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 דבר העורך
שוב אנחנו ניצבים בסיומה של שנה, מסכמים את אשר אירע במרחב 

הפוליטי והגלובאלי, החוקתי והאנושי, אך סיום השנה אינו רק זמן 
לסיכומים חדשותיים גרידא, זהו גם זמן אישי נאות לחשבון נפש אישי 

עבור כל אחד ואחד מאתנו.
בימים אלה, בעיצומה של מערכת הבחירות המוניציפאליות, מובילה 

'קו עיתונות' את סדר היום הציבורי - באחריות וברגישות. מטרה אחת 
ועיקרית ניצבת לנגד עינינו, לספק לקוראינו את המידע הרלוונטי עבורם, 

באופן המדויק והראוי ביותר, לפני כולם.
אנו משתדלים להגיש לכם מדי שבוע עיתונים משובחים ויעילים לקוראים, 

כאלה שישרתו את צרכי הציבור וייענו לפניותיו, אך שגיאות מי יבין. 
מטבע הדברים ולחץ הדד-ליין, קורה ויש מי שנפגע מהדברים שפרסמנו, 

אם בשל היעדר אזכור וסיקור או מסיבות אחרות, וכאן המקום לבקש 
את סליחתו. סליחה נדרשת גם ממי שלא זכה להתייחסות מספקת, או מי 

שפנייתו למערכת טרם נענתה וטופלה.

***

כאן המקום להודות, בראש ובראשונה למו"ל העיתון, אריאל קוניק, אשר 
קרוב ל-30 שנה מוביל ומקדם את 'קו עיתונות' בחזית זירת התקשורת 

החרדית והדתית בישראל.
תודה לעובדי מערכת התוכן המסורים: הפרשן הפוליטי עוה"ד אבי בלום, 
ישראל פריי, עוזי ברק, איציק מצרפי, הילה פלאח, אלי רובין, זאב סגל, 
יוסי גיטלר, אוריאל צייטלין, חיים וייס ושי קאהן. תודה מיוחדת לצוות 

הגרפיקאיות, שבזכותן העיתון נאה לעין ומושקע, ותודה גם לסמנכ"ל 
אלימלך הירשמן ולעובדי מחלקות השיווק והלוח.

ועל כולנה תודה לבורא עולם, אשר בזכותו הגענו עד הלום, ומי ייתן 
ונזכה לגזר דינו, לשנה טובה ומתוקה, מבורכת ומאושרת.

אבי גרינצייג

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג
סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 

יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', 
שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 

עיצוב מוספים: אווס ג'בארה

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

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

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

קמפוס אור יהודה  אריק איינשטיין 3 אור יהודה
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה

משפטים

ועוד

התואר במשפטים מעניק ידע נרחב המאפשר קידום 
משמעותי בתפקיד ובשכר במגוון תחומים והשתלבות 
בתפקידי ניהול בבנק, ברשויות המקומיות, בתקשורת, 

בפוליטיקה, במקצועות חופשיים ועוד.

תוכנית הלימודים הייחודית, הסגל המקצועי ומערך הסיוע החדש 
של הקריה האקדמית אונו, מעניקים מעטפת לימודים מושלמת 

המסייעת לעבור בהצלחה את מבחני הלשכה.

תואר במשפטים של 
הקריה האקדמית אונו,

מפתח לתעסוקה מכובדת 
במגוון תחומים

 ההרשמה מסתיימת! 
 לפרטים וקביעת פגישת ייעוץ:

072-259-2843
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 הנגנים איבדו
 את התווים

היערכות של חודשים ארוכים, לחנים שנוצרו ונגנזו, 
מקהלה שהשקיעה שעות חזרה יקרות, ולבסוף חברי 
ה'קאפעלע' ששרים את הניגון החדש והבלתי מוכר 

כשאלפי המשתתפים רק מזמזמים. לאווירה הייחודית 
הזאת, נחשף במשך שנים כל מי שביקר בשנים עברו 

בבית המדרש הגדול של גור בימים הנוראים. 
מדי סוף שנה, בואכה ראש השנה, הולחנו ניגונים חדשים 
במשך חודשים ארוכים, לכל קטע וקטע בסדר התפילה - 
מניגון במוצאי מנוחה ועד ואלס כי אנו עמך. תחת איפול 

כבד נשמרו ההקלטות של הניגונים החדשים בכספת 
שמאפסנת כלי כסף יקרי ערך בבני ברק ומוגנת עוד יותר 
מהכספת של הרב גולדקנופף שבה נשמר עד היום הסכם 

השבת עם אל על. 
בהגיע הרגע המיוחל 'במוצאי 
מנוחה' של אמירת הסליחות 

הראשונות, חברי המקהלה 
העומדים מאחורי בעל התפילה 

ומימינו של הסטנדר עליו 
נשען הרב'ה, היו זוקפים את 

גוום ומצחצחים את גרונם. 
עיני הקהל היו נשואות 

למקום תפילתו של האדמו"ר, 
האוזניים היו כרויות לקול 

חברי המקהלה.
לפני מספר שנים שונו סדרי 
הנגינה בהנחיית ההיררכיה 

העליונה. לא עוד ניגונים 
חדשים על בסיס שנתי, על כל ההשקעה הרבה והשעות 
היקרות שכרוכות בהבאתם לעולם. במקום זאת יחודשו 

ניגונים ישנים נושנים – שיישלפו מהתקליטייה של ניגוני 
החסידות ויושמעו בקטעי התפילה. את החידוש, החליפה 

התחדשות. 
בדיעבד אפשר לומר שההחלטה הזאת שניתנה בקול 

דממה דקה, נשמעת כיום בקול רעש גדול. מי שנקלע 
לבית המדרש בימים ההם וקופץ לספוג מהאווירה גם 

בזמן הזה – שומע את הקולות ומבחין בהבדלים. לא עוד 
מקהלה של בודדים וזמזום חרישי של אלפים רבים. את 
ניגון 'במוצאי מנוחה' במוצ"ש האחרון השמיעה רבבת 

חסידים כאיש אחד. כולם הכירו את הנעימה והסדר 
המופתי נשמר גם בנגינה, כאשר איש מהחסידים אינו 

חורג מהמנגינה. 
למה שמתרחש בתוככי בית המדרש של חסידות גור – 

לעולם לא יהיה תיעוד. יכול כל יהודי באשר הוא לבוא 
בשערי בית המדרש, להצטופף בין קהל האלפים, לראות 

את הקולות ולשמוע את המראות. מי שנתפס לחוויה, 
מתקשה להיגמל שנה אחר שנה. גם כששעת אמירת 

הסליחות מוקדמת לשעה אחר צאת השבת, כדי שהמוני 
הבחורים לא יפספסו למחרת היום את אמירת קריאת 
שמע בזמנה – שהיא הלכה הדוחה מנהג, כפי שפסקה 

ההיררכיה העליונה.
הבזק פלאש בל ייראה, לא במצלמה כשרה ועל אחת כמה 
וכמה בפסולה. העולם החרדי – ימשיך לשבץ את עמודיו 
בתמונות של אדמו"רים שונים מכל העדות והחוגים בכל 

הפוזות האפשריות, אבל את תמונת השנה, של רבבת 

חסידים הנעה בקצב אחיד, יוכל לראות רק מי שיכתת את 
רגליו ירושלימה ויבוא בשערי בית המדרש במתחם שנלר. 

לו רק היה ניתן להשתלט לחודש אחד על מצלמות 
הערוצים ולהעביר את הזום מבני ברק לירושלים. בהסרת 

הצנזורה מבית המדרש של גור והטלת מיסוך תקשורתי 
על גבעת הישיבה בפוניבז', כולנו היינו יוצאים נשכרים.

תכלה שנה ואיומיה
בהיפוך גמור מאחדות השורות שנראית בבית המדרש של 
חסידות גור, הרי שהקול החרדי – שבמשך שנים התרגלנו 

לשומעו בעוצמה הולכת וגוברת, כאיש אחד גם אם לא 
בלב אחד, הפך במרוצת השנה האחרונה לקקופוניה של 

קולות בלתי מזוהים. במרבית 
הסוגיות המהותיות העומדות 

על סדר היום, אי אפשר לדעת 
כבעבר מהי העמדה החרדית. 
הזיוף חוגג, הנגנים איבדו את 

התווים.
לא מדובר רק בעניין מהותי 

כמו הגיוס – שם העמדות 
חלוקות על רקע מחלוקת 

אידיאולוגית בין המועצות. 
המועצת החסידית, אומנם 

נותנת את הטון ומשמיעה את 
הניגון בלי זיופים, אבל בל לנו 
להכניס את ראשינו בין הרים. 
אם יש מקום שבו ניתן לומר 
אלו ואלו דברי אלוקים חיים – הרי שזה במקרה כגון דא, 
כשגדולי התורה עצמם מביעים את דעתם לכאן או לכאן. 
היטיב לתאר זאת המגויס החרדי בצו שמונה למשימות 

מיוחדות, השר לשעבר אריאל 
אטיאס – שחסרונו במערכת 
הפוליטית החרדית בלט גם 

השנה. לאחר פרסום מסקנות 
משרד הביטחון הוא פירט את 

השיקולים לטובה או לרעה 
וסיכם במשפט קולע אחד: "אם 
הייתי נכנס למרן הגר"ע זיע"א, 
הייתי אומר לו: רבינו, במקרים 
כאלה אני אפילו לא יכול לומר 

מה אני חושב. אגיד למרן את 
השיקולים לכאן ולכאן ואשמע 

מהי ההכרעה על פי דעת 
תורה".

ניתן לומר שהמחלוקת הערה 
סביבת סוגיית הגיוס – חורגת 

מהסטנדרטים החרדיים של 
השנה האחרונה, אך לטובה 

ולא לרעה. דווקא במגוון 
הסוגיות הפוליטיות – הבלבול 

חוגג ללא כל סיבות מוצדקות או נימוקים אידיאולוגיים 
מהותיים. מחוק המרכולים שנחקק בעל כורחנו בעקבות 

עתירת הסוחרים לבג"ץ, עבור לעבודות הרכבת שהוסטה 
מהמסילה וכלה בהצהרות המהלכות אימים, חדשות 

לבקרים, על ראש הממשלה. כמעט ואין שבוע שבמהלכו 
לא נמצא הח"כ החרדי שימצא סיבה לאיים )סרק-סרק( 

על חייו הפוליטיים של ראש הממשלה. האיום החרדי עוד 
יגרום לביבי להתגעגע לאיום האיראני.

התוצאות היחידות של חוקים כמו חוק המרכולים 
לא מורגשות בשווקים אלא בסקרים. על החוק הזה 

)ושכמותו( לפיד עשה את הקאמבק הציבורי כמועמד 
המוביל של אופוזיציית 'רק לא ביבי', וזה אחרי המכה 

שספג בבחירות האחרונות והשפל אליו הגיע בשנית אחרי 
היבחרו של אבי גבאי. לפיד בכלל רצה להתעטף בטלית 

ולהפריש חלה. בתחילת הקדנציה גם הוא הבין שאין 
עוד תוחלת ציבורית לקמפיין נגד החרדים. אבל הח"כים 
החרדים התעקשו לחזור לזירה בסדרת כותרות העוסקות 
בהדתה. הם קפצו על יאיר שלנו וחבשו לראשו )ולראש 
המפגין שלידו( כיפה בעל כורחו. אין מה להתגולל על 

לפיד שחזר להשמיע את המנטרה הידועה. הח"כים שלנו 
בהתנהלותם, פשוט לא הותירו לו ברירה.

ניתן היה להבין את ההתנהלות, אם לפחות היה מדובר 
במלחמת מצווה על מהות שמצדיקה את המחיר. למרבה 
הצער, האמירות המיותרות והאיומים כלפי כל מה שזז, 

באוויר ובמסילה, על הגשר ובמנהרה – מרחיקים לבבות 
ממסורת ישראל, אוטמים אוזניים משמוע, וגם לא משיגים 

שום תוצאה חיובית. 
כאשר כל ח"כ פועל כאילו נושבת בגבו מועצת משלו, 

אין פלא שכך אנו נראים גם כלפי פנים, עם מכתבים 
שנשלחים אחד לשני, כמו טילי טומהוק בכינון ישיר, 

עם אינסוף תסכולים פנימיים ומאבקי חצר שבמסגרתם 
נלקחים כבני ערובה גם אי אלה שמות של רבנים נשואי 

פנים. עוד שנה אחת כזאת, וגם מושגי יסוד כמו ציות 
לדעת תורה טהורה יספגו מכת שאסי קשה.

ערב שנת הבחירות 
המקומיות ומה שעשויה 

להיות גם שנה של בחירות 
ארציות, אפשר לבקש 

מהפוליטיקאים האשכנזים 
שיחילו על עצמם את 

מה שהם דורשים תמיד 
מבוחריהם. האחריות – 
בהתאם לסיסמת יהדות 

התורה – אכן מחייבת, אך 
גם את הנבחרים, ולא רק את 

הבוחרים. 
אז קחו למען השם אחריות 

ועשו שלום – קודם כל 
בתוך הבית החרדי, ועד 

כמה שאפשר גם בחוץ, עם 
אחינו גלויי הראש ובעיקר 
אלה מביניהם שאין בלבם 

שנאה, רק פחד ואימה מכפיה 
- וכאלה יש רבים מכפי 

שמספרות לנו הכותרות והכתבות המאיימות. 
בררו את מלחמותיכם, בחרו בקפידה את מאבקיכם. 

הרגילו את לשונכם לדבר בשפה רכה ולא רק במילים 
קשות ופוצעות. תכלה שנה ואיומיה, תחל שנה וברכותיה. 

לו רק היה ניתן להשתלט 
לחודש אחד על מצלמות 

הערוצים ולהעביר את הזום 
מבני ברק לירושלים. בהסרת 
הצנזורה מבית המדרש של 
גור והטלת מיסוך תקשורתי 
על גבעת הישיבה בפוניבז', 
כולנו היינו יוצאים נשכרים

 ערב שנת הבחירות 
המקומיות ומה שעשויה 

להיות גם שנה של בחירות 
ארציות, אפשר לבקש 

מהפוליטיקאים האשכנזים 
שיחילו על עצמם את 

מה שהם דורשים תמיד 
מבוחריהם. האחריות – 
בהתאם לסיסמת יהדות 

התורה – אכן מחייבת, אך גם 
 את הנבחרים, ולא רק 

את הבוחרים

עו"ד אבי בלום
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בראש 
השנה 
יכתבון

 ה' תשרי
משאל עם בכורדיסטאן

יותר מ-90% מהתושבים )כ-3.2 מיליון( תמכו בעצמאות 
כורדיסטאן העיראקית ובהיפרדות מהממשל הקיים 

בבגדד. מדינות ערב התנגדו ליוזמה והנשיא הטורקי 
ארדואן טען )ברצינות תהומית( שהתוצאות הושפעו בידי 

 'המוסד' הישראלי.

 ו' תשרי
פיגוע בהר אדר

מחבל פלסטיני תושב הכפר הסמוך בית סוריכ רצח 
ביריות שלושה ישראלים ופצע קשה אדם נוסף בנקודת 

הבידוק בשער בידו, דרכו נכנסים פועלים פלסטיניים 
 ליישוב הר אדר.

 י"א תשרי
טבח בלאס וגאס

סטיבן פאדוק, פנסיונר אמריקני מנבדה, פתח באש 
מהקומה ה-32 של מלון בו שהה בלאס וגאס לעבר קהל 
המונים שהשתתף באירוע במקום. 59 איש נרצחו ו-527 

איש נפצעו. האירוע נרשם כאירוע הירי ההמוני הגדול 
בהיסטוריה של ארה"ב, "הישג" לא פשוט בכלל. 

 י"א תשרי
משאל עם בקטלוניה

תושבי האוטונומיה השוכנת בצפון מזרח ספרד, יצאו 
למשאל עם על עצמאותם והתנתקות מספרד, בניגוד 
להחלטת בית המשפט שקבע כי המשאל לא חוקתי. 

90% תמכו בעצמאות מתוך יותר משני מיליון מצביעים. 
הממשלה הספרדית לא באמת התייחסה למשאל ברצינות 

ודיכאה ביד ברזל הפגנות קטלוניות, ואם שאלתם, גם 
נכון לשעת כתיבת השורות קטלוניה רחוקה מעצמאות.

 י"ד תשרי
רצח ראובן שמרלינג הי"ד

בערב חג סוכות, נדקר ונרצח ראובן שמרלינג הי"ד, 
תושב אלקנה בן 70, על ידי שני מחבלים שהעסיק. 

גופתו נמצאה עם סימני אלימות קשים. שבועות אחדים 
לאחר מכן נלכדו הרוצחים ונשפטו למאסר עולם.

 כ"ב תשרי
ארה"ב פורשת מאונסק"ו

לאחר שורה של החלטות אנטישמיות ואנטי ישראליות, 
הודיעה ארה"ב על פרישתה מארגון החינוך, המדע 

והתרבות של האו"ם, שהפך לגוף פוליטי הנשלט 
על ידי רוב אנטי ישראלי. ההחלטה הדרמטית 

התקבלה בברכה בישראל, שהצטרפה אף היא במהרה 
ופרשה מהארגון.

 י"א חשוון
פיגוע דריסה במנהטן

מחבל מוסלמי בן 29 דרס באמצעות טנדר רוכבי אופניים 
במנהטן תחתית, עד שהתנגש באוטובוס תלמידים. 

שמונה בני אדם נהרגו ו-11 נפצעו בפיגוע הטרור החמור 
ביותר בניו יורק מאז אסון התאומים.

 י"ט חשוון
פטירת 'זקן המשגיחים'

בגיל 90, נפטר בבית החולים לניאדו מי שזכה לכינוי 
'זקן המשגיחים', הגאון רבי דב יפה זצ"ל, לאחר עשרות 

שנים בהן הרביץ מוסר לתלמידיו בישיבת 'כנסת חזקיהו' 
ברכסים ובשיחות רבות שמסר ברחבי הארץ.

 כ"ג חשוון
רעידת אדמה באיראן

לפחות 530 הרוגים ולא פחות מ-8,000 פצועים ברעידת 
אדמה במחוז כרמאנשאה באיראן, סמוך לגבול עיראק. 

יותר מ-70 אלף איש נותרו ללא קורת גג.

 שנה בדיוק חלפה מאז נגזרו 
כל האירועים שלפניכם, והם 
מוגשים לכם בסדר כרונולוגי 
ובקצרה  פטירתם של 
גדולי ישראל, אירועי טרור, 
תהפוכות דיפלומטיות, מאבקי 
חקיקה בכנסת והבחירות 
המקומיות יוצאות לדרך  
וגם: השרים וחברי הכנסת 
החרדים בטורים אישיים ל'קו 
 עיתונות' על השנה שחלפה  
ֹ ִמי ְבִקּצוֹ ּוִמי לֹא ְבִקּצו
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 שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל 
 יו"ר ש"ס הרב 

אריה דרעי
פריצת דרך חינוכית

כשנכנסתי לאולם הגדול הרגשתי 
חשמל באוויר.

זה לא היה עוד כנס תורני, כמוהו 
הורגלו רבות ב"ה בשנים האחרונות. 
את האצטדיון הגדול של חולון גדשו 

אלפי נערים ישראלים, חלקם עם 
כיפות לבנות שקיבלו בכניסה, שטרחו 
והגיעו באוטובוסים מכל רחבי הארץ 

 - רק כדי לשמוח יחדיו ולהקשיב
 לדברי תורה. 

הבטתי עליהם והתקשיתי להאמין. 
היו אלה ימי המונדיאל, תחרות 

הספורט העולמית שריתקה את כל 
הצעירים בני גילם אל המסך. והנה, 

בני הנוער הללו הלומדים במדרשיות 
"אל המעיין" הרגישו כי החוויה 

הגדולה שלהם נמצאת כאן, יחד עם 
אלפי חבריהם, השותפים להתחזקות 

הרוחנית הגדולה. 
משהו גדול מתרחש מתחת לפני 

השטח. כמי שזוכר היטב את המהפכה 
הרוחנית מלפני 30 שנה, אני חש 

שניצניה חוזרים. גם הנוער של היום, 
שרבים נוהגים להשמיצו, מרגיש את 

הצימאון לחיים ערכיים ומתדפק על 
שערי מוסדות החינוך והקירוב שלנו. 

והמספרים מדברים בעד עצמם: 
עם תחילת שנה"ל החדשה, נוספו 

2,300 תלמידים חדשים, מסורתיים 
וחילוניים למדרשיות "אל המעיין", 
בנוסף ל-4,000 התלמידים שכבר 

משתתפים. כך גם ברשת החינוך 
שלנו 'בני יוסף', המספרים בכל שנה 
גדלים ומוכפלים בשיעורים גדולים, 

מוסדות חדשים נפתחים, הכיתות 
מלאות עד אפס מקום והביקוש רק 

עולה וגובר. 
בסיכומה של שנה אינטנסיבית 

ומלאת אתגרים, יכולתי לציין כאן 
שורה ארוכה של פעילויות והישגים 

בשלל תחומים. החל מתקציבי 
עולם התורה והישיבות, דרך 

הובלת המאבקים למען הצביון 
היהודי, וכלה בפעילות רווחה 

ותרבות חסרי תקדים עבור הציבור 
שלנו. זכיתי לעמוד בראש תנועה 

מפוארת, שנציגיה בממשלה, 
בכנסת וברשויות הם חוד החנית 

של העשייה, ורותמים את כל מרצם 
וכשרונם למען הציבור. 

אולם הדבר ששמתי לי כמטרה 
עליונה - מהיום בו שבתי לפעילות 

הציבורית - הוא נושא החינוך 
והקירוב. זו נשמה אפה של תנועת 

ש"ס מיום היווסדה ועל כך מסר 
מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א את 

חלבו ודמו. לא להסתפק בקיים, 
לא לנוח על זרי הדפנה, לא להיות 

אדישים לגורלם הרוחני של מיליוני 
ילדים המצפים אף הם לשוב לכור 

מחצבתם. 
כך, לצד הפריחה העצומה של 

מוסדות התורה והישיבות שלנו, 
שמתי דגש חזק על תחייתם 

והעצמתם של ארגוני החינוך 
והקירוב שלנו. רשת החינוך ו"אל 

המעיין". לדאוג לתקציבים, לתקנים, 
להחיות את הפעילות, להעלותם על 
דרך המלך אחרי שנים של קיפאון, 

ולגרום להם להיות אבן רוחנית 
שואבת. להחזיר את העטרה ליושנה. 

זו הייתה מלאכה לא פשוטה. 
התקופה החדשה מאופיינת 

בבירוקרטיה רבה ובחסמים גדולים 
שלא היו בעבר. כמובן שגם היצר 
הרע ניסה להכניס מקלות בגלגלי 

מנועי הקדושה. רבים גם לחשו על 
אזני, שהימים השתנו והצעירים 

של היום מנותקים לגמרי מהמסורת 
וחבל על המאמץ. אבל ראיתי בחוש 

את מאמר חז"ל "הבא להיטהר 
מסייעים בידו". הקדשתי שעות אין 
ספור, בתוך סדר יום תובעני, עבור 

תחומים אלו, מתוך הבנה כי זו מהות 
שליחותנו. את אחי אנוכי מבקש. 

שנת תשע"ח תיזכר כשנת פריצת 
הדרך. פירות ההשקעה הגדולה 

החלו לנבוט וללבלב. רשת החינוך 
שלנו בניהולו המסור של הרב חיים 

ביטון, הפכה לסמל ודוגמה למערכת 
מקצועית ומאורגנת, המעניקה 

חינוך יהודי טהור ללא פשרות לצד 
כל הכלים המתקדמים להצלחה. 

דגש מיוחד שמנו על פרויקט 
חונכים - למעלה מאלף אברכים 

המלווים את הנערים לתוך הישיבות, 
מסייעים להם בקשיים  וכך מונעים 

את בעיית הנשירה. ארגון אל 
המעיין בניהולו של הרב משה אילוז 

שבה לימיה הגדולים בפעילות 
אדירה, בארגון עצרות חיזוק 

לגברים ונשים בכל עיר, מדרשיות, 
קייטנות, מסיבות ראש חודש ועוד, 

מנוע של קירוב ששאגתו נשמעת 
בכל רחבי הארץ. 

אין ספק, כי מהמקום הזה של 
ערבות אמיתית, נוכל להמשיך 

בשנה הבאה לפעול ביתר שאת, 
לקרובים ולרחוקים, מתוך אחדות 

נפלאה סביב מועצת חכמי התורה, 
ובראשם הכהן הגדול מרן ראש 
הישיבה שליט"א, אשר ימשיכו 

להנהיגנו ולכוון את דרכנו עד ביאת 
גואל צדק. 

תחל שנה וברכותיה. 

 כ"ה חשוון
הפיכה צבאית בזימבבואה

אחרי 37 שנות דיקטטורה בהן שלט 
הרודן רוברט גבריאל מוגאבה ביד ברזל 
בזימבבואה, השתלט הצבא על השלטון 

המקומי ואילץ את הנשיא הישיש, בן 94, 
להתפטר מתפקידו.

 ד' כסלו
משבר הרכבת

בעקבות חילולי שבת חוזרים ונשנים 
של רכבת ישראל שביצעה עבודות 

שונות בשבת, דרשו נציגי המפלגות 
החרדיות מנתניהו עצירה מיידית של 
העבודות ואיימו במשבר קואליציוני. 

בסופו של דבר צומצמו חלק מהעבודות 
והנציגות החרדית נחלה הצלחה חלקית. 
בהמשך התפטר השר ליצמן מהממשלה 

והוקמה ועדת הארבעה, בה חברים 
מקלב, מלכיאלי, בן צור ואייכלר, ואשר 

תפקידה לפקח ולעקוב אחרי חילולי 
שבת שאינם הכרחיים.

 ה' כסלו
שטרות כסף חדשים

שנתיים אחרי שבנק ישראל פתח 
במהלך להחלפת שטרות הכסף, הוא 

הושלם עם כניסתם למחזור של שטרות 
ה-20 וה-100 שקל, שהצטרפו לשטרות 

ה-50 וה-200 שהושקו קודם לכן. 
מסיבות כלכליות הוחלט לבסוף שלא 

לצרף לסדרה גם שטר נוסף שתוכנן 
מלכתחילה, בן 500 שקלים.

 ו' כסלו
פיגוע בצפון סיני

45 ק"מ מאל עריש, ומרחק כפול 
מהגבול הישראלי, התרחש אחד 

הפיגועים הרצחניים ביותר של דאע"ש 
– כ-30 מחבלים ברכבי שטח התנפלו 

על מתפללי מסגד א-ראודה בצפון 
סיני, שרבים מהם נמנו על שבטים 

בדואים שהתנגדו לארגון הטרור, וטבחו 
בהם ללא רחמים. תוצאות הקטל: 309 
הרוגים, מהם 27 ילדים, ולפחות 128 
פצועים. כמחצית מהמחבלים חוסלו 

בהמשך על ידי הצבא המצרי, ובמדינה 
הוכרזו שלושה ימי אבל.  

 ח' כסלו
ליצמן מתפטר מהממשלה
לאחר משבר עבודות הרכבת והימשכות 

חילולי השבת, הודיע שר הבריאות 
יעקב ליצמן לראש הממשלה בנימין 
נתניהו על התפטרות מתפקידו כשר, 

הנושא אחריות מיניסטריאלית. "לצערי 
ונוכח הכאב הגדול, בעקבות עבודות 

ממשלתיות שבוצעו בשבתות בפרהסיה 

מרן הרב שטיינמן זצ"ל
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 סגן שר החינוך
הרב מאיר פרוש

הזורעים בדמעה ברינה יקצרו

אחרי הבחירות האחרונות, בזמן שישבנו ביהדות התורה 
למשא ומתן קואליציוני עם הליכוד, היה ברור לנו דבר 

אחד – אנחנו צריכים להתעקש לשנות את כל הליקויים 
שממשלת לפיד עשתה. עמדנו על כך, והיום שלוש שנים 

אחרי - אנחנו רואים את התוצאות. הדברים לא הגיעו 
בבת אחת, על כל סעיף מההסכם הקואליציוני עבדנו 
קשה, שנה, שנתיים ושלוש, כדי להביאו לכדי יישום. 
אומנם עדיין ישנה עבודה רבה בתחום, אבל אני יכול 
להצהיר על רשימת הישגים שהצלחנו להביא במהלך 

השנה הנוכחית לידי גמר. לא אפרט את כל ההישגים כי 
נצטרך להקדיש לכך גיליון חג מיוחד, אבל אתעכב במעט 

על רשימת ההישגים הבולטים.
ראשון במעלה השנה, הסדרת תקנות מוסדות הפטור. 
מדובר בעבודה קשה וסיזיפית שנעשתה בתוך משרד 
החינוך, מול פקידי המשרד, הלשכה המשפטית ומול 

לשכת היועץ המשפטי לממשלה, כאשר התוצאה היא 
תקנות שמעגנות את כל הנושא של עצמאות החינוך 
החרדי במוסדות הפטור, שלמעשה היה פרוץ בעשר 

השנים האחרונות.
המשך הפרויקט הייחודי 'חנוך לנער', שמיועד לנוער 
מתמודד בישיבות קטנות, כאשר השנה הפרויקט כבר 

מונה מאות חונכים אברכים ואלפי תלמידים. מדובר 
במיזם ראשון בסוגו במגזר החרדי, הזוכה לשבחים 

רבים מכל קצוות הקשת, בראשם מראשי ישיבות 
ומגדולי ישראל.

הקמנו השנה את ועדת הרישוי, להקלה על הבירוקרטיה. 
במהלך השנה האחרונה היא קיימה עשרות ישיבות 

ארוכות ופוריות, במהלכן עמדה על התהליכים 
הבירוקרטים הסבוכים לקבלת רישיונות.

בתוך כך, בעקבות החלטת השר נפתלי בנט אחרי 
המלצת הוועדה, משרד החינוך האריך השנה בשלב זה 

לאלפי מוסדות את תוקף הרישיונות לתקופה של 5 שנים, 
וכבר לשנה"ל הבאה קיבלו למעלה מ–50% מוסדות את 

תוקף הרישיונות ל-5 שנים.
המשמעות היא שכל מוסד שיגיש בקשה לרישיון 

במועד, המשרד יעשה את כל המאמצים בכדי להנפיק לו 
רישיון. נושא הנפקת רישיון וחידושו הוא אחד הנושאים 
העיקריים שהעיקו על המוסדות בשל הצורך לחדש את 

הרישיון בכל שנה מחדש, כך שמדובר בבשורה של ממש 
למנהלי המוסדות. 

בתוך כך, הרחבנו את צוות הלשכה וניתנת מענה למאות 
מוסדות חינוך בכל טווח הגילאים. מענה לאלפי פונים 

לפישוט הליכים בתוך המשרד ובתוכם אגפי מוסדות 
תורניים, בינוי, פדגוגיה, סמינרים ועוד.

עניין נוסף שהבאנו לכדי גמר - הקמת חמישה מרכזי פיסג"ה 
בערים חרדיות, להכשרת עובדי הוראה.

כאמור, מדובר במעט זעיר מתוך העבודה הענפה שנעשית 
מול הממשלה, יועצים משפטים, מנכ"לים, פקידים ועוד. 

חז"ל אמרו "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל 
תינוקות של בית רבן". נפלה בידינו הזכות, שהיא גם 
חובה, לדאוג לאותן תינוקות של בית רבן המקיימים 

את העולם. 

בידי רכבת ישראל מזה תקופה ארוכה – החלטתי להתפטר 
מתפקידי כשר הבריאות. כשר בישראל איני יכול לשאת 

באחריות המיניסטריאלית לחילולי שבת ממלכתיים 
שנעשו בפרהסיה, בניגוד לערכים המקודשים לעם היהודי, 

לסטטוס קוו ולהסכם הקואליציוני", כתב ליצמן, שמונה 
בהמשך כסגן שר במעמד שר וללא שר מעליו.

 ט' כסלו
אושר חוק ההמלצות

46 חברי כנסת תמכו בחוק שיאסור על המשטרה לפרסם 
את המלצותיה בתום חקירות שהיא מנהלת, לעומת 37 

מתנגדים. החוק גם כולל סעיף שאוסר על המשטרה 
להגיש המלצה בתיקים רגישים – למעט אם התבקשה 

במפורש לעשות זאת.

 ט"ו כסלו
חקירת ח"כ דוד ביטן

אחרי יותר מחצי קדנציה בה הוביל את הקואליציה ביד 
רמה ואף סומן כאיש החזק ביותר בליכוד אחרי נתניהו, 
נחקר יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן בחשד למעורבות 

בפרשת שוחד בראשון לציון. חקירה בעקבותיה פרש 
מתפקידו כיו"ר הקואליציה והוחלף על ידי עמיתו 

לסיעה ח"כ דוד אמסלם. ביטן נחקר בהמשך השנה שוב 
ושוב, אך עד כה לא התקבלה החלטה בעניינו. 

ט"ז כסלו
חיסול נשיא תימן

עלי עבדאללה סלאח, מי שכיהן כנשיא תימן יותר מ-30 
שנה ופרש לטובת סגנו, נרצח על ידי כוחות החות'ים )ארגון 

טרור שיעי רצחני הפועל בתימן( לאחר קרב בצנעא.

י"ח כסלו
'נאום ירושלים'

שנה לאחר שנכנס לתפקיד נשיא ארה"ב, הבהיר דונלד 
טראמפ כי הוא מתכוון למלא את הבטחת הבחירות 

ולהעביר את שגרירות ארה"ב בישראל לירושלים. בנאום 
מכונן שנשא, אמר טראמפ בין השאר: "ישראל היא 

מדינה ריבונית עם זכות, כמו כל מדינה ריבונית אחרת, 
לקבוע את בירתה. הכרה בעובדה הזאת היא תנאי הכרחי 

להשגת שלום. לפני 70 שנה, ארצות הברית, בהנהגת 

הנשיא טרומן, הכירה במדינת ישראל. מאז קבעה ישראל 
את בירתה בעיר ירושלים - הבירה שהעם היהודי ייסד 

בזמנים קדומים... לכן קבעתי שהגיע הזמן להכיר 
רשמית בירושלים כבירת מדינת ישראל. בעוד נשיאים 

קודמים הבטיחו זאת בקמפיינים שלהם אך כשלו במימוש 
הבטחתם, היום אני מממש זאת". כצפוי, בעוד נתניהו 

כינה את ההצרה אירוע היסטורי, אבו מאזן טען כי מדובר 
בהפרת החלטות בינלאומיות, טראמפ לא התרגש ובהמשך 

השנה אכן עברה השגרירות לירושלים.

כ"ד כסלו
פטירת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

אחרי חודשים ארוכים של תפילות בהיכלי התורה, נפטר 
לפנות בוקר בבית החולים מעיני הישועה מנהיג הדור, 
בעל מחבר ספרי 'איילת השחר' וראש ישיבות 'ארחות 
תורה' ו'גאון יעקב', מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב 

שטיינמן זצ"ל, ומאות אלפים נהרו למסע הלווייתו בבני 
ברק. צוואתו של מרן הדהדה בפשטותה, בהוראותיו לבל 
יספידוהו, ובבקשתו להקים מצבה פשוטה על קברו ולא 
לקרוא ילדים על שמו. בנו, הגאון רבי שרגא שטיינמן, 

מונה כממשיך דרכו בראשות רשת ישיבות 'ארחות תורה'. 

כ"ד כסלו
אושר 'חוק המסתננים'

לאחר פסיקת בג"ץ שהגבילה את הממשלה, אושר ברוב 
של 71 חברי כנסת לעומת 41 מתנגדים בלבד, תיקון חוק 
המסתננים, אשר מאפשר לממשלה לכלוא מסתננים אשר 
אינם מסכימים להתפנות מרצון למדינה שלישית. תיקון 

החוק למעשה האריך את תוקפם של ההסדרים המעגנים את 
האמצעים לטיפול בתופעת המסתננים, בשלוש שנים נוספות.

ב' טבת
טראמפ חונן את רובשקין

נשיא ארה"ב המתיק את עונשו של האסיר היהודי 
המפורסם, חסיד חב"ד שלום מרדכי הלוי רובשקין, 

שנשפט והורשע על הונאת בנק ל-27 שנות מאסר, לאחר 
שריצה שמונה שנים בכלא האמריקאי. בהמשך, בחודש 

אלול, הגיע רובשקין לביקור בישראל והתקבל בחביבות 
בבתיהם של גדולי ישראל, לאחר שבא להודות להם על 

התמיכה שקיבל.

טראמפ וקים נפגשים בסינגפור



ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד
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 יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
ח"כ הרב אורי מקלב
שנה של הישגים

גם אם אבחר לקחת רק את הנקודות המרכזיות של השנה 
אצטרך לבחור מתוכם נקודות מרכזיות, מחמת קוצר 

בהרחבת היריעה לא אכנס להרבה דברים שהכנסת פעלה 
או דברים ציבוריים שליוו אותנו במהלך השנה, אבל ודאי 
שהדבר הראשון והמרכזי שמלווה אותנו לאורך כל השנה 

הוא נושא חוק הגיוס, או כמו שאני אוהב יותר לכנותו - 
החוק שמאפשר המשך לימוד תורה בארץ ישראל.

זה החל בסוף מושב החורף, אחרי הרבה מאוד עבודות הכנה, 
גם בחוק יסוד וגם בחוק שירות ביטחון שמסדיר באופן מעשי 
את נושא דחיית השירות והאפשרות ללמוד תורה בא"י, שלא 
הגיע לשלב המעשי בסוף. וגם מה שקרה לאחר מכן במושב 

הקיץ, כשעמדנו בפני חוק שמשרד הביטחון הביא ואנחנו 
עדיין דנים בו, ויש הארכה של בג"צ כך שהוא ודאי ימשיך 

ללוות אותנו גם בתחילת מושב החורף הבא.
מעבר לזה צריך לזכור את מה שמלווה אותנו ומה שליווה 

אותנו גם כעת והוא העבודות בשבת, כעת זה היה על הגשר 
ובמהלך השנה זה היה עבודות רגילות ברכבת, וצריך לציין 

שהיינו אחרי העברת חוק שנותן סמכות לשר העבודה 
לשקול שיקולי מסורת ישראל באישור העבודות של 

החברות הציבוריות, חוק שלא היה קל להעביר אותו. אני 
חושב שראוי לציון שזה בא לידי ביטוי, גם בגשר יהודית 

ואני מקווה שזה ימשיך הלאה.
גם אם יש עדיין חצי או רבע כוס ריקה, אני עדיין חושב 

שבסיכום שנה בעשותנו דין וחשבון, אנחנו עסוקים בצמצום 
ולא בהתרחבות, בשלושת רבעי השנה האחרונה ההיקפים 

של חילולי השבת הרבה יותר קטנים ואנחנו לא נחים על זרי 
הדפנה, איננו שאננים בנושא שבת. 

גם חוק המרכולים ליווה אותנו הרבה, שזה נושא אחר שקשור 
לשבת, שר הפנים קיבל את הסמכות שכל חוק שנוגע בשבת 
צריך לקבל אישור אקטיבי שלו, ובעצם החלישו ונטרלו את 

הסמכות מהרשויות המקומיות, שבכמה מהן ניסו לחוקק 
חוק ושר הפנים לא אישר להם, כך שלחוקי העזר שלהם אין 

משמעות. אני מקווה שזה יעזור לשמירת השבת.
צריך לזכור עוד חוקים. היה את חוק הלאום - חוק 

כבד מאוד שבסופו של דבר לא הגיע כמו שהניחו אותו, 
כך שהוצאנו כמה סעיפים מרכזיים, היו הרבה ישיבות 

ומו"מ, ראוי לציין שהחוק הזה יש עליו ביקורת קשה, ואלו 
שמממנים את הביקורת הזו אלו הרפורמים שנפגעו באופן 

ישיר וממוקד מהחוק הזה. בגלל שכל מה שיש משמעות 
שמדינת ישראל תחזק את הזיקה עם העם היהודי זה נכון, 

אבל חוק הלאום מתייחס לנעשה בישראל ובאופן כללי 
למדינות העולם, זה היה מכוון אליהם וזה פגע - יש לזה 
השלכה לגבי הסמכות שלהם ולגבי ההתערבות הבג"צית 
העתידית, וגם באופן העקרוני חוסר ההכרה ואי ההסכמה 

לפעילות ולהתארגנות שלהם זה הישג גדול מאוד.
צריך לזכור שאנחנו עסוקים והיינו בחוק המואזין ולא 

הסכמנו לקדם אותו, הסיבות שלנו ידועות, החוק הזה היה 
התגרות והתססה וגם לא מעשי, כי באופן מעשי יש היום 

לממשלה אפשרות להתמודד באמצעות חוקים אחרים, ואם 
לא עושים את זה אז למה לחוקק חוק חדש? מעבר לזה שזה 

יזיק דווקא לאירועים אחרים, בסגנון של סליחות שיכול 
להיות מוקדם ומאוחר, או עצרות כאלו ואחרות, שמחות בית 
השואבה שלפעמים חורגות מהשעות שהחוק מכוון. זה גם 

אחד הדברים שהעסיקו אותנו.
נגענו בקצת מהנקודות המרכזיות, וצריך לזכור שבסוף השנה 

הזו אתגרה אותנו מאוד, אבל אני חושב שהיו גם פעולות 
רבות מאוד, כנסת היא לא רק לייצר דברים חדשים, מערכת 

הבלימה היא גם חשובה מאוד והיו הרבה נושאים צרכניים 
שקודמו, וגם צרכי הציבור בהרבה נושאים טופלו,  שזה נותן 

הרגשה של סיפוק על מה שהיה וחיוב ודרבון לשנה הבאה, 
וצריך להשקיע, לפעול ולהתפלל כך שנוכל להמשיך לפעול 

ביתר שאת בסייעתא דשמיא וברכה שתלווה אותנו כל השנה.

ט"ז טבת
אושר חוק מוות למחבלים

לאחר דיונים מפרכים ובהובלתו של שר הביטחון איווט 
ליברמן, אושר בכנסת ברוב זעום חוק המאפשר להטיל 
עונש מוות על מחבלים. 52 חברי כנסת תמכו בהצעה 
לעומת 49 מתנגדים. למעשה, האפשרות להטיל עונש 

כזה כבר הייתה קיימת, אולם החוק מרחיב אותה ומאפשר 
לרוב רגיל להטיל את העונש )ולא פה אחד, כפי שנדרש 
קודם לכן( ובנוסף, קובע כי על התביעה הצבאית לדרוש 

את העונש החמור מכל.

כ"ב טבת
אושר 'חוק המרכולים'

לאחר עימותים סוערים ועל חודו של קול, אישרה הכנסת 
ברוב של 58 תומכים מול 57 מתנגדים )בהם חברי הכנסת 

של ישראל ביתנו( את חוק המרכולים, שמאפשר לשר הפנים 
ויו"ר ש"ס אריה דרעי לבטל חוקי עזר שתקבלנה עיריות 
שונות, אם וכאשר יאפשרו חילול שבת. במקביל, אושר 

בממשלה גם חוק שיאפשר לשר העבודה והרווחה להוסיף 
שיקולי "מסורת ישראל" במתן היתרי עבודה בשבת.

כ"ו טבת
פטירת הגר"י מאמאן זצ"ל

בירושלים נפטר בגיל מאה זקן רבני מרוקו, חבר בית 
הדין הגדול לערעורים הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל, 
בעל מחבר סדרת ספרי 'עמק יהושע', שעלה בילדותו 

ממרוקו. זכינו ב'קו עיתונות' להגיש את הראיון האחרון 
שנערך עמו, במוספי החגים דאשתקד.

כ"ז טבת
אבו מאזן בנאום 'ייחרב ביתך'

יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, תקף בחריפות את נשיא 
ארצות הברית, דונלד טראמפ, לאחר שקרא כי האחרון 

מפסיק את הסיוע לפלסטינים מאחר והם לא מוכנים למשא 
ומתן עם ישראל. "ייחרב ביתך, ממתי אנחנו מסרבים למשא 

ומתן?", אמר אבו מאזן בכינוס המועצה המרכזית של 
אש"ף. "פרידמן )שגריר ארה"ב בישראל( אומר שאין כיבוש, 
ושיבקש ממשרד החוץ האמריקני לא להשתמש יותר במילה 
כיבוש. שאני אפגש איתו? לא ניפגש איתו, לא בעמאן ולא 

בוושינגטון ולא בשום מקום".

ו' שבט
סגן הנשיא בישראל

אחרי ביקורו ההיסטורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
בשנה שעברה, הגיע תורו של סגן הנשיא, ידיד מושבע 

של ישראל, מייק פנס. פנס פגש את ראש הממשלה ונשיא 
המדינה, ביקר ביד ושם ובכותל המערבי, ונשא נאום 

בלתי נשכח בכנסת במהלכו בירך 'שהחיינו'.

י' שבט
חוק השואה בפולין

הפרלמנט הפולני מחולל סערה בינלאומית לאחר 
אישור חוק שאוסר על שיוך השואה לפולין, ובין 

השאר אוסר להשתמש בביטוי 'מחנה השמדה פולני', 
בטענה כי האשמה מוטלת כולה על כתפי גרמניה 

הנאצית והפולנים לא היו מעורבים בשואה עצמה. 
בישראל נשמעו גינויים מקיר לקיר ושר החינוך 

נפתלי בנט אף מיהר להוסיף ללימודים במערכת 
החינוך שיעור על מעורבות האוכלוסייה הפולנית 

בשואה. בעקבות הסערה הבינלאומית, הוסרה הענישה 
הפלילית מהחוק.

י"ב שבט
הקלטות שרה נתניהו

שערורייה בתקשורת הישראלית: נחשפו הקלטות של 
רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בהן היא נוזפת ביועץ 

על כך ששמה הוכנס לעיתונות בלא תוארה המלא – 
פסיכולוגית ילדים. חשיפת ההקלטות חוללה דיון ציבורי 

על הלגיטימיות שבפרסומן, בפרט מאחר ושרה נתניהו 
אינה נושאת בתפקיד רשמי וכמו כן מדובר בהקלטה של 

שיחה פרטית.

ט"ו בשבט
אורן חזן מורחק

אם תהיתם לאן נעלם לאחרונה הח"כ הצבעוני ביותר 
בקדנציה הנוכחית בשורות הליכוד, אורן חזן, הרי 

שהסיבה לכך נעוצה בהחלטת ועדת האתיקה של הכנסת 
בעקבות חמש עתירות של ח"כים, להרחיק את חזן 

מישיבות מליאת וועדות הכנסת לחצי שנה, לא כולל 
הצבעות, ולשלול ממנו שכר של שבוע. תיכף הוא חוזר, 

אל תלכו לשום מקום.

טרור העפיפונים. צילום דובר צה"ל 
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כ"ה שבט
מטוס F-16 ישראלי הופל בסוריה

כטב"מ )כלי טיס בלתי מאויש( איראני חדר לישראל 
באותו בוקר ויורט על ידי מסוק ישראלי, בעקבות 

כך הפציץ חיל האוויר את קרון ההפעלה של 
המזל"ט בשטח סוריה. במהלך ההפצצה יורט אחד 

המטוסים הישראלים על ידי אש נ"מ סורית והופל, 
כשהוא מתרסק ליד קיבוץ הרדוף בצפון. בהמשך 

תקף צה"ל סדרה של מטרות איראניות וסוריות 
ובתקיפות הללו נהרגו לוחמים איראנים.

כ"ח שבט
 המשטרה ממליצה להעמיד 

לדין את נתניהו
פורסמו המלצות המשטרה בתיקי 1,000 ו-2,000 

נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתיק 1,000 
נחשד נתניהו בקבלת טובות הנאה מאנשי העסקים 

פאקר ומילצ'ן בסכום כולל של כמיליון שקל, ואילו 
בתיק 2,000 נחקר נתניהו בחשד לקבלת סיקור אוהד 
ב'ידיעות אחרונות' בתמורה לצמצום והגבלת עיתון 
הבית שלו – ישראל היום. כאמור, במהלך פברואר 

פורסם רשמית שלפי מסמך סיכום החקירה של 
המשטרה ישנה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום 

נגד נתניהו בעבירה של בקשת שוחד, מרמה והפרת 
אמונים בשתי הפרשות.

ה' אדר
פילבר חותם 'עד מדינה'

שלמה פילבר, מי שכיהן כמנכ"ל מועצת יש"ע 
ובהמשך מנכ"ל משרד התקשורת, ונעצר יומיים 

קודם לכן במסגרת תיק 4,000 )פרשת בזק-
אלוביץ'(, חתם על הסכם 'עד מדינה', לפיו יועמד 

רק לדין משמעתי, בתמורה למסירת מידע שעשוי 
לקדם את החקירות נגד חשודים אחרים ובהם בנימין 
נתניהו. חודשיים לאחר מכן פוטר מתפקידו כמנכ"ל 

משרד התקשורת.

ז' אדר
דני סיידה חוזר לכנסת

חצי שנה לאחר שהחליף למשך יממה את ח"כ יגאל 
גואטה ורשם שיא כח"כ בעל תקופת הכהונה הקצרה 
ביותר, חזר דני סיידה לכהן כח"כ מן המניין בעקבות 

התפטרותו מהכנסת של סגן שר האוצר איציק כהן, 
במסגרת החוק הנורבגי.

ט' אדר
פטירת מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל

באופן פתאומי לחלוטין, נפטר בליל שבת ראש 
ישיבת 'מעלות התורה', הגאון רבי שמואל אוירבך 

זצ"ל, מי שכיהן בעבר כחבר 'מועצת גדולי התורה' 
של 'דגל התורה' וכראש ישיבה ב'איתרי' וב'קול 

תורה' - לאחר שעבר דום לב. עשרות אלפים הגיעו 
להשתתף במסע הלווייתו שנערך בצהרי יום ראשון.

י"ז אדר
החרדי המזויף של לפיד

בשיאם של מאבקי דת ומדינה, התייצב יו"ר 'יש עתיד' 
במתחם תחנת רכבת מרכז בתל אביב, כשלצדו קבוצת 

מפגינים ותומכים ושחרר הצהרות נגד עולם התורה וחוק 
הגיוס שהתגבש באותם ימים. חדי העין מיהרו לזהות 
בתמונות שהופצו פעיל 'חרדי' שעמד בסמוך ללפיד, 
ואשר בחינה מדוקדקת גילתה כי הוא מחופש כדבעי. 

ברשת פרצה סערה וב'יש עתיד' ניסו להתנער מהפעיל 
ולהבהיר שלא מדובר ביוזמה מפלגתית.

 השר לשירותי דת
הרב דוד אזולאי

שנה של פריחה דתית
עוד שנה חולפת. מידי יום אנו זוכרים את שולחינו אשר למענם ובשמם 

אנו אנשי הציבור פועלים מסביב לשעון. בשנה שחלפה זכינו ברוך השם 
להוביל תנופת עשיה ופריחה דתית מבורכת בכל חלקי הארץ לטובת 

עם ישראל. בשנה זו הגיע לשיא תקציב התמיכות למבני הדת בבניית 
מקוואות עירובין ובתי כנסת, חידושם ושיפוצם. תקציבים עבור תרבות 
תורנית באמצעות המועצות הדתיות למען התושבים. כספים אלו הגיעו 

מחשבון הכספים הקואליציוניים של תנועת ש"ס אשר שמה על סדר היום 
את הנושאים הללו לטובת האזרח.   

אחד ההישגים הגדולים ביותר עליהם עמלנו ויגענו זמן רב ובס"ד 
בהצלחה רבה, הוא פתרון מהותי לקבורת שדה בישראל. בהתאם 

למסורת היהודית המסורה לנו מדור דור ובהתאם להנחיות ההלכתיות 
לכתחילה, פעלנו לצמצום הקבורה הרוויה ולמתן פתרונות רוחביים 
לקבורת שדה ללא עלויות לתושבים באזורים הייעודיים. כך חוללנו 
מהפכה זו באזור גוש דן המסוגלת לתת פתרון למשך עשרות שנים, 

וכך עמלים בימים אלו למציאת פתרונות זהים באזורי ירושלים ועוד. 
אני תקווה כי עבודתנו זו תהיה לשווא ונתבשר כולנו בקרוב על תחיית 

המתים בביאת גואל צדק.
נדבך נוסף וחשוב שהשקענו בו השנה מאמצים מרובים הוא 

הגדלת התקציב לפיתוח תשתיות קבע באתרי המקומות הקדושים 
כשהתוצאות ברובן כבר נראות בימים אלו בשטח. השקענו סכומי 

עתק בשיפור וחידוש ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
באתרא קדישא מירון ואף בדרכי הגישה לאתר. הגדלנו את 

השטחים לטובת ההילולה המסורתית בל"ג בעומר, חידשנו, פיתחנו 
והרחבנו את כבישי הגישה להר, הקמנו אזורי נוחות בצידי הדרכים 

לטובת העולים לציון הכוללים מקומות ישיבה, נקודות שתייה 
הצללה ועוד. כך גם בציוני הרמב"ם בטבריה, השל"ה הקדוש, מערת 
אליהו בחיפה ועוד. כמו כן מקומות ואתרים נוספים הנמצאים בהליך 

תכנוני מתקדם ואשר יכנסו לביצוע בעז"ה בתקופה הקרובה, כל זאת 
בשילוב ובסיוע משרד הנגב והגליל בראשות יו"ר התנועה השר הרב 
אריה דרעי שליט"א אשר מוביל את היוזמה ביד רמה. בכל המקומות 
הללו ניתנו דגשים מיוחדים על הנגשה לנכים ועל רווחת כלל הבאים 

לפקוד ולהתפלל בציוני הקדושים. 
פעילות זו נוספת לתהליכים נוספים שהובלנו במהלך השנה החולפת 

בהצלחה רבה כמו מוקד חירום לקבורה כוכבית 0120 ומוקד לפינוי 
נפטרים בשעות הלילה ובשבתות וחגים ע"י שאינם יהודיים, מערכת 
'שירת הים' הפועלת בהצלחה בעשרות מועצות דתיות ברחבי הארץ, 

ועוד לא הזכרנו את מינויי הדיינים, רבני הערים, הרכבי מועצות דתיות, 
ועוד. אך קצרה היריעה מלהכיל.

ראוי לציין לשבח את עובדי המשרד המסורים אשר פועלים יום וליל 
מתוך תחושת שליחות של קודש ליישם את המטרות שהצבנו להם לכל 
אורך הדרך במסירות וביעילות אין קץ. כולי תפילה כי נזכה גם בשנה 

הקרובה להמשיך את המהפכה ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה. 
יהי רצון שתפילותינו יתקבלו ברצון לפני אדון כל ונזכה כולנו 

בשנה זו ובכל שנה ושנה להצלחה וסייעתא דשמיא בכל מעשה 
ידינו בבריאות בנחת בשמחה ובטוב לבב. 

ובהזדמנות זו אודה ואברך קמיה מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי 
התורה ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מורה דרכנו הכהן הגדול מרן 

ראש הישיבה רבינו חכם שלום כהן שליט"א אשר זכות היא לנו לשמש 
כשליחיו ולפעול ע"פ הוראותיו בכל דבר ועניין כקטון כגדול. כה יתן 

לו ה' וכה יוסיף בבריאות גופא ונהורא מעליא עדי זקנה ושיבה שנזכה 
לאורו ולהנהגתו עד ביאת גוא"צ בב"א.

שנה טובה ומבורכת! 

פנס ונתניהו. צילום: עמוס בן גרשום-לע"מ 
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י"ח אדר
חפץ חותם 'עד מדינה'

שבועיים לאחר שמנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר 
חתם על הסכם 'עד מדינה' במסגרת תיק 4,000, הצטרף 

אליו גם ניר חפץ, מי שכיהן כיועץ התקשורת של בני 
הזוג נתניהו, שהעביר למשטרה סדרת הקלטות ששמר 

מהתקופה בה עבד בצמוד לראש הממשלה.

י"ט אדר
אורלי לוי מקימה מפלגה

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בתו של הח"כ 
המיתולוגי דוד לוי, שפרשה מוקדם יותר במהלך 

הקדנציה ממפלגת 'ישראל ביתנו' והודיעה שתתמקד 
בנושאים חברתיים, החליטה להריץ מפלגה עצמאית 

לכנסת. מאז פורסמו כמה וכמה שמות בולטים 
במערכת הפוליטית והביטחונית שעשויים לחבור 

אליה, וגם בסקרים היא קיבלה עד כה תוצאות 
מחמיאות למדי.

י"ט אדר
נאום נתניהו באיפא"ק

ראש הממשלה נשא נאום בועידת הלובי הפרו-ישראלי 
הנחשב מכולם – איפא"ק. בנאום שהועבר ברשתות 

התקשורת העולמיות, הודה ראש הממשלה לנשיא טראמפ 
על ההחלטה להעביר את השגרירות לירושלים, והבהיר 

כי "חובה עלינו לעצור את איראן".

כ"ו אדר
חוק הגיוס אושר בקריאה טרומית

בשל דרישת המפלגות החרדיות שלא לסיים את מושב 
החורף מבלי לפתוח בהליכי חקיקת חוק גיוס מתוקן, 
הצביעה הכנסת בקריאה טרומית על הצעתו של ח"כ 

יואב בן צור מש"ס, ואישרה אותה ברוב של 59 תומכים 
מול 38 מתנגדים, בהם נציגי 'ישראל ביתנו'.

כ"ז אדר
אזולאי מחליף את אביו

שבועות אחדים לאחר הצטרפותו של ח"כ דני סיידה 
לשורות ש"ס, התרעננה רשימת המפלגה בח"כ צעיר נוסף 

– ינון אזולאי, בנו של שר הדתות דוד אזולאי, שפרש 
עבורו מהכנסת )אך נותר לכהן כשר(.

כ"ט אדר
פטירת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי

אחרי חודשים ארוכים של עליות ומורדות, נפטר בארה"ב 
הרבי מויז'ניץ מונסי, הגאון רבי מרדכי הגר זצ"ל, לאחר שכיהן 
במשך 46 שנים כאדמו"ר והנהיג רבבות חסידים. הותיר אחריו 

שבעה בנים ונכד שמונו כאדמו"רים להמשיך את דרכו.

ט' ניסן
ניר ברקת עובר לזירה הארצית

ראש העיר ירושלים בעשור האחרון מודיע רשמית כי 
יתמודד ברשימת הליכוד לכנסת ויסיים את תפקידו כראש 

העיר עם תום הקדנציה הנוכחית, במה שהיווה באופן 
רשמי יריית פתיחה במרוץ לתפקיד. השמות הבולטים 

עד כה: יוסי דייטש, משה ליאון, השר זאב אלקין, עופר 
ברקוביץ', רחל עזריה, אבי סלמן ויוסי חביליו. גם ח"כ 

נחמן שי שקל להתמודד אך לבסוף חזר בו.

י"ד ניסן
צעדת השיבה הגדולה

בעקבות המצב הכלכלי ברצועת עזה, ניסה חמאס 
להוביל צעדת ענק ולפרוץ את המצור הישראלי על 

גבולות הרצועה. המועד הראשון שנבחר לשם כך היה 

ח"כ הרב יעקב אשר
בדרכו של מרן זצ"ל

שנה נוספת רצופת מאבקים והישגים, הגיעה 
לסיומה. אירועים רבים נחרטו על לוח ההיסטוריה. 

חלקם בעלי משמעות לאותן שעות. חלקם בעלי 
השפעה לטווח ארוך יותר. אך ישנם ימים בהם 

האירועים נחקקו לזיכרון עולם.
כך הוא יום כ"ד כסליו תשע"ח, בו כבו המאורות 

והסתלק לישיבה של מעלה רבן של כל בני הגולה 
מרן ראש הישיבה רבי אהרון לייב שטיינמן 
זצוק"ל, יום שהיה עבורי ועבור מאות אלפי 

בני התורה וציבור היראים לדבר השם זמן של 
טלטלה עזה.

ראש הישיבה זצוק"ל, היה עבור כולנו אב זקן, 
מנהיג ומדריך. כאיש ציבור זכיתי מטבע הדברים 

לשעות רבות בקרבתו. ממנו שאבתי כוחות ועידוד 
בשעות של משימות מורכבות ובימים של מאבקים 

ועימותים בעשיית שליחותנו הציבורית למען בנינו 
ובנותינו, כדי שנוכל לקיים את אורחות חיינו ללא 

הפרעות. ללא דאגות וללא חשש ומורא מהקמים 
עלינו להצר את צעדינו. דעתו נאמרה לנו בחכמה 

נדירה המבוססת על השקפת עולם בנויה לתלפיות 
שנבנתה על אדני דרכם של גדולי התורה והיראה 

בדורות הקודמים.
בהסתלקותו של מרן זצוק"ל הסתיימה עבורי 

ועבור חבריי שליחי הציבור, תקופה בת עשרות 
שנים בה זכינו לקבל עצה ותושיה ברכה והדרכה 
בכל ענייני הציבור הגדולים והקטנים, בהקשבה, 
בחן ופקחות שהתבטאו בכל פרט ופרט, במסירות 

ואחריות אדירה לעולם התורה ומתוך דאגה עצומה 
לכלל עם ישראל ולשלמות העם היהודי.

גם שנה זו כמו קודמותיה, מסתיימת כאשר 
גורמים פוליטיים מנסים להצר את צעדיהם של 

נציגי הציבור החרדי, כאשר חוקים רעים ומזיקים 
ניחתים עלינו על ידי אנשים חסרי יראת שמים 

והערכה בסיסית לקודשי ישראל המבקשים 
להכריע בנושאים הנמצאים בציפור נפשה של 

היהדות החרדית כמו הסדרת מעמדם של לומדי 
התורה בשאלת הגיוס, סוגיית הגיור, כבודה 

ומעמדה של השבת במרחב הציבורי, ולא די בכך 
אלא גם על השפעתם של בתי הדין בענייני גיטין 

וקידושין שהולכת ומתמעטת, ייחודיותו של החינוך 
החרדי מאוימת . טבעי הוא שבימים אלו עולים 

הזיכרונות ומתעוררים הגעגועים להנהגתו ורחשי 
ליבו של מרן זצוק"ל. הסתלקותו, נדמה היה לנו, 

הותירה אותנו להיטרף על גלי הים הסוער כמו 
ספינה שאיבדה את קברניטה. 

אך, זכרו ומורשתו של מרן זצוק"ל הם גם תמרור 
הכוונה לשנים הבאות. לאמץ את דרכיו. ללמוד ולהכיר 
בקיום המשך השליחות אותה קיבלנו ממנו ולפעול ללא 

הפסקה לטובת הכלל והפרט, להקדיש את הזמן לכל 
פונה ונצרך. להניף יחד עם הציבור את משנתה של 

"דגל התורה" בכל מקום ללא חשש ומורא ולהמשיך 
ולהיאחז גם בשנים הבאות כבעבר במשענתם 

והכוונתם של עיני העדה, זקני וגדולי הדור שליט"א, 
לדבוק בדקדקנות בדרכם והדרכתם בכל נושא ועניין. 

לנהוג על פיהם בבחינת נעשה ונשמע.

שגרירות ארה"ב בירושלים
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'יום האדמה', שחל השנה בערב פסח. מאז אירעו כמה וכמה 
ניסיונות דומים, אך כולם רשמו כישלון חרוץ, הן מבחינת 

מספר המשתתפים והן באשר לתוצאה שהושגה. על פי 
הדיווחים מעזה, נהרגו באירועים הללו עד כה 155 פלסטינים 

ונפצעו כ-17 אלף, מרביתם משאיפת גז מדמיע.

כ"ב ניסן
מתקפה כימית בדומא

העולם הזדעזע למראה התמונות שהגיעו מהעיר דומא 
שבסוריה, השוכנת סמוך לדמשק. לפי הדיווחים, פצצות חבית 
שהכילו רעלנים וחומרים כימיים הוטלו על העיר, וכמאה בני 
אדם נהרגו בעקבות חשיפה לגז סארין ולכלור. בנוסף, כ-500 

בני אדם נזקקו לטיפול רפואי בעקבות התסמינים שגילו. סוריה 
וגם רוסיה הכחישו מעורבות, אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
הבטיח שהאירוע לא יעבור בשתיקה, וגם מימש את הבטחתו.

כ"ד ניסן
ישראל מפציצה בסוריה

לאורך כל השנה דווח על הפצצות ישראליות בסוריה, אלא 
שהפעם היעד היה ספציפי במיוחד – שדה התעופה T4 השוכן 
במחוז חומס ונחשב לאחד הבסיסים הגדולים במדינה. בתקיפה 

נהרגו לפחות 14 אנשי צבא, כאשר חלקם איראנים. על פי 
מקורות זרים, הותקפו מערך ההגנה האווירי שהוצב במקום 

וכמו גם מערכת בקרה לשליטה על מזל"טים שהייתה בשדה 
התעופה המדובר.

כ"ט ניסן
כוחות הברית תוקפים בסוריה

ארה"ב, בריטניה וצרפת ביצעו מתקפה חריפה בסוריה בעקבות 
השימוש בנשק כימי בתחילת אפריל. המתקפה כללה הפצצות 
מאסיביות מהאוויר וכמו גם מטח טילים ששוגרו ממשחתות, 
והיא כוונה לעבר מרכזי מחקר צבאיים ומפעלי נשק כימיים. 

ה' אייר
עימות המשואות

לרגל חגיגות השבעים למדינת ישראל, דרשת שרת התרבות 
מירי רגב לשלב בטקס הממלכתי בהר הרצל נאום של ראש 

הממשלה בנימין נתניהו. יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין סירב 
ובשיא העימות אף נרמז כי יימנע מלהשתתף בטקס ולשאת 

דברים כמקובל – אם נתניהו יעמוד על שלו. לבסוף, אלא מה, 
נתניהו 'ניצח' ונשא דברים, תוך שהתקשורת הישראלית מודדת 

את אורכי הנאום של ראש הממשלה ויו"ר הכנסת ובוחנת מי 
מהם חרג יותר מהתכנית המקורית.

ו' אייר
חיסול מסתורי במלזיה

שני אופנוענים ירו מטווח קצר וחיסלו את מהנדס חמאס, 
פאדי אל בטש, בשעות הבוקר המוקדמות בשכונת ג'לאן 

גומבק שבבירת מלזיה, בעת שהיה בדרכו למסגד סמוך. אל 
בטש נחשב לאחד ממומחי המל"טים של חמאס, וחיסולו 

נועד לפגוע ביכולות הארגון. משטרת מלזיה ניסתה 
לאתר את המתנקשים ואף הפיצה קלסתרונים שלהם, ללא 

הצלחה. בתקשורת העולמית ייחסו את החיסול המוצלח 
ל'מוסד' הישראלי, שכבר ביצע בעבר כמה וכמה סיכולים 

באופן דומה.

י"א אייר
אסון נחל צפית

תשע נערות ונער אחד, תלמידי המכינה הקדם צבאית בני ציון, 
היו חלק מקבוצה שיצאה לטייל בנחל צפית ונקלעו לשיטפון 
חזק שלא הותיר להם סיכוי. כל העשרה נמצאו ללא רוח חיים 

וכמה מחבריהם למסע נאלצו לקבל טיפול רפואי בבית החולים 
סורוקה. בעקבות האירוע נפתחה חקירה נגד ראש המכינה 

והמדריך האחראי, שנחשדו בהתנהלות רשלנית.

ט"ו אייר
נתניהו מציג את מסמכי הגרעין

אחד מהישגי המודיעין הגדולים אי פעם נחשף לידיעת 
הציבור במסיבת עיתונאים דרמטית שכינס ראש 

הממשלה בנימין נתניהו בתל אביב. נתניהו הציג בפני 
העיתונאים והעולם כולו עשרות אלפי דפים ותקליטורים 
שהכילו מידע מפורט על תכנית הגרעין האיראני, ואשר 

נלקחו על ידי סוכני 'המוסד' הישראלי ממחסן בלב 
טהרן. תוכן המסמכים הוכיח שגם לאחר שפרויקט אמאד 

)כינויה של תכנית הגרעין האיראנית( הוקפא כביכול, 
המשיכו האיראנים לעסוק ולנסות לקדם את מטרתם – 
השגת פצצה גרעינית. נאום נתניהו והמבצע בכללותו 

זכו לפרסום בינלאומי רחב, וההשלכה הישירה לא 
איחרה להגיע בדמות ביטול הסכם הגרעין. 

י"ז אייר
החל 'טרור העפיפונים'

מחבלי חמאס ברצועת עזה פתחו בשיטה חדשה לפגוע בישראל 
– שיגור עפיפונים בוערים לשטח ישראל, מתוך מטרה לחולל 
דליקות ונזקים. בהמשך שוכללה השיטה ולחלק מהעפיפונים 

הוצמדו חומרי נפץ. במהלך שלושה חודשים של טרור הלהבות, 
פרצו יותר מאלף שריפות ונגרם נזק לעשרות אלפי דונם. 

בעקבות גל הטרור, סגרה ישראל את מעבר כרם שלום.

כ"ג אייר
ארה"ב פורשת מהסכם הגרעין

אחרי חשיפת מסמכי הגרעין בידי ישראל, הודיע נשיא ארה"ב 
דונלד טראמפ על ביטול הסכם הגרעין עם איראן, עליו חתם 

קודמו בתפקיד, הנשיא ברק אובמה. במקביל לביטול ההסכם, 
הוטלו על איראן מחדש הסנקציות החמורות שהיו עליה בעבר, 

כל עוד לא תפסיק לחלוטין את תכנית הגרעין שלה.

יו"ר סיעת ש"ס בכנסת 
ח"כ הרב יואב בן צור

הכל בזכות לומדי התורה
ממשלת ישראל מחויבת להוקיר את לומדי התורה, 

רק בזכותם היא עדיין קיימת.
אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 

שמתי, אבל לא רק שמים וארץ. קיבוץ הגלויות, עם 
אחד, תורה אחת, מורשת ותרבות יהודית אחת, ארץ 

אחת, הכמיהה לירושלים הבנויה, וכל זאת אחרי 
אלפי שנות גלות בכל קצוות תבל, במרוקו, תימן, 

פולין והונגריה, אירן, צרפת, ותוניסיה, כל אלו 
בזכות לומדי התורה ועמליה, אלו שממיתים עצמם 

באוהלה של תורה.
בלי לומדי התורה שבכל דור ודור, בלי עמלי 

התורה, מעתיקי השמועה, מה הסיכוי שכל הפלא 
הזה היה מתרחש. בלעדיהם, חלילה התורה הייתה 
משתכחת, הארץ נזנחת וירושלים שוממה ושועלים 

מהלכים בה.
אבל בקדנציה הנוכחית בכלל ובשנה הנוכחית 

בפרט, העיסוק בלומדי התורה החזיק גם את 
הקואליציה, את הממשלה החברתית ביותר שהייתה 

בשנים האחרונות המונה הישגים מרשימים כגון: 
העלאת שכר המינימום, הפחתת מחירי המים 

והתחבורה הציבורית, רפורמת העסקים, הנחות 
בארנונה, העלאת קצבת הנכים ועוד שורה ארוכה 
מאוד של הישגים חברתיים שנועדו לעזור ולסייע 

לשכבות המוחלשות בחברה. אתם בטח שואלים 
את עצמכם מה לבני תורה ולקואליציה, הכיצד בני 

התורה קשורים ליציבות השלטונית? 
זה לא סוד שהסיעות החרדיות בכלל ויו"ר תנועת 

ש"ס בפרט הרב אריה דרעי, עשו הכל בכדי לשמר 
את הקואליציה הנוכחית, גם בימים שכל הפרשנים 

והלבלרים מגידי העתידות ויודעי העיתים, צפו 
את קיצה של הממשלה הנוכחית, פעם בגלל חוק 

הגיוס ופעם בגלל חוק המרכולים וחוק הלאום וחוק 
ההסדרה. 

הרב אריה דרעי בהוראת מרנן ורבנן חברי מועצת 
חכמי התורה ובראשם הכהן הגדול מרן ראש 

הישיבה שליט"א פעל לשמר לתחזק ולבצר את 
יציבותה של הקואליציה, והכל בכדי לשמר את פך 

השמן הטהור את עולם התורה, לבצר בחוק את 
מעמדם של בני התורה, את הצורך ואת הנחיצות 

שקול התורה יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. 
בחלון ההזדמנויות שנוצר, לאור ההארכה שנתן 
בג"ץ, הממשלה מחויבת לעבור לשלב המעשים, 
להוקיר את בחורי הישיבות, המתייגעים בלימוד 

תורה ועמלים על שימור צביונה היהודי של ישראל. 
זו העת האחרונה לאמץ את גישתם של קברניטי 

המדינה שהאמינו וידעו כי כוחה של התורה 
להגן עלינו מהמבקשים לכלותינו, לקבץ פזורינו, 

ולהנחיל לנו את הארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה 
מראשית שנה ועד אחרית שנה.

אסון נחל צפית. צילום: זק"א 
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כ"ג אייר
שוחרר אלאור אזריה

סיומה של הפרשה שקרעה את ישראל: הלוחם אלאור אזריה, 
שירה למוות שנתיים קודם לכן במחבל שהיה שרוע על הקרקע, 
סיים לרצות את העונש שנגזר עליו ושוחרר, זאת לאחר שנשיא 

המדינה דחה בקשה להעניק לו חנינה, אף לאחר הצטרפותם 
 של ראש הממשלה וכמחצית מחברי הכנסת לעצומה למענו.

כ"ט אייר
שגרירות ארה"ב עוברת לירושלים

על רקע עימותים קשים ברצועת עזה, בהם נהרגו עשרות פעילי 
טרור שניסו לחצות את גדר המערכת לישראל, עברה שגרירות 

ארה"ב בראשות השגריר דייויד פרידמן למשכנה החדש 
בירושלים, כפי שהבטיח הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ עוד 

במסע הבחירות שניהל. בכך הסתיימה סאגה של יותר מ-20 
שנה, מאז נחקק בקונגרס האמריקני חוק המחייב את העברת 

השגרירות לבירה הישראלית, חוק שנדחה בחתימת הנשיא אחת 
לחצי שנה.  

ב' סיון
 גואטמלה מעבירה שגרירות 

לירושלים
יומיים לאחר ארה"ב, גם השכנה הקטנה ממרכז אמריקה 

הודיעה על העברת השגרירות שלה לבירת ישראל, במה שפתח 
ציפייה למדינות נוספות שינקטו בצעד הדיפלומטי הראוי. 

כ"ט סיון
טראמפ וקים נפגשים בסינגפור

הלא ייאמן קורה: אחרי שהחליפו הצהרות לוחמניות ובעולם 
התעורר חשש מעימות גרעיני, נפגשו מנהיגי ארה"ב וצפון 
קוריאה – הנשיא דונלד טראמפ והדיקטטור קים ג'ונג און 

במלון 'קפלה' שבסינגפור. בפסגה עצמה רשם טראמפ הישג 
דרמטי כשהוציא התחייבות מצפון קוריאה לפירוק מלא של 
חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני, כמו גם חתימה על מסמך 

הבנות משותף.

א' תמוז
 ה'מועצת' של אגודה בהחלטה 

דרמטית
'מועצת גדולי התורה' של 'אגודת ישראל' גילתה השנה 

דומיננטיות ייחודית, ואף התכנסה כמה פעמים וקיבלה החלטות 
דרמטיות. אך ללא ספק הבולטת שבהן הייתה זו שהתקבלה בר"ח 

תמוז, ואשר קראה לנציגי הסיעה בכנסת לפרוש מהממשלה אם 
חוק הגיוס יעבור כלשונו כפי שהציעה הועדה המיוחדת של 

משרד הביטחון. בשל החלטה זו התעכב אישור החוק, למרות 
תמיכתן של 'דגל התורה' וש"ס, והממשלה ביקשה הארכה מבג"ץ 
להשלים את החקיקה במושב החורף הקרוב, מתוך תקווה למצוא 

ניסוח שיאושר על ידי ה'מועצת' ויספק גם את בג"ץ.

ה' תמוז
פרשת גונן שגב

אחרי תקופה של איפול כבד, הותר לפרסום כי השר לשעבר 
גונן שגב, שכבר הסתבך לא אחת בעבירות פליליות, חשוד 
בריגול עבור איראן. נגד שגב, בעבר חבר כנסת ושר מטעם 

מפלגת 'צומת', הוגש כתב אישום על ריגול עבור איראן 
תוך מסירת מידע על משק האנרגיה ועל גופי הביטחון 

של ישראל, וניסיונות לקשר בין אזרחים ישראלים לאנשי 
מודיעין איראניים שהציג כאנשי עסקים. הוא נעצר חודש 
קודם לכן כשניסה להיכנס לגינאה המשוונית שבאפריקה, 

והועבר לידי ישראל.

ח' תמוז
פולמוס שיטת ה'שוואנצונעס'

שיטה ייחודית חודרת לתודעת הקהל הרחב מבית מדרשו 
של האדמו"ר מויז'ניץ – גישה הגורסת כי על החסיד להיות 

'זנב' של הרבי, מבלי יכולת להתנתק ממנו או לתהות 
אחריו. לשיטה נלווה גם שיר קליט והיא חוללה – ועדיין 

מחוללת - פולמוס פנים חרדי.

כ' תמוז
חוק הגיוס עובר בקריאה ראשונה

לאחר מאבקים רבים וחילוקי דעות פנימיים בסיעות החרדיות, 
עבר חוק הגיוס המתוקן בכנסת בקריאה ראשונה, בתמיכת 63 
ח"כים )כולל יש עתיד( ובהתנגדות 39 ח"כים )בהם הח"כים 
החרדים(. ראוי לציין כי החרדים אישרו בהסכמה שבשתיקה 

לממשלה להעביר את החוק, שהסתמך על המלצות מקצועיות 
שגיבשה ועדה מיוחדת במשרד הביטחון, תוך הבטחה שהוא 

יעבור תיקונים הכרחיים לקראת קריאה שניה ושלישית, 
במטרה לגבש חוק שיחזיק מעמד במבחן בג"ץ אך גם לא יפגע 

בקיומו של עולם התורה.

ב' אב
פטירת הגר"ש דבליצקי זצ"ל

בבני ברק נפטר בגיל 92 המקובל רבי שריה דבליצקי זצ"ל, 
שחיבר כשישים ספרים בהלכה ובהשקפה, ונודע כמומחה 

בענייני דקדוק וקבלה.

ז' אב
חוק הלאום עובר בכנסת

חוק יסוד דרמטי שעבר ממש בדקה ה-90 של מושב 
הקיץ בכנסת, קובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום 
של העם היהודי, ומעגן בחוק את מעמדם של סמל, דגל 

והמנון המדינה. וכמו גם את לוח השנה העברי, חגי ישראל 
ומועדים. סעיף מעורר מחלוקת בחוק קובע כי הערבית 

אינה שפה רשמית אלא שפה 'בעלת מעמד מיוחד'. סעיף 
נוסף קבע כי כל קהילה תוכל לשמור על יישובים על 

טהרת הקהילה. למעשה, אושר החוק אחרי יותר משבע 

יו"ר ועדת החינוך 
ח"כ יעקב מרגי

וייעשו כולם אגודה אחת

לקראת השנה החדשה ובפתחם של החגים הקרבים 
ובאים, בהם אנו נוטלים את ארבעת המינים אשר 
שונים זה מזה וכל אחד מכוון לחלק מסוים בעם 

ישראל לפי כוחו ולפי תפקידו אשר ייעד לו הקב"ה, 
ואין זה גורע ממעלת כל אחד ואחד. אולם שומה עלינו 
לדעת כי ללא כל ההרכב המשלב את כל הצדדים בעם 

ישראל, לא יצא אדם ידי חובת נטילת ד' מינים. כי 
כך קבעה התורה, להורות וללמד כי יש לקב"ה נחת 

כאשר מאוגדים ותחברים כל בניו על סוגיהם, גווניהם, 
דעותיהם, יכולותיהם ומעשי ידיהם השונים ומציגים 

פסיפס אנושי מרהיב עין.
כיו"ר ועדת החינוך הצלחתי בשנה האחרונה לקדם 

מספר נושאים חשובים כדוגמת חוק החינוך המיוחד, 
הבא לתת דגש בחברה מתוקנת לסייע ולהעצים את 

החלש. בשנים עברו היו נוטים לעיתים להתעלם 
ולהתכחש לאלו המבקשים וזקוקים לסיוע, חלקם נפלו 

בין כסאות המערכת אשר לא השכילה לאתר ולראות 
את אותם הצריכים כתף תומכת ויד מכוונת. בעת הזו 
הצלחנו להציג את החוק המבקש לתקן ולהסדיר את 
כל נושא הסיוע לתלמידים אלו, כאשר קיימתי  מעל 

ל-50 דיונים מקצועיים עם הנוגעים בדבר, להגיש 
חוק ראוי, נגיש וברור המבקש לתקן ולשפר את חלוקת 

המשאבים במערכת החינוך המיוחד.
דגש גדול הוספנו על תלמידי החינוך החרדי 

במוסדות המוכש"ר אשר מתוקצבים עד היום 
בתיקצוב חסר גם בחינוך המיוחד, ובס"ד עלה בידי 
לשכנע ולרתום את הגורמים המקצועיים כי תלמידי 
חינוך מיוחד במוסדות המוכש"ר יקבלו תיקצוב וסל 

זהה כעמיתיהם בחינוך הממלכתי.
ועדת החינוך בראשותי ממשיכה לעסוק בסוגיית 

אפליית בנות בהליך קבלה למוסדות חינוך, במעקב 
אחר ביצוע תקנות הרישום אשר הסדרנו בוועדה, מול 
הנהלת המחוז והמוסדות, במטרה לתת הזדמנות שווה 
לכל תלמידה כיתר חברותיה, באמות מידה שוות ללא 

שינסה מאן דהוא לקבוע ולחרוץ את גורלה מראש. אני 
סבור כי כחברה מתוקנת המכירה ומיישמת את תפילתו 

של בעל ה"נעם אלימלך זצוק"ל: "אדרבא, תן בליבנו 
שנראה כל אחד מעלת חברנו"... מצופה כי נלמד לכבד 

ולהכיל את כל חלקי החברה החרדית, מתוך ראייה בעין 
טובה ונכונה, ללא קביעת וחריצת דין מראש בקטלוג 
והפרדה לתתי-חלקים וקטגוריות בקהילות השונות. 

בלשכתי מתקבלות מידי יום עשרות פניות ציבור 
ממוסדות המבקשים סיוע מול משרדי הממשלה 

ברישוי, תקציבים ותשלומים, פניות מהורים 
המבקשים סיוע במגוון נושאים: הסעות, ועדות, 
אישורים מיוחדים, סיוע בשכ"ד ובדיור ציבורי 
ובשלל נושאים רחב ומגוון. אני כשליח ציבור 
מחויב להשתדל ולסייע לכל הפונים ללא שום 

אבחנה או העדפה באשר כולנו עם אחד ואגודה 
אחת בניו של הקב"ה עם ישראל – העם הנבחר. 

ביטון ומחליפו בתפקיד אמסלם. צילום: הכנסת 
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שנים של סחבת, במהלכן הוגשו לא פחות מעשר הצעות 
שונות לחקיקתו.

י"ב אב
'אגודה' מודיעה על התמודדות דייטש

הקרב על ראשות העיר ירושלים בעיצומו, והוא רצוף 
נקודות ציון והתפתחויות בשנה האחרונה, אך נדמה כי 

המשמעותית מכולן, לפחות נכון לשעת כתיבת השורות, 
אירעה בי"ב אב, אז התכנסה מזכירות אגודת ישראל 

בירושלים והכריזה כי יוסי דייטש יהיה מועמד המפלגה 
לראשות העיר, כפי שפורסם לראשונה ב'קו עיתונות'.

כ"ד אב
חיסול ד"ר עזיז אסבר

ד"ר עזיז אסבר, מדען סורי בכיר חוסל כשאר מכונית התפוצצה 
באזור חאמה שבסוריה ויחד עמו נהרג גם נהגו. אסבר היה 
מעורב בפיתוח טילי "פתח" ונחשב לדמות מפתח ומקורב 

לנשיא סוריה בשאר אסד, למדענים איראנים וגם לצפון 
קוריאנים. החיסול יוחס ל'מוסד' הישראלי, אך כמו במקרים 

רבים, בחרה ישראל לשמור על עמימות באשר לחלקה באירוע.

כ"ו אב
בג"ץ מאריך את תוקף חוק הגיוס

למרות שעברה שנה מאז ביטל בג"ץ את חוק הגיוס 
שהעבירו המפלגות החרדיות בתחילת הקדנציה, הסכים 

בג"ץ לבקשת המדינה והאריך את תוקף החודש בשלושה 
חודשים נוספים, עד להשלמת החקיקה בסוגיה, הצפויה 

להסתיים בתחילת מושב החורף של הכנסת, אם אכן יושג 
נוסח מוסכם על כלל המפלגות החרדיות.

כ"ו אב
פטירת הגר"א מונסנגו זצ"ל

הגאון רבי אהרן מונסנגו זצ"ל, רבה האחרון של יהדות מרוקו 
ומי שנחשב למקורבו של מלך מרוקו, נפטר בישראל בגיל 

89. תלמידו המפורסם הוא רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר.

ב' אלול
מגפת עכברת בישראל

לאחר שעשרות בני אדם נדבקו במחלה, שבדרך כלל פוקדת 

לכל היותר עשרה בני אדם בשנה בישראל, הודיע משרד 
הבריאות כי יש להתרחק משורה של נחלים בצפון שנחשדו 

כנגועים, ובהם משושים, זוויתן, יהודיה וג'ילבון. ההתפרצות 
בימי החופשה הגבירה את החשיפה וכמו גם את הבהלה 

מהמחלה, אך בחסדי שמים היא הסתיימה ללא אבדות בנפש.

י' אלול
'דגל' ו'אגודה' נפרדות

כפי שנחשף ב'קו עיתונות' בחודשים האחרונים, עקב 
מתיחות פנימית ובשילוב הרצון להגדיל את הייצוג החרדי 

בירושלים ואולי בערים נוספות, התכנסה הנהלת 'דגל 
התורה' והחליטה לרוץ בנפרד מאגודת ישראל בירושלים. 
שבועיים לאחר מכן אושר המהלך וקיבל את ברכתם של 
גדולי ישראל, לאחר שניסיון אחרון ליישב את ההדורים 

ולרוץ ברשימה משותפת לא צלח.

י' אלול
כינוס האדמו"רים נגד הגיוס

בשיאו של משבר הגיוס התכנסו בבני ברק לראשונה כמה 
אדמו"רים שהביעו את מחאתם נגד חוק הגיוס, וביניהם 

האדמו"רים מטשערנאביל, רחמסטריווקא, נדבורנה, לעלוב, 
פינסק קרלין, סלאנים, בוהוש, ביאלא ב"ב, סאסוב, מנהיג קהילת 

ברסלב הגרי"מ שכטר, גאב"ד זכרון מאיר הגר"ח וואזנר ועוד.

כ"א אלול
ארה"ב מבטלת הסיוע לאונר"א

משרד החוץ האמריקאי הודיע כי לא יעביר יותר כספים 
לתמיכה בסוכנות שתפקידה לטפל בפליטים הפלסטיניים. 

לדברי דוברת המשרד, הארגון "פגום מיסודו". בישראל 
בירכו על המהלך וציינו כי בפועל אונר"א עסקה יותר 

בשימור מצבם של הפליטים והגדלת מספרם מאשר 
בשיקומם.

כ"ג אלול
החלפת מזכיר ה'מועצת'

מסיבות שונות שאין כאן המקום לפרטן, הוחלט במועצת 
גדולי התורה של 'אגודת ישראל' להחליף את המזכיר הותיק, 

הרב מרדכי שטרן, ולהכניס במקומו לתפקיד את הרב יעקב 
ולצר, מנהל סמינר ויז'ניץ שכבר כיהן בעבר בתפקיד.

 יו"ר הוועדה לפניות הציבור
ח"כ הרב ישראל אייכלר

שנה של מאבקי דת
השנה האחרונה התאפיינה כמו תמיד במאבקי דת 

ומדינה. החוצפה האנטי דתית ושבירת הסטטוס 
קוו בבג"ץ, בעיריות ובממשלה גברה. בכל שבוע 

התפרסמו נתונים נוספים על חילולי שבת בכל רחבי 
הארץ. רכבת ישראל בחרה להפוך את יום השבת 

ליום השיפוצים הלאומי. מה שעבר בהתחלה בשקט 
יחסי, הפך בהמשך לפצצה פוליטית מתקתקת. 

עבודות השבת היו רק משל למה שמתחולל בזירת 
המלחמה היהודית של המדינה. לכל אורך הדרך 

זרועים מכשולים, מוקשים מסוכנים שצריך לזהות 
אותם בזמן ולנטרל אותם בהקדם. ויפה שעה אחת 

קודם.
מי שעליהם הוטלה מלאכת הזיהוי והנטרול אלו 

שלוחי הציבור, שנסמכו על ידי גדולי התורה לייצג 
את היהדות הנאמנה בתוך מוקד הכפירה והשמד. 
ההיסטוריה רוויה דיונים על הצורך לשבת בזירת 
המלחמה – הכנסת והרשויות המקומיות. אך אנו, 

שנשמעים לצו רבותינו גדולי ישראל, איננו רואים 
זאת כהיתר אלא כחובה ומלחמת מצווה.

כאן, מתוך המקום החשוך הזה, אנו פועלים כל העת 
לרווחת הציבור החרדי הנתון למרמס. בכל תקופה 
ישנה מפלגה חדשה המבקשת להצר את צעדיהם 
של שומרי התורה, ולחלל את כבודה של היהדות 

החרדית בראש חוצות. מכך הם מתפרנסים. 
עם כל עוגמת הנפש, מוכרחים להודות כי העובדה 

שיש היום במדינת ישראל כשבעים אלף לומדי תורה 
יום ולילה במסירות נפש, נזקפת לאותם מאבקים 

כבירים שמתנהלים מהמקום הזה. פעם בגלוי ופעם 
בסתר. אין עוד מדינה בעולם המקציבה מיליארדים 

לחינוך חרדי. הם לא עושים זאת מתוך רצון טוב 
והכרה בחינוך היהודי, אלא רק בגלל הכוח הפוליטי 

של הנציגות החרדית.
אכן, לא תמיד משיגה המלחמה והשתדלנות את 

הכול. הנה לדוגמה, עניין הדיור למגזר החרדי עדיין 
לוט בערפל, ולמרות הניסיונות הרבים לחולל בו 
שינוי מהותי, טרם הצלחנו, ועל כך אנו מחויבים 

לבקש את סליחת אלו אותם אנו מייצגים. אגב, 
הכישלון הזה פוגע גם בזוגות צעירים לא חרדיים, 

אבל הציבור שלנו לוקה בכפליים.
העבודה בכנסת מרובה. כל יום מתגלה פרצה חדשה, 
פעמים שהיא נוגעת ברוחניות, ופעמים בגשמיות. זה 

וזה חשובים לאין שיעור, ועלינו החובה לזהות את 
אשר זמם ולהפריך אותה באיבה.

מטבע הדברים אנו נאלצים לשחות בביצה טובענית 
של רפש עכור, מים שאין להם סוף. זו טיבה של 

הפוליטיקה, וזו השליחות שנשלחנו אליה על ידי 
רבותינו. אנו מנסים לקיים את השליחות על הצד 
היותר טוב, וזוכים בס"ד לראות פירות בנושאים 

שונים, ובתמונה הכללית של החיים היהודיים מלאי 
תורה ומצוות הפורחים בארץ הקודש ברווחה יחסית 

לכל מקום יישוב אחר ליהודים חרדיים בתפוצות.
עתה אנו ניצבים לפני בחירות לרשויות המקומיות. 

כך מי שפועל ומשתתף בבחירות להצלחת הרשימות 
החרדיות יש לו זכות להגברת כוח התורה והגברת 

זכויות האזרח החרדי.

רובשקין אצל הרבי מסאטמאר
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 יו"ר סיעת יהדות התורה 
ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס

הדרת החרדים
הסכמי גג של קרוב ל-150,000 יחידות דיור נחתמו, ועל 
כל יחידת דיור מקבלת העירייה מהאוצר 100,000 ש"ח 

מענק, סכום המשמש את ראש עיר כקופה לכיסוי הוצאות 
צדדיות דוגמת בניית מועדונים, הוצאות לתרבות וספורט 
וכו'. מדוע לא לנצל מענק זה כשוט מול ראשי הערים כדי 

שיקציבו דירות גם לציבור החרדי? האם אנו בקואליציה או 
באופוזיציה?

מה עם שפיר, אלעד, כל ההבטחות היפות? בראש העין 
)האגודאית( נבנות 35,000 יחידות, כולן בבניינים רבי קומות, 

ללא מרפסת לסוכה, ללא התאמה לציבור החרדי. במתחם 
תל השומר הסמוך לבן גוריון 12,000 יחידות, כנ"ל, אף אחת 

לא מותאמת לציבור חרדי, קרית גת 17,500 יחידות שאינן 
מיועדות לציבור החרדי למרות הקרבה לעיר בעלת תשתית 

חרדית. הציבור החרדי מודר מכל התכניות הגדולות.
מציעים לנו את כסיף, בלב הפזורה הבדואית או עיר נוספת 

בלב אזור ערבי בצפון.
נשארנו עם בית שמש, בה מחיר הפיתוח מרקיע שחקים. 

מדוע מחיר הפיתוח לכל דירה מגיע ל300,000 ש"ח? 
איך זה יתכן? התברר שהאוצר צריך לכסות את הוצאות 
הרחבת כביש 38 בית שמש - ירושלים, וכן את עלות כל 

הכבישים לראש השטח, ומעל הכל את הוצאות מפעל 
טיהור השופכין של בית שמש, ומצא דרך יצירתית, 

הוא משית את כל אלו על גבם השפוף של הורי הזוגות 
הצעירים ורוכשי הדירות בעיר. שערוריה.

לדירה בתכנית "מחיר למשתכן" יש רשימת ממתינים של 
אלפי זכאים. הם ממתינים ללא שום תקוה לזכות בהגרלה. מתי 

מעט מהציבור החרדי שזוכים בהגרלה, מגלים מהר מאוד, 
שזכו בדירה באזור שאינו מתאים להם ואינו תואם את אורח 

חייהם. כשהזוכה המאושר "זוכה", עליו להמתין לפחות 5 שנים 
עד שיזכה לקבל את מפתחות הדירה ועד אז לרוקן את כל 

הכנסותיו לתשלומי שכר דירה, לדירת המחסן בה הוא מתגורר 
בתנאים מחרידים. וכך מתקזזת ה"הטבה" של "מחיר למשתכן" 

עם שכר הדירה המשולם בזמן ההמתנה לדירה...
הפתרון הוא רק אישור מענק לרוכש דירה יד שניה, מוכנה. 

זה ייתן תשובה מידית לזוג הצעיר וגם יצמצם באחת את 
רשימת הממתינים לתכנית "מחיר למשתכן". כי זאת לדעת: 

יש כיום 15,000 דירות זמינות לרכישה, בשוק דירות יד שניה, 
אבל אמר לי בכיר באוצר, שבדירות אלו האוצר לא מרוויח 

כלום... אין מע"מ )כי רק ברכישה קבלנית יש חובת מע"מ( אין 
הכנסות לקופת האוצר...

ופתרון נוסף: הכנסות רשות מינהל מקרקעי ישראל בשנת 
2017 היו 15 מיליארד ש"ח! אילו היו סוגרים הכנסות אלו 

למשק סגור, היה מספיק כסף להלוואות מסובסדות, למענקי 
מקום כבעבר, להוזלת מחירי הקרקע לזכאים ועוד.

אבל לצערנו, האוצר לא זז ללא "נטילת ידיים". אם אין לו 
הכנסה הוא לא יוציא מאומה. רק ניקח בחשבון כמה הכנסות 
ממיסים יש לאוצר מכל דירה שנבנית. למעלה מ 60% מיסים 

על כל שוק הבינוי! החל מהקבלנים, הבנאים, העובדים, 
החומרים, וכלה במיסוי הישיר של מע"מ וכל מיני היטלים 

למיניהם שמושתתים על הרוכש. פשוט סחיטת האזרח!
האוצר ביקש ארגז כלים כדי לבצע מהפך בדיור. יש לו את 

הכל: המינהל, התכנון, הביצוע. הכל בידיו. אבל לצערי, 
התוצאות לציבור חרדי: אפס! 

עלינו הנציגות החרדי לשנס מותניים, לשלב ידיים יחד, על 
מנת להביא לתזוזה ממשית בנושא כאוב זה. לתת לנושא זה 

קדימות והעדפה למרות הבעיות המעסיקות אותנו בנושאי 
ומדינה. ולהשם הישועה!

ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי
 הסכנה הטמונה בהיעדר 

ערבות הדדית

נוהג שבעולם הוא כי בסיומה של שנה, עוצרים לרגע, 
רגע של חשבון נפש. האם הגענו ליעדים, או אולי לא 

הגענו אך בכל אופן הייתה התקדמות כלשהי, ואולי 
חלילה הלכנו לאחור.

תיכף אני מסיים את השנה החמישית שלי כשליח 
ציבור, תחילה כחבר הנהלת העיר בי-ם, בהמשך 

בכנסת ישראל.
כשהגעתי לנקודת חשבון הנפש האישית שלי, עלו 

וירדו במוחי מחשבות בכמה כיוונים, אך בחרתי 
לשתף אתכם בתובנה אחת שהתחדדה והתחזקה 

אצלי דווקא בשנה הזו שחלפה לה כעת.
בעבר שמענו קולות בקצה המחנה אשר אמרו את הדבר הבא "במידה כי כך וכך לא ייעשה אני לא 

מצביע להם", פעמים שהביקורת הייתה מוצדקת ופעמים שפחות.
נדמה כי בשנה החולפת אותם איומים הפכו לנחלת הכלל ונצרת האיומים פורצת ומשתחררת במגוון 

נושאים אשר אין בינם לבין כוחנו כנבחרי הציבור כהוא זה.
אני מזמין את כל החכמים והמאיימים לבוא יום אחד להתלוות ליום עבודה אחד של נבחרי הציבור.

מתוך אלפי חוקים, תקנות וסעיפים שנמצאים על שולחנו של המחוקק במדינת ישראל, אין אחד כזה 
שעובר ללא עינם הפקוחה של הנציגות החרדית, ואם יש צורך)ולצערנו לא מעט פעמים אכן יש צורך...( 

הרי שישנם מאבקים ללא פשרות.
למשל בנושא הדת, אין דבר כזה "המחנה הלאומי", יש רק את נציגי הציבור החרדי הכפופים לגדולי 

ישראל, אשר הם ורק הם נושאים בנטל. אין שום גדר כזה או אחר הנועד לשמר את צביונה היהודי של 
המדינה אשר קורה מאליו.

הציבור החרדי והכללי נוטים לשמוע רק על הנושאים שהתקשורת מציפה כמו הגיוס, מתווה הכותל, 
עבודות הרכבת בשבת, אך האמת היא שאין זה אפילו קצה הקרחון. 

אצל נבחר ציבור חרדי אין פגרה, אין סוף זמן. כן יש עבודה מסביב לשעון, בשעות לא שעות, פעמים 
תוך הפקרת החיים האישיים.

לצערי, נקודה זו כהתה במהלך השנה החולפת. העבודה התמידית למען כלל הציבור מתגמדת לאיזה 
אינטרס צר או ספק ניצחון קטן ורגעי ומיד יוצא אקדח האיומים. אותו אקדח אשר מאיים עלינו כציבור 

אחד, וגם על כל אחד ואחד מאיתנו.
מי ייתן ונזכה כולנו בשנה הבאה עלינו לטובה להבין ולהשכיל את חשיבותו של ציבור מאוחד ומלוכד 

ומעל ראשנו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.
שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל, אמן.

הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל

צילום: קובי הר צבי



שנה 
מושלמת 
ומשתלמת

עם לאומית זהב, הביטוח המשלים 
שמאפשר לכם לחסוך עד כ-1,600 ₪ בשנה, 

בהשוואה לביטוחים משלימים מקבילים!

• יותר מומחים • יותר טיפולים • סל לידה נרחב בשווי 8,000 ₪*

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

₪58₪159₪111₪147זוג בני 22
₪83₪217₪192₪190זוג בני 2+24
₪140₪270₪254₪211זוג בני 4+29

עלויות הביטוח המשלים כפי שפורסמו באתרי האינטרנט של הקופות ב- 1.7.18

הצטרפו עוד היום ללאומית: 1700-507-507
*בכפוף לתנאי הסכם השב״ן.



מוסף מיוחד:
 האירועים שעשו את השנה החולפת 

 השרים וחברי 
 הכנסת החרדים בטורי 

 סיכום אישיים

התשע"ח 
שהייתה
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