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חיים וייס

ושלישית  הגיוס לקריאה שנייה  הועדה המיוחדת לאישור חוק 
דיונים  מקיימת  אמסלם,  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  בראשות 
מרתוניים מיום שלישי בשבוע שעבר, מיד לאחר אישורו במליאה 

בקריאה ראשונה של חוק הגיוס.
במהלך הדיונים, חברי הכנסת החרדים בראשות ח"כ אורי מקלב, 
נלחמים כאריות על מנת להכניס שינויים בגוף החוק במסגרת דיוני 
הקיץ,  במושב  תושלם  לא  החקיקה  כי  נראה  עתה,  לעת  הועדה. 

והמדינה תיאלץ לבקש ארכה נוספת מבג"ץ.
בעקבות הודעתו המפתיעה של השר ליצמן מאמצע השבוע )יום 
שלישי( כי יתפטר מתפקידו כסגן שר הבריאות אם לא תושג ארכה 
בבג"ץ, התחוללה מיני דרמה במערכת הפוליטית, אך טרם ברור 

כיצד ישפיע אם בכלל אולטימטום שכזה על בג"ץ.
סיעת  ישיבת  ליברמן אמר בפתח  אביגדור  הביטחון  מנגד, שר 
"שינוי  אפילו  לקבל  מוכן  יהיה  לא  כי  שני  ביום  ביתנו'  'ישראל 
של אות" במתווה כפי שהוצג על ידי משרד הביטחון. אך ליברמן 

בדבריו  פתח  השאיר 
מבין  שהוא  ואמר 
מורכב  בחוק  שמדובר 
ורגיש ולכן "לא אתנגד 
שהממשלה  לכך 
מבג"ץ  הארכה  תבקש 
על  דיונים  לצורך  זאת 

החוק".
שני  ביום  במקביל, 
השבוע אמר ח"כ מקלב 
כי  הועדה  דיוני  בפתח 
הוא  התורה  "לימוד 
צבאי  ושירות  ערך, 
אינו ערך - אלא צורך”. 
עוד אמר מקלב כי הוא 
הסיעות  בשם  מודיע 
"כל  כי  החרדיות 
השוויון  צמצום  סוגיית 
עלינו,  מקובלת  לא 
לא  שוויון  המילה 
אפילו  בחקיקה  נמצאת 
האדם  כבוד  בחוק  לא 
בעיה  כאן  יש  וחירותו, 
העקרוני  במישור  גם 
ואנחנו  המעשי,  וגם 
לא יכולים להסכים לזה 
הסעיף  את  שמכניסים 
הזה,  בחוק  דווקא  הזה 
שוויון  אי  דווקא  יש 

בלומדי התורה". 
המשיך  מקלב 
"לימוד  כי  והבהיר 
התורה הוא ערך והצבא 
היינו  כולנו  צורך,  הוא 
היינו  שלא  מייחלים 
ובגלל  צבא  צריכים 
לימוד  צבא,  יש  הצורך 

שאנחנו  אלא  זה  רק  ולא  עצמו,  בפני  שעומד  ערך  הוא  התורה 
יודעים שקשה להגיד שהצבא הוא שוויוני, לא ניתן למקד את האי 
בית  כי  הוא  "החשש  כי  גם  הסביר  מקלב  בצבא",  דווקא  שוויון 
'צמצום השוויון' לרעת הציבור החרדי, ברגע  יפרש את  המשפט 
וכעת אתה בא לצמצם את  שנקבע שהשוויון צריך להיות שוויון 
ה'אי שוויון' את הפרשנות לעניין הזה לא אנו נעשה כאן בשולחן 

הזה אלא זה יעשה בשולחן אחר )הבג"ץ(”.
בנוסף, ח"כ מקלב הציג את התנגדות הסיעות החרדיות לסעיפים 
הסנקציות  סעיף  את  העלה  השאר  ובין  בחוק,  בעייתיים  נוספים 
מהתקציב  להיות  צריכה  התקציב  הפחתת  כי  והסביר  הכלכליות 
התורה,  לומדי  מכל  ולא  בלבד  הגיוס  מחויבי  לאותם  המיועד 

שהפריע  הבעייתי  הסעיף  החוק,  פקיעת  נושא  את  העלה  כן  כמו 
ל'מועצת' של אגודה כי לאחר 6 שנים אם לא תהיה עמידה ב85% 

מהיעדים, יפקע החוק. 
בכירים בקואליציה מתדרכים ואומרים כי באם בג"ץ ייתן ארכה 
לדיונים בחוק, אזי ראש הממשלה יחכה עם היציאה לבחירות עד 
לזמן אותו בג"ץ יקצוב. בכיר בסיעת הליכוד אומר ל'קו עיתונות' 
כי הערכות בתוך סיעת הליכוד מדברות על כך שראש הממשלה 
את  יפזר  מכן  לאחר  ומיד  המוניציפליות  לבחירות  מחכה  נתניהו 

הכנסת ויכריז על בחירות.

אמסלם מבקש זמן

במהלך  איומים  שיגר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  כאמור, 
השבוע לעברו של ראש הממשלה. ליצמן העביר מסרים כי באם 
הגיוס  לחוק  הארכה  העליון  מבית המשפט  תדרוש  לא  הממשלה 
בקריאה  החדש  החוק  של  לתיקונו  הדיונים  לזמן  וכן  הנוכחי 
הוא  ושלישית,  שנייה 
יתפטרו  ישראל  ואגודת 
מהממשלה. יצוין כי לא 
רשמית  הוראה  יצאה 
גדולי  ממועצת  כזו 
התורה של אגו"י ונראה 
את  אומר  ליצמן  כי 
הדברים הללו על דעתו 

בלבד.
סיעות  בקרב  החשש 
הוא  וש"ס  התורה  דגל 
כי ראש הממשלה ינצל 
את האיומים של ליצמן, 
אופציות  שתי  ויש 
החרדיות  הסיעות  מהן 
הראשונה  חוששות, 
הממשלה  שראש  היא 
בריאה  להצבעה  יעלה 
את  ושלישית  שנייה 
הנוכחי  הגיוס  חוק 
כמתכונתו ללא שינויים, 
השנייה  האופציה 
הממשלה  שראש  היא 
יאמר לסיעות החרדיות 
נותנים לי מרחב  אינכם 
כל  מול  לפעולה  זמן 
הרלוונטיים  הגורמים 
לכם  חייב  אינני  ולכן 
שעשיתי  ממה  יותר 

בעבורכם עד כה.
שנחשף  כפי  לכן, 
ב'קו  השבוע  באמצע 
הסיעות  עיתונות', 
התורה  דגל  החרדיות 
וש"ס שיגרו מסר לראש 
מבחינתם  כי  הממשלה 
ליצמן  את  שיפטר 
ואגודת ישראל מהממשלה, בתנאי שיעביר את חוק הגיוס המתוקן 

בתיאום עם דגל התורה וש"ס. 
לעת עתה, לפני שהמריא לרוסיה, נפגש ראש הממשלה עם שר 
על  זאת  השבוע,  לרביעי  שלישי  שבין  בלילה  לוין  יריב  התיירות 

מנת להגיע להחלטה בנושא.
אמסלם  דוד  בראשות  המיוחדת  הועדה  החליטה  רביעי,  ביום 
מכיר  שצה"ל  כך  על  המדבר  המטרה,  סעיף  את  מהחוק  להוריד 
אליו.  ולהגיע  לשאוף  צריכים  אשר  עליון  כערך  חרדים  בגיוס 
כי לאור שינוי  )יש עתיד( אמר בועדה  חבר הכנסת אלעזר שטרן 
גם  ושלישית,  שנייה  בקריאה  לחוק  תתנגד  עתיד  יש  סיעת  החוק 
נציג ישראל ביתנו בועדה חבר הכנסת עודד פורר אמר כי השינוי 

שר  בראשה  והעומד  סיעתו  לדעת  מנוגד  בחוק  שנכנס  לכאורה 
הביטחון ליברמן.

מטעם  הועדה  וחבר  לסעיף  להתנגד  החליטו  החרדים  גם  אך 
מתנגד  הוא  כי  אמר  מקלב  אורי  הכנסת  חבר  התורה  יהדות 
והסביר את התנגדותו: "אנחנו בבית  לשינוי סעיף המטרה בחוק 
המחוקקים ואחר כך בית המשפט יצטרך לפסוק על פי מה שאנו 
מחוקקים פה, אנחנו גם מסתכלים כל הזמן על מה בית המשפט 
העליון יגיד בנושא, חוק זה הוא הסדרת מעמדם של בני הישיבה 

בגלל שעכשיו אין הסדרה".
עוד הוסיף מקלב כי "לא היה סעיף מטרה באף חוק עד היום, 
גם הבג"ץ לא התייחס לזה, אסור לשכוח שמשרד הביטחון שהביא 
את תזכיר החוק הביא סעיף מטרה אחד, הם לא חשבו בית המשפט 
כמונו אלא הם )משרד הבטחון( לא ישבו איתנו, וקבעו את הערך 
הזה ועל פיו הביאו את תזכיר החוק המסדיר את לומדי התורה כי 
ואתם  ערכים  עוד  מכניסים  אתם  עכשיו  התורה,  ללימוד  ערך  יש 
הכנסת  כי  הזה  הדבר  לנו  קשה  התורה,  לימוד  ערך  את  מקטינים 

הערכים האחרים מקטינה את ערך לימוד התורה בחוק".
בשעת כתיבת השורות בוטל כינוס הועדה ליום חמישי. במקביל, 
יו”ר הקואליציה ומי שמרכז את הנושא במסגרת ועדה שבראשותו, 
ח”כ דוד אמסלם, שלח מכתב למזכיר הממשלה, צחי ברוורמן, ובו 
הבהיר כי “נוכחתי כי לעת עתה לא ניתן לגבש מתווה סדור וסופי, 
מה גם שניסיון העבר מלמד כי הטיפול בסוגיה זו חייב להיות זהיר 
ומכבד, אני צופה כי התהליך עשוי לארוך זמן ונדרשים עוד מספר 

חודשים להשלמת הליכי החקיקה”.
הארכה  לבקשת  הדרך  את  לסלול  עשוי  זה  מכתב  כי  נראה 
הממשלה  התפרקות  את  עתה  לעת  שתעכב  מבג”ץ,  המיוחלת 

ותאפשר לכל הצדדים לבחון פתרונות אפשריים.

חוק הלאום  

במקביל, מתרגשת על הקואליציה סוגיית חוק הלאום, שהוגש 
על ידי יו"ר ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת אבי דיכטר )ליכוד(. 
את מעמדה של  בחקיקה  להגדיר  יסוד אשר מבקש  בחוק  מדובר 
נותן  החוק  כן,  כמו  היהודי,  לעם  לאום  כמדינת  ישראל  מדינת 
העדפה מיוחדת לסמלים יהודים כאן במדינה כמו השפה העברית 

וכדומה.
זאת  למרות  אך  השנויים במחלוקת,  רבים  סעיפים  כולל  החוק 
בקריאה  השנה  כמחצית  לפני  להעבירו  הצליח  הממשלה  ראש 
להצבעה  להביאו  הממשלה  ראש  מבקש  כעת  בכנסת,  ראשונה 

בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני הקרוב.
בשביל להבין את המורכבות הרבה של החוק נתבונן בסעיף אחד 
המתייחס למקומות מגורים: החוק מבקש כי כל מגזר יוכל להקים 
הנ"ל  ביישוב  ולגור  להיכנס  יוכלו  לא  אשר  מקום  יישוב,  לעצמו 
אנשים ממגזר אחר, מה שאומר שאזרחים יהודים יוכלו להחליט 

להקים יישוב שיהיה מיועד אך ורק לאוכלוסייה היהודית.
כך  עמים,  לפי  האפשרית  החלוקה  את  מסייג  לא  החוק  אך 
יוצא, שבאם אנשים מהמגזר החילוני ירצו להקים עיר אשר תהיה 
מיועדת רק למגזר החילוני, הם יוכלו לעשות זאת ובכך להדיר את 
זאת  יחד עם  והחרדי מהעיר.  רגליהם של אנשים מהציבור הדתי 
צריך לזכור כי מדובר גם להיפך, אם הציבור החרדי ירצה להקים 

עיר ללא אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, הדבר יתאפשר.
כל זה רק סעיף אחד בעייתי ומסובך מתוך החוק הנ"ל, הכולל 
עוד סעיפים רבים אשר ישפיעו על מציאות החיים במדינת ישראל. 
זוכה  יעלה ביום שני עדיין לא בטוח, מכיוון שהחוק  האם החוק 
להתנגדות של הסיעות החרדיות גם, למשל בגלל החשש שפרשנות 
יהודים  נותן הכרה לאנשים שאינם  כי הוא  מסוימת תסביר בחוק 
להכניס  דורשת  ביתנו  ישראל  סיעת  גם  במקביל,  ועוד.  כיהודים 
הממשלה  ראש  בסביבת  אך  בחוק,  מסוימים  בסעיפים  שינויים 
החוק  את  ולהעביר  הקשיים  על  להתגבר  שיצליחו  מאמינים 

בקריאה שנייה ושלישית ביום שני הקרוב.
מנגד, ביום שלישי האחרון, שלח נשיא המדינה ראובן ריבלין 
מכתב בו הוא מביע את התנגדותו הנחרצת לחוק הלאום כפי שהוא 
גם  כולנו  סיעת  שמא  חוששים  ובקואליציה  הנוכחית  במתכונתו 
היא לא תהיה מוכנה להצביע בעד חוק שנשיא המדינה הודיע על 

התנגדותו לחוק בפומבי. 

קואליציה במבוכה
במקביל להסתבכות בקידום חוק הגיוס ולבקשתו של ח"כ אמסלם לארכה של כמה חודשים כדי לסיים את 
הכנת החוק לקריאה שניה ושלישית, מאיים גם חוק הלאום לפרק את הקואליציה • בכולנו מהססים, נשיא 

המדינה תוקף ובסיעות החרדיות מתלבטים – אבל ראש הממשלה משוכנע שהשבוע תושלם החקיקה



לבנות לבד זה מחייב.. 
פרוייקט הבנייה האחרון והיחיד

הנבנה בגבעת זאב החדשה לשלוש השנים הקרובות.

פרויקט היוקרה של גבעת זאב החדשה

הבניה בעיצומה, איכלוס 24 חודש

2 דירות בקומה
8 דיירים בבניין

דירות מפוארות
 4,5,6 חדרים

במיקום הכי מרכזי
בשכונה

מפרט עשיר
וגימור יוקרתי

דירות גג+נוף פנורמי
4 חד'+מרפסת גדולה

החל מ-₪1,690,000

דירות גן ענקיות
6 חדרים

החל מ-₪2,150,000

דירות
5 חדרים

החל מ-₪1,780,000

דירות פרימיום
5 חדרים ענקיות

החל מ-₪1,890,000

נמכר

02-5866913
055-9400040 , 052-3594434

יזם:ליווי בנקאי:

מרום צמרת

קניה בטוחה - ערבות בנקאית ע"פ חוק מכר

בונים כבר 40 שנה
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דודי פרץ

גבעת  עיריית  השבוע  הודיעה  מחלוקת,  ומעורר  תמוה  בצעד 
למי  ורק  אך  תהיה  ציבוריים,  וגנים  לפארקים  שכניסה  שמואל, 
הפארקים  כסגירת  נתפסה  ההודעה  תושב.  כרטיס  בידו  שמחזיק 
שמואל,  לגבעת  שסמוכה  ברק  בני  של  החרדים  תושביה  בפני 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לסדר את עיריית  ובתגובה קרא 
גבעת שמואל, גם ח"כ ינון אזולאי מש"ס וח"כ דב חנין מהרשימה 

המשותפת הצטרפו לקריאה לסדר. 
היו  אחד  כשמצד  החברתיות,  ברשתות  גם  המשיכה  הסערה 
כאלה  גם  היו  עליה,  ובירכו  טובה  שההחלטה  שחשבו  תושבים 
יהיו  לא  סוף  "סוף  כגון:  בביטויים קשים,  והגיבו  עוז,  שהרהיבו 
ג'וקים שחורים בפארקים", "הגיע הזמן שהפארקים יהיו נקיים", 
ומצד שני היו תושבים שהגיבו בצורה הגיונית, ומחו נגד ההחלטה 

התמוהה, ודרשו לנהוג בסובלנות. 
ביום רביעי הסיפור קיבל תפנית, כאשר הודיע שר הפנים אריה 
דרעי על כך שהגינות והפארקים יפתחו בחזרה לכלל התושבים, 
חוץ מכמה מתקנים שישמשו רק את מי שבידו כרטיס תושב גבעת 
השר  מהעירייה.  נאות  יחס  לקבל  יזכו  שהתושבים  בכדי  שמואל 
ברודני,  יוסי  שמואל  גבעת  עיריית  ראש  עם  לסיכום  הגיע  דרעי 
שבתחילה סירב להתיר את כניסת החרדים בתואנה שהדבר גורם 
לעומסים וחוסר נוחות לתושבים, אך כאמור בסופו של דבר סוכם 

כי חלק מהמתקנים יהיו רק של תושבי גבעת שמואל.
בני  לתושבי  עוד פתרון  וסיפק  בזה  רק  לא הסתפק  דרעי  השר 
המשרד  מתקציב  גינות   9 עוד  של  פתיחה  על  שהורה  בכך  ברק 
אצל  להקלה  שיוביל  צעד  בעוד  מדובר  והגליל.  הנגב  לפיתוח 
ההורים, שלא יצטרכו לנדוד לעיירות אחרות כדי לנפוש בימי בין 
שלהם,  בעיר  שנמצאות  לגינות  בנחת  לרדת  יוכלו  אלא  הזמנים, 

דבר שיחסוך הרבה בעיות גם להורים וגם לילדים.

"תכנון שגוי, אבל אין הצדקה"

לטובת  שצידדו  כאלה  היו  הרוחות,  סערו  השבוע  כל  במהלך 
באפליה  שמדובר  וחשבו  עליהם  שחלקו  כאלה  והיו  העירייה, 
וגזענות שאין מקומם כיום ב 2018, מי שהתייצב במפתיע לטובת 
החרדים היה חבר הכנסת ממרץ אילן גילאון, ששיגר מכתב חריף 
בכותרת  פתח  אותו  ברודני,  יוסי  שמואל  גבעת  עיריית  לראש 

"אפליה מכוערת ולא חוקית נגד תושבי בני ברק". 
במכתבו כותב גילאון: "אני פונה אליך בקשר לפרסום כי אינך 
מאפשר לתושבי בני ברק להיכנס לפארקים וגנים ציבוריים בתחום 
להתרשמותי  שבראשותך.  שמואל  גבעת  עיריית  של  השיפוט 
מדובר במקרה ברור של אפליה וגזענות מכוערת, המתבססת על 
שנאת האחר". גילאון ממשיך לתקוף את התנהלות העירייה: "אני 
את  לבטל  לך  וקורא  העירייה  התנהלות  את  רבה  בחומרה  רואה 
ההחלטה באופן מידי. למיטב ידיעתי מדובר בהתנהלות עבריינית 
בהחלטה  מדובר  סמכות.   בחוסר  ובפעולה  החוק,  את  הנוגדת 

מידתית  לא  אפליה  המייצרת  העירייה  בסמכות  שאיננה  מפלה, 
כלפי תושבי האזור".  

שוחחנו עם הכתב ישראל כהן מכיכר השבת, שחשף לראשונה 
את המקרה, ישראל כהן מעלה מיד בפתח הריאיון, נקודה חשובה 
בין  ימי  בפתח  בדיוק  התקבלה  שההחלטה  "העובדה  ומעניינת, 
הזמנים, מוכיחה שהם בעצם מתכוונים אך ורק להפליית חרדים. 
כולנו יודעים שלא מעט מהמשפחות בבני ברק עושים בפארקים 
בגבעת שמואל הליכות לצורך בריאות, הולכים עם הילדים לשחק, 

במהלך כל השנה ובעיקר בימי בין הזמנים. 
"הם רוצים לעשות את זה בדרך לא שקופה, אז הם הודיעו שגם 
תושבים מתל אביב, רמת גן, או קריית אונו, לא יורשו להיכנס ללא 
יודעים שבערים האלה לא חסרים פארקים  וכולנו  כרטיס תושב, 
וגני שעשועים, ואף אחד מהם לא מתכוון להגיע לפארקים בגבעת 

שמואל". 
כהן מוסיף ואומר, שלא בטוח שההחלטה הזאת בכלל חוקית, 
ולכן יו"ר דגל התורה ויו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, 
וביחד אתו חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, הגישו הצעה לסדר על 
בגבעת  התושבים  של  התגובות  כל  את  "כשרואים  הזה.  המקרה 
שמואל, מבינים שההחלטה נובעת משנאת חרדים נטו. והעובדה 
שהעירייה ידעה שההחלטה הזאת יוצרת שנאה ובכל אופן בחרה 
לקיים את ההחלטה, יוצרת מצב בעייתי ולא פשוט, והם צריכים 
לפתוח בחזרה את הפארקים, לא רק לתושבי בני ברק, אלא לכל 

אזרח שמעוניין להשתמש בפארקים ובגנים הציבוריים".
שבבני  מכך  נובע  הזה  המקרה  שכל  כך  על  כהן  את  שאלנו 
ברק אין פארקים, ולכן צריכים התושבים לחפש פארקים בערים 
אחרות, דבר שיוצר בעייתיות, כפי שראינו השבוע בגבעת שמואל.

כהן מחלק את תשובתו לשני חלקים: "ראשית, 
וכי בגלל שאין פארקים התושבים צריכים להיות 
תקועים בבתים, שנית, זה באמת מציף בעיה מאד 
נובע  וזה  גינות,  אין מספיק  כואבת, שבבני ברק 
העיר,  את  כשהקימו  שנעשה  שגוי  תכנון  משום 
אבל רואים שראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, 
יש  העיר  בצפון  למשל  הכל,  לעשות  מנסה 
אבל  שניתן.  ככל  עושה  והוא  גדולה,  התקדמות 
עדיין זה לא מצדיק את ההתנהלות השערורייתית 
גבעת  תושב  האם  שמואל,  גבעת  עיריית  של 
חוסר  בגלל  ברק  בבני  להתפלל  שיבוא  שמואל, 
בתי כנסיות בגבעת שמואל, לא נקבל אותו בגלל 
ואין  המקרה,  קרה  שמואל,  מגבעת  בא  שהוא 

מספיק פארקים בבני ברק, באים ילדי בני ברק ורוצים ליהנות, מה 
רע בזה מה מפריע לכם?"

יש את השאלה שתמיד עולה וצפה בימי בין הזמנים, האם זה נכון 
שהחרדים יותר מלכלכים מאשר החילונים? כהן דוחה את הטענה 
בתוקף: "זו טענה סמי-גזענית, פתאום שומעים חרדים שאומרים 
הם צודקים, למה הם צריכים לתת לילדים מבחוץ להיכנס, במיוחד 
שהם עושים לכלוך, וזורקים טיטולים, אלה טענות שאנחנו זוכרים 
היגיינה', שוב  על  לא שומרים  'הם  מלוכלכים',  'היהודים  אותם, 
הטענות  כל  הזה  במקרה  גם  אנטישמיות,  להגיד  רוצה  לא  אני 

ההגיוניות כביכול, הם רק תירוצים".
שאלנו את ישראל במקרה שהיו סוגרים בשעות הבוקר ופותחים 
בשעות אחר הצהריים, האם זה היה מקובל, לדבריו: "מקרה כזה 
היה הרבה יותר טוב, משום שבשעות הבוקר הרבה אבות בכולל, 
הזמן  נמצא  בצהריים  ורק  עובדות,  אימהות  הרבה  בעבודה,  או 

המתאים לבלות עם הילדים". 
מרחק  על  שומר  החרדי  המגזר  כלל  בדרך  הקשינו,  ולסיום, 
בין  לימי  וכשמגיעים  מובן,  וזה  לאומי,  הדתי  מהציבור  מסוים 
הזמנים נוצרת בעיה, האם מצדנו החרדים לא צריך לשקול פעמיים 
אם ללכת לעיר כמו גבעת שמואל, או כל עיר אחרת שאינה חרדית? 
גם  ברק,  בני  בתוך  וגינות  פארקים  עדיף שיהיה  "וודאי שהיה 
בגלל הצניעות, גם בגלל שזה יותר נוח, יותר בטיחותי, אבל זאת 
המציאות, ובגלל זה הילדים צריכים לסבול ולא לשחק? במשקל 
של זה מול זה, אין ברירה אלא לתת לילדים לצאת וליהנות", הוא 

טוען. 
ואפליה  גזענות  על  סיפורים  עוד  נשמע  לקוות שלא  רק  נשאר 

ושכנות טובה תשרור בין הערים השונות.

הדרה בגבעה
סערה פרצה עם הודעתה של עיריית גבעת שמואל על כך שרק תושבי העיר יוכלו לבלות 
בחלק מהפארקים • יו"ר ועדת הכספים העלה דיון מיוחד, ח"כ אילן גילאון שיגר מכתב 
• חושף הסערה בראיון: "האם תושב גבעת  חריף ושר הפנים התערב ופתר את הבעיה 
שמואל, שיבוא להתפלל בבני ברק בגלל חוסר בתי כנסיות בגבעת שמואל, לא נקבל אותו?"

"גורם לעומסים וחוסר נוחות לתושבים". גבעת שמואל החדשה

פארק רמון
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אלי רובין

שמונה עשר יום לאחר שנלכדו, חולצו המאמן והילד האחרון   
שבצפון  לואנג  תאם  המנהרה  ממעמקי  הנערים,  עשר  שנים  מתוך 
כלל  שבסופן  אינטנסיביות  חילוץ  פעולות  בתום  זאת  תאילנד, 

הלכודים חולצו בשלום ללא פגע.
חוקת.  פרשת  בשבת  שבועות,  כשלושה  לפני  מתחיל  הסיפור 
המתגוררים   12-16 בני  כדורגלנים  נערים  עשר  שנים  של  קבוצה 
יצאו  לבנגקוק,  צפונית  קילומטר  כאלף  השוכן  ריי,  צ'אנג  במחוז 
עוזר  עם  יחד  אופניים,  לטיול  שבועות  כשלושה  לפני  שבת  ביום 

המאמן בגיל 25, בקבוצת הכדורגל אתו התאמנו קודם לכן. 
בשלב כלשהו חלפו הנערים בסמוך למערת ת'אם לואנג והחליטו 
להיכנס למערת ענק, מתחת להר דוי נאנג נון, על הגבול בין תאילנד 
למיאנמר, ככל הנראה בשל תחביב שובבני וילדותי, על מנת להנציח 
הסבוכה,  המנהרות  מערכת  בתוככי  כיתובים  באמצעות  שמם  את 
זאת על אף שלט אזהרה המוצב בכניסה למנהרה, האוסר להיכנס 

אליה בימי 'גשמי המונסון' )ראה מסגרת(.
המערה, שבחלקיה הראשונים, רחבה דיה, אפשרה לנערים להניח 
את אופניהם ולהיכנס פנימה למקומות יותר צרים וסבוכים. בשלב 
כלשהו גשמי המונסון היכו בעוז את אזור המחוז ומי השיטפונות 
עדיין  שהנערים  בזמן  פנימיים,  היותר  בחלקיה  המערה  את  הציפו 
שוהים בתוכה, בעומק של ארבעה קילומטרים פנימה. בכך, נשללה 

אפשרות היציאה שלהם ואלו נלכדו בתוכה.
בשעות הערב, פקח של הפארק הלאומי הודיע לרשויות אודות 
למערה,  בכניסה  לאופניהם  את  שראה  לאחר  הלכודים,  הנערים 
היעדרות  על  לרשויות  הם  אף  דיווחו  הילדים  הורי  כשבמקביל 

בניהם. בתוך פרק זמן קצר התבררה התמונה המלאה והעגומה. 
כוחות החלוץ התאילנדים שהגיעו למקום נכנסו לתוככי המנהרה, 
כשבהמשך אף מצאו את תיקי הילדים ונעליהם, כשהמערה בחלקיה 
הנמוכים יותר, מוצפת בדרגות שונות. כשהכוחות נכנסו יותר לעומק 
הם הבינו כי ההצפות יאלצו אותם להסתייע בצוללנים מומחים, על 
מנת שאלו ימשיכו בחיפושים, כשמי המונסון שנהיו עכורים לאחר 
שהתערבו עם בוץ, הציבו בפני הצוללנים אתגר קשה עוד יותר, עם 

ראות לקויה למדיי. 

מעורבות  בינלאומית

התגברות  עקב  לפרקים,  החיפושים  הופסקו  הימים,  במהלך 
הגשמים, והתנאים הקשים עמם נאלצו להתמודד. הקומנדו הימי של 
תאילנד שהגיע למקום, לא יכל להתמודד לבדו עם מאמצי החיפוש 
בתנאים ירודים אלו ובשל כך הוזעקו לתאילנד כוחות סיוע נוספים 
החילוץ  במצע  השתתפו  הכל  כשבסך  בעולם,  שונות  ממדינות 
למעלה מאלף איש, ממדינות שונות כמו בריטניה, ארצות הברית, 

סין, מיאנמר, לאוס, אוסטרליה ושוודיה. 
גם ישראל לקחה חלק בסיוע, כאשר אל חברת מקסטק נטוורקס 
הישראלית, הממוקמת ביבנה, שפיתחה טכנולוגיה שהופכת מכשירי 
קשר רגילים לרשת תקשורת דיגיטלית, עליה אפשר להעביר קבצים 
ולא רק צליל, פנו מתאילנד בבקשת סיוע עם הפיתוח שלהם לצורך 

התקשרות עם כוחות החילוץ.
בשיחה עם "כל ישראל", סיפר מנכ"ל החברה עוזי חנוני שקיבל 
פנייה מכוחות החילוץ, לאחר שהשלטונות הורו להם לפנות לחברה, 
ישראלי  זמירלי,  לאסף  פנו  כשאלו  המערכת.  את  לרכוש  בכדי 
הישראלית.  החברה  עם  שעובד  חילוץ  חברת  ובעל  בתאילנד  שגר 
את  ושלח  המערכה  למען  התגייס  הוא  הפנייה  את  קיבל  כשחנוני 

מכשירי התקשורת ללא תשלום.
הצבא  לכוחות  הצטרפו  חיפושים  של  ימים  ארבעה  לאחר 
פסיפי  האינדו  סגל מהפיקוד  אנשי  קבוצה של שלושים  התאילנדי 
וכן מומחי הצלה מבריטניה. במקביל, משטרת  של ארצות הברית 
תאילנד בחנה עם כלבי גישוש מציאת פתחים אלטרנטיביים, ממנה 
עמוק  איטי,  בקצב  התקדמו  המחלצים  הילדים.  את  לחלץ  יוכלו 
לתוככי המערה, כשעל המבצע מפקדת יחידת 'אריות הים' של חיל 

הים התאילנדי. 
בשלב כלשהו, עמדו המחלצים בפני מבוי סתום, לאחר שנתקלו 

בתעלות צרות, מוצפות מים ומלאות בוץ, שלא אפשרו את מעברם 
עם הציוד שעליהם, אך גם את מעברים אלו הם צלחו. כתשעה ימים 
האוויר  במזג  רגיעה  נרשמה  שעבר  ראשון  ביום  שנלכדו,  לאחר 
של  בכמות  מהמערה,  המים  של  מאסיבית  שאיבה  ובאמצעות 
כ-150,000 ליטר לשעה, נראה היה כי הדרך למציאת מיקומם של 

הנערים נמצאת בטווח הנראה לעין. 
הולכים  כי הם  היו בטוחים  ביום שני, כאשר  יממה לאחר מכן, 
'חוף  במערה,  המוגבהות  הנקודות  באחד  הנערים  את  למצוא 
לשלושה  קרוב  לפני  המערה  של  ישן  מיפוי  פי  על  פאטאיה', 
מוצף  היה  זה  מקום  גם  ולאכזבתם  המחלצים  התבדו  העשורים, 

במים. 
בסופו של דבר, ביום שני שעבר בשעה 22:00, במרחק כמה מאות 
נמצאים בחיים, בריאים ושלמים,  מטרים אותרו הנערים, כשכולם 
על ידי שני צוללים בריטים כ-400 מטר מעבר לתא המכונה פטאיה 

ביץ', במרחק ארבעה קילומטרים מפתח המערה.

שוקלים אפשרויות

שנמצאו  הנערים  של  ראשון  סרטון  פרסם  התאילנדי  הים  חיל 
מגיעים,  "אנחנו  לנערים:  אומר  המחלצים  אחד  נראה  בו  במערה, 
ימים. אתם חזקים ואמיצים מאד". מושל   10 זה בסדר. הייתם פה 
אותם  "מצאנו  אמר:  אוסטנאקורן  נרונגסאק  ראי  צ'אנג  מחוז 
נביא  הסתיים.  לא  עדיין  החילוץ  מבצע  אבל  ושלמים,  בריאים 
לזוז.  יוכלו  שהם  עד  להם  ונדאג  לצלול,  שיכול  ורופא  אוכל  להם 
ובטוח". בהמשך אמר  חילוץ מהיר  הנערים  אנו מאחלים לקבוצת 
ריי, כי "הרופאים המליצו שנספק להם תרופות שונות כדי להימנע 
מזיהומים וממחלות אחרות", כשהוא מצנן במעט את ההתלהבות 

ואומר: "אני לא חושב שהם יהיו בבית בקרוב".
הצוללנים  מול  אל  בשקט,  יושבים  הילדים  נראים  בסרטון 
"יום  היום.  יום  איזה  הנערים שואל את המחלצים  הנרגשים. אחד 
את  איבדו  הנראה  שככל  לנערים,  הצוללנים  אחד  השיב  שני", 
תחושת הזמן אחרי ימים ארוכים בחושך מוחלט, לאחר שגם אור 
הפנסים שהיה ברשות נכבה. אחד הנערים, שהבחין במצלמה, נראה 
אומר בתאילנדית: "הם רוצים לצלם אותנו. תגידו שאנחנו רעבים. 

אין מה לאכול". 
אלו,  ימים  תשעת  את  לשרוד  הצליחו  המאמן,  וסגן  הנערים 
הנערים  אוכל.  ללא  אך  במקום,  בזמינות  שהיו  המים  באמצעות 
היו נראים תשושים וחלשים, גם בשל העובדה שבמקום היה חוסר 

חמצן. עם זאת הטמפרטורות במקום עמדו על 26 מעלות ואפשרו 
להם לעבור ימים אלו ללא מכת קור וכדו'.

החילוץ  צוללני  באמצעות  מכתב שהועבר  הקבוצה שלח  מאמן 
להורים וכתב: "עכשיו הילדים בסדר גמור, הצוותים מטפלים בנו 
רוצה  אני  שאפשר.  טוב  הכי  לילדים  שאדאג  מבטיח  אני  היטב. 
להודות על כל התמיכה ואני רוצה להתנצל בפני ההורים". הנערים 
כתבו מכתב משותף בו הם מוסרים להורים כי הם בריאים ורוצים 
לחזור הביתה. בקשה מיוחדת שלחו למוריהם: "אל תתנו לנו הרבה 

שיעורי בית".
זמן  יערך  הילדים  לחילוץ  המבצע  כי  העריכו  במדינה  מומחים 
רב, עקב התנאים הקשים והסכנה הכרוכה בניווט במערה המוצפת. 
הילדים  את  להוציא  הניסיונות  ולכן  לשחות  יודעים  לא  "הילדים 
האוסטרלי  המומחה  אמר  מאד",  קשים  להיות  עלולים  מהמים 
לעשות  טוב  הכי  "הדבר  המקומית.  לתקשורת  בראיון  וולף  פיטר 
זה להשאיר אותם היכן שהם כרגע. האזור רטוב, אז צריך להשאיר 
נקי  ואוויר  אוכל  לשתייה,  מים  להם  ולספק  ויבשים  חמים  אותם 

לנשימה. רק בהמשך נוכל להוציא אותם".
כמו  הומניטרי  ציוד  לילדים  סיפק  תאילנד  צבא  הימים  במהלך 
לצלול,  הילדים  רצו לאמן את  וכדו', כשבתכנון המקורי אף  אוכל 
בכדי לאפשר את יציאתם. אך אז נתקלו בבעיה, מאחר וכלל הנערים 
ארבעה  על שהייה של  הדיבורים  כך,  ובשל  לשחות  ידעו  לא  כלל 
הנערים,  בטיחות  לטובת  ירד,  המים  שמפלס  עד  במקום  חודשים 
אנאנד  התאילנדי  הצי  מפקד  כשאף  רציני,  כדבר  להישמע  התחיל 
סוראוואן אמר, כי "אנחנו מתכוננים לשלוח להם מזון לתקופה של 
לפחות ארבעה חודשים ולאמן את כל ה-13 בצלילה, תוך שאנחנו 

אחרי 18 יום מתחת לאדמה 
 חילוץ דרמטי בתאילנד 
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ממשיכים לשאוב את המים". 
נוספת  מונסון  להתקפת  החששות  עלו  שאחרי,  הימים  במהלך 
זאת  לצד  אך  בה,  הלכודים  את  ותסכן  המנהרה  את  שוב  שתציף 
ניתנה הדעת על כך שהדרך מפתח המנהרה ועד למקום הימצאותם 
של הנערים, כרוך בצלילה בת חמש שעות של צולל מנוסה, כשגם 
נראית  הייתה  בסיסיות,  וצלילה  שחייה  ליכולות  הנערים  הכשרת 
לעמוד  הנערים  בכוח  היה  ולא  מאחר  אפשרית,  בלתי  כאופציה 
במאמץ הנדרש לזה. במקביל אף נבדקה האפשרות לקידוח מנהרת 

חילוץ חדשה שתאפשר יציאה בטיחותית של הנערים.
מיליארדר אמריקני בשם אילון מאסק, המתעסק בפיתוחים ואף 
הקים מספר חברות שמפתחות מכשירים מתוחכמים, שלח מהנדסים 
לאתר בו התנהלו פעולות החילוץ, על מנת לבחון אפשרויות חילוץ 
שונות. מאסק, שלמד פיזיקה, העלה בחשבונו בטוויטר כמה רעיונות 
לחילוץ הילדים, בהם שימוש בתאים עמידים ללחץ המים או שימוש 
בכיס אוויר מתנפח, שיוכל לחדור בין המעברים הצרים של מערכת 
המנהרות המסועפת ולשמש לנערים כנתיב חילוץ. הוא כתב כי אין 
הוסיף  הוא  מייתרים את האימונים,  וכי תאי האוויר  צורך בצלילה 
שמעולם  נסיין  על  בבריכה,  שישי  ביום  נבדקו  כבר  האמצעים  כי 
לא צלל. בסופו של דבר, בגלל חלון הזמן הקצר, הרעיון נגנז בשל 

החשש לשלום הילדים, עד להגעת פתרון זה לתאילנד.
ביום חמישי שעבר, אחד מאנשי החילוץ, סאמאן גונאם, שפעל 
להניח  כדי  למערה  נכנס  כאשר  הכרה  מחוסר  מת  הנערים  לחילוץ 
מסלול  לאורך  הלכודים,  את  לשמש  היו  שאמורים  חמצן  מכלי 
יציאה אפשרי מהמקום. חברו שהיה במערה ניסה לבצע בו פעולות 

החייאה, אך ניסיונו עלה בתוהו.
מפקד יחידת אריות הים אמר, כי "התנאים במערה קשים מאוד. 
לאחר שהניח את מכלי החמצן, הוא איבד את הכרתו בדרך חזרה. 
חברו ניסה להעניק לו טיפול עזרה ראשונה וכשהוא לא הגיב, הוא 
ניסה להזיז אותו. חייו לא אבדו לשווא, אנחנו נמשיך במאמצים".

"חייל  גבר.  רק  הצעירים  הנערים  לחילוץ  החשש  כך,  בעקבות 
לעבור  יצטרך   12 בן  כשילד  יקרה  מה  מת,  הים  באריות  לשעבר 
לסוכנות  בתאילנד,  המתגורר  ישראלי  הרוש,  רפאל  אמר  שם?", 

הידיעות רויטרס. 
הגיע  שנה,  משלושים  יותר  כבר  בתאילנד  שגר  ישראלי  הרוש, 
באותו בוקר יחד עם בנו שלומי למקום. השניים שגרים במחוז אודון 
נסיעה מביתם  12 שעות  - מרחק של  תאני שבצפון-מזרח תאילנד 
לסוכנות  בראיון  כך  האב,  כשלטענת  בחיפושים,  לעזור  וביקשו   -
25 שנה וזכור לו שקשה  הידיעות רויטרס, הוא ביקר במערה לפני 
יותר מאשר במערות אחרות שבהן טייל: "היא צרה  לנווט בתוכה 
הראות  גם  רגיל.  לא  לעבור  צריכים  הצוללנים  שבו  האופן  מאוד. 
ירודה מאוד. אתה צולל 'על עיוור'. לילדים יהיה לא קל לעבור שם. 
ללמוד לצלול זה קל, אבל זו לא צלילה רגילה. זו צלילת מערות".

החילוץ הדרמטי

ביום ראשון השבוע התקבלה ההכרעה, בשל מזג האוויר הסוער 
ללכת  הוחלט  הילדים  לשלום  והחשש  תאילנד  את  לפקוד  הצפוי 
על חילוץ מידי. "לאחר שהערכנו את המצב, הבנו שהיום זה היום 
ובבריאותם  המים  במפלס  באוויר,  בהתחשב  למבצע,  האידיאלי 
של הנערים", אמר מושל המחוז, "אנחנו בשיא המוכנות היום. זה 

הכרחי לפנות את כל אזור המערה".
כאשר  מקומי,  בבוקר, שעון  עשר  בשעה  החלה  החילוץ  פעולת 

בערב.  תשע  השעה  באזור  מהמערה  יצאת  הראשונים  הילדים 
ביחידות החילוץ אף נערכו לגשמים שצפויים לרדת, שעלולים היו 
להפוך את המבצע למסובך יותר. "זו מלחמה נגד המים ונגד הזמן", 

אמר אוסוטנקורן.
כדי להגיע אל הנערים, נדרשו הצוללנים לצלול במשך שש שעות, 
ודרכם חזרה נמשכת עוד חמש שעות. שר הפנים של תאילנד הגיע 
קבוצת  את  לצלם  שלא  התבקשו  התקשורת  וכלי  החילוץ  לאתר 

הנערים הראשונה שאמורה לצאת מהמערה.
היום. בשעה  הוא  "היום  ראש משימת החילוץ אמר לתקשורת: 
עם  ביחד  הילדים  את  לחלץ  זרים  צוללנים   13 נכנסו  בבוקר  עשר 
החילוץ  צוות  כשלדבריו,  תאילנד",  של  הים  אריות  אנשי  חמישה 
כי  הוסיף,  כן  כמו  ימים.  כמה  במשך  המורכב  המבצע  על  התאמן 

יום קודם את מפלס המים במערה ב-30  הרשויות הצליחו להוריד 
בדרכם  לצלול  יצטרכו  לא  הלכודים  כי  שייתכן  כך  סנטימטרים, 
החוצה מהמערה. "ישנם כמה חלקים בעייתיים בהם יצטרכו הנערים 
אנחנו  "אבל  והוסיף:  המשימה  ראש  אמר  לזחול"  או  להתכופף 

יכולים לומר שהם פשוט יוכלו לצאת החוצה".
פעולות החילוץ שהתבצע כששני צוללים מלווים כל נער, כאשר 
שימשו  אף  )אשר  בחבלים  ומסתייעים  חמצן  מסכות  חובשים  הם 
לסימון דרך למחלצים במשך השבוע האחרון - עד לחילוץ הנערים, 
בכדי לא לאבד בתוך מערכת המנהרות(. פעולות החילוץ היו כרוכות 
במעברים צרים ובמלחמה של הצוללנים מול זרמי המים החזקים, 

כאשר הדרך הלוך וחזור מפתח המנהרה נמשכת כ-11 שעות. 
מיחידת  צוללים  וחמישה  זרים  צוללים   13 השתתפו  במבצע 
ארבעה  חולצו  הראשון  ביום  תאילנד.  של  המלכותיים  הים  אריות 
הוצאו  כשחלקם  פיזית,  מבחינה  ביותר  החזקים  מהמנהרה,  נערים 
על אלונקות. צהלות שמחה נשמעו במשרד השלטון המקומי שבו 
חולצו  למחרת  לעדכונים.  ועיתונאים  מתנדבים  עשרות  המתינו 
ארבעה נערים נוספים. יום לאחר מכן, ביום שלישי חולצו ארבעת 
הנערים האחרונים יחד עם סגן המאמן, ובכך הושלם מבצע חילוץ 

בהצלחה.
כי ככל שעברו הימים המחלצים הפכו  צוות החילוץ אמר  ראש 
ביום  ושהחילוץ  התקדם,  החילוץ  שמבצע  ככל  יותר,  למיומנים 
ציין  הוא  ראשון.  ביום  שהיה  מזה  בשעתיים  מהיר  היה  שלישי 
מבצעי  בין  לפחות  שעות   20 של  הפוגה  צריכים  היו  שהצוללנים 
העז  הגשם  בגלל  החמצן  אספקת  את  לחדש  כדי  בעיקר  החילוץ, 

שמציף את המערה.
בבית  רפואי  חירום  לטיפול  נלקחו  הם  חולצו  הנערים  כאשר 
במסוק  הועברו  ובהמשך  למערה  בסמוך  שהוקם  שדה,  חולים 
בני  רפואיות.  ובדיקות  לבית החולים פרנצ'נוקרו, להמשך הטיפול 
משפחותיהם של הנערים, לא הורשו לבוא עמם במגע, עד שיעברו 
את כלל הבדיקות בבית החולים, מחשש לזיהומים שונים בגופם.

הנהלת בית החולים הודיעה כי מצבם טוב וכי הם אינם סובלים 
רפואי  טיפול  עברו  נערים  שני  החולים,  בית  לפי  ראייה.  מבעיות 
בשל זיהומים קלים בריאות, אך חלקם כבר מצליחים ללכת בכוחות 
עצמם. לדברי בית החולים, הנערים יישארו בהשגחה בשבוע הקרוב. 
כמו כן מסרו, כי "הנערים רעבים לעיתים קרובות וזקוקים להרבה 
ארוחות. הם מספרים כמה הם שמחים לצאת מהמערה ואנחנו נערוך 

להם בדיקות פסיכולוגיות בהמשך".

אחרי 18 יום מתחת לאדמה 
 חילוץ דרמטי בתאילנד 

יום עקב העולם כולו בדאגה  במשך שמונה עשרה 
נערים צעירים ומאמנם שנתקעו במערה   12 אחרי 
הצוללן  מות  הישראלי,  הקשר   • בתאילנד  מוצפת 
החילוץ  מאסק,  המיליארדר  הצעת  הים',  מ'אריות 
את  משחזר  ישראל'  'כל   • הנערים  ומצב  הנועז 

הדרמה המלאה עד לרגעי הסיום

הכירו את המונסון

העונה  לשלושה,  מתחלק  התאילנדי  האוויר  מזג 
כמו  שלא  הגשמיים.  ועונת  הגשומה  העונה  הקרה, 
בישראל ומדינות רבות נוספות, בהם הגשמיים מגיעים 
יחד עם הקור שבחוץ, בתאילנד הגשם בדרך כלל היא 
עונה בפני עצמה, המגיעה דווקא בימות הקיץ ומונסון 
מבול,  כמעין  עז,  במטר  מגיעים  אלו  גשמים  שמה. 
יכול  ולעיתים  בודדות  דקות  מספר  נמשך  שלעיתים 
להימשך משך כמה שעות רצופות ואף לגרום לאי אלו 
הצפות. גשמי המונסון יכולים להפתיע בכל יום בשנה, 
בין  היא  פעולתה  את  פועלת  הכי  היא  בה  העונה  אך 

החודשים יוני לאוקטובר, למניינם.
לרוב  המתייחס  במטאורולוגיה  מונח  הוא  'מונסון' 
עקב  המתהוות  קבועות,  עונתיות  אוויר  לזרימות 
הפרשי טמפרטורות קבועים בין הים ליבשה. המונסון 
עונה  בכל  אך  וגשומה,  יבשה  בעונה  להיווצר  יכול 
באזור שונה. בימות הקיץ מעל הגוש היבשתי, שנוטה 
ביחס  חם  אוויר  מסת  ומתהווה  במהירות  להתחמם 
זרימת  מתהווה  כשאז  יותר,  הקריר  האוקיאני  לאוויר 
וניתכת  מתעבה  זו  זרימה  היבשה.  אל  הים  מן  אוויר 
אל הארץ כ'גשמי מונסון', כשבחורף גשמים עזים אלו 

מתנפצים על הים, בשל התנאים ההפוכים.
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ארבעס
יענקי קצבורג

ראש  מרן  של  ביתו  ונאמן  נכדו  שפירא,  דוד  הרב 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, יפתח בזמן אלול 
מדובר  גדול.  כולל  עילית  מודיעין  בעיר  הקרוב 
בכולל הראשון בסדרה של רשת כוללים שתקום בזמן 
אלול, תיפתח בכל רחבי הארץ ותמנה בעתיד מאות אברכים. 

מי שיעמוד בראש 
הראשון   הסניף 
רבי  הגאון  הוא 
מרבני  קסלר  דוד 
עילית  מודיעין 
אבא,  בית  ומר"י 
אחיו של רב העיר 

הגר"מ קסלר. 
צילום: משה גולדשטיין

שאת  מנדבורנה  מרדכל'ה  ר'  הבטיח  בחייו 
בתשעת  אליו  יביאו  "הקשים"  הקוויטלא'ך 
 - פטירתו  אחרי  גם  ישועות.  יפעל  והוא  הימים 
מנדבורנה  חיים'  ה'דבר  בעל  הרבי  בשם  מובא  וכך 
תוקף  וקיבלה  הסגולה  נפוצה  האחרונות  ובשנתיים  זצ"ל, 
לישועה,  ולהעתיר  הימים  בתשעת  לציונו  לעלות  נהגו   -
ואכן, החסידים שנסעו למקום ראו ישועות בחוש, והדברים 

התפרסמו. 
המכוון  אב,  ב'  בתאריך  להגיע  משתדלים  החסידים  בקרב 

הראשון  היום  כנגד 
הסוכות  חג  של 
היארצייט  יום  שזה 
זצ"ל  האדמו"ר  של 
בעיירה  הטמון 
אבל  בישטנא, 
שם  להיות  נוהגים 
הימים.  תשעת  כל 
שוהים  אלו  בימים 
רבים  חסידים  בציון 
חסידי  ןבעיקר 
בארץ  נדבורנה 

ובעולם.

הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה, 
פרסם מכתב בו הוא חוזר מדברי הברכה שכתב 
נותן  והספר  מאחר  זאת  הבית"  "נשמת  לספר 
גושפנקא לנשים להורות הוראה בישראל וגם מעודד 
עיסוק נשים בלימוד תורה שבעל פה, דבר המנוגד לדעת 

חז"ל.
בו  אשר  הבית"  "נשמת  בשם  ספר  לאור  יצא  תקופה  לפני 
על  "נשמת"  מדרשת  מטעם  הלכתיות  יועצות  משיבות 
לתפארה  התנוסס  הספר  בראשית  משפחה.  בענייני  שאלות 
מכתבו של הרב נבנצל. כעת, כאמור, חוזר בו הרב ממכתב 
למרות  כי  מדגיש  בבד,  בד  כאשר  לספר,  שכתב  הברכה 
שכנראה כוונת העוסקות בדבר לטובה, בכל זאת אינו יכול 

להסכים לדברים.
המכתב  נוסח  להלן 
בימים  שיגר  אותו  המלא 
נבנצל,  הרב  האחרונים 
"נשמת"  מדרשת  ליו"ר 
ורהפטיג:  יעקב  הרב 
כתבתי  שבעבר  "אחרי 
מכתב לספר 'נשמת הבית' 
מכון  את  שיבחתי  ובו 
'נשמת', בהתבוננות חוזרת 
שכוונת  שלמרות  נמלכתי 
והעוסקות  העורכות 

בדברים לטובה, איני יכול להסכים לדברים ברור שאשה, גם 
בעלת מאגר מידע רחב אין ראוי לה להורות הוראה בישראל, 
לזהות  לשואלות  לעזור  הייתה  במקור  הספר  מטרת  אם  גם 
מהי שאלה, אך לבסוף הספר בעוסקו עם דעות שונות, נותן 
הכרעות הלכתיות המזקיקות התייחסות של חכם, דבר שאינו 
מסור לידן. בנוסף יש בעיסוק המכון תמיכה בלימוד תורה 
רשות  אין  לכן  חז"ל.  לדעת  שמנוגד  מה  לנשים,  שבע"פ 
להשתמש ולפרסם את המכתב שנתתי בעבר ועמכם הסליחה. 
תזכו לחזק רק בתים נאמנים, ולראות במהרה בימינו בבנין 

הבית הגדול והקדוש".

למקרא"  חמש  "בן  מעמד  נחוג  והדר  פאר  ברוב 
בני  ויז'ניץ  קרית   - ויז'ניץ  תורה  תלמוד  לילדי 
הורים  ובהשתתפות  האדמו"ר  בראשות  ברק, 
על  ונעמדו  התלמידים  נכנסו  תחילה  זקנים.  ועטרת 
מרגליות  מענדיל  מנחם  הרב  כשהמלמד  המיוחדת  הבימה 
מדבר בפניהם ברוב רגש את סיפור שיעבוד מצרים ותכלית 
התיישבו  מכן  לאחר  התורה.  את  לקבל  כדי  מצרים,  יציאת 
יעקב  הרב  המלמד  ובניצוח  מקומותיהם  על  התלמידים 
וזקניהם  הוריהם  פני  את  התלמידים  קיבלו  ליכטנשטיין 

בשירת ויהי בישורון מלך - ברוכים הבאים בשם ה'.
הרב אהרן גפנר, מנהל הת"ת, קידם בברכה את פני האורחים 
רחמיו  גודל  על  לה'  והודיה  שבח  בדברי  ופתח  החשובים 
וחסדיו בעת הגיעו התלמידים לשלב התחלת לימוד החומש, 
בפסוק  עושה,  היא  מה  זו  לשמחה  טעם  בטוב  והסביר 
מפרשת השבוע 'עשה לך שרף ושים אותו על נס' שכל דבר 
לאביהם  לבן  את  משעבדין  זה  וע"י  נס,  על  לעלותו  צריך 
שבשמים. כן ציין את רוחו ומשנתו הטהורה של האדמו"ר 
בעל הישועות משה זי"ע החופפת במלאכת הקודש בהחדרת 
עשר  שארבע  ציין  וכן  הצאן  בצעירי  והליכותיו  משנותיו 

מחתני היום נושאים את שמו הטהור.
באהלי  וישועה  רנה  "קול  ובשירת  וצהלה  התרגשות  ברוב 
האדמו"ר  פני  את  וההורים  התלמידים  קבלו  צדיקים" 
התלמידים  בשמחת  לשמוח  שבא  הת"ת,  נשיא  מויז'ניץ, 
הושלך  הס  מרדכי.  יעקב  ר'  הרה"ג  בנו  בן  נכדו  ובשמחת 
החובה  על  האריך  בהם  קדשו,  מדברות  האדמו"ר  נשא  עת 
לחנך את הילדים מגיל קטנות ממש לשמור על לשון נקיה, 
שעל  ביתו  לבני  במכתב  זצ"ל  מוילנא  הגר"א  שכתב  כפי 
דבר זה תגיב בחומרה, לאחמ"כ שיבח את צוות המלמדים 
והנהלת הת"ת על השקעתם העצומה במשך כל השנה כולה 
התלמידים,  ראש  על  קדשו  מברכות  והאציל  בתלמידים, 
הוריהם, וסביהם, שירוו רב תענוג ונחת דקדושה כל הימים.

האדמו"ר קרא לנכדו היניק משה יהושע הגר ולתלמיד משה 
מכן  לאחר  קדשו,  מברכות  להם  והעניק  שטראוס  יהושע 
נפרד מהצוות הרוחני תוך שהוא מרעיף ברכות ותשבחות על 
ההורים  השנה.  בכל  המסורה  עבודתם  ועל  זה  כביר  מעמד 

לרקוד  הוזמנו 
בניהם  עם 
כתפיהם  על 
ריקוד  בניגון 
הקפה שישית, 
נסתיים  ובזה 
ד  מ ע מ ה
שיישאר חקוק 
בלב  לנצח 
ם  י ד י מ ל ת ה

וההורים ימים רבים.

את  בהתרגשות  ליוו  שיקגו,  מתושבי  רבות  מאות 
ביקורו המיוחד של הגאון רבי שמואל קמינצקי, 
גדולי  מועצת  חברי  וזקן  פילדלפיה  ישיבת  ראש 
"לב  ארגון  לטובת  חיזוק  למסע  שהגיע  התורה, 

לאחים", לקראת עונת הרישום לשנת הלימודים החדשה.
ימים ספורים לפני הנסיעה התקבל בעיר מכתב מיוחד במינו, 
נכתב וחתום בידי גדולי הדור בארץ ישראל, מרן שר התורה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
גרשון אדלשטיין, שהביעו את התפעלותם ממסירות הנפש 
לנדיבי עם בשיקגו  וקראו  של הגאון רבי שמואל קמינצקי, 
לקבל פניו כראוי ובפרט כי הוא מגיע למען הארגון הקדוש 
הזמן  וחיוב  היסטורי  כתנועה  מעריכים  ישראל  גדולי  שכל 

מוטל על כל אחד ואחד לתמוך בו כמיטב יכולתו.
המעמד התחיל בשעות אחר הצהריים בביקורו של הגר"ש 
בביתו של זקן ראשי הישיבות הגרא"ח לוין, שם נשא דברים 
מנכ"ל לב לאחים סקירה על הפעילות. לאחר מכן יצאו ביחד 
למעמד "כבוד התורה" ברחבת קרית ישיבת טעלז מול ביתו 
של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם חיים לוין, חבר מועצת 
גדולי התורה, שבעקבות חולשתו כמעט לא יוצא מביתו ולא 

נאם ברבים יותר משנה.
הילדים  מאות  המשטרה,  ידי  על  לתנועה  נסגר  הרחוב 
ותלמידי הישיבות פרצו בשיר שלא נפסק עד ששני הגדולים 
הזקנים עלו לבמה בו התיישבו עם עוד רבנים ובראשם הגאון 
רבי חיים דוב קעללער, ראש ישיבת טעלז, שבימי חורפו היה 
בעצמו אחד הפעילים בארץ ישראל וממקימי ארגון הפעילים 

באמריקה לפני יותר משישים שנה.
הרב נתן מולער, מנהל ישיבת תפארת צבי, הנחה את המעמד 
נפש של  לראות המסירות  קידוש שם שמים  והדגיש שהוא 
גדולי ישראל למען הצלת ילדי ישראל בארץ ישראל הרחוקה 
כי אף שהם נמצאים בריחוק מקום, שפועם בקירבם קירוב 

לב והרגשת אחראיות לאחינו בני ישראל.
מסרו  את  העביר  הנעימה,  בדרכו  דיבר  קמינצקי  הגר"ש 
לילדים הרבים שהיו נוכחים במעמד. לפתע, למרות חולשתו 
ומכשיר ההנשמה, הגאון רבי אברהם חיים פנה לבנו, מנכ"ל 

הישיבה הגרי"ז הלוי וביקש לומר מילים של ברכה.

הגיע  פוניבז',  ר"י  דויטש,  הכהן  אשר  רבי  הגאון 
לשבות בעיר אלעד בשבת האחרונה לרגל השלום 
ישיבות  ובני  אברכי  של  רבות  מאות  לנכדו.  זכר 
הגיעו להשתתף בליל שבת בדרשה המרכזית שנשא 
בהיכל בית המדרש החדש שהוקם לאחרונה בעיר לע"נ מרן 
ועודד את פתיחת  הגר"ש אוירבך זצ"ל. בסיום דבריו חיזק 
בהקדם  לחפש  כזה  חשוב  למקום  שכיאה  והורה  ביהמ"ד 
לעבור למקום גדול ומרווח יותר, זאת עקב הצפיפות הנוראה 
רבים  עלו  כ"כ  השבת.  ותפילות  השיעור  במהלך  שהייתה 

לאכסנייתו להתייעץ בנושאים שונים ולהתברך מפיו.

שוהים  חסידים  לספר,  מהסכמה  בו  חוזר  נבנצל  הגר"א 
בתשעת הימים בציון וזוכים לישועה, 12 ילדי 'משה יהושע' 
חגגו 'חומש סעודה', הגר"ש קמינצקי בשיקגו והכולל החדש 

של הרב דוד שפירא.
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 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
לגילאי -14 16

בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

קודש ולימודי ליבה  ויוכל לבחור בין לימודי מקצועות:  
החשמל, המחשבים או מסגרות מבנים ורתכות.  

ובשעות אחה"צ יוכל לבחור  בחוגים שונים:  
• רכיבה על סוסים   • מגרש הספורט   • מוזיקה ועוד.

צוות הר"מים  והמורים המקצועיים שלנו סבלני ומכיל,  
כמו גם הצוות הטיפולי, מנוסה ומסור.

הכיתות קטנות עד 15 תלמידים, תנאי פנימייה מעולים, 
טיולים וימי פעילות מגוונים ומאתגרים. 

לפרטים נוספים: משרדי הישיבה:  04-6983095 | נייד: 050-4944333
הסעות מטבריה, ירושלים ובני ברק

הכוונה רבנית צמודה



א' אב תשע"ח 13/7/18 12

לאזן את בג"ץ

הכנסת הייתה בוקה ומבולקה, האופוזיציה רועשת 
נגד, הקואליציה מפולגת, כבוד הנשיא ״הכי פוליטי״ 
ח״כ  בקודש.  שלא  כדרכו,  ׳מתערב׳  ושהיה,  שיש 
ציפי ליבני, שהוכתרה השבוע בתואר הכבוד המפוקפק, יו״ר 
האופוזיציה, הוצאה לראשונה בכוח הזרוע על ידי הסדרנים, 
פוטוגני,  )זה  הלאום.  לחוק  המשותפת  הוועדה  מדיוני 
מצטלם טוב( מצוין למי שמחפשת את דרכה וזקוקה נואשות 
לקדנציה  פוליטית  לשרוד  בכדי  חדשים,  ועוגן  לרפסודה 
והעתידי. בחירות קרבות,  נוספת במדבר הפוליטי העכשווי 

כבר הזכרנו! 
הבדיחה העצובה, הכל פוליטי ולא לטובת העניין, העם, 
הלאום וכפועל יוצא מכך, גם המדינה ואזרחיה. חלק מחברי 
האופוזיציה היו מצביעים בששון ובשמחה בעד חוק הלאום 
להיות  זוכים  היו  רק  לו  והמקסימלית!  הנוכחית  במתכונתו 
זועקים את  בצד השני של המתרס, חברים בקואליציה. הם 

זעקת הקוזק הנגזל, והיו שמחים להתחלף איתו. 
סיעת  נגד!  מהחרדים  חלק  הקואליציה,  סיעות  בקרב 
בכדי  רק  בעד,  תצביע  אך  נגד,  חושבת  כחלון  של  ״כולנו״ 
ליהודיה״.  ישראל,  ארץ  כ״מגן  להתהדר  יוכל  לא  שנתניהו 
רבים  בת  בשער  מכריז  בני-בגין  ח״כ  אופטית.  אשליה  עוד 

שיצביע נגד! ושזה חוק גזעני ומטופש, לדבריו. 
מהו ״חוק הלאום״, שנים מדברים עליו ומקפיאים אותו. 
למה נוצר הצורך בחיקוקו ועכשיו, לפני תום מושב הקיץ? 
מדוע הימין בעד, השמאל נגד? והמרכז, מתנדנד. לדברי השר 
פוליטית  מאחוריו  ועומד  שדוחף  ומי  החוק  ממנסחי  לוין, 
ואת  ליושנה״  ״עטרה  להחזיר  בא  הלאום״  ״חוק  ומעשית: 
בחוק- צורך  היה  לא  המדינה  ימי  בראשית  כנו.  על  הסדר 
הבינו  העליון,  בית המשפט  בעיקר  בתי המשפט,  כי  לאום, 

את מקומם והיו חשופים למגבלותיהם.
כל  למדינת  הפכה  המדינה  האחרונות  "בשנים  לדבריו: 
אזרחיה, כל מסתנניה״. כל מה שקשור לחיים יהודיים ויהדות 
הפך לעניין של חוסר שוויון, של אפליה פסולה וכדומה. את 
הדבר הזה החוק הזה בא לתקן, בשורה של הוראות. אומר 
השר לוין: שבמובן הזה הוא מחזיר את המדינה למקום שבו 
היא הייתה מלכתחילה. זה מהלך חשוב, שמאזן בחזרה את 
השינויים מרחיקי הלכת שהיו בפסיקות בתי המשפט, בדרך 
מעקרונות  והתרחקו  הלכו  הרב  שלצערי  העליון,  של  כלל 
היסוד שהיו הבסיס להקמת המדינה ובסיס לציונות. דברים 

כהווייתם.
הויכוח  הבנה.  או  ידע  חוסר  ו-או  ספק  מניעת  לשם 
האידיאולוגי האמיתי שבין הימין לשמאל. האם ישראל היא 

מדינה יהודית, או מדינת כל אזרחיה?
עליון,  לעקרון  כפוף  השוויון״  ״עקרון  האם  ובפרוטרוט, 
המדינה  ש״עקרון  או  יהודית.  מדינה  של  במעלה,  ראשון 
עקרון  של  במעלה  ראשון  עליון,  לעקרון  כפוף  היהודית״, 
השוויון. זו השאלה היחידה שעומדת על הפרק. מי לי? ומי 

לצריי?
 7 הקצף והחרון יצאו על הכותר ״שימור מורשת״, סעיף 
)ב( ״המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או 

בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת״.  
היהודי״  ״הלאום  ושגשוג  שימור  את  קובע  החדש  החוק 
במדינת ישראל, כערך עליון ונעלה, ומאפשר בעזרתו לגבור 
על ״עקרון השוויון האבסולוטי״ שמנחה היום את ביהמ״ש 
הרשות  בין  ונשנות  החוזרות  המריבות  את  והכתיב  העליון 
המחוקקת- והרשות  המבצעת-הממשלה  לרשות  השופטת 
של  השיפוטית  המהפכה  את  מצמצם  החדש  החוק  הכנסת. 
אהרון ברק, נותן כוח ויכולת לשופטים השמרנים, להטביע 
את מורשתם ואמונתם, בפסקי דין פרי עטם ודעתם. מגביל 
לרוח החוק המקורי  וכובל את חסידי המהפכה השיפוטית, 
וכוונת המחוקק ולא רק לפרשנות לשונית, של מילים יבשות 
פרשני,  כעקרון  שרירותית,  שנקבע  הנאור  האדם  ומבחן 
סלקטיבי ושרירותי מבית המדרש האקטיביסטי של האדמו״ר 

אהרון ברק ותלמידיו-חסידיו.  
לא  אפילו  שיפוטי.  רנסנס  ולא  מהפך  אינו  החדש  החוק 
שינוי גישה מהותי. ״אין בו יותר ממה שיש בו״. חוק הלאום 
וייתן כלים שיפוטיים גם לפרשנות שמרנית.  החדש יאפשר 
לא רק פרשנות מוטת אקטיביזם שיפוטי, מבחן האדם הנאור, 
נעלים  ערכים  ישנם  מהיום,  עליון.  כערך  השוויון  עקרון 
כערך- יהודית  למדינה  ויעדים  מטרות  במעלה,  ראשונים 

עליון מחייב וכסמל. 
הממשלה  ראש  עם  בשיחה  מנדלבליט  היועמ״ש  לדברי 
בנימין נתניהו, יתכנו השלכות לישראל בזירה הבינלאומית, 
באם חוק הלאום יישאר ויעבור במתכונתו הנוכחית. בעיקר 

ולאום  דת  פי  על  וערים  שכונות  בניית  שמאפשר  הסעיף 
לגור  מנועים  שיהודים  העובדה  בלבד.  ליהודים  והכוונה, 
ביישובים ערבים, לא מעלה ולא משנה את העובדות היבשות 
להתריע,  המשפטנים  של  חובתם  המשפטנים.  מבחינת 
לכל  יודעים,  כולם  להכריע.  הציבור  שליחי  של  תפקידם 

סערה יש מועד סיום, מלקקים את הנזקים וממשיכים. 
הפשרה  החדש.  מהחוק  חוששות  החרדיות  הסיעות 
הראשונית הייתה, לתמוך בחוק בקריאה הראשונה ולעשות 
בו שינויים לפני הקריאה השנייה והשלישית. בפועל בוצעו 
שינויים רבים בנוסח החוק לבקשת הסיעות החרדיות.  בנוסח 
האחרון שפורסם מדינת ישראל, לא הוגדרה "מדינה יהודית 
ודמוקרטית", אלא "מדינה יהודית בעלת משטר דמוקרטי", 
כי על המדינה לשמור על המורשת  ולחוק תתווסף הוראה, 
הדתית וכן על המקומות הקדושים על פי המסורת. מספק? 
בערך. העיקר לא לריב עם רוה״מ, שהחוק החדש הינו בבת 

עינו, כשסוגיית ״חוק הגיוס״ מרחפת ומאיימת. 
"המדינה  שקובע,  לחוק   6 סעיף  הינו  בעייתי  מוקש  עוד 
תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של 
העם היהודי בקרב יהודי התפוצות", לדברי ח״כ הרב אייכלר 
הסעיף יכול להכניס בדלת האחורית, את ההכרה ברפורמים 
לחוק-הלאום,  האמור  הסעיף  הכנסת  הכותל.  ובמתווה 
צפויה להביא להצפת בעיות של "העם היהודי" בתפוצות! 
לעומת סוגיות "ההלכה היהודית", פה בארצנו הקטנה. באם 

השינויים יספקו או יספיקו, בעתיד הקרוב נדע.

מטרתו של חוק הלאום להשיב את הסדר על כנו ואת האיזון המשפטי בין 
הדמוקרטיה ליהדות • האם עלינו לחשוש מהקמת יישובים ללא חרדים או ממיסוד 

הקשר של מדינת ישראל והרפורמים?

עו"ד יצחק שינפלד 



בית המשפט העליון. צילום: פישל רוזנפלד
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השבוע התקיימו בחירות לראשות דגל התורה 
בביתר עילית, המתמודדים היו הרב יצחק רביץ, 
מי שכיהן במשך שנים כיו"ר הסניף המקומי של 
המפלגה ומולו התמודד בחור צעיר ונמרץ בשם דודי זלץ, 

עוזרו של ח"כ יעקב אשר. 
מבלי להפחית מפעילותו של רביץ בכל השנים, נצחונו של 
זלץ מסמל משהו חדש ומבורך שצריך להיות בכל עיר בארץ 
ובכל מפלגה חרדית. ראוי שבכל עיר תושבי העיר המצביעים 
לאותה מפלגה יבחרו לעצמם את האנשים שהם רוצים שייצגו 
אותם במועצת העיר. זה תורם רבות לאמון בין המצביעים ובין 

המפלגה ולדבר הזה יש השלכות מבורכות. 
זה מכניס הרבה רוח חיים למצביעים, לפעילים, ובעיקר 
מגביר את המוטיבציה בקרב עסקני הציבור לפעול וכמה שיותר 
עבור הציבור שבחר בהם. וכן, זה נכון גם לגבי ש"ס ועדיין לא 
מאוחר. כל נציג ציבור שידע שהוא מחויב רק לבוחריו - כמובן 
תוך כפיפות והכנעה מוחלטת לגדולי ישראל - זה יניע אותו 

לפעול ביתר שאת עבור ציבור המצביעים. 
הימים הם ימי טרום הבחירות לרשויות המקומיות, ממה 
שאני רואה ומבין, בעיר שבה נציג הציבור ולא משנה מאיזו 
מפלגה הוא, נציג ציבור שפעל בנאמנות ומסירות למען תושביו 
– אזי כמעט ואין עליו מחלוקת שהוא צריך להמשיך. ואיפה 
שהמצב הפוך, ואותו נציג הסתמך על קשרים כאלה ואחרים 
וצפצף על הבוחרים במשך כל הקדנציה, שם אנחנו רואים 

התקוממות נגדו. 
זה נכון לגבי כולם, מי שמצליח 'לספק את הסחורה' מה 
שנקרא לתושבים ולמצביעים שבחרו בו, הוא יכול להמשיך 

לקדנציה נוספת כמעט ללא כל קושי ואף יגדיל את כוחו. 
נכון יהיה לכל המפלגות החרדיות לאמץ את הפריימריז הללו 
בכל עיר ובכל מקום, הדבר יכניס הרבה מאוד רוח חיה כאמור 
ויגביר את האמון של המצביעים באותה מפלגה, כל זה נתון 
לאישורם של גדולי ישראל כמובן, שהם ורק הם יקבעו את 
הכללים. יעשו נכון ראשי המפלגות החרדיות אם יקדמו זאת 

לטובת הגדלת הכוח החרדי בכל עיר ובכל מקום. 

הדרת חרדים
השבוע קרה דבר מצער מאוד מבחינתי, המועצה המקומית 
גבעת שמואל החליטה להדיר את החרדים מהגינה/פארק 
הנמצאת בתחומה, כן, אין לי מילים אחרות לזה אלא פשוט 

לקרוא לילד בשמו, זו הדרת חרדים.
אקדים ואומר, אני מסכים לחלוטין עם תושבי המקום, אני 
מבין לליבם של המשפחות שגרות בבניינים הסמוכים לאותו גן, 
לא ייתכן והם יסבלו מרעש בשעות לא סבירות, ואתם יודעים 
מה? אני גם מסכים איתם שלכלוך שנשאר מהמבקרים בגן 
הוא מרגיז ומעצבן. צריכים היו במועצה המקומית לעשות את 
הכל כדי למנוע מאותם תושבים סבל מכל מה שמפריע להם, 
לקבוע כללים של ניקיון וסדר, לקבוע כללים לגבי השעות בהן 
מותר להיות בפארק, בקיצור לא חסרות אופציות כדי שיהיה 

נוח לתושבים המתגוררים שם. 
עד כאן הכל בסדר, אבל מכאן ועד לקבל החלטה שאין 
לה שום הסבר אחר זולת להדיר את הציבור החרדי המתגורר 
בשכנות בעיר בבני ברק, זה מקומם ומרגיז, הציבור החרדי 

הוא ציבור גדול ברוך השם, ציבור שהולך וגדל, ולצערי הרב 
ראשי וקברניטי המדינה מדברים גבוהה גבוהה על שילוב 
החרדים במקומות עבודה ובכל מקום אבל לא עושים שום 
דבר בעניין, גם אלו שכן עושים - עושים זאת באופן חלש 

ולא מספק בכלל. 
גן ציבורי שייך לכולם. לא ייתכן שהדרה כזו תעבור לסדר 
היום הציבורי, היום זה גבעת שמואל ומחר זה תל אביב, 
או שבכלל יקום ראש העיר רמת גן ויחליט שלא מתאים לו 
שהפארק הלאומי בערבים משרת את הציבור החרדי שעושה 
שם לרוב הליכה מטעמי בריאות, יקום עוד כמה חודשים ראש 
העיר הבא ברמת גן ויחליט שממחר הכניסה לפארק הלאומי 

היא לתושבי רמת גן בלבד... 
התקדים הזה בגבעת שמואל חייב להיעצר כאן ועכשיו, כי 
אם זה יעבור לסדר היום וההחלטה תישאר כמו שהיא, יכולות 
להיות לזה השלכות לגבי מקומות נוספים. כל כך אתם רוצים 
שהציבור החרדי ישתלב בכל מקום? תודה. קודם כל תדאגו 
לכך שלא יסגרו בפנינו גנים ופארקים ציבוריים בטענות של 

סדר וניקיון. 

משגיחי הכשרות
השבוע עלה לסדר היום סוגיית מאבקם של משגיחי הכשרות 
ששנלחמים כדי לא לעבוד תחת חברות כוח אדם )עובדי קבלן(. 
משגיחי הכשרות צודקים במאבקם, הם גם ככה נמצאים בעבודה 

שאינה מתגמלת בשכר הולם עבור עבודתם. 
גם יהודים שאינם מקפידים על כשרות אוכלים יותר ויותר 
אוכל כשר מכל מיני סיבות, וציבור המשגיחים ללא ספק הוא 
ציבור מוחלש שאמור לקבל גיבוי מנציגיו בכנסת ובממשלה. 
את משגיחי הכשרות צריך לחזק, לא מספיק לשמור על מה 
שיש להם היום, אלא לדאוג לכך שהם יעבדו בתנאים שיאפשרו 
להם להשגיח בבתי העסק על הכשרות החשובה היום לא רק 
לציבור שומרי הדת אלא גם לרבים מהאזרחים שמעדיפים לאכול 
כשר, כי הם יודעים שיש לזה משמעות בהרבה מאוד מובנים. 
כשראיתי אותם השבוע נאבקים בירושלים בהפגנה שבה 
השתתפו חברי הכנסת של ש"ס גם, ראיתי אנשים שבסך הכל 
גורמים להרבה מאוד אזרחים לאכול בבטחה, ללא חשש 
מאיפה הביאו את הבשר, והאם הוא בכלל ברמת איכות הראויה 
למאכל, בפרט אחרי שראינו בחודשים האחרונים כל מיני 
תחקירים על מקומות שאינם כשרים, בתחקירים הללו נחשף 
הציבור בישראל למחדלים חמורים מאוד בכל הנוגע למה 
שמוגש אליהם לצלחת, כך שההשגחה היא חשובה כאמור 

בהרבה מאוד סיבות ולא רק בגלל הכשרות... 
יש לקוות שציבור המשגיחים ימשיך במאבקו הצודק עד 
לקבלת מענה יעיל עבורו, ההתגייסות של חברי הכנסת השבוע 
מכל סיעות הבית לטובתם זה צעד בכיוון הנכון, אבל זה לא 
מספיק. צריך כאן מעשים ופחות דיבורים, לטובת משגיחי 

הכשרות שזו בעצם טובת הציבור כולו. 

פריימריז בכל מקום
התקדים שמציגה דגל התורה בביתר עילית מרענן במיוחד, ויש לצפות ששאר המפלגות החרדיות בכל רחבי הארץ 

יאמצו אותו • וגם: לפני שמנסים לשלב חרדים בתעסוקה, תדאגו שלא ידירו אותם מגינות ציבוריות
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ולאום מלאום יאמץ

סביב  הפוליטית,  במערכת  השבוע  סערו  הרוחות 
"חוק הלאום". חוק שמתגלגל במערכת הפוליטית 
זה מספר שנים, וכעת מעמיד את השמאל והערבים 
בוועדה  לבני הורחקה מהדיון  ציפי  על הרגליים האחוריות. 
כל  אוטומטית.  נשלפות  הדמוקרטיה"  "קץ  וטענות  בכנסת, 
זה בשעה שמדובר בחוק מתבקש, מאוזן ודמוקרטי לחלוטין.  
אז מהו באמת חוק הלאום, ומה הוא מוסיף? החוק בא לקבוע 
בחוק יסוד את זהותה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית, 
כפי שנקבע במגילת העצמאות. החוק כמעט ולא מחדש ולא 
משנה מהמצב הקיים -  החוק מבקש לעגן במעמד של חוק 
יסוד הסדרים שונים הקיימים כבר כיום בחקיקה ובפרקטיקה 

הישראלית. 
את  ההמנון,  ואת  הדגל  את  המדינה,  סמלי  את  קובע  החוק 
מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, ואת היותה של ישראל 
ליהודי  המדינה  בין  הקשר  את  ודמוקרטית.  יהודית  מדינה 

התפוצות את חוק השבות ועוד. 
על  הסעיף  הוא  הקיים,  ההסדר  את  שמשנה  היחיד  הסעיף 
ההתיישבות היהודית. הסעיף מבקש לתקן את המצב הקיים 
נפרדים,  קהילתיים  ישובים  להקים  יכולים  ערבים  לפיו 
אסור. החוק מבקש להשיב את המצב  ליהודים הדבר  בעוד 
לקדמותו, כפי שהיה מראשית ימי הציונות ועד לבג"צ קעדאן 
אין  קטנים  בישובים  מדובר  כאשר  גם  כי  שקבע  המפורסם, 

להקים התיישבות יהודית.
משהו  לשנות  או  הפרט  זכויות  את  לשלול  בא  לא  החוק 

מזכויות האדם. החוק רק בא להשלים חוסר הקיים בחוקה. 
חוקות מודרניות כוללות בדרך כלל שלושה חלקים עיקריים: 
העוסק  חלק  המדינה.  של  הלאומית  בזהות  העוסק  חלק 
העוסק  וחלק  המוסדיים,  היסוד  חוקי   - השלטון  ברשויות 

בזכויות אדם. 
בעוד בשני החלקים האחרונים יש כבר חוקי יסוד מסודרים, 
הרי שבחלק העוסק בזהות הלאומית, יש חוסר. אין עדיין חוק 
יסוד שעוסק בכך, בניגוד לחוקות של מרבית מדינות אירופה.
לזהותה  הנוגע  בכל  החסר,  את  להשלים  בא  הלאום  חוק 
רבות,  כך מקובל במדינות מערביות  הלאומית של המדינה. 
היהודי.  העם  של  היחידה  הלאום  במדינת  מתבקש  אך  וזה 

ולא, זו לא גזענות בשום צורה. 
כמו מדינות לאום רבות – הכרה בזהות הלאומית של המדינה 
גזענית.  שאיננה  ובוודאי  דמוקרטית  בהיותה  פוגעת  איננה 
אתניות  לאום  מדינות  של  בחוקות  להכליל  מאוד  מקובל 

סעיפים המעגנים את הזהות הלאומית של המדינה.
יהודית,  במדינה  מדובר  כי  במפורש  נאמר  המדינה  בהכרזת 
החותמים על מגילת העצמאות לא חששו להכריז על הקמתה 
של מדינה יהודית בארץ ישראל, והחוק כעת בא לאשר ולעגן 

את המצב הקיים. 
החוק איננו פוגע בזכויות הפרט. ההצעה מבקשת לתת לחוק 
האדם  כבוד  יסוד  חוק  של  לזה  שווה  מעמד  הלאום  יסוד 
בג"צ  כמו  באירוע  ידונו  שכאשר  היא  המשמעות  וחירותו. 
ישראל  של  היותה  בין  המשפט  בית  יאזן  המשפחות  איחוד 
לחיות  זכותו  שתישלל  מי  של  הפגיעה  לבין  יהודית  מדינה 
המשפט  שבית  מכיוון  אויב.  ממדינת  זוג  בן  עם  בישראל 

בישראל פועל באופן אקטיביסטי והוכיח בעבר שהוא נוטה 
שלל  שהמחוקק  פרשנות  הענקת  תוך  משלו,  יום  סדר  לנהל 
הסדרים  לעגן  המחוקק  כעת  נדרש  היסוד,  מחוק  במפורש 
ברמת הפשטה נמוכה יחסית בחוק הלאום בכדי בית המשפט 

לא יסרס את כוונתו.  
הצורך בחוק הלאום הוא מובהק, למרות שהסתדרנו 70 שנה 
של  במשקל  לשחיקה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים  בלעדיו. 
ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  היסוד  ערכי 
הוקמה  עליה  לתשתית  בניגוד   - בג"ץ  בפסיקות  בעיקר 

המדינה ובניגוד לאופן בו פסק בג"ץ בעבר.
השחיקה שבולטת בעיקר בפסיקות בג"ץ, הביאה למצב שבו 
הזכות של מסתנן להסתובב בתחנה מרכזית בתל אביב זוכה 
להגנה חוקתית )כבוד האדם וחירותו( אבל הזכות של יהודי 
לעלות לארץ היא בעלת משקל נמוך יותר ובית המשפט נמנע 

מלהעניק משקל ליהדותה של המדינה מול ערכים אחרים.  
החוק  ישראל,  אזרחי  הערבים  את  מפלה  איננו  הלאום  חוק 
כל  המדינה.  אזרחי  של  הפרט  זכויות  על  דבר  אומר  איננו 
אזרחי ישראל מוגנים על פי זכויות האדם שהוכרו בישראל 
ללא הבדל דת גזע, מין או לאום. החוק מבחין באופן חד בין 
מי שזכותם לממש את זכותם הטבעית להגדרה עצמית בארץ 
ישראל - העם היהודי, לבין מי שלא יוכלו לממש את זכותם 
הקבוצתית להגדרה עצמית במדינת ישראל - כל לאום אחר. 
העובדה שמדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי 
ולא של עמים אחרים עמדה ביסוד הכרזת העצמאות והקמת 

המדינה.
מהמדינה  חלק  מהווים  בישראל  החיים  שהמיעוטים  כמובן 
ואין כל אפליה ביחס לזכויות הפרט של מי מהאזרחים. החוק 
מדינה  כאן  להקים  ברצון  שמחזיק  מי  כל  להדגיש  מבקש 
היהודית  הלאומית  ההכרה  את  למחוק  מנגד  או  לאומית  דו 

ולהקים כאן מדינת כל אזרחיה יתבדה.
התיישבות  לקידום  מראשיתה  פעלה  המודרנית   הציונות 
יהודית. ניתן וחשוב להחזיר למדינה ולגופים המיישבים את 
היכולת להקים נקודות יישוב לאומיות כחלק מהחזון הציוני 

גם ליהודים במדינת ישראל.

הרפורמה ברישוי עסקים

ולשמור על כושר, או לעשות  יותר חשוב, לאכול בריא  מה 
ניתוח לב פתוח? דומני שאין ספק כי האחרון דחוף מאד, וגם 
חשיבותו ברורה לכל אדם הנמצא בסיטואציה שכזו. עם זאת, 
הראשונים אינם דחופים, אין הכרח להקפיד עליהם בכל רגע 
נתון, אך חשיבותם גדולה יותר מן האחרון. מי שמקפיד על 
הגעה  למנוע   כדי  ההשתדלות  את  עושה  בריא,  חיים  אורח 
האנשים  רוב  הצער,  למרבה  בזה,  אך  לב.  התקף  של  למצב 
בגלל  דיחוי,  בר  שזה  בגלל  דחוף,  לא  שזה  בגלל  מזלזלים. 
בתחתית  נמצא  זה  מיידי,  באופן  התוצאות  את  רואים  שלא 

סדר העדיפויות. 
מצב זה מכונה "הרודנות של החשוב והדחוף", הנטייה של 

סף  להיות  הופכות  הן  כאשר  רק  היא  בעיות,  לפתור  אנשים 
בעיות  מזניחות  ממשלות  הפוליטית,  ברמה  גם  כך  אסון. 
רבות, בעיות אשר בתחילת דרכן הן קלות לפתרון, אך אפילו 
מאמץ זה הממשלה לא עושה. כל פתרון בעיה כרוך במחיר 
מסוים, פעמים זה צמצום תקציבי קטן, פעמים זה פיטורים, 
שהצורך  זמן  כל  אבל,  אחרת.  נוחות  אי  איזושהי  זו  פעמים 
באי נוחות זו איננו זועק ובוהק, הציבור לא נוטה לתמוך בכך, 
ובעקבות זאת, ממשלות מעדיפות לרצות את הציבור. רק על 
סף אסון, הציבור מבין שצריך לשלם מחיר, אבל אז המחיר 

גבוה, וגם אין ברירה. כמו ניתוח לב פתוח. 
רישוי  רפורמת  זו באה להסביר את החשיבות של  ההקדמה 
יו"ר  בכנסת.  הפנים  בוועדת  השבוע  אושרה  אשר  העסקים, 
החוק,  לקידום  רב  מאמץ  השקיע  קיש,  יואב  ח"כ  הוועדה, 
כך  על  גדול,  לקרדיט  ראויה  הממשלה  ניכרות.  והתוצאות 
הוא  תפקידה  כל  אשר  זו,  דרמטית  רפורמה  מקדמת  שהיא 
פתוח.  לב  ניתוח  של  למצב  להגיע  המדינה  מכלכלת  למנוע 
הציבור אולי לא מבין את עומק ההשלכות, הציבור כנראה לא 
ידע לתת קרדיט על עשייה זו, אך זו רפורמה דרמטית אשר 

תזניק את כלכלת ישראל. 
מעט פרטים על הרפורמה, עד עתה כל עסק שקם צריך היה 
בתחום  חדשי  עסק  למשל,  רגולטורים.  מספר  מול  להתנהל 
הבריאות,  ממשרד  רישיון  מהעירייה,  רישיון  צריך  המזון 
גם  פעמים  אלה  דרישות  ובעקבות  האש,  ממכבי  אישור 
מרעהו,  ידע  לא  רגולטור  כל  ועוד.  בניה  לתוספות  היתר 
פעמים סתרו זה את זה, והערימו קשיים בלתי אפשריים על 
עסקים. כל רגולציה חשובה אולי כשלעצמה )וגם זה בספק(, 
חדש,  עסק  הקמת  וכך,  אפשרי.  בלתי  נטל  היא  כמכלול  אך 
כרוכה בעלויות רבות, בזמן רב, ועיסוק מרובה בביורוקרטיה 
ומשפטיזציה. לכל זה יש עלויות עצומות, וכמכלול, בסוף זה 

מתבטא ביוקר המחיה. 
עשיית  קלות  במדד  התדרדרה  ישראל  בו  למצב  הגענו  כך 
עלויות  יש  זה  ולכל  נחשלות.  למדינות  מתחת  העסקים, 
העסק  הצרכן.  אל  דבר  של  בסופו  מגולגלות  אשר  עצומות, 

הרי צריך להרוויח, ובצדק. 
מהירה  בצורה  יינתנו  עסק  רישיונות  הרפורמה,  במסגרת 
קצרים.  יהיו  עסק  רישיונות  למתן  ההליכים  אחד.  ובמקום 
יתאפיינו  עסק  לבתי  הרגולטורים  שיעמידו  הדרישות 
באחידות, והרשויות יתבססו על תצהירים של בעלי העסקים 
במקום ביקורות פיזיות בשטח. יוקם גם מערך אכיפה ייעודי 
קנסות  להטיל  הסמכות  תינתן  שלהם  פקחים,  על  שיתבסס 

וצווים לבעלי עסקים שייתפסו מפרים את רישיונות העסק.
פישוט הליכי רישוי, יעודד עוד בעלי עסקים להתפתח. יזמים 
נוספים  עסק  ובתי  מסעדות,  מאפיות,  לפתוח  יוכלו  חדשים 
אשר יתנו שירות לציבור. יותר עסקים, משמע יותר תחרות, 

והתחרות מועילה מאד לצרכן. 
השבוע,  שנעשה  החשוב  המהלך  את  יבין  שהציבור  חשוב 
בתחומים  שכזו  מדיניות  לדרוש  ידע  שהציבור  גם  וחשוב 
החיים,  איכות  את  לשפר  האסטרטגיה  בדיוק  זה  נוספים. 

ולסייע לציבור הרחב בישראל. 



ניגוד לסטיגמה ולתדמית, חוק הלאום אינו פוגע בדמוקרטיה והוא מקובל במדינות 
רבות • אלו משמעויות יש לחוק, איזה בעיות הוא יתקן ומדוע מתנהל סביבו מאבק?



לגבריםמסלול

 התענינות רבה לקראת 
פתיחת התכנית לגברים

 בואו ללמוד תואר שעובד, 
עם הכנסה גבוהה וסיפוק מיוחד

של אוניברסיטת חיפה

בטיפול באמנויות

מגמת

מקצועות  למגוון  כולל  מונח  הוא  אמנויות  באמצעות  *טיפול 
טיפוליים בהם נעשה שימוש בתהליכי יצירה והבעה אמנותיים. 
הטיפול בפסיכודרמה כולל משחקי תפקידים והמחשת סצנות 

של המטופלים 

M.A לימודי

פסיכודרמה

שכר לימוד אוניברסיטאייום לימודים + יום הכשרה מעשיתהחזרי שכר לימוד לזכאים

עכשיו לגברים!
המקצוע המבוקש,

03-5785030 מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

מאות משפחות מכל רחבי הארץ כבר הבטיחו 
את השתתפותם בחופשה הקסומה של "שינפלד 
תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף 
בגרמניה. עם ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון 
מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, אוכל משובח 
ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית 
חמה, אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות 
הקיץ  חופשת  בהחלט  זו   – המשפחה  לכל 

המשתלמת ביותר.
מאות המשפחות שהקדימו להירשם הבטיחו 
לאור  כעת,  החלומית.  בחופשה  מקומם  את 
הביקוש הרב, הוספנו טיסה שבועית היישר לקלן, 
העיר הסמוכה לדיסלדורף, כאשר המרחק משדה 
התעופה למלון עומד על פחות משעת נסיעה. 
מסתבר שגם בטיסות, אנחנו בוחרים עבורכם 

את הטופ ביותר.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 
בוחרים לטוס עם שינפלד תיירות? התשובה 
פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק התיירות, 
גם אתם תיווכחו לדעת שחופשה עם שינפלד, 
היא הטופ ביותר ולמעשה זוהי התמורה הטובה 
ביותר שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 
רשימת היתרונות של שינפלד תיירות ארוכה 
ומשתלמת: גם ניסיון של מעל 30 שנים בתחום 
התיירות, גם בית מלון מהטופ של אירופה, גם 
מיקום של המלון בעיר קסומה, גם אירוח ברמה 
הגבוהה ביותר, גם ארוחות מפנקות ועשירות 
כיד המלך עם צוות שפים בעלי שם, גם אווירה 
משפחתית וחמה בכל מהלך החופשה, גם אתרי 
קירבה  גם  המלון,  בקרבת  מרהיבים  תיירות 
למתחמי השופינג הנחשבים באירופה, גם טיולים 
ואטרקציות במערב גרמניה ובמדינות אירופה 
הסמוכות. בקיצור, חופשה שלא תרצו שתסתיים 
ותיתן לכם את האפשרות לאגור כוחות מחודשים 

לקראת השנה הבאה. 
זו הסיבה שבכל קבוצה המתארחת אצלנו, קרוב 
ל-90 אחוזים הם לקוחות חוזרים של שינפלד 
בעוד היתר הם לקוחות חדשים שהופכים אף הם 
ללקוחות קבועים. מסתבר שלניסיון ולמקצועיות 

אין תחליף.
בקיץ הנוכחי שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
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 

וכעת, הילטון דיסלדורף.
מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. הילטון 
דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות למרכזי 
הקניות הגדולים, לפארקים המובילים ולאתרים 
היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת לשורה ארוכה 
של טיולים במערב גרמניה ובמדינות אירופה 
הסמוכות. חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד 
תיירות ובליווי מדריך מקצועי דובר עברית. בחלק 

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסטנדרטים 
הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים החשובים 

ביותר הנדרשים כדי שהחופשה שלכם תהיה 
האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו יכולים לסמן 

וי גדול.
הפרמטר הראשון הוא איכות המלון. מי שמכיר 
את מלון הילטון דיסלדורף בגרמניה יודע שמדובר 
באחד המלונות הנחשבים באירופה. סטנדרטים 
בינלאומיים שלא תקבלו בכל מלון. המלון מפואר 
ויוקרתי עם חדרים בעיצוב מוקפד, בית כנסת, 
מרכז ספא מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי 

אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 
לצאת מהמלון לטייל מבלי להיגרר לנסיעות 
ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון הילטון 
דיסלדורף במערב גרמניה ממוקם בדיוק במקום 
הנכון: ליד מתחמי הקניות הגדולים, ליד הפארקים 
המרהיבים, לא רחוק מהאטרקציות המובילות, 
בסמיכות לאתרי יהדות היסטוריים והכי חשוב: 
אפשרות לצאת לטיולים מאורגנים או עצמאיים 
למדינות אירופה הסמוכות. 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. כאמור, חלק 
מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות מלווה 
במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם לצאת 

לטייל באופן עצמאי.
הפרמטר השלישי הוא האוכל: כבר 30 שנים 
ששינפלד תיירות נמצאת בטופ בכל הקשור 
לשירותי האוכל. המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים של שינפלד תיירות כבר קנה לו שם 
בקדמת הבמה בענף התיירות. מי שהתארח וטעם 
כבר יודע שכאשר מגיעים לאוכל, מלווים אותנו 
שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.

הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
שחייבים לראות כדי להאמין, הן בארוחות בימות 
השבוע והן בסעודות השבת. 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. כמובן שבמהלך היום פתוח 
לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 

של שינפלד. 
עכשיו גם אתם מבינים: חופשה בשינפלד 
ציירות זו לא עוד חופשה. זו החופשה בה"א 
הידיעה. חופשה חלומית עם כל היתרונות. צוות 
האירוח של "שינפלד" ממתין לכם וישמח לארח 

אתכם לחופשה מהנה ומועילה.

גם אתם רוצים ליהנות מחופשה חלומית חייגו 
עכשיו: 03-6189999

עקב הביקוש: 
טיסות נוספות לקלן

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.

הגענו לישורת האחרונה: חופשת הקיץ אוטוטו מתחילה ומאות 
משפחות כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשת הקיץ החלומית 
של "שינפלד תיירות" בדיסלדורף. לאור הביקוש, החכרנו מטוס 
שבועי נוסף לאלו שעדיין לא נרשמו, טיסות ישירות לקלן, במרחק 
של פחות משעת נסיעה למלון בדיסלדורף. מהרו לתפוס את 

המקומות האחרונים לחופשת הקיץ הכי משתלמת
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