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פחות בלילה. אם ימכרו כרטיסים לפי שנה שעברה, אז השנה 
גידול טבעי של  כל שנה  יש  בעיקרון  כי  תהיה קטסטרופה, 
בערך עשרה אחוזים, עכשיו תחשוב ששנה שעברה לא גדל 
)בגלל מוצ"ש כאמור י.ל( והשנה לא יגדל שוב, בעצם יהיה 
והגידול  שעברה  שנה  של  ההפרש  את  יש  כי  המון...  חסר 

הטבעי של שנתיים...
אנחנו  מוגבלים,  'אנחנו  ואומרת  המשטרה  באה  "עכשיו 
זו תהיה טעות של המשטרה,  יותר' אבל  יכולים להביא  לא 
למה? כמובן שאני מדבר על התחבורה הציבורית - כי בנאדם 
יבוא ברכב פרטי עד  לו כרטיס, מה הוא יעשה? הוא  שאין 
לחניונים  יבוא  הוא  אז  הרי  הגבלות.  אין  ומשם,  החניונים 
בכרמיאל שיתפסו מהר מאוד. יהיה בלגן, באופן טבעי נוצר 
עומס בשאטלים, הרי את השאטלים הם לא הגבילו.  ואיפה 
החוכמה פה? דווקא את הדברים שאתה יכול להעריך מוקדם, 
כי יש לך מידע על אוטובוס מוקדם והיום אתה יודע מראש 
מתי תיסע ביום או בלילה, כי יש מכירת כרטיסים מוקדמת, 
יכול  בן אדם  וכל  מגבילים. אבל שאטלים שזה לא מתוכנן 

לבוא - את זה הם לא מגבילים". 
בתחבורה  שיגיעו  אנשים  פחות  שיהיו  יצליחו  הם  "אולי 
ציבורית להר, אבל לדעתי ויש לי קצת ניסיון בנושא הזה, הם 
יגרמו לעומסים ולפקקים של רכבים פרטיים. חוץ מזה שחצי 

מהאנשים לא יוכלו לקנות כרטיסים". 
נוסף הוא סוגיית הרכבת. יש את חסידי הרכבת -  "נושא 
וזה גם משרד התחבורה אומר כל הזמן שתהיה רכבת למירון 
וכו'. מבחינה מקצועית אם אתה מודד את זה, אין לזה שום 
לכניסה  מגיעה  לא  הרכבת  עוד  כל  אוטובוס  פני  על  יתרון 
כלי  יצטרך שלושה  ברכבת  בגלל שכל אדם שנוסע  לישוב. 
להגיע  בשביל  אחד  למירון:  להגיע  בכדי  ציבוריים  רכב 
שתיים,  הערים,  ממרכזי  יוצאת  לא  היא  הרי  כי  לרכבת, 
כשהרכבת מגיעה לכרמיאל אתה צריך לנסוע מכרמיאל עד 
מירון בשאטל, עכשיו תחשוב שכל פעם שמגיעה רכבת זה 
כמו 10 אוטובוסים בערך - ואתה בבת אחת צריך להוציא 10 
שאטלים, מה זה עושה להר? זה גורם לעומס גדול פי שניים. 
גורמים במשרד התחבורה והם גם לא  מה גם שדיברתי עם 

מבינים את זה, הם אומרים לי שאני שואל שאלות נכונות". 
התחבורה:  נושא  את  בפנינו  ופורס  ממשיך  מרגליות 
לא  אני  מקסים.  עובדת  יופי,  עובדת  הציבורית  "התחבורה 
איך  ראית  אבל  בעיתון,  כותב  כשאני  בזה  להשתמש  רוצה 
נראה פארק הירקון אחרי מופעים גדולים? אתה רואה אנשים 
שכולם  עד  שעתיים  לוקח  שעה,  לוקח  הכביש.  עד  עומדים 
אוטובוס.  דקות   10 תוך  להם  רוצים שיהיה  אנשים  יוצאים, 
התחבורה הציבורית עובדת יופי. הבעיה היא כאשר הרכבים 
הפרטיים מגיעים - כשמתחיל להיות בלגן בשאטלים ודווקא 
בקטע הזה בשנתיים האחרונות זה עובד מאוד יפה, והשיתוף 
פעולה של המשטרה ומשרד התחבורה מתנהל נכון ואנשים 
לא יורדים לכבישים וגם עשו כמה שינויים בטרמינלים אבל 

חבל שמגבילים את כרטיסים כי זה ייצור בעיה".
איזה הגיון בכל זאת אתה רואה בהחלטה הזאת?

"אצטט לך מה שאמר לי גורם בכיר שקשור לכל הסיפור 
הזה: המשטרה מפחדת מכמות גדולה של אנשים וגם בתגובה 
של המשטרה זה היה בערך פני הדברים. הבעיה שלהם זה לא 
התחבורה אלא הם רוצים לדלל את כמות האנשים ובהרבה 

כי הם מפחדים. תשמע ההר מוגבל בכמות אנשים...
ש50  נניח  נוסעים,   50 יש  באוטובוס  משהו,  לך  "אגיד 
נוסעים לא מצליחים לתפוס כרטיס, כמה מתוך אותם אנשים 
יסעו ברכבים פרטיים? 20 אולי. אז חצי הם הורידו? יש להם 
את הרווח הזה של פחות אנשים, ולגבי התחבורה הפרטית 

הם אומרים אנחנו נווסת".
מבחינת חניונים בשנים האחרונות יש הרבה בעיות...

"לא, בוא אסביר לך: אין חניונים לרכבים צמוד להר. זאת 
יכולים  לא  זיתים  מעין  השני  ומהצד  למטה  מחנניה  אומרת 
להיכנס רכבים פרטיים. בכל מקרה זאת אומרת שמהבחינה 
אין בעיה. הבעיה בחניונים הרחוקים טבעון כרמיאל  הזאת 
שמה זאת הבעיה שמה זה מתמלא מהר. תהיה בעיה לרכבים 
הפרטיים בחניונים הרחוקים. אבל הבעיה היא לא רק שמה, 
כי ברגע שנהיה מפוצץ במירון,  כי כל הדרך תהיה פקוקה, 

המשטרה מורידה את כולם. כל הדרך תהיה פקוקה.
לעצור  רוצה  השנה  שהיא  אמרה  המשטרה  "בנוסף 
שיהיה  תראה  היא  אם  הארץ,  בתוך  גם  האוטובוסים  את 
עומסים, תאר לעצמך שאיזה 20 אוטובוסים יעמדו לך באחד 
יעשה  זה  מה  יודע  אתה  התרעננות...  מחניוני  מהחניונים 
לאנשים, ולמה זה יקרה? כי יש הרבה שאטלים ואנשים ייסעו 

ברכבים פרטיים". 
"אתמול  מירון:  בהר  מצב  תמונת  מרגליות  נותן  לסיום, 

מאוחר  אמנם  הייתי  אני  טוב.  נראה  זה  ותשמע,  שם,  הייתי 
בלילה, אבל יש שם היערכות אני לא חושב שיש שינוי גדול 
קצת  עוד  אקבל  מחר  אמת.  את  אומר  אני  אחרות.  משנים 
אני מאמין  את מספר השוטרים  פרטים. המשטרה מתגברת 
הארצי  והמרכז  הדתות  משרד  לזה  שקשורים  ארגונים  שכל 
אתה יודע הם הכי מנוסים בדבר הזה, ודווקא מהבחינה הזאת 
זה די מסודר בשנים האחרונות. זה שמגיעים הרבה אנשים - 

ברוך ה'".
ישראל  עם  שוחחנו  עצמאית,  בתחבורה  הנוסעים  ועבור 
ההיערכות  על  לנו  שסיפר  ידידים  ארגון  מנכ"ל  אלמסי, 
בגזרתם: "כמו בכל שנה גם השנה בעזרת ה' נקים חפ"ק בכל 
המקומות הגדולים, שזה אומר חצור, מירון, גם נהיה בעזרת 
ה' בדרכים המובילות אל מירון יחד עם מד"א וביחד כמובן 
מבית  האירוע  על  שמפקדת  הארצית  התנועה  משטרת  עם 
דגן גם עם מיכה הקצין שמולו אנחנו עומדים בקשר ואנחנו 
באמת ננסה כמה שיותר לסייע לכוחות בשטח, בכל מה צריך 
לעשות אנחנו שם, וגם כמו שאמרתי נהיה בדרכים העולות 
מירונה כדי באמת לדאוג להזרמת התנועה מהבחינה שלנו. 
הזה  בסגנון  משהו  או  נתקע  פתאום  שרכב  מצב  יהיה  שלא 

אנחנו ננסה להשתדל לעשות כל מה שביכולתנו".
כמה מתנדבים יהיו במירון?

"אני מאמין שיאיישו את החפ"ק ואת האירוע באזור ה300 
מתנדבים אני מדבר על 4 החפ"קים, ומתנדבים שמסתובבים 

על הצירים".
הנסיעה  לפני  כל  "קודם  טיפים:  מספר  נותן  גם  אלמסי 
רכבים  הרבה  ראינו  אומר  שזה  הרכב,  תקינות  את  לבדוק 
שהיה להם בעיה בדרך למירון אם זה חום מנוע לבדוק חום 
לבדוק  צמיגים.  תקינות  לוודא  שיוצאים.  לפני  ומים  שמן 
את תקינות הרכב בכלל, מדובר בנסיעה ארוכה והכי חשוב 
לדאוג לעצירת התרעננות לעצור בצד הדרך. מי שרואה את 
עצמו מתאים וממילא נוסע ורוצה להתנדב מוזמן להתקשר 
לעזרה  זקוק  או  שנתקע  מי  וגם   0533131310 שלנו  למוקד 

מוזמן כמובן להתקשר למספר".

'הקשיבו הקשיבו'

עבור אלה הנשארים בבתים, שוחחנו עם עמי מימון, מנהל 
בשעות  בבית  תשמעו  מה  להבין  בכדי  ממירון  השידורים 
החגיגות,  את  חי  בשידור  מעבירות  הרדיו  תחנות  האלו. 
מוצא  בשילוב  ממירון,  היישר  הנעלים  והרגעים  ההדלקות 
את  לאווירה  שמכניסים  הרדיו  שדרי  של  הפיקנטי  פיהם 
מהימים  אחד  הוא  שעבורם  הרדיו,  תחנות  בשתי  המאזינים 

היותר משמעותיים ומתוקשרים במעגל השנה.
"כמידי שנה אנחנו עושים שידורים חיים ממירון. 24 שעות 
של שידורים חיים ממירון )!( והשנה משהו שלא היה בשנים 
ותאורה,  לייזרים  עם  אפריקאים  מתופפים  ים  הבאנו  עברו, 
משהו מטורף"... הוא מתאר את החידוש ומתלהב: "מעמד 
חלאקה הכי גדול בעולם של 30 עד 40 ילדים שיעשו חלאקה 
בו זמנית, יקבלו ציצית, כיפה, אופניים ולכל הילדים עשינו 
קול ברמה בשבילי  כתוב  זה  על  לוחץ  מאווררים שכשאתה 
חולצות  של  חלוקה  תהיה  מדהים,  זוהר  משהו  ובשבילך, 

ממותגות ושתייה.
"יהיו מיטב הזמרים על הבמה, נעביר את הקולות נעביר 
את ההדלקה של בויאן, נעביר את ההדלקה של הרב עמאר 
רשב"י,  על  שאלות  מימון,  עמי  חידודון  שאלות  כמובן, 
פרסים יקרי ערך, הפנינג מטורף לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, 
לקראת השעה 4 יהיה מעמד של הכנסת ספר תורה - כמידי 
וכותבים  שבאים  אבוחצירא  ממשפחת  רבנים  באים  שנה 
אותיות והתהלוכה הזאת כוללת גם את תהלוכות ל"ג בעומר 
שהרבי אמר שכל ילד יהודי צריך להשתתף בהן וגם הרשב"י 

משתתף בה". 
איך אתה מתכונן לתוכנית?

"אני מתכונן עם תוכן טוב, עם שאלות תורניות, עם פרסים 
יקרי ערך, עם הבאת אמנים מהשורה הראשונה".

מה מייחד אתכם משאר התחנות בשידורי ל"ג בעומר?
"אף תחנה לא משדרת שם 24 שעות. אנחנו לא משדרים 
מתוך מקלט אלא מתוך במה, במה של הופעות, הבדל של 
פנים,  מול  פנים  חיה  הופעה  משדרים  אנחנו  וארץ.  שמים 
תבוא בשלש בלילה תראה את יואלי דיקמן עם מנדי ג'רופי 
יש תחנות  24 שעות  הופעה של  זה  זמרים בהופעה.   6 ועם 
ישר  בלייב  משדרים  אנחנו  מקלטים,  מתוך  שמשדרות 

ממירון". 
סייע בהכנת הכתבה אוריאל צייטלין

 - שלי  לחלאקה  קטן  מאוד  מגיל  מתחיל  למירון  שלי  הקשר 
הכוונה לפני 35 שנים, שם זכיתי שיגזזו את שערותי. ומי שגזז 

את שעורתי היה רבה של אלעד כיום הרב שלמה זלמן גרוסמן. 
ומאז כמובן הקשר העמוק שלי לרבי שמעון בר יוחאי עד גיל 
שמונה, עת עברו הורי לצפת, שם גרנו 3 שנים. אחד המעמדים 
הזכורים ביותר שלי היה כשהייתי בן 8, אבא שלי למד בכולל של 
הרב שטרן, ובמירון הם עשו דוכן התרמה לכולל, שם מכרו שם 
שמן זית, נרות וכל מיני עניינים, על הדרך החתימו הוראת קבע 
לכולל. בין השאר הביאו ילד שהיה מאוד מאוד נמוך הוא היה 
נראה קטן מאוד אבל היה לו קול יפה והוא ידע לשיר. הצמידו 
לו אורגניסט והילד הזה שר משמונה בערב עד השעה 2 בלילה 
ברצף, כשאנשי הכולל כל הזמן אומרים ילד הפלא בן השלוש... 
הייתי אומנם בן 8 אבל נראיתי בן 3... לא אשכח איך באו כל מיני 
אמריקאים וכל מיני סבתות זקנות שזרקו עלי מטבעות של כסף 
נורא  כי  לקהל  הגב  עם  ביישנותי שרתי  מרוב  התלהבות.  מרוב 

התביישתי. 
ויש בידכם תמונות או  אגב, אם אתם קוראים את הטור הזה 
סרטונים וידיאו בין השנים תשמ"ט - תשנ"ב, אנא שתפו אותי 

ואני יודע שיש אני זוכר גם שצילמו אותי.
בצפת נמשך הקשר למירון הדרך למירון הייתה אצלי כבשגרה 
- לא רק בל"ג בעומר אלא כל השנה וכחסיד ברסלב ובכלל מירון 

היה מקום טוב לתפילות והכל. 
גם כשעזבנו את צפת, כמובן שהיינו נוסעים למירון כבר בשבת 
בישיבה  למדתי  קטנה.  לישיבה  שהגעתי  עד  בעומר,  ל"ג  לפני 
ליטאית, ועד היום חסרות לי שנתיים במירון. אני מרגיש כאילו 
חסר לי שנתיים בחיים כביכול, ממש כך. הראש ישיבה אמר שמי 
שיסע למירון יעוף מהישיבה אז שנה אחת באיזה שהיא אמתלה 
קשה  היה  מכן  שלאחר  השנתיים  אבל  שחרור  להשיג  הצלחתי 
גדולה  הישיבה  לגיל  הגעתי  וכך  האלה  השנתיים  את  ופספסתי 

שמירון ול"ג בעומר נמצאים בראש מעייני.
ואם לא די בכך שמירון ול"ג בעומר היו בראש מעייני, אלא 
שבגיל 17 התחלתי לנגן בקלרינט דבר שהעצים אצלי את הנושא 
של רשב"י ול"ג בעומר בפרט. שנים עברו אז לא היה סדר בבמות 
כמו שיש בשנים האחרונות - לטוב ולמוטב - ולעלות לנגן בחצר 
הציון היה שאיפה של כל נגן קלרינט או סתם נגן. ....וכך מגיל 
די צעיר מצאתי את עצמי מנגן על הבמה בחצר הציון, שנה אחת 
ניגנתי קרוב ל-6 שעות  אפילו זכיתי למה שהרבה לא זכו כיום 
בקלרינט בחצר, וזה נבע מהיעדרותו של מורי ורבי הנגן הבין-

כתלמידו  ואני  שנה  באותה  בחו"ל  שהיה  פראנק  חיליק  לאומי 
הרגשתי שאני ממש ממלא את מקומו, ככה זה נמשך על פני כמה 
שנים, מגיע ומנגן עד שהתחילו לעשות סדר מי מנגן, מתי מנגן, 
לי כמה כרטיסים של שעות  ויש  אני אומר  וזכיתי,  ואיפה.  איך 
ואולי  מבחינתי  הכרטיסים,  עם   120 אחרי  אותי  שיקברו  נגינה 

תצחקו אלו כרטיסי הכניסה שלי לגן עדן..
חוש  והוא  בעומר  ל"ג  בשמחת  בו  לוקח  שאני  נוסף  דבר 
הריקוד. הקב"ה חנן אותי בחוש ריקוד וכשאני לא מנגן אני רוקד 
ומשמח את עם ישראל. ב 7 שנים האחרונות הצטרפתי לרדיו קול 
חי איתם אני מגדיל לעשות: פתחנו אולפן ששם מגיעים כל המי 
ומי שמדברים על מירון וסיפורים על רשב"י להעביר ממוקדים 
יוכלו  במירון  נמצאים  שלא  שאנשים  כדי  ההדלקות  את  שונים 
פידבקים  המון  זה  על  קיבלנו  מירון.  של  התחושות  את  לקבל 

מהארץ ומהעולם.
ומתאמץ להעביר את  אני משתדל  כאמור, בשנים האחרונות 
השידור ברדיו קול חי במשדר המיוחד-ל"ג בעומר. כמובן שאני 
 24 בו  ער  שאני  יום  זה  הריקודים,  ואת  הקלרינט  את  זונח  לא 
שעות לפחות, אני לא מפספס שום דבר. ברגע שמסתיים המשדר 
הבוקר  את  פותח  אני  בבוקר  מבחינתי  אני  הרדיו,  של  המיוחד 
אחרי תפילת שחרית, אני מנגן בשטח של חסידות ברסלב, שמה 
ששש  גדול  ציבור  רואה  כשאתה  הציבור.  את  לשמח  זוכה  אני 
ושמח לכבוד התנא זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה במילים. 

לא שייך לתאר אותה במילים. 
ההרגשה עילאית, הרגשת סיפוק מדהימה ואתה פשוט מאוד 
מנגן וזועק את המילים של השיר ממך, בין אם זה של בקשה או 
הודיה זה ממש ממש המילים מקבלות משמעות אחרת לגמרי. 
בצורה הזאת וזה זכות. ומי שמגיע לרשב"י הוא לא מגיע סתם, 
הוא מגיע כי רבי שמעון הזמין אותו. ואני זכיתי ממש במופתים 
שרבי שמעון כפשוטו הרגשתי אותו בכל מיני מקומות שהייתי 
צריך וממש היה לי ניסים שלא הזמן לפרט כאן, אבל ממש ניסים 
מעל הטבע והתפילה היא שנזכה להמשיך לשמח את עם ישראל 

ובזכות השמחה הזאת יבוא משיח צדקנו אמן.

הכרטיסים 
לגן עדן – במירון 

 דוד קליגר
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חננאל אזואלוס

כבר זמן רב מדברים על הצורך בפיוס ובאיחוד השורות בציבור 
הספרדי, שמאז פטירתו של מרן הגר"ע יוסף נקרע בין שני מחנות, 
בירידת  והתבטא  לכנסת  האחרונות  בבחירות  לשיאו  שהגיע  דבר 

כוחה של תנועת ש"ס. 
בערבו של  כאשר  זה,  בכיוון  דרמטי  צעד  קרה  נראה שהשבוע 
יום שלישי התקיימה פגישה משולשת בין הראשון לציון הגרש"מ 
עמאר, הראשון לציון הגר"י יוסף ויו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי. 
בפגישה נכחו גם בנו של הגר"י יוסף הרב עובדיה יוסף שהוא חתנו 
של הגרש"מ עמאר וכן האסטרטג יענקי ביכלר ממקורבי השר דרעי 

ועוד מספר מצומצם של מקורבים משני הצדדים.
שכן  מוחלטת,  בהפתעה  התקבלה  הפגישה  דבר  על  הידיעה 
בחשאיות  נשמרו  לכן  קודם  רב  זמן  שנערכו  לקיומה  ההכנות 
אנשים  של  מאוד  מצומצם  מספר  בנושא  המעורב  גורם  ולדברי 
להשכין  ניסיונות  מספר  בעבר  נערכו  כזכור,  העניינים.  בסוד  היו 
שלום, כאשר יו"ר ש"ס השר דרעי הגיע לביתו של הגרש"מ עמאר 
יוסף  הגיע הגר"י  נכד הגרש"מ עמאר  נישואי  וכן במהלך שמחת 
לשמחה שזכתה לשם חתונת השלום. אך בשנה האחרונה בעקבות 
פרסומי הקלטות שונות בתקשורת הכללית שוב היה נדמה כי הקרע 

בלתי ניתן לגישור. 
כעת מתברר כי כל העת נערכו מאחורי הקלעים ניסיונות לתווך 
נכונות  על  הצדדים  בין  הועברו  מסרים  פיוס,  לפגישת  ולהגיע 
לדברי  אחדות.  של  חדשה  לדרך  ולצאת  מאחור  הכל  את  להניח 
מקורבי השר דרעי הוא החליט להעמיד את נושא השלום בציבור 

הספרדי בראש סדר העדיפויות ולשם כך הוא נועד מספר פעמים 
כסא  ישיבת  ראש  גם  בביתו.  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  עם 
הכוונה  על  עמאר  הגרש"מ  ידי  על  עודכן  מאזוז  הגר"מ  רחמים 
לערוך מפגש פיוס. פריצת הדרך הגיע בשבועות האחרונים וכאמור 

נשמרה בסוד מחשש שפרסום הדבר עלול למנוע את קיומה.
לא ברור עם השלום בין הרבנים יביא לשלום כולל בתוך הציבור 
הספרדי גם במישור הפוליטי בין ש"ס לתנועתו של אלי ישי. לאחר 
פגישת הרבנים השבוע דווח על מסרים של פיוס והצעות לתפקידים 
עמאר  הגרש"מ  באמצעות  ישי  לאלי  דרעי  השר  שהעביר  שונים 
ועל נכונות לקלוט אותו בחזרה לתנועה, ואכן למחרת פורסם על 
פגישה בין הגרש"מ עמאר לישי, אך כשנראה היה שניסיון הפיוס 
עולה שלב, התראיין ישי והכחיש שהוצע לו תפקיד ואף הבהיר כי 
האפשרות היחידה העומדת מבחינתו על הפרק היא ריצה משותפת 
ריאלית  - אפשרות שנראית לא  זהה לכל צד  עם מספר מועמדים 

מבחינת השר דרעי. 
לאחרונה פורסם כי לניסיונות התיווך בין הצדדים הצטרף השר 
לשעבר שלמה בניזרי בעידודו של מורו ורבו חבר ה'מועצת' ראש 
ישיבת אור החיים הגר"ר אלבז. כשנשאל על כך בניזרי בראיונות 

לכלי התקשורת הוא לא הכחיש את הדברים.
הפיוס  ניסיונות  האישים  לשני  המקורבים  גורמים  לדברי 
שאולי  נוספת  פגישה  תיערך  בקרוב  כי  הנמנע  מן  ולא  נמשכים, 
תוביל לפריצת דרך משמעותית יותר בדרך לאחדות כאשר המטרה 
לפני הבחירות לרשויות  עוד  להשלים את המהלך שהחל השבוע 

המקומיות שיתקיימו בעוד כחצי שנה.

יברך את עמו בשלום
  יוחאי דנינו 

תפקיד  על  הדם  רוויות  הבחירות  מאז  חלפו  שנים  חמש 
הראשון לציון והרב הראשי לישראל. זה לא סוד כי בתחילה 
דובר לחוקק חוק חדש שיאפשר את בחירתו של הראשון לציון 
והרב הראשי לשעבר הגאון רבי שלמה משה עמאר לכהונה 
נוספת בתפקיד, כך היה רצונו של מרן רבנו הגדול הגר"ע יוסף 

זכר צדיק וקדוש לברכה, אולם מאז הכל היסטוריה. 
המהלך כשל בגלל דיל שפוליטיקאים סיפרו על קיומו והיום 
אומרים כי כלל לא ראו הוכחות לכך, הגאון רבי אברהם יוסף 
ומי  מועמדותו  את  להסיר  נאלץ  זצ"ל  מרן  של  ומועמדו  בנו 
יקיר שסוחב בילקוט על גבו במשך  שזכה בתפקיד היה הבן 
שרק  נושא  בכל  אביו  של  ההלכה  פסקי  עשרות  את  השנים 
אפשרי, בחלק אורח חיים ובחלקים אחרים, למרות שבמשך 
השנים נחשב למועמד בעל הסיכויים הרבים לתפקיד רבה של 

עיר הקודש והמקדש. 
ניצחונו של הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף לא 
היה פשוט, מולו עמדו גורמים רבי כח שניסו להביא לבחירת 
הייתה  נסגר  ולא  נפער  מועמדים אחרים, אך הפצע שהכאיב 
תמיכתו של הראשון לציון ומחותנו, הגאון הגדול רבי שלמה 

עמאר, במועמדותו של הדיין הגאון רבי ציון בוארון. 
ביום  השבוע.  עד  היה  זה  זהו  אז  אמרנו?  נסגר  ולא  נפער 
הזוג  בני  של  בביתם  פיוס  פגישת  נערכה  האחרון  שלישי 
למשפחת יוסף הגאון רבי עובדיה - בנו של הגר"י - ורעייתו 
- בתו של הגרש"מ - בתיווכו של יושב ראש ש"ס השר אריה 

דרעי שביצע מהלך דומה רק ביום חמישי החולף.
הפגישה שהתקיימה הייתה מורחבת ובה נכחו גם הרעיות 
הרבניות וליבו של הציבור הספרדי פעם בחוזקה הן זה הרגע 
שכה ציפינו לו הן זה הרגע שכה ייחלנו לו. אז נכון שאין זו 
הפעם הראשונה שבה נערכת פסגת שלום אז נכון שכבר נערכה 
אחת שכזו לפני הבחירות לרבנות הראשית לירושלים בביתו 
של הראשון לציון רבי יצחק יוסף בסנהדריה ונכון שהשניים 
בכל  אבל  משותפים,  משפחתיים  באירועים  אחת  לא  נפגשו 
כמעט  ספרדים  תורה  כבני  ואנו  אחרת  נראה  זה  הפעם  זאת 

והוזלנו דמעה ברגע טמיר שכזה מול אחדות של גאוני ארץ.
השנים,  במשך  דם  שותת  היה  הספרדי  הציבור  של  ליבו 
ובמלחמות  בכרמים  שחיבלו  קטנים  שועלים  אלו  היו  תמיד 
קרה  וכעת אחרי שזה  הגפן תלמידי החכמים  סביב אשכלות 
נראה שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. די היה לראות 
את ההקדשות ההדדיות של גדולי ישראל אלו. באיזו אהבה 
באיזו ערגה באיזו חיבה מדברים האחד אל רעהו, הפעם נראה 
שהשלום כאן ולא בשביל ללכת כי מים רבים לא יוכלו לכבות 

את האהבה.
אבל זה לא הסוף אנו בני הציבור הספרדי בטוחים כי כאן 
זה לא ייגמר, שבענו די מפילוגים שבענו די ממחלוקות ואם 
לעת כזאת הגענו אין סיבה שבעולם שזה ייעצר כאן אין סיבה 
לאחדות  ולהביא  לציון  הראשונים  בין  לתווך  שהצליח  שמי 
שכזו לא יוכל להביא לאחדות עם גדולי ישראל הנוספים בתוך 

המחנה. 
ולא איננו חושבים ששלום זה מחיקת זהויות ודעות יודעים 
אנו כי אחדות היא אינה כניעה אחדות היא אינה מחיקת זהות 
אדרבא אחדות היא כך שכל צד אחד מציג את מרכולתו וכל 
צד נשאר בייחודיותו אחדות היא עם חלקי פסיפס שונים וגם 
אם לפעמים מתקשים להרכיב את הפאזל השלם עם מעט רצון 
מחזיק  כלי  להקב"ה  לו  אין  כי  זה  את  גם  לעשות  ניתן  טוב 
ברכה יותר מהשלום ותפילתנו אחת היא: "השם יברך את עמו 

בשלום".

הכותב הוא עורך חדשות בעיתון יום ליום

צילום: כיכר השבת

ם ה ִהנָּ ִראׁשוֹן ְלִצּיוֹן ִהנֵּ
לאחר נתק ממושך וניסיונות פיוס שכשלו מפעם לפעם, נפגשו הראשל"צ הגר"י יוסף ומחותנו רבה של 
ירושלים הגרש"מ עמאר, בנוכחות יו"ר ש"ס השר דרעי • על הפרק: רצון בעל סיכוי קלוש לסיים גם את 

הפיצול הפוליטי
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החופשה בה"א הידיעה

מאת: יבניאל שירם

עם כל שנה שחולפת, מסתבר שאין תחליף לניסיון: אחרי 30 
שנות שירות, מציגה שינפלד תיירות את היעד החלומי הבא: מלון 
הילטון דיסלדורף שבמערב גרמניה, מהמלונות הנחשבים והיוקרתיים 

באירופה.
כבר 30 שנה שאורחי שינפלד תיירות מכירים את הנוהל: חופשה 

חלומית במקומות הטובים ביותר בעולם. 
השנה, לקראת קיץ תשע"ז- 2018, הצבנו לעצמו מטרה: להביא 
את אורחנו למלון הילטון דיסלדורף, אחד ממלונות הפאר הנחשקים 

באירופה, הנמצא באחד המקומות האסטרטגיים במערב גרמניה.
אנו מכינים לכם חוויה אירופאית בלתי רגילה, עם אירוח במלון 
הילטון המפואר במיקום נהדר בעיר דיסלדורף ליד נהר הריין 
והפארקים, אפשרות לסיורים בערים יפות עם המראה האירופאי 
הקלאסי, טיולים למדינות הגובלות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, 
מסעות שופינג, אטרקציות לגדולים ולקטנים, הופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו תמיד תקבלו את האירוח 

המלכותי של שינפלד על כל המשתמע מכך. 
הקיץ בחרנו למענכם את מלון הילטון דיסלדורף 5 כוכבים, מלון 
מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב הילטון, בית כנסת, , מרכז ספא 
מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי 
בלובי. המלון ממוקם  במרחק הליכה מרוב הנקודות המתויירות 

והמעניינות ביותר ליד הגן היפני ופארקים מדהימים. 
מחוץ לדיסלדורף תוכלו לטייל בנופים פסטורליים של המדינות 
השכנות – הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי ספורט אתגרי 
ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות 

נטיפים, טרקטורונים, סוסים, ועוד.
מסלולי הטיולים שלנו כוללים טיולים לזוגות ולמשפחות – 
למוזיאונים הנחשבים, לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות הסמוכות: הולנד, בלגיה 

ולוקסמבורג. 
כבר 30 שנה ברציפות ששינפלד תיירות היא סמל לרמה בלתי 
מתפשרת. אלפי לקוחותינו נהנים מידי שנה מחופשות במלונות 
המפוארים ביותר במקומות היפים בעולם. אנו מציעים לכם שפע 
בלתי מתפשר, אם זה במטבח גורמה כשר עליו אחראים השפים 
והקונדיטורים שלנו, בארוחות בוקר וערב בברים ענקיים, בטרקלין 
אירי חופשי המגיש כיבוד ושתייה במהלך היום, בהופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( ובטיולים לאתרים מרתקים עם צוות 

מובחר של מדריכים דוברי עברית.
מעל לכל אנו שמים את שביעות רצונכם והנאתכם מעל לכל, 
לכן אנו מקפידים על נוכחות של מנהלי שינפלד תיירות אתכם 
במלון לאורך החופשה - כדי שתמיד יהיה מי שידאג לכם. שינפלד 
תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה 
העולמי עם רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון 
קפריסין, הילטון פודגוריצה והתוספת האחרונה הילטון דיסלדורף.

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים להנות 
מחופשות במלונות המפוארים ביותר, וטיולים למקומות היפים 
בעולם. אנו אוהבים לפנק את אורחינו ולהעניק להם את הטוב ביותר. 

כשרות איכות וכמות 

ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי להזכיר את המטבח 
המפורסם וצוות השפים והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות 

וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת פיקוחו של 
הרה"ג משה נחשוני שליט"א. האיכות מורגשת בריחות ובטעמים 

של כל מנה ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו שחייבים לראות כדי 
להאמין. אנו מביאים צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון 
שתמצאו בחדרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר 
וערב מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, 
סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בשבת אתם 

נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, שף 
סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים מהשורה 
הראשונה שזכו בפרסים בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם הם 
יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של 
טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי 

על מגוון עדותיו, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 
של שינפלד. מתחשק לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, יינות מובחרים, קוקטיילים מרעננים, 
פירות העונה ומבחר העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא תישארו רעבים!
בשלושים השנים האחרונות למדנו שלמעלה משאר הדברים, 
שביעות רצונכם והנאתכם הם הכי חשובים, ועל כן השירות שתקבלו 
מאתנו תמיד יישאר מקצועי ואישי, עם תשובה לכל שאלה ומענה 
מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד מאמינים שעל חופשה ברמה 

לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף - המלון הכי טוב

כשמדברים על מלון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר אי אפשר 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף. לא בכדי 
בחרה רשת המלונות היוקרה את העיר במערב גרמניה בכדי לשכן 

שם את מלון היוקרה שלה .
ברוכים הבאים למלון הילטון דיסלדורף, התוספת החדשה לשרשרת 
מלונות הילטון היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים. 

עבורנו, מדובר בחלום שהתגשם.
מלון הילטון דיסלדורף ממוקם במרכז העיר במרחק קצר מרוב 
האטרקציות התיירותיות החשובות והמעניינות. ניתן להגיע בקלות 
לארמון בנרט, הגן היפני, בית הנרייך היינה, הטיילת החדשה על 
הריין, העיר העתיקה, בית העירייה, שדרת המלכים ועוד מקומות 

שלא תרצו לפספס בזמן שהותכם כאן. גם הקניונים ומרכזי השופינג 
נמצאים בקרבת מקום, לנוחיותכם המירבית. 

אנו ב'שינפלד תיירות' שמחים לארחם אתכם במלון יוקרה זה, 
מלון של חמישה כוכבים שנבחר בקפידה על מנת להבטיח שהייה 
והנאה מקסימלית בתנאי אירוח מהגבוהים ביותר בתנאים מעולים 
ובאווירה יוקרתית כמיטב המסורת של "שינפלד תיירות" ורשת 

המלונות העולמית "הילטון".
בבית המלון "הילטון דיסלדורף" תיהנו מחדרים מרווחים ומפנקים, 
מרכז ספא חדיש עם מגוון טיפולי בריאות ויופי, בית כנסת, חדר 
כושר ענק ומאובזר במיטב המכשירים כולל הליכונים ומשקולות, 
לובי יפהפה עם ספות מרווחות, חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם 

אוכל בשפע כיד המלך, אינטרנט חופשי בלובי ועוד ועוד.
החדרים והסוויטות בהילטון דיסלדורף תוכננו ועוצבו בסגנון 
מודרני וסולידי וכוללים איבזור עשיר שיבטיח לכם שהות נעימה 
ומפנקת בכל ימי החופשה. בכל חדר ממתין לכם מיני בר, פינת 

עבודה, פינת ישיבה, חדר אמבטיה, מיזוג אוויר ועוד.
לרשות אורחי המלון עומד הספא המפואר של הילטון, בו תוכלו 
ליהנות ממגוון טיפולים בריאות ויופי וליהנות ממגוון טיפולי מסאג' 
מידיהם של צוות מטפלים ומטפלות מקצועיים ומנוסים, המתמחים 
במגוון סגנות העיסוי: שיאצו, רפואי, אבנים חמות, שוודי, תאילנדי, 

סאונה, ג'קוזי, חדר כושר ועוד.
לרשות האורחים יעמוד גם חדר כושר מאובזר במיטב המכשירים 
והמשקולות. מובטחת לכם חוויה בלתי נשכחת באחד המלונות 

המפוארים ביותר באירופה.

פנינה אירופאית

בנוסף, אנו משקיעים זמן רב ומחשבה מעמיקה בבחירת מסלולי 
הטיול עם המדריכים המוכשרים שלנו, המתכננים עבורכם ימים של 
כיף ומלווים אתכם במסעות למקומות מרתקים.דיסלדורף בגרמניה 
היא ללא ספק אחד היעדים החדשים והמפתיעים שהקהל הישראלי 

זוכה להכיר רק בשנים האחרונות. 
דיסלדורף מושלמת לטיולים מאחר והיא משלבת את הטוב מכל 
העולמות. תמצאו בה מכל טוב, מהישן ומהחדש, אזור עירוני ופארקים 
ירוקים, נמל שוקק, ומזג אוויר נעים במיוחד בימי הקיץ. מדובר בעיר 
קומפקטית למדי, כך שניתן להגיע בקלות ובמהירות ממקום למקום 

ולהספיק לראות את כל האתרים המעניינים בעיר. 
דיסלדורף הינה פתח מושלם לטיולים במדינות אירופה. קל ונוח 
לנסוע מהעיר לטיולי כוכב וטיולי משפחות במערב גרמניה, הולנד, 

בלגיה ולוקסמבורג.
לטובת אורחי "שינפלד תיירות" הפקנו עיתון מיוחד ובו מיטב 
המקומות, המסלולים, הטיולים והאטרקציות במערב גרמניה ובמדינות 

הסמוכות.

אם אתם מעוניינם לדעת על טיולים בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג ומערב גרמניה, אם אתם מעוניינים בטיולי ערים, 
טיולי טבע, טיולי מסלול יהודיים וטיולים למשפחות, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי שינפלד תיירות 

כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.

ברוכים הבאים לחופשת הקיץ המושלמת ביותר 
של שינפלד תיירות: המלון המפואר ביותר, 
המיקום המושלם ביותר, האוכל הטעים ביותר, 
החופשה המהנה ביותר, טיולי הטבע המרתקים 
והאווירה המושלמת ביותר, כמיטב  ביותר 
המסורת הטובה ביותר • ברוכים הבאים למלון 
הילטון דיסלדורף במערב גרמניה, מהמלונות 

המפוארים ביותר באירופה – גיליון מיוחד

כתבת תשקיף



בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 להצטרפות חייגו:
1-800-222-234 

חודש ראשון מתנה על חבילת הספק. בכפוף לתקנון. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ. 514256437

30,000,000

ומהירה  מדויקת  הגנה  מערכת   REAL TIME PIXEL
הסורקת יותר מ-30 מיליון סרטונים ביום ומאפשרת 

ללקוחות רימון לגלוש מהר ובראש שקט.

ההגנה המהירה בעולם

למצטרפים חדשים חודש מתנה!
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אוריאל צייטלין

עוד לא הוטל צו איסור פרסום בנושא המצב הביטחוני, וכולם 
יודעים כי אנו בתקופה קשה בכל החזיתות. בדרום: חמאס מוציא 
הביטחון  מערכת  את  ולהעמיד  האזור  את  להתסיס  אנשיו  את 
בדילמה בין מוסר  לבין ביטחון. צה"ל מתמודד עם זאת היטב עד 
כה ומצהיר לא אחת כי המדיניות היא פתיחה באש כאשר מישהו 
שנהרג  קטין  בצעיר  מתחילה  הבעיה  הגדר.  את  לעבור  מאיים 
ובעיתונאים )שאחר כך מתברר שהם גם עיתונאים ובשעות הפנאי 

גם פעילי חמאס. לאו דווקא בסדר הזה(.
רצוי גם להזכיר את שהיה לפני יותר משבוע: בודקים של מערכת 
להתפוצץ  אמורים  שהיו  מטענים  כ-10  לתפוס  הצליחו  הביטחון 
המיקום.  ברור  לא  עוד  רח"ל,  העצמאות  ביום  ישראל  בשטח 
משאית עם גג כפול, עוברת במחסום ליד ג'נין ובודקים מריחים כי 
משהו חשוד בעקבות טיעונים מתחלפים של נהג המשאית ותופסים 
להעביר  יצירתיות  בדרכים  בעבר  ניסו  שלא  לא  המטענים.  את 
דברים שכאלה, אך אפשר ללמוד על הנפיצות שבתקופה עד כדי 
כך שהמחבלים בפועל מנסים להכניס פצצות ולחזור לעידן טרור 
אנו  נמנעים  הביטחון,  כוחות  ובזכות  בחסדי שמים  הנפץ.  מטעני 

ממראות של עשרות הרוגים. 
נוסף על כל זאת, אנו לקראת ימים טרופים מבחינת ביטחונית-
השגרירות  העברת  הרמדאן,  צום  תחילת  הנכבה,  ימי  פלסטינית: 
האמריקנית לירושלים ודברים נוספים, כל אלה לא בהכרח יועילו 
חוסל  השבוע  בסוף  אזי  סיבות,  עוד  צריך  ואם  בישראל.  לשקט 

מחבל העובד בשירות חמאס במלזיה. 
לעולם לא נדע האם החיסול היה רמז לאנשי החמאס, או האם 
עיסוקו.  נושאי  בשל  'פצצה מתקתקת'  של  התקן  תחת  חוסל  הוא 
במקרה הטוב, נאלץ להסתמך על פרסומים זרים. ולפיהם, בשעה 
שש בבוקר, במדינה שרואה בנו כאויבים, מלזיה, ד"ר פאדי אל-
בטש, מי שאחראי על תחום דיוק הטילים, צועד מביתו אל מסגד, 

שם שימש גם כאימאם, אך מהטיול השבתי שלו, הוא לא חזר. 
צמד מחסלים רכובים על אופנועים מסוג 
לעשרה  מעל  קצר,  מטווח  בו  יורה  ב.מ.וו, 
ראיה  עד  במקום.  אותו  שהורגים  כדורים 
הרשויות  בפני  ותיאר  במקום  היה  אחד 
הופצו  דיוקנים  המחסלים.  של  חזותם  את 
של  תמונתו  פורסמה  רביעי,  וביום  לציבור 
אחד המחסלים לכאורה. דבר נוסף שנמצא 
אחד  של  אופנוע  הוא  מהזירה,  רחוק  לא 
על  המעקב  במהלך  שהקשה  המחסלים 
המשיכו  הם  הנראה  ככל  שכן  המחפשים, 
לגביו לא  נוסף ששום עדות  בכלי תחבורה 

נמצא לעזרת המחפשים. 
הישראלי  המוסד  על  הוטלה  האשמה 
החיסול  שיטת  הן:  ואלו  סיבות,  מכמה 
יכולים  אנחנו  כך  למוסד,  מאוד  אופיינית 
ללמוד מחיסולים קודמים. לאף גורם העולה 
חמאס  איש  לחסל  אינטרס  אין  הדעת  על 
שמהווה איום רק על ישראל, כך שההנחה 

היא שהמוסד הוא הגורם האחראי. 
לא  הנראה  ככל  לתגובה?  באשר  ומה 
המעשי.  במישור  ישראל  נגד  תגובה  תהיה 
חמאס  יש:  גם  יש  הברברני  במישור  אך 
פעיל בכמה מקומות ברחבי  הוא  כי  הודיע 
הם  כי  שם  מגורמים  להבין  וניתן  העולם, 
ישראלים.  ביעדים  בחו"ל  לנקום  מבקשים 
הרמזים נרמזו לאחר החיסול, אולם מעניין 
שהבטיחו  הראשונה  הפעם  לא  שזו  לציין 
בכמה  שפעיל  חמאס  כזו.  בצורה  נקמה 
כי  אחת  לא  טוען  העולם,  ברחבי  מדינות 
ומוקדי  פלסטיני  פנים  ארגון  הוא  הארגון 
הארגון בעולם, אינם מהווים מחוזי לחימה, 

אלא משרדים מדיניים. 

s300

ההגנה  לטילי  בהקשר  רוסיות  הצהרות  נשמעו  השבוע  בסוף 
אווירית – s300. ונפרט: במשך עשור עולה ברוסיה השאלה האם 
לספק לאסד, ידיד רוסיה, טילים נגד מטוסים שאמורים להגן מפני 
ואילו כעת,  זה לא הייתה כזו העברה  תקיפות אוויריות. עד היום 
נחשף על ידי העיתונות העולמית שיש כוונה להעביר את הטילים 

לסוריה. בהמשך, הודיעה רוסיה בעצמה על כוונה כזו. 
יתכן שמדובר רק בהעברת מסר מאיים לישראל בשל מעורבותה 
בתקיפות בסוריה בתקופה האחרונה, ובמקביל להתקפה המשולבת 
איום של ממש,  כאן  שיש  יתכן  אך  וצרפת,  בריטניה  ארה"ב,  של 

שעשוי לפגוע בהמשך במטוסי חיל האוויר.
במקרה ורוסיה אכן תממש את האיום, חופש הפעולה האווירי 
הודיע שבמידת  כבר  הביטחון  ייפגע משמעותית. שר  ישראל  של 
הצורך, ישראל תתקוף את המערכת. אחת השאלות המרכזיות, היא 
מי ינהל את המערכת. הרוסים או הסורים. במידה והסורים ינהלו 
את המערכת, לא תהיה שום פריווילגיה בניסיון דיפלומטי לשיתוף 
פעולה. אך מצד שני אם וכאשר מערכת זו תופעל על ידי הרוסים 
מול  אל  בבעיה  תיתקל  ליברמן,  הבטיח  אותה  התקיפה  עצמם, 
אויבים  לא  אך  לישראל,  משמעותי  נזק  גורמים  שאומנם  הרוסים 
בצורה רשמית ותקיפה כזו, תוביל להידרדרות משמעותית ביחסים 

בין ישראל לבין רוסיה. 
נמצא  האוויר  חיל  מצד  פעולה  שחופש  העובדה  שלצד  נזכיר, 
בסכנה, איראן מתחמשת בצורה דרסטית ומאיימת. טילים עוברים 
מאירן לבסיסים שלה בסוריה מעת לעת בקצב מעורר דאגה. אולם 
ההנחה שהם יעדיפו לא לתקוף את ישראל מסוריה, עד להתבססות 
מול  חזית  ותתפתח  במידה  שכן  השסועה,  במדינה  מצדם  מלאה 
נציגי  אירן בעודם לא ערוכים מספיק, ישראל תתקוף בסוריה את 

איראן ותקבור את האפשרות למערך תקיפה איראני מסודר. 
כעת  הפרק  על  עומד  הרחב  המדיני  העניין  את  יש  זה,  מסביב 

ונידון לשאלת ההסכם, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין 
לבטל אותו. השבועות הבאים נדונים לשאלה עמוקה ובוודאי עניין 
זה יעסיק אותנו בהמשך בהרחבה. בראשי פרקים נציין את שאירע 
בנושא במהלך השבוע: גורמים אירופאים ובהם נשיא צרפת פעלו 
הסכם  את  להשאיר  טראמפ  על  ללחוץ  כדי  דופן,  יוצאת  בצורה 
ואירן מאיימת  יתר  כנו. טראמפ מצדו לא מגלה רכות  הגרעין על 

שבמידה וההסכם לא יצא לפועל, הם יחזרו לייצר אורניום. 

העברת השגרירות 
 

בעייתי  מאוד  חודש  הוא  הבא  החודש  בהתחלה,  שציינו  כפי 
מבחינה ביטחונית וכעת נפרט את שלל האיומים בהקשר להעברת 
השגרירות: "מאי האיום", זה הכינוי שהוצמד לחודש הבא עלינו 
לטובה, בו צפויה סדרת ימים שכל אחד מהם לכשעצמו נפיץ עבור 

המערכת הביטחונית. 
 - למחרת  ירושלים',  'יום  חל  בשבוע,  ראשון  יום  למאי,  ב-13 
העברת שגרירות ארה"ב לבירה, יום לאחר מכן - 'יום הנכבה', ביום 
השבוע  ואת  לירושלים  גוואטמלה  שגרירות  העברת   - שלמחרת 

סוגר יום שישי הראשון של הרמדאן. 
בתחילת השבוע, סיפרו לנו בפרסום של חדשות 20, כי מערכת 
משיקולים  השגרירות  העברת  את  לדחות  תשקול  הביטחון 
ביטחוניים למועד לא ידוע, כך על פי גורם בכיר. למחרת פורסם 
בחברת החדשות מפי גורם בכיר, כי דווקא חושבים שבכל מחיר 
אומנם  הזו.  ההיסטורית  ההזדמנות  את  ולמצל  להעביר  שווה 
נראה ששתיהן אכן משקפות  זו, אך  זו את  שתי הידיעות סותרות 
בחודש הבא  תתקיים  אכן  הנראה העברת  ככל  אומנם  את המצב. 
אירועי  על  קונקרטיות  התרעות  ויתקבלו  במידה  אך  כמתוכנן, 
חבלה, ישראל לא תסתייג מלדחות את העברה הכל כך מתוקשרת 

בעת האחרונה.

 מערכת ההגנה s300. צילום: ווקיפדיה

במערכת הביטחון נערכים להתמודדות עם שלל אתגרים: צעדות הזעם ברצועת עזה, האיום האיראני 
הגובר בסוריה, איומי החמאס לנקום את החיסול במלזיה והחשש מהעברת טילי S300 מרוסיה לסוריה • 
ובתוך כל זה מגיע חודש רצוף אירועים: העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, יום הנכבה והרמדאן

'מאי האיום' בפתח



מערך מלגות רחבאחוז השמה גבוהרמת לימודים גבוההמסלול בית מדרש / מדרשהימי לימוד מרוכזיםמבחן תיל או פסיכומטרי
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   |  www.jct.ac.il   | *3239

כ״א אייר תשע״ח 6.5.18
אולם ״לעוו״, המרכז האקדמי לבהחל מהשעה 9:30

במהלך היום ניתן יהיה להגיש טפסים עבור: א הסדרי מימון שכר לימוד א קבלת מלגות לזכאים

תחילת הלימודים במכינה: 17.6.18 | ניתן לשלב את לימודי המכינה במקביל ללימודים בישיבה ולשמור על מעמדתורתו אומנותו | קמפוס נפרד לנשים

למסלול המכינה לאקדמיה

התכנסות כיבוד קל  9:30      
״איך להשיג תוצאות גבוהות בפחות מאמץ?״,  10:00-11:00 

נועם קדושים, מנחה ללמידה אפקטיבית.   
״סודות המקצוע״ - פאנל ושו״ת בהשתתפות מרצי המכינה   11:15-12:00

ארוחת צהרים קלה  12:00-12:45

״הכנה עם משמעות״ -דוד ברלינר, רב המכינה ורכז התלמידים  12:45–13:00

״להפיק את המירב מהתקופה״ - אסף חן, מנהל המכינה  13:00–13:45

יום חשיפה
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אוריאל צייטלין

יום  את  אלה  בימים  ממש  לחגוג  אמור  היה  ז"ל,  טייאר  נריה 
הולדתו השנתיים, אך בטרגדיה קשה ומזעזעת, נלקח הילד לעולם 
שכולו טוב. נריה, נשכח ברכב אביו למשך שעות ולדאבון כולנו, 
בו  לגן  בסמיכות  נמצא  רכסים,  החרדית  בעיר  אשר  ביתו  נפטר. 
לומד נריה ז"ל, ובדרך כלל עושים בני המשפחה את דרכם אל הגן 
ברגל ולא על ידי רכב, אולם באופן חד פעמי, נלקח הילד על ידי 

אביו ונשכח ברכב. 
אחותו של נריה, פקדה את הגן בשעות הצהרים, אך נאמר לה כי 
הילד כלל לא הגיע אל הגן באותו היום. הילדה התקשרה אל אביה 

ושאלה אודות המקרה המוזר ובדרך זו 
התוודע האב לכך שבנו האהוב ברכבו. 
מאוחר  היה  אך  הרכב,  אל  אץ  הוא 
בן למשפחה חרדית  ז"ל,  נריה  מלתקן. 
תושבת רכסים, הוא הילד השני שנהרג 
בדרך קשה זו מתחילת השנה. הלווייתו 
ללא  השבוע,  שלישי  ביום  התקיימה 

הספדים. 
"לא  וחינני:  פיקח  כילד  זכור  נריה 
בני  אמרו  נריה",  אביו  לו  קרא  סתם 
המשפחה, "הוא היה הנר של המשפחה, 
סיפרו  עוד  אביו".  אל  קשור  היה  הוא 
החברים כי "כל פעם שהוא מגיע הביתה 
וכשהיה  שלו,  אבא  על  קופץ  היה  הוא 
רואה אותו ברכב הילד היה מוציא אליו 

ראש מהחלון" 
האבא היה אמור לגשת לדואר אמש, 
אתכן  אקח  'בואו,  לבנות  אמר  הוא  אז 
לאחר  לגן'.  אקח  הילד  ואת  ברכב 
הרגיש  ללימודים,  בנותיו  את  שהסיע 
שנגמר המסלול ואפילו בסופו של דבר 
לביתו  חזר  האבא  לדואר.  הלך  לא  גם 
אמור  היה  הוא  לכולל,  הלך  כך  ואחר 
לנסוע מאוחר יותר במהלך היום לקופת 
החולים בחיפה, וגם על נסיעה זו וויתר. 
מאד  משהו  "זה  כי  סיפר  טאייר  הרב 
משהו  יש  כאילו  הרגיש  הוא  לו.  מוזר 
מכוון כזה שלא להגיע לאוטו בחזרה". 
היום  ועל  נריה  על  מכריו  מספרים  כך 

הקשה והמר למשפחה. 
השנה  השני  הילד  זהו  שאמרנו,  כפי 
עברו  לשנים  יחסית  אומנם  שנהרג, 
עליה  ישנה  אבל  בירידה,  מדובר 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אנו 

אולם  יודעים שהכל מעת השם,  בני מאמינים,  כיהודים מאמינים 
בכל  לעשות  עלינו  וחובה  מאתנו  סרה  אינה  ההשתדלות  חובת 
המישורים ככל שבידינו כדי למנוע את האסון הבא. שוחחנו עם 
ישראל אלמסי, מנכ"ל ידידים, שבאמתחתו ניסיון וידע רב בתחום. 

כמה מקרי חילוץ כאלה אתה מכיר?
 13 נפטרו בקיץ  נקודה כואבת: לפני שנתיים  "קודם כל אזכיר 
המפעל  שזה  שהבנתי  מרגע  שעברה  שנה  ברכב.  שנשכחו  ילדים 
חיים שלי והיעד האישי שלי, גם להעלות את המודעות וגם להיות 
זה שבא ראשון ומחלץ את אותו ילד שנשכח, נפטרו שלושה ילדים 
שנשכחו ברכב. והשנה לצערי הרב אנחנו עומדים על שני מקרים 
- אחד לפני חודש והמקרה השני הוא לצערי השבוע. בשנת 2017 
 2018 מתחילת  ברכב.  שננעלו  ילדים  מ-697  פחות  לא  חילצנו 

חילצנו למעלה מ400 ילדים". 

אין  הנעילות האוטומטיות,  זה בעצם בגלל  היום,  "מה שקורה 
יודעים  לא  הנהגים  במהירות.  כך  כל  ננעל  שהרכב  לכך  מודעות 
שאם הם לא פותחים את דלת הנהג הם שמים את התינוק מאחורה 
שהם  או  כזה,  משהו  או  המפתח  את  מוצאים  אחת  שנייה  והם 
יוצאים שנייה לפגז' והופס, הילד נעול בפנים ומה שנקרא החוסר 
והמטרה  ומתנדבות  מתנדבים   8500 אנחנו  היום  משתלט.  אונים 
כדי  פריצה  ערכת  תהיה  לזה שלכל אחת מהם  להגיע  היא באמת 

להיות שם ברגעים האלה".
שלהם?  הילדים  את  שוכחים  שהם  לאנשים  בא  זה  מאיפה 

אפשר לדון בכלל אנשים כאלה?
יכול לקרות לכל אחד.  זה  "תראה, אני חייב להגיד לך משהו: 

רציני  אדם  ילדים,  ל-4  אבא  ילדות  חבר  טוב,  חבר  יש  אישית  לי 
מאוד שאני מכיר אותו אישית ששכח את הילד שלו ברכב ולצערי 
הוא נפטר. הוא באמת אמר לי בשעה שביקשתי הסבר 'לי אין לי 
הסבר אני פשוט לא יכול לענות אני לא זוכר מה היה בכלל באותו 
בוקר, היה לי בלאק אאוט, אני לא יודע להגיד, פשוט לקחתי את 
הבת הגדולה לפני ותמיד אני לוקח אותו ראשון ומסיים את סיבוב 
עם הילדה הגדולה ומה שקרה זה ששמתי את הילדה הגדולה לפני 
וכאילו נסעתי הביתה ושכחתי לשים אותו'. העונש שההורה מקבל 
זה עונש לכל החיים.  אי אפשר לתאר אותו. ראינו גם מנהל בית 
ספר ששכח את הילד שלו ברכב שנה שעברה - אנשי חינוך, אנשים 
נורמטיביים, אנשים בעלי משפחות ולאו דווקא מהמגזר החרדי או 
הדתי ששכחו את הילד שלהם ברכב והגיעו לאסון הטרגי הזה, שאי 

אפשר בכלל לתאר אותו. מה שאני אומר שזה יכול לקרוא לכל אחד 
שאף אחד לא יגיד 'לי זה לא יקרה' אלף עיניים תמיד לפקוח עוד 

ועוד עיניים כי זה יכול לקרוא לכל אחד".
הרשויות עושות משהו בשביל למנוע את זה?

"אני באופן אישי לא מכיר, אבל יש את ווייז ששמו התראה על 
ילד ברכב, ואנחנו רואים שיש ערנות יותר גבוהה. לדוגמא שבוע 
שעבר בבית וגן בזכות עובר אורח-אדם ערני שראה ילד בתוך רכב 
הרכב  את  ופתחו  באו  שלנו  המתנדבים  ובאמת  בבוקר,   9 בשעה 
את  היה  לא  שאם  אומרת  זאת  דקות.   15 האבא  את  לאתר  ולקח 
אותו אדם ערני ששם לב לילד בתוך הרכב, מסתבר מאוד שהייתה 
על  מעיד  וזה  השנה  טרגדיה  עוד  לנו 
סוג של ערנות מצד האנשים. גם היום 
ברכסים מי שראה את הילד היה עובר 
הילד  את  ראה  הוא  לצערנו  אורח. 

מאוחר מידי, 5 שעות מאוחר מידי".
לערנות  שמעבר  מדגיש  אתה 
אורח  כעוברי  אנחנו  גם  ההורים 

צריכים להיות ערניים לנושא? 
ירידה  יש  לחלוטין.  מאוד  "נכון 
בקיץ  אם  אומרת  זאת  משמעותית. 
ילדים,  עשר  שלשה  היו  שנתיים  לפני 
שזה  ילדים  שלושה  שעברה  ובשנה 
ירידה דרסטית. משלושה עשר לשלוש 
משמעותית,  מאוד  מאוד  ירידה  זה 
על  לשמור  הצלחנו  לא  הרב  לצערי 
כבר  אנחנו  כי  השנה  גבוהים  אחוזים 
ילדים  שני  על  הרב  לצערנו  אוחזים 
כדי  נילחם  כן  אנחנו  אבל  שנפטרו 

שהמקרה הבא לא יקרה שוב".
כי  מוויז,  חוץ  יש  פתרונות  איזה 
מאחורה  תיק  לשים  כמו  הרעיונות 

מחזיקים בערך יום וחצי?
זאת  מבחינתנו  טוב  הכי  "הפתרון 
המודעות. זאת אומרת לשנן כל הזמן 
אני  למה.  כמה,  איפה,  מה,  הזמן  כל 
יום בשעה  כל  תזכורת בטלפון  לי  יש 
כלל  בדרך  שאני  השעה  שזו   ,8:30
את  לי  יש  הילדים,  את  לשים  נוהג 
להשתיק  צריך  ואני  שמצלצל  השעון 
שכל  לי  מבטיח  מבחינתי  שזה  יודע  אני  אבל  לי  מציק  זה  אותו. 
יכול  הילדים שלי נמצאים במקומות הלימוד כי כמו שאמרתי זה 

לקרות לכל אחד". 
יוצא  כי בתחילת השבוע, הארגון  לציין  ומבקש  אלמסי מסיים 
ובעיקר  ציוד  תיק  לתת  הסופים  שהמטרה  המוני  גיוס  בקמפיין 
שלכל מתנדב יהיה תיק פריצה בכדי למנוע את האסון הבא כחלק 
מקום  שבכל  לארגן  כי  מטרתם  זו.  מחרידה  בתופעה  ממלחמתם 

ללא יוצא מן הכלל, תהיה מערכת פריצה שכזו.  
בנוסף, תוכלו לחפש במרחבי הרשת ותמצאו פתרונות יצירתיים 
את  לפתח  שמיהר  הישראלי  המוח  של  מחשבתם  פרי  זה  לנושא 
הנושא. אומנם זה בתשלום וככל שעולה איכות הבטיחות, כך גם 

המחיר. אבל תחשבו כאילו מדובר בחייהם של ילדיכם.

הידרדרות: ילד שני 
נשכח ברכב ונפטר

אחרי שאשתקד נרשמה ירידה דרסטית במספר הילדים שנספו לאחר שנשכחו ברכב, השנה כבר נפטרו 
שני ילדים  ישראל אלמסי, מנכ"ל ידידים, מסביר מדוע לקח את הפרויקט באופן אישי, כיצד ניתן להיאבק 

בתופעה, מה חלקם של עוברי אורח ומה היעד שהציב לעצמו
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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הריני מבקש שנתפזר

בשבוע  ייפתח  ה20  הכנסת  של  הקיץ  מושב 
הרבה  יכלול  החגיגי  הפתיחה  מושב  הקרוב. 
בחלל  שתרחף  השאלה  תוכן.  ומעט  מלל 
המליאה, עד מתי? האם זה המושב האחרון של 
הכנסת הנוכחית וממנו יצאו לפגרת הבחירות שלפני מושב 
הכנסת ה21? או שבמושב-הקיץ ״רק״ יכריזו על תאריך פיזור 

הכנסת, לחורף הבא, ויהיה מושב נוסף לכנסת הנוכחית?  
מושב  שאת  יודעים  המכהנים  מהחברים  נכבד  חלק 
הרוח  למצב  מהיציע.  יראו  הם  ה21  הכנסת  של  הפתיחה 
ולתרבות השיח במשכן, זה לא יוסיף. המושב הנפתח יהיה 
רווי בהצעות חוק מתלהמות ואבסורדיות. הנייר סובל הכול, 

הטמטום, יגביה ויגביר את הקול.  
במספר  שיא  מסתמן  דרמטית,  תשתנה  הבאה  הכנסת 
במעט  דרמטית,  תצטמק  המחנ״צ  סיעת  החדשים.  הח"כים 
זכאי היו״ר אבי גבאי ל4 משוריינים!  המקומות הריאליים, 
פרנסה  לעצמם  מחפשים  מכהנים,  ח"כים   24 הסיעה,  רוב 
חדשה. חוקת הבחירות של סיעת הליכוד קובעת, שכל ח״כ 
מכהן שנבחר במחוזות, מגזר או מכוח שריון, חייב להיבחר 
בקדנציה  נפשו  חשקה  באם  העמוסה  המרכזית  ברשימה 
נוספת. סיכוי מזערי ולרבים לא מעשי, חבל להתבזות ולבזבז 

כסף. 
על  לאיים  לנסות  באמת,  חפץ  הינו  באם  לפיד,  יאיר 
הבכורה, חייב לשנות את הסיסטם שהצליח כשלעצמו, אך 
כשל במטרה. לא עוד סיעת גמדים התלויים לחלוטין בראש, 
שחושב ומחליט בשם כולם. יש עתיד, חייבים לנסות להקים 
כוורת רצינית. השיטה של מנהיג בולט, מוכשר ככל שיהיה, 
מר״ץ  ולבכורה.  לראשות  מספיקה  לא  אומרי-אמן,  ועדת 
תעבור שינוי מבני ו״תמתג״ עצמה מחדש. הוותיקים הביתה, 
לדור  שריד  רז  מוסי  הביתה,  בדרך  אבו-וילן  הלכה,  גלאון 
המוהיקנים, לא ישרוד במפלגה שפתחה שעריה לדור חדש.  
יהדות  ינהג.  כמנהגו  עולם  והחרדיות,  הדתיות  במפלגות 

מדי.  יותר  לאבד  לא  יקוו  ש״ס  נוסף,  למנדט  יקוו  התורה 
ב״יחד״ של אלי ישי יקוו לאיחוד כלשהוא, מציל חיים ומחיה 
״כל  שינויים,  לעשות  יהינו  לא  היהודי  הבית  שוקקה.  נפש 
מפד״ל  שהיה  מה  של  האיחוד  התחתונה״.  על  ידו  המשנה 
עם האיחוד-הלאומי, טבעי, מוצלח ונכון. נפתלי-בנט, רוצה 

להגיע בראש מפלגה רצינית, לא קיקיונית.
שטח  בחירות.  בהקדמת  מעוניינים  לא  הכנסת,  חברי 

משוחרר לא יוחזר ומה שבטוח, בטוח. ואם כן למה? 
פרסום  לפני  ועכשיו.  בחירות  רוצה  נתניהו  בנימין  א. 
את  ״תעכב״  בחירות  מערכת  פתיחת  בתיקיו.  ההחלטות 
ההליכים והחקירות, נוח להתמודד עם החוקרים והיועמ״ש 
כל  למרות  מהציבור  ומחוזק  מחדש  אמון  כשקיבלת 
ההאשמות, שבינתיים נדחות על הסף, ״אין כלום כי לא היה 

כלום״.  
הגיוס״  ״חוק  בגלל  מסונדלות  החרדיות  המפלגות  ב. 
עכשיו,  לא  ״ואם  נוחה,  יותר  קואליציה  תהיה  לא  שאינו. 
מגיע  טעון.  לא  נצור,  רובה  עם  לאיים  אפשר  אי  אימתי״? 
המיליטנטי,  הקו  קרוב.  מאד  והוא  ברירה!  שאין  השלב 

מתחזק. הפוליטיקאים נדרשים לספק את הסחורה.
פסקת  חקיקת  שקד.  ואיילת  בנט  היהודי-נפתלי  הבית  ג. 
ההתגברות הינה ה״להיות או להיות״ של הימין. ללא פסקת 
ההתגברות השלטון הממשי בידי בג״ץ, כבודם לא מהססים 
עברה  מובהקת  ימנית  קדנציה   . שבידם  בכוח  להשתמש 
העלאת  הנשיאה,  לבקשת  קשת.  כמטווחי  רחוק  והשלטון 
השינוי בחוק נדחתה בשבועיים, הם יעברו. עתידם הפוליטי 
או  ההתגברות,  פסקת  בחקיקת  תלוי  בנט-שקד,  הצמד  של 

הפלת הממשלה על רקע ה״אי חקיקה״.  
אורלי  ח״כ  מלא,  הפוליטי  המגרש  כולנו-כחלון.  ד. 
למאוכזבים  הנישה,  מפלגת  פלטפורמת  את  מספקת  לוי, 
חייב  כחלון  לשעבר.  הגמלאים  סיעת  מצביעי  הכרוניים. 
בגודלו  לפחות  לשרוד,  לנסות  בכדי  והצלחות  הישגים 

הנוכחי. הקדמת בחירות על רקע אי הסכמה עם הקואליציה 
את  תבדל  מעמדו,  את  תבצר  עקרוניים,  כלכליים  בנושאים 
מיסוי  לחוק  להתארגן.  הנישה  מפלגות  על  תקשה  ״כולנו״, 

דירה שלישית אין סיכוי בכנסת הנוכחית. 
נפלאות הפוליטיקה הישראלית, לא רוצים! אבל ״שבויים״ 
העבודה  מתאים,  התואר  נוח,  המושב  לכולם  בקונספציה. 
ראויה, תילי תילים של חישובים לא רציונליים מכתיבים את 
יהיה.  וכך  היה  כך  וממשלות.  גורלות  וקובעים  המאורעות 

כנסת שמשלימה את תקופתה, לא בבית ספרנו. 
הינם  הכנסת,  פיזור  על  המקשות  הטכניות  הבעיות  אחת 
אוקטובר- בסוף  שיתקיימו  המוניציפאליות  הבחירות 

לא  הגדולות  שלמפלגות  בעליל,  הוכח  תשע״ט.  חשוון 
ומוניציפאליות  ארציות  בחירות  לקיים  אלקטורלית  כדאי 
והמגדריות נשענות על עסקני  זמנית. המפלגות הקטנות  בו 
רבים  מצביעים  המקומית,  לרשות  עצמם  שמקדמים  שטח 
מאד יצביעו לכנסת לפי ובדומה להצבעה לרשות המקומית, 
במקרה של בחירות מאוחדות. הפסד של מנדטים משמעותיים 

למפלגות הגדולות.
אי אפשר לגרור את המשק למערכת אחר מערכת! חייבים 
בידול ופסק זמן למנוחה והתארגנות. מתוקף המועד המעוגן 
לא   ,2018 אוקטובר  סוף  המוניציפאליות,  לבחירות  וקבוע 
 4/5 של  זמן  פסק  לפני  לכנסת  בחירות  לקיים  טכנית  ניתן 

חודשים לפחות. לפני אוקטובר 2018 זה כבר לא מעשי. 
פיזור  סוגיית  גם  ולמתי?  מתי  השאלה  יוקדמו,  הבחירות 
הכנסת, על ידי מי? על איזה רקע? ומאיזו טענה, הינה חישוב 
פוליטי קר, ציני, המנוכר לצרכי וטובת העם והמדינה. הכל 
בכדי לפרוץ למהדורות החדשות ולכותרות, כאיש עקרונות 
פוליטיקה  לצרכי  או  אני  זה  המדינה  כמצליחן.  ולחילופין 

ישראלית.  

עו"ד יצחק שינפלד

מירב הסיכויים שהמושב הקרוב הוא האחרון של הכנסת הנוכחית, או לפחות 
אחד לפני האחרון  אחוז ניכר מהח"כים יודע שלא יוכל להיבחר שוב, ועדיין, 

יש לפחות ארבעה גורמים שעשויים להוביל להקדמת הבחירות 

צילום: ויקיפדיה
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ארבעס
יענקי קצבורג

בישיבת  המצטיינים  התלמידים  בקרב  רוח  קורת 
עשורי,  הגר"י  שבנשיאות  בחדרה  יששכר'  'בני 
חבר  ע"י  שנכתב  האישי  המרגש  המכתב  מקבלת 
מועצת 'חכמי התורה' הגר"ש בעדני בכתב ידו, לרגל 
סיום זמן חורף פורה בלימוד תורה בהתמדה וביגיעה עצומה.
המועצת  חבר  כותב  היקרים"  הבחורים  את  לברך  "הננו 
ולעלות  להמשיך  לברכה  לכם  ותהיה  "וזה  אותם,  ומברך 
בתורה ויראת שמים ולהמשיך את מסירת התורה מדור לדור 

בהצלחה רבה".
המכתב המרגש, הינו נדבך נוסף בקשר החם של רבני ישיבת 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  עם  בחדרה  יששכר'  'בני 
הגדול הגר"ש בעדני. רבני הישיבה זוכים באופן תדיר לקבל 
עצה ותבונה מהגאון הגדול בכל צעד ושעל, ואף עדין נרגשים 
מהביקור המיוחד שערך הגאון הגדול בהיכל הישיבה לעתים 
קרובות- ביקור שחיזק את עולם התורה בחדרה בכלל, ואת 

תלמידי הישיבה בפרט.
יצוין, כי התלמידים המובחרים תלמידי כיתות ח' כיום שזכו 
להתקבל לשיעור א' בישיבה בשנת הלימודים הבאה, צפויים 
הגר"ש  המועצת  חבר  בבית  חיזוק  לביקור  בקרוב  להגיע 
על  עלייה  לבני  והדרכה  מוסר  שיחת  לשמוע  בכדי  בעדני 
צורת הלימוד ועל השאיפות של כל בן עלייה בהגיעו לעולם 

הישיבות.

השבוע נכנסו תלמידי כיתה ו' בתלמוד תורה "מאיר 
עיני ישראל" מיסודו של מרן הגאון רבי דב צבי 
קרלנשטיין זצ"ל באשדוד, למעונו של הגאון רבי 
ברוך שמואל הכהן דויטש בכדי לעמוד בכור המבחן 
על פרק "השוכר את האומנים" "השואל" שנלמד במהלך זמן 

החורף האחרון.
בנבכי  התלמידים  את  הגרב"ש  בחן  ממושך  זמן  במשך 
ידיעתם  מרמת  ביותר  והתפעל  הנלמדים  בפרקים  הסוגיות 
בהעמדת  בשערים  הנודע  הת"ת,  תלמידי  של  המפליאה 
בני  בקהילת  האברכים  משפחות  מטובי  התלמידים  וגידול 

הישיבות באשדוד, לגדולים בתורה וביראת שמיים.
לראש  וכן  היקרים  התלמידים  על  ברכות  הרעיף  הגרב"ש 
המוסדות הרב משה אלמליח, אשר מוסר את נפשו להצלחת 
התלמוד תורה ותלמידיו ברוחניות ובגשמיות. כמו כן בירך 
יהודה רוזנברג  ושיבח את מנהל התלמוד תורה הרה"ג רבי 
ומשקיע  המתמסר  ליטמן  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ג  והמחנך 
בטוב טעם להחדיר ולהקנות לתלמידים אהבת תורה, שהגיעו 
תורה,  התלמוד  בתלמידי  הרבה  ההשקעה  על  הילדים,  עם 
אשר שמו יצא לשם ולתפארת במאות הילדים היוצאים ממנו 

ומפארים את טובי הישיבות הקדושות.
נסעו התלמידים עם הרב ליטמן לקברי מרנן הגרי"ש  משם 
גדולי  ועוד  קרלנשטיין  והגרד"צ  אוירבך  הגר"ש  אלישיב 
ישראל בהר המנוחות שם נעמדו הילדים בהתרגשות לאמירת 
פרקי תהילים לישועת הפרט וכלל ישראל ולהצלחת הת"ת 

שנוסד על ידם.

מאות מתושבי שכונת רמת שלמה השתתפו במעמד 
לעשרות  במשותף  שהתקיים  נזיקין  סדר  סיום 
המעמד  השכונה.  ברחבי  היומי  דף  שיעורי 
נפתח  בשכונה  הקהילתי  המנהל  במבנה  שהתקיים 
ההדרן  ובאמירת  רביץ  יוסף  הרב  ידי  על  נזיקין  סדר  בסיום 
מרדכי  הרב  כובד  הסיום  לאחר  וינבך,  הרב  ע"י  והקדיש 
גליס בפתיחת הלימוד בסדר קדשים. הארגון שיחלעם תום 
לכבודה  חגיגית  מצווה  לסעודת  המשתתפים  הסבו  הסיום 

של תורה. במהלך הסעודה נשאו דברים רבני השכונה הגאון 
רבי אברהם דוד ליווי רב קרית שומרי החומות והגאון רבי 
שמחה רבינוביץ  רב קהילת משכנות יעקב. הרבנים  קראו 
השיעורים  לעשרות  ולהצטרף  להתחזק  התושבים  לכלל 
דברי  נשמעו  בנוסף  ביומו.  יום  מידי  בשכונה  המתקיימים 
השיעורים  מגידי  בשם  דרוק  אשר  הרב  מפי  והודיה  חיזוק 
המשתתפים. לקראת תחילת לימוד סדר קדשים בדף היומי 
כללה  שאף  קדשים  סדר  על  מרתקת  מצגת  במקום  הוצגה 
ולומדי  המשתתפים  לכלל  באולם  שהוצג  מדהים  חי  מיצג 

השיעורים.
משתתפי האירוע הודו מקרב לב למארגן הערב איש החסד 
הרב מנחם רבינוביץ על העמל והטרחה הרבה, בנוסף הודו 
עזרא  הרב  בראשו  ולעומד  הקהילתי  למנהל  המשתתפים 
ברגר על ההיענות בחפץ לב לכבודה של תורה לארח אירוע 
חשוב הזה במבנה המנהל ובמתן חסות מלאה לערב המיוחד 
סדר  ופתיחת  נזיקין  סדר  לימוד  סיום  עם  והדר  פאר  ברוב 

קדשים.

במעמד מיוחד הוכרז על חלוקת מלגות במאות אלפי 
₪ במעונו של גאב"ד העדה החרדית בירושלים, 
הגאון רבי יצחק טוביה וייס, הוקם השבוע מפעל 
הפועלים  הארגון  ראשי  'ותחזינה'.  העולמי  התורה 
והדרכתו  ברכתו  את  לקבל  עלו  הגאב"ד,  עם  אחת  בעצה 
בקיץ  לערוך  וצפוי  האישית,  בהכוונתו  שהוקם  לארגון, 
תפארת'.  'כליל  הספר  על  לאברכים  מבחנים  סדרת  הקרוב 
במהלך המעמד הוצב יעד שאפתני של גיוס כשמונה מאות 

אלף ש"ח למלגות עבור האברכים.

רבני ויועצי ארגון בוני עולם המסייע לזוגות חשוכי 
 IVF ה-  ביחידת  מקצועי  סיור  קיימו  ילדים 
בלניאדו. הסיור התקיים לאור המלצת רבני ויועצי 
ביחידה.  שונים  לטיפולים  להגיע  לזוגות  הארגון 
בחודשים האחרונים התקיימו דיונים הלכתיים מעמיקים בין 
וועד ההלכה בלניאדו בראשות המרא דאתרא  רבני הארגון 
הרב שוורץ. ההבנות אליהן הגיעו הצדדים איפשרו את שיתוף 
היחידה,  במעבדת  המקצועי  בסיור  לשיאו  שהגיע  הפעולה 
והסיעודי  הרפואי  הצוות  ונשות  אנשי  כלל  עם  בפגישה 
והנהלת לניאדו. משלחת בוני עולם כללה את הרבנים הרב 
פלדמן   הרב  בארה"ק,  עולם  בוני  מהנהלת  לבנון   אליקים 
אייכלר, הרב  יעקב  רב המרכזים הרפואיים אסותא, הרב   –
גרינבוים, הרב רייזמן, הרב ברונר, הרב וידרקר, הרב שוימר, 
יחידת  בהצגת  נפתח  הסיור  אדלר.  והרב  אברמצ'יק  הרב 
ה-IVF  בניהולו של ד"ר אמיר וינטראוב שהציג את ייחודיות 
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בהיבטים  והן 
ם  י י נ י ל ק ה
ים.  וההלכתי
הארגון  רבני 
נכנסו למעבדה 

והתרשמו מיכולות טכנולוגיות מתקדמות תוך פיקוח הלכתי 
והפרוטוקולים  הטיפולים  כל  כי  לוודא  המאפשר  הדוק 
השונים מבוצעים בהכוונה הלכתית מלאה של המרא דאתרא 

הרב שוורץ.

שישי  ביום  השתתפו  גור  חסידות  נגידי  מאות 
במסגרת  תורה  ספר  הכנסת  בטקס  האחרון 
במלון  המתקיימת  גור  מוסדות  איחוד  ועידת 
אינטרקונטיננטל בדאבוס שבשוויץ. התרגשות עצומה 
הייתה בקהל כאשר הרבי רקד במשך דקות כשספר התורה 
אחוז בידיו לקול שירת הציבור. במרכז המעמד קראו בספר 
התורה החדש בבית הכנסת בית פנחס לזכרו של הרב פנחס 
אנגלנדר אביו של הנגיד החסידי הרב אליש אנגלנדר. במהלך 
השבת רכשו הנגידים את הזכות לכבד את מרן האדמו"ר מגור 

והכנסה  בהוצאה 
מיליון  של  בסכום 
שיתרמו  דולר, 
בן  בראשות  לארגון 
רבי  הרה"צ  הרבי, 
אלתר  צבי  שלמה 

עבור יתומים.

של  המרכזית  בהדלקה  להשתתף  צפויים  המונים 
בידרמן   אלימלך  רבי  הרה''צ  החסידי  המשפיע 
רחבי  ומכל  צפת  העיר  מתושבי  המונים  בצפת, 
הארץ ישתתפו ביום רביעי הקרוב בליל ל''ג בעומר 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  המסורתית  בהדלקה 
במתחם  בידרמן,  אלימלך  רבי  הרה''צ  המשפיע  של  יוחאי 

כיכר אברהם שדה בעיר העתיקה בצפת.
8:30 בערב, כשבתחילתו יישא  מעמד ההדלקה יחל בשעה 
המשפיע הרה''צ רבי אלימלך דברי התעוררות בענייני השעה, 
ולאחר מכן ידליק את המדורה לכבוד הרשב''י בליווי תופים 
ויינברגר  זאנדוויל  ר'  החסידי  הזמר  של  בניצוחו  ומחולות 

ומקהלת ויז'ניץ אשר ינעימו בקולם לכבוד התנא האלוקי.
חי  שידור  עם  לנשים  יוקם  ומרווח  מסודר  כסאות  מתחם 
במעגל סגור בסמוך למקום מעמד ההדלקה. החנייה לרכבים 

היסוד  קרן  ברחוב  תהיה 
התעסוקה.  לשכת  ליד 
כי  לציין  חשוב  בנוסף, 
לרכבים  היחידה  הכניסה 
העיר  מחוץ  ולאוטבוסים 
פינה  ראש  העיר  דרך  היא 
ההילולה  עקב  בלבד 

במירון. 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי נשאל - מי שיודע 
שחברו מקפיד שלא יקליט את השיחה, האם הוא 
ממנו  למנוע  או  להקליט  ממנו  למנוע  הבית  בעל 

שלא לצלם אותו?
הגר"ח השיב: "שמעתי שצלם פלוני, עמד על עצים ליד הבית 
ולענין  אחת.  אף  יצאו  לא  והתמונות  לצלמו,  החזו"א  של 
תעביד.  לא  לחברך  עלך  דסני  מאי  היא:  השאלה, התשובה 
היה ילד שצילם תמיד את אבא זצ"ל, ואבא מאד הקפיד על 
כך שלא להצטלם, וכיון שצילם אבא הקפיד עליו ואבא הכיר 

את אביו של הילד המצלם, ועד היום אין להנ"ל זש"ק"
אמר  שרבינו  מה  בענין   - התורה  שר  מרן  נשאל  למחרת, 
אמש אודות הילד שצילם את מרן הסטיפלער, מאד כאבתי 
את כאבו של אותו יהודי שאין לו זש"ק, ורצוני לשאול האם 
לעשות  עדיין אפשר  אולי  כי  שייכות,  לזה  יודע שיש  הנ"ל 
משהו למענו, כגון לבקש מחילה בקבר או דבר אחר, כגון 

שידפיס ספר 'קהילות יעקב' אחד?
"זו רק סברא שלי שזה משום כך. אבל אינני יודע אם אשתו 
כעת בת בנים, וממילא אין לך כבר מה לעשות בענין כלום. 
הוא בא לאבא כמה פעמים אח"כ וביקש ברכה, ואבא בירכו, 
וכן אביו היה מבקש מאבא ברכות. ומסתמא הייתה לו מחיה. 
אביו גם ביקש שכיון שהוא ילמד בישב"ק בבני ברק, שיאכל 

אצלנו והוא ישלם על כך, והיה לנו מזה משהו". אמר מרן.

המצולם,  להסכמת  בניגוד  צילום  על  הגר"ח  מרן  הוראת 
ההדלקה של ר' מיילך בידרמן בצפת, ספר התורה של גור 
הישיבה  לבני  בעדני  הגר"ש  של  היד  בכתב  מכתב  בשוויץ, 

בחדרה והגאב"ד שיחלק חצי מיליון ש"ח
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