
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"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:02
17:20
16:59

18:15
18:16
18:16

פרשת תרומה

1025 גיליון מס'     1/3/17 ג' באדר תשע"ז  יום רביעי    וביתר עילית   העיתון לציבור החרדי בירושלים  בס"ד 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:02
17:20
16:59

18:15
18:16
18:16

פרשת תרומה

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

48
עמודים

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 970,000
052-6213000
&

סערת 'חונק החרדים':
יחיאל לוי התפטר

המנהל  מנכ"ל  של  החמורים  דבריו  פרסום  לאחר  יומיים 
הקהילתי בקרית יובל, הודיע לוי על התפטרותו: "באקלים 
שנוצר לא אוכל להמשיך לבצע את תפקידי"  החרדים: 
"שלא נטעה, זה לא יפתור את בעיית קרית יובל. חייבים 

להמשיך ולטפל בחניקת החרדים" / עמ' 8

 / עמ' 25

האם תצמח תועלת
משופט חרדי בבג"ץ?

צה"ל לא השלים השמדת המנהרות

פרסוםמסתמן: ש"ס תתמוך ביחימוביץ'    

ראשון

שכר השביתה: מאות 
מיליונים לירושלים

/ אבי בלום  עמ' 18-19
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הגאון 
רבי יעקב 
אדלשטיין 

זצ"ל
סיקור נרחב ותולדותיו / עמ' 22
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מבקר המדינה בדו"ח חריף

מבקר המדינה פרסם חלקים מדו"ח 'צוק איתן', על עבודת הקבינט 
וההתמודדות עם איום המנהרות  ביקורת חריפה על נתניהו, יעלון, 
גנץ וראשי מערכת הביטחון, שלא עדכנו את שרי הקבינט ולא הציגו 
את המידע הרלוונטי  לפי הדו"ח, גופי המודיעין לא ביצעו איסוף 
מידע כראוי ולא נבנו תכניות להתמודדות עם המנהרות  / עמ' 23

הישג דרמטי לברקת: בעוד משרד האוצר הודיע נחרצות 
כי העיר לא תקבל יותר מ-525 מיליון שקל, הודיע הצוות 
המיוחד שהוקם בעקבות השביתה על העברת 700 מיליון 
לירושלים  דרעי הודיע שיאשר לעירייה הלוואת ענק - 

ומחפש פתרון יסודי לטווח הארוך  / עמ' 8

� ערכה מקוונת להדרכה ולימוד של 

גיוס כספים ומשאבים לעמותות, 
מוסדות וארגונים

� ליווי ואימון אישי למנהלים ומתרימים

054-2522697 לפרטים: בני גור משימות
bg@mesimot.comאתר: מייל: www.mesimot.com 

 02-993-3996

גיוס כספים 
בהצלחה!!!

פרשת 'הכהן והגרושה':
ברבנות מפיקים לקחים

ב'כל  שנחשף  במקרה  דנה  הרבנות  מועצת 
ישראל', כאשר רבני צהר חיתנו כהן וגרושה 
- על אף שבית הדין אסר על בני הזוג להינשא 
● ההחלטה: לחדד נהלים ולהקפיד בבדיקות 

במקרה של ספק / עמ' 21

בעקבות 

חשיפת

'קו עיתונות'

בעד
עו"ד משה מורגנשטרן

נגד
ח"כ אורי מקלב





בס״ד



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי של רשת 
הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

המדריכים של שינפלד

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים 
של הרי הטרודוס, סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין 

התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

אורית ארקוס
פעילויות מגוונות 
למבוגרים ולילדים

אבי לנקרי צבי בן ישרגבי מור יוסף שמואל 
בראונשטיין

שינפלד אתכם בחופשה

נותרו 25 מקומות אחרונים במטוס הרביעי!המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא!המטוס הראשון מלא!



חג גדול
למבצעים°

חג פורים
בס״ד

 שעות פעילות∫ ימים א׳-ה׳ 20:00 - 09:00  |  ימים ו׳ וערבי חג 14:00 - 09:00 מכבדים צ׳קים בכפוף לאישור ישראכרט צ׳ק |                   גם בפייסבוק |  

קריית גת
רחß מלכי ישראל

±∑∏Ø¥
∞∏≠∂∏±∞µµµ ∫ßטל

אשדוד
מתחם כלניות

∞∏≠π±∂∏π≥µ ∫ßטל

נתיבות
≥∏Ø≥ סמילו ßרח

∞∏≠ππ¥¥≥±∞ ∫ßטל

ראשל¢צ
רחß הכשרת

µ הישוב
∞≥≠µ≥µ±±µ∞ ∫ßטל

אשדוד
רחß האורגים ∑

∞∏≠∏µ≤≤≤π∏ ∫ßטל

באר שבע
קניון שאול המלך
∞∏≠∂±∞≥¥≥µ ∫ßטל

בית שמש
רחוב האומן ±±

∞≤≠∂¥∏∑∞∑∞ ∫ßטל

באר שבע
רחß חיים יחיל ≤

∞∏≠∂≤≥±∞±± ∫ßטל

ירושלים
רחß בית לחם ≥¥±
∞≤≠µ∂∑≥≥≤≤ ∫ßטל

באר שבע
מול ∑©רמי לוי®
∂Ø≤± התאנה

∞∏≠∏µ≤≤±¥± ∫ßטל

עפולה
רחß יהושוע חנקין

µ הסדן
∞¥≠∂µπ¥∂¥∂ ∫ßטל

באר שבע
מחלם ביג

דרך חברון ∞∂
∞∏≠∂¥∏∑π∑π ∫ßטל

דימונה
רחß המלאכה ≤

∞∏≠∂µµ∞∞¥µ ∫ßטל

אילת
רחß המסגר ±

∞∏≠∂≥±∏±∏≤ ∫ßטל

שדרות
מול ∑ 

∞∏≠π∑≤π±π∏ ∫ßטל

ש°
חד

המחלקה הגדולה בארץ לאירועים מכל סוג: חתונה • בר/בת מצווה • ברית/בריתה • אבא /אמא/שבת ועוד...



חוגגים שלושים וחוגגים פורים

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

חגיגה כפולה
באשפר
חגיגה כפולה
באשפר

לק"גלק"ג

קרטון בשר
קומפקטי

100% בשר
כ- 0% שומן

לק"ג
במקום

4890
25502350לק"גלק"ג

לק"ג לק"ג
לק"גלק"ג

בקר טחון
טחינה במקום

109 3
ק"ג

במקום

138
לק"גלק"ג

לב הצלעות
מיוחד לפריסות

קפוא

38904290
לק"ג

במקום

4980

קומפקטי

 בשר
 שומן

42 במקום 384290

קומפקטי

100%
כ- 0%

4290במקום

VIP מארז
6 עופות במארז

לשניצללחזה
מחולק, ארוז במגשים ונקי 

משומן ועורות מיותרים.  בשר

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי 
משומן ועורות מיותרים.

טרי\קפוא

נסיכת הנילוס בקלה צעיר
מזל אשפר דגים

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מגוון רחב של דגים במחירי מזל
לק"גלק"ג 13903490



R

 98% 
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר

מרוצות מאוד!**

98%
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר
מרוצות מאוד!

*מבדיקה שנערכה בדצמבר 2016 במעבדת SGS COURTRAY, המעבדה המובילה
בעולם לבדיקות חיתולים. נמצא כי בייביסיטר סופגים יותר מהמתחרים

(טיטולים פרימיום, האגיס פרידום, פמפרס אקטיב בייבי)
**עפ"י מחקר שנערך בקרב אימהות במגזר החרדי דצמבר 2016

מצטערים טיטולים, 
המעבדה המובילה 

בעולם קובעת*:

 בייביסיטר
סופגים
יותר.



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

בירושלים8   ג' באדר תשע"ז 121/3/17

 צדיק בא לעיר: חלאקה בצאנז
מצאנז  האדמו"ר  ערך  שעבר  השבוע  בסוף 
לרגל  זאת  בירושלים,  החסידות  במוסדות  ביקור 
יהודה  יקותיאל  הילד   בכורו,  לנינו  שמחת החלאקה 
הגריש"ב  בן  משה,  חיים  ר'  הרה"ג  בן  הלברשטאם 
מעמדי  נערכו  הרושם  רב  בביקור  הצעיר'.  'הרב 
יצוין  הירושלמיים.  לחסידים  טיש'  ו'לחיים  חלאקה 
כי השבוע יצא האדמו"ר לביקור בן יומיים בארה"ב, 

לבקר את אמו הרבנית. 

 הבחור יהושע סאמעט ז"ל
השבוע  הובא  כאובה  בהלוויה  האמת:  דיין  ברוך 
של  בנו  ז"ל,  סאמעט  יהושע  הבחור  למנוחות 
החרדית'  ב'העדה  מו"ץ  יבלח"ט,  אהרון  רבי  הגאון 
ומנכבדי חסידות תולדות אברהם יצחק. המנוח נפטר 
בפתאומיות לאחר שלקה בדום לב, בן 47 בלבד היה 

בלכתו. יהי זכרו ברוך. 

 בליל שבת: פעוטה טבעה בגיגית
את  איבדה  שנה  כבת  פעוטה  שבת:  בליל  אסון 
הכרתה לאחר שטבעה בגיגית בביתה בשכונת רמות. 
פעולות  בה  ביצעו  הצלה  איחוד  וכונני  מד"א  צוותי 
החייאה והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים שערי 
שלישי  יום  בצהרי  החייאה.  פעולות  כדי  תוך  צדק 

נקבע מותה. תנצב"ה.
"מדובר בפעוטה שטבעה בגיגית עם חומרי ניקוי 
שהושארה מלאה בכניסת השבת בחדר האמבטיה", 
סיפר אליהו רייכנברג מ'איחוד הצלה', "חשוב וראוי 
להפיק לקחים ממקרה מצער זה ולוודאות טרם כניסת 
במים,  מלאה  שעדיין  גיגית  או  אמבטיה  שאין  שבת 
ילדים  של  טביעה  למקרי  ח"ו  לגרום  שעלול  מה 

ופעוטות".

 כך נלכדו הגנבים ה'הגונים'
לחייהם,  ה-20  בשנות  ירושלים  מזרח  תושבי  שני 
העובדים במרכז מסחרי בשכונת 'בית הכרם', 'ניצלו' 
את זמנם החופשי לפריצת רכב שחנה בסמוך למרכז. 
בשלל הגנוב הם מצאו כרטיס אשראי, ופצחו במסע 

קניות נדיב בסך אלפי שקלים. 
את  כשביצעו  לעצמם  הגנבים  חשבו  מה  ברור  לא 
במרכז  הנמצאות  בחנויות   – היתר  בין   – הקניות 
לאחר  קצר  זמן  וכך,  היטב,  מוכרים  הם  בו  המסחרי 
התקשר   ,₪  2000 שלך  בסכום  בפיצוציה  שרכשו 
ביטלה  כי חברת האשראי  להם  והודיע  בעל המקום 
את העסקה. הם הבטיחו להגיע ולשלם במזומן, ואכן 
התקשו  לא  המשטרה  חוקרי  בהתחייבותם.  עמדו 
נעצרו  והם  עקבותיהם,  אחר  להתחקות  במיוחד 

לחקירה. 

 התנגשות בכיכר השבת
ורוכב  בינוני  עד  קל  נפצע  חשמליים  אופניים  רוכב 
בכיכר  השניים  בין  בהתנגשות  בינוני  נפצע  אופנוע 
העניקו  ומתנדבים  כוננים  שני האחרון.  בליל  השבת 
טיפול רפואי ראשוני לנפגעים בזירת התאונה כשהם 

סובלים מחבלות ופציעות ובהכרה מלאה.
בשעות הבוקר של יום שני, נפצע רוכב אופנוע חרדי 
בכניסה לשכונת רמת שלמה, בתאונה בה היה מעורב 
נהג רכב פרטי. הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין 

כרם כשמצבו קשה אך יציב.

121/3/1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר
צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

שכר השביתה: מאות מיליונים לירושלים

סערת 'חונק החרדים': יחיאל לוי התפטר

הישג דרמטי לברקת: בעוד משרד האוצר הודיע נחרצות כי העיר לא תקבל יותר מ-525 מיליון 
שקל, הודיע הצוות המיוחד שהוקם בעקבות השביתה על העברת 700 מיליון לירושלים ● שר 

הפנים דרעי אישר לעירייה הלוואת ענק - ומחפש פתרון יסודי לטווח הארוך

יומיים לאחר פרסום דבריו החמורים של מנכ"ל המנהל הקהילתי בקרית יובל, הודיע לוי 
על התפטרותו: "באקלים שנוצר לא אוכל להמשיך לבצע את תפקידי" ● החרדים: "שלא 

נטעה, זה לא יפתור את בעיית קריית יובל. חייבים להמשיך ולטפל בחניקת החרדים"

מאת: ישראל פריי

הקרב בין ראש עיריית ירושלים לבין האוצר 
לטובת  המדינה  שתקצה  הסכום  גובה  על 
ברקת,  לניר  מובהק  בניצחון  הסתיים  העיר, 
לאחר שהצוות המיוחד שהוקם בלשכת ראש 
הממשלה הודיע על העברת 700 מיליון שקל 
לירושלים. כזכור, המאבק סחף אחריו את כל 
עליה  דרמטית  בשביתה  לשיאו  הגיע  העיר, 
כעת מתברר  אך  חריפה,  ביקורת  ברקת  ספג 

שהיא השיגה את ייעודה.
עד לפני ימים ספורים, הפער בין הצדדים 
ברקת  בעוד  לגישור.  ניתן  בלתי  נראה  היה 
להעביר  האוצר  הואיל  מיליון ₪,   800 דרש 

525 מיליון ₪ בלבד. 
לפי המתווה החדש שגובש על ידי הצוות 
שמינה ראש הממשלה, משרד האוצר יעביר 
מלכתחילה,  לתת  התכוון  אותו  הסכום  את 
ויתר הסכום יגויס ממשרדי ממשלה אחרים, 
ביניהם משרדו של השר זאב אלקין הממונה 
על ירושלים ועוד, ללא צורך בקיצוץ רוחבי 

בתקציב.

 המברכים
הגיב  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש 
בסיפוק: "אני שמח שהצלחנו יחדיו להוביל 
של  התקציב  בעיית  את  שהביא  מהלך 
בהובלתו  הממשלה  של  לשולחנה  ירושלים 
ניצחון  הוא  זה  הסכם  הממשלה.  ראש  של 
גדול עבור ירושלים, בירת ישראל, הממשלה 

הפער  את  לסגור  שיש  בעמדתי  הכירה 
התקציבי שלנו". 

זה,  להסכם  "הודות  כי  גם  ציין  ברקת 
עובדים.  אלפי  פיטורי  של  הכאב  את  חסכנו 
ניקיון,  חינוך,  ליותר  ולדאוג  להמשיך  נוכל 
להצלחה  תעסוקה.  ומקומות  רווחה  תרבות, 
ההסתדרות  ההורים,  ארגון  שותפים  הזו 
וארגוני העובדים, המינהלים הקהילתיים וכל 

אוהבי ירושלים".
גרונר  אלי  הממשלה  ראש  משרד  מנכ"ל 
עיר  היא  "ירושלים  ואמר:  ההסכם  על  בירך 
בעלת מעמד סמלי מיוחד שאין עליו עוררין. 
לא  ירושלים,  את  לחזק  כדי  נועד  התקציב 
ציוני  כמוקד  אלא  היהודי,  העם  כבירת  רק 
בו.  ולהתפתח  להישאר  מעוניינים  שתושביו 
כל הממשלה מחויבת למשימה הזו. אני מודה 
לראש  ומורשת,  ירושלים  לשר האוצר, לשר 
התקציבים,  על  לממונה  ירושלים,  עיריית 
ולעמיתיי - מנכ"לי משרדי הממשלה ומנכ"ל 
המטרה  לטובת  שנרתמו  ירושלים,  עיריית 

החשובה הזו". 
אמר:  אלקין  זאב  ירושלים  לענייני  השר 
רה"מ,  משרד  למנכ"ל  להודות  רוצה  "אני 
לשר האוצר, לראש עיריית ירושלים, לממונה 
משרדי  למנכ"לי  באוצר,  התקציבים  על 
על  ירושלים  עיריית  ומנכ"ל  הממשלה 

הנכונות שלהם לסייע לעיר". 

 הסדר הקבע
שר  הודיע  פעמי,  החד  ההישג  רקע  על 

צוות ממשלתי  הקמת  על  דרעי  אריה  הפנים 
איזון  מענק  נוסחת  על  שימליץ  בין-משרדי 
 - הבאות  בשנים  ירושלים  לעיר  מיוחדת 
את  ולתמיד  אחת  שיימנע  טווח  ארוך  מהלך 
השביתות אליהן התרגלנו בשנים האחרונות. 
ממענק  נהנית  העיר  כיום  הפלא,  למרבה 
פי  על  איזון  מענק  מקבלת  אינה  אך  בירה, 
לרשויות  הפנים  משרד  שמחלק  כפי  נוסחה, 

מקומיות רבות.
בעת  פנתה  ירושלים  עיריית  כן,  כמו 
לאשר  בבקשה  הפנים,  למשרד  האחרונה 
הלוואה בגובה של כ-מיליארד שקלים לצורך 
אתמול,  בעיר.  נוספות  לימוד  כיתות  בניית 
אישור  על  דרעי  אריה  הפנים  שר  הודיע 

ההלוואה, בצעד של תמיכה בראש העיר.
בשנים  שנראה  "אסור  כי  ציין  גם  דרעי 
הבאות את רחובות ירושלים מכוסים באשפה 
המרכזיים  הנפגעים  כאשר  שביתות,  עקב 
מוסכם  פתרון  שימצא  חשוב  התושבים.  הם 
ירושלים,  לעיר  משמעותי  תקציבי  לסיוע 

במיוחד לטווח הארוך. 
ירושלים,  לעיר  מיוחדת  נוסחה  "קביעת 
שמשרד  תוך  לעיר,  והוגן  ראוי  מענה  תיתן 
הפנים יפעיל את כל הכלים העומדים לרשותו 
התנהלותה  על  לפקח  מנת  על  כרגולטור, 
הממשלה  מענקי  העיר.  של  התקציבית 
לעירייה  יסייעו  שנה,  מדי  לעיר  המועברים 
האיכותיים  השירותים  את  לתושבים  לספק 
את  ולפתח  לחזק  להמשיך  כן,  וכמו  ביותר 

העיר ירושלים".

מאת: ישראל פריי
כשצוטט  דבריו,  שחוללו  הסערה  לאחר 
החרדים",  את  "לחנוק  השיטה  את  מסביר 
יובל  בקרית  הקהילתי  המנהל  מנכ"ל  הודיע 
שהגיע  במכתב,  התפטרותו.  על  לוי  יחיאל 
על  לוי  חזר  התנצלות,  מכתבי  מספר  לאחר 
עמדתו כי דבריו הוצאו מהקשרם, אך אמר כי 
"ברור לי שבאקלים שנוצר לא אוכל להמשיך 
כל  עבור  יעיל  באופן  תפקידי  את  לבצע 
התושבים, כפי שעשיתי עד כה. בשל כך אני 
מודיע על החלטתי לסיים את תפקידי במינהל 

יובלים".
דבריו של לוי, שנאמרו כהסבר כיצד למנוע 
את הגעת החרדים לשכונת קרית יובל – בין 
היתר על ידי הקרנת סרטים בסמוך לבית הרב 
ומניעת הקצאת שטחי ציבור לילדי החרדים – 
חוללו סערה רבתי, וגררו גינויים מכל קצוות 
המדינה  מנשיא  החל  הישראלית,  הקשת 
החרדים.  הח"כים  אחרוני  ועד  החינוך  ושר 
הנציגות החרדית בעירייה דרשה את פיטוריו, 

ורשמה הצלחה.
"שוב,  לוי:  כתב  ההתפטרות  במכתב 

אשר  ההתבטאות  אופן  על  להתנצל  ברצוני 
קהילתי  מינהל  כמנהל  תפקידי  את  הולם  לא 
אותם  והעדינים  המורכבים  ביחסים  ופוגע 
הקהילות  בין  ולשפר  לשמר  קשות  עמלתי 
יובל".  קריית  שכונת  את  המרכיבות  השונות 
כתיאור  נאמרו  "הדברים  כי  הבהיר  הוא 
ידי,  על  נכון  ולא  מוצלח  לא  באופן  מצב, 
ולא כאמירה שכך יש לפעול או הבעת עמדה 
להתבטא  עלי  היה  אסור  זאת  עם  בנושא. 
ממני  גדולים  כוחות  לידי  ששיחק  זה  באופן 
ואני מתנצל על כך בפני התושבים, ההנהלה 

של המינהל והעירייה".

 התגובות
חבר המועצה פיני עזרא הגיב: "יש מחיר 
להתבטאות כזו קשה. אבל שלא נטעה זה לא 
יפטור את בעיית קרית יובל וחייבים להמשיך 
ולטפל בחניקה של החרדים. הוא אמר בצורה 
של  האג'נדה  שזו  יודעים  שכולם  את  ברורה 

יובלים. 
ולהדרת  לשנאה  סוף  לשים  "חייבים 
חדשה  הנהלה  שם  צריך  ביובלים.   החרדים 
ההנהלה  במקום  התושבים,  לכל  שתדאג 

התושבים.  בין  לסכסך  דואגת  שרק  הקיימת 
צריך לשים לזה סוף באופן מיידי". 

ישראל  ירושלים  עיריית  מועצת  חבר 
בתגובה:  בירושלים'  ל'השבוע  אמר  קלרמן 
אם  וספק  מתבקשת,  לוי  של  "ההתנצלות 
קרית  לתושבי  שנגרם  העוול  על  תכפר  היא 
יובל שכל 'חטאם' באמונתם ובאורח חייהם. 
ויחיאל לוי  הנושא גדול מאיש כזה או אחר, 
הדרת  של  קשה  לתופעה  סימפטום  רק  הוא 
צריכים  ירושלמיות.  משכונות  חרדים  רגלי 
הדרה,  ניסיון  כל  מהשורש  לבער  לדעת 
ואנשים שקבעו את ביתם בקריית יובל, זכאים 
ולכל שירות ככל התושבים, ללא  ליחס הוגן 
בין  טריז  ייתקעו  ואחרים  כאלו  שגורמים 

האוכלוסיות ויצרו את צעדיהם".
מנגד, מי שהתייצב לצד לוי הם חברי סיעת 
הסיעות  מצד  צביעות  כאן  "יש  'ירושלמים'. 
חברת  חסן-נחום,  פלר  קבעה  החרדיות", 
מעניין  השכונה  תושבי  "את  העיר.  מועצת 
החרדים  העסקנים  אבל  בשקט,  לחיות  רק 
האש.  והגברת  החיכוכים  להקצנת  דוחפים 

חבל שברקת שוב משחק לידיים שלהם".

 ילדי החמד בקבלת הפנים
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מאת: הילה פלח

כנס  בירושלים  ייערך  מחודש  פחות  בעוד 
וראשונה  ייחודית  יוזמה  העסקים',  'פורום 
מסוגה מבית 'קו עיתונות', שתפתח בעקבותיה 
לבעלי  ייעודיים  כנסים  של  ארוכה  שורה 

עסקים קטנים ובינוניים בכל הארץ. 
בעלי העסקים הקטנים מתמודדים עם מגוון 
ולעיתים הם נאלצים לנהל  רחב של אתגרים, 
על  ממש  של  קיומית  מלחמה  ביומו  יום  מדי 
בירושלים,  מדובר  כאשר  שברשותם.  העסק 
האתגרים גדולים אף יותר, שכן מלבד קיומם 
הנוגסות  ורשתות  גדולים  קניות  מרכזי  של 
בחוג הקליינטים של העסקים הקטנים, גם גל 
לא  האחרונות  בשנים  העיר  שעברה  הטרור 

תרם לשגשוג, בלשון המעטה.
ממש  של  צורך  התעורר  זאת,  כל  לאור 
העסקים  לבעלי  שתסייע  מקצועית  בהכוונה 
המכירות,  את  להגדיל  רווחים,  למקסם 
את  ולפרסם  אשראי  מסגרות  עם  להתמודד 

העסק בצורה נכונה.
לטובת  הכפפה  את  שהרימה  מי  כאמור, 
'קו  רשת  היא  הירושלמיים,  העסקים  בעלי 
מיוחד  עיון  יום  ב-26.3  שתערוך  עיתונות', 
במרכז  בעיר,  העסקים  בעלי  עבור  ומקיף 

הכנסים של מלון קראון פלאזה.

העסקים  בעלי  יוכלו  העיון  יום  במהלך 
להשתתף בסדנת אומנות המכירה, בה ילמדו 
המכירות,  היקף  את  ולהגדיל  להרחיב  כיצד 
ייעוץ  ולקבל  עגולים  בשולחנות  להתיישב 
פרטני ומותאם באחד על אחד, להאזין למומחי 
הפרסום שישתתפו בפאנל מיוחד על הדרכים 
לשיווק עסק קטן מול רשתות ומתחרים, וכמו 
גם לשמוע מ'אלה שכבר עשו את זה' – בעלי 
עסקים קטנים שרשמו הצלחה חריגה וישתפו 

את הנוכחים מניסיונם.
העיון,  יום  במהלך  שייערך  מיוחד  במושב 
הקשורים  ופקידים  ח"כים  שרים,  ישתתפו 
ויקיימו דיון נרחב על עידוד הפיתוח  לנושא, 
העסקי במגזר החרדי, תוך התייחסות לסוגיות 
יציע  נוסף  דיון  היום.  סדר  שעל  הרלוונטיות 
סיקור של אפשרויות הרחבת האשראי לעסק, 
ותוך  בנקאיים,  וחוץ  בנקאיים  באמצעים 

שימוש בקרנות עירוניות וארציות שונות.
פעיל  באופן  תשתתף  ירושלים  עיריית  גם 
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן  באמצעות  בכינוס, 
דייטש, שנרתם לסייע להצלחת הכינוס לטובת 
בעלי העסקים בעיר. בעקבות כך, יהיו במקום 
נציגי האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים 
עסק  לפיתוח  השונות  הדרכים  על  שיסבירו 

קטן ובינוני בעיר.

מאת: ארי קלמן

לאחר תקופה ארוכה בה לא בא לידי ביטוי 
מסיבות  כאשר  העיר,  במועצת  החרדי  הכוח 
ואף  כארבעה  רק  ש"ס  סיעת  מנתה  שונות 
השבוע  מינה  חמישה,  מתוך  חברים  שלושה 
יו"ר התנועה ושר הפנים אריה דרעי שני נציגים 
החרדי  הייצוג  את  ולהשלים  החסר  את  למלא 

במועצה.
על פי ההודעה שפרסמה סיעת ש"ס בתחילת 
למועצת  חדשים  נציגים  שני  "ימונו  השבוע, 
חיים  הרב  ש"ס:  סיעת  מטעם  ירושלים  העיר 
כהן, תושב שכונת גבעת שאול, פעיל בעשייה 
שותף  וקהילה,  רווחה  בנושאי  הציבורית 
וחינוך  לחינוך  ומוסדות  כנסת  בתי  להקמת 
שכונת  תושב  מרציאנו,  שמואל  והרב  מיוחד, 
ומכהן  הצרפתית  בקהילה  פעיל  יובל,  קריית 

כראש כולל אברכים". 
יצוין, כי חיים כהן מכהן גם כיו"ר דירקטוריון 
עשרות  במשך  שימש  ובעבר  עיתונות',  'קו 
שנים במסירות את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

של  מינויים  את  הפנים  שר  אישר  שני  ביום 
שמועצת  בעת  חמישי  וביום  החברים,  שני 
העיר תתכנס, היא תצביע על אישורם וכניסתם 
חברי  לשלושת  מצטרפים  כשהם  לתפקיד, 
עזרא  פיני  כהן,  צביקה   – המכהנים  הסיעה 

ואברהם בצלאל.

במקביל, נמסר מסיעת ש"ס כי "יו"ר סיעת 
ימשיך   - כהן  צביקה  הרב  בירושלים  ש"ס 
ש"ס  סיעת  כיו״ר  העיר,  ראש  כסגן  לשמש 

בירושלים ומחזיק תיק החינוך".
חברי  פרשו  הקדנציה  במהלך  כזכור, 
המועצה אלי שמחיוף ונחמניאל סבן מטעמים 
אישיים, חבר המועצה מיכאל מלכיאל הצטרף 
לרשימת ש"ס בכנסת ואילו חבר המועצה אשר 
מישאלי הודיע על התפטרותו לאחר שהתייעץ 

עם חבר 'מועצת חכמי התורה' הגר"ד יוסף.

כנס 'פורום העסקים': 
להחזיק עסק בירושלים

שורה ארוכה של מומחים במגוון תחומים - אשראי 
ופרסום, הקמת עסק ומכירות - יתרמו מניסיונם 

המקצועי לבעלי העסקים הירושלמים במסגרת כנס 
מיוחד מבית 'קו עיתונות'

מינויים בש"ס: שני 
חברי מועצה חדשים

חיים כהן ושמואל מרציאנו יצטרפו למועצת העיר כנציגים 
מטעם ש"ס, לאחר שמינויים הוחלט על ידי שר הפנים 

ויו"ר התנועה אריה דרעי

חבר המועצה חיים כהן

שעות פתיחה:
סניף גאולה: א‘ - ה’ 12:00-20:30 , ו‘ 10:00-13:30
ו‘ 10:30-13:30  , - ה’ 19:00-22:00  א‘  סניף רמות: 

  חדש!! סניף גאולה: 

רח' האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר 10 (מול סלקום)
סניף רמות: רח‘ אידלסון 17 , רמות ג‘

   חולצות   חגורות   חפתים   סריגים   צעיפים
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משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
דירות 5 חדרים אחרונות

*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. 
וחניון  במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי 
נשימה. עוצר  ירושלמי  לנוף  5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות  בנות   דיור  יחידות   68 תת קרקעי. במתחם 
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מאת: ישראל פריי
בהלם ובכאב התקבלה הבשורה על פטירתו 
שאול  אבא  יצחק  אליהו  הרב  של  הפתאומית 
כשרות  וראש מחלקת  קידר  היישוב  רב  זצ"ל, 
בגוש עציון. כוננים ומתנדבים שהוזעקו לביתו 
שאיבד  לאחר  בירושלים  שלמה  רמת  בשכונת 
החייאה  פעולות  בו  לבצע  ניסו  הכרתו,  את 
ממושכות, אך מאמציהם עלו בתוהו והם נאלצו 

לקבוע את מותו. בן 55 בלבד היה בפטירתו. 
הרב אבא שאול נולד בירושלים לאביו הרב 
יעקב חי אבא שאול ז"ל, דודו הוא ראש ישיבת 
זצ"ל.  שאול  אבא  ציון  בן  חכם  יוסף'  'פורת 
הגדול,  דודו  ידי  על  להוראה  שהוסמך  לאחר 
כיהן  בו  תפקיד  קידר,  היישוב  לרבנות  מונה 
היה  בלט  בהם  התחומים  אחד  ארוכות.  שנים 
ואף  גדול,  כמומחה  נודע  בו  תחום  הכשרות, 
אזור  כל  של  הכשרות  מערכת  על  אחראי  היה 

גוש עציון. 
שאול  אבא  הרב  שקד  עשורים  כמה  במשך 
על תלמודו בכולל של הראשל"צ הרב מרדכי 

לרב.  ביותר  מהקרובים  והיה  זצ"ל,  אליהו 
ויחסי  ענפים  תורניים  קשרים  ניהל  בנוסף, 
קרבה עם רבה של ירושלים הראשל"צ הגרש"מ 

עמאר ייבדל לחיים ארוכים.
גדולי  השתתפו  הכואב,  ההלוויה  במסע 
ורבים מתושבי  ירושלים  רבנים, תושבי  תורה, 
לרבם  אחרון  כבוד  שחלקו  עציון  גוש  יישובי 
אותם  הנהיג  הלכתית  תקיפות  שלצד  האהוב, 

באמונה, במאור פנים, בנדיבות ובחן. 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  מחותני  "ברשות 
הישוב  של  לרבו  בנו  את  נמנה  יוסף,  יצחק 
קידר", הכריז רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר 
הרב  לבנו  הרבנות  כתר  את  והעביר  בהספדו, 

יעקב. 
מלבד בנו ממשיך דרכו, הותיר אחריו המנוח 
משפחה ענפה ההולכת בדרך ה'. בעוד כחודש, 
ללא  טובה,  בשעה  החופה  תחת  בתו  תעמוד 
שאביה יזכה להוביל אותה ביומה הגדול. תהא 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

חודש לפני חתונת בתו: 
הרב אבא שאול זצ"ל

בירושלים הלך לעולמו 
בפתאומיות הרב אליהו יצחק 
אבא שאול זצ"ל, רב היישוב 
קידר וראש מחלקת כשרות 

בגוש עציון ● הוסמך להוראה 
על ידי דודו הגדול ראש 

ישיבת פורת יוסף, והיה אהוב 
ומוערך על אנשי קהילתו 

בני ברק ג' באדר תשע"ז 12281/3/17

תעודת זהות: 
לתרבות  המחלקה  ויו"ר  ש"ס  מטעם  ציונה  נס  העיר  מועצת  חבר  ברציפות  שניה  קדנציה 

תורנית. חבר בוועדות הנחות במיסים, בנין עיר, חינוך וביקורת. 

רקע אישי: 
ואחיות.  אחים   7 ולי  מעיראק,  עולים  הורים  לזוג  יום  קשת  בשכונה  ברמלה  והתחנכתי  גדלתי 
למדתי בבית הספר בר אילן בעיר, לאחר מכן פנימייה צבאית ובסיום לימודי התגייסתי לצנחנים, 

לאחר מכן שימשתי כמדריך נוער במועדון ג'רסי לנוער בעיר והדרכתי במשך 5 שנים. 

פינה תורנית: 
לומד כרגע מסכת תענית. מקרב נוער מתקשה, בישיבה שמונה כ-40 בחורים.

המסלול הציבורי: 
התחלתי את דרכי לאחר שהוריי נפטרו וחיפשתי לעשות לעילוי נשמתם. התחלתי לאסוף מידי 
שבת ילדים לקריאת תהילים, לאחר מכן התרחבנו לחוגים ופתחנו מתנ"ס בו התאספו כ30 ילדים 
 700 שהביאה  מפורקת  מפלגה  קיבלנו  בקשיים,  מלווה  הייתה  במפלגה  דרכי  יום. תחילת  בכל 

קולות וכיום הכפלנו את כוחנו ויש לנו 2 מנדטים.
הישג עיקרי:  

שיעורי התורה ובתי הכנסת המשגשגים, עם כולל אברכים שפתחנו. עזרה לתושבים בשמחות וגם 
באבל. פתחנו 2 מועדונים לנוער נושר ולנוער מתחזק שפועלים מידי ערב, וכולל בוקר לפנסיונרים 

שחלקם לומדים תורה לראשונה בחייהם.

ההתחייבות שלי:
הקמת מקווה בשכונת טירת שלום, פתיחת בית ספר חרדי לבנות ותלמוד תורה לבנים.

הרב שלי:  
שואב השראה ממרן הרב עובדיה זצ"ל ואת הנחישות מהרב אריה דרעי. שואל בכל דבר את הרב 

איתן דהאן ורבי יעקב אבוחצירא מרמלה.

נקודת שפל: 
כשהייתי צריך לוותר על תפקיד יו"ר ועדת הנחות על מנת לקבל את הסמכות על המועצה הדתית 

(כיום יו"ר המועצה הדתית הוא נציג ש"ס).

שליהנציג
אליהו לוי, נס ציונה

 "המטרה שלי היא לפתוח בעיר בתי ספר, ישיבות וסמינר, ולמשוך כמה שיותר אברכים שיגיעו 
להתגורר בעיר. אני מאחל לעצמי להיות סגן ראש העיר עם 3 מנדטים לפחות, כדי שאוכל להגשים 

את שאיפותיי הציבוריות לטובת הכלל ולקדש שם שמי ים".

דבר הנציג:

 4  + נשוי   ,52 בן 
שני  מהם  ילדים, 
נשואים ושני נכדים.

מנהל המחשוב:
ר' משה בנדה ז"ל

המנוח שימש במשך שנים רבות כמנהל הלוגיסי 
במחלקת מערכות מידע של עיריית בני ברק, ולאחר 

שהתמו במהלך עבודתו לפני מספר חודשים  מצבו 
התדרדר והוא נפר

 ר י :מאת

'מעיני  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
ר'  בצהריים  ראשון  ביום  נפטר  הישועה' 
משה בנדה ז"ל, המנהל הלוגיסטי במחלקת 
מערכות מידע (מחשוב) של עיריית בני ברק 
והוא בן 62 בפטירתו, לאחר שסבל ייסורים 

קשים ומרים.
אירוע  עבר  המנוח  חודשים,  מספר  לפני 
מוחי כשהיה במהלך עבודתו במבנה עיריית 
בני ברק ופונה לבית החולים באמבולנס של 
מד"א. במהלך החודשים שחלפו הוא נותח 
והוא  והתדרדר  הלך  מצבו  פעמים,  מספר 
היה ללא הכרה, כאשר בני משפחתו וחבריו 
אך  להחלמתו,  וציפו  לצדו  העת  כל  שהו 

כאמור, נגזרה הגזירה.
תל  בעיר  בשנת תשט"ו  נולד  ז"ל  המנוח 
גור.  מחסידי  בנדה,  דוד  ר'  לאביו  אביב 
גור  אמת'  'שפת  בישיבת  למד  בבחרותו 
והתגורר ברחוב צפניה בירושלים. לפרנסתו 
עבד בעיריית בני ברק כמנהל לוגיסטי באגף 
את  עושה  כשהוא  בעירייה,  ומחשוב  מיכון 

עבודתו במסירות ובנאמנות. 
ר' משה ז"ל היה איש חסד, שתמיד דאג 
עודדו  כך  ובעקבות  אותו.  לסובבים  ועזר 
אותו בעבר חבריו להתמודד על ראשות ועד 

הכתה  פטירתו  ברק,  בני  בעיריית  העובדים 
בהלם את עובדי העירייה שחיבבו והעריצו 

אותו מאוד.
הלווייתו יצאה ביום ראשון בשעה 21:30 
בערב מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר 
בני  עיריית  בכירי  בהשתתפות  המנוחות, 

ברק,  חבריו ובני משפחתו.

 ר משה בנדא ז"ל

www.kerenby.co.il
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03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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מאת: ישראל פריי

עושים  ומצוות  תורה  שומרי  יהודים  אלפי 
בכותל  ובחגים  בשבתות  להתפלל  דרכם  את 
המערבי, אך לא פעם נרשמים עימותים בשערי 
מהמתפללים  שחלק  לאחר  בכניסה,  הבידוק 
החשמלי.  השער  דרך  לעבור  שלא  מעדיפים 
העביר  במקום,  השבוע  שנערך  מקיף  בסיור 
אייכלר  לח"כים  רבינוביץ  הגר"ש  הכותל  רב 
ומוזס סקירה מקיפה על הפתרונות ההלכתיים, 
תוך שהוא מדגיש כי מי שמבקש להחמיר על 

עצמו – זכאי לבדיקה ידנית.
את  התירו  ההלכה  מפוסקי  גדול  "חלק 
החולים  בתי  בכל  הקיימים  הללו,  השערים 
לח"כים  רבינוביץ  הרב  אמר  רחל",  ובקבר 
הציבור.  לפניות  הועדה  של  סיור  במסגרת 
על  מותר  הוא  אלקטרוני.  אינו  המגנט  "בודק 
מי  והעדות.  החוגים  מכל  ההלכה  פוסקי  ידי 
כמו  אינו מחלל שבת,  שעובר בשערים הללו 
כל מי שפותח ברז בשבת והמונה המכני סופר 
את צריכת המים. המגנומטר עושה את אותה 
פעולה, של מונה המים בבית, הפועל באותה 
"מי שרוצה  כי  הוסיף  הוא  זאת  לצד  שיטה". 
להחמיר על עצמו, זכותו לקבל בדיקה ידנית. 
אך יש לדעת שזה לוקח יותר זמן. נתדרך את 
מדובר  רוח,  אורך  להם  שיהיה  המאבטחים 
תחילת  לפני  לחץ  של  מסוימות  בשעות 

התפילות".
לסיור  שהתלווה  המשטרה  שמפקד  לאחר 
ח"כ  ביקש  ידנית,  בדיקה  לאפשר  התחייב 
גם לבאים  מנחם אליעזר מוזס לאפשר אותה 
משער שכם, אך לדברי המשטרה קיימת בכך 
מי  ולכן,  השער,  מבנה  בשל  ביטחונית  בעיה 
שיחפוץ בכך, יוכל לעלות כמה עשרות מטרים 
הבידוק  יבוצע  שם  העליונה,  הכניסה  לשער 

הידני.
בין  חריף  ויכוח  התגלע  הסיור  בהמשך 
האחריות  על  המשטרה,  לבין  'אגד'  חברת 
גורן,  בשער  האלקטרוני  השילוט  לעדכון 
האוטובוסים.  הגעת  זמני  על  המודיע  שילוט 
פי מצב השטח,  ועל  לעיתים תכופות  שהלא, 
נמנעת,  או  האוטובוסים  כניסת  מתאפשרת 
ואז עוברת התחנה אל מתחת שער האשפות, 
והשילוט עשוי לפטור את ההתרוצצות, חוסר 

הוודאות וההמתנה הממושכת.
על  שאחראי  מי  כי  טען  אגד  נציג  בעוד 
במשמרת,  השוטרים  אחד  הוא  השילוט 
הכביש,  חסימת  על  והידע   הסמכות  שבידיו 
אגד  סדרני  כי  להיפך,  המרחב  מפקד  טען 
עליית  אי  או  עליית  את  הקובעים  אלו  הם 
זה  "אין  האשפות.  שער  אל  האוטובוסים 
הציבור.  את  לעדכן  המשטרה  של  מתפקידה 
ללחוץ  התחבורה  ומשרד  אגד  את  מזמין  אני 
על כפתור השילוט. אי אפשר לצפות משוטר 
האלקטרוני",  השילוט  כפתור  לחיצות  לבצע 

אמר. 
לאחר חילופי דברים ממושכים, הפציר יו"ר 
אייכלר  ישראל  ח"כ  הציבור  לפניות  הועדה 
בכל הגורמים להקים צוות משותף בו יחליטו 
על חלוקת העבודה, אך יותר מכל, שייראו נגד 
עיניהם את הנוסעים וטובתם. "לא ייתכן לשגע 
יודעים  שאינם  נוסעים,  במאות  ולהתעלל 
והאם  האשפות  לשער  מחוץ  אל  לרוץ  אם 
פגיעה  זאת  עולה.  לא  או  עולה  האוטובוס 

בלתי הגונה באלפי מתפללים ביום".

 בודקים מקרוב. 
 הועדה לפניות הציבור
"מי שרוצה להחמיר  עם רב הכותל

זכאי לבדיקה ידנית"
שערי הבידוק הביטחוני בכניסה לכותל המערבי הוסדרו אמנם לפי דעת מרבית 

פוסקי ההלכה, אך הסדר חדש יעניק אלטרנטיבה למחמירים ● עימות בין 
המשטרה ל'אגד': מי אחראי לעדכון השלט האלקטרוני בתחנת האוטובוס?

 ern שור חברת
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!

הן
 כ

לי
גי מרוויחים!

הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

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

 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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000



Made in USA

˘יוו˜ ו‰פˆ‰: ספיי˘ל ‚ל‡ט בע"מ.
077-4451-930טל': 

פנקו את הקרובים בעוגיות הסנדוויץ׳
של ליברס הפריכות והעסיסיות

פורים שמח וטעים במיוחד!

והמכבד יתכבד!
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את החדשות האמיתיות, ולא עוד 'פייק ניוז' שמועברות 
מדברים  הפוליטיקאים  שבמהלכה   - עיתונאים  במסיבת 
יום  - שמעו חברי סיעת ש"ס בצהרי  והעיתונאים שותקים 
הסיעה.  מחדר  והוצאו  תודרכו  שהעיתונאים  אחרי  שני, 
אבל לפני שנעבור לעיקרי החדשות, אי אפשר שלא לפתוח 
ויו"ר  החינוך  לשר  שגרמו  ובסיבות  האפליה,  נגד  בתקנות 
בחדר  מטה  של  פמליה  עם  להופיע  היהודי,  הבית  מפלגת 

סיעת ש"ס.
בצוק  הקבינט  דיוני  בין  מחבר  אישיותי,  משותף  מכנה 
נראה  המקרים  בשני  האפליה.  נגד  התקנות  לניסוח  איתן 
שיש ממש בטענותיו של השר בנט, אך הרושם שנוצר הוא 
שמבחינתו, הצדק צריך להיראות ולא להיעשות. המנהרות 
תקיפה  כמנהרות  שימשו  אך  כראוי,  נדונו  לא  החמאסיות 
תקשורתיות, להחדרת מידע לעיתונות מתוך חדר הקבינט. 
הביטחוניסטים יעלון וגנץ אולי ייפו את המציאות, אך בנט 
ניצל את הסיטואציה בעיקר כדי לקצור כותרות. מי שעקב 
מזהה  האחרונים,  בשבועיים  האירועים  השתלשלות  אחר 

התנהלות דומה גם בסוגיית האפליה. 
התקנות נגד האפליה ואופי פרסומן, היוו תשובת המשקל 
להתנגדות ח"כי ש"ס לחוק נגד אפליה של מאיר כהן מ'יש 
בתחומים  חקיקה  להוביל  עתיד  יש  לנציג  לתת  עתיד'. 
טבחים,  סכין  שבידו  לקצב  לתת  כמו  בערך  זה  חרדיים, 
שהיא  הייתה  ש"ס  של  הבעיה  הניתוחים.  לחדר  להיכנס 
נתפסה לא מוכנה, ולכן, כשיו"ר ועדת החינוך, יעקב מרגי, 
דיבר בישיבת הסיעה על התקנות החדשות – דרעי קפץ על 

המציאה. 
בתהליך הניסוח שנוהל על ידי מנהל המחוז החרדי איציק 
זהבי, היה מעורב עד צוואר יו"ר ועדת החינוך מרגי, ולא שר 
החינוך בנט. במבחן הכותרות – דרעי השיג את התוצאות 
יו"ר ועדת  הנכונות, במידה רבה של צדק לנוכח מעורבות 
החינוך מטעמו. בנט לעומתו, תפס טרמפ. בממשלת נתניהו 

– זוהי רוח המפקד.
משמעות  מהי  מיד  הבין  ההתפתחויות,  על  ששמע  בנט 
מסיבת  לקיים  וביקש  לתקנות  ש"ס  שתעניק  הגושפנקא 
"תבוא  קופון.  לגזור  כדי  רביעי  ביום  משותפת  עיתונאים 
לישיבת הסיעה של ש"ס ונציג זאת ביחד", הציע דרעי ובנט 
קפץ על העגלה. בהגעתו לחדר סיעת ש"ס, שידר בנט מסר 
האפליה,  נגד  מלחמה  אמירה.  באותה  ושלום  מלחמה  של 

שלום עם סיעת ש"ס.
ברמת הכותרת, זה היה השבוע של שר החינוך – עם או 
בלי קשר למציאות. ביום שני הוא נהנה מכותרות שהכתירו 
הוכתר  הוא  בשלישי  באפליה.  הלוחמים  כראשון  אותו 
בדו"ח המבקר כראשון שזיהה את בעיית המנהרות בעזה. 
מושלם,  כה  שבוע  ראש-הממשלה,  בית  של  בסטנדרטים 
מצדיק פתיחת כמה וכמה בקבוקי שמפניה ורודה. נותר רק 
את  יצדיקו  החדשות,  שהתקנות  ולקוות  אצבעות  להחזיק 
מטרתן ויועילו לא רק לפוליטיקאים - אלא גם לתלמידות.  

כולה שלי
והעיתונאים  הוסדרה  היומית  שהכותרת  אחרי  רק 
לשאול  להם  מבלי שהתאפשר  הוצאו מהחדר   – שתודרכו 
שאלה, שמעו חברי הסיעה את החשיפה היומית האמיתית. 
נטיית  את  הסיעה  חברי  בפני  הציג  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
לראשות  במרוץ  יחימוביץ'  בשלי  ולתמוך  להפתיע  לבו 
לסדן  הפטיש  ביו  שמצוי  כהן,  יצחק  למעט  ההסתדרות. 

בתפקידו כסגן שר האוצר, החברים הביעו תמיכה.
ראיון  אותו  מאז  האתר  גלי  מעל  נשמע  מלל  של  ים 
 – ש"ס  יו"ר  עם  דיבורים  הכל  מגישת  של  מהגיהנום 
לאותו  בהשוואה  החולים.  בבית  דרעי  אושפז  שבעקבותיו 

מופע אימים, אפילו הראיון שערכה דנה וייס לשר הבריאות 
ליצמן השבוע נראה כמו שיחת רעים.

גם כשחזר מהכפור ופגש בכנסת ישראל את הפרלמנטרית 
בולטת,  חברתית  כנסת  לחברת  שנחשבת  יחימוביץ'  שלי 
ה"היי  את משפט  השניים.  בין  מדי  רבה  קרבה  נראתה  לא 
שהיא  הסטטוסים  את  פותחת  יחימוביץ'  שבו  שלי",  זאת 
מפרסמת ברשת החברתית, היא הקדישה לא פעם לתקיפת 
יו"ר ש"ס, כולל בעת מינויו החגיגי לשר הפנים. "חשבתי 
לא להתייחס למינויו של דרעי למשרד הפנים", היא כתבה, 
"אבל המראה של מינויו בהצבעה עכשיו במליאה הוא קשה 
לעיכול, חינוכית ומוסרית. יש בזה התגרות וזלזול בציבור".  
קטני  אחרת.  מדברת  האחרונה  התקופה  של  יחימוביץ' 
שנוצר  והצורך  הצר  הפוליטי  באינטרס  זאת  יתלו  אמונה 
לקבל כל תמיכה בדרך להתמודדות על ראשות ההסתדרות. 
מי שמסוגלת לשתף פעולה עם איתן כבל, יריבה הגדול עד 
כמקפצה,  בהסתדרות  בסיעתו  ולהשתמש  שלשום,  תמול 
יכולה לדלג בקלילות על התהום שהפרידה בינה לבין דרעי 
במשך שני עשורים. אבל יש גם מי שמדבר עם יחימוביץ' 
ובתמים.  באמת  השתנתה,  דרעי  על  שדעתה  ומתרשם 
הפערים  לצמצום  החברתיים  המהלכים  אחרי  עוקבת  היא 
בחברה, שהוא מוביל כשר הפנים, הפריפריה הנגב והגליל, 
הזה  המגמה  שינוי  להתפתחויות.  בהתאם  אחרת  ומדברת 
מאפשר לדרעי לחלום על מהלך חברתי משותף, שישחזר 
את הימים העליזים של כיבוש ההסתדרות בשנות התשעים. 
את קמפיין 'חיים חדשים בהסתדרות' של החבר הטוב חיים 

רמון, יחליף הקמפיין הטרי, 'כולה שלי'.
ש"ס  כשסיעת  דרעי,  דווקא  עשה  הראשון,  הצעד  את 
המנדטים  לחלוקת  שהתנגדה  היחידה  הייתה  בהסתדרות 
בבינ"ה )בית נבחרי ההסתדרות( ללא עריכת בחירות. בש"ס 
מספרים שניסנקורן הציע לסיעה 4.5 אחוזים מקרב החברים, 
נציג  קם   – כל המפלגות הביעו תמיכה  אך למרות שנציגי 
ש"ס ותקע סיכה בבלון, במעמד כולם. בו ביום קיבל דרעי 
מסרים שונים ומשונים על העברת תפקידים כפעולת תגמול 
ליו"ר  ש"ס  יו"ר  בין  המתיחות  רשמי  כחלון.  של  לסיעתו 
ההסתדרות המכהן, נראו גם השבוע, כשדרעי סירב להרים 
לפני הטקס החגיגי במהלכו אמורה  ניסנקורן  טלפון לאבי 
לפועלים  התוספת  הענקת  רשמית,  מוכרזת  להיות  הייתה 
יתקיים  עוד  שהטקס  ייתכן  האוכלוסין.  במנהל  השחורים 

במעמד היו"ר – ממגדר אחר.
ההכרעה טרם נפלה, אך דרעי מודע למשמעותה. לא בטוח 
אך  בעבודה,  החברים  לא  וגם  המהלך  את  יאהב  שנתניהו 
למוביליות של המאבק החברתי – בחירתה של יחימוביץ' 
טיפוסית  מפא"יניקית  אינה  שלי  תרומה.  בהחלט  תהווה 
את  להשבית  תדע  היא  עימות  וברגעי  פשרות,  על  שחיה 
עמה  שמצויים  החרדים  עבור  לרחובות.  ולצאת  המדינה 
של  התחתון  העשירון  על  כלכלית  ונמנים  טובים  ביחסים 
החברה הישראלית – יחימוביץ' נראית כמו האישה הנכונה 

במקום הנכון. 
שיחימוביץ'  מלמדים  השבוע  שנערכו  פנימיים  סקרים 
המערכה.  החלה  בטרם  ניסנקורן,  על  קטן  בפער  מובילה 
כל  הקטנה  הדחיפה  את  לספק  יכולה  ש"ס,  של  תמיכתה 
הדרך לפסגה, בתקווה שהתמיכה תיזכר אם וכאשר תיבחר. 
שלך,  "שלי  האמרה  הארץ  לעם  מיוחסת  באבות  במשנה 
והאמירה  משלהם  חוקים  לפוליטיקאים  אבל  שלי",  שלך 

הזאת שייכת דווקא לחכמים שביניהם.
     

בנעלי המחוקק 
השופט  הבין  המשפטים",  "ואלה  פרשת  קריאת  בתום 
היושב בדין, מהי כוונת המחוקק. זה קרה כשהשופט נועם 

סולברג, שיושב בהרכב הדן בעתירות נגד חוק הגיוס, פגש 
חוק  ניסוח  את  שהוביל  אטיאס,  אריאל  לשעבר  השר  את 
לשירות  לאחרונה  וגויס  החרדיות  הסיעות  מטעם  הגיוס 

מילואים פעיל כדי לסייע בניסוח התקנות. 
חסידי-משפטי,  לטיש  התיישבו  האחרון,  שבת  בליל 
קבוצה של כמאה עורכי דין חרדים ודתיים, ביחד עם הרב 
נועם  העליון  ביהמ"ש  לאו, שופט  הגר"ד  לישראל  הראשי 
בעולם  ובכירים  האן  דוד  הרשמי  הנכסים  כונס  סולברג, 
חברים משלנו,  שני  כולל   – הדין  עורכי  ובלשכת  המשפט 
המשנה ליו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד יוסי ויצמן וסגן יו"ר 

הלשכה עו"ד מנחם מושקוביץ. 
את הכינוס שהחל ביום חמישי, פתח היועמ"ש לממשלה 
ד"ר אביחי מנדלבליט שברר את מילותיו, מול המיקרופונים 
המעיינות  נפרצו  כנפיה,  את  פרשה  כשהשבת  והמצלמות. 
דיומא,  וענייני  תורה  דברי  של  בשילוב  המגבלות.  והוסרו 
וחבר  התקיים שיח מרתק עם השר לשעבר אריאל אטיאס 
הכנסת יעקב אשר )הנחיתי את הפאנל כאורח לשכת עורכי 

הדין, לצדו של ידידי ד"ר חיים זיכרמן(.
כולל מלאכת  והשביתה מכל מלאכה –  באווירת השבת 
ההקלטות, ובהנחה שעורכי הדין שומרי השבת לא מורים 
עילית, לתעד את המתרחש  היתר, כאנשי מודיעין  לעצמם 
באמצעות מצלמות האבטחה, הרשו לעצמם אטיאס ואשר 
על  עלה  הגיוס  חוק  כשנושא  יחסית.  בחופשיות  להתבטא 
ואות  תג  כל  בדקדוק  שניסח  אטיאס,  הסביר   – השולחן 
המשפטית  כשהיועצת  שתיקה,  בחדר  נפלה  איך  בחוק, 
חברי  את  שאלה  הביטחון  משרד  מטעם  בדיונים  שנכחה 

ועדת שקד, מיהו חרדי.
)האסורה בשבת(,  אטיאס הסביר איך במלאכת מחשבת 
גיל  בין  הוגדר כחרדי לצורך החוק, כל מי שלמד בישיבה 
14 ל-16. מי שבא לקלל בחוק הגיוס, נמצא מברך, הסביר 
השר לשעבר שתיאר כיצד בעקבות ההגדרה שהוכרה בחוק, 
נפתחה הדרך להעדפה מתקנת של חרדים בשירות המדינה 
במשרד  טענו  שנים  שבמשך  אחרי  ציבוריים.  ובתפקידים 
אי  ולאתיופים,  לערבים  בניגוד  החרדים,  שאת  המשפטים 
בחוק  ההגדרה  באה  אוכלוסייה,  כקבוצת  להגדיר  אפשר 
להגדרה  זכות  יש  לחרדים  שגם  לכולם  והוכיחה  הגיוס 

עצמית.
ההגדרה העצמית הזאת נקלעה לאחרונה למחלוקת פנים 
יעקב אשר מציג את החלטת הממשלה  חרדית. בעוד ח"כ 
החרדי  לציבור  המיועדים  בינוי  למכרזי  ביציאה  שהכירה 
טוען  הניסיון  בעל  שאטיאס  הרי  הקדנציה,  מהישגי  כאחד 
שמדובר במס שפתיים. יעקב אשר טוען שחריש לא היתה 
מתפספסת לנו בין האצבעות אם הגושפקנא למכרז מותאם 
מסכים  לא  אטיאס  אז.  כבר  קיימת  הייתה   - חרדי  לציבור 
חילוניים  פקידים  בגלל  לא  איבדנו  העיר  שאת  ומזכיר 
אלה  של  קולם  את  שמעו  שלא  חרדים  עסקנים  בשל  אלא 
השר  של  מפיו  מעשה  בשעת  זה,  במדור  )כולל  שהזהירו 
לשעבר( ובגללם כולנו היום בעסק ביש. לזכותם של אותם 
דינם,  עורכי  להם  שהורו  ככל  צייתו  שהם  ייאמר  עסקנים 
שימנע  מי  אין   - שחוקית  היא  אטיאס  של  המסקנה  אבל 
יום להצהרות  חילוני להתמודד במכרז. בסופו של  מלקוח 
בעלמא אין משקל, אלא רק למעשים והליכים תכנוניים – 

המבוססים על כוחות השוק החרדיים.
השופט סולברג שמסר למחרת היום 'שיעור כללי' מעמיק 
איזה  לתהות  למשתתפים  וגרם  במחתרת,  הבא  גנב  בדיני 
ראש ישיבה הפסיד עולם התורה, היה מודע לכך שגם בלי 
תיעוד מצולם – לכל שבת יש מוצאי שבת. "בשבת הקודמת 
שערכתם השתתף חברי השופט הנדל", הוא סיפר לנוכחים, 
"הוא אמר לי שנהנה מאוד, אבל בדרכו הביתה כבר שמע 
כיוון  סולברג  לכותרות".  הפכו  בחדשות שהדברים שאמר 
שנשא  הדברים  בין  להקיש  שינסה  דהו  מאן  שיימצא  לכך 

בית ספר לפוליטיקה

משפט צבאי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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גם  השבת,  חלפה  אבל  אזריה,  אלאור  לסוגיית 
נותרו  התורה  ודברי  עברו,  ושלישי  שני  ראשון, 

בעולמה של הלכה.
בחלק הרלוונטי לטור אקטואלי, התייחס שופט 
ביהמ"ש העליון לסוגיית 'מיהו חרדי'. הוא תיאר 
'מיהו  להגדיר  שמתקשה  במדינה  איך  בחיוך 
חרדי',  'מיהו  להגדיר  שבעתיים  קשה  יהודי', 
העובדתי.  בפן  אטיאס  אריאל  את  לתקן  וביקש 
בחוק הגיוס, נקבע שחרדי הוא מי שלמד בישיבה 
 ,18 לגיל  ועד   14 מגיל  שנתיים  במשך  לפחות 
את  המכהן  השופט  תיקן   –  16 לגיל  עד  רק  ולא 
הפוליטיקאי בדימוס כשהוא נצמד ללשון החוק. 

עיניים,  בארבע  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
לשופט  הסביר  כשהמחוקק  השיעור,  תום  עם 
אחרי  בשעתו  שעקב  מי  המשורר.  התכוון  למה 
שבוע,  אחר  שבוע  כאן  שהתפרסמו  המאמרים 
הגדול  ההישג  זה  במדור  סוקר  איך  בוודאי  זוכר 
היעדים  בספירת  שהכליל   – החוק  של  ביותר 
של מתגייסים חרדים, גם את מי שעזב את כתלי 
לספור  נדרשים  היינו  אם   .16 בגיל  המדרש  בית 
כומתות של מתגייסים חרדים שחבשו את ספסלי 
בית המדרש עד לגיל 18, הקרב היה אבוד מראש. 
חשובה.  תובנה  עם  יצא  השופט  הזאת,  מהשבת 
בין  שיפגיש  הבא  לכינוס  שעד  לקוות  רק  נותר 
כשנה,  בעוד  חרדים  למחוקקים  העליון  שופטי 
יימצא בפרקליטות המדינה, מי שיידע לפרש את 

הסעיפים והתקנות, בנעלי המחוקק החרדי.

כחלון הזדמנויות 
למנות  שקד,  איילת  השרה  של  הצלחתה 
חובש  מתוכם   - שמרנים  עליון  שופטי  שלושה 

-  מתוך ארבעה, היא  כיסוי ראש  וחובשת  כיפה 
בקדנציה  היהודי  הבית  ביותר של  הגדול  ההישג 
על  וי  לסמן  הצליחה  לא  אומנם  שקד  הנוכחית. 
כל  דבר  של  ובסופו  מראש,  שהציבה  היעדים 
ארבעת השופטים – קודמו מתוך מערכת השפיטה 
הקיימת, ועדיין, אפשר בהחלט לומר שהיא עמדה 

בגדול במבחן התוצאה. 
אין דין בלא דיל והוועדה לבחירת שופטים – 
הפכה כבר מזמן לבית היוצר של דילים פוליטיים 
ותרגילים שנעשים במחשכים. שקד הצליחה, היכן 
שנכשלו קודמיה, לכרות ברית אינטרסים עם יו"ר 
לשכת עורכי הדין אפי נווה ושר האוצר כחלון – 
שסומן בקדנציה הזאת כמגן בית המשפט העליון. 
לכחלון היה חשוב למנות את בן דמותו, השופט 
העליון  כשנשיאת  אלרון.  יוסף  מחיפה,  המזרחי 
מרים נאור הבינה שיחסי הכוחות פועלים לרעתה, 
נותרה לה רק ברירה אחת – להצביע בעד. אז נכון 
את  לאשר  ימהר  לא  בג"ץ  החדש,  בהרכבו  שגם 
חוק ההסדרה, אך בדיוק את הדחיפה הקטנה הזו, 
הצלחה.  ללא  לבצע,  שקד  של  קודמיה  כל  ניסו 

צעד קטן למגזר, צעד גדול לשרה.
השופט החרדי הראשון וגם האחרון שישב על 
שכיהן  קיסטר,  יצחק  השופט  היה  השיפוט  כס 
השנים  בין  כעשור  במשך  העליון  בביהמ"ש 
את  שעה  כהוראת  שקיבל  קיסטר   .1975-1965
ברכת גדולי ישראל, נכנס ויצא בלי פגע והעמיד 

אחריו דור ישרים מבורך העוסק בתורה. 
התנגדות  השבוע  שהביע  מקלב  אורי  ח"כ 
רעיונית השקפתית לכהונתו של שופט חרדי, זוכר 
ששיגר  יותר,  מאוחרת  מתקופה  הצעה  כנראה 
הנשיא לשעבר אהרון ברק לחבר בית הדין הרבני 
לשופט  להתמנות  דיכובסקי  הגר"ש  דאז  הגדול 

בביהמ"ש העליון. לפי מה שפורסם באותם ימים, 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  בהוראת  נדחתה  ההצעה 
זצ"ל שחשש שהמעבר מבית הדין הרבני הגדול 
הערכאה  כהעדפת  ייתפס  העליון  המשפט  לבית 
האזרחית על הרבנית. שופט חרד לדבר ה' שתוצע 
גדולי  עם  הסתם  מן  יתייעץ  המשרה,  בעתיד  לו 
מובילים  כבר  הדין  עורכי  בלשכת  אך  התורה, 
בעליון,  מושב  לתוספת  השרה,  עם  ביחד  יוזמה, 

שייועד לחרדי, בבחינת הלכה ואין מורים כן. 
אי אפשר לזלזל במעורבות של הסיעה החרדית 
'אמונה  סיעת  האחרונה.  במהפכה  בלשכה, 
הלשכה  ליו"ר  הדרך  מראשית  חברה  במקצוע', 
שהביאו  הגורמים  בין  והייתה  נווה,  אפי  המכהן 
מינץ,  דוד  המחוזי  ביהמ"ש  שופט  לבחירתו. 
שופטי  מארבעת  כאחד  שעבר  בשבוע  שנבחר 
ביהמ"ש העליון החדשים, נחשב לשופט בעל מזג 
שיפוטי על-מגזרי. רק לאחרונה, השתתפתי בדיון 
שבו הבהיר השופט לנציגי המדינה, את החשיבות 
דרכו  למורי  בציות  החרדי  המגזר  שרואה  הרבה 
עד  נשמעו  לא  הזה,  מהסוג  טקסטים  הרוחניים. 
היום בביהמ"ש העליון. כפי שנכתב כאן בשבוע 
שעבר, הצלחתה של שרת המשפטים, היא במידה 

רבה – גם הצלחתנו.   
רעיונית- עמדה  השמיע  מקלב  ח"כ 
אידיאולוגית, אך ברמה הפרקטית – האינטרסים 
עמדה.  בכל  נוכחות  ומחייבים  חופפים  החרדיים 
לשכת  בכנס  אשר  יעקב  ח"כ  של  השתתפותו 
בפני  אמירה  הייתה  המצוות,  שומרי  הדין  עורכי 
חברו  לו  קדם  אגב.  ראשונה,  אמירה  לא  עצמה. 
הטוב לסיעה ח"כ גפני, שהיה אורח הכבוד בשנה 
הם  ביניהם,  האידיאולוגי  המאבק  את  שעברה. 

שומרים לחוק ההסדרה.
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ביום שני נהנה 
בנט מכותרות 

שהכתירו 
אותו לראשון 

הלוחמים 
באפליה. 

בשלישי הוא 
הוכתר בדו"ח 

המבקר 
כראשון שזיהה 

את בעיית 
המנהרות. 

נותר רק לקוות 
שמהשבוע 

הזה, ירוויח לא 
רק השר, אלא 
גם התלמידות 

החרדיות

ים של מלל 
נשפך מעל גלי 

האתר מאז אותו 
ראיון מהגיהנום 

של מגישת 
הכל דיבורים 

יחימוביץ' 
עם דרעי – 

שבעקבותיו 
אושפז. 

בהשוואה לאותו 
מופע אימים, 
אפילו הראיון 
שערכה דנה 
וייס לליצמן 

השבוע נראה 
כמו שיחת רעים

מלחמה ושלום. בנט, דרעי ומרגי במסיבת העיתונאים בחדר סיעת ש"ס 
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טיל לאו 

התייחס  אשר,  יעקב  ח"כ  אשר,  כשיעקב 

על  ההצבעה  סביב  בסיעה  שפרץ  למאבק 

חוק ההסדרה – הוא ביקש לקרוע את תעודת 

אשר  התורה.  דגל  של  השמאלנית  הזהות 

לאווירה.  ולא  לעובדות  להתייחס  ביקש 

הגראי"ל  מרן  הישיבה  ראש  של  ההוראה 

שטיינמן לתמוך בחוק ההסדרה, היא המשך 

מרן  בתקופת  שקיבלנו  ההוראות  של  ישיר 

ראש הישיבה הרב שך זצ"ל, תיאר אשר וגם 

הוכיח. 

השמאל- צמתי  שבכל  הזכיר  אשר  ח"כ 

הרב  הכריע  לבחור,  צריך  כשהיה  ימין, 

בתרגיל  כך  הימין.  עם  הצעדה  בזכות  שך 

ממשלת  הקמת  את  כשטרפד  המסריח, 

רבין  בממשלת  כך  פרס,  בראשות  השמאל 

כשהורה להישאר מחוץ לממשלה גם במחיר 

וכך  וקרע עם ש"ס,  ישיבה באופוזיציה  של 

הכרת  למרות   – לנתניהו  פרס  בין  בבחירות 

את  שהוביל  פרס  כלפי  לו  שהייתה  הטוב 

על  לדיבורים  הישיבות.  לבני  הגיוס  דיחוי 

כך שדגל התורה מזוהה עם השמאל, מעולם 

לא הייתה אחיזה במציאות, טען אשר. מעבר 

יציאה  של  בנושאים  כי  הוסיף,  הוא  לכך, 

למלחמות, דרכה של דגל התורה הייתה מאז 

ועד היום שלא להתערב ולהביע עמדה.

השקפתית  מחלוקת  נקודת  מחפשים  אם 

בין ש"ס ליהדות התורה - על רקע מסקנות 

דו"ח המבקר על מבצע צוק איתן - היא מצויה 
בדיוק בזירה הזאת. אטיאס בתגובה, התייחס 
לראשונה לאותה תקופה בשנת 2012, שבה 
הקבלן  ברחוב  יוסף  הגר"ע  של  ביתו  הפך 
בתל-אביב.  הקרייה  של  הירושלמי  לסניף 
ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר 
ובכירים  יעלון  בוגי  השביעייה  חבר  ברק, 
לרגל  עלו  ובהווה  בעבר  הביטחון  במערכת 
באופציית  זרים,  פרסומים  פי  על  לדון,  כדי 

תקופה,  באותה  לש"ס  באיראן.  התקיפה 
בקבינט,  אצבעות  שתי  היו  אטיאס,  תיאר 
ולמרן היה חשוב לדעת שהממשלה לא רצה 

מהר מדי. 
חרדית  למפלגה  מה  נשאל  כשאטיאס 
הגר"ד  הראשי  הרב  ביקש  מלחמה,  ולעסקי 
לאו להשיב במקומו. הגר"ד לאו תיאר איך 
רק לאחרונה, כשהרקטה שנשאה את הלוויין 
הקרקע  על  שהתפוצץ   –  6 עמוס  הישראלי 
משוגרת  להיות  הייתה  אמורה  שוגר,  בטרם 
סמוך לשבת, נשאלו הרבנים הראשיים כיצד 
לתוככי  תגלוש  השיגור  שעת  אם  לנהוג  יש 
שבפרויקט  סיפר  הראשי  הרב  השבת. 
"אינני  חרדים,  מהנדסים  ארבעה  השתתפו 
מיהו  של  להגדרה  עונים  היו  הם  אם  יודע 
תורה  שומרי  יהודים  שם  היו  אבל   - חרדי 

ומצוות, ששאלו כיצד לנהוג". 
נדרש  דיין  שכאשר  הסביר  הראשי  הרב 
נושא  בכל  לענות  חייב  הוא  תשובה,  לתת 
ההלכה.  פי  על  לנהוג  יש  כיצד  ולהכריע 
נחיה ונראה מה יבוא קודם - שופט עליון או 

אסטרונאוט חרדי ראשון.

חרדים למשפט. היועמ"ש לממשלה מנדלבליט בכנס לשכת עורכי הדין

השיעור,  תום  עם  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
אטיאס  אריאל  בדימוס  כשהפרלמנטר 
סולברג  נועם  העליון  ביהמ"ש  לשופט  הסביר 
חוק  נגד  בעתירות  שדן  בהרכב  היושב   -
החרדי המחוקק  כוונת  הייתה  מה  הגיוס, 

מאת יבניאל שירם

חברת נופש עם ניסיון 
לדאוג  צריך  הכל  ולפני  כל  קודם 
ואמא"  "אבא  יהיו  שלכם  שלחופשה 
שנים,  של  ניסיון  עם  חברה  חזק,  וגב 
שעושה  מה  הוא  שהניסיון  ידוע  הרי  כי 
יש  הנופש  שלחברת  ככל  החופשה.  את 
על  שיש  תדעו  כך  בתחום,  וותק  יותר 
לכם  ותתעוררנה  במקרה  לסמוך  מי 
או  טרום  מיוחדות  בקשות  או  שאלות 
במהלך החופשה אתם תרצו וודאי שיהיה 
או  בטלפון  אליו,  לפנות  שתוכלו  נציג 
הכשרה  התיירות  בעולם  עצמו.  במקום 
חשוב  הדבר  וחרדי  דתי   יהודי  לקהל 
בחופשת  מדובר  שהרי  כפליים,  כפל 
כשרות,  ענייני  על  ההקפדה  ורמת  פסח 
תפילות בבית הכנסת, ליל סדר מסורתי 
ואווירת חג הם גולת הכותרת של הטיול. 
בתחום  העוסקות  החברות  כל  מבין 
שהם  תיירות  שינפלד  את  לציין  ראוי 
עוררין  ללא  ניסיון  של  שנים   30 בעלי 
מוצלחות  חופשות  ועשרות  בתחום, 
בחו"ל.  והמפוארים  הכשרים  במלונות 
בולט אצל שינפלד מעל האחרים  יתרון 
הוא הנוכחות הפיסית של מנהלי החברה 
עם  החופשה  בזמן  ובעצמם  בכבודם 
הם  ובטיולים.  המלון  בבית  האורחים 
נמצאים שם אתכם ומטפלים בכם באופן 
לכל שאלה  מיידי  מענה  מספקים  אישי, 
ומתייחסים לכל אורח כאילו היה בן בית 
לא  כזה  יחס  שינפלד.  ממשפחת  וחלק 

תקבלו באף חופשה אחרת.

בית מלון ברמה גבוהה
מהי  כך  כל  להם  אכפת  שלא  אנשים  יש 
רמת המלון בו יתאכסנו, אך הניסיון מלמד 
כי זו טעות מדרגה ראשונה. בחופשת פסח 
המלון  שבית  חשוב  וכמה  כמה  אחת  על 
לכך,  מעבר  ואף  הצרכים  כל  את  יספק 
ויפנק את האורחים ברמה הגבוהה ביותר. 
חשוב לבחור מלון מוכר מרשת בעלת שם 
ומוניטין, ולוודא שהוא ברמת 5 כוכבים, 
בעיצוב  החדרים,  בניקיון  המתבטא  דבר 
הציבוריים  והשטחים  הלובי  של  הפנימי 
הגדולים, וברמת השירות שתקבלו מאנשי 
בחרנו  הקרובה  פסח  בחופשת  הצוות. 
במלון הילטון ניקוסיה בקפריסין בחופשה 
שינפלד  חברת  תיירות.  שינפלד  של 
בהצלחה  צמוד  פעולה  שיתוף  מקיימת 
גדולה עם רשת מלונות הילטון היוקרתיים 
בהילטון  שהיו  לאחר  שנים,  מספר  מזה 
ותאילנד.  ברטיסלבה  סופיה,  דרזדן, 
הילטון ניקוסיה הוא מלון יוקרתי ומפואר 
ממדרחוב  רחוק  לא  העיר  בלב  שיושב 
התיירות  אתרי  ורוב  המפורסם  לידרה 
עם  ומעוצב  ענק  לובי  במלון  המעניינים. 
פסנתר כנף המשקיף על הבריכה, חדרים 
וסוויטות ברמה גבוהה, חדרי אוכל גדולים 
לבנות  מפות  עם  חגיגי  באופן  שיעוצבו 
זרי פרחים,  יוקרתיים עם  וסידורי שולחן 
בשטח  כנסת  ובית  וספא,  כושר  חדר 
המלון. בקיצור כל מה שצריך לחופשת חג 

מושלמת. 

מטבח כשר ומקצועי
זה  הרי  המרבה  וכל  אוכל,  זה  פסח 
פסח  חופשת  לבחור  בבואכם  משובח. 
עיקריים:  קריטריונים  שלושה  בדקו 
כשתהיו  הרי  ואיכות.  כמות  כשרות, 
בחו"ל במהלך חוה"מ לא תרצו להתחיל 
בלתי  משימה  בחוץ,  לאכול  מה  לחפש 
אפשרית כשלעצמה. הקפידו לבדוק את 
לכם  מציעה  הנופש  שחברת  התפריט 
בליל הסדר ובמהלך החופשה, מי אחראי 
על כשרות המזון, ומה רמת צוות השפים. 
תיירות  שינפלד  חברת  המטבח  בנושא 
המלצות  ספור  ואין  לשבח  ציון  מקבלת 
הם  ושבעים.  מרוצים  לקוחות  אלפי  של 

מביאים צוות של שפים זוכי פרסים 
הכוללים שף מטבח חם, שף מטבח קר, 
המתמחה  יהודי  אוכל  שף  סלטים,  שף 
המזרח  לעדות  מסורתיים  במאכלים 
ואשכנז ושף קונדיטור שמתמחה בהכנת 
המזון  משלוחי  את  שרוי'ה.  לא  עוגות 
מטיסים באופן מיוחד מאירופה, ארה"ב 
וישראל, והתפריט יכלול יינות משובחים, 
גבינות אירופאיות, בשרים ודגים טריים, 
שמורות,  מצות  וקרות,  חמות  מנות 
וקינוחים טעימים מכל הסוגים. במלון גם 
ומעדנים  טעימות  שיגיש  אירי  בר  יפעל 
במהלך היום הכל גלאט כשר לא שרויה 
נחשוני  משה  הרה"ג  של  פיקוחו  תחת 

שליט"א.

פעילויות וטיולים מעניינים
ואוכל  מלון,  לחברה,  שדאגתם  לאחר 
טעים, וודאו שיהיה לכם מעניין במהלך 
ללכת  לאן  תמצאו  יום  ושבכל  החופשה 
היממה.  שעות  בכל  לעשות  ומה  לטייל 
בדקו מה רמת מדריכי הטיולים שחברת 
דוברי  הם  האם  לכם.  מספקת  הנופש 
את  היטב  מכירים  הם  האם  עברית, 
תכנית  קיימת  האם  והמסלולים.  האזור 
קיימים  והאם  החג,  במהלך  אמנותית 
ולילדים  למבוגרים  מעניינים  תכנים 
כל המשפחה,  עם  מגיעים  ואתם  במידה 
שהרי  לקטנים  בייבי-סיטר  קיים  האם 
איכות  זמן  קצת  תרצו  המבוגרים  אתם 
בחופשה.  מהשקט  להנות  לעצמכם 
"וי"  לסמן  תוכלו  תיירות  בשינפלד 
הם  הנ"ל.  מהקריטריונים  אחד  כל  על 
מביאים מדריכים דוברי עברית מהשורה 
הראשונה בארץ, שמואל בראונשטיין, גבי 
מור יוסף, צבי בן ישר ואבי לנקרי שיטיילו 
אתכם ברחבי האי ובעיר ניקוסיה עצמה 
יום ליעד מעניין חדש. התכנית גם  בכל 
יהודית  ומוסיקה  זמר  הופעות  כוללת 
אהרלה  שוורץ,  יוסי  לפידות,  ישי  עם 
נחשוני וישראל נחמן תורג'מן, וסדנאות 
כשבאים  המדהימה.  ארקוס  אורית  של 
לבחור חופשה שכוללת הכל זו החופשה 
המנצחת של פסח, שעונה באופן מושלם 

על כל הנושאים החשובים. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון 03-6189999 
 www.shainfeld.com או באתר האינטרנט

הנוסחה לחופשת 
פסח מנצחת

כשאתם מתכוננים לבחור חופשת פסח חשוב שתבדקו 
מספר דברים עיקריים שחובה עליהם להתקיים, על מנת 

שהחופשה שלכם תהיה משתלמת ומהנה. ככל שתקפידו על 
ארבעת הכללים הבאים – כך תגדל מידת ההצלחה!
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פרשת 'הכהן והגרושה': ברבנות מפיקים לקחים
מועצת הרבנות הראשית דנה במקרה שנחשף 

ב'כל ישראל', ולפיו רבני צהר חיתנו כהן 
וגרושה - על אף שבית הדין אסר על בני הזוג 
להינשא ● פקיד רישום הנישואין הסביר את 
עמדת צהר במקרה והאשים גם את משרד 
הדתות ● ההחלטה: לחדד נהלים ולהקפיד 

בבדיקות בכל מקרה של ספק

מאת: ארי קלמן 

הראשית  הרבנות  במועצת  ראשון:  פרסום 
לפני  שנחשף  המקרה  בעקבות  דיון,  התקיים 
כחודש בעיתון 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות', 

ולפיו רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. 
של  התשובה  מכתב  בעקבות  התקיים  הדיון 
אלישיב קנוהל, פקיד הרישום בגוש עציון, שם 
רשמו רבני צהר בלוד את הזוג האמור, בעקבות 
פניית הרב איתמר טובול, מנהל מחלקת אישות 
וגירות ברבנות, למחלקת הנישואין בגוש עציון, 

בשם הרה"ר הגר"ד לאו.
לאחר  היום, חמש שנים  "מאוד משונה שרק 
את  לברר  נזכר  מישהו  הללו,  הנישואין  רישום 
כתב  מאז",  פרטים  לזכור  מאוד  קשה  הסוגיה. 
קונהל. "אין לנו, אלא מה שמצוי בתיק הנישואין 
שנמצא בארכיון המועצה הדתית גוש עציון. שם 
נמצאת כתובה של הוריו של מ' )החתן – א"ק( 
שאין כל אזכור בשמו של אביו שהוא כהן, זאת 
אומרת לא ידעו מכך בשעה שהוא נישא. כמובן 
ביה"ד  של  פסה"ד  את  אלינו  הביא  לא  שהחתן 

את  לא  ואף  כהן  שהוא  שקובע  באשדוד  הרבני 
מכתבו של הרב פינטו שהוא כהן )ברור גם למה, 
כי הוא הרי רצה שנתיר לו להתחתן עם גרושה(. 
שורה תחתונה כנראה מהעולה מהתיק שבפנינו 
שהוא  באשדוד  לו  שאמרו  מאתנו  הסתיר  הוא 

כהן. 
למשרד  שהגשנו  שבשאילתה  בעיני  "לפלא 
הדתות ותשובתה נמצאת בתיק, המשרד לא קבע 
שהם מנועים מלהתחתן. והלא יש בפני המשרד 
גירושיה  של  פסה"ד  את  גם  הדין  בתי  בתוכנת 
של ט' )הכלה( וגם פסה"ד של הרב כהן שהיה 
כעשרה חודשים לפני בואם להירשם אצלו. פלא.

"זאת ועוד, כפני שציינתי כיום קשה לזכור את 
התיק,  באותו  שעשינו  פה  שבעל  הבירורים  כל 
ואין לנו אלא את המסמכים שבתוכו, אבל דיברתי 
עם אביו של מ' )החתן( ולהלן הנתונים: מדובר 
במשפחה שעלתה מאוקראינה בשנות ה-50. הם 
לא דתיים. בקושי מגיעים לבית הכנסת. האב של 
החתן מ' אינו יודע מה זו כהונה ואף פעם לדבריו 
לא נאמר לו על ידי אביו שהוא כהן. על כהונה 
לענ"ד  זה  כהונה  שם  אינו  כשהשם  כזה  במצב 

בידינו  היה  אילו  כמובן  אדגיש,  שבספק.  ספק 
פסה"ד של הרב כהן לא היינו מעלים על דעתנו 

להשיאו, אבלך מנין נדע עליו?"
כבר  הם  כיום,  נשוי  לא  הזה  הזוג  דבר  "סוף 
הוטענו  אכן  ואם  מ'  לדברי  להתגרש  הספיקו 
מי  'שגיאות  ע"ה  המלך  דוד  אמר  הלא  וטעינו 

יבין ומנסתרות נקני'". 
יש להדגיש, כפי שדיווחנו בעבר, כי במשרד 
ובמשרד  כוהנים,  של  מאגר  קיים  לא  הדתות 
ממזרות.  באיסורי  חיתון  פסולי  רק  בודקים 
הרבנות  נהלי  פי  על  פעלו  לא  בצהר  ועוד,  זאת 
שהכלה  "במקרה  במפורש  הקובעים  הראשית, 
גרושה, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן".
במועצת  החליטו  התגובה,  קבלת  לאחר 
הנישואין,  ורשמי  הרבנים  מכל  לדרוש  הרבנות 
הבדיקות  את  ולחדד  זהירות,  במשנה  לנקוט 
ביקשה  בנוסף,  זוג.  רישום  לפני  והנהלים 
מדוע  הדתות,  ממשרד  תשובות  ה'מועצת' 
מערכת 'שירת הים', שנועדה לסנכרן בין המידע 
פועלת  לא  הדין,  ובתי  הרישום  אזורי  כל  של 

כתיקונה. 

פרידלנדר  חיים  חשף  כחודש,  לפני  כזכור, 
בעיתון סוף השבוע של רשת 'קו עיתונות', 'כל 
ישראל', כי רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. הסיפור 
לרבנות  מ'  פנה  אז  בקיץ תש"ע,  המקומם החל 
שהרבנות  אלא  לט',  להינשא  במטרה  אשדוד 
לנישואין,  להירשם  הזוג  לבני  לאפשר  מסרבת 
שכן מ' הוא כהן וט' הינה גרושה. אביו של מ' 
מחליט ללכת לבית הדין הרבני האזורי, על מנת 
כהן, אלא שלאחר שהדיינים  יכריע שאינו  שזה 
שומעים את דברי האב ומעיינים בחומר שבתיק, 
כולל מכתב הגאון רבי חיים שמעון פינטו, רבה 
בחזקת  "המבקש  כי  קובעים  הם  אשדוד,  של 
כהן ולפיכך גם בנו בחזקת כהן ונאסר להינשא 

לאיסורי כהונה כגון גרושה"'.
שיצא  הדין  מפסק  עולה  כך  ט',  של  הוריה 
מ'  על  לחצו  הזוג,  גירושי  אלה בעקבות  בימים 
משפחת  הדין.  פסק  למרות  בתם  את  שיישא 
ובהמשך  בלוד,  צהר  לרבני  פנתה  אף  הכלה 

כאמור אף נרשמו בני הזוג לנישואין.

'קו עיתונות'חשיפתבעקבות 

עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח כאחת מאבני היסוד החשובים 
של העיר ולפיכך מזמינה תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.15 ופועלים בעיר ירושלים, ללא 
כוונת רווח, בתחומים שונים )כגון: חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, קליטת עליה, רווחה, 
הגשת  לקבלת תמיכה.  להפנות את בקשותיהם  ועוד(,  הציבור, מבני-דת  בריאות  תעסוקה, 
הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות 

ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.

בקשה לתמיכה והאישורים הנדרשים יוגשו ע”י התאגידים לא יאוחר מיום חמישי, ג' בניסן 
תשע”ז 30.3.17, עד השעה 12:00. בקשות אשר תוגשנה לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון 

בוועדת התמיכות.

 ,www.Jerusalem.muni.il ניתן להגיש בקשות באמצעות טופס מקוון באתר העירייה 
החל מיום חמישי, ד' באדר תשע”ז 2.3.17, למעט בקשות במסגרת אגף תרבות אשר תוגשנה 

בצורה ישירה לנציגי האגף.

לתמיכה  בתנאים  עמידה  אישור  לתאגיד.  למתן תמיכה  התחייבות  זה משום  בפרסום  אין 
וגובה התמיכה יעשה במסגרת תקציב העירייה לתמיכות ומדיניותה ובכפוף להחלטות וועדת 
וודאות לשיעורו של התקציב  כי אין  יובהר  ומועצת העיר.  התמיכות הציבורית-המקצועית 

העירוני לנושא התמיכה.

להלן מועדי ימי העיון והדרכה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2017, אשר יתקיימו בכיכר 
ספרא, בנין 1 קומה 6:

שעה תאריך  שם האגף 

09:00חמישי, י”א באדר תשע”ז 9.3.17חינוך חרדי
10:00חמישי, י”א באדר תשע”ז 9.3.17מנח"י

11:00חמישי, י”א באדר תשע”ז 9.3.17מבני דת
10:00שלישי, ט”ז באדר תשע”ז 14.3.17רווחה

12:00שלישי, ט”ז באדר תשע”ז 14.3.17תרבות
13:30שלישי, ט”ז באדר תשע”ז 14.3.17חברה

הזמנה להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים 
הפועלים ללא כוונת רווח בירושלים לשנת 2017

 עידו רוזנברג                                                                                                  
מזכיר מועצת העיר

חנן רובין
חבר הנהלת העירייה
יו”ר וועדת תמיכות

מכינות מקוצרות לגילאי 30+
לתארי הקמפוס המבוקשים

 02-6222202 קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים | 

ר א ו ת ל ת  י ד ר ח ה ך  ר ד ה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

ניהול ומשאבי 
B.A אנוש

תקשורת 
B.A ופוליטיקה

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בגיל 30+
מממנים לך
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מימון מלא לתושבי ירושלים והסביבה!
בשעות הערב | משך לימודים 4.5 חודשים

מקומות 
אחרונים!
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עם  התורה,  עולם  על  אבל  ירד  חמישי  ביום 
אדלשטיין  יעקב  רבי  הגאון  של  הסתלקותו 
ההלוויה  מסע   ● השרון  רמת  של  רבה  זצ"ל, 
החל בנתניה, המשיך ב'נאות יוסף' ומשם יצא 
בנו  הוכתר  ההלוויה  במהלך   ● השרון  לרמת 
למלא את מקומו ● אחיו, ראש ישיבת פוניבז' 
הגרי"ג, ספד: "למד תורה מתוך עמל ויגיעה, 

גם מתוך ייסורים" ● מתולדותיו

מאת: שמעון ליברטי ומנדי קליין

ועל  בכלל  היהודי  העולם  על  ירד  כבד  אבל 
עם  האחרון,  חמישי  ביום  בפרט  התורה  עולם 
של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה  היוודע 
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת 

השרון, והוא בן 92 בפטירתו. 
קשה,  ממחלה  הגר"י  סבל  האחרונה  בשנה 
ובפורים אשתקד עבר ניתוח מורכב שנטל ממנו 
את יכולת הדיבור, אך שיפר מעט את מצבו. ביום 
לבית  ופונה  הכרתו  את  הרב  איבד  שעבר  שני 
החולים לניאדו בנתניה, שם ייצבו את מצבו, אך 
ביום חמישי חלה הידרדרות משמעותית במצבו, 
ובהיכלי הישיבות והכוללים זעקו בתפילה, אך 
ורבי  המצוקים  על  אראלים  גברו  לב  לדאבון 

יעקב השיב את נשמתו ליוצרה. 
לו  ספד  שם  בנתניה,  החל  הלווייתו  מסע 
לעבר  המיטה  יצאה  משם  מצאנז,  האדמו"ר 
המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק, ומשם 
יוסף'  'נאות  המדרש  בית  אל  המיטה  הגיעה 
שהגר"י כיהן כרבו, שם ספדו לו גדולי התורה. 
בהמשך, יצא מסע ההלוויה לרמת השרון, שם 

נטמן. 
יוסף',  ב'נאות  התהילים  פרקי  קריאת  לאחר 
קריית  ישיבת  ראש  בורנשטיין  הגרש"י  ידי  על 
בנו  הגר"י,  של  צוואתו  פי  על  כי  הוכרז  מלך. 
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ימונה לרב 
השכונה ובית המדרש, והציבור קרא 'מזל טוב'. 
וביכה  שהוכתר,  הבן  ספד  כך  אחר  מיד 
לנו  נא  אוי  ראשנו,  עטרת  "נפלה  חנוק:  בקול 
כי חטאנו. אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. כמה 
הרבצת תורה. אבא היה עמוד התורה, ממעתיקי 
רבותינו  מתורת  ומשקה  דולה  השמועה, 
העבודה,  עמוד  היה  אבא  הקודמים.  מהדורות 
גם  אליו.  שבא  ואחד  אחד  לכל  טובה  הכיר 
והיה  שנים  שמונה  לפני  לב  בהתקף  כשלקה 
לא  כבר  שהוא  בטוחים  כשהיו  נפשות,  בסכנת 
חזר.  הוא  דשמיא  ובסייעתא  מזה,  לצאת  יכול 
לו על חתונה של תומך  נודע  חזר  אחרי שהוא 
שהיה  למרות  להשתתף  התעקש  והוא  גדול 
ממך  מבקש  אני  "אבא,  הוסיף:  הוא  חלש". 
מחילה. תהיה מליץ יושר על הקהילה הקדושה 

שמסרת את נפשך עליה". 

ישיבת  ראש  הגדול,  אחיו  ספד  כך  אחר 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, שאמר: "אני מקצר 
עמל  מתוך  תורה  למד  הוא  הקצר.  הזמן  בגלל 
חפשי,  למתים  כעת  ייסורים.  מתוך  גם  ויגיעה, 
הוא לא יכול לעשות יותר מעשים טובים, אבל 
זה  בזכותו  טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 

שכל  חשוב  גזירות,  שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף 
בחיזוק  להמשיך  התעוררות  שיש  בזמן  אחד 
שעושה  מי  המוסר.  לימוד  בקביעות  בזכותו, 
לזכות  המוסר  לימוד  בחיזוק  כאלה  דברים 

הנפטר, בוודאי שיש לו זכויות גדולות".
נשנק  פוניבז' הגרב"ד פוברסקי  ישיבת  ראש 
בבכי בהספדו: "כעת אנחנו מחזירים את התורה. 

תורת אמת היה בפיהו, מי לא נהנה ממנו? על 
אהרון הכהן כתוב 'תורת אמת הייתה בפיהו', מי 
שזוכה לזה זה רק מי שהוא אוהב שלום ורודף 
הימים  על  סיפר  הוא  יעקב".  רבי  כמו  שלום, 
פני  הישיבה,  "כשהוקמה  בפוניבז':  הראשונים 
כשהיה  האלה.  הקדושים  האחים  היו  הישיבה 
מישהו חולה, הוא נהיה חולה בשבילו, זה היה 
השרון  רמת  למה  חשבתי  תמיד  שלו.  הכאב 
זכתה לכזה רב. כעת אבדה כלי חמדתה, וכעת 

הקהילה כאן - הם כבר תלמידיו". 

 מתולדותיו
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, נולד בשנת 
תרפ"ד בברית המועצות, כבן שני לאביו הגה"צ 
רבי צבי יהודה זצוק"ל, אב"ד שומיאץ ברוסיה, 
אריה,  בן  ומח"ס  רמת השרון  רבה של  ולימים 
מרדכי  רבי  הגה"צ  בת  ע"ה  מרים  מרת  ולאמו 
מלסטובה.  אב"ד  זצ"ל  מובשוביץ  שלמה 
קדומים  והוד  צרופה  ויראה  לתורה  גדול  בבית 
תורה,  גדולי  רבנים  שושלת  של  עברו  מדורות 
גדל והתחנך במסורת אבותיו על מבועי התורה 

והיראה.  
בעירם שומיאץ, תחת השלטון הקומוניסטי, 
ילדים,  מאות  ארבע  של  יהודי  חינוך  בית  היה 
אך נאסר עליהם ללמדם תורה, ולפיכך כשהגיע 
לגיל שבו מתחילים ללמוד ספר בראשית, אביו 
ושלחו  המקומי,  הלימוד  ממוסד  אותו  הוציא 
רק  שם  היו  שבו  בעיר,  שהיה  היחידי  למלמד 
לא  ממש  של  נפש  שבמסירות  ילדים  שבעה 

נכנעו למשטר העריץ של לנין וסטלין. 
למקרא  המלמד  עם  שכשהגיע  סיפר,  לימים 
המלמד  נח',  את  אלוקים  'ויזכור  נח  בפרשת 
הודיע שלא ממשיכים יותר ללמוד כך, כי זוהי 
שלוחים  שהגיעו  משום  וזאת  נפשות,  סכנת 
מהשלטון והודיעו לו 'עד כאן'. שנה לאחר מכן, 
כשהוא  עמו  שלמדו  מהילדים  אחד  את  פגש 

חש  וכך  אחר,  דבר  עם  סנדוויץ'  ברחוב  אוכל 
כמה היה אביו חכם הרואה את הנולד, כי כל כך 

מהר היה המהפך.
שישית  על  שלטה  ימים  באותם  רוסיה 
בוכרה,  גרוזיה,  אוקראינה,  ביניהם  מהעולם, 
והיו שם מיליוני יהודים. ואביו היה מעודד את 
העם בדרשותיו, והיה מדבר בתקיפות שהעיקר 

באותם  היהודים  ככל  בבד  בד  להתייאש.  לא 
לצאת  להם  שתאפשר  דרך  כל  אחר  תרו  ימים, 

את הארץ ומלתעות הסובייטים. 

קיבלה  גדולים,  מאמצים  אחרי  ואכן, 
היחיד  היציאה  ונמל  יציאה,  רישיון  המשפחה 
הגדול  הנמל  היה  לצאת  יכלו  עדיין  שדרכו 
שבעיר אודסה. במהלך המסע הימי למדו האב 

וילדיו מסכת בבא קמא וחומש ויקרא.
הייתה  'מה  האב:  אמר  ארצה  בואם  עם 
המטרה שברחנו מרוסיה, אמנם המצב הכלכלי 
הייתה  העיקרית  הסיבה  אבל  מאד,  קשה  שם 
ששם אי אפשר ללמד תורה לילדים בגלל סכנת 
נפשות, וזוהי הסיבה שעשינו השתדלות לצאת 

משם, עם הרבה נסים'. 
הייתה  אם  ימים  'באותם  סיפר,  לימים 
נוסע  הייתי  לפולניה,  מרוסיה  לנסוע  אפשרות 
לפולין, ששם הרב'ה שלי מרן הגאון רבי ברוך 
מיר,  קמניץ,  מעולות,  ישיבות  שם  ויש  בער, 
שהילדים יגדלו בישיבות בשקידה ועיון, ואותו 
ראש  להיות  ממשיך  אצלו  למדתי  שאני  רב'ה 
הישיבה, ורציתי שהבנים שלי גם ילמדו אצלו, 
היו בעימות,  ופולניה  אבל המצב היה שרוסיה 
שאי אפשר היה להעביר דבר, ולכן נסענו לארץ 

לימים  תורה'.  ללמוד  אפשר  פה  שגם  הקודש 
החשוב  שהערך  הבנו  ש"מזה  יעקב  רבי  אמר 
ביותר בחיינו הוא ללמוד תורה, ואיפה שאפשר 

ללמוד תורה לשם פנינו מועדות".

 הוראת החזון איש והרב מבריסק
למשפחה  היה  לא  הקודש,  לארץ  כשהגיעו 
הקפיד  האב  אך  התפזרה,  והיא  להתגורר  היכן 
שרבי יעקב ואחיו להבחל"ח הגרי"ג יישארו יחד 
בכל מקום. בסוף שנת תרצ"ד נכנסה המשפחה 
לדור ברמת השרון, בה התקבל האב לכהן כרב 
היישוב. הם שכרו דירה בלי רהיטים, שלא היה 

בה שולחנות וכיסאות, ואף לא מיטות. 
ברמת השרון היה רק בית ספר אחד שהשתייך 
לזרם החינוך הכללי, ובעוד שהקהל הרחב שלח 
עם  רק  זצ"ל  יעקב  רבי  למד   - לשם  ילדיו  את 
אביו ואחיו. לימים סיפר על דרך לימודם, "אבא 
דף  בערך  והספקנו  גמרות,  הרבה  איתנו  למד 
אחת  שנה  כי  זוכר  אני  חזרות,  ארבע  עם  ליום 
ללמוד  התחלנו  התפילה,  לאחר  השנה  בראש 
מסכת פסחים, וכעבור ארבעה חודשים, בראש 
חודש שבט, סיימנו את כל המסכת. פעם חשב 
במה  עושה  הוא  טוב  לא  אולי  בלבו,  אאמו"ר 
ושאל את  בישיבה,  אותנו ללמוד  שאינו שולח 
מרנן החזו"א והגרי"ז זצוק"ל מה דעתם על כך, 
וענו שניהם ואמרו כי טוב הוא, שימשיך ללמוד 

איתנו כך".
הגרי"ג,  אחיו  של  לחץ  בעקבות   ,17 בגיל 
לאחר  לומז'ה.  בישיבת  ללמוד  האחים  נכנסו 
לשוב  אביו  לו  קרא  וחצי,  שנה  של  תקופה 
בהתמדה  בניו  עם  ולמד  ישב  ושוב  לביתם, 
עצומה מסכתות על גבי מסכתות. בשנת תש"ד 
הקים הגרי"ש כהנמן את ישיבת פוניבז' ומינה 
את הגר"ש רוזובסקי לכהן כראש הישיבה, והוא 
אדלשטיין,  לבית  האחים  את  לקחת  לו  המליץ 

כאבן יסוד לישיבה.
רבי יעקב סיפר על כך: "בישיבת פוניבז' רבי 
שמואל למד עמנו כל מילה בגמרא וכל תוספות, 
היו  השיעורים  שיעור,  היה  שישי  ביום  גם 
כשעתיים וחצי. ולמדו על פי הסדר דף אחר דף, 
והוא הביא את הדברים החשובים מאד בשביל 
לפתח את השכל, למדנו קצות החושן, רעק"א 
והגר"ח מבריסק, מה שהיה חשוב ללמוד בכל 
דף. התחלנו בחודש כסלו ובסוף החורף הגענו 
לאמצע פרק הזהב בשיעור היומי, דף אחר דף 

מהתחלה". 
שלו  המופלגת  התורה  הרבצת  מסכת  את 
שבתו  בימי  עוד  החל  שנים,  מיובל  למעלה 
לילדי  שיעורים  כשמסר  פוניבז',  בישיבת 
מיועד  והיה  מפוניבז',  הרב  שהקים  אבות  בתי 
לכהן כר"מ, אלא שתקופה קודם אירוסיו נפטר 
כר"מ  כיהן  כבר  הגרי"ג  שאחיו  ומכיוון  אביו, 
לו למלא את מקום  בישיבה, החזון איש הורה 
אביו, תפקיד אותו מילא משנת תשי"א ועד יום 
על  הציבור  משא  את  נושא  כשהוא  פטירתו, 

כתפיו. 
לרבנית  נישא  לפרקו,  בהגיעו  במקביל, 
שולמית ע"ה בת דודו הגאון רבי מרדכי שמואל 
את  וקבע  חסידים,  כפר  של  רבה  זצ"ל  קרול 
לרגל  עליה  למוקד  ביתו  בה הפך  בעיר  מושבו 

לכל דכפין.

תורה  למד  הוא  אדלשטיין:  הגרי"ג 
מתוך עמל ויגיעה, גם מתוך ייסורים. 
טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 
שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף  זה  בזכותו 
שיש  בזמן  אחד  שכל  חשוב  גזירות, 
בזכותו,  בחיזוק  להמשיך  התעוררות 

בקביעות לימוד המוסר

כשהוקמה  פוברסקי:  הגרב"ד 
האחים  היו  הישיבה  פני  הישיבה, 
מישהו  כשהיה  האלה.  הקדושים 
זה  בשבילו,  חולה  נהיה  הוא  חולה, 
היה הכאב שלו. תמיד חשבתי למה 

רמת השרון זכתה לכזה רב

האחים הגדולים

הסיפורים, העדויות, הזכרונות, ההנהגות וההדרכות ביום שישי ב-

 הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל

מסע ההלוויה. צילום: בעריש פילמר

האחים הגדולים
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מאת: שמעון ליברטי

שפירא  יוסף  בדימוס  השופט  המדינה  מבקר 
נוספים  פרקים  שני  )שלישי(  אתמול  פרסם 

בדו"ח על מבצע צוק איתן.  
לאורך עשרות עמודים המבקר מותח ביקורת 
ההחלטות  קבלת  תהליכי  צורת  על  חריפה 
הביטחון  שר  נתניהו,  רוה"מ  ועל  בקבינט 
מערכת  וראשי  גנץ  דאז  הרמטכ"ל  יעלון,  דאז 

הביטחון שלא מסרו מידע רלוונטי לקבינט. 
לרבות  הקבינט,  "סמכויות  כי  קובע  המבקר 
השאלה אילו נושאים נתונים להחלטת הקבינט, 
זו  עובדה  בכתובים.  ומעוגנות  מוסדרות  אינן 
יודעים  אינם  הקבינט  שרי  שאפילו  לכך  גורמת 
האם הקבינט הוא פורום מחליט או מייעץ בלבד, 
בקבינט,  החלטה  קבלת  מחייבים  נושאים  אילו 
ובאילו נסיבות קיימת חובה לכנס את הקבינט".

'צוק  מבצע  שעד  "בתקופה  כי  כותב  המבקר 
לפני  רקע  חומר  הקבינט  שרי  קיבלו  לא  איתן' 
דיוני הקבינט, וזאת מהנימוק שמדובר בחומרים 
שר  מלבד  ה-33,  הקבינט  שרי  כל  מסווגים. 
הביטחון לשעבר, טענו בפני צוות הביקורת, כי 
היה חסר להם חומר רקע לקראת דיונים בקבינט, 

ומשכך לא הגיעו מוכנים דיים לדיונים. 
הוצגו  עזה  לרצועת  האופרטיביות  "התכניות 
היעדים  את  קבע  לפני שהקבינט  הקבינט  לשרי 
יוצא  כפועל  עזה.  רצועת  לגבי  האסטרטגיים 
את  בעצמו  להתוות  נאלץ  הצבאי  הדרג  מכך, 
את  לאורם  לתכנן  כדי  האסטרטגיים,  היעדים 

הפעילות הצבאית".
המנהרות,  איום  על  בקבינט  הדיונים  לגבי   
בדיונים  בנושא  עסק  שנתניהו  למרות  כי  עולה 
המנהרות  הוגדרו  שם  הביטחון,  מערכת  עם 

איום  הוצג  לא  "לקבינט  אסטרטגי  כאיום 
ראש  ושב"כ,  צה"ל  נציגי  במפורט.  המנהרות 
וראש  לשעבר  הביטחון  שר  לשעבר,  המל"ל 
לגבי  ומעטות  כלליות  אמירות  אמרו  הממשלה 
איום המנהרות, ולא תיארו את האיום על מלוא 
אליו,  בנוגע  שהיו  והפערים  היקפו  התפתחותו, 
באופן שהיה בו כדי להדגיש את מהות האיום". 
ממצאי הביקורת עולה כי ב-16.2.14 התקיים 
התכניות  להצגת  מראש,  שנקבע  דיון,  בקבינט 
היה  זה  במועד  לקבינט.  עזה  לגזרת  המבצעיות 
המנהרות  איום  של  היקפו  על  בצה"ל  ידוע 
המבצעיות  התכניות  בהצגת  ואולם  וחומרתו, 
נכלל  לא  צה"ל,  ידי  על  לקבינט  עזה  לרצועת 
מענה מבצעי למצב שבו יידרשו הכוחות לתמרן 
ולהתמודד  מנהרות  רווי  במרחב  עזה  ברצועת 

עמן תוך כדי לחימה.
מסוימת,  זמן  בנקודת  כי  בביקורת,  עלה  עוד 
של  בלבד  אווירית  תקיפה  על  מגבלות  היו 
שרי  בפני  זאת  ציין  לא  יעלון  אך  המנהרות, 

הקבינט. 
גנץ  כי  היה,  "ראוי  כי  המבקר  כותב  בסיכום 
בפניו,  הופיעו  כאשר  לקבינט,  יציגו  וכוכבי, 
היה  ושעלול  ברשותם  שהיה  משמעותי  מידע 
הערכת  אם  גם  בעזה,  המצב  לשינוי  להביא 
המודיעין לא השתנתה. כמו כן, היה על נתניהו, 
מידע,  לאותו  מודעים  שהיו  והמל"ל,  יעלון 

לוודא שהוא מוצג לקבינט".

צה"ל לא נערך כראוי
עם  בהתמודדות  המבקר  עוסק  השני,  בפרק 
התמודדות  היבטים:  בשלושה  המנהרות,  איום 
האיום  כנגד  הכוח  בניין  המודיעין,  גופי 

וההתמודדות עם האיום במישור הטכנולוגי. 
המבקר כותב כי למרות שאיום המנהרות היה 
ידוע מתקופת ההתנתקות, ואף הוגדר לפני כמה 
שולב  לא  הוא  ואסטרטגי,  חמור  כאיום  שנים 
בציון הידיעות החיוניות של אמ"ן, ולא נעשתה 

עבודת איסוף מודיעין בצורה טובה. 
שונים  מערכים  "אמנם  המבקר:  לדברי 
באמ"ן עסקו במאמץ איסופי מודיעיני מול איום 
זה  היה  לא  אך   ,2013 שנת  סוף  עד  המנהרות 
מאמץ מודיעיני כולל ומשולב של כל המערכים 
הגבירו   ,2013 שנת  מסוף  באמ"ן.  והיחידות 
אמ"ן ושב"כ את המאמץ האיסופי מול המנהרות 
משאבים  בו  השקיעו  מהרצועה,  ההתקפיות 
רבים, ואף היה בידם מידע על היבט משמעותי 
עם  הרצועה.  בשטח  ההתקפיות  המנהרות  של 
ההיא  בעת  האיסוף  מאמצעי  חלק  הפעלת  זאת 
איתן'  'צוק  למבצע  ועד  מאוחרת,  כבר  הייתה 
הם הניבו ככלל תוצרים מודיעיניים מעטים על 
מודיעיניים  תוצרים  או  ההתקפיות,  המנהרות 

חלקיים שקשורים בהן". 
המבקר משבח את המידע המודיעיני שהעבירו 
אמ"ן ושב"כ ללוחמים בשטח, אך מציין כי היו 
המודיעיני  במידע  משמעותיים  מודיעין  פערי 
ברצועה,  למנהרות  ביחס  לכוחות  שהעבירו 
שהשפיעו  ההגנתיות,  למנהרות  ביחס  במיוחד 
על התמודדות עם האיום לפני המבצע ובמהלכו. 
בצה"ל  כי  המבקר  כותב  הכוח,  בניין  לגבי 
להתמודדות  וטכניקות  לחימה  תורת  כתבו  לא 
תכנית  צה"ל  בידי  הייתה  "לא  המנהרות.  עם 
מבצעית רלוונטית המספקת מענה מלא לאיום, 
רצועת  בשטח  המנהרות  עם  התמודדות  כולל 

עזה", כותב המבקר. 
האחראיים  "הגורמים  כי  מוסיף  המבקר 

להכשרת כוחות השדה ולאימונם ללחימה באיום 
היבשה  זרוע   - השונים  רבדיו  על  המנהרות, 
במשימתם  עמדו  לא   - המרחביים  והפיקודים 
זאת". גם לגבי חיל האוויר כותב המבקר שהוא 

לא התכונן למנהרות מהסוג הקיים בעזה. 
המבקר קובע כי "בביקורת עלה, כי מתוך כלל 
לטיפול  תיעדף  שצה"ל  ההתקפיות  המנהרות 
את  השמיד  הוא  איתן'  'צוק  מבצע  במהלך 
מחציתן ונטרל כמה נוספות, ואילו יתר המנהרות 
כשירות.  נותרו  או  בלבד  שובשו  ההתקפיות 
וייעודית  מרכזית  שבמשימה  נובע,  מכאן 
השמדה   - איתן'  'צוק  במבצע  לצה"ל  שהייתה 
צה"ל   - ההתקפיות  המנהרות  של  נטרול  או 
השמיד או נטרל רק כמחציתן, ובכך לא השלים 
גם בתחקיר המטכ"לי  את משימתו, כפי שעלה 

שנעשה לאחר המבצע". 
שחק  הביטחון  משרד  כי  המבקר  כותב  עוד 
וביטל  עזה  עוטף  ליישובי  הביטחון  תקציב  את 
של  הביטחון  לערעור  שגרמו  מהדברים  כמה 

התושבים. 
במישור  האיום  עם  להתמודדות  בהתייחסו 
הטכנולוגי כותב המבקר, כי התוכניות לא פותחו 

כראוי ועל פי לוחות הזמנים. 

המנהרות. צילום: דו"צ

דו"ח 'צוק איתן': מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על נתניהו, יעלון, גנץ וראשי מערכת הביטחון, שלא עדכנו את שרי הקבינט 
דו"ח המבקר: "צה"ל לא השלים את המשימה"

מאת: שמעון ליברטי

מבדיקה לחקירה: פרקליט המדינה שי ניצן 
הורה השבוע )שני( למשטרה לעבור לחקירה 
"תיק  המכונה  השיט  וכלי  הצוללות  בפרשת 
היועץ  דעת  על  התקבלה  ההחלטה   ."3000

המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. 
על פי הודעת משרד המשפטים:  "ההחלטה 
ידי  על  שנאסף  המידע  רקע  על  התקבלה 
שהתנהלה  הבדיקה  במסגרת  המשטרה 
ראיות  איסוף  ולאור  האחרונים  בחודשים 
מהמעורבים  חלק  נגד  סביר  חשד  שהעלו 
השחיתות  מתחום  עבירות  לביצוע  בפרשה 

הציבורית". 
ספק  הסר  "למען  כי  הדגישו  בפרקליטות 
נציין, כי על פי  וכדי למנוע פרסומים שגויים 
ממצאי הבדיקה עד כה, ראש הממשלה איננו 

בין החשודים בפרשה".

מי שצפויים להיחקר בפרשה הם מפקד חיל 
הים לשעבר אלוף במיל' אליעזר )צ'ייני( מרום, 
'טיסנקרופ'  הגרמנית  המספנה  בין  המתווך 

למדינה ופרקליטו עו"ד דוד שמרון. 
שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מסר 
מסרו  כן  כמו  בנושא,  במשטרה  עדות  כבר 
במשרד  לשעבר  הכללי  החשב  בפרשה  עדות 
האוצר ניר גלעד ומפקד חיל הים לשעבר אלוף 

במיל' רם רוטברג. 
כזכור, בחודש שעבר פרסמה לשכת נתניהו 
ובה   ,3000 בתיק  לפרסומים  מפורטת  תגובה 
פירטה את לוח הזמנים של הדיונים והחלטה 
כי  נכתב  בהודעה  השיט.  כלי  את  לרכוש 
ארבע  רכש  שהושמעו,  לטענות  "בניגוד 
חיל  להמלצות  בהתאם  נעשה  השטח  ספינות 
הממשלה  ראש  עצמו.  הבטחון  ומשרד  הים 
הדרגים  להמלצות  בהתאם  פעלו  והקבינט 

המקצועיים".  

'פרשת הצוללות' 
הופכת לחקירה

פרקליט המדינה הורה 
למשטרה לעבור מבדיקה 
לחקירה בפרשת הצוללות 
וכלי השיט המכונה 'תיק 

 '3000 בפרקליטות הדגישו 
כי בשלב הזה ראש הממשלה 

אבטחת מידע ולוחמת סייברנתניהו לא חשוד בפרשה

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

   מימון מלא על ידי מרכז כיוון          מלגות גבוהות

יועצי הלימודים שלנו לשירותך: 02-6222202

בן שלוש_ם?
קיצרו לך תהליכים!
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 נתניהו: "רוצה לחתוך     

סאגת הכותל נמשכת: נתניהו 
הסביר לחברי סיעת הליכוד את 
עמדתו וציין כי בועידת איפא"ק 
הוא "יקבל על הראש" בנושא 
 חברי הכנסת אמסלם וחזן 

הודיעו על התנגדות למתווה

מאת: ארי קלמן

יהודה  הכנסת  חבר  של  דרישתו  בעקבות 
מיוחד  דיון  )שני(  השבוע  התקיים  גליק, 
בישיבתה השבועית של סיעת הליכוד, בנוגע 
להתפתחויות בנושא מתווה הכותל, גליק דרש 
מפלגת  של  רשמית  עמדה  תתגבש  בדיון  כי 

השלטון.
וגם  הרפורמים  גם  הצדדים,  "כששני 
כמנצחים  עצמם  להציג  מנסים  החרדים, 
בסדר  לא  שניהם  דרישות,  ועוד  עוד  ומעלים 
באותה מידה", אמר ראש הממשלה, שהתייחס 
לדרישת הסיעות החרדיות להכריז על ביטולו 
לפני  בממשלה  שאושר  הכותל  מתווה  של 
ולקבל  לחתוך  רוצה  "אני  משנה.  למעלה 
החלטה, אין לי עניין למשוך, אני לא מצליח", 

הוסיף.
יגיעו  לא  הצדדים  "אם  נתניהו,  לדברי 
זה  הוא  ובג"צ  ברירה  תהיה  לא  להבנות, 
הממשלה  ראש  בסוגיה",  להכריע  שיצטרך 

הדגיש, כי "במקרה וכך יהיה, שני הצדדים לא 
יצאו מרוצים". נתניהו אף אמר לחברי הכנסת, 
לוועידת  לנסוע  עומד  הוא  שבועיים  בעוד  כי 
הראש  על  שם  אקבל  "אני  בארה"ב,  איפא"ק 

בגלל כל עניין הכותל".
חברת  אמרה  נתניהו,  של  דבריו  בעקבות 
במתווה  תומכת  היא  כי  ברקו  ענק  הכנסת 
הכותל שאושר בשנה שעברה וכי יש ליישמו 
הכנסת  חברי  לסיעה,  חבריה  מנגד,  מיידית. 
לראש  הודיעו  חזן,  ואורן  אמסלם  דודי 
למתווה.  נחרצות  מתנגדים  הם  כי  הממשלה 
דיונים  מספר  קיים  כי  לנתניהו  אמר  אמסלם 

בנושא בוועדה שבראשותו.
נדרשה  המדינה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
נשות  לעתירת  תשובתה  את  לבג"צ  להגיש 
את  ליישם  בדרישה  לבג"צ  שעתרו  הכותל, 
לבסוף,  בממשלה,  שאושר  הכותל  מתווה 
המדינה  החרדיות,  הסיעות  ראשי  עם  בעצה 
חודשים  שלושה  של  דחייה  לבקש  החליטה 

בהגשת תשובתה לעתירה.

חשיפת

'קו עיתונות' בסוגיית הכותל"
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ליצמן בישיבת חברון:
"נבטיח בריאות התלמידים"

בישיבת  סייר  הבריאות  שר 
חברון ונועד עם ראשי הישיבה 
● במהלך הפגישה עלה נושא 
והשר  בישיבות,  המזון  תקנות 
נזק  כל  ייגרם  לא  כי  הבטיח 

לעולם התורה
מאת: ארי קלמן

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, התקבל ביום 
שני בכבוד מיוחד לביקור רשמי בהיכל ישיבת 
ראשי  בליווי  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון 
שוינגר,  יוסי  והרב  הגדולה,  הישיבה  ומנהלי 

מחברי הנהלת הישיבה.
עם  הסיור  בתחילת  נועד  השר 
ראשי הישיבה הגר"ד כהן, הגר"י 
פרבשטיין,  והגרמ"מ  חברוני 
ושמע מהם על התפתחות הישיבה 
התורה.  בעולם  הנכבד  ומקומה 
מיוחדת  זכות  זו  כי  אמר  ליצמן 
אם  את  מקרוב  לראות  בעבורו 
יפעל  וכי  בגדולתה  הישיבות 
לסייע לישיבה בכל דבר שתצטרך.
תקנות  נידונו  הפגישה,  במהלך 
אלה  שבימים  בישיבות,  המזון 
להליכי  באשר  הדיונים  נערכים 

כי  אמרו  הישיבה  מנהלי  וגם  ראשי  אישורן. 
הישיבות  לתלמידי  להעניק  שיש  חולק  אין 
אוכל בריא ואיכותי, וכי בישיבת חברון האוכל 
הגבוהים  בסטנדרטים  הוא  לתלמידים  המוגש 

בכל היבט.
ליצמן הבהיר כי ימשיכו הדיונים המשותפים 

בין יוזמי התקנות לבין נציגי הישיבות כדי שלא 
את  להבטיח  יוכלו  ובמקביל  לישיבות  היזק 

בריאות התלמידים.
הרוחנית  מהעוצמה  התרשמה  המשלחת 
הגדולה שנראה לנגד עיניהם, לראות את אלפי 
תלמודם  על  שוקדים  התלמידים 

והוגים בתורה הקדושה.
שר  את  חיזקו  הישיבה  ראשי 
הציבורית  בשליחותו  הבריאות 
למען  הקדושה  ובפעילותו 
הציבור החרדי, עולם התורה ובני 
רפואה  בענייני  ובפרט  הישיבות, 

ובריאות לכלל ולפרט.
לשר  הוגש  הסיור  במהלך 
הישיבה  ראשי  מידי  הוקרה  ספר 
מיוחדת  הקדשה  נכתבה  בו 
הישיבה,  ראשי  בידי  שנחתמה 
תודה  ומנחת  ידידות  "מזכרת 
מבאר חפרוה שרים ישיבת חברון כנסת ישראל 
לאיש אשר רוח בו העושה ומעשה למען הכלל 
יעקב  הרב  ובנאמנות  בתבונה  במסירות  והפרט 
שם  לקדש  להמשיך  ויזכה  ה׳  יתן  הי״ו.  ליצמן 
שמים בכל מעשיו מתוך בריאות נחת והרחבה 

כל הימים".
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האם תצמח תועלת 
משופט חרדי בבג"ץ?

כיום  הנערכים  מהדיונים  גדול  חלק   
בבג"ץ, הם לא דיונים במסגרת החוק אלא 
עולם.  בהשקפת  ועוסקים  הנוגעים  דיונים 
אנחנו רואים את זה בפסיקות פוליטיות, כמו 
הדיונים על שמירת השבת בפרהסיא במדינת 
כמו  והתנחלויות  יישובים  פינוי  או  ישראל 

מקרה עמונה ופסיקות דומות. 
את  לזרז  רוצים  שהם  האמירה  לדעתנו, 
המשפט  לבית  השופטים  בחירת  הליך 
מטרתה   - החרדי  הציבור  מתוך  העליון 
אפשריים  שינויים  למנוע  בכדי  האמיתית, 
המשפט,  לבית  השופטים  בחירת  בהליך 

ועדיף לא לתת להם את זה.
להיות שינוי  צריך  והאמיתי  היעד המלא 
במדינת  השופטים  בחירת  ושיטת  צורת 
חרדי,  ומהו  מיהו  ויכוח  יהיה  הרי  ישראל. 
זה  חרדי  אצלנו   - חרדי  מיהו  ויכוח  יהיה 
אחד כמו השופט קיסנר ז"ל שקיבל 'שלישי' 

בפוניבז'. 
הרצון שלהם להכניס את המשפט העברי 
מכיוון  בעייתי,  הוא  דין  בפסקי  לשימוש 
שהם מעוותים את היסודות של התורה. זה 

רמב"ם מעוות על פי דרכם והשקפת עולמם.
משנים  אנחנו  איך  לראות  צריכים  אנחנו 
את מעמד בית המשפט. אין ספק, שופטים 
השיפוטית  השיטה  מצוינים,  יהיו  חרדים 
של   DNA-ה בתוך  מובנית  לכשעצמה 
תוספת  אלא  ידע  לא  זה  החרדי,  הציבור 
בכל  'פוסק'  בעצם  הוא  חרדי  אדם  כוח. 
אבל  אסור,  וזה  מותר  זה  שלו,  בחיים  רגע 
השאלה אם בכלל יש עניין בכך כרגע, אם 
זה ימנע את שינוי שיטת בחירת השופטים. 

את  מעוותים  איך  רואה  אני  כאשר 
המעוותת  הפרשנות  את  רואה  ואני  התורה 
שהשופטים נותנים בתוך פסקי הדין לתורה 
משפט  כך,  יישאר  שזה  עדיף  לפעמים   -
העברי  המשפט  את  יערבו  ושלא  מנדטורי, 

בתוך פסיקות בית המשפט...
מכנים  שהם  מה  את  לשלב  הניסיון 
מעוותים  הם  בעייתי.  העברי"  "המשפט 
והשקפת  דרכם  פי  על  ההלכה  יסודות  את 
איך  ולראות  לפעול  צריכים  אנחנו  עולמם, 

אנחנו משנים את מעמד וסמכות הבג"צ.

אין באמור בטור זה כדי לקבוע את עמדת 
לשופט.  חרדי  אדם  למינוי  באשר  ההלכה 
נושא זה מסור לגדולי ופוסקי הדור, שהח"מ 
זו,  הכרחית  הקדמה  לאחר  מהם.  אחד  אינו 
וככל ויתקבל פסק הלכה כי חרדי יכול לשמש 
על  ישב  שחרדי  נכון  כי  סבור  אני  כשופט, 
קוצר  מחמת  העליון.  בביה"מ  השפיטה  כס 
המקום, במאמר זה אמנה רק שני טעמים לכך.  
סערות רבות פוקדות את הציבור בישראל 
יום  של  בסופו  מגיע  הגדול  חלקן  קבע.  דרך 
מתקבלות  בו  במקום  שם,  דווקא  לבג"ץ. 
ההחלטות הכי חשובות בישראל, אין אף נציג 

חרדי. והדברים דורשים שינוי. 
לפני כחודש ימים, עו"ד יוסף וייצמן ואנוכי 
ערכנו מפגש של עורכי דין חרדים עם שופט 
בית המשפט העליון, נעם סולברג, שופט דתי 
כי  בכנות,  לנו  אמר  הוא  להפתעתנו,  לאומי. 
אינו מכיר את המגזר החרדי, וכאשר מגיעות 
על  מוטל  חרדיים  בעניינים  עתירות  לפתחו 
כדי  העובדתי,  המצב  את  לו  לתאר  עוה"ד 

שהוא וחבריו יבינו במה הם עוסקים. 
בבית  ייצוג  כל  לו  שאין  היחיד  המגזר 

ולכן  החרדי.  המגזר  הוא  העליון  המשפט 
אין מי שיוכל להציג את הדברים "במשקפים 
לדון  יושבים  בג"ץ  שופטי  כאשר  חרדיות". 
בחוק הגיוס, שרלוונטי רק למגזר החרדי, אין 
את  להם  שיסביר  המערכת"  "מתוך  מישהו 
המשמעות. כאשר באים להילחם את מלחמות 
השבת, הכותל ועוד, קולו של הציבור החרדי 
לא נשמע. לו יהא שופט חרדי הדבר ישתנה. 

זאת ועוד, לכל אדם יש את השקפת עולמו, 
"מנותק"  להיות  שאמור  שופט,  הוא  אם  אף 
סלים  השופט  כדוגמא  מוקדמת.  דעה  מכל 
חופש  בנושא  מקל  מאוד  שמחד  ג'ובראן 
הביטוי של המגזר הערבי )פסק שאין להשעות 
את ח"כ זועבי לאחר ההתבטאויות החמורות 
שלה( ומאידך מחמיר מאוד בנושא זה באשר 
להעמיד  ופסק  יהודים  של  הביטוי  לחופש 
אותו  המלך".  "תורת  הספר  מחברי  את  לדין 
שופט, אותה שאלה, רק משני צידי המטבע, 
והפסיקה הפוכה. אבל רק בשאלות הקשורות 
לנושאים בענייני חרדים, הלכה וכו' אין שני 
צדדים למטבע אלא רק צד אחד. שופט חרדי 

ישנה את המצב הזה.  

בעד:
זקוקים למסבירן

עו"ד משה מורגנשטרן

נגד:
אינטרס צר

ח"כ אורי מקלב
90יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
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עם  בשניים  שיחה 
ברטולד  פרופ' 
פרידלנדר,  )טולו( 
המכללה  נשיא 
האקדמית הדסה, 
חוויה  מהווה 
אינטלקטואלית, 
אדם,  עם  לשבת 
שמדבר עמך בגובה 
חש  והנך  העיניים, 
אשר  שבדברים,  בכנות 
לשאת  כדי  רק  נאמרים  לא 

חן בעיני השומע.
האיש שפיו ולבו שווים, התהדר בתואר פרופ' בביוכימיה 
בהיותו בגיל 33 בלבד, ומסתבר, כי הדייקנות האופיינית 
לו, סייעה לו לא-מעט ברכישת שלל התארים בביוכימיה, 
כידוע,  שהן  קלינית,  ובאימונולוגיה  במיקרוביולוגיה 
מקצועות כאלה, אשר הדייקנות מהווה בהם אבן-יסוד. 
בשנת תשס"ד, הקים פרופ' פרידלנדר את החוג ללימודי 
בירושלים,  הדסה  האקדמית  במכללת  ביוטכנולוגיה 
בישראל.  מסוגה  ראשונה  לימודית  תכנית  שהיתה 

בשנת תשע"ב, נבחר לנשיא המכללה.
בתפקידו הנוכחי, כנשיא המכללה, הוא רואה חשיבות 
רבה בהשתלבות הציבור החרדי בעולם האקדמי, בתוך 
נפרדות  מסגרות  שהן  )מח"רים(,  החרדיות  המסגרות 
בד  גבוהה,  ברמה  אקדמיה  ללימודי  במיוחד  שהוקמו 
והתרבות  החיים  אורח  על  קפדנית  שמירה  עם  בבד 

החרדית.
ע"י  החרדי  הציבור  עבור  שהוקם  שטראוס"  "קמפוס 
מכללת הדסה, מהווה מבחינתו סיפור של הצלחה, ולא 
בכדי. היקף הסטודנטים החרדיים שבקמפוס שטראוס, 
המח"רים  שאר  לכל  ביחס  ביותר  המשמעותי  הוא 
שהוקמו בשנים האחרונות. אולם, מבחינתו של הנשיא, 
של  בהשתלבותם  דווקא  תימדד  האמיתית,  ההצלחה 

הבוגרים החרדיים בשוק התעסוקה המתקדם. 

כיצד אתה רואה כיום את קמפוס שטראוס? 
הצלחה.  של  כסיפור  שטראוס  קמפוס  את  רואה  אני 
קמפוס  ושל  הדסה  מכללת  של  המרכזית  המטרה 
החרדית  לאוכלוסייה  כלים  לתת  אחת:  היא  שטראוס 
אורח  על  שמירה  כדי  תוך  התעסוקה,  לשוק  להיכנס 
האקדמית.  הרמה  על  שמירה  בבד  ובד  החרדי,  החיים 
שלנו,  המטרה  זו  אבל  פשוט.  דבר  לא  שזה  כמובן 
את  רואים  אנו  בזה.  די-מצליחים  שאנו  סבור  ואני 
בשנה  והסטודנטיות.  הסטודנטים  של  בתוצאות  זה 
האחרונה, הבוגרות הראשונות של קמפוס שטראוס זכו 

בתואר בביוטכנולוגיה, וכולן משולבות בשוק העבודה. 
סוד,  לא  זה  עליה.  לדבר  שרצינו  נקודה  זו  אכן 
לשוק  להתקבל  יותר  קשה  החרדי  שלאקדמאי 
גם  שקיים  לקושי  מעבר  העכשווי,  העבודה 
עושים,  אכן  אתם  מה  הכללי.  מהציבור  לאקדמאי 

בכדי שהבוגרות החרדיות תשתלבנה בעבודה?

בהשמת עובדים יש לנו ניסיון לא מועט במסגרת 'מרכז 
עם  הדסה.  במכללת  שהקמנו  השמה(  )מרכז  קריירה' 
וגם  יועצת  גם  הבאנו  שטראוס",  "קמפוס  התבססות 
לייעץ  שלהם  התפקיד  מהמרכז.  חלק  והם  חרדי,  יועץ 
למועסקים  מעסיקים  בין  מקשרת  כחוליה  ולשמש 
לכתוב  כיצד  הבוגרים  את  מכוונים  הם  פוטנציאליים. 
את  לקיים  ואיך  העבודה,  למקום  לגשת  איך  קו"ח, 
לסטודנטים  רבה  הצלחה  ישנה  כללית,  העבודה.  ראיון 
משרות  כ-70  היו  שעברה  שנה  דוגמא:  לך  אתן  שלנו. 
לכלל  פתוחות  היו  והן  המחשב,  מדעי  לבוגרי  שיועדו 
הסטודנטים בישראל. %75 מאותן משרות נתפסו בידי 
בוגרי המכללה שלנו. הדבר מצביע על שתי נקודות: א( 
מנהלי החברות יודעים, שהבוגרים שלנו נמצאים ברמת 
איכות טובה. ב( אנו בקשר פעיל וישיר עם כל החברות, 
של  הצלחה  מבחינתי,  בהן.  ישתלבו  שבוגרינו  ודואגים 
וזכה  לימודי  הישג  שהוכיח  בכך  נמדדת  לא  סטודנט, 
אנו  בעבודה.  השתלב  שהוא  אלא  אקדמי,  בתואר 
אותו  במקצוע  ששולבו  בוגרים  ע"פ  הצלחה  מודדים 

למדו. 85 אחוז מבוגרינו משתלבים במקצוע שלמדו. 

מוצא  הוא  הבוגר,  בידי  שהתואר  מאז  זמן  כמה 
עבודה?

מסוימים  במקצועות  סטודנטים  של  קטן  אחוז  ישנו 
לתארים  ממשיכים  בחירתם,  פי  שעל  בהדסה, 
בטווח  לעבודה  מועדות  לא  ופניהם  יותר,  מתקדמים 

הקרוב. 
בכל מקרה, כל התוכניות שאנו מייעדים לציבור החרדי, 
הראשון,  מהתואר  כבר  בעבודה  השתלבות  מאפשרות 
שלא כמו מקצועות אחרים שדורשים תואר שני ושלישי. 
הראשון  מהמחזור  ביוטכנולוגיה  בוגרות  שאמרתי,  כפי 
בחברות  בפועל  מועסקות  כבר  שטראוס,  קמפוס  של 
ובמרכזים רפואיים כמו: חברת טבע; בנק הדם בשערי 
במחקר  דגן;  בבית  איכות  אבטחת  נטלי;  חברת  צדק; 
במעבדה  בסטאז'  כרם;  עין  בהדסה  גנטית  לתרפיה 
גרעינית; בטכנולוגית מזון בבית שמש; באבטחת איכות 
בביה"ח  קליניים  מחקרים  בתיאום  מזון;  במעבדת 
במשרד  אפידמיולוגיים   במחקרים  ירושלים,  הרצוג 
שהבוגרים  לציין,  כדאי  וכהנה.  כהנה  ועוד  הבריאות 
שלנו בביוטכנולוגיה עובדים בבקרת איכות, בחלק של 
שכמובן  מה  מעבדתי,  רקע  המון  עם  ויוצאים  הייצוא, 

מביא מוניטין למכללה. 

מכל  ויוקרתי.  נכסף  תואר  היה  בעבר  ראשון,  תואר 
פנו  מהתלמידים   5% רק  תיכון,  מסיימי  מחזור 
פונים  כ-50%  היום  ולאוניברסיטאות.  למכללות 
האקדמאים  ריבוי  לדעתך  האם  אקדמיה.  ללימודי 

לא מביא לירידה בערכו של התואר הראשון?
להיכנס  בשביל  כבעבר,  שלא  היום,  כך.  חושב  לא  אני 
כי  גבוה.  מאד  הוא  הדרישות  רף  עבודה,  למקום 
ההתפתחות היא מאד מהירה. בחברת טבע למשל, אני 

האסטרטגיה שלנו 
במכללה, לא לקיים 
לימודים במקצועות 
שאינם בעלי שימוש 

בשוק העבודה, 
פיסיקה למשל לא 
נמצאת בתוכניות 
הלימודים שלנו. 
אנו מתמקדים 

במקצועות ריאליים, 
תוך ראיה מתמדת 

של צרכי שוק 
העבודה הישראלי. 
לכן בוגרי המכללה 

האקדמית "הדסה" 
מוצאים עבודה 

תוך חצי שנה מאז 
שהתואר בידם, כאשר 

במדעי המחשב הם 
מתחילים לעבוד  

אפילו עוד לפני קבלת 
התואר”

נשיא המכללה האקדמית הדסה, 
פרופ' ברטולד )טולו( פרידלנדר:

כל התוכניות שאנו מכוונים לציבור 
החרדי, מאפשרות עבודה כבר 

מהתואר הראשון, מה שלכאורה 
מייתר מהם להשקיע עוד שנים 

רבות בתארים שני ושלישי

לא חושב שיקבלו כיום אדם ללא תואר. היום העבודה 
כיום  הדרישה  שנים.  לפני  שהיה  ממה  שונה  היא 
אחרת,  היא  ההבנה  אחרת,  היא  העבודה  אחרת,  היא 
בעבר.  נדרשו  שלא  חישובים  דורשים  והמכשור  הציוד 
תפקיד  לכל  תואר  היום  דורשים  המדינה  בשירות  גם 

שמתפנה.
לימודים  לקיים  לא  במכללה,  שלנו  האסטרטגיה 
במקצועות שאינם בעלי שימוש בשוק העבודה, פיסיקה 
אנו  שלנו.  הלימודים  בתוכניות  נמצאת  לא  למשל 
מתמקדים במקצועות ריאליים, תוך ראיה מתמדת של 

צרכי שוק העבודה הישראלי.
הנוגע  תחום  זהו  שירות,  מערכות  בניהול  ראשון  תואר 
רבים  ולתחומים  אנוש,  למשאבי  לבריאות,  לתיירות, 
נוספים. הוא הדבר לימודי החוג לאופטומטריה, אמנם 
ידע מעשי  מדובר בארבע שנות לימוד, אבל הן מקנות 
ובעל ערך מידי בשוק העבודה, כאשר, כאמור, לא בחרנו 
ללמד מקצועות אשר בכדי לתרגם אותם לעבודה, צריך 
גם תואר שני ושלישי שאורכים זמן רב מאד. בוודאי לא 

בקמפוס שטראוס.

משרה  שלכל  גורמת  התואר,  התפשטות  שני  מצד 
פשוטה,  למשרה  ואפילו  אקדמאית,  בהכרח  שאינה 
טובים  עובדים  דוחקת  הזו  והדרישה  תואר,  נדרש 

ומצוינים מהשתלבות בשוק העבודה?
ושלושים  עשרים  לפני  כמו  פשוטות  לא  הן  המשרות 
צריך  שציינתי,  כפי  היום,  של  הניהול  במערכות  שנה. 
מאשר  יותר,  רחבה  הבנה  ולקבל  יותר  הרבה  להכיר 
ודורשת  השתנתה,  היום  של  העבודה  בעבר.  צריך  היה 
גם ניהול מערכת כלכלית, ניהול תקציב, בנית התקציב 

וכדומה.
העובדים  ופוליטיקה,  תקשורת  חוג  בוגרי  רואה  אני 
הממשלה  במשרדי  וכיועצים  פרלמנטריים,  כעוזרים 
לתקשורת  בחוג  בעבודה.  להם  מסייעים  והלימודים 
ופוליטיקה, מלמדים מה אומרים ואיך אומרים. העוזרים 

הפרלמנטריים של היום הם החכי"ם של המחר.

יוצרים  ותקשורת,  פוליטיקה  לימודי  כי  דומה, 
מסגרות של קווים ישרים ותבנית אחידה ומקובעת, 
האמיתית  לפוליטיקה  יוצא  כשהסטודנט  אבל 
אולי  לוליין.  להיות  ממנו  נדרש  בג'ונגל.  נתקל  הוא 
להיות  עליו  מוצלח,  פוליטיקאי  להיות  בכדי  באמת, 
פוליטיקה  באקדמיה.  ללמוד  ולא  בביצועים,  חופשי 
זה או שיש לך, או שאין לך. זה לא משהו שלומדים, 

האמנם?
חייב  אבל  חופשי,  להיות  יכול  הפוליטיקאי  בביצועים, 
להיות לו בסיס לימודי טוב. בחוג רוכשים שיטות ניהול, 
רבה  חשיבות  ישנה  מחשבתי.  וחינוך  ייעול  שיטות 
על  שבפוליטיקה,  נכון  לתפקיד.  מגיע  אדם  הבן  איך 
צריך  הוא  הפוליטיקאי להתאים את עצמו למצב, אבל 
מקבל  הוא  הכלים  ואת  נכון,  זאת  לעשות  הכלים  את 
אותו  לומדים  התלמידים  שכל  היא  עובדה  במכללה. 
חומר לימודי, אבל יש להם דרור מחשבתי ותרבותי, לאן 
לשייך את עצמם, ולאן להכניס את ה'אני מאמין' שלהם.

במה שונה הסטודנט החרדי משאינו חרדי?
יותר קשה ללמד את  המרצים אצלנו אומרים, שהרבה 
לא  והוא  ועוד,  ועוד  עוד  שואל  הוא  החרדי.  הסטודנט 
לו  לתת  צריך  באמת  אלא  סתמית,  בתשובה  יסתפק 
הסבר שמניח את הדעת, כאשר בהרבה מקרים, ההסבר 
התלמודית  החשיבה  נוספות.  לשאלות  אותו  מביא 

בנויה כך.
של  והרעיונות  הפתרונות  כשרון  אותי  מפליא  ככלל, 
התלמידים החרדיים, הם מגייסים את הידע ואת היכולת 
שלהם, לייצר פתרונות מקוריים ישבתי בפרזנטציה של 
סטודנטים חרדיים במדעי המחשב, היה תענוג לראות 

את הרעיונות, את היצירתיות ואת היכולות שלהם.

אחרי  שנים  ארבע  שטראוס',  'קמפוס  לך  נראה  איך 
שנוסד?

יותר  לראות  רוצה  הייתי  הצלחה.  שזו  חושב  אני 
יפה  היא  הנוכחית,  הכמות  שגם  למרות  סטודנטים, 
שטראוס,  קמפוס  הקמת  מאז  שלי  הדאגה  ומעודדת. 
יותר.  טובה  לפרנסה  הזדמנות  לתת  ועודנה  היתה 
מהיום שהוקם קמפוס שטראוס, אני אומר, שההצלחה 
מאד  ואנו  בכבוד,  ויתפרנסו  יעבדו  החבר'ה  אם  תהיה, 
קרובים לזה. אני איש אופטימי. אני מאד מאמין בכבוד 
ההדדי בין האנשים. מבחינה זו, הניסיון שלי עם קמפוס 
שטראוס, הוא יוצא מן הכלל. למדתי המון על התרבות 

החרדית שלא הכרתי קודם.

לבין  האקדמים  החמרים  בין  התנגשות  אין  האם 

הדרישות של הרבנים של קמפוס שטראוס?
המציאות מוכיחה שאנו מעבירים את התואר האקדמי 
הרבנים  מול  תיאום  ותוך  והתחשבות,  רגישות  תוך 
והצוות החינוכי של קמפוס שטראוס. אנו מאד מכבדים 
של  וההקפדה  הרגישות  ואת  החרדי  החיים  אורח  את 

הסטודנטים החרדים בקמפוס, ואין שום סיבה שהרמה 
האקדמית תפגע מכך.

התואר מועבר באותה רמה בדיוק כמו במכללת הדסה 
הציבור  של  ולערכים  להלכה  ורגישות  התאמה  תוך 

החרדי.

עם  בתכנית  שלכם  המכללה  של  הייחודיות  מה 
חרדיות(  )מסגרות  מכללות  למול  שטראוס  קמפוס 

אחרות?
א.   המגוון של התארים, כך שמי שמעונין בתואר אקדמי 

כדי להתפרנס יכול למצוא את התואר שמתאים לו.
כך  החרדיות  השכונות  במרכז  שנמצא  המיקום  ב. 

שהתלמידים לא צריכים להטלטל למקומות מרוחקים
ג.   החיבור בין שני גופים בעלי נסיון רב כל אחד בתחומו, 
נסיון רב שנים  והחיבור עם מנהלי מכון לומדה שלהם 

בהעברת קורסים למגזר החרדי

של  לקהילה  התרומה  על  לא-מעט  מדבר  אתה 
את  לקדם  שלך  הרצון  ועל  הדסה  מכללת  תלמידי 
שהדברים  חושב  אתה  איך  בה.  חיים  שהם  החברה 

האלה יכולים להתקיים גם בקמפוס שטראוס?
אני ער ללחץ שיש על סטודנט נשוי עם ילדים, שצריך 
אני  פשוט.  לא  לחץ  זה  בשבוע.  ימים  חמישה  ללמוד 
כי  כספית,  לעזרה  נזקק  הוא  לתואר  שלהגיע  מבין  גם 
לדרוש  יכולים  שאיננו  ללמוד  וגם  לעבוד  גם  לו  קשה 
ממנו לעשות גם פעילות חברתית. אבל מצד שני, אנו כן 
מצפים ממנו ונותנים לו להבין, שביום שהוא יסיים את 
התואר, יש לו מחויבות לחברה ולסביבה שהוא חי בה, 
הדסה  מכללת  מבוגרי  לא-מעט  שיש  לשמוע  תתפלא 
צעירים  לסטודנטים  ותורמים  באים  והם  שהתבססו, 

ומסייעים להם בשכר הלימוד.
הציבור  מן  רק  ולא  בפרנסה  מתקשים  שאנשים  זה 
יכולת. הם רק צריכים  החרדי, זה לא אומר שאין להם 
את התנאים ואת העזרה, ואז אתה יכול להביא אנשים 

רבים לקדם את עצמם ואת הסביבה.

החרדית  מהאוכלוסייה  אחוז  שמאה  מצפה  אתה 
תשתלב באקדמיה?

שהחליטו  שהחרדים  מצפה  כן  אני  וחלילה,  חס  לא, 
יכולים  שהם  יבינו  בפרנסה  להתקדם  רבותיהם  בעצת 
ולהתפרנס  כשאיפתם,  חרדים  להיות  להמשיך  ללמוד, 
בכבוד. אנו לא מלמדים אקדמיה בשביל לשנות תרבות.

מילה לסיום.
שתבוא גם בעוד שנתיים לראיין אותי, ולשמוע עד כמה 
הבוגרים החרדיים, מצליחים במקומות העבודה שלהם.



עם  בשניים  שיחה 
ברטולד  פרופ' 
פרידלנדר,  )טולו( 
המכללה  נשיא 
האקדמית הדסה, 
חוויה  מהווה 
אינטלקטואלית, 
אדם,  עם  לשבת 
שמדבר עמך בגובה 
חש  והנך  העיניים, 
אשר  שבדברים,  בכנות 
לשאת  כדי  רק  נאמרים  לא 

חן בעיני השומע.
האיש שפיו ולבו שווים, התהדר בתואר פרופ' בביוכימיה 
בהיותו בגיל 33 בלבד, ומסתבר, כי הדייקנות האופיינית 
לו, סייעה לו לא-מעט ברכישת שלל התארים בביוכימיה, 
כידוע,  שהן  קלינית,  ובאימונולוגיה  במיקרוביולוגיה 
מקצועות כאלה, אשר הדייקנות מהווה בהם אבן-יסוד. 
בשנת תשס"ד, הקים פרופ' פרידלנדר את החוג ללימודי 
בירושלים,  הדסה  האקדמית  במכללת  ביוטכנולוגיה 
בישראל.  מסוגה  ראשונה  לימודית  תכנית  שהיתה 

בשנת תשע"ב, נבחר לנשיא המכללה.
בתפקידו הנוכחי, כנשיא המכללה, הוא רואה חשיבות 
רבה בהשתלבות הציבור החרדי בעולם האקדמי, בתוך 
נפרדות  מסגרות  שהן  )מח"רים(,  החרדיות  המסגרות 
בד  גבוהה,  ברמה  אקדמיה  ללימודי  במיוחד  שהוקמו 
והתרבות  החיים  אורח  על  קפדנית  שמירה  עם  בבד 

החרדית.
ע"י  החרדי  הציבור  עבור  שהוקם  שטראוס"  "קמפוס 
מכללת הדסה, מהווה מבחינתו סיפור של הצלחה, ולא 
בכדי. היקף הסטודנטים החרדיים שבקמפוס שטראוס, 
המח"רים  שאר  לכל  ביחס  ביותר  המשמעותי  הוא 
שהוקמו בשנים האחרונות. אולם, מבחינתו של הנשיא, 
של  בהשתלבותם  דווקא  תימדד  האמיתית,  ההצלחה 

הבוגרים החרדיים בשוק התעסוקה המתקדם. 

כיצד אתה רואה כיום את קמפוס שטראוס? 
הצלחה.  של  כסיפור  שטראוס  קמפוס  את  רואה  אני 
קמפוס  ושל  הדסה  מכללת  של  המרכזית  המטרה 
החרדית  לאוכלוסייה  כלים  לתת  אחת:  היא  שטראוס 
אורח  על  שמירה  כדי  תוך  התעסוקה,  לשוק  להיכנס 
האקדמית.  הרמה  על  שמירה  בבד  ובד  החרדי,  החיים 
שלנו,  המטרה  זו  אבל  פשוט.  דבר  לא  שזה  כמובן 
את  רואים  אנו  בזה.  די-מצליחים  שאנו  סבור  ואני 
בשנה  והסטודנטיות.  הסטודנטים  של  בתוצאות  זה 
האחרונה, הבוגרות הראשונות של קמפוס שטראוס זכו 

בתואר בביוטכנולוגיה, וכולן משולבות בשוק העבודה. 
סוד,  לא  זה  עליה.  לדבר  שרצינו  נקודה  זו  אכן 
לשוק  להתקבל  יותר  קשה  החרדי  שלאקדמאי 
גם  שקיים  לקושי  מעבר  העכשווי,  העבודה 
עושים,  אכן  אתם  מה  הכללי.  מהציבור  לאקדמאי 

בכדי שהבוגרות החרדיות תשתלבנה בעבודה?

בהשמת עובדים יש לנו ניסיון לא מועט במסגרת 'מרכז 
עם  הדסה.  במכללת  שהקמנו  השמה(  )מרכז  קריירה' 
וגם  יועצת  גם  הבאנו  שטראוס",  "קמפוס  התבססות 
לייעץ  שלהם  התפקיד  מהמרכז.  חלק  והם  חרדי,  יועץ 
למועסקים  מעסיקים  בין  מקשרת  כחוליה  ולשמש 
לכתוב  כיצד  הבוגרים  את  מכוונים  הם  פוטנציאליים. 
את  לקיים  ואיך  העבודה,  למקום  לגשת  איך  קו"ח, 
לסטודנטים  רבה  הצלחה  ישנה  כללית,  העבודה.  ראיון 
משרות  כ-70  היו  שעברה  שנה  דוגמא:  לך  אתן  שלנו. 
לכלל  פתוחות  היו  והן  המחשב,  מדעי  לבוגרי  שיועדו 
הסטודנטים בישראל. %75 מאותן משרות נתפסו בידי 
בוגרי המכללה שלנו. הדבר מצביע על שתי נקודות: א( 
מנהלי החברות יודעים, שהבוגרים שלנו נמצאים ברמת 
איכות טובה. ב( אנו בקשר פעיל וישיר עם כל החברות, 
של  הצלחה  מבחינתי,  בהן.  ישתלבו  שבוגרינו  ודואגים 
וזכה  לימודי  הישג  שהוכיח  בכך  נמדדת  לא  סטודנט, 
אנו  בעבודה.  השתלב  שהוא  אלא  אקדמי,  בתואר 
אותו  במקצוע  ששולבו  בוגרים  ע"פ  הצלחה  מודדים 

למדו. 85 אחוז מבוגרינו משתלבים במקצוע שלמדו. 

מוצא  הוא  הבוגר,  בידי  שהתואר  מאז  זמן  כמה 
עבודה?

מסוימים  במקצועות  סטודנטים  של  קטן  אחוז  ישנו 
לתארים  ממשיכים  בחירתם,  פי  שעל  בהדסה, 
בטווח  לעבודה  מועדות  לא  ופניהם  יותר,  מתקדמים 

הקרוב. 
בכל מקרה, כל התוכניות שאנו מייעדים לציבור החרדי, 
הראשון,  מהתואר  כבר  בעבודה  השתלבות  מאפשרות 
שלא כמו מקצועות אחרים שדורשים תואר שני ושלישי. 
הראשון  מהמחזור  ביוטכנולוגיה  בוגרות  שאמרתי,  כפי 
בחברות  בפועל  מועסקות  כבר  שטראוס,  קמפוס  של 
ובמרכזים רפואיים כמו: חברת טבע; בנק הדם בשערי 
במחקר  דגן;  בבית  איכות  אבטחת  נטלי;  חברת  צדק; 
במעבדה  בסטאז'  כרם;  עין  בהדסה  גנטית  לתרפיה 
גרעינית; בטכנולוגית מזון בבית שמש; באבטחת איכות 
בביה"ח  קליניים  מחקרים  בתיאום  מזון;  במעבדת 
במשרד  אפידמיולוגיים   במחקרים  ירושלים,  הרצוג 
שהבוגרים  לציין,  כדאי  וכהנה.  כהנה  ועוד  הבריאות 
שלנו בביוטכנולוגיה עובדים בבקרת איכות, בחלק של 
שכמובן  מה  מעבדתי,  רקע  המון  עם  ויוצאים  הייצוא, 

מביא מוניטין למכללה. 

מכל  ויוקרתי.  נכסף  תואר  היה  בעבר  ראשון,  תואר 
פנו  מהתלמידים   5% רק  תיכון,  מסיימי  מחזור 
פונים  כ-50%  היום  ולאוניברסיטאות.  למכללות 
האקדמאים  ריבוי  לדעתך  האם  אקדמיה.  ללימודי 

לא מביא לירידה בערכו של התואר הראשון?
להיכנס  בשביל  כבעבר,  שלא  היום,  כך.  חושב  לא  אני 
כי  גבוה.  מאד  הוא  הדרישות  רף  עבודה,  למקום 
ההתפתחות היא מאד מהירה. בחברת טבע למשל, אני 

האסטרטגיה שלנו 
במכללה, לא לקיים 
לימודים במקצועות 
שאינם בעלי שימוש 

בשוק העבודה, 
פיסיקה למשל לא 
נמצאת בתוכניות 
הלימודים שלנו. 
אנו מתמקדים 

במקצועות ריאליים, 
תוך ראיה מתמדת 

של צרכי שוק 
העבודה הישראלי. 
לכן בוגרי המכללה 

האקדמית "הדסה" 
מוצאים עבודה 

תוך חצי שנה מאז 
שהתואר בידם, כאשר 

במדעי המחשב הם 
מתחילים לעבוד  

אפילו עוד לפני קבלת 
התואר”

נשיא המכללה האקדמית הדסה, 
פרופ' ברטולד )טולו( פרידלנדר:

כל התוכניות שאנו מכוונים לציבור 
החרדי, מאפשרות עבודה כבר 

מהתואר הראשון, מה שלכאורה 
מייתר מהם להשקיע עוד שנים 

רבות בתארים שני ושלישי

לא חושב שיקבלו כיום אדם ללא תואר. היום העבודה 
כיום  הדרישה  שנים.  לפני  שהיה  ממה  שונה  היא 
אחרת,  היא  ההבנה  אחרת,  היא  העבודה  אחרת,  היא 
בעבר.  נדרשו  שלא  חישובים  דורשים  והמכשור  הציוד 
תפקיד  לכל  תואר  היום  דורשים  המדינה  בשירות  גם 

שמתפנה.
לימודים  לקיים  לא  במכללה,  שלנו  האסטרטגיה 
במקצועות שאינם בעלי שימוש בשוק העבודה, פיסיקה 
אנו  שלנו.  הלימודים  בתוכניות  נמצאת  לא  למשל 
מתמקדים במקצועות ריאליים, תוך ראיה מתמדת של 

צרכי שוק העבודה הישראלי.
הנוגע  תחום  זהו  שירות,  מערכות  בניהול  ראשון  תואר 
רבים  ולתחומים  אנוש,  למשאבי  לבריאות,  לתיירות, 
נוספים. הוא הדבר לימודי החוג לאופטומטריה, אמנם 
ידע מעשי  מדובר בארבע שנות לימוד, אבל הן מקנות 
ובעל ערך מידי בשוק העבודה, כאשר, כאמור, לא בחרנו 
ללמד מקצועות אשר בכדי לתרגם אותם לעבודה, צריך 
גם תואר שני ושלישי שאורכים זמן רב מאד. בוודאי לא 

בקמפוס שטראוס.

משרה  שלכל  גורמת  התואר,  התפשטות  שני  מצד 
פשוטה,  למשרה  ואפילו  אקדמאית,  בהכרח  שאינה 
טובים  עובדים  דוחקת  הזו  והדרישה  תואר,  נדרש 

ומצוינים מהשתלבות בשוק העבודה?
ושלושים  עשרים  לפני  כמו  פשוטות  לא  הן  המשרות 
צריך  שציינתי,  כפי  היום,  של  הניהול  במערכות  שנה. 
מאשר  יותר,  רחבה  הבנה  ולקבל  יותר  הרבה  להכיר 
ודורשת  השתנתה,  היום  של  העבודה  בעבר.  צריך  היה 
גם ניהול מערכת כלכלית, ניהול תקציב, בנית התקציב 

וכדומה.
העובדים  ופוליטיקה,  תקשורת  חוג  בוגרי  רואה  אני 
הממשלה  במשרדי  וכיועצים  פרלמנטריים,  כעוזרים 
לתקשורת  בחוג  בעבודה.  להם  מסייעים  והלימודים 
ופוליטיקה, מלמדים מה אומרים ואיך אומרים. העוזרים 

הפרלמנטריים של היום הם החכי"ם של המחר.

יוצרים  ותקשורת,  פוליטיקה  לימודי  כי  דומה, 
מסגרות של קווים ישרים ותבנית אחידה ומקובעת, 
האמיתית  לפוליטיקה  יוצא  כשהסטודנט  אבל 
אולי  לוליין.  להיות  ממנו  נדרש  בג'ונגל.  נתקל  הוא 
להיות  עליו  מוצלח,  פוליטיקאי  להיות  בכדי  באמת, 
פוליטיקה  באקדמיה.  ללמוד  ולא  בביצועים,  חופשי 
זה או שיש לך, או שאין לך. זה לא משהו שלומדים, 

האמנם?
חייב  אבל  חופשי,  להיות  יכול  הפוליטיקאי  בביצועים, 
להיות לו בסיס לימודי טוב. בחוג רוכשים שיטות ניהול, 
רבה  חשיבות  ישנה  מחשבתי.  וחינוך  ייעול  שיטות 
על  שבפוליטיקה,  נכון  לתפקיד.  מגיע  אדם  הבן  איך 
צריך  הוא  הפוליטיקאי להתאים את עצמו למצב, אבל 
מקבל  הוא  הכלים  ואת  נכון,  זאת  לעשות  הכלים  את 
אותו  לומדים  התלמידים  שכל  היא  עובדה  במכללה. 
חומר לימודי, אבל יש להם דרור מחשבתי ותרבותי, לאן 
לשייך את עצמם, ולאן להכניס את ה'אני מאמין' שלהם.

במה שונה הסטודנט החרדי משאינו חרדי?
יותר קשה ללמד את  המרצים אצלנו אומרים, שהרבה 
לא  והוא  ועוד,  ועוד  עוד  שואל  הוא  החרדי.  הסטודנט 
לו  לתת  צריך  באמת  אלא  סתמית,  בתשובה  יסתפק 
הסבר שמניח את הדעת, כאשר בהרבה מקרים, ההסבר 
התלמודית  החשיבה  נוספות.  לשאלות  אותו  מביא 

בנויה כך.
של  והרעיונות  הפתרונות  כשרון  אותי  מפליא  ככלל, 
התלמידים החרדיים, הם מגייסים את הידע ואת היכולת 
שלהם, לייצר פתרונות מקוריים ישבתי בפרזנטציה של 
סטודנטים חרדיים במדעי המחשב, היה תענוג לראות 

את הרעיונות, את היצירתיות ואת היכולות שלהם.

אחרי  שנים  ארבע  שטראוס',  'קמפוס  לך  נראה  איך 
שנוסד?

יותר  לראות  רוצה  הייתי  הצלחה.  שזו  חושב  אני 
יפה  היא  הנוכחית,  הכמות  שגם  למרות  סטודנטים, 
שטראוס,  קמפוס  הקמת  מאז  שלי  הדאגה  ומעודדת. 
יותר.  טובה  לפרנסה  הזדמנות  לתת  ועודנה  היתה 
מהיום שהוקם קמפוס שטראוס, אני אומר, שההצלחה 
מאד  ואנו  בכבוד,  ויתפרנסו  יעבדו  החבר'ה  אם  תהיה, 
קרובים לזה. אני איש אופטימי. אני מאד מאמין בכבוד 
ההדדי בין האנשים. מבחינה זו, הניסיון שלי עם קמפוס 
שטראוס, הוא יוצא מן הכלל. למדתי המון על התרבות 

החרדית שלא הכרתי קודם.

לבין  האקדמים  החמרים  בין  התנגשות  אין  האם 

הדרישות של הרבנים של קמפוס שטראוס?
המציאות מוכיחה שאנו מעבירים את התואר האקדמי 
הרבנים  מול  תיאום  ותוך  והתחשבות,  רגישות  תוך 
והצוות החינוכי של קמפוס שטראוס. אנו מאד מכבדים 
של  וההקפדה  הרגישות  ואת  החרדי  החיים  אורח  את 

הסטודנטים החרדים בקמפוס, ואין שום סיבה שהרמה 
האקדמית תפגע מכך.

התואר מועבר באותה רמה בדיוק כמו במכללת הדסה 
הציבור  של  ולערכים  להלכה  ורגישות  התאמה  תוך 

החרדי.

עם  בתכנית  שלכם  המכללה  של  הייחודיות  מה 
חרדיות(  )מסגרות  מכללות  למול  שטראוס  קמפוס 

אחרות?
א.   המגוון של התארים, כך שמי שמעונין בתואר אקדמי 

כדי להתפרנס יכול למצוא את התואר שמתאים לו.
כך  החרדיות  השכונות  במרכז  שנמצא  המיקום  ב. 

שהתלמידים לא צריכים להטלטל למקומות מרוחקים
ג.   החיבור בין שני גופים בעלי נסיון רב כל אחד בתחומו, 
נסיון רב שנים  והחיבור עם מנהלי מכון לומדה שלהם 

בהעברת קורסים למגזר החרדי

של  לקהילה  התרומה  על  לא-מעט  מדבר  אתה 
את  לקדם  שלך  הרצון  ועל  הדסה  מכללת  תלמידי 
שהדברים  חושב  אתה  איך  בה.  חיים  שהם  החברה 

האלה יכולים להתקיים גם בקמפוס שטראוס?
אני ער ללחץ שיש על סטודנט נשוי עם ילדים, שצריך 
אני  פשוט.  לא  לחץ  זה  בשבוע.  ימים  חמישה  ללמוד 
כי  כספית,  לעזרה  נזקק  הוא  לתואר  שלהגיע  מבין  גם 
לדרוש  יכולים  שאיננו  ללמוד  וגם  לעבוד  גם  לו  קשה 
ממנו לעשות גם פעילות חברתית. אבל מצד שני, אנו כן 
מצפים ממנו ונותנים לו להבין, שביום שהוא יסיים את 
התואר, יש לו מחויבות לחברה ולסביבה שהוא חי בה, 
הדסה  מכללת  מבוגרי  לא-מעט  שיש  לשמוע  תתפלא 
צעירים  לסטודנטים  ותורמים  באים  והם  שהתבססו, 

ומסייעים להם בשכר הלימוד.
הציבור  מן  רק  ולא  בפרנסה  מתקשים  שאנשים  זה 
יכולת. הם רק צריכים  החרדי, זה לא אומר שאין להם 
את התנאים ואת העזרה, ואז אתה יכול להביא אנשים 

רבים לקדם את עצמם ואת הסביבה.

החרדית  מהאוכלוסייה  אחוז  שמאה  מצפה  אתה 
תשתלב באקדמיה?

שהחליטו  שהחרדים  מצפה  כן  אני  וחלילה,  חס  לא, 
יכולים  שהם  יבינו  בפרנסה  להתקדם  רבותיהם  בעצת 
ולהתפרנס  כשאיפתם,  חרדים  להיות  להמשיך  ללמוד, 
בכבוד. אנו לא מלמדים אקדמיה בשביל לשנות תרבות.

מילה לסיום.
שתבוא גם בעוד שנתיים לראיין אותי, ולשמוע עד כמה 
הבוגרים החרדיים, מצליחים במקומות העבודה שלהם.
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה
"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו 
ב(. איתא  ְּתרּוָמִתי" )שמות כה,  ֶאת 
במדרש )שמות רבה לג, ח( בשעה שאמר 
לפניו  אמר  המשכן  עסקי  על  למשה  הקב"ה 
ישראל  הם  יכולים  וכי  עולם  של  ריבונו  משה: 
מישראל  אחד  אפילו  הקב"ה  לו  אמר  לעשותו? 
יכול לעשותו שנאמר )שמות כה, ב( ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש 

ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו. 
מבני  לקחת  הקב"ה  שציווה  לאחר  נבאר, 
בליבו  רבינו  תרומה למשכן, תמה משה  ישראל 
ואמר: "מה אפשר לתת ולהעניק להקב"ה, איזה 
ֶזה  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה  ֵאי  לו?  נבנה  בית 
יכול  בית  איזה  א(,  סו,  )ישעיה  ְמנּוָחִתי  ָמקֹום 
הארץ  כל  שמלא  יתברך  ה'  את  כביכול  להכיל 
וזהב  כסף  לאסוף  שיצטרך  חשב  לכן  כבודו?" 
לרוב כדי לבנות בית מפואר לה' יתברך. אך בא 
הקב"ה ואמר: "איני מבקש אלא רק כמה קרשים 
גדול, קטן שבכם  איני צריך דבר  עיזים,  ועורות 

יכול לעשותו". 
רוצה  הקב"ה  מה  בשביל  מובן,  לא  לכאורה 
ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  לה'  הרי  תרומה,  לו  שנביא 
יכול  הקב"ה  א(,  כד,  )תהילים  ָבּה  ְויְׁשֵבי  ֵּתֵבל 
ביותר  והמכובד  המפואר  המשכן  את  להוריד 
את  יוריד  לבוא  שלעתיד  כפי  מהשמים,  מוכן 
מסכת  ברש"י  )כמבואר  השלישי  המקדש  בית 
סוכה מא ע"א ד"ה אי נמי, וע"ע ברמב"ם פי"א 

מהלכות מלכים ה"א(? 
התשובה היא שהקב"ה לא מחפש את הכסף 
הקב"ה  אלא  רב,  בשפע  לו  יש  זה  את  והזהב, 
יכול  לא  כביכול  שהוא  דבר  לו  שניתן  מחפש 
לקחת בעצמו - את האהבה שלנו אליו, ִלַּבְבִּתִני 
ֲאחִֹתי ַכָּלה )שיר השירים ד, ט(, "בני, תנו לי את 
הלב שלכם" מבקש הקב"ה, ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם 
)דברים יא, יג(, ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' אלוקיך ְּבָכל ְלָבְבָך 

)שם ו, ה(. 
אנשים  יש  מהחיים,  במשל  הדבר  את  נמשיל 
שהם  יום  בכל  לנשותיהם  להזכיר  שדואגים 
לא  פעם  אף  הם  אך  אותן,  ומעריכים  אוהבים 
ביטאו אהבה זאת בשום דבר, ולכן לאחר תקופת 
מתפרצות  שנשותיהם  מתפלאים  הם  קצרה  זמן 
אוהב  לא  "אתה  פנימי:  וזעם  בטענה  עליהם 
אותי", ולא מצליח אדם זה להבין, "הרי בכל יום 

אני דואג לומר שאני אוהב ומעריך אותך". 
את  ביטאת  "במה  לבעלה:  משיבה  האישה 
או  בגד  לי  קנית  בשבילי?  עשית  מה  אהבך? 

תכשיט יפה? לא! רק דיברת". 
כפי  במעשים,  אהבתו  לבטא  האדם  על 
שרבי  ע"א(  סג  )יבמות  רבותינו  שמביאים 
יפה  פריט  ומוצא שם  בשוק  עובר  כשהיה  חייא 
לאשתו  ומביאו  בסודר  עוטפו  אותו,  קונה  היה 
ושנים  ימים  לאורך  לחיות  זוכים  ככה  במתנה. 
את  להשרות  זוכים  וכך  הדדי,  וכבוד  באהבה 

השכינה בבית.
אותה?  נבטא  במה  לה',  באהבתנו  הנמשל, 
יש אנשים שמנשקים את ידם ומצביעים לשמים 
טוב  זה  הקב"ה,  את  אוהבים  שהם  ואומרים 
ונחמד, אך זו לא אהבה, אלו רק דיבורים שאין 
בהם חסרון כיס, אדם שאוהב את הקב"ה באמת 
חלק  לה'  שנותן  בזה  אהבתו,  את  לבטא  צריך 
מהדברים שהוא אוהב, את הכסף והזהב שאוהב 

ואת הרצונות והחשקים שחושק. 
מאהבה הזאת של כל אחד ואחד נבנה המשכן 
ובית המקדש. הקב"ה שחוקר כליות ולב מסתכל 
ֶאָחד  ואחד,  אחד  כל  של  ואהבה  אהבה  כל  על 
ֶאת  ָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט,  ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה 
האלה  ומאהבות  יא(,  יג,  )מנחות  ַלָּׁשָמִים  ַּדְעּתֹו 

הקב"ה בונה משכן, זה המשכן שהקב"ה רוצה, 
השירים  )שיר  ם  ְירּוָׁשלִָ ִמְּבנֹות  ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו 
אליו  אהבתנו  את  ומבטא  המסמל  משכן  י(,  ג, 

יתברך. 
השירים  )שיר  בחכמתו  שלמה  שאמר  וזהו 
ֵמֲעֵצי  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  לֹו  ָעָׂשה  "ַאִּפְריֹון  ט-י(  ג, 
ֶמְרָּכבֹו  ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף  ָעָׂשה  ַעּמּוָדיו  ַהְּלָבנֹון: 
ם", שלמה  ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
המלך בנה בית מפואר לה' יתברך, ַעּמּוָדיו ָעָׂשה 
אלא  העיקר,  לא  זה  אך  וכו',  ָזָהב  ְרִפיָדתֹו  ֶכֶסף, 

ם". העיקר הוא "ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ
ִלי  "ְוָעׂשּו  בפרשה  הפסוק  את  נבין  זה  ולפי 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )שמות כה, ח(, לכאורה  ִמְקָּדׁש 
בתוכו",  "ושכנתי  לכתוב  צריכה  התורה  הייתה 
ולמה כתבה בתוכם? אלא ללמדנו שלכל אחד יש 
חלק במשכן הזה, כל אחד באהבתו ובכוונת ליבו 
לה' יתברך הוא בונה את המקדש, ושכנתי בתוכם 

– בתוך כל אחד ואחד... 

ֶאָחד ַהמְַּרבֶּה וְֶאָחד ַהמְַּמִעיט
הכמות זה לא הדבר שקובע, יכול להיות אדם 
שייתן מעט והוא חביב מאוד לפני ה', כיוון שזה 
רק מה שיש לו, ומצד שני יכול להיות אדם שייתן 
הרבה, אך לעומת מה שיש לו זה שום דבר, נתינתו 
לא משקפת את אהבתו, ולפני ה' הוא פחות חביב 

מאותו אחד שנתן כמות קטנה מחוסר אמצעים. 
מסופר על הגאון מווילנא שפעם אחת הוצרך 
שיתרום  כדי  לבו  על  ולדבר  גדול  לעשיר  ללכת 
כספית,  למצוקה  שנקלעה  לישיבה  נדיבה  ביד 
לא  הזה, אך  רגיל לעשות כדבר  היה  לא  הגר"א 
הייתה ברירה אחרת והוצרך לעשות זאת לצורך 
העשיר,  לבית  כשהגיע  ישיבה.  אותה  קיום 
הגאון  בכניסת  גדולה  שמחה  העשיר  שמח 
לשוחח  כשהתחילו  אך  בכבוד,  ואירחו  לביתו 
שיש  חושב  "הרב  העשיר:  אמר  התרומה,  לגבי 
כל  שכנגד  לדעת  צריך  הרב  אך  כסף,  הרבה  לי 
הנכסים שיש לי אני שקוע בחובות, והכסף שיש 
לי זה כסף של אחרים שאני חייב להחזיר להם..."

בעודם  טז(,  א,  )איוב  ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 
ממשי  מפואר  בגד  ועמו  שליח  נכנס  מדברים 
ומזהב שעלותו הייתה יקרה מאוד, הגר"א שאל 
את העשיר כמה בגד זה עולה. העשיר ענה ונקב 
"אם  הגר"א:  לו  השיב  מאוד.  גדול  כסף  סכום 
בכסף  להשתמש  לך  מותר  לבושך,  לצורך  זה 
יכול  לא  אתה  הקב"ה  בשביל  אך  האנשים,  של 

להשתמש באותו כסף?"
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שאדם בא 
ב.  ה'.  אהבת  א.  אהבות,  שלוש  בשביל  לעולם 

אהבת ישראל. ג. אהבת התורה הקדושה.
המהודר,  אדר  לחודש  להיכנס  זכינו  השבוע 
ומשנכנס אדר מרבים בשמחה )תענית כט ע"א(, 
שנאמר  אדר,  בהן  יטע  נכסיו  שיתקיימו  הרוצה 
)תהילים צג, ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה' )ביצה טו ע"ב(, 
כלומר יעשה מהן צדקה חשובה לפני ה' במרום 
שציין  כפי  בערוך  פירש  וכן  שם,  חננאל  )רבינו 
ידי  ועל  נמי(,  אי  בד"ה  שם  המהרש"א  לכך 
יזכה  טובים  ומעשים  לצדקות  מכספו  שיפריש 
עוד  ולהתברך  לגדול  ויוסיפו  נכסיו  שיתברכו 

כהנה וכהנה. 

יהי רצון שה' יתברך ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרתֹו, ְוָיִׂשים 
ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב 
ָׁשֵלם )מתוך "ובא לציון"(, נזכה להיות תמיד מן 
בעם  חסדים  ונרבה  נגביר  נדיבה,  ביד  הנותנים 
ונזכה בקרוב בקרוב לראות בנחמת ציון  ישראל 

ברחמים, אמן. 

צדקתו עומדת לעד

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על  שואלים  רבים  תורה  מפרשי 
פרשתנו  של  הראשונות  המילים 
תרומה",  לי  "ויקחו  צווינו:  בה 
הרי היה צריך לומר: "ויתנו לי תרומה". 

תרומה "נותנים" ולא לוקחים?
פירושים רבים ניתנו לכך. אחד מהפירושים 
שיש בהם פשטות ואמת כל – כך, שכל אחד 
יכול לחוש בצדקה נתינה או לקיחה. פעמים 
האדם נותן צדקה כי המעמד מחייב, הנסיבות 
מצריכות, והוא בעקבות כך נותן תרומה- זה 
בבחינת "ויתנו". אך יש פעמים שאדם מרגיש 
בתוך ליבו שזה זכות לתת, עד שהוא אפילו 
כדי לתת את התרומה. הפעם להבנתו  נאבק 
בעבור  הוא  בממון  אותו  זיכה  שהקב"ה  מה 
מקרים מסוג כזה שעומד לפתחו- זה בבחינת 

"ויקחו".
ובעצמו-  בכבודו  לקב"ה  שלתת  ספק  אין 
אדם  כל  כמעט  ולתפארתו,  בית לשמו  עבור 
לרוב  ברור  "ויקחו".  שזה  להרגיש  יכול 
האנשים שבשעה גדולה זו הוא לא נותן משלו 
אלא משל הקב"ה. זה זכות לתרום ולא ניצול 
של מצב כביכול, ועל כן התורה אמרה כאן: 
"ויקחו לי תרומה". אולם צריך שדבר זה לא 
יהיה נדיר ורק במשכן לה', אלא בכל ענייני 
הצדקה, צריך האדם להפנים שלא משלו הוא 
נותן אלא משל הקב"ה. להיות תמיד מבחינת 

"ויקחו לי תרומה" ולא "ויתנו".
הבעש"ט  אל  הגיע  שבור  שיהודי  מסופר 
וצרכי  קשה,  היה  הכלכלי  מצבו  הקדוש. 
ודיבר  המשיך  הוא  מרובים.  היו  המשפחה 
גם על הרבה מאנשי העם שהם במצב קשה 
הדומה לשלו, ומנה משפחות שהגיעו עד פת 
לחם ממש... כשהוא טוען על העשירים אשר 
אינם  והגבירים  משלהם  לתת  ממהרים  לא 
נדבנים... כך נאנח בכאב והוסיף: אני בטוח 
היייתי  אחרת.  היה  הכל  כסף,  היה  לי  שאם 

שמח לתת.
אמר לו הבעש"ט הקדוש: נאמר בתהילים: 
ושאל  קי"ב(.  )תהילים  לאביונים"  נתן  "פזר 
מה פירוש פזר נתן לאביונים הרי פיזור הצדקה 
הדברים:  הם  כך  אלא  העשירים?  אצל  הוא 
את מידת הפזרנות נתן השי"ת לאביונים. לא 

לעניים אלא לאביונים שמתאווים לתת.
שהאביונים  בעולם  יש  רווח  מה  כך  אם 
פרנסת  בשביל  להם  אין  והרי  לתת,  אוהבים 

עצמם?
המעשה  ואמר:  עיניו  עצם  הק'  הבעש"ט 
התאווה  ולא  לתת  אהב  שלא  גביר  עם  היה 
לתת. אבל המעמד מחייב והאנשים מבקשים 
שקיים  וממצוותו  נתן,  הוא  ולכן  ותובעים 
נברא מלאך. כי מכל מצווה נברא מלאך, אלא 

שהמלאך הזה אינו מושלם.
מלאך שלם, ממה הוא? מנפש רוח ונשמה. 
הנפש נבראת ממעשה המצוה שאדם עושה. 
'רוח ממללא' של התלהבות  הרוח מהדיבור 
לקדושה, מה'הנני מוכן ומזומן לקיים מצוה'. 
מהמחשבה  נבראת,  המלאך  של  והנשמה 
המצוה  את  לקיים  היהודי  של  והכיסופים 
הזו. אבל אותו גביר לא חשב ולא נכסף ולא 
התגעגע לצדקה, אלא ניסה לחמוק מכך. אם 
על  הנוקש  מהעני  מתעלם  היה  יכול,  היה 
דלתו אבל 'לא נעים' המעמד מחייב. באותה 

כלל,  התלהב  לא  הצדקה  את  שהעניק  שעה 
וממילא  אותי'...  שזיכית  'תודה  אמר  ולא 
נבראו מלאכים בגופם, שאין בהם רוח ואינם 
מושלמים,  ואינם  למקומם  להתעלות  יכולים 

ורחמנות גדולה עליהם...
גביר  אותו  את  הביא  השי"ת?  עשה  מה 
שבאמת  ואביון  עני  הוא  ועתה  הזה,  לעולם 
כסף,  לו  היה  ש'אם  ואומר:  לתת,  מתאווה 
תדיר  נאנח  וגם  לתת'.  שמח  היה  בוודאי 
הצדקה  מצוות  לקיים  יכול  שאינו  כך  על 
אותם  כל  זה  ובכח  המצב.  בשל  בהידורה 
אשר  הקודם,  מהגלגול  שנבראו  מלאכים 
נעשו מקיום המצווה כלאחר יד, ועמדו בכוח 
בשעה  ממעשיו.  נשלמים  ומוגבל,  חלקי 
שאותו יהודי מתגעגע לצדקה ואף אומר בפה 
לעשות,  רוצה  כך  כל  שהיה  מה  שזה  מלא 
פזר  וזהו:  לשלימות.  המלאכים  את  מביאה 
נתן לאביונים- מידת הפזרנות נתן לאביונים, 
הקודם.  בגלגול  מעשיהם  את  לתקן  כדי 
עתה,  לעד.  עומדת  צדקתו  נאמר:  ובהמשך 
מעשהו  הללו,  והמחשבות  הדיבורים  עם 

מושלם...
ומה  אמורים  דברים  במה  האיש  הבין 
שאמר עליו הבעש"ט הק' וכמעט שהתעלף. 
אמר לו הבעש"ט הק' עתה משהגעת למדרגה 
צדקה,  ועושה  צדקה  אוהב  של  האמיתית 
המצווה  לקיים  לקיים  שתזכה  ה'  יעזרך 
יהיה  וה'  בסחורתך  לסחור  לך  בשלימות. 

בעזרתך.
בספרים הק' אמרו על הפסוק: "זהב כסף 
צדקה  בנותני  דרגות  שלוש  שיש  ונחשת" 
הנותן  זה  ר"ת:  זהב  זה.  בפסוק  המרומזים 
סכנת  כשיש  רק(  )הנותן  ר"ת:  כסף-  בריא. 
פחד. נחשת- ר"ת: )הנותן צדקה רק כשהוא 

שכיב מרע( נתינת חולה שאמר תנו.
שלא  המבין  מושלם,  הנותן  זה  ויקחו- 

משלו הוא נותן אלא משל בוראו.
הייתה  לא  במשכן  שגם  כאלו  היו  אמנם, 
בן  בצלאל  התייחד  ובזה  שלימה,  נתינתם 
אורי שנאמר עליו: "ולחשוב מחשבות בכסף 
נותן  מי  ידע  לב'(הוא  לה',  )שמות,  ובזהב". 
בלב שלם וייעד את כספו עבור ארון הקודש 
חסר  בלב  והשולחן...ומי  הטהורה  המנורה   ,

ואז תרומתו תיוחד לדברים פחותים יותר.
חז"ל אמרו על השעה שנחרב בית המקדש, 
'מזמור לאסף'. על מה 'מזמור'? הרי זה בכי 
ה'  שהשליך  כך  על  המזמור  אלא  ומספד. 
עמו  את  כילה  ולא  ואבנים  עצים  על  חמתו 
זיע"א  מאשלג  שלמה  העטרת  והיה  חלילה. 
על  שעמד  המקדש  בית  שעל  זה  איך  נחרד, 
ועשר  מאות  ארבע  השכינה  בהשראת  תילו 
צריך  הלא  ואבנים?  עצים  הוא  עדיין  שנים, 
ולחם  לשולחן  מה  שמימי?   הכל  בו  להיות 
וכרובים עם  ה'  וארון ברית  וקטורת,  הפנים, 

עצים ואבנים?
אלא אלו מתרומות של אנשים עם מחשבות 
עצמיות. תרומות של אדם שחושב כי כדאי לו 
חלילה  או  בתרומתי'.  ש'אתכבד  משום  לתת 
תרומה שניתנה בכח, בהלכה של 'כופים אותו 
עד שאומר רוצה אני', כל אלו הם נשארו בגדר 
עצים ואבנים. הדברים הבאים מ- "ויקחו לי 

תרומה" הם כולם קודש. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



משה כהן. בעלים של  רשת חנויות לאופנת גברים. 
התחרות גורמת לי להוריד מחירים 

יש דרך אחרת להתמודד ?

רועי כהן. בעל חברת תקשורת. 
 בתחום שלי צריך להסתכל לטווח הארוך 

ולכן אני תמיד מחפש מקורות  מימון .

 מיכאל בן דוד בעל חברת מחשבים. 
כל יום מתעוררות שאלות, לא למדתי ניהול 

ואני מרגיש צורך במידע וידע מקצועי.

אורית בר חן יבואנית של רהיטי יוקרה. 
בלי פרסום אני לא מוכרת, מה באמת הפרסום 

האפקטיבי והנכון לעסק שלי?

בעלי עסקים מדברים:

 בעל עסק רוצה לגדול ולהרוויח יותר ?

מ. יוסקוביץ בעל רשת חנויות של מוצרי יודאיקה. 
אני שוקל לפתוח סניף נוסף, מהלך חשוב ומשמעותי מי 

באמת יכול לתת לי הכוונה נכונה?

 מנשה לוי. בעל דפוס ומשרד פרסום. 
תנאי התשלום של הלקוחות שלי תוקעים אותי וכל 

חודש אני בדילמה האם להגדיל את כמות הלקוחות.
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רוח וכגלגל לפני ___" )ישעיה יז יג(

12. רעדה, רטט. "באימה וביראה וברתת וב___" )ברכות 
כב.(

14. שממה וריקנות, שיממון מוחלט.  "___ ובהו" )בראשית 
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מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?
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מצאו 7 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!



ירושלים עסקים  כנס 
26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

שלך! העסק  להצלחת  זה  את  חייב  אתה 
לפרטים ורישום  02-9410144 
www.forumbiz.co.il

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

סדנת אומנות 
המכירה

בא ללמוד איך לסגור עסקה 
ולהגדיל מכירות!

פאנל פרסומאים 
מומחים

 איך לשווק את העסק הקטן 
מול רשתות ומתחרים!

פאנל בעלי עסקים 
מובילים

קבל את הטיפים האמיתיים 
מאנשי העסקים שכבר הצליחו!

שיח מקבלי החלטות
למען העסקים

מושב מיוחד בהשתתפות שרים, חכי"ם, פקידי ממשל, 
אישי ציבור לעידוד הפיתוח העסקי במגזר החרדי.

 שולחנות
עגולים

יעוץ אחד על אחד, לשמוע 
ולשאול על ניהול העסק!

עירית ירושלים
בירת העסקים!

בואו לגלות את שרותי האגף לקידום עסקים 
וההטבות לפתוח העסק שלך בירושלים.

אויר לנשימה!
אשראי ומימון עסקי

כל הדרכים לאשראי בנקאי וחוץ בנקאי, 
קרנות עירוניות וארציות בערבות המדינה.

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך
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