיף 
הוכרו רשמית 12 שנות לימוד במוסדות תורניים בכפוף לקבלת 
ב'ישיבה  לימודים  סיום  על  הישיבה  ממנהל  רשמי  "אישור 
קטנה' מוכרת )לפי רשימה מוסמכת של משרד החינוך ומשרד 

הדתות( ובו ציון מספר שנות הלימודים ומסגרת הלימודים". 
אין מה לזלזל בהישג של גפני ואת דברי הגורמים בנציבות 
– אין שום סיבה לקבל כתורה מסיני. גורמי מקצוע שמעורים 
בתחום התעסוקה החרדית ובידם סיפורים מהשטח מסבירים כי 
בפועל עד היום, ההנחיות היו עמומות. במקרים רבים הוערמו 
מכשולים בדרכם של מתמודדים חרדים, אשר הוסרו לכאורה 
השבוע עם קבלת ההנחיה הגורפת שמכירה ב-12 שנות לימוד 
מכרזי  כל  של  הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  תורניים  במוסדות 

שירות המדינה.
בכל מה שנוגע לחוזר המנכ"ל החדש של משרד הפנים הרי 
בהשכלה  להכרה  חלופות  שתי  קובעות  החדשות  שההנחיות 
בתעודת  החזקה  הראשונה:  החלופה  אקדמי.  כתואר  תורנית 
מחלק  מזדמן,  רב  כל  של  ולא   – יורה'  'יורה  לרבנות  סמיכה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הטקסים לצה"ל

תשובה בדיעבד. ההודעה שהוגשה אתמול )שלישי( לבג"ץ
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תארים בנדיבות, אלא תעודה רשמית של הרבנות 
לימודים  אישור  השנייה:  החלופה  הראשית; 
לאחר  לפחות  שנים   6 בכולל  או  גדולה  בישיבה 
גיל 18, בתוספת מעבר שלוש בחינות מתוך מכלול 
מתוך  שתיים  כאשר  הראשית,  ברבנות  בחינות 

השלוש יהיו בדיני שבת ובדיני איסור והיתר.
גם השגת תעודת יורה יורה וגם הצלחה בבחינות 
הרבנות, הן משימות קשות שרק מעטים צולחים. 
רובם ככולם של מחזיקי תעודות יורה יורה ונבחני 
הרבנות הראשית מכוונים ל'שטעלע' עם גושפנקא 
סביר  התורניות.  המשרות  מתחום  ממלכתית, 
להם  תועיל  לא  החדשה  שההוראה  אפוא,  להניח 
ההנחיה  מעוניינים.  הם  בו  בתחום  לקבלת משרה 
גם לא תקל על חייו של האברך הסטנדרטי, נטול 
תעסוקה.  שמחפש  הבחינות,  וחשוך  היומרות 
יתירה מזאת, מי שכבר עומד בתנאי החוזר החדש, 
יוכל להתמודד רק במכרזים בהם נדרש תואר כללי 
ולא תואר אקדמי ספציפי. גם השאלה האם תואר 
יוכר כתואר אקדמי לעניין דירוג השכר לא  תורני 

הוכרעה במסגרת החוזר החדש.
להתעלם  אפשר  שאי  אפוא  היא  המסקנה 
בלימודים  הרשמית  ומההכרה  השבוע  מהישגי 
בימים  שבעתיים  נכונה  הזאת  האמירה  תורניים. 
בהם קמים עוררים מתוך המועצה להשכלה גבוהה 
נשימה  ובאותה  הנפרדת.  החרדית  האקדמיה  נגד 
סיבה  אין  עדיין  בצד השמחה המאופקת,  ארוכה, 
בתשעת  שלא  בטח  וריקודים,  במחולות  לצאת 

הימים. 

סור מרע

שההישגים  ומבינים  יודעים  וגפני  דרעי  גם 
השבועיים עליהם הכריזו, הם צעד בכיוון הנכון, 
קלה.  ואינה  ארוכה  עוד  היעד  להשגת  הדרך  אך 
חרדית  נוכחות  של  המעוות  המצב  את  לתקן  כדי 
אפסית במשרדי הממשלה, לא די בהסרת חסמים. 
העובדות בשטח מוכיחות שגל של חרדים עם כל 
של  עביר  בלתי  בסכר  נבלם  הנדרשים,  התארים 

המכרזים הממשלתיים.
הצורך  על  זה  במדור  דובר  שעבר  בשבוע 
כמה  הכנסת  של  הדתי-לאומי,  המודל  באימוץ 
שיותר פקידים למנגנון הממשלתי וביצור המעמד 
זה  מעין  תהליך  הממשלה.  משרדי  מתוך  החרדי 
מתקנת  העדפה  חובת  העברת  ללא  יתרחש  לא 

העליון,  המשפט  בבית  כמו  בחקיקה.  לחרדים 
המקצועיים  הגורמים  הממשלה,  במשרדי  כך 
המועמדים  בחירת  על  האמונים  המשרדים  מתוך 
דמותם.  בני  אנשים  לבחור  מעדיפים   – במכרזים 
חוק  העברת  הוא  שינוי,  שיחולל  היחיד  הפתרון 
חרדים  מינוי  כגיגית,  הר  שיכפה  מתקנת  העדפה 
לפי חלקם היחסי באוכלוסייה, בכל מכרזי השירות 
אלו  מעין  שחוקים  מוכיחה  המציאות  הציבורי. 
עשו את העבודה והביאו לבחירת ערבים, אתיופים 
ומוגבלים במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים. 
על  דיבר  הולנדר  שמואל  המדינה  שירות  נציב 
כבר  שמתגלגל  כרעיון  תורנית,  בהשכלה  הכרה 
שנים רבות ומיושם רק היום. גם בעניין של העדפה 
היה  היוזמה,  אבי  תחת השמש.  חדש  אין  מתקנת 
כמודל  בשעתו  שהציע  ז"ל  רביץ  אברהם  הרב 
כל  שמחייב  לערבים'  מתקנת  העדפה  'חוק  את 
לערבים  ייעודיות  משרות  להקצות  ציבורי  גוף 
היועץ  זה  היה  שאז,  רק  באוכלוסייה.  כמשקלם 
לא  כי  וטען  חסמים  שהציב  לממשלה  המשפטי 
ניתן להגדיר 'מיהו חרדי', טענה שהתייתרה אחרי 

שההגדרה נקבעה מפורשות בחוק הגיוס. 
כבר נכתב כאן בעבר, כי החוק שקידם בשעתו 
היועמ"ש  הוראת  חרב  על  רק  נפל  לא  רביץ  הרב 
נון- של  סוג  היה  שתמיד  רביץ  הרב  לבדה. 

ובוכים'  ה'שפופים  שתווית  הרגיש  קונפורמיסט 
לביתו  ולעשות  לקום  שהעז  מי  לכל  שהודבקה 
להעביר  שיעז  למי  גם  תודבק  פרנסה,  ממצוקת 
בכך  שאין  כך  על  הנכוחים  ההסברים  החוק.  את 
ומדובר  התורה  לומדי  של  הציפורן  בקצה  פגיעה 
רק בדאגה כנה למי שנאלץ לעזוב את ספסלי בית 

חלפו,  הימים  ערלות.  אוזניים  על  נפלו  המדרש, 
שבוכה  מי  ובוכה  התחלפו,  השפופים  דמויות 

אחרון.
את גפני ודרעי כיום לא צריך לשכנע. גפני מנסה 
כאשר  קדנציה,  אחר  קדנציה  החוק  את  להעביר 
במו"מ הקואליציוני הנוכחי, החוק שנוסח בלשכות 
הקואליציוני של  בהסכם  נכלל  התורה,  דגל  ח"כי 
בקדנציה  להצבעה  החוק  את  העלה  גפני  ש"ס. 
הקודמת, חרף התנגדות לפיד. בקדנציה הנוכחית, 
ברוב  מתנגדים,  ללא  טרומית  בקריאה  החוק  עבר 

של 85 ח"כים, ביניהם ח"כי יש עתיד המתחזקת. 
מאז ועד עתה החוק קודם אך טרם הושלם. בין 
לבין, הגיש דרעי בדצמבר 2015 הצעת מחליטים 
בשירות  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  מפורטת 
המדינה. ההצעה אושרה בממשלה ונתניהו כדרכו, 
אץ רץ לגזור לעצמו קרדיט לא לו. ועדיין, המלאכה 
חוק  יעבור  בו  ביום  רק  גמר  לידי  ותבוא  תושלם 

העדפה מתקנת בקריאה שניה ושלישית. 
עם  בחקיקה  שינוי  ללא  פשוטה.  לכך  הסיבה 
להיות  ימשיכו  החרדים  מחייבות,  נלוות  תקנות 
אין  עוד  כל  הציבורי.  השירות  ממכרזי  מודרים 
ברשימת  אחרונים  להיות  יוסיפו  הם  מחייב,  חוק 
לאתיופים  שלערבים,  משום  וזאת  המיעוטים, 
יש העדפה  ולשאר המגזרים המועדפים בחקיקה, 
מכוח  להעדפה  במדרג  שקודמת  חוק,  מכוח 

החלטת ממשלה. 
שאלתי את דרעי האם היוזמות הברוכות שקודמו 
יבואו על  עד כה, כולל ההוראה שפרסם השבוע, 
חשבון העברת חוק העדפה מתקנת. "חד משמעית 
בהסכם  ברורה  התחייבות  "יש  השיב,  הוא  לא", 
ונדרוש להעביר את החוק להעדפה  הקואליציוני, 

מתקנת במושב הבא". 
הכנסת  חברי  התמקדו  שהסתיים  הקיץ  במושב 
 – עתיד  יש  חוקי  ביטול  מרע':  'סור  בעבודת 
מגיוס ועד ליב"ה. עוד לא אבדה תקוותנו, שאחרי 
החגים, במושב החורף הבא, יתאפשר להם לעבור 
למסלול של 'ועשה טוב', ולהעביר בשלוש קריאות 
'חוק העדפה מתקנת' שעשוי להשפיע דרמטית על 
של  'מלכות  הממשלה.  במשרדי  החרדים  מעמד 
תהיה,  לא  פעם  אף  ישראל  מדינת  לחרדים,  חסד' 
פקידים  ממשלה  במשרדי  יישבו   בו  היום  אבל 
מאנ"ש, קשובים לכל פנייה, נחרדים מכל פגיעה, 
על  לעלות  יוכלו  ודרעי  גפני  שבו  הרגע  יהיה 
ההמנון  את  להשמיע  הדגל,  את  להניף  הפודיום, 

ולהרגיש מנצחים.
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בלב הסערה מצא 
שר הבריאות את 

הפנאי לקפוץ 
בערבו של יום 
לביקור פתע 

בתל השומר. לא 
במרכז הרפואי 

שיבא, אלא בבסיס 
קליטה ומיון. ליצמן 

כדרכו, הגיע 
על מדים – עם 

החליפה הארוכה 
והכובע, ומצא 

ברחבת המסדרים 
חייל נוסף מצבא 

אגודת ישראל, אם 
כי מיחידה אחרת, 

שלומי אמונים

ביתד נאמן 
הוענקה מדליית 

הזהב לגפני ודגל 
התורה הונף אל 
על, כאשר דרעי 

הסתפק במדליית 
הכסף. מיותר 

להפוך את שתי 
הלשכות לזירת 

התגוששות, הואיל 
ובתקופה האחרונה 

שני הצדדים 
משתפים פעולה. 

ירושלים חרבה על 
שנאת חינם, ואין 

כמו תשעת הימים 
כדי להרבות אהבה 

ואחווה, שלום 
ורעות

הכן סיעתך למושב החורף. פגישת ראשי הסיעות בלשכת דרעי

מורשת רביץ. הרב אברהם רביץ ז"ל
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מאת: אלי שניידר

סיפוק רב ב"דור ישרים" מההיענות הרבה של 
לבדיקות  תימן  ויוצאי  המזרח  עדות  בני  אלפי 
הנחוצות  הבדיקות  שידוכים.  טרום  גנטיות 
אלה  בימים  ונערכות  העדות  לכל  מותאמות 

במוקדים  שונים ברחבי הארץ .
להציג.  צורך  אין  ישרים"  דור  "אגודת  את 
האגודה אשר ידה רב לה בהצלת משפחות, החלה 
גנטיות  בדיקות  ביזום  שנה  כ-30  לפני  דרכה 
בעיקר לבני אשכנז, במטרה למנוע מחלות קשות 
גנטית  התאמה  מאי  הנובעות  מרפא,  וחשוכות 

וניתנות לחיזוי בבדיקת דם פשוטה.
ולנוכח  לנושא  הציבורית  התהודה  בעקבות 
מקרי לידות של ילדים חולים ל"ע גם בקרב בני 
לבדיקות  וביקוש  צורך  התעורר  המזרח,  עדות 
הוקם  האחרונות  בשנתיים  ואכן  מותאמות. 
ישראל,  גדולי  של  בברכתם  ישרים",  ב"דור 
ייחודי לבני עדות המזרח הרוצים לבצע  מסלול 

בדיקת התאמה לפני סגירת השידוך. 
לבני  גם  המותאם  החדשני  הבדיקות  מסלול 
עשרות  האחרונות  בשנים  מנע  התימנית,  העדה 
מקרים כואבים של שידוכים חסרי התאמה וקיבל 

בכירים  בארץ  וגנטיקאים  רופאים  את המלצות 
ובעולם. 

ההיענות  למרות  כי  מציינים  ישרים"  ב"דור 
האחרונה  "בשנה  לשיפור.  מקום  עוד  יש  הרבה 
עדות  בני  סמינרים  ובנות  בחורים  אלפי  נבדקו 
הארגון.  מנהל  עקשטיין  הרב  אומר  המזרח", 
שנוצר  הפער  בנים.  ו-40%  בנות  "מתוכם 60% 
לזירוזים  לגרום  עלול  לנבדקות  הנבדקים  בין 
מיותרים ועוגמת נפש של הרגע האחרון. הורים 

יקרים, שלחו את בנכם להיבדק", הוא מפציר. 
ב"אגודת דור ישרים" ישנה הקפדה גבוהה על 
נרשמים בשמם,  אינם  הנבדקים  סודיות המידע. 
לעת  עמם  הנשמר  סידורי  מספר  מקבלים  אלא 
יועברו  האישיים  שפרטיהם  מבלי  הבירורים, 
התשובה  ישרים".  "דור  של  המידע  למאגר 
ניתנת בהצגת מספר סידורי ותאריך לידה בכפוף 
הטלפון  למספר  רק  ונמסרת  ההתאמה  לשאלת 

של הורי הנבדק הרשומים במערכת.
הישיבות  בני  לציבור  קוראים  ישרים"  ב"דור 
האחרון  לרגע  לחכות  לא  הסמינרים  ותלמידות 
ולחוש להיבדק בהקדם, על מנת למנוע הוצאות 

כספיות עתידיות ועגמת נפש מעיקה.

עלייה ניכרת של פניות 
במהלך חודשי הקיץ

 ב"יד לאחים" מציינים כי העלייה בכמות הפניות להצלה מורגשת 
היטב גם לקראת החגים המתקרבים - כשהנשים שנמצאות בכפרים 

ערביים נזכרות בחגים בבית הוריהן והרגש היהודי שבהן, לצד 
הגעגועים למשפחתן, מתעוררים  מוקד החירום של 'יד לאחים' 

תוגבר בימים אלו בצוותות נוספים מסביב לשעון
מאת: מנדי כץ

בארגון 'יד לאחים' מדווחים על עלייה במספר 
חודשי  במהלך  החירום  למוקד  המגיעות  הפניות 
הקיץ, בימי החופש הגדול ובייחוד לקראת תקופת 

החגים.
עולה  הקיץ  בחודשי  כי  מסבירים  לאחים  ביד 
הנוער  בני  כי  העובדה  לנוכח  הפניות  מספר 

במוסדות  שוהים  לא 
ומסתובבים  החינוך 
השעות  עד  ברחובות 
 – הלילה  של  הקטנות 
פוטנציאלית  תופעה 
ליצירת קשרים הרסניים 

עם בני מיעוטים. 
רבים,  במקרים 
בני  או  חברותיהן 
הנערות  של  משפחתן 
יד  עם  קשר  יוצרים 
ומתריעים  לאחים 

ובמקרים  המיעוטים,  בני  עם  שלהן  הקשר  על 
עם  בעצמן  קשר  יוצרות  עצמן  הבנות  מסוימים 

מוקד החירום של הארגון. 
תופעה  היא  בחגים  הפניות  במספר  "העלייה 
לאחים.  ביד  אומרים  כאחד",  ומרגשת  מרתקת 
חשות  ערבי  בכפר  להתגורר  שעברו  "הנשים 

ומרגישות את החגים המתקרבים – ראש השנה, 
איך  ונזכרות  תורה,  ושמחת  סוכות  כיפור,  יום 
האלו,  החגים  את  וציינה  חגגה  שלהן  המשפחה 
וזה מעורר בהן את הרגש היהודי ואת הגעגועים 

למשפחה". 
ביד לאחים מציינים כי בחודשי הקיץ ולקראת 
מתוגבר  הכוננויות  מערך  ובמהלכם,  החגים 
דואגים  "אנחנו  לשעון.  מסביב  נוספים  בצוותות 
אוזן  שמחפשת  מי  שכל 
מהצד  מישהו  תמצא  קשבת, 
אומרים  לה",  שתענה  השני 
לדלות  מנסים  "אנו  בארגון. 
לסייע  ומשתדלים  פרט,  כל 
ולעמוד עם הבנות בקשר הדוק 
ומתחילים מיד בפעולת מניעה. 
כל  את  להן  מסבירים  אנחנו 
בקשרים  הכרוכה  המורכבות 
ומספרים  מיעוטים,  בני  עם 
להן על מקרים אחרים של בנות 
אנו  המקרים  ברוב  ובס"ד  במצבן,  שהיו  ישראל 

רואים הצלחה".
נשמר  כי מעל לכל  ביד לאחים מדגישים שוב 
חיסיון הפונים ואפילו במקרה של מספר פניות על 
מביאים  אין  שונים,  גורמים  מכמה  מקרה,  אותו 

לידיעת הפונים כי המקרה התקבל וכבר מטופל.
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עלייה בביצוע בדיקות גנטיות 
על ידי בני עדות המזרח

זינוק של מאות אחוזים בחצי שנה האחרונה, בבדיקות 'דור ישרים' ע"י 
בני עדות המזרח  ב'דור ישרים' קוראים לבחורי הישיבות להיבדק 

עוד היום, על מנת למנוע את עגמת הנפש של הרגע האחרון

חגי תשרי מעוררים געגועים וזיכרונות

כנס בריאות  
השמנת יתר 

בנושא: 
ניתוחים בריאטריים 

וקיצורי קיבה

שהשמנת יתר מוגדרת כיום כמחלה? הידעת  
שהשמנת יתר גורמת למחלות קשות רבות?  הידעת  
שהשמנת יתר פוגעת קשות באיכות החיים? הידעת  

שהשמנת יתר גורמת לקיצור תוחלת החיים?  הידעת  
שניתן לטפל כיום בבעיה בשיטות כירורגיות בטוחות? הידעת  

שבמעיני הישועה המנתחים הפרטיים הבכירים ביותר      הידעת  
בארץ מנתחים ללא כל תשלום פרטי?                

בהשתתפות מומחים ומנתחים בכירים 
ביחידה הבריאטרית

שיתקיים אי”ה בשעה 18:00 
באולם ההרצאות קומה 2 במרכז הרפואי מעיני הישועה.

התכנסות וכיבוד קל   18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית      18:45
מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל    

ד”ר הילה חרמון, מנתחת בכירה ביחידה הבריאטרית    19:15
בנושא: סוגי הניתוחים הבריאטריים    

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי, ויו”ר האגודה        20:00
הישראלית לסוכרת לשעבר   
בנושא: השמנת יתר וסוכרת   

20:15     גב’ סיגל אלפסא דיאטנית קלינית 
בנושא: הכנה תזונתית לפני ואחרי הניתוח   

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית      20:45

סיום   21:00

נשים: יום רביעי י”ג מנחם אב תשע”ו )17.08.2016(

גברים: יום רביעי כ’ מנחם אב תשע”ו )24.08.2016(

התכנסות וכיבוד קל   18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית      18:45
מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל    

19:15    ד”ר יורי מנוסקין, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית
בנושא: סוגי הניתוחים הבריאטריים   

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי, ויו”ר האגודה      20:00
הישראלית לסוכרת לשעבר   
בנושא: השמנת יתר וסוכרת   

20:15     מר אופיר תשובה
בנושא: שינויים לפני ואחרי הניתוח                

20:45     שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית 

21:00   סיום
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מאת: חיים רייך

רבה התקבלו השבוע  ובלבביות  בחמימות 
ראשי 'בית חם' אצל כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ, 

מועצת  חבר 
התורה,  גדולי 
את  וקיבלו 
וברכתו  הדרכתו 

לפעילותם. 
ומייסד  נשיא 
הרב  חם'  'בית 
מונק  שמואל 
הארגון  ומנכ"ל 
מונק  אריה  הרב 
להיכנס  זכו 
קודשו  למעון 
האדמו"ר  של 

ולהציג בפניו את עיקרי פעילות הארגון כמו 
הרפורמה  תוכנית  בעקבות  החידושים  גם 
הבריאות  שר  הוביל  שאותה  הנפש  בבריאות 

הרב יעקב ליצמן. 
רבת  היכרותו  את  האדמו"ר  ציין  ראשית, 
תוך  לדורותיה,  מונק  משפחת  עם  השנים 
פעילותם  על  לרוב  שבחים  מונה  שהוא 

החינוכית ולמען רווחת הציבור. 
לאחר שהאזין ארוכות לסקירה על פעילות 
ורזי  בפרטי  מתעניין  שהוא  תוך  הארגון, 
התחום, בירך האדמו"ר את מייסד הארגון הרב 
שמואל מונק ואת מנכ"ל בית חם הרב אריה 
מונק על הפעילות ושמח לשמוע על הרפורמה 

של  הנגישות  את  להרחיב  לארגון  שתאפשר 
במקצועיות  הציבור,  למען  הטיפולים  מגוון 
המטופלים  כאשר  הראויה,  ובדיסקרטיות 
הטיפולים  מגוון  את  לקבל  מעתה  יוכלו 
ותוך  תשלום  ללא 
החולים  שקופת 
למימון  אחראית 
כל  ללא  הטיפולים 
בתוכניות  תלות 

ביטוחיות. 
'בית  ראשי 
בפני  הציגו  חם' 
מספר  האדמו"ר 
הנוגעות  שאלות 
הארגון,  לפעילות 
את  לקבל  וזכו 
העניק  הביקור  בסיום  והוראתו.   הדרכתו 
להמשך  הלבביות  ברכותיו  את  האדמו"ר 
הפעילות ועודד את ראשי הארגון על פעילותם 

רבת השנים. 
סמכא  כבר  שנחשב  מונק,  אריה  הרב 
כחבר  שימש  ואף  הנפש  בריאות  בתחום 
את  שהוביל  זה  היה  הרפורמה,  מינהלת 
במגזר  לטאבו  שנחשב  בתחום  המהפכה 
החרדי, ונחשב לנאמן ביתם של גדולי ישראל 
בכל  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ובהם 
הנוגע לתחום בריאות הנפש, וזוכה לקבל את 
הכוונתם וברכתם הנלהבת, תוך שהוא משמש 
שליחם של גדולי ישראל לטפל אף בנושאים 

הרגישים ביותר. 

ברכת ראש הישיבה
יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר התברך אצל ראש ישיבת 
עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי לקראת יציאת מחנה הנופש 

הבריאותי לשוויץ
מאת: חיים רייך

הרב  לילד'  'חיים  יו"ר  קיים  מיוחד  ביקור 
ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אצל  סקלר  ראובן 
הקיץ  מחנה  יציאת  לקראת  אזרחי  הגרב"מ 

הבריאותי של 'חיים לילד' לדרכו. 
ר  ו ק י ב ב
זמן  שנמשך 
סקר  ממושך 
הרב סקלר בפני 
הישיבה  ראש 
פעילות  את 
הארגון המלווה 
ימות  כל  לאורך 
חולי  את  השנה 
הריאה,  מחלות 
ת  ו ע צ מ א ב
רגעים  מלונית 
ם  י מ ו ס ק
ת  ל ע פ ו מ ה
על  המלח  בים 
הארגון  ידי 

על  להתפשר  בלא  בריאותי  מרגוע  ומאפשרת 
ההלכה והצניעות. 

ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי ציין לטובה כי 
האפשרות  ניתנת  שכך  מאחר  חשובה  היוזמה 
לחולים ובני משפחותיהם לשהות שהות ארוכה 

בים המלח ללא מפגעים רוחניים.
כן התעניין ראש ישיבת עטרת ישראל במחנה 
של  הפעילות  פסגת  שהינה  הבריאותי  הקיץ 
הרבה  הבריאותית  בתועלת  והתעניין  הארגון 
שישנה הן במחנה הבריאות בשוויץ והן במלונית 
ימות השנה  כל  רגעים קסומים הפועלת לאורך 
בים המלח, ע"י הארגון ומעניק אפשרות לשהיה 

בים המלח באווירה תורנית. 
בחום  בירך  אזרחי  הגרב"מ  הישיבה  ראש 
את  לטובה  וציין  הפעילות  על  סקלר  הרב  את 
התורמים המאפשרים את קיום פעילות הארגון, 

ובירכם בישועות מעל לגדר הטבע. 
לכל  שיש  הגדולה  מהזכות  מתפעל  "אני 
והמסייעים  התורמים 
חשובה  לפעילות 
ראש  ציין  כזו", 

הישיבה. 
הקרוב,  בקיץ  גם 
למעלה  במשך  כמו 
יטוסו  מעשור, 
 cf חולי  עשרות 
למחנה הקיץ הרפואי 
בשוויץ בחסות 'חיים 
החולים  אל  לילד'. 
צוות  אנשי  יצטרפו 
גם  כמו  רפואי 
מטעם  מדריכים 
שיוצמדו  הארגון 
להם  ולהעניק  אותם  לסעוד  מנת  על  לחולים 

רגעים של אושר.
במחלת  חולים  ל-800  קרוב  חיים  בישראל 
קשה.  ריאתית  מחלה  שהינה  פיברוזיס  סיסטיק 
מה שמובן מאליו לכל אדם מן השורה, הנשימה, 
אינה משימה פשוטה עבור חולי CF שנלחמים 
על כל נשימה ונשימה. הטיפולים אותם עוברים 

החולים, קשים ומפרכים.
בנוסף, ארגון חיים לילד מפעיל מלונית בים 
המלח 365 יום בשנה. המלונית מיועדת לחולי 
עור ומציעה מנוחה בתנאי נופש הולמים לציבור 

שומרי תו"מ ללא מפגעים רוחניים.

הרב סקלר מתברך ע"י הגרב"מ אזרחי

דואגים לבריאות הנפש
ראשי ארגון 'בית חם' התברכו ע"י כ"ק מרן האדמו"ר 

ממודז'יץ שעודד את פעילותם 

הרב מונק מתברך ע"י כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ

בעבודה
סוציאלית
מסלולי גברים | נשים << של אוניברסיטת חיפה

.B.A ו-.M.A תואר ראשון ושני
M.A. התמחות במסלול קליני*

יודעים להקשיב?
חולמים לטפל?

אתם יכולים לסייע
וגם להתפרנס בכבוד!

www.mivchar .org. i l
03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

המכינה חינם לזכאים

מחזורים נוספים יוצאים לדרך!

תואר ראשון

בואו למנף את האינטואיציה הרגשית שלכם 
לאפיק פרנסה איכותי עם תחושת שליחות וסיפוק

אתם מוזמנים להתקדם לקראת עצמאות 
אקדמאית ולקראת תפקידי ניהול בתחום 

העבודה הסוציאלית

תואר שני
עם התמחות קלינית 

ההרשמה 
למכינות 
בעיצומה!
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מאת: מנדי כץ

לב'  'חכמי  למוסד  ההקצאה  סערת 
בבית וגן: רבני שכונת בית וגן התכנסו 
מועצת  חבר  של  בביתו  ראשון  ביום 
עטרת  ישיבת  ראש  התורה,  גדולי 
שליט"א,  אזרחי  הגרב"מ  ישראל 

והכריעו להמשיך את המאבק.
על  הרבנים  חתמו  הכינוס  בסיום 
דעת  לגילוי  "בהמשך  דעת:  גילוי 
מסעי  פרשת  שבת  בערב  שהתפרסם 
ורבני  הישיבות  ראשי  גדולי  מאת 
בירושלים  וגן  בית  בשכונת  הקהילות 
נתאספנו היום יום ראשון והחלטנו: כי 
תיכון חכמי לב אין רוח חכמים נוחה 
בבית  להיות  אפשרות  לו  ואין  הימנו 

וגן".
הגרב"מ  חתמו  הדעת  גילוי  על 
אזרחי, הגאון רבי עזריאל אוירבך, רב 
וגן,  בבית  הישיבות"  "חניכי  קהילת 
ישיבת  ראש  עדס,  יעקב  רבי  הגאון 
יהודה  משה  רבי  והגאון  יעקב  קול 

שולזינגר, ראש ישיבת קול תורה.
ישיבת  ראש  אמר  הכינוס  במהלך 
עטרת ישראל: "אנחנו לא נזרוק אותם 
מבית וגן, אלא לא נאפשר להם בכלל 
להיכנס כאן לשכונה". הגר"י עדס פנה 
"הנציגים  ואמר:  החרדים   לנציגים 
להיכנס  מהם  למנוע  פעלו  החרדים 
עליכם  וכעת  שלמה,  ולרמת  לרמות 

למנוע מהם להגיע לכאן".
בכינוס  השתתפו  הרבנים  מלבד 

בעירייה  וש"ס  התורה  יהדות  נציגי 
ובהם סגן ראש העיר יוסי דייטש וסגן 
וכן  פינדרוס,  יצחק  העיר  ראש  ומ"מ 
הלברשטאם,  מיכל  המועצה:  חברי 
ישראל  סבן,  נחמניאל  ויצמן,  יוחנן 
ושלמה  ראוכברגר  אליעזר  קלרמן, 

רוזנשטיין.
הזה  הדבר  את  רואים  "הרבנים 
הזה  הניסיון  עצם  את  מסוכן,  כדבר 
להיכנס לתוך שכונות חרדיות למוסד 
שהוא נגד מה שהורו רבותינו, במיוחד 
בחורי  להוציא  בהצהרה  שמדובר 
ישיבות שמתאמים לישיבות רגילות", 
פינדרוס  יצחק  העיר  ראש  מ"מ  אמר 

לאחר האסיפה אצל הגרב"מ אזרחי.

מאת: שי ויספיש

באב  תשעה  אירועי  לקראת  היערכותה  השלימה  המשטרה 
מג"ב  לוחמי  שוטרים,  הקרוב.  ראשון  ביום  שיחול  בירושלים, 
הנפש  ביטחון  הציבורי,  הסדר  על  לשמירה  ייפרסו  ומתנדבים 
והרכוש, סביב העיר העתיקה וסמטאותיה ובאזור בתי הכנסת לשם 
והכוונת  הסדרה  המתפללים,  אבטחת  והביטחון,  הסדר  שמירת 

התנועה במזרח ומערב העיר.
ירושלים יעובה ותבוצע  מערך בטחון השוטף והאבטחה בעוטף 
דגש  מתן  תוך  חוקיים,  בלתי  ושוהים  עבירות  מבצעי  כנגד  פעילות 
ומלינים. המשטרה תסייע לרשות  כנגד מסיעים, מעסיקים  לאכיפה 
המקומית באכיפה בהתאם ל'חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה 

באב'.
המשטרה מודיעה כי בערב ט' באב, מוצאי שבת, 13.8.16 תתקיים 

תהלוכה מגן העצמאות לשער האשפות בעיר העתיקה.
לתנועת  ייסגרו   21:00 מהשעה  החל  לתהלוכה:  תנועה  הסדרי 
כלי רכב הרחובות הבאים: אגרון, דוד המלך, שלמה המלך, חטיבת 
סולטאן  כורש,  ינאי,  המלכה,  שלומציון  צה"ל,  כיכר  הצנחנים, 
הצירים  יפו.  ושער  השלום  מעלה  העופל,  יריחו,  דרך  סולימאן, 

ייפתחו בהדרגה עם התקדמות התהלוכה.
להגעת  המשטרה  תיערך  הצום,  צאת  לקראת  א',14.8.16,  ביום 

מתפללים רבים לכותל המערבי.
פרטיים  רכב  לכלי  העתיקה  העיר  תיסגר   17:00 מהשעה  החל 
למעט תושבי האזור. כלי רכב הנושאים תו נכה יכנסו לעיר העתיקה 

דרך שער ציון, לבאים מכיוון דרך חברון/דוד רמז.
הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור העיר העתיקה בכלי רכב 

פרטיים ולהסתייע בתחבורה הציבורית.
המשטרה פונה לציבור לנהוג בהתאם לחוק ולהוראות ולהישמע 

להוראות השוטרים.

רבני בית וגן נגד 'חכמי לב' 
רבני בית וגן התכנסו בביתו של חבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי 

והכריעו נגד כניסת "חכמי לב" לשכונה: "לא נאפשר להם להיכנס" 

נערכים לתשעה באב
המשטרה השלימה היערכותה לקראת 

אירועי תשעה באב בירושלים, שיחול ביום 
ראשון הקרוב • המשטרה תסייע לרשות 
המקומית באכיפת סגירת בתי העינוגים

הכינוס בבית הגרב"מ אזרחי 
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03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

במלון יערים, מעלה החמישה
י"ב-כ"א אב תשע"ו 16-25/8/2016

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

אירוח ע"ב חצי פנסיון.
לילדים - ארוחת צהריים קלה.

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

החופשה המשתלמת ביותר למשפחות ● מסורת של הצלחה! כל המלון חודש ושופץ
 מלון באווירה כפרית עם גנים, טובל בירק בלב הרי ירושלים עם אוויר צלול,                          משקיף לנוף עוצר נשימה.

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il

16-25/8/2016
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בנשיאות הרב הראשי לירושלים הגר"א שטרן שליט"א
ע.ר. 580615458

מוקד מרכזי

בית הוראה הכללי - ירושלים שמח להודיע
כי מורי ההוראה הרבנים הגאונים

ממגוון הקהילות והעדות בעיר הקודש בראשות 

מורינו הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א
משיבים לשאלות הציבור בכל נושא הלכתי

לקראת התענית פועל מוקד ההלכה 
במתכונת מורחבת בכל שעות היום

הרבנים משיבים לשאלות בשפות:
עברית, אנגלית, יידיש, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית

בתפילה ל"ולירושלים עירך ברחמים תשוב"
ובברכת התורה
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גי

לשאלות בהלכה

ניתן לקבל מענה לשאלות במספר דרכים:

03-545-8807
בפקס: בדואר אלקטרוני:

beithorah@gmail.com

0722-133-466
במוקד הטלפוני )רב קווי( 

לקראת צום תשעה באב



בני ברק     ו' באב תשע"ו 10/8/16 1224

הגר"ד יוסף ודרעי                                        )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

מאת: אלי שניידר

בשבוע  שפרסם  דרעי"  לאריה  "המכתב 
עיתונות'  'קו  של  הדירקטוריון  יו"ר  שעבר 
האחרונים.  בימים  גלים  עשה  כהן,  חיים 
נגעו  למערכת, כשחלקן  הגיעו  רבות  תגובות 
התורה  בני  במכתב,  שעלה  הכאוב  לנושא 
הספרדיים שמתמודדים לעתים בימי הישיבה 
עם בעיות שונות מבלי שיהיה להם מי שיעזור 
הקיימת  החמורה  לנשירה  שמוביל  מה  להם, 

למרבה הצער באחוזים ניכרים בציבור זה.
רבות מהתגובות טענו שפרסום הנושא הוא 
כשלעצמו הוא אמנם חשוב, אך בכך אין די. 
בעקבות הפניות, הרים חיים כהן את הכפפה, 
הנושא  לצורך  גויס  כבר  יומיים בלבד  ובתוך 
לנושא  גביר מדרום אמריקה שנרתם  החשוב 
חשובים  אברכים  של  קבוצה  לממן  והסכים 

שיקימו מוקד במיוחד עבור אותם בחורים.
"אונליין" כבר הכינה  חברת הטלמרקטינג 
מרכזיה  בהקמת  הטכנולוגית  התשתית  את 
עבור קבוצה של 15 אברכים, כך שכל שיחה 
שתגיע למוקד תגיע היישר אליהם, והם יוכלו 
הנושאים,  בכל  הללו  הישיבות  לבני  לסייע 
והמבחנים  הרישום  בזמן  כעת,  ובמיוחד 

לישיבות לקראת זמן אלול.
חבר  אל  כהן  פנה  שעבר  השבוע  בסוף 
הגר"ד  הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת 
היוזמה  בראשות  שיעמוד  שליט"א,  יוסף 
שהגר"ד  אלא  רוחנית.  מבחינה  אותה  ויכוון 
כי  מתברר  בפיו:  טובה  ובשורה  אליו  חזר 
שישי  ביום  נועד  המכתב,  פרסום  בעקבות 
האחרון הגר"ד יוסף יחד עם יו"ר ש"ס אריה 
דרעי, שהחליטו יחד על יוזמה משלהם: מתן 
מענה כוללני לבעיה הזאת בקרב בני התורה 
את  שילוו  אברכים  מאות  ידי  על  הספרדים, 
דרך  ח',  כיתות  מאמצע  כבר  נערים  אותם 
בזמן  בהמשך,  וגם  קטנה,  לישיבה  הכניסה 

הקשר  את  איתם  ימשיכו  בישיבה  לימודיהם 
תתגלע  אם  שם  ויהיו  תקין,  שהכל  ויוודאו 

איזושהי בעיה.
הוא  כי  כהן  חיים  אמר  היוזמה,  בעקבות 
זאת  ולצד  החשובה",  היוזמה  על  "מברך 
הברוכה  שהיוזמה  תקווה  "כולי  הדגיש: 
שמחמתה  הסיבה  וזו  המעשי,  למישור  תגיע 
לבני  המוקד  הקמת  את  להקפיא  הסכמתי 
הישיבות הספרדיים. אני מקווה שעד החגים 
של  היוזמה  את  לראות  נוכל  כבר  הבעל"ט 
הרב אריה דרעי בשטח, כי אם לא - לא נוכל 
זאת  בכל  ונצטרך  ריק,  השטח  את  להשאיר 
ממש  כבר  למעשה  אותו  המוקד  את  להקים 

הקמנו בימים האחרונים".
השבוע  שמח  החרדי  הציבור  במקביל, 
מדרשו  מבית  שהגיעה  הבשורה  את  לקבל 
כמו  תורנית  השכלה  גם  לפיה  דרעי,  של 
אקדמאי,  כתואר  תוכר  בכולל  לימוד  שנות 
לצאת  שנאלצים  תורה  לבני  שיאפשר  מה 
ברשויות  בכבוד  להתפרנס  לפרנסתם, 
בתפקידים  המדינה  ובמוסדות  המקומיות 
שגם  ספק  "אין  אקדמאי.  תואר  שדורשים 
להכניס  הזדמנות  הוא  הזה  המבורך  המהלך 
בני תורה איכותיים למערכת, ולהרחיק ממנה 
רק  היום  שעד  ראויים,  לא  חרדיים  עובדים 

גרמו נזק לציבור שלנו", אומר חיים כהן.
בציבור הספרדי שמחו לשמוע  כך,  ובתוך 
השבוע על התפתחות חיובית בנושא השלום 
בציבור הספרדי, והתקווה היא שכבר בימים 
אהבת  להרבות  מצווים  אנחנו  שבהם  אלו, 
חינם, נוכל לבשר על השלום בציבור הספרדי, 
לאחר מערכת הבחירות הלא-פשוטה שפילגה 

את הציבור הזה לפני כשנתיים.
מערכת  קיבלה  הזו,  הפעילות  כל  בעקבות 
חלקן  רבות,  חיוביות  תגובות  עיתונות'  'קו 
ש"המערכות  כך  על  ש"ס,  הנהגת  מאנשי 

התחילו להתעורר".

מאות אברכים ילוו את הנערים 
לפני הכניסה לישיבות

בלעדי: בעקבות "המכתב לאריה דרעי" שפרסם 
בשבוע שעבר חיים כהן ב'קו עיתונות', התפתחות 
חיובית: השר אריה דרעי החליט על יוזמה חדשה 
- מאות אברכים שיוצמדו לנערים בוגרי כיתות ח', 
וילוו אותם בכניסה לישיבות, ויהיו הכתובת עבור 
צוות הישיבה גם בשנות הלימוד בישיבה  ביום 

שישי נועדו הגר"ד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, 
ואריה דרעי, והחליטו במשותף על היוזמה

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח

אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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מאת: יעקב אמסלם 

לרחבת  מתחת  קדחתניות  חפירות  מתנהלות  כשנה  מזה 
נכון לעכשיו,  הכותל המערבי. ולעת עתה, התוצאות מדהימות: 
ספרו  סלומון,  אבי  הכותל  ארכיאולוג  ובראשם  הארכיאולוגים, 
ארבעה נדבכים של הכותל המערבי אשר לא שזפתם עין במשך 
כלא-פחות  להגדירה  שניתן  הזו,  התגלית  לפחות.  שנה   1600
הכותל  של  גובהו  החוקרים:  הערכות  את  מבססת  ממרעישה, 
המערבי כפול מגובהו הנוכחי. והתגלית, אשר נחשפת לראשונה 
בשורות אלו, צפויה להרחיב משמעותית את מסלול התיירות של 

'מנהרות הכותל'.
רב  עם  שקיימנו  ראיון  בעתך  לראשונה  שמענו  הדברים  את 
רבינוביץ.  שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 

)הראיון המלא יתפרסם ביום שישי ב"כל ישראל"(.
רבים הם הסיפורים להם נחשף הרב רבינוביץ מתוקף תפקידו 
כרב הכותל. ובכל זאת, כאשר אנחנו מבקשים להצביע על אירוע 
מסוים שריגש אותו ברחבת הכותל, הוא לא ממהר להשיב. "אני 
"לו  רבינוביץ'.  הרב  מפתיע  הכותל",  ברחבת  אירועים  בעד  לא 
הללו,  האירועים  של  קיומם  את  מונע  הייתי  בי,  תלוי  זה  היה 
הוא  הכותל  אירועים.  אולם  ולא  תפילה  של  מקום  הוא  הכותל 
עצרת  מתקיימת  כאשר  למעט  בוראו  עם  מתייחד  שאדם  מקום 
תפילה גדולה לטובת כלל ישראל. כל האירועים הללו מפריעים 

ליעוד האמתי: הכותל המערבי הוא שער השמים לתפילותינו". 
בראיון.  רבינוביץ  הרב  מדגיש  הבית",  להר  העלייה  נגד  "אני 
"כלומר, אני מייצג את דעתם של רבני ישראל שאסרו את העלייה 
להגיד  צריכים  אתם  לא  למוסלמים:  אומר  אני  אבל  הבית.  להר 
זה  את  להגיד  צריכים  היהודים  הבית,  להר  לעלות  לא  ליהודים 
לעצמם. כי אם אתם בטוחים בעצמכם בבעלות שלכם על המקום, 
שאתם  זה  הבית,  להר  לעלות  לא  ליהודים  אומרים  הייתם  לא 
מונעים את העלייה הזאת, סימן שאם מפקפקים בקשר ההיסטורי 

שלכם להר הבית". 
הזכרתם את העלייה להר הבית. יש בידיכם סמכויות להקטין 

את ממדי התופעה? 
"הסמכות היא לא שלי. הממשלה מחליטה אם לסגור את ההר 
מצדנו,  אנחנו,  מסוים.  קוו  סטטוס  יש  הזה  בעניין  לפתוח,  או 
בו  הבית,  להר  המוביל  לגשר  בכניסה  שמוצב  השלט  את  תלינו 

לעלות  האוסרת  לדורותיה  הראשית  הרבנות  דעת  מופיעה 
להר הבית". 

הרב רבינוביץ מספר כי במהלך השנים נעשו ניסיונות לשנות 
לי  אמר  אלישיב  "הרב  התנגד.  הוא  אך  השלט,  של  הנוסח  את 
לתלות את השלט בלי שום שינוי. היו כאלו שרצו לשנות אותו 
נותר  המקורי  השלט  אבל  לשם,  לשנות  שרצו  כאלו  והיו  לכאן, 

במקומו".
החפירות הארכיאולוגיות נמשכות. מה גיליתם לאחרונה?

לאחרונה  "גילינו  פצצה:  רבינוביץ  הרב  מטיל  אגב  כבדרך 

חשיפה  לא  זו  מבחינתי,  שנה.   1600 מכוסים  שהיו  כותל  אבני 
מתחבר  אדם  זה,  באמצעות  שורשים.  גילוי  אלא  להיסטוריה, 
היסטוריה,  ממששים  כשאנחנו  רק  בעבר.  כאן  היה  מה  ומבין 

אנחנו מבינים". 
ובעניין אחר, כיצד אתם מתמודדים עם בעיית הרפורמים?

"מדובר בנושא מורכב, אני מתייעץ בשאלה זו עם גדולי ישראל. 
זכיתי בשבועיים האחרונים לאמונם הנחרץ שפורסם בציבור ואני 
מקווה שאני יעשה את מלאכתי נאמנה על מנת לשמור על קדושת 

הכותל המערבי בהתאם להלכה ולמסורת ישראל".

התגלית החדשה שנחשפה לאחרונה בחפירות הארכיאולוגיות במנהרות הכותל

גובהו של הכותל המערבי 
כפול מגובהו הנוכחי

על התגלית ההיסטורית מספר הרה"ג שמואל רבינוביץ וארכיאולוג הכותל אבי סלומון: "גילינו לאחרונה אבני כותל 
שהיו מכוסים 1600 שנה. התגלית הזו מבססת את הערכות החוקרים: גובהו של הכותל המערבי כפול מגובהו הנוכחי" 
● בראיון מיוחד לקראת תשעה באב אומר הגר"ש רבינוביץ: "אני לא בעד אירועים ברחבת הכותל. לו היה זה תלוי בי, 

הייתי מונע את קיומם של האירועים הללו, הכותל הוא מקום של תפילה ולא אולם אירועים"

 הרה"ג שמואל רבינוביץ בלשכתו )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(ארכיאולוג הכותל אבי סלומון ליד הכותל הנסתר

 הראיון המלא עם הרה"ג שמואל רבינוביץ יתפרסם ביום שישי ב-

התקציב הדו-שנתי: הורדת מסים וקיצוץ רוחבי

מזל טוב
בשבח והודיה לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו

הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת בר המצווה של בננו היקר
  

אלעזר מנחם מן נ"י
 

שתתקיים בס"ד ביום שני,  י"א מנחם אב )15.8 למניינם( 
באולם אירועים שע"י מושב מתתיהו, בשעה 20:30.

השתתפותכם בשמחתנו תסב לנו עונג רב 
ואי"ה בשמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב

 
משה שלזינגר ורעייתו.
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מאת: חיים בנשק

משרד האוצר חשף  ביום שני את התקציב הדו שנתי לשנים 
משרדי  בהוצאות  רוחבי  קיצוץ  כולל  התקציב   .2017-2018
צפויה  הממשלה  הכנסה.  ומס  החברות  מס  והורדת  הממשלה  
יתחילו  מכן  ולאחר  הקרוב  חמישי  ביום  התקציב  את  לאשר 
גם  יתקיימו  אלה  שדיונים  שיתכן  בכנסת,  התקציב  על  הדיונים 

בפגרה.
במשרדי  כ-2%  של  בשיעור  רוחבי  קיצוץ  כולל  התקציב  
הגדול  הקיצוץ  את  לעבור  אמור  הביטחון  כשמשרד  הממשלה, 
ביותר, עם 336 מיליון ש"ח שיחתכו מתקציבו השנתי. ממשרד 
התחבורה צפויים להיחתך כ-312 מיליון ש"ח, ממשרד החינוך 

177 מיליון ש"ח ומתקציב משרד הבריאות 167 מיליון שקל.
לרדת  שצפוי  החברות,  מס  מסים.  הורדת  את  כוללת  ההצעה 
ירד   2018 ובינואר   ,24% של  לרמה  ויגיע  ב-1%   2017 בינואר 
המס באחוז נוסף. מס הכנסה אמור גם  לרדת בינואר 2017 בכל 
צפויות  המסים  הורדת  בשל  והבינוני.  הנמוך  השכר  מדרגות 
הכנסות המדינה להיפגע, מה שמחייב את האוצר לנקוט בצעדים 
מס  הטלת  הצעדים,  בין  המדינה.  לקופות  כספים  לגייס  נוספים 
את  להגדיל  צפוי  המס  כי  טוענים,  באוצר  דירות.   3 בעלי  על 

כי  הטענות  את  ודוחים  ש"ח,  מיליון  ב-800  המדינה  הכנסות 
המס יגולגל על השוכרים ויפגע בהם. לדבריהם, מתוך 650 אלף 
דירות להשכרה בישראל, רק 60 אלף שייכות לבעלי שלוש דירות 

ומעלה.
קביעת  הקרוב,  הדו-שנתי  בתקציב  שיכללו  נוספים  צעדים 
תקרה להטבת מס על הפקדת מעביד לפיצויי פיטורים, מס שצפוי 
קיבוצים  על  חדש  מיסוי  נוספים.  ש"ח  מיליון  כ-700  להכניס 
מיסוי  ש"ח.  מיליון  כ-500  למדינה  שיכניס  שיתופיות,  ואגודת 
חברות ארנק שצפוי להכניס כ-300 מיליון ש"ח ומיסוי הימורים 

שיכניס 200 מיליון ש"ח.
על  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  עם  סיכמו  באוצר  בנוסף, 
אמורת  שהיו  השכירים,  לציבור  השכר  תוספת  פעימות  דחיית 
את  תקטין  הפעימות  דחיית  שנה.  בחצי   2018 במהלך  להינתן 

הוצאות הממשלה על שכר בכמיליארד ש"ח ב-2018.
הדו- לתקציב  תעביר  לישראל  קיימת  הקרן  ההצעה,  פי  על 

 2017( בכל שנה משנת התקציב  מעודפיה  מיליארד ש"ח  שנתי 
תמלוגים  תעביר  התעופה  שדות  רשות  כי  נקבע  עוד  ו-2018(. 
למדינה בסך של כ-1.2 מיליארד ש"ח בכל שנה משנת התקציב, 
אך הנושא כרגע נמצא במשא ומתן ועדיין לא ברור אם הסעיף 

ייכלל בהצעה הסופית.

הצעת התקציב כוללת העלאה של יעדי הגירעון בשתי השנים 
הנוכחיים  הגירעון  ליעדי  בהשוואה  זאת  תוצר.  אחוזי  ל-2.9 
ו-2.25 אחוזי תוצר  2.5 אחוזי תוצר ב-2017  הקבועים בחוק – 
הגירעון  ירד  מ-2019  החל  כי  מודגש  חוק  בהצעת  ב-2018. 

בתקציב בהדרגה, עד לשיעור 1.5% תוצר ב-2023.
הגירעון.  יעד  הגדלת  של  הרעיון  את  אהבו  לא  ישראל  בבנק 
"לאור מצבו האיתן של שוק העבודה בתקופה הנוכחית ועל רקע 
צירוף הנסיבות הייחודי התומך בהגדלת ההכנסות ממסים רצוי 
שהמדיניות תביא לירידה, או לפחות להתייצבות של יחס החוב 
לתוצר באופן שיאפשר למדיניות הפיסקלית לתרום להתמודדות 
של המשק בתקופות בהן הנסיבות המקרו-כלכליות יהיו חיוביות 

פחות", נכתב בניתוח התקציב על ידי הבנק.
ח"כ שלי יחימוביץ' )המחנה הציוני(, הגיבה לפרסום התקציב, 
"לא ברור מדוע הזדרז שר האוצר כחלון להוריד מסים, כדי שרגע 
לאחר מכן יוכל להלום במעמד הביניים בכל דרך אפשרית. דחיית 
העלאת השכר למאות אלפי עובדים, הטלת מס חסר־תקדים על 
פיצויי פיטורים וקיצוץ רוחבי בתקציב — שייאלץ את הציבור 
להוציא מכיסו את מה שמגיע לו בדין מהמדינה – כל אלה נראים 

כמו מכות נתניהו, ולא כמו המדיניות המובטחת של כחלון".

"כשפוליטיקאי עובד למען החלשים, הציבור יודע להודות"
פרופ' אבי דגני, ראש מכון הסקרים גיאוקרטוגרפיה בראיון מיוחד בעקבות עליית יהדות התורה בסקרים: "המעשים 

של נציגי הציבור החרדים מוצאים חן בעיני המצביעים - ומביאים מנדטים"

מאת: אלי שניידר

נדמה שאפילו ראשי 'יהדות התורה', שהסקר של פרופ' אבי 
במיוחד,  להם  החמיא  'גיאוקרטוגרפיה'  הסקרים  ממכון  דגני 
סירבו לקבל את הנתונים. "לפיד יקבל 22 מנדטים, בדיוק כמו 
יעקב  הבריאות  שר  אמר השבוע  מנדטים",   11 נקבל  שאנחנו 

ליצמן בראיון לתקשורת על הסקר החדש שהוצג השבוע.
בראיון ל'כל ישראל' )שיפורסם בגיליון יום שישי הקרוב(, 
שעורר  האחרון  הסקר  את  שערך  מי  דגני,  אבי  פרופ'  מנסה 

סערה בתקשורת השבוע, להסביר את הנתונים.
צריך  הקודם.  הסקר  אחרי  גם  זה  על  לדבר  לי  "יצא  דגני: 
על  מסתכל  אני  השבוע,  רק  לא  שקרתה  תופעה  זו  להבין: 
הנתונים האלה לאור שלושת החודשים האחרונים, ובשלושה 
חודשים האלה ראיתי את יהדות התורה נעה: 9 מנדטים, 11, 
10 ו-13. בכל סקר היא מסתובבת סביב המספרים האלה, עוד 
גדולה  עליה  בוודאי  זו  יהיה  שלא  ומה  אחד,  פחות  או  אחד 
מה-6 מנדטים שיש להם כיום. כאשר בסקר הראשון ראיתי איך 
היא עולה מ-6 למנדטים, היה לי הסבר לזה. זה אמנם פירוש 

שלי ואפשר להתווכח אתו, אבל בכל זאת ההסבר שלי מבוסס 

שניים- הנסקרים:  את  ששאלנו  ושאלות  בדיקות  על  בחלקו 

שלושה מנדטים, באותם סקרים ראשוניים בשלושת החודשים 

לאלי  ומאלה שהצביעו  לודאי מש"ס  קרוב  קיבלו  הם  האלה, 
והדבר  מנדטים,  ו-5  ל-4  סקרים  באותם  ירדה  ש"ס  כי  ישי, 
השני שהגדיל את המנדטים שלה בסקרים האלה, הוא כנראה 
שמעשיו של שר הבריאות יעקב ליצמן מוצאים חן בעיני הרבה 
מאד אנשים. הציבור הרחב יודע מה עושה לעצמן ורואה שהוא 
פוליטיקאי  מראה, שכאשר  הסיפור שלו  הציבור.  למען  עובד 
צריך  למענם  כי  החלשים,  למען  ובעיקר  כולנו  למען  עובד 

לעבוד יותר, יש מי שיודע להודות על זה".
דגני מדגיש: "אנחנו גם שאלנו את כל מי שאמר שהוא חושב 
להצביע 'יהדות התורה', מדוע, וכל אחד נתן תשובה אחרת. אז 
החלק הגדול מאלה שאמרו 'יהדות התורה' אמרו כצפוי שזה 
גדול  אחוז  אבל  וכו'.  חרדי'  'בגלל שאני  אמר',  'בגלל שהרב 
יכול  ואולי אני  אמרו את מה שאמרתי קודם, שליצמן עושה. 
כי  התורה',  'יהדות  כל  את  אלא  אותו  רק  לא  להכליל  אפילו 
דיברנו על 'יהדות התורה' ולא על ליצמן, וגם גפני עושה למען 
הכלל. הציבור רואה את זה ומתנהג בהתאם, וזה אות של כבוד 

וגם סימן לפוליטיקאים אחרים".

 הראיון המלא עם פרופ' אבי דגני יתפרסם ביום שישי ב-

פרופ' אבי דגני

התקציב הדו-שנתי: הורדת מסים וקיצוץ רוחבי
משרד האוצר פרסם את הצעת התקציב לשנתיים הבאות, הכוללת הורדת מסים וקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה ● 

יעד הגירעון צפוי לגדול ל-2.9 אחוזי תוצר • בבנק ישראל רוצים העלאת מסים והורדה ביחס החוב לתוצר

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!
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עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
“הטעם שלכם השפע שלנו”

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום
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סחוג, לחוח ופיתות

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים! מבצע לכל אירוע 
קינוח גלידה 
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כולל לחמניות!
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

זהירות בכבוד כל יהודי 
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  "ֵאֶּלה 

ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מוֹל סּוף..." )דברים א, א(. 
מבאר  הפרשה  בתחילת  הקדוש  החיים  אור 
שבמקרא מועט זה לימדנו משה רבינו כללות יראת ה', 

ומידות ההגונות הנצרכים להולכים בתורת ה'. 
בְֵּעֶבר- תחילה צריך האדם לקחת מידתו של אברהם אבינו, 
והוא  אחד  מעבר  העולם  כל  יג(,  יד,  )בראשית  ָהִעְבִרי  ַאְבָרם 
"ומה  יאמר האדם:  ולא  יא(,  רבה מא,  )בראשית  מעבר אחד 
אעשה, כולם כך, אהיה גם כמותם", חס ושלום, אלא יתפוס 
נמצא  אם  גם  יתברך  ה'  את  ויעבוד  אבינו  מידתו של אברהם 

במקום שכולם אינם כך. 
ַהיְַּרדֵּן- שיהיה מרדות בליבו תמיד, טובה מרדות אחת בלבו 
של אדם יותר ממאה מלקויות )ברכות ז ע"א על פי גירסת רב 
ובגמרא שלנו  הקדוש.  החיים  אור  וכפי שהעתיקו  גאון  נסים 

כתוב "מכמה מלקויות"(.
מוכן  להיות  האדם  שצריך  יסורים,  מלשון  "ירדן"  וכן 
שאפילו אם חלילה יבואו עליו יסורים יקבלם באהבה, עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין )שבת פח ע"ב(. בפרט אם האדם יוצר 
כלכליות  אפשרויות  לו  יש  וההגבלות,  החסימות  את  לעצמו 
חוסם  הוא  אך  המידה,  על  יתר  ולהתענג  מותרות  חיי  לחיות 
ומגביל את עצמו שלא ליהנות מהעולם הזה יותר מכדי הנצרך 

לו לעבודת ה' יתברך.  
האדם  שיהיה  הענווה  מידת  על  לרמז  בא  בֲָּעָרָבה-  בַּמְִּדבָּר 
אע"פ  ע"א(,  נד  )עירובין  עליו  דשין  שהכל  הזה  כמדבר 
ֶּכָעָפר  ְוַנְפִׁשי  ידבר,  ולא  יבליג  כנגדו  ועושים  עליו  שמדברים 

ַלּכֹל ִּתְהֶיה )ברכות יז ע"א(. 
הענווה  שתהיה  צריך  הענווה  במידת  כשמתנהג  גם  אולם 
בדרך העריבה והנאה ולא בדרך הפחיתות הנמאס, לא ילבש 
ינהג  אלא  חשוב",  זה  אין  בכך,  "מה  ויאמר  סחבות  בלויי 

בצורה מסודרת והעריבה ובכל זאת יהיה בעל ענווה פנימית. 
אדם  בני  תוכחות  להרחיק  הענווה  במידת  ישתמש  לא  וכן 
על עוונם, ואם יראה איש עובר את פי ה', לא יאמר מי אני ומה 
שדבריו  כדי  וחכמה  עריבה  בדרך  יוכיחו  אלא  להוכיחו,  חיי 
ישמעו, וזהו לצד הערבות שכל ישראל ערבין זה לזה )סנהדרין 

כז ע"ב(.
אדם צריך לנסות לדבר על לב חבירו ולדובב אותו לשמור 
שבת, להניח תפילין, ולקבוע שיעור תורה, ּפוֵֹטר ַמִים ֵראִׁשית 
התורה  לימוד  על  אדם  של  דינו  תחילת  יד(,  יז,  )משלי  ָמדוֹן 
)קידושין מ ע"ב(, קבעת עתים לתורה? )שבת לא ע"א(, "לכן 
בוא ותלמד, חודש ימים לא ראינו אותך בשיעורים, מה קרה 

לך?"
צריך כל אדם להשתדל לדבר על לב חבריו ומכריו ולא לומר 
מה אני ומה חיי, אלא ידבר עמהם ויוכיחם בכבוד ובהערכה, 
חייב  אחד  כל  ע"ב(,  כז  )סנהדרין  בזה  זה  ערבים  ישראל  כל 

ונכלל בערבות, ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם ֻּכְּלֶכם )דברים כט, יא( בגדר 
של ערבות )אור החיים הקדוש שם(, ולכן הפליגו חז"ל בעונש 
היכול להוכיח את חבירו ואינו מוכיח,  כל מי שאפשר למחות 
לאנשי ביתו ולא מיחה - נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - 
נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו - נתפס על כל העולם 

כולו )שבת נד ע"ב(.
)פרק  דעות  בהלכות  הרמב"ם  רבינו  של  הזהב  לשונו  וזה 
טובה   לא  בדרך  שהלך  או  שחטא  חבירו  "הרואה  ז(  הלכה  ו 
מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו 
הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, המוכיח את חבירו בין 
צריך  לבין המקום,  בדברים שבינו  בין  לבינו,  בדברים שבינו 
להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו 
שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא, אם 
קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית וכו'.. 
וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון 

שאפשר לו למחות בהם".
ובעניין זה אספר, לפני עשרות שנים גר עמנו בשכנות יהודי 
שאינו שומר תורה ומצוות שהיה נוסע בשבת במכוניתו לים, 
ליבשה לאוויר.. בעזות נפש, בתוך שכונה של יראי שמים, ולא 

היה אכפת לו כלל. 
הצלחתי  שלא  ארוכה  ותקופה  מאוד  עלי  קשה  היה  הדבר 
שכשם  בלבי  ואמרתי  שכן  אותו  עם  המחיצה  את  לשבור 
שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו 
נשמע )יבמות סה ע"ב(. אך בכל זאת השתדלתי שלא להקניטו 
בדרכי  וממשיך  שלום"  "שבת  לו  אומר  הייתי  אלא  ולבזותו 

בלא לומר לו שום מילה.
עד שיום אחד הופתעתי לגלות שאשתו באה לרבנית ושאלה 
שאלה בהלכות טהרה, מיד תפסתי עוז וניגשתי אליו, שאלתי 
בשלומו וסיפרתי לו שהופתעתי לשמוע שהם שומרים טהרה, 
לי השכן: "כן הרב, חס ושלום, מה פתאום, כל השנים  אמר 
לו  הסברתי  הזה,  כדבר  האמנתי  ולא  חלמתי  לא  שמרנו.." 
ששמירת השבת חשובה וחמורה לא פחות משמירת הטהרה 
יבוא לשמוע את  וביקשתי ממנו שיתחיל לשמור שבת אחת, 
בתשובה  חזר  אדם  אותו  קצר  זמן  לאחר  ולהתפלל.  הדרשה 
שלימה, הכניס את בנו ללמוד בישיבה וחיתן את בתו עם אדם 

ירא שמים בתכלית.
לנסות  עלינו  אלא  יהודי  מאף  להתייאש  שאין  ללמדנו 
להשתדל לקרב את אחינו בית ישראל לאבינו שבשמים ובזכות 

כך נזכה לראות בגאולה השלימה במהרה.



נמצאים אנו לפני תשעה באב, היום המר והנמהר בו שלח 
הקב"ה אויב בשערי ירושלים ניפץ הרס ושרף ולא חמל, ונשפך 

האומות  לבין  הפליטה  שארית  והוגלתה  כמים  ישראל  דם 
ונשארה ארץ ישראל בלי בניה, ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יוֶֹׁשֶבת ְורֹאָׁשּה 

ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה ֶׁשֹּלא ָיָלָדה )מנוסח תפילת נחם(. 
שהיו  מפני  חרב?  מה  מפני  שני  מקדש  בית  למה?  זה  וכל 
שונאים זה לזה )יומא ט ע"ב(, הייתה ביניהם שנאה ולא היו 
מוכנים לוותר אחד לשני, הם לא השכילו להבין עד כמה יכול 

להרוויח האדם שמוותר ומוחל לשני. 
זצ"ל  רפאל שפירא  רבי  הגאון  הישיבות שלי  אחד מראשי 
בחיפה(  ישראל"  ו"תפארת  הכרמל"  "תפארת  ישיבת  )ראש 
זצ"ל שכשהכתירוהו  יצחק זאב מבריסק  סיפר על הגאון רבי 
הרב שחלק  גילה  בריסק,  הראשי של  כרבה  להיות  בראשונה 
מהשוחטים והבודקים של העיירה אינם שוחטים כפי ההלכה 
את  מכשילים  ובכך  והלכותיו,  לפסקיו  לשמוע  חפצים  ואינם 

יהודי העיירה בספק אכילת נבלות וטריפות.
הרב ביקש לכנס לביתו את כל בעלי החנויות בעירו השומעים 
לדבריו וסרים למשמעתו, כדי להכריז בפני כל תושבי העיירה 
חסותו.  תחת  שנמצאים  החנויות  באלו  רק  לאכול  שאפשר 
לאוזנו של אחד  עד שהגיע  לאוזן  והנה, הדבר התגלגל מפה 
מבעלי השחיטה האסורה שהחליט אף הוא להשתתף באסיפה 
שעושה הרב בביתו כדי לשבש ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את 

מחשבתם ורצונם. 
הבחין  האסורות  השחיטות  בעניין  לדבר  הרב  כשניגש 
באותו שוחט ולא רצה לדבר בפניו כדי לא להעליבו ולפגוע 
ששהו  האטליזים  בעלי  הסובבים.  כל  בפני  ישירה  בצורה  בו 
במקום הבחינו שהרב לא רוצה לדבר בפני אותו שוחט, ניגשו 
אליו וביקשו ממנו בצורה יפה שיצא מבית הרב, שהרי הוא לא 

הוזמן לאסיפה זו. 
לו  יאמר  שהרב  עד  לצאת  מוכן  היה  ולא  התעקש  השוחט 
זאת בפירוש, הוויכוח נמשך דקות ארוכות עד שאחד מאנשי 
המקום שהיה פיקח ביקש לדבר עם אותו שוחט מחוץ לבית 
בענייני עסקים, הסכים השוחט ויצאו שניהם מחוץ לבית הרב.
בעלי החנויות שנכחו במקום וצפו בכל המחזה תמהו ושאלו 
לצאת  ממנו  וביקש  שוחט  לאותו  ניגש  לא  מדוע  הרב  את 
מהבית, הרב השיב ואמר: "איך אעשה כדבר הזה? הרי בית 
קמצא מהסעודה  בר  את  והוציאו  בגלל שביזו  נחרב  המקדש 
אם  ולכן החלטתי שרק  ע"ב(,  נה  בגיטין  )יעוי'  פנים  בבושת 
יסכים  לא  הוא  אם  אך  לדבר,  אסכים  לבדו  יצא  שוחט  אותו 

לצאת, לא אוציאו מביתי".
לבזות  לא  גדולה  זהירות  להיזהר  אנו  צריכים  כמה  עד 
האחד את השני, אלא לוותר ולסלוח, כיון שאיננו יודעים מה 
ביזיון עלול לגרום ולהוליד. ועל ידי שנרבה ביננו את האהבה 
ובית  ירושלים  בבניין  לראות  נזכה  והרעות  השלום  האחווה 
קודשנו ותפארתנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. 
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טרם  ישראל  לבני  רבינו  משה  שאומר  המוסר  בתוכחת 
פטירתו מלמד את כל המגידים והדרשנים איך מוכיחים 
דוגמא  להראות  המוכיח  על  דבר,  ראשית  ישראל.  את 
דברים:  ספר  בתחילת  שנאמר  כפי  מעשיו!  בכל  אישית 
דברים  ספר  של  וסיומו  משה".  דיבר  אשר  הדברים  "אלה 
יש כאן לכל  רמז  ישראל".  כל  לעיני  בפסוק: "אשר עשה משה 
המגידים והמוכיחים העומדים בשער, שלא די לדבר, אלא צריך 
להיות בבחינת "אשר עשה לעיני כל ישראל". התוכחה הטובה 

ביותר והמועילה היא דווקא הדוגמא האישית של המוכיח.
כך גם נאמר על אברהם אבינו )בראשית י"ח, י"ט(: "כי ידעתיו 
למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'". וראה 
ומה  אבינו   אברהם  ציווה  מה  מקום  בשום  מצינו  לא  פלא,  זה 
אמר? י"ל שבאמת הוא לא צווה אלא עשה. והמעשים שעשה, 
בית  בניו-  לנו-  אישית  כדוגמא  שימשו  הלך,  שבהם  הדרכים 

ישראל לשמור את דרך ה'.
כך חינך אברהם אבינו את ישמעאל להכנסת אורחים. הוא נתן 
לישמעאל בן בקר רך וטוב כדי לחנכו במצוות הכנסת אורחים. 
כדי להדגים לישמעאל כיצד מקיימים מצוות חסד מתוך מסירות 
נפש, גם ביום השלישי למילתו - היום הקשה והכואב ביותר. ואכן 
גם ישמעאל שהיה באותו מצב, ביום השלישי למילתו, הצטרף 
לקיים מצווה זו למרות הקושי. כי הדוגמא האישית של אברהם 

אבינו השפיעה עליו לקיים את מצוות הכנסת אורחים במסירות 
נפש, עד שיש אומרים שמכוחו של אותו חינוך מצטיינת הכנסת 
חינוך  של  כוחו  זהו  הזה.  היום  עד  ישמעאל  בני  של  האורחים 

אמיתי.
האור החיים הק' כותב על הפסוק )דברים ו, ז("והיו הדברים 
האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושננתם לבניך"- שרק 
אז,  ורק  אז,  המחנך,  של  לבו  על  חרוטים  התורה  דברי  כאשר 
יתקיים "ושננתם לבניך". כלומר, לא תתכן השפעה של המלמד 
על התלמידים בנושאים שאינם חרוטים בלבו של המחנך עצמו. 
חז"ל )בבא בתרא כ"א( אמרו: שהתקינו שהיו מושיבין מלמדי 
תצא  מציון  "כי  מהפסוק  זאת  ודורשים  בירושלים,  תינוקות 
גדולה,  קדושה  רואה  שהיה  "לפי  שם:  התוספות  וכתב  תורה". 
שמים  ליראת  יותר  ליבו  מכוון  היה  בעבודה,  עוסקים  וכהנים 
וללמוד תורה". ומכאן דקדק "החתם סופר זי"ע, כשהתינוק רואה 

קדושה והתלהבות של יר"ש מרבו, יתלהב גם ליבו הוא!
באסיפה מכובדת שהתקיימה באנטוורפן בבלגיה, הוזמן לשם 
ונתכבד  למקום,  במיוחד  לבוא  עצמו  שהטריח  כבוד"  "אורח 
חיים  רבי  הגאון  דאז,  דאתרא  המרא  לפני  עוד  דברו  את  לשאת 
והוכיח  האורח  פתח  תמיד(.  כמקובל  )שלא  זצ"ל  קרייזוורט 
ברבים את הקהל כשהוא מצביע על הדברים אשר ראויים לתיקון.

רבי חיים הגיב לדברים בתמיהה רבתי: מנין נטלתם את האומץ 

כבר  שמא  זר?  במקום  ברבים,  בשער,  מוכיח  להיות  והזכות 
אצל  מצינו  הרי  ותושביה?!  העיר  למען  רבות  ועשיתם  פעלתם 
את  ולהוכיח  לילך  ממנו  מבקש  הקב"ה  שכאשר  הנביא  ירמיהו 
ישראל הוא אומר: "ואומר אהה ה' אלוקים הנה לא ידעתי דבר 
כי נער" )ירמיהו א, ו(, מפרש רש"י "איני כדאי שהוכיחן. משה 
ניסים שעשה  הוכיחן סמוך למיטתו כבר נחשב בעיניהם בכמה 
להם, הוציאם ממצרים וקרע להם את הים, והוריד להם את המן, 
הגיז את השליו, נתן להם את התורה, העלה את הבאר- אני כבר 
אנטוורפן  למען  פעלתם  מה  להוכיחם"?  בא  שליחותי  בתחילת 

שתוכלו לבא ולהוכיחם?
וכך מובא ברש"י בפרשה, שלא רק ירמיהו אמר זאת על משה, 
כי אם משה אמר על עצמו: אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי 
בעשתרות  יושב  אשר  הבשן  מלך  עוג  ואת  בחשבון  יושב  אשר 
באדרעי" )א, ד(. מפרש רש"י "אמר משה, אם אני מוכיחם קודם 
שיכנסו לקצה הארץ יאמרו מה לזה עלינו, מה היטיב לנו, אינו 
ניתן  במלחמות  הניצחון  לאחר  עכשיו  אבל  לקנתר",  אלא  בא 

להוכיחם. למדנו איך מוכיחים? מתי? ומי יכול להוכיח?
לאנשים  ולהועיל  אישית  דוגמא  לשמש  עליך  ההוכחה  לפני 

בצורה ראויה. רק כך תוכל להיות מוכיח בשער.

הדברים אשר דיבר משה
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וולף )שם פרטי( מזקני ונכבדי הקהילה בשוויץ, מתייצב 
בשעת קבלת-הקהל בלשכת רב הקהילה ושוטח בפניו 
את מועקת-ליבו: "70 שנה אני חי בשוויץ. אין דמיון 
הנוף  לבין  שוויץ,  של  הייחודי  הפסטורלי  היופי  בין 
ילמדנו רבינו: כיצד אוכל  המדברי היבש של ארץ-הקודש. 
לעלות  ולהסכים  הפסטורלית  לשוויץ  שלי  מהאהבה  להתנתק 

לישראל?". 
מי כופה עליך לעלות לישראל? תוהה הרב. 

וולף  מר  משיב  ירושלים",  על  להתאבל  מחויב  יהודי  "כל 
בכנותו האופיינית. "לאחרונה הבנתי כי להתאבל על ירושלים אין 
פירושו רק להתפלל לביאת המשיח ולקיבוץ גלויות, אלא ממש 
להתכונן נפשית למימוש החזון. אך בליבי פנימה איני בטוח שאני 
מעדיף לגור בארץ-ישראל יותר מאשר כאן בשוויץ. אז מה יקרה 
ביום ההוא כשייתקע בשופר גדול? כל הקהילה תעלה לירושלים, 

ואני אשאר כאן בודד? ".
שעם-ישראל  מעדיף  אתה  האם  בתמיהה,  הרב  שואל  יקירי, 

יישאר בגלות? וכי תוותר על בנין בית הבחירה? 
בחוץ  עצמו.  את  להסביר  ומנסה  וולף  מר  עונה  וחס,  חלילה 
ממתינים בני-הקהילה עם שאלות דחופות. וולף מפנה את מקומו 

לבאים בתור, והשאלה עדיין מנקרת בליבו.  
 



זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז   מרן  לרבינו  להתקרב  שזכה  מי 
השורה  אם  גם  פונה,  לכל  ייחודי  היה  תשובתו  סגנון  הבחין: 
התחתונה הייתה זהה. בהזדמנות הסביר רבי שלמה זלמן: "חלק 
אך  ברורה',  ב'משנה  המפורשים  דברים  על  שואלים  מהפונים 

מאחורי השאלה מסתתרת שאלה עמוקה יותר בנבכי הנפש. צריך 
לרדת לסוף דעתו של השואל, להבין מה בדיוק מעיק עליו ולנסח 

את המענה כפי הבנתו של השואל ובהתאם למצבו". 
ננסה להבין את מצוקתו של מר וולף הישיש: בהקדמתו לספר 
ניתנו כנגד רמ"ח  המצוות כותב הרמב"ם כי רמ"ח מצוות עשה 
איברים שבגוף. כל מצוה – והאיבר המיוחד דרכו היא מתקיימת. 
מצות נטילת ארבע מינים בחג הסוכות, למשל, מתבצעת בידיים. 
מצוות  יש  לקיימה.  יוכל  לא  האסורים,  בבית  אזוקות  שידיו  מי 
מר  מתהלך  לגאולה.  הציפיה  כמו  הלב,  באמצעות  המתבצעות 
וולף הישיש ומייגע את מוחו: כל ימיי התפללתי לביאת המשיח, 

אך האם אני באמת מצפה בליבי לבואו? 
עם יד על הלב, וולף אינו היחידי. "ראיתי בני עליה", אומרים 

חז"ל, "והם מועטים". 
ובכן, מה העצה? נצייר נא בדמיוננו כמה מושלמים יהיו החיים 
בזמן הגאולה: לצד העושר הרוחני העצום, "ומלאה הארץ דעה 
את ה' כמים לים מכסים", יזכה עם ישראל לכל הטובות שבעולם 
שלטון  ובשפע,  בקלות  פרנסה  דאגות,  ללא  ארוכים  חיים   –
מלכות ישראל בכל העולם, כמבואר בהרחבה בפירוש המשניות 

להרמב"ם )כדאי לעיין בדבריו – פרק י, סנהדרין(.  



מר וולף הנכבד, עניתי לו כששטח בפניי את הדברים, שמעת 
על מרן הרב מבריסק זצ"ל?

סבל  כאשר  לאורו  זכתה  בשוויץ  "הקהילה  השיב.  "בוודאי", 
ממחלת ריאות..."

אספר לך כיצד הגיב הרב מבריסק על היופי הירוק של שוויץ, 

על האוויר הצח, על שפע המפלים וכל  המחמדים: זו רק דוגמה 
הגרי"ז.  אמר  בתפארתה,  כשהיא  ישראל  ארץ  של  ליופי  סמלית 
הדברים פשוטים, הרי אמרו חז"ל )קידושין מ"ט(: "עשרה קבין 
העולם  כל  ואחד  ירושלים  נטלה  תשעה  לעולם,  ירדו  יופי  של 

כולו".
ארץ- של  יופי  יש  וכי  וולף.  מר  מקשה  הדבר?  ייתכן  כיצד 
כלום  בתפארתה?  ארץ-ישראל  של  יופי  ויש  בחורבנה,  ישראל 
ארץ-ישראל היא כמו בן-תמותה אשר צבעי פניו מתחלפים על-

פי מצבי-רוח? 
ָעֶליָה  ְוָשְׁממּו  הפסוק  על  מבאר  התורה  על  בפירושו  הרמב"ן 
הגלות  לתקופת  מיוחדת  הבטחה  זו  כי  כ"ו(  )ויקרא  אְֹיֵביֶכם 
כתב  יותר  תיאור מפורט  ליישב את הארץ.  הגויים  יצליחו  שלא 
פנה  הודה,  פנה   – ישראל  גלו  מעת  כי  כ"ח(  )דברים  אברבנאל 
לתפארתה  תחזור  לא  היא  הנבחרת.  הארץ  של  הדרה  פנה  זיוה, 

ויופייה, עד עת שיבת ציון. 
מר וולף מתלהב: "וואו. תמיד היה קשה לי להבין את תיאורי 
התורה על ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נחלי מים, מעיינות ותהומות 
יוצאים בבקעה ובהר... עכשיו אני מבין. למעשה, ישראל איננה 

ארץ מדברית. היובש המדברי בישראל הוא מצב ביניים".  
"אז למה אף אחד לי סיפר לי את זה עד היום?", ממשיך וולף 

לשאול. 
עלינו להתבונן בהפטרת 'שבת נחמו', הנקראת מדי שנה לאחר 
תשעה באב: ישעיהו הנביא )נ"א, ג( מתמקד בנוף המדברי היבש: 
ֵעֶדן וְ'ַעְרָבָתּה'  ָרהּ' ְכּ ֶשׂם 'ִמְדָבּ ל ָחְרבֶֹתיָה ַוָיּ י ִנַחם ה' ִצּיוֹן ִנַחם ָכּ "ִכּ

ַגן ה'. כלומר, המדבר ייהפך לעדן, והערבה לגן ה'!".  ְכּ
במהרה בימינו, אמן. 

ֵעֶדן ָרּה ְכּ ֶשׂם ִמְדבָּ ַויָּ

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

הביא לדפוס: שלמה קוק, עורך רב-המכר 'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך



 משוש 
        ליבנו

פניני מקדש לימי בין המצרים

המקדש.  בית  בנין  של  עשה  מצות 
בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
אף שהקב"ה אמר "לי הכסף ולי הזהב" )חגי 
הוא  זה  כל  אבל  בכך.  צורך  לו  ואין  ח(,  ב, 

אהבה  כמה  לדעת  נסיון, 
יש לישראל אליו, וכמה 

רוצים באמת בזה.
 )הגרי"ש אלישיב, 
דברי אגדה, פרשת 
תרומה(

אחד

יש

להתריס  ביקש  העול  מפורקי 
ושאל את הגאון מבריסק זצ"ל: 
בבין  אבלות  ישראל  נוהגים  מה  לשם 
אפשר  אי  כלום  באב,  ובתשעה  המצרים 
מבריסק:  הגאון  לו  השיב  וכך  זה?  בלא 
אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לשרפה 
שפרצה בעיר, ושרפה כליל בתים רבים. מי 
מה  את  ומפקיר  השרוף  ביתו  את  שעוזב 

שנותר מהשריפה ואינו 
 - בנעשה  מתעניין 
בדעתו  שאין  בידוע, 

לשוב ולבנותו...

)'דברי אמונים' 
שבת דברים )חזון(, 

תשע"ג(

אין  איך?  המקדש?  בית  נבנה 
יבנה בית  נביאים. מי  חכמים. אין 
ה'?... "וישלח המלך שלמה ויקח את חירם 
נפתלי  ממטה  הוא  אלמנה  אשה  בן  מצור, 
את  וימלא  נחושת  חרש  צרי  איש  ואביו 
לעשות  הדעת  ואת  התבונה  ואת  החכמה 
כל מלאכה בנחושת ויבוא אל המלך שלמה 

ויעש את כל מלאכתו". 
בעל  אביו  אלמנה,  אשה  בן  הנה  והמשיך, 
מלאכה צורף נחושת, וה' נתן בו חכמה ובינה 
אין  המקדש.  מלאכת  את  לעשות  ודעת 
צורך בנביאים. אין צורך במיוחסים. אין צורך 
 בחכמים. רק, כשיגיע זמן בנין בית המקדש, 
ה' נותן תבונה ודעת לבנות בית המקדש למי 

בן  שיש בו לב שלם ותם, 
בלתי  לאיש  בן  אלמנה, 

מוכר בעל מלאכה. 

)ה"חפץ חיים". 
המודיע, כ' תמוז 

תשע"ג(

בקרוב
לשכנו תדרשו

ַחר, ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶהם, ַא
טּובֹו,  ְוֶאל  ה'  ֶאל  ּוָפֲחדּו  ַמְלָּכם  ָּדִויד  ְוֵאת 

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים. ויתבעון ית פולחנא דה'.
)הושע, פרק ג, ותרגום יונתן, שם(

תני ר' שמעון בן יוחאי אומר, לא אותך מאסו, כי אותי 
מאסו וכו'. בשלשה דברים עתידים למאוס. במלכות 

שמים, ובמלכות בית דוד, ובבנין בית המקדש".
הוא  הדא  ירבעם.  בימי  שלשתם,  מאסו  אימתי 
חלק  לנו  אין  ויאמרו,  ישראל,  איש  ויען  דכתיב, 
זו  ישי,  בבן  נחלה  ולא  שמים.  מלכות  זו  בדוד, 
מלכות בית דוד. איש לאהליו ישראל, ולא לבית 

המקדש. אל תקרי לאהליו, אלא לאלהיו.
סימן  רואין  ישראל  אין  מנסיא,  בר  סימון  א"ר 
הדא  שלשתם.  ויבקשו  שיחזרו  עד  לעולם,  גאולה 
ה'  את  ובקשו  ישראל,  בני  ישובו  אחר  דכתיב,  הוא 
אלוקיהם, זו מלכות שמים. ואת דוד מלכם, זו מלכות 

בית דוד. ופחדו אל ה' ואל טובו, זה בית המקדש.
)ילקוט שמעוני, שמואל א, רמז קו(

הדור  פריצי  היו  מה  ליצנים.  בו  שאין  דור  אין 
דוד,  של  חלונותיו  אצל  הולכים  היו  עושין? 
המקדש?  בית  יבנה  אימת  דוד,  לו:  ואומרים 
אימתי בית ה' נלך? והוא אומר: אע"פ שמתכוונין 
שמחתי  בלבי,  שמח  שאני  עלי,  יבא  להכעיסני 

באו' לי בית ה' נלך.
)תלמוד ירושלמי, ברכות, פ"ב ה"א(

מצות בנין בית המקדש

והמצוה העשרים היא, שציוונו לבנות בית עבודה. 
ואליו  תמיד.  האש  והבערת  ההקרבה,  יהיה  בו 
יהיה ההליכה, והעליה לרגל, והקבוץ בכל שנה. 
והוא אמרו יתעלה )ר"פ תרומה( ועשו לי מקדש.
)רמב"ם, ספר המצוות, מצות עשה כ(

מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים 
בשנה  פעמים  שלש  אליו  וחוגגין  הקרבנות,  בו 
שהן  הדברים  הן  מקדש... ואלו  לי  ועשו  שנאמר 
עיקר בבנין הבית: עושין בו ֹקדש, וֹקדש הקדשים, 
ויהיה לפני הֹקדש מקום אחד והוא הנקרא אולם, 
אחרת  מחיצה  ועושין  היכל.  נקראין  ושלשתן 
סביב להיכל רחוקה ממנו, כעין קלעי החצר שהיו 
במדבר, וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר 
אהל מועד הוא הנקרא עזרה, והכל נקרא מקדש...
ומצוה מן המובחר, לחזק את הבנין ולהגביהו כפי 
בית אלוקינו".  "ולרומם את  כח הציבור, שנאמר 
ומפארין אותו, ומייפין, כפי כחן. אם יכולין לטוח 

אותו בזהב, ולהגדיל במעשיו, ה"ז מצוה.
)רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק א(

בזמן הזה

ועשו לי מקדש, היא מצות עשה כוללת כל הזמנים, 
שיהיו  זמן  לארץ בכל  בכניסתן  בין  במדבר,  בין 
לעשות  ישראל  היו  וצריכין  לדורות.  שם,  ישראל 
כל  ה'  שאסר  שמצינו  אלא  בגלויות.  אפילו  כן 
כאומרו  המקדש  בית  שנבנה  מעת  המקומות 
)דברים יב ט( כי לא באתם עד עתה אל המנוחה 

ואל הנחלה.
)אור החיים, פר' תרומה, עה"פ ועשו לי מקדש(

דק"ק  אב"ד  נ"י  ]איגר[  עקיבא  מו"ה  כקש"ת 
מו"ח  הגיעני, ומ"ש  קדשו  יקרת  יע"א.  פוזנא 
הגאון ]רע"א[ נ"י לבקש משר ירושלים ליתן רשות 
להקריב, הוא קפדן גדול. כי ההוא אמר. לבל יקרב 

שם מי שאינו מאמונת ישמעאל.
)שו"ת חתם סופר, יו"ד, ס' רלו(

וגם היום, אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות 
במדרש  כמבואר  לבנות.  מצוה  המקדש,  בית 
]בראשית רבה ד', י'[, בימי רבי יהושע בן חנניה, 

כפות  בספר  ועיין  לבנות,  והתחילו  רשות  דנתנו 
בעל  יחיאל  שרבינו  ע"ב[  ל"ד  ]סוכה  תמרים 
התוספות רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים, 

א"כ הוא הדין לבנות בית המקדש.
)מנחת חינוך, מצוה צה(

נדבת  לבנ"י  שיהיה  עת  כפשוטו. שבכל  הפי'  גם 
ה'.  מקדש  ולבנות  להתרומם  יכולין  בזה,  הלב 
כאשר הי' אח"כ בבנין בהמ"ק שהתנדבו בשמחה 
בזמן דוד המלך ע"ה. וכמו כן בבית שני בנדבות 
השרים בעזרא. וכמו כן יש לקוות להש"י בגאולה 
ית'  אליו  בנ"י  בלבות  תשוקה  כשיהי'  העתידה, 
לדורות:  תעשו  וכן  וז"ש  בשמחה.  הלב  בנדבת 
ואמר למרע"ה ויקחו לי תרומה כו' ועשו לי מקדש 
בית  לבנות  שמצווין  לדורות  מצוה  הוא  ומ"מ  כו'. 
הבחירה. ולכן אמרו חז"ל דור שאין ביהמ"ק נבנה 
שיתנדבו  עת  כי בכל  והטעם,  נחרב.  כאלו  בימיו 
יכולין  בית,  לו  לבנות  להשתוקק  שלם,  בלב  בנ"י 

למצוא מבוקשם.
)שפת אמת, פר' תרומה, תר"מ; תר"נ(

הקרבת קרבנות באין מקדש

כי  שנים.  כמה  זה  טרם  קרבנות  הקריבו  שכבר 
מיום שעלו הראשונים העולים מהגולה, כשהגיעו 
בעריהם בנו המזבח, והקריבו עליו והיכל ה' לא 

יסד. וי"ט שנה נבנה המזבח קודם בנין הבית.
)רד"ק, חגי פרק ב(

בנוי.  בית  שם  שאין  אע"פ  כולן  הקרבנות  מקריבין 
שהיא  אע"פ  העזרה,  בכל  קדשים  קדשי  ואוכלין 
קדשים  ואוכלין  במחיצה.  מוקפת  ואינה  חריבה, 
קלים, ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין 
לשעתה,  קדשה  ראשונה  שהקדושה  חומות.  שם 

וקדשה לעתיד לבא.
)רמב"ם, הל' בית הבחירה, פרק ו(

בנין והקרבה בטומאה

בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל, או 
להוציא משם את הטומאה, מצוה שיהיו הנכנסין 
בעלי  יכנסו  תמימים,  מצאו  לא  תמימים.  כהנים 
מומין. ואם אין שם כהנים, יכנסו לוים. לא מצאו 
מצאו  לא  בטהורים.  ישראל. מצוה  יכנסו  לוים, 

טהורים, יכנסו טמאים.
)רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ז(

כל קרבן שקבוע לו זמן, בין קרבן ציבור, בין קרבן 
כל  הטומאה...  את  ודוחה  השבת,  את  דוחה  יחיד, 
קרבנות הציבור קבוע זמנם, לפיכך כולן דוחין את 

השבת, ואת טומאת המת...
 )רמב"ם, הל' ביאת המקדש, פרק ד(

כגון  ליכנס.  מותרים  הטמאים  כל  המקדש  לצורך 
לבנות  או  שבמקדש  הטומאה  להוציא  שצריך 
תוספות  תורה שבארון.  הספר  לתקן  )וכן  ולתקן 
בבא בתרא יד ע"א( ואי אפשר לעשות בטהורים, 
לעזרה,  ולהיכנס  לעשות,  הטמאים  רשאים 
אפשר  אי  אם  קדשים,  לקדשי  ואפילו  ולהיכל, 
זולתם. לפי שטומאת המקדש עכשיו על ידם, זהו 

תיקונו, ועדיף ליה...
וטמאי מתים רשאים עוד, להיכנס למקדש אפילו 
והוא,  עצמם.  לצורך  אלא  המקדש,  לצורך  שלא 
ומוספין,  כתמידין  זמן,  להם  שקבוע  בקרבנות 
וכיוצא. שקריבים בטומאה, אם היו רוב ציבור, או 
כהנים, טמאים. דמותרים כל הטמאים ליכנס לעזרה 

לצורך הקרבן...
בית  לבנות  המלכות  שתרשינו  הרי  כי  ונתברר 
בירושלים )כדאיתא  הקודש  בעיר  המקדש 
דמתחילה  דוכתי  ושאר  שני  דמעשר  בירושלמי 
בונה ירושלים ה', ואחר כך נדחי ישראל יכנס(, אף 
לבנותו.  רשאים  נהיה  מתים,  טמאי  שכולנו  פי  על 
מיהו נראה, הבעל קרי וזבים יטבלו לקריין ויעריב 

שמשן... אם לא שאי אפשר בענין אחר, שאין פנאי 
שנתבאר.  וכמו  מת,  כטמא  הותרו  דאז  להמתין, 

והרחמן יזכנו לראות במהרה בימינו אמן.
  )ר' צדוק הכהן,
 ספר הזכרונות, במדבר, פר' נשא, סימן ש'(

באיסור  כלל  אינו  תיקון  לצורך  שנכנס  דכל  נראה 
כניסה אפי׳ בטמא. שאיסור הכניסה כשהוא טמא, 
נרתע  שאינו  ומראה  המקדש,  כבוד  מפני  הוא 
אינו  תיקון  לצורך  כשנכנס  אבל  קדושתו.  מפני 
ועבר  טהורים,  יש  אפילו  זה,  ולפי  זה...  בכלל 
"מצוה  לשון  וכן משמע  חייב.  אינו  ונכנס,  טמא, 

בטהורים"...
 )חזון איש, גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי,
 הל' ביאת מקדש, פרק א(

לאחר החורבן
שמא בזמן החרבן יותן לנו רשות להקריב.

)כסף משנה, הלכות בית הבחירה, פרק ו(

גם  שפסק  וכמו  בית.  שאין  אע"פ  מקריבין 
הנשיאים  אלו  ב"ה, ובימי  מהל'  בפ"ה  ז"ל  הר"מ 
שהיו סמוכים לחורבנו של בית, וקרובים למלכות 
והקריבו  קיים,  המזבח  עדיין  הי'  אולי  ואהובים, 
בנינו  בתחלת  שעשו  )וכדרך  ציבור,  קרבנות 
ככתוב בעזרא(, כמו בימי הבית. או לכל הפחות 

פסחים.
 )שו"ת שאילת יעבץ, ח"א סי' פט(

בימי ר' יהושע בן חנניה, גזרה מלכות שיבנה בית 
ולוליאנוס טרפיזין מעכו  המקדש, הושיבו פפוס 
כסף  גולה  לעולי  מספיקים  והיו  אנטוכיא,  ועד 

וזהב וכל צרכם.
)בראשית רבה, פרשה סד(

ד'קכ"ה. מלך יוליאוס אפאסטאט, ויהי מלך חסד, 
הלל(  )ר'  הארץ  לנשיא  צוה  למלכו  ב'  ובשנת 
המלך  אכן,  לבנות.  והתחיל  בית המקדש,  שיבנו 

מת, ויחדלו לבנות.
 )תבואות הארץ, מעשה הארץ, זמן א(

עתליה שמלכה  מימי  שהוא  הראשון  מזמן  נחשוב 
אז  ולכן  התמיד  בטלה  ימיה  ובסוף  שנים,  שש 
התחזק יהוידע כנגדה. והיא מתה בשנת ג' אלפים 
מאז  וכשתחשוב  ס'.  אלפים  ג'  התמיד  ובטל  ס"א, 
ש"נ,  אלפים  ד'  בשנת  כלו  ותשעים  מאתים  אלף 
עת  בכל  שיגאלו  הגאולה  שמאז התחיל אפשריות 
שמאז  ר"ל  המחכה,  אשרי  אמר  זה  שעל  שיזכו, 
ההיא  כי בעת  ונודע  הגאולה,  על  לחכות  לנו  יש 
בירושלים,  המקדש  בית  לבנות  מהקיסר  רשות  נתן 
יוליוס  הקיסר  פקודת  היהודים ע"פ  מאת  נבנה  וגם 

בהוצאה רבה.
)מלבי"ם, דניאל פי"ב(

אחרי זה כאשר הוטב מצב היהודים בארץ הצבי 
ממשלת  ותחת  נערווא,  הקיסר  ממשלת  תחת 
ארץ  אזרחי  משפט  עמנו  בני  והשיגו  טריאנוס, 
המזבח,  לבנות  בפעם  כפעם  התחילו  אז  ומני 
של  ימים  כל  דבר  סוף  וכו'.  קצת  ההיכל  ולתקן 
ערך  רק  היה  לא  החרבן  אחר  הקרבנות  הקרבת 

עשרים שנה וכו'.
 )עבודת המקדש, קונטרס אחרון, פ"ד(

רבנו  גורסין  )ויש  ז"ל  דפריש  חננאל  רבנו 
יחיאל מפאריס, וי"ג הר' חיים הכהן( אמר לֹבא 
לירושלם, והוא בשנת שבע עשרה לאלף הששי, 
מטרדתי  ואני  הזה.  בזמן  קרבנות  ושיקריב 
להשלים עמו המלאכה, לא שאלתיו מה נעשה 
בדרך  אנכי  המיוחס.  הכהן  ואנה  מטומאתנו, 
שאין  הלכה  נזכרתי  למקומי,  שב  שילה  לפני 
צבור  שקרבנות  כדאמרינן  הטומאה,  על  לחוש 

דוחין את השבת, ואת הטומאה וכו'
)כפתור ופרח, פ"ו(
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בידי אדם
ּומֹוָבָאיו  ּומֹוָצָאיו  ּוְתכּוָנתֹו  ַהַּבִית  צּוַרת 
ְוָכל-צּוֹרָתו ְוֵאת ָּכל-ֻחֹּקָתיו ְוָכל-צּוֹרָתו ְוָכל-

ענייני  ילמדו   - וישמרו  אֹוָתם.  הֹוַדע  ּתֹוֹרָתו 
המדות מפיך, שידעו לעשותם לעת קץ.

)יחזקאל, פרק מג, ורש"י, שם(

יוסי בר חנינה,  ובואי תימן. רבי  עורי צפון 
בצפון,  נתונות  שהן  הגלויות  לכשיתעוררו 
נתון  שהוא  המקדש,  בית  ויבנו  ויבואו 

בדרום.
)תלמוד ירושלמי, מגילה, פ"א הי"א(

דודאי ביהמ"ק לעתיד לבא יבנה בנין ממש 
כוננו  ד'  מקדש  שנאמר  ומה  אדם.  בידי 
הוא  למטה,  שירד  בתנחומא  שנדרש  ידיך 
ביהמ"ק רוחני, שיבא לתוך ביהמ"ק הנבנה 
שירד  וכמו  הגוף.  בתוך  כנשמה  גשמי, 
במשכן ובבית המקדש האש של מעלה, תוך 

האש של הדיוט, שנבער בעצים.
 )ערוך לנר, מסכת סוכה, מא.(

על  מקדשך  וכונן  כבתחילה,  ביתך  בנה 
בתיקונו.  ושמחנו  בבניינו,  והראנו  מכונו, 
מעשר  במסכת  התוי"ט  מ"ש  מרמז 
שני, דתחילה יהיה נבנה הבהמ"ק ע"י מלכות, 
מדויק  ולכך  ית' באש.  בנין שלו  יהיה  ואח"כ 
אנו  דתחילה  התפלה,  בנוסח  היטב  זה 
מבקשים בנה ביתך כבתחילה, על ידי אדם. 
ואח"כ וכונן מקדשך, שיהיה על ידך ית' על 

מכונו.
 )יריעות שלמה, סידור הגר"י יעבץ,
 מוסף לשלש רגלים(

לפני ביאת המשיח
נגלה,  המשיח  שמלך  בשעה  רבותינו,  שנו 

בא ועומד על גג של בית המקדש.
)פסיקתא רבתי, פיסקא לו(

אמר רבי אחא, זאת אומרת שבית המקדש 
דוד.  בית  למלכות  קודם  להיבנות  עתיד 

דכתיב, ודם ענב תשתה חמר.
)תלמוד ירושלמי, מעשר שני, פ"ה ה"ב(

וכן משמע בגמרתינו )תלמוד בבלי, פסחים, 
לשלשה  זכו  ראשון  שלשה  בשכר  ע"א(  ה 
ולבנות  עמלק,  של  זרעו  להכרית  ראשון. 
בית המקדש, ולשמו של משיח. הרי קחשיב 
המקדש  בית  בנין  אחר  משיח  של  שמו 
קודם  המקדש  בית  בנין  יהיה  וכו'. לעתיד 

לביאת בן דוד.
)מעשה רוקח, מעשר שני, פ"ה(

טרם בֹא נביא
תלמוד  נביא,  לך  שיאמר  עד  תמתין  יכול 
דרוש  שמה.  ובאת  תדרשו  לשכנו  לומר, 

וְמָצא, ואחר כך יאמר לך נביא.
)ספרי, פרשת ראה, פיסקא סב(

היא מה שחוקר  לשכנו תדרשו, שהדרישה 
בעצמו למצוא את הדבר. וז"ש )ספרי( דרוש 
ע"י  סודו  ה'  יגלה  להם שלא  לימד  וְמָצא. 
נביאיו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו 
רוח  עליהם  יערה  ואז  אחריו,  וידרשו  בזה 

ממרומים אחר ההכנה הראויה.
)מלבי"ם, פר' ראה(

מקום  בחירת  דהיתה  דאף  כאן,  מבורר 
המקדש על ידי נביא, מ"מ, דין הוא דקודם 

ידרשו לבד את המקום.
)חידושי הגרי"ז החדשים סימן מא(

לפי שבטלו צרי יהודה מהם בנין הבית כל 
הבית.  מבנין  העם  נואשו  שעברו,  השנים 
 ... הבנין  עת  הגיע  לא  עדיין  אומרים,  והיו 
כי לא לחנם העלה האל  והיה להם לדעת, 
מהגולה. ואעפ"י שלא אמר להם הנביא עדיין, 
היה להם להחל מעצמם, ולהתעורר על הדבר 
... וכשראה האל יתברך שלא היו מתעוררים 

מעצמם שלח להם ביד חגי הנביא.
)רד"ק, חגי א'(

ובאת שמה

שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית 
דוד  אמר  לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  נלך.  ה' 
לפני הקב"ה: רבש"ע, שמעתי בני אדם שהיו 
אומרים מתי ימות זקן זה, ויבא שלמה בנו, 

ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל. ושמחתי.
)מדרש תהלים, מזמור קכב(

בית  לבנות  שצונו  היא,  העשרים  והמצוה 
האש  והבערת  ההקרבה,  יהיה  בו  לעבודה. 

תמיד. ואליו יהיה ההליכה, והעליה לרגל.
)רמב"ם, סה"מ, מ"ע כ'(

יוסי  ר'  של  בנו  אליעזר  ר'  של  ובמשנתו 
בתוך  תפילה  לעיקר  "מנין  אמרו:  הגלילי 
תירא  אלקיך  את-ה'  מהכא:  המצוות? 
"עבדהו  ואמרו:  יג(.  ו,  )שם  תעבד"  ואתו 
לשאוף  הכוונה  במקדשו"  בתורתו, עבדהו 

להתפלל בו, ונכחו. כמו שביאר שלמה.
)רמב"ם, סה"מ, מ"ע ה'(

מרחקים,  מארץ  לו  תדרשו... שתלכו  לשכנו 
איש  השם, ותאמרו  בית  דרך  אנה  ותשאלו 
אל רעהו, לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי 
יעקב )ישעיה ב ג(... ועל דרך האמת לשכנו 
תדרשו, לכבודו תדרשו. ובאת שמה, לראות 

את פני האדון ה', א-לוהי ישראל.
)רמב"ן, פרשת ראה(

פיקוח נפש

בית  בנין  בהתאחר  ישראל  על  עונש  שהיה 
אל  מאהל  הולך  הארון  שהיה  הבחירה. 
מתעוררים  השבטים  בארץ,ואין  כגר  אהל 
לשמו,  הבית  ונבנה  ה'  את  נדרוש  לאמר 
כענין שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה.

רבים  מימים  לדבר  דוד  שנתעורר  עד 
ולזמן ארוך... שנאמר ויהי כי ישב המלך 
יושב  האלקים  וארון  ארזים  בבית  בביתו 
השי"ת  מנעו  דוד  והנה  היריעה.  בתוך 
]מלבנות הבית[ וכו', ונתאחר עוד הבנין 
עד מלוך שלמה. ואילו היו ישראל חפצים 
נעשה  היה  מתחילה,  בו  ונתעוררו  בדבר 
שאול  בימי  או  מהשופטים  אחד  בימי 
שבטי  אם  כי  דוד,  בימי  גם  או  המלך 
היה  לא  בדבר  מתעוררים  היו  ישראל 
הוא הבונה. אבל ישראל הם היו הבונים. 
הוא  ודוד  השגיחו,  לא  העם  כאשר  אבל 

המשגיח והמתעורר, והוא המבין הכל,
היה הוא הבונה וכו', ועל כן נתאחר הבנין 
היה  כן  ועל  ישראל,  בפשיעת  דוד  ימי  כל 
הקצף עליהם. ועל כן היה המקום אשר יבחר 
ה' לשום שמו שם נודע בעונשם ובמגפותם, 
והכתוב ירמוז כל זה שנאמר כי לא ישבתי 
ישראל  את  העליתי  אשר  למיום  בבית 

מארץ מצרים עד היום הזה.
)רמב"ן, במדבר פרשת קרח(

על  היוונים[ היתה  הגזירה ]של  עיקר 
הגזירה  היתה  וע"כ  בעבודה.  שהתרשלו 
בברייתא  כדתניא  העבודה.  מהם  לבטל 
התמיד.  לבטל  הרשע  אותו  עליהן  שגזר 
ועוד א"ל מצוה אחת יש בידם, אם אתה 
מבטל אותה מידם, כבר הם אבודין. ואיזו 
זו, הדלקת מנורה. שכתוב בה להעלות נר 
תמיד. כל זמן שמדליקין אותן, תמיד הם 

עומדין כו'. עמדו וטמאו כל השמנים.
וכשחזרו בתשובה, למסור נפשם על העבודה, 
הושיעם ה' על ידי הכהנים עובדי העבודה בבית 
ה'. ע"כ נעשה להם הנס גם כן בנרות, תחת 

אשר הערו נפשם, למות על קיום העבודה.
)ב"ח, או"ח, סי' תר"ע(

הרמב"ם
מן  הטמאים  כל  לשלח  עשה  מצות 
המחנה  מן  וישלחו  שנאמר  המקדש 
זה  לנפש.  טמא  וכל  זב  וכל  צרוע  כל 
המחנה האמור כאן, הוא מחנה שכינה, 

שהוא מפתח עזרת ישראל ולפנים... 
ומשלחין זבין וזבות נדות ויולדות חוץ 
הבית.  להר  חוץ  שהוא  מחנות,  לשתי 
והמושב  המשכב  מטמאין  שהן  מפני 
המת  שאין  מה  האבן,  מתחת  אפילו 

מטמא. 
מותר  עצמו,  המת  ואפילו  מת,  טמא 
ויקח משה  להכנס להר הבית. שנאמר, 
במחנה  עמו,  עמו.  יוסף  עצמות  את 

הלוויה.
)הל' ביאת המקדש פ"ג(

הראב"ח:
לא  הרומיים  כשהחריבוהו  ובתחילה 
אליו,  מלבוא  ישראל  את  מונעים  היו 
מלכי  היו  כן  וכמו  בתוכו.  ולהתפלל 
ישמעאל נוהגים עמם מנהג טוב, והרשו 
אל ישראל לבוא אל הבית, ולבנות בו בית 
ישראל  גלויות  כל  והיו  ומדרש,  תפילה 
בחגים  אליו  עולים  הבית  אל  הקרובים 
ובמועדים, ומתפללים בתוכו, ומעמידים 
ועל  ומוספין.  תמידין  כנגד  תפילתם 
המנהג הזה נהגו כל ימי מלכות ישמעאל, 
הזאת  בעת  הבית  על  שפשטה  עד 
את  והסירה  הרשעה  אדום  מלכות 

מלכות ישמעאל מעליו. 
)מגילת המגלה, צט.(

הרמב"ם:
ביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח 
ליצירה,  ועשרים  שש  שנת  מרחשוון, 
תחת  לירושלים  לעלות  מעכו  יצאנו 
והקדוש,  הגדול  לבית  ונכנסתי  סכנה, 
והתפללתי בו ביום חמישי, ששה ימים 

לירח מרחשון.
)איגרת הרמב"ם, ס' חרדים מצוות התלויות 
בארץ ג'( 

הרדב"ז:
מותר  אם  דעתי  אודיעך  ממני  שאלת 
לבית  סביב  הבנויות  לעליות  ליכנס 
המקדש.  לתוך  בולטות  שהן  המקדש 
אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה 
היא אבן השתיה, אשר עליה היה הארון 
מערב...  לצד  הקדשים  קדש  בבית 
לרוח  אשר  בעליות  שעולה  מי  הילכך 

אשר  מערב או הנכנס לראות מהפתח 
לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין 
ואם  אמה...  עשר  מאחד  יותר  הכיפה 
להתרחק  צריך  צפון...  בצד  הם  העליות 
הצפונית  הכיפה  מכותל  המתוח  מהחוט 
ארבעים אמה ברוחב, באורך קפ"ז אמות, 
מן המערב למזרח... ואם העליות בנויות 
לצד מזרח... כל הבתים והעליות אשר 
שהרי  לשם.  להכנס  מותר  מזרח  בצד 
כותל  עד  המזרחי  הבית  הר  מכותל 
העזרה המזרחי יש שי"ג אמה וטמא מת 

מותר להכנס בהר הבית... 
כל  שנהגו  למנהג  טעם  לתת  לי  יש 
לראות  עליות  באותם  לעלות  העולם 
וכן  ראיתי  שוב  כולו...  הבית  את  משם 
אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין 
לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה 
כתבתי,  אשר  השיעור  כפי  מהכיפה 
הפתחים  אל  להתקרב  מותר  הילכך 

ולעלות אל העליות. 
)שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצ"א(

החיד"א, וכף החיים:
המקדש,  בית  פתחי  אל  להתקרב  מותר 
וליכנס לעליות אשר סביב בית המקדש. 
)החיד"א בר"י אור"ח סי' תקס"א, אות 
כף  ה'.  אות  שם  תשובה  השערי  ג. 

החיים שם אות ח'(.

אבני נזר:
איזה  כי  אחד  איש  בשם  כותב  אשר 
ענין נחשב אצלו ביאה במקצת במחנה 
לוי' וחייבין בע"ק ונדה ע"ז כרת ע"כ. 
והדבר מביא לידי גיחוך לחייב על מחנה 
דכלים  פ"ק  ברור  ודבר  כרת.  לויה 
חיוב  דאין  במשניות  עירובין  ושלהי 
כרת רק מעזרה ואילך. )שו"ת חלק יורה 

דעה, סימן תנב(

המהרי"ט:
בזמן הזה בעוונותינו...  וצריך להודיע 
וא"כ  שם...  ליכנס  אנו  מותרים  אם 
תורה יוצא לזמננו זה, שמותר ליכנס שם 
וכאשר  הבית,  בהר  לפנים  כשיטבול... 

זיכני ה' לעלות וליראות שם את פני ה'.
)בתשובה, הובא בס' 'דרך הקודש'(

משכנות לאביר יעקב:
עכשיו  נכנסים  היו  פנים  כל  על  ואם 
להר הבית במקום שמותר ליכנס והיו 
מקיימין מצוות מורא מקדש שלא יכנס 

שאין  כיון  כן  שאין  מה  וכו'...  במקלו 
נכנסין עכשיו כלל אפי' במקום שמותר 
ליכנס  כלל  אפשר  שאי  ליכנס, מטעם 
ירום  שם עד שיותן רשות מהממשלה 

הודה...
)ח"ב ד' טו(

האדמו"ר מקלויזנבורג:
שריד  היה  הדורות  שבכל  ידוע  הנה 
פתוח  המערבי  הכותל  מקדשנו  בית 
באין  ישראל  מזרע  איש  לכל  לרווחה 
להר  בנוגע  גם  כן  ומונע...  מעכב  שום 
סביב,  הקדושים  והמקומות  הבית 
שיעכב  מי  היה  לא  הראשונים  שבדורות 
והיו  אליו,  הכניסה  את  ישראל  בני  בעד 
מי שעלו להתפלל בהר הבית, עד הגבול 
מותר  ששם  בבירור  להם  ידוע  שהיה 
וכפי  ולהתקרב.  לגשת  מתים  לטמאי 
בזה  כיוצא  שמעיד הרמב”ם באגרתו... 
ככל  אולם  באגרתו...  הרמב”ן  מעיד 
העולם  אומות  באו  השנים,  שנקפו 
המקדש  מקום  כל  על  בזרוע  ושלטו 
וסביבותיה, ועל הכותל המערבי, ובנו 
שם בתי תפילה ובתי טומאה... בכוונה 
זדונית לחלל ולבזות את מקום הקודש 
והמקדש, ושוב לא נתנו לבני ישראל עוד 
מדרך כף רגל בכל הר הבית, ומנעו בעדם 

עלות בהר ונגוע בקצהו.
)גיליון אלף תקצ"ו( 

רבי ישראל יעקב פישר:
דלענין  לו  דנראה  מע"כ  ששאל  מה 
כניסה להר הבית אחרי טבילה במקוה, 
דלא יהני בזמן הזה כיון שגזרו חז"ל על 
וא"כ  דבריהם,  לכל  כזבים  שיהיו  ע"ה 
במים  וטבילה  נקיים  ז'  לספור  צריך 
 ... חיים דווקא. לדעתי אין לחוש לזה 

דלא גזרו דין זב לגבי שילוח מחנות.
 )ראב"ד העדה החרדית, 
שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' קס"ג( 

המורם מכל הני רבוותא 
כי איסור חמור באיסור כרת יש 

בכניסה למקום המקדש ממש, היא 
העזרה המקודשת. כן גם אסור 

באיסור לאו מן התורה להיכנס להר 
הבית בטומאה היוצאת מן הגוף.  על 

כן, אלו הנכנסים להר הבית חייבים 
במורא מקדש ולהיזהר בטבילה 

כהלכה במקווה דאורייתא וליזהר 
מאד שלא להיכנס לעזרות ולחיל.

 למגדר 
 גדרים וגבולות בהר הבית         מילתא

באיסור הכניסה למקום המקדש והעזרות

mikdosh100@gmail.com  | 077-3181613 לוקט ונערך מספרי חברת "ועשו לי מקדש" ובאדיבותה | טל' 054-8528345 |  פקס

כי מיד בבואו שמה כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני השכינה. ומיד  נעשה מושפע ומואצל, ודבק בזיו שכינתו יתברך מעין 
עוה"ב... אף בזמן  שביהמ"ק אינו בבנינו... ומטעם זה שלמים וכן רבים נכספה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא. )כלי יקר בראשית יג,יז( 

 דומ"ץ וחבר ביד"צ ירושלים עיה"ק

 בנין בית המקדש 
קודם למלכות בית דוד 

 המקיף כל ענייני מצוות 
בנין בית המקדש בזה"ז

 ניתן להשיג את החיבור ושאר פירסומי המכון

 054-8528345 
 mikdosh100@gmail.com  

הופיע ויצא לאור מחדש חבורו הנפלא 
 של מרן  הגרחש"פ פרנק זצוק"ל 

מפת הר הבית ותוספותיו
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