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כניסה ויציאת השבת

איציק מתתיהו 

נוהגים כהלכה 
<לימודי נהיגה רכב ידני/אוטומט 

אפשרות למורה מוסמכת ומקצועית 

<הצלחה מובטחת  <20 שנות וותק 

טסט מהיר במינימום שיעורים
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אמינות
מקצועיות 

סובלנות

שעות פתיחה - א'-ד': 11:00-23:00, ה': 24:00--12:00, ו': 8:00-14:00ירושלים- סניף מפגש האש, רח' ירמיהו 23, טל': 02-5388888

רשת מסעדות   קייטרינג  אוכל לשבת

36 סוגי בשרים

8 סוגי ממולאים
20 סוגי דגים

25 סוגי מנות ראשונות

50 סוגי סלטים
15 סוגי אוכל יהודי 37 סוגי תוספות

6 סוגי מרקים

המסעדה היהודית עם המגוון 

הרחב ביותר של אוכל ביתי 
הגיעה לירושלים! 

מזמינה  האש  מפגש  סניף  היהודית,  המסעדה 

הרחב  מהמגוון  ליהנות  שבוע  סוף  מדי  אתכם 

ביותר של אוכל יהודי, אותנטי אמיתי ובטעם ביתי.

 מגוון סלטי הבית  שוקיים עוף

 בלינצ'עס במבחר מילויים  שניצל וינאי

מבצע לסופשבוע! 1 3
חינם

במחירים הזולים בארץ!
הפצה ארצית

074-7470797

פליירים?פליירים?
+

הייעוץ ניתן ע“י עו“ד וטוענים 

רבניים ללא תשלום
tzedek.adv@gmail.com

מרכז ייעוץ משפטי 
למתגרשים

077-200-3-800

סכו"ם יוקרתי
RICCI, ONEIDA, YAMAZAKI

י-ם: 02-5021382

ב“ב: 03-7445452

סטי נירוסטה 18/10

הכוללים 2 מזלגות

מאגר תורמים ענק
(כ-1200 שמות)

איכותי ומעודכן להיום, 
מהארץ ומחו“ל.

לפרטיים, למוסדות ולעמותות

(משפחה, חובות, חתנים, 

רפואי וכדו‘)

052-714-0347

על 
הגובה
תכירו את סגן 

נשיא גוגל אלן 

יוסטס ששבר 

את שיא 
הקפיצה מגובה 

/ עמ' 26-27

במערכת הביטחון מודים: בלתי אפשרי לעצור כל מפגע בודד

שבוע 
של טרור
פיגוע רודף פיגוע: צעירה נרצחה בגוש עציון, צעיר נרצח בתחנת 

הרכבת בת"א, כמעט לינצ' בטייבה ושורה של הפגנות והפרות 

סדר של ערביי ישראל בכל רחבי הארץ / עמ' 12

במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן 

התכנסו גדולי ישראל שליט"א חברי "ועד הישיבות" 

לחיזוק וביצור עולם התורה / עמ' 14

כינוס של צדיקים

על רקע השתוללות שרים ופוליטיקאים פנו ראשי 

מערכת הביטחון לראשון לציון בבקשה: "עצור את 

ההקצנה שמדרדרת את המדינה לאינתיפאדה 

שלישית"  השר יעקב פרי: "אני תומך 

בהכנסת החרדים לממשלה על חשבון 

המתנחלים" / בי"ס לפוליטיקה

"הר הבית הוא חומר הבעירה 

הגדול ביותר במגזר הערבי"

זירת הפיגוע בתל אביב

צילום: עוזי ברק

צילום: אלי קובין

ראשי מערכת הביטחון לשרי הממשלה:

השנה שלו: חבר הכנסת יעקב אשר מסכם את השנה החולפת בראיון מיוחד 



ערב ראש השנה תשע"ז2 

"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' אלוקיכם" )דברים כט, 
ט(. 

כשכל ישראל נמצאים באחדות שלימה הם זוכים להיות 
יוכל לשבור אותם. אחדות  חזקים ומחוסנים ואף אחד לא 
פירושו וויתור, לוותר ולהקריב מעצמו עבור חבירו, לא די 
לומר "כולנו חברים", חברים כל ישראל ונאמר אמן, אלא 
צריך גם להקריב ולתת עבור השני, להיזהר בכבוד וברגשות 

של השני, ואז הנתינה תגרום לחיבור ואהבה. 
ובעניין זה נספר, זוג חרדים מבני ברק השתדכו, והחלו 
לאחר  דירה,  מציאת  אחר  בחיפושים  והכלה  החתן  הורי 
ההורים  הזמינו  מציאה,  במחיר  דירה  מצאו  ימים  כמה 
הכלה  להפתעתם  אך  הדירה,  את  שיראו  והכלה  החתן  את 
מתגוררת  בניין  שבאותו  בטענה  זו  דירה  לקניית  סירבה 
חברתה ללימודים שהיא מבוגרת ממנה בשנה וגם היא וגם 
אחותה הבוגרת ממנה בשנתיים עדיין לא השתדכו, ולכן ֹֽלא 
ְוָלבֹוא )מושאל מדברים לא, ב(, כל פעם  ָלֵצאת  אּוַכל עֹוד 
שחברתה תראה את פניה היא תרגיש דקירה וצביטה בלב, 

"איך היא התחתנה ואילו אני ואחותי עדיין לא".
וגבהות  הורי החתן התפלאו ושמחו מאוד על החשיבה 
הייתה  זו  שדירה  כיון  אך  הכלה,  של  האציליות  המידות 
מרן  את  לשאול  ההורים  ביקשו  גדולה,  מציאה  במחיר 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א אם צריך להתחשב ברגשות אלו. 
כידוע, שאלות רבות וחמורות נחתכות בשניות על פיו של 
כמה  חשב  הרב,  התעכב  זו  בשאלה  אך  התורה,  שר  מרן 
רגעים ולבסוף סיים ואמר: "לא אוכל לענות על שאלה זו, 
תיגשו למרן הרב שטיינמן שליט"א, הוא זקן וגדול ממני וה' 

איתו, הוא יכול לענות על שאלה זו"
ניגשו ההורים למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א והגישו 
לה  ואין  צודקת,  שהכלה  השיב  הרב  השאלה,  את  בפניו 
ולדקור במדקרות חרב את חברתה.  בניין  להתגורר באותו 
הדירה  את  לקנות  והחליטו  הרב  דברי  את  ההורים  קיבלו 
הכלה  שחברות  לאחר  עד  אותה  ולהשכיר  המוזל  במחיר 

ישתדכו.  
הבת  התארסה  קצרה  תקופה  לאחר  הפלא  ולמרבה 
הגדולה, ומיד אחריה גם האחות הקטנה, ונכנסו הזוג הצעיר 
שמוויתור  ללמדך  ברגשות.  פגיעה  ללא  החדשה  לדירתם 
"אתם  הפירוש  וזה  לעולם.  מפסידים  לא  שעושים  ומצווה 
שלימה  באחדות  כולכם  להיות  כולכם",  היום  נצבים 

ולחשוב תמיד על הזולת. 

עבודת המידות 

הגאון מוילנא כותב בספרו אבן שלמה )פרק א' סעיף ב'( 
המידות,  תמיד בשבירת  להתחזק  הוא  חיות האדם  שעיקר 
ואם לאו למה לו חיים! ועל זה אמר שלמה המלך בחכמתו 
ַחֶּייָך",  ִהיא  ִּכי  ִנְּצֶרָה  ֶּתֶרף  ַּבּמּוָסר ַאל  "ַהֲחֵזק  יג(  ד,  )משלי 
מוסר נקרא מה שמשבר האדם את מידותיו והולך נגד טבעו. 
ואין  עשה,  מצוות  רמ"ח  יש  הרי  למתבונן,  נורא  זה  ודבר 

ספור לענפיהן. ותלמוד תורה כנגד כולם )פאה פ"א מ"א(, 
וכל דקה ודקה מחיי הגר"א הייתה מנוצלת ללימוד התורה 
עד שדרש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות, ובכל זאת 
הוא כותב שבלי להתחזק תמיד בשבירת המידות, למה לא 

חיים!
נספר  היא,  מה  המידות  עבודת  מושג  קצת  לקבל  כדי 
יום  הייתה  שהשבוע  ע"ה  חיים  החפץ  עם  שקרה  מעשה 
ומעבירם  ספריו  את  מדפיס  היה  חיים  החפץ  הילולתו. 
ממכירת  מקבל  שהיה  בכסף  אותם,  שימכרו  לסוכנים 
הספרים היה מתפרנס וכותב עוד ספרים לזכות בהם את עם 

ישראל. 
משלם  לא  אך  ספרים  לוקח  היה  הסוכנים  אחד  והנה 
אין  שכנראה  חיים  החפץ  חשב  הראשונה  בפעם  בעבורם. 
לו כעת את הכסף ובפעם הבאה יביא את כל הסכום, אולם 
גם בפעם השניה והשלישית הגיע לקחת את הספרים אך לא 

שילם עליהם ולא החזיר את הכסף.
משלם  אינך  מודע  ושאלו:  חיים  החפץ  אליו  ניגש 
אשה  איזה  יודע  היה  הרב  "אם  השיב:  והלה  הכסף?.  את 
לא  זה,  ואת  זה  את  רוצה  לכבודו,  אגיד  מה  בבית,  לי  יש 

מסתפקת במה שאני מביא, ימחל לי הרב, אני מבקש מהרב 
שיתן לי עוד אפשרות לנסות את מזלי". 

בכך,  די  ולא  למכור,  ספרים  עוד  לו  ונתן  עליו  חס  הרב 
אלא הלך והביא צעיף יפה מהארון ואמר לו: "את זה תיקח 
מתנה לאשתך, תתפייס איתה ותגיד לה שקנית לה את הצעיף 
במתנה. זוהי דוגמא לעבודת המידות, לא רק שהמשיך לתת 
לו סחורה, אלא גם נתן לו מתנה שיעניק לאשתו.  כזה ראה 

וקדש )ראש השנה כ ע"א(.

היום יעמיד במשפט

בזוהר הקדוש מובא שהמילה "היום" בפסוק הפותח את 
פרשת השבוע )ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום( רומזת לראש השנה, יום 
הדין הגדול והנורא שעומד בפתחנו, כולם נצבים למשפט, 
עולם  באי  כל  ישראל,  איש  כל  וכו',  שבטיכם  ראשיכם 

עוברים לפניו כבני מרון )ר"ה טז ע"א(.
אסור  היה  הבולשביקים  שבזמן  מספר  חיים  החפץ 
באיסור חמור לצאת לרחוב, כל מי שהם היו רואים ברחוב 
אברך  בשוגג  יצא  פעם אחת  והנה,  מיד.  אותו  הורגים  היו 
גערו  הבולשביקים,  תפסוהו  לרחוב,  ידיעה  מחוסר  צעיר 
בו וציוו עליו לעמוד סמוך לקיר, הוציאו אקדח לירות בו, 
אולם לפליאתם הרובה לא הוציא את הכדורים, הביאו רובה 
שאותו  רוצים  לא  שמשמים  הבינו  ירה,  לא  הוא  וגם  אחר 

אדם ימות ושיחררו אותו לנפשו. 
בתחילה שערו וזקנו של האברך הצעיר היה שחור וצח, 
הפחד  מחמת  לבן,  הפך  שערו  כל  זה  מעשה  לאחר  אך 
והחלחלה מהמיתה שעמדו להורגו. סיים החפץ חיים ואמר, 
מי ששומע שמתקרב משפט ה' ושערו לא נהפך לבן סימן 
שהוא לא מפחד מספיק מהמשפט, צריכים לפחד ממשפט 
ה', ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי )תהילים קיט, קכ(. 
ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלקים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם )קהלת 
יד, יב(, על כל עבירה יש את התשלום, וצריכים הרבה רחמי 

שמים כדי לצאת זכאים בדין.
ישראל הרגישו את פחד הדין, בחודש אלול היה  גדולי 
וימים  וחלחלה,  פחד  כולו  מתמלא  מסלנט  ישראל  רבי 
והיה מתהלך בכפיפת  חיוורות  פניו  היו  ר"ה  לפני  ספורים 
קומה. הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל היה בתענית 
כהכנה  הכיפורים,  יום  מוצאי  עד  אלול  חודש  כל  דיבור 
לגיל  שהגיע  בני  את  לקחתי  אחת  פעם  הדין,  יום  לקראת 
מצוות באחד מימי אלול לרב שיברכו, אך הרב רק הניח את 

ידו עליו ולא דיבר כלל. 
בימים הספורים שנותרו לנו עד ליום הדין נשתדל לזעוק 
למעט  תורה,  בלימוד  להרבות  הלב,  מעומק  ולהתפלל 
בדיבור כל אחד לפי כוחו, מרבה דברים מרבה חטא )אבות 
בעיני  וחסד  חן  שנמצא  כדי  בצדקות,  ונרבה  מי"ז(,  פ"א 
שנה  עלינו  שתתחדש  רצון  יהי  בדין.  זכאים  ונצא  הקב"ה 
טובה ומבורכת. שנת תשע"ז- ת'היה ש'נת עֹ"ז, ה' עֹז ְלַעּמֹו 

ִיֵּתן, ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום )תהילים כט, יא(. 

ניצבים לדין באחדות

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

גדולי ישראל הרגישו 
את פחד הדין, בחודש 
אלול היה רבי ישראל 

מסלנט מתמלא כולו פחד 
וחלחלה, וימים ספורים 

לפני ר"ה היו פניו חיוורות 
והיה מתהלך בכפיפת 

קומה. הגאון הצדיק רבי 
שלום שבדרון זצ"ל היה 
בתענית דיבור כל חודש 

אלול עד מוצאי יום 
הכיפורים, כהכנה לקראת 

יום הדין, פעם אחת 
לקחתי את בני שהגיע 

לגיל מצוות באחד מימי 
אלול לרב שיברכו, אך 

הרב רק הניח את ידו עליו 
ולא דיבר כלל
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 לקוחות יקרים, 
אנו עומדים לרשותכם גם בחגים,

 כמו גם מוקדי החירום הפתוחים במהלך
 ימי החג, השבת וחול המועד. 

 שנה טובה ומתוקה
 לקהל לקוחותנו ולכל בית ישראל! 

 שנה של התפתחות וצמיחה, 
ובעז״ה ניפגש רק בביקור בריא

אתם קבעתם:
שירותי הבריאות של מאוחדת 
הכי מתאימים לציבור החרדי!

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

גם בשנה החדשה
מתאים לי מאוחדת



ערב ראש השנה תשע"ז4 

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תקע בשופר גדול
היהודי.  השופר  של  קולו  הוא  במינו  ומיוחד  מקורי 
אומנות,  מעשה  אינה  השופר  של  החיצונית  צורתו  אפילו 
מעוררים  אינם  השופר  צלילי  הטבעי.  במראהו  נשאר  הוא 
התפעלות במנגינה עריבה. הם אינם מביאים את האדם לידי 
רגשנות ואינם נוסכים עליו חלום. אולם, יש להם הד כבד 
החודר ונוקב עמוק עמוק. הם נוגעים עד הנימים החבויים 
ביותר בנשמת האדם ומשפיעים השפעה ללא קץ על רוחו. 
וקוראים  הם מדובבים את המצפון, מעוררים את התודעה 

לחשבון הנפש.
השופר היהודי ואותות קולו,  אין להם כל דמיון לאותם 
במידה  שומעים  אנו  לבנו  לדאבון  אשר  המלחמה  אותות 
הזועמת  בתרועתה  הקרב,  חצוצרת  אשר  בעוד  יתרה. 
והאכזרית, מלהיבה את יצרי דמו של האדם, מגרשת מתוכו 
אות  פרא.  לחיית  להפוך  אותו  ודוחפת  האלוקי  הזיק  את 
החצוצרה משמש לו לחייל בחזית כפקודה לשחוט, להרוס 
והנוח,  המעודן  בקולו  היהודי  שהשופר  הרי  ולהשמיד. 
השופר  קול  והאחווה.  האחדות  והיושר,  הצדק  את  מסמל 
משמש צו לשחרר את כל העבדים, בעת היובל, ולהשיב כל 

נחלה אל בעליה האמיתיים.
הרע.  יצר  הוא  השטן,  נגד  תיגר,  קורא  היהודי  השופר 
הרצון  את  השטן,  את  ולערבב  לבלבל  נועדו  התקיעות 
המטעה. מלחמה זו הינה גם מלחמת שחרור, להשתחרר מן 

האנוכיות והאהבה העצמית, מן השעבוד אל ה"אני".
הגואל  יתגלה  עת  והנכסף.  הגדול  הרגע  ובא  מתקרב 
ויתקע שנית בשופר, להכריז על גאולת ישראל ומלכות ה'. 
הפעם תהיה התרועה כה רועמת עד אשר יתפוררו לרסיסים 
כל האלילים החומרניים שלהם סוגדים עוזבי ה' המודרניים. 
יהודים  ומדכאי  נוגשים  מיני  כל  של  העריצות  מלאכת 
תשותק כליל. רק קול האלוקים ישלוט בכל. רק רצונו יהיה 
התכלית של כל מעשה אנוש ויצירתו, ורק רעיונות התורה 
יהיו מטרתם של החיים. והיה ה' למלך על כל הארץ ביום 

ההוא יהיה ה' אחד...
בראש  שופר  שתקיעת  מבואר  ומחשבה  חסידות  בספרי 
בה  משתמשים  אנו  אשר  לתפילה  ביטוי  כלי  היא  השנה 
עולמות  להבקיע  ניתן  שבאמצעותה  תפילה  השנה.  בראש 
ולהגיע אל כסא הכבוד, למרות המקטרגים ומחיצות הברזל 
אומרים  שאנו  וכמו  העולם.  בורא  לבין  בינינו  המפרידים  
לפני תקיעת השופר "שיהיה עתה עת רצון מלפניך, ותקרע 
ובין  בינך  מבדילים  הם  אשר  המסכים  כל  הרבים  ברחמיך 
המשטינים  כל  מלפניך  והעבר  הזה  היום  עד  ישראל  עם 
תקיעת  במה  להתבונן  יש  ישראל".  עמך  על  והמקטרגים 

השופר עדיפה על פני התפילה שכל כך בוקעת רקיעים? 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  ישראל,  של  סנגורם 
נוכח קרצופי הבתים בערבי פסחים,  זצוק"ל, היה מתפעם 
פעם נשא כפיו השמימה באומרו: 'יהי רצון מלפניך שיהיו 
אלו המלאכים היוצאים מן הקשר"ק למליצי יושר בעדנו'... 
נוהג לומר תדיר הרבי מגור בעל  "אין זה ווערטל" – היה 
ה'פני מנחם' זצ"ל. עומק עצום יש בדברים אלו. כי מהות 
וקריעת  השופר  תקיעת  ועניין  בפסח  החמץ  ביטול  עניין 
המשותף  את  להבין  ויש  הם.  חד  השנה,  בראש  השטן 

לשניהם?
הנביא אומר: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו 
האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' 
בהר הקודש...". ועל פי זה אנו  מתפללים מידי יום בתפילת 
גדול  בשופר  "תקע   – העשירית  בברכה  עשרה  שמונה 
לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו". מהו השופר גדול? מה 
זה? כמה יהיה אורכו? מטר, שניים, מאה מטר? קילומטר? 
יש בעלי תקיעות המחזיקים מספר שופרות, זה קטן, זה יותר 
גדול. בכותל יש שופר תימני, מסולסל, של מטר או אפילו 

שניים, אבל כמה זה השיעור של 'גדול'?
יצרף  הוא  המשיח,  שכשיבוא  מסבירים  רבים  מפרשים 
הקולות  כל  גדול,  אחד  לשופר  שבעולם  השופרות  כל  את 
יתמזגו לקול אחד גדול, קול גדול ולא יסף, כמו במתן תורה. 
השופר של המשיח יקיף את כל העולם כולו. זהו השופר של 
עקידת יצחק, מאז הוא צפון וממתין. אך נראה שיש משהו 
עת  שימוש  בו  יעשה  שהקב"ה  הגדול  בשופר  יותר  עמוק 

יבשר לנו על הגאולה.
הלוי",  ה"בית  של  דבריו  פי  על  זאת  להסביר  ניתן 
תפילת   מקבל  אינו  שהקב"ה  פעמים  שהרי  בדרשותיו: 
כנסת ישראל משום חטא הלשון, כמו שנאמר במסכת ראש 
בבגדי  ולפנים  לפני  נכנס  גדול  כהן  אין  מה  "מפני  השנה: 
זהב? משום שאין קטגור נעשה סניגור". התפילה היא כלפני 
בית  כנגד  ליבו  את  שיכוון  צריך  המתפלל  שהרי  ולפנים 
קדשי הקדשים. א"כ גם בה אין קטגור נעשה סניגור, וכיון 
תפילתנו  וברכילות,  הרע  בלשון  הפה,  במוצאות  שחטאנו 
הקדוש,  בזוהר  חכמינו  שאמרו  כמו  מקובלת.  תמיד  אינה 
בפרשת מצורע: "מי שיש בו לשון הרע, אין תפילתו נכנסת 
לפיכך  טומאה".  רוח  עליו  נתעורר  שהרי  הקב"ה,  לפני 
עומק  מתוך  הבא  השופר  בקול  הדין  ביום  משתמשים  אנו 
הלב שהוא טהור וקדוש מבלי שיש בו חטא כלשהוא , כדי 

שישמש לנו סניגור בעת הדין. 
"החפץ חיים" זצ"ל פירש זאת, בדרך משל, על גביר אחד 
ומהודרת,  יפה  גדולה  באכסניה  ונתאכסן  אחת  לעיר  שבא 
המפורסמת לתהילה. לאחר שאכל ושתה, שאלו בעל הבית 
והמשקאות?  והמאכלים  שלו  האכסניה  בעיניו  הוטבו  איך 
ענהו הגביר: באמת כל המאכלים והמשקאות המה טובים 
מאד, אך לאחר כל אכילה הנני מרגיש איזה ריח רע בפי... 
ויהי הדבר לפלא בעיני כל. ואכן נמצא, שהכלים שבהם נתנו 
ריח  והורגש מהם  היטב  ונקיים  רחוצים  היו  לא  המאכלים 
רע. כן הדבר בעוונותינו, צריך האדם לדעת כי כדי שתפילתו 
תעלה לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, היא צריכה להיות 
היום  כל  מדבר  וכשהוא  טומאה,  שום  בלי  וטהורה,  נקייה 
בדיבורים אסורים, שמהם נטמאים השפתיים, ואחר כך הוא 
בא באותו פה שאינו נקי ומסדר תפילתו, הלא היא מריחה 

ריח רע ופוגמת בה.
צריך מקודם לרחוץ ולהגעיל את הפה, כדי שיהיה ראוי 
קודם  בתשובה  שיהרהר  היא  לזה  "והתרופה  בו.  להתפלל 
דיבורים  עוד  ידבר  שלא  בדעתו  ויסכים  להתפלל  שיתחיל 
נעשה  קטגור  אין  כי  נשמעת,  תפילתו  תהיה  ואז  אסורים, 
לכן  זצ"ל.  חיים  החפץ  בעל  דבריו  את  מסיים  סניגור", 

המצורע נאמר בו "טמא טמא יקרא", כלומר הוא קורה על 
עצמו שהוא טמא, כדי שאנשים ישמעו ויתפללו עליו. שאלו 
בגלל  אלא  עצמו?  על  יתפלל  לא  שהוא  למה  המפרשים: 
שהצרעת באה עליו בעוון לשון הרע הוא הפסיד ל"ע גם את 
כוח תפילתו. זהו מקורו של אמירת תפילה זכה בהתעטף יום 
הכיפורים בו אנו מבקשים לנקות את פינו מטומאה וצחנה.

התינוק  עת  מילה  ברית  בשעת  קודש  מנהג  כידוע 
משום  וזאת  הוא.  צרכיו  על  אחד  כל  תפילה  לישא  בוכה, 
שאנו מבקשים להעלות את תפילתנו היוצאת מפה שחטא 
התינוק  של  והקדוש  הטהור  הבכי  עם  הלשון  במוצאות 
אשר לא טעם חטא כלשהוא ומקיים בשעה זו את מצוותו 
הכבוד  לכסא  ותגיע  רקיעים  תבקע  היא  אזי  כי  הראשונה. 

מבלי רוח טומאה עליה.
המטה אפרים מביא שגדול אחד נהג כשהיה מוהל בראש 
השנה, שלא קנח פיו אחר המילה אלא תקע בפה המלוכלך 
בדם המילה, לערב מילה בשופר, )או"ח תקפ"ד(. גם זה הוא 
מהרצון לערב את הבכי הטהור, בקול הטהור, כדי שיבקעו 

רקיעים ויביאו את תפילותינו ובקשותינו ביום גדול זה.
בכח".  "אנא  בתפלת  הקנה  בן  נחוניא  רבי  שיסד  זה 
"שועתינו קבל ושמע צעקותינו יודע תעלומות" שלכאורה 
תעלומות"  יודע  צעקותינו  "ושמע  מבקשים  אנו  מה  מפני 
בעוד שאם אנו זועקים ומשוועים הרי תפלתנו נגלית לעין 
כל? אלא הכוונה היא על אותה צעקה טהורה הבוקעת מהלב 
החבוי והדומם כפי שנאמר "צעק לבכם אל ה'", ואותה רק 
ה' יתברך שהוא יודע תעלומות מכיר בה ושומעה. זהו קול 
וזוהי  יותר.  פנימי  בקול  הלב  תרועת  את  המבטא  השופר 
"וקול  כאשר  אימתי  יתקע"  גדול  "ובשופר  הפייטן  כוונת 
דממה דקה ישמע"- קול חזק הנובע מדממה של לב טהור 

שרק יודע תעלומות מכיר בה ושומעה.
תקיעת השופר מעלה את תפילתנו כדי שלא יהיה קטגור 
נעשה סניגור. בכוחה ביום הדין אנו מסירים את המסכים, 
ויכתבנו  לחיים  יזכרנו  בחיים  חפץ  מלך  כי  ומתפללים 

ויחתמנו בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום.
זי"ע בהשוואתו בין ביעור  בזה רמז בעל ה'קדושת לוי' 
אנו  הפיזי  ביעור החמץ  בצד  לתקיעת שופר. שהרי  החמץ 
מתפללים ומבקשים לנקות את החמץ שבלב כדי לטהר את 
הנקודה היהודית. וכשהיא טהורה אנו עושים שימוש איתה 
בליל הסדר ומשום כך לילה זה הוא עת רצון כמו בתקיעת 

שופר הבוקעת מן הלב ושוברת מחיצות ומפרידים.
יום  בבוא  ישתמש הקב"ה  גדול" שבו  "שופר  אותו  זהו 
הגאולה, שהוא מחבר את כל הניצוצות היהודיים הטהורים 
החבויים במעמקי כל נפש יהודית לקול גדול אחד המביא 
את האובדים מארץ אשור והנדחים בארץ מצרים להשתחוות 

לה' בירושלים, למרות מצבם הרוחני.
יה"ר שאכן יקוים בנו דבר הנביא "והיה ביום ההוא יתקע 
בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  ובאו  גדול  בשופר 
ומבורכת,  טובה  לשנה  ונזכה  לה'..."  והשתחוו  מצרים 

שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.
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 בתשע"ו נדם קול תורתו ותפילותיו מלאי הרגש של ראש הישיבה רבי אריה פינקל 
זצ"ל שהמשיך מסורת זקנו הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל  בתשע"ו פסק פומיה 

מגירסה של ראש הישיבה הגאון האדיר רבי חיים שלמה לייבוביץ זצ"ל מעתיק 
השמועה מזקנו מרן רבי ברוך בער זצוק"ל  בתשע"ו הורם הנזר עם הסתלקותו של 
כ"ק האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, אוהבם של ישראל שנסתלק בפתע פתאום  תשע"ו 

נטלה עימה כלי חמדתה עם הסתלקותו של ראש הישיבה הנערץ רבי רפאל שמואלביץ 
זצוק"ל ממשיך דרך אביו מרן הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל  בתשע"ו ניטלה מעימנו 

גם דמותו של הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל, ראש ישיבת 'אור אלחנן' ובנו של 
'המשגיח' הגאון רבי מאיר חדש זצוק"ל  בתשע"ו ליוו רבבות תלמידיו ותלמידי 
תלמידיו את ראש ישיבת גרודנא הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל  ובתשע"ו 
הוסרה הפרוכת גם בישיבת בריסק עם הסתלקותו של ראש הישיבה הגר"מ הלוי 

סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של הרב מבריסק  פנה הודם, פנה זיוום, פנה הדרם

והעמידו
תלמידים הרבה

 בגרודנא, בבריסק, בקמניץ, בפוניבז', במיר, בערלוי ובאור אלחנן, לא ישכחו את תשע"ו-      השנה שבה איבדו התלמידים והחסידים את ראש הישיבה ורבם הנערץ

 גבריאל
 בלוך
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 בגרודנא, בבריסק, בקמניץ, בפוניבז', במיר, בערלוי ובאור אלחנן, לא ישכחו את תשע"ו-      השנה שבה איבדו התלמידים והחסידים את ראש הישיבה ורבם הנערץ

וועשת
סיכום שנת

הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ''ל

הגר"א פינקל זצ"ל       )צילום: שלומי כהן, פלאש 90(

הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ''ל

הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל
הגרח''ש ליבוביץ זצ''ל

הגאון רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מערלוי זצוק''ל



ערב ראש השנה תשע"ז8 

תלמידים הרבהוהעמידו 

רעיו בישיבת חברון מתארים בערגה, כמה 
דמותו היתה נודעת כאחד מבני העליה המופלגים 

ביגיעת התורה, ובעריבות התורה כמי שנלחם 
במלחמתה של תורה, וכבן זקוניו של אביו 

המשגיח מרן הגה"צ רבי מאיר חדש זצוק"ל היה 
יד ימינו, וסייע בעדו בישיבה כל ימיו

הגרד''צ קרלנשטיין בהיכל ישיבת גרודנא

אריה  רבי  הגדולים  הגאונים 
מרדכי  משה  רבי  פינקל, 
רפאל  רבי  חדש, 
כ"ק  שמואלביץ, 
מערלוי,  האדמו"ר 
ליבוביץ,  הגרח"ש 
זכר צדיקים וקדושים 

לברכה.
בראש השנה תשע"ו 
עימנו.  היו  עוד  הם 
בראש השנה תשע"ז, החלל 

שהותירו טרם התמלא.
תשאלו את תלמידי ישיבת מיר על הערגה שבתפילות הימים 

הנוראים של רבי אריה פינקל זצוק"ל. 
תשאלו את תלמידי ובוגרי 'אור אלחנן' על דמותו הטמירה 

של ראש הישיבה הנערץ רבי משה חדש זצוק"ל. 
תשאלו את תלמידי, חסידי ואוהדי חסידות ערלוי המעטירה 
מי היה בשבילם כאבא בטרם הסתלק לגנזי מרומים האדמו"ר 
מערלוי זצוק"ל, שריד לדור דעה, ממשיך שושלת החתם סופר. 
תשאלו את תלמידי ממלכת התורה במיר, מה היה בשבילם 

רבי רפאל שמואלביץ זצוק"ל, ספר מוסר מהלך. 
בישיבת  הן  זצוק"ל  לייבוביץ  הגרח"ש  תלמידי  עם  תדברו 
פוניבז' והן בישיבת קמניץ ותשמעו בקולם את אנחת הכאב של 

יתומים שאיבדו אב אוהב.
תקשיבו לתלמידי גרודנא המתרפקים בערגה על דמותו של 

ראש הישיבה הנערץ הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל.
לעכל  המתקשים  בריסק  ישיבת  תלמידי  עם  תשוחחו 
הלוי  הגר"מ  הישיבה  ראש  של  בהסתלקותו  האובדן  את 

סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של הרב מבריסק.
חוליה  והיוו  אבותיהם  מסורת  ממשיכי  שהיו  כולם  זכו 
גם  שכו  לדור,  מדור  התורה  ובהעברת  הדורות  בשרשרת 
אבותיהם וזקניהם היו ממנהיגי עולם הישיבות והחסידות וגם 

בניהם וחתניהם ממשיכים את דרכם ומורשתם.
תשע"ו, שאת דמדומיה אנו רואים באופק, מפנה את מקומה 
לתשע"ז. בתקווה שכלתה שנה עם קללותיה ובאה תשע"ז עם 

ברכותיה.

המזוזה של אשדוד
בימיו האחרונים של חודש חשון, התקבלה הבשורה המרה 
על הסתלקותו של אחד מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה 
בדור, ראש ישיבת גרודנא הגאון האדיר רבי דב צבי קרלנשטיין 
זצוק"ל שהזדכך בייסורים קשים עד שהשיב את נשמתו לבוראו 
למגינת לבם של אלפי תלמידיו שהעמיד במשך עשרות בשנים.
ראש הישיבה נולד ביום י"ז תמוז תרצ"ד לאביו הרה"ג ר' 
ולאמו מרת  זצ"ל מגדולי המחנכים,  ירוחם פישל קרלנשטיין 
עשירה דבורה רייכיל ע"ה בתו של הרב מנחם מנדל פרוש זצ"ל 

המשפחה  ההיא.  בעת  ירושלים  של  השו"ב  שהיה 
התגוררה באותה עת בירושלים בשכונת 
היוותה  אשר  המיתולוגית,  חסד  שערי 
בעת  ירושלים  וצדיקי  לגדולי  משכן 
הישיבה  ראש  זכה  זו  ובשכונה  ההיא, 
מקטנותו לצקת מים על ידיהם של מאורי 

האומה אשר התגוררו בשכונה זו.
הישיבה  ראש  יזכיר  מכן  לאחר  שנים 
המיוחדת  האווירה  את  ובגעגועים  בערגה 
והנשגבה אשר שררה בשכונה, כשמכל בית 
במדרגות  שמים  יראת  וראו  נשמו  בשכונה 
נשגבות, בפרט בעת פרוס ימי הדין והרחמים, 
עבר,  מכל  נשמעים  היו  ואנחות  ת כשבכיות  ע ב

שעברו ברחוב, מעוצם חרדת הדין.
מגזע אראלים ותרשישים צמח ראש ישיבה. אבי סבו, שאת 
שמו זכה לשאת ראש הישיבה, הוא הגה"צ רד"צ קרלנשטיין 
כראב"ד  ושימש  והיראה  התורה  מגדולי  היה  אשר  זצ"ל 
פרוש  מנדל  מנחם  רבי  הגה"צ  ה"ה  אמו  מצד  סבו  ירושלים. 

זצ"ל 
בעקבות  ברק  בני  בעיר  להתגורר  הוריו  עברו  בצעירותו 
פתיחת תלמוד תורה רבי עקיבא בשכונת זכרון מאיר בבני ברק 

אותו ניהל אביו במשך עשרות בשנים. 
באותה עת והוא צעיר לימים זכה ראש הישיבה לצקת מים 
על ידיו של מורו ורבו מרן בעל החזון איש זי"ע, ואף ללמוד 
שהיה  בעת  כשלימים  שנים,  כארבע  במשך  בחברותא  איתו 
ראש הישיבה מחנך ומדרבן את צעירי הצאן היה מזכיר בכל 

עת את אופן לימודו המיוחד עם החזון איש.
בגיל תשע נכנס ללמוד בישיבת תפארת ציון אצל מרן הגרמ"י 
ליפקוביץ זצוק"ל, כאשר שנים לאחר מכן הראה הגרמי"ל זצ"ל 
והערכתו אליו בהרבצת תורה והעמדת תלמידים.  את אהבתו 

קודם הבר מצווה בהיותו כבן שתיים עשרה נכנס לפי בקשת 
מרן החזון איש זיע"א ללמוד אצל הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל 
לראש  במכתב  פונה  איש  גן כשהחזון  ברמת  סלונים  בישיבת 
וכותב בזה הלשון "רצוני בזה  ישיבת סלונים בבקשה לקבלו 
ועתה  ישיבת...  מתלמידי  שהיה  נ"י  מר..  יקירי  בעד  להמליץ 
הנני מוצא לנכון לפניו להיכנס לישיבתכם הק' ואף 
שעודנו יניק בשנים אבל לפי כשרונותיו בוא ובטח 
יהנו ממנו".  לאחר מכן נכנס ללמוד בהיכלה של 
ישיבת סלבודקא וזאת למשך כחצי שנה. שם קיבל 
תורה ממורו ורבו הגאון הגדול רבי מרדכי שולמן 
זצוק"ל ראש הישיבה והגאון הגדול רבי אליעזר 

פלצינסקי זצוק"ל. 
בעת  היה  בחייו  ומשמעותי  נכבד  פרק 
ישיבת  דגרסי  עמודי  ביני  להסתופף  שהחל 
עליו  ניכרים  במהרה  כאשר  הקדושה,  פוניבז' 
בעמל  הרב  וכישרונו  יגיעתו  התמדתו  גודל 
של  חביבם  להיות  הוא  זוכה  כשתכף  התורה, 
ראשי הישיבה מרן בעל האבי עזרי, הגר"ש רוזובסקי והגר"ד 

פוברסקי זצוק"ל.
חיבה יתירה היתה נודעת למרן גאב"ד פוניבז' זיע"א אליו, 
כשרגשותיו  המובהק,  ורבו  כמורו  הישיבה  ראש  ראה  אותו 
כלפיו היו כאל בן לאב ממש, על קרבה זו כותב ראש הישיבה 
מימי  בצלה  להסתופף  זכיתי  "אשר  הראשון  לספרו  בהקדמה 
רבנו  של  אורו  מזיו  וליהנות  תורתו,  מדברי  ללמוד  ילדותי, 

הגדול שליט"א".
בשנת תשכ"ו הקים הרב מפוניבז' זיע"א את ישיבת גרודנא 
כשבתחילה הוקמה בעיר בני ברק ובי"ח בשבט תשכ"ז קבעה 
מפוניבז  הרב  קנה  בה  אשדוד,  הדרומית  בעיר  משכנה  את 
זיע"א שטחים על מנת להקים מקום תורה אשר יהיה מגדלור 
של תורה ויראה טהורה בדרום. בראשות הישיבה העמיד הרב 
הגרד"צ  הישיבה  ראש  תלמידיו  מובחר  את  זיע"א  מפוניבז' 
כשאיתו עימו מכהן בראשות הישיבה הגר"צ דרבקין שליט"א 
נתווסף  מכן  כשלאחר  יעקב.  באר  גרודנא  ישיבת  ראש  כיום 

הגר"י הקר שליט"א חתנו של הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל.
היה   - הישיבה  הקמת  יום   - שבט  י"ח  יום  את  כי  יצויין 

מציין ראש הישיבה במשך השנים יחד עם תלמידיו הראשונים 
בשתיית לחיים.

היו  אשר  תלמידים  אלפי  להעמיד  זכה  הישיבה  ראש 
דואג  כשהוא  שיעור,  לאין  עד  אהבה  בעבותות  אליו  קשורים 
הוביל  חלקם  כשאת  מחסורם  לכל  יחידים  לבנים  כאב  להם 
ביום נישואיהם. מסירותו המופלאה לחנך את תלמידיו לעמל 
התורה בלי מיצרים היה לאות ולדוגמא בעולם הישיבות. ראש 
הגר"ש  רבו  של  המובהקים  מתלמידיו  להיות  זכה  הישיבה 
בעל  זי"ע  הגר"ש שקאפ  רבו  בדרך  צעד  זי"ע אשר  רוזובסקי 
השערי יושר ר"י גרודנא בליטא, וככזה דלה ראש הישיבה מלא 
חפניים מתורתו ודרך לימודו המסור בידו מרבו זצ"ל והשקה 

לתלמידיו הרבים בדרך עיונו המיוחד והמופלא.
העמיד אלפי תלמידים הממשיכים את דרכו ואת דרך לימדו, 
הוראה  פוסקי  רבנים,  תורה,  מרביצי  ישיבות,  ראשי  ביניהם 

ואישי ציבור.

אבל כפול במיר
ישיבת מיר, על עשרות אלפי תלמידיה ובוגריה איבדה בשנה 
החולפת שניים מהמאורות הגדולים שהאירו את עולם התורה 
והעמידו לגיונות של תלמידים, תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, 

ראשי כוללים, דיינים ומרביצי תורה.
עם  הישיבה  של  זוהרה  הועם  שבט,  חודש  של  בראשיתו 
ראש  זצוק"ל  שמואלביץ  רפאל  רבי  הגאון  של  הסתלקותו 
ישיבת מיר בעיה"ק ירושלים, שנשמתו עלתה בסערה השמימה 

לאחר שנים רבות בהן עמל על התורה מתוך ייסורי גוף ונפש
לו  היו  שלא  הישיבות  ראשי  חשובי  מגדולי  לאחד  היה 
בעולמו אלא ד' אמות של תורה ויראת שמים ובאהבתה שגה 
תמיד. הגאון המופלא שזכה להעמיד לגיונות של תלמידים בכל 

כנפי תבל, ובהם ראשי ישיבות רבנים ומרביצי תורה לאלפים.
הוכה  שנתיים  ולאחר  למשכב  ונפל  חלה  תשס"ט  בשנת 

בכפלים לאחר שלקה במחלה
נוספת רח"ל, אך הוא נלחם כארי להמשיך בעבודת הקודש 
בלימוד והרבצת התורה, לאחר ניסוי ראשוני של טיפול חדשני 
במחלתו חזר בחסדי שמים לבריאותו אך לא התרפא ממחלתו 



עוברים את החגים בקלות
עם מגוון הלוואות והטבות מלאומי

באישור מיידי עד 300,000 ₪, להחזר של עד 84 תשלומים
> ההלוואה ניתנת באפליקצית לאומי, באתר, בעמדות לאומי

.call בסניף ובלאומי

הלוואה בקליק

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/dor-ledor

הזמינו כרטיס אשראי            
ותהנו ממגוון הנחות קבועות והטבות בלעדיות במאות בתי עסק

לאומי מאחל לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה!

עד 50,000 ₪, להחזר של עד 50 תשלומים
.call ההלוואה ניתנת בסניפים ובלאומי <

הלוואת 50/50

הלוואות 50/50: החזר במסלול קרן קבועה. החזר קרן יכול להשתנות עד 3 פעמים בשנה במהלך ההלוואה     העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו     תנאי 
ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן ייקבעו ע"י הבנק ויופרטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות     התנאים בתוקף עד 31.10.2016     פרסום זה 
אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי     לאומי ולאומי קארד רשאי לשנות או לבטל את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת     פרטים מלאים ומחייבים בקשר להלוואות 

ולתנאי בזכאות בסניפי לאומי ובאתר.



ערב ראש השנה תשע"ז10 

תלמידים הרבהוהעמידו 

הלוייתו של רבי אריה פינקל זצ''ל                                                                                                                                          )צילום: פלאש 90(

לגמרי. רבים ראו בכך נס שמימי שממצב של כמעט שיתוק 
חזר לחיים כמעט תקניים.

לאחר שעבר לדור לצד הישיבה, המשיך כמנהגו להתפלל 
ולמסור שיעוריו כהרגלו בישיבה מתוך מסירות נפש עצומה. 
בתקופה זו נתגלו בו כוחות בלתי אנושיים כאשר התמסר כולו 
לאהבת התורה שהיתה טבועה בדמו כל ימיו, והיא שהשיבה 
לו את רוחו ועמדה לו לימין לשרוד ייסורי גוף קשים ומרים.

כללי'  ה'שיעור  את  מסר  אלול  בחודש  תשע"ב  בשנת 
שהותו  ובמהלך  בישיבה.  תלמידיו  אלפי  לפני  שלו  האחרון 
בארה"ב עבור טיפול למחלתו ביקר בישיבת גבוהה דלייקווד 
שם מסר שיעור כללי לשמחת בני הישיבה וראשיה. אך לא 

ארך זמן ושוב נפל למשכב.
ב'שערי  אושפז  והוא  מצבו  הידרדר  חודש שבט  בתחילת 
צדק', שם חלה הרעה במצבו והוא השיב את נשמתו ליוצרה, 
פסוקי  את  שזעקו  המשפחה  בני  נמצאים  למיטתו  כשסמוך 
הווידוי וייחוד הבורא, ונשמתו הזכה והמזוככת עלתה למקום 
שכולו טוב, במעמד עשרות רבות מתלמידיו ובני המשפחה 

שביכו את האבידה הגדולה והקשה.
אבלים ודווים ליוו רבבות תלמידיו מהיכל ישיבת מיר להר 
הגר"ח  מרן  הגדול  לאביו  ונראה  סמוך  נטמן  שם  המנוחות, 

שמואלביץ זצ"ל.
חודש  של  הראשונים  בימים  מכן,  לאחר  אחדים  חודשים 
ראש  של  הסתלקותו  על  הישיבה  תלמידי  התבשרו  אב, 
גדולי  מועצת  חבר  פינקל,  אריה  רבי  הגאון  הנערץ  הישיבה 

התורה.
מסכת חייו הייתה מסכת ארוכה של לימוד והרבצת תורה. 
התלמידים  מראשוני  והיה  פוניבז'  בישיבת  למד  בבחרותו 

ישיבת  ראש  עם  בחברותא  למד  זו  בתקופה  בישיבה. 
פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי 
מרן  הישיבה  ראש  לאביו,  מקורב  היה  ואף 

רבי דוד פוברסקי זצוק"ל.
לאחר שאביו התמנה למשגיח בישיבת מיר 
ראש  של  לקרבתו  זכה  שם  בה,  ללמוד  עבר 
זצוק"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  מרן  הישיבה 
ואף למד עמו בחברותא )למד עמו חלק גדול 
מתלמוד בבלי(. כמו כן למד רבות עם סבו ראש 
פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  מיר  ישיבת 

זצ"ל.
בישיבת  נוראים  בימים  תפילה  כבעל  שימש 
מיר במשך חמישים שנה, ותפילותיו היו ידועות 

לשם דבר בקולו המופלא ומלא הרגש. פעמים רבות בתפילה 
היה פורץ בבכי ועורר עמו את ציבור המתפללים כולו.

התגורר בשכונת נווה צבי בירושלים ולאחר שמונה לכהן 
באחוזת  להתגורר  עבר  עילית  במודיעין  מיר  ישיבת  כראש 

ברכפלד בעיר מודיעין עילית בסמוך לישיבתו.
חיים  רבי  הישיבה  ראש  בו  הפציר  אביו,  פטירת  לאחר 
אביו,  במקום  בישיבה  מוסר  שיחות  שימסור  שמואלביץ 
שיחות  בעצמו  למסור  חיים  ר'  את  ושיכנע  סירב  הוא  אבל 
למסור  הגר"ח שמואלביץ  כך החל  בעקבות  בישיבה.  מוסר 
שיחות מוסר בישיבה, כשלאחר מכן הרב פינקל והרב רפאל 
שמואלביץ כתבו וערכו את שיחותיו שהודפסו בספר "שיחות 
מוסר". בנוסף כתב הוא את שיעוריו התורניים של הרב חיים 

שמואלביץ, כיוון שנודע בכתיבתו המדויקת והתמציתית.
הגר"ח שמואלביץ  פטירת  לאחר  בשנת תשמ"א, שנתיים 
החל למסור שיחות בהיכל ישיבת מיר ובהמשך מונה לכהן 

בה כר"מ ומשגיח.
עילית  מודיעין  מיר  ישיבת  הוקמה  עת  תש"ס,  בקיץ 
ולבקשת ראש ישיבת מיר רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, התמנה 
לדמות  הפך  מהרה  שעד  הישיבה  לראש  זצ"ל  אריה  רבי 

נערצת על כלל תלמידי הישיבה.
הסתלקותו הותירה חלל גדול בקרב תלמידי הישיבה, הן 
שדמות  ברכפלד,  במיר  תלמידיו  והן  בירושלים  במשכנה 
למגינת  פתאום,  לפתע  הסתלקה  הגדול  הרועה  של  דיוקנו 

ליבם של תלמידיו שמיררו בבכי על הסתלקותו.

עולה של תורה
היתה  זצ"ל,  חדש  מרדכי  משה  רבי  הגאון  של  עריסתו 
בירושלים בי"ד בכסלו תש"א כבן זקוניו לאביו מרן המשגיח 
'כנסת  ישיבת  זצוק"ל, משגיח  חדש  הלוי  מאיר  רבי  הגה"צ 

לאה ישראל' חברון,  צביה  מרת  הצדקנית  הרבנית  ולאמו 
ע"ה, בתו של הגאון רבי נפתלי מנחם הוטנר 
של  ובנו  בליטא,  איישישוק  מרבני  זצוק"ל, 
רבי יוסף זונדל הוטנר זצוק"ל הידוע בכינויו 
הברית  בשמחת  איישישוקר'.  זונדל  'רבי 
נקרא בשם "משה מרדכי" על שמו של מרן 
הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצוק"ל, 
ישיבת חברון, שהיה דודה של אמו  ראש 
הרבנית ע"ה. בבית ענק של גדלות בתורה 

ויראה, הוא התחנך במסורת אבותיו.
בטל ילדותו התחנך בת"ת יבנה ברח' 
יעקב  רבי  הגאון  אצל  ילין,  אבינועם 
קורלנסקי זצ"ל, ובישיבת 'תפארת צבי' 
אצל רבו הגאון רבי מיכל שלפוברסקי זצ"ל, ולאחר מכן גלה 
עד  התחבב  שם  תקוה,  בפתח  ישראל'  'אור  בישיבת  ללמוד 
ורבי  זצוק"ל  רוזובסקי  יוסף  רבי  הגאונים  רבותיו  על  מאד 
ולימים  שבה,  המיוחדים  כאחד  ונודע  זצוק"ל,  ניימן  יעקב 
תלמידיו  מששת  אחד  הוא  כי  זצוק"ל  ניימן  הגר"י  תיאר 

שייסדו מקומות תורה מפוארים. 
כנסת  בישיבת  ללמוד  עלה  למצוות  הגיעו  קצר אחרי  זמן 

ישראל חברון, שם עלה ונתעלה כאחד מהאריות שבה. 
והיה  בבטנו,  בסיבוך  נתקף  הוא  שמונה  כבן  ילד  בהיותו 
נתון בסכנת חיים של ממש. עם הגיעו לבית החולים, חששו 
יקבל  בבטחונה, שאם  לו  אמרה  ע"ה  ואמו  לחייו,  הרופאים 
עליו עול תורה במסירות כל ימי חייו, יזכה שמשמים יסייעו 
ומאז  שלימה,  באמונה  זאת  עליו  קיבל  אכן  והוא  לרפואתו, 
זכה כל ימיו חייו לקיים את הבטחתו זו להשקיע עצמו בכל 

כוחותיו אך בתורה ועמלה.
היתה  דמותו  כמה  בערגה,  מתארים  חברון  בישיבת  רעיו 
התורה,  ביגיעת  המופלגים  העליה  מבני  כאחד  נודעת 
וכבן  תורה,  של  במלחמתה  שנלחם  כמי  התורה  ובעריבות 
זקוניו של אביו המשגיח מרן הגה"צ רבי מאיר חדש זצוק"ל 

היה יד ימינו, וסייע בעדו בישיבה כל ימיו.
תשכ"ו  ובשנת  נכבדות  אודותיו  דיברו  לפרקו,  הגיעו  עם 
הוא נישא לרעייתו הרבנית שרה שתחי' בתו של הגאון רבי 
יהושע דב לפין זצ"ל, שהיה חתנו של הגאון רבי חזקיהו יוסף 
ובארץ  בפולין  הישיבות  ועד  מראשי  זצוק"ל,  מישקובסקי 

הקודש. לאחר נישואיו המשיך ללמוד בישיבה הקד'.
כולל  של  האברכים  חבורת  של  המייסדים  מראשוני  היה 
כנסת ישראל חברון במחנה יהודה, כשהתקבצו ובאו ללמוד 
סרנא  הגר"י  ומרנן  חברון,  ישיבת  וחניכי  מבני  האריות  בה 
לפני  שיעורים  מוסרים  היו  זצוק"ל  חברוני  והגר"מ  זצוק"ל 
זצוק"ל  חדש  מאיר  רבי  הגה"צ  המשגיח  ואביו  הכולל,  בני 
היה מגיע למסור שיחות מוסר ויראה, הוא היה מעמודי התווך 
והאריות שבחבורה, שנלחם בעוז במלחמתה של תורה, יחד 
עם רעיו הגאונים רבי משה יהושע כהן שליט"א ורבי אביעזר 

פילץ שליט"א ועוד. 
מלבד גדלותו ויגיעתו בתורה, נודע בדמותו הסלבודקאית 
שעוצבה מבית אבא, ובליבו הרחום שהיה פתוח כאולם לכל 
דורש, נודע בהארת פניו לכל אדם, ובגמילות חסדיו לרבים. 

יהודה',  'כנסת  ישיבת  כראש  כיהן  ספורות  שנים  לאחר 
ובמשך שלוש שנים הרביץ בה תורה יחד עם הרבנים לבית 
יחד  אביו  החליט  תשל"ז,  בשנת  שנים  כמה  ולאחר  מאלין, 
עמו להקים ישיבה חדשה בשם 'מאור ירושלים', כשמניין של 
תלמידים מ'כנסת יהודה' דבקו בהם להקמת הישיבה החדשה.
היה זה לאחר שישיבת כנסת ישראל חברון עברה למשכנה 
החדש בגבעת מרדכי, ובבנייני הישיבה בגאולה שכנה ישיבת 
שליט"א,  הורביץ  ברוך  רבי  הגאון  בראשות  ירושלים'  'דבר 
ללמוד  החדשה  הישיבה  של  לתלמידים  לאפשר  נאות  אשר 
האוכל  בחדר  ארוחותיהם  את  ולסעוד  בבית המדרש,  אצלם 
של הישיבה. היתה זאת עבורם עליה מתמדת מעצם השהייה 

בביתו של מרן המשגיח זצוק"ל, שדר בסמיכות לישיבה.



החג בפתח, והכל בוהק וזוהר. כאימא את רוצה שגם הבן 
יהיה הכי הכי. הכי מצוין. הכי בולט ושהחולצה שלו  שלך 
 – ביומט  של  הייחודית  הנוסחה  בזכות  לבנה...  הכי  תהיה 

הלבן נראה בוהק מתמיד, והצבעוני – חי ואמיתי.

הבן שלי הוא....
זה שבחולצה הלבנה.
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לאחר שנים ספורות, פגש הגאון רבי משה זצוק"ל בגאון 
רבי שמחה וסרמן זצ"ל שכיהן בראשות ישיבת 'אור אלחנן' 
משכנו  ולהעתיק  ארצה  לעלות  היה  שחפץ  אנג'לס,  בלוס 
פאר  שיכהן  זצוק"ל  משה  מרבי  ביקש  והוא  לירושלים, 
הישיבה  בפתיחת  לשותפים  הפכו  והם  הישיבה,  בראשות 
בירושלים, על שמו וזכרו של מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן 
זצוק"ל, וכך הוקמה ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים, כשרבי 
זצ"ל  שמחה  ורבי  הישיבה,  כראש  בה  מכהן  זצוק"ל  משה 
מכהן כנשיאה. כעבור שנתיים ימים אף עלה רבי שמחה זצ"ל 

ארצה וסייע בפריחת הישיבה. 
בהקשר לכך סיפר לימים שמי שיצר את השידוך המיוחד 
הקה"י  מרן  היה  לדורותיה  אלחנן  אור  ישיבת  את  שהניב 
זצוק"ל. מאחורי הגר"ש וסרמן זצ"ל היו שנים של פעילות 
נמרצת בהפצת תורה, ישיבה בצרפת בטרם פרצה המלחמה, 
ולאחריה פעילות עניפה ברחבי ארצות הברית, ולבסוף כ"ה 
שנים של עמידה בראש ישיבה בלוס אנג'לס. עם בואו לארץ, 
יחדיו  שלמדו  מעת  שהכירו  זצוק"ל  הקה"י  מרן  אל  פנה 
בישיבת נוברהדוק. והוא יעץ לו להתחבר אל המשגיח מרן 
הגה"צ רבי מאיר חדש זצוק"ל, והמשגיח שמח על הרעיון, 
ועמו בנו, ראש הישיבה רבי משה מרדכי זצוק"ל, וכך שונה 
שם הישיבה ל'׳אור אלחנן'. ומה נהדר היה המראה של שניים 
מגדולי וזקני ישראל, הגה"צ המשגיח והגר"ש וסרמן, כאשר 
היו שוהים יחד בימים הנוראים, בתפילת 'כל נדרי', כשראש 
הישיבה רבי משה מרדכי היה עובר לפני התיבה, והמשגיח 
אין  בידיהם.  תורה  וספרי  ולשמאלו  לימינו  וסרמן  והגר"ש 
התלמידים  בין  עוברים  שהיו  והרוממות  הרעד  את  לתאר 

והמתפללים שזכרו זאת לאורך שנים.
תורה'  'עזרת  בשכונת  הישיבה  שכנה  הראשונות  בשנים 
בירושלים, והיא הפכה למגדלור של תורה, שהצמיח מקרבו 
בצורה  בנפשו  נפשם  ונקשרה  ביותר  שאהבוהו  הדר  פירות 
מופלאה ממש, והוא גידלם כבניו ממש, כשהוא עומד עליהם 
ללא  התורה  בהם אהבת  והטמיע  גדל,  להם  האומר  כמלאך 
וגמילות  פנים  להארת  וחינוך  צרופה,  שמים  ויראת  גבול, 

חסדים לכל אדם.
לשכונת  משכנה  את  הישיבה  העתיקה  השנים  ברבות 
הישיבה  את  הנהיג  והוא  הכר,  לבלי  התפתחה  שם  רוממה, 
ביד רמה עשרות בשנים במסירות אין קץ, וכל ימיו תמידין 

כסדרם השקיע עצמו עליה לרומם ולפאר כל 
בחור מבניה, כאב על בנים ממש. 

לצעירים  הישיבה  את  הקים  זאת,  מלבד 
בונם  משה  רבי  הגאון  בראשות  בירושלים, 
והגדיל  הרחיב  ואותה  שליט"א,  קרויס 
בפעם  פעם  מגיע  כשהוא  נפש,  במסירות 
בו  למסור שיעור כללי לבני הישיבה שנקשרו 
מדמותו  רבות  וקיבלו  מסועפים,  תורה  בקשרי 

המיוחדת. 
ברבות השנים פיתח הגרמ"מ חדש זצוק"ל את 
מוסדות ישיבת 'אור אלחנן', וייסד ברחבי הארץ 
קטנות,  כישיבות  המשמשות  שלוחות  מספר 

ישיבת 'אור אלחנן' בטבריה, וישיבת 'כנסת מאיר' בראשון 
'אור אלחנן' במודיעין עילית, כשהוא ממנה  וישיבת  לציון, 
כשהוא  בישיבה,  הרמי"ם  כצוות  לכהן  תלמידיו  גדולי  את 

שימש כנשיא הישיבה.
בישיבה  מרצו  עיקר  את  השקיע  מוסדות,  הקמת  לצד 
הגדולה בירושלים, שם העמיד לגיונות של תלמידים שגדלו 
לאורו, והיה כל אחד מהם כבן יחיד ממש. שיעוריו הבהירים 
היו לשם דבר בעולם התורה ונאמרו בבהירות מיוחדת לצד 
החברונאי,  ההדר  עם  המופלאה,  נדירה, כששמחתו  עמקות 

הותירו בתלמידיו קול ד' בהדר. 
לצד זאת הוא נודע בשיחותיו שהיו מתובלות מדברי אביו 
הוטנר  יצחק  רבי  הגאון  יצחק'  ה'פחד  בעל  ומדברי  הגדול, 
דיהודאי,  כחכימא  שנודע  המיוחדת  בפקחותו  וכן  זצוק"ל. 
וידע  אחד,  כל  של  רוחו  כנגד  להלך  ידע  שפתותיו,  שבחן 
בנו  הוא  כאילו  תלמידיו  מאלפי  אחד  לכל  ולתרום  להעניק 

יחידו. 
רבי  דבר.  לשם  היו  זצוק"ל  הישיבה  ראש  של  תפילותיו 
משה מרדכי זצוק"ל היה עובר לפני התיבה בתפילות הימים 
תלמידים  של  גדול  קהל  אחריה  משכה  והתפילה  הנוראים, 
שהגיעו מידי שנה בשנה להיכל הישיבה להתפלל בישיבה, 
מילה  בכל  הננסך  הגדול  הרגש  לאור  בבכי  גועים  כשהכל 

שיצאה מפיו. 
תורה  'אוהל  ספרים  להוצאת  המכון  את  להקים  זכה  כן 
מרן  של  ספריו  והדפסת  בעריכת  עסקו  במסגרתו  ברנוביץ', 
הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, וכן ספרי "מראה מקומות" 

היכלי  בכל  שהתקבלו  ושיחות  שיעורים  וקבצי  הש"ס,  על 
התורה. 

מלבד זאת היה חבר הנהלת מפעל הש"ס, והיה קשור אף 
בהרבצת התורה בשכונת עזרת תורה ומאוחר יותר בשכונת 
בוגרי  אופיה.  על  המיוחדת  מדמותו  השפיע  שם  רוממה, 
יודעים לספר על קירבה מיוחדת עם ראש הישיבה  הישיבה 
הנצרך  בכל  בעדם  ומסייע  טורח  כשהוא  נישואיהם,  לאחר 
הישיבה  כשראש  ימיהם,  מאורחות  ושלב  שלב  בכל  להם 
קשור בתלמידיו אף שנים רבות לאחר עזיבתם את הישיבה 

בכל דבר וענין.
במחלה  זצוק"ל  הישיבה  ראש  חלה  חודשים  מספר  לפני 
החולים  בבית  לסירוגין  אושפז  ומאז  קשה, 
ומרים  קשים  טיפולים  עובר  כשהוא 
הקשה,  הרפואי  מצבו  למרות  להחלמתו. 
לישיבה  האחרון  השבועות  בחג  הגיע 
למסור שיעור כללי תורני בסוגיא הנלמדת 
בשמחה  שרויים  היו  ותלמידיו  בישיבה, 
עצומה על כך. הגעתו לוותה בהתרגשות 
עזה, וניכר היה כמה בני הישיבה כמהים 
לדמותו המיוחדת שכה מלווה אותם כל 
הימים, ובני הישיבה קיבלוהו בחמימות 
נעמד  והוא  ובזמרה,  בשירה  רבה, 
עליהם למסור את שיעורו בהדרת כבוד, 
כשהוא מחבב את הרגע שבו זכה לעמוד על משמרתו כבעבר, 
ודיבר אודות החיזוק הרב שהוא מקבל מהרבים שמייחלים 

לרפואתו.
ולצידו  הבריאותי,  מצבו  הידרדר  לחייו  האחרון  בשבוע 
שהו תלמידיו ומקורביו, ונישאו תפילות רבות להחלמתו, אך 
בשעות הבוקר של יום רביעי כ"ח תמוז, עלה בסערה השמימה 
כשליד מיטתו נמצאים בני המשפחה ותלמידים שזעקו 'שמע 
וכך  לב.  קורעות  בבכיות  הווידוי  פסוקי  את  ואמרו  ישראל' 
למגינת לב אלפי תלמידיו שהתקשו לקבל את הבשורה המרה 

על סילוקו בשיא פריחתו התורתית. 

מעתיק השמועה
התפשטה  האחרון  א'  אדר  י"ח  קודש,  שבת  במוצאי 
השמועה על הסתלקותו של רב האי גאון אדיר ובקי בכל חלקי 
התורה, הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת 
פוניבז' וראש ישיבת קמניץ, מגדולי המעמיקים בדורנו, אשר 
העמיד אלפי תלמידים נכדו של גאון ישראל מרן הגאון רבי 

ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, בעל ה'ברכת שמואל'. 
חודשים אחדים לפני הסתלקותו נפל ראש הישיבה זצ"ל 
כשהוא  החולים  לבית  ופונה  בביתו,  מאוחרת  לילה  בשעת 
סובל משטף דם מוחי. מאז הורע מאוד מצבו הרפואי, והוא 
בכל  תלמידיו  מרבים  העת  כשכל  החולים  לבתי  ונכנס  יצא 
לרפואתו.  חמות  בתפילות  להעתיר  והעולם  הארץ  רחבי 
עבודת  את  הישיבה  ראש  המשיך  תקופה  אותה  כל  במשך 

הקודש שלו בעסק התורה בעיון עצום, ככל שמצבו הרפואי 
אפשר זאת ואף מעבר לכך. 

בימים האחרונים לחייו הורע מצבו מאוד, ובני משפחתו 
ותלמידיו הקרובים הקיפו כל העת את מיטתו בבית החולים 
ומרבים  שמים  לרחמי  מייחלים  כשהם  השומר,  בתל  שיבא 
בתפילות לרפואתו יחד עם כל בית ישראל. אלא שכבר נגזרה 
גזרה, ובבוקרו של יום השבת השיב ראש הישיבה את נשמתו 

הטהורה ליוצרה. 
להיכל  המרה  הבשורה  הגיעה  השבת  יום  במהלך  עוד 
התורה בישיבת פוניבז', ומשם נפוצה הידיעה לכל רחבי בני 
ברק. עם צאת השבת הועברה הידיעה המרה לישיבת קמניץ 
בירושלים ואל תלמידיו בכל רחבי הארץ, אשר נחרדו לשמוע 

כי הורם הנזר והוסרה העטרה. 
למעגל  מחוץ  גם  כבד  באבל  התקבלה  המרה  הידיעה 
התורה  היכלי  ובכל  זצ"ל,  הישיבה  ראש  של  התלמידים 
הזדעזעו לשמוע על סילוקו של צדיק, נכדו של הגאון האדיר 
רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, בעל ה'ברכת שמואל', בן לבנו 

הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ. 
המעמיקים  מגדולי  לאחד  נחשב  זצ"ל  הישיבה  ראש 
דבר,  לשם  היתה  הבהירה  הסברתו  בכלל,  הש"ס  בסוגיות 
עם  הארץ.  פני  על  הם  גם  נפוצו  הגרח"ש'  'שיעורי  וספריו 
ולמרות  לו לברוח מהכבוד,  זאת, ענוותנותו העצומה גרמה 
בעניינים  חלק  ליטול  אבה  לא  ונשנות  חוזרות  הפצרות 
את  גם  בהתפעלות  מציינים  תלמידיו  רב.  בפרסום  הכרוכים 
עסקו  כשכל  הזה,  העולם  מענייני  שלו  הנפלאה  הפרישות 
וחשקו היו בתורה ובעבודת ה', ולא העסיק אותו שום דבר 

ועניין שהיה מחוץ לד' אמות של תורה והלכה. 
נולד בשנת תרצ"א לאביו הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ 
זצ"ל ראש ישיבת קמניץ בנו של גאון ישראל מרן הגאון רבי 
ברוך בער ליבוביץ זיע"א בעל ה'ברכת שמואל'. אמו היתה 

בת הגאון רבי משה בער מובשוביץ זצ"ל רבה של לכוביץ. 
ה'ברכת שמואל',  מרן  הגדול  זקנו  ברכי  על  גדל  מנעוריו 
בעת  ילד  שהיה  למרות  עיניו.  מנגד  משה  לא  הק'  ודמותו 
הסתלקותו זכה לעקוב מקרוב אחריו, ולראותו בעת לימודיו 

ותפילותיו הזכות. 
ידיו  על  בטלית  עטוף  אותו  נשא  שזקנו  זכה  לכך  בנוסף 
הארוכה  הדרך  למרות  וזאת  לת"ת  אותו  הכניס  כאשר  הק' 
הדרך  באמצע  ביקש  משה  יעקב  הג"ר  אביו  לת"ת.  מהבית 
הוא  אולם  עליו,  לא להקשות  כדי  מידיו  אותו  ליטול  מזקנו 
לא הסכים לכך, וכך נשא אותו בידיו כל הדרך, וכאשר אביו 
נחום  רבי  "סבי  ואמר:  בער  הגר"ב  נענה  שוב,  בו  הפציר 
אמר לפני פטירתו, שכל חייו התפאר שהוא עצמו הכניס את 
נכדו 'ברוך בער'ל' לחיידר, וא"כ גם אני רוצה לעתיד לבוא 
להתפאר שאני הכנסתי את נכדי 'חיים שלמה' לחיידר", וכך 
נשא אותו בידיו כל הדרך הארוכה עד ל'חיידר'. בכך בעצם 
התכוון מרן רבי ברוך בער לרמוז, כי הוא מועיד לו גדולות 

ונצורות. 
בעצמו אף היה מספר, כיצד בילדותו היה זקנו מברך עמו 
לא אחת ברכת המזון כדי לחנכו במצוות, ואיך שהיה אומר 
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כל מלה בכוונה ובהתעוררות רבתי. כמו כן היה בוחן אותו 
בלימוד החומש שלו. 

עם פרוץ השואה בילדותו נאלץ לעזוב יחד עם משפחתו 
בתחילת מלחמת  נמלט  זקנו  עם  יחד  ביתם שבקמניץ.  את 
הנסיעה  זמן  ובמשך  לבריסק,  מקמניץ  השניה  העולם 
לבריסק ברכבת שהה צמוד לזקנו, ומבריסק נסעו לווילנא. 

נסתלק הסבא  ובכסלו ת"ש  לווילנא  הגיעו  בחשון ת"ש 
לאר"י  כניסה  אישורי  קיבלו  הם  זיע"א.  הגרב"ד  מרן 
זצ"ל חתנו של הסבא הגרב"ד  באמצעות הדוד הרב טורץ 

זי"ע, ובערב פסח תש"א הגיעו לארץ ישראל. 
בספינה בה נסע נסעו בה עוד הרבה רבנים, ביניהם מרנן 
הגרי"ד  ובניו,  זצ"ל  פוברסקי  הגר"ד  זצ"ל,  שך  הגרא"מ 
מישקובסקי  הגרח"י  רב  הקרינקער  זצ"ל,  סאלאווייציק 

זצ"ל, ועוד הרבה רבנים.
בהם  חשדו  ישראל  לארץ  המשפחה  בני  כשהגיעו 
האנגלים שהסרטיפיקטים מזויפים, ולכן הם הושיבו אותם 

במחנה 'עתלית', שם שהו משך כחודש. 
בנעוריו למד בישיבת 'תפארת צבי' ולאחר מכן בגיל י"ג 
להערכתם  וזכה  רבות  שנים  למד  שם  חברון  לישיבת  עלה 
הרבה של ראשי הישיבה. לגודל הערכתו אליו אף קבע מרן 
ולמדו  עמו  מיוחד  לימוד  זצ"ל  כהן  הגר"א  הישיבה  ראש 

יחד בצוותא חדא. 
הרב  מרן  של  מיסודו  בריסק  ישיבת  הוקמה  כאשר 
סאלאווייציק  הגרי"ד  מרן  בנו  בראשות  זיע"א  מבריסק 
זצ"ל, היה הוא אחד משלושת הבחורים הראשונים שפתחו 
את הישיבה. היה זה לאחר שמרן הגרא"מ שך זצ"ל דיבר 

עמם ושידל אותם לכך. 
בצל הגרי"ד זצ"ל קנה הרבה תורה וחכמה בדרך הלימוד 
הלימוד  בדרכי  ונתעלה  ועלה  בריסק  בית  של  המיוחדת 

וההבנה. 
היה מקושר ביותר אל מרן הרב מבריסק זצוק"ל. הקשר 
בין  זצ"ל שהיה  יעקב משה  רבי  עוד התחיל מאביו הגאון 
והן  דליטא  בבריסק  הן  הרב מבריסק,  שיעוריו של  שומעי 
בירושלים, והגרח"ש נתבקש על ידו להיות מה'מנין' שלו. 

קביעות  לו  היתה  מבריסק  הרב  אצל  התפילות  לאחר 
והרבה  שונים,  ובעניינים  בלימוד  עמו  לדבר  מיוחדת 
מהיסודות ששמע מהרב מבריסק היה מביא ומצטט לימים 

בשיעוריו מה ששמע ממנו בעצמו. 
וראה  בלימוד  מבריסק  הרב  עמו  שדיבר  לאחר  פעם 
והכיר בו את גאונותו ובקיאותו העצומה בתורה, שאל אותו 
ה'בריסקער רב' בהתפעלות: "פון וואנט וייסטו אזוי פיל" – 

מניין אתה יודע כ"כ הרבה. 
בנוסף לכך קשר מיוחד היה לו עם בנו של הרב מבריסק 
הגרי"ד  מרן  למד.  כאמור  שבישיבתו  זצ"ל  הגרי"ד  מרן 
שיבחו והעריכו עד למאוד, וידוע בישיבת בריסק שהסיבה 
הוא  הזה,  היום  עד  בבריסק  רביעי  ביום  שיעור  שאין  לכך 
מפני שביום רביעי היה הגרח"ש הולך לשמוע את שיעורו 
של אביו הג"ר יעקב משה בישיבת קמניץ, ואמר הגרי"ד: 
"אם רבי חיים שלמה לא נמצא מה לי למסור שיעור". וכמו 
כן כאשר ביקש הגרח"ש לעזוב את בריסק לאחר שנים רבות 
הגרח"ש  לו  וענה  הדבר,  לסיבת  הגרי"ד  שלמד שם שאלו 
לו  אמר  בבריסק.  שלם  מחזור  כבר  שלמד  מפני  שהוא 
הגרי"ד, שהוא יפתח שיעור מיוחד בלילה 'שיעור משניות' 
כדי שיוכל ללמוד דברים חדשים בבריסק, ואכן הוא פתח 
את השיעור החדש, ועד היום מתקיים שיעור זה ע"י בנו של 
הגרי"ד יבדלחט"א הגאון רבי אברהם יהושע סאלאווייציק 

שליט"א ר"י בריסק.
מסופר, שפעם מסר מרן הגר"א קוטלר זצ"ל ראש ישיבת 
בחור  שהיה  והגרח"ש  תלמידים,  בפני  שיעור  לייקווד 
קשה  שאלה  אותו  ושאל  בשיעור  השתתף  ימים  באותם 
את  ששאל  הבחור  הוא  מי  שאל  הגר"א  השיעור.  באמצע 
השאלה, והשיבו לו שזהו הבחור חיים שלמה ליבוביץ וכי 
הוא נכד מרן הגרב"ד זצ"ל מקמניץ. הגר"א שהתפעל מאוד 
השאלה  שמעצם  עליו,  ואמר  התבטא  הגאונית  מהשאלה 

ששאל ניכר היה כי הוא נכד של רבי ברוך בער.
בהגיעו לפרקו בשנת תשי"ט נשא את רעייתו בת הרה"ג 
היתומים  בית  ראש  זצ"ל  רוטשטיין  יצחק  אברהם  רבי 
תיכף לאחר  זצוק"ל.  איש  ומקורבו של מרן החזון  דיסקין 
לצד  המעטירה  קמניץ  בישיבת  כר"מ  לכהן  החל  נישואיו 

אביו הגרי"מ זצ"ל ראש הישיבה.
אביו הגרי"מ שימש כאמור כראש ישיבת קמניץ ונסתלק 
הק'  הישיבה  ממייסדי  היה  הוא  תשכ"ד.  בשנת  לעולמו 
קמניץ בארץ ישראל יחד עם גיסו ראש הישיבה הגאון רבי 

משה ברנשטיין זצ"ל – חתנו של מרן הגרב"ד זצ"ל. 

קמניץ,  ישיבת  כראש  לשמש  הגרח"ש  מונה  בהמשך 
ראש  דודו  בן  עם  ויחד  ימיו,  סוף  עד  שימש  זה  בתפקיד 
הישיבה הגר"י שיינר שליט"א )חתן רה"י הגאון רבי משה 
רבות  והרביצו תורה משך שנים  זצ"ל( השפיעו  ברנשטיין 

לאלפי המוני התלמידים. 
שהיתה  התורה  אהבת  אותה  היא  עצמה  בפני  מסכת 
התורה  דלתי  על  היה  שקוד  בלבו.  עמוק  עמוק  נטועה 
נפלאה  בשקידה  עסק  ימיו  כל  תמיד.  בה  ישגה  ובאהבתה 
בלימוד התורה שהיתה מחמד לבו, והקדיש את כל עתותיו 
להרבצת תורה ויראה בקרב המוני תלמידיו בישיבות קמניץ 

ופוניבז'.
התורה  הרבצת  עם  יחד  בתורה  הנורא  ועמלו  גאונותו 
והתמזגו  השתלבו  תלמידיו  המוני  בקרב  שלו  המופלאה 
לשם  היו  אשר  ופרישותו  יראתו  עם  נפלא  בשילוב  יחדיו 

דבר בעולם התורה. 
היה מגדולי מרביצי התורה בדורנו, וזכה להיות 'מעתיק 
זקנו  של  ותורתו  משנתו  את  שהעביר  המיוחד  השמועה' 
מבארו  הבאים.  לדורות  זי"ע  בער  ברוך  רבי  מרן  הגדול 
הגדול של זקנו זה דלה והשקה לעדרים, ומאוצרות תורתו 

העביר לאלפי תלמידיו צעירי הצאן.
זקנו הגדול מרן רבי ברוך בער  הקשר המיוחד שלו עם 
זיע"א שהתחיל בילדותו לא נותק מאז, ואת כל חייו הקדיש 
למען העתקת שמועתו, וראה בכך משימה מיוחדת להעביר 
ים, אל בני ארץ-ישראל,  זקנו העמוקה מני  את תורתו של 

הדור האחרון אשר לא ידע את הגרב"ד.
אם חפצים היו תלמידי חכמים לדעת במדויק את תורתו 
ומשנתו של רבי ברוך בער היה הוא אחד המיוחד בהעברת 

והעתקת השמועה שלו בהבנה הראויה והנכונה. 
בזקנו  דבוק  היה  כך  כל 
כמעט  שכאמור  עד  ובתורתו 
לא היה שיעור או מערכה שמסר 
לפני התלמידים שלא הזכיר בהם 
את זקנו. הוא היה חוזר רבות על 
שיטת זקנו ומוסר לפני התלמידים 
כלשהו  בנושא  זקנו  סבר  איך 
בצעירותו ומה היתה סברתו בנושא 
המילה  בזקנותו.  אחר  או  כזה 
תדיר,  פיו  על  היתה שגורה  'זיידע' 
ולא חדל בכל העת להזכיר את אותן 
שיצאו  הנפלאים  וחידושים  סברות 
מבית היוצר הגדול של זקנו הגרב"ד. 

שיטת הלימוד שלו היתה מיוסדת על פי שיטת הלימוד 
ושילב  הוסיף  בקמניץ  הלימוד  לשיטת  ובנוסף  זקנו,  של 
וכך  בריסק,  דרך הלימוד מבית  ומיזג בהם לעתים אף את 
היה  זקנו  של  תורתו  מדברי  תמיד  חוזר  שהיה  לכך  בנוסף 
מבריסק.  הרב  של  משמו  תורה  חידושי  מוסר  אף  לעתים 
ורבות  בריסק,  בית  בדרכי  רבות  נוהג  היה  אף  לכך  בנוסף 
חייו.  ובתהלוכות  מבריסק  הרב  על  בערגה  מספר  היה  אף 
השנה  שביום  מתלמידיו,  אחד  מספר  מעניינת  אנקדוטה 
במשנתו  מיוחד  שיעור  מוסר  היה  כסלו  בה'  זקנו  לפטירת 

של זקנו לפני תלמידי הישיבה. שנה אחת השתתף בשיעור 
יהודי אחד שזכר עוד היטב את מרן הגרב"ד בחיים חיותו, 
ולאחר השיעור התבטא היהודי וטען, שקולו של הגרח"ש 

דומה להפליא לקול של זקנו רבי ברוך בער... 
שנת  תשובה  ימי  בעשרת  ופוניבז'  קמניץ  בישיבות 
פוניבז'  ישיבת  ראשי  הגאונים  מרנן  לבקשת  נעתר  תשס"ז 
המעטירה,  פוניבז'  ישיבת  כראש  ולשמש  לבוא  שליט"א 
התורה  בהרבצת  לתורה  חיילים  והגביר  הוסיף  מאז  והחל 
ישיבת פוניבז' בב"ב, בנוסף להרבצת  לעוד אלפי תלמידי 
התורה שלו מימים ימימה בישיבת קמניץ בירושלים. זמנו 
עמוס היה למכביר במסירת שיעורים תמידין כסדרן בהיכלי 
הישיבות פוניבז' וקמניץ בפני המוני תלמידיו ששתו בצמא 
את תורתו. בישיבת קמניץ היה מוסר שיעורים כלליים מדי 
מעת  יום.  בכל  יומי'  'שיעור  מוסר  היה  וכן  בשבוע  שבוע 
מדי  מלמסור  פסק  פוניבז'  ישיבת  כראש  לשמש  שהוכתר 
יום 'שיעור יומי' ב'קמניץ' ומסר שם רק שיעור כללי פעם 

בשבוע.
נערץ היה הגרח"ש על גדולי הדורות זי"ע. היה מקורב 
אל מרן החזון איש זצוק"ל ושהה רבות בצלו וינק מתורתו 
ומשנתו. היה אף מקושר ביותר עם מרן הגרא"מ שך זצ"ל 
ראש ישיבת פוניבז', והיה מרבה בשבחו תמיד. מרן פוסק 
רבות  מתייעץ  היה  שעמו  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  הדור 
ואמר  נוראות  פעם  התבטא  הלכה  בענייני  השנים  במהלך 

עליו, כי הוא 'קדוש וטהור'.
קהל רבבות בבני ברק ובירושלים בראשות גדולי תורה, 
אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, ליוו ביום ראשון את ראש 
ישיבת פוניבז' וישיבת קמניץ, למנוחות, לקול בכייתם של 

תלמידיו ההמומים. 

רועה נאמן 
האדמו"ר  כ"ק  ערלוי  גאב"ד  של  הסתלקותו 
זצוק"ל, בחודש אדר א' האחרון, הותירה חלל גדול. 
האדמו"ר זצוק"ל, אוד מוצל מאש, העמיד רבבות 
הרבצת  שנות  משישים  למעלה  במשך  תלמידים 

תורה.
שבהונגריה  ערלוי  בעיר  נולד  זצוק"ל  רבינו 
בשנת תרפ"ג לאביו הגה"ק רבי משה סופר הי"ד 
בעל ה'יד סופר' בנו של הגה"ק רבי שמעון סופר 
ה'כתב  מרן  בנו של  'התעוררות תשובה' שהיה  בעל  הי"ד 
סופר' ונכדו של מרנא משה איש האלוקים ה'חת"ם סופר' 
זיעוכ"י. אמו של רבינו היתה הרבנית הצדקנית מרת טושנא 
הי"ד אשר היתה בתו של הגה"ק רבי משה יוחנן שאנפעלד 
ה'כתב  בעל  של  תלמידיו  וחשובי  מגדולי  שהיה  זצוק"ל 

סופר' וכיהן כאב בית דין דמיהאלי-פאלווא.
כבר משחר ילדותו התחנך והתגדל על ברכיהם של אביו 
הגדול וזקנו הקדוש והם בעיני הבדולח אשר להם ראו בו 
בילד הצעיר כלי מחזיק ברכה והרעיפו עליו טל תורה ושפע 
קדושה מאוצרותיהם הגדושים. עוד בעת היות מרן זצוק"ל 
יניק כבן עשר שנים הורה זקנו הגדול לכבדו בעליית מפטיר 

ענני המלחמה השחורים שהתחשרו בשמי אירופה 
התעבו והתרחבו כשהם מקדירים ומחשיכים 

במהירות את היבשת כולה. החיה הנאצית הסתערה 
בחמת זעם ובלעה בזה אחר זה את כל שכנותיה 
כשתאבונה רק הולך וגובר. יחד עם הצלחותיהם 
גברה אכזריותם ועד מהרה נוכחו הכל לדעת כי 
הדלק שהניע את מכונת המלחמה העצומה היה 

דמם של היהודים. גטאות, מחנות ריכוז והשמדה 
ועוד שאר מרעין בישין הלכו ורבו על אדמת אירופה 

ובאופן שיטתי עלו על מוקד קידוש שמו הגדול 
מיליונים מקרב אחינו בני ישראל הי"ד



ובזכות האבות והאמהות הקד' ישני חברון נזכה לחתימה טובה,
לחיים טובים ולשלום, ויתקבלו כל תפילותינו באהבה וברצון! אמן!

קרן מורשת מערת המכפלה | מחדשי היישוב היהודי בחברון | הכנסת אורחים חברון | 
מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה

לאור הביקוש הגדול בשנים האחרונות, אנו נערכים למבצע 
גדול ומיוחד לקליטת הציבור הרחב והקדוש לתפילה, 

ללינה ולסעודה מפסקת לפני ואחרי הצום.

הזדרזו והרשמו: 072-259-2293 
ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה מספר המקומות מוגבל.

w w w . k i p u r . o r g . i l

לגברים בלבדוהמקום, האירוח מפאת קדושת היום 
אולם יצחק 

פתוח

דרכו  עולות  התפילות  מקום שכל  עדן,  גן  פתח  המכפלה  מערת 
למרום, וכעדותם של כל אשר השתוקקו להתפלל במקום קדוש 
בו  מקום  השמיים",  ב"שער  התפילה  זכות  בגודל  בהפליגם  זה, 
התפילות אינן חוזרות ריקם. ביום הכיפורים יערך כינוס גדול של 
עמך בית ישראל, לעורר זכות ישני חברון לישועת הכלל והפרט.
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ערב ראש השנה תשע"ז16 

תלמידים הרבהוהעמידו 

באחד מג' הרגלים. עובדה זו לימדה את הקהל הגדול מה 
גדולה היא ההוקרה וההערכה שרוחש הסב הגדול לנכדו 
בשמי  לו  וצפוי  נשקף  מזהיר  עתיד  וכי  והחכים  היניק 

היהדות.
באחד הימים, עת לימד לתלמידיו שומעי לקחו הלכות 
נבחן  עצמו  הוא  כי  השיחים  אחד  תחת  להם  שח  שופר, 
אצל זקנו הק' על סוגיה סבוכה ועמוקה זו, על כל פרטיה 
דקדוקיה והשיטות הרבות שבה, עוד בטרם היותו לאיש 

לפני הגיעו לגיל מצוות. 
הביאו  הנדירים  כשרונותיו  עם  יחד  זו  עילאית  שקידה 
מגאוני  ורבים  התורה  בעולם  להתפרסם  מהרה  עד  אותו 
התקופה שהשתעשעו עמו ועמדו על טיבו פרסמו ברבים 
את שמו של הבחור הצעיר כ'סיני' ו'עוקר הרים' גם יחד. 
להעריך  ידעו  אשר  ומוריו  הוריו  בו  תלו  רבות  תקוות 
עולה על במתי התורה  וציפו לראותו  כוחותיו  נכונה את 

וההנהגה.
אירופה  בשמי  שהתחשרו  השחורים  המלחמה  ענני 
התעבו והתרחבו כשהם מקדירים ומחשיכים במהירות את 
היבשת כולה. החיה הנאצית הסתערה בחמת זעם ובלעה 
בזה אחר זה את כל שכנותיה כשתאבונה רק הולך וגובר. 
נוכחו  מהרה  ועד  אכזריותם  גברה  הצלחותיהם  עם  יחד 
הכל לדעת כי הדלק שהניע את מכונת המלחמה העצומה 
והשמדה  ריכוז  מחנות  גטאות,  היהודים.  של  דמם  היה 
אירופה  אדמת  על  ורבו  הלכו  בישין  מרעין  שאר  ועוד 
ובאופן שיטתי עלו על מוקד ק דוש שמו הגדול מיליונים 

מקרב אחינו בני ישראל הי"ד.
על  הונגריה  אל  גם  הארורים  הרשעים  קרבו  אט  אט 
מאות אלפי יהודיה שלא העלו על דעתם עד כמה איומה 
היא הסכנה הקרבה ובאה. כידוע, בעת בה כבשו הרשעים 
את הונגריה והשתלטו עליה היה קיצו הקרב של שלטונם 
שמות  בהם  עשו  והבריטים  האמריקאים  ומוחלט.  ברור 
ממזרח  פה  בכל  בהם  נגסו  האדום  הצבא  וגייסות  מחד 
אולם לא היה בזאת כדי להניאם מתאוות הרצח הנוראה 
התבוסה  את  שהרגישו  ככל   – הוא  נהפוך  בהם.  שבערה 

קרבה הגבירו את קצב המשלוחים וההשמדה עוד ועוד.
לעבודות  גויס  והוא  עשרים  כבן  מרן  היה  פרק  באותו 
הכפיה במחנה הנודע לשמצה 'מונקאטאבור'. בעת שנפרד 
באריכות  נרגשת  ברכה  הקדוש  זקנו  בירכו  ממשפחתו 
יתרה. עם תום הפרידה הקשה והמייסרת, בעת צאתו מן 
החדר קרא אחריו בקול נרגש ואמר: "דער זכות פון חתם 

סופר אונד כתב סופר זאלל דיר ביישטיין".
ברכה מרטיטה זו שבקעה מקרב לבו הטהור של אותו 

למרן  לו  שעמדה  והיא  ריקם  שבה  לא  נשגב  צדיק 
הני  בכל  המגן  באלף  בעדו  והגנה 
ימים  באותם  עליה  דעדו  הרפתקי 
קודרים. רבינו תלה בברכה זו גם את 
למחנה  משילוח  המופלאה  הצלתו 
המוות אושוויץ בירקנאו אליו נשלחו 
אמו  אביו  הקדוש,  זקנו  האש  באכול 
בני  ובנין  מנין  רוב  עם  יחד  ואחיותיו 
ניצל  הוא  בעוד  הי"ד  הק'  הקהילה 

בחסדי שמים.
פנה  האיומה  המלחמה  תום  עם  מיד 
מרן להציל את פליטת ההרג הנורא. אין 
ועוצם  גודל  את  לתאר  שתוכלנה  מילים 

שרידי  ובאו  התקבצו  אט  אט  בכל.  ששרר  הנורא  ההרס 
בהם  למקומות  ושבו  ממשפחה  ושניים  מעיר  אחד  חרב 
התגוררו בטרם החורבן. ממדי הזוועה התבררו עד מהרה 

ונוכח עיניהם נתגלו החורבן הגשמי והרוחני גם יחד.
שארית  עבור  כמותה  מאין  קשה  היתה  שעה  אותה 
מצאו  לא  המלחמה  אימי  את  ששרדו  רבים  הפליטה. 
בנפשם את הכח והעוז לקום ולהתנער מעפרם וסכנת ניוון 
רוחני איימה עליהם. כאן התגלה רבינו במלוא כחו ויפעת 
בנימין  שמואל  אברהם  רבי  הגאון  אחיו  עם  יחד  רוחו. 
רבינו  הקים  שטערן  משה  רבי  הגאון  דעברצען  ואב"ד 
מחדש את 'ישיבת חתם סופר' ובה החל לחנך את צעירי 

הצאן.
את  לשקם  כדי  עילאיים  מאמצים  וריכז  ארגן  רבינו 
הונגריה  יהדות  הריסות  את  ולקומם  החורבן  שרידי 
לעלות  ערלוי  ק"ק  שרידי  ידי  על  הוכתר  הוא  המפוארת. 
עמדו  עיניו  נגד  ואלופם.  כרבם  ולשמש  אבותיו  כס  על 

תמיד דבריו הקדושים של זקנו הק' מרן החתם סופר זי"ע 
בצוואתו המפורסמת "שלא ייבש המעין ולא יקצץ האילן" 
ובנחישות שאין דומה לה פעל ללא לאות כדי להגשים את 

משאת נפשו של זקנו הק' יהא המחיר אשר יהא.
ומשלימים  וחג  שבת  בימי  יוצאים  היו  הישיבה  בני 
מסודרים  מנינים  היו  לא  בהם  במקומות  לתפילה  מנינים 
וכן שימשו כ'כלי קודש' באותם מקומות בהם חסרו כאלו. 
כשליחי  מרן  של  החביבים  מתלמידיו  רבים  שימשו  כך 
ציבור, בעלי קריאה, בעלי תקיעה ושאר 'כלי קודש'. בכך 
עול ממשלת  לבל תכבה תחת  הגחלת העמומה  על  שמר 

הרשע והכפירה. באותה עת כבר הוכר מרן,
גילו הצעיר נחשב כאחד מגדולי הרבנים והוא  למרות 
נקרא תדיר לשבת בהרכבי הדיינים אשר ישבו על המדוכה 
והסבוכות  הרבות  ההלכתיות  לבעיות  מזור  למצוא  וניסו 
אשר התגלגלו לפתחם דבר יום ביומו. השואה 
רחב של  מגוון  יצרו  והשבר שגרמה  הארורה 
שאלות קשות ומורכבות מאין כמותן ועמל רב 
הושקע על ידי הרבנים שנכנסו בעובי הקורה. 
תקנתן  על  ושקד  מרן  ישב  ספור  אין  שעות 
של ישראל כשהוא עושה כל מאמץ לפתור 
ישראל.  של  בצערן  ולהקל  וקושי  ספק  כל 
לצד גאונותו המופלאה ובקיאותו העצומה 
שהנחתה  מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  זכה 
בתורה,  המופלא  עמלו  דרכיו.  בכל  אותו 
קדושתו הנשגבה והמרוממת וכמובן זכות 
אבותיו הקדושים שמרו עליו והאירו את 

דרכו בכל אשר פנה.
אדמת  על  השהות  ונעשתה  הלכה  הימים  בחלוף 
הונגריה ליותר ויותר מסוכנת. בקרב הכל התקבעה ההבנה 
כי בנסיבות הנוכחיות אין כל תקוה וקיום ליהדות החרדית 
בארץ זו. לאחר מחשבה רבה ותפילות רבות גמלה בלבו 
ולעלות  הונגריה  את  לעזוב  עליו  כי  ההחלטה  מרן  של 
תלמידיו  גם  כי  לו  היה  ברור  הקודש.  ארץ  את  לחונן 
יצטרפו למסע הנדודים וכי האחריות לשלומם ולהצלחת 

מסעם מוטלת על כתפיו.
וצוררי  מרושעים  רשעים  ההגירה שהיו  רשויות  פקידי 
ישראל הערימו קשיים רבים על מבקשי היציאה, והיציאה 
הדרך  בחשבון.  באה  לא  כלל  ומוסדרת  רשמית  בצורה 
גורמים  ליצור קשר עם  גבולות המדינה היתה  לעזוב את 
מפוקפקים ולפעול על פי הוראותיהם. גורמים אלו עמדו 
נועזות,  מבריחים  כנופיות  עם  ואמיצים  רצופים  בקשרים 
המבקש  את  מבריחים  היו  מתאים  תשלום  תמורת  אשר 

ומעבירים אותו אל מחוץ להונגריה.

ובעיקר  ומפרכות  קשות  היו  הברחה  של  אלו  פעולות 
היה  עקבותיו  על  עולים  הממשל  נציגי  היו  לו  מסוכנות. 
שת  לא  הוא  ימימה  מימים  כדרכו  אולם,  ומר.  רע  גורלו 
שנטל  המשימה  למילוי  מרצו  כל  את  והקדיש  לזאת  לבו 
על כתפיו. זייפני ניירות, מבריחי גבולות ושאר אינשי דלא 
מעלי נשכרו בשליחותו כדי למלט את תלמידיו האהובים 

מבין ציפורני הרשע ולהביאם אל ארץ חמדת אבות.
הוכתר  והמבצע  פרי  נשאו  ותפילותיו  מאמציו  ואכן, 
עוד  עמם  ויחד  תלמידיו-בניו  כשכל  גדולה  בהצלחה 
רבים וטובים מקרב אחב"י זכו להימלט ולעלות אל ארץ 
הקודש. משכך, נפנה מרן לדאוג לעצמו ולבני משפחתו גם 
כן. כשנה לאחר תחילת מבצע הבריחה הגדול זכה גם הוא 
לחונן את עפרה וביום שנכפל בו כי טוב, ד' אלול תש"י 

דרכו רגליו של מרן על אדמת ארץ הקודש.
עם הגיעו לארץ הקודש קיים מרן בעצמו 'הכל מעלין 
לירושלים' וקבע את משכנו בתוככי פלטרין של מלך. הוא 
רבים  ימים  באותם  התגוררו  בה  קטמון  התיישב בשכונת 
של  ההוד  דמויות  התבלטו  וביניהם  המלחמה  מפליטי 

עובדי ה' מפליטי העיר העתיקה.
לאחר תקופה קצרה ייסד רבינו את מבצר התורה האדיר 
דישיבת 'אהל שמעון – ערלוי' שנקראה על שם זקנו הגדול 
בעל 'התעוררות תשובה'. הישיבה שכנה במבנה ששימש 
בעבר כמושב הקונסוליה הסורית בעיר ולאחר מספר שנים 

עברה למבנה שנבנה בסמוך.
ראשיתה של הישיבה היתה אמנם מצער אולם אחריתה 
ורבים  יצא למרחוק  רבינו  שגֹאה מאוד. שמעו הטוב של 
וטובים דבקו בו ובאו לחסות בצל כנפיו. בין הבאים היו 
אשר  למכביר  חדשים  ותלמידים  ימימה  מימים  תלמידיו 
לאבן  והפכה  הישיבה  גדלה  מהרה  עד  שמעו.  את  שמעו 
שואבת אליה נמשכו רבים מבין הצורבים הצעירים אשר 
שיעוריו  מרן.  של  מפיו  חיים  וארחות  דעת  לקנות  איוו 
בעולם  דבר  לשם  הפכו  התורה  מקצועות  בכל  העמוקים 
היו  לחכמתו  הקודמת  ויראתו  תפילותיו  על  וגם  התורה 

הבריות מסיחות בהתפעלות רבה. 
בד בבד עם תפקידו כראש הישיבה לא הניח רבינו ולא 
שמט מידיו ולו לרגע את משא הנהגת העם. ראש הישיבה 
הנערץ אשר המונים חרדו לכל מוצא פיו ועל פיו ישק דבר 
ברבים מבתי ישראל היה מוסר מדי יום צמד שיעורים על 
פי סדר ה'דף היומי'. שיעור אחד נמסר לקבוצת תלמידי 
חכמים והאחר לקבוצת בעלי בתים, שהעידו כולם כאחד 
עשרות  משך  חלקם  מנת  היה  אשר  הנפלא  התענוג  על 
בשנים, עת זכו לשמוע מדי ערב שיעור מפיו של אותו גאון 
קומת  את  וכופף  היה ממרום השגותיו  יורד  וצדיק, אשר 

הלוויתו של הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל
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ויחיד  יחיד  לכל  הדברים  את  להתאים  כדי  לו,  אשר  הענק 
הצמא לדבר ה'.

מ"מ  בכורו  בנו  מבורך,  ישרים  דור  אחריו  הותיר  רבינו 
רבי  הגה"צ  שליט"א;  משה  רבי  הרה"צ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
רבי  הגה"צ  עילית;  בביתר  סופר'  'כתב  קהילת  רב  יעקב, 
אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת 'אהל שמעון – ערלוי'; 
הגה"צ רבי שמעון, רב בית המדרש 'תורת משה' בעיר צפת; 
הגה"צ רבי עקיבא, רב קהילת ערלוי בבני ברק; הגה"צ רבי 
זלמן, רב קהילת ערלוי בבורו פארק; והגה"צ רבי אהרן, רב 

קהילת ערלוי באלעד.

בדרכה של בריסק
בחצות הליל של מוצאי שבת, כ"ד אדר ב' האחרון נפל 
רבי  הגאון  בריסק,  לבית  חשוב  צאצא  עוד  בישראל:  דבר 
מאיר הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ראש ישיבת "רבי מאיר הלוי" 

- בריסק, נלקח לבית עולמו, והוא בן 87 בפטירתו. 
כבן  תרפ"ט,  טבת  בי"ט  נולד  סולובייצ'יק  הלוי  הגר"מ 
ה-12 לאביו, רבן של ישראל הרב מבריסק הגאון רבי יצחק 
רבי חיים מוואלוז'ין  דור שביעי למרן   - זצוק"ל  זאב הלוי 

זיע"א, תלמידו הידוע של הגאון מוילנא. 
ונודע  בריסק  בית  תורת  את  וינק  גדל  הגדול  אביו  בבית 
מספרים  חייו,  כל  המצוות.  בשמירת  בהחמרתו  קטן  מגיל 
דקדוק  בעולמו אלא ארבע אמות של  לו  היו  לא  תלמידיו, 

ההלכה ודיוק בכל אות ברמב"ם. 
בשנות ילדותו למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' בירושלים, 
והיה  בבנים,  'העילוי'  אותו  כינה  מבריסק  הרב  ואביו 

משתעשע עמו רבות בלימוד בהיותו הצעיר בבנים. 
לאחר נישואי התגורר בירושלים, שם הרביץ תורה למאות 
שבראשותו.  בישיבה  בצלו  שהסתופפו  ובחורים  אברכים 
ברבות השנים גם נודע בשיעור חומש רש"י המפורסם, אותו 

מסר בשעת סעודה שלישית. 
בית  היה  חזנוביץ',  ברחוב  הלוי  הגר"מ  של  הקטן  ביתו 
הזכירו  הבית  קורות  ממנו.  זעקה  שהפשטות  מאד  פשוט 

רבי  מרן  של  ביתו  אודות  הבלתי-נתפסים  התיאורים  את 
חיים הלוי זצ"ל בעיר בריסק שהיה כהפקר ממש לשימוש 
הרבים, עד שכל אורח שהגיע לעיירה, היה יכול להתאכסן 
בבית ולעשות בו ממש כבשלו, כאשר מרן הגר"ח זי"ע אסר 
על  כל-שהיא  השגה  או  להשמיע מחאה  בני המשפחה  על 

העניין. 
אכן, גם בית זה של הגר"מ הלוי זצ"ל עמד שוקק במרבית 
צעירים,  וצורבים  חורף,  זמן  זה בתחילת  היה  היום.  שעות 
את  התחילו  עתה  שזה  לארץ  חוצה  ובני  ארץ-ישראל  בני 
ראש  ממרן  הבא'  'ברוך  ברכת  ליטול  באו  בישיבה  ה'זמן' 
הישיבה. אברכים בעלי חתימת זקן נכנסו כדי לדון ב'דין' או 
יהודי מבוגר הגיע  שנים שטורדים אותם בסוגיה הנלמדת, 
ליטול עצה, ובתווך של כל זה עמד מרן הגר"מ הלוי, באותו 
סבר פנים טובות - אך שיש בהן גם מן התקיפות הבריסקאית 
- וקיבל כל אחד מהם, שמע את דבריהם, ייעץ, ונשא ונתן. 

בחדר הצר עמד מקרר ישן, ועל הקיר תלה ציור פשוט של 
קבוצת יהודים העומדת לפני הנחל, שופכים לבם לפני קונם 
בתפילת 'תשליך' של ראש-השנה. על השולחן פרסה מפה 

לבנה, שבאור הנכנס מחוצה, הייתה נדמית כבוהקת. 
הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ונכדים הממשיכים 
דוד  משולם  רבי  הגאון  אחיו  בריסק,  בית  בדרך  דרכו  את 
ממשיך  בנו  את  שיף;  הרבנית  ואחותו  סולובייצ'יק,  הלוי 
דרכו בראשות הישיבה, הגאון רבי יצחק זאב הלוי, וכן בניו 
הגאונים רבי יחיאל, רבי חיים, ורבי אברהם, בנו הבחור הרב 

יוסף דב וכן חתנו - הרב הגאון רבי צבי גרוסברד. 
לפני מספר שנים, בשעת רצון מיוחדת, התיישב הגר"מ 
דמותו  על  זיכרונות  עמם  וחלק  מתלמידיו,  חלק  עם  הלוי 
סולובייצ'יק  הגרי"ז  מבריסק,  הרב  מרן  אביו,  של  הגדולה 

זצ"ל, ועל כלל מורשת בית בריסק בתוכה גדל כל השנים.


ענני המלחמה השחורים 
שהתחשרו בשמי אירופה 
התעבו והתרחבו כשהם 

מקדירים ומחשיכים 
במהירות את היבשת כולה. 

החיה הנאצית הסתערה 
בחמת זעם ובלעה בזה 

אחר זה את כל שכנותיה 
כשתאבונה רק הולך וגובר. 
יחד עם הצלחותיהם גברה 

אכזריותם ועד מהרה 
נוכחו הכל לדעת כי הדלק 

שהניע את מכונת המלחמה 
העצומה היה דמם של 

היהודים. גטאות, מחנות 
ריכוז והשמדה ועוד שאר 

מרעין בישין הלכו ורבו 
על אדמת אירופה ובאופן 

שיטתי עלו על מוקד ק דוש 
שמו הגדול מיליונים מקרב 

אחינו בני ישראל הי"ד

1-800-236-236
תרום עכשיו לשנה טובה: ב-180 ש«ח

חותמים
שותפות

בזכויות החסד

לשנת תשע«ז

מרן הגראי”ל שטיינמן שליט”אעליהם את מידת החסד העליונה”.רבות של חסד, אשר בעז”ה יעוררו בוודאי זוכים להיות שותפים בזכויות “התומכים והמסייעים ל’עזר מציון’ 

אונקולוגיים בישראל נלחמים על חייהם!מחריד! יותר מ-165,000 חולים 

בס”ד
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תכלה שנה ונכלוליה
1. בנימין נתניהו

לראש הממשלה בנימין נתניהו, יש את כל 
הסיבות לסמן וי אחד גדול על שנת הכהונה 

השביעית הרצופה שלו.
הוא ניטרל את יריביו הפוליטיים, הן בתוך 
האויבים  רשימת  לה.  מחוצה  והן  מפלגתו 
אמן  כמו  ומאיימת.  ארוכה  הפוטנציאליים 
אחד  אותם  להוריד  נתניהו  הצליח  שחמט 

אחרי השני.
הרצוג כבר לא מאיים אחרי הפארסה שבה 
כמעט הצטרף לממשלה. בשורה התחתונה: 
בכירי  עם  להתקוטט  אותו  שלח  נתניהו 

מפלגתו ולהילחם על הישרדותו הפוליטית.
כל  את  קיבל  מימין,  האויב  ליברמן, 
הראשונה  בשנה  החולפת.  בשנה  מבוקשו 
ליברמן  הנוכחית,  הממשלה  של  לכהונתה 
זה  נתניהו.  את  לתקוף  הזדמנות  החמיץ  לא 
לא מנע ממנו להחליק אל כס שר הביטחון. 
דברים שרואים מספסלי האופוזיציה, נראים 

אחרת מהקומה ה-14 בקריה בתל אביב.
שהרים  נוסף  ליכודניק  יעלון,  בוגי  משה 
את הראש והביט לעבר כס ראש הממשלה, 
הביטחון  ממשרד  מסולק  עצמו  את  מצא 
לכהן  יכל  יעלון  הממשלה.  הרחבת  לטובת 
את  לנטוש  בחר  הוא  אך  החוץ,  כשר  היום 
את  גם  נטש  האם  הכנסת.  ואת  הממשלה 
מדברים  הפוליטית  במערכת  הליכוד? 
שר  שמתכנן  חדשה  פוליטית  מסגרת  על 
כשהוא  כעת,  כך,  או  כך  לשעבר.  הביטחון 
האיום  ההחלטות,  קבלת  ממוקדי  רחוק 

המיידי על נתניהו הוסר.
ישראל כץ, הוא עוד אחד ברשימת בכירי 
'נתניהו'.  שאחרי  ל'יום  שממתינים  הליכוד 
על  תיגר  לקרוא  העז  האחרונים  בחודשים 
נתניהו, בעיקר סביב פרשת עבודות הרכבת 
בשבת. כץ נכנס לקלחת הרותחת הזו בעיניים 
נתניהו.  יגיב  כיצד  היטב  ידע  הוא  פקוחות. 
קול  ירימו  החרדיות  שהמפלגות  שיער  הוא 

זעקה. כץ הוא פוליטיקאי ותיק ומנוסה. הוא 
להקריב  ניתן  החרדיות  המפלגות  שאת  ידע 
צעד  אותו  יקדם  זה  אם  השחמט,  לוח  על 
לא  שאיבד  נתניהו,  הפוליטי.  במשחק  אחד 
מעט נקודות בדעת הקהל הציבורית בפרשה 
ושאיפותיו  כץ  את  גם  לנטרל  הצליח  הזו, 

הפוליטיות, לפחות לעת עתה.
את  להחליף  ששואפים  האישים  רשימת 
אלו.  אישים  בארבעה  נגמרת  לא  נתניהו 
דבר  שבהם.  והמרכזיים  הבולטים  אולי  הם 
נערכים  בלפור,  ברחוב  בבית  בטוח:  אחד 
כל  פוטנציאלי.  איום  ולכל  תרחיש  לכל 
שמידת  או  עצמאות  סימני  שמגלה  שר 

מקבל  פלאים,  מזנקת  שלו  הפופולאריות 
טיפול יעיל.

בחודשים האחרונים מבלה נתניהו שעות 
ארוכות במחיצת אנשי תקשורת. במשך שנה 
הממשלה  ראש  נמנע  הבחירות,  מאז  וחצי, 
הצהרות  מלבד  התקשורת.  לכלי  מראיונות 
נאומים  בתוספת  הממשלה  ישיבות  בפתח 
ציבוריים, הקורא והמאזין הישראלי לא שמע 
את ראש הממשלה. בלתי אפשרי היה לקבל 

מנתניהו תשובות לשאלות באופן חופשי.
שינה  נתניהו  האחרונים,  בחודשיים 
ממנהגו. דווקא כעת, כשהקואליציה מתנהלת 
על מי מנוחות ועל פניו נראה כמי שתשלים 
הממשלה  ראש  לעצמו  הרשה  ימיה,  את 
להיפגש עם כל בכירי התקשורת הישראלית. 
כל מערכת עיתון קיבלה כמה שעות נתניהו 
אלו  כולל  חלקם,  ונינוחה.  חופשית  לשיחה 
מוקסמים.  יצאו  אג'נדות שמאל,  שמקדמים 
חלקם אף כתבו על כך ברשימות שפירסמו 

לאחר מכן.
אדמת  על  שוהה  בעודו  האחרון,  בשבוע 
בשיחות  הסתפק  לא  כבר  נתניהו  ארה"ב, 
שלא לציטוט. הוא העניק שורה של ראיונות 
לא מעט  וסיפק  הישראלים  לכלי התקשורת 

כותרות.
הוא  הראיונות  את  במיטבו.  היה  נתניהו 

נאומו  את  שסיים  לאחר  קצר  זמן  העניק 
באו"ם ויממה לפני פגישותיו עם המועמדים 

לנשיאות ארה"ב – טראמפ וקלינטון.
דופי  נתניהו  הטיל  באו"ם,  בנאומו 
את  לתקן  שמתיימר  הגוף  של  במוסריותו 
הממשלה  ראש  קרא  זאת,  עם  יחד  העולם. 
והתחייב  בכנסת  לנאום  להגיע  מאזן  לאבו 
לבוא לנאום בפרלמנט הפלסטיני ברמאללה. 
נתניהו.  של  היוצר  מבית  גימיק  עוד  זהו 
נתניהו כיוון לאוזניהם של מנהיגי המדינות. 
אני  שלום.  להסדר  מוכן  נתניהו,  יאמר  אני, 
מוכן אפילו להגיע לפרלמנט הפלסטיני. האם 

יש הכרה גדולה מכך במדינה פלסטינית? 
בסיומה  שגם  תגלו  בזכרון,  תעלעלו  אם 
של שנת תשע"ה, רוח הדברים הייתה דומה. 
תשע"ז,  של  בסיכומה  שגם  להניח  סביר 
נתניהו יבהיר כי רצונו בשלום. מאז נאום בר 
אילן שבו הזכיר נתניהו לראשונה את הביטוי 
נתניהו  עושה  עמים",  לשני  מדינות  "שתי 
הכל כדי לטרפד כל מהלך בנושא. הצהרות 

לחוד ומעשים לחוד.
נראה רחוק כל  הסכם השלום מעולם לא 

כך, תלוש כל כך, לא ריאלי ולא מעשי.

2. אביגדור ליברמן
הוא  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
צפויה.  לא  הכי  הפוליטיות  האישיות 
לעיתים  נראות  הפוליטיות,  החלטותיו 
בממשלה  ישב  הוא  מהמציאות.  תלושות 
וסירב להיכנס לממשלה הנוכחית.  הקודמת 
על  להצטרף,  זאת  בכל  החליט  שנה  כעבור 
אף שבמשך שנה שלמה הסביר מדוע נתניהו 
ויש  ביותר  הגדול  הפוליטי  האסון  הוא 

להחליפו במהירות.
גם נתניהו לא חסך ממנו  את שבט לשונו. 
הצמד  בפומבי.  להתקוטט  הירבו  השניים 
שהחל את עבודתם המשותפת לפני עשרים 
שנה, ידע עליות ומורדות. ליברמן רץ לבדו 
ברוב מערכות הבחירות. רק פעם אחת חבר 
לליכוד מתוך תקווה שזו הקדנציה האחרונה 
של נתניהו. ליברמן חלם לכבוש את ראשות 

הליכוד בדרך למשרד ראש הממשלה.
הפחות  לכל  או  נגנזו  הללו  התכניות 
שם  הוא  החוץ,  כשר  שכיהן  אחרי  נדחו. 
מנסה  הוא  הביטחון.  משרד  לעבר  פעמיו 
לשוות לעצמו תדמית של מנהיג שקול. לא 
עזה  את  למחוק  שמאיים  האופוזיציונר  זה 
ארבעים  תוך  הניה  איסמעיל  את  ולחסל 

ושמונה שעות. 
הביטחון  שר  שלכת  של  ה-14  מהקומה 
את  באופק  רואה  ליברמן  בת"א,  בקריה 
משרד ראש הממשלה. כדי להגיע לשם, יודע 
הלשון.  את  לנצור  צריך  שלפעמים  ליברמן 
כעת,  קנה.  כבר  ליברמן  הפוליטי  הימין  את 
של  קולות  לאמתחתו  להעביר  מנסה  הוא 

אנשי מרכז המפה  הפוליטית. 
לשנת  ליברמן  של  המשימה  כבר  זו  אבל 
יו"ר  מסיים  הנוכחית  השנה  את  תשע"ז. 
מה  את  גדול.  חיוך  עם  ביתנו'  'ישראל 
שביקש להשיג, קיבל. נתניהו הזיע עד שנתן 

לו את מבוקשו. 
נתניהו  על  מאיים  לא  ליברמן  עתה,  לעת 

ינון פלח

 ראש הממשלה 
בנימין נתניהו הצליח 

לנטרל את מרבית 
יריביו הפוליטיים – 
הן בתוך המערכת 
הפוליטית והן את 

אלו הנמצאים כיום 
בעמדת המתנה מחוץ 
למערכת  זו הסיבה 
שהוא מרשה לעצמו 

להעניק בליץ של 
ראיונות לתקשורת 
הישראלית  אהוד 
ברק, שעושה עצמו 

כמי שלא יודע 
מי מבקש ממנו 

להתמודד מחדש על 
ההנהגה, הוא הדבר 

האחרון שאמור 
  להטריד את נתניהו
אז איך באמת הייתה 

השנה החולפת של 
בנימין נתניהו, אהוד 

ברק, שמעון פרס, 
אביגדור ליברמן, 

יצחק הרצוג, יאיר 
לפיד, יעקב ליצמן, 

נפתלי בנט, ישראל כץ 
ואריה דרעי
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מבחוץ. מתוך הטנק קשה יותר לירות על מי שיושב בצריח. 
גם נתניהו יכול לסמן לעצמו וי.

3. אהוד ברק
רואה  הוא  עוול.  לו  עושה  שההיסטוריה  חש  ברק  אהוד 
עצמו תאומו של נתניהו, חרף העובדה שהוא מרבה לתקוף 

אותו לאחרונה.
ברק  של  פקודו  היה  נתניהו  היטב.  מכירים  וברק  נתניהו 
כראש  כושלת  קדנציה  הייתה  לשניהם  מטכ"ל.  בסיירת 
מהחיים  זמן  פסק  לקחו  שניהם  התשעים.  בשנות  ממשלה 

הפוליטיים לאחר שהפסידו את הבחירות.
הזדמנות  ישראל  מאזרחי  קיבל  מברק,  בשונה  נתניהו, 
שניה. בעצם, שלוש הזדמנויות נוספות. זו הקדנציה הרביעית 

שלו כראש ממשלה.
הוא מתקשה  כלות.  ועיניו  לשעבר  פקודו  על  מביט  ברק 
לעכל את העובדה שנתניהו קיבל מאזרחי ישראל הזדמנות 
נוספת ומ-2009 הוא מכהן ברציפות כראש ממשלה קדנציה 
משל  גדול  שכשרונו  ליבו  בכל  מאמין  הוא  קדנציה.  אחר 
הזדמנות  מגיעה  לו  שגם  מאודו  בכל  מאמין  הוא  נתניהו. 

שניה.
נאמדת  הצבתם  שעלות  החוצות  ששלטי  שחושב  מי 
לראשות  לרוץ  לברק  הקריאה  ובהם  שקלים  אלפי  במאות 
הממשלה נעשתה ללא ידיעתו של ברק וללא תיאום מראש, 
אינו מכיר את האיש. ברק, אמן הפרטים, לא יכול להסתתר 
שלטי  פרסום  של  התזמון  אנונימיות.  מודעות  מאחורי 
החוצות יחד עם התכיפות בהופעותיו הפומביות ובראיונותיו 

התקשורתיים, אומרת דרשני.
ברק מתכנן את שובו. הוא מעדיף לקבל את זה על מגש 
קריאות  האחרונים  בשבועות  שמענו  בכדי  לא  כסף.  של 
ההנהגה.  על  להתמודד  לשעבר  הממשלה  ראש  של  לשובו 
לבני.  ציפי  גם  זה  את  אמרה  יחימוביץ,  שלי  זה  את  אמרה 

בהמשך, נשמע קולות דומים מפיהם של בכירים נוספים.
גם יריביו של ברק לא מתכננים לשבת בשקט. הם יזכירו 
לו שבמוצאי בחירות 2009 ברק הוביל את המפלגה לשפל 
הגדול בתולדותיה כאשר המפלגה התרסקה ל-13 מנדטים. 
כשר  ולכהן  הליכוד  עם  מו"מ  לנהל  לברק  הפריע  לא  זה 
הביטחון בממשלת נתניהו. הרצוג, יאמרו מתנגדיו של ברק, 

לפחות הביא את המפלגה ל-24 מנדטים.
ברק, שהתחיל את תשע"ו כאיש עסקים שמתנהל מתחת 
רגל  עם  אותה  מסיים  התקשורתית,  מהעין  ורחוק  לרדאר 
וחצי בתוך הקלחת הפוליטית. את השנה הבאה הוא יצטרך 
להקדיש למפגשים פוליטיים. השאלה האם בגיל 74, לברק, 
נותרו עדיין הכוחות  שזקנו צמח פלאים בשנים האחרונות, 

הנדרשים להתחיל לעשות פוליטיקה מחדש.

4. שמעון פרס
של  הארוכה  הפוליטית  הקריירה  לגבי  שהאבחנה  דומה 

שמעון פרס זהה למצבו הרפואי הנוכחי: קשה אך יציב.
מנהיגי  בקרב  לתהילה  זכה  הוא  ארוכות  שנים  במשך 
רק  לא  זה  שלו.  בביתו  דווקא  מרורים  שבע  אך  העולם, 
ההפסדים הפוליטיים והתבוסות שהנחילו לו יריביו הן בתוך 
הלוזריות  תווית  ובעיקר,  גם  זה  לה,  מחוצה  והן  המפלגה 
הענפה  הפוליטית  הקריירה  את  כצל  וליוותה  לו  שהודבקה 

והמפוארת שלו.
פרס חתר תמיד כלפי מעלה. גיליון הציונים שלו מרשים 
היה  הוא  אפשרי.  תפקיד  בכל  כיהן  יום  של  בסופו  למדי. 
שר ברבים ממשרדי הממשלה. הוא טיפס לראש הפירמידה 

שר  החוץ,  שר   – ביותר  הנחשקים  התפקידים  באמצעות 
האנשים  בודדים  המדינה.  נשיא  הממשלה,  ראש  הביטחון, 

שהרקורד הפוליטי שלהם נמשך שבעה עשורים. 
חייו.  על  נאבק  לשעבר  הנשיא  כאשר  מסתיימת  תשע"ו 
דווקא בשנים האחרונות זכה לעדנה שלא זכה לה כל חייו. 
האחרונות  בשנים  הגיעה  שיווע,  שלה  הציבורית  ההכרה 

במנות גדושות. 
לזקן  והפך  מהפלגנות  פרס  ברח  לנשיא,  נבחר  מאז 
ידע  הפוליטיות  בשנותיו  כולם.  את  לאחד  שמבקש  השבט 
סערות רבות. כמעט ולא היה תכך שפרס לא היה מעורב בו. 
בהם  הצליף  כן  ועל  כבניו  ישראל  באזרחי  ראה  בצעירותו, 
והפך  כנכדיו  בהם  ראה  לחנכם. משבגר,  כדי  לשונו  בשבט 
לסבא החביב שכולם אוהבים לבקר. בפוליטיקה כמו בחיים; 

את הילדים מחנכים, את הנכדים מפנקים.
את  לו  יזכור  אוסלו. השמאל  את  לו  לזכור  ימשיך  הימין 
חתרנותו הבלתי נלאית נגד רבין. הציבור החרדי יזכור לו את 
מעמד 'תורתו אומנותו' שהגה בימי בן גוריון. הכנסת תזכור 
כאחד  אותו  יזכור  העולם  הפאתוס.  מלאי  נאומיו  את  לו 
ההיסטוריה  השלום.  לסמל  שהפך  הפופולאריים  המנהיגים 
תזכור אותו כחתן פרס נובל לשלום על אף שהשלום עדיין 

לא הגיע, אפילו לא לביקור קצר.
האיש בעל החזון שרצה מזרח תיכון חדש, הסתפק בשנים 
האחרונות בישראל קטנה ומאוחדת. הוא אמנם לא זנח את 
חלומו הגדול לשלום אזורי, אבל גם הוא הבין את הפער בין 
הרצוי למצוי. בשני הצדדים אין פרטנר ראוי שבכוחו לסיים 

את הסכסוך המזרח-תיכוני.

5. ישראל כץ
זו הייתה השנה הפוליטית של שר התחבורה ישראל כץ. 
הוא השיל ממשקלו עשרות קילוגרם ומיצב את עצמו על קו 
הזינוק כמי שראוי לכבוש את הנהגת הליכוד בעידן שלאחר 

נתניהו.

כץ בונה על ההיסטוריה. כל ראשי הממשלה שכיהנו מטעם 
השבעים  שנות  בסוף  בגין  קדנציות:  שתי  כיהנו  מהליכוד 
ותחילת שנות השמונים; שמיר בשנות השמונים עד בחירות 
שלועג  היחיד  נתניהו  האלפיים.  שנות  בתחילת  שרון   ;92
וקדנציה  ברציפות  פעמים  שלוש  נבחר  הוא  להיסטוריה. 
רביעית בסך הכל. מתוך 20 השנים האחרונות, נתניהו כיהן 
כראש ממשלה במשך למעלה מעשור. כל היתר – ברק, שרון 

ואולמרט התחלקו ביניהם בעשור הנותר.
שראש  מאמין  הוא  לפרק.  כץ  מנסה  הזו  ההגמוניה  את 
חייבת  כהונתו  שיהיה,  ככל  ומוצלח  מוכשר  ממשלה, 
להיות קצובה. על קו הזינוק בדרך לכיבוש ראשות הליכוד 
מתוך  ויובל שטייניץ  ארדן  גלעד  וטובים:  רבים  ימצא  הוא 

המפלגה. גדעון סער ובוגי יעלון מחוצה לה.
זו הסיבה לעימותים התכופים בין השניים שהגיעו לשיאם 
על  התעקש  הוא  עצמאות.  גילה  כץ  הרכבת".  ב"משבר 
כמי  הישראלי  לציבור  קרץ  בכך  חילולי שבת.  תוך  עבודות 
ויהדות  שש"ס  שיער  הוא  החרדיות.  למפלגות  נכנע  שאינו 
ההישגים  רשימת  בשל  מהקואליציה  יפרשו  לא  התורה 

הארוכה שהשיגו בקדנציה הנוכחית. 
כשהוא סופר נקודות, כץ שבע רצון. הממשלה לא נפלגה 
בגינו. עבודות הרכבת התקדמו לשביעות רצונו תוך חילול 
שבת המוני. במשך ימים ארוכים הוא כיכב בראש מהדורות 
וחותר  יעדים  שמציב  הבולדוזר  תווית  את  החדשות. 
לבן  דגל  להרים  ניתן  כעת  ממנו.  יקח  לא  איש  להגשמתם, 

ולעשות סולחה עם נתניהו. עד הסיבוב הבא.
ישראל כץ מסיים את תשע"ו עם כמה עשרות קילוגרמים 
פחות במשקלו הגופני, אבל אם עשרות נקודות יתרון בדעת 
הקהל שמוסיפות לו למשקל הסגולי. במיצוב הפנים מפלגתי 

מדובר בהישג לא מבוטל.

6. יצחק הרצוג
כאשר מישהו יאסוף את הצהרותיו של ח"כ יצחק הרצוג 
בשנה החולפת וינסה להרכיב מהן פאזל, הוא יגלה שמדובר 

בסודוקו. 
האחד  בצידה  חצויה.  הייתה  הרצוג  של  האחרונה  השנה 
הצהיר שתפקידו ותפקיד מפלגתו להחליף את נתניהו. הוא 
הממשלה  של  בגנותה  וצייץ  פירסם  כתב,  התראיין,  דיבר, 

הרעה של נתניהו. לא היה לו קורטוב של כף זכות לומר 

וועשת
סיכום שנת
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עליה.
של  הערבים  באחד  בעלילה.  הטוויסט  התרחש  שאז  רק 
הערבים  לאחד  הפוליטית  המערכת  התעוררה  הקיץ  תחילת 
בין  סגור  הסכם  על  דיברו  השמועות  בתולדותיה.  המביכים 
נתניהו להרצוג. זה התחיל כטפטוף של שמועות, עד שהדברים 
האופוזיציה  ליו"ר  הבטיח  הממשלה  ראש  לרשמיים.  הפכו 
שורה ארוכה של כיבודים. החל מתפקיד שר החוץ ועוד תשעה 
תפקידי שרים ועוד ארבעה סגני שרים. נדוניה מכובדת למפלגה 
בת 24 מנדטים. רק שהרצוג, לא מצא את מספר חברי הכנסת 

הנדרשים כדי למלא כ"כ הרבה תפקידים.
אמינותו של הרצוג נפגעה באופן אנוש. בכל אותה תקופה 
הייתה  המציאות  נתניהו.  עם  נפגש  לא  כי  ושוב  שוב  הצהיר 
חבריו  אחת.  מפגישה  יותר  התקיימה  השניים  בין  שונה: 
מפיו.  מוציא  שהוא  משפט  לאף  מאמינים  לא  כבר  למפלגה 

בכיריה קוראים בריש גלי להחלפתו.
הרצוג  גילה  החוץ,  שר  תפקיד  מחלום  כשהתעורר  רק 
את  צירף  הוא  פוליטי מתוחכם:  תרגיל  גבו  על  רקח  שנתניהו 
'ישראל ביתנו' לקואליציה והעניק לליברמן את תיק הביטחון, 
כשבדרך הוא מקריב את הקריירה הפוליטית של יעלון. נתניהו 

את  שפגש  לפני  עוד  הציוני'  'המחנה  חברי  אצבעות  את  ספר 
ראש מפלגתם. הוא הציע להרצוג הצעה מפתה שאין לו שום 
לא  מתוכם  שבעה  אפילו  שרים.  וסגני  שרים   13 לממש:  דרך 
שאריות  את  האופוזיציה  יו"ר  איבד  כך  לגייס.  הרצוג  הצליח 

האמון שנתנו לו חברי מפלגתו.
הצריח  ואת  המלכה  את  ניטרל  נתניהו  השחמט,  בשפת 
איים מבחוץ.  הרצוג  מבפנים;  עליו  איים  יעלון  אחד.  במהלך 
מוטת הכנפיים של השניים, נכון להיום, קצוצה ושבורה. האיום 

לפחות לעת עתה הוסר מסדר היום.
את תשע"ו מסיים הרצוג עם מעט מאד קרדיט ציבורי. חברי 
מפלגתו מתייחסים אליו כאל מי ששייך לעבר. מפלגת העבודה 
ידועה כמי שמקברת את מנהיגיה בתכיפות מדאיגה. הרצוג הוא 
עוד ניצב ברשימה ארוכה. במפלגת העבודה תרים במרץ אחר 

המועמד המתאים שמוכן גם הוא להפסיד לנתניהו.

7. יעקב ליצמן
בסיטואציה  להיזכר  ותנסו  לאחור  חודשים  כמה  תדפדפו 
בנט.  החינוך  לשר  נתניהו  הממשלה  ראש  בין  משבר  אחת: 

המשבר שיזם בנט עסק ברמת העדכון שמקבלים חברי הקבינט 
נתניהו  שוטף.  עדכון  דרש  בנט  ישיבה.  כל  לפני  הבטחוני 
הגיע  ואז  הקואליציה.  את  וזעזע  בפרישה  איים  בנט  התנגד. 
הפשרה  הצעת  הקואליציה.  את  לנתניהו  והציל  הבריאות  שר 
שהציע, אומצה ע"י שני הצדדים. בבת אחת הפך ליצמן משר 
בריאות פופולארי, לאיש שגם בלשכת ראש הממשלה יודעים 

שניתן לסמוך עליו ושמילה שלו היא מילה.
אם יש שר שנתניהו גאה בפופולאריות שלו זהו שר הבריאות 
יעקב ליצמן. מבחינה ציבורית, ליצמן שהחל את השנה בתור 
סגן שר, מסיים אותו כשר בריאות מלא-מלא, עם קרדיט ציבורי 

חסר תקדים.
ליצמן לשלוח למישהו  צריך  באופן אבסורדי, את הפרחים 
'יש  מפלגת  לפיד.  יאיר   – מילה  איתו  להחליף  מסרב  שהוא 
ראש  את  שחייב  לבג"צ  עתירה  את  שהגישה  היא  עתיד' 
הממשלה למנות שר בריאות במשרה מלאה. בג"צ קבע, מועצת 
גדולי התורה הורתה לליצמן לקבל את תפקיד השר וכל השאר 

היסטוריה.
דומה שאין לכך תקדים שבה אישיות ציבורית פוליטית זוכה 
לאהדה כה רחבה בציבוריות הישראלית. ליצמן זוכה לשבחים 
מקיר לקיר. גם בכירי מערכת הבריאות בישראל אומרים זאת 
בפה מלא. הם מודים שהוא שר הבריאות הטוב ביותר שהיה 

עד כה.
לא מאיין  גרף הפופולאריות ששמשיך לטפס,  ליצמן, חרף 
עלך נתניהו. אין לו אספירציות פוליטיות. הוא לא חולם לשבת 
בקבינט ואין לו שום כוונה לשבת ליד הגה השלטון. כסאו של 
נתניהו לא קורץ לו וסדר היום המקצועי שלו מורכב מניסיונות 

לקדם את מערכת הבריאות בישראל.
תורים  קיצור  חינם,  שינים  טיפולי  שהטמיע,  הרפורמות 
ל-MRI, מאבקו הציבורי בג'אנק פוד ומניעת השמנה, ביקורי 
הפתע ושאר המהפכות שחולל במערכת הבריאות, הפכו אותו 

לשר הפופולארי ביותר בממשלה. 
בחלק מהסקרים ניכרת עליה של מצביעים שאינם נמנים על 
במכוני  התורה.  ביהדות  לתמוך  שמתכוונים  התרי"ג,  שומרי 
לפני  וחצי  שנתיים  ליצמן".  "אפקט  זאת  מכנים  הסקרים 

הבחירות, מוקדם מדי לדעת האם כך הם פני הדברים.
דבר אחד בטוח: בתשע"ו הוכיח שר הבריאות יעקב ליצמן 
שנציג ציבור חרדי יכול לגרום לקידוש ה' ולגרום לכך שאישים 
על אף  לוותר  פוליטיקאי חרדי מבלי  ויעריצו  יעריכו  חילונים 
גיוס, חינוך, חילולי שבת,   – נבחר  אחד מהעקרונות שלשמם 
תקציבים ושאר נושאים שבימים כתיקונם היו גורמים לסערות 

ציבוריות ולהשחרת פני הציבור החרדי.

8. נפתלי בנט
האחרונות  הבחירות  את  עבר.  משקעי  איתו  סוחב  בנט 
הסקרים  מנדטים.  של  ספרתי  דו  מספר  עם  לסיים  חלם  הוא 

המחמיאים כבר העניקו לו 18 מנדטים. 
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בעיני רוחו ראה בנט כיצד הוא מזנב בנתניהו. שמונה עשר 
מנדטים מול 22 מנדטים של הליכוד, זה כל מה שביקש. אבל 
אז הגיע השבוע האחרון שקדם לבחירות. נתניהו ביצע בליץ 
תקשורתי חסר תקדים ושאב אליו את קולות הימין. הוא מחק 
לבנט ארבעה מנדטים שכבר היו באמתחתו. הוא מנע ממפלגת 
'יחד' לעבור את אחוז החסימה. הוא אפילו הוריד מש"ס מנדט 
או שניים של ציבור מסורתי שקנה את זעקת 'הערבים נוהרים 

לאוטובוסים' ואת מסע ההפחדה הבלתי פוסק.
חרפת  את  אחרים.  למרחקים  רץ  ספרינטר.  הוא  בנט, 
הבאות.  בבחירות  למחוק  מקווה  הוא  מנדטים  השמונה 
ששים  המפלגות  מראשי  שניים  רק  פוליטית,  מבחינה 
לבחירות: בנט ולפיד. האחים מהקדנציה הקודמת והיריבים 

מנדטים  שואב  לפיד  בסקרים.  ממריאים  הנוכחית  בקדנציה 
מהמחנה הציוני. בנט מקבל אותם מהליכוד. 

נתניהו.  שלטון  את  להפיל  ימהר  לא  בנט  זאת,  ובכל 
שהפילו  למפלגות  סלחו  לא  הימין  מצביעי  היסטורית, 
על משגה  פוליטי  מחיר  לשלם  כוונה  לו  אין  ימין.  ממשלות 

מהסוג הזה.
לשר החינוך יש סיבה נוספת להימנע מבחירות. בשבועות 
בכירים  מבית.  אופוזיציה  של  קולות  שומע  בנט  האחרונים, 
סיפקו  עשיר,  צבאי  עבר  בעלי  חלקם  הדתית,  בציונות 
על  התמודדות  בדבר  כוונות  הצהרת  האחרונים  בשבועות 
הבחירות  קודמות,  לפעמים  בניגוד  היהודי'.  'הבית  ראשות 
מוחץ.  ובניצחון  יחסי  בשקט  יעברו  לא  במפלגה  הפנימיות 

בנט יצטרך להזיע כדי לכבוש מחדש את ראשות המפלגה.
האחרון  הדבר  הן  המחמיאים,  הסקרים  אף  על  בחירות, 
נתניהו קורא את המפה היטב. את לשכת  בו.  שבנט מעוניין 
ראש הממשלה מאיישים לא מעט חובשי כיפות סרוגות. הם 
מספקים לו מידע בזמן אמת אודות ההתרחשויות בקרב מחנה 

הציונות הדתית.
לפחות בגיזרה הזאת, נתניהו יכול להיות רגוע. 

9. יאיר לפיד
מצבי  היטב  לזהות  יודע  הוא  תקשורת.  אמן  הוא  לפיד 
לברוח  מנסה  הוא  החולפת  בשנה  אליהם.  ולהיכנס  וואקום 

מכל מה שמריח ויכוח ציבורי.
ולא  כמעט  קולו  השבת,  וחילולי  הרכבת  בפרשת  אפילו 
נשמע. בפעם היחידה שהגיב, הוא בחר לסנגר על המפלגות 

החרדיות והסביר כי הם נקלעו לסכסוך בין נתניהו לכץ. בכך 
אימץ יו"ר יש עתיד את דבריהם של דרעי, גפני וליצמן.

כמעט ולא שמעתם בשנה החולפת את לפיד תוקף בחריפות 
את ראש הממשלה. לפיד מנסה להביא איתו מסר מפויס. הוא 

משלב בין עמדות פרגמטיות ופטריוטיות בלתי נגמרת.
הישראלי הממוצע אוהב את השילוב הזה. זו הסיבה שלפיד 
מזנק בכל סקרי דעת הקהל באופן עקבי. שחזור 19 המנדטים 

מהבחירות הקודמות, הוא לא דבר מופרך. 
שלפיד  העובדה  את  לעכל  מתקשים  החרדיות  במפלגות 
הבחירות  עד  נכון,  ה-20.  המנדט  לעבר  ענק  בצעדי  מתקדם 
וחצי, אבל לפיד, או מישהו מטעמו שיחרר  יש עוד שנתיים 
ספין שהוא לא יותר מתעלול יחצני, בדבר ברית חשאית בין 

לפיד לדרעי.
הרושם  יכחישו,  הצדדים  שני  פעמים  כמה  משנה  לא 
למקרה  פוליטיים,  ברית  בעלי  מחפש  שלפיד  הוא,  הציבורי 
שקובע.  הוא  הציבורי  הרושם  הבאה.  הממשלה  את  שירכיב 
פתאום, מבלי ששמנו לב, כבר לא מדברים על נתניהו והרצוג 
כבר  זה  כעת  הממשלה.  ראשות  על  להתמודד  כמועמדים 

נתניהו ולפיד.
בספק,  מוטלות  אוצר  כשר  שהצלחותיו  עתיד,  יש  יו"ר 
יודע להתמודד היטב בזירה התקשורתית. על אף שאין לו את 
התואר הרשמי, הוא מתנהל כיו"ר האופוזיציה. בעוד המחנה 
הציוני מפולגת ונטולת הנהגה של ממש, לפיד מתנהל על מי 

מנוחות ועושה את מה שיצחק הרצוג היה אמור לעשות.
כבר  לדרך  תצא  הבחירות  שמערכת  לפיד,  של  מבחינתו 
בתשע"ו. הוא חולם להיות האיש שיצליח להוריד את נתניהו 

מכס ראש הממשלה בהקדם האפשרי.

10. אריה דרעי
לפחות את מחצית השנה החולפת יעדיף שר הפנים אריה 
צפוי,  לא  ממקום  עליו  שהתרגשה  החקירה  לשכוח.  דרעי 

מלווה אותו כצל.
שנים ארוכות השקיע את מיטב כוחו ומרצו לחזור לעמדת 
המפלגה  ראשות  את  כבש  הוא  בידיו.  שהייתה  ההשפעה 

וניטרל באופן הדרגתי את כל אלו שלא חפץ ביקרם. 
עם שבעה מנדטים, הצליח דרעי להוציא שלל פוליטי בעל 
משקל סגולי גדול יותר מכפי שהתרגלנו בקדנציות הקודמות. 
השעה  לו  ששיחקה  או  דרעי  של  המיקוח  כושר  זהו  האם 
בקואליציה שנשענה בתחילתה על שישים ואחד חברי כנסת? 

תלוי את מי שואלים.
השר  כורסת  על  בנחת  להתיישב  הספיק  לא  דרעי  אבל 

במשרד הפנים וכבר קפץ עליו רוגזה של החקירה.
מהפכות  כמה  משנה  לא  ביצע.  רפורמות  כמה  חשוב  לא 
חולל. מה שנשאר זו התדמית הציבורית. נכון, האזרח הקטן 
)תחבורה  הפנים:  שר  שחולל  המהפכות  את  בכיסו  הרגיש 
ציבורית, חופי הים ועוד(. אולם בשורה התחתונה, השנה הזו 
עמדה בצל החקירה שנפתחה בקול רעש גדול ואיש אינו יודע 

מתי תגיע לקיצה.
להחלטת  ממתין  הוא  ועומד.  תלוי  הבינוניים,  כמו  דרעי, 
גורמי האכיפה. ההערכה היא שהתיק הזה יסתיים בקול ענות 
יודע שהתיק  ניסיון. הוא  חלושה. בעניין הזה, דרעי הוא בר 
לא  לגמרי  באופן  ואיכשהו,  ועומד  תלוי  להישאר  יכול  הזה 
לבחירות  מועד  על  שיוכרז  ברגע  תתחדש  החקירה  צפוי, 

חדשות.
 – ותיק  ידיד  עם  להתייעץ  יכול  הפנים  שר  הזה,  בעניין 
החקירות  בחירות,  מערכות  ארבע  במשך  ליברמן.  אביגדור 
בעניינו של שר הביטחון התעוררו רגע לפני מערכת הבחירות. 
נולד צורך בהול להשלמת  פתאום הגיע מידע חדש. פתאום 
וזריזים. משום מה,  יעילים  החקירה. פתאום החוקרים הפכו 

לאחר הקמת הממשלה, חזר התיק למצב הצבירה הטבעי שלו 
– שקט תקשורתי ואפס התקדמות.

תחת  נמצא  דרעי  שכאשר  מוכיחה  ההיסטוריה  שני,  מצד 
שדרעי  בטוח  לא  המנדטים.  במספר  מזנקת  ש"ס  חקירות, 
בונה על המשוואה הזו. לא בטוח שבפרקליטות מנהלים את 

החקירה לפי התזה הזו.
דרעי היה מעדיף שהשנה הזו תהיה תשס"ח – תהא שנת 

סיום חקירה. 
מהקואליציה  הפוליטיקאים,  לכל  נאחל  אז  עד 
ומהאופוזיציה – תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
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בס"ד
 

גם בשנת תשע"ז אנחנו שמחים להמשיך ולהביא אל המגזר החרדי את 
המפגשים והאירועים המקצועיים שמגשימים תוצאות והישגים.

מתוך  ומפגשים,  אירועים  ומפיקים  יוזמים  שאנחנו  שנה   25 בר  כ
אמינות, יצירתיות, ומקצועיות ובעיקר מתוך רצון להפגיש עולמות.

מאחלים לכם שנת מפגשים מוצלחת!

כל דבר טוב וגדול
מתחיל ונגמר

ב'מפגש'...

058-651-4477
office.imagep@gmail.com



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.9.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, אפור. 

פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון אפור

בגדלים: 100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון 

אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון חזית 2 דלתות 

אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721

₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ:

מחיר למזומן:

₪ 542

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד סניף בני ברק

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

31.10.16 
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כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ
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₪ 499
60 ס”מ
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אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.
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₪ 542
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ברז קלאסי
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ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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 הברכה והקללה

הרלוונטיות של האיחול "תכלה שנה וקללותיה" 
על  הורקו  בה  שנה  הייתה  זו  השנה.  גם  תקפה 
וברכה  ברכה  לכל  אך  די,  בלי  עד  ברכות  ראשינו 
נצמדה כמו עלוקה, קללה קטנה. "גזיירת הגיוס" בוטלה אך לפני 
שחברי הכנסת נשמו לרווחה, קיבלנו על הראש את דו"ח הצוות 
מה  על  יש  יעלון.  הביטחון  שר  בתקופת  שגובש  הבינמשרדי, 
ודווקא תחת  הואיל  הזאת,  בסוגיה  גם  הנוראים  בימים  להתפלל 
פיקודו של האזרח המודאג איווט ליברמן שעלה על מדים, שיתוף 
הפעולה מיושם, לכתחילה ולא רק בדיעבד. השתיקה יפה ועל כך 

עוד ידובר, אחרי החגים.
נודע לחברי הכנסת,  תקציב הישיבות הושב לקדמותו, אך אז 
הדו- התקציב  שבספר  באוזן,  מלחישה  אלא  בחומר  מעיון  לא 
טל  זה  היה  כשהיו.  נותרו  לפיד  מקדנציית  הרעב  תקציבי  שנתי, 
גן צבי, ראש המטה של שר החינוך, שזיהה וגם פירק את המוקש 
בשיתוף פעולה. הברית החדשה בין בנט לליצמן עליה דווח כאן 
לראשונה, והאיום של דרעי שפרש לביתו כשקול אורלוגין קרא 
חצות, סייעו במשהו כדי להכניס את חלק הארי של הכסף לבסיס 
התקציב. ועדיין, גם אחרי הסיכומים שהושגו באישון ליל, למעלה 
ממאה מיליוני שקלים "יצאו בחוץ", אם להשתמש בלשון הזהב 
של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הקללה הקטנה הזאת תרדוף אחרינו 
בשנת התקציב הקרובה, כשעל כל העברה בוועדת הכספים, ינסו 

להדביק לכולנו תווית של סחטנים.
במישור  השנה.  כל  לאורך  שתינו  ברכה,  של  פגומה  כוס 
התקציבי, הקצבאות חזרו עם הערת אזהרה של הפרשה לתוכנית 

ש"ס  בין  היחסים  הפנימית,  בזירה  מזומן.  כסף  במקום  חיסכון 
הספרדית ליהדות התורה האשכנזית פרחו ולבלבו. פורום ראשי 
המפלגות החרדיות ביסס מעמד רשמי, ולא רק בתקשורת החרדית. 
ביתר  עיריית  ראש  בראשות  החרדיות  הרשויות  ראשי  פורום  גם 
עילית מאיר רובינשטיין, פרץ השנה קדימה והחל להטביע חותם. 
תדעו  ואם  תושבים  אלף  מאות  כשש  מתגוררים  שלכם  "בערים 
לפעול בשיתוף פעולה, נוכל לרוץ קדימה ולהגיע להישגים", אמר 
שר הפנים דרעי לראשי הערים. חובת ההוכחה במקרה הזה, על 
כל המעורבים, אך בראש ובראשונה על דרעי, שמתחיל את השנה 
באמצע  לראשו  מעל  שהתחשרו  הקודרים  כשהעננים  החדשה 
הקיץ, הפכו לקראת החורף לענני נוצה. על הסקרים זה עדיין לא 

משפיע. תכלה שנה וקללותיה. 
היה זה מחזה יפה לעין, לראות בעיצומו של חודש אלול את 
לדון  כדי  ליצמן  בלשכת  מתכנסים  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בתוכנית של סגן השר פרוש לפתרון מצוקת הכיתות במגזר. ברוח 
ראשי  וכל  בנט  השר  גם  במפגש  נכחו  והסליחות  הרחמים  ימי 
שהגיע  האינדיווידואליסט  גוטרמן  כולל   – החרדיות  הרשויות 
ידי השר הגוראי. מעניין מתי יחליטו החברים  וננזף על  באיחור 

שהגיעה השעה להתכנס ולדון בפתרון מצוקת הדיור. 
דווקא כשנראה היה כי היחסים בין ש"ס ליהדות התורה מעולם 
לא היו טובים יותר קפצה מהבקבוק סערת הסמינרים, שהזכירה 
על  בהסכמה  העולם  אלופי  הם  החרדים  לכולנו שהפוליטיקאים 
פתרונות לטווח ארוך שלא מחייבים הסכמות מיידיות. כשזה נוגע 

לפתרון מצוקות עכשוויות, המחלוקות לא פוסקות.

אבי בלום

התדמית של 
העסקונה החרדית 
עברה מהפך, 
אך כפי שקרה 
לא מעט פעמים 
בעבר מצאנו 
עצמנו בתהליך 
של 'מהפך אל 
הפחת'. ההיבריס 
הבלתי נמנע 
הגיח וצץ בעיקר 
בחלק האחרון של 
השנה. לפחות דבר 
אחד נכון אמר 
נתניהו במפגש 
עם העיתונאים 
החרדים: היזהרו 
בהצהרותיכם, ואל 
תזניקו מחדש את 
יאיר לפיד בסקרים

חתונת השלום. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בחתונת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור
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מהפך השנה
תמונת השנה באלבום המגזרי, לקוחה מבימת הכבוד 
אוחז  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  גור.  של  השלום  בחתונת 
בידו של כ"ק האדמו"ר מגור והשניים פוצחים בריקוד 
חסידי-ליטאי. בשם רבי אהרון מקרלין ידועה האימרה 
טפח  האדם  את  שמרומם  הריקוד  של  כוחו  מעלת  על 
מעל גבי הקרקע. בחתונה הזאת, היהדות החרדית כולה 

התרוממה עשרה טפחים.
חמה(  ממלחמה  קר  שלום  )ועדיף  הפנימי  השלום 
לחברי  כשמתאפשר  החיצונית.  השלווה  על  הקרין 
ולא  ציבור  בצרכי  לעסוק  החרדים  והשרים  הכנסת 
ומפנים  מבין  החילוני  הציבור  גם  פנימיים,  בתככים 
שמדובר בפרלמנטרים ובאנשי מעש מהטובים והראויים 

בתחום.
הפופולרי  לשר  פעם  אחר  פעם  שנבחר  ליצמן 
בממשלה, הסביר לא אחת שהוא היה מעדיף את המקום 

הוא  האם  לדעת  אין  לעולם  כמוהו  פולני  אצל  השני. 
מדבר בציניות או ברצינות, אך דומה שברמה המגזרית 
בשנה  שלנו  הבעיות  אחת  אכן,  בסלע.  מילה  כל   –

האחרונה היא שהצלחנו יותר מדי. 
התדמית של העסקונה החרדית עברה מהפך, אך כפי 
בתהליך  עצמנו  מצאנו  בעבר  פעמים  מעט  לא  שקרה 
היוהרה, ההיבריס הבלתי  'מהפך אל הפחת'. חטא  של 
נמנע, הגיח וצץ בעיקר בחלק האחרון של השנה. פרשת 
אחרת.  בצורה  מנוהלת  להיות  צריכה  הייתה  הרכבת 
גדולי  ומועצת  למדורה  קרים  מים  שפך  דרעי  כאשר 
זינק  לפיד  נעשה.  כבר  הנזק  דברה,  את  אמרה  התורה 
בסקרים והיהדות החרדית הפסידה נקודות בדעת הקהל 
גם  פנים-ליכודי. הפסדנו  יצרים  הישראלית, בגלל קרב 
במישור הפוליטי כאשר כיום ברור לכל, בעיקר לביבי, 
כי החרדים צמודים לכיסאותיהם בדבק מטוסים. לפחות 
העיתונאים  עם  במפגש  נתניהו  אמר  נכון  אחד  דבר 
החרדים: היזהרו בהצהרותיכם, ואל תזניקו מחדש את 

יאיר לפיד בסקרים.
אנשי שנה לא חסרים, מהשר הפופולרי בישראל ועד 

יציבה,  קואליציה  עם  שנה  שמסיים  הממשלה  לראש 
כשאיווט שהשליך אבנים, יושב בממשלה כאחד מאבני 
המקומי,  במישור  דווקא  אולי,  אבל  לקיומה.  היסוד 
'מהפך  לפרס  שזכאי  פוליטיקאי  לסיום,  לבחור  שווה 
השנה'. מדובר בראש עיריית אלעד ישראל פרוש שעלה 
את  שכנע  האחרון  החירות  כשבחג  הלאומית,  לליגה 
אביו מאיר להתפטר מהכנסת ו'להתנרווג' לטובת יעקב 
אשר מדגל התורה. כבונוס הוא קיבל, ודווקא מידיו של 
דרעי, פרס ניהול תקין כלכלי, אם כי את הפרס האמיתי, 
הוא זכאי לקבל על היותו "הראשון שפתר" את מצוקת 
באמצע  כבר  משפטית,  כשרות  תעודת  עם  הסמינרים 
גבולות,  לו  כמי שאין  האיש שהצטייר  השנה שחלפה. 
את  גבולות.  וגם  אופקים  והרחיב  תדמית  השנה  שינה 

גבולות העיר.
אך  והצלחותיה,  שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  תכלה 
ולייחל  להתפלל  צריך  ולטובתנו  הפוליטיקאים  לטובת 

- שרק לא יצליחו יותר מדי.

וועשת
סיכום שנת

שלום בית. מפגש ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים והשר בנט
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הוא התחיל את תשע"ו על כס מזכ"ל דגל התורה. במחצית 
השנה, במסגרת החוק הנורבגי, חזר לכהן כחבר כנסת  בראיון 
מיוחד לסיכום השנה, מדבר חבר הכנסת יעקב אשר על ההבדל 
בין להיות ח"כ באופוזיציה לבין ח"כ בקואליציה, על המפגש 
המרגש בין מרנן הגראי"ל שטיינמן והאדמו"ר מגור בשמחת 

בית גור, על האחדות והשלום בציבור החרדי, על הסוגיה 
הבוערת של קבלת תלמידות לסמינרים, על סערת חילולי 

השבת של רכבת ישראל, על העימות עם שר התחבורה ישראל 
כץ ועל הזינוק של יאיר לפיד בסקרים 

ארי קלמן  צילומים: פלאש 90

יעקב אשר, הבולדוזר של יהדות התורה לא נח לרגע. 
ורגיל על אף  הוא מסתובב במסדרונות הכנסת כבקי 
שהוא הח"כ הטרי ביותר ביהדות התורה. בקדנציה  
הראשונה שלו הוא ישב יחד עם יתר חברי הסיעות 
החרדיות בספסליה האחוריים של מליאת הכנסת. 
יתר  עם  יחד  ברמה.  נשמע  ימים  באותם  קולו 
קולו  את  להשמיע  הירבה  הוא  החרדים  הח"כים 
– בעיקר כלפי מי שכיהן באותם ימים כשר האוצר 

– יאיר לפיד.
בספלים  יושב  עצמו  לפיד  הנוכחית,  בקדנציה 
עמוק  נטועות  החרדיות  המפלגות  האחוריים. 
 – משם  שראה  מה  את  הרביעית.  נתניהו  בקואליציית 
למשמעת  המחויב  כח"כ  אחרת  רואה  הוא  אופוזיציוני,  כח"כ 

קואליציונית.
דגל  וכמזכ"ל  לשעבר  כח"כ  תשע"ו  שנת  את  שהתחיל  הוא  דווקא 
פרלמנטרית  פעילות  ועם  מלאה  במשרה  כח"כ  אותה  מסיים  התורה, 
בכנסת  החרדית  הנציגות  ושל  שלו  הפוליטית  השנה  סיכום  את  ענפה. 

בחרנו לעשות באמצעותו.
אנחנו מסיימים עוד שנה פוליטית סוערת. אתה נכנסת לכנסת לפני 
כמה חודשים אחרי מימוש החוק הנורבגי, האם באמת יש הבדל בין 

להיות חבר כנסת מהקואליציה לבין חבר הכנסת מהאופוזיציה?
"בוודאי שיש הבדל לטוב ולמוטב. יש הרבה יותר אפשרויות כחבר 
ולקדם דברים. בקואליציה אתה בצד הנותן  בקואליציה לעשות דברים 
ולא רק בצד המקבל וכשאתה בצד הנותן אתה מנסה לכוון את הנתינה 
לצרכים ולדברים שאנחנו באמת עומדים עליהם. לפעמים זה גם מגביל, 
קואליציונית  למשמעת  מחויב  אתה  מקואליציה,  חלק  שכשאתה  כיוון 

" אנחנו לא יכולים 
לכפות על אף אחד 

לשמור שבת 
אבל אנחנו בהחלט נכפה 

שהשבתות לא יהפכו 
לימי חול "
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ראיון 

סיכום 
שנה
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ולפעמים זה מתנגש עם דברים אחרים. אבל גם כאשר אנחנו 
בקואליציה אנחנו יודעים להתגמש כל עוד לא מדובר בקווים 
היהדות  מבחינת  שהוא  לנושא  מגיע  כשזה  שלנו.  האדומים 
החרדית קו אדום, אז גם אם אנחנו בקואליציה אנחנו נעמוד 
עליהן בצורה חד משמעית, ואת זה יודע גם ראש הממשלה. 
להיות  לבין  באופוזיציה  להיות  בין  ההבדל  בעצם  זה 

בקואליציה".
בשבוע שעבר באמת ראינו רגע היסטורי בחתונה של גור 
כאשר ראינו את מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן 
ידעת  האדמו"ר מגור אחרי תקופה ממושכת שלא התראו. 

על כך מראש? 
"באמת לא רלוונטי מי היה מעודכן ומי לא. אנחנו מונהגים 
על ידי גדולי ישראל וכמובן שמבחינתנו הדבר הזה רק מחייב 
שיהודי  רואים  אנחנו  הסיעות.  משתי  הכנסת  חברי  כל  את 
לירושלים  ומגיע  טורח  שטיינמן  הרב  מרן  של  גילו  ממרום 
קדושת  כבוד  התורה  גדולי  מועצת  נשיא  את  ולכבד  לבוא 
כי  העסקנים,  אותנו  מחייב  שזה  ספק  אין  מגור,  האדמו"ר 
להיות  צריכים  כולנו  החשובים  בדברים  דבר  של  בסופו 
ביחד, ואם נשאיר קצת את האגו והכבוד שלנו בצד, הציבור 
נגדל  גם  וככה  ויותר מרוצה,  יותר מאושר  יהיה הרבה  שלנו 

בבחירות".
איזו השפעה תהיה לזה לחידוש הציר עם חסידות גור?

"תראה, בסך הכל אנחנו עובדים ביחד ויש שיתוף פעולה 
מלא. יש הבדלים וניואנסים כאלה ואחרים שגם זה דבר שהוא 
אמיתית  אחדות  זו  אותנו  שמחייב  מה  להיות.  ויכול  סביר 
דברים  מיני  בכל  לפינות  להיכנס  ולא  החברים  בין  שתהיה 
כי בסופו של  אנחנו  ולא  אותם  רוצה  מיותרים שלא הציבור 

דבר זה רק יכול להוריד את הכח החרדי".
וסיעת שלומי אימונים לא תפגע מהמציאות הזה? 

)צוחק( "מאחדות ומשלום אפחד לא נפגע". 

"צביקה כהן בחור יקר"

מדגל  הכנסת  חברי  שלכם  מחאה  ראינו  באמת  אתמול 
התורה נגד צביקה כהן.

את  לנו  ניתבו  ישראל  גדולי  כהן.  צביקה  נגד  מחאה  "אין 
דיני  זהו  מאוד,  רגיש  נושא  שהוא  הסמינרים  בנושא  הכיוון 
ולא  וחילוקי דעות לא פעם  לנו טענות  זה לא שאין  נפשות. 
שזה  כפי  פומבי  לדיון  הזה  הדבר  את  להפוך  אבל  פעמיים, 
כדי  החינוך  משרד  את  שהכניסו  האחרונה,  בתקופה  נעשה 
שיחליט איזו בת מתאימה מבחינה השקפתית לאיזה בית ספר, 
לזה אנחנו לא מסכימים. לא ייתכן שיבואו נציגים של מפלגות 
מבקשים,  שהם  מי  את  נכניס  שאם  ויגידו  ואחרות  כאלה 
יאיים  אחד  שכל  ייתכן  לא  לא.  אז  לא  ואם  כיתות  נקבל  אז 
שאין  חילונים  פקידים  כמה  ויפעיל  החינוך  למשרד  שילך 
להם מושג בחינוך החרדי. זה דבר חסר תקדים וזה בא לידי 
ביטוי גם במכתבם של גדולי ישראל שפורסם לאחרונה, שלא 
יכול להיות שהחינוך של ילדינו יהיה בידיים של אנשים עם 

אינטרסים פוליטיים או נציגים של משרד החינוך. 
את  לשלוח  לאן  החינוך  נציגי משרד  את  אם תשאל  "הרי 
על  ימליצו  הם  לאומי,  דתי  לתיכון  או  לסמינר  הילדות שלך 
תיכון דתי לאומי וכו'. הם לא מכירים את ההבדלים בין חינוך 
דתי לחרדי. דווקא לנו הנושא של חינוך יותר מדי חשוב לנו 
לא  זה  אחרות.  לידיים  זה  את  לתת  בשביל  רגיש  מדי  ויותר 
אומר שאין ביקורת, אבל צריך ללבן אותה אצל גדולי ישראל 
שהם אלו שהקימו את הסמינרים והם אלה שקבעו את סדרי 
הלימוד ואת המערך הפדגוגי והם גם אלה שמדריכים אותנו 

כיצד לפעול. 
אני  אבל  טעויות,  נעשות  שלפעמים  חושבים  אנחנו  "גם 
דגל  ושל  ש"ס  של  לא  למלחמות  זה  את  לקחת  שלא  מציע 
התורה וכו'. מישהו לקח את הנושא הזה והפך אותו למאבק 
פוליטי או לאיזה שהוא מפגן כוח. השימוש הפוליטי הזה לא 
מקובל עלינו, אנחנו נציגים של עולם התורה, אנחנו נציגים של 
עולם הסמינרים ואנחנו יודעים שאם יש לנו חילוקי דעות ולא 
פעם ולא פעמיים יש לנו יותר מחילוקי דעות - ואני כראש עיר, 
היו לי הרבה קונפליקטים עם מנהלי סמינרים וידעתי להציג 
את הדברים שלי וידעתי גם דבר אחד, שההכרעה בסופו של 
דבר נופלת בביתם של גדולי ישראל או שדנים על כך בוועדות 
רבנים שיטפלו בזה. לא יכול להיות שפוליטיקאים יהפכו את 
הנושא הזה לפריימריז וכל אחד ישוויץ כמה בנות כביכול הוא 

סידר. אפחד לא בדק את מי סידרו ואיפה. יש הרי הרבה מאוד 
בנות שהסידור שלהן הוא בסמינרים ספרדים טובים ומצוינים 
וגם טובים פחות. מי מחליט שהבת הזו תלך לשם והבת ההיא 

למקום אחר. על סמך מה הוא עושה את זה?"
אתה בעצמך בשנה שעברה סייעת להמון בנות שהוריהן 
בגלל  לסמינרים  התקבלו  לא  הן  אבל  התורה,  דגל  חברי 
ספרדיות  בנות  של  האפליה  בין  הבדל  יש  עובד.  שאביהם 

לאפליה שאתה טיפלת בעצמך?
שיש  יודעים  אנחנו  אפליות.  על  מסתכלים  לא  "אנחנו 
מורכבות מאוד גדולה בנושא של מוסדות חינוך. יש מורכבות 
לא רק בציבור הספרדי, כיוון שמנהלי הסמינרים מנסים לשמר 
את האופי כפי שהיה בעבר, ולכן לבוא ולהגיד שהכל מגיע 
ממניעים של גזענות או עדתיות זה לא נכון. כיוון שגם בנות 
בנושא  דעות  חילוקי  לנו  היו  סמינר.  ללא  נותרו  אשכנזיות 
ובחלק  צדקנו  אנחנו  מהטענות  בחלק  הסמינרים.  מנהלי  עם 
מהטענות מנהלי הסמינרים צדקו, אבל הרבנים הם שהכריעו. 
אי אפשר לבוא ולהגיד שמנהלי הסמינרים לא מבינים בחינוך 
אבל  טעויות  להיות  יכולות  החלטות.  בקבלת  מבינים  ולא 
מי  לפני  לתיקון  אותם  נביא  אלא  נתקן,  אנחנו  לא  טעויות 

שצריך להחליט אם זו טעות או לא". 
 לא מכבר שמענו התקפה של יו"ר התנועה שלך ח"כ גפני 

נגד מחזיק תיק החינוך בירושלים.
אין  כדוגמא.  זה  את  הבאתי  אני  וגם  כדוגמא  הובא  "זה 
יקר  נגד אף אחד. צביקה כהן הוא בחור  פה התקפה אישית 
הרבה  להשקיע  לו  מציע  אני  נאמנה.  עבודתו  את  שעושה 
בכיתות  בעזרה  גם  אלא  הזה  בנושא  רק  לא  בעבודה  מאוד 
ופתיחת סמינרים חדשים ומסגרות נוספות, כדי שלא תהיה את 
הצפיפות הגדולה. היום כולם מצטופפים בסמינרים הקיימים, 
יש סמינרים שיש בהם 45 ו-50 בנות בכיתה. זו חכמה? ככה 
ולא  האשכנזים  את  לא  ככה  לחנך  אפשר  אי  לחנך?  אפשר 
את הספרדים. לכן אני מציע שבנושא השיבוצים צריך לטפל 
ובנושא  החינוך  משרד  מול  ולא  בתקשורת  לא  אבל  בנושא 

המחסור בכיתות, בזה צריך לטפל בכל הכוח". 
יכול להיות שיש פה סגירת חשבונות ארוכה עם צביקה 

כהן שקיבל את תיק החינוך בעיריית ירושלים?
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"התשובה היא לא".
בכנסת  הדיון   - ישראל  רכבת  של  השבת  חילולי  בנושא 

בנושא היה די משעמם.
להביא?!  שהצלחתם  מה  זה  האם   – לאופוזיציה  "אמרתי 
בדיון  גם  באופוזיציה,  היינו  אנחנו  שכאשר  מאיתנו  תלמדו 
היו  לא  שחתמו  ה-25  אפילו  פה.  עפה  הייתה  הכנסת  פגרה 
בדיון, זה רק מראה כמה שזה לא אמיתי הסיפור הזה והניסיון 
הוא  השבת  ועל  החרדיות  המפלגות  על  סיבוב  לעשות  הזה 
אמרתי  במליאה,  הקצר  בנאומי  גם  זה  את  אמרתי  אמיתי.  לא 
נתניהו,  בנימין  להם: אתם צבועים. תגידו שאתם מדברים על 
הכל  אחרי  ולגיטימי,  בסדר  זה  נתניהו  את  להפיל  רוצים  אתם 
אתם אופוזיציה, אבל מה אתם משתמשים בשבת?! מה אתם 
שאפילו  וראינו  גדולה  אחת  הצגה  הכל  זו  בנו?!  משתמשים 

ההצגה שלכם לא כל כך מוצלחת".
לחילולי  פוליטיות  השלכות  שיהיו  איימתם  כחודש  לפני 
השבת, אח"כ רק התרעתם. זה נראה שאפילו יו"ר הקואליציה 

לא מפחד מהאיומים האלו, אולי יש פה כישלון?
הפוך,  בדיוק  מאוד.  גדולה  טעות  טועה  שאתה  חושב  "אני 
וזעזוע  מאוד  רצינית  מחאה  באמת  הרמנו  שאנחנו  חושב  אני 
דן את  אני  היה מחויב המציאות.  וזה  לקואליציה  רציני מאוד 
שר התחבורה לקו זכות. ישראל כץ הוא לא אדם שבז למסורת, 
אני  כזה.  או משהו  חרדיות  אנטי  היסטוריה של  איתו  לנו  אין 
חושב שלאורך כל ההיסטוריה הפוליטית שלו לא היה דבר כזה. 
הוא פשוט בולדוזר שנמצא בנסיעה מהירה מאוד ורוצה לסיים 
פרויקטים רבים ולגזור כמה שיותר סרטים בקדנציה שלו. הוא 
את  להשמיע  צריכים  היינו  אנחנו  הרב,  לצערנו  עבודה.  איש 
ולעורר  אותו  לעורר  כדי  הזה,  והחזק  הגדול  הפעמון  צלצול 
את הפקידים במשרד התחבורה שעם כל הכבוד והרצון, קידום 
הפרויקטים לא יכול לבוא על חשבון השבת. אנחנו לא יכולים 
נכפה  בהחלט  אנחנו  אבל  שבת  לשמור  אחד  אף  על  לכפות 
שהשבתות לא יהפכו לימי חול. לא יכול להיות שבשל העובדה 
שאתה רוצה לגזור סרט של פתיחת מסילת רכבת חדשה חודש 
תשתמש  אתה  שקבעת,  הזמנים  בלוח  לעמוד  או  הזמן  לפני 

בשבת קודש כיום עבודה רגיל". 
אבל חילולי שבת, לצערנו, תמיד היו ויהיו בכל שבת.

כאלה  שבת  חילולי  יש  ישראל  שבמדינת  יודעים  "כולנו 
תמיד  הכלכלה.  במשרד  חוקים  אותם  דרך  שעוברים  ואחרים 
אנחנו  זה אבל  אנחנו כמובן לא מסכימים עם  מינורי,  היה  זה 
יודעים שהיו דברים מעולם וכנראה יהיו גם הלאה, אבל להפוך 
את זה לפסטיבל של עבודות ענק עם מצלמות רחף, זה כבר לא 
פיקוח נפש וזה אפילו לא נחוץ. לכן הרמנו קול זעקה ועובדה 
היא שראש הממשלה הורה לעצור את הדברים הללו ואני בטוח 
שהיום ירעד היד לכל שר או פקיד שינסה להגיש עבודות כאלו 

ואחרות בשבת. אנחנו נמשיך לפקוח עין בנושא הזה".
למחאה  שיצאתם  לפני  ישראל  גדולי  עם  התייעצתם  האם 

בנושא? 
השלכה  לו  שיש  דבר  כל  אחד:  דבר  לך  להגיד  יכול  "אני 
שאנחנו  מי  עם  מתייעצים  אנחנו  חשובה  והשלכה  כללית 
צריכים להתייעץ. זו המהות שלנו, זו השליחות שלנו. אלו לא 

מילים באוויר, זאת האחריות שלנו וככה אנחנו עושים".

"לפיד גם יכול לרדת בסקרים"

עניין אחר: יאיר לפיד עולה בסקרים. בסקר שפורסם לפני 
שבועיים הוא עוקף את נתניהו. ליצמן ממשיך לומר שלא ישב 
איתו בממשלה, דרעי אומר שאם יהיה קואליציה של 61 הוא 
יאיר  ודגל התורה שותקת בעניין הזה. אם  זה  לא שולל את 
אתם   61 של  קואליציה  להקים  יום  של  בסופו  יצליח  לפיד 

תשבו איתו למו"מ 
"אני חושב שאף פעם לא צריך להצהיר שאף פעם לא. לא 
אריק שרון וגם לא יאיר לפיד. אני חושב שהשתיקה שלנו היא 
שתיקה מאוד ברורה, כי לפעמים שתיקה היא יותר טובה מכל 
דיבור אחר. אני חושב שהדברים לא רלוונטיים. הממשלה הזו 
לפחות  שנותרו  כך  הקדנציה,  סוף  עד  ימיה  את  למלא  הולכת 
עוד שנתיים וחצי. עד אז, כמו שלפיד עלה בסקרים הוא יכול גם 
לרדת. אין ספק שהוא עובד מאוד מאוד יפה אבל הוא עובד על 
משהו מאוד חלול. עלולים לקרות שני דברים שיכולים לפוצץ 
את הבלון הזה שנקרא יאיר לפיד. האחד, אם מישהו ייקח את 
דעותיו  את  מחליף  שהוא  יגלה  הוא  שלו  העבר  התבטאויות 
בשלל נושאים. יום אחד הוא ימני ויום אחד הוא שמאלני. יום 

יום אחד  ויום אחד הוא שונא חרדים.  אחד הוא אוהב חרדים 
באלה שמתעטפים  מזלזל  הוא  ויום אחד  בטלית  הוא מתעטף 
אחרות  ממפלגות  הזו  העבודה  את  שיעשה  מי  יש  בטלית. 

שמרגישות את האיום שלו. 
"דבר שני, אל תשכח שכרגע כל הסקרים נעשו בהנחה שאין 
בחשבון  לקחו  לא  הרי  חדשות.  פוליטיות  מסגרות  או  ספינים 
לא כניסה של גנרל בדימוס כזה או אחר, לא מפלגה חדשה, לא 
יו"ר חדש במפלגה כזו או אחרת. הרי אם במחנה הציוני יעמוד 
מישהו אחר, יש סיכוי שהסחף לכיוונו יגדל. באופן אוטומטי 
שבעה או שמונה מנדטים מה-22 שלפיד מקבל בסקרים יחזרו 
למחנה הציוני או למפלגה חדשה שתקום. לכן לא צריך להיכנס 

לפאניקה או לבהלה. 
"אני חושב שלימדנו את לפיד ואת כולם דבר אחד: אתה לא 
יכול להיות ראש ממשלה ולא תהיה ראש ממשלה אם תמשיך 
לשנוא ציבור מסוים בעם ולא משנה מי זה הציבור הזה - אם 
זה ערבים, או יהודים, או דרוזים, או חרדים. אי אפשר להיות 
מנהיג בצורה כזאת. לכן הסיכוי שלפיד יהיה ראש ממשלה אינו 
גבוה, אבל מוקדם עדיין לדון בזה.  מצד שני, לעולם אנחנו לא 
ושום  היגיון  שום  בזה  אין  לא'.  'לעולם  ולהגיד  לבוא  צריכים 

חכמה פוליטית".
לסיום, חבר הכנסת מאיר פרוש מימש את החוק הנורבגי 
לא  עדיין  העצמאי  בחינוך  שוורץ  אברהם  שלו  הנציג  אבל 

מקבל שכר. איך אתה מסביר את זה?
"תפנה בבקשה לחינוך העצמאי אני לא אחראי על שכרו של 
אף אחד. אני חושב שבחינוך העצמאי עובדים בשיתוף פעולה 
יהיו מסודרים.  כל הנושאים שצריכים להיות מסודרים  מצוין. 
אין לזה קשר לא למימוש החוק הנורבגי ולא לאי מימוש החוק 
כמו  הוא  בכנסת  שלנו  הפעולה  ששיתוף  חושב  אני  הנורבגי. 
 - בציבור החרדי  ביותר  במוסד החשוב  הפעולה שלנו  שיתוף 
החינוך העצמאי. מה שעומד על הפרק זה רבבות אלפי ילדים, 
עולם התשובה שאנחנו אחראים  קירוב, חלקם של  חלקם של 
להביא אותם ולחנך אותם עד שכמה שאפשר ברוח ישראל סבא. 
אלו הדברים החשובים באמת. כל השאר זו באמת פוליטיקה".

ח"כ יעקב אשר עם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני
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ועל
המדינות

בו ייאמר

מימין: פולארד בשבוע שעבר בניו יורק, רעידת האדמה באיטליה, העשן מעל שדה התעופה בבריסל
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אלי שניידר

 ימות
 בו ייאמר

בשנה הזו, ישראל הייתה הדבר האחרון שהיה למדינות רבות 
בעולם על הראש  רוב מדינות אירופה, כמו גם ארה"ב, הצטרפו 

למעגל הטרור, התמודדו מול זירות רבות ומדממות והצטרפו 
בחלקן לעמדות ישראל לאחר שנוכחו מקרוב בטרור האיסלאמי 
הרצחני  ואלו רק חלק מהאירועים העולמיים שידענו השנה: 
יונתן פולארד שוחרר השנה, זוכרים? )והוא עדיין למעשה אסיר 

במנהטן(  ראשי הצבא הטורקי ניסו לגרום להפיכה נגד ארדואן 
- שנגדעה בעודה באיבה, ועוד שרשרת אירועים בינלאומיים 

שהותירו את חותמם על השנה היוצאת ואף אלו שיבואו בעקבותיה



ערב ראש השנה תשע"ז34 

עבר  ומשונות  שונות  תהפוכות  של  שנה 
העולם כולו השנה: מקומות רגועים ושלווים, 
ענק  הפיכות  מדממות,  טרור  לזירות  הפכו 
של  שורה  ועוד  ענק  במדינות  ובוצעו  כמעט 
כולו,  העולם  ברחבי  משמעותיים  אירועים 

שהטביעו חותם על שנת תשע"ו ואלו שיבואו אחריה.
והגדולים  המשמעותיים  באירועים  ניגע  הבאות,  בשורות 

ביותר שאירעו בכדור הארץ שלנו, בשנה החולפת.

פולארד משתחרר מהכלא
ביום שישי, ח' כסליו, אחרי 30 שנה ואינספור תפילות, זה 
שורת  עם  האמריקאי.  מהכלא  שוחרר  פולארד  יהונתן  קרה: 

הגבלות אמנם, אבל שוחרר.
לאחרונה דחתה שופטת פדרלית את בקשת ההקלה בהגבלות 
)כמו למשל האיסור לצאת ממנהטן, אפילו לא בתחומי ניו יורק 
רבתי(. וכמו שהדברים נראים כרגע, עשרה חודשים מאז שוחרר 
כוונות  מאוד  מעט  יש  ארה"ב  לממשלת  גדול,  ברעש  מהכלא 
להקל על ג'ונתן פולארד את החיים. נקמנות, קטנוניות או חשש 
לגיטימי, זה כבר תלוי את מי שואלים; השורה התחתונה היא 
לחופשי.  יצא  באמת  לא  אבל   - מהכלא  יצא  אמנם  שפולארד 
אחרי 30 שנות מאסר ועוד כמעט שנה תחת מגבלות קשות - 

החיים החדשים של ג'ונתן פולארד מלאים בהגבלות.
"ברור שמצבו הרבה יותר טוב היום", אומר אחד ממקורביו. 
"הוא אוכל כמו שצריך, ישן במיטה שלו, נושם אוויר, חזר לו 
הצבע לפנים. הוא ממש לא מתגעגע לכלא, אבל הוא חש מאוד 
מושפל מכל ההגבלות האלה. אדם כמוהו לא צריך להסתובב 
מעל  חובו  את  שילם  הוא  היד.  על  מעקב  מכשיר  עם  בעיר 

ומעבר"
בצפון-קרוליינה  הפדרלי  הכלא  בית  שערי  נפתחו  כאשר 
כסליו  חודש  של  לילה  באישון  ממנו  יצא  פולארד  וג'ונתן 
שעבר, הוא ידע כי למשך תקופה קצרה תהיה סביבו התעניינות 
סתם  שוב  להתרגל  זמן  הרבה  ושייקח  מאסיבית  תקשורתית 
יהיו  לא  חייו  כי  ברור  לו  היה  ירוק.  באור  הכביש  את  לחצות 
נורמליים גם אחרי שייצא מהכלא. הוא כן קיווה לנסות לבנות 
לעצמו ולאשתו לכל הפחות סוג של חיים נורמליים, אבל גילה 
מהר מאוד שזה בלתי אפשרי, ושהמדינה שבה נולד לא שוכחת 

- ונדיר מאוד שהיא סולחת. 
מאז שוחרר מהכלא, מתגוררים ג'ונתן ואסתר פולארד בדירת 
חדר קטנה במרכז מנהטן, קומה חמישית בלי מעלית. היום של 
תנאי  פי  על  כי  בערב,  שבע  עד  בבוקר  משבע  נמשך  פולארד 
שחרורו, רק בין השעות האלה מותר לו להיות בחוץ. הוא יכול 
מגבולותיה,  לצאת  לו  אסור  אבל  במנהטן,  בחופשיות  ללכת 
שומרת  היהודית  הקהילה  מרוכזת  שם  לברוקלין,  לא  אפילו 
משמעות  שלו.  העיקרי  החברתי  המעגל  מצוי  ושבה  המצוות 
לבית  ללכת  יכול  לא  שהוא  היא  עליו  שמוטל  לעוצר  נוספת 
הכנסת להתפלל שחרית או ערבית. הוא לא יכול ללכת גם בשבת 
בבוקר, בגלל צמיד המעקב החשמלי המחובר לו באופן קבוע 
מקורב  הסביר  בביתו",   GPS-ה לבסיס  מקושר  "הצמיד  ליד. 
לפולארד. "ככל שהוא מתרחק מהבית הסוללה מתרוקנת יותר 
מהר. כך שאם ילך לבית הכנסת שנמצא רחוק מהבית, הסוללה 
הצמיד  את  לנתק  אסור  וכמובן  השבת,  כל  מעמד  תחזיק  לא 
בשום אופן. פולארד לא מוכן כמובן לטעון את הסוללה בשבת, 

ולכן הוא נאלץ להתפלל בביתו". 
את ימיו מעביר פולארד בהליכות בעיר, בפגישות עם עורכי 
קשיים  בשורת  לטיפול  רופאים  אצל  ובביקורים  שלו  הדין 

בריאותיים, שהתעוררו במהלך מאסרו.
סבל  הוא  השחרור.  מאז  השתפר  פולארד  של  הפיזי  מצבו 
חרדיים  רופאים  של  קבוע  במעקב  נמצא  הוא  בעיות.  משלל 
טוב  יותר  הרבה  שמצבו  "ברור  בהתנדבות.  בו  שמטפלים 
היום", אמר השבוע אחד ממקורביו. "הוא אוכל כמו שצריך, 
ישן במיטה שלו, נושם אוויר, חזר לו הצבע לפנים. הוא ממש 
לא מתגעגע לכלא, אבל הוא חש מאוד מושפל מכל ההגבלות 
האלה. אדם כמוהו לא צריך להסתובב בעיר עם מכשיר מעקב 

את  שילם  הוא  היד.  חובו מעל ומעבר, אף אחד לא על 
להתעלל בו ככה".מבין למה ממשיכים 

פרשת  התפוצצה כזכור,  פולארד 
ר  ב מ ב ו נ ג'ונתן ב כאשר   ,1985
יהודי  אמריקאי צעיר שעבד פולארד, 
ט  ס י ל נ א אזרחי במודיעין הימי כ

צבא  בידי של  נעצר  ארה"ב, 
האף בי איי, לא לפני 
לקבל  שניסה 
ט  ל ק מ
י  נ י ד מ

בשגרירות ישראל בוושינגטון ונדחה. ביוני 1986 הודה פולארד 
באשמת קשירת קשר כדי לספק מידע סודי למדינה בעלת ברית. 
התביעה טענה כי במשך שנה וחצי, בין יוני 1984 ועד נובמבר 
עצומות  כמויות  הישראלים  למפעיליו  פולארד  העביר   ,1985
של מידע סודי ביותר. ב-1987, במסגרת עסקת טיעון שנועדה 
וגם  וכזה שיביך גם את ארה"ב  למנוע משפט ארוך, מתוקשר 
עולם עם אפשרות  לכלא למאסר  פולארד  נשלח   - ישראל  את 
לשחרור מוקדם אחרי 30 שנה. במשך כל השנים הללו, הפרשה 
הידהדה בעוצמה במערכת יחסי ישראל-ארה"ב, אבל לא פחות 

- גם בפוליטיקה הפנים-ישראלית.

קטל בשדות התעופה
יום שלישי, כ"ו סיון. מעט לפני השעה  זה קרה בערבו של 
לאזור  מתאבדים  מחבלים  שלושה  במונית  הגיעו   ,22:00
באיסטנבול  הבינלאומי  התעופה  בנמל  הפנים  קבלת  אולם 

"אטאטורק". 
אחד משלושת המחבלים נכנס לטרמינל, פתח בירי ואז פוצץ 
עצמו סמוך לעמדת הבידוק. המחבל השני עלה לקומה שמעל, 
באולם הטיסות היוצאות, ופוצץ עצמו. המחבל השלישי המתין 
בני   45 החוצה.  שנמלטו  ההמונים  בקרב  עצמו  ופוצץ  בחוץ, 
המדינה  שארגון  העריכו  בטורקיה  נפצעו.  ו-238  נרצחו  אדם 

האסלאמית הוא שביצע את הפיגועים.
שביצעו  המחבלים  שלושת  כי  נודע  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
קירגיזסטן,  תושבי  הם  אטאטורק  התעופה  בנמל  הפיגוע  את 
קבוצה  עומדת  הפיגוע  מאחורי  וכי  ודאגסטן,  אוזבקיסטן 
שבסיסה מחוץ לטורקיה בשם "אמירות הקווקז", וזאת על סמך 
העובדה שאחד משלושת המחבלים המתאבדים החזיק בדרכון 

אזרי. 
נגד  לחמו  שבעבר  ומדאגסטן,  מצ'צ'ניה  מתנדבים  בקבוצה 
הצבא הרוסי בצ'צ'ניה וכעת מתמודדים עם התקיפות הרוסיות 
על אדמת סוריה. הקבוצה, שהוקמה ב-2007, זוהתה עד 2015 
ככפופה לארגון אל-קאעידה. באותה העת הפיצו חברי הקבוצה 
מהבלקן סרטון שבו איימו בשם דאעש לבצע פיגועים במדינות 
דובר  אל-עדנאני,  מוחמד  אבו  הודיע  יותר  מאוחר  הבלקן. 
אליה  התקבלה  הקווקז"  "אמירות  כי  האסלאמית',  'המדינה 

כחברה ובכך הכריז דאעש על הקמת מחוז חדש בקווקז. 
הקבוצה הזו היתה אחראית על עוד פיגועי התאבדות במרכזי 
גדולים כדוגמת הפיגוע בינואר 2011 בנמל התעופה  תחבורה 
בני   35 של  למותם  שהביא  במוסקבה,  דומודדובו  הבינלאומי 

את  פוצץ  מתאבד  מחבל  כאשר  נוספים,   170 ולפציעת  אדם 
עצמו באולם הנוסעים הנכנסים, ועוד.

כמה חודשים לפני כן, בבוקר י"ב אדר ב', אירע פיגוע בדפוס 
פעולה דומה בשדה התעופה הבינלאומי בבריסל.

ביום הזה, למעשה, אירעו שלושה פיגועי התאבדות שהחרידו 
את בריסל בירת בלגיה. הראשון היה כאמור בנמל התעופה של 
לאחר  וחצי  וכשעה  התאבדות,  פיגועי  שני  אירעו  בו  בריסל, 
מכן התרחש פיגוע התאבדות בתחנת המטרו של בריסל. בשני 
הפיגועים נרצחו 32 אנשים, ונפצעו יותר מ-300 בני אדם. ארגון 

הטרור המדינה האסלאמית נטל אחריות לפיגועים.
הפיגוע הראשון התרחש ב-8:15 בנמל התעופה של בריסל, 
בו אירעו שני פיגועי התאבדות; אחד ליד עמדת הצ'ק-אין של 
ליד בית קפה של  ואחד  ובריסל איירליינס,  אמריקן איירליינס 
'סטארבקס'. 12 אנשים נרצחו, 35 נפצעו. לפני הפיצוצים, כך 

דווח, נשמעו ירי וצעקות בערבית.
כשעה לאחר הפיגוע בנמל התעופה התפוצץ מחבל מתאבד 
נוסף בשעה 9:11 בקרון המרכזי ברכבת בעלת שלושה קרונות 
האיחוד  לבנייני  סמוך  מאלבק,  בריסל,  של  המטרו  בתחנת 
האירופי. מיד לאחר הפיצוץ עצר הנהג את הרכבת ועזר לפנות 
את הנפגעים. בפיגוע נרצחו 16 בני אדם, 106 נפצעו, 17 מהם 
באורח קשה. בעקבות הפיגוע נסגרו דקות לאחר מכן כל תחנות 
הרכבת בבריסל, והושבתו כל הרכבות המגיעות לבריסל מרחבי 

אירופה.
בעקבות הפיגועים הועלתה רמת הכוננות והאבטחה בבלגיה 

שם  אירופה,  ברחבי  תעופה  בנמלי  ובפרט  אירופה,  ובכל 
ננקטו צעדים דרסטיים של העלאת מספר החיילים והשוטרים 
המוצבים במקום במידה ניכרת, כמו גם הוספת ניידות שיטור 
רבות סביב בניני הטרמינל. חודשים ספורים לאחר מכן, כאמור, 
אירע פיגוע דומה בשדה"ת באיסנבול, מה שאולי מלמד שלא 
כל מדינות אירופה למדו כיצד להתגונן מהטרור, גם במקומות 

מאובטחים כמו שדות התעופה.

המהפכנים לא יכלו לארדואן
רג'פ טאיפ ארדואן, לא חלם שמה שיקרה יקרה דווקא בזמן 
מלון  של  המפוארת  בסוויטה  משפחתית  בחופשה  ששהה 
יאזיצ'י טורבן" במרמריס שבטורקיה. החופשה  "גראנד הוטל 
המתוקה, נקטעה בליל שבת פרשת בלק, י' בתמוז, בתשע בערב 
בהודעה בהולה שהועברה למאבטחיו של נשיא טורקיה, רג'פ 
להתרחש  שמתוכנן  חריג"  "מבצע  על  התרעה  ארדואן.  טאיפ 
בכל רגע: לחטוף או להתנקש בחייו של הנשיא הטורקי. המידע 
שקיבלו דיבר על מעורבות של קציני צבא בכירים, שהתארגנו 

בחשאי לבצע הפיכה צבאית.
אבל ארדואן לא ביזבז זמן. בתוך 20 דקות בלבד כבר חולץ 
עוד  אך  הנשיאותי.  למטוס  ומלוויו  משפחתו  בני  עם  מהמלון 
לפני שהמטוס המריא נשמעו מטחי הירי. שלושה מסוקי קרב 
של חיל האוויר הטורקי, שהמריאו מבסיס אינצ'רליק, חגו מעל 
נהרגו  אדם  בני  שלושה  לפחות  באש.  ופתחו  מרמריס  למלון 
כבר  התוקפים  אבל  נפצעו.  נוספים  חמישה  הפתע,  בהתקפת 

החמיצו את ההזדמנות.
בעודו במטוס הנשיאותי, קיבל ארדואן דיווחים על אירועים 
את  חסמו  המורדים  של  טנקים  ארבעה  באיסטנבול:  חריגים 
הגישה  דרכי  כל  באוויר.  חגו  מסוקים  הבוספורוס.  גשרי  שני 
לנמל התעופה הבינלאומי אטאטורק נחסמו בידי לובשי מדים. 
המורדים פלשו לערוץ התקשורת הממלכתי TRT ואילצו את 
המורדים  המהפכה".  "הודעת  את  לשדר  המבוהלת  הקריינית 
הכריזו  החברתיות,  הרשתות  את  לחסום  כוונתם  על  הודיעו 
עד  לרחובות  תצאו  "אל  טורקיה:  לאזרחי  והודיעו  עוצר  על 

שהעניינים יירגעו ונחליף את השלטון".
לא  ממקום  הלילה,  בחצות  מכן,  לאחר  בודדות  שעות  אבל 
ידוע, כשמסך בהיר משמש כרקע, שידר ארדואן את ההודעה: 
לא  נגדי.  מפיצים  שהבוגדים  לשמועות  תאמינו  אל  כאן.  "אני 
נוספים  ראיונות  בארבעה  ארדואן  הודיע  מטורקיה",  יצאתי 
לערוצי  ממטוסו,  סלולרית,  באפליקציה  שימוש  תוך  ששודרו 
התקשורת המקומית. הוא קרא לתומכיו לצאת לרחובות, לאחר 
שהמורדים מהצבא הטורקי חסמו גשרים, השתלטו על תחנות 
טלוויזיה והפציצו יעדים שונים בבירה ובאיסטנבול. המורדים 
מטה  את  הפציצו  ואף  הטורקי,  הרמטכ"ל  את  שבו  כי  טענו 

המודיעין המזוהה עם המשטר.
במשך שעות ארוכות לא היה ברור לאן נעלמו עקבותיו של 
ומקורביו  באיסטנבול,  נחת  הוא  בבוקר  בשבת  רק  ארדואן. 
לרחובות,  "צאו  החברתיות:  ברשתות  הודעה  בשמו  העבירו 
לזעזע  תניחו לבוגדים  ועל הדמוקרטיה. אל  להגן על המשטר 
ארדואן  של  לקריאתו  נענו  אלפים  מאות  ואכן,  המדינה".  את 
והחלו למלא את הרחובות ואת הכיכרות המרכזיות של אנקרה 

ושל איסטנבול.
ההופעה של ארדואן תימרצה את תומכיו של ארדואן, שנענו 
לקריאתו ויצאו לרחובות למרות העובדה שהקושרים הכריזו על 
יצאו לחסום בגופם את הטנקים, פשטו  עוצר כללי. האזרחים 
נוכחות  והפגינו  באיסטנבול  "אטאטורק"  התעופה  נמל  על 

ברחובות עם דגלים ושירים.
באנקרה, שם מרוכזים מוסדות המשטר הטורקי, החלו קרבות 
בין המורדים לכוחות הנאמנים לארדואן, ומאות בני אדם נהרגו 
טען  ארדואן  הנשיא  רבים.  אזרחים  גם  ובהם  האש,  בחילופי 
"הם  בחופשה.  במהלך שהותו  אותו  לרצוח  ניסו  הקושרים  כי 
הפציצו מקומות שהייתי בהם זמן קצר לאחר שעזבתי, כנראה 
לקול  לאיסטנבול.  שובו  עם  סיפר  שם",  עדיין  שאני  חשבו 
על  כבד  מחיר  "ישלמו  שהקושרים  התחייב  תומכיו  תשואות 
מה שקרה. המרד הזה הוא מתנה מאלוקים, מפני שזאת תהיה 
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הסיבה לטהר את הצבא שלנו".
והמחיר, אכן היה כבד. כבר בשעות שאחרי דיכוי ההתנגדות 
דווח על מעצרם של למעלה מ-3,000 חיילים וקצינים בכירים, 
אך  בו.  ובהשתתפות  ההפיכה  ניסיון  בתכנון  המואשמים 
משרות  בעלי  ואלפי  מאות  בלבד.  לצבא  הוגבל  לא  הטיהור, 
- פוטרו  בכירות שנחשדו כשותפים אפשריים למרד בארדואן 

או נכנסו לכלא.
ניסיון ההפיכה, נכשל.

פיגוע בצרפת ביום העצמאות
הזדעזעה  בטורקיה,  ההפיכה  ניסיון  קודם  ימים  כמה  ממש 
גם  שכן  החדשים שלה,  במושגים  כמובן,  "הזדעזעה",  צרפת. 
היא בשנתיים האחרונות - כמה נורא - כבר ידעה כמה פיגועים 

גדולים וקשים. 
אבל התאריך הפעם נקבע בקפידה: יום העצמאות הצרפתי.

במהלך היום הלאומי החגיגי הזה, 86 בני אדם נרצחו ויותר 
משאית  מפגיעת   - אנוש  במצב  מהם  כ-20   - נפצעו  מ-100 
המחבל  צרפת.  שבדרום  ניס  בעיר  ענק  אירוע  במהלך  בהמון, 
היה צרפתי ממוצא תוניסאי בן 31, המוכר כעבריין אך ללא רקע 

ביטחוני, כשמסע ההרג נמשך כשני קילומטרים. 
אז  ישראל(,  )שעון  הלילה  לחצות  סמוך  התרחש  האירוע 
החוגגים  בניס.  בחוגגים  על משאית שפגעה  דיווחים  התקבלו 
שלא נפגעו נמלטו מהמקום בבהלה - חלקם עם תינוקות וילדים 
קטנים. על-פי ההערכות, המחבל התכוון להמשיך במסע ההרג, 
כי  בשל החשש  יד.  ורימוני  תחמושת  נמצאו  כיוון שבמשאית 
אדם נוסף פעל יחד עם הנהג הדורס, המשטרה המקומית בניס 

קראה לתושבים בעיר להישאר בבתים.
נסע במהירות לתוך הקהל  נהג המשאית  ראייה,  על-פי עדי 
הוא  להימלט.  שניסו  חוגגים  אחר  במשאיתו  רדף  מכן  ולאחר 
נורה למוות זמן קצר לאחר שפתח באש לעבר החוגגים. גורם 
משטרתי המקורב לחקירה מסר כי המחבל היה מוכר למשטרה 
כעבריין עם רקע של עבירות רכוש ואלימות, אך הוא לא היה 

ברשימת המעקב של ארגוני המודיעין.
הרשויות הצרפתיות הודיעו כי מצב החירום שהוכרז במדינה 
לפני כשנה, לאחר מתקפת הטרור בפריז שבה נרצחו 129 בני 

אדם, יוארך בשלושה חודשים נוספים בעקבות האירוע הקשה 
הלילה. גורמי ביטחון במדינה הוסיפו כי מצב החירום היה אמור 

להסתיים ב-26 ביוני, לאחר אירועי "טור דה פראנס" במדינה.
בשדה  שחזו  מי  סיפרו  מקום",  בכל  מוטלות  היו  "גופות 
הקטל. בתקשורת אף פורסמו תמונות של פצועים שוכבים לצד 

הכביש וחוגגים שלא נפגעו מטפלים בהם.
 :BFM אחד מעדי הראייה אמר לרשת התקשורת הצרפתית
רוצו,  מתקפה,  הייתה  רוצו,  רוצו,  'רוצו,  צעקו  מסביב  "כולם 
בגלל  זיקוקים  שאלו  חשבנו  יריות.  כמה  שמענו  רוצו'.  רוצו, 
שזה יום העצמאות. הייתה פאניקה גדולה, אנחנו גם רצנו בגלל 
שלא רצינו להישאר שם, ונכנסו לבית מלון כדי לשהות במקום 

בטוח". 
נשיא צרפת פרנסואה הולנד, ששהה בדרום מזרח המדינה, 
חזר לפריז כדי לפקח על האירועים ממרכז המשברים של משרד 
כי "צרפת הותקפה ביום החג הלאומי  הפנים. לתקשורת אמר 
הטרור  איום  תחת  נמצאת  כולה  המדינה  החירות.  סמל  שלה, 
האיסלאמי". הולנד הוסיף: "שום דבר לא יגרום לנו לוותר על 
נגד הטרור. אנו עומדים להגביר את מאמצינו  רצוננו להילחם 

בסוריה ובעיראק נגד אלה שתוקפים אותנו בשטח שלנו".
סדרת  החלה  כסלו,  חודש  בראש  כן,  לפני  חודשים  כמה 
פיגועים קטלנית בפריז, שהייתה תחת מתקפת טרור משולבת, 
שבוצעה במספר מוקדים, וכללה פיגועי ירי ופיגועי התאבדות. 
הפיגועים החלו ביום שישי, ר"ח כסליו, ברובע ה-10 וברובע 
ה-11 בפריז. לפחות שלושה פיצוצים שונים ושישה אירועי ירי 

דווחו, לצד טבח שהתרחש בתיאטרון בטאקלאן בעיר. משרד 
נרצחו  כי כתוצאה מהפיגועים  פריז הצהיר  התובע הכללי של 

130 אנשים, עוד 352 אנשים נפצעו, מהם 99 פצועים קשה.
צרפת,  נשיא  הכריז   23:58 בשעה  לתקשורת  בהצהרה 
פרנסואה הולנד, על מצב חירום וסגירת גבולות המדינה בעקבות 
האירועים, שהיו מתקפת הטרור הגדולה ביותר בתולדות צרפת, 
ומהגדולות שאירעו באירופה. למחרת הטיל הנשיא הולנד את 

האחריות לפיגועים על ארגון הטרור דאעש.
את הפיגועים ביצעו שמונה מחבלים מוסלמים, שבעה מהם 
נהרגו כמחבלים מתאבדים ואחד נמלט )ונלכד כעבור כארבעה 
חודשים(. בסך הכל אירעו שבעה פיגועי טרור נפרדים, שכללו 

לפחות שישה אירועי ירי ושלושה פיצוצים. 
הופעה  אירע כשעה לאחר תחילת  בזיכרון,  הפיגוע שנחרט 
של להקת מוזיקה בתיאטרון בטאקלאן שברובע ה-11 של פריז, 
אנשים  ברובים.  חמושים  מחבלים  ארבעה  לאולם  נכנסו  אז 
החלו  שלאחריהן  אכבר",  "אללה  קריאות  על  העידו  בקהל 
באולם  הקהל  לעבר  רימונים  ובזריקת  שיטתי  בירי  המחבלים 
המחבלים  החלו  בערך   22:00 בשעה  דקות.  כעשרים  במשך 
לרכז כ-60–100 אנשים בסמוך לבמה, בעת שהמשטרה נערכה 
השוטרים  של  מתקפה  החלה   00:20 בשעה  לאולם.  מחוץ 
עצמם  פוצצו  מהמחבלים  שלושה  שבאולם.  המחבלים  על 
באמצעות חגורות נפץ, והרביעי נהרג בידי המשטרה, ובנפילתו 
 ,00:58 בשעה  הסתיים  האירוע  שלו.  הנפץ  חגורת  התפוצצה 
של  היחס  את  ששינה  פיגוע  אנשים,   89 נהרגו  הזו  כשבזירה 

צרפת לטרור ולאיסלאם.

רעידת האדמה במרכז איטליה 
זה קרה ביום רביעי, כ' אב. רעידת אדמה בעוצמה של 6.2 
דרומית- ק"מ  כ-75  הלילה,  באמצע  איטליה  במרכז  פגעה 
אומבריה,  מחוזות  שבין  גבולות  במשולש  לפרוג'ה,  מזרחית 

לאציו ומארקה. 296 בני-אדם נהרגו.
ביותר  הפעילים  בין  הוא  האדמה  רעידת  ארעה  בו  האזור 
ביותר  הגדול  הוא  שאירע,  האדמה  רעש  באיטליה.  סייסמית 
מאז 2009, כאשר התרחשה רעידת אדמה ליד ל'אקווילה באזור 
אנשים  ו-65,000  אדם  בני  מ-300  יותר  נהרגו  שבה  אברוצו, 

נותרו ללא קורת גג.
זה קרה בשעה 3:36 לפנות בוקר, אז התרחשה רעידת האדמה 
רעידת  לאחר  שעות  כ-3  במשך  אמטריצ'ה.  לעיירה  סמוך 
עוקבות  רעידות   40 לפחות  עוד  התרחשו  הראשונית,  האדמה 
חזקות. בתחילה, דיווח הסקר הגאולוגי של ארצות הברית  כי 
מוקד רעידת האדמה היה בעומק של 10.0 ק"מ ובעוצמה של 

6.4. מאוחר יותר, תיקן את העוצמה ל-6.2. 
הנזק חמור ביותר נגרם לעיירה אמטריצ'ה, הסמוכה למוקד 

הרעש, שממש כמעט ונמחקה. 
סרג'ו פרוצי, ראש העיר של אמטריצ'ה, הודיע כי "אמטריצ'ה 
ואף  האדמה,  רעידת  נהרסה".  העיר  מחצית  עוד,  כאן  איננה 
מרכז  של  גדולים  חלקים  פני  על  הורגשו  העוקבות,  הרעידות 

איטליה, לרבות ברומא, בנאפולי ואף בפירנצה.
באיטליה  לאומי  אבל  יום  הוכרז  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
התורן  לחצי  הורדו  במדינה  הדגלים  האדמה,  רעידת  בעקבות 
ל-35  ממלכתי  הלוויה  טקס  התקיים  פיצ'נו  אסקולי  ובעיר 

מהרוגי האסון.

פיצוץ בלב מנהטן
פעמים,  וכמה  כמה  השנה  הושפלה  הגדולה,  אמריקה  גם 

בפיגועי טרור.
בזמן  היה  בארה"ב,  השנה  שאירע  ביותר  הקשה  הפיגוע 
שאזרח אמריקני ממוצא אפגני בן 29, תושב פורט סיינט לוסי 
שבפלורידה, נכנס לאולם אירועים באורלנדו כשרובה בידו, ירה 

לכל עבר, והביא למותם של כ-50 בני אדם.
 ,2:00 השעה  בסביבות  השבועות,  בחג  החל  האירוע 
כשהמפגע הגיע לאולם חמוש ברובה סער מסוג ובאקדח.  לפי 
דבריו של מפקד משטרת אורלנדו ג'ון מינה, התפתח בינו לבין 
יריות שבסיומו הצליח המפגע להיכנס  מאבטח המועדון קרב 
לתוך האולם, כשהוא יורה לכל עבר ולוקח עשרות בני ערובה. 
שנועד  מבוקר  לפיצוץ  גרמה המשטרה   5:00 בסביבות השעה 
להסיח את דעתו של המפגע ולוחמי הכוח המשטרתי המיוחד 
נהרג  האש  חילופי  במהלך  משוריין.  רכב  עם  למועדון  פרצו 

המפגע ולפחות שוטר אחד נפצע.
לכלי  אמר  מאורלנדו,  דמוקרטי  מחוקק  גרייסון,  אלן 
התקשורת ב"מתקפה על רקע אידאולוגי, אך אין לנו כל מידע 

שיכול לקשור אותו לקבוצה ספציפית". 
הרוצח  של  השתייכותו  לגבי  סותרים  דיווחים  היו  זאת,  עם 
לארגון דאעש. חבר הוועדה למודיעין בקונגרס טוען כי יש קשר 
נמצא  כי לא  בין הרוצח לארגון הטרור, בעוד בכירים טוענים 
לקחה  דווקא  פנים,  כל  על  האיסלאמית,  המדינה  כזה.  קשר 

אחריות על הפיגוע הזה.
ממש לקראת סוף השנה, אירעו במקביל עוד כמה אירועים, 
בני  כמה  נפצעו  ג'רזי  בניו  ג'רזי.  ובניו  יורק  בניו  יותר,  קטנים 
אדם מירי לעברם בכמה זירות, ובניו יורק, בלב מנהטן, נשמע 

פיצוץ עז שהותיר אחריו 29 פצועים בדרגות שונות.
השדרה  בין  הנמצאת  צ'לסי,  בשכונת  במנהטן,  הפיצוץ 
השביעית והשישית, אירע בשעה 20:30 )שעון מקומי( במכולת 
זבל שעמדה ברחוב, וגרם כאמור לפצועים רבים, לבהלה וכמו 
נופצו.  שחלונותיהם  ומבנים  ולמכוניות  עסק  לבתי  לנזק  גם 
לזירת הפיצוץ הגיעו כוחות משטרה רבים ואמבולנסים, כך גם 
אנשי הבולשת הפדרלית )FBI( והמשרד לביטחון המולדת של 

ארצות הברית, שאחראים על חקירת פעולות טרור. 
סיר לחץ  הפיצוץ התגלה  וחצי אחרי  בנוסף, כשלוש שעות 
מזירת  רחובות  כמה   ,27 ברחוב  פלסטיק  שקית  בתוך  שנמצא 
הפיצוץ. אל הסיר הוצמד טלפון נייד ויוצאים ממנו כבלים. כלי 
תקשורת בארצות הברית דיווחו כי המשטרה השתמשה ברובוט 

שהרים את הסיר הממולכד וכי מדובר במטען נפץ. 
הפיגוע  לזירת  הגיע  בלאזיו,  דה  ביל  יורק,  ניו  עיריית  ראש 
יורק חוותה תקרית  ניו  וערך במקום מסיבת עיתונאים. "העיר 
מדובר  אם  בטוח  לא  עדיין  כי  והמשיך  אמר,  מאוד",  קשה 
בפיגוע טרור או בפיצוץ שאירע במכולה באתר בניה, כתוצאה 
באירוע  מדובר  כי  התברר  יותר  מאוחר  שם.  שהיו  מחומרים 

טרור.
העולם כולו הצטרף, למרבה הזעזוע, למפת הטרור, ולנו לא 

נותר אלא להתפלל ששנת תשע"ז, תהיה טובה הרבה יותר.

הפיגוע במנהטן

המשאית שועטת ברחובות ניס
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המאבק על הצביון
שוב  לשיאם  הגיעו  שבה  כשנה  תזכר  תשע"ו,  שנת 
של  היהודי  הצביון  ליבת  על  ישראל,  קודשי  על  מאבקים 
המדינה ובעיקר כשנה שבה ניסיונות הרפורמים לקעקע את 
גדרי הדת וההלכה, עברו כל גבול במתקפה משולחת רסן. 
זאת למרות שמאבקי חרדים – חילונים, דווקא פחות הגיעו 
לכותרות, לפחות עד פרשת הרכבת, בעיקר הודות לפעילות 
הנציגים החרדים, וההבנה בקרב הפוליטיקאים כדוגמת יאיר 

לפיד, ששנאת חרדים כבר פחות משתלמת אלקטוראלית. 
נגד  במלחמות  תקשורתית,  לפחות  הבולטת,  הפרשה 
המערבי.  הכותל  קדושת  על  המלחמה  היא  הרפורמים, 
לקראת ראש השנה לאילנות, התפוצצה הפרשה בקול רעש 

גדול. 
זה התחיל מכמה פגישות בין ראשי המפלגות החרדיות, 
היועץ  לתפקיד  מעבר  סף  על  שהיה  דאז  הממשלה  מזכיר 
ורב הכותל הגר"ש  המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, 
על  לשמור  שיאפשר  מתווה  למצא  בניסיון  רבינוביץ, 
הוראות  תחת  בכותל,  המסורתית  הרחבה  של  קדושתה 
להצבעה  הגיע  ואף  גובש,  המתווה  הבג"ץ.  והחלטות 
בממשלה, כשעדיין הכל נמצא מתחת לראדר. בדיקה קצרה 
של אנשי תקשורת, בשילוב אמירות של רבנים, הציתו את 

הסערה הגדולה. 
הכותרות זעקו על חילול שריד בית מקדשנו, הרפורמים 
והקונסרבטיבים לא טמנו ידם בצלחת וקיימו כמה תיפלות 
התלהטה.  והאווירה  העליונה,  הכותל  ברחבת  מעורבות 
נשלפו,  ושליט"א  זצ"ל  הדור  גדולי  של  ופסקים  מכתבים 
לקהילה  מחויבותו  בין  נדחק  נתניהו  הממשלה  ראש 
הרפורמית העולמית לבין שלמות הקואליציה וניסה לגבש 

מתווה חלופי, אך עד כה ללא הצלחה. 
גם הנושא הזה מוטל כעת  כמו כמעט כל דבר במדינה, 
לפתחו של בג"ץ, לאחר ששופטיו דחקו והפצירו ברפורמים 
צפוי  והדיון  הכותל,  מתווה  של  דחוף  ליישום  גם  לעתור 

להתקיים לאחר החגים. 
אבל בעוד הכותל עשה אולי רעש תקשורתי גדול יותר, 
על המקוואות למתגיירים.  לא פחות, התנהל  מאבק חשוב 
ולהרוס את כרם  גם שם ביקשו הרפורמים לנעוץ טלפיהם 

בית ישראל, בהטמעת גויים גמורים בתוך עם ישראל. 
מחמיצים  שלא  העליון,  המשפט  בית  שופטי  שוב 
לצד  נעמדו  היהודי של המדינה,  בצביונה  לפגוע  הזדמנות 
א',  אדר  חודש  בתחילת  שהתפרסם  דין  ובפסק  הרפורמים 
קבעו כי על המועצות הדתיות לאפשר טבילה לגויים שעברו 

"גיור" רפורמי, בנוכחות "דיינים" רפורמים. 
המאבק התחדש. הרבנים הראשיים ניהלו מלחמת חרמה, 
למועצות  הראשית  הרבנות  מועצת  הורתה  אף  שבשיאה 
כאלה  גם  מתגיירים,  טבילת  כלל  לאפשר  שלא  הדתיות 
הגויים  אותם  את  לחסום  בניסיון  הראשית,  הרבנות  של 

שהרפורמים ניסו להפוך ל"יהודים". 
לפיה  פשרה,  הממשלה  ראש  בלשכת  הציעו  לבסוף 
ייעודיים  מקוואות  ארבעה  תקים  היהודית  הסוכנות 
בוועדת  אך  התנגדות,  הביע  גפני  משה  ח"כ  לרפורמים. 
ראש  משרד  תחת  שהוסתר  לכך  תקציב  אושר  הכספים 

הממשלה. 
ואיזו  יותר,  חשוב  מאבק  איזה  לקבוע  כדאי  איני  אמנם 
כי  דומה  אבל  יותר,  מסוכנת  היא  הרפורמים  של  פעולה 
ילדי  למרות המאבקים דלעיל, דריסת הרגל שלהם בחינוך 
ישראל היא ההרסנית ביותר עם פוטנציאל נזק לדורי דורות. 
ממש  לאחרונה  ורק  רבות,  לכותרות  זכה  לא  הסיפור 
אבל  כך,  נגד  יאבק  הוא  כי  אייכלר  ישראל  ח"כ  הודיע 
בשקט בשקט, חדרו הרפורמים למערכת הלימודים בחינוך 

ושם הם מטפטפים את הרעל הקטלני  הממלכתי בישראל, 
תינוקות  דור העתיד,  שלהם הישר לנשמותיהם הרכות של 

שנשבו שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם. 
עמותות  זכו  החינוך,  ומערכת  החינוך  משרד  בחסות 
רפורמיות בתכנית ללימודי יהדות במערכת החינוך, ומשנת 
הטפה  לעבור  ישראל  תלמידי  יאלצו  הנוכחית  הלימודים 
עולם,  לבורא  לתנ"ך,  מעוותת  פרשנות  הכוללת  מסוכנת, 

לקיום המצוות ושמירת התורה. 
אם תעברו על הדו"חות שחיבר מכון אספקלריא המנסה 
משה  עיניכם.  למראה  בוודאי  תחרדו   – בתופעה  להיאבק 
במקום  מבזים,  בציורים  מוצג  מהימנא,  רעיא  ע"ה,  רבנו 
אחר תמצאו דיון אם הקדוש ברוך הוא ישאר מובטל, עפ"ל. 
דעות משובשות  ובעלי  אפיקורסים  ידי  על  תכנים שנכתבו 

מוחדרות כבר בגיל צעיר. ומה יעשה הנער ולא יחטא. 
עולם,  בורא  ובין  בינינו  לעולם  היא  אות  השבת,  גם 
בפרשת  נרשם  השלילי  כשהשיא  גלי.  בריש  השנה  נרמסה 
של  במרכזה  ופומבי,  המוני  שבת  חילול  הרכבת.  עבודות 
העיר העברית הגדולה תל אביב, תוך שימוש מופקר במושג 

המקודש "פיקוח נפש". 
כחלק מ"פיקוח הנפש", אף הרהיבו עוז בהנהלת הרכבת 
העבודות  את  וצלמים  מיוחד  רחפן  בעזרת  לתעד  ודאגו 
יום  של  בעיצומו  והכל  לתקשורת  יח"צ  הודעות  ולשגר 

מנוחה וקדושה. 
גם שר התחבורה ישראל כץ, במהלך תמוה ואווילי, הפך 
את השבת לבת ערובה פוליטית ולכלי ניגוח, ושלא כדרכו 
בשנים האחרונות, יצא בהצהרות על "אי כניעה לחרדים", 
הם  אף  נשלחו  כינוסה  כל  שההודעות  עיתונאים  במסיבת 
את  לתקוף  מההזדמנות  נהנה  מצדו  נתניהו  השבת.  בצהרי 
כץ, כשדובריו מתדרכים את התקשורת, בעצם יום השבת, 
של  בסיסיים  שערכים  זה  ככה  כץ.  של  השבת  חילולי  נגד 

היהדות נרמסים בראש חוצות. 
להרבה  השנה  זכתה  לא  שלצערה  החילונית,  התקשורת 
העדיף  שלפיד  לאחר  החרדי,  הציבור  נגד  שטנה  כותרות 
לתקוף לאחרונה את אויבי ישראל בשבדיה ואף טיפת רוק 
לא פגעה בילדה כלשהי ברמת בית שמש כ"ז, מיהרה ללבות 
החיילים  מצוקת  על  ראשיות,  בכותרות  ולזעוק  האש  את 
בכניסת  החליט  שנתניהו  לאחר  לבסיס  להגיע  יוכלו  שלא 

השבת על השבתת העבודות. 
העובדה כי רק שבועיים אחר כך הושבתה תנועת הרכבות 

למשך ששה ימים רצופים, לא בלבלה את אנשי ההסתה. 
מלחמות הדת ילוו אותנו ככל הנראה עד ביאת גואל צדק, 
הפרשיות  סביב  דובר  רבות  דעה.  הארץ  תמלא  שבו  ביום 
בין החובה  והראוי  והמשברים השונים, על השילוב הנכון 
להאבק על הסטטוס קוו והפרהסיה במדינה היהודית, לבין 
באפו  נשמה  אשר  כל  ל"ויאמר  זכינו  לא  עדיין  כי  ההבנה 
כי לפחות כמענה חלקי  ה' אלוקי ישראל מלך". אך דומה 
אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  החלטת  את  לצטט  ניתן 
ישראל בשבוע האחרון: "מאחר ולאחרונה היו כמה הפרות 
היהדות  בענייני  השונות,  הרשויות  ידי  על  קוו,  בסטטוס 
חברי  רבותינו  ידי  על  נתבקשתי  הקדושה,  בארצנו  והדת 
שהיהדות  היא  דעתם  כי  להודיעכם  התורה  גדולי  מועצת 
החרדית לא תוכל לשתף פעולה עם ממשלה כזו ולכן עליכם 
קוו  שהסטטוס  חוק  לחקיקת  שביכולתכם  כל  את  לעשות 
הקיים ומקובל זה עשרות שנים בישראל שלפיו מתנהלים כל 
ענייני הדת והיהדות על ידי רבני הזרם האורתודוקסי חייב 

להימשך כפי שהיה". 
וחסידים  יעלוזו  וישרים  וישמחו  יראו  צדיקים  "ובכן 
בעשן  כולה  והרשעה  פיה,  תקפוץ  ועולתה  יגילו,  ברינה 

תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ".

נאבקים. ראשי המפלגות החרדיות בסיור בכותל הדרומי

שמעון ליברטי
וועשת

סיכום שנת



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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 ימות



41 ערב ראש השנה תשע"ז

 בחג השבועות תשע"ו איבד הרה"ג מיכאל לסרי את בנו שמעון 
יוחאי ז"ל, לאחר שטבע בחוף הים באשדוד, כמה שעות לפני 

כניסת השבת  בשיחה רווית אמונה ומוסר, הותיר האב האבל הרב 
לסרי את שומעיו המומים מגודל האמונה  כחלק מלקחי תשע"ו 
וכצידה לדרך לתשע"ז, אנו מביאים את עיקרי דבריו אותם אמר 

בראיון יממה אחת בלבד לאחר הסתלקות בנו  ומי במים

יעקב אמסלם

 ימות


מי
 יחיה

 ומי
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שנים  עשרות  בר 
לסרי  מיכאל  שהרה"ג 
על  נמנה  שליט"א, 
תנועת  של  החנית  חוד 
דומה,  אולם  התשובה. 
שבקיץ האחרון קיבלנו 
של  גדושות  מנות 
תמימה  יהודית  אמונה 
באמונה  מאלף  וישעור 

וביטחון.
באופן אישי, ראיינתי 
בשנה החולפת לא מעט 
אישי  חלקם   – אישים 
פוליטיקאים,  ציבור, 
אישים  ועד  עיר  ראשי 

עם סיפורים אישיים מרגשים ומרתקים.
הרה"ג  של  דמותו  בעיקר  אותי  תפסה  כולם,  מעל 
מיכאל לסרי. שמו נישא בפי כל. הרצאותיו נשמעות בכל 
וסגנונו הקולח, הבהיר  רחבי העולם היהודי. מתק לשונו 
יהודים  רבבות  קירבו  משובח,  יהודי  בהומור  שמתובל 

לתשובה.
בערב חג השבועות ניחתה על משפחתו של הרב אסון 
כבד. הבן שמעון יוחאי לסרי, נקטף בדמי ימיו כאשר טבע 
בחוף הים בעיר אשדוד, שעות אחדות לפני כניסת השבת.

את  לנחם  רבים  אלפים  הגיעו  השבעה,  ימי  כל  במשך 
משפחת הרב. כולם ללא יוצא מן הכלל הודו כי באו לחזק 
ויצאו מחוזקים. הרב לסרי, לימד את כולנו שיעור באמונה 

שלמה ובביטחון מלא בהקב"ה.
הראיון  זהו  לקחת מתשע"ו,  כולנו  יש משהו שעל  אם 
בנו  פטירת  לאחר  יממה  שהעניק  והמטלטל  המוסר  רווי 

ע"ה.
אל  שבים  אנו  לתשע"ז,  לדרך  וכצידה  מתשע"ו  כלקח 
עיקרי הדברים שאמר. כיום, ממרחק של כארבעה חודשים 
לאחר האסון, הדברים מקבלים משנה תוקף ופרספקטיבה 

ראויה.
"אחרי חג השבועות שמעון היה צריך להתחיל לשמוע 
שידוכים", סיפר הרב מיכאל לסרי בראיון מצמרר, בעודו 
"הקדוש  ברק.  בבני  הצנוע  הבית המשפחתי  בסלון  יושב 
בדיוק  שלי,  החתונה  ביום  אותו  נחתן  אמר,  הוא  ברוך 

כשאנשים התפללו מוסף של שבועות, זה הזמן הכי חשוב. 
ידוע שמוסף של חג השבועות יותר חשוב מתפילת נעילה, 
זה יום חתונתו של הקב"ה. ובדיוק בזמן הזה, בזמן מוסף, 
את  לקח  הקבה  אמיתית.  חתונה  זו  אותו.  לקח  הקב"ה 
הנשמה שלו בדיוק בזמן פטירת דוד המלך, בזמן פטירת 
גדולה  הכי  החתונה  נוצרה  בדיוק  הזה  בזמן  הבעש"ט, 

בעולם".
"אחרי שבועות לא אומרים תחנון עד י"ב בחודש, כי זה 
שבעה ימים שקשורים עדיין לחתונה. זה כמו שבע ברכות. 
ואת השבע ברכות אנחנו עושים כאן בבית. באים אנשים, 
מברכים", מוסיף הרב לסרי. "עכשיו אנחנו יודעים שהוא 
נמצא במקום טוב. כשהקב"ה לוקח קרבן, הוא לוקח אותו 
הכל  הזו,  בצורה  זה  את  כשרואים  שבו.  הטהרה  כל  עם 

מובן".
שמעון יוחאי ז"ל השיב את נשמתו לבוראה בבוקר יום 
בדימונה,  שהה  לסרי  מיכאל  הרב  שאביו,  בעת  שבועות, 
שם הוא נוהג לערוך את סדר ליל שבועות מידי שנה. "כל 
סיפר  שבועות",  את  לחגוג  לדימונה  נוסעים  אנחנו  שנה 
במהלך הראיון. גם השנה, החליט הרב לסרי לא לוותר על 
בדרכנו  היינו  החג  "בערב  בנו.  של  מצבו  אף  עף  המנהג 
לדימונה, שמענו מה שקרה, שעושים לילד החייאה, ומיד 
לנו  אמר  הרופא  החולים.  לבית  ומיהרנו  פרסה  עשינו 
יגיעו בחג עצמו  והתוצאות  שעושים לילד סדרת בדיקות 

ורק אז נדע מה עושים. 
"בדימונה יש קהילה ענפה שפתחנו שם לפני 25 שנה", 
סיפר הרב לסרי. "יש שם צעירים רבים החוזרים בתשובה, 
הרבה הלכו לישיבות, גם כאלה שלא חלמו ללכת לישיבה. 
כולם יודעים שבשבועות מגיעים כ-400 צעירים ושומעים 
הייתה  הזה  בחג  שנים.  במשך  זה  כך  הלילה.  כל  שיעור 
כמוהו  היה  שלא  שבועות  ליל  להיות  שהולך  תחושה 

בעולם".
שלא  והחליט  בדעתו  לסרי  הרב  נמלך  זה,  בשלב 
להישאר בבית החולים, מה שהיה עשוי להחליש את רמת 
בבית  הילדים  את  "השארתי  בדימונה.  בישיבה  הלימוד 
החולים ונסעתי לדימונה. הבנתי ששום תועלת לא תצמח 
מזה שאני אשאר שם. התועלת הכי גדולה שיכולה להיות, 

זה ללכת ולעשות את זיכוי הרבים בדימונה".
ואכן, במהלך החג התפללו בני הקהילה וקיבלו קבלות 
לרפואתו של שמעון יוחאי. "אנשי הקהילה סיפרו שזיכוי 

הרבים כמו שהיה שם בשבת ובחג, לא היה שנים רבות. 
עצמם  על  קיבלו  צעירים  בחורים  והחג,  השבת  במהלך 
וכעת,  תורה,  זה  מה  עכשיו  עד  ידעו  לא  חלקם  קבלות, 
לשיעורים  להגיע  עצמם  על  קיבלו  המקרה,  בעקבות 
לקח  האלה,  הזכויות  כל  את  יוחאי.  שמעון  של  לזכותו 

הקב"ה ואסף אותם".

"כולם הכירו את הלב הענק שלו"
חז"ל:  באמרת  תורני  חידוש  מזכיר  המנחמים  אחד 
'וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'. או אז, 
מעיר הרב לסרי ומספר על גדלותו של הנפטר, "כולם ידעו, 
בעיקר הילדים, שכשהיו צריכים משהו, היו מרימים טלפון 
לשמעון, הוא היה ידוע בכח הנתינה שלו, בלב הענק שלו. 

לכל אחד היה עוזר. לא סירב לאף אחד". 
מאיפה הכוחות, אנחנו שואלים.

יכול  לא  טירונות,  עשה  שלא  אדם  בן  ידוע:  כלל  "יש 
שנים  של  טירונות  עבר  שלא  אדם  במלחמה.  להילחם 
כשבאה  המלחמה.  עם  להתמודד  לו  קשה  שנים,  גבי  על 
בפתאומיות מלחמה, הוא מסכן. אותו דבר לגבי התורה: 
אדם שנולד בתורה, נמצא תמיד בתורה ומבין את משמעות 
ט ֵאל ֱאמּוָנה  ָרָכיו ִמשְׁפָּ י ָכל דְּ ֳעלֹו כִּ ִמים פָּ הפסוק: "ַהּצּור תָּ
זה  וחי את  זה  ְוָישָׁר הּוא", מי שמכיר את  יק  ַצדִּ ָעֶול  ְוֵאין 
כל הזמן, אז גם כשבא אירוע באופן פתאומי, החכמה היא 
לקחת את זה בצורה הנכונה. כל מה שקורה משייכים את 

זה למקום הנכון. 
"איוב אמר, ה' נתן וה' לקח. יש לי קושיה על איוב, הרי 
בבת אחת מתו לו עשרת ילדיו, הוא איבד את רכושו ולקה 
בגופו. לכאורה היה צריך לומר ה' לקח ויהי שם ה' מבורך. 
במקום זה איוב אמר: ה' נתן ואחר כך אמר ה' לקח. בשביל 
'התאמנו'  לא  הם  כי  לקח,  שה'  הפתעה  זה  האנשים  רוב 
מספיק על ה' נתן. אם הם היו יודעים שה' הוא נתן, אז לא 
הייתה להם בעיה שה' לקח. אדם שמודה לקב"ה על כל 
דבר שהוא מקבל ממנו, אז כשה' לוקח, הוא מבין שכמו 

שהוא טוב בזה שהוא נותן, הוא טוב בזה שהוא לוקח".
קרבן  מביא  אני  "אם  ומוסיף:  לרגע  עוצר  לסרי  הרב 
אותו  ומוצאים  אותו  שוחטים  והכהנים  המקדש,  לבית 
אז  פנימיות,  בעיות  או  בריאה  חור  לו  שיש  בגלל  פסול 

כ

אחד המנחמים מזכיר חידוש 
תורני באמרת חז"ל: 'וכדאי 
הוא רבי שמעון לסמוך עליו 
בשעת הדחק'. או אז, מעיר 

הרב לסרי ומספר על גדלותו 
של הנפטר, "כולם ידעו, 
בעיקר הילדים, שכשהיו 

צריכים משהו, היו מרימים 
טלפון לשמעון, הוא היה ידוע 
בכח הנתינה שלו, בלב הענק 
שלו. לכל אחד היה עוזר. לא 

סירב לאף אחד 

"

הבחור שמעון יוחאי לסרי ז"ל"
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יודע  הוא  קרבן,  לוקח  כשהקב"ה  הקרבן.  עם  בעיה  יש 
שהאיברים הפנימיים הם כשרים כי הוא רואה את הקרבן 

עוד לפני שהוא מקריב אותו".
"איזה התחזקות הייתה בכל העולם אם היה קורה שהלך 
ילד במשפחה ואף אחד לא יודע למה. הקב"ה רוצה לעורר 
את עם ישראל לפני ביאת המשיח בצורה חזקה. מה הוא 
אותו,  מפרסם  שהוא  ואחרי  אדם,  מפרסם  הוא  עושה? 
הוא עושה מקרה ובמקרה הזה מקבלים כל העולם חיזוק. 
מעל עשרת אלפים פרקי תהילים אמרו אנשים ביום שישי 

ובשבת. איך הייתה יכולה להיות התעוררות כזאת".
בשלב זה עוצר הרב לסרי, ומספר על מידותיו התרומיות 
של בנו. ניכר שקשה עליו הדיבור בלשון עבר על בנו יקירו, 
"הקב"ה לוקח את המובחרים", הוא אומר. "מדובר בבחור 
שלו.  הנתינה  כח  על  מדברת  אשדוד  כל  מובחר.  באמת 
אבות הגיעו לכאן ואמרו לי, אתה לא יודע במי מדובר. זה 
משהו מיוחד. אני חושב שכל הלימוד שהיה בשבועות רק 
על העניין הזה לבד, הביא את המשיח בעוד כמה צעדים 
ענקיים. הקב"ה רוצה לגאול אותנו, אז הוא עושה מקרים 
ילדים  כלל  בדרך  חורג:  מקרה  זה  מהמציאות,  שחורגים 
קוברים אבא ולא אבא קובר ילדים. המעשה הזה נכנס כ"כ 
הקב"ה  גדולה.  התחזקות  מזה  שיוצאת  עד  בעולם,  חזק 

מרגיש שהוא חייב לעשות את זה.
שלנו  הטירונות  ומצוות,  תורה  שומרי  כאנשים  "אנחנו 
היא כ"כ חזקה, עד שכשמגיעה שעת מלחמה, אנו מכוונים 
האלו  ההתחזקויות  כל  את  רצה  ה'  הנכונה.  לצורה  אותה 
זו  לגאולה.  קצת  עוד  ישראל  עם  את  להכניס  בשביל 
זה, וממילא הכל  וככה צריך לראות את  ההסתכלות שלנו 
מובן, הכל בסדר ולא היה שום דבר בעולם יותר טוב ממה 

שהיה, כי אם היה משהו יותר טוב, ה' היה עושה את זה".
איך מגיעים לרמה כזאת של צידוק הדין, הרי התפללו 

כ"כ הרבה תפילות?
כמה  הרי  עובדיה.  הרב  על  שאלה  אותה  את  "שאלו 
תפילות היו, כמה קבלות התקבלו, ואיך הוא לבסוף נפטר. 
שנרצח  וקסמן  נחשון  החייל  פרשת  שכשאירעה  אומרים 
תפילות,  הרבה  ונאמרו  גדול  חיזוק  היה  הערבים,  ידי  על 
אז שאלו כיצד התפילות לא עזרו, ואיך הוא לבסוף נהרג. 
אבל  לא.  להגיד  גם  לפעמים  לאבא  מותר  היא:  התשובה 
שבאמת  מי  וחזקה.  ברורה  בצורה  האמת  את  לדעת  צריך 
מכיר את האמת בוצרה כוללת וחזקה, כל השאלות האלה 

נעלמות. 
היסטוריון  שום  ידוע.  לא  ישראל  עם  של  הקיום  "סוד 
בעולם לא יכול להבין את ההישרדות של עם ישראל. סופר 
והוגה דעות בשם מארק טוויין כתב: "הבבלי והפרסי עלו 
הזוהר  שיועם  עד  ויפעה  הדר  בשאול  העולם  את  ומילאו 

והם עברו ושקעו מן העולם. הרומאים הלכו בעקבותיהם. 
היהודי ראה את כולם, הכה את כולם וגם היום לא מראה 
ההיגיון  כותב שלפי  הגוי  נצחיותו".  סוד  מה  זקנה.  סימני 
אימפריות   22 העולם.  מן  לעבור  זו  אומה  צריכה  הייתה 
זו  היו בעולם ונעלמו. רק עם ישראל נשאר חי וקיים. מה 

התופעה הזאת שאפילו היסטוריונים גדולים לא מבינים". 
נפשי  'חי  שכותב:  היעב"ץ  דברי  את  מזכיר  לסרי  הרב 
ים  מקריעת  יותר  בעיני  גדלו  אלו,  בנפלאות  בהתבונני  כי 
"גם  אותו',  ששונאים  מקום  בכל  נמצא  הזה  שהעם  סוף, 
התושבים  אמרו  בסין,  לשנחאי  מיר  ישיבת  כשהגיעה 
אבל  האלו,  האנשים  אלו  מי  יודעים  לא  'אנחנו  במקום: 

אנחנו שונאים אותם'. 
או  התפילות  התקבלו  האנשים,  כל השאלות של  "לפני 
שיש  מבין  אתה  אתה?  מי  בכלל  מבין  אתה  התקבלו,  לא 
אלוקים שדוחף עגלה שהולכת לנצח נצחים, וכל הזאבים 
את  יש  אז  להתקיים?  ממשיכה  והיא  אותה  לאכול  מנסים 

הכללות של עם ישראל ויש דברים פרטיים שקורים". 
"התפילות לא הולכות ריקם", מוסיף הרב לסרי ומסביר: 
"ידוע שלכל יהודי קשורות לשורש נשמתו 600 אלף נשמות 
אישה  יש  אם  עליהם,  מתפלל  לא  אחד  אף  יהודים.  של 
והיא  נשמתך  משורש  שהיא  בעולם  מקום  שהוא  באיזה 
עומדת למות בלידה, איך היא תינצל, אז הקב"ה מביא זמן 
שבו יהיו הרבה תפילות, כמו הזמן שהיה צריך לקחת את 
מרן הרב עובדיה, ואתה תקום, תתפלל, תקבל קבלות, אבל 
על הרב עובדיה לא זה יקלע, כי הקב"ה צריך לקחת אותו, 
נשמתך  משורש  שהם  אלפים  עשרות  בעוד  יקלע  זה  אבל 

והם זקוקים לתפילה הזאת.
כי  בניסים,  שורדים  ואנחנו  אותנו  מוליך  הקב"ה  "לכן 
קלענו בעוד עשרת אלפים. נכון שפה )בפטירת הבן – י"א(, 
יודע  לא  יש חשבונות שמים שאני  כי  קלע,  לא  זה  נאמר, 
היא  חוזרת,  שלא  תפילה  שום  אין  חז"ל  אומרים  אותם. 
חייבת לקלוע במשהו, רק שהקב"ה הביא את התפילה דרך 
מיליוני  כמה  עוד  על  להתפלל  אפשר  שיהיה  הדור,  גדול 

שקשורים לשורש הנשמות".
את  לסרי  הרב  מסיים  התפללו",  כולם  שלי  הבן  "על 
את  רואה  הוא  בשמים,  נמצא  כשהוא  "עכשיו,  דבריו. 
הזכויות של כל אלו שהתפללו ועשו. בכמה נשמות זה קלע, 
בבוקר  שקם  לארץ  בחוץ  מישהו  על  שומע  אתה  פתאום 

שהיה  בגלל  בתשובה?  חזר  פתאום  מה  בתשובה,  וחזר 
צריכים  היו  שאמרו  והתהילים  שמעון  על  תפילות  הרבה 
לקלוע על מישהו אחר. הכל מתקבל, רק זה קולע בכללות, 
לא תמיד זה קולע בפרטי. כשלוקחים את זה ככה, רואים 

את זה בטוב. אין שום פעולה של יהודי שחוזרת ריקם".


הראשל"צ הגר"י יוסף מספיד בלוויה



ערב ראש השנה תשע"ז44 

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ו  4/11/15 גיליון מס' 962

פרשת חיי שרה
כ. 16:10 י. 17:22ירושלים

כ. 16:27 י. 17:23
כ. 16:06 י. 17:23              

ב"ב
פ"ת

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

לפגישת היכרות חינם
073-2723984

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.

תתעורר!
מחפש את ההשקעה הבאה?

השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים
ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 120

פה אחד: מפגן אחדות קומי-היסטורי בסיעת יהדות התורה / בי"ס לפוליטיקה

החל מהשבוע אריה דרעי יכהן כשר הפריפריה הנגב והגליל

המבחן הגדול ליכולתו של דרעי: אחרי למעלה משני 
עם  ממשלתי  משרד  לידיו  ש"ס  יו"ר  מקבל  עשורים, 
הפנים  משרד  את  שמזכיר  צבועים  לא  חלוקה  תקציבי 
בשנות השמונים  בלשכת שר הפריפריה, הנגב והגליל 
חוששים כי שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים יקשה 
עליהם להתנהל מול הרשויות  בינתיים, מגמת הטרפוד 
אבי  ליועמ"ש  המשנה  החזיתות:  בכל  ניכרת  המשפטי 
ליכט הבהיר לפרוש ולגפני: "מה שמגיע לכם תקבלו גם 
בלי הסכמים", אך בפועל גם ההבנות שסוכמו בסוגיית 
הגיוס והתקציביים, מטורפדות על ידי היועצים המשפטיים 
שר  החיסכון,  קצבאות  פרשת  אחרי    האוצר  ופקידי 
הבריאות ליצמן שב ומבטיח לעמוד על קוצו של יו"ד 
בקיום ההסכמים הקואליציוניים / בית ספר לפוליטיקה

המבחן של דרעי

דרעי במסיבת עיתונאים השבוע                        )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

בפעילות מ"מ וסגן ראש העיר יוסף דייטש, ומחזיק תיק מנהלים קהילתיים שלמה רוזנשטיין:

מועצת העיר אישרה הקצאת 
ביכנ"ס בנווה יעקב מרכז 

 לאחר שלפני כשנה נאלצו לפנות קראוון 
שהוצב עבור בית הכנסת, ומאז נותרו ללא 

מקום ראוי לתפילה / עמ' 4
 דייטש ורוזנשטיין בפגישה אצל ראש העיר 

"קצנו בדיבורים, הגיעה שעת המעשים"
הטרור שיתק את ירושלים כשראש העיר כבר היה שקוע בבקשות 
ממשרד האוצר לעוד מענקים  כשהטרור בירושלים שכח קמעא, 
פונה ברקת לראש הממשלה "דווקא עכשיו"  בלשכת ראה"מ 

הגיבו: ירושלים מקבלת סיוע של מיליארדים / עמ' 6

ברקת במכתב לראש הממשלה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ז בכסלו תשע"ו   9/12/15 גיליון מס' 1031

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

80
עמודים

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-579664303-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%
קמפוס אירוח לשבתות

לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25

גדולי ישראל 
לבני כל העדות: 
להיבדק בבדיקת 

"דור ישרים"
עמ' 50

יו"ר ועדת הכספים גפני עיכב את דיוני ועדת הכספים והבהיר:

"בלי שוויון מלא לחרדים 
אעכב את תקציבי המתנחלים"
גפני מאשים: "בבית היהודי דאגו להעביר לישיבות הציוניות תשלומים פי ארבע 
וחמש מאשר לישיבות חרדיות. בתקציבי העתק לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. 
הערים החרדיות מעבר לקו הירוק הודרו במכוון"  יו"ר ש"ס דרעי הבהיר לאיגוד 
מנהלי הסמינרים ולמארגני כינוסי החירום: "שמעתי גם מחברי הכנסת של יהדות 
התורה שהמלחמה המתוקשרת של מנהלי הסמינרים גורמת נזק. איני חושש לומר 
בקול את מה שחבריי האשכנזים לוחשים. לא נשתתף בכינוס המתוכנן, ולא נספק 

במו ידינו את הנשק התקשורתי לאויבינו" / בי"ס לפוליטיקה

נורווגי במרוקאית: מדוע רוצה יו"ר ש"ס דרעי את יגאל 
גואטה לצדו כח"כ פעיל בכנסת ישראל? / בי"ס לפוליטיקה

והדליקו 
נרות

נשיא מועצת חכמי התורה 
מרן הגר"ש כהן בהדלקת 

נר שלישי של חנוכה בביתו 
)צילום: יעקב כהן(

עיריית בני ברק מבצעת 
עבודות פיתוח ותשתיות 
במקוואות העירוניים 

בסכום של יותר מ- 30 
מיליון שקל  בקרוב 

יבנה מקווה חדש 
גדול, מפואר ומשוכלל 
במתחם טחנת הקמח 
בעלות כספית של 20 
מליון שקל / עמ' 16

ומי מטהר 
אתכם

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג בכסלו תשע"ו   25/11/15 גיליון מס' 1029

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

פרשת וישלח
כ. 16:00 י. 17:14ירושלים

כ. 16:16 י. 17:15
כ. 15:56 י. 17:15              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שרות מהיר
צוות אמין ומקצועי

אחריות ללא פשרות
מחירים חסרי תקדים

העברת חומר מסווג
שירותים משפטיים

תיקי טאבו
אליך השליח שקרוב

 בעל עסק מנהל / עצמאי

03-6056140  
054-2587586

אליך השליח שקרוב

רמון שליחויות

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

שלוחה 120חדש!
03-5796643
פרסם ותתפרסם

0722-30-3000
18 20,000

היתר עיסקא

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

54 ב"ב יזרעאל  עמק 
052-3401934 פגישת 

ייעוץ חינם: 

 17

שנות הצלחה אל תתנו 

לכאב 
לנהל את החיים!

ירון רחמין - מרפא מומחה
לכאב, לשיקום ולפזיותרפיה סינית

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

יו"ר ש"ס אריה דרעי בפגישת חירום בבית נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן:

"הבחירה היא בין דרך סאטמאר לדרך החזון איש"
"הבחירה היא בין התנתקות בסגנון סאטמאר 
לבין המשך שיתוף פעולה למען עולם התורה 
עם מוסדות השלטון בדרך שהתווה מרן החזון 
איש זצ"ל בימי קום המדינה"  אחרי העברת 
התקציב מחדש נתניהו את מאמציו להרחבת 
הקואליציה ונתקל בהתנגדות חרדית לצירוף 
יש עתיד  ליצמן לנתניהו: "לא נהיה קרש 

הקפיצה של לפיד כדי שאחרי כניסתו לממשלה 
יחזור לחבוט בנו" / בי"ס לפוליטיקה

תמו גזירות לפיד: התיקון לחוק הגיוס אושר בכנסת / עמ' 12

שניים אוחזים בחינוך
בש"ס מאשימים: "כינוס החירום של הח"כים 

והמנהלים האשכנזים נועד להשפיע על זהות המועמד 
שייבחר במכרז למנהל המחוז החרדי במטרה להפסיק 

את מהפכת קבלת הבנות הספרדיות לסמינרים 
שהובילה ש"ס בירושלים" / בי"ס לפוליטיקה

תעלומה: בימים האחרונים 
הושחתו מספר שלטי הכוונה 

שהציבה עיריית ב"ב ליד בתיהם 
של גדולי ישראל זצוק"ל 
שהתגוררו בעיר / עמ' 8

המשחית האלמוני

מועצת העיר אישרה תקציב מיוחד / עמ' 6

עשרות מיליוני שקלים 
לשיפוץ ופיתוח העיר 

אושר 
מתווה 

הטבות המס
עמ' 16

)צילום: יעקב כהן(

www.esteticdent.co.il

השתלת שיניים איכותית 
במחיר מיוחד!

עם תעודת אחריות

ד"ר אוריאל אבידן

לבדיקה והתייעצות חינם

ניסיון רב בתחום

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ' בכסלו תשע"ו   2/12/15 גיליון מס' 1030

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

72
עמודים

פרשת וישב
כ. 15:59 י. 17:14ירושלים

כ. 16:15 י. 17:15
כ. 15:55 י. 17:15              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

גיל נועם שירותי ניקיון 
מעוניינים לנקות חדרי 

מדרגות ומשרדים

במחירים 
נוחים

1-700-50-80-75

אנגלית בקו שלך!

0722-460-460
בפיקוח הרה”ג ר’ יואל דוד שפיגל שליט”א 

רב דקהל “נצח ישראל” בית שמש עכשיו!חייגו 

בסיום התקופה בעז”ה 
תוכלו לנהל שיחה 

יומיומית באנגלית באופן 
שוטף ובלי לגמגמם

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

מאגר תורמים ענק
(כ-1200 שמות)

איכותי ומעודכן להיום, 
מהארץ ומחו“ל.

לפרטיים, למוסדות ולעמותות
(משפחה, חובות, חתנים, 

רפואי וכדו‘)
052-717-0797

רח' רבי עקיבא 90 בני ברק

M
MADAME מדם

50%
מעילים וג'קטים

הנחה על
הלכות חנוכה ופורים

בעז"ה יצא לאור כרך נוסף 
מהספר "שינון הלכה" (חלק ז') 

שבו מסוכמים פסקי
"כף החיים"

050-4145199

פרסום ראשון: פרוטוקולים פנימיים של הנהלת המחוז החרדי נחשפים:

מטרת המחוז: מימוש מדיניות 
הממלכתי-חרדי של השר פירון

פרוטוקולים פנימיים של המחוז שנחשפים לראשונה מעידים 
כי הנהלת המחוז ממשיכה לקדם מאחורי הקלעים את מדיניות 
הממלכתי-חרדי של קדנציית יש עתיד למרות התנגדותם של 
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים  במסמך שסווג כ"רגיש 
העברת  תשע"ו:  לשנת  המוצהרת  המטרה  הוגדרה  ביותר" 
במקביל,    הממלכתי-חרדי  לרשת  חרדיים  מוסדות  עשרות 
שיקדמו  תפקידים  בעלי  של  למינויים  המחוז  הנהלת  פעלה 
ביהדות  ח"כים    הממלכתי-חרדי  למסלול  מוסדות  העברת 
"גורמים  ומאשימים:  ש"ס  יו"ר  טענות  את  מחזקים  התורה 
הבנות  וטרפדו  אנוכיים  ממניעים  פעלו  הסמינרים  באיגוד 

שקטות עם שר החינוך" / בי"ס לפוליטיקה
מחאת גז 

לא טבעית 
אבי בלום השתתף בהפגנה נגד מתווה הגז 
וחזר עם מסקנות מרתקות / בי"ס לפוליטיקה

המאבק על עצמאות המחוז 
החרדי מגיע לשיא חדש / עמ' 36

תופעה: מירוץ אופנועים 
בשבת בצפון בני ברק

עמ' 8

ראשי ומנהלי החינוך הספרדי בוועידה                      )צילום: יעקב כהן(

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ט"ו בחשון תשע"ו  28/10/15 גיליון מס' 961

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

פרשת וירא
כ. 16:16 י. 17:28ירושלים

כ. 16:33 י. 17:29
כ. 16:12 י. 17:29

ב"ב
פ"ת

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

לפגישת היכרות חינם
073-2723984

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.

תתעורר!
מחפש את ההשקעה הבאה?

השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!

נהול תיקים בשוק ההון

לפרטים: 050-4195190
סיכון על חלק קטן מהקרן
בצורה מקצועית

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

חייגו עכשיו! 8883* מכל טלפון

למימוש בסניף ירושלים מרכז העיר, 
  בהצגת מודעה זו  תלפיות ובית"ר עילית

עד גמר המלאי  בכפוף לתקנון

2 ימים
ב- 179 ₪

3 ימים
ב- 299 ₪

!Best -רכב לסופשבוע שוכרים ב

הוצאה והכנסה: נתניהו מתחמק מכיבוד ההסכמים הקואליציוניים

הבטחות בלי כיסוי
אחרי שימוש בכל הכלים שעמדו לרשותו הצליח ח"כ 
את  לחקיקה  שרים  בוועדת  לקדם  ראשון  בצעד  גפני 
אישור הצעת חוק הבטחת הכנסה לאברכים  חשבון 
הביניים של הבטחות נתניהו במו"מ הקואליציוני מלמד 
שסעיף ההוצאות עולה על ההכנסות: הבטחת מע"מ 
אפס לא כובדה, התוספת לקצבאות נדחתה, שינוי חוק 
הגיוס מקודם בעצלתיים, תלמידי חו"ל בישיבות עדיין 
לא מתוקצבים והפער בין הישיבות החרדיות לציוניות 
- נותר על כנו   ובינתיים בזירה החשובה מכל עבור 
רה"מ, מתווה הגז, הנסתר רב על הנגלה  אבי בלום 
נכח במשרד הכלכלה בעת שהתקיימה במקום ישיבת 
סיעת ש"ס וגילה שגם ח"כי התנועה יצאו בלי תשובות 
ברורות מתדריך של שעתיים ומחצה / בי"ס לפוליטיקה

כשהפופולריות בסקרים גואה ליברמן מעלה את רף הדרישות ומותח ביקורת נוקבת 
על נתניהו ובוגי יעלון - לא רק בתחום המדיני / בי"ס לפוליטיקה

שר הנגב והגליל דרעי מתארח אצל מאיר רובינשטיין בביתר עילית, אתמול )שלישי(

ליברמן 
לימינך

 השר אלקין נרתם לטובת מתפללי הכותל ותושבי העיר 
העתיקה  בפגישה עם נציגי תושבי העיר העתיקה אמר: 

"נעשה כל שידרש כדי שמבקרי הרובע והכותל ייהנו 
מתחושת ביטחון ויוכלו להגיע ללא חשש לרובע היהודי 

ולכותל המערבי" / עמ' 4

הבריכה ב"קאנטרי" 
תותאם לחרדים

 הבריכה במתחם הקאנטרי 
ברמות תתוכנן על פי צרכי 
הציבור החרדי  כך סוכם 

בין יו"ר סיעת "יהדות 
התורה" אליעזר ראוכברגר, 
ומנהל אגף מבני ציבור מר 

אהרון בן נון / עמ' 4

תושבי הרובע היהודי דורשים: 
להחזיר את הביטחון לתושבים

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי א' בחשון תשע"ו   14/10/15 גיליון מס' 1023

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

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

פרשת נח
כ. 17:30 י. 18:41ירושלים

כ. 17:47 י. 18:43
כ. 17:27 י. 18:42

ב"ב
פ"ת

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)

בשרים על האש

משלוחים לכל חלקי העיר

שניצל 
בבגט 

&18לסועדים במקוםמבצעים מיוחדים 

חדש!

בגטים
אפיה 
במקום

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

עובדי פסדרושים

בשנת תשע"ה השקעה בדולר/יין 
הביאה תשואה בגובה 18%

אל תפספס עוד שנה, והצטרף 
עוד היום למסחר החברתי 

18% תשואה 
על הכסף שלך!

אזהרה : זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חוו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך. * התשואה הינה תשואה שחשובה על השקעה תיאורטית 

שנפתחה בתחילת שנה תשע"ה ונסגרה בסיומה.

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

להדרכה חינם
073-272-3984

*

בגדי ילדים

חולצות אחרונות

חיסול
תמר

כהנמן 85 | דירה 5 
קומה 3 | בני ברק

OHHA : מידות
11,12,13

כל הקולקציה
45₪ 10₪

לדוגמא: 

ו‘ בחשון 19.10
המכירה ביום שני

054-245-6780

בס"ד

  052-6550629   
מופעי ענק ותכנית עשירה

3 ימים פנסיון מלא: כינר גליל
16.11-18.11 ד'-ו' בכסלו

3 ימים צל הרים ים המלח
14.2/16-16.2 /16 

tamar-travei.co.il

 777&

 999&

חופשות מפנקות במלונות
 777&

17.1/16-20.1/16
4 ימים קראון פלאזה אילת

הסעות 
מכל 
הארץ

(ר"ע - השומר) פסאז 
בקומה א' 2 חד' מרכזי, 
חזית, מתאים למשרדים

להשכרה בב"ב

050-7509476
058-3222876

נהול תיקים בשוק ההון

לפרטים: 050-4195190
סיכון על חלק קטן מהקרן
בצורה מקצועית

בכירי מערכת הביטחון בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני:

"אין מענה 
לטרור הסכינים"

פרסום ראשון: הערכות המצב שהושמעו השבוע בקבינט חיזקו 
בקרב השרים את התחושה שלצה"ל אין מענה לטרור הסכינים 
 בכיר במערכת הביטחון: "האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי 
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור. כיום, כל ילד הופך 
למחבל וכל סכין מטבח לתשתית"  נתניהו על הבית היהודי: 
"אין בינינו ויכוח ביטחוני. נתתי להם הכל וברגעים הכי קשים 
הם מנצלים את המצב הביטחוני כדי לקושש אחוזים בסקרים" 
 המגעים הנואשים להחרבת הממשלה העלו את תג המחיר של 

ליברמן: משרד הביטחון / בית ספר לפוליטיקה

גל הטרור מגיע לשיאים חדשים. בכל יום מתרחשים כמה 
פיגועים בכל רחבי הארץ, כאשר המוקד העיקרי הוא בירושלים 
 ביום שלישי נהרגו שלושה בני אדם  בשני פיגועים קשים 

שאירעו בירושלים  כוחות הביטחון בפרישת שיא בכל רחבי  
הארץ  סיקור נרחב מכל המוקדים בעמ' 10-24

פיגוע רודף פיגוע

מסע בין זירות הפיגועים / עמ' 22

זירת הפיגוע ליד הרכבת הקלה                  )צילומים: דוברות מד"א(

פיגוע דקירה בירושלים

פיגוע דקירה בגן שמואל

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ו   7/10/15 גיליון מס' 1021

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

פרשת בראשית
כ. 17:39 י. 18:49ירושלים

כ. 17:56 י. 18:51
כ. 17:35 י. 18:50

ב"ב
פ"ת

פז איילון חשמונאים 7 בני ברק 

.ח
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5 
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קט
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וד

לח
ם 

כני
וד

מע
ם 

רי
חי

המ
* קרובה אליך מתמיד 

פז איילון

סיגריות 
מלברו לייט

סיגריות 
נקסט

 ₪2550

&590
בנזין 95

&601
סולר

למזומן

1800-34-64-64

24
שעות

 ₪3150

יש נפט
מכונת קפה

 ₪399
* החל מ-7/9/15

*

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)

בשרים על האש

משלוחים לכל חלקי העיר

שניצל 
בבגט 

&18לסועדים במקוםמבצעים מיוחדים 

חדש!

בגטים
אפיה 
במקום

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

עובדי פסדרושים

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

03-5702885
| 03-5702885 76

15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 7-21/10/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

פרסום ראשון: המכתב של מועצת חכמי התורה לראש-הממשלה:

"לאסור עליית 
יהודים להר הבית"

מכתב  הוכן  הסוכות  חג  ערב  ראשון:  פרסום 
מראש  דרישה  עם  התורה  חכמי  מועצת  של 
הממשלה לאסור על עליית יהודים להר הבית 
 אחרי שהוברר לחכמי התורה כי הסיכויים 
שראש-הממשלה ייענה לדרישה אפסיים, שוגר 
מסר ברור עם דרישה להנמכת להבות ולמנוע את 
הפיכת הסכסוך לעימות דתי  ביקורת פנימית 
קשה על ראש הממשלה: "אין שום שותפות 
ואין  בהליך קבלת ההחלטות, אין אסטרטגיה 
מדיניות ברורה. זה לא מה שהיה בתקופת רבין 
וגרוע גם יותר ממה שהיה בקדנציה הראשונה 

של ביבי ב-96" / בי"ס לפוליטיקה

שבת עם ריח של גז: אחרי החגים כבר כאן והצרות של נתניהו באות בצרורות / בי"ס לפוליטיקה

ארבעה יהודים נרצחו על קידוש ה' בתוך 48 שעות בשני 
פיגועי טרור מזעזעים בשומרון ובלב ירושלים בעיצומו 

של חול המועד  הפרות הסדר ממשיכות: טרור האבנים 
ובקבוקי התבערה - לשיא של שנים / עמ' 12-14

האינתיפאדה השלישית

הרב איתם הנקין הי"ד הרב אהרון בניטה הי"דהרב נחמיה לביא הי"ד

הלוויית בני הזוג הנקין הי"ד                                                                                    )צילום: פלאש 90(

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ח' בחשון תשע"ו   21/10/15 גיליון מס' 1024

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

פרשת לך לך
כ. 17:23 י. 18:34ירושלים

כ. 17:40 י. 18:35
כ. 17:19 י. 18:35

ב"ב
פ"ת

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

בשרים על האש

חדש!

בגטים
אפיה 
במקום

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

באגט שווארמה 
הודו + שתיה + 

צ'יפס 

מבצעים מיוחדים 
&36לסועדים במקום

בשנת תשע"ה השקעה בדולר/יין 
הביאה תשואה בגובה 18%

אל תפספס עוד שנה, והצטרף 
עוד היום למסחר החברתי 

18% תשואה 
על הכסף שלך!

אזהרה : זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חוו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך. * התשואה הינה תשואה שחשובה על השקעה תיאורטית 

שנפתחה בתחילת שנה תשע"ה ונסגרה בסיומה.

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

להדרכה חינם
073-272-3984

*

| 03-5702885 76
15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 21.10-5.11.2015

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

03-5702885

בקניית סט דיו 
brother תואמים

ראש דיו 
שחור במתנה

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים
ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

המסקנה החד משמעית של דו"חות המודיעין שהוצג בקבינט:

"אין יד מכוונת, הר הבית הוא 
העילה לפרוץ המהומות"

מודיעין  דו"ח  הציג השב"כ  לבקשת השרים  ראשון:  פרסום 
לסבב  שהובילו  הנסיבות  השתלשלות  את  שתיאר  מפורט 
 הניתוח של השב"כ וגורמי הביטחון העלה, כי  האלימות 
היא  הסטטוס-קוו  לשינוי  בנוגע  ההסתה  וכי  מכוונת  יד  אין 
 הוראה מקומית שהביאה לעליית יהודים להר בין  הסיבה 
חבית  את  שהדליק  הגפרור  הייתה  ל-11:00   8:00 השעות 
חומר הנפץ  נקמת שכם: שר הביטחון בוגי יעלון אישר את 
יוסף, הרשות הפלסטינית עודכנה  ליווי הראשון לציון לקבר 
הכותרות  כשפורסמו    להרגעה  ניסיון  הייתה  כשהמטרה 
הבינו  המתחם  על  והשתלטות  לכיבוש  דרישה  עם  ההזויות 
בלשכת הראשל"צ כי נוצלו צינית על ידי הנהגת המתנחלים / 

בי"ס לפוליטיקה

חינוך תחת אש - גפני על יו"ר הבית היהודי: "בנט גרוע מלפיד" / בי"ס לפוליטיקה

בגלל המצב הבטחוני: 
הפיקוח העירוני 

בפעילות מתוגברת
פעילויות אכיפה מתוגברות כנגד 
שוהים בלתי חוקיים ובני מיעוטים, 
מתבצעות בלילות האחרונים ע"י 
בכל  ברק  בבני  העירוני  השיטור 
השונים  ובאזורים  הבניה  אתרי 

ברחבי העיר  עמ' 6

ע"פ החוק, רשות מקומית המשתתפת 
בתקציבי מוסדות חינוך רשמיים, תהיה 

מחויבת להשתתף בתקציביהם של מוסדות 
חינוך מוכרים לא רשמיים / עמ' 14

אושר חוק תקצוב 
מוסדות החינוך החרדים

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום חמישי י"א בתשרי תשע"ו     24/9/15 גיליון מס' 957

11 ימים
ב- 1100 ₪ בלבד!

מיום ו' ערש"ק פרשת 
האזינו 25/9 עד יום ג' 

איסור חג 6/10

מבצע לסוכות

חייגו עכשיו! 8883* מכל טלפון

למימוש בסניף ירושלים מרכז העיר, 
  בהצגת מודעה זו  תלפיות ובית"ר עילית

עד גמר המלאי  בכפוף לתקנון

052-7636785 | 052-8088606   

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

מכירת פוסטרים וקישוטי 
סוכה מרהבים ביופיים 

(מלכות וקסברגר) 

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

כולנו למעמד הרבבות

פרטים
מעבר לדף

שמחת בית השואבה 
הגדולה
בישראל
בחסידות 
מישקולץ 

בראשות מרן

האדמו"ר
ממישקולץ 
שליט"א

פרטים
בעמוד 22 054-8485990 לפרטים

והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים
ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,



08-8660940

AMERICAN TAX BENEFITS
שרות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

הטבת מס עד 
$1000 לילד

מאושרים ע"י IRSקבל החזר החל מ-14 יום

מומחים באזרחות ארה"ב לילדים ונכדים
הכנת דוחות סטנדרטי תוך 24 שעות

יחיאל 054-4870661

שגחה
ה

רין
למהד

קום
 ווא

ריזת
א ערבות נחל

מהודרות
שמיטה( )שנת  מוגבלת  כמות  בסיטונאות. 

טיולי ג'יפים 
וטיסות 
בשמי הגליל
ישוב אור הגנוז

רוח גלילית

052-7655139

פרשת האזינו
כ. 17:56 י. 19:07ירושלים

כ. 18:14 י. 19:08
כ. 17:53 י. 19:18

ב"ב
פ"ת

104
עמודים

מצורף 
וחגיגי לחג מוסף מיוחד 

הסוכות

ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה למצב 
  בירושלים ולהסלמה בזריקות האבנים ובקבוקי התבערה
"שינינו את הוראות פתיחה באש לשוטרים בירושלים. כבר 

בסוף השבוע הם השתמשו באמצעים החדשים, ופגעו במיידי 
האבנים ובמיידי בקבוקי תבערה" / עמ' 18

נתניהו: "מי 
שינסה לפגוע בנו, 

אנחנו נפגע בו"

במערכת הביטחון חוששים: ארגוני הטרור יחריפו הפיגועים במהלך חג הסוכות

רגע לפני 
האישור הסופי 

של התקציב, סגן 
שר האוצר ח"כ 
יצחק כהן בראיון 
חג מיוחד מדבר 
על הכל / ביזנס

"הסדר הנחות תשלום 
לשכבות החלשות 

יבוא בימים הקרובים"

בירושלים הבנויה
נשלמות עבודות הפיתוח ברמת 

גבעת זאב / עמ' 4

משגיח צמוד במקום

זולמביא מודעה 12% הנחה 

LENTRECOTE.CO.IL  רחוב אחד העם 28, פינת נחלת בנימין, ת"א  03-6337733ל'אנטריקוט מבית אלהמברה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום חמישי ד' בתשרי תשע"ו  17/9/15 גיליון מס' 1019

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

פרשת וילך-תשובה
כ. 18:06 י. 19:16ירושלים

כ. 18:23 י. 19:18
כ. 18:03 י. 19:18

ב"ב
פ"ת

יישור 
שיניים 

במבצע 
לרגל המעבר

רבי עקיבא 65 בני ברק

 03-6192885 כל טיפולי השיניים במקום אחד!

שתל ביום

1אחד

חדש במרפאתינו!!
צילום פנורמי במקום

מיכשור מיוחד במינימום קרינה

בשורה טובה לכל 
החרדים מטיפולי שיניים!

אפשרות לטיפול בהרדמה 
(סדציה) ע"י רופא מרדים 

המגיע למרפאתינו!

מבצע שתלים
תשלומים נוחים

(עם כתר זמני)

עד 36 
תשלומים

פז איילון חשמונאים 7 בני ברק 

.ח
.ל

*ט
 2

01
5 

ר 
מב

פט
 ס

ש
וד

לח
ם 

כני
וד

מע
ם 

רי
חי

המ
* קרובה אליך מתמיד 

פז איילון

סיגריות 
מלברו לייט

סיגריות 
נקסט

 ₪2550

&592
בנזין 95

&599
סולר

למזומן

1800-34-64-64

24
שעות

 ₪3150

יש נפט
מכונת קפה

 ₪399
* החל מ-7/9/15

*

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

5702885
| 03-5702885 76

15335702885 08-8540659

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 17/9-7/10/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

052-7636785 | 052-8088606   

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

לסיטונאים חנויות 
ודוכנים

מכירת פוסטרים וקישוטי 
סוכה מרהבים ביופיים 

(מלכות וקסברגר) 

חשיפה: הטלפון הלילי של דרעי לנתניהו ששהה בלונדון:

"אם שטייניץ ישתף פעולה עם שקד 
בבחירת הדיינים לא תהיה קואליציה"

התברר  חמישי  ליל  בחצות 
לש"ס כי מאחורי גבה נתפר 
שס  מועמדי  להדרת  דיל 
והכללת מועמדים המזוהים 
מהלכים  סדרת    צהר  עם 
של דרעי כולל שיחת הקפצה 
לרה"מ בלונדון הביאה ברגע 
ן  ו ר ח א ה
ד  ו פ ר ט ל
 / המהלך 

עמ' 12
הדיינים הנבחרים מתארחים אצל הראשל"צ הגר"י יוסף                                                                                            )צילום: יעקב כהן(

054-4237409  050-2020970

בהזדמנות
לבתי כנסיות, 

מוסדות ואולמות 
כסאות אולם 

מרופדים ואיכותיים
במחיר חסר תקדים

ד' 
בתשרי

 ט"ו
בחשון

י"ג 
בכסלו

י"א 
בתשרי

כ"ד 
בתשרי

כ"ב 
חשון

 א' 
בחשון

 ח' 
בחשון

 כ' 
בכסלו

כ"ז 
בכסלו



45 ערב ראש השנה תשע"ז

"ו
שע

 ת
ות

תר
כו

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג באדר ב' תשע"ו   23/3/16 גיליון מס' 1045

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

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

פרשת צו
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:32
19:31
19:32

18:35
18:18
18:15

זמני כניסת ויציאת השבת

להזמנות: 077-750-13-18
ז'בוטינסקי 4 בני ברק

מינימים 
הזמנה 

& 65

     מבצע
2 מגשים + בקבוק 1.5 ל' קולה

כולל משלוח

מלאווח  זיווה 

ג'חנון  סמבוסק 

גבינה
100%

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים

תשלומים נוחים

שליחויות

0527-17-17-08 | 054-669-576

איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

הכי מהיר בעיר
מחיר מיוחד ללקוחות קבועים כצבי

מהיר בס"ד

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
אנחנו מבצעים 

את כל סוגי השיפוצים
050-4148053

בהנהלת מתי כהן: 

ם!
ינ

ח
ץ 

עו
יי

קבלן חרדי תושב בני ברק  
בעל נסיון והמלצות בשפע

עולם  השיפוצים

בעקבות מתקפת הטרור הקטלנית שפקדה את טורקיה ובלגיה בשבוע האחרון

בשבת: פיגוע התאבדות קטלני בטורקיה שבו נהרגו שלושה ישראלים, תייר ועשרות נפצעו  ביום שלישי: סדרת 
פיגועים בבריסל - מחבל מתאבד פוצץ עצמו בנמל התעופה העמוס, הרג עשרה ופצע עשרות  כשעה וחצי לאחר 

מכן החרידו שלושה פיצוצים את הרכבת התחתית בבריסל במהלכם נהרגו עשרה בני אדם ונפצעו עשרות  בקהילות 
היהודיות באירופה מעלים כוננות ומגבירים את האבטחה על בתי הכנסת, בתי הספר והמרכזים היהודיים / עמ' 18-20 

אבטחה מוגברת על המוסדות היהודיים
ע 

יגו
הפ

קיה
טור

ב

ע 
יגו

הפ

ריסל
בב

מרבד 
הקסמים

בסיוע אמריקאי העלתה ישראל בחשאי קבוצה של 17 
מיהודי תימן שביקשו לברוח מהמדינה בשל החשש 

לחייהם  העולים הביאו איתם מגילת אסתר שנכתבה 
לפני 800 שנה / עמ' 24

אולמרט, ברק, נתניהו, דרעי, ליצמן, גפני, 
לפיד, הכותל הרפורמי, נעלי האדידס של 
ח"כ גואטה, מתחם התחנה בירושלים ועד 
לדונלד טראמפ  המדור הסאטירי הכי 

רציני שתקראו / עמ' 26-27

פתשגן 
הכתב

מבוי סתום במאבק מול הרפורמים – חברי הכנסת החרדים לנתניהו:

"לא נהיה גויים 
של שבת"

בפגישה של חברי הכנסת החרדים עם נתניהו, הנהלת 
הקואליציה והיועמ"ש הבהירו חברי הכנסת החרדים: 

"לא נהיה 'גויים של שבת' גם במחיר של הליכה 
לעימות עם בג"ץ"  "כל הסדר יהיה חייב לקבל 
מראש אישור של מועצות גדולי התורה" / עמ' 22

052-7626309/10

לגן יחודי בפתח תקוה

משרה מלאה
מיידי

7.30-16.30
דרושה מטפלת לתינוקיה

לאגודת "עזרה למרפא"
בבני ברק  דרושים:

1. מציל לבריכה הידרותרפית 

2. סייעת לרופא שיניים

3. סייעת למרכז שיקום 

משרה חלקית

נסיון חובה!
בשעות הבוקר

2-3 משמרות בשבוע

רקע בתחומי אומנות
פעמיים בשבוע
בשעות אחה"צ

קו"ח:
green@ezra-lemarpe.org

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ט"ו באדר א' תשע"ו   24/2/16 גיליון מס' 1042

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת כי תשא
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:11
18:12
18:12

16:58
17:15
16:55

זמני כניסת ויציאת השבת

077-5100955

חחוופשששה ווואוווו!!
799₪

ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3

במלון המפואר

בס“ד

טוסטים

 100%

גבינה 

תנובה

6060
&

2 מגשים +
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

ברד
מפירות 
טבעיים

ברד
מפירות 
טבעיים

2 מגשים +חדש!
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

*אין כפל מבצעים

מלוואח 
סלטים 
זיוות
פסטות

רק

כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529

נה!
מת

ביום שני לפנות בוקר, איבדה היהדות החרדית את זקן האדמו"רים, אוד מוצל מאש, כ"ק מרן 
האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל  מאז שקומם מעפר השואה 

האיומה את חצר הקודש ערלוי, עמד כ"ק האדמו"ר זצוק"ל בחזית ההנהגה של היהדות החרדית 
במשך למעלה משבעים שנה  קווים כואבים לדמותו הפלאית של ממשיך שושלת זקנו מרנא החתם 

סופר זיע"א שנסתלק השבוע למגינת ליבה של העולם היהודי בארץ ובתפוצות / עמ' 22-26

אבל גדול ליהודים

רבבות ליוו למנוחות את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זיע"א

פרסום ראשון: קבינט הדיור יאשר את תוכנית שר הפנים:

מתווה מחייב לבנייה 
לחרדים בערים מעורבות

הסכמי הגג של משרד האוצר עם ראשי הערים 
יחייבו תכנון של חמישה עשר אחוזים ממכרזי מחיר 

למשתכן לחרדים  ואיך טורפדה הקמת ועדת 
ראשי הישיבות למען הדיור? / בי"ס לפוליטיקה

חשיפה היסטורית: המסמך ההיסטורי של שר החינוך שזר 
שמעגן חוקית את עצמאות החינוך החרדי / בי"ס לפוליטיקה

בני ברק: החלה בניית 
הרכבת הקלה / עמ' 10

JD
N

ון 
כי

אר
ל, 

סג
לי 

 א
ם:

מי
לו

צי

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ט באדר א' תשע"ו   9/3/16 גיליון מס' 1044

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

80
עמודים

פרשת פקודי
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:21
18:22
18:22

17:08
17:26
17:05

זמני כניסת ויציאת השבת

!  
799₪

077-5100355

במלון המפואר

תוכנית עשירה

חופשה וואו! לנשים
בס“ד

ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק
&10&6990

מבצעמבצע
משלוח חינם

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
קולה

פורים שמח 
ביד יצחק!

מבצעים 
חמים

פרטים בעמ' 6
&1

גליל 
צלופן

אדם נרצח ו-12 נפצעו בשורה של פיגועי טרור שאירעו 
אחד ליד השני במקומות שונים בארץ  יפו: אדם נרצח 

ותשעה נוספים נפצעו בפיגועי דקירה בשתי זירות סמוך לנמל 
יפו  פתח תקווה: אברך חרדי נדקר, אך הצליח להשתלט 
על המחבל ולנטרל אותו  ירושלים: שני שוטרים נפצעו 

קשה בפיגוע ירי, לאחר שמחבל פתח באש לעברם ליד שער 
הפרחים / עמ' 36-37

יום של 
טרור

לים
ש

רו
י

פו
י

מפכ"ל המשטרה: "אין קשר בין שלושת הפיגועים שחווינו. מטרתנו להחזיר את הזירות לשגרה"

על רקע סערת הכותל הרפורמי בלשכת רה"מ טוענים: פעלנו בתיאום על בסיס סיכומים ברורים  הפרקליטות תבקש 
אורכה של 90 יום מבג"ץ במהלכם ייבחנו דרכים לפתרון הסוגיה / עמ' 32

"תאמו לנו ביקור בבית 
מרן הגראי"ל שטיינמן"

לשכת ראש הממשלה פנתה ללשכת ח"כ משה גפני

עיריית בני ברק אירחה את שגריר 
בריטניה בישראל  הביקור נערך 
בעירייה ובמוסדות נוספים בעיר 
והוכרז על שיתוף פעולה בין 

השגרירות לבין הציבור החרדי 'יוצאי 
אנגליה בישראל' / עמ' 16

ביקור השגריר

90
ש 

לא
 פ

- 
רג

נב
נו

ר 
ומ

ות
ל 

נד
זי

תן 
ונ

: י
ים

ומ
יל

צ

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ח' באדר א' תשע"ו   17/2/16 גיליון מס' 1041

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
קולה

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

&10&6990

 100%
גבינה 

עמק מבצעמבצע סלטים  זיווה 
  טוסטים

מלוואח  פסטות 
 אישיות

משלוח חינם

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

02-6475555 משרות בכל 
רחבי הארץ

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

03-6199454
os bsb ohelsara org. @ .

ֹלפֱקס: או

את שכנוע,אם יכוֹלת ובעֹלת רצינית
את משמעותאם עם עבוִדה חייבת
את עבוִדהאם עֹל מוותרת ֹלא

מובטחים והִדרכה הכשרה

- וֹלראיון 050-4144997ֹלפרטים

ֹלפֱקס: או

א˙ אם
˘כנוע, יכוֹל˙ ובעֹל˙ רˆיני˙

א˙ אם
מ˘מעו˙ עם עבוִדה חייב˙

א˙ אם
עבוִדה עֹל מוו˙ר˙ ֹלא

יִדיִדו˙י˙ ובאוירה טובים ˙נאים עם

מובטחים והִדרכה הכ˘רה
050-4144997 - וֹלראיון ֹלפרטים

ובגִדוֹל! ֹלהרוויח ו˙וכֹלי אֹלינו הˆטרפי בואי,

ורˆיני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינ˙ א˙ אם
בר˜ בני באזור עבוִדה מחפ˘˙ א˙ אם

ורציני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינת את אם

ברֱק בני באזור עבוִדה מחפשת את אם

ובגִדוֹל ֹלהרוויח ותוכֹלי אֹלינו הצטרפי בואי,

יִדיִדותית ובאוירה טובים תנאים עם

פרשת תצוה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:05
18:07
18:07

16:53
17:09
16:49

זמני כניסת ויציאת השבת

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

שליחויות

08-17-17-0527 | 576-669-054

איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

הכי מהיר בעיר
מחיר מיוחד ללקוחות קבועים כצבי

מהיר בס"ד

טוסטים

 100%

גבינה 

תנובה

6060&

2 מגשים +
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

ברד
מפירות 
טבעיים

ברד
מפירות 
טבעיים

2 מגשים +חדש!
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

*אין כפל מבצעים

מלוואח 

סלטים 
זיוות

פסטות

רק

כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529

ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן 
שליט"א, שכלתו מרת חנה 
פרנקל ע"ה נספתה בתאונה 

המחרידה בשיחה רווית 
אמונה וחיזוק / עמ' 14

"קיבלנו עלינו 
את הדין"

אוטובוס הדמים
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו 

לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ 
אהב,  מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, 

מרת חנה פרנקל ע"ה, רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום 
הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת 

חתונת בנה  ברגע אחד, נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו  402 עמ' 14-22

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ' באדר ב' תשע"ו   30/3/16 גיליון מס' 1046

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

72
עמודים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת שמיני - פרה
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:37
19:36
19:37

18:40
18:23
18:20

זמני כניסת ויציאת השבת

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

מבצעמבצע
משלוח חינם

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

&10&6990

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

משולש אישי 
+ פחית קוקה 

קולה

להזמנות: 077-750-13-18
ז'בוטינסקי 4 בני ברק

מינימים 
הזמנה 

& 65

     מבצע
2 מגשים + בקבוק 1.5 ל' קולה

כולל משלוח

מלאווח  זיווה 

ג'חנון  סמבוסק 

גבינה
100%

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
אנחנו מבצעים 

את כל סוגי השיפוצים
050-4148053

בהנהלת מתי כהן: 

ם!
ינ

ח
ץ 

עו
יי

קבלן חרדי תושב בני ברק  
בעל נסיון והמלצות בשפע

עולם  השיפוצים

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

24 שעות 
ביממה

גם מהטלפון 
הביתי

בפיקוח רבני 
הדוק

נדרשת  שהמדינה  הרפורמי  הכותל  לבג"ץ  המדינה  פרקליטות  תגובת 
את  "ראיתי  עיתונות:  לקו  דרעי    סערה  מחוללת  )רביעי(  היום  להגישה 
הפרקליטות  הממשלה  ראש  עם  הברור  הסיכום  למרות  חשכו.  ועיני  התגובה 
הלל  שיר  עם  הרפורמי  הכותל  הסדר  את  שמגבה  לבג"ץ  תגובה  הכינה 
בהשתתפותנו  שממשלה  מצב  שאין  הממשלה  לראש  "הבהרתי    למתווה" 
הבריאות  שר  מעריך  החורף  מושב  סיום  עם    מצב"  אין  עמדה,  כזו  תגיש 
לפוליטיקה בי"ס   / לפחות"  שנתיים  עוד  מעמד  תחזיק  "הממשלה  ליצמן: 

יו"ר ש"ס דרעי חשף את תגובת המדינה בבג"ץ הכותל והזהיר את נתניהו:

"אין מצב שממשלה שאנחנו 
חברים בה תתמוך בכותל רפורמי"

בעקבות דרישת ח"כ ישראל אייכלר 
התקיים סיור מקצועי בצומת קוקה 
קולה - אברהם בן דוד, יחד עם 
נציגי המשטרה, משרד התחבורה 

והעירייה בכדי למצוא דרך לפתיחת 
יציאה נוספת מהעיר / עמ' 16

המטרה: לפתור 
את בעיות הפקקים

  13/1/16 גיליון מס' 1036 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ג' בשבט תשע"ו 

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

מחירים
תחרותיים!

) ֹלביטוח סוכנות פתרונות בע”מ2009הירשוביץ (

מבטחים רכב
בהירשוביץ!

פרשת בא
כ. 16:22 י. 17:36ירושלים

כ. 16:38 י. 17:38
כ. 16:17 י. 17:37              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שלוחה 120

03-5796643פרסם ותתפרסם

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25
דרושים שליחים 053-316-1276

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

03-5700557
רבי טרפון 10 בני ברק 

www.esteticdent.co.il

לבדיקה
 ויעוץ 
חינם

השתלת שיניים 
איכותית 

במחיר מיוחד!
עם תעודת אחריות

ניסיון רב בתחום
ד"ר אוריאל אבידן

שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר השבוע כשר הכי פופולארי בראיון ל"קו עיתונות"

"חיסוני השפעת 
יינתנו בכל בתיה"ס"
"למדתי שהציבור מעריך שני דברים: יחס אישי לפרט ועקביות בעבודה"  "אני לא 
רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים 
ומשרד החינוך, אבל לומר שאינני מעורב זהו הבל"  ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 
חיסכון לכל ילד, הוא הישג גדול עם משמעות לטווח ארוך ואני חייב לציין שהוא 

נעשה בתיאום על כל החברים מיהדות התורה ומש"ס" / בית ספר לפוליטיקה

ליברמן: "גפני החליט להפוך אותי ללוחם נגד החרדים. זו 
הייתה הצגה שבוימה מראש"  גפני: "מי שעם החרדים 

אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו" / בי"ס לפוליטיקה

עימות גפני-ליברמן

המלחמה בשוהים הסודנים 
הבלתי חוקיים נושאת פרי

במסגרת הפעילות ביוזמת ראש העיר 
כנגד שהייה בלתי חוקית של סודנים 

בשכונת 'פרדס כץ', פונה מבנה בו שהו 
סודנים ברחוב ביאליק 14 ובמקומו 

יוקם בית מגורים חדש / עמ' 14

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ז בשבט תשע"ו   27/1/16 גיליון מס' 1038

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

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25
דרושים שליחים 053-316-1276

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

02-6475555

'' ''

ניתן גם לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י משרד רו״ח 
מהמובילים בארץ בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

הקו שלך לפרנסה מכובדת ההולמת את כללי ההלכה

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

שלוחה 052-6213000120

03-5796643פרסם ותתפרסם

פרשת יתרו
ירושלים
ב"ב
פ"ת

כ. 16:34 י. 17:48
כ. 16:51 י. 17:50

כ. 16:30 י. 17:49              

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

"הנציגים של 
ש"ס צריכים 
לחזור לשטח"
שעות ספורות לאחר שהושבע כחבר 
כנסת מטעם ש"ס, הח"כ הטרי יגאל 
גואטה בראיון ראשון / עמ' 22-23

המחליף של גואטה: יהודה טוויל, 
חבר המועצה הטרי בראיון / עמ' 10

פרסום ראשון: מרן הגר"ח קנייבסקי פנה במכתב אישי לכ"ק מרן האדמו"ר מגור

שובה של האחדות
במכתב ייחודי אחרי תקופת נתק 
שהזכירה את ימי הקרע בשנת 
הגר"ח  מרן  מבקש  תשמ"ט, 
ממרן  ידו  בכתב  קנייבסקי 
כ"ק האדמו"ר מגור להסתייע 
הרב  דבריו  "עושי  באמצעות 
יעקב ליצמן שליט"א"  את 
במשאלי  שזכה  החרדי  השר 
שביעות הרצון מכנה מרן שר 
התורה, "גברא דמריה סייעיה 
וטהרה  שמים  כבוד  להרבות 
המלא,  הסיפור   / בישראל" 

למעלה: ליצמן אצל מרן הגר"ח קנייבסקי. למטה: המכתבבי"ס לפוליטיקה

צילום: דוד זר

"מחפשים אותך בדחיפות מלשכת נתניהו"
מדוע הוקפץ שר הפנים אריה דרעי מבאר שבע היישר 

ללשכת ראש הממשלה? / בי"ס לפוליטיקה

"מרגע שברקת נבחר נצרתי את לשוני"
ח"כ מאיר פרוש בהתבטאות לא שגרתית: "נצרתי את לשוני 
כי טובת העיר ירושלים עמדה לנגד עיני" / בי"ס לפוליטיקה

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"א בטבת תשע"ו  23/12/15 גיליון מס' 969

פרשת ויחי
כ. 16:06 י. 17:21ירושלים

כ. 16:22 י. 17:22
כ. 16:01 י. 17:22              

ב"ב
פ"ת

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

מאות חרדים ישולבו 
במשרדי הממשלה

ז"ל  רביץ  אברהם  שהרב  אחרי  שנה  כעשרים 
קידם הצעת חוק העדפה מתקנת לחרדים, אישרה 
הממשלה את יוזמת יו"ר ש"ס דרעי והחליטה על 
שורת צעדים מעשיים לשילוב חרדים במשרדי 
הממשלה ובשירות הציבורי  היעדים המידיים: 
שילוב מאה וחמישים עובדים חרדים חדשים מדי 
להצעת  הפלטפורמה    המדינה  בשירות  שנה 
ההחלטה: הצעת החוק שהגיש ח"כ משה גפני 
בהסכמים  הוכללה  אשר  שעברה,  בקדנציה 
הקואליציוניים של ש"ס ויהדות התורה  רה"מ 
נתניהו: "מתחייב לאפשר לחרדים להשתלב גם 
בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי"  יו"ר 
ש"ס דרעי: "זהו ההישג הגדול של הקדנציה" 

/ בי"ס לפוליטיקה ומוסף "ביזנס"

מיוזמה מהפכנית של הרב רביץ ז"ל ב-96' ועד לאישור הממשלה ב-2015

למי תודה למי ברכה? המאבק על קרדיט קיום 
ההסכמים חוזר לעונה חדשה / בי"ס לפוליטיקה

ניר ברקת עם נתניהו

ברקת בדרך לכנסת
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת התפקד לליכוד, 
ובדברים שמסר בבוקר יום שלישי רמז כי הוא 

שוקל להתמודד על "משרה לאומית"  לצד זאת, 
ברקת בינתיים סייג את דבריו ואמר: "ראשות 
9)הליכוד לא על סדר היום מבחינתי" / עמ' 4

0 
ש

לא
 פ

- 
לם

 ס
אל

שר
ק י

אר
 מ

ם:
לו

צי
) "יש להפסיק את 

פעולות המיסיון 
ברחבי העיר"

עמ' 4

 העדפה מתקנת בממשלה. דרעי, נתניהו וליצמן בישיבת הממשלה, השבוע

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי א' באדר א' תשע"ו   10/2/16 גיליון מס' 1040

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

03-6181230
ז'בוטינסקי 111 בני ברק

משלוח חינם

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
2 מגשים +קולה

בקבוק קוקה 
קולה

סלטים | זיווה | טוסטים | מלוואח | פסטות | אישיות
&10&69.90

להזמנות:

100% מבצע
גבינה 

עמק

02-6475555

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

כצבישליחויות
0527-17-17-08 | 054-669-576

מהיר
איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

בס"ד

מחיר מיוחד ללקוחות קבועיםהכי מהיר בעיר

1800-100-018

הלבשת 
אמבטיה חדשה 
בשלוש שעות 
ללא שבירת 

קרמיקה 
ואריחים

מבצע

 & 1490
אחריות ל-5 

שנים!

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרסום ראשון: בעקבות משבר "המחוז החרדי" במשרד החינוך מסתמן:

מועצת גדולי התורה תכונס כדי 
להכריע בסוגיית המחוז החרדי

יעקב   שר הבריאות  ישראל מאשרים  באגודת 
הדעת  על  יעלה  "לא  עיתונות':  ל'קו  ליצמן 
החרדי  המחוז  החרמת  על  רשמית  שמודיעים 
נפגשים  החרדיות  הרשתות  מנהלי  ובפועל 
צריך  לכן  המחוז.  מנהל  עם  בסיור  ומשתתפים 
בלי  אבל  שלא,  או  שמחרימים  או  להחליט: 
משחקים"  בעקבות ההצעה להפחית את אחוז 
למנוע  כדי  "נתנגד  באגו"י:  מבהירים  החסימה 
ריצה עצמאית של דגל התורה" / בי"ס לפוליטיקה

מסרון פיוס: אחרי שתי יממות רוויות השמצות - חילופי מסרים בין לשכות 
גפני לדרעי הובילו לסיום הסכסוך המתוקשר / הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

03-6199454
os bsb ohelsara org. @ .

ֹלפֱקס: או

את שכנוע,אם יכוֹלת ובעֹלת רצינית
את משמעותאם עם עבוִדה חייבת
את עבוִדהאם עֹל מוותרת ֹלא

מובטחים והִדרכה הכשרה

- וֹלראיון 050-4144997ֹלפרטים

ֹלפֱקס: או

א˙ אם
˘כנוע, יכוֹל˙ ובעֹל˙ רˆיני˙

א˙ אם
מ˘מעו˙ עם עבוִדה חייב˙

א˙ אם
עבוִדה עֹל מוו˙ר˙ ֹלא

יִדיִדו˙י˙ ובאוירה טובים ˙נאים עם

מובטחים והִדרכה הכ˘רה
050-4144997 - וֹלראיון ֹלפרטים

ובגִדוֹל! ֹלהרוויח ו˙וכֹלי אֹלינו הˆטרפי בואי,

ורˆיני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינ˙ א˙ אם
בר˜ בני באזור עבוִדה מחפ˘˙ א˙ אם

ורציני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינת את אם

ברֱק בני באזור עבוִדה מחפשת את אם

ובגִדוֹל ֹלהרוויח ותוכֹלי אֹלינו הצטרפי בואי,

יִדיִדותית ובאוירה טובים תנאים עם

מתכנסים 
נגד פגעי 
הטכנולוגיה
כלל חצרות החסידים 

התאחדו בימים 
האחרונים במאבק 

נגד פגעי האינטרנט 
  והסמארטפונים
בקרית ויז'ניץ נערך 
השבוע כינוס ענק 

שבסיומו נקבעו תקנות 
לכלל החסידים  כ"ק 

האדמו"ר מבעלזא 
שליט"א נאם לנשות 
החסידות והבהיר על 
השמירה הנצרכת 

מהאינטרנט / עמ' 20

צילום: משה גולדשטיין

פרשת תרומה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:00
18:01
18:01

16:47
17:03
16:43

זמני כניסת ויציאת השבת

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ח בטבת תשע"ו   30/12/15 גיליון מס' 1034

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

פרשת שמות
כ. 16:10 י. 17:26ירושלים

כ. 16:26 י. 17:27
כ. 16:06 י. 17:26              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25
דרושים שליחים 053-316-1276

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

www.esteticdent.co.il

השתלת שיניים איכותית 
במחיר מיוחד!

עם תעודת אחריות

ד"ר אוריאל אבידן

לבדיקה והתייעצות חינם

ניסיון רב בתחום

קורת רוח מהחלטת השופטים שלא לשלוח למאסר את הרב אורי לופוליאנסקי

"אמשיך לשרת 
את עם ישראל"

לופוליאנסקי נושא דברים לאחר ההכרעה

ש 90(
שקוביץ, פלא

)צילומים: נועם מו

אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית  ראש  של  הקודם  דינו  גזר  על 
הכספים  כי  העובדה  עקב  חריפה  ביקורת  נמתחה  לופוליאנסקי 
הכרעת  לאחר    שרה'  'יד  החסד  לארגון  יועדו  לו,  שהועברו 
"מקווה  בסיפוק:  לופוליאנסקי  אמר  העליון  בית המשפט  שופטי 

בעזרת השם להמשיך את השירות לעם" / עמ' 29

השופטים: הופחת 
עונשו של אולמרט 
לשנה וחצי / עמ' 29

אסון: מוות בעריסה בבית המטפלת / עמ' 14

התושבים ישלמו 
'היטל שמירה'

רכבת אווירית 
בדרכה לישראל

תושבי ב"ב קיבלו מכתב 
שבו הם נדרשים לשלם 

'היטל שמירה' איתו תממן 
העירייה אבטחה / עמ' 14

כ"ק האדמו"ר מסקווירא 
יגיע ביום שני הבא 
לישראל עם למעלה 

מ-1500 מחסידיו / עמ' 30

אלפים ליוו למנוחות את הקדושים שנרצחו בפריז ע"י בן עוולה

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי  כ"ג בטבת תשע"ה  14/1/15 גיליון מס' 924

פרשת וארא 
כ. 16:23ירושלים

י. 17:38
כ. 16:38
י. 17:39
כ. 16:18
י. 17:38

ת"א

פ"ת

כניסה ויציאת השבת

052-8585185

דלתות מעוצבות 
מיוחדות

כולל 
הרכבה

מבצע פלדלת
₪2000

ירושלים: סניף מפגש האש, רח' ירמיהו 23, טל': 02-5388888

בואו ליהנות מהתפריט המיתולוגי והאיכותי
של מפגש האש, עם 30 שנות  מוניטין

רשת מסעדות   קייטרינג  אוכל לשבת

הבחירות מתקרבות?
גם ארוחת הצהריים...

שעות פתיחה - א'-ד': 11:00-23:00, ה': 24:00--12:00, ו': 8:00-14:00

מגוון בשרים על האש ותפריט אוכל יהודי המתאים לפגישות 
עסקים ולארוחת צהריים, במחירים מיוחדים. חניה במקום.

הובאו למנוחות

ארבעת הנרצחים בפיגוע במרכול "היפר כשר" בפריז הובאו למנוחות בהלוויה רבת משתתפים 
בהשתתפות ראש הממשלה, נשיא המדינה, הרבנים הראשיים ואישי ציבור / עמ' 12

"סקר "קו עיתונות" ומכון "מותגים" בציבור החרדי

שליש מהמצביעים החרדים 
טרם החליטו למי להצביע

פרטים נוספים 
מתוך הסקר 
  16 'בעמ
הסקר המלא 
- בעיתון 'כל 
ישראל' ביום 
שישי הקרוב

במידה והבחירות היו מתקיימות היום 
למי היית מצביע? 7

4

1
000000

יהדות 
התורה

העם 
איתנו

ישראל 
ביתנו

הבית 
היהודי

המחנה 
הציוני

עוצמה כולנו 
לישראל

הליכוד ש"ס

איש האמת
קווים ראשוניים אחר 

דמותו של הנכד 
הנודע למרן החפץ 
חיים זיע"א - הגאון 
הגדול רבי הלל זקס 
זצ"ל, ראש ישיבת 
'כנסת הגדולה', 

שהסתלק בצהרי יום 
שלישי / עמ' 18

י"א 
בטבת

י"ח 
בטבת

ג' 
בשבט

י"ז 
בשבט

 א'
 באדר א'

 כ'
באדר ב'

י"ג 
באדר ב'

 כ"ט
באדר א'

ט"ו 
באדר א'

 ח'
 באדר א'

 כ"ז
באדר ב'



ערב ראש השנה תשע"ז46 

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ט"ז בסיון תשע"ו  22/6/16 גיליון מס' 991

פרשת שלח
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:33
20:30
20:33

	19:30
	19:13
19:10

זמני כניסת ויציאת השבת

"הפרקליטות עיוותה את חוק הגיוס"

איך אומרים 
קייטנה בחרדית?

אחרי שמסקנות הצוות הבין-משרדי נחשפו ב"קו עיתונות" 
ועוררו סערה, נחשפים לראשונה גם הסעיפים הבעייתיים 
בתשובת המדינה לבג"ץ הגיוס   שמבטלים חלק מהישגי 
החוק המתוקן  לפי פרשנות הפרקליטות, החל מ-2020 
תבוטל  ההסתגלות  תקופת  ובתום  למכסות  יהפכו  היעדים 
  ביטחון  שירות  חוק  הוראות  ויחולו  השעה  הוראת 
אתמול  נועדו  שבועיים  תוך  שנייה  חירום  בפגישת 
כדי  מירון  יצחק  עו"ד  עם  ופרוש  גפני  ליצמן,  )שלישי( 
לפוליטיקה ספר  בית   / תשובות  ומתן  לתגובה  להיערך 

הפנים  ששר  למרות  מגלה:  עיתונות  קו  בדיקת 
בסבסוד  החרדיות  הרשויות  את  הכליל  דרעי 
החרדים  הילדים   - העירוניות  הקייטנות 
לפוליטיקה בי"ס   / מההטבה  ייהנו  לא 

פרסום ראשון: הח"כים החרדים בסדרת התייעצויות דחופות – לנוכח תשובת המדינה לבג"ץ הגיוס:

ליצמן, גפני ופרוש                                    )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

רבבות השתתפו בלוויתה של רעיית נשיא מועצת חכמי התורה הרבנית 
יעל כהן ע"ה  בהספד קורע לב אותו נשא במהלך הלוויה אמר נשיא 
המועצת מרן הגר"ש כהן: "תמיד אמרה לי - תשב תלמד" / עמ' 20

אבל כבד

)צילומים: יונתן 
זינדל, פלאש 90(

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים 
אישרה תכנית לבניית בית כנסת לקהילת 

האברכים בשכונת נווה יעקב מרכז / עמ' 4

בית כנסת חדש 
לאברכי נווה יעקב

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן: "אנו עמלים על מציאת פתרונות קבע 

לעשרות מוסדות נוספים ברחבי העיר" / עמ' 4

הונחה אבן הפינה 
לסמינר 'בנות אלישבע'

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ד באייר תשע"ו   1/6/16 גיליון מס' 1059

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
פרשת במדבר

ב"ב
י-ם

פ"ת

20:25
20:23
20:25

	19:23
	19:06
19:03

זמני כניסת ויציאת השבת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

מבצעמבצע
2 מגשי פיצה משפחתית+ 

תוספת+
בקבוק קוקה קולה+

חבילת גלידה לבחירה: 
קרמיירה/קרמיסימו

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

משלוח חינם

&99 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

רק-

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

יגיעו חברי הכנסת החרדים בפעם השנייה  יעדי הגיוס  בעקבות חשיפת דו"ח הצוות הבין-משרדי לקידום 
להודעת  בניגוד  מגלה:  עיתונות'  'קו  מעקב    הדו"ח  את  לתקן  במטרה  אביב  בתל  לקריה  הפרסום  מאז 
"שמעתי  בתגובה:  פרוש    הצוות  חברי  חתימת  ללא  הוגש  כנספח  שצורף  הדו"ח  לבג"ץ,  המדינה 
למה  בניגוד  נחתם  לא  גם  המסמך  בנוסף  אם  בתהליך.  מעורבים  היו  לא  בכלל  שהם  מהחברים  מכמה 
לפוליטיקה בי"ס   / לבג"ץ"  שדיווח  למי  אלא  בעיה,  יש  החרדים  הכנסת  חברי  לנו,  לא  אז  שהוצהר, 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

הדו"ח הוגש 
לבג"ץ ללא 

חתימות החברים 

'קו עיתונות' ממשיך בסדרת החשיפות בעקבות פרסום הדו"ח החמור לקידום יעדי הגיוס:

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

M
MADAME מדם

דגמים חדשים מחו"ל 
לנשים ולנערות ר"ע 90 בני ברק

מדם
בכל 
המידות תוספות והתאמה במקום

המבצעים הכי חמיםבצמיגי פז
4 צמיגים 

החל מ-800&
אצלנו ההנהלה חרדית !

וני
תיק

רים
צ'

פנ

ם
ינ

ח

מיגים
4 צ

ת 
כיש

בר

השומר 135 ב"ב

052-6034760    03-6765875

שליחויות
איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

הכי מהיר בעיר
מחיר מיוחד ללקוחות קבועים כצבי

מהיר בס"ד

ליצמן  מרים  לנתניהו,  בנט  בין  שלום  שהשכין  אחרי 
אסע  עזרתי  את  יבקשו  "אם  בחיפה:  גם  הכפפה  את 
כדי  העיר  ראש  עם  ואשב  גפני  עם  ביחד  לחיפה 
לפוליטיקה ספר  בית   / לסגן"  אלפר  מינוי  את  לקדם 

השלום 
מתחיל בבית

העיר הצעירה: 60% מתושבי ב"ב מתחת גיל 24 / עמ' 14
נא להתפלל וללמוד 

לרפואת הבחור 
חננאל בן רחל אורית 

שנפצע קשה 
בתאונת דרכים

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

986 גיליון מס'     18/5/16 י' באייר תשע"ו  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

קו משלוחים יומי קבוע בין 
הערים: ב"ב, ק"ס וי-ם

עצה טובה קמ"ל: 
שימרו את המס' ברשימת 
0504-15-16-15אנשי הקשר  לשעת הצורך

מחיר 
מיוחד 

ללקוחות 

קבועים



צריך משלוח מי-ם לב"ב?

פרשת בהר
ב"ב
י-ם
פ"ת

20:16
20:13
20:16

	19:15
	18:57
18:54

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: הדו"ח של הצוות הבין-משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

בלעדי: יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

סנקציות, 
אכיפה 

ועידוד גיוס

"ש"ס לא תוותר 
בשביל ממשלת 

אחדות על אף תיק"
טרם  הממשלה  שראש  ההצהרה 

שמע: "לא נוותר לא על הפנים, לא 

על הנגב והגליל, לא על הפריפריה 

ולא על הדתות" / בי"ס לפוליטיקה

לשכת הגיוס )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(

שלב א' של התכנית נועד ליצירת 
מרכז רפואי בגודל 400 אלף מ"ר 
הכוללים: שטחי מרכז רפואי , 

מסחר ומלונית - לשירות החולים 
והמבקרים, חניון ועוד  בנוסף - 
התכנית מציעה: הוספת 3 בניינים 
חדשים, מערך כניסות ויציאות 

ושדרה מרכזית להולכי רגל / עמ' 4

העירייה אישרה את הרחבת 'שערי צדק'

  סערה  מעוררות  הגיוס  חוק  ליישום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדי  הצוות  המלצות 

חרדיות  הסדר  ישיבות  הקמת  קטנות;  ישיבות  כולל  גיוס  מעודדות  לישיבות  תקצוב  העדפת  בהמלצות: 

משרתים  הכללת  המקומיות;  הרשויות  באמצעות  גם  בקהילה  הגיוס  מערך  את  שתתגבר  מיוחדת  ונציבות 

בין  נתונים  בישיבות; הצלבת  הביקורות  יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של  לחצי 

אינטרנטיים;  ומעקבים  פרטיים  חוקרים  שכירת  גיוס;  לדחויי  ממוקדות  וביקורות  הממשלה  משרדי  כל 

הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החרדים  חברי הכנסת החרדים  

לאישור  הדו"ח  את  להביא  החובה  למרות  לרה"מ:  הבהירו  הביטחון  משרד  בכירי  עם  השבוע  שייפגשו 

בלום אבי  לפוליטיקה,  בי"ס   / ויסודי  מהותי  שינוי  ללא  הגשתו  את  נאפשר  לא  יום,   40 תוך  הממשלה 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 4195190-050

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 

משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

חשיפת 'קו עיתונות' לפני שבועיים

רגעים היסטוריים: נפתח 
המרכז הרפואי החרדי 
לבריאות הנפש במרכז 
הרפואי מעייני הישועה 

/ עמ' 6

מזמור שיר 
חנוכת הבית

הפעוט נשכח 
ברכב המשפחתי
טרגדיה באשדוד: פעוט 
בן שנה ושלושה חודשים 
נשכח ברכב המשפחה 

ונפטר / עמ' 32
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

990  גיליון מס'   15/6/16  יום רביעי ט' בסיון תשע"ו   העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  בס"ד 

פרשת בהעלותך
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:31
20:29
20:31

	19:29
	19:11
19:08

זמני כניסת ויציאת השבת

נדלן גיל

053-311-8686

עורך דין וייעוץ 
משכנתאות - עלינו !

מבצע

* אפשרות לעו"ד עד הבית

03-5796643

פרסם ותתפרסם 
שלוחה 120

"הקב"ה לוקח 
את המובחרים"
בנו של מזכה הרבים הרה"ג מיכאל לסרי, הבה"ח שמעון 
  יוחאי לסרי, טבע בערב שבת בחוף הים באשדוד
ליוצרה,  נשמתו  את  השיב  השבועות,  חג  בצהרי 
 הרב לסרי בשיחה כואבת  והוא בן 21 בלבד 

ורווית אמונה ל'קו עיתונות' / עמ' 18

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

לגפני  נתניהו  אמר  הברית",  ארצות  יהדות  את  גם  רואה  אני  שלי  "במשקפיים 
יהיו  שהם  אסכים  לא  אבל  הרפורמים,  את  לשנות  מחפש  לא  "אני  שהגיב: 
לידי. לא בכותל, לא במקוואות ולא בשום מקום. כשדיברו בשעתו על טמפלים 
  לידינו'"  יהיו  שלא  רק  לרחביה.  'שילכו  לנו,  אמר  אלישיב  הרב  רפורמים 
בהסכמים  כשלים  נגד  שהוטחה  לביקורת  לראשונה  מגיב  הכספים  ועדת  יו"ר 
התקציביים  המאבקים  שאת  לכך  התרגלתי  הזאת  "בקדנציה  הקואליציוניים: 
ומנסה  קם  רחב, אבל כשמישהו  הגב שלי מספיק  בסדר,  זה  לבד.  מוביל  אני 
לעוות את מה שהיה, מחובתי להעמיד דברים על דיוקם" / בי"ס לפוליטיקה

הסדן והפטיש המשפטי: איך התערבבו חקירות דרעי ונתניהו 
עם חוות הדעת בנוגע לרמי סדן? / בי"ס לפוליטיקה

"שהרפורמים לא יחפשו 
לקבל מאיתנו לגיטימציה"

למעלה ממאה אלף איש ביקרו בכותל המערבי 
במהלך חג השבועות  רבים מהמגיעים 

לכותל המערבי במהלך החג ביקרו אף בקברו 
של דוד המלך בהר ציון, לרגל יום פטירתו וזכו 
לקרוא תהילים על הציון  ובתוך כך: שינויים 

בשירות התחבורה הציבורית לעיר העתיקה 
והכותל במהלך החודש הקרוב / עמ' 4

מאה אלף איש הגיעו לכותל המערבי במהלך החג

אלפי פריטים של 
קדושי אושוויץ 
הוחזרו למחנה

הפריטים נמצאו בחפירות 
שנעשו באזור בסמוך 
למשרפות כבר בשנת 
תשכ"ז אך נעלמו מיד 

לאחר מכן ורק כעת אותרו 
/ עמ' 12

פולין

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ז באייר תשע"ו   25/5/16 גיליון מס' 1058

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

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

פרשת בחוקותי
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:21
20:18
20:21

	19:19
	19:02
18:59

זמני כניסת ויציאת השבת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק
30

מבצעמבצע
משלוח חינם

מגש 
פיצה 

משפחתי

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

* מינימום הזמנה 40 &

 הסדר עם 
מוסדות ובתי ספר &

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

ביום 
חמישי 

ל“ג 
15% בעומר!

הנחה

אליה. ירושלים: גאולה, יונה  3 | 02-5389512  

ליום אחד בלבד!
יום ה' ל"ג בעומר

1

הזוהר הקדוש
עם פירוש הנפלא

”מתוק מדבש“
1800-350-330

מבצע ל"ג בעומר

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

חדרים אחרונים!

בלעדי: שר הביטחון הנכנס ח"כ אביגדור ליברמן ל'קו עיתונות':

הציבור  של  אויב  לא  שאני  עיתונות  לקו  בראיון  באופוזיציה  כשישבתי  גם  אחת,  לא  "אמרתי 
החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת 
ראש הממשלה ב-96'. יש לנו מחלוקות בסוגיות של דת ומדינה כי אנחנו מייצגים ציבורים 
שונים, אבל כשיש נכונות משני הצדדים לשבת ולדבר, אפשר להסתדר" / בי"ס לפוליטיקה

המהלך  מאחורי  הפרטים  כל 
על  המפתיעה  להודעה  שהוביל 
התפטרותו של סגן השר מאיר פרוש 
אשר  יעקב  של  והשבעתו 
לפוליטיקה בי"ס   / כח"כ 

מתחת לרדאר  המאבק על חוק הגיוס

"יש נכונות שלי ושל הח"כים החרדים 
לשבת ולדבר; אפשר להסתדר"

לעמידה  משרדי  הבין  הצוות  דו"ח  חשיפת  בעקבות 
וסיכמו:  בקריה  ופרוש  גפני  נפגשו   – הגיוס  ביעדי 
על  תידחה  הממשלה  לאישור  הדו"ח  "הגשת 
פרסום    במשרד"  והמנכ"ל  השר  חילופי  רקע 
המשפטית  הלשכה  בין  האשמות  חילופי  ראשון: 
לפוליטיקה בי"ס   / ופרוש  לגפני  הביטחון  במשרד 

גם השנה כבישים רבים 
יסגרו ולא תתאפשר הגעת 
כלי רכב פרטיים אלא רק 
לחניונים מרוחקים יותר 
 התחבורה הציבורית 

תתוגבר משמעותית 
וחברות פרטיות רבות 
יפעילו מערך היסעים 

מיוחד להילולא / עמ' 26

חצי מיליון איש 
יגיעו למירון

היערכות שיא

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

985 גיליון מס'     11/5/16 ג' באייר תשע"ו  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת אמור
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:10
20:08
20:10

19:10
18:52
18:49

זמני כניסת ויציאת השבת

נושם לרווחה: נדחתה 
עתירה נגד מינוי דרעי לשר

הפתח לשימור יציבות הקואליציה: 
ראש הממשלה ושר האוצר סיכמו 

השבוע על תקציב דו שנתי  התנאי: 
הענקת סמכויות בידי שר האוצר 

שיוכל לבצע שינויים בשנים אלו, אם 
יהיה צורך  בנק ישראל לא התנגד, 
אך סייג: "ניתן לצמצם את הסיכונים 

באמצעות הקצאת רזרבה פנימית גבוהה 
יותר"  ושוב, ח"כ אורן חזן הודיע 
כי יתנגד: "קל להפוך את זה לסיפור 
אישי, אבל זו אידיאולוגיה" / עמ' 20

נתניהו וכחלון סיכמו: 
יאושר תקציב דו שנתי

על רקע הדיבורים על כניסה אפשרית של "המחנה הציוני" לממשלה

בצל החקירות: השר אריה דרעי יכול לנשום לרווחה לאחר שבית 
  המשפט העליון דחה את העתירה נגד מינויו לתפקיד שר הפנים
השופט: "סבורני כי עבירותיו אינן ייחודיות לתפקיד שר הפנים ולא 

נעברו תוך הפעלת סמכויותיו כשר הפנים" / עמ' 10

הגיעו להסכמה. נתניהו וכחלון                                                          )צילום: עמית שאבי, פלאש 90(

יו"ר סיעת יהדות התורה בעירייה אליעזר ראוכברגר בפנייה לשר האוצר משה כחלון:

להוציא למכרז פומבי את מתחמי 
הדירות הנבנות בשכונת "רמות"

בתקופת הממשלה הקודמת הוחלט להקצות דירות לאנשי צבא ומשטרה בלא מכרז, 
בלחץ גורמים בכירים בעירייה כדי שהדירות לא ירכשו על ידי חרדים, אך החיילים 

והשוטרים לא הגיעו / עמ' 6

אומן הקולמוסיםאומן הקולמוסים

050-4161541050-4161541

כל פתרונות 
הכתיבה לסופר
(זמן ביצוע וכו')

נופש בערד
מחירים
נוחים!

052-7171815
ramihirsh@gmail.com

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

ד’ באיירליום אחד בלבד!

25%
הנחה

כל החנות 

יבוא אופנה לנערות וצעירות

בני ברק: רבי עקיבא 137 טלפון: 03-5781552 
ירושלים: יונה 4 טלפון:  02-6543270

פתוח רצוף: 11:00-22:00

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

984  גיליון מס'   4/5/16  יום רביעי כ"ו בניסן תשע"ו   העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  בס"ד 

פרשת קדושים
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:05
20:03
20:05

19:05
18:47
18:44

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: יו"ר ועדת הכספים משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

"עדיפה ממשלת אחדות עם העבודה 
על ממשלה צרה עם הבית היהודי"

ח"כ גפני ל"קו עיתונות": "האויבים הפוליטיים הכי גרועים שלנו 
הם אנשי הבית היהודי. הקשר שלנו עם הרצוג מצוין. אנו סומכים 

עליו יותר מאשר על בנט והרצוג סומך עלינו יותר מאשר על 
נתניהו"  על רקע סירוב פקידי האוצר לממש שורה של נושאים 
תקציביים שהובטחו לחרדים הבהיר גפני לנתניהו: "אתם מוליכים 
אותנו למצב שאין לנו מה להפסיד. תכבדו את ההסכמים החתומים 

ואם לא, נפסיק לשחק את המשחק" / בי"ס לפוליטיקה

חילופי האשמות בין הרבנים 
הראשיים אחרי הכישלון 

הגדול בוועדה למינוי דיינים 
/עמ' 16 ובי"ס לפוליטיקה

בלעדי: בדגל התורה משיבים לנאום 
ה'אני מאשים' של פרוש ודורשים את 
התפטרות נציג שלומי אמונים ממועצת 

העיר בירושלים / בי"ס לפוליטיקה

מרור אחרי 
הפסח

קיץ 
חם

יענקלה אורן הנהג של ילדי בני ברק נלכד ונשרף למוות במיניבוס שנהג בו 
עשרות שנים של חברת 'מקומות ואתרים' / עמ' 16

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

מבצע התקנת שלטי מידע אלקטרוניים בתחנות התחבורה 
הציבורית בשכונות ירושלים  המבצע מלווה בקמפיין 

ייחודי ומאיר עיניים תחת הכותרת: "שלט המידע 
בשבילנו בואו ונשמור עליו" / עמ' 4 

קמפיין חדש: שמרו על 
שלטי המידע בתחנות 

בפעילות סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק 
'הפיקוח העירוני' ר' ישראל קלרמן: הושגה 
הבנה בעניין האכיפה בחג הפסח בשכונות 
החרדיות ובסמיכות לבתי הכנסת / עמ' 4

דואגים למדיניות 
האכיפה בעיר

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

986 גיליון מס'     18/5/16 י' באייר תשע"ו  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

קו משלוחים יומי קבוע בין 
הערים: ב"ב, ק"ס וי-ם

עצה טובה קמ"ל: 
שימרו את המס' ברשימת 
0504-15-16-15אנשי הקשר  לשעת הצורך

מחיר 
מיוחד 

ללקוחות 
קבועים



צריך משלוח מי-ם לב"ב?

פרשת בהר
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:16
20:13
20:16

	19:15
	18:57
18:54

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: הדו"ח של הצוות הבין-משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

בלעדי: יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

סנקציות, 
אכיפה 

ועידוד גיוס

"ש"ס לא תוותר 
בשביל ממשלת 

אחדות על אף תיק"
טרם  הממשלה  שראש  ההצהרה 
שמע: "לא נוותר לא על הפנים, לא 
על הנגב והגליל, לא על הפריפריה 
ולא על הדתות" / בי"ס לפוליטיקה

לשכת הגיוס )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(

שלב א' של התכנית נועד ליצירת 
מרכז רפואי בגודל 400 אלף מ"ר 
הכוללים: שטחי מרכז רפואי , 

מסחר ומלונית - לשירות החולים 
והמבקרים, חניון ועוד  בנוסף - 
התכנית מציעה: הוספת 3 בניינים 
חדשים, מערך כניסות ויציאות 

ושדרה מרכזית להולכי רגל / עמ' 4

העירייה אישרה את הרחבת 'שערי צדק'

  סערה  מעוררות  הגיוס  חוק  ליישום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדי  הצוות  המלצות 
חרדיות  הסדר  ישיבות  הקמת  קטנות;  ישיבות  כולל  גיוס  מעודדות  לישיבות  תקצוב  העדפת  בהמלצות: 
משרתים  הכללת  המקומיות;  הרשויות  באמצעות  גם  בקהילה  הגיוס  מערך  את  שתתגבר  מיוחדת  ונציבות 
בין  נתונים  בישיבות; הצלבת  הביקורות  יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של  לחצי 
אינטרנטיים;  ומעקבים  פרטיים  חוקרים  שכירת  גיוס;  לדחויי  ממוקדות  וביקורות  הממשלה  משרדי  כל 
 חברי הכנסת החרדים   הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החרדים 
לאישור  הדו"ח  את  להביא  החובה  למרות  לרה"מ:  הבהירו  הביטחון  משרד  בכירי  עם  השבוע  שייפגשו 
בלום אבי  לפוליטיקה,  בי"ס   / ויסודי  מהותי  שינוי  ללא  הגשתו  את  נאפשר  לא  יום,   40 תוך  הממשלה 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 4195190-050

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ב בניסן תשע"ו  20/4/16 גיליון מס' 983

120
עמודים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

הסוכן הכי ותיק של

054-8416042
08-6900013

"הקדימו 

הזמנותיכם 
לפסח"

פיצוץ עז החריד את הבירה ביום שני  בפיצוץ נפצעו 21 בני 
אדם, ביניהם 2 פצועים קשה  בתום שעות של דיווחים סותרים, 

המשטרה קבעה: הפיצוץ - ממטען חבלה / עמ' 6

הטרור חוזר 
לאוטובוסים?

לגיליון זה 
מצורפים שני 
מוספי פסח 

חגיגיים ומורחבים 
עם מיטב הכתבות, 

הראיונות, 
הסיפורים, הטורים 

והמאמרים של 
טובי הכותבים

גיליון חג 
מורחב!

פרשת אחרי מות
י-ם
ב“ב

חיפה

18:32
18:48
18:40

19:46
19:48
19:48

מכשירי שמיעהגלי קול

מכון שמיעה ודיבור
 03-6161450
03-5787856

היבואן שטיינר 
מכשירי שמיעה 

בע"מ

אגדת הכשרות

הזמר יוסף חיים 
שוואקי מדבר על 
מוזיקה כהלכה 

משה לאופר מסכם 30 
שנות עשייה ועיצוב 
המוזיקה החסידית

סיפורו האישי של ר' שלמה 
גרונל, כומר שהתגייר 

והשתקע בישיבה 

הרב דניאל טלקר חזר 
לארץ מולדתו, הודו, 

כדי לסייע לבני העדה  

חדשות, מוסף חג, מוסף 
"שביעי", מגזין "ביזנס" 

ומוסף "עולם חסד"

על הקשר המיוחד עם בעל המנחת יצחק )"רבי המובהק"(, על תחילת צעדיו בתחום 
הכשרות )"הכל התחיל בגלל מקווה"(  היחס למשגיחים )"אני אומר להם: תמתחו עליי 
ביקורת"(  חשש מאיבוד שליטה )"הכלל הוא לא להתרחב יותר ממה שניתן לשלוט"( 
 על גזירות השחיטה באירופה )"מנסים לחסל את השחיטה היהודית"(, ועל תופעת 
הכשרת המלונות בפסח )"ביקשו שנים-עשר, הענקנו הכשר רק למלון אחד"( / מוסף חג

ה
מר

הלל וז

ח
שב

שיר ו

ת
הגד

ו

חורין
בן 

גיליון החג המיוחד של 
'קו עיתונות' כולל 5 חלקים:

הגאון רבי אשר יעקב וועסטהיים, ראש ועד הכשרות 'איגוד רבנים מנשסטר', בשיחת חג מיוחדת ובלעדית ל'קו עיתונות'

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

בני ברק

גיליון מס' 802   יום רביעי ט' בניסן תשע"א 13/4/11     העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  בס"ד 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

 176
עמ'
כולל 

מוספים

רשת 'קו עיתונות' 
מאחלת לקוראיה 
ולכל בית ישראל 
חג כשר ושמח

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

וכל אירוע, בארוח מלא, לכל העדות
מבצע מיוחד למנה מלאה!

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

וכל אירוע, בארוח מלא, לכל העדות
מבצע מיוחד למנה מלאה!

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667
סוכה מהודרת במקום ומחירי חג

אירוע ערב 38&   בריתות 35&   סעודת שבת 49&
מבצע מיוחד למנה מלאה!

לבני תורה 
מבצע ענק 

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667

סעודות שבת הגדול ב- ₪150 
לאדם ל-2 סעודות במסעדה

בריתות, אירועי ערב,שבתות חתן, שבתות 
בר מצווה, קידושים, בארוח מלא, לכל העדות

Pizza phone

03-5746601

חינםמשלוחים 

מבצע ענק
בפיצה פון

מלווח  סלטים ים תיכוניים  פלאפל 
 טוסטים  פסטות מוקרמים  זיוה 

פרטים בטלפון

הכי טעים בעיר
דרושים שליחים מנוסים 25& לשעה

המכירה בקרית הרצוג ב"ב

רח' עמק יזרעאל 19 ק"ק

בשעות: 17:00-22:00

077-9106066

מבחר ענק
של נעלי
בנים, בנות,
נשים
ונערות
ליום-יום
ושבת 

₪50-150 בלבד!

המכירה
בקרית הרצוג
בני ברק
רח' עמק
יזרעאל
19 ק"ק
בשעות:
17:00-22:00
077-9106066

ללא תחרותאיכותנעלי
מבחר נעלי בנים,

בנות, נשים ונערות

ליום-יום ושבת 
₪50-150

בלבד!

מגש XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

גבעת שמואל שיווק

03-5326096

משלוח חינם!
&45

2 מגשים XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

(על כל מגש)

משלוח חינם!
&80

על כל קניה מעל 80& (לא כולל מבצעים)

טופס לוטו מתנה!
רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

את תעשי
פסח,

את השבת
תשאירי לנו!

פתח תקוה:
העמל 50

(ליד בית מגדל)

03-5789988

בני ברק:
ז'בוטינסקי 9

(ליד אולמי קינג דיויד)

03-5789999 

בני ברק:
שמשון הגיבור 5

(ליד מאפית ויז'ניץ)

03-5789995

תתרגלו לטוב יותר: טעם טוב יותר! מבחר עשיר יותר! שירות אישי יותר! מחיר שווה יותר! המסעדה היהודית טובה יותר!

שבת הגדול?

קטן
עליך!

להזמנות: 03-5789999

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רק להגיש לשולחן!
הכל מוכן 

הקונסול ביקר 
במאפיית המצות

קונסול ארה"ב בירושלים, דונלד 
בלום, סייר יחד עם ח"כ פרוש, 

סגן ראש העיר יוסי דייטש ועוד - 
במאפיית מצות בירושלים / עמ' 8

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

982  גיליון מס'   13/4/16  יום רביעי ה' בניסן תשע"ו   העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  בס"ד 

72
עמודים

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

פרשת מצורע-שבת הגדול
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:48
19:46
19:48

18:50
18:32
18:29

זמני כניסת ויציאת השבת

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

הסוכן הכי ותיק של

054-8416042
08-6900013

"הקדימו 

הזמנותיכם 
לפסח"

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
שי עוגןטל‘:  02-5389550

חלקים לתנורי לפסח
אפיה וכיריים

משלוחים 
לכל 

הארץ!

חלקים 
גם מלפני 
30 שנה!

חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � 
חצובות אוניברסליות המתאימות לכל 
סוגי תנורי האפיה והכיריים � מבערים  

� רשתות � מגשים � כפתורים � בלך 
מנחושת � מחט הפלא לסתימות גז � 
 samsung מגירות ומדפים למקררי

גם מלפני 20 שנה

החקירה 
שטירפדה 

את ממשלת 
האחדות

במשך חודשים ניהלו אנשי נתניהו והרצוג מגעים להקמת ממשלה רחבה

)9
0 

ש
לא

 פ
ל,

נד
 זי

תן
ונ
: י

ום
יל

)צ

הכל כבר היה מוכן, טיוטות ההסכם הקואליציוני כבר הוחלפו בין הצדדים, סוכם על חלוקת תיקים: משרד 
החוץ להרצוג, משרד הכלכלה ליחימוביץ, משרד המשפטים ללבני ועוד שניים או שלושה משרדי ממשלה 
וראשות ועדות בכנסת  ואז הגיעה החקירה הצפויה כנגד ח"כ בוז'י הרצוג וטירפדה את המהלך / עמ' 26

אסון בדרך 
הביתה

שמעון אברמוב ז"ל, בן 10 בלבד, נהרג 
בתאונת דרכים קטלנית ברחוב שמואל 

הנביא בירושלים  משפחתו: "שמעון היה 
אהוב על כל מכריו, נתגדל לתורה וליראת 

שמים ועדיו לגדולות" / עמ' 12

/ עמ' 14

הממשלה אישרה הגברת פעילות 
המשטרה במזרח ירושלים

ה' 
בניסן

י"ז 
באייר

כ"ד 
באייר

 ב'
בסיון

ט' 
בסיון

 ט"ז
בסיון

י"ב 
בניסן

כ"ו 
בניסן

ג' 
באייר

י' 
באייר



47 ערב ראש השנה תשע"ז
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בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ד' באלול תשע"ו   7/9/16 גיליון מס' 1001

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:17
18:34
18:13

19:27
19:29
19:29

פרשת שופטים

פרסם 
שלוחה 120ותתפרסם

03-5796643

חוקי העזר שמאפשרים פתיחת 
עסקים בשבת יאושרו

סערת השבת – אחרי הרכבות, מגיעות החנויות, ובמפלגות החרדיות חוששים:

פרסום ראשון: בעקבות הסערה הציבורית 
שחולל משבר הרכבת מסרב נתניהו להחזיר 

את הסמכות לאישור ודחיית חוקי העזר 
העירוניים לידי שר הפנים ● במפלגות 

החילוניות מבהירים כי לא יתנגדו בממשלה 
לאישור חוק המרכולים של עיריית תל אביב 

● המשמעות: תופעת החנויות הפתוחות 
בשבת תקבל גושפנקה משפטית ● בכיר 

בליכוד לחברי הכנסת החרדים: "מדוע אתם 
מתעקשים להקפיץ את לפיד בבחירות הבאות 
לשלושים מנדטים?" ● לראשונה - ביקורת 

חרדית פנימית על סערת רכבת השבת: "ניהלנו 
מאבק על חילול השבת הלא נכון" / אבי 

בלום, בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון - מחיר השבת: היועמ"ש מנדלבליט הזהיר את רה"מ: עצירת 
העבודות בחוסר סמכות חושפת אותך אישית לתביעה ייצוגית / בי"ס לפוליטיקה

הרב רובינשטיין, הרב זייברט והרב דדון

10:30





ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659

כולנו מנסים לחסוך בעלויות
ולהפחית את ההוצאות השוטפות..

נהיה שם בשבילך, בנאמנות!
LOYALTY

התחייבות!!!

חייגו עכשיו 073-7077555

שימו לב! מדובר בחיסכון של אלפי שקלים ללא מאמץ.

אנו מתחייבים להציע לכם
את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתא!

אנו מתחייבים לבצע
את כל התהליך עבורכם, ללא כל מאמץ 

אנו מתחייבים להעניק לכם
חווית שירות מעולה, מקצועיות ואמינות.

"הסוד שלנו: עבודת צוות משותפת"
בני ברק היא כנראה העיר 
החרדית היחידה ששנת 

הלימודים בה נפתחה בצורה 
חלקה ● ראש העיר הרב חנוך 
זייברט, מ"מ רה"ע ומזכיר 
מועצת גדולי התורה הרב 

אברהם רובינשטיין, וסגן ראש 
העיר הרב אליהו דדון מתכנסים 

לראיון ל"קו עיתונות" 
ומגוללים את המהלכים 

שהובילו לפתיחה חלקה של 
שנת הלימודים ● עמ' 20-21

נתניהו עם ראש ממשלת הולנד, השבוע

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

998 מס'  גיליון     10/8/16 תשע"ו  באב  ו'  רביעי  יום    עילית  וביתר  בירושלים  החרדי  לציבור  העיתון    בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:50
19:07
18:47

20:02
20:05
20:04

פרשת דברים

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

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

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

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

פרופ' אבי דגני, ראש מכון 
גיאוקרטוגרפיה, על הסקרים 
הצופים עליה בכוחה של 
יהדות התורה: "הציבור 

הכללי מעריך את הפעילות של 
הח"כים החרדים" / עמ' 21

פרופ' אבי דגני

אפקט ליצמן

האברכים ילוו את תלמידי הישיבות / עמ' 16

הכותל הנסתר
התגלית החדשה שנחשפה לאחרונה בחפירות 

הארכיאולוגיות במנהרות הכותל: גובהו של הכותל 
המערבי כפול מגובהו הנוכחי ● על התגלית 
ההיסטורית מספרים הרה"ג שמואל רבינוביץ 

וארכיאולוג הכותל אבי סלומון / עמ' 20

שורת צעדים למיגור האסונות 
בכביש גולדה מאיר

רק לאחרונה נפצע ב"כביש הדמים" החתן יעקב קסטנליץ, חמישה חודשים 
   1 אחרי שארוסתו נפצעה באורח קשה בתאונת אוטובוס קו 402 בכביש

עלות השינויים נאמדת במיליוני שקלים / עמ' 6

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

999 גיליון מס'      24/8/16 יום רביעי כ' באב תשע"ו    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:34
18:52
18:31

19:46
19:48
19:47

פרשת עקב

מרכז יעוץ והכוונה להורים ונוער
 iby9259@gmail.com :בית יוסף 12 בני ברק. דוא״ל

 הנער לא מסודר 
עדיין בישיבה?

!03-6780521 

050-4425-144
שרי

מתארגנת קבוצה

להסרת
שיער

אצל דבי וולף
המרכז לרפואה אסתטית

במחיר מיוחד 
עד 24 תשלומים

* מוגבל ל-30 נשים

בס"ד

נותרו מקומות בודדים לפני תום חופשת הקיץ

מגון עצום של שיחות,
ושיעורים, כנסים, שידורים 

חיים, ועידכונים, ועוד...
מרבן של ישראל

מרן רבינו שלום כהן
נשיא מועצת חכמי התורה

במס‘ 0799304000

מראה כהן

באישון לילה: צה"ל 
חילץ מתפללים 

מקבר יוסף

פרסם 
ותתפרסם

שלוחה 120
03-5796643

טרגדיה מחרידה בשכונת הר נוף: במוצאי השבת 
התמוטטה בבית מרת יוכבד חווה גוטליב, שהייתה אמורה 

לחתן את בנה למחרת  בהוראת רב המשפחה החלו 
בהכנות להקדמת החופה לאותו הלילה, אלא שבמהלכן 
האם נפטרה  החתן זעק בהלוויה: "אמא עכשיו היינו 

צריכים לשמוח ולחגוג" / עמ' 6

בהכנות לחופת בנה: 
יוכבד גוטליב ע"ה 
התמוטטה ונפטרה

הנהג, צעיר כבן 21, נמלט מהמקום ונעצר כעבור 
שעות ספורות. בחקירתו התברר כי מעולם לא 

הוציא רישיון נהיגה / עמ' 6

בכניסת שבת: ילד נדרס 
בצומת בר אילן

כ-60 חסידי ברסלב 
הסתננו לשכם והותקפו 
בידי פורעים פלסטינים 

/ עמ' 8

סבב המפגשים של נתניהו עם התקשורת הישראלית נמשך 
ומגיע גם לתקשורת החרדית כשמטרתו לקעקע את הדימוי 

התקשורתי שהודבק לו ולהציג נתונים על שיפור מצב 
המדינה בכל התחומים בתקופת כהונתו  לחרדים מציע 
נתניהו להיזהר מלשחק לידי לפיד בסוגיות של דת ומדינה

/ בי"ס לפוליטיקה

הבליץ התקשורתי 
של ראש הממשלה

חמש שעות תידרך ראה"מ עיתונאים חרדים ובהם נציגי 'קו עיתונות'

סערת השבת והתחבורה הציבורית: שר התחבורה ישראל כץ בראיון בלעדי 
ל'קו עיתונות': "לא אאפשר חילולי שבת במשרד התחבורה" / בי"ס לפוליטיקה

בי
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לו
צי

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

999 גיליון מס'     17/8/16 י"ג באב תשע"ו  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 15>>  

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 15>>  

מדעי המדינה של אקוניס ומקלב: מפת 
אזורי העדיפות הלאומית של לפיד נותרה 

בעינה אך סעיף בהחלטת הממשלה 
בנוגע למשרד הפריפריה הוביל לפריצת 
דרך והכללת היישובים החרדים באזורי 

העדיפות ● התבחינים החדשים כבר יושמו 
בסל המדע החדש והרשויות החרדיות ייהנו 
מהעדפה מתקנת ● ברגע האחרון ובעזרת 

הבית היהודי: נמנע ניסיון של כחלון 
ונתניהו להחזיר את בסיס תקציב הישיבות 

לתקופת לפיד / בי"ס לפוליטיקה

מפת העדיפות החרדית
פרסום ראשון: הישובים החרדיים יהנו לראשונה מתקציבים חדשים 

"מי שיינזק אלו 
החולים העניים"

בצל סערת רפורמת שירות 
הרפואה הפרטית, התלווה 
יעקב אמסלם ליום עבודה 
עם העסקן הרפואי הרב בני 
פישר, יו"ר 'מגן לחולה' 
 "רפורמת השר"פ היא 

פשוט אסון, טרגדיה. 
גורמת רק נזק. רפורמה 
שתחזיר את הרפואה 
בישראל עשרות שנים 

לאחור" / עמ' 28

הנפילה של טראמפ
על רקע הירידות בסקרים 
האחרונים הציג השבוע 
המועמד הרפובליקני 

לנשיאות את מדיניות החוץ 
שלו  "נעבוד לבלימת 
האסלאם הקיצוני לצד 

חברינו במזרח התיכון, כולל 
חברתנו הטובה ישראל"

/ עמ' 24 

שבוע של חוויות למשפחה החרדית
פארק הקיץ הענק בארנה 'עולים לירושלים' יוצא לדרך: 4 ימי 
פעילות, 4 מתחמי ענק, בכרטיס אחד  במתחם הענק ייהנו 

המשפחות החרדיות ממגוון רחב של פעילות המותאם במיוחד 
לציבור החרדי ואושר על ידי משמרת הקודש והחינוך: אמנים, 

אטרקציות, קוסמים וזמרים / עמ' 8

קורסי שחיה מסובסדים לילדים
המחלקה לספורט חרדי בעיריית ירושלים פועלת 
למנוע את האסון הבא: 1,500 ילדים השתתפו 
בקורסי שחייה בעלות מסובסדת  חבר מועצת 
העיר מיכאל מלכיאלי: "אין ספק שאסונות רבים 
נמנעים מידי שנה בזכות הקניית הידע הבסיסי 

בקורסי השחייה לילדים" / עמ' 12 

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ו  3/8/16 גיליון מס' 997

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:56
19:14
18:53

20:10
20:12
20:12

פרשת מסעי

בתגובה להודעת הליכוד - "בנט 
ושקד הם יקירי השמאל", הגיבו 
בבית היהודי בחריפות: "נתניהו 
שוב יורה בתוך הנגמ"ש" ● 

בליכוד לא נשארו חייבים ותקפו 
בחריפות את בנט ושקד ● אבי 

בלום מתאר את המסלול שהוביל 
לפיצוץ בין נתניהו לבנט ויצא 
לבדוק מי באמת אשם בהדרת 
החרדים מהתקשורת וממשרדי 
הממשלה / עמ' 12 ובית ספר 

לפוליטיקה

סערה קואליציונית וחילופי מהלומות תקשורתיות בין נתניהו ובנט

 קואליציה מפולגת

 )9
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 מ

ם:
לו

צי
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חיים כהן במכתב אישי ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי / עמ' 20

מאיצים את עבודות 
הפיתוח במקור ברוך 

פיתוח רחוב יוסף בן 
מתתיהו בשכונת מקור ברוך 

יסתיים עד תחילת שנת 
הלימודים  לקראת סיום 
עבודות הפיתוח והשדרוג 
של רחובות שכונות מקור 
ברוך, ערך סגן ראש העיר 
ירושלים יוסי דייטש סיור 
בשכונה יחד עם נציגי 'עדן 
מוריה' והמנהל הקהילתי 

ועקב אחר התקדמות 
העבודות / עמ' 6 

המירוץ לראשות העיר 
ירושלים מתחמם

ראש העיר ניר ברקת, צפוי ככל 
הנראה לפרוש מתפקידו מוקדם 
מהמתוכנן  סגני ראש העיר 
יוסי דייטש וצביקה כהן, כבר 
החלו בהקמת 'כוורות' שילוו 
אותם בהתמודדות אפשרית 
  לבחירות לראשות העיר
בסקר שערך 'כל הזמן', התברר 
כי כ-56% מהמצביעים הצביעו 

כי צביקה כהן מתאים יותר 
לכהן כראש העיר ירושלים

/ עמ' 8 
 

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"א באלול תשע"ו   14.9.16 גיליון מס' 1002

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:07
18:25
18:04

19:18
19:20
19:19

פרשת כי תצא

הרב רובינשטיין, הרב זייברט והרב דדון

ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659
*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

"שילמתי מחיר אישי על 
ההתייצבות לצידכם"

נתניהו לחרדים: "שילמתי מחיר אישי על 
ההתייצבות לצדכם, אבל אנחנו נתגבר על זה 
כיוון שיש לנו הרבה זמן ביחד" ● כחלון 

בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה: "הסקר של 
לפיד עשה לכולנו טוב היות והוא קבע מועד 
את הבחירות ב-2019" ● חשיפה: חילופי 
דברים דרמטיים בישיבת ראשי המפלגות 

החרדיות הובילו לפרסום מסר עצמאי יוצא 
דופן של יו"ר ש"ס דרעי: "החילונים יחליטו 
איזו שבת הם רוצים" ● שר הפנים דרעי ל'קו 
עיתונות': "החלטתי לצאת עם מה שיצאתי 
כדי להוריד את גובה הלהבות ברחוב ולתת 

לשר חיים כץ לעבוד בשקט ולצמצם עד כמה 
שניתן את העבודות" / בי"ס לפוליטיקה

מאחז חומש: ראשי המפלגות החרדיות ייפגשו ביום ראשון עם ראשי הערים 
כדי לקדם את תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך / בי"ס לפוליטיקה

על רקע הצניחה בסקרים בעקבות משבר השבת – נתניהו לראשי המפלגות החרדיות:

28 דקות 
מירושלים לת"א

זמן הנסיעה מתל אביב לירושלים 
  ברכבת יעמוד על 28 דקות בלבד
נסיעת הבכורה של הרכבת צפויה 

  2018  להתבצע בערב חג הפסח
תחנת "האומה" של קו הרכבת המהיר 
לירושלים תיקרא ע"ש נשיא המדינה 

לשעבר יצחק נבון / עמ' 10

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

994  13/7/16 גיליון מס'  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ז' בתמוז תשע"ו 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:10
19:28
19:07

20:26
20:28
20:28

פרשת בלק

ציר עוקף נתניהו: על רקע חקירת ראש 
הממשלה, בכירי הליכוד במגעים מואצים 

לכריתת ברית אישית עם החרדים כדי למצב 
עצמם בעמדת עדיפות ביום שאחרי  למרות 

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

ליועמ"ש, נפגשו השניים השבוע לאחר פרסום 
ההודעה על עריכת בדיקה/ בי"ס לפוליטיקה

בליכוד נערכים ליום 
שאחרי רה"מ נתניהו

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

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

נחתם הסכם שת"פ בין קו 
עיתונות לאתר החדשות הגדול 
בדרום אמריקה / עמ' 20  

מתחברים לקהילות 
בדרום אמריקה

עבודות לבניית ת"ת 'אבני שלמה' בשכונת 'גבעת שאול' 
יחלו בקרוב  מחזיק תיק מבני דת בעיריית י-ם הרב 

ישראל קלרמן: "זוהי הקלה גדולה למצוקת מבני הציבור 
בשכונה, והציבור זכאי לכך בזכות ולא בחסד" / עמ' 6

ת"ת חדש בגבעת שאול

שלוש שנים עברו מאז השלג הגדול בירושלים שגרם נזקים לתחנת טיפת החלב 
המשרתת את תושבי מקור ברוך - והיא עדיין לא תוקנה  שר הבריאות יעקב 

ליצמן במכתב: "התרעתי כבר לפני מספר חודשים במכתב לראש העיר על 
הצורך בפתיחת תחנת טיפת חלב חלופית" / עמ' 6

3 שנים אחרי: תחנת 
הבריאות עוד לא פעילה

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ו  20/7/16 גיליון מס' 995

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:07
19:24
19:04

20:22
20:24
20:24

פרשת פנחס

פטור מליב"ה עם 'תקנות'
"כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" – נסללה הדרך לביטול מלא של גזירות לפיד-פירון

"לשבת אין מפלגה": דו-שיח סוער בפורום ראשי סיעות הקואליציה הוביל 
למפגש למען השבת עם היועץ המשפטי לממשלה / בי"ס לפוליטיקה

 בלעדי: בניגוד לפרסום בעיתונות החילונית - סעיפי 
"חוק הפטור מליב"ה" אינם כוללים פטור גורף 

מלימוד הליב"ה וגם ההצעה עצמה הוצגה כתזכיר 
להערות הציבור וטרם אושרה ● הסיפור האמיתי 
שמתגלגל במסדרונות משרד החינוך נוגע לתקנות 
החדשות שיקבעו את מעמדם בפועל של תלמודי 

התורה ● התקנות שניסח פירון נגנזו ובמשך חודשים 
ארוכים ניסח סגן שר החינוך מאיר פרוש מתחת 
לרדאר תקנות חדשות, על סמך מסמכים והבנות 

כתובות מתקופת בן גוריון שנשמרו בארכיון של הרב 
מנחם פרוש ז"ל / בי"ס לפוליטיקה

המאבק על השבת

90
ש 

לא
 פ

ל,
נד

 זי
תן

ונ
: י

ום
יל

צ

טקס ההכרזה התקיים בתום 
אירוע היסטורי שהתקיים 

בבניין הרשמי של הפרלמנט 
הבריטי בהשתתפות רבנים, 

בכירי ממשל, חברי פרלמנט, 
שגרירים, ראשי ונגידי 

הקהילה היהודית  אורח 
הכבוד מישראל היה סגן 
ראש עיריית ירושלים יוסי 

דייטש  / עמ' 6

יוקם ועד להגנת הר 
הזיתים באנגליה

"לא להיכנס 
למרכז כלל"
גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א 
בראשות המקובל הגאון רבי בניהו 
שמואלי שליט"א ראש ישיבת "נהר 
שלום", קראו שלא להיכנס לבניין 
"מרכז כלל" לאף מטרה / עמ' 8

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ג בסיון תשע"ו  29/6/16 גיליון מס' 992

72 
עמודים

בלעדי: שיחות השכנוע של נתניהו עם שרי הקבינט נחשפות:

"קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת דבר" 
עם  להסכם  שהוביל  ומתן  למשא  נתניהו  גרסת 
הקבינט  שרי  באוזני  השבוע  הושמעה  טורקיה 
דווקא  מאוזן,  תקשורתי  לסיקור  זכתה  ולא 
ההצבעה  לקראת    הישראלית  בתקשורת 
ניחום  את  נתניהו  ניצל  בקבינט,  )רביעי(  היום 
את  לשכנע  כדי  כהן  הגר"ש  מרן  בבית  האבלים 
חבר הקבינט דרעי לתמוך בהסכם   דרעי לקו 
רגישה  בסביבה  בתבונה  פעל  "נתניהו  עיתונות: 
שהוא  טובות  מילים  כך  על  לו  ומגיעות  ונפיצה 
לפוליטיקה בי"ס   / בצדק"  שלא  מקבל,  לא 

בש"ס מסמנים את היעד הבא:  הדרת חרדים ומזרחיים בתאגיד החדש / בי"ס לפוליטיקה

בא לנחם ויצא מנוחם. נתניהו עם הגר"ש כהן ודרעי                                          )צילום: יעקב כהן(

'תמך' בתעסוקת הנשים החרדיותהמהפכה התפישתית שחוללה עמותת פרויקטים בעמותה, מספרות על ירושלים של 'תמך' ומירי גרין, רכזת יעל זלץ, מרכזת הפעילות בהאב שיינדי באבד, מנכ"לית עמותת 'תמך', 

תחשבי שוב. המדריך לך צורך בייעוץ עסקי? גם את חושבת שאין עצה טובה
לאשת העסקים 

החרדית

צריך כדי להצליחהסמנ"כלים שכל עסק על שיטת שלושת גיטי ויספלד מספרת על שלושה דברים

כיצד ללכוד את תשומת עם עצות שימושיות יעל זלץ, יועצת ארגונית עם כל הלב
לב הלקוח

שומרים על 
ולהתחיל לעבוד את מקום העבודה האם זה אפשרי לעזוב עצמאות
כפרילנס?

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

להצלחה  כל הדרך

מוסף מיוחד לקראת כנס 'תמך'  סיון תשע"ו

'תמך'לרגל כנס מוסף מיוחד זה מצורף לעיתון 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:32

פרשת קרח

גל גניבות 
בשכונת גאולה 

 לאחר חודש של פריצות וגניבות מבתי מגורים בשכונות החרדיות, המשטרה 
עצרה חשוד במעשה  חבר המנהל הקהילתי משה כהן: "אנשים רבים 

משאירים דלתות לא נעולות, מפתחות מתחת לשטיח, בארון חשמל או בתיבת 
הדואר - והגנבים כבר מכירים את מקומות ה'מסתור' האלה" / עמ' 4

"להגביר את הביטחון בהר הזיתים"
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר 
הזיתים אברהם לובינסקי נפגש עם 
בכירי העירייה והמשטרה ודן עימם 
בהגברת הביטחון בהר ● ישיבה 

מיוחדת התקיימה בלשכתו של סגן 
רה"ע ירושלים הרב יוסף דייטש 
שפועל רבות לקידום הר הזיתים

 / עמ' 8

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

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

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:16
20:19
20:18

פרשת מטות

אנחנו הכתובת!!!
054-6697093

דרוש שותף

058-7451054

למסעדה ידועה 
ומצליחה

בעלת מוניטין רב
בכשרות מהודרת

 בלבד לזוג ללילה 
ע“ב חצי פנסיון & 890

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

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

בס“ד

054-8301177

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

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

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

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

תוכנית חומש לבניית אלף 
כיתות לימוד לחרדים

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

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

מהם שהוא חבר בוועדת 
החינוך של הכנסת. היכן 

הדאגה שלכם? חשוב לכם 
החינוך, תבואו לוועדות 

הכנסת. תפעלו, תשפיעו" 
/ עמ' 18

"לעשות סוף 
להקפאת הבנייה"

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

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

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

הסוף לחסימת 
כיכר השבת?

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

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

פרסם ותתפרסם
03-5796643

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

במשך שנים כנגד פורצי חומת הקדושה" / עמ' 8

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה
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זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:29
20:31
20:31

פרשת חקת

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

עיתונות'/
עמ' 16

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

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

בינוני וקל / עמ' 20

"אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים"

הכי זולים בארץ! 
בנסיעות מעיר לעיר 

בפריסה ארצית 

בס"ד

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

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

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

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

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

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

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

סערה סביב 
ההקצאה ל'חכמי לב'

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

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

לסיכום ברור עם הנציגים, שחזרו בהם / עמ' 4

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

הפתרון: הקמת גדר סביב בית 
הקברות / עמ' 6

כ"ג 
בסיון

ל' 
בסיון

 ז'
בתמוז

י"ד 
בתמוז

כ"א 
בתמוז

י"א 
באלול

 ד'
 באלול

כ' 
באב

י"ג 
באב

ו' באב

כ"ח 
בתמוז
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