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עמודים

בהשתתפות גדולי ישראל: מעמד  
פורים שושןאדיר לחיזוק 'בין הזמנים' 

בשושן פורים

האם לאפשר לבחור צעיר 
לשתות בפורים?

בעד
יוסלה אייזנבאך

נגד
אריאל למברג

 תושבי ירושלים היקרים!

שלכם
חיים כהן

 חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס

אשמח לעמוד לעזרתכם בכל פניה
בנושאים עירוניים ומונוציפאליים

בטלפונים הבאים
02-6298195

054-8495910 | 054-9757977
בימים א-ה בשעות 800-1700
וכמו כן ניתן להגיע ללשכה

לצורך קבלת סיוע

ביקרו  אדלשטיין  והגרמ"ש  כהן  הגר"ד 
במעונם של מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג 
אדלשטיין: "חיזוק תלמידי הישיבות בבין 
  "הזמנים וסיומי מסכתות הם דבר גדול
המעמד יתקיים בבנייני האומה בירושלים 

/ עמ' 8

בבית כנסת ירושלמי מפואר אך שקט, מתכנסים 
ומתחברים  שושן,  עולי  אחרוני  פורים  מדי 
עדויות    ילדותם  ולזיכרונות  למגילה 
נוסטלגיות: איך נראה פורים בשושן, מי נשאר 
שם כיום ומה ניגון המגילה הייחודי?  וגם: 

אגדה מפחידה על עץ אקליפטוס / עמ' 10

 / עמ' 22

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת 'נוער כהלכה' 
וחייב את עיריית אלעד באיומי קנס, לקיים כבר 

השנה רישום אזורי לסמינרים, בניגוד לדעת גדולי 
ישראל  ח"כ גפני: "בית המשפט לא יקבע אצלנו 

בחינוך, זה ניצחון של עסקן מתוסכל" / עמ' 21

מאבקי דת ומדינה: בית 
המשפט מתערב וקונס

טראמפ התקשר לנתניהו 
במהלך חקירתו / עמ' 24  
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פרויקט מיוחד: פורים אצל 
חברי המועצה / עמ' 6

מגזין פורים

משבר נוסף ב'דגל' - 
חוק החניה

ליצמן יאכיל את 
ויצמן בג'אנק פוד

עמ' 18-20

חשיפה:

 אחרי הנורבגי וההסדרה: 

תקנות המזון: 

הגנו
מתווה הכותל 
החדש של ש"ס

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207809

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס



מוגש כמידע לחברי מכבי

מעשנים כבדים שעישנו בחייהם מאות אלפי סיגריות, 
מספרים שהתחילו עם סיגריה אחת 

 ותמיד מתוך קלות ראש, בשמחה וללא תכנון.
 ילדים, אל תכנסו למעגל האימה של העישון,

היזהרו ממנו כמו מאש, עמדו חזקים ואל תתפתו, 
חשבו על עתידכם.

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

בפורים 
לא מעשנים!



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















בס״ד



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

בירושלים6   י' באדר תשע"ז 128/3/17

 פורים משולש
מערבים שמחה בשמחה: בשלשה בתים מפורסמים 
בשמחת  פורים  שמחת  השנה  תתערבב  במיוחד, 
דקות  של  בהפרש  טובה.  בשעה  הילדים,  אירוסי 
על  הבשורות  האחרון  שלישי  בליל  הגיעו  ספורות, 
אירוסי בנותיהם של רב הכותל והמקומות הקדושים 
'עזר מציון' הרב חנניה  יו"ר  הרב שמואל רבינוביץ, 

צ'ולק, והשר לשעבר אריאל אטיאס.
הוא  רבינוביץ  למשפחת  שייכנס  המאושר  החתן 
צ'ולק  משפחת  משה',  'חיי  מישיבת  ספרין  ישראל 
עליון',  מדרש  מ'בית  אברמוביץ  יוסף  בבחור  זכתה 
אריאל  בהווה  העסקים  ואיש  לשעבר  השר  ואת 
מישיבת  זעפרני  אוריאל  הכנסת  לבית  ילווה  אטיאס 

וולפסון. מזל טוב.
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לא מסתתר רכבו של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. 
ברכב  השבוע  התחדש  שלכם  העיר  ראש  זאת,  בכל 

מרצדס מהודר, לא תרחמו עליו?

 שבת התאחדות למצילי החיים ב'תרומה'
בשנים  התורמים   400 מתוך  כליה  תורמי  מאות 
ומרגשת  מיוחדת  גיבוש  האחרונות, התאחדו בשבת 
׳מתנת  יו"ר  הבר  ישעיהו  הרב  ׳תרומה׳.  בפרשת 
גדלה  התורמים  תמונת  לשנה  משנה  כי  סיפר  חיים׳ 
למעגל  המצטרפים  התורמים  התרבות  בשל  ב"ה 
שנים  מספר  בתוך  כי  מקווים  ׳אנו  החיים,  מצילי 
של  ההמתנה  רשימות  את  ה׳  בעזרת  לחלוטין  נחסל 
חולי הדיאליזה הממתינים בסבל רב לתורמי הכליה 

שיצילו את חייהם׳

 גמ"ח או השכרה?
ולסיום, מודעה קטנה בלוח המודעות של בית הכנסת 
הצלחנו  דשמיא  "בסיעתא  לבנו:  תשומת  את  לכדה 
נכתב  ומפוארות",  חדישות  מכוניות  גמ"ח  לארגן 
המצורף,  למספר  התקשרנו  וצוהלים,  שמחים  בה. 
בין  מתרוצצים  עצמנו  את  כבר  ראינו  ובדמיוננו 

משלוחי המנות בקלות ובמהירות.
רכב  יש  תגיד,  הנכון,  ברגע  בדיוק  הגעתם  משמים 

לפורים?
"נשאר לנו מיצובישי לנסר וסובארו אברכים".

מאיפה אפשר לאסוף את הרכב?
"לאסוף? צריך לשלם, וזה הולך רק עם עסקה מיום 

שישי ועד ראשון".
רגע, לא התקשרתי לגמ"ח?

זמן,  כרגע  לי  אין  לכולל,  נכנס  בדיוק  אני  "תקשיב, 
תתקשר אחרי אחת".

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

חידון פורים: חברי המועצה ב'עד דלא ידע'
רגע לפני שאנחנו מאבדים את טיפת הריכוז שלנו לטובת טיפת המשקה, יצאנו לבדוק עם 

נציגינו מה מעשיהם בימי הפורים  מי שולח מנות לאשתו, מי התחפש למרגל רוסי ומי לניר 
ברקת, איזה חבר מועצה הוא ליצן, מי משתכר מקוקה קולה ולהיכן רצוי לת"תניקים להגיע?

מאת: ישראל פריי

מועצת  חברי  לכל  פנינו  פורים,  לפני  רגע 
העיר ירושלים מהסיעות החרדיות והדתיות, 
שאלות  לכמה  תשובות  מהם  וביקשנו 
מתפלפלת,  בנימה  השיבו  חלקם  אישיות. 
ויש  מהחדר  סודות  לחשוף  בחרו  אחרים 
שהתלוצצו. התשובות לפניכם, וגם השאלות.

משלוחי  להם  שולח  שאתה  אנשים   2
מנות, חוץ מהמשפחה

חיים כהן: לרב אפרתי ולשר הרב דרעי.
דייטש: למאיר פרוש ולחברים הקרובים.

פינדרוס: לרבי שלי ולשדכן שלי.
עזרא: יו"ר התנועה ולאשתי. 

משתי  יותר  הרבה  לי  יש  ראוכברגר: 
שכנים.

קלרמן: שכנים ותושבי השכונה.
ויצמן: אברהם מרדכי וידבסקי.

מרגיש  השנה,  בכל  כמו  בצלאל: 
לאנשים  ולתת  להגיע  שלי  שהשליחות 

מסכנים שאין להם.
 – ויפרח  לוגאסי  משפחות  מרציאנו: 

חברים מהישיבה, ומהקהילה.

באיזה משקה מקיים את מצוות היום?

דייטש: יין מערה ושילה 2009.
נמצאים  ויתיר  ברקן  של  היינות  פינדרוס: 

בעדיפות עליונה.
היחידי  היום  זה  למעשה  קולה.  עזרא: 
לכל  לנסוע  צריך  לשתות,  יכול  לא  שאני 
'אם  חכמינו:  אמרו  וכבר  המנות,  משלוחי 

שותים לא נוהגים'.
ראוכברגר: אין שמחה אלא ביין, הכל בא 

בחשבון.
קלרמן: כל יין סביר שאפשר להגיע איתו 

לעד דלא ידע.
ושל  רושצקי  של  מתוקים  יינות  ויצמן: 

נדל, אברכים מאנ"ש שמייצרים יי"ש.
מרציאנו: יין אדום כלשהו.

שיותר  כמה  לערבב  משתדל  אפשטיין: 
משקאות טובים, בדגש על וויסקי מעולה.

עם  בטעמים  וודקה  של  ערבוביה  קינג: 
כמה סוגי ויסקי, בירה ויין - הכל יחד.

לאיזו ישיבה או חצר אתה מגיע לשאוף 
אווירה?

את  ומתעל  הזמן  את  מקדיש  כהן:  חיים 
האנרגיות לבית ולמשפחה.

דייטש: בחצר חסידות סלונים, שם פורים 
יום רוחני  הוא אחד הימים הרציניים בשנה, 
גדול של חשבון נפש, ושל תפילות ובקשות, 

ככה גם אני מתייחס אליו. 
אליהו'  'אדרת  קהילת  במחיצת  פינדרוס: 
בהם  ביתר  לימי  מתגעגע  היהודי,  ברובע 

הייתי הולך לבית האדמו"ר מבאיאן.
לישיבה  שנה  בכל  להגיע  משתדל  עזרא: 

בה למדתי, תפארת משה.
על  משפחה  לי  שיש  זוכר  אתה  קלרמן: 

הראש, כן...? 
ויצמן: טיש של כ"ק מרן אדמו"ר מגור.

מיר.   – גדלתי  בה  הישיבה  בצלאל: 
יוצרים  הבחורים  של  השונים  הסגנונות 

אווירה מחשמלת.
בקושי  מספיק  יש  זמן  לי  אין  מרציאנו: 

יוצא מהשכונה.
וביתו של  קינג: ביתו של הגרש"מ עמאר 

הרב ברוך תאנה ברובע המוסלמי.

איך אתה חוגג את י"ד?

שר  מרן  מפי  להתברך  נוסע  כהן:  חיים 
התורה הגר"ח קנייבסקי.

ומתארגן  אביב,  בתל  לחמי  נוסע  דייטש: 
לקראת פורים.  

בביתר  קרובי משפחה  בין  נודד  פינדרוס: 
ובבית שמש.

עזרא: אצל המשפחה בחולון.
בבני  ואחיות  אחים  בין  מסע  ראוכברגר: 

ברק לקרובים בבית שמש.
קלרמן: מפליג עד לכפר חסידים לבית אמי 

מורתי. 
ויצמן: נוסע להורים בבני ברק.

בצלאל: מתכונן לט"ו, כאיש ציבור, אין לי 
את הפריווילגיה לחגוג יומיים.

עלומים  בקיבוץ  להורים  נוסע  קינג: 
שבעוטף עזה.

מרציאנו: הכנות לט"ו, גם רוחניות, קורא 
ספרים להיכנס לחג כמו שצריך, וגם מכין את 

משלוחי המנות.
אפשטיין: מה זאת אומרת? אני סגן ראש 

עיריית ירושלים, לא תל אביב...

איזו תחפושת זכורה לך כילד? 

באורגוואי  גדלתי  גדול.  כהן  כהן:  חיים 
תחפושת  שם  ולהשיג  אמריקה,  שבדרום 
יהודית מלאה היה פרויקט לא פשוט. הייתי 
לדמות  שהתחפשו  הבודדים  מהילדים  אולי 

מהמקורות...
עזרא: הגר"ע יוסף זצ"ל.

אני  אבל  נתונים,  תצליב  אל  ראוכברגר: 
של  המקובלות  התחפושות  שלכל  מניח 

מרדכי ואחשוורוש וכאלה.
קלרמן: ראש ישיבה.

נראה,  לא  שזה  למרות   – ליצן  ויצמן: 
נשארתי כזה עד היום...

זה  בארץ  יוסף.  עובדיה  לרב  מרציאנו: 
הראשון  הילד  שהייתי  כמדומני  אבל  מוכר, 

בצרפת.
למרדכי  כולם,  כמו  התחפשתי  בצלאל: 
הופיעה  הכיתה  שרוב  יצא  לפעמים  וכאלה, 
מפונקים  כולם  היום  תחפושת.  באותה 
מהורים  לפחות  בלעדי,  משהו  ומחפשים 

שלנו זה נחסך.
קינג: מרגל רוסי.

הזיכרון  בגילי  בריא,  שתהיה  אפשטיין: 
כבר לא משהו.

למה היית מתחפש היום?

חיים כהן: הייתי רוצה להיות חיים כהן של 
לפני 15 שנה, זוכה לשמש ולהסתופף בצלו 

הגדול של מרן הגרי"ש זצ"ל.
דייטש: הייתי מחפש למצוא את עצמי, את 
יוסי דייטש האמיתי. אולי בכלל בכל השנה 

אני מחופש?
רוצה  הייתי  פוליטיקאי,  במקום  פינדרוס: 

להיות לפחות ליום - רב. 
עזרא: אני מה-זה לא בקטע של תחפושת.

רגוע  פעם:  של  מהדור  לאיש  ראוכברגר: 
יותר, תובעני פחות, וגם פחות תקשורתי.

קלרמן: אחרי כל כך הרבה שנים בין כל כך 
הרבה אנשים שמחופשים כל השנה, נראה לי 
שלפחות בפורים כדאי שכולם יתחפשו להם, 
לאדם  מתחפש  הייתי  ובעצמם...  בכבודם 

אמיתי שעושה רצון ה'.
להתחפש  נהגתי  לאחרונה  עד  בצלאל: 
שאני  כיום  לפרנסתו,  העמל  פשוט  ליהודי 

עובד, אולי אתחפש לבן ישיבה...
מעדיף  לילדים,  זה  את  משאיר  מרציאנו: 

להקדיש את זמן שאתה שואל לעוד פירוש. 
הייתי  הוא',  ה'ונהפוך  באווירת  קינג: 

מתחפש לאנטי תזה שלי – ניר ברקת.
תחפושת  לך  להגיד  יכול  אני  אפשטיין: 

אחת שבוודאות לא אתחפש  – חייל.

שובר תכנית חיסכון בשביל הת"תים?

חיים כהן: אל תגזים, יש לי ברוך ה' צדקות 
מוסיף  אני  ובפורים  כל השנה  קבועות משך 

עליהם ככל יכולתי. 
נמצא  לא  גם  אני  צורך,  אין  ב"ה  דייטש: 
הרבה בבית, כפי שאמרתי, החג מוקדש יותר 
לחסידות. כן משתדל לקיים את 'כל הפושט', 

אמנם לא בכמויות מסחריות, אבל בהידור. 
לא  פעם  אף  שכן.  לומר  אפשר  פינדרוס: 
שהקצבתי,  המקורי  בסכום  לעמוד  מצליח 

אבל ברוך ה' אנחנו שורדים. 
מתגבר  לתפקיד  הכניסה  עם  אמנם  עזרא: 
כסף מסודר  לנו  יש  ב"ה  זרם הת"תים, אבל 

בשביל זה. 
פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  ראוכברגר: 

יפות.
קלרמן: דווקא בגלל שהייתי בצד שלהם, 
קודש  עבודת  ואיזו  זה חשוב  כמה  יודע  אני 
יפה  אותם  לקבל  משתדל  ואני  עושים,  הם 
ולתת ככל יכולתי, כמובן, בלי לשבור תכניות 

חיסכון.
כאיש  הראשונה  לשנה  נערך  בצלאל: 
ציבור. תלמידי הישיבות הם סיירת המטכ"ל 

של כלל ישראל ומצווה לתמוך בהם.
בן אדם מסודר שם בצד חודש  מרציאנו: 

לפני את המעשרות, פורט, ומכין את הכסף.
לעמוד  שנצליח  מאוד  מקווה  אפשטיין: 

בזה באדר ובהדר.

ברקת, סע ברכה 

צילום: חיים מאירסדורף
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בהשתתפות גדולי ישראל: מעמד 
אדיר לחיזוק 'בין הזמנים' 

הגר"ד כהן והגרמ"ש אדלשטיין ביקרו במעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין: "חיזוק 
  המעמד יתקיים בבנייני האומה בירושלים  "תלמידי הישיבות בבין הזמנים וסיומי מסכתות הם דבר גדול מאוד

הוועידה הארצית לראשי ופעילי ארגוני בני הישיבות ורבני הקהילות תתקיים בט"ז אדר ב'ציפורי בכפר' 

מאת: מנדי קליין

בעוד שבועות אחדים יתקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה 
ולחיזוק יומי דפגרא לבני הישיבות בבנייני האומה בירושלים, 

במעמד מרנן גדולי ישראל.
כהן,  דוד  רבי  הגאון  נכנסו  הצהרים  בשעות  )ב'(  שלשום 
ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת והגאון רבי מרדכי שמואל 
אדלשטיין, רבה של נאות יוסף בבני ברק, עם משלחת "ארגון 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונם  הישיבות",  בני 
עצתם,  לקבלת  פוניבז',  ישיבת  ראש  אדלשטיין,  הגרי"ג  ומרן 

הדרכתם וברכתם למעמד האדיר.
הגאון רבי דוד כהן, העלה את הצורך הגדול בחיזוק תלמידי 
ואת הדבר הגדול שעשו בשכונות  בין הזמנים,  בימי  הישיבות 
לעמוד  הארץ  ברחבי  רבים  ובמקומות  ירושלים  העיר  ברחבי 
על  בשבתות,  הן  השנה,  כל  במהלך  הישיבות  בני  של  לימינם 
מגוונות  ופעילויות  השונות  בקהילות  המתקיימת  פעילות  ידי 
פעילות  ביצירת  הזמנים  בין  בימי  והן  הקהילות,  ע"י  הנעשות 
התורה  ללימוד  זמנים  ולקבוע  ישיבה,  לבני  כראוי  מותאמת 

מתוך אוירה עילאית.
ראשי ארגון בני הישיבות הרחיבו לגדולי ישראל על מעמד 
הסיומים המתקיים מידי בין הזמנים  בקהילות השונות, כאשר 
ידי אלפי בני ישיבות  זו יתקיימו מעמדים דומים על  גם בשנה 
בקשתו  לאור  מיוחד  במיזם  יצאו  זו  בשנה  הארץ,   ברחבי 

האחרונה של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, "לעשות 
הדרן". עד כה נרשמו אלפי בני ישיבות למיזם מבורך זה.

ביניים: תועלת בסיום המסכת הנלמדת בישיבה
מעמד  מעלת  על  הרחיב  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
הסיומים ואמר, "לסיים את המסכת שלומדים בישיבה זה תועלת 
גדולה מאד להמשך החיים שמתרגלים ללמוד ולדעת. אאמו"ר 
זצ"ל היה משלים איתי בכל זמן את מה שלא הספיקו בישיבה".

מרן הגרי"ג אדלשטיין אמר, כי "ההתאגדות של בני התורה 
וציין  מאוד",  חשוב  דבר  זהו  ומקום  מקום  בכל  הישיבות  בני 
רבני  של  בהכוונתם  יתנהל  שהכול  חשוב  המקומות  בכל  כי 
הקהילות בכל מקום", והוסיף כי "סיומי מסכתות על ידי תלמידי 

הישיבות זה דבר גדול מאוד".
הדרכה  הישיבות  בני  איגוד  רבני  משלחת  קיבלו  כן  כמו 
לקראת הוועידה הארצית שתתקיים בשבוע הבא במלון "חפץ 
חיים". הוועידה מתקיימת שנה שניה ברציפות לאור ההצלחה 
ברחבי  הקהילות  נציגי  מצד  והדרישה  שעברה  בשנה  הגדולה 

ארה"ק לקיים וועידה דומה. 
חינוך  בנושאי   מיוחדים  מושבים  יתקיימו  הוועידה  במהלך 
רבני  בראשות  מיוחד  מושב  יתקיים  כן  כמו  וניהול,  וארגון 
הקהילות מכל רחבי הארץ, אשר עשרות רבנים כבר הבטיחו את 
העלתה לשבח  הועדה המכינה  זה.  במושב חשוב  השתתפותם 
את נציגי "דגל התורה" העומדים לימין הארגון במהלך כל ימות 

השנה. 



לנו זה אכפת

עוברים עוד היום ללאומית שירותי בריאות ירושלים:

{משפחת צוקרמן, ירושלים}

איך לא עברתי

ללאומית ירושלים קודם?

מרוצה מאוד מהשירות האישי 
במרכז הרפואי, נציגות קשרי הלקוחות 

ושאר הצוות מאוד אדיבים 
ורופאת הילדים מקסימה ומקצועית! 

להצטרפות ללאומית
1-700-507-507 | שרה - 050-9955392 

בלאומית ירושלים, מוקדי שבת למענה וטיפול מיידי גם כשהמרכז הרפואי סגור

בלאומית ירושלים, רופאי ילדים מומחים במגוון תחומים (כגון קשב וריכוז,  
קרדיולוגיה, אורתופדיה, נוירולוגיה ועוד...) 

בלאומית ירושלים, קבוצות התעמלות לנשים ונערות: זומבה, פילאטיס וכו׳ 
בתוך המרכזים הרפואיים
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מאת: ישראל פריי

מנחם'  'בית  הכנסת  בית  כשמתפללי 
ברחוב יחזקאל פינת אדוניהו הכהן קוראים 
באחת  מוצפים  הם  אסתר,  מגילת  את 
מתוקים.  ובגעגועים  זיכרונות  בנוסטלגיה, 
גדלו,  בה  העיר  היא  הבירה  שושן  עבורם, 
ואת חגיגות הפורים על קבר מרדכי ואסתר 
הם מתקשים לשכוח. בסיור מיוחד שערכנו 
זוכרים  שעדיין  מתפללים  גילינו  במקום 
היטב את הפורים בשושן בירת פרס, ביררנו 
ומצאנו  השוקקת,  מהעיר  כיום  נותר  מה 
שושן,  יוצאי  של  בעולם  יחידה  קהילה 

המצליחה בקושי רב לשמר את מורשתה.
נקראת  כך   – מהמדאן   13 בגיל  "עליתי 
ל'השבוע  מספר  לישראל",   – שושן  היום 
בשכונת  "גרנו  פורשיאן.  יעקב  בירושלים' 
מעורבת,  שכונה  אמנם  שהייתה  קלימיאן, 
ובמרכזה  יהודים,  מאד  הרבה  בה  היו  אבל 
למעשה  ואסתר.  מרדכי  של  קברם  עומד 
יום  בכל  כמעט  שוקק,  היה  תמיד  המקום 
חג הפורים  מגיעים לשם". את  היינו  שישי 
"מכל  לשכוח:  יעקב  מתקשה  בהמדאן, 
החג  את  לעשות  יהודים  הגיעו  פרס  קצוות 
על ציון של מרדכי ואסתר, היו קוראים את 
אנחנו  אותו  מיוחד,  פרסי  בנוסח  המגילה 
מתיישבים  כך  ואחר  היום,  עד  משמרים 

למסיבת פורים גדולה".
מנתה  הטובים,  בימיה  הערכה,  לפי 
השישים  בשנות  איש.  כ-5000  הקהילה 
כאלף  היה  בעיר  היהודים  התושבים  מספר 
ודעכה.  הלכה  הקהילה  הזמן  עם  אך  איש, 
"לדעתי היום נשארו במקום 2-3 משפחות", 
הייתה  שנים,  כמה  לפני  עד  יעקב.  אומר 
מקבלת  בירושלים  המדאן  יוצאי  קהילת 
מתגוררים  שעדיין  מיהודים  שלום  דרישות 
הלך  זה  האחרונה  בתקופה  אך  באיראן, 
ליצור  שנים  כמה  לפני  "ניסיתי  ופחת: 
הספר  מבית  ילדות  חבר  ראסאד,  עם  קשר 
'אליאנס' ומי שכיום אמור להיות הגבאי של 

הקבר, אך באמצע השיחה נותקה". 
לדברי מתפלל אחר, "השלטונות מקשים 
שנים  כמה  לפני  קיבלנו  הקשר,  על  מאד 
ואסתר,  מרדכי  מקבר  יהודים  של  סרטונים 
זה החיה אותנו, אבל כבר כמה שנים שאין 

שום קשר".
את בית הכנסת 'בני מנחם' בירושלים בנו 
הגדול  ושחלקם  ארצה,  שעלו  המדאן  עולי 
כחצי  לפני  עד  הבוכרים.  באזור  התיישב 

יובל, היה בית הכנסת מלא מפה לפה, והפך 
הקודש.  בעיר  איראנית  טריטוריה  למעין 
להידלדל,  המקום  החל  שנים,  כ-25  לפני 
המייסדים  גרעין  פטירת  בגלל  היתר  בין 
לשכונות  מהם  חלק  ומעבר  והעולים, 
מרוחקות יותר. לפני 5 שנים, שופץ ושוחזר 
עמותה  הקימו  והמתפללים  הכנסת,  בית 
חמישי  ביום  מורשתם.  את  לשמר  המנסה 
הקרוב ייערך במקום אירוע מיוחד לרגל 60 

שנה להקמת בית הכנסת. 
חוזר  הכנסת  בית  בשנה,  אחד  ביום 
מתקבצים  פורים,  "מדי  הטובים.  לימיו 
ובעיקר  המדאן,  עולי  אחרוני  הכנסת  לבית 
והנכדים  הילדים  והשלישי,  השני  הדור 
חג,  לובש  הכנסת  בית  בארץ.  נולדו  שכבר 
ואנחנו קוראים את המגילה בנוסח המקורי 
מתחברים  אנחנו  אבא.  בית  של  והמיוחד 
ומרגישים  שלנו,  ולסיפור  המגילה  לסיפור 

שאנחנו הסמל של אותה מורשת".
לא הרבה יודעים, אבל העיר שושן הייתה 
'ירושלים  היהודים  תושביה  בפי  נקראת 
מאגדה  כתוצאה  בה  שדבק  כינוי  הקטנה', 
של  המיתוסים  לאחד  שהפכה  עתיקה, 
יהודי העיר. מבנה הקבר בשושן בנוי מחדר 
מבואה גדול עמוס שטיחים פרסיים ואווירה 
)הכניסה אליו מונמכת, בכדי לגרום לבאים 
נרות  מדליקים  בו  כבוד(  של  כאקט  לקוד 
ונערכות סעודות ומשם מובילות 2 מדרגות 
אל חדר קטן יותר, בו נמצאות מצבות העץ, 
המצבות,  בין  פסוקים.  בגילופי  מעוטרות 
על  בו  מערה,  אל  המוליך  קטן  בור  ישנו 
)בדומה  ומרדכי  פי המסורת קבורים אסתר 
פי האגדה, המערה  ועל  למערת המכפלה(, 

מגיעה עד לעיר הקודש ירושלים.
הראוי  מן  עסקינן,  אגדות  בענייני  ואם 
שנמצא  האקליפטוס  עץ  סביב  שגם  לציין 
ברחוב יחזקאל, ממש מאחורי בית הכנסת, 
לכם  לעלות  אפילו  שעלולה  אגדה  נפוצה 
הבוכרים,  שכונת  את  "כשבנו  בחייכם: 
מקום,  אין  שלהם  על  שושן  עולי  התלוננו 
אך  ידם.  על  בשכונה  להם  לבנות  והואילו 
כדי להפריד בין השכונות נשתל עץ, שלפי 
מספר  ממקומו",  אותו  להזיז  אסור  האגדה 
איש ירושלים הרב ישראל גליס, ומוסיף כי 
הירושלמי  הקבלן  ביקש  שנים,  כמה  לפני 
של  ידו  אך  העץ,  את  להזיז  קרויזר  גרשון 
נוסרה,   - למלאכה  שנשלח  הערבי  הפועל 

ויהי לפלא. 

בבית כנסת ירושלמי מפואר אך שקט, מתכנסים 
מדי פורים אחרוני עולי שושן, ומתחברים 

למגילה ולזיכרונות ילדותם  עדויות 
נוסטלגיות: איך נראה פורים בשושן, מי נשאר 
שם כיום ומה ניגון המגילה הייחודי?  וגם: 

אגדה מפחידה על עץ אקליפטוס

פורים שושן
בשושן פורים

בית הכנסת מבפנים ומבחוץ

הסדרי
תנועה וחניה
יט׳ באדר תשע״ז 17.3.17

מיום חמישי, יח׳ באדר תשע״ז, 16.3.17 החל מהשעה 23:00 ועד לתום האירוע 
ביום שישי, יט' באדר תשע״ז, 17.3.17, שד' בן צבי ייסגרו לתנועת כלי רכב. 

ביום המירוץ ייסגרו לתנועת כלי רכב החל מהשעה 05:30: שדרות רופין , 
קמפוס האוניברסיטה העברית, נתנאל לורך, שד' רבין, שד' חיים הזז,

טשרניחובסקי, הפלמ"ח, הנשיא, קרן היסוד, המלך ג'ורג', רח' יפו,  כיכר צה"ל, 
הצנחנים, שד' חיים בר לב, ג'ורג' אדם סמיט, לח"י, מרטין בובר, בנימין מזר, 

צ'רצ'יל, קריב, שער יפו, הפטריארכיה הארמנית, שער ציון, חטיבת ירושלים, 
המלך דוד, ז'בוטינסקי, שופן, דובנוב, גרץ, עמק רפאים, דרך הרכבת,

דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, ינובסקי , יהודה,  פייר קניג, אלעזר המודעי,
כובשי קטמון, יהושוע יבין, גן סאקר. 

כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המרוץ.

כלי רכב שיחנו לאורך צירי מסלולי הריצה לא יורשו לצאת עד לסיום האירוע 
ולפתיחת הצירים. תיאסר החניה ברח' יהודה משני צידיו מיום חמישי, יח' באדר 

תשע״ז 16.3.17 החל מהשעה 20:00 עד למחרת, מועד סיום המרתון. 
חניוני הלאום, המוזיאונים וקריית הממשלה ישמשו את משתתפי המירוץ בלבד.

הרכבת הקלה תפעל בשני מסלולים: 
מסלול 1 – חיל האוויר עד גבעת התחמושת 

מסלול 2 – תחנה מרכזית עד הר הרצל 
לפרטים: מודיעין סיטיפס 3686*

בין תחנות גבעת התחמושת לתחנה מרכזית יחברו קווי התחבורה הציבורית: 
66, 66א, 45, 25, שיעברו דרך מרכז העיר ושוק מחנה יהודה. 

יחולו שינויים בחלק מהקווים בתחבורה הציבורית. 
לפרטים מודיעין אגד 2800*

הלימודים  במערכת החינוך יתקיימו )ככל הניתן( כסדרם. 
פרטים לגבי יום הלימודים בכל מוסד חינוך ימסרו להורים ולתלמידים 

ע"י הנהלות בתי הספר והגננות. 
מומלץ להורים ולתלמידים לעקוב אחר הפרסומים בדבר השינויים 

בהסדרי התנועה והכוונה לדרכים חלופיות.

שאטלים )ללא תשלום, הלוך ושוב( יצאו מרחבת הר הרצל, מחניוני ביה"ח 
שערי צדק ומרחבת היציע המזרחי באצטדיון טדי לרחבת מוזיאון ישראל 

בין השעות: 13:30 - 05:30

צפון  – שד' עוזי נרקיס, כביש 9, שד' גולדה מאיר, שד' אשכול.
מרכז– כניסה לעיר, שד' הרצל, שד' בגין דרום/צפון, ציר בר אילן/ירמיהו. 

דרום– דרך דב יוסף, ציר גולומב, ציר עין כרם.



היפואלרגני  נבדק דרמטולוגית  ללא פארבנים

מרססים או מורחים על השיער, 
 מסתרקים בקלות ללא צורך בשטיפה

והניחוח? מרענן ומפנק... אין יותר כיף מזה!

להתרת קשרים

להסתרק
ב-

היגיינתלשמירה על רוזמרין מכיל 
השיער

ֹיה ָהְיָתה ְּבִעיר ַאַחת ְקסּוָמהָה
ַיְלָּדה ֲחמּוָדה, ֶׁשָּקְראּו ָלּה ִסיָמה.

ְּבָכל ֹּבֶקר ִלְפֵני ֶלְכָּתּה ַלִּכָּתה
ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ּוִמְסָּתֶרֶקת מּול ַהַּמְרָאה

ַאְך יֹום ֶאָחד, ְּבֶאְמַצע ַהִּתְסֹרֶקת, ַהַּמְסֵרק ֶנֱעַצר,
ִּכי ְלִסיָמה ָהיּו ָהמֹון ְקָׁשִרים ַּבֵּׂשָער.

ְלָמֳחָרת, ָקְנָתה ִאָּמּה ֶאת ַהַּתְרִסיס ֶׁשל ֵּכיף
ּוֵמָאז ַהֵּׂשָער ֶׁשל ִסיָמה ָחָלק ּוְמַלֵּטף...
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 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!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

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:

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

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

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מאת: ישראל פריי

בנאלית  תחפושת  שאין  חשבתם  היום  עד  אם 
יותר משוטר, כדאי שתכירו את בן יעקב, תלמיד 
כיתה א', שבחר להתחפש בפורים הקרוב לדמות 

ספציפית ביותר: מפקד מחוז ירושלים. 
ישראל,  למשטרת  מהרה  עד  הגיעה  השמועה 
שהזמינה את הילד לפגוש את הדמות האמיתית 

שמאחורי תחפושתו הדמיונית.
הצעיר  הילד  התייצב  באביו,  מלווה  כשהוא 
אותו  שקיבל  הלוי,  יורם  המחוז  מפקד  בלשכת 
התיישבו  ראשונה,  היכרות  לאחר  בהצדעה. 
השניים לשיחה "כבדת ראש" בנושאים העומדים 
שלא  כביש  במעבר  הסכנה  ביניהם  הפרק,  על 
במעבר חצייה והדרך לנסיעה בטוחה על אופניים.

בלי שמץ של פוליטיקלי קורקט, הודיע הילד 
לוטש  הוא  כי  המחוז  למפקד  המפגש  בסיום 
עיניים לכסאו, וכי בכוונתו להגיע לתפקיד מפקד 
המחוז: "כשאהיה גדול, אני אהיה אתה, המפקד 
אבירות,  של  במחווה  אמר.  השוטרים",  של 
בשאיפותיו  הצלחה  לבן  איחל  הלוי  יורם  ניצב 

מרחיקות הלכת.
את  לבן  המחוז  מפקד  העניק  המפגש  בסיום 
סיכת המחוז וסיכה עם שמו, אותן ענד על בגדי 

תחפושת השוטר שילבש במהלך חג הפורים.

הילד למפקד המחוז: 
"אחליף אותך"

תלמיד כיתה א' התחפש למפקד המחוז   
והוזמן ללשכתו ● בפגישה שנערכה בין 
השניים הודיע הילד: אתמודד על התפקיד

חסיד ועסקן: 
ר' אברהם 
רבינוביץ ז"ל
האיש ששילב חסידות ודבקות 

עם חסד ועסקנות - הלך לעולמו 
● בין פעליו: עזרה בנבכי משרד 

השיכון, תכנון רמת שלמה, 
גמ"חים ועוד 

מאת: ישראל פריי

ברוך דיין האמת: בהלוויה רבת משתתפים הובא 
ז"ל,  רבינוביץ  אליעזר  אברהם  הרה"ח  למנוחות 
מזקני חסידי באיאן, איש רב פעלים שעסק בצרכי 
ציבור וליווה את תחום הדיור בציבור החרדי לאורך 

עשרות שנים. 
בחיבה,  כל  בפי  הוא  נקרא  שיכון',  אברהם  'ר' 
על שם תפקידיו במשרד השיכון, אותו ניצל לסיוע 
ידי סגן שר  ולעזרת משפחות רבות. הוא מונה על 
השיכון דאז מאיר פרוש לתפקיד יו"ר הועדה לפניות 
הדומיננטיות  הדמויות  לאחת  הפך  ובכך  הציבור, 

במשרד ובכלל.
כמי שהחסד והעסקנות זורמת בעורקיו, ניהל ר' 
גמ"חים.  ביניהם  רבות  חסד  פעולות  ז"ל  אברהם 
הוא גם נחשב לאחד מאדריכלי העיר ביתר ושכונת 
באגודת  פעיל  היה  בנוסף,  בבירה.  שלמה  רמת 

ישראל במסגרת סיעת שלומי אמונים.
מוחי, שממנו  באירוע  לקה  לפני מספר שבועות 
לא הצליח להתאושש, עד שהשיב נשמתו ליוצרה. 
במסע ההלוויה השתתפו בני המשפחה, ומאות מבני 
החסידות, מכרים ומוקירים, ובסיומו הוא נטמן בהר 

המנוחות. יהי זכרו ברוך.

צילום: דוברות המשטרה



שמפו יבש
לריענון וניקוי 
הפאה ברגע!

לראשונה בישראל:

חדש!

* הבדיקה נערכה בחודש דצמבר 2016 ע"י פאניות בעלות תעודת הסמכה

חדש מנטורל פורמולה! 
שמפו יבש מנקה ומרענן ללא חפיפה 

מנקה ומרענן בין חפיפה לחפיפה  גם לריענון הרשת הפנימית של הפאה  מנקה מבלי 
לפגוע בסירוק או הפן  שימוש לפי הצורך ועד פעמיים בשבוע  מותר לשימוש בשבת

פתרון מקצועי מבית נטורל פורמולה לריענון  וניקוי מהיר של השיער או שיער הפאה, ללא 
כל מאמץ וללא צורך במים. פשוט מרססים והפאה נקיה, רעננה, בעלת ריח נפלא וכל זאת 

מבלי לפגוע בסירוק או בעיצוב.

לפרטים וייעוץ אישי: 1-800-221-412 )בין השעות 8:00-16:00(

להשיג ברשתות הפארם וברשתות המזון המובחרות
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תעודת זהות: 
7 שנים. ב-2013 עמדתי בראש רשימה  נכנסתי ב-1998 למועצה, ב-2006 לקחתי פסק זמן של 
משותפת לש"ס, ג' והבית היהודי. עד לפני כמה חודשים הייתי סגן ראש עיר, תפקיד שהעברתי 
ברוטציה. מחזיק בתיק הנכסים, מ"מ יו"ר הועדה המקומית וחבר הועדה המחוזית לתכנון ובניה.

רקע אישי: 
נולדתי ב-1970 באוזבקיסטאן ובגיל 3 עלינו ארצה. בגיל 8 עברנו לתל אביב ומאז אני מתגורר 

בה. למדתי בישיבות תורת ישראל ושערי ציון בבני ברק ובישיבת שארית יוסף בבאר יעקב. 
פינה תורנית: 

הציבורית  העבודה  בגלל  אבל  שלום,  בקרית  משה'  'אהל  קהילת  כרב  שימשתי  שנה  לפני  עד 
הקשה, העברתי את התפקיד. אני עדיין חלק מהקהילה, וממשיך למסור בשבת שיעור בנביאים. 

בימים אלו אני עומד להוציא לאור ספר עליו עמלתי שנים רבות שעוסק בסדר הדורות.
המסלול הציבורי: 

ב-1994 נשלחתי על ידי להקים בית ספר יהודי בבוכרה. כשחזרתי ארצה זיהה אותי ח"כ פנחסי, 
גייס אותי לשורותיו והפכתי לעוזרו הפרלמנטרי.

הישג עיקרי:  
אני מאוד גאה בחינוך החרדי בתל אביב, שכיום מקבל תקציבים עוד יותר מחוק נהרי. אני לא 
בנוסף, בתחילת השנה  חינוך חרדיים כמו בתל אביב.  עיר בה העירייה תומכת במוסדות  מכיר 
ומי שלא מצליח  לנערים  נוח"ם. הקמנו מסגרות  בנוער חרדי מתמודד במסגרת  התחלנו לטפל 

לחזור לישיבות נכנס לפרויקט בו הוא משלים 10 שנות לימוד וחוזר לתלם. 
ההתחייבות שלי:

להקים שלוחות חרדיות למתנ"סים בשכונות בהן יש אוכלוסיה חרדית. 
הרב שלי:  

מרן הרב עובדיה, שזכיתי ממנו להדרכה מפורטת כיצד לפעול בעיר חילונית. בנוסף, יש לנו ועדת 
היגוי המורכבת משלשה רבני שכונות - הרבנים משה זבולון, שמעון אשר ועזרא טראב, שהיא 

מעין 'מועצת החכמים התל אביבית'. מדי חודש אנחנו נפגשים ומעלים נושאים לדיון.
נקודת שפל: 

הרגע בו פרשתי ב-2006. לא קיבלתי אז גיבוי ממי שהיה יו"ר המפלגה, וכשהבנתי את המצב 
נאלצתי לשים את המפתחות וללכת. אם לא הייתי עוזב – היינו היום במקום אחר... 

שליהנציג
נתן אלנתן, חבר מועצת העיר תל אביב

 "אני כל הזמן מתפלל שלא תצא תקלה תחת ידי, ושאזכה להגדיל תורה, זה הרצון היחידי שלי".
דבר הנציג:

אב  נשוי,   ,46
לשמונה וסב לששה

מאת: הילה פלח

'פורום  כנס  לקראת  ההכנות  נמשכות 
'קו  מבית  חדשנית  יוזמה  בירושלים,  עסקים' 
עיתונות', שתפתח שורת כנסים לטובת בעלי 

העסקים הקטנים והבינוניים. 
הסופית  התכנייה  מתגבשת  אלו  בימים 
הנהגת  בכירי  להשתתף  צפויים  בו  לכנס, 
בוועדה  העסקים.  בעולם  ובכירים  המדינה 
המארגנת אומרים, כי מדובר בגלריה ייחודית, 
למען  יחד  פעולה  משתפת  שלראשונה 
 - בבירה  והבינוניים  הקטנים  העסקים  בעלי 

המתמודדים עם מגוון קשיים. 
הכנס,  במהלך  שיתקיים  מיוחד  במושב 
ויעסוק בדיון נרחב על עידוד הפיתוח העסקי 
כנסת  חברי  שרים,  ישתתפו  החרדי,  בציבור 
דיון בנושאי  יתקיים  ופקידים בכירים. בנוסף 
השונות  האפשרויות  את  שיסקור  האשראי, 
להרחבת האשראי לעסק, באמצעים בנקאיים 
וחוץ בנקאיים ותוך שימוש בקרנות עירוניות 

וארציות שונות. 
מי שכבר הבטיחו את השתתפותם הם אנשי 
העיר  ראש  סגן  באמצעות  ירושלים,  עיריית 

הרב יוסף דייטש, שנרתם להצלחת הכנס. 
הצורך  בעקבות  מגיע  העסקים'  'פורום 
בעלי  נקלעים  להם  הקשיים  על  לענות 
מלחמת  לנהל  לעיתים  הנאלצים  העסקים, 
בירושלים  כאשר   ממש.  של  יומיומית  קיום 
קיומם של רשתות  גובר, בעקבות  הצורך אף 
בעסקים  הפוגעים  קניות  ומרכזי  גדולות 
הקטנים והבינוניים, כשלזה מצטרף גל הטרור 
שפקד את העיר בשנים האחרונות ופגע קשות 

בעסקים. 
רשת  הרימה  מענה,  לכך  לתת  בכדי  בדיוק 
'פורום  את  ויזמה  הכפפה,  את  עיתונות'  'קו 
העסקים'. יום העיון המיוחד, שיהווה את כנס 
ב-26.3  אי"ה,  יערך  העסקים  לפורום  הייסוד 
פלאז'ה  קראון  מלון  של  הכנסים  במרכז 

בירושלים. 

בימים אלו נמשכות ההכנות הקדחתניות לכנס 'פורום 
העסקים' מבית 'קו עיתונות'  בכירי הפוליטיקאים 
והקהילייה העסקית, לצד מומחים בתחומים רבים, 
צפויים להשתתף בכנס ולתת מענה לבעלי העסקים 

הקטנים והבינוניים בירושלים

ההכנות לכנס 'פורום 
העסקים' בעיצומן

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

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

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30אשדוד
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עורך: לייבלה גריןהגנון
משתתפים: ארי קלמנוביץ', אבי ורד, חיים בלוך

אחרי הנורבגי וההסדרה: 
משבר חוק החניה

מתווה הכותל של ש"ס חשיפה: 'סולחת הבצל' של ש"ס
חיים כהן בדרומי, 

צביקה בצפוני, 
איציק במנהרות

הקרב האמיתי בין ראשי 'דגל התורה': 
צריך  שטראוס  ברחוב  פינה  באיזו 
לסדר חניה לסמנכ"ל החינוך העצמאי 
'קרן  פרשת  וגם:    שוורץ  אברהם 

ההשתלמות' והמסתעף

 בברכת הכוהנים המסורתית 
לקראת מעמד 'הגבלת פני 

רבו', יחולקו הסמכויות בכותל 
בין הכהנים בסיעת ש"ס  את 

היוזמה הוביל רב התמונות 
עם הסלבריטאים בכותל 

ובמקומות הקדושים

 נחשף הטיפ של 
חיים כהן לבני אלבז: 

"תתנצל ותתקדם"

הקלעים  מאחורי  הדרמה  נחשפת  ובלעדי:  ראשון  פרסום   
שהובילה למשבר החמור בין יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני 

לח"כ הנורווגי יעקב אשר. 
מתברר, כי סערת החינוך העצמאי בין 'דגל התורה' ל'שלומי 
אמונים' היא שהובילה לפרוץ המשבר ולדם הרע בין השניים. 
למרות חשיפת עמיתנו הפרשן הותיק ומייסד חיידר לפוליטיקה 
יעקב ריבלין ב'בקהילה' על הסדרת מינויו של שוורץ לסמנכ"ל 
החינוך העצמאי בשכר מלא-מלא, מתברר כי קרן ההשתלמות 
של אברהם שוורץ, טרם הוסדרה, וכן – טרם הוענקה לו הזכות 

לחניה שמורה במשרדי החינוך העצמאי.

מאחורי הקלעים מאשימים ברחוב פרס בירושלים ובסביבת 
ראב"ד(,  ברחוב  קולות  אלו  אי  )וגם  ברק  בבני  חזו"א  רחוב 
את יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, שטירפד את 'דיל קרן 
השתלמות', לאחר שכבר הושגו הסיכומים ואף נבחרה במכרז 
הקרן  את  שתנהל  הביטוח  חברת  הכללים  כל  פי  ועל  כשר 

המיועדת.
פרוש  ח"כ  המצב,  יימשך  אם  כי  איימו  אמונים'  ב'שלומי 
יפרוש מכהונתו כסגן שר בתואר ובעקבות כך הח"כ הנורווגי 
אשר  ח"כ  יצא  מכך,  מתפקידו.כתוצאה  להתפטר  ייאלץ  אשר 
ועל פי המסתמן,  ועדת הכספים,  יו"ר  לקרב ראש בראש מול 

במסגרת  ההשתלמות  קרן  הסדרת  את  לדרוש  אף  בכוונתו 
חלוקת האפיקומן במשרדי דגל התורה.

בחינוך העצמאי מסרו בתגובה: "עניין קרן ההשתלמות יוסדר 
רק לאחר קבלת כשרות על הריבית ממועצת הרבנות הראשית. 
לסמנכ"ל,  חניה  הוסדרה  לא  מעולם   – החניה  למשבר  בנוגע 
המגיע  ודם  בשר  בסמנכ"ל  מורגלת  לא  והמערכת  הואיל 
למשרדים  להגיע  שוורץ  מר  מוזמן  עניין,  של  לגופו  למשרד. 

בשעות הבוקר המוקדמות ולא בשעות אחר הצהריים". 
בטורים  הקרוב,  בעשור  ידווח  הפרשה  התפתלות  על 

השבועיים של השבועונים המובילים.

עיתונות  לקו  התפתחות דרמטית בפרשת מתווה הכותל. 
עם  התמונות  רב  של  החדשה  יוזמתו  על  נודע  בזיגזג 
מרדכי  הרב  הקדושים   ובמקומות  בכותל  הסלבריטאים 

חסידים לחלוקת סמכויות בכותל בין כהני ש"ס. 
ויו"ר  ירושלים  העיר  ראש  סגן  המוצע,  למתווה  בהתאם 
הסיעה צביקה כהן יקבל לתחומי ברכתו את הכותל הצפוני, 
יזכה בכותל הדרומי, ואילו  חבר המועצה הנכנס חיים כהן 
סגן שר האוצר ונציג סיעת 'כולנו' בש"ס, איציק כהן, יוכל 

להתחפר במנהרות הכותל.
בש"ס עדיין ממתינים לאישורו של הכהן הגדול מאחיו, 

המתגורר בעיר העתיקה.

בני  הזמר  בין  פיוס  סולחת  יוזם  כהן  חיים  המועצה  חבר 
שכבר  המתווה,  פי  על  דרעי.  אריה  השר  ש"ס  ליו"ר  אלבז 
זכה לכינוי 'סולחת הבצל', אלבז יתנצל ובתמורה יקבל לידיו 

זיכיון לדוכן ירקות בשוק מחנה יהודה.
לפניית 'קו עיתונות' הכחיש אלבז את המתווה, אולם רמז 
כי הכחשות דומות נשמעו אך לפני זמן מה בהקשרים אחרים, 

ו"כולכם מוזמנים לראות איך זה הסתיים, פשוט לבכות". 
לידידי עוה"ד אבי  נמסר בתגובה: "אני מודה  מחיים כהן 
כיכר  לאתר  ממקסיקו  אשלח  המלאה  התגובה  את  בלום. 
הבכור  המאומץ  אחי  של  הטוויטר  חשבון  באמצעות  השבת 

אריה דרעי".

ל'קו עיתונות' נודע כי במידה ויושגו הסכמות, יופיע אלבז 
כבר בפסח הקרוב בטדי באירוע 'הגבלת פני רבו' )השם שונה 
בעקבות העתירה שהוגשה(, שם הוא צפוי לחשוף את הלהיט 

החדש 'ים של דמעות בשני שקל לקילו'. 
מנכ"ל קו עיתונות מר אריאל קוניק מסר בתגובה: "לא יהיה 

כלום, כי אין כלום".
בתוך כך מבקש עמיאל מימון להבהיר כי החליט להתנצל 
מבהיר  הרשמית  בתגובתו  לנצל.  או  להינצל  כוונה  כל  ללא 
מימון כי "עמי מימון מציית לגדולי ישראל בין השעות 8:00 
עד 14:00, ו-16:00 עד 22:00. נא לא להפריע ולהתריע בין 

שתיים לארבע".

הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאות
כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד
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תקנות המזון: ליצמן יאכיל 
את ויצמן בג'אנק-פוד

פוליטיקאי יקר, עם עוד 
כמה החלטות מוטעות, 
משבצת זו יכולה להיות 

שלך בשנה הבאה

פרסום ראשון: רופאי בית החולים הדסה, יישלחו לקורס ריענון בהתנהלות תקשורתית 
מוגנת אצל מנכ"ל בית החולים החולים מעייני הישועה

פשרת ההפשרה: שגרירות ארה"ב 
תעבור ל'שטח האש' באלעד

פינת אלי ישי - בחסות שר המשקאות והשמחה  השר הפאפאלארי מצא שיטה ייחודית לטפל בחברי 
מועצה סוררים מהסיעה המרכזית  כל הפרטים

כוכב הטוויטר, כותב הטורים בכל ישראל והחופר 
המיתולוגי של יסודות העיר אלעד צוריאל קריספל 
חושף את מסמכי הפנטגון הגנוזים ומוכיח: הפשרת 

שטח האש, רשומה בטאבו על שמו  מציע: 
שגרירות ארה"ב תמוקם בשטח האש ותחצוץ בין 

פיצוצי המחצבות להפגזות הפוליטיות באלעד

שפיר  והעיר  בהווה  הטוויטר  קבוצות  בעבר,  אלעד  מייסד 
לכשיבוא אליהו, מר צוריאל קריספל, חושף בחשיפה בלעדית 
גוריון,  בן  ניתנת לחזרה: במסמך שעליו חתומים דוד  שאינה 
הנשיא האמריקאי הארי טרומן – ואשר אותו אשרר גם נשיא 
צה"ל  קרבות  כי  הובטח  גורבצ'וב,  מיכאל  לשעבר  בריה"מ 
והאימונים המשותפים עם כוחות נאט"ו, הדוב הרוסי, 'אריות 
הים' והאריות של ש"ס, יתנהלו בגזרת אלעד. קריספל מוסיף 
וחושף, בחשיפה שאין שנייה לה, כי במסגרת היוזמה שהוביל 

בשנת תרפ"ח, אשר טורפדה בעקבות מאורעות תרפ"ט, סוכם 
דורש  ואף  שנסלל  החדש  הכביש  ציר  דרך  ינועו  הכוחות  כי 

בעקבות זאת לשנות את השם מ'כביש פרוש' ל'ציר צוריאל'.
בתוך כך חושף כתבנו ארי קלמנוביץ' כי בפשרה שהושגה 
העברת  מסמכי  יועברו   – גל  מאיר  התקשורת  איש  ידי  על 
בעצמו  שיעבירם  כהן,  יצחק  השר  סגן  של  ברכבו  השגרירות 
מלשכת כחלון וימסרם במו ידיו למנטור הנורווגי יעקב אשר. 
יו"ר ועדת הכספים,  מר יעקב אשר בתורו, יעבור דרך לשכת 

אך לא יניח את המעטפה מידיו פן יבולע לה, אלא ינוע רגלית 
הפנים,  במשרד  המסדרים  לרחבת  העשן  אפופת  מלשכתו 
ברחבת  ש"ס.  של  הכנסת  חברי  יום  מדי  דום  מתייצבים  בה 
המסדרים, ימתין רב"ט מצטיין במילואים ישראל פרוש, לצד 
בני המשפחה הנרחבת וצוות סיקור מיוחד של המבשר ושות'. 
המיוחד  הצוות  יתכנס  הקרדיטים,  ומתן  התוכנית  פרסום  עם 

כדי לתכנן את הספין הבא.

הקרב הסוער בין נציג הסיעה המרכזית במועצת העיר 
ירושלים ובין כל מה שזז מתחמם: ל'קו עיתונות' נודע כי 
שר הבריאות והסופגניות, מגן הקשישים המוכים ואדונה 
של ערד המשוסעת, כבוד השר הפאפאלארי יעקב ליצמן, 

מגבש פתרון בזק לחבר המועצה הסורר יוחנן ויצמן.
ויצמן  את  לשלוח  האפשרויות  כל  שנפסלו  לאחר 
לבית אבות )"לא קוראים לי קלמנוביץ'"(, לבית הסוהר 
)"מספיק שמחיוף סבל שם"( ולבית מלון )"תשלחו את 
הלברשטאם"(, הוזעקה ישיבת חירום בהשתתפות היועץ 
יעקב  וסיגריות אלקטרוניות,  ניר ברקת  לענייני  המיוחד 

)קובי( איזק.
בסיכום הישיבה הוחלט כי הפתרון היחיד הוא לפטם 
שגם  כך  ובהערינג,  בסופגניות  פוד,  בג'אנק  ויצמן  את 
טיולי השבת ב'מתחם התחנה' לא יעמדו בקצב הדיאטטי 
הרובע  ואיש  העיר  ראש  שסגן  תקווה  ומתוך  הנדרש, 
היהודי יצחק פינדרוס לא יחשוף בפני ויצמן את הטריק 

להרזיה מהירה.
השר הפאפאלארי יעקב ליצמן, אף שוקל לאמץ פתרון 
דומה באזור המרכז – ולצורך כך יוקצה חלק הארי של 
נבחרי  להאבסת  לשכתו,  של  הבוחר  עם  קשר  תקציב 
)בהכשר  ומעקדונאלד  קיגעל  בצ'ולענט,  סוררים  ציבור 
הרבנות ערד(. כמה מנבחרי הציבור, הבהירו בתגובה כי 
שהגל  ומצפים  ליותר,  שואפים  הם  הפאפאלארי  מהשר 

הירוק יבוא לידי ביטוי גם בתחומים נוספים.
מזכ"ל איגוד מנהלי הישיבות הרב שלמה ברלנד מסר 
בתגובה: "גם אותי ליצמן ניסה להאכיל בקינואה, אבל 
לאגף  המנה  את  להעביר  האחרון  ברגע  הצלחתי  למזלי 

הרבני בכלא רמלה".
מכנסיים  זוג  כי התקבל  הבהירו  הסוהר  בתי  משירות 
בלבד, ובנוגע למשלוחים אחרים יש להפנות את השאלה 

לאזור החיוג במגדל העמק.

הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאות
כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד

פאפאלארי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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 אהוד ברק: "הציעו לי לרוץ, אבל לא חוזרים על בדיחה פעמיים"

 שלי יחימוביץ': "העבודה, ההסתדרות, ועד הבית, הקמיע הסודי שלי להפסד זה ש"ס"

 איתן כבל: "העיקר ש-80% מהשיעים תומכים בי"

 אראל מרגלית: "תחזירו לנו את המדינה. סתם, סתם, השתגעתם?"

 אבי גבאי: "התלבטתי על ריצה לגבאות בית הכנסת בכנסת, אבל זה קל יותר"

 יעלון: "העבודה? יש שם נחשים? תרשמו אותי"

 בוז'י הרצוג גם אמר משהו - אבל אף אחד לא ממש הקשיב

 טראמפ: "אובמה ריגל אחרי, וגם השאיר בית מלוכלך"

 טראמפ: "אובמה שולח לי מגשי פיצה ב-3 בלילה"

 טראמפ: "יש לי מלא דברים לספר על אובמה אבל זה 

יותר מ-140 תווים וטוויטר לא מרשה לי"

 אובמה: "..." )למי אכפת, הוא כבר לא נשיא(

 לתפילה לשלום המדינה תתווסף ברכה מיוחדת לשלום 

הבית של הזוג קושנר. הרבנות הראשית מבהירה: "שלום 

מדינת ישראל תלוי בשלום הבית של הבת והחתן"

 השמאל מאשים: טראמפ רוצה שנספח את יו"ש כדי 

להציף את ישראל במיליון וחצי פליטים.

בני  בעיריית  תברואה  אגף  מנהל  נחום,  נתי  של  ומקורית  ייחודית  יוזמה 
ברק, בשיתוף חנוך זיידמן, מנהל אגף התשתיות, תיאבק בתופעה המטרידה 
ימי  במהלך  רחוב  פינת  חופשי  באופן  לעצמו  בוחר  שיכור  כל  בה  משהו, 

הפורים – ומקיא את יינו ולפעמים קצת יותר.
חמץ  ביעור  עבור  שהוכן  דומה  רעיון  על  המבוססת  היוזמה,  במסגרת 
לפסח, יוצבו בנקודות מרכזיות בעיר פחי ענק שזכו לכינוי 'משקאה', ובהם 

ואך ורק בהם יהיה מותר להקיא.
תמיד  וכדרכנו  האחרונות,  בשנים  התעורר  ביוזמה  "הצורך  נחום,  לדברי 
לפעול לטובת האזרח כשזה מסתדר, הבאנו פתרון יצירתי שעוד יילמד על 

ידי ערים אחרות".
מאיגוד בחורי הישיבות והת"תים טרם נמסרה תגובה. 

מבזקי 'פייק ניוז' / חדשות 
טראמפ ושאר העולם

'כולנו' מתמודדים 
לראשות מפלגת העבודה

'משקאה': הלהיט החדש 
של עיריית בני ברק

הקרדיט על תקציב הישיבות 
יחולק בהתאם לחודשי השנה

מקומי:

מבוקש:

משבר הישיבות – הצעת חוק חדשה תעלה לוועדת השרים

נחשף דו"ח הלמ"ס: 80% 
מאזרחי ישראל מועמדים 
לראשות 'העבודה', 20% 

מתחת לגיל הנדרש

 יוזמה מקורית של העירייה 
תרכז את השיכורים לפינות 

הקאה מוסדרות  כל הפרטים

בהתאם למתווה המוצע, יזכה יו"ר ועדת הכספים לארבעה 
חודשי קרדיט, סגן שר האוצר איציק כהן לשלושה, סגן שר 

החינוך מאיר פרוש לשניים, ושרי הבריאות והפנים בשלושה 
חודשי קרדיט משותפים

לעולם  התקציב  קרדיט  למשבר  יצירתי  פתרון 
עשירי  מדי  נחשפים  החדשים  הקוראים  הישיבות. 
העברת  על  המרים  הקרדיט  לקרבות  לועזי  לחודש 
תקציב הישיבות במועד. מדובר כידוע בנורמה ידועה, 
המשכורות  על  חודש  בכל  לתזכר  נוהג  שר  כל  כאשר 
שבתחומו. כך, שר האוצר משגר הודעה לעיתונות בכל 
המדינה,  עובדי  משכורות  העברת  על  לחודש  עשירי 
שר הבריאות על משכורות הרופאים )למעט הרופאים 
המתפטרים בהדסה(, שר החינוך על משכורות המורים 

ובנימין נתניהו על שכר עובדי התקשורת.
אלא שבכל מה שנוגע לתקציב הישיבות, המריבות 
לא פוסקות. המיילים של העיתונאים החרדים מוצפים 
בהודעות של כל הגורמים המעורבים וקרב הקרדיטים 
משבש את העבודה הפרלמנטרית וכן את סדר היום של 

עיתונאי המגזר.
הצעת החוק החדשה אמורה להסדיר את הסיטואציה, 
למועד  נכון  חודשי.  בסיס  על  יחולק  הקרדיט  כאשר 
החלוקה  סביב  חלוקות  עדיין  הדעות  השורות  סגירת 
הם  הפחות מבוקשים  החודשים  כאשר  החודשים,  בין 
מלל  של  בים  מוצפים  הקוראים  עת  החגים,  בתקופת 

והקרדיט נבלע בכתבות המגזין. 
האוצר,  שר  סגן  של  בפעילותו  הוכרע  שכבר  עניין 
מחשש  תקציב.  יועבר  לא  שבהם  לחודשים  נוגע 
צמרת  עם  סוכם  ההסדרה,  את  ישבשו  אלה  שחודשים 
משרד האוצר, כי הקרדיט לחבר הכנסת יינתן גם במצב 
יכחיש  לא  והמשרד  בפועל  יועברו  לא  הכספים  שבו 

מפורשות את ההודעות לעיתונות.  

אביון ואביונה מהודרים, שהתמיכה בהם נשללה על 
ידי מלכות הרשעה, נזקקים בדחיפות לשמפניה ורודה 

וקופסת סיגרים קוהיבה  בהתאם 
לפסק הרבנות הראשית לקיסריה, 

ניתן לקיים במשלוח אחד את מצוות 
היום של מתנות לאביונים ומשלוח 

מנות  ולאומללים אין כל. 
אנא אחים יקרים

בחור אביון בן תורה שמוכן להיכנס לכלא צבאי 
תמורת מתת מהודר של מתנות לאביונים / 

הפרטים המלאים יימסרו למאזינים נבחרים 
בשיחה בהפתעה מטלפון חסוי בשלוש לפנות בוקר

עורך: לייבלה גריןהגנון
הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאותמשתתפים: ארי קלמנוביץ', אבי ורד, חיים בלוך

כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד
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מאת: ארי קלמן

המחוזי  המשפט  בית  החינוך:  על  הקרב 
לקיים  אלעד  עיריית  את  חייב  בירושלים, 
העתירה  שדרשה  כפי  בעיר,  אזורי  רישום 
שהגישה עמותת 'נוער כהלכה' של עו"ד יואב 

ללום.
הישיבה  ראש  מרנן  ישראל  גדולי  כזכור, 
הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג 
וקבעו  נגד הרישום האזורי,  יצאו  אדלשטיין, 
נוער  שעמותת  אלא  זאת.  לעשות  אין  כי 
החלטת  את  לקיים  בדרישה  עתרה  כהלכה 
בית המשפט משנה שעברה, כי החל מהשנה 
בעיר  בסמינרים  בעיר.  אזורי  רישום  יתקיים 
כבר  הבנות  ומרבית  רישום  התקיים  כבר 
שובצו, אלא שכעת בהוראת בית המשפט יש 

לבטל את השיבוץ, ולבצע רישום אזורי.
בן  נאווה  השופטת  כתבה  בהחלטתה 
בסמינרים  תלמידות  לשיבוץ  "החלוקה  אור: 
אזורית.  חלוקה  תהיה  יעקב  בית  לבוגרות 
תלמידות מבית הספר בית יעקב באזור העליון 
כלומר  חנה'.  'דרכי  לסמינר  יתקבלו  באלעד 
מתלמידות  מוזן  יהיה  חנה'  'דרכי  הסמינר 
באלעד.  העליון  באזור  יעקב  בית  הספר  בית 
האזור  יעקב  בית  הספר  מבית  תלמידות 
'לדעת  לסמינר  יתקבלו  באלעד  התחתון 
יהיה  חכמה'  'לדעת  הסמינר  כלומר  חכמה'. 
באזור  יעקב  בית  הספר  בית  מתלמידות  מוזן 

התחתון של העיר".
לפרסם  העירייה  את  חייב  המשפט  בית 
מודעה המכריזה על הרישום האזורי, וקבע כי 
בכל יום שבו לא תפרסם את המודעה, תיקנס 

העירייה ב-1000 שקל.

"מבחן עמנואל ב'"

הגיב  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
את  שקובעים  "מי  להחלטה.  בחריפות 
הרבנים,  התורה  גדולי  זה  הללו  הנושאים 
מתוסכל  איש  מישהו  איזה  לא  אופן  בשום 

שהוא רוצה לקבל החלטות מבית המשפט".
היהדות  מבחינת  זה  של  "המשמעות 
בצורה  כחומה  נעמוד  כולנו  אנחנו  החרדית, 

ליד ראש העיר ישראל פרוש, לא יכול להיות 
על  ערעור  זה  הזה.  המצב  ואופן  פנים  בשום 
החרדית  החינוך  מערכת  של  הסמכות  כל 
כולנו  אנחנו  הזה.  הדבר  יהיה  ולא  יקום  לא 
עומדים מאחוריו, לא בית המשפט יקבע את 
ההחלטות איפה ייקבע רישום אזורי ואיפה לא 

ייקבע רישום אזורי".
גפני הוסיף ותקף: "היום זה יום, ניצחון של 
עסקן מתוסכל אבל כישלון טוטאלי אם הוא 

מסתכל לטווח היותר ארוך".
בית  עם  להתמודד  ניתן  כיצד  כשנשאל 
כל  עם  המשפט  "בית  גפני:  אמר  המשפט 
הכבוד הוא לא יקבע אצלנו במערכת החינוך, 
מחר הוא גם יקבע מה ילמדו מחר הוא יקבע 
יקבע  הוא  מחר  לומדים  לא  מה  לומדים  מה 
עם  בחשבון.  בא  לא  המורה.  ומי  המורה  מי 
בנושאים  יתערב  לא  בית המשפט  הכבוד  כל 
שנוגעים לחינוך שלנו. ראש העיר יודע אנחנו 

מגבים אותו וההחלטה שלו תהיה מגובה".
ואמר:  הוא  אף  הגיב  אשר  יעקב  ח"כ 
"ההחלטה מקוממת, בנות ישראל לא יתחנכו 
על פי שיקולי ביזיון ביהמ"ש, הסמינרים הם 
חינוכיים  שיקולים  ע"פ  לפעול  שחייב  מוסד 

בלבד ולא משפטיים".
ח"כ אורי מקלב אמר: "בית המשפט מנותק 
התשובה  הם  אלו  פסיקות  ומתנכל,  מתנכר 
את  כעוין  המשפט  בית  את  רואים  אנו  מדוע 
ולא  מהות  זה  רישום  אזורי  החרדי,  הציבור 
ערכות  בחלוקת  פה  מדובר  לא  טכני,  נושא 
ומהותי,  חינוכי  נושא  זה  ילדינו  חינוך  מגן, 
אותנו  להחזיר  מבקש  המשפט  בית  האם 

למבחן עמנואל ב'?"
הגיב:  פרוש  ישראל  אלעד  העיר  ראש 
בניגוד  עומדת  המשפט  בית  "החלטת 
ישראל  גדולי  של  המפורשת  להוראתם 
כיצד  לשמוע  כדי  נפנה  אליהם  שליט"א, 
על  החרדי  הציבור  לנציגי  מודה  אני  לנהוג. 

התמיכה והעידוד בשעות האלה". 
בתגובה:  נמסר  כהלכה  נוער  מעמותת 
והסמינרים  אלעד  עיריית  שעשתה  "העוול 
על  מברכים  אנחנו  לסיומה.  הגיעה  באלעד 
התקדים של אזורי הרישום, וכעת החובה על 
אזורי  ולבצע  הבטחתו  את  לקיים  דרעי  השר 

רישום בכל הארץ".

בית המשפט המחוזי 
קיבל את עתירת 'נוער 

כהלכה' וחייב את 
עיריית אלעד לקיים 

כבר השנה רישום אזורי 
לסמינרים, זאת בניגוד 

לדעת מרנן גדולי ישראל 
 ח"כ גפני: "בית 

המשפט לא יקבע אצלנו 
בחינוך, זה ניצחון של 

עסקן מתוסכל"

ביהמ"ש נגד 
גדולי ישראל: 

חייב רישום אזורי

ר"ע אלעד ישראל פרוש
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ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
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האם לאפשר לבחור צעיר 
לשתות בפורים?

מטרידה,  פחות  הזו  השאלה  כחב"דניק 
"גזירת  את  גזר  מליובאוויטש  הרבי  כידוע 
לשתות  איסור  יש   40 גיל  עד  המשקה", 
'משקה'.  קטנות של  כוסיות  למעלה מארבע 
ברורים,  כה  היו  בעניין  הרבי  של  הדברים 
ידי  על  נקראו  שהם  עד  והחלטיים,  חדים 
בשם  הברזל'  מסך  'מדינות  יוצאי  חסידים 

'גזירה'. 
"חייב  חז"ל  מאמר  ידוע  העניין,  לעצם 
איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור 
מה  גדולה:  והתמיהה  מרדכי",  לברוך  המן 
בכדי  פורים  סיבת  הרי  כזו,  בשכרות  העניין 
הייתה  ש'ליהודים  כך  על  לקב"ה  להודות 
אם-כן  מפלה,  הייתה  ולהמן  ושמחה'  אורה 
שמחת  את  כלל  מבטאת  אינה  כזו  שמחה 

הנס?
זו  שהכרה  היא,  הדברים  כוונת  אלא, 
ש"ארור המן" ו"ברוך מרדכי" תהיה לא רק 
שכלית  הבחנה  שבאדם,  ה"ידע"  מבחינת 
שבנפש.  ידע"  ה"לא  מבחינת  גם  אלא  לבד, 
)"ברוך  ומצוות  תורה  וענייני  יש  כלומר, 
היפך  שהם  ועניינים  לאדם,  יקרים  מרדכי"( 
ושנואים  מופרכים  המן"(  )"ארור  התורה 

אצלו, אבל כל זאת הוא מצד ידיעה שכלית. 
והיהודי  מספיקה,  אינה  זו  עבודה  בפורים, 
שלו  העצמית  ההתקשרות  את  לעורר  צריך 
עם הקב"ה, התקשרות שאינה נובעת מהבנה 

והכרה שכלית בלבד, אלא מעצמות הנפש.
איניש  חז"ל: "חייב  בדברי  הפירוש  וזהו 
בדרגה "דלא  עד" שגם  בפוריא,  לבסומי 
המן  ארור  החלוקה "בין  אצלו  תהיה  ידע", 
לברוך מרדכי". אז מתגלה שההנחה ש"ארור 
וברוך מרדכי" אינה מצד הבנה שכלית  המן 
בלבד, אלא היא חדורה עמוק בעצמיות נפשו.

ההלכה  את  מוציא  אינו  זה  פנימי  פירוש 
לבסומי  איניש  ש"חייב  פשוטה,  מידי 
בפוריא" – הוא צריך לשתות יין עד שישתכר 
בשולחן-ערוך.  להלכה  נפסק  כך  כפשוטו. 
אלא שמטרת שתיית היין אינה לשם הוללות 
להתקשרות  מביאה  היא  אלא  ח"ו  סתם 
פנימית עם הקב"ה. על-ידי כך האדם מעורר 
מצד  שגם  שמרגיש  עד  נפשו  פנימיות  את 
בחינת ה"לא ידע" שבו, הוא קשור ומאוחד 

עם הקב"ה.

אאאאאא

כשבאים לעסוק בנושאים שקשורים לחינוך 
בני נוער מתבגרים, צריך לדעת קודם כל שהכלל 
לשכנע  רוצים  שאנחנו  מה  שכל  הוא  בחינוך 
מעוניינים  לא  שאנחנו  דבר  יעשה  שלא  בחור 
הכול  להתמרד,  שאוהבים  בחורים  בפרט  בו, 

תלוי ביחסים בין ההורים לאותו בחור. 
הם  כי  זאת  עושים  שמתמרדים,  בחורים 
שכזה  ובמקרה  שלנו,  התשובות  את  מכירים 
הם בכלל לא מקבלים, לא מקשיבים למה שיש 
לנו לומר להם – כן לשתות, לא לשתות, לעשן 
בראש  מהנהנים  הם  לעשן.  לא  או  סיגריות 

ועושים מה שהם רוצים. 
מכונה  זה  שהורים  בחור,  פעם  לי  אמר 
שאומרת "לא ותיזהר". מבחינתו, כך הוא תפס 

את דברי האזהרה שלהם. 
זה  מה  זה,  בהקשר  ידועה  בדיחה  ישנה 

סוודר? בגד שלובשים מתי שקר לאמא... 
הוא  מתבגר,  בחור  של  ההסתכלות  זו 
בטוח שהוא מכיר את התשובות של ההורים, 
דבר  כל  ליהנות,  ממנו  מונעים  רק  שמבחינתו 

'לא'.
אם אנחנו כן רוצים להשפיע על בחור שלא 

יעשן בפורים, שלא ישתה לשוכרה יותר מידי, 
או שלא יעשה כל דבר אחר שאנחנו חושבים 
שמסוכן עבורו או מזיק לו, רוחנית או גשמית, 
צפויים  להיות  לא  כל  קודם  צריכים  אנחנו 
את  אותו,  לשמוע  פתוחים  שנהיה  בדעה, 

רצונותיו. 
תוך  הבחור,  עם  לדבר  מציע,  שאני  מה 
שתה  "שתה,  לשתות.  לו  נותנים  שאנחנו  כדי 
אתה  מה  "רגע,  אותו,  לשאול  ואז  בשפע", 
אומר על עצם השתייה?" אבל לא לבוא מראש 
בגישה של 'אסור', ולדרוש ממנו להימנע במה 
של  צפויה  תבנית  מאותה  חלק  לו  שייראה 

ההורה המודאג והחושש.
ממנו  מונע  לא  שההורה  רואה  כשהבחור 
לשמוע  פתוח  יהיה  הבחור  אז  רק  ליהנות, 
אתה  אם  טהרם",  "ברכם  לזה  קוראים  אותנו. 

מברך אותו - אפשר גם לטהר אותו. 
שהבחור  העובדה  את  לנצל  אפשר  לסיום, 
מבוסם כדי ללמוד קצת על פנימיותו ורצונותיו, 
ובהמשך חייו, אחרי ימי הפורים, לנווט ולחנך 

אותו. 
פורים שמח.

בעד:
"שתה, שתה בשפע"

יוסלה אייזנבאך

נגד:
לנו יש גזירה
אריאל למברג

מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד מחנך

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





בני ברק י' באדר תשע"ז 12248/3/17

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

אנשים  ועוד  עוד  מתחמם:  העבודה  מפלגת  לראשות  המרוץ 
היכולים  וככאלה  המפלגה  לראשות  כמועמדים  עצמם  רואים 
כך  על  הכריזו  כבר  וכמה  הממשלה,  לראשות  בבחירות  לנצח 

רשמית. 
כי  והחליטה  ראשון,  ביום  התכנסה  המפלגה  מזכירות 
הפריימריז ייערכו ב-3 ביולי, ט' תמוז, וכי הסיבוב השני במידה 
ואף מועמד לא יזכה בלפחות 40% תמיכה, יתקיים 10 ימים אחר 

כך. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה-1 במאי. 
בין המועמדים ניתן למצוא את השר לשעבר אבי גבאי. גבאי 
כיהן עד לפני כמה חודשים כשר לאיכות הסביבה מטעם מפלגת 
לשעבר משה  הביטחון  שר  התפטרות  לאחר  התפטר  אך  כולנו, 
הכריז  השבוע  בסוף  במקומו.  ליברמן  אביגדור  ומינוי  יעלון 

רשמית על ריצתו לראשות המפלגה. 
מועמד נוסף שהצטרף בסוף השבוע למרוץ הוא האלוף במיל' 
ח"כ עמר בר לב. מתמודד נוסף שהכריז כבר לפני כמה שבועות 
כיו"ר  בעבר  כיהן  שכבר  פרץ,  עמיר  ח"כ  הוא  התמודדותו  על 
ויחד  לבני  ציפי  של  ל'התנועה'  והצטרף  פרש  אח"כ  העבודה, 
אתה התאחד חזרה במסגרת ה'מחנה הציוני' וכעת מבקש לחזור 

הביתה. 
גם יו"ר המפלגה כעת, יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק בוז'י הרצוג, 

כבר הודיע כי בכוונתו להתמודד שוב על ראשות המפלגה.
כמה  מצטרפים  רשמית,  הכריזו  שכבר  האלה  המועמדים  אל 
וכמה מועמדים שככל הנראה יודיעו בקרוב על התמודדותם. בהם 
ניתן למנות את ח"כ אראל מרגלית שמריץ קמפיין אגרסיבי כבר 

בפריימריז בעבודה  יניב, שהתמודד  אלדד  עו"ד  חודשים;  כמה 
את  הריץ  ובעבר  ריאלי,  לא  למקום  והגיע  האחרונות  בבחירות 
מפלגת 'ארץ חדשה' שלא עברה את אחוז החסימה, אלוף במיל' 
יום טוב סמיה שהודיע כי בכוונתו להתמודד להנהגת המדינה; 
ח"כ איתן כבל שהוקלט כמי שאומר כי שלי יחימוביץ' תתמוך 
רקע חשיפת  על  - בפרט  בו לראשות המפלגה אך טרם החליט 
ההקלטות המביכות; העיתונאי עמית סגל דיווח כי יו"ר העבודה 
מצנע  אך  לתפקיד  שוב  להתמודד  מתכוון  מצנע  עמרם  לשעבר 
מצידו מכחיש זאת; אחרון חביב לבינתיים, הוא ראש הממשלה 
לשעבר אהוד ברק, שמקדם בחודשים האחרונים קמפיין תוקפני 

נגד נתניהו ונראה כי הוא מתכנן להתמודד. 

הדיל והכחשתו
כבל  איתן  ח"כ  של  מביכות  הקלטות  רקע  על  מגיע  זה  כל 
ישנו  כי  מצהיר  כבל  נשמע  בהם  האחרונים,  בימים  שנחשפו 
לתמיכתו  בתמורה  ולפיו  יחימוביץ',  שלי  ח"כ  לבין  בינו  דיל 
תתמוך  היא  ההסתדרות  לראשות  יחימוביץ'  של  במועמדותה 
בו במרוץ לראשות המפלגה, זאת בניגוד להכחשות של שניהם 
את  להכחיש  המשיכו  השנים  ההקלטות  חשיפת  למרות  בעבר, 

הדיל. 
סיעתו  חברי  עם  כבל  של  שיחותיו  את  המתעדות  בהקלטות, 
את  ליחימוביץ'  להעניק  המסרבים  בהסתדרות,  חברתי'  'בית 
המכהן  ביו"ר  ותומכים  להתמודד  שתוכל  בכדי  הסיעה  ראשות 
אבי ניסנקורן, נשמע כבל מתבטא בבוטות ובמילים שאין הנייר 

סובלן. 
כבל אמר ליו"ר הסיעה איציק יואל ולבא כוח הסיעה לאון בן 

אמרתי  הדרך,  כל  "לאורך  בחדשות2:  שנחשפה  בהקלטה  לולו 
שהסיעה היא כלי כדי לקדם אותי, אמרתי לך את זה לאורך כל 
הדרך. כל כולה, כל המהות שלה, הייתה רק כלי לקדם אותי, לא 
הסתדרות, זה לא מעניין אותי הסתדרות, לא מעניין אותי להיות 

בהסתדרות, זה לא מעניין אותי".
בהקלטה נוספת שנחשפה בחדשות10 אמר כבל: "אף אחד לא 
24 מנדטים תיראה פח אשפה  חשב שמפלגת העבודה שהייתה 
מפלגת  ראש  יושב  אני  או  הזדמנות.  לי  נוצרה  פתאום  היום. 
העבודה, או אני חלק ממפץ שיפוצץ את הפוליטיקה הישראלית 
תלכו  'חבר'ה  ואומר  החברתי  הבית  את  לוקח  הביתה.  והולך 

כולכם'".
להכחיש  המשיכו  ויחימוביץ'  כבל  השבוע  לאורך  כאמור, 
בתוקף את הדיל, ובהמשך התפרסם המסמך עליו חתמו, ובו הם 

מסכימים על תמיכה הדדית וחלוקת משאבים. 
כבל מסר בתגובה: "את שאמרתי בשיחה אמרתי מתוך משאלת 
לב, שאפילו אני איני יודע אם ארצה לממשה. אין ולא היה דיל ביני 
ובין שלי, לא ביקשתי ממנה לתמוך בי לראשות המפלגה וממילא 
היא גם לא הבטיחה זאת. הדלפת קטעים סלקטיביים משיחה בת 
שעות ארוכות היא עוד פרפור אחרון של ניסנקורן ומשפחת עיני 
למנוע התמודדות, ומאמצים אלה מעידים על הפחד שהם חשים. 
להדלפה יש ערך רכילותי ובוודאי לא משפטי. בחירות יהיו ועל 

ניסנקורן להשלים עם זה".
בעל  לא  דיל,  יהיה  ולא  היה  "לא  בתגובה:  אמרה  יחימוביץ' 
פה ולא בכתב. כבל לא ביקש ולא העלה תמיכה שלי בו, תומכיי 
מאיש  פקודות  מקבלים  שאינם  חופשיים  אנשים  הם  במפלגה 

וההחלטה שלי במי לתמוך תהיה מבוססת על טובת המפלגה".

מרוץ לוהט לראשות העבודה
המרוץ לראשות מפלגת העבודה מתחמם, השבוע נקבע תאריך לפריימריז בעוד 4 חודשים  ארבעה מועמדים כבר 
הכריזו רשמית ועוד כמה שוקלים לרוץ  במקביל, נחשפו הקלטות מביכות של ח"כ איתן כבל המוכיחות כי רקח 

דיל עם שלי יחימוביץ', אך שניהם ממשיכים להכחיש זאת 

בורסת השמות:

עמיר פרץאבי גבאיאהוד ברקאיתן כבל
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באמצע החקירה: טראמפ התקשר לנתניהו
ראש הממשלה נחקר השבוע בפעם הרביעית ועומת עם עדות חדשה של ארנון מילצ'ן  על פי הדיווחים, מילצ'ן גייס את 
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מאת: שמעון ליברטי
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ודרישתם בשווי של מאות אלפי שקלים. 
לחקירה  מקורבים  ידי  על  הוגדרה  מילצ'ן,  של  העדות 
כ"משמעותית ודרמטית", כך על פי דיווח בוואלה. נתניהו הופתע 

כאשר במהלך החקירה עומת עם דברי מילצ'ן. 
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פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

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

לפרטים ורישום  02-9410144
www.forumbiz.co.il

*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

חישוב נכון של הוצאות לרווחיות מנצחת
שיתופי פעולה אסטרטגיים  

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
 רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «

הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «
רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
 ענבל מוזס, מנהלת המחלקה  «

לקידום עסקים עירית ירושלים 
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

סדרת כנסים מקצועית מבית

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

תוכניה ראשונית

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

נרשמים, משתתפים, זוכים!

02-9410144
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 יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
 רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «

הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «
רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
 ענבל מוזס, מנהלת המחלקה  «

לקידום עסקים עירית ירושלים 
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

סדרת כנסים מקצועית מבית

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

תוכניה ראשונית

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

נרשמים, משתתפים, זוכים!

02-9410144
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

לשון זהב 
ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה 
ַלָּמאוֹר  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 
ְלַהֲעֹלת ֵנר      ָּתִמיד )שמות כז, כ(. 
היה רגיל מרן החפץ חיים זיע"א לומר, 
)ירושלמי  ונותנים  נתבעים  ישראל,  אשריהם 
שקלים פ"א ה"א(, במציאות יש להם את הרצון 
והאהבה לתת, אך חסר מי שיקח, "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך" 

- חסר את מי שייקח.
כיון  בתורמים,  מחסור  אין  ישראל  בעם 
חסר  אך  ונותנים,  נתבעים  קדושים  שישראל 
התורמים  שיוכלו  אמון  ובעלי  ישרים  אנשים 

להאמין בהם ולתרום ביד נדיבה.
אך מנגד יש בני אדם מוכשרים ובעלי נאמנות 
גבוהה מאוד, הם מדברים מילה אחת או שניים 
וכבר מתעורר האדם לתרום ולתת. מעל הכול 
לבצע  שיוכלו  חייל  אנשי  להשיג  אנו  צריכים 

ולקבל את התרומות של עם ישראל.


תבלין  תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  בראתי 
סם  היא  הקדושה  התורה  ע"ב(,  ל  )קידושין 
למען  צדקה  וכשנותנים  הרע,  יצר  של  המוות 
הרבות תורה בישראל זה מנקר את עיניו, ולכן 
הוא מפעיל את מלא הכוח והעזר שלו כדי שלא 

תהיה עזרה ותמיכה בתורה. 
היצר הרע פיקח גדול חכם ובעל ניסיון, הוא 
לא מבזבז את זמנו בללכת לאדם פלוני ולגרום 
ליקח  האחראי  את  מונע  אלא  יתרום,  לו שלא 
מעשרות  ומונע  מרוויח  זה  ידי  ועל  התרומות, 

ומאות אנשים לתרום! 
לכן מה שעלינו לעשות זה להפעיל את הכוח 
החדש, להעמיד אנשים מוכשרים שידעו לתאר 
עד כמה כוחה של תורה ועד כמה גדולה ויקרה 
החזקת  למען  מצות הצדקה  ובפרט  מצוה,  כל 
יתרמו  קדושים  שישראל  ודאי  אז  ואו  התורה, 
ביישנים  ישראל  שעם  לפי  נדיבה,  ביד  ויעזרו 

רחמנים גומלי חסדים )יבמות עט ע"א(. 


ויועצו  גדול  גאון  היה  הנגיד,  שמואל  רבי 
האישי של המלך ואחראי על כל ענייני כלכלת 
המדינה. כשראו הגויים שיהודי זה זוכה לעלות 
הרי  בקרבם,  לבעור  שנאה  התחילה  לגדולה 
היהודים הם ֵגרים בארץ וכיצד מצליחים לקבל 

מעמד כה גבוה. 
רבי  נגד  שיר  כתב  הגויים  הסופרים  אחד 
חירוף  נאצה  דברי  הכניס  בו  הנגיד,  שמואל 
הרב.  על  השפלה  ודברי  היהודים  נגד  וגידוף 
ר'  עם  יחד  בכרכרתו  המלך  נסע  אחד  יום 
שכרכרת  חיכתה  גויים  קבוצת  הנגיד,  שמואל 
המלך תעבור ומיד קפץ אחד מהגויים והתחיל 
לדבר ולשורר בקולי קולות נגד היהודים, עצר 
המלך את הכרכרה וביקש לשמוע את כל השיר 

המשפיל. 
המלך  של  אפו  חרה  זאת  כל  שמוע  לאחר 
ואמר לר' שמואל הנגיד: "ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה 
זֹאת" )מושאל משמואל ב יב, ה(, קח את אותו 
והנה,  לשונו.  את  וחתוך  החולים  לבית  אדם 
הרב שמע וקיבל את דברי המלך ובטרם ביצע 
דבריו כתב מכתב עם חרוזים יפים, ובו משבח 

את הגוי ששורר השיר, וצירפו יחד עם מתנה.
אותו גוי קיבל את המכתב עם המתנה ומאז 

לחבר  והחל  הגלגל,  והתהפך  פניו  השתנו 
שירים יפים וטובים על היהודים. לאחר תקופה 
קצרה שוב עבר המלך באותו מקום ולהפתעתו 
גוי משורר, השתומם  שמע את קולו של אותו 
המלך וטען לר' שמואל הנגיד שהרי ציווה עליו 
לחתוך את לשונו, ומדוע לא ביצע את הוראת 

המלך?  
אמר לו הרב: "ביצעתי את הוראת המלך, זו 
לא אותה לשון אלא לשון אחרת, החלפתי את 
לשונו ללשון אחרת. ועשיתי זאת כיון שידעתי 
שאם אחתוך את לשונו יצמחו כנגד עוד עשרות 
לו את  ולכן העדפתי להחליף  לשונות אחרים, 

הלשון.."
נגד  כיום הרבה לשונות שהם  ישנם  לצערנו 
לשנות  ועבודתנו  משיחו,  ונגד  ה'  נגד  התורה 
ולהחליף את אותם לשונות, להביא את דבר ה' 
)מתוך  ּוִבְנִעיָמה  ְּברּוָרה  ְּבָׂשָפה  ובית  בית  לכל 
ברכות "יוצר" של שחר(,  כדי שיכירו כולם את 

עריבות, נעימות וטוב התורה ומצוותיה.

ירידה לצורך עליה
"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאוֹר".

כדי להוציא את השמן כותתים ומועכים את 
מכות,  מקבלים  הם  אותם,  כותשים  הזיתים, 
עוברים ניסיונות, קשיים, משברים, אך כך הם 
את  בהם  ומדליקים  שמן  ונעשים  מתרוממים 
המנורה בבית המקדש, משמנים בהם את הכהן 

גדול, את המלך ואת כלי המקדש.
המקום  רב  נפטר  באירופה  העיירות  באחת 
וחיפשו אנשי העיר רב מחליף, חמישים רבנים 
הרבנים  את  מיינו  אט  ואט  להתקבל,  ניסו 
אחד  רבנים.  שני  שנשארו  עד  המתאימים 
וחשובה  גדולה  לחסידות  השתייך  מהרבנים 
התואר  את  יקבל  מחסידותם  שהרב  שחפצו 
בפני  לדרוש  צריך  היה  בה  בשבת  הנכסף, 
שאר  ואת  האדמו"ר  את  הזמינו  החדש  הקהל 
את  לכבד  כדי  גדולה  אסיפה  ועשו  החסידים 
הרב מחסידותם שדרש דרשה נפלאה, שפתיים 
בטוחים  היו  וכך  נכוחים,  דברים  משיב  יישק, 
שדבר זה עשה רושם גדול על הממונים לבחור 

בו להיות כרב המקום. 
לאחר השבת פנו לאדמו"ר בשמחה ותיארו 
בפניו שהשבת עברה בהצלחה ורבים הסיכויים 
גם  מה  הרבנות,  את  יקבל  מחסידותם  שהרב 
שהמועמד השני גמגם באמצע דרשתו והתבייש 

ובכך נפלו סיכויו להיבחר. 
שמע זאת הרב ואמר להפתעת כל הנוכחים, 
אם הרב המועמד השני גמגם, הוא יבחר, כיון 
דרשתו,  באמצע  והתבייש  נשבר  הוא  שאם 
כיתת עצמו והתבייש על דברי תורה, סימן שה' 
יתברך יהיה איתו ויעלהו מעלה מעלה, ִּכי ֶאת 
ֶיֱאַהב ה' יוִֹכיַח )משלי ג, יב(. ובאמת כך  ֲאֶׁשר 
היה, הגלגל התהפך ואותו רב התקבל להיות רב 

העיירה.
מן  אדם  יתייאש  אל  שלעולם  ללמדך, 
סימן  מהווים  הם  שדווקא  לפי  הנפילות, 
ולרוממו  לעלותו  ועתיד  בו,  חפץ  שהקב"ה 
רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי  מעלה.  מעלה 
ישראל  בקרוב בישועת  ונראה  כרצונו,  יתברך 

השלימה, אמן.

קול טהור

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אחד משמונת הבגדים של הכהן 
וחז"ל אמרו  הגדול היה המעיל, 
הרע,  לשון  עוון  על  לכפר  שבא 
מעשה  על  ויכפר  שבקול  דבר  "יבוא 
קול  במעיל  יש  אמנם  להבין,  ויש  שבקול". 
הקודש  אל  בבואו  קולו  נשמע  שיהיה  כדי 
ובצאתו, אך מה הקשר לקול של אדם המספר 

ח"ו לשון הרע?
חשבתי לפרש, שהנה הקול במעיל נשמע 
בשוליו,  שהיו  ורימון  זהב  פעמון  באמצעות 
אפילו  אמרו:  א'(  נ"ז,  )ברכות  חז"ל  והרי 
ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. בא 
המעיל להזהירנו על לשון הרע, בזה שאומר 
על  )הפעמון(  בקול  לספר  אפשר  איך  לנו:  
כרימון?  מצוות  שמלא  הוא,  באשר  יהודי 
לשון  עוון  על  המכפר  במעיל  הרמז  ומכאן 

הרע.
שמי  מסביר,  ד(  י"ד  )ויקרא  יקר  הכלי 
שמספר לשון הרע משול לזבוב שנמשך לכל 
שנאמר  רימותיו,  שם  ומטיל  ומוגלה  פצע 
מעיל  ללמדנו  ובא  יבאיש".  מוות  "זבובי 
התכלת- שלא נהיה כזבוב המתמקד בנקודה 
התכלת,  יריעת  את  לראות  אלא  קטנה,  אחת 
ונקיה.  צחורה  תכלת  כולה  השמים,  כיריעת 
ואז יראה ויבין שהכול מאיר וזורח. ואף אם 
נמצא מום קטן אצל רעהו, יש להתעלם ממנו.
שהחליטה  חסידית,  משפחה  על  מסופר 
רחוקים  שהיו  זוג  היהדות  לחיק  לאמץ 
ובכך לקיים את מאמר חז"ל  מדרך היהדות, 
'המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו'. הם 
שעלו  רופאים  אקדמאים,  זוג  ומצאו  חיפשו 
אותם  אירחו  לב,  בכל  להם  דאגו  מרוסיה, 
אט  ביותר.  הטוב  הצד  על  צרכם  כל  וסיפקו 
ולאחר  לליבם,  חם  נתיב  לפלס  הצליחו  אט 
שעות רבות של שיחות נפש ודיבורים חמים 
להתקרב  הרופאים  התחילו  מהלב  היוצאים 
היו באים למשפחה  והטוב. הם  הישר  לדרך 
לזמירות  הצטרפו  וחג,  שבת  מדי  המארחת 

והשתתפו בתפילות. 
על  נוראה  עצבות  לפתע  נפלה  אחת  שבת 
הזוג המארח שמסרו נפשם כדי לקרב יהודים 
כאשר  שבת,  ליל  סעודת  סיום  בעת  תועים. 
נפרדו בלבביות ובתודה מבית המארחים, ראו 
בני הזוג כיצד מונית עוברת באקראי, האישה 
נמרצות,  ידיים  בתנועות  לעברה  מנופפת 
בתוכה  נבלעים  והשניים  נעצרת,  המונית 
התחלף  והזעזוע  ההלם  העין.  מן  ונעלמים 
ציפו!  לא  לזאת  וזעם,  אף  לחרון  באחת 
מעטה  עצמו  על  עטה  הזה  שהזוג  להיווכח 
להערים  כך  כל  הצליחו  ובפועל  יהדות,  של 
עליהם ולרמות אותם. לא זו בלבד, אילו היו 
שומרים בלבם את כפל זהותם ולא מחללים 
שבת בפרהסיה, ניחא, אבל כזו כפיות טובה, 
ולעצור  עליהם  'לצפצף'  ביתם  חלון  ממול 
והכעס  התדהמה  רגשי  גלי...  בריש  מונית 
ליוו אותם במהלך כל השבת והמשיך לשרות 
כאשר  כך,  משום  הבאים.  בימים  גם  בביתם 
הגיע באחד מימי השבוע טלפון מהאישה, לא 

הצליחו לענות וחשבו לנתק את הקשר. 
עיניהם  צדו  והנה  רבים  ימים  עברו  לא 
הרופא.  פטירת  על  המודיעה  אבל  מודעת 
למרות כל המחשבות, החליטו לסור לנחם את 

האלמנה שנותרה בודדה. איש לא היה בחדר 
המנחמים זולתם, וכך התפתחה שיחה לברר 
כיצד נפטר האיש? ואשתו סיפרה: "בתקופה 
לב,  מהתקפי  לסבול  בעלי  החל  האחרונה 
האחרונה  בשבת  ליום...  מיום  החמיר  מצבו 
במדרגות,  כשירדנו  בביתכם,  שהתארחנו 
התאונן בעלי לפתע על מחושים נוראים בלב 
חומרת  את  והבין  רופא  היה  הוא  ובזרוע, 
נפש  פקוח  אותנו,  שלימדתם  וכפי  המצב, 
ועלינו על  דוחה שבת. לא התמהמהנו לרגע 
מידי  כבר  זה  היה  אך  החולים,  לבית  מונית 

מאוחר ומשמים נגזרה הגזרה".
מאמר  את  המשפחה  את  לימד  זה  סיפור 
חז"ל: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". מה 
אדם?  חצי  יש  וכי  האדם",  "כל  את  הכוונה 
נראה  אם  שגם  אותנו  מלמדת  המשנה  אלא 
ותבדוק  תתאמץ  עבירה,  עבר  שההוא  מוכח 
סיבות  תמצא  אולי  כולו,  האדם"  "כל  את 
טובות, ואז תדון אותו לכף זכות. וזהו המעיל 
לראות את  שבא ללמד את האדם את האדם 
נקודות  ולא  חברו "כליל תכלת" את "כולו" 

כאלו ואחרות שנראות כמום.
בשבת תצוה )תשע"ה( השתתפתי באירוע 
המטפלים  וחיים"  "רפואה  אגודת  לכבוד 
אמרתי  ושם  ל"ע,  חולים   – טהורים  בילדים 
לבאר עוד בדרך רמז. כולנו יודעים שבברית 
הוא  בוכה,  והוא  התינוק  את  כשמלים  מילה 
תקיעת  בשעת  גם  כמו  לתפילה.  מסוגל  זמן 
בדרך  כי  למה?  זה  וכל  השנה.  בראש  שופר 
כלל הפה שלנו אינו טהור, אנו מדברים איתו 
לשון הרע, רכילות וכדו' אך התקיעה הבאה 
מבפנים, מנקודה טהורה, ובכי של תינוק קטן 
בן שמונת ימים הינם טהורים ללא פגם ומום. 
הללו  הטהורים  הקולות  עם  מבקשים  ואנו 

לעלות את תפילתנו ובקשותינו.
קול טהור  היו פעמונים שהשמיעו  במעיל 
הפעמונים  קול  הקודש.  אל  הכהן  בבוא 
היה  חייב  אל הקודש,  בואו  שהצטלצל בעת 
שהעידה  כפי  בצאתו,  גם  להדהד  להמשיך 
הקודש  אל  בבואו  קולו  "ונשמע  התורה: 
ובצאתו". הרמב"ן )כ"ח, מ"ג( תמה גם אם יש 
"דרך ארץ" בזה שהכהן ישמיע קול בכניסתו 
מה  לשם  לבית,   הנכנס  מאדם  שנדרש  כמו 
נועדו צלצולי פעמוני המעיל שנשמעו בצאת 
הפעמונים  השמיעו  למה  הקודש?  מן  הכהן 

קולם גם אחרי תום עבודת הכהן הגדול?
השיב על כך ה"אמרי אמת" )תצוה תרפ"ו( 
הגדולות  שהתזכורות  לימדו  אלו  שצלילים 
שהושמעו לפני כן, חייבים להמשיך להתמיד 

בליבות השומעים.
)עיין  כך  על  מוסיף  היה  אמת"  ה"אמרי 
דבריו תצווה תרפ"ח, תרצ"א( את מה שנאמר 
השירים  )שיר  הכתוב  על  זוהר"  ב"תיקוני 
על  כחותם  לבך,  על  כחותם  "שימני  ו'(  ח', 
דמות  תסתלק...  דאנת  גב  על  אף  זרועך", 
לאמור,  לעולם".  מינאי  אתעדי  לא  דיוקנך 
שאף כאשר בפועל תסתלק, הרישום והדיוקן 
זה  דרך  על  בלבבות.  לנצח  חרוטים  יישארו 
ניתן לומר, כי הקול הטהור הושמע גם בצאתו 
של הכהן הגדול כדי להביא את הטהרה אל 

פינו גם בצאתנו מן הקודש.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



קיימים מסלולים

עפ"י ההלכה

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

הורים, בחרו עוד היום את תכנית החיסכון עבור 
מסלולי  )קיימים  בבנק  או  גמל  בקופת  ילדכם 
את  ותבטיחו  ההלכה(,  עפ"י  כשרים  השקעה 

עתידם.

יופקדו מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו  בחיסכון 
לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד 
עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

אם לא תבחרו תוכנית עד לתאריך ז' בסיון תשע"ז 
)1.6.2017( התוכנית תיפתח במסלול ברירת מחדל.

איך מצטרפים לתכנית? 

מתקשרים

את תכנית החיסכון המועדפת עליכם בוחרים
בקופת גמל או בבנק, עד ז' בסיון תשע"ז 

 .)01.06.2017(

ומצטרפים לתכנית

>

!

>

*2637
או 02-5393700 בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-8:00
www.hly.gov.il ’או נכנסים לאתר ‘חיסכון לכל ילד

חוסכים 
עכשיו

לרגעים
גדולים!

חיסכון לכל ילד!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
בני-ישראל , בצלאל בן-אורי , אהליאב בן-אחיסמך , יהושע , כל-בני לוי , הנשאים בעדה, 

ארון העדות , מזבח הקטרת , מזבח העולה , הר סיני , הר חורב, נכרת מעמיו , שקל 
הקדש , בגדי השרד , שבת שבתון , ברית עולם , עגל מסכה , עם-קשה-ערף , ככוכבי 

השמים , ארץ זבת חלב ודבש , קרן עור פניו 

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כנוי לבני ישראל , להבדילם מן העמים האחרים. "והתערבו  
___  ___ בעמי הארצות" )עזרא ט ב( , 7. הולך בטל. "מרדף  

___" )משלי כח יט( , 8. היו לעניים, היו חסרי-כל. "כפירים ___ 
ורעבו" )תהלים לד יא( )בהיפוך אותיות( , 9. אמצע, תווך. "ויעמד 
השמש  ב___ השמים" )יהושע י יג( , 12. מפרשיות השבוע. , 13. 

מצפה, מחכה בכליון - עינים. "טוב ו___  ודומם" )איכה ג כו( , 
15. אבי ארבעה בנים,שעמדו בראש חמש מאות אנשים משבט 

שמעון,שהלכו בימי יחזקיהו מלך יהודה להר שעיר והיכו שם את 
שארית הפליטה של עמלק.  )דברי הימים א' ד מב(  , 18. כלי מפץ 
בתבנית איל ברזל, שהשתמשו בו בימי קדם לנגח בו ולפרוץ חומת 

מבצר. "לשום ___ על שערים" )יחזקאל כא כז( )בלשון יחיד( 
, 19. בוער, חם ביותר, יוקד. "משרתיו אש ___" )תהלים קד ד( 

)בכתיב מלא( , 

1. כנוי ללמדנים וגדולי התורה. "___ תורה" )סוטה מט:( 
, 2. עוזר למלמד תינוקות. "___ דוכנא" )בבא בתרא כא.( 
, 3. זרע, צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת 

גר" )ויקרא כה מז( , 4. קיצור המילים: הרי יהודה. , 5. משל 
לדבר שאינו פורה, מעשה שאין בו ברכה.            "צמח 

בלי יעשה ___" )הושע ח ז( , 6. אדמת שלחין, אדמה 
שבעליה משקה אותה.                       "כרוב של ___" 

)תרומות י יא( , 10. אוזן הכלי, מקום שתופסים בו את 
הכלי באצבעות.       "בית ה___" )כלים כה ז( , 11. עוגה, 

מאפה - תנור. "___ לחם שערים" )שופטים ז יג( , 14. 
בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום בו. 
"כי שאל נא לדר רישון וכונן  ל___ אבותם" )איוב ח ח( , 
16. קיצור המילים: שמים וארץ. , 17. קיצור המילים: ימים 

טובים. , 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב  , 
 פקס: 03-5796645 , מייל:

 , hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

גאכמסיחאנבבאילהאא

ברוחרהיולינבלכמהר

כעשוהיסנאנאהשזנבצ

כגףרעהשקמערקבשקצז

ומנניבנמאסלחארעלב

כזכבשרתגיההינאגאת

בברגביאנקקמעאנללח

יחתדתתידטבוישגמבל

ההמישעשרערגאנתסנב

שעעהבותדפיתגסשכאו

מומשתלהנאנתאנאהוד

ילירומילארשיינברב

ותודעהנוראיש מהודנ 
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מצאו 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

פנייה לציבור בעניין כוונת המשרד לשירותי 
דת לפרסם מבחני תמיכה למוסדות ציבור 
בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב התשמ"ה- 1985
המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) מודיע כי בכוונתו:

לפרסם מבחני תמיכה במוסדות המקיימים אירועים באתרים מקראיים בעלי   .1
ערך דתי והיסטורי לעם היהודי.

בשימור מורשתם  וכן לתקן את מבחני התמיכה במוסדות ציבור העוסקים   .2
והנצחתם של רבנים ראשיים בישראל.

בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 ובהתאם לנוהל 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לנוסח של מבחני התמיכה המוצעים, 
בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם ברשומות.

שכתובתו המשרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמים  המוצעים  נוסחים  ה
ניתן לראות את הנוסחים באתר האינטרנט של משרד  כן    .www.dat.gov.il

.http//mishpatim.gov.il :המשפטים, בכתובת
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין נוסחם של מבחני התמיכה המוצעים, 
מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות במשרד, 
Tmichot@dat.gov.il  :לפקס 02-5311332 או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה

את הפניות יש להעביר עד ליום שלישי א׳ בניסן התשע"ז 28.3.2017.
לאחר מועד זה יגובש נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות 
לתמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילויות בתחום שבנדון, או בכל מוסד ציבור אחר.
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