
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"ח באלול תשע"ו   21/9/16 גיליון מס' 1003

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:58
18:15
17:55

19:08
19:10
19:10

פרשת כי תבוא

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

למתקן בטחוני
דרושים עובדים
לחדר אוכל לחג ר“ה

לינה במקום חובה
שכר גבוה למתאימים

להתקשר  עד 18:00
054-3228966

שלוחה 120
03-5796643
פרסם ותתפרסם *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?


יעודי?

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

אפליית כיתות הלימוד
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס 
מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 

יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות 
למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה 

היא להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש 
ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל 
את החלק המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה 
עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי / עמ' 18-19

סערת הסמינרים: מה מסתתר מאחורי אי קבלת בנות לסמינרים / עמ' 19

 ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך

שודרג מתחם התחבורה 
הציבורית בכותל המערבי

חבר המועצה 
לאחר מאמצים, החלה נחמניאל סבן פרש

הפעלת השילוט האלקטרוני 
המיוחד בתחנות האוטובוס 
  של רחבת הכותל המערבי
השילוט מספק מידע בזמן 

אמת לנוסעים וחוסך טלטולים 
מיותרים  כך גם החל 

לפעול מתחם המתנה חדש 
לאוטובוסים בשער האשפות

/ עמ' 10  

חבר מועצת עיריית 
ירושלים מטעם ש"ס 
נחמניאל סבן הודיע 
אתמול )שלישי( על 
התפטרותו מתפקידיו 
  בעיריית ירושלים

הסיבה לפרישתו עדיין 
איננה ברורה / עמ' 8



והשירות
משלוח חינם מ 150 ₪ ומעלה

זזזזה המחיר בנייד, הכי חשוב

דיסק קשיח חיצוני 
טושיבה 2.5

שנתיים אחריות

500G
    ₪ 289    ₪ 229

T1
₪ 249 

₪ 119 

₪ 10 

8 בטריות אלקליין איכותיות
AA/AAA מירקייס גודל

₪ 39 

אוזניות פנסוניק סיליקון 
J125 דגם חדש

אוזניות סיליקון מחברת 
Panasonoc j125

איכות שמע גבוהה ביותר
זווית פינתית למקסימים נוחות

3 גדלי סיליקון

₪ 10 

אוזניות סיליקון
אוזניות איכותיות סיליקון

* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח
חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.

זזזזה...

₪ 999 ₪ 1799 

₪ 165 

DOQO Q - MAX נגן

*דגם חדש
 נגן חדשני 

 עם מערכת פנימית 
SANSA ממש כמו נגני

כולל הקלטה 
8G ללא רדיו זיכרון

עם אפשרות הרחבה

₪ 2249

I5 מחשב טושיבה

מעבד     
INTEL    5500 COR I5 

4G זיכרון
500G דיסק קשיח

מסך 15.6 
8 WIN מערכת הפעלה

שנתיים אחריות עד בית הלקוח

₪ 1599

₪ 2999 

I7 מחשב נייד
חזק לגרפיקה

Satellite l50
INTEL  5500 COR I7  מעבד

8G  RAM זיכרון
1000G דיסק קשיח

DVD מסך 15.6 צורב
AMD M260 G2 כרטיס מסך

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנתיים אחריות עד בית הלקוח

מחיר

מטורף

כמות 

מוגבלת

₪ 2699 ₪ 399₪ 629 ₪ 299 

₪ 69 

רמקול נייד נטען

 רמקול נטען 
גדול עוצמתי  

כולל כניסה לכרטיס זיכרון 
שלט אלחוטי 

נטען מתאים לדרך 
 לנגנים פלאפונים 

ומחשבים ניידים

 1+1 מתנה

טונרים תואמים 
HP / BROTHER

₪ 149 

י-ם: רח’ מלכי ישראל 37 | פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00 |
ביתר: הר"ן 6 כיכר העיר | פתוח: א-ה 15:00-10:00  21:00-17:00  קו ארצי: 0747-800369

ACER מחשב נייד

מעבד     
DUAL COR
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 

FREE DOSS מערכת הפעלה

שנה אחריות עד בית הלקוח

 I3 מחשב נייד דל

מעבד     
INTEL  6005 U COR I3 

4G RAM זיכרון
500G דיסק קשיח

DVD מסך 15.6 צורב
FREE DOSS מערכת הפעלה

שלוש שנים אחריות

מסך דק
21.5 AOC

AOC מסך מקצועי
גודל 21.5 

רזולוציה גבוהה
שלוש שנים אחריות באתר לקוח

I5 מחשב נייד דל
חזק לגרפיקה

מעבד     
INTEL 6500 COR I5

4G זיכרון
דיסק קשיח 1000G מסך 15.6 

AMD M260 G2 כרטיס מסך
FREE DOSS מערכת הפעלה

שלוש שנים אחריות 

CANON מדפסת משולבת
MX320

מדפסת משולבת 
כולל מדפסת . סורק. 

מכונת צילום . פקס 
שלוש שנים אחריות 

1810MFC מדפסת
לייזר משולבת 

 BROTHER
1810 MEC

פקס . סורק . מכונת 
צילם . מדפסת

F&D רמקול
111

רמקול 2.1
 USB/SD עם חיבור
עוצמה מטורפת 

3000W חזק במיוחד

נגן עם רמקול 
נגן עם רמקול עוצמתי 

8G זיכרון ענק
מסך ענק 

ורמקול עוצמתי מובנה

טאבלט 7 אינץ
כשר 

טאבלט סייבר 
מסך 7 מעבד חזק במיוחד 

זיכרון 8
2 מצלמות 

כשר ללא אפשרת להתחבר 
לאינטרנט 

אפשרות להכניס ספרים ומשחקים

₪ 1299 

HP מחשב נייד

מעבד     
6000 AMD A6

 i3מקביל ל
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 

FREE DOSS מערכת הפעלה

שנה אחריות עד בית הלקוח

ASUS I3 מחשב נייד

מעבד     
INTEL COR I3

4G זיכרון
500G דיסק קשיח

מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה

שנה אחריות עד בית הלקוח
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

Sw
iss System  עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע

)כולל ארגז מצעים נפרד(
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לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

פותחים את תשע"ז
באשפר!

פותחים את תשע"ז
עם מבצעים חבל"ז...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  בשר אורגינללקרית 

טרי/קפוא

טרי/קפוא

קפואטרי/קפואטרי/קפוא

קפוא

פקנטי/חריףקפוא

החלק הטוב של הצלעות
קפוא

פילה מושט

קרטון עוף

המבורגר/קבבשוקיים הודו

לב הצלעות

1990

25901790

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

במקום

במקוםבמקום

2390

319020902980 במקום

3490

3890 במקום

4790

בקניית 2 יחי'

בקניית 4 ק"ג

500 גר'

קרטון בשר 
קומפקטי

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחדמרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
כ-0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

4290
לק"ג

במקום

4890

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

25252020500500

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג שמח
חדש! ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א

טרי/קפוא

1190
לק"ג

במקום

1690

קפוא
כנפיים עוף

בקניית 3 ק"ג

קפואקפוא



שנה מתוקה נוטפת...



מתחם המסעדה היהודית החדש, רח' כינרת 4
מול מגדלי בסר 3, להזמנות: 03-5789999

בני ברק

רח' ירמיהו 23 )מתחם "מפגש האש"(
להזמנות: 02-5388888

ירושלים

רח' העמל 50,
להזמנות: 03-5789988 

פתח תקווה

מזמינים מראש, לראש השנה!

גפילטע פיש מקורי פוגש חריימה אותנטי , בקר נימוח מלווה בפלפל
ממולא עסיסי, כל המנות, כל הטעמים , לכם נשאר רק לבחור.

שנה טובה ומבורכת בכל הטעמים שבעולם!

תפריט עשיר ומגוון לראש השנה
מבית המסעדה היהודית

הזמינו עכשיו !

כתובתנו
החדשה:

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת



המשביר מרכז העיר
חווית הקניות המשתלמת בירושלים

כיכר ציון, ירושליםהמשביר   מרכז העיר

ימי מכירות מיוחדים לחגים

הנחה70%

עד

פרטים אצל נציגי המכירות | מהפריטים המשתתפים במבצע | בהצגת שובר זה | מימוש בודד ללקוח | 25 ש"ח מתנה בקנייה מעל 99 ש"ח ומעלה | בסניף כיכר ציון בלבד | ט.ל.ח

מס' שיק
סניף קוד

מס' חשבון

המשביר   מרכז העיר
כיכר ציון, ירושלים

רח' יפו 39, ירושלים, טל': 02-9662750

לקוחות המשביר מרכז העירל25
עשרים וחמישה שקלים מתנה בקנייה מעל 99 ש"ח

בתוקף עד
02     10    16

חתימה

₪

ובנוסף, הטבה בלעדית למביא שובר זה



מאת: בני יחזקאלי

מבצע חינוך לניקיון בשכונות ירושלים נמשך: ביום ראשון 
האחרון בשעות אחר הצהרים, ממלא מקום ראש העיר והממונה 
החומה  בשכונת  לסיור  יצא  פינדרוס  יצחק  התברואה  על 
מחצרות  האשפה  באיסוף  הילדים  עם  והשתתף  השלישית 

הבתים.

במבצעי  שהתחלנו  שמאז  ספק  "אין  כי  ציין  פינדרוס  הרב 
חינוך הניקיון בשכונת לפני מספר חודשים אנחנו זוכים להיענות 

גדולה מצד עשרות ומאות ילדים בשכונות העיר".
עדכונים  מקבלים  "אנחנו  כי  פינדרוס  הרב  ציין  בנוסף 
שיפור  שחל  מציינים  כשהם  התברואה,  אגף  של  מהצוותים 
וחצרות  המגורים  בתי  בסביבת  הניקיון  בשמירת  משמעותי 
את  להגביר  נועד  המבצע  המבצע.  מתקיים  בהם  הבתים 

הציבורי  שבמרחב  נקיה  סביבה  איכות  על  לשמירה  המודעות 
נכנסת  לא  העירייה  לשם  הפרטיים  הבתים  בחצרות  בדגש 

במסגרת עבודת הניקיון הקבוע".
בכל  אשר  סיטיפס  חברת  בשיתוף  נעשה  המבצע  כי  יצויין 
ארטיקים מתנת  לילדים  איסוף האשפה מחולקים  סיום מחזור 
על  הגרלה  תתקיים  הראשון  הרבעון  בסיום  בנוסף,  סיטיפס. 

אופני הרים לילדים שהשתתפו במבצע מתנת סיטיפס.

מאת: יעקב פלדמן

מועצת  חבר  הודיע  )שלישי(,  אתמול 
עיריית ירושלים מטעם "ש"ס" על פרישתו 
מתפקידו בעירייה. סבן הודיע שעות מספר 
דרעי  אריה  ליו"ר ש"ס השר  יותר  מוקדם 

על החלטתו.
לראש  ששלח  ההתפטרות  במכתב 
ליו"ר  העתק  עם  ברקת,  ניר  העירייה 
בירושלים  ש"ס  סיעת  וליו"ר  דרעי  ש"ס 
להודיעך  "הריני  סבן:  כתב  כהן,  צביקה 
בהתאם לסעיף 106 לפקודת העיריות, על 

התפטרותי ממועצת העיר וועדותיה".
ההתפטרות  מכתב  את  חותם  סבן 
עשר  בשלושה  שלמה  "באמונה  במילים: 
בימינו  במהרה  המשיח  ובביאת  עיקרים 

אמן".
בהיר  ביום  סבן  של  לפרישתו  הסיבה 
מהעירייה עדיין לא ברורה, אך כפי הנראה 
תל  הישוב  כמנהל  בתפקידו  ימשיך  סבן 

ציון, מאחר ושם מדובר במינוי מקצועי.
עדיין לא ידוע מי ימונה במקומו למועצת 
העיר, והשר דרעי צפוי ככל הנראה לבקש 

להכניס דמות חדשה לעירייה. 

מאת: יעקב פלדמן

מגורים  בבניין  השבוע  פרצה  שריפה 
מרדכי  גבעת  שבשכונת  שח"ל  ברחוב 
מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי  בירושלים. 
לכעשרה  רפואי  סיוע  העניקו  'ירושלים' 
ופעוטות  שסבלו  ילדים  חלקם  קל  נפגעים 
מנוף  בסיוע  האש  לוחמי  עשן.  משאיפת 

פעלו לחילוץ לכודים ולכיבוי הלהבות.
של  מבצעים  אגף  מנהל  קריספל  דוד 
האש  "לוחמי  מהזירה:  סיפר  הצלה  איחוד 
נס כולם  פעלו לחילוץ הלכודים כשבאורח 
חולצו בהכרה ובמצב קל. יחד עם מתנדבים 
נוספים מיחידת האופנועים של איחוד הצלה 
הענקנו טיפול לנפגעים חלקם ילדים שסבלו 
משאיפת עשן. אין ספק כי ההגעה המהירה 
וההצלה  הכיבוי  החירום  כוחות  כלל  של 

מנעה אסון כבד עקב אופי האירוע".

"אסור לשתוק על יידוי אבנים ביהודים בירושלים"
היועצים המשפטיים של "התנועה למען ירושלים ותושביה": אין לעבור לסדר היום על החלטת בית המשפט 
להקל בעונשם של מיידי האבנים על יהודים" ● יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר: 

"צפיתי מס' פעמים במקרים של ידויי אבנים ב"הר הזיתים" ובאיזור שכמעט גרמו להרג בני אדם"
מאת: אהרן נצר

ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר  בלשכת  דחופה  בישיבה 
ותושביה" הרב חיים מילר השבוע, נידונו ההשלכות של החלטת 
בית המשפט בימים האחרונים להקל בעונשם של מיידי אבנים 

על יהודים.
היועצים המשפטיים של "התנועה" עורכי הדין  ה"ה א. אגסי  
ניתן  והאם  ההחלטה  משמעות  את  לבדוק  נתבקשו  מליק,  ש. 

לערער עליה בכל הדחיפות.

מילר,  חיים  הרב  ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר 
מחה על ההחלטה של בית המשפט וציין כי הוא צפה אישית מס' 
פעמים במקרי ידויי אבנים ע"י נערים באיזור "הר הזיתים" והעיר 

העתיקה שכמעט גרמו להרג בני אדם ולאסונות.
"לשם מה דרשנו התקנת מצלמות במליוני שקלים באיזורים 
של 'הר הזיתים' והעיר העתיקה, אם לא כדי שמיידי אבנים יתפסו 

ויבאו על עונשם?" שאל מילר.
ופרחחים  נערים  אותם  את  ירתיעו  לא  המצלמות  גם  "עתה 
אחרים ,ידעו שגם אם יזרקו אבנים, בית המשפט יגן עליהם ויקל 

על עונשם", טען מילר בחריפות רבה.
ישנו בית ספר ערבי שמשרד החינוך ועיריית ירושלים מממנים 
אבנים  שונים,  בגלאים  קטינים  ע"י  אבנים  נזרקו  וממנו  אותו, 
שהביאו לפציעות רבות ובס"ד נמנעו בנס אסונות, נאמר בישיבה.

את  מילר  סיים  המשפט",  בית  מהחלטת  מוטרד  מאד  "אני 
דבריו, והבטיח לקיים סדרת פגישות עם משפטנים ועורכי דין, 
אותה  לתקוף  חוקית  דרך  ולמצוא  ההחלטה  את  ללמוד  ע"מ 

משפטית.

חבר המועצה 
נחמניאל סבן פרש

חבר מועצת עיריית 
ירושלים מטעם ש"ס 
נחמניאל סבן הודיע 
אתמול )שלישי( על 
התפטרותו מתפקידיו 
בעיריית ירושלים ● 

הסיבה לפרישתו עדיין 
איננה ברורה

עשרה נפגעים חולצו 
משריפה בבניין מגורים

מבצע הניקיון 
הירושלמי נמשך

מ"מ ראש עיריית ירושלים והממונה על התברואה בעיר, יצחק פינדרוס, 
יצא שוב לסיור בשכונת החומה השלישית והשתתף עם הילדים באיסוף 
אשפה מחצרות הבתים ● פינדרוס: "המבצע נועד להגביר את המודעות 

לשמירה על איכות סביבה נקיה שבמרחב הציבורי"

זירת הדליקה

נחמניאל סב
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  בת שבע אילוז.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות
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מאת: יעקב פלדמן

מודיעין  מרחב  בריאות  שירותי  במכבי 
להתפתחות  נרחבת  פעילות  קיימת  עילית, 
במרכזים  הרפואה  שירותי  של  והתרחבות 
לייעל  מנת  על  העיר,  שכונות  בכל  הרפואיים 
תושבי  למען  הרפואי  השירות  את  ולשפר 
ואורח  לתרבותם  מלאה  התאמה  תוך  המרחב 

חייהם. 
החדשה  השכונה  התפתחות  עם  יחד 
הכוללים:  הרפואה  שירותי  גם  מתפתחים 
חלב.  וטיפת  אחיות  חדר  עם  רפואי  מרכז 
שכטמן  הד"ר  של  במרפאתה  רפואה  שירותי 
אלו.  בימים  השירותים  את  מרחיבה  שאף 
כמו כן נהנים המטופלים מד"ר צייטלין רופא 
הבכירים  ומהרופאים  בעיר  ילדים מהמומחים 
באיכילוב, ובקרוב אף יתווספו שירותי רפואת 

נשים.
מכבי שירותי בריאות במודיעין עילית פועלת 
למען קידום הבריאות בקהילה, משקיעה רבות 
מגוונות.  וסדנאות  רפואיים  שירותים  בפיתוח 
מזה  וכחלק  מאד  חשוב  הקהילה  עם  הקשר 
השתתפה השבוע מכבי בכנס מיוחד שהתקיים 
במודיעין  סטולין  קרלין  קהילת  לנשות  בעיר 
עילית, תחת הכותרת "איש את רעהו יעזורו". 
בנושאי חשיבות  בכנס שמעו הנשים הרצאות 

והתזונה,  הבריאות  עקרונות  על  השמירה 
מידע  קיבלו  וכן  המשפחה,  בריאות  וקידום 
על מגוון שירותי הרפואה של מכבי במודיעין 

עילית.
כאשר  מגוונת  היתה  בכנס  מכבי  פעילות 
שטכמן,  רחל  הד"ר  הרצתה  הערב  במהלך 
מומחית ברפואת ילדים במכבי שירותי בריאות 
על  במשפחה,  הבריאות  בנושאי  שהרחיבה 
ונתנה  בריאה,  תזונה  לילד,  הורה  בין  הקשר 
טיפים לעבודה נכונה בסביבה הביתית. שאלות 
הקהל שהופנו למרצה נענו בתשובות מעשירות 
וידע רחב בנושאים שהועלו בהרצאה, במטרה 
ללמוד על מנת לשמור על בריאות המשפחה. 
ד"ר שטכמן הדגישה בסיום ההרצאה כי במכבי 
יש הרבה רצון ועשייה בתחום קידום הבריאות 

ושיתופי פעולה לאורך שנים.
ובו  מכבי  של  מיוחד  דוכן  הוקם  במקום 
נושאי  ממגוון  להתרשם  המשתתפות  יכלו 
נכחו  כמו"כ,  מכבי.  מקדמת  אותם  הבריאות 
במקום נציגות מכבי אשר נתנו מענה לשאלות 

המשתתפות בנושאי בריאות שונים. 
אירועים מעין אלו מהווים אמצעי  כי  יצוין 
להגברת  לפעול  מכבי  מבחינת  משמעותי 
המודעות לקידום נושאי בריאות בקרב חבריה, 
ומכאן נבעה ההחלטה להשתתף בכנס המיוחד 

לנשות קרלין סטולין.

מאת: יעקב פלדמן

לאחר  המערבי:  הכותל  לבאי  בשורה 
מיוחד  שילוט  לפעול  החל  רבים  מאמצים 
רחבת  את  המשרתות  האוטובוסים  בתחנות 

הכותל המערבי. 
לאחרונה,  נוהגת  ישראל  משטרת  כזכור, 
את  לעיתים  לסגור  בטיחות,  של  מסיבות 
הכניסה של אוטובוסים לאזור הכותל המערבי. 
לאוטובוס  להמתין  הנוסעים  נשלחו  לחילופין 

אל התחנה שמחוץ לחומות העיר העתיקה. 
מפניות שהגיעו למשרד התחבורה התברר כי 
ועגמת  לנוסעים טלטולים  גורמת  הזו  העובדה 
נפש מרובה כאשר מחוסר עדכון בזמן מצאו את 

עצמם ממתינים לשווא בתחנה הלא נכונה. 
משרד התחבורה ועיריית ירושלים באמצעות 
לאחר  התקינו  לתחבורה  אב  תוכנית  צוות 
בסמוך  אלקטרוני  מידע  שילוט  מאמצים 
לתחנות האוטובוס של הכותל המערבי. בימים 
אמת  בזמן  מדווח  והוא  הפעלתו  החלה  אלה 
לממתינים אודות שירות האוטובוסים, ושינויים 
במיקום תחנת האיסוף, כאשר משטרת ישראל 

מעדכנת שינויים היישר לשילוט.

בסמוך לשער האשפות  לפעול  גם, החל  כך 
ויסות  המאפשר  לאוטובוסים  המתנה  מתחם 
הנדרשת  האוטובוסים  כמות  של  אמת  בזמן 
כך  הציבורית,  התחבורה  שירות  לנוסעי 
רב  זמן  להמתין  עוד  צריכים  אינם  שנוסעים 

בשעות העומס, עד לבוא האוטובוס. 
"קיבלנו כבר תודות מנוסעים המשבחים את 
ההיחלצות לפתרון העניין", אומר הרב שלמה 
את  לברך  "ויש  העיר,  מועצת  חבר  רוזנשטיין 
לקראת  עתה  העניין.  לטובת  שנרתם  מי  כל 
שינוי  יהווה  השילוט  החגים,  של  הלחץ  עונת 
לבקר  הצפויים  לרבבות  ומבורך  משמעותי 

ולהתפלל בכותל".

מרחיבים את שירותי 
הרפואה במודיעין עלית
'מכבי שירותי בריאות' מרחיבה את שירותי הרפואה 

בשכונת גרין פארק במודיעין עילית  מכבי 
השתתפה בפעילות קידום בריאות בכנס לנשות 

קרלין בשכונת גרין פארק 

שודרג מתחם התחבורה 
הציבורית בכותל המערבי

  הרבה יותר נח היום בתחבורה הציבורית לכותל המערבי
לאחר מאמצים, החלה הפעלת השילוט האלקטרוני המיוחד 
בתחנות האוטובוס של רחבת הכותל המערבי  השילוט 
מספק מידע בזמן אמת לנוסעים וחוסך טלטולים מיותרים 
 כך גם החל לפעול מתחם המתנה חדש לאוטובוסים 

בשער האשפות 

התחנה ליד הכותל

בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א

המכללה האקדמית אשקלון
הקמפוס החרדי

ההזדמנות שלך ללמוד ולהתפרנס בכבוד!

לנשים
בשעות
הבוקר

לגברים
בשעות
הערב

פרנסה
עם נשמה
למצוינים!

הקמפוס החרדי מציע את המקצועות הכי מבוקשים:
כלכלה וניהול, מדעי המחשב ועבודה סוציאלית,

מכינות קדם אקדמיות ומכינות מקוצרות לבני 30+.

תואר מבוקש בשוק העבודה המקנה מיומנויות לטיפול 
בבעיות וקשיים חברתיים ופותח דלתות לתפקידי ניהול.
ייחודי! תכנית מקוצרת בשעות לימוד נוחות ועבודה 

מעשית בכל שנות הלימוד.

072-2773036
ashkelon@yeadim.info

לפרטים והרשמה:

שכר לימוד
ממומן

מערך מלגות
רחב

מצויינות
אקדמית

נגישות
ומערך הסעות

פיקוח
רוחני

סיוע בהשמה
לעבודה

בלעדי! הסבה לתואר ראשון

בעבודה
סוציאלית
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משפט אזריה 
יסתיים 

בעסקת טיעון?
משפחתו של החייל אלאור אזריה וסנגוריו בעד 
לסגור את המשפט בעסקת טיעון  כעת הכדור 
נמצא בפתחו של התובע נדב ויסמן, שיצטרך 

לרדת מהעץ ולקבל את גרסתו של אזריה

מאת: חיים בנשק

אחרי עוד יום סוער במשפטו של אלאור 
במחבל  אדר  בחודש  שירה  החייל  אזריה, 
פצוע בחברון, עולה כי יתכן והצדדים ילכו 
לעסקת טיעון. כך לפי דיווח השבוע בעיתון 

'מעריב'.
כהערת  נפלטו  הדברים  הדיווחים,  לפי 
האלוף  לשעבר,  הרמטכ"ל  סגן  מפי  אגב 
אזריה.  לטובת  שהעיד  דיין  עוזי  במיל' 
בטרם ירד מדוכן העדים פנה דיין לשופטת, 
לך  מאחל  "אני  ואמר:  הלר,  מיה  אל"מ 
בהצלחה, זה נושא ציבורי מאוד חשוב ומה 

שתחליטו, יש לכך חשיבות גדולה מאוד".
האישית  מהנימה  שהופתעה  השופטת, 
שאז  אלא  רבה",  "תודה  השיבה  דיין,  של 
דיין הוסיף: "זה לא מאוחר ללכת לעסקת 
טיעון". גם כאן השופטת לא נשארה אדישה 
ואמרה: "הצענו בהתחלה הליך של גישור 
לצדדים  מציעים  עדיין  אנחנו  עכשיו  וגם 
הליך כזה". הצדדים לא יצאו להפסקה לפני 
שהשופטת הלר, הגיבה בזעם להערת אגב 
לעברה:  באולם, שסינן  הנוכחים  של אחד 
לא!",  "ממש  הכריעו".  כבר  "השופטים 
החלק  את  וכשסגרה  השופטת,  אמרה 
הייתה  "זו  הוסיפה:  הדיון  של  הראשון 

הערה מיותרת".
העיתונאי נועם אמיר ממעריב פנה לברר 
אפשרות  על  אזריה  של  משפחתו  בני  עם 
כזו, ואלה השיבו כי "הנושא )עסקת טיעון( 
תמיד עולה ונמצא אצלם בשיח המשפחתי, 
לעבר  מכוונת  התביעה  לתחושתם  אך 

המטרה - הרשעתו של אלאור".
הם  כי  הגיבו  החייל  של  דינו  עורכי  גם 
הראשון  בדיון  "כבר  שכזה.  הליך  בעד 
כשהשופטת העלתה את הנושא, מיד קמנו 

ואמרנו שאנחנו מוכנים ללכת להליך, משום 
שכשבית הדין מציע הצעה לא מסרבים לה. 
לבית  הודיעה  מיד  מה  משום  התביעה  אך 
לאמיר  אמר  לכך",  מוכנה  שאינה  הדין 
עו"ד אילן כ"ץ. "ואני אומר לך גם היום – 
שאנחנו לא מתבצרים בעמדה ששוללת את 
ההליך, יש לזה משמעויות רבות. מי שצריך 
היום ליזום הליך כזה זו התביעה הצבאית 
בדעתה",  עדיין מתבצרת  התביעה  ולצערי 

הוסיף עו"ד כ"ץ.
בשלב הזה, אין ספק כי עורכי הדין של 
התובע  של  לפתחו  כדור  מגלגלים  החייל 
נדב ויסמן. לשאלה האם יהיו מוכנים לרדת 
מן העץ ולקבל את גרסתו של אזריה, אמר 
קורא  הדין  "בית  כי  בסרגליק  אייל  עו"ד 
את  רואה  אני  העץ.  מן  לרדת  לתביעה 
של  חריגה  המאוד  בהתבטאות  הדברים 
בית הדין, ומה שנשאר בסופו של דבר זה 
לרדת לסעיף אישום של ירי בניגוד לנהלים 
לא  אנחנו  זה,  את  לשקול  נצטרך  ואנחנו 

שוללים כלום".
אמר  לתיק  שייך  שלא  משפטי  גורם 
הדיווח,  התפרסם  שם  'מעריב'  לעיתון 
את  לסיים  הדין  מבית  הצעה  כאן  "יש  כי 
צוות  של  בדברים  גם  הרגע.  בזה  המשפט 
ההגנה נדמה שיש רצון לסיים את הסאגה 
נכון עבור  זה הדבר הכי  יותר מכך –  הזו. 

החייל".
רק  לא  שכזו  טיעון  "עסקה  לדבריו, 
תחזיר את האירוע לפרופורציה, אלא תחזיר 

את החברה כולה חצי שנה אחרונה". 
לא  הם  כי  נמסר  הצבאית  מהתביעה 
ולהליכים  הצדדים  בין  לשיח  מתייחסים 

משפטיים שמתנהלים.

מחפשים סולם לרדת ממנו? אזריה )צילום: פלאש 90)

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | התמונות להמחשה בלבד

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪
ומקבלים מבחר מתנות 

בשקל אחד בלבד

מקרוגל סט סירים 

מתאים
לאינדורקציה

כיתוב 
בעברית

כסוף
23ל'

שקלשקל
499 599

שקלשקל

מגהץ קיטור
 FP120 מעבד מזון דגם
SS5577 מגהץ קיטור דגם

שקלשקל 699600 699
שקלשקל

שקל
נירוסטה 

כולל מבער 
טורבו ראשי 

 איטלקי

שואב אבק כיריים איכותיות

ציקלון 
דגם 2320

599 800
שקלשקל

ו

ירושלים, גאולה:
 אשתורי הפרחי 8
טל: 02-5381956
שעות פתיחה: בוקר: 9:30-2:00 
אחה”צ: 4:15-8:30 ו’ 10:00-12:00

ירושלים, גאולה אשתורי הפרחי 8 טלפון: 02-5381956
שעות פתיחה: בוקר 9:30-2:00 אחה"צ 4:15-8:30 יום ו' 10:00-12:00

חוגגים בחגים
גם מחירים נמוכים
וגם מתנות בשקל

מעבד מזון+ טוסטר לחיצה 
טוסטר אובן ענק + כד זכוכית 1.8 ליטר

45 ל'
699699

590590שקלשקל
שקל

! ם י ל ו ז י  כ ה ן  ר ט ש י  נ ס ח מ ם  י ר ו ר י ב ה ל  כ י  ר ח א



חגיגת הטבות מדהימה לחגים

הטבה מקסימלית 625 ₪. תוקף המבצע עד 2.10.16 או/ו עד גמר המלאי. 
מלאי מינימלי: 1000 שוברים ע"ס ₪125. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף 
מימוש ההטבה עד 30.12.2020. בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מיקסר

לדוגמא מתוך מאות מוצרים:

מקרר
נפח ברוטו 480 

לי’, NF, נפח 
תא הקפאה 

127 לי’, נפח תא 
 מזון 338 לי’, 

B  דירוג אנרגטי
באישור 

משמרת השבת

רק ב-רק ב- רק ב- רק ב-

1200 סל”ד, 
הנעה ישירה, 

A  דירוג אנרגטי

 מכונת 
כביסה 8 ק”ג

₪ 1,100₪ 2,100₪ 3,090₪ 2,590

 תנור 
משולב 
דו תאי

₪250 
הטבה

₪250 
הטבה

₪125 
הטבה

₪375 
הטבה

מהדרין, 
A :דירוג אנרגטי
לבן, תא אפייה 
עליון 35 ליטר, 

תא אפייה 
תחתון 44 ליטר

מנוע רב 
עוצמה, 7 

מהירויות + 
 פולס, 

 נפח קערה
6.7 ליטר + 

אביזרים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219
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מסע הרבנים השלישי 
לציונו של החפץ חיים

כלל ישראל יתאחד במעמד תפילה כביר ביומא דהלולא של החפץ חיים לפעול 
ישועות בכוח רבבות לומדי המשנה ברורה בדף היומי בהלכה  לומדי הדף היומי 
בהלכה והמקבלים על עצמם להצטרף יוכלו לשלוח שמותם לתפילה ויונחו בספר 

הגיבורים על ציונו הקדוש

מאת: מנדי קליין

עת חודש אלול פרס כנפיו עלינו, מתעוררים כלל 
בכל  ומתחזק  טובים,  ולמעשים  לתשובה  ישראל 
מתארגנים  וב'דרשו'  בדין.  לזכות  מנת  על  האפשר 
למסע הרבנים השלישי לציונו של מרנא הכהן הגדול 
מראדין – החפץ חיים זיע"א, ביומא דהילולא כ"ד 

אלול – חמישה ימים לפני פרוס יום הדין. 
מדובר במסע קודש מיוחד במינו ועוצמתו, שכולל 
את  גם  הדור,  צדיקי  של  התפילה  כח  מלבד  בתוכו 
כח ריבוי לימוד התורה, את הסגולה עתיקת היומין 
הצדיק  של  לקברו  לבא  מתנינן',  קא  דמר  'מתניתא 
ולומר לו בשליחות רבים, 'רבה את תורתך לומדים 
תפילתם  לקבל  במרומים  למענם  פעל  אנא  רבים, 

וצוק הגיון ליבם השבור והנשבר'. 
הפעם  זו  הנערך  'דרשו'  של  הקודש  מסע  זהו 
השלישית, מסע שכולו שליחות של רבבות לומדים 
אשר קבלו על עצמם את לימוד ההלכה בספר המשנה 
של  לקברו  מסע  חיים,  הליכות  דעת  למען  ברורה, 
הגזית  הגדול מאחיו, הלב הפועם של לשכת  הכהן 
לכלל  הוראה  משם  תורה  ממנו  האחרונים,  בדורות 
ביום  זיע"א,  חיים  החפץ  בעל  מרנא  ישראל,  עדות 
פטירתו כ"ד אלול, אשר שוכן קודש בעיירה ראדין 

ממנה הפיץ תורתו לעולם כולו.
דרשו  משלחת  בראשות  העומדים  הדור  צדיקי 
האדיר  התפילה  כח  מלבד  לראדין,  הקודש  למסע 
נצבים  יעמדו  הם  הרי  וצדקותם,  בגדולתם  החבוי 
חיים  החפץ  ה'  קודש  מרנא  של  הקודש  ציון  בפני 
'רבה  ויאמרו  ישראל  אלפי  רבבות  זיע"א בשליחות 
יהודים בכל  מתניתא דמר קא מתנינן' רבבות אלפי 
המשנה  ספר  בתורתך  והוגים  לומדים  תבל  רחבי 
ברורה, ורבים רבים קבלו על עצמם להתחיל בלימוד 
גדול  וההלכה  התורה  ריבוי  כח  היש   – וקבוע  יומי 

מזה?
של  כח  בתוכו  משלב  האדיר  התפילה  וכשכח 
התפילות  ישובו  לא  כי  מובטח   – ההלכה  ריבוי 
ריקם, ומשם יצאו ישועות רבות לכל ישראל ועיקר 

העיקרים יתרבה לימוד ההלכה בכלל ישראל!
הלכות  משוני  להיות  היום  עוד  עצמך  על  קבל 
'דרשו',  למשרדי  לתפילה  שמך  את  שלח  יום,  בכל 
ומלבד שהנך בן העולם הבא, גם תזכה ששמך יוזכר 
בכח  בראדין,  הקדוש  הציון  על  הצדיקים  בתפילת 
תפילה וריבוי לימוד ההלכה, שודאי לא תשוב ריקם!

ורק באמצעות פקס  מסירת השמות מתבצעת אך 
dirshur@ 077-4704521 מס' או באמצעות דוא"ל

כן המעוניינים להצטרף לנסיעה  gmail.com כמו 
03- בטלפון  "בעקבות"  לחברת  לפנות  יכולים 

9050555
רחבי  בכל  דרשו  סניפי  מתארגנים  אלו,  בימים 
תבל, על מנת לעודד ולצרף עוד ועוד רבים ללימוד 
היומי של הדף היומי בהלכה, להגות בשמנה ברורה 
הנדרשות  בהלכות  ברורה  ידיעה  קנין  לרכישת  עד 

לידיעת כל המבקש לחיות חייו כיהודי. 
רחבי  בכל  גם  יופצו  הרבתי  ההיערכות  במסגרת 
ביום  הנלמד  ברורה  המשנה  עם  לימוד  דפי  תבל 
ההילולא כ"ד אלול על פי סדר הדף היומי בהלכה 
וכמו כן הלימוד היומי בחפץ חיים על פי הסדר של 2 
ההלכות היומיות כתקנתו של הגר"י סגל זצ"ל. דפי 
הלימוד יופצו בכל קהילות ישראל וגם בבתי החינוך 
מיוחד  זמן  יום  באותו  יקדישו  אשר  ולבנות  לבנים 
לזכות העצומה לבוא  ישראל  כלל  כל  להתאחד עם 

ולומר – רבי את תורתך אנו למדים.  

הרבנים שליט"א במסע הקודם

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שת
שתתפים במבצע בסניפי הר

שימת המוצרים המ
שור חברת ern | ר

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

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

36
תשלומים!

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
סה"כ: 2990 ₪המחיר הזול ביותר!

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקררי
בלומברג
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים! ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ
4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים
דו תאיים!

58
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 2090 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מקרר
df 450 ליטר

50
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 
מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 

מגוון
ענק של

מקפיאים

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

תנור
משולב

35
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

44
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1590 ₪

5 שנות אחריות מלאות 
מתנה!במבצע משתתף בתוספת 99 ₪

קונים מוצרי חשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים

מתכוננים לחגים עם מגוון עצום של מוצרים המשתתפים במבצע! לדוגמא:

בשיא החשמל!
ובוחרים מתנה משתלמת בשווי מאות שקלים!

הן
 כ

לי
גי

החל מ:החל מ:
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ 6030
החל מ: 2190 ₪

מבחר
מזגנים

החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

מזגן
לחדר 
שינה

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1090 ₪

שיא המתנות

מיקרוגל
שארפ
דיגיטלי

מעבד 
מזון

+ בלנדר + 
מ. תבלינים 

900 וואט

או

או

או

או

מגהץ 
קיטור
מקצועי כיריים 

איטלקיות

בשווי ₪550

בשווי ₪550

אובן ענקטוסטר 
45 ליטר

בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

מקרר סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

105
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 3790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

לחג!באספקההמוצריםכל



סיבות†מצוינות
להתחיל†ללמוד†את

ßהדף†היומי†בהלכהß
ßמשנה†ברורהßב

±

≤

≥
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כדי†להרבות†זכויות†ליום†הדין°
קבל†על†עצמך†קבלה†טובה†הטומנת†בחובה†גם†קביעת†עיתים†לתורה¨
Æוגם†קבלה†ללמוד†הלכות†מעשיות†שיהפכו†אותך†ליודע†ומקיים†הלכה

 

¨ßספר†הגיבוריםßכדי†ששמך†יוזכר†ב
°ßהחפץ†חייםß†על†ציונו†הקדוש†של

ßספר†הגיבוריםß†עם†שמות†הלומדים†והמצטרפים†יונח†על†הציון†הקß†ביומא†דהלולא¨
  Æכ¢ד†אלול¨†להזכר†לחיים†טובים†ולהכתב†בספרן†של†צדיקים

 

כוח†הרבים†של†לימוד†ותפילה†≠†שאין†חזק†ממנו
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ßהדף†היומי†בהלכהß†ויחד†עמם†רבבות†אלפי†ישראל†ותינוקות†של†בית†רבן†שילמדו†באותו†יום†את†תורתו†ויתפללו†לזכות
Æכלל†ישראל¨†יזעקו∫†¢רבי¨†את†תורתך†אנו†למדים¢¨†כמובא†בגמרא†ובספרים†הקדושים†שסגולה†זו†מסוגלת†לקבלת†התפילה

למסירת†שמות†ללומדים†ותיקים∫
dirshur@gmail.com† Æמייל†† † †∞∑∑≠¥∑∞¥μ≤±† Æפקס††† † †∞≤≠π¥±∞±∞±† Æטל
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∞μ¥≠∏¥∞≤∞±≤† ∫ ßבהלכה† †היומי †בßדף † †חדשים †שיעורים לפתיחת
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שרות חנייה אישילהזמנת אירועים בלבד: 052-3466489

Fish & Dairy
PESCADOS רח’ אהליאב 5, בית אקה, ירושלים

| 02-9403338 pescados.co.ilטל. 

ארועי צהריים: עד 120 איש | חדר VIP מפואר, עד 30 איש

מומלץ להזמין שולחן מראש, בטל: 02-9403338

פתוח: א-ה 12:00, עד אחרון הלקוחות | מוצ”ש: שעה אחרי צאת שבת, עד אחרון הלקוחות

פסקדוס
מסעדת גורמה, דגים וחלבי

כשר למהדרין

בס”ד

The art of food

חוזרים לשגרה טעימה

בכניסה לירושלים, נפתחה בשעה טובה מסעדת דגים יוקרתית, המציעה לכם 

אוכל משובח, איכותי ומוקפד באוירה נעימה ורגועה.

פסקדוס - בניצוחו של השף הצרפתי ג'אק דיין, הידוע בסגנונו הייחודי, בעל 

נסיון של 25 שנה בתחום המסעדנות, היה שף ושף קונדיטור במסעדות ובבתי 

מלון מובילים בארץ ובעולם.

בתנור  על האש,  ואיכותיים,  טריים  דגים  רב של  מגוון  למצוא  ניתן  בתפריט 

סלטים,  פסטות,  מרקים,  הכולל  ומגוון  עשיר  חלבי  תפריט  בנוסף,  ובבישול. 

קינוחים ועוד.

אנו מזמינים אתכם לחוויה קולינרית לא שגרתית, ובטוחים שתיהנו מכל רגע.

טראמפ קורץ למוסלמים?
אחרי שורת ההתבטאויות של המועמד לנשיאות ארה"ב דונלד 
טראמפ נגד המוסלמים, אמר השבוע המועמד לנשיא מצרים 
א-סיסי כי הוא "רוחש כבוד למוסלמים שוחרי שלום" ● 
טראמפ והילארי קלינטון נפגשו שניהם בנפרד עם א-סיסי, 

שהגיע לניו יורק לרגל העצרת הכללית של האו"ם 

מאת: חיים בנשק

עצרת  יורק  בניו  נפתחה  )שלישי(  אתמול 
דונלד  ארה"ב,  לנשיאות  המועמדים  האו"ם: 
המעמד  את  ינצלו  קלינטון,  והילרי  טראמפ 
את  להציג  במטרה  העולם  מנהיגי  עם  ויפגשו 
החלו  כבר  השניים  שלהם.  החוץ  מדיניות 
מצרים,  נשיא  עם  נפגשו  שני  וביום  במפגשים 

עבד אל פתאח א-סיסי.
הייתה  הנשיא  עם  טראמפ  של  פגישתו 
המועמד  של  הצהרותיו  לאור  במיוחד  מעניינת, 
בעבר כי יש לאסור על כניסת מוסלמים למצרים.
עם  הפגישה  לפני  פרסמו  הרפובליקני  במטה 
א סיסי הצהרה שיועדה לאוזניו לפיה "המועמד 
שוחרי  למוסלמים  רב  כבוד  רוחש  הרפובליקני 
שלום". טראמפ הבטיח לא-סיסי שכאשר ייבחר 
של  נאמנה"  "חברה  תהיה  ארה"ב  לנשיאות, 
והדגיש בשיחה את העובדה ש"מצרים  מצרים, 
ואת  משותף  אויב  חולקות  הברית  וארצות 
הטרור  בהבסת  פעולה  שיתוף  של  החשיבות 

האסלאמי".
הסנאטור  יועצים,  שני  הצטרפו  לטראמפ 
צבא  בכיר  פלין,  ומייקל  סשנס  ג'ף  מאלבמה 

לענייני  המועמד  של  היועץ  וכיום  לשעבר 
הנשיא  אמר  השניים  בין  בשיחה  חוץ.  מדיניות 
המצרי שהעולם סובל ממשבר של אידיאולוגיה 
על  שוחחו  השניים  אם  ידוע  לא  קיצונית. 
לאיסור שהוא  בנוגע  טראמפ  של  התבטאויותיו 
לארצות  מוסלמים  כניסת  על  להטיל  מתכוון 

הברית.
כאמור, גם הילרי קלינטון נפגשה עם א-סיסי. 
על  המצרי  הנשיא  דיבר  קלינטון,  עם  בשיחה 
ל"חברה  קדימה,  מצרים  את  להוביל  רצונו 
את  שאוכפת  מודרנית  מדינה  חדשה,  אזרחית 

שלטון החוק ומכבדת זכויות אדם וחירויות".
ראש  עם  גם  נפגשה  הדמוקרטית  המועמדת 
אוקראינה,  נשיא  ועם  אבה  שינזו  יפן  ממשלת 

פטרו פורושנקו.
על  קלינטון  את  טראמפ  תקף  יותר  מוקדם 
"החולשה  כי  ואמר  המדינה,  כמזכירת  ימיה 
הנכונות  את  חיזקה  בתפקיד  שהיתה  בעת  שלה 
את  לתקוף  העולם  בכל  הטרוריסטים  של 
מקווים  הם  אדמתנו.  על  אפילו  הברית,  ארצות 
 – הנשיאה  תהיה  קלינטון  שהילרי  ומתפללים 
וברציחות  בברבריות  להמשיך  יוכלו  שהם  כדי 

שלהם".

של  בסקרים  התחזקותו  רקע  על  כך,  ובתוך 
הרפובליקנית  המפלגה  הכריזה  טראמפ,  דונלד 
מפקד  קיום  על  אי-פעם  לראשונה  בישראל 
אינם  היעד  קהל  בישראל.  תומכים  לרישום 
בישראל,  האמריקנים  הבוחרים  אלף   300 רק 
חלק  לקחת  המעוניינים  ישראל  אזרחי  כל  אלא 
בקמפיין ולתרום את חלקם להצלחתו של דונלד 

טראמפ בבחירות.
רב  מספר  בעקבות  לדרך  יצא  המפקד  הליך 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  מצד  בקשות  של 
אשר יצרו קשר עם מטות הבחירות של המפלגה 
ברחבי הארץ וביקשו להשתתף בקמפיין ולסייע 

ככל שניתן.
לאפשר  הוחלט  בישראל  המפלגה  בהנהלת 
המפלגה  לידידי  ולהפוך  להתפקד  להם 
את  לשלב  ובנוסף  בישראל,  הרפובליקנית 
התומכים שיירשמו באירועים פומביים, מפגשים 
עם אורחים מחו"ל, לאפשר להם העברת רעיונות 
לקמפיין בארץ ובחו"ל, ושיתופי פעולה נוספים.
הנרשמים, שיקבלו גם תעודה כידידי המפלגה, 
אך  שקלים,   33 בגובה  הרישום  דמי  את  ישלמו 
יכולים לתרום גם סכומים גבוהים יותר אם ירצו 

בכך.

בשלושת הימים הראשונים של הליך הראשון 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  אלפי  נרשמו  כבר 
והיעד הסופי הוא להגיע לעשרות אלפים נוספים 
כמה  ולהביא  בטראמפ  התמיכה  את  לחזק  כדי 
בבחירות  להשתתף  ישראלים-אמריקנים  שיותר 

ולסייע בכך לקשר בין ישראל לארה"ב.
צל,  מארק  עו"ד  בישראל,  המפלגה  יו"ר 
שאינם  ישראלים  של  אדירה  כמות  "יש  כי  ציין 
הזה. הם  אמריקנים שרוצים לקחת חלק בהליך 
אובמה  מורשת  את  תמשיך  שהילארי  חוששים 
התרומה  את  לתת  רוצים  והם  שנים,   4 לעוד 
שלהם למאמץ שנועד למנוע את זה – ולהכניס 

לבית הלבן ידיד אמיתי של ישראל".
כי  ציין  ארזי,  רוני  בקמפיין,  הדיגיטל  מנהל 
הנשיאותי  הבחירות  בקמפיין  תמלאת  "הרשת 
שהקמנו  ההתפקדות  אתר  ביותר.  מרכזי  תפקיד 
מאפשר לגולש הישראלי, לראשונה בהיסטוריה, 
ושינוי  כל סקר  דרוך אחר  לא להסתפק במעקב 
בקמפיין  רשמית  מעורב  להיות  גם  אלא  מגמה, 

הבחירות האמריקני".

מתקרב 
למוסלמים? 
טראמפ
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מאת: אלי שניידר

"אני חייב לטוס לדרום", אמר אריה דרעי לנוכחים. "כשאתה 
טס, תראה את המחסור בכיתות מלמעלה", השיב לו גפני ודרעי 
כתזכורת  נמוכה",  "טיסה  על  ודיבר  מבודחת  בנימה  החזיר 

לנסיעה במהירות מופרזת שבה נתפס נהגו של גפני.
של  המיוחדת  הישיבה  במהלך  המבודחים  הרגעים  היו  אלו 
ציבור  נציגי  שים  הערים.  ראשי  עם  החרדיות  המפלגות  ראשי 
איחר  כשגוטרמן  בכמויות.  הומור  ותקבל  אחד  בחדר  חרדים 
ליצמן  הבריאות  שר  לו  אמר  התוצאות,  מה  לשמוע  וביקש 

בדייקנות גוראית, דיברנו על זה כשלא היית.
צחוק לחוד ורצינות לחוד. אם מנטרלים לרגע את רעשי הרקע 
של הסמינרים, לא היתה תקופה טובה יותר של שיתופי פעולה 
בין ש"ס ליהדות התורה כמו בתקופה האחרונה. השבוע זה בא 
לקידום  עיתונות,  בקו  לראשונה  שנחשף  במפגש  ביטוי  לידי 

תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך למגזר. 
אירח  וליצמן  הערים,  לראשי  גיבוי  העניק  דרעי  יזם,  פרוש 
שהביע  החינוך  שר  את  גם  לפגישה  כשהביא  והפתיע  בלשכתו 

מחויבות.
המפגש  הממשלה  ישיבת  לאחר  ראשון  ביום  התקיים  וכך, 
בהשתתפות  בירושלים,  ליצמן  יעקב  השר  בלשכת  המיוחד 
השרים דרעי, ליצמן, שר החינוך נפתלי בנט, יו"ר ועדת הכספים 
הערים  וראשי  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  גפני,  משה  משה 
לימוד  כיתות  להקצאת  החומש  תכנית  מימוש  בנושא  החרדיות 

למגזר החרדי.
את תוכנית החומש הוביל כזכור סגן השר מאיר פרוש, יחד עם 
פורום ראשי הרשויות בראשותו של ראש עירית ביתר עילית הרב 

מאיר רובינשטיין.
עמל  שנה  חצי  מזה  כי  בדבריו  שסיפר  פרוש  פתח  הדיון  את 

ראשי  כל  עם  יחד  החומש  תוכנית  גיבוש  על  מקצועי  צוות 
של  חומש  תוכניות  כלל  שבדרך  "למרות  החרדיות.  הרשויות 
תוכנית  בלבד,  עתידי  בצפי  עוסקות  והאוצר  החינוך  משרדי 
בצפי  עוסקת  היותה  מלבד  בזאת,  המוצגת  הנוכחית,  החומש 
הקיים  הגדול  בחוסר  אף  עוסקת  היא  הקרובות,  השנים  לחמש 

כיום בכיתות לימוד במגזר החרדי". 
פרוש תיאר את הפריסה הרחבה של עבודת השטח שנעשתה 
ל-40  קרוב  כללה  החומש  "תוכנית  התוכנית:  גיבוש  בטרם 
להציב  היא  הנוכחית  הפגישה  מטרת  ומעורבות.  חרדיות  ערים 
את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד 

האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק המגיע לו".
מאיר  הרשויות  ראשי  פורום  וראש  ביתר  עיריית  ראש 
אפליית  אודות  שהכין  מסמך  הנאספים  לפני  הציג  רובינשטיין 
תקצוב,  נושא  ועד  מחינוך  נושאים,  בשלל  המקומיות  הרשויות 
לצד הצעה לקיים סקר כלכלי מקיף במגזר החרדי כפי שנעשה 

במגזר הערבי.
השווה את תנאינו לערבים, ונהיה מסודרים.

 כבוד למגזר

יו"ר ש"ס אריה דרעי, בכובעו כשר הפנים, שם את האצבע על 
הפליית הערים החרדיות וקרא למסד את פורום ראשי הרשויות 
ולתת לו שיניים. "צריך להבין שרק ברשויות של המגזר החרדי, 
מאות  משש  למעלה  יש  המעורבות,  הערים  על  מדבר  לא  ואני 
אלף תושבים, שהם במעמד הסוציו אקונומי הנמוך ביותר. לא 
ולמגזר החרדי  יכול להיות שתהיה תכנית חומש לכל המגזרים 

לא יהיה".
הקיימת  האפליה  לתקן  דרש  ליצמן  הבריאות  שר  המארח 

החרדי  לציבור  הלימוד  כיתות  "מצוקת  החרדי.  הציבור  לרעת 
בערי הארץ ידועה ולצערינו אף מחמירה. לראשונה יש הזדמנות 
לתקן את העוול הזה ואני משבח את שר החינוך בנט וסגנו הרב 
פרוש על ההתגייסות למען הנושא החשוב כל כך לילדי ישראל 
מה  איתנו,  הערים שמשתתפים  ראשי  לכל  מודה  אני  החרדיים. 
אנחנו  יחדיו.  המאבק  לצורך  המשותפים  הכוחות  את  שמבטא 
נפגש כאן שוב מיד אחרי החגים, בכדי לעקוב אחרי התקדמות 

התכנית מצד משרד החינוך".
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני אמר כי "נעשתה כאן עבודה 
יסודית של תכנית מקצועית. המגזר החרדי הופלה לרעה במשך 
שנים", גפני פנה לשר החינוך בנט ואמר: "אתה שר החינוך, אתה 
יכול לצמצם את הפער. אני אעזור ככל שאוכל בוועדת הכספים".

החינוך  שר  לעזור.  נכונות  עם  בא  שהוא  הבהיר  מצידו  בנט 
שהפתיע בעצם נוכחותו במפגש אמר כי "לכבוד הוא לי להשתתף 
עמכם כאן. אני רואה עין בעין את הצורך בשינוי המצב הקיים 
מול המחסור בכיתות לימוד בערים החרדיות. הצוות המקצועי 
ייצר תכנית חומש תוך כששה שבועות - על בסיס  של המשרד 

התכנית שהכינו כאן".
והן מטעם  רשימת המשתתפים הן מטעם הרשויות החרדיות 
בן  תמיר  הרצינות:  על  והעידה  מכובדת  הייתה  החינוך  משרד 
חנוך  ב״ב  רה״ע  החינוך,  במשרד  ופיתוח  בינוי  אחראי  משה 
עילית  ביתר  ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  רה״ע  זייברט, 
מאיר רובינשטיין, רה״ע בית שמש משה אבוטבול, רה״ע אלעד 
ישראל פרוש, ראש מועצת רכסים יצחק רייך, ראש מועצת קרית 
יערים אברהם רוזנטל, ראש מועצת עמנואל עזרא גרשי, מחזיק 
תיק חינוך בבית שמש שעיה ארנרייך, יהודה לוי סגן ראש אגף 

החינוך בב"ב, וגזבר עיריית ביתר עילית ישראל שוויבל.
כבוד למגזר יש. עכשיו ניתן להמתין ולראות האם גם תהיינה 

תוצאות. 

החינוך החרדי – המופלה ביותר 
ביחס של מספר תלמידים לכיתה
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 
יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה היא 
להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק 

המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי

ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך:

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"

 פגישת ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים עם שר החינוך בנט
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במעמד רבנים, סגן השר מאיר פרוש ובכירי משרד החינוך, 
הושק פרויקט החונכים 'חנוך לנער' אתמול בצהריים בבני ברק. 
מדובר בפרויקט ארצי ראשוני, רחב היקף וארוך טווח, לסיוע 
לימודי ורגשי בקרב תלמידי הישיבות הקטנות בכל רחבי הארץ, 

אשר זקוקים לחונכים במסגרת הישיבתית.
הפרויקט 'חנוך לנער' צפוי להעסיק מאות חונכים שיתפרסו 
הזקוקים  בחורים  לאלפי  סיוע  ויעניקו  הקטנות,  הישיבות  בכל 
מוסד  כל  של  מתלמידיו  אחוזים,  עשרה  עד  של  בהיקף  לו, 

שיבחר להשתתף בפרויקט.
במהלך המשא ומתן הקואליציוני, פנו לסגן שר החינוך מאיר 
פרוש, גדולי וצדיקי הדור חברי מועצת גדולי התורה בבקשה 
מיוחדת, שיפעל לסייע לבחורים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי 
בהיכלי הישיבות לצעירים. "מדובר בדור העתיד של עם ישראל 
כי  והדגישו  בפנייתם  ישראל  גדולי  אמרו  לסיוע",  שזקוקים 

מדובר בהצלת נפשות לכל דבר ועניין.
יהדות  בין  הקואליציוני  ובהסכם  למערכה,  נרתם  פרוש 
עם  זה.  נושא  המתקצב  סעיף  נכנס  הליכוד,  לסיעת  התורה 
כניסתו לתפקיד כסגן שר החינוך, במצוותם של גדולי ישראל 
היגוי  וועדת  הוקמה  כך  הנושא המשרד. לשם  את  לקדם  החל 

חינוכית רבנית, המורכבת מטובי אנשי החינוך בציבור החרדי - 
על כל מגזריו וקהילותיו. על פי בקשת הרבנים הועמדו בראש 
הפרויקט הגאון רבי יהושע פינק רב דביהמ"ד בעלזא בבני ברק, 
הגאון רבי משה בלוי מראשי 'תושייה' והגאון רבי אשר בן נעים 
מראשי ישיבת 'ברכת אפרים'. המוכרים כאישי חינוך מובחרים 

ובמיוחד בתחום רגיש זה.
הרבנים ישבו במשך חודשים רבים עם אנשי משרד החינוך 
מתוך מטרה לגבש תכנית מתאימה ומיוחדת להיכלי הישיבות. 
ייחודית,  תכנית  על  הוחלט  ומעמיקים  נרחבים  דיונים  לאחר 
על  מיוחד שנבחר  צוות  ידי  על  נעשים  והליווי  התכנים  כשכל 

ידי הרבנים שליט"א.  
בראש הצוות המקצועי הועמד יוסף גרליץ, איש אמונם של 
גדולי ישראל הפועל בשליחותם, האחראי על המהפך שנעשה 
והרווחה  החינוך  בתחום  האחרונות  בשנים  ברק  בני  בעיר 
בתלמודי תורה והישיבות, ומי שהקים מספר תכניות חינוכיות 
ומשמש  לסיוע,  הזקוקים  נוער  בני  המסייעות להתמודדות של 

אף כיועץ ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט. 
חברי הצוות הם הרכזים הארציים: הרב שלמה ריין מראשי 
לנוער  והסיוע  ההשמה  תחום  כל  על  ואחראי  שומע'  'לב 
הזקוק לעזרה, הרב אברהם יוסף נוימן ממקימי אחת הישיבות 
המצליחות ביותר לנוער הזקוק לסיוע והרב ישראל מאיר דרהין, 

ר"מ בישיבה בבני ברק ומלווה פרויקטים חינוכיים שונים. 
החונכים  למאות  השכר  ותשלום  הפרויקט  תפעול  לצורך 
לשנת  שקלים  מיליון   12 של  תקציב  החינוך  משרד  הקצה 
וראשי  המוסדות  שמנהלי  נקבע  כמו"כ  תשע"ז.  הלימודים 
הישיבות הם שיחליטו מי התלמידים הזקוקים לחונך, בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי של הרבנים והצוות 

המקצועי. 
עבור  הגדול  ההישג  את  סיכם  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
היא  לסיוע  הזקוק  לנוער  "הדאגה  ואמר:  לכך  הזקוק  הנוער 
הבעיה המשמעותית ביותר בתחום החינוך בימינו, והגיע הזמן 
את  ותשקיע  פרטני  באופן  לכך  תתייחס  החרדית  שהנציגות 
שהטילו  ישראל  גדולי  בהוראת  בנושא.  הדרושה  האנרגיה  כל 
פעלתי  החינוך,  למשרד  בכניסתי  הכבדה  המשימה  את  עלי 
רבות כדי לזכות להגיע למקום הזה, ממנו נוכל לסייע ולהציל 
בנט  נפתלי  החינוך  לשר  גם  הודה  השר  סגן  רבות".  נפשות 
ולכל המעורבים בפרויקט על חלקם ובפרט לד"ר סער הראל, 
מנהל לילדים ונוער בסיכון, שנרתם לבקשת מנכ"לית המשרד 
ונטל עליו לבצע את המשימה המורכבת ולהוציאה מהכוח אל 

הפועל.
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את כמויות הדמעות שנשפכות בבתי ישראל, בכל שנה מחדש, 
בתקופת הרישום לסמינרים, ולאחריה בתחילת שנת הלימודים - 
קשה לכמת ולאמוד. מה לא נכתב על התופעה הכואבת הזו? על 
הקושי הרב של ההורים, על מצוקתן הקשה של התלמידות, ועל 
השאלה התלויה תמיד בחלל האוויר – למה? למה לא קיבלו 
אותה? הרי היא ילדה כל כך מצוינת, מוכשרת ובעלת מידות, 

אז איך קרה שהיא בחוץ?
בשיחה  אומרת  הזו",  לשאלה  תשובה  לנו  יש  תמיד  "ולא 
ל'קו עיתונות' הגב' חנה, מחנכת מוכרת מאוד באחד הסמינרים 
הגדולים והידועים בירושלים, אשר משמשת מזה שנים בצוות 
ועדת הקבלה. "הציבור אינו מבין", היא טוענת, "אבל מנהלי 
הסמינרים באמת מצויים במצוקה קשה מאוד, כי כאשר מדובר 
בסמינרים הגדולים והנחשקים, יש בכל שנה מחדש מאות רבות 
של בנות שמבקשות להתקבל אליהם, מעבר לאלו שהתקבלו. 
רבות מתוכן הן בנות איכותיות וטובות, מבתים באמת מעולים, 
אבל מה אפשר לעשות שאין מקום לכולן? הסברתי פעם להורה 
שהגיע אליי: 'חשוב על כך שיש לי בית קטן ובחוץ משתוללת 
סופת שלגים. אני מכניסה לבית אלף אנשים, כדי להגן עליהם 
מפני הקור. כולם עומדים צפופים, צמודים זה לזה. ומה לעשות 
מובן  הרי  נוספים?  אנשים  אלפים  חמשת  עוד  נשארו  שבחוץ 
שאין לי מקום, גם אם אני מאוד רוצה להכניס אותם לביתי, ואני 

באמת רוצה".

 דיני נפשות

במהלך  פעם  מידי  הנושא.  על  חנה  הגב'  עם  לשוחח  קשה 
השיחה קולה נשבר, כי היא באמת מכירה במצוקה של הבנות, 
הקבלה  לוועדת  הצטרפה  שנים  מספר  "לפני  הוריהן.  של  וגם 
שלנו מחנכת של אחת מכיתות ח' בארץ", היא מספרת, "ובזמן 
את  עצמי  על  לוקחת  'אני  לי:  הודיעה  היא  הצטרפה,  שהיא 
לגרום  אצליח  אני  הבנות,  של  הדמעות  את  להפסיק  התפקיד 
רגע  באותו  חפצה'.  היא  שבו  לסמינר  תתקבל  אחת  שכל  לכך 

לקחתי דף ועט וחתמתי לה על כך שאם היא מצליחה לפתור את 
הבעיה בתוך חמש שנים אני משלמת לה מיליון דולר. ובאמת, 
כעבור שנתיים היא פרשה מהמרוץ... כי לצערי, אין לי באמת 

פתרון אופרטיבי".
עוד  פשוט  יפתחו  לא  המובילים  שהסמינרים  למה  אבל 

כיתות?
מנקודת  נצא  אם  "גם  משיבה,  היא  אפשרי",  בלתי  "זה 
הנחה שאפשר לפתוח בכל סמינר עשר כיתות מקבילות, ובכל 
תהיה  עדיין  האפשרי,  המקסימום  שזה  בנות   44 נכניס  כיתה 
שלסמינרים  בזמן  וזאת  בלבד,  בנות   440 לקבל  אפשרות  לנו 

המובילים נרשמות לפחות 700 בנות ומה נעשה עם היתר?" 
שכאן  מסתבר  היתר,  על  לדבר  עוברת  חנה  הגב'  וכאשר 

באמת טמונה הבעיה הגדולה. "מאוד כואב לי על כל אלו שלא 
מתקבלות, כי על פי החישוב שעשינו נשארות בהכרח 260 בנות 
בחוץ, מתוכן יש 130 שבאמת לא מתאימות מבחינה רוחנית או 
לימודית, אבל יש גם 130 בנות מצוינות ומעולות שפשוט אין 

להן מקום, ואיך נבחר בין כולן?" 
כאן, לדבריה, נמצאות הדמעות האמתיות – גם של ההורים 

וגם של הצוות, "כי קשה, קשה לנו מאוד לקבל החלטות".
ואיך באמת מתקבלות החלטות כאלו?

"אני יכולה להעיד מקרוב על כך שבכל הסמינרים הגדולים 
יש וועדות קבלה שבראשן יושבים תלמידי חכמים גדולים, כמו 
גם צוות של מחנכות ולפניהם מובאים כל הנתונים, עד הפרטים 
גלויים  היו  הוועדה  חברי  של  השמות  בעבר  ביותר.  הקטנים 
כי הם פשוט חוששים. על  היום פחות,  וידועים בציבור, אבל 
כל פנים, מדובר בתלמידי חכמים גדולים ממש. באחת הוועדות 
שבהן השתתפתי בשנה שעברה הגיע מהם ואמר לנו: במשך כל 

היום אני צמתי, כי רק כך אני יכול לגשת להחלטה". 
ויש לה גם מסר: "מאוד כואב לנו על כך שגופים חיצוניים 
מנסים להתערב בשיקולי הקבלה לסמינרים, וגם אסביר מדוע – 
לצורך ההמחשה, אם נבקר אצל הירקן - מי יהיה זה שימיין את 
נצטרך מיון  ביותר, אבל אם  העגבניות בחוץ? הפועל הפשוט 
של יהלומים, למי נפנה? בוודאי שלא נסמוך על הפועל הפשוט 
גם  כך  ערך.  יקרי  ביהלומים  היטב  שמבין  למי  רק  נפנה  אלא 
בנושא החינוך, רק מי שמלמד ומתעסק עם הניואנסים הדקים 
ביותר, הוא זה שיכול למיין בין יהלומים, ובשום אופן אסור לנו 

להעביר את התפקיד לפקיד חיצוני כזה או אחר".
יצויין כי השבוע פורסם מכתבם של גדולי ישראל ובראשם 
הגר"ח  ומרן שר התורה  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה  ראש  מרן 

קנייבסקי, המחזק את מנהלי הסמינרים. 
במכתבם כותבים גדולי ישראל שליט"א: "באנו בזאת לגלות 
תלמידות  בקבלת  והחלטה  שהסמכות  דנא  מקדמת  דעתנו  את 
הינם של מנהלי הסמינרים בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון 
כל  רשות  גורם  כל  או  מועצות  ראשי  עיריות,  החינוך,  משרד 
שך  הגרא"מ  מרנן  של  דעתם  היה  וכך  בדבר  להתערב  שהוא 
הינו  חיצוני  גורם  של  שהתערבות  זצוק"ל  אלישיב  והגרי"ש 

חורבן החינוך". 

לראשונה: פרויקט חונכים לנערים חרדים במימון המדינה
משרד החינוך השיק את פרויקט המיוחד 'חנוך לנער' למוסדות חינוך חרדים ● פרויקט החונכים הייחודי קודם ביוזמת 

סגן שר החינוך מאיר פרוש ● הפרויקט מלווה על ידי אישי חינוך וראשי הישיבות, וזוכה לברכתם של גדולי ישראל

סערת הסמינרים

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"
דמעות רבות נשפכות על הבנות שלא התקבלו לסמינרים, ורבים מנסים לסייע להן, אך האם יש פתרון? ומיהם 
אלו שמחליטים את מי לקבל ואת מי לא? בשיחה עם אחת המחנכות הגדולות והידועות, היא מספרת על מה 

שמסתתר מאחורי, ויש לה גם מסר להורים

 בס"ד, כ"ח אב תשע"ו

 

באנו בזאת לגלות את דעתינו מקדמת 

דנא שהסמכות והחלטה בקבלת 

תלמידות הינם של מנהלי הסמינרים 

בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון משרד 

החינוך, עיריות, ראשי מועצות או כל 

גורם רשות כל שהוא להתערב בדבר וכך 

היה דעתם של מרנן הגרא"מ שך 

אלישיב זצוק"ל שהתערבות של  והגרי"ש

 גורם חיצוני הינו חורבן החינוך.
 

מכתב גדולי ישראל



י"ח באלול תשע"ו 1221/9/16 בירושלים20

מאת: יעקב אמסלם

לקראת הימים הנוראים יצאו לאחרונה חברי 
הם  בו  חריף  במכתב  התורה  חכמי  מועצת 
קוראים לכל נציגי הציבור והעוסקים במלאכה 
ל'קו  כשרים.  שאינם  פלאפונים  להחזיק  שלא 
עיתונות' נודע, כי בעקבות המכתב, כל שבעת 
את  החליפו  ש"ס,  תנועת  של  הכנסת  חברי 
בשבועות  חלקם  שלהם,  הפלאפון  מכשירי 

האחרונים. 
חכמי  מועצת  נשיא  חתום  עליו  במכתב 
התורה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן, נכתב: 
לבל  בפרץ  ולעמוד  ואתר  אתר  בכל  "לעורר 
שאינם  מכשירים  מיני  כל  למחנינו  ייכנסו 
כשרים ע"פ הוראתם של רבותינו שליט"א אשר 

יש בהם קלקול גדול והרס וחורבן היהדות".
העסקנים  גם  כי  במכתבם  ציינו  הרבנים 
להם  אין  עבודה  לצורך  בזה  המשתמשים 
כי  להתריע  "באנו  כשר.  לא  מכשיר  להחזיק 
וכ"ש  אלו  מכשירים  להחזיק  היתר  שום  אין 
וק"ו למנהיגי קהילות ומלמדי תשב"ר ועסקני 
הציבור אשר הם שליחים של הציבור שוודאי 
להתרחק  וצריכים  זה  בעניין  רבה  חובתם 

וודאי הוא שכל מי שמחזיק  מפלאפונים אלו. 
עליו  למנותו  יכול  הציבור  אין  אלו  מכשירים 
לעסוק  ראוי  הוא  ואין  עניין  בכל  כשליחם 
ומלמד  קהילה  כמנהיג  ולשמש  ציבור  בצרכי 

תשב"ר".
הכנסת  חברי  עלו  לאחרונה  המכתב,  מלבד 
של ש"ס ונציגי ציבור למעונו של מרן הגר"ש 
שלא  פעמים  מספר  ממנו  זאת  ושמעו  כהן 
חיים  ש"ס  מנכ"ל  גם  אלו,  מכשירים  להחזיק 
הגר"ש  למעונו של  עלה בשבוע שעבר  ביטון 
שביקש ממנו לפעול שלא יהיה מכשירים אלו 
של  התורה  תלמודי  ומלמדי  הפעילים  בקרב 

הרשת. ביטון השיב כי אכן יפעל בעניין.
כי  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת  כאמור, 
לאחרונה שבעת חברי הכנסת של ש"ס החליפו 
את מכשיריהם למכשירים חסומים וזאת לאחר 

הוראתם של מועצת חכמי התורה. 
עוד נודע כי נשיא המועצת הגר"ש כהן מינה 
צוות מיוחד שהם יהיו שליחיו בכל מקום כדי 
להקטין את ממדי התופעה. "זה הפיקוח הנפש 
אמר  שלי",  שליחים  אתם  בדורנו,  גדול  הכי 

הגר"ש לכמה ממקורביו לאחרונה. 

מאת: חיים בנשק

כוחות צה"ל סיכלו ביום שני האחרון ניסיון 
שבחברון.  סנינה  אבו  בשכונת  חייל  דקירת 
במהלך  החיילים  על  להתנפל  ניסה  המחבל 
נוטרל  המחבל  בשכונה.  שביצעו  סריקות 
והועבר  נעצר  בירי,  צורך  ללא  הכוח  ידי  על 

לחקירות כוחות הביטחון.
ניסיון הפיגוע הנוכחי הגיע לאחר רצף של 
אף  היה  האחרון  הפיגוע  כשניסיון  פיגועים, 
הוא בחברון. שני מחבלים ניסו לדקור לוחמי 
המחבלים  המכפלה.  למערת  סמוך  מג"ב 
נוטרלו בירי על ידי הכוח במקום, לוחם מג"ב 

נפצע קל בידו.
מוקדם יותר ביום שני בוצע פיגוע נוסף, אז 
מחבל תושב מזרח ירושלים ניסה לדקור שוטר 
ושוטרת סמוך לשער הפרחים בעיר העתיקה. 

שמאוחר  המחבל,  את  לנטרל  הספיק  השוטר 

ואילו  בינוני  נפגע  השוטר  מפצעיו.  מת  יותר 

השוטרת נפצעה קשה.

של  המהירה  "פעילותו  כי  הגיבו  במשטרה 

השוטר, שבוצעה בנחישות, תוך הפגנת אומץ 

לב, ודבקות במשימה – על אף פציעתו הקשה, 

פגיעה  ומנעה  המחבל  של  לנטרולו  הביאה 

באנשי כוחות ביטחון וחפים מפשע נוספים".

לגל  מצטרפים  הללו  הפיגועים  שלושת 

האחרון.  שישי  ביום  שהחל  הפיגועים 

כשהפיגוע שסימן את תחילת הגל ארע בשער 

לדקור  ניסה  ירדן  תושב  פלסטיני  שם  שכם, 

שוטרי מג"ב שהוצבו בשער, הללו ירו וניטרלו 

את המחבל.

המהפך הסלולרי של ח"כי ש"ס

קשר כשר בכנסת
חברי מועצת חכמי התורה 

יצאו לאחרונה במכתב 
חריף לעסקנים, נציגי 

הציבור ומלמדים בת"ת: 
"כל מי שמחזיק פלאפון 
לא כשר אין הציבור יכול 

למנותו עליו כשליחם 
בכל עניין" ● מבדיקת 
'קו עיתונות' עולה: 

שבעת הח"כים של ש"ס 
החליפו את המכשירים 
הסלולאריים שלהם 

"הפיקו"נ הכי גדול בדורנו". מכתב חברי המועצת

גל טרור מחודש
ארבעה ימים של טרור - סוכל פיגוע בחברון ● במהלך 

סריקות של כוח צה"ל בשכונת אבו סנינה שבחברון ניסה 
פלסטיני להתנפל על הכוח ולדקור את אחד החיילים, הכוח 

ניטרל את המחבל ללא צורך בירי והוא הועבר לחקירת 
כוחות הביטחון

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה

ראש כבש וריאה
עכשיו באשפר

הקדימו קניותכם לחג!



להגיע לאן 
שאת רוצה

תלפיות, ירושלים
www.emuna.co.il | מכינה קד“א אמונה

 השלמת בגרויות
קבוצה ייחודית לבוגרות סמינרים בלבד

 מלגת לימודים מלאה*
 מסלול מקוצר

 פעמיים בשבוע בשעות הערב
 מיועד לבוגרות מבחני סאלד
 מוכר בכל מוסדות הלימודים

*לזכאיות בלבד

הלימודים

מתחילים

לפני ראש השנה

הזדרזו להירשם
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מאת: אלי שניידר

המכתב שיגרום לשינוי בהחלטת 
צרפת? בתקופה האחרונה מרחפת 
העלמין  בתי  על  פינוי  סכנת 
היהודים באלג'יר, כשאחרי 54 שנה 
במדינה  העלמין  בתי  שימור  של 
שלטונות  ידי  על  האפריקאית 
כי  צרפת  ממשלת  הודיעה  צרפת, 
העלמין  בתי  את  מלשמר  תחדל 
חשש  עולה  כך  בעקבות  במדינה. 
למעמדם של בתי העלמין היהודים 

במדינה.
ריכוז  לבצע  ביקשו  הצרפתים 
של כל בתי העלמין היהודים באזור 
אחד, כדי שיוקל עליהם לשמר את 
בתי העלמין. חלק מראשי הקהילה 
היהודית הסכימו לכך, אחד הוחלט 
מצבות  יש  עליהם  הקברים  שרק 

יפונו לאותו אזור. 
בצרפת  החרדית  הקהילה  ראשי 
זעקה  קול  והקימו  כך  על  שמעו 

קברים  יש  אחת,  טענות.  מכמה 
ותהליך  שקעו  השנים  שבמשך 
פינויים מסובך. כמו כן, ישנם אלפי 
קברים שנותרו ללא מצבות. בנוסף, 
ילמדו  מדינות  כי  החשש  עולה 
מהנעשה באלג'יר ויפנו בתי עלמין 

יהודיים באזורים מסוימים.
ראש  מרן  שיגר  כך  בעקבות 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
צרפת  לנשיא  מכתב  שליט"א 
מבקש  הוא  בו  הולנד,  פרנסואה 
לבתי  לדאוג  הצרפתי  מהנשיא 

העלמין היהודים.
מאמינים  היהודי  העם  בני  "אנו 
הדורות  ובכל  הנפש  בהישארות 
חלילה  תופרע  לבל  הכל  עשו 
פתח  עפר",  שוכני  של  מנוחתם 

ראש הישיבה את מכתבו.
הריסת  הפרק  על  שעומד  "כעת 
הוא  אשר  באלג'יר,  העלמין  בתי 
מי  ביד  ואין  ביותר  חמור  דבר 
שיכול להתיר דבר זה ע"פ ההלכה 
לכבוד  אני  פונה  ע"כ  היהודית, 
השלטון  את  מנהיג  אשר  הנשיא 
גם  חסד,  של  בהנהגה  במדינתכם 
כלפי העם היהודי, והשפעתם רבה 
שבוודאי  אלג'יריה,  במדינת  גם 
כל השתדלות  צרפת תעשה  מדינת 
למנוע חילול והרס מקום קבורתם, 
בצרפת  הן  החיים,  בכבוד  ולפגוע 

והן באלג'יריה".
הפועלים  היהודים  הגורמים 
המכתב  כי  תקווה  מביעים  בנושא 

ישפיע על החלטת צרפת.

מאת: בני יחזקאלי

טקס  האומה  בבנייני  התקיים  השבוע 
תקין  למינהל  הפנים  שר  פרס  הענקת 
 102 כשהשנה  המקומיות,  לרשויות 
החרדיות  הערים  בהם  בפרס,  זכו  רשויות 

אלעד ומודיעין עילית.
דרעי:  אריה  הפנים  שר  אמר  בדבריו 
"אני מברך את 102 ראשי הרשויות אשר 
לאיזון  הגיעו  הקשה  עבודתם  בזכות 
ולשגשוגם,  ישוביהם  לפיתוח  תקציבי, 
והיא זו אשר הובילה אותם לקבלת הפרס. 
שאיפתי היא לראות פה עוד ועוד רשויות 

אשר יקבלו את הפרס".

המקומי  השלטון  כי  הוסיף  דרעי  השר 
לכך,  וההוכחה  בחיינו  המרכזי  הינו 
המאבקים הלא פשוטים בתקציב המדינה. 
ישיבת  בעת  הפוליטי  כוחי  את  "הפעלתי 
תקציב המדינה לשנתיים הקרובות והגענו 
להישגים גדולים למשרד הפנים ולרשויות 
מענקי  קיצוצים.  של  בתקופה  המקומיות 
מיליארד   3.1 של  לשיא  שעלו  האיזון 
מיום  שאיפתי  הפיתוח.  ותקציבי  שקלים, 
הצדק  למען  לפעול  היא  לתפקיד  כניסתי 
שאת.  ביתר  בזאת  ממשיך  ואני  החלוקתי 
של  להמראתם  ולגרום  לחלשים  לסייע 

הרשויות ולא רק להבראתם".

"מנהיג של חסד"
כך כתב מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א על מנהיג צרפת 
 בעקבות החלטת צרפת להפסיק לשמר את כל בתי העלמין 
היהודים באלג'יר פנה הגראי"ל במכתב לנשיא הצרפתי הולנד 

 "אנו בני העם היהודי מאמינים בהישארות הנפש", כתב מרן 
הגראי"ל במכתבו להולנד, "ובכל הדורות עשו הכל לבל תופרע 

חלילה מנוחתם של שוכני עפר"

מכתב מרן הגראי"ל שטיינמן

"השלטון המקומי - 
המרכזי בחיינו"

בבנייני האומה התקיים השבוע טקס הענקת פרס שר 
הפנים למינהל תקין, לרשויות המקומיות  השנה 
102 רשויות זכו בפרס, בהן הערים החרדיות אלעד 
ומודיעין עילית  שר הפנים דרעי: "לפעול למען 

צדק חלוקתי"

גוטרמן מקבל את האות
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בזמן עבודות הרכבת 
נוסעים בתחבורה ציבורית 

מתוגברת
בין התאריכים 19.9-27.9.16 תסגרנה תחנות רכבת תל-אביב 
 האוניברסיטה, סבידור והשלום בשל ביצוע עבודות להוספת 

קווים, פתיחת תחנות חדשות ופיתוח תשתיות נדרשות.
במהלך העבודות משרד התחבורה משקיע מאמצים רבים כדי  

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

תגבור
מערך קווי

האוטובוסים
לת״א וממנה

(בתשלום)

נהריה, עכו, חיפה, 
בנימינה, חדרה, נתניה, 
כפר סבא, הוד השרון, 
ראש העין, רחובות, 

ראשון לציון, בית שמש.

קו 777 - דן 
מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 

לשלום וסבידור
 קו 888 - מטרופולין

מסלול מעגלי מתחנת הרצליה 
לשלום וסבידור
קו 999 - דן 

מסלול דו כיווני בין תחנת ההגנה והרצליה
 דרך תחנת האוניברסיטה

 

למידע מפורט פנו למוקד כל-קו בכוכבית 8787*
mot.gov.il :או היכנסו לאתר

להקל על נוסעי התחבורה הציבורית להגיע ליעדם באמצעות:

בנימינה, חדרה, נתניה, 
777קו 777קו 777 - דן 

מסלול מעגלי מתחנת ההגנה 
לשלום וסבידור

שירות הסעות
ייעודי מתחנות
הרכבת: ההגנה
והרצליה לת״א

(חינם)



מיחם שבת 
 30/40/50/60

כוסות
 )חברת י.ל שיא(

מחיר קודם: 299.9- 249.9 ₪

פורט ₪21990
רימונים + 

מחיר קודם: 29.9 ₪מסחטה

₪1990

פטנט חדש המאפשר להוציא בקלות את גרעיני הרימון. 

3 סירי יציקה עם 
ציפוי שיש שחור

מחיר קודם: 549.9 ₪

קרש גיהוץ
לוטוס כתר

מחיר קודם: 249.9 ₪

₪17990

מוט בלנדר 
MQ100

מחיר קודם: 149.9 ₪

450
WATT

₪11990

מחיר קודם: 349.9 ₪

סל כביסה מחוזק 
נירוסטה

3 תאים, האחריות כוללת 
שבר ו/או קרע 

ות5 י ר ח א ת  ו נ ש

₪24990

מגהץ אדים 
פיליפס 

160 גרם לדקה
מחיר קודם: 349.9 ₪

₪24990

מכונת תספורת 
נטענת
ER131

מחיר קודם: 149.9 ₪

₪11990

 500 מ"ר כלי בית ומתנות - כנפי נשרים 64 ירושלים  
02-991-2221  .  שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-14:00

סט צלחות פורצלן צ'כי 18 חלקים 
להשיג 
בצבעים:

לבןשנהב
פס זהב

שנהב
פס כסף

לבן
פס כסף פס זהב

מבצע חג

₪ 29990

₪ 399.9

כסא קלאב כתר 
מוגבל ל-12 יחידות

מחיר קודם: 299.9 ₪מחיר קודם: 139.9 ₪

₪9990 ב-4

₪39990
סיר 20 ס"מ 2.4 ליטר

סיר 16 ס"מ 
1.4 ליטר

סיר 24 ס"מ 
4.4 ליטר

מנורת שבת 
 KOSHER LAMP

מחיר קודם: 199.9 ₪

₪13990

מגוון 
צבעים

סכין
ויקטורינוקס

מחיר קודם: 29.9 ₪

₪1990

שעת 
חניה      

חינם!

חדש 
מקווה 

כלים

המבצעים עד 30.09.16 | עד גמר המלאי | הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח.  | אין כפל הנחת מועדון. 
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2400
WATT

הנחה על כל מחלקת הקריסטל! 
RCR-מהמותגים בוהמיה ו

המובילים בעולם!

55%

קערת דבש
בעיצוב חגיגי

מחיר קודם: 7.9 ₪

₪490

קערה אקרילית +
זוג כפות הגשה 

)קוטר 24 ס"מ(

זוג פמוטות קריסטל 
WELLINGTON :דגם
גובה: 25.5 ס"מ 

מחיר קודם: 79.9 ₪

מחיר קודם: 199.9 ₪

₪4990

₪8990

סט סכום חגיגי
24 חלקים 

נירוסטה 18/10
מחיר קודם: 149.9 ₪

₪8990

זוג פמוטות 
WELLINGTON

גובה: 25.5 ס"מ 

סט פורצלן 
מרהיב 18 חלקים

 BONE
CHINA

 
₪19990

2 כפתורי וואקום נשלפים לאחיזה 
מושלמת ולנוחות באחסון

פטנט 
מיוחד



י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 12 בירושלים28

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אין כמו ארצנו הקדושה 
אלוקיך  ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  ִּכי  "ְוָהָיה 
)דברים  ָּבּה"  ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתּה  ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן 

כו, א(.
אמר  והיה(  )ד"ה  הקדוש  החיים  אור  כותב 
והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת 
הארץ, על דרך אומרו ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה 

)תהילים קכו, ב(.
אין שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל, גדולי ישראל 
ישראל  לארץ  להגיע  וציפו  קיוו  הדורות  כל  במשך 
הדר  כל  הארץ,  ישוב  של  הזו  היקרה  במצווה  ולזכות 
קי  )כתובות  אלוָק  לו  כמי שיש  דומה   - ישראל  בארץ 
ע"ב(, וכל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון )שם קיא 
ע"א(, אך לא תמיד אנו יודעים ומכירים במעלת ארצנו 
הקדושה וממהרים חלילה לצאת ממנה, לפי שאין בעל 
צריכים לשמוח  אנו  ע"א(,  לא  )נידה  בניסו  מכיר  הנס 
בארץ  להתגורר  לנו  שנתנה  הזכות  על  גדולה  שמחה 

ישראל. 
מגדולי  )היה  זצ"ל  הכהן  דוואק  שאול  חיים  רבי 
הגאון  עם  יחד  ולמד  שנה,  כשמונים  לפני  המקובלים 
אברהם  רבי  הגאון  ועם  זצ"ל  הלוי  ידיד  טוב  יום  רבי 
עדס זצ"ל- חבורת מקובלים קדושי עליון, וחיבר פירוש 
על ספר"אוצרות חיים" למהרח"ו וקרא לו בשם"איפה 
שלימה"(, לעת זקנתו חלה במאור עיניו והוצרך לעבור 

ניתוח על ידי רופא מומחה בצרפת.
את  יעבור  לא  שאם  ואמרו  לרב  זאת  כשהודיעו 
הרב:  ענה  עיניו,  מאור  את  לאבד  ח"ו  עלול  הניתוח 
ישראל  מארץ  לצאת  שלא  ובלבד  שיתעוור  לו  מוטב 
כמת  חשוב  שסומא  אף  על  העמים.  ארץ  לטומאת 
)נדרים סד ע"ב(, ולמרות שהפצירו בו רבות, הרב לא 
תקופה  ולאחר  ישראל  ארץ  מאדמת  לצאת  מוכן  היה 
שנות  עשרה  כחמש  במשך  בעיניו  סומא  נעשה  קצרה 
חייו האחרונות. אולם כל התורה והקבלה היו מונחים 
בכיסו ועל אף שהיה סגי נהור היה מתקן את הקוראים 

מתוך הספר שצריך לקרוא ולכוון כך ולא כך.
שדרי"ם  באים  שהיו  במרוקו  מילדותי  וזכורני 
מארץ ישראל כדי לגבות כספים עבור תלמידי חכמים 
רבות  ופעמים  תלמודם,  על  השוקדים  ישראל  בארץ 
אבי  שמר  לפי  הורי,  בבית  מתארחים  השדרי"ם  היו 
ישראל,  ארץ  את חכמי  ומעריך מאוד  אוהב  היה  ע"ה 
ומתאר לנו את מעלת ישיבת הארץ בהתרגשות, כשהיו 
מגיעים השדרי"ם הייתה שוררת בבית שמחה מיוחדת, 
כל  שכולנו  הקודש  מארץ  ישראל,  מארץ  אורח  'הגיע 
מבקשים  היינו  ואחיי  ואני  אליה',  להגיע  חושקים  כך 
בנעליהם  הדבוק  העפר  את  לגרד  מהשדרי"ם  רשות 
ושותים  התה,  בכוס  או  המרק  בצלחת  אותו  ושמים 
בשמחה מעפרה של ארץ ישראל. וכפי שכתב המשורר 
רבי יהודה הלוי בשבח ארץ ישראל באומרו"הלא את 
אבניך אחונן ואשקם, וטעם רגביך )בוץ קשה של אדמת 
יותר  לי  )יהיה מתוק  יערב"  לפי, מדבש  ישראל(  ארץ 

מדבש(, כך הרגשנו. 
אחד  בגיל  ישראל  ארץ  לאדמת  להגיע  וכשזכינו 
נישקנו  הקדושה,  האדמה  על  השתטחנו  מיד  עשרה, 
והתרגשות,  שמחה  של  ודמעות  בבכי  ופרצנו  אותה 
'זכינו להגיע לארץ הקודש, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ּדֵֹרׁש 
ֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַֽאֲחִרית  אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה מֵֽ

ה' )דברים יא, יב(.  ָׁשנָֽ


רנ"ד(  מצווה  תעשה,  )לא  המצוות  בספר  הרמב"ם 
מבאר את ציווי התורה ֹֽלא ַתְסִּגיר ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹניו )דברים 
מחו"ל  שברח  עבד  להשיב  שלא  הזהירנו  טז(,  כג, 
לארץ ישראל לאדוניו, לפני שאין להשיב בשום פנים 
בקבוץ  הנבחר,  טהור  במקום  מהסתופפות  העבד  את 
ישראל,  ארץ  מופלאים,  אלו   הרמב"ם  דברי  הנכבד. 
הוא המקום הטהור, הוא המקום הנבחר, הוא הקיבוץ 

הנכבד! 
כל  במשך  ישראל  ומאורי  גדולי  מדוע  מובן  ולכן 
הדורות חרפו נפשם לעלות לארץ ישראל, אור החיים 
כל  עם  יחד  הקודש  לארץ  לעלות  ליבו  נתן  הקדוש 
אף  על  שבמרוקו,  סאלי  בעיר  שלו  הקדושה  הקהילה 
וכן  בדרכם,  להם  שאירעו  וההרפתקאות  התלאות  כל 
מאיר  ישראל  ורבינו  מווילנא  הגאון  טוב,  שם  הבעל 
בארצנו,  כבוד  לשכון  השתוקקו  זצ"ל  מראדין  הכהן 
לפי שידעו והכירו את ערכה ומעלתה של ארץ ישראל. 
ואנו, שנמצאים כבר בארצנו הקדושה, כמה צריכים אנו 
לאחוז במצווה זו בכל כוחנו ולשמוח וליקר את הזכות 
שניתנה לנו, ִיְׂשַמח ַהר ִצּיֹון ָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה )תהילים 

מח, יב(.


שנו רבותינו )דברים רבה- ראה ד, ה("אמר הקדוש 
ברוך הוא לבני ישראל: בני, שמעו לי, שאין אדם שומע 
מצוות  על  לוותר  מוכן  אדם  לפעמים  ומפסיד".  לי 
שדואג  מחמת  לתורה,  עתים  קביעת  ועל  מסוימות 
צריך  אך  יכול להסתדר,  בליבו שלא  וחושב  לפרנסתו 
האדם להאמין ולדעת נאמנה שה' יתברך לא ישיב פניו 
ריקם, ויסובב שיקבל בדיוק את מה שמגיע לו, ְוַהּבֹוֵטַח 

בה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו )תהילים לב, י(.
בני ברק  ירא שמים מהעיר  יהודי  נספר,  זה  ובעניין 
שקנו  קבועים  קליינטים  לו  והיו  נסיעות  כסוכן  עבד 
ממנו כרטיסי טיסה לכל רחבי העולם. לאותו יהודי היה 
אחיין שהיה איש עסקים ומיליונר גדול, כל כמה ימים 
היה מזמין כרטיסים מדודו וטס ברחבי העולם לצורך 
היה  הנסיעות  סוכן  של  מפרנסתו  גדול  חלק  עסקיו. 

בזכות הנסיעות שהיה מארגן לאחיינו.
היה שיעור קבוע עם חבורת  הנסיעות  לסוכן  והנה, 
 ,15:00 שעה  עד   14:00 משעה  היומי  בדף  אנשים 
לא  הוא  יעבור,  ובל  כחוק  בעבורו  היה  הזה  השיעור 
חמש  שבעולם,  הון  בשום  עליו  לוותר  מוכן  היה 
דקות לפני השעה 14:00 היה סוגר את משרדו, תולה 

לשיעורו  לבית המדרש  והולך  צהריים"  שלט"הפסקת 
הקבוע. לפני כניסתו לשיעור היה מכבה את הפלאפון 

כדי שלא יטריד אותו שום אדם באמצע לימודו.
יום אחד התקשר האחיין בשעה 13:30 וביקש למצוא 
בדחיפות טיסה לניו יורק לאותו יום בערב, הלוך ושוב. 
משימה זו הייתה קשה במיוחד, כל הטיסות לניו יורק 
מצא  חיפושים  לאחר  אך  מקום,  אפס  עד  מלאות  היו 
סוכן הנסיעות טיסה בחברת"סוויס-אר", מיד התקשר 
הוא  אם  לשאול  מהמזכיר  וביקש  אחיינו  של  למשרד 
מעוניין לטוס באותה חברת נסיעות. המזכיר ענה שכעת 
הוא נמצא בפגישה חשובה ואינו יכול לדבר, ובינתיים 

הלך סוכן הנסיעות לבית המדרש לשיעורו הקבוע. 
את  הנסיעות  סוכן  הדליק  השיעור  שנגמר  לאחר 
הפלאפון ושמע את ההודעות שהשאיר לו אחיינו:"יוסי 
הטיסה  את  לי  שתזמין  לך  להגיד  רוצה  אני  לי,  תענה 
אתה  למה  בדחיפות.."."יוסי,  לנסוע  חייב  אני  הזאת.. 
עסקים!",  איתך  לעשות  אפשר  אי  לי?!  עונה  לא 
סוכן  יוסי-  אך  פעמים,  מספר  האחיין  אליו  צלצל  כך 

הנסיעות, לא ענה, הוא היה באמצע שיעור תורה.
אבדה  שפרנסתו  לחשוש  התחיל  הנסיעות  סוכן 
וחשב  יותר לעבוד עמו,  יסכים  לא  ממנו, אחיינו כבר 
ולהעביר  הקבוע  שיעורו  את  לבטל  צריך  הוא  שאולי 
אותו לשעות הערב, כדי שלא להפסיק באמצע העבודה 

ולאבד קליינטים כל כך חשובים. 
הכעוס  אחיינו  התקשר  שעות  כמה  לאחר  ובאמת, 
נפלאה  ביולוגית  ידידות  לנו  יש  דוד,  ואמר:"תשמע 
מאוד, אבל לא לעסקים. אין לי יותר עסק איתך, גמרנו. 
בעסקים  טוב  שמבין  אדם  בתור  לך  מציע  אני  אבל 
שתיזהר, תשמור על קליינטים שלך, תדע איך להתנהג 
אמרתי  איתי,  שהתנהגת  כמו  איתם  תתנהג  ולא  איתם 
את  לבטל  צריך  היית  דחופה,  נסיעה  צריך  שאני  לך 

הקביעות שלך ולהזמין לי את הטיסה".
והנה, לאחר כמה רגעים מקבל סוכן הנסיעות הודעה 
שמטוס של חברת"סוויס-אר" התרסק כולו ונפל בים! 
לאחר בירור הדברים גילה שזה היה אותו מטוס שאחיין 
שלו היה צריך להיות בתוכו, 229 נוסעי המטוס נהרגו 

במקום, נורא ואיום.
קרה?  מה  לו:"שמעת  ואמר  לאחיינו  הסוכן  צלצל 
הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על 
אני  נהרגו,  הנוסעים  כל  התרסקה.  זאת,  עשיתי  שלא 
מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה, אבל תדע לך, זה 
לא בזכותי, אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, 

בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!".
לשיעור  דודו  עם  יחד  הצטרף  כבר  האחיין  למחרת 
וסיפר לכולם שבזכות השיעור הקבוע ניצלו חייו. כמה 
גדול ונעלה כוחו של קביעות עיתים לתורה הקדושה, 
הקדושה,"  התורה  מלימוד  האדם  מפסיד  לא  לעולם 

בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד".

"
"

שמעת מה קרה? הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על שלא עשיתי זאת, 
התרסקה. כל הנוסעים נהרגו, אני מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה אבל תדע לך, זה לא בזכותי, 

אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!

אם אתה משמח את שלי



לידיעת הטסים לאומן
בחגי תשרי תשע״ז

נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון

נוסעים נכבדים,
נמל התעופה בן גוריון נערך עם צוות מתוגבר ומיומן ליציאת אלפי המאמינים לאומן בימים 
יבוצעו  לטיסות  הדרכונים  וביקורת  הבטחוני,  הבידוק  הרישום,  הליכי  השנה.  ראש  שלפני 
בטרמינל 1 ובטרמינל 3. חשוב לבדוק מבעוד מועד מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, לפי חברת 
לשדה  להגיע  מתבקשים  הנכם  הטיסה  תהליך  על  להקל  מנת  על  הטיסה.  ומספר  התעופה 

התעופה 4 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן. החזרה לארץ הינה לטרמינל 3.

על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ושמירה על הסדר הציבורי
הנכם מתבקשים להישמע להוראות משטרת ישראל והסדרנים בטרמינל, ולהנחיות על גבי השילוט.

לנוסעים מומלץ לבצע צ'ק-אין לטיסה מהבית באתר חברת התעופה או באתר נמל התעופה בן גוריון.

הנהלת נתב"ג מאחלת טיסה נעימה ושנה טובה לכם ולכל בית ישראל!

לתשומת לבכם:
לפני •  כשעה  ייסגרו  לטיסה  הרישום  דלפקי 

מועד ההמראה המתוכנן.

חובה להגיע לטרמינל עם כרטיס טיסה ודרכון • 
אישי בר-תוקף.

 • 1 בטרמינל  דרכון  להאריך  או  להוציא  ניתן 
ובטרמינל 3 בנתב"ג.

של •  בעלות  שירות  הינו  חדש  דרכון  הוצאת 
1,120 ₪ לבוגר ו-560 ₪ לקטין, ועל פי היתר 

משרד הפנים.

עיכוב •  צו  לגבי  מקדימה  בדיקה  לבצע  ניתן 
יציאה מהארץ בטלפון מס' 3450*.

לשימוש הנוסעים הותקנו מעברים אוטומטיים • 
להצטייד  מומלץ  ביומטרי.  דרכון  למחזיקי 

בדרכון ביומטרי.

נוסע רשאי לשלוח מזוודה תקנית אחת •  כל 
לקחת  ניתן  ובנוסף  ק"ג   20 עד  במשקל 
במשקל  סטנדרטי  בגודל  יד  תיק  למטוס 

8 ק"ג. שלא יעלה על 
לא יאושרו לטיסה ארגזי קרטון או ״קלקר״ או • 

כבודה לא תקנית.
הטסת •  לגבי  הקבוצות  למארגני  לפנות  ניתן 

מסופי  דרך  כמטען  יותר  גדולים  משלוחים 
המטען בנתב"ג.

מתחת •  ילדים  לטיסה  להעלות  המבקש  הורה 
16, חייב לבדוק עם סוכני הנסיעות את  לגיל 

ההליך הנדרש.
בנמל התעופה בן גוריון עומדים לרשותכם בתי • 

כנסת, מסעדות כשרות ומגוון חנויות.
רק •  ולעשן  לאכול  מתבקש  הנוסעים  ציבור 

במקומות המיועדים למטרה זו.
שרותי •  ארוך,  לטווח  חנייה  הנוסעים  לרשות 

ללא  וחזרה,   1 לטרמינל   3 מטרמינל  הסעה 
תשלום.

לפני שמכניסים 
מדביר הביתה 
בודקים!

בסיום 
ההדברה

המדביר מגיע 
הביתה

האם יש לו רישיון בתוקף מטעם 
המשרד להגנת הסביבה? 

בקשו את מספרו  

האם המדביר מגיע בעצמו   
או שולח עובד מטעמו

מומלץ לבקש את השם ומס’   
הטלפון של העובד

בתוקף?  רישיון  אין  למדביר 
הזמינו מדביר אחר!

באחריות המדביר:
לבדוק האם ניתן לפתור את   
הבעיה ללא שימוש בתכשיר 

הדברה

לזהות את סוגי המזיקים אותם   
יש להדביר

לתת הנחיות בטיחות:
האם יש לסגור חדרים וחלונות,    
האם ולכמה זמן יש לעזוב את 

הבית

האם יש הוראות מיוחדות כמו:    
ניקוי, אוורור, החלפת מצעים, 

שטיפת כלים

האם יש הנחיות מיוחדות לגבי    
תינוקות, ילדים, חיות מחמד 

בבית ובחצר

מבקשים מהמדביר העתק פנקס 
ביצוע( של פעולת  )יומן  רשום 

ההדברה שנעשתה, כולל:

שם התכשיר בו בוצע שימוש   

שם החומר הפעיל וריכוזו   

סוג המזיק  

שם מבצע ההדברה בפועל   
וחתימתו

 שואלים
את המדביר

למידע נוסף מוקד המשרד להגנת הסביבה: 6911 *

"השתדלות"
בלחיצת כפתור

לא תאמינו, אבל מסתבר כי בפיקדונות ובחשבונות בנק רבים, 
מצויים מיליארדי שקלים נשכחים!

 הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, מאפשר לכם לבדוק
 ב"הר הכסף 2" ולגלות האם גם לכם יש כספים בחשבונות

בנק נשכחים.
מעוניינים לבדוק בקלות וללא כל עלות אם חלק מהכספים 

שייכים לכם או לקרובי משפחה שנפטרו?

ניתן לבדוק באתר המקוון "הר הכסף 2"
של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,

ואולי תגלו אם גם הכסף שלכם נמצא שם.

כספים בחשבונות 
בנק נשכחים

ילד
של אבא,

אתה לא לבד!
אבא יודע בדיוק

מה אתה צריך
רק תבוא ותבקש...

אומן אומן ראש השנה
רבי נחמן - השליח שלך אצל אבינו שבשמים

בריאות    שלום בית    זיווג    פרי בטן    נחת מהילדים  
שמחה ושלוה    ברכה והצלחה    שפע פרנסה

שנה חדשה ומאושרת מתחילה אצל רבי נחמן באומן

חויה של פעם בשנה! הזדרזו להירשם!
מגוון מסלולים  ן  הנחות קבוצתיות  ן  הנחות לילדים

משהו נפלא קורה לך!

טיסות וחבילות
לכל יעד

קבוצות
מאורגנות

מסעות הילולא 
ומועדים

02-633-8444
     www.ntours.net 

לפרטים והרשמה:
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טיסות
לכל העולם

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות 
ומקצועיות

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות
מאורגנות

אלעד:
אבן גבירול 18

סניף דרום:
הרצל 24 אשקלון   

סניף מרכז:
חברון 27 בני ברק

סניף ראשי - ירושלים:
שומרי אמונים 12
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בוידוי המעשר אומר המתוודה: "עשיתי ככל אשר ציויתני", 
מפרש רש"י: שמחתי ושימחתי אחרים. חשיבות השמחה 
במצווה גדולה היא לאין ערוך, עד שבהמשך הפרשה בה 
באות:  הן  כי  בהן  שנאמר  ל"ע  קללות  צ"ח  מונה  רבינו  משה 
"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" )דברים 
כ"ח, מ"ז(. אך מדוע יש בכלל מצוות המעשרות גם חיוב לשמח 
אחרים? האם כשאדם מקיים מצוות תפילין או כשהוא שומר שבת 

בשמחה, גם צריך לשמח באותה שעה אחרים?
עניינה של שמחת האחרים מצאנו במסכת תענית אודות "אנשי 
בידוחי", שאליהו הנביא זכור לטוב הצביע והעיד עליהם בפני רבי 
ברוקא חוזאה שהם מבני עולם הבא. לשאלתו של רבי ברוקא מה 
מעשיהם? השיבו: "אנשי בדוחי אנן. מבדיחי עציבן". פרש רש"י 
בלשונו הזהב: שמחים ומשמחים בני אדם. גם שמחים בעצמם וגם 

משמחים אחרים, ובעבור זה זכו להיות בני העולם הבא.
על  הקב"ה  אל  האדם  של  תודה  מבטאת  הביכורים  מצוות 
המתנה שקיבל. זה איננו דבר המובן מאליו, זהו חסד מהקב"ה – 
"מתנת חינם". הקב"ה מבקש כי במתנות הללו שהעניקו לך תדע 
גם לתת מהם לבנים אחרים שלו. אם קיבלת עושר תדע להעניק 
העני  את  תלווה  כסף  אם  כמו שנאמר:  לאחרים,  והלוואה  צדקה 
לחמים  ארבעים  יש  תודה  בקרבן  שלך.  לכסף  שותף  העני  עמך- 
אינך משמח  גם בביכורים. אם  וכך  יהנו מפרי הישגיך,  שגם הם 
אז  והאוצר.  היבול  את  לך  שמגיע  מאמין  שאתה  כנראה  אחרים, 
אין  כי  יודעים  וכולנו  לא,  או  לכך  ראוי  אתה  האם  לבדוק  צריך 

הדבר כן.
הקודש  מחצרות  באחת  ונערצת  מוכרת  דמות  על  מסופר 
שהיה  בכורו  בנו  את  שחיתן  יורק,  שבניו  החרדי  במטרופולין 
חשובי  אנשים  התקבצו  האולם  אל  בישיבה.  הבחורים  מחשובי 
ומכרים רבים כמו ידידי החתן והמשפחה. כולם היו נרגשים ביותר 
ושמחים בשמחתה של המשפחה. מתוך כל האנשים ידעו בודדים 

כי השמחה של אב החתן אינה מושלמת וכי משהו מעיק עליו.
יאגור  למען  קצרה  תנומה  חטף  כאשר  צהריים  בשעת  זה  היה 
כח לשמחה הקרבה ובאה, והנה בחלומו: כולם רוקדים בחתונה 
ומאושרים ביותר והנה אביו –סב החתן שזה לו כבר שנתיים ימים 
נכנס אל האולם, לבוש בבגדי חול, כאבל  שנסתלק לבית עולמו 

בין חתנים, מתקרב לכיוון מרכז האולם. כשניגש אליו יחד עם בנו 
החתן להזמינו לרקוד עימם הוא התעלם ממנו במבט זעוף.

עומד  טוב  לא  שמשהו  לו  היה  ברור  בבהלה  התעורר  כאשר 
להתרחש, ושיתף בזה את בני המשפחה הקרובים. אך כולם הניפו 

יד בביטול באומרם: חלומות שווא ידברון. 
אולם כעת, בעומדם תחת החופה  לקול הצלילים משתדל הוא 
להאמין כי אין זה אלא חלום. להבת הנר אותו החזיק הציתה את 
השטריימל שלראש החתן, שהחל לבעור ולפזר גיצי אש, צווחות 

החלו להישמע והשטריימל מיד הושלך לאחור. 
על  לשוב  החל  והסדר  הרוחות  נרגעו  ארוכות  דקות  אחרי 
עם  כשהחתן  התחיל  והטקס  במקומותיהם  כולם  עמדו  שוב  כנו. 
השטריימל חרוך לראשו. החל מרגע זה היה אב החתן רגוע יותר, 
ואכן, החתונה  כי מה שהיה אמור להתרחש התרחש.  כיון שחש 
התנהלה על מי מנוחות ובסופה סיכמו כולם את האירוע כמרשים 

ועליז ביותר.
שנה חלפה והנה עומד הוא שוב לפני נישואי בנו השני. בלילה 
שלפני החתונה שוב חוזר על עצמו החלום. האולם מלא מפה אל 
פה, והוא רוקד עם בנו החתן ולפתע אביו נכנס אל האולם בבגדי 
ומאוכזבות  עצובות  בעיניים  בו  ומביט  לרקוד  מסרב  ושוב  חול 
וכי  משהו  להתרחש  עומד  הלילה  כי  בבטחה  ידע   ושוב  משהו. 
והפחד  משובשת  היתה  התרגשותו  עליו.  מקפיד  האהוב  אביו 

מהבלתי נודע ליוה אותו בכל רגע.
אשר יגור בא לו. קבלת הפנים והחופה אמנם עברו בשקט, קהל 
גדול ישב וסעד בנחת לקול צלילים שקטים ואוטוטו יכנס החתן 
חשבו  אם  נדם.  הכל  ובאחת  באולם  האור  כבה  לפתע  לאולם... 
כולם שתוך דקות ספורות הכל יבוא על מקומו בשלום הרי שטעו, 
להיכנס  ממתין  והחתן  באפילה  כולם  תמימות שהו  שלוש שעות 
אל אולם מואר, משראו האורחים את המצב החלו אט אט לעזוב 
את האולם באיחולים לזוג הצעיר כי יהיה החושך היחיד בו יראו 

בחיי נישואיהם...
ביום חתונת בתו השלישית מבין ילדיו החליט לא להסתכן ולא 
לשכב לנוח, ישב בביתו ואמר פרקי תהילים שיחלוף היום בשלום 
השינה  שר  אולם  יעצמו,  לבל  עיניו  בשמורות  נלחם  שהוא  תוך 
חזק הוא ממנו ותרדמה קצרה נפלה עליו. אחרי זמן קצר התעורר 

בבעתה וידע כי החתונה הזו לא תהיה שונה מהחתונות שהיו לו 
בעבר. משהו יהיה בחתונה שהוא עדיין לא יודע.

לעצתו.  לשאול  הדור  מגדולי  לאחד  ופנה  מהבית  יצא  הוא 
"ברור שאביך דורש ממך דבר מה. נסה להיזכר על מה יכול להיות 
נוהג  שהיה  מיוחדת  הנהגה  הייתה  אולי  עליך?  הוא  שמקפיד 
כאשר היה משיא את ילדיו?" לפתע הבין הכל, "בודאי! כל ימיו 
נוהג כמו  ילדיו היה  נישואי  היה אבא סמל של עזר לזולת ובימי 
שנהג אביו גם כן, היה מארגן סעודת עניים מפוארת בלילה קודם 
החתונה  עם מיטב המאכלים.. הוא היה עומד ומשרת את המסכנים 
עד שנתן להם להרגיש מחשובי ועשירי הקהל, או אז היה סופק 

ידיים באושר ומתכונן לחתונה".
כעת מובן היה לו מדוע הופיע אביו כך בחלומו, הרי ידוע ש'אם 
אתם משמחים את שלי אני משמח את שלכם'. אך מה יעשה עתה, 
שמא  החתונה  לשמחת  כולם  מתארחים  ספורות  שעות  בעוד  הן 
איחר את המועד. "אולי תערוך את סעודת העניים בחתונה עצמה, 
תהיה זו כפרה על היעדרה של שמחת העניים בשמחות הראשונות 

שכבר היו..." הציע הרב.
נכבדים  אנשים  הזמין  לחתונה  מהרעיון,  התלהב  לא  בתחילה 
ואין הוא מעונין כי ישוו אלו האומליים וחסרי הבית אוירה שאינה 
נעימה לעין, אך הבין שאין ברירה ומשמים מצפים ממנו להמשיך 
את המסורת, מה גם שהמחיר עלול להיות כואב. ומשום כך מיד 
עוד  להוסיף  וביקש  השמחות  אולם  אל  פנה  רבו,  מחדר  בצאתו 
עשרות  להם  ישבו  הנוצצת  החתונה  בסעודת  ומנות.  שולחנות 
נכי רוח ועלובי נפש, אותם 'שאל' מבית תמחוי באזור וגרם להם 
זו  להרגיש כאילו נחלו גן עדן. כשהתהלך ביניהם ידע כי חתונה 
יען כי לא  וכל השמחות הבאות שיערוך יעברו בשלום ובשלווה 

תהיה השמחה שלו לבדו כי אם גם של עצובי רוח ושבורי לב.
ידו שניתנה לנו  הקב"ה מצפה מכולנו עת אנו שמחים במתנת 
תודה מלמדים  וקרבן  הביכורים  ומצוות  גם לשמח אחרים,  חינם 

אותנו על כך.
יה"ר שיקוים בנו: ומאוצר מתנת חינם חננו כדכתיו "וחנותי את 
אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם". ונדע לשמח עם מתנה זו גם 

אחרים.

אם אתה משמח את שלי
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לא  והוא  בשידוכים  "הוא  לבנו.  בקשר  אב  אלי  פונה 
בשידוכים".
לא הבנתי.

הצעות  עם  אלינו  פונים  שדכנים  השידוכים.  בגיל  "הוא 
הוא  וכשסוף-סוף  להיפגש.  מסרב  הוא  בדרך-כלל  אך  מצוינות, 
הפגישה  לאחר  מיד  ההצעה  את  'מוריד'  הוא  להיפגש,  מסכים 

הראשונה, כל פעם בתירוץ אחר". 
לפגישה  הגיע  הבחור  המיועד.  עם  קודם  לשוחח  ביקשתי 
ברצון. השיחה היתה נעימה. הוא דיבר על הכל, אך מילא פיו מים 
כששאלתי מדוע הוא חושש להתחתן. ניכר היה כי הוא מתאמץ 

להסתיר את שורש המועקה, וכך קשה היה לאבחן ממה סובל.
שיטה  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  רבינו  מרן  מפי  לשמוע  זכיתי 
של  ליבו  סגור  לפתיחת  מפתח-קסם  זה,  מסוג  במקרים  יעילה 
שקונים  "אחרי  זלמן,  שלמה  ר'  כך  שיחה",  "במהלך  המתייעץ. 
את האמון של מתייעץ, תנסה להבין איזו פרשה מפרשיות השבוע 
מדברת אליו יותר מכל, או במילים אחרות – באיזו שבת משבתות 

השנה הוא הכי נסער או עצוב".
והופתעתי  שלו,  הפרשה  מה  הבחור  את  שאלתי  נהגתי.  כך 

מתגובתו: פרשת כי תבוא.
או שניים בפרשת  נסה להצביע על פסוק  אותו:  ניסיתי למקד 

כי תבוא.
הוא ביקש חומש דברים, והצביע על פסוקים נ"ג עד נ"ח בפרק 
הגדיר  ירמיהו  שהנביא  הקללות  את  עלינו,  לא  המתארים,  כ"ח, 

בחמש מילים: ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. 

מיהר  הפצע",  את  בפניו  לפתוח  מעז  שאני  הראשון  "אתה 
בי  עובדא,  הווה  "בדידי  ואמר:  בבכי  פרץ  הוא  הבחור להבהיר. 
היה המעשה, אל תסתכל עלי כעל לא נורמלי. כשהייתי קטן, אמא 

שלי חתכה את אצבעותיי ובישלה אותן בסיר..." 
הבטתי באצבעותיו השלמות. הוא הבחין במבטי התמוה, והחל 
לספר: "זה היה בגיל 5. שיחקתי עם חברים בחצר. נפלתי וחטפתי 
חבטה עזה בראשי. הם גררו אותי הביתה כשהפנים שלי מלאות 
למות,  זה  מה  הבנתי  בדיוק  לא  מת...  שאני  בטוח  הייתי  דם... 
אבל סבא שלי, אביה של אמי, נהרג שבועיים קודם לכן בתאונת 
דרכים ושמעתי בימי ה'שבעה' תיאורים קשים על המראה של סבא 

כשהוציאו אותו מהמכונית...
"נכנסתי הביתה מדמם. רק אמא היתה בבית. היא עמדה במטבח 
ירקות למרק והשליכה לסיר רותח  ובאמצעות סכין חדה, חתכה 
ואמרה  לעברי  הביטה  ראשה,  את  הרימה  היא  האש.  על  שעמד 
בטון קר כקרח: 'לך לאמבטיה, שטוף את הפנים ואת הראש. אם 
צריך, תדביק גם פלסטר'. עמדתי במקומי, לא יכולתי לזוז מפחד, 
ואמא המשיכה לחתוך קישואים וגזרים ולהשליך לסיר. אני עומד 
שהיא  ומרגיש  בבכי  עליה  מביט  מת,  חצי  שאני  בטוח  מדמם, 

חותכת אותי ומשליכה לסיר...'
17 שנים חלפו, אני מזכיר לו. במבט לאחור, אתה מבין מה היה 

שם, במטבח?
"מבחינתי, זה מה שהיה!

"מאז אין לי קשר רגשי עם אמא. אני אפילו לא שונא אותה. אני 
פשוט אדיש כלפיה. אני חושש שכך ארגיש – או בעצם לא ארגיש 

– כלפי כל אישה שאתחתן איתה".


הבחור לא סבל מהזיות פסיכוטיות. ניכר היה כי הוא דובר אמת. 
מזעזע,  רגשי'  'ְדַחק  חווה  הוא  חמש,  בן  כשהיה  שעה,  באותה 
לו  היו  לא  ְּבֵׁשלּות.  לידי  בא  שלו  הפנימי  שה'אני'  לפני  הרבה 
כלים להתמודד. התגובה הנפשית – ובעיקר הנתק מהאמא, שבא 
פנימי  בעולם  להתכנס  לו  גרמו   - חווה  שהוא  המשבר  בעקבות 

סגור, מה שמנע את ההתפתחות הרגשית התקינה.  
בזמנינו רווחת ההסכמה אצל המומחים להעדיף טיפולים קצרי 
מועד. במקרה זה הם לא היו פותרים את הבעיה. הבחור הופנה 
לטיפול רגשי ארוך טווח. בהמשך התהליך הוא נזקק גם לטיפול 

תרופתי שעזר לו לצלוח את תקופת ההתפכחות.   
במבט לאחור, טוב עשה הבחור שלא נכנע ללחצים להתחתן. 
על  המושתת  לתפארת  בית  הקים  הוא  מכן,  לאחר  שנים  כמה 

יסודות איתנים.


החוויה המטלטלת שחווה הבחור בילדותו, לא צריכה להוביל 
של  מכה  או  נפילה  לכל  בדרמטיות  להגיב  למסקנה  ההורים  את 
המסקנה  הזאטוט.  של  הבהלה  את  יעצימו  בכך  אדרבה,  ילד. 
הילדים,  בהתנהגות  שינויים  אחר  עקבו  להורים:  המתבקשת 
וכאשר אתם מבחינים בשינוי קיצוני מתמשך בהתנהגותם, מומלץ 

לפנות לקבלת יעוץ הורי. ויפה שעה אחת קודם.

טיפול ב'פרשה'
הרה"ג יצחק לורינץ    רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

הביא לדפוס: שלמה קוק, עורך רב-המכר 'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך
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1599-555-280

בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

רואים שיש לך מאוחדת

סניף חדש!

אופטיקה 280 ברח‘ נחום  10 בירושלים
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משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
בואו לבקר בדירה לדוגמא

האיכלוס בעוד 9 חודשים

*התמונות להמחשה בלבד * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

כשמדובר

בטוב ביותר

אין זמן 

להתמהמה
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