
מוסף חג
פסח תשע"ז

סגן שר החינוך מאיר פרוש, צאצא 
למשפחת עסקנים ירושלמית 
ותיקה, בראיון חג ל'קו עיתונות'

נשיא 
המדינה, 

רובי ריבלין, 
בראיון 

חג מיוחד 
ונוסטלגי 

ל'קו עיתונות'

מדור לדור

איש 
ירושלים

כתב 'קו עיתונות' יצא למסע מרתק בעקבות עשר 
החסידויות המרכזיות בירושלים, כיצד הגיעו אליה, 
איזה מוסדות הקימו בה ולהיכן התפשטו מירושלים 

כתב 'קו עיתונות' יצא למסע היסטורי 
מקיף, ומגולל את קורותיהן של עשר 

הישיבות המפורסמות בירושלים 

כמעט כל מנהיגי העולם שהגיעו 
לביקור בישראל – הקפידו לבקר 

גם בכותל המערבי

'קו עיתונות' יצא במסע במנהרת 
הזמן וחזר לשכונותיה החרדיות של 

ירושלים שהוקמו לאחר המלחמה

בתוך השכונות הערביות של מזרח 
ירושלים, נאחזות מאות משפחות 
יהודיות המפוזרות בשכונות שונות

לשכנו תדרשוחסידויות סביב לה

כולם 
נקבצו

מאחורי 
הקו 
הירוק

נועזים 
במזרח
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חג הפסח תשע"ז 2

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מצה, מרור וגאולה
אחרים  ורבים  ביהודה"  ה"נודע 
שואלים מדוע בליל הסדר מקדימים 
רומזת  המצה  והרי  למרור,  מצה 
היה  א"כ  לשעבוד,  והמרור  לגאולה 
ה"מרור"  אכילת  את  להקדים  צריך 
המצה  את  לאכול  מכן  ולאחר 
והעבדות,  השעבוד  את  המסמלת 
שעמה  "המצה"  את  מכן  ולאחר 

יצאנו מעבדות לחרות? 
ביהודה, שהרי  הנודע  משיב בעל 
ארבע  להיות  ישראל  עם  על  נגזר 
"קושי  ומשום  בגלות,  שנה  מאות 
ל–210  הגלות  הופחתה  השעבוד" 
בלתי  שחלק  הרי  בלבד.  שנים 
המצה  המרור.  היה  מהגאולה  נפרד 
בגלל  באה  הגאולה  את  המסמלת 
המצה  כך  משום  הקשה.  המרור 
המבשרת את הגאולה נאכלת ראשון, 
וסיבת הגאולה שהיא המרור נאכלת 
 – יותר  מר  שהמרור  וככל  אחריה. 

אות הוא שהגאולה קרובה יותר!
מפולין  שנמלט  זצ"ל,  פומרנץ  יצחק  ישראל  רבי  הגאון 
גורש  ובהמשך  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  לליטא 
בסיביר,  מחדש"  "חינוך  שנות  לחמש  הרוסים  ידי  על 
הכתב,  על  זיכרונותיו  את  להעלות  שנה   30 לפני  החליט 
שכך,  כיון  תורה.  לביטול  לו  יגרמו  שפרסומם  חשש  אך 
את  ופרסם  הדר"  "איציק  הבדוי  בשם  הזיכרונות  את  חתם 
תמונותיו משנות חייו הצעירות – מה שימנע את זיהויו כיום 
והטרדתו. כך יכול היה גם לפרסם את הניסים וגם להמשיך 
לישיבת  ולצעוד  בשלוש  לילה  מדי  לקום  בשקט.  ללמוד 
הבוקר  תורה מאשמורת  וללמוד  בירושלים  'שער השמים' 

עד השעות המאוחרות. 
וכך הוא מספר על תקופת סיביר: יום אחד, כאשר ניצבתי 
בתור הארוך לחלוקת הלחם, הרגשתי טפיחה קלה על גבי. 
מרופט  כובע  מזוקן,  יהודי  לפני  והנה  הראש,  את  סובבתי 
לראשו ועל פניו חיוך רחב. "נפתלי דובינסקי, קייב, חסיד 
ליובאוויטש" הציג עצמו במילים קצרות שאמרו לי הכול. 
גור"  חסיד  דובשודלה,  עיירת  פומרנץ,  יצחק  "ישראל 

השבתי בלשונו.
וישבנו  מרוחקת  לפינה  פרשנו  בידינו,  הלחם  כשמנות 
לאכול. כבר שנים לא זכיתי לארוחה שכזו, מתובלת בדברי 
לי  נודע  נפתלי, כך  וביראת שמים.  וחסידות, במוסר  תורה 

מפיו, נידון לעשר שנות עבודת פרך על שהעז להטיף מוסר 
לבן אחותו שהפסיק לשמור שבת ולהניח תפילין. "ועכשיו 
שאינה  קלה  "עבודה   – חייך   – כחייט"  במחנה  עובד  אני 
לחלוקה,  בתור  כשאעמוד  מה,  יודע  הרבה...אתה  דורשת 
אקח גם את מנתך ונאכל תמיד ביחד. אני גר בצריף מספר 

"...185
ביו"ט ראשון של סוכות )שנת תש"ב( לא עבדתי, אולם 
בחול המועד סוכות עבדתי קשה, ובשמחת תורה )יום טוב 
שני של גלויות( לא יכולתי בשל תפקידי לחמוק מעבודה. 
בי  מהדהדת  חבטה  כל  ועם  באזני,  הדהדו  גרזנים  חבטות 
השירה: "תורת ד' תמימה..." היער רוקד לנגד עיני בשמחתה 
של תורה וידי מניפה את הגרזן וחובטת בעץ בכל הכוח... 
לעת ערב, כאשר הגעתי לצריפו של ר' נפתלי, פרצו מעיני 
דמעות חמות: "ראה ר' נפתלי, הבט בי", התייפחתי. "וכי 
זו שמחת תורה? עבודה מעלות השחר עד לצאת הכוכבים, 
תורה..."  דבר  ובלא  קידוש  בלא  שמחה,  בלי  תפילה,  בלי 

בכיתי כילד, דמעות זלגו מעיני וזלגו, וכתפי רעדו.
"אתה יודע מתי זמנה של הגאולה?" ליטף ר' נפתלי את 
ראשי "בשיא חשכת הגלות, כאשר אי אפשר יותר לסבול את 
צער הגלות, אז מביא הקב"ה פדות והצלה!". "אין לי כוח 
יותר", יבבתי. "עד עתה עוד יכולתי לסבול. אבל עכשיו, אני 

חש שדי, נגמר כוח הסבל שלי..."
"כך כתוב בתורה", לחש נפתלי, 
סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי 
תוכלו  לא  כאשר  )ו',ו(  מצרים" 
לסבול יותר את קושי השעבוד – אז 

אוציא אתכם ואגאל אתכם!"
פעמון  של  הצורמני  צלצולו 
הרב  ומספר  מוסיף   – המחנה 
איש  לצאת  זרזנו   – פומרנץ 
בצריף,  שררה  מהומה  לעבודתו. 
האסירים תוחבים רגליהם לנעליהם 
מעיליהם  את  רוכסים  המחוררות, 

המרופטים ונדחקים אל הדלת.
"יש  קורא:  קול  שמעתי  לפתע 
כאן אסירים ששם משפחתם מתחיל 
בפ"א?" הרמתי ראשי לראות מיהו 
הדובר? היה זה פקיד המחנה. "כל 
אלה ששם משפחתם מתחיל באות 

פ"א נקראים לשחרור".
רצו  הצריף  מן  – שלושה  שניים 
לצריפו  נשאוני  רגלי  אני,  למשרד. 
זולגות  ועיני  קראתי  נפתלי!"  ר'  נפתלי!  "ר'  ידידי.  של 
"אתה  עין!".  כהרף  ה'  תשועת  דבריך.  "נתקיימו  דמעות 
משתחרר?" שאל בשמחה של אמת. כן! ראה מה התרחש 
תורה,  שמחת  מוצאי  של  לילית  נפש  שיחת  אותה  למחרת 
חשכת  "בשיא  קרובה:  שגאולתי  נפתלי  ר'  לי  בישרת  בה 
אז  הגלות,  צער  את  לסבול  יותר  אפשר  אי  כאשר  הגלות, 

מביא הקב"ה פדות והצלה!" אמרתי לו.
ישנם כאלו המבקשים להטיל סימן שאלה גדול על עצם 
לאמונתנו.  בהתאם  ישראל  בארץ  לחיות  שלנו  האפשרות 
הם שואלים מתי נזכה לגאולה פרטית וכללית? אך בדיוק 
כמו שהתרחש עם הרב פומרנץ ברוסיה, דומה שהחשיכה 
העצומה הזו מסתירה מאחוריה אור גדול: אור חדש על ציון 

תאיר!
המרור,  של  מכוחו  באה  הגאולה  על  המבשרת  המצה 

וככל שהמרור גדול יותר, כך קרובה וגדולה הגאולה.
בליל הסדר נזכיר לקב"ה את "המרור" שיש לכלל ולפרט. 
ונתחנן לפניו שיוציאונו מסבלות מצרים וישלח לנו משיח 
צדקנו ויבנה לנו את בית תפארתנו. נאמר: ריבונו של עולם 
תאמר  והצרות.  הגלות  עול  את  לסבול  יותר  יכולים  איננו 

לצרותינו די!
חג פסח כשר ושמח.

ישנם כאלו המבקשים להטיל סימן שאלה גדול על עצם האפשרות שלנו לחיות בארץ ישראל 
בהתאם לאמונתנו. הם שואלים מתי נזכה לגאולה פרטית וכללית? אך בדיוק כמו שהתרחש עם הרב 
פומרנץ ברוסיה, דומה שהחשיכה העצומה הזו מסתירה מאחוריה אור גדול: אור חדש על ציון תאיר!

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



בכשרות                    באריזה עם פס הזהב

 חדש!
 עמק 600 גרם
 כשר לפסח
למהדרין

שיהיה לכם

 ארוחת עמק טעימה,
לבריאות!



חג הפסח תשע"ז 4

נשיא המדינה, רובי ריבלין, בראיון חג מיוחד ונוסטלגי ל'קו 

עיתונות'  תקיעת השופר של ר' משה צבי סגל זצ"ל שנחקקה 

בזיכרון, הויכוח עם משה דיין על קלנדיה, החמצת תמונת שחרור 

הכותל המערבי ונוסח התפילה שבחר סבו, ר' יושע ריבלין ז"ל, 

בבית הכנסת הראשון שהוקם מחוץ לחומות  וגם: למה הוא 
נמנע משימוש בביטוי 'ירושלים המאוחדת'?

איש
ירושלים

ראיון 
חגיגי
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ירושלים "
המאוחדת 
היא בירתה 
של ישראל 
וכזאת היא 
תישאר. אין 

גוף בינלאומי 
שבכוחו 

לערער את 
מעמדה 

ככזו. אני 
בעד העברת 
שגרירויות 
ידידותינו 

מהעולם כולו 
לירושלים 

בירת ישראל, 
כאן המקום 
הראוי להן 

כמקובל בכל 
מקום בעולם

שיאה העשירי של מדינת ישראל, רובי 
ריבלין, נולד לפני 77 שנים בירושלים 
ריבלין,  יואל  יוסף  פרופ'  לאביו, 
שוחררה  עת  הימים,  ששת  במלחמת 
ריבלין  היה  שנה,   50 לפני  ירושלים 
על  בקרב  שלחמה   55 בחטיבה  מילואים  קצין 
לכהן כחבר מועצת  העיר. עשור לאחר מכן החל 
החרות  תנועת  סניף  כיו"ר  שימש  ובהמשך  העיר 
שנבחר  עד  העיר  ראש  כסגן  כיהן  בהמשך  בעיר, 

במסגרת מפלגת הליכוד לכנסת.
לפני 14 שנה נבחר לתפקיד יו"ר הכנסת, תפקיד 
שנים   3 ולפני  ארוכות,  שנים  מזוהה  היה  עמו 
מדינת  כנשיא  לכהן  ונבחר  חלומו  את  הגשים 
ומאז  ירושלים'  'איש  גם  מכונה  ריבלין  ישראל. 
המזוהות  הפוליטיות  הדמויות  אחת  היה  ומעולם 

יותר עם העיר, שקורותיה שזורות בקורותיו.
בירושלים,  לחיות  זכו  שלא  קוראינו  לטובת 
שנות  של  ימים  לאותם  בבקשה  אותנו  תחזיר 
ה-60, איך הייתה ירושלים בעיניך, כיצד חונכת 

בה ואלו מאפיינים ייחודיים היו לעיר? 
הארבעים,  בשנות  בה  שגדלתי  "ירושלים 
החמישים והשישים, הייתה קטנה ומלאת אנשים 
שונים. העיר התמודדה תמיד עם אתגרי השותפות 
בין גווניה השונים, ובכך היא אינה שונה בהרבה 
ישראל  ממדינת  ולמעשה  היום,  של  מירושלים 

כולה - בהווה ובעתיד הנראה לעין. 
ביום  לכותל  צועדים  היינו  שלי  אבא  עם  "יחד 
כיפור לשמוע קול שופר תחת המנדט הבריטי, ואף 
ביקרתי במערת המכפלה. התרגשנו מאד מהכרזת 
פרצה  ואז  היהודי  לעם  מדינה  הקמת  על  האו"ם 
מלחמת העצמאות. זו הייתה מלחמה ארוכה ולא 
מים...  טנק  'טנק',  על  'פיקדתי'  כילד  פשוטה. 
היו הפגזות בכל חלקי העיר, והיה כמובן המצור 
הידוע. דרך אגב אנחנו אכלנו קציצות חובזה לא 

רק בזמן המצור".
הייתה  ירושלים  המלחמה  שהסתיימה  "אחרי 
הגבול.  היה  קרוב  כמה  להאמין  קשה  מחולקת. 
כילד, גדלתי בשכונת רחביה, על גבול שערי חסד. 
מחד, בן למזרחן - מתרגם הקוראן, שהיה תלמיד 
השפה  התרבות,  העולם,  את  היטב  והכיר  חכם 
והספרות הערבית; ומאידך, בן לאם רוויזיוניסטית 
בין  המפגש  האצ"ל.  בפצועי  פעם  לא  שטיפלה 
לו  היה  מילדותי.  היטב  לי  זכור  הללו  הזהויות 

תפקיד מפתח בעיצוב האישיות שלי. 
"עבורי, שגדלתי בסביבה ערכית יציבה, שזכיתי 
לחינוך שורשי ומעמיק, המפגש הזה נעשה ממקום 
ליצור  בכדי  כי  למדתי  ילדותי  מתקופת  בטוח. 
 - מתבייש  שלא  חינוך  צריך   - משמעותי  מפגש 
הכואבות  בנקודות  מלגעת  מתחמק,  לא  גם  אבל 

ובקווי התפר העדינים".
מה המקום האהוב עליך בירושלים?

"לשאול אותי מה המקום האהוב עלי בירושלים 
זה כמו לשאול אבא איזה מילדיו הוא יותר אוהב. 
של  ירושלים  את  כולה.  ירושלים  את  אוהב  אני 

מעלה ואת ירושלים של מטה".
מי  ועם  להכיר  לך  יצא  ירושלים  מרבני  אלו 

מהם עמדת בקשר?
היה  שלי  סבא  ריבלין,  משפחת  לבית  "נולדתי 
זוכר  שאני  מהיום  הכוללים.  כל  של  הכולל  ראש 
ירושלים  ואנשי  ברבנים  מוקפים  היינו  עצמי  את 
מתפללים  היינו  החדש.  והישוב  הישן  מהיישוב 
אצל  הים  לשירת  והולכים  'ישורון'  כנסת  בבית 
ב'שערי חסד'. כשגדלתי  יעקב משה חרל"פ  הרב 
הייתי הולך להתפלל בבית הכנסת 'אחדות ישראל' 
היה  זצ"ל  לוין  אריה  לרבי  הגרדום.  עולי  שם  על 

שם מקום במזרח. 
"אני זכיתי שרבי אריה לוין, הצדיק הירושלמי, 
היה מסדר הקידושין שלי. גם הרב אריה לוין וגם 
הרב חרל"פ היו עבורי דמויות מופת, לא רק משום 
משום  אלא  ובמחשבה,  בתורה  העצומה  גדלותם 
שהם אהבו, בכל ליבם, כל אדם. אודה על האמת, 
ואמונה,  תורה  גדולי  שהיו  התקופה,  אותה  רבני 
הפשוטים  ועד  העם  מנגידי  לעם,  מחוברים  היו 
מנהיגות  אמתית,  גדלות  זוהי  בעיניי  שבאנשים. 

תורנית אמתית".

משחרר ירושלים
לפני 50 שנה, מלחמת ששת הימים. איפה אתה 
נמצא באותם ימים? היכן תופסת אותך המלחמה 

ואיך היא משפיעה עליך?
"בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים הייתי ע. 
כירושלמי  הירושלמית.  בחטיבה  במילואים  קמ"ן 
מלידה וכחייל באותה העת - הנושא החם היה הקו 
ליווינו  כיצד  היטב  זוכר  אני  הגבול.  קו  העירוני, 
שיירות להר הצופים כמעט מדי שבועיים. אני הייתי 
מלווה את השיירות כסייר אווירי, מכיוון שצברתי 

ניסיון בתחום הזה בשירות הסדיר שלי.
"במלחמת ששת הימים הייתי בחפ"ק של מוטה 
גור, מעל בית הספר לשוטרים, הייתי בממשק עם 
הסיירת שלנו וגם הכוונתי את חטיבה 10. לא היה לי 
ספק אז, ואין לי ספק היום, שהעבר שלי כירושלמי, 
והערבית שלמדתי, עזרו לי מאד בכל אלה. בשלבים 
מתקדמים יותר יחד עם חטיבת ירושלים התקדמנו 
לכיוון קבר רחל ומשם למערת המכפלה. בדרך על 
היינו  אנחנו  שוחרר.  שהכותל  שמענו  טרנזיסטור 

מהראשונים להגיע למערת המכפלה. 
את  עושה  הזמן  העבר,  לסיפורי  הנוגע  "בכל 
שלו. אני בטוח כי לכל אחד מלוחמי ששת הימים 
אני  מכך,  יתרה  אחר.  ונראטיב  שונה  סיפור  יש 
חלק  של  והכאב  המרמור  את  היטב  ומבין  מכיר 
סיפור  בצל  הועם  שסיפורם  כך  על  מהלוחמים 
רובינגר,  דוד  נפטר  מה  זמן  לפני  רק  הצנחנים. 
הצלם האגדי שיצר היסטוריה בצילומים שלו. אני 
זוכר שאנשי חטיבת הראל והחברים שלי מחטיבת 
ירושלים אמרו בבדיחות שהפסדנו במלחמה כי 'לא 

הגענו בזמן לצילומים'...
בקרב  חלק  נטלתי  לא  מעולם  "כשלעצמי, 
ואמרתי:  הדגשתי  תמיד  התהילה.  על  החטיבות 
לא  ירושלים  חלק.  נטלנו  כולנו  חיילים.  כולנו 
וזו  ירושלים,  משחררי  כולנו  לשבטים.  התחלקה 
עם  אותה  לחלוק  שמח  וגם  בה  גאה  שאני  תהילה 
אחרים - אחיי לנשק. עבורי, כירושלמי שהכיר את 
העיר גם לפני חלוקתה, איחוד העיר היה רגע שלא 

אשכח לעולם".
שנה   50 מציינים  אנחנו  האם  מחלוקת  יש 
עמדתך  מה  העיר,  לאיחוד  או  העיר  לשחרור 

בנושא? 
"אני זוכר כיצד לאחר מלחמת ששת הימים היו 

שהקפידו לומר כל העת 'ירושלים השלמה', 
היו  אף  והמהדרים  המאוחדת',  'ירושלים 
נצחים'.  לנצח  המאוחדת  'ירושלים  אומרים 
הקפדתי  תמיד  כך.  על  תמה  ועודני  תמהתי 
לומר כי אני מדבר מירושלים, כי זו עובדה, 
ואפילו עובדה חשובה. אבל זו ירושלים, על 
כל חלקיה. זו ירושלים שהייתה בילדותי. כך 
היא צריכה להיות. לעתים נדמה שהאומרים 
אינם  אולי  העת,  כל  המאוחדת'  'ירושלים 
עצמם.  את  לשכנע  ומנסים  בכך  מאמינים 
לנו  ואל  ירושלים, כך היא צריכה להיות,  זו 
להיות מופתעים מכך בכל פעם מחדש כבר 

50 שנה.
גם היום ירושלים נמצאת לעיתים קרובות 
על שולחן המו"מ ובמערכות בחירות אנחנו 
'ירושלים  המשפט  את  ושוב  שוב  שומעים 
מאוחדת' או 'לא נחלק את ירושלים'. אפשר 

בכלל לסחור בירושלים?
הזיכרון  ביום  משנה,  יותר  מעט  "לפני 
לראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הזכרתי 
הבטוחה  האיתנה  מעמידתו  זע  ולא  רבין  כי 
ירושלים.  של  שלמותה  על   - והעיקשת 
ימים ספורים טרם הירצחו נשא רבין דברים 
לירושלים,  שנים  אלפים  שלשת  בחגיגות 
לאזרחי  פנה  הוא  בוושינגטון.  שנערכו 
היא  שלי  'ירושלים  ואמר:  ולעולם  ישראל 
העם  של  חלומותיו,  ומחוז  געגועיו  מוקד 
היהודי. היא החלום - להגיע. אנחנו חלוקים 
ויכוחים  לנו  יש  ומשמאל:  מימין  בדעותינו 
על דרך ועל מטרה. אך בישראל אין לנו ויכוח 
בנושא אחד: שלמותה של ירושלים והמשך 
וביסוסה כבירתה של מדינת ישראל.  כינונה 
לפשרה,  נושא  אינה  ירושלים  מבחינתנו, 
ואין שלום בלי ירושלים. ירושלים שנחרבה 
שמונה פעמים הייתה שלנו, תהיה שלנו, היא 
שלנו, וכך תהיה לעולמי עד'. אני סבור שגם 
מאחיזתנו  להרפות  מאתנו  דורשים  כאשר 
בירושלים בירתנו; גם בעת שמנסים להעמיד 
בספק את ריבונותנו עליה; גם בזמן שנדמה 
דוהים  עצמנו  שלנו  האדומים  שהקווים 
לפרגמטיזם,  הסגידה  בשם  ומטשטשים 
לזכור  עלינו  אלה  בימים  דווקא  לכאורה; 

ולהרים על נס את ירושלים".
השכונות  של  המשמעות  מה 
שסופחו  הערבים  והכפרים 

ארי קלמן

)צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90(
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לירושלים והפכו לחלק מירושלים רבתי? 
פעמים  יש  השלכות.  אתה  נושאת  מלחמה  "כל 
הגבולות,  קביעת  כמו  מיידיות,  ההשלכות  שבהן 
קצת  דעתי  את  הבעתי  כצעיר  כיצד  זוכר  ואני 
בחוצפה בדיון שטדי קולק זימן אותי אליו, דיון עם 
בגבולות  לכלול  יש  מה  על  היה  הדיון  דיין.  משה 
ירושלים ודיין התעקש שנכלול בגבולות ירושלים 
את  להכניס  לך  'למה  לו:  אני אמרתי  קלנדיה.  את 
עלי.  הסתכל  דיין  מירושלים?'  כחלק  קלנדיה 
הייתה תקופה שהמשפחות גרו בשכנות. והוא ענה 
גדות  שתי  הרוויזיוניסט?...  ריבלין  אתה  'זה  לי: 
)על  כן'  גם  זו  שלנו,  זו  עטרות,  התעופה  לשדה 
משקל אחד מהמנוני בית"ר שכתב מייסד התנועה 
זו  שלנו  זו   – לירדן  גדות  שתי  ז'בוטינסקי,  זאב 
נוגע  ממש  שאתה  פעמים  שיש  כך  א.ק.(.  כן.  גם 
גבולות  של  בהיסטוריה  נגעתי  ואני  בהיסטוריה, 

ירושלים.
מרחיקות  השלכות  יש  הימים  ששת  "למלחמת 
לכת ובהן ההשלכות הניכרות במזרחה של ירושלים 
וביהודה ושומרון, והחברה הישראלית אינה יכולה 
לעצמנו  להרשות  יכולים  איננו  מכך.  להתעלם 
הרובצות  המשמעותיות  מהסוגיות  להתעלם 
לפתחנו כבר יובל שנים. דבר אחד חייב להיות ברור 
לנו, שהמקומות שבריבונותנו המלאה אנו מחויבים 
ובקידום  בהם  בהשקעה  ובפיתוחם,  בטיפוחם 
שלהם. אסור לנו שתחת ידנו תהיה ירושלים אחת 

וירושלים שניה". 

נוסח תפילה מאוחד
מה מהווה הכותל המערבי עבורך? 

"בכל פעם שאני מבקר בעיר העתיקה בירושלים 
יש  משפחתי.  שורשים  מסע  במעין  מרגיש  אני 

איני  אני  אבל  לקזבלנקה,  או  לקראקוב,  שטסים 
מכורתי.  את  לפקוד  בכדי  ולדרכון  למטוס  זקוק 
בירושלים חיו ופעלו אבותיי ואמותיי, בני משפחת 
ריבלין. בה למדו ולימדו, בה הקימו עסקים וייסדו 
רק  איננה  העתיקה  ירושלים  כמובן,  אך,  שכונות. 
ישראל  כשעם  שלי.  הפרטי  השורשים  למסע  יעד 
את  פוגש  הוא  משותף,  שורשים  מסע  אל  יוצא 
עצמו פעם אחר פעם באותו מקום. כיום, ירושלים 
היא עיר משגשגת ובנויה כפי שלא הייתה מעולם. 
"כפי שסיפרתי קודם, אני הייתי בכותל עוד לפני 
משה  ר'  את  וראיתי  שמעתי  העצמאות.  מלחמת 
צבי סגל זצ"ל ואחרים תוקעים בשופר כששוטרים 
בידינו.  הכותל  והיום  עליהם,  מסתערים  בריטים 

היינו כחולמים".
בעתיד,  ירושלים  את  לראות  רוצה  היית  היכן 

אלו דברים יש לתקן ולשפר בעיר?
לפני  שלי.  מורה  היה  עמיחי  יהודה  "המשורר 
נחלת שבעה שבו  על  שיר שלו  נמצא  שנים  כמה 
ָחָדׁש,  ִמְּפֵני  ָיָׁשן   מוִֹציִאים  'ִלְפָעִמים  כותב  הוא 
ְוִלְפָעִמים ָחָדׁש ִמְּפֵני ָיָׁשן. ֲאָבל ָּכאן ִנְׁשַאר ַהָּיָׁשן ִעם 
ירושלים למשפחה שחיה  את  דימה  הוא  ֶהָחָדׁש'. 
עם הסבא בבית. ירושלים היא עיר של חדש וישן. 
וצריך  להתחדש,  וצריך  הישן,  על  לשמור  צריך 

לתקן קצת דברים שנשברו, וצריך לשפר דברים. 
כפי  ובנויה  משגשגת  עיר  היא  ירושלים  "אבל 
שלא הייתה מעולם ואי אפשר להתכחש לכך. יש 
החרדית  העיר  היא  ציבור.  ומוסדות  ישיבות  בה 
הגדולה ביותר בארץ. העיר הערבית הגדולה ביותר 
בארץ. העיר הדתית לאומית הגדולה ביותר בארץ. 
ומהערים החילוניות הגדולות בארץ. אני לא מכיר 
צבעוני.  כזה  העולם.  בכל  מיוחד  כזה  מקום  עוד 
של  אווירה  באוויר.  קדושה  של  ריח  רבגוני.  כזה 
שבת. שקיעה ירושלמית. ירושלים היא ליבה של 

"
היהדות והיא ליבה של הישראליות, לב פועם". 

מיהו ירושלמי בעיניך?
"כמו ירושלמי אמתי, אתן דוגמה לירושלמיות 
מסיפור שעובר מפה לאוזן במשפחתי: כאשר סבי 
זקני, ר' יושע ריבלין, בנה את בית הכנסת הראשון 
נוסח  באיזה  השאלה  התעוררה  לחומות,  מחוץ 
בימים  המזרח.  עדות  או  אשכנז,  ספרד,  יתפללו, 
ההם, המאבקים על הנוסח פירקו משפחות וקרעו 
והבריטיים  הטורקים  השלטונות  אפילו  קהילות. 
בין  להכריע  ניסיון  מתוך  לעתים,  מעורבים  היו 
חבריו,  עם  יחד  ריבלין,  יושע  ר׳  נוסח.  סכסוכי 
לחומות,  מחוץ  הראשון  הכנסת  שבבית  הכריעו 
יתפללו בנוסח תפילה מאוחד. נימוקו היה ש'נוסח 
תפילה מאוחד' שווה בגימטריא ל'בנין ירושלים'. 

זוהי ירושלמיות אמתית –מאחדת ומפשרת".
את  הבריח  המאוחדת,  ירושלים  יסוד  חוק 
נבון  צעד  היה  זה  האם  כאן,  שהיו  השגרירויות 
היא  ירושלים  המעשית  כשברמה  חוק,  לחוקק 
חשובה  כמה  עד  אחרות,  במילים  או  מאוחדת, 
בעד  אתה  האם  ירושלים?  בעניין  ההצהרתיות 

העברת שגרירות ארה"ב לירושלים?
ירושלים  ואומר:  שב  ואני  בעבר  "אמרתי 
היא  וכזאת  ישראל  של  בירתה  היא  המאוחדת 
את  לערער  שבכוחו  בינלאומי  גוף  אין  תישאר. 
הרבה  אבל  חשובה  ההצהרתיות  ככזו.  מעמדה 
יותר חשוב זה איך אנחנו נראה את העיר שלנו. אני 
כולו  מהעולם  ידידותינו  שגרירויות  העברת  בעד 
להן  הראוי  המקום  כאן  ישראל,  בירת  לירושלים 

כמקובל בכל מקום בעולם". 
לסיום, כבוד הנשיא, מה תרצה לאחל לקוראי 

'קו עיתונות'?
"חג פסח כשר ושמח, מירושלים".
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• יכול לשמש כפלטת שבת

 סיר בישול רב-תכליתי
FH-1130

• גוף חימום עליון: 1,400 וואט בשילוב 
טורבו לפיזור אחיד • קיבולת מזון 1.5 ק״ג
•  ערבול מזון אוטומטי • קערה עם ציפוי

קרמי המונע הדבקת מזון • תרמוסטט 
מתכוונן •  מאפשר הכנת צ׳יפס, פיצות
ובצקים, תבשילים, אורז, דגים ועופות!

 מטחנת בשר
MG-360

• הספק 350 וואט • הילוך אחורי 
לשחרור הבשר • 3 רשתות/דסקיות

• אביזר מיוחד להכנת קובה

מיקרוגל דיגיטלי נירוסטה + גריל 
 30 ליטר

MW-1033
•  הספק 900 וואט •  הספק גריל 1,000 ואט

•  הפשרה אוטומטית לפי סוג מזון ומשקל
• 10 תוכניות בישול אוטומטיות • נעילה מפני 

ילדים

מעבד מזון
FP-3010WH

•  הספק 600 וואט •  נפח קערה 2 ליטר
•  מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה

מעבד מזון
FDP-600WH

•  הספק 1000 וואט •  נפח קערה 3 ליטר
•  אלקטרונים מהירויות משתנות • 3 דיסקיות 

דו כיווניות - דיסקית םריסה דיסקית גירוד 
ודיסקית קיצוץ, מקצפה כפולה, אביזר 

ללישה ומרית

לדוגמא ממגוון המוצרים שבמבצע:

249₪ 499₪ 399₪ 499₪
625₪

749₪

499₪699₪

625₪

299₪

669₪

499₪499₪599₪ 369₪449₪

מוט בלנדר
MQ-735

• הספק 750-600 וואט •  מעבד מזון מיני
בנפח 0.5 ליטר • כוס מדידה 600 מ”ל • בקר 

שליטה למהירויות משתנות • מוט ניתן
להפרדה וראשי אנטי התזה

RUSH שואב אבק ציקלון 
TCR-4183

•  מיכל איסוף נשלף 2 ליטר • פילטר
HEPA רחיץ • מוטות הארכה טלסקופיים

• GR-885 • סיר 24 ס״מ 4.5 ליטראו
• סיר סוטאג׳ 28 ס״מ 3.75 ליטר

• מחבת 24 ס״מ
• מתאים לכיריים אינדוקציה

מלאי מינימלי 1,000 יח׳

 סט סירים

99₪

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪

סט מהודר למטבח
• קומקום נירוסטה: הספק 1,500 וואט, 

1.7 ל׳ • טוסטר: הספק 750 וואט
• מסחטה: הספק 25 וואט, נפח 0.7 ל׳

99₪מלאי מינימלי 1,000 יח׳

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪
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כשמדברים על משפחת 
מדברים  פרוש, 
גם  אחת  בנשימה 
שבעה  ירושלים.  על 
סופרת  דורות 
הוותיקה  המשפחה 
של  סבו  וכבר  בעיר, 
מאיר  החינוך  שר  סגן 
ז"ל,  פרוש  משה  ר'  פרוש, 
ישראל  אגודת  מראשי  היה 
בירושלים, אשר שימש כעסקן בולט 
במועצת  'אגודה'  מטעם  כמשקיף  כיהן  ואף  ימים,  באותם 
המושל הבריטי ובהמשך כסגן ראש העיר. רעייתו הייתה שפרה 
מושרשת.  ירושלמית  היא משפחה  אף  ריבלין,  לבית משפחת 
"יש לנו שורשים עמוקים בירושלים". מספר סגן השר בראיון 
דור  אני  ריבלין  "מצד  עיתונות',  'קו  של  החג  למגזין  מיוחד 

תשיעי בעיר, ונכדיי הם כבר הדור האחד עשר".
מאיפה הגעתם קודם לכן?

ליד  הלבנה  ברוסיה  השוכנת  מברקוויסט,  הגענו  "במקור 
מינסק. משם עלו בני המשפחה לירושלים, לעיר העתיקה, שם 
באק,  ניסים  הכנסת  ובית  החסיד  יהודה  רבי  חורבת  את  היה 
הרובע היהודי אז היה רובע יהודי לכל דבר, ולמרות הבעיות 
והמתחים בין הערבים ליהודים - היו להם יחסים שאפשרו להם 
גר בעיר  זצ"ל היה  זוננפלד  יוסף חיים  רבי  יחד,  ולגור  לחיות 

העתיקה וכמוהו עוד מגדולי ישראל שחיו ופעלו אז".
יש לך שורשים עמוקים של עסקנות...

ראש  סגן  שנים  כמה  גם  והיה  כנסת  חבר  היה  שלי  "אבא 
ראש  סגן  שנים   19 שהיה  פרוש  מושה  ר'  היה  ולפניו  העיר, 
עיר, הוא היה סגן ראש העיר הראשון של אגודת ישראל אחרי 
מרדכי  הרב  דוקטור  רק  היה  המדינה  קום  לפני  המדינה,  קום 
בוקסבוים אבל זה במינויים, הוא התמנה להיות סגן ראש עיר, 
ר'  תשי"א,  פסח  בערב  שנערכו  לעיריות  הראשונות  בבחירות 

משה פרוש נבחר להיות סגן ראש העיר.
קום  לפני  עסקן  היה  עוד  הוא  שנים,  המון  זה  לפני  "היה 
המדינה, הקים את בית ספר בני ציון שמרן הרב עובדיה יוסף 
זצ"ל למד שם, ובהלוויה שלו אמר עליו 'אלמלא ר' משה פרוש 
רבי  הגאון  הלוויה  באותה  המזרח',  מעדות  התורה  נשתכחה 
הרב  ורבינו',  מורינו  משה  'ר'  עליו  ואמר  דיבר  צדקה  יהודה 
ציון אבא שאול  בן  והרב  אותו כתלמיד  אליהו הספיד  מרדכי 
נודד הרבה  הספיד אותו, הוא היה עסקן בתחום החינוך, היה 

לחוץ לארץ בשביל זה". 
עסקן,  היה  גם  שלו  אבא  לכן,  קודם  עוד  מתחיל  זה  "אבל 
החולים  ובית  חיים  עץ  תורה,  תלמודי  הקמת  בתחום  בעיקר 
ביקור חולים, ועוד מוסדות ושכונות שהוקמו בירושלים, בתי 
ברוידא הוקמה על ידי ר' נפתלי פרוש, האבא של הסבא, וכך גם 

שכונת שערי חסד נבנתה על ידו".
מה זה אומר להיות עסקן ירושלמי?

ירושלמי  וצריך לעבוד. כיוון שאני  "זה אומר שאסור לנוח 
אני לא יודע מה זה אומר להיות עסקן במקום אחר, אבל מאחר 
ואני פרוש וה'פרושים' צריכים לעבוד, אם הפרושים לא עובדים 
לנו  יש  לנו מסורת של עסקנות,  יש  גדול בעשיה.  יש חסר  אז 
מסורת של לעבוד ויש לנו את הדרך איך לעבוד, וכשהפרושים 

עובדים - בדרך כלל יש תוצאות טובות".

תחזיר אותנו לימיך כילד בירושלים...
ר'  שלי  סבא  עם  יחד  שבת  בכל  הולך  עצמי  את  זוכר  "אני 
מוישה ועם אבא שלי ואח שלי נפתלי חזרה מבית הכנסת, ועל 
משרר,  מכתב  והגיע  מרוזנהיים  מכתב  שהגיע  מדברים?  מה 
ואנחנו כתבנו להם שהצרות שלנו הם כאלה...  ככה,  וארה"ב 
אני מדבר על הצרות שהכרתי כילד, אם זה היה בעיות של גיוס 
בנות, של ניתוחי מתים, היתרי העבודה בשבת, זה נקרא לחיות 

בבית של עסקן בכלי מידה כמו מנחם פרוש. 
"אני זוכר שלפחות פעמיים שלושה בשבוע היו מעירים את 
לנתח  שרוצים  נפטר  של  משפחה  קרובי  הלילה  באמצע  אבי 
את גופתו, אז זו הייתה בעיה נפוצה, ועל כל גופה היו צריכים 
להיאבק ולהזעיק ולדבר עם הרופאים ולשכנע אותם שמדובר 
פה במשפחה שבשבילה זה אסון ופשוט לבקש טובה. מי שלא 
אחת  לא  עצמנו  את  מצאנו  אנחנו  האלו,  הקשרים  את  לו  היו 
וראו  טהרה  לעשות  באו  קדישה  החברא  שאנשי  בהלוויות 
בבית של  לחיות  נקרא  זה  הגוף,  אורך  לכל  מנותחת  שהגופה 

איש ציבור.
מתחיל  לא  אתה  שם  חיים,  עץ  תורה  בתלמוד  "למדתי 
ישיבה קטנה עד גיל 16. בעצם אתה נכנס כילד עטוף בטלית 
של אבא ויוצא בגיל 16. כשסיימתי נסעתי ללמוד בסלבודקא 
ארבעה שנים ואחר כך התחתנתי. אז הלכתי ללמוד בכולל דגל 
ירושלים, לאבא שלי היה מממן והוא החזיק כולל שעד היום 

קיים ברחוב פרס.

סגן שר החינוך מאיר פרוש, צאצא למשפחת 
עסקנים ירושלמית ותיקה, בראיון חג ל'קו 

עיתונות'  הילדות בירושלים )"זוכר את עצמי 
הולך בכל שבת עם סבא ואבא חזרה מבית 
הכנסת, ומדברים שהגיע מכתב מרוזנהיים 

ומשרר"(  החיבור לפוליטיקה 
)"בגיל 12, אחרי מלחמת 
ששת הימים, התחפשתי 
למשה דיין"(  המאבקים 
העירוניים )"הלכתי להפגין 
בכל שבת והרבי מערלוי 
היה מעודד אותי. אשתי 

אפילו הלכה לרב אלישיב 
והתלוננה"(  ראשות העיר 
)"מבחינתי יוסי דייטש כבר 
נבחר... כולם חושבים שהוא 
האדם הראוי"(  ומפלגת 
יהדות התורה )"לא מפלגת 

שמאל ולא ימין, אנחנו 
הולכים לגופו של עניין"(

ארי קלמן

מדור
לדור
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לדור

פרוש. )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

ראיון 

מיוחד
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"אני זוכר שראיתי פעם אחת את הרב מבריסק, הייתי בן חמש 
כשהוא נפטר, והיו אז גם את הגאון רבי לייזר יהודה פינקל, הרב 
מטשעבין וה'בית  ישראל', הגר"י אברמסקי והגר"ח שמואלביץ, 
האדמו"רים מזוועהיל וסלונים והגר"י סרנה, אלה הגדולים שאני 
חול  בכל  הולכים  היו  ואבא  בירושלים. סבא  בימים ההם  ראיתי 
דיברו  תמיד  איתם,  הולך  והייתי  ולאדמו"רים  לרבנים  המועד 
על המצב של הציבור החרדי, איך עוזרים למוסדות ועל החינוך 

העצמאי".

פוליטיקה מאז ומתמיד
התעניינת בפוליטיקה כבר מילדות? 

מאוד  היה  דיין  משה  הימים,  ששת  מלחמת  אחרי   ,12 "בגיל 
מפורסם, אז התחפשתי למשה דיין, מכרו אז מסכות עם עין אחת 
שחורה )לדיין הייתה רטייה על עינו השמאלית. א.ק.(. הדמויות 

הפוליטיות בעיר היו ר' שייע לוין ור' שלמה לורנץ. 
זה  הרפורמי,  הסידור  את  זרק  כשאבא  בכנסת  פה  "הייתי 
שרר  משה  מר'  הסידור  את  קיבל  הוא  ספונטני,  כזה  נראה  היה 
)שהיה נשיא אגודת ישראל בארה"ב. א.ק.( שסימן לו בדיוק את 
המחיקות של המילים ציון וירושלים מהסידור הרפורמי, ותוך כדי 
דיון במליאה הוא העיף אותו בצעקה, טפו לסידור כזה... וועדת 
ימי  היו  ישיבות, אלו  אותו מחמש  וזרקו  אותו  האתיקה הענישו 
המאבק על הגיור ושאלת מי הוא יהודי. זה היה עוד לפני ימי בגין, 
היו אז המון מאבקים של הציבור החרדי. אל-על טסה בשבת, היה 

גם את חוק ההפלות, ניתוחי מתים וגיוס בנות. 
הבריכה  נגד  ההפגנה  את  לזכור  יכול  לא  אני  ילד,  אז  "הייתי 
הבחירות  את  זוכר  כן  אני  אבל  הרפורמי,  והטמפל  המעורבת 
את  והפכו  מהעירייה  שלום  איש  מרדכי  את  שהורידו  בתשכ"ו, 
טדי קולק לראש העיר. זה היה המהפך הראשון שהחרדים עשו 
הכיר  שלא  מפא"י  איש  העבודה,  מפלגת  איש  והעיפו  בעיר  פה 
בילדים של הת"תים כילדים שווים לכל דבר, ובחרו באיש רפ"י 
של בן גוריון, שפרש ממפלגת העבודה והקים את רשימת פועלי 
ישראל. בכנסת הם קיבלו עשרה מנדטים ובעיריית ירושלים הם 
הייתה מכה למפלגת  זו  קולות ממרדכי איש שלום,  יותר  קיבלו 

העבודה ואבא שלי הלך עם טדי קולק".
"יש לנו מסמך מימי סבא שלי, מ1955 )תשט"ו( שהייתה אז 
וועדה קרואה בירושלים ומי שהיה יו"ר הוועדה ש.ב. שעיה כותב 
לסבא שלי שיתנו שני שליש תקצוב לבניית בתי ספר, אז בנו את 
הבניין  היה  וזה  ישראל  מלכי  ברחוב  יעקב  בית  של  הספר  בית 

הראשון שנבנה אחרי הקמת מדינת ישראל". 
היו גם מאבקי השבת...

הייתה בתשמ"ו,  עינוגים  "ההחלטה על אפשרות לפתוח בתי 
במשמרת הראשונה או השנייה שלי כחבר עירייה, הלכתי להפגין 
כל שבת והרבי מערלוי היה מעודד אותי. אשתי  אפילו הלכה לרב 
שבת,  בליל  הסעודות  את  הורס  פשוט  שאני  והתלוננה  אלישיב 
הרב אלישיב אמר שאמשיך ללכת הלאה והיא קיבלה את הדין. 
מש"ס  עירייה  חברי  ברגן,  ודוד  זאב  ניסים  עם  יחד  הולך  הייתי 
ומהמפד"ל, ועם ר' הלל שלזינגר ר' גרשון שטמר, והתמדנו בכל 

שבת בהפגנות. 
"הלכתי עוד להפגין במושבה הגרמנית, זה התחיל עם מועדון 
מערלוי  והאדמו"ר  הליכה,  שעה  כמעט  של  במרחק  מרץ  של 

הגיע מקטמון לעזור לי. אחר כך הנגע התפשט לכיוון צפון ואז 
נפתח קולנוע אורגים ברחוב הלל והסינמטק, ומה ששבר אותנו 
זה כשבית משפט בא וקבע שאין סמכות לעירייה לאסור כאלה 

דברים, אז בעצם נשברנו. 
ירושלים  את  לחצות  רצה  קולק  שטדי  הסיפור  התחיל  "אז 
לשניים – כך שבצפון העיר תהיה שמירת שבת ובדרום העיר לא. 
רב העיר, הגר"י קוליץ זצ"ל, הקשה אז לכאורה, מה ההבדל בין 
את  למה  אז  רוע,  היה  המקומות  בכל  הרי  הערים?  לשאר  סדום 
אז  החוק...  פי  על  מותר  היה  זה  ששם  בגלל  אלא  הפכו?  סדום 

לעשות חוק שמותר בדרום העיר לחלל שבת זה אסור, בעקבות 
הדברים ויתרו על החוק הזה, אבל זה נשאר כביכול הגבול, דרום 

העיר ה' ישמור ובצפון העיר נשמרת השבת".

סיעה מוניציפאלית
מרוצה  אתה  המוניציפאליות,  הבחירות  לפני  וחצי  שנה 

מהנציגים החרדים?
"כמו שאומרים 'יהללך זהב ולא פיך', הרי אין מי שלא משבח 
שיוסי דייטש הוא המובחר שבנבחרת. אני חלילה לא מזלזל בר' 
יעקב הלפרין, שהוא הנציג השני של שלומי אמונים. אצל חבר 
מטבע  לביתו  לעשות  צריך  שהוא  מה  בין  מחולק  הזמן  מועצה 
הדברים, ובין עסקי הציבור שהוא יו"ר סיעת יהדות התורה. אני 
חושב שבכל מקום שיש נציגים של שלומי אמונים הציבור משבח 
ומהלל אותם והם מגיעים לקהלים שונים, שאף אחד לא חושב 

לרגע שאפשר להגיע אליהם".
חרדי  עיר  ראש  נראה  הקרובות  שבבחירות  הסיכוי  מה 

בירושלים?
"זה כבר קרה בעבר, כשכולם היו מאוחדים סביב מועמד אחד, 
עיר  ראש  היה  מאוחדים  כשהיו  מאוחדים...  היה  קרה שלא  וגם 
חרדי וכשלא - לא היה. זה חשוב מאוד בעיר כמו ירושלים שיהיה 
וזה שאין לה זה בהחלט הפסד גדול לעיר. אין  ראש עיר חרדי, 

ויכוח שירושלים היהודית והחרדית סובלת מזה". 
יש דיבורים בין ראשי הסיעות על העניין הזה?

"גם אם יש, זה לא דבר שצריך לדבר עליו עכשיו. וודאי שיש 
אבל אין לדעת מה הסיכוי שדבר כזה יקרה. זה יכול להיות מהר 
מאוד, דבר שמתגבש ומוכר וידוע לכולם, ויכול להיות שזה לא 

יקרום עור וגידים".
ראוי  מועמד  הוא  דייטש  יוסי  קורה,  כזה  שדבר  ברגע 

מבחינתך?
האדם  שהוא  חושבים  כולם  נבחר...  כבר  הוא  "מבחינתי 

הראוי".
מה בעצם אומרת העיר ירושלים בשבילך?

משה פרושמנחם פרוש. )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(

בכלל, אין כזה מושג אצל יהודי חרדי ימין ושמאל, 
אני לא חושב שביהדות התורה יש אחוזים 

בולטים שרוצים את השמאל, בואו נפנה לבעל 
הדעה. בתש"נ הייתה שאלה אם ללכת עם מפלגת 

העבודה ומי שמנע את זה היה הרב שך, אז 
הייתה אפשרות ללכת עם מפלגת העבודה מכיוון 
שהליכוד בראשות שמיר הפר את ההסכמים שלו, 
ועשו תרגיל מסריח והרב שך היה זה שמנע אותו
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)צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90(

"גם אם נניח שתהיה לי תשובה יותר טובה, אני תמיד אומר את 
מה שאבא שלי היה אומר: מה זה נשמה? מישהו יכול להגדיר מה 
זה נשמה? אבל בלי נשמה אי אפשר לחיות, ירושלים אי אפשר 
להגדיר אותה, אבל בלי ירושלים זה בעצם לא לחיות, ירושלים 
המקדש,  בית  של  המקום  זה  ירושלים  החיות,  של  המקור  היא 

הקדושה נשארה שם... אין משהו בדומה לזה".
היה לך חלום להיות ראש עיר בירושלים, החלום עדיין קיים?
"מבחינתי הוא לא בסדר היום של הרעיונות שיש לי. באותה 
ואגודת  מועמד  להעמיד  צריכה  הייתה  התורה  יהדות  תקופה 
ישראל הייתה צריכה לומר מי הוא המועמד, אני ביקשתי והייתה 
לבסוף  זה,  את  לעשות  מולי  להתמודד  שרצה  מי  לכל  אפשרות 
אגודת ישראל בחרה בי וזה לא סוד מה בדיוק קרה. זה לא סוד 

שאם הייתה לנו אחדות אז היה לנו ראש עיר חרדי..."
בית שמש,  נוספים כמו  מה אנחנו צפויים לראות במקומות 

שם כזכור קיבלתם נציג נוסף בגלל הבחירות החוזרות?
לא  דבר  שום  הזו.  מהסיבה  רק  שם  היו  החוזרות  "הבחירות 

השתנה מלבד הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו לשלומי 
אמונים שני נציגים, אבל הוא לא רצה שבאותו יום שמאיר 

גם  יהיה  עיר  כראשי  נבחרו  פרוש  ושרוליק  רובינשטיין 
לשלומי אמונים שני נציגים בבית שמש, אז הוא החליט 

שנחכה כמה חודשים, ואחר כך יהיו שניים".
ראינו שם את בני 'העדה החרדית' שהתגייסו בסיבוב 

יצביעו בכל  ויצאו להצביע. לא הגיע הזמן שהם  השני 
הערים?

"אני לא חושב שלנו יש מה לומר לאנשי העדה החרדית מה 
לעשות, אני חושב שצריך לתת להם את הכבוד הראוי, להתנהל 
מולם ולתת להם לנהל את העדה החרדית כפי ההשקפה שלהם, 
אם גדולי ישראל והבית דין שלהם אומרים את מה שאומרים, אז 

חברי 'העדה' צרכים להיות ממשמעים ולעשות את 
מה שאומרים להם, זה לא דבר שאנחנו 

צריכים להתערב בו בכלל".
שמנהל  שרוליק  מהבן  חוץ 
בשנים  נראה  אלעד,  העיר  את 
למשפחת  בנים  עוד  הקרובות 

פרוש בזירה הציבורית?
לא  רכילות...  סתם  "זה 

משהו מתאים לראיון חג".

ימין 
ושמאל

מגיעים  אנחנו 
הבוערת  לסוגיה 
הדיור,  נושא  של 
נזכר  השר  וסגן 
בימים בהם ניסו 
מחרדים  למנוע 
ר  ר ו ג ת ה ל
 . ם י ל ש ו ר י ב
מלחמת  "אחרי 
הימים  ששת 

טדי  העיר  שראש  מאבק  היה  ואז  לגור,  איפה  לחרדים  היה  לא 
קולק לא נתן שחרדים יבואו לגור ברמות, הוא אמר שאנחנו נהיה 
יהיו חילונים, היה לו סגן ראש העיר בנבניסטי  עד רמות ומשם 
והם תכננו את זה כך שחרדים לא יוכלו להתגורר שם. אבל לאט 
לאט חרדים נכנסו לרמות עד שהיום יש לנו רוב שם, כולל רמת 

אשכול והגבעה הצרפתית, שלא לדבר על נווה יעקב".
עובדים  במגזר  הדיור  מצוקת  את  לפתור  שמנסים  העסקנים 

בצורה הנכונה?
כשאתה  תמיד  הזה.  בנושא  ביקורת  שאומר  סיבה  שום  "אין 
אתה  מה  הנתונים,  מה  לבדוק  צריך  אתה  משהו  לבדוק  רוצה 
זה  שנאבקים  זה  להועיל,  יכול 
חשוב ומראה שאנחנו ערניים 
התנאים  את  לתת  ורוצים 
לציבור  ביותר  הטובים 
שלנו, ואז אתה בודק אחרי 
מה  תקופה 
קרה. עדיין 
ם  ד ק ו מ
י  ד מ
כן  לומר 
לא  או  טוב 
עוד  אני  טוב, 
יוצא מנקודת הנחה 
שזה טוב, אבל מוקדם 
מדי כדי להחליט. טוב 

שמעלים את הנושא". 
מתווה  את  ראינו 
הדיור שהוצג בוועידת 
י  מ ו ל ש

אמונים, ומוסבר שם המצב הבעייתי, כמה דירות הציבור החרדי 
יצרוך לעומת הכמות הזמינה, האם רואים אור בקצה המנהרה?
"המצב כרגע לדעתי לא טוב, אבל זה דבר שמהר מאוד נוכל 
לדעת אם אנחנו צועדים בכיוון הנכון או לא. כאמור, מוקדם מדי 
לומר אם הניסיונות של השנים האחרונות צלחו או לא. עוד כמה 

חודשים נוכל לבחון אם זה עובד".
הייתה  הקואליציוני,  המו"מ  כשהתנהל  הקדנציה  בתחילת 
לא  זו  לאחור  במבט  השיכון.  שר  סגן  תפקיד  שתקבל  הצעה 

הייתה טעות לוותר על התפקיד?
"הבעיה הזו היא לא פתירה כל כך, בשביל למכור דירה במיליון 
שקל לא צריך לשבת במשרד השיכון, ההליכים הם מאוד ארוכים 

וזה לא היה קורה אם היה לנו נציג שם".
אפרופו מחשבה לאחור, עשית מהלך נכון כשפרשת לטובת 

יעקב אשר?
ולכן  ולא חסר, דבר לא השתנה  נהנה  זה  קיים פה  "מבחינתי 
עשיתי את הצעד, חישבתי אותו מכל הכיוונים ואני חושב שהוא 

נכון".
אתה באמת לא חסר? אין לך פחות כוח? 

הכנסת?  חברי  את ההצבעות של  פעם שסופרים  ראית  "אתה 
אני לא מרגיש מוגבל בכלל".

יש דיבורים מצד דגל על ריצה עצמאית, מה דעתך בנושא?
"אין לנו בעיה, אם דגל תחליט לרוץ לבד זו הבעיה שלהם. אני 
נתפלג? אנשי  ועל האסון אם  היום על האחדות  כל  צריך לדבר 

ציבור אוהבים תמיד התמודדויות, זה מכניס אדרנלין".
בכל זאת, מה זה יעשה לציבור החרדי אם יהיה עוד פילוג 

פנים חרדי?
זה.  את  להציע  שרוצים  אלה  את  לשאול  צריך  אתה  זה  "את 
אני לא הולך להיות הדובר של הפילוג, אני לא הכי להוט בעניין 
הזה להסביר את זה, רק אומר שאני נזהר מאוד מלומר שאם יהיה 
יודע מה יקרה ה' ישמור ולמי יש כוח, אנחנו צריכים  פילוג מי 

להראות אחדות". 
ראש הממשלה נתון בחקירות ויתכן שהקואליציה נמצאת 

בסוף ימיה, מי מבחינתך מועמד ראוי ליום שאחרי?
"אני לא חושב שיש מועמד ראוי, אם היה מועמד אז היו 
כבר עושים בחירות, אין מועמד וזה גם המזל שלו לצורך 

העניין".
שעבר  המועמדים  מבין  החרדי  לציבור  טוב  הכי  מי 

הצהירו כי יתמודדו?
מניח  שהוא  לא  רע?  הוא  מה  טוב,  )נתניהו(  "הוא 
חושב  לא  אני  טוב.  הוא  כרגע  אבל  יום...  כל  תפילין 

שאנחנו צריכים לדבר על מועמד מחליף". 
בכל זאת יש מועמדים נוספים, יאיר לפיד, בוגי 

יעלון...
"בוגי יעלון מתמודד?"

הוא הצהיר שיתמודד על הנהגת המדינה.
שאומר  כבל  איתן  כמו  זה  שלו  "ההכרזה 
מפלגת  לראשות  על  להתמודד  רוצה  שהוא 
יודעים שהוא רוצה להתמודד,  העבודה, אנחנו 
אבל הסיכוי של יעלון וכבל להיות ראש ממשלה 
זה אותו דבר. אין טעם להיכנס לזה, אני מאחל לכל 
אחד הצלחה. אנחנו לא פוסלים אנשים שרוצים ללכת 

איתנו לחיים משותפים".
חילופי  וראינו  בכנסת  ההסדרה  חוק  עבר  החולף  במושב 
לדעתך  האם  רק,  לא  אבל  התורה  דגל  בתוך  בעיקר  דברים, 

הסיעה שמאלנית או ימנית?
סגן השר מתייחס להצבעה בה יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה 
כשח"כ  מושג,  לי  "אין  להצביע:  לו  שקשה  וטען  חמק  גפני, 
את  להבליט  רוצה  הוא  לו שיתפטר.  אם קשה  לו,  אומר שקשה 

ההיעדרות, אחד את הבעד ואחד את הנגד".
"בכלל, אין כזה מושג אצל יהודי חרדי ימין ושמאל, אני לא 
חושב שביהדות התורה יש אחוזים בולטים שרוצים את השמאל, 
בואו נפנה לבעל הדעה. בתש"נ הייתה שאלה אם ללכת עם מפלגת 
העבודה ומי שמנע את זה היה הרב שך, אז הייתה אפשרות ללכת 
את  הפר  שמיר  בראשות  שהליכוד  מכיוון  העבודה  מפלגת  עם 
ההסכמים שלו, ועשו תרגיל מסריח והרב שך היה זה שמנע אותו.
"אנחנו לא מפלגת שמאל ולא ימין, אנחנו הולכים לגופו של 
ויעקרו  דירות  שרכשו  יהודים  שייקחו  רוצים  אנחנו  האם  עניין, 
אותם מהבית? אני לא רואה שזה כתוב במצע של יהדות התורה, 

על כל פלגיה".
לסיום, מה תרצה לאחל לקוראי 'קו עיתונות'?

"חג כשר ושמח".


"אני זוכר שראיתי פעם אחת את הרב מבריסק, 
הייתי בן חמש כשהוא נפטר, והיו אז גם את 
הגאון רבי לייזר יהודה פינקל, הרב מטשעבין 

וה'בית  ישראל', הגר"י אברמסקי והגר"ח 
שמואלביץ, האדמו"רים מזוועהיל וסלונים 

והגר"י סרנה, אלה הגדולים שאני ראיתי בימים 
ההם בירושלים. סבא ואבא היו הולכים בכל חול 
המועד לרבנים ולאדמו"רים והייתי הולך איתם, 
תמיד דיברו על המצב של הציבור החרדי, איך 

עוזרים למוסדות ועל החינוך העצמאי"
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סביב שולחן אחד הסבו מנכ"ל קופת החולים היעילה במדינה, מנהל בית החולים המתקדם בישראל 
וכמה מאנשי המפתח המלווים את מערכת הבריאות בעשורים האחרונים.  שהתבקשו לתרום מניסיונם 
הרב ומהידע שרכשו, לטובת המערכת הרפואית בישראל  השאלות שהעלינו בפניהם לא עסקו רק 
במכבי ובחבריה, אלא  במערכת הבריאות כולה: כיצד ניתן לייעל אותה ואיך עושים 'יש מאין'? כיצד 
מובילים מערכת יעילה ומתקדמת גם כשהמשאבים מצומצמים? ובעיקר - כיצד פועלים לטובת החבר 
הבודד ומשפרים את המדדים הרפואיים שלו?  את התשובות ראוי שראשי מערכת הבריאות יפנימו 
ואולי גם יציבו כמודל לחיקוי. מתברר שאפשר להפעיל מערכת יעילה, מתקדמת ורזה, כזו שמשפיעה 
על בריאותו של כל אחד מהחברים, ואפילו אחראית לפריצות דרך מהותיות, הזוכות להערכה בעולם 

הרפואי  וגם, כיצד משלבים בין רפואה עתידנית ובין 'רפואה בגובה העיניים'?

במלאות 75 שנים למכבי שירותי בריאות נפגש 
ישראל הרשקוביץ לשיחה עם כמה מהדמויות 

המובילות במערכת הבריאות הישראלית. 
כמנכ"ל  לנו  המוכר  סער,  רן  את  תשאלו  אם 
שאת  מסתבר  אך  בריאות',  שירותי  'מכבי 
מרבית שנותיו עשה דווקא בקהילת המודיעין, 
שהפך  הארגון  כושר  את  הביא  כנראה  משם 
לסימן ההיכר המובהק שלו - כיצד אפשר לשפר 
סדורה  תשובה  תקבלו  הבריאות,  מערכת  את 

ומנומקת, אך בעיקר מפתיעה במקוריותה. 
ראויה  שקיבלנו  והתשובה  אותו,  שאלנו  אנו 
על  ההסתכלות  "לדעתי,  מעמיקה.  לבחינה 
הבריאות  משקפי  דרך  הבריאות  מערכת 
בלבד, היא טעות ומעידה על גישה מצומצמת. 
אפשר  אי  ברווחה.  למעשה  כרוכה  הבריאות 
כאשר  הבריאות,  בתחום  לשיפורים  לשאוף 
שני  כאשר  וההיפך.  ברווחה,  משקיעים  לא 
כרוכים  יהיו  והרווחה,  הבריאות  התחומים, 

בכך  שיתבטאו  תוצאות  לראות  נוכל   - יחד 
שתוחלת החיים במדינה תעלה ורמת הבריאות 

הלאומית תתקדם כמה צעדים קדימה".
בפורומים  להשמיע  נוהג  הוא  שלו  התזה  את 
להישמע בקשב רב. אם  זוכה  והיא  מקצועיים, 
הרעיון  כי  מיד  מציין  הוא  האמת,  למען  כי 
אינו שלו: "במקומות רבים ומתקדמים בעולם 
הרווחה והבריאות כרוכים וקשורים אחד בשני. 
ממשלה,  משרדי  שני  בין  נחלקים  אינם  הם 
מיניסטריאלית  אחריות  תחת  נמצאים  אלא 
אחת. וכשנחשוב על כך, זה בעצם הגיוני מאד: 
המציאות מלמדת שככל שהציבור משכיל יותר, 
שומר יותר על אורח חיים בריא, שם דגש על 
מזיהומים,  וריחוק  נקי,  אוויר  כמו  נושאים 
שלו  החיים  תוחלת  כך   - מלחצים  ומשוחרר 
עולה. הרי ברור כי ככל שנשקיע ברווחה, נפנה 
הסוציו  המצב  לשיפור  יותר  גדולים  משאבים 
אקונומי ונשפר את החינוך, כך נראה תוצאות 

דווקא בתחום הבריאות".

זו היתה תשובה לאחת מתוך סידרת השאלות 
הבכירים  המומחים  בפני  שהעלינו  המפורטת 
שהתכנסו  הציבורית,  הרפואה  בתחום  ביותר 
של  הראשי  במטה  שנערך  דופן  יוצא  במפגש 
'מכבי' בת"א. סביב השולחן הסבו מנכ"ל 'מכבי 
יהושע  פרופ'  סער;  רן  מר  בריאות'  שירותי 
רפואיים  מרכזים  אסותא  יו"ר  כיום   - שמר 
ומי  בישראל,  ביותר  למתקדמים  שנחשבים 
הבריאות,  משרד  כמנכ"ל  שימש  שבעברו 
פרופ'  ראשי;  רפואה  וכקצין  'מכבי'  כמנכ"ל 
משה רווח - יו"ר 'מכבי' ובעבר מנכ"ל המרכז 
מי  ראשי-  רפואה  וקצין  רמב"ם  הרפואי 
שממוקמים בראש החץ של העשייה הרפואית, 
את  השווה  הבריאות  בתחום  וניסיון  ידע  עם 

משקלו בזהב.
עוד במסובים סביב השולחן: פרופ' נחמן אש - 
ראש חטיבת הבריאות במכבי, אף הוא בעברו 
סיירת  של  רפואה  וקצין  ראשי  רפואה  קצין 
השירות  אגף  ראש   - וידאל  יגאל  מר  מטכ"ל; 

והשיווק ב'מכבי'; עידו הדרי - הדובר הנמרץ 
והמוכשר של 'מכבי' וסוג של אנציקלופדיה 
הציבור  נציגי  לצידם  הבריאות,  בתחום 
הרב שמחה שטיצברג  הבכירים של 'מכבי': 
- חבר הנהלות 'מכבי' ו'אסותא', הרב חיים 
הנהלת  וחבר  מציון'  'עזר  מנכ"ל   - פרוינד 
'מכבי', והרב משה שלזינגר - מנהל השיווק 

של 'מכבי' לציבור החרדי. 
מערכת  את  יחד  לנתח  ביקשנו  מכולם 
היותה  אף  שעל  הישראלית,  הבריאות 
המתקדמות  המערכות  לאחת  נחשבת 

בעולם, אין זה סוד כי היא גם קצת חולה. 
כיצד  הוא  להבין  ביקשנו  שבעיקר  מה 
אפשר להפעיל מערכת בריאות יעילה כמו 
'מכבי', קופה שנתפסת בשנים האחרונות 
בעיקר  אך  מתקדם,  מאד,  יעיל  כארגון 
אותן,  ומשיג  מטרות  לעצמו  שמציב  כזה 
הבריאות  מערכת  תקציב  כאשר  זאת  וכל 
למדינות  יחסית  הנמוכים  לאחד  נחשב 
ה-OECD. תקציב שלא די שהוא לא עלה 
שהוא  אלא  האחרונות,  השנים  ב-20 
איך  אחרות,  ובמילים  בהתמדה.  יורד  אף 

אפשר לעשות יש מאין?
לא  שהם  הנשאלים  של  לזכותם  יאמר 
שאלות  עם  אותם  כשאתגרנו  גם  נרתעו 
קשות ומורכבות. והיה ניכר כי חשוב להם 
לחלוק את הידע והניסיון שרכשו, במטרה 

לשפר ולייעל.

רפואת המחר, בלי לוותר על האתמול
על  מזמן  כבר  חושבים  מתברר,  ב'מכבי', 
הם  כאשר  גם  זאת,  עם  המחר.  רפואת 
חותרים לרפואה עתידנית, הם אינם רואים 
"השאיפה  האתמול'.  ב'רפואת  פסול  כל 
והיעד אליו אנו חותרים" אומר סער, "הוא 
להגיע לשיא מבחינת החדשנות הטכנולוגית, 

אך לא לוותר על המגע והחום האנושי".

מה זה אומר?
וההכרה  החתירה  כל  שעם  אומר  "זה 
בחשיבות ובתועלת שנרוויח מההתקדמות 
רפואי  תיק  ניהול  למשל  כמו  הטכנולוגית, 
דיגיטלי ש'מכבי' היתה הראשונה שהפעילה 

 - בתחום  המובילה  כיום  והיא  אותו 
אגב, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו 
כך שהחבר  על  מקפידים  אנו  עדיין   -
עדכנית  מדיגיטציה  רק  יהנה  לא 
לרופא  לפנות  שיוכל  ומתקדמת, אלא 
ביותר,  הקרוב  בטווח  תור  ולקבל 
ושהרופא יעניק לו את השירות הטוב 
שהדבר  אומר  הייתי  בעצם,  ביותר. 

לא בא אחד על חשבון השני, אלא שני 
התחומים הללו משלימים האחד את השני.
היחס  מכבי,  של  בדנ"א  שהם  דברים  "יש 
שהטביעו  ברזל  עיקרון  זהו  למשל.  לחבר 
כשקודמיי  מכבי,  של  המייסדים'  ה'אבות 
להעיד  יוכלו  שמר,  הפרופ'  כמו  בתפקיד, 

המרוץ  השכלול,  הקדמה,  כל  עם  כך.  על 
עתידנית  לרפואה  והחתירה  המחר  לעבר 
הדגש  את  שמים  אנו   - אישית  מותאמת 
על היחס לחבר ומקפידים שהמגע האנושי 
ישאר וישמר. אגב, המבט השירותי נגזר אף 
הוא מבעד למשקפיים רפואיות. שכן כאשר 
לחבר יש קשר טוב, הדוק ורצוף עם הרופא, 
מוקדם  בשלב  בעיות  על  לעלות  אפשר 

ולתת מענה רפואי טוב ויעיל יותר".
ארגוני  ממבנה  נהנית  "מכבי  שמר:  פרופ' 
לייצר  הצליחה  היא  וכך  דופן,  יוצא 
אף  על  מתקדמת  בריאות  השנים  במשך 
שהתקציבים הממשלתיים לא די שלא 
גדלו אלא שהם אף התמעטו. זו קופה 
מאד יעילה, לא מסורבלת, אין לה עודף 
שההתנהלות  אומר  והייתי  אדם  כח 
שלה, לפחות במישור המינהלתי, היא 
דבר  של  בסופו  כך  סגפנית.  אפילו 
החבר מקבל יותר, והשורה התחתונה 

היא שרמת הבריאות שלו עולה". 
שהוא  מה  על  סער  ירחיב  בהמשך 
מכנה כ'רוח מכבי'. "עם כל העליונות 
והקדמה  החדשנות  הרפואית, 
הטכנולוגית, המטרה היא להקפיד כל העת 
להסתכל לחבר בגובה העיניים. לזכור שככל 
שהקופה מתרחבת והשירותים מתקדמים, 

כך יש לשים לב לחבר הבודד". 

ובכל זאת, ספר לנו על רפואת המחר.
"רפואת המחר של כלל המערכת הרפואית, 
'מכבי'.  של  הנוכחית  הרפואה  בעצם  היא 
תיק  שהפעילה  הראשונה  היתה  'מכבי' 
מאופסנים  שבו  חבר,  לכל  דיגיטלי  אישי 
תוצאות כל הבדיקות וכלל המידע הרפואי 
של החבר כך שהוא נגיש כולו בפני הרופא. 
על  הנתונים.  בהנגשת  הסתפקנו  לא  אך 
ביותר  הטובה  הרפואה  את  לייצר  מנת 
לומדים  דאטה'.  ב'ביג  שימוש  עושים  אנו 
אחורנית.  אותם  ומריצים  הנתונים  את 
אנו בנינו אלגוריתם שמאפשר לנו, למשל, 
אנו  וכך  'אחורה',  הבדיקות  את  להריץ 
יכולים בעצם לנבא התרחשויות רפואיות".

כלומר, אפשר לחזות התפרצויות של מחלות, 
רח"ל, הרבה לפני שמבצעים בדיקה?

"ממש כך. אנו סרקנו נתונים של מאות אלפי 
מוקדמים  פעילות  סימני  וגילינו  חברים 
כמו  מחלות  של  התפרצות  לנבא  שיכולים 
מחלות ממאירות במעי הגס. וזהו הישג בקנה 
מידה עולמי. אנו יכולים היום להתבסס על 
מאגר הנתונים שקיים כבר במערכת, לבדוק 
של  הרגילות  הדם  בדיקות  תוצאות  את 
החברים, ולזהות - אם ישנם חלילה וחס - 
בשלב  עוד  במעי,  ממאירה  למחלה  סימנים 
בהרבה.  גבוהים  הריפוי  כשאחוזי  מוקדם 

וזו רק ההתחלה. זו אכן פריצת דרך, אך אנו 
סבורים שנגיע למצב שבו נוכל לחזות מבעוד 
מועד קינון של מחלות ממאירות אחרות. אז 
הנה, זו אם כן דוגמא אחת ל'רפואת המחר' 
הנוכחית  מהמערכת  חלק  כבר  היא  שהיום 

של 'מכבי'".

מאז  בריאות"  שירותי  "מכבי  כמנכ"ל  מכהן 
"מכבי"  אל  הגיע  סער   .2011 שנת  מחצית 
עשורים  משני  למעלה  לאחר   2001 בשנת 
בתפקידים מבצעיים בארץ ובחו"ל במערכת 
את  רן  מכוון  בחזונו  )המוסד(.  הביטחון 
"מכבי שירותי בריאות" להיות ארגון השירות 

המוביל בישראל.

רן סער
מנכ"ל מכבי שירותי בריאות

בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת  כיו"ר  מכהן 
מזה כחמש שנים. בתפקידיו הקודמים כיהן 
בין  בחיפה  רמב"ם  הרפואי  המרכז  כמנכ"ל 
כקצין  שימש  כן  ולפני   2005-1987 השנים 

רפואה ראשי בצה"ל.

פרופ' משה רווח
יו"ר הנהלת מכבי שירותי בריאות

של  ראשי  רפואה  כקצין  היתר  בין  שימש 
צה"ל, כמנכ"ל מכבי שירותי בריאות וכמנכ"ל 
פעילותו  נמשכת  כיום  הבריאות.  משרד 
מועצת  ויו"ר  "מכבי"  החולים  בקופת 
"אסותא"  החולים  בתי  רשת  של  המנהלים 
שבבעלות הקופה. מ-2010 מוביל פרופ' שמר 
אסותא  הציבורי  החולים  בית  הקמת  את 
חג  לקראת  להיפתח  עתיד  אשר  אשדוד, 

השבועות השנה.

פרופ' שוקי שמר
יו"ר אסותא מרכזים רפואיים 

שימש  במכבי,  הבריאות  חטיבת  ראש 
כרופא )קצין רפואה( בסיירת מטכ"ל. בשנת 
2007 מונה לקצין רפואה ראשי, אש שימש 
קצר  זמן   ,2011 אוקטובר  עד  זה  בתפקיד 
למידע  בכיר  לסמנכ"ל  מונה  מכן  לאחר 

ומחשוב במשרד הבריאות.

פרופ' נחמן אש
ראש חטיבת הבריאות

ישראל הרשקוביץ

75 שנות
      בריאות
בישראל הבריאות  מובילי  עם  חג  ראיון 
על העבר, ההווה ועתיד הבריאות בישראל

רן סער:השאיפה והיעד אליו אנו חותרים הוא 
להגיע לשיא מבחינת החדשנות הטכנולוגית, 
אך לא לוותר על המגע והחום האנושי". 'מכבי' 
מהווה, ולא רק בעיני, את גולת הכותרת של 
רואה  לא  אני  הישראלית.  הבריאות  מערכת 
מחייבת  אמירה  גם  אלא  מחמאה  רק  בכך 
כך  יותר,  טובים  נהיה  שאנו  ככל  ומדרבנת: 

מערכת הבריאות כולה תשתפר

פרופ' משה רווח: חולים מורכבים רבים ב'מכבי' 
או  חולים  בבתי  להתאשפז  נדרשים  אינם 
מוסדות סיעודיים, משום שהם נהנים ממנגנון 
המדדים  של  קבוע  ניטור  להם  שמאפשר 
החולים לבית  או  למרפאה  להגיע  מבלי 
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סביב שולחן אחד הסבו מנכ"ל קופת החולים היעילה במדינה, מנהל בית החולים המתקדם בישראל 
וכמה מאנשי המפתח המלווים את מערכת הבריאות בעשורים האחרונים.  שהתבקשו לתרום מניסיונם 
הרב ומהידע שרכשו, לטובת המערכת הרפואית בישראל  השאלות שהעלינו בפניהם לא עסקו רק 
במכבי ובחבריה, אלא  במערכת הבריאות כולה: כיצד ניתן לייעל אותה ואיך עושים 'יש מאין'? כיצד 
מובילים מערכת יעילה ומתקדמת גם כשהמשאבים מצומצמים? ובעיקר - כיצד פועלים לטובת החבר 
הבודד ומשפרים את המדדים הרפואיים שלו?  את התשובות ראוי שראשי מערכת הבריאות יפנימו 
ואולי גם יציבו כמודל לחיקוי. מתברר שאפשר להפעיל מערכת יעילה, מתקדמת ורזה, כזו שמשפיעה 
על בריאותו של כל אחד מהחברים, ואפילו אחראית לפריצות דרך מהותיות, הזוכות להערכה בעולם 

הרפואי  וגם, כיצד משלבים בין רפואה עתידנית ובין 'רפואה בגובה העיניים'?

במלאות 75 שנים למכבי שירותי בריאות נפגש 
ישראל הרשקוביץ לשיחה עם כמה מהדמויות 

המובילות במערכת הבריאות הישראלית. 
כמנכ"ל  לנו  המוכר  סער,  רן  את  תשאלו  אם 
שאת  מסתבר  אך  בריאות',  שירותי  'מכבי 
מרבית שנותיו עשה דווקא בקהילת המודיעין, 
שהפך  הארגון  כושר  את  הביא  כנראה  משם 
לסימן ההיכר המובהק שלו - כיצד אפשר לשפר 
סדורה  תשובה  תקבלו  הבריאות,  מערכת  את 

ומנומקת, אך בעיקר מפתיעה במקוריותה. 
ראויה  שקיבלנו  והתשובה  אותו,  שאלנו  אנו 
על  ההסתכלות  "לדעתי,  מעמיקה.  לבחינה 
הבריאות  משקפי  דרך  הבריאות  מערכת 
בלבד, היא טעות ומעידה על גישה מצומצמת. 
אפשר  אי  ברווחה.  למעשה  כרוכה  הבריאות 
כאשר  הבריאות,  בתחום  לשיפורים  לשאוף 
שני  כאשר  וההיפך.  ברווחה,  משקיעים  לא 
כרוכים  יהיו  והרווחה,  הבריאות  התחומים, 

בכך  שיתבטאו  תוצאות  לראות  נוכל   - יחד 
שתוחלת החיים במדינה תעלה ורמת הבריאות 

הלאומית תתקדם כמה צעדים קדימה".
בפורומים  להשמיע  נוהג  הוא  שלו  התזה  את 
להישמע בקשב רב. אם  זוכה  והיא  מקצועיים, 
הרעיון  כי  מיד  מציין  הוא  האמת,  למען  כי 
אינו שלו: "במקומות רבים ומתקדמים בעולם 
הרווחה והבריאות כרוכים וקשורים אחד בשני. 
ממשלה,  משרדי  שני  בין  נחלקים  אינם  הם 
מיניסטריאלית  אחריות  תחת  נמצאים  אלא 
אחת. וכשנחשוב על כך, זה בעצם הגיוני מאד: 
המציאות מלמדת שככל שהציבור משכיל יותר, 
שומר יותר על אורח חיים בריא, שם דגש על 
מזיהומים,  וריחוק  נקי,  אוויר  כמו  נושאים 
שלו  החיים  תוחלת  כך   - מלחצים  ומשוחרר 
עולה. הרי ברור כי ככל שנשקיע ברווחה, נפנה 
הסוציו  המצב  לשיפור  יותר  גדולים  משאבים 
אקונומי ונשפר את החינוך, כך נראה תוצאות 

דווקא בתחום הבריאות".

זו היתה תשובה לאחת מתוך סידרת השאלות 
הבכירים  המומחים  בפני  שהעלינו  המפורטת 
שהתכנסו  הציבורית,  הרפואה  בתחום  ביותר 
של  הראשי  במטה  שנערך  דופן  יוצא  במפגש 
'מכבי' בת"א. סביב השולחן הסבו מנכ"ל 'מכבי 
יהושע  פרופ'  סער;  רן  מר  בריאות'  שירותי 
רפואיים  מרכזים  אסותא  יו"ר  כיום   - שמר 
ומי  בישראל,  ביותר  למתקדמים  שנחשבים 
הבריאות,  משרד  כמנכ"ל  שימש  שבעברו 
פרופ'  ראשי;  רפואה  וכקצין  'מכבי'  כמנכ"ל 
משה רווח - יו"ר 'מכבי' ובעבר מנכ"ל המרכז 
מי  ראשי-  רפואה  וקצין  רמב"ם  הרפואי 
שממוקמים בראש החץ של העשייה הרפואית, 
את  השווה  הבריאות  בתחום  וניסיון  ידע  עם 

משקלו בזהב.
עוד במסובים סביב השולחן: פרופ' נחמן אש - 
ראש חטיבת הבריאות במכבי, אף הוא בעברו 
סיירת  של  רפואה  וקצין  ראשי  רפואה  קצין 
השירות  אגף  ראש   - וידאל  יגאל  מר  מטכ"ל; 

והשיווק ב'מכבי'; עידו הדרי - הדובר הנמרץ 
והמוכשר של 'מכבי' וסוג של אנציקלופדיה 
הציבור  נציגי  לצידם  הבריאות,  בתחום 
הרב שמחה שטיצברג  הבכירים של 'מכבי': 
- חבר הנהלות 'מכבי' ו'אסותא', הרב חיים 
הנהלת  וחבר  מציון'  'עזר  מנכ"ל   - פרוינד 
'מכבי', והרב משה שלזינגר - מנהל השיווק 

של 'מכבי' לציבור החרדי. 
מערכת  את  יחד  לנתח  ביקשנו  מכולם 
היותה  אף  שעל  הישראלית,  הבריאות 
המתקדמות  המערכות  לאחת  נחשבת 

בעולם, אין זה סוד כי היא גם קצת חולה. 
כיצד  הוא  להבין  ביקשנו  שבעיקר  מה 
אפשר להפעיל מערכת בריאות יעילה כמו 
'מכבי', קופה שנתפסת בשנים האחרונות 
בעיקר  אך  מתקדם,  מאד,  יעיל  כארגון 
אותן,  ומשיג  מטרות  לעצמו  שמציב  כזה 
הבריאות  מערכת  תקציב  כאשר  זאת  וכל 
למדינות  יחסית  הנמוכים  לאחד  נחשב 
ה-OECD. תקציב שלא די שהוא לא עלה 
שהוא  אלא  האחרונות,  השנים  ב-20 
איך  אחרות,  ובמילים  בהתמדה.  יורד  אף 

אפשר לעשות יש מאין?
לא  שהם  הנשאלים  של  לזכותם  יאמר 
שאלות  עם  אותם  כשאתגרנו  גם  נרתעו 
קשות ומורכבות. והיה ניכר כי חשוב להם 
לחלוק את הידע והניסיון שרכשו, במטרה 

לשפר ולייעל.

רפואת המחר, בלי לוותר על האתמול
על  מזמן  כבר  חושבים  מתברר,  ב'מכבי', 
הם  כאשר  גם  זאת,  עם  המחר.  רפואת 
חותרים לרפואה עתידנית, הם אינם רואים 
"השאיפה  האתמול'.  ב'רפואת  פסול  כל 
והיעד אליו אנו חותרים" אומר סער, "הוא 
להגיע לשיא מבחינת החדשנות הטכנולוגית, 

אך לא לוותר על המגע והחום האנושי".

מה זה אומר?
וההכרה  החתירה  כל  שעם  אומר  "זה 
בחשיבות ובתועלת שנרוויח מההתקדמות 
רפואי  תיק  ניהול  למשל  כמו  הטכנולוגית, 
דיגיטלי ש'מכבי' היתה הראשונה שהפעילה 

 - בתחום  המובילה  כיום  והיא  אותו 
אגב, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו 
כך שהחבר  על  מקפידים  אנו  עדיין   -
עדכנית  מדיגיטציה  רק  יהנה  לא 
לרופא  לפנות  שיוכל  ומתקדמת, אלא 
ביותר,  הקרוב  בטווח  תור  ולקבל 
ושהרופא יעניק לו את השירות הטוב 
שהדבר  אומר  הייתי  בעצם,  ביותר. 

לא בא אחד על חשבון השני, אלא שני 
התחומים הללו משלימים האחד את השני.
היחס  מכבי,  של  בדנ"א  שהם  דברים  "יש 
שהטביעו  ברזל  עיקרון  זהו  למשל.  לחבר 
כשקודמיי  מכבי,  של  המייסדים'  ה'אבות 
להעיד  יוכלו  שמר,  הפרופ'  כמו  בתפקיד, 

המרוץ  השכלול,  הקדמה,  כל  עם  כך.  על 
עתידנית  לרפואה  והחתירה  המחר  לעבר 
הדגש  את  שמים  אנו   - אישית  מותאמת 
על היחס לחבר ומקפידים שהמגע האנושי 
ישאר וישמר. אגב, המבט השירותי נגזר אף 
הוא מבעד למשקפיים רפואיות. שכן כאשר 
לחבר יש קשר טוב, הדוק ורצוף עם הרופא, 
מוקדם  בשלב  בעיות  על  לעלות  אפשר 

ולתת מענה רפואי טוב ויעיל יותר".
ארגוני  ממבנה  נהנית  "מכבי  שמר:  פרופ' 
לייצר  הצליחה  היא  וכך  דופן,  יוצא 
אף  על  מתקדמת  בריאות  השנים  במשך 
שהתקציבים הממשלתיים לא די שלא 
גדלו אלא שהם אף התמעטו. זו קופה 
מאד יעילה, לא מסורבלת, אין לה עודף 
שההתנהלות  אומר  והייתי  אדם  כח 
שלה, לפחות במישור המינהלתי, היא 
דבר  של  בסופו  כך  סגפנית.  אפילו 
החבר מקבל יותר, והשורה התחתונה 

היא שרמת הבריאות שלו עולה". 
שהוא  מה  על  סער  ירחיב  בהמשך 
מכנה כ'רוח מכבי'. "עם כל העליונות 
והקדמה  החדשנות  הרפואית, 
הטכנולוגית, המטרה היא להקפיד כל העת 
להסתכל לחבר בגובה העיניים. לזכור שככל 
שהקופה מתרחבת והשירותים מתקדמים, 

כך יש לשים לב לחבר הבודד". 

ובכל זאת, ספר לנו על רפואת המחר.
"רפואת המחר של כלל המערכת הרפואית, 
'מכבי'.  של  הנוכחית  הרפואה  בעצם  היא 
תיק  שהפעילה  הראשונה  היתה  'מכבי' 
מאופסנים  שבו  חבר,  לכל  דיגיטלי  אישי 
תוצאות כל הבדיקות וכלל המידע הרפואי 
של החבר כך שהוא נגיש כולו בפני הרופא. 
על  הנתונים.  בהנגשת  הסתפקנו  לא  אך 
ביותר  הטובה  הרפואה  את  לייצר  מנת 
לומדים  דאטה'.  ב'ביג  שימוש  עושים  אנו 
אחורנית.  אותם  ומריצים  הנתונים  את 
אנו בנינו אלגוריתם שמאפשר לנו, למשל, 
אנו  וכך  'אחורה',  הבדיקות  את  להריץ 
יכולים בעצם לנבא התרחשויות רפואיות".

כלומר, אפשר לחזות התפרצויות של מחלות, 
רח"ל, הרבה לפני שמבצעים בדיקה?

"ממש כך. אנו סרקנו נתונים של מאות אלפי 
מוקדמים  פעילות  סימני  וגילינו  חברים 
כמו  מחלות  של  התפרצות  לנבא  שיכולים 
מחלות ממאירות במעי הגס. וזהו הישג בקנה 
מידה עולמי. אנו יכולים היום להתבסס על 
מאגר הנתונים שקיים כבר במערכת, לבדוק 
של  הרגילות  הדם  בדיקות  תוצאות  את 
החברים, ולזהות - אם ישנם חלילה וחס - 
בשלב  עוד  במעי,  ממאירה  למחלה  סימנים 
בהרבה.  גבוהים  הריפוי  כשאחוזי  מוקדם 

וזו רק ההתחלה. זו אכן פריצת דרך, אך אנו 
סבורים שנגיע למצב שבו נוכל לחזות מבעוד 
מועד קינון של מחלות ממאירות אחרות. אז 
הנה, זו אם כן דוגמא אחת ל'רפואת המחר' 
הנוכחית  מהמערכת  חלק  כבר  היא  שהיום 

של 'מכבי'".

מאז  בריאות"  שירותי  "מכבי  כמנכ"ל  מכהן 
"מכבי"  אל  הגיע  סער   .2011 שנת  מחצית 
עשורים  משני  למעלה  לאחר   2001 בשנת 
בתפקידים מבצעיים בארץ ובחו"ל במערכת 
את  רן  מכוון  בחזונו  )המוסד(.  הביטחון 
"מכבי שירותי בריאות" להיות ארגון השירות 

המוביל בישראל.

רן סער
מנכ"ל מכבי שירותי בריאות

בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת  כיו"ר  מכהן 
מזה כחמש שנים. בתפקידיו הקודמים כיהן 
בין  בחיפה  רמב"ם  הרפואי  המרכז  כמנכ"ל 
כקצין  שימש  כן  ולפני   2005-1987 השנים 

רפואה ראשי בצה"ל.

פרופ' משה רווח
יו"ר הנהלת מכבי שירותי בריאות

של  ראשי  רפואה  כקצין  היתר  בין  שימש 
צה"ל, כמנכ"ל מכבי שירותי בריאות וכמנכ"ל 
פעילותו  נמשכת  כיום  הבריאות.  משרד 
מועצת  ויו"ר  "מכבי"  החולים  בקופת 
"אסותא"  החולים  בתי  רשת  של  המנהלים 
שבבעלות הקופה. מ-2010 מוביל פרופ' שמר 
אסותא  הציבורי  החולים  בית  הקמת  את 
חג  לקראת  להיפתח  עתיד  אשר  אשדוד, 

השבועות השנה.

פרופ' שוקי שמר
יו"ר אסותא מרכזים רפואיים 

שימש  במכבי,  הבריאות  חטיבת  ראש 
כרופא )קצין רפואה( בסיירת מטכ"ל. בשנת 
2007 מונה לקצין רפואה ראשי, אש שימש 
קצר  זמן   ,2011 אוקטובר  עד  זה  בתפקיד 
למידע  בכיר  לסמנכ"ל  מונה  מכן  לאחר 

ומחשוב במשרד הבריאות.

פרופ' נחמן אש
ראש חטיבת הבריאות

ישראל הרשקוביץ

75 שנות
      בריאות
בישראל הבריאות  מובילי  עם  חג  ראיון 
על העבר, ההווה ועתיד הבריאות בישראל

רן סער:השאיפה והיעד אליו אנו חותרים הוא 
להגיע לשיא מבחינת החדשנות הטכנולוגית, 
אך לא לוותר על המגע והחום האנושי". 'מכבי' 
מהווה, ולא רק בעיני, את גולת הכותרת של 
רואה  לא  אני  הישראלית.  הבריאות  מערכת 
מחייבת  אמירה  גם  אלא  מחמאה  רק  בכך 
כך  יותר,  טובים  נהיה  שאנו  ככל  ומדרבנת: 

מערכת הבריאות כולה תשתפר

פרופ' משה רווח: חולים מורכבים רבים ב'מכבי' 
או  חולים  בבתי  להתאשפז  נדרשים  אינם 
מוסדות סיעודיים, משום שהם נהנים ממנגנון 
המדדים  של  קבוע  ניטור  להם  שמאפשר 
החולים לבית  או  למרפאה  להגיע  מבלי 
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שישנה סתירה בין הנושאים".   
עדו הדרי, מאזין ברוב קשב לשיח ומדייק: 
עבור  הנכון  במינון  בדיוק  היא  "'מכבי' 
כך  ביותר  הגדולה  הקופה  לא  היא  החבר: 
שהחבר לא הולך בה לאיבוד, אך היא כלל 
אינה קופה קטנה, כך שיש לה את היכולת, 
את  לחבר  להמציא  והמשאבים  העוצמה 

המיטב בכל תחום רפואי"

בתי החולים בעקבות 'אסותא'
לפני כ-5 שנים נפל דבר בישראל: הממשלה 
קיבלה החלטה שכמותה לא התקבלה מזה 

חדש,  ציבורי  חולים  בית  יוקם   - שנה   40
בית  להקמת  במכרז  שזכה  מי  באשדוד. 
החולים היא 'אסותא' מבית 'מכבי', שאותו 

מנווט, ובהצלחה מרשימה, הפרופ' שמר. 
האכזב  ביובל  רבים  מים  זרמו  לא  מאז 

החולים  בית  הספיק  וכבר  לכיש,  נחל  של 
לקרום עור וגידים. 

הושלם,  וכמעט  צומח  החולים  בית  מבנה 
בעוד  בע"ה  להתרחש  עומדת  הפתיחה 

השבועות  חג  בערב  מחודשיים,  פחות 
להפריך  שמר  הצליח  בכך,  הבעל"ט. 
ויש  הקודרות,  התחזיות  את 
הסבורים שהוא בדרך לשבור שיאים 
במדינת  חולים  בתי  בתחום הקמת 

ישראל. 
כך או כך, באשדוד מלווים התושבים 
החולים  בית  את  דרוכה  בציפייה 

ההולך ונבנה.
אבל עם כל ההתלהבות מבית חולים 

הקיימים  החולים  בתי  בישראל,  חדש 
בישראל מדאיגים אותנו: ישנם בתי חולים 

שבקושי שורדים. 

דיברנו  עליה  המחר'  ש'רפואת  לנו  מנין 
תיושם גם באסותא אשדוד?

התשובה נענית בנוסח של 'יהללך זר'. "אם 
יש אדם שהצליח להוכיח שבית חולים יכול 
הרי שמדובר  שירותי,  וגם  יעיל  גם  להיות 
משמעית"  חד  וב'אסותא'.  שמר  בפרופ' 
קובע הרב שלזינגר. "למעשה, הייתי אומר 
הרפואה  מערכת  כלל  שונתה  שבזכותו 
יכול  חולים  בבית  אשפוז  בעבר,  בישראל. 
היה להמשך על פני ימים ארוכים גם כשלא 
היתה לכך סיבה.  אך מאז 'אסותא' הוכיחה 
שמירה  תוך  חולים,  בית  להפעיל  שאפשר 
בהקפדה  מינימלית,  אשפוז  תקופת  על 
על רמת שירות גבוהה ותוך העמדת צוות 
בתי  כל   - שבטופ  הטופ  שהוא  רפואי 
כלפי מעלה.  רמות  בכמה  עלו  החולים 
של  כניסתה  שגם  ספק,  לי  אין  אז 
הציבורית  הרפואה  למרחב  'אסותא' 
בתחום  גם  אפקט  אותו  את  תיצור 
המערכת  את  תמשוך  והיא  הזה 

הרפואית כולה כלפי מעלה".
את  שוטח  סער  רן  'מכבי'  מנכ"ל 
"היתרון  בעניין.  הסדורה  משנתו 
מנצח,  במודל  הוא  'אסותא',  של 
בעולם,  לחקותו  מבקשים  היום  שכבר 
הייתי  אם  לקהילה.  החיבור  על  המבוסס 
היום  הייתי ממהר להצטרף  תושב אשדוד 
הזה:  המהותי  היתרון  בשל  רק  ל'מכבי' 
האישי  לרופא  נכנס  למרפאה,  מגיע  אתה 

עובר  אתה   - בעיה  יש  חלילה  ואם  שלך, 
בלי  בהתחייבות,  צורך  בלי  ל'אסותא' 
כאילו  בלבד  מגנטי  כרטיס  עם   ,17 טופס 
הקהילה  העת  וכל  מרפאה.  בעוד  מדובר 
ובית החולים מסונכרנים: הרופאים בבית 

החולים מכירים את התיק הרפואי, הרופא 
בקהילה עוקב אחר הטיפול בבית החולים. 

איזו רפואה יכולה להיות טובה מזו?"
בתי  כל  היו  "אילו  סער,  קובע  "לדעתי" 
קופות  בידי  מופעלים  במדינה  החולים 
ערוך.  לאין  טוב  היה  מצבנו  החולים, 

הנוכחית, שהיא  "המערכת  אך לא רק מחלות. 
לחסוך  מאפשרת  מאד,  ויעילה  מתקדמת 
שירות  ולספק  הליכים  לקצר  בירוקרטיה, 
במהירות שיא", אומר הפרופ' נחמן אש. "ושוב, 
אך  ויעיל,  מתקדם  לארגון  דוגמא  זו  כאן  גם 
המבט הוא רפואי דווקא: ככל שאנו מפחיתים 
את העיסוק באדמיניסטרציה ומתעסקים פחות 
להתמקד  יכולים  אנו  כך  הטופסולוגיה,  עם 

בעיקר: בשיפור השירות הרפואי".     
המחר,  ורפואת  התקדמות  על  מדברים  ואם 
מזכיר פרופ' רווח את נושא ה'מומ"ה'. "היום, 
חולים מורכבים רבים ב'מכבי' אינם נדרשים 
להתאשפז בבתי חולים או מוסדות סיעודיים, 
שמאפשר  ממנגנון  נהנים  שהם  משום 
להגיע  מבלי  המדדים  של  קבוע  ניטור  להם 
את  מנהלים  אנו  החולים.  או לבית  למרפאה 
'בית החולים המקוון' הגדול ביותר בישראל, 
למוניטור  בביתו  המטופל  מתחבר  במסגרתו 
המדדים  את  ליין  און  לרופא  שמעביר 
כשכל   - דם  לחץ  סוכר,  הלב,  כמו  השונים, 
שהיא  לפני  מיד  ומטופלת  מזוהה  חריגה 
מ-5,000  יותר  אשפוז.  ודורשת  מתפתחת 
מגלות  שהיום  מהשירות,  נהנים  מטופלים 
מתקדמות  בריאות  מערכות  רב  עניין  בו 

בעולם". 
"המערכת  קידס'.  ה'מכבי  שירות  למשל  או 
לאמא  היום  מאפשרת  'מכבי'  של  החכמה 
מהבית"  לצאת  מבלי  מהרופא  מענה  לקבל 
מספר יגאל וידאל. "הילד עם חום? מתקשרים 
ומקבלים  הנתונים  את  מעבירים  לרופא, 
תשובה. במרבית המקרים יוכל הרופא לספק 
יעבור  נורא,  לא  מ'זה  החל  מוסמכת  תשובה 
עד מחר', ועד 'לכו מהר למוקד' וכל זאת מבלי 
גם פחות עומס  כך הרווחנו  להגיע למרפאה. 
שתי  השירות,  שיפור  את  וגם  המערכת  על 

תכונות שב'מכבי' הם כלים שלובים".

מחוייבים לחבר
אפשר להרחיב הרבה על נושא רפואת המחר, 
הדיגיטציה  על  המשוכללת,  המערכת  על 

של  המשוכלל  המחקר  מכון  על  המתקדמת, 
'מכבי' שאחראי לכמה וכמה פריצות דרך, אך 
דווקא  הם  למסלול  השיחה  את  שמחזיר  מי 
וגם  פרופסור  אלו שלא מחזיקים בתואר של 
שלהם  התרומה  זאת  ולמרות  דוקטור,  לא 

ליעילות המערכת אינה פחותה. 
על  קודם  דובר  "אם  שטיצברג:  שמחה  הרב 
דוגמא  היא  ש'מכבי'  הרי  האנושי',  ה'מגע 
הוא  חבר  לכל  לסייע  העז  כשהרצון  לכך, 
עיקרון ברזל שמאפיין כל עובד בארגון, החל 
מהפקידות במשרד הסניף, דרך הרופאים וכלה 
בבכירי ההנהלה. ואיני מדבר על מעשה ראוי 
לציון שקורה פה ושם. אני מדבר על התנהלות 
מידי  לגובה'  'לקפוץ  חכמה  לא  זו  יומיומית. 
בשגרה  להתנהל  היא  החכמה  אלא  פעם, 
לפעול  להתעייף,  בלי  ולטפח תודעת שירות 

כמצוות אנשים מלומדה, כשבכך חש כל חבר. 
ואני  הקופה,  בכירי  מקרינים  הזה  המסר  את 
לרמת  עד  ומגיע  מחלחל  שהוא  להעיד  יכול 

השטח". 
הרב חיים פרוינד: "דווקא כמי שמחזיק בכובע 
של מנכ"ל ארגון חסד, אני מעריך את תודעת 
השירות של אנשי 'מכבי'. דבר שבשגרה הוא 
לגלות מנהלי מחוזות שמקימים חפ"ק בשעת 
ליל מאוחרת במטרה לסייע לחבר, או לגלות 
פקידה שמתעקשת עבור מטופל, כשהיא אינה 
מרפה עד לקבלת התשובה. זו קופה שאנשיה 
שהטמיע  מי  מבורכת.  לעשייה  'רעבים' 
שמר  פרופ'  הוא  הזו  ההתנהלות  אופי  את 
בתפקידו כמנכ"ל 'מכבי' והיום מיישם אותה 

ללא  הוא  אותה  ששכלל  ומי  ב'אסותא',  גם 
הייתי אומר,  רן סער.  ספק המנכ"ל הנוכחי, 
השונים  הארגונים  למתנדבי  מזיק  היה  שלא 

לעבור קורס קצר ב'מכבי'..."
ככל  היא  הכוונה  קורס,  על  כשמדברים 
הנראה לסדנאות שמעביר הרב משה שלזינגר 
"מתאם  'מכבי'.  של  הקהילה  קשרי  למתאמי 
קשרי קהילה מסמל בעיני החבר את הקופה" 
אומר שלזינגר, "לכן אנו דואגים להכשיר את 
המתאמים במתן שירות, ובמונחים רפואיים, 
כשההכשרה היא חלק בלתי נפרד מהתפקיד. 
הוא  קהילה  קשרי  מתאם  ברור:  כבר  היום 
מוחלטת  התמסרות  שדורש  תובעני,  תפקיד 
מלמעלה.  מתחיל  זה  אך  החברים.  לצרכי 
מהרובד  מגיעה  גבוהה  לשירותיות  הדרישה 
הבכיר של ההנהלה, והיא מחלחלת לאורך כל 
שרשרת הפיקוד כשהיא כמובן לא פוסחת גם 

על המתאמים".
הגעתי  כאשר  אותי  שהרשים  מה  "אכן, 
שזיהיתי  הבולטת  המחויבות  היתה  למכבי 
כל  לעשות  הרמות,  בכל  העובדים,  כל  אצל 
מה שאפשר עבור החבר", קובע פרופ' נחמן 
אש. גם יגאל וידאל מאשר את הנתון: "זהו 
בוקר  בכל  שקמים  עובדים  של אלפי  ארגון 
היא  אותם  שמלווה  כשהמחשבה  לעבודה, 

כיצד לסייע לחבר. וזו לא קלישאה. 
שנועדו  סקרים  קבוע  באופן  מפעילים  אנו 
לספק לנו בקרה מתמדת, כשהחבר נשאל רגע 
לאחר צאתו מהסניף האם היה מרוצה מרמת 
סטנדרטי  שירות  שקיבל  חש  והאם  השירות 
או למעלה מהסטנדרט. המשוב שאנו מקבלים 

מהמחברים מלמד שאנו בדרך הנכונה".
נציגי  של  התרומה  מדגיש:  סער  רן  המנכ"ל 
הציבור הרב פרוינד והרב שטיצברג לתודעת 
גדולה  היא  'מכבי',  של  הגבוהה  השירות 
שלא  משום  דווקא  כמותה.  מאין  ומהותית 
יקרים  ביהודים  אלא  רפואה  באנשי  מדובר 
על  המצביעים  הקהילה,  מתוך  שמגיעים 
הצרכים של הקהילה החרדית. אנו מצליחים 
ביותר  לרבדים העמוקים  יותר  טוב  להתחבר 
של הקהילה ולספק מענה עדכני גם כשנראה 

בתפקידו  במכבי,  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
כן  ולפני  הצפון  מחוז  כראש  כיהן  הקודם 
הנוכחי  בתפקידו  מכבי.  למנכ"ל  בכיר  עוזר 
הוא אחראי על הובלת כל תהליכי השירות 
וכמובן  והמחקר  ההערכה  ומחלקת  במכבי 

תחום השיווק.

יגאל וידאל
ראש אגף שרות ושיווק

שנה,  מעשרים  למעלה  מכבי  הנהלת  חבר 
משמש כחבר מועצת עיריית בני ברק וחבר 
רפואיים,  מרכזים  באסותא  דירקטוריון 
בתפקידו בהנהלת מכבי מוביל את החיבור 
בכל  החרדי  המגזר  לבין  מכבי  הנהלת  בין 

נושאי בריאות ורפואה.

הרב שמחה שטיצברג
חבר הנהלה 

שנה,  מעשרים  למעלה  מכבי  הנהלת  חבר 
משמש כמנכ"ל עזר מציון, נאמנם של גדולי 
מהאנשים  לרפואה,  הקשור  בכל  ישראל 
הרפואה  בעולם  למהפיכה  האחראיים 

והחסד בארץ.  

הרב חיים פרויינד
חבר הנהלה

דובר מכבי שירותי בריאות וממונה על קשרי 
במקביל  שנים  מספר  במשך  כיהן  הממשל, 
כיהן  בעבר  מכבי.  ידידי  עמותת  כמנכ"ל  גם 
לשר  תקשורת  ויועץ  הבריאות  משרד  כדובר 
ומנהל ענף קשרי ציבור  דובר  והיה  הבריאות, 
בעל  בנהרייה.  המערבי  לגליל  החולים  בבית 
תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה, תואר 
שני בתקשורת ותואר שני נוסף במנהל עסקים.

עדו הדרי
דובר מכבי 

ב-5  החרדי  למגזר  השיווק  כמנהל  משמש 
במכבי  תפקידו  את  החל  האחרונות,  השנים 
היה  קהילה,  קשרי  כמתאם  שנה  כ-13  לפני 
הנחשון במיזם זה המקשר ומנגיש את שירותי 
ופיתח  הוביל  החרדי,  במגזר  לחבריה  מכבי 
הארץ,  רחבי  בכל  מתאמים   28 עם  זה  רעיון 

והיווה מודל לחיקוי.

הרב משה שלזינגר
מנהל שיווק למגזר החרדי

פרופ' נחמן אש: מה שהרשים 
אותי כאשר הגעתי למכבי היתה 

המחויבות הבולטת שזיהיתי אצל כל 
העובדים, בכל הרמות, לעשות כל 

מה שאפשר עבור המבוטח

"

"

בית החולים אסותא מבית מכבי באשדוד

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, מנכ"ל מכבי מר רן סער, וראש 
מחוז ירושלים מר גידי לשץ בפתיחת מרכז רפואי בירושלים

עובדים  אלפי  שמכיל  ארגון  זהו  וידאל:  יגאל 
כשהמחשבה  לעבודה,  בוקר  בכל  שקמים 
אנו  לחבר.  לסייע  כיצד  היא  אותם  שמלווה 
מפעילים באופן קבוע סקרים שנועדו לספק 
מקבלים  שאנו  המשוב  מתמדת,  בקרה  לנו 

מהחברים מלמד שאנו בדרך הנכונה.

של  ההצלחה  סוד  אכן,  שמר:  שוקי  פרופ' 
'אסותא', היא שקופת חולים 'מכבי' השכילה 
וכיום  פרימיום,  מוצר  חבריה  עבור  לייצר 
חולים  בתי  של  משורה  החברים  נהנים 
מתקדמים של 'אסותא' שעומדים לרשותם.

לכך,  דוגמא  היא  'מכבי'  שטיצברג:  הרב 
עיקרון  הוא  חבר  לכל  לסייע  העז  כשהרצון 
ברזל שמאפיין כל עובד בארגון. החכמה היא 
בלי  שירות  תודעת  ולטפח  בשגרה  להתנהל 
מחלחל  שהוא  להעיד  יכול  ואני  להתעייף, 

ומגיע עד לרמת השטח.
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שישנה סתירה בין הנושאים".   
עדו הדרי, מאזין ברוב קשב לשיח ומדייק: 
עבור  הנכון  במינון  בדיוק  היא  "'מכבי' 
כך  ביותר  הגדולה  הקופה  לא  היא  החבר: 
שהחבר לא הולך בה לאיבוד, אך היא כלל 
אינה קופה קטנה, כך שיש לה את היכולת, 
את  לחבר  להמציא  והמשאבים  העוצמה 

המיטב בכל תחום רפואי"

בתי החולים בעקבות 'אסותא'
לפני כ-5 שנים נפל דבר בישראל: הממשלה 
קיבלה החלטה שכמותה לא התקבלה מזה 

חדש,  ציבורי  חולים  בית  יוקם   - שנה   40
בית  להקמת  במכרז  שזכה  מי  באשדוד. 
החולים היא 'אסותא' מבית 'מכבי', שאותו 

מנווט, ובהצלחה מרשימה, הפרופ' שמר. 
האכזב  ביובל  רבים  מים  זרמו  לא  מאז 

החולים  בית  הספיק  וכבר  לכיש,  נחל  של 
לקרום עור וגידים. 

הושלם,  וכמעט  צומח  החולים  בית  מבנה 
בעוד  בע"ה  להתרחש  עומדת  הפתיחה 

השבועות  חג  בערב  מחודשיים,  פחות 
להפריך  שמר  הצליח  בכך,  הבעל"ט. 
ויש  הקודרות,  התחזיות  את 
הסבורים שהוא בדרך לשבור שיאים 
במדינת  חולים  בתי  בתחום הקמת 

ישראל. 
כך או כך, באשדוד מלווים התושבים 
החולים  בית  את  דרוכה  בציפייה 

ההולך ונבנה.
אבל עם כל ההתלהבות מבית חולים 

הקיימים  החולים  בתי  בישראל,  חדש 
בישראל מדאיגים אותנו: ישנם בתי חולים 

שבקושי שורדים. 

דיברנו  עליה  המחר'  ש'רפואת  לנו  מנין 
תיושם גם באסותא אשדוד?

התשובה נענית בנוסח של 'יהללך זר'. "אם 
יש אדם שהצליח להוכיח שבית חולים יכול 
הרי שמדובר  שירותי,  וגם  יעיל  גם  להיות 
משמעית"  חד  וב'אסותא'.  שמר  בפרופ' 
קובע הרב שלזינגר. "למעשה, הייתי אומר 
הרפואה  מערכת  כלל  שונתה  שבזכותו 
יכול  חולים  בבית  אשפוז  בעבר,  בישראל. 
היה להמשך על פני ימים ארוכים גם כשלא 
היתה לכך סיבה.  אך מאז 'אסותא' הוכיחה 
שמירה  תוך  חולים,  בית  להפעיל  שאפשר 
בהקפדה  מינימלית,  אשפוז  תקופת  על 
על רמת שירות גבוהה ותוך העמדת צוות 
בתי  כל   - שבטופ  הטופ  שהוא  רפואי 
כלפי מעלה.  רמות  בכמה  עלו  החולים 
של  כניסתה  שגם  ספק,  לי  אין  אז 
הציבורית  הרפואה  למרחב  'אסותא' 
בתחום  גם  אפקט  אותו  את  תיצור 
המערכת  את  תמשוך  והיא  הזה 

הרפואית כולה כלפי מעלה".
את  שוטח  סער  רן  'מכבי'  מנכ"ל 
"היתרון  בעניין.  הסדורה  משנתו 
מנצח,  במודל  הוא  'אסותא',  של 
בעולם,  לחקותו  מבקשים  היום  שכבר 
הייתי  אם  לקהילה.  החיבור  על  המבוסס 
היום  הייתי ממהר להצטרף  תושב אשדוד 
הזה:  המהותי  היתרון  בשל  רק  ל'מכבי' 
האישי  לרופא  נכנס  למרפאה,  מגיע  אתה 

עובר  אתה   - בעיה  יש  חלילה  ואם  שלך, 
בלי  בהתחייבות,  צורך  בלי  ל'אסותא' 
כאילו  בלבד  מגנטי  כרטיס  עם   ,17 טופס 
הקהילה  העת  וכל  מרפאה.  בעוד  מדובר 
ובית החולים מסונכרנים: הרופאים בבית 

החולים מכירים את התיק הרפואי, הרופא 
בקהילה עוקב אחר הטיפול בבית החולים. 

איזו רפואה יכולה להיות טובה מזו?"
בתי  כל  היו  "אילו  סער,  קובע  "לדעתי" 
קופות  בידי  מופעלים  במדינה  החולים 
ערוך.  לאין  טוב  היה  מצבנו  החולים, 

הנוכחית, שהיא  "המערכת  אך לא רק מחלות. 
לחסוך  מאפשרת  מאד,  ויעילה  מתקדמת 
שירות  ולספק  הליכים  לקצר  בירוקרטיה, 
במהירות שיא", אומר הפרופ' נחמן אש. "ושוב, 
אך  ויעיל,  מתקדם  לארגון  דוגמא  זו  כאן  גם 
המבט הוא רפואי דווקא: ככל שאנו מפחיתים 
את העיסוק באדמיניסטרציה ומתעסקים פחות 
להתמקד  יכולים  אנו  כך  הטופסולוגיה,  עם 

בעיקר: בשיפור השירות הרפואי".     
המחר,  ורפואת  התקדמות  על  מדברים  ואם 
מזכיר פרופ' רווח את נושא ה'מומ"ה'. "היום, 
חולים מורכבים רבים ב'מכבי' אינם נדרשים 
להתאשפז בבתי חולים או מוסדות סיעודיים, 
שמאפשר  ממנגנון  נהנים  שהם  משום 
להגיע  מבלי  המדדים  של  קבוע  ניטור  להם 
את  מנהלים  אנו  החולים.  או לבית  למרפאה 
'בית החולים המקוון' הגדול ביותר בישראל, 
למוניטור  בביתו  המטופל  מתחבר  במסגרתו 
המדדים  את  ליין  און  לרופא  שמעביר 
כשכל   - דם  לחץ  סוכר,  הלב,  כמו  השונים, 
שהיא  לפני  מיד  ומטופלת  מזוהה  חריגה 
מ-5,000  יותר  אשפוז.  ודורשת  מתפתחת 
מגלות  שהיום  מהשירות,  נהנים  מטופלים 
מתקדמות  בריאות  מערכות  רב  עניין  בו 

בעולם". 
"המערכת  קידס'.  ה'מכבי  שירות  למשל  או 
לאמא  היום  מאפשרת  'מכבי'  של  החכמה 
מהבית"  לצאת  מבלי  מהרופא  מענה  לקבל 
מספר יגאל וידאל. "הילד עם חום? מתקשרים 
ומקבלים  הנתונים  את  מעבירים  לרופא, 
תשובה. במרבית המקרים יוכל הרופא לספק 
יעבור  נורא,  לא  מ'זה  החל  מוסמכת  תשובה 
עד מחר', ועד 'לכו מהר למוקד' וכל זאת מבלי 
גם פחות עומס  כך הרווחנו  להגיע למרפאה. 
שתי  השירות,  שיפור  את  וגם  המערכת  על 

תכונות שב'מכבי' הם כלים שלובים".

מחוייבים לחבר
אפשר להרחיב הרבה על נושא רפואת המחר, 
הדיגיטציה  על  המשוכללת,  המערכת  על 

של  המשוכלל  המחקר  מכון  על  המתקדמת, 
'מכבי' שאחראי לכמה וכמה פריצות דרך, אך 
דווקא  הם  למסלול  השיחה  את  שמחזיר  מי 
וגם  פרופסור  אלו שלא מחזיקים בתואר של 
שלהם  התרומה  זאת  ולמרות  דוקטור,  לא 

ליעילות המערכת אינה פחותה. 
על  קודם  דובר  "אם  שטיצברג:  שמחה  הרב 
דוגמא  היא  ש'מכבי'  הרי  האנושי',  ה'מגע 
הוא  חבר  לכל  לסייע  העז  כשהרצון  לכך, 
עיקרון ברזל שמאפיין כל עובד בארגון, החל 
מהפקידות במשרד הסניף, דרך הרופאים וכלה 
בבכירי ההנהלה. ואיני מדבר על מעשה ראוי 
לציון שקורה פה ושם. אני מדבר על התנהלות 
מידי  לגובה'  'לקפוץ  חכמה  לא  זו  יומיומית. 
בשגרה  להתנהל  היא  החכמה  אלא  פעם, 
לפעול  להתעייף,  בלי  ולטפח תודעת שירות 

כמצוות אנשים מלומדה, כשבכך חש כל חבר. 
ואני  הקופה,  בכירי  מקרינים  הזה  המסר  את 
לרמת  עד  ומגיע  מחלחל  שהוא  להעיד  יכול 

השטח". 
הרב חיים פרוינד: "דווקא כמי שמחזיק בכובע 
של מנכ"ל ארגון חסד, אני מעריך את תודעת 
השירות של אנשי 'מכבי'. דבר שבשגרה הוא 
לגלות מנהלי מחוזות שמקימים חפ"ק בשעת 
ליל מאוחרת במטרה לסייע לחבר, או לגלות 
פקידה שמתעקשת עבור מטופל, כשהיא אינה 
מרפה עד לקבלת התשובה. זו קופה שאנשיה 
שהטמיע  מי  מבורכת.  לעשייה  'רעבים' 
שמר  פרופ'  הוא  הזו  ההתנהלות  אופי  את 
בתפקידו כמנכ"ל 'מכבי' והיום מיישם אותה 

ללא  הוא  אותה  ששכלל  ומי  ב'אסותא',  גם 
הייתי אומר,  רן סער.  ספק המנכ"ל הנוכחי, 
השונים  הארגונים  למתנדבי  מזיק  היה  שלא 

לעבור קורס קצר ב'מכבי'..."
ככל  היא  הכוונה  קורס,  על  כשמדברים 
הנראה לסדנאות שמעביר הרב משה שלזינגר 
"מתאם  'מכבי'.  של  הקהילה  קשרי  למתאמי 
קשרי קהילה מסמל בעיני החבר את הקופה" 
אומר שלזינגר, "לכן אנו דואגים להכשיר את 
המתאמים במתן שירות, ובמונחים רפואיים, 
כשההכשרה היא חלק בלתי נפרד מהתפקיד. 
הוא  קהילה  קשרי  מתאם  ברור:  כבר  היום 
מוחלטת  התמסרות  שדורש  תובעני,  תפקיד 
מלמעלה.  מתחיל  זה  אך  החברים.  לצרכי 
מהרובד  מגיעה  גבוהה  לשירותיות  הדרישה 
הבכיר של ההנהלה, והיא מחלחלת לאורך כל 
שרשרת הפיקוד כשהיא כמובן לא פוסחת גם 

על המתאמים".
הגעתי  כאשר  אותי  שהרשים  מה  "אכן, 
שזיהיתי  הבולטת  המחויבות  היתה  למכבי 
כל  לעשות  הרמות,  בכל  העובדים,  כל  אצל 
מה שאפשר עבור החבר", קובע פרופ' נחמן 
אש. גם יגאל וידאל מאשר את הנתון: "זהו 
בוקר  בכל  שקמים  עובדים  של אלפי  ארגון 
היא  אותם  שמלווה  כשהמחשבה  לעבודה, 

כיצד לסייע לחבר. וזו לא קלישאה. 
שנועדו  סקרים  קבוע  באופן  מפעילים  אנו 
לספק לנו בקרה מתמדת, כשהחבר נשאל רגע 
לאחר צאתו מהסניף האם היה מרוצה מרמת 
סטנדרטי  שירות  שקיבל  חש  והאם  השירות 
או למעלה מהסטנדרט. המשוב שאנו מקבלים 

מהמחברים מלמד שאנו בדרך הנכונה".
נציגי  של  התרומה  מדגיש:  סער  רן  המנכ"ל 
הציבור הרב פרוינד והרב שטיצברג לתודעת 
גדולה  היא  'מכבי',  של  הגבוהה  השירות 
שלא  משום  דווקא  כמותה.  מאין  ומהותית 
יקרים  ביהודים  אלא  רפואה  באנשי  מדובר 
על  המצביעים  הקהילה,  מתוך  שמגיעים 
הצרכים של הקהילה החרדית. אנו מצליחים 
ביותר  לרבדים העמוקים  יותר  טוב  להתחבר 
של הקהילה ולספק מענה עדכני גם כשנראה 

בתפקידו  במכבי,  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
כן  ולפני  הצפון  מחוז  כראש  כיהן  הקודם 
הנוכחי  בתפקידו  מכבי.  למנכ"ל  בכיר  עוזר 
הוא אחראי על הובלת כל תהליכי השירות 
וכמובן  והמחקר  ההערכה  ומחלקת  במכבי 

תחום השיווק.

יגאל וידאל
ראש אגף שרות ושיווק

שנה,  מעשרים  למעלה  מכבי  הנהלת  חבר 
משמש כחבר מועצת עיריית בני ברק וחבר 
רפואיים,  מרכזים  באסותא  דירקטוריון 
בתפקידו בהנהלת מכבי מוביל את החיבור 
בכל  החרדי  המגזר  לבין  מכבי  הנהלת  בין 

נושאי בריאות ורפואה.

הרב שמחה שטיצברג
חבר הנהלה 

שנה,  מעשרים  למעלה  מכבי  הנהלת  חבר 
משמש כמנכ"ל עזר מציון, נאמנם של גדולי 
מהאנשים  לרפואה,  הקשור  בכל  ישראל 
הרפואה  בעולם  למהפיכה  האחראיים 

והחסד בארץ.  

הרב חיים פרויינד
חבר הנהלה

דובר מכבי שירותי בריאות וממונה על קשרי 
במקביל  שנים  מספר  במשך  כיהן  הממשל, 
כיהן  בעבר  מכבי.  ידידי  עמותת  כמנכ"ל  גם 
לשר  תקשורת  ויועץ  הבריאות  משרד  כדובר 
ומנהל ענף קשרי ציבור  דובר  והיה  הבריאות, 
בעל  בנהרייה.  המערבי  לגליל  החולים  בבית 
תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה, תואר 
שני בתקשורת ותואר שני נוסף במנהל עסקים.

עדו הדרי
דובר מכבי 

ב-5  החרדי  למגזר  השיווק  כמנהל  משמש 
במכבי  תפקידו  את  החל  האחרונות,  השנים 
היה  קהילה,  קשרי  כמתאם  שנה  כ-13  לפני 
הנחשון במיזם זה המקשר ומנגיש את שירותי 
ופיתח  הוביל  החרדי,  במגזר  לחבריה  מכבי 
הארץ,  רחבי  בכל  מתאמים   28 עם  זה  רעיון 

והיווה מודל לחיקוי.

הרב משה שלזינגר
מנהל שיווק למגזר החרדי

פרופ' נחמן אש: מה שהרשים 
אותי כאשר הגעתי למכבי היתה 

המחויבות הבולטת שזיהיתי אצל כל 
העובדים, בכל הרמות, לעשות כל 

מה שאפשר עבור המבוטח

"

"

בית החולים אסותא מבית מכבי באשדוד

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, מנכ"ל מכבי מר רן סער, וראש 
מחוז ירושלים מר גידי לשץ בפתיחת מרכז רפואי בירושלים

עובדים  אלפי  שמכיל  ארגון  זהו  וידאל:  יגאל 
כשהמחשבה  לעבודה,  בוקר  בכל  שקמים 
אנו  לחבר.  לסייע  כיצד  היא  אותם  שמלווה 
מפעילים באופן קבוע סקרים שנועדו לספק 
מקבלים  שאנו  המשוב  מתמדת,  בקרה  לנו 

מהחברים מלמד שאנו בדרך הנכונה.

של  ההצלחה  סוד  אכן,  שמר:  שוקי  פרופ' 
'אסותא', היא שקופת חולים 'מכבי' השכילה 
וכיום  פרימיום,  מוצר  חבריה  עבור  לייצר 
חולים  בתי  של  משורה  החברים  נהנים 
מתקדמים של 'אסותא' שעומדים לרשותם.

לכך,  דוגמא  היא  'מכבי'  שטיצברג:  הרב 
עיקרון  הוא  חבר  לכל  לסייע  העז  כשהרצון 
ברזל שמאפיין כל עובד בארגון. החכמה היא 
בלי  שירות  תודעת  ולטפח  בשגרה  להתנהל 
מחלחל  שהוא  להעיד  יכול  ואני  להתעייף, 

ומגיע עד לרמת השטח.
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ואם דיברנו על חיזוי עתידות, אני יכול לומר 
שבעוד מספר שנים לאחר שייווכחו בהצלחה 
משרד  של  הצעד  יהיה  זה  'אסותא',  של 
לניהולן  החולים  בתי  את  להעביר  הבריאות: 

של הקופות..."
של  ההצלחה  סוד  "אכן,  מאשר:  שמר  פרופ' 
השכילה  'מכבי'  חולים  שקופת  היא  'אסותא', 
לייצר עבור חבריה מוצר פרימיום, וכיום נהנים 
החברים משורה של בתי חולים מתקדמים של 
'אסותא' שעומדים לרשותם בת"א, בראשל"צ, 
שבע.  ובבאר  באשדוד  ובהמשך  ברעננה, 
את  מספקים  החולים  בתי  אחרות:  במילים 

מרבית השירותים לכלל חברי הקופות״. 

"באשדוד התקבלה החלטה חכמה להקים בית 
חולים ציבורי. בית החולים יספק את השירות 
אך  איש,  מ250,000  יותר  התושבים,  לכלל 
הרמה  ציבורי  חולים  בבית  שמדובר  למרות 
על  פרטית. איני מדבר רק  רפואה  של  תהיה 
הרפואה  של  מהחיבור  שייהנו  'מכבי'  חברי 
של  זרימה  כשתהיה  החולים.  לבית  בקהילה 
מהקהילה  והמעבדות  הרופאים  בין  נתונים 
לבית החולים ולהיפך - לשמה בנינו קונספט 
מתקדמת  ממוחשבת  מערכת  על  המבוסס 
מרפואה  ייהנו  החולים  לבית  הבאים  כל    -

מתקדמת ברמה שלא הכרתם.
"לא ארחיב על ההיצע הרפואי של הרופאים 
'אסותא'  אמרת  אם  כשבעצם  והשירותים, 
שלדעתי  אחת  במילה  אומר  אך  הכל,  אמרת 
מסמלת את טיב השירות: בית החולים נבנה 
החדרים  האדם.  צלם  את  יכבד  שהוא  כך 
בו  ולא תהיה  או שניים,  חולה אחד  יהיו של 
יהיו  במסדרונות.  חולים  לשכן  אפשרות  כלל 
מרחבים שיעניקו תחושת פרטיות למשפחות,  
ובכלל, הוא תוכנן כך שהחולה יחוש בו בנוח, 
כפי  כן,  אז  גבוהה.  רפואית  רמה  לצד  כמובן 
שבית  ספק  לי  אין  שטיצברג,  הרב  שאמר 
למודל  יהפוך  באשדוד  'אסותא'  החולים 
מערכת  את  מעלה  כלפי  וימשוך  לחיקוי, 

הבריאות כולה".

מובילים בראש
מאפיין  זהו  "אכן,  סער:  רן  הקופה,  מנכ"ל 
מובהק של 'מכבי', ואני אחזור כאן על המילים 
בבני  החדש  המרכז  פתיחת  בעת  שהצהרתי 
ברק - מרכז שאין עוד כמותו בגודל ובאיכות, 
המהווה דוגמא ומופת. שם אמרתי כי 'דין בני 
ברק כדין רמת השרון' ואני מתכווון לכל מילה: 
אצלנו יש שוויון מוחלט בין הציבורים השונים, 

אין העדפה של ציבור כזה על פני אחר. 
מבחינתנו לכל חבר מגיע השירות הטוב 
ביותר, אל היעד הזה אנו חותרים ובס"ד 
אנו גם מצליחים. זו גם הסיבה להחלטה 
האסטרטגית לפתח את שירותי הרפואה 
שלנו בירושלים, במהלך השנה האחרונה 
פתחנו עשרה מרכזים רפואיים מתקדמים 

ומרווחים ברחבי ירושלים".
אגב, מעלה המנכ"ל זיכרון מהעבר הלא 

רחוק. "נודע לנו על פטירתו של הרב זקס 
זצ"ל. ואני חייב לספר כי זכיתי להגיע אליו לא 
פעם, ומה שהטביע בי רושם בל ימחה, היה 
הביקור שעשינו בסוכתו. התפעמתי מול 
מחכמתו  בעיקר  אך  שהקרין,  הצניעות 
שחיבר  זה  בעצם  היה  הוא  ומאצילותו. 
הציבור  ובין  המרכז,  מחוז  כמנהל  ביני, 
ואצל  אצלו  הללו,  מהביקורים  החרדי. 
יבדלו לחיים ארוכים יתר גדולי ישראל 
ורבני הקהילה החרדית שליט"א, למדתי 

המון וכמוני גם יתר בכירי הקופה". 
עת  והגיע  שעה  חלפה  אך  להאמין,  קשה 
שהגיעו  עובדים  כבר  עומדים  בדלת  פרידה. 
לישיבה הבאה - ישיבה שתעסוק במאפיינים 
מטרה  מתוך  החרדי,  החבר  של  הייחודיים 
המערכתית.  ברמה  מיטבי  מענה  לו  לספק 
"'מכבי'  סער,  קובע  אחד"  במשפט  "נסכם 
מהווה, ולא רק בעיני, את גולת הכותרת של 
רואה  לא  אני  הישראלית.  הבריאות  מערכת 
מחייבת  אמירה  גם  אלא  מחמאה  רק  בכך 

כך  יותר,  טובים  נהיה  שאנו  ככל  ומדרבנת: 
שאנו  ככל  תשתפר.  כולה  הבריאות  מערכת 
יותר,   גבוהים  סטנדרטים  לעצמנו  מציבים 
מערכת  ועל  הקופות  יתר  על  מקרין  זה  כך 

הבריאות בכללותה.
"לכן אנו חייבים להיות תמיד בראש. להוביל 
בחדשנות,  כולם  לפני  אחד  צעד  ולהיות 
'רוח  על  בשמירה  בעיקר  אך  בהתייעלות, 
מכבי', על היחס לחבר היחיד. להקפיד על כך 
לצד  המיטבית,  השירות  מרמת  ייהנה  שהוא 
חתירה לכך שהמדדים הבריאותיים שלו יהיו 
של  הסוד  מהו  קודם  שאלת  אם  אז  תקינים. 

'מכבי', הנה לנו התשובה".
בסוף  איחלו  הם  בריאים",  לנו  "שתהיו 
השיחה. אך הם לא מסתפקים רק באיחול. הם 
שמלווה  כשמה  שנים,  מזה  כך  לשם  פועלים 
כל אחד מהם היא השאיפה להיטיב את מצבו 
ובנושא  מהחברים.  אחד  כל  של  הבריאותי 

הזה, יש להם קבלות יפות בשטח.

המרכז הרפואי הגדול בבני ברק

הוא  קהילה  קשרי  מתאם  שלזינגר:  משה 
תפקיד תובעני, שדורש התמסרות מוחלטת 
מלמעלה.  מתחיל  זה  אך  החברים.  לצורכי 
מהרובד  מגיעה  גבוהה  לשרותיות  הדרישה 
לאורך  מחלחלת  והיא  ההנהלה,  של  הבכיר 
לא  כמובן  כשהיא  הפיקוד  שרשרת  כל 

פוסחת גם על המתאמים.

הנכון  במינון  בדיוק  היא  ׳מכבי'  הדרי:  עידו 
עבור החבר: היא לא הקופה הגדולה ביותר 
כך שהחבר לא הולך בה לאיבוד, אך היא כלל 
אינה קופה קטנה, כך שיש לה את היכולת, 
את  לחבר  להמציא  והמשאבים  העוצמה 

המיטב בכל תחום רפואי

הרב חיים פרוינד: דווקא כמי שמחזיק בכובע 
של מנכ"ל ארגון חסד, אני מעריך את תודעת 
שבשגרה  דבר  'מכבי'.  אנשי  של  השירות 
הוא לגלות מנהלי מחוזות שמקימים חפ"ק 
לחבר,  לסייע  במטרה  מאוחרת  ליל  בשעת 
או לגלות פקידה שמתעקשת עבור מטופל, 

כשהיא אינה מרפה עד לקבלת התשובה. 
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אדמו"רים לאין ספור שוכנים בעיר הקודש והמקדש, ועשרות בתי 
כנסת חסידיים הוקמו ברחובותיה  כתב 'קו עיתונות' יצא למסע 

מרתק בעקבות החסידויות המרכזיות בעיר, כיצד הגיעו אליה, איזה 
מוסדות הקימו בה ולהיכן התפשטו מירושלים  בעלזא, תולדות 

אהרן ותולדות אברהם יצחק, באיאן ולעלוב, קרעטשניף ואמשינוב, 
קרלין סטולין ושומרי אמונים, קהל חסידי ירושלים וסלונים

סביב לה
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עלה  זי"ע  מבעלזא  מהר"א  מרן  כ"ק 
ארצה ביום ט' שבט בשנת תש"ד, בשבת 
הראשונה שבת שירה שהה בחיפה ולאחרי 
בתחילה  התגורר  בה  לירושלים,  נסע  זה 
את  מחלק  הוא  כאשר  קטמון.  בשכונת 
זמנו - בחודשי החורף עד אחרי חג הפסח 
הקיץ  בחודשי  ואילו  אביב,  בתל  התגורר 

התגורר בירושלים.
הגה"ק  אחיו  פתח  תש"ז  בשנת 
תורה  התלמוד  את  זי"ע  מבילגורייא 
שולל,  יצחק  ברח'  בירושלים  הראשון 
הראשונה  הישיבה  נפתחה  תש"י  בשנת 
ובשנת  זי"ע,  מרן  כ"ק  של  קדשו  בברכת 
הפינה  אבן  את  זי"ע  מרן  הניח  תשי"ג 
למעלה  אגריפס.  ברח'  הקדושה  לישיבה 
הקיץ  בחודשי  פטירתו,  לפני  מחודש 
זי"ע את חדרו  של שנת תשי"ז, חנך מרן 

בבניין הישיבה.
שליט"א  האדמו"ר  של  עלותו  עם 
הוא  תשכ"ו,  בשנת  אב  בחודש  לכהן 
ובכל  בירושלים  הק'  המוסדות  את  פיתח 
אבן  הניח  תשד"מ  בשנת  הארץ.  רחבי 

בקרית  העולמי  המרכז  לבניין  הפינה 
חנכו  תש"ס  ובשנת  בירושלים,  בעלזא 
תושב  לכל  המוכר  הגדול  ביהמ"ד  את 
במעמד  לעיר,  שמגיע  מי  ולכל  ירושלים 
אדמו"רים  ובהשתתפות  חסידים  המוני 

ורבנים. 
הגרויסע  את  חנכו  תשס"ג  בשנת 
שם   - הגדול  לביהמ"ד  הסמוך  שטיב 
הטהורים  השולחנות  את  האדמו"ר  עורך 
בשבתות ובחגים. היום נמצאים בירושלים 
ישיבה  בעלזא,  דחסידי  ישיבות  ארבע 
מאות  לומדים  בה  אהרן  ברכת  גבוהה 
בחורים משיעור ג' בישיבה גדולה ומעלה, 
לצעירים  והישיבה  הגדולה  הישיבה 
בהרי  לצעירים  והישיבה  אגריפס,  ברחוב 

ירושלים ביישוב קרית יערים טלז סטון. 
גם התלמוד תורה עבר בשנים האחרונות 
מרדכי,  תכלת  ברחוב  הקבוע  למשכנו 
מתגוררים  כיום  ומרשים.  מפואר  בבניין 
כאלפיים חסידי בעלזא בירושלים, ורובם 

מתרכזים בקרית בעלזא בצפון העיר.

קהילת באיאן הוקמה בירושלים בשנת תרס"ח 
זצוק"ל,  פרידמן  ישראל  רבי  האדמו"ר  ידי  על 
לטובת  אורנשטיין  בתי  שכונת  נבנתה  תחילה 
כולל ווהלין דחסידי באיאן. מאחר שהנגיד שנדב 
גדול  חלק  באיאן  חסידי  קיבלו  היה מהחסידות, 
היה  השכונתי  ה'קלויז'  כן,  כמו  השכונה,  מבתי 

שייך לחצר הקודש באיאן.
חורבן  לאחר  החסידות  כמרכז  שימש  הקלויז 
בית הכנסת תפארת ישראל בשנת תש"ח, בנוסף 
לבית מדרש שהתקיים בבתי התימנים ולאחר מכן 
בישיבת חיי עולם, ובו גם נוסדה ישיבת תפארת 
לבית  הועברה  ובהמשך  )בשנת תשי"ג(,  ישראל 
- בו שכנה עד  המדרש בשכונת בתי אורנשטיין 
מלכי  ברחוב  והמפואר  הגדול  המרכז  לבניית 
ישראל בשכונת גאולה )נחנך בט"ו באב תשכ"ז(. 
הגדולה  והישיבה  החסידות  מרכז  שוכנת  כיום 
בבתי  לקלויז  בסמוך  ואילו  ישראל,  במלכי 
אורנשטיין נמצאת הישיבה הקטנה של החסידות.
בין החסידים,  אחווה  על  דגש  בחסידות שמו 
רבים  כנסת  בתי  לפתוח  נהוג  זאת  ובעקבות 
להמוניים.  יהפכו  לא  שהם  כך  )"קלויז'ן"(, 
הקטנים  הכנסת  מבתי  חלק  נסגרו  בירושלים 
אך  בעיר,  הנוכחי  האדמו"ר  של  מגוריו  עקב 
אליהם  ואירועים  בתפילות  פעילים  עדיין  חלקם 
המרכזי.  הכנסת  לבית  יוצא  לא  האדמו"ר 
לאדמו"ר עצמו ישנו בית כנסת ליד ביתו בו הוא 

מתפלל בימות החול.
בשנת  )נפתח  החסידות  של  התורה  תלמוד 
תשל"ג( נמצא במבנה של בית הספר למל בפאתי 
שכונת זיכרון משה. בסוף שנות ה-80 נפתח תיכון 
לבנות החסידות בשם "בית חוה" )על שם אשתו 
של האדמו"ר רבי מרדכי שלמה(. תיכון זה, אף 
במתכונת  דומה  ממשלתיים,  תקציבים  שמקבל 
הלימודים ובאופיו לסמינרים של העדה החרדית 

ואין בו לימודי מסלול )שנים ה' ו'(.
בארץ  משפחות  אלפי  כיום  מונה  החסידות 
בישראל,  מתגוררים  הגדול  כשרובם  ובעולם, 
הקהילה  אך   - בירושלים  הוא  החסידות  מרכז 
הגדולה של החסידות היא דווקא בביתר עילית, 
היווסדה,  מיום  הצעירים  האברכים  פנו  אליה 
והיא מונה כ-600 משפחות. בביתר קיימת רשת 
"תלפיות"  ארגון  תחת  המאוגדים  כוללים  של 
וישיבה  תורה  כתלמוד  נוספים  חינוך  ומוסדות 

קטנה. 
בבני  קיימות  החסידות  של  נוספות  קהילות 
ברק, מודיעין עילית, בית שמש, קריית גת ואלעד, 
ויליאמסבורג  פארק,  בבורו  הברית  בארצות 
ובמונסי, באירופה בלונדון, מנצ'סטר, אנטווערפן 
של  הראשון  העשור  בסוף  נוספים.  ובמקומות 
המאה ה-21 הוקם גוף בשם 'מרכז מוסדות רוז'ין 
- באיאן', שהוא ארגון על המאגד בתוכו את כל 

המוסדות הקהילתיים של החסידות.

בשנת  בירושלים  נוסדה  הקהילה 
רבי  הרה"צ  האדמו"ר  ידי  על  תשנ"ז 
שמואל יעקב קאהן, שמה של החסידות 
נקרא על שמו של האדמו"ר רבי אברהם 
יצחק קאהן זצוק"ל. החסידות הוקמה 
אחרי  אהרן'  מ'תולדות  שפרש  כפלג 
והיא  הקודם  האדמו"ר  של  פטירתו 
כוללת קהילה המונה כ-800 משפחות 
הישן,  היישוב  לחסידויות  ומשתייכת 
היא מחוברת אידיאולוגית לדרכה של 

העדה החרדית ולהתנגדותה לציונות.
רשת  יש  אברהם-יצחק  לתולדות 
ובבית  בירושלים  תורה  תלמודי 
וגדולה  קטנה  ישיבה  ובנוסף  שמש, 

לומדות  החסידות  בנות  בירושלים. 
כגון  הירושלמיים  החינוך  במוסדות 

'בית יעקב הישן'.
ולבקר  לנסוע  מרבה  האדמו"ר 
ידי  על  בחו"ל,  החסידיות  בקהילות 
בקרב  רבה  אהדה  ליצור  הצליח  כך 
החסידים שקיבלו את מרותו, ובעקבות 
של  כנסת  ובתי  קהילות  הוקמו  כך 
בארה"ב  בבלגיה,  בלונדון,  החסידות 

ובמדינות נוספות.
לקהילה בתי מדרש וקהילות צעירות 
רוב  גם שם  ברק,  ובבני  עילית  בביתר 
החסידים הם מתקרבים חדשים לחצר 

החסידות.

בעלזא

באיאן

תולדות אברהם יצחק

צילום: ברוך אוביץ
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קהילת חסידי תולדות אהרן הוקמה 
עלה  אז  תרפ"ח,  בשנת  בירושלים 
אהרן  רבי  הרה"צ  האדמו"ר  ארצה 
בשל  בירושלים.  והשתכן  ראטה 
קפידתו של האדמו"ר זצ"ל על אמירת 
לחצרו  קרא  תחילה  בכוונה,  אמן 

'שומרי אמונים'.
אחרי פטירתו בשנת תש"ז, תלמידיו 
חתנו  את  לאדמו"ר  הכתירו  וחסידיו 
קאהן,  יצחק  אברהם  רבי  הרה"צ 
שהקים  הנוכחי,  האדמו"ר  של  אביו 
את חצרו בפאתי שכונת מאה שערים 
בעיר, וקרא את שמה 'תולדות אהרן'.

שומרי  'חבורת  הדרך,  בתחילת 
אמונים' עוד לא נקראה חצר חסידית, 
חבריה  על  הביטו  ירושלים  ואנשי 
פטירתו,  לאחר  במעט,  כמוזרים 

את  וקרא  זצ"ל  האדמו"ר  משהוכתר 
הפכה  אהרן',  'תולדות  החצר  שם 

החצר לממלכה חסידית של ממש.
ברבות השנים, תושבי ירושלים כינו 
את חסידי תולדות אהרן בכינוי הידוע 
"ֶרּב- האידישאית  הירושלמית  בעגה 
רבי  הרה"צ  של  שמו  על  ַאהַרַל'אך", 

אהרן ראטה, מייסד החצר.
לחצר  אהרן  תולדות  משהפכה 
חסידית, הקפיד האדמו"ר רבי אברהם 
המסגרת  שמירת  על  קאהן  יצחק 
החסידות,  של  המסורתית-בדלנית 
שכללה בין היתר מגורים בשכונותיה 
החרדיות הישנות של ירושלים, במאה 
בסוף  וגאולה.  ישראל  בית  שערים, 
ימיו נתן האדמו"ר את ברכתו להקמת 

קרית החסידות בבית שמש.

ראטה  חיים  אברהם  רבי  האדמו"ר 
אמונים  שומרי  קרית  את  הקים  זצ"ל 
בשכונת בית ישראל בירושלים באמצע 
הקריה  ייסוד  לאחר  הקודמת,  המאה 
הקים האדמו"ר תלמוד תורה וישיבות 

לחסידיו. 
האדמו"ר  עבר  תשל"ז  בשנת 
התגורר  שם  ברק,  בני  בעיר  להתגורר 
את  גם  הקים  ושם  השנה  ימות  במשך 
הישיבות  את  והעביר  מדרשו  בית 
את  החסידות.  של  התורה  ותלמודי 
האיתנים  ירח  ואת  תשרי  חגי  תקופת 
שבירושלים,  בביתו  האדמו"ר  עשה 
לשם היו נוהרים מאות חסידים מהארץ 
דירה  גם  הייתה  לאדמו"ר  ומחו"ל. 
מבלה  היה  בה  תפרח,  במושב  משלו 

את חודשי החורף.
בשנותיו  והתפרסם  נודע  האדמו"ר 
בשל  האדמורו"ת,  כס  על  הראשונות 
שבת  בתפילות  והמיוחד  הערב  קולו 
שקיבל  המיוחד  בנוסח  ובחגים, 

מאבותיו.
בשנת תשס"ח נוסד בית המדרש של 
משמש  שם  אשדוד,  בעיר  החסידות 
ראטה  אהרן  רבי  האדמו"ר  בנו  כיום 
הוקמה  מכן  לאחר  שנה  כאדמו"ר. 
קרית החסידות בעיר בית שמש, ושנה 
הישיבות  מחדש  נפתחו  מכן  לאחר 
בשל  בירושלים,  אמונים  שומרי  של 
התרחבות הקהילה. כיום, לאחר פטירת 
הישיבה  בראשות  עומד  האדמו"ר, 

נכדו הרה"צ רבי אהרן גאלדציילר.

אמשינוב  הקודש  חצר  את  שהקים  האדמו"ר 
קאליש,  מאיר  יהודה  ירחמיאל  רבי  הוא  בירושלים 
חתנו של דודו הרב יעקב אריה מורגנשטרן מרדזימין 
)חתנו של האדמו"ר רבי מנחם מאמשינוב( שניצל בנס 

מזרועות הנאצים בשואה.
האדמו"ר עלה ארצה אחרי מלחמת העולם השנייה 
והקים את חצרו בשכונת בית וגן בעיר, ואף ייסד את 
חיים  רבי  עולם" בראשות חתנו הרה"צ  ישיבת "שם 
מילקובסקי, מתלמידי ישיבת מיר בשנחאי. האדמו"ר 
להאריך  נהגו  הנוכחי,  האדמו"ר  גם  כמו  זצ"ל, 

בתפילות, והן היו מסתיימות בשעה מאוחרת ביום.
האדמו"ר הנוכחי הוא רבי יעקב אריה מיליקובסקי, 
יומו  סדר  שהרבה להתפרסם בשנים האחרונות בשל 

העמוס והמיוחד. 
כל  לפני  ארוכות  שעות  להתכונן  נוהג  האדמו"ר 
מצווה ומאריך מאד בתפילותיו באופן שאינו מתיישב 
בשעות  המקובלים,  הזמנים  פי  על  התפילה  זמני  עם 
כדי  שבאו  חסידיו  קהל  את  האדמו"ר  מקבל  הערב 
נמשכת  הקהל  קבלת  וברכותיו,  עצותיו  את  לקבל 

שעות ארוכות.
המיקום המרכזי של חסידות אמשינוב הוא בשכונת 
בית וגן בעיר, בה מתגורר האדמו"ר ומשפחות רבות 

ישיבות  אברכים,  כוללי  קיימים  בשכונה  מחסידיו. 
ותלמודי תורה של החסידות. רבים מחסידי אמשינוב 
גרים כיום גם בעיר הצעירה ביתר עילית, בביתר ישנם 
שלושה בתי מדרש של החסידות. מרכזים נוספים של 
עילית,  מודיעין  צפת,  ברק,  בני  בערים  הם  החסידות 

בית שמש ואלעד.

האדמו"ר רבי אברהם אלימלך מקרלין, ייסד בשנת 
מונה  החסידות  בירושלים,  החסידות  מרכז  את  ת"ש 
כיום כאלף וחמש מאות משפחות בישראל ועוד כמה 

מאות ברחבי העולם.
דרבינו  "היכל  החסידות  של  המרכזי  הכנסת  בית 
יוחנן" נמצא בשכונת הבוכרים בעיר, עוד בתי כנסת 
של החסידות בארץ: בני ברק, ביתר עילית, מודיעין 
האדמו"ר  מתגורר  שם   - זאב  וגבעת  טבריה  עילית, 

במשך ימות השבוע.
לחסידות שתי ישיבות קטנות ושתי ישיבות גדולות, 
המדרש  לבית  סמוך  נמצאת  והמרכזית  הגדולה 
בשכונת הבוכרים, הישיבה הקטנה יותר "בית אשר" 
נמצאת בשכונת רמות בעיר, בראשה עומד הגאון הרב 

משה שפרינצלס.
המנהג  בשל  החסידות  בעולם  מפורסמת  קרלין 
לצעוק בתפילה. מנהג זה היה נפוץ בין חלק מתלמידי 
ואף  מברדיצ'ב  יצחק  לוי  רבי  כמו  ממזריטש  המגיד 
נתמך על ידי רבי שניאור זלמן מלאדי באגרתו בנושא 

תפילה.
בית  אדמו"רי  התנגדו  השנים  לאורך  כללי  באופן 

להביע  בתחילה  סירבו  ואף  ולמדינה  לציונות  קרלין 
הנוכחי  האדמו"ר  רשמית,  ישראל.  באגודת  תמיכה 
הרה"צ רבי ברוך שוחט מתנגד למעורבות החסידות 
לעסקני  התיר  שנים  מספר  לפני  אך  בפוליטיקה, 
הקהילה להעמיד נציגים לרשויות המקומיות בהן יש 

קהילות של החסידות.

תולדות אהרן

שומרי אמונים

אמשינוב

קהל חסידי ירושלים

קרלין סטולין

מורכבת  ירושלים'  חסידי  'קהל  הקודש  חצר 
ומשפחות  אברכים  עשרות  כמה  של  מקבוצה 
שפרשו מתוך קרלין סטולין בשנת תשמ"ה. הקבוצה 
פרשה על רקע מחלוקת פנימית בנוגע לסוגיה האם 
לקחת תקציבים מהמדינה או להימנע כמנהג העדה 

החרדית.
בתי  בשכונת  כנסת  בית  והקימה  פרשה  הקבוצה 
מחצר  שנשכר  מבנה  בתוך  שערים,  במאה  ורשא 
הקודש דושינסקיא, לאחר מספר שנים עברו למבנה 

קבע ברחוב רבינו גרשום.
מי שהקים את החצר וכיהן כמנהיגה הוא הרה"צ 
תחילה  כשנתיים,  לפני  שנפטר  ציינוירט  יוסף  רבי 
של  כרבה  שנים  ולאחר  קרלין  ישיבת  כראש  כיהן 

הקהילה - אך לא כאדמו"ר.
בשנת תשס"א, הוחלט בקהילה למנות את הרה"צ 
יותר  מאוחר  שנים  כמה  חנון,  שמחה  אברהם  רבי 
לאדמו"ר  מנהיגם  את  להפוך  הקהילה  חברי  הציעו 

הקהילה,  חברי  בין  כך  על  הצבעה  והתקיימה 
בעקבותיה מונה הרב חנון לאדמו"ר.

צילום: משה גולדשטיין

צילום: בועז בן ארי
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לעלוב ירושלים

קרעטשניף ירושלים סלונים

דוד  רבי  האדמו"ר  הוא  השושלת  מייסד 
בידרמן מלעלוב זי"ע, שהתגורר בעיירה לעלוב 

שבפולין, והלך לעולמו בז' שבט תקע"ד.
בנו רבי משה זצ"ל מילא את מקומו, לאחר 
מלובלין  החוזה  ידי  על  לאדמו"רות  שהוכתר 
הראשונה  בשבת  השולחן  בעריכת  זי"ע, 
להנהגתו, שלח לו החוזה גביע לקידוש והבטיח 

לו שיפעל ישועות לעם ישראל.
בערוב ימיו, בראש חודש חשוון שנת תרי"א, 
 70 בירושלים,  והשתקע  ארצה  לעלות  החליט 
לעולמו  הלך  ארצה  שעלה  אחרי  בלבד  יום 
מקומו  את  מילא  ואחריו  הזיתים,  בהר  ונטמן 

בנו האדמו"ר רבי אלעזר מנדל זי"ע.
ממשיך דרכו התקרב יותר למנהגי ירושלים 
המלבוש  עם  ילכו  החסידות  אברכי  כי  וקבע 
את  וכן  קאפטן'  ה'גאלע  המסורתי  הירושלמי 
עתיק  ירושלמי  מנהג  לייכטער',  ה'הענג  מנהג 
יומין בו נהגו אנשי ירושלים לתלות בתקרת בית 
המדרש 26 נרות שמן זית. עוד נהג האדמו"ר, 
להגיע כמעט מדי יום לכותל המערבי לתפילת 
כן.  לעשות  לחסידיו  קרא  וכן  וערבית,  מנחה 
הרבי הלך לעולמו במוצאי פורים שנת תרמ"ג.

לאחר הסתלקותו, בנו רבי דוד שלמה סירב 
מכיוון  זאת  ההנהגה,  את  עצמו  על  לקחת 
לאחר  אך  קרלין,  כחסיד  עצמו  את  שהחשיב 
נאות  זצ"ל  דוד  איצ'ה  רבי  דודו  הסתלקות 
בתחילת  לאדמו"ר,  והוכתר  החסידים  לבקשת 
דרכו הקים את שכונת בתי ורשא במאה שערים 
וכן את ישיבת חיי עולם בה למדו אדמו"רים, 

רבנים ותלמידי חכמים מפורסמים מירושלים. 
נוסח  את  שנים  באותם  האדמו"ר  תיקן  עוד 
התפילה של חסידי לעלוב שנהוג עד היום הזה 
האדמו"ר  בירושלים.  רבות  קהילות  בקרב  גם 

נפטר בחודש אלול שנת תרע"ח.
נתן  שמעון  רבי  הרה"ק  בנו  פטירתו,  אחרי 
לצורך  שבפולין  בקראקא  להתגורר  עבר  נטע 
טיפול רפואי, היה בעל ייסורים גדול וכיהן שם 
תקופה כאדמו"ר, אך נפטר אחרי כעשור ונטמן 

בהר הזיתים בירושלים.
בזמן הזה, נכדו הרה"ק רבי יעקב יצחק זי"ע 
הוכתר לממלא מקום בירושלים, והקים את בית 
מדרשו בשכונת בית ישראל, כשאחיו רבי משה 
מרדכי הקים את בית מדרשו בתל אביב ונודע 
כפועל ישועות גדול. כמו כן, רבים השיב מעוון 
כאשר הקים ארגון לעידוד שמירת שבת והציל 

מזה רבבות.
באו  תשמ"א,  אלול  בכ"ג  שנפטר  לאחר 
אנשי החברא קדישא לתור אחר מקום קבורה, 
רבני  נטמנו  בה  זה מכבר שהשורה  ידעו  והנה 
ירושלים ה"ה ר' יוסף חיים זוננפלד ור' שמואל 
סאלנט ורבוה"ק ר' אלעזר מנדל ור' דוד צבי לא 
היה בה כבר זמן רב מקום קבורה, והנה בבואם 
לבדוק שוב מצאו שם מקום קבורה אחד נוסף 

בירכתי השורה ושם נטמן, ויהי לפלא.
היה  זי"ע  נטע  נתן  שמעון  ר'  הרה"ק  בנו 
זצ"ל  מטשיבין  הגאון  של  תלמידיו  מגדולי 
פטירת  לאחר  המשיך  והוא  מאוד,  שחיבבו 
אביו בהנהגת הציבור והקים את המוסדות הק' 

המוסד  את  הקים  וכן  שמש  ובבית  בירושלים 
ולא  שעלו  רוסיה  לעולי  עולות"  "בית  הידוע 
היה  כן  כמו  וסומך.  עוזר  שום  כאן  להם  היה 
הראשון שהקים כוללים לימי שישי שבת. היה 
ידוע כפועל ישועות גדול ורבים היו באים אליו 
לבקש ממנו עצה ותושיה עד להסתלקותו ביום 
בהר  נטמן  אז  תשס"ד,  אב  מנחם  ד'  חמישי 

הזיתים סמוך לציוני אבותיו. 
ומ"מ כ"ק  בנו בכורו  לאחר פטירתו הוכתר 
המוסדות  את  מפתח  הוא  כאשר  האדמו"ר, 
ושם דגש גדול על הילדים הרכים צעירי הצאן, 
ובית  בירושלים  נוער  ארגון  מקים  כשהוא 
שמש לחזרה ושינון על כל הנלמד במשך היום 

הפשטות  במידת  מצטיין  האדמו"ר  בחיידר. 
ובאהבת ישראל, כאשר אפשר למצוא את הרבי 

לא פעם יושב ולומד עם "בחורים מיוחדים".
ממוקם  החסידות  של  והמרכז  המדרש  בית 
בלאזר  הרב  ברחוב  ישראל  בית  היום בשכונת 
ליד השטיבלאך המרכזיים בשכונה, יש גם בית 
יפה  מדרש של החסידות בבית שמש בשכונת 
נוף וכן קיים ריכוז של אברכים בערים בני ברק 
לסעודות  פעם  מידי  מתאספים  אשר  וביתר, 

מרעים, סעודה שלישית ומלוה מלכה. 
כאשר  משפחות,  כמאה  מונה  החסידות 
בירושלים גרים בעיקר המבוגרים יותר ובשאר 

הערים מתגוררים הצעירים יותר.

תש"ב,  בשנת  השנייה  העולם  מלחמת  של  בעיצומה 
הוקמה בירושלים ישיבת בית אברהם, הישיבה שימשה 
בהמשך כבסיס לשיקומה של חסידות סלונים לאחר ימי 

השואה האיומה.
בעת שהגיעו לירושלים הבשורות המרות על הירצחו 
של הרבי הצעיר מסלונים וחורבנה של הקהילה באירופה, 
זקן  את  לאדמו"רות  בירושלים  סלונים  חסידי  הכתירו 
שכונה  קסטלניץ,  חיים  מרדכי  רבי  הגאון  החסידים 
באותם ימים "רבי מוטל דיין", הוא התגורר באותם ימים 

בטבריה ולאחר הכתרתו עבר לגור בירושלים.
אך  רשמית,  כאדמו"ר  לשמש  סירב  חיים  מרדכי  רבי 
בפועל הנהיג את קהל חסידי סלונים עד לפטירתו עשור 

מאוחר יותר בשנת תשי"ד.
לאחר הסתלקותו נערכו בחסידות בחירות בין ארבעה 
מועמדים שהחסידים רצו לעלותם על כס האדמורו"ת - 
הגאון רבי אהרן לוריא, הגאון רבי יצחק מתתיהו לוריא, 
הגאון רבי אברהם וינברג וחתנו רבי שלום נח ברזובסקי.

תלמידי ישיבת סלונים רצו להכתיר את רבם הגאון רבי 
שלום נח ברזובסקי שסירב והורה להכתיר את חמיו רבי 
נבחר  והוא  דבר  בסופו של  קרה  - מה שאכן  וינברג  נח 

ברוב קולות.
האדמו"ר הרה"צ רבי אברהם וינברג היה בנו של רבי 
נח וינברג, אחיו של האדמו"ר רבי שמואל זצ"ל ונינו של 
קרוב  כאדמו"ר  כיהן  הוא  סלונים,  בית  שושלת  מייסד 
התורה.  גדולי  מועצת  כחבר  ושימש  עשורים,  לשלושה 

נפטר בשנת תשמ"א.
לאחר פטירתו הוכתר לאדמו"ר חתנו הרה"צ רבי שלום 
נח ברזובסקי שעמד בראשות ישיבת "בית אברהם" של 
כיהן  כן  כמו  העצמאי,  החינוך  ממקימי  והיה  החסידות 
בנו  תש"ס,  בשנת  נפטר  הישיבות.  ועד  נשיאות  כחבר 
דרכו  לממשיך  הוכתר  ברזובסקי  שמואל  רבי  הרה"צ 

וממלא מקומו.
ישראל,  באגודת  אמונים  עם שלומי  מזוהה  החסידות 
העיר  ראש  כסגן  כיום  מכהן  מהחסידות  דייטש  יוסף  ר' 
ירושלים, למרות הזדהות החסידות עם אגודת ישראל - 
התורה  ליהדות  להצביע  שלא  לחסידיו  הורה  האדמו"ר 

תמיכת  בעקבות  עשרה,  השבע  לכנסת  הבחירות  בערב 
ההתנתקות,  בתוכנית  התורה  יהדות  של  הכנסת  חברי 
התורה  דעת  את  נוגדת  שהצבעתם  אז  הסביר  האדמו"ר 

וגדולי ישראל.
לכנסת  במסגרת הבנות שהושגו בבחירות לאחר מכן 
השמונה עשרה, בפגישה שהתקיימה בראשות האדמו"ר 
תמיכתו  את  האדמו"ר  השיב  ליצמן,  יעקב  והשר  מגור 
מועצת  כחבר  כיום  מכהן  האדמו"ר  ישראל.  לאגודת 

גדולי התורה של אגודת ישראל.

ירושלים,  מקרעטשניף  רוזנבוים  הירש  צבי  רבי  הרה"צ  האדמו"ר 
עלה ארצה בשלהי מלחמת העולם השנייה לאחר שהצליח להשתחל 

לאניית מסע, וכשהגיע ארצה קבע את מושבו בירושלים.
בצעירותו ברומניה, ערב מלחמת העולם השנייה, הסתופף האדמו"ר 
בצל הסב האדמו"ר רבי אליעזר זאב מקרעטשניף הי"ד, כשהגיע ארצה 

החל ללמוד אצל המהרי"ץ מדושינסקיא והפך לתלמידו הקרוב.
רבי  האדמו"ר  של  בתו  הרבנית,  דודתו  לבת  נישא  זצ"ל  האדמו"ר 
נישואיו  בחנוכה השנה. אחרי  זי"ע, שנפטרה  מנדבורנה  חיים מרדכי 
הקים "חבורה" לאברכים ובחורים בני עלייה, יקירי קרתא מירושלים, 

ובהמשך התמסד ופתח את חצרו 'קרעטשניף ירושלים'.
ברבות השנים, הגיעו פניות לאדמו"ר על כך שבצפון הארץ ישנה 
שממה רוחנית גדולה, האדמו"ר החליט לשים את פעמיו לצפון וקבע 
לכל  וחסידות  תורה  של  מגדלור  היווה  שם  אתא,  בקרית  מושבו  את 

תושבי האזור.
את  והקים  לירושלים,  לחזור  זצ"ל  האדמו"ר  החליט  תש"מ  בשנת 
בית מדרשו החדש ברחוב אבינועם ילין בעיר, מקום בית המדרש כיום, 
שם הוקמו גם הישיבה והמוסדות של החסידות, ומשם מנהיג כיום בנו 

ממלא מקומו וממשיך את דרכו את קהל החסידים בירושלים.

צילום: שמואל דריי

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

צילום: יהודה פרקוביץ



הכניסה חינם לילדים*

הכניסה 
חינם 

לילדים*

המומיה - הזדמנות אחרונה!

לא פוסחים
על המומיה

• פעילויות לכל המשפחה
• הגדות עתיקות

• היכל הספר - משכנן של המגילות הגנוזות 
• בתי כנסת עתיקים

• אגף לאמנות ולתרבות יהודית

*בחול המועד, 11-18.4 (כולל). לילדים עד גיל 17. 
לא כולל פעילויות בתשלום

בנדיבות סנדי בטקין לזכר אשתו רות בטקין. 
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מאת: עוזי ברק

מסכמים מהפך
ספוילר  אזהרת  קיבלתי  לראיון  שיצאתי  לפני  רגע 
ככה",  בערך  ילך  "זה  קולגה:  גם  שהוא  מידיד 
משרטט לי הידיד תמונה דמיונית, "אתה תבוא כמו 
עיתונאי טוב, תשלוף את השאלות שהכנת, כנראה גם 
הנקודה המרכזית,  ומנומקות, אבל את  סדורות  תקבל תשובות 
איך  מרגיש  בעודי  לפספס".  עלול  אתה  לכתבה,  ה'בשר'  את 
ממהר  הוא  שלי,  העיתונאית  התעוזה  ממפרשי  יוצאת  הרוח 
לאזן: "למקומות שנותנים שירות, בפרט כאלו הטוענים לשירות 
או  נישה  של  להתכוונן  בלי  עיוור,  כמו  ללכת  כדאי   – איכותי 
שאלה מסוימת, פשוט לחוות את העסק מקרוב. גנוז את השאלות 

בסל המחזור וצא לדרך".
בלי  כך,  לנסות.  החלטתי  ובסוף  חשבתי,  חששתי,  שמעתי, 
שאלות ובלי שום כיוון, באתי למרפאת 'מרום שיר' ב'מאוחדת', 
כאשר רק עיניי משוטטות ומשדרות כי עיתונאי בא לביקור. מה 
יותר מהר ממה שחשבתי, תוך חצי דקה  זה הלך הרבה  אומר, 
מצאתי את הפואנטה. בעודי מחפש אחר שני הבכירים עימם אני 
דלפק  יד  ושעל  הכניסה  שממול  שהדלת  ראיתי  לשוחח,  אמור 
או מזכירה  כנראה מודיעין, קבלה  לרווחה.  המזכירות, פתוחה 
היכן  לי  לומר  כנראה  יידעו  שם   - לעצמי  תיארתי   - ראשית 

ממתינים לי המרואיינים.
ייתר בעצם את כל הראיון. חדר המזכירה  צעד אחד קדימה 
שדמיינתי לי התברר כחדרה האישי של מנהלת המרפאה, שם גם 
ישבו המרואיינים הנכבדים. ככה, ממול הפתח, גלוי לכל הבאים, 
פתוח לכל השואלים, ובואו נודה על האמת, גם למטרידים. אולי 
לקוחות 'מאוחדת' לא מבינים מה הסיפור העיתונאי כאן, אבל 
קהל  על  להימנות  זכיתם  שלא  במרפאות  לביקורים  תצאו  אם 
יש חדר שכזה  מבוטחיהן, לא בטוח שתדעו היכן והאם בכלל 
זו נקודת המוקד של אסטרטגיית השירות  במרפאה. אם תרצו, 
- בעצם בסדר ההפוך –  ועד המנהלת  ב'מאוחדת'. מהמזכירה 

כולם מחויבים ללקוח ולשירות.

תחרות: סוף לסגירת המרפאות
במאוחדת,  מרכז  מחוז  את  מנהל  הוסמן  אלישע  ביום-יום, 
כיסא  וכעת הוא על  ותעסוקה,  ניהל מערכות חינוך  בעבר הוא 
יושב סגנו משה  ידו  ההמתנה כשהמחשב הנייד על ברכיו. על 
כהן, שמכהן כמנהל תפעול והאחראי על המגזר החרדי במחוז. 
את כיסא המנהלים השאירו ריק. "שב", מצביע הוסמן על הכיסא 
המכובד. בעודי נבוך, מחפש כיסא פשוט נוסף, בא הצלם, ההוא 
מפוטו ציון המיתולוגי ומציל את המצב. "המנהל חייב לשבת 
בכיסא המנהלים, אין מה לעשות", הוא מתנצל, הוסמן נכנע ולי 

הייתה הרווחה.
"בוודאי  זמן:  מבזבז  ולא  ממוקד  כדרכו,  הוסמן,  אלישע 
הוסמן  פתח  הילד",  להתפתחות  במכון  הכניסה  יד  על  הבחנת 
מנסה  אני  כאן".  פתוח  הוא  זמן  כמה  "נחש  אותי,  ומאתגר 
בזהירות. ראיתי שמעניקים שם כמה סוגי שירותים, יש שם כמה 
קצר,  חשבון  מידית.  אוכלסו  כולם  שלא  להניח  וסביר  חדרים, 
גירוד קל במצח, 'שנתיים', אני שומע את עצמי חצי מהסס, חצי 
שנה  "חצי  בשקט:  פולט  מנצחים,  של  בחיוך  הוסמן,  שואל. 
בלבד עברה מאז פתחנו את נקודת השירות הזו. אגב, במדיניות 
העדכנית של מאוחדת היא אכן באה בצמוד לרבים מהמרפאות 

השכונתיות".
"ומילה נוספת", מתערב כהן, "על הפריסה וההנגשה הפיזית. 
התפתחות הילד, שירות שבמוקמות אחרים איננו מוכר כשירות 

שפורסים אותו ברחבי השכונות והמרפאות, אבל אנחנו פורסים 
כמו  בסיסי  שירות  זה  בעינינו  כי  הבית,  עד  אותו  וננגיש  אותו 
לקיחת דם. לא סביר שנטרטר אמא עם הילד שלה באוטובוסים 

על פני חצי העיר כדי לקבל טיפול התפתחותי".
בני ברק חוותה בשנה האחרונה שיח תחרותי קשה בין קופות 

החולים, איך אתם מרגישים עם זה?
זה  עם  מרגיש  "שאני  הוסמן,  מצהיר  לומר",  חייב  "אני 
בהרחבת  משקיעים  שאנחנו  ארוכה  תקופה  מזה  מאוד.  טוב 
בשנה  מוכחת.  עשייה  לנו  יש  ברק,  בבני  הרפואיים  השירותים 
האחרונה החלטנו לצאת עם מהלך פרסומי ושיווקי גדול ורחב, 
נותני השירות הרפואי בעיר לשיפור  להוביל את  שאכן הצליח 

וייעול, והיה זה שכרנו.
היום,  סדר  את  ומוביל  שקובע  מישהו  יש  יום,  של  "בסופו 
כדי  שפועל  מי  שיש  רואים  הדברים.  את  קולט  והציבור 
שהמרפאות השכונתיות לא ייעלמו משירותי הרפואה בבני ברק. 
אם לא מאוחדת, שהעלתה למודעות את החשיבות של פריסת 
המרפאות השכונתיות - המוצר כמעט ונבלע בתהום הנשייה של 
והמודעות  שלנו  הפריסה  בזכות  הגדולים.  הרפואיים  המרכזים 
יקבל  לא  הציבור  כי  האחרות  בקופות  הבינו  סביבה,  שיצרנו 
חיובית  תחרות  זו  השכונתיות.  המרפאות  צמצום  את  בברכה 

שאנחנו שמחים להוביל ולנצח בה".
יש לכם כבר ניצחון שאתה ממהר להכתיר אותו?

"בוודאי", כהן נשמע חד משמעי, "אני רואה את הנתונים, ואני 
יכול לומר לך כי בשנה האחרונה גייסנו בבני ברק יותר לקוחות 
מכל הקופות. אני שומע את רחשי הקהל, ורבים מאוד מתושבי 
ומעולם:  מאז  פשוטה  היא  שלנו  באמת  משוכנעים  בני-ברק 
בבני  החרדי,  לציבור  ביותר  המתאימה  הקופה  היא  מאוחדת 
ברק ובכלל, ולכן היא מצליחה. ההתאמה היא הכי אמתית שיש, 
משום שהרופאים צמחו בשטח. רובם תושבי בני ברק ושומרי 
תורה ומצוות, כך שאין להם צורך אמתי בקורס ההכשרה שאנו 
עושים לכל מי שעובד עם המגזר. הם חיים את השפה בטבעי 

שלהם. 
"המהפכה שעשינו כאן מדברת בעד עצמה: פתיחת מרפאות 
כולם  רופאים חדשים,   36 נרחב של  גיוס  חדשים בכל שכונה; 
בת  שיא  תקופת  בתוך  מהזמן,  למחצית  תורים  קיצור  בכירים; 
בכל  הרפואיים  השירותים  הרחבת  בלבד;  חודשים  שלושה 
הרמות; שיתוף פעולה ייחודי, ובינתיים בלעדי, עם בית החולים 
את  מביאים  אלה  כל   - המבוטחים  לטובת  הישועה',  'מעייני 
לנו  מגיבים  ברקים  הבני  לנו.  רוחש  שהציבור  הגדול  האמון 
בפידבק עצום ומפרגן, ואנחנו עושים הכול כדי להמשיך הלאה 

בדרך הזו ולהצדיק את האמון שנותנים בנו".

החלטה: לא מקבלים הגמוניה
עם  מנת חלקכם,  היחסי שהיה  לצאת מהשקט  לכם  גרם  מה 
בבני  הרפואי  השוק  כל  את  אחריהם  שגרו  הגדולים  קמפיינים 

ברק?  
אתה  היכן  תבחן  "תמיד  הוסמן,  קובע  כלל",  יש  "בביזנס 
ממוקם מול המיקום האמתי בו הנך יכול ואמור להיות. זה היה 
הרפואה  שירותי  לגבי  היטב  עצמנו  את  בחנו  כשנתיים,  לפני 
כאילו  ההגמוניה,  את  יותר  לקבל  לנו  שאסור  והבנו  ברק  בבני 
נגזר עלינו ועל תושבי בני ברק להסתפק ברמת שירותים בינונית. 
הרמה  את  ברק  לבני  ולהביא  להשקיע  אמיצה  החלטה  קיבלנו 
היום  בירושלים.  שנים  מזה  הטמענו  אותה  הגבוהה  הרפואית 
הגענו למצב שכל דבר חדש וטוב בקופה, מתחיל קודם כל בבני 

ברק.
"בדקנו ימינה ושמאלה, ראינו שאנחנו הקופה הגדולה ביותר 

ספר,  ובקריית  בביתר  שמש,  בבית  רוב  לנו  שיש  בירושלים, 
סיבה  והבנו שאין שום   - גם באלעד  רוב  לנו  יהיה  שעוד מעט 
שזה לא יקרה גם בבני ברק. הייתה לנו כבר פריסה רחבה מאוד 
של מרפאות ושירותים. הרחבנו אותם עוד יותר, הוספנו מרפאות 
וכיום  הזכיר,  הנפלאים שמשה  וכל הדברים  מומחים,  ורופאים 
הזמינות אצלנו היא הגבוהה ביותר בארץ, מכל קופות החולים 
אני  רק  ולא  מאוד,  גדולה  אמירה  זו  המקצועות.  לכל  וכמעט 
הוא  אותו  בסקר  הבריאות,  משרד  גם  אם  כי  מאחוריה  עומד 
לפני  שבועיים  התקיים  )הראיון  הקרובים  בימים  לפרסם  אמור 

חג הפסח(".
יש איזה מתכון מנצח כדי להגיע לרמת השירות שהצגתם?

"כולם  הוסמן,  מסביר  שירות",  עקרונות  ארבעה  לנו  "יש 
את  זה מה שעשה  לקהילה החרדית.  ליד  כפפה  כמו  מתאימים 
הפריסה  זו  ראשית,  ותגבר.  תוסיף  עוד  והיא  שלנו  הצמיחה 
שנית,  קודם;  הזכיר  במקור(  )כך  שמוישה  עגלה,  כמטחווי 
העובדים,  של  מוחץ  רוב  הקהילה.  בני  ידי  על  מוגש  השירות 
מיועד  שהשירות  שלישית,  הקהילה;  ומבני  ברק,  מבני  עיקרם 
לבני הקהילה. כלומר, שהוא נבנה במודל שכזה, שבפועל יקבלו 

אותו בני הקהילה, תושבי בני ברק, ולא אורחים מחוצה לה".
חשוב  שירותי  עקרון  עוד  הכמנתי  הקהילה,  בני  "כשאמרתי 
למגזר החרדי. השירות במאוחדת ניתן על ידי אנשים כבר משלב 
המזכירה. אני לא מעוניין ביותר מדי מכונות. נכון שיש מגזרים 
שהדיגיטציה והאוטומציה היא דבר נפלא עבורם, וגם אנחנו לא 
שוללים את קיומה, כל עוד הדבר מתנהל במידה מבוקרת ולא על 
חשבון השירות האנושי. אבל כאן, בציבור החרדי, זה ממש לא 
מתאים. התחושה היא שצריך בן אדם. הנה, נכנסת קודם, ראית 
מצד שמאל שלך שלוש מזכירות, וזאת למרות שעת הלילה. ככה 

זה אצלנו, שירות מאדם לאדם".
מה משמעותו של 'מבחן העגלה' שמדברים עליו כל כך הרבה 

בהקשר לפריסת המרפאות?

הוסמן,  מסביר  הפריסה",  ערך  את  דגלה  על  חרתה  "הקופה 
לפיה  וורמברנד,  זאב  המנכ"ל  והטמיע  שקבע  המדיניות  "וכפי 
יש למדוד את הפריסה ב'מבחן העגלה'. הוי אומר, אנחנו יודעים 
עם  לרופא  לצאת  שתוכל  לבית,  קרובה  מרפאה  רוצה  שאישה 
ללקוחות  זה  את  נותנים  ואנחנו  התינוק,  עגלת  ועם  הבית  בגדי 

שלנו, כי מבחינתנו מדובר על שירות רפואי בסיסי.
"עקרון הפריסה הזה עובד כבר למעלה מעשור, ועבור הציבור 
עוד  גדול  נכס  הוא  ברכבים,  וממעט  בילדים  המתברך  החרדי, 
זאת  מבהיר  החוצה  חטוף  מבט  הכללי".  לציבור  מאשר  יותר 
היטב. למרות שעת הלילה בה מתקיים הראיון, בלובי ההמתנה 
לא  גרות  שהן  מעידים  ועגלותיהן  שלבושן  נשים  כמה  יושבות 

רחוק מכאן".

חרדים: אין עציצים עם זקן
עניין של הנגשה?

"בהחלט", ממשיך הוסמן, "אבל אני לא מדבר רק על הנגשה 
הנגשה  כאילו  ברחוב,  שמדברים  מה  על  לא  ובטח  מקום,  בכל 
לא.  ממש  נמוך.  דלפק  או  בה  לעבור  יכול  שנכה  דלת  רק  זה 
הנגשה צריכה שתהיה גם ברמה התרבותית. כמנהל המחוז, אני 
יודע שאין כמו החרדים הטרוגניים ורבגוניים. למעשה, הציבור 
הכללי הרבה יותר הומוגני מבחינת התפיסות החברתיות, בעוד 
שכאן, במגזר החרדי, יש כל כך הרבה סוגים וזרמים ותתי זרמים, 
עם  רצוף  שיח  תוך  עצמה,  את  להתאים  יודעת  הקופה  ולכולם 

הרבנים והעסקנים.
לענייני  יועצים  צריך  לא  אני  אחרים,  ממקומות  "בשונה 
חרדים, פשוט משום ששליש מעובדי המערכת שלנו הם חרדים, 
שלא  אתנו,  שנמצא  כהן  משה  כמו  בכירים  עובדים  כולל  וזה 
יושב כאן על תקן של יועץ. הוא חרדי שמחזיק באחד התפקידים 
את  מנהל  סגני,  הוא  כהן  הבריאות.  במערכת  ביותר  הבכירים 

התפעול, וגם ובמיוחד האחראי על המגזר החרדי".
ויש את מתאמי קשרי הקהילה שהם בסך הכול מגייסי לקוחות

של  תפקידם  כך.  לא  ממש  זה  כאן  המצב.  שזהו  קופות  "יש 
המתאמים הוא לטפל בבעיות ולהתיר קשרים וקשיים. במרפאה 
כאן לדוגמה, יש חדר מיוחד בו יושב אריה קליין, שכל תפקידו 
הוא לפתור בעיות, להסביר למבוטחים מה הם צריכים לעשות, 
לסדר תורים קצרים כאשר הוא רואה בכך צורך, והשיקול שלו 
מספיק לכך. הוא מחליט וזה יורד מיד לשטח. לא תמצא דברים 

כאלה במקומות אחרים.
"גם אנחנו, הבכירים לצורך העניין, מכירים היטב את השטח 
מהשטח,  צומחים  עובדים  אצלנו  בבעיות.  לטיפול  ונדרשים 
מהמרפאות והמחלקות, מתמודדים במכרזים ונבחרים רק מחמת 
הכישורים וההצלחות שלהם. אנחנו, העובדים החרדים, יוצרים 
את  ופוגש  למרפאה  בא  אתה  הקהילה.  עם  האמתי  הקשר  את 
והמנטלית  לך, שמדברות בשפה התרבותית  הדמויות המוכרות 
זקן, שמביאים אותנו להצטלם עם  שלך. אנחנו לא עציצים עם 
המערכת  בתוך  להשפיע  לעבוד,  באנו  לעיתון.  ולשלוח  רבנים 
הרפואית ולשרת את הציבור, וזה חשוב יותר מכל יועץ לענייני 

חרדים".
אתה  וכמה  בתפקידך  עובד  אתה  ביממה  זמן  כמה  בתכל'ס, 

נאלץ להשקיע בפניות הציבור?
"שבעים אחוז מהזמן שלי אני לא עוסק בתפקיד שלי".

ואת זה אתה אומר ליד מנהל המחוז?
"כן, הוא יודע את זה וגם הוא לא רחוק מזה". הוסמן מהנהן 
מדי  פניות  מקבל  אני  האמתי,  התפקיד  "זה  ומוסיף:  נמרצות, 
יום, רובם באמצעות מנהלי המרפאות, יש בהן בקשות חריגות 

 כך שינתה 'מאוחדת' את כללי המשחק 
ברמת השירותים הרפואיים בבני ברק

לא להגמוניה

לאחר שנת פעילות אינטנסיבית וצמיחה בשירותי הרפואה הקהילתיים בבני ברק, הגיעה העת לחשבון מדוקדק ולמאזן אמת 
 אלישע הוסמן, מנהל מחוז מרכז ב'מאוחדת', וסגנו משה כהן, מנהל התפעול והאחראי על המגזר החרדי, חושפים נתונים 

ושוברים מיתוסים  מאוחדת, לא מה שחשבתם
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ספר,  ובקריית  בביתר  שמש,  בבית  רוב  לנו  שיש  בירושלים, 
סיבה  והבנו שאין שום   - גם באלעד  רוב  לנו  יהיה  שעוד מעט 
שזה לא יקרה גם בבני ברק. הייתה לנו כבר פריסה רחבה מאוד 
של מרפאות ושירותים. הרחבנו אותם עוד יותר, הוספנו מרפאות 
וכיום  הזכיר,  הנפלאים שמשה  וכל הדברים  מומחים,  ורופאים 
הזמינות אצלנו היא הגבוהה ביותר בארץ, מכל קופות החולים 
אני  רק  ולא  מאוד,  גדולה  אמירה  זו  המקצועות.  לכל  וכמעט 
הוא  אותו  בסקר  הבריאות,  משרד  גם  אם  כי  מאחוריה  עומד 
לפני  שבועיים  התקיים  )הראיון  הקרובים  בימים  לפרסם  אמור 

חג הפסח(".
יש איזה מתכון מנצח כדי להגיע לרמת השירות שהצגתם?

"כולם  הוסמן,  מסביר  שירות",  עקרונות  ארבעה  לנו  "יש 
את  זה מה שעשה  לקהילה החרדית.  ליד  כפפה  כמו  מתאימים 
הפריסה  זו  ראשית,  ותגבר.  תוסיף  עוד  והיא  שלנו  הצמיחה 
שנית,  קודם;  הזכיר  במקור(  )כך  שמוישה  עגלה,  כמטחווי 
העובדים,  של  מוחץ  רוב  הקהילה.  בני  ידי  על  מוגש  השירות 
מיועד  שהשירות  שלישית,  הקהילה;  ומבני  ברק,  מבני  עיקרם 
לבני הקהילה. כלומר, שהוא נבנה במודל שכזה, שבפועל יקבלו 

אותו בני הקהילה, תושבי בני ברק, ולא אורחים מחוצה לה".
חשוב  שירותי  עקרון  עוד  הכמנתי  הקהילה,  בני  "כשאמרתי 
למגזר החרדי. השירות במאוחדת ניתן על ידי אנשים כבר משלב 
המזכירה. אני לא מעוניין ביותר מדי מכונות. נכון שיש מגזרים 
שהדיגיטציה והאוטומציה היא דבר נפלא עבורם, וגם אנחנו לא 
שוללים את קיומה, כל עוד הדבר מתנהל במידה מבוקרת ולא על 
חשבון השירות האנושי. אבל כאן, בציבור החרדי, זה ממש לא 
מתאים. התחושה היא שצריך בן אדם. הנה, נכנסת קודם, ראית 
מצד שמאל שלך שלוש מזכירות, וזאת למרות שעת הלילה. ככה 

זה אצלנו, שירות מאדם לאדם".
מה משמעותו של 'מבחן העגלה' שמדברים עליו כל כך הרבה 

בהקשר לפריסת המרפאות?
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הוסמן,  מסביר  הפריסה",  ערך  את  דגלה  על  חרתה  "הקופה 
לפיה  וורמברנד,  זאב  המנכ"ל  והטמיע  שקבע  המדיניות  "וכפי 
יש למדוד את הפריסה ב'מבחן העגלה'. הוי אומר, אנחנו יודעים 
עם  לרופא  לצאת  שתוכל  לבית,  קרובה  מרפאה  רוצה  שאישה 
ללקוחות  זה  את  נותנים  ואנחנו  התינוק,  עגלת  ועם  הבית  בגדי 

שלנו, כי מבחינתנו מדובר על שירות רפואי בסיסי.
"עקרון הפריסה הזה עובד כבר למעלה מעשור, ועבור הציבור 
עוד  גדול  נכס  הוא  ברכבים,  וממעט  בילדים  המתברך  החרדי, 
זאת  מבהיר  החוצה  חטוף  מבט  הכללי".  לציבור  מאשר  יותר 
היטב. למרות שעת הלילה בה מתקיים הראיון, בלובי ההמתנה 
לא  גרות  שהן  מעידים  ועגלותיהן  שלבושן  נשים  כמה  יושבות 

רחוק מכאן".

חרדים: אין עציצים עם זקן
עניין של הנגשה?

"בהחלט", ממשיך הוסמן, "אבל אני לא מדבר רק על הנגשה 
הנגשה  כאילו  ברחוב,  שמדברים  מה  על  לא  ובטח  מקום,  בכל 
לא.  ממש  נמוך.  דלפק  או  בה  לעבור  יכול  שנכה  דלת  רק  זה 
הנגשה צריכה שתהיה גם ברמה התרבותית. כמנהל המחוז, אני 
יודע שאין כמו החרדים הטרוגניים ורבגוניים. למעשה, הציבור 
הכללי הרבה יותר הומוגני מבחינת התפיסות החברתיות, בעוד 
שכאן, במגזר החרדי, יש כל כך הרבה סוגים וזרמים ותתי זרמים, 
עם  רצוף  שיח  תוך  עצמה,  את  להתאים  יודעת  הקופה  ולכולם 

הרבנים והעסקנים.
לענייני  יועצים  צריך  לא  אני  אחרים,  ממקומות  "בשונה 
חרדים, פשוט משום ששליש מעובדי המערכת שלנו הם חרדים, 
שלא  אתנו,  שנמצא  כהן  משה  כמו  בכירים  עובדים  כולל  וזה 
יושב כאן על תקן של יועץ. הוא חרדי שמחזיק באחד התפקידים 
את  מנהל  סגני,  הוא  כהן  הבריאות.  במערכת  ביותר  הבכירים 

התפעול, וגם ובמיוחד האחראי על המגזר החרדי".
ויש את מתאמי קשרי הקהילה שהם בסך הכול מגייסי לקוחות
של  תפקידם  כך.  לא  ממש  זה  כאן  המצב.  שזהו  קופות  "יש 
המתאמים הוא לטפל בבעיות ולהתיר קשרים וקשיים. במרפאה 
כאן לדוגמה, יש חדר מיוחד בו יושב אריה קליין, שכל תפקידו 
הוא לפתור בעיות, להסביר למבוטחים מה הם צריכים לעשות, 
לסדר תורים קצרים כאשר הוא רואה בכך צורך, והשיקול שלו 
מספיק לכך. הוא מחליט וזה יורד מיד לשטח. לא תמצא דברים 

כאלה במקומות אחרים.
"גם אנחנו, הבכירים לצורך העניין, מכירים היטב את השטח 
מהשטח,  צומחים  עובדים  אצלנו  בבעיות.  לטיפול  ונדרשים 
מהמרפאות והמחלקות, מתמודדים במכרזים ונבחרים רק מחמת 
הכישורים וההצלחות שלהם. אנחנו, העובדים החרדים, יוצרים 
את  ופוגש  למרפאה  בא  אתה  הקהילה.  עם  האמתי  הקשר  את 
והמנטלית  לך, שמדברות בשפה התרבותית  הדמויות המוכרות 
זקן, שמביאים אותנו להצטלם עם  שלך. אנחנו לא עציצים עם 
המערכת  בתוך  להשפיע  לעבוד,  באנו  לעיתון.  ולשלוח  רבנים 
הרפואית ולשרת את הציבור, וזה חשוב יותר מכל יועץ לענייני 

חרדים".
אתה  וכמה  בתפקידך  עובד  אתה  ביממה  זמן  כמה  בתכל'ס, 

נאלץ להשקיע בפניות הציבור?
"שבעים אחוז מהזמן שלי אני לא עוסק בתפקיד שלי".

ואת זה אתה אומר ליד מנהל המחוז?
"כן, הוא יודע את זה וגם הוא לא רחוק מזה". הוסמן מהנהן 
מדי  פניות  מקבל  אני  האמתי,  התפקיד  "זה  ומוסיף:  נמרצות, 
יום, רובם באמצעות מנהלי המרפאות, יש בהן בקשות חריגות 

בכולן  דנים  אנו  בה  בראשותי,  החריגים  וועדת  אל  הנשלחות 
בכובד ראש ומשתדלים להעניק את המירב שאנו יכולים. למדנו 
מהר מאוד שבציבור החרדי אי אפשר ללכת עם ייקוב הכלל את 
לא  אגב  שזו  החריגים,  לוועדת  להזדקק  צורך  הרבה  יש  ההר. 
שמתאפשר  מה  כל  את  מאשרים  אנו  ובה  הקופות,  בכל  קיימת 

ושנראה כזכאי לכך".
"ההבנה של מאפייני הציבור החרדי", מציין הוסמן, "הביאה 
גם בשעת  לבריאות האישה  פתיחת המרכז  על  אותנו להחלטה 
הערב המאוחרות. פתוח כאן כל יום מ-7:30 בבוקר ועד 11:00 
בלילה, כך גם פתוח בימי שישי ובמוצ"ש. כך, כל אישה שזקוקה 
לכאן  מגיעה  חולים,  לבית  תרוץ  או  שתדאג  במקום  לחירום, 
רופאים  תמיד  כאן  יש  תור.  בלי  ומהיר,  מסור  שירות  ומקבלת 

מהשורה  שם  בעלי  כאן  ויש  אישית  כך  על  הקפדתי  מומחים, 
הראשונה כמו פרופ' אלנבוגן מבית החולים הלל יפה ועוד".

הראיון מרתק ואני מחפש שעון לוודא שנשארו לי עוד כמה 
זמן  אין  שלמנהלת  כנראה  המנהלים-העסקנים.  במחיצת  דקות 
הוסמן  חורף..  שעון  על  עדיין  עמדו  שלו  המחוגים  כי  לשעון 
לי:  מציין  הוא  כדי  תוך  השעה.  את  לכוון  מטפס  ומיד  מחייך 
"שיפי הרברט, מנהלת המרפאה כאן, היא באמת משהו מיוחד". 
כהן מראה לי את תעודות ההצטיינות בשירות אדיב, ביניהן אחת 
שקיבלה ממש יומיים קודם לכן. "כל המשימות שלה החשובות 
לא חשובות כמו החיוך שהיא מעניקה ללקוחות מדי יום", מסכם 

כהן את הראיון בנקודת הנשמה והלב של מאוחדת.

 כך שינתה 'מאוחדת' את כללי המשחק 
ברמת השירותים הרפואיים בבני ברק



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
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
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 28.2.17 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

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

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

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

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

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

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.4.17

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



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
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
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 28.2.17 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

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

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

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

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

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

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.4.17

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



חג הפסח תשע"ז 26

כתב 'קו עיתונות' יצא למסע היסטורי מקיף, ומגולל את קורותיהן של 
עשר הישיבות המפורסמות בירושלים  איזו ישיבה שלחה תלמידים 

  ?לעבוד בחקלאות, והיכן למדו נשיא המדינה הרצוג והאלוף גורודיש
באיזה נוסח מתפללים ב'קול יעקב', וכיצד שכנעה הרבנית יוסף ע"ה את 

בנה להקים ישיבה?  פרעות תרפ"ט וליל הבדולח, עולים מגרמניה וניצולי 
שנחאי, כל אלה תרמו לפריחתו ושגשוגו של עולם התורה בירושלים

שמעון ליברטי

לשכנו
תדרשו



27 27חג הפסח תשע"ז חג הפסח תשע"ו

כתב 'קו עיתונות' יצא למסע היסטורי מקיף, ומגולל את קורותיהן של 
עשר הישיבות המפורסמות בירושלים  איזו ישיבה שלחה תלמידים 

  ?לעבוד בחקלאות, והיכן למדו נשיא המדינה הרצוג והאלוף גורודיש
באיזה נוסח מתפללים ב'קול יעקב', וכיצד שכנעה הרבנית יוסף ע"ה את 

בנה להקים ישיבה?  פרעות תרפ"ט וליל הבדולח, עולים מגרמניה וניצולי 
שנחאי, כל אלה תרמו לפריחתו ושגשוגו של עולם התורה בירושלים

מייסדי הישיבה: הגאון רבי דב בעריש ווידנפלד זצ"ל. נוסדה בשנת: בירושלים בתשט"ז. 
ונחשבת לישיבה הכלל חסידית הגדולה ביותר."הרב מטשעבין" הגאון רבי דב בעריש ויינפלד זצ"ל, טשעבין" היא ישיבה כלל חסידית שנוסדה על ידי לדמותה: ישיבת כוכב מיעקב, המכונה "ישיבת כתובת: רחוב חנה 12. 

ישיבת טשעבין

ישיבת יקירי ירושלים

יאכט  הרבנית  לרעייתו  בעריש  דב  רבי  נישא  תר"ס  בשנת 
יוסף  ישראל  ר'  הנגיד  חותנו  התגורר  בה  לטשעבין,  ועבר 
עסק  ולפרנסתו  הרבנות  עול  את  לקבל  סירב  בתחילה  קלוגר. 
תרפ"ח  בשנת  התמנה  הרגל,  את  שפשט  לאחר  אך  במסחר, 
אביו  לזכר  מיעקב  כוכב  ישיבת  את  והקים  העיר,  של  לרבה 
של  רבה  מיעקב,  הכוכב  בעל  זצ"ל  ווינפלד  יעקב  רבי  הגאון 
הרימאיליב שבגליציה, שנפטר בשנת תרנ"ד והוא בן 54 שנים 

בלבד, כשבנו רבי דב בעריש עדיין בחור צעיר.  
ממשית,  סכנה  לחייו  נשקפה  לפולין,  פלשו  כשהנאצים 
לאחר שכונה בעיתון המפלגה הנאצית ה"דר שטרימר" כ"גדול 
וגורש  המועצות  לברית  נמלט  הוא  בעולם".  התלמודיסטים 
שמעון  ברוך  רבי  הגאון  חתנו  עם  בתורה  עסק  שם  לסיביר, 
עד  במלון  והתאכסן  לארץ  עלה  תש"ו  בשנת  שניאורסון. 
שהגאון רבי בצלאל ז'ולטי, לימים רבה של ירושלים, גילה את 

זהותו וסידר לו דירה. 
מיעקב  כוכב  ישיבת  את  מחדש  הקים  תשט"ז  בשנת 
תשכ"ו.  חשוון  בי'  לפטירתו  עד  בראשה  ועמד  בירושלים, 
בנוסף כיהן כחבר מועצת גדולי התורה וחיבר את שו"ת דובב 

מישרים ובתקופה מסוימת עמד בראשות ישיבת חיי עולם. 
חתנו  עמד  היווסדה,  מיום  הישיבה,  והנהגת  בהקמת  לצדו 
הגרב"ש שניאורסון. הוא נולד בקראקא לאביו רבי יוסף משה 
שניאורסון, מצאצאי האדמו"ר הצמח צדק מחב"ד, ומצד אמו 
דובער  רבי  האדמו"ר  מחב"ד  האמצעי"  ל"אדמו"ר  התייחס 

שניאור. גם הוא הוגלה לסביר, שם פגש בחמיו לעתיד. בשנת 
לעזיבתם  ועד  מהבריטים,  אישורים  ללא  לארץ  עלה  תש"ז 
המשטרה  מאימת  להסתתר  נאלץ  המדינה,  והקמת  הארץ  את 

הבריטית. 
כארבע  במשך  כיהן  ואף  ואדמו"ריה,  לחב"ד  מקושר  היה 
לישיבת  עד שעבר  בלוד,  תמימים  תומכי  ישיבת  כראש  שנים 
טשעבין, שם הרביץ תורה והעמיד תלמידים רבים במשך כ-50 
שנה עד לפטירתו בכ"ה סיוון תשס"א. את מקומו ממלא בנו 
הישיבה  כשלנשיא  שניאורסון,  משה  יוסף  רבי  הגאון  הגדול 
את  חיבר  הוא  שניאורסון.  נחום  רבי  הגאון  הצעיר  הבן  מונה 
ספרו "ברכת שמעון", חידושים על הש"ס וכן חיבר חידושים 

על ספר הרוקח. בנוסף כיהן כחבר מועצת גדולי התורה.  
רבי  נוספים, בהם הגאון  גדולי תורה  כיהנו בישיבה  בנוסף 
אברהם גניחובסקי זצ"ל ולהבחל"ח הגאון רבי נפתלי נוסבאום. 
את תפקיד המשגיח מילא בהקמת הישיבה הגאון רבי מרדכי 
רימר זצ"ל. וכיום מחזיק בתפקיד הגאון רבי בנימין רימר, חתנו 
של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לצד הגאונים רבי יעקב שמש 

ורבי שמואל דוד שניאורסון. 
והגדולה,  הוותיקה  בישיבה  שמדובר  העובדה  מתוקף 
של  שורה  בוגריה  בין  נמנים  חסידי",  כ"כלל  המוגדרת 
בהם  והחסידויות,  החצרות  מכל  בכירים  ורבנים  אדמו"רים 
אישי  לצד  ועוד.  מפיטסבורג  האדמו"ר  מטאלנא,  האדמו"ר 

ציבור, כדוגמת שר הבריאות יעקב ליצמן.

שהתפתחו  תורה,  ותלמוד  קטנה  כישיבה  החלה  הישיבה 
הישיבה  נוסדה  שנה  כעשרים  ולפני  השנים,  עם  והתרחבו 
של  סניף  הוקם  שנים  כמה  לפני  התלמוד".  "באר  הגדולה 
ישיבה קטנה  גם  ובהמשך הוקמה  תורה בבית שמש  התלמוד 

במקום. 
הוא  כיום  כשבפועל  כהן,  הגר"י  עומד  הישיבה  בראשות 
מכהן כראש הישיבה הקטנה, ובראשות הישיבה הגדולה עומד 
בנו הגאון רבי חנוך כהן, בעל תורת כהן ועוד ספרים, המשמש 
כשבישיבה  יוסף.  אהל  בישיבת  ישיבה  כראש  גם  במקביל 
הגר"ח  ואת  הישיבה"  ראש  "מרן  הגר"י  את  לכנות  נוהגים 

"מורנו ראש הישיבה". 
בצוות  רבנים  של  שורה  מכהנים  כהן,  הגר"י  של  לצידו 
הישיבה, בהם הגאון רבי ראובן שהרבני, גיסו של הגרב"צ אבא 
שאול, הגאון רבי צבי פוברסקי, בנו של ראש ישיבת פוניבז' 
הגאון  מכהן  הישיבה  כמשגיח  רבים.  ועוד  פוברסקי  הגרב"ד 

רבי רפאל כהן, לצד צוות משגיחים-קטנים. 
הגדולה,  הישיבה  בראשות  גם  הגר"י  עמד  שנים  במשך 
לתפקיד  למנות  שהחליט  עד  מצומצמת,  במתכונת  שהייתה 
את בנו, וליצור סוג של הפרדה בין הישיבות, למרות ששתיהן 
שוכנות באותו מבנה. כמה שנים אחר כך בוצע מהפך בישיבה, 

צעירים,  ר"מים  מונו  ובמקומם  פרשו  הוותיקים  כשהר"מים 
בהם הגאונים רבי מנחם אביטן ויהודה הראל. כמשגיח מכהן 
הגאון רבי אליהו אהרן, ובעבר כיהנו כמה משגיחים נוספים. 
בהם  ומשגיחים  רבנים  מספר  עוד  הישיבה  צוות  מונה  בנוסף 

הגאון רבי יצחק דוד פלג ואחרים. 
הישיבה עברה מספר תחנות, ברחוב תחכמוני וברחוב יוסף 
קארו. עד שהגיעה למשכנה הנוכחי ברחוב מלכי ישראל פינת 
מפעם  לספר  נוהג  כהן,  הגר"י  הישיבה  ראש  הטורים.  רחוב 
לפעם, כיצד הצליח להשיג את השטח עליו הוקמה הישיבה. 
ברל  שם  על  לחקלאות  הספר  בית  קיים  היה  הישן,  בבניין 
מול  רבות  פעל  והגר"י  פעיל  היה  לא  המקום  אך  כצנלסון, 
היה  קולק שלא  אך  להשיגו,  בכדי  קולק  טדי  דאז  העיר  ראש 
שתלו  אף  ובמגרש  בעקשנות,  לכך  סירב  חרדים  כאוהד  ידוע 
צמחים שונים בכדי לייצר מצג שווא של מקום פעיל. אך הגר"י 
הישן, שכל  הבניין  את  קיבל  רבים  ולאחר מאמצים  נואש  לא 
תורה.  התלמוד  כיום  שוכן  ובו  וטויחו מחדש,  גורדו  קירותיו 
לצד הבניין נבנו מבנים נוספים המשמשים את הישיבה הקטנה 
אלפי  המכיל  "קמפוס"  שיצר  מה  הפנימיה,  וחדרי  והגדולה 

ילדים ובחורים המתחנכים בדרכו הקפדנית.

מייסדי הישיבה: הגאון רבי יהודה כהן. 
נכנסים ללמוד בגן ובתלמוד תורה, והאבא לומד בכולל. עברו את כל המסלול באותו המתחם וכעת כבר בניהם מגיל הגן ועד לכולל האברכים, כשישנם תלמידים שאכן רבי יהודה כהן, ומתייחדים בכך שהם כוללים מוסדות לדמותה: מוסדות יקירי ירושלים נוסדו על ידי הגאון כתובת: מלכי ישראל 77

הרב מטשעבין זצ"ל

הרב יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים
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ישיבת 
קול יעקב

פורת  ישיבת  מראשי  כאחד  כיהן  זצ"ל,  עדס  יעקב  רבי 
יוסף במשך כשלושים שנה, ובין תלמידיו נמנים גדולי תורה 
ספרדים ובהם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והגאון רבי בן ציון אבא 
בירושלים,  הרבני  הדין  בית  כאב  כיהן  בנוסף  זצ"ל.  שאול 
חבר בית הדין הגדול וחבר מועצת הרבנות הראשית. לאחר 

שהתייסר במשך תקופה ארוכה נפטר בכ"ז תמוז תשכ"ג. 
לפני כ-15 שנה, יצא לאור הספר 'חדות יעקב', מתורתו 
של הגאון רבי יעקב עדס, מדובר בשרידים שנותרו לפליטה, 
לאחר שחלק הארי מכתביו נשרפו בעת שהציתו הירדנים את 
ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. בשיחה עם תלמידים, אמר 
עליו בנו, רבי יהודה, "נצטרך לציין שתי נקודות מרכזיות: 
"קיבלתי  הוסיף:  הוא  וענוה".  העת,  כל  בלימוד  המונחות 
מאבי זצ"ל שצריך ללמוד ותמיד ללמוד, ואכן מה שראינו 
אצל רבותינו, שהם הרחיקו מאוד בחורים צעירים מכל נושא 

ומכל עיסוק אחר שאינו לימוד תורה על טהרת הלימוד".
רבי  בניו  הקימו  תשכ"ד,  בשנת  פטירתו,  אחר  קצר  זמן 
יהודה ורבי דניאל, כולל אברכים בשם "קול יעקב", ששכן 
הישיבה  הוקמה  בהמשך  אביהם,  של  בביתו  בתחילה 

בשכונת בית וגן. 
הגר"י עדס, למד בצעירותו בישיבת קול תורה אצל מרן 
הגרש"ז אוירעבך, אחר כך עבר לישיבת פוניבז' והיה מקורב 
למרן הגראמ"מ שך ולראשי הישיבה ואף למד בחברותא עם 
שנים  כמה  נישואיו שימש במשך  לאחר  רוזובסקי.  הגר"ש 

כר"מ בישיבת קול תורה, עד להקמת ישיבתו קול יעקב. 
הרב עדס הוא מרבני ומראשי "ארגון מרביצי תורה", של 
בני תורה ספרדים המזוהים יותר עם הציבור הליטאי, ואשר 
למועצת  צורף  תשע"ב  בשנת  התורה.  דגל  בסיעת  תמכו 
קצר.  זמן  לאחר  פרש  אך  התורה,  דגל  של  התורה  גדולי 
עדס  הרב  הישיבות.  ועד  נשיאות  כחבר  בעבר  כיהן  בנוסף 

חיבר ספרים רבים בענייני הלכה ועל סוגיות הש"ס. 
תלמידים  קיבלה  שהיא  בכך  ייחודית  יעקב,  קול  ישיבת 
ספרדים ואשכנזים באופן שוויוני, כחלק מהקו של הישיבה, 
אולם  שלו.  הנוסח  לפי  מתפלל  חזן  כל  הישיבה  כשבהיכל 
בשנים האחרונות רובם הגדול של התלמידים הם ספרדים. 
נסגר  תשע"ה,  שנת  סוף  לקראת  כלכליים,  קשיים  בשל 

הכולל של הישיבה. 
הגאון  המשגיח  שנים,  מזה  מכהן  בישיבה  כמשגיח 
יצחק  רבי  הגאון  נמנים  הישיבה  רבני  בין  יפה.  דב  רבי 
דז'ימיטרובסקי, הגאון רבי יוסף דב וינטר והגאון רבי משה 

ברכה.

מייסד הישיבה: הגאון רבי יהודה עדס. נוסדה בשנת: תשכ"ד. 
עדס, לזכרו של אביהם הגאון רבי יעקב עדס.הגאון רבי יהודה עדס ואחיו הגאון רבי דניאל לדמותה: ישיבת קול יעקב נוסדה על ידי האחים כתובת: דברי ירוחם 5, בית וגן. 

פועלת לאורו ולשיטתו של הסבא מסלבודקה.בעל ה"דעת חיים". כמו חברון, גם עטרת ישראל מאוחר יותר מונה למשגיח הגאון רבי חיים וואלקין כמשגיח, לצד היותו משגיח ישיבת חברון. בשלב מרדכי, יחד עם חמיו הגאון רבי מאיר חדש, שכיהן בשנת תשל"ו, לאחר שפרש מישיבת חברון גבעת על שמו ולזכרו של אביו הגאון רבי ישראל אזרחי לדמותה: עטרת ישראל נוסדה על ידי הגרב"מ אזרחי המייסד: הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי. נוסדה בשנת: תשל"ו. 

מיכל שלזינגר ורבי ברוך קונשטט. מייסדי הישיבה: הגאונים רבי יחיאל הוקמה בשנת: תרצ"ט. 
כתובת: הפסגה 32, בית וגן. 

לדמותה: הישיבה נוסדה על 
יחיאל מיכל שלזינגר, שכיהן כרב ידי יוצאי גרמניה, הגאונים רבי 

שעלה לארץ, בעקבות מאורעות ליל בשנת תרצ"ט, כמענה לנוער היהודי שכיהן כאב"ד וראש ישיבה בפולדה, בפרנקפורט ורבי ברוך קונשטט 
הבדולח. 

המערבי ולהחזיק בה תלמידי חכמים שיעסקו בנגלה ובנסתר.איש חי הורה לו להקים ישיבה והוא החליט להקים אותה בצמידות לכותל מכלכותא שבהודו, רצה להקים בית חולים בירושלים ונועץ עם רבו, אך הבן יוסף חיים ה"בן איש חי", זאת לאחר שמקורבו הגביר ר' יוסף אברהם שלום לדמותה: ישיבת פורת יוסף נוסדה בהוראת ריש גלותא דבבל מרן רבנו כתובת: הישיבה בגאולה – יוסף בן מתתיהו 30; בעיר העתיקה– סמוך לכותלהמייסד: הגאון רבי בן ציון מרדכי חזןהוקמה בשנת: תרפ"ג. 

ישיבת עטרת ישיבת קול תורה
ישראל

ישיבת פורת יוסף

בדיווח על הקמת הישיבה בעיתון החילוני דבר, מתאריך 
27 באוגוסט 1939, נכתב: "רבנים מעולי גרמניה יסדו כאן 
ממערב  העולה  לנוער  מותאמת  תורה,  קול  בשם  ישיבה 
אירופה. חלק מנוער זה יכנס, בגמרו את הישיבה, לעבודה 

בקיבוצי חקלאים חרדים". 
ואכן בתחילה הורכבה הישיבה גם מבני קיבוצים חרדים, 
וכללה רק ארבעה שיעורים ללא קיבוץ, שאחריהם המשיכו 
חלק מהתלמידים לישיבות אחרות, וחלק הלכו לאקדמיה, 

לחקלאות ואף למחתרות. 
הצופה,  בעיתון  ב-1947  שנכתב  הישיבה  על  בתיאור 
ידי חוג  נוסדה על  כי "הישיבה  נטען  המזוהה עם המזרחי 
ממרכז  ישראל  לארץ  שעלו  השפעה  ובעלי  תורה  גדולי 
בני  את  סבא  ישראל  ברוח  לחנך  אירופה במטרה  וממערב 
ובאו  אירופה  ארצות  את  פליטי חרב שעזבו  הצעיר,  הדור 
לארץ ישראל בחוסר כל. מייסדי הישיבה התאימו את תכנית 
הלימודים בה לצרכי הישוב בארצנו הקדושה ולמצבם של 
לבני  שיגדלו  תלמידיה  את  מחנכת  הישיבה  התלמידים. 
הקדושה  בתורה  ועמוקות  מקיפות  ידיעות  בעלי  תורה, 
פי  על  הקדושה  ארצנו  בבניין  שישתתפו  השם,  וליראי 

התורה בכל שטחי החיים המודרניים".
הישיבה עברה כמה נדודים, בתחילה שכנה בבית כנסת 
בסמוך למחנה יהודה, אחר כך עברה לשכונת שערי חסד, אך 
הפנימיה והמטבח שכנו ברחוב המלך ג'ורג' ב"בית סבא", 
וב-1947 הוכרז האזור כאזור הביטחון והמקום הוחרם על 
ידי הבריטים. בתיאור מהצופה נכתב: "עד עכשיו היו חיי 
הישיבה חיי נדודים מחוסר בנין משלה והייתה מפוזרת על 
כמה דירות פרטיות. נוסף על זה הוחרם על ידי השלטונות 

החלק העיקרי של הפנימיה, שם היה גם עם המטבח". 
בשנת  ורק  אוסישקין,  ברחוב  לקולג'  עברה  הישיבה 
והתרחבות  השנים  כשעם  וגן,  בית  לשכונת  עברה  תשי"ז 
הוקם  תש"ס  בשנת  בסמוך.  נוספים  מבנים  נבנים  הישיבה 

אגף נוסף ונערך שיפוץ כללי.

בשל  בישיבה  שהיו  השונים  השינויים  גם  השנים,  עם 
תנאי הקמתה נעלמו בהדרגה. מה שהאיץ את התהליך הוא 
מינוי מרן הגרש"ז אויערבך לראש הישיבה בשנת תש"ט, 

עד לפטירתו בתשנ"ה. 
רבי  הגאון  הישיבה  לראש  מונה  הגרש"ז  פטירת  לאחר 
משה יהודה שלזינגר, בנו של ראש הישיבה המייסד. בשנה 
האחרונה החליט הגרמ"י להעביר את ראשות הישיבה לבנו 
הגאון רבי שלמה שלזינגר. במעמד מיוחד שנערך בכ' טבת 
תשע"ז, במעמד כל רבני הישיבה, מסר רבי שלמה שיעור 
יחיאל קורן,  רבי  כללי בהיכל הישיבה. לצדו נמצא הגאון 

נכדו של המייסד רבי ברוך קונשטט. 
אייזמן,  גדליה  רבי  הגאון  מילא  המשגיח  תפקיד  את 
שממלא  מי  בישיבה.  שיחות  מסר  שנים  עשרות  שבמשך 
את מקומו הוא הגאון רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי, חתנו 
גם  קבועה  שיחה  מסר  ארוכות  שנים  במשך  הגרש"ז.  של 

המשגיח הגאון רבי שלמה וולבה. 
בהם  והר"מים,  הישיבה  ראשי  צוות  פועלים  לצדם 
הגרב"ש דויטש, הגרב"צ בורודיאנסקי, הגר"צ וולפין ועוד. 
את הישיבה מנהל ר' ישראל ברלין בנו של הרב מנחם צבי 
של  מפוארת  גלריה  בישיבה  כרבנים  כיהנו  בעבר  ברלין. 
ישיבות בעצמו,  גדולי תורה, שחלקם הקים ברבות הימים 
הגר"ב  ולהבחל"ח  זצ"ל,  דיסקין  הגרש"מ  למשל  בהם 
ויסבקר ראש ישיבת בית מתתיהו והגר"י עדס ראש ישיבת 

קול תורה. 
בין בוגרי הישיבה נמנים ראשי ישיבות, רבנים ומשגיחים 
חניכי  גאב"ד  גרוס  מרדכי  רבי  הגאון  בהם  מפורסמים, 
באר  ישיבת  ראש  לוי  יוסף  גבריאל  רבי  הגאון  הישיבות, 
חכמי  מועצת  חבר  סגל,  דן  רבי  המשגיח  )גי"ל(,  התורה 
והרב  אביב  תל  של  רבה  מאיה,  משה  רבי  הגאון  התורה 
הראשי לשעבר הגאון רבי ישראל מאיר לאו ועוד רבים. וכן 

אישי ציבור רבים, בהם ח"כ אורי מקלב ואחרים.

הרב יהודה עדס ראש ישיבת קול יעקב

ישיבת קול תורה )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

ישיבת פורת יוסף בגאולה
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פועלת לאורו ולשיטתו של הסבא מסלבודקה.בעל ה"דעת חיים". כמו חברון, גם עטרת ישראל מאוחר יותר מונה למשגיח הגאון רבי חיים וואלקין כמשגיח, לצד היותו משגיח ישיבת חברון. בשלב מרדכי, יחד עם חמיו הגאון רבי מאיר חדש, שכיהן בשנת תשל"ו, לאחר שפרש מישיבת חברון גבעת על שמו ולזכרו של אביו הגאון רבי ישראל אזרחי לדמותה: עטרת ישראל נוסדה על ידי הגרב"מ אזרחי המייסד: הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי. נוסדה בשנת: תשל"ו. 

הקים ישיבה ואחר כך עלה לארץ וכיהן בראשות ישיבת עץ חיים.זלמן מלצר, שבהמשך נשלח לכהן ברבנות העיר סלוצק, שם משה מרדכי אפשטיין, מחותנו של הסבא וגיסו הגאון רבי איסר ישראל" )שלימים התפצלה(. לראשות הישיבה מונה הגאון רבי תרל"ז בסלובודקה הסמוכה לקובנא שבליטא, ונקראה "כנסת על ידי ה"סבא מסלובודקה" הגאון רבי נתן צבי פינקל בשנת נקודות ציון, שחלקן גם שלובות בשינויים בשמה. הישיבה נוסדה לדמותה: בתולדות ייסודה והתפתחותה של ישיבת חברון יש כמה מייסד הישיבה: הגאון רבי נתן צבי פינקל. נוסדה בשנת: תרל"ז ובירושלים בתרפ"ט. 

ישיבת עטרת 
ישראל

ישיבת חברון

הישיבה  רבני  בצוות 
הגרב"מ,  של  חתניו  נמנים 

הגאונים רבי ישעיהו הדר 
ויינר  אהרן  ורבי  גלזמן 
והגאון רבי יואל שפירא. 
מי שמנהל את המוסדות 
ציון  בן  רבי  הגאון  הוא 

אזרחי. 
הגדולה  הישיבה  לצד 

פועלת ישיבה קטנה וכן כולל 
חיים  רבי  הגאון  עומד  בראשו 

אזרחי, נכדו של הגרב"מ. 
כמה  לפני  וגן,  בית  בשכונת  מבנים  בכמה  פועלת  הישיבה 
שנים רכשה הישיבה שטח גדול בשכונת הר נוף במטרה להקים 
קריה גדולה, אך עד כה נתקלו התכניות בקשיים בשל התנגדויות 
שונות. כשנרכש השטח בהר נוף אמר הגרב"מ בעמדו במתחם: 
"אנחנו באמת רוצים עד כמה שניתן, שהקדוש ברוך הוא יעזור 
תהיה  כאן  הזאת,  התורה  את  ולהפיץ  ולהשכיל  להבין  לנו 

סלבודקה במיטבה בעזרת ה'".
והוא  בדור  הישיבות  ראשי  מגדולי  לאחד  נחשב  הגרב"מ 
מכהן גם כחבר בולט במועצת גדולי התורה של דגל התורה. הוא 
חיבר את סדרת הספרים ברכת מרדכי, חידושים בש"ס ובענייני 
ידוע  הוא  בנוסף  והמועדים.  התורה  סדר  על  ומוסר  מחשבה 
בכושרו הרטורי ונחשב לאחד הנואמים הבולטים והכריזמטיים, 

ונאומיו בעצרות ובכינוסים מחשמלים את הציבור. 
במקביל לישיבה, ייסד הגרב"מ בשנת תשל"ד את תנועת בני 
נועדה  והיא  תורה,  בני  מחנה  עומד  פעילותה  שבמרכז  תורה, 
הישיבות  תלמידי  את  החרדי  הישיבות  לעולם  לקרב  בכדי 
התיכוניות מהציבור הדתי לאומי. שיאו של מחנה בני תורה הוא 
המכונה  הסיפור  שבמרכזה  הגרב"מ,  של  המפורסמת  בדרשתו 
עשרות  במשך  ואכן  אלחנן שמאלה".  "יצחק  הישיבות  בעולם 
שנכנסו  צעירים  מאות  'לשרוף'  הגרב"מ  הצליח  קיומה  שנות 

לישיבות הקדושות והפכו לחרדים לכל דבר. 

הסבא  של  האדם"  "גדלות  שיטת  על  מבוססת  הישיבה 
מסלובודקה, וכנגזרת מכך הכניסה לעולם הישיבות את הכובעים 

והחליפות ואת מה שמכנים בעגה הישיבתית "רוממות". 
הישיבה  בחורי  על  כי  בליטא  השלטונות  של  גזירה  בעקבות 
להתגייס לצבא או לשלב לימודי חול, החליט הסבא להעלות את 
וההכנות  לישיבה  מקום  מציאת  לצורך  ישראל.  לארץ  הישיבה 
למעבר נשלח לארץ הגאון רבי יחזקאל סרנה, חתנו של הגרמ"מ 
אפשטיין. בתחילה הוא רצה להקים את הישיבה בירושלים, אך 
מחדש  תיפתח  בו  כמקום  חברון  האבות  עיר  על  הוחלט  לבסוף 

ישיבת סלובודקה. 
לימים תיאר הגר"י סרנה את אותם החיפושים וסיפר: "כשבאתי 
לארץ ישראל שאלתי היכן לייסד את הישיבה. נועצתי בגאון רבי 
יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל, שקרא לי לחדר ואמר: 'באתם לקבוע 
שירושלים  מדבריו,  הבנתי  אבל  הטוב',  כרצונכם  תעשו  ישיבה, 
היישוב  בין  הניגוד  בגלל  הישיבה,  את  בה  להקים  נוחה  אינה 
לקנאי  קוק  הגראי"ה  שבין  והמחלוקת  הישן  לישוב  החדש 
רצינו  לא  כן  כמו  הזאת.  למחלוקת  להיגרר  רצינו  לא  ירושלים. 
להראות כרפורמים בלבוש המודרני שהיה נהוג אז בישיבה. בתל 
אביב לא רצינו להקים את הישיבה כי היישוב היה מאוד חופשי, 

ושמענו שב'אחוזת בית' נחתם חוזה שלא יבנו שם בית כנסת". 
 100 והושגו  בחברון,  הישיבה  נפתחה  תרפ"ד  אלול  בזמן 
אישורי עלייה "סרטיפיקטים" לתלמידי הישיבה, אך בתחילה עלו 
רק 10 בחורים מליטא, ובהמשך הגיעו נוספים ונוספו תלמידים 
מבני הארץ. בראשות הישיבה הישראלית עמד הגר"י סרנה ולצדו 
כמשגיח פעל הגאון רבי אברהם גרודזינסקי שזמן קצר אחר כך 

שב לליטא. 
באדר תרפ"ה עלה לארץ ראש הישיבה הגרמ"מ אפשטיין, וזמן 
קצר אחר כך הצטרף אליו הסבא מסלובודקה, שכיהן כמשגיח עד 
לפטירתו בכ"ט שבט תרפ"ז. שנה אחר כך הצטרף גם הגאון רבי 
יהודה לייב חסמן, שמונה למשגיח לצדו של הסבא. בצוות רבני 
הישיבה נמנו חתני הגרמ"מ אפשטיין, הגאונים רבי משה חברוני, 

רבי אהרן כהן ורבי משה פינקל. 
מבני  כש-24  אנושה,  מכה  הישיבה  ספגה  תרפ"ט  במאורעות 
הישיבה הי"ד, נטבחו באכזריות בידי הפורעים הערבים. בעקבות 
הטבח עברה הישיבה לירושלים, שם שכנה בתחילה בבית הכנסת 
של  הקבע  מבנה  נחנך  בתרצ"ט,  מכן,  לאחר  עשור  רק  אחווה, 
פטירת  עם  תרצ"ו  בשנת  גאולה.  בשכונת  חגי  ברחוב  הישיבה 

הגרי"ל חסמן מונה למשגיח הגאון רבי מאיר חדש. 
במהלך השנים מונו לראשי הישיבה, בנו של הגר"י סרנא, הגאון 

רבי יעקב חיים סרנא )בשנת תשכ"ו( ואחר כך בתשכ"ח מונו גם 
רבי  והגאון  רבי חצק'ל  רבי אברהם פרבשטיין, חתנו של  הגאון 
שמחה זיסל ברוידא חתנו של הגר"מ פינקל. בתשל"ו החל למסור 
שיעור כללי הגאון רבי הלל זקס, חתנו של הגר"מ חברוני ונכדו 
של החפץ חיים, שבהמשך פרש מהישיבה והקים את ישיבת כנסת 
נמנו  הר"מים  סגל  בין  ספר".  קריית  "חברון  המכונה  הגדולה, 

הגאון רבי רפאל שמואלביץ' והגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי. 
את  מלהכיל  צר  בגאולה  והמבנה  הישיבה,  גדלה  השנים  עם 
הבחורים, ולכן החליט הגר"י סרנה להקים מקום חדש, אך מרוחק 
תשכ"ב  ובשנת  מרדכי  גבעת  שכונת  נבחרה  כך  העיר,  ממרכז 
ורק  ארוכות  שנים  ארכה  הבנייה  לישיבה.  הפינה  אבן  הונחה 
בתשל"ז  מכן  לאחר  שנה  מרדכי.  בגבעת  ללמוד  החלו  בתשל"ו 
עשור  ישראל.  עטרת  ישיבת  את  והקים  אזרחי  הגרב"מ  פרש 
יותר, בעקבות חילוקי דעות ומחלוקות הקים הגאון רבי  מאוחר 
יעקב חיים סרנא ישיבה בבניין הישן בגאולה, מה שכונה "חברון 
גאולה", אך לפני כמה שנים הישיבה עברה משם ובבניין לומדת 

ישיבה אחרת. 
חדשים  ר"מים  שני  תשמ"ח  בשנת  מונו  דופן  יוצא  בצעד 
דוד  רבי  הגאון  הישיבה,  ראשי  משפחות  מבני  שאינם  בישיבה, 
כהן והגאון רבי שלמה כץ, שלאחר פטירת רבי אברהם פרבשטיין 
בשנת תשנ"ז מונו לראשי הישיבה לצד הגאון רבי משה מרדכי 
פרבשטיין, שנה אחר כך מונה לתפקיד גם הגאון רבי יוסף חברוני. 
בזמן אלול תשע"א מונה למשגיח הגאון רבי חיים יצחק קפלן 
שמאז  לאחר  הישיבה,  בהיכל  השיחות  את  למסור  החל  והוא 
בחדרים  השיחות  נמסרו  בתשמ"ט  חדש  הגר"מ  של  פטירתו 
שבאדר  פלאי,  שלמה  רבי  הגאון  מכהן  לצדו  בישיבה.  אחרים 

תשע"ה הודיע על נטילת מעין 'פסק זמן' מהתפקיד. 
העולם  בכל  ונפוצו  חברון  בישיבת  שנקבעו  מהמסורות  אחת 
הליטאי, היא נוסח התפילה בימים הנוראים, שנקבע על ידי המגיד 

הגאון רבי שלום שבדרון. 
בין בוגרי הישיבה נמנים רבים וטובים, ראשי ישיבות, משגיחים 
בציונות  דרכם  את  שהמשיכו  וכאלה  ציבור  אישי  וגם  ורבנים 
הדתית. בין הבולטים שבהם ניתן למנות את הגרמי"ל לפקוביץ, 
הגרז"נ גולדברג, הגר"ב ז'ולטי, הגרב"ד פוברסקי, הגר"א פילץ, 
מגדולי  רבים  ועוד  והגר"מ  הגר"ד  הגר"י,   - יוסף  משפחת  בני 
התורה. לצדם גם אישי ציבור כדוגמת יו"ר ש"ס השר אריה דרעי 
האופוזיציה  יו"ר  של  אביו  הרצוג,  חיים  המדינה  נשיא  ואפילו 

יצחק בוז'י הרצוג. 

חזן,  ציון  בן  רבי  המלאכה  על  הופקד  תר"ס,  בשנת 
שעסק בירושלים בהדפסת ספרי הבן איש חי. הוא נפגש 
את  לו  למכור  אותם  ושכנע  העליון,  הערבי  הוועד  עם 
הערבים, שאיימו  בקרב  זעם  גרר  אלא שהדבר  הקרקע, 
הקרקע  לבעלי  ופיצויים  ארוכות  שנים  לאחר  ברצח, 
אלא  תרע"ד,  בשנת  הישיבה  הקמת  החלה  הרבים, 
שמלחמת העולם הראשונה שפרצה באותה שנה עיכבה 

את בניין הישיבה ורק בשנת תרפ"ג הסתיימה הבנייה. 
המדינה,  להקמת  עד  העתיקה  בעיר  שכנה  הישיבה 
מלחמת  במהלך  הירדנים  בידי  היהודי  הרובע  נפל  אז 
השחרור, כשהרב חזן יוצא אל הליגיונרים הירדנים עם 
דגל לבן, במה שסימל את כניעת יהודי הרובע. הירדנים 
לא הסתפקו בכך, הרסו את הישיבה והעלו אותה באש, 
בישיבה,  שהיה  הנדיר  הספרים  אוצר  את  שרפו  ובכך 
וכלל ספרים נדירים וכתבי יד, שחלקם אבד לנצח בשל 

השריפה המחרידה. 

הישיבה התגלגלה ממקום למקום, ושכנה בבתי כנסת 
שונים בשכונת הבוכרים ובית ישראל, בהם בית הכנסת 
צופיוף ושושנים לדוד. בשנת תשי"ז הוקם בניין הישיבה 
החדש בשכונת גאולה. שנתיים אחר כך הוקם סניף נוסף 
של  הקטנה  כישיבה  שימש  שבהמשך  קטמון,  בשכונת 
פורת יוסף. לאחר מלחמת ששת הימים בתשל"ז, הוקם 
ידי  על  שתוכנן  העתיקה,  בעיר  הישיבה  בניין  מחדש 

האדריכל משה ספדיה, סמוך ונראה למקום המקדש. 
רפאל  רבי  הגאון  כיהן  הראשון  הישיבה  כראש 
שלמה לניאדו, לאחר פטירתו מונה לראש הישיבה מרן 
"המורה"  תלמידו  בפי  שכונה  עטיה,  עזרא  רבי  הגאון 
בל"ג  לפטירתו  עד  בתפקיד  כיהן  הוא  רבנן",  ו"רב 
הספרדי,  בציבור  תורה  עולה של  והקים  לעומר תש"ל, 
כשלמעשה כל גדולי התורה והרבנים הספרדים בעשורים 

האחרונים, הם תלמידיו או תלמידי תלמידיו. 
רבי  הגאונים  מרנן  הישיבה  בראשות  כיהנו  בנוסף 

ציון אבא שאול.  בן  ורבי  עדס  יעקב  רבי  יהודה צדקה, 
עומד  העתיקה  בעיר  יוסף  פורת  ישיבת  בראשות  כיום 
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן ובראשות 

ישיבת פורת יוסף גאולה עומד הגאון רבי משה צדקה. 
כנשיא הישיבה הראשון כיהן הראשל"צ הגאון רבי בן 
ציון מאיר חי עוזיאל, אחריו מונה לתפקיד מרן הגר"ע 
הראשל"צ  הישיבה  לנשיא  מונה  פטירתו  ולאחר  יוסף 

הגר"י יוסף. 
בתוך הישיבה פעלה ישיבה ללימודי קבלה בשם "עוז 
והדר", בראשה עמדו גדולי המקובלים בירושלים, ובהם 

הגאון רבי אפרים הכהן, אביו של חכם שלום כהן. 
כאמור, פורת יוסף שימשה כאם הישיבות הספרדיות, 
ונחשבת למייסדת החרדיות הספרדית בדור שלפני קום 
לרבני  הפכו  הישיבה  בוגרי  שאחריו.  ובדורות  המדינה 
היריעה  ותקצר  ובחו"ל  בארץ  הספרדי  הציבור  ומנהיגי 

למנותם. 

הנחת אבן הפינה 
לישיבת פורת יוסף 

המחודשת בעיר 
העתיקה )צילום: 

משה מילנר, לע"מ( ישיבת פורת יוסף בגאולה

הגאון רבי ברוך 
מרדכי אזרחי ראש 
ישיבת עטרת ישראל

ישיבת חברון בחברון

ישיבת חברון בגבעת מרדכי
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מתלמידיה נותרו ללמוד בה לאורך שנים ארוכות ואף עד לפטירתם. שנקראה "עיטור רבנים" וישיבה גדולה שהייתה למעשה גם כולל, ורבים תחת השם "תלמוד תורה", וכלל את התלמוד תורה לילדים, ישיבה אמצעית שאליו ייכנסו כילדים ובו ילמדו לאורך כל השנים ברציפות. עץ חיים הוקם אצל מלמדים שנשכרו על ידי ההורים. רבי שמואל יזם הקמת מוסד אחד, סלנט, כמהלך מהפכני ביישוב הישן. עד אז למדו הילדים קבוצות קבוצות, לדמותה: ישיבת עץ חיים, נוסדה על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל המייסד: הגאון רבי שמואל סלנט. נוסדה בשנת: תר"א. 

לראש הישיבה ולצדו פעל בנו הגאון רבי משה אברהם.בשנת תקצ"ה מונה רבה של מיר הגאון רבי יוסף דוד איינזשטאט ואת מקומו מילא בנו הגאון רבי אברהם טיקטינסקי. לאחר פטירתו שיעורים בישיבה משנת תקע"ה ועד לשנת תקפ"ג, אז נסע לחו"ל העיירה מיר, ומתואר כ"אחד מחכמי דורו, גאון וצדיק". הוא מסר לדמותה: הישיבה נוסדה על ידי הגר"ש טיקטינסקי שהיה מחשובי המייסד: הגאון רבי שמואל טיקטינסקי. נוסדה בשנת: תקע"ה.

ישיבת עץ חיים

ישיבת חזון 
עובדיה

ישיבת מיר

השם "תלמוד תורה", וכלל את התלמוד 
שנקראה  אמצעית  ישיבה  לילדים,  תורה 
שהייתה  גדולה  וישיבה  רבנים"  "עיטור 
למעשה גם כולל, ורבים מתלמידיה נותרו 
עד  ואף  ארוכות  שנים  לאורך  בה  ללמוד 

לפטירתם. 
בראש הישיבה עמד הגר"ש סלנט לצד 
של הגאון רבי משה נחמיה כהניו והגאון 
ומאוחר  מקוטנא  לייב  יהודה  משה  רבי 
יותר הגאון רבי אליעזר דן רלב"ג. נשיאי 
עץ חיים, היו הגאונים רבי ישעיה ברדקי, 
לייב  יהודה  רבי משה  סלנט,  רבי שמואל 

זילברברג ורבי שמעון זרחי. 
את  סלנט,  הגר"ש  מינה  ימיו,  בערוב 
מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  נכדתו,  חתן 
טוקצ'ינסקי, בעל לוח ארץ ישראל, לראש 
את  ניהל  פטירתו  לאחר  הישיבה,  ומנהל 
הישיבה בנו רבי אהרן, עד לפטירתו בשנת 

תשע"ב. 
הישיבה  לראש  מונה  תרפ"ה  בשנת 
הגאון רבי איסר זלמן מלצר, בעל ה"אבן 
וכיהן  גדולי התורה,  ויו"ר מועצת  האזל" 
תשי"ד.  כסלו  בי'  לפטירתו  עד  בתפקידו 
הישיבה,  לראשות  מונה  פטירתו  לאחר 
חתנו הגאון רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת 
שיעורים  מסר  הוא  שנים  ובמשך  לייקווד 

בישיבה בזמנים שהיה בארץ. 
לאחר פטירת הגר"א קוטלר בב' בכסלו 
רבי  הגאון  הישיבה  לראש  מונה  תשכ"ג, 
אברהם  הזרע  בעל  זלזניק,  זלמן  שלמה 
מונה  פטירתו  לאחר  רחל,  של  וזרעה 
יעקב  אברהם  רבי  הגאון  בנו  לתפקיד 
זלזניק, חבר מועצת גדולי התורה, שכיהן 
באלול  לפטירתו  עד  הישיבה  בראשות 
במשך  בנוסף  שנה.   98 בן  והוא  תש"ע 

שיעורים  שך  הגראמ"מ  מרן  מסר  שנים 
בישיבה. 

כראש  כיהן  תורה,  התלמוד  באגף 
המלמדים הרב חיים מן, ובנו הרב יהודה 
בין  תורה.  התלמוד  מזכיר  היה  מן  לייב 
הבולטים בעשרות המורים בתלמוד תורה, 
בסן,  שמואל  יוסף  אליהו  הרב  נמנים 
שקיבל את אות יקיר ירושלים והרב חיים 
הנפוץ  הספר  את  שחיבר  יעקובזון  יהודה 
כיהן  ארוכות  שנים  במשך  "למשמעות". 
אריה  רבי  הגאון  תורה  התלמוד  כמשגיח 

לוין. 
בשנת תרס"ח רכש הגרי"מ טיקוצ'ינסקי 
יפו,  ברחוב  הישיבה  להקמת  גדול  שטח 
שם שכנו מוסדות עץ חיים במשך למעלה 
נמכר  אז   2010 לשנת  עד  שנה,  מ-100 
בוטיק,  מלון  להקמת  ליזמים  המתחם 
זמני  באופן  עברה  הישיבה  ועוד.  חנויות 
הנביא,  שמואל  ברחוב  זוועהיל  למרכז 
ולפני כ-6 שנים נרכש מתחם תלמוד תורה 
לקום  צפויים  ושם  ישעיהו  ברחוב  רוז'ין 

המוסדות מחדש. 
בירושלים,  ביותר  הותיקה  כישיבה 
הצמיחה עץ חיים גלריה ארוכה ומפוארת 
של גדולי תורה ומנהיגי היהדות, בהם מרן 
פראנק,  הגרצ"פ  ובניו,  אויערבך  הגרש"ז 
ועוד.  מגור  האדמו"ר  וולדנברג,  הגרא"י 
בציונות  למנהיגים  שהפכו  רבנים  לצד 
גורן  כדוגמת הרב הראשי שלמה  הדתית, 
אברהם  הרב  אחריו,  שבא  הראשי  והרב 
הרב.  מרכז  ישיבת  ראש  שפירא,  אלקנה 
פרוש,  מנחם  כדוגמת  ציבור  אישי  וכן 
ואפילו דמות מפתיעה, האלוף שמואל גונן 
הבולטים  מהמפקדים  שהיה  "גורודיש", 

במלחמות ששת הימים ויום כיפור.  

בנו  את  מרן  העמיד  הכולל  בראשות 
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, כשהגר"ע 
בעצמו מנווט את דרכו של הכולל ומוסר בו 

שיעורים שבועיים קבועים. 
הישיבה.  הוקמה  תשנ"ג  אלול  בזמן 
על  שסופר  כפי  היה,  כך  שהיה  ומעשה 
ברבות  לתלמידיו  בעצמו  יוסף  הגר"י  ידי 
שעות  תשנ"ג,  קיץ  זמן  בתחילת  השנים: 
הגר"ע  מרן  התקשר  השבת,  כניסת  לפני 
להיות  שיבא  ממנו  וביקש  יצחק  לרב  יוסף 
הרבנית  רעייתו  כי  אמר  הגר"י  שבת.  אצלו 
לשבת,  מאורגן  והבית  הכול  הכינה  כבר 
אך מרן התעקש שיבוא לשבת, והרב יצחק 
הגיע. לאחר סעודת השבת, הציע מרן לרב 
יצחק לצאת יחד לצעידה קצרה באזור הבית 
סיפר  הצעידה  במהלך  רחביה.  בשכונת 
מההתקפות  גדול  צער  לו  יש  כי  הגר"ע  לו 
נגדו של רבני הציבור הליטאי וה"מרביצי", 
וכי בחורים ספרדים רבים  שהיו אז בשיאן, 
אליו  באו  הליטאיות,  בישיבות  הלומדים 
שתהיה  ישיבה  להם  שיקים  ממנו  וביקשו 
נגדו.  מתקפות  לשמוע  יאלצו  ולא  בדרכו 
אז ביקש הגר"ע מהגר"י שיעזוב את הכולל 
ויקים ישיבה לאותם בחורים, והוא יממן את 

כל ההוצאות. 
את  עצמו  על  ליטול  סירב  יוסף  הגר"י 
האחריות, ואמר כי אין בכוחו לנהל ישיבה 
והוא  רב,  זמן  הגוזל  דבר  עם בחורים, שזה 
בכתיבת  ולעסוק  ללמוד  להמשיך  מעדיף 
שאלה  הביתה,  כששבו  יוסף.  ילקוט  סדרת 
הרבנית מרגלית, את מרן "נו הוא הסכים?" 
והגר"ע השיב "לא, הוא מתעקש", והתיישב 
הרב  לבנה  נגשה  מרגלית  הרבנית  ללמוד. 
על  שעובר  הצער  על  לו  וסיפרה  יצחק, 
השנים  במשך  חסכה  כי  לו  ואמרה  הגר"ע 
לעת  שקלים  אלפי  מאות  כמה  של  סכום 
זקנתה, אך כעת היא תיתן לו את כל הכסף 
בכדי שירכוש מבנה לישיבה, והיא מתחייבת 
שהיא ומרן יחזיקו את הישיבה כלכלית והוא 
הפצרות  לאחר  תורה.  בהרבצת  רק  יעסוק 
הסכים הגר"י ליטול על עצמו את התפקיד, 
בשכונת  הישיבה  הוקמה  אלול  בזמן  וכך 

גבעת שאול. 
מרן  מגיע  היה  ארוכות  שנים  במשך 
הגר"ע בכל יום חמישי למסור שיעור כללי 
בישיבה, והחזיק בעול הכלכלי כשהוא דואג 
לגייס לישיבה תרומות מנדיבים, עד שנאלץ 
להפסיק וגם העול הכלכלי הושת על כתפיו 

של הגר"י. 
בישיבה  כרבנים  כיהנו  יוסף,  הגר"י  לצד 
הגאונים רבי יצחק דניאל, רבי שלמה לוי, רבי 
שמואל חיות, רבי יהודה פרץ ועוד. כמשגיח 
היבחרו של  עם  נגר.  אריה  רבי  הגאון  כיהן 
הגר"י לתפקיד הרב הראשי והראשון לציון 
בנו  הישיבה  לראשות  מונה  תשע"ג,  בשנת 
הגאון רבי רחמים יוסף, והגר"י מכהן כנשיא 
למסירת  לישיבה  להגיע  ומקפיד  הישיבה, 
לייצר  בניסיון  שונות.  ולשבתות  שיעורים 
תקופה  באותה  שינתה  היא  בישיבה,  שינוי 

את שמה ל"ישיבת רוממה". 
צנועה  בדירה  דרכו  את  החל  הכולל 
חנוכת  נערכה  תשמ"ב  באדר  חנה,  ברחוב 
קטמון.  בשכונת  הישיבה  לבניין  הבית 
גבעת  בשכונת  הישיבה  הוקמה  בתשנ"ג 
הנוכחי  למשכנה  עברה  ובהמשך  שאול, 

ברחוב הרקמה בשכונת רוממה. 
ישיבת  תשע"ד  בשנת  הוקמה  במקביל, 
נשיאותו  תחת  היא  גם  העומדת  יוסף,  אהל 
של הראשל"צ אך מתנהלת בצורה עצמאית 
רבי  הגאון  הגר"י,  של  בנו  עומד  ובראשה 
יוסף, ולצדו מכהן הגאון רבי חנוך  עובדיה 

כהן ראש ישיבת באר התלמוד. 

 בשנת תר"ו נפטר רבי יוסף דוד ובנו מונה לרב 
במקומו.  אחר  ישיבה  ראש  למנות  וביקש  העיר, 
מונה  מועמדים  כמה  בין  שנערך  מבחן  לאחר 
לתפקיד הגאון רבי חיים ליב טיקטינסקי בנו הצעיר 
הוא  לפריחה.  אותה  והוביל  הישיבה  מייסד  של 
היה  סלנטר  ישראל  רבי  והגאון  בגאונותו,  נודע 
נוהג להגיד שמי שרוצה להבין דף גמרא על בוריו 
משה  רבי  פטירת  עם  שלו.  שיעור  לשמוע  צריך 
חיים  רבי  הגאון  חתנו  העיר  לרב  מונה  אברהם, 
זלמן מסלץ שרצה גם להתמנות לראשות הישיבה, 
מה שעורר מחלוקת, בה היה מעורב רבי הגאון רבי 
יצחק אלחנן ספקטור מקובנא ולבסוף נותר כראש 
הישיבה רבי חיים לייב. בהמשך מינה לצדו את בנו 

הגאון רבי אברהם טיקטינסקי. 
ישיבה,  ראש  עוד  למנות  ביקשו  תר"ס  בשנת 
לתפקיד  התקבל  מועמדים  כמה  בחינת  ולאחר 
קצר  זמן  שאחרי  קמאי,  ברוך  אליהו  רבי  הגאון 
בחלוקת  מהפכה  והנהיג  מיר  של  לרבה  גם  מונה 
התמיכה לבני הישיבה. בשנת תרס"ז החל למסור 
שיעורים בישיבה חתנו, הגאון רבי אליעזר יהודה 
גם  הפכה  כך  מסלובודקה.  הסבא  של  בנו  פינקל, 
המוסר.  בתנועת  הבולטות  הישיבות  לאחת  מיר 
למשגיח הישיבה מונה הגאון רבי ירוחם ליבוביץ, 
הישיבה. אחרי מלחמת  על שם  כינויו  את  שקיבל 
ורבי  לוילנא,  עברה  הישיבה  הראשונה  העולם 
ירוחם הפיץ מוסר בישיבות נוספות, ובעקבות כך 
יחזקאל  רבי  הגאון  למשגיח  מונה  תרפ"א  בשנת 

לווינשטיין. 
בשנת תרפ"ד חזר רבי ירוחם למיר, וכשנסע רבי 
את  ניהל  בארה"ב  כספים  לאסוף  יהודה  אליעזר 
הישיבה בפועל. בשנת תרצ"ט צורפה מיר לברית 
לוילנא.  נמלטו  הישיבה  תלמידי  ורוב  המועצות 
נכתב  שכבר  גלויים,  ונסים  רבים  גלגולים  לאחר 
בראשות  ליפן  הישיבה  בני  הגיעו  רבות,  עליהם 
הגרא"י  של  חתנו  שמואלביץ,  חיים  רבי  הגאון 
לשנחאי  הוגלו  ומשם  לווינשטיין,  והגר"י  פינקל, 

שבסין. 
את  מחדש  הגרא"י  הקים  תש"ד  בשנת 

בירושלים,  הישיבה 
רובם  הגיעו  ואליה 

התלמידים  של 
וחלקם  שניצלו, 

לארה"ב  היגר  הקטן 
ישיבת  כן  גם  שם  והקים 

מיר. הישיבה התפתחה והתרחבה והצטרפו אליה 
תשכ"ה  בשנת  וחסידים.  ירושלים  מבני  רבים  גם 
ביינוש  בנימין  רבי  הגאון  הישיבה  לראש  מונה 
במשך  בתפקיד  שכיהן  הגרא"י,  של  בנו  פינקל, 
כיהן  לצדו  בתש"ן.  לפטירתו  עד  יובל  כחצי 

בראשות הישיבה הגאון רבי נחום פרצוביץ. 
חתנו  הישיבה  לראשות  מונה  פטירתו  לאחר 
צאצא  הוא  גם  שהיה  פינקל,  צבי  נתן  רבי  הגאון 
מארה"ב  בצעירותו  ועלה  מסלובודקה,  לסבא 
ומספר  הישיבה  פרצה  הנהגתו  תחת  לישראל. 
תלמידיה הגיע לאלפים. כשלצדו מכהנים הגאונים 
רבי רפאל שמואלביץ, רבי אליהו ברוך פינקל, רבי 
בשנת  הגרנ"צ  פטירת  לאחר  ועוד.  אזרחי  יצחק 
רבי  הגאון  בנו  הישיבה  לראשות  מונה  תשע"ב, 

אליעזר יהודה פינקל. 
מבנים  להקמת  הביאה  הישיבה  של  פריחתה 
בשכונת  הישיבה  מבנה  סביב  שהתרכזו  נוספים, 
ישיבות,  כתתי  מתנהלים  כשחלקם  ישראל,  בית 
בראשם עומדים ראשי הישיבה המנהלים את בתי 
המדרש השונים. הישיבה מונה כיום כמה בניינים, 
בהם "הבניין המרכזי", בו נמסר השיעור כללי של 
ראש הישיבה, ובו התגוררו ראשי הישיבה. בעזרת 
בראשות  קסטנר"  "חבורת  בני  לומדים  הנשים 
"בית  הוא  נוסף  בניין  קסטנר.  נחום  רבי  הגאון 
שלום", בו מוסר שיעורים הגאון רבי אשר אריאלי, 
ושוכנת בו גם חבורת שפיגל. בנוסף יש את "בניין 
"בית  ישעיה",  "בית  החדש  הבניין  פרידמן", 
מנחם", "שלמי שמחה" ו"נר גבריאל – קודשים". 
לקראת שנת תש"ס הוקמה ישיבת מיר ברכפלד 
בראשה עמד הגאון רבי אריה פינקל, עד לפטירתו, 
רבי  הגאון  חתנו,  הישיבה  כראש  לכהן  מונה  אז 

נועם אלון.

מייסד הישיבה: מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. נוסדה בשנת: תשל"ג
רבים, שמונו לרבני ערים, דיינים ופוסקי הלכה בשיטתו של הגר"ע.ובדיינות. ואכן במשך השנים יצאו מהכולל ומהישיבה רבנים ודיינים נוכח במחסור הגדול ברבנים ספרדים שיתפסו עמדות ברבנות הוראה ודיינות, שנועד להכשיר רבנים ספרדים, זאת לאחר שהגר"ע לרב הראשי ולראשון לציון בשנת תשל"ג, ככולל אברכים ללימודי לדמותה: ישיבת חזון עובדיה נוסדה על ידי מרן זצ"ל, כשהתמנה כתובת: הרקמה 7

הגאון רבי אליעזר 
יהודה פינקל

ראש ישיבת מיר

)צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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תָּשֻׁבוּ,  ַהזֹּאת,  ַהיּוֵֹבל,  בִּשְׁנַת 
 50 במלאות  ֶאל-ֲאֻחזָּתוֹ.  ִאיׁש 
יצא  ירושלים,  לאיחוד  שנה 
את  לסקר  עיתונות'  'קו  כתב 
בחלקה  היהודית  ההתיישבות 

המזרחי של העיר. 
ולחשוב  לטעות  ניתן  ירושלים,  מזרח  על  כשמדברים 
הערבים  הכפרים  בקרב  מבודדים  לבתים  היא  שהכוונה 
שסופחו לעיר, אך לא כן. שכונות רבות נוספו לעיר מאז 
מלחמת ששת הימים, רובן בחלק שנכבש מידי השלטונות 
חרדיות  שהן  כאלה  למנות  ניתן  השכונות  בין  הירדנים. 
למהדרין, כארזי הבירה, מעלות דפנה, רמת אשכול, רמות, 

רמת שלמה, סנהדריה המורחבת ועוד. 
אך לא על שכונות אלה באנו לכתוב, אלא על המשפחות 
שבחרו לגור בקרב הכפרים והשכונות הערביות הסובבות 
את ירושלים. בשונה ממרבית הישובים ביהודה ושומרון, 
לכל  רובן  העיר,  במזרח  היהודית  ההתיישבות  נקודות 
הפחות, יושבות על שטחים שנרכשו על ידי יהודים כדת 
וכדין בעידן השלטון העות'מאני, כך שהתיישבות זו, היא 
הפרעות,  בעידן  היהודים  גורשו  מהם  למקומות  חזרה 

בחסות השלטון המנדטורי.

בית חנינה
בניין בית השבעה בבית חנינה, הוא נקודת ההתיישבות 
היהודית הראשונה במזרח ירושלים. הבניין החל להיבנות 
ב-66 על ידי אחד מבני משפחת אל-כורד שהתגורר בכווית 
ועל כן הבניין הוכרז כ"רכוש נטוש". הבניין נבנה בסמוך 
מאוד למה שהיה השטח של כפר עברי, כפר יהודי שהוקם 
על ידי תנועת המזרחי והוחרב במלחמת העצמאות, וזה מה 
שהביא את שבע המשפחות להתגורר במקום. לוי אשכול, 
ראש הממשלה דאז, שהגיע לסייר במבנה, התלהב והכריז 

בעקבות כך על הקמת שכונת נווה יעקב הסמוכה. 
תחילה שכרו המשפחות את הדירות מהמדינה, וכעבור 
10 שנים, כשמפלגת הליכוד עלתה לשלטון, נמכר הבית 
למשפחות. מרבית המשפחות שהתגוררו במקום, נמנו על 
ברי"ח.  בקיצור  או  הנוער חשמונאים,  ברית  ארגון  יוצאי 
תורנית,  מחויבות  תוך  הארץ,  כיבוש  למען  פעל  הארגון 
כשהמודל של ממלכות בני חשמונאי מול עיניהם. שמעון 
ברמץ, מבכירי הפעילים בארגון וחתנו של המקובל הרב 
מרדכי ישועה עטיה, היה מהמתיישבים הראשונים, וזכה 
של  "המוכתר  אותו  כינו  שאף  הכפר,  מערבי  רב  לכבוד 

הכפר", בגין הסכסוכים הרבים שהיה פותר. 
כיום מתגוררות במקום שש משפחות, כשהשאיפה היא 
להרחיב את ההתיישבות בכפר, בעיקר לכיוון נווה יעקב, 
תושבי  ופונה.  במקום  שהיה  הצבאי  הבסיס  חשבון  על 
מהתנכלויות  סובלים  ואינם  כמעט  כי  מספרים,  הבניין 
סיכונים  לוקחים  לא  התושבים  זאת,  עם  מהשכנים. 
מיותרים, ורק המבוגרים יותר צועדים ברגל מצומת נווה 

יעקב אל הבניין, ואילו הילדים עושים זאת רק בליווי. 

הרובע המוסלמי
להתיישבות  בודד  סמל  השבעה  בניין  היה  רבות  שנים 

יהודית בין בתי ערבים, עד להתחלת ההתיישבות היהודית 
בני  דת  שם  את  נושא  אומנם  הרובע  המוסלמי.  ברובע 
יהודים,  התגוררו  ממנו  גדולים  בחלקים  אך  ישמעאל, 
הבעל  תלמידי  עליית  מוילנא,  הגאון  תלמידי  מעליית 
שם טוב, או סתם יהודים שחשקה נפשם להתגורר בארץ 
ישראל. לפי נתונים שונים, בסוף המאה ה-19 רוב מתיישבי 
העיר העתיקה היו יהודים, 20 אלף יהודים לעומת 17 אלף 

לא יהודים, מוסלמים ונוצרים. 
עם תחילת הפרעות, והקמת השכונות היהודיות במערב 
אך  להתמעט,  בעיר  היהודית  האוכלוסייה  החלה  העיר, 
הנכסים הרבים, עד לכיבוש ירושלים על ידי הלגיון הירדני, 
נכסים  בגאולת  שהחלה  העמותה  יהודית.  בבעלות  היו 
"עטרת  עמותת  היא  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  אלה 
כארבעה  לאחר  כיום,  דן.  מתי  של  בראשותו  כוהנים", 
בארכיונים  חפירות  משפטיים,  מאבקים  של  עשורים 
מתגוררים  מסעירים,  ריגול  סיפורי  שמזכירות  ומעשיות 
מרבית  משפחות.  מ-80  למעלה  המוסלמי  הרובע  ברחבי 
המשפחות שוכרות את הדירות מהעמותה, כשהמחיר הוא 

דולרים בודדים למטר רבוע. 
נורמטיביים  שכנות  יחסי  לפתח  מונחים  התושבים 
הרשות  של  בחישתה  בגלל  אך  הערבים,  שכניהם  עם 
התארגנות  על  לילה  אלף  וסיפורי  באזור  הפלסטינית 
וסוער  נפיץ  האזור  אקצא,  אל  מסגד  את  להרוס  היהודים 
כבדה,  אבטחה  תחת  לחיות  נאלצים  והתושבים  במיוחד, 

הממומנת על ידי משרד השיכון. 
בראיון ל'קו עיתונות' מספר דן על ימיה הראשונים של 
עטרת כוהנים וכיצד הפך לגואל אדמות. "היו אלו שנות 
ה-70, למדתי אז בישיבת הגולן ברמת מגשימים, כשיום 
חיים  החפץ  מרן  של  בקונטרס  בספרייה  נתקל  אני  אחד 
הכוהנים  את  מעורר  הוא  שם  אור',  'תורה  בשם  זיע"א 
אמרתי  בעצמותי.  בער  זה  המקדש.  לעבודת  להתכונן 
לעצמי, 'זה אותו חפץ חיים של המשנה ברורה ושל שמירת 
הלשון, חייבים לעשות עם זה משהו'. התחלתי להתכתב 
עם הרב שלמה זלמן מן ההר, הרב אביגדור נבנצאל, הרב 

משה צבי נריה והרב שמחה קוק בנושא".
"החלטתי", ממשיך דן, "שאני חייב ללמוד את הנושא 
לעומק ונסעתי לירושלים. הגעתי למאה שערים, תוך שאני 
בטוח שכאן בוודאי יש מי שעוסק בנושא וידע לעזור לי. 
להפתעתי, ענו לי עוברים ושבים, שאין כאן כולל שעוסק 
כולל  את  היהודי  ברובע  מצאתי  דבר  של  בסופו  בכך. 
הכוהנים של הרב שמואל רוזובסקי ז"ל, מי שהיה גיסו של 
היה  הכולל  זצ"ל.  לפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגאון  מרן 
בדירתו של רבי שמואל סלנט, וכל כך התפעלתי מהנושא, 
על  כנס  לערוך  בחורים  קבוצת  עוד  עם  יחד  שהחלטתי 

ענייני המקדש לכוהנים". 
"רצינו לערוך את הכנס כמה שיותר קרוב לשריד בית 
המקדש, ולא מצאנו מקום ראוי. היו אלה ימי בין הזמנים, 
מישהו  דבר  של  בסופו  סגורות.  היו  ברובע  והישיבות 
עדכן אותנו, שיש יהודי ירושלמי בשם מרדכי קופ, שיש 
לו מפתח לבית הכנסת ברובע המוסלמי. היה זה המפתח 
לישיבת 'תורת חיים'. בניין הישיבה נעזב בפרעות תרצ"ו, 
הנראה  שככל  ערבי,  שכן  היה  המקום  על  שהשתלט  ומי 

אשתו  שהתבוללה.  יהודייה  הייתה  אשתו 
הישיבה,  בהיכל  לגעת  יעז  שלא  אותו  הזהירה 

33 חג הפסח תשע"ו

חיים פרידלנדר  צילום: פישל רוזנפלדבמזרח

בתוך השכונות הערביות של מזרח ירושלים, נאחזות מאות 
משפחות יהודיות המפוזרות בשכונות שונות, שנגאלו 
בדרכים מורכבות ובמאבקים משפטיים בלתי פוסקים 
 כתב 'קו עיתונות' נכנס לרכב מוגן ויצא לשוחח עם 

התושבים האמיצים  מלחמות הדגלים, בקבוקי תבערה, 
קושאנים עותומאניים וקרובי משפחה של ערפאת הם רק 

חלק מחיי היומיום המורכבים של יהודי מזרח העיר
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את  לנקות  שישי  יום  בכל  מגיעה  הייתה  והיא 
בשבילנו,  מאבק.  והספרים  המדרש  בית  היכל 
כשראינו את היכל הישיבה, עם הריהוט והספרים 
המקוריים, זה היה לנו מעין אחיזה בעבר, שנתנה לנו כוחות 

קדימה, והחלטנו לערוך את הכנס בהיכל הישיבה".
תשל"ח,  פסח  המועד  בחול  שנערך  הכנס,  "במהלך 
והשתתפו בו רבנים מכל העדות והמגזרים, הגיע אלינו אחד 
לנו,  ואמר  זכריה,  הדין שבתאי  עורך  הכנסת,  בית  ממתפללי 
בעיר  בעיה  יש  כן,  לפני  אבל  מאוד חשוב,  זה  המקדש  'בית 
העתיקה בירושלים – יש כאן עשרות בתים של יהודים ובתי 
כנסת שנעזבו בפרעות ואף אחד לא בא לגאול אותם'. לא הבנו 
השני,  הכנס  במהלך  הלאה,  והמשכנו  הדברים  משמעות  את 
נכח במקום אהרון ביר, שהכיר  שנערך בחול המועד סוכות, 
ערך  והוא  המוסלמי,  הרובע  של  היהודית  ההיסטוריה  את 
לנו סיור באזור. בסיור אנחנו מפנימים את גודלו של הישוב 
והעליות  וקולטים, שלנו סיפרו כל היום על הציונות  היהודי 
הקדים  גדול  הכי  ההתיישבות  מפעל  כשלמעשה  הראשונות, 

את הציונות במאה שנים ונוהל על ידי יהודים חרדים. 
"אחד מהבתים שביר הראה לנו היה בית המערבים ברובע 
המוסלמי, מדובר בבית שבנה אותו הרב דוד בן שמעון, ה'צוף 
דבש', מנהיג העדה הצפון אפריקאית בירושלים. מי ששחרר 
עקיבא  של  בראשותו  המערבים',  עדת  'ועד  היה  הבית  את 
וזה  לאזולאי,  בינינו  חיבר  ביר  קולק.  טדי  של  סגנו  אזולאי, 
לי  הבטיח  טדי  בממילא,  הכנסת  בית  הרסתי  'אני  לנו:  אמר 
לא אעשה  אני  יקרה,  שזה  לי  נראה  לא  אותו מחדש,  שיבנה 
שוב את השטות הזו. זה בית כנסת, ואם אתם עושים ישיבה 

לכוהנים, אני מוכן לתת לכם את זה ל-10 שנים'.
בששת  שוחרר  שאומנם  לבית,  נכנסנו  חנוכה  "בשבת 
נקודת  הייתה  וזו  ריק,  היה  שנה   11 במשך  מאז,  אך  הימים, 
ההתיישבות היהודית הראשונה ברובע. מי שהתנגד לכך, היה 
קולק, שרצה לפרוס את העיר העתיקה  ראש העיר דאז, טדי 
לא  והוא  נוצרי,  רובע  מוסלמי,  רובע  יהודי,  רובע  לרבעים, 
הסכים שיהודים יתגוררו ברובע המוסלמי. אזולאי סיפר לנו, 
שטדי קולק מאיים לזרוק אותו מהתפקיד. איך שנכנסנו, בשבת 
הראשונה, הגיעה משטרה, והודיעה לנו שמפקד המחוז דורש 
שנעזוב את המקום. היה איתנו הרב משה סגל, מי שהיה תוקע 
בשופר בזמן הבריטים, הוא אמר לנו, 'בטח טדי שלח אותו'. 
הוא פנה לשוטר, 'תביא לנו מכתב ממפקד המחוז שמורה על 

הסיבה לעזיבה שלנו'. עד היום השוטר לא חזר עם המכתב. 
הפעילות  בכל  החיה  הרוח  והיה  רבות,  לנו  שסייע  "מי 
שלנו, היה הרב שמחה קוק. אנחנו היינו צעירים חסרי ניסיון 
והוא זה שנתן את הגושפנקא והברכה ללכת קדימה. התחלנו 
ראינו בחוש  אנו מגלים מקווה.  כדי  הבניין, כשתוך  בשיפוץ 
כיצד היהודים עזבו את המקום בפתאומיות, מבלי לדעת אם 
הם יחזרו. בור המים היה מלא, כשבצד עמדו כפכפים ומגבות 
מוכנות. הזמן עמד שם מלכת. התחלנו את הלימודים במקום, 
9 בחורים צעירים, כשבכל שבת אנחנו מביאים מרצה מבחוץ. 
חיים,  החפץ  של  נכדו  זקס,  הלל  הרב  היה  המרצים  אחד 
שסיפר לנו ש'החפץ חיים ביקש מכל ראשי הישיבות באירופה 
שישלחו לו רשימות של הבחורים הכוהנים בישיבה ומה הם 
תשובה  מלבד  מיד,  שלחו  כולם  המקדש.  הלכות  על  יודעים 
אחת שהתעכבה. היה זה מכתבו של הרב מבריסק, שבחן כל 
כהן בחינה רצינית ושלח תשובה מפורטת. מני אז', הוסיף הרב 

זקס 'החלו ללמוד בבריסק קדשים'. 
"לאחר גאולת בית המערבים, פנינו ליישב את ישיבת חיי 
הנהלת  מול  ומתן  במשא  לנו  סייע  קוק  שמחה  והרב  עולם, 
אך  למקום,  הבאת משפחות  על  לא חשבנו  תחילה  הישיבה. 

כהן,  יוסף  הר'  התחתן,  שלנו  החבורה  מבני  שאחד  לאחר 
התברר לנו שאשתו מוכנה לבוא לגור ברובע". 

"למעשה", מוסיף דן, "מה שעומד מאחורי גאולת הנכסים 
פייגא  בשם  אישה  של  גאוני  רעיון  זה  ברובע,  היהודים 
אביצדק. היה זה בשנת 39, שהעיר התרוקנה מהיהודים, נותרו 
הרבה נכסים בבעלות יהודית מאחור. וכשעלתה השאלה מה 
עושים עם הנכסים, העלתה הרבנית פייגא רעיון - כל יהודי, 
כל ארגון, כל כולל, שיש לו נכס בעיר העתיקה וגורש משם, 
שישכיר את זה לערבים. אם נשכיר את זה, טענה הרבנית, יום 
אחד נחזור ונשתלט על הרכוש. ואכן, מ-39 ועד 48, היהודים 
ויש קבלות ואת כל המסמכים.  גבו שכר דירה מכל הנכסים, 
על  'הממונה  מוסד  הקימה  הירדנית,  הממשלה  נכנסה  ב-48 
ב-67  לנו'.  'שלמו  והודיעה למשפחות הערביות  אויב',  נכסי 
כשצה"ל נכנס הוא השתלט על הארכיון הירדני, והודיע שכל 
המוסדות  רוב  הקניין.  שטר  את  יקבל  הוכחות,  שיביא  יהודי 

הוכיחו בעלות, והערבים חזרו לשלם ליהודים. 
היו קשיים?

שירי השבת  את  שומעים  היו  הערבים  השכנים  "בהתחלה 
והיו בטוחים שאנחנו באים להפגין, והם היו מגיעים,  שלנו, 
התרגלנו  זמן,  לקח  וכדומה.  פחים  על  דופקים  רעש,  עושים 
אתם  לנו,  הדגיש  הזמן  כל  יהודה  צבי  הרב  התרגלו.  והם 
יש  אמת,  הערבים.  עם  מתוקנים  שכנות  יחסי  לפתח  צריכים 
רחוק.  מאח  קרוב  שכן  טוב  אבל  ערב,  מדינות  עם  מלחמות 
אנחנו משתדלים לשמור על יחסי שכנות תקינים. זו ההשקפה 

שמלווה אותנו. 
ממנים  הם  ומעבר,  מעל  עושה  והמדינה  המשטרה  "כיום 
עומדים  אנשים  השם  ברוך  ביותר.  לנו  ומסייעים  אבטחה, 
סירב  דן  אחת  לשאלה  העתיקה".  בעיר  בתים  לשכור  בתור 
להתייחס, כיצד הם משכנעים את התושבים לצאת מהבתים, 
יהודית  בבעלות  היו  שלא  ונכסים  דירות  רוכשים  הם  והאם 

לארגונים  לגרום  עלולה  לפרטים  כניסה  לדבריו,   .48 לפני 
שונים להפריע להמשך הפעילות. 

אירועים  מספר  ספגה  העתיקה  בעיר  ההתיישבות  למעשה 
לביא  נחמן  הרב  של  רציחתו  היה  בהם  כשהאחרון  קשים, 
זאת,  הי"ד, תושב הרובע המוסלמי, בליל הושענה רבא. עם 
של  שנה  ארבעים  "במשך  בלהט,  התושבים  אחד  לנו  טוען 
התיישבות נרצחו כאן פחות מעשרה יהודים לא עלינו, הרבה 

פחות ממספר היהודים הנרצחים במערב העיר".

סילואן
היא  כוהנים,  עטרת  של  ההתיישבות  מנקודות  אחת 
תרמ"א  בשנת  סילואן.  בשכונת  התימנים  בכפר  ההתיישבות 
עלתה קבוצת יהודים מתימן בעלייה שנקראה "אעלה בתמר". 
עוין  ביחס  נתקלו  שם  לירושלים,  הגיעו  התימנים  היהודים 
מצד בני המקום, שסירבו לסייע להם. יש הטוענים כי הסיבה 
לכך, היא צבע עורם של התימנים, והטענה שרווחה אז כי הם 
אינם יהודים. אחרים טוענים כי בשל מצוקת היהודים, והרצון 
לסייע קודם כל לבני מדינותיהם, נפלו התימנים בין הכיסאות. 
הר  צלע  על  במערות  להתיישב  החלו  התימנים  כך,  או  כך 
הזיתים, עד שישראל דוב פרומקין, חסיד חב"ד ומו"ל עיתון 
להצלת  הקרן  את  הקים  פרומקין  לעזרתם.  נרתם  'חבצלת', 
נדחי ישראל והחל לגייס תרומות על מנת לרכוש חלקת אדמה 

באזור השילוח וליישב את היהודים במקום. 
גורשו התימנים מהכפר על  בתקופת המרד הערבי הגדול, 
החלה  שנה  כ-15  לפני  עליהם.  להגן  שסירבו  הבריטים,  ידי 
התושבים  בתי  את  לגאול  בניסיונות  כוהנים  עטרת  עמותת 
התושבים  אחד  עם  ודברים  דין  לאחר  באזור.  היהודים 
קומות,  שבע  בן  מבנה  בבניית  החל  הוא  במקום,  שהתגוררו 
לא  הרשויות  ושאר  ירושלים  שעיריית  כמובן  היתרים.  ללא 
דעתם  על  עלה  שלא  כפי  המבנה,  את  להרוס  בדעתם  העלו 
השנים  במשך  שנבנו  חוקיים  בלתי  מבנים  עשרות  להרוס 
בכפר. עם סיום עבודת הבניין, הסתלק הקבלן הערבי ובשנת 
לגור במקום, כשמשפחה  יהודיות  8 משפחות  נכנסו  תשס"ד 
נוספת נכנסת להתגורר בבית הדבש, בסמוך לבניין בית הכנסת 
התימנים, בו התגוררה משפחה ערבית שפלשה אליו בשנות 

השלטון הירדני. 
במטרה  ארוך,  משפטי  דיון  החל  המשפחות  כניסת  לאחר 
המבנה  את  להרוס  כוונה  תוך  העמותה,  אנשי  את  לייאש 
הבלתי חוקי, אך לבסוף אישר ביהמ"ש את המגורים במקום. 
בבניין קיים כולל, בו לומדים גם חרדים רבים, חלקם נמנים 
על חסידות אמשינוב. עם השנים התרחבה ההתיישבות, וכיום 

מבנים.  ב-5  שמתגוררות  משפחות   19 מונה  היא 
פרומקין  בית  רחל,  בית  הדבש,  בית  יהונתן,  בית 
ובית עובדיה. כשלפני שנה וחצי מצליחה העמותה 

"המקום שקט, המשטרה פועלת 
כעת בנוכחות גדולה בשכונה 

ובשיתוף פעולה איתנו". למרות 
ההצקות הרבות, תושבי השכונה 
החליטו שלא לבנות גדר סביב 
לשכונה. יעקב היימן, מראשוני 

המתיישבים אומר ל'קו עיתונות', כי 
"החלטנו שאנחנו לא חיות בכלוב".



בכל מקום, בכל שעה, 
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לגאול את בית הכנסת התימני. 
ההתיישבות בסילואן, היא ככל הנראה התיישבות 
היהודית הכי מסוכנת, כשכמעט כל בניין יהודי מוקף 
רק בתיאום מראש עם  נעשית  והכניסה למקום  בבתים ערבים, 
מוקד האבטחה. לאחר תיאום שכזה נכנסים למקום, תוך שאנו 
ממתינים לרכב האבטחה שיבוא לאסוף אותנו מהחניון. הרכב, 
ממוגן ירי, סורגים על חלונותיו, וסימני צבע ואבנים נראים בכל 
כי  ומספרים  מידי,  יותר  מתרגשים  לא  המאבטחים  בו.  פינה 

מדובר באירועים כמעט יומיומיים. 
לאחר מסע בין כבישי הכפר, שבנויים בזווית בלתי הגיונית 
ממתין  מהרכב  ביציאה  יהונתן.  לבית  מגיעים  אנו  בעליל, 
מאבטח, שמורה לנו להיכנס לבניין במהירות, שם ממתינה לנו 

נירה רבינוביץ, אחת המתיישבות הראשונות במקום. 
במשך כשעתיים סיירנו בין הבתים השונים, כשההליכה מבית 
לבית נעשית בתיאום עם האבטחה, ומאבטח שנצמד אליך לכל 
ירושלים,  במערב  רע  מה  כאן,  לגור  בכלל  למה  הדרך.  אורך 
וזו  נירה,  את  שואל  אני  חשש?  ללא  ובטוחים  נורמליים  חיים 
פורטת את העקרונות המנחים של המשפחות במקום. "ראשית 
לפני  ישראל,  ירושלים היא הלב של ארץ  ירושלים.  גאולת  כל 
החלת  שנית,  בלב.  לטפל  צריך  וברגליים,  בידיים  שמטפלים 
כאן  עושה  אחד  כל  אך  השטח,  את  סיפחה  המדינה  ריבונות. 
כרצונו. כוחות מג"ב לא העזו להיכנס לכפר במשך שנים, ורק 
לאחר כניסתנו החלו הכוחות להסתובב בכפר ולערוך מעצרים. 
שלישית, ביטחון. יש יהודים, יש אבטחה, יש מג"ב, יש פחות 

יהודים".
תוך כדי הסיור בין בתי הכפר, שבים ילדיה של נירה מהתלמוד 
תורה שבעיר העתיקה. ילדים עליזים ושמחים, לא כאלה שהיית 
מעלה על דעתך שחיים וגדלים בבית מגודר, חלון מסורג ועם 
לשחק  כמובן,  אבטחה  בליווי  רצים,  הילדים  צמודה.  אבטחה 
בגינת משחקים שבנתה אחת המשפחות בחצרה, אפילו מגרש 
כדורגל יש שם. לשאלתי מספר אחד הילדים, כי חבריו לספסל 

הלימודים מכבדים אותו, כאחד שגר במקום שכזה. 
במהלך הסיור אנו מגיעים לבית הכנסת התימני העתיק, על 
ניתן  אף השנים הרבות בהן התגוררה משפחה ערבית במקום, 
הקודש  ארון  של  הכוך  הכנסת.  בית  סימני  את  בבירור  לראות 
שמרכיבות  הכיפות  ושלוש  העגולים  החלונות  כשהיה.  שנותר 
את הגג, בדיוק כפי שנראה בתמונות. בית הכנסת חזר כיום ליעדו 
המתגוררות  המשפחות  עבור  תפילה  כבית  ומשמש  המקורי, 

במקום. 
הדברים,  "מטבע  עוין.  כפר  בלב  קיבוץ  הם  במקום  החיים 
תתאים  שלא  ומשפחה  השנייה,  את  אחת  מכירות  המשפחות 
לא תסתגל לחיים כאן", מסבירה נירה. בשל העובדה כי הם לא 
יכולים לרדת למטה לרכוש חלב כשנגמר, לוות המשפחות אחת 
מחזיקה  כל משפחה  כמעט  הצורך,  במקרה  מצרכים  מהשנייה 
על המקרר טבלה של חובות וזכויות למשפחות האחרות. כיום, 

המשפחתי  מהרכב  המוצרים  סחיבת  סבל,  של  שנים  לאחר 
לבית, הקים אחד התושבים  ומשם  לרכב המאובטח 
מזרח  של  היהודים  לתושביה  משלוחים  של  רשת 
את  האינטרנט  דרך  מזמינות  והמשפחות  ירושלים, 

המוצרים ומקבלות ארגז מצרכים עד הבית. 
אמת, החיים כאן לא פשוטים, מודה נירה. יש צורך 
למוסדות  היציאה  את  המאבטחים  עם  מראש  לתאם 
לצאת  יכולים  לא  כולם  העבודה.  ולמקומות  הלימוד 
ביחד, ויש לוח שעות מדויק ופרטני, אבל זה שווה את 
זה. לדבריה, "התחושה שלנו שאנו עושים זאת למען 
כלל ישראל". כשאני שואל אותה על התהליכים הרבים 
שמנהלים נגד ההתיישבות עמותות שמאל שונות וחלק 
ומצביעה  להתרגש  מסרבת  נירה  התקשורת,  מכלי 
ממרפסת הגג המסורגת היטב על מגרש כדורגל במורד 
ידי העירייה,  נבנה על  הרחוב. המגרש, חדש ומפואר, 

לאחר פניית תושבי השכונה היהודים. 
העירייה  לשכונה,  להיכנס  יהודים  כשהחלו  "רק 
הריבונות  את  במשהו  ולהחיל  לתושבים  לדאוג  החלה 
אבל  מלא,  היה  הכדורגל  מגרש  מציינת.  היא  שלה", 
הרש"פ  ודגל  החמאס  דגל  את  לפספס  היה  ניתן  לא 

הם  לדבריה,  המגרש.  לגדר  שחוברו  ברזל  ממוטות  מתנופפים 
כבר פנו למפקד האזור, וזה הבטיח כי יוריד את הדגלים בקרוב. 
ישראל  דגלי  דגלים.  מלחמת  מתחוללת  שבשטח  נראה  בכלל, 
ענקיים פרוסים על בתי השכונה היהודים, כשמנגד כמעט מכל 
מרפסת ערבית מתנופף דגל אש"ף. המלחמה באה לידי ביטוי 
הם  אש,  מחזירים  לא  התושבים  הדברים  בשאר  בדגלים,  רק 

מבליגים ומנסים לפתח יחסי שכנות תקינים עם הערבים. 
המבטים  בשטח,  העוינות  את  לחוש  ניתן  הכול,  למרות 
שגרה,  זו  התושבים  בשביל  אבל  בערבית,  הקללות  הרושפים, 
הם מסרבים להתרגש מכך. במעבר בין בית לבית, מצביעה לי 
נירה על אחד הבתים, ומספרת כי זה בית של משפחה בעייתית: 
"הם יושבים על השטח של כפר התימנים, והם חוששים שיום 
הם  השכונה.  את  שמתסיסים  אלה  והם  אותם,  גם  נפנה  אחד 
לנערים  כסף  ומשלמים  מחו"ל  פרובוקטורים  פעילים  מארחים 

שיזרקו עלינו אבנים".
תשתיות  ושיקום  פינה,  בכל  זרוק  הזבל  מוזנח,  עצמו  הכפר 
לאזור,  היהודים  כניסת  לאחר  רק  במיוחד.  דחוף  כצורך  נראה 
החלה העירייה בפיתוח המקום. ולדבריה של נירה, מי שמסייע 

להם בנושא פינוי האשפה, הוא סגן ראש העיר יצחק פינדרוס.
מתגוררת  שם  רחל,  לבית  נכנסים  אנו  הסיור  סיום  לקראת 
נירה, בפסח הקרוב תיחנך במקום ספריה לטובת ילדי השכונה. 
ראויים  שהם  לבדוק  ועדה,  ידי  על  בדיקה  עוברים  "הספרים 
לזרם  משתייכים  ברובם  התושבים  מספרת.  היא  לקריאה", 
הערך  אך  לאומיות,  בהשקפות  מחוזקים  הם  אומנם  החרד"לי, 
התורני כאן הוא לפני הכול. לדבריה של נירה, "התחושה שלנו, 

שהכולל בבית יהונתן זה מה שמחזיק אותנו".
בית  כל  חזקה.  היא  המתפתח,  בישוב  הביטחון  תפיסת 
ומצלמות,  תנועה  גלאי  מותקנים  בחצר  היטב.  ומגודר  מסורג 
לא  בין הבתים אף אחד  בזמן אמת לחדר הבקרה.  עובר  והכל 
מתנייד לבד, כולם מתקשרים למוקד, ממתינים להגעת מאבטח 
בבית  לחיות  בחרו  שהתושבים  היא  התחושה  יוצאים.  אז  ורק 
כלא מרצון, אך מבט על פניהם מבהיר לי שזו טעות. השמחה 

והעליזות שוררת בכל פינה. המקום נראה חי לגמרי. 
בתים  על  נירה  מצביעה  זה,  מקום  של  העתיד  מה  לשאלה 
היו בבעלות  והקושאנים של המקום,  נוספים, שלפי הרשימות 
ההקדש שניהל את כפר התימנים. היא לא רוצה להרחיב יותר 
לספר,  מוכנה  היא  אך  בישא,  לעינא  מחשש  בנושא,  מידי 
לדבריה,  התושבים.  עם  חשאים  מגעים  מתנהלים  הזמן  שכל 

ההתיישבות במקום עוד תגדל ותתרחב. 

עיר דוד
מהחלונות המסורגים של הכפר סילואן, ניתן לראות בבירור 
הסמוכה  היהודית  והשכונה  הארכיאולוגי  הגן  דוד,  עיר  את 
במקום  והחפירות  הארכיאולוגי  האתר  את  במקום.  שקמה 
מבצעת עמותת אלע"ד, אל עיר דוד, בראשה עומד דוד בארי. 
והתנגדות  כעס  מעורר  והדבר  ישראל,  לפרס  השנה  זכה  בארי 

רבה בקרב ארגוני השמאל שנלחמים בארגונו. 
יהודים.  ידי  על  נרכש  זה  שטח  גם  אחרות,  בשכונות  כמו 
רוטשילד, שרכש  דה  ג'יימס  אדמונד  הברון  הוא  רוכש השטח 
מכן  לאחר  ששימשו  ארכיאולוגיות,  חפירות  עבור  המקום  את 

להתיישבות יהודית. השכונה היהודית במקום ננטשה בעקבות 
מהאזור  וערבים  הקודמת,  המאה  של  ה-30  בשנות  הפרעות 
פלשו לבתים והתגוררו בהם. העמותה ניהלה מאבקים משפטים 
כנגד הפולשים וקנתה וחכרה דירות שהוכרזו כנכסי נפקדים על 

ידי האפוטרופוס הכללי. 
כיום מתגוררות במקום כ-80 משפחות, שחוכרות את הדירות 
מהעמותה. המחיר במקום יקר יותר מכפר השילוח, שכן המקום 

צמוד לשער האשפות ומוגדר כפחות מסוכן. העמותה אף יישבה 
כתשע  כיום  מתגוררות  שם  הזיתים,  שבהר  החושן  בית  את 

משפחות.
המפה  של  השמאלי  מהצד  רבים,  מתנגדים  קמו  לעמותה 
משפטיים  מאבקים  מנהלים  ועודם  ניהלו  והללו  הפוליטית, 
ממושכים בעמותה, אך עד כה היא יצאה כשידה על העליונה. 
יחסי  לפתח  בעד  הם  התקשורת,  לכלי  העמותה  מנהלי  לדברי 
התקשורת  לכלי  בראיון  האזור.  תושבי  עם  נורמליים  שכנות 
בעבר, אמר חוסיין סיאם, המוכר כמוכתר על ידי העירייה,  כי 
"שוררת שנאה בין הצדדים, אבל באמת התפתחו יחסים אישיים 
קרובים בין הרבה יהודים לערבים בכפר. אלי הביתה הגיעו לא 

פעם חברים יהודים שלי". 

שמעון הצדיק
מעיר דוד המשכנו לשכונת שמעון הצדיק ונחלת שמעון, שתי 
שכונות יהודיות הנמצאות בסמוך לקבר שמעון הצדיק שבשיח 
ג'ראח. שטח השכונה נרכש על ידי ועד העדה הספרדית ו"כנסת 
פרנקים.  אלף  ב-20   1875 בשנת  האשכנזי(  )הועד  ישראל" 
הייתה  המשפחות  בין  יכולת,  למעוטי  דירות  הוקמו  בשכונה 
ובבית  מבגדאד,  שעלתה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  משפחתו 
הכנסת החאלבי שבשכונה, ששרד עד היום, אף נערך לו טקס 

הבר מצווה. 
העצמאות  מלחמת  לפני  הבריטים  בהוראת  נעזבה  השכונה 
ובעת השלטון הירדני, הופקד על המקום 'הממונה על נכסי אויב' 
הימים  ששת  לאחר  פלסטיניות.  משפחות  בו  להתגורר  ונכנסו 
החל דיון בין הוועדים לפליטים וביהמ"ש פסק שבני המשפחות 
ואלה  מוגנים"  כ"דיירים  מוגדרים  במקום  המתגוררות 
האדמו"ר  במקביל,  השונים.  לוועדים  שכירות  ישלמו 
מבין  היחיד  החאלבי,  הכנסת  לבית  נכנס  זצ"ל  מטאלנא 
לשקמו,  וניסה  מקומם,  על  שנותרו  כנסת  בתי  ארבעה 
אך ועד העדה הספרדית זרק אותו משם, בין היתר בשל 

העובדה שאנשי שמאל שלטו אז בוועד. 
נכנסו  אבן,  עמודי  שני  בעקבות  תשנ"ז,  בשנת  רק 
למקום המשפחות היהודיות הראשונות, ומני אז המקום 
משפחות.   22 בו  מתגוררות  וכעת  הזמן  כל  מתרחב 
יהונתן יוסף, בנו של הרב יעקב יוסף זצ"ל, שהיה מגואלי 
השכונה, מספר ל'קו עיתונות' על השתלשלות העניינים 
שהביאה לגאולת השכונה. "היו אלה ימי הסכמי אוסלו, 
ואנו קבוצת בחורים היינו מצטרפים למשמרות המחאה 
של הרב בני אלון ורחבעם זאבי מול ה'אוריינט האוס', 
בניין שהיווה את מרכז פעילות אש"ף במזרח ירושלים. 
במקביל, היינו מגיעים מידי פעם לבית הכנסת ומפנים 

את הזבל הרב שהיה מצטבר במקום. 
טלפון  קיבלנו  סוכות,  המועד  חול  מימי  "באחד 
כי  ראתה  מטיילים  קבוצת  מהר,  'בואו  אלון,  מהרב 
השכן הערבי של בית הכנסת החל להרחיב את ביתו לתוך שטח 
הקיר  והחל בהריסת  בטון  הוציא שני עמודי  הוא  הכנסת,  בית 
בפינוי  התחלנו  למקום,  הגענו  ביהכנ"ס'.  של  הסמוך  המזרחי 
כשהשכנים  הערב,  בשעות  לבאות.  וחיכינו  הבניין,  הריסות 
עלינו  לזרוק  והחלו  קרה,  מה  הבינו  הם  לביתם,  חזרו  הערבים 

אבנים ומוטות, מכל הבא ליד". 
כגמולם.  להם  והחזרנו  היססנו  "לא  יוסף,  מספר  "אנחנו", 
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צמוד לשער האשפות ומוגדר כפחות מסוכן. העמותה אף יישבה 
כתשע  כיום  מתגוררות  שם  הזיתים,  שבהר  החושן  בית  את 

משפחות.
המפה  של  השמאלי  מהצד  רבים,  מתנגדים  קמו  לעמותה 
משפטיים  מאבקים  מנהלים  ועודם  ניהלו  והללו  הפוליטית, 
ממושכים בעמותה, אך עד כה היא יצאה כשידה על העליונה. 
יחסי  לפתח  בעד  הם  התקשורת,  לכלי  העמותה  מנהלי  לדברי 
התקשורת  לכלי  בראיון  האזור.  תושבי  עם  נורמליים  שכנות 
בעבר, אמר חוסיין סיאם, המוכר כמוכתר על ידי העירייה,  כי 
"שוררת שנאה בין הצדדים, אבל באמת התפתחו יחסים אישיים 
קרובים בין הרבה יהודים לערבים בכפר. אלי הביתה הגיעו לא 

פעם חברים יהודים שלי". 

שמעון הצדיק
מעיר דוד המשכנו לשכונת שמעון הצדיק ונחלת שמעון, שתי 
שכונות יהודיות הנמצאות בסמוך לקבר שמעון הצדיק שבשיח 
ג'ראח. שטח השכונה נרכש על ידי ועד העדה הספרדית ו"כנסת 
פרנקים.  אלף  ב-20   1875 בשנת  האשכנזי(  )הועד  ישראל" 
הייתה  המשפחות  בין  יכולת,  למעוטי  דירות  הוקמו  בשכונה 
ובבית  מבגדאד,  שעלתה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  משפחתו 
הכנסת החאלבי שבשכונה, ששרד עד היום, אף נערך לו טקס 

הבר מצווה. 
העצמאות  מלחמת  לפני  הבריטים  בהוראת  נעזבה  השכונה 
ובעת השלטון הירדני, הופקד על המקום 'הממונה על נכסי אויב' 
הימים  ששת  לאחר  פלסטיניות.  משפחות  בו  להתגורר  ונכנסו 
החל דיון בין הוועדים לפליטים וביהמ"ש פסק שבני המשפחות 
ואלה  מוגנים"  כ"דיירים  מוגדרים  במקום  המתגוררות 
האדמו"ר  במקביל,  השונים.  לוועדים  שכירות  ישלמו 
מבין  היחיד  החאלבי,  הכנסת  לבית  נכנס  זצ"ל  מטאלנא 
לשקמו,  וניסה  מקומם,  על  שנותרו  כנסת  בתי  ארבעה 
אך ועד העדה הספרדית זרק אותו משם, בין היתר בשל 

העובדה שאנשי שמאל שלטו אז בוועד. 
נכנסו  אבן,  עמודי  שני  בעקבות  תשנ"ז,  בשנת  רק 
למקום המשפחות היהודיות הראשונות, ומני אז המקום 
משפחות.   22 בו  מתגוררות  וכעת  הזמן  כל  מתרחב 
יהונתן יוסף, בנו של הרב יעקב יוסף זצ"ל, שהיה מגואלי 
השכונה, מספר ל'קו עיתונות' על השתלשלות העניינים 
שהביאה לגאולת השכונה. "היו אלה ימי הסכמי אוסלו, 
ואנו קבוצת בחורים היינו מצטרפים למשמרות המחאה 
של הרב בני אלון ורחבעם זאבי מול ה'אוריינט האוס', 
בניין שהיווה את מרכז פעילות אש"ף במזרח ירושלים. 
במקביל, היינו מגיעים מידי פעם לבית הכנסת ומפנים 

את הזבל הרב שהיה מצטבר במקום. 
טלפון  קיבלנו  סוכות,  המועד  חול  מימי  "באחד 
כי  ראתה  מטיילים  קבוצת  מהר,  'בואו  אלון,  מהרב 
השכן הערבי של בית הכנסת החל להרחיב את ביתו לתוך שטח 
הקיר  והחל בהריסת  בטון  הוציא שני עמודי  הוא  הכנסת,  בית 
בפינוי  התחלנו  למקום,  הגענו  ביהכנ"ס'.  של  הסמוך  המזרחי 
כשהשכנים  הערב,  בשעות  לבאות.  וחיכינו  הבניין,  הריסות 
עלינו  לזרוק  והחלו  קרה,  מה  הבינו  הם  לביתם,  חזרו  הערבים 

אבנים ומוטות, מכל הבא ליד". 
כגמולם.  להם  והחזרנו  היססנו  "לא  יוסף,  מספר  "אנחנו", 

למשטרה,  מיד  התקשרו  הם  מפסידים,  שהם  ראו  כשהערבים 
שהגיעה למקום במהירות והורתה לנו להתפנות. אלא שאז יצא 
הרב אלון מבית הכנסת, שולף את תעודת חבר הכנסת שהייתה 
לבסוף המשטרה  המפקד.  פניו של  מול  בה  ומנופף  ברשותו, 
כיתרה את המקום, ובמקביל פנתה לבית המשפט שיורה לפנות 
ציון  הכנסת שעל  בית  רב  אבי, שהיה  הבוקר,  אותנו. בשעות 
שמעון הצדיק, הגיע למקום כדי לראות מה שלומי. במקום הוא 
פגש את פייסל חוסייני, בנו של  עבד אל-קאדר אל-חוסייני, 
מסביר  העצמאות,  מלחמת  בתקופת  הערבים  הכוחות  מפקד 

מתנחלים  למקום  הביא  נתניהו  כי  התקשורת  כלי  לכל 
ידע  יוסף  יעקב  הרב  מהערבים.  השכונה  את  שיכבשו 
ערבית, ופנה לכלי התקשורת, תוך שהוא מצביע על סמל 
בעברית,  הזיכרון  לוח  ועל  הכנסת  בית  שעל  דוד  המגן 
'אתם נוהגים לחקוק מגן דוד ולכתוב באותיות עבריות?!' 
חוסייני התקפל, ופנה לכלי התקשורת הרבים, 'אי אפשר 

לדבר פה, הוא מפריע'. 
אמר  ואבי  הדיון,  להתקיים  אמור  היה  בבוקר  "ב-10 
לרב אלון שילך לראשל"צ הרב בקשי דורון, שמכהן גם 
כנשיא ועד העדה הספרדית, שיביא לו את הקושאן של 
שכונת שמעון הצדיק. ואכן, השופט יצחק שמעוני אישר 
לנו להישאר במקום ואף קבע שאנו יכולים להיכנס לעוד 
מספר בתים סמוכים, שהיו נטושים אז. בהמשך רכשה 
עמותת נחלת שמעון את השטח מוועד העדה הספרדית. 
שהרב  בטענה  למכור,  סירבו  האשכנזי  הוועד  אנשי 
לאחר  אך  באומות,  התגרות  שזו  להם  אמר  אלישיב 
כזה  דבר  שאמר  הכחיש  הוא  אליו,  נכנס  אלון  שהרב 

והורה לוועד האשכנזי למכור את השטח".
כאמור, כיום מתגוררות במקום 22 משפחות, רובן משתייכות 
השכונה  ותושבי  מגודרים,  לא  השכונה  בתי  החרד"לי.  לזרם 
של  היעדרם  חשש.  וללא  אבטחה  ללא  במקום  מסתובבים 
המאבטחים במקום, גרם לרב שלמה אבינר להורות לתלמידיו 
שלא לגור בשכונה, שכן מדובר במקום סכנה. בשיחה עם אחד 
"מקום  סכנה.  במקום  מדובר  שלא  מתעקש  הוא  התושבים, 
שהוא שכיח היזקא מוגדר על ידי פוסקים כמקום שסוחרים לא 
מוכנים לבוא אליו, לכאן הם באים בשמחה", הוא טוען בלהט. 
פיגועים  יותר  התרחשו   1 "בכביש  מנמקים,  אחרים  תושבים 
ואסונות, ממה שקרה כאן מאז תחילת ההתיישבות". לדבריהם, 
הם עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה, שמסייעת להם בכל 
ירושלים  מרחבי  רבים  יהודים  לראות  ניתן  כך,  או  כך  עניין. 
טוען  ויוסף  השכונה,  שבמרכז  הצדיק  שמעון  לציון  זורמים 
בצדק, כי "באופן אירוני הקבר הוא עורק החיים של השכונה". 
בשנת  בכותרות  הייתה  במקום  היהודית  ההתיישבות 
משפחה  עוד  פינוי  על  הורה  המשפט  שבית  לאחר   ,2009
קבוצות  המוגנת.  השכירות  תנאי  את  הפרה  זו  שכן  מביתה, 
אנשי שמאל מרחבי העולם היו מגיעות כל יום שישי להפגין 
במקום ולהלהיט את האווירה, ההפגנות בסופו של דבר גוועו 
נציגים  מספר  מלבד  וכיום  החברתית,  המחאה  כשהחלה  להן 
אירופאים שמגיעים למקום עם שלטים למספר שעות, ברחבי 

השכונה שורר שקט וביטחון. 
גורמים  הפלסטינית,  הרשות  אנשי  יוסף,  של  לדבריו 
למשפחות הערביות במקום לסבל. "אנחנו מוכנים לפצות את 
התושבים הערבים על דירות שבכל מקרה הם לא שלהם, אלא 

שהם משוכנעים על ידי אנשי הרשות להישאר במקום, ולבסוף 
פיצוי.  שקל  בלי  המשפט,  בית  בהוראת  מהבית  נזרקים  הם 

כמובן שאז אנשי הרשות לא נעמדים לעזור להם".
ביציאה מהשכונה לא ניתן שלא לתהות על הערך הנדל"ני 
הרב של השכונה, ועל הפתרון למצוקת הדיור החרדי בירושלים 
האפשרי למימוש כאן, שכן השכונה קרובה וצמודה לשכונות 
החרדיות של ירושלים, מעלות דפנה, ארזי הבירה ובית ישראל. 
ויש  רב,  כי הביקוש למקום  זאת, בטח תתאכזבו לשמוע,  עם 

כבר כ-70 משפחות ברשימת המתנה. 
יהודית  שכונה  אלה  בימים  מוקמת  לשכונה,  מאוד  בסמוך 
חדשה, על בית מופתי ועל מלון שפרד ההיסטורי, כשאת שטח 
שנפטר  ז"ל,  מוסקוביץ  ארווין  העסקים  איש  רוכש  השכונה 
בחודש סיוון האחרון. בית המופתי הוכרז כמיועד לשימור על 
ידי העירייה, ובתגובה הכריז מוסקוביץ שהמקום יהפוך לבית 

הכנסת לעילוי נשמת קדושי השואה. 

בתי ניסן ב"ק
לא רחוק מהשכונה, בסמוך לשער שכם, מוקד חיכוך שמגיע 
ב"ק'.  ניסן  'בתי  יהודית  שכונה  קיימת  לכותרות,  אחת  לא 
השכונה הוקמה על ידי ניסן בק בתקופת השלטון העותומאני, 
ובמקום התפתחו חיי יהודים תוססים, כשלא פחות מ-14 בתי 

כנסת עיטרו את השכונה. 
ערביי  מהתקפות  תרפ"ט  בפרעות  סבלו  היהדים  התושבים 
מלחמת  בתקופת  נרצחו.  השכונה  מתושבי  ו-19  האזור, 
מבתיהם.  לברוח  התושבים  נאלצו  השחרור, 

כיום פועלת במקום עמותת "חומות שלום", שגואלת את בתי 
היהודים, ולא פחות מ-8 משפחות כבר מתגוררות בשכונה.

מעלה הזיתים
על רכס הר הזיתים, בצמוד לראס אל עמוד, ממוקמת שכונת 
'מעלה הזיתים'. השכונה עצמה קמה על שטח שנרכש על ידי 
אפשרו  לא  הבריטים  קברות.  בית  עבור  חב"ד  קדישא  חברא 
את הקמת בית הקברות, והמקום שימש כשטח חקלאי. שבוע 
לפני ראש השנה תשנ"ז נכנסו למקום מספר משפחות יהודיות, 
לאחר שמוסקוביץ רכש את השטח. ראש הממשלה דאז בנימין 
שבמקום  כך  במקום,  לגור  למשפחות  לאפשר  סירב  נתניהו 

נותרו מספר בחורים צעירים, ביניהם אריה קינג. 
את הגדר סביב המתחם בנו חברי כנסת מהימין, תוך שימוש 
ברק  אהוד  של  בחירתו  לאחר  רק  הפרלמנטרית.  בחסינותם 
לראשות הממשלה הוסרה ההקפאה והתושבים החלו בבנייה 
הבנייה.  יחליט להקפיא את  תוך חשש שברק  מסביב לשעון, 
השכונה  כשבמרכז  משפחות,  כ-100  במקום  מתגוררות  כיום 
אוטובוס  וקווי  ופעוטון,  גנים  עירוניים,  ושירותים  כולל  קיים 
בין  נע  בשכונה,  השכירות  מחיר  לשכונה.  מגיעים  אגד  של 

2,500 ל-3,500 שקל, תלוי בגודל הבית.
בראיון ל'קו עיתונות' מספר קינג, "בבוקר הראשון לשהותנו 
במקום הגיעו השכנים, משפחת אבו סעוד, בני דודים של יאסר 
אבנים,  עלינו  זורק  מי שהיה  ועוגות.  תה  ערפאת, כשבידיהם 

מאנשי  דרבון  שקיבלו  חוסייני,  פייסל  של  אנשיו  אלה  היו 
שמאל, אבל עם השכנים הקרובים היו לנו יחסים טובים". קינג 
מסביר, כי "ידענו שאנחנו נכנסים למקום חלוצי, וניאלץ לוותר 
על נוחות, אבל זה היה שווה את זה – זו ההתיישבות היהודית 

הראשונה בהר הזיתים". 
לסיום מספר לנו קינג, "כי הייתה לנו פעם מחשבה לעבור 
שם  שכן  מפחדת,  שהיא  טענה  אשתי  אך  הצרפתית,  לגבעה 
הזיתים  שבמעלה  בעוד  ברחוב,  חופשי  ערבים  מסתובבים 

המקום מאובטח ומוגן".

מעלה דוד
שטח  דוד.  מעלה  שכונה  קיימת  הזיתים,  למעלה  בסמוך 
המקום  את  שרכש  הבוכרית,  העדה  לועד  שייך  השכונה 
הימים  ששת  מלחמת  לאחר  העות'מאני.  השלטון  בתקופת 
נמסר השטח לידי משטרת מחוז ש"י ולפני כעשור עבר המחוז 
למעלה אדומים ובשטח עתידה לקום שכונה של כמאה יחידות 

דיור. כיום מתגוררות במקום כ-20 משפחות. 

קדמת ציון
בדרום הר הזיתים קיימת שכונת "קדמת ציון". המקום נרכש 
במקום  בפועל  אך  הבריטי,  השלטון  בתקופת  יהודים  ידי  על 
רכש  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  התיישבות.  כל  קמה  לא 

מוסקוביץ' חלק מהאדמות מהיורשים. 
במקום מתגוררות כיום כ-7 משפחות, כשבשבתות מגיעים 
מהשטח  חלק  מניין.  להשלים  ישיבה  בחורי  למקום 
לגדר ההפרדה, על קרקעות אלו  נמצא מעבר  היהודי 
הוקם  אחר  ובחלק  האסלאמית"  "המכללה  הוקמה 
שכונה  לקום  עתידה  במקום  צה"ל.  של  מג"ב  בסיס 
יהודית גדולה, אך כרגע תכניות הבנייה מעוכבות בשל 

מניעים פוליטיים. 

בית אורות
שכונת בית אורות שבהר הזיתים, שונה משאר נקודות 
ההתיישבות, שכן היא אינה ממוקמת על שטח בבעלות 
יהודית היסטורית, אלא מייסדי השכונה רכשו את השטח 
מכומר נוצרי שהתגורר במקום. אנשי השכונה הגישו את 
תכניות הבניין על ידי אנשי מקצוע ערבים, כך שאישור 
התוכניות עבר בקלות, ללא מהומה, שכן לערבים נותנים 

לבנות במזרח ירושלים. 
כיום מתגוררות במקום כ-30 משפחות, מרביתן רכשו 
את הדירות, וחלקן שוכרות את הדירות מאנשים פרטיים 
 3,000 עד  ה-2,500  באזור  נע  השכירות  מחיר  אותן.  שרכשו 
שקלים לדירת ארבעה חדרים. הרב דב ליאור, רבה של קריית 
ארבע, הפתיע את תלמידיו, כשהודיע לפני שנתיים שהוא עובר 

להתגורר במקום. 
תושבי השכונה סבלו לא מעט משכניהם הערבים, אך כיום 
בנוכחות  כעת  פועלת  המשטרה  שקט,  "המקום  מספרים,  הם 
ההצקות  למרות  איתנו".  פעולה  ובשיתוף  בשכונה  גדולה 
הרבות, תושבי השכונה החליטו שלא לבנות גדר סביב לשכונה. 
כי  עיתונות',  ל'קו  אומר  המתיישבים  מראשוני  היימן,  יעקב 

"החלטנו שאנחנו לא חיות בכלוב".

נוף ציון
מידיים  שנרכש  שטח  על  שקמה  נוספת  יהודית  שכונה 
השכונה  מוכבר.  שבג'בל  ציון"  "נוף  שכונת  היא  ערביות 
הוקמה כשכונה יוקרתית עבור יהודי התפוצות, שכן היא צופה 
ידי  על  נרכשו  הדירות  ביקוש,  חוסר  בשל  אך  הבית,  הר  על 

דתיים לאומיים. 
כיום מתגוררות במקום כ-90 משפחות, שסובלות לא אחת 
מבקת"בים ואבנים של שכניהם הערבים. שטח השכונה עשוי 
לגדול בעוד 300 יחידות דיור, אך החברה המקימה פשטה את 
גם  היתר  בין  שונים,  רוכשים  עם  מגעים  נערכים  וכעת  הרגל 

רוכשים ערבים. 


מי ששחרר את הבית היה 'ועד עדת 
המערבים', בראשותו של עקיבא אזולאי, 

סגנו של טדי קולק. ביר חיבר בינינו 
לאזולאי, וזה אמר לנו: 'אני הרסתי בית 
הכנסת בממילא, טדי הבטיח לי שיבנה 

אותו מחדש, לא נראה לי שזה יקרה, אני 
לא אעשה שוב את השטות הזו. זה בית 
כנסת, ואם אתם עושים ישיבה לכוהנים, 
אני מוכן לתת לכם את זה ל-10 שנים'.



חג הפסח תשע"ז 38

כולם
נקבצו
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והקריירה הצבאית של ראש ממשלת רומניההעקשנות של הנשיא הרוסי, הסגולה של מנהיגי אפריקה אלישיב זצ"ל, פרקי התהילים של ראש ממשלת ספרד, עם הסיפורים הפיקנטיים: הפסק המיוחד של מרן הגרי"ש – הקפידו לבקר גם בכותל המערבי  כתב 'קו עיתונות' אסנאר, כמעט כל מנהיגי העולם שהגיעו לביקור בישראל ברק אובמה וביל קלינטון, ולדימיר פוטין וחוסה מריה 
ארי קלמן
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ובסופת  בוקר  לפנות  ובלילה,  יום 
שלג, בכל שעה בה תגיעו אל רחבת 
- תמיד תמצאו בה  הכותל המערבי 
תמיד  כמעט  ומבקרים,  מתפללים 
תוכלו לזהות גם תיירים, אך לעולם 
לא תמצאו את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי 

ריק מאדם. 
שיח  צקון  לשפוך  מגיעים  ה'עמך'  רק  לא  אבל 
ושועי  העולם  מנהיגי  גם  מקדשנו,  בית  בשריד 
למרות   – בישראל  לביקור  מזדמנים  כשהם  תבל, 
סדר היום הצפוף, מנצלים את הזמן שנותר להם בין 
פגישה לפגישה או בשעות הלילה המאוחרות, כדי 
להגיע לכותל, שם, כאשר כיפת בד על ראשם, הם 
חרישית,  לתפילה  העתיקות  האבנים  מול  נעמדים 
כשהם מניחים את ידיהם על הכותל ולפעמים אף 
משאירים פתק אישי עם בקשה או תפילה תחוב בו.
ראשי  עולם,  במנהיגי  כשמדובר  כלל,  בדרך 
בכותל  לביקור  מגיעים  הם  שרים,  או  ממשלות 
הקדושים,  והמקומות  הכותל  של  רבם  בליווי 
הגאון רבי שמואל רבינוביץ', כאשר על הדרך הם 
ההיסטוריה  על  והסבר  פירוט  גם  ממנו  מקבלים 
של המקום הקדוש לעם היהודי לדורותיו, בשפה 

ברורה וצחה.
בישראל,  אח"מים  אירוח  לתחום  הקשור  גורם 
כי ישנם שלושה סוגים של  מסביר ל'קו עיתונות' 
שכבר  אלו  את  "יש  בישראל.  נכבדים  אורחים 
המקום,  על  ולמדו  שקראו  הכותל,  את  מכירים 
שמכיוון  המנהיגים  את  יש  בו.  לבקר  ומעוניינים 
העתיקה,  לעיר  מגיעים  והם  ברירה  להם  שאין 
מדינת ישראל מחיבת את האורח על פי הפרוטוקול 
אם הוא מבקר בכנסיה או בהר הבית או אפילו רק 
ויש  בכותל,  גם  לבקר  נדרש  הוא  העתיקה  בעיר 
מנהיגים שאומרים לנו אנחנו לא רוצים בעיות של 

מלחמה מול הדתות האחרות ולא באים בכלל".

'פסק אובמה'
נשיאי ארה"ב שמבקרים מפעם לפעם בישראל, 
נמנעים מסיבות מדיניות לבקר בכותל, דבר שעשוי 
המכהן  ארה"ב  נשיא  יגיע  וכאשר  אם  להשתנות 
הנשיאים  גם  אך  בישראל,  לביקור  טראמפ  דונלד 
האחרים - לפני או אחרי כהונתם - לא מדלגים על 

ביקור היסטורי.
חוסיין  ברק  ה-44  ארה"ב  נשיא  לדוגמה,  כך 
אובמה, שהגיע לישראל במהלך קמפיין הבחירות 
המפלגה  מטעם  כסנטור  שימש  אז  ב-2008, 
מיט  מול  ארה"ב  לנשיאות  וכמועמד  הדמוקרטית 

רומני הרפובליקני.
למורשת  מהקרן  ביקשה  אובמה  של  פמלייתו 
לפנות   05:00 לשעה  הביקור  את  לתאם  הכותל 
שהדבר  אלא  היום,  בסדר  העומס  משום  בוקר, 
המיועדת  שבשעה  משום   - אמתית  לבעיה  גרם 
הנץ  בתפילת  אדם  בני  עשרות  משתתפים 
ידעו  לא  הכותל  למורשת  הקרן  אנשי  המסורתית. 
כיצד לנהוג, האם לאפשר את ביקור אובמה כאשר 
ברור שהדבר יגרום לפקקי ענק ולחסימה ממושכת 
על  לוותר  שמא  או  המתפללים,  לעיכוב  ובעצם 
להגיע  למתפללים  לאפשר  כדי  המכובד  הביקור 

כמידי יום ביומו.
מי שהכריע בסוגיה, היה מרן הגרי"ש אלישיב 
רבינוביץ'  הגר"ש  הכותל  רב  התייעץ  עמו  זצ"ל, 

בסוגיה הרגישה.
"ארה"ב היא מלכות של חסד, ולכן צריך לאפשר 
את הביקור הזה", הכריע מרן הרב אלישיב והוסיף 
אל  להגיע  מאמץ  לעשות  צריכים  "היהודים  כי 
הכותל המערבי עם כל הקושי בדבר הזה, על מנת 

לאפשר גם את הביקור הזה למרות מורכבותו". 
אלא שהכותרות שסיפק אותו ביקור מיוחד לא 
הסתיימו בכך: אובמה, שהגיע מרוגש לכותל, עמד 

מטמין פתק בין אבני הכותל - אנשי ה'קרן למורשת 
הכותל' מעבירים אותו מיד למקום אחר, כדי שלא 

יימצא בידי גורמים לא רצויים.

קלינטון מתרגש
ביל  לשעבר  הנשיא  גם  אובמה,  רק  לא  אך 
קלינטון, ביקר בכותל המערבי אחרי סיום כהונתו. 
הגיע  שקלינטון  בעת  שנים,  ארבעה  לפני  זה  היה 
המנוח  לנשיא  ההולדת  יום  בחגיגות  להשתתף 
והגיע  הפנוי  זמנו  את  ניצל  הוא  ז"ל,  פרס  שמעון 

לביקור מיוחד בכותל.
לשעבר  הנשיא  ירד  הבית,  בהר  שביקר  אחרי 
קטן,  פתק  לשים  כמובן  לא שכח  הכותל,  לרחבת 
והחל לשאול את רב הכותל על גודלו של המקום, 
מה יש בו ואיך הוא בנוי. במהלך ההסבר המפורט 
ניתן  הכותל  מנהרות  בתוך  כי  לו  נאמר  שקיבל, 
לראות דגם שממנו אפשר להבין מה היה כאן בזמן 

בית המקדש. 
קלינטון, שגילה התעניינות רבה בפרטים, ביקש 
המשלחת  שאנשי  אלא  הכותל,  למנהרות  להיכנס 
האמריקנים נכנסו ללחץ, מאחר שביקורו של נציג 
לרובע  מתחת  יהודי  באתר  כך  כל  בכיר  אמריקאי 

מאזין  שהוא  כדי  תוך  ארוכות  דקות  במשך  שם 
הוציא  שעזב,  לפני  רגע  רבינוביץ.  מהרב  להסבר 
מועד,  מבעוד  שהכין  פתק  מכיסו  לשעבר  הנשיא 

והניח אותו בין אבני הכותל המיושנות. 
ניגש אחרי שאנשי  בחור ישיבה סקרן במיוחד, 
האבטחה עזבו את המקום והוציא את הפתק מבין 
האבנים. התברר כי הנשיא המיועד כתב בתפילתו: 
"אלוקים הגן על משפחתי ועליי, סלח לי על חטאיי 
את  לי  תן  וייאוש,  גאווה  מפני  להישמר  לי  ועזור 
החוכמה לעשות את מה שנכון וצודק ועשה אותי 

לכלי לביצוע רצונך". 
הטמון  העסקי  הפוטנציאל  את  שהבין  הבחור 
'מעריב'  לעיתון  המקורי  העותק  את  מכר  בפתק, 
שפרסם אותו, והדבר גרם להד תקשורתי שהתפשט 
מעבר לגבולות ישראל, וזכה לכותרות גם בארה"ב 
הזו  הכתבה  זכתה  שנה,  באותה  העולם.  וברחבי 

בתואר 'הפרסום הישראלי הנקרא ביותר בעולם'.
את  הביעו  הנשיא  של  שאנשיו  אחרי  לבסוף, 
למורשת  ב'קרן  גם  לפרטיותו,  החדירה  על  זעמם 
ורב הכותל  אובמה,  הנשיא  בפני  הכותל' התנצלו 
אף שלח מכתב מיוחד לנשיא בו התנצל על עוגמת 

הנפש.
נשיא  נוהל חדש במקום, כאשר  מקיימים  מאז, 

המוסלמי היה עשוי לדעתם לגרום לסכסוך מדיני. 
הם  הנשיא לשעבר התעקש,  הכל  לאחר שלמרות 
מלהצטרף  הביקור  את  שליוו  הצלמים  מכל  מנעו 

אליו פנימה. 
עד  עמוק,  נכנס  "קלינטון  המלווים,  אחד  לפי 
לקודש הקודשים, הוא שאל והתעניין מאוד, כשיצא 
הוא אמר לנוכחים שני דברים, האחד – 'ליהודים 
אסור להפסיק לחשוף את העבר שלהם, אתם לא 
מגלים פה אבנים - אתם מגלים פה שורשים', ואז 
הוא הוסיף 'כשאמרתי ליאסר ערפאת בקינג דיוויד 
ירושלים,  על  לו  יוותרו  שהיהודים  מזה  שישכח 
בזמנו הבנתי את זה רק בשכל, עכשיו אני מבין את 

זה גם ברגש'".

פוטין מתעקש
הרב  פותח  הביקור  את  לעיל,  שהוסבר  כפי 
בדרך כלל בהסבר מעמיק על הכותל במהלכו הוא 
עונה לשאלות האורח, ולאחר מכן הוא אומר פרק 
האורח.  דובר  אותה  לשפה  שמתורגם   - תהילים 
בסופו של הביקור, מעניק הרב למנהיג האורח ספר 
נדירות, אשר שמו של האורח  עם תמונות  מיוחד 

חרוט עליו.  

כולם
נקבצו

נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה

נשיא פוליןנשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון

רוה"מ ספרד לשעבר ברק אובמה

מלבד 
המנהיגים, גם 
סלבריטאים 
אחרים מכל 

העולם נוהגים 
לפקוד את 

הכותל המערבי 
כשהם מזדמנים 
לישראל, ובהם 
כוכבי קולנוע 

וספורט
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מטמין פתק בין אבני הכותל - אנשי ה'קרן למורשת 
הכותל' מעבירים אותו מיד למקום אחר, כדי שלא 

יימצא בידי גורמים לא רצויים.

קלינטון מתרגש
ביל  לשעבר  הנשיא  גם  אובמה,  רק  לא  אך 
קלינטון, ביקר בכותל המערבי אחרי סיום כהונתו. 
הגיע  שקלינטון  בעת  שנים,  ארבעה  לפני  זה  היה 
המנוח  לנשיא  ההולדת  יום  בחגיגות  להשתתף 
והגיע  הפנוי  זמנו  את  ניצל  הוא  ז"ל,  פרס  שמעון 

לביקור מיוחד בכותל.
לשעבר  הנשיא  ירד  הבית,  בהר  שביקר  אחרי 
קטן,  פתק  לשים  כמובן  לא שכח  הכותל,  לרחבת 
והחל לשאול את רב הכותל על גודלו של המקום, 
מה יש בו ואיך הוא בנוי. במהלך ההסבר המפורט 
ניתן  הכותל  מנהרות  בתוך  כי  לו  נאמר  שקיבל, 
לראות דגם שממנו אפשר להבין מה היה כאן בזמן 

בית המקדש. 
קלינטון, שגילה התעניינות רבה בפרטים, ביקש 
המשלחת  שאנשי  אלא  הכותל,  למנהרות  להיכנס 
האמריקנים נכנסו ללחץ, מאחר שביקורו של נציג 
לרובע  מתחת  יהודי  באתר  כך  כל  בכיר  אמריקאי 

המוסלמי היה עשוי לדעתם לגרום לסכסוך מדיני. 
הם  הנשיא לשעבר התעקש,  הכל  לאחר שלמרות 
מלהצטרף  הביקור  את  שליוו  הצלמים  מכל  מנעו 

אליו פנימה. 
עד  עמוק,  נכנס  "קלינטון  המלווים,  אחד  לפי 
לקודש הקודשים, הוא שאל והתעניין מאוד, כשיצא 
הוא אמר לנוכחים שני דברים, האחד – 'ליהודים 
אסור להפסיק לחשוף את העבר שלהם, אתם לא 
מגלים פה אבנים - אתם מגלים פה שורשים', ואז 
הוא הוסיף 'כשאמרתי ליאסר ערפאת בקינג דיוויד 
ירושלים,  על  לו  יוותרו  שהיהודים  מזה  שישכח 
בזמנו הבנתי את זה רק בשכל, עכשיו אני מבין את 

זה גם ברגש'".

פוטין מתעקש
הרב  פותח  הביקור  את  לעיל,  שהוסבר  כפי 
בדרך כלל בהסבר מעמיק על הכותל במהלכו הוא 
עונה לשאלות האורח, ולאחר מכן הוא אומר פרק 
האורח.  דובר  אותה  לשפה  שמתורגם   - תהילים 
בסופו של הביקור, מעניק הרב למנהיג האורח ספר 
נדירות, אשר שמו של האורח  עם תמונות  מיוחד 

חרוט עליו.  

ראש  כאשר  רבינוביץ',  הרב  התפלא  לאחרונה, 
הגדולים,  ישראל  ומידידי  לשעבר  ספרד  ממשלת 
אחרי  בכותל.  לביקור  הגיע  אסנאר,  מריה  חוסה 
ספר  את  רבינוביץ'  הרב  פתח  המעמיק  ההסבר 
כ"ג  פרג  את  אסנאר  עם  יחד  לומר  כדי  התהילים 
שאז  אלא  אחסר',  לא  רועי  ה'  לדוד,  'מזמור   -
אומר  הוא  כי  לו  וסיפר  ראש הממשלה  אליו  פנה 
רבינוביץ'  הרב  בשפתו.  יום  בכל  הזה  הפרק  את 
שהתפלא לשמוע על האדיקות הדתית של אסנאר, 
סיפר לו כי היהודים אומרים בשבת את הפרק הזה 
שלושה פעמים. אסנאר שמע את הדברים והגיב כי 
אם כך, אף הוא יאמר את הפרק בכל יום שלושה 

פעמים.
מקורביו של הרב, מספרים כי אחרי הביקור ציין 
האנשים שמחוברים  מסוג  "זה  כי  רבינוביץ'  הרב 

אל הכותל המערבי".
בשתי  ביקר  פוטין,  ולדימיר  רוסיה,  נשיא  גם 
הזדמנויות בכותל המערבי. בפעם הראשונה היה זה 
כאשר הגיע לבקר במהלך חג הפסח בישראל, יחד 
עם משלחת גדולה מרוסיה. אחרי שביקר בכנסיה 
בכותל,  לבקר  לרדת  פוטין  ביקש  העתיקה,  בעיר 
מתפללים,  בכ-7,000  אז  מלא  היה  שהכותל  אלא 
הגאון  למסע,  שהתלווה  רוסיה  של  רבה  ובנוסף, 

רבי בערל לאזאר, כבר חזר למעונו לצורך מנוחה. 
גורמי  של  התנגדותם  גם  הצטרפה  הללו  לבעיות 
מהקושי  שחששו  הרוסית  בפמליה  האבטחה 

לאבטח אותו במקום צפוף כל כך.
וגם ככזה  אלא שפוטין, שידוע כאדם לא צפוי 
ביקור  לערוך  התעקש   – בקלות  מוותר  שאינו 
בכותל. בלית ברירה וכשהוא מוקף באבטחה כבדה, 
כשהגיע  העליונה.  לרחבה  הרוסי  הנשיא  הגיע 
למחסום שהציבו עבורו, כדי למנוע מצב שאזרחים 
יפגעו בו, ביקש פוטין לעבור את המחסום ולרדת 
לרחבה התחתית, ורק אחרי תחנונים מצד הממונים 
על האבטחה הסכים להישאר במקומו - תוך שהוא 

מבטיח כי עוד ישוב למקום המקדש. 
בפעם השנייה, כאשר ביקר בישראל לפני כשלוש 
שנים, הגיע הנשיא הרוסי לקראת השעה 2 בלילה 
הקשר  על  דיבר  הביקור  במהלך  המערבי.  לכותל 
הכותל,  במנהרות  וסייר  היהודי  לעם  המקום  של 
כשיצא, אמר למלוויו: "ערפאת אמר שהמקום הזה 
הקשר  על  זועקים  ההיסטוריים  הקירות  לו,  שייך 

המגוחך שיש לו לעבר של המקום הזה".

סגולה לניצחון
לכותל  מחוברים  האפריקניים  המנהיגים  גם 
בעיקר  לפגוש  ניתן  אותם  רגילה,  בלתי  בצורה 
כשהם עושים גיחה של כמה שעות לישראל, כדי 
יום הבחירות. ברחבי  להספיק תפילה קצרה לפני 
היבשת השחורה פשטה סוג של אמונה מיסטית כי 
מי שמבקר בכותל - מנצח את הבחירות. בהתאם 
הגיע  שלא  אפריקני  מנהיג  ואין  כמעט  לזאת, 
לישראל לביקור במהלכו התפלל בכותל באריכות 

ועם הרבה מאוד רגש.
המצב הפוך בתכלית כשמדובר באירופה, למעט 
ידידים בודדים של ישראל, כמו שר החוץ הבריטי 
לאחרונה,  בשנית  בכותל  שביקר  ג'ונסון  בוריס 
אחרי שהגיע בפעם הראשונה בתפקיד ראש העיר 
לונדון, רוב מוחלט של מנהיגי אירופה 'מחרימים' 

את הכותל, בעיקר מסיבות מדיניות ופוליטיות.
ראש  הוא למשל  כזה  דופן,  יוצאי  ישנם  ועדיין 
ממשלת רומניה, אמיל בוך, שביקר יחד עם קבוצה 
משריו בכותל המערבי, בשעה בה התקיימה במקום 
השבעה של קבוצת חיילים. ראש הממשלה ביקש 
להישאר ולצפות בטקס, כאשר מפקד החיל הסביר 
לו  ואף העניק  רומניה על הנעשה  לראש ממשלת 

במתנה עותק של התנ"ך הניתן לכל חייל.
בוך ציין כי אף הוא היה בעברו חייל, וכי ישנו 
רומניה,  לצבא  צה"ל  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
כאשר לצערו אף נפלו חיילים במהלך האימונים, 

וההשתתפות בטקס ריגשה אותו מאוד.
מכל  אחרים  סלבריטאים  גם  המנהיגים,  מלבד 
כשהם  המערבי  הכותל  את  לפקוד  נוהגים  העולם 
וספורט.  קולנוע  כוכבי  ובהם  לישראל,  מזדמנים 
לפני  הכללית  בתקשורת  גלים  שהיכה  כזה  ביקור 
כדורגל  שחקן  של  ביקורו  היה  שנים,  כשלוש 

ארגנטינאי בשם ליאו מסי.
לקבוצת  חבריו  עם  המערבי  לכותל  הגיע  מסי 
משחק,  הוא  בה  'ברצלונה'  הספרדית  הספורט 
רבים  מעריצים  בשל  בעיקר  גלים  היכה  וביקורו 
פחות  הכותל'  למורשת  ב'קרן  הם.  אף  שהגיעו 
את  שאפיין  הטירוף  כי  וציינו  הביקור,  את  אהבו 
המקום,  בקדושת  פגיעה  כלל  האוהדים  התנהגות 
לקחת  ביקש  ואף  התרגש  עצמו  זאת, השחקן  עם 

אתו את הכיפה שקיבל בחזרה לספרד.
זו  כי  הכותל'  למורשת  ב'קרן  מציינים  לסיום, 
שמבקשים  רבים,  מבקרים  שמאפיינת  תופעה 
לקחת עמם את כיפת הבד שהם מקבלים בכניסה 
מהביקור  כלשהו  זיכרון  על  לשמור  כדי  לכותל, 

באתר הקדוש ביותר.


נשיא ניגריהנשיא אנגולהנשיא פולין

נשיא רומניהנשיא מקרונזיהרוה"מ ספרד לשעבר ברק אובמה

יש את אלו 
שכבר מכירים 

את הכותל, 
שקראו ולמדו 
על המקום, 
ומעוניינים 

לבקר בו. יש 
את המנהיגים 
שמכיוון שאין 

להם ברירה והם 
מגיעים לעיר 

העתיקה
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הקו הירוק
מאחורי

חג  לאחר  מיד  כחודש,  בעוד 
ירושלים  תושבי  יציינו  הפסח, 
ירושלים  שחרור  יום  את 
העיר.  מזרח  עם  ואיחודה 
לפני  התקיים  העיר  איחוד 
במהלך  בדיוק,  שנה  חמישים 
נכבשו  בה  הימים,  ששת  מלחמת 
שהחזיקו  הירדנים  מידי  העיר  חלקי 

בהם בעשורים שקדמו למלחמה. 
חדש  עידן  הביאו  הירדנים,  בידי  שהיו  השטחים  כיבוש 
שגשגה  הבנייה  פרחו,  השכונות  ישראל.  מדינת  של  לבירתה 
ומספר התושבים בה עלה על כל דמיון. נתונים אלו התאפשרו 
בין היתר בשל מדיניות ברורה שהנהיגה הממשלה, שמיהרה 
החוק  את  עליהם  ולהחיל  הכבושים  השטחים  את  לספח 
התפר  קו  על  שהיו  השכונות  הורחבו  זאת,  מלבד  הישראלי. 
הישראלי-ירדני, מה שביסס את אחיזת מדינת ישראל בשטח. 

אמנם באותם ימים לא הייתה מצוקת דיור חרדית, בוודאי לא 
כמצוקה הקיימת היום, אך שכונות רבות שהורחבו בהחלטת 
הממשלה, יועדו במכוון או שלא, לבני הציבור החרדי. כיום, 
שכונות אלו, בחלקן הגדול, מאוכלסות על ידי קהילות חרדיות 
אלו,  שכונות  את  נמנה  הבאות  בשורות  ככאלו.  וידועות 

הנתונים והסיפורים. 

שכונת ''רמות''
סטטוס: מעורבת.

מספר תושבים: 50,612.
מקור השם: על שם "רמה" המקראית.

אוכלוסייה: ספרדים, ליטאים.
שכונת רמות היא השכונה הגדולה ביותר בירושלים כיום. 
חמש  מתוך  כאחת  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  הוקמה  היא 
"שכונות הטבעת" שהוקמו על מנת לעבות את היישוב היהודי 

בשטחים שצורפו לה לאחר מלחמת ששת הימים. 
המחבר  המרכזי  התעבורתי  הציר  על  האסטרטגי  מיקומה 
בין צפון ירושלים לתל אביב, הפכה את השכונה ליעד מועדף 
של  גודלה  בשל  זאת.  יוכיח  ומספרם  תושבים,  מעט  לא  על 
השכונה, היא מחולקת לאותיות: רמות א', רמות ב', רמות ג', 
פולין,  רמות  רמות,  נוף  אונגוואר,  רמות   ,06 רמות  ד',  רמות 
מתתי  אחת  כל  איילות.  ורמות  ארזים  רמות  רמות,  תפארת 
בפני  לשכונה  ונחשבת  אחר  או  כזה  בשלב  הוקמה  השכונות 

עצמה. 
אחת  שכל  העובדה  מחמת  מעט  לא  נקבעו  השכונות  תתי 
מהן יושבת על הר מרכזי נפרד. כך לדוגמה על ההר הדרומי-
יושבות רוב  יושבת רמות א', על ההר הדרומי-מערבי  מזרחי 
רמות ב' ורמות ארזים, על ההר הצפוני-מזרחי יושבות רמות 
יושבות  הצפוני-מערבי,  ההר  ועל  פולין  ורמות  רמות  נוף  ד', 
רוב רמות ג', חלק קטן מרמות ב', ורמות 06 – כשאת ההרים 
ירושלים  צפון  של  התנועה  ציר   - מאיר  גולדה  חוצה שדרות 

לכיוון השפלה.
פחות  לא  רשמי  במדגם  נספרו  חודשים,  מספר  לפני 
'אחת  התואר  את  לשכונה  שהעניק  מה  תושבים,  מ-50,612 
במקומות  כמו  כאן,  גם  בישראל'.  המאוכלסות  השכונות 
נוספים, האכלוס החרדי נעשה שלא במכוון. למעשה, בשנים 
ג'  מרמות  וחלק  ב'  רמות  א',  רמות  השכונות  היו  הראשונות 
מאוכלסות ברובן בחילונים רבים. לעומתן, רמות ד', שכונות 
בציבור  מלכתחילה  אוכלסו  פולין  ורמות  רמות  נוף  אונגוור, 

חרדי בשל איכות הבנייה הירודה במקום.
במשך השנים, עם אכלוס החלקים החרדים בשכונה, הפכה 
חולקה  ג'  רמות  ואילו  ברובה  חרדית  לשכונה  א'  רמות  גם 
לשתיים, החלק החרדי הוא ג' החלק החילוני "רמות איילות". 
 "06 "רמות  החילוני,  לציבור  נוספות  חדשות  שכונות  בניית 
מבחינת  האוכלוסייה.  מאזן  את  מעט  ייצבו  ארזים"  ו"רמות 
לומדים  אחוז  כ3%  חרדים,  הם   89% הילדים  אוכלוסיית 
 84%  ,2013 לינואר  נכון  דתי.  בממלכתי  וכ8%  בממלכתי, 
מתלמידי בתי הספר בשכונה משתייכים לזרם החינוך החרדי 

ולזרם זה משתייכים גם 91% מהתלמידים בגילאי הגן.
א'  ברמות  בשכונה:  הבולטים  הכנסת  בתי 

 500( אבות"  "מגן  הספרדי  הכנסת  בית   -
"שערי  הליטאי  הכנסת  בית  מתפללים(, 
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מלחמת ששת הימים נחשבת לציון דרך בהיסטוריה הישראלית 
בכלל והירושלמית בפרט, אך פן נוסף בהשלכות המלחמה היה 
הקמת שורת שכונות לכל אורך קו התפר  שכונות אלו, יועדו 
בחלקן לציבור החרדי ובחלקן לציבור הכללי - אך גם האחרונות 

החלו להתחרד במרוצת השנים  'קו עיתונות' יצא במסע 
במנהרת הזמן וחזר לשכונותיה החרדיות של העיר שהוקמו 

לאחר המלחמה, שהביאה עמה נוספת מלבד שחרור הכותל - 
הקלה במצוקת הדיור החרדית 

ברוך ברגמן
הקו הירוק

שכונת רמת שלמה )צילום: ויקיפדיה(
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תבונה" )400 מתפללים(, ובתי כנסת "ה' 
רועי" ו"סולם יעקב". ברמות ב' -  בית 
בית  אריה",  "מצפה  הספרדי  הכנסת 
הישיבות".  "חניכי  האשכנזי  הכנסת 
בשכונה קיימים מספר בתי כנסת כאשר 
ג'  ברמות  הספרדי.  לציבור  שייכים  רובם 
– בית הכנסת הספרדי "מאורות משה" בראשות 
החסידי  הכנסת  ובית  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  של  חתנו 
ובית  'טשכנוב'  מרכז  גם  כמו  הלפרין,  הרב  של  בראשותו 
הספרדי  הכנסת  בית   – ד'  ברמות  אברהם'.  'זיכרון  הכנסת 
"בית הרואה" והליטאי "שומרי החומות" בראשותו של הרב 
פוקס. ברמות 06, בית הכנסת "שאגת אריה" בראשותו של 
הרב בנון. ברמות פולין "בית הכנסת הספרדי" ובית הכנסת 

הליטאי "אהל יוסף" )500 מתפללים(. 
גאב"ד  וייס  אשר  הרב  הם:  בשכונה  הבולטים  הרבנים 
תבונה.  קהילת שערי  רב  גואלמן,  ישראל  והרב  תורה  דרכי 
בשכונה פועל גם כולל הר"ן בראשות הרב צבי וייספיש ובו 
לומדים מאות אברכים מידי יום. לא רבות הישיבות בשכונה, 
אך הבולטות שבהן הן "תורת משה", "ישועות יוסף", "פני 
מחזיקה  גור  חסידות  גם  כן,  כמו  משה".  ו"נחלת  יהושוע" 
ישיבה בשכונה וכן ישיבת לייקווד המיועדת לתלמידי חו"ל.

שכונת "שמואל הנביא"
סטטוס: חרדית.

מספר תושבים: 4,341.
מקור השם: על שם שמואל הנביא הטמון 

קילומטרים ספורים מהשכונה.
אוכלוסייה: ספרדים, חסידים.

מצוקתן  מתוך  הימים.  ששת  מלחמת  טרום  ימי  אלו  היו 
של משפחות עולים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, החליטה 
לגבול  בצמוד  שוכנת  כשהיא  השכונה  את  לבנות  העירייה 
הוגרלו  המלחמה,  לפני  שנים  ארבע   ,1963 בשנת  הירדני. 
השכונה,  של  להקמתה  הבסיס  היו  ואלו  דירות   50 במקום 

בודדים.  בניינים  לכמה  מעבר  כללה  לא  ימים  שבאותם 
שנתיים לאחר מכן, בשנת 1965, הוגרלו במקום 100 דירות 

נוספות עבור זוגות צעירים והשכונה החלה להתפתח. 
בהתאם  מראש  תוכננו  שנים,  באותם  שנבנו  הבניינים 
להתמודדויות הביטחוניות באזור, כאשר הלגיון הירדני היה 
מעמיד צלפים מול בתי השכונה מידי יום. בהתאם לכך, צד 
עבה  מבטון  נבנה  הירדנים  עמדות  לכיוון  שפנה  הבניינים 
ובגג הבניינים נבנו חרכי ירי. כמו כן, הבניינים נבנו בצורת 

חצר על מנת לאפשר מסתור לחיילים בתקופת חירום.
קלים.  היו  לא  השכונה,  של  המועטים  תושביה  חיי 
ההתמודדות היומיומית עם ירי הצלפים הירדנים, הורידו את 
השכונה  לזקני  הזכור  סיפור  התפתחותה.  את  ועצרו  ערכה 
בתי  גגות  על  התמקמה  עת  המלחמה,  מימי  באחד  אירע 
אלירז.  סרן  של  בפיקודו  ישראלית  צלפים  פלוגת  השכונה 
הפלוגה התמקמה במקום בחיפזון, לקראת הקרב על גבעת 
התחמושת. ומשום שהצלפים לא הספיקו לאפס את נשקם 
לפני ההתמקמות, הפלוגה לא הייתה גורם משמעותי בקרב 
מפקד  המציא  הצלפים,  פלוגת  כישלון  בעקבות  מאז,  זה. 
הפלוגה מכשיר בשם "אלירז", המאפשר לאפסנאים לאפס 
חיילים  בשליחת  צורך  בלא  באחסון  הנמצא  אישי  נשק 

למטווח איפוס בדרך לשדה הקרב.
גם לאחר המלחמה ופתרון סכנת הצלפים הירדנים, סבלה 
תושבי  של  הכלכליות  בעיותיהם  רבות.  מבעיות  השכונה 
השכונה, יחד עם בעיות החינוך והמחסור בתקציבים, הפכו 
את רחובותיה כר פורה להתפתחות פשע והבליטו את עניותם 
של התושבים. הקמת השכונות 'רמת אשכול' ו'מעלות דפנה' 

הגבירה  יחסי,  באופן  האריסטוקרטיות 
השכונה,  תושבי  של  התסכול  מפלס  את 
מקום  כיצד  כלות  בעיניים  ראו  אשר 

מגוריהם נותר בתחתית הרשימה. 
נושא  היה  המלחמה,  שלאחר  בעשור 
זה בראש סדר היום הציבורי בירושלים. 
במאמץ  רב  הון  השקיעו  רבים  תורמים 
לשפר את חיי תושבי השכונה. במסגרת 
זו נבנו במקום מתנ"סים, הופעלה תכנית 
חינוכית על ידי הרשויות ובנייני השכונה 
שופרו ויזואלית במסגרת שיקום שכונות 

המצוקה בירושלים.
שנחקק  אירוע  התרחש  ה-80,  בשנות 
אליהו  רצח  התושבים,  של  בזיכרונם 
בנים'  'שובו  ישיבת  תלמיד  עמדי, 
תגובה  עורר  הרצח  בשכונה.  שגדל 
השלכת  בדמות  שבאה  חריפה  ציבורית 
שעברו  פלסטיניים  רכבים  לעבר  אבנים 
בסמוך לשכונה. באותם שנים החלה גם 
התחרדותה של השכונה בעקבות עזיבתם 
ברמת  שמאסו  מהתושבים  רבים  של 
החיים. חרדים רבים שהתגוררו בשכונות 
שערים'  'מאה  'גאולה',  הסמוכות 

ו'בוכרים' העתיקו את מקומם לשכונה. 
בין המוסדות החרדים הבולטים כיום בשכונה ניתן למנות 
את בית הכנסת הספרדי "שבת אחים גם יחד" ע"ש הגה"צ 
הרב משה בן טוב, מרכז מוסדות חסידות דושינסקיא, בית 
זוויעהל,  וישיבת  הכנסת  בית  סדיגורא,  חסידות  הכנסת 
וישיבת  הרוש  הרב שלום  בראשות  חסד'  'חוט של  ישיבת 

"בית יוסף צבי נובהרדוק".

שכונת "סנהדריה המורחבת"
סטטוס: חרדית.

מספר תושבים: 10,000
מקור השם: על שם 70 חכמי הסנהדרין שקבריהם 

נמצאים במערת בפאתי השכונה.
אוכלוסייה: ליטאים, חסידים.

שמקורה  חרדית  שכונה  היא  המורחבת  סנהדריה  שכונת 
קודם  הרבה  שהוקמה  הצמודה  סנהדריה  שכונת  הוא 
שנבנתה  לשכונה  הפינה  אבן  הונחה  אז   ,1926 בשנת  לכן, 
כשכנתה  סנהדריה,  גם  החרדי.  הציבור  עבור  מלכתחילה 
מעט  לא  הימים  ששת  במלחמת  ספגה  הנביא',  'שמואל 
התקפות שנהדפו על ידי חיילי צה"ל. וכמו 'שמואל הנביא', 
גם היא סבלה מיריות הצלפים עד למלחמת ששת הימים, אז 
שימשו בתי השכונה כמקום מעבר לחיילים שעשו את דרכם 

לשדה הקרב. 
שכונה  להקים  הוחלט  המלחמה,  לאחר  ספורות  שנים 
חרדית נוספת על שטחים צפוניים, בסמוך לאזור התעשייה 
החדשה  השכונה  הוקמה   ,1970 בשנת  ואכן,  חוצבים.  הר 
הצמודה  השכונה  שם  על  המורחבת''  "סנהדריה  הקרויה 
'סנהדריה'. השכונה נבנתה בצורה מעגלית בדומה לשכונת 

'הר נוף'.
בית הכנסת המרכזי בשכונה הוא "מאור חיים" של חסידי 
ימות  כל  במשך  השכונה  תושבי  כל  את  המשמש  ויז'ניץ 
של  הכנסת  בבית  יחיד  כל  מתפלל  בשבתות  אולם  השבוע, 
לספרדים  ו"הצריף"  שמעון"  "אוהל  כמו  עדתו,  או  חוגו 
לליטאים,  הישיבות"  ו"בני  יהודה"  "כנסת  תורה",  ו"עזרת 
- "בית רובינפלד". רב השכונה הוא  וכן בית כנסת לחב"ד 
הרב נח הייזלר המשמש גם כאב"ד בירושלים ובראשותו בית 
רב בולט בשכונה  בו מתפללים כמה עשרות אנשים.  כנסת 
הוא הרב יצחק ברקוביץ הנחשב לרב הקהילה האמריקאית. 
עובדת היותה של השכונה חרדית במוצהר, הביאה לשטחה 

הכניסה לסנהדריה המורחבת

שכונת רמות )צילום: ליאור מזרחי(

שכונת שמואל הנביא )צילום: ויקיפדיה(
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ישיבות רבות שפעלו ופועלות בתחומיה. 
המרכזית היא הישיבה בראשותו של הרב 
סטפנסקי, ישיבת 'כנסת יהודה' המשויכת 
יהודה'  'באר  ישיבת  המקומית,  לקהילה 
בראשותו של הרב טופיק, ישיבת 'ראשית 
חכמה' בראשותו של הרב בן ציון אטון, 
הד"לי,  לזרם  המשתייכת  'חורב'  ישיבת 
ישיבת 'נחלת אשר', וישיבת 'חפץ חיים'. 
בשכונה גם כוללים רבים, הגדולים שבהם 

הם 'בית התלמוד' בו לומדים מידי יום כ-200 אברכים וכולל 
נוסף הוא 'בני הישיבות' בו לומדים מידי יום כ-250 אברכים. 

שכונת "רמת שלמה"
סטטוס: חרדית.

מספר תושבים: 17,000
מקור השם: על שם הגרש"ז אוירבך זצוק"ל.

אוכלוסייה: ספרדית, ליטאית.
אלון  רמות  שכונת  בין  ממוקמת  שלמה  רמת  שכונת 
הרחבת  עם  לירושלים  שצורף  בשטח  שועפט,  לשכונת 
היא  השכונה  כיום  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  גבולותיה 
הייתה  השכונה  כאשר  עברו,  בשנים  אך  לחלוטין,  חרדית 
בשלבי תכנון, לא היה זה ברור מאליו: ראש העיר דאז טדי 
אצטדיון  שבמרכזו  ספורט  מרכז  הקמת  לקדם  ניסה  קולק, 
בשנת  החל  השאפתני  הפרויקט  תכנון  הרכס.  על  כדורגל 
ספורט  מרכז  להקמת  תכנית  הוגשה  התהליך  ובסוף   1973

המתאים לסטנדרטים אולימפיים. 
עבודות התשתית באזור החלו, וגררו אחריהן הפגנות של 
חרדים כנגד בניית אצטדיון בצפון העיר. נערי 'נטורי קרתא' 
גם חיבלו בכלים ההנדסיים שעבדו במקום.  מארגון קש"ת 
ירושלים  עיריית  בגין, פנה אל ראש  ראש הממשלה, מנחם 
בבקשה להקפיא את העבודות ובסופו של דבר נבנה אצטדיון 

טדי בדרום העיר באזור מלחה. 
שנים מאוחר יותר סיפר האדריכל דוד קרויאנקר כי הקמת 
מרכז הספורט נועדה לחזק נוכחות של אוכלוסייה חילונית 
בשכונה  חרדים  אכלוס  מונע  שהיה  מה  ירושלים,  בצפון 
טדי  לשעבר,  ירושלים  עיריית  "ראש  להיבנות.  המיועדת 
קולק, שהכיר את העיר טוב יותר מכל אדם אחר, הבין כבר 
בתחילת שנות השמונים שיש כאן בעיה שצריך לפתור. כך 
ברכס  ענקי  ספורט  מרכז  העיר  בצפון  לבנות  הרעיון  נולד 
גם  החילונית  האוכלוסייה  את  למשוך  במטרה  שועפט 

צפונה."
שנועדו  העפר  בעבודות  מכוסה  הרכס  היה  שנים  במשך 
הוחל  ה-20  המאה  של  ה-90  שנות  במהלך  לאצטדיון, 
בהקמת שכונה לציבור החרדי על גבי הרכס. השכונה נוסדה 
בסוף שנות ה-90 ונועדה לתת מענה למצוקת הדיור במגזר 
חרדיות  עמותות  שבע  נבחרו  ב-1992  בירושלים.  החרדי 

להקים 2,100 יחידות דיור למשפחות נזקקות ולזכאים. 
חסידות  של  זו  היא  בשכונה  הבולטות  הקהילות  אחת 
הקהילה  רוב  משפחות.  ועשרים  כמאה  המונה  חב"ד 
במרכז  כאשר  מליובאוויטש"  "האדמו"ר  ברחוב  מתגוררת 
בדומה  הבנוי  בשכונה,  החב"די  הכנסת  בית  שוכן  הרחוב, 
לבית מרכז חב"ד העולמי - 770 בברוקלין, מצופה באבנים 
אדומות כמוהו ומכונה "770" על שם מספר הבית המקורי 
בת  לאומית,  דתית  קהילה  גם  קיימת  בשכונה  יורק.  בניו 
עשרות משפחות, שמרוכזת ברובה סביב בית הכנסת ברחוב 

הרב עוזי קלכהיים. 
תורת  ישיבת  הן:  בשכונה  הפועלות  הבולטות  הישיבות 
רפאל  תורת  ישיבת  סולובייצ'יק,  ברוך  הרב  בראשות  זאב 
הרב  בנשיאות  אב  בנין  ומוסדות  קוק  חיים  הרב  בראשות 
הוא  "המרכזי"  כנסת  בית  כן,  כמו  דורון.  בקשי  אליהו 

"זיכרון שלמה" ובו כ-400 מקומות ישיבה. בית כנסת מרכזי 
לא פחות הוא "חזון איש" הממוקם ברחוב ז'ולטי פינת חזון 

איש. 
בבית  המתפללים  חסידים  מעט  גם  מתגוררים  בשכונה 
כנסת "משכנות יעקב" ברחוב האדמו"ר מסדיגורא, המכונה 
"שטיבלאך". הציבור הספרדי בשכונה מתפלל בבית כנסת 
"נר יוסף" הממוקם ברחוב הרב מאיר חדש. בית כנסת נוסף 
פינת  משה  אגרות  ברחוב  הממוקם  החומות"  "שומרי  הוא 
 - מרכזיים  מניינים  שני  יום  מידי  מתקיימים  ובו  איש  חזון 

אחד בנוסח אשכנז ואחד בנוסח ספרד.

שכונת "רמת אשכול"
סטטוס: חרדית.

מספר תושבים: 8800
מקור השם: על שם לוי אשכול, ראש הממשלה 

השלישי.
אוכלוסייה: ספרדית, ליטאית

לאחר  נבנתה  שכקודמותיה  שכונה  היא  אשכול  רמת 
הבריח"  "שכונות  תכנית  במסגרת  הימים  ששת  מלחמת 
והר  המערבית  ירושלים  בין  עברי  התיישבות  רצף  ליצירת 
הצופים, אשר נותק מהעיר במלחמת העצמאות. בנייתה של 
השכונה החלה ב-1968, שנה לאחר המלחמה, והיא השכונה 
היהודית הראשונה שנבנתה מעבר לקו הירוק לאחר איחוד 

העיר. 
רמת אשכול בנויה, למעשה, על המורדות הצפוניים של 

גבעת התחמושת, כאשר אתר ההנצחה 
פסגת  על  שוכן  התחמושת  גבעת  של 
הצפוניים,  המורדות  בהמשך  הגבעה. 
צופים  נחל  מצוי  לשכונה,  מצפון 
וחורשה הנטועה סביבו. הרחוב המרכזי 
בשכונה הוא רמת הגולן שהיה הראשון 
בירושלים שנבנה בשיטת "בנה ביתך" 
המבתר  גבעת  שכונת  בנייני  עם  יחד 

הסמוכה.
השכונה שימשה דוגמה ומופת תכנוני ואדריכלי לשכונות 
כל  כמעט  ישראל.  ובמדינת  בירושלים  אחריה  שנבנו  רבות 
תוך  ארכיטקטונית,  שפה  באותה  בנויים  בשכונה  הבתים 
ייחודיים  מאפיינים  ובעלי  גיסא,  מחד  לזה  זה  דומים  שהם 
מאידך גיסא. האפיון הייחודי ניתן בצורת קשתות למרפסות 

חזית או אחור, קישוט קרמיקה, צבעי תריסים וכדומה. 
במבנים רבים בשכונה, הדירות אינן משיקות זו לזו ואין 
היא  הבניה  הדירות   8 בנייני  ברוב  משותפים:  קירות  להן 
מפלס;  ממלאת  דירה  כל  כאשר  קומה,  חצי  של  במפלסים 
בבנייני 16 הדירות כל דירה ממלאת מפלס של רבע קומה. 
פרטיות  של  יותר  גבוהה  רמה  לדיירים  הובטחה  זו  בצורה 
ואיכות חיים מזו שנהגה בבניה הציבורית עד לאותה תקופה.
בשנים  שנבנה  פארן,  ברחוב  גדול  מסחרי  מרכז  בשכונה 
אליו  הסמוכים  והשירותים  המסחרי  המרכז   .1974–1970
השכונות  תושבי  את  וכן  השכונה  תושבי  את  משרתים 
השכונה  של  הספר  בתי  ירושלים.  בצפון-מזרח  הסמוכות 
ילדי השכונות השכנות. בשכונה מצוי  משרתים גם הם את 
בית הספר יד המורה, שהינו בית ספר יסודי ייחודי בירושלים 
המשלב בין ילדים בעלי לקויות תקשורת, בדרך כלל אוטיזם, 

עם ילדים חסרי לקות.
בסוף שנות ה-90 החלה כניסת אוכלוסייה חרדית לשכונה, 
בעיקר לחלקה המערבי, הסמוך לשכונת סנהדריה שכבר אז 
בעשור  הואץ  ההתחרדות  תהליך  למהדרין.  חרדית  הייתה 
האחרון וכיום האוכלוסייה החרדית מהווה מרכיב משמעותי 
מאוכלוסיית השכונה. רובם המכריע של התושבים החרדים 
בתים  ורכישת  החרדים  כניסת  בעקבות  אנגלי.  ממוצא  הם 

שכונת גילה )צילום: קובי גדעון(

שכונת רמת אשכול )צילום: ויקיפדיה(
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בשכונה, ערך הנדל"ן בשכונה זינק בעשרות אחוזים וכיום 
השכונה נחשבת אחת השכונות היקרות בירושלים. בשכונה 

מתגוררים גם דתיים לאומיים ומעט חילונים.
להתחזקותם  במקביל  התרחש  ההתחרדות  תהליך  שיא 
בנוגע  העירייה  מדיניות  ירושלים.  בעיריית  החרדים  של 
לופוליאנסקי  אורי  של  שלטונם  בתקופת  אשכול  לרמת 
כראש העירייה ויהושע פולק כסגנו בין השנים 2003–2008, 
מאות  של  להקמתן  מזורז  באישור  היתר  בין  התבטאה 

מרפסות סוכה בשכונה.
הביאה  האחרונים,  בעשורים  השכונה  של  התחרדותה 
בשנים  שפרחו  בשכונה  החרדיות  הקהילות  של  לשגשוג 
היא האשכנזית בראשותו של הרב  אלו. הקהילה המרכזית 
בשכונה  הישיבות"  "בני  קהילת  את  המנהיג  שרלין  צבי 
בשכונה  נוספת  קהילה  המרכזי.  הכנסת  בית  גם  ובהנהגתו 
כהן  מרדכי  הרב  של  בראשותו  'אלומים'  הספרדית  זו  היא 
ו'כלתי' בראשות הרב מזוז. בשכונה פועלת קהילה נוספת, 
הקהילה  את  פינקל.  הגרנ"צ  שם  על  צבי",  נתן  "זיכרון 
מרכיבים בעיקר אמריקאים יוצאי ישיבת מיר ובראשותו של 

הרב שמואל וינר.
אשכול'  'רמת  ישיבת  היא  במקום  הידועה  הישיבה 
בראשותו של הרב שלום בן נאים וישיבה נוספת וקטנה יותר 
נמצאת ברחוב רמת הגולן ומשמשת את קהילת האמריקאים 

במקום. 

שכונת "גילה"
סטטוס: חרדית למחצה
מספר תושבים: 32,400

מקור השם: הסמיכות ל'בית ג'אלה' הקרויה ע"ש 
אחיתופל הגילוני.

אוכלוסייה: ספרדית, ליטאית
 1971 בשנת  שנוסדה  ירושלים,  בדרום  שכונה  היא  גילה 
כאחת משכונות הטבעת לאחר מלחמת ששת הימים, והיא 
 - טופוגרפית  מבחינה  בירושלים  ביותר  הגבוהה  השכונה 
857 מטרים מעל פני הים. לפי החוק הישראלי גילה נכללת 
בנוגע  מחלוקת  יש  הבינלאומית  בקהילה  ישראל.  במדינת 
האיחוד  האו"ם,   - בנויה  השכונה  עליו  השטח  למעמד 

האירופי, אש"ף וגופים אחרים רואים בה התנחלות. 
טרם הקמת המדינה, המקום היה מיושב על ידי משפחות 
ערביות מהסביבה, ומספר כפרים ערביים כבית ג'אלא, אל-
הימים  ששת  במלחמת  אותו.  הקיפו  צפאפא  ובית  מאלחה 
הטבעת  שכונות  במסגרת  לירושלים.  וסופח  האזור  נכבש 
שנבנו סביב לעיר לאחר המלחמה, הוקמה במקום ב-1971 

שכונת גילה.
ה-80  בשנות  גדולה  צמיחה  ידעה  בגילה  האוכלוסייה 
בשכונת  שהיה  הקליטה  למרכז  הגיעו  אשר  שעולים  לאחר 
גילה המשיכו להתגורר בשכונה. לקראת תחילת שנות ה-90 
האוכלוסייה  קטנה  אפרת,  ביישוב  פיתוח  תנופת  בעקבות 
המשיכה  האוכלוסייה  זאת,  למרות  תושבים.  לכ-30,000 

כ-39  מנתה  האוכלוסייה  ה-90  שנות  שבסוף  עד  להתפתח 
אלף איש.

יעד  גילה  שכונת  הייתה  השנייה,  האינתיפאדה  במהלך 
מחבלים  ידי  על  מקלעים  של  ישיר  ירי   - פלסטיני  לטרור 
ואל-ח'דר,  ג'אלא  בית  הסמוכות,  הפלסטיניות  מהעיירות 
ירי  אירועי  כ-100  היו   2000 שנת  במשך  השכונה.  לתוך 
אלו, אך מספר  נהרג במהלך תקיפות  לא  כאלה. אף תושב 
אנשים נפצעו, חלקם באורח קשה. כמו כן נגרם נזק לרכוש. 
כדי להגן על השכונה נבנתה חומת בטון המונעת ירי נשק קל 
לעברה. בעקבות התקפות אלו ולאחר בניית שכונת הר חומה 

הידלדלה אוכלוסיית השכונה לכדי 32 אלף איש.
שכונת גילה מחולקת למספר תתי שכונות: גילה א', גילה 
ישנם  ה'  וגילה  א'  בגילה  ה'.  וגילה  ד'  גילה  ג',  גילה  ב', 
גינות  בשכונה  דתית.  אוכלוסייה  מתגוררת  בהם  אזורים 
רבות ושני פארקים מרכזיים. פארק גילה הממוקם בקצה של 
אזור גילה ה' ופארק זיידנברג בסמוך לרחוב הגננת בגילה. 
בשכונת גילה מספר מרכזים מסחריים ואף קניון שכונתי בין 

שתי קומות. 
החלה  שנה,  כ-15  לפני  בירושלים,  רבות  בשכונות  כמו 
נהירה חרדית לשכונה. הגרעין החרדי החל בקבוצת חוזרים 
בתשובה בהנהגתו של הרב אפרים שרהבני, ובעשור האחרון 
כיום, למעשה,  קהילות רבות העתיקו לשכונה את מקומם. 
ואילו  נחשבות לחרדיות ברובן המוחלט  ב'  וגילה  א'  גילה 
בשנים  כי  היא  וההערכה  למתחרדות  נחשבות  וד'  ג'  גילה 

הקרובות גם הן תהפוכנה לחרדיות ברובן.
הספרדי  לציבור  שייכות  בשכונה  הבולטות  הקהילות 
אפרים  הרב  של  בראשותו  אפרים'  'מחנה  קהילת  ובראשם 
מאות  משתתפים  בהם  שבועיים  שיעורים  המוסר  שרהבני 
מונה  והיא  אברכים  כולל  גם  לקהילה  השכונה.  מתושבי 
קרוב ל-70 משפחות. קהילה נוספת היא קהילת חזון נחום 
האשכנזית ובה 70 משפחות וקהילת "קרן ה'" בראשות הרב 

ראובן כהן. 
אליהו  הרב  האשכנזי  הרב  ראשיים,  רבנים  שני  לגילה 
שלזינגר והרב הספרדי הרב משה בן אבו. כמו כן, בשכונה 
ידי הרב הירש פרבר - שליח  פועל בית חב"ד המופעל על 
כנסת  בתי  כ-50  פועלים  אלו  רבנים  תחת  לשכונה.  חב"ד 
ושני מקוואות המספקים את צורכי האוכלוסייה החרדית של 

השכונה. 

שכונת "נווה יעקב"
סטטוס: מתחרדת.

מספר תושבים: 25,000
מקור השם: על שם המושבה 'נווה יעקב' שחרבה 

במלחמת העצמאות.
אוכלוסייה: ספרדית, ליטאית, חסידית. 

 1970 בשנת  הוקמה  יעקב  נווה  שכונת  גם  רמות,  כמו 
הימים, במסגרת  בחשיבה אסטרטגית לאחר מלחמת ששת 
בין  טריטוריאלי  רצף  ליצור  בניסיון  הטבעת"  "שכונות 

ירושלים.  שטחי  לבין  הירדנים  מידי  הכבושים  השטחים 
שם השכונה נבחר משמה של המושבה נווה יעקב שחרבה 
חנינא  בית  שכונת  אדמות  על  והייתה  העצמאות  במלחמת 

כיום.
נווה יעקב נחשבת כיום לשכונה הצפונית ביותר בירושלים 
הרשות  שבשטחי  בריד  אל  ודאחיית  א-ראם  לכפר  דרומית 
פרת  נחל  מפרידים  א-ראם  לבין  השכונה  בין  הפלסטינית. 
מזרחית  ממזרח.  השכונה  את  חובק  אשר  ירושלים,  ועוטף 
לנווה יעקב שוכנת השכונה החרדית הוותיקה קריית קמניץ, 

אשר מהווה באופן רשמי חלק בלתי נפרד מנווה יעקב. 
כאשר הוקמה 'נווה יעקב', היא נחשבה לשכונה איכותית 
לרעה  שינוי  חל  ה-90  שנות  תחילת  מאז  אך  בירושלים, 
למצב  הגורמים  בין  השכונה.  של  הסוציו-אקונומי  במצבה 
זה הוא השינוי במבנה הדמוגרפי של השכונה: גל העלייה 
העלייה  גל  וכן  התשעים  בשנות  לשעבר  המועצות  מברית 
הכלכלי  שמצבם  רבים,  עולים  לשכונה  הביאו  מאתיופיה, 

רעוע.
לחרדים  שיועד  חדש  אזור  הוקם  ה-90,  שנות  בתחילת 
הנהירה  החרדית.  קמניץ  לקריית  בצמוד  גיאוגרפית  והוצב 
תורה,  תלמודי  של  בנייה  לתנופת  הביאה  למקום,  החרדית 
בית ספר בית יעקב, ישיבות, כוללים, בתי כנסת ובתי מדרש, 

כבכל שכונה חרדית.
לאזורים  התפשטה  החרדית  הנהירה  האחרון,  בעשור 
נוספים שבהם היו עד אז בעיקר תושבים חילונים, מה שיצר 
שייכים  בשכונה  שגרים  החרדים  רוב  מעטים.  לא  חיכוכים 
את  נוטשים  בה  שגרים  החסידים  ומעט  הליטאי,  למגזר 
השכונה, עקב מחסור בחיי קהילה חסידיים ומוסדות חינוך. 
בבחירות לעיריית ירושלים שהתקיימו בשנת 2013, הצביעו 

קרוב ל-80 אחוזים מתושבי השכונה ליהדות התורה וש"ס.
עקב  ייחודי  אחד  כנסת  בית  רבים,  כנסת  בתי  בשכונה 
הסיפור שאירע בחניכתו, הוא "בית ציון ואוהל איתן" - בית 
ה'תשל"ה.  בתמוז  בכ"ה  בלילה,  חמישי  ביום  נוסד  הכנסת 
ציון.  בכיכר  התופת"  "מקרר  פיגוע  אירע  בבוקר  למחרת 
בעקבות הפיגוע החליטו מייסדי בית הכנסת לקרוא את שמו 
של בית הכנסת על שמם של הנרצחים בפיגוע. לאחר מכן 
נקרא בית הכנסת גם על שמן של ארבע בנות שירות שנהרגו 
ממוקש ברמת הגולן, מכיוון שאחת מארבע ההרוגות, יונה 
סובר, הייתה בתו של אחד ממייסדי בית הכנסת, פנחס סובר. 
של  בעזרתו  אך  במקלט,  שכן  הכנסת  בית  דרכו  בתחילת 
אפרים שילה הושג מימון לבניית בית הכנסת. בזכות פועלו 

הונצח אפרים שילה בבית הכנסת.
לקראת סוף שנות ה-70 הוקם בית ספר בשם בית יעקב, 
יעקב, שפנה לבנות האוכלוסייה  בית  סניף של רשת  שהוא 
במקום,  החרדית  הקהילה  של  התפתחותה  עם  החרדית. 
תורה  תלמודי  כחמישה  ועוד  לבנות  חרדי  ספר  בית  הוקם 
חרדיים. רב הקהילה החרדית בשכונה הוא הגאון רבי צבי 

ובר, חבר בד"ץ 'שארית ישראל'.


שכונת נווה יעקב )צילום: ויקיפדיה(
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